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 যাক্ররস ডথরক িযেন  
০১. 
  
 প্যারিস থেকে ক্রয়ডন 
  
লা বুকজেকে রবোনবন্দকিি থসকেম্বকিি প্রখি থিাকে পু্ড়কে পু্ড়কে যাত্রীিা ক্রয়ডনগােী 
রবোন প্ররেরেউস-এ উকেকে। থজকন থে োি জনয রনরেেষ্ট ১৬ নম্বি আসকন একস 
বসকলা। েকয়েজন যাত্রী োকেি েিজা রেকয় সােকনি োেিায় চকল থগকে। থপ্েকনি 
োেিাও প্রায় ভরেে। এে েরিলাি েীক্ষ্ণ েণ্ঠ থভকস আসকে োেখাকনি যাোয়াকেি 
ওপ্াশ থেকে। থজকনি থোোঁট েুকটা এেটু থবোঁকে থগল। ওই রবকশষ গলা ওি অ্কচনা নয়। 
আকি োরুণ। থোোয় চলকল? চুয়ান থল রপ্নস? িযাোঁ, লা রপ্কনো-িা, সব থসই পু্িাকনা 
থলাে। এখাকন একসা না। আোঁো িয় না। থে? ও আচ্ছা। োিপ্িই এেজন রবকেশী নম্র 
পু্রুকষি গলা–আনকন্দ োোে। থজন এেপ্লে থেখকলাকবোঁকট েকো, রডকেি েকো োো 
আি এেকজাড়া থগাোঁফ রবরশষ্ট এে রবকেশী ভদ্রকলাে োলপ্ত্র গুরেকয় আসন থেকড় উকে 
যাকচ্ছ। থজকনি োকে বযাপ্ািটা প্রিষ্কাি িকয় থগকলা থয ওই েরিলা েুরটকে এেসকে 
বসাি সুকযাগ রেকে ভদ্রকলাে অ্নয আসকন চকল থগকলন। থজকনি থেৌেূিল থবকড় থগকে 
লা রপ্কনে-এি উকেকখ োিণ থসও ওখান থেকেই রফিকে। এেজন েরিলাকে ও স্পষ্ট 
রচনকে প্ািকলা োকে থশষবাি থেকখরেকলন জুয়াি থটরবকল। কু্ষকে িােেুকটা েুকো িকচ্ছ, 
খুলকে–প্রসাধন েিা রনপু্ণ চীনা পু্েুকলি েকো েুখটা প্যোয়ক্রকে িষেরবষাকে জ্বলকে 
রনভকে। এেটু থচষ্টা েিকলই ওি নােটা থজকনি েকন একস যাকব–েযাগী না রে থযন 
নাে। থজন ভাবকলা অ্নয েরিলারট থগোঁকয়া থ াড়াি েকো থেখকে। একেবাকি আসলী রচজ। 
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ভাবকে ভাবকে থজন ওকেি েো ভুকল রগকয় রবোন বন্দকিি োয়া থেখকে লাগল। থজন 
প্ণ েকি িইকলা েুকখােুরখ বসা নীল থসাকয়টাি প্িা যুবেরটি রেকে ও োোকব না যাকে 
থচাখাকচারখ না িয়। থেন গড়াকে শুরু েিকলা। এই রিেীয়বাি থজন আোকশ উড়কে, 
োই েেবন্ধ েকি বকস িইকলা। ক্রয়ডকনি প্কে েধয রেকনি যাত্রা শুরু িকলা। সােকনি 
োেিায় েশজন। থপ্েকন এগাকিাজন, েুজন ববোরনে ও েুজন প্রিচািে–থোট 
এেুশজন যাত্রী থেকন। প্ররেরেউস ইংরলশ চযাকনকলি রেকে উকড় চলল। থজন থে 
ভাবরেল থোকনা রবকশষ  টনা রনকয় রচন্তা েিকে শুরু েরি যাকে ওি রেকে না োোকে 
িয়। এেরট থিাোঞ্চেি  টনা, থসই আইরিস লটািীি এেটা রটরেট থেনা থেকেই শুরু। 
থয থেশরবনযাস সংস্থায় থজন ও আকিা প্াোঁচরট থেকয় োজ েিকো থসখাকন অ্কনে 
িাসািারস, োট্টা োোশা িকয়রেল এটা রনকয়। অ্কনে টাোি পু্িস্কাকিি বেকল এেকশা 
প্াউণ্ড পু্িস্কাি ও থপ্কয়রেল। এই রেকয় থজন লা রপ্কনে যাকচ্ছ বা সকবোত্র থসখান 
থেকে রফিকে। ওকেি েুকখ শুকন শুকন ওিও ওখাকন যাওয়াি সাধ রেল বহুরেকনি। থজন 
ওখাকন থপ্ৌঁকে এেটু আনন্দ েিাি জনয প্ররেরেন সন্ধযাকবলায় জুয়াকখলায় োপ্া েকয়েটা 
টাো খিচ েিকো। রেন্তু প্রেকে থখলকে একস োি েপ্াল োি থখল। এেরেন 
রেেবযয়ীি েকো খিচ েকি চািরেন থখলাি প্ি থসই বারজটাই থসরেকনি থশষ বারজ 
রেল। সাোনয রজকেকে রেন্তু অ্কনে থবরশ থিকিকে। প্াোঁচ আি েয়–থস নম্বি েুকটাি ওপ্ি 
এখনও থেউ বারজ ধকিরন–ভাবকে ভাবকে থজন েয় নম্বকিি  কিি রেকে িাে বাড়াকলা 
এবং োি উকটারেকে বসা এেজন থখকলায়াড় প্াোঁকচি  কি বারজ িাখকলা। প্াোঁচ নম্বকি 
রগকয়  ুরট রস্থি িকলা। থজন োই বারজি টাোয় িাে না বাড়াকনায় োি উকটারেকেি 
থলােরট থজনকে টাোগুকলা রনকে বলকলা। থজনকে অ্বাে িকে থেকখ থলােরট জানাল 
থস েয় ধকিরেল আি থজন প্াোঁচ। এই অ্প্রূপ্ সুন্দি যুবকেি েোয় এেটু থভকব থজন 
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বারজ থজোি টাোটা রনল। ভাবকলা ওই িয়কো প্াোঁচ নম্বিটা ধকিরেল। থলােরট 
সিজভাকব থিকস েখনোি েকো রবোয় জানাকলা। এই রবোকন থজকনি উকটারেকে বসা 
থসই থলােরটকেই থেকখ থজকনি ভাকলা েকন িকয়রেল োিণ থস োকে টাোটা রনকে 
রেকয়রেল। এিপ্ি থশষ েুকটা রেন থস প্যারিকস োরটকয় এখন রফিরে থেকন বারড় 
রফিকে। রবোকন বকস থজন লক্ষয েিকলা চীনা পু্েুকলি েকো েরিলারট এেজন 
প্রিচািেকে ডােকলা এবং অ্নয োেিা থেকে োি রেকে প্ারেকয় রেকে বলকলা। 
রেেুক্ষকণি েকধযই িাকে থোকটা গয়নাি বাক্স রনকয় এেরট ফিারস থেকয়ি আরবভোব 
 টকলা। েযাকডরলন নােে এই থেকয়রটকে থলরড িিকবরিল ফিারস ভাষায় রনকেেশ রেকলন 
োি লাল েিককা চােড়া-থোড়া বাক্সটা আনকে এবং থেকয়রট থসই প্রসাধন বাক্সরট রনকয় 
একলা থশষপ্রাকন্ত উোঁই েিা বাক্স েম্বল থেকে। রেরসরল িিকবরিল োকে রবোয় রেকলন। 
থলরড িিকবরিল এিপ্ি সাজকগাকজ বযস্ত িকয় প্ড়কলন। যা থেকখ থজন রবিক্ত থবাধ 
েিকলা। েরিলা েুরটি থপ্েকন থসই কু্ষকেরবকেশী থলােটা প্রায়  ুরেকয়ই প্কড়রেল। োি 
প্াকশ বসা এেজন লম্বা েকো থলাে বাোঁরশি বাক্স খুকল বাক্স বাোঁরশ  কষ চেচকে 
েিরেকলা যাকে থেকখ থজকনি েকন িল উরেল বা ডাক্তাি। ওই েুজকনি থপ্েকন েুজন 
ফিারস থবাধিয় বাবা ও থেকল িকব বকলরেল। এরেকে থজন থোকনা অ্জ্ঞাে োিকণ োি 
উকটারেকে বসা থসই থলােটাি রেকে োোকব না বকল েৃঢ়প্ররেজ্ঞ। নিেযান থগল নাকে 
এই সুন্দি যুবেরট থজনকে রচনকে থপ্কি োকে থেখরেল এবং থজকনি থসৌন্দযে উপ্কভাগ 
েিরেল। থজনকে ওখাকন বারজকে রজরেকয় থেওয়াি জনয রনকজকে বািবা রেরচ্ছল। ভীষণ 
উকেরজে িকয় যুবেরট এে প্রিচািেকে গলা থভজাবাি েকো রেেু রেকে বলকলা। 
িিকবরিলি োউকেস োি প্াকশ বসা থভকনরসয়া োি ও ভাবরেল োি প্াকশ বসা 
েরিলারট কু্ষকে ডাইনীি েকো জ নয। এিা েুজকনই রিকফন নােে এেজকনি প্ররে 
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অ্নুিক্ত। এিপ্ি এিা েুজকনই রসগাকিট থখকে বযস্ত িকয় উেল রেন্তু প্রিচািকেি বাধা 
থপ্কয় রবিক্ত থবাধ েিকলা। ওরেকে বসা থসই কু্ষকে রবকেশী েোঁরসকয় এিেুল থপ্ায়াকিা 
ভাবরেল থজন এে সুন্দিী িওয়া সকেও উকটারেকে বসা সুন্দি যুবেরট সম্পকেে এে 
সকচেন নয় থেন? ডাাঃ ব্রায়ান এিপ্ি গান েকি রচন্তােুরক্ত োটাকলন। েোঁরসকয় েুযপ্ যাকে 
বাবা বকল েকন িকয়রেল রেরন োি থেকলকে ধেোরচ্ছকলন। রেরন জােোন ইংকিজ 
আকেরিোন ও প্রাগগরেিারসে সব রেেুকে ভুল বকল প্ররেপ্ক্ষ েিকে চাইরেকলন। 
েোঁরসকয় েূপ্ প্রোকণি োধযকে ো প্রোণ েিকে চায়। আিেযন্ত টু্রপ্ পু্িাকনা বাক্স খুকল 
এেরট ফিারস নল থেরখকয় ো খৃষ্ট পূ্বে ৫০০০ সাকলি োরটি োকজি েকো বলকলন। 
িিসয োরিনীোি রোঃ ক্ল্যারি েিাকেশীয় থিকলি টাইে থটরবল রনকয় একলন যা থেকে 
োি িিসয গকেি জনয অ্জুিাে বেরি েিকে িকব। রোঃ িাইজযাি ভাবরেকলন থয োি 
রনকজি লভযাংশ রেে থিকখ রে েকি অ্নযকেি থবরশ থেকবন। োোে রগকজল সােকন েুোঁকে 
প্ড়কলন, সবাই ভাবল থয রেরন  ুকোকচ্ছন, আসকল রেরন োিা থগকেন। 
  
. 
  
০২. 
  
 আরবষ্কাি 
  
থিনরি রেকচল নােে প্রিচািে সবাি োে থেকে বেরশশ রনরচ্ছল। থস সবাি োে 
থেকে বেরশশ রনকয় থগাোঁফওয়ালা থবোঁকট থলােরট ও রপ্েকনি বৃদ্ধা েরিলাি োে থেকে থস 
বেরশশ আশা েকি রেল। রেন্তু ক্রয়ডন থপ্ৌঁোবাি আকগ থস োো েুোঁরেকয় বৃদ্ধা 
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েরিলাকে বলল, োফ েিকবন েযাডাে, আপ্নাি রবল। থস োোঁকধ িাে িাখাি প্ি আকস্ত 
নাড়া থেওয়ায় োোকেি থেিটা ধপ্ েকি প্কড় থগল-খরড়ি েকো সাো থেিটা রেল 
েৃেকেি। 
  
রিেীয় প্রিচািে অ্যালবাটে থডরভস বলল, োই েখকনা িয় নারে? থিনরি বলকলা থয, থস 
ভদ্রেরিলাকে অ্জ্ঞান িকে থেকখকে। রেরনট খাকনে োিা থোকনা রসদ্ধান্ত রনকে প্ািকলা 
না– োিপ্ি প্িবেেী েেেসূচী রেে েকি থফলল। সেল যাত্রীি োকনি োকে রেরন 
ডাক্তাি রেনা রজজ্ঞাসা েিল। নিেযান থগল োোঁকেি ডাক্তাি বকল রেেু েিকে প্ািকলন 
না। ডাাঃ ব্রায়ান রনকজি প্রিচয় রেকয় প্রিচািকেি থপ্েকন থপ্েকন চলকলন। ডাাঃ ব্রায়ান 
আসকনি সােকন েুোঁকে প্ড়কলন এবং স্বাস্থযবেী েরিলাকে প্িীক্ষা েকি উরন েকি থগকেন 
বলকলন, রেরন রেকচলকে থেকখ রজজ্ঞাসা েিকলন েখন োকে থশষ থেকখকে থস? 
  
রেকচল থভকব বলল, থস প্রায় ৪৫ রেরনট িকব। েুজকনি আকলাচনায় থেৌেূিল জাগাকে 
লাগল। রেকচকলি েকে োি স্বােীি েকো ভদ্রেরিলাি েড়ো থিাগ আকে। ডাক্তাি ব্রায়ান 
িেবুরদ্ধি েকো োো নাড়কলন। 
  
থগাোঁফওয়ালা োফলাি জড়াকনা থলাে েুরট ভদ্রেরিলাি গলায় এেটা োগ থেখকে থপ্কলন। 
সরেযই োি োো এেপ্াকশ থিকল প্ড়ায় সূক্ষ্ম েুরট োগ থেখা যারচ্ছল। ো েুযপ্ নাকে 
থেকলরটকে বলল থয ভদ্রেরিলা ভীেরুকলি োেকড় োিা থগকেন। ডাাঃ ব্রায়ান এ রবষকয় 
োি সম্মরে জানাকলন। প্রিচারিো রজজ্ঞাসা েিল রেরনট খাকনকেি েকধয োিা ক্রয়ডন 
থপ্ৌঁকে যাকব, োি রেেু েিাি আকে রেনা, ডাক্তাি থেিটা ওখান থেকে সিাকে বািণ 
েিকলন। 
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ডাাঃ ব্রায়ান সেলকে রনকজি জায়গায় বসকে অ্নুকিাধ েিকলন। প্রিচািে োি েোয় 
সম্মরে জানাকলন। কু্ষকে থলােরট েী থযন এেটা প্কড় োেকে থেখকলন। িলুে আি 
োকলা এেটা রজরনস স্কাকটেি থোণাি আড়াকল থেকেকে প্কড় িকয়কে। এিেুল থপ্ায়াকিা 
প্কেট থেকে রচেকট থবি েকি েূলযবান বস্তুরট আরবষ্কাি েিকলন। েেলাকলবু আি 
োকলা িকেি রসকেি থসসা রেকয় প্াোকনা এেটা থোট্ট আোঁরটি েকো রজরনস সকে এেটা 
অ্দু্ভে ধিকনি োটা লাগাকনা। োটাি ডগাটাি িে চকট থগকে। 
  
রোঃ ক্ল্যারিি গলা রেকয় রবস্মকয়ি প্রোশ িল। রেরন রজরনসরটি অ্সাধািণত্ব স্বীোি 
েিকলন। রেরন বলকলন থয এরট এে ধিকনি থেশী োটা। বাোঁো নল থেকে থোোঁড়া িয় 
যাি েুকখি সােকন রবষ লাগাকনা োকে। এটা থয এেটা থোকটা বশো থেকে থোোঁড়া িকয়কে 
ো সকন্দিােীে। রোঃ ক্ল্যারি রনকজ জীবকন এটা প্রেে থেখকলন। থেনটা েখন ক্রয়ডন 
রবোন বন্দকি োোি ওপ্ি নাোি জনয চকি রেকচ্ছ। 
  
. 
  
০৩. 
  
ক্রয়ডন 
  
কু্ষকে থলােরট রবকজ্ঞি েকো েো বলরেল, োি হুেুে সেকল োনকব এিেে রনরিন্ত 
ভাব থেখারচ্ছল। রেকচকলি োকন োকন থস রে বলল। 
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রেকচল সেলকে রনকজি সােকন বসকে বলল, এবং থবরশক্ষণ োকেি আটোকনা িকব না 
বলা িল। থলরড িিকবরিল, রসরসরল েড়া আটকে িাখকে চাইকলন না। থভকনরসয়া োিও 
োকেি েোয় সম্মরে জানাকলন এবং রসগাকিট থখকে চাইকলন। বযরেবযস্ত রেকচল োকে 
সাড়া রেকলন। থডরভস জরুিী অ্বস্থায় েিজা রেকয় ওপ্িওয়ালাি আকেশ আনকে 
থগরেল। 
  
এেটু প্কিই এেটা সাো থচিািাি থলাে রেকচল ও ডাাঃ ব্রায়াকনি েন্তবয শুকন 
েৃেকেিটাি উপ্ি থচাখ বুরলকয় রনকয় সেল যাত্রীকে নােকে অ্নুকিাধ েিকলন। 
রবোনবন্দকিি এেটা রনজেন  কি োকেি বসাকনা িল। 
  
রোঃ থজেস িাইজযাি লন্ডকন বযবসারয়ে জরুিী োজ আকে বকল বসকে চাইরেকলন না। 
থলরড িিকবরিলও না। রেন্তু খুকনি  টনা বকল ইনসকপ্ক্টি োকেি বসকে বলকলন। রোঃ 
ক্ল্যারিি। সকন্দি রেলল বকল রেরন খুশী িকলন। 
  
থভকনরসয়া োি শুধু বসকে সম্মরে জানাকলন। ডাক্তাি ব্রায়াকনি সকে ইিকপ্ক্টাি েো 
বলকলন। থোকটাখাকটা থগাোঁফওয়ালা থলােরটও সািাযয েিকে চাইল। েোঁরসকয় থপ্ায়াকিাকে 
রনকয় ব্রায়ান ও রেরন েিজা খুকল থবরিকয় থগকলন যা  কি সকন্দকিি সৃরষ্ট েিল। 
  
রসরসরল িিকবরিল আটকে োেকে চাইরেকলন না। থভকনরসয়া োি থলােরটকে ফিারস 
পু্রলকশি চি বা শুে রবভাকগি চি বকল েকন েিকলন। নিেযান থগল থজনকে লা-
রপ্কনে-এ থেকখরেকলন বকল োবী েিল। এই রনকয় েুজকনি েকধয েো িরচ্ছল। েুপ্িা 
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রনকজকেি েকধয ফিারসকে আকলাচনা েিরেল। রসরসরল িিকবরিল বকল অ্েযন্ত থিকগ 
রগকয় রেকলন, রোঃ িাইজযাি থোকটা থোকটা বইকয়ি রিসাব েিরেকলন। 
  
োকেি এেরট  কি ইনসকপ্ক্টাি জযাপ্ ডাাঃ ব্রায়ান এবং এিেুল থপ্ায়াকিাি সকে েো 
বলরেকলন। এিেুল থপ্ায়াকিা বলকলন, থস আশােীে জায়গায় রেরন থপ্ৌঁকে যান, 
থপ্ায়াকিা জবাব চাইকলন ক্রয়ডন রবোন  াোঁরট, আপ্নাি রেে প্কে প্কড় নারে বনু্ধ। 
  
প্রেকে ইিকপ্ক্টি প্কি ডাাঃ ব্রায়ান নাে রেোনা চাইকলন। নাে, োন, গলাি রবকশষজ্ঞ 
ডাাঃ িজাি থজেস্ ব্রায়ান–৩২৯ নং িাকলে রিকট োি রেোনা জানাকলন। োকে রেরন 
েৃেুযি সেয় রজজ্ঞাসা েিকলন। রেরন জানাকলন থয েৃেুযি প্রায় আধ ণ্টা প্ি রেরন থয 
োিা থগকেন ডাক্তাি ধিকে থপ্কিরেকলন। োি প্রিচািেরটি েো শুকনরেকলন থয রেরন 
প্রায় আধ ণ্টা খাকনে আকগ োিা থগকেন। ইিকপ্ক্টাি রেরন থোকনা সকন্দিজনে রেেু 
থজকনকেন রেনা রজজ্ঞাসা েিা উরচে েকন েিকলন না। ডাক্তাি সম্মরে জানাকলন। 
এিেুল থপ্ায়াকিা রেরন  ুরেকয় প্কড়রেকলন বলকলন। োকে েৃেুযি োিণ সম্পকেে 
রজজ্ঞাসা েিকল রেরন বলকলন, ওটা থপ্ািেকটেকে প্িীক্ষা রবকেষকণি বযাপ্াি। 
  
রোঃ জযাপ্ রবরধেকো সেলকে রনকয় েকয়েটা োজ েিকে চান। ডাাঃ ব্রায়ান বলকলন থয, 
োি োকে বাোঁোনল বা অ্নয থোকনা অ্স্ত্র লুোকনা রেল না। িজাসে থসটা থেখকব, বলকলন 
রেরন। থোকটা বাকক্স িাখা থসই োটাটাকে থেরখকয় োি সম্পকেে ডাক্তািকে ঢপ্ রজজ্ঞাসা 
েিকলন। 
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ব্রায়ান বলকলন, আরেবাসীিা রেউবাি রবষ বযবিাি েকি। উটকো থলাকেি োকে রবষ 
প্াওয়া থযকে প্াকি। জযাপ্ ইয়ারেে েকি ডাক্তািকে ভাকলা েকি খুোঁজকে বলকলন। 
  
োিা েুজন োকন িজাসে এবং জযাপ্  ি থেকে থবকিাকলন। জযাপ্ ও থপ্ায়াকিা থেকনি 
েকধয োি থ াড়াকে বুরদ্ধেোি প্রিচয় বলকলন। িাকেি োপ্ থনবাি জনয এেজন থলাে 
ও ফকটাোফাি এখুরন একস প্ড়কব ো বলকলন। এিপ্ি েুজন প্রিচািে প্াসকপ্াটে রনকয় 
একলন। থেিী েরিকসা ফিারস–প্াসকপ্াটে রনকয় একলন। থেিী েরিকসা ফিারস-প্াসকপ্াটে 
থেকখ জযাপ্ োি সম্পকেে রজজ্ঞাসা েিকলন। োিা োোকেি রে বযবসা ো বলকে প্ািল 
না। থোকটা প্রিচািে বলল, েরেন আকগ সোকলি থেকন োকে থেকখরেল। থসটা 
প্যারিস থেকে আটটায় োকড়। রেকচল জানাকলা থস সম্ভবে েুকটাি সেয় চযাকনকলি উপ্ি 
রেকয় উড়বাি সেয় োকে েরফ থেওয়াি সেয় োি সকে জীরবে অ্বস্থায় থেখা 
িকয়রেল। রেকচলকে রজজ্ঞাসা েিায় থস বলল েরফ থেওয়াি প্রায় ১৫ রেরনট প্ি থশষ 
োি সকে রেকচকলি থেখা িকয়রেল। রেরন েখন থবাধিয় োিা থগরেকলন। জযাপ্ েীিরট 
থেখাকল থস ো থেকখরন বলল। 
  
জযাপ্ োকেি রেভাকব খাবাি থেয় রজজ্ঞাসা েিকলন। োিা বলল োিা রপ্েন রেে থেকে 
সােকনি রেকে খাবাি থেয়। থপ্ায়াকিা োো নাড়কলন। জযাপ্ েরিলা থেকন োকিা সাকে 
েো বা সম্মরেসূচে  াড় থনকড়রেকলন রেনা রজজ্ঞাসা েিায় োিা না বলল। থিনরি 
রেকচল বযাপ্ািরট োি রবশ্রী থলকগকে জানাল। জযাপ্ বলকলন এটা রেে, রেন্তু রেরন োি 
জনয রেকচলকে থোষী েিকে চান না। রেরন োকেি চকল থযকে বলকলন। 
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েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা এেরট প্রশ্ন েিাি অ্নুকিাধ জানাল। রেরন রজজ্ঞাসা েিকলন, োিা 
েুজন (প্রিচািে) থেকনি েকধয এেটা ভীেরুল থেখকে থপ্কয়রেল রেনা। থপ্ায়াকিাকে 
োিা জানাল োিা ভীেরুল থেখকে প্ায়রন। এরে ভুল বকল রেরন বলকলন থয এেটা 
ভীেরুল রেল যা এখন থোকনা যাত্রীি রডকস প্কড় িকয়কে। োিা বলল থয ো িকে 
প্াকি, েকব োিা থেকখরন। প্রিচািেিা  ি থেকে থবকিাকে থেকন এে ভদ্রেরিলা 
োউকেস রেকলন োকে ডাোি েো জযাপ্ বলকলন। 
  
েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা জযাপ্কে বলকলন থয রেরন সেল যাত্রীি োলপ্ত্র খুোঁরটকয় েোরশ 
েিকবন। এটা োি েকন িয়। জযাপ্ বাোঁো নল খুোঁজবাি জনয এই েো বকলরেকলন। োি 
ধািণা থলখে েুষ্কেে েিাি জনয েীি েুোঁকড়কেন। জযাপ্ সেলকে েোরশ েিকবন এই 
েনস্থ েিকলন। 
  
এেটা সরেে োরলো েিা থযকে প্াকি–থপ্ায়াকিা এেটা আভাস রেকলন। যাত্রীকেি 
োলপ্ত্র থেকে রে থখাোঁজা িকচ্ছ থস রবষকয় সরেে িকে জযাপ্ থপ্ায়াকিাকে বলকলন এবং 
থপ্ায়াকিা সরেে রজরনসরট রে ো জাকনন না বলায় জযাপ্ োকে সবরেেুকে েরেন েকি 
থেখকে এেো বলকলন। থলরড িিকবরিলকে থডকে প্াোকনা িল। 
  
িিকবরিল রনকজকে আকযেি প্ত্নী প্রিচয় রেকলন। রেোনা জানাকলন িিকবরিল থচজ, 
সাকসক্স, এবং ৩১৫ লন্ডন। রেরন লা রপ্কনে থেকে প্যারিস িকয় লন্ডন যাকচ্ছন, েৃো 
েরিলা সমূ্পণে োি অ্প্রিরচে। রেরন সােকন েুখ েকি বকস োোয় থপ্েকনি  টনা 
থেখাি সুকযাগ োি িয়রন। রযরন প্রিচািে েুজন োড়া োউকে থযকে থেকখনরন। েুজন 
বযরক্তকে রেরন প্রসাধন েকি থযকে থেকখকেন। রেরন ভীেরুল থেকখনরন। 
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এিপ্ি রেকসস থভকনরসয়া অ্নযোি সাক্ষয হুবহু োি বনু্ধি েকোই। রেোনা রলটল 
প্যডক্স িিকবরিল সাকসক্স। রেরন রপ্েকনি েকয়েজন যাত্রীি েকধয এেরট ভীেরুল 
োিাি থচষ্টা েিকে েিকে এেজনকে খাবাি রেকয় যাবাি প্ি ভীেরুল োিকে থেকখন। 
  
জযাপ্ েোঁরসকয় থপ্ায়াকিাকে ভীেরুল সম্পকেে থবরশ উৎসাি বকল োবী েিকলন। োি েকে 
ফিারস থলােেুকটা যািা রবকেশী োপ্োিা েিেকি সুযটকেস রনকয় একসকে োকেি প্ররে 
সকন্দি প্রোশ েিকলন। রেরন প্যারিকসি থসিা থগাকয়ন্দা েপ্তকিি সািাযয রনকে চান। 
রেন্তু থপ্ায়াকিা বলকলন এই জযাপ্ প্েবীযুক্ত থলােেুরট প্রত্নেেরবে। রপ্ো ও পু্ত্র যািা 
প্ািকসয এেটা খননোযে থসকি োত্র েকয়েরেন আকগ থেকশ রফকিকেন। জযাপ্ রেেুটা 
অ্রবশ্বাসী োকেি প্ররে। োি োকেি গুণ্ডা েকন িয়। রেন্তু থপ্ায়ালিা োি যুরক্ত খণ্ডন 
েকিন। রপ্ো আিলযান্ড জযাপ্ সমূ্পণে অ্প্রিরচো েরিলারটি েৃেুযি সম্পকেে রেেুই 
জাকনন না। োিণ রেরন োি পু্কত্রি সকে েিোিী আকলাচনায় বযস্ত রেকলন। পু্ত্র বলল 
থয ভীেরুকলি অ্েযাচাকি রবিক্ত িকয় োকে থেকি থফকল। 
  
থশকষ একলন রোঃ ফযারি। রেরন বাোঁোনল সম্পকেে অ্কনে রেেু জাকনন। োি রনকজি 
োকে রেল এ েো জানাি সাকে সাকে োকে আক্রেণ েিকলন জযাপ্। এ রবষকয় রেরন 
থয েোটা বলকলন ো িল রেরন বই রলখকেন যাকে এিেেভাকব খুন েিা িয়। রেরন 
আেুকলি োপ্ বাোঁোনকলি উপ্ি রেভাকব প্কড় ো থেখাি জনয চযারিং ক্রস থিাকড 
বাোঁোনল রেকনরেকলন। োি এে রচত্ররশেী বনু্ধ লাল রপ্োঁপ্কড়ি িিসয বকল এেটা বই-এি 
যকেষ্ট অ্নুেি েকি এি এেটা েরব এোঁকে রেকয়রেল। আেুকলি োপ্ সকেে অ্েযন্ত 
অ্সংলগ্নভাকব রেরন এই েোগুকলা বলকলন।রোঃ ফযারিি োকে থযকে বইটা যখন চাওয়া 
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িল েখন রেরন বলকলন ওটা সকে থনই। রেরন বলকলন থয  টনা  টাি অ্কনে আকগ 
েরিলাি প্াশ রেকয় থগকলন বষোরেি প্কেট থেকে টাইে থটরবল আনকে। বারে প্রকশ্নি 
থনরেবাচে উেি রেলল। রেরন ভীেরুল থেকখরেকলন। রেন্তু থসরটকে রেরন োিকে 
প্াকিনরন। োিও নাে-রেোনা রনকয় থেকড় থেওয়া িল। 
  
থোেলারে েকি েো বলায় জযাকপ্ি এেটু সকন্দি িল। এিপ্ি নিেযান থগলকে ভাবা 
িল। রযরন েন্ত রচরেৎসে। রেরন থেকনি েকধয সকন্দিজনে রেেু প্ানরন। থোকনা 
ভীেরুল োি থচাকখ প্কড়রন। 
  
এিপ্ি থজেস্ িাইজাি থিকগ সবাি থশকষ একলন। রেরন থোকনা রচৎোি থশাকননরন। 
েুজন প্রিচািে োড়া োউকে আসকে থেকখনরন। বাোঁোনল রেরন থচকনন না। এেজন 
েনকিবল  কি ঢুকে বলকলন থয রেরন বাোঁোনল খুোঁকজ থপ্কয়কেন যাকে থোকনা আেুকলি 
োপ্ থনই, েকব সাকজেে োকে এটা সাবধাকন েুকড় িাখকে বকলকেন।রোঃ িাইজযাি 
উৎসািভকি থেখকলন এবং রজরনসটাি অ্রভনবত্ব স্বীোি েিকলন। 
  
এরট থোো থেকে প্াওয়া থগকে এ প্রসকে জানা থগল ৯ নম্বি আসকনি রপ্েকনি থেকে 
এরট প্াওয়া থগকে। থপ্ায়াকিা বলকলন ৯ নম্বি আসনটা োি রেল। রোঃ িাইজযাি 
জযাপ্কে বলকলন এটা জযাকপ্ি প্কক্ষ এেটু অ্স্বাভারবে। জযাপ্ েকন েিকলন থয এটা 
রেকয় োজ সািা িকয়কে। 
  
এিপ্ি থজন থে নােে এেজন সুন্দিী েরুণীকে থজিা েিা িল। থস বলল থয, োি 
বারড় বাটন রিকট–রেোনা ২০ নং িািকগট রিট, নেে ওকয়ি ৫, থস লা রপ্কনে থেকে 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেথ ইন দ্য ক্লাউেস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড াযাররা সমগ্র 

14 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

ইংলযাকন্ড রফিকে। প্কিি প্রশ্ন, থসই লটািীি রটরেট থেনাি েো ক্রকে েকন প্ড়কলা, 
বাোঁোনল থেকয়রট থচকন না। থসই েরিলাও োি অ্প্রিরচে। োকে লা বুকজেে-এ লক্ষয 
েকিকে। থজকনি োে থেকে থোকনা প্রকয়াজনীয় েেয থবি েিকে প্ািা থগল না। জযাপ্ 
বাোঁোনকলি রচন্তায় েন রেকলন। এ বযাপ্াকি রেরন রবকশষকজ্ঞি প্িােশে চাইকবন বকল রেে 
েিকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন, ভাকলা েকি লক্ষয েিকল থেখা যায় এে টুেকিা থোকটা 
োগজ ওই নলরটি গাকয় আটোকনা আকে। থেকখ েকন িয় নলটাি োে থলখা রটরেকটি 
এেটা থেোঁড়া অ্ংশ। োি ধািণা এই রবকশষ রজরনসটা থোকনা োোঞ্চল থেকে থোকনা 
েুলেভ রশেসংেিোিী থোোন থেকে  ুকি একসকে। থপ্ায়াকিা োলপ্কত্রি োরলোি েো 
রজজ্ঞাসা েিকলন। জযাপ্ োি প্রকয়াজন থনই বলকলন। োে থলখা থেোঁড়া রটরেটটা রেোঁড়কে 
বলরেকলন। এই খুকনি বযাপ্ািটা এেই থসাজা থয থোকনা িরিোেো থলখেও এটাি 
সোধান েকি রেকে প্াকি। 
  
. 
  
০৪. 
  
 রবচাি েেন্ত 
  
চািরেন প্ি, থেিী েরিকসি িেযা সম্পকেে রবচাি রবভাগীয় েেন্ত বসকলা। েৃেুযি ধিন 
জনসাধািকণি েকধয চাঞ্চকলযি সৃরষ্ট েিল। 
  
প্রেে সাক্ষী থেত্র আকলেজাণ্ডাি রনকয়া, ফিারস ভদ্রকলাে ইংকিরজকে উেি রেরচ্ছকলন। 
রবচািে রজজ্ঞাসা েিকলন, রেরন েৃেকেি থচকনন রেনা। রেরন বলকলন থয থসরট োি 
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েককল, থেিী অ্যাকেরলে েরিকসাি। উরন আি থোকনা নাকে প্রিরচে রেনা জানাি জনয 
রেরন বলকলন, োোে রগকজল নাকে যা োি বযবসারয়ে নাে রেল। রেরন এেজন 
নােেিা েিাজন রেকলন। রেরন বযবসা চালাকেন রেন নম্বি জুরলকয়ন রিকট, োি 
বাসভবকন। রবচািকেি ধািণা রেরন প্রায়ই লন্ডকন থযকেন। থজি আকলেজান্ডাকিি েকে 
রেরন ইংকিজকেি উচ্চ থপ্শাি েরিলাকেি সকে রবচক্ষণোি সকে বযাবসা েিকেন। রেরন 
বলকলন থয, রেরন রনকজই বযবসা-বারণজয চালাকেন, শুধু আইনগে রেেটাই 
আকলেজাণ্ডাি রনকজ থেখাকশানা েিকেন। রবরভন্ন প্রকশ্নি থিশ ধকি রেরন বলকলন, রেরন 
ধনী েরিলা রেকলন, রেরন শত্রিীনা রেকলন রেনা ো রেরন বলকে প্াকিনরন। 
  
এিপ্ি থিনরি রেকচল বলকলন থয থস ইউরনভাসোল এয়ািলাইি রলরেকটকড োজ েকি। 
থস বলল থয েোস আকগ সোল ৮টা ৪৫ রেরনকটি থেকন রনযুক্ত রেল। েখন থস েু-
এেবাি োকে থেকন থেকখকে। োোে রগকজল নাে থস আকগ থশাকনরন। থস োিা 
যাওয়াি রেকনি  টনা বলল থস রে রে থেকখকে। 
  
এিপ্ি োকে (কিনরি) বাোঁো নল থেখাকনা িকল থস বলল, এ রজরনস থস থেকখরন। 
অ্যালবাটে থডরভস নাকে প্রিচািেকে থজিা েিকে রগকয় জানকে চাইকলন থস রেভাকব 
েৃেুয সংবাে জানকে প্ািল। থস বলল, থস রেকচকলি োে থেকে এেজন যাত্রী অ্সুস্থ 
িকয় প্কড়রেল এটা শুকনরেল। থসও বাোঁোনল নােে যন্ত্রটা থেকখরন এটা বলল। 
  
িজাি ব্রায়ান এিপ্ি সাক্ষী রেকলন। রেরন বলকলন থয, রেরন েৃেুযি আধ ণ্টা প্ি প্িীক্ষা 
েকি থেকখরেকলন। রেরন গলাি োকে ফুকটা লক্ষয েকিরেকলন। 
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এিপ্ি ডাাঃ হুইগলাি বকলন, গে েেলবাি রবোল রেনটাি এেটু প্কি োেবয়সী 
েরিলাি েৃে থেি থেখাকনা িয়।  াকড়ি প্াকশ এটা থগাল ফুকটা োি থচাকখ প্কড়। রেে 
গলাি প্াকশ ধেনীি উপ্ি ফুকটাি সকে ভীেরুকলি োটা থফাোঁটাকনাি োগ অ্েবা থয 
োটাটা থেখাকনা িকয়রেল থসই োোঁটা থফাোঁটাকনাি োগ রেল। রেরন এই রসদ্ধাকন্ত থপ্ৌঁকেকেন 
িকক্তি সকে ফীব বা গাকেি েড়া রবষ থেশাকনাি ফকলই েৃেুয িকয়কে। এই রবষ সমূ্পণে 
োি অ্জ্ঞাে। 
  
এিপ্ি রেিাি উইোিশুন বলকলন থয রেরন রবকেষণ েকি থেকখকেন েূলোঃ এই েীি 
এেটা থেশীয় রেউবাি রবকষি েকধয থডাবাকনা িকয়রেল–থয রবষ থোকনা থোকনা উপ্জারে 
েীকিি রবষ রিসাকব বযবিাি েকি। েরক্ষণ আরিোি বুম্মে নাকে এে রবষাক্ত সাকপ্ি 
রবষ থেওয়া িকয়কে। এই রবষ চােড়াি রনকচ সাং ারেেভাকব িক্তক্ষিণ েকি। হৃৎরপ্কণ্ডি 
প্ররেরক্রয়া িয়। রোঃ উইোিসু্পন বলকলন, এইভাকব রেরন োউকে খুন েিকে 
থেকখনরন। 
  
রডকটেরটভ সাকজেে উইলসন োি সাকক্ষয বলকলন, এেটা আগুকনি গরণ্ডি রপ্েকন ওই 
বাোঁোনল রেরন থেখকে প্ান, থেখা থগকে ওটা েুোঁড়কল প্রায় েশগজ প্যেন্ত যায়। 
  
িিকবরিল োউকেস-এি বক্তবয থেকেও রেেু প্াওয়া থগল না, োোে থভকনরসয়া োকিা 
বক্তবয থেকেও রেেু প্াওয়া থগল না। 
  
এিপ্ি থজেস থবল িাইজাি নােে এরলস থভন রসকেে থোম্পারনি েযাকনরজং 
ডাইকিক্টাি রেরন বাোঁোনল থেকখনরন, রেরন আসন উোঁচু বকল োকিাকে থেখকে প্ানরন। 
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রেরন োকিাকে বাোঁো নল োে েিকে থেকখনরন। রেরন েুজনকে উকে সােকন প্রসাধন 
 কিি রেকে থযকে থেকখকেন রেন্তু োকেি িাকে রেেু রেল না। োোঁকেি ডাক্তাি নিেযান 
থগল থনরেবাচে সাক্ষয রেল, রোঃ ফ্ল্যারি সাড়া জাগাকে প্ািকলন না। 
  
রোঃ ফ্ল্যারি োি রনজস্ব বাোঁোনল আোলকে থেখাকলন, রেরন থয খুন েকিনরন বা খুকন 
োি বাোঁোনল বযবিাি েিা িয়রন এটা প্রোণ েিকে। রেন্তু োকে রেরন রবচািকেি োে 
থেকে নাস্তানাবুে িকলন। োকে নযায় রবচাকি সািাযয েিাি জনয আনা িকয়কে। রনকজি 
প্ররে সকন্দকিি জবাবরেরিি জনয নয়। 
  
থজন থে সাংবারেেকেি েলকে রেেু বলকে প্ািকলন না। েোঁরসকয় আিেযন্ত জযাপ্ েৃে 
েরিলারটি অ্প্রিরচে এবং রেরন প্যারিকস খুব যান বকল েরিলাি নাে জাকনন না। রেরন 
পৃ্রেবীি অ্কনে জায়গায়  ুিকলও রেরন রবষ বা ওই ধিকনি থোকনা রজরনস লক্ষয 
েকিনরন। েুপ্-এি পু্ত্র বকলন, ভীেরুলটা রেরন থেকিরেকলন। 
  
রবচািে এিপ্ি িায় রেকলন থয,  টনারট যখন থেকন  কটকে অ্েএব থোকনা যাত্রীি 
িািা িকয়কে। থেউ রেেু থেখকে না থপ্কলও এটা প্রোণ িয় বাোঁো নকলি েকধয রবষ েীি 
রেকয় ভদ্রেরিলাকে খুন েিা িকয়কে। পু্রলকশি োজ এখন থোোয় খুকনি সূত্র আকে ো 
খুোঁকজ থবি েিা, থযকিেু খুকনি উকিশয সম্পকেে রেেু জানা যায়রন। 
  
এেজন সেসয রবচািেকে রজজ্ঞাসা েিকলন বাোঁোনল থোোয় প্কড়রেল। েোঁরসকয় এিেুল 
থপ্ায়াকিাি রসকটি েলা থেকে ো প্াওয়া যায়। রযরন এেজন সুপ্রিরচে ও শ্রকদ্ধয় 
থগাকয়ন্দা। থবসিোিী থগাকয়ন্দা শুকন অ্রবশ্বাসী নজি োি উপ্ি রস্থি িকয় িইল। 
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এেজন আোলী রবচািকেি িাকে োগজ ঢুরেকয় রেকলন যাি ফকল িায় িল, রবকষি 
প্রভাকব েরিলাি েৃেুয িকয়কে রেন্তু থে এই রবষ ঢুরেকয়রেল ো প্রোণ েিাি েকো যকেষ্ট 
প্রোণ িাকে থনই। 
  
. 
  
০৫. 
  
খবি রনকয় 
  
নিেযান থগল আোলীি োগকজ রে থলখা রেল োকে উৎসাি প্রোশ েিকে এিেুল 
থপ্ায়াকিা বলকলন ওটাকে োকে খুনী সাবযস্ত েিা িকয়রেল। থজন ও থপ্ায়াকিা েুজকন 
থিকস থফলকলন এবং থপ্ায়াকিা রনকজকে োরলোেুক্ত েিকবন বকল আশ্বাস রেকলন। থগল 
থপ্ায়াকিা থয থগাকয়ন্দা থস রবষকয় সকন্দি প্রোশ েিল। রেরন আশা েিকলন েদ্মকবশ 
প্ড়কলও োকে থচনা যাকব। এ রবষকয় থজন জানাল থয এখন থগাকয়ন্দািা আি েদ্মকবশ 
ধকি না, এে জায়গায় বকস েনস্তারেে রেে রচন্তা েকিন। রেন্তু োেেফাি থোড়া 
ভদ্রকলােকে োিা েুজকনই ধেেকবযি েকধয ধিকলা না। এিপ্ি েুজকন এেসকে চা থখকে 
থগকলন। 
  
থজনকে থগকলি থবশ প্েন্দ িকয়রেল। থস বলল থয খুনটুন যাকচ্ছোই বযাপ্াি। থজন োি 
এই সাক্ষয থেওয়ায় োি চােরিকে অ্সুরবকধ আসকে প্াকি, এেো বলল নিেযান থগল। 
বযাপ্ািটাকে োি থোকনা থোষ থনই, রেরন খুবই চকট থগকলন। থজন বলকলন, োকে িাগ 
েিাি রেেু িয়রন, থজকনি বক্তবয থয রেরনও খুন েিকে প্াকিন োিণ রেরনও সকন্দকিি 
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উকবে নয়। থগল বলকলন রেরন খুন েিকেই প্াকিন না। থজন বলকলন, রেরন এ বযাপ্াকি 
এে রনরিে নন োিণ োি এেজন  যানক কন গলাি খকিি আকে যাকে োি খুন 
েিকে ইকচ্ছ েকি। েকন িয় এটা েিকল োি সোজ েিা িকব। রেন্তু খুনটা রেরন 
েকিনরন এ বযাপ্াকি রেরন রনরিে। থজন বলল থয, োোঁকেি ডাক্তাি থগল খুন েকিকেন। 
যরে থিাগীিা থভকব থনয় োকে একে থোকনা সুিািা িকব না। থগল বকলন, ওকে োি 
ভরবষযে ক্ষরেেস্থ িকব। োোঁকেি ডাক্তাি বকল থজন োকে অ্প্েন্দ েকিকেন এটা জানকে 
চাওয়ায় থগলকে থজন বলকলা, রনাঃসকন্দকি থস এেজন সিোিী, চুল বাোঁধকনওয়ালীি 
থেকে অ্কনে উপ্কি। থগল থজনকে এেরেন রডনাকি রনেন্ত্রণ েিকলন, রেরন থজকনি লা 
রপ্কনে থেেন লাগল রজজ্ঞাসা েিায় থজন োকে লটািী থজোি েো জানাল। োকেি 
েুজকনি েোবােোি োকে এেজন থলাে একস োোঁড়াল, রেরন সাপ্তারিে িাউস প্রত্রো 
থেকে আসকেন। রেরন টাোি রবরনেকয় খুকনি  টনা রলখকে চান, প্ঞ্চাশ বা ষাট 
ডলাকিি রবরনেকয়। এই োকজ থজন আেিী িল না। থস বলল, থস প্ািকব না। ভদ্রকলাে 
োকে অ্নুরলখকনি আশ্বাস রেল। রেন্তু থজন ো েিকে না চাওয়ায় বযরক্তরট থগলকে 
এেকশা ডলাি রেকে চাইল। রেন্তু থজন ো েিকে না চাওয়ায় বযরক্তরটি অ্রভজ্ঞো 
জানকে চাইল। রেন্তু রেরন সম্মে িকলন না। বযরক্তরট বকলন থয এই প্রচাকিি যুকগ একে 
োি প্রিরচরে বাড়কব রেন্তু থগল োকে ভয় থপ্কলন এবং রেরন োি থিাগীকেি েো 
থভকব এোকজ িারজ িকলন না। োি েকে োি থিাগীিা ভাবকবন রেরনও খুকনি োেলায় 
জরড়ে। এিপ্ি রেরন থলােরটকে থযকে বলকলন। 
  
থবশ খুশী েকন বযরক্তরট থোোন থেকে থবরিকয় থগল। যাবাি আকগ থস োি উরক্তরট রেকয় 
থগল। 
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সাপ্তারিে িাউকসি প্কিি সংখযাকেই োে আোকশ িেযা িিসয রশকিানাকে েুই সাক্ষীি 
বক্তবয থবশ ফলাও েকি োপ্া িকলা। রেস্ থজন থে রেেু বকলনরন। নিেযান থগল োি 
থপ্শাি ক্ষরেি জনয রেেু বলকে চানরন। থজন  টনারট প্কড় বলল থয, ওই থলােটা নােী 
থলাকেি োকে থেন থগল না। থগকলি বক্তবয থয সম্ভবোঃ োি োকে োিাই (কজন ও 
থগল) নােী থলাে। থজনকে থগল রজজ্ঞাসা েিকলন থয থেকনি েকধয অ্নয থেউ এটা 
েিকে প্াকি, রেন্তু রবচািকেি েোয় বযাপ্ািটা প্রিষ্কাি িয়। রেন্তু োি েকে থগল খুন 
েকিনরন। েকব অ্বশযই থস রনকজও েকিরন। েকব োি থোকনা ধািণা থনই। 
  
এ রবষকয় নিেযান থগকলি ধািণা রজজ্ঞাসা েিা িকল থস বলল, থয থস রেেুই থেকখনরন 
এবং োি েকন িল রেেু থেখা উরচে রেল। রেন্তু থস বযস্ত রেল থজনকে থেখকে যাকে 
থস রবকয় েিকে চায়। োি েকন িল থয সাংবারেেকেি েোয় িারজ িকল ভাকলা িে। 
থজকনিও থগলকে খুব প্েন্দ িকয়রেল। থসও েুগ্ধ থচাকখ োকে থেখায় অ্নয রেেু থেখাি 
সুকযাগ প্ানরন। 
  
থজনকে রজজ্ঞাসা েিায় থে খুন েিকে প্াকি থস বলল, োি েকন িয় প্রিচািে নয় 
আসকল থগল েুই ভদ্রেরিলাকে সকন্দি েিকলও রেস িিকবরিল থজকনি েকে খুনী িকে 
প্াকিন না এবং রেস োি একেবাকি থগোঁকয়া, রেরন খুন েিকে প্াকিন না। এ রবষকয় 
থগল এেেে, োি েকে থগোঁকয়া থলাে সকন্দকিি উকবে নয়। ডাক্তািরটকে োিা সকন্দি 
েিকলও সরেে প্রোকণি অ্ভাকব থসও রেে সরন্ধগ্ধ িল না। 
  
থজন বলল, উরন যরে েরিলারটকে খুন েিকে চাইকেন, োিকল এেন রেেু বযবিাি 
েিকেন, যাি নাে প্যেন্ত থেউ থোকনারেন োকনও থশাকনরন। নিেযান এটা রেে এেটু 
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খুোঁেখুোঁকে ভাকব বলল, থবোঁকট েকো ভদ্রকলাে রোঃ ফ্ল্যারিকে সকন্দি েকিনরন থগল। রেন্তু 
থজন েকন েকিন থয রেরন যরে সরেযই খুনী িকেন োিকল রেরন বাোঁোনলরট থেখাকেন 
না। এই েোয় থগল সম্মরে রেকলন। থজকনি সকন্দকিি েীি এবাি িাইজযাি এবং 
ফিারস রপ্োপু্কত্রি রেকে। োি েকে ফিারস েুজকনি েকধয থয থোকটা োকে রচরন্তে 
থেখারচ্ছল। থগকলি েকে োিা েুজকন পৃ্রেবীি রবে ুোঁকট জায়গা  ুকি একসকেন যাি জনয 
োকেি প্ররে সকন্দি িওয়া স্বাভারবে এবং থেউ যরে োউকে খুন েকি োিকল অ্বশযই 
োকে রচরন্তে থেখাকব। থজন বলল থয োিা েুজকন থযন খুনী না িন োিকল থস খুশী 
িকব। 
  
থগল বলল, োজটা সিজ িকব না। থজকনি েকে েৃে েরিলাি সম্পকেে সবরেেু 
ভাকলাভাকব জানকে িকব। থজকনি েকে আন্দাকজ রঢল থোোঁড়া িকচ্ছ। থজকনি েকে এি 
প্রকয়াজন আকে। থগল বলকলা, এই খুন োকেি জীবনকে জরড়কয় ধকিকে। এি োকলা 
োয়া োকেি ভরবষযে জীবকনি ওপ্ি েী প্রভাব রবস্তাি েিকে চকলকে ো অ্জ্ঞাে। থজন 
এটা শুকন অ্েযন্ত ভীে িল। এবং এ েো বলকে বািণ েিল। 
  
থগল বলল থয, থস রনকজি সম্পকেে ভীে িকয় প্কড়কে। 
  
. 
  
০৬. 
  
 শলাপ্িােশে 
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এিেুল থপ্ায়াকিা আবাি বনু্ধ ইনসকপ্ক্টাি জযাকপ্ি সাকে রেশকলন। থপ্ায়াকিাকে বলকলন, 
থয অ্কেি জনয রেরন থজকল থঢাোি থেকে েুরক্ত থপ্কয়কেন। থপ্ায়াকিা রনকজি থপ্শাি 
প্ররে খুব রচরন্তে। 
  
থিাগা লম্বা েেন থলােরট ফিারস থগাকয়ন্দা েপ্তকিি এেজন থলাে, েোঁরসকয় ফাকেে এই 
খুকনি োেলাি সািাযয েিাি জনয একসকেন। 
  
ফাকনে েিেেেন েকি বলকলন থয থবশ েকয়েবেি আকগ োি এিেুল থপ্ায়াকিাি সকে 
থেখা িকয়রেল। েোঁরসকয় রগিাকেি োকে োি অ্কনে েো শুকনকেন। থপ্ায়াকিা োকেি 
েুজনকে োি বনু্ধ থেত্র রনকয়াি সকে বনশািাকিি রনেন্ত্রণ েিকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন 
এেজন েরিলাকে রেরন বকলকেন োি চরিকত্রি েলঙ্ক থোেি জনয খুব উরিগ্ন। জযাপ্ 
বলকলন থয জুিী ভদ্রকলাকেি থপ্ায়াকিাি থচিািাটা প্েন্দ িয়রন। 
  
ফাকনে, রেকবা, জযাপ্কে এিেুল থপ্ায়াকিা থবশ থলাভনীয় খাবাি খাওয়াকলন, োকে 
সেকলই থবশ খুশী েকন িল। ইনসকপ্ক্টাি জযাকপ্ি সকে রেকবা আকলাচনা েকি খুব 
োড়াোরড় থয রসদ্ধাকন্ত একসরেকলন োকে রেরন েৃেুযি  টনা সম্পকেে প্রকয়াজনীয় 
বযাপ্ািগুরল শুধু জানকে থপ্কিরেকলন। রেকবা বলকলন থয, োোে রগকজল সম্পকেে রেরন 
খুব সাোনয জাকনন, সািা েুরনয়া োকে থযভাকব জাকন, োকে থসইসব সাধািণ োনুষ 
রিসাকবই জাকনন, েোঁরসকয় ফাকনে থবরশি ভাগ জাকনন বকল রেরন বকলন থয, োি (রগকজল) 
এই চরিকত্রি জুরড় থেলা ভাি, বয়সোকল োকে থেখকে ভাকলাই রেল। জলবসকন্তি ফকল 
োি থসৌন্দযে নষ্ট িকয় যায়। রেরন রেকলন এেন এেজন েরিলা, রযরন ক্ষেোি সিযবিাি 
েকিকেন, অ্গাধ ক্ষেোও ধিকেন। বযাবসাি থক্ষকত্র রেরন খুবই রবচক্ষণ রেকলন, রেরন 
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ক্রেশই এেজন েরেন েকনি ফিাসী েরিলা রযরন আকবকগি বশবেেী িকয় েখকনাই 
বযাবসাি ক্ষরে িকে রেকেন না। রেন্তু যোযে সকোি সকে বযাবসা চালাবাি রবিাট সুনাে 
োি রেল। 
  
ফাকেে বলকলন, োোে রগকজল খুব সৎ রেকলন অ্বশয োি সােেেয অ্নুযায়ী যরেও সাক্ষয 
প্রোণ থপ্কল অ্েূি ভরবষযকেই িয়কো আোলকে োি ডাে প্ড়কো। রেরন ব্ল্যােকেল 
েকি ভয় থেরখকয় টাো আোয় েিকেন, োোে রগকজকলি টাো ধাি থেওয়াি এেরট 
রবকশষ িীরে রেল, যাকে খারল িাকে টাো ধাি থেওয়া বকল োই। অ্বশয েে টাো ধাি 
থেকবন এবং থসটা রে ভাকব থশাধ রেকে িকব, থসটা োি ইকচ্ছ অ্নুযায়ী রেে িকো, রেন্তু 
োি েেেপ্দ্ধরে এেনই রেল থয টাো রেরন রনিয়ই রেে থফিে থপ্কেন। 
  
োোে রগকজকলি রনজস্ব এেটা থগাকয়ন্দা েপ্তি রেল। োি েককলিা রেল সোকজি 
উোঁচুেলাি থলাে। যািা েুৎসা িটাি ভকয় ভীে োকেন। োি েপ্তকিি থলােজন োি 
েককল সম্পকেে খবি িাখে। োোে রবশ্বাসী থলাকেকেি প্ররে রবশ্বাস িাখকেন। টাো 
উপ্ায় েিাি জনয েখনই থগাপ্ন অ্স্ত্র বযবিাি েিকেন না। যরে না আকগ থসই টাোটা 
থেউ োি োে থেকে ধাি রনকয় োেকো। যরে টাো না প্াওয়া থযে েখন রেরন থয 
সেস্ত খবিাখবি থজাগাড় েিকেন থসগুকলা ফাস েকি রেকেন রেংবা এ বযাপ্াকি জরড়ে 
থোকনা থলােকে খবিটা জারনকয় রেকেন। এি ফকল োি সিাসরি লাভ িে না বকট 
প্কিাক্ষভাকব িে, একে অ্নযিা ভয় থপ্কয় রেেেকো টাো রেরটকয় রেে। জযাপ্ বলকলন 
থয এি ফকল খুকনি উকিশয সম্পকেে এেটা ধািণা থপ্কে প্ারি। োি প্িই প্রশ্ন ওকে 
টাোেরড় থে প্াকব। 
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রেকবা বলকলন োি থেকয োেকোয়াকজল অ্যান েরিকস টাোটা প্াকবন। থস োি োকয়ি 
োকে োেকেন না। োি ো োকে একেবাকি থোট্টকবলাি প্ি থেকখনরন, রেন্তু থবশ 
েকয়ে বেি আকগি উইকল রেরন সেস্ত সম্পরে োি থেকয়কে রেকয় যান। োি টাোি 
প্রিোণ আরশ নব্বই লক্ষ িা িকব–যা এে লক্ষ প্াউকণ্ডি থেকে থবরশ। উরন যরে 
থেকনি েকধয না োেকেন টাোি থলাকভ োকে খুন েিাি জনয ওই থেকয়কেই সকন্দি 
েিা থযে, জযাপ্ বলকলন। থেকয়রটি বয়স চরব্বশ-প্োঁরচশ িকব। থেকয়রটকে খুকনি 
বযাপ্াকি জড়াকনাি থোকনা োিণ আকে বকল েকন িকচ্ছ না। 
  
জযাকপ্ি েকে থেকনি থেউ রেেযা েো বকলকে। থসই থলােটাকে খুোঁকজ বাি েিকে িকল 
োোে রগকজকলি থগাপ্ন নরেপ্ত্র থেখকলই িকব। রেন্তু রেকবা বলকলন, স্কটলযান্ড ইয়াকডেি 
সকে থটরলকফাকন েো বকল জানা থগকে োি সেস্ত নরেপ্ত্র রসনু্দকে োেে, সব 
োগজপ্ত্র পু্কড় নষ্ট িকয় থগকে। োি েৃেুযি আকগ রেরন োি সিোরিণী এরলসকে 
রনকেেশ রেকয়রেকলন োি েত্রীি থোকন রবপ্ে-আপ্ে  টকল থস রসনু্দে খুলকব এবং 
রসনু্দকেি সেস্ত রজরনস পু্রড়কয় থফলকব। লাকনি বলকলন থয োোে রেকবা অ্েযন্ত কু্রি 
রেকলন রেন্তু অ্রবশ্বাকসি োজ যািা েিে োকেি োকে। রেরন রনষু্ঠি বযবিাি েিকেন 
অ্রবশ্বাসীকেি প্ররে। থেত্র রেকবা চকল যারচ্ছকলন এবং যাবাি আকগ রেরন আশ্বাস রেকলন 
যরে আি থোকনা থখাোঁজখবি প্াওয়া যায় োিকল োি রেোনা অ্নযকেি জানাই আকে। 
এই বকল রেরন চকল থগকলন। 
  
. 
  
০৭. 
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সম্ভাবনা 
  
থেত্র রেকবা চকল যাবাি প্ি অ্নয রেনজকনি েকধয আকলাচনা চলকে োেল। জযাপ্ 
বলকলন, প্ররেরেউস রবোকন ১১ জন যাত্রী রেকলা শুধু থপ্েকনি োেিায়। এই ১১ জন 
োড়া ২ জন প্রিচািে। োি েকধয এেজন রনিয়ই খুন েকিকে। ইংকিকজি বযাপ্ািটা 
উরন রনকজই থেখকবন। রেন্তু ফিারস অ্নুসন্ধান েিাি োজ ফাকনেি, ফাকনেি েকে 
েীষ্মোকল োোে রগকজল িাকিি উপ্েূকলি নানা জায়গায় থযেন থোরভশ, লযারপ্কনে, 
উইোকিা প্রভৃরে জায়গায় এলারি োিবাি খুকল বসকেন। েরক্ষণ রেকে অ্যারলটবগ, 
নাইস এসব জায়গায়। জযাকপ্ি েকে আসল খুকনি বযাপ্ািটা জানকে িকব, প্রোণ েিকে 
িকব বাোঁোনল বযবিাি েিাি েকো সুরবধাজনে জায়গায় রে রেকলা। প্রেকে এেজন 
যাত্রীকে আলাোভাকব থবকে রনকয় যুরক্ত প্রোণ রেকয় রবচাি েিা আিও প্রকয়াজন–
সম্ভাবনাি রেেগুকলা রবচাি েকি থপ্ায়াকিা েকন েকিন োকে সকন্দকিি োরলো থেকে 
বাে থেওয়া থিাে; জযাপ্ও একে গভীিভাকব অ্সম্মরে জানাকলন। প্রিচািে েুজনকে 
সকন্দকিি উকধে িাখা িল। োিণ োিা েুজন থোটা টাো ধাি রনকয়রেল, ো রবচাযে নয়। 
রেন্তু সম্ভাবনাি েো রবচাি েিকল োিা খুন েকিকে এটা িকে প্াকি। একেি প্কক্ষ 
এেন জায়গা রেে েকি বাোঁোনল থোোঁড়া থযকেই প্াকি। ডানরেকেি এই থোণটা থেকে। 
রেন্তু এটা অ্সম্ভব, োেিাভরেে সেকলি থচাখ এরড়কয় এটা েিা সম্ভব নয়। খুনীি 
প্াগলারে োড়া আি রেেু নয়। এইিেে  টনা থবাোরে োড়া আি রেেু নয়, খুনীকে 
আেিা ইরেেকধয চাি-প্াোঁচবাি ধকি থফকলরে। 
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থপ্ায়াকিাি েকে এটা প্াগলারে িকলও এটা রেে থয আি রেনজন থয আকলাচনা েিকে 
থয থে খুন েকিকে। এটাকে খুনী সফল। োি যুরক্ত িল থসই প্রবাে ফকলন প্রিচয়কে, 
অ্েোৎ খুনী এ বযাপ্াকি সফল। থপ্ায়াকিা বলকলন, আেিা ডাক্তািী প্রোণ থপ্কয়রে, অ্স্ত্রটা 
আোকেি িাকে িকয়কে। রেন্তু েকয়েরেন আকগ ওটা এটা িাসযস্পে বযাপ্াি িে। 
  
ফাকনেি েকে েনস্তত্ব রবচাি েিকে িকব খুনীি েনস্তত্ব রবষকয়। জযাকপ্ি নাে রেকয় থভাস 
থভাস শব্দ েিকলন অ্েোৎ এ রবষকয় োি প্েন্দ নয় জযাপ্ বলকলন, ফাকনেি যা 
সকন্দিবারেে োকে এই  টনা িওয়া সম্ভব থয ভদ্রেরিলা এইভাকব খুন িনরন, রেন্তু 
ফাকনে একে অ্সম্মরে রেকলন, বলকলন খুন থয বাোঁো নকলি োধযকে িকয়কে এটা রেে। 
থজন থে-থে এিপ্ি সবাই খুন েকিরেল বাোঁচাকে খুন েিাি জনয সাকপ্িকে খিচ 
েকিকে, োি োকন িকে শেেিা েুজকনি আকে রেনা যায় না। এোড়া সাকপ্ি রবষ িকি 
বুড়াটাকে সকন্দি েকিন। থয থেকয়রট লটািীকে টাো থপ্কয় লা রপ্কনকে খিচ েকিকে, 
োি োকন থেকয়রট জুয়ািী। রেন্তু থেকয়রট বুড়ীকে খুন েিাি জনয সাকপ্ি রবষ প্াকব 
থোো থেকে। থস থয বুড়ীটাকে খুন েকিরেল বা টাো ধাি েকিরেল ো জানা যায় না। 
এোড়া সাকপ্ি রবষ বযবিাি েিাি জ্ঞান পৃ্রেবীকে শেেিা েুজকনি আকে রেনা সকন্দি। 
থপ্ায়াকিা বলকলন, অ্রে রজরনসটা এইভাকব থেখরে, খুনী রনিয়ই এই েুই থশ্রণীি 
থযকোকনা এে থশ্রণীকে প্ড়কব। িয় থস এেন থলাে, থয পৃ্রেবীি সেস্ত রবে ুোঁকট 
জায়গায়  ুকি একসকে, এেন থলাে থয সাপ্কখাপ্ সম্পকেে রেেু অ্ন্তে জাকন এবং অ্সভয 
উপ্জারে থলাকেিা োকেি শত্রুকেি খেে েিাি জনয েকো িেকেি সাং ারেে রবষ 
বযবিাি েকি থস সম্পকেে ওয়ারেবিাল, অ্নয থশ্রণী িল ববজ্ঞারনে গকবষণাি ফকল 
থগকোসাকপ্ি রবষ যা রনকয় ভয়ানে উোঁচু থশ্রণীি গকবষণাগাকি প্িীক্ষা-রনিীক্ষা েকি। যা 
উইোিশূকনি থেকে জানা থগকে। সাকপ্ি রবষ, োকন থেউকট সাকপ্ি রবষ ওষুধ রিসাকব 
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বযবিাি েিা িয়, েকব েুকটা থশ্রণীই থে থেকয়রটি সকে থেকল না। ওি সকে এ বযাপ্াকি 
থযটুেু সম্পেে োকে খুকনি উকিশয অ্বাস্তব বকল েকন িকচ্ছ। রবষ থজাগাড় েিাি 
সম্ভাবনাও খুবই েে এবং বাোঁোনল বযবিাি েিা অ্সম্ভব! 
  
জযাপ্ বলকলন যরে থেকয়রট োি জায়গায় থেকে না উকে োকে োিকল োোে রগকজকলি 
 াড় োে েকি োটাটা থোোঁড়া সম্ভব নয়। োিকল োকে সকন্দি থেকে বাে থেওয়া 
থযকেই প্াকি। 
  
নিেযান থগল উকটারেকে ১২ নম্বি আসকন বকসরেল। ওি প্কক্ষ সাকপ্ি রবষ থজাগাড় 
েিাি সম্ভাবনা থবরশ। জযাপ্ বকল চলকলন, োি ধািণা নিেযান এেন জায়গায় যাোয়াে 
েকি থযখান থেকে এই ওষুধপ্ত্র থজাগাড় েিা সম্ভব, োি িয়কো থোকনা রবজ্ঞানী বনু্ধ 
আকে। রেন্তু যুরক্ত প্রোকণি েো রবচাি েিকল ওকে বাে থেওয়া যায়। প্রসাধন েকক্ষ 
থফিাি সেয় থস োেখাকন এই প্যেন্ত এই থয থেখুন এি থবরশ একগাকে প্াকি না। আি 
ওখান থেকে বাোঁোনল েুোঁকড় েরিলাি  াকড় োটা ফুরটকয় থেওয়া সম্ভব নয়। এবং োটা 
োি থপ্াষোনা নয় থসটা বলকলই সেকোকণ  ুকি রগকয় রবধকে প্াকি না, রেনজন 
নেশাি উপ্ি এরট েুোঁকে প্কড় থেখরেকলন। 
  
এিপ্ি ১৭ নম্বি আসকন রেকসস থভকনরসয়াি প্ররে নজি প্ড়ল। এি প্কক্ষ োোে 
রগকজকলি োে থেকে টাো ধাি থনওয়া অ্সম্ভব নয়। এি প্ররে রবকশষ নজি থেওয়া 
উরচে জযাপ্ বলকলন, এি আগা থেকে েীি থোোঁড়া সম্ভব। োিকল োননীয়া থভকনরসয়াি 
প্কক্ষ থোণােুরণ েীি থোোঁড়া সম্ভব, অ্বশয একে সফল িওয়া অ্সম্ভব। োিণ রেরন 
এেজন েরিলা রযরন বনু্দে েুোঁড়কে প্াকিন, অ্ভযাস রেে োেকল খুন েিকে প্ািা যায়। 
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পৃ্রেবীি অ্দু্ভে জায়গায় রবিাট রশোি েিাি ফকল োি থযসব বনু্ধ আকে োকেি থেকে 
সকন্দিজনে বকল রজরনস থজাগাড় েকিকেন। বযাপ্ািটা আজগুরব েকন িকচ্ছ এি থপ্েকন 
থোকনা যুরক্ত থনই। ফাকনে একে সিেে। েকব োকে ফাকনে খুনী োনকে িাজী নয়। 
  
থলরড িিকবরল লা রপ্কনকে জুয়া থখলকে রগকয় অ্গাধ টাো খুইকয়কেন। রেরনও োোে 
রগকজকলি েকো  ু ু থেকিরেকলন। ফাকনে এই খবি রেকলন। যাকে সেকলই এেেে। 
রেরন রনিয়ই োি সােকনি ওপ্ি িাোঁটু থগকড় বকস ২৩ নম্বি আসন থেকে এই োজ 
েকিনরন। অ্েএব সকন্দকিি োরলো থেকে ইরনও বাে। 
  
নয় ও েশ নং আসকন েোঁরসকয় এিেুল থপ্ায়াকিা ও ব্রায়ান বকসরেকলন। এিেুল থপ্ায়াকিা 
বলকলন, োি থপ্ট বযো েিরেল। 
  
এবাি সকন্দি িল ডাাঃ ব্রায়াকনি উপ্ি। রেরন এেজন থিােিাকচােিা ডাক্তাি, রেরন 
ফিারস েরিলাি োে থেকে টাো ধাি েিকবন এটা েকন িয় না। ডাাঃ ব্রায়াকনি প্কক্ষ এ 
োজ েিা অ্সম্ভব রেেু নয়। োি বকড়া বকড়া গকবষেকেি সকে থচনাজানা খুব 
স্বাভারবে। থসই সূকত্রই রেরন িয়কো সিকজই এে রশরশ সাকপ্ি রবষ প্াচাি েকিকেন। 
  
থপ্ায়াকিা প্ররেবাে েিকলন, বাগাকনি েুেকো ফুল থভালাি েকো নয় এইসব রজরনস! 
োিা রেরলকয় িাকখন। 
  
জযাপ্ বলকলন রেরলকয় থেখকলও ক্ষরে থনই। থয থোকনা চালাে থলােই ওই রশরশি 
বেকল অ্নয এেটা ক্ষরেোিে রবকষি রশরশ থিকখ আসকে প্াকি। এোজ সম্ভব শুধু 
এেরট োত্র োিকণ। োিণ ডাাঃ ব্রায়ান এেরট োত্র থলাে যাকে থেউ সকন্দি েিকে 
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প্াকি না, রেন্তু এেটা থখাচ থেকে যাকচ্ছ, রেরন থেন বলকলন না থয বযরক্তি স্বাভারবে 
েৃেুয িয়রন। 
  
থপ্ায়াকিাি ধািণা ওটা রেল ডাক্তাকিি প্রেে অ্নুোন। সরেয েো বলকে থগকল েকন িয় 
বযাপ্ািটা স্বাভারবে। সম্ভবোঃ ভীেরুকলি োেকড়…। 
  
না, এই ভীেরুকলি েো আি ভুলকবনা থেখরে। প্রেে থেকে ভীেরুল ভীেরুল েকি 
থগল। থপ্ায়াকিা বলকলন  টনাচকক্র রেরন থেকে থেকে োটা েুরড়কয় থপ্কয় বুেকে প্াকিন 
 টনাটা খুন। থযভাকবই থিাে  টনাটা থচাকখ প্ড়কেই জযাপ্ বলকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন, 
না এ সম্ভাবনাও রেকলা থয থেউ থেখাি আকগ োটাটা েুকল রনে। থস ব্রায়ান বা অ্নয 
থেউ থিাে। ওটা েুষ্কি োজ। 
  
ফাকনে বলকলন থয, খুন বকল  টনাটা যরে জানকে না প্ািা যায়, োিকল থোকনা 
ভদ্রেরিলাি িাটে থফল িকল, থসই সেকয় থোকনা থলাে োি গাকয়ি প্াকশ এেটা রুোল 
থফকল রেকয় রনচু িকয় থসটা েুরড়কয় থনয়, ো থেউ লক্ষয েকিকে েী। 
  
জযাপ্ এটা থেকন রনলও। োি ধািণা ব্রায়ান সকন্দিজনে বযরক্ত। এেটু থচষ্টা েিকলই 
রেরন োো  ুরিকয় খুব সিকজই থোণােুরণভাকব বাোঁোনল থেকে েীি েুোঁড়কে প্ািকেন। 
  
ফাকনে বলকলন, এি েকধয েনস্তারত্বে োিণ আকে। যাি েোনুযায়ী এেটা  কি আকেন 
বকল থেউ যরে থসই সেকয় েুরি থবি েকি োউকে খুন েকি, েখন থেউ োকে লক্ষয 
েিকব না। 
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থপ্ায়াকিা বলকলন, রবষ খাইকয় োেলাি েেন্ত েিকে রগকয় এই প্রশ্নটাই উকেরেল। 
থসখাকনও এেটা েনস্তারত্বে েুিূেে রেল। আেিা যরে আরবষ্কাি েিকে প্ারি থয 
এরেরেউকসি প্যারিস থেকে ক্রয়ডন আসাি সেয়টুেুি েকধয এেন থোকনা েুিূেে 
একসরেকলা যাকে খুনীি িাে রেকলা, রনিয়ই থস সরেে থচষ্টাি ফকল েুিূেেটা বেরি েিকে 
সক্ষে িকয়রেল। 
  
জযাপ্ বলকলন ৮ নম্বি আসকন ডযানকয়ল রেকচল ক্ল্যাইি, যাকে সবকচকয় সকন্দি েিা 
যায়। এেজন িিসয োরিনীোকিি থচকয় আি োি প্কক্ষই বা সাকপ্ি রবষ রনকয় োো 
 াোকনাি েিোি, আি োি প্কক্ষই বা এেজন িসায়নরবকেি সকে জানাকশানা োেকে 
প্াকি, থয সেস্ত সাং ারেে রজরনস রনকয় নাড়াচাড়া েকি। ভুকল থগকল চলকব না উরন 
োোে রগকজকলি সােকনি প্াশ রেকয় এেবাি থপ্েকনি রেকে থগরেকলন, অ্েগুকলা 
যাত্রীি েকধয এেোত্র ইরনই। 
  
থপ্ায়াকিা এটা থভাকলনরন বলকলন, জযাপ্ বলকলন রেরন োে থেকে বাোঁোনলটা খুোঁজকে 
প্ািকেন। আি এ বযাপ্াকি থিিাই প্াবািও যকেষ্ট সুকযাগ োি রেকলা, বাোঁোনল সম্পকেে 
সবরেেুই রেরন জাকনন োই বকলরেকলন রেরন। 
  
একেবাকি রনকভেজাল চেুিোি োজ, জযাপ্ বলকলন, োি সকন্দি আোলকে থয 
বাোঁোনলটা থেখাকনা িকয়কে থসটা েু-বেকিি পু্িাকনা। এেজন োনুষ থয সবেক্ষণ থেবল 
খুন-খািারপ্ি েো ও থগাকয়ন্দা গে রনকয় জাবি োটকব এটা আোি রেে স্বাস্থযেি বকল 
েকন িয় না। ৪ নম্বি আসকন িাইজযাি, আসনটা েৃে েরিলাি আসকনি রেে সােকনই, 
োকে থেকড় থেওয়া যায় না। রেরন এেবাি প্রসাধন  কি রগকয়রেকলন। থফিাি সেয় 
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িয়কো খুব োে থেকে বাোঁো নকল ফুোঁ রেকয়রেকলন। থেেন থোকনা অ্সুরবধা থনই। এই 
োজ েিাি সেয় শুধু োকে এই প্রত্নেেরবেকেি োকে প্যেন্ত একলই চলকব। োিা 
িয়কো বযাপ্ািটা থেকখও োেকবন রেন্তু রেেু েিকে প্াকিনরন। 
  
থপ্ায়াকিা থবশ রচরন্তেভাকব োো থনকড় বলকলন, প্রত্নেেরবেিা যরে রনকজকেি েকধয েগ্ন 
োেকবন োকেি থোকনা জ্ঞানই োেকব না। োিা িয়কো খৃষ্টপূ্বে ৫০০০ বা োিও 
আকগি থোকনা সেকয়ি জগকে চকল রগকয়রেকলন যাকেি োে ১৯৩৫ সাকলি অ্রস্তত্ব রেল 
না। 
  
জযাপ্ বলকে চাইকলন োিা সািা পৃ্রেবীি যেসব রবে ুোঁকট জায়গা চকষ নানািেে রজরনস 
খুোঁকজ থবি েকিকেন। োকেি োকে সাকপ্ি রবষ থবি েিা খুবই সিজ। 
সকন্দিজনেভাকব োো নাড়কলন এবং বলকলন োিা আকগ প্রাচীন রনেশেন রবক্রয় 
েিকেন। শুধুোত্র প্রত্নেকেি থনশায় ওইিেে এেটা জেজোট বযাবসা েুকল থেন। 
োিা খুন েিকে প্াকিন এটা অ্সম্ভব েকব োেলাি প্ি সবই রবশ্বাস েিা। 
  
জযাপ্ এেটা োগজ থটকন রনকলন যাকে রেরন রলখকেন, থজন থেি যুরক্ত-প্রোণ খুব েে, 
সম্ভাবনা একেবাকি থনই। থগল-এি যুরক্ত-প্রোণ খুব েে। সম্ভাবনা একেবাকিই থনই। 
রেস বাি বাি যুরক্ত-প্রোণ খুব েে, সম্ভাবনা একক্ষকত্র একেবাকিই থনই। থলরড িিকবরিল 
যুরক্ত এখন ভালই-সম্ভাবনা–একেবাকিই থনই। ব্রায়ান যুরক্ত-প্রোণ এবং সম্ভাবনা েুকটাই 
থবশ ভাকলা, িাইজযাি যুরক্ত-প্রোণ অ্রনরিে। সম্ভাবনা খুবই ভালা, েুপ্িা রে উকিশয 
সম্পরেেে যুরক্ত-প্রোণ, সম্ভাবনা ভাকলাই। 
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রেরন বলকলন ফ্ল্যারনস ও ব্রায়াকনি সম্পকেে অ্নুসন্ধান েিকবন। িাইজযাকিি থক্ষকত্রও 
োই। উইলসনকে োকেি থপ্েকন লারগকয় থেকবা। েোঁরসকয় ফাকনেকে েুপ্কেি োরয়ত্ব 
থেকবন। 
  
ফাকনে বলকলন োোে রগকজকলি সিোরিণী এরলকসি োে থেকে আি রেেু থখাোঁজ খবি 
প্াওয়া যায় রেনা রেরন থেখকবন। রেরন লা রপ্কনে গে েীকষ্ম রগকয়রেকলন রেনা ো 
খবি থনকবন, োি প্ররেরট োজেেে প্িীক্ষা েকি থেখকবন। 
  
থপ্ায়াকিা েোঁরসকয় ফাকনেি সকে প্যারিকস যাকবন বকল রেে েকিকেন। থপ্ায়াকিা এেটা 
রেেু রচন্তা েিরেকলন, এ রবষকয় রজজ্ঞাসা েিকে রেরন বলকলন োি আসকনি রপ্েকন থয 
বাোঁোনল লুরেকয় িাখকেন। রেন্তু থপ্ায়াকিাি বক্তবয–িাওয়া চলাচকলি জনয থয এেটা 
থোট্ট গেে োকে প্ােলা োোঁচ থটকন থখালা-বন্ধ েিা যায়। ওই প্ে রেকয় বাোঁোনল থফকল 
রেকয় ওি িাে থেকে থিিাই প্াওয়া যায় ো ভাকলাই। একক্ষকত্র খুনী ভয় থপ্কয়রেল থবাধ 
িয়। জযাপ্ বলকলন থয োিকণই থিাে বাোঁোনল োি আসকনি থপ্েকন লুোকনা িকয়রেল। 
থপ্ায়াকিা বলকলন, ভাকলা েো যাত্রীকেি োলপ্কত্রি োরলো েিকে বকলকেন, ো েকন 
আকে? থসটা েকিকেন। 
  
. 
  
০৮. 
  
 োরলো 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেথ ইন দ্য ক্লাউেস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড াযাররা সমগ্র 

33 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

 জযাপ্ েুকখ এেটা িারস ফুরটকয় বলকলন, রেরন যা বকলন োই েকিন। রেরন টাইপ্ েিা 
এেটা োগজ বাি েকি বলকলন, এই থয আপ্নাি োলপ্ত্র, থপ্ায়াকিা োগজগুকলা 
থটরবকলি উপ্ি রবরেকয় প্ড়কে শুরু েিকলন। 
  
থজেস িাইজযাি–নাে থলখা রলকনকনি রুোল। োরনবযাগ–সােটা এে প্াউকন্ডি থনাট, 
রেনকট বযবসারয়ে োডে। এেটা রচরে োকে অ্ংশীোি জাগ এবাি েযান আশা েকিকেন। 
ধাকিি টাোি বযবস্থা…না িকল আেিা ডুকব যাব, োও নাকে থেউ থটোকভাকিি সকে 
প্কিি রেন সন্ধযায় থেখা েিাি েো রলকখকে। (সাক্ষী োগজ)। রূপ্াি রসগাকিট থেস 
থোড়া থেশলাই, েলে, এেকগাো চারব, েিজাি চারব, ফিারস ইংকিরজ েুদ্রাি রেেু খুচকিা 
প্য়সা। 
  
অ্যাটারচ থেস-রসকেে থেনাকবচাি োগজ, এেটা োফ রসিাপ্। 
  
ডাাঃ ব্রায়ান প্কেকট–েুকটা রলকনন রুোল, োরন বযাগ, রবশ প্াউন্ড এবং ৫০০ োাঃ। রেেু 
েুদ্রা, সাক্ষাে বই, রসগাকিট থেস, েলে, েিজাি োরব আি এেকগাে চারব। বাকক্সি 
েকধয বারে ও সৃ্মরেবািে স্মািে প্ত্র। নিেযান থগল–প্কেকট রসকেি রুোল, োরনবযাকগ 
এেটা ইংকিরজ এে প্াউকন্ডি থনাট েুকশা িাোঁ, খুচকিা প্য়সা, েুকটা ফিারস বযবসারয়ে 
সংস্থাি োডে, েুকটা োোঁকেি যন্ত্রপ্ারে প্রস্তুেোিকেি ব্রায়ান এন্ড থয থোম্পারনি থেশলাই 
বাক্স। লাইটাি বনকগালাপ্ ডাকলি প্াইন, িবাকিি বেরি োোকেি ফকল, েিজাি চারব, 
অ্যাটারচকে সাো রলকনকনি থোট, েুকটা থোকটা ডাক্তািী আয়না, েুকলাি বারন্ডল, এেরট 
প্রত্রো িযান্ড, েযাগারজন, এেখানা অ্কটাোি প্রত্রো। 
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আিেযান্ড েুযপ্ 
  
 প্কেকট োরনবযাগ এেটা, এে িাজাি ফ্ল্া এবং ইংকিরজ েশ প্াউন্ড। খাকপ্ ভিা চশো, 
রেেু ফিারস খুচকিা প্য়সা, সুরেি রুোল, রসগাকিকটি প্যাকেট, থোড়া থেশলাই, এে 
প্যাকেট োস, োোঁে থখাোঁচাি োরে, অ্যাটারচকে বয়গরল এরশয়ারটে থসাসাইরটি রেোনা 
থলখা প্াণু্ডরলরপ্, জােোন প্রত্নেে রবষয়ে বই, েৃৎরশকেি নেশা আোঁো েুকটা খসড়া 
োগজ, োরুোযে েিা এেটা থবকেি োলা। ন-খানা আকলােরচত্র, সবই েৃৎরশকেি। 
  
জযাোঁ েুযপ্ 
  
প্কেকট োরনবযাকগ ইংকিরজ প্াোঁচ প্াউন্ড ও রেনকশা িা, রসগাকিট থেস, রসগাকিট 
থিাল্ডাি, লাইটাি, েলে, থপ্রিল (২), থোকটা থনাটবই থলখায় ভরেে, ইংকিরজকে থলখা 
রচরে, োকে েযারিয়াি আেন্ত্রণ জারনকয়কে থটাকটািান োোোরে এেটা থিস্তিাোঁয়, ফিারস 
খুচকিা প্য়সা। 
  
ডযারনকয়ল ক্ল্যারি– রুোল, েলে, োরনবযাকগ চাি প্াউন্ড, এেকশা িা, সাম্প্ররেে 
েকয়েরট অ্প্িাধ রবষয়ে োগজ থেকে থেকট থনওয়া অ্ংশ থেকে রবষ প্রকয়াকগ িেযা 
েিা িকয়কে। থেকশি জরেজো সংক্রান্ত েুকটা রচরে। সাক্ষাৎ বই, চািকট থপ্নরসল, 
থপ্নরসল োটা েুরি, রেনকট িরসে আি চািখানা রবল, গডেন-প্রত্রো থেকে এেখানা 
রচরে–োোয় থলখা এে. এস. রসকনাকটি। অ্সমূ্পণে ক্রসওয়াল প্াজল-টাইেস প্রত্রো 
থেকে োটা, থনাট বইকয়ি েেগুকলা গকেি রবষয়বস্তুি খসড়া, ইোরল, িাি, 
সুইজািলযাকন্ডি রেেু খুচকিা প্য়সা। থেপ্লাস–থোকনা থিাকটকলি িরসে, রবিাট 
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এেকজাড়া চারব, ওভািকোকটি প্কেকট-রভসুরভয়াস িেযাি িিসয বইকয়ি প্াণু্ডরলরপ্, 
আন্তকেেশীয় থিকলি টাইে থটরবল, এেটা এেকজাড়া থসাজা টুেব্রাশ, প্যারিকসি থিাকটকলি 
িরসে। 
  
রেসোি-িােবযাকগ রলপ্রিে, প্াউডাি, েুরট রসগাকিট থিাল্ডাি, রসগাকিট থেস, এে 
থজাড়া থেশলাই, রুোল, েুপ্াউন্ড খুচকিা প্য়সা, এেটা চারব। 
  
সাজকগাকেি বাক্সটা থ াড়াি চােড়ায় থোড়া। নানািেে রশরশ, থবােল, েুরল, বুরুশ, 
রচরুরন ইেযারে নখ প্ারলশ েিাি সিোে, এেটা থোকটা টুে ব্রাশ, শক্ত, োোঁকেি োজন, 
সাবান এেটা েরচ। বনু্ধবান্ধব, আত্মীয়স্বজকনি থলখা প্াোঁচখানা ইংকিরজ রচরে। েুখানা 
উপ্নযাস, েুকটা ডযারনকয়ল েুেুকিি েরব। রেস থে-িােবযাকগ রলপ্রিে, থব্রাজ, প্াউডাি, 
এেটা েিজাি চারব, থোিকেি চারব থপ্নরসল, রসগাকিট থেস থিাল্ডাি, থোড়া থেশলাই, 
ফিারস প্রবােবাকেযি এেটা থোট্ট বই, থোকটা এেটা বযাকগ এেকশা িা ও েশ রশরলং 
ফিারস এবং ইংকিরজ রেরলকয় রেেু খুচকিা প্য়সা, নাকচি আসকিি রটরেট। 
  
থোকটি প্কেকট–প্যারিকসি থপ্াি োডে, েুকটা রুোল, রসকেি োোয় বাোঁধাি রুোল, 
গ্ল্যারডি এেটা রচরে, এে রশরশ অ্যাসরপ্রিন। 
  
থলরড িিকবরিল-িােবযাকগ েুকটা রলপ্রিে, রুজ, প্াউডাি, রুোল, রেনকট থনাট, 
ইংকিরজ ে-প্াউন্ড খুচকিা প্য়সা, এেটা িীকিি আংরট, ফিারস ডােরটরেট, েুকটা 
রসগাকিট থিাল্ডাি বাকক্স থজাড়া লাইটাি। 
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 সাজকগাকেি বাকক্স-সাজসজ্জাি এলারি সিোে, নখ িং েিাি িাজাকিা উপ্েিণ। থোট্ট 
এেটা রশরশকে থবারিে প্াউডাি। 
  
থপ্ায়াকয়াি প্ড়া থশষ িওয়া োত্র জযাপ্ বলকলন, থবারিে প্াউডাি না োই, এই 
থবােকলি সাো থবারিে প্াউডাি নয়–থোকেন। 
  
জযাপ্ বলকলন থয এেজন েরিলা যরে থোকেন রনকয়  ুকি থবড়ান োি োনরসে অ্বস্থা 
রনকয় রচন্তা আকে। থপ্ায়াকিা বলকলন থয এগুকলা প্কড় থবাো যায় থে খুনী? জযাপ্ 
বলকলন থে খুনী থপ্ায়াকিা ো বলকে প্ািকবন? থপ্ায়াকিা বলকলন, িযাোঁ। জযাপ্ বলকলন, 
থয থপ্ায়াকিা োকে থবাো বানাকচ্ছন। 
  
ফাকনেি েকে এই োরলো থেকে থবরশ েূি একগাকনা যাকব না। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয এই আেলাি রেেু রবকশষ রজরনস সকে রেরলকয় রেেু থবাো যাকচ্ছ। 
রেরন বলকলন এগুকলাি েকধয থেকে রেরন রেেু খুোঁকজ থপ্কে থচকয়রেকলন। রেন্তু  টনারটি 
অ্কনে রেেু আকে যা োি োকে অ্ন্ধোিাচ্ছন্ন। রেন্তু োি এেটা রবকশষ সকন্দি আকে। 
  
জযাপ্ বলকলন, রেরন লন্ডকনি ওরেকে োজ েিকবন। ফাকনেকে প্যারিকস োজ েিাি 
রনকেেশ থেওয়া িকলা থযখাকন োি সাকে থপ্ায়াকিা োেকবন। 
  
ফাকনে োল সোকল ক্রয়ডকন থেখাি প্ররেশ্রুরে রেকয় রবোয় রনকলন। 
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থপ্ায়াকিা এেটা প্রত্রোয় লা রপ্কনে-এ িিকবরিলি োউকেস এবং রোঃ থিেন্ড 
েযাকবলসা েুকটা েরব থেখকলন। এই থসই প্ে ধকি একগাকনাি েো ভাবকলন। 
  
. 
  
০৯. 
  
এরলস থেোি 
  
সোল ৮-৪৫ রেরনকট রবোকন থপ্ায়াকিা ও ফাকনে প্যারিস চকলকেন। ফাকনে ও থপ্ায়াকিা 
োড়া োেিাটায় আকিা োত্র প্াোঁচ-সােজন যাত্রী। ফাকনে প্কেট থেকে এেটা থোট্ট বাোঁকশি 
টুেকিা থবি েকি, বাি রেকনে থসটাকে থোোঁকটি োকে েুকল থয থোকনা এেটা রনশানা 
েকি বলকলন, োি রবরভন্ন ভরেো সবসেকয়ই থোকনা না থোকনা যাত্রীি েকনাকযাগ 
আেষেণ েিল। থশষবাি সেয বলকে রে, থেকনি সব থলাকেি েৃরষ্ট থযন োি উপ্ি 
আটকে থগকলা। 
  
ফাকনে রনরুৎসাি িকয় ধপ্ েকি বকস প্ড়কলন। আি থপ্ায়াকিাকে বলকলন থয, প্িীক্ষা 
েকি থেকখ থনওয়া ভাকলা, থপ্ায়াকিা একে এেেে। োি এই িাকেেলকেি প্িীক্ষাি 
ফল িল প্ররেবাি থেউ না থেউ োকে থেকখ থফকলকে। সবাই না িকলও রেন্তু এেটা 
সফল খুকনি বযাপ্াকি থযখাকন থসখাকন এটা োযে নয়। থসকক্ষকত্র যুরক্তযুক্ত ভাকবই রনরিে 
িকে িকব থেউ আপ্নাকে থেখকে প্াকব না, থপ্ায়াকিা বলকলন। 
  
ফাকনে বলকলন, থসটা সাধািণ অ্বস্থায় অ্সম্ভব। 
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এিেুল থপ্ায়াকিা বলকলন থয এেন থোকনা েনস্তারত্বে েুিূকেেি সৃরষ্ট িকয়রেল যাকে 
প্রকেযকেি েৃরষ্ট অ্ঙ্ক েকষ থসরেকে প্কড়রেকলা। 
  
ইনসকপ্ক্টাি জযাপ্ এই রবষকয় অ্নুসন্ধান েিকেন। েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা বলকলন থয, োি 
েকন িয় এই  টনায় চাকু্ষষ অ্নযপ্কে চারলে িকে প্াকি, োই েকনি চকু্ষ থখালা থোে। 
োোি থভেি কু্ষদ্র থোষকে োকজি সুকযাগ থেওয়া থিাে। 
  
ফাকনেকে রেরন থবাোকলন থয আপ্নাি বনু্ধ রগিাে োেকল আোি প্াগলারেকে োন রেে 
না। এই বকল রেরন েেগুকলা অ্সংলগ্ন েো বলকলন। রেরনট েকয়ে প্ি জানা থগল 
রেরন থচাখ বুকজ রচন্তা েিকে েিকে  ুরেকয় প্কড়কেন। 
  
প্যারিকস থপ্ৌঁকে োিা োোে রগকজকলি অ্রফকস একস থপ্ৌঁেকলন। িািিক্ষী পু্রলশ থেকখ 
খুব রবিক্ত িকলা। ফাকনে রগকজকলি অ্রফকসি  কি থগকলন। রেরন থপ্ায়াকিাকে বুরেকয় 
রেকলন থয ফিারস পু্রলশ প্রেে থেকেই সাবধানো অ্বলম্বন েকিকেন। এখাকন আোকেি 
োকজ লাগাকে প্াকি এটা েকন েকি োিা রসলকোিি খুকল োোকেি  কি ঢুেকলন। 
  
োোে রগকজকলি অ্রফকসি  িরট থোকটা গুকোট, এি থোকণ এেটা পু্িাকনা আেকলি 
রসনু্দে, থবশ বকড়া থগাকেি এেটা থটরবল আি অ্কনেগুকলা থোবড়া থবি েিা গরে আোঁটা 
থচয়াি। এেরটোত্র জানলা োও েকন িয় থোনরেন থভালা িয়রন। 
  
থপ্ায়াকিাি থটরবকলি েলা থেকে এেটা েরল বাি েিকলন থযটা োকিায়ানকেি ডাোি 
জনয বযবিাি েিা িয়। থসই  ি থেকে থোকনা বযরক্তগে রজরনস প্াওয়া থগল না। 
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রসনু্দেটাি রেকে নজি রেকয় থবাো থগল ওটা রেে শক্তসােেে নয়। ফাকনে িায় রেকলন 
ওটা খুব পু্িাকনা আেকলি। ওটা থয খারল এবং থযটা োি রে েকিকে এ সম্পকেে েুজকন 
রনরিে। োিা েুজকন ওই সিোরিণীি সকে থেখা েিকে ইচু্ছে। ফাকনেি েকে রেরন 
থোকনা সািাযয েিকবন না। এই  কিি এেটা রজরনস খুব অ্েেপূ্ণে। 
  
রোঃ থপ্ায়াকিা বলকলন, এই  কি বযরক্তগে থোকনা রজরনকসি রচহ্নোত্র থনই। আোি 
োকে এটা থবশ গুরুত্বপূ্ণে বকল েকন িয়। োোে রগকজকলি ভাবালুো বকল থোকনা 
রজরনস রেল না। 
  
এরলস থেোি নােে সিোরিণীি সকে েুজন থেখা েিকলন। রেরন খুব েুাঃখপ্রোশ 
েিকলন এই বকল োোেকে রবষ রেকয় খুন েিা িকয়কে। রেরন বলকলন যেখারন সম্ভব 
পু্রলশকে অ্বশযই সািাযয েিকব। োোকেি থোকনা শত্রু আকে থয এ রবষকয় থস সরন্ধগ্ধ। 
এরলস িায় রেল টাো সুকে খাটাবাি সূকত্র োোকেি েককলিা োকে োকে খুব অ্কযৌরক্তে 
বযবিাি েিে। োিা োোেকে শাসাে না। োিা গজগজ েকি অ্নুকযাগ েকি অ্ে টাো 
রেকে প্ািকব না বকল অ্রভকযাগ জানাে। থপ্ায়াকিা বলকলন োকে োকে োিা িয়কো 
টাো থফিে রেকে প্ািে না। এরলস থেোি োোঁধ োোঁরেকয় বলল োিা থশষ প্যেন্ত টাো 
রেকয় রেে। োোে রগকজল খুব েড়া থলাে নয় নযায়োযে েিকেন, এটা এরলকসি েে। 
এরলস অ্গধযে িকয় উেল। এখন বলা িল প্রভারবে োনুষকেি োি েুাঃখ িয় রেনা। োি 
েকে রনকজি সােকেেযি বাইকি যরে থেউ থেনা েকি এবং থশাধ না থেয় োকে োোকেি 
থোকনা থোষ থনই। োোে রনকজি থেনা সসম্মাকন রেরটকয় রেকেন। োিকল োি প্াওনা 
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আশা েিাটা রবরচত্র নয়। োি অ্কনে েয়াোয়া রেল। রেরন অ্কনে োোঁেবয প্ররেষ্ঠাকন 
োন েকিকেন। োি েকে, োোেকে রেরন থবাকেনরন। 
  
ফাকনে বলকলন থয, োোে টাো আোকয়ি রে বযবস্থা েকিরেকলন ো রে জাকনন না। 
এরলস রেেু বলকে অ্স্বীোি েিায় ফাকনে বলকলন থয, োিকল রেরন বযাবসাি োগজপ্ত্র 
থেন পু্রড়কয় থফকলকেন। এরলস বলল, োোকেি থসিেে রনকেেশ রেল থয রেরন েু েটনায় 
প্ড়কল এবং যরে অ্সুকখ প্কড় োিকল থযন োগজপ্ত্র পু্রড়কয় থেওয়া িয়। থপ্ায়াকিা 
বলকলন, রনকজি  কিি রসনু্দকেি োগজপ্ত্র থোোয় থগল। এরলস থবাোকে চাইকলন 
ওখাকনই োগজপ্ত্র আকে। রেন্তু থসখাকন থোকটই োগজপ্ত্র রেল না। রসনু্দেটা বকড়া 
পু্িাকনা োকেি থোকনা নবীশ ওটা অ্নায়াকস খুকল থফলকব। োগজপ্ত্র থবাধিয় োোকেি 
থশাবাি  কি রেল। 
  
এরলস বলকলন থয িযাোঁ োোকেি থশাবাি  কি োগজপ্ত্র োেে। এরলস থশাবাি  কি 
রগকয় এেটা েিে খুকল এেটা পু্িাকনা আেকলি প্শকেি থপ্াশাকেি রবিাট প্কেকটি 
েকধয থেকে থবি েকি থসখাকন োগজপ্ত্র রেকলা এটা বলকলন। ওগুকলা এেটা বকড়া 
খাকে সীলকোিি েিা রেল। 
  
ফাকনে বলকলন, রেন রেন আকগ রেরন অ্নয সুকি েো বকলরেকলন থেন। 
  
রেরন বলকলন, োগজগুকলা থোোয় রেল েখন প্রশ্নটা গুরুত্বপূ্ণে বকল েকন িয়রন। 
  
ফাকন বলকলন, োি োগজপ্ত্র পু্রড়কয় থেওয়া উরচে রেল না। রেরন োকে থবাোকলন 
োোেকে খুন েিাি থপ্েকন যািা রেকলন োকেি োকিা সম্বকন্ধ ওই োগকজ থলখা রেল। 
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এরলস রনিয় োগজগুকলা থপ্াড়াকনাি সেয় থচাখ বুরলকয়কে। রেরন থযন আোলেকে 
থসটা জানান। পু্রলশকে যকেষ্ট সািাযয েিকব, িয়কো এি থেকে খুনীকে োেগড়ায় োোঁড় 
েিাকনাি েকো প্রকয়াজনীয় েেযও প্াওয়া থযকে প্াকি। োিকল রে ধকি 
থনকবাোগজপ্ত্রগুকলা িারিকয় থফলাি আকগ থসগুকলায় আপ্রন এেবাি থচাখ বুরলকয় 
রনকয়রেকলন। এরলস বলকলন, রেরন রেেু না থেকখ সীলকোিি প্যেন্ত না খুকল থসটা 
পু্রড়কয় রেকয়কেন। 
  
. 
  
১০. 
  
এেরট থোট্ট োকলা েলাকটি বই 
  
 ফাকনে এেেুিূেে োি রেকে েরেন েৃরষ্টকে োরেকয় িইকলন। োিপ্ি থস রেকেয েো 
বলকে না বুকে িোশভাকব েুখ  ুরিকয় রনকলন। রেরন খুব রবশ্বস্তোি োজ েকিকেন এটা 
বলকলও এটা েুাঃকখি রবষয় জানাকে রিধা েিকলন না। ফাকনে োোে রগকজলকেি 
েককলকেি নাে রজজ্ঞাসা েিায় এরলস বলকলন, োোে েখকনা োি েককলকেি নাে 
উচ্চািণ েিকেন না। েকব োকে োকে োি েুখ থেকে থবরিকয় প্ড়ে। রেরন রনকজি 
বযাবসা রনকয় রনকজ োেকেন। 
  
এরলস বলকলন…এেটা রচরে একসকে। োোে রচরেটা খুলকলন। এেটুেকিা িারস থিকস 
বলকলন, েী থবাো! েী থবাো! থভকবকে রবনা জারেকনই আরে ওকেি টাো ধাি রেকয় 
থেব। সরেে েেযই িকচ্ছ জারেন বুেকল এরলস। এিেে রেেু েো রেরন বলকেন। 
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োোকেি েককলিা এ বারড়কে আসকেন োকেি োউকে রেরন থেকখকেন রে না ো 
এরলসকে প্রশ্ন েিকলন। রেরন বলকলন থয োোকেি েককলিা সন্ধযাকবলায় আসায় োকেি 
োউকে রেরন েখকনা থেকখনরন, রেরন বলকলন ইংলযান্ড যাবাি আকগ রেরন প্যারিকসই 
রেকলন না, রেরন প্ররেবাি থসকেম্বকিি েে থোরভল, লা রপ্কনে, প্যারিস থেজ আি 
উইোিা রগকয়রেকলন। এরলস বলকলন থয এবেি োোকেি বযাবসা ভাকলাই যারচ্ছল। 
রেরন সোকলি রটরেট না প্াওয়ায় থবলা ১২টাি থেকন আসন রেলল। রেরন বলকলন 
অ্নযবাকিি েকো যাবাি আকগি রেনই রেরন জানকে প্াকিন োোে ইংলযাকন্ড যাকচ্ছন। 
ফাকনে োি প্কেট থেকে সাক্ষীকেি েরব বাি েিকলন; রজজ্ঞাসা েিকলন একেি োউকে 
থস থচকন রেনা। এরলস বলল, না, েকব রেরন জকজেসকে থেখকে বলকলন। জকজেস 
আবাি থচাকখ থেখকে প্ায় না। এরলসকে োিা েুজকন রেেু বলকে ভুকল থগকেন রেনা 
রজজ্ঞাসা েিাকে থস বলল, থস সবরেেুই বকলকেন। 
  
েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা বলকলন থয, রেরন রে রেেু খুোঁকজকেন, োোে রগকজল বা োি প্রিবাকিি 
থোকনা েরব। 
  
এরলস বলকলন, োি থোকনা প্রিবাি রেল না। থপ্ায়াকিা োি থেকয়ি েো জানকে 
চাইকল রেরন বলকলন এেটা থেকয় রেল। োকে রেরন খুব থোকটা বয়কস থেকখরেকলন। 
োিপ্ি আি থেকখনরন। এি োিণ রিকসকব রেরন জানান থেকয়রট োি রববাকিি পূ্কবেি 
সন্তান। রেরন খুব সন্দিী রেকলন। বাচ্চাটাি এেটা বকন্দাবস্ত িবাি প্ি, োোকেি 
জলবসন্ত িয়। রেরন েৃেুযি েুকখােুরখ িকয়ও থবোঁকচ ওকেন এবং সেস্ত বযবস্থা েকি োোে 
বযাবসা রনকজ থেখকে োকেন। রেরন োি সেস্ত সম্পরে োি থেকয়কে রেকয় থগকেন। 
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োোে রনাঃসে রেকলন। রেরন োি টাোি থেকে খুব েে খিচ েিকেন। রেরন রবলাসী 
রেকলন না। োোে থয োকেও েয়া েকি টাোপ্য়সা রেকেন। 
  
ফাকনে যাবাি আকগ জকজেস-এি সকে রেেু েো বকল থযকে চান। থপ্ায়াকিা েখন 
এরলসকে রজজ্ঞাসা েিকলন থে োি েত্রীকে খুন েকিকে বকল েকন িয়। োি েকন িয় 
না থে খুন েকিকে বা োি ধািণা থনই, এেো রেরন বলকলন। এরলস পু্রলকশি থলােকে 
অ্নয েো বলকে প্াকিন এটা বলকে রেরন খুব থিকগ যান। থপ্ায়াকিা বলকলন পু্রলশকে 
খবি থেওয়া এে রজরনস আি থোকনা থবসিোিী বযরক্তকে বলা এে রজরনস। থপ্ায়াকিা 
বলকলন থয রেরন এেজনকে যখন সকন্দি েিকেন যেক্ষণ না সকন্দকিি অ্বোশ িকচ্ছ 
েেক্ষণ থস অ্প্িাধী। 
  
এরলস থেোি, োকে সকন্দি েিা িকচ্ছ থভকব ভীষণ থিকগ থগকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন 
োোকেি খুকনি বযাপ্াকি আপ্রন প্রেযক্ষভাকব না থিাে, প্কিাক্ষভাকব জরড়কয় আকেন। 
আপ্রন িয়কো োোকেি ভ্রেণসূচীি যোযে রববিণ োউকে জারনকয় রেকয়রেকলন। রেরন 
বলকলন রেরন ো েকিনরন। থপ্ায়াকিা বলকলন োকে রবশ্বাস েিকলও, োি েকে 
অ্প্িাধেূলে োেলায় আেিা থেকখরে সাক্ষীকেি থজিা েিাি সেয় প্রকেযকেই রেেু না 
রেেু থগাপ্ন েকি। 
  
েোঁরসকয় ফাকনে বলকলন থয রেরন এেটু েুশরেকল প্কড়কেন। রেরন জাকনন না রে েিকল 
োোে খুশী িকেন। োোকেি রবশ্বস্তোকে রেরন িািাকে চান না। োি প্িকলােগো 
েত্রীি প্কক্ষ রবশ্বাস থিকখ বলকলন। রেরন বলকলন থয োোে োি প্ররে খুব সেয় 
রেকলন। এেো স্বীোি েিকে লজ্জা থনই থয রেরন রনাঃসিায় এে েরিলা রেকলন, যাি 
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এেরট সন্তান রেকলা, রেরন বাচ্চাটাকে ভাকলা খাোকি োনুষ েিকে প্াোন। েখন রেরন 
োোে থয সন্তাকনি ো থসটা বকলন, এবং আকিা বকলন থয থোট্ট থেকয়রটি জনয রেরন 
ভাকলা বযবস্থা েকি রেকয়কেন। থস িয়কো থোকনা ভাকলা বযাবসা বা থপ্শায় থলকগ যাকব। 
োোড়া োোকেি েৃেুযি প্ি সব টাোেরড় থসই প্াকব। োি ধািণা েকো রশশুরটি বাবা 
এেজন ইংিাজ রনরেেষ্ট রেেু নয়। েকব এরলস েকন েকিন োোকেি বযবসারয়ে 
থলনকেকন রেরন ইংিাজ সোকজি উোঁচুেলাি থলােকেি থবরশ থশাষণ েিকেন। 
  
এরলস বলকলন োি থেকয় প্াোঁচবেি িকলা োিা থগকে। রেরন েকয়ে রেরনট প্ি এেটা 
থোকটা থনাটবই রেকলন। থযটা োোকেি এোন্ত েিোিী রেল। রেরন চকল যাবাি প্ি 
এরলস থসটা খুোঁকজ প্ান। োোকেি থোন রনকেেশ না োোয় থসটাকে রেরন পু্রড়কয় 
থফলকে প্াকিনরন। এরলস যখন োোকেি েৃেুয সংবাে শুনকলন এটা জানকে চাইকল। 
এরলসকে বলকলন থয রেরন োিা যাবাি প্ি পু্রলকশি োকে রেরন োগজ থপ্াড়াকনাি 
েো স্বীোি েিকলও রেরন অ্কনে প্কি ওগুকলা থপ্াড়ান। রেরন বলকলন থয থপ্ায়াকিা, 
থযন এেো পু্রলশকে না বকলন। এরলসকে থপ্ায়াকিা বলকলন থয োোকেি োগজ 
পু্রড়কয় রেরন ভাকলা েন রনকয়ই োজ েকিকেন। 
  
থসই থনাটবইটা োোকেি বযরক্তগে স্মািেরলরপ্, ওকে োত্র েকয়েটা সংখযা থলখা আকে। 
উপ্যুক্ত েরলল ও ফাইলপ্ত্র োড়া সংখযাগুকলা একেবাকি অ্েেিীন–এটা, এরলস বলকলন। 
  
থনাটবইকে সেয়, স্থান, থযাগাকযাগ েিাি েো থলখা রেল। এরলকসি েে রেল এটা 
প্রকয়াজনীয় নয়। রেন্তু এটা খুব েূলযবান রজরনস েকন িল রোঃ থপ্ায়াকিাি োকে। 
এরলকসি অ্রভেে রনকয় রেরন এই ডাকয়রিটা পু্রলকশি িাকে েুকল রেকে বকলন এবং 
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এটাও বকলন থয োকে থযন পু্রলশ থোকনা থোষাকিাপ্ না েকিন এটা থযন রেরন 
থেকখন। 
  
োোকেি আসন সংিক্ষকণি জনয েখন এরলস থয ইউরনভাসোল এয়ািলাইকিি অ্রফকস 
থফান েকিরেকলন থসটা থয ২৪ েযপু্রনোস বুকলভাকডে োি থোট্ট নম্বিটা থপ্ায়াকিা রলকখ 
িাকখন। 
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ডক ওই আরমক্ররকান  
১১. 
  
থে ওই আকেরিোন 
  
বুকড়া জকজেসকে থজিা েিায় থস খুব থিকগ থগল। বুকড়া থেখল থয সরেয জানাি জনয 
এই থলােরট অ্েযন্ত উেেীব এবং েোরট রেকেয িকলও োি েকনি েকো িওয়া চাই। 
জকজেস বলকলন, োোে থযরেন ইংলযাণ্ড যান োি আকগি রেন এেজন েরিলা োি সকে 
থেখা েিকে আকসন। এই ভদ্রেরিলাকে আরে েরব থেখকল রচনকে প্ািব এেন েোও 
রেকে প্ািরে না। োিণ থচাকখ আরে ভাকলা থেরখ না। 
  
থপ্ায়াকিা ও ফাকনেি এই থজিাি ফকল বৃদ্ধ খুব থিকগ যাকচ্ছন এটা বুেকে থপ্কি বলকলন 
থয োি খুব রক্ষকে থপ্কয়কে। জকজেস খুব থিকগ থগরেল, োি েকন িল, োোে যরে থেকন 
খুন না িকেন োিকল জকজেসকেই খুনী বকল েকন েিা িে। 
  
জকজেসকে রজজ্ঞাসা েিা িল ভদ্রেরিলা রে খুব সুন্দিী। জকজেস এেটা থঢাে রগলকলা। 
থপ্ায়াকিাি ধািণা সাোঁোকিি থপ্াশাকে োকে খুব সুন্দি থেখাকব। এই বকল থস্কচ প্রত্রোয় 
সাোঁোকিি থপ্াশাে প্িা েুজন েরিলাি েরব থেখাকলন। জকজেস েরব থেকখ রেেুটা চেকে 
উেকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন আরে উেি থপ্কয় থগরে। 
  
থপ্ায়াকিা জকজেকসি োকে থজিা থশষ েকি োকলা িং-এি থনাটবইটা থবি েিকলন। 
ফাকনে পু্রলকশি থেখা নাই, সেকলি গাকয় জ্বি আকস। এই জনয থবসিোিী থগাকয়ন্দা 
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পু্রলকশি থচকয় অ্কনে থবরশ খবি থজাগাড় েিকে প্াকি। আোকেি িাকে সিোিী 
নরেপ্ত্র আকে, এই রবিাট েেেোকণ্ডি আসল চারবোরে রেন্তু আোকেি িাকে। 
  
ফাকনে থনাটবই থবি েকি রলখকেন যা থসটা থপ্ায়াকিাকে থেখাকলন। 
  
C.Z. ৫২। ইংকিজ লকডেি প্ত্নী। স্বােী। 
  
R.T. ৩৬২। ডাক্তাি, িাকনে েীট। 
  
M.R. ২৪। নেল েুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বস্তু রবকক্রো। 
  
 x.v.B. ৭২৪। ইংকিজ। েিরবল েেরুপ্োিী। 
  
 G.F. ৪৫। খুকনি থচষ্টা েকিরেকলন। ইংকিজ। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন ফাকনেি সকে োি েনও এেরেকে এরগকয় চকলকে। 
  
োকেি থনাটবই-এ থেকখ োি গরেরবরধ রনধোিণ েিকলন। প্রেে সকন্দি ইংকিজ লকডেি 
প্ত্নী। ইরন িকলন থলরড িিকবরিল। রেরন থয রগকজকলি োে থেকে টাো থনকবন একে 
আিকযেি রেেু থনই। রগকজকলি েককলিা সাধািণে ওই ধিকনি। রেংবা োি স্বােীি 
থেনা রেরন থশাধ েিকবন এটা িকে প্াকি সংকক্ষকপ্ বলকে থগকল এই েুকটাি থয থোকনা 
এেটা অ্বশযই প্রকযাজয িকব। ফাকনেি েকে ইংলযাকন্ড সবাি আকগ িাকত্র থলরড 
িিকবরিলি সাকে রগকজল থেখা েকিরেকলন। থপ্ায়াকিা োি সাকে এ বযাপ্াকি এেেে। 
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োিা েকন েিকেন জকজেস থস্কচ প্রত্রোয় থয েরব থেকখ চেকে উকেরেকলন ো থেকে 
এটাই প্রোণ িয় থসরেন ভদ্রেরিলা থলরড িিকবরিল রেকলন। 
  
লা রপ্কনে থেকে প্যারিস প্যেন্ত োোে রগকজকলি রপ্েু রনকয়কেন-এি থেকে প্রোণ িয় 
রেরন খুব থবপ্কিায়া। থপ্ায়াকিা বলকলন, এটা সরেয িকে প্াকি। 
  
ফাকনে বলকলন থয থবসিোিী রচন্তাভাবনাি সকে এটা খাপ্ খায় না। োই োিা েুজকনই 
আলাোভাকব রচন্তা েিকল এটাই রেে িকব। োিণ থোকনা রেেু ভুল সূত্র িকল ো 
বািবাি ভুল রেকে রনকয় যাকব। 
  
ডাক্তাি ব্রায়ান সকন্দকিি োরলো থেকে বাে প্ড়কলন। েকব রেরন ইনসকপ্ক্টি জযাকপ্ি 
োরলো থেকে বাে প্ড়কলন না। 
  
েোঁরসকয় েুযপ্–েুজকনি সৎচরিকত্রি েো স্বীোি েিকলও উভকয়ই এটা োনকে িারজ নয়। 
এেজন জারলয়াকেি এে নম্বি পু্োঁরজ িকচ্ছ সুনাে, থসকক্ষকত্র এিা েুজন সকন্দকিি উকবে 
নয়। 
  
x.V.B. ৭২৪ এটা খুবই অ্রনরিে ইংকিজ। েেরুপ্োিী–ফাকনে বযবসারয়ে প্ররেষ্ঠাকনি 
আস্থাভাজন থয থেউই েেরুপ্ েিকে প্াকি। থয থেউই চুরি ঢাোি জনয োোে 
রগকজকলি োে থেকে টাো ধাি রনকে প্াকি। 
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থশকষি নােরট রনকয় োিা বযাপ্ে সুকযাগ প্াকচ্ছন–সারিরেযে, োোঁকেি ডাক্তাি, রচরেৎসে, 
বযবসায়ী চুল বাোঁধাি সিোরিণী, প্রিচািে থয থোকনা থলাে িকে প্াকি, োিণ োিা 
সেকলই ইংকিজ, উোঁপ্ েুজকন ফিারস িবাি জনয এই োরলো থেকে বাে। 
  
এিপ্ি োিা েুজন থগাকয়ন্দা েপ্তকি একলন। োকেি সােকন রেকলন সোঁরসকয় রগলস রযরন 
থগাকয়ন্দা রবভাকগি প্রধান। রেরন থপ্ায়াকিাকে থসই োেলায় রুরচ আকে থজকন অ্েযন্ত 
প্রীে িকলন। 
  
এেটা প্রবাে আকে, থপ্ট রেে োেকলই থসনািা থেৌড়াকে প্াকি। োিা রগিাে নােে 
এেজন থগাকয়ন্দাি েো বলকলন। উেযকে রগিাকেি েেন আি থেউ থনই। 
  
েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা বলকলন, ফাকনেি েকো এেজন েনস্তত্ব রবশািে োোি জনয খুশী 
িওয়া উরচে। 
  
রগলস বলকলন থয থেকনি েকধয বাোঁোনল েুোঁকড় িেযা োও আবাি োোে রগকজকলি েকো 
প্রিরচো েরিলাি এও রে সম্ভব। থপ্ায়াকিা বি-বি েকি উেকলন, এটা রেে বকলকেন। 
ফাকনেকে থেকখ থপ্ায়াকিা বলকলন, োি োকে রনিয়ই থোকনা সংবাে আকে। ফাকনে 
বলকলন থজকিাপু্লাস নাকে এেজন প্রাচীন েীে বস্তুরবকক্রো জারনকয়কে খুকনি রেন রেন 
আকগ থস এেটা বাোঁোনল আি েটা েীি রবরক্র েকিকে। োি প্রস্তাব থয থসই 
ভদ্রকলােকে এেবাি থজিা েিা থিাে। 
  
থজকিাপু্লাকসি থোোনটা থসে টলাি রিকট। খুবই উোঁচু োকনি থোোন। নানান থেকশি 
েৃৎপ্াত্র, থব্রাকেি েু-এেটা রজরনস, নানািেে পু্রলপ্ােি-গয়না প্রভৃরে িাজাকিা রজরনকস 
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থোোনটা োসা। থজকিাপু্লাস রনকজ থেকেই বলকে শুরু েিকলন, থয থস এেটা 
বাোঁোনল আি েটা েীি রবরক্র েকিকে যা েরক্ষণ আকেরিোয় েুলেভ। ওসব রজরনস রেরন 
েেই রবরক্র েকিন। শ্রকদ্ধয় েোঁরসকয় েুযপ্ সব েো জাকনন। রেরন নানািেে রজরনস 
(কসগুরলকে রেরন রবকেশী জোল বকলকেন) নারবেকেি োে থেকে একেবাকি জকলি 
েকি থেকন। 
  
থজকিাপু্লাস বলকলন থয, এই বাোঁোনলটা আি েীিগুকলা অ্কনেরেন ধকি আোি োকে 
রেকলাো ধরুন বেি েুকয়ে আকে। ওই থয ওই োলাটাি উপ্ি রেকলা–ওি সকে রেকলা 
এেরট েরড়ি োলা, এেটা লাল িং-এি ভািেীয় প্াগরড়, েু-এেটা োকেি বেরি আস্ত 
িরস্ত আি েটা সস্তা থজড প্ােি। এই আকেরিোন ভদ্রকলােরট োড়া থেউ েখকনা 
রজজ্ঞাসা েকিরন ও রজরনসটা রে? ফাকনে ভদ্রকলাে আকেরিোন, োনকে চাইকলন না। 
আকেরিোন থসই ভদ্রকলােরটকে এটা খুব প্রাচীন রজরনস এবং এিেে রজরনস বাজাকি 
না থেলাকলই চকল। রেরন োে রজজ্ঞাসা েিকে এেটা বকড়া োে, িাোঁকেন। োকে 
ভদ্রকলাে েিেস্তুি না েকি এটা রনকয় থনন। যখন খুকনি েো রেরন প্কড়ন েখন রেরন 
রনকজ সরন্দগ্ধ িকয় পু্রলশকে এেো জানান। 
  
ফাকনে নম্রভাকব বলকলন, রেরন োি োকে েৃেজ্ঞ, থসই বাোঁোনল এবং েীিটা আপ্রন 
রচনকে প্ািকবন। এখন থসগুকলা লন্ডকন িকয়কে, রেন্তু ওগুকলা শনাক্ত েিাি সুকযাগ 
োকে থেওয়া িকব। 
  
থজকিাপু্লাস বলকলন থডকস্কি ওপ্ি এোট োপ্ েকি থেখকলন এইিেে থোটা, িালো 
িং-এি চািকট েীি রেকলা। যাকে লম্বা লম্বা েীক্ষ্ণ োটা, ডগাগুকলাি এেটু িং চকট 
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থগরেল যাকে লাল রসকেি থফোঁকসা জড়াকনা রেকলা। ফাকনে বলকলন, ওই েীিগুকলাি 
এেটাকে োকলা ও িলকে িং-এি থফোঁকসা জড়াকনা রেল না–আপ্রন রেে বলকলন, না 
েোঁরসকয়, এটা থজকিাপু্লাস জানাকলন। ফাকনে এেপ্লে োরেকয় িাসকলন, থপ্ায়াকিা 
িারসি োিণ খুোঁকজ থপ্কলন না। 
  
রেরন এেটু থোনােনা েকি বলকলন, খুব সম্ভবে আোকেি োেলাি সকে এই বাোঁোনল 
আি েীকিি থোকনা সম্পেে থনই। প্ঞ্চাশ ভাকগি এে ভাগ সম্ভাবনা থবাধিয় থনই। 
েবুও ওই আকেরিোন সম্পকেে যেেূি সম্ভব থখাোঁজখবি থনওয়া প্রকয়াজন। 
  
থজকিাপু্লাস বলকলন, অ্কনে আকেরিোন আকস যায়। োই োকে ভাকলা েকি 
থেকখনরন। এবং বলকলন থস নাকে েো বকল। ফিারস বলকে প্াকি না। রচউইংগাে 
রচকবারচ্ছল। েচ্ছকপ্ি থখালাি চশো থবশ লম্বা আি বয়স থবরশ বকল েকন িল না। 
  
েকব থোকনা আসবাবপ্ত্র প্াওয়া না থগকল ফাকনে বলকলন, আেিা বুকনা িাোঁকসি থপ্েকন 
 ুকি েিরে। 
  
েোঁরসকয় থজকিাপু্লাকসি বক্তবয থেকে েু-এেটা েূলযবান েেয প্াওয়া যায়। োিা েুজকন 
েযপু্রনোস বুকলভাকডে যাওয়া রেে েকিন। থপ্ায়াকিাি েে থেকন রনকয় ফাকনে বকলন থয 
ইউরনভাসোল এয়ািলাইকিি অ্রফস থেকে োিা রেেু রেেু েেকন্তি োজ থসকি থিকখকে। 
েিোিী থোকনা খবিই ওিা রেকে প্াকিরন। 
  
থপ্ায়াকিা ফাকনেকে বলকলন, ো থবশ রেন্তু থোকনা রেেুি জবাব রনভেি েকি োি প্রকশ্নি 
উপ্ি। েী প্রশ্ন রজজ্ঞাসা েিকে িকব ো রনিয়ই জাকনন না। 
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আপ্রন জাকনন রে? 
  
ো–আোি এেটা রনরেেষ্ট রচন্তা আকে। ফাকনে বলকলন–এি থবরশ আি রেেু বলকে রেরন 
িারজ নন। 
  
যোসেকয় োিা েযপু্রনোস বুকলভাকডে থপ্ৌঁকে থগকলন। এই অ্রফসরট থোকটা। এেজন 
থোকটা থেকল বকস টাইপ্ েিকে ও এেজন চটপ্কট থলাে বকস োজ েিকে। ফাকনে 
প্রিচয় রেকল থসই ভদ্রকলাে, জ্বকল প্কিা উকে োোঁড়াকলন। থেকলরটকে সরিকয় থেওয়া 
িল। থপ্ায়াকিা োি োকে রেেু থগাপ্নীয় েো রজজ্ঞাসা েিকলন। জ্বকলকপ্াকিাকে 
োোকেি িেযাোণ্ড সম্পকেে রজজ্ঞাসা েিা িকল রেরন বলকলন এ প্রকশ্নি জবাব রেরন 
রেকয়কেন। রেন্তু েবুও রেরন বলকলন থয োোে ১৭ োরিখ থটরলকফান েকি আসন 
সংিক্ষণ েকিন। রেরন সোল ৮-৪৫ রেরনকটি থেকনি রটরেট থচকয়রেকলন রেন্তু থেকন 
আি জায়গা রেল না বকল োকে ১২ টাি থেকনি রটরেট থেওয়া িকয়রেল। রেন্তু বযাপ্ািটা 
িিসযজনে েকন িয়। 
  
আোি এে বনু্ধ েকয়ে রেরনকটি রসদ্ধাকন্ত ইংলযান্ড যাওয়া েনস্থ েকিরেল। আি ওই ৮-
৪৫ রেরনকটি থেকনই থস ইংলযাকন্ড রগকয়রেল। থেকনি অ্কধেে আসন খারল রেকলা থসরেন। 
রোঃ থপ্ায়াকিা খাোপ্ত্র থ োঁকট বলকলন, সম্ভবোঃ আপ্নাি বনু্ধ রেনটা ভুল েকিকেন। 
আকগি রেন বা োি আকগি রেন িকল 
  
থোকটই না। এটা ওই খুকনি রেনই। োিণ আোি বনু্ধ বকলরেল থয, থস যরে সোকলি 
থেকন জায়গা না থপ্ে, োিকল থসই প্ররেরেউস রবোকনি এেজন যাত্রী িকে প্ািে। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেথ ইন দ্য ক্লাউেস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড াযাররা সমগ্র 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

  
এটা শুকন রোঃ থপ্াকিাি িিসযেয় েকন িয়। রেরন এটা জানাি জনয লা বুকজেকেি সকে 
থযাগাকযাগ েিকে চান োিণ োি েকে ওিা সবসেয় রনভুেল োজ েকি না। 
  
থপ্ায়াকিাি সন্ধানী েৃরষ্টকে থপ্াকিা থবশ অ্স্বরস্ত থবাধ েিকে লাগল। োি েো থপ্ায়াকিাি 
রবশ্বাস িল না। 
  
থপ্ায়াকিা োকে প্রিষ্কাি থভালাখুরল বলকে বলকলন। রেরন বলকলন, োি েো রেরন 
রেেেকো বুেকে প্ািকে না। রোঃ থপ্ায়িাকে বলা িল রেরন যরে থোকনা েো থচকপ্ যান 
বা রেকেয বকলন োিকল রেরন নযায়রবচাকিি থক্ষকত্র বাধা সৃরষ্ট েিকেন ো ধিা িকব। 
  
এটা শুকন রেরন ভয় থপ্কয় থগকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন থয, েে টাো আপ্রন থপ্কয়কেন। 
থে রেকয়কে। থোকনা ক্ষরে িকব ভারবরন-োকন আোি ধািণাই রেকলা না–এেবািও বুেকে 
প্ারিরন থয–েে টাো এবং থে রেকয়কে, ও প্া-প্াোঁচ িাজাি িা। থলােটাকে আকগ 
েখনও থেরখরন। আরে…আোি জীবনটাই নষ্ট িকয় থগল।…রোঃ থপ্াকিা বলকলা। 
  
থপ্ায়াকিা বলল, এেজন থলাে থভেকি একস বলল থয থস ইংলযাকন্ড যাকব। থস োোে 
রগকজকলি োকে ধাি রনকে যায়। থস রেেু না জারনকয় োি সকে থেখা েিকে চায়। োি 
বক্তবয একে থস ভাকলা ফল প্াকব। থস বলল থস জাকন থয োোে প্কিি রেন ইংলযাকন্ড 
যাকচ্ছন। োকে শুধু এটুেু োজ েিকে িকব োোেকে জানাকে িকব থয সোকলি সব 
আসন ভরেে এবং প্ররেরেউস রবোকনি েু-নম্বি আসনটা োকে রেকে িকব। থস শপ্ে 
েকি বলকে, েোঁরসকয় একে থোকনা খািাপ্ উকিশয আকে থস থবাকেরন। একে আি 
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অ্সুরবকধ রে? এই েো থস থভকবরেল। আকেরিোনিা ওইিেে িয় এিেে উদ্ভট 
োকজি িীরে ওকেি। 
  
আকেরিোন ভদ্রকলাকেি থচিািাি বণেনা জানাকলন–লম্বা, এেটু থোল েুোঁকজা, প্শুি রশং 
এি থিেওয়ালা চশো আি অ্ে োগলোরড়। 
  
োি আসনটা োোকেি আসকনি প্াকশ সংিক্ষণ েিা িকয়রেল। ভদ্রকলাকেি নাে রেল 
সাইলাস িািলাি। 
  
োগকজ থেখা থগরেল ওই নাকে থোকনা থলাে থেকন রেল না। োই রোঃ থপ্ায়িা আি এই 
েোটা পু্রলশকে বকলরন। 
  
েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা জানাকলন থয রেরন থয এই েেযটা থপ্কয়কেন রেভাকব। প্রেেোঃ রেরন 
আজ সোকল শুকনকেন এেজন থলাে খুকনি রেন প্রায় ফাোঁো থেকন লন্ডন থগকেন আবাি 
এরলস বকলরেকলা সোকলি থেকন থোকনা জায়গা থনই। এই প্িস্পি রবকিাধী েন্তবয োি 
েকন আকে। প্ররেরেউস রবোকনি প্রিচারিোরট বকলরেকলা থয এি আকগ োোে 
রগকজলকে সোকলি থেকন থযকে থেকখকে–সুেিাং সোল ৮-৪৫ রেরনকটি থেকন যাওয়াই 
োি অ্ভযাস রেল। রেন্তু থেউ এেজন থচকয়রেকলা রেরন, ১২টাি থেকন যান। এেন থেউ 
থয আকগ প্ররেরেউস যাবাি রেে েকি থিকখরেল। থেন ওই থেিানীরট বলকলন থয, 
সোকলই সব আসন ভরেে িকয় থগকে? ভুল না ইচ্ছােৃে রেকেয? আরে থশকষিটাকে থবকে 
রনকয়রেলাে আি সমূ্পণে সরেে আরে। 
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ফাকনে বলকলন োেলাটা ক্রেশই থ ািাকলা িকয় উকেকে। এেজন েরিলাি রপ্েকন ধাওয়া 
েিকে রগকয় এে আকেরিোনকে প্াওয়া থগল। থপ্ায়াকিা বলকলন, এখাকন আকেরিোন 
সাজা খুব থসাজা। 
  
সাোঁোকিি থপ্াশাে প্িা েরবটা থপ্ায়াকিা বািবাি থেখকে লাগকলন এবং বলকলন থয রেরন 
অ্রভনয় েিকেন বকট–েকব এইিেে ভূরেোয় এেজন েরিলাি অ্রভনয় েিা সম্ভব 
নয়। 
  
. 
  
১২. 
  
 িিকবরিল থচজ-এ 
  
লডে িিকবরিল খাবাি থটরবল আোঁেকড় ধকি আত্মসংবিণ েিাি থচষ্টা েিরেল। োি বয়স 
সাোশ। থেখকল েকন িয় থেেন বুরদ্ধ থনই, েিেী েন, রুরচজ্ঞাকনি রেেুটা বাড়াবারড় 
আকে, োরুণ েেেবয প্িায়ণ আি ভীষণ এেগুোঁকয়। োি খাওয়া িকয় থগকল রেরন রেরনট 
খাকনে োোঁরড়কয় রচন্তা েকি ওপ্কি উকে থগকলন। োিপ্ি রেরন ওপ্কি এেটা  কিি 
সােকন অ্কপ্ক্ষা েিকে লাগকলন। যেক্ষণ না  কিি রভেি থেকে রসরসরল িিকবিী োকে 
ঢুেকে বলকলন। 
  
রসরসরল িিকবরিল বকস বকস সোকলি জলখাবাি খারচ্ছকলন। রেরন শুকয় শুকয় রচরেি খাে 
খুলরেকলন। লডে রিকফন োি স্ত্রীি সকে এোকন্ত েো বলকে চাইকলন। থলরড োি 
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প্রিচারিো েযাকডরলনকে  ি থেকে থবরিকয় থযকে বলকলন। লডে িিকবরিল োোঁি স্বােী, 
রেন বেি আকগ রেরন োি রূকপ্ েুগ্ধ িকয় রবকয় েকিরেকলন। রেরন োি স্ত্রীকে বলকলন 
এখাকন আবাি থেন থস রফকি একসকে, থেননা োি থপ্েকন থোকনা োিণ আকে। লকডেি 
স্ত্রী বলকলন থয ও-োিণ। লডে িিকবরিল েকন েকিন োকেি েুজকনি যা সম্পেে 
োোঁরড়কয়কে োকে এেসকে োোি থোকনা োকন িয় না। শিকিি বারড়টা আি প্রচুি অ্েে 
থস প্াকব। এেটা রনরেেষ্ট প্যেন্ত থস োি ইচ্ছােকো চলকে প্ািকব োিকল িোৎ থস 
রফিল থেন? 
  
রসরসরল বলল, োি েকন িকয়কে এটাই ভাকলা। োি োকন আোি ধািণা েুরে টাোি 
েো বলকে চাইকো। িায় ভগবান থোোকে রে বকল  ৃণা থেখাকবা। থোোি েকো নীচ 
থলাে েুরনয়ায় েুকটা থনই। নীচেি..ো রেে েুরে আি থোোি োণ্ডজ্ঞানিীন অ্প্চকয়ি 
ফকল িিকবরিলি জরেোিী যখন বাোঁধা িাখকে িকয়কে, েখন নীচ থো আোয় বলকবই। 
  
রসরসরল বকলকেন থয িিকবরিলি চাষীকেি রনকয় োি যে োো বযো। এই রনকয় স্বােী-
স্ত্রীকে খুব েগড়া িল। এ থেকে এ জানা থগল রসরসরল িিকবরিল বাকজ খিচায় রবিক্ত 
িকল লডে িিকবরিল োকে সিয েিকে প্াকিন না। লডে িিকবরিল োি থেকে েুরক্ত 
থপ্কে চান। রেন্তু রসরসরল ো রেকে চান না। রসরসরলি বযাবসা োি ধািকেনাি জনয লডে 
থয োয়ী োেকবন না এটা থেন রেরন খবকিি োগকজ জারনকয়কেন। এটা রেে িয়রন 
স্বীোি েকি লডে বলকলন থয, রেরন থেন আবাি িিকবরিলকে রফকি একলন। রসরসকল 
েকন েকিন এই েুিূকেে এটাই ভাকলা বকল েকন িকয়কে। 
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লডে িিকবরিল োি স্ত্রীকে প্রশ্ন েিকলন রেরন োোে রগকজকলি োে থেকে টাো 
রনকয়রেকলন রেনা? োোে রসরসরল এটা অ্স্বীোি েিকে চান এবং বলকলন থয এটা রেে 
না। লডে বলকলন, সরেযই রেরন যরে টাো রনকয় োকেন োিকল থযন স্বীোি েকিন–
েেন্ত িকচ্ছ। েরিলারট থলনকেকনি নরেপ্ত্র থেকে যরে থবরিকয় প্কড় যাকে েুরে জরড়কয় 
প্ড়। োি জনয আকগ থেকে আইনী প্িােশে রনকে িকব। 
  
রসরসরল বলকলন, আরে রে আোলকে োোঁরড়কয় বরলরন থয, ওই েরিলারটি নােও আরে 
েখনও োকন শুরনরন। োকে থবরশ রেেু প্রোণ িয় বকল আরে েকন েরি না। যরে েুরে 
এই রগকজকলি সকে থলনকেন েকি োকো, পু্রলশ ো খুোঁকজ বাি েিকবই, এ রবষকয় েুরে 
রনরিে োেকে প্াকিা। 
  
রসরসরল ভয়ানে থিকগ থগল এবং থস থয খুন েকিরন এটা বলল। লডে বলকলন থয, রেরন 
প্ারিবারিে সুনাে রনকয় অ্েযন্ত রচরন্তে োই রসরসরল িিকবরিল যরে এিেে থোকনা োজ 
েকিন োিকল োি প্ারিবারিে সুনাে কু্ষণ্ণ িকব। থলরড েকন েকিন থয, এই ভদ্রকলাে 
রেরন োিা থগকল খুব খুশীই িকবন। 
  
লডে িিকবরিলি োোয় রচন্তা  ুিকে লাগল, রেরন েকন েকিন…ও যরে োলকেই োিা 
যায় আরে খুশী িকবা? িযাোঁ, েকবই থো থজল থেকে থবকিাকনা থলাকেি েকো স্বরস্ত প্াকবা 
আরে। প্রেে যখন থলরডি সকে োি থেখা িয় রেরন োি রশশুি েকো প্রবত্রোয় ভুকল 
থগরেকলন আি…এখন…ও এেটা ইেি, েুিরিত্র, বেোইশ, োোকোটা…থয রূপ্ আোি 
থচাকখ প্কড় না। 
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রেরন িাস্তায় থবকিাকলন। এেরট সরু গরলি েকধয থভকনরসয়াি সকে থেখা। থভকনরসয়াকে 
রেরন বলকলন থয, রসরসরল এখাকন আকে। শুকন থভকনরসয়া আিযে িকলন। লডে রিকফন 
িিকবরিল োি োকে োেলাি েো রজজ্ঞাসা েিকলন। থভকনরসয়া বলল, না থেউ থেেন 
েুখ খুলকে না। আশােরি আরে রে বলরে বুেকে প্ািে। 
  
থভকনরসয়া এেটু থিকস রিকফকনি প্রকশ্নি উেকি জানাকলা আি থযই থিাে রসরসরল খুনী 
নয় োিণ উভকয় উভকয়ি রেকে নজি থিকখরেল। রিকফন থভকনরসয়াকে রজজ্ঞাসা 
েিকলন, থোোি সকে থো অ্কনে োকলি থচনা প্রিচয় োই না? 
  
–হু! থসই থোকটাকবলায় আেিা নাকচি সু্ককল থযোে, থোোি েকন আকে! 
  
 েকন আবাি থনই, থভকনরসয়া, থোোকে েটা েো বলকে ইকচ্ছ েিকে 
  
বল–রসরসরল সম্পকেে োই না? 
  
িা। আচ্ছা থভকনরসয়া, রসরসরলি রে ওই রগকজল েরিলারটি সকে থোকনা জানাকশানা 
রেকলা। থভকনরসয়া বলকলন, রেরন জাকনন না। রেরন িাকিি েরক্ষণাঞ্চকল রেকলন। রেরন 
এখনও লা রপ্কনকেি গে থশাকননরন। 
  
থভকনরসয়া বলকলন, থয স্ত্রী-িািা রিকফন এো এো জীবন োরটকয়কে, োিকল এ 
বযাপ্াকি থস থেন আেিী? 
  
আসকল রিকফন োি রববারিো স্ত্রীকে এখনও রবকচ্ছে থেয়রন বকলই োি রচন্তা। 
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থভকনরসয়া রজজ্ঞাসা েিল, থেন থস রবকচ্ছকে িারজ নয়। 
  
আসকল রসরসরল োকে রবকচ্ছে রেকে চায় না, থস রেন্তু োিণ োেকল রবকচ্ছকে িারজ। 
যরে রবকচ্ছে িকয় যায় োিকল থভকনরসয়া রিকফনকে রবকয় েিকে চায়। রিকফন জাকন 
োিা েুজকন সুখী জীবন োটাকে প্ািকব। 
  
রিকফন এেটা সুখী জীবকনি স্বপ্ন থেকখরেল। থভকনরসয়া োকে রনকয় অ্কনে েূকি চকল 
থযকে চাইল। রিকফন েীব্র প্ররেবাে েকি উেল। 
  
থভকনরসয়া রবোয় রনল। েুখ  ুরিকয় রিকফনকে রবোয় জানাকে রগকয় েুজকনি েৃরষ্টকে 
অ্কনে না বলা েো বলা িকয় থগল। 
  
গরল থেকে থবকিাকনাি েুকখ োি িাে থেকে চাবুেটা প্কড় থযকে এেটা থলাে োকে ো 
েুকল রেল। থস এেটু আনেনা রেল রেন্তু বারড়কে রগকয় েকন িল থলােটাকে থস থচকন। 
ওই থবোঁকট থলােটাই থেকন োকে োি আসনটা থেকড় রেকয়রেকলা। আোলকে ওিা 
বলাবরল েিরেল–ও নারে থগাকয়ন্দা। এই রচন্তাি সকে সকেই োি এেটা রচন্তা োোয় 
আেকড় প্ড়কলা। ওই থলােটা এখাকন রে েিকে একসকে। 
  
. 
  
১৩. 
  
 অ্যাকোকয়কনি থোোকন 
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রবচািরবভাগীয় েেকন্তি প্কিি রেন সোকল থজন থবশ ভীেভাকব থোোকন ঢুেল রযরন 
রনকজকে অ্যাকোকয়ন বকল প্রিচয় থেন, োি নাে আনেল্ড লীচ। রেরন থজনকে অ্েযন্ত 
ভৎসেনা েিকলন। অ্কনে বেুরন থখকয় থজন থিিাই থপ্ল। বাইকি একস থেখল োি বনু্ধ 
গ্ল্যারডস োকে ডােকে। 
  
গ্ল্যারডস োকে ভিসা রেল। থস  কি ঢুেকেই এেজন থেকিেী িং-এি চুলওয়ালা েরিলা 
োি রনকজি েুখটা েুৎরসে থেখাকচ্ছ এটা বািবাি বলরেকলন। েরিলারটি চুল বাোঁধাি 
জনয থজন একলা এবং রেরন রে েিকে চান। ভদ্রেরিলা থজকনি োকে োি থেকনি 
অ্রভজ্ঞো জানকে চাইকলন। থজন থে নানািেে প্রশ্ন েকি ভদ্রেরিলা জানাকলন থসটা রে 
 কটরেল। 
  
এিপ্ি থসই আসে থজকনি োকে গে থশানাি জনয উকেযাগী িকয় চুল বাোঁধকে আসে। 
এেসপ্তাকি ধকি এই গে বকল থজন িাোঁরফকয় উকেরেল। োকে োকে েকন িে থেউ রেেু 
রজজ্ঞাসা েিকল থস োকে েকয়ে  া েরষকয় থেকব। 
  
শারন্ত প্াবাি উপ্ায় খুোঁকজ না থপ্কয় থজন োি প্রভুি োকে োইকন বাড়াকনাি েো বলল। 
রেরন বলকলন খুকনি বযাপ্াকি জরড়কয় প্ড়াি প্কিও োকে থয োকজ িাখা িকয়কে এটাই 
বকড়া েো। থজন এে থিকগ থগল এবং বলল থয থস অ্নয জায়গাকে োজ থপ্কে প্াকি। 
োি প্রভু বলল, েুরে থয ওখাকন আে ো থলাকে জানকব রে েকি, এেন রেেু োকলবি 
েুরে নও। থস বলল, আোলকে রেেু সাংবারেকেি সকে োি থেখা িকয়কে, োকেি 
এেবাি বলকল োিা খবিটা োরপ্কয় থেকব। 
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থজকনি োবী োনা িল, থজকন এিপ্ি  টনারটকে িং চরড়কয় বলল। নিেযান থগকলি 
সকে োি আলাপ্ বাড়কে লাগল। োকেি েুজকনি েকধয অ্কনে রেলই এেিেে েকন 
িকে লাগল। োি বনু্ধ গ্ল্যারডস এেরেন োি বযাগ থেকে থগকলি এেটা রচরে উদ্ধাি 
েিল। থজন বলকে বাধয িল থস এেটা োোঁকেি ডাক্তাি, যাি সকে োি লা রপ্কনকে 
থেখা িকয়রেল। গ্ল্যারডস থজকনি সকে থগকলি সম্পেে থজকন খুব আনন্দ থপ্ল, নানািেে 
োট্টা োোশা েিল। 
  
ওই রচরেটাি েকধয শরনবাি সন্ধযায় রডনাি খাবাি অ্নুকিাধ েকিরেকলা। থজন থিাকটকল 
থখকে রগকয় োি এেজন ভদ্রকলাকেি সকে থেখা িকয়রেল। প্রেকে থজন োকে রচনকে 
প্াকিরন। োিপ্ি জানা থগল থয ওরট জযা জযাপ্। গ্ল্যারডস এেটা নীরেবােয োকে 
শুরনকয়রেল–যরে থোোি রপ্েকন এেজন থ াকি থেখকব রনরিে আকিা এেজন আসকে। 
থজন ফিারসকেি এেবাকি রবশ্বাস েকি না। 
  
আপ্রন এখনও ইংলযাকন্ড আকেন োিকল, থজন বলকলা, োি রনকজি রবশ্রী ধািণাি েো 
থভকব রনকজকেই অ্রভসম্পাে রেকে লাগকলা। িযাোঁ, বাবা এরডনবিায় রগকয়কেন এেটা 
বকৃ্তো রেকে োই বনু্ধবাবন্ধবকেি সকে আোকেও োেকে িকলা। রেন্তু আগােীোল 
আেিা িাকি রফকি যাকবা। 
  
ও আচ্ছা। 
  
আচ্ছা পু্রলশ এখনও োউকে থেপ্তাি েকিরন, োই না। জা জযাপ্ বলকলা। 
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না োগকজ থো রেেু থলকখরন। িয়কো ওিা িাল থেকড় রেকয়কে। জযা জযাপ্ বলকলা, না, 
না, ওিা একো সিকজ োড়কব না। রনাঃশকব্দ োজ েকি ওিা অ্ন্ধোকি োজ সাকি। জা 
েুপ্ বলকলন, থয খুকনি েো ভাবকল খািাপ্ লাকগ। জযাোঁ জযাপ্ বলকলন থে এই োজ 
েকিকে থসটা রেরন ভাকবনরন োিণ ভদ্রেরিলাকে েুৎরসে বলকল েে বলা িয়। 
  
থজন বলকলা, আপ্রন এেজন সুন্দিী থেকয়ি থচকয় এেজন েুৎরসে েরিলাকে খুন 
েিকেই থবরশ ভাকলাবাকসন। থোকটই না, এেজন েরিলা যরে সুন্দি িয়–আপ্নাি োকে 
ভাকলা লাগকব– থস আপ্নাি সকে খািাপ্ বযবিাি েিকব–রিংকসয় প্াগল েকি েুলকব। 
আপ্রন েখন িয়কো বলকবন, োোঁড়াও ওকে আরে খুন েিকবা, েকব শারন্ত। 
  
একে শারন্ত প্াওয়া যাকব? ো থো আরে জারন না, োেকোয়াকজল থোনরেন েুৎরসে 
বুড়ীকে থে খুন েিকে যাকব। 
  
থেকয়কেি রনকয় জযাোঁ জযাপ্ আকলাচনা েিরেকলন। োি েকে ইংকিজিা োি স্ত্রীি প্ররে 
নজি েে থেয়। এই প্রসকে আকলাচনা েিকে েিকে রেরন বলকলন থয থলরড িিকবরিল 
োি ধাে আোকেি জানা আকে। থযেন সুন্দি–থেেন খিচসাকপ্ক্ষ। জুয়াি থটরবকল 
একেি থবরশ থেখা যায়–উকেজনা ভাকলাবাকসন এিা। যাই থিাে, ওোঁকে থেকখ আোি খুব 
ভাকলা লাকগরন। রেয়োি একেবাকি প্াকা ইংকিজ। সুন্দি োোঁকটি থপ্াশাে অ্বশয এেটু 
পু্রুষারল ঢকেি। এেনভাকব িাোঁকটন, থযন োিা েুরনয়াটাকে রেকন থিকখকেন। ইংলযাকন্ডি 
থে থোোয় োকে সব নখেপ্েকণ। আি থজনকে োি খুব ভাকলা থলকগকে। োি েকন িয় 
থয ভগবান োকে োকেই এইিেে থযাগাকযাগ  রটকয় থেন। 
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থজকনি সকে নানা থেকশি প্রত্নেেরবে আকলাচনা েিকে লাগল। জা জযাপ্ যখন 
রডনাকিি বযবস্থা েিকলন েখন থজকনি অ্নয থলাকেি সকে েো থেওয়া আকে এটা 
বলকলন। রেরন আবাি থজন েকব প্যারিকস যাকবন রজজ্ঞাসা েিকলন। থজন বলল, খুব 
শীঘ্রই যাওয়া িকব না। জা জযাপ্ বলকলন থয রেরন থয েকব লন্ডন আসকবন জারন না। 
আশা েিকবা খুব শীঘ্রই আবাি আোকেি থেখা িকব, থশষ েোটা এেনভাকব বলকলা 
থযন থেখা িওয়াি েো রেে িকয়ই আকে। 
  
. 
  
১৪. 
  
 োসওয়াল প্ািাকড় 
  
রেে থয সেকয় থজন অ্যাকোয়াকনি থোোন থেকে থবকিাকচ্ছ এরেকে নিেযান থগল োি 
থিাগীকেি রচরেৎসা েিকেন। নিেযান থগাকলি সিোরিণী বকলকেন (রেস িগ) থলরড 
রিরগনসন থফান েকিরেকলন–আসকে সপ্তায় আসকে প্ািকবন না। প্কি এেসেয় 
আসকবন; আি িযাোঁ, েকণেল ব্ল্াে বৃিস্পরেবাি আসকে প্ািকেন না, জারনকয়কেন। 
  
নিেযান থগল োো নাড়কলা। প্ররেরেন এে বযাপ্াি। এে এেজন থিাগী থফান েিকে 
আি বলকে, আসকে প্ািকব না। এোড়া নানা োিণ। ওিা যাই বলুে, আসল োিণটা 
রেন্তু নিেযান থগল রনভুেলভাকব বুকেকে। আসকল খুকনি  টনায় সবাই োি প্ররে ভীে 
িকয় প্কড়কে। 
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োই োি সিোরিণী বলকলন, ভাকলাই িকয়কে আপ্রন এেটু রবশ্রাে রনকে প্ািকবন। 
  
এই েীকষ্মি থগাড়াি রেেটা যা খাটুরন থখকটকেন। 
  
নিেযান েেগুকলা যন্ত্রপ্ারে গিেজকল থফকল গভীি রচন্তায় ডুকব থগকলা। োি েকন িয় 
থস থযন ডুবকে বকসকে। পু্রলস যরে িিকবরিল নাকেি থিাগীকে থেপ্তাি েকি োিকল রে 
িকব? োি থিাগীিা আবাি েকল েকল রফকি আসকব। থস রেেুই প্কিায়া েকি না রেন্তু 
থজকনি জনয োি রচন্তা িয়। থগকলি েকন িয় থস োনাডায় চকল যাকব এবং থসখাকনই 
থিাজগাি েিকব। 
  
রেস লাবী থফান েকিরেকলন, এটা বলকলন, রেস বস রেরন আসকে প্ািকেন না। খুব 
রবিক্ত িকলন রোঃ থগল। রেরন োি বযাবসাি প্াট িোকে রেন। রেন্তু বস োকে এো 
থফকল থযকে চান না। 
  
রোঃ বস বলকে চান পু্রলশ থচষ্টা েিকেন খুনীকে ধিাি। নিেযান থগাকলি পু্রলকশি প্ররে 
আস্থা থনই োই রেরন রনকজ থচষ্টা েিকে চান। 
  
সকন্ধকবলা রডনাি খাবাি সেয় থজন থগকলি অ্নযেনস্কো ধকি থফলল। নিেযানকে 
রজজ্ঞাসা েিল োি োজেেে রেেোে ভাকব চলকে রে? থগল বলল থয, বেকিি এ 
সেয়টা ভাকলা যায় না। থজন ো োনকে চাইল না। থজন বলল, এটা রেে থয থজন 
খুকনি বযাপ্াকি রচরন্তে। থগল বলল, থয থস খুকনি জনয রবিক্ত। আসকল োি েকন িয় 
োি থিাগীিা োকে খুনী ভাবকে। 
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থজন েকন েকিন ওটা ওকেি বেোকয়শী। এি জনয এেটা রেেু েিা উরচে। থগল বলল 
থয রেস বসও োই বলকলন। রেরন যরে সম্ভাবয খুনী না িকেন োিকল এেটা সূত্র খুোঁকজ 
থবি েিকেন। থজন িোৎ ক্ল্যারিকে থেওয়াকলি ধাকি বকস োেকে থেখকলন। থগকলরি 
অ্েে সকেও োকে িারজ েরিকয় োকে অ্নুসিণ েিকে লাগল। 
  
োিা োড়াোরড় রোঃ ক্ল্যারিকে অ্নুসিণ েিাি জনয আেিী িকলন। 
  
রোঃ ক্ল্যারি লন্ডকনি িাস্তায়  ুকি থবড়ারচ্ছকলন। রেরন অ্সংলগ্নভাকব  ুিরেকলন। োি 
রপ্েকন োিা েুজকন  ুিরেকলন। থজন বলল, থয প্াকে থেউ অ্নুসিণ েকি োই রেরন 
এভাকব িাোঁটকেন। োকেি প্ে গুরলকয় রেকে থচষ্টা েিকেন। রোঃ ক্ল্যারি এেটা রজরনকসি 
থোোকনি সােকন োোঁড়াকলন, থসটা বন্ধ রেল। োিপ্ি রেরন থোকটা বই বাি েকি রে 
রলখকলন। োিপ্ি আবাি প্ে চলকে লাগকলন।– রেরন আনেনা িকয় িাোঁটরেকলন। িাস্তা 
প্াি িবাি জনয রেরন যখন একলন েখন থজন থগল োি প্াশাপ্ারশ িকয় থগল। থেখা 
থগল ভদ্রকলাে এো এো েো বলকেন। রোঃ ক্ল্যারি োি ওভািকোট লুকটাকে লুকটাকে 
এেটা বারড়ি সােকন একস থপ্ৌঁেকলন। ওটা োি রনকজি বারড় রেল। রেরন বকলরেকলন 
থয এেজন েরিলা থয েো বকল না। এটা রেরন আনেকন বকলরেকলন–এটা থজন থগকলি 
োকে িিসয েকন িল। 
  
থপ্েকন অ্ন্ধোি থেকে থে থযন বকল উেল, শুভ সন্ধযা। এটা এিেুল থপ্ায়াকিা রেকলন। 
থপ্েু থনওয়াি প্কক্ষ সকন্ধটা চেৎোি, োই না? 
  
. 
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১৫. 
  
 লুেসংকবিীকে 
  
 োরুণ চেকে ওো যুবে-যুবেীকেি েকধয প্রেে নিেযান থগল েো বলকলন থয, 
থপ্ায়াকিা এখনও চরিত্র সংকশাধকনি থচষ্টা চালাকচ্ছন। 
  
ও আোকেি থসই েোবােো এখনও েকন েকি থিকখকেন? আি োই এই থবচািা রোঃ 
ক্ল্যারিকে সকন্দি েকি  ুিকেন। 
  
থজন বলল থয রেরনও রনিয়ই োই েিকেন না িকল এখাকন আসকেন না। থপ্ায়াকিাি 
েোি প্রসকে থজন জানাকলন খুন সম্পকেে উরন একেবাকিই আেিী নয় রেন্তু এটা 
থপ্ায়াকিা জানকে চাইকলন না। রেরন বলকলন, এখন এ রনকয় রেরন োো  াোকচ্ছন এই 
খুন োকেও স্পশে েকিকে। রেরন থজনকে রজজ্ঞাসা েিকেন রেরন খুকনি োেলায় রে 
সবাি আকগ প্রকয়াজনীয় েকন েিকবন। থজন বলকলা, খুনীকে খুোঁকজ থবি েিা। নিেযাল 
থগল চাইল নযায়রবচাি। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন, খুনীকে খুোঁকজ থবি েিাি থচকয় অ্কনে থবরশ প্রকয়াজনীয় রজরনস 
আকে। আি নযায়রবচাি েোটা চেৎোি রেন্তু এটা অ্রধে োকন রে থবাোকে চাইকে, 
থসটা থবাো েুশরেল িকয় প্কড়। সবাি থেকে প্রকয়াজনীয় িল রনিপ্িাধকে েুক্ত েিা। 
  
থপ্ায়াকিাি েকে যেক্ষণ না োেলা থশষ িকচ্ছ অ্রভযুক্তকেি রবরভন্নভাকব প্ীড়ন সিয 
েিকে িয়। নিেযান থগল থজাি গলায় থসটা স্বীোি েিকল। থপ্ায়াকিা থজন ও থগকলি 
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সকে িাে থেলাকলন এবং বলকলন, আরে সকবোত্র আোকেি বনু্ধ রোঃ ক্ল্যারিকে ডােকে 
যারচ্ছ। রেরন প্রস্তাব েিকবন োেকোয়াকজল োি থসকক্রটারিি েদ্মকবকশ োি সাকে 
আসকবন। রেরন থজনকে এেটা থনাট বইও থপ্নরসল রেকলন। 
  
থজন শটেিযান্ড রলখকে প্াকি না বকল রেরন বলকলন থয, োি সািস আকে বুরদ্ধ েকি 
থনাটবইকয় রেেু আোঁেকজাোঁে রনিয় েিকে প্ািকবন। আি আপ্রন  ণ্টাখাকনে প্ি োি 
সকে থেখা েিকবন। রপ্রি থিাকটকলি থোোলায়, রেে আকে, েখন আেিা থনাটবই 
রেরলকয় থেখব। 
  
থজন োকে অ্নুসিণ েিকল থগল প্ররেবাে েিকে রগকয়ও এে ণ্টা প্কি রপ্রি থিাকটকল 
থেখা েিাি প্ররেশ্রুরে রেল। 
  
রোঃ ক্ল্যারিি বারড়কে োিা থেখকল োি  ি প্রচণ্ড অ্কগাোকলা। রোঃ ক্ল্যারি এেটা 
েযাকেিা ও রফল্ম রনকয় রিেরসে খাকচ্ছন। অ্রেরেি নাে শুকন রেরন থচাখ েুকল োোকলন 
এবং চট েকি েযাকেিা আি না প্িাকনা রফল্মটা থেকেয় থফকল েুিাে বারড়কয় সােি 
অ্ভযেেনা জানান। 
  
রেরন থজনকে োি থসকক্রটারি রেস থে বকল প্রিচয় রেকলন। একে খারনেটা অ্বাে 
িকলন ক্ল্যারি। োি েকন িয় রেরন এেজন চুলবাোি থোোকনি সকে যুক্ত। থপ্ায়াকিা 
বলকলন এেজন েক্ষ থসকক্রটারি রিকসকব রেস থেকে অ্োরয়েভাকব নানা ধিকনি োজ 
েিকে িয়। 
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রোঃ ক্ল্যারি োি ভুল স্বীোি েকি রনকলন এবং রেরন থয এেজন থবসিোিী থগাকয়ন্দা 
োই োি োরিফ েিকলন। 
  
রেরন োি িচনায় থগাকয়ন্দা উইলব্রািাে িাইকসি েো বলকলন। রেরন বলকলন এই 
 টনায় রেরন থিাোরঞ্চে। রেরন োেলাটা রনকয় অ্কনে থভকবকেন। যরেও এই  টনাটা 
খুব েুাঃকখি, েবুও োি োকে স্বীোি েিকে বাধা থনই এরট োি থপ্শায় সািাযয 
েকিকে। োি েপ্াকল শুধু সকন্দি জুকটকে, থয ইনসকপ্ক্টি বা রবচাি যাি োকেই থিাে, 
রেরন েেকন্ত সািাযয েিকে চান, োিকল ওিা োকে সকন্দি েিকব। 
  
একে এিেুল থপ্ায়াকিা বলকলন োকে ওি থোকনা ক্ষরেবৃরদ্ধ িয় না। ক্ল্যারি বকল চলকলা 
থয, ইনসকপ্ক্টিকে রেরন োি প্কিি বইকে নাোরনকচাবারন খাওয়াকবন। এই খুন োি 
োকে ভাকগযি রবষয় িকয় োোঁড়াকচ্ছ বকল রেরন ভাবকে শুরু েকিকেন। রেরন এই রবষয় 
রনকয় রলখকে শুরু েকিকেন। গকেি নাে রেকয়কেন আোশযাকন িেযা িিসয। থজন 
বলকলা, োনিারন বা ওইিেে থোকনা োেলায় প্ড়কবন না থো? 
  
রোঃ ক্ল্যারি বলকলন, থসটা বইকয়ি েরেন অ্ধযায় সমূ্পণে অ্ভারবে সোধান োেকব 
একেবাকি থশষ অ্ধযাকয়। 
  
থপ্ায়াকিাি উৎসুেোি জবাকব রোঃ ক্ল্যারি বলকলন, থেকনি চালে থসকজ এেরট থেকয় লা 
বুকজেে থেকে রবোকন উেকব আি সাফকলযি সকে োোে রগকজকলি আসকনি রনকচ 
লুরেকয় োেকব। োি সকে োেকব এে রশরশ অ্রে আধুরনে গযাস। এই রশরশটা থখালাি 
সকে সকে সব যাত্রী অ্কচেন িকয় প্ড়কব োত্র রেন রেরনকটি জকনয থসই সেকয় থস 
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আসকনি নীচ থেকে থবরিকয় আসকব, আি রবষাক্ত েীিটা েুোঁকড় থেকব, োিপ্ি প্যািাসুট 
খুকল থপ্েকনি েিজা রেকয় লারফকয় প্ড়কব। থজন বলকলা, থোকনা আসকনি রনকচ থেউ 
বসকে প্াকি না। জায়গায় েুকলাকব না থয। 
  
রোঃ ক্ল্যারি বলকলন, আোি থেকন জায়গা োেকব। চেৎোি–থপ্ায়াকিা বলকলন। আচ্ছা 
েরিলারটি উকিশয রে? এখনও পু্কিাপু্রি রেে েরিরন। সম্ভবোঃ রগকজলও ওই থেকয়রটি 
থপ্ররেেকে সবেস্বান্ত েিকলা। 
  
রোঃ ক্ল্যারি বলকলন, থেকয়রট সাপু্কড়, থস োি থপ্াষা প্াইেকনি রবষ রনংকড় রনকয়রেকলা। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয, রোঃ ক্ল্যারি, পু্রলশ োকে সকন্দিভাজন েকন েিকলও োি সকে 
থপ্ায়াকিা আকলাচনা েিকে চান। রোঃ ক্ল্যারিকে রজজ্ঞাসা েিা িল, োি েকে থে এই 
অ্প্িাধ েকিকে। রেরন বলকলন, গে থলখাি সেয় যাকে খুশী অ্প্িাধী েিা যায় রেন্তু 
যখন বযাপ্ািটা বাস্তকব  কট েখন সরেযোকিি এেজন থেউ ো েকিকে। থপ্ায়াকিা 
েুজকন এেসকে োজ েিকে চান। েকব োি েকে ফিারস েুজকনি এেজন খুনী োিণ 
ওিা েরিলারটি েকো ফিারস এবং োিা েরিলারটি োকে একস বকসরেকলা। 
  
এটা খুকনি উকিকশযি ওপ্ি অ্কনেখারন রনভেি েিকে, থপ্ায়াকিা রনরিেভাকব বলকলন। 
রনিয়ই। আোি ধািণা, সেস্ত উকিশযগুকলাই ববজ্ঞারনেভাকব নরেভুক্ত েকিকেন? 
  
আোি প্দ্ধরে থসকেকল। আরে পু্িাকনা প্রবচন থেকন চরল। অ্প্িাধ েকি থে লাভবান 
িকচ্ছ খুোঁকজ থবি েকিা। রোঃ ক্ল্যারি বকলন, খুব োেী েো এটা রেন্তু একক্ষকত্র এটা 
রেেেকো প্রকয়াগ েিা শক্ত। আরে শুকনরে েরিলারটি এে থেকয় আকে, থয োি 
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টাোেরড় প্াকব। রেন্তু আিও অ্কনকেই িয়কো আিও লাভবান িকব, োিণ এটুেু 
আেিা জারন োকে িয়কো এেন থেউ রেকলা থয োি োে থেকে টাো ধাি রনকয়রেকলা 
এবং থসই টাো থশাধ রেকে চাইরেকলা না। থপ্ায়াকিা েকন েকিন থয োকে থেউ খুকনি 
থচষ্টা েকিরেল এটা রেরন জানকেন। ক্ল্যারিি েকন িয় এখন থেখকে িকব, যরে থেউ 
খুকনি থচষ্টা েকিরেল যরে িয় োিকল আোকেি সবরেে রচন্তা েিকে িকব েকব 
রনরিেভাকব রেেু না জানা প্যেন্ত এই রচন্তাটা সুরবধাি নয়। 
  
রোঃ ক্ল্যারি বলকলন, থয রেরন চযারিং ক্রশ থিাকজি থেকে বাোঁোনল রেকনরেকলন, থসটা 
সযিকসাকলে থোোন বা রেকচল অ্যাকন্ড রস্মেও িকে প্াকি, েকব থসটা রেরন 
ইনসকপ্ক্টিকে বকলকেন। 
  
থপ্ায়াকিা বাোঁোনল রেকন থেখকে চাইকলন থসই থোোন থেকে। ক্ল্যারি বলকলন, থয এটা 
প্াওয়া শক্ত োিণ রজরনসরট েুলেভ, থপ্ায়াকিা থোোকনি নাে েুকটা রলখকে বলকলা। রেস 
থে োি খাোয় থলখাি ভান েকি নাে েুকটা রলকখ িাখকলন। থপ্ায়াকিা ও রোঃ ক্ল্ারি 
অ্রেরেপ্িায়ণোয় খুশী িকয় রবোয় েিণ েিকে চাইকলন। 
  
রোঃ ক্ল্যারি যাবাি আকগ োকে লাল প্াগরড়ি িিসয বকল এেরট বই রেকলন যাকে েীকিি 
রবষ আি আরেবাসীকেি েীি সম্পকেে থলখা রেল। রেরন থজনকে বলকলন থয রেরন 
রপ্টেযাকনি শটেিযাকণ্ডি রনয়ে োকনন না, থজনকে থপ্ায়াকিা বাোঁরচকয় রেকলন এই বকল 
রেরন থচকোকোভারেয়াি রনয়ে থেকন চকলন। 
  
. 
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১৬. 
  
 প্রচাকিি থেৌশল 
  
রোঃ ক্ল্যারি বারড় থেকে থবরিকয় এেটা টযারক্স রনকয় রপ্রি থিাকটকল একলন। নিেযান 
রজজ্ঞাসা েিকলন, থেেন োজ িল। 
  
রেস থে বলকলন থয, োি থলখা রোঃ ক্ল্যারি থেকখকেন। যেটা ভাকলাোনুষ ও ভুললােন 
েকন েিা িয় েেটা নয়। 
  
আপ্রন রে সরেযসরেযই ওই রেোনাগুকলা থচকয়রেকলন। িযাোঁ, রোঃ থপ্ায়াকিাি ধািণাগুকলা 
োকজ লারগকয়, পু্রলশ ওইগুকলা সম্পকেে খবি থনকবন না। আসকল ওই থেকন থয 
এেজন আকেরিোন ভদ্রকলাে রেকলন থস সম্পকেে পু্রলশ অ্ন্ধোকি। আসকল থজন ও 
থগল এই সম্পকেে জাকন না, োি জনয আি এেজন আকেরিোন একস প্ড়ায় বযাপ্ািটা 
আিও জরটল িকয় োোঁরড়কয়কে। 
  
থপ্ায়াকিাি েকে বাোঁোনল নেুন েকি আি রোঃ ক্ল্যারি থেকননরন। োই োি খুকনি 
সকন্দি থেকে যায়। আসকল রেরন অ্কনেকেই সকন্দি েিকেন। খুকনি উকিকশযি উপ্ি 
এটা রনভেি েিকে। এ রবষকয় থগল রজজ্ঞাসা েিকল রেরন বলকলন থয রেরন সিোিী 
থগাপ্নীয়োি েকধয িাে রেকে চান না। োিণ ভদ্রেরিলাি থলনকেকনি সেস্ত োগজপ্ত্র 
পু্কড় থগকে। 
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োি েকে রগকজল োিও থোকনা সাং ারেে অ্প্িাকধি েো জানকেন, ধরুন–থোকনা 
থলাে িয়কো খুকনি থচষ্টা েকিরেকলা বা এইিেে রেেু জানকেন। থপ্ায়াকিাি েকে এরট 
এেরট যুরক্তসেে োিণ, োিণ ওি োকে প্রোণ আকে। এই খুকনি  টনা েুজকনি েকধয 
রে প্রভাব থফকলকে। আসকল থপ্ায়াকিাি েকে থজকনি েো অ্নুযায়ী উকেজনা খুবই 
োড়াোরড়ই রনকভ যায়, রেন্তু ভয় অ্কনেরেন রটকে োকে। 
  
আপ্রন রে ভাবকেন, এই রনকয় আোকে থলকগ প্কড় োেকে িকব। আি থোকনা 
প্রিেেনা আকে নারে আপ্নাি। িযাোঁ আকে, সবরেেুই আরে েুোঁকড় থফকল থেকবা। োিপ্ি 
োনাডা আি থোোও রগকয় নেুন েকি জীবন শুরু েিকবা। আরে রনরিে থসটা েুাঃকখি 
োিণ-ই িকব–থজন েৃঢ়স্বকি বলল। 
  
থপ্ায়াকিা রনকজি োকজি প্ররে রবশ্বাস িাকখরন। রেরন েকন েকিন রেরন িিসয সোধান 
েিকবন। থপ্ায়াকিা বলকলন থয রেেেকো সািাযয থপ্কল খুব চটপ্ট সেসযা সোধান 
েিকে প্াকিন। থপ্ায়াকিা েকয়ে রেন রোঃ থগকলি সািাকযয োজ েিকে চান। রেরন চান 
এেন থলাে রযরন ভয় থেরখকয় টাো আোয় েিকে প্ািকব, এজনয রেরন রোঃ থগকলি 
সািাযয চান। থগল িেবুরদ্ধ িকে চান রেন্তু োকে থেন এটা বলকলন। রেরন চুপ্ েকি 
িইকলন। োিপ্ি থপ্ায়াকিা বলকলন, রেরন োি জনয এেটা নক্সা বেরি েিকবন। োি 
োকন উরন এেটা রচরে রলখকবন। আি থসটা নেল েকি রোঃ থগল রোঃ িিকবরিলি োকে 
প্াোকবন। যাি ওপ্ি থলখা োেকব বযরক্তগে। রচরেকে সাক্ষাৎোকিি েো থলখা োেকব। 
রেরন োকে এে রবকশষ উপ্লকক্ষয থেকন েকি ইংলযাকন্ড আোি েো স্মিণ েরিকয় 
রেকলন। োোে রগকজকলি রেেু রেেু থলনকেন থয োি িাে রেকয় িকয়কে এেো উরন 
উকেখ েিকবন। 
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োিপ্ি রোঃ থগল থসই আেন্ত্রণ প্াকবন, রেরন যাকবন এবং রনরেেষ্ট েেগুকলা েো 
বলকবন। েোগুকলা আরে আপ্নাকে রশরখকয় থেব। রেন্তু রোঃ থগল ভয় থপ্কলন যরে 
িিকবরিল পু্রলকশ খবি থেন, রোঃ থপ্ায়াকিা োকে ভিসা রেকলন থয, রেরন ো েিকবন 
না। আসকল েশ িাজাি প্াউন্ড যরে িিকবরিলি োকে ধাি চাইকে যাওয়া িয় থসটা খুবই 
অ্দু্ভে বযাপ্াি িকব। একে থপ্ায়াকিা বলকলন, থলরড িিকবরিল পু্রলকশি োকে যাকবন না 
এবং স্বােীকে রেেু বলকবন না। থপ্ায়াকিা বলকে চান, োি স্বভাবজাে রবকিারধো িকয়কে 
এবং থসটা খুবই স্বাভারবে। আবাি অ্নযরেকে অ্নযকে সািাযয েিাি েকনাভাব িকয়কে। 
থলরড িিকবরিল এেজন জ নয চীজ। 
  
 থগকলি ভাষায় িিকবরিল খুনী নন। থেননা থজন ও রেরন োি উকটারেকে বকসরেকলন। 
থপ্ায়াকিা সব রেেু থভালা থচকখ থেখকে চান। এবং থসজনয সব রেেু োকে বলকে িকব। 
  
থগল বলকলন থয এেজন েরিলাকে ভয় থেরখকয় টাো আোয় েিাি রচন্তা ভাকলা লাগকে 
না। আসকল থপ্ায়াকিা োকে ব্ল্যােকেল েিকে বলকেন না। এেটা সরেে প্রভাব সৃরষ্ট 
েিকে বলকেন। থসটা বেরি িকল রেরন রগকয় িারজি িকবন। নিেযান থগল রনেিাজী 
িকলও এই অ্রভনয় েিকে বাধয িকলন। 
  
থজনকে রনকয় থপ্ায়াকিা থোকনারেন রেকয়টাকি রগকয়কেন রেনা রজজ্ঞাসা েিকলন। 
  
থজন অ্কনেবাি থগকেন। বলকলন। অ্েলেকল নাটকেি িযারিি চরিত্র থয রোঃ থিেন্ড 
বযািাকক্ল্া অ্রভনয় েকিরেকলন, োি অ্রভনয় সম্পকেে রজজ্ঞাসা েিকলন। থপ্ায়াকিা থসই 
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ভদ্রকলাকেি সকে আলাপ্ েিকে চান। থজনকে এই অ্রস্থিরচে োনুকষি সকে থেেন থযন 
লাগরেল। 
  
থপ্ায়াকিা ো বুেকে প্ািকলন এবং বলকলন, আরে আোি েেেপ্ন্থায় যোযে রনয়ে এবং 
প্দ্ধরে যুরক্তযুক্তভাকব েিকে থচষ্টা েরি। রেরন রেেু রেেু রসদ্ধান্ত বাে রেকে চান। 
  
থজন বলকলন, এজনয রেরন রোঃ ক্ল্যারি, িিকবরিল, থজন ও থগলকে বাে রেকয়কেন। 
থজকনি িোৎ খুন েিাি থচষ্টা েকন প্কড় থগল। 
  
আপ্রন খুব চটপ্ট বুকে থফলকলন োোে, িযাোঁ ওটা আোি প্দ্ধরেি এেটা অ্ংশ। খুন 
েিাি থচষ্টা েোরটি সাকে সাকে আরে রোঃ ক্ল্যারি, থগল ও আপ্নাকে লক্ষয েকিরে রেন্তু 
থচাকখি প্াোি থোণ োোঁপ্ান। রেন্তু আরে আপ্নাকে বলরে খুনী যখন আকগ থেকে 
বুেকে প্াকি, েখন থস আক্রেণ থোোরবলা েিাি জনয বেরি িকে প্াকি। রেন্তু থোকটা 
এেটা থনাট বই-এি এই েোটা আপ্নাকেি োকিাি জানা েো নয়। সুেিাং বুেকেই 
প্ািকেন আরে সন্তুষ্ট। থজন োি চুেিোি প্রশংসা েিল এবং বলল থয থোকনা রজরনস 
থখাোঁজাি জনয রেরন চেুিেে প্ন্থা অ্বলম্বন েকিন। থপ্ায়াকিা োি জনয থলােজনকেি 
েন খুকল েো বলাকে েকন েকিন। 
  
থজন েো প্রসকে জানাকলন, রেরন অ্নােআশ্রকে োনুষ িকয়কেন। রেরন আয়ািলযাকন্ড 
ডাবরলকনি োকে বাস েিকেন। 
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থপ্ায়াকিা বারড় রফকি এগাকিাজকনি নাকেি এেটা োরলো থবি েকি চািজকনি নাকেি 
প্াকশ োগ রেকলন এবং রবড়রবড় েকি বলকলন রেরন জানকে থপ্কিকেন রেন্তু রনরিে 
িকে িকব। 
  
. 
  
১৭. 
  
 ওয়াডেসওয়াকেে 
  
রোঃ িিকবরিল রেকচল বনশািাকি বসকে যাকব এেন সেয় এে অ্রেরে োি সকে থেখা 
েিকে একলন। রেরন রোঃ থপ্ায়াকিা। রেকচল বলকলন স্কটলযান্ড ইয়াডে থবাধিয় োেলা 
রনকয় একগাকে প্ািকে না। এই োেলা রনকয় রেকচল খুবই রচরন্তে। আসকল রেকচল েকন 
েকি োি থোম্পারন ভাকলা বকলই, নইকল োি চািরে চকল যাকব। আসকল থিনরি 
বযাপ্ািরট রনকয় রনকজকে অ্প্িাধী েকন েিকে। 
  
 রেকচকলি েে োি আকগই োি লক্ষয েিা উরচে রেল ভদ্রেরিলা োিা থগকেন। একে 
রেেু থিিকফি িে না থপ্ায়াকিা েকন েকিন। আসকল রেকসস রেকচল েকন েকিন রব্ররটশ 
থেকন এেটা থনাংিা থেকলঙ্কািী েিাি জনয এটা েকিকে। োোে রগকজকলি েো প্রসকে 
জানাকলন থয রেরন ডিকেকে জন্মেিণ েকিকেন, থসখাকন োি পূ্বে পু্রুষিা প্রায় ২০ 
বেি ধকি বাস েিকে। 
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রেকচলকে থপ্ায়কিা এেটা েো রজজ্ঞাসা েিকলন। রেরন বলকলন থয োিা যাবাি আকগ 
োোে রগকজকলি থটরবকল োোঁটা চােচ, নুন বারট রে থেকখকেন। থস বলল, ওিেে রেেু 
থস থেকখরন েকব পু্রলশ এ রবষকয় বলকে প্াকি। রেরন এ রবষকয় থডরভকসি সকে থেখা 
েিকে চাইকলন। 
  
রেকচল েকন েকিন থয থডরভকসি সেী োি এই খুকন জরড়কয় প্ড়াকে সেেেন েিকব না। 
  
থডরভসকে যখন রজজ্ঞাসা েিা িল, থস বলল, থয থসিেে রেেু থেকখরন। োি েুরট 
েরফি চােচ রেল। এেরট রডকস েুকটা চােচ োো োকন নারে রবকয়ি সম্ভাবনা। 
  
থপ্ায়াকিা োকে ফিারস থেকয়কেি সম্পকেে রজজ্ঞাসা েিকলন। থডরভস বলকলা, োি প্কক্ষ 
ইংকিজ থেকয়িাই ভাকলা। এটা োোশা রেল। 
  
. 
  
১৮. 
  
 িাণী রভকক্টারিয়া রিকট 
  
েোঁরসকয় এিেুল থপ্ায়াকিা রোঃ িাইজাকিি সকে থেখা েিল। রেরন বলকলন থয, রেরন 
জানকেন না োোে ওই থেকন খুন িকবন নইকল রেরন ও থেকন থযকেন না। রেরন বকলন 
থয, রেরন এেরনই জ্বকল পু্কড় েিকেন। থেন পু্রলশ ডাাঃ িাবোডে বা ব্রায়ানকে জ্বালােন 
েিকে যাকচ্ছ না। োি েকন িয় ডাক্তািিা সাং ারেে রবষ থজাগাড় েিকেন। 
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রোঃ থপ্ায়াকিাকে রেরন বলকলন থয এি এেটাই সুরবকধ রেরন খবকিি োগজ থেকে রেেু 
টাো প্াকচ্ছন প্রেযক্ষেশেীি রববিণ রিসাকব। েকব োি থেখাি থেকে সাংবারেকেি ভাবনা 
থবরশ স্থান প্কচ্ছ। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয, একে রেরন থবশ রেেু টাো থপ্কয় থগকলন। একে োি সুরবকধ িল 
োিণ একে রেরন োি ধাকিি টাোটা থপ্কলন। 
  
এটা শুকন িাইজাি থিকগ উেকলন। রেরন রে েকি জানকলন এটা রজজ্ঞাসা েিকলন। 
রেরন বলকলন থয থযেন েকিই প্ান না থেন এটা রেে থয রেরন বযাপ্ািটা থগাপ্ন 
িাখকবন। িাইজাি থপ্ায়াকিা থেন থেখা েিকে একসরেকলন োই রজজ্ঞাসা েিকলন। 
রেরন বলকলন থয থপ্শাি খারেকি অ্রনচ্ছাসকেও োোে রগকজকলি সকে থলনকেন েিকে 
িকয়কে। িাইজাি ো জানকে চাইকলন না। রেরন বলকলন েরিলাি সকে োি থযাগাকযাগ 
রেল না। এটা এেটা জ নয েুৎসা। 
  
থপ্ায়াকিা এই বযাপ্ািটা খুোঁজকে চান। রেরন বলকলন, এ বযাপ্ািটা থখাোঁজ েিকে িকচ্ছ। 
িাইজাি বলকলন, োিও সুেকখািকেি প্াোয় প্কড়রে বকল োিা গুরলকয় থেয়। সোকজি 
যেসব উোঁচুেলাি েরিলািা জুয়া থখকল থেনায় থডাকব। োিা এে রশোি িয়। 
  
থপ্ায়াকিা ভুল খবি থেওয়াি জনয ক্ষো প্রেশেন েিকলন। রেরন বলকলন, ডাাঃ ব্রায়নকে 
ডাাঃ িাবোডে থেন বকলকেন। িাইজাি উেকি জানাকলন এটা এেটা েরবো থেকে 
থপ্কয়কেন। রেরন েনস্তারেেভাকব রবচাি েিকে চান। 
  
. 
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১৯. 
  
 রোঃ িরবনসন একলন আি থগকলন 
  
 িিকবরিল োউকেস োি ৩১৫ নং েসকনভি থস্কায়াকিি বারড়কে োি থশাবাি  কি 
সাকজি থটরবকলি সােকন বকসরেকন। রেরন এেটা রচরে প্ড়রেকলন। 
  
িিকবরিল োউকেস েিাশয়া— 
  
 রপ্রয় োোে, 
রবষয়, োোে রগকজল, সম্প্ররে েৃে, আরে এই েৃে েরিলাি েেগুকলা েরলকলি 
উেিারধোিী। আপ্রন অ্েবা রোঃ থিেন্ড বযািাকক্ল্া যরে এই বযাপ্াকি উৎসািী িন, 
োিকল এই সম্পকেে আকলাচনাি জনয আপ্নাকেি আেন্ত্রণ জারনকয় আরে খুরশ িকবা। 
থোকনা জবাব না থপ্কল, বুেকবা, আপ্রন এই বযাপ্ািটা আপ্নাি স্বােীি সকে থবাোপ্ড়া 
েকি থনবাি জনযই আোকে বকলকেন। 
আপ্নাি এোন্ত 
জন িরবনসন। 
  
রেরন রচরেটা বািবাি প্ড়কে লাগকলন। রেরন িাে বারড়কয় খােেুকটা েুকল রনকলন 
বযরক্তগে ও এোন্ত থগাপ্নীয়, োি বলা রেল িোৎ যরে েৃেুয িয় োি খকিিিা যাকে 
রবপ্কে না প্কড় োি বযবস্থা েিা আকে। রেরন ভাবরেকলন থয োি থোকটই ভাকলা 
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থেেকে না। রেরন ভীষণ েুবেল িকয় প্কড়রেকলন। রেরন এই থলােরটি সকে থেখা েিাটাই 
েনস্থ েিকলন। 
  
রেরন থলখাি থটরবকল রগকয় আোঁোবাোঁো অ্ক্ষকি বকড়া বড় েকি রলখকলন। 
  
িিকবরিল োউকেস, রোঃ জন িরবনসনকে েৃেজ্ঞো জানাকচ্ছন এবং আগােীোল সোল 
১১টায় রেরন যরে এখাকন আকসন োিকল োি সাকে থেখা েিকবন। 
  
নিেযান োকলা োরড়, প্িচুকলা ও োোঁকে আোকলা প্ারট লারগকয় েদ্মকবশ রনকয়রেকলন ো 
থেকখ এিেুল থপ্ায়াকিা থিকগ উেকলন। রেরন বলকলন থয, রনকজকে রে েকন িকচ্ছ, 
বাচ্চাকেি িাসবাি জনয রনকজকে ভাড় ভাড় েকন িকচ্ছ না…রেন্তু ওটা রে োরড় িকয়কে? 
থেকখই থবাো যাকচ্ছ বনু্ধ, ওটা োোঁচা িাকে লাগাকনা আণ্ডাোরড়, োি উপ্কি আবাি সুে। 
আচ্ছা–আপ্নাি প্িচুকলা প্িাি বেঅ্ভযাস আকে নারে? থয আো রেকয় ওটা লারগকয়কেন, 
োি গন্ধ থো েশ গজ েূকি থেকেও নাকে আসকে। আি োোঁকে থয এেটা আোকলা প্ারট 
লারগকয়কেন এটা থেউ বুেকে প্ািকব না েকন েিকবন না। বনু্ধ এ আপ্নাি িািা িকব 
না–এই অ্রভনয় েিা আপ্নাি োজ নয়। 
  
এেসেয় রেরন থয শকখি রেকয়টাি েিকেন এটা রেরন জানাকলন। থপ্ায়াকিা জানাকলন 
থয োকে োিা থেেআপ্ সম্পকেে রেেু থশখানরন। এই েদ্মকবশ েকঞ্চি অ্ন্ধোকি থচনা 
যাকব। েসকনভি থস্কায়াকি রেকনি আকলায় থচনা অ্বশযই সম্ভব। রেরন চান থসই 
ভদ্রেরিলা োকে থেকখ থিকস খুন না িকয় ভয় প্ান। রেরন নিেযাকনি িাকে েকয়েটা 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেথ ইন দ্য ক্লাউেস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড াযাররা সমগ্র 

80 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

রশরশ থবােল রেকলন, থসগুরল রেকয় রেরন রেরনট প্কনকিা প্ি স্নান ি থেকে যখন থবরিকয় 
একলন েখন োি েুকখ ইট-িো চেৎোি লালকচ োপ্। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয থবশ িকয়কে, এরগকয় যান, আপ্নাি ভাগয সুপ্রসন্ন থিাে। থপ্ায়াকিা 
ভিসা রেকলন থয োকে োিেুকখা স্বােী আি েকজাড়া পু্রলকশি েুকখােুরখ প্ড়কে িকব 
না। েসকনভি থস্কায়াকি থোেলায় এেটা থোট্ট  কি থলরড িিকবরিল একস ঢুেকলন। 
  
রোঃ িরবনসন রূপ্ী নিেযানকে থলডী িিকবরিল বলকলন োি রচরে থপ্কয়কেন। রেরন 
উদু্ভেভাকব রসরসরলকে বলকলন–প্াকবন বইরে–ো এ বযাপ্াকি রে েিকেন থলরড 
িিকবরিল। 
  
আপ্রন রে বলকে চাইকেন আরে বুেকে প্ািরে না। আসরে আসরে, থস েোকেই 
আসরে। োি েোয় সেুকদ্রি ধাকি েুরট োটাকে সবাি ভাকলা লাকগ। রেরন রনিয়ই 
জাকনন থলরড িিকবরিল থয রেোনাটা রনকয় এই প্রোণ বেরি িকয়কে। বৃদ্ধা রগকজল 
চেৎোি েরিলা রেকলন, সবসেকয় প্রোণগুকলা ধকি িাখকেন, থিাকটকলি সাক্ষয প্রোণ 
ইেযারে খুবই উোঁচুেকিি িয়। এখন প্রশ্ন িকচ্ছ োিণটা োি থবরশ েিোি-আপ্নাি না 
থলরড িিকবরিলি; িযাোঁ, এটাই আোি জানাি েিোি। 
  
থলরড িিকবরিল খুব ভয় থপ্কলন। নিেযান রনকজকে এেজন রবকক্রো রিকসকব বলকে 
চান, োি োকে থয প্রোণগুকলা আকে থসগুকলা েশিাজাি প্াউকন্ডি রবরনেকয় োোেকে 
রেকে চান। যরে রেরন থলনকেন েিকে িারজ িন োিকল রেরন থসটা থেখাকে িারজ। 
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ভদ্রেরিলা বলকে চান রেরন এেন রেেু অ্নযায় োজ েকিনরন যাি জনয োকে এে টাো 
রেকে িকব। 
  
রোঃ িরবনসন বলকলন থয, যরে োই রেরন না রেকে চান োিকল থলরড িিকবরিল রেরন 
জানান, রেরন বলকে চান এেটা েো বলকল থবাধ িয় ভুল বলা িকব না এেজন 
প্রিেযক্তা স্ত্রী থোকনা ভাো প্ান না। আি রোঃ বযািাকক্ল্া যরেও থবশ সম্ভাবনাপূ্ণে 
অ্রভকনো, রেন্তু োি এখনও থবরশ টাোেরড় িয়রন। এখন এি থবরশ এেটাও েো 
রেরন বলকলন না। োকে রচন্তা েিাি সুকযাগ রেরন রেকচ্ছন আি এসব েো রেরন সরেয 
বকলকেন এটা োবী েিকলন। 
  
েরিলারট থোকনা উেি থেবাি আকগ রেরন দ্রুে  ি থেকড় থবরিকয় থগকলন। এেবাি 
িাস্তায় থবরিকয়  াে েুকে থস বলকলা, েপ্াল ভাকলা থয োকেলা চুোকে থপ্কিরে। 
  
প্কি এে সেকয় থলরড িিকবরিল রবশ্রাে রনরচ্ছকলন, এেজন চােি এেটা োডে রনকয় 
িারজি িকল োকে থপ্ায়াকিাি নাে থলখা রেল। 
  
এটা আবাি থে বকল রেরন যখন োডেটা েুোঁকড় থফলকলন েখন প্রিচািে বলকলন থয রোঃ 
থিেন্ড বযািাকক্ল্াি োে থেকে আসকেন। 
  
োোকেি োকে থবশ থসকজগুকজ থপ্ায়াকিা একসকেন। রেরন োোেকে বনু্ধি েেন 
ভাবকেন এবং আপ্নাকে প্িােশে রেকে একসরে। রেরন বলকলন রেরন জাকনন উরন 
রবপ্েেস্ত। রেরন রনকজকে এেজন থগাকয়ন্দা বকল প্রিচয় রেকলন। েযাডাে োকে রচনকে 
প্ািকলন। রেরন বলকলন রেরন সব থগাপ্ন েো জাকনন। োই রেরন থোকনা থগাপ্ন েো 
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ফাোঁস েিকে বলকেন না। রেরন রনকজই যা বলাি বলকেন। রেরন বলকলন সোকল থয 
ভদ্রকলাে একসরেকলন রেরন আপ্নাকে ভয় থেরখকয় েেেগুকলা টাো আোয় েিকে 
একসরেকলন, োি োকে েেগুকলা েেয প্রোণ আকে। থসগুরল আকগ োোে রগকজকলি 
োকে রেকলা। রেরন আপ্নাি োে থেকে সাে আট িাজাি টাো থচকয়কেন। 
  
রেন্তু আট িাজাি টাো থয োোকেি থেওয়া সম্ভব নয় ো রেরন বলকলন োিণ উরন 
এখন থেনায় ডুকব আকেন, রেরন োকে সািাযয েিকে একসকেন, বকলন এিেুল 
থপ্ায়াকিা এবং রেরন রোঃ িরবনসকনি সকে থবাোপ্ড়া েিকবন। 
  
রুক্ষভাকব োোে জানাকলন এিজনয োকে েে রেকে িকব। রেরন বলকলন থয োোকেি 
এেটা সই েিা েরব রেকে িকব। 
  
রসরসরল থেোঁকে থফলকলন। রেরন এিেুল থপ্ায়াকিাি োকে প্রকশ্নি উেকি বলকলন, রেরন 
আোকিা োস আকগ খুব রবপ্কে প্কড়রেকলন। জুয়াকখলায় রেরন েখন োোকেি োে 
থেকে টাো চান। রোঃ বযািাকক্ল্া বকলরেকলন থয, রেরন উোঁচুেলাি েরিলাকেি টাো থেন। 
রেরন প্রেকে এেশ টাো ধাি থেন। এি আকগই রোঃ বযাকয়াকক্রাি সকে আলাপ্ িকয়রেল। 
রেরন োি স্বােীি প্ররে অ্সন্তুষ্ট এবং রেরন রববাি রবকচ্ছে চান না; োিণ রেরন োি 
সম্মাকনি আসন রেেু টাো থেবাি প্রশ্ন রনিয়ই উকেরেল, োোে বলকলন, িযাোঁ এবং রেরন 
টাো থশাধ রেকে প্াকিনরন। োোে  ুকি থখাোঁজ রনকয়রেকলন। 
  
োি রনজস্ব প্দ্ধরেকে রেকলন, থপ্ায়াকিা বলকলন। রেরন শারসকয়রেকলন থয যরে টাো 
রেকে না প্াকিন োিকল ো থলরড িিকবরিলকে বকল থেকবন। আসকল োোকেি েৃেুয 
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িিকবরিলি সুরবধা েকি রেকয়কে। রেন্তু রেরন এেোত্র থেকন রেকলন যাি েৃেুয োেনায় 
এেটা উকিশয রেল রেরন এেটু রবচরলে িকয়কেন। 
  
থলরড িিকবরিল বলকলন এটা খুবই অ্দু্ভে। এ বযাপ্াকি রেরন োরুণভাকব জরড়কয় 
প্কড়কেন। রবকশষ েকি যখন আপ্রন োি েৃেুযি রেে আকগি িাকত্র োি সকে থবশ 
খারনে বচসা িকয়রেল। রেরন েরিলারটি সম্পকেে উত্মা প্রোশ েিকলন। 
  
েবুও রেরন আোলকে োোঁরড়কয় বকলকেন, থয রেরন েরিলাকে থচকনন না। এি োিণ 
ভদ্রকলােকে রেরন রেেু বকলনরন। আসকল রেরন রনকজ জানাি থচষ্টা েকিকেন। আসকল 
রেরন রেেুই জাকনন না। রেরন থভকবকেন যরে রেেু িবাি োকে থসটা ফাোঁস িকয় থযে। 
এেনরে গেোকলি রচরে প্াওয়াি প্িও রেরন এেটু ভয় প্ানরন। োিণ রেরন োি েৃেুয 
োেনা েিকলও োকে খুন েকিনরন। রেরন এই বলকে বলকে োন্নায় থভকে প্ড়কলন। 
  
রেরন (কপ্ায়াকিা) বলকলন, োকে রেরন সকন্দি েকিন না োিণ রেরন নািী। োকে 
রজজ্ঞাসা েিকে বলকলন রেরন রোঃ বযািাকক্ল্াি সকে রডনাি েকিকেন, োি এেবািই 
েরিলাি সকে থেখা েিাি েো রেল। োি আকগ অ্রভসািী রিসাকব নাে রেল রসরসরল 
ব্ল্যান্ড। োি আসল নাে োো থজব। রেরন টাো প্য়সাি রবরনেকয় থলরড িিকবরিলকে 
রবকচ্ছে েিকে বকলন, থপ্ায়াকিা বলকলন, থয রোঃ িরবনসন থযন োকে রবিক্ত না েকি 
রেরন ো থেখকবন। 
  
থগাকয়ন্দা ইনসকপ্ক্টি জযাপ্ িকল রিট ধকি এরগকয় রগকয় এেটা েিজাি সােকন 
োোঁড়াকলন। ডাাঃ ব্রায়াকনি সকে থেখা েিাি জনয রেরন এেটা োকডে থেখা েিকে 
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চাইকলন এবং বলকলন থয সেয় থনকবন। প্রিচািে বলকলন, ডাক্তািবাবু থিাগী থেখকে 
বযস্ত রেরন থযন এেটু অ্কপ্ক্ষা েকিন। ডাাঃ ব্রায়াকনাি অ্নয থিাগীিা েখন োি সম্পকেে 
আকলাচনা েিরেল। এ থেকে জযাপ্ বুেকে প্ািকলন োি থপ্শা থবশ ভাকলাই। োই 
থেকখ েকন িয় োি ধাি েিাি েিোি িয় না। রেন্তু বেনাে িকল সব খান খান েকি 
থভকে প্ড়কব। ডাক্তাি িবাি এই েুশরেল। 
  
১৫ রেরনট প্ি ব্রায়ান একলন এবং রেরন থেরি েিাি জনয োপ্ চাইকলন। এবং থেকনি 
থসই িেযাোণ্ড সম্পকেে রজজ্ঞাসা েিকেন রেনা ো রজজ্ঞাসা েিকলন। জযাপ্ বলকলন, িযাোঁ 
এবং বলকলন থয োকজি প্দ্ধরে সম্পকেে েকয়েরট প্রশ্ন েিাি জনযই আরে একসরে। 
থসই োকগেি রবকষি বযাপ্ািরট। আোি রেে োোয় আসকে না। 
  
ডাাঃ ব্রায়ান বলকলন থয রেরন রবষ রবকশষজ্ঞ নয় এটা উইোিসু্পন এেজন রবকশষজ্ঞ 
রবকশষজ্ঞ থেেন িন ো রনিয় আপ্নাি অ্জানা নয়। রেন্তু আরে যেেূি বুকেরে োকে 
েকন িকয়কে এ বযাপ্াকি ডাক্তাকিি রেেটাও থনিাে েে নয়। 
  
এ রবষকয় ডাক্তাকিি ভাবনা রজজ্ঞাসা েিকল রেরন বলকলন খুন েিাি এে অ্ভাবনীয় 
প্দ্ধরে এবং খুনী খুব সািসী নািকল থস এেনভাকব খুন েিল থয থেউ থেখকে থপ্কল 
না। 
  
রোঃ থপ্ায়াকিা বলকলন বুেসযাকভি নাকেি থোকনা বস্তুি েো িাজাকি এেজন থলােও 
শুকনকে। োি থচকয়ও অ্কনে েেকলাে এই োকপ্ি রবষ রনকয় নাড়াচাড়া েিকে। উরন 
রনকজ ডাক্তাি িকলও উরন থোকনারেনও রজরনসটা নাড়াচাড়া েকিনরন। 
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ডাক্তাি বলকলন োি এে বনু্ধি গকবষণাগাকি অ্কনে িেে শুেকনা োকপ্ি রবকষি নেুনা 
আকে। োি েকধয থেউকট সাকপ্ি রবষ আকে–রেন্তু বুেযাকেি থোকনা নেুনা আকে বকল 
রেরন েকন েিকে প্ািকেন না। রেরন েকয়েজকনি নাে ডাক্তািকে বলকলন থয প্রেকে 
রেরন থেকনরডকে সাোনয থচকনন। থিইডসািকে ভাকলা েকিই থচকনন এবং োিোইকেন 
এরডনবিা, োি রেরন নাে শুকনকেন। থচকনন না। োি েকধয থিইডলাি োকে সািাযয 
েিকে প্াকিন। 
  
জযাপ্ োি োে থেকে এগুরল থজকন খুব প্রীে িকলন। বাইকি থবরিকয় রেরন রনকজি 
থেৌশলগুরল থভকব খুবই িাসরেকলন। 
  
. 
  
২০. 
  
 রেনরট সূত্র 
  
জযাপ্ যখন স্কটলযাণ্ড ইয়াকডে রফকি আসকলন েখন োি জনয এিেুল থপ্ায়াকিা অ্কপ্ক্ষা 
েিরেকলন। 
  
থপ্ায়াকিা জানাকলন থস প্যারিকসি থোোনোি বাোঁোনলরটকে সনাক্ত েকিকেন। 
প্রিচািেকেি থজিা েকি থোকনা রেেু প্াওয়া যায়রন োিণ োিা থোকনা চেেপ্রে 
 টনা  টকে থেকখরন। রেরন সব যাত্রীকেি প্রশ্ন েকিও রেেু রেেযা প্ানরন। 
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জযাপ্ বলকেন সেকলই রেকেয বকলকে। রেরন োি ওপ্িেলা থেকে ধেোরন খাকচ্ছন। 
রেরন ইকচ্ছ েিকল ফিারসকেি  াকড় চাপ্কে প্াকিন–আেিা বলব ওটা ফিারসকেি োজ। 
আি প্যারিস বলকব ওটা ইংকিকজি োজ। আসকল জযাপ্ ফিারস উোঁপ্ েুজনকে সকন্দি 
েকিন না। োিা োকেি রনকজি জগৎ রনকয় বযস্ত। ফিারস প্রত্নেেরবেকেি থেউ এোজ 
েকিরন। োি েকে রোঃ ক্ল্যারণ্ডন এটা েিকে প্াকি না। ওনাি রেেু েেলব োেকে 
প্াকি। োি েকন িল থসই োকলা বইকয়ি রস২৫২ িকচ্ছ থলরড িিকবরিল। ওই েরিলারটি 
থবশ েরেন োই। এ আপ্নাকে বকল িাখরে। 
  
জযাপ্ ডাঃ ব্রায়ান সম্পকেে রেরন সকন্দি েিকেন। োি এে সুন্দিী েরিলাি সকে সম্পেে 
আকে। এি থক্ষকত্র আি.রট, ৩৬২টা রেকল যাকচ্ছ। রেরন থোো থেকে সাকপ্ি রবষ 
থজাগাড় েকিকেন ো রেরন জাকনন। রেরন োি সকে থেখা েিকে রগকয়রেকলন। যাই 
থিাে েখন সবটাই আোি অ্নুোন থোকনাটাই রেে  টনা নয়। এই োেলারটি সরেে 
 টনা খুোঁকজ থবি েকি সকন্দি েিাও চকল না। রেরন বকলকেন রেরন প্যারিস রগকয়রেকলন 
ধাকিি টাো থজাগাড় েিকে, রেরন প্ানরন। থয নাে-রেোনা রেকয়রেকলন সবই প্িীক্ষা 
েিা িকয়কে। রেরন থখাোঁজ রনকয় থেকখকেন োি বযাবসা থেউরলয়া িকে চকলরেকলা রেন্তু 
থোকনািেকে চারলকয় যাকচ্ছন। এখাকনও আপ্নাকে িোশ িকে িকচ্ছ। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন, রেরন োি েে রেেু জানকে প্াকিনরন। রেরন রনয়ে ও প্দ্ধরে থেকন 
এেটা প্া বারড়কয়কেন। োকে অ্কনে েূি থযকে িকব। রেরন বকলকেন, খুন িকচ্ছ এেনই 
এেটা োজ, যা রনরেেষ্ট থোকনা ফকলাকভি জনয েিা িয়। োি েকে যরে থোকনা টাো 
যরে োকিাি োকে থেকে উেিারধোি সূকত্র প্াওয়াি েো োকে োিকল োকে খুন 
েিকল টাো ও উেিারধোি রিকসকব োি ফল েুই-ই প্াওয়া যায়। থপ্ায়াকিা বলকে চান 
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োি োকজি ফল রিকসকব যা রেরন থপ্কয়কেন ো িল ২১ থশ জুকনি থক্ষকত্র এই ফলাফল 
রবকেষণ েকি থেকখকেন। রেরন োগজরট থেকল ো থেখাকলন। 
  
রনে সােরয়ে উন্নরে। থবেনবৃরদ্ধ রনম্ থগলেল যাি িকয়কে। থলরড িিকবরিল ফল ভাকলা, 
যরে রেরনই রস-২৫২ িন। রনে োি ফল খািাপ্ থযকিেু রসকেকলি েৃেুযকে থলরড 
িিকবরিলি প্কক্ষ োি স্ত্রীকে েযাগ েিাি যোেে োিণ থযাগাড় েিা েরেন িকয় প্ড়কব। 
রোঃ ক্ল্যারডস বকল ভাকলা। এই খুকনি বযাপ্াকি বই রলকখ রেেু থিাজগাকিি আশা িাকখন। 
ডাঃ ব্রায়ানকে ফল ভাকলা, যরে রেরন আি.রট. ৩৬২ িন। 
  
রোঃ িাইজাি ফল ভাকলা। এই খুকনি উপ্ি প্রবন্ধ রলকখ রেেু টাো থপ্কয়কেন যাকে োি 
বযাবসা এেটা োরুণ েুাঃসেয় োরটকয় উকেকে, িাইজাি যরে এক্স-রব.আি.রজ.কজড-৮ িন 
েবু ফল ভাকলা, বল থেেন প্ররেরক্রয়া িয়রন। েজা-এেটাই। 
  
রেকচল-ফল থোকনা প্রভাব প্কড়রন। থডরভসফল এেই। জযাপ্ সকন্দিভাকব বলকলন, 
আপ্রন ভাবকেন এটা আপ্নাকে সািাযয েিকব। জযাপ্ েকন েকিন, এি থচকয় আরে রেেু 
বলকে প্ারি না রলখকল এেই বযাপ্াি িে। থপ্ায়াকিা বলকলন থয, চািজন থক্ষকত্র রোঃ 
ক্ল্যারি, রোঃ থে, রোঃ িাইজাি আি থলরড িিকবরিলি থক্ষকত্র আরে বলকে প্ারি থয, 
ফলাফল জোি  কি বকসকে। রনম্নকগাত্রীয় রেস োকিি থক্ষকত্র ফলাফল খিকচি  কি। 
আি চািজকনি থক্ষকত্র যেেূি আেিা থজকনরে, জোখিচ থোকনা ফলই থনই, োকন ডাাঃ 
ব্রায়াকনি থক্ষকত্র থোকনা ফলই থনই। রেংবা প্িীক্ষা লাকভি প্ে আকে। জযাকপ্ি েকন িয় 
রবটাি োে থেকে ফাকনেি থচকয় থবরশ খবি আোয় েিকেন। 
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থপ্ায়াকিা েকন েকিন থয, োি সব থেকে আেষেণ লাকগ, থয েরিলা জীবকন প্রেে 
ভাকলাবাসাি স্বাে থপ্কয়রেকলন রেন্তু জীবন যন্ত্রণা থপ্কয় জীবকনি সেস্ত থোেলবৃরে 
রবসজেন এরলকয় এে েরেন জীবনযাপ্ন েকিকেন। 
  
জযাপ্ বলকলন, আপ্রন রে ভাবকেন োি অ্েীে জীবকনি থোকনা সূত্র িকয় থগকে? 
  
রেরন বলকলন থয োোে রগকজকলি থেকট েুকটা চােচ রেকলা, এটাকে রবকয়ি সম্ভাবনা 
বলা িকলও োি থক্ষকত্র এটা রেল রবোয়। 
  
থজন নেুন চােরি রনকলা। 
  
নিেযান থগল-এি থসই ব্ল্যােকেল অ্রভযাকনি প্কি নিেযান, থজন এবং থপ্ািাকিা 
বনশকভাকজ রেরলে িকয়কেন। রোঃ িরবনসকনি প্রকয়াজন ফুরিকয়কে বকল রোঃ থগল আনন্দ 
থপ্কলন। নিেযান বলকলন, থয িিকবরিল রগকজকলি সকে প্রিরচে রেকলন, থপ্ায়াকিা 
আকিা থবরশ আশা েকিরেকলন। রেরন বলকলন থয অ্কনে রেেুই রেরন জাকনন। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয থবরশিভাগ থলােই থেখকবন যা আপ্নাকে বকল োি থচকয় রনকজি 
েকনি ইচ্ছাকে অ্কনে থবরশ প্েন্দ েকি। 
  
থজকনি চুল োটাি থচকয় থবরশ রবকেশ  ুিকে ইকচ্ছ েকি। থপ্ায়াকিা বলকলন থয, আপ্রন 
এখনও অ্কনে যান। এটাই স্বাভারবে থয, প্ররেরট থলােই জীবকন এটা ওটা প্িখ েকি 
থেকখ, রেন্তু থশষ প্যেন্ত োি প্েন্দেকো এেটা জীবনই থবকে থনয়। 
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থগল বলকলন থয োি োোঁকেি ডাক্তাি িওয়াি ইকচ্ছ রেল না। রেন্তু োি োোি ইকচ্ছি 
জনয োকে এই জীরবোয় চকল আসকে িয়। োি রনকজি েুরনয়াটাকে জানাি ইকচ্ছ 
রেল। 
  
রেরন (কপ্ায়াকিা) বলকলন থয, আবাি রেরন োোঁকেি ডাক্তারি থেকড় যাকচ্ছন থেন। আসকল 
োকে বাধয িকয় থযকে িকচ্ছ। 
  
থজনকে থপ্ায়াকিা োি থসকক্রটারিি োকজ রনযুক্ত েিকে চান। রেন্তু থজন অ্যাকোকয়কনি 
চােরি োড়কে চায় না। রেন্তু এি জনয থপ্ায়াকিা থবশ ভাকলা টাো রেকে চান। রেরন 
প্কিি সপ্তাকি প্যারিকস যাকচ্ছন েখন োকে রনকয় থযকে চান। প্রেকে থজন অ্সম্মরে 
রেকলও থজন প্কি এটা েিকে চান। োি োিণ সম্পকেে জানাকলন থয আইনটাকনি 
সকে েগড়া িকয় যাওয়াই োি োিণ। 
  
থজকনি সাকে থপ্ায়াকিাি প্যারিস যাওয়া রেে িকলা। েযাকলাে থেকে প্যারিস প্যেন্ত 
োকেি আলাো োেিাি বযবস্থা িল। এই সেকয় থপ্ায়াকিা থজনকে োি প্রিেেনাি 
রেেু আভাস রেল। প্যারিকস রগকয় অ্কনে থলাকেি সকে আোকে থেখা েিকে িকব। 
থসখাকন োোকেি উরেল রেকো আকেন। ফিারস থগাকয়ন্দা রবভাকগি েোঁরসকয় ফাকনে আকে। 
োিপ্ি িকয়কেন েোঁরসকয় টুযপ্। এখন েুজন, যখন আরে বাকপ্ি সকে েো বলকবা েখন 
আপ্রন থেকলকে থেখকবন। আপ্রন খুব সুন্দিী আেষেণীয়া েরিলা–আোি ধািণা েোঁরসকয় 
উোঁপ্ থসই েেকন্তি রেন থেকে আপ্নাকে েকন থিকখকেন। প্কিও থজকনি সকে োি থয 
থেখা িকচ্ছ এেো থজন বলল। 
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থপ্ায়াকিা খুব খুশী িকলন, রেরন বলকলন থয োোে রগকজকলি েো জযাপ্ োকে থযকে 
রেরন না রজজ্ঞাসা েকিন, ওকেি রনকজকেি োোে রগকজকলি েো বলকে রেকে িকব। 
োকে থযন বলা িয় োোে িিকবরিল এই খুকনি জনয সকন্দিভাজন, োি প্যারিকস 
আসাি োিণ েূলোঃ েোঁরসকয় ফাকনেি সকে আকলাচনা এবং রগকজকলি েো বলকে রেকে 
িকব োকেি থযন বলা িয় োোে িিকবরিলি থোকনা থলনকেন রেল রেনা োি 
থখাোঁজখবি েিকে একসকেন এটাই থপ্ায়াকিা থজনকে জানাকলন। 
  
থবচািী থলরড িিকবরিল–আপ্রন োকে একেবাকি রশোিী বারনকয় োড়কলন। রেরন 
থোকটই প্রশংসাকযাগয েরিলা নন–েবু এেটা ভদ্রকলাকেি জনয যরে লাকগ েবু ভাকলা। 
থজন বলকলন থয রেরন জা েুপ্কে সকন্দি েকিন। আসকল থপ্ায়াকিা রেেু খবকিি জনয 
োকেি েুজনকে থজিা েিকে চান। 
  
থপ্ায়াকিা জযাকপ্ি সকে থজনকে রনকয় এেটু ইয়ারেে েকিন। থজকনি েকে রেরন খুব 
সাধািণ এবং েিেীও। জানাকলন নিেযান থোকনা স্বনােধনয বযরক্ত োি থচয়াকি একস 
বসকে থপ্কিকে বকল োি েকন িয় না। থজন জানাকল রেরন এখন োনাডা যাবাি জনয 
থচষ্টা েিকেন। 
  
থপ্ায়াকিা োকে বলকলন থয, রেরন রনউরজলযাকন্ড যাবাি থচষ্টা েিকেন। থপ্ায়াকিা বলকলন 
থয োি োেলা এেরট অ্জানা রজরনকসি উপ্ি রনভেি েিকে। 
  
প্যারিকস থপ্ৌঁকে েু-রেন এিেুল থপ্ায়াকিা এবং োি থসকক্রটারি এেটা থিস্তিাোঁয় রেরলে 
িকয়কেন। জযাপ্িা বাপ্ ও থেকল োি অ্রেরে। 
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জযাোঁি সকে রেে থসই লন্ডকনি েকোই আলাপ্ শুরু েিা থগল। জাি থেকলোনুষী ভিা 
বযরক্তত্ব আকগি েকোই োকে আচ্ছন্ন েিকে। থজন েো বলরেকলা, িাসরেকলা, রেন্তু োন 
েুকটা োি থপ্ায়াকিা েোি রেকে খাড়া রেকলা। থপ্ায়াকিা অ্নয রজরনস আকলাচনা 
েকিরেকলন যাকে খুকনি সম্পেে রেল না। োকিা ইকচ্ছয় থজন ও জাি রসকনো যাওয়া 
রেে িকলা এবং থপ্ায়াকিাি সকে আকলাচনা শুরু িকলা রপ্োি। রেরন েৃৎরশে সম্পকেে 
অ্েযন্ত উৎসািী রেন্তু থস সম্পকেে অ্কনকে উৎসািী নয় বকল রেরন যুদ্ধ েিকলন। 
থপ্ায়াকিা বলকলন, যরে োি গকবষণায় রেেু উপ্োি েকিন একে রেরন খুব খুশী িকবন। 
রেরন বলকলন এি রবরনেকয় রেরন েৃৎরশকেি স্মািে রেকে চান, রেন্তু েোঁরসকয় থপ্ায়াকিা 
রেস থজনকে োকেি গকবষণাি োকজ োকেি সকে রেকে চান। েোঁরসকয় উোঁপ্ বলকলন, থয 
এ রবষকয় রেরন োি থেকলি সকে এেটু প্িােশে েিকে চান, োিণ োি ভাকগ্ন ও 
ভাকগ্ন-বউ োি সকে যাকচ্ছ। থপ্ায়াকিা বলকলন থে-ি েৃৎরশে সম্পকেে োরুণ আেি। 
এটা আোকেি খুব োকজ লাগকব এেো েুপ্কে বলকলন। 
  
থপ্ায়াকিা োি থিাকটকল থপ্ৌঁকে থেখকলন থজন িল কি োোঁরড়কয় সকবোত্র জযা জযাপ্কে 
রবোয় জানাকচ্ছন। থপ্ায়াকিা থজনকে জানকলন থয আগােী বসকন্ত জযাকপ্ি সকে প্ািকসয 
থযকে িকব। থজন অ্বাে িকলন, বলকলন, রেরন থগকলি সকে রনউরজলযান্ড সােন্তকয়ল 
প্ািাকড় থযকে চান এবং থপ্ায়াকিাি থসকক্রটারি িওয়া সিজ োজ নয়। রেন্তু থপ্ায়াকিাি 
েকে রেরন ো েিকে চান বা এটা েিকেই িকব োিণ রেরন োকেি এ প্রস্তাব 
রেকয়কেন, েকব এখাকন থয োিা এটা েিকে িাজী ো নয়। রেরন এও জানাকলন থয 
রেরন ওকেি বকলকেন রেরন ভাকলা থসলাই েকিন ও থসাজা রিপু্ েিকে প্াকিন। 
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অ্যান মাক্রররসা 
২১. 
  
 অ্যান োরিকসা 
  
 প্িরেন সোকল রোঃ ফাকনে থপ্ায়াকিাি  ি খুোঁকজ প্রাকণাচ্ছলভাকব জানাকলন থয, লন্ডকন 
োেকে খুোঁকজ প্াওয়াি োি বক্তকবযি থশষ প্যেন্ত বুেকে থপ্কিকে। রেরন প্রেকে অ্সম্ভব 
েকন েিকলন োি বাোঁোনকলি সম্পকেে এেটা থয সূত্র খুোঁকজ থপ্কয়কেন। 
  
রেরন বলকে চান খুনী থফকল রেকে চায়রন োিণ থস থচকয়রেল বাোঁোনলটা আোকেি 
থচাকখ প্ডু়ে। চেৎোি, থপ্ায়াকিা বলকলন, ফাকনে বলকলন থয রবষাক্ত েীি বযবিাি েিা 
িকয়কে রেন্তু বাোঁোনল বযবিাি েিা িয়রন। খুনী এেন রেেু বযবিাি েকিকেন থযটা োনুষ 
েুকখ থঢাোয়। এখাকন েুকটা রজরনকসি ওপ্ি োি সকন্দি। এেটা থলরড িিকবরিলি 
রসগাকিট থিাল্ডাি েুজকন থয থটরবকলি ওপ্ি েেেগুকলা েুিরেপ্ নল রেল। 
  
েোঁরসকয় ফাকনে বলকলন থয, রেরন েুকটা রজরনসই োকিা সকন্দি না জাগাকল থবোঁকধ িাখা 
যায়। থপ্ায়াকিা োকে রেে প্কে একগাকচ্ছন বলকলন। ভীেরুকলি েো বলকে বলকলন। 
ফাকনে িােকি বলকলন থয, একো ভীেরুল থোো থেকে আসকে ো বুেকে প্ািকেন না। 
  
িোৎ থটরলকফান থবকজ উেল, বলকলা থয োকে জানাকনা িল ওখাকন ফাকনে আকে। ফাকনে 
রেকেি সকে েো বকল জানকে প্ািকলন োোে রগকজকলি থেকয় োি উেিারধোি োবী 
েিকে থসখাকন একসকে। উরন থবাধ িয় আকেরিো থেকে একসকেন। রেকেি েো 
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েোঁরসকয় থপ্ায়াকিাকে জানাকলন। রেরন োকে সাকড় এগাকিাটায় আবাি আসকে বকলকেন। 
রেরন বলকেন, আেিা োি োকে যাব। োই থপ্ায়াকিা যাবাি আকগ রেস থেকে রচরে 
রলকখ থিকখ থযকে চান। রেরন রলখকলন জরুিী োিকণ আোকে বাইকি থযকে িকচ্ছ। যরে 
জযা জযাপ্ থোকনা োিকণ থেখা েিকে আকস এেটু থেখকবন। থবাে আি থোজাি েো 
বলকলন, রেন্তু প্রাগগরেিারসে েৃৎরশে সম্পকেে এখনও থোকনা েো বলকবন না। রেরন 
আপ্নাি প্রশংসা েকিন রেন্তু খুব বুরদ্ধোন রেরন। 
  
থপ্ায়াকিা এবাি উকে থসই থেকয়রটি সকে থেখা েিকে চান। রেরন বলকলন থয খুব 
শীঘ্রই রেরন সবরেেু বুেকে প্ািকবন। 
  
রেকো থপ্ায়াকিা ও ফাকনেকে আনকন্দ অ্রভনন্দন জানাকলন। রেকো বলকলন, গেোল 
এেটা রচরে থপ্কয়রে আজ সোকল ভদ্রেরিলা একস িারজি, োি বয়স ২৪ বেি। নাে 
রেকসস রিচাডেস। োিণ রেরন রববারিো ভদ্রেরিলা োি প্রিচয় প্রোণ েিাি জনয আি 
এেটা রববাি চুরক্ত অ্নুরলরপ্ থলখা রেল। জজে থলেযান (অ্রববারিো) আি থেরি োিকসা 
েুজকনই েুইকবকেি বারসন্দা, োকেি েকধয রববাি চুরক্ত। োরিখ ১৯১০ সাকলি োো 
োকেি থেকয় অ্যান োরিকসা থলেযাকনি থলখা জন্মবৃোন্ত থলখা প্রোণ প্ত্র এবং আিও 
নানািেে োগজপ্ত্র িকয়কে। ফাকনে বলকলন থয এটা োোে রগকজকলি প্রেে জীবকনি 
উপ্ি রেেুটা আকলােপ্াে েকিকে। 
  
রেকো বলকলন থয, এি থেকে রেরন যা আন্দাজ েকিকেন, থেরি োরিকসাি সকে থলেযান 
থলােরটি সকে প্রিচয় িয় এবং োি রববাকিি প্ি েুিরিত্র থলােরট োি স্ত্রীকে থফকল 
প্ালায়। রেরন েখন েুোিী অ্বস্থায় নাে বযবিাি েকিন। েুইকবকেি ইনরিরটউট এই 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেথ ইন দ্য ক্লাউেস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড াযাররা সমগ্র 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

রশশুরটকে প্ালন েকি। রেকসস থলেযান এেরট থলাকেি সকে িাকি চকল আকসন। রেরন 
রশশুরটি জনয প্ররে োকস প্ঞ্চাশ টাো প্াোকেন এবং থশষোকল রেরন এেরট থোটা 
অ্কঙ্কি টাো প্াোন। থসটা রশশুি ২১ বেি পূ্ণে িকল োকে থেওয়া িকব। থেকয়রটকে 
জানাকনাি জনয োিা রবরভন্ন োগকজ রবজ্ঞাপ্ন রেকয়রেকলন। েকন িয় এি থোকনা এেটা 
ইরনরিরটউট েযা থেিী অ্ধযক্ষাি থচাকখ প্কড়। রেরনই রেকসস রিচাডেসকে জানান। এই 
রিচাডেস িকলন থডট্রকয়ট থেকে আসা এেজন আকেরিোন যাি যন্ত্রপ্ারে বেরি েিা 
থপ্শা। রেরন প্রখযাে ও আকেরিোকে আকেন। রেকসস রিচাডেস োি োকয়ি েৃেুযি 
সম্পকেে রেেু বলকে প্ািকবন না। োিণ োি োকয়ি েুোিী জীবকনি নাে রেরন জাকনন 
না। 
  
ফাকনে এই ভদ্রেরিলাি আসাকেই েেন্ত সম্পকেে রেেু আশাবােী নন। রেরন োি 
সকন্দকিি োরলোয় রেনজনকে থিকখকেন। থসখাকন থপ্ায়াকিা চািজনকে থিকখকেন। 
  
োকেি েুজকনি েোবলাি োকে োিা খবি থপ্কলন োোে রগকজকলি েনযা একসকেন, 
োি সকে প্রিচয় েরিকয় থেওয়া িল োকেি। রগকজকলি গাকয়ি িে োকলা িকলও 
রেরনও খুব সুন্দিী যুবেী। রেরন জানাকলন থয, এ বযাপ্াকি োি অ্নুোন রেে। থেকয়ি 
শেেেয় োিণ রেরন রনকজকে অ্নাে বকল েকন েকিন। োিণ রগকজল োকে েরুণা 
েিকেন বকল োি রবশ্বাস। রেরন বকলন থয রেরন আোকিা বেি বয়কস ইনরিরটউট 
থেকড় যান। রেরন নানা থপ্শায় রেকলন। োি সকে স্বােীি প্রেে প্রিচয় লাইকন। োকে 
োনাডা থযকে িওয়ায় রেরন থসখাকন যান। রেরন এখন থসখাকনই যাকচ্ছন। োি ফিারস 
উচ্চািণ থবশ সাবলীল, োকে ইংকিজ না থভকব ফিারস বকল েকন িয়। রেরন োগকজ 
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প্কড়রেকলন রেন্তু জানকেন এটা োি োি েৃেুয সংবাে, োোে একোলা োকে বকলন 
এবং এিপ্ি রেরন রফকোি রেোনা থজকনকেন। 
  
ফাকন রচরন্তেভাকব োো নাড়কলন, এেটা োিণ িকলা থয রেকসস রিচাডেস একে খুব 
সািাযয েিকে প্ািকবন না। থপ্ায়াকিা একে নেল ভাবকেন না। েকব োি অ্নয োকিাি 
েুখ েকন প্ড়কে। ফাকনে থেৌেূিলী িকয় োোকলন। ফাকনেি েকে থপ্ায়কিা িািাকনানা 
থেকয়রটকে রনকয় রচন্তা েিকেন বকল োি এেো েকন িকচ্ছ। থপ্ায়াকিা েকন েকিন থয 
োোে োিা থযকে যাি সবকেকে লাভ িকব রেরন ওই থেকয়। এ বযাপ্াকি সবকেকে থবরশ 
জরড়ে যরে এই থেকয়রট িয় োিকল সকন্দি থোোয়? ওই থেকন রেনজন েরিলা রেকলন। 
োকেি এেজন সুপ্রিরচে, রেন্তু আি েুজন োোকেি সিোরিণী যখন বকলকেন থয 
োোকেি স্বােী েখন রেরন রনরিে থয বারে েুজকনি েকধয এেজন োি েনযা, রেস 
িিকবরিল এেটু সকন্দিজনে ও রেস থজনকে বকলকেন থয রেরন অ্নাে আশ্রকে োনুষ 
িকয়কেন। থপ্ায়াকিাি েোয় সিেে িকলন না ফাকন, েকব থপ্ায়াকিাি েকে রেরন সিজ 
েেনাি েকধয একগাকচ্ছন। 
  
ফাকনে থপ্ায়াকিাি থডকস্ক এেটা রেরনট প্কড় োেকে থেকখ বকলন থয রেরন থলরড 
িিকবরিল, টুযকপ্ি েুিরলশনল, ব্রায়াকনি বাোঁরশ লক্ষ েকিকেন েকব োি ব্রায়ানকে সকন্দি 
িয় না। অ্ভযেেনা থডকস্কি রেকে থচাখ প্ড়কেই থেখা থগল থসখাকন ডাাঃ ব্রায়াকনি েুখটা। 
  
ডাক্তাি রেিাি থপ্ায়াকিাি সকে েো বলরেকলন। রেরন োকে জানাকলন োি থোকনা 
থিাগী থনই। রেরন অ্সম্ভব শান্ত সংযে ভরেকে েো বলরেকলন। রেরন প্েেযাগ েকিকেন 
োিণ োি নাে োটা যাওয়াি আকগই োি থপ্শা োকে প্রচুি আনন্দ রেকলও রেরন 
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রনকজই থসই প্ে থেকড় রেকয়কেন। থপ্ায়াকিাকে ডাক্তাি জানাকলন রেরন োি এে 
থিারগণীকে রববাি েিকেন যাকে োি স্বােী খুব েুাঃখ রেকয়কেন। োিা রবকয়ি প্ি 
রফরনকয়াে থযকে চান। োি বাোঁরশ িল োি বনু্ধ যখন রেরন এো োকেন। থপ্ায়াকিা োি 
জীবকনি থসৌভাগয োেনা েিকলন। 
  
থপ্ায়াকিা েুইকবকে এেটা ট্রাঙ্কল েকিরেকলন। 
  
. 
  
২২. 
  
 এেটা ভাকলা নখ 
  
ফাকনে বলকলন থয, রেরন রে এবাি উেিারধোিী থেকয়টাি থপ্েকন  ুিকবন। থপ্ায়াকিা 
বলকলন ো নয়। রেরন রনয়কে চলকে চান। প্কিি োকজ িাে থেওয়াি আকগ োকে 
আকগি োজ থশষ েিকে িকব। থজন ও ফাকনেকে থযকে অ্নুকিাধ েকি রেরন অ্নযত্র 
থগকলন। 
  
ফাকনে থজনকে অ্যান রিচাডেস সম্পকেে জানাকলন। সবই বলা িকয় থগকে এেন সেয় 
থপ্ায়াকিা একস বলকলন রেরন োোে অ্যাকেোরলকেি সকে েো বলরেকলন। রেরন বকলকেন 
থয োোকেি থেকয় ইনরিরটউট জযা থেরিকে োনুষ িকয়কে, োি ো এে েেয বযবসায়ীি 
সকে েুইকবে েযাগ েকিন। থেকয়ি উপ্ি যাকে ঐ প্রভাব না প্কড় থসইজনয ওই সেকয় 
রেরন চকল যান। রেরন টাো রনয়েোরফে প্াোকলও থেকয়ি সকে থেখা েকিনরন। অ্যান 
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েরিকে ইনরিরটউট থেকড় নখ প্ারলকশি োজ থনন। োোে অ্যাকেরল রেরন খুব থবরশ 
রচরেপ্ত্র রলখকেন না। োোে েুবাি রনকজ খবি রনকেন। োোে রবচািরবভাগীয় েেকন্তি 
েো প্কড় থভকবরেকলন এই থেরি োরিকসাই খুব সম্ভবোঃ েুইকবকেি থেরি োিকসা। 
  
োোে রগকজকলি স্বােী নােে ইেি থলােরট জজে থলেযান রবশ্বযুকদ্ধি থগাড়াি রেকে 
রচরহ্নে িয়। িোৎ থজকনি এেটা নখ থভকে থযকে রেরন বকলন থয ওটা  কষ রনকে 
িকব। থপ্ায়াকিা বলকলন োি েকন প্কড় থগকে অ্যান োরিকসি েুখটা, এে থচনা েকন 
িকয়রেল। োিণ থলরড িিকবরিলি োি সিচারিণীকে এেটা উকো আনকে বকলরেকলন। 
অ্যান োরিকসাই োি নাে রেকলা। 
  
. 
  
২৩. 
  
 আোি ভয় েিকে 
  
িোৎ এই  টনা আরবষ্কাকি অ্যান োরিকসা  টনাস্থল থেকে বহু েূকি রেকলা না বিং 
একেবাকি  টনাস্থকল িারজি িকলা। 
  
থজনও েকন েিকে প্ািকলন থয োি নাে রেল েযাকডরলন যাকে থেকনি োেিায় 
থপ্েকনি রেে থেকে এেটা লাল সাকজি বাক্স আনকে বকলকেন। ফাকনে বলকলন োি ো 
থযখাকন বকসরেকলা রেে োি প্াশ রেকয়ই রগকয়রেকলা। ফাকনে বলকলা থয খুকনি উকিশয 
এবং সুকযাগ সবরেেু োো সকেও থেন থেকয়রটকে সকন্দি েিা িয়রন। চােি েুকটা, 
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অ্নয যাত্রীিা থসটা লক্ষয েকিনরন, থেনটা সকব থেকড়কে, োি প্রায়  ণ্টাখাকনে প্কিও 
রগকজল থবোঁকচরেকলন। 
  
ফাকনে বলকলন থয, রবকষি প্ররেরক্রয়া প্কি িকে প্াকি। এটা িকে প্াকি থয রোঃি 
থপ্ায়াকিা স্বীোি েকিন রবকষি প্ররেরক্রয়া থেরিকে িওয়া অ্সাধািণ বযাপ্াি। এি 
ববরশষ্টযগুকলা থবাে েিোি। ফাকনে বলকলন, আোকেি ভরবষযে েেেপ্ন্থা রনকয় এেটু 
আকলাচনা েিা যাে। োি েকন িয় এ েুিূকেে অ্যান োরিকসাকে সকন্দি জাগাকনা রেে 
িকব না। রেরন থয োকে রচনকে থপ্কিকেন এ েো থস একেবাকিই জাকন না। োি 
সেস্ত েোই সরেয বকল থেকন রনকয়রে। েুটা রজরনস োি োকে প্রিষ্কাি িকয় থগকে, 
সুকযাগ এবং উকিশয। আোকেি আিও এেটা রজরনস প্রোণ েিকে িকব। অ্যান 
োরিকসাি োকে সরেয থোকনা সাকপ্ি রবষ রেল রেনা। এিপ্ি অ্বশয থসই আকেরিোন 
থলােরটি বযাপ্াি আকে থয বাোঁোনল রেকনরেকলা এি স্থকল থপ্কিা  ুষ রেকয়রেকলা। এ 
রনিয়ই োি স্বােী রিচাডেস, থয োেিায় োকে। 
  
থপ্ায়াকিা খারনে রচন্তা েকি বলকলন থয অ্যান োরিকসা িয় অ্প্িাধী নয় একেবাকি 
অ্জ্ঞ। যরে অ্জ্ঞই িন োিকল রেেযা থেন বলকলন, রেরন িিকবরিলি প্রিচারিো ো 
থেন থগাপ্ন েিকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন, থেন থয োি অ্প্িাধ োি রেকেযি সকে খাপ্ 
খায় না। একে রভরে প্াওয়া যাকচ্ছ বকট। যরে রভরে সরেয িয় োিকল অ্যান োরিকসাি 
আকেৌ ওই থেকন োোি েো নয়। এেটা সিজ সোধান িয় থয প্কি যখন আবাি জট 
প্ারেকয় থগল েখন ফাকন আবাি থিকগ থগকলন। থজন ভাবকলা থয, উরন রে থবাোকে 
চাইকেন োি োোেুণু্ড রেেুই বুেকে প্ািরে না। থপ্ায়াকিা এবাি এেটা থটরলকফান 
েিকলন এখাকন, থস্কায়াকডে থলরড িিকবরিলি বারড়কে। 
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রেরন থলরড িিকবরিলকে এেটা প্রশ্ন েিকে চান েকব ো অ্যান োরিকসা সম্পকেে নয়। 
রেরন যখন থলরড িিকবরিলকে থফাকন রজজ্ঞাসা েিকলন থয রেরন যখন থোোও যান োি 
প্রিচারিো রে োি সকে থেকন যায় না থট্রকন যায়। োোে জানাকলন োি প্রিচারিো 
সাধািণে থট্রকন বা জািাকজ যান। রগকজকলি খুন িওয়াি রেন থলরড িিকবরিল একেবাকি 
থশষ েুিূকেে রেে েকিন থয েযাকডরলন োি সকে থেকনই চলুে। রেন্তু থস থট্রকন যায় 
এবং থস এখন োজ থেকড় চকল থগকে। 
  
থলরড োোকেি সব েো শুনকে থপ্কি থপ্ায়াকিাি সব েো থজকন ফাকনেি সকে থোকনা 
থেরি না েকি অ্যান োরিকসাি থিাকটকলি রেকে থযকে োকে। এইজনয ফাকনে অ্বাে িকয় 
উেকে রেরন বলকলন োি ধািণা যরে রেে িয় োিকল অ্যান োরিকলা ভয়ানে রবপ্কেি 
সমু্মখীন, থপ্ায়াকিা এ বযাপ্াকি ভীে। োি টযারক্সটা প্রায়  োয় ৪০ োইল থবকগ চকলকে। 
ফাকনে েু েটনাি ভয় েিকল এবং থসকক্রটারিকে রেেু না জারনকয় আোি জনয অ্ভদ্রো 
ভাবকলন রেন্তু থপ্ায়াকিা জীবন েিকণি প্রকশ্ন ভদ্রো অ্ভদ্রোি ধাি ধাকিন না। 
  
অ্যান োরিকসা থিাকটকল োড়াোরড় থযকে রগকয় এেজকনি সকে ধাকা লাকগ। রেরন িকলন 
অ্রভকনো থিেন্ড বযায়াকেল। ফাকনে থপ্ায়াকিা এই িটোিী রসদ্ধাকন্ত খুশী নয়। থপ্ায়াকিা 
োকে এ বযাপ্াকি অ্ভয় রেকলন। রেরন বলকলন, থয োোে রিচাডেস এখাকন আকে রেনা 
ো থখাোঁজ রনকে িকব। োিকল থবাো যাকব োি থোকনা ক্ষরে িয়রন। েখন োিা প্িবেেী 
েেেপ্ন্থা রস্থি েিকবন। থিাকটকল োিা জানকে প্ািকলন থয, োোে থবশ রেেুক্ষণ আকগ 
(৩০ রেরনট) চকল থগকেন। রেোনা রেেু থিকখ যানরন। রেরন আকগ বকলরেকলন থয, 
সপ্তািখাকনে োেকবন রেন্তু প্রিেেনাি বেকলি জনয রেরন চকল থগকেন। 
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আকিা প্রশ্ন েিা িল েুলী, রলফ্ট চালেকেি। োকিায়াকনি বক্তবয অ্নুসাকি জানা থগল 
এে ভদ্রকলাে েরিলাি সকে থেখা েিকে একসরেকলন, রেরন রেকলন না। োিপ্ি যখন 
োকেি থেখা িয় োিা এেসকে থখকয় এেটা টযারক্সকে োি োলপ্ত্র েুকল রেকে বকলন। 
োকিায়ান বকলন থয ভদ্রেরিলা এোই উেি রেকেি থিশকন থগকেন। 
  
ফাকনে আন্দাজ েিকলন থবলা েুকটাি গারড়কে ইংলযাকন্ড যাকচ্ছন। এটা ধাপ্পাবারজ িকে 
প্াকি। রেরন োি আকগ বুকলন থিশকন থফান েিকে চান। 
  
রবোল ৫টা থিাকটল লাউকে থজন বই প্ড়রেকলন। থপ্ায়াকিা একস োোঁড়াকলন। বুকলন 
থিশকন এেজন েরিলাকে প্রেে থশ্ররণি োেিায় েৃে অ্বস্থায় প্াওয়া থগকে, রেরন 
আত্মিেযা েকিরেকলন। রেরন অ্যান োরিকসা। পু্রলশ আত্মিেযা েকন েকি ও থপ্ায়াকিা 
োই েকন েকিন। োি েকন িয় বাোঁচাি জনয সািস প্ানরন থবাধিয় রেরন। রেরন থেন 
আত্মিেযা েিকলন? েকয়েরট োজ রেকয় প্যারিকস থেকড় চকল থগকলন। থজন েুবাি জা 
জযাকপ্ি সকে থেখা েকিকে এবং থজন থয োি সকে প্যারিকস যাকচ্ছ ো বলকে থজন ো 
এরড়কয় থগকে। প্াোঁচরেন প্ি থটরলোে েকি োকে ইংলযান্ড রফরিকয় আনা িল। নিেযান 
থগল রভকক্টারিয়া রবোনবন্দকি োি সকে থেখা েিকলন। 
  
নিেযান থবশ ভীে। োগকজ রেকসস রিচাডেস-এি েৃেুযি সংবাে োপ্াকনা িকয়রেল। েকব 
োি সকে খুকনি থোকনা সম্পেে রেল না। নিেযাকনি েকন িয় খুকনি বযাপ্াকি থেকয়কে 
সকন্দি েিকে প্ািা যায় একক্ষকত্র বযাপ্ািটা যরে সাধািণ োনুকষি েকধয রেেভাকব েুকল 
ধিা না িয় োিকল োকেি েকো রনকেোষ থলােকেি রে িকব ো অ্রচন্তযনীয়। 
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থপ্ায়াকিা, রোঃ ক্ল্যারি, জযাপ্ সেলকে রডনাকি রনেন্ত্রণ েিা িকলা। থপ্ায়াকিা নানা গে 
েিরেকলন। রেরন বকলরেকলন থয রেরন রেেভাকব একগাকচ্ছন। থপ্ায়াকিা বলকলন োি 
েেেপ্দ্ধরে সম্পকেে, বলকে রগকয় থগাড়াি েোয় রনকয় থযকে চান। রেরন বলকলন থয 
প্ররেউরেস রবোকন প্যারিস থেকে ক্রয়ডন যাবাি েুভোগযজনে  টনায় রফকি যাকচ্ছন। 
রেরন ক্রয়ডন থপ্ৌঁোবাি আকগই যখন োোে খুন িয় েখন অ্প্িাধ, েৃেুয সম্পকেে োি 
থেেন সকন্দি িয়। এ থবাধিয়। োি বলাি জনয, এই গুণ েুভাকগ রবভক্ত। থযখাকন 
েৃেুযি বযাপ্াকি েিণীয় আকে। থযখাকন েৃেুযি বযাপ্াকি েিণীয় থনই, যরেও থশকষি 
বযাপ্ািটা খুব েে  কট। েবু রেরন থেখকেন েৃেুযি গন্ধ রেরন প্ান। ডাাঃ ব্রায়ান 
প্রিচািকেি েো থেকন রনকয় রনকজ প্িীক্ষা েকি েৃে বলকলন রেন্তু েখন জাপ্ 
বলরেকলন থয ভদ্রেরিলা ভীেরুকেলি োেকড় োিা থগকেন। প্রোণ রিসাকব রেরন 
ভীেরুল থেরখকয়রেকলন। থেকনি েকধয ভীেরুল োো সকেও ভদ্রেরিলাি গলায় থয 
োগটা রেল োি সকে এই যুরক্ত একেবাকিই রেে থয রেরন ভীেরুকলি োেকড় োিা 
যান। আসকল ওটা এেটা োটা যা আরেবাসীিা বযবিাি েকি যাকে িলুে োকলা থফকসা 
জড়াকনা োকে। 
  
রোঃ ক্ল্যারি এিপ্ি োটা সম্পকেে োি জ্ঞান জানান। থপ্ায়াকিা এিপ্ি বকলন থয, রেরন 
খুব অ্বাে িকয়রেকলন খুনীি েুাঃসািস থেকখ। োকে আকিা েুকটা রজরনস উৎসুে 
েকিরেল। এেটা ভীেরুল োোি সুরবধা েুই বাোঁোনল খুোঁকজ প্াওয়া। শুধুোত্র োোঁটাটা 
োেকল থসটা খুোঁকজ বাি েিা অ্সুরবকধ িে। রেন্তু থোোকনি থলকবকলি রেেু অ্ংশ 
সকেে বাোঁোনল োো এটা অ্নয বযাপ্াি। একে থবাো যায় খুনী থচকয়রেল বাোঁোনল 
নজকি প্ডু়ে। রেন্তু োিণ িকচ্ছ যরে এেটা রবষাক্ত েীি এেটা বাোঁোনল এেসকে 
প্াওয়া যায় োিকল স্বভাবেই এই ধািণা িয় বাোঁোনল থেকে েীি েুকট রগকয় খুন িকয়কে 
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সুেিাং আসকল ওইভাকব খুন েিা িকয়রেল। এটা প্রিষ্কাি, রবষাক্ত েীি যখন েৃেুযি 
োিণ থসটা গলায় লাগাকনাি রবশ্বস্ত উপ্ায় িল িাে রেকয় থফাোঁটাকনা। োই রেরন সবরেে 
রবচাি েকি এই রসদ্ধাকন্ত একসকেন োোে রগকজকলি প্াকশ োোঁরড়কয় থেউ এোজ 
েকিকে। প্রেকেই সকন্দি যায় েুজন প্রিচািকেি উপ্ি। োোড়া রোঃ ক্ল্যারি বকল 
রগকয়রেকলন। আি োি যেেূি েকন িয় রোঃ ক্ল্যারি প্রেকে বাোঁোনকলি েো বকলন। রোঃ 
ক্ল্যারি ভয় থপ্কলন ও প্ররেবাে েিকে যাওয়ায় থপ্ায়াকিা বকলন োি েো এখকনা থশষ 
িয়রন। থপ্ায়াকিা আবাি বলকলন, থয রেনজন সকন্দিভাজন রেকবলয, থডরভস ও ক্ল্যারি, 
রেন্তু োিা থয খুশী নন ো প্রোকণি জনয রেরন ভীেরুল রনকয় প্ড়কলন। োি েকন িয় 
েরফ থেওয়াি আকগ থেউ ওটাকে লক্ষয েকিরন এটা থেেন অ্স্বাভারবে! খুনী থবাোকে 
থচকয়কে োোে রগকজল িাটেকফল েকি োিা থগকেন। এটা প্রোণ েিাি সাফলয রনভেি 
েিকব। খুনী যরে ওই েোটাকে ভীেরুকলি েকো থেখকে োি এবং োই েিা িকয়রেল 
ো সকন্দিােীে, োিকল থবাো যাকচ্ছ খুনী োোে রগকজকলি থটরবকলি োকে রগকয়রেকলা, 
োোঁটাটা ফুরটকয় রেকয়রেকলা এবং সরেযোকিি ভীেরুল থেকড় রেকয়রেকলা। এবং রবকষি 
প্রভাকব ভদ্রেরিলাি েৃেুয সকন্দি িয়। রগকজকলি রচৎোি থেকনি আওয়াকজ থশানা 
যায়রন। ভীেরুল থভা থভা েিায় েকন িকয়কে ভীেরুকলি োেকড় োি েৃেুয িকয়কে। 
এটাকে রেরন প্রিেেনা বকল এটা বকলন থয খুনী বাোঁোনলটা সরিকয় রেকে চায়রন। রেন্তু 
োটা সেকলি থচাকখ প্ড়কে োি প্রিেেনা থভকস্ত যায়। একক্ষকত্র োি েে অ্নুযায়ী 
রেনজন সকন্দিভাজন ভাকব, চেুেে আি থযাজনকে ধিা যায় রেরন সোঁরসকয় জা েুপ্ রেরন 
ভীেরুকলি োেকড় েৃেুযি েে খাড়া েকিকেন। রেরন সকন্দিভাজন েকিকেন োিণ রেরন 
োোকেি সােকন বকলরেকলন এবং োি খুন েিাি এে সািস িকব না। রেরন ভীেরুকলি 
সেসযা রনকয় থলকগ প্ড়কলন। খুনী থেকন ভীেরুল রনকয় একস োকে এবং রবকশষ েুিূকেে 
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থসটা থেকড় থেয় োিকল োি োকে এেন থোকনা বাক্স রেকলা, যাকে থস এটা থিকখরেল। 
োই সবাি সকেি রজরনসগুকলা থেখাি এে উৎসাি। 
  
রেরন বলকলন এ রবষকয় যখন সকন্দি েকিন েখন নিেযান থগল-এি প্কেকট ব্রায়ান 
এন্ড থে থোম্পারনি এেটা ভাগ রেল ও োি এেটা থেকস এেটা রজরনস থপ্কয়কে। 
নিেযান িেভম্ব িকলন। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন, ওই েো থেকড় রেরন অ্নয চািকে সকন্দি েকিন। েুজন প্রিচািে, 
ক্ল্যারি, থগল; রেরন বকলকেন খুকনি উকিশয রেল। এরবষকয় এেোত্র থসই থেকয়রটই খুনী 
িকে প্াকি থয োি োকয়ি সম্পরেি অ্রধোরিণী িকে প্ািে, প্ররেউস রবোকনি েকধয 
এেজন রেকলন রযরন রগকজকলি সকে থেলাকেশা েিকেন, রেরন িকলন থলরড িিকবরিল। 
থলরড িিকবরিলি থক্ষকত্র উকিশযরট প্রিষ্কাি। রেরন আকগি রেন রগকজকলি সকে থেখা 
েকি ও োি বনু্ধ অ্রভকনো বযািাকক্র অ্যাকেরিোন থসকজ বাোঁোনল থেকনন। থসই িয়কো 
রগকজলকে থবলা বাকিাটায় থেকন বযবস্থা েিাি জনয এয়ািলাইকি প্াোবাি জনয  ুষ 
রেকয়রেকলন। 
  
আসকল  টনাটা রেল অ্নয। থপ্ায়াকিা নিেযান রগকজলকেই খুনী বকল েকন েকিকেন। 
োিণ সবসেকয়ই রেরন রগকজকলি েনযা বা উেিারধোরিণীি েো থভকবকেন। প্রেকে 
রেরন রেস থজনকে োি উেিারধোরিণী বকল োনকলন। প্কি রেরন োি নাে থজকন 
োকে সকন্দকিি োরলো থেকে বাে থেন। রেকসস রগকজকলি েৃেুযকে রোঃ থগকলি 
সবকেকে ক্ষরে িয় োিণ এটা রেরন থলখা থেরখকয় বকলকেন। ো িকে প্াকি থেননা 
থপ্ায়াকিা বলকে চান থয রনকজি েকধয সবাি প্রবণো োকে রনকজকে জারিি েিা। রেরন 
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নিেযান থগকলি সকন্দিভাজন যাকে না িন োকে রেরন রবচাকিি োকজ থনন। এজনয 
োকে রেকসস িিকবরিলি বারড়কে প্াোকনাি জনয েদ্মকবশ রনকে বকলন। থগল প্রেকে 
এেন েকি থসকজ একসরেকলন ো অ্বাস্তব, োই এিপ্ি যখন ভাকলা েকি সাকজ, থলরড 
রচনকে প্াকিনরন। এই সেয় থপ্ায়াকিা োোে থজনকে থগকলি িাে থেকে বাোঁচাকনাি জনয 
োকে োি থসকক্রটারি রনযুক্ত েকিন। থেকনি থসই থেকয়রট যখন উেিারধোরিণী রিকসকব 
একলা েখন রেরন রচনকে প্ািকলন এবং এটা সরেে রেনা ো োোে িিকবরিলি ফাকনেি 
োধযকেই রেরন প্রোণ থপ্কলন। রেরন বুেকলন থেকয়রট োি োকে সব রেকেয বকলরেল। 
  
থেকয়রট যরে থোষী িয় োিকল োি সিোিী থে এটা ভাবকে শুরু েকি। নিেযান 
অ্গধযে িকয় বকলন থয োিকল েখন রেরন সকন্দি েযাগ েকিন থয রেরন খুনী। থপ্ায়াকিা 
রেরনই থয খুনী থসটা জারনকয় বকলন থয রেরন থয োি বাোঁচাি জনয এই থপ্শায় একসকেন 
এটা রেে, রেন্তু থসটা োি বযাবসায় নাকেন োি প্েবীটাই েিণ েকিন। োি আসল 
প্েবী িল রলওস। গে শীেোকল নাইকস অ্যান োরিকসি সকে থেখা িয়। োি েকন 
অ্যাকনি েো শুকন থলাভ জাকগ। রেরন জানকে প্াকিন োোে রগকজকলি সকে িিকবরিলি 
এেটা থযাগাকযাগ আকে। এই খুকনি প্রিেেনা থগল এেনভাকব েিকলন যাকে 
িিকবরিল ওপ্কিি প্কক্ষ োি প্রিেেনা সব রেেোে চলরেল। রেন্তু অ্যান োরিস যখন 
থেকন থগকলন েখন এেটু থগালোল িকয় যায়। েখন োি প্রিেেনা এেটু জট 
প্ারেকয় থগল। োি েূল প্রিেেনা রেল অ্যান োরিকসা থযকিেু োি উেিারধোি োবী 
েিকব সুেিাং োি অ্জুিােটা একেবাকি প্াোোঁকপ্াক্ত িওয়া চাই। থস যখন থট্রকন বা 
জািাকজ িকয়কে েখন খুকনি সেয় োি থেকন োোি প্রশ্ন ওকে না। সুেিাং অ্জুিাে 
প্াো এবং এিপ্কিই আপ্রন োকে রবকয় েিকলন এবং থশষ প্যেন্ত ো আি িকলা না। 
রেরন এেটা ভুল েিকলন। রেরন টাো এবং ভাকলাবাসাি প্াত্রী েুকটাকেই থপ্কে 
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চাইকলন। োই রেরন অ্যান োরিকসাকে এই বকল ভয় থেখাকলন থস যরে রনকজি প্রিচয় 
রেকয় োবী রনকয় যায় োিকল পু্রলশ োকে খুনী বকল সকন্দি েিকব। সুেিাং োকে 
বুরেকয় িটািডাকে রনকয় রগকয় রবকয় েিকলন। 
  
অ্যান োরিকসা থসরেন প্যারিকস রগকয় োি উেিারধোি োবী েিকব বকল আপ্রন রেন 
ধাযে েকি রেকয়রেকলন, থসটা আোি প্যারিকস যাওয়াি রেকনি সকে আেরস্মে ভাকবই 
রেকল থগল। রেস থগল সকে থগরেল, এটা োি প্রিেেনাি সকে খাপ্ থখলকলা না। রেরন 
োোকেি সকে থেখা েিকে চান রেন্তু রেরন সফল িনরন। উরন থেখকলন থয অ্যান 
উরেকলি সকে থেখা েকি আবাি থপ্ায়াকিাি সকে থেখা েকিকে েখন রেরন খুব ভয় 
থপ্কলন। োি ইকচ্ছ রেল স্ত্রীি সম্পরে িস্তগে েিা োই রবকয়ি প্ি েুজকনি নাকে উইল 
েিা িল। এিপ্ি োি োনাডা যাবাি েো রেল এবং োি রেেুরেন প্ি ইংলযাকন্ড রফকি 
যাবাি েো রেল। 
  
নিেযান থগল এসব গাোঁজাখুরি সম্পকেে প্াো রেকে চাইকলন না। েখন থপ্ায়াকিা বলকলন 
থয োি িাকে প্রোণ আকে থয টাো রেরন রগকজকলি আেকলি োকে একস োজটা 
েকিন। থপ্ায়াকিা বলকলন থয রেরন এেটা রলকলন ডাক্তািী থোট রনকয় একসকেন, এটাি 
সকে প্রিচািকেি থোকটি সােৃশয রেল। আসকল  টনা এিেে  কটরেল। েরফ রেকয় 
প্রিচািে েুজন যখন সােকনি োেিায় চকল থগকলা, েখন রেরন এ  কি রগকয় রলকলকনি 
থোটটা এরগকয় রেকলন, োিপ্ি গাকলি উপ্ি েুকলা চােকড় রনকয় প্াকশি ভাড়াি  ি 
থেকে এেটা েরফি চােচ িাকে রনকলন এবং চােচ িাকে প্রিচািকেি েকো বযস্ত প্াকয় 
োকেি িাস্তা ধকি রগকজকলি থটরবকল একস োি গলায় োোঁটা ফুরটকয় ভীেরুলটা উরড়কয় 
রেকলন। আবাি দ্রুে প্াকয় প্রসাধন  কি একস থোট খুকল থিকখ ধীকিসুকস্থ রনকজি 
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আসকন রফকি একলন। োকে থেউ নজি েকিরন। থজন োকে লক্ষয েকিন োিণ থস 
েখন রনকজি প্রসাধন েিকে বযস্ত রেল। 
  
থগল বযে েিকল রেরন বকলন থয, থগল এেটা আকখি খাোকি োজ েিকেন। থযটা 
েরক্ষণ আরিোয় রেল এটা থপ্ায়াকিা আরবষ্কাি েকি। থসখাকন আসল নাে রিচাডেস 
নাকেই রেরন োজ েিকেন। োি েরব থিরডও থটরলকফান ও িটািডাকে প্াোকনা িয়। 
েুই জায়গাকেই সনাক্ত িকলন। 
  
নিেযান এবাি এেটু ভয় থপ্কয় থগকলন। থপ্ায়াকিা বলকলন, রেরন অ্যান োরিকসাকে 
থটরলোে েকিন এবং প্রিকপ্ররক্ষকে যখন অ্যান োি সকে থেখা েিকে আকসন েখন 
রেরন ভয় থপ্কয় যান এবং রেরন ভয় প্ান এই থভকব থয অ্যান োি সব েো 
থপ্ায়াকিাকে বকল রেকয়কেন। োই রেরন থট্রকনি োেিায় োকে সাইরট্রে অ্যারসড খাইকয় 
থেন এবং খারল রশরশটা গুোঁকজ রেকয় চকল আকসন এবং রশরশি গাকয় আেুকলি োপ্ রেল। 
রেন্তু েখন িোৎ থগল বকল উেকলন, রেরন োোঁরড়কয় প্কড়রেকলন। েখন প্রোণ িকয় যায় 
থয নিেযান আসল খুনী। 
  
বযাটা খুকে ভণ্ড, বকল উেকলন থগল, োি প্ি থগলকে থেপ্তাি েিা থগল। 
  
থপ্ায়াকিাকে রোঃ ক্ল্যারি বলকলন থয োি জীবকনি সব থেকে থিাোঞ্চেি অ্রভজ্ঞো 
এটা। এটাকে থপ্ায়াকিা জযাপ্কে োি েৃরেত্ব থেকে খাকটা েিকে চান। থপ্ায়াকিা 
বলকলন থয োনাডাকেও এে থেকয়কে খুকনি বযাপ্াকি অ্রভযুক্ত থগল। 
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থজকনি জনয েুজকনই সেবযো প্রোশ েিকলন। নিেযান থগকলি লাফালারফকে েেগুকলা 
েরব েরড়কয় থগরেল। োোে থভকনরসয়া োি এবং লডে িিকবরিল েরব থেকখ থপ্ায়াকিা 
বলকলন অ্রচকিই একেি েুজকনি সম্পেে রববাকিি রূপ্ থনয়। রেরন রেস থজন থে এবং 
েোঁরসকয় জযা জযাপ্কে রববাি রেকে চান। 
  
এি এেোস প্কি থজন থপ্ায়াকিাি সকে থেখা েিকে একস বকলন থয আপ্নাকে আোি 
 ৃণা েিা উরচে। 
  
থপ্ায়াকিা বলকলন থয োি ধািণা আপ্রন থয ধিকনি থেকয়; েূকখি স্বকগে বাস েিাি 
থেকে সকেযি েুকখােুরখ িবাি সািস িাকখ থজকনি থপ্রে ভাকলাবাসায় রুরচ থনই। 
  
থপ্ায়াকিা জযাোঁ েুযপ্কেি থেকে টাো প্ারেকয়কেন এবং থজনকে োকেি সকে প্যারিকস 
প্াোকে চান এবং এিজনয রেরন থজনকে রজজ্ঞাসা েিকলন রেরন েরব আোঁেকে প্াকিন 
রেনা, থজন বলকলন থয এই রবষকয় োকে রেরন েরুণা েিকেন না থো। রেরন সু্ককল 
থবশ ভাকলাই েরব আোঁেকেন। 
  
থজন বলকলন থয, প্রাগগরেিারসে েৃৎরশে থেখকে উৎসািী। েিজাি োকে রগকয় থজন 
রফকি একলন। রেে এই বযাপ্াকি আপ্রন েয়ালু না িকে প্াকিন, রেন্তু আপ্নাি আোি 
প্ররে োও থনই। োি োোি োেখাকন এেটা চুম্বন রেকয় রেরন থবরিকয় থগকলন। 
  
লক্ষ্মী থেকয়-থপ্ায়াকিা রনকজি েকনই বলকলন। 
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