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লর্ড এর্ওয়্যারস ডর্থ  
নাটকীয় ঘটনা 
  
 মানুষের সৃ্মতি খুব ছ াট। জজজ অ্যালষেড তিনষেন্ট মাে, বযারণ এডওয়যাষরর মৃিুয 
অ্িীিহষয় ছেষ । ছেখাষন নিুন উষেজনা গ্রহণ কষরষ । 
  
আমার বনু্ধ হারতকউল কখনও এই কাষজর েষে যুক্ত নয়। এতট আতম বতল আমার 
তনষজর ইচ্ছা প্রকাশ কষর। হারতকউল এর একটা তনজস্ব মিামি প্রকাশ কষর–যখন 
অ্নয ছকউ তবফল হয়। ছে েবর্জা ছর্ষখ ছয িার মিবার্ আেন্তুষকর প্রতি তিক পষে 
যায়। যাইষহাক এটা তিক িার উদ্ভাবন েষিযর প্রতি ঘটনার েষে েংযুক্ত োষক। 
  
আতম মষন কতর েমষয় যখন ছে িার কাষ  আষে আতম জাতন ছয ছেই ঘটনা কাষলা 
এবং োর্া হষব। আতম জাতন আো এবং যাওয়া ঘটনার শুরুষি আমার ইচ্ছা প্রকাশ 
করষি পাতর। 
  
আতম ছেই তর্নটা মষন করষি পাতর ছযতর্ন ছপায়াষরা একলা ছ াট বোর ঘষর বষেত ল। 
আমার আর িার মষযয একটা িকজতবিকজ চলত ল। 
  
যখন আমাষর্র অ্নুেরণ ছশে হষলা িখন ছে িার োেী বযারণ মাতটজন ছয তেষনমার 
তহষরা িার েষে ত ল। ছে এবং জন উইনতকনেন অ্ষনক তেষনমায় একেষে জুতট 
ছবেঁষযত ল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 লর্ড এর্ওয়্যারস ডর্থ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড ায়্াররা সমগ্র 

2 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

ছলতড এডওয়যার বলষল এটা েুন্দর নয় তক? ছে হােল, ছজন ছিামাষক খুব েুন্দর 
লােষ । আতম বযারষণর ইয়াতকজ বুঝষি পারলাম না। এরপর তক ঘটল িা আতম মষন 
কতর একটা কাকিালীয় ঘটনা। তেষয়টাষরর পর ছপায়াষরা আর আতম োপার খাবার জনয 
েযািষয় ছেলাম। আমাষর্র পষরর ছটতবষল ছলতড এডওয়যার ত লন। বযারণ মাতটজন এবং 
আষরা রু্জন ত ষলন যাষর্র আতম তচতন না। আতম িাষর্র খুেঁষজ ছপায়াষরাষক ছর্খালাম 
এবং যখন আতম িা করলাম, আষরকজন র্ম্পতি িাষর্র জায়ো তনল তিক আমাষর্র 
ছপ ষন। মতহলার মুখটা আতম খুব তচতন তকন্তু আতম তক ুষিই িা মষন করষি পারলাম 
না। িারপর আতম বুঝষি পারলাম এটা কারষলটা অ্যাডম ছে নাটষক ত ল। ছলাকতটষক 
আতম তচতন না। 
  
কারষলটা কাষলা ছপাোষক ছেষজ ত ষলা। িার মুখটা এমন ত ল না যা আমার িাষলা 
লাষে। ছপায়াষরার িীক্ষ্ণ রৃ্তি ছটতবষলর প্রষের মষযয ত ল। আতম ছলতড এডওয়যাষরর 
অ্তিনয় ছর্ষখত । ছে খুব িাষলা অ্তিষনত্রী। এই নাটকতট িাষক তনষয় ছলখা হষয়ত ল। 
ছে আমার কাষ  ছেইেব মতহলার মষিা, যারা তনষজষর্র তনষয় বযস্ত োষক। এইরকম 
মানুেরা জীবষন তবপর্ ছডষক আষন। এই মতহলা শুযু িার তনষজর েম্পষকজ জাষন শুষন 
অ্বাক হলাম। ছে িার চারপাষশর তবপর্ ও রু্ঘজটনা লক্ষ্য কষর না। িারা শুযু তনষজষর্র 
তনষয়ই বযস্ত োষক এবং ছেইজনয িারা একা হষয় যায়। আতম উৎোহ ছবায করলাম তমে 
অ্যাডামে েম্পষকজ ছিামার তক মিামি। ছে বলল, ছে আজষক একজন ছজযাতিেীষক 
ছর্ষখষ , ছয হাি ছর্ষখ মানুষের চতরত্র বষল ছর্য়। 
  
আতম বললাম িুতম ওর ছেষক িাষলা করষব। িুতম আমার উপর ছবতশ তবশ্বাে রাখ  
ছহতটংে, ছে বলল। িুতম তক জান আমাষর্র প্রষিযষকর জীবষন একতট কাষলা িতবেযৎ 
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আষ , যা আষবে এবং হিাশা তর্ষয় েতিি। একজন মানুষের ছহাট মিামি তিরী কষর 
তকন্তু র্শবাষরর মষযয নবারই িা িুল হয়। 
  
আতম বললাম িা নয়। আতম জাতন ছয ছিামার কম বুতি আতম িা জাতন িবুও আতম 
ছিামাষক কো তর্তচ্ছ আতম একজন তবনয়ী মানুে। আতম বললাম ছয িুতম িা নও, িাই 
িুতম আর এর জনয ছকান ঝুেঁতক ছনষব না তবচাষরর জনয। ছপায়াষরা বলষলন ছয এটা 
েবতক ুই আচ্ছাতর্ি কষর। 
  
ছপায়াষরা বলল, রু্িজােয আমাষর্র িাডা কষর তফরষ । তকন্তু আমার মষন হয় তমে 
অ্যাডামে আত্মহিযা করষবন। ছেখাষন ছে যা েফলিা তিরী কষর। এ াডা আষরা একটা 
তবপষর্র েম্ভাবনা আষ , এই তবপর্ ছয আমরা কো বলত । িার মাষন? িাষলাবাোর 
পয়ো এই যরষনর ঘটনাবহুল রাস্তা েৃতি কষর। এটা হয়ষিা আমাষর্র মষযযও েৃতি 
কষর। যতর্ িুতম েবেময় পয়োর তর্ষক িাকাও িাহষল অ্নয তক ু ছর্খষি পাষব না 
েবতক ু  ায়া ছর্খাষব। 
  
ছিামার চতরষত্রর মনস্তত্ব খুবই আকেজণীয়। মনস্তত্ব তনষয় ছে খুব উৎোহী। 
  
আতম িাষক অ্নুেরণ করলাম। আতম লক্ষ্য কষর ছর্ষখত  যখন আমরা একেষে চতল 
িখন িুতম আমায় যাক্কা র্াও। িুতম কখনও ছবাঝনা ছয যখন িুতম আরাম ছকর্ারায় 
ছশাও এবং ছচাখ বুষজ যায় িখন িুতম অ্ষনক কাষ  ছপৌঁষ  যাও ছকান েমেযার 
েমাযাষনর। 
  
না আতম যখন শুষয় োতক িখন একটা তজতনে আমার ছচাষখর োমষন ঘষট। 
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আতম এটা লক্ষ্য কষরত , এটা অ্দু্ভি বযাপার। এই মুহূষিজ মতস্তষ্ক তনষয়ই চঞ্চলিাষব কাজ 
কষর যায়, ছকান ছকেঁষপ ওিা উষেজনা তনষয় নয়। মতস্তষষ্কর যূের ছকােগুতলর প্রষয়াজন 
মানতেক শাতির জনয। িারা ছকবলমাত্র তবশ্বােষযােয েষিযর উপর কুয়াশা েরাষনার 
জনয। 
  
আতম িীি হলাম ছয আতম আমার মষনাষযাের অ্িযােগুতলষক রূ্ষর েরাষি ছপষরত  
ছযটাষক ছপায়াষরা যূের ছকাষের কো বষলষ । 
  
িুতম আমাষক রাোচ্ছ ছপায়াষরা; ছলতড এডওয়যার ছিামার কা  ছেষক ছচাখ তনষি পাষর 
না। ছপায়াষরা বলল ছয, আতম তনতিি ছে আমার কো মানয কষরতন। আতম মষন কতর 
এতট একতট তবখযাি। আতম বলত  ছে আমাষর্র েষে কো বলষি আষে বযারণ মাতটজন 
এর প্রতিবার্ জানাষলও ছে তকন্তু িার কো শুনষব না। 
  
জন উইনতকনেন আমাষর্র ছটতবষলর কাষ  চষল এষলন। ছপায়াষরা উষি র্ােঁডাষলন, 
আতমও। তমিঃ হারতকউল ছপায়াষরা, ছখালা েলায় বলষলন, হযােঁ আপনার প্রষয়াজষনর জনয 
আপনার েষে আতম তনিয়ই কো বলব। তনিয় মযাডাম আপতন বেুন। না, এখাষন নয় 
আতম আপনার েষে একাষি কো বলষি চাই। আমার েষে আপতন তক ওপষর ছযষি 
চান। 
  
বযারণ মাতটজন িার েষে ছযাে তর্ষলন। ছজন িার কোর তর্ষক েহষজ ছযষি চাইত ষলন 
না। তক বযারণ, বযাপারটা তক হষয়ষ ? আমরা োপার ছখষয় ছহাষটষলর েুযষট বষে োকব। 
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ছে িার তপ ষন ছেল এবং ঘুষর র্ােঁডাল এবং িার তপ ষন কিগুতল িকজ করত ল। িার 
কোর মষযয একবার রু্বার ছে কারষলটা অ্যাডাষমর তর্ষক িাতকষয়ত ল। এবং আতম 
অ্বাক হতচ্ছলাম ছয ছে ছযষকান তক ু ওই আষমতরকান ছমষয়তটর েষে করষি পাষর। 
  
আমাষর্র েম্মতে অ্েম্মতির তক ুই িার মষনর মষযয ছনই। ছে আমাষর্র ছ ষড ছেল। 
আমার ছেৌিােয এটা ছে বলত ল যখন ছে তলফষটর কাষ  এল। এটা েতিযই খুব েুন্দর 
ছয েবতক ুই আমার তর্ষক িাষলািাষব হষচ্ছ। 
  
ছপায়াষরা বলষলা জাতন িুতম পারষব। আতম জাতন ছযেব মানুষের কো শুষনত  িার মষযয 
িুতম একজন েুন্দর মানুে। এই তত্রিুষজর মষযয ছয আতম পষড আত  আতম জাতন িুতম 
এর ছেষক ছবর করষি পারষব। 
  
আমরা ছর্ািলায় ছপৌঁ লাম, ছে আমাষর্র কতরডষর তনষয় ছেল, ছে র্রজা খুষল েুযষটর 
মষযয ঢুকল। 
  
ছে ঘষরর ছিিষর ছেল, একটা ছ াট েয়নার বযাে ত ল ছটতবষলর উপর। ছে ছচয়াষরর 
উপর বষে বলল ছয, ছকানরকষম আতম আমার স্বামীর কা  ছেষক অ্বযাহতি ছপষি চাই। 
  
. 
  
োপার পাতটজর মষযয 
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তক ুক্ষ্ণ তনষজর মষযয হিবাক হষয় ছেষলন ছপায়াষরা। বলষলন ছয আতম স্বামীর ছেষক 
 াডাষনার ছকান উপায় জাতন না। হযােঁ আতম জাতন এর জনয উতকষলর প্রষয়াজন। আতম 
অ্েুস্থ ত লাম এবং আতম অ্ষনষকর কাষ  ছেত লাম, তকন্তু ছকউ আমার ছকান িাষলা 
কষরতন। িারা শুযু আইন জাষন এবং িাষর্র ছকান োযারণ জ্ঞান ছনই, আর আপতন 
মষন কষরন িা আমার আষ , হযােঁ আতম িাই শুষনত । 
  
মযাডাম আমার হয়ষিা বুতি, আপতন তক কষর জানষলন ছয এটা আমার আষ , আপনার 
কোমষিা এটা আমার অ্িযাে নয়। 
  
আতম এইগুষলা ছর্তখতন, এটা একটা েমেযা। ছজন বলষলন, আতম বলষি চাই আপতন ছে 
যরষনর মানুে নন ছয েমেযার প্রতি িীরু। এই ক্রাতিবাকয শুযু আপনার মযাডাম, আতম 
তবষচ্ছষর্র উপর অ্নুেন্ধান করষি চাইলাম, এটা িাষলা নয়। 
  
ছপায়াষরা তচিা কষর জবাব তর্ষলন। প্রেষম বলষলন, মযাডাম, আপতন লডজ এডওয়যাষরর 
ছেষক মুতক্ত ছপষি চান ছকন? আতম আবার তবষয় করষি চাই এ াডা আর তক হষি 
পাষর। এরজনয একটা তডষিােজই েহজ। 
  
আপতন আমার স্বামীষক জাষনন না। 
  
আতম িাষক তকিাষব বাখযা করব জাতন না। ছে একজন মানুে ছয অ্পরষক েহয করষি 
পাষরন না। তিতন আর কাষরাষক তবষয় করষবন না। তিতন একজন েষন্দহিাজন ছলাক। 
আতম িার বযাখযা হয়ষিা করষি পারব না। িার প্রেম স্ত্রী িার কা  ছেষক পাতলষয়ত ল। 
ছে িাষক তডষিােজ ছর্য়তন। িারপর ছে আমাষক তবষয় কষর। আতম কখনও পীডা অ্নুিব 
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কতরতন, িষব আতম খুব িীি ত লাম, আতম িাষক ছ ষড চষল ছেলাম। আমার তবষচ্ছষর্র 
ছকান পে ছনই এবং যতর্ আতম িাষক তবষচ্ছষর্র পে কষর তর্ই ছে িাষক বােঁচষি ছর্ষব 
না। ছে এিটাই ক্র। 
  
আষমতরকান ছকাষটজ আপতন তডষিজাে লাি করষি পারষবন। 
  
এটা আমার লক্ষ্য নয়,–আতম ইংলযাষে বেবাে করষি চাই। 
  
আপতন কাষক তববাহ করষি চান? 
  
আতম তডউকষক তববাহ করষি চাই। একজন যুবক ছয একজন ছোেঁডা অ্যাংষলা কযােতলক, 
ছে িার মাষয়র হাষির িলায় আষ । িার জীবন অ্িযি কষির এবং োযারণ। ছে 
চাইতনজ ছপােজন জমায় এবং িা ছর্খা। ছে মতহলাষর্র প্রতি ছকান র্ায় অ্নুিব কষর না। 
  
আতম ওই মানুেতটর জনয পােল। আতম মষন কতর না ছে কখনও কাউষক অ্প ন্দ কষর। 
মাতটজন কযাষমল খুব িাষলা ছলাক। ছে ছর্খষি একজন েুন্দর ছলাক। োযুর মষিা িার 
ছচাখ রু্ষটা। ছে কাউষক িয় কষর না। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, লডজ এডওয়যার এই ছরামাতনক স্বষের রাস্তায় র্ােঁতডষয় আষ । তিতন 
মষন কষরন েব মানুষের ছবেঁষচ োকার অ্তযকার আষ । িাষলা, তকন্তু এই তবেষয় তক ু 
জাতন না। আতম মষন কতর না, যতর্ এডওয়যার না োষকন িাহষল তবষশে ছকান ক্ষ্তি 
হষব। 
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র্রজায় ছটাকার আওয়াজ হষলা এবং একজন পতরচালক এবং ছজন িার আেমনষক 
উষপক্ষ্া কষর কো বলষি লােষলন। 
  
তকন্তু আতম িাষক ছমষর ছফলষি চাই না, আতম ছিষবত  আপতন আমার মষির েষে 
হয়ষিা একমি হষবন না। আপতন আমাষক তবষচ্ছর্ করার একটা ছকৌশল বলুন। আতম 
জাতন আপতন পারষবন। 
  
মযাডাম আপতন অ্তিতরক্ত আমার শতক্ত পরীক্ষ্া করষ ন। 
  
তকন্তু আপতন তনিয়ই তচিা করষ ন, আপতন তক আমাষক খুশী ছর্খষি চান না, িার 
আওয়াজ ছবশ শাি, ছপায়াষরা েবাইষক খুশী ছর্খষি চান। 
  
হা, তকন্তু আতম েকলকার কো বলত  না, আতম আমার কো বলত । আপতন তক মষন 
কষরন আতম স্বােজপর। না, আতম িা বতলতন, ছপায়াষরা বলষলন। 
  
আেষল, আতম রু্িঃখী োকষি চাই না, এটা আমার অ্তিনয়ষক ক্ষ্তিগ্রস্ত কষর। আতম 
েতিযই খুব অ্েুখী োকব যিক্ষ্ণ ছে মারা না যায় বা আমাষক তবষচ্ছর্ না ছর্য়। 
  
ছে আরও বলল, ছে যতর্ মারা যায় িাহষল ছে েবষেষক খুশী হষব। আতম োরাজীবষনর 
জনয িাষক  াডষি পারব। আপতন তনিয়ই আমাষক বলষলন তমিঃ ছপায়াষরা। 
  
যতর্ আতম িা না কতর, িাহষল আতম একটা টযাতি ডাকব এবং িার উপর লাতফষয় 
পডব। ছে র্রজা খুষল ছবষরাষি ছেল িখন বযারণ মাতটজন ও আষমতরকান ছমষয়তট এষে 
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উপতস্থি হল। কারষলটা অ্যাডামে আর িার েেী ত ল রু্জন মানুে এবং ছজন 
উইলতকনেন। িারা আমাষক পতরচয় করাল তমিঃ এবং তমষেে উডবানজ। 
  
বযারণ বলষলন ছজন ছকাোয়? আতম িাষক বলষি চাই যতর্ আতম আত্মহিযা কতর িার 
জনয কি কতমশন ছে ছর্ষব। 
  
ছজন ছশাবার ঘষর যাবার জনয রাস্তা ছর্খল। িার হাষি তলপতটক ত ল। তমে অ্যাডামে 
বলষলন, আতম ছিামার অ্তিনয় প ন্দ কতর। এখাষন এে এবং আমার েষে কো বল 
িিক্ষ্ণ পযজি আতম ছর্খষি পাব। 
  
কারষলটা িার তনমন্ত্রণ গ্রহণ করল। তমিঃ ছপায়াষরা আপতন উপযুক্ত রূষপ গ্রহণ কষরষ ন। 
আমাষর্র ছজন তনতিিিাষব িার যুষি আপনাষক তনষয়ষ । বযারণ বলষলন, ছজন একজন 
আকেজণীয় বযতক্তত্ব। আতম মষন কতর না ছে অ্মরত্ব লাি কষরষ , ছে অ্মরত্ব চায়। 
  
আতম মষন কতর ছে হােষি হােষি কাউষক খুন কষর ছর্ষব। খুষনর পতরকল্পনা হষলা 
টযাতির উপর লাতফষয় পডা এবং িার নাষকর েষে ছিষে যাওয়া। এখন আতম অ্বাক 
হতচ্ছ িুতম তকিাষব এটা বল , ছপায়াষরা বলল। 
  
তমষেে উডবানজ বলষলন, ছডন হষচ্ছ একজন অ্হমবার্ী, ছে েবেময় িার বযতক্তত্ব 
প্রকাশ করষি চায়। 
  
ছপায়াষরার ছচাখ বযারণ মাতটজষনর মুষখর উপর তনবি ত ল। এই রৃ্তির িাো আতম বুঝষি 
পারত লাম না। 
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ছজন যখন অ্নয ঘর ছেষক ঘুষর এল িখন কারষলটা িার তপ ষন এষলা। আমার কাষ  
িার মুখটা একরকম লােত ল এবং পতরবিজষনর ছকান তচহ্ন ত ষলা না। ছজনষক আতম 
ছর্াে ছেষক মুক্ত করলাম। ছে একতট িরুণী ছয একেময় একতট তজতনে ছর্ষখ। ছে 
ছপায়াষরার েষে কো বলষি অ্িযি আগ্রহী, ছে িার বক্তবয িার কাষ  ছর্রী না কষর 
বলষি চায়। ছে খুব িাষলা হােষিও জাষন। 
  
না, ছয অ্িতবজরু্যষির কো হতচ্ছল িা ছজষনর কাষ  ত ল না। ছে ছকান তমষেয কো 
বলষব। মাতটজন ছমাষটই িার ছে োযারণ বযবহার কষরতন। আতম তনষজর উষেষশয বললাম, 
এটা হয়ষিা তফল্ম অ্তিনয় োযারণ বযবহার কাষ  ত ল না। ছে ছকান 
  
কারষলটা অ্যাডমে ছবশ েহজ বযবহার করত ল শাি ছমষয়টার েষে। িার মষযয লাবণয 
োকষলও তক ু যনাত্মক ছেৌন্দযজ আষ । ছমষয়তটর মষযয এমন তক ু গুণ ত ল যা আমাষক 
আঘাি করষলা। 
  
আতম আমাষর্র র্ষলর আষরা তিনজষনর তর্ষক লক্ষ্য করলাম; তমটার উডবানজ িাবপ্রবণ 
হৃর্য় িারা রু্জষনই আষবষের দ্বারা চাতলি। কারষলটা অ্যাডামে অ্িযি েষন্দহিাজন 
বযতক্ত। 
  
আতম বলষি চাইত  ছে চষল ছেল, আতম তজজ্ঞাো কতর যতর্ আতম একটা ছমষয়ষক তনষয়, 
িুতম বুঝষি পার  আতম তক বলষি চাইত । 
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আতম বললাম এটা খুবই ছবাঝা শক্ত। আচ্ছা, আতম আমার র্তজজর কা  ছেষক টাকা যার 
করলাম। আতম বহুব র যষর িার কাষ  ছেষক টাকা তনই। আমাষর্র কাষ  একটা 
শষিজর েৃতি কষরষ । ওষহ বনু্ধ ছেটা ছকান্ শিজ তিরী করল। আমার নাম ছহতটংে। 
িুতম এিাষব কো বলষল। এখন আতম প্রকাশয শত্রু বলষি পাতর ছেনোর ছজতনেষক, 
আতম বলষি পাতর একটা মুখ আষরকটা মুষখর েষে ছবশী ছমষল। 
  
ছে নানারকম বক্তবয বষল ছেল আশাতিি চতরষত্রর প্রতি। ছে বলল ছয, আতম যখন ৭৫ 
ব ষরর হষবা িখন আতম যনী হষবা। যখন আমার কাকা মারা যাষবন িখন আতম 
র্তজজষক পয়ো ছর্ব। 
  
কারষলটা অ্যাডাষমর রৃ্তি িার উপষর তনবি ত ল। আর িার তনষর্জষশ আমাষর্র এই েিা 
তক ুক্ষ্ষণর জনয ছিষে ছেল। ছজন বলল, এটা খুব িাষলা লােল ছয িুতম এখাষন 
এষেষ । আতম ছঝােঁষকর মাোয় কাজগুষলা করষি িাষলাবাতে। 
  
তমে অ্যাডামে বলষলন, আতম পতরকল্পনা কষরই কাজ করষি িাষলাবাতে। 
  
 ছজন বলল, িাষলা, িাই েবেময় ফলাফল যুতক্তযুক্ত হয়। 
  
আষমতরকান ছমষয়তটর মুখটা ছবশ েহজ হল। ছে উষ্ণিাষব বলল, আপনাষক এই বলার 
জনয আতম বাহবা তর্তচ্ছ। আতম উৎোহ চাই। 
  
কাষলা ছোেঁফওয়ালা ছলাকতট করমর্জন করল এবং বলল যনযবার্ র্াও আতম ছজনষক 
আোর জনয। যখন ছে র্রজার তর্ষক হােঁটত ল কারষলটা িাষক অ্নুেরণ করষলা। 
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ছজন বলষলন, আপতন আমাষক আতন্ট ছজন ছকন বলষলন। 
  
তমষেে উডবানজ বলষল, আতম তকন্তু এ তবেষয়  ুতট তনইতন। িাকুষরর তর্তবয িুতম এইিাষব 
আমাষক ডাকষব না। 
  
িাহষল িুতম তনিয়ই আমার স্বামীষক তেষয় ছর্খষব এবং িাষক বলষব আতম তক চাই। 
ছপায়াষরা বলষলন, হযােঁ আতম ছর্খব। মযাডাম যখন আতম কতিন হৃর্য় ত লাম, এটা 
ইউষরাষপ। তিতন বলষলন তকন্তু চালাতকর জনয আপতন শুযু ইংলযাষের কো বলষলন। 
  
মযাডাম আতম তক ু কো তর্তচ্ছ না মনস্তষত্বর ছশে ছেষক আপতন আপনার স্বামীর েষে 
তমলষি চাইষবন। 
  
তিতন বলষলন, ছর্খষবন এটা তকরকম উষেজনা েৃতি করষব। 
  
. 
  
একজন মানুে এবং ছোনার র্ােঁি 
  
এর তক ুতর্ন পষর, যখন আমরা ছেকফাট খাতচ্ছলাম ছপায়াষরা আমার কাষ  এল হাষি 
একটা তচতি তনষয় যা েষব ছিালা হষয়ষ । ছে বলল, িুতম এ তবেষয় তক িাব । 
  
লডজ এডওয়যাষরর ছনাষটর ছেষক জানা ছেল ছয একতট তনতর্জি তর্ষন অ্যাপষয়ন্টষমষন্টর 
কো ছবলা এোষরাটার েময়। আতম িীেণ অ্বাক হলাম। আতম ছপায়াষরার কোগুষলা 

http://www.bengaliebook.com/


 লর্ড এর্ওয়্যারস ডর্থ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড ায়্াররা সমগ্র 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

ছখলার  ষল তনষয়ত লাম এবং আমার ছেরকম ছকান বুতি হয়তন ছয তকিাষব কো রাখা 
যাষব। ছপায়াষরা আমার মষনর কো পষড ছফলল। 
  
ছে বলল, িুতম ছিামার কো িাব । ছে আষর্ষশর িতেষি কো বলল ছয ছে যা কো 
তর্ষয়ষ  ছেইমি ছে করষব না, কারণ ছেইমষিা করার ছকান ইষচ্ছ িার ছনই, আতম 
তনিয়ই ছে কো জাতন? আতম মষন কতর ছয ছিামার মিামি স্বল্প িাষব জাতন। 
  
আমার মিামি এমন ছয আতম অ্পরষক িা তর্ষয় েষম্মাতহি করষি পাতর, আেষল আতম 
এই তবেষয় আগ্রহী এবং ছেটাই ছশে কো। 
  
ওই ছজষনর ছপ্রষমর কো, না, িা নয়। ওটাষক িুতম একটা বযবো বলষি পাষরা। এটা 
িার উপর ওিার একটা চাল, বতন্দ-তডউষকর ছকান টাকাপয়ো না োক িাহষল িার 
স্বোলু রৃ্তি িাষলা লােি না। িার চতরষত্রর অ্িদ্বজন্দ্ব িার চতরষত্রর অ্ববযিা আমাষক 
আকেজণ কষরষ । আতম লড এডওয়যাষরর কা াকাত  ছলাকষর্র পযজষবক্ষ্ণ করষ  চাই। 
  
আতম ছিামার লষক্ষ্য, োফলয লাি করষবা। মষন কর, হযােঁ েকষলরই রু্বজল জায়ো আষ । 
আতম যতর্ মনস্তষত্বর তিতে কতর িাহষল আতম ছচিার ত্রুতট করব না। 
  
আতম িার েষে পষরর তর্ন তরষজন্ট পাষকজ ছযষি চাই। তকন্তু ছে আমাষক তনষি চায় না 
িার মষি এটা যতর্ ছর্ােনীয় না হি এবং রহেযজনক ঘটনা না হি, িাহষল ছিামার 
হৃর্য় উজ্জীতবি করষব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 লর্ড এর্ওয়্যারস ডর্থ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড ায়্াররা সমগ্র 

14 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

আতম বললাম আতম যাবই, ছপায়াষরা খুব হােল। এটা খুবই তবস্ময়কর আমাষর্র আেন্তুক 
হষলন বযারণ মাতটজন। 
  
নায়কষক েকাষলর আষলাষি বুষডাষট ছর্খাতচ্ছল। আমার মষন হতচ্ছল, ছয, ছে ড্রাে 
তনষচ্ছ। তমটার ছপায়াষরা েুপ্রিাি, তিতন বলষলন, তমিঃ ছহতটংে আপনাষক ছর্ষখ আতম 
খুব খুশী হষয়ত । আতম মষন করত  আপতন খুব বযস্ত। 
  
 না আপািি আতম বযস্ত নই। বযারণ বলষলন স্কটলযাে ইয়াডজ ছেষক ছডষক তনষয় যায় 
না। ছকান ঘতনষ্ঠ বযাপার। আতম এটা খুব তবশ্বাে কতর। 
  
িুতম অ্লীক ও বাস্তব গুতলষয় ছফল । আতম েতিযই বলত  এখন আমার কাষ  ছকান 
কাজ ছনই। বযারণ বলষলন ছয, এটা আমার ছেৌিােয ছয আপতন আমার জনয তক ু 
করষি পারষবন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, আমার জনয ছকান েমেযা আষ  বুতঝ, আষ  এবং ছনইও এইরকম 
আর তক। এইেময় িার হাতেটা িষয় িরা ত ষলা। তিতন ছপায়াষয়ার োমষন বলষলন, িার 
মষযয ছকান েেষোল চলত ল। 
  
ছে অ্েুতবযা ছবায করত ল। ছে িার একটা েমেযা যার েম্পষকজ তিতন ছবশী তক ু 
চাইত ষলন না। েমস্ত বযাপারটা আষমতরকাষি শুরু হষয়ষ । একটা োমানয ঘটনা আমার 
রৃ্তি এডায়তন; আতম যখন ছেষন যাতচ্ছলাম, আতম িখন একজন ছলাক ছর্খলাম, যার 
ছোনালী র্ােঁি ত ল এটাই আমার মষযয ঘটনার েৃতি কষর, পাইলট িার মাোটা 
নাডাতচ্ছল। তিতন বলষলন, আতম তডউক ছলাকতটষক ছর্ষখত  িার   মাে পষর 
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লেঅ্যাষেলষে ছলাকটাষক ছর্ষখত । িার একমাে পষর যখন আমার ছহাষটল যাবার 
প্রষয়াজন হষল ছেখাষন তেষয় িাষক আবার ছর্খলাম। িখন িার র্াতড ত ল না। এটা 
খুবই অ্দু্ভি বযাপার। 
  
অ্দু্ভিই বষট। আতম তক ুই মষন করিাম না যখন িাষক তশকাষোষি ছর্খলাম, অ্দু্ভি 
জুিা এবং জামা তনষয়। আতম িীেণ অ্বাক হলাম। আমার মষন হয় িাষক আতম 
 ায়ােেী বলষি পাতর। 
  
খুবই আিষযজর। এটা নয় তক? আতম আরও অ্বাক হলাম। প্রষিযকবার আতম িার 
ছোনার র্ােঁি লক্ষ্য কষরত । তকন্তু আতম কখষনা িার েষে কো বতলতন। িাষক আতম 
তজষজ্ঞে কতরতন ছয ছকন ছে িার েে তনষচ্ছ। 
  
অ্তিষনিা বলষলন, না, তিতন িা কষরনতন। আতম করার কো ছিষবত লাম। তকন্তু িার 
পর িার তবপষক্ষ্ ছেলাম। একতর্ন হয়ি আতবষ্কার করষব ছয আতম িাষক অ্নুেরণ 
কষরত  িারা হয়ষিা আমার জনয অ্নয কাউষক তিক করষব যাষক আতম বুঝষি পারব 
না। 
  
ছকউ যার ছোনার র্ােঁি োকষব না, ছপায়াষরা বলষলন। তিতন বলষলন, িাষর্র বলষি 
কাষর্র ছবাঝাষি চাইষ ন। 
  
এটা কোর কো, আতম অ্েুতবযার জনয বলত লাম। আেষল আতম মাপ চাইত । আতম 
িার ছপ ষনর ছলাকগুষলা েম্পষকজ জাতন না। 
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আপতন তক িাষর্র কারণ তবশ্বাে কষরন? না ছকউ না। 
  
বযারণ মাতটজন বলষলন, এটা আমার মষন তক ুটা স্থান গ্রহণ কষর। অ্ষনক েময় এই মষন 
করাই তিক হয় ওষি। 
  
আমার েষে লেষনর ঘটনা রু্ব র আষে ঘষটত ল। এটা খুব ছ াট ঘটনা ত ল তকন্তু এটা 
আতম িুলষি পাতরতন। আতম তক ু বযাখযা পাইতন। এই রু্িঃখজনক পতরতস্থতির অ্নয তক ুর 
েষে েম্পষকজ আষ  আতম ছেটাষি অ্বাক হই। 
  
আপতন ছর্ষখষ ন িাষি একজন ছমষয় ত ল। এর কারণ শুনষবই িুতম। েুেম কখনও 
এটা বলষি পাষরা না। তকন্তু এটা একতর্ন বা রু্তর্ষন হষি পাষর না। িার মষন িুতম 
একজন িরুণীর মিামি তনষি চাও। এখন ছে ইংলযাষে আষ । যখন ছে আমার তপ ু 
করত ল। ছে ছশে আিাষরা মাে ছেখাষন ত ল। 
  
তমটার ছপায়াষরা এখন বলুন যতর্ আতম িার অ্নুমতি পাই আপতন তক আমার জনয কাজ 
করষবন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, আতম এই তজতনেটা যাষি পতরষ্কার হয় িার জনয ছচিা করব। তকন্তু 
যতর্ আপতন এ কাষজ ির্ি কষরন িাহষল িা এখন জনোযারষণর মষযয ছযন প্রচাতরি 
না হয়। ছপায়াষরা বলষলন, এটা তনিজর কষর িুতম তক মষন কর। যতর্ এষি ছকান 
ছর্ােণীয় না োষক। 
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আমাষক বল ছিামাষক ছয অ্নুেরণ কষর িার কি বয়ে হষব। তিতরশ হষব। হযােঁ এটা 
ছর্খার তবেয়। এটা ছবশ আকেজণীয় কষর িুষলষ । আতম িাষক ছর্খষি শুরু করলাম। 
ছপায়াষরা বলল, ছবশ আকেজণীয় হষচ্ছ বযাপারটা। আমার মষন হয় িার রৃ্তি একর্ম 
তিক। 
  
বযারণ বলল, ছজন একজন উেঁচু যারা আষ  িাষর্র মষযয। 
  
ছপায়াষরা বলল, িার এতর্ষক রৃ্তি। 
  
ছপায়াষরা বলল, ছয, েুন্দরী রমণীর েষে ছে িাষলা েম্পকজ তনষয় চষল। 
  
বযারণ বলষলন, আতম িা মষন কতর না। 
  
ছজনষক তনষয় কো হতচ্ছল। কো অ্নয রাস্তায় চষল ছযষি মাতটজন বলষলন ছয তিতন মষন 
কষরন ছজন একটা পাপ করষি পাষর। 
  
. 
  
একতট আলাপচাতরিা 
  
আতম ও ছপায়াষরা লডজ এডওয়যাষরর তরষমাট-এর েষে খুব িাষলা অ্নুমান করলাম। 
আমার ছপায়াষরার মনস্তত্ব েম্পষকজ তনমগ্ন ত লাম না তকন্তু ছলতড এডওয়যার যা িার 
স্বামীর েম্বষন্ধ বলত ষলন িাষি ছকৌিূহল বাডাল। 
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র্রজা ছখালা হষলা একজন খুব েুন্দর, লম্বা যাষক আতম কখনও ছর্তখতন, অ্িযি িদ্র, 
েুন্দর ছ ষলতট, ছে ছযন আমাষক কাষরা কো মষন কতরষয় তর্ষলা। তকন্তু ছে ছয ছক আতম 
জীবষনও মষন করষি পাতর না। 
  
ছে আমাষর্র এডওয়যাষরর ঘষর যাবার রাস্তা ছর্তখষয় তর্ল। তিতন ছয ঘষর বষে ত ষলন 
ছেতট একতট লাইষেরী। লডজ এডওয়যার তযতন ব র পঞ্চাষশর একজন ছলাক। িার রৃ্তি 
অ্িতনজতহি িার কাষলা চুল তক ুটা যূের হষয় এষেষ । ছেখাষন তনিয়ই তক ু ত ল। িার 
বযবহার ত ল ছপাশাকী। আমরা বেলাম। জানালা তর্ষয় তকতঞ্চৎ আষলা আেত ল এবং 
ঘরটা ছবশ িাো। 
  
লডজ এডওয়যার একতট তচতি তনষলন এবং আতম এটাষি হাষির ছলখা ছর্ষখ তিতন বলষলন 
আতমও েবার মষিা আপনাষক তচতন। ছপায়াষরা বলষলন, আপনার এ বযাপাষর অ্বস্থা 
আতম বুঝষি পারত  না। তিতন বষলষ ন তিতন িার স্ত্রীর হষয় িার োষে ছর্খা করষবন। 
  
আতম বুঝষি পারত  আপনারা ছর্ােী তবিাষের ছলাক। এ াডা জীবষন আষরা অ্েুতবযা 
আষ । 
  
ছে বলল, আতম আপনার স্ত্রীর হষয় িাষক তডষিােজ কষর ছর্বার অ্নুমতি চাইত । আপতন 
তনিয়ই জাষনন এ তবেষয়। হযােঁ আতম জাতন। আর মিামি হষলা রু্জষন তমষল একটা 
আষলাচনা করা যাক। 
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এখন আষরা তক ু আষলাচনা করার ছনই। রু্জষনর মষযয মিামি তনষয় ঝেডা ছলষে 
ছেল। ছকননা রু্জষনর মিামি এক হষচ্ছ না। এডওয়যারষক কতমক চতরষত্রর একজন 
মষন হতচ্ছল। ছে বলল, আতম আপনার তবতস্মি হওয়াটা বুঝষি পারত  না। 
  
িুতম তক ছিামার বউষক তডষিােজ তর্ষি চাও। হযােঁ আতম চাই। আতম ছেইমষিা  মাে 
আষে িাষক তলষখ তর্ষয়ত । আতম আমার বযাপাষর আপনার মিামি চাই না। তমিঃ 
ছপায়াষরা। হযােঁ আতম আমার প্রেম স্ত্রীষক  াতডতন আমার তদ্বিীয় তববাহ একটা িুল। আতম 
িাষক তডষিােজ করষি চাইতন।  মাে আষে যখন ছে আমার কাষ  তডষিজাে চাইল এই 
তনষয় আমাষর্র ঝেডা হষয়ত ল তকন্তু ছে আপনাষক ছকন পািাল বুঝলাম না। এটাষি 
টাকার প্রে জতডষয় আষ । খুবই অ্দু্ভি বযাপার। আতম তক ুই বুঝষি পারত  না, 
ছপায়াষরা বলষলন। 
  
এডওয়যার বলষলন, িার স্ত্রী যতর্ অ্নয ছলাকষক তবষয় কষর, আতম িাষক িা করষি ছর্ব, 
তকন্তু িাষক আতম ছকান পয়ো ছর্ব না। ছকননা ছে একটা যনী বযতক্তষক তবষয় কষরষ । 
ছে ইংষরজ আষমতরকান েব আইন তর্ষয় বষলষ , তকন্তু আতম অ্েম্মি হষয়ত । 
  
তকন্তু আপতন হিাৎ মিপতরবিজন করষলন? ছকননা এখন ঘটনা পতরবতিজি হষয়ষ । 
আপতন আমাষক ক্ষ্মা করুন আমার মিামি বলষি আমরা যখন তবর্ায় তনষি চাইলাম। 
তিতন পযাতরষে পষরর তর্ন যাষবন বষল েময় বর্লাষনার জনয ক্ষ্মা প্রােজনা করষলন। 
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আতম মষন করত লাম ছয যখন ছজন িার স্বামীর কো বলত ষলন ছে িখন অ্তিনয় 
করত ল না। আতম খুব অ্বাক হলাম, যখন আতম জজজ অ্যাডষেড ছেন্ট তিনষেন্ট মাে, 
চিুেজ বযারণ এডওয়যারষক ছর্খলাম। 
  
আমরা ঘর ছেষক ছবষরালাম। আতম জষজজর আত্মেংযম ছর্ষখ অ্বাক হলাম। িদ্রিা ও 
আত্মেংযম িার মষযয ত ল। 
  
আমরা যখন র্রজার োমষন র্ােঁডালাম র্রজাটা ছখালা ত ল, একটা ছমষয় ছেখাষন র্ােঁতডষয় 
ত ল িার মুখটা োর্া। িারপর ছে  ায়ার মষিা ঘষর ঢুষক ছেল। 
  
আমরা রাস্তায় ছবষরালাম, ছপায়াষরা টযাতি যরল, আমরা েযিষয়র পে যরলাম। ছহতটংে 
েষম্বাযষন ছে আমাষক বলল, ছে যা ছিষবত ল কষোপকেষন ছয রকম হয়। ছে বলল, 
ছে পােষলর মি। িুতম তক একতট ছমষয়ষক লক্ষ্য কষর ? 
  
আতম ছমষয়তটষক ছর্ষখত । আতম এখন বুঝষি পারত  ছয িার রু্ষটা বউ ছকন িাষক 
ছ ষড চষল যাষচ্ছ। আমার মষন হয় ছেটা িার ছমষয়, বাতডটা িার পষক্ষ্ অ্ন্ধকার স্থান। 
  
হযােঁ এবং ওই এখন িার িাষলা খবষরর জনয পতরতচি হষব। 
  
ছজষনর বাতডষি আমরা ছেলাম িাষক বললাম ছয িার স্বামী িাষক তডষিজাে করষি 
আগ্রহী, তিতন বলষলন ছয, আপতন তক কষর িাষক জানাষলন। 
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মযাডাম আতম এর জনয প্রশংোবাণী শুনষি চাই না। কারণ  মাে আষে আপনার স্বামী 
আপনাষক িার মিামি জাতনষয় তচতি তলষখষ ন। িখন আপতন হতলউষড ত ষলন এবং 
প্ল্যান কষরত ষলন। এবং তবরক্ত হতচ্ছলাম আর এই েময় খুবই পােষলর মি হােলাম। 
  
তিতন বষলষ ন ছয আপতন কাষরাষক তববাহ করষি চান। হা, ছে তবেষয় আতম িাষক 
বষলত । আপতন তক িাষক এ তবেষয় তক ু বষলষ ন? না আতম বতলতন। 
  
ছে একজন কু্রর মানুে। তকন্তু তফষল্মর অ্তিষনিা নয়। ছপায়াষরা বলষলন, আপতন িার 
প্রকৃতি বুঝষি পাষরনতন। ছেটা আপনাষক তবভ্রাি কষর তর্ষয়ষ । 
  
তকন্তু যাইষহাক আমরা তচতিি, যাইষহাক এটা িার মন বর্লাষি ছচনা যাষব। এটা 
আপনাষক আগ্রহী না করষলও আপনাষক কষরষ । যাইষহাক আতম স্বাযীন হষবা। 
  
ছজন বলষলন, এখাষন পযাতরষের তডউক আষ । িার মা ছরষে যাষব আতম িার েষে তিক 
পষে েংবার্ ছপ্ররণ করব। আতম আপনার কাষ  কৃিজ্ঞ। আপতন আমাষক িাষলা খবর 
তর্ষয়ষ ন। 
  
ছপায়াষরা আমাষক বলষলন ছয িার ছকান ছকৌিূহল ছনই ছকন ছে তচতিটা িার কাষ । 
ছপৌঁ াইতন। িার মষযয একটা বযবো বুতি আষ । 
  
ছপায়াষরা মষন কষরন মতহলা এই তচতিটা পায়তন এটা তনতিি। এই েুন্দরী মতহলা িার 
তশশুর েরলিার েুষযাে তনষয় তমষেয কো বলষি পাষরন। তকন্তু আতমং বুঝষি পারত  না। 
ছহতটংে এই েুতবযা ছে তকিাষব ছপল। যতর্ ছে জানি ছে তডষিােজ ছপষি পাষর িাহষল 
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ছে এইকো জানষি চাইষি বলল ছকন লডজ এডওয়যার তমেযা বষলষ ন। যতর্ ছকউ তমেযা 
কো বষল িাহষল িাষক িার বউ-এর মি মষন হয়। ছকন ছে  মাে আষে এই 
েষন্দহবাচক তচতির কো বলল। এই  তবটা হিাৎ বর্ষল ছেষ  ও িার চতরত্র বর্ষল 
ছেষ  যা আতম বুঝষি পারত  না। আতম তচিা করষি ইচু্ছক এ াডা ছকউ তচতিটা ছচষপ 
তর্ষয়ষ  হয়ষিা আষমতরকা বা ইংলযাষে। ছকউ এটা কষরষ  ছে হয়ষিা চায় না তবষয়টা 
ছিষে তর্ষি। এর তপ ষন তক আষ , ছে বলল ছয, যা আতম একটু েূক্ষ্মিাষব বুঝষি 
পারত । 
  
. 
  
খুন 
  
 ১৩ই জুন ইনেষপক্টর জযাপ আমাষর্র েষে ছর্খা করষি এষলন। 
  
জযাপষক ছপায়াষরা তজজ্ঞাো করষলন আপতন এি েকাষল। তিতন বলষলন, আমার কাষ  
এটা িাডািাতড নয়। আতম রু্ঘণ্টা যষর কাজ করত । আপনাষর্র কাষ  একতট খুষনর 
কাষ । এষেষ , লডজ এডওয়যার তরষজন্ট ছেষটর বাতডষি িার স্ত্রীর দ্বারা  ুতরতবতি হষয় 
মারা ছেষ ন। 
  
আতম বযারণ মাতটজষনর েি েকাষলর কোগুষলা মষন করলাম। িার িতবেযি রৃ্তি 
মিামষির কো মষন হষলা। 
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জযাপ বলষলন, অ্তিষনত্রী ছজন, তিতন তিনব র আষে িাষক ছ ষড চষল এষে ত ষলন। 
িুতম তক কষর বুঝষল ছয িার স্ত্রী িাষক খুন কষরষ  ছপায়াষরা। 
  
ছকান মিামি নয়। আেষল িাষক তচতহ্নি করা ছেষ । ছে একটা টযাতিষি উষিত ল। 
আতম বললাম একতট টযাতি! িার কো েযিষয়র রাতর্র আমার কাষ  ছিষে উিত ল। 
  
ডাক্তার বষলষ ন িদ্রমতহলা খুব িােযবিী। তকন্তু ছে িার নাম খযাতি েব নি করল। 
েতিয এটা খুব অ্দু্ভি বযাপার। ছে একটা রু্ঘজটনা ঘতটষয়ষ । হয়ষিা ছে ঝেডা কষরষ  
এবং ছপষনর মষিা  ুতর তর্ষয় ছমষরষ । 
  
ছপায়াষরা বলষলা, এটা এরকম নয়। আতম ছমষয়তটষক তচতন। ছে হয়ষিা এরকম েরম 
রষক্তর নয়। ছে এরকম  ুতর িার কাষ  নাও রাখষি পাষর। এটা একটা ছোজােুতজ 
হিযা, ছে অ্নয ছলাকষক তবষয় করষি ছচষয়ত ল এবং িাই ছে িাষক হিযা করল। 
  
জযাপ বলল, আমরা তজতনেটা জানষি চাই। জযাপ কােজ খুলল এবং ছে তজজ্ঞালা করল 
ছয আতম জাতন ছিামরা কাল তরষজন্ট ছেষটর কাষ  ছেত ষল। িাই ছিামাষর্র কাষ  
এষেত । িার তক ু করার আষে আতম ছিামাষর্র েষে পরামশজ করষি চাই। মতহলাষক 
ছগ্রপ্তার করার আষে আতম জানষি চাই। 
  
আতম তক ু করষি চাই না যাষি িুতম বলষি পাষরা ছয ইংষরজটা িাষলা নয়। ছপায়াষরার 
মিামি তিক হল। তনষজ হাি  ুেঁষড িাষক মাতটষি ছফষল কাজ ছেষরষ  ছে অ্জ্ঞান হয়তন 
এবং ছে বযাপাষর ছবশ উপষিাে করষ । 
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ছপায়াষরা মষন কষরন ছয এই খুন কষরষ  িারপর েতলতেটাষরর কাষ  যাওয়া তবতচত্র 
নয়। িার মষন ছে ছয ছর্াে কষরষ  িা ছে জানি, হযােঁ এটা িার  তব। প্রেষম ছে 
একজন িীে প্রকৃতি েম্পষকজ বষলষ । হিাৎ ছে িার স্বামীর মৃিুয ছচষয়ষ  িার মষযয 
একটা পােলাতম কাজ কষরষ । ছে ছর্াষের ছকান তক ু প্রমাণ রাষখতন। ছে প্রমাণ 
কষরষ  ছে অ্িােী, ছে এখনও ছকান মিামি ছর্য়তন। 
  
জযাপ বলষলন, েতলতেটাষরর কাষ  ছেষক রু্জন ছলাকষক বতেষয় তিতন এখাষন এষেষ ন। 
না না, কােষজর অ্তফষের ফতন্দ ছশান এর জনয ছকান বযবস্থা ছনওয়া হয়তন ছে খুবই 
অ্েুতবযায় পডষব। িাষক জযাপ তজজ্ঞাো করষলন, এডওয়যার িার োষে ছলতডর েষে 
কষোপকেন করষি চাইষলন। আেষল তনষজই িার োষে কো বলষি ছেত লাম, যতর্ 
িুতম আমাষক অ্নুমতি র্াও িাহষল অ্তিষনিা বযারণ মাতটজনষক ছিামার েষে কো বলষি 
পাতর ছে ছিামাষক গুরুত্বপূণজ িেয ছর্ষব। 
  
আতম ছটতলষফান বুষে ছর্খলাম িার বাতড ছেন্ট ছজমে পাষকজ তিষক্টাতরয়া ৪৯৪৭৯। 
মাতটজনষক ছফাষন বললাম ছয, এডওয়যার মারা ছেষ ন, যতর্ আপতন চান ছিা আমার েষে 
আমার বাতডষি ছর্খা করষি পাষরন, আমরা আপনার োহাযয চাই। তিতন বলষলন 
িাহষল ছে এটা করল, আতম এখুতন আেত । 
  
ছপায়াষরা এটা ছজষন খুশী হষলন। 
  
. 
  
তবযবাতট 
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বযারণ মাতটজষনর তক ুক্ষ্ষণর মষযয আমাষর্র েষে ছজষে ত ষলন। ছে বলল, ছে অ্বাক 
নয়। ছে ছিষবত ল এটা হষি পাষর আপনার মষন আষ  এটাই কাল আতম বষলত লাম। 
  
তিতন বলষলন, আপতন ছকন আমাষক আেষি বলষলন, আতম এেষবর তক ু জাতন না। 
আতম ছজষনর েষে একেষে অ্তিনয় কষরত , এটুকুই আতম বলষি পাতর। 
  
আর এডওয়যার মারা ছেষল ছে ছয খুন কষরষ , এ তবেষয় তিতন তনতিি ছকন? আপতন 
মষন কষরন আতম তমষেয বষলত । আমার মষন হয় আতম িুল কষরত । 
  
ছপায়াষরা মষন করষল এ বযাপাষর িার বনু্ধত্ব ছকান োহাযয কষরতন। মাতটজন মষন কষরন 
ছয ছজষনর তিক িুষলর ছকান জ্ঞান ছনই। জযাপ বলষলন এটা জুতরর প্রে হষি পাষর। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, খুনীর প্রতি োক্ষ্য ছর্ওয়া োমাতজক কিজবয। িুতম কখনও তমষেে 
এডওয়যারষক িার স্বামীর কা  ছেষক িার হুমতক ছপষি শুষন । 
  
জযাপ বলষলন, হযােঁ বহুবার। ছে বলত ল িার স্বামী িাষক স্বাযীনিা ছর্য় না। একবার ছে 
বষলত ল ছে টযাতি তনষয় তেষয় িার স্বামীষক ছমষর ছফলষব। 
  
তমটার মাতটজন, আপতন তক মাষনন ছে কাষক তবষয় করষি চায়। হযােঁ তডউক অ্ফ ছমেন 
হযােঁ ছে ছিা ইংলযাষের একজন যনী বযতক্ত। 
  
আতম ছপায়াষরার কো বুঝষি পারলাম না। িার স্বামী তক িাষক তডষিজাে তর্ষি 
ছচষয়ত ল? না ছে চায়তন। 
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ছপায়াষরা িখন হিাৎ বলষলন কাল এই তডষিাষেজর কো বলষি স্বামীর েষে তিতন ছর্খা 
কষরত ষলন। 
  
বযারণ বলল, এডওয়যার কখনও রাতজ হি না, ছজন িাষক জানি। ছে জানি না িুতম 
এটা করষি পারষব। ছে আশা ছ ষড তর্ষয়ত ল। 
  
আতম কাল এডওয়যাষরর েষে ছর্খা কষরত  ছে তডষিজাে তর্ষি চায়। ছিামার েম্মান 
তমষেয এই খবষর মাতটন হিিম্ব হল। এটাষিই তক ুটা লক্ষ্য রু্বজল কষর। মাতটজনষক 
কােজ ছর্খাষনা হল। ছে বলল ছয, ছজন আষের তর্ষনর ঐ তডনাষর যায়তন। ছে বলল, 
আতম একজষনর কা  ছেষক শুষনত । 
  
জযাপ িার তর্ষক িাকাল। ছবশ এখন িুতম তনিয়ই চাইষব না মতহলাতট ছর্ােী তহষেষব 
প্রমাতণি ছহাক। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, একজন িরুণী িার স্বামীর ছেষক তডষিজাে চায়। এ বযাপাষর ছকান 
তবিকজ ছনই। ছে বারবার বষলত ল ছে খুন করষি চায়। ছে এক েষন্ধষবলা িাষক ছডষক 
আনল এবং খুন কষর চষল ছেল িুতম এষক তক বলষব, উপতস্থি বুতি। 
  
না এটা ছবাকামী যখন ছর্ােীরা বুতি হাতরষয় ছফষল িখন ছেটা পুতলষের পষক্ষ্ েুতবযা 
হয়। আতম েযিষয় ছযষি চাই। 
  
মাতটজন চষল ছেল এবং বলল ছয যতর্ ছকান প্রষয়াজন হয় িাহষল িাষক ছযন ডাকা হয়। 
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জযাপ ও আমরা োপার ছখষয় ছহাষটষল ত লাম, ছজন-এর েুযইষট আমরা ছেলাম, ছজন 
বলষলন বলুন আপনার ছকান প্রষের জবাব তর্ষি হষব। এই মানুেতট মষন কষর আতম 
জজজষক ছমষরত । 
  
তমটার মকান, িাষর্র েতলতেটার িাষর্র েষে ত ষলন। আতম পাতটজষি ত লাম, ছজন 
বলল। জযাপ বলষলন, কাল িার কোটা আমাষক বলুন। তিতন বলষলন, তমটার মকান 
আপতন আমায় বযো তর্ষয়ত ন। িাষক তজজ্ঞাো করা হষল তিতন বলষলন মলগু কনজাষরর 
তডউইষক পাতটজ ত ল। তিতন আটটায় শুরু কষরন যাত্রা। 
  
জযাপ িার কো তবশ্বাে করত ষলন না। ছে চষল যাবার পর মার্াম ছপায়াষরাষক ডাকষলন 
বলষলন ছয িার জনয তিতন তক ু করষি পারষবন তক? আপতন একটু তডউষকর েষে 
আমাষক ছযাোষযাে কষর তর্ন ছে ছক্রন এ আষ । ছে িাষক েম্মতি তর্ল। 
  
ছপায়াষরার কো বলষি অ্েুতবযা হতচ্ছল। আপতন তক কাউষক একো বষলত ষলন িার 
কাল পাতটজর তনমন্ত্রণ োকায় ছয িার ওপর রাে না কষর বাতডষি তফষর ছেত ল। এতলে 
িার কাষ  এষেত ল। ছে বষলত ল তিতন নাতক এটা ছফষল তর্ষি পারষবন না। িাই ছে 
ছেখাষন ছেত ল। এতলন িাষক নানা তবেষয় মিামি ছর্য়। 
  
ছজন বলল, ছে কাষলারে িাষলাবাষে না। তকন্তু একজন তবযবা হষল আমাষক ছযষি 
হষব। ছে এডওয়যাষরর েমাতয ছক্ষ্ষত্র ছযষি চায়। 
  
আতম আর ছপায়াষরা চষল এলাম। 
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অ্ষপরা বাষরাটায় ছশে হয় ছে েময় র্রজা ছেষক িালা ছর্ওয়া োকষল চাতব  াডা র্রজা 
ছখালা যায় না। ছিির ছেষক হযােঁষেল তর্ষয় ছখালা যায়। 
  
ছেখাষন িার প্রিুর কাষ  আষরা একতট চাতব আষ  তমে ছেডউইন এটা আষের রাতত্রষি 
তনষয় ছেষ ন। আষরা তক ু েম্পষকজ ছে মাষন না। এই বাতডষি আর কাষরা কাষ  চাতব 
ছনই। তমে কযারল েবেময় ছবল বাজায়। 
  
তমে কযারল ব র পেঁয়িাতিষশর এক মতহলা। িার েলার আওয়াজ ছটতলষফাষনর মি। 
তিতন তনতিি কাল রাষি ছলতড এডওয়যার ছেই বাতডষি এষেত ষলন। তিতন উষি এষে 
বাটলাষরর েষে কো বষলন িারপর তিতন হষল চষল যান লাইষেরী হষলর র্রজা তর্ষয় 
এটা তিতন মষন কষরন–লডজ এডওয়যাষরর ছকান শত্রু আষ । তিতন িার স্ত্রীর হাষিই মারা 
ছেষ ন। ছেই এই বযাপারটা িাবষিই পারতন। ছে মষন কষরষ  এইরকম অ্তিজাি ঘষর 
এইরকম খুন হওয়া অ্েম্ভব। 
  
ছে জানাল োমষনর র্রজার রু্ষটা চাতব। একতট তিতন তনষজর কাষ  রাখষিন অ্নযতট 
হষলর ড্রয়াষর োকি। িার একতট িার িাষগ্ন হাতরষয় ছফষল। কাষপ্তন মাশজ এখাষন তিন 
ব র যষর োকি। ছে ছকন ছ ষড ছেল িা তিতন জাষনন না। ছে বলল ছয, ছে ছকান 
েতেপ জাষন না। লডজ এডওয়যার একজন অ্ননযোযারণ বযতক্ত। িার েষে ছকানতর্ন 
কযারষলর তক ু হয়তন। িার নানা অ্েুতবযা োকায়, বাতডষি ঝেডাঝাতটর জনয িাষর্র 
িাতডষয় ছর্ওয়া হয়। 
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 ছপায়াষরা ও জযাপ তনষয় ছেল, যখন আতম ঘষরর মষযয একা ত লাম। িারপর বাটলার 
আেলটা ছর্ষখ আতমও িাষর্র েষে ছযাে তর্লাম। িার রু্জষন োরা ঘষর ঢুষক ছর্খত ল 
ছকাোও তক ু পাওয়া ছেল না। িাষর্র রু্জষনর কো শুষন মষন হতচ্ছল আতম পােল হষয় 
যাব। 
  
তমে কযারল জানাষলন তিতন খুব আঘাি ছপষয়ষ ন। ছপায়াষরা োমষনর তেেঁতডর উপর 
র্ােঁতডষয় জানষি চাইষলন ছলতড মুখ ছর্খষি ছপষয়ষ ন তকনা। তিতন এষকবাষরই তনতিি 
ওটা ছলতড ত ষলন না। 
  
. 
  
েম্ভাবনা 
  
জযাপ আমাষর্র ছ ষড চষল ছেল। ছপায়াষরা ও আতম তরষজন্ট পাষকজ ছেলাম। 
  
ছপায়াষরা বলল, িুতম ছর্ষখ  ছহতটংে? ছেষক্রটারী একজন োংঘাতিক! ছকননা ছে তিক 
বলষব, ছে বষলষ  ছে আেিষকর মুখ ছর্ষখষ , আতম ছিষবত লাম এটা অ্েম্ভব টাতড 
ছেষক ছবতরষয় আতম একটা ছ াট পরীক্ষ্া কষরত লাম ছয িার প্রতি আতম আমার মিামি 
তর্লাম। 
  
ছপায়াষরা আতম মষন কতর কণ্ঠস্বর িার চতরত্র বুঝষি োহাযয কষর। 
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ছপায়াষরা আতম মষন কতর না এর েম্ভাবনা আষ । এটা বড্ড ছবশী কাকিলীয় ছযাে 
হষয়ষ । তমে অ্যাডামে িাষক খুন করষব। 
  
িুতম তক কষর জানষল অ্যাডামে এডওয়যারষক ছে ছচষন না। এিাষব িাবা তিক নয়। 
ওষর্র মষযয তনিয়ই ছকান ছযােেূত্র আষ । আমার মষন তমে অ্যাডমষের খুষনর মষযয 
জতডি োকাই প্রেম ছেষক েষন্দহ জােষ । ছলতড এডওয়যার িার স্বামীষক খুন করষি 
চায় আর িার চাকর, বযারণ জাষন, িারা বার বার শুষনষ , আতম মষন কতর কারষলটা 
অ্যাডমেষক ছে েষন্ধযষবলা কারষলটা অ্যাডামে ছজষনর মষিা ছেষজ ছে খুন কষরষ । 
িাহষল এডওয়যারষক খুন করল িার স্ত্রী? এখন আমার মষন হষচ্ছ ছয অ্নয ছকউ িাষক 
খুন কষরষ , একতর্ন ছজন বলত ল িার মাো বযো করষ । ছলতড তরষজন্ট ছেষটর 
বাতডষি িুষলত ষলন। এটা একটা অ্দু্ভি বযাপার েৃতি করষ । আষরা একটা কো 
িদ্রমতহলা ছয কাষলা ছপাোক পষর ঢুষকত ষলন তকন্তু ছজন কখষনা কাষলা ছপাশাক পষরন 
না। িাহষল কাল রাষি ছজন আষেনতন। আর একতট কারণ হষি পাষর ছকান িৃিীয় 
বযতক্ত িাষক খুন করষি পাষরন। ছকান বযতক্ত ওই মতহলার আষে ঘষর ঢুষকত ল। ছয 
হয়ষিা বাটলাষরর েষে ছর্খা কষরত ল। ছে হয়ষিা িাষক তচনষি পাষরন। ছেষক্রটারী 
িাষক হয়ষিা ছর্ষখতন। লডজ এডওয়যার তক িাষক ঘষর ছঢাকার আষে খুন কষরত ল। নটা 
ছেষক র্শটার মষযয। 
  
আতম বললাম মাো ঘুরষ । না না, বনু্ধ আতম েম্ভাবনার কো বলত । আমার মষি িার 
িাইষপা একাজ কষরষ । ছলতড কারষলটার মিামষি িাষকই আমার েষন্দহ হয়। হযােঁ 
আতমও িা মষন কতর। ছপায়াষরা বলল, একষবাষর ছশে েমষয় ছজষনর মিামি বর্লাষি 
পাষর। ছে ছবাযহয় েযিষয় িার ঘষর ত ল। তকন্তু এটা প্রমাণ করা কতিন। ছে হয়ি যরা 
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পষড ছযষি পাষর। তকন্তু আমার একটা তজতনষে খটকা লােষ । ছটতলষফাষন বলার তক 
হষলা৷ একজন িার উপতস্থি ঘটনার জনয ছফান কষরত ল। ছেটা রাি ৯-৩০ ত ল। 
হিযার হবার তক ুটা আষে এটা কখনও খুনীর ছফান হষি পাষর না। খুনীর েমস্ত প্ল্যান 
ছজন তিরী কষরত ল–এটাষি রু্ইরকম ঘটনার েৃতি হষচ্ছ। েবতক ু একেষে হষি পাষর 
না।  মাে আষে একটা তচতি ছ ষপ ছর্ওয়া হষয়ত ল। ছেখাষন কিগুষলা কারণ োকষি 
পাষর। এমন অ্ষনক তক ু তজতনে না ছবাঝার আষ । এর জনয অ্ষনকতক ু আষ  ছেগুষলা 
একেষে যুক্ত হষয়ষ । ছপায়াষরা বলল। 
  
বযারণ মাতটজন আমাষর্র ছয ঘটনা বষলষ । আতম বললাম িার েষে এর তক েম্পকজ। 
েম্পকজ একটা আষ । এইগুষলা এখন ছবাঝা যাষচ্ছ না িষব একতর্ন িা ছবাঝা যাষব। 
আমার মষন হষচ্ছ। ছপায়াষরা অ্িযি আশাবার্ী। 
  
ছহতটংে আতম মষন কতর না ছে খুন করষি পাষর। ছে খুষনর কো বষলষ  েরলিাষব 
এবং আতম হিাৎ খুব িাডািাতড তমে অ্যাডমষের বাতডর তর্ষক রওনা হলাম। তকন্তু 
তিকানা না জানায় আমরা তেষয়টার ছর্ষখ িা ছযাোড করলাম। 
  
. 
  
তদ্বিীয় মৃিুয 
  
আতম ছপায়াষরার কোর ছকান মাষন বুঝত লাম না। তমে অ্যাডমষের ঘর তনষচর 
একিলায় আমরা ছরাজতিউ মযানেষন এষে ছপৌঁ লাম। 
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একজন মতহলা র্রজা খুষল তর্ষলন। তিতন বলষলন, ঘুষমর মষযয অ্যাডমে মারা ছেষ ন। 
ছপায়াষরা মাো ছনষড বলল, খুব ছর্রী হষয় ছেষ । 
  
িার মিামি তিক আষ । িদ্রমতহলা বলষলন, ক্ষ্মা করষবন। আপনারা তক ওনার বনু্ধ, 
আপনাষর্র ছিা আষে আতম ছর্তখতন। 
  
ছে বলল ছয, আপতন ডাক্তার ছডষকষ ন? তিতন তক বলষলন। 
  
মতহলা বলষলন, অ্তিতরক্ত ওেুয ছেবষন মৃিুয। ছে খুব িাষলা ছমষয় ত ল। 
  
ছপায়াষরা মতহলাষক বলল, আতম ছোষয়ন্দা-আতম ছিামার কত্রীর েম্পষকজ তক ু তজজ্ঞাোবার্ 
করব। 
  
এই মৃিুযটা অ্যাকতেষডন্ট। র্য়া কষর আমাষক ডাক্তাষরর তিকানা বলুন। ডাক্তার তহে, ১৭ 
কষনজল তিকানা বলল। িার নাম অ্যাতনেষবষনট। 
  
আপতন তমে অ্যাডমষের েষে জতডি। আতম ছর্খষি পাতর তমে ছবষনট। 
  
হযােঁ। ছে খুব িাষলা মতহলা ত ল। এক ব র যষর িার কাজ করত । 
  
ছপায়াষরা অ্িযি েমষবর্না তনষয় িার কো শুনত ল। আতম বুঝষি পারত লাম ছে 
এইিাষব েবঘটনা জানষি চাইত ল। এটা খুব রু্িঃখ তর্ষচ্ছ ছিামাষক, িাষক ছেটা বলল 
ছপায়াষরা। 
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ছে বলল, রাি োষড নটার েময় অ্যাডামে ঘুতমষয় পষডত ষলন আতম ছিষবত । আতম চা 
তনষয় এষে ছেটা নাতমষয় রাখলাম। আতম পর্জা ছটষন তর্লাম। একটা তরং যখন আওয়াজ 
করল। িখন িার খুব আওয়াজ হওয়া েষেও তিতন তকন্তু ঘুতমষয় োকষলন। আমার 
তকরকম অ্দু্ভি লােত ল। িাই আতম িার তব ানার পাষশ তেষয় িার োষয় হাি তর্লাম। 
তিতন ছরাজ রাষত্র ঘুষমর জনয ওেুয ছখষিন। 
  
ছে আষরা বলল, কাল ৭টার েময় ছবতরষয় ছেত ল। কাল িার েষে ছকউ ছর্খা করষি 
আষেতন। ছে একটা মুষক্তার হার েবেময় পডি। তিতন েমেময় হাতেখুশী োকষিন। 
ছে রাি ২ ছটার েময় তফরষলন। তিতন আষের তর্ন খুব ক্লাি ত ষলন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, িার মষন আষ  ছেটা তিষক্টাতরয়ার ছফান নম্বর। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, িার িুল হষিও পাষর। ছপায়াষরার ছচাখ পডল একতট ছ াট েুযটষকে 
এ একতট অ্যাটতচ ছকষের ওপর। কাল েকাষল তিতন ওগুষলা তনষয় ছেত ষলন। আচ্ছা, 
আতম তক ওগুষলা খুতলষি পাতর। অ্যাতলকে তক ুই বলষলা না যা ছপায়াষরা করষি চান। 
  
ছপায়াষরা বলল, িুতম তক িাব । অ্যাতলকে িার মষন হয় ছে িার বনু্ধ তমে ড্রাইিার-
এর েষে লাঞ্চ ছখষয়ষ । িার একটা টুতপর ছর্াকান আষ । ওয়াতশংটষন ছবানষক তচতি 
ছলষখন। 
  
ছশাবার ঘষর কারষলটা অ্যাডামে ঘুষমাষচ্ছ। িাষক ছর্ষখ ছহতটংে তনষয় ছযষি চাইল। 
িার মষন হল ছে িাষক বােঁচাষি পারল। যখন ছে এডওয়যাষরর মৃিুয শুষনষ । িখন ছে 
এষকবাষর মারা ছেষ । 
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. 
  
ছজতন ড্রাইিার 
  
 পষরর তর্ন ডাক্তাষরর কাষ  ছেলাম। ডাক্তার িখন ড্রাে তনষয়ত ষলন। 
  
ডাক্তার একটা ছ াট বযাে ছেষক িাল ছপষয়ষ ন। তিতন এটা ছর্খাষলন তে. এ. পযাতরে 
ছেষক নষিম্বর ১০ টা শুিরাতত্র। িাই, আমরা এখাষন জুষন আতে, এবং ছবাঝা যায় িার 
টাষফর রষের েষে কো বলা  মাষের মষযয, এটা আষিষরা, িার আষে তিতন পযাতরষে 
ত ষলন। 
  
ছে কাষরার প্রতি অ্নুরক্ত নয়। 
  
 ছে কল্পনাতবলােী নয় বাস্তববার্ী। 
  
 ছপায়াষরা বলষলন, আপতন তড নাষম কাউষক ছচষনন। 
  
না তিতন ছচষনন না, বলষলন িার বনু্ধ। 
  
. 
  
অ্হংবার্ী ছলাকতট 
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আতম মষন কতর না ছপায়াষরা ছকান উের ছর্ষবন িার প্রষের। ছজতন ড্রাইিার ছোজা 
হষয় ছটতবষল বষেত ষলন। 
  
ছপায়াষরা ড্রাইিারষক বলষলন। তিতন িার উের ছপষয় খুশী। তিতন অ্ষনক তক ু 
বষলষ ন। িুতম জানষি চাও আতম ছিামাষক তক বলষি চাই। ছিামাষক আতম তক ু ঘটনা 
বলষি চাই। 
  
তিতন বলষলন, কাল রাতত্রষি এষেত ষলন রাি র্শটার েময় তমষেে অ্যাডমে। ছলতড 
এডওয়যার বষল পতরচয় ছর্ন। তিতন মাোয় ছোনালী উইে পষড ত ষলন। তিতন বাতড 
ছ ষড যান র্শটা পােঁচ তমতনষট এবং তিতম মাঝরাষির আষে বাতড ছফষরনতন। তিতন 
ঘুষমাি যান অ্তিতরক্ত িাষল ছেবা কষর। আতম এরপর আপনাষক তক ু তজজ্ঞাে করষি 
চাই। ছে বলল, আতম মষন কতর আপতন তিক বষলষ ন। ছেইজনয হয়ষিা ছে একটা 
নিুন টুতপ তকষনত ল। ছে িার বােঁতর্ক ঢাকষি ছচষয়ত ল। এটা োযারণি মাোর 
ডানতর্ষক পরা হয়। ছপায়াষরা বলষলন। 
  
এখন আমার মষন হষচ্ছ কারষলটা িার মুখ ঢাকষি ছচষয়ত ল। 
  
আতম মষন করলাম তরষজন্ট ছেষটর োমষন বােঁতর্ষক ছখালা হল। িাই ছয ছকউ িাষক যতর্ 
ছর্খষব িাষক ছর্খষি পাষরতন। আতম মষন করত  ছয ছজন-এর মুষখর োমষন বােঁতর্ষক 
একটা আেঁতচল আষ । ছপায়াষরা িাষি েম্মতি তর্ষলন। 
  
ছজন বলষলন যতর্ আপতন একমুহূষিজ তচিা কষরন ছয, কারষলটা িাষক ছমষরষ । 
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আতম এটা মষন কতর না, তকন্তু এটাই মষন হয় আতম এর জনয েরণটা জানষি চাই। 
ছপায়াষরা বলষলন, এটা তবজ্ঞানেম্মিিাষব খুন করা হষয়ষ । 
  
খুনীরা জাষন ছয ছকাোয় মারষল নাষক বযো লােষব। ছিামার তক মষন হয় অ্যাডাষমর 
ছকান ডাক্তাষর েষে জানাষশানা ত ল। না আতম িা জাতন না। ছে জানাল তিতন চশমাও 
পরষিন না। 
  
তিতন তক তফল্ম অ্যাক্টর বযারণ মাতটজনষক তচনষিন। 
  
ছকন, হযােঁ ছে িাষক তচনষিা। হিাৎ ছজতনর কাজ মষন পষড যাওয়ার ছে চষল ছেল। 
ছপায়াষরাষক আতম বললাম িাষক আমার ছবশ িাষলা ছলষেষ । িার বনু্ধর মৃিুয িাষক 
আঘাি ছর্য়তন, আতম ছিষবত লাম িা হষব। 
  
ছপায়াষরা বলল, আতম তড নামক ছলাকতট েম্পষকজ জানষি চাই ছে িাষক ছোনার বাি 
তর্ষয়ষ । অ্যাডামে একজন চাপা স্বিাষবর। ছে কাষরার েম্পষকজ িার বনু্ধর েম্পষকজ 
তক ু বলল? ছপায়াষরা বলল, আমার কষয়কতট েূত্রর কো মষন হষচ্ছ। একটা তিষক্টাতরয়া 
নাম্বাষর ছটতলষফাষনর কো। এটা আমার মষন হষচ্ছ কারষলটা অ্যাডামে আমাষক ছফান 
কষরষ  িার েফলিার কো জানাষি এবং আষরকতট হষলা রাি র্শটা পােঁচ তমতনষচ তক 
ত ল। এই ঘটনার তনিয়ই ছফাষন ছকান বনু্ধর েষে ছযাোষযাে হষয়ষ । তদ্বিীয় েূত্র তক? 
িার ছবানষক ছলখা তচতি, এটা ঘটষি পাষর ছে েমূ্পণজ বযাপারতট বযাখযা করষব। ছে চায় 
না কখনও আমরা অ্নযতর্ক তর্ষয় ছচিা কতর। একটা তচিা কতর ছয এডওয়যার-এর 
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মৃিুযষি ছক লাি করষব। িার িাষগ্ন এবং িার স্ত্রী আতম বললাম। ছপায়াষরা বলষলন, 
তডউক ছে িার স্ত্রীষক তবষয় করষি চায়। 
  
ছে ছিা এখন পযাতরষে। তকন্তু িার িি উপতস্থতি অ্স্বীকার করষি পারষব না। 
উইলতকনেন তক ু তিক কষর তর্ষি পারষব। এরপর েযিষয় তেষয় ছর্খলাম ছয ছজন বাি 
ও তটেুয ছপপার তনষয় বষে আষ । িাষক ছবশ খুশী ছর্খাষচ্ছ। 
  
তডউষকর কা  ছেষক ছটতলষফান ছপলাম তডষিাষেজর পষক্ষ্ ছকান অ্েুতবযা ছনই। আতম ও 
তডউক চার পােঁষচর মষযয তবষয় করব তকন্তু স্বামীষক ছক ছমাবষ  এই েম্বষন্ধ ছকান উৎোহ 
ছনই। 
  
না আমার উৎোহ ছনই। পুতলশ খুেঁষজ বার করুক। ছপায়াষবা ছজার তর্ষয় বলষলন িার 
ছমষয় ছেডলাইন খুনী। ছপায়াষরা ও আতম অ্যাষের উষেষশয ছেলাম। 
  
. 
  
ছমষয়তট 
  
 বাতডষি এষে ছটতবষলর উপর ছেষক একটা তচতি িুলল ছপায়াষরা। িাষি ছলখা ত ল— 
  
েযার, 
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আতম শুষনত  আপতন ইনেষপক্টরষক তনষয় আমার বাতডষি এষেষ ন। আতম আপনার েষে 
কো বলষি পাতরতন বষল রু্িঃতখি। যতর্ আপনাষর্র েুতবযা হয় িাহষল আতম খুব েুখী 
হষবা যতর্ আপতন আজ রু্পুষর ছয ছকান েময় আষেন। 
আপনার অ্নুেি 
 ছেডউইন মােজ। 
  
এটা েতিযই খুব অ্বাক লাষে ছয ছে ছর্খা করষ  চাইষ । ছজষনর েমেযা ছয ছেডউন 
িার বাবাষক হিযা কষরষ  এটা অ্নযমনস্কিার পতরচয়। একজন বুতিহীন ছলাক এটা 
বলষি পাষরন। 
  
ছলতড এডওয়যার এই ঘটনাটা জাষনন না। ছপায়াষরা বলষলন ছকন ছয ছমষয়তট আমার 
েষে ছর্খা করষি চায়। উপষর এষে ছমষয়তটর েষে ছর্খা হয় ছেল। ছে বলল ছয আতম 
েকাষল ছর্খা করষি পাতরতন বষল রু্িঃতখি। আপতন তনিয়ই জাষনন আমার বাবার 
ছেষক্রটারী অ্িযি র্য়ালু, আপতন আমার বাবা মারা যাবার আষে একতর্ন ছর্খা করষি 
এষেত ষলন, ছকন। ছোপনীয় োকষি পাষর না জীবষনর ছশে তর্ন বাবা তক কষর 
কাটাষলন আমার জানা র্রকার। তমে কযারল এষলন। িার মনেংষযাষে এটা আঘাি 
করল। ছে ছহষে বলল আতম কখনও এটা কতরতন। আতম বাবার তপ্রয় ত লাম না। আতম 
িাষক খুন করিাম। ছপায়াষরা বলষলন আতম জানষি চাই ছকন তিতন খুন হষলন। 
একজন মানুে খুন হষল খুন আবার কাউষক খুন কষর। একটা খুন করষল তদ্বিীয় খুনটা 
েহজ হষয় যায়। এটা ছে িার শাতির জনয কষর। 
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ছপায়াষরা বলষলন, খুনী আবার খুন কষরষ । ছমষয়তট বলল, আতম বড শাতি েম্পষকজ 
তবশ্বাে করষি পাতর না। আতম চাই েময়টা ছশাযরাক। আমার বাবা ছকন ছডষকত ষলন 
আপতন বলষলন না। ছমষয়তট বলল। ছপায়াষরা বলষলন, বলষি চাই না তকন্তু ছকন িাষক 
তমতটং-এ ডাকষল না। একবার আতম ইন্টারতিউ তনষয়ত লাম িার এক ক্লাষয়ষন্টর। ছলতড 
এডওয়যার। বাবা ছিষবত ষলন ছকান তবপর্ ঘটষি পাষর, ছমষয়তট বলল। 
  
তমে কযারল বলষলন, কখন ঐ মতহলা তদ্বিীয় খুন কষরন। আপতন তক মষন কষরন ছলতড 
এডওয়যার িাষক ছমষরষ ন। েতিযকাষরর খুনী চষল ছেষ ন। এডওয়যাষরর িাষগ্ন ছরানাল্ড 
এষলন। 
  
আতম মষন করষি ছচিা করলাম কারষলটা অ্যাডামে রাষি োপার পাতটজষি ছজষনর েষে 
ছযাে তর্ষয়ষ ন। 
  
কযাষপ্ল্ট ছরানাল্ড মাশজ এখন লডজ এডওয়যার। 
  
. 
  
িাষগ্নতট 
  
নিুন লডজ এডওয়যার বলষলন ছজষনর োপার পাতটজ আষ । তমে মাশজও তমে কারষলট 
চষল ছযষি ছরানাল্ড বলষলন ছয আতম ছিামার েষে যাব। 
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ছে বলল, িার কাকা িাষক আষে িাতডষয় তর্ষয়ত ল। আতম মষন কতর আপতন এটা 
জাষনন। ছপায়াষরা বলল, আতম জাতন। 
  
িাষগ্ন বষলষ ন তিতন আমার তিন মাে আষে িাষক বাতড ছেষক িাডাষনা হয়। ছরালান্ড 
িার তর্ষক অ্দু্ভিিাষব িাকাষলন। আতম মষন কতর ছে কখনও এটা করষি পাষর না। 
  
িুতম তনিয়ই জান না লডজ এডওয়যাষর ছলডী এডওয়যার তডউক কাল রাতত্রষি পাতটজষি 
ত ল। ওখাষন যাবার কো ত ল। 
  
 টার েময় তিতন িার র্শ তমতনষট িার মিামি বর্লাষলন, তমিঃ ছপায়াষরা আতম 
তনষজষক…। হযােঁ..আপতন এটা িাবষবন না। 
  
ছে বলল আতম ছিামাষর্র মূলযবান একটা মিামি তর্ষি পাতর। আতম আমার কাকার 
কা  ছেষক তক ু টাকা ছচষয়ত লাম এবং তিতন িা ছর্নতন এবং ছেই েন্ধযাষবলা তিতন 
মারা যান আতম আপনার মনষযাে আকেজণ করষি ছপষরত  তমিঃ ছপায়াষরা। 
  
েবেময় উষেশয মজার্জার হয়। তিতন বলষলন ছয কাল আতম গ্রোোের ছস্কায়াষর ছখষয় 
োপার যষর আতম র যাষচষলর েষে নাচলাম রু্ঘন্টা। 
  
যখন কাকার রক্তাক্ত ছর্হ পষড ত ল িখন আতম র যাষচষলর েষে ত লাম। 
  
আতম মষন কতর, আতম আপনাষক ছবার করব না। 
  
আপতন তক তক ু তজজ্ঞাো করষবন। 
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আপনাষক আতম একটা ছ াট প্রে করষি চাই। কারষলটা অ্যাডামে কিতর্ন যষর 
ত ষলন? যুবকতট বলল আতম িাষক েিব র ছশা করার েময় ছর্ষখত লাম। 
  
আতম িাষক ছমাটামুতট িাষব জাতন ছে র্য়ালু। আতম রু্িঃতখি ছয ছরানাল্ড মারা ছেষ । 
ছপায়াষরার কা  ছেষক ছে তবর্ায় তনল। 
  
লডজ এডওয়যার একজন অ্দু্ভি মানুে। ছেডউইন বলষলন। তিতন একজন ছলখাপডা জানা 
মানুে। িার স্ত্রী িাষক ছ ষড চষল ছেষ । লডজ এডওয়যার তবষয় কষর ছে িার চাওয়ার 
উষযজ ছপষয়ত ল। তকন্তু ছেডউইন িাষক ছ ষড যায়তন। 
  
একজন মানুে লডজ এডওয়যার তিতন িৃিীয়বার তবষয় করষি পাষরন না কারণ িার স্ত্রী 
জীতবি। 
  
িাষক স্বাযীনিা তর্ষয় তনষজ স্বাযীন হষব। তমে কযারল বলষলন ছয, তিতন রু্ষটা তববাহ 
কষর এমতনই অ্িযি অ্েুতবযায় পষডষ ন। তিতন িৃিীয় তববাষহর জনয ছচিা করষ ন। 
  
. 
  
পােঁচতট প্রে 
  
িৃিীয়বার তববাষহর কো তজজ্ঞাো করার কারণ জানষি চাইষলন। ছপায়াষরা বলষলন ছয 
এটা তিকই ছয আপনার রৃ্তি এখাষন নয়। আমাষর্র কাষ  প্রমাণ কই ছয তচতি ছলখা 
হষয়ত ল। অ্নুমাষনর তিতেষি ছে তচতি ছলষখতন, ছেখাষন করার কারণ–এখন কারণ হষলা 
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হিাৎ কাষরা োষে িার ছর্খা হষয়ষ  যাষক তিতন তববাহ করষি চান। লডজ এডওয়যার 
আবার তববাহ কষরষ । ছে এই বয়ষে আর ছকান রকম অ্েুতবযা তনষি চায় না। আমার 
তমে ছেডউইন মাষশজর প্রতি ছকমন অ্নুিূতি হল। 
  
আতম িার জনয অ্িযি রু্িঃতখি ছবায কতর। ছিামার অ্িযি ছকামল হৃর্য়। ছমষয়ষর্র 
ছর্খষল ছকামল হষয় পষড ছহতলংে। ছপায়াষরা বলল ছয, িাষক ছর্ষখ বুষঝষ  ছয ছে তক ু 
অ্েুতবযার মষযয পষডষ । ছে বষলষ  িার বাবা ছযষি ছে খুব খুশী হষয়ষ । এবং ছে খুব 
অ্স্বতস্তষি পষডষ । আতম মষন কতর িার ছয িয় ও তবস্ময় কারষলটা অ্যাডামে মারা 
যাবার খবর ছপষয় হষয়ত ল িা এষকবাষর েতিক। মামার েষে িাষগ্নর ঝেডা হষয়ত ল। 
  
ছপায়াষরা আমার প্রতি তবশ্বাে রাষখ আতম িাষক তজষজ্ঞে করলাম ছক এডওয়যারষক খুন 
কষরষ । 
  
ছে বলল ছয আতম যতর্ এটা বলষি পাতর িাহষল আমার মুকুষট একটা পালক লােষব। 
  
প্রেম প্রে হল, ছকন লডজ এডওয়যার তডষিাষেজর ছক্ষ্ষত্র মি বর্লাষলন। তদ্বিীয় প্রে, 
ছেই তচতির তক হল। কার জনয লডজ এডওয়যার এবং িার স্ত্রী একেষে োকষি 
ছচষয়ত লষন। িৃিীয় প্রে, এইরকম মুষখর িাষবর মাষন তক ছযটা আমরা লাইষেরী ছেষক 
আোর পষর হষয়ত ল। ছপায়াষরা তজষজ্ঞো করষলন িুতম তক এই প্রষের উের তর্ষি 
পারষব। আমার চিুেজ প্রে হল, ছেই পাইন-ছপজকার, ছজ নও কাটষলন। অ্যাডামে ছকউ 
চশমা পষর না, িাহষল চশমা বযাষে তক করত ল। আমার পঞ্চম প্রে হল, ছজনষক ছক 
ছফান কষরত ল এবং ছকন ছজন তফেউহষক আষ  তকনা। আতম যতর্-এর উেরগুষলা খুেঁষজ 
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পাই িাহষল আমার ছেষক েুখী আর ছকউ হষব না। আষরা প্রে হষি পাষর কারষলটা 
অ্যাডামে র্শটার পর ছকাোয় ছেত ল, তড ছক ত ষলন, ছে ছোনালী বাি িাষক 
তর্ষয়ত ল, ছপায়াষরা বলষল এগুষলা তনষজর প্রমাষণর জনয প্রষয়াজন। মষন হষি পাষর 
এবং রু্ব র আডাইব র হষি পাষর। 
  
আতম কো তর্তচ্ছ এটা একটা িাষলা েম্ভাবনা আষ , আতম মষন করত  িুতম এটা 
আত্মহিযা তকনা জানষি চাও। এটা অ্যাকতেষডন্ট, আেষল ছডতিল ছবশী ছখষল মানুে 
মারা যায় না, অ্েচ এটা ছখষয় ছে মারা ছেষ । আতম মষন কতর এটা একটা রু্ঘজটনায় 
মৃিুয। এটা আতম োয়াষল বলব। এ াডা আতম ছিামায় আর তক ু োহাযয করষি পারব 
না। বাি ছেষক একটা তে.এম.এ ছলখা একটা পাউডার পাফ, তলপতটক একটা 
পাউডাষরর ছনাটও খুচষরা এবং এক ছজাডা ছপেঁজােজ ত ল। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, তমে অ্যাডামে, চশমা পরষিন তকনা জাষনন। ডাক্তার বলষলন, তিতন 
ছচাষখ কম ছর্ষখন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, ছয মতহলা তনষজষক ছশে করার জনয ওেুয তনষয়ত ষলন আত্মহিযা বা 
অ্যাকতেষডন্ট-এর জনয নয়। আতম েডযন্ত্র কষর তক ু করার পক্ষ্পািী নই। 
  
ছপায়াষরা িাষক বলষলন আপনারা রু্জন খুব িাষলা বনু্ধজাতন। আতম আপনার বনু্ধ েম্বষন্ধ 
জাতন। আতম আপনার বনু্ধ েম্পষকজ ছবশ আগ্রহী। আপতন যতর্ আমাষর্র োহাযয কষরন। 
তিতন এষি েম্মতি তর্ষলন। ছজতন বলষলন, তিতন িার েষে েকাষল োকষবন। তিতন তক ু 
বষলন তন ছয বাতডষি তক করষবন। ছে যতর্ তক ু করি ছে তনিয়ই বলি। কযাষরলা 
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একটু তেতরয়াে প্রকৃতির ত ল। টযাি  াডা িাষক তক ু আগ্রহী করি না। িার খুব 
বযবোতয়ক বুতি ত ল। ছে যা তক ু করি েষবষি ছে তজিষি চাইি, কযাষরলা বাজী 
লষডতন। আতম কখষনা বাতজ লডষি ছর্তখতন। 
  
ছে এটা করষি চায়তন। ছে িার ছবাষনর কাষ  আষমতরকা ছেষক পযাতরষে ছযষি চাইি। 
ছে িার ছ াট ছবাষনর জনয পােল ত ল। িার বনু্ধ তনষজষক একটা বযতক্তেি েোয় তঘষর 
োকি। ছে চাইি না িার বনু্ধর ঘটনা জানাষি। 
  
আপতন তক লডজ এডওয়যার েম্পষকজ জাষনন। না আতম জাতন না। আপতন তক জাষনন 
তমষেে অ্যাডামে িার েষে জতডি ত ষলন। 
  
না িা আতম জাতন না। িার ছেই মানুেতট েম্পষকজ জাতন অ্িযি কুর। তিতন ছয মারা 
ছেষ ন এটা অ্পষরর পষক্ষ্ িাষলা। এটা ছে িার বনু্ধর কাষ  শুষনত ল। তকন্তু িার বনু্ধ 
 মাে আষে ছেটা বষলত ল। যখন ছে িাষক তচতিি ছর্ষখতন। ছে িাষক িাষনাল তনষি 
ছর্ষখতন। িষব ছে িা শুষনষ । ছে িার ছ াট বািটা ছর্ষখতন। নষিম্বর মাষে ছয 
ছটটে-এ-এ তেষয়ত ল। 
  
. 
  
মষন্টগু কনজার 
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 আমরা রাি র্শটায় মষন্টগু কনজার এষে ছপৌঁ লাম। আমরা একটা হষল ঢুকলাম। আমরা 
বাটলাষরর েষে কো বলষি চাইলাম। ঘষরর ছকাণায় একটা েীজ ছখলার ছটতবষল, 
ওতর্ষক জানালা ছখালা এবং ছচয়ার রষয়ষ  চারজন বোর জনয। 
  
আতম তক ু উৎোহ তনষয় ডাকলাম মষন্টগু কনজার। তমিঃ মষন্টগু একজন ছ াটখাট মানুে। 
তম এবং তমষেে উডবানজ, ছপায়াষরা বলষলন, আপনাষর্র তবরক্ত করলাম বষল তক ু মষন 
করষবন না। 
  
মষন্টগু বষলষলন, আতম তমতলয়ন পাউষন্ডর জনয লেষন োকষি চাই না। তমটার উডবানজ 
ও মষন্টগুর েষে কো হতচ্ছল িখন ছপায়াষরা বলষলন ছয আমরা ছর্াে তনষয় কো বলত  
এটা তিক নয়। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, এটা ছেৌিােয কাল রাতত্রষি ছজন এখাষন এষেত ষলন। মষন্টগু বলষল 
ছে এটা অ্নয রাস্তা। উডবানজ তডউকষক তবষয় করষি চায় এটা েবাই জাষন। ছজন 
বষলত ল ছয এডওয়যার একজন েিীর জষলর মা । 
  
ছপায়াষরা বলষল এডওয়যার ছটতলষফান ছপষয়ত ষলন যখন তডনার চলত ল, তিতন একটা 
খবর জানষি ছপষরত ষলন। আপনারা যতর্ এই প্রষের জবাব চান িাহষল আপনার 
ছলাকষর্র ডাকুন। একটা ছবশ োতজষয় প্রষিযক বাটলারষক ডাকা হল। একজন বাটলার 
ছফান কষর ছলতড এডওয়যারষক ডাকল। তমে উডবানজ বলষলন, আপতন তক মষন কষরন 
ছয ছটতলষফাষনর েষে খুষনর ছকান েম্পকজ আষ । 
  
এটা বলা শক্ত মযাডাম। 
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 ছফাষনর ছমষয়র েলা বাটলার আষে ছশাষননতন। 
  
ছপায়াষরা মষন্টগুষক একজন অ্দু্ভি মানুে বলষলন। 
  
. 
  
শুযুমাত্র অ্ষলাচনা 
  
আমরা যখন ঘষর ছেলাম জযাপ িখন আমাষর্র জনয অ্ষপক্ষ্া করত ষলন। ছপায়াষরার 
তক ু আইতডয়া এষেষ  ছেটা ছে বলষি চায়–পাইলট বলষলন। জযাপ জানষি চাইল 
মতহলাতটষক জাষন না। 
  
ছে কাটজষলনা অ্যাডামেষক ছচষন তকন্তু আতম িাষক রু্ষটা তর্ষক ছর্খষি পাতর। িার 
হয়ষিা ব্ল্যাকষমল করার উষেশয ত ল। ছে টাকা ছচষয় না ছপষয় িাষক ছশে কষর তর্ষি 
চায়। তনষজষক ছশে কষর ছর্বার জনয ওেুয ছখষয়ত ষলন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, লডজতশপ ও ছমষয়তটর মষযয ছকান ছযােেূত্র খুেঁষজ বার করষি হষব। 
ছপায়াষরা আষমতরকায় তচতি তর্ষি বলল। 
  
কযাষেন মােজ এখন নিুন লডজ। এষকও েষন্দষহর িাতলকা ছেষক বার্ ছর্ওয়া যায় না। 
কাল েকাষল িার কাকার োষে িার ঝেডা হষয়ত ল। ছে ডষরাতে তমটাষরর েষে নাটক 
কষরত ল এবং ছেখাষন িার েষে তডনার কষরত ল। 
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আর িার ছমষয়ষকও েষন্দষহর িাতলকা ছেষক বার্ ছর্ওয়া যায় না। এর একজন 
বাটলার লডজ এডওয়যাষরর কাষজর জনয এষেত ল। তকন্তু িাষক আমরা েষন্দহ করষি 
পাতর না। 
  
তমে কযাল আমাষক বষলষ ন ছয, লডজ এডওয়যার একটা ১০০ পাউষের ছচক কযাশ 
করষি তেষয়ত ল, তকন্তু ছেই টাকাটা পাওয়া যায়তন। 
  
ডাক্তার বষলষ ন ছযটা তর্ষয় খুন করা হষয়ষ  ছেটা ছরজার নয় একটা পািলা ছব্ল্ড। 
অ্যাডামষের ছমষয় এটা করষি পাষর বষল আমার যারণা। রু্িঃখ ছকান খুষনর উষেশয 
হষি পাষর না। 
  
ছপায়াষরা বষলন ছয তডউক ছয লডজ এডওয়যার স্ত্রীষক তববাহ করষি চায় িার খুষনর 
উষেশয আষ । জযাপ বষলন ছয ছে পযাতরষে আষ । 
  
. 
  
বাটলার 
  
েষন্দষহর িাতলকা ছেষক বাটলারষক বার্ তর্ষয়ষ । খুন বষল অ্যাডামষের ছমষয়ষক ছবশী 
েষন্দহ হয়। িার কাষ  ছেষক ছকান োহযয পাওয়া যায়তন। ছে একটু চাপা স্বিাষবর। 
  
অ্ষনক ছ ষলর েষে ছেই মতহলা রাষি ত ষলন। তমটার মাতটন একজন হষলন তকন্তু 
িাষক আমরা েতিক বষল যষর তনষি পাতর না। আতম মতহলার েষে মৃি মানুষের একটা 
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েম্পকজ খুেঁষজ ছপষি চাই। জযাপ বলষলন, আতম মষন কতর পযাতরষে লডজ এডওয়যার 
প্রতিবার ছযষিন। িার স্ত্রী িাষক যখন ছ ষড যায়  ব র হষয় ছেষ । বযারণ মাতটজন 
এষলন এবং ছর্রী কষর আোর জনয মাপ চাইষলন। িাষক বলা হষলা ছয এটা প্রেম 
অ্বস্থা অ্নুেন্ধাষনর এবং তদ্বিীয় অ্বস্থা হষব। 
  
ছপায়াষরা বলষলন ছয একতট তনয়ম আষ । মাতটজন িাবষলন আতম েূত্র তর্ষি পাতর। 
ছপায়াষরা বলল, অ্নয তক ু কো বলা যাক। আচ্ছা ছেই ছলাকতট নয় ছয স্কটলযাষের 
আমার মষযয ছর্খা হষয়ত ল। ছে ছলাকতট আমাষক কযাটষলন অ্যাডামে েম্পষকজ জানষি 
চাইষলন। 
  
তমে অ্যাডামে িাষক ছচষন না। কারষলটা ছয আত্মহিযা কষরষ  এটা ছপায়াষরা জানষি 
চান না। ছজন েম্পষকজ মাতটজন তক ু বলষি পাষর না। তমিঃ ছপায়াষরার কাষ  ক্ষ্মা প্রােজনা 
করষলন িাষক তবরক্ত করার জনয মাতটজন। 
  
আতম ছিামাষক একটা কো বলষি চাই িুতম ছোনার র্ােঁষির কো বষলত ষল, আমার 
ছচনা আষ  ওই ছমষয়তটর োষে। তমিঃ মাতটজন যার কো বষলষ ন। আতম েবতক ু জাতন। 
আতম েতিযই খুব তচতিি। 
  
. 
  
অ্নয ছলাকতট 
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যখন লডজ এডওয়যার অ্নুেন্ধান ছশে হষলা িখন ছেখাষন ডাক্তাষরর পরীক্ষ্ার ফলাফল 
ছর্ওয়া হল।  মাষের পর জানা ছেল ছয খাবার পর একঘণ্টার মষযয িার মৃিুয হষয়ষ । 
রাি ১০-১১টার মষযয িার মৃিুয হষয়ষ । 
  
জযাপ বলল, ছে পযাতরে ছেষক তফষর এষেষ । ছে আতবষ্কার কষরষ  ফেজা মিন মতহলা 
একতট অ্যাটাতচ ছিষে ছকলাষবায়াম রাি নটার েময় জতমষয় ছরষখত ল। অ্যাডামষের ছমন 
ছর্খাষল তনিয়ই বলষি পারষব। এটা ছে োষড র্শটার তনষয় ছেত ল। 
  
কারষলট অ্যাডামে লাইনে কনজাষর এোষরাটার েময় ছেত ল। মতহলার কাষ  ছেইরকম 
ছর্খষি একটা বাি ত ল। ওটাষি C.A ছলখা ত ল। ছপায়াষরা বলল, ছমষয়তটর হাষি 
অ্যাটাতচ ছকে ছর্ষখত ল, িার মাষন এটা নয় ছয ছে তিক ছর্ষখ । ছমষয়তট তবল তনষি 
এষেত ল। তমে অ্যাডামে তবল ছর্খার পর ছবতরষয় যান। 
  
কারষলটা অ্যাডামে ছেই মানুেতটর েষে ছর্খা পায়তন। তমিঃ ছপায়াষরার প্রিুর েষে কো 
কাটাকাতট হষল িাষক ছমষর ছফষলন। এই িষয় তিতন আত্মহিযা কষরন। এই রহেযজনক 
ঘটনার ছপ ষনর কারণ পযাতরষে অ্নুেন্ধান করষি চায়। 
  
জযাপ বলষলন, তডউক অ্ব মাষটজন ছেষক তফষর এষেষ ন। আমরা িার েষে কো বলষি 
চাই, এষি ছপায়াষরা েম্মতি তর্ল। 
  
২৭ ব র বয়ষের ছলখাপডা জানা তডউষকর লডজ এডওয়যার-এর মৃিুয েম্পষকজ জানষি 
চাইষলন। তডউক িার স্ত্রীর েষে জতডি। িােঁষক ছে তবষয় করষি চায়। ছে এডওয়যাষরর 
ছপ্রষম মে। িার তচতি তনষয় কো বলত ষলন। ছপায়াষরা বলল, খুনটা ছখলা নয়। ছজন 
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হষলন িার ক্লাষয়ন্ট। িার ছপ্রম তনষয় তিতন অ্নযষক বলষবন না। তিতন একটা তেতরয়াে 
তবেয় তনষয় কো বলষি চান। এটা খুবই প্রষয়াজনীয়। 
  
. 
  
ছেই মহান মতহলাতট 
  
তডউষকর রুক্ষ্িাব আমাষক আকেজণ কষর। ছোপনীয় বযাপার তনষয় আষলাচনা করষি 
এষেষ । আতম পতরষ্কার িাষব বষলত  আমার ছ ষল ছজনষক তববাহ করষ  না। এইরকম 
তবষয় েুষখর হয় না। ছমষয়তট েুন্দর িষব পুরুেষর্র আকেজণ করার ক্ষ্মিা আষ । ছে 
স্বাযীন ত ল না। িার স্বামী এখন মারা ছেষ । আমার তবষয়ষি িুতম োহাযয করষব আতম 
এটা চাই। 
  
তিতন বলষলন ছয ছকান টাকার তবতনমষয় তিতন তববাহ বন্ধ করষি চান। আতম আপনাষক 
তক ু োহাযয করষি পারব না। ছপায়াষরা বলষলন, যতর্ ছে িার তনষজর জনয তনষজ 
প ন্দ কষর িাহষল রু্িজােয হষলও এটাই ছমষন ছনওয়া উতচি। ছমষয়তট স্বামীষক হিযা 
করল িবু ছকন িাষক যরা হষচ্ছ না। 
  
আেষল ছপায়াষরা মষন কষর না ছজন েতিযই িাষক িাষলাবাষেন। তিতন িার তনষজর 
প্রষয়াজষন হয়ি িাষক তবষয় করষ । ছপায়াষরার মষন হষলা খুষনর উষেশয লডজ 
এডওয়যার-এর উপর ত ল না। ছজনষক ছকউ অ্প ন্দ করি বষল িার উপর খুন চাতপষয় 
তর্ষয়ষ । 
  

http://www.bengaliebook.com/


 লর্ড এর্ওয়্যারস ডর্থ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল ড ায়্াররা সমগ্র 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

. 
  
টযাতি ড্রাইিার 
  
ড্রাইিারতটর নাম জবয়। একজন পুরুে ও একজন মতহলা রয়যাল অ্ষপরা ছেষক 
এষেত ল িখন ১১টা বাষজ। িারা তরষজন্ট ছেষট ছপৌঁ াল। 
  
ছপায়াষরা বলষল িখন আতম ছর্ষখত লাম ছে এবং িার িাই রু্জষন এক োষে অ্ষপরায় 
ছেত ল িাষি রু্জষনর মষযয তক ু হষয়ত ল। আয ঘণ্টা পর ইন্টারষিল টাইষম িারা 
তরষজন্ট পাষকজ এষে আবার তফষর ছেত ল, আতম তনতিি ছকান েেষোল হয়তন। 
  
জযাপ বলষলন ছলাকতটর মষযয ছকান েষন্দহ আষ । জযাপ একটা কােজ ছর্খাষলন। 
একতট ছকবল তনউইয়কজ ছেষক আো। 
  
 তচতিষি ছলখা আষ – 
  
২৯ছশ জুন ৪ ছমেতিউ মযানেন লগুন। আমার ছবান, আতম এখাষন খুব িাষলা বনু্ধ 
ছপষয়ত । আতম তেষয়টাষরর জনয িাষর্র  মাষের জনয ওখাষন তনষয় যাব। 
তমে হারতময়াে 
  
. 
  
ছেষক্রটারীতট 
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ছপায়াষরা মষন কষরন না ছয তিতন এডওয়যারষক খুন কষরষ ন। তকন্তু জযাপ িাষক েষন্দহ 
কষরন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, আষের তর্ন রাষত্রর মানুেষর্র কাষ  বনু্দক ত ল। েবাই মতহলার বনু্ধ 
ত ল না। িাষর্র োক্ষ্য যুতক্তগ্রাহয ত ল। ছে তডনার ছটতবল ছ ষড যায়তন একমাত্র ছকান 
জল খাওয়ার েময় িার েষে ত ল। ছফাষন মতহলার েলা ত ল–এরপর তিতন েষন্ধযষবলায় 
যতর্ ছফান কষরন ছে েম্পষকজ ছপায়াষরা বলল। 
  
বাটলার-এর েষে িাহষল তদ্বিীয় জন ছক ত ষলা। বাটলার িাষক ছর্ষখত ল তকন্তু প্রায় 
 মাে যষর ছে মতহলাষক ছর্ষখতন ছয িদ্রমতহলাষক কােষজ  তব ছর্ষখ তচনষি ছপষরষ । 
যাই ছহাক ছেষক্রটারী িাষক ছচষন না। ছে লডজ এডওয়যাষরর েষে ৫-৬ ব র যষর 
আষ । 
  
ছপায়াষরা বলষলন, আতম ছেষক্রটারীষক ছর্খষি চাই। িাহষল িুতম এখন আমার েষে 
আে  না ছকন। 
  
িষব জযাপ মষন কষরন না ছেষক্রটারীর কা  ছেষক তক ু পাওয়া যাষব। তবতিন্ন মানুে 
তবতিন্ন কো বলষ  ছয একই েমষয় একতট মানুে রু্জায়োষি ত ল। ছক তিক কো 
বলষ । এটা েতিযই খুেঁষজ বার করা শক্ত। তমষেে জযকল েতিযই মতহলাষক জাষনন। ছে 
মতহলার েষে বহুতর্ন একেষে কাতটষয়ষ । ছে মতহলার েম্পষকজ বলষি পারষব। 
  
ছক এরপর আেষ । িার িাষগ্ন কযাষেন ছরানাল্ড মাশজ। কখন ছলাকতট মারা যায় এটা 
তিক বলষি পারব না। িষব র্শটার েময় হষি পাষর, ছকননা নটার পর তক ু তমতনট 
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িাষক জযাি ছর্খা যায়। এোষরাটার েময় আষলা তনষি যায়। িাষক অ্ন্ধকাষর মৃি 
অ্বস্থায় পাওয়া যায়। িাই র্শটার েময় ছে মারা ছেত ল। 
  
জযাপ ও আমরা ছেখাষন িার বাতডষি ছেলাম, বাটলার আমাষর্র পে ছর্তখষয় তনষয় 
ছেল। িুতম তক কষর িাষক তচনষল, তিতন িার নাম বষলত ষলন আতম িার অ্তিনয় 
ছর্ষখত । 
  
বাটলার বলল, ছে কাষলা জামাজুষিা পষর ত ষলা। ছে বলষলা, িার কিজার েষে 
েষন্ধষবলা আর ছকউ ছর্খা করষি আষে তন। র্রজায় ছে তখল তর্ষয় যখন ছে শুষি যায় 
িখন রাি এোষরাটা। কাল তমডা েডউইন অ্ষপরা োকায় ছে তখল ছর্য়তন। িার 
আমাষক মষন্টগু কনজাষর তনষয় ছযষি চায়। আতম ছবানষক িাষলাবাতে না কারণ ছে 
একজন রু্ি। িার মষযয ছকান ছেৌন্দযজয ছনই। আতম িার প্রতি তক ু শুনষি পাইতন লডজ 
এডওয়যার িার িাষগ্নর েষে অ্িযি রু্বজযবহার কষরষ ন। আতম িার জনয রু্িঃতখি। আতম 
লডজ এডওয়যার-এর কা  ছেষক র্শ হাজার ডলার পাব। আমরা একেষে ফতন্দ কষরত  
ছিামাষক পষর জানাব। 
  
ছপায়াষরা বলল, তমে অ্যাডামে র্শ হাজার ডলার িার মৃিুযর জনয ছচষয়ত ষলন, খুনীরা 
েমস্ত বযবস্থা তনষয়ত ল। আমার মষন হয় ছিামরা কাষেন মাশজষক যরষব। মাশজ এষি 
জতডি তকনা আতম জাতন না। 
  
. 
  
ছরানাষল্ডার েল্প 
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তরষজন্ট ছেষট একটা েগুষোল চলত ল। জযাপ লডজ এডওয়যাষরর েষে একাষি কো 
বলষি চায়। ছরানাল্ড বলল, আতম টাকার জনয বযস্ত ত লাম, আতম এটা পষরর তর্ন পাই 
না। একটা মাঝবয়েী ছলাক এটা করষি পাষর। আমার িার প্রতি ছকান আশা ছনই। 
আতম িার ছমষয়ষক তবষয়ও করষি পারব না। ছে বলল, আতম িার কা  ছেষক টাকা 
ছপিাম না। আমরা ছেলাম। তমে কযারষলর েষে ছেিউইষনর ছর্খা হষয় ছেল। আমরা 
হষল ছেলাম। হলটা ফােঁকা ত ল। লাইষেরীষি ছেলাম। ছেিউইন তনষচ এল, িার হাষি 
মুক্তা ত ল। িারপর আমরা অ্ষপরায় তফষর ছেলাম। ছকউ আমাষর্র েষন্দহ করল না। 
  
তমে মাষশজর আপনার েষে তক েম্পকজ। হযােঁ শীঘ্রই একটা খবর পাব। ছে আমার েষে 
ত ল ছশে ইন্টারষিষলর েময় কনষিন্ট োষডজষন আমরা একেষে তক ুটা এষেত । আপতন 
তক অ্স্বীকার কষরন আপতন ১০ হাজার ডলাষরর তবেষয় ছজন ছেতর্ন রাতত্রষি এষেত ল। 
ছরানাষল্ডর মুখটাষি িষয়র  াপ পষড ছেষ । 
  
. 
  
ছপায়াষরার অ্দু্ভি বযবহার 
  
আমরা আমাষর্র ঘষর ত লাম। আতম ছপায়াষরার অ্বস্থা তকন্তু বুঝষি পারত লাম না। 
  
জযাপ হােষলন িাষক ছকমন অ্দু্ভি লােষ । তিতন তনষজর অ্বস্থা তনষয় বযস্ত। তিতন 
আপনার জীবন তনষয় তক ু িাবষ ন না। 
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আমার জযাষপর নানা কোর উের তর্ষি িাষলা লােত ল না। ছপায়াষরা ঘষর ঘুষর 
ছবডাতচ্ছষলন। 
  
ছপায়াষরা বলল, আতম কযাটষলন অ্যাডামষের তর্ষক লক্ষ্য তর্ষি চাই। জযাপষক ছবশ 
তবতস্মি লােত ল। 
  
তমটার ছপায়াষরাষক জযাপ বলষলন, আতম এই ঘটনার তক ু র্াতয়ত্ব তনষয় ছর্ােী হষি চাই 
না। আমরা তিক মানুেটাষক যষরত । ছপায়াষরা বলষলন, ছিামার মষনাবল চাই, এটা খুবই 
েহজ। 
  
জযাপ বলষলন, যখন িাষক ছগ্রপ্তার করা হষব িার ছেষক্রটারী তমে কযাষরল। ওই 
মুষক্তাটা। ছর্খ, যখন ছে িার িাইষয়র েষে অ্ষপরায় যায় িখন িার মাোয় এ বুতিটা 
আষে। আমার মষন হয় হিাৎ িার মাোয় এ েম্পকজটা আষেতন। ছেই েম্পকজীয় ছবানষক 
ছে িার েষে জতডষয়ষ । ছে একটা তনরাপোর জনয ছে িার তনষজর মিামি 
জাতনষয়ষ । এটা হষি পাষর ছয ছে তনষচ ত ল এবং ছেই ছমষয়তটর জনয অ্ষপক্ষ্া 
করত ল। পষরর তর্ন েকাষল ছে িার মুক্তটা েম্পষকজ বলল। ছে ছবায হয় িার জনয 
টাকা তনল। িারা যখন ছর্াে করল িখন ছে িয় ছপল এবং ছমষয়তটর েষে আষলাচনা 
করার জনয অ্ষপরা হাউষে যায়। 
  
কাষেন মাশজ িার মামাষক খুন কষরন এবং অ্ষপরায় তফষর যায়। জযাপ িার মৃিুয 
েম্পষকজ বলল, অ্যাকতেষডন্ট না হষল এটা খুন এবং িাষক বলুন ছয ছে খুষনর জনয যরা 
পডষি পাষর যতর্ ছে েতিয বষল ছর্য়। 
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ছজন যরা পডষবন না কারণ মষন্টগু কনজাষরর পাতটজ িাষক বােঁতচষয় ছর্য়। জযাপ বলষলন, 
ছরানাল্ড মাশজ তক ু করষি পাষর না। মাতটজনষক েষন্দহ করষি পাতর না কারণ তিতন 
এডওয়যার এর েষে ছর্খা করষি পাষরন না। ছেতর্ন এডওয়যার লেষন পাতটজষি 
ছেত ষলন। তমে ড্রাইিার অ্যাডামষের বনু্ধ এটা একটা প্রমাণ।  মাষের আষের কো 
িাবষি তেষয় ছপায়াষরা বলষলন ওই বািতট তমে ড্রাইিার ছকন েনাক্ত কষরনতন। D ছক 
এইটার অ্নুেন্ধান কর। 
  
. 
  
 তচতিতট 
  
আমরা ছখষি তেষয় মাতটজন ও ছজন ড্রাইিারষক একেষে ছর্খলাম। 
  
ছজতন কাটষলমার বযাপাষর ছরানাল্ড মাশজষক েষন্দহ করল। 
  
তিতন বলষলন, আপতন যার কো বলষলন ছে এিক্ষ্ষণ ছগ্রপ্তার হষয়ষ । িষব িার কোয় 
উপকৃি হষয়ষ ন। একটা তচতিষি ছলখা ত ল– 
  
তমটার ছপায়াষরা, 
আতম আপনার তচতিষি অ্িযি প্রীি হষয়ত । আমার এি ছলাষকর মষযয আপতন ছয 
তচতিষি আমার ছবাষনর জনয ছয েূত্রগুতল তর্ষয়ষ ন, িাষি আমার মষন হয় আমার ছবান 
ড্রাে তনি না, আমার মষন হয় িার ছকান িয় কাজ কষরত ল। ছেই ওই িদ্রষলাষকর 
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মৃিুযষি এষক বাষরই েরল ত ল। আপতন যতর্ িার মৃিুয েম্পষকজ তক ু বলষি পাষরন, 
আতম আপনার কাষ  যাব। 
আতম িার ছচনা ছলাক েম্পষকজ বলত –ছরানাল্ড, ছজতন ড্রাইিার ও বযারণ মাতটজন এই 
তিনজষনর েম্পষকজ তিতন জানষিন। 
আতম খুব আনতন্দি হব যতর্ িার েম্পষকজ তক ু জানষি পাতর। 
ইতি, 
লুতে অ্যাডামে 
  
ছপায়াষরাষক আতম বললাম িুতম আেল তচতির জনয ছকন বলষল। লুতে িার ছবাষনর তচতি 
তর্ল। 
  
ছে বলল, এটা িার কাষজ োহাযয করষব। ছহতটংে ছর্খাল ছয তচতিটার একটা পািা 
ছনই। কাষেন মাষশজর নাম ছলখা পািাটা ত েঁষডষ । খুনী িার নাম েরাষনার জনয এটা 
কষরষ । 
  
এই তচতিটা অ্যাডামষের চাকর ছপাট কষরত ল ছপায়াষরা বলল, কারষলটা অ্িযােটা 
ছেখাষন ছফষল ছরষখ যান, আমার মষন হয় খুনীর েষে িখনই ছর্খা হয়। ছে িাষক 
ছশে কিগুতল কো বষল। এই তচতিষি তক আষ  িা িাষলা কষর জাতন না। তচতিটা ছে 
পষড ত েঁষড ছফষল। একটা তজতনে পতরষ্কার ছয তমে অ্যাডামে-এর খুনীর েষে আবার 
ছর্খা হয় তবষকষল নয়ি এডওয়যার ছে যখন ছর্খা কষরত  িখন এবং খুনী িাষক 
ছোনার বাি ছর্য়, যাষি D ছলখা ত ল। 
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কারষলটা ড্রাষে আেক্ত ত ষলন না। িার বনু্ধরা িার বাি েনাক্ত করষি পাষরতন। 
ছহতটংে িার খুষনর প্ল্াষনর োেজকিা খুেঁষজ ছপষয়ত ল ছে িাই িাষক পানীয়ষর মষযয 
তবে তমতশষয় হিযা কষর। 
  
খুনীর ছবায হয় খুব িাডািাতড ত ল িাই ছে িাষলািাষব কােজতট ছহেঁষডতন, এইখাষন 
খুনীর েম্পষকজ D একতট েূত্র বষল মষন করল ছে। 
  
আমার মষন হষলা খুনীর ডাক নাম D তর্ষয় হষি পাষর। ছপায়াষরা ছেটা ছখােঁজবার ছচিা 
করল। 
  
. 
  
পযাতরে ছেষক খবর 
  
একতর্ন পর আমরা পযাতরে যাব। এটা ছেিউইন জানাষলন। ছে বলল, অ্নয ছকউ এটা 
কষরষ । তমিঃ ছপায়াষরা আপতন তক অ্নয কাষরাষক েষন্দহ কষরন। িাষক তজজ্ঞাো করা 
হষলা িার তবমািা েম্পষকজ? ওর মি তক? ছে যখন পযাতরষে ত ল িার মা িাষক তবষয় 
কষরন। তিতন অ্িযি র্য়ালু ত ষলন। ছে বলল ছয, আমার তনতর্জি ছকান বনু্ধ ছনই। 
ছরানাল্ড অ্িযি লাজুক। িষব িার মা িার েম্পষকজ আমাষক বষলষ । ছরানাল্ড েম্পষকজ 
তিতন বলষলন িার ফােঁতে ছহাক চাই না। 
  
ছে বলল, আতম নীষচ লাইষেরীষি ছবতরষয় িাষক ছর্তখ যখন আতম মুক্তটা আনষি যাই। 
নীষচ টযাতিষি একটা ছমষয়ষক ছর্খলাম। 
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ছজন-এর ছটতলষফান এল। ছফান নামাষনার পর বলষলন ছয ছোল্ড বািটা টযতি ছেষক 
আনা হষয়ত ল। তচতিটা খুন হবার রু্তর্ন আষে আনা হষয়ত ল। এটা একজন চশমা পরা 
মযয বয়েী মতহলা এষনত ষলন। 
  
. 
  
একতট লাষচন পাতটজ 
  
আমরা মতহলার কো িাবষি িাবষি লাষচন পাতটজষি ছেলাম। 
  
েকষলর েষে একেষে বেলাম। ছজন বলষলন পযাতরে ছেষক ছক তবচার কষরষ  এই 
তনষয় আষলাচনা করষলন। ছে ছপায়াষরার েষে কো বলষি চায়। ছে বলল, ছে েিয 
েবেময় ঘটনার ছেষক আষে হয়। 
  
এটার জনয ছে িার পরামশজ চায়। িাষক আতম পােঁচটার পর ছফান কষর ছর্খা করষি 
বললাম, ছে ছফান কষর আেষব বষলষ । 
  
ড্রাইিার আমাষর্র ছটতবষলর পাষশই ত ল, আতম ছর্খষি পাইতন। আতম ৪ছটর েময় 
বাতডষি ছেত লাম। ছপায়াষরা ছরানাষল্ডর েষে ছফাষন কো বলষি চায়। এডওয়যার মারা 
যাওয়া েম্পষকজ তক ু বলষি চায়। ছপায়াষরা ছেটা শুনষি চায় না। এরপর এিষচষেও 
ছফান করলাম, তকন্তু ছকান উের এল না। ছহতটংে ছটতলষফাষন ছকান উের ছপষলন না। 
  
. 
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পযাতরে 
  
আমরা টযাতি কষর ওপষর ছেলাম বোর ঘর  াতডষয় একটা ছ াট খাবার ঘষর ছেলাম। 
বেজমারা ছেষ  মুখ োর্া, িার খুতলষি ছকান আঘাষির তচহ্ন। 
  
ছপায়াষরা বলল, ছয ছলাকটা মারা ছেল–ছে এই রহেয েম্বষন্ধ তক ু বলষি পারি তকন্তু 
এখন অ্নুমাষনর উপর চলষি হষব। 
  
পযাতরষে ছেই ছোল্ড বািটা পাওয়া ছেষ । ছেখাষন তমে অ্যাডামেষক অ্দু্ভি অ্বস্থায় 
ছর্ষখত ল। আতম বললাম িুতম জানষি পারষব না। ছকানতর্নই। জানষি পারব। ছেখাষন 
একটা ছ াষটাখাষটা মতহলা িার চশমা তনষয় তযতন জুষয়লাষরর ছর্াকান ছেষক ছেই েয়নার 
বািটা তনষয় এষেত ষলন। তডউক অ্ফ ছমলটন পযাতরষে ত ষলন যখন ঘটনা ঘষটত ল। 
লডজ এডওয়যারও পযাতরষে ছেত ষলন। িাহষল পাতরষে আমরা তনিয়ই তক ু ছপষি পাতর। 
  
বেজ তক পযাতরষের েম্পকজ তক ু বষলষ ন। ছটতবষল তমষেে উডবানজ, তডউক অ্ফ ছমলটন, 
ছজন বষেত ষলন িারা তক ু জানি, বেজ জানষিন ঘটনাতট হবার েময় তডউক অ্ফ 
ছমলটন পযাতরষে যানতন। 
  
ছপায়াষরা বলষলন, ছে এি টাকার মাতলক িার পষক্ষ্ এটা করা েম্ভব। বষেজর মষযয তক 
ছকান উষেজনা কাজ কষরত ল। 
  
আতম বললাম, এই খুন ছরানাল্ড মাষশজর দ্বারা হষি পাষর না। 
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ছপায়াষরা বলষলন, িার পােঁচতট প্রে আষ । ছকন লডজ এডওয়যার তডষিজাষের জনয িার 
মন বর্লাল? ছেই তচতিটার তক হষলা ছযটা তিতন িার স্ত্রীষক তলষখত ষলন? যখন আমরা 
িার বাতড চষল আতে িখন িার মুষখর িাব ছকমন হষয়ত ল? কারষলটা বযাষের তপনাজ-
ছনজ তক জনয ত ল? ছলতড এডওয়যাষক ছক তডউইষক ছফান কষরত ল? ছে বলল, আতম 
তিনষট প্রষের উের তর্তচ্ছ। লুতে অ্যাডামষের তচতিতট ছপষয় ত ল। খুনী তনয়ম ছমষন খুন 
করি িাহষল ছে তচতির পািাটা ত ডি না ছকষট তনি। 
  
. 
  
তপনাজ-ছনজ েন 
  
 টযাতি তনষয় িারা তরষজন্ট ছেষট ছযষি চাইল। নিুন বাটলারতট তরষজন্ট ছেষটর র্রজা 
খুলল। তমে কযাষরলষক ডাকষি বলা হল। 
  
ছপায়াষরা অ্িযি প্রীি হষয় িাষক বলষলন আতম জানিাম না আপতন এ বাতডষি োকষি 
পাষরন। 
  
তমে কযারল বলষলন, ছেডউইন একজন স্বেল মতহলা, আতম আপনার জনয তক করষি 
পাতর। িার সৃ্মতি শতক্তষক তবশ্বাে কষর িাষক প্রে করা হষলা লডজ এডওয়যার নষিম্বর 
মাষে পযাতরষে ছেত ষলন। 
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হযােঁ তিতন ৩-৭ নষিম্বষর পযাতরষে ছেত ষলন। তিতন আবার ২রা তডষেম্বষর তেষয় ৪িা 
তডষেম্বর তেষয়ত ষলন। তদ্বিীয়বার ছকান প্রষয়াজন ত ল বষল মষন হয় না। িার ছমষয়র 
োষে িার ছকান েম্পকজ ত ল না। 
  
ছপায়াষরা বলষলন ছয, ছমষয়তট বষলষ  ছয ছে িার িাইষক খুব প ন্দ করি। আতম 
আপনার মিামি চাই। তিতন এই নিুন এডওয়যার তবষশে প ষন্দর কারণ বষল মষন 
হষলা না। 
  
আপতন তক মষন কষরন ছয তমিঃ মাষশজর িার প্রতি যত্ন ছনয়। আপতন তক কারষলটা 
অ্যাডামেষক ছচষনন, িার োমষন তমে কযারষলর র্স্তানাটা ত ল। ও িার কাষ  তপ ষনজ 
ত ল। িাষক এি প্রে করার জনয ক্ষ্মা চাইল। 
  
তিতন বলষলন তমিঃ ছপায়াষরা এটা আমার চশমা নয়, আতম চশমা পষর ছর্খষি পাই না। 
আমার চশমাটা আমার পষকষট আষ । 
  
এই চশমাটা কযাটষলনা অ্যাডামে-এর বযাষে পাওয়া ছেষ । ছেই হষলা একমাত্র ছয এই 
চশমা বযবহার করি। আতম বললাম এটা িার নয়। 
  
আমার D শষের উের পাইতন। ছরানাল্ড বেজ মারা ছেষ  শুষন েকষল চমষক উিল। 
  
. 
  
ছপায়াষরা তক ু প্রে করল 
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ছপায়াষরা তচতিি ত ল এবং ছলতড এডওয়যারষক ছফান করল। তিতন নাটক তনষয় বযস্ত 
ত ষলন। িাষক বাতডষি আেষি বলষলন। ছলতড এডওয়যার-এর খুষনর ছকান উষেশয ত ল 
না। তিতন বষলত ষলন ছয তিতন ছলতডষক একটা তচতি তলষখত ষলন তকন্তু ছেই তচতি ছে 
পাইতন। 
  
হয় ছে তমষেয বলষ  নয়ি িার স্বামী তমষেয বষলষ । আপনাষক তিতন তবষয় কষরনতন 
বষল হয়ষিা যাষি িার তডষিােজ না হয় এজনয তিতন তচতিটা ছচষপ ছর্ন। 
  
বযারণ মাতটজন েব অ্স্বীকার কষরষ ন। যখন তমে অ্যাডামে িার ছবানষক তচতিটা 
ছর্খাষলন ছয এটা মষন হষলা খুবই খারাপ। ছশষে এটা আতবষ্কার করা ছেল এই তচতিটা 
আমাষক ছলখা হষয়ত ল। ছরানাল্ড তচতিটার মাঝখানটা ত েঁষড তর্ষয়ত ল। কাষেন মাশজ যখন 
ছগ্রপ্তার হষলা ছে রৃ্ঢ়স্বষর বলল, ছে বযারণষক বাতডষি ছযষি ছর্ষখষ ন। িার মষন হয় 
না মাতটজন খুন করষবন। 
  
িাহষল এবার তমে ড্রাইিাষরর তর্ষক আেুল ছিালা যায়। যখন আতম তমটার মাতটজষনর 
েষে আপনাষক ছর্খলাম আতম বুষঝত লাম আপতন অ্েুতবযা ছবায করষ ন। আপতন 
ছবাঝাষি চাইত ষলন আপনার বনু্ধ ছরানাল্ড মাষশজর েষে ছবশী ঘতনষ্ঠ বযারষণর েষে নয়। 
আমার মষন হয় আপতন ছলতড এডওয়যারষক প ন্দ করষিন না। যখন ছরানাল্ড যরা 
পষডষ ন। িখন তিতন ছরানাল্ডষক হিযা কষরন। যাষি ছে ছহতটংেষক েব কো বষল না 
ছর্য়। 
  
আতম ছহতটংেষক ৫তট প্রে কষরত লাম ছক তচতিটা ছচষয়ত ল। উের হষলা বযারণ মাতটজন। 
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 হিাৎ তডষিাষেজর কো বর্লাষলন ছকন। ছে হয়ষিা তনষজ পষর তবষয় করষি ছচষয়ত ল। 
িা ছকউ ব্ল্যাকষমল করষি ছচষয়ষ ন। হয়ষিা তিতন চাতন িার জীবষন ছকান রু্ঘজটনা 
ঘটুক। বর্নাম ছহাক। আতম যাষর্র েষন্দহ কতরতন িার মষযয কযারল তযতন চশমা পষডন, 
তিতন িার বাতডষি ত ষলন। তিতন িার প্রমাষণর েষে োযুজয নয়। তিতন এরকম খুষনর 
েষে জতডি োকষি পাষরন। িার মষযয ছকান ছমাতটি োকষি পাষর। ছেডউইন মাশজ 
িার বাবাষক অ্শ্রিা করি। ছে িার বাবাষক খুন করষি পাষর। ছে িার িাইষক 
িাষলাবােি। ছে বাইষর ছেষক এষেত ল। িার িাইও খুন করষি পাষর। 
  
এখাষন একটা ছ াট েূত্র আষ । তমে অ্যাডামষের বযাে ছেষক একটা বাি পাওয়া 
ছেষ । ছেখাষন D ছলখা, ছেডউইনষক িার িাই তডনাষর বলি, ছে েি নষিম্বষর 
পযাতরষে িার বনু্ধর েষে ছর্খা কষর। 
  
এরপর আমরা তডউষকর মার কো বলষি পাতর যতর্ তিতন চান তিতন িার ছ ষলর জীবন 
ছশে কষর তর্ষি পাষরন। এরপর ছজনী ড্রাইিার। িার পর্বী D তর্ষয় শুরু হয়। বাটলার 
ও কাষেন মাশজ মাতটজনষক তরষজন্ট ছেষট ছযষি ছর্ষখত ল। ছে হয়ি ছর্ষখত ল খুন হষি। 
মাশজ তিতন খুন হষি এনষিলাপ িতিজ টাকা তনষয় ছবতরষয় যান। 
  
েকাষল বাতডর তঝ এটা বুঝষি পাষর ছলতড এডওয়যার-এর ছকান উষেশয োকুক বা না 
োকুক স্কটলযাে ইয়াডজ িাষক ির্ি কষর। 
  
যতর্ চশমাটা তমে কযারষলর হয় এবং তচতিটা যতর্ ছচষপ যায় কাটষলন অ্যাডামষের েষে 
িার তবকাষল কো হয়। কারষলটা অ্যাডামষের বযাষে িার চশমাটা পাওয়া যায়। 
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ছহতটংে আমাষক বষলত ল ছে, ছরানাল্ড েবজপ্রেম মষন্টগু কনজার ছেষক উষি র্ােঁডাষি 
ছর্ষখ। আতম ছজষনর পতরচাতরকার কা  ছেষক েবতক ু জানষি পাতর। 
  
. 
  
আেল েল্প 
  
ছে বলল ছয, কারষলটা অ্যাডামে ৭টার েময় তপকাষডলী পযাষলে আষে, ছে রাষির 
ছেষন তলিারপুল যাষব। ছে লাষেজ পায়। ৮.৩০ ছলতড এডওয়যার আষে। েবাই একেষে 
তডনার খায়। ছলতড ছজনষক ছকউ ছচষন না। ছলতড এডওয়যার একটা উইে পষডত ষলন 
এবং চশমা, ছে তবকাষল উইেটা খুষল ছলতড এডওয়যাষরর েষে কো বষলন। এটা 
িাষর্র মষযয বলা ত ল। এরপর ছলতড এডওয়যার তরষজন্ট ছেষট এষে লডজ এডওয়যাষরর 
েষে  ল কষর লাইষেরীষি এষে িাষক মাষরন। ছে জানি না ছয তমে বযারণ িাষক 
ছর্ষখষ । কাটষলন একটা ছ াট বাষি বযাষের মষযয তচতিটা পায়। 
  
তচতিটা পষড ছরানাল্ড মাশজষক ছর্ষখ যায় এই রু্ঘজটনা ঘটাষনার প্রষয়াজন ত ল। ছে 
এনষিলাপটা বর্ষল িার বযাষে ছঢাকাল। 
  
এরপর ছে েযািয় ছহাষটষল ছেল িারপর ছে কাষলা ছপাশাক পডল এরপর কযাটষলনা 
অ্যাডামে ছেখাষন ছেত ল। ছলতড এডওয়যার কারষলটার েষে তবজয় উৎেষবর িাোষি 
অ্তিতরক্ত িানজাল ছেবন কতরষয় িাষক ছমষর ছফলল। এরপর মষন্টগু কনজাষর িার েষে 
কো বলষি চাইল। ছে যখন িাষর্র একো বলষব বষলত ল। েময় বুষঝ িাষকও ছশে 
কষর ছর্ওয়া হয়। 
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ছপায়াষরা বলষলন ছয, কাতেলকরা ছকান তববাতহি মতহলাষক তববাহ করষবন না। িাই 
এই জনয তবযবা হষয় িাষক তবষয় করাই ত ল িার লক্ষ্য। আেষল ছে অ্তিনয় করষি 
পারি বষল এটা িার কাষ  েুতবযা ত ল। 
  
িাহষল ছিামাষক ছকন লডজ এডওয়যাষরর কাষ  পািান হল। 
  
বযারণ মাতটজন েবজািিঃকরষণ িার ছপ্রতমকার রু্িঃখ চায়। জযাপ বলষলন ছয, িাহষল ওই 
বািটা তক? 
  
ছলতড এডওয়যার এতলষের চশমা তনষি চান। এতলে িার বাষির জনয পযাতরষে যান। 
  
ড্রাইিার তবষয় করষি চান বযারণষক। ছপায়াষরা বলষলন, আপতন অ্িযি রৃ্ঢ় ছয আপতন 
একজন তফল্মটারষক তবষয় কষরষ ন। 
  
. 
  
মানতেক প্রমাণ 
  
ছলতড এডওয়যার েুইোইড কষরন। তিতন মারা যাবার আষে তচতি তলষখষ । 
  
ছে তলষখষ  যতর্ আতম তবযবা হই িাহষল মাতটজন আমাষক তবষয় করষব িাই কযাটষলনা 
অ্যাডামেষক তর্ষয় স্বামীষক ছমষর ছফলষি চাইলাম। িাষক ১০,০০০ ডলার ছর্ব বষল 
রাজী, হলাম। ছে আগ্রহী হল। 
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ছে আমার ছহাষটষলর প্ল্যানটা তর্ল। ছে আমাষক চশমা তর্ল। 
  
আতম িাষক খুন করলাম। প্রমাণ না রাখার জনয একটা তচিা এল। আতম ছেই বািটার 
মি অ্পর বাি তনষয় িাষি েব তজতনে রাখলাম। যাষি িা ছবাঝার অ্েুতবষয হয়। আতম 
এতলেষক ছেখাষন পািালাম। ছে এতবেষয় তক ু জানি না। 
  
আতম এতলষের  ুতরটা তনলাম। আমাষক ডাক্তার বষলত ষলা তকিাষব এই  ুতরটা তর্ষয় মারা 
যায়। তকিাষব িা স্নাযু়র মষযয প্রষবশ কষর। 
  
কযাটষলনা িার ছবানষক কোটা বষল যাক আতম চাইতন। 
  
আতম তচিা করলাম ছয পুতলশষক ফােঁতক ছর্ওয়ার জনয আতম তডনাষর ছেলাম এবং 
ছেখাষন কারষলটা ও আতম ছড্রে বর্লালাম। 
  
আমাষক তডউষকর মা িাষলাবােষিন না। তকন্তু ছে আমায় তবষয় করষি চায়। আতম 
িাবষি পাতরতন আমার স্বামীর িাষগ্ন যরা পডষব। 
  
আতম খুব খুশী হষয়ত লাম ছয অ্যাডামষের ছলখা তচতিটা ত েঁষড ছফষলষ । ছডানাল্ড রষের 
বযবহার িাষলা লাষে তন বষল িাষক আতম ছশে করলাম। এতলে আমায় বষলত ল িাষক 
িুতম ছডষক পাতিষয়  এবং ছে বযারণ মাতটজষনর বযাপাষর েব বষল তর্ষয়ষ । িুতম িাষক 
তজজ্ঞাো করতন পযাতরষের পাষশজষলর তবেষয়। এটা খুব অ্বাক লােল। আমার ছযটা 
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তনষজর িাষলা ছলষেষ  ছেটাই আতম কষরত । আতম চাই না আমার জনয কাষরার ক্ষ্তি 
ছহাক। আতম েবার োমষন ঝুলষি চাই না ফােঁতেকাষি। 
  
আতম মষন কতর িুতম আমার আষে এরকম ছকান খুনীষক ছর্খতন। আতম তবর্ায় তনষি 
চাই। আতম কাল ছিামায় জয়ী ছর্খষি চাই। িুতম আমায় তনিয়ই ক্ষ্মা করষব। 
  
–ছজন উইলতকনেন। 
 

http://www.bengaliebook.com/

