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র্মরসস আর্রযারে অর্লভার 
  
০১. 
  
মিসেে আমিয়াসে অমিভ়াি ত়াি এ  ব়ান্ধবীি  ়াসেই থ়াস । আজ কে এ  েন্ধয়া 
অনুষ্ঠ়াসন মিশুসেি প়ামটিসত কেসে ব়ান্ধবীি ে়াসথ ে়াজ়াসন়া-কে়াে়াসন়াসত ে়াহ়ায্য  ি়াি 
জনয। এই প়ামটিি ন়াি হসি়া হয়ািুইন প়ামটি। এখ়াসন মনিমিতি়া হসি়া েি কথস  েসতি 
বেসিি কেসিসিসযি়া। 
  
এসে কেখসি়া চ়ামিমেস  মবিৃঙ্খি অবস্থ়া। ে়াজ়াব়াি ব়ে আ ৃমতি িংসবিং-এি  ুিস়ে়া 
এ  জ়াযে়ায এসন ি়াখ়া হসে। মিসেে অমিভ়াি  প়াসিি ওপি কথস  প়া ়া চুসিি 
গুে েমিসয মেসয বিসি়া, েত বেি আসিমি ়ায এই ি ি  ুিস়ে়া এ  েসে 
অসন গুসি়া কেসখমেি়াি। ে়াি়া ব়াম়েসত ে়াজ়াসন়া হসযমেসি়া। কভতসি হয কি়ািব়ামত 
নযসত়া অনুজ্জ্বি আসি়া কেসি কেওয়া হসযমেসি়া। তসব হয়ািুইন প়ামটিি জনয ে়াজ়াসন়া 
হযমন, ে়াজ়াসন়া হসযমেি ঈশ্বসিি উসেসিয ধনযব়াে জ্ঞ়াপসনি মেসন। এখন আমি প্রসতয  
বেি হয়ািুইন প়ামটিসত কয়্াে মেই। ব়ান্ধবী মিসেে ব়াটি়াি মিসেে অমিভ়াসিি  থ়াগুমি 
শুনসত ি়ােসি়া। 
  
ি়াসে ি়াসে বযস্ত িমহি়াি়া মিসেে অমিভ়াসিি  ়াসে এসে প়েসিও ম ন্তু ত়াি  থ়ায 
 র্িপ়াত  িসে ন়া। েব়াই মনসজি মনসজি  ়াজ মনসযই বযস্ত। এইেব িমহি়াসেি িসধয 
ি়াসযসেি েংখয়াই কবমি। েু-এ জন বযস্ক়া অমবব়ামহত়া স্ত্রীসি়া  আসে আি আসে 
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 সয মট অল্পবযস্ক়া কিসয, ত়াসেি বযে হসব কতসি়া কথস  উমনি বেি। এে়া়ে়া এে়াসি়া 
কথস  পসনসি়া বেসিি ম েু কেসিসিসয কে়াট কে়াট েসি ভ়াে হসয েল্প  িসে হ়াে়াহ়ামে 
 িসে। 
  
এই প়ামটিি উসেয়াক্ত়া েুন্দিী মিসেে কে  ক ়াষর়্া  িসি়া, আমি এই প়ামটিস  হয়ািুইন 
প়ামটি বিসত চ়াই ন়া, আমি বিসব়া ইসিসভন প্ল়াে প়ামটি। এই বযেী কেসিসিসযসেি মনসয 
আজস ি এই উৎেব। কবমিি ভ়াে ে়াত্রে়াত্রী এই মে এিিে কেস়ে অনয সু্কসি চসি 
য়্াসে। 
  
ম ন্তু কি়াসযন়া তুমি মে  বিসত প়ািসি ন়া েুমি প়ে়া চিি়া ন়াস ি উপি মেস  কেসি 
মেসয অনুসি়ােসনি ভমেসত মিে ইউসট ়াি বিসি়া,  ়াির্ ইসিসভন প্ল়াে ক্ল়াে আিি়া 
আসেই তুসি মেসযমে। 
  
মিসেে উইসট ়াি এই সু্কসিি মিক্ষমযত্রী।  ়াউস  ভুি  িসত কেখসি ব়া ভুিসত কেখসি 
চসট য়্াওয়া ত়াি স্বভ়াব। 
  
মিসেে অমিভ়াি হে়াৎ কে়াফ়াি ওপসি বসে ি়ানুসষি মভস়ে ে়াে়া  িট়া খুুঁমটসয কেখসত 
ি়ােসি়া। কিমখ ়াি িন মনসয কে ভ়াবসি়া এখন য্মে আমি এইেব ি়ানুষসেি মনসয 
ক ়াসন়া বই মিমখ ত়াহসি ম  ভ়াসব মিখসব়া? এি়া প্রসতযস ই চিৎ ়াি ি়ানুষ। ম ন্তু 
েমতযই ম  ত়াই? ত়াি িসন হসি়া এই ি়ানুষগুসি়া েম্পস ি কবমি ন়া জ়ান়াই মে  হসব। 
এি়া প্রসতযস ই উডমিফ  িন্স এ ব়াে়া  সি। জুমডসথি  ়াসে য়্া কি়ান়া কেসে ত়াসত 
কব়াে়া য়্ায এসেি প্রসতযস ি িসধয কবি কব়াে়াুঁপ়ে়া আসে। 
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এই ি়ানুষগুসি়া মিসেে অমিভ়াসিি  ়াসে ক বি ি়াত্র ন়াি ে়া়ে়া আি ম েু নয। ত়াসেি 
িসধয আসে এ জন ন়ান, কবমিে়া,  য়ামথ, জম্বি়া আি জসযে়া। জসযে়া কিসযট়া কেখসত 
েুন্দিী, এ টু েটফসট আি প্রশ্ন  সি প্রচুি। এয়ান়া ন়াসি কিসযমট েী ি়ােী এবং বযে 
জসযে়াি কচসয এ টু কবমি। েসবি়াত্র কয্ৌবসন পে়াপির্  সিসে, এিন েুমট কেসি আসে 
মবমভন্ন  ়াযে়ায চুি আুঁচ়ে়াসন়া, ম ন্তু কয্ জনয এসত়া  ়াযে়া  সি চুি আুঁচ়ে়ায ত়াি 
ক ়াসন়া েুফি ফসি ন়া। 
  
এ ট়া কে়াট কেসি ি়াজু  ভমেসত  সি ঢুস  বিসি়া, ি়া এই আযন়াগুসি়া প়ামেসয মেসিন 
এসত  ়াজ চিসব ম  ন়া কেখুন, মিসেে কে  ত়াি হ়াত কথস  আযন়াগুসি়া মনসয বিসি়া, 
অসন  ধনযব়াে, এমড। 
  
এসত়া কেখমে ে়াধ়াির্ হ়াত আযন়া, 
  
–এয়ান়া বিসি়া, এগুসি়াি কভতসি ম  েমতযই আি়াসেি ভ়াবী স্ব়ািীসেি িুখ কেখসত প়াব? 
জুমডথ ব়াটি়াি উত্তি মেসি়া– ক উ প়াসব, ক উ প়াসব ন়া। 
  
বযসে অসপক্ষ়া ৃত ব়ে কবমিে়া বিসি়া, প্রতযক্ষ  িব়াি িমক্ত থ়া সিই কেখসত প়াওয়া 
য়্ায। 
  
িী এ মট ে়ািি়া মনসয  সি ঢু সি়া। েসে েসে আসি়াচন়াি কি়া়ে অনযমেস   ুসি 
কেসি়া, আসপসিি কব়া ়া ব়ান়াসন়াি কখি়াি জনয ে়ািি়া উপযু্ক্ত হসব, ন়া ব়ািমত উপযু্ক্ত 
হসব এই আসি়াচন়ায েব়াই কিসত উেসি়া, কবমিিভ়াে  িিী ি়াইসেিীসত কেি জ়াযে়াট়া 
ভ়াসি়া  সি কেখ়াি উসেসিয।  সয জন অল্পবযস্ক কেসিসিসয আসপসিি কব়া ়া 
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ব়ান়াসন়াি কখি়া হ়াসত িসি  সি কেখসি়া মে  হসে ম  ন়া।  ়াসি়া ি়াথ়াি চুি মভসজ 
কেসি়া আি ে়ািি়া কথস  জি উপসে প়েি  ়াসপিসটি ওপি। ট়াওসযি কেওয়া হসি়া 
ত়াসেি জি কি়াে়াি জনয। কিষ পয্িন্ত মে  হসি়া প্ল়ামি  ব়ািমতি কচসয েয়ািভ়ান়াইজড 
ে়ািি়াই বযবহ়াি  ি়া হসব। 
  
কভতসি বসয আন়া ে়ািি়া ভি়া আসপি এ প়াসি ি়াখসি়া মিসেে অমিভ়াি। ত়ািপি 
এ টু এ ়া থ়া ়াি উসেসিয এ ট়া মনজিন  সিি কখ়াুঁসজ কবমিসয প়েসি়া। মেুঁম়ে মেসয 
ওপি মেস  উেসত ি়ােসি়া। িয়ামডংসযি ে়ািসন ত়াস  ে়াুঁম়েসয প়েসত হসি়া। এখ়াসন 
এ ট়া কেসি আি এ ট়া কিসয জ়ে়াজম়ে  সি এ ট়া বদ্ধ  সিি েিজ়ায কহি়ান মেসয 
বসে আসে। মিসেে অমিভ়াি এই  সিই ঢু সত চ়ান। ত়াস  কেসখ যু্েিিূমতি এ টুও 
মবচমিত হসি়া ন়া, বিং আসি়া  মনষ্ঠ ভ়াসব পিস্পিস  জম়েসয ধিসি়া। কেসিমটি বযে 
হসব পসনসি়া আি কিসযমটি বযে হসব ব়াসি়া। 
  
অয়াসপি মি ব়াম়েট়া কবি বস়ে়া। এিন অসন  জ়াযে়া আসে কয্খ়াসন  ়াসি়া নজি কপৌঁে়ায 
ন়া। মিসেে অমিভ়াি ভ়াবসি়া, ি়ানুষ  ত স্ব়াথিপি আজ ়াি ়াি কেসিসিসযি়া অসনযি 
কত়ায়াক্ক়া  সি ন়া। 
  
মিসেে অমিভ়াসিি অনুসি়াসধ অমনে়া েসেও কেসি আি কিসযমট ে়া়ে়াে়াম়ে হসি়া, মবিমক্ত 
কিি়াসন়া েৃমিসত ত়াি়া মিসেে অমিভ়াসিি মেস  ত়া ়াসি়া। মিসেে অমিভ়াি কভতসি 
মেসয েিজ়া বন্ধ  সি মেসি়া। 
  
. 
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০২. 
  
 ম সি়াি ম সি়ািীসেি প়ামটি েম্বসন্ধ ক ়াসন়া ধ়াির়্া আসে ম  ন়া জ়ানসত চ়াইসি়া জুমডথ 
মিে অমিভ়াসিি  ়াসে। 
  
মিসেে অমিভ়াি জ়ান়াসি়া মবসিষ ম েুই জ়ান়া কনই। 
  
জুমডথ বিসি়া, খুব ে়াসিি়া হয ব়েসেি এম়েসয মনসজি়াই েব  িসত চ়ায।  ়াুঁসচি গ্ল়াে 
ব়া ওই ধিসনি মজমনে কভসে এ ়া ়াি  সি। অব়ামিত ি়ানুষজন কভতসি ঢুস  পস়ে, 
ক উ হযসত়া অন়াহূত  ়াউস  েসে  সি মনসয এসি়া। কেই েসে আসন অদু্ভত েব 
ওষুধপত্র–এি এে-মড ন়া ম  কয্ন ন়াি, কেখসত মে  ট়া ়াি িসত়া ম ন্তু আেসি ট়া ়া 
নয, ত়াই ন়াম ? 
  
ে়ািী হসিও ওগুসি়া খুব ব়াসজ। খুব ব়াসজও-জুমডথ বিসি়া, তসব এই প়ামটি মনমবিসে কিষ 
হসব। কি়াসযন়া কেস ি ওপি আস্থ়া ি়াখসত প়াি। বযবস্থ়াপন়াি  ়াসজ খুব েক্ষ। হ়াসত 
ন়াসত প়াসি। জ়ান, মিি়ান্দ়া প়ামটিসত আেসত প়ািসি়া ন়া বসি খুব খ়াি়াপ ি়ােসে। 
  
মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, েি য্খন কনই তখন কত়া আনসত প়ািসত। 
  
 ভিে়া হি ন়া…ভ়ােয খ়াি়াপ আি ম । 
  
 ি়াত ে়াস়ে ে়াতট়াি েিয প়ামটি শুরু হসি়া। প্রসতযস ই য্থ়ােিসয এসে হ়ামজি হসি়া। 
 ম়ে ধসি েব ম েু চিসত ি়ােসি়াি়া। মেুঁম়েসত ি়াি নীি আসি়া কেওয়া হসযসে, আি 
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প্রচুি েংখয  হিুে  ুিস়ে়া েুমিসয চ়ামিমে  ে়াজ়াসন়া হসযসে। কি়াসযন়া কে  ি়াসতি 
 িিেূচী ক ়াষর়্া  িসি়া, প্রথসি হ়াতি ওয়াি়া ে়া়ুেি প্রমতসয়্ামেত়া হসব। পুিস্ক়াি আসে 
মতনসট–প্রথি, মিতীয আি তৃতীয। ত়ািপি  ়াট়া হসব িযে়াি ক  । অনুষ্ঠ়ানট়া হসব 
কে়াট আ ়াসিি। ত়ািপি হসব আসপসিি কব়া ়া ব়ান়াসন়াি কখি়া। কেওয়াসি েহসয়্ােী 
প্রমতসয়্ােীসেি ন়াি ট়ামেসয কেওয়া হসব। ত়ািপি হসব ন়া। এ ব়াি  সি আসি়া মনসভ 
য়্াসব আি কত়ািি়া েেী বেি  িসব। এিপি ি়ামডরুসি কিসযসেি আযন়া কেওয়া হসব–
আযন়াি কখি়া। এই অনুষ্ঠ়াসনি পসি হসব কভ়াজ, কভ়াসজি পি হসব স্ন্য়াপে়ােসনি কখি়া। 
আি অবসিসষ পুিস্ক়াি মবতিনী। 
  
আমিয়াসে অমিভ়াি মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া-আে়া িযে়াি কখি়াট়া ম  ি ি? 
  
প্রথসি িযে়া কেসে এ ট়া ে়ািি়ায ভিসত হসব, ত়ািপি এ ট়া কিি উপি চ়াপ ব়াুঁধ়া 
িযে়া উপু়ে  সি ঢ়ািসত হসব। কেই চ়াপ-ব়াুঁধ়া িযে়াি ওপি এ ট়া ে কপসন্সি িুদ্র়া 
ি়াখসত হসব। প্রমতসয়্ােীি়া েুমি মেসয চ়াপ ব়াুঁধ়া িযে়া  ়াটসত থ়া সব এিনভ়াসব কয্িন 
িুদ্র়াট়া উপি কথস  মনসচ ন়া পস়ে য়্ায। য্মে ক উ মনসচ কফসি কেয ত়াহসি কেই কখি়ায 
কে আি অংিগ্রহর্  িসত প়ািসব ন়া। এইভ়াসব এ জন  সি কখি়া কথস  েসি কয্সত 
থ়া সব। কিষ পয্িন্ত কয্ মটস  থ়া সত প়ািসব কে প়াসব ে কপসন্সি কেই িুদ্র়াট়া। 
  
কখি়া শুরু হসয কেসে। হ়াতিওয়াি়া ে়া়ুেি কখি়া কেসখ েব়াই খুব প্রিংে়া  িসি়া। 
  
ি়াইসেিীি  ি কথস  উসত্তমজত চীৎ ়াি কভসে আেসে। এই  সি আসপসিি কখি়া 
চিসে। জসি কভজ়া প্রমতসয়্ােীি়া পিস্পিস  জ়ে়াজম়ে  সি ব়াইসি কবমিসয আেসে। 
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কিসযসেি িসধয েবসচসয জনমপ্রয কখি়া হসি়া হয়ািুইন ড়াইনীি আমবভি়াব। এই ড়াইনীি 
ভূমি ়ায অবতীর্ি হসযসে মিসেে গুডবমড। ব়ােন ি়াজ়াি  ়াজ  সি। ত়াি ন়া  েূচ়াি 
আি ব়াুঁ ়ান এবং থুতমন েরু। ত়াি  ণ্ঠস্বি শুনসি িসন হয কয্ন িযত়াসনি  ণ্ঠস্বি 
কবি খনখসন। 
  
ড়াইমন খনখসন েি়ায  থ়া বসি চসিসে: তুমি কবমিে়া ন়া ম  কয্ন কত়াি়াি ন়াি? কবি 
িজ়াি ন়াি, আ ষির্ীয ন়াি। তুমি জ়ানসত চ়াও কত়াি়াি ভ়াবী স্ব়ািী ক িন কেখসত হসব? 
ত়াহসি এখ়াসন বসে়া। হয়াুঁ আসি়াি মে  মনসচ। এই আযন়াসত হ়াত ে়াও, এট়া হ়াসত 
মনসয আসি়াি মনসচ য়্াওয়াি েসে েসে আযন়াি মেস  ত়া ়াও কেখসত প়াসব ভ়াবী স্ব়ািীি 
িুখ, মে  কয্ন কত়াি়াি মপেন কথস  উুঁম  মেসে। আযন়াট়া িক্ত হ়াসত কচসপ ধি। 
অথিহীন য়্ােুিি প়েসত থ়াস ়া… য়্াি েসে কত়াি়াি মবসয হসব, ত়াস ই তুমি কেখসত 
প়াসব। 
  
পেি়াি আ়ে়াসি ি়াখ়া এ ট়া িই কথস  হে়াৎ এ  েি  আসি়া এসে প়েসি়া  সিি 
িসধয, কেই আসি়া প্রমতফমিত হসি়া উসত্তমজত কবমিে়াি হ়াসত ধি়া আযন়াি উপি ওসহ়া। 
েমবস্মসয চীৎ ়াি  সি উেি কবমিে়া ওস  কেসখমে–আযন়ায কেসখমে ওস । 
  
নীি আসি়াি েি  মনসভ মেসয ে়াধ়াির্ আসি়া েসি উেসি়া। ে়াি়া  ি আসি়াম ত হসয 
উেসি়া। ে়াসেি মনসচ েুিন্ত এ ট়া  ়াসডিি উপি আে়া মেসয আট ়াসন়া এ ট়া িেীন 
ফসট়াগ্র়াফ ব়াত়াসে আসন্দ়ামিত হসত কেখ়া কেসি়া। কবমিে়া উসত্তমজতভ়াসব ে়াি়া  সি 
এসি়াসিসি়া ভ়াসব ন়াচসত ি়ােসি়া। 
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মিসেে অমিভ়ািস  কবমিে়া বিসি়া, ওস  কেখসত ে়ায  এমড কপ্রে়াওসযসটি িসত়া, 
ওস  কেসখমে আমি। 
  
খবসিি  ়ােসজ পপ ে়ায  এমড কপ্রে়াওসযসটি েমব মিসেে অমিভ়াি অসন ব়াি 
কেসখসেন ম ন্তু ত়াি এ ব়ািও িসন হসি়া ন়া িুখখ়ান়া ত়াি িসত়া কেখসত। কে মজজ্ঞ়াে়া 
 িসি়া এেব ম ভ়াসব  ি়া হয? 
  
এেব কি়াসযন়াই বযবস্থ়া  সি মনম স  বসি। মনম ি বনু্ধ কডেিড ওস  ে়াহ়ায্য  সি। 
  
অমিভ়াি বিসি়া, আমি ভ়াবসতই প়ািমে ন়া আজ ়াি ়াি কিসযি়া অেভয হসয য়্াসে। 
  
 য়্াই কহ়া  কভ়াজ পবি কবি ভ়াসি়া ভ়াসবই মিসট কেসি়া। েব়াই কবি কপট ভসি কখি। 
  
এব়াি কি়াসযন়া বিসি়া, আজ ি়াসতি কখি়া স্ন্য়াপে়ােন। ত়াি আসে পুিস্ক়াি মবতির্  ি়া 
হসব। ম েুক্ষসর্ি িসধয পুিস্ক়াি মবতির্ কিষ হসি়া। ত়ািপি কভসে আেসত ি়ােসি়া ব়াস্তু 
পিীি আতিমবি়াসপি েুি। কেসিসিসযি়া ড়াইমনং হসিি মপেন মেস  েুসট কেসি়া। 
  
কটমবসিি ওপি কথস  খ়াব়াি েমিসয কফসি েবুজ কি়াট়া  ়াপ়ে কপসত কেওয়া হসযসে। 
এ ট়া বস়ে়া মডসেি ওপি ি়াখ়া হসযসে সূ্তপী ৃত আেুি, িন়াক্ক়া, ম েমিে, ব়াে়াি, কপস্ত়া 
ইতয়ামে। প্রসতযস  কেইমে  েুসট মেসয কপ্লসট ি়াখ়া ফিগুমি ধসি ট়ান়াট়ামন  িসত 
ি়ােসি়া, অবিয আগুন ব়াুঁমচসয। 
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েব়াই চীৎ ়াি  িসে : ওঃ পুস়ে কেসি়া। ম  েুন্দি ত়াই ন়া? ধীসি ধীসি স্ন্য়াপে়ােন ফুি 
পু়েসত পু়েসত এস ব়াসি কনমতসয প়েসি়া। েব আসি়াগুসি়া এ ে়াসথ েসি উেসি়া। 
উৎেসবি েি়ামি হসি়া– হয়ািুইন প়ামটি কিষ। 
  
প্রসতযস ই বিসি়া, প়ামটি খুবই েফি হসযসে, চিৎ ়াি হসযসে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 িডসনি এ ট়া ফ্ল্য়াটব়াম়েসত কটমিসফ়ান কবসজ উেসি়া। কচয়াসি বসে আসে এি ুি 
কপ়ায়াসি়া। কে নস়ে চস়ে বেসি়া, কে হত়াি়ায ভুেসত ি়ােসি়া। কে ভ়াসি়া  সিই জ়াসন 
ক  কফ়ান  সিসে, মনশ্চযই আজ েন্ধয়ায য়্াি েসে  য়ামনং কি়াসডি মিউমনমেপয়াি 
ব়াথরুসি খুন হওয়া কি়া মটি প্র ৃত আতত়াযী ক  কে বয়াপ়াসি আসি়াচন়া  ি়াি  থ়া 
মেসি়া এখন কফ়াসন কে কেইগুমি জ়ান়াসব, কে এখ়াসন আেসত প়ািসব ন়া। 
  
হত়াি হসি়া কপ়ায়াসি়া  ়াির্ খুসনি েপসক্ষ ম েু প্রি়ার্ কে েংগ্রহ  সি কিসখসে। 
ভদ্রসি়াস ি ন়া আেসত প়ািব়াি েপসক্ষ য্সথি যু্মক্ত আসে,  ়াির্ আজ ি়াস্ত়ায কেখ়া 
হসত িক্ষয  ি়া কেসে কবি অেুস্থ। 
  
কপ়ায়াসি়াি চ়া ি জজি  সি ঢুস  জ়ান়াসি়া কয্, মিঃ কি়ােমিি কফ়ান মেি উমন 
জ়ামনসযসেন কয্ আজ েন্ধয়ায ত়াি পসক্ষ আে়া েম্ভব হসে ন়া,  ়াির্ মতমন ফু্ল্সত আক্র়ান্ত 
হসয মবে়ান়া মনসযসেন। 
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কটমিসফ়ানট়া আব়াি কবসজ উেসি়া। কপ়ায়াসি়া হ়াত ব়াম়েসয কক্রডি কথস  মিমেভ়াি তুসি 
মনসয বিিসি়া, এি ুি কপ়ায়াসি়া বিমে। 
  
আি়াি কেৌভ়ােয বিসত হসব– 
  
এ ট়া ে়াুঁে়াসি়া কিসযমি  ণ্ঠস্বি কভসে এসি়া, কভসবমেি়াি কবমিসয কেে। কি়ান, এই 
িুহূসতি কত়াি়াস  আি়াি খুব েি ়াি। একু্ষমন কত়াি়াি েসে এ ব়াি কেখ়া  িসত প়ামি? 
  
কিসযমট হসি়া কপ়ায়াসি়াি ব়ান্ধবী– আমিয়াসে। 
  
উত্তি কেওয়াি আসে কপ়ায়াসি়া ম েু েিয চুপ  সি িইসি়া। কব়াধহয ত়াি ব়ান্ধবীস  
েুঃখ, হত়াি়া ব়া এই ধিসনি ম েু মবচমিত  সি তুসিসে। ক ়াসন়া  ়ািসর্ উতি়া হসয 
পস়েে ন়াম ? 
  
– কপ়ায়াসি়া মজজ্ঞ়াে়া  িি। 
  
হ়া। কভসব প়ামে ন়া এখন ম   িব। এ ি়াত্র তুমিই আি়াস  েমে  পথ বিসত 
প়ািসব। ত়াহসি ম  আমি য়্াব? — অমিভ়াি মজজ্ঞ়াে়া  িি। 
  
মনশ্চযই! এসি খুিী হব। অপি প্র়াসন্ত মিমেভ়াি ন়ামিসয ি়াখ়াি িব্দ হসি়া। 
  
জজিস  কডস  কপ়ায়াসি়া বিসি়া, মিমনট েসিস ি িসধয মিসেে অমিভ়াি এসে প়েসবন। 
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 জজি চসি কেসি়া। 
  
এ ট়া  ন্ট়া ব়াজসি়া ফ্ল্য়াসটি ব়াইসিি েিজ়ায। জসজিি েিজ়া কখ়াি়াি িব্দ কভসে এসি়া। 
ক ়াসন়া কেৌজনযিূি   থ়াব়াতি়া হওয়াি আসেই বেব়াি  সিি েিজ়া খুসি কেসি়া। 
আমিয়াসে হন্তেন্ত হসয  সি প্রসবি  িসি়া ত়াি মে  মপেসনই জজি। ত়াি ি়াথ়ায 
কজসিসেি টুমপ আি ে়াসয মপমেি চ়াি়ে়াি ততমি জ়াি়া। 
  
এেব ম  পসিে?–কপ়ায়াসি়া বিসি়া, জসজিি হ়াসত ওগুসি়া খুসি ে়াও। কবি মভসজ বসিই 
িসন হসে। 
  
হ়া কবি মভসজ–মিসেে অমিভ়াি অেমহষু্ণ  সণ্ঠ বিসি়া, জসি ডুমবসয কভজ়াসন়া হসযসে। 
জ়ান, জি মনসয আসে  খনও এসত়া ি়াথ়া  ়াি়াইমন, ে়াং ়ামত  মজমনে। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আে়া েব শুনমে আসে বসে়া। 
  
অমিভ়াি বসে বিসত শুরু  িসি়া, এ ট়া হয়ািুইন প়ামটিসত মেসযমেি়াি। এট়া মেি 
কে়াটসেি প়ামটি। বু  ভসি হ়াওয়া গ্রহর্  সি মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, শুরু হয আসপি 
মেসয। আসপি মেসয কব়া ়া ব়ান়াসন়াি কখি়া। কয্ ক ়াসন়া হয়ািুইন প়ামটিসত এই কখি়াট়া 
হসয থ়াস । 
  
আসি়া ন়ান়াি ি কখি়াি কিসষ অনুষ্ঠ়াসনি েি়ামি ট়ান়া হয স্ন্য়াপে়ােন কখি়া মেসয। 
আি়াি ধ়াির়্া কেই েিয  টন়াট়া  সট। স্ন্য়াপে়ােন কখি়াি পি মনিমিতি়া এস  এস  
ব়াম়ে চসি য়্ায। ওি কখ়াুঁজ ক উ  সিমন। 
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 ়াি কখ়াুঁজ  সিমন? 
  
এ ট়া কিসযি ন়াি জসযে়া। প্রসতযস  ত়াি ন়াি ধসি ড়া ়াড়াম   সিসে, এমে  ওমে  
কখ়াুঁজ  সিসে এবং মজজ্ঞ়াে়া  সিসে  ়াসি়া েসে ব়াম়ে চসি কেসে ম  ন়া। ওি ি়া মবিক্ত 
হসয কভসবমেি জসযে়া ক্ল়ান্ত ব়া অেুস্থ হসয পস়েমেি বসি এ ়াই ব়াম়ে চসি কেসে। য়্াই 
কহ়া  অসন  কখ়াুঁজ়াখুুঁমজি পি ওস  খুুঁসজ প়াওয়া য়্াযমন। 
  
এ ়া এ ়াই ব়াম়ে মফসি মেসযমেি? 
  
ন়া ব়াম়ে কফসিমন– মিসেে অমিভ়াসিি  ণ্ঠস্বি ক ুঁসপ কেি। কিষ পয্িন্ত ওস  প়াওয়া 
কেসি়া ি়াইসেিীসত। ওখ়াসন ক উ ওস  খুন  সি কিসখ কেসে। আসপসিি কখি়ায কখি়াি 
ভমেি়ায ওস  প়াওয়া য়্ায। ি়াথ়াট়া ে়ািি়াি জসিি িসধয কড়াব়াসন়া। 
  
কপ়ায়াসি়াি  ণ্ঠস্বি তীক্ষ্ণসি়ান়াসি়া, মে  ম   সটমেি? 
  
কিসযট়াস  িৃত অবস্থ়ায আমবষ্ক়াি  ি়া হসি়া। ক উ কয্ন ত়াি ি়াথ়াট়া ে়ািি়াি জসিি 
িসধয কচসপ ধসিমেি। কিসি কফি়াি উসেসিই  ়াজট়া  ি়া হয। জসযে়া হ়াুঁটু কভসে বসে 
আসে ত়াি ি়াথ়াট়া জসিি কভতি কড়াব়ান।… আমি আসপিস   ৃর়্া  মি, আসপিস  েহয 
 িসত প়ািমে ন়া, ক ়াসন়ামেন প়ািবও ন়া… 
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কপ়ায়াসি়া চুপচ়াপ ত়াম সয িইি উসত্তমজত মিসেে অমিভ়াসিি মেস । হ়াত ব়াম়েসয 
ক ়ামনয়া  িে ঢ়ািসি়া গ্ল়াসে ত়ািপি িৃেু সণ্ঠ বিসি়া, এইটু ু কখসয ন়াও অমিভ়াি, 
খ়াি়াপ ি়ােসব ন়া। 
  
. 
  
০৪. 
  
মিসেে অমিভ়াি গ্ল়াে ন়ামিসয কিসখ বিসি়া, এখন কবি ভ়াসি়াই ি়ােসে, ক িন কয্ন 
মহমিমিয়াগ্রস্ত হসয পস়েমেি়াি। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, বুেসত প়ািমে তুমি অতযন্ত ি়ানমে  আ ়াত কপসযে।  টন়াট়া  সব 
 সটসে। 
  
েত ি়াসতই  সটসে  টন়াট়া। 
  
ম ন্তু বুেসত প়ািমে ন়া আি়াি  ়াসে এসেসে়া ক ন তুমি? িসন হসি়া এ ি়াত্র তুমিই 
আি়ায ে়াহ়ায্য  িসত প়াসি়া। এ টু মচন্ত়া  িসিই বুেসত প়ািসব কয্ বয়াপ়ািট়া ে়াধ়াির্ 
নয। 
  
তুমি আি়ায েব খুসি বিসত প়াসি়া। বুেসত প়ািমে ক েট়া এখন পুমিসেি হ়াসত। 
ড়াক্ত়াসিি িত়ািত ম ? 
  
অনুেন্ধ়ান চিসব–মিসেে অমিভ়াি বিি। 
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চি়াট়াই স্ব়াভ়ামব । ওই কিসযট়া ি়াসন জসযে়াি বযে  ত হসব? 
  
েমে  বিসত প়ািসব়া ন়া। তসব কতসি়া ম  কচ়াে হসি। 
  
 কি়ান, আি়াি িসন হসে েব  থ়া তুমি আি়ায খুসি বসি়ামন, জসযে়া কত়াি়াি পমিমচত? 
  
ন়া ওস  এস ব়াসিই মচনত়াি ন়া। আি়াি িসন হসে কত়াি়াস  খুসি বি়া েি ়াি ওখ়াসন 
ক ন মেসযমেি়াি। 
  
ওখ়াসন ি়াসন– ক ়াথ়ায? 
  
উডমিফ  িসন্স। 
  
 উডমিফ  িন্স।–মচমন্তত িসন কপ়ায়াসি়া বিসি়া, এখন কেখ়াসন 
  
এখ়াসন এ  ব়ান্ধবীি েসে আমি থ়াম । জুমডথ ব়াটি়াি ওি ন়াি। মবধব়া। এ ব়াি 
কহসিমনসত জ়াহ়াসজ  সি কব়ে়াসত মেসযমেি়াি, কেই জ়াহ়াসজ জুমডথও মেসি়া। কেখ়াসনই 
আি়াসেি পমিচয আি বনু্ধত্ব। ওি এ  কিসয আসে ন়াি মিি়ান্দ়া। বযে ব়াি ম  কতসি়া। 
জুমডসথি আিিসর্ই এই হয়ািুইন প়ামটিসত মেসযমেি়াি। েমতয বিসত ম  প়ামটিট়া েম্পস ি 
আি়াি িসন য্সথি আগ্রহ কজসেমেি। ত়াই বুমে! কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আে়া, িসন  সি 
কেসখ়াত উমন বসিমেসিন ম ন়া প়ামটিসত খুন হসযসে, এই ধিসনি ক ়াসন়া পমিমস্থমত ততমি 
 িসত। 
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ত়াে়া়ে়া প়ামটিসত ম  এিন ক ়াসন়া কি়া  মেি কয্ কত়াি়াি পমিচয জ়ানসত়া? 
  
হয়াুঁ, মেি। কে়াটসেি িসধয ক  এ জন আি়াি কিখ়া বই েম্পস ি িন্তবয  িমেি আি 
বিমেি খুন জখি ওসেি ভ়াসি়া ি়াসে। 
  
আি়াস  ম ন্তু এেব  থ়া এখনও বসি়ামন। 
  
কেখ, প্রথসি বয়াপ়ািট়া মনসয আমি ি়াথ়া খ়াি়াইমন, অল্পবযেী কেসিসিসযি়া কত়া ি়াসে 
ি়াসে  ত প্রশ্নই  সি, কে েব মনসয ি়াথ়া  ়াি়াসি চসি ন়া। 
  
আে়া ত সি়াি কেস়ে কয্ৌবসন পস়েসে এিন ক ়াসন়া কেসি ওখ়াসন মেি? েুজন। বযে 
হসব কষ়াি কথস  আে়াি। 
  
আি়াি ধ়াির়্া ওসেি েুজসনি িসধয ক উ  িসত প়াসি। কপ়ায়াসি়া বিি পুমিসেি ধ়াির়্া 
ম  ত়াই? 
  
ম েু প্র ়াি ন়া  িসিও ওসেি  থ়াব়াতি়া আি আচির্ কেসখ ত়াই িসন হসযসে। 
  
 জসযে়া কেখসত ম  খুব আ ষির্ীয মেি? 
  
ন়া, কতিন ম েু নয। তসব কিসযট়াস  আি়াি খুব ভ়াসি়া বসি িসন হযমন। আেসি 
বযেট়া খ়াি়াপ বুেসি ন়া? শুনসত খ়াি়াপ ি়ােসিও  থ়াগুসি়া েমতয। 
  
আে়া কেই েিয প়ামটিসত  সত়া কি়া  উপমস্থত মেি? 
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প়াুঁচ েজন িমহি়া,  সয জন ি়া, এ জন সু্কি মিক্ষমযত্রী, এ জন ড়াক্ত়াসিি স্ত্রী ম ম্ব়া 
কব়ান কষ়াি কথস  আে়াসি়া বেি বযেী েুমট কেসি, পসনি বেসিি এ ট়া কিসয আি েু-
মতনসট এে়াসি়া বেসিি কিসয এই প়ামটিসত উপমস্থত মেি। েব মিমিসয  ুম়ে পুঁমচি ম ম্ব়া 
মত্রিজন। 
  
এস  অপিস  মচনসত়া।  ়াসজি কি়াস ি জনয  ়াজ কফসি ি়াখ়া হসব ন়া এই মেদ্ধ়ান্ত 
মনসয আিি়াই  িগুসি়া পমিষ্ক়াি  সি কফসিমেি়াি, কেই েিসয আিি়া ি়াইসেিীি  সি 
িৃত জসযে়াস  আমবষ্ক়াি  মি। েসে ত়াি বি়া  থ়াগুসি়া আি়াি িসন পস়ে য়্ায। 
  
ম   থ়া– ম   থ়া বসিমেসি়া? 
  
বসিমেি, আমি এ ট়া খুন হসত কেসখমে মিসেে অমিভ়াি েিস্ত  টন়া খুসি বিসি়া, 
ম ন্তু ক উ ওি  থ়া মবশ্ব়াে ন়া  সি কহসে উম়েসয মেমেি বসি খুব কিসে মেসযমেি। 
  
কিসযমট মবস্ত়ামিত ভ়াসব ম েু বসিমন! কয্িন ক ়াসন়া ন়াি? 
  
ন়া। জসযে়াস  য্খন মবস্ত়ামিতভ়াসব বিব়াি জনয েব়াই পী়ে়াপীম়ে  িসত ি়ােসি়া ও 
বসিমেি, অসন মেন আসেি  টন়া কত়া আি়াি ম েু িসন কনই। তসব কবি  সয  বেি 
আসেি  টন়া। 
  
এ ট়া বয়াপ়াি ভ়াবব়াি আসে-কপ়ায়াসি়া বিসি়া, এখন মনশ্চয ওি কব়াে়াি িসত়া বযে 
হসযমেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যালইুন পার্টি । আগাথা র্ির্ি । এরকুল পপাযাররা সমগ্র 

18 

www.bengaliebook.com                                  সূর্িপত্র 
 

 

মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, এ জন ওস  প্রশ্ন  সিমেসি়া, ক ন তুমি পুমিসে খবি মেসি 
ন়া? 
  
উত্তসি কিসযট়া ম  বিি? 
  
 বিি, তখন আি়াি িসনই হযমন কয্ ওট়া খুন। 
  
কপ়ায়াসি়া নস়েচস়ে বেসি়া ত়ািপি বিসি়া, চিৎ ়াি উত্তি মেসযসে কত়া! 
  
কিসযট়াস  েব়াই মিসি ে়াট্ট়া  িমেি বসিই কব়াধহয মবিক্ত হসয এ ধিসনি উত্তি 
মেসযমেি। ম ন্তু ক উ ওি  থ়া মবশ্ব়াে  সিমন। তসব িৃতসেহ আমবষ্ক়াি  িব়াি পি 
আি়াি িসন হসি়া, ও েমতয  থ়া বিসিও বিসত প়াসি। ত়ািপি কত়াি়াি  থ়া িসন 
প়েসি়া। 
  
ম েুক্ষর্ ক উ ক ়াসন়া  থ়া বিসি়া ন়া। ত়ািপি নস়েচস়ে বসে প্রথি মনিবত়া ভে 
 িসি়া কপ়ায়াসি়া, কত়াি়াস  এ ট়া গুরুত্বপূর্ি প্রশ্ন  িসব়া। কভসব মচসন্ত উত্তি কেসব। 
আে়া কিসযট়া ম  েমতয ক ়াসন়া খুন হসত কেসখমেি বসি কত়াি়াি িসন হয? 
  
েমতয  সি বি়া  মেন, তসব আি়াি িন বিসে কিসযট়া হযসত়া েমতযই খুন হসত 
কেসখমেসি়া। এি কথস   সয ট়া মেদ্ধ়াসন্ত আে়া য়্ায। প়ামটিসত উপমস্থত মনিমিতসেি 
িসধয মনশ্চযই এিন এ জন মেি কয্ এই খুনট়া  সিসে আি এই খুনী জসযে়াস  
আসেই বিসত শুসনসে অতীসতি খুসনি  থ়া। 
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জসযে়াস  কয্ খুন  সিসে, ি়াথ়াট়া জসিি িসধয কচসপ ধসি ি়াখ়াি িসত়া িমক্ত ত়াি 
মেি। খুনট়া  ি়া হসযসে কচ়াসখি মনসিসষ। খুন হসত কেখ়াি  থ়া শুসন খুনী ভয 
কপসযমেি ত়াই েুসয়্াে প়াওয়াি েসে েসে  ়াজট়া কেসি কফসিসে। 
  
ত়াি ি়াসন জসযে়া জ়ানব়াি েুসয়্াে প়াযমন কয্, ওস  কয্ খুন  সিসে কে আসেি খুনট়া 
 সিসে ম ন়া।–মিসেে অমিভ়াি বিসি়া ত়াে়া়ে়া ও জ়ানসত়াই ন়া কয্ খুনী  সিি িসধযই 
ওৎ কপসত বসে আসে। 
  
ন়া জ়ানসত়া ন়া। েম্ভবতঃ জসযে়া খুন হসত কেসখমেি, ম ন্তু খুনীি কচহ়াি়া কেখসত 
প়াযমন। আি়াসেি আিও আসে চসি কয্সত হসব। 
  
কত়াি়াি  থ়া বুেসত প়ািমে ন়া। এিনও হসত প়াসি এিন এ জন কি়া  প়ামটিসত 
উপমস্থত মেি কয্ জ়ানসত়া খুনট়া ক   সিসে। হযসত়া খুনীি েসে  মনষ্ঠ এিনও ক উ 
হসত প়াসি। কে মনশ্চযই কভসবমেি কে ে়া়ে়া আি ক উ ম েু জ়াসন ন়া। েহে়া জসযে়া 
িুসখ খুন হসত কেখ়াি  থ়া শুসন… 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, এই িুহূসতি িসন প়েসে ক ন উডমিফ  িন্স ন়ািট়া আি়াি  ়াসে 
এসত়া পমিমচত। 
  
. 
  
 ০৫. 
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আধুমন  পয়াট়াসনিি চিৎ ়াি িংসযি আি েুন্দিভ়াসব ততমি ব়াম়েট়া হসি়া প়াইন কক্রি। 
এি ুি কপ়ায়াসি়া ব়াম়েি কেসটি মেস  ত়া ়াসি়া। ব়াম়েট়া এ ট়া প়াহ়া়েী মটি়াি ওপি 
ততমি। ব়াম়েট়া ম সি ি়াে়াসন়া হসযসে প়াইন ে়াে। ে়ািসন এ ট়া কে়াসট়া ফুি ব়াে়ান, 
এ জন বযস্ক কি়া  ফুিে়াসে জি মেসে। 
  
েুপ়ামিসন্টসন্ট কস্পনে আগুন্তুস ি মেস  ত়াম সযই মচনসত প়ািসি়া, এি ুি কপ়ায়াসি়া ন়া? 
  
চিৎ ়াি! কপ়ায়াসি়া বিসি়া, তুমি কয্ মচনসত কপসিসে়া এসতই আমি েন্তুি। 
  
কহিসন্তি কি়াে েিিি  িসে ে়ািসনি ব়াি়ান্দ়ায। এ ট়া কে়াি কটমবি ম সি  সয ট়া 
কচয়াি প়াত়া আসে। ওি়া িুসখ়ািুমখ বেসি়া। কস্পনে বিসি়া কে ত়াি কব়ান এিসস্পথস  
মনসয এখ়াসন থ়াস । 
  
ব়াম়েি কভতসি চসি কেসি়া কস্পনে ত়ািপি ম েু েিয পসি মবয়াি হ়াসত মফসি এসি়া। 
গ্ল়াে েুসট়া কটমবসিি উপি কিসখ এ ট়া কচয়াি কটসন মনসয বেসি়া। ত়ািপি বিিি, 
এব়াি বি আি়াস  স্মির্  সিে ক ন? ক ়াসন়া খুসনি বয়াপ়াসি ম ?.িসন হসে জসি 
ি়াথ়া গুুঁসজ ধি়া কিসযট়াস  খুন  ি়াি ক সেি বয়াপ়াসি এসেে? 
  
মে  ধসিে। 
  
কেখ খুসনি বয়াপ়াসি ক ়াসন়া ে়াহ়ায্য আি  িসত প়ািসব়া ন়া। আজ ়াি পুমিসেি েসে 
কতিন ক ়াসন়া কয়্াে়াসয়্াে কনই। 
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কেখ কয্ এ ব়াি পুমিসে ন়াি কিখ়ায কে মচি ়াি পুমিসেই থ়াস । 
  
ত়া আি়াস  ম   িসত হসব? 
  
তুমি িুসখ িুসখ েব শুসনে… কপ়ায়াসি়া বিি, এই  ়াজ  সি এিন বনু্ধ কত়াি়াি আসে। 
এই খুসনি বয়াপ়াসি পুমিে ম  ভ়াবসে ব়া  ়াস  েসন্দহ  িসে কত়াি়াি পসক্ষ জ়ান়া 
েম্ভব। 
  
কস্পনে মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া আে়া এি িসধয তুমি মনসজস  জ়ে়াসি ম   সি? এখ়াসন কত়া 
তুমি থ়া  ন়া? 
  
মনসজস  জম়েসযমে এ  ব়ান্ধবীি অনুসি়াসধ। মিসেে অমিভ়াি। 
  
আমিয়াসে এখ়াসন থ়াস ? 
  
ন়া এখ়াসন থ়াস  ন়া।  মেসনি জনয ওি ব়ান্ধবী মিসেে ব়াটি়াসিি  ়াসে উসেসে। 
মিসেে অমিভ়াি িডসন আি়াি  ়াসে মেসযমেি। ভীষর্  ়াবস়ে কেসে। এ বয়াপ়াসি আি়াি 
ে়াহ়ায্য কচসযসে। 
  
ে়াি়ানয এ  মচিসত হ়ামে েুপ়ামিসন্টসন্ট কস্পনসেি েুসে়াুঁসটি ফ়াুঁস  কজসে উসে মিমিসয 
কেি। কে বিসি়া, কেই এ ই  টন়াি পুনি়াবৃমত্ত, কত়াি়াি  ়াসেও আমি এ ই আমজি 
মনসয  তব়াি কেমে। কপ়ায়াসি়া বিসি়া, এব়াি বযমতক্রি  সটসে, আমি এসেমে কত়াি়াি 
 ়াসে। আে়া এখ়ান ়াি আসজব়াসজ কি়া   ়াি়া মনশ্চযই জ়ান়া? 
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জ়ামন তবম । আমি এখ়াসন ি়াত্র  সয  বেি হসি়া আমে। বেব়াে  িসত এসে ি়ানুষ 
এইেবই কত়া আসে কেসখ। 
  
এই খুসনি বয়াপ়াসি েসন্দহ  ি়া কয্সত প়াসি এিন কি়া স  কত়াি়াি জ়ান়া আসে? 
  
েুসট়া কেসি কত়া প়ামটিসতই মেি, মনস ়াি়াে ি য়ািে়াি, েুেিিন, বযে হসব েসতি আে়াি। 
আি এ জন কডেি বযে হসব কষ়াি। এই বযসে এধিসনি অপি়াধ  ি়া এিন ম েু 
অেম্ভব নয। ত়াে়া়ে়া ব়াইসি কথস  ক ়াসন়া কি়া  কপেসনি েিজ়া মেসয ঢুস  খুন  সি 
কয্সত প়াসি। কি়ান, িৃতুযি  সয   ন্ট়া আসে জসযে়া এ ট়া  থ়া খুব কজ়াি মেসয 
বসিমেি–কপ়ায়াসি়া বিি ম   থ়া? 
  
মিসেে অমিভ়াি ত়াস  কয্ েল্প শুমনসযমেি কপ়ায়াসি়া হুবহু ত়াই কি়ান়াসি়া কস্পনেস । 
কে আসি়া বিসি়া, কিসযট়া খুন হসত কেখ়াি  থ়া বিসি়া আি ত়াি  সয  ন্ট়া পসি কে 
মনসজই খুন হসয কেি। এি কথস  এ ট়া ধ়াির়্াই হয কয্ কিসযট়াি  থ়া েমতয হসিও 
হসত প়াসি। য্মে ত়াই হয ত়াহসি বুেসত হসব খুনী েুেিসযি অপচয  সিমন। 
  
মে  ত়াই। কস্পনে বিি, কিসযট়া য্খন খুন হসত কেখ়াি  থ়া বসিসে তখন মে  
 তজন কেখ়াসন উপমস্থত মেি? 
  
কচ়াে ম  পসনি জন। প়াুঁচ েজন মিশু, প়াুঁচ েজন ম সি়াি ম সি়ািী তসব মে  তসথযি 
জনয কত়াি়াি ওপি মনভিি  িসত হসব আি়ায। 
  
এট়া কতিন  মেন  ়াজ হসব ন়া। কস্পনে বিি, তসব একু্ষমন বি়া েম্ভব হসব ন়া। 
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প়ামটিসত য়্াি়া উপমস্থত মেি ত়াসেি এ ট়া ন়াসিি মিি আি়াি  ়াসে আসে। 
  
ওসেি িসধয য়্াি়া এ  ়াজ  িসত প়াসি ত়াসেি এ ট়া মিি মেসত প়ািসব? 
  
 কে  ়াজট়া একু্ষমন  ি়া েম্ভব হসব ন়া। 
  
 কপ়ায়াসি়া বিসি়া, তুমি আি়ায এখ়ান ়াি ব়ামেন্দ়াসেি েম্পস ি ম েু খবি ে়াও। 
এখ়ান ়াি কি়া জন কত়াি়াি পমিমচত। 
  
কস্পনে বিসি়া,–য্থ়ােম্ভব কচি়া  িসব়া। এ বয়াপ়াসি আি়াি কব়ান এিসস্পসথি ে়াহ়ায্য 
মনসত হসব। এখ়াসন এিন ক ়াসন়া কি়া  কনই য়্াি েম্পস ি ও জ়াসন ন়া। 
  
. 
  
০৬. 
  
কপ়ায়াসি়াি ক ়াসন়া েসন্দহ িইসি়া ন়া কয্, প্রসয়াজনীয খবি কে মনশ্চযই প়াসব। ক েট়াসত 
কস্পনেস  উৎে়ামহত  ি়া কেসে। উচ্চপেস্থ মিট়ায়াডি মে-আই-মড অমফে়াি মহে়াসব ত়াি 
খয়ামত স্থ়ানীয পুমিে অমফসে খুব  ি নয। এই মডপ়াটিসিসন্ট ত়াি  সয জন বনু্ধ আসে। 
  
এখন েি মিমনসটি িসধয মে অয়াসপি মিজ ন়াসি ব়াম়েি ে়ািসন মিসেে অমিভ়াসিি েসে 
কেখ়া  িসত হসব। েমতয খুবই ে়ািঞ্জেযপূর্ি ন়াি। এখ়াসন আসপসিি েসে য়্ােুেড আি 
ড়াইনী এবং পুি়াতন গ্র়ািয ে়াথ়া এবং মিশুহতয়া েং মটত হসযমেি। 
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মনসেিি িসত়া কপ়ায়াসি়া এ ট়া পুসি়াসন়া ট়াইসপি ি়াি ইসটি ততমি ব়াম়েি ে়ািসন 
উপমস্থত হসি়া। ব়াম়েট়াস  ম সি আসে কে়াুঁপ জেি। মপেসনি মেস  এ ট়া েুন্দি ব়াে়ান 
আসে। 
  
কেট কেসি কভতসি ঢু সতই েেি েিজ়া খুসি কবমিসয এসি়া মিসেে অমিভ়াি। বিসি়া 
কত়াি়াি অসপক্ষ়ায জ়ানি়াি ে়ািসন ে়াুঁম়েসয মেি়াি। য়্াক   ়াি  ়াি েসে কেখ়া  িসি 
আজ পয্িন্ত? 
  
আি়াি বনু্ধ েুপ়ামিসন্টসন্ট কস্পনে এি েসে। 
  
এই ক ে েম্পস ি ওি িত়ািত ম ? কত়ািি়া েুজসন মিসি ম   িসব মে   সিে? 
  
তুমি এসত়া বযস্ত হসয়া ন়া। আি়াি কপ্র়াগ্র়াি ততমি  সি কফসিমে। প্রথসি আি়াি বনু্ধি 
েসে আসি়াচন়া  সি কফসিমে। ত়াস  বসিমে ম েু খবি কয়্াে়া়ে  সি মেসত। িয়াড়াি 
এিপি কত়াি়াস  েসে মনসয অ ুস্থি পমিেিিন  িসত য়্াব। 
  
মিসেে অমিভ়াি  ়া়ে মফমিসয ব়াম়েট়াি মেস  ত়া ়াি, ত়ািপি কে বিসি়া, আে়া এই 
ব়াম়েট়া কেসখ ম  িসন হসে এখ়াসন ক ়াসন়া খুন হসত প়াসি? 
  
ন়া।–কপ়ায়াসি়া বিসি়া ব়াম়েট়া কেসখ কতিন িসন হয ন়া। অ ুস্থি কেখ়াি পি আমি িৃত 
কিসযমটি ি়াসযি েসে কেখ়া  িসব়া। আজ মবস সি এ েিয কস্পনসেি েসে য়্াব 
স্থ়ানীয ইনেসপক্টসিি ে়াসথ  থ়া বিসত। স্থ়ানীয ড়াক্ত়াসিি েসে  থ়া বিসত চ়াই। 
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ত়ািপি  থ়া বিসব়া সু্কসিি কহড মিসেসেি েসে, েন্ধয়া েট়াি েিয বনু্ধ কস্পনে আি 
ত়াি কব়াসনি েসে এ টু বেসব়া ম েু আসি়াচন়া  ি়াি জসনয। 
  
কত়াি়াি  থ়াব়াতি়া শুসন িসন হসে তুমি এ মট  মম্পউট়াি। 
  
হয়াুঁ আমি  মম্পউট়াসিি িত  ়াজই  সি থ়াম –কপ়ায়াসি়া বিসি়া, অনয কি়া  খবি ভসি 
কেয।  মম্পউট়াসি ক ়াসন়া ভুি হওয়াি েম্ভ়াবন়া কনই। 
  
মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, কভতসি চি মিসেে কেস ি েসে কেখ়া  ি। 
  
মিসেে কেস ি কেখব়াি িসত়া কচহ়াি়া বসট। কপ়ায়াসি়া ভ়াবি। কবি েী ি়ােী এবং 
েুন্দিী। বযে হসব চমিসিি িসত়া। এ ি়াথ়া কে়ান়ািী চুি ধূেিত়াি ে়াি়ানয ে়াপ কচ়াসখ 
পস়ে নীি কচ়াখ েুমট উজ্জ্বি। িমহি়ামট য্খন ক ়াসন়া প়ামটিি ে়ামযত্ব কনয তখন ত়া েফি 
হসবই। 
  
অয়াসপি মিজ ব়াম়েি কভতিট়া পমিষ্ক়াি পমিেন্ন এবং েুন্দি ভ়াসব ে়াজ়াসন়া। িূিযব়ান 
কিহেমন  ়াসেি ততমি আেব়াব পত্র। জ়ান়াি়া েিজ়াি পেি়াি  ়াপ়ে এবং মবে়ান়া ব়া 
অনয়ানয মজমনসেি ঢ়া ়া কেখসত চিৎ ়াি ম ন্তু খুব কয্ িূিযব়ান ত়া নয। 
  
মিসেে অমিভ়াি আি কপ়ায়াসি়াস  অভযথিন়া জ়ান়াসি়া মিসেে কে ।  ুসিি কচহ়াি়ায ত়াি 
িসনি  থ়া কব়াে়া য়্ায ন়া। এ ট়া েুঃখসব়াধ ত়াস  েবেিয ম সি আসে। 
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িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া চিৎ ়াি েুসিি়া েি়ায মিসেে কে  বিসি়া, আপমন  ি  সি আি়াি 
 ়াসেই এসেসেন বসি আমি খুমি হসযমে। মিসেে অমিভ়াসিি  ়াসে শুসনমে, আপমন 
আি়াসেি ে়াহ়ায্য  িসত ি়াজী হসযসেন খুসনি বয়াপ়াসি। 
  
মনমশ্চন্ত থ়া ুন ি়াে়াি, আি়াি ক্ষিত়া িসত়া আমি ে়াহ়ায্য  িসব়া তসব ক েট়া েহজ 
বসি িসন হয ন়া। 
  
মিসেে কে  বিসি়া, আি়াি ধ়াির়্া ি়ানমে  কি়ােগ্রস্ত ক ়াসন়া বযমক্ত ে সিি অিসক্ষয 
ব়াম়েি কভতসি ঢুস  পস়েমেি, কেই কি়া ই কিসযট়াস  প্রসি়াভন কেমখসয মনসয মেসয 
হতয়া  সিসে। আপমন য়্া  ল্পন়াও  িসত প়ািসবন ন়া কতিন  টন়া  সট কেসে। 
  
অ ুস্থিট়া আি়ায কেখ়াসবন? 
  
মনশ্চযই। মিসেে কে  উসে ে়াুঁ়ে়াসি়া। কে বিসি়া, পুমিসেি ধ়াির়্া য্খন স্ন্য়াপে়ােন 
অনুষ্ঠ়ান চিমেি তখনই  ়াজট়া চুম সয কফি়া হসযসে। অনুষ্ঠ়ানট়া চিমেি ড়াইমনংরুসি। 
  
হি ি কপমিসয এ ট়া বন্ধ েিজ়া খুসি কফিসি়া। প্রথসিই নজি প়েসি়া ব়ে ড়াইমনং 
কটমবি আি কভিসভসটি কি়াট়া পেি়া। অনুষ্ঠ়ান চি়াি েিয  ি অন্ধ ়াি মেি। 
  
এব়াি হসিি ওপ়াসি এ ট়া বন্ধ েিজ়া কখ়াি়া হসি়া। এ ট়া কে়াট  ি নজসি প়েসি়া। 
কভতসি িসযসে  সয ট়া আিিসচয়াি, কখি়াধুি়াি েিঞ্জ়াি আি বইসযি ত়া । এ ট়া 
ি়াইসেিী। মিসেে কে  কয্ন ে়াি়ানয ক ুঁসপ উসে বিসি়া, ে়ািি়াট়া মেি এখ়াসন অবিয 
এ ট়া প্ল়ােমট  মিসটি উপি– আমি কয্সত প়ািসব়া ন়া, েৃিযট়া কয্ন আি়াি কচ়াসখি 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যালইুন পার্টি । আগাথা র্ির্ি । এরকুল পপাযাররা সমগ্র 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূর্িপত্র 
 

 

ে়ািসন কভসে ওসে। এখন অবিয কভতসি কেখ়াি িত ম েুই কনই। ে়ািি়ায জি মেি-
মিসেে কে  বিসি়া, প্ল়ামি  মিসটি উপি জি থ়া ়াি  থ়া। কিসযট়াি ি়াথ়া য্মে জসি 
কচসপ ধি়া হসয থ়াস  ত়াহসি প্রচুি জি উপসচ মনসচ প়ে়াি  থ়া। 
  
ত়া মে  আসপসিি কখি়া তখন চিমেি। এ ব়াি ন়া েুব়াি ে়ািি়ায কঢসি ভমতি  িসত 
হসযমেি। 
  
ত়াহসি কয্ বযমক্ত খুন  সিসে ত়ািও কপ়াি়া  মভসজ য়্াওয়াি  থ়া। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, কিসযট়াই এ ি়াত্র েূত্র। আি়া  িমে কিসযট়া েম্পস ি য়্া জ়াসনন 
আি়ায বিসবন। ত়াি়া আব়াি েমযংরুসি মফসি এসি়া। 
  
মিসেে কে  বিসি়া, আমি বুেসত প়ািমে ন়া আি়াি  ়াসে ম  শুনসত চ়াইসেন, েব ম েু 
পুমিসেি  ়াসে ম ম্ব়া জসযে়াি ি়াসযি  ়াসে জ়ানসত প়াসিন। 
  
ম ন্তু আমি জ়ানসত চ়াই এিন মজমনে য়্া েন্ত়ান খুন হওয়া ক ়াসন়া ি়াসযি  ়াে কথস  
জ়ান়া য়্াসব ন়া। ি়ানুসষি প্র ৃমত েম্পস ি য়্াি ধয়ান ধ়াির়্া আসে এিন এ জন কি়াস ি 
 ়াসে আমি স্পি এবং পক্ষপ়াতহীন িত়ািত জ়ানসত চ়াই। 
  
শুসনমে জসযে়া বসিমেি কে এ ট়া খুন হসত কেসখসে।  থ়াট়াি ক ়াসন়া গুরুত্ব কেনমন? 
  
ন়া মেইমন। এ ট়া ব়াসজ বয়াপ়াি। এ  িুহূসতিি জনযও মবশ্ব়াে  িসত ইে়া হয ন়া। 
জসযে়াি ি়া বসিসেন ত়া কব়া ়ামি ে়া়ে়া আি ম েু নয। 
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আে়া উপমস্থত অনয়ানয কেসিসিসযি়া ম  ওি  থ়া মবশ্ব়াে  সিমেি? 
  
উপহ়াে  সিমেি এই জনযই কত়া কিসে মেসযমেি। 
  
 আে়া চমি ি়াে়াি, আি়াি প্রসশ্নি কয্টু ু উত্তি মেসযসেন ত়াি জনয ধনযব়াে। 
  
জসযে়া ম  কয্ এ ট়া ব়াসজ  থ়া বসি কে়াট়া বয়াপ়ািট়া ক ়াি়াসি়া  সি কিসখ কেসি়া। 
মিসেে কে  মব়ে মব়ে  িসি়া। আে়া উডমিফ  িসন্স আসে  খনও ক উ খুন হসযসে? 
  
িসন  িসত প়ািমে ন়া। 
  
এিন ক ়াসন়া খুন হসযসে য়্া এ ট়া কতসি়া বেসিি কিসযি পসক্ষসেখ়া েম্ভব? 
  
ন়া হযমন। আমি আব়াি বিমে িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া, মনসজস  এ জন মবখয়াত ি়ানুসষি  ়াসে 
জ়ামহি  িব়াি জনয  থ়াগুসি়া বসিমেসি়া। মিসেে অমিভ়াসিি মেস  মিসেে কে  
ত়া ়াসি়া। 
  
আেসি েব কে়াষ আি়ািই–মিসেে অমিভ়াি বিসি়া প়ামটিসত য়্াওয়া আি়াি উমচত হযমন। 
ন়া, ভ়াই ন়া আমি কেই অসথি বমিমন। মিসেে অমিভ়াসিি েসে ব়াম়েি ব়াইসি এসে 
কপ়ায়াসি়া েী িশ্ব়াে কফিসি়া। ত়ািপি হ়াুঁটসত হ়াুঁটসত বিি, খুন হওয়াি পসক্ষ জসযে়া 
কি়াসটই উপযু্ক্ত নয। ক উ মিসেে কে স  খুন  সি কয্সত প়াসি এিন পমিসবি 
এখ়াসন কনই। 
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কয্ ভদ্রিমহি়াি েসে কেখ়া  িসত য়্ামে, জসযে়াি ি়াসযি  থ়া বিমে উমন ি়ানুষ মহে়াসব 
ক িন? 
  
চিৎ ়াি িমহি়া, তসব এ টু কব়া ়া ধিসনি ওি জনয েুঃখ হয। েবসচসয েুঃসখি  থ়া 
হসি়া ওি কিসযি খুন হওয়াস  েব়াই িসন  িসে কয্ৌন অপি়াধ। 
  
ধষিসর্ি ক ়াসন়া প্রি়ার্ প়াওয়া ন়া কেসিও স্থ়ানীয কি়া জন ত়াই ভ়াবসে। মিসেে 
অমিভ়াি বিসি়া, আে়া আি়াি ব়ান্ধবী জুমডথ ব়াটি়াি য্মে কত়াি়ায মিসেে কিনল্ড এি 
 ়াসে মনসয য়্ায ক িন হসব? মিসেে কিনল্ড এ  ও খুব ভ়াসি়া  সি জ়াসন আমি কত়া 
নতুন এসেমে। 
  
পমি ল্পন়া িসত়া  ়াজ  িসব়া আিি়া। 
  
. 
  
০৭. 
  
মিসেে কেস ি মে  মবপিীত হসি়া মিসেে কিনল্ড এি চমিত্র। কেসখ িসন হয ন়া িসন 
ক ়াসন়া েি চ়াতুিী আসে। পিসন  ়াসি়া কপ়াি়া । কচ়াসখ জি। 
  
মিসেে কিনল্ডে মিসেে অমিভ়ািস  বিসি়া, আপন়াি অেীি  রুর়্া আি়াসেি ে়াহ়ায্য 
 ি়াি জনয আপন়াি বনু্ধস  কডস  এসনসেন, উমন য্মে ে়াহ়ায্য  িসত প়াসিন ত়াহসি 
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মচি ৃতজ্ঞ থ়া ব। ম   সি কয্ এই বযসেি এ ট়া কিসযস  খুন  িসত প়ািসি়া। য্মে 
কিসযট়া চীৎ ়াি  িসত প়ািসত়া–ম ন্তু ত়াস  কত়া জসিি িসধয কচসপ ধি়া হসযমেি। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আপন়াস   ি কেওয়া আি়াি উসেিয নয, আমি ক বি আপন়াি  ়াসে 
 সয ট়া প্রসশ্নি উত্তি জ়ানসত এসেমে। য়্াসত আপন়াি কিসযি খুনীস  ধিসত অেুমবধ়া 
ন়া হয। আে়া ক  খুন  িসত প়াসি বসি আপন়াি েসন্দহ হয? 
  
ম   সি বিব বিুন? ভ়াবসতই প়ািমে ন়া, এ ধিসনি কন়া  এখ়াসন ব়াে  সি। এই 
জ়াযে়াট়া খুব ভ়াসি়া, আিও ভ়াসি়া এখ়ান ়াি কি়া জন। আি়াি ধ়াির়্া উসত্তজ  ওষুধ 
কখসয ক ়াসন়া কি়া  জ়ান়াি়া মেসয মভতসি ঢুস মেি। 
  
আপন়াি ম  মস্থি মবশ্ব়াে কয্ খুনী এ জন পুরুষ? 
  
ক ়াসন়া কিসযসি়াস ি পসক্ষ এ  ়াজ  ি়া েম্ভব? 
  
 কিসযসি়াস িও ে়াসয য্সথি িমক্ত থ়া সত প়াসি। 
  
আপমন ম  বিসত চ়াইসেন বুসেমে ম ন্তু এ জন কিসযসি়াস ি পসক্ষ এধিসনি  ়াজ… 
জসযে়া কয্ এস ব়াসিই মিশু–ি়াত্র কতি বেসিি কিসয মেি িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। 
  
আে়া এ ট়া প্রশ্ন  িসব়া, আপন়াি কিসয প়ামটিসত এ ট়া িন্তবয  সিমেসি়া, ও এ ট়া 
খুন হসত কেসখসে। আি়াি ধ়াির়্া আপমন তখন ওখ়াসন উপমস্থত মেসিন ন়া। 
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আি়াি মতন কেসিসিসযস  ে়া়েী  সি কপৌঁসে মেসয ব়াম়ে মফসি য়্াই, ত়ািপি ত়াসেি 
মনসয আেসত মেসযমেি়াি। এ থ়া ক উ মবশ্ব়াে  সিসে বসি আি়াি িসন হযমন। মিসেে 
কিনল্ড বিসি়া, মিসথয  থ়া বি়া জসযে়াি স্বভ়াব। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া িসন  িব়াি কচি়া  রুন, মতন েি়াহ আসে ম ম্ব়া মতনবেি আসে 
হযত বসিমেি, জসযে়া বসিমেসি়া, কেই েিয কে কবি ব়ে। উসত্তজন়ািূি  ক ়াসন়া 
 টন়া ম   সটমেসি়া এখ়াসন। 
  
ন়া িসন প়েসে ন়া। 
  
আে়া আপন়াি আি েুজন কেসিসিসয কত়া প়ামটিসত উপমস্থত মেি ওসেি েসে  থ়া 
বিসত প়ামি? 
  
মনশ্চযই। 
  
 কপ়ায়াসি়া মিওসপ়াল্ড এি েসে  থ়া বসি কতিন ম েু ম ন়াি়া কপসি়া ন়া। 
  
এব়াসি ত়াি়া এসি়া উপি তি়াি এয়ান়াি  ়াসে। এয়ান়াস  বযসেি তুিন়ায এ টু বস়ে়া 
কেখ়ায। 
  
 এয়ান এি েসে  থ়া বসি জ়ান়া কেসি়া মনসজস  জ়ামহি  ি়া জসযে়াি এ ট়া স্বভ়াব 
মেি। ক উ জসযে়াস  খুন  িসত প়াসি এ থ়া ভ়াব়াই য়্ায ন়া। েুসয়্াে েন্ধ়ানী ে়া়ে়া এ 
 ়াজ আি ক উ  সিমন। 
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এয়ান়া আসি়া এ মট  থ়া জ়ান়াসি়া কয্ জসযে়া মেি ভীষর্ ভ়াসব মিসথযব়ােী। 
  
 ি কথস  কবমিসয এসে মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, আিি়া ম  ম েুট়া এসে়াসত কপসিমে? 
  
এ টুও নয–এি ুি কপ়ায়াসি়া মচমন্তত িসন বিসি়া, ক েট়া খুব ইন্ট়াসিমিং। 
  
 মিসেে অমিভ়াি এিন ভ়াসব কচ়াখ তুসি ত়া ়াসি়া কয্ন কে ত়াি িসতি েসে এ ব়াসিই 
এ িত হসত প়ািসে ন়া। 
  
. 
  
০৮. 
  
 ম়েসত এখন েট়া ব়াসজ। প়াইন কক্রসি বসে এি ুি কপ়ায়াসি়া এ  টু সি়া েসেজ 
িুসখ পুসি এ  কঢ়া  চ়া প়ান  িসি়া। ত়ািপি ে়ািসন বে়া মিসেে এিসস্পথ িয়াস ি 
মেস  ত়া ়াসি়া। মিসেে িয়াস ি িুখ কিেহীন এবং িম্ব়াসট ম ন্তু কচ়াখ তীক্ষ্ণ বেসিজ়াজী 
স্ত্রীসি়া  বসিই িসন হয। কি়াে়াসট কচহ়াি়া। 
  
জসযে়া কিনল্ড ম  প্র ৃমতি কিসয মেি ত়াি উপি অসন  ম েু মনভিি  িসে–েু কচ়াসখ 
প্রশ্ন মনসয কস্পনে়াি মেস  ত়া ়াসি়া কপ়ায়াসি়া, এমে ট়া আি়ায মবভ্র়ান্ত  সি তুসিসে। 
কপ়ায়াসি়া িয়াস ি মেস  ত়া ়াসি়া। িমহি়াি কচ়াসখি েৃমি তীক্ষ্ণ হসয উসেসে। 
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এিসস্পথ বিসি়া, আি়াি িসত কিসযট়া মেি প্র ৃত মিসথযব়ােী, চিৎ ়ািভ়াসব গুমেসয 
ব়ামনসয েল্প বিসত়া। কি়াস ি েৃমি আ ষির্  িসতও মেি ওস্ত়াে। আমি ক ়াসন়ামেন 
কিসযট়াস  মবশ্ব়াে  মিমন। 
  
আে়া জসযে়া  ়াস  খুন হসত কেখসত প়াসি?– কপ়ায়াসি়া মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া। 
  
 ়াউস  ন়া– এিসস্পথ ত়া়ে়াত়াম়ে জব়াব মেি। 
  
এখ়াসন মনশ্চযই েত মতনবেসি  ়াসি়া িৃতুয হসযসে? অস্ব়াভ়ামব  আি অনমভসপ্রত িৃতুয 
 ়াসি়া হসয থ়া সি ত়াসেি এ ট়া ত়ামি ়া কপসি েুমবধ়া হসত়া। 
  
হ়া ি়াসন–এিসস্পথ ইতস্ততঃ  িসি়া। 
  
কস্পনে এ ট়া  ়ােজ কপ়ায়াসি়াি মেস  এমেসয মেসি়া, এসেি মজজ্ঞ়াে়াব়াে  িসত 
কত়াি়াি েুমবধ়া হসব। 
  
এসেি েসন্দহজন  ভ়াসব িৃতুয হসযসে? 
  
ওই ি িই বিসত প়াসি়া। 
  
 কিখ়া ন়ািগুসি়া কপ়ায়াসি়া কচুঁমচসয প়েসত ি়ােসি়া–মিসেে কিওসযমিন মস্মথ  ়াসিি়াট 
কবনমফল্ড, কজসনট কহ়ায়াইট, কিেমি কফমিয়াি হে়াৎ কথসি মেসয মিসেে কিওসযমিন 
মস্মসথি ন়াি পুনি়াবৃমত্ত  িসি়া। 
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েসন্দহজন  িৃতুয হসযসে বসি ধি়া কয্সত প়াসি–মিসেে িয়া স  বিি ম  কয্ন  সটমেি 
শুসনমে। ত়াি  থ়াি কিসষ য়্াত্র়া  থ়াট়া উচ্চ়াির্  িসত কি়ান়া কেসি়া। 
  
য়্াত্র়া? –কপ়ায়াসি়াস  মবমস্মত কেখ়াসি়া। 
  
এ ি়াসত প়ামিসয কেসি়া। এিসস্পথ বিসি়া আি মফসিসে বসি শুমনমন। মিসেে 
কিওসযমিন মস্মসথি  থ়া বিে? ন়া, ন়া। য়্াত্র়ােসিি কিসযট়াি  থ়া বিমে। ত়াি পসক্ষ 
ওষুসধি েসে ম েু মিমিসয কেওয়াি েুসয়্াে য্সথি মেি। কিষ পয্িন্ত অসন  ট়া ়াি 
ি়ামি  হসযমেি, ম ম্ব়া হওয়াি েম্ভ়াবন়া কেখ়া মেসযমেি। ত়ািপি আি ত়াি  থ়া কি়ান়া 
য়্াযমন। য়্াত্র়া  থ়াট়া কপ়ায়াসি়াি ি়াথ়ায  ুিসে। ক উ মিসেে কিওসযমিন মস্মসথি িৃতুয 
েম্পস ি েসন্দহ প্র ়াি  সিমেি?- কপ়ায়াসি়া মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া। 
  
ন়া, ভদ্রিমহি়া হ়াসটিি অেুসখ ভুেমেসিন, মনযমিত মচম ৎে়াধীন মেসিন। 
  
ম ন্তু েসন্দহজন  ভ়াসব য়্াি়া ি়াি়া কেসে ত়াসেি ন়াসিি ত়ামি ়াি প্রথসিই ওি ন়াি 
ক ন কিসখে বনু্ধ?– কস্পনেস  কপ়ায়াসি়া মজজ্ঞ়াে়া  িি। 
  
বুমেসয বিসি়া কস্পনে, ভদ্রিমহি়া মেসিন ধনী। ত়াি িৃতুয কয্ অপ্রতয়ামিত ত়া নয, তসব 
হে়াৎ হসযসে। মচম ৎে়া  িমেসিন কয্ ড়াক্ত়াি কেই ড়াঃ ফ়াগুিেন খুব অব়া  হসয 
মেসযমেসিন। আি়াি ধ়াির়্া মতমন কভসবমেসিন আসি়া ম েুমেন ভদ্রিমহি়া ব়াুঁচসবন। তসব 
ত়াস  ড়াক্ত়াি য়্া মনসষধ  িসতন মতমন কেইগুসি়াই  িসতন। এেব ত়াি হ়াসটিি পসক্ষ 
ক্ষমত ়াি  মেি। ভদ্রিমহি়া মেসিন জ়াহ়াজ ক ়াম্প়ানীি ি়ামিস ি মবধ্ব়া স্ত্রী। প্রচুি ট়া ়া 
মেসি়া। 
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আে়া এই িৃতুযস  ক ন্দ্র  সি অনুেন্ধ়ান  ি়াি প্রশ্ন ওসেমন? 
  
ন়া, ত়াুঁি িৃতুয হসযমেি স্ব়াভ়ামব  ভ়াসব। 
  
এিসস্পথ বিসি়া, য়্াত্র়ােসিি কিসযট়া ওি িৃতুযি জনয ে়াযী। 
  
ক ন? 
  
  ়াির্ কিসযট়া উইি জ়াি  সিমেসি়া। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আি়াস  এই উইি জ়াসিি বয়াপ়ািট়া খুসি বসি়া। 
  
আসে অসন গুসি়া উইি  সিন। প্রসতয ট়া প্র়ায এ ই ধিসনি। ত়াি কিষ ইে়াপসত্র 
েবম েু য়্াত্র়ােসিি কিসযট়াস  মেসয কেসেন, এিসস্পথ বিি, ত়াি কেব়ায েন্তুি হসয। 
কিসযট়া িধয ইউসি়াসপি ক ়াসন়া কেি কথস  এসেমেি, এ  বেসিি ম েু কবমি েিয 
বৃদ্ধ়াি  ়াসে মেি। আইনমবদ্র়া েি়ােমি উইি জ়াসিি অমভসয়্াে আনসি়া। 
  
েব়াই ধসি মনসি়া কয্ য়্াত্র়ােসিি কিসযট়াই এই উইি জ়াি  সিসে। 
  
 মিসেে মিওসযমিসনি মনসজি উম িি়া এই জ়ামিয়ামত ধসিমেি? 
  
হয়াুঁ, ফুি়াটিন হয়ামিি়ান আি মিডসবট়াি। কিনসচি়াসিি এ ট়া ন়ািী ফ়ািি। ভদ্রিমহি়াি 
আইন েংক্র়ান্ত  ়াজ ত়াি়াই  িত। য়্াত্র়া েসিি কিসযট়াি মবরুসদ্ধ আে়ািসত য়্াসব এই 
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মেদ্ধ়ান্ত কনওয়াি পসিই কে ে়া ঢ়া ়া মেি। েম্ভবত মনসজি কেসিই প়ামিসয য়্ায ম ম্ব়া 
মনসজি পমিচয পমিবতিন  সি মনসজস  কে়াপন  সি আসে। 
  
ম ন্তু প্রসতযস ি ধ়াির়্া মিসেে কিওসযমিন মস্মসথি িৃতুয স্ব়াভ়ামব । 
  
কপ়ায়াসি়া জ়ানসত চ়াইসি়া, ভদ্রিমহি়া ম ি ি েিসয ি়াি়া কেসে ক ়াথ়ায? 
  
মনসজি ব়াম়েসতই ি়াি়া কেসেন। 
  
ম  এ ট়া  ়াসজ এ মেন ব়াে়াসন কেসিন। ত়াস   ন ন শ্ব়াে-প্রশ্ব়াে গ্রহর্  িসত কেখ়া 
কেি, জ়ান়াসিন িিীিট়া খুব ক্ল়ান্ত। ব়াংসি়ায মফসি মেসয শুসয প়েসিন। আি উেসিন 
ন়া। ড়াক্ত়ািী িসত েবই স্ব়াভ়ামব । পস ট কথস  এ ট়া কন়াটবু  কবি  িি কপ়ায়াসি়া। 
এ ট়া প়াত়াি ওপি মেস  কিখ়া আসে য়্াি়া স্ব়াভ়ামব  ভ়াসব ি়াি়া কেসে। তি়ায 
মিখসি়াএ  নম্বি। মিসেে কিওসযমিন েম্পস ি আসি়াচন়া হসি়া। পসিি প়াত়ায 
কস্পনেি ন়ািগুসি়া এস  এস  মিখসি়া। ত়ািপি মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া,  ়াসিি়াট কবনমফল্ড? 
  
কস্পনে েসে েসে উত্তি মেি, কষ়াি বেি বযে। এ ট়া কে়া ়াসন েহ ়ািীি  ়াজ 
 িসত়া। ি়াথ়ায প্রচড আ ়াত  ি়া হসযমেি। ক ়াম্ব়ািী উসডি  ়াসে ি়াস্ত়াি প়াসি 
ফুটপ়াসতি ওপি পস়ে থ়া সত কেখ়া য়্ায। েুজন যু্ব স  েসন্দহ  ি়া হয। ত়াি়া ি়াসে 
ি়াসে কিসযট়াি েসে  ুসি কব়ে়াত। ক ়াসন়া প্রি়ার্ প়াওয়া য়্াযমন। 
  
মপট়াি ে়াডিসনি বযে হসব এ ুি। অল্পবযেী অপি়াধীসেি েসে মিিসত়া, ম ন্তু মনসজস  
ক ়াসন়ামেন ক ়াসন়া ে়াসিি়ায জম়েসয কফসিমন। 
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আি এ জন যু্ব  টি়াে হুড এি বযে এ ুি। এ টু ি়াজু  প্র ৃমতি। এ টু 
কখপ়াসট। ি়ানমে  মব ়ািগ্রস্ত অবস্থ়ায ক ়াসন়া অপি়াধ  সি কফি়া অেম্ভব ম েু মেি ন়া। 
কিসযট়া ত়াস  ন়াচ়াত, মহংে়াি বিবতিী হসয খুন  ি়া অেম্ভব মেি ন়া। তসব কে ধিসনি 
ক ়াসন়া প্রি়ার্ পুমিে প়াযমন। 
  
কপ়ায়াসি়া আি এ ট়া ন়াি প়েি, কিেমি ক মিয়াি। কস্পনে বিি, উম সিি ক ি়ানী, 
বযে আে়াি। ক  ব়া  ়াি়া েুমি কিসি খুন  সি।  টন়াট়া  সট গ্রীন কে়ায়ান প়াসবি 
 ়াে়া ়ামে। 
  
এই ব়াম়েি ি়ামি  হয়ািী মগ্রমফসনি স্ত্রীি েসে কিেমিি এ ট়া হৃেয  মটত বয়াপ়াি মেি। 
িমহি়ামটি কেখব়াি িসত়া রূপ মেি। বযসে কিেমিি কচসয বেি প়াুঁসচস ি ব়েই মেি। 
স্ত্রীি পসক্ষই  ়াজট়া  ি়া েম্ভব। চিসন বিসন কে মেি মজপমেসেি িত আি কিজ়াজ 
মেি খুব উগ্র। তসব কে়াষ কিেমিিও অসন  মেি।  ুম়ে বেি বযসে জ়ামিয়ামত  ি়াি 
অপি়াসধ অল্পমেসনি কজি খ়াসট। কজি কথস  কবি হওয়াি পি ফুি়াটিন হয়ামিেন আি 
মনউসিট়াি ক ়াম্প়ানী ত়াস  চ়া িীসত বহ়াি  সি। 
  
চ়া িীি পি এ ট়া ব়াসজ েসিি েসে কিি়াসিি়া  িসত়া। অসনস ি ধ়াির়্া এই েসিি 
ক উ ত়াস  খুন  সিসে। ত়াি ন়াসি বয়াসেি এয়া ়াউসন্ট কি়াট়া অংস ি ট়া ়া মেি। 
নেসে জি়া কেওয়া হসযমেি। ক ়াথ়া কথস  কেই ট়া ়া কপসযমেি ত়াি ক ়াসন়া হমেি 
কিসিমন। বয়াপ়ািট়া েসন্দহজন । 
  
পুমিে ধ়াির়্া  িসত প়াসিমন ক ়াথ়া কথস  এই ট়া ়া কপসযমেি? 
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ন়া। 
  
ত়াহসি এই খুন হসত কেখ়া জসযি পসক্ষ েম্ভব নয। কপ়ায়াসি়া। 
  
শ্ব়ােসি়াধ হসয খুন হওয়া অবস্থ়ায প়াসয হ়াুঁট়া পথ সু্কি কথস  ত়াি ব়াম়েি ি়াে়াি়ামে 
জ়াযে়ায পস়ে থ়া সত কেখ়া য়্ায। ওখ়াসন কন়াি়া এিসে়াজ ন়াসি এ জন িমহি়াি েসে 
থ়া সত়া। কন়াি়াি মববৃমত অনুে়াসি জ়ান়া য়্ায, বেিখ়াসন  আসে এ মট পুরুসষি েসে 
েম্প ি কেে  িব়াি পি কথস  ত়াস  ভয কপসত থ়াস ।  ়াির্ ি়াসে ি়াসে কে 
কজসনটস  ভয কেমখসয মচমেপত্র মিখসত়া। কন়াি়া কি়া ট়াি ন়াি ন়া জ়ানসিও ক ়াথ়ায 
থ়া সত়া কেট়া জ়ানসত়া। 
  
আহ!– কপ়ায়াসি়া বিসি়া কবি ভ়াসি়াই ি়ােসে শুনসত। কে কজসনট কব়ায়াইসটি ন়াসিি 
প়াসি এ ট়া ে়াে মেি।  ়াির্ এই ধিসনি খুন জসযে়াি িত ক ়াসন়া কিসযি পসক্ষ 
কেখ়া েম্ভব। মনহত সু্কি মিক্ষ স  কে মচনসত কপসিমেি। 
  
ম ন্তু আতত়াযী ত়াি অপমিমচত মেি। েুজসনি িসধয  থ়া  ়াট়া ়ামট  িসত কেসখমেি। 
ম ন্তু তখন ত়াি িসন ক ়াসন়া ে়াে  ়াসটমন। পসি বযে ব়া়ে়াি েসে েসে জসযে়া বুেসত 
প়ািসি়া কি়া ট়াি েি়া কচসপ শ্ব়ােসি়াধ  সি ি়াি়া হসযমেি। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আিি়া আ়ে়াই বেি আসে কথস  মতন মেন আসেি  টন়ায এসেমে। 
এখন কেখসত হসব উডমিফ  িসন্স ক  আসে এিন বযমক্ত কয্ এ জন পুসি়ান অপি়াধী। 
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প়ামটিসত য়্াি়া উপমস্থত মেি ত়াসেি িসধয ক উ েুসয়্াে বুসে খুন পবি কিষ  সিসে বসি 
িসন হয। 
  
 ়াসজি েুমবধ়াি জনয কস্পনে এ ট়া ন়াসিি ত়ামি ়া কপ়ায়াি়াি মেস  এমেসয মেসি়া 
য়্াসত আে়াসি়াট়া ন়াি কিখ়া আসে। 
  
তুমি মনমশ্চত এই েব ন়াি? ন়া। কস্পনে বিি, অসনস  মবমভন্ন  ়াসজ এসেসে আব়াি 
চসি কেসে। কপ়ায়াসি়া জ়ান়াসি়া, ড়াঃ ফ়াগুেসনি  ়াসে য়্াওয়াি  থ়া আসে। এখন ওখ়াসন 
য়্াব। 
  
ন়াি কিখ়া  ়ােজট়া ভ়াুঁজ  সি পস সট ি়াখসি়া কপ়ায়াসি়া। 
  
. 
  
০৯. 
  
ড়াঃ ফ়াগুিেন স্কমটি। বযে প্র়ায ষ়াট।  থ়াব়াতি়া অি়ামজিত। কপ়ায়াসি়াি আপ়ােিস্ত  
ব়াি সয  কেসখ মনসিন ভদ্রসি়া । ত়ািপি জ়ানসত চ়াইসিন কপ়ায়াসি়াি আেিসনি 
কহতু। 
  
কপ়ায়াসি়া ক ়াসন়া ভমনত়া ন়া  সি খুসনি বয়াপ়ািট়া জ়ান়াসি়া। ত়ািপি বিিি, কস্পনে। 
আি ইনেসপক্টি ি়ােি়াে-এি প্রমতশ্রুমত কপসযমে, আি়া  িমে আপন়াি েয়াও প়াসব়া। 
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েয়াি ক ়াসন়া প্রশ্ন উেসত প়াসি ন়া।-ফ়াগুিেন বিসিন, মে  ম   সটসে ত়া জ়ামন ন়া, তসব 
শুসনমে প়ামটসতি এ ট়া কে়াট কিসয এ  ে়ািি়া জসি ি়াথ়া কে়াুঁজ়া অবস্থ়ায ি়াি়া কেসে। 
মনশ্চযই ক ়াসন়া প়ােসিি  ়াড। জ়াসনন ি়ানমে  কি়ােগ্রস্ত অসন  ন়ািী পুরুষ আি়াসেি 
িসধয  ুসি মফসি কব়ে়াসে। ত়াসেি  থ়াব়াতি়া আি চ়ািচিন কেসখ ধিসতই প়ািসবন ন়া। 
ম ন্তু েুসয়্াে কপসি ত়াি়াই খুন  সি মনত়ান্ত প্রবৃমত্তি ত়া়েন়ায। মতমন আিও বিসিন, 
কিসযট়া আি়াি মচম ৎে়াধীন মেি। কিসযমট অমতমিক্ত  থ়া বিসত়া ম েু জনশ্রুমতও 
আি়াি  ়াসন এসেসে। ড়াঃ ফ়াগুিেন বিসিন, ওই খুন হসত কেখ়া–ত়াই কত়া? এিজসনয 
 ়াসি়া িসন খুন  িব়াি কি়ামটভ ততমি  িসত প়াসি। 
  
অনয  ়াির্ও হসত প়াসি, কয্িন ি়ানমে  অমস্থিত়া। খুনীি ি়ানমে  অমস্থমত এি  ়াির্ 
হসত প়াসি। এ জন িসন়ামবজ্ঞ়ানীই বয়াখয়া  সি কব়াে়াসত প়ািসবন। 
  
ত়াহসি আপমন িসন়ামবজ্ঞ়ানীি িত়ািত কনওয়াি েপসক্ষ? 
  
মনশ্চযই ধরুন কয্ কেসিট়া জসযে়াস  খুন  সিসে ত়াি ব়াব়া-ি়া েুন্দি ি়ানুষ, স্ব়াভ়ামব  
িসনি ি়ানুষ। ম ন্তু ক উ ক ়াসন়ামেন  ল্পন়াও  সিমন কেসিট়া অপ্র ৃমতস্থ। 
  
কতিন ক উ আপন়াি কচ়াসখ পস়েসে? 
  
উপযু্ক্ত প্রি়ার্ ে়া়ে়া শুধু িক্ষ্মর্ কেসখ আি়াি পসক্ষ বি়া েম্ভব নয। 
  
ত়াহসি আপন়াি মবশ্ব়াে প়ামটিসত এধিসনি ক ়াসন়া কি়া  মেি? 
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 কপ়ায়াসি়া বিসি়া, থ়া সব ন়াই ব়া ক ন, খুনী উপমস্থত ন়া থ়া সি খুন হসব ক ন? 
  
হয়াুঁ, খুনী প়ামটিসত মেি এ জন অমতমথ রূসপ। 
  
ড়াঃ ফ়াগুিেন বিসিন, আমি মনসজও প়ামটিসত উপমস্থত মেি়াি, অবিয এ টু কেিী 
হসযমেি কপৌঁেুসত। শুধু কেখসত মেসযমেি়াি ম   টসে কেখ়াসন। 
  
খবসিি  ়ােসজ ে়াি়ামজ  মবজ্ঞমি ে়াপ়া হওয়াি িসত়া ে়াপ়া হসি়া : উপমস্থত অমতমথসেি 
িসধয মেি–এ জন খুনী। 
  
. 
  
১০. 
  
 কপ়ায়াসি়া মে এিিে ব়াম়েট়াি মেস  ত়াম সয প্রিংে়া  িি। েম্ভবতঃ প্রধ়ান মিমক্ষ ়াি 
কেসক্রট়ািী ত়াি ি়ামডসত ত়াস  মনসয এি। 
  
মিে এিমিন বিি, বেুন, িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। শুনি়াি আি়াি েসে কেখ়া  িসত 
এসেসেন, জসযে়াি িৃতুয েম্পস ি মজজ্ঞ়াে়াব়াে  িসত। আপমন ম  ওস  ওি পমিব়ািস  
বযমক্তেতভ়াসব জ়াসনন? 
  
ন়া-কপ়ায়াসি়া বিি, আি়াি ব়ান্ধবী মিসেে আমিয়াসেি অনুসি়াসধ এই ক সেি েসে 
জম়েসয পস়েমে, ভদ্রিমহি়া এখ়াসনই থ়াস ন আি এই প়ামটিসত উপমস্থত মেসিন। 
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কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আি়াি ধ়াির়্া আিও অসন  হতয়া ়াসডি িসত়া এট়াও এ ট়া। এ 
হতয়া ়াসডি কপেসন ক ়াসন়া কি়ামটভ আসে। কি়ামটভট়া হি প্রবৃমত্ত েম্পন্ন হসত প়াসি। 
  
 ়াির্? জসযে়াি উমক্ত কেই খুন হসত কেখ়া–শুসনমে ওি  থ়া ক উ মবশ্ব়াে  সিমন। 
  
কেট়াই স্ব়াভ়ামব । আপন়াস  কখ়াি়াখুমি বিসত চ়াই িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া, জসযে়া মেি 
ি়াে়াি়ামে ধিসনি কিসয, বুমদ্ধিতী কত়া মেি ন়া, আব়াি কব়া ়াও মেি ন়া। ক ়াসন়া কে়াষ 
ত্রুমটি িসধয মনসজস  জ়ে়াত ন়া। তসব ে়ামম্ভ  প্র ৃমতি মেি। কয্েব  টন়া  সটমন ত়াই 
মনসয েসম্ভ়ামক্ত  িসত ে়া়েত ন়া। কিষ পয্িন্ত ে়াুঁ়ে়াি এই কয্ ত়াি  থ়া ক উ মবশ্ব়াে 
 িত ন়া। 
  
ত়াি ি়াসন জসযে়া কি়াসটই খুন হসত কেসখমন? 
  
আি়াি য্সথি েসন্দহ হয। 
  
এিমিন কচয়াি কেস়ে উসে ে়াুঁম়েসয কবি ব়াজ়াি ত়ািপি কে বিি, িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া, 
আি়াি িসত মিে এমিজ়াসবথ উইসট ়াি-এি েসে  থ়া বিসি আপমন ি়াভব়ান হসবন। 
  
মিে এিমিন  ি কথস  চসি য়্াওয়াি প়াুঁচ মিমনট পসি েিজ়া কেসি  সি ঢু সি়া 
এ জন চমিি বেসিি িমহি়া। ি়াথ়াি চুসিি িে মপেি, কে়াট  সি ে়াুঁট়া। 
  
আপমন িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া –মিে উইসট ়াি মজজ্ঞ়াে়া  িি। আপমন ন়াম  আি়াি ে়াহ়ায্য 
চ়ান? মিে এিমিন এই ধিসনি  থ়াই বিসিন। 
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মিে এিমিন য্খন বসিসেন আপমন মনশ্চযই ে়াহ়ায্য  িসত প়ািসবন। বেুন, মিে 
ইউসট ়াি। 
  
এমিজ়াসবসথি বু  কত়ািপ়া়ে  ি়া এ ট়া েী িশ্ব়াে কবমিসয এি। কে বিি, আি়াি 
অনুি়ান আপমন জসযে়া কিনল্ড এি বয়াপ়াসি এসেসেন। 
  
কপ়ায়াসি়া বিি, মে  ধসিসেন। 
  
 বিুন ম  জ়ানসত চ়ান? 
  
কেখুন, কেমেন েন্ধয়ায প়ামটিসত য়্া  সটমেি আি়াি জ়ান়া েি ়াি। আপমন প়ামটিসত 
উপমস্থত মেসিন। 
  
মেি়াি। চিৎ ়াি প়ামটি হসযমেি। ন়ান়া বযসেি প্র়ায মত্রিজন উপমস্থত মেি। আপমন 
কব়াধ হয জ়ানসত চ়ান আি়াি কচ়াসখ মবসিষ ম েু পস়েসে ম ন়া ব়া ক ়াসন়া  টন়াি উপি 
গুরুত্ব মেসযমে ম ন়া? 
  
হয়াুঁ, কপ়ায়াসি়া বিসি়া, য়্া বিব়াি মনঃেংস ়াসচ বিুন। 
  
কয্িন আি়া  ি়া মেসযমেি মবমভন্ন অনুষ্ঠ়ান ভ়াসি়াভ়াসবই কিষ হয। কিষ অনুষ্ঠ়ান মেি 
স্ন্য়াপে়ােন ফুি কপ়া়ে়ান। কেসিসিসযি়া মচৎ ়াি  িমেি আি উসত্তজন়া েম়েসয প়েমেি 
ে়াি়া ড়াইমনং হসি।  সিি িসধয তখন ভীষর্ েিি। আমি  ি কথস  কবমিসয হি সি 
এি়াি। হি  সি এসেই আি়াি নজসি প়েি কে়াতি়ায কয্ মেুঁম়ে উসে কেসে ত়াি 
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িয়ামডংসয এসে ে়াুঁ়ে়াসিন মিসেে কে । হ়াসত ফুি আি প়াত়া ভমতি এ ট়া ব়ে 
ফুিে়ানী।  ুসি য়্াওয়া মেুঁম়েি ক ়াসর্ ে়াুঁ়ে়াসিন ম  কয্ন মচন্ত়া  িসিন  সয  িুহূতি। 
ত়ািপি ি়াইসেিীি  সিি মেস  ত়া ়াসিন। 
  
ত়ািপি–কপ়ায়াসি়া নস়ে চস়ে বেি। 
  
কনসি আে়াি আসে মনশ্চি অবস্থ়ায ি়াইসেিীি মেস  ত়াম সয িইসিন। হ়াসত ধি়া 
ফুিে়ানী হ়াত কথস  কিসেয পস়ে গুুঁম়েসয কেসি়া। 
  
আপমন মনমশ্চত কয্ মিসেে কে  ম েু কেসখ চিস  উসেমেসিন। 
  
হয়াুঁ। েম্ভবত আি়া  সিনমন এিন  ়াউস  কভতসি ঢু সত কেসখ চিস  উসেমেসিন। 
হ়াত কথস  ফুিে়ানী পস়ে য়্ায। 
  
মিসেে কে  ত়ািপি ম   িসিন? 
  
 মবচমিত হসয ম েু কয্ন বিসত চ়াইসিন। 
  
 আপমন মনমশ্চত কয্ উমন চিস  উসেমেসিন?–কপ়ায়াসি়া জ়ানসত চ়াইসি়া। 
  
আি়াি কত়া ত়াই িসন হসযসে, িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। 
  
ত়াহসি এখন প্রশ্ন হসি়া, এ টু আসে ওই ি়াইসেিী  ি কথস  কবমিসয ি়ানুসষি 
উপমস্থমত বুেসত কপসি আব়াি মভতসি ঢুস  কয্ েিজ়া বন্ধ  সি মেি, কে ক ? ত়ািপি 
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ধি়া য়্া  অমতমথি়া য্খন খুব বযস্ত, কে তখন  ি কথস  কবমিসয পস়ে অবিয িৃতসেহ 
আমবষ্ক়াসিি আসেই। আপন়াস  আি এ ট়া প্রশ্ন  িসত চ়াই। মনশ্চযই িসন  িসত 
প়ািসবন প়ামটিসত ক ়াসন়া কখি়াি পি ক ়াসন়া কখি়া হয? 
  
িসন হসে প়ািব–এমিজ়াসবথ ে়াি়ানয েিয মচন্ত়া  সি বিি, প্রথসি হয বুঁট়াি 
প্রমতসয়্ামেত়া, ত়ািপি হয কবিুসনি কখি়া, এিপি হয আযন়াি কখি়া। েব কখি়াি কিসষ 
হয স্ন্য়াপে়ােসনি কখি়া। জসযে়াস  কিষ কেখ়া য়্ায িযে়াি কখি়ায। 
  
আে়া আপমন কত়া সু্কসি প়ে়ান। বেি েুই আসে এই সু্কসি কজসনট কহ়ায়াইট ন়াসি 
এ মট কিসয প়েসত়া ত়াস  আপমন কচসনন? 
  
এমিজ়াসবথ েহে়া আ়েি হসয প়েসি়া। এ টু মবেত কব়াধ  সি বিসি়া, এই েব  টন়াি 
েসে কজসনসটি েম্প ি ক ়াথ়ায? 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, থ়া সতও কত়া প়াসি। আে়া জসযে়া কজ়াি মেসয বিসে কয্  সয  
বেি আসে কে এ ট়া খুন হসত কেসখসে়া, এট়া ম  কজসনসটি খুন হওয়াি বয়াপ়াি বসি 
আপন়াি িসন হয? কজসনট কহ়ায়াইট ম ভ়াসব ি়াি়া য়্ায? 
  
ত়াস  শ্ব়ােসি়াধ  সি ি়াি়া হয। এ ি়াসত সু্কি কথস  ব়াম়ে মফিমেি– েম্ভবত এ ়া নয। 
  
আে়া, জসযে়া ম ভ়াসব এই  টন়া কেখসত প়াসি ব়া জ়ানসত প়াসি? 
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ক ়ায়ািী উসডি  ়াসে এ ট়া েরু েমিসত  টন়াট়া  সটসে। তখন ত়াি বযে মনশ্চযই েি 
এে়াসি়া হসব। 
  
পুমিে এই ক েট়াি ক ়াসন়া ম ন়াি়া  িসত প়াসিমন? 
  
এমিজ়াসবথ ি়াথ়া ন়া়েি। কে কচয়াি কেস়ে উসে ে়াুঁম়েসয হ়াসত ব়াুঁধ়া  ম়েসত েিয কেখি। 
ত়ািপি কে বিি, এখন আি়ায কয্সত হসব। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া,  ি  ি়াি জনয আপন়াস  অসন  ধনযব়াে। 
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পকাযারী হ্াউরসর র্েরক 
১১. 
  
এি ুি কপ়ায়াসি়া ক ়ায়ািী হ়াউসেি মেস  িুখ তুসি ত়া ়াসি়া। ি়ানী মভসক্ট়ামিয়া যু্সেি 
ব়াম়ে, প্রসতয মট  ি িূিযব়ান আেব়াবপসত্র ে়াজ়াসন়া। 
  
েেি েিজ়াি  মিং কবি ব়াজ়াসতই এ  বৃদ্ধ়া িমহি়া েিজ়া খুসি মেসয জ়ান়াসি়া কয্ 
 সনিি আি মিসেে ওসযিন িডসন কেসেন, মফিসত পসিি েি়াহ হসব। ক ়ায়ািী উড 
েম্পস ি মজজ্ঞ়াে়া  িসতই কে জ়ান়াসি়া ব়াে়ানট়া জনে়াধ়ািসর্ি জনয মবন়ািূসিয খুসি 
কেওয়া হসযসে। ি়াস্ত়া ধসি প়াুঁচ মিমনট হ়াুঁটসি প্রসবি পথ প়েসব। কি়াহ়াি কেট-এি 
ে়াসয এ ট়া কন়ামটি কব়াডি আসে। 
  
কপ়ায়াসি়া েহসজই ি়াস্ত়াি েন্ধ়ান কপসয কেি। ি়াস্ত়া ধসি হ়াুঁটসত হ়াুঁটসত ে়াে আি 
কে়াুঁসপি িসধয মেসয কে মনসচি মেস  কনসি এি। 
  
এ  জ়াযে়ায এসে ে়াুঁম়েসয প়েি। িনট়া আনিন়া হসয কেি। ত়াি িসন প়েসত ি়ােসি়া 
এ ট়া জ়াি উইি আি এ ট়া কিসযি  থ়া। কেই কিসযট়াি ন়াসি উইিট়া জ়াি  ি়া 
হসযমেি। ত়ািপি কিসযট়া বি়া কনই  ওয়া হে়াৎ উধ়াও হসয কেি। এ জন কপি়াে়াি 
মিল্পী এখ়াসন এসেমেি অমবনযস্ত প়াথসিি ক ়ায়ািীসত এ ট়া িসন়ািুগ্ধ ি ব়াে়াসনি রূপ 
মেসত। কেই মিল্পীি ন়াি ি়াইস ি ে়ািমফল্ড। 
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ক ়ায়ািী হ়াউসেি কি়া গুসি়াি  থ়া িসন প়েি কপ়ায়াসি়াি, ন়ািগুসি়া কজসন মনসযসে। 
বৃদ্ধ  সনিি আি ত়াি স্ত্রী থ়াস ন। এই ব়াম়েসত বতিি়াসন কয্ই ব়াে  রুন ন়া ক ন 
মিসেে কিওসযমিন মস্মসথি িসত়া ভ়াসি়াব়ােসত ক উ প়ািসব ন়া। ি়াস্ত়ায হ়াুঁটসত ি়ােসি়া 
কপ়ায়াসি়া। ম েুেূি মেসয কেখ়া হসি়া স্থপমত-মিল্পী ি়াইস ি ে়ািমফল্ড-এি েসে। মবমচত্র 
হ়ামে কহসে ি়াইস ি বিসি়া, আপন়াস  আমি মচমন। এ জন  ৃমত ি়ানুসষি অনুসি়াসধ 
আপমন এখ়াসন এসেসেন। িসক্তি ে়াে অনুেির্  সি আপমন এসে়াসেন। 
  
হয়াুঁ, মে ই ধসিসে়া। কপ়ায়াসি়া ি়াইস িস  জসযি বয়াপ়াসি মজজ্ঞ়াে়া  সি কতিন ম েু 
খবি েংগ্রহ  িসত প়ািসি ন়া। 
  
কপ়ায়াসি়া েত ি পসে এমেসয চিসি়া। ম েুেূি এসে কেখসি়া পথ মতনভ়াসে ভ়াে হসয 
কেসে। কে ি়াসেি পথট়া ধসি ম েুেূি এমেসয কেখসি়া এ ট়া ে়াসেি ড়াসিি ওপসি 
ত়াি অসপক্ষ়ায বসে আসে এ ট়া কিসয। 
  
কিসযট়া বিসি়া, তুমি এি ুি কপ়ায়াসি়া, ত়াই ন়া? 
  
হয়াুঁ, ওট়াই আি়াি ন়াি। 
  
কিসযট়াি ন়াি মিি়ান্দ়া। কিসযমট বিসি়া, এখ়াসন ি়ানুষ খুব এ ট়া আসে ন়া, কব়াধ হয 
ভয প়ায। 
  
ক ন ভয প়াসব ক ন? 
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অসন মেন আসে এখ়াসন এ জন িমহি়া খুন হসযমেসিন, তখন অবিয ব়াে়ান ততমি 
হযমন। পসথসিি ক ়ায়ািী মেি, িৃত অবস্থ়ায ত়াস  কেখ়াসন প়াওয়া য়্ায। কেই পুসি়ান 
প্রব়াে ব়া য কত়াি়াি িসন আসে মনশ্চযই–তুমি জসেে ফ়াুঁমেসত কে়াি়াি জনয অথব়া জসি 
কড়াব়াি জনয। 
  
জসযে়াও জসি ডুসব িসিসে, ি়া আি়াস  বিসত চ়াযমন, তসব বয়াপ়ািট়া এস ব়াসি ব়াসজ। 
কত়াি়ািও ম  ত়াই িসন হয ন়া। 
  
জসযে়া কত়াি়াি ব়ান্ধবী মেি? জসযে়াি খুন হওয়াি  থ়া তুমি  ়াি  ়াসে শুনসি? 
  
মিসেে কপমিংএি  ়াসে আি়াসেি ি়ান্ন়াি কি়া ।  ি পমিষ্ক়াি  িসত আসে মিসেে 
মিসন, কে বসিমেি ক  কয্ন জসযে়াি ি়াথ়া এ  ে়ািি়া জসিি িসধয কচসপ ধসিমেি। 
  
ক  ধসিমেি আন্দ়াজ  িসত প়াি? 
  
অত কভসব কেমখমন, আমি কত়া প়ামটিসত য়্াইমন। আি়াি েি হসযমেি বসি ি়া আি়ায 
মনসয য়্াযমন। তসব কচি়া  িসি জ়ানসত প়ামি। 
  
মিি়ান্দ়াস  অনুেির্  সি কপ়ায়াসি়া এ ট়া ব়াে়াসন ঢু সি়া। এ ট়া কে়াি়াপ ব়াে়ান। 
কপেসনি এ ট়া েিজ়া মেসয ব়াম়েি মভতসি ঢু সি়া। কিসযি েসে ি়াসযি কচহ়াি়াি য্সথি 
মিি আসে। জুমডথ ব়াটি়াসিি বযে হসব পুঁমচসিি িসত়া। কিসযি কচসযও েুন্দিী। 
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জুমডথ হ়ামেিুসখ বিসি়া-িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া, আমিয়াসেি  থ়ািসত়া এখ়াসন এসেসেন। বসি 
আপন়াস  ধনযব়াে জ়ান়ামে। 
  
মিসেে অমিভ়াি ম েু  িসত বিসি অস্বী ়াি  িসত প়ামি ন়া-কপ়ায়াসি়া বিসি়া। 
  
ম  ব়াসজ  থ়া বিে!–মিসেে অমিভ়াি প্রমতব়াসেি েুসি বিি। 
  
ওুঁি ধ়াির়্া কয্ নৃিংে  টন়া  সটসে আপমন ত়াি েি়াধ়ান  িসত প়ািসবন। 
  
জসযে়া কয্ খুন হসযসে কে েম্পস ি ক ়াসন়া েসন্দহ থ়া সত প়াসি ন়া।-কপ়ায়াসি়া বিি। 
  
 মিসেে অমিভ়াি বিি, তুমি ইমতিসধযই হযসত়া অসন  ম েু কজসনসে। 
  
জুমডথ চ়া ততমি  িসত বেসি়া, মিি়ান্দ়া প্রসতযস ি কপ্লসট ক   আি েয়াডউইচ 
পমিসবিন  িসি়া। 
  
চ়া প়ান  িসত  িসত ন়ান়াধিসনি েল্প এবং আসি়াচন়া চিসি়া।  থ়ায  থ়ায জুমডথ 
বিসি়া, আপন়াস  খুুঁসজ কবি  িসত হসব িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া ক ন জসযে়াি নৃিংে 
পমির্মত  টসি়া। য্তক্ষর্ ন়া জ়ানসত প়াি়া য়্াসে আি়াি ব়াচ্চ়াি  থ়া কভসব এ  
িুহূসতিি জনয ি়ামন্ত প়াব ন়া। 
  
মবে়ায কেব়াি আসে কপ়ায়াসি়া জ়ান়াসি়া কিসযস  ে়াবধ়াসন ি়াখসত আি ও জ়ান়াসি়া 
আে়ািী  ়াি কিিসচি়াসিি কিে়ােি ফুি়াটিন হয়ামিেন আি মিডসবট়াি ক ়াম্প়ানীি েসে 
ে়াক্ষ়াসতি মেন ধ়ায্ি  ি়া হসযসে উইি জ়াি আি  সয ট়া মবষসয  থ়া বি়াি জনয। 
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. 
  
১২. 
  
এ ট়া পুসি়া ব়াম়েসত ফুি়াটিন হয়ামিেন আি মিডসবট়াি ক ়াম্প়ানী অবমস্থত মেি। 
হয়ামিেন আি মিঃ আইম নেন এবং যু্ব  মিঃ ক ়াি আি আসে পুসি়ান প়াটিন়াি মিঃ 
কজসিমি ফুি়াটিন। 
  
কি়াে়া আি বযস্ক বযমক্ত এই ফুি়াটিসনি  থ়াব়াতি়া ধূতি়ামিসত ভি়া এস ব়াসি খ়াুঁমট 
আইনমবসেি িত। 
  
আপমনই িুঁমেসয এি ুি কপ়ায়াসি়া?–মিঃ ফুি়াটিন মজজ্ঞ়াে়া  িি। ত়াি হ়াসত িসযসে 
কন়াট কিখ়া এ টু সি়া  ়ােজ। কপ়ায়াসি়া  ়া়ে ন়া়েি, হয়াুঁ। 
  
মিঃ ফুি়াটিনস  ত়াি পমিমচমত মেসয মচমে মেসযসে পুমিে ইনেসপক্টি কহনিী ি য়ােি়ান 
আি স্কটিয়াড ইয়াসডিি অবেি প্র়াি পুমিে েুপ়াি কস্পনে। ধ়াতস্ত হসত মিঃ ফুি়াটিসনি 
মিমনট চ়াসি  েিয ি়ােসি়া। ত়ািপি কে বিসি়া, বিুন আপন়াস  ম  ভ়াসব ে়াহ়ায্য 
 িসত প়ামি? কেসখশুসন িসন হসে বয়াপ়ািট়া জসযে়া কিনল্ড ন়াসি কেই কিসযট়া 
েম্পস ি। বুেসত প়ািমে ন়া আপন়াস  ম ভ়াসব ে়াহ়ায্য  িসব়া। ভ়াসি়া  সি ম েুই জ়ামন 
ন়া। 
  
ম ন্তু আমি শুসনমে আপন়াি়া কে  পমিব়াসিি আইন মবষয  পি়ািিিে়াত়া? 
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হ়া এব়াি িসন পস়েসে হতভ়ােয হুসে়া কে । 
  
আপন়াি়া কত়া মিসেে কিওসযমিন মস্মসথি আইন মবষয  পি়ািিিে়াত়া মেসিন? 
  
হ়া বেি েুসয  আসে ি়াি়া কেসেন। 
  
 ত়াি িৃতুয এসেসে অপ্রতয়ামিতভ়াসব। 
  
 ফুি়াটিন তীক্ষ্ণ েৃমিসত কপ়ায়াসি়াি মেস  ত়া ়াসি়া। কে বিি, ও থ়া আমি বিব ন়া। ওুঁি 
হ়াসটিি অবস্থ়া খ়াি়াপ মেি, ত়াে়া়ে়া স্ন়্াযমব  কি়াসেও ভূেমেসিন–অিূি ভ়াসব আতেগ্রস্থ 
হসয প়েসতন। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, অনয মবষসয আপন়াস   সয ট়া প্রশ্ন  িসত চ়াই। আপন়াি  িিচ়ািী 
মেি কিেমি কফমিয়াি ত়াি েম্পস ি ম েু খবি জ়ানসত চ়াই। 
  
মিঃ ফুি়াটিসনি েুসচ়াসখ মবস্ময পুঞ্জীভূত হি। ওি েম্পস ি কবমি ম েু বিসত প়ািসব়া ন়া। 
ওস  েুমি ি়াি়া হসযমেি, য্তেূি িসন প়েসে পুমিে েসন্দহ  সিমেি  ়াজট়া  ়াি, ম ন্তু 
প্রি়াসর্ি অভ়াসব ম েু  িসত প়াসিমন। গ্রীন কে়ায়াসনি  ়াসে ব়াইচ প্রমতসয়্ামেত়া কেখসত 
মেসয কফি়াি পসথ আতত়াযীি হ়াসত েুমি ়াহত হয। 
  
ক উ ওস  েুমি ি়ািসত কেসখমন। কয্িন ধরুন ক ়াসন়া ব়াচ্চ়া কেসি ব়া কিসয? 
  
েভীি ি়াসত? অেম্ভব। 
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আি়াি  ়াসে ম ন্তু অব়াস্তব িসন হসে ন়া। মিশুি়া অসন  েিয এ ধিসনি েৃিয কেসখ 
কফসি। কয্ েৃিয কেসখ মিশুি়া ভয প়ায কেই েৃসিযি  থ়া ত়াি়া ে়াধ়াির্তঃ বসি ন়া। 
  
মিঃ কপ়ায়াসি়া, আি়াি  ়াসে আপন়াি আে়াি উসেিয এখনও পমিষ্ক়াি নয। আপমন ম  
জসযে়া কিনল্ড আি কিেমি কফমিয়াসিি িৃতুযি িসধয ক ়াসন়া কয়্ােেূত্র আসে বসি েসন্দহ 
কপ়াষর্  সিসেন? 
  
কয্ ক উ য়্া খুিী েসন্দহ  িসত প়াসি।–কপ়ায়াসি়া বিসি়া, প্রসয়াজসন আিও ম েু কখ়াুঁজ়াি 
কচি়া  িসত প়ামি। আপমন শুসনসেন কব়াধ হয। িৃতুযি  সয   ন্ট়া আসে জসযে়া কজ়াি 
মেসয বসিসে কয্ কে এ ট়া খুন হসত স্বচসক্ষ কেসখসে এবং এই  থ়া অসনস  শুসনসে। 
  
এধিসনি জ়াযে়ায ন়ান়া ধিসনি  ়ান়া ুষ়া কি়ান়া য়্ায। এই ধিসনি ক ়াসন়া  থ়া য্মে 
ক উ িে চম়েসয বসি 
  
আে়া আপন়াি িসন আসে মনশ্চযই এ মট মবসেিী কিসযি অেৃিয হওয়াি  টন়া, ওি 
ন়াি মেি খুব েম্ভব ওিে়া ম ম্ব়া কে়ামনয়া। মিসেে কিওসযমিসনি েেে়ান ম ম্ব়া ন়াসেিি 
 ়াজ  িত। 
  
হ়া আসেও  ট়া কিসয ওুঁি  ়াসে  ়াজ  সিসে, ত়াসেি িসধয েুজন মেি মবসেিী। 
এ জন মবসেিী কিসযি েসে চ়া িীসত কঢ়া ়াি প্র়ায েসে েসে এ মেন তুিুি েে়ে়া 
হয, অপি কিসযট়া মেি এ টু কব়া ়া ধিসনি। মিসেে মস্মথ ত়াি জীবন এিন অমতষ্ঠ 
 সি তুসিমেসিন কয্ চ়া িী  িসত প়াসিমন। তসব ওিে়াি েসে ওি বমনবন়া ভ়ািই 
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হসযমেি। য্তেূি িসন প়েসে কিসযট়া কেখসত কতিন ভ়াসি়া মেি ন়া। প্রমতসবিীি়া ত়াস  
েুনজসি কেখসত়া ন়া। 
  
ম ন্তু মিসেে কিওসযমিন ওস  কবি পেন্দ  িসতন–কপ়ায়াসি়া বিি, ভদ্রিমহি়া ত়াি 
উইসি অসন  অথি কিসযমটস  মেসয য়্ান। 
  
হয়াুঁ, এট়াই আশ্চসয্িি বয়াপ়াি। এ মেন জ়ান়া কেি, উইিট়া জ়াি, েইসযি েসে মিসেে 
কিওসযমিসনি েইসযি মিি কনই। জ়ান়া মেসযমেি ওিে়া ি়াসে ি়াসে ি়ামি ়ান়াি হ়াসতি 
কিখ়া ন ি  সি মিসেে কিওসযমিসনি মচমেি জব়াব মেত। ভদ্রিমহি়াি িৃতুযি পি 
ওিে়া কভসবমেি েব়াই জ়াি উইিট়া কিসন কনসব, ম ন্তু হ়াসতি কিখ়া মবসিষজ্ঞি়া কিষ 
পয্িন্ত কিসন কনযমন। 
  
আইসনি ে়াহ়ায্য কনওয়া হসি ও প্রথি শুন়ানীি ত়ামিখ প়েব়াি আসেই কিসযট়া ভসয 
আত্মসে়াপন  সি। 
  
. 
  
১৩. 
  
এি ুি কপ়ায়াসি়া মবে়ায কনওয়াি পি কজসিমি ফুি়াটিন কডসস্কি মপেসন বসে েূসি েৃমি 
মনবদ্ধ  সি অনযিনস্ক হসয প়েি। িনট়া অতীসতি  টন়ায মফসি য়্াসে। মে  েুবেি 
আসে ়াি  টন়া। 
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ত়াি কচ়াসখি ে়ািসন ফুসট উেসি়া এ ট়া েৃিয। এ ট়া কিসয ে়ািসনি কচয়াসি বসে 
আসে। কবুঁসট আি কি়াট়াসে়াট়া কচহ়াি়া। িয়ািবর্ি়া। চ়াহমনসত জ়ে়ান ে়ামিসদ্রি ে়াপ। 
কিসযট়া মেি কেই ধিসনি য়্াি জীবসনি কিষমেন পয্িন্ত েংগ্র়াি  সি আি প্রমতব়াে  সি 
য়্ায েতয িক্ষ়াসথি। ক  জ়াসন এখন কিসযট়া ক ়াথ়ায আসে? ভ়াবি ফুি়াটিন। 
  
ওিে়া হযসত়া িধয ইউসি়াসপ মফসি কেসে। কেখ়ান কথস ই এসেমেি। মনসজি মনি়াপত্ত়াি 
জনয মফসি য়্াওয়া ে়া়ে়া ত়াি ে়ািসন অনয ক ়াসন়া পথ কখ়াি়া মেি ন়া। 
  
কজসিমি ফুি়াটিন আইসনি পূজ়ািী, মবচ়ািস ি েুবিি ি়ায ত়াি  ়াসে  ৃর্য। তসব ত়াি 
িসন কয্ েিসবেন়া ব়া েুঃখসব়াধ কনই ত়া নয। ওিে়া কেমিসি়াসফি জনয ও কে েুঃখ 
 সিসে। ওিে়া বসিমেি–আমি মবসেিী কিসয, ক ়াসন়াভ়াসবই প্রি়ার্  িসত প়ািসব়া ন়া 
কয্ উইিট়া জ়াি নয। আি়াস  কজসি কপ়াি়া হসব। আতমেত স্বসি ওিে়া বসিমেি, আি 
 খনও কবমিসয আেসত কেসব ন়া। 
  
অসনস  বিসে আমি ন়াম  উইি জ়াি  সিমে, হ়াসতি কিখ়া ন়াম  আি়াি মনসজি। 
উইসি মেসযি েই আসে, েই আসে িমিি। 
  
অমবশ্ব়াে  িমে ন়া। তসব কত়াি়াি হসয ম েু  ি়া আি়াি পসক্ষ েম্ভব নয। 
  
ত়াহসি কেখমে িুম সয থ়া ়াই মে  হসব–ওিে়া বসিমেি, আি়াস  খুুঁসজ ন়া কপসি আি়াি 
ক্ষমত ক উ  িসত প়ািসব ন়া। ইংিয়াড কথস  প়ামিসয য়্াসব়া। এ জন কচন়া কি়া  আসে 
কয্ প়ািসপ়াটি আি মভে়া জ়াি  িসত প়াসি। 
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কি়ান!–ফুি়াটিন বসিমেি, কত়াি়াি জসনয েুঃখসব়াধ হসে। এ জন উম সিি  ়াসে 
কত়াি়ায প়াে়ামে কে ে়াহ়ায্য  িসত প়াসি। প়াি়াব়াি  থ়া কভসব়া ন়া। 
  
ওিে়া বসিমেি, ক উ মনশ্চযই আি়ায ে়াহ়ায্য  িসব। ত়াি ে়াহ়াসয্য আমি আত্মসে়াপন 
 িব, ক উ খুুঁসজ প়াসব ন়া আি়ায। 
  
েমতযই ত়াই, ক উ ওিে়াি কেখ়া প়াযমন কেই কথস , কিসযট়া কয্ন হ়াওয়ায উসব কেসি়া। 
  
. 
  
১৪. 
  
এয়াপি িীজ কপৌঁসে এি ুি কপ়ায়াসি়া মিসেে কেস ি জনয অসপক্ষ়া  িসত ি়ােসি়া। কে 
খবি মেসযসে আেসত কবমি কেিী হসব ন়া। কবি  সয জন িমহি়াি  ণ্ঠস্বি কভসে 
আেসে। েমযং রুসিি ওপ়াি কথস । 
  
কিষ পয্িন্ত েিজ়া খুসি প্রসবি  িসি়া মিসেে কে । কে েমবনসয বিসি়া, বমেসয ি়াখ়াি 
জনয েুঃমখত িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। বিুন আপন়াি জনয ম   িসত প়ামি? মিসেে অমিভ়াি 
ম  এখন জুমডথ ব়াটি়াসিি  ়াসে আসেন? 
  
হয়াুঁ, আসেন কপ়ায়াসি়া জ়ান়াসি়া, তসব েুএ মেসনি িসধযই িডসন মফসি য়্াসব। 
  
কবি আিুসে। আে়া এই নৃিংে  টন়া েম্পস ি উমন ম  ধ়াির়্া কপ়াষর্  সিসেন? 
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ম েুই ন়া- কপ়ায়াসি়া বিি, আপমন ম  ধ়াির়্া কপ়াষর্  সিসেন ত়াই বিুন। ধরুন, এিন 
ম েু কেসখসেন তখন ক ়াসন়া গুরুত্ব কেনমন ম ন্তু পসি কেই  টন়া মনসয মচন্ত়া  সিসেন 
আি অথিও খুুঁসজ কপসযসেন। এমিজ়াসবথ উইসট ়াসিি ধ়াির়্া আপমন ম েু কেসখ মেসিন 
প়ামটিসত। 
  
কি়াসযন়া েমবস্মসয ি়াথ়া  ুঁ ়াসি়া। কে অসু্ফট  সণ্ঠ বিসি়া,  ই কতিন ম েু কত়া িসন 
প়েসে ন়া। কপ়ায়াসি়া বিসি়া–এ ট়া ফুিে়ানী মনসয  টন়া। 
  
ম েুক্ষর্ চুপ  সি কথস  বিসি়া, হয়াুঁ, িসন পস়েসে। মেুঁম়েি ক ়াসর্ ফুি মেসয ে়াজ়াসন়া 
এ ট়া  ়াুঁসচি ব়ে ফুিে়ানী ি়াখ়া মেি। েসন্দহ হওয়ায কভতসি আেুি ডুমবসয কেমখ এ  
কফ়াুঁট়াও জি কনই। ত়াই ব়াথরুসি ঢুস  জি ভসি মনসয আমে। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, ইউসট ়াসিি ধ়াির়্া, ক ়াসন়া ম েু কেসখ আপমন চিস  উসেমেসিন। 
 ়াউস  ি়াইসেিী  সিি েিজ়া খুসি কবমিসয আেসত কেসখমেসিন? 
  
চিস  ওে়াি িসত়া ম েুই কেমখমন,  ়াউস  েিজ়া খুসি কবমিসয কয্সতও কেমখমন  ়াউস  
ন়া…. 
  
অব়া  হি কপ়ায়াসি়া। এিন ভ়াসব কি়াসযন়া বিসে কয্ন েব েমতয বিসে। হযসত়া কেই 
ি়াইসেিী  সিি েিজ়া ে়াি়ানয ফ়াুঁ  হসত কেসখমেি,  ়াসি়া আবে়া িিীি নজসি 
পস়েমেি। 
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এসত়া কজ়াি মেসয বিসে ম   সি? হযসত়া কয্ কি়া স  কেসখমেি,  ল্পন়াও  িসত 
প়াসিমন ত়াি ি়াি়া এিন নৃিংে অপি়াধ েংেমেত হসত প়াসি। ন়াম   ়াউস  ব়াুঁচ়াসত 
চ়াইসে? হযসত়া এিন এ জনস  ব়াুঁচ়াসত চ়াইসে য়্াি বযে খুব কবমি নয। কপ়ায়াসি়াি 
িসন হসি়া িমহি়ামটি িন কবি  মেন, তসব ি়াৎ।  ়াউস  ব়াুঁচ়াব়াি প্রবর্ত়া ত়াস  কপসয 
বসেসে। 
  
ম ন্তু অনয়াসযি েসে এি ুি কপ়ায়াসি়া ক ়াসন়া েিসে়াত়া  সি ন়া। কে মচি ়াি আইনস  
েম্ম়ান মেসয এসেসে। য়্াি উপি এ ব়াি েসন্দহ পুঞ্জীভূত হয, কেই েসন্দহ কিষ পয্িন্ত 
ে়ান়া কবুঁসধ থ়াস । ত়াি িসন েয়া থ়া সিও অপি়াধীস  েয়া কেখ়াসি ত়াস  আসি়া 
অপি়াধী  সি কত়াি়া হয। 
  
ি়াে়াি আপন়াি ম  িসন হয এ অপি়াধ ক ়াসন়া ব়াচ্চ়া ম ংব়া ম সি়াি ম সি়ািী ম ংব়া 
ক ়াসন়া যু্ব  যু্বতী  সিসে? 
  
 িসত প়াসি। আজ ়াি উেমত কেসিসিসযসেি িসধয অপি়াধ প্রবর্ত়া এ টু কবমি কেখ়া 
য়্াসে। বযসেি কে়াষ বিসত প়াসিন। 
  
পুমিসেি উমচত হসব এই ক সেি েি়াধ়ান  ি়া। ম ন্তু প্রি়ার্ েংগ্রহ  ি়া খুব কে়াজ়া 
হসব, ি়াে়াি। 
  
ন়া, হসব ন়া। আি়াি স্ব়ািী য্খন ি়াি়া কেসিন–উমন কখ়াুঁ়ে়া মেসিন, ি়াস্ত়া প়াি হওয়াি 
েিয এ ট়া ে়াম়ে ওুঁস  ধ়াক্ক়া কিসি কফসি কেয। কয্ ে়াম়ে ধ়াক্ক়া কিসিমেি পুমিে ত়াি 
হমেি।  িসত প়াসিমন। 
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চ়াপ়া মেসয প়াি়ান ে়াম়েট়া পুমিে হমেি  িসত প়ািি ন়া? কপ়ায়াসি়া মজজ্ঞ়াে়া  িি।। 
  
ন়া কি়াসযন়া বিি, েুস্থ িসন ক উ অপি়াধ  সি ন়া। 
  
ত়াহসি জসযে়াি পমির্মত এিন হি ক ন?– কপ়ায়াসি়া বিসি়া,  ়াসি়া িক্ত েুমট হ়াসত 
ইে়া  সি কিসযট়াি ি়াথ়া জসিি িসধয কচসপ ধসি কিসখমেি য়্াসত ত়াি জীবন-েীপ 
মনসভ য়্ায। 
  
আমি জ়ামন, আমি জ়ামন– কি়াসযন়া চীৎ ়াি  সি উেসি়া, আি়াস  আি িসন  মিসয 
কেসবন ন়া। –উসে ে়াুঁম়েসয অমস্থিভ়াসব প়াযচ়ামি  িসত ি়ােসি়া। 
  
কপ়ায়াসি়া  মেন  সণ্ঠ বিসি়া, আি়াসেি এখন জ়ানসত হসব খুনীি ম  ধিসনি কি়ামটভ 
এখ়াসন  ়াজ  সিসে। 
  
এধিসনি অপি়াসধ ক ়াসন়া কি়ামটভ থ়াস  ন়া। 
  
তসব ম  ধিসনি ি়ানমে  কি়ােী এই খুন  সি আনন্দ কপসত কচসযসে? 
  
আেি  ়াির্ খুুঁসজ কবি  ি়া েহজ হসব ন়া। এিন ম  ক ়াসন়া িসন়ামবজ্ঞ়ানীও বিসত 
প়ািসব ন়া। 
  
জসযে়া কেইমেনই  সয  ন্ট়া আসে কজ়াি মেসয বসিমেি এ ট়া খুন হসত কেসখসে। 
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প্রসতযস  এ ই  থ়া বিসে।— উসে ে়াুঁম়েসয কপ়ায়াসি়া বিসি়া, কয্  থ়া প্রসতযস  বিসে 
কেট়াই েমে  বসি আমি িসন  মি। তসব মিে উইসট ়াি আি়ায বসিসেন –ত়াহসি ওি 
 ়াসে েব জ়ানসত চ়াইসেন ন়া ক ন? উমন এ জন িনস্ত়ামত্ব । 
  
কপ়ায়াসি়া কি়াসযন়াি মেস  ত়াম সয বিি, আপন়াি ি়ােীি়া মিসেে মিওসযমিন মস্মথস  
কেখ়াসি়ান়া  িব়াি জনয ি়াইসন  ি়া এ মট মবসেিী কিসয মেি? 
  
হয়াুঁ, মেি। উমন ি়াি়া য়্াওয়াি পি  ়াউস  ম েু ন়া বসি ক ়াথ়ায কয্ন চসি কেসে। 
  
মনসজি ভ়াসি়াি জনযই হযসত়া চসি কেসে। 
  
ত়া জ়ামন ন়া। তসব কিসযট়া ি়ােীি়াি উইি জ়াি  সিমেি ম ম্ব়া ক উ ত়াস  জ়াি  িসত 
ে়াহ়ায্য  সিমেি। 
  
এ জন যু্বস ি েসে ওি বনু্ধত্ব মেি। কে কিিসচি়াসি এ ট়া েমিমেট়াি অমফসে 
চ়া িী  িত। অতীসত ম েু জ়াি  িব়াি অপি়াসধ ত়াি কজি হসযমেি। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, কিসযট়া ন়াম  এ ট়া ভ়াে়া েংে়াি কথস  এসেমেি? 
  
কি়াসযন়া কে  িুখ তুসি মিটমিট হ়াে়া কপ়ায়াসি়াি মেস  ত়া ়াি। ক ়াসন়া  থ়া বিসি়া 
ন়া। 
  
আি়াস  কয্েব  থ়া বিসিন ত়াি জনয ধনযব়াে, ি়াে়াি। 
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কপ়ায়াসি়া মবে়ায মনসয ি়াস্ত়ায ন়ািি। কিেমি মেসিমি য়্াওয়াি ি়াস্ত়া ধসি এমেসয কেি 
ম েুেূি।  বিস্থ়াসন কপৌঁেসত কবমি েিয ি়ােি ন়া। বেি েসি  আসে ততমি হসযসে। 
উডমিফ  িসন্স ি়ানুষজন ব়া়ে়াি েসে এই  বিস্থ়াসন প্রমতমষ্ঠত  ি়া হসযসে। চ়ািমে  
 ়াট়া ত়াি মেসয ক ি়া। 
  
 বিস্থ়াসনি কভতি মেসয হ়াুঁটসত হ়াুঁটসত কপ়ায়াসি়া এ ট়া  বসিি ে়ািসন এসে ে়াুঁ়ে়াি। 
 বসিি উপি ে়াুঁ়ে  ি়াসন়া এ ট়া প়াথসি কিখ়া আসে কি়াসযন়া আি কবি়া কেস ি 
মপ্রযতি স্ব়ািী হুসে়া এডিড কেস ি সৃ্মমতি উসেিয। ইমন আি়াসেি কেস়ে কেসেন ৩০কি 
ি়াচি, ১এ– 
  
মবমচত্র চমিসত্রি কি়াসযন়া কেস ি  থ়া কথস  কপ়ায়াসি়াি িসন হসযসে মিঃ কেস ি জীবসন 
িৃতুয কনসি এসেসে আিীবি়াসেি িসত়া। 
  
কপ়ায়াসি়া, এই  বিস্থ়ান পমিেন্ন ি়াসখ কয্ ি়ািী ত়াি  ়াে কথস  জ়ানসত প়ািি কয্ মিঃ 
কে  চিৎ ়াি ি়ানুষ মেসিন। কে়াটসবি়া কথস ই মেসিন কখ়াুঁ়ে়া। 
  
েু িটন়াি ি়াি়া কেসেন, ত়াই ন়া? 
  
হয়াুঁ, কে়াধূমি কবি়ায ি়াস্ত়া প়াি হওয়াি কচি়া  িমেসিন এ ট়া কি়াটি ে়া়েী ধ়াক্ক়া কিসি 
প়াি়ায। মিঃ আি মিসেে কে  আেিি েম্পমত। 
  
ভদ্রিমহি়া এখ়াসন আি কবমিমেন থ়া সবন ন়া। এখ়াসন ে়াি়ামজ   ়াজও অসন  
 সিসেন। েব়াই ওুঁস  শ্রদ্ধ়া ভমক্ত  সি। 
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এখন উমন এিন ক ়াসন়া জ়াযে়ায ব়াম  জীবন  ়াট়াসত চ়ান কয্খ়ান ়াি ি়ানুসষি জনয 
ম েু  িসত প়ািসবন। 
  
ক ়াথ়ায কয্সত প়াসিন? মে  জ়ামন ন়া। তসব কস্পন, পতুেি়াি ম ম্ব়া গ্রীসেি ক ়াসন়া িীসপ 
কয্সত প়াসিন। 
  
কপ়ায়াসি়া হ়ােি। কে বিি, এখন চমি…আে়া, বিসত প়ািসব মনস ়াি়াে ি য়ানে়াি আি 
কডেিড হিয়াড ক ়াথ়ায থ়াস ? 
  
চ়াচি কপমিসয মেসয ব়াুঁহ়াসতি তৃতীয ব়াম়েট়ায। প্রসতয মেন কিিসচি়াসি য়্ায  ়ামিেমি 
বয়াপ়াসি মিক্ষ়া ি়াভ  িসত। এতক্ষসর্ ব়াম়ে মফসি আসে। 
  
মবে়ায মনসয কপ়ায়াসি়া হ়াুঁটসত শুরু  িি। 
  
. 
  
১৫. 
  
কপ়ায়াসি়া কেসি েুমটস  খুমটসয কেখি। অস্বমস্তসত ভি়া েুসজ়া়ে়া কচ়াখ কপ়ায়াসি়াস  কেখি। 
কেসি েুমটি  থ়াব়াতি়া আি আচ়াি আচির্ বযস্কসেি িসত়া। মনস ়াি়াসেি বযে হসব 
আে়াসি়া আি কডেিসডি কে়াি। 
  
য়্াি়া কেই প়ামটিসত উপমস্থত মেি ত়াসেি মজজ্ঞ়াে়াব়াে  িমে – 
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আে়া এখ়াসন ড়াইনী বসি  ়াউস  কচন? 
  
আপমন ি়াে়াি গুডবমডি  থ়া বিসেন? উমন প়ামটিসত ড়াইনীি ভূমি ়ায মেসিন। 
  
 কত়াি়াি়া কেখ়াসন ম  ধিসনি  ়াজ  সিসে়া? 
  
 এ ট়া কখি়ায ি়াইসটি  ়াজ। 
  
 িইসয উেসত হসযমেি? 
  
হয়াুঁ। ম েু েমব ে়াসেি তি়া কথস  কে়াি়াসত হসযমেি। 
  
কডেিড পস ট কথস  এ ট়া খ়াি কবি  সি কভতি কথস  অসন গুসি়া েমব কবি  সি 
বিি, কিসযসেি ভ়াবী স্ব়ািীি ফসট়া। 
  
কপ়ায়াসি়া  ়াডিগুমি খুুঁমটসয কেখসি়া। 
  
এেসবি জনয িসডি আসে ন়া? েব়াই আি়াসেি কি়া । কি আপ  সি ফসট়া কত়াি়া 
হসযসে। মন  আি়াি  সয ট়া েমব তুসিসে। আি আমি মনস ি েমব তুসিমে। এগুসি়া 
আসি়াি আ়ে়াসি কে়াি়াসন়া হসযমেি য়্াসত কভৌমত  বয়াপ়াি িসন হয, কডেিড বিসি়া। 
  
মনস ়াি়াে বিসি়া, এগুসি়া কেসখ মিসেে কে  খুব খুিী হসযমেসিন। 
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প়ামটিসত মবস সি  ়াি়া মেি? মিসেে কে  আি মিসেে ব়াটি়াি। ত়াে়া়ে়া মেসিন –
এ ট়াি পি এ ট়া প়ামটিসত উপমস্থত িমহি়াসেি ন়াি বসি কেি কডেি। 
  
ক ়াসন়া পুরুষ মেি ন়া? 
  
য্মে পিী য়্াজ স  ধসিন কত়া এ জন পুরুষ মেি তবম । 
  
আে়া ওই কিসযট়াস  বিসত শুসনে –জসযে়া কিনসল্ডি  থ়া বিমে– এ ট়া খুন হসত 
ন়াম  মনসজি কচ়াসখ কেসখসে। 
  
ন়া, আিি়া ক উ শুমনমন। 
  
আে়া প়ামটিসত হযত এিন ম েু  সটসে য়্া অনয  ়াসি়া কচ়াসখ পস়েমন, ম ন্তু কত়াি়াসেি 
কচ়াসখ পস়েসে। 
  
মনস ়াি়াে আি কডেি স্মির্  িব়াি কচি়া  িি, ম ন্তু কতিন ক ়াসন়া  টন়া কেসখসে 
বসি িসন  িসত প়ািি ন়া। 
  
তসব ে ়াসিি মেস  অমধ ়াংি েিয উইসট ়াি েইংরুসি মেসিন, কপ়ায়াসি়া বিসি়া, 
উমন মনশ্চযই জসযে়াস   থ়াগুসি়া বিসত শুনমেসিন, মনশ্চযই ওি িসন আসে ম  
বসিন? 
  
মনস ়াি়াে বিসি়া, েম্ভবত উমন মবশ্বস্ত থ়া ব়াি আি মিে উইসট ়াসিি কে়াষ ঢ়া ব়াি 
কচি়া  িসবন। 
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আি়াি িসন হয উমন কেি ি ম েু  িসবন ন়া। য্মে এমিজ়াসবথ উইসট ়াি ি়াথ়া 
খ়াি়াপ  িব়াি কচি়া  সিন ত়াহসি সু্কসিি ে়াত্র ে়াত্রীসেি প্রচুি ক্ষমত হসব। 
  
কেই ধিিয়্াজস ি খবি ম ?– কডেিড বিি, কি়া ট়াি মনশ্চযই ি়াথ়াি েডসে়াি আসে। 
এ টু কয্ন অমস্থি প্র ৃমতি, এখ়াসন কবমিমেন আসেমন। 
  
ওি েম্পস ি ক উ মবসিষ ম েু জ়াসন ন়া। হযসত়া স্ন্য়াপে়ােন উৎেসবি আগুন কেসখ 
অমস্থি হসয পস়েমেি। কেই েিয জসযে়াি হ়াত কচসপ ধসি বসিমেি আি়াি েসে এে, 
কত়াি়াস  এ ট়া মজমনে কেখ়াব। ত়ািপি ত়াস  ি়াইসেিীসত মনসয মেসয বসিসে হ়াুঁটু 
কভসে ে়ািি়াি ে়ািসন বে। এস  বসি ধিি়ান্ত ির্। ত়াি পসিই ে়ািি়াি জসি ি়াথ়া 
কচসপ ধসি বসিসে, কেখে? 
  
েম্ভবত কেই প্রথিব়াি কিসযট়াি  ়াসে মনসজস  বযক্ত  সি মনস ়াি়াে বিি, এই েব 
 টন়াি আ়ে়াসি কয্ৌন আ ষির্  ়াজ  সিসে। 
  
আনসন্দ উজ্জ্বি হওয়া েুমট কচ়াখ ে়াগ্রসহ কপ়ায়াসি়াি মেস  ত়া ়াি। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আমি খুিী হসযমে কত়াি়াসেি  থ়ায। এে়া়ে়াও কত়াি়াসেি  ়াে কথস  
কভসব কেখ়াি িসত়া অসন  ম েু জ়ানসত প়ািি়াি। 
  
. 
  
১৬. 
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এি ুি কপ়ায়াসি়া আগ্রহভি়া কচ়াসখ মিসেে গুডবমডি মেস  ত়া ়াি। ড়াইনী ে়াজব়াি 
িসত়াই কচহ়াি়া বসট। খুিীভি়া েি়ায  থ়া বিসত ি়ােি। 
  
হয়াুঁ, আমি ওখ়াসন মে  েিসযই কপৌঁসেমেি়াি। এেব বয়াপ়াসি ড়া  এসিই আমি ড়াইনীি 
ভূমি ়ায ন়ামি। 
  
 ়াসি়া ভমবষযৎ আপমন বসি মেসত প়াসিন? আপন়াি য়্ােু কে়ািস ি মেস  ত়াম সয 
বিসত প়ািসবন ক  জসযে়াস  খুন  সিসে? 
  
বি়া হযসত়া য়্াসব, ম ন্তু ক   সিসে বিসি আপমন কিসন মেসত প়ািসবন ন়া– গুডবমড 
বিি, বিসবন প্র ৃমত মবরুদ্ধ  থ়া, ম ন্তু প্র়া ৃমত  মনযি ন়া কিসন কত়া  ত ম   সট 
য়্াসে। 
  
প়ামটিসত মনশ্চযই ম েু আপন়াি কচ়াসখ পস়েসে? 
  
কেখুন িযত়াসনি অমস্তত্ব েব জ়াযে়াসতই কিসি। ত়াসেি আিি়া জে মেই এবং কবস়ে 
উেসতও ে়াহ়ায্য  মি। 
  
আপমন ড়াইনী মবেয়াি  থ়া বিসেন? 
  
ন়া, আি়াসেি েি়াসজই অসন  িযত়ান আসে। এসেি কচন়া য়্ায ন়া। ত়াসেি েংস্পসিি 
কয্ য়্ায কেও িযত়াসন পমির্ত হয। 
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 সয  িুহূতি চুপ  সি কথস  কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আে়া জসযে়া ম  েমতযই খুন হসত 
কেসখমেি? 
  
ক  বসিসে ও কেসখসে? মবশ্ব়াে  ি়া মে  হসব ন়া। কিসযট়া খুব মিথয়া  থ়া বিসত়া। 
তীক্ষ্ণেৃমিসত ত়া ়াি গুডবমড, আি়াি ধ়াির়্া আপমন মবশ্ব়াে  সিনমন? 
  
মবশ্ব়াে  সিমে। কপ়ায়াসি়া বিি, য্মেও আি়াস  অসনস  মবশ্ব়াে  িসত মনসষধ  সিসে। 
  
জসযে়া কিসযট়া মেমেি িসত়া ব়া ভ়াইসযি িসত়া চ়াি়া  মেি ন়া, ম ন্তু চ়াি়া  হসত 
চ়াইসত়া এিন ভ়াব কেখ়াত কয্ন েব জ়াসন। অপসিি কচ়াসখ প়েব়াি জনয কয্ ক ়াসন়া  থ়া 
অমতিমঞ্জত  সি বিত। ফসি কেখ়া কয্ত কে য়্া বিসে এ ট়া  থ়াও েমতয নয। 
  
কপ়ায়াসি়া জ়ানসত চ়াইসি়া –ত়াি কেসিট়া ক িন? মিওসপ়াল্ড? –গুডবমড বিসত ি়ােি 
ি়াত্র নয ম  েি বেি বযে। তসব ভীষর্ চ়াি়া । ভমবষযসত মবজ্ঞ়ানী হব়াি আি়া। 
কেসিট়া প্রসতযস ি ে়াসথ চ়াি়াম   সি। ক ়াসন়া ব়াে-মবচ়াি কনই, ত়াসেি কে়াপনীয খবি 
শুসন ত়াসেি  ়াসে কথস  হ়াত খিচ়া আে়ায  সি কেই কে়াপনীয  থ়া  ়াউস  ন়া বি়াি 
প্রমতশ্রুমত মেসয। 
  
মিসেে গুডবমড এ েসে অসন গুসি়া  থ়া বসি চুপ  িি, ত়ািপি কে বিি, কেখুন এ 
বয়াপ়াসি আমি ক ়াসন়া ে়াহ়ায্য  িসত প়ািব ন়া। আি়াি ভয  িসে। 
  
কপ়ায়াসি়া বিি, আে়া কেই মবসেিী কিসযট়াি ম  হসি়া বিুন কত়া? কি়াস  কয্ বসি 
প়ামিসয কেসে? 
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আি়াি িসত আি কবমি এসে়াসন়া মে  হসব ন়া, মিসেে গুডবমড চ়াপ়া  সণ্ঠ বিসি়া। 
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, মে  আসে আপমন অসন  ে়াহ়ায্য  সিসেন ধনযব়াে। 
  
. 
  
১৭. 
  
ক্ষি়া  িসবন ি়াে়াি, ভ়াবমে আপন়াি েসে মিমনটখ়াসন   থ়া বিসব়া। 
  
মিসেে অমিভ়াি ব়ান্ধবীি ব়াম়েি ব়াি়ান্দ়ায ে়াুঁম়েসয পসথি মেস  ত়াম সয মেি। এ টু 
আসে এি ুি কপ়ায়াসি়া কটমিসফ়াসন জ়ামনসযসে ম েুক্ষসর্ি িসধয ত়াি  ়াসে আেসব। 
  
কেখ়া কেি কধ়াপেুিস্ত কপ়াষ়া  পিসন এ জন ভদ্রিমহি়া ব়াি়ান্দ়াি ে়ািসন এসে 
ে়াুঁম়েসযসে। 
  
ভদ্রিমহি়া ক িন কয্ন  ়াবস়ে কেসে। 
  
মিসেে অমিভ়াি কভসব কপি ন়া ভদ্রিমহি়া এসত়া  ়াবস়ে কেসে ক ন? 
  
 আপমনই কত়া কেই কিমখ ়া? অপি়াধ আি খুন-জখি মনসয ময্মন েল্প কিসখন? 
  
হয়াুঁ, মিসেে অমিভ়াি বিি। আি়াি ধ়াির়্া এ ি়াত্র আপমনই আি়াি প্রসশ্নি েমে  উত্তি 
মেসত প়ািসবন– অপমিমচত়া বিি। 
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এখ়াসন আেুন, বসে  থ়া বিুন। 
  
 — মিসেে অমিভ়াি বিি। 
  
অপমিমচত়া িমহি়া ব়াি়ান্দ়ায উসে এ ট়া কচয়াি অমধ ়াি  সি বেি। 
  
মিসেে অমিভ়াি িক্ষয  িি আেুসি মবসযি আংমট িসযসে েুতি়াং কে কয্ মবব়ামহত়া কে 
েম্পস ি ক ়াসন়া েসন্দহ থ়া সত প়াসি ন়া। কে বিি, ক ়াসন়া  ়ািসর্ আপন়াস  কবি 
মচমন্তত কেখ়াসে। 
  
এ ট়া বয়াপ়াসি আপন়াি  ়াসে পি়ািিি চ়াইসত এসেমে। অপমিমচত়া িমহি়া বিি, 
অসন মেন আসে এ ট়া  টন়া  সটমেি, ম ন্তু তখন আমি এত েুমশ্চন্ত়া  মিমন। 
  
ক ়াসন়া  টন়াি  থ়া বিসেন? হয়ািুইন প়ামটিসত কয্  টন়াট়া  সট কেসে। 
  
মিসেে অমিভ়াি নস়েচস়ে বসে বিসি়া, আে়া আপন়াি ন়ািট়া জ়ানসত প়ামি? 
  
িীিয়ান, মিসেে িীিয়ান। প়াুঁচবেি আসে আি়াি স্ব়ািীি িৃতুযি পি কথস  আমি কি়াস ি 
ব়াম়েসত  ি পমিষ্ক়াসিি  ়াজ  মি। ক ়ায়ািী হ়াউসে থ়া সতন মিসেে কিওসযমিন মস্মথ 
ওুঁি  ়াসেও  ়াজ  সিমে। তখন  সনিি আি মিসেে ওসযি আসেনমন। জ়ামন ন়া 
ভদ্রিমহি়াি ে়াসথ আপন়াি পমিচয মেি ম  ন়া। 
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মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, ন়া, মেি ন়া। এই প্রথি উডমিফ  িসন্স এসেমে। ত়াহসি কেই 
েিয য়্া  সটমেি ত়া আপন়াি জ়ানব়াি  থ়া নয। 
  
মিসেে অমিভ়াি জ়ান়াি — এখ়াসন আে়াি পি এ বয়াপ়াসি ম েু ম েু শুসনমে বসট। 
  
উইি েম্পস ি পুমিসেি বক্তসবয কত়া শুসনসেন 
  
–শুসনমে। 
  
কেই উইসি মিসেে মস্মথ ত়াি েিস্ত স্থ়াবি-অস্থ়াবি েম্পমত্ত এ ট়া মবসেিী কিসযস  
মেসয য়্ান। কিসযট়াস  মতমন খুব ভ়াসি়াব়ােসতন। ম ন্তু আশ্চসয্িি বয়াপ়াি মনসজি মন ট 
আত্মীয  ়াসে থ়া সিও কিষ পয্িন্ত মতমন ম ন়া এ জন মবসেিীস  উইি  সি েব ম েু 
মেসয কেসেন — ক উ বয়াপ়ািট়া কিসন মনসত প়ািি ন়া। কখ়াুঁজ খবি মনসয কেখ়া কেি 
কিসযট়াই উইি জ়াি  সিসে। মিসেে কে  ি়াসন, মিসেে মস্মসথি আত্মীয়া আইসনি 
ে়াহ়ায্য মনসত তৎপি হসিন। 
  
মিসেে িীিয়ান বিি, কেই েিয আমি েমে  ম েু জ়ানত়াি ন়া। ম ন্তু আি়াি  ়াসে 
বয়াপ়ািট়া কয্ন মবমচত্র বসি িসন হসি়া, ভ়াবি়াি এি মপেসন মনশ্চযই ক ়াসন়া েমতয 
িুম সয আসে। 
  
আমি য়্া বিসব়া শুসন মনশ্চযই বুেসত প়ািসবন কয্ ক ়াসন়া ভুি আমি  মিমন। 
  
কবি বিুন –মিসেে অমিভ়াি বিি, মনশ্চয বুেসত প়ািব। 
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িীিয়ান বিসত শুরু  িি, এ মেন মিসেে কিওসযমিন হে়াৎ অেুস্থ কব়াধ  সি আি়াসেি 
 ়াসে কডস  প়াে়াসিন। আমি আি মজি  ়াসে কেি়াি, মতমন কডসস্কি মপেসন  ়ােজ আি 
 িি মনসয বসেমেসিন। মবসেিী কিসযট়াি মেস   ুসি বসে বিসিন, তুমি এি িসধয 
থ়া সব ন়া,  সিি ব়াইসি য়্াও। মিে ওিে়া ত়াি আসেি প়ািন  িি। মিসেে 
কিওসযমিন মস্মসথি ে়ািসন কয্  ়ােজ মেি কেট়া এ ট়া উইি। কিসষি মেস  ত়াি 
মনসজি েই মেি। আি়াসেি েুজনস  মনসচ েই  িসত বিসিন, আিি়া  ি কথস  
কবমিসয কেি়াি। ম ন্তু আি়াি িনট়া ক ৌতূহসি ভসি কেি, েিজ়া েমূ্পর্ি বন্ধ ন়া  সি 
ফ়াুঁ  মেসয  সিি মভতসি কচ়াখ ি়াখি়াি। 
  
ম  কেখসিন? 
  
কেখি়াি উইিট়া খ়াসি ভসি মিসেে কিওসযমিন মস্মথ উসে বু  ক সেি ে়ািসন মেসয 
ে়াুঁ়ে়াসিন, ত়ািপি এ ট়া বই কবি  সি ত়াি ভ়াুঁসজ উইিট়া কিসখ কেট়া য্থ়াস্থ়াসন কিসখ 
মেসিন। 
  
য়্াসত েই  িি়াি ত়াসত ম  কিখ়া আসে জ়ানব়াি ক ৌতূহি আি়াস  কপসয বেি। 
  
পিমেন মিসেে কিওসযমিন মস্মথ য্খন ে়া়েীসত কচসপ কিিসচি়াসিি উসেসিয িওন়া 
হসিন, আমি ত়াি  সি ঢু ি়াি  ি পমিষ্ক়াি  িসত। বু  কেি কথস  বইখ়ান়া কবি 
 সি কেখি়াি, মিসেে কিওসযমিন ত়াুঁি েিস্ত অথি মেসয য়্াসেন মিে ওিে়াস , মনসচ 
ত়াি েই, ত়াি মনসচ আি়াি আি মজসিি েই। ত়ািপি উইিট়া কয্ভ়াসব মেি কেইভ়াসবই 
কিসখ মেি়াি। 
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মিসেে অমিভ়াি ম েু বিি ন়া, আি মিসেে িীিয়ানও চুপ  সি িইি। 
  
ম ন্তু পসি উইসিি েতযত়া মনসয য্খন  থ়া উেি, তখন আি়াি েব িসন পস়ে কেি। 
মিসেে অমিভ়াি মজজ্ঞ়াে়া  িসি়া, আপমন তখন ম   িসিন? 
  
েী িশ্ব়াে কফিসিন িীিয়ান, য়্া  ি়া উমচত মেি  মিমন। আইসনি ভসয মিে ওিে়া 
প়ামিসয কেি। এিনও কত়া হসত প়াসি কিসযট়া েতযই উইিট়া জ়াি  সিমেি, ম ম্ব়া 
বৃদ্ধ়াস  প্র়াসর্ি ভয কেমখসয মনসজি ন়াসি মিমখসয মনসযমেি। েসম্ম়াহনিমক্তি ে়াহসয্য 
ন়াম  এি ি  ি়া য়্ায। 
  
এ টন়া  ত বেি আসেি? মিসেে মস্মথ ি়াি়া কেসেন েুবেি হি। 
  
 এসত়ামেন বয়াপ়ািট়া আপন়াস  ভ়াব়াযমন এখন অনযি ি ভ়াবসেন ক ন? 
  
এই নৃিংে হতয়া ়াড ি়াসন আসপি ভমতি ে়ািি়াি িসধয ি়াথ়া গুুঁসজ ধসি হতয়া  ি়া 
আি়াস  অনযি ি ভ়াবসত ব়াধয  িসে। কিসযট়া ন়াম  এ ট়া খুন হসত কেখ়াি বয়াপ়াসি 
ম েু বসিসে। িসন হি মিে ওিে়া হযসত়া বৃদ্ধ়া িমহি়াস  খুন  িসে েম্পমত্ত প়াওয়াি 
কি়াসভ। মনত়ান্ত আইসনি ে়াসিি়া হওয়ায প়ামিসযসে। িীিয়ান থ়ািসি়া। 
  
ম ন্তু আপমন আি়াি  ়াসে এসেসেন বুেসত প়ািমে ন়া– মিসেে অমিভ়াি মজজ্ঞ়াে়া  িি। 
কেই উইসিি বয়াপ়াসি। 
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আমি ওট়া মনসয য়্াইমন, ক ়াসটি আি পুমিে িহসি আপন়াি কচন়া জ়ান়া কি়া  আসে, 
কেখসবন আমি কয্ন ে়াসিি়ায পস়ে ন়া য়্াই। এখন আি়াস  বিুন এ বয়াপ়াসি আি়াি 
তিফ কথস   ়াউস  ম েু জ়ান়াসন়াি প্রসয়াজন আসে ম ন়া। 
  
আপন়াি আি মজসিি পুসি়া ন়ািট়া ম ? 
  
আি়াি ন়াি হয়ামিসযট িীিয়ান। আি মজসিি পুসি়া ন়াি হসি়া কজিে কজনম ন্স। 
  
আি়াি িসত আপন়াি উমচত হসব মিসেে কিওসযমিন মস্মসথি উম িস  প্র ৃত  টন়া 
খুসি বি়া, মিসেে অমিভ়াি বিি, এ জন ভ়াসি়া উম ি মনশ্চযই কি়ামটভ আি অনুভূমত 
বুেসত প়ািসব। 
  
আি়াি হসয আপমন য্মে ওসেি বুমেসয বসিন ত়াহসি ব়ে ভ়াসি়া হয। 
  
আপমন য়্া  সিসেন ত়াি িসধয ক ়াসন়া েিে কনই। আপন়াি কেওয়া ত মফযসত য্সথি 
যু্মক্ত আসে। মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, আি়াি মে  কথস  য়্া  িব়াি  িব। 
  
মিসেে িীিয়ান মবে়ায মনসয চসি কেি। 
  
 ম েুক্ষসর্ি িসধয এি ুি কপ়ায়াসি়া এসে প্রসবি  িি। 
  
মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, বসে়া, বি ম  বিসত এসেসে়া, ত়ািপি আমি এিন ম েু 
কি়ান়াসব়া য়্া শুসন িীমতিসত়া অব়া  হসয য়্াসব। 
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. 
  
১৮. 
  
কপ়ায়াসি়া কচয়াসি বসে প়া েুসট়াস  ট়ান ট়ান  সি মেি। মিসেে অমিভ়াি বিসি, জুসত়া 
খুসি কফসি়া প়া েুসট়াস  মবশ্র়াি ে়াও। 
  
ম েুক্ষর্ চুপ  সি কথস  কপ়ায়াসি়া বিসি়া, মে  চ়ািমেন আসে জসযে়া খুন হসযসে। শুধু 
িসন হসে কিসযট়াস  ক  খুন  িসি়া। কব়াধহয ি়ানমে  ভ়ািে়ািয হ়ামিসয কফি়া ক ়াসন়া 
ি়ানুসষি  ়াজ হসব।  ়াউস  এভ়াসব ি়াি়া ত়াি  ়াসে এ  ধিসনি কখি়া। ত়াস ই খুুঁসজ 
কবি  ি়াি আপ্র়ার্ কচি়া  িমে। 
  
আি়াি িসন হসে কত়াি়াি জ়ান়াি ফি়াফি কত়াি়াস  মপমেসয এসনসে। ে়ািসন এসে়াসত 
ে়াহ়ায্য  সিমন। 
  
ক ়াসন়া মেদ্ধ়াসন্তই কপৌঁেসত প়ািমে ন়া। উইি জ়াসিি বয়াপ়ািট়াই ধিন়া ক ন? কত়াি়ায 
য্মে জ়ান়াই কয্ উইি জ়ামিয়াসতি বয়াপ়ািট়া কি়াসটই জ়ামিয়াত মেি ন়া, ত়াহসি? 
  
ম  বিসত চ়াইসে়া? 
  
আেসি েুজন কি়া  মিসেে মস্মথ ম  কয্ন ত়াি ন়াি, ত়াি়া উইসি ে়াক্ষী মহে়াসব েই 
 সিমেি। পিস্পসিি ে়ািসনই ত়াি়া েই  সি। 
  
. 
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১৯. 
  
মিসেে িীিয়ান কপ়ায়াসি়া ন়ািট়া মিসখ মনি। অনয জসনি ন়াি কজিে কজনম ন্স, কিষ 
কি়ান়া কেসে অসেমিয়ায চসি কেসে আি মিসেে ওিে়া কেমিসন়াে চসি কেসে 
কচস ়াসল়াসভম য়ায। 
  
মিসেে িীিয়ান  তট়া মবশ্বস্ত বসি কত়াি়াি িসন হি? 
  
তুমি য্মে িসন  সি থ়া  উইি জ়াসিি বয়াপ়াসি জম়েত ত়াহসি ভুি  িসব। আি়াি 
অনুি়ান ও উইসিি েই  সিমেি ম েু ন়া কজসনই। 
  
ধিি়াি ওট়া আেি উইি– কপ়ায়াসি়া বিি, ত়াহসি এ ট়া জ়াি উইিও মেি। 
  
ক  বসিসে? 
  
আইনজ্ঞি়া। 
  
েম্ভবত উইিট়া কি়াসটই জ়াি  ি়া হযমন এেব বয়াপ়াসি উম িি়া ম ন্তু খুবই খুুঁতখুুঁসত। 
ত়াি়া ে়াক্ষী কজ়াে়া়ে  সি আে়ািত পয্িন্ত কয্সত প্রস্তুত। 
  
ত়াহসি য়্া  সটসে খুুঁমটসয কেখ়া কে়াজ়া হসব। 
  
ম   সটসে? 
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ধি পিমেন অথব়া  সয মেন পসি ম ম্ব়া এ  েি়াহ পসি হয মিসেে মস্মথ আি ত়াি 
মপ্রয চ়া ি়ানীি িসধয ত িমবত ি হয অথব়া ত়াি ভ়াইসপ়া হুসে়া আি ত়াি কবৌসযি েসে 
ক ়াসন়া  ়ািসর্ েম্প ি িধুি হসয য়্ায, ফসি মতমন উইি মেুঁস়ে কফসিন ব়া পুম়েসয 
কফসিন। 
  
এই  টন়াি পি মিসেে কিওসযমিন মস্মথ ি়াি়া য়্ান। কিসযমট কেই েুসয়্াসেি অপচয ন়া 
 সি এ ট়া নতুন উইি মিসখ কফসি ি়ামিস ি হ়াসতি কিখ়া ন ি  সি। ত়াসত েুজন 
ে়াক্ষী মহে়াসব েইও  সি। কিসযট়া কভসবমেি ক উ হযসত়া স্বী ়াি  িসব উইিট়া কেখ়াি 
 থ়া ম ন্তু জ়ামিয়ামতি  ়াজ মনখুুঁত ন়া হওয়াি ে়াসিি়া শুরু হসয য়্ায। 
  
েম্ভবতঃ আেি উইিট়া ক ়ায়ািী হ়াউসেি ি়াইসেিীসত কেই বইট়াি কভতসি এখনও 
আসে। 
  
ন়াও থ়া সত প়াসি। য্তেূি জ়ামন মিসেে মস্মসথি িৃতুযি পি ম েু আেব়াবপত্র আি 
অনয়ানয মজমনে মবমক্র  সি কেওয়া হয। 
  
মিসেে অমিভ়াি অনয প্রেসে কেি। সু্কি মিক্ষমযত্রীি ম  খবি? 
  
ক ়াসন়া সু্কি মিক্ষমযত্রীি  থ়া বিসেন? য়্াস  েি়া মটসপ ি়াি়া হসযমেি; এই কিসযট়াস  
আি়াি এ টুও ভ়াসি়া ি়াসে ন়া। মবিমক্ত ি ম ন্তু য্সথি চ়াি়া  ওস  আি  ়াউস  খুন 
 িসত মেসত ি়ামজ নই। 
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অনয ক ়াসন়া মিক্ষমযত্রীস ? 
  
অেম্ভব ম েু নয। 
  
কত়াি়াি স্বতঃিব্ধ জ্ঞ়াসনি ওপি আি়াি মবশ্ব়াে আসে। 
  
. 
  
২০. 
  
কপ়ায়াসি়া মিসেে ব়াটি়াসিি ব়াম়ে কথস  কবমিসয মিি়ান্দ়াি মচমনসয কেওয়া ি়াস্ত়া ধসি 
এমেসয চিি। 
  
ম েুেূি এমেসয কয্সতই েুন্দি েৃিয ক ি়া এ ট়া জ়াযে়ায কে এসে কপৌঁেি। ম েুেূি 
এমেসয কয্সতই এ ট়া কে়াট নেীি ধ়াসি েুজন ি়ানুসষি িিীি নজসি প়েি। ঢ়ািু 
প়াহ়াস়েি ে়াসয বসে আসে ি়াইস ি ে়ািমফল্ড। এ টু েূসি ে়াুঁম়েসয আসে মিি়ান্দ়া 
ব়াটি়াি। 
  
েহে়া ি়াইস ি িুখ তুসি ত়া ়াি। কপ়ায়াসি়াস  কেসখ বিি, এই কয্ িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া? 
শুভ অপি়াহ্ন, েয়াি। 
  
নেীিধ়াি কথস  মিি়ান্দ়াি  ণ্ঠস্বি কভসে এসি়া– িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। 
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কপ়ায়াসি়া ে়ািসনি মেস  এমেসয কেি। মিি়ান্দ়াি  থ়া শুনসত প়ায এিন এ ট়া েূিসত্ব 
ে়াুঁম়েসয বিি, তুমি এখ়াসন! 
  
মিি়ান্দ়া বিসি়া, হ়া  ুসয়াট়া খুুঁজমেি়াি। এমেস ি  ুসয়া? জেসিি কভতসি এ ট়া  ়ািন়া 
পূিসর্ি  ুসয়া মেি। 
  
আসে কয্খ়াসন ক ়ায়ািী মেি, বি়াবি ক ়ায়ািী ম সি জেি মেি। বুম়ে মিসেে গুডবমড 
জ়াসন-মিি়ান্দ়া বিি, ও ড়াইনী। 
  
মে  বসিে। 
  
মিসেে গুডবমড বসিসে, বেিখ়াসন  আসে ন়াম   ুসয়াট়াি িুখ বন্ধ  সি কেওয়া 
হসযসে। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, ক ন? 
  
খুব মবপজ্জন  বসি–মিি়ান্দ়া বিি, বেিখ়াসন  আসে এ ট়া ব়াচ্চ়া কভতসি পস়ে 
মেসযমেি কয্… কি়াস  ওখ়াসন আি য়্ায ন়া। 
  
কি়াস ি মবশ্ব়াে বেি েুসয  আসে এি উপি ব়াজ পস়ে, ফসি  ুসয়াট়া কফসট েুভ়াে 
হসয য়্ায। 
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কেই েল্পট়া এখনও প্রচমিত। কপ়ায়াসি়াস  মচমন্তত কেখ়াসি়া, বিসি়া–আে়া, আি়াি  ়াজ 
আসে চমি। ি়াইস ি মজজ্ঞ়াে়া  িি, পুমিে বনু্ধসেি  ়াসে য়্াসেন ন়াম ? আপন়াস  
ক্ল়ান্ত কেখ়াসে। 
  
হয়াুঁ, আমি ক্ল়ান্ত েতযই খুব ক্ল়ান্ত, কপ়ায়াসি়া জ়ান়াসি়া। 
  
ি়াইস সিি মেস  ত়াম সয কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আে়া ি়াইস ি তুমি কত়া এখ়াসন আসে়া, 
কিেমি কফমিয়াি ন়াসি ক ়াসন়া যু্ব স  মচনসত? 
  
হে়াৎ ি়াি়া য়্ায ত়াই ন়া? 
  
হয়াুঁ, ক  ব়া  ়াি়া েুমি কিসি হতয়া  সি। ি়ান্দ্র়া ন়াসি এ ট়া কিসযি েসে ওি েম্প ি 
মেি। ত়ািপি অনয এ ট়া কিসযি েসে কিেমি কিি়াসিি়া শুরু  সি। এট়া মনে  েল্পও 
হসত প়াসি। 
  
এমেস  ি়াসে ি়াসে মবসেিী কিসযি়াও আেসত়া। 
  
ওিে়াি িসত়া কিসযি়াও আেসত়া? 
  
হ়া। 
  
কিেমিি েসে ওিে়াি বনু্ধত্ব মেি? 
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মেি। তসব মিসেে কিওসযমিন মস্মথ এ েম্পস ি মবসিষ ম েু জ়ানসতন ন়া। ি়াইস ি 
বিসি়া, কিসযট়া খুব চ়াপ়া স্বভ়াসবি মেি। ি়াসে ি়াসে েু এ জসনি  ়াসে খুব েম্ভীিভ়াসব 
বিসত়া কেসি মফসি  ়াউস  মবসয  সি েংে়াি প়াতসব। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া– আমি জ়ানসত চ়াই ওিে়া কেমিসন়াে আি কিেমি কফমিয়াি কিি়াসিি়া 
 িত ম  মিসেে কিওসযমিন মস্মথস  কপ়াপন  সি? 
  
কবমি ম েু বিসত প়ািসব়া ন়া। ি়াসে ি়াসে েুজসনি িসধয কেখ়া হত। ওিে়া ক ়াসন়ামেন 
আি়াস  মবশ্ব়াে  সি ম েু বসিমন। আি কিেমি কফমিয়ািস  কত়া কতিন মচনত়ািই ন়া। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, শুসনমে কে়া ি়াি অতীত ইমতহ়াে কতিন েুমবধ়াি মেি ন়া। আি়ািও 
ত়াই মবশ্ব়াে ওি মবরুসদ্ধ জ়ামিযসতি চ়াজি মেি। মিসেে কিওসযমিন ি়াি়া য়্াওয়াি পি 
ত়াি উইি আেি ম  ন়া পিীক্ষ়া  িসত মেসয কেখ়া কেি েবই জ়াি। 
  
ি়াইস ি কপ়ায়াসি়া মেস  ত়াম সয বিসি়া আমি বুেসত প়ািমে ন়া আি়াি ে়াসথ আপমন 
এ েিস্ত আসি়াচন়া  িসেন ক ন? 
  
আমি ম েু জ়ানসত চ়াই। আমি েসতযি পূজ়ািী– েতযস  জ়ানসত চ়াই। ি়াইস ি কহসে 
বিসি়া আপন়াি পুমিে বনু্ধি ব়াম়ে য়্ান। আি়াস  এ ়া থ়া সত মেন। 
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পাহ্ার়ের মাথায উরে 
২১. 
  
কপ়ায়াসি়া প়াহ়াস়েি ি়াথ়ায উসে এসে ে়াুঁ়ে়াি। হে়াৎ ত়াি িসন হি প়াসয আি য্ির়্া 
কনই। এ ট়া মবপসেি আুঁচ প়াসে খ়াি়াপ ম েু  সট কয্সত প়াসি, েুতি়াং য়্াসত মবপে ন়া 
আেসত প়াসি কে কচি়া  ি়া েি ়াি। 
  
এিসস্পথ েিজ়া খুসি কবমিসয এসি়া। কপ়ায়াসি়াি  ়াসে এসে ত়াি হ়াসত এ ট়া মচমে 
মেি খ়াসিি উপি মবসেিী ড়া  মটম ট ি়াি়া। 
  
ভ়াুঁজ খুসি মচমেট়া প়েসত ি়ােসি়া কপ়ায়াসি়া। 
  
ইংিয়াসড মিঃ কে়ামবি উপি খবি েংগ্রসহি কয্ ে়ামযত্ব কপ়ায়াসি়া মেসযমেি ত়াি উত্তসি কে 
এই মচমে মিসখসে। কে ভ়াবসতই প়াসিমন এসত়া অল্প েিসয খবি প়াে়াসত প়ািসব। 
  
ওিে়া কেমিসন়াে মনসজি ব়াম়েসত মফসি য়্াযমন। ত়াি পমিব়াসিি ক উ জীমবত কনই। 
ওিে়াি এ  েুধীজন বৃদ্ধ়া িমহি়া আসে। এি  ়াসে কে ি়াসে ি়াসে মচমেপত্র মিখসত়া। 
মচমেি মবষযবস্তু থ়া সত়া ইংিয়াসডি জীবনয়্াত্র়া মনসয। িমনসবি েসে ত়াি ভ়াসি়া েম্প ি 
মেি ন়া। তবু ওিে়া ত়াি  ়াসে ট়া ়া পযে়া চ়াইসি উমন মেসতন। এস ব়াসি খ়াি়াপ 
কি়া  মেসিন ন়া। 
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ওিে়া কিষ মচমে মিসখমেি বেি কেস়ে  আসে। কেই মচমেসত এ জন যু্বস ি  থ়া 
কিখ়া আসে। 
  
ওিে়া ত়াহসি ি়াসে ি়াসে ট়া ়া পযে়া চ়াইসত়া িমনসবি  ়াসে। কপ়ায়াসি়া ভ়াবসি়া কে 
ট়া ়া ক ন চ়াইসত়া  ়াি জনয চ়াইসত়া? তসব ম  কিেমিস  ি়াসে ি়াসে ট়া ়া মেত? এই 
ট়া ়া ম  উইি জ়াি  িব়াি প়ামিশ্রমি ? 
  
কপ়ায়াসি়া এিসস্পথ-এি েসে ওিে়া আি কিেমিি অংিীে়ািীি  থ়া মনসয অসি়াচন়া 
 িি। ত়ািপি মচমেট়া ভ়াজ  সি পস সট ি়াখসি়া। কপ়ায়াসি়া মনসজি আস্ত়ান়ায মফসি 
চিসি়া। ব়াম়ে মফসি কেখসি়া মিসেে কে  ত়াি জনয অসপক্ষ়া  িসে। কপ়ায়াসি়া বিসি়া 
আপন়াস  খুব মবষণ্ণ কেখ়াসে কিসেে কে । 
  
আপমন খবিট়া কি়াসননমন, কেই ভযেি খবি? 
  
ম  খবি? 
  
মিওসপ়াল্ড কিনল্ড ি়াি়া কেসে, ক উ ওস  খুন  সিসে। সু্কি কথস  মফিমেি ক উ ওস  
নেীসত মনসয মেসয জসিি িসধয ি়াথ়া কচসপ ধসি খুন  সিসে। 
  
জসযে়াি জীবসন য়্া  সটসে ওি জীবসনও ত়াই  টি। মনশ্চযই ক ়াসন়া প়ােসিি  ়াজ। 
আপন়াস  আসেই বি়া উমচত মেি। আপমন প্রশ্ন  সিমেসিন ম ন্তু আমি বমিমন। 
মনসজস  ভীষর্ ভ়াসব অপি়াধী বসি িসন হসে। িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া–  ়ান্ন়ায কভসে প়েসি়া 
কি়াসযন়া। 
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কপ়ায়াসি়া বিি, আি়াস  েব খুসি বিুন ি়াে়াি। 
  
হ়াুঁ, আপন়াস  েব খুসি বি়াি জনযই এখ়াসন এসেমে। 
  
এমিজ়াসবথ আপন়াস  বসিমেি আমি ম েু কেসখ চিস  উসেমেি়াি।, েমতয কেসখমেি়াি, 
ম ন্তু অস্বী ়াি  সিমেি়াি আপন়াি  ়াসে। ম  কেসখমেসিন? 
  
ি়াইসেিী  সিি েিজ়া খুসি মেসযমেি– খুব ে়াবধ়াসন কভ়াি়া হসযমেি, ত়ািপসিই কে 
কবমিসয এসেমেি। অবিয েসে েসে কবমিসয আসেমন েিজ়াি ে়ািসন ে়াুঁম়েসয পস়েমেি, 
ত়ািপি মক্ষপ্র হ়াসত েিজ়া কেসি খুসি কভতসি ঢুস  মেসযমেি। 
  
কি়া ট়া ক ? 
  
মিওসপ়াল্ড–এ কেসিট়াই কত়া খুন হসযসে। 
  
ভ়াবি়াি মিওসপ়াল্ট ত়াি মেমেস  খুন  সিসে ত়াি কচ়াসখ িুসখ এ ট়া মবমচত্র অমভবযমক্তি 
ে়াপ। ভ়াবি়াি কেসিট়া স্ন্য়াপে়ােন অনুষ্ঠ়াসনি  ি কথস  ন়া কবমিসয ক ন ি়াইসেিী 
কথস  কবমিসয এি? 
  
আপমন কভসবমেসিন, এ ়াজ মিওসপ়াসল্ডি? 
  
 হয়াুঁ, কচহ়াি়া কেসখ ত়াই িসন হয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যালইুন পার্টি । আগাথা র্ির্ি । এরকুল পপাযাররা সমগ্র 

84 

www.bengaliebook.com                                  সূর্িপত্র 
 

 

তসব কেসিট়া মনসজ খুন হসয য়্াওয়ায বুেি়াি আি়াি অনুি়ান এস ব়াসি ভুি। ও 
ি়াইসেিীসত ঢুস  মেমেস  িৃত অবস্থ়ায কেসখ িসন প্রচড আ ়াত কপসয ভসয জস়ে়ােস়ে়া 
হসয পস়ে। 
  
ব়াইসি কবমিসয এসে আি়াি িুসখ়ািুমখ পস়ে য়্ায। ত়ািপি হি  ি মনজিন ন়া হওয়া 
পয্িন্ত কভতসিই অসপক্ষ়া  সি। 
  
তবুও আপমন িুখ কখ়াসিনমন? 
  
ন়া। আমি –ওঃ, আমি প়ামিমন। 
  
 কপ়ায়াসি়াি িসন হি,  থ়াগুসি়া এই েুঃখভি়া পৃমথবীসত য্ত েুঃখ আসে এগুসি়া ত়াসেি 
অনযতি। 
  
কি়াসযন়া বিি, আমি ভ়াসি়া কচসযমেি়াি, হযসত়া কেসিট়াি ভয কপসয মপমেসয য়্াওয়াি 
 ়াির্ কে খুনীস  কচন়া য়্াসব। ক ়াসন়া  ়ািসর্ খুনীি িসন হসযমেি কে ে়াড্ড়ায পস়ে 
কেসে, ত়াই কেসিট়াস   সব মনজিসন প়াসব এই েুসয়্াসেি অসপক্ষ়ায মেি। ত়ািপি এ ়া 
প়াওয়াি পিই –মিসেে কে  ফুুঁমপসয ক ুঁসে উেি। 
  
শুসনমেি়াি মিওসপ়াল্ড ট়া ়া পযে়া য্সথি খিচ  িসত়া, ক ়াথ়ায কপত? মনশ্চযই ক উ 
ত়াি িুখ বন্ধ  িব়াি জনয ট়া ়া পযে়া মেত। 
  
ম ন্তু ক , ক  কেই কি়া ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যালইুন পার্টি । আগাথা র্ির্ি । এরকুল পপাযাররা সমগ্র 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূর্িপত্র 
 

 

খুুঁসজ কবি  িসত হসব –কপ়ায়াসি়া জ়ান়াসি়া আি কবমি েিয ি়ােসব বসি িসন হয ন়া। 
  
. 
  
২২. 
  
এি ুি কপ়ায়াসি়া ত়াি মনসজি িত়ািসতি ওপিই কবমি আস্থ়া ি়াসখ। কপ়ায়াসি়া আি 
কস্পনে ম েু েিয  থ়াব়াতি়া বিব়াি পি, ে়াম়ে ভ়া়ে়া প়াওয়া য়্ায এিন এ  েংস্থ়াি 
েসে কয়্াে়াসয়্াে  িি। ত়ািপি বনু্ধি েসে ত়াি ইনেসপক্টি ি য়ােি়াসনি েসে ে়াি়ানয 
েিয আসি়াচন়া  ি়াি পি ে়াম়ে চ়ামিসয চসি কেি।  থ়া বসি মে   সি কনওয়া হসযসে 
কয্ এ পসথ য়্াওয়াি েিয এ  জ়াযে়ায ম েু েিসযি জনয ন়ািসব ত়ািপি ত়াস  েসে 
 সি মনসয আব়াি মফসি আেসত হসব িডসন। ে়াম়ে  সি এি এিিে এ। ে়াইভ়ািস  
জ়ান়াি  ন্ট়াখ়াসনস ি িত কেিী হসত প়াসি ত়ািপি কেখ়া  িি মিে এিমি এি েসে। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আপন়াস  মবিক্ত  ি়াি জনয েুঃমখত। য়্া বিসত চ়াই খুসিই বমি, 
আপন়াি েসে এ ট়া পি়ািিি  িসত চ়াই। 
  
জসযে়া কিনল্ড-এি আতত়াযী ক  আমি কজসনমে– কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আি়াি মবশ্ব়াে 
আপমনও জ়াসনন। আপন়াি ক ়াসন়া িত়ািত থ়া সি জ়ান়ান। 
  
স্বী ়াি  িমে আি়াি িত়ািত আসে ত়াি অথি এই নয কয্ আি়াস  পুনি়াবৃমত্ত  িসত 
হসব। 
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কপ়ায়াসি়া বিসি়া, শুনুন এ ট়া কেসি জসি ডুসব ি়াি়া কেসে। 
  
শুসনসেন? 
  
হয়াুঁ এ জন কফ়ান  সি জ়ামনসযসে। জসযে়াি ভ়াই। ম   সি কেসিট়া এি িসধয এি? 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া– অথি ে়াবী  সি মেি। ওস  মনযমিত পযে়া মেসত হসত়া। খুনী 
েুসয়্াসেি েন্ধ়াসন মেি, েুসয়্াে কপসযই জসি ডুমবসয কিসিসে। আপন়াি মনশ্চযই জ়ান়া 
আসে এ ধিসনি ক সে আমি প্রথসি ম   মি? 
  
এিমিন বিসি়া –প্রথসি মবচ়াি চ়াইসবন।  রুর়্াি প্রশ্ন আেসব পসি। 
  
মে  বসিসেন। শুনুন আমি িডসন য়্ামে। পসথ  সয জন কি়াস ি েসে কেখ়া  সি 
ক েট়া মনসয আসি়াচন়া  িব। ত়াসেিস  আি়াি মনসজি িত়ািত কব়াে়াসত চ়াই। 
  
য়্াওয়াি আসে  সয ট়া মবষসয আপন়াি িত়ািত কজসন মনসত চ়াই। মনস ়াি়াে ি য়ানে়াি 
আি কডেিড হিয়াড েম্পস ি আপন়াি িত ম ? ওসেি উপি আস্থ়া ি়াখসত প়ামি? 
  
অবিযই আস্থ়া ি়াখ়া য়্ায। কপ়ায়াসি়া মবে়ায মনসয ে়া়েীসত মেসয উেসি়া। 
  
. 
  
২৩. 
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ক ়ায়ািী উসড ম   সটসে শুসনে?– 
  
মিসেে ব়াটি়াইট ব়াজ়াসিি বয়াসে মজমনে ভিসত ভিসত বিসি়া। 
  
এিসস্পথ বিসি়া, ক ়ায়ািী উসড?  ই আমি কত়া ম েু শুমনমন। েুজন িমহি়া নতুন ততমি 
েুপ়াি ি়াস িসট ে ়াসিি ব়াজ়াি  িসত কবমিসযসে। 
  
কি়াস  বি়াবমি  িসে ওখ়ান ়াি ে়ােগুসি়া প়াহ়াস়েি ে়াসয খুবই মবপজ্জন  অবস্থ়ায 
আসে।  সয জন পুমিি এসেসে ওি়া  ়াউস  ধ়াসি  ়াসে কয্সত মেসে ন়া। 
  
এিসস্পথ মবস্ময প্র ়াি  সি বিি –ওি়া ত়াই বুমে? 
  
অমিয়াসে অমিভ়াি এ ট়া কটমিগ্র়াি কপি। ত়াসত কিখ়া আসে: েয়া  সি মিসেে ব়াটি়াি 
আি মিি়ান্দ়াস  কত়াি়াি ফ্ল্য়াসট মনসয এে। এ টুও মবিম্ব  িসব ন়া। 
  
ড়াক্ত়াসিি েসে অপ়াসিিসনি জনয কেখ়া  ি। 
  
মিসেে অমিভ়াি ি়ান্ন়া সি এি, জুমডথ ব়াটি়াি  ুইন্স ফি মেসয কজমি ততমি  িসত 
বযস্ত। জুমডথ –মিসেে অমিভ়াি বিসি়া, য়্াও প্রসয়াজনীয ম েু মজমনেপত্র গুমেসয ন়াও 
কে। আমি িডসন মফসি য়্ামে, তুমি আি মিি়ান্দ়া আি়াি েসে য়্াসব। আজই কয্সত হসব 
ন়াম ? 
  
হ়াুঁ, আি়াস  ত়াই বি়া হসযসে। 
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ক  বসিসে কত়াি়াি ব়াম়েওয়াি়া? 
  
ন়া অনয এ জন য়্াি  থ়া আমি কফিসত প়ামি ন়া। কয্ কটমিগ্র়ািট়া কপসযমে ত়াসত 
মিমখত মনসেিি িসত়া  ়াজ  িমে। 
  
তুমি ম  প়ােি হসয কেে অমিয়াুঁসে? 
  
খুব েম্ভব এস ব়াসি বন্ধ প়ােি। য়্াও প্রস্তুত হসয ন়াও। জুমডথ আি মিসেে অমিভ়াি 
েুটস ে গুমেসয ে়াম়েসত তুিি। মিি়ান্দ়াও এসে কেি। 
  
এি ুি কপ়ায়াসি়া িন্ডসন চ়ািজন কি়াস ি েসে বসে আসে। এ জন ইনেসপক্টি মটসি়ামথ 
ি য়ােি়ান, মিতীযজন েুমপমিসন্টসন্ট কস্পনে, তৃতীযজন চীফ  নসিবি আিসেড মিচিড 
আি চতুথিজন প়াবমি  প্রমেম উট়াি অমফসেি এ জন প্রমতমনমধ। ত়াি়া েব়াই 
কপ়ায়াসি়াি মেস  ত়াম সয আসে। ত়াসেি কচ়াসখ িুসখ মবমভন্ন ধিসনি অমভবযমক্ত। 
  
আপন়াস  কেসখ িসন হসে আপমন এস ব়াসি মনমশ্চন্ত িুঁমেসয কপ়ায়াসি়া। 
  
 কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আমি েমতয মনমশ্চন্ত। 
  
আি়াি িসত উসেিয খুবই জমটি। ন়া, প্র ৃতপসক্ষ জমটি কি়াসটই নয। এসত়া েিি কয্ 
েহসজ ধি়া য়্ায ন়া। 
  
প়াবমি  প্রমেম উট়াি অমফে কথস  আে়া কি়া মট অমবশ্ব়াে ভি়া কচ়াসখ ত়াি মেস  
ত়া ়াি। আিি়া প্রি়ার্ িীঘ্র প়াব। 
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ইনেসপক্টি ি য়ােি়ান বিি, অবিয য্মে এ বয়াপ়াসি ভুি ন়া হসয থ়াস …. 
  
এি স্বপসক্ষ প্রি়ার্ আসে। ক ়াসন়া কিসয য্খন অেৃিয হয ত়াি কপেসন কবমি  ়াির্ থ়াস  
ন়া। প্রথি  ়াির্, ক ়াসন়া পুরুসষি েসে প়াি়ান। মিতীয  ়াির্ ি়াি়া য়্াওয়া। এে়া়ে়া 
অনয  ়াির্ থ়া সত কেখ়া য়্ায ন়া। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, েম্ভবতঃ চমিি  ন্ট়াি িসধয আপন়াসেি ে়ািসন এিন ম েু উপমস্থত 
 িসত প়ািব য়্া  টন়াগুসি়া অসন খ়ামন পমিষ্ক়াি  সি মেসত প়ািসব। 
  
কেট়া ম ? 
  
স্বচসক্ষ কেখ়া এ জন ে়াক্ষী। আইসনি কি়া মট প্রচড অমবশ্ব়াসেি েৃমিসত কপ়ায়াসি়াি 
মেস  ত়া ়াি। কেই স্বচক্ষ কেখ়া ে়াক্ষী এখন ক ়াথ়ায? 
  
আি়াি মবশ্ব়াে িডসনি উসেসিয িওন়া মেসযসে। 
  
আপন়াি  থ়াব়াতি়া শুসন িসন হসে আপন়াি িন মবমক্ষি। 
  
 থ়াট়া েমতয য্তট়া েম্ভব, ে়াবধ়ানত়া অবিম্বন  সিমে, তবু স্বী ়াি  িসতই হসব আমি 
ভীত হসয পস়েমে। 
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এি ুি কপ়ায়াসি়া উসে ে়াুঁ়ে়াি। কে বিি, এখন আি়ায কয্সত হসব। য়্া জ়ানত়াি েব 
বসিমে এখন য়্া ভ়াসি়া বুেসবন  িসবন। আপন়াসেি েসে কয়্াে়াসয়্াে কিসখ চিব।– 
ে সিি েসে  িিেিন  সি কে চসি কেি। 
  
চীফ  নসিবি বিি, কস্পনে কত়াি়াস  অসন  বেি ধসি জ়ামন, তুমি িুঁমেসয 
কপ়ায়াসি়াি বনু্ধ। কত়াি়াি ম  িসন হয ওি ভীিিমত হসযসে? 
  
আি়াি ত়া িসন হয ন়া। কস্পনে বিি, কত়াি়াি িত়ািত ম  ি য়ােি়ান? 
  
ওি েসে আি়াি পমিচয খুব কবমি মেসনি নয েয়াি। প্রথি মেস  আি়াি িসন হসযমেি 
ওি  থ়াব়াতি়া আইমডয়া েব অদু্ভত। ম ন্তু কিষ পয্িন্ত আি়াস  িত পমিবতিন  িসত 
হসযসে। আি়াি ধ়াির়্া উমন অবিযই প্রি়ার্  িসবন। 
  
. 
  
২৪. 
  
মিসেে অমিভ়াি মে ব্ল্য়া  বয কহ়াসটসিি ড়াইমনং হসিি কখ়াি়া জ়ান়াি়াি ধ়াসি প়াত়া 
কটমবসিি ে়ািসন কচয়াসি বেি। জুমডথ এসে বেসি়া, ত়ািপি কিনু খুুঁমটসয কেখসত 
ি়ােসি়া। 
  
মিি়ান্দ়াি ক ়াসন়া খ়াব়াি পেন্দ? –মিসেে অমিভ়াি জ়ানসত চ়াইি ওি পেন্দিসত়া খ়াব়াি 
মেসত বিব। মিমনট খ়াসনস ি িসধয এসে প়েসব। 
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মচস ন কি়াি ওি খুব পেন্দ, ত়াহসি কত়া ে়াসিি়াই থ়া সি়া ন়া। 
  
কত়াি়াি ম  পেন্দ? 
  
আি়াি কত়া ত়াই। 
  
 মতনসট মচস ন কি়াি –মিসেে অমিভ়াি অডি়াি মেি। ত়ািপি কচয়াসি কহি়ান মেসয 
জুমডসথি মেস  ত়াম সয িইি। 
  
তুমি ওভ়াসব আি়াি মেস  ত়াম সয আসে়া ক ন? 
  
ভ়াবমে –মিসেে অমিভ়াি বিি। 
  
ম  ভ়াবসে়া? 
  
ভ়াবমে কত়াি়াি েম্পস ি প্র়ায ম েুই জ়ামন ন়া। 
  
 প্রসতযস ি েম্বসন্ধ প্র়ায এ থ়া বি়া য়্ায। 
  
 ত়াি ি়াসন বিসত চ়াইসে়া  ়াসি়া েম্পস ি জ়ান়া য়্ায ন়া? 
  
এি ি ভ়াব়া উমচত নয। 
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 েুজসন ম েুক্ষর্ চুপ  সি িইসি়া। এ জন পমিচ়ামি ়া কিি উপি খ়াব়াি ে়ামজসয মনসয 
এসে পমিসবিন  সি কেি। 
  
মিি়ান্দ়াি আেসত কেিী হসে বসি জুমডথ অধধয্ি হসয প়েি। এ টু পসি উসে কেসি়া। 
ত়ািপি ম েুক্ষর্ পসি মফসি এসি়া েম্ভীি িুসখ। ওস  ক ়াথ়াও প়াওয়া য়্াসে ন়া। কিমডে 
টযসিসটও কনই। 
  
হে়াৎ কটমিসফ়ান কবসজ উেি, আমি ে়াসজিন্ট গুডবমড  থ়া বিমে। এ ট়া পুরুষ  ণ্ঠ 
কভসে এসি়া। আপন়াি ে়াে়া আসেন? 
  
ন়া, আজ িডসন আসেন। ওখ়াসন কফ়ান  সিমেি়াি, শুনি়াি ওখ়াসন কথস  িওন়া 
হসযসে। উমন মফিসি বসি কেসবন আিি়া পমজমটভ কিজ়াল্ট কপসযমে। 
  
ত়াি ি়াসন  ুসয়াি িসধয িৃতসেহ কপসযসেন? প়াুঁচ ়ান  িসবন ন়া। ইমতিসধয খবি 
চ়ামিমেস  েম়েসয প়েসত শুরু  সিসে। 
  
িৃতসেহ ম  কেই  ়াসজি কিসয ওিে়া কেমিসি়াসফি? 
  
হয়াুঁ ত়াই িসন হসে। 
  
বয়াপ়ািট়া িসন হসে খুন, ওস  েুমি ি়াি়া হসযমেি। 
  
কিসযসেি টযসিট কথস  ি়া চসি য়্াওয়াি পি মিি়ান্দ়া মিমনট খ়াসন  ম  মিমনট েুই চুপ 
 সি ে়াুঁম়েসয িইি। ত়ািপি কে মপেসনি েিজ়া খুসি ে়াবধ়াসন ব়াইসি উুঁম  মেি। 
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ব়াইসি ব়াে়ান। কে েিজ়া কপমিসয ব়াইসি এসে কেৌ়ে়াসত ি়ােি। এ ট়া েয়াসিসজি 
ে়ািসন এসে ে়াুঁম়েসয প়েি। 
  
প়াসিি ি়াস্ত়া ধসি কয্সত মেসয কেখসি়া ি়াস্ত়াি উপি এ ট়া কি়াটি ে়াম়ে ে়াুঁম়েসয আসে। 
এ ট়া কি়া  চ়ািস ি আেসন বসে খবসিি  ়ােজ পস়েসে। মিি়ান্দ়া েিজ়া খুসি 
চ়ািস ি আেসনি প়াসি বসে হ়ােসত ি়ােসি়া। ে়া়েী ধীসি ধীসি এসে়াসত ি়ােসি়া। 
প়াসিি ে়াম়েওয়াি়া কি়া ট়া বিি, এখন আিি়া মে  েিসয মে  জ়ায়ায এসে প়েমে। 
হে়াৎ প়াি ক ুঁসষ এ ট়া ে়াম়ে ে়ািসনি মেস  এিনভ়াসব কবমিসয কেি কয্ ত়াসেি ে়াম়ে 
প্র়ায কে়াুঁসপি িসধয এসে প়েি। কবমিসয য়্াওয়া ে়াম়েি িসধয েুমট যু্ব  বসে। 
এ জসনি চুি  ়াধ পয্িন্ত িম্ব়া। ত়াি কচ়াসখ পয়াুঁচ়াি কচ়াসখি িসত়া কেখসত চিি়া। অনয 
যু্ব মট কেখসত কস্পনসেিীয আি িুসখি এ ট়া প়াসি মবশ্রী কপ়া়ে়া ে়াে। 
  
মিি়ান্দ়া মজজ্ঞ়াে়া  িি– কত়াি়াি ম  িসন হয, ি়া আি়াি জনয খুব মচন্ত়া  িসব? 
  
কত়াি়াি ি়াসযি মচন্ত়া  ি়াি েিয ক ়াথ়ায? য্খন মচন্ত়া  িসব ত়াি আসেই তুমি 
য্থ়াস্থ়াসন কপৌঁসে য়্াসব। 
  
িডসন এি ুি কপ়ায়াসি়া কফ়ান  ়াসনি প়াসি তুসি ধিসতই মিসেে অমিভ়াসিি  ণ্ঠস্বি 
কভসে এসি়া। 
  
মিি়ান্দ়া হ়ামিসয কেসে। বিে ম ! ম  ভ়াসব হ়াি়াি? আিি়া মে ব্ল্য়া  বয কহ়াসটসিি ি়াঞ্চ 
খ়ামেি়াি। মিি়ান্দ়া কিসযসেি টযসিসট ঢুস মেি, ম ন্তু আি কফসিমন। ক উ ক উ বিসে 
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এ জন বযস্ক কি়াস ি েসে ে়া়েীসত কচসপ ক ়াথ়ায কয্ন কেসে। মে  কব়াে়া য়্াসে ন়া, 
অনয কিসযও হসত প়াসি। 
  
কত়াি়াসেি উমচত হযমন কচ়াসখি আ়ে়াি  ি়া। আমি কত়া আসেই কত়াি়াস  মবপসেি 
আভ়াে মেসযমেি়াি। মিসেে ব়াটি়াসিি ম  অবস্থ়া? মতমন ম  কভসে পস়েসেন? 
  
হয়াুঁ মতমন খুবই কভসে পস়েসেন  ়ান্ন়া ়ামট  িসেন। মতমন চ়াইসেন পুমিসে খবি মেসত। 
মতমন আি কেিী  িসত চ়াইসেন ন়া। এখন ম   িসব়া বুেসত প়ািমে ন়া। 
  
কপ়ায়াসি়া বিসি়া, আি কেিী ন়া  সি পুমিসে খবি কেওয়াট়াই উমচত হসব। 
  
আমিও ওসেি েসে কফ়াসন কয়্ােসয়্াে  িমে। কেখমে ম   ি়া য়্ায। 
  
ম ন্তু মিি়ান্দ়া ক ন মবপসে প়েি? তুমি জ়ান ন়া? তুমি জ়ান ন়া? জ়ান়া উমচত মেি। — 
কপ়ায়াসি়া বিি, িৃতসেহ প়াওয়া কেসে। এইি়াত্র খবি প়াওয়া কেি। 
  
 ়াি িৃতসেসহি  থ়া বিে? 
  
 ুসয়া কথস  এ ট়া িৃতসেহ প়াওয়া কেসে। 
  
মিসেে অমিভ়াসিি িুসখ আি ক ়াসন়া  থ়া েিি ন়া। কে কটমিসফ়াসনি মিমেভ়াি হ়াসত 
স্থ়ানুি িসত়া ে়াুঁম়েসয িইি। 
  
. 
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২৫. 
  
ম িট়ািব়ামি মিং। মিি়ান্দ়া েুসচ়াখ কিসি ত়াম সয বিসি়া, ব়াঃ ম  েুন্দি! ম িট়ািব়ামি 
মিং হি স্থ়ানীয অতীব কেৌন্দয্িপূর্ি অংি, ম ন্তু ব়াম  অংি কতিন মবখয়াত নয। এই 
কেৌন্দয্িপূর্ি জ়াযে়াট়া  সয  ি বেি আসে ধ্বংে হসয কেসে। ইতস্ততঃ উুঁচু প়াথি ি়াথ়া 
তুসি ে়াুঁম়েসয আসে। পুি়া ়াসি ন়ান়া ি়াস্ত্রীয পূজ়া অচিন়াি  থ়া িসন  মিসয কেয। 
  
মিি়ান্দ়া ন়ান়া ধিসনি প্রশ্ন  িসত ি়ােসি়া। 
  
এইেব প়াথি এখ়াসন েম়েসয কিসখে ক ন? 
  
ি়াস্ত্রীয প্রসয়াজসন। ি়াস্ত্রীয তয়াে স্বী ়াসিি জনয। 
  
মিি়ান্দ়া কত়াি়াস ও তয়াে স্বী ়াি  িসত হসব বুেসি? 
  
 কত়াি়াি ম  িসন হয ন়া এ এ  ধিসনি ি়ামস্ত? ন়া অনয ম েু? 
  
হয়াুঁ অনয ম েু, অনযি়া য়্াসত ব়াুঁচসত প়াসি কেই  ়ািসর্ কত়াি়াস  িিসত হসব। তুমি 
িিসব য়্াসত কেৌন্দয্ি কবুঁসচ থ়াস । মনসজি অমস্তত্ব িক্ষ়া  িসত এই হি আেি উসেিয। 
  
েম্ভবতঃ বুেসত কপসিমে– বি মিি়ান্দ়া, থ়ািসি ক ন? বুসেমে কত়াি়াস  িিসত হসব 
 ়াির্ কত়াি়াি  ৃত সিিি জনয এ জন খুন হসযসে। 
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বুেসি ম   সি? 
  
জসযে়াি  থ়া িসন পস়ে। য্মে ম েু ন়া বিত়াি ত়াহসি ওস  িিসত হত ন়া কব়াধ হয। 
  
েম্ভবতঃ নয। 
  
জসযে়া ি়াি়া য়্াওয়াি পি কথস  আি়াি িনট়া খুব খ়াি়াপ হসয কেসে। ওস   থ়াট়া বি়া 
উমচত হযমন, ম  বি? ওস  বসিমেি়াি ে়ািী ম েু প়াওয়াি আি়ায। জসযে়া ভ়ািত 
ভ্রিসর্ি েল্প  িসত়া, বিসত়া কে়ান়ায িুস়ে হ়াত়াুঁস  ম ভ়াসব ে়াজ়াসন়া হয আি ত়াসেি 
ধি়া হয। হে়াৎ আি়ািও িসন হি ওস  ম েু কি়ান়াসত ম ন্তু মবশ্ব়াে  ি আমি ওস  
বিব আসে  খনও ভ়ামবমন। আে়া এম  ধিসনি আত্মতয়াে? 
  
মিি়ান্দ়া ম েু েিয েভীিভ়াসব মচন্ত়া  িি। ত়ািপি বিি, েূয্ি এখনও মে  জ়াযে়ায 
কপৌঁে়াযমন। আি মিমনট প়াুঁসচ  পসি েূয্িম ির্ কে়াজ়ােুমজ প়াথসিি উপি প়েসব। তখমন 
হসব আি়াসেি তয়ােস্বী ়াি উপযু্ক্ত েিয। 
  
িসন হসে কেই মবস্ময ি িুহূতি উপমস্থত। মিি়ান্দ়াি েেী আ ়াসিি মেস  ত়া ়াি। 
  
কত়াি়াস  প্রথি কেখ়াব প়াহ়াস়েি ে়াসয এ সজ়া়ে়া  ুে়াি।  সয সি়া বেি আসে মেমেমি 
ক্রীট কথস  কি়া  এসে প়াহ়াস়েি ে়াসয কখ়াে়াই  সি। কেখ, মিি়ান্দ়া ক িন চিৎ ়াি 
ত়াই ন়া? 
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এ ট়া উুঁচু প়াথসিি ি়াথ়ায ত়াি়া উেি। এই প়াথসিি প়াসি আি এ ট়া প়াথি পস়ে 
আসে, েি়ানয েূসি প়াথসিি ঢ়াসি ক ়ার়্া ুমর্ অবস্থ়ায পস়ে আসে আি এ ট়া প়াথি। 
  
তুমি খুিী হসযে মিি়ান্দ়া? হয়াুঁ খুব খুিী হসযমে। কেখ, মচহ্নট়া ফুসট উসেসে। মিি়ান্দ়া 
ে়াগ্রসহ কেখসত ি়ােি। মজজ্ঞ়াে়া  িি, েমতয ম  কজ়া়ে়া  ুে়াি? 
  
হয়াুঁ েিসযি আবসতি ক্ষসয কেসে  ুে়াসিি প্রতী । এি উপি হ়াত ি়াখ। এখন আিি়া 
প়ান  িব অতীত বতিি়ান ভমবষযৎ আি কেৌন্দয্ি। 
  
আঃ ম  েুন্দি –মিি়ান্দ়া অসু্ফট  সণ্ঠ বিি। 
  
এ ট়া কে়ান়ািী প়ানপ়াত্র মিি়ান্দ়াি হ়াসত কঢসি মেি কি়া মট। ফ্ল়্াস্ক কথস  কেই  ়াসপ 
কে়ান়ািী তিি পে়াথি কঢসি পূর্ি  িি। 
  
প়াুঁচ ফসিি স্ব়াে প়াি। প়ান  ি মিি়ান্দ়া। কেখসব েুখ কত়াি়াি িনস  ভমিসয তুিসব। 
 ়াপ তুসি ধসি চুিু  ে়াও। 
  
ব়াধয কিসযি িসত়া মিি়ান্দ়া  ়াপট়া তুসি ধিি। ত়াি এ ট়া হ়াত কেই প়াথসিি ে়াসয 
িসযসে ফসি  ুে়াসিি মচহ্ন ে়াি়ানয িুসে কেসে। ত়াি েেী মে  ত়াি মপেসন ে়াুঁম়েসয। 
 ়াৎ হসয থ়া ়া প়াথিট়াি তি়া কথস  েুমট কি়া  কবমিসয এি, প়াথসিি উপসিি কি়া মট 
মপেন মফিসতই ত়াসেি কেখসত কপি ন়া। ত়াি়া মক্ষপ্র পসে চুমপে়াসি প়াহ়াস়েি উপসি 
উসে এি। 
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কেৌন্দয্ি প়ান  ি মিি়ান্দ়া। য়্া বিসে কিসযট়া ত়াই  িসে –মপেন কথস  এ ট়া  ণ্ঠস্বি 
কভসে এি। 
  
এ ট়া ি়াি ক ়াট এসে প়েি কি়া ট়াি ি়াথ়াি উপি, ত়াি হ়াসতি উেযত েুমিট়া মেটস  
মনসচ পস়ে কেি। মনস ়াি়াে ি য়ানে়ান মিি়ান্দ়াি হ়াত ধসি কটসন মনসয কেি। ব়াম  কি়া  
েুমট হ়াত়াহ়ামত  িসত ি়ােসি়া। 
  
অেভয কিসয। –মনস ়াি়াে ধিস ি েুসি বিি, এ ট়া খুনীি েসে এখ়াসন এসেে? ম েু 
 ি়াি আসে ভ়াব়া উমচত মেি। 
  
মিি়ান্দ়া বিি –মে ই  সিমে। ভ়াবমেি়াি আত্ম়াহুমত মেমে। েিস্ত কে়াষ আি়ািই, আি়াি 
জনযই জসযে়া খুন হসযসে। কেই  ়ািসর্ আি়াি উমচত আত্ম়াহুমত কেওয়া। আি়াি িৃতুয 
হসত়া ি়াস্ত্রেম্মত। 
  
কব়া ়াি িসত়া তুমি  থ়া বসি়া ন়া মিি়ান্দ়া, কিসযট়াস  ওি়া খুুঁসজ কপসযসে। বয়াপ়ািট়া 
তুমিও কত়া জ়াসন়া, কেই কয্  ়াসজি কিসযট়াস  অসন  মেন য়্াবৎ খুুঁসজ প়াওয়া য়্ামেি 
ন়া। েব়াই কভসবসে উইি জ়াি  ি়াি অপি়াসধ ভয কপসয প়ামিসযসে, আেসি কিসযমট 
প়ামিসয য়্াযমন। ও মনষু্ঠি ভ়াসব খুন হসযমেি। ওি িৃতসেহ প়াওয়া মেসযসে  ুসয়াি 
িসধয। 
  
হে়াৎ মিি়ান্দ়া আতিন়াে  সি উেসি়া, িসন়াব়ােন়া পূিসর্ি  ুসয়াসত নয কত়া? এই  ুসয়াট়া 
আমি  ুুঁসজ কবি  িসত কচসযমেি়াি। ক – ওখ়াসন ক  ওস  কফসিসে? 
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মিি়ান্দ়া আত্মমবসৃ্মসতি িসত়া চীৎ ়াি  সি উেসি়া –আহ! 
  
. 
  
২৬. 
  
চ়ািজন ত়াি়া ত়াম সয আসে কপ়ায়াসি়াি মেস । মটসি়ামট ি য়ােি়ান েুপ়ামিসন্টসন্ট কস্পনে 
আি চীফ  নসিবি এি কচ়াসখ িুসখ আনসন্দি ে়ায়া। চতুথিজসনি কচ়াখ এখনও 
েসন্দসহি ে়ায়া েুিসে। 
  
ইনেসপক্টি ি য়ােি়ান  ি কেস়ে ব়াইসি মেসয মফসি এি বেি মত্রসি  বযসেি এ জন 
ভদ্রিমহি়া, এ মট ব়াচ্চ়া কিসয আি েুজন যু্ব স  েসে মনসয। কে চীফ  নসিবসিি 
েসে ত়াসেি পমিচয  মিসয মেি, মিসেে ব়াটি়াি, মিে মিি়ান্দ়া ব়াটি়াি, মিঃ মনস ়াি়াে 
ি য়ানে়ান আি মিঃ কডেি হিয়াড। 
  
কপ়ায়াসি়া উসে মিি়ান্দ়াি হ়াত ধসি বিি, ি়াসযি প়াসি বে মিি়ান্দ়া –চীফ  নসিবি, 
মিঃ মিচি কত়াি়ায  সয ট়া প্রশ্ন  িসবন। তুমি উত্তি কেসব। 
  
মিি়ান্দ়া ি়াথ়া ন়া়েি। 
  
মিি়ান্দ়াস  মজজ্ঞ়াে়া  ি়া হি এ  ম ম্ব়া েুবেি আসে জসযে়াস  কে ম েু বসিমেি 
ম ন়া। মিি়ান্দ়া বিসি হয়াুঁ জসযে়াস  কে এ ট়া খুন হওয়াি  থ়া বসিমেি। কে  থ়ামট 
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মিওসপ়াল্ট েিজ়াি আ়ে়াি কথস  শুসনমেি। ও ি়ানুসষি কে়াপন খবি শুনসত 
ভ়াসি়াব়ােসত়া। 
  
জসযে়া কিনল্ড হয়ািুইন প়ামটিসত বসিমেি কে মনসজ এ ট়া খুন হসত কেসখসে।  থ়াট়া 
েমতয? 
  
ন়া আমি য়্া বসিমেি়াি ও ত়াই পুনি়াবৃমত্ত  সিমেি ি়াত্র। 
  
প্রথসি বুেসত প়ামিমন ওট়া খুন। কভসবমেি়াি েু িটন়া। কিসযট়া হযসত়া উপি কথস  পস়ে 
কেসে। 
  
ক ়াথ়ায  সটমেি? 
  
ক ়ায়ািী ে়াসডিসন, কয্খ়াসন জসিি ধ়াি উপি কথস  মনসচ এসে প়েসে। এ জন কি়া  
আি এ জন কিসযসেসি এ ট়া কিসযস  তুসি আনি ি়াস্ত়ায, কভসবমেি়াি ওি়া ওস  
হ়ােপ়াত়াসি ম ম্ব়া ক ়ায়ািী হ়াউসে বুমে মনসয য়্াসে। হে়াৎ কিসযট়া ে়াুঁম়েসয পস়ে 
বিসি়া, ক উ আি়াসেি উপি িক্ষয ি়াখসে। কি়া ট়া বিসি়া, কব়া ়ামি  ি ন়া। ওি়া চসি 
কেি। 
  
আমি খুব ভয কপসয কেি়াি। আি়াি কচ়াসখ প়েি স্ক়াসফি জম়েসয থ়া ়া িক্ত। েসে েসে 
আি়াি িসন হসযমেি ক উ কিসযট়াস  খুন  িব়াি কচি়া  সিসে। 
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পসিি মেন মে  ঐ জ়াযে়ায এ ট়া কে়াুঁসপি আ়ে়াসি বসে আমি িক্ষয ি়াখমেি়াি। কেই 
কে়াুঁসপি ওপ়াসি কেই কি়া ট়া আি কিসযট়া বসে এ ট়া িীসপি  থ়া– ি়াসন গ্রীে িীসপি 
 থ়া আসি়াচন়া  িমেি। কিসযট়া বিমেি, েইে়াবুে হসয কেসে িীপট়া আি়াসেি, িীসপি 
কয্ ক ়াসন়া জ়াযে়ায আিি়া কয্সত আেসত প়ামি। তসব য়্া  িব়াি ধীসি ধীসি  িসত 
হসব ত়া়ে়াহুস়ে়া  ি়া চিসব ন়া। 
  
মে  তখমন আি়াি িসন হি কেমেন য়্া কেসখমে কেট়া খুন ে়া়ে়া আি ম েু নয, িৃতসেহ 
ক ়াথ়াও িুম সয ি়াখ়াি জনয ওি়া বসয মনসয য়্ামেি। মিি়ান্দ়া তুমি বিসত প়ািসব ওি়া 
 ়াি়া? 
  
মনশ্চযই প়ািসব়া। ওি়া হি মিসেে কে  আি ি়াইস ি…. 
  
তুমি  ়াউস  বিমন ক ন? আি়াি িসন হসযমেি,  টন়াট়া আত্ম়াহুমত। ি়াইস ি আি়ায 
বসিমেি আত্ম়াহুমত কেওয়াি েি ়াি মেি। 
  
কপ়ায়াসি়া িৃেু কহসে বিি, তুমি ি়াইস িস  ভ়াসি়াব়াে। 
  
হয়াুঁ, ভীষর্ ভ়াসি়াব়ামে। 
  
. 
  
২৭. 
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 কপ়ায়াসি়াস  কেসখ মিসেে অমিভ়াি বিসি়া– য়্া  কিষ পয্িন্ত কত়াি়ায এখ়াসন প়াওয়া 
কেি। ত়া়ে়াত়াম়ে মফিসি ন়া ক ন? 
  
ি়াপ  সি ে়াও ি়াে়াি।– কপ়ায়াসি়া বিি, পুমিেস  ত়াসেি তেসন্ত ে়াহ়ায্য  িসত বযস্ত 
মেি়াি। 
  
আেি েূত্রট়া ম ? 
  
জি। এিন এ জন ি়ানুসষি কখ়াুঁজ  মি কয্ প়ামটিসত মেি এবং কপ়াি়া  মেি জসি 
কভজ়া, ম ন্তু ত়াি কপ়াি়া  জসি কভজ়াি ক ়াসন়া  ়াির্ মেি ন়া। কয্ জসযে়াস  খুন 
 সিসে ত়াি কপ়াি়া  জসি মভসজ য়্াওয়াি  থ়া। তুমি এ ট়া িক্ত ে়ািথি কিসযি ি়াথ়া 
য্মে জিভমতি ে়ািি়াি িসধয কচসপ ধি ত়াহসি কিসযট়া ে়া়ে়া প়াওয়াি জনয ে়াুঁপমট  িসব 
আি চ়ামিমে  জি মেসট়াসব। েুতি়াং খুনীস  কপ়াি়া  মভজ়াি এ ট়া অজুহ়াত কেখ়াসত 
হসব, ন়াহসি অনযসেি কচ়াসখ ধূসি়া কেওয়া য়্াসব ন়া। 
  
েব়াই য্খন স্ন্য়াপে়ােন উৎেসব কয়্াে কেওয়াি জনয ড়াইমনং হসি কেি, মিসেে কে  
জসযে়াস  কডস  মনসয কেসিন ি়াইসেিীসত। জসযে়া ম ন্তু মিসেে কে স  ক ়াসন়া ি ি 
েসন্দহ  সিমন। মিি়ান্দ়া শুধু বসিমেি এ ট়া খুন হসত কে কেসখসে। ত়াই জসযে়াস  
মিসেে কে  খুন  িসিন আি েসে েসে ত়াি কপ়াি়া  মেমটসয প়ে়া জসি মভসজ কেি। 
  
মভসজ য়্াওয়াি  ়াির্ ততমি  িসত হি ত়াস  এবং এ জন ে়াক্ষী ি়াখ়াি েি ়াি হি 
ম   সি মভসজসে কেখ়াসন়াি জনয। 
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মতমন মেুঁম়েি িয়ামডংসযি উপি অসপক্ষ়া  িসত ি়ােসিন জি ভমতি ফুিে়ামন হ়াসত মনসয। 
এ েিয মিে উইসট ়াি ড়াইমনংরুি কথস  কবমিসয হসি আেসতই মিসেে কে  এিন 
ভ়াব  িসিন কয্ন ম েু কেসখ ফুিে়ামনট়া হ়াত কথস  পস়ে কভসে কেি। 
  
মিসেে উইসট ়াসিি িসন এিন এ ট়া ধ়াির়্া জমেসয মেসিন কয্ন  ়াউস  ি়াইসেিী 
কথস  কবমিসয আেসত এবং ঢুস  কয্সত কেসখসেন,  ়াির্ এই  সিই জসযে়াস  খুন 
 ি়া হসযমেি। 
  
প্রথসি মিে উইসট ়াি ক ়াসন়া গুরুত্ব কেনমন, ম ন্তু মিে এিমিন বয়াপিট়াি স্বরূপ এবং 
গুরুত্ব বুেসত কপসি আি়ায েব খুসি বসিসিন। 
  
ম েুেিয চুপ  সি কথস  কপ়ায়াসি়া বিি, আি ত়ািপসিই আি়াি  ়াসে জসিি িসত়া 
পমিষ্ক়াি হসয কেি জসযে়াি খুনী ক । 
  
মিসেে অমিভ়াি বিসি়া– ত়াহসি কব়াে়া য়্াসে জসযে়া  খসন়া  ়াউস  খুন হসত কি়াসটই 
কেসখমন। 
  
 খন তুমি জ়ানসি খুন হসত কেসখমন, খুন হসত কেসখমন, খুন হসত কেসখসে মিি়ান্দ়া। 
  
 য্খন বুেসত প়ািি়াি কে জসযে়া েমতযই মিথয়াব়ােী, ত়াে়া়ে়া মিি়ান্দ়াি  থ়াব়াতি়াি 
িসধযও এ েম্পস ি য্সথি ইমেত মেি। মে  তখনই আি়াি ওই ধ়াির়্া হয। 
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কিষ পয্িন্ত কি়াসযন়া কে !– অসু্ফট  সণ্ঠ মিসেে অমিভ়াি বিি, আমি এখসন়া মবশ্ব়াে 
 িসত প়ািমে ন়া। 
  
জ়ামিয়ামত েম্পস ি কত়াি়াি িত ম ? অমিভ়াি জ়ানসত চ়াইসি়া। আি়াি ধ়াির়্া ি়াইস ি 
আি কি়াসযন়া কেস ি অধবধ েম্পস িি  থ়া মিসেে মস্মথ জ়ানসত কপসিমেসিন। খুব 
েম্ভব মতমন মবধব়া হওয়াি আসেই কেই  ়ািসর্ কিসে মেসয উইি প়াসল্ট েবম েু 
ওিে়াস  মেসয য়্ান। 
  
েম্ভবতঃ ওিে়া এ  থ়া ি়াইস িস  জ়ান়ায–  ়াির্ ত়াি আি়া মেি এ মেন ি়াইস সিি 
েসে ত়াি মবসয হসব। 
  
আমি কভসবমেি়াি কি়া ট়া কিেমি কফমিয়াি। ি়াইস ি কেই ি িই এ ট়া েল্প আি়ায 
শুমনসযমেি বসট ম ন্তু কেই েসল্পি উপি  ়াসি়া েিথিন প়াইমন। েল্পট়া শুমনসয আি়াস  
ভ্র়ান্ত পসথ চ়াি়াব়াি কচি়া  সিমেি। ম ন্তু য্মে কে আেি উইসিি  থ়া জ়ানতই ত়াহসি 
ওিে়াস  ক ন মবসয  সি েব হ়ামতসয মনি ন়া? 
  
 ়াির্ ি়াইস সিি তখনও েসন্দহ মেি েমতযই ওিে়া েব প়াসব ম ন়া। 
  
আি কি়াসযন়া কে ? 
  
মিসেে কে  কি়াহ়ােন্ন হসয পস়েমেসিন। অসন  বেি ধসি স্ব়ািী কখ়াুঁ়ে়া হসয 
পস়েমেসিন। মতমন মেসিন িধযবযেী এবং আসবেপ্রবর়্া ন়ািী। ত়াুঁি জীবন পমিক্রি়ায 
ঢুস  প়েি এ জন েুেিিন কচহ়াি়াি যু্ব  ন়াি ি়াইস ি। অবিয কিসযসেি রূসপি 
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মেস  ি়াইস সিি নজি মেি ন়া- মেি রূসপি মেস । কি়া ট়া ক বি ভ়াসি়াব়ােসত়া 
মনসজস – য়্াস  বসি এ জন ন়ামেিে়াে। 
  
গ্রীে মিসপ শুধু এ ট়া ব়াে়ান  িব়াি জনয খুন  ি়া — আমি কয্ন মবশ্ব়াে  িসত প়ািমে 
ন়া –মিসেে অমিভ়াি বিসি়া। 
  
ব়াে়ান  িসত কেসি কত়া অসথিি প্রসয়াজন। ি়াইস ি কেই অসথিি অসেষসর্ উসে পস়ে 
কিসে প়েি। উসপ়ােী কি়াসযন়া কে স  কে হ়াসতি  ়াসে কপি য়্াি অথি আসে, কেই 
অসথিি উপি মনভিি  সি কেৌন্দয্িিয এ  জেৎ েৃমি  িসত প়ািসব। 
  
 ম ন্তু কি়াসযন়াি িত কিসযি েসে বমনবন়া  িসত প়ািত? 
  
ন়া প়ািসি আি এ ট়া েু িটন়া  টত। 
  
ত়াি ি়াসন আি এ ট়া খুন? 
  
হয়াুঁ। 
  
 ম েুক্ষর্ চুপ  সি কথস  অমিভ়াি জ়ানসত চ়াইি, ি়াইস িস  কপ়ায়াসি়া ম ভ়াসব েসন্দহ 
 িসি়া? 
  
কিষ কয্ ব়াি ি়াইস সিি েসে  থ়া বমি, তখন কথস ই েসন্দহ হয। ও আি়াস  কহসে 
বসিমেি, আি়াি  ়াে কথস  েূসি থ়া  িযত়ান। পুমিে বনু্ধি  ়াসে য়্াও। আমি িসন 
িসন বসিমেি়াি কত়াি়াস  কেস়ে য়্ামে িযত়ান। 
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কপ়ায়াসি়া আসি়া বিসি়া, ি়াইস ি ভ়াসি়াব়ােসত়া প্র়া ৃমত  কেৌন্দয্ি, হযত কেই  ়ািসর্ 
মিি়ান্দ়াস  ভ়াসি়াব়ােসত়া। ম ন্তু মনসজস  ব়াুঁচ়াব়াি জনয মিি়ান্দ়াস  হ়াি়াসত প্রস্তুত মেি। 
কিসযট়াস  কিসি কফি়াি পমি ল্পন়া  সিমেি েুন্দি ভ়াসব। 
  
ি়াে়াি, আপন়াি কিসয এখন মনি়াপে। কপ়ায়াসি়া বিি, ম ন্তু আমি এ ট়া  থ়া জ়ানসত 
চ়াই। েমতয উত্তি কেসবন? 
  
জুমডথ বিসি়া, মনশ্চযই উত্তি কেব। 
  
মিি়ান্দ়া আপন়াি কিসয ও ম  ি়াইস সিিও কিসয? 
  
জুমডথ স্তব্ধ হসয কেি, ম েু েিয চুপ  সি কথস  বিসি়া, হয়াুঁ। 
  
মিি়ান্দ়া জ়ানসত়া? 
  
ন়া, ওি েসে আি়াি পমিচয কয্ৌবসন। ওস  ভ়াসি়াব়ােত়াি। ম ন্তু ত়ািপসিই এ ট়া ভয 
িসন ব়াে়া ব়াুঁসধ। 
  
ভয? 
  
হ়া, ওি আচ়াি-আচির্ আি়াস  ভীত  সি তুিসত়া। ভদ্র, ম ন্তু অন্তসি মেি এ ট়া 
প়া ়া। িযত়ান। ওস  ক ়াসন়ামেন জ়ান়াইমন কয্ আমি ি়া হসত চসিমে। এ মেন ওস  
কেস়ে চসি কেি়াি, আি়াি েন্ত়ান জে মনি। জ়ানসত প়ািি়াি এ ট়া কপ্লন েু িটন়ায 
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এ জন প়াইিসটি িৃতুয হসযসে। িমটসয মেি়াি আি়াি প়াইিট স্ব়ািী কপ্লন েু িটন়ায ি়াি়া 
কেসে। 
  
ত়ািপি অমস্থি িসন  ুসি কব়ে়াসত কব়ে়াসত উডমিফ  িসন্স এসে প়েি়াি। 
  
এ মেন ি়াইস ি এই ক ়ায়ািী উস়ে এি চ়া িী কপসয। 
  
মিি়ান্দ়াি েসে ি়াইস সিি এ  প্রীমতি েম্প ি েস়ে উেসি়া। কপ়ায়াসি়া এ ট়া  ়ােজ 
মনসয জুমডসথি ে়ািসন কিসি ধিসি়া– মনসচ েই  ি়া আসে: ি়াইস ি ে়ািমফল্ড। 
  
েমবট়া এুঁস মেি ক ়ায়ািী উস়ে নেীি ধ়াসি বসে। কে কচসযমেি মিি়ান্দ়াস  ভুসি কয্সত। 
ি়াইস ি ত়াি কিসযস  আহুমত মেসত কচসযমেি য়্াসত কে ইসডসনি িত নতুন এ ট়া 
ব়াে়াসনি প্রমতষ্ঠ়া  িসত প়াসি।, য়্া  িব়াি ি়াইস ি েজ্ঞ়াসনই  সিসে। জুমডথ বিি, 
জ়ামনন়া, েুঃখপ্র ়াি  িসব ম ন়া। 
  
কপ়ায়াসি়া ম েু েিয চুপ  সি িইসি়া। এ ট়া েমব ত়াি িসনি পেি়ায ক্রিিঃ আ ়াি 
মনসে। এ জন েুেিিন যু্বস ি িৃতসেহ মনসচ প়াথসিি প়াসি পস়ে আসে হ়াসত ধি়া 
এ ট়া প়ান প়াত্র। ি়াইস ি ে়ািমফল্ড ি়াি়া কেসে। আি ক ়াসন়ামেন েিুদ্রস ি়া গ্রীসেি 
ক ়াসন়া িীসপ ফুি কফ়াুঁট়াব়াি স্বপ্ন কে কেখসব ন়া। তসব ি়াইস ি কনই বসট ম ন্তু িসয 
কেসে মিি়ান্দ়া–জীমবত প্রসু্ফমটত আি কেৌন্দসয্িি আ ি। 
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জুমডসথি এ ট়া হ়াত তুসি মনসয চুম্বন  িি কপ়ায়াসি়া। কে বিি, মবে়ায ি়াে়াি। 
আপন়াি কিসযি িসধয স্মির্ীয হসয থ়া সত চ়াই। কপ়ায়াসি়া মিসেে অমিভ়াসিি  ়াসে 
এসে বিি, মবে়ায েুন্দিী ি়াে়াি, কিমড িয়া সবথ আি ন়ামেিে়াে। 
  
েব মিমিসয বয়াপ়ািট়া কবি িজ়াি। ি়াসে ি়াসে আি়াস  মনসয আে়াি জনয কত়াি়াস  
অজস্র ধনযব়াে। আি়া  মি িডসন আি়াসেি আব়াি কেখ়া হসব। মবে়ায! 
 

http://www.bengaliebook.com/

