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দি প্রদিদিউশন  
০১. 
  
বিখ্যাত প্রাইভেট বিভটকবটে মঁবিভ়ে এরকুল পিা়োভরা পমহগবি পিভের বিছভি পে 
মািুষবট উিবিষ্ট রভ়েভছি তার বিভক বিবিতোভি তাকাভলি। িজভর িড়ভলা একভজাড়া 
েুরু, বিিতা পমশাভিা মুখ্। েীতুর পিলা, পিা়োল আর তীক্ষ্ণ কল্পিাপ্রিণ পিাখ্িুবট। 
পলাকবটভক পিভখ্ই একিজভর তার মভি হভলা এভেবর িাও়োর পকি এত বিরাট 
অেথনিবতক িযবিত্ব হভত িারভলা। 
  
পিভের ওির ছবড়ভ়ে িড়া বিখু্ঁত কৃশ হাত িুভটা পিভখ্ই অিুমাি করভত িারভলি িামী 
িংগ্রহকারী বহভিভি তার এত খ্যাবতর কারণ পকাো়ে। অতলাবিভকর িাবরবিভকই বতবি 
ধিী বহভিভি বিভশষ িবরবিত। 
  
শাি ধীর কভে এভেবর িাও়োর কো িলবছভলি। বমিঃ পিা়োভরা িতথমাভি পিবশ মামলার 
িাব়েত্ব গ্রহণ করভছি িা তা তার জ্ঞাত। বকন্তু িি বকছু শুিভল বতবি পিাধহ়ে ঐ কাভজর 
িাব়েত্ব গ্রহণ করভিি। 
  
বজজ্ঞািা েবিভত িভি রইভলি পিা়োভরা। মাোটা একিাভশ পহলাভিা বকছুটা। বিিামগ্ন 
হভ়ে রইভলি। 
  
বমিঃ িাও়োর িলভলি, ঘটিাবট একবট বশল্পকমথ উদ্ধাভরর। িস্তুটা হভলা স্বণথখ্বিত একটা 
িাত্র পেটা বিবমথত প্রা়ে পরভিিাঁর আমভল। কবেত আভছ, এবট পিাি আভলকজাণ্ডার 
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িযিহার করভতি। পকাভিা বিভশষ অবতবেভক কিাবিৎ িািিাত্র পেভক িাি করভত 
বিভতি। মঁবিভ়ে, োরা িাি করভত তার মৃতুযিরণ করভতি। 
  
িমকপ্রি ঐবতহাবিক কাবহিী িভট, অসু্ফট স্বভর পিা়োভরা িভলি। 
  
এই িািিাভত্রর িভি বহংিার একটা অিৃশয িন্ধি আভছ। পিশ কভ়েকিার পিটা িুবর 
ো়ে। এিং িখ্ভলর জিয রিিাতও ঘভট পগভছ। 
  
পিা়োভরা প্রশ্ন কভরি, পিটা তার বিবশভষ্টযর জিয িাবক অিয কারভণ। 
  
এর গঠভির কাজ অতযি িমৎকার। (কবেত আভছ, এবট বতবর কভরি পিভিেূত পমভলবি) 
িক্সাটা হভলা গাভছর িভি জড়াভিা এক রত্নখ্বিত িাি। আভিলগুবল িান্নার বতবর। 
  
পিা়োভরার কেস্বভর আিাত আগ্রভহর িুর িাজভত লাগভলা-আভিল! 
  
িান্নাগুবল িবতযই িমৎকার। িাভির পিভহর আকৃবত িুিীগুবল িহু মূলযিাি। তা িভেও 
এই িািিাভত্রর আিল মূলয হভলা তার িাভে জড়াভিা ঐবতহাবিক িম্পভকথ। ১৯২৯ িাভল 
মাবিথে বি মযাি পিরাবিলা পিবট বিবির িযিস্থা কভরি। অিযািয িংগ্রাহকভির িভি 
িাকািাবক কভর পশষ িেথি বতবিই বত্রশ হাজার িাউভণ্ড িাত্রবট লাে কভরি। 
  
পিা়োভরার েুরু িুখ্াবি একটু উিভর উঠভলা। রাজা মহারাজাভির উিেুি টাকাই িভট। 
মাবিথে বি মযাি পিরাবিলা োগযিাি িযবি িলা ো়ে। 
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এভেবর িাও়োর জািাভলি– পকাভিা বজবিি েবি তার লাে করার ইচ্ছা োভক তার জিয 
বতবি পে পকাি মূলয বিভত প্রস্তুত। 
  
শািকভেই পিা়োভরা িলভলি, পিই স্থািী়ে প্রিাি বতবি শুভি োকভিি, ো পতামার 
প্রভ়োজি গ্রহণ কভরা। এর জিয মূলয িাও ঈশ্বভরর কাভছ। 
  
ভ্রূকুবট করভলি এভেবর িাও়োর। িুভিাভখ্ পিাভধর পরখ্া পিখ্া পগল। িলভলি, মভি 
হভচ্ছ বতবি িাশথবিকভির মভতা কো িলভত িাইভছি। 
  
পিা়োভরা মিিয করভলা, আবম িেথাভলািিার িভ়েভিই পিৌঁভছ পগবছ মঁবিভ়ে। 
  
বিিঃিভেভহ, উত্তর বিভলা বমিঃ িাও়োর, বকন্তু িেথাভলািিার মাধযভম তার িািিাত্র উদ্ধার 
হভি বক? 
  
বমিঃ িাও়োর িভলি, উদ্ধার করভত হভল িাই বকছু কমথশবি। 
  
শািকভে মাো পিালাভলি পিা়োভরা–অভিভক বঠক এই ধারণাই কভর। বতবি িভলভছি 
এই িাত্রবট বতবি মাবিথে বি মযাি পিরাবিলার কাছ পেভক বকভিভছি। 
  
বঠকই ধভরভছি বতবি। এখ্ি বতবি ো িলভত িাইভছি পিটা হভলা তার হাভত িড়ার 
আভগ রত্নবট িুবর ো়ে। বিলাভমর বিি রাভতই মাবিথভের প্রািাভি িুবর হ়ে আরও আট-
িশবট িহু মূলযিাি বজবিি। তার মভধয বছল িািিাত্রবট। 
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তারির? প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা, উত্তভর এভেবর িাও়োর িভলি, িুবলশরা িযািারটা হাভত 
পি়ে। এই িাকাবতভক কুখ্যাত আিজথাবতক িভলর কাজ িভল মভি হ়ে। ঐ িভলর 
িুইজি, জুিভল িাভমর এক ফরািী আর বকভক্সাবেবিক িাভম একজি ইতালী়ে। তাভির 
িুজিভক পগ্রপ্তার কভর শাবি পিও়ো হ়ে। বকন্তু বকছু িুবর হও়ো বজবিিও তাভির কাছ 
পেভক িাও়ো ো়ে। 
  
বকন্তু িািিাত্রবট িাও়ো ো়েবি। িুবলভশর ধারণা, বতিজি িাকাত িভল বছভলা। িুজভির 
িাম আভগই িলা হভ়েভছ। তৃতী়ে জি হভলি আইবরশ। িাম িযাবিক পফিী। পশভষাি 
িযবি বিড়াভলর মভতা একজি িািধািী, িুিক্ষ ও িটিভট পিার। িি বকছু পিই িুবর 
কভরবছভলা িভল জািা ো়ে। জুিভল বছভলি িভলর মাো। বকভক্সাবেবিক গাবড় িালা়ে এিং 
মাল বিভি িামািার জিয পি বিভি অভিক্ষা কভর। 
  
আর পিারাই মালগুবল বক বতি োভগ োগ করা হভ়েবছল? প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা। 
  
 িম্ভিতিঃ, উত্তর বিভলি িাও়োর। 
  
পিই তৃতী়ে িযবিভক বক আইভির আওতা়ে আিা িম্ভি হভ়েবছল? 
  
উত্তভর এভেবর িাও়োর িভলি, বতবি পে অভেথ পিাঝাভত িাইভছি িবঠক তা ি়ে। পলাকবট 
িৃদ্ধ। শরীভরর পিশীগুবল বছভলা শুষ্ক। িপ্তাহ িুই িভর একবট িাবড়র ছতলা পেভক িভড় 
বতবি মারা োি। 
  
িযািারটা পকাো়ে ঘভটবছল? 
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িযাবরভি। পি িম্ভিতিঃ িযাঙ্কার জুভ়োবল়োভরার প্রািাি লুঠ করার মতলি এঁভটবছল। 
  
তারির পেভক িািিাভত্রর পকাভিা িন্ধাি িাও়ো ো়েবি িা? 
  
 বঠক তাই। উত্তভর িভলি বমিঃ িাও়োর। 
  
তারির পিটা বিবির িযিস্থা হ়েবি? প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা। 
  
উত্তভর বমিঃ িাও়োর িভলি, বতবি িমূ্পণথ বিবিত হিবি। শুধু িুবলশ ি়ে, পিিরকারী 
পগাভ়েোরাও িািিাত্রবটর পখ্াঁভজ পিভম িভড়বছল। 
  
িািিাভত্রর জিয পে টাকা িয়ে কভরবছভলি তার বক িযিস্থা হভলা? 
  
বমিঃ পিা়োভরার প্রভশ্ন উত্তর বিভলি বমিঃ িাও়োর, মাবিথভের িততা প্রশ্নাতীত। িািিাত্রবট 
তার িাবড় পেভক িুবর হও়ো়ে বতবি তার মূলয পফরৎ বিভত িাইভলি। বকন্তু বতবি তা 
গ্রহণ কভরিবি। 
  
এর িবঠক কারণ জািভত িাইভলি পগাভ়েো বমিঃ পিা়োভরা। 
  
উত্তভর এভেবর িাও়োর জািাভলি, বতবি বিভজই িযািারটাভক হাভত রাখ্ভত পিভ়েবছভলি। 
  
পিা়োভরা বিভেষণ কভর িলভলি, মাবিথভের প্রিাি েবি গ্রহণ করভতি তাহভল িািিাত্রবট 
হাতছাড়া হভ়ে োিার ে়ে োকভতা। এভক্ষভত্র িম্পবত্ত আইিতিঃ তারই রইল। 
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বঠক। 
  
তার এই মভিাোভির প্রকৃত কারণ বক, জািভত িাইভলা পিা়োভরা। 
  
মৃিু পহভি বমিঃ িাও়োর িভলি, বঠক জা়েগাভতই বতবি লক্ষয পরভখ্ভছি। িযািারটা খু্ি 
িহজ িরল। তার ধারণা বছল িযার রুভিি পরাভজিকাভলর িখ্ভলই বছল িািিাত্রবট। 
বতবি শুধু একজি িংগ্রাহক িি, তার একজি িযবিগত শত্রু বছভলা বেবি পলিভিভির 
িযািাভর িরস্পর িরস্পভরর প্রবতদ্বন্দ্বী। তাই পশষ িেথি বতবিই জ়েী হি। তাভির 
িরাজভ়ের শত্রুতা িািিাভত্রর িযািাভর তুভি ওভঠ। প্রভতযভক পিটা িশথি করভত আগ্রহী। 
বিলাভমর িম়ে ি়ে গভেভধর প্রবতবিবধরা এভকর ির এক পিভক িভলি। 
  
পশষ িেথি তার প্রবতবিবধর িাভকর ওির বজবিিটা তার হাভত আভি? তীেথক প্রশ্ন 
কভরি বমিঃ পিা়োভরা। 
  
বঠক তা ি়ে, িভল ইতিতিঃ করভলি বমিঃ িাও়োর। একটু িািধািতা অিলম্বি করভত 
বদ্বতী়ে একজি প্রবতবিবধ বিভ়োগ কভরি বতবি। িযারীর একজি িাজাভিা প্রবতবিবধ। 
পকউ কাভরা কাভছ হার মািভত প্রস্তুত বছভলি িা। ওটা িখ্ল করভতই হভি এটা মিবস্থর 
কভর পফভলবছল। পিভক্ষভত্র তৃতী়ে িযবিবট িাত্রবট িখ্ল করার ির খু্ি িহভজই তার 
কাছ পেভক ধীভর িুভস্থ ওটা িখ্ল করা িহজ হভলা। 
  
আিভল একটা টাকার িাবজ, মিিয করভলি পিা়োভরা। 
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 িযািারটা িফল হও়ো়ে অিবতকাভলর মভধয িযার রুভিি িুঝভত িাভরি বক োভি বতবি 
প্রতাবরত হভ়েভছি। তার বিশ্বাি বছল িরাজ়ে স্বীকার িা কভর মতলি পির করা। িযার 
রুভিি ইচ্ছাকৃত োভিই তাই িুবরর িযিস্থা কভরি। 
  
ওিঃ িা, িা! ঘটিাবট তত অমাবজথত ি়ে। পিবট বছল এই ধরভির, িযার রুভিি পকি িাত্র 
বকভিবছল োর উৎি অজািা। 
  
িুবলশ ইবতমভধযই িািিাভত্রর একবট িণথিা প্রিার কভরবছল। 
  
িািিাত্রবট পকাভিাোভিই পখ্ালাখু্বল পিখ্াভিা হভতা িা। 
  
 তার ধারণা িযার রুভিভির িখ্ভল পে ওবট বছল এই ধারণাটাই তার িভক্ষ েভেষ্ট। 
  
তাছাড়া বমিঃ িাও়োর মাবিথভের প্রিাি গ্রহণ করভল িযার রুভিভির িভক্ষ তার িভি 
পগািিী়ে োভি পিটা পির কভর পিও়োটা িহজ হভতা। ফভল আইিতিঃ িাত্রবট তার 
িম্পবত্ত হভ়ে উঠভতা। বকন্তু আইি পমাতাভিক িাত্রবটর মাবলকািা তারই োকা়ে িম্পবত্ত 
বিভ়ে দ্বভন্দ্বর একটা প্রিল িম্ভািিা বছল। 
  
তার অেথ হভলা এই পে বতবি িযার রুভিভির কাছ পেভক িুবরর িযিস্থা করভত িারভতি। 
  
পিা়োভরার এই জাতী়ে মিভিয প্রবতিাি কভর উভঠ বমিঃ িাও়োর িভলি, এটাভক িুবর 
িলা হভচ্ছ পকি? বতবি তার বিভজর বজবিিভক উদ্ধার কভরভছি িলা ো়ে। 
  
তভি পিা়োভরার বিশ্বাি বতবি এই কাভজ িফলতা িািবি। 
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তার একটা েুবিিিত কারণ আভছ। কারণ, পরাভজিিাভগর কাভছ আভিৌ পিটা 
পিৌঁছা়েবি। 
  
বক োভি জািভত িারভলি? প্রশ্ন করভলি পিা়োভরা। 
  
 ইিাবিং পতল িংিাি বকছু স্বাভেথর ক্ষ়েক্ষবত ঘভটভছ। পরাভজিিাভগর ও তার স্বােথ এখ্ি 
একীেূত। এখ্ি তারা িরস্পভরর িভি ঘটিাটা বিভ়ে পখ্ালাখু্বল আভলািিা কভরভছি 
এিং বতবি আশ্বি কভরভছি িািিাত্রবট এখ্িও তার হাভত এভি পিৌঁছা়েবি। 
  
বমিঃ পরাভজিিাগভক বতবি বিশ্বাি কভরি? 
  
হযাঁ, কভরি িভট। িংবক্ষপ্ত উত্তর পিি বমিঃ িাও়োর। 
  
তাহভল এইকারভণই তার প্রভিশ। তাভক এখ্ি এজিয িাক্ষীগভণর বিছভি কুকুভরর মভতা 
ছুটভত হভি। িশ িছর কম ি়ে। িভলি পিা়োভরা। 
  
এভেবর িাও়োর শুকভিা কভে জিাি বিভলি, েবি িযািারটা অত িহজ হভি তাহভল 
তাভক আমন্ত্রভণর প্রভ়োজি হভতা িা।  
  
এরকুল পিা়োভরা টািটাি হভ়ে উঠভলি। ঠান্ডা গলা়ে বতবি উত্তর বিভলি–অিম্ভি িভট। 
পকাভিা বকছু তার জািা পিই। এিং স্বীকার করভত অেযি িই। মঁবিভ়ে, বতবি বিভজভক 
প্রশ্ন কভরি কাজটা তার গ্রহণ করা উবিত বকিা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্রদিদিউশন । আগাথা দিদি । এরিুল প াযাররা িমগ্র 

9 

www.bengaliebook.com                                  িূদি ত্র 
 

 

এভত পে গুরুত্ব আভছ তার িাবরশ্রবমক বতবি উভেখ্ করভত িাভরি, এই িভল হািভলি 
পিা়োভরা। 
  
এই বশল্পকমথ বতবি বফভর পিভত উৎিুক? বিি়েই ি়ে, প্রশ্ন রাখ্ভলি পিা়োভরা। 
  
বমিঃ এভেবর িাও়োর জিাি বিভলি–িরং বতবি একো িলভত িাভরি তার মভতা বতবিও 
িরাজ়ে স্বীকার করভত প্রস্তুত িি। 
  
এরকুল পিা়োভরা মাো পিা়োভলি। হযাঁ, এই োভি িলভত িাইভল িুঝভত হভি… 
  
. 
  
 ০২. 
  
ইিিভিক্টর জযাি স্টাফভক পিশ উৎিাহী িভল মভি হভলা। পিরাবিলা িািিাত্র? হযাঁ, মভি 
িভড়ভছ। এই বিলাভমর মধযমবণ বতবিই বছভলি। বতবি বকন্তু বকছু বকছু ইতালী়ে োষা 
জাভিি। িযািারটা বিভ়ে েভেষ্ট মাো গলাভলও বকন্তু আজ িেথি পকাভিা বকিারা করা 
ো়েবি। 
  
আিিার োষা়ে বক রকম? প্রশ্ন করভলা পিা়োভরা। পগািি হাত িিল? 
  
মাো িাড়ভলি ইিিভিক্টর জযাি স্টাফ। তভি িভেহ রভ়েভছ। এই িম্ভািিা খু্িই কম। 
বজবিষটা লুবকভ়ে রাখ্া হ়ে। আর পে খ্ির রাখ্ভতা পি এখ্ি মৃত। 
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আিিার মতািুো়েী মৃত িযবিবট পফিী? বজজ্ঞািা কভরি বমিঃ পিা়োভরা। 
  
হযাঁ, িাত্রবট ইতালীর পকাোও লুবকভ়ে রাখ্া হভত িাভর। োি পি পিভশর িাইভর অিয 
পকাভিা স্থাভি পিটাভক পফলভতও িাভর। লুবকভ়ে পেখ্াভিই রাখ্া পহাক িা পকি, এখ্ভিা 
পিখ্াভিই আভি পফভল পিা়োভরা িটা লুবকভ়ে রাখ্া 
  
একটা িীঘথশ্বাি পফভল পিা়োভরা িভলি, অিািি কল্পিা। এর আিল িযািারটা হভলা 
বিরাট এক পিািার িাত্র। িাধারণোভি পিটা লুবকভ়ে রাখ্া ো়ে িা। 
  
জযাি স্টাভফর জিাভি অস্পষ্টতা ধরা িভড়। 
  
তা িলা অিম্ভি। ওরা কোটা িম্ভিির িভলই ধার ধাভর িা। ঘভরর পমভঝর পেতর িা 
এইরকম পকাোও। 
  
পফিীর বিজস্ব িাবড় বছল বক? 
  
হা। বলোরিুভল। হািভলি জযাি স্টাফ। তভি িাত্র এ পিভশ কখ্িই বছল িা। এ 
িযািাভর তারা বিবিত। 
  
তার িাবরিাবরক অিস্থা বক রকম? বজজ্ঞািা কভরি পিা়োভরা। 
  
স্ত্রী েদ্র িংশী়ো। েক্ষ্মা পরাগগ্রিা। স্বামীর জীিিধারণ িদ্ধবত বিভ়ে িিা বিবিত 
োকভতি। ধমথপ্রাণ মবহলা। কট্টর কযাভেবলক ধমথািলম্বী। তভি স্বামীভক তযাগ করভত 
মিবস্থর করভত িাভরি িা। কভ়েক িছর আভগ বতবি মারা োি। পমভ়েবটও মার িে 
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অিুিরণ কভরই িভল। িন্নযাি জীিি পিভছ পি়ে। বকন্তু একমাত্র পছভল পেি িাি কা 
পিটা। পশষ খ্ির িাও়ো িেথি ো শুভিবছ তা হভলা পি আভমবরকা়ে পজল খ্াটভছ। 
  
পিা়োভরা ওর পছাট্ট িাভ়েবরভত বলভখ্ বিভলি। আভমবরকা। পফিীর পছভলর িভক্ষ উইল 
লুভকািার জা়েগার খ্ির িাও়ো িম্ভি বছল বক? 
  
িযািারটা বিশ্বািভোগয ি়ে। তাহভল পিারাই বজবিষটা ইবতমভধয পিারাই মাল পিতাভির 
কাভছ এভি পিৌঁছাত। 
  
িািিাত্রবট গাবলভ়ে পফলা হভত িাভর। িংশ়ে প্রকাশ কভরি পিা়োভরা। 
  
তা হ়েভতা িম্ভি। িংগ্রাহকভির কাভছ এই িি বজবিভষর আিল িাম আর পি িি 
বিবির িযািার ঘভট তাভতও মভি হ়ে তাভির পকাভিা িীবতর িালাই পিই। িরল োভি 
কোগুবল িভলি জযাি স্টাফ। 
  
তাহভল িযার রুভিি এই জাতী়ে বিবিত্র িযািারটা পে কভর োকভত িাভরি, এভত আিেথ 
হিার পকাভিা কারণই ঘটভি িা। 
  
পহভি উভঠ জিাি বিভলি ইিিভিক্টর, পমাভটই িা। বতবি বশল্পকভমথর িযািাভর খু্ি-একটা 
িারিশথী িি। 
  
িভলর অিয িিিযভির িম্পভকথ বকছু তেয িাও়ো োভি? বজভজ্ঞি কভরি পিা়োভরা। 
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ইিিভিক্টর জযাি স্টাফ উত্তর বিভলি, বকভক্সাবেবিক আর জুিভল, িুইজভিরই কবঠি 
শাবি হ়ে। তভি তার েতিূর মভি িড়ভছ তাভির ছাড়া িািার িম়ে িার হভ়ে পগভছ। 
  
প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা, জুিভল জাবতভত বক ফরািী? 
  
হা, পি বছভলা িভলর মাো। 
  
 আর পক পক বছল িভল? 
  
পিা়োভরার প্রভশ্নর উত্তভর ইিিভিক্টর িভলি, িভল একবট পমভ়েও বছল। পলাভক তাভক 
লালবকট িভল িাকত। পমভ়েবট পশষ িেথি অভেবল়ো়ে িাবড় পি়ে। 
  
তা ছাড়া আর পকউ? প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা। 
  
 ইউভগাইখ্াি িাভমর এক পছাকরা িভলর িভি বছল িভল জািা ো়ে। পলাকবট একজি 
িযিিা়েী। তার িযিিার বহভিিিপ্তর ইিামু্বভল, বকন্তু িযাবরভত একটা পিাকাি বছল। তার 
বিরুভদ্ধ পকাভিা প্রমাণ িাও়ো ো়েবি। বতবি খু্ি ধূতথ প্রকৃবতর। 
  
হাই তুভল হাভতর পছাট্ট খ্াতাখ্ািার বিভক িজর িুবলভ়ে পিভখ্ি তাভত পলখ্া আভমবরকা, 
অভেবল়ো, ইতালী, ফ্রান্স, তুরে, অসু্ফট স্বভর িলভলি, একিার িারা িুবি়ো িক্কর বিভত 
হভি। 
  
. 
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০৩. 
  
বিভজর পোগয িবরিারভকর কাভছ মাভঝ মাভঝ পিা়োভরা কাভজর িযািাভর আভলািিা 
কভরি। এটা তার অেযাভির একটা বিক িলা ো়ে। বতবি তাভক িলভলি েবি তাভক 
কাভজর প্রভ়োজভি িাঁিবট পিভশ অিুিন্ধাি িালাভত হ়ে তভি পি পকাো পেভক শুরু 
করভি। 
  
িবরিারকবট উত্তর বিল, আকাশ িভে পে পকাভিা জা়েগা়ে খু্ি তাড়াতাবড় পিৌঁভছ োও়ো 
িম্ভি। 
  
এখ্ি প্রশ্ন হভলা, এভক্ষভত্র পিা়োভরা বক করভতি? অেিা িলা ো়ে, বতবি বক 
কভরবছভলি? 
  
পিাজািুবজ িলভত হভল এর উত্তর হভলা জজথ। বতবি পিশ িাহি বিভ়েই ভ্রমণ 
কভরবছভলি। তভি তাভকও পশষ িেথি খ্িরাখ্ির িংগ্রহ করভত হভ়েবছল। কাভরা মভত, 
প্রািবেিথভির কাছ পেভক, কাভরা মভত পিৌরউভির কাছ পেভক। 
  
মিিয করভলি এভেবর িাও়োর, শুধু জীিভি একটা বজবিষই পিাভঝি, পিটা হভলা কাজ। 
জীিভি স্বণথখ্বিত একটা ি়েি আভছ। তার জিয অভিয ো করভত িক্ষম পি কাজ তার 
বিভজর করা উবিত ি়ে। 
  
তাভকর ওির পেভক একটা ফাইল পটভি বিভ়ে একটা িাতা খু্ভল পিখ্ভলি। তাভত পলখ্া 
পিা়োভরার দ্বারস্থ ও বিেথরশীল। 
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আধুবিক কভ়েকটা িাম আর বকছু বঠকািা টুভক বিভত িলভলি জজথভক। 
  
. 
  
০৪. 
  
বতিমাি ির একবিি এরকুল পিা়োভরা িা়েজামার ওির শাটথ িভর িাঁবড়ভ়ে আকাভশর 
বিভক তার িৃবষ্ট পমভল ধরভলি। িন্ধযা়ে বিভলর ঝাঁক বিিভির িুভর জভলর িুভক উঠভলা 
িা। িাতাভি পেভি আিভছ বেভজ িযাঁতভিভত গন্ধ। 
  
িারাজীিভি পকাভিাবিি োিভত িাভরবি এইরকম জিহীি িবরতযি জা়েগার কো। 
স্থািটার একটা আলািা পিৌেেথ আভছ। একটা বিষািমাখ্া অিাবেথি পিৌেেথ, অবিশ্বািয 
অতীভতর পিৌেেথ। 
  
তার িৃবষ্ট বিজথি তীভরর উির ঘুভর এভি পিই িাগভরই োমভলা। ঐখ্াভিই পকাোও 
অতীভতর পিই পেস্ট দ্বীি পেৌিভির সৃ্মবতেরা…বিভজর মভি কো িভল িভলি পিা়োভরা। 
পিই আভিল গাছ, িংগীত আর স্বগথ। 
  
আত্মস্থ হভলি এরকুল পিা়োভরা। পঘার পকভট পেভতই আিার কবঠি িািভির মুভখ্ামুবখ্ 
হভলি। 
  
খু্ি পিবশ িূর পেভত হ়েবি তাভক। অবিভরই পশষ হভলা তার অিুিন্ধাি। এতক্ষণ পে 
িম্ভািিার আগুি তার মভির মভধয জ্বলবছল বধবকবধবক, এখ্ি তা বিভে পগল িুবঝ। 
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দ্রুতভিভগ োত্রা িে পিভ়ে এবগভ়ে বগভ়ে পিখ্ভলি, বটলার ওির একটা িাবড়। িারিাভশ 
বিরাট পিও়োল বিভ়ে পঘরা। পিও়োভলর গাভ়ে লাগাভিা আভছ পলাহার পিভরক। বিশাল 
কাভঠর িরজা। িরজার কাভছ এবগভ়ে পগভলি পিা়োভরা। িরজার িাভশই প্রকাণ্ড পলাহার 
কড়া। িািধাভি একটা বশকভল টাি বিভতই িরজার পেতর পেভক ঘণ্টাধ্ববি পশািা 
পগল। একটা মুখ্ হঠাৎ পজভগ উঠভলা। লুজ িাোিী, িবেগ্ধ একখ্াবি মুখ্। পঠাঁভটর 
ওির িবরষ্কার পগাঁভফর পরখ্া। বকন্তু কেস্বর জাঁিভরল স্ত্রীভলাভকর মভতা। 
  
–এবট বক পিন্ট পমরী বগজথা? প্রশ্ন কভরি পিা়োভরা। 
  
মবহলা বতেথকোভি জিাি বিভলি, তাছাড়া আর বক হভত িাভর? 
  
তার কোর জিাি িা বিভ়ে পিা়োভরা িভলি, বতবি তার একিার িাক্ষাৎ িািার অিুমবত 
িাভিি? 
  
তার মভধয অিীহা পিখ্া পগভলও পশষ িেথি রাজী হভলি। অিশয রাবজ িা হভ়ে তার 
পকাভিা উিা়ে বছল িা। এই িবরবস্থবতর মভধয তাভক রাবজ হভতই হভি। এমি োভিই 
হ়েভতা এই িমিযা পেভক মুবি িািার িে খু্ঁভজ িাভিি বতবি। 
  
অিুিভ়ের েবিভত িভলি তাভক বিরি করার জিয মাফ িাইভছি। তার ধারণা তার 
ওখ্াভি জনিকা ধমথপ্রাণা আভছি োঁর িাবেথি িাম পফটভফিা। 
  
মধযি়েিী মািুষবট মাো িাড়ভলি, হযাঁ, বমস্টার, পমরী পফটভফিা। 
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এরকুল পিা়োভরা িলভলি, বকছু েুল িংভশাধভির প্রভ়োজি হভ়ে িভড়ভছ মািাম। তার 
বিশ্বাি বমস্টার উরিৃলা তাভক অভিক িাহােয করভত িারভিি। তার পিও়ো বকছু খ্ির 
খু্িই মূলযিাি হভত িাভর। 
  
বমস্টার উরিৃলা তাভক পিশ োভলাোভি িাহােয করভত িারভিি। 
  
বকন্তু আিিাভক কো বিবচ্ছ… এ কোটা িমূ্পণথ িলভত বগভ়ে মাঝ িভে পেভম িড়ভলি 
মঠাধযক্ষা। িভল ওভঠি, বমস্টার, পমরী উরিৃলা িু মাি আভগ মারা োি। 
  
. 
  
০৫. 
  
বমবম আভলােযাভির পহাভটভলর একটা িািশালা়ে বছভলি এরকুল পিা়োভরা। অিয 
পহাভটভলর িভি বমল খু্ঁভজ িাও়ো িুিঃিাধয। পশািার খ্াট োিা, জািালার িুভটা কাঁি 
পিই। রাভতর হাও়ো বতবি ে়ে িাি। পিই হাও়োই ঘভরর পেতর ঢুকভত িাইভছ। গরম 
জল ঈষৎ উষ্ণ। খ্ািযদ্রিয অতযি অরুবিকর। 
  
িািশালা়ে িাঁিজি মািুষ রাজিীবত বিভ়ে িযি। আিমকা পিা়োভরা লক্ষয করভলা ওভির 
মভধয একজি তার িাভশ এভি িিল। 
  
পলাকটা পিা়োভরাভক উভেশয কভর িলভত শুরু করভলা। 
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অভিক কোই িলার বছল তার তিু িি কো পি গুবছভ়ে িলভত িারল িা। অভিক কো 
িাবক পেভক পগল। 
  
পি িারা িছর ধভর প্রভতযকভক বজবতভ়ে িভলভছ। তার কো শুভি পিা়োভরা িলভলি, 
িিাভি িা। 
  
িম্ভ্রম েরা িৃবষ্টভত পিা়োভরা িলভলি, এখ্ি আমাভির কাজ শুরু পহাক। অভিক িম়ে িষ্ট 
হভ়ে পগভছ। 
  
. 
  
০৬. 
  
কভ়েক ঘন্টা িভর পমভঘর আড়াভল িাঁি লুভকািুবর পখ্লভত িযি। পিা়োভরা এিং তার 
িতুি িনু্ধ কভ়েক মাইল পহঁভট িভলভছ। 
  
তার িিী েদ্রভলাকবট হঠাৎ িভল উঠল, এই োভিই বক োজকরা ওভির বিছু পিভিি? 
বতবি বিভিভকর িংশভি জজথবরত হভচ্ছি। 
  
এরকুল পিা়োভরা উত্তভর িভলি, আিবি আর এমি বক পিবশ কভরভছি। বিভজর বজবিষ 
বফবরভ়ে বিভ়েভছি মাত্র। 
  
িুজভিই মভঠর কাভছ পিৌঁছভতই অযাটলাভির মুখ্ পেভক িািা আতথিাি পেভি এভলা। 
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কতৃথত্বজিক িুভরই জিাি বিভলি পিা়োভরা, শাি পহাি। িারা িৃবেিীর োর আিিাভক 
বিভত হভি িা, শুধু মাত্র এরকুল পিা়োভরার োর বিভলই িলভি। 
  
. 
  
০৭. 
  
অযাটলাি িুভটা িাউভণ্ডর পিাট বিভ়ে িাড়ািাড়া করবছল। 
  
পকাি আশা বিভ়েই িলল, িকাল হভলই টাকাটা বক োভি পরাজগার হভ়েভছ মভি োকভি 
িা। তভি টাকা আিার কো পিভল তভি পিছভি ছুটভিি। 
  
বিড়বিড় করভত িাইল অযাটলাি, টাকাটা আমার েীষণ প্রভ়োজি। টাকার জভিয পতা 
আমাভক এ জীিি কাটাভত হভচ্ছ। আবম জাবি এখ্াভি টাকা পরাজগার করা কত শি। 
তিু আবম টাকার পিছভি পছাটার পিষ্টা করবছ। 
  
এর উত্তভর পিা়োভরা অেথিূণথ হাবি হািভলি। তাঁর বিবিত্র সৃ্মবতর োণ্ডাভর এমি অভিক 
মািুভষর িন্ধাি বতবি পিভ়েভছি োরা টাকার জভিয িবরশ্রম কভর, বকন্তু বিবিমভ়ে বক িা়ে 
তারা িম্মাি? িুখ্, শাবি? 
  
এ পলাকবটরও হ়েভতা পিই িবরণবত হভি একবিি। 
  
. 
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০৮. 
  
অবত িািধািতা বিভ়েই এরকুল পিা়োভরা বিখু্ঁতোভি কাগভজ জড়াভিা পমাড়কটা 
খু্লভলি। পিভের ওির রাখ্ভলি উজ্জ্বল িািিাত্রবট। িািিাভত্রর উির পখ্ািাই করা 
িিুজ িান্না খ্বিত আভিলিহ একটা গাছ। 
  
পিা়োভরাভক অবেিেি জাবিভ়ে এভেবর িাও়োর িািিাত্রবটর ওির তার স্পশথ অিুেি 
করভত করভত িলভলি–এটা আমার। 
  
এরকুল পিা়োভরা স্বীকার করভলি, হযাঁ, এটা আিিার। 
  
 পকাো়ে পিভলি বজবিষটা? 
  
 উত্তর বিল পিা়োভরা, একটা পিিীর ওির– 
  
এরির পিা়োভরা িভল, পফিীর পমভ়ে িন্নযাবিিী বছল, তার িািার মৃতুযর িম়ে পি পশভষ 
ঐ িাত্রটা গ্রহণ কভরবছল। পি অজ্ঞ হভলও িৎ বছল। িািিাত্রবট বলোরিুভলর িাবড়ভত 
লুভকাভিা বছল। িািার কভমথর প্রা়েবিত্ত করভতই পিটা িভি বিভ়ে ো়ে পি। পিবটভক 
ঈশ্বভরর পিিা়ে িাি কভর। তার ধারণা মঠিািীরা পকউ তার আিল মূলয জািত িা। 
তারা পিবটভক সৃ্মবতবিহ্ন বহিাভি মভি করভতা। 
  
এভেবর িাও়োর বিবস্মত হভ়ে িভলি, পিখ্াভি োিার কো তার মভি পকি জাগভলা? 
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কাঁধ ঝাঁবকভ়ে পিা়োভরা িলভলি, অিবরহােথ িাত্রটা। কারণ িািিাত্রবট বিবির পিষ্টা করা 
হ়েবি। এভত মভি হও়ো স্বাোবিক পেটা এিি জা়েগা়ে আভছ পিখ্াভি তার মূলযা়েি 
করা অিম্ভি। তখ্ি মভি িভড় িযাবিভক, োর কিযা িন্নাবিিী। 
  
বমিঃ এভেবর িাও়োর খু্শী মভি পিা়োভরার িবক্ষণার কো বজভজ্ঞি কভরি। 
  
এরকুল পিা়োভরা জিাি বিভলি, পকাভিা িবক্ষণা পিই। 
  
এভেবর িাও়োর তার কো শুভি বিবস্মত হভলি। 
  
পছভলভিলা়ে রূিকোর কাবহিীর মভতা বতবি িভলি, তার প্রােথিা এটা ি়ে, িামািয 
একটা… এই িভল এরকুল পিা়োভরা িািিাত্রবটর উির হাত পরভখ্ িলল, এটা মভঠই 
বফবরভ়ে বিি। 
  
তার কো শুভি খ্াবিক িব্ধ হভ়ে এভেবর িভলি, বমিঃ পিা়োভরা বক িাগল হভ়ে পগভছি? 
  
উত্তভর পিা়োভরা জািাভলি, বতবি িাগল হিবি। 
  
এই িভল িািিাত্রবট হাভত তুভল বিভলি। তারির িখ্ বিভ়ে গাভ়ে জবড়ভ়ে রাখ্া িািটার 
মুভখ্ িাি বিভত িাইভলি। িািিাভত্রর পেতর হাতভল ফাঁিা অংভশ পফাকর িৃবষ্ট হভলা। 
  
পিা়োভরা বজজ্ঞািু িৃবষ্টভত িভলি, এটাই রবজ়ো পিাভির িািিাত্র। এই পছাট্ট ফাটা বিভ়ে 
িািী়েভত বিষ পমশাভিা হভতা, এই িািিাভত্রর ইবতহািটা অদু্ভত। এর হৃিভ়ের মভধয 
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একাত্ম হভ়ে আভছ বহংিা আর রিিাত। তার মভধযও পিভম আিভত িাভর মৃতুযর কবঠি 
স্পশথ। 
  
কুিংোর হ়েভতা তাই-ই িলা ো়ে। বকন্তু বমিঃ পিা়োভরা এই বজবিষটা পিভত এত 
লালাব়েত পকি? প্রশ্ন কভরি এভেবর িাও়োর। 
  
এর পিৌেভেথর জিয ি়ে, এর বিেীবষকার জভিয ি়ে। অহঙ্কার িজা়ে রাখ্া এর একমাত্র 
কারণ। বতবি িৃঢ় প্রবতজ্ঞ বছভলি। িরাজ়ে স্বীকার করভিি িা। বতবি িরাবজত হিবি। 
িািিাত্র তার িখ্ভলই। বকন্তু এিার বতবি মহৎ িৃষ্টাি পিখ্াভচ্ছি পকি? িশ িছর ধভর 
পিখ্াভি িমাবহত বছল। ধমথস্থাভিই োকভত বিি তাভক শাবিভত। তার িভি জবড়ত আমূল 
শবিভক পশাবধত হভত বিি। একবিি এই িািিাত্রবট বগজথার বছল, বগজথাভতই তাভক 
বফভর পেভত বিি। আর এই প্রােথিাই কবর আমরা, মািুভষর আত্মা পশাবধত আর িবিত্র 
হভ়ে িািমুি পহাক। 
  
এরির িািিাত্রবট খু্ঁভজ িািার কাবহিী িলভত শুরু কভরি। 
  
িবিম িাগভরর িুভক এক শাবিকািভি–বিসৃ্মত পেৌিভির এক স্বগথ আর বিরা়েত 
পিৌেভেথর পিভশ িাত্রবট িাও়ো পগভছ। 
  
পিাভখ্র ওির একটা হাত িািা বিভ়ে বকছুক্ষণ োকার িভর মুখ্ খু্লল, পঠাঁভটর পকাভণ 
মৃিু হাবির পছাঁ়ো, ধরা কভে িভলি–আিিার ইচ্ছাই িূণথ পহাক। আমার িামভি উিহার 
বহভিভি িািিাত্রবট মভঠ বিভ়ে োি। উিহারবট অিশযই অমূলয। তার িবরিভতথ বতবি বক 
করভত িাভরি? 
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গম্ভীর কভে পিা়োভরা জিাি বিভলি–মঠিািীরা আিিার আত্মার জিয প্রােথিা জািাভি। 
  
একটা পলাোতুর কু্ষধাতথ হাবি ফুটল ঐ এভেবর িাও়োভরর মুভখ্–তাহভল ঐবটভক লগ্নী 
বহভিভি গণয করা ো়ে। হ়েভতা আমার পিরা লগ্নী। 
  
. 
  
০৯. 
  
মভঠর পছাট্ট কভক্ষ এরকুল পিা়োভরা মঠাধযক্ষার হাভত িািিাত্রবট তুভল বিভত বিভত তার 
বফভর িাও়োর কাবহিীবট িলভত লাগভলি। 
  
মধযি়েো অসু্ফভট িলভলি–ওভক আমাভির ধিযিাি জািাভিি। আমরা ওর আত্মার জভিয 
প্রােথিা করি। 
  
এ প্রােথিার ওর প্রভ়োজি আভছ–শািকভে িলভলি পিা়োভরা। 
  
–উবি বক খু্ি অিুখ্ী? 
  
পিা়োভরা জিাি বিভলি–এতই অিুখ্ী পে িুভখ্র অেথ তার কাভছ অজািা। 
  
মঠাধযক্ষা শািস্বভর িলভলি–একজি অেথশালী মািুষ হভ়েও? 
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পকাভিা জিাি বিভলি িা পিা়োভরা, কারণ জিাি পি়োর মভতা পকাভিা উত্তর তার জািা 
পিই। 
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