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১ 
 
টু্রপেন্স আর টমি স্বািী স্ত্রী। তারা েুরাপো বাম়ি মিপেমিল। তাপত অপেি েুরাপো 
মিমেষেত্র মিল। িাপির, অিাপির অপেি মিমেষ মিল। মবমি িরার সিয় বাম়ির 
িামলি ওঁপের মিমেষগুপলা মেপয় ফাঁিা িপর মেপত বলল। বাম়িটাপত তারা েুিপে বই 
মেপয় ে়িমিল। বাম়িটায় বহু মিমেষেপত্রর সপে এিরাশ বই মিল। 
 
এখাপে আসবার সিয় ওরা সাপে িপর েুমতেপট বাক্স এপেমিল। প্রপয়ািেীয় বইগুপলা 
মেপয় তারা বািী বইগুপলা মবমি িপর দেপব। 
 
েুিপে গল্প িরপত িরপত তাি দেপি বইগুপলা োমিপয় িা়িািাম়ি িপর বাপক্স রাখমিল। 
দসই সিয় দিাটপবলার অপেি বই তাপের হাপত আসমিল। তাপের দিাটপবলার অপেি 
িো িপে েপ়ি যামিল। টমি দতিে উৎসাহী মিল ো বইগুপলার বযাোপর। টু্রপেন্স মিন্তু 
উৎসাপহর সপে বইগুপলা দেপ়িপেপ়ি দেখমিল। টমি েপল দগল মেপির উপেপশয। 
 
ব্ল্যাি অযাপরা বইটা টু্রপেপন্সর হাপত এপলা। বইটা খুপল তার িোপল ভাঁি ে়িল। বইটার 
এিটা বযাোর তাপি দিৌতূহলী িপর তুলল। বইমটর এিমট োতার মেপি অপেিক্ষণ 
তামিপয় রইল। োতার সংখযা দেৌষমি মি েঁয়ষমি হপব। োতামটর মবপশষ মবপশষ শপের 
মবপশষ মবপশষ বপণের মেপে োগ টাো আপি। তার িাোয় মিিুপতই এপলা ো দিে 
বণেগুপলার মেপে োগ দেওয়া আপি। তার িপে হল শেগুমলর দেপি মবপশষ মবপশষ এি 
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এিটা শে খুবই গুরুত্বেূণে। যা টু্রপেপন্সর িাপি ভাপলা ভাপব েমরষ্কার হপয় দগল। টমি 
টু্রপেন্সপি এিমট োতায় লালিামল মেপয় টুপি মেপয় বুমিপয় মেল িপয়িটা বািযপি দিউ 
িিা িপর ঐ ভাপব প্রিাশ িপরপি। 
 
টু্রপেন্স টমির এই ধাঁধা সিাধাপে দবশী মবমিত হল ো। মবমিত হল বণে মিমলপয় বািয 
িপয়িমটর সারিিে বুিপত দেপর। বািয িপয়িমট এইরিি মিল। 
 
দিমর ির্েে স্বাভামবি ভাপব িারা যায়মে। আিাপের িপধয এিিে মিল, আমি িামে দস 
দি? 
 
েপরর মেে বাম়ি মফপর টমি টু্রপেন্সপি দেখপত ো দেপয় তার িাোয় টু্রপেপন্সর দিাে 
খারাে মিিু হপয়পি এই ভাবো িাোয় এল। দস ওেপর দগল। 
 
িে মেপয় টু্রপেন্স দবশ িপয়িবার লাইেগুমল ে়িমিল। মিন্তু দস মিিুপতই মবমিন্ন ভাপব 
োগ দেওয়া বণেগুমলর অেে বুিপত োরমিল ো। 
 
দশপষ দস দটমবপল বপস বণেগুপলাপি দলখার দেষ্টা িরল। দস িুহূপতে টমি এপস তাপি 
মিজ্ঞাসা িরল বইগুপলা িতেূর দগািাে হপয়পি। 
 
টমি ওপি ব্ল্যাি অযাপরা বইমটর োগ দেওয়া বপণের ধাঁধাটার িো বলল। 
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ও বলল মিপভেসপের এই বইটা আপরা িপয়িবার ে়িার ইিা মিল। দস েপ়িমিল। 
ে়িপত মগপয় তার হঠাৎ েিপর ে়িল এিটা োতায় িপয়িটা বণেপি লালিামল মেপয় 
োগ দেওয়া। 
 
মিন্তু বযাোরমটপত টমি টু্রপেপন্সর িত ধাঁমধপয় দগল ো। 
 
দস ভাবল হয়পতা আবার দিাে বই মেপয় েপ়িপি। দসখাপেও দেখপত ো দেপয় মেপে 
দেপি এপলা। িুিুর হযামেবলপি দর্পিও দিাে সা়িা দেল ো। 
 
টু্রপেন্সপি আসপত দেপখ টমি দরপগ মগপয় িােপত োইল দিাোয় মগপয়মিল। এবং যখে 
দস িােপত োরল টু্রপেন্স িবরখাোয় মগপয়মিল তখে টমি অবাি হপয় যায়। দশপষ বুিল 
তার ধাঁধার দিরী ির্েপের িৃতপেহ দসখাপে িবর দেওয়া হপয়মিল মিো দেখপত 
মগপয়মিল। 
 
টমির িিে আণ্ডারউর্ োপি এিিে বনু্ধ মিল টু্রপেন্স তাপি দেপে। টমিপি আরও 
িাোল দস এিিে দিপয়। িোবাতো েলপত েলপত তাপের খাওয়া দশষ হপয় দগল। 
 
মবপিপল েুিপে ো দখপত দখপত টমি বলল, বুপ়িা আইিযািপি মিজ্ঞাসা িরলাি মিন্তু 
ির্েে োপির িাউপি িপে িরপত োরল ো। টমি টু্রপেন্সপি মিজ্ঞাসা িরল দেতপলর 
িািটা মি িরপব? টু্রপেন্স িাোল দয দস দহায়াইট এমলপফন্ট দিপল মেপয় যাপব। টমি 
িাোল দস ওর িপতা যাপব, তাহপল ওটা বপয় মেপয় দযপত োরপব। 
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টমি েরিা খুপল িুিুরটার দেিে দেিে দেৌ়িাল, িুিুরটার গলার েম়িটা খুপল তার 
হাপত রপয় দগল। হযামেবল িবরস্থাপে এপস দেৌঁিাপল টমি তার গলায় েম়িটা েমরপয় 
মেল। িুিুরমট দলি ো়িপত লাগল ওর িাপি আসপব বপল। 
 
টমি োপেের িাপি িীণে োেপরর সিামধ দেখপত দেল। ওটা খুবই েুরাপো। এইরিি 
আপরা অপেি সিামধ প্রস্তর টমির েিপর ে়িল। দবশীরভাগই আঠাশ শতােীর তামরপখ। 
এিটা লম্বা মিল। তা দেপখ টমি আেে িপেই বপল উঠল, অদু্ভত, ভীষণ অদু্ভত। 
 
*** 
 
 দফোই এমলপফন্টপিল মগপয় মিস মলটপলর সাপে টু্রপেপন্সর আলাে হল। মিিু দ্রবযামের 
োময়ত্ব মেল। ওর খ্রীিাে োি র্পরামে। মিস মলটল দেতপলর বামতটা দেপখ খুশী 
হওয়াপত টু্রপেন্স তার দিৌতূহলী প্রপের উত্তর মেল। দসই সিয় োিোর এপলে। আলাে 
েমরেয় হবার ের মতমে িাোপলে মতমে টু্রপেন্সপি িবরস্থাপে ঘুরপত দেপখপিে। 
টু্রপেপন্সর ঐ বযাোরটা ভাপলা লাগাপত আপলােো োমলপয় যাবার িেয বলল, হযাঁ দেপখ 
দতা িপে হল যত সব োরমিেসেপেরই ওখাপে িবর দেওয়া হপয়পি। 
 
োিোর স্বীিার িরল দয তাপের িপধয িাউপিই তার িপে েপ়ি ো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


পসটার্ন অফ ফফট । আগাথা ক্রিক্রি। উপর্যাস 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

টু্রপেন্স িো বলপত বলপত তাপি বলল দিরী ির্েে বপল িাপরার োি তার িাো আপি 
মিো। এ বযাোপর মতমে মিিুই বলপত োরপলে ো। এবং টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল, এখাপে 
মি আর দিাে োরমিেসে েল োপি। মতমে িাোপলে এখাপে দিউ োপি ো এবং 
অপেিমেে আপগই তারা েপল দগপি। 
 
*** 
 
টু্রপেন্স বাম়ি মফপর অযালবাপটের িাপি টমির িো মিজ্ঞাসা িরায় িােপত োরল টমি 
ওেরতলায় রপয়পি। 
 
ওেপর এপস টু্রপেন্স দেখল টমি বই ো়িাো়িা িরপি। এবং দেখপি। টমি এিটা বই 
তুপল টু্রপেন্সপি বলল এবাটে লুইস মফটা িেসপের আপরা িপয়িটা বই দেপয়পি। তার 
সব িটাপত প্রেিমটরই িত প্রেি োতায় আপলিিাণ্ডার োরমিেসে োিমট িাঁো হাপত 
দলখা। ও িাোপলা। িপে হয় ঠািুিা বা দসরিি িাপরা দেপিই বাচ্চাটা এই বইগুপলা 
উেহার দেপয়পি। 
 
ভাপলা িো, টু্রপেন্স বলল, এ বযাোপর তুমি মি বলি? 
 
 আমি বাচ্চাটার িবর খুঁপি দেপয়মি? টমি ওপি অবাি িপর মেপয় বলল। 
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টমি বলল আমবষ্কারমট দস দেষ্টা িপর িপরমে। হযামেবলপি তা়িা িরপত মগপয়ই দস ওটা 
খুঁপি দেপয়পি। 
 
িাত্র দেৌে বৎসর বয়স, টু্রপেন্স বলল, হতভাগা। 
 
 হযাঁ, খুবই েুুঃপখর বযাোর, আর…। 
 
টু্রপেন্স বলল, দতািার িাোয় মিিু ঘুরপি। 
 
ভাপলা িো, টু্রপেন্স তুমি িপে হয় আিাপি সংিামিত িরি। প্রবলভাপব উৎসাহী হপল 
ের দসটা দতািার এিলা িরা উমেত ো। দসই বযাোপর দতািার অেয এিিেপি সপে 
দেওয়া উমেত উৎসাহপত অংশগ্রহণ িরার িেয। 
 
ওর িোগুমল বুিপতই োরল ো দসটা টু্রপেন্স িাোল। আপলিিাণ্ডার োরমিেসে 
রীমতিত মবেন্ন মিল টমি িাোল। দিপলটা হয়ত িিা িরার িেযই এিটা সংপিত ততরী 
িপরমিল দিাে এিটা দগােে খবরপি প্রিাশ িরবার িেয। এই বযাোরটা হয়ত সমতযই 
সতয। দিরী ির্েে স্বাভামবি ভাপব িারা যায়মে বপল এর েমরণমত মহসাপব 
আপলিিাণ্ডারপি িরপত হপয়মিল। 
 
তার িাপে তুমি িপে ির…। টু্রপেন্স মবিপয়র দঘাপর িোটা দশষ িরপত োরল ো। 
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টু্রপেন্স বলল, িাত্র দেৌে বির বয়স দিপলটার। দস দয মিভাপব িারা দগপি দসটা েযেন্ত 
সিামধ প্রস্তপর দলখা দেই। হয়পতা দস এিে মিিু বযাোর দিপে দফপলমিল দযটা দিাে 
এিিপের েপক্ষ ক্ষমতিারি এবং দযটা তাপি িরপত বাধয িপরমিল। 
 
টু্রপেন্স উপত্তমিত হপয় বলল, তার িাপে তুমি বলপত োইি ওপি দিউ খুে িপরপি। 
 
আমি মি আেোর সপে িো বলপত োমর িযার্াি? 
 
মিটাইি োপি িমহলামট সবসিয় দিাে ো দিাে সিসযা মেপয় আপস। আবার হয়ত দিাে 
সিসযায় েপ়িপি তাই এপসপি। গতিালও িমহলামট এপসমিল। 
 
টু্রপেন্স ওেরতলার বইপয়র ঘরটা েমরষ্কার িপর োিমিল। দসই সিয় তার িাোয় 
দহায়াইট এমলপেন্ট দসল-এ এিমট খুব ভাপলা ো-এর আসপর মেিন্ত্রপণ যাওয়ার িো 
ঘুরমিল। 
 
এটা মঠি সিসযা েয়। বযাোরটা হয়ত আেমে শুেপত েিন্দ িরপত োপরে। 
 
এিো বলল বপট মিটাইি, টু্রপেপন্সর িপে হল এটাও হয়ত অেয এিটা সিসযা। 
 
মিটাইি িাোপলা দয মতমে আপগর মেে দিরী ির্েপের িো মিজ্ঞাসা িপরমিপলে মিো। 
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তখে টু্রপেপন্সর িপে ে়িল আপগর মেে মতমে যখে এপসমিপলে তখে তাপি দিরী 
ির্েপের োি শুপেপি মিো মিজ্ঞাসা িপরমিল। 
 
মিটাইি িাোপলা দসও দলাপির িুপখ োিমট শুপেপি। তািা়িা দোিঅমফপস িাি িরা 
মফটা িেসে োপিও এিিে মিল। দস অপেি মেে আপগর িো। 
 
টু্রপেন্স বলল, িেসে োপি এিিে েুমলসও মিল। িার িুপখ দযপে শুেলাি। 
 
হযাঁ, ভাপলা, দস যাইপহাি আিার এই বনু্ধ দগপ্তা, মি দযে ওর োি… 
 
টু্রপেন্স বলল, ওর োিটা মিপসস গযামরসে। 
 
মিটাইি িাোল দয তার োি যাইপহাি ো দিে দস ওপি িামেপয়পি দয দস দিরী 
ির্েপের োি শুপেপি। বহুমেে আপগ দিরী ির্েে এখাপে োিত। 
 
িাপে এই বাম়িপত? টু্রপেন্স বলল, এিটা েুুঃসংবাে দয তার এিটা েুঘেটো ঘপটমিল। 
েয়ত দসই দসইরিি মিিু এিটা ঘপট মিল। 
 
তার িাপে তুমি বলপত োও িমহলামট যখে িারা যায় তখে এই বাম়িপতই মিল। িমহলামট 
মি তাহপল েমরবাপরর এিিে সেসয মিল? 
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আিার িপে হয় েমরবারমট োিোর বা ঐরিি দিাে োপির। োিোর বা োরমিেসে এই 
রিি। িপে হয় িমহলামট দিবল োিপতে। মিপসস মগ্রমফে বযাোরমট িাপে। 
 
টু্রপেন্স িাোল দয দস মিপসস মগ্রমফেপি দেপে। তার বাম়িপত আিই তার ো-এর আসপর 
মেিন্ত্রণ রপয়পি। 
 
টু্রপেন্স বলল, ভদ্রিমহলা খুবই বয়স্ক এবং িৃমতশমি খুবই প্রখর। োরমিেসে েমরবাপর 
িপে হয় এিটা ধিেেুত্র দিপল মিল। 
 
দিপলটার খ্রীিাে োি মিল িপে হয় অযাপলি অেবা অযাপলক্স এরিি মিিু এিটা মিল। 
 
দিপলটা িপে হয় এিিে তসমেি, মিংবা োমবি মিংবা দসরিি মিিু হপয় দগল। 
 
দসসব মিিুই দস হয়মে। দিপলটা িারা মগপয়মিল এবং তাপি এখাপে দিাোও িবর 
দেওয়া হপয়মিল। 
 
টু্রপেন্স িােপত োইল দিপলটার মি অসুখ হপয়মিল। এবং িো প্রসপে িােপত োরল 
তার মলউপিামিয়া হপয়মিল। দিপলটা িারা যাওয়াপত টু্রপেপন্সর খুব েুুঃখ হপয়মিল। 
 
মিটাইি বলল, দিপলটার বয়স খুবই িি মিল িপে হয় দতপরা মি দেৌে। আপশোপশর 
দিাে এিটা সু্কপল হয়ত ে়িত। 
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িোবাতো দশষ িপর টু্রপেন্স মসঁম়ি মেপয় দেৌপ়ি দেপি দগল। তার িাোয় িতগুমল িো 
ঘুরমিল। েপর ো-এর আসপর মগপয়ও বযাোরমট সম্বপন্ধ টু্রপেন্স খুব এিটা দবশী িােপত 
োরল ো। এিমেে মবপিপল টু্রপেন্স দোিঅমফপস হামির হল। দসইসিয় দোিঅমফস 
প্রায় ফাঁিা িাপি িাপি েুএিিে বাইপর রাখা বাক্সটায় মেমঠ দফপল যামিল, আবার দিউ 
দিউ িযাম্প মিপে মেপয় যাপি। টু্রপেন্স ভাবোমেন্তা িপর এইরিি এিটা সিয় দবপি 
মেপয়মিল। টু্রপেপন্সর মিটাইপির িাি দেপি দশাোিাত্র দগণ্ডাপি েূর দেপি সোি িরপত 
অসুমবধা হল ো। অল্প সিপয়র িপধয ওপি সাহাযয িরার অিুহাপত ওর সপে বনু্ধত্ব িপর 
মেপয়মিল টু্রপেন্স। 
 
বাম়িটা আবার িিিি হওয়াপত আমি খুব খুশী হলাি, দগণ্ডা িো বলপত বলপত 
িাোল। 
 
আিার িপে হয় বাম়িটার োি আগাপগা়িাই লপরল মিল। 
 
ো ো, আিার তা িপে হয় ো। এখােিার অপেি বাম়ির োি বেপল দগপি। দলাপি 
বাম়ি মিেপল তারা সবসিয় েুরাপো োি বেপল বাম়ির েতুে োি রাপখ। 
 
টু্রপেন্স বলল, মিটাইি বপলমিল দয দতািার িাো দিরী ির্েে োপি দিাে এিিে িমহলা 
োমি এখাপে োিত। 
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তাপি আমি মেেতাি ো। তার োি শুপেমি। দসটা অবশয যুপের সিয়। দসই সিয়টা 
ভীষণ আতপের িপধয দগপি। অপেপি দসই সিয় তসেযপের আিিপণর ভপয় িপলর 
দভতপর ঢুপি আত্মরক্ষা িরত, এবং রাত িাটাত। 
 
টু্রপেন্স বলমিল, আমি দতািাপি দিরী ির্েে োপি এি িমহলার িো মিজ্ঞাসা িরমি। 
মিটাইি বপলমিল তুমি োমি তাপি িােপত। 
 
আমি দিবল তার োি শুপেমি। দসটা অবশয অপেি বির আপগর িো। দিাটািুমট 
দেখপত ভাপলাই মিল। তার িাোয় মিল েিৎিার দসাোলী রং-এর েুল। দসাোলী রং-এর 
েুপল তাপি ভাপলাই দেখাত। বাচ্চাপের দেখাশুো দস িরত। দস মিল োপসের িত। 
 
িপে হয় দস স্কটলযাপণ্ড দিাে োমবি েমরবাপরর সপে বসবাস িরত। তারের দস এখাপে 
েপল এপস োিোর বা োরমিেসে েমরবাপরর িপধয এপস োিপত শুরু িপর। দস 
এিমেেই সপ্তাপহ িুমট দেত। দসই মেেই দস লণ্ডপে দযত। দসখাপে মগপয় দস প্রপয়ািেীয় 
মিমেষ মেত। 
 
মি ধরপের মিমেষ? টু্রপেন্স বলল। 
 
 তা িামে ো। দসগুমল িপে হয় েুমরর মিমেষ, িখপো দিউ অবশয এই বযাোপর মিিু 
বপলমে। 
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ওপি মি দিউ িখেও েুমর িরপত দেপখপি? 
 
আিার দতা দসরিি মিিু িপে হয় ো। ওরা দিবল সপন্দহ িরপত শুরু িপরমিল। 
হঠাৎই দস িারা দগল। 
 
মি িপর িারা দগল? দস মি এই বাম়িপতই িারা দগপি? মেশ্চয় তাঁপি হাসোতাপল 
োঠাপো হপয়মিল? 
 
তখে মেপয় যাবার িত দিাে হাসোতাল মিল ো। িার িুপখ শুপেমিলাি রাঁধুমের ভুপলর 
িেযই োমি েুঘেটোমট ঘপটমিল। দগণ্ডা বলল। এিটু দেপি মেপয় বলল, োলং বা দলটুস 
শাি দভপব বাগাে দেপি মিিু মবষাি গযাপসর লতাোতা হয়পতা তুপল আো হপয়মিল। 
দিউ দিউ আবার বপল অেয দিউ এটা িপরমিল। দয মবষাি লতাোতার িো বলা 
হপি তা প্রপতযিপিই দেপে। এই মবষাি গযাপসর োতা রান্নাঘপর মেপয় আসা হপয়মিল। 
ওগুপলা মিল ফক্সপলাভ। এইগুমল মর্পগাপক্সা অেবা মর্মিপটর িত দিাে োি। উমদ্ভপের 
িপধয ভয়ােি মবষাি উোোে মিল। দসই গযাপসর িেয েুঘেটো ঘপটমিল। সপে সপে 
র্ািার র্ািা হল। মিন্তু মিিুই িরা দগল ো। অপেি দেরী হপয় দগপি। িমহলামট িারা 
দগপলে মিিুপতই বাঁোে দগল ো। 
 
যখে ঘটোমট ঘপট তখে মি বাম়িপত অপেি দলািিে মিল। 
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হযাঁ অপেি দলািিে মিল। বাম়িটাপত সবসিয় অপেি দলািিে োিত। অপেি 
বাচ্চারাও োিত। তািা়িা সপ্তাপহর িুমট িাটাপত আসা দলািিে, োসোমরর মি, গভপেেসে 
এরা দতা োিতই। সবই আিার ঠািুিার িুপখ দশাো। আর শুপেমি ঐ বুপ়িা যার োি 
মিুঃ বমর্িট। ওোর িুপখ িাপি িপধয দসই সব মেেগুপলার িো দশাো যায়। 
 
অপেপিই বাম়ি দেপি দবমরপয় এপস োলং মিংবা দলটুস শাি দভপব ঐ িারাত্মি মবষাি 
ফক্সপলাভ তুপল মেপয় এপস রান্নাঘপর দরপখ দেয়। আিার দতা িপে হয় এিটা মবরাট ভুল 
মিল। 
 
েুরাপো প্রসে দটপে মেপয় টু্রপেন্স বলল, দিরী ির্েে মি প্রমত সপ্তাপহ লণ্ডপে দযপতে? 
 
তার উত্তপর দগণ্ডা বলল এটা মঠি। তপব িমহলামট মিল মবপেমশেী এবং িািোমে গুপ্তের। 
 
দগণ্ডা বলল, তার এসব মিিু িপে হয় ো। ও বলল, িমহলামট দেৌবামহেীর িপয়িিে 
অমফসার আর দসলটে মিমলটারী িযাপম্পর মিিু েেস্থ বযমির সপে ওর খুব বনু্ধত্ব মিল। 
 
দগণ্ডা বলল, আিার িপে হয় ো ও গুপ্তের মিল। আিার ঠািুিা বলত ওসব িো দলাপি 
বলাবমল িপর। গত যুপের সিয়িার এই ঘটো েয়। আপরা অপেি বির আপগর ঘটো। 
 
টু্রপেপন্সর েপরর লক্ষয মিল মিুঃ আইিযাি বমর্িটপি মেপয়। বাম়ির দিরািমতর িেয 
েতুে িামলপির র্াপি েপল এপসমিল দস। 
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িাপির িেয মিিু িোবাতো বলার ের টু্রপেন্স ওর আসল প্রসপে েপল এল। 
 
তুমি মেশ্চয় এখােিার অপেি িােুষপি দেে। অতীপত ঘটো ঘটপলও এই অদু্ভত 
ঘটোবলীর িো শুপেপিা মেশ্চয় তাই েয় মি? 
 
আিার দসই আপগর িত দসই রিি বয়স দেই। েঁোমশ দেমরপয় দগমি অপেিমেে হল। 
েব্বইপত ে়িপত েললাি। এিে মিিু মিিু বযাোর োপি। যা সহপি দভালা যায় ো। 
আেোপি এিে অপেি মিিু বলপত োমর হয়পতা তা আেমে মবশ্বাস িরপত োরপবে 
ো। 
 
টু্রপেন্স বলল, খুবই আশ্চযেিেি মিল তাই ো। দতািার িাোপশাো দলাপিরা মেশ্চয় 
অদু্ভত মিল তাই দতা? 
 
মঠি বযাোরটা দসইরিি মিল ো। আইিযাি িাোল। িােুষগুমলর িপধয এিে এিটা 
মিিু মিমেষ মিল যা আেমে হয়পতা মবশ্বাস িরপত োরপবে ো। 
 
িপধয িপধয গুপ্তের বপল িপে হত। আবার অপেি সিয় অেরাধী ধরপের মিিু বপল িপে 
হত। টু্রপেন্স বলল। 
 
িোটা বপল টু্রপেন্স আইিযাপির মেপি আশামিত হপয় তািাল। 
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বুপ়িা আইিযাি িঁুপি েপর িাঁপের এিটা টুিপরা তুপল মেপয় টু্রপেন্সপি বলল এটা যমে 
দতািার গাপয়র ত্বপির িপধয ঢুপি যায়। তা হপল তুমি মি রিি অেুভব িরপব? 
 
এরের ওরা েুিপেই মেপে দেপি এল। বুপ়িা আইিযাি বলল, তাহপল তুমি বলি ওরা 
তাই মিল তাই দতা? 
 
টু্রপেন্স হযাঁ বলপত আইিযাি বলল, দিপি.? টু্রপেন্স এই শুপে আইিযাপির মেপি 
তািাপলা এই দি.পি. শেটা ও বুিপত োরল ো। এই ইংপরিী সট বণে তার িাপে 
অেেহীে দশাোপলা। ও মিজ্ঞাসা িরল, তুমি মি দযে বলপল? 
 
আইিযাি বলল, আমি বললাি দি, দি। বৃো মিপসস লমটস দফাপন্সর সিয় এটাই 
বযবহার িরা হত। 
 
ওপহা। তাও দিে এটাপি দি. দি. বলত? 
 
িবাপব আইিযাি িাোল দয, দস তা বলপত োপর ো। আিার িপে হয় এটা দিাে 
োপির সংমক্ষপ্ত রূে এই িায়গার িেয বযহার িরত। 
 
আপগর েুোরপট িোর ের টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল এই দি. দি. মি মেিিই েুমট বণে। 
ো মি এমট অেয দিাে ভাপব বাোে িরা যায়। 
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আইিযাি স্বীিার িরল, দি, দি, মেিি েুমট বণে েয়। এই বপণে েুমট মতে রিি ভাপব 
বাোে িরা যায়, KAL KAY মিংবা Kye এইরিি ইতযামে। সব দশপষ বলল, আিার 
িপে হয় এমট এিমট িাোেী শে। 
 
ও। টু্রপেন্স বলল, তা এখাপে মি িখপো দিাে িাোেী দলাি দেপিপি? 
 
িবাপব আইিযাি ো বলল। 
 
বাগাপের প্রসে উঠপতই এিসিয় টু্রপেন্স িন্তবয িরল আিার িপে হয় এই অঞ্চপল দবশ 
মিিু বাম়িপত বাগাপের িাি িপরি? 
 
আইিযাি বলল, িাপোই দতা, অদু্ভত সব িাি িরপত হপয়পি আিাপি। দবশীরভাগ 
বাম়িপত দেপিই বাগাপের িাি িরপত হপয়পি আিাপি। মিিু মিিু বাগাে দতা এিে 
মিল তা দিাপটই ভাপলা েয়। 
 
আর আমি সাধারণত এিমট মেমেেষ্ট সিপয় আসতাি। এবং সাহাযয িরতাি। এিবার 
এখাপে এিমট েুঘেটো ঘপট মগপয়মিল। তপব তা হপয়মিল আিার সিপয়র অপেি আপগ। 
আমি এই বযাোপর মিিুই িামে ো। যতটুিু িামে সবই আমি শুপেমিলাি। 
 
ফক্সপলাপভর বযাোপর দিাে মিিু মেশ্চয় তাই দতা? টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল। 
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আইিযাি বলল আপর, আেমে দেখমি এরই িপধয অপেি মিিু শুপে দফপলপিে। এটা 
অপেি মেে আপগর ঘটো। হা ওটা দখপয় অপেপিই অসুস্থ হপয় েপ়িমিল। তাপের িপধয 
এিিে িারাও মগপয়মিল। আিার বনু্ধর িুপখ এইসব দশাো। 
 
*** 
 
িপয়িমেে ের ো-এর আসপর ো োে িরপত িরপত টু্রপেন্স বলল, এবার দতািার 
গপবষণার প্রিল্পমটর মিিুটা আিাপি বল। 
 
টমি বলল, আমি লণ্ডপে মগপয়মিলাি এবং দসখাপে মগপয় মেমেেষ্ট মিিু িাি শুরু িরলাি। 
 
এই িোটা শুপে টু্রপেন্স খুব িিা দেল, এবং িাোপলা, েযাপখা তুমি যা িরি দসটাই 
আমিও িরমি। শুধুিাত্র আিাপের েেমতর তফাৎ রপয়পি। আর আিার িািমট অপেি 
অতীপত হপয়মিল। 
 
তুমি মি সমতযই দিরী ির্েপের বযাোপর োি গলাপত শুরু িপরপি? তাহপল িিেসূমেটাপি 
মিভাপব রাখপব? 
 
টমি বলল, এটা মেমেেষ্ট এিটা আিার মেপয়পি ো? বলপত োপরা এটা এিটা সিসযা বা 
দিরী ির্েপের রহসয। 
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টু্রপেন্স েুে িপর রইল। েপর এিটু দখালসা িপর বলল। 
 
তুমি দতা িাপো টমি, িাপি িপধয আিাপি এিে সব দলাপির সাপে দিলাপিশা িরপত 
হয়। যারা এইসব বযাোর মেপয় িাো ঘািায়। এবং এইসব দলাপির এিটা মেমেেষ্ট 
েমরিাণ অেে দেয়। তারা এর মবমেিপয় দতািার অেুসমন্ধৎসা দিটাপত সাহাযয িপর। দয 
বযাোরই দহাি ো দিে। 
 
টু্রপেন্স েুে িরপত, টমি প্রেপি দিাে উত্তর মেল ো। তারেপর বলল, দয, এইভাপবই 
আিরা এখােিার সবমিিু িােপত োরব। এিটু আপগই তুমি বপলমিপল, দয বাম়িটা 
খুঁপি দেখপল ভাপলা হয় যমে লুিাপো দিাে বস্তু োওয়া যায়। এই বাম়িপত বসবাসিারী 
দলািিপেরও ভূমিিার বযাোপর িূলয ো মেপয় োরা যায় ো। এটাপি অেয ভাপব মবশ্বাস 
িরা যায় ো। এরের আিাপের দেখপত হপব মি িরপত হপব। 
 
টমি বলল, মি িরপব। 
 
অবশযই িাল প্রাতুঃরাপশর আপগ েুমট অসম্ভব বযাোর দভপব দেখপত হপব। টু্রপেন্স বলল, 
তার এখে ঘুি দেপয়পি এগাপরাটা বাপি, মেপির ঘপরর আবিেো েমরষ্কার িরপত মগপয় 
দস ক্লান্ত হপয় েপরপি। তািা়িা এই দি, দি, বযাোরমট মেপয়ও আমি মেমন্তত, দিে দি. 
দি. বলা হয়? 
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টমি বলল, আমি িামে ো। তুমি মি এটা বাোে িপরপি। দিােভাপব? তপব বাোে 
হয়পতা K; a, i হপব। শুধুিাত্র KK েয়। 
 
এটা রহসযিেি শুেপত লাগপি। 
 
 শুেপত িাোেী লাগপি, টু্রপেন্স বলল। 
 
আমি দতা বুিপত োরমি ো এটা মি ভাপব িাোেী ভাষার িত শুেপত লাগপি। 
 
*** 
 
টমি রাপত্র মর্োর দটমবল দিপ়ি উপঠ এপলা। িমফ োে িরপব বপল অেয ঘপর ঢুিল। 
এটা মি িিা েয়? বুপ়িা দলািগুপলা দিিে মিল? 
 
খুব বুপ়িা, টু্রপেন্স বলল। দতািার ঐ বুম়ি িমহলার মি খবর। 
 
 টমি বলল, এই িায়গাটা সম্পপিে তুমি সমতযই মি ভাপবা? 
 
তুমি মি এই বাম়িটার িো বলি? 
 
টমি ইমতবােি উত্তর মেল। টমি িাোল গ্রীেহাউপসর িাোয় এিটা িাঁপের িাোলা মিল। 
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দসটা প্রায় আিার িাোর িাপি এপস েপ়িমিল। যমে ে়িত িাোটা েুফাঁি হপয় দযপতা। 
 
টমি বলল, মিন্তু তা হয়মে। আমি খুব দসৌভাগযিেি। 
 
 টমি িাোপলা দয, আইিযািপি মেপয় অেযােয িােলার িাঁেগুমল েরীক্ষা িমরপয় মেপত 
হপব। 
 
িো বলপত বলপত টমি এিসিয় বলল, দয এই বাম়িপত মিিু এিটা খুঁপি োওয়ার 
সম্ভাবো আপি। তাই এই বযাোপর অমভযাে োলাপত হপব। 
 
মি ধরপের মিমেষ তুমি খুঁপি দবর িরপত োইপিা? 
 
মিিু এিটা যা এই বাম়ির দিাোও লুপিাপো আপি? 
 
তুমি মি োগল হপয় দগপিা টমি? োমি দয বুপ়িাটা এই প্রস্তাব মেপয়পি দস োগল হপয় 
দগপি? এিে মিিু খুঁপি োওয়া দযপত োপর বপল দতািার িপে হয়? 
 
এিে মিিু যা দিাে এি সিয় এখাপে লুমিপয় রাখা হপয়পি। 
 
তুমি ভূগভেস্থ গুপ্তধপের িো বলি? 
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টমি বলল, ো ো দসই সব মিিু েয়। এিে মিিু লুিাপো আপি যা মবপশষ এিিপের 
েপক্ষ মবেজ্জেি। 
 
টু্রপেন্স বলল, ভাপলা, ওটা এিটা অদু্ভত বযাোর। 
 
 দিে তুমি মি মিিু খুঁপি দেপয়পিা? 
 
দসরিি মিিু খুঁপি োইমে, তপব িপে হয় এই িায়গাটা সম্পপিে এিটা বেোি বহুবির 
দেপিই মিল। সমতয সমতয হয়পতা দিউ িপে িরপত োপর। মিন্তু ঘটোমট হয়ত গপল্পর 
িপতা–তুমি দতািার ঠািুরিার িুখ দেপি শুপে োিপব। 
 
টু্রপেন্স বলল, আিা দতািার ঐ বুপ়িা িমন্ট প্রিৃতই দতািাপি মি বপলপি? 
 
দিাে মেমঠেত্র বা গুরুত্বেূণে িাগিেত্র। টমি বলল, এিে মিিু যা দিাে রািনেমতি 
িমটলতা সৃমষ্ট িপরমিল। দিউ এিিে ক্ষিতায় মিল। আর এিে দিউ মিল যার 
ক্ষিতায় োিা উমেত মিল ো। ঐ মেমঠ বা িাগিেত্রগুপলা বা ঐ ধরপের দিাে মিমেষ 
যা প্রিামশত হপল মেমশ্চত মবেে। সবমিিুই অপেি বির আপগর বযাোর। 
 
টু্রপেন্স বলল, শুেপত খুবই অদু্ভত লাগপি? এটা দিরী ির্েপের সিয়? টু্রপেন্স বলপলা 
দট্রপে দফরার েপে তুমি মেশ্চয় ঘুমিপয় েপ়ি এসব স্বপ্ন দেখমিপল? 
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টমি এই বযাোরটা স্বীিার িপর মেপয় বলল, হয়পতা দসটাই হপব। 
 
টমি বলল, আিরা যখে এখাপে বসবাস িমর। তখে আিাপের বাম়ির োমরোশটা খুঁপি 
দেখপত হপব। 
 
ওর দোখেুমট মেপয় সারা ঘর দেখল। 
 
আিার মিন্তু দতিে মিিু িপে হয় ো, দয এখাপে দতিে মিিু লুিাপো আপি। টমি 
দতািার মি িপে হয়। 
 
এখাপে বহুপলাি বাস িপর দগপি। এটা দতিে দিাে বাম়ি ো দয এখাপে দতিে দিাে 
মিিু লুমিপয় রাখা দযপত োপর। 
 
এিটার ের এিটা েমরবার দেপিপি? হয়পতা মেলাঘপর মিংবা ভূগভেস্থ ঘরটাপত মিিু 
হয়ত োিপতও োপর। হয়পতা বাম়ির দিপির তলায় মিিু দোঁতা োিপত োপর। 
 
 তপব দিাে অোমবষৃ্কত বস্তু এখাপে োিপত োপর বপল িপে হয় ো। টমি বলল। 
 
এভাপব মেমশ্চতভাপব মিিু বলা যায় ো। দযিে দিাোও দিাে বাপক্স হয়পতা দোট োিপত 
োপর। 
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এটা প্রায় অসম্ভব িায়গা, টমি িন্তবয িরল। তপব সব বযাোপরই আিাপের সতিে োিা 
উমেত। েপর দিাে এিমট প্রসপে দস বলল, তাহপল তুমি বলপত োইি দিউ এিিে 
দিরী ির্েেপি খুে িপরমিল? 
 
িমহলামট মিিু িােপতে। টু্রপেন্স বলল। আিাপের িপধয দিউ…িোটা িপে আসা িাত্রই 
টু্রপেপন্সর িুখিণ্ডল উজ্জ্বল হপয় উঠল। এই আিাপের শেটা দস দিার মেপয় উচ্চারণ 
িরল। আিাপের এখে এই আিাপের বযাোপর েুঙ্খােুেুঙ্খ োিপত হপব। আিাপের 
অতীপত মফপর দযপত হপব ঘটোমটর সিাধাে িরপত। আিরা এই বযাোরমট আপগ মেন্তার 
িপধয আমেমে। 
 
টু্রপেন্সপি দেখপত দেপয়ই টমি মিজ্ঞাসা িরল, বমল তুমি দিাে েুপলায় মিপল? 
 
উত্তপর টু্রপেন্স বলল দয দস ভূগভেস্থ ঘরটায় মগপয়মিল। 
 
হযাঁ দসটা দতািায় দেপখ দবািা যাপি, টমি বলল। িাপো মি দতািার দগাটা িাোটায় 
িাি়িসার িাপল ভপর দগপি? 
 
টু্রপেন্স স্বীিার িপর মেল দয এই ঘরমট িাি়িসার িাপল ভমতে। 
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টু্রপেন্স িাোপলা েযাপখা দিাে এিটা িায়গা দেপি শুরু িরপত হপব। হপত োপর এই 
বুপ়িা দলািটা যা বপলপি তা মঠিই। সমতযই হয়পতা এই বাম়ির দিাোও মিিু লুিাপো 
আপি। যমেও দসটা মেন্তা-ভাবো িপর বার িরা িুশমিল। 
 
এই বাম়িপত লুিাপোর িেয এিটা িায়গা হপত োপর তাহল সযামেলপিপির দেট, 
এিটা িাপঠর দঘা়িা। এরই িপধয মিিু লুিাপো আপি। 
 
টু্রপেন্স স্বীিার িরল দয, হযাঁ এমট দিােমিিু লুমিপয় রাখার েপক্ষ এিটা আসল িায়গা 
বপট। 
 
মিতীয় িায়গামট হল ট্রলাভ। দস ট্রলাভ েরীক্ষা িপর দেপখপি দসখাপেও মিিু োয়মে। 
আর বই-এর তািগুপলা এবং বইগুপলাও দিাে মিিু লুমিপয় রাখার েপক্ষ খুব ভাপলা 
িায়গা। আর উেপরর বই রাখার ঘরটাও ভাপলা িপর দেখা হপয় ওপঠমে। 
 
আসবাবেত্রগুমলপত দগােে মিমেষ রাখার িেয অসংখয গুপ্তস্থাে োপি। 
 
দতিে দিাে সুপযাগ দেই। িারণ দযসব আসবাবেত্র রপয়পি তারা প্রায় সপে এপেপি। 
দশপষ টু্রপেন্স বলল, েুরাপো মেপের মিমেষ বলপত এই (KK) োিমট েুরাপো িীণে দখলো 
আর বাগাপের সীটগুপলা। 
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যারা এখাপে মিল হয় তারা দসসব আসবােেত্র সপিত অপেি মিমেষ সপে মেপয় দগপি 
েয় মবমি িপর মেপয়পি। অপেি দলািই এখাপে দেপি দগপি। দসই োরমিেসে 
েমরবাপরর দেপি। 
 
এিটু েপর মি দভপব টু্রপেন্স বলল ঐ িন্ম মেপের বইমট দেপি উইমেপের্ িমরসে োপি 
দিাে বযমির উপেখ রপয়পি। 
 
মিপসস মগ্রমফে দিাে িুিারীর োি। ঐ িমহলামট অপেিমিিু িাপে বপলই আিার িপে 
হয়। ওোর িাপি দযপত োমর। 
 
টমির েপরর সাক্ষাৎিারমট মটটেেমি দিাটে দরাপর্। 
 
প্রেপি টমি অেযােয িপয়িমট মবষপয় িো বলল বুপ়িা দলািমটর সপে। দলািমট ওর 
েমরমেতই। এিসিয় ও ওপি বলল, আমি দতািাপি িপয়িটা বযাোপর মিজ্ঞাসা িরপত 
োই। 
 
মঠি আপি মিজ্ঞাসা ির। খুব শান্ত ভাপব িীবেযােে িরমি। তারের বলল, সািামর 
িােমবপি দতািার িপে আপি। 
 
অবশযই আিার তাপি িপে আপি। 
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সমতয িো বলপত মি বযাোরমট এতমেে আপগরিার দয আমি মিিুই িপে িরপত োরমি 
ো। দসই সিয় বযাোরটা রীমতিত আপলা়িে তুপলমিল। দেৌবামহেীর অমফসার সিস্ত 
সপন্দপহর উপধে মিল। ঘুষ দেওয়ার বযাোরটায় আমি মঠি এখে িরণ িরপত োরমি ো। 
ঘুষটা দি মেত? 
 
ওপের িপধয এিিে িমহলাও এসপবর সপে মিল। টমি িাোপলা। 
 
আিার িপে হয় এই বযাোপর দিরী ির্েে োপি এি িমহলার োি মিিুটা শুপেমিলাি। 
সম্ভবত িমহলামট ঐ দেৌবামহেীর অমফসার মির স্ত্রীর মিল। দসই সিয় এইরিি মিিু 
এিটা ঘপটমিল। সব বযাোরগুমল এিে হপয়মিল দয সিস্ত মিিুই এিরিি িপে হয়। 
িপে হয় স্ত্রীমট েয়সা িািাবার িেযই এটা িপরমিল। 
 
টমির আর এিমট সাক্ষাৎিাপরর বযবস্থা িরা হপয়মিল। দলািমট অবশয টমিপি তেয মেপয় 
খুব এিটা সাহাযয িরপত োরল ো। 
 
দলািমট টমিপি এিটা মঠিাো মেল এবং বলল এই মঠিাো মেপয় ভদ্রপলাপির সপে দেখা 
ির তাহপল দসই এই বযাোপর দতািাপি মিিু সাহাযয িরপত োপর। 
 
টমিপি মসমট অমফপস মগপয় মিুঃ রমবেসপের সপে দেখা িরপত হল। 
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টমিপি দেপখ রমবেসে উপঠ োঁ়িাল। টমির সাপে িরিেেে িরল। টমি তার সিয় েষ্ট 
িরার িেয িাে দেপয় মেল। মিিুক্ষপণর িপধযই দেখা দগল ওরা েূবে েমরমেত। 
 
ভদ্রপলাি বলল, তুমি মিপসর িেয এপসি? 
 
 টমি তখে তাপের বাম়ি দিো দেপি সিস্ত ঘটো বপল দিরী ির্েপের ধাঁধার িো বলল। 
 
মিুঃ রমবেসে সব শুপে বলল দবশ িিােোর বযাোর দতা। আর দি মলপখ দরপখমিল বপল 
তুমি অেুিাে িরি, হা, োরমিেসে। হযাঁ এই রিিই এিটা োি ঘটোর সপে িম়িত। 
মিন্তু তার সম্বপন্ধ মিিুই িাো যায় ো। দস দি, মি িরত, দিাোয় োিত ইতযামে। 
 
রমবেসে টমির িুখ দেপি দিরী ির্েপের িৃতুযর িারণটা িােপত োইল। টমি তাপি 
দশাো িোটাই দশাোল। দিউ হয়পতা বাগাে দেপি োলং শাি মিংবা দলটুস শাি দভপব 
ফক্সপলাভ োিি মবষাি লতা দিউ এিিে তুপল এপেমিল। তারের তারা হয়ত দসটাই 
রান্না িপর খায়। মিন্তু সম্ভবত এই িারপণ দিউ িপরমে। 
 
তা ঘটোটা িখেিার ঘটো, প্রেি মবশ্বযুে মিতীয় মবশ্বযুে ো তার আপগ? 
 
হযাঁ তার আপগর ঘটো। প্রােীে বয়স্কপের িপধয এিটা গুিব িম়িপয় মিল এই বপল দয, 
িমহলামট োমি এিিে িািোেীর গুপ্তের মিল। 
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এই বযাোরটা রীমতিত সা়িা িামগপয়মিল। ১৯১৪ সাপলর আপগ তখে ইংলযাপণ্ড িাি 
িরপলই তাপি িািোেী গুপ্তের বপল আখযা মেপয় দেওয়া হত। অেে দিাে ইংরাি 
ভদ্রপলাি এই ধরপের গুপ্তের বৃমত্তপত মলপ্ত োিপলও তাপি সপন্দপহর উপধে রাখা হত। 
 
মিিুক্ষণ িোবাতো েলার ের মিুঃ রমবেসে এবার টমির িাি দেপি মবোয় োইল। 
 
টমি েপল যাবার িেয উপঠ োঁ়িাপতই মিুঃ রমবেসে বলপলে, আমি এই বযাোরটা সম্পপিে 
এিে মিিু িামে যা অেয দিউ দতািাপি বলপত োরপব ো। 
 
মিুঃ রমবেসে বলল, তুমি মেশ্চয় এই দিসটা েপ়িি। গুপ্তের বৃমত্তর িেয তার শুোমে 
হপয়মিল। দস মিল দেপশর মবশ্বাসঘাতি। মিন্তু দিরী ির্েে। 
 
হযাঁ, রুেশ্বাস দিৌতূহপল টমি বলল। 
 
তুমি দতা দিরী ির্েে সম্বপন্ধ িােপত োও ভাপলা িো। আমি দতািাপি এিটা মিমেষ 
বপল সাহাযয িরব যা দতািার তেপন্ত দতািাপি সমঠি েৃমষ্টভেী মেপত সাহাযয িরপব। 
দিরী ির্েে শত্ৰু গুপ্তের মিল ো। এই িোমট বপল গলাটা অপেি খাপে োমিপয় মেপয় 
বলল ও মিল অমফপসর অপেি গুপ্তেরপের িপধয এিিে। 
 
*** 
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েপর টমি িোটা টু্রপেন্সপি বলল, টু্রপেন্স শুপে িাোপলা দয তার সিস্ত ভাবোমেন্তার 
িপধয তালপগাল োমিপয় যাপি। এবং বলল, এখে িপে হপি সবমিিুই ভুল দিপেমি। 
 
টু্রপেন্স টমিপি বলল, আিরা এই বযাোরটা ব্ল্যাি অযাপরা বইমট দেপি িােপত দেপরমি। 
বযাোরটা আিাপের িাপি েমরষ্কার মিল। আপলিিাণ্ডার োপি এিমট বাচ্চা দিপল এমট 
মলপখ দরপখমিল। তাপের িপধয দিউ এিিে দিরী ির্েেপি খুে িপরমিল। 
 
তুমি মি দভপব মেপয়মিপল দয িমহলামট িািোপের গুপ্তের মিপলে। এখে দেখপিা এমট 
সমতযই ো। দস িািোপের শত্ৰুেপক্ষর গুপ্তের মিল। 
 
টু্রপেন্স েুে িপর রইল। িমহলামট মি সমতযই ইংপরিপের ের? দস িপে হয় দগাপয়ন্দা 
মবভাপগর দিউ মিল। দস িপে হয় এখাপে এপসমিল মিিু খুঁপি বার িরপত। িমহলামট 
দেৌ-অমফসার দস োমি সাবপিমরে মিংবা ঐ রিি দিাে মিিুর গুপ্ত ঘর মবিীত িরত, 
তার সম্বপন্ধ দখাঁিখবর মেত। এখাপে িে হয় মিিু িািোে গুপ্তের মিল। তারা সমিয় 
মিল এই বযাোপর। 
 
টমি বলল, এি িাি ির। যাি, দয িািাণ্ডারমটর শুোমে হপয়মিল, তার োি িিাণ্ডার 
এক্স ধপর মেপয় আিরা এপগাই। 
 
টু্রপেন্স তাপত রািী হল, এবং টমি বলল, এখাপেই দিাোও দিাে িপটপি দস োিত 
এবং দসখাে দেপিই দস যাবতীয় িাি িরত। 
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টু্রপেন্স বলল, আিার িপে হয় দিরী ির্েে মিিু খুঁপি বার িরপত এপস োিপব। তখে 
দতা িাপে িিাণ্ডার এক্স ও অেযােয দলািিেও আপি এর িপধয। যখে তারা িােপত 
দেপরমিল দিরী ির্েে মিিু দেপয়পি। 
 
িো শুপে টমির দযে মি রিি িপে হল। এবং বলল তাহপল দসই রিি মিিু যমে হয় 
তাহপল দিরী ির্েে যখে ভুল খােয দখপয় িারা দগল তখে আপলিিাণ্ডার মলখল, 
আিাপের িপধয এিিে। বযাোর যমে আিাপের অেুিাে িপতা হয় তাহপল খুেটা তার 
েমরবাপরর িপধয দিউ িপরমে। 
 
এটা এিটা আশ্চপযের বযাোর ঐ খাবার দখপয় সবাই িারা দযপত োরত মিন্তু িারা দগল 
এিিাত্র দিরী ির্েে। 
 
অপেিক্ষণ ধপর িোবাতো েলার ের টু্রপেন্স বলল তুমি মি লক্ষয িপরপি দয আিরা 
রহসযিেিভাপব েুবার আিান্ত হলাি। এিবার দতািার িাোয় িাঁে েপ়ি দগল। আর 
এিবার মিতীয় দক্ষপত্র বইঘপর আমিও ঐ রিি এিটা েুঘেটোর হাত দেপি দবঁপেমি। 
 
টমি বলল, তার িাপে এই বাম়িপত অবশযই মিিু লুিাপো আপি? 
 
টু্রপেন্স আইিযাি দলািটা দিিে মিজ্ঞাসা িরল। এপত টমি অবাি হল। টু্রপেন্স 
িাোপলা দয দস শত্ৰু লাম্বার দলাি হপত োপর। ওর িত দলািপি হাত িপর মেপয় 
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তাপের দগােপে আিিণ িরাটা অসম্ভব মিিু েয়। টমি এইসব িো অলীি বা অবাস্তব 
বপল উম়িপয় মেল। এইসব ব়ি েপি িারা আপি, আর িারা দেই তা মিিুই েমরষ্কার 
িপর িাো দেই। শত্ৰুর েৃমষ্টভমে দেপি বলা যায় দয এখাপে দগাপয়ন্দা মবভাপগর 
দলািিে মিল। তারা ভীষণ মবশ্বাসঘাতিতা িরত। মিন্তু ওের দেপি দেপখ মিিুই 
দবািা দযত ো। সরিাপরর অেুগত িিেোরী বপলই িপে হত। 
 
আর দসইসব মবশ্বাসঘাতি দলািিপের সাপে দিরী ির্েপের ভাপলা দযাগাপযাগ মিল। 
 
িিাণ্ডার এপক্সর সপেও দযাগাপযাগ রাখত। 
 
এরের তারা ভাবল এবং আপলােো িরল দয, িিাণ্ডার এক্সপি খুঁপি বার িরপত হপব। 
এবং তার সাপে তার বনু্ধবান্ধবপেরও খুঁপি বার িরপত হপব। এর িেয যারা বয়স্ক 
দসইসব দলাপিপের সপে িো বলপত হপব। মবপশষ িপর যারা দেেসে দভাগী দসই সব 
সেসযপের সপে িোবাতো োলাপত হপব। 
 
*** 
 
েপরর মেে টু্রপেন্স মিপসস মগ্রমফপের িাপি এপলা। 
 
প্রেপি মিিুক্ষণ েুরাপো বই ে়িা মেপয় ও তারেপর িন্মমেপের বই েুরাপো বই প্রসে 
এপলা তার সাপে এপলা আপলিিাণ্ডার োরমিেসপের প্রসে। 
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মিপসস মগ্রমফে বলল, ও খুব অল্পবয়পস িারা মগপয়মিল। সবাই খুব আশাবােী মিল দয 
তার ভমবষযৎ খুব উজ্জ্বল দভপব। 
 
প্রািৃমতি দিাে িারপণ েয়। িপে হয় যতেূর সম্ভব মেিমেপি দিাে খােয তার মবেে 
ঘমটপয়মিল। মিপসস আণ্ডারসে বপলমিল। 
 
মিপসস আণ্ডারসপের োিটা িাপে আসপতই টু্রপেন্স দোখ তুপল তািাল। 
 
মিপর্াসাইর্ োপি বৃোবাপস দযসব দলাি োপি তাপের িপধয উমে এিিে। িায়গাটা 
অপেি েূপর মিল। এখাে দেপি প্রায় বাপরা দেপি েপেপরা িাইল েূপর। ঐখাপে মগপয় 
িমহলামটর সপে দেখা িরপত োপরা। উমেই দতািাপি এই সব বযাোপর অপেি মিিু 
বলপত োরপব। 
 
টু্রপেন্স বলমিল দয, ভদ্রিমহলা যমে এইভাপব তার সপে যাওয়াটা েিন্দ ো িপর তাহপল 
মি হপব। তার আপগই মিপসস মগ্রমফে বলল দয, ো, উমে এই সব িপে িরপবে ো। 
ওোর সাপে দেখা িরপত দিাে বাধা দেই। অোয়াপস ওর সপে মগপয় দেখা িরপত 
োপরা। 
 
ওরা েুিপে ো োে িরপত িরপত আপলােো িরমিল। দসই সিয় টমি বলল, আিার 
িপে হয় িতিগুমল বযাোর আপলিিাণ্ডাপরর উের মেভের িরপি। 
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আপলািিাণ্ডার িারা দগপি তা আিরা িামে। িারণ আিরা তার িবর খুঁপি দেপয়মি। 
মিন্তু দিরী ির্েপের বযাোপর িােপত োমরমে িপব অেবা দিে িারা দগপি। 
 
এই বযাোরটা িপে হয় আিরা দশপষ িােপত োরব। দযসব োি সংগ্রহ িরা দগপি তার 
িেয এিটা তামলিা ততরী িরপত হপব। তার িপধয তামরখ এবং বযাোরগুপলা অমত 
অবশযই উপেখ িরপত হপব। টমি এগুপলা বলল। টু্রপেন্সপি এিটু দেপি মিজ্ঞাসা িরল 
দয, দতািার আি মবিাপল দিাে িাি আপি? তা ো হপল, তুমি মি োপির তামলিার 
বযাোপর আিাপি সাহাযয িরপব? 
 
আমি ঐ িাপঠর দঘা়িাটাপি আি মবপিপল খুব ভাপলাভাপব দেপ়িপেপ়ি দেখপত োই। 
দঘা়িাটার দেট দিপট দেখপল ভাপলা হয়। 
 
দতািাপি দেপখ িপে হপি তুমি খুব মহংস্র হপয় আি। 
 
িযামেণ্ড-ও দি দি-এর িপধয ওর িোটা বুিপত োরল ো টমি। 
 
দি দি-এর িপধয ও বলপত তুমি মি বলপত োইপিা? টমি মিজ্ঞাসা িরল। 
 
ওপয ওটা হল দসই িায়গা দসখাপে সবমিিু রাখা দযপত োপর। ওটা এিমট রমিং হসে। 
ওর দেপটর িাপি গতে আপি। 
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তুমি মি দঘা়িাটার দেটটা েরীক্ষা িরপত যাপিা? 
 
টু্রপেন্স বলল, মঠি বপলি, তুমি মি আিার সপে এপস আিাপি সাহাযয িরপব? টমিপি 
এই িো বলাপত টমি দযপত রািী হল। 
 
*** 
 
দঘা়িাটার দেপটর িাপি হাত দরপখ টু্রপেন্স বলল, দিাে মিিু লুমিপয় রাখার েপক্ষ এটা 
এিটা ভারী েিৎিার িায়গা, মঠি তাই ো? 
 
আসবার সিয় সপে িপর আইিযািপি মেপয় এপসমিল। 
 
টু্রপেন্স বলল, বাচ্চারা সবসিয় এরিি এিটা িায়গায় মিিু রাখপত েিন্দ িপর। 
 
আইিযাি বলল, তপব এিটা খুব িি বয়সী দিপল এিসিয় মেমঠেত্র রাখার িেয 
এটাপি বযবহার িরত। এটা এিটা মেমঠ দফলার বাপক্সর িত মিল। এরিিই দশাো 
দগপি। 
 
িার িেয দসই মেমঠগুপলা মিল? 
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দিাে এিিে িমহলার িেয। আিার যতেূর িপে হয়। তপব তখেও আিার িন্ম হয়মে। 
আইিযাি দিাে মিিু িপে ো িপরই স্বাভামবিভাপব িোগুমল বলল। 
 
অপেিক্ষণ ধপর তারা েুিপে দঘা়িাটা েরীক্ষা িরল এবং এিসিয় তাপের িপধয 
এিিে িন্তবয িরল দয, দঘা়িটা যমে এইভাপব খা়িা ভাপব োঁম়িপয় োপি তাহপল দয 
দিাে দলাপির েপক্ষই দঘা়িাটার দেপটর িপধয মিিু মিমেষ রাখা অসম্ভব। 
 
বাচ্চাপের েপক্ষ িষ্টির মিিু েয়। ওপের হাঁটু দভপে ওটার তলায় ঢুপি যাওয়াটা দিাে 
বযাোর েয়। টু্রপেন্স অবাি হপয় বলল, ওটা খ়িখপ়ি িত মিমেষ। খামেিটা েশুর 
োি়িার িত। 
 
টমি িােপত োইল দসটা িরা ইঁেুর। 
 
িবাপব টু্রপেন্স িাোপলা দয আর যাই দহাি েিৎিার দিাে বস্তু েয় ওটা। িপে হপি 
বস্তুমট এিটা দেপরপি েম়ি বা সুপতার িপতা দিালাে। 
 
িো বলপত বলপত সাবধাপে দঘা়িাটার দেট দেপি হাতটা বার িপর মেল। এবং বলল, 
িপে হয় ভাপলা োি়িা। 
 
দেখাই যাি দভতপর মিিু আপি মি ো? যমে মিিু োওয়া যায়। 
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মিিুক্ষপণর িপধযই ওরা গতেটা দেপি এিটা োি়িার দিাট বযাগ বার িরল। 
 
িপে হপি র্যাপম্পর হাত দেপি বাঁোবার িেয এটাপি িযামেপণ্ডর দভতর দরপখ দেওয়া 
হপয়পি। টু্রপেন্স বলল। েপর টমির মেপি তামিপয় বলল, বলপতা এটাপি মি বপল আমি 
ভাবমি? 
 
ওটা টািা েয়সা রাখার িেয েয়। টমি বলল। িপে হয় এটার িপধয মেমঠেত্র রপয়পি। 
ওগুপলা অপেি েুরাপো এবং দলখাগুমল িােসা হপয় দগপি। ওগুপলা িপে হয় ে়িা যাপব 
ো। 
 
খুব েুরাপো এবং হলপে হপয় যাওয়া িাগিগুপলা টমি আলাো িপর মেল। দলখাগুপলা 
ব়ি ব়ি আিাপর এবং ঘে েীল িামলপত দলখা হপয়মিল। 
 
দেখা িরার িায়গা েমরবমতেত টমি বলল, মেটার েযাপের িাপি দিে গাপর্েেস। ২৫দশ, 
বৃহস্পমতবার, মতেটা মতমরশ মিুঃ, দিান্না। 
 
টু্রপেন্স বলল, দশষেযেন্ত আিরা মিিু দেলাি। 
 
তার িাপে তুমি বলপত োইি দয, দিউ এিিে লণ্ডপে যামিল দিোিিটে গাপর্েপে 
িাপরার সপে দেখা িরপত। তাপি দিাে দগােে িাগিেত্র সপে মেপয় যাওয়ার িেয 
মেপেেশ দেওয়া হপয়পি। 
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এিটু দেপি টমি আবার বলল, দতািার মি দিাে ধারণা আপি? দি এই মিমেষমট 
িযামেপণ্ডর িপধয দেপি মেপয় মেত বা রাখত। 
 
এিে দিউ এিিে িরত দয এই বাম়িপত োিত। এটা দিাে বাচ্চার িাি েয় মেশ্চয়। 
তার আোর-আেরপণর িপধয এিটা অদু্ভত ভাব মিল। যা সিপলর উপেে। দেৌ-বামহেীর 
গুপ্তেররা দয মিমেষগুপলা আেত দসই মিমেষগুমল দস মেপয় মেত এবং দসগুমল মেপয় দস 
লণ্ডপে দযত। 
 
োি়িার বযাগটা গলার উ়িমেটা মেপয় সুন্দরভাপব িুপ়ি মেল। এবার তারা মফপর এল। 
মফপর এপস ঘপর ো মেপয়ই টু্রপেন্স বপল উঠল আপর এখাপে দেখমে আপরা অপেি 
িাগিেত্র েপ়ি আপি। হলঘপরর দটমবপলর িপধযও এিটা িাগপির ব়ি দিা়িি েরা 
মিল। আবাট ঘর দেপি দবমরপয় এল। টু্রপেন্স বলল, িযার্াি এটা দফপল দেওয়া হপয়পি। 
তখে ও বলল দতািার িেযই আি সিাপল এটা দরপখ যাওয়া হপয়পি। 
 
টু্রপেন্স অবাি হপয় দটমবল দেপি দিা়িিটা তুপল মেল। এবং তারের েুিপে মিপল 
হলঘপর ঢুিল। টু্রপেন্স ঘপর ঢুপিই বাোিী রং-এর দিা়িিটা খুপলই বলল, িপে হপি 
এটা এিধরপের অযালবাি। এরিপধয এিটা মেরিুট দেখমি। মিপসস মগ্রমফপের িাি 
দেপি এপসপি। 
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মেরিুটটা েপ়ি দেখল দয এটা দসই মেমঠ দযটা মিিুমেে আপগ ওোপি এিটা বই দেওয়া 
হপয়মিল। এটার িপধয তারই িৃতজ্ঞতা প্রিাশ িপরপিে ভদ্রিমহলা। টু্রপেন্স বলল, 
অযালবািটা দেপখ িিা োওয়া দযপত োপর। 
 
অযালবাপির িপধয ফপটাগুপলা দেখপত দেখপত টু্রপেপন্সর এিটা দিপয়র িমবর মেপি েির 
ে়িল। দস দসইটা টমিপি দেমখপয় বলল, িপে হয় এটা দিরী ির্েপের িমব। এবং বলল 
দিরী ির্েে েুপটা োিই দেওয়া আপি িমবটার তলায়। 
 
দিরী ির্েেপি দেখপত ভারী েিৎিার। তপব িমবটা ভাপলা হয়মে, িােসা আর িপে হয় 
অপেি মেে আপগর ফপটা টু্রপেপন্সর িাপি ফপটাটা এতই সুন্দর লাগমিল দয দস টমিপি 
বলল দয সমতযই দিরী ির্েেপি ভারী েিৎিার লাগপি। টমি বলল, দি দয িমবটা 
তুপলমিল দভপব আিার অবাি লাগপি। অপেিক্ষণ দেখার ের অযালবািটা সমরপয় 
রাখল। তারের েুেুপরর মেপি আসা এিটা মেমঠ খুলল। 
 
টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল, উৎসামহত হবার িত মিিু মি আপি, এই মেমঠটাপত? এর িপধয 
মতেমট মেমঠ আপি। েুপটা মবলও আপি। এই বযাোর দযে অেযরিি িপে হপি। এটার 
িপধয উৎসাহ বযঞ্জি আপি মিো তা মেপয়ই সবাই বযস্ত। 
 
টমি বলল, আগািীিাল োমি টমি িপেেল োইিঅযািপের সপে লণ্ডপে োপি। এই 
দলািটার োি শুপে টু্রপেন্স বলল দিাোয়, তুমি দতা এই োিটা আপগ িাোওমে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


পসটার্ন অফ ফফট । আগাথা ক্রিক্রি। উপর্যাস 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

টমি তখে বলল, হযাঁ, দতািাপি এিবার বপলমিলাি। দলািটা দিাে এি িায়গায় োপি। 
টমি টু্রপেন্সপি বলল, দতািার িাপি মি দিাে িাফ লপিন্স আপি? 
 
টু্রপেন্স অবাি গলায় বলল, িপে হয় আিার িাপি আপি। দতািার মি সমেে হপয়পি। 
টু্রপেপন্সর দোপখ দতিে মিিুই লাগপি। তাই দস বলপি িই আমি দতা দিােভাপবই 
দসরিি মিিু দেখমি ো। 
 
টমির ওটা ভীষণ েরিার িারণ যমে দস িপেেল োইিঅযািপের সপে যায়। এই 
দলািটাই রমবেসপের সপে িো বপলমিল দসই িেয দলািটা টু্রপেপন্সর সপে দেখা িরপত 
োয়। 
 
*** 
 
 িপেেল োইিঅযািপের সপে েপরর মেে দেখা িপর টমির খুব এিটা দবশী লাভ হল 
ো। টমি ও োইিঅযািপের িপধয োো িোবাতোর িপধয টমি োইিঅযািেপি মিজ্ঞাসা 
িরল, আেমে মি বাম়িটার িো শুপেপিে? 
 
োইিঅযািে বলপলে, দিাে বাম়িটার িো বলি? এ দিা়িাপলা দলফট ওরপফ লপরন্স 
বাম়িটার িো। 
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োইিঅযািে বলল, দিােমেে আমি ঐ বাম়িটাপত যায়মে। অতীপতর এিটা মবপশষ 
ঘটোর সাপে ঐ বাম়িটা িম়িপয় আপি। ঐ দেপশর এিটা মবরাট েুমশ্চন্তার সিপয়। 
 
টমি বলল, আিার িপে হয় দিরী ির্েে োপি দিাে এি িমহলা সম্পমিেত িমহলা সম্বপন্ধ 
আেমে বলপিে। 
 
এিটু দেপি োইিঅযািে বলল, তুমি দেখপত োও িমহলামটপি দেখপত দিিে মিল? 
অমিিুপণ্ডর তলায় তািটার বাঁ-মেপি ওর ফপটা রাখা আপি। তুমি মগপয় দেপখ এপসা। 
 
টমি উপঠ েপ়ি অমিিুপণ্ডর তলার তািটা দেপি িমবটা তুপল মেল। িমবটা খুবই সুন্দর। 
অপেি মেপের েুরাপো িমব। িাোয় টুমে েরা হাপত দগালাে মেপয় এিমট দিপয়র িমব। 
 
দিপয়টা দেখপত খুবই সুন্দর। মিন্তু ভাগযটা ভাপলা মিল ো। েুভোগযবতী। অল্প বয়পসই 
িারা যায়। এিমট িিোমন্তি েুঘেটোয় িারা যায়। সবাই বপল ও িািোেীর গুপ্তের মিল। 
রমবেসপের িপত বযাোরটা তা েয়। আিাপের হপয় ও সব সিয় খুব ভাপলা িাি িরত। 
 
মিিুক্ষণ েপর রমবেসে বলপলে দয, দতািার স্ত্রীর বযাোপর সতিে োিপত। মতমে 
মবেপের সম্ভাবোর িো দভপবই বলপলে দতািার স্ত্রীর টু্রপেন্সপি বল দতািার বযাোপর 
মবপশষ ভাপব যত্নবাে হপত। িারণ দয দিাে সিয় মবেে হপত োপর। 
 
টমি বলল, যতটা োমর েুিে েুিেপি িরব। তপব িপে হয় ো এটা িরা সম্ভব হপব। 
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*** 
 
এিটা গ্রাপি মিুঃ রু্পরপন্সর দোিাে। দোিােটার িপধয িযাপিরায় দতালা িমব আপি। 
মবমভন্ন ধরপের িমব। দযিে-িপয়িিে েম্পমত, দখলপত োিা িপয়িটা বাচ্চা দিপলর 
িমব। এিিে মি েুিে। িমবগুপলা যুবপির িমব দিপয়পের সপে দতালা। ইতযামে। 
 
টু্রপেন্স দোিােটার সািপে োঁ়িাপতই এিিে যুবি এমগপয় এল। এবং এমগপয় এপস 
বলল, তাপি মি দস সাহাযয িরপত োপর? টু্রপেন্স তখে বলল, আমি অযালবাপির দখাঁি 
িরমি। িযাপিরায় দভালা িমবর অযালবাি। দিপলমট িাোপলা দস বুিপত দেপরপি। টু্রপেন্স 
তখে বলল, আিার েুরাপো িমবসহ অযালবাি সংগ্রহ িরার এিটা দেশা আপি। 
 
ও তখে বলল, এইসব েুরাপো িমব দিউ এখে োয় ো। মিন্তু সংগ্রহিারী মহসাপব 
মবপশষ িপর এই সব বস্তু সংগ্রহ িরার বযাোপর আিার োরুণ উৎসাহ। 
 
যুবিমট তখে বলল, তাহপল এিটু োঁ়িাে। যমে োওয়া যায়। এই িো বপল যুবিমট 
তখে িাউন্টাপরর দেিে মেপি মগপয় এিমট ড্রয়ার খুলল। 
 
টু্রপেন্স বলল, দিউ মি দিাে খপের মি এপস বপলপি দয, আিার ঠািুরিার এখাপে মবপয় 
হপয়পি এবং তার দিাে িমব যমে আেোর দোিাপে োপি। যুবি েুযপরন্স িাোপলা দয, 
দসরিিটা এখেও েযেন্ত হয়মে। 
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টু্রপেন্স ওর সাপে অপেিক্ষণ ধপর িো বপল ভাপলা সম্পিে োমতপয়পি। মিন্তু িাপির 
িাি মিিুই িরপত োরল ো। তবুও অতটা হতাশ ো হপয় দিরী ির্েপের োিটা বলল। 
এবং তার সাপে দসই দিপলোরীর এিটু বণেোও মেল। তারেপরও িােপত োইল, 
দিপয়টার িমব তার দোিাপে োওয়া যাপব মিো। দিপলমট ো বলল, দিপলমট টু্রপেপন্সর 
িাপি িােপত োইল, দস দলমখিা মিো অেোৎ দলপখ মিো। 
 
টু্রপেন্স বলল, আমি এিটা দিাটপের উের বই প্রিাশ িরপত োইমি। এটা আিার ইিা। 
দসইিেয মবমভন্ন ধরপের ঘটো সপিত বইমট প্রিাশ িরপত োইমি। দযিে–অেরাধ এবং 
োো দরািাঞ্চির ঘটো সপিত। েুরাপো দফাপটাগ্রাফ বইমটপত যমে দতিে মিিু োওয়া 
যায় তাহপল বইমট আপরা আিষেণীয় হপয় উঠপব। 
 
দশষেযেন্ত সুযপরপন্সর দোিাে দেপি আশাবযঞ্জি মিিুই োওয়া দগল ো। মেরাশ হপয় 
টু্রপেন্স বাম়ি মফরল। দসািা বাম়ির রাস্তায় ো এপস োপশর রাস্তা মেপয় বাম়ি মফরল। 
বাম়ি মফপরই েরিার িাপি আসপতই তার েিপর ে়িল েরিার সািপে মি দযে েপ়ি 
আপি। প্রায় দিাপ়ি দেৌপ়ি েরিার সািপে আসপতই দেখপত দেল আইিযাপির দেহটা 
মেুঃসা়ি হপয় েপ়ি আপি। টু্রপেন্স ওর ওের িঁুপি ে়িল। এবং বলপত লাগল হয়ত 
বুপ়িা আইিযাি িারা দগপি। 
 
এিসিয় টমি ও টু্রপেন্স বলল, দিউ িপে হয় ওপি খুে িপরপি? 
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 টু্রপেন্স বলল, দি খুে িরপব ওপি? 
 
টমি িাোপলা, আমি বলপত োরমি ো। 
 
টু্রপেন্স বলল, তপব িপে হয় আিাপের এই বযাোপরর সপে এটার দিাে সম্পিে আপি। 
টু্রপেন্স বলল, মি বলপত োইমি মেশ্চয় বুিপত োরি। এটা হল দসই িায়গা, আিাপের 
বাম়ি, বাগাে সবমিিু আপি। বলপত বলপত বলপি আমি এখােিার সবমিিু এিটা 
অস্বমস্ত দবাধ িরমি। অতীপতর দিাে এিটা ঘটোর। 
 
ওরা মিিুক্ষণ েুে িপর রইল। এিটু েপরই টমি বলল, বুপ়িা আইিযাপির সপে 
আিাপের তেপন্তর মবষমটর সপে সম্পিে আপি। 
 
টু্রপেন্স বলল, দিউ ওপি খুে িপরপি? মিন্তু দিে ওপি খুে িরল? তাহপল এই 
বযাোরটা দভপব দেখা েরিার িারণ এই বযাোরটার সপে আিাপের সম্পিে োিার িেয 
দস বা তারা আিাপের খুে িরপব। দসটাও হয়পতা দেষ্টা িরপব। 
 
হয়পতা আইিযাি মিিু িােপত দেপরমিল। দসটা হয়ত ও আিাপের িাোপত দেপয়মিল। 
এর িেয ওপি দিউ ভয় দেমখপয়মিল। তাও আইিযাি আিাপের বলার িেয বযস্ত হপয় 
েপ়িমিল। এবং এপিবাপর মসোন্ত মেপয় দফপলমিল দয দস আিাপের বলপব। হয়পতা দসই 
িমহলামট দিরী ির্েে এবং োরমিেসপের িপধয িাউপি িােত। দসই িেযই হয়পতা 
ওপি মেরমেপের িত েুে িমরপয় মেপয়মিল। 
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দসইসিয় বুপ়িা আইিযাপির দিপলর বউ এল। দস িপে হয় আইিযাপির দিপল 
মিপফপের স্ত্রী। দস িাোপলা মিপফে োমি এিটা লরী েুঘেটোয় িারা দগপি। শ্বশুর 
আইিযাি সম্বপন্ধ িাোপলা দয, দস অপেি মিিু িােত। অপেিমেে ধপর এই ো়িাপত 
োিপতই এখােিার ো়িা প্রমতপবশীপের দস দযিে িােত দসই সপে অপেি েুঘেটোরও 
অমভজ্ঞতাও তার মিল। 
 
বধূমট েপল যাওয়ার ের টমি বলল, আইিযাপির েেবীটা মি দযে? টু্র 
 
দেন্স বলল, আইিযাি বমর্িট। তাহপল এই িমহলামট মিপসস বমর্িট হপব। 
 
িমহলামটর অপেিগুপলা দিপলপিপয় আপি। তারা সবাই এিসপে োপি। িারটে দরাপর্র 
িািািামি ঐ িপটিটাপত োপি। আিার িপে হয় বধূমট িাপে তার শ্বশুরপি দি 
দিপরপি? 
 
এইভাপব হঠাৎ মিিু মঠি িত ো দিপে বলা শি। টু্রপেন্স বলল, িপে হয় িমহলামট 
ফুপলর িেয ধেযবাে িাোপত এপসমিল। িমহলামট প্রমতপশাধ দেওয়ার িত দেখপত েয়। 
তািা়িা িপে হয় ও খুেীপি দেপে ো। মেেপল িপে হয় মঠিই তা উপেখ িরত। 
 
দিাে মিিুই মঠি বলা যায় ো, বযাোর হপত োপর আবার োও হপত োপর, টু্রপেন্স 
বলল। ও বাম়ির দভতর দগল। ওপি দিিে গভীর ভাপব খুবই মেমন্তত লাগমিল। 
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েপরর মেে আইিযাপির সম্পপিে ভাইপো দহেরী এপলা। দিপলটাপি টু্রপেপন্সর খুব ভাপলা 
দলপগ দগল। দিপলটাও টু্রপেপন্সর িোবাতো শুপে িুগ্ধ ভি হপয় উঠল। দিপলটা তার 
িািা িারা যাবার বযাোর মেপয় টু্রপেপন্সর সাপে েুোর িো বলল। 
 
দহেরীর সপে িোবাতো বপল ঘপর ঢুিপতই তাপি খুব উপত্তমিত িপে হমিল দেপখ টমি 
মিজ্ঞাসা িরল, মি হপয়পি? দহেরীর সাপে দয তার িোবাতো হপয়পি দসটা িাোপলা 
এবং বলল, দিপলটার বয়স িপে হয় েশ মি এগাপরা এবং ওর এিটা বনু্ধ আপি ক্লাপরন্স 
বপল। 
 
মঠি এই িুহূপতে েয়। ও আর ক্লাপরন্স আিাপের িাপি যুি হপত োয়। অেুসন্ধাে 
িরবার িাপি এবং েতুে মিিু িােপত োরপল আিাপের িাোবার িেয। 
 
এই বপয়পসর দিপলপিপয়রা আিাপের মি ভাপব সাহাযয িরপব? দহেমর দিপলটা সমতযই 
মি বপলপি তা আিাপি বপলা? 
 
আিাপের ো িাো অপেি বযাোরই ওরা িাপে। তািা়িা ওরা অপেি দশাো িো 
বলমিল। 
 
িার দেপি ওরা শুপেপি। টমি বলল সরাসমর ওরা িারুর িাি দেপি দশাপেমে। দলাপির 
িুখ দেপি আসা দিাে িো। 
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টু্রপেন্স বলল, এিটু েুে িপর দেপি বলল, ওরা এই ঘটো মেমেেষ্ট দিাে িায়গা বা গপল্প 
উমেমখত হপত শুপেপি, আিাপের এখাপে এপস আিাপের এই বযাোপর সাহাযয িরার 
বযাোপর খুবই উৎসামহত তারা। 
 
মি বযাোপর, টমি মিজ্ঞাসা িরল, গুরুত্বেূণে মিিু খুঁপি দবর িরার বযাোপর। এিে দিাে 
মিমেষ যা এখাপে লুিাপো আপি বপল সুমেমশ্চত। 
 
ওপহা! লুিাপো লুিাপো, মিন্তু দিাোয়, দিিে ভাপব এবং িখে? এই মতেমট বযাোপর 
অেযরিি গল্প টু্রপেন্স িাোপলা, মিন্তু দস খুবই উপত্তিোির তা দতািাপি স্বীিার িরপত 
হপব। 
 
এমটর সপে বুপ়িা আইিযাপির সম্পিে। টু্রপেন্স িাোপলা, আিার দতা িপে হয় আইিযাি 
অপেি মিিু িােত যা আিাপের ও বলপত োপরমে। 
 
মিিুক্ষণ েুে িপর োিার ের টমি বলল, দিরী ির্েে োপি িমহলামট স্বাভামবি ভাপব 
িারা যায়মে। 
 
টু্রপেন্স হযাঁ বপল বলল, বুপ়িা আইিযািও খুে হল, আিাপের অমত অবশযই খুঁপি দবর 
িরপত হপব দি তাপি খুে িরল এবং দিে তাপি খুে িরল। 
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টু্রপেন্সপি টমি বলল দতািাপি সতিে োিপত হপব। আইিযাি যমে মিিু দিপে োপি 
দসই বযাোরটা যাপত দিউ ো িাপে বা িাউপি বলপত ো োপর তার িেয যমে দিউ 
খুে িপর োপি তাহপল িােপব দতািারও িোপল দসইরিি মিিু দলখা রপয়পি। 
 
টু্রপেন্স বলল, তাহপল আমি মি সাপে এিটা মেস্তল রাখব? 
 
টমি বলল, তা ো, তখে টু্রপেন্স বলল, দতািার ধারণা আমি ভুলবশতুঃ দিাে েুঘেটো 
িপর দফমল দসই ভয় দতািার। যমে তাই হয় তাহপল মি সপে এিটা িুমর রাখব। 
 
আিাপের সপে মিিু রাখবার েরিার দেই। আিরা মেমবেপে ঘুপর দব়িাপবা। এিে এিটা 
ভাব দেখাপবা দযে আিরা এখাপে োিব মি ো মঠি দেই। এিেও হপত োপর অেয 
দিাে বাম়ি মিপে েপল যাব। 
 
*** 
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২ 
েপরর মেে দহেরী মিিু দিপল এবং ক্লাপরন্সপি মেপয় হামির হল। ওপের সপে বাগাপে 
এপস ঘুরপত ঘুরপত অপেি িো হল। দহেরী বলল, আেমে মি দযপত োপরে দসখাপে 
মেমেমসপত দযখাপে অপেি বৃেপলাি আপি যারা আেোপি দসই সিয়িার োো ঘটোর 
িো বলপত োপর। 
 
টু্রপেন্স মেমেমস শেমট মি িােপত োইল। তখে দসমটর েুপরা অেে িপর বুমিপয় মেল। 
অেোৎ-দেেসোসে; েযাপলস ক্লাব। টু্রপেন্স মবশ্বাস িরপত োরল ো দয, এইরিি এিটা 
ক্লাব োিপত োপর। তবুও তাপের বপল মেল দসমেেই মবপিপল মেপয় যাবার িেয। টু্রপেন্স 
অযালবাটেপি ক্লাবমটর দিাে অমস্তত্ব আপি মি ো দসটা মিজ্ঞাসা িরল। 
 
ওখাপে বুপ়িা দেেসোররা োপি। িায়গাটা খুব এিটা দবশী েূর েয়, গ্রাপিরই প্রাপন্ত। 
 
দসই মেেই মবপিপল টু্রপেন্স দিপলগুপলাপি সপে মেপয় দেেসপের েযাপলস ক্লাপব দগল। 
মিন্তু দসখাপে মগপয় দতিে দিাে সুমবধা হল ো। দসখােিার বৃে িােুষপের সপে অপেি 
িোবাতো হল মিন্তু িাপির িো হল ো। সবই প্রায় অপ্রাসমেি। 
 
বাম়ি মফপর আসপতই টমি বলল, দতািাপি প্রেণ্ড ক্লান্ত িপে হপি। মি িরমিপল যার 
িেয এই রিি লাগপি? দতািাপি দতা মবধ্বস্তও িপে হপি? 
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দিাে রিি িায়ো বা ভমণতা ো িপর টু্রপেন্স বলল, মেমেমস মি িাপো? 
 
টমি বলল, এটার োি দতা আমি দিােমেে শুমেমে। তখে টু্রপেন্স দহেরীপের সপে দসমেে 
মবপিপল দয দেেসোসে েযাপলস ক্লাপব মগপয়মিল দসমট বলল। 
 
টু্রপেন্স বলল, দসখাপে এিই সপে িিে বুপ়িা িো বলমিল। মঠি দবািা যামিল ো 
তারা মি বলপত োইপি। দবশীরভাগ দলািই মঠিিত িো বলপত োরমিল ো। তারা 
এি এি িে এি এি ধরপের িো বলমিল। তপব িপে হপি ওপের িো শুপে, দিাে 
এিটা বযাোপর অপেি গল্পিো প্রেমলত আপি। এখে দিাে ঘটো দযমটর দগােেীয়তা 
১৯১৪ সাপলর যুপের সপে সম্পমিেত। মিংবা ধরা যাি তারও আপগ। 
 
এর অপেিমিিু আিরা আপগই দিপেমি। মিন্তু এত সব গল্পিোর িপধয দিােটা সমঠি 
বপল তুমি ধপর দেপব? 
 
হযাঁ, সতয দতা এিটা োিপবই। তার িপধয দেপিই আিাপের খুঁপি বার িরপত হপব। 
 
 আিরা িামে ো আিরা মি িরব। তপব আিরা আি এিটু সাহাযয দেপয়মি। 
 
 দসটা মি? দসটা হল আেিসুিামর। 
 
মি বলপল, আেিসুিামর। 

http://www.bengaliebook.com/


পসটার্ন অফ ফফট । আগাথা ক্রিক্রি। উপর্যাস 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
মবপশষ এিটা বিপর িেসংখযার এিটা মহসাব আপি। দসটার এিটা মলমখত মহসাব 
মিল। আমি দসটা দেপয়মি। আর এই বাম়িটাপত অপেি দলাি বাস িপর দগপি, 
োরমিেসে েমরবার সপিত। 
 
তুমি মিভাপব সিস্ত মিিু খুঁপি দেপল। মিস িলর্পের সাহাপযয সন্ধাপের োো েেমতপত, 
টু্রপেন্স বলল। এিিে দিউ মলপখ দরপখ মগপয়মিল। তপব িপে হয় এই বাম়িপত বসবাস 
িরত তাপের িপধয দিউ এিিে। দসইিেয আেিসুিামরর দরমিস্ট্রাপর এিটু দোখ 
বুমলপয় মেপয়মিলাি, এই বাম়িপত দিউ রাত িাটাপল এই বযাোরটা েমরষ্কার হপয় যাপব। 
আিার মঠি দেো দেই। মিন্তু আিার িাোপশাো দলািিপের িাধযপিই তাপের মেপে 
মেপত োমর। দসইিেয শেটা যতটা সম্ভব োপির তামলিা ততরী িপর দফমল। েমরিল্পো 
ভাপলাই, টু্রপেন্স িাোপলা। 
 
*** 
 
টু্রপেন্স িাঁধ দেপি বযাগটা োমিপয় রাখল। 
 
টমি বলল মি বার িরার দেষ্টা িরি। িপে হপি িাে়ি িাঁোর মবপলর িত মিিু। 
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টু্রপেন্স বলল, এটা এিটা দিাট দোটবই। এই বইটাপত আিাপের বযাোরটা মলপখ রাখা 
হপয়পি। এটাপত আিাপের িাপির সবমিিু দোট িরা আপি। মিন্তু দি এটা অেয িাপি 
লামগপয়পি। এটাপত মিপসস আণ্ডারসে দি? 
 
মিপসস মগ্রমফে এর োি উপেখ িপরমিল। তািা়িা এপত এিটা বাতো বা দোটস বলপত 
োর যা এপত দলখা আপি। অক্সপফার্ে এবং দিিমিি সম্বপন্ধ। এবং িপয়িমেে আপগ 
েুরাপো বইগুপলা ঘাটপত ঘাটপত আর এিটা বযাোর আিার েিপর ে়িল। 
 
টমি বলল, মি বযাোর? অক্সপফার্ে আর দিিমিি। 
 
টমির িোর দিাে ভ্রূপক্ষে ো িপর টু্রপেন্স বলল, ভাপলা িো িপে েপ়িপি, ওেপরর 
ঘপর এিটা েুরাপো বইপত গুঁপি রাখা এিটুিপরা িাগি দেপয়মি। তাপত মি এিে 
দলখা আপি? টমি বলল। 
 
টু্রপেন্স বলল, তাপত দেেমসপল দলখা মতেমট শে আপি। মতেমট ইংপরিী শে হল 
Green, hen এবং lo৷ মিন্তু এগুপলা দয মি এগুপলার যোযে অেেই আমি বুপি উঠপত 
োমর ো। তাহপল এখে আিরা দিাে অবস্থায় আমি। মিপসস মগ্রমফে, অক্সপফার্ে ো 
দিিমিি, বাইে প্রমতপযামগতা, আেিসুিামর, স্থােীয় মিিু ঘটো মেপয় গল্প ইতযামে 
ইতযামে। 
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অক্সপফার্ে, দিিমিি শে েুপটা আিাপি মিিু এিটা িপে িমরপয় মেপত োইপি। আিার 
খুব মেন্তা লাগপি এই বযাোরটা মেপয়। দসটা এখে মি হপত োপর? 
 
িযামেণ্ড? 
 
টু্রপেন্স বলল, িযামেণ্ড েয়। মিিুক্ষণ েুে িপর দেপি হঠাৎ বপল উঠল। আিার িাোয় 
এিটা েমরিল্পো িাি িরপি। অবশয 
 
অবশয মি টমি বলল। 
 
তখে টু্রপেন্স বলল, লল, গ্রীে এইগুপলা আিার ভাবোর িপধয োিপি, মগ্রে, দহে এবং 
দলা। দয ভাপবই দহাি এটাই হপব। 
 
তুমি মি বযাোপর বলপত োইি, অক্সপফার্ে, দিিমিি এবং দেৌ-প্রমতপযামগতা। মগ্রে, দলা, 
দহে এই মতেমট শপের সাপে দিে দতািাপি অক্সপফার্ে, দিিমিপির দেৌিা 
প্রমতপযামগতার িো িপে িমরপয় মেপি? 
 
টু্রপেন্স বলল, আমি দতা এইগুপলার দিাে অেে হয় বপল ভাবপত োরমি ো। টমি দেৌ 
প্রমতপযামগতার সপে এর দিাে সম্পিে দেই। িপে হয় রং-এর সপে দিাে সম্পিে আপি। 
টু্রপেন্স বলল, আিার িপে হয় আিরা মঠি ভাপব ে়িপত োরমি ো বপল এর দিাে অেে 
খুঁপি োমি ো। অেযভাপব বা মঠি মঠি ভাপব ে়িপল এর অেে খুপঁি োওয়া যাপব। 
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মিরিি? শুধু মতেমট শে যমে দেওয়া যায় এবং ে়িা যায় দযিে–দলা, দহে-মগ্রে। টু্রপেন্স 
টমির দোপখর মেপি তামিপয় বুিপত দেপর দগপি দয টমি বুিপত োরপি ো। বলল, মি 
হল বুিপত োরি ো? অবশযই এটা হল দলা-দহে মগ্রে। বাগাপে িাি িরার েুমট েীো 
যন্ত্র। দোপসেমলপের। 
 
মিন্তু অক্সপফার্েমট দতা দভপে দগপি? দিিমিিমটপত মিন্তু এখেও রপয়পি? এই েুমট 
যপন্ত্রর িপধয এিমট দতা লুিাপো রপয়পি। আিাপের েপরর িাি হল ওটাপি েরীক্ষা 
িরা। 
 
েপরর মেে দহেরীর বনু্ধ ক্লাপরন্স টু্রপেপন্সর িাপি এপস বলল, যমে দস তার দিাে িাপি 
লাগপত োপর, তাই দস তার িাপি এপসপি। ট্রপেপন্স তাপি বলল, দতািাপি এিটু 
দখাঁিাখুঁমি িরপত হপব গ্রীেরুপির িেয। 
 
তুমি মি িাঁপের ঘরটার িো বলি? দি.পি.পতা? 
 
টু্রপেন্স বলল, মঠি বপলপিা দতা। তুমি ওর োিটাও দিপে দগপি। তারের তারা সবাই  
মিপল টু্রপেন্স, টমি, ক্লাপরন্স আি িুিুর হযামেবলপি মেপয় বাগাপে মগপয় হামির হল। 
টু্রপেন্স বলল দি দির োমবটা দিাোয়। 
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ক্লাপরন্স তার িোর উত্তপর িাোপলা দয আমি দতা িামে। দযখাপে ফুপলর টবগুপলা োপি। 
দসইখাপে দগালাে আপি। এই িো বপল দস োমবটা আেপত েপল দগল। এবং এিটা 
িরপে ধরা োমব মেপয় মফপর এল। োমবটাপত িপে হয় দতল মেপয় রাখা হপয়পি, আইিযাি 
োমবটা মেপয় োিপব। 
 
টমি বলল, এই োমবটা আপগ সহপি ঘুরত ো দসই িেয তালাটা দখালাও দযত ো। 
 
েরিাটা দখালা হল। মেো যন্ত্রমট দসখাপে রাখা মিল। যন্ত্রমটপি দেখপত ফুলির, 
আইিযাি দবায়া দিািা িরাপত দবশ েিেপি দেখামিল। ঘে েীল রপের মটরও োিা 
উমেৎ, ক্লাপরন্স বলল। আইিযাি েুপটার েুপটা োি মেপয়মিল। অক্সপফার্ে আর দিিমিি। 
 
এই বযাোরমট মি সতয? হযাঁ, ঘে েীল রং-এর অক্সপফার্ে এবং হাল্কা েীল দিিিীি আর 
এর িপধয অক্সপফার্ে দভপে দগপি। 
 
এটার দভতপর মি আপি? তা িাোবার িেয টু্রপেপন্সর খুব উৎসুি। টমি বলল, তা 
দতািার িাোর ইিা োিপল তুমি ঘে েীল অক্সপফার্েমটর িত এটাও দভপে দফল। 
 
হযাঁ, এটার অেয দিাে উোয় দেই। ওের মেপি ইংরািী বপণের এস ধরপের দবমরপয় 
োিা বস্তুমট োরুণ। তুমি দোষ্টবপক্সর খাপত দয দিাে মিমেষ লুমিপয় রাখপত োর। 
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টুপগপন্সর িো শুপে টমি বলল, বযাোরটা দতা খুব িিা। োরুণ েমরিল্পো। এিে সুন্দর 
েমরিল্পো দতা হয় ো। খুব সুন্দর েমরিল্পো। 
 
টমি িাপে এটার গুমল খুপল দফলা যায়, দসটা সবাইপি টমি িামেপয় মেপয়পি। টু্রপেন্স 
শুপে আশ্চযে হপয় বলল, খুপল দফলা যায়? এই রিি িো দি দতািাপি বপলপি। 
 
আইিযািপি আমি দেপখমি খুলপত, দসই িেযই িামে, টমি িাোল। এরের অপেিক্ষণ 
ধপর দেষ্টা িরার ের যন্ত্রমট দখালা হল। যন্ত্রমটর দভতরটা ভীষণভাপব দোংরা দভতরটা 
ভমত্তে িঞ্জাল। দেখপল দয ঘৃণা িরপি, ক্লাপরন্স বলল। 
 
দভতপর এিটা মি দযে িুলমিল দেপরপির িপধয, দসটা খুঁপি দেপয়পি ক্লাপরন্স। মিমেষটা 
ধরপত মগপয় ক্লাপরপন্সর হাত দেপি হ়িপি যাপি। আর বলপি দেপয়মি। তারের ক্লাপরন্স 
এিটা িাপলা রং-এর টারপোমলপের দিা়িি তুপল ধরল। 
 
এই রিি অবস্থায় হযামেবল তা়িাতাম়ি এমগপয় এপস টু্রপেপন্সর িাপি বসল তারের গর 
গর শে িরপত লাগল। িুিুরটা ওপের এতই আেপরর দয টু্রপেন্স যখে বলল, মি 
বযাোর তখে িুিুরটা আবার গর গর িরপত লাগল। টু্রপেন্স দিাপল মেপয় িুিুরটাপি 
আের িরপত লাগল। িুিুরটাপি লক্ষয িপর টমি আর টু্রপেপন্সর িপধয অপেি িোবাতো 
েলপত লাগল। িুিুরটা এর িপধয টু্রপেপন্সর িাি দেপি দেপি টমির িাপি এপলা। 
আেপরর দোপট লযাি ো়িপত লাগল। 
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হযামেবল এমগপয় এপস টারপোমলপের দিা়িিটা শুিল, তারের দঘউ দঘউ িপর র্ািপত 
লাগল। িুিুপরর শে শুপে টু্রপেন্স বলল, দেখপিা বাম়ির হয়ত দিউ এপসপি। িামলি 
হপত োপর। িপে হয় মিপসস্ দফমরং। ও োমি খুব ভাপলা বাগাে দেখাশুো িরপত োপর। 
টমি েরিাটা খুপল দভতপর দগল। িুিুরটাও ওর সপে দগল। হযামেবল খুব দিাপর দিাপর 
র্ািপত লাগল। প্রেপি গর গর িপর র্ািপত লাগল। তারের দরপগ মগপয় উপত্তমিত 
হপয় র্ািপত লাগল। 
 
টমি বলল, আিার িপে হয় িুিুরটা হয়পতা দভপবপি দোিােটার দেিপে দিউ বা দিাে 
মিিু রপয়পি দসইিেয েীৎিার িরপি। হয়পতা দিাে ষাঁ়ি বা খরপগাস। খরপগাস দেখপল 
হযামেবল ভয় োয়। তাই খুব এিটা উৎসাহ ো দেপল েট িপর খরপগাপসর দেিপে 
ধাওয়া িপর ো। 
 
অপেি দখাঁিখুঁমি িরল দোিােটার োরোশ। োপি ো বপল দঘউ দঘউ িপর েীৎিার 
িরপত লাগল। িাপি িাপি িুিুরটা টমির মেপি দেিে মফপর তািাপত লাগল। টমি 
এতসব িাণ্ডিারখাো দেপখ বলল, আিার িপে হয় দোিােটার িপধয দিাে দব়িাল 
আপি। এই দব়িাল িাপি িাপি আিাপের বাম়িপত দঢাপি। এই িোটা বপল টু্রপেন্স 
হযামেবপলর মেপি তামিপয় বলল, আয় েপল আয়। 
 
খুঁপি োপি ো বপল হযামেবলপি দযে মহংস্র দেখামিল। দস এিবার টু্রপেপন্সর মেপি 
তামিপয় তারের দিউ দেিপে সপর োঁ়িাল। তার েরক্ষপণই আবার দসইগুপলার মেপি 
তামিপয় ভয়ের ভাপব র্ািপত লাগল। মিিুপতই দযে ওর রাগ িিপি ো। 
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ওপি মিিু এিটা বযমতবযস্ত িরপি বা মবিত িরপি। যার িেয িুিুরটা এতই ভয়ের 
হপয় উপঠপি। হযামেবল টু্রপেপন্সর আর টমির মেপি এিেভাপব তািাপি দযে বলপত 
োইপি দতািরা মফপর দযও ো। এিটু অপেক্ষা ির তপব আিার আশো েূর হপব। 
 
মঠি দসই সিয় এিটা শে হল। েুপটা তীক্ষ্ণ শে। সবাই ভয় দেপয় দগল। টু্রপেন্স 
মবমিত িণ্ঠস্বপর বলল, দহ ভগবাে দিউ িপে হয় খরপগাস স্বীিার িরপি। 
 
েল, েল, দভতপর ঢুপি ে়ি টু্রপেন্স, টমি বলল। মিিু এিটা দযে তার িাপের োশ মেপয় 
উপ়ি দগল। এপত হযামেবল দযে েুপরােুমর সতিে। িুিুরটা দিাঁেটাপত ের ের োি 
খামিল। িুিুরটা দযে োগল হপয় দগপি। টমি ওর মেপি দেৌপ়ি দগল। ও িপে হয় 
িাউপি তা়িা িরপি। টমি বলল, েীপের িাউপি তা়িা িরপি। টু্রপেন্স বার বার 
মিজ্ঞাসা িরল মি ওটা? মি ওটা? 
 
টমি টু্রপেন্সপি মিজ্ঞাসা িরল তুমি েুপরােুমর মঠি আপি দতা? 
 
টু্রপেন্স বলল, আমি এিেিই মঠি দেই। আিার িাঁপধর মঠি েীপে খুব দিাপর লাগল। 
িপে হয় দিউ দযে আঘাত িরল। 
 
িপে হয় দিউ গুমল িরপি আিাপের লক্ষয িপর। দলািটা িপে হয় আিাপের দোপখর 
আ়িাপল ঐ দিাঁেটার িপধয লুমিপয় আপি। 
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এিে দিউ হয়ত হপব, দয ঐ দিাঁেটার িপধয দেপি আিাপের গমতমবমধ লক্ষয িরপি, 
টু্রপেন্স বলল। 
 
মিন্তু ক্লাপরন্স বলল, আিার িপে হয় আইমরশরা আই অর এ তারা দিউ িায়গাটাপি 
উম়িপয় দেবার দেষ্টা িরপি টু্রপেন্স বলল, আিার িপে হয় ো এটা দিাে রািনেমতি 
বযাোর। 
 
টমি সবাইপি বাম়ির িপধয েপল আসার িেয বলপত লাগল। এিেমি ক্লাপরন্সপি বলল, 
তুমিও েপল এপসা। 
 
হযামেবলপি বাগাপের েরিার িাপি আবার দেখা দগল। হযামেবল দেৌপ়ি এপস হাঁোপত 
হাঁোপত টমিপি দস দযে মিিু বলপত োইল। টমির েযাপন্টর িাে়ি ধপর টােপত লাগল 
এবং দস দযমেি দেপি এপসমিল দসমেপি মেপয় যাওয়ার িেয বযস্ত হপয় উঠল। 
 
টু্রপেন্স হযামেবপলর বযাোরটা লক্ষয িরমিল। টমি বলল, দোিটা দযই দহাি ো দিে 
হযামেবল তাপি তা়িা িরবার িেযই বলপি। 
 
টমি ভয় দেপয় দগল। দস টু্রপেন্সপি বলল, ো দতািার িাপি যাবার েরিার দেই। 
দলািটা মিন্তু সাংঘামতি। দলািটার হাত মিন্তু খামল ো। হাপত মেশ্চয় দিাে স্বয়ংমিয় 
অস্ত্র আপি। সািপে সাংঘামতি মবেে। আমি দতািাপি ঐ মবেপের িপধয দঠপল মেপত 
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োমর ো। এই রিি এিটা িঁুমি দতািার এই বয়পস দেওয়া মঠি হপব ো। বাম়ির 
দভতপর তা়িাতাম়ি ঢুপি ে়িল। 
 
টমি হলঘপর ঢুপি দটমলপফাপে িো বলপত শুরু িরল। টু্রপেন্স বলল, তুমি মি িরি? 
আমি েুমলসপি দফাে িরমি। এই রিি ভাপব দিাে বযাোর দতা েলপত োপর ো। ওরা 
আিাপের ক্ষমত িরার িেযই এপসপি। এবং মেশ্চয় ক্ষমত িরপত োরত। 
 
টু্রপেপন্সর িাঁধ দেপি তখেও রি দবপরাপি। আিার িপে হয় িাঁধটার িপধয মিিু লাগাে 
েরিার। তা়িাতাম়ি অযালবাটে ফাি-এর্ বক্স মেপয় হামির হল। দস বলল, দিাে 
শয়তাে আেোপি লক্ষয িপর গুমল িুঁপ়িমিল। 
 
টমি িাোপলা দতািার অমত অবশযই হাসোতাপল যাওয়া েরিার। ো আিার যাওয়ার 
েরিার দেই, আমি মঠি আমি। আিার িাঁধটা মঠি িপর দবঁপধ োও বযাপণ্ডি মেপয়। 
তাহপলই ভাপলা হপয় যাপব। ো অেয মিিু যমে ভাপলা মিমেষ োপি দসটা লামগপয় োও। 
 
এইরিি েলপত েলপত টু্রপেন্সপি হঠাৎ টমি মিজ্ঞাসা িরল। তুমি মিমেষ মঠি দরপখপি 
দতা? টমি মিজ্ঞাসা িরল দিাে মিমেষটা টু্রপেন্স, তুমি মি বলপত োইপিা? টমি মিজ্ঞাসা 
িরল। 
 
এই এিটু দিমিি দলা দহেমগ্রে দেপি দযটা আিরা দেপয়মি। দযটা দেপরপি দিালাে 
মিল। সম্ভবত ওটা এিটা গুরুত্বেূণে মিমেষ মিল। দসইটাই ওরা দেপখপি। দসই িারপণই 
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আিাপের খুে িরার দেষ্টা িপরপি। আর এিটা মিমেষ দযটা িরপি দসটা দেপত। এটা 
দেপিই দবািা যাপি দয এটা মেশ্চয় দিাে গুরুত্বেূণে মিমেষ। 
 
*** 
 
 টমি েুমলস ইেসপেক্টপরর সপে তার অমফপস বপস িো বলমিল। টমি তাপি বলল দয, 
আেমে যমে খুঁমটোমট সব মিিু িােপত োে তাহপল আসপত োপরে, তখে বলল, ো, ো 
আিার খুঁমটোমট মিিু িাোর েরিার দেই। আমি যা বলমি তা আেমে িে মেপয় শুেুে, 
তাহপল, আেোরা দবশী বাইপর দঘারাঘুমর িরপবে ো। যতেূর সম্ভব বাম়িপত োিুে। 
আর আেোর স্ত্রীর ওের ভাপলাভাপব েির রাখুে। 
 
এই ধরপের সাক্ষাৎ এ়িাবার এটা এিটা ভাপলা েন্থা। েুমলস ইেসপেক্টর িাোপত 
োইপি টমি বাগােটা মঠিঠাি িরপত োয় মি ো। টমি তখে িাোপলা বাগাপের িামল 
মিল আইিযাি দস খুে হপয়পি। তা মেশ্চয় আেমে িাপেে। 
 
ইেসপেক্টর িাোপলা হযাঁ, আমি সিস্ত বযাোরটা িামে। দলািটার োি মেশ্চয় আইিযাি 
বমর্িট। দলািটা খুব ভাপলা দলাি মিল, ওর সিপয়র অপেি গল্প ও িােতত। িাপি 
িাপি বপল দশাোত, িাপি িাপি দলািিপের সপে ঘুপর দব়িাত। দলািটা সমতয সমতযই 
খুব মবশ্বাসী মিল। 
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টমি বলল, এটা আশ্চপযের বযাোর দয, এই রিি এিটা দলাি খুে হপত োপর। আমি 
মিিুই বুপি উঠপত োরমি ো। দিেই বা ওপি খুে িরল, দিই-ই বা ওপি খুে িরল। 
দিাোও মিিু দবািা যাপি ো। মিিু খুঁপি োওয়া যাপি ো। 
 
ইেসপেক্টর বলল, আেমে বলপত োইপিে আিরা মিিু খুঁপি োইমে। এত তা়িাতাম়ি 
এটা সম্ভব ো দখাঁিা। আমি এখে এিটা দোি মেমি। বাগাপে িাি িরবার িেয। দস 
দতািার িাপি এিমেে আসপব দেখা িরপত। দস হয়ত এিা আসপব। দস হয়ত বলপত 
োপর দয, দস সপ্তাপহ েুমেে বা মতেমেে দতািার বাগাপে িাি িরপব। দস হয়পতা বলপত 
োপর দয, দস ফলিোপলর িাপি মিিুমেে িাি িপরপি। এই োিটা ও যখে বলপব তুমি 
অমত অবশযই িপে রাখপব। 
 
টমি বলল, মিুঃ ফলিে। এই িো দশাোপতই িপে হয় িপয়ি িুহূপতের িেয 
ইেসপেক্টপরর েুমরপসর দোখেুপটা েিেি িপর উঠল। 
 
হা মেশ্চয় দস িারা দগপি। দলািটা এখাপে বসবাস িরত। মবমভন্ন বাগাপের িামলপি দস 
িাি মেত। ইেসপেক্টর বলপিে, আমি মঠি মেমশ্চত েই দয দলািটা আসপব দস মেপির 
োি মি বলপব। তপব িপে হয় মিসমেে বলপব। যমে দস ফলিপের োি উপেখ ো িপর 
তা হপল দস দক্ষপত্র তাপি মেও ো। এিটু সাবধাে িপর মেলাি দতািাপি, বুপিপিা? টমি 
আর মি িরপব? দস ঘা়ি দেপ়ি বুমিপয় মেল দয, দস বযাোরটা বুিপত দেপরপি। 
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টমি টু্রপেন্সপি মিজ্ঞাসা িরল, েুমলস দতািাপি মঠি মি বলল? আমি মঠি যা যা দভপবমি 
তাই। ওরা বলল, এটা মঠি স্থােীয় বযাোর েয়। েরক্ষপণই টমি লণ্ডপে দফাে িরল। েু-
এিমেে ওখাপে দযপত োরব ো। তুমি দযপত োর টু্রপেন্স বলল, আমি এখাপে সমূ্পণে 
মেরােে আমি। দতািার দিাে মেন্তার িারণ দেই। অযালবাটে আপি আিাপি দেখবার 
িেয। আর আপিে র্ুঃ িসেীল্ড। ভীষণ রিি েয়ালু েমরপত্রর, দসও আিাপি দেখপব। 
 
টমি লণ্ডপে দফাে িরল। িপেেল োইিঅযািে? 
 
 হযাঁ, আপর তুমি। টিাস দবপরসপফার্ে ো? দেখমি আিার গলা তুমি মেেপত দেপরপি। 
আমি দতািাপি বলপত োই দয…। 
 
টু্রপেন্স সম্পপিে আমি সব শুপেমি। িপেেল োইিঅযািে বলল। টমিপি বলল, দতািার 
এখাপে আসার েরিার দেই। তুমি দযখাপে আপি দসখাপেই োপিা। লণ্ডপে আসার 
েরিার দেই। যা যা িরপব তা আিাপি িাোপব। আমি শুেলাি ভপয় িুিুরটা যাপি 
তা়িা িপরমিল দস োমি দতািাপের েুিেপি লক্ষয িপর গুমল োমলপয় মিল। 
 
টমি বলল, িপে হপি দতা সবই িাপো, আিাপের সবই িােপত হয়। িপেেল 
োইিঅযািে বলল। 
 
িুিুরটা দসই অজ্ঞাত দলািটাপি এিটা িাি়ি দিপরমিল। দস তার েযাপন্টর এি টুিপরা 
িাে়ি িুপখ িপর মেপয় মফপর এপসমিল। 
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িপেেল োইিঅযািে বপল ধেযবাে, দধাঁয়া িা়িল মসগাপরপটর দতািাপি িরুরী তলব 
িরার িেয আমি খুব েুুঃমখত। মসোন্ত মেপয়মিলাি দতািার সপে আিার দেখা হওয়াটা 
খুবই িরুরী। আমি প্রতযাশা িমর তুমি িাপো। 
 
টমি বলল, মিিুমেে ধপর আিরা এিে মিিু ঘটোর িুপখািুমখ হমি যা সমতযই 
অপ্রতযামশত, তুমি দিে বলপল আিার িাো উমেত িারণ, তুমি এখাপে বপস বপসই সব 
িাপো। 
 
এই িেয োইিঅযািে আবার দহপস উঠল, টমি বলল, আিার স্ত্রী অপল্পর িেয দবঁপে 
দগপি। তপব দয দিাে সিয় আপরা অপেি মিিু হপত োপর। আিার িপে হপি তুমি 
সিস্ত মিিু িাপো। আমি আবার দতািাপি সব বলব এটা তুমি োও। দসই িেয টমি 
এিটাো সব বপল দগপল। তারের আপস্ত আপস্ত বলল। দসসব বযাোর মলপখ দরপখমি তার 
এিটা তামলিা দতািার িেয মেপয় এপসমি। আিরা েুিে মিপল িপরমি, টু্রপেন্স আর 
আমি িপরমি। আিাপের িো প্রসপে যা বলা হপয়পি তাই উমেমখত হপয়পি। 
 
োি? োি আপি। টমি বলল, হযাঁ, মতেমট মি োরমট োি আপি। অক্সপফার্ে, দিিমিি 
আর ওখাপে োিত এিে অক্সপফার্ে এবং দিিমিি গ্রযািুপয়টপরর উপেখ আপি। িপে 
হপি এ দলা দহেমগ্রে দেমসমলপের যন্ত্রগুপলাপি দবািাপতই ওই েুমট োি বযবহার হপয়পি। 
িপয়িটা বযাোর খুবই উৎসাহবযঞ্জি বপট। 
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অিাো এিটা দলাি আিাপের মেপি লক্ষয িপর গুমল িরার দেষ্টা িরপল আমি যত 
তা়িাতাম়ি সম্ভব দসই িুহূপতেই েুমলসপি মরপোটে িমর। 
 
মরপোটে িরাপত েপরর মেে আিাপি োোয় দযপত বলা হয়। আমি দসখাপে মগপয় 
ইেসপেক্টর েুমরপসর সপে দেখা িমর। আমি আপগ িখেও এই ইেসপেক্টর সাপহবপি 
দেমখমে। আিার যতেূর িপে হপি এই ইেসপেক্টর সাপহব এখাপে েতুে এপসপি। 
 
োইিঅযািে বলল, মসগাপরট দখপয় গলগল িপর িুখ মেপয় দধাঁয়া বার িরপত িরপত 
বলল, এটা সম্ভবত েতুে েুমি। টমি বলল, আমি আশা িরমি তুমি ওর সম্বপন্ধ সবই 
িাপো। 
 
িপেেল োইিঅযািে বলল, হযাঁ আমি ওর সম্বপন্ধ সব িামে এবং এখােিার যা মিিু 
সবই আিার িাো িারণ িপেেল োইিঅযািে এখাপে বহুমেে ধপর আপিে। দতািাপের 
দেিপে যারা এইরিি িরপি তাপের সম্বপন্ধ স্থােীয় দলাি ভাপলা সোি িরপত োরপব। 
 
িপেেল োইিঅযািে বলল, তুমি মিিু মেপের িেয দতািার স্ত্রীপি মেপয় সপর আসপত 
োরপব? িপে হয় সম্ভব হপব ো, টমি িাোল। 
 
িপেেল োইিঅযািে বলল, তাহপল দতািার স্ত্রী ওখাে দেপি সপর আসপব ো। তািা়িা 
দতািার েপক্ষও সম্ভব েয় ওপি ওখাে দেপি সমরপয় আো। দতািার স্ত্রী দতিে দিাে 
গুরুতর আহত হয়মে বা অসুস্থও েয়। আিার িপে হপি এিবার আিরা দেিপে ধাওয়া 
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িপর দেমখ। মি হয়? বযাোরটা দতা দবািা যাপি ো। আিরা মিিুই বুিপত োরমি ো দয 
মিিু আিরা মি খুঁপি বার িরব মিংবা মি িরব। 
 
এসব দক্ষপত্র মিিু িােপত দগপল স্থােীয় দলাপিপের সপে মিিু িো বপল মিিু দবর িপর 
দেওয়া িোটা বপল োইিঅযািে এিটা ধাতব বাপক্স েখ মেপয় ঠুিল, এবং বলল, এই 
বাক্সটা আিাপের মিিু বলপব, আিরা সবসিয় দযটা িাোর িেয উৎসুি দসই সম্বপন্ধ 
মিিু বলপব। বহু বহু বির আপগ েৃপশযর আ়িাল িরা শয়তামে িাপি মলপ্ত মিল। 
 
যারা এইসব িপরপি, তাপের দি বা িারা সাহাযয িপরমিল। দিই বা তাপের অেুপপ্ররণা 
িুমগপয়মিল। িারা দয এই বযাোরগুমল িপর েপলপি দিে বা িারা এই িািগুপলা 
এিোগাপ়ি িপর েপলপি। অপেি িােুষপি আিরা মহসাপবর িপধয রামখ ো। অেে 
তারাই হয়ত এই বযাোরটাপত িম়িত। যা আিরা িখেও ভাবপত োমর ো। 
 
োইিঅযািে আসপত টমি বলল, ফলিে োিটা মি আেোর িাপি অেে বহে িপর? মিুঃ 
ফলিে? ভ্রূ িঁুেপি তািাপলা এবং বলল, তুমি দিাো দেপি এই োিটা শুেপল বা 
িােপত োরপল? 
 
ইেসপেক্টর েমরস এই োিটার উপেখ িপরপি। ও তাই বল। ভাপলা িো, ফলিেপি 
বযমিগতভাপব দিপে দিাে লাভ দেই, তুমি হয়ত মিিু িপে িরপব ো, দলািটা িারা 
দগপি। টমি শুপে আশ্চযে হপয় দগল। 
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আিরা প্রপয়ািপে ওোর োিটা বযবহার িমর, প্রপয়ািপে এই োিটা ভাপলা িাপি লাগাে 
যায়। দলািটা খুবই ভাপলা মিল। এই রিি এিটা উচ্চ িযোোসম্পন্ন দোি সাবধাপে 
েলা উমেত। আিরা োই-ো দতািরা িখেও মবেপে েপ়িা। দতািরা সব সিয় সাবধাপে 
োিপব। সব মিিুপতই দতািাপের তীক্ষ্ণ েৃমষ্ট োিা েরিার, সবমিিুপতই দতািাপের 
সপন্দহ িরা উমেত। 
 
দসটাই সমঠি েে। 
 
আিার িাত্র েুমট দলািপি মবশ্বাস হয় টমি বলল। তাপের এিিে হল অযালবাটে। দস 
অপেিমেে ধপর আিাপের িাপি এবং আিাপের িাপি িাি িরপি আর অেয এিিে 
হল আিার বাম়ির িুিুর হযামেবল। 
 
*** 
 
বাগাপের রাস্তাটা ধপর বাম়ি দফরার িুপখ টু্রপেপন্সর সপে অযালবাপটের দেখা হপয় দগল। 
অযালবাটেও বাম়ির মেি দেপি আসমিল। অযালবাটে বলল, এিিে িমহলা দতািার সপে 
দেখা িরপত োইপি িযার্াি! িমহলামট দি? মিস সুপলিে। দসরিিই বলল। িমহলামট 
গ্রাপি দতািার েমরমেত এিিে িমহলার সুোমরশ মেপয়ই এপসপি। 
 
বাগাপের বযাোপর এপসপি িমহলামট, টু্রপেন্স বলল, অযালবাটে হযাঁ িমহলামট বাগাপে সম্বপন্ধ 
দযে বলমিল। এিটু েপরই বাম়িপত মগপয় দেপখ িমহলামট তার িেয অপেক্ষা িরপি। 
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িমহলামট বলল, আিার ইমরস িুমন্স। মিপসস মগ্রমফে োমঠপয়পি আিাপি আেোর সপে 
দেখা িরপত। আেমে বাগাপের িাপির িেয দতাি োইপিে িাপির সাহাপযযর িেয। মি 
তাই 
 
টু্রপেন্স বলল, হযাঁ আিার দয দলািমট মিল, দস খুব এিটা ভাপলাভাপব িাি িরত ো, 
এবং সব সিয় িে মেপয় িাি িরত ো, আিার িপে হয়। 
 
িমহলামট িো প্রসপে দিাো দেপি এপসপি এবং দিাোয় োপি তা িাোপলা। তারের 
ওরা েুিপে বাগাে মেপয় আলাে আপলােো িরপত লাগল। 
 
ওপের িোর িািখাপে অযালবাটে এপস িাোপলা দয, মিপসস দরর্মক্লফ তাপি দফাে 
িপরপি। অযালবাটে এও িমহলামট বলমিল তুমি তার সপে িাল লাঞ্চ িরপত োরপব মি 
ো। 
 
টু্রপেপন্সর িাপি এিটা দিাট বযাগ মিল। দসই বযাগ দেপি এিটা দিাট েযার্ বার িরল। 
তার িপধয িপয়িটা িো মলপখ েযার্টা দেপি িাগিটা মিঁপ়ি অযালবাপটের হাপত মেল। 
এবং বলল, মিুঃ দবপরসপফার্েপি বল আমি এিটু বযস্ত আমি িারণ আমি মিস িুমলপন্সর 
সপে বাগাপে মগপয় িোবাতো বলমি এবং বাগােটাপি আবার মি ভাপব সুন্দর িরা যায় 
এবং বাগাপের িাি মেপয় বযস্ত আমি। এবং বলপব ও আিাপি যা বপলমিল তা িরপত 
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আিার এিাপিই িপে দেই এপিবাপরই ভুপল দগমি। আমি িাগিটার িপধয এিটা োি 
ও মঠিাো মলপখমিলাি মিুঃ দবপরসপফার্ে এই োি মঠিাোয় দযে মেমঠ দলপখ। 
 
অযালবাটে িাগিটা মেপয় েপল দযপত, আবার টু্রপেন্সও মিস িুমলপন্সর সপে শাি সবমি, 
বাগাে মেপয় আপলােো শুরু হল। মিিুক্ষণ ের টমি যখে এখাপে এপস হামির হল, ওপি 
দেপখ টু্রপেন্স বলল, টমি এই হল মিস িুমলন্স। মিপসস মগ্রমফে ওপি আিাপের িাপি 
োমঠপয়পি। আিরা বাগাপের িেয এিটা ভাপলা দলাি োইমি। 
 
টমি বলল, িপে হয় এই িািটা সহি েয়। দতািার েপক্ষ যপেষ্ট ভারী িাি হপয় 
োঁ়িাপব। িুমলন্স তাপত আেমত্ত িাোপলা। এবং বলল, এই সব িাি িরা আিার িাপি 
দিাে বযাোর েয়। বাগাে েমরেেো িরা এবং গািোলা লাগাপো আিার দিাে বযাোর 
েয়। 
 
িুিুর হযামেবলটা দসই সিয় মবরি িরমিল এইখাপে হামির হওয়া েযেন্ত। টু্রপেন্স 
টমিপি বলল, িুিুরটাপি সমরপয় মেপয় যাবার িেয। হযামেবলপি সমরপয় রান্নাঘপর 
আটপি রাখা হল। মিস িুমলন্সপি এি লাস দশার দেওয়া হল। মিস িুমলপন্সর িপে হয় 
তা়িা মিল। দসই িেয দস িো বলপত বলপতই ঘম়ির মেপি তামিপয় তা়িাহুপ়িা িপর 
উপঠ ো়ঁিাপলা। 
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দস বলল, আিার এিিপের সপে দেখা িরার বযাোর আপি, আিার অবশযই দেরী হপয় 
যাপব। িোটা বপল ওপের মবোয় িামেপয় দস েপল দগল। টু্রপেন্স বলল, ওপি দতা 
উেযুি বপলই িপে হল। মিন্তু টমি বলল, আমি িামে দিউ মবপবেয হপত োপর ো। 
 
তুমি দবাস অযালবাটে, টমি বলল। অযালবাটে িলতলায় মিল, দসখাপে অযালবাটে টু্রপেপন্সর 
ঘর দেপি সেয আো টী দট্রটা েমরষ্কার িরমিল। টমি বলল, অযালবাটে তুমি আিাপের 
িুিুর হযামেবপলর িাি দেপি এিটু সতিে োিপব। ও মিন্তু সবার িাপি দতপ়িফঁুপ়ি 
যায় ো। এিমেপত িুিুরটা খুব ভাপলা। দতািার িাপি বললাি দিে িাপো? বযাোরটা 
েমরষ্কার হপয় দগল। আি আমি ওপি মবিাোয় আশ্রয় মেপত বপলমি। 
 
অযালবাটে েরিাটা খুলল, দখালর ের দেখপত দেল এিিে যুবি োঁম়িপয় আপি। 
অযালবাটে ওর মেপি িরুণ েৃমষ্টপত তািাল। যুবিমট দভতপর ঢুপি এপলা। যুবিমটর িুপখ 
বনু্ধসুলভ সুন্দর হামস দেখা দগল। 
 
দলািমট বলল, মিুঃ দবপরসপফার্ে শুপেমি আেোর বাগাপের িেয এিিে দলাি রাখপবে। 
আিার এিটু দেরী হপয় দগল। আিাপি দেপবে দতা! িোগুপলা বলার ের দলািটা 
োিল। এিটু েপর আবার বলল, আসবার সিয় দেখলাি রাস্তাটার োরোপশ আগািা 
িপন্ম দোংরা হপয় আপি। আমি দবশ িপয়িবির আপগ স্থায়ীভাপব মিিু িািিিে িপরমি। 
মিুঃ ফলিে োপি এিিপের িাপি। আেমে হয়পতা তার োি িাপেে বা মেপে োিপত 
োপরে। 
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দলািমট বলল, আিার োি মিসমেে, সোপি মিসমেে। আিায় বাগাপের িাি মি 
িরপত হপব। আিায় দেপখ মেপত হপব। দসই িেয টমি ওপি মেপয় বাগাপে দগল এবং 
বাগােটা ভাপলা িপর ঘুমরপয় দেখাপত লাগল। 
 
এবং বলপত লাগল, এখাপে োলং শাি োষ িরপত। এই সমি বাগাপের েেটা ধপর। 
ওটার দেিপে মিিু িায়গা আপি। তারা তরিুিও োষ িরত। তরিুিগুপলা খুব ভাপলা 
হত। দখপত খুব ভাপলা মিল। 
 
তুমি দেখমি সব িাপো। িাোটাই দতা স্বাভামবি েুরাপো মেপের ঘটো। বয়স্ক িমহলারা 
আিাপি দসসব মেপের ফুল োপষর অপেি িোই মেশ্চয় বপলপি। আপলিিাণ্ডার 
োরমিপের িপের িো মেশ্চয় শুপেি। দস মেশ্চয় ফক্স মলভ োতা সম্বপন্ধ বপলপি। 
 
ও মেশ্চয় এিিে উপেখপযাগয দিপল। দিপলটার মিিু এই বযাোপর ধারণা মিল। তার 
অেরাধ মবষপয়র িাোর োরুণ আগ্রহ মিল। দস মিপভেসপের বইপত সাংপিমতি ভাষায় 
এিটা বাতো মলপখ মিল। 
 
আমি মেপি বির োঁপেি আপগ েপ়িমি। আমি যখে িাি িরতাি…িোটা অসিাপ্ত 
দরপখ ও ইতস্তত িরপত লাগল। মিুঃ ফলিপের িাপি? 
 
টমি ওপি বলল, হা হা, ঐ োিটাই আমি বুপ়িা আইিযাপির িাপি অপেি বযাোর 
শুপেমিলাি। আমি যমে ভুল শুপে ো োিতাি। তাহপল আিার অেুিােও এিপশা বির 
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বাঁেত এবং দতািার এখাপে িাি িরত। ওর এ বয়পস দোিটা সবমিিু িরণ িরপত 
োরত। সবমিিু আিাপের িাপি বলত। অপেি বযাোর ওর িাো মিল। 
 
টমি বলল, আিাপের োপির তামলিামট মঠিিত িরা হপয়মিল বপল মঠিিত িাি 
িপরপি। অপেি োি দযগুপলা স্বাভামবি ভাপব অেেহীে আিার িাপি। টমি বলল, আিার 
স্ত্রী টু্রপেন্স অপেি অপেি োি শুপেপি। এবং দসই োিগুপলা মেপয় এিমট োপির তামলিা 
ততরী িপরপি। এইসব োপির তামলিা িরার িপে হয় ো দিাে অেে হয়। আমি মেপিও 
এিটা োপির তামলিা িপরমি। 
 
ও তাই, দতািার তামলিামট মি? 
 
আিার তামলিামট আেিসুিামর, টমি বলল। তখে এিটা আেিসুিামর িরা হপয়মিল। 
তাই এটা িরা সম্ভব হপয়পি। আমি দসই তামরখটা দেপয়মিলাি। দসটা আি দতািাপি 
িাোপত োমর। দসমেে এখাপে অপেি বযমি এপসমিল। ব়ি স়ি এিটা োমটে হপয়মিল। 
এখাপে এপস রাত িামটপয় মিল। বলপত োর দসমট এিমট মর্োর োমটে। 
 
তাহপল তুমি িাপো এিমট মেমেেষ্ট মেপে এবং সম্ভবত এিটা তাৎেযেেূণে তামরপখ িারা 
িারা এখাপে মিল? 
 
হযাঁ, টমি বলল। এটা খুবই গুরুত্বেূণে বযাোর হপত োপর। এটা হয়ত খুবই তাৎেযেেূণে 
হপত োপর। টমি বলল, আিরা হয়ত এখাে দেপি েপল দযপত োমর। তুমি মি এটা 
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েিন্দ ির ো। ও বলল, এটা এিটা সুন্দর েিৎিার বাম়ি, এই বাগােটাপি দয িত 
সুন্দরভাপব ততরী িপর দেওয়া যায়। োমরধাপর গাি লামগপয়, লতাে গাি লামগপয় 
এিেভাপব সুন্দর িরা যায় দয, দলাপি দেখপল অবাি হপয় যাওয়ার িত। 
 
মিসমেে বলল, দস যা দহাি আমি িামে ো দতািরা এখাে দেপি েপল দযপত োও দিে? 
 
অতীপতর সপে সম্পিে োিা িায়গা ভয়ের ভাপব িাোয় ো। টমি বলল, মিুঃ মিসমেে 
বলল, অতীত মি ভাপব বতেিাপের সপে সম্পমিেত হপত োপর? 
 
দিউ দিউ এসবপি ভ্রূপক্ষে িপর ো। এিে দিাে িো দেই দয, অতীপতর িৃত দিাে 
বযমির িো বলপলই দস িীমবত হপয় ওপঠ। 
 
হযাঁ, আমি বাগাপের িাি িরপত োই। এই বাগাে িরা আিার এিটা হমব। এই িাি 
িরপত আিার খুব ভাপলা লাপগ। বাগােপি সুন্দর িপর গপ়ি দতালা তাপত সুন্দর সুন্দর 
ফুল দফাঁটাে। দয ঋতুপত দয ফুল দফাপট দসই ধরপের গাি লামগপয়। িত ধরপের োতা 
বাহার আপি তাই লামগপয় বাগােপি সুন্দর িপর তুলপত আিার খুব ভাপলা লাপগ। 
 
টমি বলল, গত িাল মিস িুমলন্স োপি এিিে িমহলা আিার িাপি এপসমিল। 
 
িুমলন্স, িুমলন্স! দস মি িামল। দসই িোটাই আমি অেুিাে িপরমি, মিপসস মগ্রমফে তাপি 
োমি োমঠপয়পি। তার সপে তুমি িোবাতো োিা িপর দফপলপিা োমি? 

http://www.bengaliebook.com/


পসটার্ন অফ ফফট । আগাথা ক্রিক্রি। উপর্যাস 

74 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
এখপো োরমে। টমি বলল, আিার এখাপে এিটা সমতযই ভপলা িুিুর আপি, িযাপঞ্চিার 
দটমরয়ার। 
 
হযাঁ োহারা মেপত এইসব িুিুর খুব ভাপলা। মিুঃ মিেমসে বলল, আিার িপে হয় 
দতািার স্ত্রীপি দসই োহারা মেপত োরপব। এখে দিাোও দযপত হপব ো। 
 
মঠি বপলপিা টমি বলল, দিাে বযমিই আিার স্ত্রীর দেহ স্পশে িরপত োরপব ো। দিউ 
যমে স্পশে িপর তাহপল তাপি িুিুরটা টুিপরা টুিপরা িপর মিঁপ়ি খাপব। 
 
িমহলামটর বযাোপর মেমন্তত হপয় মিুঃ মিসমেে এবং মিুঃ িুমলন্স িোটা উচ্চারণ িরল। 
বলল, হা হা, এটা খুব উৎসাহবযঞ্জি। টমি বলল, দিে দতািরা এই রিি বলি। 
 
দস বলল, ঐ োপি দিাে িমহলাপি আিরা মেমে ো। এিটু দেপি মিসমেে বলল, আিা 
িমহলামটর বয়স মি েঞ্চাশ দেপি ষাপটর িপধয? হযাঁ, দিিে খসখপস, আোর আেরপণ 
দগঁপয়া। 
 
িমহলামটর সপে মিিু দলাপির দযাগাপযাগ আপি। আইিযাি তার সম্বপন্ধ মিিু বপলপি। 
িপে হয় ও হয়পতা এখাপে িাি িরার িেয এপসপি। খুব দবশী মেে আপগ আপসমে। 
সিস্ত বযাোরগুপলার িপধয এিটা সম্পিে আপি। বুিপত োরি মেশ্চয়। 
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টমি বলল, আিার িপে হয়, এই িায়গাটার বযাোরগুমল দতািার িাো যা আিার দেই। 
আইিযাি দতািাপি অপেি মিিু বপল োিপব। ও অপেি মিিু িােত। ওর িৃমতশমি 
প্রখর মিল। েুরাপো মেপের দলাি দতা। তারা সব সিয় বলাবমল িরত। বৃে দলাপিপের 
ক্লাবগুমলপত অপেি অপেি ব়ি ব়ি গল্প মিল। ওই সব গপল্পর িপধয অপেি মিিু সমতযই 
মিল ো। আবার এিে অপেি গল্প এিে মিল দয যা ঘপট যাওয়া ঘটোপি মভমত্ত িপর 
ততরী। হযাঁ, এই সবই উৎসাহবযঞ্জি। আইিযাি সবটাই িােত বা িাো মিল। 
 
সমতযই আইিযাপির বযাোরটা এিটা লজ্জার টমি বলল, ওপি দয খুে িরল তাপি আমি 
এিবার দেখপত োই। আইিযাি এিিে েিৎিার বুপ়িা িােুষ মিল। আিাপের িাপি 
খুব ভাপলা দলাি মিল। যতটা োরত ও আিাপের সাহাযয িরত এপস, ঘুপর মফপর দেখা 
যাি। 
 
*** 
 
অযালবাটে টু্রপেপন্সর দশাবার েরিায় দটািা িারল। টু্রপেন্স দভতপর আসপত বলল। 
 
তখে অযালবাটে বলল, িপয়িমেে আপগ দয িমহলামট দতািার িাপি এপসমিল দস আবার 
এপসপি। দস েুএি মিমেট দতািার সপে িো বলপত োয়। িপে হয় বাগাপের বযাোপর 
দতািার সাপে িো বলপব। আমি তাপি বপল মেপয়মি তুমি এখে ঘুিাপিা। তুমি ওর 
সপে দেখা িরপব মি ো দস বযাোপর আমি মেমশ্চত মিলাি ো। 
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টু্রপেন্স ওপি িামেপয় মেল মিস িুমলন্সপি বসপত। দস তার সপে দেখা িরপব। 
 
অযালবাটে বলল, আমি দতািার সিাপলর ো এপে মেমি। টু্রপেন্স বলল, ভাপলা িো, তুমি 
এর সপে আর এি িাে ো মেপয় এপসা, বযস। তাপতই হপব, মি তাই দতা? হযাঁ িযার্াি। 
 
বযস, তুমি ওটা ওেপর মেপয় এপসা ঐ দটমবলটায় রাপখা তারের মিস িুমলপি দর্পি মেপয় 
এপসা। 
 
হযামেবল মি িরপব? অযালবাটে বলল। ওপি মি আমি মেপে োমিপয় মেপয় যাপব এবং 
রান্নাঘপরর িপধয আটপি রাখব? 
 
ও রান্নাঘপর আটপি োিা েিন্দ িপর ো। ো, ওপি িলতলায় দঠপল ঢুমিপয় োও। আর 
দসটা িরার সিয় েরিাটা বন্ধ িপর মেও। 
 
অযালবাটে ওপি মেপয় েপল দগল। ও অেিামেত হপয় মহংস্র র্াি র্ািপত লাগল। দসই 
র্াি টু্রপেপন্সর িাপে আসপত লাগল। তারের দসই র্ািটা িিশ বন্ধ হপয় দগল। িারণ 
ও বুিপত দেপরপি। আিাপি এটা ওরা িরপবই। আিার দিাে উোয় দেই। সম্ভবত 
অযালবাটে ওপি িলতলার দভতর েুপর দরপখপি। 
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এিটু েপরই মিস িুমলন্স এপলা। ওপহা মিপসস দবপরসপফার্ে, উচ্চস্বপর বলল, মিস িুমন্স 
আিার আশো আমি ো বপলই ঢুপিমি। আমি দভপবমি বাগাপের ওের এই বইগুপলা 
দেপখ খুশী হপবে। 
 
এরের গািোলা োপষর বযাোপর অপেি িো বপল দগল দস। মেপিরই ইিা হল বুমি, 
তাই দস মেপিই টু্রপেপন্সর িাপে িমফ দঢপল মেল। তারের তার অযালবাপটের মেপি দোখ 
ে়িপতই দেপি দগল। অযালবাটে তখে তাপি এিটা দেয়ার এপে মেল। 
 
মেপের তলায় এিটা ঘন্টাধ্বমে দশাো দগল। েুধ িপে হয়। অযালবাটে বলল, মিংবা িুমে 
হপত োপর। আমি মেপে মগপয় দেপখ আমস। িোটা বপল অযালবাটে েপল দগল। যাবার 
সিয় মঠিিত েরিাটা বন্ধ িপর মেপয় দগল। হযামেবল দয তখেও র্ািপি। দসটা দশাো 
দগল। 
 
ওটা আিার িুিুর। টু্রপেন্স বলল, অপেো দলািপি দেখপল ও খুব এিটা েিন্দ িপর 
ো। দসই রিি িাউপি দেখপল এত দগালিাল বাধায় ো। 
 
তুমি মি মেমে দেপব? মিপসস দবপরসপফার্ে? এিটুখামে টু্রপেন্স বলল। মিস িুমলন্স এিটা 
িাপে িমফ ঢালল। টু্রপেন্স বলল, তাই ো হপল িাপলা। 
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 মিস্ িুমলন্স টু্রপেপন্সর োপশ িােটা রাখল। তারেপর মেপির িাপে িমফ ঢালার িেয 
এপগাল। আেিিাই দস দহাঁেট দখল। দহাঁেট দখপয় এিটা দটমবল ধপর মেল। এত দিাপর 
বযো দেল দয দস দটমবল ধপর বপস ে়িল। 
 
দতািার মি দলপগপি? টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল। 
 
ো ো, লাপগমে তপব আমি দতািার িমফ িােটা খামেিটা দভপে দফপলমি। আিার েযান্টা 
িপে হয় মিপস দযে আটপি মগপয়মিল। আর িা়িাপত মগপয় দতািার িমফ খাওয়ার দসটটা 
েপ়ি মগপয় টুিপরা টুিপরা হপয় দগপি। মপ্রয় মিপসস দবপরসপফার্ে তুমি আিাপি দয মি 
ভাবি? 
 
সমতযই ওটা খুব প্রােীে বস্তু মিল। 
 
অবশযই তাই মিল। টু্রপেন্স বলল েরি গলায় আমি দেখমি। দেপখ িপে হপি এটা 
খারাে মিিু হপত োপর। এটা দভপে েুটুিপরা হপয় দগপি। এটা িপে হয় আঠা মেপয় 
িুপ়ি মেপত সক্ষি হপব। আিার িপে হয় দিা়ি িুখটা দেখাই যাপব ো। 
 
আিার এখপো খারাে লাগপি। মিস্ িুমল বলল। আমি িামে তুমি অসুস্থ আর আিপির 
মেপেই মিো আমি দতািার সপে দেখা িরপত এলাি। আমি এপসমি এই িারপণই দয 
আমি দতািাপি বলপত োই…। 
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হযামেবল তখেও দর্পি েপলপি। ওপহা, হতভাগা িুিুর, মিস্ িুমন্স বলল, ওপি আমি, 
িলতলা দেপি দবর িপর দেপবা। 
 
ো িরাই ভাপলা টু্রপেন্স বলল, িাপিিাপি ও মবশ্বস্ত োপি ো। ওপহা ভাই, মেপে আবার 
এিটা আওয়াি দেলাি। 
 
ো টু্রপেন্স বলল, অযালবাটে এবার উত্তর মেল। প্রপয়ািে হপল ও সবটাই খবরাখবর মেপয় 
আসপত োপর। 
 
টমি এই মেপি দটমলপফাপে িো বলমিল। হযাপলা ও বলল, বল, ওপহা তাই ো মি, মি? 
তাই োমি আিা। ওুঃ, শত্ৰু। হা হা, মঠি আপি। আিরা োল্টা বযবস্থা দেপবা। হযা ঁ
দতািাপি অসংখয ধেযবাে, ও মরমসভারটা োমিপয় রাখল। মিুঃ মিসমেপের মেপি তািাল। 
 
শেগুপলা সতিে িরার। মি. মিসমেে বলল, হা, টমি সংপক্ষপে উত্তর মেল মিন্তু ও 
এিভাপব মিসমেপের মেপি তামিপয় রইল। 
 
দবািা খুব শি। তাই ো? িাপে আমি বলমি দি দতািার শত্ৰু। 
 
িখেও িখেও তুমি যখে দসটা িােপত োর তখে দসটা খুব দেরী হপয় যায়। মেয়মতর 
েমরহাস। টমি বলল, মিসমেে মবিপয়র েৃমষ্টপত টমির মেপি তািাল। 
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টমি বলল, দস যা দহাি টু্রপেন্স দিবল মবশ্রাি মেপি। ও দিাে অদু্ভত দরাপগ মিংবা দিাে 
মিিুপতই ও ভুগপি ো। সমেে িামশপতও ো। 
 
আমি িমফ মেপয় এপসমি। অযালবাটে িাোপলা, হঠাৎ দসখাপে আমবভূেত হপয়। দসই সপে 
মিপসস িুমলপন্সর িেয অমতমরি এিটা িাে়ি মেপয়মি। িমহলামট মিসব বাগাপের বইেত্র 
সপে মেপয় এপসপি। 
 
তাই োমি, টমি বলল, ভাপলা িো। দবশ ভাপলাই েলপি মি বল? তা হযামেবল দিাোয়? 
 
ওঁপি িলতলায় আটপি রাখপত হপয়পি। তুমি মি েরিাটায় ভাপলা িপর মখল মেপয় 
মেপয়পিা? দিে ঐ রিি আটপি োিাটা ও মিো েিন্দ িপর ো। 
 
ো সযার, আেমে যা বলপলে, দিবল তাই িপরমি। টমি এবার ওের তলায় দগল মিুঃ 
মিসমেেও দেিে দেিে এল। টমি আপস্ত আপস্ত দশাবার ঘপরর েরিায় িৃেু দটািা 
িারল। তারের আপস্ত আপস্ত ঘপর ঢুিল। তলায় হযামেবল তখেও র্ািপি। র্ািটা শুপে 
িপে হপি এপিবাপর মহংস্র হপয় আপি। হযামেবল েরিার িপধয বার বার লামফপয় েরপি 
দসটা দশাো দগল। তারের দস িুপট এপস ঘপর ঢুিল। এপসই মিুঃ মিসমেেপি দস 
এিবার ভাপলা িপর দেপখ মেল। েরক্ষপণই আবার মিস িুমলপন্সর মেপি এমগপয় মগপয় 
মহংস্র ভাপব গর গর শে িরপত লাগল। 
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টু্রপেন্স আের িপর িুিুরটাপি শান্ত িরার দেষ্টা িরল। টমি িুিুরটার খুব প্রশংসা 
িরপত লাগল। তারের মিসমেপের মেপি িাো দঘারাপলা। 
 
ওর শত্ৰুপের ও খুব দেপে, মি তাই ো? আর দতািার শত্ৰুপেরও ভাই। টু্রপেন্স বলল, 
হযামেবল মি দতািাপি িািপ়িপি? 
 
খুবই িঘেয ওটা মিস িুমল বলল। উপঠ োঁ়িাপলা িুিুরমটপি ভীত স্বন্ত্রস্ত হপয় তামিপয় 
রইল। দতািায় ঐ দিাঁেটা দেপি তা়িা িপর বার িপর এপেমিল ো? টমি বলল। 
 
মিসমেে বলল, মি তাই ো, োো দর্াপর্া? আমি দতািাপি অপেিমেে ধপরই দেখমি 
দর্াপর্া; মি তাই েয় মি? 
 
মিস িুমন্স উপঠ োঁম়িপয় মিল। িুমন্স–মিুঃ মিসমেে বলল, েুুঃমখত আমি অধুো েই। 
দতািার ওটা মি মববামহত োি মিংবা তুমি এখে মিস িুমলন্স োপি েমরমেত? 
 
আমি ইমরস িুমলন্স। মিস িুমন্স, আর মেরমেেই আমি এই োপিই মিলাি। 
 
আহা আমি দতািাপি দভাপলা দভপবমিলাি। দস যাই দহাি দতািার সপে আলাে হপয়। 
আিার ভাপলাই লাগল। মিন্তু আিার িপে হয় আিাপের এখাে দেপি যত তা়িাতাম়ি 
দবমরপয় যাওয়া যায় ততই ভাপলা। দতািার িমফটা দশষ িপর োও। িোগুমল এিটাো 
বপল মিসমেে টু্রপেপন্সর মেপি তািাল। বলল, মিপসস দবপরসপফার্ে দতািার সাপে 
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সাক্ষাৎ িপর মবপশষ প্রীমত হলাি। আিায় যমে অমধিার োও দতা বল দতািার িমফটা 
আমি োে িরব। 
 
ওপহা, আিাপি িােটা মেপয় মেপত োও, মিস িমলন্স বলল। এমগপয় এপলা মিন্তু িুহূপতের 
িপধয মিসমেে টু্রপেন্স আর িুমলপন্সর িািখাপে এপস োঁ়িাল। 
 
ো দর্াপভা, োো, আমি তা িরপত দেব ো। দস বলল, বাম়ির িাে, তুমি এটা িাপো, 
িাপের বস্তুমটপি মবপেষণ িরপল দবািা যাপব দয িাপের বস্তুমটপত িী মিল। মিুঃ 
মিসমেে দিােিপত েৃঢ়িণ্ঠ স্বপর বলল, এিটু দেপি দস বলল আবার, সম্ভবত সপে 
িপরই এি দর্াি মেপয় এপসমিপল তাই ো? আর তা খুব সহপিই িাপের িমফপত 
মিমশপয় দেওয়া যায় িাউপি অক্ষি িপর মেপত। আমি দতািাপি মেমশ্চত িরপত োমর 
এই বপল দয ওরিি মিিু আমি িমর ো। ওপহা দতািার িুিুরটাপি তুমি দর্পি োও। 
 
হযামেবল ওপি তা়িা িপর বাম়ির বাইপর বার িপর মেপত োইমিল। 
 
ও দতািাপি বাম়ির বাইপর উপঠাপে মবোয় িাোপত োয়। টমি বলল, ঐ মবষপয় ও ব়ি 
অদু্ভত। যারা বাপি দলাি এবং সের েরিা দসই সব দলাপিপের িাি়িাপো ও েিন্দ 
িপর। অযাুঃ অযালবাটে তুমি এখাপে এপসা। আমি দভপবমিলাি অেয বাইপর তুমি োিপব। 
দেখপত োপিা দতা দয দিাে িুহূপতে মি ঘটপত োপর? 
 
অযালবাটে ঘা়ি ঘুমরপয় দোষাি েরার ঘপরর েরিাটার মেপি তািাল। 
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আমি সব মঠি দেপখমি। ফাঁপির িপধয মেপয় আমি িমহলামটপি লক্ষয িরমিলাি। হা ও 
িযার্াপির িাপে মি দযে মেল। খুবই দিৌশপল। 
 
মিস িুমলন্স বলল, তুমি মি বলি বুিপত োরমি ো। আমি অবশযই েপল যাপবা? আিার 
এিটা অযােপয়ন্টপিন্ট রপয়পি। খুবই গুরুত্বেূণে দসটা। 
 
ও দ্রুত োপয় ঘর দেপি দবমরপয় মসঁম়ি মেপয় মেপে দেপি দগল। হযামেবল দিবল এিবার 
দেপখ মেল। েরক্ষপণই তার দেিে দেিে দেৌ়িাল। মিসমেে তখে িুিুরটার দেিে 
দেিে দ্রুত োপয় দেপি দগল। 
 
আশািমর িমহলামট এিিে ভাপলা দেৌ়িবীর, টু্রপেন্স বলল। দিেো তা ো হপল হযামেবল 
ওপি ধপর দফলত। আিার িপে হল ও এিিে ভাপলা োিা রাস্তার িুিুর। 
 
টু্রপেন্স এই হল মিুঃ মিসমেে। মিুঃ ফলিে আিাপের িাপি োমঠপয়পি, সমঠি সিপয়পতই 
ও আিাপের িাপি এপসপি। মি তাই আপসমে মি? আিার িপে হয় মি ঘটপত োপর তা 
দেখার িেয ও অপেক্ষা িরপি। ঐ িােটা ভাো ো মিংবা ঐ িমফর দিাে অংশই তুপল 
দফপলা ো। অন্তত যতক্ষণ ো আিরা এিটা এপে ওগুপলা ো িুম়িপয় মেমি। ওটা 
মবপেষণ িরা হপব, দেখা যাপব িাপের িপধয দয বস্তুমট দেওয়া হপয়মিল প্রিৃতেপক্ষ দসমট 
মি? সবপেপি ভাপলা তুমি দড্রমসং গাউেটা েপর মেপে দেপি এপসা। লােে িরার আপগ 
আিরা দসখাপে বপস এিপ্রস্থ িমফ োে িরব। 
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টু্রপেন্স বলল, এসপবর অেে আিরা িখেই িােপত োরব ো। বুিপত োরমি ো 
আিাপের োরোপশ মি সব ঘটপি। 
 
িোটা বপল টু্রপেন্স মবষণ্ণভাপব িাো ো়িল। মিিুই দযে ভাপলা লাগপি ো। মি িরপব 
বুপি উঠপত োরমিল ো, দেয়ার দেপি অমিিুপণ্ডর মেপি এমগপয় দগল। 
 
টু্রপেন্সপি দবমশ ে়িাে়িা িরপত বারণ িরা হপয়পি। টমি বলল, ওপত িাঠ মেপত হপব। 
বপলই বলল োঁ়িাও োঁ়িাও। আিাপি িরপত োও। দতািাপি ো বলা হপয়পি দবশী 
েলাপফরা িপরা ো। 
 
আিার িােটা এখে েুপরােুমর মঠি হপয় দগপি। টু্রপেন্স বলল, দয দিউ ভাবপব এটা 
আমি দভপেমি। মিংবা দস রিি মিিু বল এিটা িঘেয লাগল। 
 
হযামেবল, এিটা ভাপলা িুিুর টু্রপেন্স বলল, হযাঁ ও আিাপের ইমেত মেপয়মিল। ও 
মেমশ্চত ভাপবই ইমেত মেপয়মিল ওর ঘ্রাণশমি প্রবল। ও মঠি মেেপত দেপরপি। 
 
মিন্তু আমি বলপত োমর ো দয আিার ওরিি দিাপো ঘ্রাণ শমি আপি। আমি মিস 
িুমন্সপি সরল িপে এখাপে এপেমিলাি। এিিাত্র ফলিপের োি উপেখ িরা বযমিপেরই 
আিরা িাপি দেব দভপবমিলাি। দস যাই দহাি মিুঃ মিসমেে মি আর মিিু দতািায় 
বপলপি? আিার সপন্দহ হপি। দয ওর োি মঠি মিুঃ মিসমেে ো। 

http://www.bengaliebook.com/


পসটার্ন অফ ফফট । আগাথা ক্রিক্রি। উপর্যাস 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
সম্ভবত েয়? টমি বলল ও মি মিিু দগাপয়ন্দামগমর িরপত এখাপে এপসপি? এখাপে 
আিরা অপেপিই আমি। 
 
ো, টমি বলল, মঠি দগাপয়ন্দামগমর েয়। আিার িপে হয় মেরােত্তার উপেপশয ওপি 
োঠাপো হপয়পি। দতািাপি দেখাপশাো িরার িেয। 
 
টু্রপেন্স বলল, আিাপি দেখাপশাোর িেয। আর তুমি? এখে দোিটা দিাোয়? 
 
িপে হপি মিস িুমলপন্সর সপে মহসাব দিটাপি। সমতযই মি অদু্ভত বযাোর। মবমিত িপণ্ঠ 
বলল টু্রপেন্স। এিটু দেপি েরক্ষপণ দস যাবার বযাোর েু-এিটা িন্তবয িরল। টমি 
িাোপলা দয তার এই যাবার বযাোপর এই উৎসাহ দেপখ দস খুব খুশী। তখে টু্রপেন্স 
বলল। আমি আি অবমধ িখেও অসুস্থ হয়মে। আমি আহত হপয়মি। এটা মিন্তু সমূ্পণে 
আলাো বযাোর। 
 
ভাপলািো টমি বলল। দস যা দহাি। আমি দযিেটা বুিপত দেপরমিলাি দতািারও বুিপত 
োরা উমেৎ মিল দয হযামেবল েীৎিার িপরই দসমেে আিাপের িামেপয় মেপয়মিল দয, 
শত্ৰু আিাপের িাপিই রপয়পি। দিাঁপের দভতপর দতািার অবশযই দেখা উমেৎ। মিস িুমন্স 
হল দসই বযমি দয েুরুষ দসপি দিাঁপের আ়িাল দেপি দতািাপি গুমল িপর মিল। 
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এিটু েুে দেপি টমি বলল, আিার ধারণাই মঠি। আমি দভপবমিলাি সম্ভবত দবশী মেে 
িমহলামট ঘটোস্থল দেপি সপর োিপত োরপব ো। তাপি মফপর আসার মসোন্ত মেপয় 
দযপত হপব এই িারপণ দয দস দেখপত মগপয়মিল দয গুমলটা িুঁপ়িপি দসটা িতটা িাযেিরী 
হপয়পি। দস দেখপত দেপয়মিল তুমি মবিাোয় শযযাশয়ী হপয়পি মিো? 
 
আর দসইিেয ও মফপর এপলা। টু্রপেন্স বলল, আিাপের বযবস্থাটাও সুন্দর িরা হপয়মিল। 
টমি বলল, অযালবাটে িমহলামটর প্রমতমট েেপক্ষে ও েিপর রাখমিল ভাপলা িপর। 
িমহলামটর, যা যা িরার মিল। অযালবাটে তার সািােযটুিুও িািিিে দস মেপির দোখ 
দেয়মে। 
 
এবং তার সপে টু্রপেন্স বলল, আিার এখাপে এিটা দট্রপত িপর এি িাে ো এপে মেল 
িমহলামট। সপে আর এিটা িাে মেপয় মেপয়মিল। 
 
তুমি মি িুমলন্সপি অেবা দর্াপর্া দযিেটা মিসমেে র্ািমিল ওপি দেপখপিা মি দতািার 
িাপে মিিু মিমশপয় মেপত? 
 
ো, টু্রপেন্স বলল। আমি অবশযই স্বীিার িরব দয আমি দতা দেমখমে। দশাে, দেখলাি 
োপয় মি দযে দবপধ মগপয় ও েপ়ি দগল ঐ দটমবলটার ওের। আিাপের িমফ খামেিটা 
সপিত। বারবার আিার িাি দেপি ক্ষিা প্রােেো িরপত লাগল। অবশযই আিার িাোটা 
তখে মিল দসই ভাো িমফ িােটার ওের। দেখমিলাি ওটাপি দিা়িা দেওয়া যায় 
মিো। ফপল ওর মেপি আমি লক্ষ রামখমে। 
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অযালবাটে দেপখমিল, টমি বলল, দড্রমসং রুপির েরিার ফাঁি মেপয়ও তা দেপখমিল। 
িপয়ি িুহূতে েুে িপর দেপি টু্রপেন্স বলল আর দসই সপে ও হযামেবলপি মেপয় মগপয় 
িল ঘপর ঢুমিপয় মেপয় েরিাটা খুব আলগা িপর মেপয় দরপখমিল। আর তুমি দতা িাপো 
েরিা দখালায় আিাপের হযামেবল খুবই ভাপলা োপর। অবশয অযালবাটে যমে েরিাটায় 
েুপরােুমর মখল লামগপয় মেত তাহপল তা দখালা সম্ভব হত ো। তা দস যা দহাি ধাক্কা মেপয় 
মখল খুপল আিাপের হযামেবল বােলার বাপঘর িতই দেৌপ়ি এপসমিল। 
 
হযাঁ, টমি বলল হযামেবপলর খুব েিৎিার এিটা বণেো মেপয়পি। আর এখে আিার িপে 
হয় ঐ মিুঃ মিসমেে ো মি দযে োি ও ওর তেন্ত দশষ িপরপি। তপব মিস িুমলপন্সর 
দিরী ির্েপের ঘটোর মি সম্পিে োিপত োপর অেবা ঐ মবেজ্জেি দিপসর সপেই বা 
মি রিি সম্পিে োিপত োপর দস সম্বপন্ধ ও মি ভাপব দি িাপে। 
 
আিার িপে হয় ো ওর অমস্তত্ব দিবল অতীপতই মিল আিার িপে হয় ওর এিটা েতুে 
সংিলে হপত োপর বা েুেিেন্ম, তুমি দিিে ভাপব বলপব। 
 
আমি এই িমেে হল িামি হযামেবল োপি এিটা বই েপ়িমি। টু্রপেন্স বলল, ওটা ওের-
তলার আপলিিাণ্ডাপরর বইগুমলর িপধয মিল? 
 
টমি িােপত োইল বইটা মি মবষপয়। িবাপব টু্রপেন্স সংপক্ষপে বইমটর মবষয়বস্তু 
িাোপলা। আরও েু-এিটা িো বলার ের টু্রপেন্স বলল, তুমি মি সমতয ভাপলা দগােে 
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িায়গা দেপিও দবশী মিিু আমবষ্কার িরপব। দিাে দেৌবাচ্চা মেশ্চয়। িাপো মেশ্চয় বযাে 
র্ািাতরা লুপঠর দ্রবয প্রায়ই দেৌবাচ্চায় লুমিপয় রাপখ। এটা খুবই আেশে িায়গা। দিাে 
মিিু লুমিপয় রাখার আেশে িায়গা। দতািার মি িপে হয় তেন্ত হপয় দগপল মিুঃ মিসমেে 
এখাপে মফপর আসপব। আর আিাপি এবং দতািাপি দেপখ ভাপলা িরার িািটা োমলপয় 
যাপব। 
 
আিাপি তার আর দেখাপশাো িরার েরিার দেই। টমি বলল, আিার িপে হয় ও 
আিাপের আসপব মবোয় িাোপত। 
 
ওপহা হা। দিেো ওর আেরণটা েিৎিার। তাই ো? ও মেমশ্চত হপত োইপব মঠি আপি 
মিো? টু্রপেন্স বলল, আমি িাত্র আহত হপয়মি, র্ািারও দেখপি। 
 
দলািটা সমতযই বাগাপের বযাোপর োরুণ আগ্রহী টমি বলল, আমি দসটা বুিপত দেপরমি। 
ও প্রিৃতই ওর এি বনু্ধর িাপি বাগাপের িাি িরত। আর ঘটোিপি দস মিুঃ ফলিে 
োপি েমরমেত। মিিু বির আপগ দলািটা িারা দগপি। ৩৫০ আিার িপে হয় এটা এিটা 
ভাপলা আেরণ ও বলপত োরপব দয ও তার হপয় িাি িপরপি আর দলাপি তা সমতযই 
মবশ্বাস িরপব। 
 
ওপের িোবাতো েলমিল। এিে সিয় হঠাৎ িোবাতোর িািখাপে েরিার দবলটা দবপি 
উঠল। আর তখেই হযামেবল দেৌপ়ি দবমরপয় দগল সের েরিার উপেপশয। ওপি দেপখ 
হযামেবল দখপে দগল। অেুপ্রপবশিারীর ওের িাঁমেপয় ে়িপত ও সবসিয় ততরী। 
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এিটু েপর টমি এিটা খাি মেপয় মফপর এল। আিাপের েুিপের উপেপশয দলখা। টমি 
বলল, খুলপবা মি? টু্রপেন্স বলল, দখাল। টমি খািটা খুপল দফলল। ভাপলা িো, ও বলল, 
ভমবষযপতর িেয এই সম্ভাবোগুমল তুপল ধপরপি। মিিুটা মিুঃ রমবেসপের মেিন্ত্রণ 
দতািাপি এবং আিাপি এই সপ্তাপহর েপরর সপ্তাহ মেমেেষ্ট এিমট তামরপখ ও আশা 
িরপি। মেিন্ত্রণটা িপরপি ওর দেপশর বাম়িপত। িপে হয় সাপসপলর দিাে এি 
িায়গায়। 
 
টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল, তুমি মি িপে ির তখে ও আিাপের মিিু বলপব? িপে হয় 
বলপত োপর, টমি বলল। টু্রপেন্স বলল, আমি মি সপে িপর োপির তামলিামট দেব? 
তপব ওটা এখে আিার িুখস্থ। 
 
িোটা বপল এিটু দেপি তারের ও েপ়ি দগল দসটা। ব্ল্যাি অযাপরা, আপলিিাণ্ডার 
োরমিেসে, অিসপফার্ে এবং দিিমিি োপি দোমসেমলপের মভপক্টামরয়া যুপগর আসে। 
দগ্রে বলপলা দি দি, িযামেলপভর দোট, দিউে, আপবল আর ট্রলভ। 
 
যপেষ্ট টমি বলল, শুপে োগল…হযাঁ এটা োগপলর িতই বপট। তুমি মি িপে ির মিুঃ 
রমবেসপের িাপি আপরা দিউ োিপব। সম্ভবত িপেেল োইিঅযািে োিপব। 
 
দসপক্ষপত্র আিার সপে এিটা মিপসর লপিন্স দেওয়া উমেত। মি তাই ো? টু্রপেন্স বলল। 
দস যা দহাি আমি মিুঃ রমবেসপের সপে দেখা িরপত োই। 
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*** 
 
টু্রপেন্স গা়িী আিার রাস্তার ফাঁপি উঁমি দিপর দিৌতূহপলােীেি স্বপর বলল। ঐ গাম়িটাই 
মি? আসপল ও ওর দিপয় দর্পবাররা এবং তার মতে দিপল দিপয়র িেয দস অপেক্ষা 
িরমিল। োপশর েরিাটা মেপয় দবমরপয় এপস অযালবাটে বলল, ো ওরা এখপো এপস 
দেৌঁিায়মে। ওটা িুমসর িযার্াি। 
 
টু্রপেন্স সব বযবস্থা মঠিঠাি হপয়পি মিো মিজ্ঞাসা িরল অযালবাটেপি, তারের হাঁফ 
িা়িল। 
 
এিটু েপর দর্পবাপরা তার দিপল-দিপয়পের মেপয় ওখাপে দেৌঁপি দগল। ওপের েরস্পপরর 
িপধয িুশল মবমেিয় হল। বযাোরটা দেখপত ভাপলা লাগমিল। 
 
েপর এিসিয় ওরা সবাই িাপে দগল। বাম়ির িাপে োঁম়িপয় তারা োমরমেি দেখমিল। 
তারা আিাপশর মেপি তামিপয় দেখল োখীরা িাোর ওের মেপয় অপেি অপেি েূপর 
উপ়ি েপল যাপি। টু্রপেপন্সর এি োতমে দসগুমল মি োমখ মিজ্ঞাসা িরল। 
 
দসায়াপলা োমখ। েমক্ষপণ উপ়ি যাপি। টু্রপেন্স বলল। ওরা মি আর মফরপব ো োতমেমট 
মিজ্ঞাসা িরল। 
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হা, ওরা েপরর গ্রীপে আবার মফপর আসপব, িোটা বপল এিটু দেপি োতমের মেপি 
মফপর বলল। এি সিয় এই বাম়িটার োি মিল দসায়াপলার বাসা। মিন্তু তুমি এখাপে 
আর বাস িরপব ো; মি তাই দতা? দিপয় দর্পবাপরা মিজ্ঞাসা িরল। বাবা আিাপি মেমঠ 
মলপখ িামেপয়মিল দয দতািরা োমি অেয এিটা বাম়ির সন্ধাে িরপিা? 
 
িপয়িটা িারণ বলমি, টমি বলল, তারের টু্রপেপন্সর তামলিাটা ওপি দেখাপলা। দেঁমেপয় 
ে়িপত লাগল। 
 
তুমি েুে ির টমি–ওটা আিার তামলিা, ওটার বযাোপর দতািার মিিু িরার দেই। 
টু্রপেন্স বলল। মিন্তু এটার অেে মি? টু্রপেপন্সর এি োতমে মিজ্ঞাসা িরল। িপে হপি 
দযে দিাে দগাপয়ন্দা গপল্পর সূপত্রর তামলিা। তুমি দতা এ মেপয় এিটা গল্প মলখপত োপরা 
ঠািুিা। 
 
অপেি োি অপেি িমটলতা দিপয় দর্পবারা বলল, অতব়ি গপল্পর বই দি ে়িপব। তুমি 
শুেপল অবাি হপব। টমি বলল। দলাপি ে়িপব এবং উেপভাগ িরপব। টমি আর টু্রপেন্স 
েরস্পপরর মেপি তািাপলা। 
 
*** 
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মি েিৎিার এিটা খােয তামলিা। টু্রপেন্স বলল। ঘপর সিপবত িােুষগুমলর মেপি 
এিবার তামিপয় মেল। খাওয়াোওয়া দসপর ওরা এিটু আপগ গ্রন্থাগাপর িমফপটমবল মঘপর 
বপসপি। 
 
হযামেবল টু্রপেপন্সর োপয়র িাপি বপসমিল। িাপি িাপি িুিুরটা লযািটা ো়িমিল। এটা 
আেপরর লক্ষণ। 
 
এিসিয় মিুঃ রমবেসে বলল, তুমি এবং দতািার স্বািী এিটা উপেখপযাগয িাি 
িপরপি। দতািাপের িাপি আমি ঋণী। িপেেল োইিঅযািে আিাপি বলল দয 
বযাোরটায় দতািরা উৎসাহী। টু্রপেন্স সাংপিমতি স্বপর বলল, ঘটোিপি হপয় দগপি। 
আমি খুবই দিৌতূহলী। আমি খুঁপি দবর িরপত দেপয়মিলাি। মবপশষ িতিগুমল বযাোর। 
 
হযাঁ, তা আমি অেুিাে িরপত োমর। আর এখে মেশ্চয় তুমি এসবপর দশষ েমরণমতটা 
আসপতও তুমি সিােভাপব আগ্রহী। 
 
টু্রপেন্স আপরা সংপিামেত হল। বলল ওপহা..অবশযই আমি বলমি এসবই সমূ্পণে দগােে 
বযাোর িাপে সবই েুেোে আর তাই আমি দিাে প্রে িরপত োই ো। দিে ো আমি 
বযাোরটা আিাপের তুমি বলপত োপরা ো। আমি দসটা ভাপলা ভাপবই বুিপত োরমি। 
বরং উপল্ট আমি হলাি দসই বযমি দয দতািাপি এিটা প্রে িরপব। তেয মেপয় তুমি যমে 
আিার প্রপের উত্তর োও আমি োরুণ ভাপব খুশী হব। 
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টু্রপেন্স মবমিত ব়ি ব়ি দোপখ মিুঃ রমবেসপের মেপি তািাল। তার িণ্ঠস্বপর তারই 
এভাব ে়িল আমি িল্পো িরপত োরমি ো দয…। িোটাও দশষ িরপত োরল ো। 
 
দতািার এিটা তামলিা রপয়পি। দসরিিটাই দতািার স্বািী আিাপি বলপি। তপব বপলমে 
তামলিামট মি? মঠিই িপরপি। তামলিামট দতািার দগােে সম্পমত্ত। ওটার বযাোপর আমি 
দিৌতূহলী। 
 
টু্রপেপন্সর দোখ েুমট আবার েিেি িপর উঠল হঠাৎ ওর িপে হল মিুঃ রমবেসেপি ও 
ব়ি দবশী এখে েিন্দ িরপি। 
 
িপয়িিুহূতে ও েীরব রইল। এিটু োিল। ভাবল। ও বযাগটায় হাত ঢুমিপয় হাত়িাপলা। 
 
অপ্রতযামশত ভাপব মিুঃ রমবেসে বলল, োগল, োগল সিস্ত েৃমেবীটাই োগল, আিার 
মপ্রয় োটপি এিটা বুপ়িা গাপির েীপে বপস হযাঁন্স িযাে এই িোই বপলমিল। 
 
টু্রপেপন্সর দেপি মিুঃ রমবেসে তামলিামট মেল। তুমি এটা দেঁমেপয় ে়ি টু্রপেন্স বলল। 
আমি সমতয মিিু িপে িরব ো। 
 
মিুঃ রমবেসে তামলিামট এিবার দোখ বুমলপয় মেল। তারের দসটা মিসমেপের হাপত 
মেল। অযাোস আিার দেপিও দতািার িণ্ঠস্বর দবশী েমরষ্কার। 
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মিুঃ মিসমেে তামলিামট ওর হাত দেপি মেপয় েমরষ্কার উচ্চারপণ ে়িপত লাগল। 
 
 ব্ল্যাি অযাপরা। 
 
আপলিিাণ্ডার োরমিেসে, 
 
দিমর ির্েে স্বাভামবি ভাপব িপরমে। 
 
অক্সপফার্ে দিিিীি 
 
 মগ্রে দহে বলপলা 
 
দি দি 
 
দিমেলপর্র দগট 
 
দিইে এবং হাপবল 
 
টু্রলভ। 
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ে়িা দশষ হপল মিুঃ মিসমেে মিুঃ রমবেসপের মেপি তািাপলা। দস তখে টু্রপেপন্সর মেপি 
তামিপয়মিপলে। 
 
মপ্রয় টু্রপেন্স মিুঃ রমবেসে বলল। দতািাপি আমি অমভবােে িাোই। দতািাপের মেঘোত 
এিটা অসাধারণ িে রপয়পি। দতািার বই তামলিামট েতুে আমবষ্কাপরর বযাোপর খুবই 
তাৎেযেেূণে। 
 
খুব ভাপলা অেুসন্ধাপের িাি িপরপি টমি। োশ দেপি োইিঅযািে বলল। ওর দেওয়া 
আেিসুিারী আিাপের তেপন্ত োরুণ ভাপব সাহাযয িপরপি। 
 
দতািরা উেহৃত েুমট রমবেসে বলল। িোটা বপল দস আবার দেপন্সর মেপি তািাল িৃেু 
হাসল। আমি এখে অেুিাে িরমি দয দতািরা দিৌতূহল ো দেখাপলও বযাোরগুমল 
সিলপি িাোপত দেপয়পি। 
 
ওপহা। মবমিত িণ্ঠস্বপর টু্রপেন্স বলল সমতযই তুমি আমি মিিু বলপত েপলমি? মি 
েিৎিার। 
 
তুমি দয ভাপব দেপখপিা দসই ভাপবই শুরু িরপত হয়। োমরমিেসে েমরবার মেপয় মিুঃ 
রমবেসে বলল। অেোৎ বলপত হয় েূর অতীপতর িো। আিার মেপির প্রমেতািহ 
এিিে োমরমিেসে মিল তার িাপি দেপিই আমি মিিু দিপে মিলাি। 
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িোগুমল বপল মিুঃ রমবেসে এিটু োিপলে েরক্ষপণ আবার বলপত শুরু িরপলে। দিমর 
ির্েে োপি দিপয়মট আিাপের দগাপয়ন্দা মবভাপগ মিল। এবং িাি িরত। দেৌবামহেীর 
সপে ওর দযাগাপযাগ মিল। ওর িা মিপলে এিিে অস্ত্রীয়। আর দসই িারপণই ও িািোে 
ভাষায় অেগেল িো বপল দযপত োরত। 
 
রািনেমতি মেন্তার সাম্প্রমতি দিাঁি হল মবপশষ এিটা মেমেেষ্ট সিপয়র িেয দিাে 
দগােে বযাোর দেপে রাখার। তপব তা মেরমেপের িত সংরমক্ষত রাখা উমেত েয়। 
েমেেত্র সক্ষি মিিু বযাোর আপি যা দেপশর মবপশষ এিটা যুপগর ইমতহাস মহসাপব 
প্রিামশত হওয়া উমেত। িপয়ি বিপরর িপধয েমেেপত্রর সাপক্ষযর সাহাপযয মতে দেপি 
োরখণ্ড বই প্রিাশ হপত েপলপি। 
 
দসায়াপলা বাসায় মি হত (বতেিাে বাম়িটার োি দসই সিয় ওটাই মিল) মবষয়মটর তাপত 
যুি হপব। 
 
ফাঁস হপয় যাওয়ার বযাোরটা মিল। যুপের সিয় মিিু ো মিিু ফাস হপয় দযপতা। তখে 
এিে মিিু রািেীমতমবে মিপলা যাপের আত্মিযোো মিল। তারা খুবই উচ্চ মেন্তা দোষণ 
িরত। িপয়িিে প্রেি সামরর সাংবামেি দসইসব িােুষপি প্রভামবত িরত। তাপের 
আিাপটর িত বযবহার িরা। প্রেি মবশ্বযুপের সিয় এিে মিিু িােুষ মিল যারা মেপির 
দেপশর মবরুপে িাি িরত। যুে দশষ হপয় দগপল মিিু বুপি মিিু ো বুপি শুপেই 
িিুমেি োমটের সমিয় সেসয হপয়মিল। এবং এিে মি তার দেপিও মবেেিেি 
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ফযামসবাে মহটলাপরর সপে যুি হপয় েূণে উেযপি সমিয় হপয় উপঠমিল শামন্তর দপ্রমিপির 
িাি িপর। 
 
িোগুমল এিটাো বপল মগপয় মিুঃ রমবেসে এিটু োিপলে। এিটু দিপশ মেপয় আবার 
শুরু িরপলে। সমূ্পণে আস্থাই প্রতারণা িরা। বামণমিযি েৃমেবীপত দগাপয়ন্দা মেপি 
রািনেমতি িীবপে অহরহ এটাই ঘপট। এিিে সৎ ভাপলাভাপব িূমতের িােুষ সবেোই 
সপন্দপহর উপধে োপি। দসই িােুষমটই মিন্তু দেপশর প্রমত মবশ্বাসঘাতিতার িাপি সামিল 
দহাে। তাপি দিউই সপন্দহ িরপত োপর ো। 
 
মিতীয় মবশ্বযুপের মঠি আপগ দতািার গ্রাি এরিিই এিটা েপলর প্রধাে িাযোলয় হপয় 
উপঠমিল। মিুঃ দবপরসপফার্ে খুব েিৎিার গ্রাি দসটা। অপেি েিৎিার বযমি ওখাপে 
বাস িরত দসই সিস্ত বযমি প্রপতযপিই দেশপপ্রমিি। তারা দিাে ো দিােভাপব যুপে 
িাি িপরপি। দেৌবামহেীর এিিে েিৎিার দেখপত িিাণ্ডার মিপলা। ভাপলা েমরবাপরর 
মতমে সেসয মিপলে। তার বাবা ওপি োরুণ ভাপলাবাসপতে। অপেপি িােত ো দয 
রাসায়মেি যুপে তার দট্রমেং রপয়পি যাপি বপল মবষয় গযাসযুে। 
 
আর েপর মিতীয় মবশ্বযুপের আপগ মিুঃ দিে বন্দপরর িাপি এিটা োিত। 
 
এসব হয়পতা তুমি িােপত োও ো মিপসস দবপরসপফার্ে। তপব দতািাপি আপগ ঘটোর 
দপ্রক্ষােটটা িাোপত হপব। দিমর ির্েেপি ওখাপে োঠাপো হপয়মিল মিিু খুঁপি দবর 
িরার িেয। 
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আিার সিপয়র আপগ তার িন্ম। আমি যখে আিাপের িেয ওর িাপির গল্প শুেলাি 
আমি ওর প্রমত িুগ্ধ হপয় মগপয়মিলাি। দিমর মিল ওর খৃিাে োি যমেও সবেোই িমল 
োপি েমরমেত মিল। ও খুব ভাপলাই িাি িরত। তপব ওর অত অল্পবপয়পস িারা 
যাওয়াটা এিটা িিোমন্তি ঘটো। দেিপের দেওয়াপল এিটা বাচ্চা দিপলর িমব টাোপো 
মিল। ওটা দেমখপয় মিুঃ রমবেসে বলপল, হা, তুমি মঠিই মেেপত দেপরপি। ঐ হল 
আপলিিাণ্ডার োরমিেসে। যখে িারা যায় তখে ওর বয়স িাত্র এগাররা। িমল ওরই 
োসোমর গভপেেসে মহসাপব ঐ েমরবাপর যায়। এটা মিল িমলর েপক্ষ েযেপবক্ষণ িরার 
দক্ষপত্র সবপেপি সুমবধািেি অবস্থাে, তপব এিটা িো বপল দেওয়া ভাপলা দয এসব 
বযাোপর োরমিেসে েমরবার এপিবাপর িম়িত মিল ো। মিন্তু এ বাম়িপত অেযােয মিিু 
অমতমে এবং বনু্ধ ঐ মেে উেমস্থত মিল। দতািার স্বাক্ষর িাপি আেিসুিামরমট মিন্তু ঐ 
মেেমটরই। ঐ মেে যারা ঐ বাম়িপত রাত িামটপয়মিল তাপের প্রপতযপিরই োি ওপত 
রপয়পি দসই োিগুমলর িপধয এিমট তাৎেযেেূণে ভাপব িম়িত স্থােীয় র্ািাপরর দিপয় 
এপসমিল তার বাবার সপে দেখা িরপত। দতািাপি বলা এই িারপণই তাৎেযেেূণে ভাপব 
িম়িত বযমিমটই মিল ওই র্ািার তা র্ািাপরর দসই দিপয়মট েুিে বনু্ধপি সপে িপর 
এপেমিপলে োরমিেসে েমরবারপি বপল দসমেে ওরা দসখাপে দেপি মগপয়মিল। ঐ 
বনু্ধগুমলর সবই মঠি মিল। মিন্তু দিপয়মটর বাবা েপর বুিপত দেপরমিল দয অঞ্চপল দসসব 
ঘটপি তাপত ভীষণভাপব িম়িত ওরা সবাই। দিপয়মট মেপি োরমিেসে েমরবারপি 
িপয়ি সপ্তাহ আপগ বাগাপের িাপি সাহাযয িপরমিল। এবং োলং শাি এবং ফক্সপলাভ 
িািািামি োষ িরার িেয দসই োয়ী মিল। 
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এই েুঘেটোর মেপে দিপয়মটই মবষাি গািমট সপিত োলং শাি তুপল মেপয় এপস রান্না 
ঘপর দরপখমিল। 
 
ইমতহাস তার েুেরাবৃমত্ত ঘটায়। মিপসস দবপরসপফার্ে। দিাঁপের অন্তরাল দেপি দতািায় 
গুমল িরা হল। েপর দসই আততায়ী মিস িুমলপন্সর েমরেপয় দতািার িাপি বপস দতািার 
িমফর িাপে মবষ মিমশপয় মেল। আিার িপে হয় দিপয়মট দসই অেরাধী র্ািাপরর 
োতমে দগাপির দিউ হপব। আর মিতীয় মবশ্বযুপেরর আপগ দস দিােোেপিপের মশষয 
বপল িপে হয়। দতািার িুিুরমট মিন্তু শত্ৰুপি শোি িরপত দেপরমিল। আর সম্ভাবয ঐ 
দিপয়মটই আইিযািপি িাোয় িুগুর দিপর খুে িপরপি। 
 
টু্রপেন্স মিজ্ঞাসা িরল, দয র্ািারমট মি িােপত দেপরপি দিমর ির্েে মি িপরপি? 
 
িবাপব মিুঃ রমবেসে িাোপলা দয, ো র্ািার তা িােত ো মিন্তু দিউ এিিে িােত। 
দেৌবামহেীর িিাণ্ডারমট েমরিল্পো অেুযায়ী দিমরর সপে িাি িরত। গুরুত্বেূণে খবর 
সরবরাহ িরার িেয সপ্তাপহ এিমেে িুমটর োি িপর লণ্ডপে দযত। 
 
িোগুমল বপল মিুঃ রমবেসে োিপলে। মিুঃ োইিঅযািপের মেপি তািাপলে। মিুঃ 
োইিিে এিটু দিপশ তারের শুরু িরপলে। 
 
মিন্তু ইমতহাস তার েুেরাবৃমত্ত ঘটায় মিপসস দবপরসপফার্ে। প্রপতযপিই তা আপগই দহাি 
বা েপরই দহাি িােপত োপর। হলপিাপয় সম্প্রমত এিটা মেউমক্লয়াস সংস্কার িরা হপি 
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আর সম্ভবত দসই িারপণই মিস িুমলন্সপি মফপর আসপত হল। আবার মেমেেষ্ট লুিাপোর 
িায়গামট বযবহৃত হপত লাগল। দগােে সভা হপত লাগল। আবার এিবার অেে 
তাৎেযেিয় হপয় উঠল-তা দিাো দেপি আপস দিাোয় যায়। এখাপে মিুঃ রমবেসেপি 
র্ািা হল। এবং আিাপের েুরাপো বনু্ধ দবপরসপফার্ে আিাপের সব গুরুত্বেূণে খবর মেল। 
আিরা যা সপন্দহ িপরমিলাি। তার সপে মিমলপয় মেলাি। বুিলাি ভমবষযৎ মেয়ন্ত্রণ 
িরপত আবার দেপশর মিিু রািেীমতমব? সমিয় হপয় উপঠপি। 
 
তুমি মি বলপত োও বযাোরটা এখপো ঘপট েপলপি? টু্রপেপন্সর দোখেুমট মবিপয় ব়ি ব়ি 
হপয় দগল। 
 
ভাল িো দতািাপের িাোপো েরিার দয এ বযাোপর দতািাপের অবস্থাে রপয়পি। হা ঐ 
িাপঠর দঘা়িামটই অেোৎ দলখার মেমেেষ্ট িায়গা মিল। 
 
েিোর মিমেষ এই দঘা়িাটা িপেেল োইিঅযািে বলল। এিে মি টুলভও সাহাযয 
িপরপি। আিার িপে হয় টু্রপেন্স বলল। মিন্তু আমি বলপত োই যমে এসব এখে েপল। 
তুমি মেমশ্চত োপিা ইংলযাপণ্ডর ঐ অঞ্চলমটর সংপশামধত ঘুঘুর বাসা দভপে দেওয়া 
হপয়পি। 
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