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দ্য অ্যোডরেঞ্চো  অ্ফ দ্য ওরয়িোনন িো  
 
প োয়োররোর বসোর ঘররর জোনোলোয় দোাঁড়িরয় অলসভোরব নীরে রোস্তোর ড়দরে তোড়েরয়ড়িলোম। 
 
আরর এরতো অদু্ভত বযো োর, ড়নরজর মরনই হঠোৎ বরল উঠলোম। 
 
ড়ে হল ড়ে? প োয়োররো পেয়োরর আরোম েরর বরসড়িল, আমোর মন্তবয শুরন পস প্রম েরল। 
 
যো পদরেড়ি বরল যোড়ি, আড়ম বললোম, মন ড়দরয় শুরন যোও। এে অল্পবয়সী যুবতী 
ধীর োরয় পহাঁরে আসরিন,  ররন দোমী ফোররর প োষোে, মোথোয় ফযোশনদুরন্ত েুড় । হোাঁেরত 
হোাঁেরত উড়ন দু োরশর বোড়িগুরলোর ড়দরে বোর বোর মুে তুরল তোেোরিন। এড়দরে ড়তনজন 
 ুরুষ ও ড়তনজন মোঝবয়সী মড়হলো পয প িন পথরে িোয়োর মত অনুসরণ েররি, মরন 
হয় তো ওাঁর জোনো পনই। এেেো পিোাঁিো আবোর এরস জুরেরি এরদর সরে। আেুল তুরল 
বোরবোর যুবতীরে পদড়েরয় পস পযন ওরে ড়ে বলরি। এ পেমন নোেে তো বুঝরত 
 োরড়িনো। যুবতীড়ে ড়ে পেোনও অ রোধ েরর  োড়লরয়রি আর যোরো ওাঁর ড় িু ড়নরয়রি 
তোরো ড়ে প োরয়ন্দো, হোরতনোরত ধরোর সুরযো  েুাঁজরি? অথবো ওরো এেদল বদমোশ, ঐ 
ড়নরীহ যুবতীর ও র ঝোাঁড় রয়  িোর তোল েুাঁজরি? এ ড়বষরয় আমোরদর ড়বেযোত প োরয়ন্দো 
মশোরয়র ড়ে অড়ভমত? 
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ড়বেযোত প োরয়ন্দো মশোই বযো োর ড়ে তো ড়নরজরে পদেোর জনয সব েোইরত সহজ  থড়ে 
পনরবন, ড়তড়ন পেয়োর পিরি উরঠ  িরবন, বরল প োয়োররো সড়তযই পেয়োর পিরি আমোর 
 োরশ এরস দোাঁিোল। 
 
নোাঃ েযোরেন পহড়টিংস, পতোমোয় ড়নরয় আব  োবলোম নো। প োয়োররো ড়নরের ড়দরে তোড়েরয় 
আ ন মরন মুেড়ে হোসল, ইড়ন ত ড়ফষ্টোর ড়মস পমবী মোরভেল। আরো ওর ড় িু ড়নরয়রি 
তোরো বদমোশ বো প োরয়ন্দো এ দুরেোর এেেোও নয়, আসরল এরো ওাঁর স্তবে যোরে 
পতোমোরদর ভোষোয় বরল ফযোন। আর এও পজরন পররেো পহড়ষ্টিংস, এরো পয ওাঁর ড় িু ড়নরয়রি 
তো ড়েন্তু ড়মস মোরভেরলর অজোনো পনই। 
 
বো, ড়ে সহজ বযোেযো, পহরস বললোম, ড়েন্তু এ জনয আড়ম ড়েন্তু এেড়ে মোেেসও পতোমোয় 
পদবনো প োয়োররো, আসরল যুবতীর মুে পতোমোর েুব পেনো তোই সমসযোর সমোধোন েররত 
পনরমরি। 
 
তোই নোড়ে?  োরয়োরয়ো  ম্ভীর হরয় প ল। ড়মস মোরভেরলর েেো িড়ব তুড়ম এ আবৎ পদরেরি 
বরলো ত? 
 
তো েম েরর ডজন েোরনে ত বরেই, এেেু পভরব জবোব ড়দলোম। 
 
এে ডজন িড়ব পদেোর  ররও তুড়ম ওাঁরে ড়েনরত  োরড়ন, প োয়োররো বলল আর আড়ম এ 
 যেন্ত ড়মস মোরভেরলর িড়ব এেেোর পবশী পদড়েড়ন। তবু এেবোর পদরেই ওরে আড়ম ড়ঠে 
ড়েনরত প ররড়ি, ড়েন্তু তুড়ম  োররল নো। 
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আসরল ওাঁরে অনযরেম পদেোড়িল, আড়ম বললোম তোই ড়ঠে ড়েনরত  োড়রড়ন। মুরে 
বলরলও ড়নরজর যুড়ি আমোর ড়নরজর েোরন পসই মুহুরতে েুবই দুবেল পঠেল। 
 
বোাঃ, েমৎেোর সোফোই  োইরল বনু্ধ। প োয়োররো  লো সোমোনয েিোরলো, তুড়ম ড়ে আশো 
েররড়িরল পয এই লওন শহরর ইড়ন হয় েোড়ল  োরয় নয়ত মোথোয় েোউবয় েুড়  েোড় রয় 
পেয়োড়র েরো েুরলর বোহোর পদড়েরয় ঘুরর পবিোরবন? পতোমোয় ড়নরয় আর  োরলোম নো, পসই 
নোড়েরয়র পেসেো ড়নশ্চয়ই ভুরল যোওড়ন, পসই পয ভযোরলড়র পসইে পেয়োর? 
 
আড়ম মুরে পেোনও জবোব ড়দলোম নো শুধু হোরব ভোরব প োয়োররোরে বুড়ঝরয় ড়দলোম পয তোর 
এরহন আেররন ড়েিুেো কু্ষব্ধ হরয়ড়ি। 
 
নো নো, মুে েোরলো েরোর মরতো ড়েিু হয়ড়ন, প োয়োররো হঠোৎ শোন্ত হরয় বরল উঠল, সবোই 
ত আর এরেুল প োয়োররো নয়, হরতও  োরর নো এেো আমোর েুব ভোলই জোনো আরি। 
 
আড়ম যোরে ড়েড়ন পস পযই পহোে তুড়ম পয তোরে আরও হোরি হোরি পেরনো পস েথো 
মোনড়ি! পভতরর পভতরর তেন আড়ম এেই সরে ড়বরি আর মজো  োড়ি, তবু েথোেো নো 
বরল  োরলোম নো। 
 
ড়ে েরো যোয় বরলো প োয়োররো বলল। পসরো পলোরেরো তোরদর গুণ আর পযো যতোর েথো 
জোরন, বোড়ে যোরো তোরোও এেথো মোনরত বোধয পযমন ধররো ড়মস মোরভেল আমোর েোরিই 
আসরিন। 
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ড়ে েরর পের প রল? 
 
েুব পসোজো বযো োর, প োয়োররো বলল, এই রোস্তোেো পমোরেই বরনড়দ এলোেো বো বিরলোে 
 োিো নয়। পেোনও  য়সোওলো নোমী ডোিোর বো পডড়িট এেোরন থোরেন নো ড়েন্তু মোথোয় 
প্রেুর বুড়ি রোরেন এমন এেজন পবসরেোরী প োরয়ন্স এেোরন থোরেন যোর নোম এরেুল 
প োয়োররো। 
 
তোর েথো পশষ হবোর সরে সরে এেতলোর দরজোর েড়লিং পবল পবরজ উঠল। প োয়োররো 
বরল উঠল, পেমন, পদেরল? ইড়ন ড়মস মোরভেল নো হরয়ই যোন নো। 
 
প োয়োররোর ধোরনো ড়ঠে, আর ড়েিুক্ষরনর মরধয লযোণ্ডরলডী পয যুবতীরে  থ, ড় রয় 
আমোরদর েোরি ড়নরয় এরলন ড়তড়ন পসই ড়মস মোরভেল, েরয়ে ড়মড়নে আর  যোর সম্পরেে 
আমরো আরলোেনো েরড়িলোম। 
 
আরমড়রেোন েলড়িত্রোড়ভরনত্রী ড়মস মোরভেল যরথষ্ট সুনোম অজেন েরররিন। তোর স্বোমী 
পে রী ড়ব রলফ ড়নরজও এেজন অড়ভরনতো, হোরল তোরো দুজরন ইিংলযোরে এরসরিন। মোত্র 
এেবির আর  আরমড়রেোয় ওাঁরদর ড়বরয় হরয়রি, ড়বরয়র  র এই প্রথম ওাঁরো এেসরে 
এরদরশ এরলন। এেোনেোর মোনুষ তোরদর ড়ব ুল সিংবধেনো জোড়নরয়রি, পমরী মোরভেরলর 
রূ , পযৌবন তোর হোলফযোশোরনর প োষোে, ফোররর পেোে, জরিোয়ো  হনো এসব ড়নরয় 
েবররর েো জওয়োলোরো  ো রলর মত মোতোমোড়ত েরররি। পসই সব জরিোয়ো  য়নোর 
মরধয এেড়ে বি হীররর েথোও েো রজ উরেে েরো হরয়রি যোর নোম দয ওরয়টোণে টোর 
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আর এেড়দে পথরে নোমেরণ েত সোথেে হরয়রি বলোই বোহুলয। সড়তয ড়মরথয জোড়নরন, 
তরব অরনরের মুরেই শুরনড়ি ঐ প েোই হীরর েোনো  ঞ্চোশ হোজোর  োউরের বীমো েরো 
আরি। 
 
ড়ফ মোরভেরে অভযথেনো জোনোরত প োয়োররো আর আড়ম দুজরনই উরঠ দোাঁড়িরয়ড়ি আর তেনই 
এসব তথয আমোর মরন  িল। 
 
বোিো পমরয়র মত পদেরত পিোেেোরেো ড়মস পমরী মোরভেরলর বি বি নীল ড়ে পেোরে অ োর 
সরলতো ড়মরশ আরি প োয়োররো ড়নরজই এেেো পেয়োর এড় রয় ড়দল তোর সোমরন। 
 
আ ড়ন সব শুরন আমোয়  ো ল বো যো েুড়শ ভোবরত  োররন মাঁড়সরয় প োয়োররো। ড়মস 
মোরভেল পেয়োরর বরসই পেোন ভূড়মেো নো েররই শুরু েররলন, তবু বুে ভরো ড়বস ড়নরয়ই 
আড়ম িুরে এরসড়ি। এই পতো  তেোল রোরত লডে ক্রনশ আমোয় েড়বরন ওাঁর ভোইর োর 
মৃতুযর রহসয ড়ে অসোধোরণভোরব আ ড়ন সমোধোন েরররিন, তেনই মরন হল এেবোর 
আ নোর শরণ ড়নই, উ রদশ শুড়ন। আমোর স্বোমী পে রীর মরত প োেো বযো োরেো ড়নিে 
প্রতোরণো, ড়েন্তু আমোর মন পস েথো পেন জোড়ননো মোনরত েোইরি নো। ড়বশ্বোস েরুন, এই 
ভোরব ড়দনরোত দুড়শ্চন্তো েররল শী ড় রই আমোর মৃতুয হরব! এইেুেু বরলই পথরম প রলন 
ড়মস মোরভেল, হোাঁ েরর বোর বোর দম ড়নরত লো রলন। 
 
অত ঘোবরি প রল ত েলরব নো মোদোম, প োয়োররো আশ্বোস পদবোর সুরর বলল, বুঝরতই 
 োররিন, সব ড়েিু েুরল নো বলরল রহসয আমোর েোরি অজোনোই পথরে যোরব। 
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এই ড়েড়ঠগুরলো আড়ম প রয়ড়ি, ড়মস মোরভেল তোর হোতবযো  েুরল ড়তনরে েোম পবর েরর 
তুরল ড়দরলন প োয়োররোর হোরত। 
 
েুব শি েো জ, থোমগুরলো নোিোেোিো েররত েররত প োয়োররো মন্তবয েরল, নোম ড়ঠেোনো 
েুব সোবধোরন িো োরনো হরয়রি। পদেো যোে পভতরর ড়ে আরি। বরল প্রথম েোম েুরল 
এেেুেররো েো জ পেরন পবর েরল পস। প োয়োররোর ঘোরির ও র ড়দরয় পদেলোম েো রজ 
ড়ে পযন পলেো হরয়রি। সহজ পসই বোেযড়ে তজেমো েররল যো  িোয় তো এরেম : 
 
বি হররড়ে পদবতোর বো পেোরে বসোরনো ড়িরলো, অড়বলরে তো যথোস্থোরন ড়ফড়ররয় পদবোর 
ড়নরদেশ পদয়ো হল। 
 
ড়িতীয় ড়েড়ঠর ভোষো প্রোয় এেই তোরত অনয পেোনও ববড়শষ্টয পনই। তৃতীয় ড়েড়ঠরত পলেো : 
 
পতোমোয় হুাঁড়শয়োর েরর পদয়ো হরয়ড়িল ড়েন্তু তুড়ম তোরত েোন দোওড়ন। এবোর হরয়ড়ে 
পতোমোর েোি পথরে পেরি পনয়ো হরব। আ োমী  ূড়ণেমোয় পদবতোর বো আর ডোন পেোরে 
সোরনো হীরর দুড়ে তোর েোরি আবোর ড়ফরর আসরব এই ভড়বষযিোনী েরো হরয়রি। 
 
প্রথম ড়েড়ঠেো প রয় ধররই ড়নরয়ড়িলোম পেউ ড়নশ্চয়ই আমোর সরে মজো েররি ড়মস 
মোরভেল ড়নরজ পথরেই বলরলন, ড়িতীয়, তৃতীয় ড়েড়ঠেো  োবোর  রর ভোবনোয়  িলোম। 
 তেোল তৃতীয় ড়েড়ঠেো প রয় মরন হল আড়ম ড়নরজ প োিোয় বযো োরেোরে যত হোলেো 
পভরবড়ি আসরল তো নয় বরিং তো েুবই গুরুত্ব ূণে। 
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ড়েড়ঠগুরলো ে মোরফৎ আরসড়ন পদেড়ি, প োয়োররো বলল। 
 
নো, ড়মস মোরভেল বলরলন। 
 
এে েীরন যুবে ওগুরলো ড়দরয় প রি আর পসই েোররণই আড়ম ভয়  োড়ি। 
 
পেন? 
 
েোরণ ড়তন বির আর  পে রী সোন ফ্রোনড়সসরেোরত এে েীরন যুবরের েোি পথরেই ঐ 
হরয়ড়ে ড়েরনড়িল। 
 
মোদোম, প োয়োররো  ম্ভীর  লোয় বরল উঠল, ড়েড়ঠরত যো উরেে েরো হরয়রি আ ড়ন পদেড়ি 
পসই– 
 
দয ওরয়টোণে টোর,  োরয়োরোরে বোধো ড়দরলন ড়মস মোরভেল, আমোর স্পষ্ট মরন আরি 
হীররেো পেনোর  রর পে রী বরলড়িল ওর সরে এে  ুররোরনো েোড়হনী জড়িরয় আরি, 
ড়েন্তু ঐ েীরন যুবেড়ে ঐ হীরর ড়বক্রী েররড়িল পস ড়েিু বরলড়ন। পে রী এও বরলড়িল 
পলোেেো পয পেোন েোররণই পহোে ভয়োনে ঘোবরি ড় রয়ড়িল এবিং মরন হরয়ড়িল পেোনও 
মরত ড়জড়নসেো  ড়িরয় ড়দরত  োররল পস পযন হোাঁ  পিরি বোাঁরে। আর হয়ত এই েোররণ 
হীররড়ের যো আসল দোম পলোেড়ে তোর দশভো  শুধু দোম ড়হরসরব দোবী েররড়িল। পে রী 
ড়বরয়রত ঐ হীররেো আমোয় উ হোর ড়দরয়ড়িল। 
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আ নোর মুে পথরে সব শুরন আর ড়েড়ঠগুরলো  রি যো বুঝলোম তো এে অড়বশ্বোসয 
 ল্পেথো। প োয়োররো বলল, তো হরলও-পে জোরন? েযোরেন পহড়ষ্টিংস পিোে  োাঁড়জেো এেবোর 
হোত বোড়িরয় দোও। 
 
প োয়োররোর ড়নরদেশ মত পহোে  ড়িেোেো পবর েরর হোরত তুরল ড়দলোম। 
 
এই ত প রয়ড়ি, েরয়েেো  োতো উরে প োয়োররো আ ন মরনই বরল উঠল, এই 
শুক্রবোররই  ূড়ণেমো, তোর মোরন হোরত আর ড়তন ড়দন সময় আরি। শুনুন মোদোম, আ ড়ন 
এেোরন এরস আমোয় উ রদশ পেরয়ড়িরলন? এবোর পসই উ রদশ আড়ম ড়দড়ি, মন ড়দরয় 
শুনুন। পয অলীে ইড়তহোস আ নোর হীররর সরে জড়িরয় আরি তো হয়ত সড়তয, হয়ত 
নয়! আড়ম তোই বলড়ি, এই শুক্রবোর  যেন্ত আ ড়ন হীররেো আমোর পহ োজরত রোেুন। ঐ 
ড়দনেো পেরে প রল আমরো আমোরদর  িন্দমত পযরেোন  থ ধরর এর োরত  োরব। 
 
প োয়োররোর প্রস্তোব েোরন পযরতই ড়মস মোরভেরলর সুন্দর ফসেো মুরের ও র পনরম এল 
েোরলো পমরঘর িোয়ো, মুরে বলরলন, মরন হরি পসেো আমোর  রক্ষ সম্ভব হরব নো। 
 
তোর মোরন ওেো এেন এই মুহুরতে আ নোর েোরিই আরি? প োয়োররো ড়মস মোরভেলরে 
েুাঁড়েরয় পদেরত পদেরত বরল উঠল। 
 
পেোনও উত্তর নো ড়দরয় ড়মস মোরভেল তোর  লো পথরে েুরল আনরলন এেড়ে  োতলো পেন, 
পসেো মুরঠোয় ধরর ড়তড়ন এড় রয় এরলন। প োয়োররোর পেোরের সোমরন এরন হোত েুলরলন। 
সরে সরে আমোর দুরেোে ধোড়ধরয় প ল, পদেলোম তোর ভোন হোরতর  োতোয় রোেো এেেণ্ড 
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সোদো আগুন প্ল্যোড়েনোরম পসে েরোশয ওরয়টোণে টোর! পসই পেোে ধোাঁধোরনো এেেণ্ড সোদো 
আগুরনর ড়দরে তোড়েরয় প োয়োররো আওয়োজ তুরল শ্বোস ড়নল। ড়বিড়বি েরর বলল, মোফ 
েররবন মোদোম, এেেু িুাঁরয় পদেড়ি। বরল হীররেো দু আেুরল তুরল ড়নল পস, পেোলো পেোরে 
এে  লে যোেোই েরর আবোর পসেো তোর হোরতর মুরঠোয় ড়ফড়ররয় বলল, েড়ে পবদো  
হীরর, এমন এেেো দোমী ড়জড়নস আ ড়ন সব সময়  লোয় ঝুড়লরয় ঘুরর পবিোরিন? ড়ে 
সবেনোশ। 
 
নো, মড়শরয় প োয়োররো, ড়মস মোরভেল বলরলন, এেো শুধু আ নোরে পদেোরনোর জনয আজ 
 লোয়  রর এরসড়ি। অনয সময় এেো আমোর  য়নোর বোরর থোরে আর পসেো থোরে 
পহোরেরলর পসফ ড়ডর োড়জে ভরট। আমরো ওেোরন দয মযো ড়নড়ফরসি পহোরেল উরঠড়ি, 
ওেোরন পয ভে আরি, এেো পসেোরনই রোেো থোরে। 
 
তোহরল আ োতত এেো আ ড়ন আমোর েোরিই রোেরিন, তোই ত? প োয়োররো জোনরত 
েোইরলো। 
 
আ ড়ন আমোয় ভুল ভুঝরবন নো মাঁড়সরয় প োয়োররো, ড়মস মোরভেল পহরস পহরস বলরলন, 
আসরল মুসড়েল হরয়রি আসরি শুক্রবোর আমরো ইয়োডেড়ল পেজ যোড়ি, লডে আর পলড়ড 
ইয়োডেড়লর েোরি ড়েিুড়দন থোেব আমরো তোই এেো একু্ষড়ণ আ নোর েোরি পররে যোওয়ো 
আমোর  রক্ষ সম্ভব হরি নো। 
 
ইয়োডেড়ল পেজ-সডে আর পলড়ড ইয়োডেড়ল! নোম দুরেো পযন আর ও শুরনড়ি বরল আমোর মরন 
হল, ড়েন্তু েরব, পেোথোয়, েোর মুরে, ড়ে প্রসরে শুরনড়ি তো তেনই মরন েররত  োরলোম 
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নো। মনেো তেনেোর মত অনযড়দরে ঘুড়ররয় ভোবরত লো লোম। এেেু ভোবরতই মরন  িল 
আমোর েরয়ে বির আর র ঘেনো যো পসইসময় এে ড়বরোে পেিোর আেোর ড়নরয়ড়িল। 
সিংরক্ষর  বযো োরেো হল, বির েরয়ে আর  লডে আর পলড়ড ইয়োডেড়ল এেসরে 
আরমড়রেোয় ড় রয়ড়িরলন, পসেোরন পলড়ড ইয়োডেড়লর নোম েযোড়লরফোড়নেয়োর এে নোমী 
েলড়িত্রোড়ভরনতোর নোরমর সরে জড়িরয় পেিো ররেড়িল। ড়ে আশ্চযে ড়বদুযৎ ঝলরের মত 
পসই অড়ভরনতোর নোম আমোর মরন  রি প ল— পে রী ড়ব রলফ, অথেোৎ ড়মস পমরী 
মোরভেলরে ড়যড়ন ড়বরয় েরররিন বরল পজরনড়ি, পসই ভদ্ররলোে। 
 
এেেো েুবই প ো নীয় ড়বষয় আড়ম আ নোরে জোনোড়ি, মাঁড়সরয় প োয়োররো, ড়মস মোরভেল 
মুরে হোত েো ো ড়দরয় বলরলন, লডে ইয়োডেড়লর সরে আমোরদর এেেো বযবসোড়য়ে েুড়ির 
েথোবোতেো েলরি, ওর  ূবে ুরুরষরো পযেোরন ড়দন েোেোরতন পসই জোয় োয় আমরো এেেো 
িড়বর সুযড়েিং েরব ভোবড়ি, অতীরতর ইয়োডেড়ল নোইে আর জড়মদোররদর পেন্দ্র েররই ঐ 
িড়ব পতোলো হরব। 
 
তোর মোরন আ ড়ন ইয়োডেড়ল পেরজর েথো বলরিন, আড়ম ড়বস্ময় েো রত নো প রর পোঁড়েরয় 
বললোম, ইিংলযোরণ্ড যত পদেোর মত জোয় ো আরি ইয়োডেড়ল পেজ তোরদর মরধয এেড়ে। 
 
ড়ঠেই ধরররিন, ড়মস মোরভেল ঘোি পনরি সোয় ড়দরলন,  ুররো বযো োরেোর জনয লডে পেি 
প্রেুর দোম হোাঁেরিন, আড়ম এেনও জোড়ননো পশষ  যেন্ত েোজেো আরদৌ হরব ড়েনো। তরব 
পে  এেেু পব রোরয়ো প োির পলোে, তোিোিো বযবসোয় মরধয ড়েিু আরমোদ প্ররমোদ পেরন 
আনো ওর বরোবররর শে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


প োয়োর ো ইনরেস্টিরেটস । আেোথো স্টিস্টি । এ কুল প োয়োর ো সমগ্র 

11 

www.bengaliebook.com 
 

 

ড়েন্তু আড়ম আমতো আমতো েরর বললোম, আমোর অড়ধেোররর  ীর মরধয পথরেই বলড়ি, 
আ নোর ঐ দোমী হীররেো সরে ড়নরয় ইয়োডেড়ল পেজ ড়ে আ নোর নো প রলই নয়? 
 
উাঁহু, ড়মস মোরভেরলর পিরলমোনুষী ভরো েোউনী ড়নরমরষ ধূতেতোর েোড়ঠরনয ড়মড়লরয় প ল, 
ড়েিুেো শি  লোরত ড়তড়ন বলরলন, এেো  লোয়  ররই আড়ম ওেোরন যোব। 
 
তোহরল তোই যোন, আড়মও সরে সরে ড়নরজর সুর  োরে বললোম, লডে ইয়োডেড়লর েোরিও 
শুরনড়ি এমন প্রেুর দোমী রত্ন আরি যোরদর প িরন আরি পেোনও পেোন ঐড়তহোড়সে 
ঐড়তহয, এিোিো এেেো বি হীররও তোরদর েোরি আরি শুরনড়ি। ড়ঠেই শুরনরিন, ড়মস 
মোরভেল সিংরক্ষর  বলরলন। 
 
তোহরল পলড়ড ইয়োডেড়লর সরে আ নোর ইড়তমরধযই  ড়রেয় হরয়রি। 
 
প োয়োররো প্রশ্ন েরল, নোড়ে আ নোর  ড়তরদবতো ওরে আর ই ড়েনরতন? 
 
পলড়ড ইয়োডেড়ল ড়তনবির আর  আরমড়রেোয় ড় রয়ড়িরলন, এেমুহূতে ড়িধো েরর ড়ে পভরব 
উত্তর ড়দরলন ড়মস মোরভেল, তেন ওাঁরদর পেনোজোনো হরয়ড়িল। ইরয়-মোরন আ নোরো পেউ 
পসোসোইড়ে  ড়স  েো জেো  রিন? 
 
প োয়োররো আর আড়ম দুজরনই তোর প্রশ্ন শুরন লজ্জোয় মুে নীেু েরলোম। 
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জোনরত েোইড়ি তোর েোরণ এ হপ্তোয় ঐ েো রজ ড়বেযোত প্রেীন রত্ন সম্পরেে এেড়ে প্রবন্ধ 
পির রি আর ওেো সড়তযই  রি পদেোর মত বরলই ড়তড়ন েু  েরর প রলন। 
 
আড়ম পেয়োর পিরি উরঠ দোাঁিোলোম, এেরেোরণ রোেো পসই েো জেো ড়নরয় আবোর ড়ফরর 
এলোম। েো জেো পেোরে  িরতই পমরী আমোর হোত পথরে প্রোয় ড়িড়নরয় ড়নরলন, ড়নড়দেষ্ট 
প্রবন্ধড়ে েুাঁরজ পবর েরর পজোরর পজোরর  িরত লো রলন। 
 
…অনযোনয ড়বেযোত প্রোেীন ররত্নর মরধয আরি ষ্টোর অফ দয ইট নোরম এেড়ে বি পবদো  
হীরর যো বহু বির ধরর ইয়োডেড়লর জড়মদোর  ড়রবোররর পহ োজরত আরি। বতেমোরন লডে 
ইয়োডেড়লর পেোনও এে  ূবে ুরুষ েীন পথরে ঐ হররড়ে ড়নরয় এরসড়িরলন, এর সরে এে 
অলীে েোড়হনী জড়িত তো হল, পেোনও এে মড়ন্দররর ড়বেরহর ডোন পেোরে বসোরনো ড়িল 
ঐ হীরর। হুবহু ঐরেম আররেড়ে হীরর বসোরনো ড়িল ঐ ড়বেরহর বোাঁ পেোরে, এবিং েড়থত 
আরি, এই হীররড়েও েুড়র হরব। এেড়ে হীরর যোরব  ড়শ্চরমর পেোন এেড়ে পদরশ, অনযড়ে 
যোরব  ূবেড়দরে। ভড়বষযরত ঐ দুড়ে হীরর ড়ফরর আসরব পসই মড়ন্দররর ড়বেরহর েোরি। 
এেো ড়নিে েোেতলীয় পয বতেমোরন ঐরেম এেড়ে হীররর নোম পশোনো প রি বো টোর 
অফ দয ওরয়ট অথবো দয ওরয়টোণে টোর নোরম  ড়রড়েত আ োততাঃ ড়বেযোত ড়েত্রতোরেো 
ড়মস পমরী মোরভেরলর পহ োজরত ঐ হীররড়ে আরি। দুড়ে ররত্নর মরধয সোদৃশয ওজন ত 
তুলনো সড়তযই যরথষ্ট পেৌতুহল জো োরব। 
 
ও এই হল বযো োর, প োয়োররো ড়নরজর মরন বরল উঠল প্রথম পপ্ররমর ফল।  রমুহুরতে 
পমরীর ড়দরে তোেোল পস,  ম্ভীর  লোয় বলল, এসব  রিও আ ড়ন এে ভয়  োন নো 
মোদোম? ধরুন, পেোনও েীরন বদমোশ পশষ যেন্ত সড়তযই ওেোরন আ নোর সোমরন এরস 
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হোড়জর হল তোর র দুড়ে হীরর এেসরে ড়িড়নরয় ড়নরয় পস েরল প ল তোর পদশ েীরন, 
তেন ড়ে েররবন আ ড়ন? 
 
প োয়োররো পয পমরীরে ড়নিে ঘোবরি পদবোর উরেরশয এসব বলরি তো বুঝরত আমোর 
বোড়ে পনই, ড়েন্তু এও জোড়ন পয প োয়োররোর হোড়স ঠোট্টোর মরধযও পেোনও নো পেোনও ড়েিু 
লুড়েরয় থোরে পসেো  রর ধরো  রি। 
 
পলড়ভ ইয়োডেড়লর েোরি পয হীররেো আরি আড়ম জোড়ন পসেো আমোরেোর মত এত ভোল নয়, 
পমরীর  লোয় ড়েরেোরলর নোরীসত্তো ফুরে পবররোল, তবু আড়ম এেবোর ড়নরজর পেোরে ওেো 
পদেরত েোই! 
 
প োয়োররো হয়ত ড়েিু বলত ড়েন্তু তোর আর ই বন্ধ দরজো বোইরর পথরে সরজোরর প ল 
েুরল পসই সরে সুদশেন ও স্বোস্থযবোন এেজন  ুরুষ মোনুষ ঘররর পভতরর ঢুেরলন। তোর 
েুরলর বোহোর পথরে শুরু েরর  োরয়র েোমিোর জুরতোজোিো পদরে পয পেউ পরোমোড়িে 
নোয়ে িোিো আর ড়েিু ভোবরব নো। সরে সরে আড়ম বুঝরত  োরলোম ইড়ন পে। 
 
ডোবলোম এবোর পতোমোয় ডোেব পমরী, পে রী রলফ ঘরেোরনো  লোয় বরল, উঠরলন, 
পশষেোরল ড়নরজই েরল এলোম। যোে, মাঁড়সরয় প োয়োররো আশোেড়র সব শুরনরিন, এই 
সমসযো সম্পরেে আ নোর ড়ে অড়ভমত তোই এেবোর শুড়ন। আমোর ড়নরজর ধোরণো, এ 
ড়নিে ভয় পদড়েরয় পলোে ঠেোরনোর েোরবোর, জোড়ন নো আ ড়ন ড়ে বলরবন? 
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প োয়োররো পে রীর ড়দরে তোড়েরয় উরেশয ূণে হোড়স পহরস বলল, পস যোই পহোে নো পেন 
ড়মাঃ রলফ, আড়ম আ নোর স্ত্রীরে বোরণ েররড়িলোম যোরত উড়ন অতবি হীররেো সরে ড়নরয় 
আসরি শুক্রবোর ড়দন ইয়োডেড়ল পেরজ নো যোন। 
 
এড়বষরয় আড়ম আ নোর সরে এেমত, রলফ বলরলন পমরীরে, আড়ম আর ই হুাঁড়শয়োর 
েররড়িলোম, ড়েন্তু হরল ড়ে হরব, পমরী ড়নরজ পযোলআনো পমরয়মোনুষ,  য়নো োড়ের বযো োরর 
আররেজন পমরয়মোনুরষর েোরি পস হোর স্বীেোর েরর ড়ে েরর? 
 
ড়ে সব বোরজ বে, পে রী? পমরী রলফরে েিো লোয় ধমে ড়দরলন বরে, ড়েন্তু স্পষ্ট 
পদেলোম  ুলে পমশোরনো লজ্জোয় লোল হরয় উরঠরি তোর মুেেোনো। 
 
মোদোম, প োয়োররো েুড়িত  লোয় বলল, আড়ম আ নোরে আমোর সোধযমত সদু রদশ ড়দলোম, 
এর পবশী ড়েিু েরো আমোর  রক্ষ সম্ভব নয়। 
 
পমরী আর রলফরে দরজো  যেন্ত এড় রয় ড়দরয় এরস  োড়ে হরয় বসল তোর পেয়োরর, 
েুড়শেুড়শ মুরে বলল। 
 
 ড়তরদবতোড়ে ভোল সরন্দহ পনই, এেদম পমোক্ষম জোয় োয় ঘো ড়দরয়রিন। 
 
তবু উড়ন পেলোরয়োি পনহোই েোেো, পমরয়রদর পেলোরনোর পেৌশলেো উড়ন পনন নো। 
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েরয়ে বির আর  েযোড়লরফোড়নেয়োয় পে রীর সরে পলড়ড ইয়োজেড়লর অসোমোড়জে পপ্রম 
ভোলবোসোর সতযেোড়হনী এবোর লোরয়োররোরে যতদূর মরন আরি বললোম, পন পস এমন ভোব 
পদেোরলো যো পদরে মরন হল ঘেনোেো তোরও মরন আরি। 
 
আড়মও ড়ঠে এমন ড়েিুই ধরর ড়নরয়ড়িলোম, প োয়োররো বলল, যোে, ক্ষন ড়দরয় পশোন আড়ম 
এেেু পবররোড়ি েোড়নে  ররইড়ফরর আসব। আড়ম ড়ফরর নো আসো  যেন্ত অর ক্ষো পর। 
 
  
 
প োয়োররো পবড়ররয় পযরত আড়ম দুরেোে বুরজ এেেু ঘুরমোবোর পেষ্টো েরড়ি এমন সময় 
বোইরর পথরে দরজোয় মৃদু পেোেো পদবোর শব্দ হল! পেোে পমলরতই পদড়ে লযোণ্ডরলড়ড 
ড়মরসস মোড়েনসন ঘররর পভতরর দরজোর  োিো সোমোনয ফোে েরর মোথোেো পভতরর 
ঢুড়েরয়রিন। আড়ম পেোে পমলরতই ড়তড়ন বলরলন, েযোরেন পহড়টিংস, আররেজন 
ভদ্রমড়হলো মাঁড়সরয় প োয়োররোর সরে পদেো েররত এরসরিন, পদরে মরন হল দূররর 
 োাঁ রির পলোে। উড়ন েোরজ পবড়ররয়রিন শুরন মড়হলো বলরলন তোর েুব দরেোর মাঁড়সরয় 
প োয়োররো ড়ফরর নো আসো  যেন্ত অর ক্ষো েররবন। 
 
তোহরল ওরে বরিং এেোরনই ড়নরয় আসুন, ড়মরসস মোড়েনসন, আড়ম বললোম, হয়ত আড়ম 
ওাঁর জনয ড়েিু েররত  োড়র। 
 
এেেু  রর ড়মরসস মোড়েনসন পয ভদ্রমড়হলোরে পভতরর ড়নরয় এরলন তোরে পদরেই 
আমোর বুরের পভতররর েলরজেো ধুে ুে েরর উঠল বোরররের জনয। হযোাঁ, এ মুে 
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আমোর েুবই  ড়রড়েত। এ পদরশর সভ্রোন্ত ও রক্ষণশীল সমোরজর ড়বড়ভন্ন পে পেরলিংেোরী 
ড়নরয় প্রেোড়শত মুেররোেে েোড়হনীগুরলোরত এই মুরের পফোরেো বহুবোর পির  পবড়ররয়রি। 
আড়ম উরঠ দোাঁড়িরয় এেড়ে পেয়োর তোর ড়দরে এড় রয় ড়দরয় বললোম, বসুন, পলড়ড ইয়োডেড়ল, 
আমোর বনু্ধ মাঁড়সরয় প োয়োররো এেেু পবড়ররয়রিন, অল্প ড়েিুক্ষরনর মরধযই ড়তড়ন ড়ফরর 
আসরবন। 
 
ধনযবোদ জোড়নরয় পলড়ড ইয়োডেড়ল বসরলন আমোর মুরেোমুড়ে। ড়েিুক্ষণ আর  ড়যড়ন 
এরসড়িরলন পসই পমরী মোরভেরলর তুলনোয় ইড়ন অতযন্ত অনয রেম। লেো, ঘন তোমোরে 
 োরয়র রিং, মুেেোনো ফযোেোরশ হরলও এে সম্ভ্রোন্ত  বেরবোধ পসেোরন ফুরে উরঠরি। তোর 
দুরেোে অদু্ভত দীড়প্তময়, পঠোাঁে দুড়ে েোমনোমড়দর। 
 
তোর সমসযো ড়নরয় েথো বলোর সোধ জো ল আমোর মরন। আর জো রব নোই বো পেন? 
বনু্ধবর প োয়োররো সোমরন থোেরল পবশীর ভো  সময় আড়ম ড়েিু অসুড়বধো পবোধ। েড়র 
ড়নরজর পেোড়ণ পদেোরত  োড়র নো বরল। অ হরলও প োরয়ন্দোড় ড়র েরোর ড়েিু ক্ষমতো 
সীড়মত  ড়রমোরণ পয আমোর মরধযও আরি তোরত পেোনও সরন্দহ পনই। পভতররর পসই 
তোড় রদই সোমরনর ড়দরে ঘোি ঝুাঁড়েরয় বললোম, পলড়ড ইয়োডেড়ল, আ ড়ন পেন ড়ে েোররণ 
এেোরন এরসরিন তো আড়ম জোড়ন। হীরর সম্পরেে আ ড়ন অরেনো পেোনও পলোরের েোি 
পথরে উরিো ড়েড়ঠ প রয়রিন যো ব্ল্যোেরমড়লিং বরল আ নোর সরন্দহ হরব। 
 
প্রশ্ন পশোনোর সরে সরে পলড়ড ইয়োডেড়লর  োল দুরেো প ল েু রস, আমোর মরন হল 
পসেোনেোর সব রি পেউ শুরষ ড়নরয়রি। হোাঁ েরর অবোে পেোরে আমোর ড়দরে তোড়েরয় 
ড়তড়ন বলরলন, আ ড়ন ড়ে ভোরব জোনরলন? 
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এত সোধোরণ মুড়ির ড়নয়ম, আমোরদর হোড়স পহরস বললোম, ড়মস পমরী মোরভেল যড়দ ভয় 
পদেোরনো ড়েড়ঠ  োন তোহরল– 
 
ড়মস মোরভেল? পলড়ড ইয়োডেড়ল বযোেুলভোরব প্রশ্ন েররলন, উড়ন এেোরন এরসড়িরলন? 
 
হযোাঁ,  োড়বে সুর বজোয় পররে বললোম, অথেোৎ ড়েিুক্ষণ হল উড়ন প রিন। তো যো 
বলড়িলোম, পজোিো হীররর এেড়ে ওাঁর েোরি আরি আর তোরে পেন্দ্র েররই উড়ন যেন 
বোরবোর ভয় পদেোরনো রহসযময় ড়েড়ঠ  োরিন তেন অনয হীররড়ে যোর পহলোরত আর পসই 
আ ড়নও ড়নশ্চয়ই এেই ধররণর ড়েিু উরিো ড়েড়ঠ প রয়রিন। এেো েত সহজ ও সরল 
বযো োর তো পদেরলন ত? তোহরল বলুন, আ ড়নও ঐরেম েরয়েড়ে ভয় পদেোরনো ড়েড়ঠ 
প রয়রিন? 
 
মুহুরতের জনয ড়তড়ন ড়িধো েররলন যো পদরে মরন হল আমোরে ড়বশ্বোস েরর ড়েিু বলো 
ড়ঠে হরব ড়ে নো তো বুঝরত  োররিন নো, ড়েন্তু  রক্ষরণই পহরস ড়বনীতভোরব আনোরলন, 
আ ড়ন ড়ঠেই ধরররিন। 
 
ড়ে ভোরব প রয়রিন ড়েড়ঠগুরলো, প্রশ্ন েরলোম, পেোনও েীরন যুবে এরস ড়ে হোরত হোরত 
ড়দরয় প রি? 
 
আরে নো, পলড়ড ইয়োডেড়ল বলরলন, ড়েড়ঠগুরলো সব ডোরে প রয়ড়ি। আিো বলুন নো, ড়মস 
মোরভেরলর পবলোরতও ড়ে এেই রেম সব ঘেনো ঘরেরি? 
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আড়ম সেোলরবলোয় যো যো ঘরেরি সব তোরে জোনোলোম, পলড়ড ইয়োডেড়ল সব ড়েিু মন ড়দরয় 
শুরন বলরলন, পদেরত  োড়ি আমোরদর দুজরনর পবলোয় এেই রেম ঘেনো ঘরেরি, ওাঁরে 
পয ড়েড়ঠগুরলো  োঠোরনো হরয়রি আমোরেও  োঠোরনো ড়েড়ঠগুরলো তোরদরই প্রড়তড়লড় । এেেোই 
তফোৎ পয উড়ন হোরত হোরত ড়েড়ঠগুরলো প রয়রিন আর আড়ম প রয়ড়ি ডোরে। আররেেো 
অদু্ভত বযো োর লক্ষয েররড়ি তোহল আড়ম পয ড়েড়ঠগুরলো প রয়ড়ি তোরদর সবেেোয় ড়মরশ 
আরি এেরেম অদূ্ভত েিো  ন্ধ, পযমন  ন্ধ  োওয়ো যোয় ধূ েোড়ঠ জ্বোলোরল। এই  ন্ধ 
 োবোর  রর আমোর মরন হরি ড়েড়ঠগুরলো  ূরবর পেোনও পদশ পথরে হয়ত এরসরি। ড়েন্তু 
এ সরবর মোরন ড়ে বলরত  োররন! 
 
পসেোই ত আমোরদর েুাঁরজ পবর েররত হরব, তোর প্ররশ্নর উত্তর ড়দরত নো প রর বললোম, 
ড়েড়ঠগুরলো আ ড়ন সরে এরনরিন? ডোে ড়েড়েরের ও র পয শীলরমোহর  রিরি তো পদরে 
আমরো হয়ত ড়েিু েুাঁরজ প তোম। 
 
েুবই দুভেোর যর বযো োর পয েোম সরমত সবগুরলো ড়েড়ঠ আড়ম আগুরন  ুড়িরয় িোই েরর 
পফরলড়ি, পলড়ড ইয়োডেড়ল জোনোরলন, প োিোয় আড়ম ধররই ড়নরয়ড়িলোম পয পেউ ড়নিে মজো 
 োবোর জনয আমোয় এমড়ন ভয় পদড়েরয় ড়েড়ঠ ড়লেরি। এেদল েীরন বদমোস সড়তযই 
ঐহীরর দুরেো পযো োি েররত উরঠ  রি পলর রি এেথো ড়বশ্বোস েররত ড়ে মন েোয়? 
পেোন সু বুড়িসম্পন্ন পলোরের েোরি এই ধোরণো ড়বশ্বোসরযো য বরল মরন হরব বলরত 
 োররন? 
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পয সব ঘেনো ঘরেরি তোই ড়নরয় আমরো দুজরন আরও ড়েিুক্ষণ েথো বললোম ড়েন্তু তোরত 
রহরসযর সোমোনতম সমোধোনও হল নো। পসেোরন পলড়ড ইয়োডেড়ল উরঠ দোাঁড়িরয় বলরলন, 
মরন হরি মাঁড়সরয় প োয়োররোর জনয আর অর ক্ষো েরর আমোর লোভ হরব নো। আড়ম 
পযজনয এরসড়িলোম আশোেড়র পস সবই আ ড়ন ওাঁরে বুড়ঝরয় বলরত  োররিন, পেমন? 
যরথষ্ট ধনযবোদ আ নোরে, ইরয় ড়ে পযন আ নোর নোম 
 
েযোরেন পহড়টিংস, হযোাঁ, এইবোর মরন  রিরি। েযোরভড়ণ্ডসরো আ নোর েুব পেনো, তোই নো? 
পমরী েযোরভড়ণ্ডসই আমোয় ড়দরয় প োয়োররোর েোরি  োড়ঠরয়ড়িরলন। 
 
  
 
প োয়োররো ড়ফরর এরল আড়ম তোর অনু ড়স্থড়তরত ড়যড়ন এরসড়িরলন তোর নোম এবিং তোর 
েোি পথরে যো যো পজরনড়ি সবড়েিু েুরল বললোম, সব শুরন পস পলড়ড ইয়োডেড়লর সরে 
আমোর যো েথোবোতেো হরয়রি পসগুরলো েুাঁড়েরয় জোনোর জনয পযভোরব এরের  র এে প্রশ্ন 
িুাঁিরত লো ল তো রীড়তমত পজরোর  যেোরয়  রি। 
 
প োয়ররোর পজরোর ধরণ শুরন স্পষ্ট বুঝরত  োরলোম পয ড়েিুক্ষণ আর  বোইরর পযরত 
হরয়ড়িল বরল এেন তোর পক্ষোভ হরয়রি, পলড়ড ইয়োডেড়লর সরে পদেো নো হওয়োয় পমোরেই 
েুড়শ হয়ড়ন পস। আমোর ক্ষমতোরে েোরেো েরর পদেোেো এেন তোর স্বভোরব  ড়রণত 
হরয়রি, আর পসই সরে এেনও মরন হরি পয আমোর বুড়ির পেোনও সমোরলোেনো েরোর 
 থ নো প রয় ও পভতরর পভতরর েুবই পক্ষর  উরঠরি। বযো োরেো উ লড়ব্ধ েরর আড়ম 
পভতরর পভতরর যরথষ্ট আত্মপ্রসোদ অনুভব েরলোম, ড়েন্তু পসেথো মুে ফুরে বলরল  োরি 
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েযোে েরর ওরঠ পসই ভরয় েু  েরর রইলোম। যতই ড়েেড়েরে পমজোজ আর বজ্জোড়ত বুড়ি 
থোেুে নো পেন তবু এই বোাঁেেুল ও মহো ধুরন্ধর বনু্ধর সরে আড়ম সবেদো এেোত্ম হরয় 
থোড়ে। 
 
তোহরল মতলব মতই সব এর োরি, অরনক্ষণ অত েোউনী পমরল তোড়েরয় পথরে প োয়োররো 
মন্তবয েরল, পহড়টিংস, ঐ ও ররর তোরে ইিংলযোরণ্ডর জড়মদোররদর েুলজীেোনো রোেো 
আরি, েষ্ট েরর ওেো এেেু প রি আরনোত। 
 
এই পতো, প রয়ড়ি। জড়মদোররদর েুলজীর েরয়েেো  োতো  র র উরি এে জোয় োয় ও 
থোমল, ইয়োডেড়ল জড়মদোর বিংশ…এেন ড়যড়ন জড়মদোর ড়তড়ন ঐ বিংরশর দশম ভোইেোউি, 
দড়ক্ষণ আড়ফ্রেোর যুরি এেড়ে ড়িড়েশ বোড়হনীর পনতৃত্ব ড়দরয়ড়িরলন। ১৯০৭ সোরল বযোরণ 
বিংরশর েতুথে েনযো শ্রীমড়ত মড ট োররেনরে ড়বরয় েররন… হুম….! দুই পমরয়র বোবো 
এেজন ১৯০০, আররেজন ১৯১০ সোরল জরেরি। এইসব েোরব যোতোয়োত 
আরি..ড়নবোস..নো, এেোরন যো জোনরত েোইড়ি তো পনই। তরব পহড়টিংস, আ োমীেোল 
সেোরল আমরো ইয়োডেড়লর এই হুজুররর েোরি যোড়ি! 
 
ড়ে? 
 
হযোাঁ, ঐ যো বললোম। যোড়ি বরল আড়ম ওরে পেড়লেোম  োড়ঠরয়ড়ি। আড়ম ত পভরবড়িলোম 
এই পেস তুড়ম েররব নো ড়স্থর েরররি, আড়ম বললোম। 
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পতোমোর ভোবনোেো ড়ে  ুররো ুড়র ড়ঠে হয়ড়ন, প োয়োররো বলল, ড়মস মোরভেল আমোর উ রদশ 
মোনরত েোনড়ন তোই আড়ম ওাঁর হরয় েোজ েরব নো। তবু আড়ম এই পেরসর তদন্ত েোড়লরয় 
যোব, আর তো শুধু আমোর ড়নরজর—এরেুল প োয়োররোর আত্মতৃড়প্তর জনয। নোেরত পনরম 
আর ত ড় ড়িরয় যোওয়ো যোয় নো ভোই। 
 
এবিং শুধু পতোমোর আত্মতৃড়প্তর জনয তুড়ম লডে ইয়োডেড়লরে  ো পিরি সোত তোিোতোড়ি শহরর 
আসবোর জনয পেড়লেোম েরররিো? বি হুজুর ড়েন্তু পতোমোর এরহন আেররণ আরদৌ েুড়শ 
হরবন নো। 
 
হরবন, েুড়শ হরবন, প োয়োররো মুেড়ে হোসল, ওরদর এতড়দরনর ঐড়তহযবোহী দোমী হররেো 
যড়দ আমোর জনয পশষ যেন্ত পবাঁরে যোয় তেন উড়ন সড়তযই েুড়শ হরবন ড়ে আজীবন েৃতও 
থোেরবন। 
 
তোহরল—তোহরল তুড়ম বলরত েোও ওেো েোরয়ো যোবোর সম্ভোবনো সড়তযই আরি? আড়ম 
জোনরত েোইলোম। 
 
পসেো প্রোয় ড়নড়শ্চত, প োয়োররো জবোব ড়দল, ঘেনোপ্রবোহ পয ঐড়দরেই যোরি তো ড়ে তুড়ম 
ড়নরজও বুঝরত  োররি নো? 
 
ড়েন্তু ড়েভোরব? পেমন েরর? 
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বযোস, আর এেড়ে েথোও নয় েযোরেন, পদোহোই পতোমোর। অযথো েথো বরল মোথোেো 
ঝুড়লরয় ড়দরয়োনো। প োয়োররো ইিংলযোরণ্ডর জড়মদোররদর প েোই েুলজীেোনো বন্ধ েরর আমোর 
হোরত ড়ফড়ররয় ড়দল, নোও, বইেোনো পযেোরন ড়িল ড়ঠে পসেোরন পররে দোও। থোরে থোরে 
ভোরলো েরর বইগুরলো রোরেো তোর নীরে, আয়তরন পিোে পযগুরলো পসগুরলো রোরেো তোর নীরে 
এইভোরব। সবড়েিুরতই এেেো শৃঙ্খলো থোেো দরেোর। েযোরেন পহড়টিংস পয েথোেো এর 
আর ও বহুবোর  ই ই েরর শুড়নরয়ড়ি পতোমোয়। 
 
ড়ঠে বরলরি, বরল আড়ম পসই ড়বেোরল বইেোনো দুহোরত তুরল ড়নরয় তোর আর র জোয় োয় 
ঢুড়েরয় ড়দলোম। 
 
  
 
লডে ইয়োডেড়ল পবশ বহচে েরো আমুরদ স্বভোরবর পলোে এবিং সুরড়সে। 
 
ড়ে সব অদু্ভত বযো োর ঘেরি পদেুন মাঁড়সরয় প োয়োররো, যোর লযোজো মুরিো ড়েিুই েুরজ 
 োড়ি ন লডে ইয়োডেড়ল বলরলন, আশো েড়র শুরনরিন পয আমোর ড় ন্নী েতগুরলো উরিো 
ড়েড়ঠ প রয়রিন, আবোর ও এেই ধররণর ড়েড়ঠ প রয়রিন ড়মস মোরভেলও। আ ড়নই বলুন, 
এসরবর মোরন ড়ে? 
 
প োয়োররো পসোসোইড়ের মোড়সে  ড়ত্রেোর এেড়ে সিংেযো তোর হোরত ড়দরয় বলল, তোর আর  
ড়মাঃ লডে, আড়ম জোনরত েোই হীরর সম্পরেে যো ড়েিু এেোরন পির  পবড়ররয়রি তো সড়তয 
ড়েনো? 

http://www.bengaliebook.com/


প োয়োর ো ইনরেস্টিরেটস । আেোথো স্টিস্টি । এ কুল প োয়োর ো সমগ্র 

23 

www.bengaliebook.com 
 

 

 
এেনজর তোড়েরয় েবরেুেু  রি তোর মুে রোর  লোল হরয় উঠল, েো জেোনো তেুড়ন 
 োরয়োরয়োরে ড়ফড়ররয় ড়দরয় বরল উঠরলন, এসব  ুররো  োাঁজোেুড়র  রে! হীররর ড় িরন 
পেোনও অলীে েোড়হনী পনই, পেোনেোরল ড়িলও নো। এ হীররড়ে এরসরি ভোরত পথরে 
অদু্ভতাঃ আমোর ড়নরজর তোই দৃঢ় ড়বশ্বোস। পেোনও েীরন ঠোেুর পদবতোর পেোরে হীরর 
বসোরনো ড়িল এমন েথো েেনও শুড়নড়ন। 
 
তো সরেও এ হীররড়ে দয ষ্টোর অফ দয ইষ্ট নোরমই েোত। 
 
পবশ, ড়েন্তু তোরত হল ড়ে? শরডের  োেো প্রশ্ন শুরন বুঝলোম ড়তড়ন পবশ েরেরিন। 
 
 োরয়োরোর পঠোাঁরে এবোর ফুরে উঠল অথেবযিে হোড়স, স্বোভোড়বে সুরর পস বলল ড়ম লডে, 
আ ড়ন আ নোর এই সমসযোেো  ুররো ুড়র আমোর ও র পিরি ড়দন। পেোনরেম সরকোে নো 
েরর যড়দ তো েররন, তোহরল আ নোর ড়ব দ েোড়েরয় ড়দরত  োরব এ ড়বশ্বোস আমোর 
আরি। 
 
তোহরল আ নোর মরত এসব পনহোৎ  োল রে নয়, এর পভতরর ড়েিুেো সড়তয আরি? 
 
আ ড়ন আমোর েথোমত েোজ েররবন? ড়নশ্চয়ই েরব, ড়েন্তু 
 
তোহরল আ নোর অনুমড়ত ড়নরয় েরয়েেো প্রশ্ন েরড়ি, আশোেড়র সদুত্তর পদরবন। ইয়োডেড়ল 
পষ্টরজ সুযড়েিং েরোর বযো োরর আ ড়ন ড়ে ড়মাঃ ররফর সরে েুড়ি েরররিন? 
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ও উড়ন আ নোরে এ ড়বষরয় সব বরলরিন, তোই নো? নো, এেনও  যেন্ত  োেো োড়েভোরব 
পতমন ড়েিু হয়ড়ন, সোমোনয ইতস্ততাঃ েররলন লডে ইয়োডেড়ল। তোর মুরের প োিো রিং ইরের 
মত লোলরে হরয় উরঠরি পদরে বুঝলোম পভতরর পভতরর উরত্তড়জত হরয়রিন। 
 
মাঁড়সরয় প োয়োররো, জীবরন বহুবোর আমোরে ঠেরত হরয়রি–েোল  যেন্ত পদনোয় িুরব আড়ি 
আড়ম ড়েন্তু আড়ম সব পঝরি পফরল আবোর উরঠ দোাঁিোরত েোই। আড়ম আমোর সন্তোনরদর 
ভোলবোড়স, পসইসরে যো ড়েিু ঝোরমলো সব েুড়েরয় পফলরত েোই, তোিোিো আমোর ব ড়ত্রে 
জড়মদোরীরতই জীবন েোেোরত েোই। পে রী রলফ আমোয় প্রেুর েোেো ড়দরত েোইরিন। 
আমোর ধোর পদনো ড়মড়েরয় আবোর ড়নরজর  োরয় উরঠ দোাঁিোরত পয েোেো দরেোর, ওাঁর 
অফোর েরো েোেোর  ড়রমোণ তোর েোইরত অরনে পবশী। ড়েন্তু এ েোেো ড়নরত আমোর মন 
েোইরি নো—বোড়ির পভতরর সুযড়েিং হরি, ভীরির  োদো োড়দ বহচে, পোঁেোরমড়ে, এসব 
ভোবরতও আমোর পঘন্নো হয় ড়েন্তু হয়ত আমোরে তোই পমরন ড়নরত হরব, যতক্ষণ  যেন্ত নো- 
এইেুেু বরলই পথরম প রলন লডে ইয়োডেড়ল। 
 
প োয়োররো এতক্ষণ তীক্ষ্ণ্ণ েোউনী পমরল পদেড়িল তোাঁরে, ড়তড়ন থোমরতই পস বরল উঠল। 
 
তোহরল আ নোর হোরত আরও এেড়ে ড়বেল্প আরি? পসেো ড়ে দয টোর অফ দয ইষ্ট? 
আ ড়ন ড়ে ঐ হীররেো ড়বক্রী েরোর েথো বলরিন? 
 
ড়ঠেই ধরররিন, ঘোি পনরি সোয় ড়দরলন লডে ইয়োডেড়ল,  ত েরয়ে  ুরুষ ধরর ঐ হীররেো 
আমোরদর  ড়রবোরর আরি। মজোর বযো োর পদেুন,  ূবে ুরুরষরো পেউ ওেোরে পদবত্র 
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সম্পড়ত্ত েরর যোনড়ন যোর ফরল ওেো ড়বক্রী েরোর অড়ধেোর আমোর  ুররো ুড়র আরি। 
তোহরলও এমন দুলেভ হীরর ড়েনরব এমন েোাঁড়ে সমঝদোর েরেরই বো পেোথোয় েজন 
আরি? হযোেন  োরডেন পেোম্পোনীর দোলোল আরি হফবোন, ভোল েরের েুাঁরজ পবর েরোর 
েথো ওরে অরনে বরল পদরেড়ি। ড়েন্তু পতমন েরের যত তোিোতোড়ি সম্ভব ওরে েুরজ 
পবর েররত হরব নয়ত আমোয় পশষেোরল জরলর দরর এেো পবরে ড়দরত হরব। 
 
আর এেেো প্রশ্ন, ড়ম লডে, প োয়োররো প্রশ্ন েরল, আ ড়ন যো েররত েোইরিন তোরত পলড়ড 
ইয়োডেড়লর মত আরি? 
 
উড়ন হীররেো ড়বক্রী েররত পমোরেই েোন নো, লডে জবোব ড়দরলন, পমরয়মোনুরষর স্বভোরবর 
েথো আ নোরে আর ড়ে বলব। উড়ন েোন আমোরদর বোড়িরত িড়ব পতোলো পহোে, বি বি 
তোরেোরো আসুন সুযড়েিং েরুন, এইসব। 
 
আ ড়ন একু্ষড়ণ বোড়ি পযরত েোইরিন, ড়ম লডে? প োয়োররো এে মুহূতে ড়ে পভরব বলল, ড়েন্তু 
আমোর সরে আ নোর পযসব েথোবোতেো হল তো ভুরলও পযন েোউরে বলরবন নো। মরন 
রোেরবন আমরো আজই ড়বরেল  োাঁেেোর ড়েিু  রর ওেোরন যোড়ি। 
 
পবশ, ড়েন্তু অবস্থোেো পশষ  যেন্ত ড়ে দোাঁিোরব তো এেনও বুরঝ উঠরত  োরড়ি নো, লডে 
ইয়োডেড়লর  লোয় ড়নড়শ্চত্ততোর পেোনও ভোব সড়তযই প লোম নো। 
 
আ নোর হীররেো যোরত েোরয়ো নো যোয় তো আড়ম পদেব, এেোই আ ড়ন েোন, তোই? 
প োয়োররো বলল। 
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হযোাঁ, ড়েন্তু! 
 
হরল যো বলড়ি তোই েরুন! 
 
ড়বভ্রোন্ত মুরে ইয়োডেড়ল ঘর পিরি পবড়ররয় প রলন। 
 
ড়বরেল সোরি  োাঁেেোর  রর আমরো প োাঁরিোলোম ইয়োডেড়ল পেরজ লডে ইয়োডেড়লর েোস 
জড়মদোরীরত। দুরধ পসোনোলী জড়রর ড়বেো আাঁেো ফুলহোতো সোদো জযোরেে আর লোল ড়ফরত 
লো োরনো ট্রোউজোসে  রো এে প েরমোেো বোেলোররর প িন প িন প োয়োররো আর আড়ম 
এরস হোড়জর হলোম ইয়োডেড়ল ভবরনর ড্রইিংরুরম। ঘররর পভতরর  ুররোরনো মোনোর 
অড়ভজোরতযর িো  এেনও ড়েরে ররয়রি, ফোয়োর পপ্ল্রসর েোঠ ভূরি  ম ম েরর। ঘররর 
এে পেোরণ দোাঁড়িরয় আরিন সুন্দরী পলডী ইয়োডেড়ল তোর দুই পমরয়রে ড়নরয়, পমরয় দুড়েও 
তোরদর মোরয়র মতন সুন্দর পদেরত। ঘন েোরলো েুরল ভরো মোথোেো  ড়বেত ভেীরত 
পমরয়রদর মোথোর ও র নুইরয় দোাঁড়িরয় আরিন পলডী ইয়োডেড়ল। অ ূবে পদেোরি তোরে 
এভোরব। লডে ইয়োডেড়ল হোড়সমুরে পমরয়রদর  ো পঘাঁরষ দোাঁড়িরয় আরিন। 
 
বোেলোর দু ো এড় রয় আমোরদর আ মনবোতেো জোনোরতই ইয়োডেড়ল ড়নরমরষ েমরে উরঠ 
তোেোরলন, তোর স্বোমীর প োয়োররোর মুরের ড়দরে তোেোরনোর ভেী পদরে বুঝরত বোড়ে রইল 
নো পয অতাঃ র ড়ে েররবন তো ইড়েরত জোনরত েোইরিন তোর েোরি। 
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মোফ েররবন, প োয়োররো  ড়রড়স্থড়ত সোমোল ড়দরত সরে সরে বলল, ড়মস মোরভেরলর পেরসর 
তদন্তু এেনও আড়ম েোড়লরয় যোড়ি। আিো, আ োমী শুক্রবোর ড়দন ত ওর এেোরন আসোর 
েথো, তোই নো? তোর আর  সবড়েিু ড়ঠেঠোে আরি ড়েনো তো ড়নরজর পেোরে এেবোর 
পদেরতই আড়ম েরল এলোম। আর হযোাঁ, তোিোিো আমোর এেোরন আসোর প িরন আররো 
এেেো েোরণ আরি—আড়ম পলড়ড ইয়োডেড়লর েোরি জোনরত এরসড়ি পযসব উরিো ড়েড়ঠ উড়ন 
প রয়ড়িরলন তোরদর সোরথ পেোন প োর ষ্ট অড়ফরসর িো  মোরো ড়িল তো ওর মরন আরি 
ড়ে? 
 
দুাঃড়েত, পলডী ইয়োডেড়ল ঘোি পনরি জোনোরলন, নোমগুরলো আমোর এই মুহুরতে আরদৌ মরন 
 িরি নো। ড়েড়ঠগুরলো নষ্ট েরর আড়ম েুবই পবোেোড়ম েররড়ি এেথো স্বীেোর েরড়ি, ড়েন্তু 
আমোরই বো ড়ে পদোষ বলুন, বযো োরেো পয পশষেোরল এমন গুরুত্ব পনরব তো আড়ম আর  
স্বরেও ভোড়বড়ন। 
 
আ নোরো রোতেো এেোরনই থোেরিন ত? লডে ইয়োডেড়ল জোনরত েোইরলন। 
 
নো, ড়ম লডে, প োয়োররো েে ে জবোব ড়দল, আমরো এেোরন প ৌঁরিই এেেো সরোইরয় 
উরঠড়ি, মোল ত্র সব পসেোরনই আরি তোই এেোরন পথরে আ নোরদর অসুড়বধো েররত 
েোইড়ি নো। 
 
আমোরদর অসুড়বধোর ড়েিু পনই, লডে ইয়োডেড়ল বলরলন, আড়ম একু্ষড়ন পলোে  োড়ঠরয় 
ওগুরলো আড়নরয় ড়নড়ি। নো, নো, ড়বশ্বোস েরুন আ নোরো এেোরন থোেরল আমোরদর 
ড়বনু্দমোত্র অসুড়বধো হরব নো। লডে ইয়োডেড়ল বোরবোর অনুররোধ েররিন পদরে প োয়োররো আর 
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আ ড়ত্ত েরল নো। লডে ইয়োডেড়লর  োরশ বরস তোর পমরয় দুড়ের সরে  রল্প পমরত উঠল 
পস। অল্প ড়েিুক্ষরণর মরধযই প োয়োররো পমরয়রদর সরে পবশ জড়মরয় ড়নল, প োয়োররোর 
ইশোরোয় আমোরেও হোত ধরর পেরন তোরদর  োরশ এরন বড়সরয় ড়দল তোরো। ড়েিুক্ষণ বোরদ 
 োলফুরলো  ম্ভীর পদেরত এেজন ধোই পমরয়রদর পভতরর ড়নরয় পযরত এল, ইরি নো থোেো 
সরেও মোরয়র পেোরের ইশোরোয় তোরো ধোইরয়র প িন প িন পভতরর েরল প ল। 
 
মোনুরষর জীবরনর পেি সময় হল তোর পিরলরবলো, পলড়ড ইয়োডেড়লর উরেরশয মন্তবয 
েররত ড় রয়  োরয়োরয়োর  লো পথরে এেরোশ েিো ঝরর  িল। আ নোর সন্তোনরদর 
পদরে আজ পসেথো নতুন েরর মরন  িল। 
 
ওরদর আড়ম েত পেহ েড়র, ভোলবোড়স তো বরল পবোঝোরত  োরব নো। েথোেো বলরত ড় রয় 
পলড়ড ইয়োডেড়লর  লোেো আরবর  ঝুাঁরজ এল। 
 
ওরোও আ নোরে েিো েরর, ভোলবোরস, েুড়নেস েরোর ভড়েরত মোথো ঈষৎ ঝুাঁড়েরয় 
প োয়োররো বলল, এবিং তোর সেত েোরণও আরি। 
 
জড়মদোর বোড়িরত থোেোই যেন সোবযস্ত েররড়ি তেন পসেোনেোর যোবতীয় রীড়ত পমরন 
েলরতই হরব। েোড়নে বোরদ বোড়ির পভতরর ঘিো বোজরতই বোেলোর এল আমোরদর 
পশোবোর ঘরর ড়নরয় যোবোর জনয। এমন সময় আররেজন বোেলোর এেেো থোলোয় মুেবন্ধ 
েোম ড়নরয় এরস দোাঁিোল লডে ইয়োডেড়লর সোমরন। 
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মোফ েররবন, মাঁড়সরয় প োয়োররো। লডে ইয়োডেড়ল েোমেো তুরল এে লে পেোে বুড়লরয় 
বলরলন, এত পদেড়ি পেড়লেোম। েোরমর মুে ড়িরি পভতর পথরে তোরবোতেো পবর েরর 
 িরলন ড়তড়ন, তোর র বলরলন, আ নোরে এেো জোড়নরয় রোেো আমোর েতেবয, মাঁড়সরয় 
প োয়োররো। পেড়লেোম েরররি হফবোণে, ও ড়লরেরি আমোরদর হরয়েো পেনোর মত এেজন 
আরমড়রেোরনর সন্ধোন ও প রয়রি, আ োমীেোল ওর জোহোজ িোিরব। তোর আর  আজ 
রোরত ওরো ওরদর পলোে  োঠোরব, পস এরস  োথরেো যোেোই েরর যোরব। পহ ঈশ্বর, সড়তযই 
যড়দ ওেো এত সহরজ ড়বক্রী হয় তোহরল, এইেুেু বরলই লডে ইয়োডেড়ল পেন জোড়ননো হঠোৎ 
মোঝ রথ পথরম প রলন। পলড়ড ইয়োডেড়ল পেড়লেোমেো হোরত ড়নরয়  লো নোড়মরয় বলরলন, 
জজে,  োথরেো এত ড়দন ধরর আমোরদর  ড়রবোরর আরি ওেো তুড়ম ড়বক্রী েররত েোইরি 
তো আমোর ইরি নয় বরল ড়তড়নও েু  পমরর প রলন। মরন হল স্বোমীর েোি পথরে 
পেোনও উত্তর আশো েররিন, ড়েন্তু তোর স্বোমী এেড়ে েথোও উিোরণ েররলন নো। 
ড়েিুক্ষণ েু  েরর পথরে পলড়ড ইয়োডেড়ল আ নমরন বরল উঠরলন, যোই, প োষোেেো  োরে 
পফড়ল, মোলেো পদেোবোর বযবস্থোও আমোরেই েররত হরব, বরলই  োরয়োররর ড়দরে তোড়েরয় 
ভুরু সোমোনয েুাঁেরে  ম্ভীর  লোয় বলরলন, এত ড়বশ্রী পনোিংরো আর ভয়োনে পনেরলরসর 
নেশো আর  পেোথোও হয়ড়ন।  োথরগুরলো নতুন েরর পসে েরর এেেো পনেরলস  ড়িরয় 
পদরব এেথো জরজের মুরে বহুবোর শুরনড়ি, ড়েন্তু এ েথো পদয়োই সোর হরয়রি, নতুন 
পনেরলস আজও আমোর ে োরল পজোরেড়ন! বরলই ড়তড়ন পভতররর ড়দরে েরল প রলন। 
 
আরও আধঘিো েোেল, ড়বশোল ড্রইিংরুরম আমরো ড়তনজন বরস আড়ি পলড়ড ইয়োডেড়লর 
অর ক্ষোয় ড়ডনোররর সময় েরয়ে ড়মড়নে হল প ড়ররয়রি। 
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হঠোৎ সোমোনয েস্ েস্ শব্দ হরত পেোে তুরল দরজোর ড়দরে তোেোলোম, পদেলোম  ো  যেন্ত 
লেো দোমী সোদো প োষোে  রর পসেোরন এরস দোাঁড়িরয়রিন পলড়ড ইয়োডেড়ল। তোাঁর  লোর 
ড়দরে পেোে  িরতই েমরে উঠলোম, মরন হল পসেোরন পযন ধ্বেধ্বে েরর জ্বলরি সোদো 
আগুরনর পরোতরোড়শ।  রমুহূরতে বুঝরত  োরলোম সোদো আগুন বরল যো মরন হরি তো 
আসরল হীররর পজযোড়ত— দয ষ্টোর অফ দয ইষ্ট! বোাঁ হোত পেোমরর পররে ডোন হোরত পসই 
হীররর পনেরলসেো িুাঁরয় দোাঁড়িরয় আরিন পলড়ড ইয়োডেলী  ড়বেত ভড়েরত, এই মুহূরতে তোরে 
ড়ঠে  ভীর  হন জেরলর এে ড়হিংর ড়েতোবোড়ঘনীর মত পদেোরি। 
 
এেো আ নোরদর সোমরন বড়ল পদব, পলডী ইয়োডেড়ল হোলেো রড়সেতো েররত েোইরলও তোর 
 লোয় অদু্ভত ড়হিংর পশোনো, এেেু অর ক্ষো েরুন, আর  বি বোড়তেো জ্বোড়লরয় ড়নই তোর র 
ইিংলযোরণ্ডর সবেোইরত ড়বশ্রী আর যোরিতোই পদেরত পনেরলসেো আ নোরদর সোমরন পভরে 
েুেররো েুেররো েরব আড়ম আজই এেুড়ন! দোমী ড়জড়নস ড়েভোরব নষ্ট েররত হয় তোই 
পদেুন আ নোরো। 
 
ঘররর ববদুযড়তে আরলোর সবেড়ে সুইে ড়িল ড়তড়ন পয দরজোর ও র এরস দোাঁড়িরয়রিন 
তোর ড়ঠে ড় িরন। পলড়ড ইয়োডেড়ল পসড়দরে হোত বোিোরতই ঘরে প ল এে অদু্ভত ঘেনো 
আর  থোেরত পেোন জোনোন নো ড়দরয় এঘররর আরলগুরলো সব ড়নরভ প ল। দরজোর 
 োন্নোরতও পেোন ড়েিু ধোক্কো পলর  প্রেে পজোরর আওয়োজ উঠরলো। এবিং পসই সরে 
দরজোর ও োর পথরে পভরস এরলো নোরী েরে সুতীি আতেনোদ। 
 
ড়ে বযো োর? লডে ইয়োডেড়ল উরত্তড়জত হরয় উঠরলন, এরত মরডর  লো! ড়ে হল? 
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লডে ইয়োডেড়ল আর ই পেয়োর পিরি উরঠ দোাঁড়িরয়রিন, এবোর আমরোও অন্ধেোররর পভতর 
হোতরি হোতরি এর োলোম দরজোর ড়দরে। েরয়ে  ো এর োরত আাঁধোরর পেোরে  িল। 
সোমরন ড়ে পযন দলো  োেোরনো অবস্থোয়  রি আরি পমরঝর উ র। েেে পবর েরর 
জ্বোলোরতই পদেলোম দলো োেোরনো অবস্থোয় পযেো  রি আরি পসেো পলড়ড ইয়োডেড়লর 
অরেতন পদহ, এই মুহূরতে তোর  লো েোড়ল, পসেোরন দড়ির ফোাঁরসর মত এেেো লোল দো  
ফুরে উরঠরি—পনেরলসেো পজোর েরর পেউ  লো পথরে ড়িড়নরয় পনবোর ফরল পয ঐ দো  
ফুরে উরঠরি তোর  লোয় এড়বষরয় আমোরদর পেোনও সরন্দহ রইলনো। 
 
ততক্ষরণ ঘররর ববদুযড়তে আরলোগুরলো আবোর জ্বরল উরঠরি। আমরো ড়তনজরন উবু হরয় 
তোর মোথোর েোরি বসলোম, হোরতর ড়শরো  রীক্ষো েরর পদেলোম পলড়ড ইয়োডেড়ল এেনও 
পবাঁরে আরিন, হৃৎড় রের  ড়তও স্বোভোড়বে। তোহরল? 
 
হঠোৎ পেোে পমরল েোইরলন পলড়ড ইয়োডেড়ল, বরল উঠরলন, েীরন, পলোেেো জোরত েীরন, 
 োরশর দরজো ড়দরয়ই— বরলই পথরম প রলন ড়তড়ন। 
 
স্ত্রীর েথো েোরন পযরতই এেেো েড়ঠন শব্দ পবড়ররয় এল লডে ইয়োডেড়লর মুে পথরে, 
আমোর ড়নরজর বুরের ড়ভতরর হৃৎড় েেো ধুে ুে েরর লোড়ফরয় উঠল আবোর পসই েীরন! 
পলড়ড ইয়োডেড়ল পযেোরন দোাঁড়িরয়ড়িরলন পসেোন পথরে আররো বিরজোর েড়েশ  জ দুরর 
পদয়োরলর  োরয় এেেো পিোে দরজো, পসেোরন এরস দোাঁিোরত পেৌেোরঠর ড়দরে পেোে  িল 
আর সরে সরে আড়ম উরত্তড়জত হরয় আড়ম পোঁড়েরয় উঠলোম। উরত্তজনোর মোরন ড়ঠে 
পসেোরনই  রি আরি পলডী ইয়োডেড়লর পসই পনেরলস, অল্প ড়েিুক্ষণ আর ও এেো ড়তড়ন 
 লোয়  ররড়িরলন। বুঝরত  োরলুম ঐ দরজো ড়দরয়  োড়লরয় যোবোর মুরে পেোন েোররণ 
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পেোর বোধো প রয়ড়িল আর তেনই এে অসতেে মুহূরতে তোর হোত পথরে পনেরলসেো 
পেৌেোরঠর েোরি পমরঝর উ র  রর যোয়। হোরোরনো মোল অবরশরষ েুাঁরজ প রয়ড়ি পভরব 
পনেরলসেো পমরঝ পথরে তুরল ড়নলোম, ড়েন্তু ভোল েরর পসেো েুড়েরয় পদেরত ড় রয় আবোর 
েমরে উঠলোম, েো ো আতেনোদ পবড়ররয় এল আমোর  লোর পভতর পথরে। ততক্ষরণ লডে 
ইয়োডেড়লও এরস দোাঁড়িরয়রিন আমোর  োরশ, পনেরলরসর ড়দরে এে লে তোড়েরয় 
আমোরই মত এে আতেনোদ পবড়ররয় এল তোর ড়নরজর  লো পথরেও। আমোরদর দুজরনর 
আতেনোরদর এেেোই েোরণ পলড়ড ইয়োডেড়লর পনেরলস পথরে তরল সোদো আগুরনর মত 
পদেরত পসই অমূলয হীরর দয টোর অফ দয ইট উধোও হরয়রি। 
 
তোহরল এই হল বযো োর, আড়ম বললোম, পয এরসড়িল পস সোধোরণ িযোেরো বো ড়সাঁরধল পেোর 
নয়, শুধু ঐ  োথরড়েই ড়িল তোরদর লক্ষয। 
 
ড়েন্তু পলোেেো পভতরর ঢুেল পেোন  রথ? লডে ইয়োডেড়ল আ ন মরন প্রশ্ন েররলন। 
 
এই  রথ, আড়ম পদয়োরল লো োরয়ো পিোে দরজোেো ইশোরোয় পদড়েরয় বললোম। 
 
ড়েন্তু এেো ত সব সময় তোলো বন্ধ থোরে। 
 
অনয সময় থোরে ড়েনো জোড়ন নো, ড়েন্তু এেন এই দরজো তোলোবন্ধ পনই, বরলই হোতল 
ধরর পেরন আড়ম পসই দরজোর  োেো েুরল পফললোম। দরজোেো পেরন পেোলোর সরে সরে 
ড়ে পযন  রি প ল পমরঝর ও র। ঝুাঁরে তুরল ড়নরত পদেলোম পসেো এেফোড়ল পরশমী 
েো ি, তোর  োরয় পসলোই েরো নেশো পদরে বুঝলোম ওেো পেোনও েীরন যুবরের  ররন 
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ড়িল,  োড়লরয় যোবোর সময় দরজোর হোতরল পলর  ড়িরি ড় রয় থোেরব, এই ধোরের নেশো 
েরো পরশমী প োষোে  রোর পরওয়োজ এেনও  যেন্ত শুধু েীরনরদর মরধযই েোলু আরি। 
 
পদৌরি আসুন সবোই। পোঁড়েরয় বরল উঠলোম, পলোেেো এই  থ ধরর ড়নশ্চয়ই পবশী দূরর 
পযরত  োররড়ন। 
 
লডে ইয়োডেড়ল, বোেলোর, আর রোাঁধুনীরদর ড়নরয় আড়ম পসই দরজো ড়দরয় অরনেদূব  যেন্ত 
প লোম বরে, ড়েন্তু যোওয়োই সোর হল। রোরতর আাঁধোরর েীরন পেোর বোবজী তোর অরনে 
আর ই বোড়ির পেৌহড়ে পথরে পবড়ররয়  োড়লরয় প রি। আমরো পয  থ ড়দরয় পেোর ধররত 
ড় রয়ড়িলোম পসই  থ ধরর আবোর ড়ফরর এলোম বোড়িরত। লডে ইয়োডেড়ল তোর এেজন 
 ড়রেোরেরে  ুড়লশ েবর ড়দরত তেনই থোনোয়  োঠোরলন। 
 
প োয়োররো ড়েন্তু পেোর ধররত আমোর সরে যোয়ড়ন, পস পলড়ড ইয়োডেড়লরে নোনোভোরব প্রশ্ন 
েরর বোস্তরব ড়ে ঘরেরি তোই জোনরত েোইড়িল। 
 
বি বোড়তর সুইেেো জ্বোলোরত যোব এমন সময় প িন পথরে পলোেেো ঝোাঁড় রয়  িল আমোর 
ও র, পলড়ড ইয়োডেড়ল বলরলন, ও এত পজোরর পনেরলসেো আমোর  লো পথরে ড়িরি ড়নল 
পয আমোর মোথো প ল ঘুরর। েোল সোমলোরত নো প রর আড়ম পমরঝর ও র  রি প লোম। 
 রি যোবোর সময় এে  লরের জনয পদেলোম পলোেেো পদওয়োরলর লো োরয়ো দরজো ড়দরয় 
 োলোরি, আর তেনই পেোরে  িল ওর মোথোয় প িরন পহোে বোাঁধো েুরলর পহোে ড়বনুড়ন 
আর  ররণ হলরদ পরশমী আলেোেো, তোই পদরেই বুঝলোম পলোেেো জোরত েীরন। এইেুেু 

http://www.bengaliebook.com/


প োয়োর ো ইনরেস্টিরেটস । আেোথো স্টিস্টি । এ কুল প োয়োর ো সমগ্র 

34 

www.bengaliebook.com 
 

 

বরল সম্ভবত ঘেনোর আেড়স্মেতোয় ড়শউরি উরঠ পথরম প রলন পলড়ড ইয়োডেড়ল। প োয়োররো 
মন ড়দরয় তোর বিবয শুনল, এেড়ে প্রশ্ন বো মন্তবযও েরলনো পস। 
 
ড়মাঃ হফবোরনের েোি পথরে এে ভদ্ররলোে পদেো েররত এরসরিন, ড়ম লডে, বোেলোর 
পভতরর ঢুরে েো ো  লোয় বলল, আ নোরো ওাঁর জনয অর ক্ষো েররিন। 
 
হোয় ঈশ্বর! লডে ইয়োডেড়ল ড়নরজই আরক্ষর র সুরর বরল উঠরলন,  রমুহূরতে স্বোভোড়বে 
 লোয় বলরলন, তবু ওাঁর সরে আমোয় অবশযই পদেো েররত হরব। পশোন, মুড়লিংস, এেোরন 
নয়, ভদ্ররলোেরে লোইরিরীরত ড়নরয় ড় রয় বসোও, আড়ম যোড়ি। 
 
আর ড়ে আমোরদর এেোরন থোেো ভোল পদেোরব? প োয়োররোরে এে োরশ পডরে বললোম, 
এই রোরতই লণ্ডরন ড়ফরর প রল হয় নো? 
 
লণ্ডরন ড়ফরর যোব? প োয়োররো আমোর েথো শুরন পযন আেোশ পথরে  িল ড়েন্তু পেন যোব, 
েযোরেন পহড়টিংস? 
 
এেোও আমোয় বযোেযো েররত হরব?  লো পঝরি ড়নরয় েো ো  লোয় বললোম বযো োরেো পয 
এেন আমোরদর হোরতর বোইরর েরল প রি তোও ড়ে তুড়ম বুঝরত  োররি নো? তুড়মই লডে 
ইয়োডেড়লরে বরলড়িরল পতোমোর েথোমত পযন উড়ন েরলন–তোর রর পতোমোরই পেোরের 
সোমরন হীরেেো েুড়র হরয় প ল, এর  রর পেোন লজ্জোয় আমরো আর এেোরন থোেব বলরত 
 োররো? 
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পস ত বরেই, প োয়োররো এমনভোরব েথোেো বলল পযন আসরল পতমন ড়েিুেো ঘরেড়ন, আড়ম 
পযসব পেরস ড়বরোে পভলড়ে পদড়েরয় ড়জরতড়ি এেো তোরদর মরধয  রিনো ড়ঠেই। তোহরল 
ত বুঝরতই  োররি, ড়েিু মরন পেোরনো পযন পতোমোর মরেল লযোরজর োবরর হবোর  রর 
এেোরন দোাঁড়িরয় থোেোর েোইরত বোড়ি ড়ফরর যোওয়োেোই বুড়িমোরনর েোজ হরব নো ড়ে? 
 
আর জড়মদোর বোড়ির ড়ডনোর, তোর ড়ে হরব? প োয়োররো এতক্ষরণ  লো েিোরলো, লডে 
ইয়োডেড়লর েোস রোাঁধুড়ন আমোরদর জনয পয ড়ে ড়ডনোর বোড়নরয়রি তো নো পেরয়ই েরল যোব? 
নো বোবু ড়ফরর পযরত েোও তুড়ম যোও, আড়ম আর  ড়ডনোর েোব, তোর র জড়মদোর বোড়ির 
ড়বিোনোয় নরম  দীরত  ো পঢরল আররম ঘুরমোব। 
 
বয়স বোিরল মোনুরষর বুড়ি েরম আর পসই তুলনোয় তোর পনোনো আর পবহোয়ো নো যোয় েুব 
পবরি, প োয়োররো পয পসই  যেোরয় প ৌঁরি প রি এই মুহুরতে পস ড়বষরয় আমোর মরন 
এতেুেু সরন্দহ পনই। 
 
হুাঁ, ড়ে এমন আহোমড়র ড়ডনোর! আমোর মন্তরবয পভতররর অচধযে ভোব ড়েিুেো পবড়ররয় 
 িল। 
 
পতোমোর ড়ে হল, পহড়টিংস? 
 
প োয়োররো বলল, পতোমোর হোবভোব পদরে আড়ম সড়তয বলরত ড়ে, ড়ে বলব তোই পভরব 
 োড়ি নো, এেোনেোর েোওয়োদোওয়োর বযো োরেো পযন এে সোিংঘোড়তে বযো োর, এমন ভোবই 
পবররোরি পতোমোর বুড়লরত। 
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পবশী বোরজ বে নো, পভতররর ড়বরড়ি এবোর আমোর মুে ড়দরয় ফুরে পবররোল, ড়মস 
মোরভেরলর হীররেোর ড়নরো ত্তোর েথো পভরবও পতোমোর যত শী ড় র সম্ভব লণ্ডরন ড়ফরর 
যোওয়ো দরেোর। 
 
তোর সরে আমোর লণ্ডরন এেুড়ন ড়ফরর যোবোর ড়ে সম্পেে? 
 
প োয়োররোর নযোেোরমো পদরে আমোর আবোর বধযেেুযড়ত হল,  লো ড়েিুেো েড়িরয় বললোম, 
ড়নরজর পেোরেই ত পদেরল এেেো হীরর পেমন আমোরদর পেোরের সোমরন পবহোত হল, 
শত্রু ক্ষ পয এবোর ওর পজোিোেো হোতোবোর তোরল থোেরব এই সহজ েথোেো পতোমোর 
মোথোয় আসরি নো পেন? 
 
ওাঃ, এই েথো। েরয়ে  ো এড় রয় প ড়িরয় প োয়োররো এমন এে েোউনী পমরল আমোর 
ড়দরে তোেোল পযন অদু্ভত ড়েিু পদেরি, তোর র স্বোভোড়বে  লোয় বলল, ড়েন্তু তুড়ম এেেো 
বযো োর ভুরল যোি বনু্ধ, ড়মস মোরভেল পযসব ড়েড়ঠ প রয়রিন তোরত  ূড়ণেমোর রোরতর উরেে 
ররয়রি আ োমী শুক্রবোর  ূড়ণেমো, অতএব আমোরদর হোরত এেনও প্রেুর সময় আরি। 
 
 ূড়ণেমোর উরেে সড়তযই আমোর মরন ড়িল নো, প োয়োররো েথোেো মরন  ড়িরয় ড়দরত আমোর 
শরীর আতরক ড়হম হরয় এল। তবু প োয়োররোরে ধনযবোদ পয পস সড়তযই ড়ডনোর েোবোর 
জনয আর বরস রইল নো, থোেো সম্ভব হরি নো বরল লডে ইয়োডেড়লর েোরি মোজেনো পেরয় 
এেড়ে ড়েড়ঠ ড়লরে পস আমোয় ড়নরয় তেনই রওনো হল লণ্ডরনর ড়দরে। 
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ড়মস মোরভেল উরঠরিন মযো ড়নড়ফরসি পহোরেরল, তো আর ই উরেে েররড়ি, আমোর ইরি 
ড়িল রোরতই ড়মস মোরভেরলর সরে পদেো েরর পলভী ইয়োডেড়লর হীরর ড়িনতোই হবোর 
েবরেো আ োম ড়দরয় তোরে হুাঁড়শয়োর েরর ড়দই, ড়েন্তু প োয়োররো তোরত রোজী হল নো, বলল 
পয ঐ েবর আ োমীেোল সেোরলই পদয়ো যোরব পসজনয তোিো পনই।  োরয়োরয়োর েথো নো 
পমরন উ োয় পনই তোই পেোনও প্রড়তবোদ নো েরর ড়নরজর মরন  জ জ েররত লো লোম। 
 
ড়েন্তু  রড়দন সেোলরবলোয়  োরয়োরয়োর ভোব ড়তে পদরে বুঝরত  োরলোম পয বোড়ির 
বোইরর যোবোর ইরি তোর পমোরেই পনই। প োিোরতই আড়ম ধরব ড়নলোম এেেো বি ভুল 
হরয় প রি তোই প োয়োররো আর এই পেস ড়নরয় এর োরত েোইরি নো। ড়েন্তু আড়ম 
পজোরোজুড়র েররত ও ড়মস মোরভেরলর েোরি নো যোবোর পয বযোেযো েবল তোরত প্রমোণ হল 
আমোর অনুমোন ভুল,  োরয়োরো যুড়ি ড়দরয় এেোই পবোঝোরত েোইল পযরহতু ইয়োডেড়ল পেরজর 
হীরর ড়িনতোইরয়র ঘেনো ইড়তমরধযই স্থোনীয় সব েবররর েো রজ ড়বড়বতভোরব পির  
পবড়ররয়রি তোই ড়মস মোরভেল আর তোর স্বোমী ড়মাঃ রলফরে এই েবেো এেন নতুন েরর 
জোনোরনো ড়নরথেে।  োরয়োরোর যুড়ি অেোেয তো পমরন ড়নরয় আ ন মরন  জরোরনো িোিো 
আসোর আর ড়েিুই েরোর রইল নো। 
 
ড়েন্তু এর  ররর ঘেনো প্রমোণ েরল পয আমোর আেোঙ্খো ও হুাঁড়শয়োরী এতেুেু অরযৌড়িে 
ড়িল নো—পবলো দুরেো নো োদ পেড়লরফোন ঝনঝন েরর পবরজ উঠল। প োয়োররো ড়রড়সভোর 
তুরল েরয়ে মুহূতে েোরন পঠড়েরয় ড়ে শুনল পে জোরন, তোর র আিো, রোেড়ি, বরল পসেো 
আর র জোয় োয় পররে ড়দল। 
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ড়ে হরয়রি জোনরত েোও? প োয়োররোরে এই প্রথম মুে েোরলো েররত পদেলোম। লজ্জোর 
সরে জোনোল, ড়মস মোরভেরলর হীরবেোও েুড়র হরয়রি। 
 
পস ড়ে? প োয়োররোর েথো শুরন আড়ম লোড়ফরয় উরঠ দোাঁিোলোম, সুরযো  প রয় এ রড়সরয়ই 
বললোম, ড়ে প ো, পতোমোর  ূড়ণেমোর রোরতর ড়ে হল? এমন ত হবোর েথো ড়িল নো, 
তোহরল? 
 
প োরয়োরো পেোনও জবোব ড়দল নো, মুে ড়নেু েরর বরস রইল পস। 
 
েুড়রেো হল েেন? 
 
ওরদর েথো শুরন বুঝলোম আজ সেোরল, প োয়োররো জোনোল। 
 
আমোর েথো শুনরল এেো অবশযই এিোরনো পযত, আড়ম পজোর  লোয় বললোম, আমোর 
ধোরণো পয ড়ঠে তো এেন তুড়ম ড়নরজই পদেরত  োরি। 
 
তোই ত পদেোরি পসোনো, প োয়োররো সতেেভোরব মন্তবয েরল, অরনরের মরত পদেোরনোর 
মরধয এেেো ঠেোরনো আর ঠরে যোওয়োর বযো োর আরি, তবু ঘেনো পযমন পদেোয় পসেো 
অবশযই পমরন ড়নরত হরব। 
 
এবোর আর ঘররর পভতর শুরয় বো বরস থোেো েলরব নো তোই েযোড়ি পের  আমরো দুজরন 
রওনো হলোম মযো ড়নড়ফরসি পহোরেরলর ড়দরে, যোবোর  রথ বললোম,  ূড়ণেমোর রোরত হীরর 
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েুড়র েরোর মতলব ড়নাঃসরন্দরহ অড়ভনব। শুক্রবোররর আর   যেন্ত ড়েিু হরব নো এই বরল 
আমোরদর নজর পসড়দরে বযস্ত পররে তস্কর েূিোমড়ণ তোর অরনে আর ই তোর েোজ 
হোড়সল েরর পফলল। তোর মতলব তুড়ম আর  পথরে পের  োওড়ন এেোই যো দুাঃরের 
বযো োর। 
 
যো বরলরিো! প োয়োররো এতক্ষণ তোর স্বভোড়বে  লোয় বলল, এেজরনর  রক্ষ সব ড়েিু 
আর  থোেরত পভরব রোেো সম্ভব নয়! 
 
প োয়োররো পয পজোর েরর তোর  ুররোরনো হোড়সেুড়শ পমজোজ বজোয় রোেরত েোইরি পস ড়বষরয় 
আমোর পেোনও সরন্দহ রইল নো, অনযড়দরে তোর এই বযথেতোর েথো পভরব দুাঃেও েম 
হল নো। প োয়োররো ড়নরজ পয পেোনরেম বযথেতোরে ড়েরেম পঘন্নো েরর তো আমোর অজোনো 
নোই। 
 
ড়জরত ররহো ভোইসোব, প োয়োররোরে সোন্ত্বনো ড়দরয় বললোম,  ররর বোর পতোমোরে পঠেোরব 
েোর সোধয! 
 
মযো ড়নড়ফরসি পহোরেরল ড় রয় প ৌঁরিোরনোর  র ওেোনেোর েমেেোরীরো আমোরদর ড়নরয় এল 
মযোরনজোররর েোমরোয়। ড়মস মোরভেরলর স্বোমী পে রী রলফ পসেোরন আর ই এরস হোড়জর 
হরয়ড়িরলন। স্কেলযোে ইয়োডে পথরে আসো দুজন প োরয়ন্দো তোরে নোনোভোরব পজরো েররি। 
পহোরেরলর জচনে পেরোণীরে পদেলোম ফযোেোরশ মুরে উরেোড়দরে বরস তোরদর েথোবোতেো 
শুনরিন। আমরো পভতরর ঢুেরতই রলফ মোথো পনরি সিংরক্ষর  অড়ভবোদন জোনোরলন। 
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আমরো বযো োরেোর প োিোয় যোবোর পেষ্টো েরড়ি, রল মন্তবয েররলন, ড়েন্তু ঘেনোেো এেনও 
 যেন্ত ড়বশ্বোস েররত  োরড়ি নো। ড়জড়নসেো হোতোরনোর মত সোহস পলোেেোর হল ড়ে েরর 
তোই আড়ম বুরঝ উঠরত  োরড়ি নো। 
 
পে রী রলরফর মুে পথরে ঘেনোর ড়ববরণ পযেুেু শুনলোম তো রেম। সেোল এ োররোেো 
পবরজ  রনররো ড়মড়নে নো োদ উড়ন পেোনও েোরজ পহোরেল পথরে পবড়ররয়ড়িরলন, ড়ঠে 
 রনররো ড়মড়নে বোরদ অথেোৎ সেোল সোরি এ োররোেোয় হুবহু তোরই মত পদেরত এেড়ে 
পলোে পহোরেরল ঢুরে মযোরনজোররর েোরি তোর  য়নোর বোিড়ে েোন। মযোরনজোর ড়নয়ম 
অনুযোয়ী এেড়ে রড়সরদ তোরে সই েররত বরলন। ভদ্ররলোে রড়সরদ সই েরোর  রর 
মযোরনজোর পে রী রলরফর মূল স্বোক্ষররর সরে পসেো ড়মড়লরয় পদরেন এবিং লক্ষয েররন 
পয  ররর স্বোক্ষরড়ে ড়েিুেো অনযরেম। এই ড়বষয়ড়ে উরেে েররল ভদ্ররলোে জোনোন পয 
েযোড়ি পথরে পনরম দরজো বন্ধ েরোর সময় তোর ডোনহোরতর দুড়ে আেুল জেম হরয়ড়িল 
পয েোররণ তোর  ররর স্বোক্ষর হুবহু এেরেম পঠেরি নো। 
 
রলরফর বিবয পশষ হরতই পহোরেরলর পেরোনী ভদ্ররলোে মুে েুলরলন, ড়তড়ন যো বলরলন 
তোরত এই পবোঝোয় পয ড়িতীয় স্বোক্ষর ড়তড়নও পদরেরিন তরব তোরত উরেে েরোর মত 
পেোনও তফোৎ ড়িল নো। 
 
পদেরবন, আ নোরো আবোর পযন আমোরে পেোর পেোর বরল ভোবরবন নো, পসই ভদ্ররলোে 
মন্তবয েররড়িরলন, এেজন েীরন পবশ ড়েিুড়দন ধরর আমোয় ভয় পদেোরনো ড়েড়ঠ ড়লেরি 
আর দুাঃরের বযো োর হল আড়ম ড়নরজই অরনেেো েীরনরদর মত পদেরত, ড়বরশষ েরর 
আমোর পেোে দুরেো ত প্রোয় ওরদর মত। 
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ভদ্ররলোরের মুরের ড়দরে আড়মও তোড়েরয়ড়িলোম, পেরোনী ভদ্ররলোে বরল উঠরলন, 
পদেলোম ড়ঠেই পেোেদুরেো এেেু েুতেুরত পযমন থোরে েীরনরদর। 
 
বোরজ  োল রেো রোেুন, পে রী রলফ শরীরেো সোমরন ঝুড়েরয় ড়দরয় বলরলন, পদেুন 
আমোর পেোেদুরেো ড়ে েীরনরদর মত েুতেুরত? 
 
পেরোনী ভদ্ররলোে মুে তুরল পবশ ড়েিুক্ষণ েুাঁড়েরয় েুাঁড়েরয় তোরে পদেরলন তোর র মন্তবয 
েররলন, নো মশোই, আমোর ড়নরজর পেোরে অন্ততাঃ পঠরেরি নো। ড়ে পভরব আড়মও ভোল 
েরর তোেোলোম রলরফর পেোরের ড়দরে। ড়েন্তু নো, এত পসই পেনো েেো দুড়ে পেোে  ভীর 
আত্মপ্রতযয় পযেোন পথরে ফুরে পবররোরি। এ পেোরের েোউনীরে পেোনভোরবই সরন্দহ েরো 
যোয় নো। 
 
েরেরড়ের বুরের  োেো আরি বলরত হরব, স্কেলযোে ইয়োডে পথরে আসো প োরয়ন্দো 
অড়ফসোরড়ে মন্তবয েররলন, সরন্দহ এিোরনোর জনয দুরেোরে সোমোনয পমেো  ড়নরয়ড়িরলন 
আর  পথরেই। তরব এেোও ড়ঠে পয, পলোেেো আর  পথরেই আ নোর ও র নজর 
পররেড়িল, আ ড়ন পবড়ররয় যোবোর  রবই ও এরস ঢুরেড়িল পহোরেরল। 
 
ত ড়মাঃ রলরফর পসই  য়নোর বোিেোর ড়ে হল? আড়ম জোনরত েোইলোম। 
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ওেো  োওয়ো প রি, মযোরনজোর বলরলন, পহোেরলর েড়ররডোরর  রিড়িল, পভতরর সবড়েিু 
পযমন ড়িল পতমড়ন ড়ে আরি, শুধু এেড়ে ড়জড়নস বোরদ তোহল দয টোর অফ দয ইষ্ট নোরম 
এেড়ে দোমী হীরর। 
 
মযোরনজোররর েথো পযো  হরত প োয়োররো আর আড়ম দুজরনই দুজরনর মুরের ড়দরে 
তোেোলোম-প োেো বযো োরেো পযন অড়তপ্রোেৃড়তে, অড়বশ্বোসয। 
 
এমন এেেো ঘেনো ঘরে প ল অথে আড়ম পেোনও েোরজ এলোম নো; প োয়োররো আরক্ষর র 
সরে মন্তবয েরল, আিো, ড়মাঃ রলফ আ নোর স্ত্রীর সরে এেবোর পদেো েররত  োড়র? 
 
আমোর আ ড়ত্ত েরোর ড়েিু পনই, রলফ জোনোরলন, তরব এতবি এেেো ঘেনো ঘেোর 
 ররও মোনড়সে ড়দে পথরে েুব বি আঘোত প রয়রি, পবেোরী এেন শুরয় ড়বেোম ড়নরি, 
তোই বলড়িলোম— 
 
থোে, বুরঝড়ি, প োয়োররো হোত তুরল তোরে বোধো ড়দল, তোহরল আ নোর সরে েরয়েেো 
েথো বলোর ড়িল, আ নোর অসুড়বরধ পনই ত? 
 
পেোনও অসুড়বধো পনই। রলফু বলরলন, আসুন আমোর েোমরোয়। 
 
প োয়োররো পে রী রলরফর সরে প ল আবোর  োাঁে ড়মড়নরের মরধয ড়ফরর এল। 
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েরলো, েযোরেন পহড়টিংস, প োয়োররো বলল, এবোর এেবোর প োট অড়ফরস পযরত হরব, 
এেেো পেড়লেোম েররত হরব। 
 
েোরে? 
 
লডে ইয়োডেড়লরে, প োয়োররো আমোর হোত ধরর েোনরত েোনরত বলল, েরলো, আর পদরী 
েরোর মত সময় পনই। তুড়ম মরন মরন ড়ে ভোবরিো তো আড়ম বুঝরত  োরড়ি, আমোর 
জোয় োয় থোেরল তুড়ম হয়ত মুে বুরজ থোেরত  োররত নো ও ড়নরয় আমোর মরন েরোর 
ড়েিু পনই। ওসব বোদ দোও, েরলো এবোর ড় রয় লোঞ্চ পেরয় আসো যোে। 
 
লোঞ্চ পেরয়  োরয়োরোর সরে তোর বোড়িরত যেন ড়ফরর এলোম তেন ড়বরেল প্রোয় েোররে 
বোরজ। জোনোলোর  োরশ এেড়ে পলোে এেো বরসড়িল, আমোরদর ঢুেরত পদরেই উরঠ 
দোাঁিোল লডে ইয়োডেড়ল। মুরের ড়দরে তোেোরল পবোঝো যোয় প্রেণ্ড মোনড়সে ঝরি ড়ে ড়নদোরুণ 
ড়ব যেস্ত হরয়রিন ড়তড়ন। 
 
আ নোর তোর প রয়ই িুরে এরসড়ি, লডে ইয়োডেড়ল পেোনরেম ভূড়মেো নো েরর বলরলন, 
এড়দরে আররে রহসয দোনো পবাঁরধরি—আ নোর এেোরন আসবোর আর  আড়ম হফবোরনের 
সরে পদেো েররড়ি, ওর মুে পথরেই শুনলোম  ত রোরত ওরদর দোলোল ড়হরসরব পয 
পলোেড়ে আমোরদর বোড়িরত ড় রয়ড়িল তোরে ও পেরন নো, এিোিো আমোয় পেোনও 
পেড়লেোমও  োঠোয় ড়ন? এই হল বযো োর এেন বলুন আ নোর– 
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মোফ েররবন! হোত তুরল প োয়োররো তোরে থোমোরলো, ঐ পেড়লেোম আড়মই আ নোরে 
 োড়ঠরয়ড়িলোম আর হফবোরনের দোলোল বরল পয আ নোর েোরি ড় রয়ড়িল পসও আমোরই 
পলোে, ওরেও আড়মই  োড়ঠরয়ড়িলোম। 
 
আ ড়ন! এসব আ নোর েীড়তে তোহরল? লডে ইয়োডেড়ল প োয়োররোর স্বীেোররোড়ি শুরন পহোেে 
পেরলন, ড়েন্তু এসরবর অথে ড়ে? 
 
অথে এেেোই— ুররো বযো োরেো আড়ম এেেো জোয় োয় ড়নরয় আসরত পেরয়ড়িলোম, প োয়োররো 
জোনোলো এিোিো অনয পেোনও উরেশয আমোর ড়িল নো। 
 
 ুররো বযো োরেো এে জোয় োয় ড়নরয় আসরত পেরয়ড়িরলন, হো ঈশ্বর!  োরয়োরয়োর মন্তরবযর 
অথে পয লডে ইয়োডেড়ল বুঝরত  োররিন নো তো তোর েথোরতই ফুরে পবররোল। 
 
আমোর উরেশয সফল হরয়রি, ড়ম লডে, প োয়োররো পেোশরমজোরজ বরল উঠল, আর তোই 
আ নোর ড়জড়নস আ নোরে ড়ফড়ররয় ড়দরত প রর আড়ম ড়নরজরে ধনয মরন েরড়ি, বরল 
 রেে পথরে ড়ে এেেো ড়জড়নস পবর েরর নোেেীয় ভড়েরত পস পমরল ড়দল লডে 
ইয়োডেড়লর ড়দরে। ভোল েরর তোড়েরয় পদেলোম ড়জড়নসড়ে বি আেোররর এেড়ে হীরর। 
 
এইরতো আমোর পসই েুড়র যোওয়ো হীরর, বলরত ড় রয় লডে ইয়োডেড়লর  লো পোঁর  প ল, দয 
টোর অফ দয ইট! ড়েন্তু আড়ম এেনও পভরব  োড়ি নো.. 
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সড়তযই  োরিন নো?  োরয়োরো মুেড়ে হোসল, অবশয তোরত ড়েিুই যোয় আরস। ড়েন্তু ড়বশ্বোস 
েরুন এই হীররেো েুড়র যোওয়ো েুব দরেোর ড়িল। আড়ম আ নোরে বরলড়িলোম আ নোর 
ড়জড়নস আ নোর েোরিই  ড়িত থোেরব মরন  রি? আড়ম আমোর পসই েথো পররেড়ি। ড়ে 
ভোরব এেো উিোর েররড়ি তো এেোন্ত প ো নীয়, এবিং অনুেহ েরর তো জোনরত েোইরবন 
নো। যোে পলডী ইয়োডেড়লরে আমোর আন্তড়রে েিো জোনোরবন এবিং এও জোনোরবন পয তোর 
হোরোরনো মোড়ণে তোরে পফরৎ ড়দরত প রর আড়ম ড়নরজও এত েুড়শ হরয়ড়ি যো ভোষোয় বরল 
পবোঝোরনো যোয় নো। ড়বদোয়, ড়মল। 
 
লডে ইয়োডেড়লরে এে ড়বশোল ধোধোর মরধয প রল আমোর বোাঁেেুল প োরয়ন্দো বনু্ধ এরেুল 
প োয়োররো হোসরত হোসরত তোরে দরজো  যেন্ত এড় রয় ড়দল। ড়তড়ন পবড়ররয় পযরত দরজো 
বন্ধ েরর পস আবোর এরস ঢুেল ঘরর। 
 
প োয়োররো, আড়ম েুব শোন্ত সুরর বললোম, পতোমোর মোথো ড়ে েোরো  হরয় প রি? 
 
নো, বনু্ধ, প োয়োররো জবোব ড়দল, এ মোথো আমোর েোরো  হয়ড়ন, আসরল তুড়ম মোনড়সে ড়দে 
পথরে পধোাঁয়োশোর মরধয  থ হোতরি পবিোরিো। 
 
হীররেো তুড়ম পেোথো পথরে প রল? 
 
ড়মাঃ পে রী রলরফর েোি পথরে। 
 
ড়মাঃ রল! ড়ে বলি তুড়ম? 
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 োরয়োররর েথো শুরন মরন হল এবোর আমোর মোথো সড়তযই েোরো  হরয়রি। হযোাঁ েযোরেন 
পহড়টিংস, এেজন েীরন ড়মস মোরভেলরে ভয় পদড়েরয় ড়েড়ঠ ড়লেরি, তোিোিো পসোসোইড়ে 
 ড়স  মো োড়জরনর পলেো। এসব যোর উবেব মড়স্তরের ফসল ড়তড়ন হরলন ড়মাঃ পে রী 
রলফ দুরেো হীরর হুবহু এেই রেম পদেরত, এেেো আররেেোর পজোিো ড়েন্তু এসব ড়নিে 
গুল িোিো ড়েিু নয়। আসরল হীরর এেেোই আর তো আরি ইয়োডেড়ল  ড়রবোরর অনযোনয 
দোমী বরত্নব সরে, মরন পবশেো এই এেেো হীরব ড়তন বির ড়িল পে রী রলরফর েোরি। 
আজ সেোলরবলো ড়নরজর দুরেোরের পেোরণ সোমোনয েড়বের পমেো  লোড় রয় পেহোরোেো  োরে 
ড়নরয়ড়িরলন ড়তড়ন যোরত পেোেদুরেো পদেোরব েীরনরদর মত। নোাঃ পহড়টিংস যোই বলল নো 
পেন, রল পলোেেো জোত অড়ভরনতো বলরত হয়, পদেরত হরব ড়ফরে ওরে পেমন পদেোয়! 
 
ড়েন্তু রলফ ওাঁর ড়নরজর হীরর পেন েুড়র েররবন তো ত বুঝলোম নো। ড়েিু বুঝরত নো 
প রর জোনরত েোইলোম। 
 
অরনেগুরলো েোররণ,  োরয়োরো জবোব ড়দল, যোর মরধয এেড়ে হল পলড়ডইয়োডেড়ল ড়যড়ন 
ভয়োনে ড়ক্ষপ্ত হরয় উরঠড়িরলন। 
 
পলড়ড ইয়োডেড়ল? 
 
হযোাঁ, উড়ন পয ড়েিুড়দন েযোড়লরফোড়নেয়োয় ড়িরলন পসেথো আশোেড়ব মরন আরি, ঐ সময় ওাঁর 
 ড়তরদবতো অথেোৎ লডে ইয়োডেড়ল অনয পেোনও মড়হলোর সরে ফুড়তে েরর ড়দন েোেোড়িরলন 
যোর ফরল পলড়ড ইয়োডেড়ল সবড়দে পথরে হরয়  রিন ড়নাঃসে। পসই সময় তোর জীবরন 
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এরস আড়বভূেত হরলন হড়লউরডর সুন্দর ও সু ুরুষ অড়ভরনতো পে রী রল। রলরফর 
পেহোরো আর বযড়িরত্ব মুগ্ধ হরয় পলড়ড ইয়োডেড়ল ড়নরজরে সাঁর  ড়দরলন তোর েোরি। ঐ 
সুরযোর  রল পলড়ড ইয়োডেড়লরে েূিোন্তভোরব উ রভো  েররলন। রলফ ড়েন্তু পসেোরনই 
থোমরলন নো, পলড়ড ইয়োডেড়লরে ড়তড়ন ব্ল্যোেরমল েররত লো রলন। পসড়দন ইয়োডেড়ল পেরজ 
ড় রয় পলড়ড ইয়োডেড়লরে আড়ম এ ড়বষরয় প্রশ্ন েররত উড়ন মুে ফুরে স্বীেোর েরররিন। 
পলড়ড ইয়োডেড়ল এই প্রসরে যো বরলরিন তোর অথে ড়তড়ন েুবই অসতেে ড়িরলন পয েোররণ 
ঐ ঘেনো ঘরেড়িল, ওাঁর বিবয আড়ম  ুররো ুড়র ড়বশ্বোস েররড়ি। ড়েন্তু এেোও ঘেনো পয 
পলড়ড ইয়োডেড়ল এেসময় ড়নরজর হোরত ড়েিু পপ্রম ত্র ড়লরেড়িরলন রলফরে। এবিং ড়তড়ন 
ঐগুরলো ফোাঁস েরর পদরবন বরল ভয় পদেোন মড়হলোরে। রলরফর ব্ল্যোেরমড়লিংরয় ঘোবরি 
প রলন পলড়ড ইয়োডেড়ল। পপ্রম রত্রর েথো জোনোজোড়ন হরল তোর ভোবমূড়তে ড়বেৃত হরব এবিং 
লডে ইয়োডেড়ল ইরি েররলই তোরে ড়ডরভোসে েররবন যোর  ড়রণড়ত ড়হরসরব প্রোরণর 
েোইরতও ড়প্রয় সন্তোনরদর পিরি তোরে েরল পযরত হরব। এইসব পভরব ড়তড়ন রলরফর 
হোরতর  ুতুল হরয় দোাঁিোরলন। পলড়ড ইয়োডেড়লর ড়নরজর জমোরনো েোেোেড়ি বলরত ড়েিুই 
ড়িল নো পজরনই রল তোরে ড়নরজর ইরিমত েোলোড়িরলন, এমনড়ে পশষ যেন্ত রলরফর 
ড়নরদেরশ আঠোর সোহোরযয ড়নরজর দোমী হীররড়ের এেড়ে হুবহু নেলও ড়তড়ন বোনোরত বোধয 
হন এবিং আসলড়ে তুরল পদন অলরফর হোরত। দুড়ে হীররই পেরি পনওয়ো হরব এবিং দয 
ওরয়টণে টোর নোরম হীররড়েরে  ুনরুিোর েরো হরব এই বযো োরেোই প্রথম সরন্দহ 
পতোরল আমোর মরন। লডে ইয়োডেড়ল ঝোরমলো পমোরেেই  িন্দ েররন নো, ড়তড়ন সবড়েিু 
ড়মড়েরয় পফলোর জনয বতরী হড়িরলন এমন সময় হীরর ড়বক্রী েরোর ড়সিোন্ত পলড়ড 
ইয়োডেড়লর েোরি আররে সমসযো হরয় পদেো ড়দল—েোরণ আসল হীররড়ে রল তোর েোি 
পথরে আর ই হোড়তরয় ড়নরয়রি, তোর ড়নরজর েোরি যো আরি তো হল আঠো ড়দরয় বতরী ঐ 
হীরবর এেড়ে নেল যো ড়বক্রী দূরর থোে, যোেোইরয়র সময় ড়ঠে ধরো  রি যোরব। পে রী 
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রলফ তেন সরব ইিংলযোরে এরস প ৌঁরিরিন পসইসময় পলড়ড ইয়োডেড়ল ড়নরজর সমসযো 
জোড়নরয় তোরে ড়েড়ঠ ড়লেরলন এবিং এ বযো োরর সোহোযয েবোর অনুররোধ েররলন। রলফ 
পলড়ড ইয়োডেড়লরে সব বযবস্থো হরয় যোরব বরল আশ্বোস ড়দরলন এবিং তোর র পজোিো 
ডোেোড়তর এে  ড়রেল্পনো েররলন। এভোরব ড়তড়ন তোর এেদো পপ্রড়মেোর মুে বন্ধ েররত 
 োররবন ড়যড়ন তোর সরে ড়নরজর অতীরতর পেরলকোরীর েথো ড়বশ্বোসরযো যভোরব জোনোরবন 
তোর স্বোমীরে ড়েন্তু তোরত আমোরদর ব্ল্যোেরমলোর রলরফর ড়ে লোভ হরব? লোভ হরব 
বইড়ে-বীমোর ক্ষড়ত ূরণজড়নত বীমোর েোেো বোবদ ড়তড়ন  োরবন ন দ  ঞ্চোশ হোজোর 
 োউণ্ড আবোর এেই সরে হীররেো পথরে যোরব তোরই দেরল। ঘেনো যেন এতদুর 
এড় রয়রি ড়ঠে তেনই মরঞ্চ আররেজরনর আড়বভেোব তোর নোম এরেুল প োয়োররো। এই 
আড়ম, এ হীরর যোেোই েরোর পনোে আসরি শুরনই পলডী ইয়োডেড়ল তোর  লোর হীরর 
ঝোর লোরনো হীরর ড়িনতোই হবোর এে নোেে েরর বসরলন আর েমৎেোর অড়ভনরয়র 
ফরল নোেেেো সফল হল! ড়েন্তু এরেুল প োয়োররোর পেোরের নজর পঠেোয় এমন সোধয 
েোর আরি? বোস্তরব ড়ে ঘেনো? পলড়ড ইয়োডেড়ল ড়নরজই দরজোর ড় িরনর সুইে ড়ের  
ঘররর আরলো পনভোরলন, ঘররর লো োরয়ো দরজোর  োেোেো েুরল পজোর আওয়োজ তুরল বন্ধ 
েররলন,  লো পথরে পনেরলসেো েুরল দরজোর পেৌেোরঠর সোমরন িুাঁরি পফরল পবইস 
হবোর ভোন েরর পমরঝর ও র ড়েিুক্ষণ  রি রইরলন। এই নোেে েরোর আর ই পয 
উড়ন ওাঁর পনেরলস পথরে হীররর আদলেো পবর েরর ড়নরয়ড়িরলন আশোেড়র তো নতুন 
েরর বলোর দরেোর পনই। 
 
ড়েন্তু ঘেনো ঘেোর আর  ওাঁর  লোয় পয পনেরলস ড়িল তো আড়ম ড়নরজ পদরেড়ি। বোধো 
ড়দরয় বরল উঠলোম। 
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আমোর েথো এেনও পশষ হয়ড়ন, বনু্ধ, প োয়োররো হোত তুরল বলল, আর  বধযে ধরর 
সবেথো পশোন। পনেরলসেো উড়ন পয হোত ড়দরয় িুাঁরয়ড়িরলন তো আশোেড়র এেনও পতোমোর 
মরন আরি। হীররর আদলেো েুরল পনবোর সরে পসই ফোেো জোয় োেো উড়ন আসরল হোত 
ড়দরয় পেৌশরল পঢরে পররেড়িরলন, এই হল বযো োর। এর র আরস পরশমী েো রির 
েুেররোর বযো োর পযেো  রর লো োরয়ো দরজোর ও োরশ  োওয়ো ড় রয়ড়িল। েযোরেন 
পহড়টিংস, এমন এেড়ে নোেে েরোর  ড়রেল্পনো যোর মোথো পথরে পবড়ররয়রি এে েুেররো 
পরশমী েো ি ঐেোরন পফরল রোেো ড়ে তোর  রক্ষ এমন আর ড়ে েড়ঠন েোজ। তোর রর 
ড়ে ঘেনো জোনরত েোইরি? েবররর েো রজ পলড়ড ইয়োডেড়লর বোড়িরত তোর ড়বেযোত হীরর 
ড়িনতোই হরয়রি ও েবর  রিই আসল নোরের গুরু পে রী রলফ ড়নরজও নোেে েরোর 
পলোভ সোমলোরবনই বো ড়ে েরর? পলড়ড ইয়োডেড়লর মত ড়তড়নও েুড়র বলল, ডোেোড়ত বলল, 
ড়িনতোই বলল, ঐ সোজোরনো নোেরে পবরি অড়ভনয় েররলন। অড়ভরনতো ড়হরসরব 
পমেোর র েোরুেোযে রল ভোলই জোরনন, দুরেোরে এমন েড়বে লো োরলন যোরত পদেরল তোরে 
েীরন বরল পয পেউ পভরব বরস। পহোরেল পথরে পবড়ররয় পেোরের েোউড়ন  োরে আবোর 
ড়তড়ন ড়ফরর এরলন ড়েিুক্ষরণর মরধয, তোর র হীরর েুড়রর ড়িতীয় সোজোরনো নোেরে 
অড়ভনয় েররলন। 
 
সবই ত বুঝলোম, প োয়োররো থোমরত জোনরত েোইলোম, ড়েন্তু তুড়ম রলরে এমন ড়ে বরলরি 
যোরত ভয় প রয় উড়ন হীররেো পতোমোর হোরত ড়ফড়ররয় ড়দরয়রিন? 
 
পতমন ড়েিুই বড়লড়ন, প োয়োররো বলল, শুধু বললোম পলড়ড ইয়োডেড়ল ওাঁর অতীরতর  ো 
ফসেোরনোর ঘেনো তোর স্বোমীরে েুরল বরলরিন এবিং ইয়োডেড়ল  ড়রবোররর ঐড়তহযড়বজড়িত 
হীররেো পফরৎ ড়নরতই পয ড়তড়ন আমোয়  োড়ঠরয়রিন তোও বললোম, আর হযোাঁ পসই রলফরে 
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এও বললোম পয হয় ভোরলোয় ভোরলোয় ড়তড়ন হীরর পফরৎ ড়দন, নয়ত  ুড়লশ এরস ওরে 
উিোর েররব এবিং তোর নোরম মোমলো রুজু েরো হরব। এরেম আরও েরয়েেো ড়মিোড়মড়ি 
ভয় পদেোরতই রলরফর মুে ফযোেোরশ হরয় প ল, হীরেো ড়তড়ন আমোর হোরত তুরল ড়দরলন। 
 
ড়েন্তু পভরব দযোরেো, এেেু েু  েরর পথরে বললোম, পতোমোর এই সোফরলযর ফরল ড়ে 
পমরী মোরভেরলর ও র েুব অনযোয় অড়বেোর েরো হল নো? ড়বনোরদোরষ পবেোরীরে ড়নরজর 
হীররেো পেোয়োরত হল। 
 
ভুল েরি, প োরয়োরো বলল, ওর সরে ত এেেোনো জলজযোন্ত ড়বেো ন সবসময় ঘুরর 
পবিোরি, বোইরর অনয পেোনড়দরে ওর মন পনই, ড়েন্তো-ভোবনোও পনই। 
 
অথেোৎ এেোরনও পসই পে রী রল, প োয়োররোর ইড়েত ধররত প রর বললোম, এেন আমোর 
সরন্দহ হরি রলফ ড়নরজই ওরে উরিো ড়েড়ঠ ড়লেরতন। 
 
হরত  োরর, প োয়োররো আমোর বিরবয গুরুত্ব নো ড়দরয় বলল, আড়ম পলড়ড ইয়োডেড়লর েথো 
ভোবড়ি, পস েী েযোরভড়ণ্ডরসর উ রদশ পমরন উড়ন ড়নরজর সকে সমোধোরনর উরেরশয 
এরসড়িরলন আমোর েোরি। ঘেনোেরক্র আড়ম তেন বোড়ি ড়িলোম নো। ওরে শুড়নরয় ড়দল পয 
পমরী মোরভেরলও এেোরন এরসরিন সকে পমোেরনর উরেরশয। পমরী মোরভেলরে পলডী 
ইয়োডেড়ল ড়নরজর শত্রু বরল ভোরবন, ড়তড়নও এেোরন এরস হোড়ির হরয়রিন পজরনই ড়তড়ন 
ড়নরজর ড়সিোন্ত  োেোরলন, ততক্ষরণ পতোমোর মুে পথরে ড়তড়ন পজরনরিন জল েতদূরর 
 ড়িরয়রি। পতোমোয় প্রশ্ন েররই পজরনড়ি। ভয় পদেোরনো ড়েড়ঠ ড়মস মোরভেরলর মত উড়নও 
 োরিন ড়েনো এেথো পতোমোর মুে পথরেই পবড়ররয়রি, উড়ন প োিোয় ড়নরজ পথরে এ 
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ড়বষরয় পতোমোরে ড়েিুই বরলন ড়ন। পতোমোর েথো শুরনই উড়ন এেেো সুরযো  পনবোর 
ড়সিোন্ত পনন। 
 
দুাঃড়েত পতোমোর সরে আড়ম এেমত নই। প োয়োররোর েথোর প্রড়তবোদ েরর বললোম, তুড়ম 
ড়নরজ মনস্তত্ব ড়নরয় েেেো েররো নো এেো েুবই দুাঃরের ড়বষয়,  োরয়োরো বলল, ড়েড়ঠগুরলো 
 ুড়িরয় িোই েরর পফরলরিন এেথো পলড়ড ইয়োডেড়ল পতোমোয় বরলন ড়ন? হোয় বুিুরোম, 
পমরয়রো প্রেৃত রক্ষ েেনও পেোনও ড়েড়ঠ নষ্ট েরর নো; এমনড়ে যড়দ পসেো তোর  রক্ষ 
অমেলজনে হয় তবুও নো! 
 
আমোর পভতরর রো  ক্ররমই বোিরি পের  োড়ি, বহু েরষ্ট তো পের  বললোম, তুড়ম ড়নরজ 
ত ড়দড়বয ড়জরত প রল, আর এড়দরে আড়ম, আমোর অবস্থো ড়ে হল? এই পেরসর প োিো 
পথরে শুরু েরর পশষ  যেন্ত তুড়ম আমোরে পবোেো বোড়নরয় িোিরল। এরও এেেো সীমো 
থোেো দরেোর। 
 
ড়েন্তু ড়নরজর পবোেোড়মেুেু ত তুড়ম প োিো পথরে উ রভো  েরড়িরল, বনু্ধ, প োয়োররো তোর 
ড়েরোেড়রত ভোল মোনুরষর মত মুে েরর ড়নরীহ  লোয় বলল, পতোমোর পবোেোড়ম আর 
মূধেোড়মর পসই স্ব ে ড়নরজর হোরত পভরে গুড়িরয় ড়দরয় পতোমোরে বযথো ড়দই ড়ে েরর বললো? 
 
ওসব পবোল নো। ওরত আমোয় পভোলোরনো যোরব নো, আড়ম বললোম আমোরে পবোেো বোনোবোর 
বরোবররর পেয়োলেো এবোর তুড়ম মোত্রো িোড়িরয় প রি! 
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আহো, অত রো  েরি পেন? প োয়োররো প্ররবোধ পদবোর স্বরর বলল রো  েরোর মত এমন 
ড়েই বো হরয়রি শুড়ন? 
 
আমোরও বধরযের এেেো সীমো আরি! পেয়োর পিরি উরঠ দরজোেো  োরয়োরয়োর মুরের ও র 
বন্ধ েরর বোইরর পবড়ররয় এলোম। প োয়োররো অনযোনযবোররর মত এবোররও তোর বুড়ির 
সূততো ড়িরি প রি আর আড়ম ড়দড়বয পসই সূততো ড় রল পশষ যেন্ত এে ড়বশ্ব পভোদোইরয় 
 ড়রণত হরয়ড়ি। ড়েন্তু বোরবোর এই পেলোয় বোড়জ ড়জরত যোরব প োয়োররো? নো? পঢর হরয়রি, 
এবোর ওরে এমন ড়শক্ষো পদব যো নোড়ে বহুড়দন মরন থোেরব। পভতরর পভতরর আমোর 
রো  এমন পবরিরি পের  োড়ি পয ড়েিু সময় নো েোেরল প োয়োররোরে ড়েিুরতই ক্ষমো 
েররত  োরব নো! বোরর প োরয়ন্দো প োয়োররো, এমন পতো আমোয় ড়দরয় প রল পয ড়নরজর 
পবোেোড়মর ফোাঁরদ আমোরে ড়নরজরেই জড়িরয়  িরত হল। 
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