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িারজরে প্রিণ্ড ব্যস্ত 
 
  
০১. 
  
সমন়ে কানরা জেয অনেক্ষা কনর ো। চারজনে প্রচণ্ড ব্যস্ত এব্ং তৎের হন়ে তানের েৃষ্টি 
ষ্টেনক্ষে করন া েযানের উের। েযানের ভ়েঙ্কর অসহা়ে চাউষ্টে দেনে সব্াই উষ্টিগ্ন। েযাে 
অেয ষ্টেনের দচন়ে আজ আ াো। উনিনের ছা়ো়ে তার দচানের তারা কাাঁেনছ। ভীরু 
চাউষ্টে। কনে তার ককষ্টি়েনতর সুর। ে া ব্ার ব্ার জষ্ট়িন়ে আসষ্টছ । অনেক ষ্টকছু 
ব্ ব্ার ষ্টছ । দেোর ষ্টছ  ষ্টকন্তু হন া ো। সব্ ষ্টকছুর মূন  তার েষ্টরনব্শ। 
  
ভ্রুকুষ্টে কনর উন্মানের মত তন্ন তন্ন কনর দছাে দছাে ষ্টসনের হাত ব্যােোর মনযয দস 
হাত়িানত  াে । দযোনক সব্াই ব্ন  তার ইভষ্টেং ব্যাে। েুনো যুব্ক এক যুব্তী ষ্টচষ্টিত 
হন়ে তানক দেেত  াে  তার েযাষ্টিনসো োরনব্োর ফ্ল্যানের সামনে োাঁষ্ট়িন়ে। 
  
দকাে  াভ দেই। ব্যানের মনযয োও়ো দে  ো। হতাশা ষ্টেন়ে ব্   েযাে। েম্রস্বনর 
অনেক্ষমাে ব্যষ্টিরা ষ্টজনেস কর  তারা তনব্ ষ্টক করনব্। 
  
 যাব্ ছা়িা জীব্নের দকাে অর্থ দেই। আেে মনে ব্ ন া ষ্টজষ্টম িকোর। দছােোনো 
চও়িা কাাঁনযর যুব্ক। েী  দচানে ঠাণ্ডা দমজানজর দছাাঁ়ো। 
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রােত দচানে তার ষ্টেনক তাষ্টকন়ে েযাে ব্  , ঠাট্টা কনরা ো। ষ্টজষ্টম এো ই়োরষ্টকর সম়ে 
ে়ে। ব্যাোরো েুব্ই গুরুত্বেূর্থ। 
  
দভনোনেে দব্ইষ্ট  ব্  –আব্ার ভান া কনর দেে, হ়েনতা দসো ব্যানের মনযয দকার্াও 
 ুষ্টকন়ে আনছ। কেস্বনর দকাে রানের আভাস দেই। সব্ ষ্টকছুনতই অতযি স্বাভাষ্টব্ক। 
দরাো দচহারার সনে ষ্টমষ্টহ কেস্বর দব্শ োে োও়োনো। 
  
অের যুব্তী ষ্টম নেে এব্ার মুে েু  , দস ষ্টক চাষ্টব্ সনে ষ্টেন়ে দব্ষ্টরন়েষ্টছ ? 
  
দজানরর সনে উত্তর ষ্টে  েযাে, ষ্টেশ্চ়ে। তার স্পি মনে আনছ ব্াইনর োব্ার সম়ে এই 
ব্যানেই চাষ্টব্ো দরনেষ্টছ , তানের েুজনের মনযয কাউনক দস ষ্টেন়েষ্টছ । আরও ব্  , 
দেনোনেেনক তানক ব্ন ষ্টছ  এেে তার কানছ র্াক, েনর সম়ে মনতা েযাে দচন়ে 
দেনব্। 
  
এত সহনজই দকউ ব্ষ্ট র োাঁঠা হনত রাষ্টজ হন া ো। দভনোনেে ষ্টজষ্টমও তার সুনর সুর 
ষ্টম া । ষ্টজষ্টম দকাে রকম কুো ো দরনেই ব্  , দস ষ্টেনজর দচানে দেনেনছ েযােনক 
চাষ্টব্ো তার ব্যানের মনযয রােনত। 
  
তনব্ তার যারর্া যেে তার হাতব্যােো তানের হানত ষ্টছ  তেে দকউ দসো হ়েনতা তার 
ব্যাে দর্নক তুন  ষ্টেন়ে ষ্টেন়েনছ। একব্ার ে়ে েুব্ার চাষ্টব্ো ব্যানের মনযয দরনেষ্টছন া 
দস। 
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দভনোনেে ষ্টতযথক ভানব্ ব্ ন া, একব্ার ব্া েুব্ার যা দহাক ো দকে তার ষ্টব্শ্বাস েযাে 
কম কনরও ব্ার ব্ার তার ব্যানের ব্াইনর দিন  ষ্টে । তারা মনে ো কষ্টরন়ে ষ্টেন  দস 
চাষ্টব্ো দেনতাই ো। এই দয দসো এনকব্ানরই োও়ো যানে ো তার ষ্টেছনে হ়েত দকাে 
রহসয  ুষ্টকন়ে র্াকনত োনর। 
  
একই কারনর্ তার ফ্ল্যানের চাষ্টব্ো দকার্াও েন়ি ষ্টেন়ে র্াকনব্। দযভানব্ েৃষ্টর্ব্ীর সব্ 
ষ্টকছুই সব্সম়ে স্থােচুযত হ়ে। 
  
অের ষ্টতেজে যেে চাষ্টব্ হারানো ষ্টেন়ে ষ্টব্ষ্টভন্ন মিব্য প্রকাশ কনর চন নছ ষ্টমস দেনের 
আশঙ্কা হন া যষ্টে ফ্ল্যানের চাষ্টব্ ো োও়ো যা়ে তনব্ তারা কী ভানব্ ফ্ল্যানে ঢুকনব্। 
  
বু্ষ্টিমতী তাই এ প্রশ্নো তার মনে সহনজই এ । ষ্টকন্তু েযানের মনতা ঝানম া োকানো 
ব্া আনব্েপ্রব্র্ ে়ে দস। চারজে শুষ্ক দচানে ব্ন্ধ েরজার ষ্টেনক তাষ্টকন়ে রইন া। হঠাৎ 
ষ্টজষ্টম কষ্ট়িকানঠর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ব্  , আো, দোোর এ ব্যাোনর তানের সাহাযয করনত 
োনর ো। হ়েনতা দোোনরর কানছ মাস্টার ষ্টক র্াকনত োনর যা ষ্টেন়ে দস সমসযার 
সমাযাে করনত োরনব্। 
  
দজানর দজানর মার্া োষ্ট়িন়ে েযাে ব্  , তানত দকাে ি  হনব্ ো। একো চাষ্টব্ ষ্টকনচনে 
অেয এমে জা়েো়ে র্াকা প্রন়োজে যা তানের েনক্ষ ক্ষষ্টতকর এই মুহূনতথ। 
  
ককষ্টি়েনতর সুনর ষ্টজষ্টম ব্  , ক্ষষ্টতকর ব্ নত দস ষ্টক দব্াঝানত চাইনছ। 
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ক্ষষ্টতকর মানে ক্ষষ্টতকর। এই ভানব্ কর্াো ব্ন  েযাে ব্  , দসই ব্যানের দয 
অষ্টযকাষ্টরর্ী দস ষ্টেশ্চ়েই তানের ব্নু্ধ হনত োনর ো। তার কর্া ষ্টজষ্টম ষ্টেশ্চ়ে বু্ঝনত 
দেনরনছ। 
  
ষ্টমস দেে অসহা়ে ভানব্ ব্  , এেে ষ্টক উো়ে। দকাে একো উো়ে েুাঁনজ দব্র করনত 
হনব্। 
  
েযাে ব্  , যষ্টে ফ্ল্যােো গ্রাউণ্ড দফ্ল্ানর হত তনব্ উো়ে একো ষ্টেশ্চ়ে ব্ার করা সম্ভব্ 
হনতা। 
  
দসনক্ষনে তারা জাো া ব্া অেয ষ্টকছু দভনে দভতনর ঢুকনত োরত। 
  
দভনোনেেনক রষ্টসকতা কনর ব্   তার দব়্িা -দচার হনত ইনে হ়ে ষ্টক? হনব্ দস? 
  
েষভানব্ েৃঢ়তার সনে তার প্রস্তাব্ প্রতযােযাে কর  দভনোনেে। 
  
 ষ্টজষ্টম উত্তর ষ্টেনত দভানোনেনের েক্ষ ষ্টেন়ে, ঐ ভানব্ দিার্থ দফ্ল্ানর যাব্ার অনেক ঝুাঁষ্টক 
আনছ। 
  
দভনোনেে ষ্টজোসা কনর, এই ফ্ল্যানে িা়োর এনেনের ব্যব্স্থা দেই? ো দেই-একোও 
দেই। 
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দস ষ্টক? ব্ন  ষ্টব্স্মন়ে দচন়ে রই  ষ্টজষ্টম। িাইভ দস্টানরে ষ্টব্ষ্টডং। তাহন  িা়োর দেনের 
দকাে ব্যব্স্থা দেই। সমূ্পর্থ অসম্ভব্ ব্যাোর। যষ্টে এই ফ্ল্যানে দকাে জা়েো়ে আগুে  ানে 
তার ব্াষ্টসন্দারা দকার্া ষ্টেন়ে ব্াইনর দব্নরানব্। 
  
উত্তরো েযানের অজাো। দযো দেই দসো ষ্টেন়ে আন াচো ষ্টেরর্থক। কর্া হন া ষ্টক কনর 
তারা ফ্ল্যানে প্রনব্শ করনব্। 
  
েযানের েুভথাব্ো সব্ার মনযয ছষ্ট়িন়ে ে়ি । এনক অেনরর ষ্টেনকমুে চাও়ো-চাওষ্ট়ে কনর। 
সব্াই ভাব্নত র্ানক েযােনক ষ্টকভানব্ সাহাযয করা যা়ে। 
  
দভনোনেে ষ্টজোসা কনর ষ্টক দযে োম, কর্াো দেনে আসনছ মুনে আসনছ ো। 
ব্যব্সা়েীরা যানত কনর তানের জনেয সামগ্রী ফ্ল্যানে োঠা়ে। 
  
হঠাৎ োমো মনে েন়ি দে  েযানের। দস ষ্টক সাষ্টভথস ষ্ট িনের কর্া ব্ নছ। হযাাঁ তার 
মনে েন়িনছ োমো ষ্টকন্তু দসো দতা তানরর ব্ানের মনতা ষ্টজষ্টেস। 
  
দভনোনেনের েুনো দচাে চকচক কনর উঠ । েুষ্টশনত ব্  , এতক্ষনর্ একো উো়ে দব্র 
করা দে । 
  
দম নেনের েরামনশথ তার েুশীর দরো হঠাৎ ষ্টমষ্ট ন়ে দে । দম নেে ভীষর্ ভানব্ 
ষ্টেরুৎসাহ কনর তু  । 
  
েযানের ষ্টকনচে হ়েনতা ষ্টভতর দর্নক ব্ন্ধ র্াকনত োনর। 
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দম নেনের েরামশথ োকচ কনর দে়ে দভনোনেে, দসো ষ্টব্শ্বাস করা ষ্টঠক হনব্ ো। 
  
ষ্টজষ্টম ব্  , েযানের ষ্টকনচনের কর্া দস ব্ নছ ো। তারা দতা েযানের স্বভাব্ সম্পনকথ 
ভান া মনতাই জানো। কেেও ঘনর তা া দে়ে ো আর ঘনর ষ্টে ও দে়ে ো। 
  
েযাে মিব্য কর , তার মনে হ়ে ো ঘনর ষ্টে  দেও়ো আনছ। 
  
আজ সকান  দস োস্টষ্টব্নের ম়ে া েষ্টরষ্কার কনর আর েরজা়ে ষ্টে  দে়েষ্টে। তারের 
দসোনে ষ্টক হন া মনে করনত োর  ো। তানের ষ্টচষ্টিত দেো  চারজেনক। মুশষ্টক  
আসাে দযে েূর অস্ত। তানের মনযয একো অসহা়েতার ছাে েন়িনত শুরু কনর 
ষ্টেন়েনছ। ব্যষ্টতক্রম শুযু দভনোনেনের। দভনে েরার দশষ মুহূনতথ দসাজা হন়ে োাঁ়িা়ে। 
আনে ব্হুব্ার োো েৃিাি অতীত প্রা়ে। আজও ব্যষ্টতক্রম হন া ো। 
  
ষ্টঠক আনছ, আজ রানত তানের কানছ এই ঘেোষ্টে কাযথকর হনত যানে ব্ন  তার 
যারর্া। তনব্ তরুর্ী েযাে তার এই অভযাস একেম ব্ানজ। এই ষ্টশষ্টর্ তা অব্নহ া 
অনেক ষ্টব্েে তার জীব্নে দেনক আেনত োনর। 
  
তনব্ ভানেযর কর্া দসোনে দকাে দচানরর উেদ্রব্ দেই। দব়্িান র উেদ্রব্ তার রানতর 
ঘুম দকন়ি দে়েষ্টে। 
  
তার েীষ্টতকর্া়ে কাে ো ষ্টেন়ে েযাে ব্  , তার সে ষ্টেনত। 
  
 সমস্বনর আও়োজ হন া দকার্া়ে? 
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মুনে একো আেু  ষ্টেন়ে সতথকতার সনে ব্ ন া, অেয ফ্ল্যানের দ ানকরা ষ্টব্রি হনব্। 
দব্শী দচাঁচাে উষ্টচত ে়ে। তার প্রসে োনে ব্  , তারা ষ্ট িনের দোাঁনজ চন নছ। 
  
দভনোনেে ষ্টজনেস কর , এত রানত ষ্ট িে ষ্টক চা ু আনছ? ো, তা সম্ভব্ত দেই, উত্তর 
ষ্টে  েযাে। ষ্টকন্তু ক়ে া দতা ার অেয একষ্টে ষ্ট িে আনছ। চষ্টিশ ঘণ্টা সাষ্টভথস। 
  
একরকম ছুনে েযাে এষ্টেন়ে দে । অনেযরা তানক অেুসরর্ করন া। োঢ় অন্ধকানর েযাে 
তানের দেতৃত্ব দে়ে। োে ষ্টেনক ষ্ট িনের ষ্টেনক তারা এষ্টেন়ে দে । েনরর োস্টষ্টব্েো 
সরাব্ার সম়ে একো কেু েন্ধ দে  দভনোনেে। 
  
এই অষ্টভযানে দস ষ্টক একাই যানব্, দকউ তানক সে দেনব্ ো? 
  
ষ্টজষ্টম তার সে ষ্টে । 
  
দভনোনেনের োনশ োনশ হাাঁেনত  াে  দস। 
  
 তার সনন্দহ হনে ষ্ট িে তার ভার ব্হে করনত োরনব্ ষ্টকো। 
  
একেে ক়ে ার দর্নকও ষ্টক দতার ওজে দব্শী? েযাে ষ্টজোসা কর । 
  
ষ্ট িনে ো ষ্টেন়ে উৎিুল্ল হন়ে দভনোনেে ব্  , েুব্ শীঘ্রই তারা একো ের্ েুাঁনজ 
োনব্ই। 
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ষ্ট িনের যাষ্টিক আও়োনজ দশাো দে । তারা েৃষ্টির আ়িা  হন া। ষ্টকন্তু তানের রাশ 
দর্নক দে । 
  
দভনোনেে মিব্য কর , কাে ঝা াো া করা শব্দো ভ়োেক। অেয ফ্ল্যানের ব্াষ্টসন্দারা 
ষ্টক ভাব্নছে দক জানে। 
  
দচার ষ্টকংব্া ভূত, এই ধ্বংনসর ষ্টকছু একো তারা ভাব্নব্। ষ্ট িনের েষ্ট়ি োো কষ্টঠে 
ব্যাোর। িা়োরস মযােসনের কমথীরা এই েুরূহ কাজ ষ্টক ভানব্ কনর ভাব্নতও অব্াক 
 ানে। 
  
ষ্টজষ্টমনক ষ্টজোসা কর , দস ষ্টক দফ্ল্ারগুষ্ট  গুনেনছ। 
  
হা়ে ভেব্াে। শুেনত একেম ভু  হন়ে দেনছ। মৃেু দহনস দভনোনেে ব্  , তার ষ্টঠক 
মনে আনছ। তারা এেে র্ােথ দফ্ল্ার অষ্টতক্রম করনছ। েনরর দফ্ল্ারোই তানের। 
  
ষ্টব়্ি ষ্টব়্ি কনর ষ্টব্রষ্টি প্রকাশ কনর ষ্টজষ্টম ব্  , দেো যানব্ েরজা়ে তা া  াোনো। 
  
ষ্টকন্তু ষ্টচিাো অমূ ক। কানঠর েরজা দঠ নতই েুন  দে । কান া দেনের মনতা 
অন্ধকানর ষ্টকনচনে ঢুক  দভনোনেে আর ষ্টজষ্টম। 
  
ষ্টেষ্টেদ্র অন্ধকানর ষ্টকছুই েজনর ে়ি  ো। এক ো চ নত তানের ভীষর্ অসুষ্টব্নয হন া। 
সুইচ দব্ােথ েুাঁনজ োষ্টে  ো। 
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দভনোনেে মৃেু ে া কনর ব্  , এই জেয অন্ধকানর তানের একো েচথ সনে রাো উষ্টচত 
ষ্টছ । ফ্ল্যানের দকাে ষ্টকছুই তার জাো দেই। অসাব্যাে হন  রান্নার সরঞ্জাম দভনে 
চুরমার হন়ে যানব্। েযােনক সতথক কনর ষ্টেন়ে দভনোনেে ব্  , দস দযোনে োাঁষ্ট়িন়ে 
আনছ দসোনেই র্াক আন া ো জ্বা া েযথি একেু ে়িনব্ ো দস। 
  
দমনঝর উের দর্নক অষ্টত সিেথনর্ তার ের্ দস কনর ষ্টে । আর মুনে একো শব্দ 
েযাম। ের্ চ নত ষ্টেন়ে অসাব্যােতা়ে ষ্টকনচনে হুমষ্টর দেন়ে ে়িন  বু্নকর োাঁজনর যাক্কা 
 াে  তার। দকাে মনত ষ্টেনজনক সামন  ষ্টেন়ে উনঠ োাঁষ্ট়িন়ে ষ্টছ । একো সুইচ দব্ানেথর 
দোে অেয একো সুইচ দব্ানেথর কানছ দে  দস। েযাম শব্দো মুে দর্নক আব্ার দব্ষ্টরন়ে 
এ । 
  
ষ্টজষ্টম তানক ব্   তানক দেনে দযে হতাশ মনে হনে। দস ব্  , আন া আর আসনব্ 
ো। ব্া ব্গুষ্ট  সব্ ষ্টিউজ হন়ে দেনছ। 
  
েযানসজ োর হন়ে ব্সার ঘর। তার োন়ের শব্দ অেুসরর্ কনর ষ্টজষ্টম। েরজা োর হব্ার 
আও়োজ োও়ো যা়ে। এব্ার ব্সার ঘর দর্নক দভনোেনের োন়ের শব্দ দশাো দে । 
শব্দো সুইচ েযথি এষ্টেন়ে দর্নম দে । একো ব্যর্থতার ষ্টহসষ্টহস শব্দ শুনে মিব্য 
করন া, তনব্ ষ্টক তানের শূেয হানত ষ্টিনর দযনত হনব্? মুে কষ্টঠে হন়ে দে । অন্ধকানর 
ব্সার ঘনরর ষ্টেনক এষ্টেন়ে ষ্টেন়ে মনে হন া অন্ধকার দযে আরও জমাে। 
  
অন্ধকানর ষ্টঢ  দছাাঁ়িার মনতা তার সে ষ্টে  দভনোনেে। দভনোনেেনক দেো যাষ্টে  ো। 
তনব্ তার উচ্চ ষ্টেশ্বাস োন়ে  ােনতই দব্াঝা দে  দতানোনেে তার েুব্ কানছ। ষ্টকন্তু 
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তার আর সা়িা োও়ো দে  ো। তনব্ দস ষ্টক ব্ন  দছন়ি ষ্টে । ষ্টিনর ষ্টেন়ে েযােনক ষ্টক 
জব্াব্ দেনব্। েযানের েুষ্টশ্চিা দস ফ্ল্যানে ঢুকনত োরনব্ দতা? 
  
ষ্টজষ্টম হঠাৎ ষ্টজোসা কর , ষ্টক হন া দভনোনেে। 
  
তার ষ্টব্শ্বাস রাষ্টে োমন ই ঘরগুষ্ট নক ব্ন্ধ কনর দেও়ো হ়ে। এেে ওর সব্ ষ্টকছুই মনে 
হনে অেয জা়েো়ে। দচ়োর দেষ্টব্ গুষ্ট  ষ্টঠক মনতা জা়েো়ে দেই। 
  
ষ্টঠক দসই মুহূনতথ একো সুইনচর সন্ধাে োও়ো দে । সুইচ ষ্টেেনতই আন া়ে ভনর দে । 
আর ষ্টঠক েনরই ভন়ে আতনঙ্ক েুজনে েুজনের মুনের ষ্টেনক তাকান া। ষ্টক সাংঘাষ্টতক 
ব্যাোর। এ ষ্টক কনর সম্ভব্? একো প্রচণ্ড ব্যব্স্থা তানের তাষ্ট়িন়ে ষ্টেন়ে এন া এই 
জা়েো়ে। ঘরো েযানের ব্সার ঘর। ভু  ফ্ল্যানে ঢুনক েন়িনছ তারা। 
  
তারা েুইজনে ফ্ল্যােো জষ্টরে করনত ষ্টেন়ে দেনে ঘরো েযানের ঝ মন  আসব্ােনে 
ঠাসা। অসাব্যাে হন ই অন্ধকানর দহাাঁচে দেনত হনব্। 
  
আন াই সম্ভাব্য ষ্টব্েনের হাত দর্নক ব্াাঁষ্টচন়েনছ। দভনোনেনের অব্স্থা দেনে দচ়োর 
দেষ্টব্ গুন াও দব্াযহ়ে ষ্টব্দ্রূে কনরনছ। ষ্টঠক মাঝোনে দো  দেষ্টব্ । আব্রনর্ ঢাকা। 
এই মুহূনতথ ঘনরর মাষ্ট নকর আচার ব্যব্হার অেুমাে করা েুুঃসাযয। েীরনব্ ষ্টব্ষ্টস্মত। 
দেষ্টব্ োর উের তাষ্টকন়ে দেে  একগুে ষ্টচষ্টঠ েন়ি রন়েনছ। 
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প্রােনকর োমো ো়িনত ষ্টেন়ে এক বু্ক ষ্টেুঃশ্বাস দিন  ব্  , ষ্টমনসস আনোেে গ্রান্ট। 
তারেনরই আব্ছাজেক েৃষ্টিনত ব্  –সব্থোশ ষ্টজষ্টম। ভদ্রমষ্টহ া দব্াযহ়ে তানের আসার 
েব্র দেন়ে দেনছে। 
  
ষ্টকন্তু আশ্চনযথর কর্া এই দয তানের আসার সংব্াে দেন়েও ষ্টজষ্টম েভীর ঘুনম অনচতে। 
দচার োকানতর কর্া দভনব্ই তার ছুনে আসা উষ্টচত ষ্টছ । ভন়ে ষ্টজষ্টম ব্  -ব্যাোরো 
েুব্ সুষ্টব্নযর ে়ে। দভনোনেে তানের যত তা়িাতাষ্ট়ি সম্ভব্ এোে দর্নক চন  যাও়ো 
উষ্টচত। এক মূহুতথও ে়ে। দশনষ েুষ্ট শী ঝানম া়ে জষ্ট়িন়ে েন়িনত হনত োনর। 
  
দ্রুত ঘনরর আন া ষ্টেষ্টব্ন়ে দব্ষ্টরন়ে আনস তারা। ষ্ট িনে ো দরনে ষ্টেষ্টশ্চি হন া। 
ঈশ্বরনক যেযব্াে জাো  েতুে দকাে ঝানম া়ে তানের জষ্ট়িন়ে ে়িনত হ়েষ্টে ব্ন । 
  
ষ্টজষ্টম সনিানষর সুনর ব্  , এইরকম োঢ় ঘুনমর আনেষ্টস্টনের হ়েনতা েভীর ঘুনমর 
অভযাস আনছ। ষ্টকন্তু এত েভীর ঘুম হন  দচার োকাত েন়ি তার সব্থস্ব  ুে হন়ে দযনত 
োনর। দসনক্ষনে সকান  উনঠ দেেনব্ে ষ্টতষ্টে সব্থস্বাি হন়ে দেনছে। 
  
দভনোনেে ষ্টচিা কর , এমে মারাত্মক ভু  তানের ষ্টক কনর হন া। দিার্থ দফ্ল্ানর ো 
ষ্টেন়ে র্ােথ দফ্ল্ানর তারা ষ্টকভানব্ দেৌঁছন া। একো সম্ভাব্োর কর্া মনে ে়িনছ। ব্  , 
দস বু্ঝনত োরনছ ষ্টক ভানব্ তানের দফ্ল্ার গুেনত ভু  হন া। 
  
দকৌতূহ  প্রকাশ কনর ষ্টজষ্টম ব্  , দসো ষ্টক রকম? 
  
উত্তনর দভনোনজে ব্  , তারা ষ্ট িে চা ু কনর দকার্া দর্নক। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি থার্ড ফ্লার লযাট । আগাথা দিদি । এরকুল ফ্ াযাররা সমগ্র 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
দকে গ্রাউণ্ড দফ্ল্ার দর্নক। ষ্টেষ্টশ্চি ভানব্ জব্াব্ দে়ে ষ্টজষ্টম। 
  
ো। তনব্ দকার্া দর্নক? তার স্পি মনে আনছ ষ্ট িে চা ু হন়েনছ দব্সনমন্ট দর্নক। তাই 
তানের গুেনতও ভু  হন়ে যা়ে। 
  
. 
  
০২. 
  
সুইচ ষ্টেেনতই ষ্ট িে চ নত শুরু কনর ষ্টে । এব্ার তারা সষ্টঠক েনর্ই যানে। ষ্টজষ্টম 
আিষ্টরক ভানব্ই দসো আশ্বস্ত কর । দিার্থ দফ্ল্ানর এনস দেনম ে়ি । তারের েযােনক 
ব্  , আব্ার ষ্টব্স্ম়েকর ঘেো ঘেন  সহয করনত োরনব্ ো। 
  
ষ্টজষ্টমর আশংকা অমূ ক ে়ে। সুইচ ষ্টেেনতই উজ্জ্ব  আন ানত ঘর ভনর দে । দচানের 
সামনে েযানের ষ্টকনচে। ষ্টকনচে োর হন়ে তারা সামনের ঘনরর ষ্টেনক এষ্টেন়ে দে । 
ষ্টমষ্টেে োনেক েনর ফ্ল্যানের প্রনব্শ েনর্র েরজা েু নতই দেো দে  েুষ্টে তুরুর্ী 
অনেক্ষা করনছ। 
  
ষ্টব্ষ্টরষ্টি প্রকাশ কনর েযাে ব্  –তারা অনেক সম়ে ব্য়ে কনরনছ। ষ্টম নেে আর দস 
েীঘথ সম়ে যনর অনেক্ষা করনছ। 
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আমরা েুুঃষ্টেত ব্ন  তানের োরুর্ মজার অষ্টভযানের কর্া দশাো । তনব্ অষ্টভযানের 
ভ়েঙ্কর একো ঝুাঁষ্টকও ষ্টছ । অেষ্টযকার প্রনব্নশর জেয যরা ে়িন  তানের দজন র ঘাষ্টে 
োেনত হত। 
  
মজাোর অষ্টভযাে। েুষ্ট শ দস্টশে। তারা অেরাযী হনত োরত। এসব্ ষ্টক কর্া ব্ নছ 
দভনোনেে? ষ্টঠক দস তার ফ্ল্যানে ঢুকনত ষ্টেন়ে ষ্টজোসা করন া েযাে। ব্সার ঘনর আন া 
জ্বা ন া েযাে। েৃষ্টিনত তার প্রষ্টতোর আভাস। েুষ্টে যুব্নকর অষ্টভযানের কাষ্টহেী ো 
দশাো েযথি তার ষ্টব্স্ম়ে কােন া ো। সামনের েুষ্টে দচ়োনর েুজেনক ব্সনত ব্  । আর 
ষ্টম নেে ব্স  তার োনশ। 
  
দভনোনেেনক তানের অষ্টভযানের েল্প করনত অেুনরায কর । দস তার কযযথয যনর 
র্াকনত োরনছ ো। 
  
তানের অষ্টভযানের ব্র্থো শুনেত শুেনত মানঝ মানঝ উনত্তষ্টজত হন়ে উনঠষ্টছ  আর মিব্য 
কর , ষ্টব্স্মন়ের ভাব্ প্রকাশ োষ্টে । ব্  , ষ্টক ভ়েঙ্কর ভু । এই ভুন র মাশু  তানের 
ষ্টঠক গুেনতই হনতা। 
  
এরকম মারাত্মক ভুন র সূে দস ব্ার করনত দেনরনছ। আসন  তারা দব্সনমন্ট দর্নক 
যাো শুরু কনর এব্ং র্ােথ দফ্ল্ারনক েযানের দফ্ল্ার মনে কনর ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যানে ঢুনক 
েন়ি। 
  
েযাে মিব্য কর , ভদ্রমষ্টহ া দয তানের হানত োনত যনর দিন ষ্টে তার কারর্ ঘুমুন  
বৃ্িার দকাে োে র্ানক ো। েরশ্রীকাতর ষ্টতষ্টে, এো ব়্েনসর দোষ। আজ সকান  ষ্টতষ্টে 
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েযানের সনে সাক্ষানত ইেুক। মনে হ়ে দকাে অষ্টভনযাে করনব্ে। যতেূর মনে হনে 
ষ্টে়োনো ষ্টেন়ে। যারা ষ্টে়োনো ব্ােে সহয করনত োনর ো তানের দসোনে র্াকা উষ্টচত 
ে়ে। হঠাৎ দভনোনেনের হানতর ষ্টেনক তাকানত ষ্টেন়ে ব্  –তার হানত দকাে দচাে  ানে 
ষ্টে দতা? 
  
দকে, প্রশ্ন করনতই ব্  , তার হাত ভষ্টতথ রি। ে়েন নে ষ্টেন়ে হাত যুন়ে দি নত 
ব্  । 
  
এই প্রর্ম ষ্টেনজর হানতর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ষ্টব্ষ্টস্মত হন়ে ভাব্  এত রি এ  দকার্া 
দর্নক। হাত দকাে দচাে ব্া আঘাত  ানেষ্টে, তার হাত ভষ্টতথ রি দকে। দভৌষ্টতক কাণ্ড ব্া 
শারীষ্টরক। এই সব্ প্রনশ্ন ো ষ্টেন়ে ব্াইনর দব্ষ্টরন়ে আসনতই ষ্টজষ্টমর কর্া়ে অব্াক হন া-
তার হানত দয েষ্টরমানর্ রি দেো যানে তানত দচাে ব্া আঘাত োব্ারই কর্া। ষ্টকন্তু দস 
ষ্টক দচাে দেন়েনছ দকার্াও। 
  
দভনোনেনের কর্া শুনে অব্াক দচানে তার ষ্টেনক তাষ্টকন়ে রইন া ষ্টকছুক্ষর্। ে়েন ে 
দর্নক দভনোনেে হাত যুন়ে এ । ষ্টজষ্টম তার হানত দকাে কাোর োে জাতী়ে ষ্টকছুই 
দেেনত দে  ো। অর্চ এষ্টে আশ্চযথ ব্যাোর। এত রি হানত এ  ষ্টক কনর। 
  
ব়্ি অদু্ভত ব্যাোর। রনির েষ্টরমার্ যনর্ি। হানত এত রি দকার্া দর্নক এ  
ব্যাোরোনত েূঢ় রহসয আনছ দসো বু্ঝনত েুব্ সম়ে  ােন া ো। দয অেুমাে তারা 
করষ্টছ  দয ভদ্রমষ্টহ া েভীর ঘুনম আেন্ন, এেে দসো আর তানের ষ্টঠক অেুমাে ব্ন  
মনে হনে ো। 
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প্রশ্নগুষ্ট র সম্ভাব্য উত্তর ষ্টঠক কনর  াষ্টিন়ে উঠ  ষ্টজষ্টম। রিো ষ্টেশ্চ়েই ফ্ল্যাে দর্নক 
এনসনছ। তাছা়িা অেয ষ্টকছু হনত োনর ো। তার সম্ভাব্য উত্তনরর জেয ষ্টেষ্টশ্চত হনত তার 
ব্নু্ধর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ষ্টজোসা কর –রিো দয ভদ্রমষ্টহ ার দস ষ্টব্ষন়ে দস ষ্টক ষ্টেষ্টশ্চত? 
  
যীনর শাি ষ্টেষ্টশ্চত ভাব্ো িুষ্টেন়ে তুন  যীনর যীনর মার্া ো়ি  দভনোনেে। ব্ নত ষ্টেন়ে 
ে াো একেু দকাঁনে দে । 
  
েীরনব্ একজে একজনের মুনের ষ্টেনক তাষ্টকন়ে রই । তানের একোই ষ্টচিা, দকার্া 
দর্নক এত রি এ । ভদ্রমষ্টহ ার ফ্ল্যানে এত রানে অেয কানরার উেষ্টস্থষ্টতর কর্া 
দশাভে ে়ে। ষ্টজষ্টমই েরব্তথী েেনক্ষনের কর্া ব্  । 
  
ষ্টিযাগ্রস্ত ভানব্ দস ব্  , তানের উষ্টচত এগুষ্ট  আনেষ্টস্টনের ফ্ল্যােো ভান া কনর 
েযথনব্ক্ষর্ করা উষ্টচত। সব্ষ্টকছুই ষ্টঠক মনতা আনছ ষ্টকো, ো অেয ষ্টকছু দসো তানের 
জাো অতযি প্রান়োজে। 
  
তার কর্া়ে সা়ে ষ্টে  দভনোনেে। সহ দেনেন্ট ষ্টহসানব্ও তানের কতথব্য রন়েনছ। 
ইতস্ততুঃ কনর ব্  , দমন়ে েুষ্টের ষ্টক হনব্। ওনের ষ্টকছুই জাোনো হনব্ ো। ষ্টকন্তু তারা 
আব্ার চন  দেন  সনন্দহ দব্ন়ি যানব্। 
  
দসোই দতা স্বাভাষ্টব্ক। সম্মষ্টতর সুনর ষ্টজষ্টম ব্  । আরও ব্  , দস একো সমাযানের 
রাস্তাও ষ্টঠক কনর দরনেনছ। তানের কানজর মনযয ব্যস্ত দরনে ষ্টিতী়ে অষ্টভযােো অো়োনস 
কনর ষ্টেনত োরনব্। 
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েযাে এনস ব্স  ব্সার ঘনর। েযােনক দেনেই ষ্টজষ্টম োকা দছন র মনতা আব্োর কনর 
ব্  –ভীষর্ ষ্টেনে দেন়েনছ। তানের োব্ানরর দকাে ব্যব্স্থা হনব্ ো? 
  
ষ্টেশ্চ়েই ব্ন  মৃেু দহনস েযাে ষ্টজোসা করন া, দস দতা ওমন ে দেনত েুব্ েছন্দ কনর। 
চ নব্ োষ্টক? 
  
চমৎকার হ়ে তাহন ।  াষ্টিন়ে উঠন া ষ্টজষ্টম। তার কারর্ দমন়ে েুষ্টেনক কানজ ব্যস্ত দরনে 
তানের কাজ হাষ্টস  করার সুব্র্থ সুনযাে দেন়ে দেনছ দভনব্। েযানের কর্া়ে সম্মষ্টত 
জাষ্টেন়ে ব্  -তা দহাক। 
  
দভনোনেে তার কর্া়ে সা়ে ষ্টেন়ে ব্  –ওমন ে আর োউরুষ্টে োরুর্ জুষ্টে। ষ্টজষ্টমর 
মনতা তারই একই ষ্টচিা দমন়েেুষ্টেনক ব্যস্ত রাো। 
  
েযাে আর োাঁ়ি  ো। এযানপ্রাে েনর ষ্টকনচনের ষ্টেনক রওো হন া। দম নেেও তানক 
অেুসরর্ কর । 
  
অেসৃ়েমার্ েুষ্টে যুব্তীর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ষ্টজষ্টম উনঠ োাঁ়িা । ব্  , চন া ব্নু্ধ, তানের 
ষ্টিতী়ে অষ্টভযানে এব্ার দেনম ে়িা। যাক, দমন়েেুষ্টে কানজ ব্যস্ত র্াকনব্ অনেকক্ষর্। এই 
সুনযানেই তারা কাজ দসনর ষ্টিনর আসনব্। 
  
তারেনর দকাে কর্া ে়ে। শুরু কাজ। আনের েনর্ই তানের যাও়ো উষ্টচত। ব্ নত ব্াযা 
দেই, েত ব্ানরর ভু  এব্ার হব্ার সম্ভাব্ো দেই। অষ্টস্থর মে ষ্টেন়ে ষ্ট িনে চন়ি ব্স । 
এক সমন়ে তারা র্ােথ দফ্ল্ানর এনস দেৌঁছা । 
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আনের মনতাই ষ্টমনসস গ্রানন্টর ষ্টকনচনের ষ্টেনক এষ্টেন়ে দে  তারা। েুব্ একো 
অসুষ্টব্যা়ে ে়িনত হ়েষ্টে তানের। ষ্টকনচনের মনযয ষ্টেন়ে ঘনর প্রনব্শ করন া তারা। 
আন ার সুইচো ষ্টেেনতই আন ার ব্েযা ব্ন়ে দে । 
  
ঘনরর দভতরো দকমে দযে ওন াে োন াে হন়ে দেনছ। ষ্টব্শৃঙ্খ ার ভাব্ রন়েনছ 
ষ্টকনচনে। প্রষ্টতষ্টে ইে, কাঠ এব্ং দচ়োর দেষ্টব্ন । সম্ভাব্য রনির উৎস দকার্া়ে, েুাঁজনত 
 াে  তারা। 
  
হঠাৎ ভ়েঙ্কর উনত্তষ্টজত হন়ে উঠ  তারা। কাাঁেষ্টছ  র্র র্র কনর। মুে ষ্টেন়ে কর্া 
সরষ্টছ  ো। শুযু িযা  িযা  কনর তাষ্টকন়ে ষ্টছ  সামনের ষ্টেনক। ভ়োতথ দচাে। দসই 
ভন়ের উৎস েুজনত িযা  িযা জত হন়ে উঠ  সম্ভাব্য রনির 
  
চষ্টকনত তার আেু  ব্রাব্র তাকান া দভনোনেে। ষ্টজষ্টমর দক্ষনে অের ভ়োব্হ 
প্রষ্টতষ্টক্র়ো। ষ্টকনচে  ানো়ো ভারী েেথার েীনচ একষ্টে মষ্টহ ার ো। োন়ে এক যরনের 
ষ্টব্নশষ চাম়িার জুনতা। 
  
দ্রুত েেথা সষ্টরন়ে দেেনত দে  এক মষ্টহ ার মৃতনেহ দমনঝর উের ষ্টব্শৃঙ্খ া অব্স্থা়ে 
েন়ি রন়েনছ। অন্ধকানর বু্ঝনত অসুষ্টব্যা হন া ো দয তার শরীনর প্রানর্র স্পন্দে দেই। 
তানক হাত ব্াষ্ট়িন়ে তু ব্ার উেক্রম করনতই দভনোনেে ষ্টচৎকার কনর ব্াযা ষ্টেন়ে উঠ –
েুষ্ট শ ো আসা েযথি স্পশথ করা অেুষ্টচত। 
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কর্াো ষ্টজষ্টমর এনকব্ানরই মনে ষ্টছ  ো। মৃতুয দয এত ভ়েঙ্কর তার জাো ষ্টছ  ো। তার 
দযে দব্ায শষ্টি হাষ্টরন়ে ষ্টেন়ে সব্ ওন াে োন াে হন়ে যানে। উষ্টেই দব্ায হ়ে ষ্টমনসস 
আনেষ্টস্টে গ্রান্ট মনে হ়ে। 
  
ভদ্রমষ্টহ ার মুনের ষ্টেনক তাষ্টকন়ে আন্দানজ অেুমাে কর ; দসই রকমই মনে হনে। 
ফ্ল্যানে অেয দ ানকর দকাে সা়িা শব্দ দেই। তারা ষ্টেশ্চ়েই হাষ্টসেুশীনতই মনজ রন়েনছ। 
  
সারা ফ্ল্যােো েীরব্ চােনর দযে ঢাকা। তারা দয অেযা়ে ভানব্ ফ্ল্যানে প্রনব্শ কনরনছ তার 
প্রষ্টতব্াে করার মনতা দকউ দেই। এোই আশ্চনযথর ব্যোর। 
  
দভনোনেনের মার্া়ে অেয ষ্টচিা। তারা ষ্টক ভুতুন়ি। ফ্ল্যানে ঢুনক েন়িনছ? ভদ্রমষ্টহ ার 
োে ষ্টছ । রি মাংনসর মােব্ী ষ্টছন ে ষ্টকো? এমেও দতা হনত োনর তারা ব্ন  দে  
মৃতনেহষ্টে উযাও হনত োনর। আততা়েী তারা এনস ে়িা়ে মৃতনেহ সরানত োনরষ্টে। এই 
ফ্ল্যানেরই অেয দকার্াও ো ঢাকা ষ্টেন়ে রন়েনছ। 
  
এরের তারা ষ্টক করনব্। তানের করর্ী়ে ষ্টক? ষ্টজষ্টম ষ্টজোসা কর । এোে দর্নক ছুনে 
ো ানব্, ো, েযানের ফ্ল্যানে ষ্টেন়ে েুষ্ট শনক দিাে করনব্ োষ্টক রাস্তা়ে দেনিা  মযােনক 
দেনক আেনব্? আব্ার ভান া দেনিা  মযানের ষ্টেছনে অযর্া দছাোছুষ্টে ো কনর েযানের 
ফ্ল্যানে ষ্টেন়ে দিাে করাই উষ্টচত। তানত সংব্ােোতার োম উিার করা যানব্। এরের 
দ্রুত েুষ্ট শী ব্যব্স্থাও হনব্। যানত আততা়েী মৃতনেহ সষ্টরন়ে দি নত ো োনর। এব্ার 
তনব্ যাও়ো যাক। 
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ষ্টিনর যাব্ার জেয প্রস্তুত হনতই ষ্টকনচনের েনর্ ো ব্া়িা  আর সনে সনে ব্াযা দে  
দভনোনেনের কাছ দর্নক। 
  
ও েনর্ ে়ে ব্নু্ধ। তারা এেে ষ্টমনসস গ্রানন্টর সের েরজা ষ্টেন়ে দব্ষ্টরন়ে দযনত চা়ে 
দচানরর মনতা ষ্টেছে েরজা ষ্টেন়ে যা়ে, বু্ক িুষ্ট ন়ে সামনের েরজা ষ্টেন়ে ো ষ্টেন়ে। আর 
রানতর দচানররা ষ্ট িে ব্যব্হার করনব্ ো। 
  
 দব্নরানত যাব্ার উেক্রম করনতই হঠাৎ েরজার সানে োাঁষ্ট়িন়ে েন়ি ইতস্ততুঃ কর  
দস।– ষ্টক হন া ষ্টজষ্টম আব্ার োাঁ়িান  দকে? প্রশ্ন করন া দভনোন়িে। 
  
দভনোনেনের প্রনশ্ন ষ্টজষ্টম ব্ ন া, তানের এই ভানব্ এোে দর্নক চন  যাও়ো উষ্টচত হনব্ 
ো। েুষ্ট শ ো আসা েযথি একজে এোনে দর্নক সব্ষ্টকছু ো হ়ে করা উষ্টচত। 
  
দভনোনেে ব্  –কর্াো দেহাতই মন্দ ব্ন া ষ্টে। মনে মনে তার প্রশংসার তাষ্টরি 
করন া। দভনোেনেে ব্  , দস ষ্টঠকই ব্ন নছ, ষ্টজষ্টমনক দসোনে দরনে দভনোনেে 
েযানের ফ্ল্যানে ষ্টেন়ে েুষ্ট শ দস্টশনে দিাে কনর আসনব্। দস যানব্ আর আসনব্। ব্ন  
দযনত ষ্টেন়ে র্মনক োাঁ়িা  দভনোনেে। ভাব্  ফ্ল্যানে একজে মষ্টহ ার মৃতনেহ েন়ি 
রন়েনছ। দসো আেন  রােনত হ়েনতা ষ্টজষ্টমর ভ়ে হনত োনর। 
  
উনত্তষ্টজত হন়ে ষ্টজষ্টম ব্  , মরা মােুষনক তার দকাে ভ়ে কনর ো। জীব্ি মােুষ দয 
দকাে মুহূনতথ ষ্টহংস্র হন়ে উঠনত োনর। এমেষ্টক মােুষ েুেও করনত োনর। ঘাতক দকাে 
ষ্টকছু ষ্টশকানরর ব্াছষ্টব্চার কনর ো। কেেই ষ্টচিা কনর ো, তার সনে ষ্টশকানরর সব্ 
মােুনষর মনযয একো েশুশষ্টি আনছ। ষ্টেষু্ঠর োেব্  ুষ্টকন়ে র্ানক। তারাই হন়ে ওনঠ ব্নশ 
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োেব্ ষ্টেষু্ঠর ঘাতক। ব্নু্ধ, দস ষ্টেষ্টশ্চনি র্াকনত োনর। মৃতনেহষ্টে তার দকাে ক্ষষ্টত করনত 
োরনব্ ো। দেরী ো কনর তা়িাতষ্ট়ি কাজ দসনর আসুক। 
  
এক মুহূতথ োাঁ়িা  ো দভনোনেে। েুষ্টে ষ্টসাঁষ্ট়ি এক যাে এক সনে  াষ্টিন়ে উনঠ এ  দস, 
দিার্থ দফ্ল্ানর েযানের ফ্ল্যানের সামনে। দতমষ্টে দ্রুত হানত ষ্টেে  দব্  দজানর দজানর। 
এরকম ঘে দব্  দস আনে কেেও দেনেষ্টে। েযাে ষ্টব্ষ্টস্মত। তা়িাতাষ্ট়ি ষ্টকনচনে দর্নক 
েযাে েরজা দো ার জেয দব্ষ্টরন়ে এন া। েরজা েু নতই দভনোনেেনক এত উনত্তষ্টজত 
অব্স্থা়ে দেনে েযানের সুন্দর মুনে একো কান া ছা়ো দেনম এ । তার সমস্ত রূে 
ষ্টেনমনষ বু্ষ্টঝ উযাও হন়ে যা়ে। েযাে তার দোংরা হাত মুনে ষ্টেন়ে মুনে ষ্টেন়ে োন  ো  
রানে। তার মুেো তেে িযাকানস হন়ে উনঠনছ। রি। দক দযে দচাোর ষ্টেন়ে বু্ষ্টঝ ব্া 
শুনষ ষ্টেন়েনছ। ষ্টব্স্মন়ে তার দচাে েুষ্টে ষ্টব্স্ফাষ্টরত। 
  
দভনোনেে একা একা ষ্টিনর এন া। ষ্টজষ্টম দকার্া়ে? দসই মুহূনতথ তানক রহসযম়ে েুরুষ 
ব্ন  মনে হ়ে। এমে ষ্টসষ্টর়োস েযােনক আনে দেনেষ্টে। 
  
অধযযথ হন়ে েযাে ষ্টজোসা কর –চুে কনর আনছ দকে দস? দকাে ষ্টব্েে ঘনেনছ ষ্টক? 
েযানের হাত েুনো ষ্টেনজর হানত ষ্টেন়ে দভনোনেে ব্  , ো ো, ষ্টজষ্টমর দকাে ষ্টব্েে হ়ে 
ষ্টে। ওেনরর ফ্ল্যানে দেহাতই আশ্চযথজেক ঘেো ঘনে দেনছ। 
  
আমরা মানে! ষ্টজষ্টমও ষ্টক তার সনে ষ্টছ । 
  
 হযাাঁ, ষ্টছ  ব্নস, সা়ে ষ্টে  দভনোনেে। 
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 তারা ষ্টক আষ্টব্ষ্কার কর ? 
  
উত্তনর ব্  –এক মৃত মষ্টহ া। শুনে চমনক উঠ । েযাে হাাঁোনত হাাঁোনত ব্ ন া, ষ্টক 
ভ়েঙ্কর। ষ্টতষ্টে অোে হন়ে যােষ্টে দতা? 
  
ো, তার প্রার্হীে দেহো দেনে দকে জাষ্টে ো তানের মনে হন়েনছ মৃতুযো স্বাভাষ্টব্ক ে়ে। 
  
স্বাভাষ্টব্ক ে়ে। েযানের দচাে আনরা ষ্টব্স্ফাষ্টরত হন া। তনব্ ষ্টক ষ্টতষ্টে আত্মহতযা কনরনছে? 
ো, দসোও ে়ে। 
  
তানক হতযা করা হন়েনছ ষ্টেষু্ঠর ভানব্। দভনোনেেনক ব্  , এ ষ্টক ব্ নছ দস। ভ়োতথ 
দচানে তাকা়ে েযাে। ভন়ে তার হাত-ো অব্শ হন়ে যানে। 
  
দভনোনেে জানে ভ়েঙ্কর ঘেোর েব্র দস সহয করনত োরনব্ ো, এো একো জঘেয 
েৃশংস ব্যাোর। 
  
েযানের হানত দভনোনভাের হাত। দস্বো়ে েযাে তার হাত েুনো তার হানতর মুনঠা়ে যনর 
দরনেষ্টছ । এমে ষ্টক ভন়ে হাত েুষ্টে জষ্ট়িন়ে যনরষ্টছ  তেে। 
  
েরনক্ষর্ই দভনোনেনের ষ্টচিা ভাব্ো ষ্টজষ্টম িকোনরনক ষ্টঘনর যনর। ষ্টজষ্টমর কর্া তার 
মনে েন়ি যা়ে। দস এেে েীনচর ফ্ল্যানে। দস ঘনর অনেক্ষা করনছ। এই দব্াযো তানক 
ষ্টচষ্টিত কনর তু  । একজে মৃতনেহ আেন  ব্নস রন়েনছ। আর দস এনস দরামান্স 
করনছ ব্ান্ধব্ীর সনে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি থার্ড ফ্লার লযাট । আগাথা দিদি । এরকুল ফ্ াযাররা সমগ্র 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ব্াস্তনব্ ষ্টিনর এ  দভনোনেে। েযানের যরা হাত ছা়িাব্ার জেয ব্যস্ত হন়ে উঠ । ব্ ন া, 
ষ্টপ্র়েতমা েযাে, এেষ্টে তানের েুষ্ট নশ দিাে করা প্রন়োজে। 
  
তারা কর্া ব্ ষ্টছ  েযানের সামনে োাঁষ্ট়িন়ে। দতানোনেে তেে েযানের ফ্ল্যানে প্রনব্শ 
কনরষ্টে। 
  
েযানে তানক ের্ কনর ষ্টেন া। েযানের ফ্ল্যানে প্রনব্শ করনত যানব্ ষ্টঠক দসই সম়ে 
অেষ্টরষ্টচত কেস্বর শুেনত দে । আেিক ব্  –মাঁষ্টসন়ে ষ্টঠকই ব্ন নছে মােনমা়োনজ , 
তানক েুষ্ট নশ েব্র ষ্টেনত ষ্টেে। তারা যেে েুষ্ট নশর আেমনের জেয অনেক্ষা করনব্ে 
দসই িাাঁনক তানের ষ্টতষ্টে সহনযাষ্টেতা করনব্ে। 
  
ফ্ল্যানে প্রনব্শ করার জেয এনোনত ষ্টেন়ে সামনে র্মনক োাঁষ্ট়িন়ে েন়ি তারা। তারা ষ্টেছে 
ষ্টিনর তাষ্টকন়ে দেে  অজাো কেস্বর দকার্া দর্নক আসনছ, দেোর জেয তেষ্টে তানের 
েজর ে়ি  ষ্টিির্ দফ্ল্ানরর উের ষ্টসাঁষ্ট়ির প্রর্ম যানে একজে দ াকনক োাঁষ্ট়িন়ে র্াকনত 
দেো দে । তানের েৃষ্টি আকষথর্ করার জেয ষ্টতষ্টে োাঁষ্ট়িন়ে ষ্টছন ে। এব্ার েীনচ দেনম 
এন ে। 
  
প্রকাণ্ড েুরু দোাঁি। ষ্টেম্বাকার মুে। দছােোনো মানের দ াকষ্টের ষ্টেনক ষ্টস্থর েৃষ্টিনত 
তাষ্টকন়ে রইন া তারা। েরনে উজ্জ্ব  দেষ্টসং োউে। োন়ে এমব্র়েোষ্টর করা ষ্টিোর। 
অষ্টত ষ্টব্েীত ভানব্ েযষ্টিষ্টস়োর ষ্টেনক মার্া েত কনর ব্ ন ে দয মােনমা়োনজ , ষ্টতষ্টে 
উেনরর ফ্ল্যানের একজে ভা়িানে। ষ্টসাঁষ্ট়ি ষ্টেন়ে োমা উঠার সম়ে তানের দেো হন়েনছ 
ষ্টকন্তু আ াে করা সুনযাে ঘনেষ্টে। 
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তানক র্াষ্টমন়ে ষ্টেন়ে েযাে ব্ন  উঠ -আ াে ো হও়োো েুভথােয হনত োনর ষ্টকন্তু 
দসৌভানেযর কর্াো তানের দব্াযেময হন া। 
  
ভদ্রন াক তার ক ার দজর দেনে ব্ন ে। ষ্টজষ্টম উাঁচুনত উঠনত চাে, অনেক উাঁচুনত এব্ং 
তার  ক্ষয দসোে দর্নক  ণ্ডনের ব়্ি রাস্তা, োকথ, হাসোতা , ষ্টব্রাে ষ্টব্রাে 
অযাোেথনমনন্টর প্রষ্টতষ্টে ফ্ল্যানের মােুনষর েষ্টতষ্টব্ষ্টয  ক্ষয করা যানব্। তার কর্াো অসমাপ্ত 
দরনেই েীরব্ হন়ে তাষ্টকন়ে রইন ে দভনোনেনের ষ্টেনক। অিনভথেী েৃষ্টি দযে। দসই েৃষ্টি 
ষ্টেন়ে ষ্টজষ্টম দযে মনের েব্র ব্ার কনর দেে। 
  
দক এই ভদ্রন াক ষ্টেনজর মনে প্রশ্ন ষ্টেন়ে অজানি কেে ষ্টেনজনক গুষ্টেন়ে দিন ষ্টছ । 
েুষ্ট শনক দিাে করার কর্াো ভুন  দে । তার অব্নচতে মেো েুব্ই সষ্টক্র়ে বু্ষ্টঝ ব্া 
একেু দব্শী োষ্টক। তার েষ্টরচ়ে ো জাো দেন ও তার কর্াব্াতথা, দচহারা, ব্যষ্টিত্ব দয 
ভানব্ তানক ভাষ্টব্ন়ে তুন ষ্টছ  তানত দকাে সনন্দনহর অব্কাশ দেই। ভদ্রন াকষ্টে তনব্ 
েুষ্ট নশর দ াক। ইেসনেকোর ব্া সুোষ্টরনেেনেন্ট এই জাতী়ে েনের ব্যষ্টি। ষ্টচিা়ে 
দছে ে়ি  আেন্তুনকর কর্া়ে। 
  
জানেে মােনমা়োনজ , এই অযাোেথনমনন্টর ষ্টতষ্টে একো ফ্ল্যাে ষ্টেন়েনছে। ষ্টমুঃ উ. 
দকানোর এর োনম। ষ্টকন্তু ষ্টতষ্টে আইষ্টরশ েে। তার জেয একো েষ্টরচ়ে আনছ এব্ং 
দেশা এই ব্ন  েনম্ভর সনে ষ্টেনজর দেষ্টসং োউে দর্নক একো কােথ দব্র কনর েযানের 
হানত তুন  ষ্টেন ে। 
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েযাে দসো েন়ি দেে । এরকু  দো়োনরা। বু্ক ভনর ষ্টেুঃশ্বাস ষ্টেন়ে উচ্ছ্বষ্টসত হন়ে ব্ন  
উঠ , ষ্টতষ্টেই মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা। তার মানে ষ্টব্েযাত দোন়েন্দা। ষ্টতষ্টে তানের সাহাযয 
করনত চাে। তানের ষ্টক দসৌভােয তার মনতা দ াক তারা দেন়েনছ। 
  
দসোই তার একাি ইনে মােনমা়োনজ । ভাব্ানব্নে েেেে হন়ে ব্ন ে এরকু  
দো়োনরা, শুেন  তারা আশ্চযথ হনব্ে আজ সন্ধযা়ে ষ্টতষ্টে প্রা়ে দযনচই তানের সাহাযয 
করনত যাষ্টেন ে। 
  
আজ সন্ধযা়ে সাহাযয করার কর্া শুনে েযাে ব্  –দসো ষ্টক যরনের? 
  
আেোর ফ্ল্যানে তারা ষ্টক কনর প্রনব্শ করনব্ে তা ষ্টেন়ে আন াচো করনত শুনেনছে? দয 
দকাে ভানব্ দয যতই শষ্টিশা ী দহাক ো দকে েু নত ষ্টতষ্টে ওস্তাে। ষ্টেুঃসনন্দনহ তানের 
জেয ষ্টতষ্টে তা া েুন  ষ্টেনত োরনতে। ষ্টকন্তু একো কর্া দভনব্ ষ্টতষ্টে একেু ইতস্ততুঃ 
কনরে এব্ং ষ্টেষ্টছন়ে আনসে। 
  
দকে ষ্টতষ্টে ষ্টেষ্টছন়ে এন ে? 
  
 তা করন  তার ওের তানের সনন্দহ মনতা। 
  
একর্া শুনে শব্দ কনর দহনস েযাে ব্  –এনকব্ানর ষ্টব্েযাত দোন়েন্দা দর্নক কুেযাত 
দচার। 
  
ষ্টঠক দসই ভন়েই তার ইনের হাতো গুষ্টেন়ে দিন ে। 
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তনব্ আশঙ্কা অমূ ক মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা, েম্ভীর মুনে ব্   েযাে। ব়্ে ার দযমে হ়ে 
বু্ঝনত োষ্টরো ষ্টঠক দতমষ্টে আব্ার প্রন়োজে দচানরর কাজ করন ও দোন়েন্দানক ষ্টচেনত 
ভু  হ়ে ো। ষ্টব্নশষ কনর ষ্টতষ্টে যেে দোন়েন্দা। 
  
তার সুন্দর কমষ্টিনমনন্টর জেয যেযব্াে মাোনমা়োনজ । এর ের দভনোনেনের ষ্টেনক 
ষ্টিনর ব্ ন ে, মাঁষ্টসন়ে, ষ্টতষ্টে এেে দভতনর দযনত োনরে। তার একাি অেুনরায। 
ষ্টভতনর ষ্টেন়ে েুষ্ট শনক দিাে করুে। ষ্টতষ্টে ষ্টেনজর ফ্ল্যানে চন  যানেে। 
  
চন  দযনত র্মনক োাঁ়িান ে দো়োনরা। দভনোনেনের যাব্ার েনর্র ষ্টেনক তাষ্টকন়ে 
রইন ে ষ্টকছুক্ষর্। দব্চারা ব্ন  ষ্টেনজর মনে ষ্টব়্িষ্টব়্ি করন ে। 
  
েীচু স্বনর কর্াো ব্ ন ও েযাে ষ্টঠক শুেনত দেন়েষ্টছ । সনে সনে ব্ন  উঠ , ষ্টতষ্টে 
দভানোেেনক দব্চারা ব্ ন ে দকে? 
  
এেে দভনোনেনের উের ষ্টেন়ে দয ঝ়ি ো ব্ন়ে যানব্ তা বু্নঝনছে ষ্টতষ্টে। উত্তনর 
দো়োনরা ব্ ন ে, এই রকম দ াকনক দব্চারা ব্ নব্ে ো, দো়োনরা দকমে দযে 
রহসযম়ে ভানব্ কর্াো ব্ন ে। 
  
েযাে তানক ব্  , শুরুনতই ষ্টতষ্টে ব্ন ষ্টছন ে তাাঁর সনে আ াে হও়োো েুভথােয, তারই 
দসৌভােয ে়ে। তার ো, েযােনের সকন র। 
  
দো়োনরা ষ্টব্েীত কনে ব্ন ে, আেোনের মােনমা়োনজ । ষ্টব্ষ্টস্মত হন়ে েযাে ষ্টজোসা 
কনর, আমানের? রােভরা কনে েযাে ব্  , কর্া়ে আনছ ব্ানঘ ছুাঁন  আঠানরা ঘা আর 
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েুষ্ট নশ ছুাঁন  একুশ ঘা আর তানের সনে দোন়েন্দা চুন  হাজার রকনমর ঝষ্টক্ক। এই ব্ন  
শব্দ কনর হাসন ে ষ্টতষ্টে। 
  
েযােও তার সনে তান  তা  ষ্টেন়ে হাসন া। ষ্টকন্তু হঠাৎ চুে কনর দেন া দস। 
দোন়েন্দানক ছুাঁন  হাজার রকম ঝানম া মনে মনে ভাব্ , একর্া দকে ষ্টতষ্টে ব্ ন ে, 
োরুর্ ষ্টচিা়ে ে়ি  েযাে। তনব্ ষ্টক মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা তানের মনযয সনন্দহজেক ষ্টকছু 
দেন়েনছ। ষ্টমনসস গ্রানন্টর েুেী ষ্টহনসনব্ তানের মনযয কাউনক সনন্দহ কনরে? হঠাৎ মনে 
হন া এসব্ তার দব্াঝার ভু । দকে ষ্টতষ্টে তানের সনন্দহ করনত যানব্ে। েীনচর ফ্ল্যানের 
ষ্টমনসস গ্রান্ট আর দয দহাক ো দকে তানের সনে তার দকাে সম্পকথ দেই। তার েরস্পর 
েরস্পনরর কানছ অনচো অজাো। তার মৃতনেহ আষ্টব্ষ্কানরর ঘেোো েুঘথেো মাে। তার 
জেয ষ্টজষ্টম ব্া দভনোনেেনক েুেী সনন্দহ করা আইনের ষ্টেনক দর্নক দঘারতর অেরায। 
  
. 
  
০৩. 
  
 ষ্টসাঁষ্ট়ি দব্ন়ে দো়োনরার সনে ষ্টেন়ে র্ােথ দফ্ল্ানর দেনম এন া েযাে। ষ্টজষ্টমনক ষ্টমনসস 
আনেথষ্টস্টে গ্রানন্টর ফ্ল্যানের সামনে অনেক্ষমাে দেে । ষ্টজষ্টমর সনে দো়োনরানক আ াে 
কষ্টরন়ে ষ্টে  েযাে এব্ং তার উেষ্টস্থষ্টতর কারর্ও ব্যােযা কর । 
  
যেযব্াে মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা। ষ্টজষ্টম তার অনেক শষ্টির কর্া শুনেনছ। তার ষ্টব্শ্বাস তার 
সাহাযয এই েুনের ব্যাোনর অনেক সাহাযয করনব্ েুষ্ট শনক। 
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ষ্টজষ্টমর ষ্টেনক ষ্টস্থর দচানে তাষ্টকন়ে দো়োনরা ব্ন ে, আর আেোর জেয। 
  
দসই অিনভথেী েৃষ্টি দেনে একেু ঘাব্ন়ি দেন  ষ্টজষ্টম। ষ্টব্েযাত দোন়েন্দা এরকু  দো়োনরা 
ষ্টক তানের দকাে ভানব্ যনর ষ্টেন়েনছ দয তারা ষ্টমনসস গ্রানন্টর েুনের সনে জষ্ট়িত। আর 
দসই জেয তারা সকন  শরর্ােন্ন হন়েনছ? যষ্টে ষ্টতষ্টে এই কর্া দভনব্ র্ানকে তনব্ ষ্টতষ্টে 
ষ্টব্রাে ভু  করনব্ে। তারা তার সাহাযযপ্রার্থী ে়ে। উেরন্তু তার সনে আ াে েব্থো দয 
ভানব্ েযাে ব্   তানত মনে হ়ে ষ্টতষ্টেই উেযাচক হন়ে তানের সনে আ াে কনরনছে। 
সনে সনে একর্াও ভাব্া়ে দোন়েন্দা দতা কনরা সনে দযনচ আ াে কনরে ো। তাই যষ্টে 
কানরা কানরা সনে দযনচ েন়ি আ াে কনরে তাহন  যনর ষ্টেনত হনব্ ষ্টেশ্চ়েই দকাে 
সনন্দনহর কারর্ আনছ। ষ্টকন্তু ভ়েঙ্কর ব্যাোর, কর্াো যষ্টে সষ্টতয হ়ে তনব্ দো নমন  
ব্যাোর। এব্ং দসো ষ্টেন়ে যনর্ি মার্া ঘামানত হনব্। মনে মনে ষ্টজষ্টম ভাব্ন া, মাঁষ্টসন়ে 
দো়োনরার মনে হ়েনতা তানের সম্পনকথ সনন্দহ করার মনতা দকাে কারর্ দেই। আব্ার 
েুষ্ট শ রীষ্টত অেুযা়েী এ দকনস হ়েনতা প্রনতযকনক সনন্দহ করাো রুষ্টেেমাষ্টিক কাজ 
মাে। যষ্টে তাই হ়ে তনব্ ষ্টচিার দকাে কারর্ দেই। হাাঁি দছন়ি ব্াাঁচ  মনে কনরও 
দভতনর দভতনর একো জ়িতা দে  ো। 
  
ভন়ে ভন়ে ষ্টজষ্টম ষ্টজোসা কর , আমানের দকে সাহাযয করনত চাে আেষ্টে? 
  
উত্তনর দো়োনরা ব্ন ে, ো, তানের সাহাযয করার দকাে কারর্ ষ্টতষ্টে েুাঁনজ োনেে ো। 
  
েনরও প্রন়োজে র্াকনত োনর? 
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মৃেু দহনস দো়োনরা উত্তর ষ্টেন ে–ষ্টঠক আনছ তেে ো হ়ে োকনব্ে। মােনমা়োনজ  
তানক তানের অষ্টভযানের কর্া ব্ন নছে। 
  
েযানের ষ্টেনক দ্রুত তাষ্টকন়ে দো়োনরা আব্ার ব্ন ে, মনে হ়ে তার মুে দর্নক শুেন  
আনরা ভান া কনর বু্ঝনত োরনব্ে ঘেোো। সংনক্ষনে তানক ব্ নত ব্ন ে। 
  
ষ্টজষ্টম তার ও দভনোনেনের অষ্টভযানের ব্র্থো ষ্টে  সংনক্ষনে দোন়েন্দা দোরানরানক। 
অতযি েভীর মনোনযানের সনে ষ্টতষ্টে সব্ কর্া শুেন ে। এত েভীর মেুঃসংনযাে ষ্টছ  
দয ষ্টেুঃশ্বাস ষ্টেনত ষ্টতষ্টে ভুন  দেষ্টছন ে। দশাোর দশনষ একো েীঘথশ্বাস দিন ে ষ্টতষ্টে। 
দসো তার অভযাস। সমস্ত ঘেোর আেুমাষ্টর্ক ব্র্থো শুনে ষ্টতষ্টে তার মানের প্রষ্টতষ্টক্র়ো 
প্রকানশর জেয েীঘথশ্বাস দিন  দব্াঝানত চাইনছে। ষ্টতষ্টে বু্ঝনত দেনরনছে, েুনের আস  
কারর্ ষ্টক? 
  
হঠাৎ ষ্টজষ্টমর ভ়ে করনত  াে । দস জানে দো়োনরার েযাষ্টত প্রশ্নাতীত। ষ্টতষ্টে যানক 
সনন্দহ করনব্ে প্রশ্নব্ানর্ তানক জজথষ্টরত কনর তার মুে ষ্টেন়ে অেরায স্বীকার কষ্টরন়ে 
দেনব্েই। ষ্টেনজর জেয দস ষ্টচিা কনর ো। করনছ েষ্টরষ্টচত দ াকজেনের জেয। তার 
ব্নু্ধব্ান্ধব্নের প্রষ্টত তার অেুে ষ্টব্শ্বাস, তানের মনযয দকউ ষ্টমনসস আনেষ্টস্টে গ্রান্টনক েুে 
করনত োনর ো, এই ষ্টব্শ্বাস তার আনছ। দসই মনতা দকাে দকাে ত্রুষ্টে ো দরনে 
দব্াঝাব্ার দচিা করন া। দস অষ্টস্থর ভানব্ ো়েচারী করা ছা়িা ষ্টব্কল্প ের্ তার সামনে 
দেই। আর ষ্টেনজনক প্রস্তুত কর  দো়োনরার মুনোমুষ্টে হব্ার জেয। 
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ষ্টমুঃ ষ্টজষ্টম, দো়োনরার োনক সষ্টম্বৎ ষ্টিনর দেন া ষ্টজষ্টম। দো়োনরা ষ্টজনেস কর , 
ষ্ট িনের েরজা দো া ষ্টছ  ষ্টতষ্টেই দতা ব্ন নছে। আর এও ব্ন নছে দয, ভু ব্শতুঃ 
েুজনেই ষ্টমনসস গ্রানন্টর ষ্টকনচনে ঢুনক েন়িষ্টছন ে। ষ্টকন্তু আন া জ্বা ব্ার দচিা করন  
সুইচগুষ্ট  কাযথকরী ষ্টছ  ো। এব্ং ভদ্রমষ্টহ ার ফ্ল্যাে অন্ধকানর েুনব্ যা়ে। একর্াও ষ্টক 
ষ্টঠক। 
  
তাই দতা ষ্টজষ্টম দেনেষ্টছ । ষ্টতষ্টে ষ্টেনজ দেনেষ্টছন ে োষ্টক অেয দকউ তানক 
দেষ্টেন়েষ্টছন ে? এই প্রনশ্নর অর্থ হন া। অনেযর মুনে ঝা  দেন়ে ব্া অেনরর দচাে ষ্টেন়ে 
ষ্টেনজর দচােনক দেোনো। ষ্টেনজর দচানে ব্া অেনরর দচাে ষ্টেন়ে দেোর মনযয আকাশ 
োতা  তিাৎ, তাই ো? প্রশ্ন কনরে দো়োনরা। 
  
তার কর্া়ে মার্া দেন়ি সা়ে দে়ে ষ্টজষ্টম। আর মনে মনে ভানব্ দো়োনরা সংেযা়ে অনযথনক 
োাঁ়িানব্? ঘেোস্থন  হাষ্টজর হন়ে ষ্টমনসস আনেষ্টস্টনের ষ্টকনচনের সুইচ ো ষ্টেনে 
দভনোনেনের কর্াোনকই ষ্টশনরাযাযথ করাো েুব্ই ভু  হন়ে দেনছ। দভনোনেে কর্াো 
ষ্টমনসস আনেথষ্টস্টে গ্রানন্টর ফ্ল্যানের ব্া ব্গুষ্ট  ষ্টিউজ ব্ন  মিব্য করা, এই ঘেোর 
েষ্টরনব্শ, এই ঘেোর ষ্টব্নেষর্। তানক এই ভুন র মাসু  ষ্টক ভানব্ ষ্টেনত হনব্ দক 
জানে? 
  
ষ্টজষ্টম যেে আত্মষ্টব্নেষনর্ মগ্ন তেে দো়োনরা গুরুত্বেূর্থ মিব্য করার েনরই ষ্টমনসস 
গ্রানন্টর ফ্ল্যানে েোেথর্ করন া। ষ্টকনচনে ঢুনকই তার প্রর্ম কাজ হন া সুইচগুন া 
জ্বা ানোর দচিা করা। দব্ানেথ আেু  রােনতই ষ্টকনচনে আন ার ব্েযা ব্ন়ে দে । 
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ষ্টজষ্টমনক উনেশয কনর দো়োনরা ব্ ন ে, ষ্টতষ্টে ব্ন ষ্টছন ে ো, আেষ্টে অনেযর দচানে 
দেনেষ্টছন ে ষ্টকনচনের আন া জ্ব নছ ো। 
  
ষ্টজষ্টম ষ্টেনজর দচানেই দেে  দয সুইচ আর ব্া ব্গুষ্ট  কতো কাযথকর। ষ্টকন্তু তার 
অেুমাে ষ্টক, ষ্টজোসা করনতই দো়োনরা ব্  , ষ্টজষ্টম সষ্টতয কর্া ব্ন ষ্টে, তার ব্নু্ধ 
দভনোনেনের সনে েুব্ার এনস ষ্টেনজর দচানেই দেনেষ্টছন ে ঘরো দকমে আন া়ে ভনর 
দে । 
  
প্রষ্টতব্াে কনর ষ্টজষ্টম ব্  , তার মানে ষ্টতষ্টে তানক সনন্দহ করনছে? 
  
প্রনতযকনক সনন্দহ করা তানের রীষ্টত। তার দয দেশা তানত কাউনকই সনন্দহ ো কনর 
উো়ে দেই। এমে ষ্টক েযাষ্টিষ্টস়ো তার মনতা ভা়িাষ্টে়ো হন ও তার েষ্টতষ্টব্ষ্টয জাো 
র্াকন ও তানক সনন্দহ করনত হ়ে। এব্ার েযানন্টর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ষ্টজোসা কনরে, 
ষ্টতষ্টে দকাে ভু  কনরনছে? 
  
আমানক আেষ্টে? ব্ন  ষ্টব্স্ম়ে প্রকাশ কর  েযাে। 
  
উত্তনর দো়োনরা ব্ন ে, দসই রকম দকাে কারর্ এেেও ঘনেষ্টে। তনব্ আনে তানক ব্ন  
ষ্টেন ে, দোন়েন্দা েুষ্ট নশর দচানে সব্াই অেরাযী। আব্ার এেে দর্নক সব্ার রানতর ঘুম 
দকন়ি ষ্টেনত োনরে। মােনমা়োনজ , আেোর। ষ্টমুঃ ষ্টজষ্টম আেোর। আেোনের ব্নু্ধ ষ্টমুঃ 
দভনোনেে দব্ইষ্ট , এমে ষ্টক মােনমা়োনজ  ষ্ট নেনের। 
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ঘনর দেনম আনস জমাে েীরব্তা। দসই জমাে েীরব্তা ভে কনর একো োক োকার 
আও়োজ কানে এ । 
  
আর অসু্ফে স্বনর ব্ ন ে দো়োনরা, এতক্ষনর্ একো েষ্টরনব্শ োও়ো দে । 
  
 ষ্টকনচে দেষ্টরন়ে একো দছাে েযাষ্টির সামনে হাষ্টজর হন ে দো়োনরা। দছাট্ট একো 
েরজা। েরজা েুন  সুইচ ষ্টেনে দেনে একো কুকুর র্াকার ব্াসস্থাে ষ্টহনসনব্ কতরী 
কনরনছ ফ্ল্যাে মাষ্ট ক। দমনঝর মস্ত জা়েো জুন়ি রন়েনছ একো োে। ষ্টব্ছাো়ে শুন়ে 
রন়েনছ সুন্দর ষ্টচবু্নকর একষ্টে দমন়ে। মুেো ষ্টেছে ষ্টেনক দিরানো। মুেো দভা া। শাি 
ভানব্ োক োকনছ দস। 
  
ঘনরর আন া ষ্টেষ্টব্ন়ে ষ্টেন়ে দব্ষ্টরন়ে এন ে দো়োনরা। অেযরা তানক অেুসরর্ কর । 
  
 ব্ ন ে, েুষ্ট শ ো আসা েযথি তানক জাোনো হনব্ ো। 
  
এরের ষ্টতষ্টে ব্সার ঘনর চন  দেন ে। তানের সনে দভনোনেনের দেো হন া। 
  
েুষ্ট শ এেুষ্টে এনস ে়িনব্। তারা দযে দকউ ষ্টকছু স্পশথ ো কনর। 
  
তারা ষ্টকছুই স্পশথ করনব্ ো। মার্া দেন়ি সা়ে দেে দো়োনরা। দেষ্টতব্াচক উত্তর ষ্টেন ে 
দো়োনরা–তারা দকউই স্পশথ করনব্ ো। শুযুমাে েযথনব্ক্ষর্ করনব্। এরের ঘনরর 
চারষ্টেনক দেেনত র্ানকে ষ্টতষ্টে। 
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ষ্টম নেে দভনোনেনের সনে এনস উেষ্টস্থত হন া। চারজে যুব্ক যুব্তী েভীর আগ্রহ 
সহকানর তানের েষ্টতষ্টব্ষ্টয  ক্ষয কর । মুনে তানের দকাে শব্দ দেই। আচমকা মনে 
হন া তারা দযে দো়োনরার কমথেিষ্টতনত সনম্মাষ্টহত হন়ে দেনছ। তার কানজর প্রষ্টতব্াে 
ব্া আেষ্টত্ত জাোনোর ভাষা হাষ্টরন়ে দিন নছ। 
  
দো়োন়োর মিব্যো আমানের কানছ সব্াই অেরাযী আব্ার সব্াই ষ্টেনেথাষ হনত োনরে। 
এই জাতী়ে উষ্টিগুন া তানের রানতর ঘুম দকন়ি দেব্ার েনক্ষ যনর্ি। প্রনতযনক 
েুষ্টশ্চিামুি হব্ার ের্ েুাঁজনত  াে । 
  
একো ব্যাোর দভনোনেনের মেনজ ষ্টকছুনতই ঢুকনছ ো, দযোনে মৃতনেহো েন়ি রন়েনছ 
দসোর যানরকানছ েযথি যা়েষ্টে। তবু্ও ষ্টক কনর তার হানত রি  াে ? সপ্রশ্ন ে া়ে 
ব্   দতানোনেে। 
  
ষ্টপ্র়ে তরুর্ ব্নু্ধ, আ়েো়ে সামনে ষ্টেন়ে োাঁ়িান ও ষ্টতষ্টে দেেনত োনব্ে এর উত্তরো 
রন়েনছ তার মুনে। ষ্টব্স্ম়োষ্টব্ি দচানে ষ্টতষ্টে দযোর ষ্টেনক তাষ্টকন়ে রন়েনছে দসোর ষ্টক 
রং। 
  
ষ্টতযথক ভানব্ প্রশ্ন কনরে দো়োনরা, ষ্টকন্তু একো ব্যাোনর ষ্টতষ্টে দজার ষ্টেন়ে ব্ নত োনরে 
ভদ্রমষ্টহ া েুে হব্ার আনে তার রং আর যাই র্াকুক ো দকে  া  ষ্টছ  ো। আর 
ষ্টেুঃসনন্দনহ ব্ নত োনরে দেষ্টব্ োর উের হাত দরনেষ্টছন ে। ভান া ভানব্ দে়ো  কনর 
দেেুে দতা? 
  
হযাাঁ, ষ্টতষ্টে তাই কনরষ্টছন ে। উত্তরো দযে তার জাোই ষ্টছ । এমে ভানব্ উত্তর ষ্টে  দস। 
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মার্া দেন়ি দো়োনরা ব্  , আর ষ্টতষ্টে দেষ্টব্ন র ওের ঝুাঁনক েন়ি এব্ং তার উের 
েভীর  া  োে দেনে ষ্টেন়েষ্টছন ে। 
  
এোই তার অেরানযর ষ্টচষ্টিত হ়ে। েৃঢ় প্রতয়ে ষ্টেন়ে ব্ন ে–েনর মৃতনেহো সষ্টরন়ে 
দি া হ়ে। 
  
তারের উনঠ োাঁষ্ট়িন়ে যীনর যীনর ঘনরর চারষ্টেনক েজর বু্ন াত  ােন ে। একোও 
ে়ি  ো তা সনেও তানের চারজনের যারর্া তার তীব্র েৃষ্টির সামনে অনেো ষ্টকছুই 
রই  ো। 
  
এরকু  দো়োনরার হাব্ভানব্ দব্াঝা দে  তানের অেুমাে ষ্টমনর্য ে়ে। তৃষ্টপ্তর সনে মার্া 
ো়িার সনে একো দছাট্ট েীঘথশ্বাসও ষ্টতষ্টে দি ন ে। আষ্টম দেেনত োষ্টে ব্ন  হঠাৎ 
দহনস দি ন ে। 
  
দকৌতূহ  চােনত ো দেনর দভনোনেে ব্  , ষ্টক দেেনত দেন ে ষ্টতষ্টে? 
  
দো়োনরা কর্ার দজর দেনে ব্  , আেোরা যা ষ্টেুঃসনন্দনহ অেুভব্ কনরনছে ঘরো 
িাষ্টেথচানর ঠাসা। 
  
েুুঃনের মনযযও হাসন া দভনোনেে। এ ষ্টব্ষন়ে তনকথর োষ্টতনর একো ের কষাকষ্টষ 
কনরষ্টছ । প্রর্নম আসনত রাজী হ়েষ্টে স্বীকার করন  দস। েযানের ঘনরর তু ো়ে এই 

http://www.bengaliebook.com/


 দি থার্ড ফ্লার লযাট । আগাথা দিদি । এরকুল ফ্ াযাররা সমগ্র 

35 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ঘনরর সব্ ষ্টকছুই আ ো। ষ্টকন্তু প্রর্নম অসুষ্টব্যা হন ও এেে দব্াঝা যানে সব্ ষ্টকছুই 
ষ্টছ । 
  
ো সব্ ষ্টকছুই ে়ে, ব্াযা ষ্টেন়ে উঠন ে। 
  
 প্রশ্নভরা দচানে তাকান া দভনোনেে। 
  
ককষ্টি়েত দেব্ার ভেীনত দো়োনরা ব্ন ে, ষ্টকন্তু ষ্টকছু ষ্টজষ্টেস সব্সম়ে ষ্টেষ্টেথি র্ানক। 
দযমে, েরজা, জাো া, িা়োর দিস, এোনে যা রন়েনছ েীনচর ফ্ল্যানেও তাই র্াকনব্। 
  
ষ্টম নেে ব্  , দসো ষ্টক এনকব্ানর চু নচরা ষ্টহসাব্ হন়ে দে  ো। 
  
হযাাঁ, দকে ষ্টস্থর েষ্টরসংেযাে ষ্টেনত দেন  সষ্টঠক তর্য দেও়ো উষ্টচত। তারই একো দছাট্ট 
উোহরর্। এরেনরও ষ্টক ব্ া যা়ে দসো ষ্টেছক েযাোমী। 
  
ষ্টম নেে ষ্টক ব্ নত ষ্টেন়ে দর্নম যা়ে। চুে কনর কাে ো়িা কনর রই  সব্াই। 
  
ষ্টসাঁষ্ট়িনত দব্শ কন়েক দজা়িা োন়ের শব্দ দশাো দে । একেু েনরই ষ্টতেজে দোক ঘনর 
এনস উেষ্টস্থত হন া। তানের মনযয একজে েুষ্ট শ ইেসনেক্টর, একজে কেনস্টব্ , 
একজে ষ্টেষ্টভসো  সানজথে। 
  
েুষ্ট শ ইেসনেক্টর দো়োনরানক ষ্টচেনত োরন ে। এষ্টেন়ে এনস সশ্রি অষ্টভব্ােে 
জাোন ে। ষ্টতষ্টে অেয সার্ীনের ষ্টেনক এক এক কনর তাকান ে। 
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ইেসনেক্টনরর সনে সব্ার েষ্টরচ়ে কষ্টরন়ে ষ্টেন ে দো়োনরা। েষ্টরচ়ে েব্থ দশষ হব্ার ের 
সব্ার ষ্টেনক ষ্টিনর তাকান ে ইেসনেক্টর। ব্ ন ে, আেোনের সব্ার জব্ােব্ন্দী ষ্টতষ্টে 
ষ্টেনত চাে। 
  
তার কর্া়ে ব্াযা ষ্টেন়ে দো়োনরা ব্ন ে, তার একো দছাে আষ্টজথ ষ্টছ । 
  
 দব্শ দতা ব্ ুে ব্ন  সম্মষ্টত জাোন ে দো়োনরা। 
  
তাাঁর এোেকার জব্ােব্ন্দী দেও়ো দশষ হন  তারা ষ্টিনর যানব্ে দিার্থ দফ্ল্ানর ষ্টমনসস 
েযািষ্টস়োর ফ্ল্যানে। েযানের ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ইেসনেক্টর ব্ন ে, এই ভদ্রমষ্টহ ানক দেো 
যানে ষ্টযষ্টে একেু আনে ব্যস্ত ষ্টছন ে তানক ষ্টতষ্টে অেুনরায কনরনছে প্রনতযনকর জেয 
একো কনর ওমন ে কতরী করনত। দো়ের ব্ন ে, ষ্টতষ্টে ওমন নের েুব্ ভি। তাই 
মাঁষ্টসন়ে ইেসনেক্টর তার এোেকার কাজ দশষ হন  ষ্টতষ্টে ব্রং ওেনরর ত া়ে ষ্টেন়ে 
যানক যা প্রশ্ন করার করনব্ে। 
  
েুষ্ট শ ইেসনেক্টর দো়োনরার প্রস্তানব্ সম্মষ্টত জাোন ে। 
  
 ষ্টমুঃ এরকু  দো়োনরা চারজে যুব্ক যুব্তীনক ষ্টেন়ে ষ্টিনর দেন ে েযানের ফ্ল্যানে। 
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িারজে যুব্ক যুব্তী 
০৪. 
  
চারজে যুব্ক যুব্তীনক ষ্টেন়ে দো়োনরা চন  দেন  ইেসনেক্টর তার েুই সেী কেনস্টব্  
এব্ং ষ্টেষ্টভশো  সানজথেনক ষ্টেন়ে তানের তেনি কানজ দ নে দেন ে। 
  
ষ্টেষ্টভশো  সানজথেনক ষ্টেনেথশ ষ্টেন ে ভদ্রমষ্টহ ার মৃতুযর কারনর্র সম়ে ষ্টেযথারর্ করনত। 
দস হাাঁেু মুন়ি মৃতনেনহর োনশ ব্নস মৃতার একো হাত যনর ো়িী দেেনত  ােন ে। 
যষ্টেও ষ্টতষ্টে মৃত তবু্ও েুষ্ট শী ষ্টে়েমােুযা়েী মৃতার ো়িী ষ্টেনে দেেনতই হ়ে। সষ্টতয দস 
মৃত ষ্টকো। অনেক সম়ে দেো দেনছ োিার মৃত ব্যষ্টির দের্ সাষ্টেথষ্টিনকে দেব্ার ষ্টতে 
ঘণ্টা েনর তার প্রার্ আব্ার ষ্টিনর আসনত দেো দেনছ। ো়িী ষ্টেনে দেে  দয, ভদ্রমষ্টহ া 
দয মৃত তানত দকাে সনন্দহ দেই। তার মৃতুযর কারর্ হন া েুব্ কাছ দর্নক তানক গুষ্ট  
কনর মারা হন়েনছ। গুষ্ট ো িুসিুস ষ্টব্ি হন়েনছ। 
  
ষ্টেষ্টভশো  সানজথে তার েযথনব্ক্ষনর্র ষ্টরনোেথ ষ্ট নে দে়ে। 
  
এব্ার েুষ্ট শ ইেসনেক্টর স্ব়েং তার দেহ েরীক্ষা করনত ব্যস্ত হন ে। একো ছষ্টব্ও 
দতা া হন া। ছষ্টব্ো হন া মৃতব্যষ্টির ঘনরর আসব্াব্েনের ষ্টব্নশষতুঃ দসন্টার দেষ্টব্ন র। 
দেষ্টব্ন  োতা রিমাো দেষ্টব্  ক্লর্ ষ্টতষ্টে চা াে করন ে তার ব্রীিনকনস। দসষ্টেনক 
িনরেষ্টসক ষ্টব্ভানে োঠানত হনব্ যষ্টে দসোর ওের আততা়েীর দকাে হানতর ছাে োও়ো 
যা়ে। তার অেুমাে েুে করার ের রি দমাছর জেয এই দেষ্টব্  ক্লর্ষ্টে েুেী ব্যব্হার 
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কনরনছ। এই দেষ্টব্  ক্লনর্র কানছ গুষ্ট  করার েনর মৃতনেহষ্টেনক জাো ার যার সষ্টরন়ে 
দি া হ়ে। 
  
অেযষ্টেনক েযানের ফ্ল্যানে তেে দজার কেনম ষ্টমুঃ দো়োনরার সনে আন াচো চ ষ্টছ । 
দো়োনরা তানের এনকর ের প্রশ্ন কনর যাষ্টেন ে। ষ্টেনজর কাযথ ষ্টসষ্টির কেেও তানের 
প্রনশ্নর উত্তর ষ্টেষ্টেন ে আব্ার প্রন়োজে মনতা ষ্টেনজর প্রশ্ন রােষ্টছন ে। তারা তানের 
সাযযমনতা উত্তর ষ্টেন়ে চ ষ্টছ । 
  
মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা, েযানের মনে হন া, ষ্টতষ্টে একজে ষ্টেোে ভান া মােুষ, তানের অষ্টত 
আেেজে। তার মনযয দেই দকাে ভ়িং, দেই কারচুষ্টে ব্া শঠতা, যেে যা মনে আনস 
তেে তা ব্ন  দিন ে। এই যরনের মােুষজে তার েুব্ েছন্দ। তার মনতা মােুনষর 
জেয সব্ ষ্টকছু করা যা়ে। তাই দস মাঁষ্টসন়ে দোন়োররানক একো চমৎকার ওমন ে 
উেহার ষ্টহসানব্ োও়ো । 
  
অনেকক্ষর্ েযানের মুনের ষ্টেনক একেৃনি তাষ্টকন়ে র্াকন ে দো়োনরা। েযাে  জ্জা়ে মার্া 
েত কর । 
  
তার  জ্জা়ে েত মুে দেনে হাষ্টস দে  দো়োনরার। মনে মনে ভাব্ন ে, সব্ দমন়েনেরই 
এক রূে েুরুষনের েৃষ্টির ে়িন  দস যত সুন্দরী ব্া যত স্মােথ দহাক ো দকে  জ্জা 
দঢনক রােনত োনর ো। 
  
ষ্টঠক আনস দসই ভান া ব্ন  দো়োনরা একেু ে া দকনশ ব্ ন ে, জানেে মােনমা়োনজ , 
ষ্টঠক তার মনতা একজে সুন্দরী ইংরাষ্টজ তরুর্ীনক ষ্টতষ্টে ভান ানব্নসষ্টছন ে। ষ্টকন্তু তার 
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েুভথােয দয, দস েযানের মনতা রন্ধে েষ্টে়েসী ষ্টছ  ো। তাই মনে ভাব্ন ে যা ষ্টকছু ঘনেনছ 
তা ভান ার জেয ঘনেনছ। 
  
দকৌতূহ ী হন়ে তার ষ্টেনক তাকা়ে ষ্টজষ্টম িকোর। হাষ্টস এব্ং ঠাট্টা কনর দস দো়োনরার 
কর্াো হা কা করনত চাই । েনর সব্াই েুুঃে ভুন  দে । 
  
েযানের েষ্টরনব্শে করা ওমন ে দেন়ে সব্াই প্রশংসা়ে েঞ্চমুে। তেে েুষ্ট শ 
ইেসনেক্টনরর োন়ের আও়োজ দশাো দে । কেনস্টব্ নক মৃতনেনহর সামনে দরনে 
োিারনক সনে ষ্টেন়ে ইেসনেক্টর উেনর এন ে। 
  
দো়োনরা ষ্টজোসা করন ে, মাঁষ্টসন়ে রাইস, ষ্টক রকম মনে হন া দকসো? 
  
উত্তম প্রস্তাব্ মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা। েুব্ েষ্টরষ্কার দক ব্ন ই মনে হনে। েুব্ একো 
অসুষ্টব্যা়ে ে়িনত হনব্ ো। তনব্ েুেীনক যরনত েুব্ দব্ে দেনত হনব্। এেে প্রশ্ন হন া 
দয ষ্টক ভানব্ মৃতনেহো আষ্টব্ষৃ্কত হন া? 
  
ভদ্রমষ্টহ ার মৃতনেহ আষ্টব্ষ্কানরর ঘেোর কর্া জােনত চাইন  দভনোনেে ও ষ্টজষ্টম 
েরস্পর মুে চাও়ো-চাওষ্ট়ে কনর। বু্ঝনত োর  েুষ্ট নশর কানছ ষ্টকছুই দোেে করা যানব্ 
ো। আব্ার দব্াস দকাে ষ্টকছু ব্ া যানব্ ো। এই জব্ােব্ন্দী দেব্ার ব্যােনর েুব্ সতকথ 
এব্ং সংেষ্টঠত হনত হনব্ তানের। 
  
অেযষ্টেনক ইেসনেক্টর তেে ভৎথসোর েৃষ্টিনত তাকান ে েযানের ষ্টেনক। ব্ ন ে, ষ্টমস 
তার ষ্ট িনের েরজা েুন  রাো উষ্টচত কাজ হ়েষ্টে। 
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েযাে ক্ষমা চাও়োর ভেীনত ব্  , দস ষ্টমুঃ রাইসনক কর্া ষ্টেনে ভষ্টব্ষযনত এই যরনের 
ভু  আর কেনো করনব্ ো। ভ়োতথ কনে ব্  , েীনচ ফ্ল্যানে ষ্টমনসস গ্রানন্টর মনতা দকউ 
তার ফ্ল্যানে ঢুনক তানক েুে কনর দযনত োনর। 
  
ষ্টকন্তু তারা ষ্ট িনে আনসষ্টে। েযানের হন়ে জব্াব্ ষ্টেন ে ষ্টমুঃ দো়োনরা। তাই োষ্টক? এো 
ষ্টক তার আষ্টব্ষ্কার মাঁষ্টসন়ে রাইস। ষ্টতষ্টে যষ্টে তার মূ যব্াে আষ্টব্ষ্কানরর কর্া েুন  ব্ন ে 
সব্াইনক তনব্ েুব্ উেকার হনব্। 
  
আমার যতেুকু জাো উষ্টচত ষ্টছ । ব্ নত হনব্ ষ্টতষ্টে তা জােনত ব্যর্থ। ষ্টকন্তু তার মুে 
দেনে দব্াঝা যানে ষ্টতষ্টে এই ব্যাোনর আন াকোত করনত োরনব্ে মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা। 
  
দসোই হনব্ যর্াযর্-উত্তনর ব্ন ে দো়োনরা। অব্ার এইসব্ যুব্ক যুব্তীর কাছ দর্নক 
প্রন়োজেী়ে তর্য োব্ার জেয তানের প্রােয মযথাো ষ্টেনত হনব্। 
  
ইেসনেক্টর রাইস ব্ ন ে, সংব্ােেেগুষ্ট  ষ্টমনসস গ্রানন্টর মৃতুযর সংব্ােো ষ্টঠক দেন়ে 
যানব্। এই দকনসর ব্যাোনর দকাে দোেেী়েতা দেই। ষ্টেষ্টশ্চত হব্ার জেয দোেথরানক সনে 
কনর ষ্টেন়ে যাে। দোেথার ষ্টমনসস গ্রানন্টর শোি কনরনছ। ভদ্রমষ্টহ ার ব়্েস ব্ছর 
োঁ়েষ্টেশ হনব্। 
  
ভদ্রমষ্টহ ানক দকার্া়ে ষ্টক ভানব্ েুে করা হন া তার ষ্টক দকাে হষ্টেস দেন়েনছে 
ইেসনেক্টর রাইস। ষ্টজোসা কনরে দো়োনরা। 
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সহজ ভষ্টেনত ইেসনেক্টর রাইস ব্ন ে, ঘেোো ওইরকম–দেষ্টব্ন র সামনে ব্নসষ্টছন ে 
ভদ্রমষ্টহ া। তার ষ্টব্েরীত ষ্টেনক ষ্টযষ্টে ব্নসষ্টছন ে দসই একো দছাে কযাষ্টসব্ানরর ষ্টেস্ত  
ষ্টেন়ে তানক গুষ্ট ষ্টব্ি কনর। দেষ্টব্ন র এোর আর ওোর। েূরত্ব েুব্ই কম। তাই ষ্টেশাো 
ষ্টছ  অব্যর্থ। গুষ্ট ষ্টব্ি হও়ো মাে ষ্টতষ্টে দেষ্টব্ন র উের উেু়ি হন়ে েন়িে। তানতই 
দেষ্টব্  ক্লনর্র উের রনির োে  ানে। 
  
ষ্টম নেে ষ্টজোসা কর , তাই যষ্টে হ়ে তনব্ গুষ্ট র আও়োজ দকউ দকে শুেনত দে  
ো? 
  
দসই ষ্টেস্তন  সাইন েসার  াোনো ষ্টছ । তাই দকউ গুষ্ট র আও়োজ শুেনত ো়েষ্টে। 
যেে তারা তার েষ্টরচাষ্টরকানক ব্ ন ে তার েৃহকেী মারা দেনছে তেে দস ব্াইনর 
যাব্ার জেয ো ব্াষ্ট়িন়ে ষ্টছ । েষ্টরচাষ্টরকা ফ্ল্যাে দর্নক দব্ষ্টরন়ে যাব্ার সম়ে দকাে ককথশ 
আও়োজ দস ষ্টক শুেনত দেন়েষ্টছ ? 
  
সম্ভব্তুঃ ো। ষ্টতষ্টে আনেই ব্ন ষ্টছন ে যষ্টে ষ্টেস্তন র আও়োজ দশাো ো যা়ে তনব্ 
েরজা ব্ন্ধ করার সম়ে দকাে আও়োজ দশাো দযনত োনর ো। 
  
েষ্টরচাষ্টরকার কর্া উঠনতই দো়োনরার মনে েন়ি যা়ে েযাষ্টিনত শুন়ে র্াকা দমন়েষ্টের 
কর্া। যানক ষ্টতষ্টে েুষ্ট শ আসার আনে ঘুম দর্নক জাষ্টেন়ে তু নত চাে ষ্টে। 
  
তার মনের কর্াো হঠাৎ প্রকাশ করন ে দো়োনরা-ষ্টমুঃ রাইস, েষ্টরচাষ্টরকা দমন়েষ্টে দকাে 
কর্া ব্ন ষ্টে তানক? 
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উত্তর ষ্টেন ে ষ্টমুঃ রাইস-সন্ধযার সম়ে তার ব্াজার যাব্ার কর্া। দসইমনতা ষ্টমনসস 
গ্রানন্টর ফ্ল্যাে দর্নক দস দব্ষ্টরন়ে যা়ে। তার একো ষ্টেজস্ব চাষ্টব্ ষ্টছ । রাত প্রা়ে েশোর 
সম়ে দস ষ্টিনর এনস দেনে তার েৃহকেীর ফ্ল্যাে ষ্টেুঃঝুম। তাই দস ভাব্ন া তার েৃহকেী 
শুন়ে েন়িনছে। 
  
তাহন  ব্সার ঘনরর ষ্টেনক দস তাষ্টকন়ে দেনেষ্টে। 
  
হযাাঁ, দেনেষ্টছ  ষ্টেশ্চ়েই। সান্ধয োনক আসা ষ্টচষ্টঠগুন া সংগ্রহ কনর দসোে দর্নক। ষ্টকন্তু 
দকাে অস্বাভাষ্টব্কতা দস দেেনত ো়েষ্টে। তার মনে হ়ে েুেী অতযি চতুর। েেথার 
আ়িান  মৃতনেহ  ুষ্টকন়ে রানে। যানত দকাে েুাঁত ো র্ানক। 
  
ষ্টকন্তু তার ষ্টক মনে হ়ে ো এো েুব্ই রহসযজেক? দো়োনরা ষ্টজনেস কর । এই 
কানজর ষ্টেছনে দকাে গুঢ় অষ্টভসষ্টন্ধ  ুষ্টকন়ে আনছ। অষ্টভসষ্টন্ধো জােনত োরন ই েুেীনক 
যরা সম্ভব্ হনব্। 
  
শাি মাষ্টজথত সংযত হন়ে দো়োনরার কর্ার মনযয এমে ষ্টকছু ষ্টছ  যা ইেসনেক্টরনক 
ভাষ্টব্ন়ে তুন ষ্টছ । 
  
দস তার ো াব্ার রাস্তা ষ্টঠক ো হও়োর েযথি মৃতনেহ েেথার আ়িান   ুষ্টকন়ে 
দরনেষ্টছ । হযাাঁ, দসোই হনব্। সম্মষ্টত সূচক উত্তর ষ্টেন ে দো়োনরা। েষ্টরচাষ্টরকার 
জব্ােীনত দশাো যা়ে ষ্টব্নক  োাঁচো়ে ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যাে দর্নক দস দব্ষ্টরন়ে যা়ে। 
োিানরর মনত প্রা়ে চার দর্নক োাঁচ ঘণ্টা আনে। 
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কম কর্ার মােুষ োিার ঘে ঘে মার্া েুষ্ট ন়ে সম্মষ্টত জাো । 
  
তারের ঘষ্ট়ির তাষ্টকন়ে দেে  দেৌে ব্ারো ব্ানজ। তারের েনকে দর্নক একো ষ্টচরকুে 
দব্র কর । 
  
মৃত ভদ্রমষ্টহ ার দোশানকর েনকে দর্নক দসো োও়ো দেনছ। দসো হানত ষ্টেন়ে দেেনত 
দকাে ব্াযা দেই দো়োনরার। তার উের হানতর দকাে ছাে দেই। 
  
ষ্টচরকুেো হানত ষ্টেন়ে দমন  যরন ে দো়োনরা। দছাে দছাে দোো দোো অক্ষনর ছাোনো 
আজ সন্ধযা সান়ি সাতোর সম়ে দতামার সনে দেো করনত আসব্। 
  
. 
  
০৫. 
  
 দব্শ কন়েকব্ার ষ্টচরকুনের দ োো দেেন ে। েীনচ দপ্ররনকর োনমর আেযক্ষর 
দজ.এি.। চারজনেই শুেনত োনর এমে ভানব্ ব্ন ে ষ্টতষ্টে–দজ.অি.। সব্ার েৃষ্টি ষ্টেন়ে 
ষ্টজষ্টম িকোনরর উের ে়িন া। দজ. এি. অর্থাৎ ষ্টজষ্টম িকোরই ষ্টক তাহন  
েেনপ্ররক। 
  
হঠাৎ ষ্টজষ্টমর মুেো দকমে োংশু হন়ে দে । অের ষ্টতেজে যুব্ক তার ষ্টেনক ষ্টস্থর 
েৃষ্টিনত তাকা । েুনচানে তানের ঘৃর্া আর সনন্দহ। ষ্টজষ্টমর অব্স্থা িাাঁসীর আসামীর 
মনতাে। ষ্টব্চানরর আনেই দস েুেী ষ্টচষ্টিত হন়েনছ। 
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ষ্টছুঃ ষ্টছুঃ, ষ্টজষ্টম। মনে মনে তারা এই ব্ ষ্টছ । দস ঘৃর্া, সমানজর ক ঙ্ক, দস দতানের 
ব্নু্ধ হব্ার অেুেযুি। 
  
িুাঁনস উনঠ েযাে ব্  , দকে, দয ষ্টমনসস গ্রান্টনক েুে কর , ষ্টতষ্টে তার ষ্টক কনরষ্টছন ে? 
  
ককষ্টি়েত দচন়ে ষ্টম নেে ব্ন –তার সনে দতা ষ্টজষ্টমর দকাে েষ্টরচ়ে ষ্টছ  ো। তবু্ও দকে 
অেষ্টরষ্টচতানক েুে করনত দে । 
  
তানের প্রষ্টতষ্টক্র়ো দেনে মনে হাসন ে দো়োনরা। েীঘথষ্টেনের ব্নু্ধ হও়ো সনেও তারা 
ষ্টচেনত োনরষ্টে ষ্টকন্তু আজনক একো সূে হানত দেন়েই দকমে দসাচ্চার হন়ে তার 
ষ্টব্রুনি অষ্টভনযাে জাোনে। 
  
সব্নচন়ে আশ্চনযথর ব্যাোর এই োনমর আেযাক্ষর েুষ্টে–দজ.এি., ষ্টজষ্টম িকোর ো অেয 
ষ্টকছু? ষ্টকন্তু তার অেুমােও ষ্টমনর্য হ়ে ো। 
  
এই ষ্টচরকুনের দপ্ররক জােত ো, ষ্টমনসস গ্রান্ট তার দোশানকর ত া়ে ষ্টচরকুেো দরনে 
ষ্টেন়েষ্টছন ে। ব্ ন ে, হ়েনতা েুেী দভনব্ষ্টছন া দসো দস েি কনর র্াকনব্। তনব্ দেহো 
দোস্টমনেথম করনত ষ্টেন়ে যাব্ার সম়ে ষ্টেস্ত ো োও়ো যা়ে। একো ষ্টসনের রুমা  ষ্টেন়ে 
দসোর উের দর্নক হানতর ছাে মুনছ দি া হ়ে। তাহন  দব্াঝা যানে মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা, 
েুেী কত সাব্যােী। দস সম্ভব্ত তার মৃতনেহোও সষ্টরন়ে দি ত। যষ্টে ো দব্ই ার এব্ং 
িকোর ষ্টমনসস প্রানন্টর ফ্ল্যানে এনস ে়িা়ে তার মৃতনেহোনক সষ্টরন়ে দি নত োনরষ্টে। 
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তা ো হ়ে দমনে দেও়ো দহাক মাঁষ্টসন়ে রাইস ষ্টকন্তু ষ্টক কনর বু্ঝন ে েুেী ষ্টসনের রুমা  
ষ্টেন়ে হানতর ছাে মুনছ দিন নছ। 
  
কারর্ দসই রুমা োর সন্ধাে তারা দেন়েনছে। ষ্টব্জ়েীর মনতা উল্লষ্টসত হন়ে ব্ ন ে 
ষ্টতষ্টে। যেে েুেী েেথার আ়িান  মৃতনেহ ঢাকার দচিা করষ্টছ  তেে অেযমেে ভানব্ 
তার েৃষ্টি এষ্ট়িন়ে েন়ি যা়ে। 
  
একো ব়্ি আকানরর ষ্টসনের রুমা । রুমান র মাঝোনে একষ্টে ষ্টচি ষ্টছ , দযো 
সহনজই ে়িা যা়ে এব্ং েষ্টরষ্কার দব্াঝা যা়ে। রুমান র মাঝোনে একো োম ে়িন ে 
দো়োনরা–জে দেজার। 
  
ইেসনেক্টর ব্ন ে, ষ্টঠক তাই। এই োনমর দ াকষ্টেনক তানের েুাঁনজ ব্ার করনত হনব্। 
দ াকষ্টেনক ব্ার করা দেন  দব্াঝা যানব্ মৃত মষ্টহ ার সনে তার ষ্টক সম্পকথ। 
  
সনন্দহ ষ্টেন়ে দো়োনরা ব্ন ে, ব্যাোরো তাই ষ্টক? তার আশঙ্কা ষ্টতষ্টে যা ভাব্নছে তা 
সষ্টতয ে়ে। আোতেৃষ্টিনত দয রুমান র ওের োম ষ্ট নেনছ দসই রুমা ো ষ্টেন়ে ষ্টেস্তন র 
ওের তার োনমর ছাে মুনছ ষ্টেন়ে অেরানযর ষ্টচি  ুপ্ত করনত োরত। ষ্টকন্তু তা সনেও 
েুেীনক চতুর সতকথ ব্যষ্টি ষ্টহসানব্ যরা যা়ে ো। দযনহতু তার োম দ ো রুমা ো দস 
হাষ্টরন়ে দিন নছ এব্ং দসো েরব্তথী হানত ো দেৌঁছা়ে দচিা করা, তার একব্ারও মনে 
হ়েষ্টে। দসই ষ্টচরকুেো েুষ্ট নশর হানত ে়িন  দস অেরাযী সাব্যস্ত হনব্। 
  
তা নো  োকানো ব্যাোর, ব্ ন ে, ইেনেক্টর রাইস। েুেীর সম্পনকথ তার মত োোনত 
হনে। যেযব্াে মাঁষ্টসন়ে ষ্টতষ্টে তার দচাে েুন  ষ্টেন়েনছে। 
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এেেও েুনরােুষ্টর দচাে েু নত োষ্টরষ্টে। দকব্  দচানের োতা উনে ষ্টেন়েনছে। তাহন  
দব্াঝা যানে মাঁষ্টসন়ে রাইস তার কাছ দর্নক তাাঁর একো যেযব্াে োওো রই । 
  
দো়োনরার কর্ার উত্তনর ইেসনেক্টর ব্ন ে, ষ্টতষ্টে প্রষ্টতমুহূনতথ যেযব্াে োও়োর দযােয। 
একেু দর্নম আব্ার ব্ন ে–সব্ ষ্টকছু দকমে দযে তা নো  োষ্টকন়ে যানে। 
  
তা নো  োষ্টকন়ে যানে। তা োষ্টকন়ে ষ্টেনে েুেীো। 
  
ইেসনেক্টর আর ভাব্নত োরনছে ো। হতাশ হন়ে ব্ ন ে, এেে দর্নক দো়োনরা যা 
ব্ নব্ে তাই ষ্টতষ্টে ষ্টশনরাযাযথ কনর রােনব্ে। 
  
দো়োনরা ব্ ন ে, আেোনের ব্যাোর হন া, এই ষ্টব্ষ্টডংন়ে েুেীনক দকউ ঢুকনত ব্া 
দব্নরানত দেনেষ্টে। তনব্ ষ্টক দোকো হাও়োর ষ্টমষ্ট ন়ে দে ? 
  
এই ষ্টিষ্টেং-এ অত ব়্ি ব়্ি সব্ িক। কত দ াক আসনছ যানে। তানের মনযয দকউ ষ্টক 
দেনেষ্টে েুেীনক? ষ্টমস োরনেে, ষ্টমস ষ্টম নেে, ষ্টমুঃ িকোর, ষ্টমুঃ দব্ইষ্ট ? দকউ তানক 
ফ্ল্যাে দর্নক দব্ষ্টরন়ে আসনত দেনেষ্টে। আশ্চযথ ব্যাোর। 
  
ককষ্টি়েত দেব্ার সুনর েযাে ব্  , এনত আশ্চযথ হব্ার দকাে কারর্ দেই। আজ তারা 
একেু তা়িাতাষ্ট়ি প্রা়ে সনন্ধয সাতো োোে দব্ষ্টরন়ে যা়ে। 
  
অেয ষ্টেনক ষ্টজষ্টমনক দব্শ প্রিুল্ল দেোষ্টে । ষ্টচরকুনে দ ো োনমর আেযাক্ষর দজ. এি. 
দেনে হতাশা়ে দভনে েন়িষ্টছ  দস। এই শব্দ েুষ্টে তানের ব্নু্ধনত্বর মনযয ষ্টব্রাে িাে  
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যষ্টরন়েষ্টছ । তারা তার প্রষ্টত সষ্টন্দহাে হন়ে েন়িষ্টছ । এেে আর দকাে সনন্দনহর 
অব্কাশ দেই। কারর্ েুেীর ব্যব্হৃত রুমা  দর্নক জাো দেনছ তার োম জে দেজার। 
এেে েুষ্ট শ জে দেজারনক সনন্দহ করনব্ তানক ে়ে। ব্নু্ধরা তার ষ্টেনক েুেী ব্ন  
আেু  তু নব্ ো। আব্ার ে া জষ্ট়িন়ে যনর তারা মনের আেনন্দ োে দেন়ে দব়্িানব্ 
শুযু। 
  
েযানের ফ্ল্যানের েরজার সামনে র্মনক োাঁষ্ট়িন়ে দো়োনরা ব্ ন ে, একব্ার ষ্টতষ্টে েীনচর 
ফ্ল্যােো েরীক্ষা কনর দেেনত োনরে? 
  
দকে োরনব্ে ো মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা। আর এোনক ষ্টতষ্টে দকে অেুগ্রহ ব্ নছে? তার দয 
দকাে সাহাযয তানের কানছ অেুনপ্ররর্া ষ্টহসানব্ ষ্টচষ্টিত হ়ে। তার প্রষ্টতষ্টে কমথযারা 
ষ্টব্নেষর্নক তারা তানের আেশথ ব্ন  মনে কনরে। তাই মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা যষ্টে ষ্টকছু দচন়ে 
অেুগ্রহ ব্ন  মনে কনরে তাহন  তানের দছাে করা হনব্। 
  
এো তার মহােুভব্তার েষ্টরচ়ে। মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা, তারা প্রনতযনকই তাাঁর সাহাযযপ্রার্থী 
ইেসনেক্টর ব্ন ে, তানের হন়ে ষ্টতষ্টে কাজ করনত চাইনছে তানত তানেরই উেকার 
হনব্। শুরুনত ষ্টতষ্টে ব্ন ষ্টছন ে, এই দকনস ষ্টমুঃ দো়োনরার েুব্ একো  াভ হনব্ ো। 
ষ্টকন্তু ইেসনেক্টর এেে মনে হনে, এ দকস শুযু তার হানত দশাভা ো়ে। ষ্টতষ্টে একমাে 
সমাযানের সূে েুাঁনজ দব্র করনত োনরে। এই ব্ন  ফ্ল্যানের একো চাষ্টব্ দোন়েন্দা 
দো়োনরার হানত ষ্টেন ে। 
  
ফ্ল্যাে এনকব্ানর কাঁকা। দকাে েষ্টরচাষ্টরকা দেই? ষ্টজোসা কনরে দো়োনরা। 
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 অতব়্ি েুঘথেো ঘো়ে দমন়েষ্টে চন  যা়ে। ওোনে একা র্াকনত তার ভ়ে। 
  
অসংেয যেযব্াে, চাষ্টব্ো হানত ষ্টেন়ে ব্ন ে দো়োনরা, দব্াকার মনতা ষ্টকনচনের েরজা 
ষ্টেন়ে ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যানে ে়ে বু্ক ষ্টচষ্টতন়ে সামনের েরজা ষ্টেন়ে প্রকাশয েরজা ষ্টেন়ে 
দঢাকা ভু  কনর। এত রানত সব্ ব্াষ্টসন্দাই ঘুনম অনচতে। দসই সম়ে এই ফ্ল্যানের 
ব্াষ্টসন্দা ষ্টমনসস গ্রান্ট েুে হ়ে। এব্ং েুষ্ট শ ে ব্  ষ্টেন়ে দসোনে উেষ্টস্থত হন়েষ্টছ  
তেে অেয ব্াষ্টসন্দারা দকউ হ়েত ঘুনমাব্ার আন়োজে করষ্টছ । দকউ ব্া ষ্টব্ছাো়ে ো 
এষ্ট ন়ে ষ্টেন়েষ্টছ । শুযু একমাে দজনে ষ্টছ  ফ্ল্যানের দক়োরনেকার। েুষ্ট শ ইেসনেক্টর 
তানক সতকথ কনর ষ্টেন়ে ব্ন ষ্টছ  যষ্টে েুষ্ট নশর উেষ্টস্থষ্টতো দকউ জােনত োনর তনব্ 
তার এব্ং তার মাষ্ট নকর সমূহ ষ্টব্েে ঘেনব্। কারর্ এই ষ্টব্ষ্টডং-এ দকউ েুে হন়েনছ 
েব্রো প্রচার হন  দকউ ভষ্টব্ষযনত ভা়িা ষ্টেনত আসনব্ ো। যারা আনছ তারাও ষ্টেরােে 
জা়েো়ে চন  যানব্। ষ্টব্ষ্টডং যষ্টে ভা়িানে শূেয হন়ে েন়ি তনব্ ভষ্টব্ষযনত তার চাকষ্টর 
চন  যাব্ার একো সম্ভাব্ো দর্নক যানব্। তাই ভন়ে মুে েু   ো দক়োনেকার। ষ্টমনসস 
গ্রানন্টর েুেো দব্মা ুম দচনে যা়ে। 
  
দো়োনরা ষ্টেুঃশনব্দ ষ্টমনসস গ্রানন্টর ঘনর ঢুকন ে। েুষ্ট শ কেনস্টব্  রাইনসর ষ্টেনেথনশ 
ষ্টেউষ্টে ষ্টেনেে। দস দো়োনরানক ষ্টচেনতা, তাই তানক ষ্টব্ো ব্াযা়ে দভতনর দযনত ষ্টে । 
  
ফ্ল্যানে ঢুনক েরজা ব্ন্ধ কনর ষ্টে  দো়োনরা। ঘনরর সব্ আসব্াব্েে দযোনে েন়িষ্টছ  
দসোনেই েন়ি রই । দেই দকব্  ফ্ল্যানের ব্াষ্টসন্দা। হতভাষ্টেেী ষ্টমনসস গ্রান্ট। তার মৃতুয 
সম্পনকথ তানের ভাসা ভাসা অেুমাে। ষ্টেষ্টভশো  সানজথনের দের্ সাষ্টেথষ্টিনকে ষ্টকংব্া 
মৃতুয সম্পনকথ োিানরর ষ্টরনেথাে এই সব্ যনর্ি ে়ে। তাাঁর কানছ মৃতুযর কারর্ো 
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ষ্টব্শ্বাসনযােয কনর তু নত ো োরন  দকস ষ্টেকনব্ ো। আসামী দব্কসুর ো াস দেন়ে 
যানব্। তাই দোস্টমনেথম ষ্টরনোেথ অতযি জরুরী। 
  
দোন়েন্দা দেষ্টব্ োর সামনে এনস োাঁ়িান ে। একগুে ষ্টচষ্টঠ েন়ি রন়েনছ দেষ্টব্ন র 
ওের। দযগুষ্ট  সান্ধয োনক এনসষ্টছ  এব্ং দমন়েষ্টে দেষ্টব্ন র ওের দরনেষ্টছ  আন া ো 
জ্বাষ্ট ন়েই। এই অভযাস তার ব্হুষ্টেনের। এেে ষ্টচষ্টঠগুষ্ট  দেেনত দেেনত ষ্টেরাশ হন ে 
ষ্টতষ্টে দয ষ্টচষ্টঠষ্টের দোাঁনজ ষ্টতষ্টে এোনে এনসনছে দসষ্টে দেই। একো ষ্টচষ্টঠ দেই। প্রর্মব্ার 
এনস ষ্টতষ্টে ষ্টচষ্টঠগুষ্ট  গুনে দেনেষ্টছন ে। ষ্টকন্তু েুষ্ট শ ো আসা েযথি ষ্টতষ্টে ষ্টচষ্টঠগুষ্ট  ষ্টেনত 
োনরে ষ্টে। ষ্টকন্তু দক সরানব্? ষ্টমনসস গ্রানন্টর েষ্টরচাষ্টরকা ষ্টক? দস যষ্টে সরাব্ার দচিা 
কনর তাহন  আনেই সরানত োরত। তাছা়িা ষ্টমনসস গ্রানন্টর ষ্টচষ্টঠ তার ষ্টক কানজ 
 ােনত োনর? উত্তর হন া অপ্রন়োজে। সুতরাং তাষ্ট কা দর্নক দস ব্াে। 
  
এব্ার প্রর্ম হন া ষ্টক এমে ষ্টছ  দযো কানরার কানছ জরুরী হন়ে ে়ি ? তাও আজ 
রানতই। অতএব্ ষ্টমনসস গ্রানন্টর ষ্টচষ্টঠর সনে তার কাজ জষ্ট়িন়ে র্াকনত োনর। এনক্ষনে 
তার প্রর্নম মনে ে়ি  স্বামীর কর্া। ষ্টতষ্টে দয ষ্টব্ব্াষ্টহতা ষ্টছন ে দস ষ্টব্ষন়ে দকাে সনন্দহ 
র্াকনত োনর ো। ষ্টকন্তু তার স্বামী দক, েযাে দস কর্া জানে ো। কন়েকজে েুরুষ তার 
ফ্ল্যানে ষ্টে়েষ্টমত যাতা়োত করনতা। দকউ কেনো স্থা়েী ভানব্ তার সনে ব্াস কনর ষ্টে। 
যষ্টে কাউনক দচানে ে়িত তনব্ অব্শযই যনর দেও়ো দযত ষ্টতষ্টে তার স্বামী। এছা়িা আর 
দকাে সম্পনকথর কর্া তারা ভাব্ত ো। 
  
যষ্টে ভদ্রমষ্টহ া স্বামী েষ্টরতযি হনব্ে তনব্ যনর দেও়ো যা়ে তার স্বামী ষ্টব্নেনে রাজী 
র্াকন ও ষ্টতষ্টে মােষ্টসক ভানব্ তা দমনে ষ্টেনত োনরে ষ্টে। যষ্টে স্বামী অেয দকাে োরীর 
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প্রষ্টত আসি হে তাহন  প্রর্নম দস স্ত্রীনক ষ্টব্ব্াহ ষ্টব্নেনে রাজী করানত চাইনব্। যষ্টে স্ত্রী 
রাজী ো হ়ে তনব্ তানক ের্ দর্নক সারানো জেয অেয ের্ অব্ ম্বে করনব্। 
  
েুে হন়েনছে ষ্টমনসস গ্রান্ট। স্বামী জীষ্টব্ত ষ্টকো দকউ জানে ো। ষ্টক তার েষ্টরচ়ে? স্বামী 
যষ্টে ে াতক হ়ে তাহন  েুষ্ট শ তানক েুাঁনজ দব্র করনব্। এইসব্ কর্া দভনব্ দো়োনরা 
ষ্টেনজনক অসহা়ে মনে কর । 
  
এেে সব্নর্নক ব়্ি কাজ হন া, দসই হারানো ষ্টচষ্টঠো েুাঁনজ দব্র করা। তার েৃঢ় ষ্টব্শ্বাস, 
হারানো ষ্টচষ্টঠোর মনযয এমে ষ্টকছু আনছ যানত ষ্টমনসস গ্রানন্টর ষ্টব্ব্াষ্টহত জীব্নের দকাে 
জরুরী েষ্টর্েে র্াকনত োনর ব্া দসো একাি জরুরী হন়ে েন়ি েুেীর কানছ। দস তার 
স্বামীই দতাক ব্া অেয দকউ দর্াক। 
  
এেে প্রর্ম কাজ হন া ষ্টচষ্টঠোর সন্ধাে করা। তারের ষ্টমনসস গ্রানন্টর স্বামীর সন্ধানে 
দব্নরানো। আরও একো ষ্টজষ্টেনসর সন্ধাে করা অতযি জরুরী মনে কনরে এরকু  
দো়োনরা। দোন়েন্দা  াইনে তার অষ্টভেতা প্রচুর। দকাে সম্ভাব্োনক জষ্ট়িন়ে দেও়ো যা়ে 
ো। দযমে েযানের ফ্ল্যানের চাষ্টব্ উযাও হন়ে যাব্ার ঘেো। েযানের অষ্টভমত হনে, তার 
েষ্টরষ্কার মনে আনছ ফ্ল্যানে দর্নক দব্নরাব্ার সম়ে প্রনব্শ েনর্ তা া  াষ্টেন়ে চাষ্টব্ো 
হাতব্যানে দরনেষ্টছ । ষ্টকন্তু তন্ন তন্ন কনরও েুাঁনজ ো়েষ্টে। 
  
আোতেৃষ্টিনত েযানের দিার্থ দফ্ল্ানরর সনে েীনচর র্ােথ দফ্ল্ানরর ষ্টমনসস গ্রানন্টর েুে 
হব্ার সনে দকাে সম্পকথ ো র্াকারই কর্া। ষ্টকন্তু দকাে মানে ো দো়োনরার মনে হন া 
েযানের ফ্ল্যানের চাষ্টব্ চুষ্টর করা ষ্টমনসস গ্রানন্টর হতযাকারীর একাি প্রন়োজে ষ্টছ । েুেী 
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অতযি চতুর এব্ং সনচতে। েযানের চাষ্টব্ চুষ্টরো তার চাতুনযথর একো ষ্টেেশথে মনে 
হনতই দব্ষ্টরন়ে এন ে। ষ্টতষ্টে। ষ্টচষ্টঠোর কর্া ভুন  দেন ে ষ্টতষ্টে। 
  
েযানের ফ্ল্যানে ষ্টিনর যাব্ার আনে গ্রাউণ্ড দফ্ল্ানর দেনম এন ে দো়োনরা। দে এণ্ড োইে 
সাষ্টভথনস একো ওষুনযর দোকানে ঢুকন ে। দসোনে দর্নক এষ্টব্ে দফ্ল্ারানের দব্াত  
ষ্টকনে যেে েযানের ফ্ল্যানে ষ্টিনর এন ে তেে দস অেয মােুষ। 
  
. 
  
০৬. 
  
 ষ্টজষ্টম দযে অেয এক দো়োনরানক দেেনছ। তার ফ্ল্যানে দর্নক যেে েীনচর ফ্ল্যানে যাষ্টে  
তেে ষ্টছ  উজ্জ্ব  ঝ মন  মনে হষ্টে । আর এেে ষ্টিনর এন ে এনকব্ানর কান া মুে। 
হতাশার ষ্টচি দচানে মুনে। 
  
ষ্টজষ্টম প্রশ্ন কনর, মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা ষ্টক সন্তুি হনত োনরে ষ্টে? 
  
ো, উত্তনর ষ্টতষ্টে ব্ন ে, ষ্টতষ্টে সন্তুি েে। 
  
দকৌতূহ ী হন়ে দভনোনেে ষ্টজোসা কনর, ষ্টকনসর এত েুষ্টশ্চিা তার? 
  
তার কর্া়ে উত্তর ো ষ্টেন়ে এক ষ্টমষ্টেে েীরব্ র্াকা ের হঠাৎ ভ্রুকুষ্টে কনর ষ্টক দযে 
দভনব্ কাাঁয ঝাাঁকান া। 
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েযানের ষ্টেনক তাষ্টকন়ে ব্ন ে, মােনমা়োনজ , শুভরাষ্টে। ষ্টতষ্টে েুব্ ক্লাি। অনেক রান্না 
ব্ান্না ষ্টতষ্টে কনরনছে। 
  
দহনস উত্তর ষ্টেন়ে েযাে ব্  -রান্না ব্ নত দকব্  ওমন ে। কেশনভানজর রান্না দস 
কনরষ্টে। দভনোনেে ষ্টজষ্টম সকন  ষ্টমন  একো দছাট্ট জা়েো়ে যা়ে। 
  
তারের ষ্টর্ন়েোর? 
  
হযাাঁ, ষ্টে ব্রাউে আইজ অব্ দকনরাষ্টসে। 
  
একো শব্দ কনর ব্ন ে দয মােনমা়োনজন র েী  দচাে। তারের শুভরাষ্টে জাোন া 
েযাে। এব্ং ষ্টম নেনের ষ্টব্নশষ অেুনরানয দস আজ েযানের ফ্ল্যানে দর্নক যানে। েযাে 
যষ্টে তার ফ্ল্যানে একা র্ানক তনব্ দস েুব্ ভ়ে োনব্। 
  
ষ্টসাঁষ্ট়ির মুনে েুজে যুব্ক তার সার্ী হন া। তারা যেে তানক ষ্টব্ো়ে সম্ভাষর্ জাোনত 
যানব্ তেে তানের প্রভাষ্টব্ত কনরে ষ্টতষ্টে। 
  
তরুর্ ব্নু্ধরা, তারা ষ্টেশ্চ়ে দজনেনছে, ষ্টজষ্টম সন্তুি হনত োনরে ষ্টে। ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যাে 
দর্নক ব্যর্থ হন়ে ষ্টিনর এনসনছে। সষ্টতয কর্াো হন া ষ্টতষ্টে সন্তুি েে। এেে আব্ার 
ষ্টিনর ষ্টেন়ে ষ্টেনজর মনতা কনর তেি কনর দেেনত চাে। তানের দক তার সার্ী হনব্? 
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তার দসই প্রস্তানব্ েুষ্টে যুব্ক রাজী হন়ে দে । তারের ষ্টকছুমাে দেরী ো কনর েীনচর 
ফ্ল্যানে দেনম এন ে। ইেসনেক্টনরর দেও়ো চাষ্টব্ ষ্টেন়ে েু ন ে ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যানের 
তা া। ফ্ল্যানে ঢুনক প্রতযাশা মনতা ব্সার ঘনর ো ষ্টেন়ে, ষ্টকনচনে প্রনব্শ করন ে। 
  
একো দছাট্ট দ াহার জাো ার সামনে ষ্টেন়ে োাঁ়িান ে। কভরো সষ্টরন়ে োন়ের সমস্ত 
শষ্টি ষ্টেন়ে দ াহার জাো াো েুন  দি ন ে ষ্টজষ্টম। 
  
ষ্টজষ্টম এব্ং দভনোনেে ষ্টব্স্মন়ে তাষ্টকন়ে রই  তার ষ্টেনক। দো়োনরার হাব্ভাব্ ক্রমশুঃ 
তানের অব্াক কনর তুন ষ্টছ । 
  
হঠাৎ জন়ের আেনন্দ চীৎকার কনর ভাব্ন ে ষ্টতষ্টে। তারেনরই দেো দে  তার হানত 
ষ্টছষ্টে আাঁো একো দব্া । 
  
ইউনরকা, আেনন্দ চীৎকার কনর ওনঠে ষ্টতষ্টে। আষ্টম যা দচন়েষ্টছ াম তা দেন়ে দেষ্টছ। 
ভ়েঙ্কর উল্লানস দব্াতন র ষ্টছষ্টের উের োক দরনে শুকন ে ষ্টতষ্টে। হা়ে! হা়ে ভােয? 
আমার মার্া়ে ঠাণ্ডা দ নেনছ। 
  
তার হাত দর্নক দব্াত ো ষ্টছষ্টেন়ে ষ্টেন়ে দো়োনরার মনতাে োক দঠকা  ষ্টকন্তু েনন্ধ দে  
ো। ষ্টচৎকার কনর দো়োনরা তানক সতকথ কনর দেব্ার আনে দ্রুত হানত ষ্টছষ্টে েুন  োক 
 াে । 
  
চীৎকার কনর ব্ ন ে–মূেথ, ষ্টছুঃ ষ্টছুঃ, ঐ রকম দব্াকার মনতাে তা়িাহুন়িা কনর দকউ 
দব্াতন র ষ্টছষ্টে দোন ? দস ষ্টক দেনেষ্টে, ষ্টকরকম সাব্যানে ষ্টতষ্টে দব্াত  যনর ষ্টছন ে? 
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ে়ো কনর যষ্টে একেু ব্রাষ্টণ্ডর ব্যব্স্থা করা যা়ে। দব্শী েূনর দযনত হনব্ ো। এই ফ্ল্যানেরই 
ব্সার ঘনর একো সুরাোে ষ্টতষ্টে দেনেনছে। 
  
এোনক দকাে কষ্টঠে কাজ ব্ন ই মনে কর  ো দস। ব্নু্ধর জেয যত েূনরই দহাক ছুনে 
দযনত োরনব্ দস। এত হানতর কানছই রন়েনছ। এই ব্ন  ব্সার ঘনর ঢুনক দে  দস। 
ষ্টিনর এনস অব্াক হন়ে দেে  দভনোনেে সুস্থ হন়ে উনঠ ব্নসনছ। 
  
উষ্টিগ্ন স্বনর ষ্টজষ্টম ষ্টজনেস করন া, দভনোনেনের কি হ়েষ্টে দতা? দকমে দব্ায করনছ? 
  
কক ষ্টকছু দস বু্ঝনত োরনছ ো। দস আনের মনতাই সুস্থ দব্ায কনরনছ। দো়োনরার 
উেনেশ শুেনত হন া। তানক ষ্টব্ষাি ষ্টজষ্টেনসর েন্ধ ষ্টেনত হন  অষ্টত সাব্যােতা 
প্রন়োজে। 
  
 জ্জা়ে েত হন়ে দভনোনেে ব্  , এেুষ্টে দস ব্াষ্ট়ি ষ্টিনর যানব্। কাাঁো কাাঁো োন়ে উনঠ 
োাঁ়িাব্ার দচিা কর  দস। যষ্টে মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা তানক অেুমষ্টত দেে এব্ং যষ্টে তার 
প্রন়োজে আর ো র্ানক। দস েুব্ েুব্থ  দব্ায করনছ। অসহা়ে হন়ে তার অেুমষ্টতর 
অনেক্ষা়ে রই । 
  
অেুমষ্টত ষ্টেন়ে দো়োনরা ব্ন ে, ব্াষ্ট়ি ষ্টিনর যাও়োই হনব্ তার এেে সব্নচন়ে ভান া 
ষ্টেক। 
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তারের ষ্টজষ্টমর ষ্টেনক ষ্টিনর ব্ ন ে, মষ্টসন়ে িকোর, ষ্টতষ্টে দযে একু্ষষ্টে চন  ো যা়ে, 
তার জেয ষ্টকছুক্ষর্ অনেক্ষা কনরে। তার ব্নু্ধনক এষ্টেন়ে ষ্টেন়ে ষ্টতষ্টে দযে একু্ষষ্টে ষ্টিনর 
আনসে। 
  
ঘা়ি দেন়ি ব্াযয দছন র মনতা সম্মষ্টত জাো  ষ্টজষ্টম। েরজার ব্াইনর েযথি তানক এষ্টেন়ে 
ষ্টেনত ষ্টেন়ে ষ্টসাঁষ্ট়ির মুনে অনেকক্ষর্ আন াচো কর । দশনষ ফ্ল্যানে ঢুনক দো়োনরা 
দেেন ে, ব্সার ঘনর োাঁষ্ট়িন়ে রন়েনছ ষ্টজষ্টম। তানক ষ্টিনর আসনত দেনে তাষ্টকন়ে রই  
দো়োনরার ষ্টেনক। স্তব্ধ ষ্টব্মূঢ় হতব্াক। মুনে কর্া দেই। দচানে দযে সরনষ িু  দেেনছ। 
  
অনেক েনর অসু্ফে স্বনর ব্  –দস ষ্টক এেে দযনত োনর? 
  
ষ্টেশ্চ়ে, ব্ন  ষ্টজষ্টমনক এষ্টেন়ে ষ্টেনত দেন ে দো়োনরা। দভনোনেনের জনেয েরজা েুন  
ষ্টেন়েষ্টছ  দক়োরনেকার। এব্ার দো়োনরানক েীনচ োমনত দেনে দক়োরনেকার ব্   
ষ্টতষ্টেও ষ্টক ব্াইনর যানব্ে মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা? উত্তনর দো়োনরা জোন ে, তার ব্নু্ধ মাঁষ্টসন়ে 
িকোর যানব্ে। 
  
িেক েযথি এষ্টেন়ে ষ্টেন়ে দোন়োরা ব্ ন ে, কানজর কর্াোই ব্ া হ়েষ্টে। কা  সন্ধযা়ে 
তানক একব্ার েুষ্ট শ দস্টশনে আসনত হনব্। এই সমন়ে মনযয ষ্টমনসস গ্রানন্টর দোস্ট 
মনেথম ষ্টরনোেথো োও়ো যানব্। তারের যা করর্ী়ে করা যনব্। 
  
তার ষ্টক দকাে প্রন়োজে আনছ? ষ্টজোসা কনর ষ্টজষ্টম। 
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সষ্টব্স্মন়ে দো়োনরা ব্ন ে, প্রন়োজে অব্শযই আনছ। মাঁষ্টসন়ে, ভুন  যানব্ে ো দযে দয 
ষ্টমনসস গ্রানন্টর েুেী এেেও যরা েন়িষ্টে। 
  
তনব্ ষ্টক তানক সম্ভাব্য েুেী ষ্টহনসনব্ ষ্টচষ্টিত করনছ দো়োনরা। তানক তার জেয েুষ্ট শ 
দস্টশনে যাব্ার ষ্টেনেথশ ষ্টেনেে। দভনোনেেনক ব্ ন ে ো। েযাে আর ষ্টম নেনের সনে 
মযুর ব্যব্হার করন ে। তানের সনন্দহ তাষ্ট কা দর্নক ব্াে ষ্টেন়েনছে দো়োনরা। যাই 
দহাক ষ্টতষ্টে যষ্টে েুষ্ট শ দস্টশনে ো যাে তনব্ ইেসনেক্টর রাইস তার ফ্ল্যানে ষ্টেন়ে হাষ্টজর 
হনব্ে। 
  
ভাব্নত ষ্টেন়ে মার্া ষ্টঝমষ্টঝম করনত  াে  তার। অতএব্ ব্াযয দছন র মনতা তার 
প্রস্তানব্ রাজী হ়ে। দো়োনরানক শুভরাষ্টে জাষ্টেন়ে রাস্তা়ে োম  ষ্টজষ্টম। 
  
েরষ্টেে সন্ধযা়ে সম়েমনতা হাষ্টজর হ়ে ষ্টজষ্টম। োো ষ্টচিা়ে দস ষ্টব্নভার ষ্টছ । যষ্টে 
হতযাকারী ষ্টহনসনব্ তানক দগ্রিতার কনর তনব্ েযােনক দিাে করনব্ তার জাষ্টমনের 
ব্যব্স্থা করার জেয। যষ্টেও ষ্টমর্যা অষ্টভনযাে তানক দগ্রিতার কনরনছ। তবু্ও েযাে ষ্টমনর্য 
অষ্টভনযােো সষ্টতয যনর দেনব্ আর এতষ্টেনের ব্নু্ধত্ব দপ্রম ভান াব্াসা সব্ ষ্টমনর্য হন়ে 
যানব্। 
  
এইভানব্ আশা ষ্টেরাশা়ে েু নত েু নত েুষ্ট শ দস্টশনে হাষ্টজর হন া। আনেই হাষ্টজর 
ষ্টছন ে দোন়েন্দা দো়োনরা। েুষ্ট শ ইেসনেক্টর রাইনসর সনে েভীর আন াচো়ে ব্যস্ত 
ষ্টছন ে ষ্টতষ্টে। তানক দেনে েম্ভীর স্বনর ব্ ন ে, আসুে মাঁষ্টসন়ে িকোর। ষ্টতষ্টে ো এন  
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েুষ্ট শ োষ্টঠন়ে তানক আো হত। এব্ার ষ্টমনসস গ্রানন্টর ফ্ল্যানে রওো হও়ো যাক। ভন়ে 
বু্ক কাাঁেষ্টছ  তার। তারা ষ্টক তানকই ষ্টমনসস গ্রানন্টর হতযাকারী ষ্টহসানব্ ষ্টচষ্টিত কনরনছ? 
  
েুষ্ট শ ইেসনেক্টনরর হানতর ষ্টেনক ভ়োতথ দচানে দেে । ষ্টমনসস গ্রানন্টর দোস্ট মনেথম 
ষ্টরনোেথো ষ্টস্থর দচানে দেেষ্টছন ে দো়োনরা। ষ্টজষ্টম দোস্ট মনেথম ষ্টরনোেথোর ষ্টেনক 
তাষ্টকন়ে আনছ। 
  
কন়েক ষ্টমষ্টেনের জেয অদু্ভত েীরব্তা। মুনে দকাে কর্া দেই। দো়োনরা ষ্টজষ্টমর মনের 
প্রষ্টতষ্টক্র়ো বু্ঝব্ার দচিা করষ্টছ । 
  
েীরব্তা ভে কনর দো়োনরা ব্ ন ে, মাঁষ্টসন়ে িকোর। ষ্টমনসস গ্রানন্টর দোস্ট মনেথম 
ষ্টরনোেথ োও়ো দেনছ। মৃতুযর কারর্, েুব্ কাজ দর্নক তানক গুষ্ট ষ্টব্ি করা হ়ে। 
  
তা দতা জােতাম। 
  
তীক্ষ্ণ স্বনর দো়োনরা ব্ ন ে, জােনতে ষ্টতষ্টে? 
  
েতকা ই ইেসনেক্টর রাইনসর সনে তার আন াচোর সম়ে দস শুনেনছ। এব্ং 
ইেসনেক্টর রাইসনক ষ্টজোসা কর , তাই ো ইেসনেক্টর রাইস। 
  
হুাঁ ব্ন  মার্া দেন়ি উত্তর ষ্টেন ে রাইস। 
  
হতযাকারী দক? ষ্টজেস করন া ষ্টজষ্টম। মাঁষ্টসন়ে, এরের ষ্টক হনত োনর? 
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এরের আর ষ্টকছু দেই। দকস েতম। 
  
 দকস েতম? ষ্টক ব্ ন ে ষ্টতষ্টে? 
  
 হযাাঁ, আষ্টম সব্ দজনে দেষ্টছ। 
  
ষ্টক দজনেনছে? দছাট্ট দব্াত োর মাযযনমই ষ্টতষ্টে ষ্টক সব্ দজনেনছে? 
  
ষ্টঠক তাই, ব্ন  দো়োনরা ব্ন ে, েব্র সংগ্রহ করনত এই দব্াত োই তানক সাহাযয 
কনরনছ। 
  
ঘে ঘে মার্া দেন়ি ষ্টজষ্টম ব্  , তার ষ্টকছুই দব্াযেময হনে ো। দেজানরর ষ্টব্রুনি 
প্রমার্ োব্ার েনর ষ্টতষ্টে অসিি ষ্টছন ে। তার মনে হন়েষ্টছ , তার অষ্টস্তত্ব দো়োনরা 
স্বীকার করনছে ো। 
  
েরম সুনর দো়োনরা ব্ ন ে, যষ্টে দয দকউ হ়ে ষ্টতষ্টে েুব্ ষ্টব্ষ্টস্মত হনব্ে। 
  
তার কর্া ষ্টজষ্টম ষ্টকছুনতই বু্ঝনত োরনছ ো। 
  
দয একো োম। সতকথতার সনে রুমান  ষ্টচষ্টিত করা একো োম। আর ষ্টচষ্টঠো। যষ্টে 
দেজার োনম দকাে ব্যষ্টি ষ্টচষ্টঠো ষ্ট েত তনব্ ষ্টচষ্টঠো দব্োনম দ োর দকাে প্রন়োজে ষ্টছ  
ো। ষ্টিতী়েতুঃ এমে ভানব্ মৃত মষ্টহ ার েনকনে রােনতে ো যানত েুষ্ট নশর েজনর েন়ি 
যা়ে। সুতরাং দেজানরর দকাে অষ্টস্তত্বই দেই। 
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ষ্টজোসু েৃষ্টিনত তার ষ্টেনক তাকা  ষ্টজষ্টম। প্রর্ম দয েন়েন্ট দসো হন া ষ্টতষ্টে একব্ার 
ব্ন ষ্টছন ে ফ্ল্যাে ব্াষ্ট়িনত ষ্টকছু ষ্টকছু ষ্টজষ্টেস যা প্রনতযনকরই ফ্ল্যানে র্ানক। এই ব্যাোনর 
ষ্টতেষ্টে উোহরর্ ষ্টেন়েষ্টছন ে। চতুর্থ উোহরর্ হন া,  াইনের সুইচ। তার ব্নু্ধ ব্ন ষ্টছ  
দয জাো ার যানর যা়ে ষ্টে। দেষ্টব্ন র ওের হাত দরনেষ্টছ  আর হাত রনি ভনর যা়ে। 
তেেই তার প্রশ্ন মনে জাে । দকে দেষ্টব্ন র ওের দস হাত রােনত দে । আর ষ্টক ব্া 
েুাঁজষ্টছ । েরজার োনশ সুইচ র্ানক। তাছা়িা দকে দস আন া জ্বা াব্ার প্রন়োজে দব্ায 
কনরষ্টে। অন্ধকানর দকাে অস্বাভাষ্টব্ক কাজ করা যা়ে ো। আর যারা অন্ধকার জেনতর 
মােুষ তারা আন া়ে আসনত ভ়ে ো়ে। তার ব্নু্ধর ব্িব্য অেুযা়েী দেষ্টব্ন র আন া 
জ্বা াব্ার দচিা দস কনর ষ্টকন্তু ব্যর্থ হ়ে। ষ্টকন্তু দস সুইচ দেও়ো মাে আন া জ্বন  ওনঠ। 
তার মানে এই ষ্টক, দস আন া জ্বা ানত অষ্টেেুক ষ্টছ । যষ্টে আন া জ্বা নতা তাহন  
বু্ঝত দয তারা ভু  ফ্ল্যানে এনস েন়িনছ। তাহন  এই ফ্ল্যানে দঢাকার দকাে প্রন়োজে 
র্াকনত োনর ো। 
  
ষ্টজষ্টম ব্  , আর একেু দো সা কনর ো ব্ ন  দস ষ্টকছুই বু্ঝনত োরনছ ো। 
  
ষ্টঠক আনছ ব্ন  মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা িাউজানরর েনকে দর্নক একো চাষ্টব্ দব্র কনর তার 
সামনে তুন  যরন ে। দেেুে দতা মাঁষ্টসন়ে, এো দকার্াকার চাষ্টব্? 
  
এই ফ্ল্যানের চাষ্টব্। উত্তর দে়ে ষ্টজষ্টম। 
  
ো, উেনরর ফ্ল্যানের। মােনমা়োনজ  েযাষ্টিষ্টস়োর ফ্ল্যানের চাষ্টব্। দযো দভনোনেে হাত 
ব্যাে দর্নক তুন  দে়ে। 
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দকে, েযানের ফ্ল্যানের চাষ্টব্ সরানত দে ? 
  
দস জােনতা, দসষ্টেে সন্ধযা়ে ষ্ট িনের েরজা দো া ষ্টছ । 
  
ষ্টকন্তু হারানো চাষ্টব্ো মাঁষ্টসন়ে দেন ে ষ্টকভানব্? 
  
এক ো  হাষ্টস দহনস দো়োনরা ব্ ন ে, এো ষ্টতষ্টে োে েভীর রানে। চাষ্টব্োর দোাঁজ 
ষ্টতষ্টে োে তার ষ্টব্শ্বস্ত ব্নু্ধ মাঁষ্টসন়ে দভনোনেনের েনকনে। তার মনে আনছ দছাট্ট 
দব্াত োর কর্া। এই  াইনে কাজ করনত করনত তার প্রচুর অষ্টভেতা হন়েনছ। এই 
জাতী়ে দব্াত  দযোনে, প্রনতযনক চাইনব্ ঘ্রার্ ষ্টেনত এব্ং েনর দব্াতন র ব্স্তষ্টের ষ্টেনক। 
মাঁষ্টসন়ে দভনোনেনের দক্ষনে তার ব্যষ্টতক্রম হ়েষ্টে। একরকম দোষ্টেনশই দস দব্াত ো 
ষ্টছষ্টেন়ে দে়ে। প্রর্নম ষ্টছষ্টে সনমত দব্াত োর ঘ্রার্ দে়ে। তারের ষ্টছষ্টে েুন  ঘ্রার্ ষ্টেনত 
দচিা কনর। এই ভানব্ তার োতা জান  দস যরা ে়ি । তার সব্ চা াষ্টকর ছন্দেতে 
ঘে । তার সামষ্ট়েক দচতোহীে দেহো দো়োনরা যনর দি ন ে। দব্াতন র দভতনর 
এষ্টর্  দক্লারইে োনম শষ্টিশা ী এযােনসর্ষ্টেক ষ্টছ  যা শুকন  মােুষ সনে সনে োে 
হারা়ে। এই সুনযাে দেব্ার জেয েভীর রানত ষ্টতষ্টে ওষুযো ষ্টকনে আেন ে। দসই 
অযাোসনর্ষ্টেনকর প্রষ্টতষ্টক্র়ো স্থা়েী হ়ে এক ষ্টক েুই ষ্টমষ্টেে। এই মানহন্দ্রক্ষনর্র জেয ষ্টতষ্টে 
অনেক্ষা করষ্টছন ে। দসই অব্সনর তার েনকে দর্নক েুনো ষ্টজষ্টেস সংগ্রহ কনরে। ষ্টতষ্টে 
জােনতে, এই েুষ্টে ষ্টজষ্টেস তার েনকনে র্াকনত ব্াযয। একষ্টে চাষ্টব্ আর অেরষ্টে 
  
ষ্টকছুক্ষর্ দর্নম আব্ার ব্ন ে, তার মনে আনছ। ইেসনেক্টর রাইস মৃত দেহ েেথার 
আ়িান   ুনকাব্ার কারর্ দেোে হানত সম়ে োব্ার জেয েুেী এই েন্থা অব্ ম্বে 
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কনরষ্টছন ে। দসই কর্া দভনব্ একো কর্া তার মনে এনসনছ। দসো হন া সন্ধযা োনকর 
ষ্টচষ্টঠগুষ্ট । সান্ধয োক আনস সান়ি েোর ষ্টকছু েনর। েুেী যা আশা কনরষ্টছ  তা হ়েষ্টে। 
তার দসই ো োও়ো ষ্টজষ্টেসো োকনযানে েনর আসনত োনর। তাই দস আব্ার ষ্টিনর 
আনস। ষ্টকন্তু ষ্টমনসস গ্রান্টনক েুে করার ের তার মনতানকই দযে েষ্টরচাষ্টরকা ো দেেনত 
ো়ে এব্ং সন্ধযা োক ো আসা েযথি েুষ্ট শ দযে ফ্ল্যানের েে  ষ্টেনত ো োনর দসইজেয 
েেথার আ়িান  মৃতনেহ  ুষ্টকন়ে দরনেষ্টছ । েষ্টরচাষ্টরকা ব্াষ্ট়ি ষ্টিনর েৃহকেীনক দেেনত ো 
দেন়ে ভাব্  ষ্টতষ্টে ঘুষ্টমন়ে েন়িনছে এব্ং দরাজকার অভযাস মনতা ষ্টচষ্টঠগুষ্ট  দেষ্টব্ন র 
ওের দরনে দে়ে। 
  
দো়োনরা তার েনকে দর্নক ষ্টকছু একো দযে দব্র করন া। দেো দস  োইে করা 
ষ্টমনসস আনেথষ্টস্টে গ্রানন্টর ষ্টঠকাোর একো োম। ষ্টতষ্টে েুন  যরন ে ষ্টজষ্টমর সামনে। 
ষ্টকন্তু মাঁষ্টসন়ে িকোর ষ্টতষ্টে দযে বু্ঝনত োরনছে ষ্টতষ্টে ে়িার জেয ব্যস্ত হন়ে েন়িনছে। 
কারর্ তার উত্তরো ষ্টজষ্টমর কাজ দর্নক োও়ো েুব্ই জরুরী। এো তার সামাষ্টজক ও 
কেষ্টতক োষ্ট়েত্ব ব্নে। 
  
হাসনত হাসনত ষ্টজষ্টম ব্ন , মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা দক জানে তীক্ষ্ণবু্ষ্টি সম্পন্ন দোন়েন্দার কর্া 
যার মেনজ শুযু েুে োরাষ্টে এব্ং অেরাযী যরার দকৌশ  আাঁো িাাঁে োতা। এইসব্ ছা়িা 
অেয ষ্টচিার স্থাে দেই। অর্চ তার মুে দর্নক কেষ্টতক সামাষ্টজক োষ্ট়েত্ব প্রভৃষ্টত গুরুেম্ভীর 
কর্া শুষ্টে ষ্টকভানব্ দব্নরা়ে। 
  
তনব্ ষ্টক মাঁষ্টসন়ে িকোর। ব্ নত চাে আষ্টম সব্সম়ে অসামাষ্টজক কাজ কষ্টর। 
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ষ্টব্েীত ভানব্ ষ্টজষ্টম ব্  , দস কর্াগুন া ওভানব্ ব্ নছ চা়েষ্টে। 
  
দো়োনরা ব্ন  চন ে, ষ্টতষ্টে ষ্টক ঠাণ্ডা ই়োষ্টকথও দব্ানঝে ো। ষ্টতরোর করার েৃষ্টিনত 
ব্ন ে, এব্ার কানজর কর্া়ে আসা যাক। 
  
মােনমা়োনজ  েযাষ্টি়োনক ষ্টতষ্টে ভান াব্ানসে ষ্টকো, ষ্টঠক কনর ব্ ুে? 
  
েযানের জেয তার োরুর্ ষ্টচিা হ়ে। রানে ঘুনমানত োনর ো দস। ষ্টকন্তু কেেও ভানব্ষ্টে 
তানক োও়ো সম্ভব্। 
  
ষ্টজষ্টম দভনব্ষ্টছন ে, েযাষ্টিষ্টস়ো দভনোনেনের, ভান াব্ানস, হ়েনতা দো়িা়ে উষ্টে তানক 
ভান াব্াসনত শুরু কনরে। তারের তা  দকনে যা়ে। এেে তার ব্িব্য হন া জীব্নের 
দসই অেুনেে ভুন  ষ্টেন়ে তার ষ্টব্েনে তার োনশ োাঁ়িানো। 
  
ষ্টব্েে? েযানের ষ্টব্েনের েুষ্ট শী তেি অেুযা়েী গ্রান্টনক েুে কনরনছ দভনোনেে। ষ্টকন্তু 
েযানের ষ্টব্েে হনত যানব্ দকে? 
  
হযাাঁ, েুব্ ষ্টব্েে ওর। দভনোনেনের জেয েযাষ্টিষ্টস়োনক ষ্টব্েনে ে়িনত হন়েনছ? 
  
ষ্টঠক তাই। এই েুনের দকস দর্নক তানক ব্াইনর রাোর দচিা করনব্ ষ্টকন্তু সাষ্টব্থকভানব্ 
দসো অসম্ভব্। 
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এব্ার দো়োনরা হানতর োমো দমন  যরন ে। সনে সনে একো ষ্টচষ্টঠ, তার সনে 
সাষ্টেথষ্টিনকে জাতী়ে একো কােজ দব্ষ্টরন়ে এ । সষ্ট ষ্টসোনরর কানছ দর্নক এনসনছ। 
ষ্টচষ্টঠোর ষ্টব্ষ়েব্স্তু এইরকম– 
  
ষ্টপ্র়ে মাোম, 
আেোর ষ্টচষ্টঠর সনে োাঁযা েষ্টর্েেষ্টে েুনরােুষ্টর সষ্টঠক এব্ং ষ্টব্ব্ানহর ঘেো ষ্টব্নেনশ 
ঘেন ও দকাে কারনর্ই দসই ষ্টব্ন়ে কেেওই ব্াষ্টত নযােয ব্ন  ষ্টব্নব্ষ্টচত হনব্ ো। 
আেোর ষ্টব্শ্বস্ত। 
  
দসই েষ্টর্েেো একো সাষ্টেথষ্টিনকে। দভনোনেে দব্ইষ্ট  আনেথষ্টস্টে গ্রানন্টর ষ্টব্ন়ের 
সাষ্টেথষ্টিনকে। আে ব্ছর আনে তানের ষ্টব্ন়ে হন়েষ্টছ । 
  
এসব্ শুনে ষ্টজষ্টম ব্ন , েযাে ব্ন ষ্টছ  ভদ্রমষ্টহ ার কাছ দর্নক ও একো ষ্টচষ্টঠ ো়ে। 
েতকা  সন্ধযা়ে ওর সনে দেো করার জেয। দসো এত জরুরী স্বনেও ভাষ্টব্ষ্টে। 
  
মার্া ো়িান ে দো়োনরা। দভনোনেে, মােনমা়োনজ  েযানের ফ্ল্যানে যাব্ার আনে আজ 
সন্ধযা়ে তার েূব্থতে স্ত্রীর সনে দেো করনত যা়ে। ষ্টমনসস গ্রান্ট েযাষ্টিষ্টস়ো তানের 
েুজনের সম্পকথ িাাঁস কনর দেব্ার আনে তানক সষ্টরন়ে দিন । হতভােয মষ্টহ া। একই 
ষ্টব্ষ্টডং-এ ব্াস করত দযোনে তার প্রষ্টতিন্দ্বীও ব্াস করত। 
  
ঠাণ্ডা মাো়ে েুে করা হ়ে তানক। তার স্ত্রী ষ্টেশ্চ়ে তানক ব্ন  ষ্টছ , তার সষ্ট ষ্টসোর 
ষ্টব্ন়ের সাষ্টেথষ্টিনকে োষ্টঠন়েনছ এব্ং েত সন্ধযা়ে তানের কাছ দর্নক উত্তনরর অনেক্ষা়ে 
আব্ার দচিা করষ্টছ  দয তানের ষ্টব্ন়েো আইেষ্টসি ে়ে। 
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েতকা  সারা সন্ধযাো দভনোনেেনক দেনেনছে, োরুর্ দমজানজ ষ্টছন ে ষ্টতষ্টে। দব্াঝাই 
যাইষ্টে দয ষ্টতষ্টে স্ত্রীনক েুে করনত োনরে। 
  
ষ্টকন্তু মাঁষ্টসন়ে দো়োনরা, আেষ্টে এই ষ্টব্ষ্টডং-এ র্াকা়ে তানক োষ্ট ন়ে দযনত দেও়ো উষ্টচত 
হ়েষ্টে। কাাঁো ে া়ে ব্   ষ্টজষ্টম। 
  
এেে তার ো াব্ার সব্ রাস্তা ব্ন্ধ। েম্ভীর ে া়ে ব্ ন ে দো়োনরা। তার ভন়ের দকাে 
কারর্ দেই। 
  
ো, দস এেে শুযু েযানের কর্াই ষ্টচিা করনছ। তার ষ্টব্শ্বাস, েযাে দভনোনেেনক েুব্ 
ভান াব্াসত। 
  
 েম্র সংযতভানব্ দো়োনরা ব্ ন ে, ষ্টতষ্টে এসব্ আনেৌ ভাব্নছে ো। ষ্টতষ্টে শুযু ব্ নত 
চাে, আেোর কাজ হন া আেোর ষ্টেনক ওনক দেনে আো। দভনোনেনের সনে যাই 
দহাক ো দকে ওসব্ ওনক ভুষ্ট ন়ে দেও়ো। 
  
দস ষ্টক আর সম্ভব্? োো প্রশ্ন কনর ষ্টজষ্টম। এত সব্ ঘনে যাব্ার েনরও। 
  
আমার দতা মনে হ়ে ো কাজো েুব্ েুরূহ। দসো করনত েুব্ দব্শী দব্ে দেনত হনব্। 
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