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আমোর স্বরিশ 
  
০১. 
  
আমার স্বদেশ ইংেযাদের দেদে তাদেদ়ে আমার েু-স াখ জদে ভদর উঠে। জীদিোর 
তাদিদে আমাদে আদজেদিনা়ে থােদত  ়ে। স্ত্রীদে স খাদন সরদখ, মা  েদ়েদের জদনয 
সেদশ দিরদি। সভদিদি, পুদরান িনু্ধ এরেুে সপা়োদরার ফ্ল্যাদে  ঠাৎ  াদজর  দ়ে ওদে 
 মদে সেি। 
  
সপা়োদরা এেজন দিখযাত সিাদ়েন্দা। তদি স  এখন আর র  যদভদের সনশা়ে ইংেযাদের 
এেপ্রান্ত সথদে অনয প্রাদন্ত িুদোিুদে েদর না। সিাদ়েন্দা না িদে তাদে এখন 
েন ােদেং দিদেেদেভ িোই ভাদো। 
  
েেদন সপৌঁদি, এেো স াদেদে মােপত্র সরদখ সপা়োদরার ফ্ল্যাদে দিদ়ে  াদজর  দ়ে তাদে 
 মদে দেোম। 
  
–আদর স দটং , িদে স  স েঁদ দ়ে উদঠ জদ়িদ়ে ধরে আমাদে। 
  
আদম তার োদি থাোর অদভপ্রা়ে জানাদে স  আমাদে েুুঃখপ্রোশ েদর জানাদো সে, 
সে়ি িির িাদে আদম আদজেদিনা সথদে ইংেযাদে দিরোম, আর এে ঘিার মদধয তাদে 
ইংেযাে সথদে আদজেদিনা়ে সেদত  দে। জা াজ (তখনও দিমানোত্রা এত স্বাভাদিে 
 ়েদন) োরণ মাদেেন সোদেপদত আদি রাইেযাদের স দেোরী তার  দে সেখা েদর 
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জাদনদ়েদিে, তাদের দরদ়ো-দি-সজদনদরার এেো মস্তি়ি সোম্পাদনদত নাদে মস্ত এেো 
িণ্ডদিাে সেখা দেদ়েদি। স  সেন স   ম্পদেে দরদ়োদত দিদ়ে তেন্ত েদর। িযাপারো 
নাদে খুিই সিাদ পনী়ে। তাই ঘেনাস্থদে সপা়োদরাদে সপৌঁদি  িদেিু জানাদত  দি। িী 
দ  াদি রাইেযাে নাদে দিরাে অদের োো দেদত রাদজ  দ়েদি; সপা়োদরা দঠে েদরদি 
এই সে োর পর আদজেদিনাদত এেো  ম্পদি দেদন িাদে জীিনো শাদন্তদত োদেদ়ে 
সেদি। 
  
সপা়োদরা িেে, সমাো অদের োোো না সপদে আদম সেদত রাদজ  তাম না। োরণ, 
দনদজরই উদেযাদি আর এেো িযাপাদর আদম এখাদন তেন্ত শুরু েদরদিেুম।  তুরে 
িদে এেো মস্ত অপরাধী  দে িযাপাদর। ওরা  ারা পৃদথিীদত জাে সপদতদি আর 
 ারজন সোে তাদের  াোদে। 
  
আদম সপা়োরাদে িেোম, তা দে সতামার এখাদনই থাো উদ ত, রাইেযাদের োজোদে 
নাে  েদর োও। 
  
শুদন সপা়োদরা এেো েীঘেশ্বা  সিদে িেে, আমার েথার েখনও ন়ি ়ি  ়ে না, তা 
সতা তুদম জাদনা। এেমাত্র েদে োদরা প্রাণ েে  ়ে, তদিই আদম থােদত পাদর। 
  
 ঠাৎ আদম উৎেণে  দ়ে শুনোম, দভতদরর ঘর সথদে সেন এেো আও়োজ এদো। 
  
-সে, সে ওখাদন? 
  
সপা়োদরা স দ  িেে, সোদনা আিন্তুে  ়েদতা। 
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-দেন্তু সভতরোর ঘদরর সতা এেোই েরজা। স ই েরজা দেদ়ে ঢুেদত সিদে আমাদের 
 ামদন দেদ়ে িা়িা োিার উপা়ে সনই। 
  
-িুদি খাোও। 
  
–ও,  া জানো আদি িদে। 
  
িেদত না িেদত দভতরোর ঘদরর েরজাো  ঠাৎ খুদে সিে। সেখোম,  িোদে ধূো-
োো মাখা এেো পাংশু, শীণে মানুষ আমাদের দেদে তাদেদ়ে তারপর মূদিেত  দ়ে প়িে। 
ওর মুদখ খাদনেো ব্র্যাদে সঢদে দেোম। জ্ঞান দিরদত দজদজ্ঞ  েরোম, োদে  ান? েী 
 ান আপদন? 
  
–মেঁদ দ়ে এরেুে সপা়োদরা, ১৪ নম্বর িারাওদ়ে স্ট্রীে। 
  
সপা়োদরা আমাদে িাক্তার দরজওদ়েদে সিাদন িােদত দনদেেশ দেদো। দতদন এদেন। 
সরািীদে েু-এেো প্রশ্ন েরদত সোদনা জিাি পাও়ো সিে না। োিজ সপদিে এদিদ়ে 
দেদত স  েুিেে  াদত সিাো সিাো অক্ষদর শুধু দেখদো : ৪, ৪, ৪, ৪ িাক্তার িেদেন, 
খুি  ম্ভি ও দেখদত  া়ে ১৪; ১৪ িারাওদ়ে স্ট্রীে। োই স াে, দিদেদে আদম ওদে 
 া পাতাদে পাঠািার িযিস্থা েরদিা। সপা়োদরার দিদেশোত্রার েথা শুদন দতদন িেদেন, 
দঠে আদি, এখাদন ও এোই থােুে, েযােদেিী সেন মাদেমদধয ওদে এেেু সেদখ োন। 
দতদন  দে সিদেন। 
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সপা়োদরা িেে, িযাপারো র  যম়ে। দঠে তখনই আমাদের অপদরদ ত অদতদথ  ঠাৎ 
উদঠ িদ  তন্দ্রােন্ন িো়ে িেে : দে  যাং ইদ়েন।… তুরদের ি়িেতো। আদম তাই নাম 
দেদ়েদি প়েো নম্বর। সো রার নাম সেউ েখনও উদেখ েদর না। তার প্রতীে  দে 
সপেোো এ –অথোৎ িোর। মদন  ়ে, স  আদমদরোর মস্ত ধনী সোে। দতননম্বর 
এেদে িরা ী মদ ো। আর  ার নম্বর 
  
িযগ্র িো়ে সপা়োদরা িেে, সে স ? 
  
-স   দে জোে–িেদত িেদত সোেদে আিার মূদিেত  দ়ে প়িে। আমরা ওদে শুইদ়ে 
সরদখ  াোমেদনর সেন ধরদত সটশদন সপৌঁিোম। দেন্তু  াোমেদনর েদ়েে মাইে 
আদি োইন দি়োর না সপদ়ে সেনো  ঠাৎ োেঁদ়িদ়ে সিে। সপা়োদরা দ ৎোর েদর িেে, 
োদিদ়ে পদ়িা স দটং , িদে সপা়োদরা োইদনর উপর োি দেদো। 
  
- ুেদে গুদো সিদে োও, সনদম এদ া। 
  
নামোম, সেনও তখুদন টােে দেদো। 
  
িযাপার দে? দজদজ্ঞ  েরদত সপা়োদরা িেে, িযাপারো এতক্ষদণ স্পষ্ট িুেোম।  দো 
এখুদন, আমাদের েেদন দিরদত  দি। 
  
. 
  
০২. 
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 আমরা এেো িাদ়ি ভা়িা েদর দিদর  েোম। সপা়েদরা িেে, জান স দটং ,  তুরে 
আমাদে তাদের পদথর োো মদন ভাদি, তাই আমাদে  দরদ়ে দেদত োদেে। 
  
-তার মাদন? 
  
–মাদন, অদত   জ। স ই অদ না অদতদথর সোদনা দিপে ঘেদিই। 
  
ফ্ল্যাদে দিরোম। েযােদেিী েরজা খুদে দেদো। তার মুদখ শুনোম সেউ আমাদের ফ্ল্যাদে 
সঢাদেদন। তা়িাতাদ়ি আমরা ঘদর সিোম। 
  
সপা়োদরা আমাদে জানাদো, স দটং , স ..দ ই মানুষদে…মারা সিদি। সমাোমুদে ঘণ্টা 
েুদ়েে আদি স  মারা সিদি। 
  
িাক্তার  দে োিার পর স্কেেযাে-ই়োদিে সিান েদর সপা়োদরা ইিদপক্টর জযাপদে 
িােে। স  তার পুরদনা িনু্ধ। 
  
খাদনে িাদেই দমদ   দপ়োর ন এদ  খির দেদেন সে,  যােঁনওদ়েদের উন্মাোশ্রম সথদে 
ইউদনিরম পরা এেজন রক্ষী আমাদের  দে সেখা েরদত এদ দি। 
  
আমরা তাদে ওপদর পাদঠদ়ে দেদত িেোম। স  এদো। জানাদো, আমাদের িারে সথদে 
এেজন পািে োে রাদত পাদেদ়েদি। আপনাদের ফ্ল্যাদে স  সঢাদেদন সতা? 
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ঢুদেদিে। স  মারা সিদি। শুদন সেন সোেো খুশী  ে। িেে, িােঁ া সিদি। এমদনদত 
সোেো শান্ত দিে। আজগুদি  ি েথা িেত। িেত সে সেন এে  ীদনমযান ওদে খুন 
েরদত  া়ে। প্রা়ে েু-িির স  িারদে দিে। 
  
সোেোদে  নাক্ত েরার জনয সপা়োদরা রক্ষীদে দভতরোর ঘদর দনদ়ে সিে। স  সেদখ 
িেে,  যােঁ স ই িদে। আো এখদন  দে, মরাোদে  দরদ়ে সনিার িযিস্থা েদর সি। আর 
তেন্ত েদে  ়ে, আপনাদের  াক্ষী দেদত  দি। 
  
সোেো  দে োিার খাদনে িাদে জযাপ এদ  সপৌঁিাে।  ি সশানার পর মৃতদে  সেদখ 
স   মদে উঠে, আদর এ সে সম়োর দেং। 
  
সে সম়োর দেং? 
  
–পুদেদশর সোে ন়ে, দ দেে  াদভেদ র সোে। িির পােঁদ ে আদি রাদশ়ো়ে দিদ়েদিে। 
তারপর আর সেউ ওর সখােঁজ পা়েদন।  িাই ধদরই দনদ়েদিে, দিদেদশ ও খুন  দ়েদি। 
  
জযাপ  দে োিার পর সপা়োদরা িেে, আো স দটং , ওদে সরদখ  দে োিার  ম়ে 
তুদম দে জানোগুদো খুদে দেদ়েদিদে? 
  
-না সতা। জানো তখন িন্ধই দিে। 
  
তদি ঘদর সঢাোর জদনয েদে সেউ জানো খুদে থাদে, তা দে মাত্র এেো জানো 
খুেদেই সতা  েদতা। তা দে এ-ঘদরর আর ি িার ঘদরর  মস্ত জানোগুদো স  খুেদত 
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সিে সেন? আমার মদন  দে, আমরা সিদরদ়ে োিার পর সেউ এ ঘদর ঢুদে ওর মুদখর 
ওপর প্রুদ ে অযাদ ি স দপ ধদর ওদে  তযা েদরদি। 
  
িদো দে? সপাটমদেেদম এ ি দনশ্চ়ে সের পাও়ো োদি। 
  
–দেেু সের পাও়ো োদি না। নাদের ওপর প্রুদ ে অযাদ ি স দপ ধরদে মৃতুয অদনিােে। 
শুধু ঘদরর মদধয দেিুক্ষদণর জদনয এেো তীব্র্ িন্ধ সথদে ো়ে।  তযাোরী িন্ধ  াও়ো়ে 
উদ়ি োও়োর জদনয জানোগুদো খুদে দেদ়েদি। শরীদর সোদনা দ হ্ন না থাোর জদনয 
 িাই ভািদি এ মৃতুয স্বাভাদিে। 
  
মুখ তুদে সেও়োদের দেদে তাদেদ়ে সপা়োদরা উদিজনা়ে  ীৎোর েদর উঠে, ঘদ়ি! 
সেও়োে ঘদ়িোর দেদে এেিার তাদেদ়ে সেদখা স দটং ।  ারদে িাদজ, দেিু িুেদিা? 
  
আদম ঘা়ি না়িোম। সপা়োদরা িেে, সম়োর দেং আততা়েীর পদর ়ে জাদনদ়ে এেো 
 দেত সরদখ সিদি। োো ঘুদরদ়ে িাদজদ়ে, ঘদ়িোদে স  িন্ধ েদর দেদ়েদি। সেন? 
অথোৎ  তযাোরী  তুরদের  ার নম্বর েতো স ই জোে। 
  
সপা়োদরা এরপর  ােওদ়েে উন্মাোশ্রদম সিান েদর জানাদো স খান সথদে োে রাদিদর 
সোদনা পািো পাো়েদন। 
  
সিান সরদখ সপা়োদরা িেে, স দটং , আমার ধারণা উন্মাোশ্রদমর ঐ রক্ষীই  দে  ার 
নম্বর। তুদম ভািদিা অ ম্ভি। দেন্তু  িই সমেআপ আর িদ্মদিদশর িযাপার। খাদনে 
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িাদেই তার  াজ সপাষাে, িোর আদির স্বর  িদেিু পাদে োদি। এদেিাদর অনয 
মানুষ ভদিষযদত সেউ দ নদত পারদি না। 
  
-তা দে ভদিষযদত সেখা  দি? 
  
দনশ্চ়েই। প্রথম রাউদে ওরা দজদত সিে। দেন্তু রাউে এখনও িাদে আদি। ওরা 
সভদিদিে আমাদে েেন সথদে েদক্ষণ আদমদরো়ে  দরদ়ে সেদি। তাদত ওরা স দরদি। 
আর সপা়োদরা সে েেদন আদি, এো ওদের োদি দনশ্চ়েই  ুখির ন়ে। 
  
. 
  
০৩. 
  
িো িাহুেয আমরা োদে উন্মাোশ্রদমর রক্ষী সভদিদিোম, স  আর দিদর আদ দন। োই 
স াে, ম়েনা তেদন্তর  ম়ে সপা়োদরা স্পষ্ট সোদনা প্রমাণ সনই িদে জুদরদে দিশ্বা  
েরাদনা োদি না এই সভদি এিং  তুরদের োর াদজো আমরা সের সপদ়েদি, এো তারা 
িুেদত পারদে  তেে  দ়ে োদি, এই  মস্ত দ ন্তা েদর  ুপ েদর রইে। 
  
জুদর রা়ে দেদেন, এ মৃতুয আেদিে। েদ়েেদেন  ুপ াপ োোদনার পর সপা়োদরা প্রস্তাি 
দেদো,  দো সতামাদে দমুঃ জন ইনদেদ র োদি দনদ়ে োই,  ীনা গুপ্ত  দমদতগুদো 
 ম্পদেে দতদন েদথষ্ট খিরাখির রাদখন। 
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দমুঃ ইনদেদ র িাদ়িদত সিোম।  ীনা ভৃতয েরজা খুদে দেে। দমুঃ ইনদে  িেদেন, 
ি ুন। আপনাদের দ দঠ সপদ়েদি। োর  ম্বদন্ধ খির  ান আপনারা? সপা়োদরা িেে, দে 
 যাং ইদ়েন  ম্পদেে। 
  
নাম শুদন ইনদে  সেন  মদে উঠদেন, িেদেন দ দন, তদি েতো স না েরোর ততো 
ন়ে। পৃদথিীর এেো দিস্তীণে অঞ্চে জুদ়ি োিতী়ে  ামাদজে এিং রাজনীদতে িযিস্থার–
স  ওেে-পােে ঘদেদ়ে দেদত  া়ে। সতমন ওেে পােে সে এখাদন ওখাদন ঘেদি, আমার 
দিশ্বা  স ো দে  যাং-এর দনদেেদশই। স   া়ে, পৃদথিী জুদ়ি তার ক্ষমতার জাে দিিাদত। 
তার োোর অন্ত সনই। দিশ্বদিখযাত েদ়েেজন দিজ্ঞানীদেও স   াত েদরদি। 
  
–সোথা়ে থাদে স ? সেউ তাদে িাধা সেিার স ষ্টা েদরদন? 
  
–দপদেংদ়ে থাদে। আদম েতেূর জাদন  ারজন তাদে িাধা সেিার স ষ্টা েদরদি এিং 
তারা এখন সেউ জীদিত ন়ে। প্রথমজন এেো োিদজ প্রিন্ধ দেদখদিে, তাদত স  
দপদেংদ়ের োোর জনয  যাং ো়েী এরেম আভা  সেও়ো়ে িুদরো ত  ়ে। দিতী়েজন 
এিং তৃতী়েজন িকৃ্ততা়ে দে  যাংদ়ের নাদমাদেখ েরাদত তাদেরও এে  প্তাদ র মদধয 
এেজনদে দিষ খাইদ়ে মারা  ে, অনযজন েদেরা়ে; অথ  েদেরা়ে আোন্ত  িার মদতা 
সোদনা োরণই দিে না।  তুথেজনদেও দিিানা়ে মৃত অিস্থা়ে পাও়ো ো়ে। সোদনা 
আততা়েী ধরা পদ়িদন। প্রমাণও দেিু থাদে না িদে মামোগুদো আোেদত সখাদপ সেদে 
না। িির েদ়েে আদি এে অল্পি়ে ী  ীনা সেদমদটর  দে আমার আোপ  ়ে। তাদে 
দেদ়ে জঘনয  ি বিজ্ঞাদনে পরীক্ষা েরাদনা  দতা। স   তাশা়ে সভদে পদ়ি আমার োদি 
এে রাদিদরর জদনয আশ্র়ে  া়ে। আশ্র়ে তাদে দেদ়েদিেুম। সভদিদিোম রাদিরো োেদে 
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পদররদেন তাদে  ি প্রশ্ন েরদিা। দেন্তু স ই রাদিদরই আমার িাদ়িদত আগুন োিে। 
স  পুদ়ি মরদো। প্রমাণ দেিু সনই। 
  
সপা়োদরা িেে, দেন েদ়েে আদি আমার ফ্ল্যাদেও এেজন অদ না আিন্তুদের মৃতুয  ়ে। 
স   ারজন মানুদষর code নাম দেদ়েদিে। প্রথমজন দে  যাং; দিতী়েজন এে মাদেেন 
সোদেপদত, তৃতী়েজন এেজন িরা ী মদ ো।  তুথেজন–স  িেদিে এেজন জোে। 
আপদন  তুথেজদনর নাম শুদনদিন? 
  
শুদনদি। আমার এে আোপী িনু্ধ আদি, সোেদে পােঁ  মাতাে, ভিঘুদর সিাদির।  াদত 
দেিু প়ে া জমদেই স  জা াদজ উদঠ সেশ দিদেদশ ঘুদর সি়িাত।  ম্প্রদত স  আমাদে 
এেো দ দঠ দেদখদি, তাদত স  আমার োদি অদিেদম্ব েুদশা পাউে স দ়ে পাদঠদ়েদি। 
োোো না পাঠদে স  দনঘোত  তুরদের  াদত মারা প়িদি। সেননা োো তার আদি 
দেন্তু স  োো তুেদত সিদেই স  মারা প়িদি। তার দঠোনা  ে, োদনে িােদো, 
 পােন, িােেমুর।  দতয িেদত দে আদম োো পাঠাইদন, আদম জাদন এো তার দেিু োো 
 াতািার োর াদজ। দেন্তু এখন িযাপারো আপনাদের দে মদন  দে? 
  
-খুিই গুরুতর মেঁদ দ়ে। একু্ষদন আমরা  পােদনর দেদে রওনা সেি। 
  
–আদম েদে োই আপদি আদি? 
  
 –দেিুমাত্র ন়ে? সপা়োদরা িেে। 
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  পােন সটশন সথদে িাইদর সিদরদ়ে প্রথদম এেজন িৃিদে দজজ্ঞা া েরোম, গ্রাদনে 
িােদোো সোদনাদেদে? 
  
-সেন? পুদেশ ইিদপক্টদরর  দে সেখা েরদত  ান? এই িাদ়িদত এেো খুন  দ়ে সিে 
সে। 
  
–সে খুন  দ়েদি? 
  
 –সেন, িাদ়ির মাদেে। িৃদির জিাি, নাম সজানাথন স াদ়েদে। 
  
আমরা দেিুমাত্র  ম়ে নষ্ট না েদর তকু্ষদন গ্রাদনে িােদো়ে সপৌঁিাোম। আমরা জযাদপর 
িনু্ধ শুদন দতদন িেদেন, আ ুন আজ  োদেই খুনো  দ়েদি। ভদ্রদোদের ি়ে   দ়েদিে 
প্রা়ে  ির। 
  
আমরা ঘদর সপৌঁদি সেখোম, সমদের উপর িো োো এেো োশ পদ়ি।  ারদেদে রক্ত 
ভা দি। ইিদপক্টর সমদিাজ িেদত োিদেন, এ িাদ়িদত সে সমদ়েো রান্না েদর তার নাম 
সিে ী। স  স্থানী়ে িাদ ন্দা। িাদ়ির অপর মানুষ  ে  াের রিােে গ্রাি। স   োদে েুধ 
আনদত দিদ়ে প়িশীর  দে দমদনে েুদ়ির মদতা িল্প জুদ়িদিে। এই ধরুন েশো সথদে 
 াদ়ি েশোর মদধয দমদনে েুদ়ি। খুনো  ়ে তারই মদধয। গ্রাি প্রথদম দিদর আদ । 
তারপর আদ  সিে ী। গ্রযাি দনদজর ঘদর  দে ো়ে। সিে ীই প্রথম সেখদত পা়ে েতো 
খুন  দ়েদি। স   ীৎোর েদর ওদঠ। অথোৎ খুদনর  ম়ে েুজদনই িাইদর দিে। অন্ততুঃ 
তাদের েথানুো়েী। আমরা আমাদের োজ শুরু েরোম। রদক্তর ওপর জুদতার িাপ 
ধদর আদম গ্রাদির ঘদর সপৌঁিোম। সেখোম, তার জুদতার  দে িাপ দমদে োদে। শুধু 
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তাই ন়ে। িৃি সজানাথদনর েতেগুদো  ীনা পুতুে দিে। সেগুদো স  আিদে রাখদতা, 
স ই পুতুেগুদো গ্রাদির ঘর সথদে পাও়ো সিে, তার ঘদর পাও়ো োিজপত্র সথদে 
জানা সিে তার আ ে নাম আব্র্া াম দিি ।  ুদরর োদ়ে ওদে এর আদি এেিির 
সজে খােদত  দ়েদিে।  ুতরাং তাদে আমরা সগ্রিতার েরোম। 
  
হুম, সপা়োদরা িেে, এর আদি সোদনা খুনীদে এত প্রমাণ সরদখ সিাোর মদতা োজ 
েরদত সেদখদন। োই স াে,  েুন, তার ঘরো এেিার সেদখ অদ । আদম ঈষৎ  াপা 
িো়ে সপা়োদরাদে প্রশ্ন েরোম, িযাপার দে এরেুে, এর মদধয আিার সোদনা র দ যর 
িন্ধ সপদে নাদে? 
  
–িযাপারো এেিার দ ন্তা েদর সেখ। স াদ়েদে তার দ দঠদত দেদখদিে  তুরে তার দপিু 
দনদ়েদি। দেন্তু গ্রাি েদে  দতযই  তুরদের সোে  দতা তদি দে স  পুদেদশর  াত ধরা 
প়িার জদনয িদ  থােত। তাও এমনভাদি প্রমাণ  াদজদ়ে? না, স দটং  আদম  ়েদতা 
জুদতার িাপ মাপদিা না; দেন্তু িুদি খাোদিা। 
  
. 
  
০৪. 
  
 োশ  দরদ়ে সনিার পর ইিদপক্টার আমাদের ঐ ঘদর ি দত িেদেন। গ্রাদির 
জুদতাদজা়িা এদন িেদেন, এই জুদতার  দে সমদের িাপ দমদেদ়ে দনদত পাদরন। আদম 
এেো োজ স দর আ দি, িদে দতদন সিদরদ়ে সিদেন। 
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ইিদপক্টর সিদরদ়ে োিার পর আমরা সেখোম োশোর জা়েিা সথদে েু- াদর ঢুেিার 
আর েু- াদর সিদরদ়ে োিার োি রদ়েদি। িাপ জুদতাদজা়িার  দে হুিহু দমদে োদে। 
  
সপা়োদরা িেে, হুম, খুনী েদে খুন েদর সিদরদ়ে ো়ে, সতা েু াদর োি থােদি। দেন্তু 
এখাদন সেখা োদে েু- াদর সঢাোর, েু- াদরর সিদরদ়ে োিার োি। তদি দে খুনী 
সিদরদ়ে োিার পর আিার দেিু দনদত দিতী়েিার এঘদর ঢুদেদিে? ঐ পুতুেগুদো? 
পুতুেগুদো সতা গ্রাদির ঘদর পাও়ো সিদি। 
  
ঘুরদত ঘুরদত আমরা ভা়িার ঘদর ঢুেোম। স খাদন সপা়োদরা িরদির েুদ  মাখাদনা 
এেখানা খা ীর ঠযাং আদিষ্কার েদর  ীৎোর েদর উঠে। খুি  ম্ভিত ে াই-এর 
সিদেভাদর দেদ়ে সিদি। স ো আিার আেমারীদত স  সরদখ দেে। আমরা আিার ি িার 
ঘদর দিদ়ে ি োম। ইদতমদধয ইিদপক্টর সমজাদজ এদ  সিদেন। 
  
সপা়োদরা আমাদে দজদজ্ঞ  েরে, স দটং  আজ দে িার? 
  
–স ামিার। 
  
-খুনীরা এেুেু সিাদে না সে,  প্তাদ র প্রথম দেদন, উষ্ণতা  ির দিগ্রী িাদরন াইে তখন 
অন্ততুঃ ে াইদ়ের িদ্মদিদশ খুন েরদত সনই। 
  
তার েথার মাথামুণ্ড দেিুই আমাদের মাথা়ে ঢুেে না। এরপর সপা়োদরা ইিদপক্টর 
সমদিাদজর দেদে তাদেদ়ে িেদো, এেো অনুদরাধ, আদম এেিার গ্রাদির  দে সেখা 
েরদত  াই। তারজদনয স্কেেযাে ই়োদিের অনুমদত আদম আদনদ়ে সেি।  াক্ষাৎো খুিই 
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জরুরী। আদম জাদন গ্রাি খুনী ন়ে। সে খুন েদরদি স  অল্পি়ে ী। সঘা়িার িাদ়িদত 
 দ়ি,  াদত সিারা দনদ়ে ঢুদেদিে। তারপর স াদ়েদের িো়ে সিারা িদ দ়ে, সিদরদ়ে িাদ়ি 
 ােঁদেদ়ে স   দে ো়ে। 
  
তাই েদে  দতা, সেউ তাদে সেখদত সপত না? 
  
-ইিদপেের সমজাদ জ, পদর আপনাদে  ি িেি, আপাততুঃ এেুেু সজদন রাখুন, 
খুনীদে  িাই েক্ষয েদরদি দেন্তু নজর েদরদন। 
  
 িাই দমদে থানা়ে সিোম। আদম আর সপা়োদরা গ্রাদির োদি দিদ়ে, তাদে  ি েথা 
খুদে িেদত োিোম, েদে স  সজে সথদে িা়িা সপদত  া়ে। 
  
গ্রাি অদনে ইতস্ততুঃ েদর িেে, আদম েুধ দনদ়ে এদ   রা দর েতোর ঘদর 
ঢুদেদিেুম। েতো খুন  দ়েদিন সেদখ, আদম ভািোম আমার পাোদনা উদ ত। োরণ 
আদম এর আদি  ুদরর োদ়ে িারেদ়েে সজে সখদেদি। তাই তা়িাতাদ়ি দনদজর ঘদর  দে 
এেুম। ইদতমদধয সিে ী এদ   ীৎোর েদর ওঠা়ে  েদে  দে আদ । োর িদে আদম 
আর পাোদত পাদরদন। 
  
–আর ঐ পুতুেগুদো? ওগুদো সতামার ঘদর এদো দে েদর? 
  
গ্রাি এেেু েদিতভাদি জানাদো, ওগুদো েতোর ঘর সথদে সিদরািার  ম়ে দনদজর 
ঘদর দনদ়ে  দে আদ । 
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মৃেু স দ  সপা়োদরা িেে, স্বভাি ো়ে না মদে। সতামার মদন  ে, পাোদিই েদে, তখন 
এেো দেিু  াদতদ়ে পাোদনা োে। োেদি এিার িেে এোজো সতামাদে সে জুদেদ়ে 
দেদ়েদিে। 
  
-এে ভদ্রদোে, নাম  ণ্ডা ে। তার মাথা়ে োদো েুপী আর স াদখ  শমা দিে। দতদন 
আমার  দে সেখা েদর িদেন সে, আদম েদে  ৎপদথ থাদে তা দে দতদন এেো োজ 
জুদেদ়ে সেদিন। 
  
সপা়োদরা িেে, আর সজে সথদে িা়িা পাও়োর  ম়ে সতামার দনশ্চ়েই এেদজা়িা জুদতা 
সেনিার প়ে া দিে না। তাই দমুঃ  ণ্ডা ে সতামাদে এেদজা়িা জুদতা োন েদরদিদেন, 
তাই না? গ্রাি অিাে  দ়ে িদে,  যােঁ দেদ়েদিদেন। স ই জুদতাই আদম পরতুম। 
  
 াজত সথদে সিদরদ়ে–আদম, সপা়োদরা আর দমুঃ ইনদে  এেো সরদস্তারােঁ়ে ঢুেোম। 
  
ইনদে  িেদেন, েী, র  য পদরষ্কার  ে? 
  
-জদের মদতা পদরষ্কার। এ োজ সে  তুরদের; তাদত সোদনা  দন্দ ই সনই।  ণ্ডা ে 
আ দে ওদের সোে। খুদনর পদরেল্পনা েদরই  ণ্ডা ে এেই  াইদজর েু-সজা়িা জুদতা 
সেদন এিং গ্রািদে এেদজা়িা সে়ে। দনদজ স ই জুদতা পাদ়ে দেদ়ে আদ  এিং খুন 
েদর জুদতাদজা়িাদে  াদত েুদেদ়ে িাদ়িদত ওদঠ। ঘদরর মদধয েু-সজা়িা এেই রেম 
িাপ সেদখদি োরণ েু-সজা়িা জুদতাই এেই রেদমর। 
  
ইনদে  িেদেন, দেন্তু দেনেুপুদর তাদে সেউ সেখদত সপে না? 
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মৃেু স দ  সপা়োদরা িেে, খুনী এদ দিে ে াইদ়ের িদ্মদিদশ। েৃশযো এতই স্বাভাদিে 
দিে সে সেউ নজর েদর সেদখদন। 
  
আদম প্রা়ে স েঁদ দ়ে উদঠ িেোম, খা ীর ঠযাংো সেদখ তুদম  ি িুেদত সপদরদিা, তাই 
না? 
  
–দঠে। িতোে দিে রদিিার, ে াইদ়ের সোোন িন্ধ থাদে। অথ  ও মাং  শদনিাদরর 
 ও়োও  ম্ভি ন়ে, োরণ এই  ির দিগ্রী িাদরন াইে সেম্পাদর াদর মাংদ র িাদ়ে 
দনশ্চ়েই িরদির েুদ  সেদি থােত না।  ণ্ডা ে তার িদ্মনাম এিং সিশোও িদ্মদিশ। 
  
. 
  
০৫. 
  
 খুদনর আ ামী দ দ দি রিােে গ্রািদে আোেদত সপশ েরা  দ়েদিে, দেন্তু তার দিরুদি 
সে  ি প্রমাণ দিে, এরেুে সপা়োদরার  াদক্ষযর পর স গুদে আর সধাদপ দেেদো না। 
  
 প্তা  েদ়েে পদরর েথা। সপা়োদরার ফ্ল্যাদে এেদেন  োেদিো়ে েথািাতোর  ম়ে 
ইিদপক্টর জযাপ এদ   াদজর। তার  দে আর এেজন ভদ্রদোে। 
  
জযাপ িেে, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, এই ভদ্রদোদের নাম েযাদেন সেি। ইদন মাদেেন 
দ দেে  াদভেদ র এেজন েমেী। ইদন আপনাদে দেিু িেদত  ান। েযাদেন সেি 
িেদেন, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আদম জাদন আপদন খুিই িযস্ত মানুষ। তাই সোদনা ভূদমো না 
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েদরই িদে, আপনার দনশ্চ়েই মদন আদি সে, মা  েদ়েে আদি আদমদরোর উপেূদের 
োদি পরপর েদ়েেো জা াজিুদি  দ়েদিে। তার দঠে আদিই জাপাদন ভূদমেম্প  ়ে। 
আমরা ভূদমেদম্পর িদে জেস্ফীদতর, োরদণ জা াজিুদি  দ়েদি িদে সমদন দনোম। 
তার দেিুদেন পদর এেেে েুিৃদতের োি সথদে সে  ি োিজপত্র পাও়ো ো়ে, তাদত 
িেদত পাদর জা াজিুদির অনয সোদনা োরণ থাো  ম্ভি। আরও জানদত পাদর  তুরে 
নাদম এেো  ংিঠদনর োদি এমন এেো অস্ত্র আদি ো েূর সথদে মারণ রদি দিদেরণ 
েদর সোদনা িস্তুদে ধ্বং  েদর দেদত পাদর। আমরা এ িযাপাদর সখােঁজখির েরার স ষ্টা 
েদরদি। সশষ পেেন্ত আমাদে আদমদরো সথদে দব্র্দেদন পাঠাদনা  ়ে। আমাদে এেজন 
দিজ্ঞানীর োদি পাঠাদনা  দ়েদি। স ই দিজ্ঞানী এে দিজ্ঞান  দেেদন িকৃ্ততা়ে িদেন, 
মারণরদি আদিষ্কার েরা এিং অস্ত্র দ দ দি তাদে োদজ োিদনা সমাদেই অ ম্ভি 
িযাপার ন়ে। 
  
েযাদেন থামদতই সপা়োদরা িেে, দিজ্ঞানীর নাম েী? 
  
–দমুঃ  যাদেদি। এেঁর ি়ে  খুি অল্প। 
  
–তার  দে সেখা েদরদিন? 
  
–না।  ম্ভি  ়েদন। োরণ দতদন দনরুদেশ  দ়েদিন। 
  
  মদে উদঠ সপা়োদরা প্রশ্ন েরে, েতদেন আদি দতদন দনরুদেশ  দ়েদিে? 
  
-প্রা়ে ি-মা   দি। 
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সপা়োদরা এিাদর ইনদস্পক্টর জযাদপর দেদে তাদেদ়ে দজদজ্ঞ  েরে, ইিদপক্টর, এই 
ভদ্রদোেদে দনদখােঁজ  িার পর তার আত্মী়ে স্বজনরা দে পুদে দে স  েথা জাদনদ়েদিে? 
  
জযাপ িেে,  যােঁ, তার স্ত্রী দনদজ আমাদের োদি এদ  দিস্তর োন্নাোদে েদরদিদেন। 
  
-সেন? 
  
–মু দে স দ  জযাপ িেে, পযাদরদ  দিদ়ে োরা দনরুদেশ  ়ে, তাদের েখনও পাও়ো 
ো়ে না। 
  
পযাদরদ ুঃ দমুঃ  যাদেদি দে পযাদরদ  দিদ়ে দনরুদেশ  দ়েদিন নাদে? 
  
– যােঁ, এদত অিাে  িার দে আদি? 
  
–অিাে  দে…োরণ সম়োরদেং-এর েথানুো়েী  তুরদের দতননম্বর েতো এেজন 
িরা ী মদ ো! এখন তুদম শুধু দমদ    যাদেদির দঠোনাো আমাদে োও। োেই তার 
 দে আদম সেখা েরি। 
  
জযাপ দঠোনাো এেো োিদজ দেদখ দেদ়ে দিো়ে দনে। 
  
পরদেনই আমরা দমদ    যাদেদির  দে সেখা েরদত সিোম। তার পাদশই োেঁদ়িদ়ে িির 
পােঁদ দের এেদে িুেিুদে সমদ়ে। তার এেমাত্র  ন্তান। 
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দমদ    যাদেদি িেদেন, সেখুন মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আপনার খযাদতর েথা আদম শুদনদি। 
িরা ী পুদেদশর ধারণা, পযাদরদ  দিদ়ে আমার স্বামী সোদনা িরা ী  ুন্দরীর সপ্রদম 
পদ়িদিন এিং িা ঢাো দেদ়েদিন দেন্তু আমার স্বামী দিদেন  দতযোদরর দিজ্ঞান াধে। 
  
সপা়োদরা িেদেন, মাোম, আদম আপনার স্বামীদে খুেঁদজ িার েরি, েথা দেদে। এখন 
িেুন আপনার স্বামী েদি পযাদরদ  দিদ়েদিদেন? দে োদজ দিদ়েদিদেন। স খান সথদে 
আপনাদে সোদনা দ দঠ দেদ়েদিদেন দেনা, ে়ো েদর  ি খুদে িেুন। 
  
-আমার স্বামী ২০সশ জুোই পযাদর  োন। িৃ স্পদতিার। েথা দিে, পযাদরদ  সপৌঁদি দতদন 
মাোম অদেদভদ়ের এিং আরও েদ়েেজন দিজ্ঞানীর  দে সেখা েরদিন। 
  
-তারপর? পযাদরদ  দিদ়ে আপনার স্বামী সোথা়ে উদঠদিদেন? 
  
- ন্ধযা নািাে পযাদরদ  সপৌঁদি দতদন েযাদস্তদে়েন স াদেদে ওদঠন। পরদেন  োদে দতদন 
অধযাপে িুদিোনুর  দে সেখা েরদত োন। তােঁর িাদ়ি সথদে সিদরদ়ে দতদন োদি র়েযাে-
এ োন এিং স খাদন োঞ্চ  াদরন। েুদেোদে োজ স দর োন পযাদ  অঞ্চদে। স খাদন 
মাোম অদেদভদ়ের  দে সেখা েদর দতদন দিদেে িো নািাে আিার পদথ সিদরদ়ে 
পদ়িন।  ন্ধযা়ে দতদন সোথা়ে দিদ়েদিদেন তা সেউ জাদন না। রাত এিাদরাো নািাে 
দতদন স াদেদে দিদর দজদজ্ঞ  েদরন তার নাদম সোদনা দ দঠ এদ দি দেনা। এরপর 
দতদন দনদজর ঘদর  দে োন। পরদেন  োদে দতদন স াদেদে সথদে সিদরদ়ে োন। 
তারপর আর সেউ তাদে সেদখদন। 
  
– োদে েোর  মদ়ে দতদন স াদেে সথদে সিদরদ়ে দিদ়েদিদেন? 
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–খুিই  োদে। 
  
–এমনও সতা  দত পাদর সে,  োদে ন়ে, রাদিদর স াদেদে দিদর এদ  আিার রাদিদরই 
দতদন সিদরদ়ে দিদ়েদিদেন? 
  
-না, আমার তা মদন  ়ে না। স াদেদে  ারারাত োদরা়োন থাদে, স  দনশ্চ়েই তা দে 
েক্ষয েরত। 
  
-দঠে েথা। তার মােপত্র দে স াদেদেই পদ়িদিে? 
  
-না,  ি মােপত্র ন়ে। স াদেে সথদে সিদরদ়ে োিার  ম়ে তােঁর  দে এেো  ুেদেশ 
দিে। সপা়োদরা িেে, মাোম, আপনার স্বামী দনরদেদশর  ন্ধযাো সোথা়ে োদেদ়েদিদেন, 
স ো জানদে অদনেখাদন জানা োদি। আো স দেন স াদেদে দে সোদনা দ দঠ এদ দিে? 
  
- যােঁ, আমার মদন  ়ে স  দ দঠ আমারই সেখা। তার পযাদর  োত্রার দেনই আদম তাদে 
এেো দ দঠ পাঠাই। 
  
শুদন সপা়োদরা দেিুক্ষণ  ুপ েদর রইদেন। িেদেন, আমার মদন  ়ে এখাদন িদ  সথদে 
সোদনা োভ সনই। োেই আদম পযাদরদ  োি। 
  
দিো়ে সনিার আদি সপা়োদরা দমদ    যাদেদিদে দজদজ্ঞ  েরদেন, মাোম, আপনার 
স্বামী েখনও আপনার োদি  তুরে নাদম সোদনা  দমদতর েথা িদেদিন? 
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- তুরে? এে মু ূতে  ুপ েদর সথদে মাোম িেদেন, না, এমন নাম েখনও শুদনদি িদে 
আমার মদন  ়ে না। 
  
. 
  
০৬. 
  
 পযাদরদ  সপৌঁদি আমরা অধযাপে িুদিোনুর  দে সেখা েরোম। তার সথদে নতুন সোদনা 
তথয পাও়ো সিে না। সপা়োদরার  দন্দ  সে,  যাদেদিদে গুম েদর সেও়ো  দ়েদি, গুম 
েদরদি  তুরে। 
  
এরপর আমরা সিোম মাোম অদেদভদ়ের িাদ়িদত, অিশযই অযাপদ়েিদমি েদর। েীঘোেী 
মুখখাদন েম্বা শীণে, িাদের উপদর এেদে সপা়িা োি। িির দতদনে আদি তার 
েযািদরেদরদত এেো মারাত্মে দিদস্ফারদণ মাোদমর স্বামী মারা োন। িাদের ঐ োিো 
সিাধ ়ে তারই িৃদতদ হ্ন। 
  
মাোম জানাদেন সে, দতদন েুুঃদখত,  যাদেদির দনদখােঁদজর িযাপাদর দতদন আমাদের সোদনা 
 া ােয েরদত পারদিন না। 
  
সপা়োদরা দজদজ্ঞ  েরদো, মেঁদ দ়ে  যাদেদি তার দিজ্ঞান  দেেদনর িকৃ্ততা়ে সে ভ়েের 
মারণাদস্ত্রর েথা িদেদিদেন, আপদন দে মদন েদরন সে, তা বতদর েরা  ম্ভি? 
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–অিশযই  ম্ভি। এ দিষদ়ে আদমও দেিু িদিষণা েদরদি। সরদি়োম-দ -নামে পোথে 
সথদে সে রদি দিেুদরত  ়ে, তার আেষেণ শদক্ত  ম্পদেে এমন দেিু র  য আমার 
োদি ধরা পদ়িদি, োর িদে, মেঁদ দ়ে  যাদেদির েথাদে সমাদেই আজগুদি িদে উদ়িদ়ে 
সেও়ো  দে না। তার িদিষণা  ম্পদেে আমার আগ্র  থাো স্বাভাদিে। স ই দিষদ়েই 
আমাদের আদো না  দ়েদিে ঐদেন। 
  
-আপনারা েযািদরেদর এেিার সেখদত পাদর? 
  
–দিেক্ষণ। আমাদের েযািদরেদরদত দনদ়ে োও়ো  দো। সে েরজা দেদ়ে আমরা 
ঢুদেদিোম স ো িা়িা েযািদরেদরদত আরও েুদে েরজা রদ়েদি। এেদে দেদ়ে িািাদন 
োও়ো ো়ে, অনযদে দেদ়ে সিাট্ট স ম্বাদর। 
  
মাোম, সপা়োদরা প্রশ্ন েরে, মেঁদ দ়ে  যাদেদির  দে েখন আপনার েথা  ়ে সেউ 
শুদনদিে। 
  
-না, আমার   োরী েুজন এঘদর দিে না। তারা পাদশর ঐ সিাট্ট স ম্বাদর দিে। স খান 
সথদে সোদনা েথা সশানা  ম্ভি ন়ে। 
  
-আো মাোম, মেঁদ দ়ে  যাদেদি আপনার এখান সথদে দিো়ে সনিার পর সোথা়ে 
থােদিন স  দিষদ়ে দেিু িদেদিদেন? 
  
-না। 
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 আমরা দিো়ে  াইোম। েযািদরেদর সথদে আমরা  েঘদর সিদরদ়ে সেদখ,  েঘদরর  ের 
েরজা দেদ়ে এেজন মদ ো এদ  িাদ়ির মদধয ঢুদেদিন। মুখো সেখা সিে না। তােঁর 
স্বেন্দ  ােঁোই িদে দেদে দতদন ঐ িাদ়ির িাদ ন্দা। 
  
েম্পাউদণ্ড সিদরদ়ে সপা়োদরা িেে, অদু্ভত মদ ো। 
  
আদম িেোম, ওেঁর মুখো পেেন্ত তুদম না সেদখ অদু্ভত মদ ো দেভাদি িেদিা? 
  
–এেথা মদন  িার োরণ এই সে, ওেঁর  াদত দিে  াদির সিািা। এখন িাদ়ির িাদ ন্দা 
েদে িাদ়ির মদধয ঢুদে দিদ়ে সেদখ সে, দভতর সথদে েুজন অপদরদ ত মানুষ সিদরদ়ে 
োদে, তা দে তাদের  ম্পদেে সেৌতূ ে  ও়ো স্বাভাদিে, এদক্ষদত্র উদন আমাদের দেদে 
তাোদেন না পেেন্ত। আ রণো এেেু অদু্ভত। দেন্তু এ দে… দর োও… দর োও। 
  
ধাক্কা দেদ়ে আমাদে  দরদ়ে দেদতই সেদখ এেো মস্ত িাি সভদে প়িে আমাদের দঠে 
পাদশই। 
  
সপা়োদরা িেে, এেেুর জদনয সিেঁদ  সিোম।  তুরে জাদন না আমার স াখদে িােঁদে 
সেও়ো স াজা ন়ে। আদম সপা়োদরাদে িদে, এখন আমরা দে েরি? 
  
–দ ন্তা েদর। শুেিার রাদত্র োদরা়োন তাদে সশষ সেখা সেদখদিে। দেন্তু োদরা়োনদতা 
তাদে আদি েখনও সেদখদন।  তুরদের  ারনম্বর েতোদে এেদে পাো অদভদনতা। স  
স দেন রাদত্র  যাদেদির ঘদর ঢুদে রাত োদেদ়ে পরদেন সিদরদ়ে ো়ে। খুি  ম্ভি 
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দিদেেদিোদতই  যাদেদি  তুরদের  াদত িন্দী  দ়েদিদেন। তা দে সেখা োদে  যাদেদি 
মাোদমর  দে  াক্ষাদতর পদর তার িাদ়ি সথদে সিদরদ়েদিদেন। তারপর? 
  
 ঠাৎ সপা়োদরা আমার  াত স দপ ধদর িেে,  দো স দটং  এিার দনরুদেশ নােদের 
েৃদশয অদভন়ে েরা োে। 
  
মাোদমর িাদ়ির প্রদিশপদথর দঠে  ামদন োেঁদ়িদ়ে সপা়োদরা িেে, এিাদর আমরা পদথ 
নামি।  যাদেদি সেমন সনদমদিদেন। 
  
খাদনেো এদিদ়ে দিদ়ে সপা়োদরা িেে, পথ এখাদন িাইদন সমা়ি দনদ়েদি।  ়েদতা 
এপদথ এদিাদতই  যাদেদিদে খুি  ম্ভি সোদনা নারী এদ  িদেদিে, মেঁদ দ়ে মাোম 
অদেদভদ়ের আপনাদে আর এেিার সিদেদিন। শুদন  যাদেদি সেদত রাজী  দেন। 
সমদ়েদে তখন তাদে এদেদে এই দনজেন পদথ দনদ়ে সিে। আর  যাদেদিদে িদেদিে, 
এইপদথ আ ুন শেেোে  দি, এিার জনাে়ে সোে  যাদেদির ওপর  ়িাও  ়ে। তাদে 
সজার েদর সেদন দনদ়ে ো়ে ওপাদশর ঐ িাদ়িোর দেদে। 
  
-তা দে এখন আমাদের েতেিয দে? 
  
এখন আমরা ঐ মদ োর  দে সেখা েরি দেদন আমাদের মুখো পেেন্ত সেখাদত  ানদন। 
ঐ মদ োই  ়েত মাোদমর স দেোদর। 
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মাোদমর িাদ়িদত সিে দেদপ আমরা ঐ মদ োর িণেনা দেদত োদরা়োন তাদে সিদে 
দেে। দতদন দনুঃশদে আমাদের  ামদন এদ  োেঁ়িাদত আমরা অিাে  দ়ে সিোম? এ সে 
আমাদের পুরদনা প্রদতিন্দ্বী োউদি  র াদোি। সপা়োদরা িেে, োউদি  র াদোি… 
  
শ শ শ, এখাদন আমাদে ও-নাদম িােদিন না। আমার নাম এখন ইদনজ সভদরানু। 
আপনার জ্বাো়ে েেন সথদে পাদেদ়ে পযাদরদ  এোম, এখাদনও দনস্তার সনই। আমার 
আ ে পদর ়ে িা  েদর দেদ়ে  ােরীো খতম েরার জদনয এখাদন এদ দিন? 
  
-না, মাোম। আদম ওদেেোর িাদ়িো়ে এেিার ঢুেদত  াই। আদম জাদন মেঁদ দ়ে 
 যাদেদিদে ওখাদন রাখা  দ়েদি। আদম ওেঁদে উিার েদর আনদত  াই। 
  
–দতদন ও িাদ়িদত সনই। 
  
 –সোথা়ে আদিন? 
  
–েদে না িদে। 
  
-তা দে স দটং দে আপনার পা ারা়ে সেদখ পুদেদশ জানাি, েেদন আপনার নাদম 
সিাো পােঁদ ে মামো েুেদি। 
  
এেথার পর োউদি  সিান তুদে িেে, সে, আেঁদদ্র? আদম ইদনজ িেদি। এখাদন। 
সিেদজ়োম সিাদ়েন্দা এরেুে সপা়োদরা োদমো িােঁদধদ়েদি। সতামরা েদে  যাদেদিদে 
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সিদ়ি না োও তা দে আদম দিপদে প়িি। তাদে স াদেদে সপৌঁদি োও। োউদি  িেে, 
এিাদর আপদন খুশী সতা। 
  
না। আপনাদে আমাদের  দে স াদেদে সেদত  দি। ওখাদন  যাদেদিদে সেখদে 
আপনাদে সিদ়ি সেি। 
  
োউদি দে দনদ়ে স াদেদে দিদ়ে  যাদেদিদে আমাদের ঘদর সেখদত সপোম। সপা়োদরা 
তার িােঁ  াদতর এেো জ়ুিে দ হ্ন পরীক্ষা েদর দনে। 
  
এিার োউদিদ র দেদে দিদর সপা়োদরা িেে, মাোম, এিার আপদন সেদত পাদরন। 
এেো প্রশ্ন, আপনার  দে  তুরদের সোিাদোি ঘেে েদি সথদে। 
  
 মাোম সোদনা উির না দেদ়ে ঘর সথদে িুদে সিদরদ়ে সিদেন। 
  
আমরা এিার  যাদেদির োদি  ি জানদত  াইোম। দতদন িদেন, আমার দেিুই িোর 
সনই। আমার উপর েী অতযা ার সে সিদি, তা আপনারা েল্পনাও েরদত পারদিন না। 
মেঁদ দ়ে সপা়োদরা  তুরদের নাম আপদন শুদনদিন? 
  
–শুদনদি। 
  
–তারা সে েতখাদন শদক্তশােী আর দনষু্ঠর আপদন জাদনন না। আদম েদে তাদের  ম্বদন্ধ 
এেো েথাও িা  েদর, তা দে শুধু আমাদে ন়ে, আমার স্ত্রী েনযাদেও  তযা েরা 
 দি। অতএি আমার িোর দেিুই সনই। 
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স ়োর সথদে উদঠ  যাদেদি ধীর পেদক্ষদপ সিদরদ়ে সিদেন। 
  
োউদি  সিদরদ়ে োিার পর আদম এেো দ রেূে সপোম। সপা়োদরা িেে, ইদে েদরই 
সিদে োও়ো  দ়েদি, ওো। 
  
দ রেুদে সেখা, আিার সেখা  দি। I.V.”। 
  
মৃেু স দ  সপা়োদরা িেে, I.v. অথোৎ ইদনজ সভদরানু। দেন্তু, সরামান  রদি ওো  ার-ও 
 দত পাদর।  ার  দে  তুরদের প্রতীে। শুদন দশউদর উঠোম। 
  
. 
  
০৭. 
  
 পরদেনই  যাদেদি ইংেযাদে দিদর সিদে। আদম আর সপা়োদরা পযাদরদ ই রইোম। 
  
আদম সপা়োদরাদে িেোম, সো াই সপা়োদরা, এিাদর উদঠ পদ়ি োদিা। 
  
-োর দিরুদি আমরা উদঠ পদ়ি োিি 
  
 –সেন  তুরদের দিরুদি। 
  
-ভাদো, দেন্তু  তুরদের ঘােঁদে সোথা়ে, ওদের দিরুদি অস্পষ্ট সোদনা প্রমাণও আমাদের 
 াদত সনই। তার স দ়ে  ুপ াপ আঘাদতর প্রতীক্ষা়ে িদ  থাো িা়িা উপা়ে সনই। 
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সেননা, তাদের প্রদতদে োজই আমাদের জনয  াদ ে  দে না।  ুতরাং আমাদে  দরদ়ে 
সেিার স ষ্টা তারা েরদিই। 
  
সপা়োদরার েথার মদধযই এেদে অপদরদ ত সোে আমাদের ঘদর এদ  ঢুেে। িাদ়ে। 
ওভারদোে, েুদপো স াখ অিদধ নানাদমা। 
  
–অনুমদত না দনদ়ে সঢাোর জদনয ক্ষমা েরুন। আদম এেো েরোদর আপনার োদি 
এদ দি মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আপদন আমার িনু্ধদের োদজ িাধা দেদেন সেন? 
  
–সে আপনার িনু্ধ? 
  
 সোেদে সেদিদের ওপর  ারদে দ িাদরে পাশাপাদশ  াজাদো। মুদখ দেিু িেে না। 
  
সপা়োদরা িেে, িুদেদি। দেন্তু  তুরে আমার োদি েী  া়ে? 
  
–তারা  া়ে সিাে খাে  ুদর-িাোদতর সে  দনদ়ে  ন্তুষ্ট থােুন। রাঘি-সিা়োেদের ঘােঁোদত 
োদিন না। 
  
–তাদের অনুদরাধ েদে না শুদন? 
  
–ি়িই েষ্ট পাদি আমাদের িনু্ধরা। দেন্তু তাদত দে সোদনাও মৃত মানুষ জীদিত  ়ে? 
  
স াজা ুদজ িে, তা দে আমাদে  তযা েরা  দি এই সতা? আর েদে অনুদরাধ শুদন, তার 
দিদনমদ়ে দে পাি? 
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–দিদনমদ়ে আপদন েশেক্ষ ফ্রা পাদিন। তার মদধয এে েক্ষ ফ্রা আদম এখুদন দেদে। 
মাদনিযাি খুদে সোেদে সনাে িার েরে। আদম আর  ুপ থােদত পারোম না। িেোম, 
আপনার এতি়ি  া   আপদন সপা়োদরাদে ঘুষ দেদত  ান? 
  
শান্ত িো়ে সপা়োদরা িেে, উদিদজত  দ়োনা স দটং । তারপর আিন্তুদের দেদে 
তাদেদ়ে িেে, েদে আপনাদে আেদে সরদখ পুদেদশ খির দেই। 
  
–আমাদে এখাদন আেদে রাখা আপনাদের পদক্ষ  ম্ভি ন়ে। 
  
–সপা়োদরা সিান তুেদতই আদম আিন্তুদের উপর োেঁদপদ়ে প়িোম। আশ্চেে, আমাদে 
এেো পযােঁদ  ধরাশা়েী েদর স  সোথা়ে অেৃশয  দ়ে সিে। 
  
এেো দ রেূে সিদে সিদি তাদত সেখা আিামী শুেিার  োে এিাদরাো়ে, ৩৪ নং রু 
েয এদস্কে-এ আমাদের পরিতেী বিঠে  দি। 
  
সপা়োদরা িেে, সস্বো়ে োদরা িােঁদে পা সেিার ইদে আমার সনই।  িই  াজাদনা 
িযাপার। সভদিদি ঐ দ রেূে পদ়ি আদম ওদের িােঁদে পা সেি। না। আমরা এখদনই িদ  
থােদিা। আ িার  দে  তুরদের সোদেরাই এখাদন আ দি। 
  
দঠে  াদ়ি এিাদরাোর  ম়ে এেজন সোে এে। স  এদ দি মাোম অদেদভদ়ের োি 
সথদে। মাোম এেদে দ দঠ পাদঠদ়েদি। পত্রপাঠ আমরা সেন তার  দে সেখা েদর। 
  
আমরা মাোদমর িাদ়িদত সিোম। 
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 সপা়োদরা মাোমদে িেে, েী িযাপার? 
  
 মাোম িেদেন, িযাপার গুরুতর। শুনোম, োে আমার  দে সেখা েরিার পর আিার 
আপনারা আমার স দেোদর সভদরানুর  দে সেখা েদরন। তারপর ইদনজ আপনাদের 
 দে সিদরদ়ে ো়ে। আর স  দিদর আদ দন। 
  
–আর দেিু িোর আদি? সপা়োদরা িেে। 
  
–আমার েযািদরেদরদত ঢুদে জরুরী দেিু োিজপত্র  ুদর েদরদি। আমার ি়ি দ নু্দেো 
তারা ভােদত পাদরদন। নইদে আদরা মূেযিান দজদনষ  ুদর েরদত পারত। 
  
সপা়োদরা িেে, মাোম, আপনার স দেোদর ইদনজ এেদে পাো স ার। তার আ ে নাম 
োউদি  র াদোি। দিজ্ঞানী  যাদেদি সে  ঠাৎ দনরুদেশ  দ়েদিদেন, তার জদনয 
োউদি ই ো়েী। স  েতদেন এখাদন  ােদর েরদি? 
  
–মা  পােঁদ ে। 
  
–আমার মদন  ়ে, ইদনজ খুি  ম্ভি স াদরদের সিাপদন জাদনদ়ে দেদ়েদিে। আপনার 
েযাদি োিজপত্রগুদোর িযাপাদর। দেন্তু, মাোম আদরা েী োমী দজদনষ তারা  ুদর েরদত 
পাদরদন! ি না? 
  
-না মেঁদ দ়ে। সরদি়োম।  যােঁ, সরদি়োম।  ামানয দেিু সরদি়োম আমার দনদজরই আদি। 
এরপর আদরা দেিু সরদি়োম িদিষণার োদজ েরোর প়িা়ে আদম ধার েদরদি। 
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পৃদথিীদত আদিষৃ্কত সরদি়োদমর মদধয আমার োদি  ংিৃ ীত সরদি়োদমর মূেয  দি 
েদ়েে সোদে ফ্রােঁ। এই মূেযিান ধাতু আমার দ নু্দদে আদি। িাইদর সথদে দ নু্দে িদে 
মদন  দেও, ওোর আ দে অদনে দমদেদ়ে দমদেদ়ে তাো খুেদত  ়ে। ওদে োরুণ 
মজিুত। 
  
-এই সরদি়োম আর েতদেন আপনার োদি থােদি? 
  
-আর মাত্র েুদেন। তারপর আমার এক্সদপদরদমদির োজ সশষ  দ়ে সিদে সিরৎ দেদ়ে 
সেি। 
  
-ইদনজ দে এ ি েথা জাদন? 
  
–জাদন। 
  
–উিম।  ুতরাং আজোদের মদধযই আর এেিার  ামো  দি। আপনার  দে আমার 
সরদি়োদমর িযাপাদর েথা  দ়েদি এো সেন সেউ জানদত না পাদর। আর আদম আপনার 
সরদি়োম রক্ষা েরি, েথা দেদে। আপদন শুধু েযাদির সথদে সে েরজাো দেদ়ে িািাদন 
োও়ো ো়ে তার  াদিো আমাদে দেন। আদম রাদত্র আপনার িাদ়িদত দিদর আ ি আর 
পা ারা সেি। 
  
-মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আপনার অভ়েিাণী শুদন স্বদস্ত সপোম। 
  
. 
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রাত এিাদরাো়ে আিার পযাদ  অঞ্চদে আমরা দিদর এোম। সেউ আমাদের অনু রণ 
েদরদন এো দনদশ্চন্ত  দ়ে সে়োে েপদে আমরা মাোম অদেদভদ়ের িািাদনর মদধয 
সিোম।  ামদনই েযািদরেদর। রাত োোদত  দি। 
  
 ঠাৎই জনা েদশে সোে  ়েদতা এরাই স ার এদ  আমাদের মুদখ োপ়ি গুেঁদজ,  াত 
পা। সিেঁদধ েযািদরেদরদত সেদন দনদ়ে সিে। স াদরদের মদধয এেজন দিদ়ে ি়ি দ নু্দে 
খুদে সিেে। সেখোম দ নু্দদের মদধয েদ়েে ধাপ দ েঁদ়ি সনদম সিদি। এই দ েঁদ়ি দেদ়ে 
নাদমদ়ে দেদো আমাদের। আমরা এেো েুঠুদর ঘদর সপৌঁিোম। সেখোম, আমাদের 
 ামদন এেজন মদ ো এদ  োেঁ়িাদেন। মুদখ মুদখাশ আেঁো।  তুরদের দতননম্বর েতো 
এেজন িরা ী মদ ো–ইদনই দে স ই মদ ো? নাদে ইদন সভদরানু? দেন্তু সভদরানু সতা 
এত ঢযাো ন়ে। 
  
মদ ো আমাদের পাদশ  ােঁেু সিদ়ি িদ  আমাদের মুদখর িােঁধন খুদে দেদেন।  াত পা 
িােঁধাই রইে। 
  
 ঠাৎ এেোদন তােঁর মুদখাশো খুদে সিেদেন দতদন।  দিিদ়ে সেখোম, দতদন স্ব়েং 
মাোম অদেদভ়োর! 
  
স াদখর েৃদষ্টদত আগুন জ্বেদি। 
  
দতদন িেদেন, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা।  িাই িদে সে, আপদন এেজন মস্ত সিাদ়েন্দা। এখন 
আপদন এেজন নারীর োদি পরাদজত। আপনাদে সোে পাদঠদ়ে  তেে েরোম, আপদন 
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শুনদেন না। োই স াে। এিার মৃতুযর আদি ইষ্টনাম জপুন আর আপনার সশষ ইদে 
িেুন, সন াত অ ম্ভি না  দে আপনার মনস্কামনা আদম দমদেদ়ে সেি। 
  
-মাোম, সপা়োদরা িেে, আমার মৃতুযর আদি েদে অনুমদত েদরন তা দে সশষিাদরর 
মদতা এেো দ িাদরে খাি। 
  
–অথোৎ আপনার  াত-েুদোদে খুদে দেদত  দি, না, মেঁদ দ়ে। অত সিাো আদম নই। 
  
মাোম সপা়োদরার পদেে সথদে এেো দ িাদরে সির েদর প্রা়ে মুদখ গুেঁদজ দেে, 
দজদজ্ঞ  েরে, সেশোই আদি সতা? 
  
সপা়োদরার িো়ে এেো ঠাট্টার  ুর িাজে সেন, ন়িদিন না। মাোম। েদে আর এে 
পাও েদে নদ়িন আমার দ িাদরদের সলাপাইপ সথদে তকু্ষদন দিষাক্ত উেঁ  িুদে োদি 
আপনার শরীদর। তা দে আপনার মৃতুয অদনিােে। দেন্তু আপদন দনশ্চ়েই মরদত  ান না 
মাোম।  ুতরাং আদম িদে দে, আমার িনু্ধ স দটংদ র িােঁধনো আপদন খুদে দেন। রাদি 
অপমাদন োেঁপদত োেঁপদত আমার িােঁধন মাোম খুদে দেদেন। তকু্ষদন সপা়োদরর আদেদশ 
আদম মাোমদে সিশ শক্ত েদর িােঁধোম। তারপর সপা়োদরার িােঁধন খুদে দেোম। 
  
মাোমদে স ই েুঠুদরর মদধয সিদে সরদখ আমরা িাইদর সিদরদ়ে পা দেদপ দেদপ িািানো 
পার  দ়ে রাস্তা়ে এোম। আদম সপা়োদরাদে িেোম, এরেুে, এখন দে আমাদের 
পুদেদশ খির সেও়ো েতেিয? 
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মৃেু স দ  সপা়োদরা িেে, পািে, ভুদে সেও না, মাোম এেজন দিশ্বদিখযাত দিজ্ঞানী। 
আ দে দতদন সে এেো জঘনয  োদন্ত দেপ্ত, এেথা পুদেশ দিশ্বা  সতা েরদিই না, 
উদে আমাদের পািো-িারদে পাদঠদ়ে দেদত পাদর। 
  
. 
  
০৮. 
  
পযাদরদ  আর  ম়ে নষ্ট না েদর আমরা েেদন দিরোম। অদনে দ দঠর মদধয দমুঃ 
রাইেযাদের সেখা এেো দ দঠ পদ়ি সপা়োদরা িেে, জাদনা স দটং , রাইেযাে দেদখদিন 
সে, তার েথামদতা আদম আদজেদিনা়ে না দিদ়ে েথার সখোপ েদরদি। সতামার 
সম়োরদেংদ়ের েথা মদন আদি সতা? মরার আদি স  িদেদিে।  তুরদের েু-নম্বর েতোর 
প্রতীে  দে িোর। আমার অনুমান এই আদি রাইেযােই  দেন স ই েতো; তা না 
 দে আমাদে  তুরদের র  য উেঘােদনর  মদ়ে আদজেদিনা়ে  দরদ়ে দেদত  াইদিন 
সেন? এিার আমার  দন্দ ো েতখাদন  তয স ো জানিার জদনয তার ওপর নজর 
রাখদত  দি। ভদ্রদোে এখন ইংেযাদেই আদিন।  ুতরাং োজো দিদশষ, েদঠন  দি না 
আশা েদর। 
  
দেনেদ়েে পদর োিদজ এেো দিজ্ঞাপন সির  দো সে, আদি রাইেযাে এেজন 
স দেোদর  ান। সপা়োদরা আমাদে স াম স দেোদরর  ুপাদরশ  দমত এেো েরখাস্ত 
পাঠাদত িেে। েরোম েথা মদ়ে উিরও এদো, তাদত সেখা দিে :  যাভ়ে স াদেদে 
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দমুঃ রাইেযাদের  দে আমাদে সেখা েরদত  দি। স  ারাো আদেেট িাদেদ়ে েথা ম্ভি 
পােদেদ়ে আদম  যাভ়ে স াদেদে দিদ়ে  াদজর  োম। 
  
দমদনে পােঁদ দের মদধয িাে প়িে আমার। এেো মস্ত সেদিদের  ামদন দতদন িদ  
আদিন। সরািা, ঢযাো, নােো িােঁোদনা। স াদখর েৃদষ্ট তীক্ষ্ণ মুদখ োদো  ুরুে। সেদিদে 
সথদে মুখ তুদে দতদন িেদেন, স াম স দেোদর আপনার  ােদরর জদনয আমাদে 
অনুদরাধ জাদনদ়েদিন। আপনার োজো  ে মাদে মাদে আদম  ়েদতা পাদেে সেি। 
  
স - ি পাদেেদত োদে; সোথা়ে ি াদত  দি, তা আপনার জানা  াই। এ িযাপাদর 
আপনার অদভজ্ঞতা আদি সতা দমুঃ সনদভে? 
  
িেদত ভুদে সিদি স  ারার  দে আদম নামোও পােদে দনদ়েদি। আমার নাম এখন 
আথোর সনদভে। স াম-স দেোরীর  ুপাদরদশও ঐ িদ্মনামো উদেখ দিে। 
  
আদম উির দেোম, এ োজ আদম আদিও েদরদি। অ ুদিধা  দি না। আমাদে দে 
েেদন থােদত  দি? 
  
-না। সিদশর ভাি  ম়ে আদম সোমশা়োদর থাদে। স খানোর দিউদের িাদ়িো আদম 
ভা়িা দনদ়েদি। প্র ুর জা়েিা,  ুতরাং পাদেের আদ়োজন েরদত আপনার সোদনা অ ুদিধা 
 িার েথা ন়ে।  ােুরীো  ুদখর  ােরী। 
  
িাদ়িোর নাম  যােন স  । স খাদন দিদ়ে জানোম রাইেযাদের এেজন মাদেেনী 
স দেোরী এিং এেদে সমদ়ে সটদনা আদি। মাদেেনী স দেোরীর নাম দমুঃ অযাপেদি। 
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আমার  দে সমদ়ে সটদনা দমস্ মাদেেদনর সিশ ভাি জদম সিে। ি়ে  সতইশ  দি। স্পষ্ট 
েদর সোদনা েথা না িেদেও ওর েথা়ে আদম িুদেদিোম দমুঃ রাইেযােদে ও দিদশষ 
পিন্দ েদর না।  প্তা দতদনে  যােন স স্ এ থাোর পর আমার মদন  ে, এই 
রাইেযাদের  দে  তুরদের সোদনা  ম্পেে সনই। এরমদধয রাইেযােদে আদম জানাইদন 
সে, সপা়োদরাদে আদম দ দন। 
  
এেদেন আদম আর দম  মাদেেন ঘুদর সি়িাদে। দম  মাদেেন েথা়ে েথা়ে িেে, এেো 
েথা িেদিা? 
  
আদম িেোম, িেুন, 
  
ভািদি এ  ােদরো আদম সিদ়ি সেি। 
  
–স দে! সেন? 
  
–দমুঃ রাইেযাে আমাদে অদত ইতর ভাষা়ে িােমন্দ েদরদি, তার নীেোিদজ সেখা 
এেো দ দঠ আদম ভুেিশতুঃ পদ়ি সিদেদিোম িদে। নীে োিদজ সেখা এমন দেিু 
দ দঠ তার োদি আদ , সেগুদে আমার প়িিার হুেুম সনই। 
  
–দ দঠগুদোর সোদনা দিদশষতুঃ আদি? 
  
 –আদি। নীেোিদজ সেখা দ দঠগুদোর এেদোদণ সেখা থাদে : ৪। 
  
দ দঠদত দে সেখা দিে আপনার সখ়োে আদি? 
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–সিাট্ট দ দঠ। তার প্রদতদে েথাই আমার মদন আদি। 
  
 –েী সেখা দিে তাদত? 
  
-সেখা দিে,  ম্পদিো সেখাই এখন জরুরী োজ।  ম্পদির  দে খদন  ান সতা স ই 
 দতদরা  াজার পাউে প়িদি। এিাদরা পাদ েি েদমশন সেন?  ার পাদ েিই েদথষ্ট। 
িযা , এেুেুই সেখা দিে। সেখুন সতা, দনতান্ত িযি াদ়েে এেো দ দঠ পদ়ি সিদেদি িদে 
দমুঃ রাইেযাে োদেতাই িাদেিাোজ েরদেন। 
  
–আো, দম  মাদেেন দ দঠর তো়ে োরও স্বাক্ষর দিে? 
  
–দিে আথোর সেভারশযাম নাদম এে ভদ্রদোদের। এরপর দম  মাদেেদনর  দে েু-এেো 
েথা িদে আদম তার োদি দিো়ে দনদ়ে িাদ়ি দিদর এোম। দিদর এদ  সনােিুে খুদে 
দ দঠখানার ভাষাো েুেোম। আর িারিার স াখ িুদেদ়ে তার র  য সভে েরার স ষ্টা 
েরদত োিোম। 
  
খুি সিদশ  ম়ে োিে-না।  তুরদের  ারদে  ংখযাদেদে  াদিোদঠ দ দ দি ধদর দনদতই 
র  যো পদরষ্কার  দ়ে সিে। সেখোম, দ দঠর ভাষার মদধয দতনদে েদর শে িাে দেদ়ে 
 তুথে শেদেদে েদে গ্র ণ েদর তা দে দ দঠো এইরেম োেঁ়িা়ে : 
  
জরুরী খদন  দতদরা  ার। 
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সশদষর ঐ  ার শেো দনশ্চ়েই  তুরদের প্রতীে। িােী থােদি তা দে  ারদে শে : 
জরুরী খদন  দতদরা এিাদরা। এর মাদনো দে? আদম জানতাম সোমনশা়োদরর আমাদের 
িাদ়িোর োদি এেো খদন আদি।  দতদরা তাদরখ এিাদরাোর  ম়ে স খাদন উপদস্থত 
থাোর জদনয দে  তুরে দেিু জরুরী দনদেেশ দেদে? এিাদরাো মাদন দনশ্চ়েই রাত 
এিাদরাো, েুপুর এিাদরাো ন়ে। আজ সষােই অদক্টাির। োে  দতদরা। এরেুেদে 
একু্ষদন এেো সেদেগ্রাম পাদঠদ়ে জাদনদ়ে দেই, স  সেন দনদেেষ্ট স্থাদন, দনদেেষ্ট  মদ়ে এদ  
 তুরদের রাঘি-সিা়োেদের ধদর সিদে। পাদঠদ়েও দেোম। 
  
পরদেন  দতদরাই অদক্টাির  ারাদেনো আমার  াপা উদিজনার মদধয োেে। সটশদন 
দিদ়ে সপা়োদরার  দে সেখা েদর খদনর দেদে দনদ়ে োদিা ভািোম। দেন্তু রাইেযাে দেিু 
জরুরী োজ দেে। স গুদে  ারদত আমার েশো সিদজ সিে।  াদ়ি েশো িাজদতই 
দতদন আমাদে িুদে দেদেন। 
  
ঘদর দিদ়ে এেো োদো ওভারদোে  াদপদ়ে পা  াদেদ়ে আদম খদনর ধাদর এেো 
সোেঁদপর আ়িাদে িা ঢাো দেদ়ে িদ  রইেুম। তখন েশো পঞ্চাশ িাদজ। দমদনে পােঁদ ে 
িাদেই সেখোম রাইেযাে  াদরদেদে এেিার তাদেদ়ে খদনদত সনদম সিদেন। 
  
এে-পা এে-পা েদর আদমও এদিাোম। দনদ র সথদে দেিু েথািাতো োদন আ দত 
িুেোম  তুরদের অনযানয  ে যরা  াদজর  দ়েদিন। আদম পা দেদপ দেদপ দনদ  নামদত 
োিোম। আমার পদেদে এেো দরভেিার দিে।  তুরদের  ে যদের  ামদন ওো 
উেঁদ দ়ে িেি… 
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- যাে  আপ!  মদে উদঠ সেদখ রাইেযাে। িেদেন আপনার জদনযই অদপক্ষা েরদি। 
আমরা। রাইেযাদের দরভেিার আমার দেদে তাে েরা। 
  
আমাদে সিশ ভাদো েদর  াত পা িােঁধা  দো। মুদখর মদধয রুমাে গুেঁদজ দেদ়ে শুইদ়ে 
রাখা  ে। 
  
রাইেযাে িেদেন, ওদ  সনদভে, সপা়োদরার  র, সতামার আ ে নাম স দটং  তা আদম 
জাদন। সপা়োদরা সতামার োি সথদে খির সপদ়ে দনশ্চ়েই এখাদন আ দি।  মৎোর। 
েুজদনই খতম  দি সেমন। খদনর মদধয ধ  নামিার িযিস্থা েরি আমরা। তারপর 
জযান্ত েির। 
  
স  ঈশ্বর! সপা়োদরা সেন সোদনা োরদণ এখাদন এদ  না সপৌঁিা়ে–আদম ভািদত 
োিোম। 
  
িৃথাই প্রাথেনা। এেেু িাদেই সপা়োদরার স না পেশে আমার োদন এে। 
  
অন্ধোদর িা ঢাো দেদ়ে োেঁদ়িদ়ে দিদেন রাইেযাণ্ড। সপা়োদরা আ দতই দরভেিার উেঁদ দ়ে 
িেদেন।  যাণ্ড  আপ। 
  
সপা়োদরা  াত তুদে োেঁ়িাদো। িেে, িযাপার েী? 
  
-িযাপার দেিুই ন়ে। আপনাদের েুজনদে আজ  তযা েরি। আপনারা দনদজরাই 
আমাদের জাদে পা দেদ়েদিন। 
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সপা়োদরা স দ  িেে, জাে সতা আদম সিদেদি। 
  
তার মাদন? 
  
-মাদনো খুিই স াজা। অন্তত ঘণ্টা খাদনে আদি আমরা অথোৎ স্কেেযাে ই়োদিের জনা 
েদশে িািাই েরা সোে। জা়েিাোদে দঘদর সরদখদি তারা। েী, মাদনো সিাধিময  ে? 
  
দমুঃ রাইেযাদণ্ডর স া়োে সু্কদে প়িে। সপা়োদরা দশস্ দেদতই জনা েদশে প্র রী রাইেযাে 
আর তার  ােদরর দরভেিার সেদ়ি দনদ়ে তাদের সগ্রপ্তার েরে। 
  
. 
  
খদন সথদে সিদরদ়ে সপা়োদরা িেে, নাুঃ এইভাদি শত্রুর েিদে সতামাদে পাদঠদ়ে আদম 
খুি অনযা়ে েদরদিেুম।  িোই আমার জানা িযাপার। আদম জানতাম সতামার মারিদতই 
ওরা আমাদে ধরিার স ষ্টা েরদি। ঐ দম  মাদেেন  তুরদেরই  র। দ দঠো ভুদ়ো। 
সেদেগ্রাম সপদ়েই িুদেদিোম এো এেো িােঁে।  দে  দে ইিদপক্টর জযাপদে  ি 
জাদনদ়ে পাো িােঁদের িযিস্থা েরোম। 
  
সখে দেন্তু খতম  দো না। পরদেন  োদে েেদন দিদর সপা়োদরার ঘদর িদ  আদি। 
এমন  ম়ে জযাপ এদ  জানাে, দমুঃ রাইেযাণ্ড োদে আমরা সগ্রপ্তার েদরদি স  আ দে 
রাইেযাদণ্ডর সি়োরা সজম । রাইেযাদণ্ডর খা   াের জদজের  দে সজম  নাদে িাদজ 
ধদরদিে সে স  রাইেযাদের িদ্মদিশ ধারণ েদর  িাইদে সিাো িানাদি। সন াত এেো 
সখো িা়িা দেিু ন়ে। তাদের সগ্রপ্তার েরার পর  যােন স জ-এ দিদ়ে সেদখ দমুঃ রাইেযাে 
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ঘুমদেন। দতদন আমাদের োদেতাই রেদমর িােমন্দ েরদেন, জাদন না দতদন আিার 
পুদেদশর নাদম মান াদনর মামো েরদিন দেনা। 
  
জযাপ েদ়ির সিদি  দে সিে। 
  
সপা়োদরা মৃেু স দ  িেে, রাইেযাে অদত  াোে সোে। সিাো িযাপারোদে সিদেমানুষী 
িদে  াদেদ়ে দেদত তার অ ুদিধা  দি না। 
  
-দেন্তু সজমদ র পদক্ষ এত দনপুণ িদ্মদিশ ধরা দে েদর  ম্ভি  দো? 
  
– ম্ভি  ে, তার োরণ, সজম ই  ়েদতা  তুরদের  ার নম্বর েতো অথোৎ িদ্মদিশ 
ধারদণ ওস্তাে স ই জোে। 
  
. 
  
০৯. 
  
সপা়োদরা িে, মুষদ়ি প়িার দেিু সনই স দটং ।  তুরদের এখন  ুদেন োদে, দেন্তু 
সশষ  াদ ো আমরাই  া ি, মদন সরদখা। 
  
স  োে, ইদতমদধয খিদরর োিদজ  ুেঁই-র  য” িদে এেো মৃতুয র  য দনদ়ে খুি ব  ব  
পদ়ি সিে। এই সে োর জদনয জযাপ আমাদের  া ােয  াইদিে। রাইেযাদের  ােদর 
িা়িার প্রা়ে মা  খাদনে িাদে আমরা উটাদরর দেদে রওনা  োম, এই শ রই  দে 
জুই র দ যর ঘেনাস্থে। 
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সপা়োদরা িেে, স দটং । জুই র  য তুদম সিশ গুদিদ়ে িদো সতা আমা়ে। 
  
িেোম, সিশ; এই র দ যর সেন্দ্র  দরত্র  দেন দমুঃ সপিার। ইংদরজ ি়ে  পঞ্চান্ন, 
ধনী, দশদক্ষত মানুষ, ইংেযাদের  যাণ্ডদিাদিে স্থা়েীভাদি ি িা  েরার জদনয এেো িাদ়ি 
দেদনদিদেন। আত্মী়ে িেদত এেদেমাত্র ভাইদপা সজরাণ্ডাদে দতদন খুেঁদজ িার েদর তাদে 
অনুদরাধ েদরন তার  দে ি িা  েরার জদনয। এ প্রা়ে মা   াদতে আদির েথা। 
তারপর এই েুঘেেনা ঘদেদি। ভাইদপা িা়িা তার িাদ়িদত দিে  াতো  াের, তার মদধয 
এেদে ভৃতয দিে  ীদন, নাম আ-দেং। 
  
িত মেেিার রাদিদরর খািার সখদ়ে দমুঃ সপিার অ ুস্থ সিাধ েরদে িাক্তার িাো  ়ে। 
িাক্তার এদ  তাদে পরীক্ষা েরার  ম়ে সেউ ঘদর দিে না িা সপিাদরর  দে দে েথা 
 ়ে তা সেউ সশাদননদন। তদি দিো়ে সনও়োর  ম়ে িাক্তার িদেন, সপিাদরর  ােে খুি 
েুিেে, তাদে এেো ইনদজেশান সেও়ো  দ়েদি। িাক্তার  াের িােরদের গুদেে়ে প্রশ্ন 
েদরন, োর িাদ়ি সোথা়ে, সে েতদেন োিৎ োজ েরদি। এই প্রদশ্ন পদর াদরোরা 
দিদিত  দ়ে পদ়ি। োই স াে পরদেন  োদে সপিাদরর প়িিার ঘর সথদে এেো 
দ মদ  িন্ধ পাও়ো সিদে দে েরজা সঠদে সেদখ দভতর সথদে িন্ধ। তখন স   ীদন 
ভৃতযোদে এিং সজরাণ্ডাদে সিদে আদন। তারা েরজা সভদে ঢুদে সেদখ দমুঃ সপিার 
িযা  উনুদনর মদধয মুখ গুেঁদজ পদ়ি আদিন। মুখখানা পুদ়ি দিদ়ে স নার অদোিয  দ়ে 
সিদি। 
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– িাই সভদিদিে সে  ঠাৎ  ়েদতা মাথা ঘুদর দতদন িযাদ র উনুদন পদ়ি দিদ়েদিন। 
এমনো ভািার োরণ, দতদন দিদেন অ ুস্থ এিং তাদে েুদ়েদিদনর মদত ে়িা 
ইদেেশান সেও়ো  দ়েদিে। 
  
দেন্তু তারপরই এেো অদু্ভত দজদনষ স াদখ প়িে, এেো খিদরর োিদজ োেঁপা োেঁপা 
 াদত ি়ি ি়ি অক্ষদর সে সেন দেদখ সরদখদি; জুই। দমুঃ সপিাদরর িান  াদতর তজেনী 
োদে মাখা এিং উোদনা সো়োত সেদখ সোদনা  দন্দ  রইে না সে, েথাো দমুঃ 
সপিারই দেদখদিন। 
  
–দেন্তু দতদন জুই েথাোর িারা দে সিাোদত স দ়েদিন। এ প্রদশ্নর উির পাও়ো ো়েদন। 
সপিাদরর িাদ়িদত েতাদন জুইদ়ের ো়ি দিে। 
  
–জানা সিে িাুঃ েুদ়েদিন এ পদরিাদর নতুন িাক্তার। তার আদি িাুঃ সিদেদথাই দমুঃ 
সপিাদরর দন়েদমত দ ৎোর েরদতন। মা খাদনে দতদন িুদেদত িাইদর োও়ো়ে, দঠে  ়ে 
িাুঃ সিদেদথার অনুপদস্থদতদত িাুঃ েুদ়েদিন দ দেৎ া েরদিন। িাুঃ েুদ়েদিদনর  াক্ষী 
সথদে জানা সিে : দমুঃ সপণ্টার ঘেনার দেন তাদে এেো অদু্ভত েথা িেে। আ দে 
স দেন এমন এেো তরোদর তাদে পদরদিশন েরা  ়ে, োর িন্ধোই সেমন 
 দন্দ জনে। আ দেেদ়ের অদিা দর স ই তরোরী দেিু অংশ তুদে সরদখদিদেন, 
তারপর িাুঃ েুদ়েদিনদে স  তরোরীো পরীক্ষা েদর সেখদত িদেন। সপিাদরর ধারণা 
 দ়েদিে তাদে দিষ দমদশদ়ে  তযার স ষ্টা  েদি। 
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- াদক্ষয েুদ়েদিন আদরা জানান, েদেও স দেন দমুঃ সপিার অ ুস্থ সিাধ েরদিদেন না 
তিুও  ািধানতার জদনয তাদে দতদন এেো দস্ট্রোনন ইদজেশান সেন। েযািদরেদরদত 
তরোরী পরীক্ষা েদর সেখা ো়ে; তাদে গুদ়িা আদিং সমশাদনা রদ়েদি।  িো িদে আদম 
 ুপ েরোম। 
  
সপা়োদরা িেে, এদ া, িযাপারো এেেু খদতদ়ে সেখা োে। তরোরীো রান্না েদরদিে 
আ-দেং। দেন্তু স  আদিং দমদশদ়ে সপিারদে মারদত  াইদি সেন? এদেদে সজরাল্ডদেও 
 দন্দ  তাদেো সথদে িাে সেও়ো ো়ে না, োরণ, তা়িাতাদ়ি জযাঠার  ম্পদি পািার 
সোদভ স  তাদে মারদত স দ়েদিে। আদরা সেখা োদে, জযাঠার  দে এে াদথ সখদে 
তাদেও ঐ তরোরী পদরদিশন েরা  দি, তখন না সখদে  দন্দ জনে সেখাদি। তাই 
স দেন সজরাল্ড িাইদর এে প্রদতদিশীর িাদ়িদত দিনার স দরদিে। 
  
আদম িেোম, খাও়ো স দর অদনে রাদত সজরাল্ডা িাদ়ি দিদর সেদখ জযাঠার ঘদর আদো 
জ্বেদি স  িুেে, প্ল্যান সভদস্ত সিদি, িুদ়িা মদরদন। তাই স  িুদ়িাদে িযা  উনুদন সঠদ  
ধরে। 
  
-দেন্তু স দটং , সপা়োদরা িেে, িযাপার অদু্ভত োিদি না? িুদ়িা দনশ্চ়েই িােঁ িার জদনয 
এেেু ধস্তাধদস্ত িা  ীৎোর েরদি। দেন্তু সপিাদরর ঘদর ধস্তাধদস্তর দ হ্ন দিে না। 
 ীৎোরও সেউ সশাদনদন। দেন্তু এেো িযাপার েক্ষনী়ে দমুঃ সপিার েীঘেদেন  ীদন 
দিদেন, অতএি এখাদনও দে  যাং ইদ়েদনর  াত থােদে, আদম অিাে  দি না। দেন্তু, না 
 দো, আমাদের িন্তিযস্থে এদ  সিদি। নামা োে। 
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. 
  
১০. 
  
প্ল্যােিরদম জযাপ োেঁদ়িদ়েদিে। আমরা তার  দে েি েযাগু  অথোৎ দমুঃ সপিাদরর িাদ়ি 
সিোম। 
  
 ুন্দর  াো, সিাে িাদ়ি। জুই েতা উদঠ সিদি। সপা়োদরা িেে, েী মদন  ়ে জযাপ, 
েুঘেেনা না খুন? 
  
-তরোরীদত আদিং দমদশদ়ে সেউ তাদে খুন েরার স ষ্টা েদরদিে সেদ তু, স দ তু 
আগুদন পুদ়ি মারা োিার ঘেনাদে সন াত েুঘেেনা িদে উদ়িদ়ে সেও়ো োদে না। 
  
-িাুঃ, সিশ িুদিমাদনর মদতা েথা িেদিা জযাপ। সে ঘদর সপণ্টার মারা দিদ়েদিে স ই 
ঘদর সিোম আমরা। 
  
সপা়োদরা প্রশ্ন েরে, জানাো়ে দিেদেদন োিাদনা দিে না? 
  
ঘা়ি  ুেদে জযাপ িেে, স ো দঠে সিাো োদে না। িাক্তার পরীক্ষা েদর েরজাো 
সভদজদ়ে দেদ়ে  দে ো়ে। পরদেন দে েরজা সঠদে সেখে দভতর সথদে দখে সেও়ো। আ-
দেং িেদি, জানো়ে দিেদেদন োিাদনা দিে না। িাুঃ েুদ়েদিন িদেদিন, জানাোো 
সভজান দিে িদে দেন্তু খুি  ম্ভি তাদত দিেদেদন োিাদনা দিে না। দে িেদি,  েদে 
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েরজা সভদে সঢাোর পর জানাোো খুদে সেও়ো  ়ে, দিেোদন আেঁো দিে দেনা তার 
মদন সনই। 
  
–আমার প্রশ্ন, এোদে েদে খুন িদে ধদর সনও়ো ো়ে, তদি োর োভ  দি? সপা়োদরা 
িেে জযাপদে। 
  
-শুদনদি সজরাণ্ডা সিােরা খুি উজ্জ্বে দিে। দিস্তর ধার সেনা েদরদি  ়েদতা, 
পাওনাোরদের তািাো়ে অদস্থর  দ়ে, ধার সশাধ েরিার জদনয স   ়েদতা জযাঠাদে খুন 
েদরদি। 
  
সপা়োদরা িম্ভীর  দ়ে িেে, েযাদখা জযাপ,  াোদে েদরা না। সজরাল্ডা-এর সমদেভ 
 ম্পদেে তুদম দনদশ্চত নও। খাদে  ়েদতা এর ওপর দনভের েদর োউদে  দন্দ  েরা 
ো়ে না। 
  
এরপর  দন্দ  জাদি আ-দেদের ওপর; দেন্তু প্রশ্ন  দে, মূেযিান দেিু দে সখা়ো সিদি? 
  
–না। োোেদ়ি। ি়েনািাদে  ি দঠে আদি; দেন্তু এেো পাণু্ডদেদপ পাও়ো োদে না। 
  
দমুঃ সপণ্টার িইখানাদে প্রোশ েরার জদনয পািদেশাদরর  দে  ুদক্তভে  দ়েদিদেন। 
  
–পাণু্ডদেদপর েথাো তুদম োর োদি শুনদে? 
  
–ভাইদপা সজরাল্ডার োদি। 
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–িইদ়ের দিষ়েো দে দিে? 
  
– ীদনর দিষদ়ে। নাম দেদ়েদিদেন  ীদনর  োন্ত”। 
  
–আ-দেংদে সিদে পাঠাও। 
  
 আ-দেং এে। পরদণ  ীনা সজাব্বা। 
  
তাদে প্রশ্ন েদর জানা সিে, মাদেদের  তযাোরী সে? স  িেদত পাদর না। স দেন 
রাদত্রর খািার স ই রান্না েদরদিে। 
  
দেন্তু আদিং স  সমশা়েদন। আর স  জুই-েথাোর অথে জাদন না।  তুরদের নাম শুদন 
তার মুখো িযাোদশ  দ়ে সিে, সোদনাদেন  তুরদের নাম সশাদনদন িদে স  সপা়োদরাদে 
জানাে। তারপর  দে সিে। 
  
স   দে োিার পর সপা়োদরা িেে, মদন  দে এ  তুরদেরই োজ।  ়েদতা সপিার 
 তুরদের প়েো নম্বর েতো দে- যাং ইদ়েদনর  ম্পদেে সোদনাও সিাপন তদথযর উদেখ 
েদরদিদেন, তারা  া়েদন স ো প্রোশ স াে। 
  
েথা িেদত িেদত ঘদর এদ  ঢুেে সজরাল্ড। তাদে ি দত িদে দজদজ্ঞ  েরা  ে, স  
রাদত্র আপদন সোথা়ে সখদ়েদিদেন? 
  
–এে প্রদতদিশীর িাদ়িদত সনমন্তন্ন দিে। 
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–প্রদতদিশী ভদ্রদোদের নাম? 
  
 –দমুঃ উই াদেে। 
  
িাদ়ি দিদরদিদেন েখন? 
  
–রাত এিাদরাো নািাে। িুদপ্ল্দেে  াদি দিে। 
  
িাদ়িদত ঢুেিার পদর দে, এমন দেিু আপনার স াদখ পদ়িদিে ো  দন্দ  জনে? 
  
িাদ়িদত ঢুদে সেখোম,  াের িােররা  ি আদো দনদভদ়ে ঘুদমদ়ে পদ়িদি। জযাঠার 
ঘদরও আদো জ্বেদিে না।  ুপ াপ দনদজর ঘদর োিার  ম়ে সেখোম, িারান্দা়ে উপর 
সথদে এেো মানুদষর িা়ো  দর সিে। মদন  ে, আ-দেং তদি আদম দনদশ্চত নই। ভুেও 
 দত পাদর। 
  
সপা়োদরা িেে, শুদনদি েীঘেোে জযাঠার  দে আপনার সোদনা সোিাদোি দিে না। এর 
আদি আপনার জযাঠার  দে আপনার সশষ েদি সেখা  দ়েদিে? 
  
তখন আমার ি়ে   দি েশ? তারপদর আমার িািার  দে তার িা়িািাদ়ি  দ়ে ো়ে। 
  
–এতদেন িাদে আপনাদে খুেঁদজ িার েরদত জযাঠার অ ুদিধা  ়েদন? 
  
–আমার সখােঁজ স দ়ে জযাো দিজ্ঞাপন দেদ়েদিদেন। ভািয ভাদো দিজ্ঞাপনো আমার স াদখ 
পদ়ি। আদম সেখা েদর। 
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–আপদন এখন সেদত পাদরন, আর দেিু দজদজ্ঞ  েরার সনই। 
  
এরপর আমরা সিোম িাুঃ েুদ়েদিদনর স ম্বাদর। তার সথদে নতুন দেিু জানা সিে না। 
তার  দন্দ  আং-দেং-এর ওপর। 
  
এরপর সপা়োদরা এেো িইদ়ের সোোদন ঢুদে এেো িই দেনদো। তারপর স াদেদে 
দিদর ঘুম। পরদেন  োদে ঘুমদ াখ খুদে সেদখ সপা়োদরা ঐ িইখানা উদেপাদে 
সেখদি। 
  
আমার ঘুম সভদেদি সেদখ সপা়োদরা িেে, র দ যর দেনারা েরিার জদনয সে তথযো 
জরুরী, দমুঃ সপিার আমাদের স ো জাদনদ়েই সিদিন। 
  
-মাদন? 
  
–সোেো মরিার আদি  ঠাৎ িুদের নাম দেখদত সিে সেন? জুই শুধু িুদের নাম ন়ে 
দিদষরও নাম। ইদ়েদো জযা দমন (দ ানাজুই) অদত মারাত্মে দিষ। এই িইো সথদে 
জানদত পারোম। এদত সেখা আদি, ঐ দিষ োদরার শরীদর ঢুদেদ়ে দেদে তার মৃতুয 
অিধাদরত। দিষপ্রদ়োদি  তযা েদর, তারপদর তাদে আগুদন সঠদ  ধরা  ়ে। মৃতুযর 
আ ে োরণোদে  াপা সেিার জদনয এই প্র়ো । পুদেশ েদে সশাদন আদিং সমশাদনা 
তরোরী দতদন খানদন, তা দে দিতী়েিার দিষ প্রদ়োদির স ষ্টা স দ  উদ়িদ়ে সেদি। 
  
-তরোরীদত তা দে আদিং দিে না, আদম িেোম। 
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–না। িাুঃ েুদ়েদিন পরীক্ষা েরার আদি তরোরীদত আদিং দমদশদ়ে দনদ়েদিদেন। 
স দেন রাদিদর দমুঃ সপিারদে িাক্তার সে ইদেেশান দেদ়েদিদেন আমার েৃঢ় দিশ্বা  
তাদত আ দে দিে ইদ়োদো জযা দমন। সপণ্টার মারা োিার পর সেউ ঘদর ঢুদে আ ে 
োরণো  াপা সেিার জদনয তার মৃতদে ো আগুদন স দপ ধদর। মুমূষে সপিাদরর সেখাো 
অপরাধীরা সেউ জানদত পাদরদন। জানদে দনশ্চ়েই  দরদ়ে সিেত। 
  
–সে দমুঃ সপিারদে আগুদন সঠদ  ধদরদিে? আ-দেং? 
  
–না।  তুরদের নাম স  জানত। সজরার  ম়ে তার মুখো িযাোদশ  দ়ে োিার োরণ, 
স   তুরদের নাম শুদন ভ়ে সপদ়েদিে। 
  
–তা দে সজরাল্ডা দে দমুঃ সপিাদরর ভাইদপা ন়ে? 
  
–দঠে স   তুরদের স ই িদ্মদিশী  ার নম্বর েতোদে। স  ভাইদপা স দজ ঢুদেদিে। 
  
–সজরাল্ডাই দে তা দে জোে? 
  
-না, িাুঃ েুদ়েদণ্টন স ই জোে। স ও আ ে িাক্তার ন়ে,  তুরদের সোে। আদম 
জযাপদে িদেদি ওদের েুজনদে নজদর রাখদত। 
  
িেদত না িেদত জযাপ এদ  ঢুদে িেে, সজরাল্ডা পাদেদ়েদি, িাুঃ েুদ়েদিদনরও খির 
পাও়ো োদে না। োই স াে, আমরা ওদের সগ্রপ্তার েরিই। 
  
দিষণ্ণ স দ  সপা়োদরা িেে, অ ম্ভি। 
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ফসোর ো অঞ্চরল 
১১. 
  
মা খাদনে পদরর েথা। 
  
স াদ া অঞ্চদের এেো সরদস্তারােঁ়ে আদম আর সপা়োদরা খাদে। জযাপ স খাদন সখদত 
এদ  সপা়োদরাদে দজদজ্ঞ  েরে, োিা সখো়ে আপনাদে আগ্র  আদি? সপা়োদরা  া 
িোদত জযাপ জানাে রাদশ়োর দিখযাত োিা সখদো়ো়ি িুঃ  ািাদরানি আর আদমদরোর 
সখদো়ো়ি দিেদমার উইে দনর মদধয িতোে এেো মযাদ র আদ়োজন েরা  দ়েদিে। 
দেন্তু উইে ন সখোর শুরুদতই  ােেদিে েদর মারা োন। দেন্তু আমাদের  দন্দ  তার 
এই মৃতুয সমাদেই স্বাভাদিে ন়ে, তাদে দিষ খাইদ়ে মারা  দ়েদি। 
  
িযাপারো এেেু খুদে িে জযাপ। সপা়োদরা িেে। 
  
-িেদি। রুশ দিপ্ল্ি শুরুর পর িুঃ  ািা রানদে িেদশদভেদের শত্রু িদে সঘাষণা েরা 
 ়ে। এমন দে তখন গুজি রদে দিদ়েদিে সে, িুঃ  ািাদরানিদে তারা  তযা েদরদি। 
আ দে দতদন মারা োনদন।  াইদিদর়ো়ে আত্মদিাপন েদরদিদেন। স ই ম়ে সরাদি, 
সশাদে তার স্বাস্থয সভদে পদ়ি। নানান সেশ ঘুরদত ঘুরদত সশদষ ইংেযাদে এদ  আশ্র়ে 
সনন। তার ফ্ল্যাে তার ভাগ্নী স াদে়ো আর ভৃতয আইভান সথদে।  ািাদরানদির ধারণা 
িেদশদভেরা  ুদোি সপদে এখনও তাদে  তযা েরদি। স জদনয দতদন সোথাও সির  ন 
না িা োদরা  দে সেখা েদরন না। মযা  সখোর প্রস্তাি প্রতযাখযান েদর দেদ়েদিদেন 
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েদ়েেিার। দেন্তু উইে ন তার িদে ঢাে দপদেদ়ে রোদত থােে সে  ুদোি সপদে স  
তাদে সিা- ারান  াদরদ়ে সেদি। অিতযা দতদন রাজী  দেন  োন িােঁ াদত। আমাদের েৃঢ় 
দিশ্বা ,  ািাদরানদির শত্রুরা স দেন তার পানীদ়ে দিষ দমদশদ়েদিে, দেন্তু সোদনা দিদশষ 
ভুদে স ো সখদ়েদিে উইে ন। 
  
– ািাদনি মারা সিদে সে োভিান  দতা? 
  
–তার ভাগ্নী। 
  
–সখোো সোথা়ে  দ়েদিে? 
  
–তার ফ্ল্যাদে। সখোর  ম়ে জনা  াত-আে সোে স খাদন দিে। 
  
–মৃতদে  পরীক্ষা  দি েখন? 
  
–আজই রাদত্র।  েুন না মিে সথদে এেিার ঘুদর আদ । 
  
– দো। 
  
উইে দনর মৃতদে দে এেো সেদিদে শুইদ়ে রাখা  দ়েদিে। তন্ন-তন্ন েদর পরীক্ষা েদর 
সপা়োদরা মৃতদেদ র িােঁ  াদত এেো সপা়িার োি সেখদত সপে। এেজন েনদটিে 
মৃত উইে দনর পদেে সথদে পাও়ো এেো রুমাে, এেদতা়িা  াদি, মাদনিযাি, 
এেতা়িা সনাে, দেিু খু দরা প়ে া আর এেো োিার খুেঁদে স ো  াদতর োেঁদত বতদর–
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এগুদো দনদ়ে এে। জযাপ জানাদো খুেঁদেো উইে দনর  াদত মুদঠার মদধয শক্ত েদর 
আেঁেদ়ি ধরা দিে। অদনে েদষ্ট স ো  াত সথদে ি়িাদনা  দ়েদি। 
  
সপা়োদরা জযাদপর োি সথদে খুেঁদেো স দ়ে দনে আর িেে, খুেঁদেো সির সেিার অদিো়ে 
িুঃ  ািাদরানদির  দে আদম এেিার সেখা েরদত  াই। আো জযাপ, উইে দনর 
 ম্পদেে  িদেিু িেদেও তুদম এো আমাদে জানাওদন সে স  িােঁ  াদত  ি োজ েরত 
অথোৎ নযাো দিে। 
  
–মেঁদ দ়ে সপা়োদরা,  া স  নযাোই দিে িদে। সপা়োদরা স দ  িেে,  দে, োে  োদে 
আদম িুঃ  ািা রানদির  দে সেখা েরদত োদিা। 
  
. 
  
িুঃ  ািাদরানদির ওদ়েটদমনটার অঞ্চদের িাদ়িদত দিদ়ে সিে দেপদত তার রুশ ভৃতয 
আমাদের েরজা খুদে দেে। আমাদের পদর ়ে জাদনদ়ে জযাপ এেখানা দ দঠ দেদখ 
দেদ়েদিে স ো সেখাদত আইভান আমাদের ড্রইংরুদম ি াদো। 
  
সপা়োদরা তৎক্ষণাৎ  ামদনর সেদিদের পা়োর োদি সমদের ওপর উিু  দ়ে িদ  
োদপেেখানাদে সেখদত োিে। আদম িেোম, অত মদনাদোি দেদ়ে দে সেখদিা? 
  
-সেখদি, এত োমী োদপেেোদে এইভাদি িুদো েরে সে? 
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ইদতমদধয  ুন্দরী, অল্পি়ে ী, নীে ুদের এেো সমদ়ে ঘদর ঢুেে এিং দনদজর পদর ়ে 
দেে  ািাদরানদির ভাইদে স াদন়ো িদে। 
  
সপা়োদরা িেে, আমার নাম এরেুে সপা়োদরা। দিেদমার উইে দনর মৃতুয  ম্পদেে 
 ামানয দেিু খির জানদত এদ দি। 
  
–ও, দতদন সতা  ােেদিে েদর মারা সিদিন। 
  
–পুদেশ স  দিষদ়ে দনুঃ দন্দ  ন়ে। 
  
–স দে! আইভান তা দে দঠে েথাই িদেদি। তার ধারণা আমার মামাদে সেউ দিষ 
খাইদ়ে মারদত স দ়েদিে দেন্তু মামা স ো খানদন, সখদ়েদি দমুঃ উইে ন। 
  
-আো, আপনার মামার সোদনা শত্রু আদি? 
  
–েী জাদন! মামা আমাদে দিশ্বা  েদর েখনও দেিু িদেন না। অদনে িির পর 
আমাদের আিার সোিাদোি ঘেদো সতা। তদি  ি ম়ে দতদন সেমন সেন ভদ়ে ভদ়ে 
থাদেন। আ়িাে সথদে স দেন তার মুদখ এেো গুপ্ত  দমদতর নাম শুনোম। আো 
মেঁদ দ়ে, আপদন  তুরে িদে সোদনাও  দমদতর েথা জাদনন। 
  
সপা়োদরা আর আদম  মদে উঠোম। সপা়োদরা িেে, এ নাম আপদন সোথা়ে শুদনদিন? 
  
 আ়িাে সথদে। পদর এ-দিষদ়ে মামাদে প্রশ্ন েরাদত দতদন সোদনা জিাি সেনদন। তদি 
আমার ধারণা ঐ গুপ্ত দমদতই  ়েত দিষ খাইদ়ে মামাদে মারদত স দ়েদিে। 
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–আো মাোম, স দেন সোদনা সেদিদে সখো  দ়েদিে আর সে সোদনাদেদে িদ দিদেন 
আদম জানদত  াই। 
  
ঘদরর সোণা সথদে এেো সিাট্ট সেদিে িার েদর এদন  দন়ো িেে, এই সেদিেো 
মামাদে এে ভদ্রদোে উপ ার দেদ়েদিদেন। ঘদরর মােখাদন ওো পাতা  দ়েদিে। 
  
োিার খুেঁদেগুদো ভাদো েদর পরীক্ষা েরে সপা়োদরা। িেে,  মৎোর স ে। 
  
এিার আমরা সিোম িুঃ  ািাদরানদির  দে সেখা েরদত। েীঘেদে ী শীণেোদন্ত পুরুষ, 
স াখেুদে উজ্জ্বে, সফ্রঞ্চোে োদ়ি। স াদন়ো ঘর সিদ়ি  দে সিে। অদভিােন দিদনমদ়ের 
পদর সপা়োদরা িেে, িুঃ  ািাদরানি, আপনার এই দিপুে  ম্পদি আপদন মারা োিার 
পর সে পাদি? 
  
-আমার ভাগ্নী স াদন়ো। আদম  ম্প্রদত উইে েদরদি, তাদত আদম আমার  মস্ত  ম্পদিই 
আমার মৃতুযর পর স াদন়ো পাদি িদে দেদখদি। তা  ঠাৎ এ প্রশ্ন? 
  
তার োরণ, েীঘেোে িাদে আপদন আপনার ভাগ্নীদে সেখদিন। দেন্তু োদে আপদন ভাগ্নী 
িদে সেখদিন, স  সে আপনার ভাগ্নী তার প্রমাণ দে? োদি এ ি েথা। আপনাদে 
এেেু  তেে েদর দেোম আর দে? এিার স দেনোর সখোর এেেু িণেনা দেন। 
  
–সখো সতা  ়েদন িেদেই  ়ে। প্রথম  াে দেদ়েই দতদন মুখ থুিদ়ি পদ়ি োন। 
  
–দে  াে দেদ়েদিদেন দতদন? 
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রাই সোদপজ– াে। অদনদেই আজোে এই  াে দেদ়ে সখো শুরু েদরন। 
  
–উইে ন দে স দেন সখো শুরুর আদি এখাদন দেিু সখদ়েদিদেন? 
  
–এে পাত্র হুইদস্ক সখদ়েদিদেন। আর দেিু না। 
  
–ধনযিাে। সপা়োদরা িেে। 
  
আমরা ফ্ল্যাে সথদে সিদরদ়ে এোম। আইভানদে সেখদত সপদ়ে সপা়োদরা দজদজ্ঞ  েরে, 
আো, সতামাদের এই ফ্ল্যাদের দঠে দনদ রো়ে সে থাদেন? 
  
–এই েদ়েেদেন আদি নতুন এে ভা়িাদে এদ দিন। তার আদি অদনেদেন ওো খাদে 
পদ়িদিে। 
  
আমরা দ েঁদ়ির দেদে পা িা়িাোম। িাদ়িদত সপৌঁদি সেদিদে এেো দ দঠ পদ়ি আদি সেদখ 
সপা়োদরা স ো খুেে। জযাদপর দ দঠ। দ দঠদত সেখা দিে সে, উইে দনর মৃতদে  পরীক্ষা 
েদর সোদনা দিদষর দ হ্ন পাও়ো ো়েদন। দ দঠো পদ়ি সপা়োদরা িেে, আদম জানতাম 
উইে নদে দিষ খাইদ়ে মারা  ়েদন। পদেে সথদে এেো োিার খুেঁদে িার েদর 
সপা়োদরা িেে, এই খুেঁদেো সেদখ সজদনদিোম। এো আদম িুঃ  ািাদরানদির িাদ়ি 
সথদে  াদতদ়ে এদনদি। আর উইে দনর মুদঠার খুেঁদেো আমার িােঁ পদেদে রদ়েদি। 
  
-সেন? 
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–সেখদত  াই এ েুদোর ওজন এে দেনা। 
  
আদম সপা়োদরাদে পাদশর ঘর সথদে োেঁদ়িপাো এদন দেোম। সপা়োদরা েুদো খুেঁদে েুদো 
পাো়ে িদ দ়ে সেখে েুদোর ওজন  মান ন়ে। উইে দনর মুদঠার হুেঁদেোর পাোো েুদে 
পদ়িদি। অথোৎ ঐ খুেঁদে ভারী। এিং দনশ্চ়েই ওর মদধয দেিু োর ুদপ েরা আদি। 
  
আদোর োদি খুেঁদেো তুদে দনদ়ে সেখে সপা়োদরা। তারপর উদে ধদর মদনাদোি দেদ়ে 
পরীক্ষা েদর িেে, সেদখা, স দটং , এই খুেঁদের মদধয দেদ়ে এেো সো ার তার  াদেদ়ে 
সেও়ো  দ়েদি। 
  
এরপরই েথার মদধয  ঠাৎ সপা়োদরা সিান তুদে জযাপদে দনদেেশ দেে, িুঃ 
 ািাদরানদির িাদ়িদত োরা পা ারা দেদে, তাদের জাদনদ়ে োও, আইভাদনর ওপর সেন 
ে়িা নজর রাদখ, স  সেন পাোদত না পাদর। দরদ ভার নাদমদ়ে এিার স  আমাদে 
িেে, এখনও তুদম দেিু িুেদত পারদন স দটং । আদর উইে ন সমাদেই দিষ সখদ়ে 
মারা ো়েদন, স  মারা সিদি ইদেেদেে শে সখদ়ে। িাুঃ  ািাদরানদির ঘদরর সমদে়ে সে 
োদপেেো পাতা আদি, তার এেজা়েিা়ে আদম এেেু িুদো েক্ষয েদরদিোম। এিং স ই 
িুদোোর তোোর সমদেো়ে দিে িুদো। 
  
–সমদেদত আিার োরা িুদো েরে। 
  
– তযাোরীরা। দনদ র ফ্ল্যােো তারাই ভা়িা দনদ়েদিে। তারা স ই ফ্ল্যাদের দ দেং িুদো 
েদর উপর তোর ঘদরর অথোৎ িুঃ  ািা রানদির ঘদরর মদের ওপদর তারা এেো 
বিেুযদতে তার  াদেদ়ে দেদ়েদিে। ঘদরর সমদে সথদে োদপেদের িযাোর মদধয দেদ়ে 
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সেদিদের তো েুেঁদ়ি স ই তাদরর িিাো োিার িদের এেো দনদেেষ্ট জা়েিা এদ  
সপৌঁদি। আর স ো রাইদোদপজ  াে দেদ়ে সখো শুরু েরদে এেো দনদেেষ্ট খুেঁদেদে 
সেখাদন সপৌঁিদত  ়ে স খাদন। 
  
আদম  মস্ত িযাপারো এিার িুেোম। উইে ন স ই খুেঁদেোদে েখন োিার িদের 
দনদেেষ্ট জা়েিা়ে এদিদ়ে দেদ়েদি, দঠে তকু্ষদন স ই ঘুদের মদধযোর সো ার তারো 
স খানোর বিেুযদতে তাদরর  ংস্পদশে এদ দি, আর উইে নও স ই মু ূদতে োদরি 
সখদ়ে মারা ো়ে। িেোম, আমার সতা মদন  ়ে এই  োদন্তর  দে  ািাদরানদির িাদ়ির 
সোদেদের দেিু। সোি াজশ আদি। 
  
–তা সতা আদিই। আমার মদন  ়ে, আইভানই  তুরদের স ই জোে। 
  
–আর স াদন়ো? 
  
এরপরই েথাত োরা পা ারা দেদে, তার নাদমদ়ে এিার স  আমাথা়েদন, স  মারা 
  
-স াদন়ো স ই জোদেরই  র। ভাগ্নীর পদর দ়ে স   ািাদরানদির িাদ়িদত ঢুদেদিে। 
আইভান আর স  দমদে িুঃ  ািাদরানিদে শে খাইদ়ে মারদত স দ়েদিে। দেন্তু তাদের 
প্ল্যানো সভদস্ত সিে। োরণ  াধারণত  ািাদরানি  াো ঘুদে দনদ়ে সখেদতন। দেন্তু 
উইে দনর  দে সখোর দেন, দতদন উইে নদে  াো ঘুদে দনদত সেন। তািা়িা দনদজর 
আ নো সিদ়ি প্রথম  ােো উইে নদে দেদত িদেন। িদে উদো ঘেনা ঘেে। 
  
সিাদনর দেং আও়োদজ আমার  মে ভােদো। 
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জযাদপর িো, িেে, মেঁদ দ়ে সপা়োদরাদে জানাও আইভান  দর পদ়িদি। েযাদক্স দনদ়ে 
এেো সপাদ়িা িাদ়িদত ঢুদেদি, পুদেশ এখন িা়িাোদে দঘদর সরদখদি। 
  
সিান নাদমদ়ে সপা়োদরাদে  ি জানাোম। িেোম,  ার নম্বর তা দে ধরা প়িে। 
  
-তাই দে? অথোৎ আইভানই েদে  ার নম্বর  দতা, তা দে এত   দজ তাদে সঘরাও 
েরা অন্তত জযাদপর পদক্ষ  ম্ভি  দতা না। স দটং  আমার এেো ভুে  দ়ে সিে। িিে 
েরতাম আমার েখনও ভুে  ়ে না। দেন্তু… 
  
–দেন্তু দে? 
  
েীঘেদেন িাদে মামা ভাগ্নীর সেখা  ে, আদম ধদরই দনোম ভাগ্নীদে জাে। এদক্ষদত্র মামাদে 
জাে। প্রথদম আদম স াদন়োদে  দন্দ  েদরদিোম। এখন মদন  দে, িুঃ  ািাদরানিই 
 ়েত জাে। োেদি, আর সেদর েরা আমাদের দঠে  দি না।   দজ ধরা সেও়ো 
আইভান আ দে দনতান্ত সিাদি ারা মানুষ। আ ে োেদপে িুঃ  ািাদরানিই।  দো, 
তার ফ্ল্যাদে এেিার  ানা সেও়ো োে। 
  
িারিার সিে িাদজদ়েও োদরার  া়িা না সপদ়ে, োদরা়োদনর োদি  ি  াদি দিে; স ই 
 াদি দেদ়ে েরজা খুদে দভতদর ঢুদে সেদখ স াদন়ো  াত-পা িােঁধা অিস্থা়ে সমদেদত পদ়ি 
আদি। সিােঁ-সিােঁ েরদি। মুদখ োপ়ি সিােঁজা, নাদের উপর সিাদরািদমের পযাি। 
তা়িাতাদ়ি িােঁধন খুদে িাক্তার িােোম। দরদপােে শুনোম, ভদ়ের দেিু সনই। খাদনে 
িাদেই  ুস্থ  দ়ে উঠদি। 
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–িযাপার দে সপা়োদরা? িুঃ  ািাদরান সোথা়ে? দতদন সে অ ুস্থ। 
  
–সমাদেই দতদন অ ুস্থ নন।  দতযোদরর  ািাদরানি অদনেদেন আদিই মারা সিদিন। 
আ ে  ািা রানদির  ম্পদি  াতািার জদনযই এ সোেো নেে পদর দ়ে েণ্ডদন এদ  
 াদজর  দ়েদিে।  ম্পদিো  াদতদ়ে দনদ়েদি। নেে  ািা রানিদে মারার সোদনা  োন্ত 
 ়েদন।  োন্ত  দ়েদিে উইে নদে মারার। উদেশয এেোই, নেে  ািা রানদির 
িদ্মপদর ়েোদে সিাপন রাখা। ভুদে সেও না আ ে  ািাদরানি দিদেন দিশ্বখযাত োিা 
সখদো়ো়ি। এদেদে নেে  ািাদরানি োিার দেিুই জাদননা। এিং স ো িােঁ   িার 
আদিই স  উইে নদে খতম েরদত স দ়েদি। তাই স  েরদিও। 
  
িেোম, এরেুে, এরা েতখাদন ধূতে, দঠে ততখাদনই নৃশং । 
  
. 
  
১২. 
  
শীদতর  ম়ে েেন সেমন সনাংরা সতমদন  যােঁত যােঁদত। 
  
সপা়োদরা িেে, স দটং , ভািদি সে, তুদম মাত্র মা  েুদ়েদের জদনয ইংেযাদণ্ড এদ দিদে 
দেন্তু মাদ র পর মা  োেদি, তিু তুদম আদজেদিনা়ে সিরার নাম েরি না। 
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-দিরদিা দে েদর? দ দণ্ডদরো সমাদেই স্বাথেপর সমদ়ে ন়ে। স  দঠে িুেদি, সতামাদে 
এো সিদে আমার পদক্ষ দিদর োও়ো  ম্ভি  দে না। োেদি ও েথা িাে োও, এখন 
িদো  তুরেদে আমরা দঠে েদি নািাে জাদে আেোদত পারদিা? 
  
–অধধেে  দ়ো না স দটং , তাদের  ম্পদেে সেেুেু সজদনদি, তার মূেযও সন াত েম ন়ে, 
আমরা েু নম্বর দতন নম্বর েতোর সখােঁজ সপদ়েদি।  ার নম্বদরর েমেদেৌশেও আন্দাজ 
েদরদি। আদম দে ভািদি জাদননা,  তুরে আমাদের ওপর আঘাত  ানদি না সেন? তা 
োই েরুে, তুদম তাে সথদে আমার পােঁ খানা িই এে দে নাদমদ়েদিা সেন?  ি 
িইগুদো এে দে প়িদিা? 
  
এেো েথা িো েরোর, সপা়োদরা ভীষণ দিেিাে মানুষ। শৃঙ্খোর অভাি স  আদেৌ 
িরোস্ত েদর না। এরপর সপা়োদরা িেে, আদম এেেু সিদরাদে। দিদর এদ  সেন 
সেখদত পাই  ি জা়েিামদতা  াজাদনা আদি। সপা়োদরা সিদরদ়ে সিে। 
  
এরপর সেদি দপ়োর ন আমাদে এেো সেদেগ্রাম দেদ়ে সিে। 
  
সেদেগ্রামো েদক্ষণ আদমদরো়ে আমার োজেমে সে সেখাদশানা েদর স ই ব্র্নদ ন 
পাদঠদ়েদি। স  জানাদে : 
  
িতোে সথদে দমদ   স দটং  দনদখােঁজ। অদপক্ষা েরদি সে,  তুরে নাদম সোদনা গুপ্ত 
 দমদত তাদে  ুদর েদরদি। পুদেদশ খির দেদ়েদি। দেন্তু এখনও পেেন্ত দমদ   
স দটংদ র সোদনা সখােঁজ পাও়ো ো়েদন। ব্র্নদ ন। 
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দ দণ্ডদরো দনদখােঁজ। আদম পাথদরর মদতা িদ  রইোম। দে েরি। সপা়োদরাদে একু্ষদন 
এ-েথা জানাদনা েরোর। স  দনশ্চ়ে সোদনাও পথ িার েরদত পারদি। 
  
েরজা়ে আিার সোো প়িে। দমদ   দপ়োর ন এিার এেো দ দঠ দেদ়ে সিদেন। আর 
দতদন জানাদেন, পত্রিা ে এেজন  ীদনমযান উিদরর জদনয দনদ  অদপক্ষা েরদি। সিাট্ট 
দ দঠ। তাদত সেখা? 
  
আপদন েদে আপনার স্ত্রীদে আিার জীদিত অিস্থা়ে সেখাদত  ান, তা দে পত্রিা দের 
 দে  দে আ ুন। আপনার িনু্ধ সপা়োদরাদে এ-েথা জানাদিন না। েদে জানান, তা দে 
আপনার স্ত্রীদে তার িে ভুিদত  দি। 
  
দ দঠর দনদ  সেখা রদ়েদি : ৪। 
  
. 
  
এ দ দঠ পািার পর আদম েী েরদত পারতাম? ভািিার মদতা মানদ ে অিস্থাই আমার 
সনই। 
  
মু ূদতে মনদস্থর েদর দনোম। পত্রিা দের  দে আদম োি। ো ঘদে ঘেুে। 
  
দেন্তু সপা়োদরাদে আদম েদে তা দ দঠদত দেদখ দেদ়ে োই, তা দে  তুরদের  ররা 
দনশ্চ়েই জানদত পারদি। তার িে ভুিদত  দি আমার দ ণ্ডাদরোদে। আদম িরং এই 
সেদেগ্রামোই সেদিদে সরদখ দেদ়ে োই। সপা়োদরা  মস্ত িযাপারো িুেদত পারদি। 
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আদম দনদ  সনদম  ীদনমযান পত্রিা েদে সেখদত সপোম। স  আমার দজদজ্ঞ  েরে, 
আপদনই েযাদেন স দটং ? 
  
– যােঁ। 
  
–দ দঠো আপদন পদ়িদিন? 
  
– যােঁ। 
  
দ দঠো সিরৎ দেন আমাদে। 
  
আদম জানতাম দ দঠো ওরা সিরৎ  াইদি।  দেই এদনদিোম। সিরৎ দেোম। 
  
োেঁত সির েদর সোেো স দ  িেে, আদজেদিনা সথদে আপনার নাদম সে সেদেগ্রামো 
এদ দি, স োও দেন। 
  
আদম  তিাে। ব্র্নদ ন সেদেগ্রাম েদরদি, তাই দে এদের নজর এ়িা়ে না। 
  
আদম দেিুই েরার সনই সভদি সেদেগ্রামো এদন তার  াদত সেি িদে ওপদর সিোম। 
দেন্তু এখন সপা়োদরার জদনয দেিু এেো  দেত সরদখ সেদত  দি।  ঠাৎ আমার মাথা়ে 
এেো িুদি সখদে সিে। তাে সথদে  ারখানা িই নাদমদ়ে দনদ়ে দিিানা়ে সিদে রাদখ। 
সপা়োদরা  ংদেতো দনশ্চ়েই আেঁ  েরদত পারদি। তাই েরোম। 
  
সেদেগ্রাম দনদ়ে দনদ  এদ   ীদনমযানোর  াদত দেোম। স  িেে, আ ুন। 
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আদম তার  দে েত পথ ঘুরোম তার দ দ ি সনই। েখনও িাদ , েখনও সেদন, 
েখনও স েঁদে, দঘদে সনাংরা  ি পা়িা ঘুদর আদম এমন এেো অঞ্চদে সপৌঁিাোম 
সেখানোর অদধোংশ িাদ ন্দা  ীদন। 
  
এেঁদো এেো িদের মদধয জরাজীণে এেো িাদ়ির সোরদিা়িা়ে োেঁদ়িদ়ে ে়িা না়িদত 
এেো  ীদন েরজা খুদে দেে। স ই সোেোর  াদত স  আমাদে  েঁদপ দেদত দিতী়ে 
 ীনাো আমাদে িা়িীর মদধয দনদ়ে সিে। দ েঁদ়ি, উদঠান সপদরদ়ে আমরা এেো  েঘদর 
দিদ়ে  াদজর  োম। ঘদর দিরাে দিরাে িস্তা  াজাদনা আর তার সথদে ে়িা এেো িন্ধ 
পাদেোম। 
  
আমার  েী সে়োদের ধার সথদে এেো িস্তাদে সঠদে  দরদ়ে দেে। সেখোম সে়োদে 
এেো সিাের রদ়েদি।  ু়িদের মদধয দেদ়ে আমরা এেো দিরাে ঘদর সপৌঁিোম। 
আমার  েী স ই ঘদরর সে়োদে পরপর  ারিার সোো দেদতই সেন এেো সভাজিাদজ 
ঘদে সিে। েরজা খুদে সিে। এেো ঘদর ঢুেোম। মদন  ়ে আরিয রজনীদত িদণেত 
সোদনা মা়োেদক্ষ আদম  াদজর  দ়েদি। েরজা়ে সরশদমর পেো েুেদি। 
  
পেোর আ়িাে সথদে পদরষ্কার ইংরাজীদত সে সেন দজদজ্ঞ  েরে, েযাদেন স দটং দে 
দনদ়ে এদ ি? 
  
 েী িেে,  যােঁ। 
  
পেো  দর সিে। সেখোম এেো েীঘেদে ী মানুষ িদ  আদি। স   ীনদেদশর মানুষ। 
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–আ ুন েযাদেন স দটং , আমার অনুদরাধ রাখার জদনয ধনযিাে। 
  
–সে আপদন? আপদনই দে দিে  যাং়ে ইদ়েন? 
  
-না, আদম তার নিণয এে নির মাত্র। আমার মদতা অ ংখয নির সেদশ সেদশ িদ়িদ়ে 
আদি। 
  
িুদের মদধয ধে েদর উঠে, িেোম, আমার স্ত্রী সোথা়ে? 
  
–সেখাদনই থােুন দতদন দনরাপদে আদিন। এখনও তার সোদনা দিপে ঘদেদন। তদি 
সেদোদনা মু ূদতে তাদে আমরা  তযা েরদত পাদর। 
  
-সেন তাদে আেদে সরদখদিন? োোর জদনয? েত োো  ান আপনারা? 
  
–আমাদের প্রদ়োজনী়ে োো সমোদনা আপনার পদক্ষ  ম্ভি  দি না। 
  
তদি সেন তাদে আেদে সরদখদিন? 
  
-তােঁদে না আেোদে দে আপনাদে আমরা  াদতর মুদঠা়ে সপতাম। আর আপনাদে না 
সপদে স ই সিেদজ়োম সিাদ়েন্দাোদে আমার পাদিা দেভাদি? 
  
-মাদন? 
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-মাদন স াজাই। আপনাদে মেঁদ দ়ে সপা়োদরাদে এেো দ দঠ দেখদত  দি। তাদে ভুদেদ়ে-
ভাদেদ়ে এখাদন আনদত  দি। 
  
অ ম্ভি। অমন দ দঠ আদম সমদর সিেদেও দেখদত পারদিা না। 
  
েরজার দেদে তাদেদ়ে এেো  াততাদে দেে সোেো। েুজন  ীদনমযান এদো। সোেো 
তাদের উদেদশয েুদিোধয ভাষা়ে েী ি িেদতই তারা আমার  াত-পা সিেঁদধ সঠেদত 
সঠেদত ঘদরর এেদোদণ দনদ়ে সিে।  ঠাৎ সেখোম, আমার  ামদনর সমদের উপদর 
খাদনেো জা়েিা িােঁো  দ়ে দিদ়েদি। 
  
েীঘেদে ী মানুষদে আমাদে িেে, েযাদেন, ঐ িােঁদের দন  দেদ়ে নেী িদ়ে োদে। 
এখনও িেুন দ দঠ দেখদত রাজী আদিন দেনা? 
  
–েদে না দেদখ? 
  
 – াত পা িােঁধা অিস্থা়েঐ নেীর মদধয আপনাদে সিদে সেও়ো  দি। 
  
–তা দে তাই েরুন। আদম িরং িুদি মদর, দেন্তু তাই িদে আমার িনু্ধদে আদম 
সিািাদত পারদিা না। 
  
. 
  
১৩. 
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 মৃতুযদে এত োি সথদে আদম েখনও সেদখদন। এখুদন আমাদে সিদে সেও়ো  দি। 
  
আশ্চেে, নেীিদভে আমাদে সিদে সেও়ো  ে না। দেন্তু আমাদে না সমদর আমার স্ত্রীদে 
দতদে দতদে মারিার ভ়ে সেখাদনা  ে আমাদে। ভ়োি  উপাদ়ে অমানুদষে শাদস্ত সেও়ো 
 দি তাদে। 
  
আদম আেঁতদে স েঁদ দ়ে উঠোম, না, না, তার সোদনা সোষ সনই। তাদে আপনারা দনেোতন 
েরদিন না। 
  
–তা দে ঐ েেমো তুদে দনদ়ে আপনার িনু্ধ মেঁদ দ়ে সপা়োদরার োদি এেো দ দঠ 
দেখুন। তা দে আপনার স্ত্রীদে আমরা মুদক্ত সেি। 
  
আদম ো িেদি, শুধু তাই দেখুন। 
  
আদম োিদজ েেম সিােঁ়োোম। দেখোম  ুঃ 
  
দপ্র়ে সপা়োদরা, 
  
 তুরদের গুপ্তঘােঁদের  ন্ধান আদম সপদ়েদি। আজ দিদেদে  তুরদের  র এেজন 
 ীদনমযান আমাদের ফ্ল্যাদে দিদ়ে আমার  দে সেখা েদরদিে। এেো ভুদ়ো-খির দেদ়ে 
স  আমাদে ভুদেদ়ে-ভাদেদ়ে এখাদন দনদ়ে আদ । তখন তার স াদখ ধুদো দেদ়ে  দর 
পদ়ি, এিং খাদনে িাদে আদমই তার অেদক্ষয তাদে অনু রণ েরদত থাদে। এখাদন 
তাদের গুপ্তঘােঁদে এেো সপাদ়িা িাদ়িদত স  ঢুদেদি। আদম েূর সথদে িা়িীো়ে নজর 
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রাখদি। িা়িীোর মদধয সঢাো আমার এোর োজ ন়ে। তাই এেো সিদেদে দনদ়ে 
সতামার োদি দ দঠ পাঠাোম। পত্রপাঠ তুদম  দে এদ া। এেো েথা, সতামার সিােঁি 
সেখদে সোদে দ দন সিেদি, তাই মািোদর মুখোদে ভাদোভাদি সঢদে আ দি। আদম 
সতামার প্রতীক্ষা়ে অদপক্ষা েদর রইোম। তুদম এদে আমরা েুজদন দমদে  তুরদের 
ঘােঁদেদত  ানা সেি। ভাদোিা া   , 
  
ইদত– 
স দটং  
  
দিদক্টশন অনুো়েী দ দঠখানা দেখদত দেখদত েিা়ে,অপমাদন আমার িুে সিদে োদেে। 
আদম দনদজর  াদত িনু্ধদে শত্রুর  াদত তুদে দেদে; সে িনু্ধ এ দ দঠ সপদ়েই িুদে 
আ দি। অথ  এিা়িা আদম আর েী-ই িা েরদত পাদর? সপা়োদরার  াইদত আমার স্ত্রীর 
দনরাপিার প্রশ্নই এখন আমার োদি ি়ি  দ়ে সেখা দেদ়েদি। 
  
আদম ঢযাো সোেোদে িেোম, এিার আমার স্ত্রীদে সিদ়ি সেদিন সতা? 
  
–োেঁ়িান। আদি সপা়োদরাদে আমরা সগ্রপ্তার েদর, তারপর তাদে িা়িা  দি। 
  
 –সতামরা শঠ, প্রতারে। েুেুদরর  াইদতও ঘৃণয জীি। 
  
এতেুেু উদিদজত  ে না সোেো। িেে,  েদিন না েযাদেন স দটং । িদে আমাদে 
ঘদরর মদধয সিদে সরদখ সোেো  দে সিে। 
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ঘণ্টা েদ়েে িাদে স ই ঢযাো সোেো ঘদর ঢুদে িেে, েযাদেন স দটং , আপনার িনু্ধ 
আমাদের িােঁদে পা দেদ়েদিন। দতদন এই দেদেই এদিদ়ে আ দিন। সেদ তু দতদন 
আপনাদে সেখদে এ িা়িীদত ঢুেদত রাজী  ন, তাই আপনাদে সোরদিা়িা়ে দিদ়ে 
োেঁ়িাদত  দি। েদে সোদনা  াোদে েরার স ষ্টা েদরন সতা তার িে ভ়োি   দি। আদম 
 েদর দিদ়ে োেঁ়িাোম। স ই ঢযাো সোেো আর জনাে়ে  েী আমার দপিদন েরজার 
আ়িাদে োেঁদ়িদ়ে রইে। সেখোম সপা়োদরা আ দি এেো অল্পি়ে ী সিদের  দে। 
সপা়োদরার মুখো সেখোম মািোর দেদ়ে ঢাো, ভীষণ খারাপ োিদিে আমার। রাস্তা 
পার  দ়ে স  িযােুে মুদখ আমারদেদে এদিদ়ে এদ  দজদজ্ঞ  েরে, োে, সতামার 
সোদনা দিপে  ়েদন সতা? উুঃ দে েুদশ্চন্তা়ে দিোম, িদো, এখন দে েরদত  দি? 
  
আদম আর পারোম না। স েঁদ দ়ে উঠোম দিেৃত িো়ে, পাোও এরেুে, পাোও। এো 
এেো  োন্ত। এরা সতামাদে… 
  
েরজার সপিন সথদে িুদে সিদরদ়ে োি দেদ়ে োেঁ়িাে  তুরদের এে অনু র। 
  
সপা়োদরা এে পা দপদিদ়ে সিে। তারপদরই এে প্র ণ্ড শে শুনোম আর রাদশ রাদশ 
সধােঁ়ো। আমার েম আেদে এে। েু-স াদখ অন্ধোর সনদম এে। আর দেিু মদন সনই 
আমার। 
  
জ্ঞান  িার পদর প্রথদম োর মুখ সেখোম, স  সপা়োদরা। আমাদে স াখ সমদে তাোদত 
স  আনদন্দ স েঁদ দ়ে উঠে। 
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তারপর আমাদে স  িেে, দিিানার উপদর এদোদমদোভাদি  ারখানা িই তুদম িদ়িদ়ে 
দিদ়েদিদে। স ই  ংদেদতর অথে িুদে আমার এো িুেদত অ ুদিধা  দো না সে তুদম 
 তুরদের পাো়ে পদ়িি। এোও িুেোম, আমাদে ধরার জদনয সতামাদে সোপ দ দ দি 
তারা িযি ার েরদত  া়ে। আদম  দেতো জযাপদে জাদনদ়ে আমার ফ্ল্যাদের ওপর নজর 
রাখদত িেোম। তখুদন স্কেেযাণ্ড ই়োদিের জনাে়ে িদ্মদিশী সোে নজর রাখদত থাদে। 
  
খাদনে িাদেই এেো সিদে আমার োদি সতামার দ দঠো দনদ়ে এে। আদম তার  দে 
সিদরদ়ে প়িোম। অেদক্ষয অনু রণ েরদত োিে স ই িদ্মদিশী সিাদ়েন্দারা। আদম 
জানতাম আমার ওপর  ামো  দি। তাই আদম আমার েদ়েে িির আদি সোিা়ি েরা 
িযা দিামাো  দে দনদ়ে দিদ়েদিোম।  তুরদের সোদেরা আমার উপদর োেঁদপদ়ে প়িদতই 
আদম সিামাো িাোোম। আর  েদে অজ্ঞান  দ়ে সিে স ই দিষাক্ত সধােঁ়ো নাদে সেদত। 
  
–দেন্তু সধােঁ়ো সতা সতামার নাদেও দিদ়েদিে, তুদম সেন অজ্ঞান  ওদন? 
  
–ঐ সে দ দঠদত আমার সিােঁি দনদ়ে ঠাট্টা েরা  দ়েদিে, মািোর দেদ়ে আদম সেন 
মুখোদে সঢদে রাদখ। তাই মািোর োদিদ়েদিোম। আর তার আ়িাদে দিে সধােঁ়ো 
দনদরাধে সিাট্ট েন্ত্র সর দপদরের। তাই আদম অজ্ঞান  ইদন। 
  
এেথা শুদন আদম  া দত সিোম। দেন্তু তখুদন আমার মদন প়িে দ ণ্ডাদরোর েথা। 
িেোম, এরেুে আমার স্ত্রীর েী  দি? 
  
তার মাদন? সতামার স্ত্রীর আিার দে  দি? সপা়োদরা  তভদম্বর মদতা প্রশ্ন েরে। 
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–স দতা এখন  তুরদের  াদত িদন্দনী। ব্র্নদ ন আমাদে সেদেগ্রাম েদর জাদনদ়েদি স  
 তুরদের  াদত িদন্দনী।  তুদের সোদেরাও আমাদে শাদ দ়েদিে সে, সতামা়ে েদে আদম 
দ দঠ না দেদখ তা দে দতদে দতদে ওদে  তযা েরদি। 
  
 ি শুদন সপা়োদরা িেে, দি দি, সেি িাদজ েথা। সতামার স্ত্রীদে সমাদেই ওরা আেে 
েরদত পাদরদন। অদনেদেন আদিই আমার  দন্দ   দ়েদিে সে,  তুরদের সোদেরা 
 ়েদতা সতামার স্ত্রীদে সোপ দ দ দি িযি ার েদর আমাদের িন্দী েরদি। তাই আদি 
থােদতই আদম েদক্ষণ আদমদরো়ে দ দঠ দেদখ তাদে এমন জা়েিা়ে  দরদ়ে দেদ়েদি োদত 
ওরা তার নািাে না পা়ে। এখন মদন  দে, সতামাদে আদিই ও ি েথা আমার িো 
উদ ত দিে। থাে, এখন দনদশ্চন্ত  দো সতা? 
  
–এরেুে, দিশ্বা  েদরা, আদম েদে জানতাম ওরা আমার স্ত্রীর  ম্পদেে দমদথ ভ়ে 
সেখাদে, তা দে দেিুদতই সতামাদে ঐ দ দঠ দেখদত রাজী  তাম না। 
  
-জাদন। আদম জাদন সে তুদম োপুরুষ নও। 
  
. 
  
১৪. 
  
 িযা  সিামা িােদতই ঐ ঢযাো সোেো  দর পদ়িদিে। পুদেশ োদের সগ্রপ্তার েরে তারা 
সন াতই  ুদনাপুেঁদে। জ্ঞান দিরদে তারা জানাে,  তুরদের সোদনাদেন নামই সশাদনদন। 
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তারা ঐ িাদ়িদত  ােদরর োজ েরত মাত্র, মাদেদের িযদক্তিত জীিন  ম্পদেে তারা 
দেিু জাদন না। িা়িীো়ে তো ী  াদেদ়ে জনপ্রাণীর সেখা সমদেদন। 
  
-এরেুে আমরা শুধু স দরই োদে। 
  
 েৃঢ় িো়ে সপা়োদরা িেে, না, তা িেদত পাদর না।  তুরদের  ার নম্বর েতোদে দনদ়েই 
এেেু মুশদেে সিেঁদধদি।  ার নম্বরদে  নাক্ত েরা েদঠন িদে দেন্তু তার  ম্পদেে সে 
আমরা দেিুই জাদনদন, এমন িোও দঠে ন়ে। 
  
-েী জাদনা তার  ম্পদেে? 
  
-জাদন সে, স  মাোরী বেদঘেযর মানুষ। এ োিৎ সে ে়েজদনর ভূদমো়ে তাদে সেখা 
সিদি, তাদের োরুর বেঘেয খুি সিদশ ন়ে। দিতী়েত, তার নােো  যাো।  যাো নাদের 
সোদেদের পদক্ষ নাে খা়িা েরা   জ িযাপার দেন্তু খা়িা নাদের সোদের পদক্ষ 
নােোদে  যাো েরা   জ ন়ে। তৃতী়েত, তার ি়ে  সমাোমুদে ৩০/৩৫ এর মদধয। 
 তুথেত, তার  মস্ত োেঁত দেংিা অদধোংশ োেঁতই নেে। সেননা রক্ষীর ভূদমো়ে তার 
োেঁতগুদো দিে ভাোদ ারা। িাুঃ েুদ়েদিদনর ভূদমো়ে সেদখদি তার  ামদনর োেঁত দিে 
উেঁ ু। িুঃ  ািাদরানদির ভূদমো়ে সেদখদি  ামদনর োেঁত উেঁ ু দিে না। োেঁত েদে আ ে 
 দতা এভাদি পাোদনা সেত? 
  
–িদ্মদিশ ধারদণ সেখদি সোেো ওস্তাে। 
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–স জদনযই আমার মদন  ়ে সোেো এেোদে পাো অদভদনতা দিে। তা না  দে 
দিদভন্ন ভূদমো়ে তার  াে েন এত   জ  দতা না। 
  
–তা দে এখন আমাদের েরণী়ে দে? 
  
েরণী়ে আর দেিুই ন়ে। এমন এেজনদে খুেঁদজ সির েরদত  দি আমাদের, সে িির 
৩/৪ আদিও সটদজ অদভন়ে েদরদি, ি়ে  সমাোমুদে ৩০/৩৫।  দতয িেদত দে, 
ইদতমদধযই আদম এমন  ারজন মানুদষর সখােঁজ সপদ়েদি। 
  
স ই  ারজদনর িণেনা সশান, সপা়োদরা িদে সেদত োিে। প্রথম জন আদনাে নােদরে। 
সতইশ িির ি়েদ  রেমদঞ্চ সোি দেদ়ে দিদভন্ন ভূদমো়ে স  অদভন়ে েদরদি।  ার িির 
আদি ইংেযাণ্ড পদরতযাি েদরদি। উচ্চতা ৫৮”। নাে স াজা, স াখ িাোমী। 
  
দিতী়েজন–জন মদর। িদরি ঘদরর সিদে। িির দতদনে োিৎ দনদখােঁজ। িােযি়ে  সথদে 
অদভন়ে েরদি। উচ্চতা ৫৮”। 
  
তৃতী়ে জন-অদটন েী। অক্সদিাদিের িাত্র। িাত্রজীিদনই অদভনদ়ে সোি সে়ে। েুদি 
সোি দেদ়ে েৃদতত্ব সেখা়ে। িির দতদনে আদি সমাের অযাদক্সদিদি আ ত  ়ে। তারপর 
আর অদভন়ে েদরদন। দঠোনা জানা সনই। ি়ে  ৩৫। উচ্চতা ৫৭”। স াখ নীে। 
  
 তুথে জন-িি িদরে। িংশপদর ়ে সেউ জাদন না। ভ্রামযমাণ দথদ়েোদরর  দে অদনে 
সেদশ দিদ়েদি। ১৯১৯  াদে  ীদন দিদ়েদিে। দিরদত পদথ আদমদরো়ে নাদম। দনউই়েদেে 
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দেিুদেন অদভন়ে েদর। তারপর  ঠাৎ এেদেন দনদখােঁজ  দ়ে ো়ে। ি়ে  ৩৩। স াদখর 
রং েো। উচ্চতা ৫৮”। 
  
–এই  ারজদনর মদধয সতামার োদে  দন্দ   ়ে? আদম দজদজ্ঞ  েরোম। 
  
– ারজনদেই, তদি িি িদরেদেই  দন্দ   ়ে  িদ দ়ে সিদশ। 
  
–তা এই  দন্দ জনে  ারজন সোদের সখােঁজ পাও়ো োদি েী েদর? 
  
–োিদজ আোো আোোভাদি এই  ারজদনর নাদম দিজ্ঞাপন দেদ়েদি। তাদত এদের 
আত্মী়েস্বজন দেংিা িনু্ধিান্ধি, অদিেদম্ব দমুঃ মযােনীদের  দে সোিাদোি েরদত 
অনুদরাধ জানাদনা  দ়েদি। মযােনীে আমার অযােনেী। 
  
সেদেদিানো সিদজ উঠে। 
  
সপা়োদরা িেে,  যাদো, আদম সপা়োদরা…দমুঃ মযােনীে? তাই নাদে? …আো ওদে 
িদ দ়ে রাখুন, আদম এখুদন োদে। 
  
সিান নাদমদ়ে সপা়োদরা িেে, িি িদরদের এে িান্ধিী দমুঃ মযােনীদের  দে সেখা 
েদরদি।  ে স খাদন োই। 
  
েযাদক্স ধদর স াজা মযােনীদের অদিদ । এেদে সরািা সমদ়ে স ়োদর িদ দিে। সপাশাদে 
সিাো োদে অিস্থা খুি ভাদো ন়ে। ি়ে  সিাোর উপা়ে সনই। 
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–আ ুন, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা। দম  ফ্ল্দ  মনদরার  দে পদর ়ে েদরদ়ে দেই। ইদন দমুঃ িি 
িদরদের িান্ধিী। দমুঃ মযােনীে িেদেন। 
  
সপা়োদরা স দ  তাদে িেে, তাই নাদে? 
  
– যােঁ, িদি আমার িনু্ধ দিে। আপনাদের দিজ্ঞাপন পদ়ি মদন  ে,  ়েদতা িদির 
সোদনাও ি়িদোে আত্মী়ে মরিার  ম়ে তাদে দেিু  ম্পদি দেদ়ে সিদি, তাই আপনারা 
ওর সখােঁজ েরদিন। তাই ওদে খুেঁদজ িার েরার  ুদিধার জদনয আপনাদের  দে 
সোিাদোি েরোম। 
  
সপা়োদরা িেে, মােদমা়োদজে,  েুন সোদনাও সরদস্তারােঁ়ে িদ  দিদ়ে। দম  মনদরা 
আপদি েরদেন না। আমরা সিদরদ়ে এেো সশৌদখন সরদস্তারােঁ়ে দিদ়ে ি োম। 
  
োজুে স দ  মনদরা িেে, িদি দিে আমার িনু্ধ। আমাদে ভাদোিা ত। তারপর দিদ়ে 
েরদি িদে আশা়ে আশা়ে সরদখ এেদেন স  দনদখােঁজ  ে। 
  
–আো, তার সোদনা মুদ্রাদোষ আদি? 
  
–আদি। এে  ুমুে শযাদম্পন সখদ়ে মনদরা িেে, খািার সেদিদে এেেুেদরা রুদে  াদত 
দনদ়ে, স  সরোদির িাদ়ে স ই েুেদরাোদে ঘষদত থাদে। এো তার অদনেদেদনর 
মুদ্রাদোষ। এই দনদ়ে আদম অদনে ঠাট্টাও েদরদি। 
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সপা়োদরার স াখেুদো  ে ে েদর উঠদো, আো দম  মনদরা, তার সেখা সোদনা দ দঠ 
আপনার োদি আদি? 
  
-না, দ দঠ সনই, তদি ওর এেো িদো আমার োদি আদি। 
  
 উদিজনা়ে প্রা়ে স েঁদ দ়ে উঠে সপা়োদরা, সোথা়ে তার িদো? 
  
–আমার িা া়ে আদি। আজ দিদেদে আপনার ফ্ল্যাদে আদম িদো দনদ়ে সেখা েরি 
আপনার  দে। 
  
দনশ্চ়েই। 
  
–দম  মনদরা দিো়ে দনদেন। 
  
 ফ্ল্যাদে দিদর এদ ই জযাপদে সিান েদর সপা়োদরা িেে, দম  ফ্ল্দ  মনদরা নাদম এে 
মদ োর  দে আমাদের আোপ  দ়েদি। আজ দিদেদে দতদন আমার োদি আ দিন। 
 ়েদতা তাদে মারিার স ষ্টা  দত পাদর। তুদম েুজন সিাদ়েন্দা পাঠািার িযিস্থা েদরা। 
সেউ সেন মনদরার োদি সঘেঁষদত না পাদর। 
  
সিান নাদমদ়ে রাখে সপা়োদরা। দেন্তু তার দমদনে েদ়েে িাদেই আিার সিান সিদজ 
উঠে। আদম ধরোম। স ি সজম   া পাতাে সথদে িো স াে, এেেু আদি এে 
ভদ্রমদ ো সমাের  াপা পদ়িদিন। নাম দম  মনদরা। তার অিস্থা  েেনজে এিং দতদন 
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িারিার আপনার নাম িেদিন। িাইি সথদে আপনার নম্বর খুেঁদজ সিান েরদি। এখুদন 
 া পাতাদে সেন আদ ন মেঁদ দ়ে সপা়োদরা। 
  
আমরা এমাদজেদি ও়োদিে সপৌঁিাদতই এেজন নাদ ের মুখ সথদে শুনোম, এেেু আদি 
দতদন মারা সিদিন। 
  
সপা়োদরা নাদ ের দেদে স দ়ে িেে, ওেঁর িযাদি আপনারা দে এেো  াদি সপদ়েদিন? 
োরণ দতদন ফ্ল্যাদে এেো থােদতন। সিদরািার  ম়ে দনশ্চ়ে  াদি দনদ়ে সিদরদ়েদিন। 
  
-না, েুদেোদে দজদনষ িা়িা সোদনা  াদি আমরা পাইদন। 
  
সপা়োদরা আমাদে িেে,  দো স দটং ,  ারনম্বর দম  মনদরার িা া সথদে  দর 
প়িিার আদিই আমার স খাদন সপৌঁদিাদনা েরোর। 
  
আমরা েযাদক্স ধরোম। আদম দজদজ্ঞ  েরোম, দে িযাপার সপা়োদরা? 
  
সপা়োদরা িেে, দম  মনদরা সমাের  াপা পদ়িদিন। স ো আেদিে ন়ে,  ার নম্বর 
তাদে িা়িী  াপা দেদ়েদি োরণ স  জানদত সপদরদি মনদরার োি সথদে আমরা তার 
 ম্বদন্ধ খিরাখির পাদে। এিং েুঘেেনার পর রাস্তার দভদ়ির মদধয  ারনম্বদরর সোদনা 
অনু র  াদিো তার িযাি সথদে  াদতদ়েদি।  াদি দেদ়ে তার মনদরার িা া়ে ঢুদে  মস্ত 
তথয  দরদ়ে সিেদি। এই সতা আমরা এদ  সিদি। 
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তা়িাতাদ়ি মনদরার ফ্ল্যাদে এোম। েরজা সখাোই দিে, িুেোম সেউ ঢুদেদিে। সমদের 
ওপর সূ্তপীেৃত োিজপত্র, আেমাদরর পাো সখাো, সেদিদের ড্র়োর  ােঁ েরা সেদখই 
সিাো সিে তোশীর োজো ভাদোভাদিই  ারা  দ়েদি। সমদের ওপর এেো িদোদফ্রম 
পদ়ি দিে, িদো উধাও। এ  িই  তুরদের  ারনম্বদরর োজ িুেদত এেেুও অ ুদিধা 
 েনা। 
  
. 
  
১৫. 
  
 দম  মনদরার মৃতুযর পদর সপা়োদরার  দরদত্র রাতারাদত এেো পদরিতেন ঘদে সিে। 
িাদ়ি সথদে সিদরা়ে না, েথা িদে েম। দেন্তু আমার মদন  দতা, স   ুপ াপ িদ  সনই, 
তদেতদে স  পাো আঘাদতর আদ়োজন েরদি। অদু্ভত স  ারার এে এেজন মানুষ 
মাদে মাদেই তার োদি আদ ।  াপা িো়ে তাদের েথা  ়ে, তারপর দনুঃশদে দিো়ে 
সন়ে। দেন েদ়েে আদি এেজন রাদশ়োনদে স  এেো সমাো অদের স ে দেদ়েদি। 
  
এেদেন মাদ ের সশদষর দেদে সপা়োদরা আমাদে সিদে িেে,  ে, আমাদের 
স্বরাষ্ট্র দ দির  দে এেিার সেখা েদর আদ । ফ্রাদির প্রধানমন্ত্রী মেঁদ দ়ে সেজােুে এখন 
েণ্ডদন। স্বরাষ্ট্র  দ দির  দে আদো নার  মদ়ে দতদনও উপদস্থত থােদিন। 
  
দমুঃ দ িদন সোথাদরর িাদ়িদত সিাপন বিঠদে সমাে পােঁ জন উপদস্থত দিদেন। আদম 
এিং সপা়োদরা িা়িা দমুঃ সোথার, মেঁদ দ়ে সেজােুে, দমুঃ ইনদে । 
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মােঁদ দ়ে সেজােুর  দে পদর ়ে েদরদ়ে দেদ়ে সোথার িেদেন, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা  তুরদের 
িযাপারো এিার িুদেদ়ে িেুন। 
  
সপা়োদরা অল্প েথা়ে িেে,  তুরে এেো গুপ্ত  ংিঠন। পৃদথিীর  িেত্র এরা রাদষ্ট্র়ে 
োঠাদমাদে ধ্বং  েরদত  া়ে। সমাে  ারজন এই  ংিঠন  াো়ে। স জদনযই এই 
 ংিঠদনর নাম  তুরে। প্রথমজন এেজন  ীনা দে  যাং ইদ়েন, দিতী়েজন মাদেেন 
সোদেপদত আদি রাইেযাণ্ড। তৃতী়েজন এে িরা ী মদ ো;  তুথেজন এে ইংদরজ তার 
নাম িি িদরে। 
  
মেঁদ দ়ে সেজােুে  া দিদেন। সপা়োদরার েথার এেিণেও তার দিশ্বা   ়েদন। দতদন 
িেদেন, আদি রাইেযাণ্ড এেজন দিখযাত মানুষ। তােঁর  ম্পদেে আপদন এ ি দে 
িেদিন? সপা়োদরা িেে, দঠেই িেদি, মেঁদ দ়ে। আমার প্রদতযেদে েথার প্রমাণ দেদত 
পাদর। 
  
দমুঃ সোথার িেদেন, স্কেেযাণ্ড ই়োিেদেও মেঁদ দ়ে সপা়োদরা তথযপ্রমাণ সেদখদ়েদিদেন। 
  
সেজােুে িদেদিদেন, দমুঃ রাইেযাদণ্ডর েথা না  ়ে িুেোম, দেন্তু িরা ী মদ োদে সে? 
  
-মাোম অদেদভদ়ের, সপা়োদরা িেে। 
  
–অ ম্ভি! মাোম েুদরর পদর তােঁর মত দিজ্ঞানী সোদনা সেদশ জন্মা়েদন। তােঁর নাদম এ 
দে অনযা়ে েথা িেদিন? দমুঃ সোথার আপদনও দে এই ি আজগুিী েথা দিশ্বা  
েদরন? 
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না েদর উপা়ে সনই, মেঁদ দ়ে। তােঁর  ম্পদেে সে  ি প্রমাণ মেঁদ দ়ে সপা়োদরা সোিা়ি 
েদরদিন তারপদর দিশ্বা  না েদর পারা ো়ে না। 
  
গুম  দ়ে িদ  রইদেন সেজােুে। অদনেক্ষণ িাদে িেদেন, মাোম অদেদভদ়েদরর দিরুদি 
সে প্রমাণই আপনারা দেন না সেন, িযাপারো আমার পদক্ষ দিশ্বা  েরা শক্ত। দেন্তু 
এিার িেুন দে  যাং ইদ়েন আিার সে? এমন নাম সতা শুদনদন। 
  
দমুঃ ইনদে  এিাদর মুখ খুেদেন, খুি েম সোেই তার নাম শুদনদি।  ীদন েীঘেোে 
োোদনার িদে আদম তাদে দ দন। আ়িাে সথদে োজ  াদ ে েদর। পৃদথিী জুদ়ি 
আদধপতয দিস্তাদরর োে া়ে সিাধ ়ে এমন োজ সনই স  েরদত পাদর না। 
  
দমুঃ সোথার এিার সপা়োদরার দেদে তাদেদ়ে িেদেন, আপদন আর দেিু িেদিন 
মেঁদ দ়ে? 
  
- যােঁ, আমার আর এেো েথা িোর আদি।  তুরদের  োন্ত দিেঁদ়ি সিেিার জদনয 
এতদেন ধদর আদম সে আদ়োজন েদরদি, তাদের আেমদণ আমার মৃতুয  দে তা োদত 
িযথে না  ়ে তাই  তুরে  ংোন্ত োিতী়ে তথয আদম এেো খাতা়ে দেদখ সরদখদি, আর 
স ই খাতাখানাদে আদম এেো িযাদের ভদে সরদখ দেদ়েদি। দমুঃ সোথার এই দনন তার 
 াদি। েদে তারা আমাদে  তযা েদর আপদন খাতাখানাদে িার েদর সনদিন,  তুরদের 
দিরুদি দেভাদি এদিাদত  দি তার দনদেেশ ওদত সপদ়ে োদিন। আর আমার দেিুই 
েরার সনই। 
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আমরা  িার োদি দিো়ে দনদ়ে দনদ  সনদম এোম। দমুঃ ইনদে ও আমাদের  দে 
সিদরাদেন। দতদন িেদেন, খুি দশিদির আিার  ীদন োদে। দে  যাং ইদ়েনদে খুেঁদজ িার 
ের সজানাথান স াদ়েদেদে  তযা েরার অপরাদধ শাদস্ত সেিার জদনয। িদে ইনদে  
এেো িাদ  উদঠ প়িে। 
  
 ােঁেদত  ােঁেদত সপা়োদরা িেে, জাদনা স দটং , এে এে ম়ে মদন  ়ে সিেদজ়োম 
সথদে আমার েমজ ভাইদে দনদ়ে আদ । 
  
সপা়োদরার সে ভাই আদি আদম জানতাম না। িেোম, তার নাম দে? 
  
–আদেে সপা়োদরা। তার সেমন িুদি সতমদন  া  । তার পরামশে দনদ়ে আদম দিস্তর 
র দ যর  মাধান েদরদি। হুিহু আমার মদতা সেখদত, তার সিােঁি সনই। 
  
িা়িী দিরদত সেখোম এে না ে ভদ্রমদ ো সপা়োদরার জদনয অদপক্ষা েরদি। পদর ়ে 
দিদনমদ়ের পর স  িেে, আমার নাম মযাদিে পামার। োেে ইনদটদেউশন সথদে 
আমাদে, এে িৃি ভদ্রদোে দমুঃ সেম্পেেদনর িা়িী  ােেদিািেশা়োদর পাঠাদনা  ়ে তােঁদে 
স িার। েরার জদনয। এে সিদে আর স্ত্রী দনদ়ে তার  ং ার। সিদেদে  ািা সিাদির, 
প্রথমপদক্ষর।  ৎ মাদ়ের  দে তার িদনিনা সনই। দমুঃ সেম্পেেদনর প্রথম স্ত্রী মারা 
োিার পর দতদন এে অল্পি়ে ী মদ োদে দিতী়েিার দিদ়ে েদরন। োই স াে, দমুঃ 
সেম্পেেন িযা দেে আে াদরর রুিী। মাদে মাদেই সপদে ভীষণ িযথা  ়ে িদম েদরন। 
িাক্তাদরর তা দনদ়ে সোদনা মাথা িযথা সনই। দতদন তাদে এেই ওষুধ দেদ়ে োদেন। 
ইদতমদধয এেদেন এেো িযাপার ঘেে। আদম সেখোম  ন্ধযার অন্ধোদর িাদ়ির 
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িািাদনর দনজেন জা়েিা়ে দমদ   সেম্পেেন আর িাক্তার ঘদনষ্ঠভাদি িদ  আদিন। 
এরপর সথদে আমার মদন  ়ে িাক্তার  ়েত ইদে েদরই দমুঃ সেম্পেেনদে েমশ 
মৃতুযর দেদে সঠদে দেদেন। আমার ধারণা, খািাদরর  দে দন়েদমতভাদি অল্পমাত্রা়ে 
স েঁদোদিষ সমশাদনা  দে। োদত এেেু এেেু েদর মৃতুযর দেদে দতদন এদিদ়ে োন। 
এেদেন শুনোম দমুঃ সেম্পেেন িেদেন, এই  ারজদনই আমাদে সমদর সিেদি। 
  
– ারজন িেদত োদের িুদেদ়েদিদেন? 
  
–সিদে, স্ত্রী, স্ত্রীর এে িনু্ধ, আর িাক্তার। 
  
– োন্তদে িযথে েরার জদনয আপদন দেিু স ষ্টা েদরদিন? 
  
- যােঁ, িতোে রাদতর  ুযপ খািার পদরই দমুঃ সেম্পেেদনর সপদে অ  য েন্ত্রণা  ়ে। 
আদম স ই  ুযদপর দেিু অংশ দশদশদত েদর এদনদি। আপদন দে এো পরীক্ষা েদর 
সেখদিন? 
  
সপা়োদরা দশদশোদে তার সেদমট িনু্ধর োদি পাঠাদো। ঘিাখাদনে পদর দরদপােে এে 
 ুযদপর মদধয দিষ আদি। শুদন ভদ্রমদ ো  মদে উদঠ িেদেন, আদম িািা পুদেশ-
েুদেদশর োদমো়ে সেদত পারি না। তার স দ়ে িরং আপদন এেিার ওখাদন  েুন। ো 
ভাদো িুেদিন েরদিন। 
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আমরা দমদনে েদ়েদের মদধযই  ােেদিািেশা়োদর োিার জদনয বতদর  দ়ে দনোম। 
ইদতমদধয আদম োেে ইনদটদেউশদন সিান েদর সজদন দনোম দম  পামার  দতযই না ে 
দেনা। তারা জানাদো,  যােঁ, দতদন না ে, তােঁদে  ােেদিািেশা়োদর পাঠাদনা  দ়েদি। 
  
সপা়োদরা িেে, ওখাদন দিদ়ে আমরা আমাদের উদেশয ভা়িাদেও পদর ়ে সিাপন েরদিা 
না। িেি সে, এেো  ুদরর িযাপাদর, দমুঃ সেম্পেেদনর িাদ়ির এেজন ভৃতয  ়েত 
জদ়িত আদি, স ই  ম্পদেে সখােঁজ দনদতই আমাদের এখাদন আ া। 
  
িো িাহুেয, আমরা ওখাদন দম  পামাদরর  দে সিোম না। আোোভাদি সিোম। 
েদেংদিে দেপদত দমদ   সেম্পেেন েরজা খুদে দেদেন। 
  
–আমার নাম এরেুে সপা়োদরা, এেো তেদন্তর ভার দনদ়ে, আদম আর আমার িনু্ধ 
েযাদেন স দটং  দমুঃ সেম্পেেদনর  দে সেখা েরদত  াই। 
  
এেেু োেঁ়িান আপনারা, আদম আ দি, িদে ভদ্রমদ ো  দে সিদেন। আর এদেন না। 
এদেন িাক্তার দেভ । িেদেন, আদম এ িাদ়ির িাক্তার। দমুঃ সেম্পেেন িাইদনং  দে 
খাদেন, আপনারা স খাদন দিদ়ে তােঁর  দে েথা িেদত পাদরন। 
  
িাইদনং  দে দিদ়ে দমুঃ সেম্পেেদনর সিদের  দেও আোপ  ে। ি়ে  ৩০/৩২ স  
িাদপর  দে সখদত িদ দি। 
  
সপা়োদরা দমুঃ সেম্পেেদনর  দে েথা িেদত োিে। আদম শুনদত োিেুম। সিদে 
পাদশ।  ঠাৎ স  আমার োদনর োদি মুখ এদন িেে,  িাই আমাদে  ািা মদন েদর। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিগ ফ োর । আগোথো দিদি । এরকুল ফ োযোররো সমগ্র 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

আদম  ি জাদন। িািা মদর সিদে মা ঐ িাক্তারদে দিদ়ে েরদি। তাই ওরা িািাদে 
মারদত  া়ে। 
  
িদেই স  মুখ দিদরদ়ে দনতান্ত দনরী ভাদি সরোদির ওপদর এেেুেদরা রুদে দনদ়ে 
না়িা া়িা েরদত োিে। 
  
সপা়োদরার েৃদষ্ট আমাদের দেদে।  ঠাৎ স  সপদে  াত স দপ সিাোদত োিে। িাক্তার 
এে। সপা়োদরা সিাোদত সিাোদত িেে, সপদে ভীষণ েন্ত্রণা  দে। মাদে মাদেই এরেম 
 ়ে। এেেু দিশ্রাম দনদেই দঠে  দ়ে োদি। 
  
িাক্তার তখন আমাদের অনয ঘদর সপৌঁদি দেে। স  সিদরদ়ে সেদতই সপা়োদরা দিেুযৎদিদি 
দিিানা সথদে সনদম প়িে। িেে, পাোও, স দটং , পাোও। 
  
তার মাদন? 
  
–দিনার-সেদিদের ঐ সিদেোই িি িদরে। রুদের েুেদরা দনদ়ে স  সরোদিদত ঘষদিে, 
স োই তার মুদ্রাদোষ। আমার দিশ্বা , এ িাদ়ির প্রদতযদেই  তুরদের  র। একু্ষদন 
আমাদের পাোদত  দি।  দো, ঐ জানো দেদ়ে সিদরদ়ে, পােঁদ ে েপদে পাোই। 
  
তাই েরোম আমরা। সেৌ়ি, সেৌ়ি। সটশদন সপৌঁিোম। তারপর িাদ়ি সপৌঁদি ঘদর 
ঢুেদত োদিা। সপা়োদরা আমাদে িাধা দেে। িেে, োেঁ়িাও স দটং , সে জাদন সোদনা 
িােঁে পাতা আদি। পা দেদপ দেদপ আমরা আদো জ্বাোোম। না, সেউ সনই। 
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অদনেক্ষণ দ িাদরে খাও়োর জদনয আমার প্রাণ আেুদে-দিেুদে েরদিে। পযাদেে সির 
েরোম। সেখোম, দিিানার ওপর এেো সেশোই পদ়ি রদ়েদি। সেশোই তুদে দনদ়ে 
িেোম, েযাদখা সপা়োদরা, তুদম দনদজও দেিু েম অদিািাদো নও। সেশোইো দিিানা়ে 
সিদে সরদখি। 
  
-িাদজ েথা, সপা়োদরা িেে। ততক্ষদণ আদম োদঠ িার েদরদি। সপা়োদরা োেঁদপদ়ে, 
োেঁ়িাও, োেঁ়িাও। আদম তখন োদঠোদে িারুদের িাদ়ে ঘদষ দেদ়েদি।  দে  দে এেো 
স াখ ধােঁধাদো আদোর  দে দিদস্ফারণ। তারপদর আর দেিু মদন সনই আমার। 
  
. 
  
জ্ঞান  িার পর সেদখ িক্টর দরজওদ়ে আমার মুদখর োদি েুেঁদে আদিন। আদম দজদজ্ঞ  
েরোম, সপা়োদরা? সপা়োদরা সেমন আদি? 
  
িক্টর দরজওদ়ে ভগ্ন, দিেৃত িো়ে জানাদেন, বেিেদম আপদন সিেঁদ  সিদেও, মেঁদ দ়ে 
সপা়োদরা রক্ষা পানদন। তার আত্মা শাদন্ত োভ েরুে। 
  
. 
  
১৬. 
  
মদন পদ়ি িাদেদশ মুখ গুেঁদজ আদম স দেন দশশুর মদতা সেেঁদেদিোম। আর সরািশেযাদত 
শুদ়েই আদম েদঠন প্রদতজ্ঞা দনদ়েদিোম, সপা়োদরার মৃতুযর প্রদতদশাধ আদম সনিই। 
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িাক্তার দরজওদ়ে আমাদে সোদনা উৎ া  না দেদ়েই িেদেন, আপনার িরং েদক্ষণ 
আদমদরোদত দিদর োও়োই ভাদো। 
  
স্বরাষ্ট্র দ ি দমুঃ সোথারও ঐ এেই উপদেশ দেদেন। আরও িেদেন, সপা়োদরার মৃতুযর 
পদর ভে সথদে দতদন খাতাখানাদে এদনদিদেন। তােঁর দনদেেদশত পদথই তারা 
এদিাদেন। 
  
সেউ আমার  া ােয দনদেন না। আদম এোই আমার োদজ এদিদ়ে োদিা। 
  
 তুরদের দিরুদি এদিাদনার এেো িে েদর সিেোম। প্রথদম িি িদরেদে খুেঁদজ 
িার েরদত  দি। দিদভন্ন োিদজ দিজ্ঞাপন দেোম। িি িদরে  ম্পদেে সেউ জানদে 
আমার  দে সেন সোিাদোি েদরন। 
  
মা ে-এদপ্রে-সম সিে। সোদনা উির পাও়ো সিে না। দেন্তু এেো গুরুত্বপূণে  ংিাে 
আমার স াদখ প়িে সে, দমুঃ ইনদে  মা োই সথদে এ . এ .  াং াই জা াদজ উদঠ 
 ীদন োদেদেন। মােপদথ এেদেন রাদত্র দতদন  ঠাৎ সিে সথদে  মুদদ্র পদ়ি োন। 
েুঘেেনাোদে  মুদ্র দিে শান্ত। জা াজ েুেদিে। তিু দতদন সরদেং েপদে দেভাদি 
প়িদেন তা জানা ো়েদন। 
  
এই স্পষ্টই িুেদত পারদিোম এো  তুরদেরই োজ। 
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এেদেন সরদস্তারােঁ়ে খাদে। আমার  ামদনর ভদ্রদোে, আমার নুদনর েরোর প়িাদত 
আমার সপ্ল্দে  ার জা়েিা়ে নুন সঢদে িেদেন, মরদত আপদন ভ়ে পান না, েযাদেন 
স দটং ? 
  
আপনার এখন েদক্ষণ আদমদরোদতই দিদর োও়ো উদ ত। িদে দতদন দ্রুতদিদি সিদরদ়ে 
সিদেন। 
  
এর েশদেন পর। রাত নো নািাে  াইি পাদেের পাদশ  ােঁেদি।  ঠাৎ এেো িা়িী 
আমার িা সঘেঁদষ সব্র্ে েষে। এে মদ ো মুখ িাদ়িদ়ে িেদেন, ভ়ে পাদিন না েযাদেন 
স দটং , এদেশ সিদ়ি  দে োন। 
  
মদ োদে দ নদত পারোম। োউদি  র াদোি। 
  
আদম িেোম, সেন? আদম থােদে আপনার প্রভুদের অ ুদিধা  দে? 
  
-পািে।  তুরে ইদে েরদেই আপনাদে দপদষ মারদত পাদর। দেন্তু তাদের আদমই িাধা 
দেদ়েদি। মেঁদ দ়ে সপা়োদরা আমার প্রদতপক্ষ  দেও, আদম তাদে শ্রিা েরতাম। আপদন 
তার িনু্ধ। তাই িেদি, আপদন দিদর োন েদক্ষণ আদমদরো়ে। 
  
িা়িীো িুদে সিদরদ়ে সিে। িা়িীর নম্বর সপ্ল্েো েুদো িদেই আদম নম্বর েুেোম না। 
  
ফ্ল্যাদে দিদর এদ  ভািোম, তা দে দে সপা়োদরার মৃতুযর প্রদতদশাধ না দনদ়েই আমাদে 
দিদর সেদত  দি? 
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সেদেদিানো সিদজ উঠে। 
  
- যাদো, েযাদেন স দটং  িেদি। 
  
অনযপ্রান্ত সথদে উদিদজত েণ্ঠস্বর সভদ  এদো : 
  
স ি িাইে   া পাতাে সথদে িেদি। খাদনে আদি এে  ীনাদে এখাদন ভদতে েরা 
 দ়েদি। তার অিস্থা এখন  েেজনে। সোেোর পদেে সথদে এেো দ রেুে পাও়ো 
সিদি, তাদত আপনার নাম, দঠোনা সেখা দিে। আপদন এখাদন আ দিন? 
  
–োদে। 
  
আদম  া পাতাদে দিদ়ে সেখোম অযােদ দিি-ও়োদিে তাদে শুইদ়ে রাখা  দ়েদি। পাদশ 
িাক্তার, না ে। 
  
িাক্তার িেদেন, িােঁ িার সোদনা  ম্ভািনা সনই। আপদন এদে স দনন নাদে? 
  
–না। েখনও এদে সেদখদন। 
  
-আশ্চেে। পদেদে আপনার নাম-দঠোনা সোদেদে এদো? ওর পদেদে অনযানয 
োিজপিরও দেিু পাও়ো সিদি, তার সথদে জানা সিদি দমুঃ ইনদে  নাদম এে 
ভদ্রদোদের োদি ও  ােরী েরত। 
  
তখন আদম এদিদ়ে দিদ়ে িেোম, আদম স দটং …স দটং …আমাদে দেিু িেদি? 
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-োদিা…োদরাজা…েুদে েথা িদে তার সঠােঁে সথদম সিে। মারা সিে। 
  
োদিো…োদরাজা…এই শে েুদের অথে দে  দত পাদর? 
  
 ফ্ল্যাদে দিদর এদ   দেদ েদরর দ দঠ সপোম। 
  
দপ্র়ে ম াশ়ে, 
  
আমাদের পরদোেিত মদক্কে মেঁদ দ়ে এরেুে সপা়োদরা তা ার জীিেশা়ে আমাদের সে 
দনদেেশ দেদ়েদিদেন, তোনু াদর তা ার এেখাদন পত্র এই দে আপনার োদি 
পাঠাইদতদি। মৃতুযর  প্তা োে পূদিে এই পত্রখাদন আমাদের োদি জমা দে়ো দতদন 
এইরূপ দনদেেশ সেন সে, তা ার মৃতুয ঘদেদে সেন পত্রখাদন আপনার োদি পাঠাই়ো 
সেও়ো  ়ে। আপনার দিশ্বস্ত…. 
  
এরই  দে দিে আমাদে সেখা সপা়োদরার এেখানা দ দঠুঃ 
  
দপ্র়ে স দটং , এই দ দঠ েখন সতামার  াদত সপৌঁিদি, তখন আদম মৃত। আমার জদনয 
েুুঃখ না েদর েদে আমার দনদেেশ পােন েদরা, তা দেই আমার আত্মা শাদন্ত পাদি। 
আমার দনদেেশ এই দ দঠ সপদ়েই তুদম েদক্ষণ আদমদরো়ে দিদর োদি। আদম জাদন তুদম 
আমার দনদেেশ অমানয েরদি না। আদম আমার জীিেশা়ে সে প্ল্যান িদেদি, তুদম 
ইংেযাদে থােদে স ই োজ েরা শক্ত  দি। তুদম িুদিমান।  ুতরাং আশা েদর এর 
স দ়ে সিদশ দেিু সতামাদে িোর েরোর সনই। পরদোে সথদে আদম শুদভো জানাদে। 
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ইদত 
এরেুে 
  
িারিার প়িোম দ দঠখানা। সপা়োদরার প্রদত শ্রিা়ে আমার মাথা নুদ়ে আ দিে। তার 
সোদনা োদজই খুেঁত সনই। মৃতুযর আদি আমার েথা সভদি দনদজর  াদত স  জাদনদ়ে 
সিদি, আদম সেন দিদর োই। তার দনদেেশ অমানয েরদত আদম পারি না। 
  
অযাদনদ াদন়ো জা াদজ উদঠ আদম েদক্ষণ আদমদরোর দেদে রওনা  োম। জা াজ িা়িার 
আদি এেজন টু়োিে এদ  আমার  াদত এেো দ রেূে দেে। 
  
তাদত সেখা : ইংেযাণ্ড সথদে দিো়ে দনদ়ে আপদন  ুিুদির পদর ়ে দেদ়েদিন ৪। 
  
শান্ত  মুদ্র, সেদিদন দিদ়ে শুদ়ে প়িোম। ঘুদমদ়ে পদ়িদিোম।  ঠাৎ মােরাদত্রদত 
জা াদজরই এে অদি াদরর ধাক্কা়ে আমার ঘুম সভদে সিে। উদিদজত িো়ে দতদন 
িেদিন, সনৌ-দিভাি সথদে দিদশষ দনদেেশ পাঠাদনা  দ়েদি আমাদের। জা াজ সথদে 
এইখাদনই আপনাদে আমরা নাদমদ়ে সেি। 
  
–এই মাে মুদদ্র? 
  
– মুদদ্র ন়ে, এই সিস্ট্র়োদর। সনৌদিভাদির আদেশ আমরা অমানয েরদত পাদর না। 
  
আমাদে এেো সিস্ট্র়োদর দনদ়ে োও়ো  ে। খাদনেক্ষদণর মদধযই আমাদে সিেদজ়োদমর 
উপেূদে নাদমদ়ে সেও়ো  ে। স খাদন এেজন সমােরিা়িীর ড্রাইভারদে, সিস্ট্র়োর 
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েযাদেন িদে দেে, আমাদে সেন এখানোর স্পা-শ দরর োিাোদি এেো িাদ়িদত 
সপৌঁদি সেও়ো  ়ে। মাথামুণু্ড দেিুই িুেদিোম না। িা়িী িুেদি। দিেুযৎ মদের মতই 
 ঠাৎ আমার মদন প়িে, এরেুদের ভাই আদেদের েথা। এরা দে আমার আদেে 
সপা়োদরার োদি দনদ়ে োদে? দেন্তু সেন? সিাট্ট এেো িা়িীর  ামদন আমাদে নাদমদ়ে 
সেও়ো  ে। মােি়ে ী 
  
এেজন ভৃতয এদ  আমাদে জানাে, িা়িীর মাদেে আমার জদনয অদপক্ষা েরদিন। 
  
আদম স ই ভৃদতযর  দে সিোম। এেো ঘদরর পেো  দরদ়ে আদম দভতদর ঢুেোম। 
অ ম্ভি… মূ্পণে অ ম্ভি। ও, সে! আমার দেদে েুই  াত প্র াদরত েদর এদিদ়ে আ দি? 
  
-”সপা়োদরা!” 
  
- যােঁ, স দটং , আদম সপা়োদরা, ও আমাদে জদ়িদ়ে ধরে। িেে, আদম মারা োইদন। 
এরেুেদে মারা অত   জ নাদে? 
  
–দেন্তু আদম সে দেিুই িুেদত পারদি না। এরেুে  া ে, িেে, শত্রুর স াদখ ধুদো 
দেদতই এই দমদথয রেনা। িাুঃ দরজওদ়ে আমাদে এ িযাপাদর  া ােয েদরদিন। স দেন 
আদম আ ত  দ়েদিোম দঠেই দেন্তু আমার পরামশোনুো়েী িাুঃ দরজওদ়ে রদেদ়ে সেন 
আদম মারা সিদি। িােঁো এেো েদিনদে েির সেও়ো  ়ে। সতামাদে দেিু না 
জানাদনাও আমার প্ল্যাদনর অে। দেিু মদন সোর না ভাই। সতামার সশাোতে অিস্থা সেদখ 
 তুরদের সোদেদের আর সোদনা  দন্দ ই রইে না। সনৌ-দিভাদির  দে িযিস্থা েদর 
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আদম সতামাদে সিাপদন আদনদ়েদি। এইিাদর শুরু  দি আমাদের আ ে আেমণাত্মে 
সখো। এইিাদর আমরা  ূ়িান্ত আঘাত  ানদিা। 
  
. 
  
১৭. 
  
সিেদজ়োদমর ঐ দনভৃত অঞ্চে সথদেও সপা়োদরা তার  মস্ত সোিাদোি অকু্ষণ্ণ 
সরদখদিে। 
  
িুেদতই পারদিোম জােো এিার সিশ ভাদোভাদিই দিসৃ্তত েরা  দে। সরাজই ফ্রাি, 
ইোদে, ইংেযাণ্ড,  ীন সেশ সথদে এেো না এেো পযাদেে তার োদি এদ  সপৌঁিা়ে। 
দন ুিো়ে দে  ি েথািাতো  ়ে। সপা়োদরা োউদে োউদে োো িা অনযদেিু সে়ে। 
আিার তারা দনুঃশদে দিো়ে সন়ে। 
  
েথা়ে েথা়ে সপা়োদরা এেদেন িেে, িুেদে স দটং ,  ারজদন সেই এে জা়েিা়ে 
এদ  োদি, অমদন আদম তাদের আঘাত  ানি। বধেে  াদরদ়ে দিপদের দেদে িুদে সিদে 
োভ সনই, দমুঃ ইনদে ই তার জীিন দেদ়ে স  েথা িুদেদ়ে দেদ়েদিন। 
  
ইনদে  প্র দে ঐ  ীনা ভৃদতযর েথা আমার মদন প়িে। আদম এরেুেদে  মস্ত জাদনদ়ে 
িেোম, মরিার আদি েুদো শে স  উচ্চারণ েদরদিে, োদিা…োদরাজা। সপা়োদরা 
আমার েথাগুদো খুি মন দেদ়ে শুনে। 
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দেন েদ়েে পদরর েথা। আমাদের িা়িীদত এদেন েযাদেন  াদভে। সপা়োদরা আমার 
 দে তার পদর ়ে েদরদ়ে দেদো। 
  
েযাদেন িেে, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা,  ীদন এেো গুরুতর  াোমা িােঁধা়ে  ীদনর  দে 
িাইদরর পৃদথিীর সোিাদোি এদেিাদর দিদেন্ন  দ়ে সিদি।  প্তা  খাদনে আদি আদি 
রাইেযাণ্ড ইংেযাদণ্ড এদ দিদো। িতোে দতদন ইংেযাণ্ড সিদ়িদিন। 
  
–সিদ়ি ইতাদের দেদে সিদিন, সপা়োদরা িেে। 
  
– যােঁ। 
  
–আর মাোম অদেদভদ়ের? 
  
দতদনও ফ্রাি সিদ়িদিন িতোে 
  
 –দতদনও ইতােীর দেদে সিদিন তাই না? 
  
– যােঁ। িযাপারো আপদন আেঁ  েরদেন দে েদর? 
  
–আেঁ  েরদত পারতুম না; েদে না আমার িনু্ধ স দটং  আমাদে  া ােয েরত। 
এরেুদের েথা আদম ভািদত োিোম, আদম আিার তাদে েী  া ােয েরোম। 
  
সপা়োদরা িেে,  িাই তা দে স্বাস্থযদনিাদ র দেদে োদে। 
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আদজ্ঞ  যােঁ, স খাদন নজরও রাখা  দ়েদি। ইতাদে, ফ্রাি, ইংেযাে  রোর এ িযাপাদর 
এেদোদি োজ েরদিন। আপনাদে  া ােয েরদত তারা  িেদতাভাদি রাজী। 
  
–ভািনা সতা মেঁদ দ়ে সেজােুেদে দনদ়ে, তা দে দতদন আমার েথা দিশ্বা  েদরদিন? 
  
 –না েদর উপা়ে েী! আপদন সে ি প্রমাণ দেদ়েদিন, তা খণ্ডন েরা  ম্ভি ন়ে। 
  
-তা দে  ম়ে নষ্ট না েদর আমরা আজই ইতাদের পদথ রওনা সেি। স দটং , তুদম 
িরং দিপদের মদধয না দিদ়ে এখাদনই থাদো। 
  
-অ ম্ভি, েত দিপেই আ ুে আদম সতামার পাদশই থােদত  াই, আদম িেোম। 
  
সেন িা়িার পর এরেুেদে দজদজ্ঞ  েরোম, আো, এরেুে আদম সতামাদে দেভাদি 
 া ােয েরোম দঠে িুেোম নাদতা। 
  
-োদিা োদরাজা–এই েথাো তুদম স দেন জুদিদ়ে আমাদে  া ােয েদরি। ওো োদিা 
োদরাজা ন়ে, োদিা-দি-োদরাজা, তুদম শুনদত ভুে েদরদিদে। ওো এেো ইউদরাদপর 
 ুন্দর স্বাস্থযদনিা । েতেূর মদন  ়ে ওোই  তুরদের  ের েপ্তর। স খাদন পা াদ়ির 
মদধয তাদের সিাপন েযািদরোরী,  ু়িে, ঘরিা়িী, অস্ত্রািার  ি আদি। এই সিাপন ঘােঁদে 
সথদে এে-এেো সিতার দনদেেশ পৃদথিীর দিদভন্ন সেদশ এে-এেো দিপেে়ে ঘেদি। 
শা ন-িযিস্থা, োনিা ন-িযিস্থা, সোিাদোি  ি নষ্ট  দি। েুদভেক্ষ ম ামারী, রক্তদোত 
ঘেদি। 
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-আর? 
  
–আর  তুরদের  াদোপাদোরা প্রদতষ্ঠা েরদি এে ভ়েের বস্বরতন্ত্র। 
  
. 
  
োদিা-দি-োদরাজা়ে সপৌঁিাোম আমরা।  াদরদেদে পা া়ি,  িুজদঘরা  ুন্দর জা়েিা। 
  
েযাদেন  াদভে সপা়োদরাদে আেুে দনদেেশ েদর সেখাে, িেে, ঐখাদন, ঐ সে সঘারাদো 
পথো রদ়েদি। ভীষণ জদেে পথ, পা াদ়ির িা সিদ়ে এেঁদেদিেঁদে উদঠ সিদি। 
  
স দেন রাদত্র িাইদনং  দে আমরা সখদত িদ দি।  ঠাৎ সপা়োদরা িেে,  ামদনর 
সোেোদে এেিার সে, সো ারা স  ারা, তেদপা়োদরা মুখ দন ু েত 
  
সেখোম, মােি়ে ী, সো ারা স  ারা, স াদখ  শমা পরা এেজন সোে িদ  আদি। 
আমাদের দেদে তার স াখ প়িদতই  মদে উঠে। সপা়োদরা মুখ দন ু েদর িেে,  ার 
নম্বর। রুদের েুেদরা দনদ়ে সখো েরার মুদ্রাদোদষর েথা মদন আদি সতা স দটং । 
আদম সভদিদিোম, শত্রু েখন আমার  ম্পদেে এদেিাদর দনদশ্চন্ত  দ়ে োদি, দঠে স ই 
মু ূদতে  ঠাৎ সেখা সেি। োদত ওরা আমাদে মারিার জদনয উদঠ পদ়ি োদি। দেন্তু 
এিার ওদের পাো আঘাদতর জনয বতদর থােদত  দি। 
  
–দেন্তু  দতযই দে ও আঘাত  ানদি নাদে? 
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দনশ্চ়েই। পৃদথিীদত এেমাত্র আমাদেই ও ভ়ে েরত। আমার মৃতুয  ংিাদে ওরা 
দিশ্বজদ়ের স্বপ্ন সেখদিে। স ই স্বপ্ন পূরণ েরদত ওরা  েদে এখাদন এদ  জমাদ়েত 
 দ়েদি। ওদের প্ল্যান োদত সভদস্ত না ো়ে, তারজদনয আমার উপর এিার  ূ়িান্ত আঘাত 
 ানদত  দি। 
  
সোেো উদঠ োেঁ়িাে, সিদরদ়ে সিে। সপা়োদরা িেে, তা়িাহুদ়িার েরোর সনই। েদিো 
সশষ ের। আদম এেিার ঘর সথদে ঘুদর আদ । এদ  েদিদত দিদ়ে ি দিা। 
  
আমরা েদিদত ি োম। খাদনে িাদে স ই সোেো আমাদের  ামদন এদ  ি ে আর 
সপা়োদরার  দে িল্প জদমদ়ে ি ে। সপা়োদরা পদেে সথদে দ িাদরে মুদখ ধরদতই 
সোেো োইোর িার েদর িেে, আ ুন। িদেই স  তার োইোর জ্বােে। তারপদরই 
স াদেদের  মস্ত আদো  ঠাৎ দনদভ সিে। সে সেন আমার মুদখ এেো রুমাে স দপ 
ধরে। তীব্র্ োোদো িদন্ধ আদম জ্ঞান  ারাোম। 
  
. 
  
১৮. 
  
 ি়িদজার দমদনে খাদনে িাদেই জ্ঞান দিদর আ দত অনুভি েরোম, আমার  াত-পা 
িােঁধা, মুদখ োপ়ি ঠা া। অন্ধোর। অন্ধোরো স াদখ  দ়ে আ দত িুেোম আমাদে আর 
আমার  ামদন এেজনদে  যাংদোো েদর িদ়ে দনদ়ে োও়ো  দে। সপা়োদরার দ িাদরদি 
দিষাক্ত  ূ  দিে। দেন্তু স ই  ূেঁ  দনদক্ষপ েরার আদিই স াদেদের সমন  ুইদ র োদিই 
সোদনা সোে  ুই ো অি েদর সে়ে। আমার মদন প়িে, িাইদনং  ে সথদে  ারনম্বর 
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এেিার সিদরদ়েদিে। তখনই স  এই িযিস্থা েদর সিদি। সক্ষাদভ, অপমাদন আমার স াখ 
সিদে জে আ দিে। 
  
জেদে পা াদ়ি়ো রাস্তা দেদ়ে ধীদর ধীদর আমাদের িদ়ে দনদ়ে ওপরদেদে উঠদিে তারা। 
এেোর পর এেো িােঁে পার  দেে তারা।  ামদন এেো ি়ি পাথর। স ই পাথদরর 
োদি দিদ়ে, মদন  ে, এেজন সেন সিাতাম দেপে। পাথরো তৎক্ষণাৎ  দর দিদ়ে 
এেো  ু়িে পথ সেখা সিে। িা েরা স ই  ু়িেপদথ আমাদের িদ়ে দনদ়ে নামদত 
োিে। 
  
 ঠাৎ অন্ধোর দ দর ইদেেদেদের আদো়ে আমার স াখ ধােঁদধদ়ে সিে। মদন মদন ভািদত 
োিোম, এোই তা দে  তুরদের  ের ঘােঁদে। 
  
িা েরা আমাদের নামাে।  ারনম্বর সোেো আমাদের  ামদন এদ  োেঁদ়িদ়ে দিদ্রুপাত্মে 
েদণ্ঠ িেে, আ ুন মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আমাদের গুপ্তঘােঁদেদত আপনাদে  াের অভযথেনা 
জানাই। 
  
এিার িা েরা আমাদের দনদ়ে মস্ত এেো ঘদর দনদ়ে সিে। দপিদন  ারদে স ়োর। 
 ামদন ি়ি সেদিে। প্রথম স ়োরো শূনয, দিতী়ে, তৃতী়ে স ়োদর িদ  আদিন েথােদম 
রাইেযাণ্ড, মাোম অদেদভদ়ের আর  তুথে স ়োদর দিদ়ে ি ে  ার-নম্বর। 
  
 তুরেদে এত োি সথদে েখনও সেদখদন। ভদ়ে আমার িুে োেঁপদিে। 
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িম্ভীর িো়ে রাইেযাণ্ড িেদেন, মেঁদ দ়ে সপা়োদরা, আজ আপনাদে এখাদন সেখদত পাদিা 
িদে  দতযই আশা েদরদন। আপদন সে মারা সিদিদেন, এখন সেখদি তা  দতয ন়ে। 
এিাদর আর আপনার রদক্ষ সনই। 
  
সপা়োদরা িেে, ধনযিাে। 
  
 দিদিত  দ়ে সপা়োদরার দেদে তাোোম। এত িো ভাো আও়োজ সেন? ঠাো 
সেদিদি? শুধু েণ্ঠস্বরই ন়ে, িা নভদেও তার পাদে সিদি। 
  
আমার ভািনা়ে সিে সেদন ওদেেোর পেো  দরদ়ে এদ  োেঁ়িাদেন, োউদি  র াদোি। 
সপা়োদরার দেদে স াখ প়িদতই স  সিােঁ  েদর উঠে, এেী, আদম দে ভূত সেখদি। 
মেঁদ দ়ে সপা়োদরা আপদন মারা োনদন? 
  
-না, মাোম, সপা়োদরা এত   দজ মদর না। 
  
সপা়োদরার েণ্ঠস্বর োউদিদ র  দন্দ দে আদরা িাঢ় েরে। তার স াখ েুদো জ্বদে 
উঠে। আর দঠে স ই মু ূদতে আমারও অিদ তন মদন সজদি ওঠা  দন্দ ো  ঠাৎ জদের 
মদতা পদরষ্কার  দ়ে সিে। 
  
আমার মদন  ে, এ সপা়োদরা  দত পাদর না। এরা তা দে এরেুদের েমজ ভাই 
আদেেদে ধদর এদনদি। দেন্তু আদেে দেভাদি এে? তা দে দে িাইদনং  ে সথদে 
সপা়োদরা েখন এেিার ঘদর দিদ়েদিে, তারপর তার ভাই আদেেদে পাদঠদ়ে 
দেদ়েদিদো? 
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 ়েদতা তাই  দি।  ঠাৎই োউদি  র াদোি স েঁদ দ়ে উঠদেন, এ োদে ধদর এদনদিন 
আপনারা? ইদন সতা এরেুে সপা়োদরা নন। িদেই দতদন সপা়োদরার মুখ সথদে 
মািোরো  দরদ়ে সিােঁিো়ে োন মারদেন। সিােঁিো খদ  প়িে। 
  
–সেখুন, এ সোেো এরেুে ন়ে, র াদোি িেদেন, তখনই আমার মুখ িদস্ক সিদরদ়ে 
এে, আদম জাদন ইদন আদেে সপা়োদরা। এরেুদের েমজ ভাই। 
  
অ ম্ভি, রাইেযাে স েঁদ দ়ে উঠদেন। 
  
শান্ত িো়ে আদেে সপা়োদরা িেদেন, না মেঁদ দ়ে, এরেুে ো স দ়েদিদো দঠে তাই 
 দ়েদি। তার িুদির  দে আপনারা সপদর ওদঠনদন। স  আপনাদের প্রদতো  োন্ত িযথে 
েদর দেদ়েদি। এই স্বাস্থযদনিাদ  িত এেমাদ  েত সোে এদ দি তারা  িাই পুদেশ 
দেংিা সিাদ়েন্দা। এখাদন সে স াদেে আদি, তার প্রদতদে েমে ারীই ইতাদে়োন, িরা ী 
আর ন়েদতা দব্র্দেশ  রোদরর গুপ্ত র দিভাদির সোে। এরেুদের দনদেেশ তারা এই 
পা া়িোদে দঘদর সরদখদি। 
  
মাোম এিার মুখ খুেদেন, িেদেন, আমরা পা াদ়ির সোদনা সিােেধােঁধা়ে েুদেদ়ে 
আদি, তা তারা জানদি দে েদর? আমাদের ো দিস্তর র ে আদি, তাদত আমরা িিদরর 
পর িির এখাদন োদেদ়ে দেদত পারি। 
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–স োও পারদিন না মাোম। এরেুদের ঘর সথদে সিদরািার  ম়ে আদম জুদতার তো়ে 
সিশ খাদনেো তাদপেন সতে মাদখদ়ে এদনদিোম। স াদেে সথদে শুরু েদর এই গুপ্ত ঘােঁদে 
পেেন্ত  ারা পদথ উগ্র সতদের িদন্ধ পুদেশ েুেুদরর সপৌঁিদত সেদর  দি না। 
  
মাোদমর স াখ েেদ  উঠে।  াপা িো়ে িেদেন, দিনামাইে দেদ়ে এই পা া়িোদে 
উদ়িদ়ে সেি আমরা। দনদজরা মরি, তার  দে সতামাদেরও মারি। 
  
এরপর েূর সথদে এেো সোো ে সভদ  এে। এেো সোে সেৌদ়ি ঘদর ঢুদে 
রাইেযাণ্ডদে দে সেন িেে। রাইেযাণ্ড, অদেদভদ়ের সিদরদ়ে সিদেন।  ারনম্বর 
র ােঁদোদির  াদত এেো দপস্তে দেদ়ে িেে, পুদেদশর সোে জমাদ়েত  দে। আমাদের 
ঘােঁদেো উদ়িদ়ে দেদত  দি। আপদন পা ারা়ে থােুন। আদম েযািদরেরীদত োদে। 
 ারনম্বর  দে সিে। 
  
েী মদন েদর োউদি  আদেদের মুখখানাদে সিশ ভাদো েদর সেদখ স দ  উদঠ 
িেদেন, মেঁদ দ়ে আদেে সপা়োদরা, আপনার িুদির  দতযই তুেনা  ়ে না। 
  
আদেে িুদির প্র েোদে এদ়িদ়ে দিদ়ে িেদেন, মাোম  ম়ে দিদশষ সনই। আ ে 
েথাো স দর সনও়ো োে, িেুন আপনার োম েত? 
  
োম? আমার আিার োম দে? 
  
-মাোম এখন িেনার  ম়ে ন়ে। েী োম সপদে আপদন এই গুপ্তঘােঁদে সথদে আমাদের 
িাইদর দনদ়ে োদিন? 
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োো দেদ়ে আমাদে দেনদত  ান? না মেঁদ দ়ে আমার োোর েরোর সনই। 
  
আপনার সেদোন ইো পূরণ েরার জদনয আদম প্রস্তুত। িেুন মাোম িেুন, তা়িাতাদ়ি। 
  
েী  াই আদম?  াদ  থাদমদ়ে  ঠাৎ িম্ভীর  দ়ে োউদি  িেদেন, োই  াই তা দে 
আপদন দেদত পারদিন? 
  
-পারি মাোম, িেুন। 
  
-আপদন দে আমার শত্রুদের শাদস্ত দেদত পারদিন? আপদন দে আমার দিিত সেৌিনদে 
দিদরদ়ে দেদত পারদিন? আপদন দে আমার সিদেদে দিদরদ়ে দেদত পারদিন? স া স া 
েদর আিার স দ  উঠদেন র াদোি। 
  
আদেে দেিুমাত্র দি দেত না  দ়ে িেদেন, আপনার দতনদে ইোর এেদে আদম পূণে 
েরি িেুন সোদনা ইো আপদন পূণে েরদত  ান? 
  
–আমার সিদেদে দিদরদ়ে দেদত পারদিন? 
  
–সেি। আপদন েদে আমাদের এখান সথদে সির েদর দনদ়ে োন, তা দে আপনার 
সিদেদে আদম দিদরদ়ে এদন সেি। 
  
-মেঁদ দ়ে আমার সিদে সিেঁদ  সনই, স  মৃত, মরা সিদেদে িােঁ াদত পারদিন? 
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–ঈশ্বদরর নাদম শপথ েদর িেদি, আপনার সিদেদে আদম িােঁদ দ়ে তুেি। 
  
োউদি  পাথদরর মূদতের মদতা োেঁদ়িদ়ে রইদেন। 
  
আদেে তােঁর িযাি সথদে এেো িদো সির েদর দনদ়ে র াদোিদে িেদেন, মাোম, 
িদোো এেিার সেখুন। আমার িযািো সির েরুন। 
  
োউদি  মন্ত্রমুদের মদতা আদেদের সোদের পদেদে  াত ঢুদেদ়ে এেো িযাি সির 
েদর আনদেন। তার সভতর সথদে  দতয  দতযই এেো িদো িার েদর সেখদেন। 
  
িদোো সেখার পর স েঁদ দ়ে িদে উঠদেন র াদোি, সোথা়ে…সোথা়ে সপদেন এই 
িদো? 
  
–পদর িেি, আদি িাইদর দনদ়ে  েুন। 
  
 োউদি  দ্রুত  াদত আমাদের িােঁধন খুদে দেদ়ে এদিদ়ে দনদ়ে  েদেন।  ু়িেপথ এখন 
পুদেদশর ভদ়ে অন্ধোর। েতক্ষণ স েঁদেদি তা মদন সনই। দঠে এমনই  ম়ে আমাদের 
স াদখ প়িে পুদেদশর েদ ের আদো। তারা  ু়িদের প্রদিশ পথো খুেঁদজ সপদ়েদি। তারা 
আমাদের শত্রু সভদি োেঁদপদ়ে প়িে। 
  
— আদেে িেদেন, আমরা িনু্ধ। সিদরদ়ে প়ুিন। এখন দিনামাইে দেদ়ে ওরা ঘােঁদেোদে 
উদ়িদ়ে সেদি!  েুন…দশিদির…। 
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িেদত না িেদতই প্র ণ্ড এেো দিদস্ফারদণ পাদ়ে দনদ র মাদেো েুদে উঠে। আদম মূদিেত 
 দ়ে প়িোম। 
  
জ্ঞান  িার পর সেদখ স াদেদের ঘদর শুদ়ে আদি। পাদশ এরেুে। 
  
এরেুে িেে, এে দমদনদের জদনয আমরা সিেঁদ  সিদি। 
  
 আদম অিাে  দ়ে িেোম, দেন্তু আদেে সপা়োদরা? দতদন সোথা়ে? 
  
স া-স া েদর স দ  উঠে এরেুে। িেে, েল্পনা়ে তার জন্ম  দ়েদিে, েল্পনাদতই আিার 
দমদেদ়ে সিদি। 
  
–তার মাদন? 
  
-মাদন আর দেিুই ন়ে। অমন ভাই আমার েখনও দিে না। আ দে োে আদম িাইদনং 
 ে সথদে সিদরদ়ে আমার ঘদর দিদ়ে সিােঁি োদমদ়ে সিদে এেদজা়িা নেে সিাি 
োিাই। ঔষুধ োদিদ়ে স াদখর রেও পাদে সিদে এিং আর দেিু সিােখাদো রেিেে 
ঘদেদ়ে মুদখর নীদ  মািোর জদ়িদ়ে আদম েদিদত দিদ়ে িদ । োউদিদ র স াদখ 
পদ়িদিে পদরিতেনগুদো। তার ওপর ইদে েদর ধরািো়ে েথা িেদিেুম। ঘােঁদেদত 
র াদোি েখন িদেন এ এরেুে ন়ে, তখন তুদমও িদে উঠদে সে, আদম আদেে 
সপা়োদরা। আ দে তুদমও জানদত না আদেে িদে  দতযই সেউ সনই। তাদত আমার 
 ুদিধাই  দো। তুদম এমন সজার দেদ়ে েথাো িেদে সে তাদের মদন সোদনা  দন্দ ই 
জািে না। 
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দিিদ়ে  তিাে  দ়ে আদম িেোম, দেন্তু োউদি  সতা সতামাদে িহুদেন ধদর জাদনন, 
দতদনও সতা সতামার  াোদেো ধরদত পাদরনদন। 
  
মৃেু স দ  সপা়োদরা িেে, প্রথদম পাদরদন দেন্তু এেেু িাদেই সপদরদিে। আদি রাইেযাণ্ড, 
মাোম অদেদভদ়ের,  ারনম্বর ঘর সিদ়ি সিদরদ়ে সেদত স  আমার আপাে-মস্তে সেদখ েী 
িদেদিদেন সতামার মদন আদি? 
  
–আদি। 
  
–দতদন  া দত  া দত িদেদিদেন, মেঁদ দ়ে আদেে সপা়োদরা, আপনার িুদির  দতযই 
সোদনা তুেনা  ়ে না। 
  
–তা না  ়ে  দো, দেন্তু মৃত সিদেদে িােঁদ দ়ে সতাো–এ ি উদ্ভে েথার অথে দে? 
  
-ঐ সতা মজা, সপা়োদরা িেে, োউদিদ র সিদে সমাদেই মারা ো়েদন। সিদেো আমার 
এে িনু্ধর োদিই থাদে। আর েু-এেদেদনর মদধযই দতদন তাদে দিদর পাদিন। 
  
–অথোৎ? 
  
িির েদ়েে আদি োউদি  রাদশ়ো়ে দিদেন, স ই ম়ে সিদেদে  াদরদ়ে ো়ে। রদে 
দিদ়েদিে সে, োউদিদ র শত্রুরা তার সিদেদেদে  তযা েদরদি। োউদি ও স ো 
দিশ্বা  েদরদিে। 
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–এতদেন িাদে তুদম দে েদর তার  ন্ধান সপদে? 
  
–  দজ পাইদন, সপা়োদরা িেে, তার জদনয অদনে েদষ্ট আমার শত্রুদের অতীত 
ইদত া  খুেঁদজ িার েরদত  দ়েদি। এরজদনয আদম সতাে োদিদ়েদিেুম। োউদিদ র 
সিদেদেদে আ দে তারই এে শত্রু আেঁেদে সরদখদি। প্র ুর োো খর  েদর, এে 
রাদশ়োনদে সমাো অদের স ে দেদ়ে তাদে আদম উিার েরার িযিস্থা েদরদিেুম। 
তারপর সিদেোদে উিার েদর এদন সিেদজ়োদম আমার এে িনু্ধর িাদ়িদত রাখিার 
িযিস্থা েদর। তার এেো িদো আদম তুদে সরদখদিোম। জানতাম েখনও না েখনও 
োউদিদ র োদি আমাদে  া ােয দনদত  দি, তাই িদোো  ি ম়ে  দে রাখতুম। 
  
–সতামার তুেনা  ়ে না এরেুে, আদম দিদভাদরর মত িদে উঠোম। এেেু েদিত  দো 
সপা়োদরা। 
  
িেে, না না, আদম দে আর এমন েদরদি। এখন আমার োউদিদ র ওপর সোদনা 
দিদিষ সনই, আমার েুি  তুরদের  দে। োউদি  স দেন ঐ দিদস্ফারদণ প়িদে আদম 
 দতযই েুুঃখ সপতাম। 
  
-দেন্তু সপা়োদরা  তুরদের দে  দো িদো সতা? 
  
–দিদস্ফারদণ  িাই মারা সিদি। 
  
–আর দে- যাং-ইদ়েন? স  সতা ঐ গুপ্তঘােঁদের মদধয দিে না। তার দে  দো? 
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সপা়োদরা র দ যর  াদ   া ে। 
  
স  িেে, রক্ষা স ও পা়েদন। স  দিে  ীনদেদশ। এই এেেু আদি সরদিওদত শুনোম, 
স ইখাদন স  আত্ম তযা েদরদি।  তুরদের  োদন্তর িযথেতার খিদর সভদে পদ়ি 
আত্ম তযা েদরদি। 
  
এেেুক্ষণ  ুপ েদর রইে সপা়োদরা। িেে, দে সে েরদিা এখন তাই ভািদি। 
  
-স দে? সতামার আিার োদজর অভাি  ়ে নাদে? –না না, েীঘেশ্বা  িদে সপা়োদরা 
িেে, এরেুে সপা়োদরার েখনও োদজর অভাি  ়ে না। দেন্তু  তুরদের সে োই দিে 
আমার জীিদনর  ি াইদত ি়ি র  যদভে। এর পদর অনয আর  ি র  যই ি়ি দিদে 
োিদি। 
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