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সোভে ওঠাে ব্যাপাে 
 
 হোরেখমশী রজরর্ ভথরেজোে আজও ভেরে হরয যোওযোে জনয েমরটো রেিঁর়ি টপরক প্রোয 
লোফোরত লোফোরত ঘরে এরে ঢম করতই িোক্কো ভখরলো ব্োটলোে ভেডওরযরলে েরে। 
 
ঘরে তখন ভকব্ল ব্রেরিরলন গৃহকত্রী ভলরড কম ট। তোে র্মরখ রব্েরিে িোপ। ভেরে করে 
প্রোতঃেোশ েোেো তোিঁে ভর্োরটই পিন্দ নয। রব্রযে প্রথর্ েশ ব্িে েযোে অেওযোল্ড কম ট 
প্রোতঃেোশ আটটোে আি রর্রনট ভেরে হরল ভিিঁরিরয ব্োর়ি র্োথোয কেরতন। ভেই ভথরক 
এটো একরট রনযরর্ে র্রিয হরয ভগরি। ভেরে করে প্রোতঃেোশ কেো ভলরড কম রটে কোরি 
র্োেোত্মক অপেোরিে েোরর্ল। 
 
খমব্ অল্প ব্যরে ভলরড কম ট রিরলন  োেী েমন্দে।  োরেরক্ক গুরুগম্ভীে ভিহোেো। স্বোর্ী-স্ত্রীে 
েমরখই রেন ভকরটরি। অেওযোল্ড কম রটে যখন িীরে িীরে উন্নরত হরলো তখন েোেো 
ইংলযোরেে র্রিয রব্খযোত এই রির্রন নোরর্ে প্রোেোেরট েমব্িরেে জনয  ো়িো কেরলন। 
েযোে অেওযোল্ড ব্োর়িরট  ো়িো রনরযরিন–র্োকম ুইে অব্ ভকটোেহযোরর্ে কোি ভথরক। তোে 
পরেই তোে আশো-আকোঙ্ক্ষোয যব্রনকো পর়িরি। 
 
ভলরড কম ট ভযন একোকীরে ভ োরগন, প্রথরর্ তোে ের্য কোটরতো ভর্রযে েরে কথো ব্রল। 
এখন ভতো অরনক ভলোক। পোত্রীে র্ত ব্োটলোে, ব্োর়িে ভেখোরশোনোে জনয রব্শোল ভেরহে 
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এক র্রহলো, ফোইফের্োে খোটোে জনয ভব্শ করযকজন িোকে। রতরন ভযন ব্োরনে জরল 
দ্বীরপ আটকো প়িো একজন। 
 
ভিযোে ভির়ি ব্োইরে ভব্রেরয এরলন ভলরড কম ট। রজরর্ ভথরেজোে হোিঁফ ভির়ি খোওযোয র্ন 
রেরলো। 
 
খোওযো ভশষ করে রজরর্ এরে েোিঁ়িোরলো ব্োেোন্দোয েোিঁর়িরয থোকো ভলরড কম রটে পোরশ। 
 
–ব্োরকেো ভকোথোয ভগল? ভনৌকো ি়িরত? রজরর্ জোনরত িোইরলো 
 
–েম্ভব্তঃ তোই। রদ্বতীয প্ররেে অরপক্ষোয নো ভথরক রতরন ঘরেে রেরক এরগরয ভগরলন। 
 
েোর্রন ভেডওরযলরক ভেরখ জোনরত িোইরলন, রর্ঃ ওরযড প্রোতঃেোশ কেরত রনরি 
ভনরর্রিন রকনো? আরেৌ নোর্রব্ন রকনো ভে ব্যোপোরে েংশয প্রকোশ কেরলন। 
 
রনশ্চযই র্োেোর্। উরন নোর্রব্ন। ভেডওরযল জব্োব্ রেরলো। গতকোল উরন েোর়ি 
এগোরেোটোয ভনরর্রিরলন। 
 
এই র্মহূরতু িশর্োপেো এক যমব্ক ঘরে এরে ঢম করলো। 
 
ভলরড কম ট দ্রুত পোরয ভ তরে িরল ভগরলন। 
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অনয েেজো রেরয ভব্রেোরত রগরয েযোে অেওযোরলু্ডে প্রোইর ট ভেরেটোরে রেউপোট ু
ভব্টর্যোরনে েরে রজরর্ে ভেখো হরয ভগরলো। ও একটম  র্োথো ঝোিঁরকরয লোইরেরেে রেরক 
িরল ভগল। ভব্টর্যোরনে ডোকনোর্ পরেো। 
 
রজরর্ অলে পোরয ভলরকে রেরক এরগোরতই রতনজরনে েরে ভেখো হরয ভগরলো। ভহরলন, 
যোে স্ব োব্-কথোয কথোয ভহরে ভফলো, রদ্বতীয জন হরলো নযোরি, ব্োরক ভর্রযরটরক শকে 
নোরর্ ডোকো হয। 
 
-হযোরলো রজরর্। নযোরি ব্রল উঠরলো। রকন্তু ভে ভকোথোয? 
 
–এখনও রব্িোনো ভির়ি ওরঠরন ভজরে ওরযড? রকিম একটো নো কেরলই নয। রব্ল 
এ োেেরল ব্রল উঠরলো। 
 
–এেপে ভকোনরেন ভেখরব্ ওে েকোরলে খোওযো ব্ন্ধ হরয ভগরি। ভফো়িন কোটরলো েরন 
ভডর োরেো। 
 
–িরলো ওরক রব্িোনো ভথরক িযোংরেোলো করে ভটরন তম রল। রব্ল প্রস্তোব্ রেরলো। 
 
তোে ভিরয ওে গোরয কব্োলরত ঠোেো জল ভঢরল রেরল ভকর্ন হয? রজরর্ র্ত প্রকোশ 
কেরলো। 
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রকন্তু রঠক রক কেো উরিত ভেটো ওেো ভ রব্ রঠক কেরত পোেরলো নো। েব্োই রর্রল এরলো 
পরেোে কোরি। ভে এই রেরকই এরগরয আেরিরলো। 
 
ের্েযোটো গম্ভীে র্মরখ শুরন পরেো ব্লরলো–ঘমর্  োঙোরত যোে জম র়ি ভনই ভেই অযোলোর্ু 
ভেওযো ঘর়ি িোই। পরেো অরপক্ষো নো করে িরল ভগল। 
 
পরেোে কথোটো েকরলে র্রন িেরলো। তোে র্োরন একডজন ঘর়ি লোগরব্ ভজরেে ঘমর্ 
 োঙোরত। রব্ল আে েরন ঘর়িে ভখোিঁরজ ভব্রেরয প়িরতই রজরর্ খোওযোে ঘরে উিঁরক ভর্রে 
ভেখরলো, ভজরে ভগোগ্রোরে র্োর্ুোরলড আে ভটোস্ট খোরে। রকন্তু ও যোরত ওরেে েরল এরে 
নো ভ র়ি তোে পরেকল্পনো শুরু হরলো আব্োে। 
 
আরলোিনো অনমযোযী ওেো ভলরড কম টরক েব্ জোনোরলো 
 
-ভজরেরক রনরয ভতোর্েো র্জো কেরত িোও? ভব্শ, রকন্তু ভেরখো, ভকোরনো রজরনেপরত্রে 
ভকোরনো ক্ষরত ভযন নো হয, েোর্রনে েপ্তোরহ লডু ভকটোেহযোর্রক ব্োর়িটো ভির়ি রেরত হরব্। 
ভলরড কম ট ব্লরলন। 
 
-নো নো, আপরন রিন্তো কেরব্ন নো। রব্ল ব্রল উঠরলো। লডু ভকটোেহযোরর্ে ভর্রয ব্োেল 
ভেন্ট আর্োে খমব্ ব্ন্ধম । 
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ভজরে ওরযড প্রোতঃেোশ ভেরে ভব্রেরয এরলো। 
 
 েমপ্র োত ভলরড কম ট। ভজরে ব্লরলো, ব্োরকেো ভকোথোয? 
 
–র্োরকুট ভব্রেং-এ ভগরি। রনসৃ্পহ গলোয উত্তে রেরলন ভলরড কম ট। 
 
এই ের্য ভেখোরন? 
 
–র্জো কেরত। 
 
 –এত েকোরল র্জো, আশ্চযু। 
 
–এখন আে েকোল ভনই, আে… 
 
–আজ আর্োে একটম  ভেরে হরয ভগরি। একটম  ভহরে ভজরে ব্লরলো, তোই ব্রল আরর্ কম র়ি 
নই। েকোল এগোরেোটোরত আর্োরক পেেোষ্ট্র েপ্তরে হোরজে হরত হয। 
 
এরেরক ভেোকোনেোে ভব্শ করযকটো অযোলোর্ু ভেওযো ঘর়িে প্ররযোজন ভজরন  যোব্োিযোকো 
ভখরয ভগরলন। 
 
ভেোকোরনে র্োরলক রর্ঃ র্োগুোটেরযড ওরেে ভব্োঝোরলন একটম  েোর্ী রজরনষই  োরলো। 
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–নো, আর্োরেে েোর্ী রজরনরষে প্ররযোজন ভনই। কোরজ লোগরলই হরলো। নযোরি ব্লরলো। 
 
–ভকব্ল একরেরনে জনয েেকোে। ভহরলন ব্রল উঠরলো। 
 
 রজরর্ েব্কটো ঘর়ি অযোলোর্ু রেরয একেরে ব্োজোরত শুরু কেরলো। ভেই আওযোজ কোন 
পোতো েোয হরয উঠরলো। 
 
ঘর়িগুরলো পরকরট রনরয েব্োই রফরে এরলো। 
 
. 
 
অযোলোর্ু ঘর়ি রনরয 
 
ইরতর্রিয েমপমরেে খোওযোে পোট িম রকরি। 
 
রেজ ভখলরত ব্রেরিন েযোে অেওযোল্ড, তোে পোটুনোে হরলন রেউপোট ু ভব্টর্যোন। 
অনযরেরক ভলরড কম ট ও ভজরে ওরযড। র্োরঝ র্োরঝ তোরেে র্মখ ভথরক ভব্রেরয আেরিল, 
েমরটো ভনো েোর্ে, ডোব্ল, রতনরট ইস্কোব্ন..ইতযোরে। 
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অনযরেরক ভজরেে ঘরে ঘর়িগুরল লমরকরয েোখোে ভতো়িরজো়ি িলরি। ভেই েরে িলরি 
িোপো হোরেে র্স্কেো। 
 
এব্োে শুরু হরলো ঘর়িগুরল রক োরব্ েোখো হরব্ এব্ং কটোে ের্য অযোলোর্ু ভেওযো হরব্ 
তোে জল্পনো-কল্পনো। অরনক তকুরব্তরকুে পে রেদ্ধোন্ত ভনওযো হরলো, েোর়ি িটো ভথরক 
পে পে অযোলোর্ু ব্োজরত শুরু কেরব্। 
 
কোরেো এরেরক এরগরয আেোে আওযোজ ভপরয েকরল েিরকত হরলো। 
 
– য পোওযোে রকিম ভনই। রজরর্ ব্লরলো, পরেো আেরি। 
 
এব্োে েকরল পরেোরক ভিরপ িেরলো; উপোয ব্রল ভেওযোে জনয। 
 
একটম ক্ষণ িম প করে ভথরক পরে ব্লরলো, অতগুরলো ঘর়িে একেরে রটকরটক শব্দ শুরন 
ভজরে আরগই িরে ভফলরব্। 
 
ভশরষ রিে হরলো, ভজরে ঘমরর্রয প়িরল িম রপ িম রপ ওে ঘরে ঢম রক ঘর়িগুরল ভর্রঝরত ব্রেরয 
রেরলই িলরব্। 
 
অনযরেরক রেজ ভখলো ভব্শ পমরেোেরর্ িলরিল। রদ্বতীয েোউরেে ভখলোয ব্রেরিন েযোে 
অেওযোল্ড ও ভলরড কম ট। অনযরেরক ভজরে ওরযড আে ভব্টর্যোন। 
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-ভতোর্োরক কতব্োে ব্রলরি, রলড ভেওযোে ের্য অত ের্য ভনরব্ নো। 
 
েযোে অেওযোল্ড তখন ডোরর্। তোে কথো ব্লো উরিত নয ভজরনও ভলরড কম ট র্মরখ রকিম নো 
ব্রল একটম  হোেরলন। 
 
–আব্োে আরর্ই রজতলোর্। 
 
 হোরতে তোে নোরর্রয ভেরখ ভলরড কম ট ব্োরজে টোকো গুরিরয রনরত ব্যস্ত হরলন। 
 
েোত েোর়ি ব্োরেোটোয শু েোরত্র জোরনরয ভয যোে ঘরেে রেরক এরগোরলন। ভজরে ওরযরডে 
পোরশ েরন ভডর োরনোে ঘে। ততক্ষরণ ষ়িযন্ত্রকোেীেো ননশ-ভপোশোক পরে জর্ো হরযরি। 
র্োরঝ র্োরঝ ভশোনো যোরে রফেরফেোরন আে িোপো হোরে। 
 
-ওে ঘরে কম র়ি রর্রনট আরগ আরলো রনর রি। ভজরেে ঘরে নজে েোখোে েোরযে রিল 
েরনে ওপে–এখন ভকোরনো েো়িোশব্দ পোওযো যোরে নো। 
 
পরেোে ওপে েোরযে প়িরলো ঘরে ঢম রক ঘর়িগুরলো ভেরখ আেোে। কোেণ পরে ভব়্িোরলে 
র্ত রনঃশরব্দ িলরত পোরে। তোিো়িো িেো পর়ি ভগরল েোর্রল ভনওযোে কোযেোও ভে 
জোরন। 
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অব্রশরষ একরট একরট করে আটখোনো ঘর়ি পরেো ভজরেে ঘরে যথোিোরন ব্রেরয ভেরখ 
িরল এরলো। ভজরে তখন রনঃেোর়ি ঘমরর্োরে। 
 
. 
 
ভয র্জো ব্যথু হরলো 
 
ভব্লো ব্োরেোটোে ের্য ভজরে ওরযরডে ভেখো পোওযো ভগল নো। 
 
ব্যোপোেটো র্জোে হরলো নো ভর্োরটও। রঠক ভ োে েোর়ি িটোয এক এক করে আটটো ঘর়িে 
আলোর্ু ভব্রজ উঠরলো। েোরন এরগরয রশগরগে েেজোয কোন পোতরলো। 
 
ভকোরনো েো়িোশব্দ ভনই ঘরে। আটটো অযোলোর্ু ঘর়িে েরে পোল্লো ভেব্োে ক্ষর্তো ভজরেে 
আরি। এ রব্ষরয ভকোরনো েরন্দহ ভনই। 
 
আব্োে রর্রটং ব্েরলো। 
 
র্রন হয কোরনে ভকোরনো ভেোগ আরি। ওে ডোিোে ভেখোরনো উরিত। 
 
—আর্োে র্রন হয, ওে ঘমর্ রঠকই ভ রঙরি, শকে ব্রল উঠরলো। রকন্তু ও আর্োরেে ভেটো 
ব্মঝরত রেরয িোয নো। 
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-আেো, পরেো ঘর়িগুরলো ভকোথোয ভেরখরিরল? েরন জোনরত িোইরলো। 
 
–ওে কোরনে কোরি একটো ভিোট ভটরব্রলে ওপে। 
 
-আরর্ হরলও তোই কেতোর্। রকন্তু অনয ভকউ হরল রক কেরতো? েরন েংশয প্রকোশ 
কেরলো। এব্োে ভব্োঝো যোরে, েরতযই ওে কোরন ভকোরনো অেমখ আরি। 
 
এ ের্রয ঘরে ঢম করলো ভেডওরযল। রজরর্ আে েরনে রেরক তোকোরতই ওেো উরঠ এরলো 
ব্োইরে। 
 
–রক ব্যোপোে, ভেডওরযল? েরন প্রে কেরলো। 
 
–রর্ঃ ওরযড এখনও রনরি নোরর্নরন ভেরখ উইরলযোর্রক উপরে পোরঠরযরিলোর্। পের্মহূরতু 
উইরলযোর্  ীষণ উরত্তরজত হরয িমরট এরলো। ভেডওরযল কপোরলে ঘোর্ র্মিরলো। র্রন হয 
রর্ঃ ওরযড ঘমরর্ে র্রিয র্োেো ভগরিন? 
 
–রক যো তো ব্লরিো? েরন ির্রক উঠরলো। উইরলযোর্ একটো গণ্ডরূ্খু। েোিঁ়িোও আরর্ রগরয 
ভেরখ আেরি। 
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ভেডওরযল তোে যোওযোে পথ আটরক রেরলো। ব্লরলো, ঘরেে েেজো এখন ব্ন্ধ, ডোঃ 
কোটুেোইটরক খব্ে রেরযরি। এখন েযোে অেওযোল্ডরক জোনোরত হরব্। তোে আরগ 
ভব্টর্যোনরক প্ররযোজন। 
 
ভেডওরযল িরল ভযরতই েরন রব়্িরব়্ি করে উঠরলো–ভজরে… 
 
 রজরর্ে িোেনো রিল নো, েরনে েরে ভজরেে ব্ন্ধম ে কত গ ীে রিল। 
 
ঘর়িে ব্যোপোেটো রব্শ্রী লোগরি। রজরর্ উত্তে রেল। একটো র্জো কেরত রগরয ভেটো এর্ন 
র্র্ুোরন্তক ব্যোপোরে েোিঁ়িোরব্ ভেটো ভক জোনরতো। 
 
েরন তখনও রনরজরক েোর্রল উঠরত পোরেরন। 
 
–রক করে ভজরে র্োেো ভগল ভেটো জোনরত িোই। 
 
–হযরতো হোরটুে ব্যোপোে। রজরর্ ভঠোিঁরট রজ  ব্মরলরয ব্লরলো। 
 
 এর্ন ের্য ভেডওরযল ঘরে এরে ঢম করলো। 
 
-েযোে, আপনোরেে েমজরনে েরে ডোিোেব্োব্ম কথো ব্লরত িোন। 
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ওেো েমজরন ভব্রেরয ভগল। 
 
পরেো ডোিোরেে েরে ওরেে পরেিয করেরয রেরলো। ডোঃ কোটুেোইট, ভেোগো ভিহোেোে 
অল্পব্যেী র্োনমষ। ভিোরখ ব্ম রদ্ধে িোপ। 
 
েরনরক লক্ষয করে ডোিোে ব্লরলো–আপরন ভতো রর্ঃ ওরযরডে ঘরনষ্ঠ ব্ন্ধম ? 
 
-হযোিঁ, ওে েব্রিরয রপ্রয ব্ন্ধম । 
 
–আেো, আপরন রক জোরনন আপনোে ব্ন্ধম  ঘমরর্ে জনয ব্র়ি ব্যব্হোে কেরতন? 
 
েরন ভযন আকোশ ভথরক প়িরলো।ঘমরর্ে ওষমি। ও ভতো নোক ভডরক ভ োিঁে ভ োিঁে করে 
ঘমরর্োত। 
 
–অতযন্ত েমঃখপূণু ব্যোপোে। ওে পোরশ ওষমরিে ভব্োতল ও গ্লোে পোওযো ভগরি। অতযোরিক 
ভব্রশ র্োত্রোয ভলোেোল পোন কেোে ফরল ওে রৃ্তম য ঘরটরি। 
 
–এই রৃ্তম যে ভপিরন কোরেো ভকোরনো ষ়িযন্ত্র আরি ব্রল র্রন হয নো? 
 
 কথোটো রজরর্ ব্লরত ভিরযরিল। তোে আরগ েরন েরন্দহ প্রকোশ কেরলো। 
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ডোিোরেে েৃরি তীক্ষ্ণ হরলো।-ভকন, েরন্দরহে রকিম আরি নোরক? নোরক র্রন করেন ভয 
এরট একরট আত্মহতযো? 
 
-নো, ওেব্ রকিম নয। 
 
ডোিোে রঠক খমশী হরত পোেরলন নো েরনে জব্োব্ শুরন–ওে রনকট আত্মীয থোকরল তোরক 
খব্ে রেন। 
 
-হযোিঁ, ওে এক েৎ ভব্োন আরি। এখোন ভথরক কম র়ি র্োইল েূরে। শহরে নো এরল ভজরে 
ওখোরনই থোকরতো। 
 
-ভব্শ, তোরক জোনোন। 
 
েরনে ব্যব্হোরে রজরর্ একটম  অব্োক হরলো। ও যরে রকিম েরন্দহ করে থোরক ভেটো প্রকোশ 
কেরি নো ভকন? 
 
েমজরন গোর়ি করে ভব্রেরয প়িরলো। পরথ ভযরত ভযরত েরন ব্লরলো–রজরর্, এখন ভথরক 
তম রর্ আর্োে রপ্রয ব্ন্ধম । তোই ভতোর্রক রকিম কথো ব্লরত িোই। ভেটো ভতোর্োে ভজরন েোখো 
প্ররযোজন। 
 
রজরর্ একটম  রব্রিত হরয ব্লরলো–ভজরে ওরযড েম্পরকু? 
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–হযোিঁ, আরর্ শপথ করেরিলোর্ কোউরক ব্লরব্ো নো ব্রল। রকন্তু তব্ম ব্লরত হরব্ কোেণ তম রর্ 
আর্োে ভিরয ভব্রশ ব্ম রদ্ধ েোরখো। 
 
ভব্শ ব্ল। 
 
হঠোৎ েরন ভিিঁরিরয উঠরলো-নো, আরর্ পোেরব্ো নো। 
 
রজরর্ ওরক ব্লোে জনয অনমরেোি কেরলো নো। রডন রপ্রযরে ভপৌঁিরনো পযুন্ত ওেো িম প করে 
েইরলো। খব্ে ভপরলো ভজরেে ভব্োন রজর্ ভলোরেন ব্োগোরন আরিন। 
 
ওেো পোরয পোরয ভেই রেরক এরগোরলো। 
 
েমরটো কোরলো স্পযোরনরযরলে েরে ফেুো ভিোটখোরটো ভিহোেোে একটম  পমরেোরনো টম ইরডে স্কোট ু
পেো। একরট ভর্রয তোরেে রেরক এরগরয এরলো। 
 
রজরর্ দ্রুত কথো ব্রল উঠরলো–এ হরলো েরন ভডর রেো। ভজরে রনশ্চযই ওে কথো ব্রলরি? 
 
-হযোিঁ, রর্ে ভলোরেন জব্োব্ রেল। আপনোরেে েরে ভজরে এরলো নো ভকন? 
 
রর্ে ওরযড, একটো েমঃেংব্োে আরি। 
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ভলোরেন েতকু হরয উঠরলো। অরিে  োরব্ রজজ্ঞোেো কেরলো, ওে রক হরযরি? ব্লমন, িম প 
করে থোকরব্ন নো। ও েরনে রেরক তোকোরলো, আপরন ব্লমন। 
 
-ভজরে র্োেো ভগরি। 
 
 কথোটো শুরন লোরফরয উঠরলো ভলোরেন, তোে ভিোরখ েপ্রে ব্যথো। 
 
েরনে র্মরখ ের্স্ত ঘটনো শুরন ভলোরেন ব্লরলো, ভজরে ঘমরর্ে ওষমি ভখরযরি? অরব্শ্বোে 
ঝরে প়িরলো ওে কথোয। 
 
রর্ে ভলোরেন, ওরেে েরে আেরত িোইরলো নো। ওেো আব্োে রির্রনরত রফরে এরলো। 
 
ভলরড কম ট ব্োেব্োে ভিোখ র্মিরিরলন। 
 
 ভজরেে ঘে ভথরক েরনরক ভব্রেোরত ভেরখ রজরর্ অব্োক হরলো। 
 
–একব্োে ওরক ভেরখ এলোর্। েরন ব্লরলো, ভশষ েম্মোন জোনোরনো উরিত। 
 
র্ন নো িোইরল েরনে েরে রজরর্ ঢম করলো ভজরেে ঘরে। 
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ভশ্বত ফম রল ভঢরক আরি ভজরেে রনশ্চল ভেহ। রজরর্ে ভ তেটো একটম  ভকিঁরপ উঠরলো। এই 
ভেই ভজরে ওরযড। 
 
ঘর়িগুরলো পেপে েোজোরনো েরযরি। রকন্তু আটটোে পরেব্রতু েোতটো। আশ্চরযুে ব্যোপোে, 
একটো ঘর়ি ভকোথোয ভগল? 
 
. 
 
একখোনো রিরঠ 
 
–যোেো রনরজে ক্ষর্তোয ব়্ি হয তোেো প্রিম ে টোকো কেরত পোরে। লডু ভকটোেহযোর্ শোন্ত 
 োরব্ ব্লরলন। 
 
ব্োব্োে কথো শুরন ভর্রয ভলরড এইরলন ভেন্ট, ব্ন্ধম রেে কোরি ভয ব্োেল নোরর্ পরেরিত, 
ভহরে উঠরলো। 
 
–ভতোর্োে পরক্ষ ভেটো েম্ভব্ নয। তরব্ ব্মর়িো কম টরক জোযগোটো  ো়িো রেরয  রলোই লো  
করেরি। 
 
-হযোিঁ, তরব্ ভলোকটো  ীষণ রব্েরিকে। আর্োে ওেকর্ ভলোক পিন্দ হয নো। 
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–এেকর্ ভলোক নো হরল ভতোর্োে ঐ  োঙোরিোেো ব্োর়িটোে জনয এত টোকো ভপরত? 
 
–আঃ, জ্বোলোতন করেে নো। আরগে ঘটনো র্রন পর়ি যোয লডু ভকটোেহযোরর্ে। একজন 
অরিনো ভলোক তোই ব্রল আর্োে ব্োর়িটো রৃ্তম যে জনয ভব্রি ভনরব্? এই রনরয েমব্োে হরলো। 
িোেব্িে আরগে ঐ ঘটনোে জনয অব্শয জজু ভলোর্যোক্স েোযী। 
 
তরব্ এব্োরে ভেোষ প়িরলো রস্টর্ ভেোলোে কম রটে ওপে। অব্শয এটো আরগে র্ত খমন নয। 
 
–ঐ ভতো ভর্োটো ইনেরপক্টে ভযর্ন  োব্ কেরিরলন ভয র্রন হরেল, এখোরন যত র্োনমষ 
র্রে েব্গুরলোই খমন। আরর্ ভেডওরযরলে কোি ভথরক েব্ শুরনরি। 
 
ভজরে ওরযডরক আরর্ একব্োেই ভেরখরি।  োরে হোরেখমশী ভিরল। ব্োেল ব্লরলো, ওরক 
ভকউ খমন কেরব্  োব্রতই পোরে নো। 
 
-রকন্তু ঐ গোিো ইনেরপক্টরেে গরব্ট র্োথোয ভেটো ভতো ঢম করি নো। 
 
ব্োেল উরঠ প়িল–যোই, র্যোকরডোনোরল্ডে েরে ভেখো কেরত হরব্। 
 
ব্োগোরন র্যোকরডোনোরল্ডে র্মরখোর্মরখ হরলো ব্োেল–র্যোকরডোনোল্ড, আর্োে এক ভথোকো আঙম ে 
িোই, আিপোকো হরলও িলরব্। 
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ভে আব্োে ঘরে এরে ঢম করলো। 
 
-আেো ব্োব্ো, ভলরড কম টরক ভকর্ন লোরগ ভতোর্োে? 
 
–অরনকটো রর্রেে রেডন-এে র্রতো। ঐ ঘর়িে ব্যোপোেটো রনরয  ীষণ রিরন্তত। ব্োেল 
ঘর়িে ব্যোপোেটো জোনত নো। তোই তোরক ব্মরঝরয েব্ ব্লরলো। 
 
-ব্োেল একটো কথো ব্লরত  ম রল রগরযরি, লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন। ভিরলটো ভতোে ঘরে 
র্োেো যোয। 
 
ব্োেল র্মখ কম িঁিরক রনরলো-ভকন ভয ভলোরক আর্োে ঘরে র্রে। 
 
রনরজে ঘরে েরন্ধযরব্লো আগুরনে েোর্রন ব্রে ব্োেরলে ব্োেব্োে ভজরে ওরযরডে কথো 
র্রন প়িরলো। 
 
তোরকে রেরক ভিোখ ভযরতই ঘর়িে কথো র্রন প়িরলো। ওে পরেিোরেকোে র্মরখ শুরনরি, 
েোতরট ঘর়ি রিল, একরট ঘর়ি ব্োগোরনে ভঝোরপ পোওযো ভগরি। ব্োগোরনে র্রিয ঘর়ি 
আেরব্ রক করে? তরব্ রক ভজরে প্রথর্রটে অযোলোর্ ু শুরন রব্েি হরয িম িঁর়ি রেরযরিল 
ব্োগোরনে রেরক। ব্যোপোেটো খমব্  োরব্রয তম লরলো ব্োেলরক। নো, এ ব্যোপোরে রব্ল 
এ োেেরলে েরে কথো ব্লরত হরব্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

20 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

ভে ভলখোে ভটরব্রলে েোর্রন রগরয ব্েরলো। রক র্রন করে ভডরস্কে তলোে রেকটো 
টোনরলো। রকন্তু আটরক ভগল। একটো িমরে রেরয িোপ রেরতই একটম  ফোিঁক হরলো। একটো 
কোগরজে অংশ ভেখরত ভপরয ভটরন ভব্ে কেরলো। একটো রিরঠ। 
 
২১ ভশ ভেরেম্বে, রিরঠে তোরেখটো ভেরখ ব্োেরলে ভিোখ ঐখোরনই আটরক েইরলো, তোে 
র্োরন ভজরে ভযরেন র্োেো যোয তোে আরগে রেন রিরঠটো ভে রলরখরি। রিরঠটো েমূ্পণু ভলখো 
হযরন। 
 
ভে রিরঠটো প়িরত লোগরলো। 
 
আর্োে রপ্রয ভলোরেন, 
আগোর্ী ব্মিব্োে আরর্ ভতোর্োে কোরি যোরে। ভব্শ আরি। খমব্ র্জো হরব্। আে ভেই 
ভের ন ডোযোরলে ভয কথো ব্লরিলোর্ ভেটো  ম রল ভযও। ব্যোপোেটো ঠোট্টো র্রন করে 
ভতোর্োরক ব্রলরিলোর্। রকন্তু ভে িোেণো আর্োে নি হরযরি। তম রর্ রকিম র্রন করেো নো। 
ভতোর্োে র্ত ভিোটরেে এই িেরনে ব্যোপোরে েোব্িোন থোকো উরিত নয। 
 
 ীষণ ঘমর্ ভপরযরি। ইরে থোকরলও আে রলখরত পোেরি নো। 
 
ঐ লোিুোরেে ব্যোপোরে আর্োে িোেণো… 
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ভের ন ডোযোলে। জোযগোটো ভকোথোয? র্রন কেোে ভিিো কেরলো রকন্তু ব্োেল পোেরলো নো। 
তোে র্োরন রিরঠে করযকটো কথো খিখি করে রব্িরত লোগরলোরব্শ আরি,  ীষণ ঘমর্ 
ভপরযরি কথোগুরলো খোপ খোওযোরত পোেরি নো ব্োেল। রিরঠে কথো যরে েরতয হয, তোহরল 
ভে ঘমরর্ে ওষমি খোরব্ ভকন? 
 
রনঃস্তব্ধ ঘরে ব্োেল ব্রে  োব্রি। ভকব্ল ভশোনো যোরে ঘর়িে রটকরটক শব্দ। ঘরেে 
িোেপোরশ তোরকরয ব্োেল একটম  ভকিঁরপ উঠরলো। 
 
. 
 
পরথে ভেই ভলোকরট 
 
ব্োেল তো়িোহুর়িো করে গযোরেজ ভথরক গোর়ি ভব্ে কেরলো। তো়িোহুর়িো কেো তোে স্ব োব্। 
এরত ভয রব্পরে পর়িরন কখরনোও তো নয। অব্শয ভে  োরলো গোর়ি িোলোয। 
 
অরক্টোব্ে র্োে। ভেোদ্দমে ঝলর্ল কেরি। ব্োেল তোই ভযন িঞ্চলতোয র্মখে। 
 
ভজরে ওরযরডে অিুের্োপ্ত রিরঠে েরে েমলোইন রলরখ েকোরলই ভলোরেরনে কোরি ভে 
পোরঠরয রেরযরি। এব্োে ভে রব্ল এ োেরেরলে েরে ভেখো করে ভেরেরনে পোরটেু েব্ 
কথো জোনরব্। 
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র্োইরলে পে র্োইল পোে হরলো ব্োেরলে রহেপোরনো। ব্োেল রনরজে রিন্তোে র্রিয ডম রব্ 
রিল। 
 
হঠোৎ একটো ভলোক ভঝোিঁরপে র্রিয ভথরক ভব্রেরয এরে টলরত টলরত েোস্তোয প়িরলো। 
ভলোকটোরক ব্োিঁিোরনোে জনয ব্োেল প্রোণপরণ ভেক কষরলো। একটো নযোনজম রলে র্রিয রগরয 
প়িরত প়িরত েমঘটুনোে হোত ভথরক ভেহোই ভপরলো ব্োেল। ভলোকটোরক ব্োিঁিোরত ভপরেরি 
ভ রব্ রনরশ্চন্ত হরলো। 
 
রকন্তু ভপিরন তোকোরতই তোে িক্ষম  রব্স্ফোরেত হরলো। ভলোকরট িোপো পর়িরন রঠকই, রকন্তু 
িোক্কো ভখরযরি র্রন হয। নতম ব্ো উপম়ি আে রিে হরয আরি ভকন? 
 
ভে প্রোয িমরট এরলো ভলোকরটে কোরি। তোে ব্মরক তখন হোতম র়ি ভপটোরনোে আওযোজ হরে। 
 
 ভলোকটোরক রিৎ কেরলো। েমন্দে ভিহোেোে এক যমব্ক। তোে শেীরে আঘোরতে ভকোরনো রিহ্ন 
ভনই। ব্োেল রনরশ্চত ভয ভলোকটো র্োেো ভগরি ব্ো র্েরত িরলরি। এর্ন ের্য ভলোকরটে 
েম রট ভঠোিঁট নর়ি উঠরলো। অস্ফম ট স্বরে রকিম ব্লোে ভিিো কেরলো। ব্োেল ঝম িঁরক প়িরলো 
একটম । 
 
-ভের ন ডোযোলে…ওরক ব্লরলন… 
 
 ব্োেল আরেো একটম  কোন নোরর্রয আনরলোব্লমন, রক ব্লরব্ো? 
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–রজরর্ ভথরেজোেরক…ব্লরব্ন 
 
ভলোকরটে র্োথো একপোরশ ভহরল পর়ি রিে হরয ভগল। 
 
এেকর্  যঙ্কে একটো পরেরিরতে র্রিয প়িরত হরব্ ভেটো জোনো রিল নো ব্োেরলে। 
একটো র্োনমষরক ভে িোপো রেরয ভর্রে ভফলরলো। রকিমক্ষরণে র্রিই রনরজরক েংযত 
কেল। ভলোকটো জ্ঞোনও হোেোরত পোরে। ভে ভলোকটোরক টোনরত টোনরত গোর়িরত তম লরলো। 
 
েমর্োইল পোে হরয একটো ভিোট শহরে একজন ডোিোরেে ভেখো ভপল। 
 
ডোঃ কযোেল তোে ভিহোেো ভেরখ একটম  রব্িরলত হরলন। 
 
–র্রন হয আরর্ একজন ভলোকরক গোর়ি িোপো রেরয ভর্রে ভফরলরি। ব্োেল ব্রল উঠরলো। 
 
 ডোিোে তোরক ওখোরন ব্েরত ব্রল রনরেুি ঘরে ঢম করলন। পোিঁি রর্রনট পরে রফরে এরলন। 
 
-এব্োে ব্লমন ভতো, রঠক রক ঘরটরি? 
 
ডোিোরেে প্ররে ব্োেল েব্ ঘটনো গুরিরয ব্লরলো। 
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-নো, গোর়িটো ওে ভেরহে ওপে রেরয যোযরন। ভলোকটো রক টলরিল? 
 
–হযোিঁ, আরর্ র্রন করেরিলোর্, ভলোকটো র্োতোল। 
 
-ভলোকটোরক গুরল কেো হরযরি। তোরতই ওে রৃ্তম য হয। 
 
. 
 
 আব্োে ভের ন ডোযোলে 
 
এতক্ষরণ ব্োেল একটম  িোতি হরলো। 
 
-রকন্তু ওরক রক করে ভকউ গুরল কেরলো? ব্োেল জোনরত িোইরলো। 
 
-ভেটো ব্লরত পোেরব্ো নো। ডোিোে জব্োব্ রেরলন। েোইরফরলে ব্মরলট রব্িঁরিরি ওে 
শেীরে। র তরে েিপোত হরযরি। আেো, ওে ভপিন ভপিন ভকউ রক িমরট এরেরিল? 
 
–নো, কোিোকোরি কোউরক ভেরখরন। 
 
–র্োেো যোওযোে আরগ রকিম ব্রলরি? 
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-খমব্ অস্পি  োরব্ করযকটো কথো ব্রলরিল। ও একজনরক রকিম ব্লরত ব্রলরিল। 
ভের ন ডোযোলে কথোটো ভে ব্রলরিল। 
 
-হুর্। ডোিোে একটম  রিরন্তত হরলন, এই িেরনে র্োনমরষে ওটো জোযগো নয। র্রন হয খমনী 
ভেখোন ভথরক এরেরিল। পমরলেরক জোনোরনো েেকোে। আপরন ব্েং আর্োে েরে থোনোয 
িলমন। 
 
পমরলশ ইনেরপক্টে ব্োেরলে পরেিয ভপরয রশেেোিঁ়িো টোন করে ব্েরলো। তোরক রব্স্তোরেত 
জোনোরনো হরলো। 
 
–রৃ্রতে নোর্ জোরনন? ইনেরপক্টে জোনরত িোইল। 
 
–ওে নোরর্ে কোডু েরে রিল। েরন ভডর লেো। রঠকোনো আলব্োর্। 
 
নোর্রট শুরন ব্োেরলে  ম রু কম িঁিরক ভগল। নোর্টো রনশ্চযই আরগ ভকোথোয শুরনরি। 
 
. 
 
 রির্রনে কোিোকোরি আেরতই ব্োেরলে পরেস্কোে র্রন প়িরলো েরন ভডর রেো রিল রব্ল 
আে ভজরে ওরযরডে ব্ন্ধম । পেেোষ্ট্র েপ্তরে কোজ কেরতো। এই রৃ্তম যে ভপিরন একটো 
েহরেযে গন্ধ ভপল ভে। 
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ভের ন ডোযোলে–শব্দ েম রট তোরক ব্োে ব্োে  োরব্রয তম লরলো। ভজরেে রিরঠরত এব্ং েরনে 
র্মরখ এই শব্দটো ভে ভপরযরি। 
 
ব্োর়িরত ঢম রক ভে ভেোজো ব্োব্োে কোরি এরগরয এরলো। এই র্মহূরতু তোরক  ীষণ প্ররযোজন। 
লডু ভকটোেহযোর্ তখন ব্ইরযে নতম ন একখোনো কযোটলগ ভেখরত ব্যস্ত রিরলন। 
 
পরথ যো যো ঘরটরি ের্স্ত ভে তোে ব্োব্োরক ভশোনোরলো। 
 
-ব্মঝলোর্। লডু ভকটোেহযোর্ একটো িোপো রনঃশ্বোে ভফলরলন। যোেো ঝোরর্লোয জ়িোরত িোয 
তোরেে কপোরল রঠক জমরট যোয। 
 
-ব্োব্ো, ভের ন ডোযোলে ভকোথোয জোরনো? 
 
 –েম্ভব্তঃ ইস্ট এরেে কোরি। শুরনরি ওখোরন ব্োে যোয। আরর্ ভকোনরেন যোইরন। 
 
–তম রর্ রজরর্ ভথরেজোে নোরর্ কোউরক জোরনো? 
 
 লডু ভকটোেহযোর্ কযোটোলরগে রেরক ভিোখ ভেরখ ব্লরলন, ভকোন ভথরেজোে? কত ভতো 
ভথরেজোে আরি। ভতোে ঠোকম ের্োে ব্োব্ো এক ভথরেজোেরক রব্রয করেরিরলন। 
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-ওঃ, ভতোর্োরক রনরয পোেো যোয নো। রব্লরক রজরজ্ঞে কেরত হরব্। 
 
–ভেই  োরলো। লডু ভকটোেহযোর্ এব্োে কযোটোলরগে রেরক েমূ্পণু র্রনোরনরব্শ কেরলন। 
 
ব্োেলরক িরল ভযরত ভেরখ রতরন আব্োে ডোকরলন, ভের ন ডোযোলে-এে কথোটো র্রন 
প়িরলো। জজু ভলোর্যোক্স এরেরিল। তম ই ভতো ওরক রিরনে। পেেোষ্ট্র েপ্তরেে আেোে 
ভেরেটোরে। আে কযোরব্রনট র্ন্ত্রী। েোর্রনে েপ্তোরহ পযোরেরত রক একটো েোজননরতক ে ো 
আরি। ও একটো রিরঠ ভপরযরি, যোরত েোব্িোন এর্ন িেরনে রকিম ভলখো আরি। রিরঠটো 
পোরঠরযরি ভের ন ডোযোল। স্টকলযোে ইযোরডু যোরব্ পেোর্শু কেরত। 
 
ব্োেল অনযর্নস্ক হরয ভজরেে রিরঠটোে কথো  োব্রত লোগরলো। যতই  োব্রলো ততই ওে 
র্রন হরলো, এ িেরনে রিরঠ ভকোরনো ভব্োনরক ভলখো েরতযই আশ্চযু। 
 
-ব্োব্ো, ভজরে ওরযরডে ভব্োন ভলোরেন ওরযরডে কথো তম রর্ ব্রলরিরল। ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
-েরতয কথো ব্লরত রক ভলোরেন ওে ভব্োন নয। ওরযড রদ্বতীযব্োে ভয র্রহলোরটরক রব্রয 
করেরিরলন তোে প্রথর্ স্বোর্ীে ভর্রয ভলোরেন। ভলোকরট ভর্রযরক ভেখোরশোনো কেরতো নো। 
তোই ওরযড তোরক ব্র়িো করে ভতোরল এব্ং তোে পেব্ী ভেয। 
 
-ব্মঝলোর্। এব্োে েব্ পরেষ্কোে হরলো। 
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. 
 
ভেখো কেরলো ব্োেল 
 
পেরেন েকোরল গোর়ি রনরয ব্োেল ভেোজো এরলো শহরে। ভফোরনে র্োিযরর্ রব্রলে েরে 
ভযোগোরযোগ কেরলো। ওে ভফোন ভপরয রব্ল আনরন্দ আত্মহোেো হরয উঠরলো। রেরনর্ো ব্ো 
ভেরস্তোেোিঁয যোওযোে জনয আর্ন্ত্রণ জোনোরলো। রকন্তু ব্োেল জোনোরলো, ভে খমব্ ব্যস্ত। 
করযকরেন পরে ওেব্ রনরয  োব্রব্। 
 
–রব্ল, কোরজে কথো ভশোন। রজরর্ ভথরেজোে নোরর্ কোউরক ভিরনো? 
 
–অব্শযই রিরন। তম রর্ও ভিরনো। 
 
–নো, আরর্ রিরন নো। 
 
 –রনশ্চযই ভিরনো। গোিোে র্রতো লোলরি র্মখ। তরব্ আর্োে ভিরয ভব্রশ বৃ্রদ্ধ িরে। 
 
–রক করে? ব্োেল জোনরত িোইরলো। 
 
কোজকরর্ুে কথো ব্লরিো? রকিম করে নো। ভঘোেো ওে িোকরে। আে িোকরে কেোে প্ররযোজন 
ওে ভনই। 
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ব্োেল একটম ক্ষণ িম প করে েইরলো। রজরর্ ভথরেজোে রক তোরক েোহোযয কেরত পোেরব্, 
অব্শয রৃ্ত ভলোকরট তোে নোর্-ই উচ্চোেণ করেরিল। 
 
েরন ওে ব্মরদ্ধে প্রশংেো কেরতো। রব্রলে কণ্ঠ ভ রে এরলো ব্োেরলে কোরন। েরন 
ভডর রেো, রজরর্ ভথরেজোরেে রপ্রয ব্ন্ধম । 
 
ব্োেল ব্মঝরলো, রব্ল এখরনো েরনে রৃ্তম যে খব্ে জোরন নো। ভকোরনো কোেরণ পমরলে হযরতো 
ভেটো ভিরপ ভেরখরি। 
 
-েরনে েরে অরনকরেন ভেখো হযরন। েপ্তোহখোরনক আরগ ভতোর্োরেে ব্োর়িরত ভশষ ভেখো 
হরযরিল। ঐ ের্রয ভব্িোেী ভজরে র্োেো ভগল। ব্োেল, তম রর্ রনশ্চযই শুরনরি। 
 
েরনে ব্যোপোেটো ভফোরন জোনোরত িোয নো ব্োেল। 
 
–তম রর্ রক রজরর্ ভথরেজোরেে রঠকোনো জোরনো? 
 
জোেরর্ন রিট। একটম  িরেো, নম্বেটো ভেরখ রেরে। 
 
 খোরনকক্ষণ নীব্ে েইরলো ভফোরনে েম প্রোন্ত। 
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-ব্োেল, নম্বেটো রলরখ নোও। ১০৩, জোেরর্ন রিট। তম রর্ ভয ব্লরল ওরক ভিরনো নো। তরব্ 
ওে রঠকোনো রনরয রক কেরব্? 
 
রিরন নো রঠকই। তরব্ আিঘণ্টোে র্রিয রিরন ভনরব্ো। আে ভশোন, আগোর্ীকোল েোরত 
রডনোরে ভতোর্োে েরে ভেখো কেরি। 
 
ব্োেল ঘর়ি ভেখরলো। এগোরেোটো পিঁরিশ। একটো টযোরক্স রনরয ভে জোেরর্ন রিরটে রেরক 
িমটরলো। 
 
একজন ব্যস্ক  দ্ররলোক েেজো খমরল রেরলো। তোরক ব্েব্োে ঘরে রনরয ভগল। ব়্ি ঘে। 
করযকটো ভেোফো েরযরি। একরট ভেোফোয ভিোটখোরটো ভিহোেোে কোরলো ভপোষোক পরে একটো 
ফেুো ভর্রয ব্রে আরি। 
 
ব্োেল ভলোকরটরক জোনোরলো রজরর্ ভথরেজোরেে েরে ভেখো কেরত িোয। নোর্ তোরক নো 
ব্লরলও িলরব্। 
 
ভলোকরট ঘো়ি কোত করে ভ তরে িরল ভগল। 
 
ব্োেল ভর্রযরটরক ভেরখ রব্েি হরযরিল। কোেণ ভে িোয নো ভকোরনো অপরেরিতোে েোর্রন 
রজরর্ে েরে কথো ব্লরত। ভে ভর্রযরটরক খম িঁটরয ভেখরত লোগরলো। পেরন ভশোরকে 
ভপোশোক। তরব্ রক এই ভর্রযরটই ভে? 
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ব্োেল ের্য নি নো করে প্রে কেরলো, আপরন রক রর্ে ভলোরেন ওরযড? 
 
-হযোিঁ, আপরন আর্োরক রিনরলন রক করে? 
 
–আরর্ ব্োেল ভেন্ট। গতকোল আপনোরক একটো রিরঠ পোরঠরযরি। 
 
–িনযব্োে, ভজরেে রিরঠটো আরর্ ভপরযরি, রকন্তু আপরন এখোরন? 
 
–আপরন েরন ভডর োরেোরক রিনরতন? 
 
–হযোিঁ, ভযরেন ভজরে–যোক, ও ভেরেন এরেরিল। ভজরেে কোরিে ব্ন্ধম  রিল। 
 
–ভে র্োেো ভগরি। 
 
ভলোরেন হোিঁ করে তোরকরয েইরলো, ব্োেল গতকোরলে ঘটনোে রব্ব্েণ রেরলো। 
 
ভলোরেরনে ভিোরখ  রযে িোযো–তোহরল গত একেপ্তোহ িরে যো  োব্রিলোর্ তোই। ভজরেে 
স্বো োরব্ক রৃ্তম য হযরন। ওরক ভকউ খমন করেরি। 
 
-আপনোেও িোেণো এইেকর্? 
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কোেণ ভজরে রিল ঘমর্ কোতম রে। তোরক ঘমরর্ে জনয ওষমি ভখরত হরতো নো। আপনোে 
পোঠোরনো রিরঠটো রনরয েরনে কোরি এরেরিরলন। ওরক নো ভপরয রজরর্ে কোরি এরেরি। 
আর্োে এখন রক কেো উরিত ওে কোি ভথরক পেোর্শু ভনব্োে আশোয। 
 
. 
 
রজরর্ে অরতরথ 
 
–েযোে, আপনোে েরে একজন তরুণী ভেখো কেরত িোইরিন। 
 
ঘমর্ জ়িোরনো গলোয রজরর্ ব্লরলো, রক ব্লরল রস্টর নে? আে একব্োে ব্রলো। 
 
–একজন অল্পব্যস্কো েমন্দেী তরুণী, েযোে। আপনোে েরে ভেখো কেরত িোন। 
 
রজরর্ রব্েি হরলো–ভকন? 
 
কোেণ রকিম ব্রলনরন। েযোে, এই িো ঠোেো হরয ভগরি, আপনোে জনয আে এক কোপ 
আনরি। 
 
রস্টর নে খোরনক ব্োরেই এক কোপ গের্ িো এরন রজরর্ে েোর্রন িেরলো। 
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েেজোয ঘন্টোে আওযোজ ভপরয ভেৌর়ি ভগল। রফরে এরে ব্লরলো–েযোে, আে একজন 
র্রহলো এরেরিন। 
 
-রক? রজরর্ েমহোরত র্োথো ভিরপ িেরলো। 
 
–নোর্ ব্রলন রন, জরুেী েেকোে আরি ব্লরলন। 
 
–রস্টর নে, কোল েোরত কটোয রফরেরি। 
 
–পোিঁিটোয, েযোে। 
 
-একটো কথো  োব্রিলোর্ আরর্। গ রনুরেে জনয আরর্ রক রব্জ্ঞোপন রেরযরিলোর্। েম-েমজন 
তরুণী আর্োে েোক্ষোৎপ্রোথুী। 
 
ভপোশোক পরে নতরে হরয রজরর্ ব্েব্োে ঘরে এরে ঢম করলো। অজোনো অরতরথরেে রেরক 
নজে ভব্োলোরলো। ভেোফোয ভে ব্রে আরি ভে ভলোরেন। রকন্তু গোঢ় ভেোগোরট ভিহোেোে ঐ 
তরুণী? 
 
পের্মহূরতুই ভলোরেরনে কোি ভথরক ভে তোে প্ররেে জব্োব্ ভপরলো। 
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–আর্োরক ভেরখ অব্োক হরেো, তোই নো? রব্রশষ প্ররযোজরন আেরত হরলো, আে ইরন 
হরলন ভলরড এইরলন ভেন্ট। 
 
–আরর্ ব্োেল নোরর্ পরেরিত। এই নোর্ আপরন রব্ল এ োেেরলে কোি ভথরক শুরন 
থোকরব্ন। 
 
–ও হযোিঁ, শুরনরি। ব্েমন। ব্লমন রক ব্যোপোরে এরেরিন? রজরর্ ব্লরলো। 
 
–আরগ ভজরে, ভলোরেন ব্লরলো, এব্োে েরন। গতকোল ভকউ ওরক গুরল করেরি। 
 
কথোটো শুরন রজরর্ রিৎকোে করে উঠরলো। ের্স্ত ঘটনোে রব্ব্েণ শুনরলো ব্োেরলে কোরি। 
ভে িম প করে েব্ শুরন ভগল। ব্রে েইরলো অরনকক্ষণ গুর্ হরয। একের্য র্মখ খমলরলো। 
 
একটো ব্যোপোে আপনোরেে জোনো েেকোে। ভযরেন ভজরে র্োেো যোয, ভলোরেন, ভেরেন 
ভতোর্োে ব্োর়িরত খব্ে রেরত যোওযোে ের্য েরন একটো রকিম ব্লরত ভিরযরিল। রকন্তু 
ব্লরত পোরেরন, কোেণ ভে নোরক প্ররতজ্ঞোব্দ্ধ রিল। 
 
আরর্ তোই ওে কোি ভথরক জোনোে আে ভিিো করেরন। তরব্ েরনে র্রন একটো েরন্দহ 
রিল। ডোিোেরকও ভে ভেটো ভব্োঝোরত ভিরযরিল। 
 
-েরনে েরন্দহ রিল, এটো আপরন এখনও র্রন করেন? ব্োেল প্রে কেল। 
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–হযোিঁ, আর্োে িোেণো তোই। েরন একোই েহেয ভ ে কেোে ভিিো করেরিল হযরতো। 
হতযোকোেী ভেটো ভটে ভপরয ওরকই খমন করেরি। ও রনশ্চযই আর্োরক ঐ েমরটো কথো 
ব্লরত ভিরযরিল। 
 
-ভের ন ডোযোলে! 
 
–আর্োরেে এরগোরত হরব্ ভের ন ডোযোলেরক লক্ষয করে। রজরর্ জোনোরলো। 
 
এইব্োে ভলোরেন ব্যোগ ভথরক রিরঠটো ভব্ে করে রজরর্ে হোরত রেরলো, ভযরট ভলোরেনরক 
উরদ্দশয করে ভজরে ওরযরডে অিুের্োপ্ত ভলখো, ব্োেল তোরক পোরঠরয রেরযরিরলো। 
 
রিরঠটো পর়ি রনরয রজরর্ ব্লরলো, আপরনই এ ব্যোপোরে েোহোযয কেরত পোরেন, আপনোরক 
রক  ম রল ভযরত রলরখরিল? 
 
ভলোরেন একটম  রব্হ্বল ভিোরখ তোকোরলো–রঠক র্রন প়িরি নো। তরব্ একরেন আরর্  ম ল 
করে একটো খোর্ ভথরক রিরঠ ভব্ে করে ভফরলরিলোর্। অরশরক্ষরতে র্ত হোরতে ভলখো। 
রব্রশষ রকিম ভলখো রিল নো। ওপরে রিল ভের ন ডোযোলরেে রঠকোনো। আে রকিম নোর্ 
আে তোরেখ। আরর্  রয নো পর়ি ওটো আব্োে খোরর্ে র্রিয ভেরখ রেই। 
 
-ভকব্ল নোর্ আে তোরেখ? রজরর্রক ভকর্ন রিরন্তত ভেখোরলো। 
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–ভজরে রকিম র্রন করেরন। ও ভকব্ল জোনরত ভিরযরিল, র্োরফযোে নোর্ আরর্ শুরনরি 
রকনো। ইংলযোরে এেকর্ একটো র্োরফযো েল খমলরল ভকর্ন হয আর্োে কোরি জোনরত 
ভিরযরিল। আর্োরেে ভেরশে অপেোিীরেে কল্পনো শরিে অ োব্, এ কথোও ব্রলরিল। 
 
-এব্োে ব্মঝরত ভপরেরি। রজরর্ একটম  উৎফম ল্ল হরয ব্লরলো। প্রথরর্ ভজরে ভ রব্রিল ওটো 
একটো ভকোরনো র্জোে ব্যোপোে, পরে রনরজে  ম ল ব্মঝরত ভপরে ভতোর্োরক ওটো িেরণ 
েোখরত রনরষি করেরিল। তোহরল ভের ন ডোযোলে হরলো ঐেকর্ ভকোরনো েরলে প্রিোন 
কোযুোলয। 
 
রজরর্ ব্োেরলে রেরক তোকোরলো-আপনোেো যো কেোে করেরিন। এব্োে আর্োে পোলো। এ 
ব্যোপোরে আপনোেো আে এরগোরব্ন নো। 
 
–আর্োে রপ্রয ভজরেরক যোেো খমন করেরি তোরেে রব্রুরদ্ধ আরর্ রুরখ েোিঁ়িোরব্ো নো? 
ভলোরেন ব্রল উঠরলো। তম রর্ রনশ্চযই আর্োে কথো ব্মঝরত পোেরিো। 
 
-তোহরল আর্েো রক  োরব্ এরগোরব্ো? রজরর্ ওরেে রেরক তোরকরয প্রেটো কেরলো। 
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পমেকল্পনা 
 
 শুরু হরলো আরলোিনো। ভের ন ডোযোলে একর্োত্র েূত্র। রকন্তু এটোরক লক্ষয করে এরগোরত 
ভগরল েোেো ভেশ ভতোলপো়ি কেরত হয। 
 
–আেো ভেটো নো হয িরে রনলোর্, রজরর্ ব্লরলো, প্রথরর্ ভযখোরন েরনরক গুরল কেো হরযরি 
ভে জোযগোটো পেীক্ষো কেরত পোরে। অব্শয পমরলে ভে কোজ আরগই করে ভফরলরি। 
 
-আপরন অতযন্ত আশোব্যোঞ্জক কথো ব্রলন। ব্োেল ব্রল উঠরলো। 
 
–নিযু িরুন। ভেেো ভগোরযন্দোেো এই োরব্ এরগোয। রতন নম্বে প্রে হরলো, ভজরেে রৃ্তম য ভয 
খমন এ ব্যোপোরে আপনোেো আর্োে েোরথ একর্ত, তোই ভতো? 
 
-হযোিঁ, ভলোরেন ব্লরলো। 
 
–তোহরল ভজরে যরে রনরজে হোরত ভলোেোল নো ভখরয থোরক ভকউ তোে গ্লোরে জরলে েরে 
রর্রশরয রেরযরি। যোরত ভজরে ঐ জল খোওযোে েরে েরে রিেজীব্রনে র্ত ঘমরর্রয 
প়িরব্। এটো রনশ্চযই ব্োইরেে ভকউ করেরন। তোহরল ভলোকটো ঐ ব্োর়িরতই রিল। 
 
–রঠক ব্রলরিন। ব্োেল েোয রেল। 
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–ব্োর়িে ভলোকজন আপনোরেে ভব্শ পমরেোরনো তোই নো? 
 
-হযোিঁ, ব্োেল ব্লরলো,  ো়িো ভেব্োে ের্য েব্োই রিল। তরব্ নতম ন েমএকজন িো়িো ব্োরকেো 
েব্োই েরযরি। 
 
-কতজন িোকে-ব্োকে আরি, কোেো নতম ন এরেরি, কোেো ভগরি, তোরেে নোরর্ে একটো 
তোরলকো আপনোরক কেরত হরব্। 
 
-রকন্তু িোকেরেে র্রিয ভকউ, নোরক অরতরথরেে র্রিয ভকউ? 
 
 –রতনজন ভর্রয রিল, নযোরি, ভহরলন আে শকে। আে রিল ভজরে ওরযড, আরর্, রব্ল 
এ োেেরল ও েরন। েযোে অেওযোল্ড আে ভলরড কম ট ভতো রিরলনই। তোিো়িো রিরলো পরেো, 
যোে আেল নোর্ ভব্টর্যোন, েযোে কম রটে ভেরেটোরে। 
 
এরেে র্রিয েরন্দহজনক ভকউ ভনই। ভলোরেন ব্লরলো। 
 
-আর্োেও তোই র্রন হয। ব্োন ব্লরলো, ব্োর়িে রিত্রকেরেে ব্যোপোরে ভখোিঁজ রনরত হরব্। 
আেো, ভয ঘর়িটো জোনলো রেরয ব্োইরে িম িঁর়ি ভফরল ভেওযো হয তোে েরে এই ঘটনোে 
ভকোরনো েম্পকু আরি? 
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-হযোিঁ, েোতটো ঘর়ি পেপে েোজোরনো রিল। রজরর্ ব্রল উঠরলো। আটটো নয।  োব্রলই 
ভকর্ন লোরগ। ঐেকর্ ঘর়ি অন্ধকোে ভকোরনো ঘরে থোকরল আরর্ ঢম করি নো ভেই ঘরে। 
 
-যরে ভেরডযোর্ ব্েোরনো নো থোরক তোহরল অন্ধকোরে ভতো ভেখরত পোরব্ন নো। ব্োেল 
ব্লরলো, ভে র্োথো ঝোিঁরকরয আব্োে ব্লরলো, আরর্ রনরশ্চত, এটো হরব্। একটম  িম প করে 
আব্োে ব্লরলো, ঘর়িগুরলো ভক রকরনরিল? 
 
–আর্েো েব্োই রর্রল? 
 
–র্তলব্টো কোে? 
 
আর্েো েব্োই ভ রব্রিলোর্। আেরল ভজরে ওরযডরক রক োরব্ ঘমর্  োরঙরয ভতোলো যোয, 
তোেই শলো পেোর্শু িলরিল। অযোলোর্ু ভেওযো ঘর়িে কথো প্রথর্ ব্রলরিল পরেো। আর্েো 
েোজী হরযরিলোর্। খমব্ েম্ভব্ রব্ল ব্রলরিল, ব্োরেোটো ঘর়ি ভকনোে জনয। ভশষ পযুন্ত 
আটটো ঘর়ি ভকনো হয। আর্োরেে প্ররতযরকে জনয একটো করে, ব্োরক েমরটো পরেো আে 
ভলরড কম রটে জনয। রকিম ভ রব্ রিরন্ত এটো কেো হযরন। রনিক ঘরট রগরযরিল। 
 
ব্োেল রঠক ভর্রন রনরত পোেরলো নো। রকন্তু িম প করে েইরলো। 
 
রজরর্ ের্স্ত ঘনো গুরিরয ব্লোে ভিিো কেরলো। 
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-র্োরফযো ভগোষ্ঠীে গন্ধ েরযরি এে র্রিয রনঃেরন্দরহ। ভজরে ওরযরডে কোরি এে অরস্তে 
িেো পর়ি যোয। তরব্ এটো ভয রব্পজ্জনক রকিম ভেটো ভে ব্মঝরত পোরেরন। অথব্ো পরে 
এর্ন রকিম ঘরটরিল যো ওে িোেণোরক পোলরট রেরযরিল। র্রন হয েরন ভডর রেোরক এ 
রব্ষরয রকিম ব্রলরিল। ফরল ভজরেরক প্রোণ রেরত হরলো। যতটম কম  েরন জোনরত ভপরেরিল 
ভেটোরক েম্বল করে ভে এরগোব্োে ভিিো করেরিল। ভে-ও খমন হরলো। রকন্তু ওেো েমজন যো 
ভজরনরি আর্েো রকিমই জোরন নো। আর্োরেে অন্ধকোরে হোত়িোরত হোত়িোরত এরগোরত 
হরব্। 
 
-র্রন হয এটো  োরলোই হরব্। ওেো আর্োরেে েরন্দহ কেরত পোেরব্ নো। ভলোরেন ব্লরলো। 
ফরল আর্োরেে রব্পরেে েম্ভোব্নো কর্ হরব্। 
 
হঠোৎ রক র্রন হরত রজরর্ ভেওযোরল ঘর়িে রেরক তোকোরলো। তোেপে র্মখ রেরয একটো 
অস্পি শব্দ করে েেজো খমরল রস্টর নেনরক ডোকরলো র্োিযোহ্নর োরজে ব্যব্িো কেোে 
জনয। 
 
প্রথরর্ ওর্রলট রেরয খোওযো শুরু হরলো। এিো়িো েরযরি পোরখে র্োংে ও হোলকো একটো 
েমযপ। 
 
ভখরত ভখরত কথো হরেল। 
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হঠোৎ ব্োেল রিৎকোে করে উঠরলো।আরর্ একটো গোিো,  োব্রত  োব্রত কথোটো  ম রল 
রগরযরিলোর্। 
 
-রক? 
 
–আপরন রনশ্চযই কডুোেরক ভিরনন, যোে নোর্ জজু ভলোর্যোক্স? 
 
–হযোিঁ, নোর্টো রনশ্চয শুরনরি। রব্ল আে েরন েমজরনই ব্রলরিল। 
 
–রতরন ভের ন ডোযোলে-এে কোি ভথরক একটো েোব্িোনী রিরঠ ভপরযরিন। 
 
–এটো রক েরতয? রজরর্ ঝম িঁরক প়িরলো। 
 
-েরতয, ব্োব্োরক রতরন কথোটো ব্রলরিন, এব্োে ব্মরঝরিন, এটো ভকোরনো ব্যোপোে রনরেুশ 
কেরি? 
 
রজরর্ ভিযোরে গো এরলরয রেরয খমব্  োরলো  োরব্ রিন্তো কেরলো রকিমক্ষণ। তোেপে ব্লরলো, 
তোহরল কডুোরেে ভেওযো পোরটুরত রকিম একটো হরত িরলরি। 
 
-হযোিঁ। আর্োে িোেণোও তোই। ব্োেল ব্লরলো। 
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এব্োে রজরর্ ভলোরেরনে রেরক তোরকরয ব্লরলো, যখন রব্শ্বযমদ্ধ শুরু হয তখন র্রন হয 
ভজরেে ব্যে রিল কম র়ি ব্িে। েব্োই ঐ ব্যরে যমদ্ধ করেরিল। রকন্তু ভজরে করেরন। 
১৯১৪ ভথরক ১৯১৮ েোল পযুন্ত ভজরে ইংলযোরে রিল নো। ঐ ের্য ও ভকোথোয রিল তো 
ভকউ জোরন নো। রকন্তু আরর্ ভব্শ খম িঁরটরয ভেরখরি। ও ঐ ের্য জোর্ুোরনরত রিল। কোেণ ও 
জোর্ুোন  োষো ভব্শ  োরলো ব্লরত পোেরতো। 
 
ভলোরেরনে গোলেমরটো লোল হরয উঠরলো। 
 
 রজরর্ আব্োে ব্লরত শুরু কেরলো, ভজরে পেেোষ্ট্র েপ্তরে িোকরে কেরতো। ভে রিল 
হোরেখমশী, ভব্োকো ভব্োকো ভগোরিে। রকন্তু এটো তোে ওপরেে আব্েণ। আর্োে িোেণো 
ভ তরে ও ঐ েপ্তরে ভব্শ উিঁিম  পরে ব্হোল রিল। 
 
-এে ভথরক রক ভব্োঝো যোরে? ব্োেল জোনরত িোইরলো। 
 
–এটো আন্তজুোরতক ব্যোপোে। ভলোর্যোরক্সে ব্োর়িে ঐ পোরটুরত নোর্কেো ভকউ একজন 
থোকরি এ ব্যোপোরে আরর্ রনরশ্চত। রব্ল রনশ্চযই ভেখোরন কডুোরেে ডোন হোত হরয হোরজে 
থোকরব্। ও আর্োরক কোযেো করে ভেখোরন রনরয ভযরত পোরে। 
 
তোে আরগ রব্লরক তোরলর্ রেরয রনরত হরব্। কোেণ ও এ ব্যোপোরে একের্ আনো়িী। 
 
–আপরনই ব্লমন, েেল র্রন রজরর্ ব্লরলো। 
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–রব্ল আর্োরক এক িনী তরুণ েোজনীরতরব্ে রহেোরব্ পরেিয ভেরব্। এই েব্ পোরটুরত 
ওেো িনীরেে কব্জো কেরত ব্যস্ত থোরক। আরর্ আগোর্ীকোল রব্রলে েরে রডনোরে ভেখো 
কেরি। ওে কোি ভথরক ভজরন ভনরব্ো কোেো কোেো পোরটুরত আেরিন। 
 
–আপরন ভতো ঐ পোরটুরত থোকরিন নো? 
 
-কোডুে আর্োরক রব্রষে র্রতো ভঘন্নো করে জোরন। তরব্ এটোও রঠক, উপোয অরনক আরি। 
 
রঠক হরলো ভলোরেন যোরব্ নো। ব্োইরে থোকরব্। তোরক এখন ব্োর়ি রগরয শোন্ত হরয ব্রে 
থোকরত হরব্। 
 
–তোহরল ঐ কথোই েইরলো, রজরর্ ব্লরলো, তম রর্ রকিম কেরি নো। 
 
–আরর্ রকিমই কেরি নো। ভলোরেন তীক্ষ্ণ করণ্ঠ জব্োব্ রেরলো। 
 
ভলোরেন ভযর্ন  ীরুে র্রতো কথোটো উচ্চোেণ কেরল, ব্োেরলে কোরি ভেটো অস্বো োরব্ক 
ভঠকরলো। 
 
. 
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ব্োেল ভগল স্কটলযোে ইযোরডু 
 
েব্োই েব্ কথো ব্রল নো, এটো একটো প্রব্োে ব্োকয আরি। রজরর্ ভথরেজোে, ব্োেল ও 
ভলোরেরনে র্রিয কথোব্োতুো হরলো রঠকই, রকন্তু তোেো পেস্পরেে কোরি রকিম কথো ভগোপন 
করে ভেরখরি, এটো স্পিতই ব্লো ভযরত পোরে। 
 
রজরর্ ভথরেজোরেে ব্োর়ি ভথরক ভব্রেরয ব্োেল ভেোজো িরল ভগল স্কটলযোে ইযোরডুে েোরে 
অরফরে। 
 
েমপোরেরন্টেন্ট ব্যোটল ভব্শ  োরেরক্ক ভিহোেোে র্োনমষ। ভগোপন েোজননরতক কোজকর্ু ভেখো 
তোে প্রিোন েোরযে। এই িেরনে একটো তেরন্তে কোরজ রজরর্ রির্রনরত ব্িে িোরেক 
আরগ এরেরিরলন। 
 
যখন ব্োেলরক েমপোরেরন্টরেরটে ঘরে রনরয আেো হরলো তখন রতরন জোনলো রেরয ব্োইরে 
ি়িোইপোরখে ভখলো লক্ষয কেরিরলন। 
 
-শু  েন্ধযো, ভলরড এইরলে। উরন জোনলো ভথরক র্মখ রফরেরয ব্লরলন। 
 
িনযব্োে। 
 
ব্োেল ভকোরনো  ূরর্কো নো করে কোরজে কথোয এরলো। 
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–স্কটলযোে ইযোরডু লেন ব্ো তোে আরশপোরশ যতরগোপন ভডেো আরি তোে একটো তোরলকো 
আপনোরেে কোি ভথরক শুরনরি। এরেে র্রিয অরনকগুরলো রব্পজ্জনক ব্রল র্রন হয নো। 
আপনোরেে? 
 
এ ব্যোপোরে একটো ির্ৎকোে রনযর্ আরি। ব্যোটল ব্লরলন। যোেো যত ভব্রশ কথো ব্রল, 
তোেো তত কর্ রব্পজ্জনক হরয থোরক। 
 
–তোই আপনোেো তোরেে কোরজ ব্োিো ভেন নো। 
 
-রঠক তোই। ওেো রনরজরেে ব্ম রদ্ধে েূত ব্রল। েপ্তোরহ যরে ভকোথোও ভগোপরন ব্রে েরিে 
নেী রনরয কথোব্োতুো ব্রল, তোহরল ব্োিো ভকোথোয। এরত আর্োরেে ব্ো ওরেে কোরেো ক্ষরত 
হয নো। 
 
-রকন্তু কখনও কখনও এর্নও ভতো হরত পোরে ভয, ভকোরনো েরর্রত যো তোেো িোয তোে 
ভিরযও ভব্রশ র্োেোত্মক হরয উরঠরি? ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
হরত পোরে। 
 
-েমপোরেরন্টর ট ব্যোটল, আপরন এর্ন একটো তোরলকো আর্োরক রেরত পোরেন…যোরেে েেে 
েপ্তে ভের ন ডোযোলে-এ আরি? 
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কথোটো শুরন ব্যোটল একটম  ির্রক উঠরলন। পেক্ষরণ রনরজরক েোর্রল রনরয ব্লরলন, 
ভলরড এইরলন, ব্তুর্োরন ঐ নোরর্ ভকোরনো জোযগো ভনই। জোযগোটো আরগ ভব্শ খোেোপ 
রিল। ব্তুর্োরন ভব্শ রকিম অংশ ভ রঙ নতম ন করে নতরে কেো হরযরি। জোযগোটো কখরনোই 
ভকোরনো েরর্রতে তীথুরক্ষত্র নয। তরব্ ভেোর্োরন্টক জোযগোও ব্লো যোয নো। 
 
–ওহ! ব্োেল রক ব্লরব্ ব্মঝরত পোেরলো নো। 
 
–আেো, এই জোযগোটোে কথো আপনোে র্রন এরলো ভকন, ব্লরত পোরেন? 
 
ব্োেল একটম  ইতস্ততঃ করে ব্রল ভফলরলোগতকোল একজন ভলোকরক ভকউ গুরল 
করেরিল। আর্োে  য হরেল ভলোকরট আর্োে গোর়িরত িোপো পর়িরি ভ রব্। 
 
–রর্ঃ েরন ভডর রেো রক? 
 
–আপরন ব্যোপোেটো জোরনন, অথি কোগরজ রকিম িোপো হযরন। 
 
–আর্েো ঘটনোটো িরিশ ঘন্টো ভিরপ েোখরত ভিরযরিলোর্। আগোর্ীকোল েব্ কোগরজই এই 
ঘটনো প্রকোরশত হরব্। 
 
ব্োেল ব্লরলো, উরন র্োেো যোওযোে আরগ ভের ন ডোযোলে কথোটো ব্রলরিরলন। 
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র্রন েোখরব্ো। 
 
 ব্োেল এব্োে অনয পরথ এরগোল। 
 
–গতকোল আপনোে কোরি একটো  য ভেখোরনো রিরঠ রনরয রর্ঃ ভলোর্যোক্স এরেরিরলন। 
রিরঠটো ভের ন ডোযোলে-এে ভলখো। 
 
হরত পোরে। 
 
ব্োেল  োব্রলো, বৃ্থোয ওিঁে েরে কথো ব্লরি, ভযন একটো শি কোঠ। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল ব্লরলন, আপনোরক একটো কথো ব্লরব্ো, ভলরড এইরলন। 
 
–আরর্ জোরন, আপরন রক ব্লরত িোন। আরর্ ব্োর়ি রগরয িম প করে ব্রে থোকরব্ো। আে 
এই ব্যোপোেটো আপনোরেে হোরত ভির়ি ভেরব্ো। ব্োেল ব্লরলো, তরব্ র্রন েোখরব্ন, 
আপনোরেে র্ত ভপশোেোেী জ্ঞোন ব্ো েক্ষতো আর্োে ভনই। রকন্তু আরর্ আ়িোরল ভথরক েব্ 
রকিম কোজ কেরত পোরে। ভেটো  োরলো করে জোনরব্ন। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল ভযন একটম  র্র্ুোহত হরলো। 
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–অব্শয, ব্োেল ব্লরলো, আপরন যরে ভগোপন েহেযর্য েরর্রতগুরলোে রঠকোনো আর্োরক নো 
ভেন। 
 
–রনশ্চযই ভেরব্ো। 
 
ব্যোটল ভিযোে ভির়ি উরঠ রগরয েেজোয র্মখ ব্োর়িরয কোউরক রকিম ব্রল আব্োে রনরজে 
জোযগোয রফরে এরলন। ব্োেরলে ভকর্ন েরন্দহ হরলো, ব্যোটরলে তৎপেতো লক্ষয করে। 
 
একের্য একজন ভলোক একটো টোইপ কেো কোগজ েমপোরেরন্টেন্ট ব্যোটরলে হোরত রেরয 
ভগল। 
 
কোগজরট হোরত রনরয ব্যোটল ব্লরলন, নোর্গুরলো শুনমন, ব্লোড েোেোে ুঅব্ ভেব্োরস্তযোন। রে 
উলফ হোউেে, রে কর্রেডস্ অপ রপে, রে কর্রেডে লোব্, রে ভেেে অব্ অপ্ররশন, রে 
রিলরেন অব্ র্রস্কো, রে ভেড স্কটলযোে ভব্যোেোেু, রে ভহরেংে, রে কর্রেডে অফ রে 
ফলে, এর্নই আরেো অরনক। 
 
ব্োেল রিন্তো কেল, এই নোর্গুরলো রেরয ওে ভকোরনো কোজ হরব্ নো। তোই তোরক ওগুরলো 
ভেওযো হরলো। তোই ভে ব্লরলো–আপরন রক িোন, েব্ ব্যোপোেটো আপনোরেে ওপে ভির়ি 
রেই? 
 
-হযোিঁ, আরর্ ভেটোই িোই। 
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ব্োেল উরঠ েোিঁ়িোরলো। এই শি কোঠরক রকিমরতই গলোরনো ভগল নো। হঠোৎ তোে একটো 
কথো র্রন প়িরলো। তমরুরপে তোরেে র্রতো কোরজ লোগোরলন। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, আরর্ আপনোে কোরজ ব্োিো রেরত িোই নো। রকন্তু আপরন জোরনন, 
আরর্ েব্ রকিমরতই রনরদ্বুিোয ঝোিঁরপরয পর়ি। িোে পিে আরগ রির্রনে ব্যোপোেটোে জনয 
আপরন আর্োরক েোহোযয কেরত রেরযরিরলন, তোই ব্লরি, যরে ভকোরনো আরপশোেোরেে 
পরক্ষ রকিম কেোে থোরক তোহরল ভেই েোরযে আর্োরক রেন। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল িম প করে েইরলন খোরনক্ষণ। তোেপে ব্লরলন, আপনোে জনয 
একটো ভিোট্ট ইরেত রেরে। আপরন ব্রল এ োেেরলে েরে ভেখো করুন। ভের ন ডোযোল-
এে ব্যোপোরে ও আপনোরক অরনক কথো ব্লরত পোেরব্। ওে কোি ভথরক ভজরন রনন। 
আে এ রনরয আরর্ রকিম ব্লরত িোই নো। 
 
. 
 
রব্রলে েরে রডনোে 
 
পেরেন েন্ধযোয কথোর্ত ব্োেল এরলো রডনোে ভখরত। রব্ল ওরক ভেরখ খমশীরত উপরি 
প়িরলো। ভে তোে খমশী নোনোেকর্  েী করে প্রকোশ কেরলো। 
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-রব্ল, তম রর্ রকিমরেন িরে রক কোজ কেরিরল? ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
–ভতোর্োরক ভেই কথোটোই ব্লোে ভিিো কেরিলোর্। ভতোর্োে ব্ম রদ্ধ আরি যরথি। তোই 
ভতোর্োে েরে পেোর্শু কেরত িোই। জমরটরি এক ইযোরঙ্ক ভর্রয, নোর্ ভেন্ট র্োউে। ওে 
আেল নোর্ ভগোল্ড রিথ ব্ো আরেোরেযোে। 
 
রব্রলে ব্োন্ধব্ীরেে ব্োযনোে ব্যোপোেটো নোনোেকর্। ওরেে েংখযোও কর্ নয। ওেব্ উর়িরয 
রেরয ব্োেল কোরজে কথোয এরলো, ব্লরলো–রব্ল, গতকোল আরর্ রজরর্ ভথরেজোরেে েরে 
ভেখো কেরত রগরযরিলোর্। ওে েরে ভতোর্োে ভেখো হয? 
 
–আজই েকোরল ভেখো হরযরি। রব্ল রনরজে কথোয রফরে এরলো। জোরনো, ভব্ব্রক ভযর্ন 
েমন্দেী ভেখরত, ভতর্রন গুরণে। অনয ভর্রযেো রহংরে করে  ীষণ। 
 
ইেো নো থোকরলও ব্োেলরক রব্রলে কথো শুনরত হরলো। 
 
–আেো রব্ল, রজরর্ রক আগোর্ী েপ্তোরহ অযোব্ীরত আর্োে কথো রকিম ব্রলরিরলো? 
 
এতক্ষরণ রব্ল ব্োেরলে কথোয কোন রেরলো। 
 
-হযোিঁ, কডুোেরক ব্লরত হরব্ ভেই িেরনে অরনক কথো ব্রল ভগল। রকন্তু ব্যোপোেটো খমব্ই 
ঝম িঁরকে। 
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–ঐটম কম  ঝম িঁরক রনরতই হরব্। এব্োে ব্লল কোেো কোেো আেরি? 
 
–েব্ েোিোেণ র্োনমষ। তরব্ পোলুোরর্রন্টে েেেয রর্রেে র্োকোটো থোকরিন। আে থোকরিন 
ভেই তরুণ হোরেরেে রব্র্োন পরেব্হন র্ন্ত্রী েযোে স্টযোনরল রডগরব্, ও তোে ভেরেটোরে 
ভটরেি ও’রুেরক। এিো়িো েরযরিন ভহে এব্োেরহোড,ু একজন রব্ষোি জোর্ুোন 
 দ্ররলোকরক ব্োে েমই লোরঞ্চ রনরয যোওযোে হুকম র্ ভপরযরিলোর্ আরর্। তরব্ তোে েম্পরকু 
নোনোেকর্ গুজব্ ভশোনো যোয। ভলোকটো েোেোক্ষণ েোিঁত রেরয রনরজে আঙম রলে নখ কোরট। 
 
-ইে, রক ভনোংেো, ব্োেল ব্লরলো। 
 
–আে হযোিঁ, েযোে অেওযোল্ড কম ট থোকরব্ন। ভলরড কম টও আেরত পোরেন। 
 
ব্োেরলে এখন রিন্তো কেোে অব্কোশ ভনই। ের্য নি কেরত ভয িোয নো। তোই েেোেরে 
রব্লরক প্রে কেরলো–রব্ল, ভের ন ডোযোলে-এে ব্যোপোেটো রক? এ ব্যোপোরে তম রর্ েব্ 
জোরনো। 
 
রব্ল তোে েৃরি ব্োেরলে রেক ভথরক েরেরয রনরলো। 
 
ব্োেল ব্মঝরলো, ও এর়িরয ভযরত িোয। তোই ব্লরলো, এত ভগোপনীযতোে রক আরি, ব্ম রঝ 
নো। 
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-ভগোপনীযতোে রকিম ভনই। র্োরঝ ভলোরকে হুজমগ উরঠরিল তোই ভযরতো। ভব্রশ রেন  োরলোও 
লোগরতো নো। 
 
–জোযগোটো রক? 
 
রব্ল এব্োে  যোব্োিোকো ভখরয ভগল–তোে র্োরন? তম রর্ ভতো ভের ন ডোযোলে-এে েম্বরন্ধ 
জোনরত ভিরযরিরল, তোে কথোই ব্ললোর্। 
 
-ওে ভয ঐ নোর্ জোনতোর্ নো। 
 
—-ওটো একটো ভনোংেো জোযগো, টরটনহযোর্ ভকোটু ভেোরডে রেরক। পমেোরনো েব্রকিম ভ রঙ 
ব্তুর্োরন নতম ন করে েব্রকিম ব্োনোরনো হরযরি। তরব্ ভের ন ডোযোলে লোব্টোে ভকোরনো 
পরেব্তুন হযরন। র্োি আে আলম  োজো পোওযো যোয। তরব্ ভকোরনো অনমষ্ঠোন ভেরখ আেোে 
পে ভব্শ প্ররতরেযো হয। নোনোেকরর্ে ভলোক আরে। রব্র ন্ন েকর্ র্জোে আরলোিনো হয। 
েস্তোয ের্য কোটোব্োে ভব্শ উপযমি জোযগো। 
 
-ব্োঃ ভব্শ  োরলোই। ব্োেল ব্লরলো, তোহরল আর্েো আজ েোরত ওখোরনই যোরব্ো। 
 
-নো নো, ওখোরন যোওযো িলরব্ নো, রব্ল অেহোয  োরব্ কথোটো ব্লরলো। আরগই ভতো 
ব্রলরি, আজকোল ওখোরন ভকউ যোয নো। 
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ভকউ যোক ব্ো নো যোক, আর্োরক তম রর্ আজ েোরত ওখোরন রনরয যোরব্। কথোটো র্রন ভেরখো, 
ব্োেল ভজে িেরলো, রনশ্চযই ভকোন গপন েহেয আরি, তোই আর্োরক রনরয ভযরত ভতোর্োে 
আপরত্ত? 
 
– ভগোপন েহেয? ওেব্ রকিম নয। রব্ল ব্লরত থোকরলো, র্োরন, একরেন েোরত ভব্ব্ ভেন্ট 
র্োউেরক রনরয আরর্ ওখোরন রগরযরিলোর্। 
 
-তোেপে? ব্োেল উেগ্রীব্ হরয উঠরলো। 
 
-ভব্ব্ গলেো রিংর়ি খোওযোে ব্োযনো িেরলো। একটো গলেো রিংর়ি লমরকরয রনরয 
রগরযরিলোর্। টোনোটোরনরত ভেটো ভব্রেরয প়িরলো। 
 
গলেো রিংর়িে গল্প আে ভশষ হয নো। অনিয ুহরয ব্োেল ব্লরলো, ওেব্ গলেো রিংর়িে 
কথো ব্োে েোও। তম রর্ ভজরন েোরখো, আজ আর্েো ওখোরন যোরে-ই। 
 
রব্ল ব্োে ব্োে আপরত্ত জোরনরয ব্োেরলে একগুিঁরযরর্ে কোরি হোে স্বীকোে কেরলো। 
 
জোযগোটো ভেরখ ব্োেল ির্রক উঠরলো, অরব্কল তোে  োব্নোে েরে রর্রল যোরে েব্। ১৪ 
নং হযোিঁিযোর্টন রিরটে একরট উিঁিম  ব্োর়ি। ব্োর়িে নম্বে ব্োেল রলরখ েোখরলো। 
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একটো অপরেরিত ভলোক েেজো খমরল রেল। ব্োেলরক ভেরখ ভে একটম  ির্রক উঠরলো। 
েরে রব্লরক লক্ষয করে একটম  িোতি হরলো। ভলোকটোে লম্বো ভিহোেো, গোযে েঙ ফেুো, 
িঞ্চল েম রট ভিোখ। ভকোথোয ভযন ব্োেল এই ভলোকটোরক ভেরখরি। 
 
ভিোিঁযোয  রতু একটো ঘরে ওেো নোিরত শুরু কেরলো। ভিোিঁযোে জনয ঘেটো নীলরি 
ভেখোরেল। রকিম রব্রেশী ইহুেী এিো়িো নোনোিেরনে র্োনমষ ির়িরয রিরটরয আরি। অরনক 
র্রহলোও রিল, যোরেে র্রিয অরনরক প্রোিীন জীরব্কো রনব্ুোহ করে। 
 
রব্ল ভেোতলোে ভয ঘরে জমযো ভখলো হরেল ভেখোরন ব্োেলরক রনরয ভগল, ভেখোরনও ঐ 
ভলোকরটরক ভেরখ আির্কো ওে িেরণ এরলো তোে পরেিয। 
 
–আরে এ ভতো রির্রনরত রকিমরেরনে জনয ফম টর্যোরনে কোজ করেরিল। অযোলরেড,  োরলো 
আরিো ভতো? ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
-হযোিঁ,  োরলো আরি, র্োেরর্োযোরজল। 
 
–তম রর্ রির্রনে িোকরে করব্ িো়িরল? 
 
একর্োে আরগ। এটো  োরলো িোকরে। খমব্  োরলো র্োইরন পোই। 
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ঘরে পো রেরযই ব্োেল ব্মঝরত পোেরলো লোব্রটে আেল নব্রশিয। ভটরব্রলে িোেপোরশ যোেো 
জর়িো হরযরিল তোেো প্ররতযরক জোত জমযোর়ি রনঃেরন্দরহ। 
 
রব্ল প্রোয অিঘন্টো পে অনিয ুহরয ব্োেলরক রনরয রনরয ভনরর্ এরলো। র্োি  োজো, আলম 
 োজো খোওযো হরলো।– তোেপে ওেো ব্োর়িে রেরক েওনো হরলো। 
 
. 
 
. 
 
রির্রনরত ভখোিঁজখব্ে 
 
ব্োেরলে ভর্জোজ ও িরেত্র ওে ব্োব্োে রঠক উরটো। ওে ব্োব্ো ঠোেো িেরনে অলে 
প্রকৃরতে র্োনমষ। ব্োেল র্রন র্রন রতনরট র্তলব্ নতরে করেরিল। একরেরনই ভেগুরলো 
কেরত হরব্। 
 
ভ োেরব্লো ঘমর্ ভথরক ওঠো ব্োেরলে ব্েোব্রেে অ যোে। েকোল েোর়ি আটটোে র্রিয 
প্রোতঃেোশ ভেরে ভে রহেপোরনোয ির়ি রির্রনে রেরক েওনো হরলো। 
 
–যোক, তম ই এরে আর্োরক ব্োিঁিোরল। ওে ব্োব্ো ওরক ভেরখ খমব্ খমশী। ভটরলরফোন কেরত 
আর্োে  ীষণ রব্েরি জোরনে ভতো। গতকোল করনুল ভর্লরেোজ ইনরকোরযরস্টে জনয 
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এরেরিরলন। আগোর্ীকোল ভব্লো ব্োরেোটোয েরন ভডর রযোে ইনরকোরযস্ট হরব্। রৃ্তরেহ 
ভযরহতম  তম ই আরব্ষ্কোে করেরিে, অতএব্ েনোি কেোে েোরযে ভতোে।  য পোওযোে রকিম 
ভনই। ভর্লরেোজ ভতোরক রনরত আেরব্। 
 
-ব্োরেোটো। ব্োেল ব্লরলো, রঠক আরি নতরে থোকরব্ো। 
 
–আে একটো কথো। জজু ভলোর্যোক্স আগোর্ী েপ্তোরহ পযোেীরত যোওযোে কথো ব্রলরিল। 
আরর্ ওটো নোকি করে রেরযরি। 
 
- োরলো করেরি। ভকোরনো উদ্ভট ব্যোপোরে নো জ়িোরনোই  োরলো। 
 
-ভকন ভেেকর্ রকিম ঘটোে আশঙ্কো আরি নোরক? আির্কো লডু ভকটোেহযোর্ আগ্রহ প্রকোশ 
কেরলন? 
 
-নো, তম রর্ ভতো রক ভযন  য ভেখোরনো রিরঠে কথো ব্লরিরল। 
 
— ভব্োি হয জজু খমন হরত িরলরি। ব্োেল, আর্োে রক যোওযো উরিত? 
 
-তম রর্ ব্েং ব্োর়িরত িম প করে ব্রে থোরকো। আরর্ রর্রেে হোওরযরলে েরে কথো ব্লরব্ো। 
ব্োেল ব্লরলো। 
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রির্রনে আেল গৃহকত্রী হরলন রর্রেে হোওরযল। ব্োেল যখন েক পরে ভখলো কেরতো 
তখন ভথরক রতরন এখোরন আরিন। 
 
ভব্শ অনোযোরে ব্োেল তোে প্ররেে জব্োব্ ভপরয ভগল রর্রেে হোওরযরলে কোি ভথরক। 
ব্োর়িে িোকে-ব্োকেরেে েম্পরকু ব্োেল যো জোনরত পোেরলো, তোরত ওরেে েরন্দহ কেোে 
রকিম ভনই। তরব্ ভলরড কম টরক ভয ভব্গ রেরযরিল রর্রেে হোওরযল তো তোে কথো শুরন 
ভব্োঝো ভগল। 
 
-েযোে অেওযোল্ড কম টরক আরর্ কখনও ভেরখরন। ব্োেল ব্লরলো। 
 
-খমব্ িোলোক  দ্ররলোক। অব্শয ের্স্ত কোজ ভেখোরশোনো কেরতন রর্ঃ ভব্টর্যোন। ভকোন 
কোজ ভকর্ন  োরব্ কেো উরিত ভে রব্ষরয রতরন েক্ষ রিরলন। 
 
ব্োেল এব্োে ভকৌশরল ভজরে ওরযরডে রৃ্তম যে প্রেে ভটরন আনরলো।রকন্তু রর্রেে 
হোওরযরলে কোি ভথরক নতম ন রকিম আরব্ষ্কোে কেো ভগল নো। ব্োেল রনরি ভনরর্ এরে 
ভেডওরযলরক ভডরক পোঠোরলো। 
 
–ভেডওরযল, আথুোে ভকন এব্ং করব্ িরল রগরযরিরলো, ব্লরত পোরেো। 
 
–ও একর্োে আরগ রনরজে ইেোরতই িরল ভগরি, র্োই ভলরড। র্রন হয ও লেরন ভগরি। 
তরব্ নতম ন ভয এরেরি, জন ভে-ও  োরলো কোজ করে। 
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-ও ভকোথো ভথরক এরেরি? 
 
–আরগ জন লডু র্োউন্ট  োেনরনে কোরি কোজ কেরতো। 
 
–ওে পেব্ী রক? 
 
–ব্োওযোে, র্োই ভলরড। 
 
–ব্োেল রিন্তোে র্রিয ডম রব্ ভগল। ভেই অব্েরব্ ভেডওরযল ঘে ভথরক ভব্রেরয ভগল। 
 
একটম  পরেই জন ঘরে এরে ঢম করলো। ব্োেল তোরক লক্ষয কেরলো। একজন পোকো িোকে 
ব্রল র্রন হয, হোব্ োব্ একজন েক্ষ নেরনরকে র্ত। রকন্তু ওে ভপিন র্োথোে রেকটো 
ভকর্ন ভযন অদ্ভমত। 
 
ব্োেল একর্রন একটো ব্লরটং ভপপোরে ব্োওযোে নোরর্ে ব্োনোন রলরখ িলরলো। 
 
 হঠোৎ ওে েৃরি ব্লরটং-এে এক জোযগোয আটরক ভগল। ভডরক পোঠোরলো ভেডওরযলরক। 
 
–ভেডওরযল ব্োওযোে ব্োনোনটো রক েকর্? –রব্.এ.ইউ.ই.আে, র্োই ভলরড। এরট েম্ভব্তঃ 
েমইশ নোর্। ভেডওরযলরক রব্েোয রেরয ভে আব্োে  োব্রত লোগরলো, এটো জোর্ুোন নোর্ 
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িো়িো অনয রকিম নয। র্োথোটো ঐেকর্। তোিো়িো ভজরে ওরযড র্োেো যোওযোে পরনরেো রেন 
আরগ ও রির্রনরত এরেরিল। 
 
ব্োেল ব্োব্োে কোরি রফরে এরলো। 
 
-ব্োব্ো, আরর্ র্োরেুযো কোরকর্োে কোরি যোরব্ো। 
 
–এর্ন র্তলব্ র্োথোয এরলো ভকন ভতোে? লডু ভকটোেহযোর্ ভর্রযে রেরক আশ্চযু েৃরিরত 
তোকোরলন। 
 
র্রেুযো অথুোৎ র্োরেওুরনে হরলন তোে  োই ভহনরেে রব্িব্ো স্ত্রী। একের্য এই র্রহলোে 
নোর্ডোক রিল। পেেোষ্ট্র েপ্তরেে ভেরেটোরেেপে তোে  োই ভপরযরিল। ওে স্ত্রীে গুরণ 
এটো রনরশ্চত। আব্োে এরেরক লডু ভকটোেহযোর্  োরব্ন, অর্ন ভিোরেে হোত ভথরক র্মরি 
ভপরয তোে  োই অকোরল রৃ্তম য হরয শোরন্ত লো  করেরি। র্রহলোরট অতযন্ত েরন্দহজনক। 
ভকনরেংরহে গুহোয ব্োেল ভব্োকোে র্রতো র্োথো গলোরত যোরে, ব্মরঝ ভপরলন নো লডু 
ভকটোেহযোর্। 
 
-ব্োব্ো, ভতোর্োরক আব্োে রব্েি কেরি, ব্োেল ব্লরলো, েযোে অেওযোল্ড রক  োরব্ িনী 
হরলন? 
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ইংলযোরে ভয ইস্পোরতে কোেখোনো আরি ভেটো ওে। ব্তুর্োরন রলরর্রটড ভকোম্পোনী হরয 
ভগরি। তোে একটোে রডরেক্টোে ওে অনমরেোরি আরর্ হরযরি। কোজকর্ু রকিম থোরক নো। 
ব্িরে ভকব্ল েম একব্োে কযোেন রিরট ব্ো রল োেপমল রিরটে ব়্ি ভহোরটরল খোওযোেোওযো 
িো়িো। 
 
এেব্ ভশোনোে আে প্ররযোজন ভনই ব্োেরলে। ভে লেরনে উরদ্দরশয পো ব্ো়িোরলো। 
 
রশশু পরেিযুো আে ইস্পোরতে েরে খোপ খোয নো। অথুোৎ রর্রেে র্োকুোটোে েরে েযোে 
অেওযোল্ডরক ভর্লোরনো যোয নো। হোরেরেে কোউরন্টেরক ব্োে ভেওযো যোয ভব্োিহয। ভহে 
এব্োেরহোডু হল আেল। রতরন এর্ন ভকোন ভকউরকটো নন ভয জজ ু ভলোর্যোক্স তোরক 
আর্ন্ত্রণ জোনোরব্ন। ইস্পোত েম্রোট েযোে অেওযোল্ড ভতো আরিনই 
 
এেকর্ আকোশ-পোতোল ভ রব্ রকিম নথ পোওযো যোরব্ নো ভ রব্ ব্োেল তোে কোরকর্োে েরে 
ভেখো কেরত িোইরলো। 
 
রব্শোল ভিহোেো ভলরড ভকটোেহযোরর্ে। লেরনে উচ্চরব্ত্ত এলোকোয একরট র্স্ত ব়্ি 
ভগোর়্িোর্মরখো ব্োর়িরত রতরন থোরকন। 
 
ব্োর়িরত ঢম করতই ব্োেরলে নোরক ভ রে এরলো ভর্োর্ব্োরত, পোরখে েোনো আে শুকরনো 
ফম রলে গন্ধ। 
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ব্োেলরক ভেরখ ভলরড ভকটোেহযোর্ অব্োক হরলন একটম । 
 
-এইরলন, তম রর্ হঠোৎ েোরুণ আনরন্দে ব্যোপোে। ঠোেো কণ্ঠস্বে ভলরড ভকটোেহযোরর্ে। 
 
–আর্েো েরব্ রফরেরি, কোরকর্ো। ব্োব্ো রির্রনরত এখন েরযরিন। 
 
–রির্রন  ো়িো ভেওযো আর্েো ভকোরনো কোেরণই পিন্দ নয। কত ঐরতহোরেক রিহ্ন আরি ঐ 
ব্োর়িরত। এরক েস্তো করে ভেওযো উরিত নয। 
 
-ব্োব্োে েোজনীরত  োরলো লোরগ নো। রকন্তু েোজনীরতে র্রিয কত  োরলো  োরলো ব্যোপোে 
আরি ভেটো জোনরত পোেরল আরেো কত েমন্দে হয। 
 
ব্োেল আহ্লোরে আটখোনো হরয রর্রথয ব্রল ভগল কোযেো করে। ভলরড ভকটোেহযোর্ অব্োক 
ভিোরখ তোকোরলন। 
 
-ভতোর্োে  োব্নোে িেন ভেরখ খমব্ অব্োক লোগরি। র্রন হয ভতোর্োে  োরলো ঘরে রব্রয 
হরল তম রর্ একের্য েোজনীরতরত ভব্শ ির্ৎকোে জোযগো করে রনরত পোেরব্। 
 
-িনযব্োে কোরকর্ো। ব্োেল এব্োে তোে রেক পরেব্তুন কেরলো,  োব্রিলোর্, তম রর্ রর্রেে 
র্োকুোটরক ভিরনো রকনো। 
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খমব্ রিরন। েোরুণ ব্মরদ্ধর্তী র্রহলো। তরব্, েোিোেণত োরব্ ভর্রযেো পোলুোরর্রন্ট েোিঁ়িোক এটো 
আর্োে পিন্দ নয। ভলরড ভকটোেহযোর্ ব্রল িলরলন, অব্শয রতরন ভয কোজ করেন, তোে 
েোর্ এখন খমব্।  দ্রর্রহলোে েরে ভতোর্োে পরেিয হওযো েেকোে। 
 
ব্োেল িদ্ম একটো েীঘুশ্বোে ভফরল ব্লরলো, জজু ভলোর্যোরক্সে ব্োর়িে এক পোরটুরত উরন 
যোরেন, আরর্ জোরন ব্োব্োরক রনর্ন্ত্রণ করেরিরলন, রকন্তু যোরব্ন নো, অব্শয আর্োরক 
ভনর্ন্তন্ন করেনরন। উরন র্রন করব্ন আরর্ একটো গরব্ট। 
 
 োেমেরঝে এত উন্নরত ভেরখ ভলরড ভকটোেহযোর্ খমশী হরলন। 
 
–তম রর্ রিন্তো করেো নো এইরলন, তম রর্ ভয ব্র়িো হরযরি, এটো জজু ভলোর্যোক্স  োব্রতই 
পোেরি নো। আরর্ জজুরক রেরয একোজ কেোরব্োই। েোজনীরতরত অল্পব্রযেী ভর্রযরেে 
প্ররযোজন আরি, ওটো ও ব্মঝরব্। ভেরশে স্বোরথু এটো েেকোে। 
 
ভলরড ভকটোেহযোরর্ে পিন্দ কেো রকিম ব্ইপত্র রনরয ব্োেল ব্রুক রিরটে রেরক েওনো 
হরলো। 
 
রজরর্ ভথরেজোেরক ভফোন কেরলো। েোজনীরত গুরল খোওযো র্োরেুযো কোরকর্োে কথো ব্োেল 
জোনোরলো। প়িোে জনয অরনক ব্ই রেরযরি। েব্রিরয ব়্ি কথো জরজুে পোরটুরত ভনর্ন্তন্ন 
কেোরেন। 
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রজরর্ জোনোরলো, ভে রব্লরক ভশষপযুন্ত ভব্োঝোরত ভপরেরি। একগোেো কোগজপত্র রেরযরি 
প়িোে জনয। এরকব্োরে নীেে ব্যোপোে। েোন্টো ভফ েীর্োন্ত রব্রেোি ভকউ ভকোরনো কোরল 
শুরনরি নোরক েরন্দহ। 
 
ভলোরেনরক এেব্ নো ব্লোই  োরলো। রজরর্ ব্লরলো, এেকর্ ভর্রযরক রব্পরেে র্মরখ ভফলো 
রঠক নয। 
 
–ভব্োি হয। 
 
–কোল ইনরকোরযরস্ট যোরেন ভতো? 
 
–হযোিঁ, আপরন? 
 
–আরর্ও যোরব্ো। আজই েন্ধযোে কোগরজ একরকোরণ খব্েটো িোপো হরযরি। খমব্ নহ নি 
পর়ি ভগরি। 
 
-এব্োে প়িোয র্ন ভেরব্ো, আপরন? 
 
–আরর্ও তোই। শু েোরত্র। 
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েমজরনই রর্রথযব্োেী রনঃেরন্দরহ। ভলোরেন ওরযডরক রনরয রজরর্ এখনই ননশর োরজ যোরব্, 
ভেটো ভে  োরলো  োরব্ জোরন। ওরেরক ব্োেল একজন েোিোেণ পরেিোরেকোে ভপোশোক পরে 
ভেোজো েোস্তোয এরলো। ভের ন ডোযোলে-এ ভযরত ব্োরে নো রটউরব্ ভগরল েমরব্িো হরব্ 
ভেটোই  োব্রিল। 
 
. 
 
রে ভের ন ডোযোলে লোব্ 
 
১৪ নং হযোিিোর্ট রিরট যখন ব্োেল ভপৌঁিরলো তখন েরন্ধয ৬টো। ওে উরদ্দশয রিল 
ফম টর্যোন আলরেরডে েরে ভেখো কেো। যরে তো েম্ভব্ হয তোহরল ব্োরক কোজটো েহজ 
হরয যোরব্। ভব্রশ ভলোরকে র্মরখোর্মরখ হরত ও িোয নো। 
 
ভর্ঘ নো িোইরতই জল। 
 
েেজো খমরল েোর্রন েোিঁ়িোরলো অযোলরেড। 
 
ব্োেল রর্রি ভহরে ব্লরলো-শু েন্ধযো, অযোলরেড। 
 
অযোলরেড প্রথরর্ ির্রক উঠরলো। তোেপে রনরজে  ম ল ব্মঝরত ভপরে ব্লরলো, শু েন্ধযো, 
র্োেরর্োযোরজল। আরর্ আপনোরক রঠক রিনরত পোরেরন। 
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ব্োেল রনরজে র্রন র্রন ঐ ভপোশোরকে জনয তোরেফ কেরলো। 
 
–অযোলরেড, ভতোর্োে েরে রকিম কথো ব্লরত িোই। ভকোথোয ভগরল  োরলো হয? লোরব্ এখন 
কোেো আরি? 
 
-এখন ভকউই ভনই ভলরড। 
 
অযোলরেড িোরব্ ভব্ে করে েেজো খমলরলো। ব্োেল ভ তরে ঢম করলো। অযোলরেড 
ভগোরব্িোেীে র্ত তোে ভপিন ভপিন এরলো। 
 
অযোলরেড, তম রর্ রনশ্চযই জোরনো, এখোরন যো হয েব্ ভব্আইনী। 
 
 অযোলরেড  ীত পোরয েোিঁর়িরয েইরলো। 
 
–এে আরগ েমব্োে পমরলে এরেও আপরত্তকে রকিম পোযরন। কোেণ রর্ঃ র্েরগোরেো রস্কে 
িোলোরক রিল। এখোরন ভকব্ল জমযো ভখলো হয নো। অরনক রকিমই হয, যো ভতোর্োে হযরতো 
জোনো ভনই। আরর্ ভতোর্োে ভথরক জোনরত িোই ভয রির্রনে িোকরে ভির়ি ভেওযোে জনয 
তম রর্ কত টোকো ভপরযরিরল? ব্োেল স্পি করণ্ঠ রজরজ্ঞে কেরলো। 
 
অযোলরেড িম প করে শুনরিল। েোহে েঞ্চয কেরিল র্রন হয। করযকব্োে ভঢোক রগলরলো। 
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–ব্লরি, র্োই ভলরড, ভযরেন অনমষ্ঠোন রিল রর্ঃ র্েরগোেো রস্ক ভেরেন রকিম ভলোক রনরয 
রির্রনরত এরেরিরলন। রর্ঃ ভেডওরযরলে পোরয ভেরেন ভপরেক ফম রট যন্ত্রণো হরেল ব্রল 
আর্োরক েব্ ভেখোরশোনো কেরত হরযরিরলো। রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক রব্শ্রোর্ কেোে অজমহোরত 
আর্োে েরে কথোব্োতুো ব্লরত থোরকন। রতরন আর্োরক একরশো পোউে হোরতে র্রিয 
িরেরয রেরয ব্রলন, এই র্মহূরতু ভযন রির্রন ভির়ি িরল যোই এব্ং তোে লোরব্ে েোরযে 
রনই। ঈশ্বরেে আশীব্ুোে র্রন করে আরর্ ভর্রন রনলোর্। ব্তুর্োন র্োইরন রতনগুণ টোকো। 
কথোটো রর্ঃ ভেডওরযলরক ব্লরতই েব্ রঠক হরয ভগল। 
 
ব্োেরলে েরন্দরহে েরে রর্রল যোরে, ভে র্োথো নমইরয েোয রেরলো। 
 
–রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক ভক? 
 
–এই লোব্টো িোলোন। েোরশযোন। খমব্ ব্ম রদ্ধর্োন ভলোক। 
 
–এে র্রিয ভকোরনো েহেয আরি ব্রল ভতোর্োে র্রন ভকোন েরন্দহ হযরন? 
 
–েহেয, র্োই ভলরড? 
 
–অযোলরেড, ভজল খোটরত েোজী নও রনশ্চযই। 
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–হোয ঈশ্বে, আপরন ভেেকর্ রকিম  োব্রিন নো ভতো? 
 
ব্োেল গম্ভীে  োরব্ ব্লরলো–গত পেশু স্কটলযোে ইযোরড ু রগরযরিলোর্। রকিম অদ্ভমত কথো 
শুনলোর্। ভতোর্োে েোহোযয আর্োে প্ররযোজন। যরে েোহোযয করেো, তোহরল তোে রব্রনর্রয 
তম রর্ পোরব্ রনেোপত্তো। 
 
অযোলরেড েোজী হরতই ব্োেল প্রথরর্ েোেো ব্োর়ি ঘমরে ভেখরত লোগরলো। তোেপে এরে 
ভপৌঁিরলো জমযোরখলোে ঘরে। ভিোরখ পর়ি নো, এর্ন একটো েেজো ব্োেরলে েৃরি এ়িোরত 
পোেরলো নো। তোলো রেরয েেজোরট ব্ন্ধ। 
 
েেজোটো েম্পরকু অযোলরেড ব্লরত শুরু কেরলো,-পমরলরেে ঝোরর্লো এ়িোরনোে জনয 
অরনকটো ভেযোল আলর্োেীে র্তই এই েেজো কেো হরযরি। েেজোে ওপোরশ একখোনো 
ঘে আে রেিঁর়ি আরি। পোরশ েোস্তো। পমরলে হোর্লো কেরল ভলোরকেো ঐ পথ রেরয পোলোয। 
 
–আরর্ ভ তরে ঢম করব্োই। ব্োেল উরত্তজনো অনম ব্ কেরলো। 
 
–আপনোে পরক্ষ েম্ভব্ নয, র্োই ভলরড। িোরব্ েরযরি রর্ঃ র্েরগোরেো রস্কে কোরি। ব্োেল 
ব্মরঝরিল, তোলোটো অতযন্ত েোিোেণ। অনয িোরব্ রেরযও ভখোলো যোয। ব্োেরলে িোরপ পরে 
আলরেড খম িঁরজ রনরয এরলো। করযকব্োরেে ভিিোে ফরল তোলো খমরল ভগল। 
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ঘরেে র্রিয ব্োেল ঢম করলো। র্োঝখোরন একটো ভটরব্ল, করযকখোনো ভিযোে িোেপোরশ। 
ফোযোে ভেরেে েমপোরশ েমরটো গো-আলর্োরে। রব্রশষ িেরনে তোলো লোগোরনো আরি। অতএব্ 
ভিিো কেো বৃ্থো। 
 
অযোলরেড ব্মরঝরয রেরলো, েোিোেণ তোক ব্রল র্রন হয, কখোনো ভলজোে েরযরি। রকন্তু 
রঠক ভব্োতোর্টো রটপরলই ওটো খমরল যোরব্। 
 
ঘরেে িোেপোরশ ও রিরন্তত র্মরখ ভেখরত লোগরলো। শব্দ রনরেোিক ঘে। েোতখোনো ভিযোে 
েোজোরনো। ভটরব্রলে েমপোরশ রতনরট করে আে ভটরব্রলে র্োথোয একরট। 
 
ব্োেরলে ভিোখ উজ্জ্বল হরয উঠরলো। এটোই ভেই ভগোপন েরর্রতে জোযগো, ও রনরশ্চত। 
আপোতেৃরিরত রকিম ভব্োঝোে উপোয ভনই। 
 
–অযোলরেড, ব্োেল ব্লরলো, আর্োে লমরকরয থোকোে র্ত একটো জোযগো ভতোর্োে ব্যব্িো 
কেরত হরব্। 
 
অযোলরেড র্োথো ভনর়ি ব্লরলো, এ অেম্ভব্, র্োই ভলরড। আর্োে িোকরে তোহরল ব্োিঁিোরত 
রপেরব্ো নো। 
 
যখন তম রর্ ভজরল ঢম করব্, তখন এর্রনরতই িোকরে যোরব্। তম রর্ রিন্তো করেো নো, ভকউ 
ভকোরনো রকিম জোনরত পোেরব্ নো। 
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ব্োেলরক এখন অযোডর ঞ্চোরেে ভনশোয ভপরয ব্রেরি। 
 
ব্োেল ঝম িঁরক ভনরব্ই। ভে খমব্  োরলো  োরব্ ঘরেে িোেরেরক আব্োে তোকোরলো। এরগরয 
ভগল রদ্বতীয আলর্োরেে কোরি। তোলো লোগোরনো রিল। ব্োেল পোল্লো খমলরতই একেোশ ব্োেন 
ভব্রেরয এরলো। তোকগুরলো খোরল কেোে ইেোরত ভে ব্লরলো–অযোলরেড, ের্য খমব্ কর্, 
তম রর্ একটো ভে রনরয এরে ব্োেনগুরলো রনরি রনরয যোও। েোিঁর়িরয তকু কেরল রব্পরে 
পর়ি যোরব্। 
 
অগতযো অযোলরেড ব্োিয ভিরলে র্ত ব্োেরলে আেরশু অনমযোযী কোজ কেরলো। 
 
তোকগুরলো খমরল ভফলো যোয। ব্োেল দ্রুত হোরত তোকগুরলো খমরল েোিঁ়ি করেরয ভেরখ রনরজ 
ভ তরে ঢম রক ভগল। 
 
–হু, ব়্ি ভিোট, ভ তরে কোঠ হরয থোকরত হরব্। অযোলরেড, এব্োে একটো তম েপমরনে 
ব্যব্িো করেো। যরে এখোরন নো পোও তোহরল রকরন আনরত হরব্। 
 
অযোলরেড দ্রুত িরল রগরয আব্োে রফরে এরলো কতগুরলো যন্ত্র রনরয। ঐেব্ যরন্ত্রে র্রিয 
ভথরক একটো ব্োিোই করে রনরয রনরজে ভিোখ ব্েোব্ে কোরঠে পোল্লোয একটো ফম রটো 
কেরলো। ফম রটোরত ভিোখ লোরগরয ব্োেল ব্লরলো, এরতই কোজ হরব্। আরর্ ভ তরে ঢম করি, 
তম রর্ তোলো লোরগরয িোরব্ রনরয িরল যোও। 
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-যরে রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক িোরব্ িোন? 
 
–ভকউই িোরব্ে জনয র্োথো ঘোর্োরব্ নো। আে যরে িোয ব্লরব্ হোরেরয ভগরি। আে ভশোন, 
একটম  িরকোরলট এরন েোও। ওরতই কোজ হরব্। েব্োই িরল ভগরল খমরল রেরযো। আে 
একটো কথো র্রন ভেরখো, ভব্রশ কেরত ভযরযো নো, ভকোরনো ভগোলর্োল হরল ভতোর্োে রকন্তু 
ভেহোই ভনই। 
 
অযোলরেড িরকোরলট ভেরখ রেরয তোলো লোরগরয িোরব্ রনরয িরল ভগল। 
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সেভেন ডায়ালে-এে অমিভব্শন 
 
 ভ তরে ঢম রক ব্োেল  োব্রি, হযরতো, এখোন ভথরক ভব্রেোরত িটো ভব্রজ যোরব্। খমব্ কি 
হরব্ রনঃেরন্দরহ। রকন্তু রকিম কেোে ভনই। হঠোৎ েেজোে তোলো খমরল ভগল। 
 
নব্েম যরতক আরলোরত ঘে  রে ভগল। অরনক ভলোক ভয ঘরে ঢম রকরি ভেটো ব্োেল ব্মঝরত 
পোেরলো। েেজোয রখল ভেওযোে আওযোজ শুনরত ভপরলো। 
 
একজন লম্বো, শরিশোলী, কোরলো েোর়িওযোলো র্োনমষরক ব্োেল ফম রটো রেরয ভেখরলো যোরক 
গতেোরত জমযোে ভটরব্রল ভেরখরিল। 
 
এই তোহরল ভেই রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক, লোরব্ে র্োরলক। উরত্তজনোয ব্োেরলে হৃৎরপরণ্ডে 
গরত ভব্র়ি ভগল। 
 
ভলোকরট পরকট ভথরক ঘর়ি ভব্ে করে ের্য ভেখরলন। র্োথো েম রলরয পরকট ভথরক আব্োে 
রক ভব্ে কেরলন। তোেপরেে ব্যোপোেটো ব্োেরলে েৃরিরত িেো প়িরি নো। 
 
পেক্ষরণ ভলোকরট যখন েৃরি ব্েোব্ে এরলো তখন ব্োেল ির্রক উঠরলো, ভলোকটোে র্মরখ 
একটো র্মরখোে। আলগো হরয ভিোরখে ওপে পেেোে র্রতো ঝম লরিল। অরনকটো ঘর়িে 
ডোযোরলে র্ত র্মরখোেটো। িটোে রেরক ঘর়িে কোটো েরযরি। 
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–ভের ন ডোযোলে! ব্োেল এব্োে রনরশ্চত। 
 
 েেজোয েোতব্োে ভটোকো র্োেোে শব্দ। 
 
ব্োেল ভয আলর্োরেে র্রিয ব্রে রিল তোে পোরশে ভিযোরে র্েরগোেো রস্ক ব্েরলন। 
 
ঘরে এরে ঢম করলো েমজন, তোেরে প্ররতযরকে র্মরখ র্মরখোে, র্মরখোরে ঘর়িে কোিঁটো িোেরট 
আে পোিঁিটোয। তোরেে ভপোশোক  দ্র অর জোত েম্পন্ন। 
 
এরেে র্রিয একজন রব্রেশী। অনযজনরক ব্োেল ফেোরে ভ রব্রিল। রকন্তু কথো শুরন 
ব্মঝরলো, অরিযোন ব্ো হোরেরেয হরত পোরে। েোরশযোন হরব্ হযরতো। 
 
–এক নম্বে েোরুণ েফল হওযোয আপনোরক ঝম িঁরক ভনব্োে জনয অর নন্দন জোনোরে। 
 দ্ররলোক ব্লরলন। 
 
পোিঁিটো কোিঁি ঝোিঁকোরলন। 
 
ঝম িঁরক নো রনরল… 
 
কথো ভশষ হরলো নো। েেজোয আব্োে েোতটো ভটোকো প়িরলো। 
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ভব্শ রকিমক্ষণ ভকোরনো কথো শুনরত ভপরলো নো ব্োেল। কোেণ ওেো ওে েৃরিে ব্োইরে িরল 
রগরযরিল। 
 
–আর্েো তোহরল কোজ শুরু কেরত পোরে। রুশ  দ্ররলোরকে কণ্ঠস্বে ভশোনো ভগল। 
 
ভটরব্রলে র্োথোয ভয িোেরট রিল ভেখোরন রগরয ব্েরলন। ফরল ব্োেরলে এরকব্োরে 
র্মরখোর্মরখ হরলন রতরন। তোে পোরশ ব্রে পোিঁি নম্বে। তৃতীয ভিযোেরট ব্োেল ভেখরত 
পোরে নো। িোে নম্বে আরর্রেকোন  দ্ররলোক। 
 
ভটরব্রলে িোরে েম রট ভিযোেই ব্োেরলে নজরে প়িরিল। 
 
র্েরগোরেো রস্কে উরটোরেরকে ভিযোরে ব্েরলন একজন, যোে ভপিনটো ব্োেরলে রেরক। 
ব্োেল তোে ভপিনটোই  োরলো করে ভেখরিল। কোেণ রতরন একজন র্রহলো। 
 
–আর্েো আজ েোরত পোিঁি নম্বরেে ভেখো পোরব্ো নো। র্রহলোে েমরেলো রব্রেশী ভিোিঁযো 
লোগোরনো কথো ভশোনো ভগল। আপনোেো েরতয করে ব্লমন ভতো ভকোরনো কোরল আরেৌ ওে 
ভেখো পোরব্ো আর্েো? 
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–ির্ৎকোে প্রে। আরর্রেকোনরট ব্লরলো, ব্োেল েরম্মোরহরতে র্রতো র্রহলোে রপরঠে রেরক 
েৃরি আব্দ্ধ েোখরলো। ডোনরেরকে ঘোর়িে পোরশ ভিোট্ট একটো আিঁরিল, ফেুো িোর়্িোয ওটো 
রঠক র্োনোরে নো। 
 
রুশ  দ্ররলোরকে কতুৃেব্যোঞ্জক কণ্ঠস্বে শুরন ব্োেরলে ির্ক  োঙরলো। 
 
–যরে েমই নম্বে আর্োরেে আজ থোকরতন। রকন্তু রকিম ঘটনো ঘরট ভগরি আে অেমরব্িো 
েৃরি হরযরি। 
 
–রব্পে ঘটোে েম্ভব্নো আরি। পোিঁি নম্বে ব্লরলো। 
 
–হযোিঁ, আর্োরেে এই জোযগো েম্পরকু খমব্ ভব্রশ জোনোজোরন হরয ভগরি। 
 
–তোহরল রির্রন েম্পরকু নতম ন রকিম জোনো যোযরন? 
 
–নো, র্েরগোরেো রস্ক উত্তে রেরলন। 
 
–আর্োরেে ভপ্ররেরডন্ট ভকোথোয েোত নম্বে? কখরনো আর্েো ওে ভেখো পোই নো ভকন? 
 
–ওে রনজস্ব কর্ুপদ্ধরত আরি। রুশ উত্তে রেরলন। 
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–আপরন আগোরগো়িো ঐ কথোই ব্রল আেরিন। 
 
রকিমক্ষরণে জনয থর্থরর্ নীেব্তোে র্রিয কোটরলো। 
 
-এব্োে আর্েো কোজ শুরু কেরব্ো। র্েরগোেো রস্ক ব্রল উঠরলো। রতন নম্বে, আপরন রক 
ওযোইর ন অযোব্ীে নকেো ভপরযরিন? 
 
রতন নম্বেরক ব্োেল নো ভেখরলও গলোে স্বরে ব্মঝরত পোেল, একজন রশরক্ষত ইংরেরজে 
গলো। রর্রি ও নের্। 
 
ভটরব্রলে ওপে রকিম েোখোে আওযোজ হরলো। 
 
–এই ভয ভেই নক্সো, আে এটো অরতরথরেে তোরলকো। 
 
রুশ  দ্ররলোক প়িরত লোগরলন। 
 
-েযোে স্টযোনরল রডগরব্, রর্ঃ ভটরেি ও’রুেরক, েযোে অেওযোল্ড, ভলরড কম ট, রর্ঃ ভব্টর্যোন, 
কোউরন্টে অযোনো ে যোজরক, রর্রেে র্োকুোটো, রর্ঃ ভজর্ে ভথরেজোে। প়িো থোরর্রয ব্লরলন, 
এরট আব্োে ভক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

76 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

-ওটো রনরয রিন্তো কেরত হরব্ নো। ও আজরম্মে গোিো একটো। আরর্রেকোন  দ্ররলোক 
ভহরে ব্লরলন। 
 
-ভহে এব্োেরহোড ুআে রর্ঃ রব্ল এ োেেরল। 
 
–তোহরল িরে রনরত পোরে এব্োেরহোরডুে আরব্ষ্কোরেে ব্যোপোরে কোরেো ভকোরনো েরন্দহ ভনই? 
 
–নো ভনই। 
 
–েোরর্ে রেক ভথরক এে রূ্লয লক্ষ লক্ষ টোকো। রব্র ন্ন ভেরশে ভলোর ে র্োত্রো কতখোরন 
ভেটো আন্তোরতক রেক ভথরক ব্মঝরত পোেরিন। 
 
একটম  ভথরর্ আব্োে ব্লরলন–হযোিঁ, এটো হরলো ভেোনোে খরন। যোইরহোক, আপনোেো নকেোটো 
ভপরযরিন। আর্োে র্রন হয নো, আর্োরেে আরগে পরেকল্পনো আরেো  োরলো কেো েম্ভব্। 
একটো কথো, ভজরে ওরযরডে ভলখো একরট রিরঠে কথো শুনলোর্, যোরত এই েরর্রতে নোর্ 
উরল্লখ আরি। রিরঠটো ভক ভপরযরি? 
 
-লডু ভকটোেহযোরর্ে ভর্রয, ভলরড এইরলন ভেন্ট। 
 
–ব্োওযোরেে কোরজ গোরফলরত ভেওযোে ফল। রিরঠ কোরক ভলখো? 
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–েম্ভব্তঃ ওে ভব্োনরক, রতন নম্বে জব্োব্ রেরলো। 
 
–তরব্ আে রকিমই কেোে ভনই। আগোর্ীকোল ভেোনোল্ড ভডর রযোে ইনরকোরযস্ট। েব্ 
ব্যব্িো কেো আরি রনশ্চযই। 
 
িোনীয ভিরলরেে েোইরফল িম িঁর়ি অনমশীলন কেোে কোরহনী িোেরেরক েটোরনো আরি। 
আরর্রেকোন উত্তে রেল। 
 
–আে রকিম ব্লোে ভনই আর্োে। এক নম্বে ভয  োরব্ একোরজ অংশ রনরযরিন, আর্োে 
র্রন হয েকরল তোরক অর নন্দন জোনোরনো উরিত। 
 
ের্স্ত হোত অদ্ভমত  েীরত ভিযোরেে কোরি এরগরয এরলো। রব্রেশী কোযেোয এক নম্বে তো 
স্বীকোে কেরলন। 
 
এব্োে ব্োেল রতন নম্বেরক ভেখরত ভপরলো, রব্েোট ভিহোেোে েীঘুকোয এক পমরুষ। 
 
েব্োই এক এক করে ভব্রেরয ভযরত র্েরগোরেো রস্ক েেজোয তোলো রেরলন। করযকর্মহূতু 
অরপক্ষো কেোে পে আরলো রনর রয ভব্রেরয ভগরলন। 
 
ে ো ভশষ হওযোে প্রোয েমঘন্টো পে অযোলরেড এরলো। আলর্োরেে েেজো খমলরতই 
ব্োেরলে শেীেটো তোে রেরক ঝম িঁরক প়িরলো। 
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–শেীে কোঠ হরয ভগরি। ব্োেল ব্লরলো, একটম  ব্রেরয েোও। 
 
 হোত-পো র্োরলশ কেরত কেরত ব্োেল ব্লরলো, খমব্ র্জোে র্োনমষ ওেো। অযোলরেড, 
রশক্ষোে ভব্োিহয ভশষ ভনই। 
 
. 
 
 ইনরকোরযস্ট 
 
ভ োে িটোয ব্োর়ি ভপৌঁরি েোর়ি নটোে র্রিয নতরে হরয রনরলো ব্োেল। তোেপে ভজরর্ 
ভথরেজোেরক ভফোন কেরলো। 
 
ভফোরন রজরর্ দ্রুত কথো ব্লরত িোইরলো। ইরনরকোরযরস্ট যোরব্ ব্রল তো়িো আরি। 
 
–আরর্ও যোরে। ব্োেল ব্লরলো, অরনক কথো ভতোর্োরক ব্লোে আরি। 
 
–তোহরল ভতোর্োরক আরর্ গোর়িরত রনরয যোরব্ো। ভযরত ভযরত কথো হরব্। 
 
–ভব্শ, তরব্ রির্রন হরয ভযরত হরব্। রিফ কনরস্টব্ল আর্োরক রনরত আেরব্ন। 
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–ভকন? 
 
–রতরন একটম  েযোলম। 
 
গতেোরত তম রর্ রক কেরিরল ব্োেল? 
 
– োব্রিলোর্, ভেটোে কথোই ব্লরব্ো। ভযরত ভযরত কথো হরব্। এখন েোখরি। 
 
ব্োেরলে কর্ুক্ষর্তোে ওপে রজরর্ে অপরেেীর্ শ্রদ্ধো আরি রঠকই, রকন্তু আরব্গ রিল নো 
তোে র্রিয এতটম কম । 
 
প্রোয কম র়ি রর্রনট পে রজরর্ তোে টম -েীটোে রনরয হোরজে ব্রুকরলন রিরট। ব্োেল দ্রুত 
ভনরর্ এরলো রনরি। রজরর্ লক্ষয কেরলো, ব্োেরলে ভিোরখ েোত জোগোে িোপ। 
 
গোর়ি িোলোরত িোলোরত র্ন রেরয ব্োেরলে গত েোরতে কোরহনী শুনরলো। অব্শয পরথ 
েমঘুটনো যোরত নো ঘরট ভেরেরকও ভে েজোগ। 
 
-ব্োেল, তম রর্ আর্োে েরে র্জো কেরি নো ভতো? 
 
 –রক ব্লরিো? 
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–র্োপ িোইরি, রজরর্ ব্লরলো, আেরল েব্ ভযন স্বরেে র্রিয রেরয ঘটরি। 
 
–রব্রেরশনী উরত্তজনো রশকোেী, আন্তজুোরতক েেমযেল, েহেযর্য ৭ নম্বে, যোরক ভকউ 
কখরনো ভেরখরন। এেকর্ ভতো ব্ইরয পর়িরি। 
 
-ব্ইরযে প়িো কখরনোও ব্োস্তরব্ রূপ পোয। ব্োেল ব্রল উঠরলো। 
 
–একটো রখিম র়ি র্োকুো জর্োরযত ব্লো ভযরত পোরে। একজন রুশ, একজন আরর্রেকোন, 
একজন ইংরেজ, এক অরিযোন ব্ো হোরেরেয, আে ভেই র্রহলো ভয ভকোরনো জোরত হোরত 
পোরে। 
 
–আে একজন জোর্ুোন। ব্োেল র্রন করেরয রেরলো। আে েমনম্বে হরলো ব্োওযোে, ভয 
গতেোরত ে োয রিল নো। 
 
-ওেো রিরঠে খব্েটো জোরন তোই ভতো? আগোর্ী েপ্তোরহ ওযোইর নু অযোব্ীরত আর্োে 
যোওযোে কথো, ভেটোও অজোনো নয ওরেে, তোই নো? 
 
–হযোিঁ, রুশ নো আরর্রেকোন ব্লরলো,  োব্ব্োে কোেণ ভনই। কোেণ ওরেে র্রত তম রর্ একটো 
গেু । 
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-কথোটো ব্রল  োরলোই কেরল। ঘটনোটো আর্োে আগ্রহ ভব্রশ করে জোরগরয তম লরি। আে 
ঐ জোর্ুোন ভলোকরটে নোর্ এব্োেরহোডু। 
 
-হযোিঁ, রকন্তু ভকন? 
 
েোিঁ়িোও একটম  ভ রব্রন। হযোিঁ র্রন পর়িরি। 
 
….এব্োেরহোডু হরলো একজন আরব্ষ্কোেক, রযরন রজরনষ আরব্ষ্কোে করে ভেটো ভপরটন্ট রনরয 
রব্রে কেরত ইেমক। তরব্ তোে আরব্ষ্কোে হরলো একটো তোে ইস্পোরতে ভিরয শি আে 
তোপেহ হরয যোয। উর়িোজোহোজ আরব্ষ্কোে কেোে পরে ভে  োরব্, ওটোে ওজন েোরুণ োরব্ 
করর্রয ভেরব্। েোরর্ে রেক ভথরক এ হরব্ নব্েরব্ক। আর্োে িোেণো, রতরন এই 
আরব্ষ্কোেরক জোর্ুোন েেকোরেে কোরি রেরত ভিরযরিরলন, রকন্তু ওেো রনরত েোজী হযরন। 
ওেো রকিম ত্রুরট লক্ষয করে। ওরেে ব্যব্হোরে ভে আঘোত পোয। র্রন র্রন রঠক করে, 
ভকোরনো োরব্ই ওরেে এই আরব্ষ্কোরেে ফল ভ োগ কেরত ভেরব্ নো। প্রথরর্ ভ রব্রিলোর্, 
এেব্ ব্োরজ কথো। এখন ভেখরি উরটো ব্যোপোে। 
 
-ভতোর্োে কথোই রঠক রজরর্, ব্োেল ব্রল উঠরলো। এব্োেরহোডু রনশ্চযই আর্োরেে 
েেকোরেে কোরি ওটো রব্রে কেোে প্রস্তোব্ রেরযরি। েযোে অেওযোল্ড কম রটে রব্রশষরজ্ঞে 
অর র্ত েেকোে রনশ্চযই যোিোই করে রনরত িোইরি। তোই এই ভব্েেকোেী ে োে 
আরযোজন। ওখোরন থোকরিন েযোে অেওযোল্ড, জজু, রব্র্োনর্ন্ত্রী আে এব্োেরহোডু। রনশ্চযই 
ওে কোরি পরেকল্পনোটোে খে়িো আরি। 
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-এরক ফর্ম ুলো ব্রল। 
 
-হযোিঁ, ঐ রব্রশষ ফর্মলুোটো ভের ন ডোযোলে হস্তগত কেরত িোইরি। ঐ রুশ ভলোকটো যোে 
েোর্ লক্ষ লক্ষ টোকো ব্লরিল, র্রন পর়িরি। 
 
েরন রক জোনরতো; একব্োে যরে জোনরত পোেতোর্, রজরর্ ব্লরলো। তরব্ আর্েো আরব্ষ্কোে 
করেরি, ভজরে ওরযরডে রৃ্তম যে জনয ফম টর্যোন ব্োওযোে েোযী। পরেে রশকোে ভক হরব্? 
এেকর্ ব্যোপোরে ভকোরনো ভর্রযে জর়িরয প়িো রঠক নয। 
 
ব্োেল ব্মঝরলো, রজরর্ তোরক ভলোরেরনে েরল ভফলরত িোয। 
 
–আর্োে ভিরয ভতোর্োে রশখোে হওযোে েম্ভোব্নো ভব্রশ, ব্োেল হোেরত হোেরত ব্লরলো। 
 
–তো যো ব্রলরিো। আেো, আর্েো যরে অপে পরক্ষে করযকটো রৃ্তম য ঘটোরত পোরে, ভকর্ন 
হয? ব্োেল, ওরেে কোউরক ভেখরল তম রর্ রিনরত পোেরব্? 
 
–পোিঁি নম্বেটোরক রিনরত পোরে। ব্োেল ইতস্ততঃ করে ব্লরলো। ওে রহে-রহে শব্দটোই 
রিরনরয ভেরব্। 
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–েরল একজন র্রহলো েরযরি। ভে রনশ্চয তোে শেীে ভেরখরয কোর্মক কযোরব্রনট র্ন্ত্রীরেে 
হোরতে র্মরঠোয রনরয ভগোপন কোগজপত্র ভব্ে করে ভনয। আেো, েোত নম্বে েম্বরন্ধ 
ভতোর্োে ভকোরনো িোেণো আরি রক? 
 
-একটম ও নো। 
 
–ওেো ের্যর্ত রির্রনরত ভপৌঁরি ভগল। করনুল ভর্লরেোজ অরপক্ষো কেরিরলো। ব্োেল 
রজরর্ে পরেিয রেরলো। 
 
ের্স্ত ব্যোপোেটো  োরলো  োরব্ রর্টরলো, ব্োেল েোক্ষী রেরলো, ডোিোে রেরলন। েোয ভেওযো 
হরলো েমঘুটনোরতই েরন ভডর রেো র্োেো যোয। 
 
কোজ ভশষ করে করনুল ভর্লরেোজ ব্োেলরক রনরয রির্রনরত রফরে ভগরলন, আে রজরর্ 
ভথরেজোে লেরনে রেরক েওনো হরলো। 
 
রজরর্ ভলোরেরনরক ভফোন করে জোনোরলো ভয েমঘুটনো ব্রলই েোরয ভব্রেরযরি। 
 
–ভলোরেন, আর্োে র্রন হরে, রকিম একটো ঘরট িরলরি। তম রর্ েোব্িোরন ভথরকো, অন্ততঃ 
আর্োে জরনয। 
 
-ভতোর্োে পরক্ষও ভতো রব্পরেে েম্ভোব্নো আরি। ভলোরেরনে করণ্ঠ  য 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

84 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

 
–ও রনরয ভ রব্ো নো। এখন েোখরি। 
 
রজরর্ রস্টর নেরক ডোকরলো।–রস্টর নে, আর্োে জরনয একটো অরটোরর্রটক আে নীলরি 
নলওযোলো রপস্তল রকরন আনরত পোরেো। ভেোকোনেোে আে ভতোর্োে যরে এ েম্বরন্ধ জ্ঞোন 
থোরক রকিম, রঠক আরর্রেকোন গরল্প নোযক ভযর্ন ভপিরনে পরকট ভথরক রপস্তল ভব্ে 
করে ভেইেকর্। 
 
রস্টর নরেে র্মরখ হোরে ভখরল ভগল–ভব্রশে  োগ আরর্রেকোন রকন্তু তোরেে পরকট ভথরক 
রপস্তরলে ব্েরল অনয রকিম ভব্ে করে। 
 
রজরর্ নো ভহরে পোেরলো নো। 
 
. 
 
অযোব্ীরত পোরট ু
 
শুেব্োে রব্রকরল রঠক ের্রয ব্োেল এরে হোরজে হরলো ওযোইর ন অযোব্ীরত িোরযে 
আর্ন্ত্ররণ। জজু ভলোর্যোক্স তোরক ভব্শ খোরতে করে অ যতুনো জোনোরত এরগরয এরলন। 
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রপ্রয এইরলন, ভতোর্োে ভয এ িেরনে পোরটুরত আেরত ইরে করে ভেটো আর্োে জোনো 
রিল নো। েোজনীরতরত ভতোর্োে আগ্রহ আরি শুনলোর্ ভলরড ভকটোেহযোরর্ে কোি ভথরক। 
শুরন ভযর্ন খমরশ হরযরিলোর্ ভতর্রন অব্োক হরযরি। 
 
–আর্োে খমব্ই  োরলো লোরগ। ব্োেল ব্মরদ্ধর্ত্তোে েরে উত্তে রেরলো। 
 
রর্রেে র্োকুোটো গত েোরত র্যোনরিস্টোরে ব্িৃতো রেরত রগরযরিরলন। উরন পরেে ভেরন 
আেরিন। তম রর্ রজরর্ ভথরেজোেরক ভিরনো? ওে ওপেটো ভেখরল ভব্োঝো যোয নো। আেরল 
রব্রেরশে েোজনীরতরত একের্ পোকোিঁরপোি। 
 
রজরর্ এই রেরকই এরগরয আেরিল। ব্োেল, তোেরেরক হোত ব্োর়িরয ব্লরলো–আরর্ তোরক 
রিরন। 
 
জজু একটম  েমরে েরে ভযরতই রজরর্ ব্লরলো-ব্োেল, আরর্ রব্লরক েব্ ব্রলরি। একটম  
একটম  করে ওে র্োথোয েব্ ঢম রকরযরি। অতএব্ আরৃ্তম য ও আর্োরেে েরে থোকরব্। 
 
জজু হঠোৎ হোরজে হরলন। রতরন এক এক করে ব্োেরলে েরে েকরলে পরেিয করেরয 
রেরলন–েযোে স্টযোনরল রডগরব্, হোরেখমশী  েো একজন রব্র্োনর্ন্ত্রী, রর্ ও’রুেরক, লম্বো 
ভিহোেো, র্মরখ আইরেশ আেল স্পি। 
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রর্রেে র্োকুোটোে জনয ব্োেল অরপক্ষো কেরিল। রতরন কোরলো ভলে লোগোরনো েক পরে 
গম্ভীে র্মরখ হল ঘে ভপরেরয এরলন। ভেখোরন ফম টর্যোরনে ভপোশোরক একজন উপরিত 
রিল। ব্োেল রিনরত পোেরলো ইরন েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল। িদ্মরব্রশ রনরজরক ঢোকরত 
পোরেরন। 
 
–েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, ব্োেল রফেরফে করে ব্লরলো। 
 
-হযোিঁ, েব্রকিমে ওপে নজে েোখরত এরেরি। রর্ঃ ভলোর্যোক্স ঐ েোব্িোনী রিরঠ ভপরয খমব্ 
 য ভপরয ভগরিন। আর্োে ওপে ওে  ীষণ রব্শ্বোে। তোই আর্োরক আেরত হরলো। 
 
রকন্তু আপরন রক  োরব্ন, ব্োেল ব্লরত রগরযও ব্লরত পোেরলো নো, িদ্মরব্রশে। আ়িোরল 
একজন পমরলে অরফেোরেে  োব্ স্পি ফম রট আরি। 
 
–আপরন রক  োব্রিন, অপেোিীেো েতকু হরয যোরব্? রকন্তু এটো কেরল ক্ষরতই ব্ো রক? 
 
–ক্ষরত রক? ভব্োকোে র্ত ব্োেল কথোটোে পমনেোবৃ্রত্ত করে এরগরয ভগল। েরযং রুরর্ 
একটো কর্লো েরঙে খোর্ হোরত রনরয  ম রু কম িঁিরক েোিঁর়িরয আরিন। 
 
–খমব্ই রব্েরিকে। জজ ু ব্লরলন, ভটরলগ্রোর্ এরেরি, রর্রেে র্োকুোটোে ভিরলরর্রযেো 
র্োম্পরে আেোন্ত, তোই রতরন হোরজে হরত পোেরিন নো। 
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কথোটো শুরন ব্োেল স্বরস্তে রনশ্বোে ভফলরলো, ওে র্মরখোর্মরখ হরত ভে িোয নো। 
 
–এইরলন, তম রর্ েমঃখ করেো নো, আরর্ জোরন কত আগ্রহ রনরয তম রর্ এখোরন এরেরি, তোে 
েরে ভেখো কেরব্ ব্রল। জজ ুব্লরত থোরকন, এজনয অরনক ের্য পোওযো যোরব্। রকন্তু 
েমঃরখে রব্ষয কোউরন্টে ভব্িোরে শুিম 
 
ব্োেল আির্কো ব্রল উঠরলো, উরন হোরেরেয নো? 
 
-হযোিঁ, কোউরন্টে ঐ তরুণ হোরেেীয েরলে ভনত্রী। রশশু রৃ্তম যে ের্েযো রনেেরন রতরন 
রনরজরক েিঁরপ রেরযরিন। রতরন স্বোিযব্তী, অল্প ব্যরে স্বোর্ী হোেোন। আরে, ঐ এব্োেরহোড ু
এরে ভগরিন। 
 
ভতরত্রশ ব্ো ভিৌরত্রশ ব্িরে এক েপ্ররত  হোরেখমশী র্োনমষ এই জোর্ুোন ইরঞ্জনীযোে 
এব্োেরহোডু।  দ্ররলোরকে ভিহোেো ভেখরল র্রন হয েিশূনযতোয  ম গরিন। 
 
ওেো যখন রনরজরেে র্রিয কথো ব্লরিল তখন এরে হোরজে হরলন রর্ঃ ও’রুেরক। এে 
একটম  পরেই হোিঁফোরত হোিঁফোরত রব্ল এরলো। 
 
হযোরলো ব্োেল, তম রর্ এরেরিো শুরনরি আরগ, রব্ল ব্লরত থোরক। রকন্তু েোেো রব্রকল নোরক 
ের়ি রেরয যো ঘমরেরযরি ভয আরগ ভতোর্োে েরে ভেখো কেরত পোরেরন। 
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–ভেই কোউরন্টরেে ভেব্োয র্রনোরনরব্শ করেরিরল রনশ্চযই। রজরর্ ব্লরলো। 
 
–র্োরন, ইরয, আরর্ ব্োিো ভেরব্ো রক করে ব্রলো? রব্রলে গোলেমরটো লোল হরয উরঠরি। 
তরব্  দ্রর্রহলো ভব্শ র্জোে, ব্ম রদ্ধর্তী। ব্োর়িটো যখন ঘমরে ভেখরিরলন তখন ব্োেল, তম রর্ 
ভেখরল পোেরত, কতেকর্ প্রে কেরিরলন। 
 
–রক েকর্ প্রে? 
 
ব্োেরলে প্রে শুরন রব্ল হিকরিরয ভগল। রঠক েেোেরে জব্োব্ রেরলো নো। ব্লরলো, রব্রশষ 
রকিম নয। এই ব্োর়িে ইরতহোে জোনরত িোইরিরলন। আেব্োব্পত্র েম্পরকুও আগ্রহ তোে। 
এইেকর্ অদ্ভমত প্রে আে রক। 
 
রঠক এই ের্য কোরলো র্খর্রলে আিঁরটোেোিঁরটো ভপোশোক পরে কোউরন্টে ঘরে ঢম করলন। 
ভেই ের্য িশর্ো পেো গম্ভীে র্মরখ ঢম করলন এক  দ্ররলোক রযরন পরেো নোরর্ পরেরিত। 
 
. 
 
ননশর োরজে পে 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

89 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

ননশর োরজে পে র্রহলোেো েরযংরুরর্ ভঢোকোে পে েোন্ধয ভপোশোরক ভব্শ অপ্রতম ল ব্রলই 
 োব্রত লোগরলন। অযোব্ীরত আিমরনক তোপ রব্রকেরণে ভকোরনো ব্যব্িো রিল নো। তোই তোেো 
ঘরে ভয কোরঠে িম রল্লে ব্যব্িো রিল, তোে পোরশ রগরয ব্েরলন। 
 
ভলরড কম ট ব্রল উঠরলন–রর্রেে কোটুোে ভিরলরর্রযরেে র্োম্পে হওযোটো ভব্শ আশ্চয ু
ব্যোপোে। 
 
–র্োম্পে রক? কোউরন্টে জোনরত িোইরলন। 
 
 ব্োেল ও ভলরড কম ট েমজরন রর্রল ভব্শ কোযেো করে র্োম্পরেে ব্ণুনো তোরক রেরলন। 
 
-হোরেরেয রশশুরেে ভব্োিহয এ ভেোগ হয, ভলরড কম ট ব্লরলন। 
 
–আরর্ জোরন নো, কোউরন্টে ব্লরলন। 
 
-ভে রক! আপরন শুরনরি রশশুরেে র্রিয কোজ করেন, ভলরড কম ট আশ্চযু হরয তোে রেরক 
তোকোরলন। 
 
–এই কথো, কোউরন্টে পো ির়িরয আেোর্ করে ব্রে ব্লরত আেম্ভ কেরলন–কত  যঙ্কে 
েব্ ব্যোপোে ভেরখরি শুনরল স্তরম্ভত হরব্ন। 
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যমরদ্ধে পে অনোহোে আে অনযোনয  যোনক পরেরিরত রতরন ভেরখরিন, কোউরন্টে একটোনো 
ব্ণুনো করে ভগরলন, ব্োেরলে র্রন হরলো ভযন গ্রোরর্োরফোরন ভেকডু ভব্রজ িরলরি। 
 
ভলরড কম ট প্রোয র্মগ্ধ হরয শুনরিরলন তোে কথো। 
 
একের্য কোউরন্টে ব্লরলন–আর্োরেে ের্েযোটো ভকোথোয জোরনন? আর্োরেে টোকো আরি, 
রকন্তু  োরলো েংগঠন ভনই। 
 
-আর্োে স্বোর্ীও তোই ব্রলন, ভলরড কম ট েোয রেরলন। তোে র্রনে পেেোয েযোে 
অেওযোরল্ডে জীব্রনে নোনো ঘটনোে িরব্ ফম রট উঠরত িোইরিল। 
 
রক র্রন করে রতরন ব্োেলরক ব্লরলন, আেো, ভলরড এইরলন, ব্লমন ভতো, আপনোরেে 
ব্োগোরনে ঐ প্রিোন র্োলীরক পিন্দ করেন আপরন? 
 
–ভক? ঐ র্যোকরডোনোল্ড? র্োরন, একটম  ইতস্ততঃ কেরলো ব্োেল, ওরক রনরজে কোজ কেরত 
রেরল ও রঠক আরি। 
 
এর্ন ের্য রজরর্ এরে ঢম করলো। ব্োেলরক লক্ষয করে ব্লরলো, ভেই িরব্গুরলো ভেখরব্ 
নোরক? ভতোর্োে অরপক্ষোয আরি। 
 
রজরর্রক অনমেেণ করে ব্োেল ঘে ভথরক ভব্রেরয এরলো। 
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–ভকোরনো িরব্ে কথো ব্লরল? 
 
-িৎ ওেব্ ব্োরজ কথো। রজরর্ উত্তে রেরলো। লোইরেরেরত রব্ল আর্োরেে জনয অরপক্ষো 
কেরি। ভেখোরন আে ভকউ ভনই। 
 
রব্ল িঞ্চল র্রন লোইরেরে ঘরে পোযিোরে কেরিল। 
 
ব্োেলরক লক্ষ করে ব্লরলো–তম রর্ ভয এ ব্যোপোরে ঢম রক পর়িরিো, এটো আর্োে ভর্োরটই 
 োরলো লোগরি নো। এ ব্োর়িরত একটো ঝোরর্লো েৃরি হরত িরলরি। তোেপে 
 
ব্োেল রজরর্ে রেরক তোকোরলো-ওরক রক ব্রলরিো? 
 
–েব্ই ব্রলরি। 
 
–ভতোর্োে ঐ ভের ন ডোযোলরে যোওযোে ব্যোপোেটো আরর্ রঠক ব্মঝরত পোেরি নো। রব্ল 
কোতে োরব্ ব্োেরলে রেরক তোকোরলো, কোজটো তম রর্  োরলো করেোরন ব্োেল। 
 
-ভকোরনো কোজ? 
 
–এই েব্ ব্যোপোরে জ়িোরনো। 
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-হযোিঁ, ব্োেল ব্লরলো, আরর্ যখন জর়িরযরি তখন ভতোর্োে আে ভিিঁরিরয ভতোক জোনোরত 
হরব্ নো। 
 
-ওেব্ কথো নো ভ রব্ পরেকল্পনো নতরে করে নোও িটপট। রজরর্ ব্লরলো। 
 
ব্োেল হোিঁফ ভির়ি ব্োিঁিরলো। 
 
রব্ল আে কথো নো ব্োর়িরয েোজী হরয ভগল। 
 
-ফর্ম ুলোে ব্যোপোরে ভতোর্োে কথোই রঠক। রব্ল ব্লরলো। ভব্োিহয ফর্ম ুলোটো হয এব্োেরহোড ু
নতম ব্ো েযোে অেওযোরল্ডে কোরি আরি। ওেো েব্োই এখন স্টোরডরত, তোে র্োরন আেল 
কোজ শুরু কেরত িরলরিন। 
 
-েযোে স্টযোনরল রডগরব্ কতরেন থোকরব্ন? রজরর্ জোনরত িোইরলো। 
 
–রতরন আগোর্ীকোল শহরে রফেরব্ন। 
 
–তোহরল ভকোরনো ঝোরর্লো েইরলো নো। রজরর্ ব্লরলো, আর্োে িোেণো যরে রঠক হয তোহরল 
েযোে স্টযোনরল ফর্ম ুলোটো েরে রনরয যোরব্ন। অতএব্ রব্রশষ র্জোে যো ঘটোে তো আজ 
েোরত্ররতই অব্শযই ঘটরব্। 
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-প্রথর্ কথো হরে ফর্ম ুলোটো েোরত্ররত ভকোথোয থোকরব্? এব্োেরহোরডুে কোরি নো 
অেওযোরল্ডে কোরি থোকরব্? 
 
–আর্োরেে যরে িোেণো হরয থোরক ভয আজ েোরত ভকউ ওটো িম রে কেোে িোন্দোয আরি 
তোহরল আর্োরেে কোজ হরলো েতকু েৃরি ভেরখ ভেটো ব্ন্ধ কেো। 
 
-তোহরল ভে কথোই েইরলো। তরব্ েোরত পোহোেো থোকোে জনয টে করে  োগো োরগ করে 
রনরত হরব্। 
 
ব্োেল িম প করে শুনরি, রকিম ব্লোে ইেো থোকরলও ব্লরলো নো। 
 
–ভব্শ, টে করেো। ভহড হরল ভতোর্োে আরগ, আর্োে পরে। ভটল হরল ওে উরটোটো হরব্। 
একটো করযন ভব্ে করে টে কেো হরলো। প্রথর্ েোরতে েোরযে প়িরলো রজরর্ে ওপে। 
 
এতক্ষরণ ব্োেল র্মখ খমলরলো–আরর্ রক কেরব্ো? 
 
–তম রর্ রব্িোনোয রগরয লক্ষ্মী ভর্রযে র্রতো ঘমরর্োও 
 
–খমব্ উরত্তজনোে ব্যোপোে ব্রল র্রন হরলো নো। ব্োেল ব্লরলো। 
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-ভক ব্লরত পোরে, তম রর্ হযরতো ঘমরর্ে র্রিয খমন হরয ভগরল, রজরর্ ব্লরলো, আে আর্েো 
ভব্কেমে খোলোে ভপরয যোরব্ো। 
 
–রজরর্, তম রর্ হযরতো রঠকই ব্রলরিো। কোউরন্টরেে  োব্ েী আর্োে কোরি ভকর্ন ভব্খোপ্পো 
লোগরি। ওরক আর্োে েরন্দহ হয। 
 
-নো, উরন ের্স্ত েকর্ েরন্দরহে ব্োইরে। রব্ল খমব্ উৎেোহ রনরয কথোটো ব্লরলো। কোেণ 
হোরেরেে েূতোব্োরেে একজন ওে ব্যোপোরে েব্ই আর্োরক ব্রলরি। 
 
-ভব্শ, ভতোর্োে রব্শ্বোরেে কথোটো ওে কোরন কোরন ব্রল এরেো। ব্োেল রব্েি হরয ব্লরলো, 
আর্োে র্োথো িরেরি, শুরত িললোর্। 
 
ব্োেল িরল ভগরল রব্ল রজরর্ে রেরক তোকোরলোব্োেরলে ব্ম রদ্ধ আরি ব্লল। কখন ভকোরনো 
ব্যোপোে অেম্ভব্, ভেটো ও  োরলো ভব্োরঝ। একটো কথো এই িেরনে কোরজ নোর্রত ভগরল 
একটো ভজোেোরলো অস্ত্র লোরগ। আর্োরেে েরে ভেই জোতীয রকিম থোকো েেকোে। 
 
আর্োে কোরি একটো নীল নরলে অরটোরর্রটক আরি। রজরর্ ব্লরলো, রক র্রন হরলো, তোই 
েরে রনরয এরেরি। ভতোর্োে পোহোেো ভেওযোে ের্য ভতোর্োরক ওটো ভেরব্ো। 
 
. 
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রজরর্ে অযোডর ঞ্চোে 
 
 রতনজন র্োনমরষে রতন িেরনে েৃরি েী রেরয েৃশযর্োন হরব্ আজরকে এই েোত। 
 
-তোহরল রজরর্, ঐ কথোই েইরলো, েোত রতনরট। রব্ল রব্েোয ভনব্োে ের্য রজরর্রক 
ব্লরলো। রকন্তু কডোেু ভেখলোর্ আর্োে ভিরযও ভব্োকো। ব্োেরলে কথো ও পমরেো রব্শ্বোে 
করে ব্রে আরি। যোক, শু েোরত্র। আর্োে ঘমর্  োঙোরত ভতোর্োে কি হরব্ হযরতো, তব্মও 
ের্যর্ত  োরঙও রব্ল ওে রেরক তোকোরলো। আশো করে তম রর্ রঠক র্রতো থোকরব্। যখনই 
ভব্িোরে ভজরে আে েরনে কথো  োরব্– 
 
রজরর্  োব্রলো, রব্ল তোে র্রনে কথোই ব্রলরি। তোেপে ভে পরকট ভথরক অরটোরর্রটক 
রে লব্োে ভব্ে করে ওরক ভেখোরলো–এটো েরতয  োরলো রজরনে। 
 
রব্ল র্মগ্ধ হরয ভেখরলো। 
 
-শুিম রেগোে টোনোে অরপক্ষো। তোেপরেে কোজটম কম  এটোে েোরযরে। রজরর্ গরব্ুে েরে 
কথোটো ব্লরলো। 
 
রব্ল আব্োে শু েোরত্র ব্রল রব্েোয রনরলো। 
 
রজরর্ পোহোেো ভেওযোে জনয নতরে হরয রনরলো। 
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পরশ্চরর্ে এরকব্োরে ভশষ প্রোরন্ত েযোে স্টযোনরল রডগরব্ে ঘে। এই ঘরেে একরেরক 
ব্োথরুরর্, অনযরেরক আে একটো েেজো রেরয যোওযো যোয ভিোরট্টো একটো ঘরে ভযটো েখল 
করেরিন রর্ঃ ভটরেি ও’রুেরক। এইেব্ ঘরেে ব্োইরে ভিোট্ট ব্োেোন্দো। ভযখোরন েহরজই 
পোহোেো ভেওযো যোয। একটো ওক কোরটে আেব্োরব্ে আ়িোরল শেীে লমরকরয ভেরখ েহরজ 
েমূ্পণু জোযগোে ওপে নজে েোখো যোয। পরশ্চরর্ ভযরত হরল এই পথ রেরযই েকলরক 
ভযরত হরব্। একটো নব্েম যরতক আরলোও জ্বলরি। 
 
হোিঁটম ে ওপে রলওরপোে রনরয ভব্শ আেোর্ করে ব্েরলো রজরর্। 
 
িোেরেক রনস্তব্ধ। ঘর়িরত একটো ব্োজরত রব্শ রর্রনট ব্োরক। 
 
এই োরব্ ব্রে থোকো একটো রব্েরিকে ব্যোপোে েরন্দহ ভনই। ওে র্রন প়িরলো 
েযোনরিরটে কথো। এই ের্য নোরক অদ্ভমত েব্ ব্যোপোে ঘরট। েরন ভডর রেো আে ভজরে 
ওরযড, ওেো এখন ভকোথোয আরি ভক জোরন?  যঙ্কে রিন্তো তোে র্রন উেয হরলো। 
 
ঘর়িরত একটো ভব্রজ কম র়ি হরযরি। ের্য ভযন অতযন্ত িীে পোরয এরগোরে। 
 
েরতয, ব্োেরলে েোহরেে প্রশংেো কেরত হয। নো হরল ভের ন ডোযোলরেে র্রতো জোযগোয 
রগরয ভে ভঢোরক। 
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েোত েম্বে ভক হরত পোরে? ভে রক এখন তোে ব্োর়িরত আরি? নোরক িোকরেে িদ্মরব্শ 
রনরযরি। 
 
ঘমরর্ ভিোখ ব্মরজ এরলো। ভিোখ খমরল েোখোে ভিিো কেরলো। হোই তম লরলো, ঘর়িে রেরক 
তোকোরলো, েমরটো ব্োজরত েশ। 
 
রঠক এই ের্য কোরন এরলো রকিম। ভে রনঃশ্বোে ব্ন্ধ করে ঝম িঁরক প়িরলো। কোন খো়িো 
কেরলো। 
 
শি কোরঠে ওপে ঠম করল ভযর্ন শব্দ হয ভতর্ন আওযোজ। শব্দটো আরস্ত রকন্তু  য 
জোগোরনো। রনরি ভকোরনো ভলোক রনঃশরব্দ ঘমরে ভব়্িোরে-লোইরেরে ভথরক আওযোজটো ভ রে 
আেরি। 
 
ভে েন্তপুরণ রলওরপোল্ডরক ডোন হোরত িরে রেিঁর়ি রেরয রনরি ভনরর্ এরলো। লোইরেরেে 
েেজোে েোর্রন এরে েেজোয কোন পোতরলো। ভকোরনো শব্দ ভনই। ভে আির্কো েেজো খমরল 
ভ তরে ঢম রক আরলো জ্বোলোরলো। 
 
ঘে খোরল। ঘেরট ভব্শ ব্র়িো। রতনরেরক রতনরট জোনলো। ব্োেোন্দোে রেরক েব্ জোনোলোই 
ভখোলো। র্োঝখোরনে জোনোলোটোে রখল ভখোলো। 
 
ভে ভেটো খমরল ব্োেোন্দোয ভব্রেরয েজোগ েৃরিরত িোেপোশ ভেখরলো। নো, রকিমই ভনই। 
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র্মহূতু খোরনক পে আব্োে লোইরেরেরত ঢম করলো। েেজোে তোলো ব্ন্ধ করে িোরব্ রনরজে 
কোরি ভেরখ আরলো রনর রয কোন ভপরত েইরলো, িট করে ভখোলো জোনোলোে পোরশ রগরয 
েোিঁ়িোরলো। 
 
খমব্ হোলকো পোরয িলোে আওযোজ ব্োেোন্দোয ভশোনো যোরে? 
 
নো, রকিমই ভনই। এটো রক তোে কল্পনো র্োত্র। 
 
 েোত েমরটো ব্োজোে ঘন্টো প়িরলো। 
 
. 
 
ব্োেরলে অযোডর ঞ্চোে 
 
ব্োেল ভেন্ট ভযর্ন ব্ম রদ্ধর্তী ভতর্রন কল্পনোশরি প্রব্ল। ভে ব্মঝরত ভপরেরিল, রব্ল এই 
েোরতে রব্পজ্জনক কোরজ ওরক অংশ রনরত ভেরব্ নো। তোই আরগ ভথরক রনরজে র্রন 
পরেকল্পনো করে ভেরখরিল। ভে তোে ভশোব্োে ঘে ভথরক ব্োর়িে ব্োইরেটো এ ঝলক ভেরখ 
রনরযরিল। ওে ঘরেে জোনলোে পোরশ ির্ৎকোে আইর  লতোে ভঝোিঁপ েরযরি, ভেইেকর্ 
লতোে অযোব্ী েোজোরনো আরি। 
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রব্ল আে রজরর্ে কোরজ ব্োিো ভেওযোে ভকোরনো কোেণ ভে খম িঁরজ পোযরন। ওরেে েমজনরক 
ভয এত েহরজ ভব্োকো ব্োনোরত পোেরলো ভেটো ভ রব্ ও র্রন র্রন অব্োক হরলো। 
 
ভে রনরজে ঘরে এরে িট করে েোন্ধযপপোশোক ভির়ি পরে রনরলো একরট ভপোশোক ভযরট 
ভে েমযটরকরে করে রনরয এরেরিরলো। ভঘো়িেওযোরেে রেরিে, েব্োরেে ভেোরলে জমরতো 
আে গোঢ় েরঙে একটো পমলও োে পরে ব্োেল নতরে হরয রনরলো। েোত একটোরত কোজ 
শুরু কেরব্ ভেটো ভে আরগই ভ রব্ ভেরখরিল। কোেণ ততক্ষরণ েকরল ঘমরর্ে র্রিয ডম রব্ 
ভযরত পোেরব্। 
 
রনরেুি ের্রয ভে জোনলোে কোিঁি তম রল ব্োইরে ভব্রেরয এরলো। রব়্িোরলে র্রতো গোরি উঠরত 
ব্োেল অ যস্ত। তোই রনঃশরব্দ রকিম ফম লগোরিে ভঝোিঁরপে ওপে ভে লোরফরয প়িরলো। 
 
পরশ্চর্ রেরকে ঘরে আরিন রব্র্োনর্ন্ত্রী আে তোে ভেরেটোরে। ব্োর়িে েরক্ষরণ আে 
পরশ্চরর্ একটো লম্বো ব্োেোন্দো আরি। 
 
ব্োর়িে িোযোে আ়িোরল রনরজরক ভগোপন ভেরখ ভে পোরয পোরয েরক্ষরণে ব্োেোন্দোে রেরক 
এরগোরলো। রদ্বতীয ভকোনটো পোে হরতই ভে ব্োিো ভপরলো। েোর্রন েোিঁর়িরয একজন র্োনমষ, 
ভে তোে পথ ভেোি কেরত িোয। 
 
ব্োেল রিনরত পোেরলো। 
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–েমপোরেরন্টেন্ট ব্যোটল, আর্োরক ভব্শ  য পোইরয রেরযরিন। 
 
 –ভেইজনযই এখোরন েরযরি। 
 
–আপরন এখোরন রক কেরিন? 
 
–যোরেে ব্োইরে আেোে কথো নয, তোেো ভযন নো আরে, ভেটো ভেখরি। ভযর্ন আপরন, 
আশো করে এত েোরত আপরন ভযখোরন ভেখোরন ঘমরে ভব়্িোরব্ন নো? 
 
–আপরন আর্োরক রফরে ভযরত ব্রলরিন? ব্োেল ব্লরলো।  োব্রিলোর্ একটম  পরশ্চর্ 
রেকটোয যোরব্ো। নো ভযরত পোেরল ব়্ি র্ন খোেোপ হরয যোরব্। 
 
ভব্শ তো়িোতোর়ি ব্মঝরত পোরে ব্যোটল, ভলরড এইরলন। আপরন জোনলো রেরয নো েেজো 
রেরয ব্োইরে এরেরিন? 
 
–জোনলো রেরয। আইর  লতো ভব্রয েহরজই রনরি ভনরর্রি। 
 
এব্োে আপনোে পরক্ষ শুরত যোওযোই র্েল, ভলরড এইরলন েৃঢ়তো স্পি। ব্োেল হতোশ 
হরয ভপিন রফরে হোিঁটরত শুরু কেরলো। আইর  লতো ভব্রয উঠরত রগরয হঠোৎ র্রন 
প়িরলো, আেো েমরপেরন্টরেন্ট ওরক েরন্দহ কেরব্ নো ভতো? 
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অব্শয ব্যোটরলে হোব্ োব্ ভেটো ভব্শ স্পি। জোনলোে কোরনুরে পো ভেরখ ঘরে ঢম করত 
ঢম করত আপন র্রন ভহরে উঠরলো। উরন ওরক েরন্দহ করেন এে ভিরয র্জোে ব্যোপোে 
আে হয নো। 
 
রব্িোনোয শুরয ঘমরর্োরনোে ভর্রয ব্োেল নয। আব্োে অনযরেরক যখন ভকোরনো েমঃেোহরেক 
আে উরত্তজনোকে ঘটনো ঘটরত িরলরি তখন িম পিোপ ব্রে থোকোে র্ত ভর্রয ভে নয। 
 
ঘর়িরত তখন েমরটো ব্োজরত েশ রর্রনট ব্োরক। করযক র্মহূতু রক ভ রব্ িম পিোপ েেজো 
খমলরলো। রনঃশরব্দ ব্োেোন্দো রেরয এরগোরলো। 
 
ভযরত ভযরত একটম  থর্রক েোিঁ়িোরলো। রকরেে ভযন আওযোজ আেরি। পেক্ষরণ রকিম নয 
ভ রব্ আব্োে পো ব্ো়িোরলো। এব্োে প্রিোন ব্োেোন্দোয উরঠ পরশ্চর্ রেরক িলরলো। রঠক 
এখোরনই রকিম একটো েোর্রন ভেরখ আশ্চযু হরয ভগল। 
 
রজরর্ে ভতো এখোরন থোকোে কথো। রকন্তু ও ভগল ভকোথোয? 
 
 েোত েমরটো ব্োজোে ঘণ্টোধ্বরন শুনরত ভপরলো তখনই। 
 
রক কেরব্  োব্রি এর্ন ের্য তোে হৃেরপণ্ড িলোৎ করে লোরফরয উঠরলো। ভটরেি 
ও’রুেরকে ঘরেে েেজোে হোতলটো আরস্ত আরস্ত খমলরত শুরু করেরিল। 
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ভে রনঃশ্বোে প্রোয ব্ন্ধ করে হোতলটোে রেরক তোরকরয েইরলো। রকন্তু েেজোটো খমলরলো নো। 
হোতলটো আব্োে রনরজে জোযগোরতই রফরে এরলো। এ েরব্ে র্োরন রক? 
 
ব্োেল আিরম্বরত েরিতন হরলো। রজরর্ ভয কোেরণ ভহোক ওে জোযগো ভির়ি িরল ভগরি। 
রব্লরক ডোকরত হরব্। 
 
ভে দ্রুত পোরয রব্রলে ঘরে িোপো স্বরে রব্লরক ডোকরত লোগরলো। করযকব্োে ডোকোে পে 
রব্রলে েো়িো নো ভপরয আরলো জ্বোলোরলো। এরক রব্িোনো খোরল! রব্ল ভকোথোয ভগল তোহরল? 
 
হঠোৎ ভখযোল হরলো ভে  ম ল করে অনয ঘরে ঢম রক পর়িরি। কোেণ পোতলো েোরত্রব্োে, 
টম রকটোরক ভর্রযরল রজরনষ পর়ি আরি। কোরলো ভ লর রটে রকিম ভপোশোক ভেরেং ভটরব্রল 
েরযরি ব্মঝরত অেমরব্িো হরলো নো, এটো কোউরন্টে ে যোডরকে ঘে। রকন্তু রতরনই ব্ো 
ভকোথোয? 
 
ব্োেল হত ম্ব হরয  োব্রত লোগরলো। রঠক ভেই র্মহূরতু রনি ভথরক উরঠ আেো ভগোলর্োরলে 
আওযোরজ তোে েরম্বত রফরে এরলো। 
 
শব্দ লক্ষয করে ব্োেল দ্রুত রনরি ভনরর্ লোইরেরেে রেরক িমটরলো, ভকউ ভযন প্রিণ্ড শরব্দ 
ভিযোে ভটরব্ল আির়ি ভফলরি। 
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লোইরেরেে েেজো ব্ন্ধ। েেজোয আঘোত কেরলো। খমলরলো নো। ভ তরে ল়িোই ভয  োরলো 
িলরি ভেটো ব্মঝরত অেমরব্িো হরলো নো ব্োেরলে। 
 
তোেপরেই পেপে েমরটো গুরলে আওযোরজ আে স্পি োরব্ খোন খোন হরয ভগল েোরতে 
রনস্তব্ধতো। 
 
. 
 
ভলোরেরনে অযোডর ঞ্চোে 
 
রঠক েোত েোর়ি নটোে ভলোরেন শুরত রগরযরিল। একটো ব্োজরত েশ-এ তোে ঘমর্  োঙরলো। 
করযকঘন্টো ঘমরর্রয তোে শেীে ঝেঝরে হরয ভগরি। 
 
ঐ ঘরে ওে েরে কম কম েেমরটোও ঘমরর্োরেল। ওরেে একজন েপ্রে েৃরিরত ভলোরেরনে 
রেরক তোকোরলো। 
 
-িম প করে ঘমরর্ো, লোিুোে। কম কম েটো র্োথো রনিম  করে তোরকরয েইরলো। 
 
ভলোরেন ওরেে কথো র্রতো যমরি ভর্রন িম প করে থোকোই রঠক ভ রব্রিল। রকন্তু ওে র্মখ 
ভেরখ, ওে শি ভিোট্ট ভিোযরলে েৃঢ়তোে িোপ ভেখরল ভয ভকউ ব্মরঝ রনরত পোেরব্ ওে 
র্রনে ভজোে কতখোরন। 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

104 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

 
একটো টম ইরডে ভকো আে স্কোটু পরে পরকরট ভে িট করে পমরে রনরলো একটো টিু। হোরতে 
েোিঁরতে হোতরলে ভিোট্ট একটো রপস্তল রনরলো। 
 
ভলোরেনরক নতরে হরত ভেরখ লোিুোে েোর্রন এরে লযোজ নো়িরত লোগরলো। 
 
-নো, লোিুোে, এখন নয। িম প করে ঘরে থোরকো। 
 
 ব্োইরে ভব্রেরয েেজো ব্ন্ধ কেরলো ভে। তোেপে ব্োইরে একটো েেজো রেরয ভব্রেরয 
টম েীটোরে উরঠ ব্েরলো। 
 
করযক রর্রনরটে র্রিয ভে এরে ভপৌঁিোরলো ওযোই োনু অযোব্ীে ব্োগোরন। 
 
িীে পোরয ব্োর়িটোে রেরক এরগোরলো। েমরটো ব্োজরলো ভকোথোও। ব্োেোন্দোে কোরি আেরতই 
তোে ব্মরকে ওঠোনোর্ো ভব্র়ি ভগল। ব্োেোন্দোয উরঠ িোরেরেরক েজোগ েৃরি রেরলো। 
 
আির্কো তোে পোরযে েোর্রন একটো রক এরে প়িরলো। ভে রনিম  হরয তম রল রনরলো। 
ব্োেোর্ী েরঙে একটো কোগরজে পযোরকট। ওপে রেরক তোকোরলো। 
 
ওে রঠক র্োথোে ওপরেে রেরক ভখোলো জোনলো রেরয একটো পো ভব্রেরয এরলো আে একটো 
ভলোক আইর  লতো ভব্রয নোর্রত শুরু কেরলো। 
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এক র্মহূতু ভেরে নো করে পযোরকট হোরত রনরয ভলোরেন িমটরত লোগরলো। ভপিন ভথরক 
ভ রে আেো হুরটোপোরটে শব্দ ও তখনও শুনরত পোরে।  রয রেিঁরটরয পর়ির্র়ি করে 
তখন িমটরি ভলোরেন। ব্োেোন্দো ভপরেোরত রগরয ভে ব্োিো ভপরলো। একজন স্বোিযব্োন পমরুষ 
ওরক জোপরট িরেরি। 
 
– য ভনই, েমপোরেরন্টরেরন্টে েযোদু্র কণ্ঠস্বে ভশোনো ভগল। 
 
ভলোরেন হোিঁফোরত হোিঁফোরত ব্লরলো, তো়িোতোর়ি িলমন, ওেো ভব্োিহয পেস্পেরক ভর্রে 
ভফরলরি। 
 
 ভেই ের্য েমব্োে গুরলে আওযোজ ভ রে এরলো। 
 
েমজরন দ্রুত পোরয লোইরেরেে ভখোলো জোনলোে েোর্রন এরে েোিঁ়িোরলো। ব্যোটল টিু জ্বোলোরত 
রগরয িোক্কো ভখল। 
 
জোনোলোে প্রোয রনরি েরিে ভরোরতে র্রিয পর়ি আরি রজরর্ ভথরেজোরেে অনিতনয ভেহ, 
ডোনহোতটো অদ্ভমত োরব্ ব্োিঁকোরনো। 
 
ভলোরেন রনরজরক েংযত েোখরত পোেরলো নো। কোন্নো জ়িোরনো গলোয ব্লরলো, ও র্রন 
ভগরি। রজরর্–রজরর্ র্রে ভগরি। 
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–উরন র্োেো যোনরন। রঠক আরি। ব্যোটল ওরক আশ্বস্ত কেরলন। ভেখমন আরলোটো জ্বোলরত 
পোরেন রকনো। 
 
ভলোরেন ঘরে ঢম রক েমইি রটপরতই েোেো ঘে আরলোরকত হরয উঠরলো। 
 
 ততক্ষরণ েেজোে ব্োইরে ভশোনো যোরে রব্র ন্ন করণ্ঠে ভকোলোহল। তোেো ঘরে ঢম করত 
িোইরিল। 
 
একটো রুর্োল ভব্ে করে রজরর্ে ডোন হোরত ভযখোরন গুরল ভলরগরি, ভেখোরন ভব্িঁরি রেরত 
রেরত ব্যোটল ব্লরলন–ভব্রশ েিপোত হওযোে জনয উরন জ্ঞোন হোেোনরন। পর়ি রগরয 
র্োথোয ভিোট ভপরযরিন। 
 
েেোজোয তখন উধ্বশ্বোরে কেোঘোত হরে। ব্যোটল ঘরেে িোরেরেরক একব্োে খম িঁরটরয ভেরখ 
রনরলন। একটো অরটোরর্রটক রপস্তল রজরর্ে পোরশ পর়িরিল। ভেটো তম রল ভটরব্রলে ওপে 
ভেরখ েেজোে রখল খমরল রেরলন। 
 
একেরে করযকজন ভলোক ঢম রক প়িরলো। জজু ভলোর্যোক্স ব্লরলন, েমপোরেরন্টর ট ব্যোটল, 
আপরন এখোরন? র্োরন, রক হরযরি? 
 
ভর্রঝরত পর়ি থোকো রজরর্ে রেরক তোরকরয ব্লরলো-হো ঈশ্বে! 
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 েোর্ী েোরত্রব্োে পরেরহতো ভলরড কম ট ব্লরলন–উঃ ভব্িোেী। 
 
ব্োেল ব্লরলো ভলোরেন! 
 
ভহে এব্োেরহোডু র্ন্তব্য কেরলন–হো  গব্োন! 
 
 েযোে স্টযোনরল রডগরব্হো ঈশ্বে, এেব্ রক? 
 
অত েি ভেরখ ব্োর়িে এক পরেিোরেকো নের্ উরত্তরজত করণ্ঠ ব্লরলন, উঃ রক েি 
ভেরখরিন। 
 
ততক্ষরণ প্রিোন পরেিোেক অনযোনয রঝ-িোকেরেে ঘে ভথরক ভব্ে করে রেরয র ়িটো 
হোলকো করে রনরলো। 
 
জজু ভলোর্যোক্স ব্রল উঠরলন–ব্যোটল, রক ঘরটরি? 
 
ব্যোটল ব্লরলন–এখোরন একটো ইরয র্োরন, আপনোেো ভয যোে ঘরে শুরত যোন েযো করে। 
তোেপে একটম  েহজ  োরব্ ব্লরলন, এখোরন একটো ভিোট েমঘুটনো ঘরটরি। 
 
-হো র্োরন এটো েমঘুটনো ঘরটরি। েব্োই শুরত ভগরল খমশী হরব্ো। 
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রকন্তু ভকউ ঘে িো়িরত েোজী নয ভব্োঝো ভগল। 
 
এই ের্য রজরর্ নর়িির়ি উরঠ ব্েরলো-হযোরল্লো, ও গম্ভীে গলোয ব্রে উঠরলো, কী হরযরি? 
 
 এব্োে ঘরেে িোরেরেরক েতকু েৃরি রনরক্ষপ কেরলো। 
 
–আপনোেো ভলোকটোরক িেরত ভপরেরিন? আইর  লতো ভব্রয ভলোকটো যখন উঠরিল তখন 
আরর্ জোনলোে তলোয রিলোর্। িরে রিলোর্ ভলোকটোরক প্রিণ্ড র্োেোর্োরে করেও 
 
-এই ভেই খমনী ব্ের্োইে রনশ্চযই, ভলরড কম ট র্ন্তব্য কেরলন। 
 
–র্রন হরি, আর্েো েব্  ণ্ডমল করে রেরযরি, যো ষোর়িে র্রতো শরি ভলোকটোে। 
 
 ঘরেে ভিহোেো ভেখরল তো র্োলমর্ পোওযো যোয। 
 
রজরর্ রক ভযন খম িঁজরিল। হঠোৎ ব্ললল–আর্োে রলওরপোল্ড? 
 
 ব্যোটল ভটরব্রলে ওপরে েোখো রপস্তলটো ইরেত কেরলন। আশো করে এটোই আপনোে 
রলওরপোল্ড? 
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–হযোিঁ, রজরর্ ব্লরলো, এটোে ওপে  েেো করেরিলোর্ খমব্। রঠক র্ত রেগোে টোনরত পোেরল 
একটো ভকন, আরেো করযকটো গুরল িোলোরনো ভযত। ভলোকটো জোনলোে কোরি ভেৌর়ি ভযরত 
আরর্ গুরল িম িঁর়ি প্রথরর্। ভে ঘমরে আর্োরক গুরল করে। 
 
েযোে স্টযোনরল রডগরব্ এতক্ষরণ রশেেোিঁ়িো ভেোজো কেরলন। 
 
–ভলোর্যোক্স, ওেো ভেটো রনরয পোলোযরন ভতো? হো  গব্োন! 
 
রতরন ঘে ভথরক িমরট ভব্রেোরলন, একটম  পরে ফযোকোরে র্মরখ রফরে এরলন। -ও’রুেরক 
রনশ্চযই ভকউ ঘমরর্ে ওষমি খোইরযরি। রকিমরতই ওে ঘমর্  োঙোরত পোেলোর্ নো। 
কোগজগুরলোও ভনই। রনশ্চযই ওেো হোরতরযরি। 
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ফিমুলা উদ্ধাে 
 
ভহে এব্োেরহোরডুে র্মখ রেরয আে কথো েেরি নো। ভযন অযোরনরর্যো হরযরি। 
 
জজু এ ব্যোপোরেে জনয েেোেরে েোযী কেরলন ব্যোটলরক। 
 
-ব্যোটল, ভতোর্োে হোরতই আরর্ েব্ ভির়ি রেরযরিলোর্, এটো তম রর্ অস্বীকোে কেরত পোরেো 
নো? ব্যো 
 
টরলে করঠন র্মরখে ভকোরনো পরেব্তুন হরলো নো। 
 
-েরতযই তোহরল কোগজগুরলো উিোও হরয ভগরি, তোই ব্লরত িোও। 
 
 েমপোরেরন্টরেন্ট র্োথো নো়িরলন। রতরন এরগরয ভগরলন ভলোরেরনে কোরি, তখনও তোে 
হোরত ব্োেোর্ী খোর্টো িেো রিল। 
 
রর্ঃ ভলোর্যোক্স, আশো করে আপনোে হোরেরয যোওযো রজরনষ েব্ এে র্রিযই আরি। তরব্ 
এে কৃরতে পোওযোে কথো এই তরুণীে, এরত আর্োে ভকোরনো  োগ ভনই। 
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জজু খোর্টো ভনওযোে আরগ েযোে স্টযোনরল রডগরব্ িঞ্চল হোরত খোর্টো রনরয রনরলন। খমরল 
ভফলরলন। স্বরস্তে রিহ্ন ফম রট উঠরলো তোে র্মরখ। 
 
রতরন ভলোরেরনে েমহোত িরে আহ্লোরে আটখোনো হরয ব্লরলন, রপ্রয রর্ে, আপনোে কোরি 
আর্োরেে কৃতজ্ঞতোে ভশষ ভনই। 
 
–অব্শযই! জজ ুব্লরলন। 
 
রতরন তখন ভলোরেরনে রেরক তোরকরয আরিন। কোেণ ভর্রযরটরক রতরন ভর্োরটও ভিরনন 
নো। 
 
ভলোরেন এই েৃরিে হোত ভথরক েক্ষো পোওযোে জনয রজরর্ে রেরক তোকোরলো। 
 
রজরর্ পরেিয রেরলো। 
 
–এ হল রর্ে ওরযড। র্োরন, ভজোেোল্ড ওরযরডে ভব্োন। 
 
জজু খমশী হরয ভলোরেরনে হোরত িোপ রেরয ব্লরলন, রপ্রয রর্ে ওরযড, আপনোরক 
কৃতজ্ঞতো নো জোরনরয পোেরি নো, রকন্তু আপরন রক োরব্ 
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েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল এরগরয এরে ব্লরলন, আর্োে র্রন হয, এটো আপোততঃ িোপো 
থোকোই  োরলো। 
 
প্রেে পোরট রর্ঃ ভব্টর্যোন ব্লরলন, একজন ডোিোে ভডরক আনোে জনয। রর্ঃ ও’রুেরক 
একব্োে ভেখো উরিত। 
 
জরজুে রনরেুশ র্রতো রব্ল ভব্রেরয প়িরলো ডোঃ কোটুেোইরটে উরদ্দরশয। 
 
জজু ব্লরলন, িরলো ডোিোে আেোে আরগ রক কেো যোয ভেখো যোক। 
 
রতরন অেহোয  োরব্ রেউপোট ুভব্টর্যোরনে রেরক তোকোরতই পরেো র্মশরকল আেোন কেরলো। 
ব্লরলো, েযোে, আরর্ েরে আেরব্ো। 
 
রতনজরন িরল ভযরতই ভলরড কম টও তোরেে ভপিন ভপিন ভগরলন। 
 
–আরর্  োব্রিলোর্ েযোে অেওযোল্ড এই র্মহূরতু ভকোথোয? 
 
ভলোরেন ভকিঁরপ উঠরলো–তোহরল রতরন রক খমন হরযরিন? 
 
-ব্োরজ কথো ব্লোে েেকোে ভনই। ব্যোটল একটম  ির্রকে েমরে ব্লরলন। 
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ব্োইরে  োেী পোরযে শব্দ ভশোনো ভগল। ঘরে এরে ঢম করলন রব্েোট ভিহোেোে এক পমরুষ। 
রতরন িরকরত ঘরেে িোেরেরক তোরকরয রনরয ব্লরলন–অরফেোে, এখোরন রক ঘরটরি? 
 
–িম রেে ভিিো, েযোে। তরব্ এই তরুণী রর্ে ওরযরডে জনয ভিোে েফল হযরন। 
 
 রতরন অপরেরিত ভলোরেরনে রেরক লক্ষয কেরলন। ব্যোরেজ ব্োিঁিো রজরর্ে রেরকও 
ভেখরলন। তোেপে একটো র্োউেোে রপস্তল ভেরখরয ব্লরলন–এটো রক অরফেোে? ব্োইরেে 
লরন ভপরযরি। ভিোে েম্ভব্ত পোলোরনোে ের্য ভফরল ভেরখ ভগরি। আপরন হোরতে িোপ 
পেীক্ষো কেরব্ন রনশ্চযই। আরর্ তোই েোব্িোরন এরনরি। 
 
–আপনোে েব্রেরকই নজে থোরক, েযোে অেওযোল্ড। 
 
ব্যোটল আলরতো  োরব্ রপস্তলটো রনরয ভটরব্রলে ওপে রজরর্ে অরটোরর্রটরকে পোরশ ভেরখ 
রেরলন। 
 
এব্োে েোরত ভযেব্ ঘটনো ঘরটরি তোে রব্সৃ্তত রব্ব্েণ রেরলন ব্যোটল। 
 
–হুর্, েযোে অেওযোল্ড েব্ রকিম শুরন ব্লরলন, তব্ম আর্োে র্রন হয একটম  ভখোিঁজ কেো 
উরিত রিল। কোউরক পোহোেোরতও েোখো েেকোে রিল। 
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রতনজনরক েোখো হরযরিল রনরি, লোন্তস্বরে ব্যোটল ব্লরলন। েযোে অেওযোল্ড একটম  আশ্চযু 
হরলন, আটকোরনোে আরেশ রিল। 
 
–তো েরেও তো করেরন? 
 
-নো, করেরন, ব্যোটল গম্ভীে  োরব্ ব্লরলন। েযোে, আরর্  োব্রি অনয কথো, অব্শয অদ্ভমত 
র্রন হরত পোরে। তরব্ ভে  োব্নো ভকোথোও নো ভপৌঁরি রেরল তো রনরয আরলোিনো রনষ্ফল। 
 
–আপনোে আপরত্ত নো থোকরল আপনোে কথো আর্োরক ব্লরত পোরেন, েমপোরেরন্টরেন্ট 
ব্যোটল। 
 
-েযোে, এ ব্যোপোরে আইর লতোে  ূরর্কো ভব্রশ। র্োফ কেরব্ন, আপনোে ভকোরটও রকিম 
ভলরগ আরি। 
 
েযোে অেওযোল্ড অব্োক হরলন। রকিম ব্লব্োে আরগই রেউপোটু ভব্টর্যোন এরে ঢম করলো। 
 
-েযোে, আপরন এখোরন। আপনোরক নো ভেখরত ভপরয ভলরড কম ট ভ রঙ পর়িরিন। আপরন 
েযো করে রগরয ওরক একটম  শোন্ত করুন। 
 
রতরন ভেরেটোরেরক েরে রনরয ঘে ভথরক ভব্রেরয এরলন। 
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–খমব্ পোকো ভেরেটোরে। ব্যোটল র্ন্তব্য কেরলন। 
 
-হযোিঁ, আরর্ ওে েরে স্কম রল প়িতোর্। ডোক নোর্ পরেো। ও ব্েোব্োে গোিোই েরয ভগল। 
ব্ড্ড ব্োস্তব্ব্োেী, েেকে একের্ ভনই। 
 
ব্যোটল ব্লরলন–ভকোরনো  দ্ররলোরকে নীেে হওযো ব্ড্ড খোেোপ। তোরত ভগোলর্োলও হরত 
পোরে। 
 
-পরেো ভগোলর্োল কেরি  োব্রত পোরে নো। রজরর্ ব্লরলো, ব্মর়িো কম রটে েরে রনরজরক ভব্শ 
খোপ খোইরয রনরযরি। িোকরেটোও পোকো হরযরি। 
 
—-েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, ব্োেল ব্রল উঠরলো, েযোে অেওযোল্ড এত েোরত ব্োগোরন রক 
কেরিরলন, তো ভতো জোনরত িোইরলন নো? 
 
রতরন হরলন েরতযকোে র্স্ত ব়্ি র্োনমষ। ব্যোটল ব্লরলন, এিঁেো জোরনন ভকোরনো ব্যোখযো 
জোনরত নো িোইরল তো ভেওযো উরিত নয এব্ং িোওযো উরিত নয। রতরন ব্যোখযো কেো ব্ো 
র্োজুনো িোওযো পিন্দ করেন নো। রতরর্ আর্োরক তোর়িরয রনরয ব্লরত পোরেন, ব্মরঝরিন। 
 
এ প্রেরে ব্োেল আে ভকোরনো কথো ব্লরলো নো। 
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-এব্োে আর্োে ব্ন্ধম ে র্ত শুনরত পোেরব্ো। রর্ে ওরযড রক করে এখোরন এরে হোরজে 
হরলন? ব্যোটল র্জোে গলোয কথোটো ব্লরলন। 
 
–আর্োরক েব্ রকিমে ব্োইরে েোখো হয ভকন? ভজোরেে েরে ব্োেল ব্লরলো। প্রথর্ রেরনই 
যখন আর্োয ভতোর্েো ব্রলরিরল ঘরে িম প করে ব্রে থোকরত, তখনই আরর্ র্ন রিে করে 
রনরযরিলোর্। 
 
-ভতোর্োে  ীরু  োব্ ভেরখ তখনই আর্োে ভব্োঝো উরিত রিল, ভলোরেন ব্লরলো। 
 
–তম রর্ ভয এরতো ভব্োকো, তো আরর্ জোনতোর্ নো, ব্োেল ব্লরলো। 
 
–আরর্ ভতোর্োরক রব্রব্িক ব্রলই জোনতোর্, রজরর্ ব্লরলো। 
 
রপ্রয রজরর্, ভতোর্োরক ঠকোরনো খমব্ ভেোজো, ভলোরেন ব্লরলো। তম রর্ যখন ভফোরন জোনোরল ভয 
এ কোরজ ঝম িঁরক আরি, তখনই আরর্ প্ররতজ্ঞো কেলোর্, রকিম কেরব্োই। তোই হযোিঁরেোরড 
রগরয একটো রপস্তল রকনলোর্, েোহে ব্ো়িোরনোে জনয ওটোে প্ররযোজন রিল। 
 
একটো ভিোট্ট রপস্তল ভব্ে করে ভেখোরলো ভলোরেন। আব্োে ব্লরত শুরু কেরলো, এখোরন রক 
ঘরটরি ভেটো ভেখোে খমব্ ইরে রিল, তোই লতোগোি ভব্রয ব্োেোন্দোয আরে। রক কেরব্ো 
এখন ভেটো  োব্োে র্রিয পোরযে কোরি এরে প়িরলো একটো ব্োেোর্ী েরঙে পযোরকট। ওটো 
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তম রল ওপরেে রেরক তোকোলোর্। ভেরখ একটো ভলোক লতো িরে নোর্রি। আরর্ ভেখোন 
ভথরক িমটলোর্। 
 
ভলোকটোে ভিহোেোে ব্ণুনো ভলোরেন রব্রশষ রকিম রেরত পোেরলো নো। কোেণ অন্ধকোরে রব্েোট 
ভিোহোেো ব্রলই র্রন হরযরি, এই পযুন্ত। 
 
ব্যোটল এব্োে রজরর্ে কোরি জোনরত িোইরলন। 
 
–ভলোকটোে গোরয অেম্ভব্ ভজোে। এইটম কম ই ব্লরত পোরে, যখন ওে গলো রটরপ িরে তখন 
ভে িোপোকরণ্ঠ করযকটো শব্দ করে আর্োরক ভির়ি েোও ভগোরিে। ভলোকটোরক অরশরক্ষত 
ব্রলই র্রন হরযরি। 
 
–পযোরকটটো আর্োে রেরক িম িঁর়ি রেরযরিরলো ভকন, ব্মঝরত পোেরি নো, ভলোরেন ব্লরলো। 
 
-ভলোকটো ইরে করেই আপনোরক ভেয। ব্যোটল ব্লরলন, আর্োে রব্শ্বোে ভিোে আপনোরক 
ভয র্োনমষ ভ রব্রিল তোরক। 
 
–ব্যোপোেটো ভকর্ন ভগোলরর্রল ভঠকরি, রজরর্ ব্লরলো। 
 
–রর্ঃ ভথরেজোে, এ ঘরে আপরন আরলো জ্বোলোন? 
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–হযোিঁ। 
 
–ঘরে তখন ভকউ রিল নো? 
 
–নো, ভকউ নো। 
 
আরলো রনর রয আপরন আব্োে েেজো ব্ন্ধ করেন? ব্লরত ব্লরত েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল 
একটো ভস্পনীয িোর়্িোে পেেো টোঙোরনো ভেরখ এরগরয ভগরলন। িীরে িীরে ওটোে ভপিরন 
উিঁরক রেরলন। অস্ফম ট একটো আওযোজ তোে গলো রেরয ভব্রেরয এরলো। 
 
ব্যোটলরক লক্ষয করে ব্োরকেো িমরট ভগল। 
 
 কোউরন্টে ে যোডরক ভর্রঝে ওপে অনিতনয হরয পর়ি আরিন। 
 
. 
 
কোউরন্টে ে যোডরকে কোরহনী 
 
অরনক কেেত কেোে পে কোউরন্টে ে যোডরকে জ্ঞোন রফরে এরলো। অস্ফম ট স্বরে রকিম ব্রল 
উঠরলন। 
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রঠক তখনই ঝর়িে ভব্রগ ঢম করলো রব্ল। কোউরন্টরেে র্মরখে েোর্রন ঝম িঁরক পর়ি ভব্োকোে 
র্ত ব্লরত লোগরলো। 
 
কোউরন্টে, আরর্ ব্লরি,  রযে রকিম ভনই। একটো আঘোত ভপরযরিন, রকিমক্ষণ শুরয 
থোকরল শেীে িোেো হরয যোরব্। েমি হরয তোেপে যো ব্লোে ব্লরব্ন। একটম  জল খোরব্ন? 
ব্োেল, একটম  েযোরণ্ড… 
 
েযো করে ওরক িম প করে থোকরত েোও ব্োেল ভব্শ ভেরগই ব্লরলো, উরন রঠক আরিন। 
 
ব্োেল আব্োে রকিমটো জল কোউরন্টরেে ভিোরখ র্মরখ রিরটরয রেরলো। উরন ি়ির়্ি করে 
উরঠ ব্েরলন। রতরন তোে পোতলো েোতরপোষোকটো  োরলো করে জর়িরয রনরলন। 
 
-েব্ র্রন প়িরি, রব়্ি রব়্ি করে ব্লরলন, রতরন েোর্রন েোিঁর়িরয থোকো েকরলে র্মরখে 
রেরক তোকোরলন, কোরেো ভিোরখ েহোনম ূরতে স্পশু ভপরলন নো, একর্োত্র রব্ল িো়িো। 
 
রব্লরক লক্ষয করে কোউরন্টে ব্লরলন, রিন্তো কেরব্ন নো, আরর্  োরলো আরি, আর্োরেে 
হোরেরেযরেে স্নোযম ইস্পোরতে র্ত র্জব্মত। 
 
-এব্োে ব্লমন ভতো রক হরযরিল? ব্যোটল প্রে কেরলন। 
 
এতক্ষরণ রতরন েীঘুরেহী েমপোরেরন্টরেরন্টে রেরক নজে রেরলন। 
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–আপনোে ঘরে অরর্ রগরযরিলোর্। ব্োেল ব্লরলো, আপরন ঘরে রিরলন নো, রব্িোনোরতও 
ভশোনরন 
 
-হো হো, র্রন প়িরি, কোউরন্টে ব্লরলন। রক  যঙ্কে ঘটনো! 
 
 ব্যোটল ব্রল উঠরলন–যরে ব্রলন? 
 
রব্ল েরে েরে ব্রল উঠরলো, েমি নো র্রন কেরল এখন ব্লরত হরব্ নো। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটরলে েৃরিরক কোউরন্টে অগ্রোহয কেরত পোেরলন নো। 
 
-আর্োে ঘমর্ আেরিল নো। তোই ব্ই রনরয ব্েলোর্। রকন্তু প়িোয র্ন ব্েরলো নো। ব্োর়িটো 
আর্োে ভকর্ন ভযন লোগরিল। তোই ব্োইরে ভব্রেোলোর্। রনরি ভনরর্ এলোর্। রনস্তব্ধ রনঝম র্ 
ব্োর়ি। রনঃশরব্দ লোইরেরে ঘরে ঢম রক প়িলোর্। 
 
–রনঃশরব্দ? 
 
-হযোিঁ, আরর্ কোউরক জোগোরত িোইরন। আরলো ভজ্বরল একটো ব্ই খম িঁজরত লোগলোর্। আির্কো 
একটো অস্পি শব্দ শুনরত ভপলোর্। িোপো পোরযে শব্দ।  যোল ভে পোরযে আওযোজ 
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এরগরয আেরিল। অরর্ আরলো রনর রয পেুোে আ়িোরল আত্মরগোপন কেলোর্। ঘরে ঢম করলো 
ভকউ, েমইি রটরপ আরলো জ্বোলরলো। 
 
-হযোিঁ রকন্তু, রজরর্ ব্লরত রগরয ব্োিো ভপরলো। ব্যোটল তোরক িম প কেোে ইরেত কেরলন 
 
–রনঃশ্বোে ব্ন্ধ করে েইলোর্,  রয আত্মোেোর্ খোিঁিোিো়িো হওযোে উপের্। ভলোকটোও একটম  
ভথরর্ শুনরত িোইরলো। আব্োে পোরযে আওযোজ। 
 
রজরর্ আব্োে রকিম ব্লোে ভিিো কেরলো। 
 
কোউরন্টে ব্রল িলরলন–ভে জোনলোে কোরি রগরয র্োথো ভব্ে করে রক ভেখরলো। তোেপে 
রফরে এরে আরলো রনর রয েেজো ব্ন্ধ কেরলো। ঘরেে র্রিয ভলোকটো রনঃশরব্দ ঘমেরি। 
আরর্  রয র্েরি। যরে আর্োে অরস্তে ভে ভটে পোয। ভে জোনলোে কোরি আব্োে ভগল। 
আব্োে েব্ রনস্তব্ধ।  োব্লোর্ ভলোকটো িরল ভগরি। তোই টিু জ্বোলোে উপের্ কেরতই 
ব্যোপোেটো ভেই র্মহূরতু ঘরট ভগল। 
 
-তোেপে? 
 
–জীব্রন ভকোরনোরেন  ম লরব্ো নো এ েৃশয। েমজন ভলোরকে র্রিয প্রিণ্ড র্োেোর্োরে হরে। 
ওেো পেস্পেরক খমন কেরত িোইরি। রজরনষপত্র লণ্ড ণ্ড হরলো। ভকোথোও ভকোরনো ভর্রয 
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ভযন রিৎকোে করে উঠরলো। ভলোকটো ভকব্ল ককুশ ও িোপো গলোয ব্লরিল, আর্োরক ভির়ি 
েোও। ইংরেরজে র্ত গলোে আওযোজ। 
 
-তোেপে? ব্যোটল ব্লরলন। 
 
-তোেপে গুরলে শব্দ। আর্োে পোরশে ব্ইরযে আলর্োরেরত গুরলটো লোগরলো। আরর্ ভয 
কখন জ্ঞোন হোরেরয ভফরলরি জোরন নো। 
 
কোউরন্টরেে কথোর্ত েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল ব্ইরযে আলর্োরেে কোরি এরগরয ভগরলন 
এব্ং ভর্রঝ ভথরক রকিম কম র়িরয রনরলন। 
 
–এটো ব্মরলট নয, কোউরন্টে। ব্যোটল ব্লরলন, ব্মরলরটে ভখোল। রর্ঃ ভথইজোে, গুরল কেোে 
ের্য আপরন ভকোথোয েোিঁর়িরয রিরলন? 
 
জোনলোে কোরি রগরয একটো জোযগো ভেখরলো রজরর্। 
 
-তোহরল গুরলটো আলর্োরেে গো ভঘিঁরষ ভব্রেরয ভগরি জোনলো রেরয। যরে আের্ণকোেীেো 
ভেটো নো রনরয পোলোয, তোহরল কোল েকোরল ভপরয যোরব্ো। 
 
–আপনোে হোরত ব্যোরেজ। কোউরন্টে েপ্রশংে েৃরিরত রজরর্ে রেরক তোকোরলন, তোহরল 
আপরনই রক রকন্তু রক হরযরিল ভেটো আরর্ জোনরত িোই। 
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ব্যোটল ব্লরলন–েযোে স্টযোনরল রডগরব্ে কোি ভথরক রকিম েেকোেী েোজনীরত েংেোন্ত 
কোগজ রনরয ভিোে পোলোব্োে ভিিো করে। রকন্তু এই তরুণীরটরক িনযব্োে। ভিোরেেো তো 
পোরেরন, রতরন ভলোরেনরক ভেখোরলন। 
 
কোউরন্টে একটো েীঘুশ্বোে ভফরল ব্লরলন–শেীেটো আব্োে খোেোপ লোগরি। 
 
রতরন উরঠ েোিঁ়িোরলন। তোরক এরগরয ভেওযোে জনয রব্ল তোে হোত িেরলো। ব্োেরলে 
হঠোৎ নজে কো়িরলো কোউরন্টরেে কোিঁরিে ওপে ভিোট্ট কোরলো একটো আিঁরিল যো তোে 
পোতলো েোরত্রব্োরেে ভপোষোরকে ওপে রেরয ভেখো যোরে। ব্োেল প্রোয কোঠ হরয ভগল। 
 
-এব্োে ঘে ব্ন্ধ করে িোরব্ রেরয ভেরব্ো। েমপোরেরন্টরেন্ট ব্লরলন, ভলরড এইরলন, আপরন 
রকিম ব্লরব্ন? 
 
-হযোিঁ, এখমরন আপনোে েরে কথো ব্লরত িোই। 
 
এই ের্য ঘরে এরে ঢম করলন জজু ভলোর্যোক্স ও ডঃ কোটুেোইট। 
 
–ভশোন ব্যোটল, ও’রুেরকে রব্রশষ রকিম হযরন। ক়িো ইনরজকশোন তোরক ভেওযো 
হরযরিল। কোল েকোরলই  োরলো হরয যোরব্ন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

124 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

ডোিোরেে েরে রজরর্ আে ভলোরেন িরল ভগল।ব্যোটরলে রেরক ব্োেল কোতে ভিোরখ 
তোকোরলো। 
 
ব্যোটল আগ্রহোরিত হরয ব্লরলন, েযোে স্টযোনরল রডগরব্ে েরে একটম  আ়িোরল কথো ব্লো । 
যোরব্ রক? 
 
রনশ্চয। জজু ব্লরলন, আরর্ ওরক ভডরক আনরি। 
 
েরে েরে ব্যোটল ব্োেলরক রনরয েরযংরুরর্ ঢম করলন এব্ং ভ তে ভথরক েেজো ব্ন্ধ করে 
রেরলন। 
 
ব্োেল েংরক্ষরপ ওে ভের ন ডোযোলে-এ যোওযো, ভেখোরন রক রক কথো শুরনরি, েব্ ব্রল 
ভগল। শুরন ব্যোটরলে একটো েীঘুশ্বোে প়িরলো। এই প্রথর্ তোে করঠন র্মরখ রশরথলতো 
ফম রট উঠরলো। 
 
-আপনোে র্ত ভর্রযরেে ভকোনো পূব্ুো োে ভেওযো রব্পজ্জনক। আরর্ কল্পনো কেরত পোরেরন 
ভয এতেূে আপরন এরগোরব্ন। 
 
–রঠক আরি, আর্োে রৃ্তম য আপনোরক ঝোরর্লোয ভফলরত িোযরন। 
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এখনও পযুন্ত নয। একটম  ভথরর্ ব্যোটল রক  োব্রলন। তোেপে ব্লরলন, রজরর্ 
ভথরেজোরেে কোজটো ব্মঝলোর্ নো, আপনোরক এেকর্ রব্পরে ভঠরল রেরলন ভকন, ব্মঝরত 
পোেরি নো। 
 
-আরগ ও জোনরতো নো। ব্োেল ব্লরলো, তোিো়িো রর্ে ওরযডরক রনরযই ভে ব্যস্ত। 
 
-তোই নোরক? ব্যোটল একটম  হোেরলন। তোহরল রব্ল এ োেরেলরক ব্লরব্ো, আপনোে ওপে 
নজে েোখরত। 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, আপরন আর্োে কথোে ভশষটম কম  ভশোরননরন। ভয র্রহলোরক 
ভেখলোর্–একনম্বে, উরন হরলন কোউরন্টে ে যোডরক।কোউরন্টরেেকোিঁরিেআিঁরিরলেকথো 
ব্োেল ব্লরলো। 
 
ব্যোটল ভকব্ল হোই তম লরলন, ভকোরনো প্ররতরেযো লক্ষয নো করে ব্োেল রব্রিত হরলো। 
 
গোরল হোত ভব্োলোরত ভব্োলোরত ব্যোটল ব্লরলন–ভেখমন ভলরড এইরলন, কোউরন্টরেে ব্যব্হোে 
েরন্দহজনক, আপনোরক রব্শ্বোে করে কথোটো ব্ললোর্। খমব্ই েরন্দহজনক, এ ব্যোপোরে 
আপনোে এব্ং আর্োে র্ত এক। েূতোব্োরেে েরে ভকোরনো অরপ্রয ব্যোপোে ঘটোরনো রঠক 
নয। তোই আর্োরেে অতযন্ত পো ভর্রপ এরগোরত হরব্। পম িঁরট র্োিরেে রেরযই রুই কোতলো 
িেো যোরব্। অতএব্ িূ়িোর্রণ একরেন িেো প়িরব্ই। 
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েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল েোরযে রনরলন 
 
 েকোল িটো ভথরক েমপোরেরন্টেন্ট ব্যোটল লোইরেরে ঘরে কোজ কেরলন, তোেই অনমরেোরি 
ভব্লো েশটো নোগোে ঘরে এরে ঢম করলন েযোে অেওযোল্ড কম ট, জজু ভলোর্যোক্স এব্ং রজরর্ 
ভথরেজোে। 
 
পোরশে ভটরব্রল েোজোরনো েরযরি নোনো রজরনষপত্র ভযগুরলো পোওযো ভগরি। এে র্রিয 
রজরর্ে রলওরপোল্ড-ও আরি। 
 
–েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, জজু ব্লরলন।  োব্রিলোর্ কতখোরন কোজ এরগোরলো। ভলোকটোে 
হরেে পোওযো ভগল? 
 
-িেো ভে প়িরব্ন, তরব্ ের্য লোগরব্। ব্যোটল ভজোরেে েরে ব্লরলন, েমরটো ব্মরলট আর্েো 
ভপরযরি। ব়্িটো ভেডোে গোরি ভব্িঁিো অব্িোয। ৪.৫৫ ভপরযরি ভযরট রর্ঃ ভথরেজোরেে 
ভকোট ভথরক ভব্রেরযরিল। আে র্োউেোে-২৫ ভথরক ভিোটটো ভব্রেরযরি। ওটো রর্ঃ 
ভথরেজোরেে হোরতে র্রিয রেরয ঐ আেোর্ ভকেোেোয আটকোয। 
 
রপস্তরল ভকোরনো হোরতে িোপ ভপরযরিন? খমব্ আগ্রহ  রে েযোে অেওযোল্ড জোনরত 
িোইরলন। 
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নো, অপেোিীরেে হোরত েস্তোনো রিল। আরর্ রক রঠক ব্লরি, ভয অেওযোল্ড রপস্তলটো রেিঁর়িে 
রব্শ গজ েূরে ভপরযরিরলন? 
 
জোনলোে রেরক র্মখ ভেরখ েযোে অেওযোল্ড ব্লরলন–হরব্ হয ভতো। 
 
-েযোে, রকিম র্রন কেরব্ন নো, রপস্তলটো ভযখোরন রিল ভেখোরন ভফরল েোখরলই  োরলো 
কেরতন। 
 
-আরর্ েমঃরখত, েযোে অেওযোল্ড কোঠ হরয ব্লরলন। 
 
–আরর্ েব্টোই পযুোরলোিনো করেরি। ব্োগোন ভথরক আেো আপনোে পোরযে িোপ ভেরখরি, 
রনিম  হরয রপস্তলটো ভতোলোয ওখোনকোে ঘোেগুরলো ভলরে ভগরি। েযোে, আপরন রক ব্লরত 
পোরেন, রপস্তলটো ওখোরন ভগল ভকন? 
 
-র্রন হয পোলোরনোে ের্য ভলোকটো ভফরল ভগরি। 
 
ব্যোটল র্োথো নো়িরলন–ভে ভফরল যোযরন। কোেণ খোরর্ে ওপে একটো পোরযে িোপ আরি 
ভেটো আপনোে েযোে। 
 
-ব্মরঝরি, েযোে ওেওযোল্ডরক রিরন্তত ভেখোরলো। 
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–তম রর্ রনরশ্চত হরয ব্লরি, ব্যোটল, জজ ুপ্রে কেরলন। 
 
হযোিঁ, আে একটম  েূরে আে এটো পোরযে িোপ পোওযো ভগরি ভযটো রর্ে ওরযরডে। েম্ভব্তঃ 
রপস্তলটো িম িঁর়ি ভফরল। 
 
রকন্তু র্োরট ভেরখ র্রন হয ভলোকটো এই ব্োেোন্দো ভথরক রপস্তলটো িম িঁর়িরিল। জজু ব্লরলন, 
এে রক ভকোরনো রব্রশষ তোৎপযু আরি? 
 
–হযরতো ভনই। ব্যোটল ব্লরলন, েযোে অেওযোল্ড আপরন জোনলোয েোিঁর়িরয রপস্তলটো 
একব্োে িম িঁর়ি ভফলরব্ন। 
 
েযোে অেওযোল্ড কোজরট কেরলন। 
 
ভেখমন র্োরটরত ভেই একই েোগ পর়িরি। ব্যোটল ব্লরলন। 
 
 এর্ন ের্য েেজোয এরে েোিঁ়িোরলন ভলরড কম ট, হোরত জরলে গ্লোে। 
 
–অেওযোল্ড, তম রর্ ওষমি ভখরত  ম রল ভগরি। আরর্ জোরন, রনরজে হোরত নো রেরল তম রর্ 
ওষমি ভখরত নো, নোও, ভখরয নোও। ভলরড কম ট ব্লরলন। 
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েযোে অেওযোল্ড ভিোট ভিরলে র্ত ওষমিটো ভখরয রনরলন। 
 
ভলরড কম ট ঘরেে িোেপোরশ তোরকরয ক্ষরণরকে জনয ভিোখ ব্মজরলন, উঃ রক  যঙ্কে েব্ 
রপস্তল। তোেপে ভিোখ খমরল ব্লরলন, কোল েোেোেোত রক আতরঙ্ক ভয ভকরটরি। ভশষ পযুন্ত 
রর্ঃ ভব্টর্যোন ব্লরলন, অেওযোল্ড ব্োইরে ভগরি। 
 
-েযোে অেওযোল্ড ব্মরঝ ঘমরর্োরত পোরেনরন? ব্যোলট জোনরত িোইরলন। 
 
-আর্োে ঘমর্ এর্রন স্বো োরব্ক, েযোে অেওযোল্ড ব্লরলন। রকন্তগত েোরত ঘমর্ নো আেোরত 
একটম  ব্োইরে ভব্রেরযরিলোর্। 
 
–আপরন এই জোনলো রেরয ভব্রেরয আরেন? 
 
েযোে অেওযোল্ড উত্তে রেরত িোইরিরলন নো িট করে। রক ভ রব্ ব্লরলন-হো। 
 
-পমরু জমরতোটো নো পরে। ভলরড কম ট কোন্নো ভ োজো করণ্ঠ ব্লরলন, আরর্ নো থোকরল তম রর্ ভয 
রক কেরব্? 
 
–র্োরেযো, আর্েো এখন ব্যস্ত আরি, তম রর্ এখন যোও। 
 
ভলরড কম ট রব্েোয রনরলন। 
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–ভলোকটো তোহরল রর্ঃ ভথরেজোেরক গুরল করে রপস্তলটো িম িঁর়ি ভফরল ব্োেোন্দো রেরয পোলোয, 
জজু ভলোর্যোক্স ব্লরলন। 
 
–আর্োে পোহোেোেোেরেে হোরত ভলোকটো িেো প়িোে কথো, ব্যোটল ব্লরলন। 
 
–ভতোর্োে পোহোেোেোে। ভতোর্োরেে েোরযেজ্ঞোন েম্পরকু জোনো আরি। তোহরল রর্ে ওরযড 
ভতোর্োরেে ভিোরখ িমরলো রেরয রক করে ভ তরে ঢম করলো? 
 
ভলোকটো ভব্োিহয অতযন্ত ির়িব্োজ। ব্যোটল হোরে র্মরখ ব্লরলন। কথোটো ব্লরি এই কোেরণ 
যখন গুরল ভিোিঁ়িো হয তোে পঞ্চোশ ভেরকরেে র্রিয ভেখোরন রগরয হোরজে হই। এই 
েংরক্ষপ্ত ের্রযে র্রিয ভলোকটো ভব্পোত্তো হরয ভগল। 
 
-ব্যোটল, ভতোর্োে কথো স্পি হরে নো আর্োে কোরি। হযরতো ভতোর্োে রনজস্ব র্ত থোকরত 
পোরে, ভযটো আর্োে জোনো ভনই। ভলোকটো ব্োগোন ভপরেরয ব্ো পথ রেরয যোযরন। তোহরল 
ভলোকটো ভগল ভকোথোয? 
 
রর্ঃ ভলোর্যোক্স, ভলোকটোে যরে পোলোরনোে ইরে থোকরতো তোহরল ভে ব্োর়িরত ঢম করতো নো। 
তোে পরক্ষ এই ব্োর়িই রনেোপে। 
 
-রকন্তু যখন আর্েো আরে তখন রর্ঃ ও’রুেরকে ঘে ভ তে ভথরক ব্ন্ধ রিল। 
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–েযোে স্টযোনরলে ঘরেে র্রিয রেরয ভয যোরব্। েেজোে হোতল নো়িরত ভেরখরিন ভলরড 
এইরলন। তখনই প্রথর্ব্োে আর্োরেে এই ব্ন্ধম  ঘরেে র্রিয রিরলন। রদ্বতীযব্োে ভব্রেরযরি 
েযোে স্টযোনরলে ঘরেে র্রিয রেরয, তখন ওটো খোরল রিল। কোেণ তখন েব্োই লোইরেরেে 
রেরক িমরটরিল। অতএব্ ভলোকরটে েোস্তোও পরেষ্কোে। 
 
-তরব্ ভলোকরট ভগল ভকোথোয? 
 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল তোে শি িও়িো কোিঁি ঝোিঁকোরলন–ভব্রেোব্োে পথ আরি অরনক। 
রকন্তু ভয ভ তরেে ভে রক ব্োইরে ভব্রেোব্োে ভিিো কেরব্? 
 
জজু রব্িরয হতব্োক হরলো। 
 
– ীষণ ঝোরর্লোয প়িলোর্। ব্যোটল, আর্োে পরেিোেরকেো েকরলই রব্শ্বোেী। তোরেে 
েরন্দহ কেোে র্ত রকিম ভনই। রজরর্ তোে নজে কো়িোে জনয ভটরব্রলে রেরক তোকোরলো। 
 
–এ রজরনষটো রক? ও ব্লরলো। 
 
–এ হরলো এরক্সরব্ট নং-ভজড, ব্যোটল ব্লরলন। এটোই ভশষ, আে একটো েস্তোনো। 
 
–ভকোথোয ভপরযরিন? েযোে অেওযোল্ড জোনরত িোইরলন। 
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-আিরপো়িো অব্িোয ঐ িম ল্লীে র্রিয ভথরক ভপরযরি। ব্যোটল ব্লরলন। ভযন কম কম রে 
রিরব্রযরি। 
 
রর্ে ওরযরডে অরনক কম কম ে আরি। র্রন হয এটো তোে। 
 
রজরর্ েস্তোনোটো হোরত পরে রনরলো। 
 
-নো, আপনোে হোরতও ব়্ি। 
 
েযোে অেওযোল্ড রনসৃ্পহ গলোয ব্লরলন, এ েরব্ে ভকোরনো গুরুে আরি? 
 
–কখন ভয ভকোনটো গুরুেপূণু হরয ওরঠ, ভকউ ব্লরত পোরে নো। 
 
এর্ন ের্য েেজোয আওযোজ করে ঘরে ঢম করলো ব্োেল। 
 
–আপনোরেে রব্েি কেোে জনয েমঃরখত। ব্োেল ব্লরলো, ব্োব্ো আর্োরক এখমরন রফরে 
ভযরত ব্লরলন। র্রন হরলো, এে েরে এখোনকোে ভকোরনো ভযোগোরযোগ আরি। তোই 
আপনোরেেরক জোনোলোর্ ভয আর্োরেে একজন ফম টর্যোন গতেোরত ভব্রেরয আে ভফরেরন। 
ব্োব্ো খমব্ রিন্তোয আরিন। 
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–ভলোকটোে নোর্ রক? জজু প্রে কেরলন। 
 
 –জন ব্োওযোে। আর্োে িোেণো ও জোর্ুোন। অব্শয  রলো ইংরেরজ ব্রল। 
 
–ভলোকরট কতরেন রির্রনরত রিল? রহে রহে করে উঠরলন অেওযোল্ড। 
 
–এক র্োরেে রকিম কর্। 
 
অনয েমজরনে রেরক তোরকরয েযোে ওেওযোল্ড ব্লরলন, ভলোর্যোক্স তম রর্ রনশ্চয জোরনো, কত 
রব্রেশী েেকোে এই রজরনষটোে ভপিরন ঘমেরি। এই ভেই হোরেরয যোওযো ভলোক। আর্েো 
িরল যোওযোে পরনরেো রেন আরগ আরে। নতম ন িোকে এরল এখোরন ভখোিঁজখব্ে ভনওযো 
হয। রকন্তু রির্রনরত তো হরতো নো। 
 
–তোে র্োরন পরেকল্পনো আরগই নতরে হয? 
 
-ব্োওযোে রনশ্চযই রির্রনরত আর্োে ভগোপন কোগজপত্র ভঘিঁরটরি। লক্ষ লক্ষ টোকো ির়িরয 
আরি ঐ ফর্ম ুলোে েরে। ব্োর়িে ভ তরে তোে ভকোরনো ভলোক আরি ভয রর্ঃ ও’রুেরক ওষমি 
খোইরয ঘমর্ পোর়িরয ভেরখরি। আইর  লতো ভব্রয ব্োওযোেরকই উঠরত ভেরখন রর্ে 
ওরযড। 
 
. 
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ব্োেরলে রিন্তোিোেো 
 
 স্কটলযোে ইযোরডুে েক্ষ ভগোরযন্দো ভয একটম  আশ্চযু হরলন ভেটো রনঃেরন্দরহ ব্লো যোয। 
 
জজু ব্লরলন, েযোে অেওযোল্ড, রঠকই ব্রলরিন। ঐ ভলোকটোই ভেই ভলোক। তোরক িেো 
যোরব্? 
 
–ভেটোই স্বো োরব্ক। অব্শয ভলোকরট যরে রির্রনরত রফরে আরে। যরে ব্োওযোে হয, 
তোহরল েকরলে েৃরি এর়িরয ভে এখোরন এরলো রক করে? 
 
–তরব্ আপনোে ভলোরকেো েব্ অপেোথু। আপনোরক অব্শয ভেোষ ভেরব্ো নো। 
 
-ব্মরঝরি। ব্যোটল ব্লরলন। যোই, আর্োরক এখমরন ভটরলরফোন কেরত হরব্। রতরন দ্রুত 
পোরয িরল ভগরলন। 
 
ব্োেল আে রজরর্ ব্োগোরন িরল এরলো। 
 
–রজরর্ ব্োেলরক রপস্তল িম িঁর়ি ভফলোে ঘটনো ব্লরলো। 
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-ব্োেল, গ ীে জরলে র্োি হরলন েমরপরেরন্টরেন্ট ব্যোটল। রকিম একটো আন্দোজ করেরিন 
রনশ্চয। 
 
ব্োেল গত েোরতে কথো জোনোরলো রজরর্রক। 
 
-তোহরল এক নম্বে হরলন কোউরন্টে এব্ং েমই নম্বে রির্রন ভথরক আেো ব্োওযোে। তোে 
র্োরন ওরেে পরেকল্পনো রিল এইেকর্, কোউরন্টে ওষমি খোইরয ও’রুেরক অনিতনয করে 
েোখরব্। ব্োওযোে তখন ঘরে ঢম রক কোগজপত্রগুরলো আত্মেোৎ কেরব্ এব্ং জোনলো রেরয 
িম িঁর়ি ভফরল ভেরব্ কোউন্টরেে রেরক। কোউরন্টে ভেগুরলো রনরয রনরজে ঘরে রফরে 
আেরব্ন। আে ব্োওযোে  োরলো র্োনমরষে র্ত ভব্রেরয আেরব্। রকন্তু ওরেে িক উরট 
যোয আর্োে জনয। আর্োে পোরযে শব্দ ভপরয কোউরন্টে পেুোে আ়িোরল রগরয লমরকোন। 
তোে েহকোেীরক ভয েতকু কেরব্ন তোে েমরযোগও পোনরন রতরন। রকন্তু পরেকল্পনো 
অনমযোযী ব্োওযোে কোগজপত্রগুরলো িম িঁর়ি ভফরল ভেয। রনরি েোিঁর়িরয থোকো ভলোরেরনে রেরক, 
কোউরন্টে র্রন করে। তোেপে আইর  লতো ভব্রয নোর্রত রগরয আর্োে র্মরখোর্মরখ হরয 
যোয। অব্শয কোউরন্টে গল্পটো ভব্শ জিে ব্োরনরযরিন। 
 
-রকন্তু েোত নম্বরেে খব্ে রক? নক্ষত্ররেে ভলোকরটরক নোরক কখরনো ভেখো যোয নো। আর্োে 
রব্শ্বোে, ঐ নম্বেরট এই ব্োর়িরতই আরি। 
 
–রব্ল রক  োব্রি? 
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–আহ, ওে কথো ব্োে েোও। ব্োেল রনরুত্তে করণ্ঠ ব্লরলো। 
 
–আর্োে র্রন হয ওরক েতকু করে ভেওযো উরিত। নতম ব্ো কোউরন্টেরক েব্  ম ে  ম ে 
করে ব্রল ভেরব্। 
 
–কোউরন্টরেে রব্রুরদ্ধ ভকোরনো কথো ওেো কোরন যোরব্ নো। ও একটো গোিো। ওরক তোই 
আিঁরিরলে কথোটো ব্লো েেকোে। 
 
-ওেব্ ব্োে েোও। রজরর্ ব্লরলো, ব্যোটল, িোইরিন, কোউরন্টেরক ভযন এ ব্যোপোরে রকিম 
প্রে নো করে, তোই ভতো? 
 
-হযোিঁ। 
 
–তোে র্োরন, কোউরন্টে হরলন তোে ভটোপ। ঐ ভটোপ ভফরলই উরন র্োি গোিঁথরব্ন রিরপ। 
 
হরত পোরে। 
 
এর্ন ের্য জজু ভলোর্যোক্স হোরজে হরলন। রজরর্ দ্রুত ওখোন ভথরক েরে প়িরলো। 
 
জজু ব্োেরলে পোরশ ব্েরলন।–রপ্রয এইরলন, তম রর্ েরতযই িরল যোরে। 
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-হযোিঁ, ব্োব্ো খমব্ রিন্তোয আরিন। 
 
 ব্োেরলে হোত রনরজে হোরত রনরয জজু ব্লরলন, উচ্চ এই হোতেম রট আর্োে রপ্রয। ভতোর্োে 
র্তরক আরর্ অেম্মোন করে নো। ব্তুর্োরনে এই পরেব্রতুত অব্িোয 
 
রনশ্চযই পোগল হরয ভগরি-ব্োেল  োব্রলো। 
 
–আরর্ পমেোরনো রূ্লযরব্োরিে কথো ব্লরি। জজু আব্োে ব্লরত লোগরলন, ভতোর্োে ভযৌব্রনে 
েমরব্িোরক আরর্ রহংেো করে। আরর্ িোই তম রর্ নোনো রব্ষরয প়িোরশোনো কে। আর্োে 
েম্পরকু ভতোর্োে ভযন ভকোন  য নো থোরক, ভেটোও আরর্ িোই। 
 
-িনযব্োে। ব্োেল ব্লরলো। 
 
–রপ্রয এইরলন, তম রর্ আর্োরক  য ভপরযো নো। এটো আর্োে অনমরেোি। আর্োরক ভতোর্োে 
েোজননরতক গুরু  োব্রত পোরেো। ভতোর্োে রব্খযোত কোরকর্ো ভলরড ভকটোেহযোরর্ে নীরত তম রর্ 
হযত অনমেেণ কেরত পোরেো। 
 
এই  যঙ্কে  রব্ষযরতে কথো ভ রব্ ব্োেল ঘোব্র়ি ভগল। রকন্তু র্মরখ রকিম ব্লরলো নো। 
 
-রপ্রয এইরলন, েোজননরতক অথুনীরত রনরয আরর্ কোজ কেরি। তম রর্ এটো রির্রনরত রনরয 
রগরয প়িরত পোরেো। তোেপে এ েম্পরকু ভতোর্োে েরে আরলোিনো কেরব্ো। 
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জজু িরল ভগরলন। রকন্তু ব্োেলরক একটো আেন্নতোে র্রিয ভেরখ ভগরলন। রব্ল আেরত 
তোে ির্ক  োঙরলো। 
 
কডোেু ভতোর্োে হোত রনরয রক কেরিল? রব্ল প্রে কেরলো, র্রন ভেরখো, ওে নজে যরে 
ভতোর্োে ওপে পর়ি তোহরল ওে ভেহোই ভনই আর্োে হোত ভথরক। 
 
–েমঃরখত রব্ল, ব্োেল ব্লরলো, ভতোর্োে রক িোেণো, রজরর্ এখোরন খমব্ ঝম িঁরক রনরযরিরলো? 
 
–রজরর্ ফোিঁরে প়িরল ব্মঝরত পোেরব্। 
 
–ফোিঁরে রজরর্ নয, আরর্ পর়িরি। ব্োেল ব্লরলো, আর্োরক রর্রেে র্োকুোটোে েরে ভেখো 
কেরত হরব্, েোজননরতক অথুনীরত প়িরত হরব্ এব্ং জরজুে েরে ভে রব্ষরয আরলোিনোয 
ব্েরত হরব্। এে ভয পরেণরত রক, তো একর্োত্র ঈশ্বে জোরনন। 
 
-জজু র্রহলোরেে পোলুোরর্রন্ট যোওযো পিন্দ করে নো। রব্ল েোন্ত্বনো রেরলো ওরক। 
ভতোর্োরকও ব্িৃতো রেরত হরব্ নো। িরলো রকিম পোন কেো যোক। 
 
ওেো এরগরয ভগল। হলঘরেে পোশ রেরয ভযরত রগরয ওেো েোিঁ়িোরলো। পোরশে ঘরে ব্যোটল 
রকিম গলফ ভখলোে লোব্ রনরব্ি র্রন পেীক্ষো কেরিন। 
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–গলফ ভখলরত যোরেন নোরক? েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
-এে ভথরকও খোেোপ রকিম কেরত পোরে, ভলরড এইরলন। ভয ভকোরনো ভখলোয জযী হওযোে 
গুণ আর্োে আরি। আে জোরনন ভতো ভকোরনো রকিম রশখরত ব্যরেে র্োপকোরঠ থোরক নো। 
 
ব্যোটল ওরেে েরে পো ভর্লোরলন। 
 
. 
 
পরেকল্পনো িরক রনরলো রজরর্ 
 
 রজরর্ খমব্ ভ রঙ পর়িরিল। তোই ভে ইরে করেই জজুরক এর়িরয িরল এরেরিরলো। ওে 
কোরি এরলো ভলোরেন। ওেো একেরে ব্োগোরন ভব়্িোরত ভব্রেোরলো। 
 
-ভলোরেন! 
 
–ব্ল। 
 
-আরর্ রঠক েোরজরয গুরিরয ব্লরত পোরে নো, রজরর্ ব্লরলো, আরর্ ব্লরত িোইরি ভয 
আর্েো েমজরন রব্রয কেরত পোরে নো। 
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আির্কো রজরর্ে প্রস্তোব্ শুরন ভলোরেন রকন্তু ঘোব্র়ি ভগল নো। ও উরট ভহরে ভফলরলো। 
 
-তম রর্ হোেরিো ভকন, ভলোরেন। একটো রকিম ব্রলো। 
 
– ভতোর্োরক ভেরখ র্জো লোগরি। 
 
–তম রর্ অতযন্ত পোরজ ভর্রয। 
 
–নো, ভর্োরটও তো নয। 
 
–যোক, হযোিঁ রক নো ব্রলো। 
 
-এখন এে জব্োব্ ভেওযোে ের্য আরেরন রজরর্। ভলোরেন নের্ েমরে ব্লরলো, আর্েো 
এখনও রব্পে কোরটরয উঠরত পোরেরন। 
 
-রজরর্ে র্মখ থর্থরর্ হরয উঠরলো।-তম রর্ হযরতো রঠক ব্লরিো। ব্োেরলে কথো যরে েরতয 
হয, তোহরল েোত নম্বেরক খম িঁরজ ভব্ে নো কেো পযুন্ত আর্েো রব্পরেে র্রিয থোকরব্ো। 
 
–আে ব্োরকেো? 
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–তোরেে রিন্তো আর্োে কেোে কথো নয। েোত নম্বে ভয ভক জোরন নো। ওে কোরজে 
গরতরব্রিরক  য পোরে। 
 
-ভজরেে রৃ্তম যে পে ভথরক আরর্ও আতরঙ্কত হরয আরি। 
 
-তম রর্  য ভপরযো নো ভলোরেন। ওটো আর্োে েোরযে। েোত নম্বেরক খম িঁরজ ভব্ে করে 
ব্োরকরেে রঠক শোরযস্তো কেরব্ো। 
 
–ভতোর্োরক যরে ভে িরে। 
 
–আরর্ অরনক ভব্রশ িোলোক। আর্োরক িেো েম্ভব্ নয। 
 
–র্রন হয ভতোর্োে ভকোরনো পরেকল্পনো আরি। ব্লরব্? 
 
–উিঁহু, তরুণ ব্ীে েব্রকিম ভগোপরন ভেরখ কোজ হোরেল করে। 
 
–তম রর্ একটো গেু । 
 
–জোরন, অরনরকে র্মরখই একথো শুনরি। রজরর্ ব্লরলো। তরব্ অরনরকই র্োথো ঘোর্োরে। 
ভতোর্োে ভকোরনো র্তলব্ আরি নোরক? 
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–ব্োেরলে েরে রির্রনরত ভযরত ব্রলরি। 
 
–খমব্  োরলো। ও যো ভর্রয, কখন রক করে ব্েরব্। ওে ওপে নজে েোখো প্ররযোজন। 
 
এ ব্যোপোরে রব্ল আরি। ভলোরেন ব্লরলো, তম রর্  োব্রিো, রব্ল কোউরন্টেরক রনরয ব্যস্ত, তো 
নয। ব্োেরলে ব্যোপোরেও আহ্লোরেত। আজ েকোরল লক্ষয কেলোর্, রর্ঃ ভলোর্যোক্স ব্োেরলে 
হোত িরে রক ভযন ব্লরিরলন। ব্যোে, রব্ল ভক্ষরপ লোল। িমটরলো ঝর়িে র্ত। 
 
–র্োনমরষে র্ন ভব্োঝো েোয। আরর্ ভতোর্োরক গযোেোরন্ট রেরয ব্লরত পোরে, রব্ল কোউরন্টরেে 
ভপ্ররর্ হোব্মডম ব্ম খোরে। ব্োেরলে িোেণোও এক। 
 
-ব্োেরলে  োব্ো অস্বো োরব্ক রকিম নয। রকন্তু আরর্ ব্লরি, তম রর্ েমূ্পণু  ম ল ভ রব্রিো। 
 
–তোহরল আেরল রক? 
 
–রব্ল রনরজ ভকোরনো তেন্ত কেরি নো ভতো? ওেকর্ ভপশীওযোলো ভিরল যখন েূক্ষ্ম নয 
তখনই েরন্দহ েোনো ব্োিঁরি। 
 
–িোর়িো ওেব্ কথো। তম রর্ যো রকিম  োরব্ো। এখন েযো করে রির্রনরত রগরয ব্োেরলে 
ওপে নজে েোখরব্। ও ভযন ভের ন ডোযোলে-এ আে নো ভযরত পোরে ভেরেরক েতকু 
থোকরব্। একটো কথো ব্লোে জনয এব্োে আর্োরক ভলরড কম রটে কোরি ভযরত হরব্। 
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ভলরড কম ট ব্োগোরন ব্রে উরলে ভেোরযটোে ব্োনোরেরলন। রজরর্ তোে পোরশ ব্রে তোে 
হোরতে কোরজে প্রশংেো শুরু কেরলো। 
 
–হোত ভকর্ন আরি? ভলরড কম ট জোনরত িোইরলন। 
 
– োরলো। তরব্  ীষণ অেমরব্িো হরে। 
 
-একটম  েতকু হরয িলোরফেো কেরব্ন রকন্তু। ভলরড কম ট জননী েমল  করণ্ঠ ব্লরলন 
আপনোেো এব্োে যোরেন ভকোথোয? 
 
রডউক অযোনটরনে ব্োর়িটো েযোে অেওযোল্ড রনরযরিন। ভলরড কম ট লম্বো একটো রনশ্বোে 
ভফলরলন। ভলেোেব্োর়িরত ওটো। ভব্োি হয এে কথো জোরনন আপরন? 
 
–রব্রশষ রকিম জোরন নো। তরব্ নোর্ী জোযগো ব্রল শুরনরি। 
 
হরত পোরে। তরব্ র্স্ত ব়্ি ব্োর়ি।  যঙ্কে েব্ র্োনমরষে গোেো গোেো িরব্ আরি গযোলোরেরত। 
 
রর্ঃ ভথরেজোে আপরন যরে তখনকোে ইযকুশোযোরেে ভিোট ব্োর়িটো ভেখরতন  োরে  োরলো 
লোগরতো। তখন েযোে অেওযোল্ড ভকব্ল রর্ঃ কম ট রিরলন। 
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–রনশ্চযই, েযোে অেওযোল্ড রনরজও একখোনো ব্োর়ি রকনরব্ন! আপরন তখন রনরজে খমশী 
র্রন ব্োর়ি েোজোরত পোেরব্ন। 
 
–র্রন হয ভেটোে েোরযে ভকোরনো ভকোম্পোরনরক রেরেন, রব্ষোে  েো গলোয ভলরড কম ট 
ব্লরলন। 
 
রতরন েযোে অেওযোরল্ডে েম্পরকু ব্লরত ব্যস্ত। ব্লরত থোকরলন–উরন ভকব্ল রনরজে 
উন্নরতে ভপিরন িমটরত জোরনন। অথি ভেখমন, েযোে অেওযোল্ড হরলন ইংলযোরেে ভেেো 
িনী। কোজ কেরত কেরত কখন ভয অেমি হরয প়িরব্ন, ভ রব্ আর্োে  ীষণ  য হয। 
ভলরড কম রটে ভিোরখ জল এরে ভগল। রজরর্ েব্জোন্তোে র্ত র্োথো ভেোলোরলো। 
 
তরব্ একটম  আশ্বোে পোই ঐ রর্ঃ ভব্টর্যোন আরি ব্রলন। উরন ওে রব্িোেব্ম রদ্ধে প্রশংেো 
করেন। ওে র্রন হয রর্ঃ ভব্টর্যোন েব্ের্রযই রঠক। 
 
রজরর্ ব্লরলো–আপনোরেে েরে রির্রনরত গত েপ্তোরহ ভব্শ আনরন্দ কোরটরযরি। ভব্িোরে 
ভজরে র্োেো রগরযই েব্ 
 
–আেো, ওখোরন এর্ন ভকোরনো ভর্রয ভনই, ভলরড কম ট আির্কো প্রেটো কেরলন, যোরক 
রব্রয করে েংেোে কেরত ইরে করে আপনোে? 
 
লজ্জোয েোঙো হরয উঠরলো রজরর্, একটম  ইতস্ততঃ  োরব্ ফম রট উঠরলো। 
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–আপরন ভতো ভ েো ভডর নরেে েরে ভব্শ ঘরনষ্ঠ হরয উরঠরিরলন, অব্শয এটো আর্োে 
িোেণো। 
 
–আপরন শকে-এে কথো ব্লরিন? ওে েরে আর্োে ভেখো কেোে ইরে আরি। 
 
–ভে এখোরন থোকরত আেরি। আগোর্ী েপ্তোরহে ভশরষ আেরব্। 
 
–ব্োঃ, তোহরল খমব্ র্জো হরব্। রজরর্ উৎফম ল্লতো প্রকোশ কেরলো। 
 
–আপরন আেরব্ন। 
 
–হযোিঁ, আেরব্ো। িনযব্োে ভলরড কম ট। রজরর্ ওখোন ভথরক েরে প়িরলো। 
 
খোরনক পরেই েযোে অেওযোল্ড এরে হোরজে হরলন। 
 
-ঐ ভিোেো ভতোর্োরক জ্বোলোরেল ভকন? ভিরলরটরক আর্োে একের্ পিন্দ হয নো। েযোে 
অেওযোল্ড ব্লরলন। েব্ ব্যোপোরে ওস্তোরে কেো ওে স্ব োব্। 
 
-নো, নো অেওযোল্ড, ভতোর্োে িোেণো  ম ল। ভলরড কম ট পোটো জব্োব্ রেরলন। ও খমব্ েোহেী। 
ভেখরল নো গত েোরত রব্পরেে র্মরখোর্মরখ হরয রনরজই রক োরব্ আহত হরলো। 
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–ভিরলরট কম র়িে ব্োেশো। জীব্রন প্রথর্  োরলো কোজ কেরত ভেখলোর্। েযোে অেওযোল্ড 
রব্েরি প্রকোশ কেরলন। 
 
গত েোরত ভতোর্োে ব্োইরে ভব্রেোরনো উরিত হযরন। রনউরর্োরনযো নো হরল ব্োিঁরি। একটো 
খমনী ঘমর়ি ভব়্িোরেল। ভতোর্োয গুরল কেরত পোেরতো। তোই ভতো ওরক আরর্ েপ্তোরহে 
ভশরষ এখোরন থোকরত ব্রলরি। 
 
–ভর্োরটই তম রর্ এটো  োরলো করেোরন। েযোে অেওযোল্ড ব্লরলন। ওরক আরর্ রকিমরতই 
এখোরন ঢম করত ভেরব্ো নো, র্রেযো। ভব্টর্যোরনে কোি ভথরক অরনক রকিম শুরনরি ওে 
েম্বরন্ধ। ভিরলরট ওে েরে একই স্কম রল প়িোশুনো কেরতো। 
 
–রর্ঃ ভব্টর্যোরনে কোি ভথরক রক শুরনরিো? ভলরড কম ট জোনরত িোইরলন। 
 
–ওে ব্যোপোরে আর্োরক েোব্িোন করে রেরযরি। ভব্টর্যোরনে কথো আরর্ এ়িোরত পোরে নো। 
ওে ওপে আর্োে রব্শ্বোে আরি যরথি। 
 
–তোহরল  ম ল আরর্ করে ব্রেরি। আরগ যরে জোনতোর্, ভলরড কম ট ব্লরত থোরকন, তোহরল 
ওরক থোকরত ব্লতোর্ নো। ব্ড্ড ভেরে হরয ভগরি। 
 
ভলরড কম ট এরগরয িলরলন। 
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েযোে অেওযোল্ড তোে রেরক তোরকরয কোিঁি ঝোিঁকোরলন। 
 
স্বোর্ীরক রতরন খমব্  োরলোব্োরেন কথোটো  োব্রত রগরয ভলরড কম রটে ভঠোিঁরট হোরেে রঝরলক 
ফম রট উঠরলো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

148 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

প্রিানতঃ গলভফে কথা 
 
 এক েপ্তোহ িরে ভলোরেন রির্রনরত েরযরি। লড ুভকটোেহযোরর্ে কোরি গলফ ভখলো রশরখ 
ভে প্রশংেো অজুন করেরি। 
 
-ব্োেল, লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন, ভলোরেন খমব্  োরলো ভর্রয। 
 
 গলফ ভখলোয লডু ভকটোেহযোর্  ীষণ পোেেশুী। গলফ ব্রল শট ভনওযো তোে নেনরন্দন 
কোরজে র্রিয পর়ি। 
 
-জোরনে ভতো, ওরক  োরলো করে ভখলোটো ভশখোরে। কটো যো শট ভর্রেরি, েোরুণ। লড ু
ভকটোেহযোর্ ব্লরলন। 
 
-ব্োব্ো, র্যোকরডোনোল্ড কম টরেে েরে খোেোপ ব্যব্হোে কেোে জনয ভব্শ শোরস্ত ভ োগ করেরি। 
ব্োেল অনয প্রেরে এরলো। 
 
-ভকন? আর্োে ব্োগোরন আরর্ ইরের্ত কোজ কেরত পোরে নো? আর্োে ইরেটোই 
র্োকরডোনোল্ড প্রোিোনয ভেয। গলরফে ব্যোপোরে ঐ কম টেোও র্ন্দ নয। 
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এর্ন ের্য ভেডওরযল এরে জোনোরলো, রর্ঃ ভথরেজোে ব্োেরলে েরে কথো ব্লরত িোন 
ভফোরন। 
 
ভলোরেনরক েরে রনরয ব্োেল িমটরলো ভফোরনে কোরি। 
 
-হযোরলো, রজরর্ নোরক? 
 
–হযোরলো, ভকর্ন আরিো? 
 
–খমব্  োরলো। 
 
–ভলোরেরনে খব্ে রক? 
 
–েোরুণ। কথো ব্লরব্? ও এখোরনই আরি। 
 
-ওে েরে পরে কথো ব্লরি। ভশোন ব্োেল, আগোর্ী েপ্তোরহে ভশরষ আরর্ কম টরেে ব্োর়িরত 
যোরে ের্য কোটোরত। তম রর্ রক ব্লরত পোেরব্, েব্-ভখোল িোরব্ ভকোথোয পোরব্ো? 
 
–তম রর্ রক ওরেে ব্োর়ি েব্-ভখোল িোরব্ রনরয যোরব্? রকন্তু এ ব্যোপোরে আর্োে রকিম জোনো 
ভনই। 
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–এটোে েেকোে হরত পোরে।  োব্লোর্, ভতোর্োে যরথি ব্ম রদ্ধ। একটো উপোয ব্োতরল রেরত 
পোরেো। তোই ভতোর্োরক রজরজ্ঞে করেরিলোর্। এখন ভেখরি রস্টর নেরক ব্লরত হরব্। 
আরর্ অপেোি জগরতে েরে রর্রশ ভগরি, এটো হযরতো ও  োব্রব্। 
 
–রজরর্, একটো কথো র্রন ভেরখো, েব্ ের্য হুরশযোে হরয থোকরত হরব্। ঐ েব্-ভখোল 
িোরব্ রনরয ভতোর্োরক ভঘোেোরফেো কেরত ভেখরল েযোে অেওযোল্ড ব্যোপোেটো খমব্ জরটল 
করে রেরত পোরেন। 
 
–ভর্রন রনলোর্ ভতোর্োে কথো। রকন্তু পরেো ভযর্ন ভব়্িোরলে র্রতো রনঃশরব্দ েব্ জোযগোয 
হঠোৎ আরব্ ুূত হয, তোই  যটো ওরক রনরযই ভব্রশ আর্োে। 
 
-ভব্শ ত ভতোর্োে ওপে নজেেোরে কেোে জনয আরর্ আে ভলোরেন ওখোরন ভযরত পোরে। 
 
-িনযব্োে। রকন্তু আর্োে একটো পরেকল্পনো আরি। র্রন করেো, ভলেোেব্োর়িে কোরি 
ভতোর্োরেে েমজরনে একটো গোর়ি েমঘুটনো হরলো। ওটো কতটো েূরে হরব্? 
 
–িরল্লশ র্োইল। এর্ন রকিম নয। 
 
-ভব্শ, ভতোর্েো ব্োরেোটো, েোর়ি ব্োরেোটো নোগোে কোজটো েোেরব্। ভেরখো, ভলোরেরনে রৃ্তম য 
ভযন নো হয। ও আর্োে  োরলোব্োেো। 
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তোে র্োরন, তম রর্ ব্লরত িোইরি তোহরল ওেো আর্োরেে লোরঞ্চে জনয ভনর্ন্তন্ন কেরব্? 
 
–রঠক িরেরি। ও’রুেরকও থোকরিন ভেখোরন। জোরনো শকরেে েরে আর্োে ভেখো 
হরযরিল। 
 
–আেো রজরর্, ভতোর্োে রক িোেণো 
 
েরন্দরহে েৃরি ভথরক কোউরক ব্োে রেরত ভনই, ব্মরঝরিো। ভগোপন ে োয রতরন থোকরত 
পোরেন। রতরন এব্ং কোউরন্টে একরজোট হরত পোরেন। গত ব্িে রতরন হোরেরেরত 
রগরযরিরলন। 
 
-ফর্ম ুলোটো ভতো রতরন যখন খমশী রনরজে হোরতে র্রিয রনরত পোেরতন? 
 
-যোরত ভকউ তোরক েরন্দহ নো করে, এর্ন  োরব্ ভনওযো েম্ভব্ হরতো নো তোে পরক্ষ। 
ভশোন, ভতোর্োরেে র্ত েমন্দেীরেে পরক্ষ ভকোরনো কোজ অেম্ভব্ নয। ভতোর্েো েমজরন 
র্িযোহ্নর োজ পযুন্ত পরেো আে ও’রুেরক আটরক েোখরব্। 
 
-ব্মঝলোর্। এব্োে ভলোরেরনে েরে কথো ব্রলো রজরর্। 
 
. 
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েোরতে অযোডর ঞ্চোে 
 
ভেোে ঝলর্ল কেো এক রব্রকল। রজরর্ হোরজে হরলো ভলেোেব্োর়িরত। ভলরড কম ট এরগরয 
এরে অ যথুনো জোনোরলন। ঠোেো রব্তৃষ্ণো ফম রট উরঠরি েযোে অেওযোরলু্ডে েৃরিরত। 
 
রজরর্ রনরজরক আেশুব্োেী প্রর্োণ কেোে ভিিো কেরলো শকে ভডর নরেে কোরি। 
 
ও’রুেরক  ীষণ খমশীরত রিরলন। রতরন ভে েোরতে অযোব্ীে ঘটনোে ব্যোপোরে ভগোপনীযতো 
েক্ষো করে ভগরলও শকরেে প্ররেে েোপরট এর্ন োরব্ ব্ণুনো রেরলন ভয ভকোনটো েরতয, 
আে ভকোনটো রর্রথয ভেটো উদ্ধোে কেো কিকে ব্যোপোে। 
 
–িোেজন র্মরখোে পেো ভলোক! তোরেে হোরত একটো করে রে লব্োে? ব্োপরে! শকরেে 
রূ্িুো যোওযোে উপের্। 
 
–প্রোয িজন ভলোক আর্োরক ভিরপ িরেরিল র্রন প়িরি। ভজোে করে আর্োরক হোিঁ করেরয 
রকিম ভেওযো ভিিো কেরিল।  োব্লোর্ রব্ষ, রৃ্তম য আর্োে রশযরে রনরশ্চত। 
 
–রক ভখোযো ভগল? 
 
-ব্যোঙ্ক অব্ ইংলযোরে জর্ো ভেওযোে জনয রর্ঃ ভলোর্যোক্সরক পোঠোরনো েোরশযোে েত্ন িো়িো 
আে রক? 
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–আপরন  ীষণ রর্রথয কথো ব্রলন। শকে ভজোেোরলো অর রযোগ কেরলো। 
 
-আরর্ রর্রথয ব্লরি? যো ব্লরি েমূ্পণু ভগোপন ইরতহোে। আেো, রব্শ্বোে নো হয রর্ঃ 
ভথরেজোেরক রজরজ্ঞে কেরলই জোনরত পোেরব্। অব্শয ও যরে অনয রকিম ব্রল তোে জনয 
আরর্ েোযী নই। 
 
–রর্ঃ ভলোর্যোক্স তোে নকল েোিঁত নো পরেই রনরি ভনরর্ আরেন, এটো রক েতয? শকে 
জোনরত িোইরলো। 
 
–েমরটো রে লব্োেও রিল। ভলরড কম ট ভফো়িন রেরলন। রক  যঙ্কে ভেখরত। 
 
–ফোিঁরেরত ভঝোলোে জনয আর্োে জন্ম। রজরর্ ব্লরলো। 
 
-একজন রুশী কোউরন্টে নোরক রিরলন, শকে ব্লরলো, ভব্শ েমন্দেী। রব্লরক েহরজ 
কব্জো করে রনরযরিরলন। 
 
–হোতটো ভকর্ন আরি? ভলরড কম ট জোনরত িোইরলন। 
 
 –ভব্শ  োরলোই। ব্োিঁ-হোরত আপোততঃ কোজ িোরলরয রনরে। 
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–েব্ ব্োচ্চোরকই েমহোত ব্যব্হোে কেো ভশখোরনো উরিত। েযোে অেওযোল্ড ব্রল উঠরলন। 
 
–েেকোেী অরফরে ডোন হোত ব্োিঁ হোরতে কথো নো জোনরল  োরলো হরতো, রর্ঃ ও’রুেরক 
 
জোনোরলন। 
 
–আপরন েমহোত ব্যব্হোে করেন? 
 
–নো, আরর্ ডোন হোরত কোজ করে। 
 
–রকন্তু আরর্ ভেরেন ভেখলোর্ আপরন ব্োিঁ হোরত তোে ব্োিঁটরিন, রর্ঃ ভব্টর্যোন ব্রল 
উঠরলন। 
 
–ভেটো আলোেো ব্যোপোে। রর্ঃ ওরুরক রনরজরক স্বো োরব্ক েোখরলন। 
 
েোরতে খোওযো-েোওযোে পরে আেে ব্েরলো রেজ ভখলোে। 
 
এেপে ভকরট ভগল েম রট ঘণ্টো। 
 
রজরর্ পোরয ভকোরনো আওযোজ নো করে রেিঁর়ি িরে রনরি ভনরর্ এরলো। েোন্নোঘরে একব্োে 
উিঁরক রেরলো। তোেপে ভেোজো পো িোলোরলো েযোে অেওযোরল্ডে স্টোরডরুরর্ে রেরক। 
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ভটরব্রলে েযোে ভটরন ভেখরলো। করযকটো তোলো লোগোরনো। ও একটো তোে লোরগরয 
েহরজই েযোেগুরল খমরল ভফলরলো৷ কোগজপত্রগুরলো ভঘিঁরট ভেখরলো। তোেপে আব্োে 
জোযগোর্ত গুরিরয ভেরখ রেরলো। 
 
রজরর্ খম িঁজরিল ভেই তথয, ভহে এব্োে ভহোরডুে ভেই ফর্ম ুলোে ভকোরনো উরল্লখ যোে েোহোরযয 
েহেযর্য েোত নম্বরেে পরেিয জোনো যোয। রকন্তু রকিম নো ভপরয ভে রনঃশরব্দ ঘে ভথরক 
ভব্রেরয আেোে উরেযোগ কেরলো। ভেই ের্য কোরন এরলো একটো িোপো শব্দ; ব্মঝরলো, হল 
ঘরে রদ্বতীয একজন আরি, এটো রনঃেরন্দরহ। হৃৎরপরণ্ডে গরত ভব্র়ি ভগল তোে। ভে দ্রুত 
এরগরয রগরয আরলো জ্বোলোরলো ঘরেে র্রিয তীে আরলোয ও ভিোরখে েোর্রন ভেখরত 
ভপরলো র্োত্র কহোত েূরে েোিঁর়িরয েরযরি রেউপোট ুভব্টর্যোন। 
 
-হো  গব্োন। রজরর্ রনরজরক েোর্রল রনরলো পরেো তম রর্ অন্ধকোরে এ োরব্ ঘমরে ভব়্িোরেো? 
 
–একটো শব্দ শুরন ভেখরত এলোর্ ভিোে ঢম রকরি ভ রব্। ভব্টর্যোরনে পোরয েব্োে ভেোরলে 
জমরতো রজরর্ে েৃরি এ়িোরলো নো। 
 
–েব্ুত্র ভতোর্োে ভিোখ েম রট রব্িেণ করে ভেখরি। ওে পরকরটে রেরক লক্ষয করে রজরর্ 
ব্লরলো, র্োেোত্মক অস্ত্রও েরে আরি। 
 
-কখন ভকোন রব্পরে প়িরব্ো, আরগ ভথরক নতরে থোকো  োরলো। 
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– োরগযে, তম রর্ গুরল করেোরন। 
 
–হযোিঁ, ভতোর্োে কপোল  োরলো, তোই ভব্িঁরি ভগরল এ যোত্রো। 
 
-তোহরল আে একটম  হরলই একজন রনেীহ অরতরথরক খমন কেরিরল, এটো আইনত 
অপেোি। র্রন ভেরখো আে  রব্ষযরত আরেো েোব্িোনী হরযো। 
 
–তম রর্ এখোরন রক কেরিরল? পরেো প্রে কেরলো। 
 
- ীষণ রখরে ভপরযরি। তোই  োব্লোর্, এখোরন রকিম রব্স্কম ট পোওযো যোয রকনো। অব্শয 
আর্োে রব্িোনোে পোরশ একটো রব্স্কম রটে ভকৌরটো আরি যোে উপরে েরযরি উরপোেী 
অরতরথরেে জনয। অথি খমলরল ভেখরব্ো, রটন খোরল। অগতযো রনরি ভনরর্ এলোর্। 
 
রজরর্ ওে ভেরেং গোউরনে পরকট ভথরক ভব্শ রকিম রব্স্কম ট ভব্ে করে ওরক ভেখোরলো। 
র্মরখ ওে রর্রি হোরে, ভিোরখ ব্ম রদ্ধে পরেিয। 
 
রশং-এে ভেরর্ে র্রিয রেরয পরেো তীক্ষ্ণ েৃরিরত রজরর্রক লক্ষয কেরলো। 
 
 রজরর্ ভযন ওরক ভতোযোক্কো করে নো এর্ন একটো  েী করে রেিঁর়িে রেরক পো ব্ো়িোরলো। 
ভব্টর্যোনও তোে ভপিন ভপিন হোিঁটো রেরলো। 
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রনরজে ঘরেে েেজোে কোরি এরে রজরর্ ব্লরলো, শু েোরত্র পরেো। 
 
–রব্স্কম রটে ব্যোপোেটো আর্োে কোরি ভকর্ন ভগোলরর্রল ভঠকরি, ভব্টর্যোন রিরব্রয রিরব্রয 
ব্লরলো, যরে ভেরখ ভব্িোল রকিম তোহরল? 
 
–রনশ্চযই, ভেরখো। 
 
 ভব্টর্যোন রজরর্ে ঘরে ঢম রক রব্স্কম রটে রটন ভেরখ হোিঁ। ভ তে ফোিঁকো। 
 
-রক রব্শ্বোে হরলো। রজরর্ ব্লরলো, এব্োে শু েোরত্র। 
 
ভব্টর্যোন ঘে ভির়ি ভব্রেরয ভগল। রজরর্ তোে রব্িোনোয ব্রে কোন ভপরত েইরলো। 
 
-খমব্ েরন্দহ ঐ পরেোে। রজরর্ রনরজে র্রন উচ্চোেণ কেরলো। অরল্পে জনয ভব্িঁরি ভগরি। 
েোরত্র ভব্লো নো ঘমরর্রয রে লব্োে রনরয ঘমরে ভব়্িোরনো এক ব্োরজ অ যোে। 
 
এব্োে ভে রব্িোনো ভথরক নোর্রলো। ভেরেং ভটরব্রলে েযোে খমরল কোগজপরত্রে র্রিয ভথরক 
কতগুরলো রব্স্কম ট ভব্ে কেরলো। 
 
এখন ইরে নো থোকরলও এগুরলো ভপরট িোলোন কেরত হরব্। নতম নব্ো কোল েকোরল পরেো 
যরে এরে ভেরখ 
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ভব্জোে র্মরখ ভে রব্স্কম ট একটো একটো করে রিরব্োরত লোগরলো। 
 
. 
 
েরন্দহ 
 
ব্োেল ওে রহেপোরনোরক একটো গযোরেরজ ভেরখ রঠক ব্োরেোটোে ের্য পোরকুে ভগট রেরয 
ভলোরেনরক রনরয ঢম করলো। 
 
ভলরট কম ট ওরেে েমজনরক ভব্শ অব্োক হরয অ যথুনো কেরলন। ভব্শ খমশী র্রনই রতরন 
ওরেে র্িযোহ্নর োরজ আপযোযন কেরলন। 
 
একটো রব্শোল আেোর্ ভকেোেোয রর্ঃ ও’রুেরক শুরযরিরলন। রতরন ভলোরেরনে েরে গরল্প 
ভর্রত উঠরলন। রকন্তু ভলোরেরনে কোন েরযরি অনয জোযগোয। ভে শুনরত ভপরলো, ব্োেরলে 
গোর়িরত রক িেরনে গণ্ডরগোল হরযরি তোে ব্যোখযো কেরি ভে রনরজ। 
 
–গোর়িটো রব্গর়ি ভযরতই একটম ও রিন্তো হরলো নো। ব্োেল ব্রল িলরলো। এ ব্োর়িে কোরি 
খোেোপ হরযরি অতএব্  োব্নো রকরেে। একব্োে রক ঝোরর্লোয পর়িরিলোর্। ভেরেন রিল 
েরব্ব্োে। পোহোর়িে কোরি রলট ভস্প়িরলংটন নোরর্ একটো জোযগোয গোর়ি ভগল খোেোপ 
হরয। ভযর্ন জরর্ ভতর্রন জোযগো। 
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–রঠক ভযন রেরনর্োে েৃশয। ও’রুেরক র্ন্তব্য কেরলন। 
 
–রর্ঃ ভথরেজোেরক ভেখরি নো। ভলরড কম ট ব্লরলন। 
 
–র্রন হয রব্রলযোডু রুরর্। আরর্ ভেখরি। কথোটো শকে ব্রল িরল ভগল। 
 
 রঠক তখনই গম্ভীে র্মরখ এরে ঢম করলো রেউপোটু ভব্যটর্যোন। 
 
ভলরড কম ট, আপরন আর্োয ডোকরিন? তোেপে ব্োেরলে রেরক তোরকরয ব্লরলো, ভকর্ন 
আরিন ভলরড এইরলন? 
 
রর্ঃ ভব্টর্যোন, আপরন এখোরন এরে  োরলোই করেরিন। ভলোরেন ব্লরলো, কম কম রেে থোব্োয 
ঘো হরল রক কেরত হয আপরন ভেরেন জোনরত ভিরযরিরলন নো? 
 
-নো, আরর্ নো। ভব্টর্যোন ঘো়ি নো়িরলো, উত্তেটো আর্োে জোনো আরি। 
 
–কত খব্ে আপনোরক েোখরত হয? 
 
আজকোল েব্ খব্ে েোখরতই হয। ভব্টর্যোন জব্োব্ রেরলো। কম কম রেে পোরয 
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ব্োেলরক একটম  আ়িোল রনরয রর্ঃ ও’রুেরক ব্ললরলন, এই িেরনে ভলোরকেোই খব্রেে 
কোগরজ নোনো রব্ষরয ভলরখ। ভযর্ন, ভপতরলে রজরনষ রক োরব্ িকিরক হয নতম নব্ো 
রেংহলী  োেতীযরেে রব্রযরে আিোে হরলো–ইতযোরে। অব্শয আর্োে এেকর্ ভকোরনো জ্ঞোন 
ভনই, ভেজনয  গব্োনরক িনযব্োে জোনোই। আরর্ রশরক্ষত র্োনমষ। 
 
-এখোরন গলফ ভখলো যোয? ব্োেল গলরফে রস্টক লক্ষ করে ভলরড কম টরক প্রে কেরলো। 
 
–ভলরড এই রলন, আপরন আর্োে েরে গলফ ভখলরত যোরব্ন? ও’রুেরক ব্লরলন। 
 
-খমব্  োরলো, আর্েো িোেজরন ভখলরব্ো। ব্োেল উৎেোরহত হরয ব্লরলো। আরর্ আে রর্ঃ 
ও’রুেরক আে ভলোরেন ও ভব্টর্যোন ভখলরব্। 
 
ভব্টর্যোনরক ইতস্ততঃ কেরত ভেরখ ভলরড কম ট ব্লরলন, যোন, ভখরল আেমন। আপনোরক 
রনশ্চযই আপনোে েযোে এখন খম িঁজরব্ন নো। 
 
–ভব্শ কোযেো করে কোজ ভশষ কেো ভগরি। িোপো করণ্ঠ ব্োেল ভলোরেনরক ব্লরলো। 
 
 ভব্টর্যোন আে ভলোরেন জযী হরয একটো নোগোে ভখলো েোে হরলো। 
 
–আর্েো ভয খোেোপ ভখরলরি তো নয, পোটুনোে। রপরিরয প়িো ব্োেলরক লক্ষয করে 
ও’রুেরক ব্লরলন। পরেো ভকোরনো ঝম িঁরক রনরত নোেোজ। খমব্ ভর্রপ ভখরল। তরব্ আর্োে 
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র্ত এরকব্োরে উরটো। ফরল ব্হুব্োে ঝোরর্লোয পর়িরি। রকন্তু কোযেো করে ভব্রেরয 
এরেরি। আরে আরর্ ক্ষর্তো েোরখ। আর্োরক ফোেোরব্। আরর্ হলোর্ ভটরেি ও’রুেরক। 
 
রঠক তখনই রজরর্ ভথরেজোে ভব্রেরয এরলো ব্োর়িে ভকোণ ভথরক। 
 
–আশ্চযু এেো আব্োে ভকোথো ভথরক এরলো? রজরর্ অব্োক হওযোে  োন কেরলো। 
 
ব্োেল গোর়ি খোেোপ হরয যোওযোে ঘটনো রজরর্রক ব্লরলো। 
 
গোর়ি েোেোরত ভতো ের্য ভনরব্। র্িযোহ্নর োরজে পে আরর্ই ভপৌঁরি ভেরব্ো। েমপমরেে 
খোওযোে ঘন্টো প়িরতই েকরল ভ তরে িরল ভগল। ব্োেল রজরর্ে গলোে আওযোজ লক্ষয 
কেরিল রনখম িঁত  োরব্, ব্মঝরলো কোজ হোরেল হরযরি। 
 
র্িযোহ্নর োজন ভশষ হরলো। 
 
রজরর্ তোে গোর়িরত ব্োেল আে ভলোরেনরক তম রল রনরলো, কোেণ ওরেে গোর়ি পর়ি আরি 
গযোরেরজ। 
 
এই ের্য েমজরনই অথুোৎ ব্োেল আে ভলোরেন একেরে ব্রল উঠরলো। 
 
-তোেপে? 
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 রজরর্ ওরেে আশ্বোে রেরলো–েব্  োরলো। তরব্ ভব্রশ র্োত্রোয রব্স্কম ট খোওযোয হজর্ রঠক 
হযরন। 
 
-রক হরলো তোই ব্রলো নো? 
 
–ব্লরি। 
 
 রজরর্রক িম প করে থোকরত ভেরখ ভলোরেন আব্োে অনমরযোগ কেরলো। 
 
–ওঃ রজরর্, ব্রলো নো। 
 
 রজরর্ নের্ হরলো–রক জোনরত িোও? 
 
–েব্রকিম। আর্োরেে কোজটো ভকর্ন হরযরি ব্রলো? ভব্টর্যোন আে রর্ঃ ও’রুেরক আর্েোই 
ভতো কোযেো করে ভখলরত রনরয রগরযরিলোর্। 
 
-পরেোরক রনরয ভব্রশ  য। ওরকেোর্লোরনোে জনয অরনক িনযব্োে। পরেো আে ওকরকে 
র্রিয অরনক তফোৎ আরি। পরেো হরলো েব্ুত্র রব্েোজর্োন। ভযখোরনই যোও নো ভকন, ও 
ভেখরব্ রঠক ভিোরেে র্রতো ভেখোরন হোরজে। এত রনঃশরব্দ ওে িলোরফেো ভয আরগ ভথরক 
আিঁি কেো যোয নো। 
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–তম রর্ রক ওরক রব্পজ্জনক ব্রল র্রন কেরিো? 
 
-নো, কখরনোই নয। ওরক রব্পজ্জনক  োব্রল হোরে পোয। ও একটো গোিো। একটো ভনোংেো 
জীব্। রনশোিে প্রোণীে র্ত েোরত ভজরগ থোরক। 
 
েন্ধযোে ঘটনোগুরলো রজরর্ ভশোনোরলো। 
 
–ভতোর্োে ভয রক র্তলব্ জোরন নো। 
 
 –েোত নম্বেরক আর্োে িোই। ওরক জোনোে ভিিো কেরি র্োত্র। 
 
 –এই ব্োর়িরত রক ওরক পোরব্? 
 
–ভকোরনো তথয পোরব্ো ভ রব্রিলোর্। 
 
–ভেটো ভপরযরিো? 
 
 –গত েোরত পোইরন। 
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–আজ েকোরল? ভলোরেন ব্রল উঠরলো, তম রর্ আজ েকোরল রকিম ভয ভপরযরি, ভেটো 
ভতোর্োে র্মখ ভেখরল ভব্োঝো যোরে। 
 
–এরক রকিম পোওযো ব্রল রকনো জোরন নো। ব্োর়িে এরেক-ওরেক ঘমেরত ঘমেরত এই 
রজরনষটো ভপরযরি, একটো ভিোট্ট ভব্োতল রজরর্ ওরেে ভেখোরলো, ভেরট েোেো গুর়িো পোউডোরে 
 রতু। 
 
–এটো রক হরত পোরে? ব্োেল ব্লরলো। 
 
–েোেো েোনো। রজরর্ ব্লরলো, ভগোরযন্দো কোরহনীরত আকিোে প়িো যোয এেকর্। অব্শয 
রজরনষটো যরে ভকোরনো নতম ন িেরনে র্োজন হয তোহরল  োরলো হরব্ নো। 
 
 রকন্তু রশরশটো ভকোথোয ভপরযরি ভেটো জোনোরত েোজী হরলো নো রজরর্। 
 
ওেো েমজন জোনোে জনয অরনক কোযেো কেরলো, অপর্োন পযুন্ত কেরলো, রকন্তু রজরর্ র্মখ 
খমলরলো নো। 
 
ইরতর্রিয ওেো গযোরেরজ ভপৌঁরি ভগল। গযোরেরজে ভলোকটো একটো রব্ল িরেরয রেরলো 
ব্োেলরক। ভে রর্রি ভহরে রব্রলে টোকো রর্রটরয রেরলো। 
 
রতনজরন েোস্তোয েোিঁর়িরয েইরলো রকিমক্ষণ। 
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–রজরর্, ভতোর্োে র্রন আরি েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল একটো আিরপো়িো েস্তোনো ভপরযরিরলন? 
ভযটো ভতোর্োরক পরেরত ব্রলরিরলন? ব্োেল ব্লরলো। 
 
-হযোিঁ, র্রন আরি। রজরর্ উত্তে রেরলো। আর্োে ওটো ব়্ি রিল। ভেরখ র্রন হরযরিল ভকোন 
রব্েোট ভলোরকেই এটো হরব্। 
 
–ভে যোক, ওটো রনরয আর্োে র্োথোব্যথো নয। ব্োেল ব্লরলো, তম রর্ এব্োে ব্লল, ঐ ের্য 
েযোে অেওযোল্ড আে জজু েমজরনই রিরলন রকনো? 
 
-হযোিঁ, েমজরনই রিরলন। 
 
–তোহরল েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল ওরেে েমজনরক ওটো পেরত রেরলন নো ভকন? 
 
–হযোিঁ, ভেটো রেরত পোেরতন, রকন্তু 
 
–রকন্তু রতরন তো নো করে উরট ভতোর্োয ব্রলরিরলন, রজরর্ এে র্োরন ব্মঝরত পোেরিো? 
 
রজরর্ ভথরেজোে আশ্চযু হরয তোকোরলন। 
 
-ব্োেল আরর্ ব্মঝরত পোরেরি নো। আর্োে েমব্ুল র্রস্তষ্ক। েমঃরখত। তম রর্ যরে ব্ম রঝরয ব্রলো। 
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–ভলোরেন, ভতোর্োে রকিম িোেণো আরি? 
 
ভলোরেরনে জোনো ভনই এই প্ররেে জব্োব্। ভে ভব্োব্োে র্ত র্োথো নো়িরলো। 
 
–আেো, তখন রজরর্ে ডোন হোত ব্োিঁিো রিরলো নো? ব্োেল ব্লরলো। 
 
–আরে, এটো ভতো  ম রল রগরযরিলোর্, রজরর্ লোরফরয উঠরলো। েস্তোনোটো ব্োিঁ হোরতে তোই 
ব্যোটল রকিম ব্রলনরন। 
 
–তোে ভেটো ইেোও রিল নো। ভতোর্োরক েস্তোনোটো হোরত প়িরত ব্রল অনয েকরলে েৃরি 
ঘমরেরয রেরত ভিরযরিরলন। ভে ভলোক ভতোর্োরক গুরল করেরিল ভে ভয ব্োিঁ হোরত ভেটো 
রনরশ্চত। 
 
-তোহরল আর্োরেে ব্োিঁ হোরত ভলোকরক এব্োে ভথরক খম িঁজরত হরব্। ভলোরেন ব্লরলো। 
 
–হযোিঁ, তোিো়িো ব্যোটল িোন গলফ লোব্গুরল ঘমরে এইিেরনে ভলোরকে হরেে কেরত। 
 
-একটো কথো র্রন পর়িরি। রজরর্ ব্লরলো, গুরুেপূণু নো হরলও  োব্ব্োে রব্ষয। ভজরে ভয 
েোরত র্োেো ভগল, তোে আরগ রির্রনরত রেজ ভখলোে আেে ব্রেরিল। তখন ভেরখরিলোর্ 
েযোে অেওযোল্ডরক ব্োিঁ হোরত তোে ব্োিঁটরত। 
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কথোটো রঠক র্রন িেরলো নো ভলোরেরনে। প্রব্ল োরব্ র্োথো ঝোিঁরকরয ব্লরলো, ওে র্ত 
একজন র্োনমষ। নো নো, এটো েম্ভব্ নয। 
 
–অেম্ভব্ ব্রল র্রন হয। তব্ম–রজরর্ ব্লরলো। 
 
ব্োেল শোন্ত  োরব্ ব্লরলো–রনজস্ব কোরজে িোেো েোত নম্বরেে আরি। েযোে অেওযোরল্ডে 
র্রিয যরে ভেই আিেণ লক্ষয কেো যোয? েযোে অেওযোল্ড এই  োরব্ই ভেৌ োরগযে িোকো 
ঘমরেরযরিন? 
 
ফর্ম ুলো যখন রনরজে হোরতে র্রিয তোহরল অযোব্ীরত ঐ িেরনে গল্প ফোেোে ওে রক 
েেকোে রিল। 
 
–প্ররযোজন রিল। ভলোরেন েোয রেরলো। রনরজে ভেোষ অরনযে ঘোর়ি িোপোরনো। 
 
–ব্োওযোে আে কোউরন্টেরক েরন্দহ কেো হরে। ব্োেল ব্লরলো, েযোে অেওযোরল্ডে র্ত 
ভলোকরক ভক েরন্দহ কেরব্? 
 
-ব্যোটরলে র্রন এই েরন্দহ ঢম রকরি রকনো জোরন নো। রজরর্ ব্লরলো। 
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র্মহূরতুে র্রিয ব্োেরলে ভিোরখ েোর্রন ভ রে উঠরলো েযোে অেওযোরল্ডে রব্শোল ভিহোেো। 
েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল ভেই ভকোরটরপোরত র্োনমরষে ভকোট ভথরক আরব্ষ্কোে কেরলন একটো 
আইর  লতোে পোতো। 
 
. 
 
জজু ভলোর্যোরক্সে রব্রিত্র ব্যব্হোে 
 
রনঃশরব্দ ঘরে এরে ঢম করলন ভেডওরযল। 
 
-র্োই লডু, রর্ঃ ভলোর্যোক্স আপনোে েরে ভেখো কেরত িোন। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ রনরজে ব্োিঁ হোরতে করি ভেখোয ব্যস্ত রিরলন। রতরন একটম  ির্রক 
উঠরলন। রতরন ভেরগ ভগরলন নো। একটম  ব্যরথত করণ্ঠ ব্লরলন–আজ েকোরল আরর্ ব্যস্ত 
থোকরব্ো এটো ভতোর্োরক প্রোতঃেোরশে ের্রয জোরনরযরি। 
 
–হযোিঁ, র্োই লডু। রকন্তু 
 
-যোও, তম রর্ রর্ঃ ভলোর্যোক্সরক জোরনরয েোও ভয ভতোর্োে  ম ল হরয ভগরি। তম রর্ তোরক ব্লল 
ভয আরর্ ব্োর়ি ভনই ব্ো ব্লল হোরত কি পোরে। তব্মও যরে নো ভশোরন তোহরল ব্লল আরর্ 
র্রে ভগরি। 
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–র্োই লডু, একথো এখন ব্লো যোরব্ নো। উরন আপনোরক ব্োগোরন পলরকে জনয ভেরখ 
ভফরলরিন। 
 
একটো েীঘুশ্বোে ভফরল লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন, অগতযো আে রক কেো। তম রর্ যোও, আরর্ 
আেরি। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ িরেত্ররট ব়্ি রব্রিত্র। র্রন ঘো থোকরলও আিেরণ ভেটো প্রকোশ করেন 
নো। 
 
অতযন্ত স্বো োরব্ক করণ্ঠ ব্লরলন–আরে ব্ন্ধম  ভয, আপনোরক ভেরখ আরর্  ীষণ খমরশ 
হরযরি। ব্েমন ব্েমন। আজ রকিম পোন কেরতই হরব্। 
 
ব়্ি আেোর্ ভকেোেোয ব্েোরলন জজু ভলোর্যোক্সরক। 
 
–একটো রব্রশষ েেকোরে আপনোে কোরি এলোর্। জজু ব্লরলন। 
 
–তোই নোরক, লডু ভকটোেহযোর্ তরলরয  োব্রত লোগরলন, এই কথোে ভপিরন রক আরি। 
 
রব্রশষ েেকোে রিল। জজু ব্লরলন। 
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লডু ভকটোেহযোর্ ভ তরে ভ তরে িম পরে ভগরলন। তোে র্োরন আরেো েোংঘোরতক রকিম র্রন 
হয। 
 
-এইরলন রক ব্োর়িরত? 
 
-হযোিঁ, ব্োেল ব্োর়িরত আরি। ওে েরে ওরয়ি ভর্রযটো আরি। লড ুভকটোেহযোর্ স্ব োরব্ক 
হওযোে ভিিো কেরলন। জোরনন ভর্রযটো  োেী  োরলো। ভেখরব্ন ও একরেন গলফ ভখলোয 
 
জজু তোরক আে ব্লরত নো রেরয থোরর্রয রেরলন-ব্োেরলে েরে এখনই ভেখো কেো 
প্ররযোজন। 
 
–রনশ্চযই, রনশ্চযই। রকন্তু 
 
–ভকোরনো রকন্তু ভনই। জজু ব্লরলন, এইরলন আে ভিোট্ট ভর্রযরট ভনই, এটো রনশ্চযই 
আপনোে ভখযোল আরি। ভে একজন ব্মরদ্ধর্তী এব্ং েমন্দেী র্রহলো হরয উরঠরি। ভয ওরক 
 োরলোব্োেরব্ ভে রনরজরক গরব্ুত র্রন কেরব্। আরর্ একটম ও ব্োর়িরয ব্লরি নো ভে হরব্ 
খমব্ই  োগযব্োন ব্যরি। 
 
–কথোটো আপরন  ম ল ব্রলনরন, রকন্তু ও ব়্ি িঞ্চল। একজোযগোয রিে হরয থোরক নো। 
অব্শয অজকোলকোে ভিরলেো এেব্ গুরুে ভেয নো। 
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-ভে উচ্চোকোঙ্ক্ষী। আিমরনক ের্েযো ওরক রিরন্তত করে ভতোরল। র্নরকও আিমরনক কেরত 
িোয। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ রব্রিত হরয তোকোরলন জরজুে রেরক। এেব্ রক ব্লরিন? অথি তোে 
রনরজে িোেণো, ব্োেল এেরব্ে রব্পেীত। আিমরনক জীব্রনে ভক্ষরত্রও তোই। 
 
–আপরন রক রঠক ব্লরিন? 
 
–উর়িরয ভেওযোে র্ত কথো আরর্ ব্রলরন লডু ভকটোেহযোর্। আর্োে এখোরন িমরট আেোে 
উরদ্দশয আশোকরে খোরনকটো আন্দোজ কেরত ভপরেরিন। অরনক  োব্নো রিন্তো করে আরর্ 
নতম ন েোরযে রনরত েোজী হরযরি, যো আর্োে র্ত ভলোক েহরজ করে নো। ব্ংশর্যুোেো, 
রুরিে ব্যোপোে, ির্ ু েম্পরকু আরলোিনো, এর্ন নোনো রব্ষয রনরয আরর্ ভ রব্রি। আরর্ 
আর্োে স্ত্রীরক ের্োরজ এর্ন প্ররতষ্ঠো রেরত পোরে যো তোরেলয কেোে র্ত নয। 
 
…এইরলন আর্োে ব্ংশর্যুোেো এব্ং প্ররতষ্ঠোে েমূ্পণু উপযমি। ির্ৎকোে  োরব্ ও এটো 
র্োরনরয রনরত পোেরব্। আর্োে আশো, ওে ব্ম রদ্ধ, েোজনীরতরত ভযোগ ভেওযোে ইেো, এেব্ 
আর্োে প্ররতষ্ঠোরক আরেো উন্নত কেরত েোহোযয কেরব্। তরব্ ব্লরত পোরেন, আরর্ 
এইরলরনে ভথরক ব্যরে অরনক ব়্ি। তরব্ র্রন কেরব্ন নো, ব্যরেে েোরথ েোরথ আর্োে 
র্রিয প্রোণ-প্রোিম রযেু অ োব্ আরি। ব্যে ভকোরনো ব্যোপোে নয। আর্োে র্ত প্ররতরষ্ঠত 
র্োনমষরক রব্রয কেো 
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…লডু ভকটোেহযোর্, আপরন ভেরখ ভনরব্ন, ভযৌব্নর্তী এইরলরনে ভকোরনো েম্মোন নি হরব্ 
নো। 
 
কথোটো এত ভেরেরত ব্মরঝরি ব্রল আফরেোে হরে। আরগ ভকন ব্মরঝরন। 
 
জজু ভলোর্যোক্স েম্মরতে জনয অরপক্ষো কেরলন। 
 
তোে র্োরন, ইরয, লডু ভকটোেহযোর্ ভকর্ন অেহোয ভব্োি কেরলন, তম রর্ তোহরল ব্োেলরক 
রব্রয কেরত িোও? 
 
আশ্চযু হরেন? তোহরল রক ব্োেরলে েরে কথো ব্লরত পোেরব্ো নো? 
 
কথো ব্লরত পোেরব্। তম রর্ যরে অনমর্রত িোও আরর্ ব্োিো ভেরব্ো নো। তরব্ একটো কথো 
ভজরন েোরখো, ভতোর্োে জোযগোয আরর্ হরল, এ প্রস্তোব্ কেতোর্ নো। আরর্ ব্রল ব্োর়ি যোও, 
এক ভথরক কম র়ি গুনরত গুনরত ব্োে ব্োে  োরব্ো। রব্রযে প্রস্তোব্ রেরয ভব্োকো ব্রন যোওযোে 
ভিরয ওটো ভঢে ভব্রশ র্েরলে হরব্। 
 
–আপরন ভয হৃেয ভথরক কথোটো ব্লরলন, ভেটো র্রন হরলো নো। আপনোে কথোগুরলো 
ভকর্ন অদ্ভমত ভশোনোরলো, তব্ম আরর্ একব্োে আর্োে  োগয পেীক্ষো কেরব্োই। আরর্ রক 
এইরলরনে েরে ভেখো কেরত পোরে? 
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এ ব্যোপোরে আর্োে র্তোর্ত খোটরব্ নো। লডু ভকটোেহযোর্ উরঠ েোিঁ়িোরলন, ব্োেল তোে 
রনরজে ব্যোপোরে কোরেো কতুৃে পিন্দ করে নো, ও যরে কোল এরে ব্রল, ব্োর়িে ভেোফোেরক 
রব্রয কেরব্ তোহরলও আরর্ আপরত্ত কেরব্ো নো। ভিরলরর্রযরেে স্বোিীনতোয হস্তরক্ষপ 
কেরল রনরজে জীব্ন েম রব্ুেহ হরয ওরঠ। এটো আজকোলকোে রনযর্। আরর্ তোই ব্োেলরক 
জোরনরয ভেরখরি–ভয এর্ন ভকোরনো কোজ কখরনো করেে নো, যো আর্োরক েম রশ্চন্তোে র্রিয 
ভফরল। েরতয কথো ব্লরত রক, এ পযুন্ত আর্োে কথো ভেরখরি। 
 
জজু ভযন প্ররতজ্ঞো করেই এরেরি। এর্ন  েীরত উরঠ েোিঁ়িোরলো। 
 
-ভকোথোয পোরব্ো ওরক? 
 
-ব্লরত পোেরব্ো নো। লডু ভকটোেহযোর্ িটপট জব্োব্ রেল। আরগই ব্রলরি ও রিে হরয 
থোরক নো। ওে রব্শ্রোরর্ে প্ররযোজন হয নো। ও ভয ভকোরনো জোযগোয থোকরত পোরে। 
 
–লডু ভকটোেহযোর্, আপরন যরে ব্োটলোেরক ভডরক ব্রলন ভয একব্োে এইরলনরক ভডরক 
রেরত, আরর্ তোে েরে একটম  কথো ব্লরত িোই। তোহরল খমব্  োরলো হয। 
 
ঘন্টো ধ্বরন শুরন ভেডওরযল ঘরে এরে ঢম করলো। লডু ভকটোেহযোর্ তোরক ব্লরলন, ভলরড 
এইরলনরক েইংরুরর্ পোরঠরয রেরত, রর্ঃ ভলোর্যোক্স ওে েরে কথো ব্লরত িোন। 
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জজু ভলোর্যোক্স আহ্লোরে ডগর্গ হরয উঠরলন। লডু ভকটোেহযোরর্ে হোত িরে ব্লরলন, 
অরনক িনযব্োে। আশোকরে  োরলো খব্ে রেরত পোেরব্ো। জজু দ্রুত পোরয ভব্রেরয ভগরলন। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ রনরজে র্রন ব্লরলন, ব্োেল ভয রক কেরি ভক জোরন। 
 
একটম  পরেই েেজো খমরল করলো ভেডওরযল–রর্ঃ রব্ল এ োেেরল এরেরিন, র্োই লডু। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ রব্রলে হোতটো জর়িরয িরে ব্লরলন, হযোরলো রব্ল, তম রর্ রক জরজেু 
ভখোিঁরজ এরেরিো? তম রর্ আর্োে একটো উপকোে কেরল খমশী হরব্ো। েইংরুরর্ ভলোর্যোক্সরক 
পোরব্। তোরক জোনোরব্ ভয কযোরব্রনরটে জরুেী ে োয তোে ডোক পর়িরি। নতম নব্ো ভতোর্োে 
ভযর্ন খমশী ব্রল ওরক রব্েোয েোও। একটো যমব্তী ভর্রযে পোল্লোয পর়ি এর্ন একজন 
ব্মর়িো ভলোকরক ভহনিোয ভফলো উরিত নয। 
 
–আরর্ ব্োেরলে েরে ভেখো কেরত এরেরি। রব্ল ব্লরনো। জজু ভলোর্যোক্স ভয এখোরন 
এরেরিন আরর্ তো জোরন নো। তোে ভখোিঁরজ আরর্ আরেরন। ব্োেল ভকোথোয? িোরে কোরি 
আরি রক? 
 
-ওে েরে ভতোর্োে এই র্মহূরতু ভেখো হরব্ নো। ও জরজুে েরে কথো ব্লরি। লডু 
ভকটোেহযোর্ ব্লরলন। 
 
-তোরত রক ক্ষরত হরব্? 
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–হরব্, অরনক রকিমই। এতক্ষরণ েব্ র্রন হয গুব্রলট করে রেরযরি। ব্যোপোেটো ওে 
পরক্ষ আরেো খোেোপ করে নো ভেওযোই  োরলো। 
 
–রকন্তু ওে ব্িব্য রক? 
 
-ভেটো ঈশ্বেই জোরনন। র্রন হয পোগরলে প্রলোপ ব্করি। ভব্রশ কথো ব্লো আরর্ পিন্দ 
করে নো। ভর্রযটোে হোত িরেো, ভেখরব্ জরলে র্ত এরগরয যোরে ঘটনো। 
 
রব্ল অব্োক হরলো। 
 
–রকন্তু েযোে, আর্োে ের্য খমব্ কর্। আরর্ এখমরন ব্োেরলে েরে ভেখো কেরত িোই। 
 
–আর্োে র্রন হয ভব্রশ ের্য ভতোর্োরক অরপক্ষো কেরত হরব্ নো। কোজ রর্রট ভগরল 
ভলোর্যোক্স রনরজই আর্োে কোরি রফরে আেরব্। তম রর্ ততক্ষণ আর্োে কোরি থোরকো ভেটোই 
আরর্ িোই। 
 
-রক কোজ? ভলোর্যোক্স রক কেরি? রব্ল উগ্রীব্ হরয জোনরত িোইরলো। 
 
-ভে রব্রযে প্রস্তোব্ রেরে ব্োেলরক। কোেণ জোনরত ভিরযো নো। তরব্ আর্োে র্রন হয 
জরজুে এই ব্যরে  ীর্েরত হরযরি। আর্োে ভতো আে রকিম র্রন আেরি নো। 
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–এই ব্যরে রব্রয? শুরযোে, শযতোন। রব্রলে র্মখ কোরলো হরয ভগল। 
 
–জজু জোরনরযরি, ওে ভযৌব্রন নোরক  োঙন িরেরন। লড ু ভকটোেহযোর্ রফে রফে করে 
ব্লরলন। 
 
-লজ্জোশেরর্ে ব্োলোই ভনই ভলোকটোে। হতেো়িো 
 
–ও আর্োে ভথরক পোিঁি ব্িরেে ভিোট। 
 
–ব্োেরলে র্ত ভর্রয? ব্োেল আে কডোেু। এ ব্যোপোরে েোয ভেওযো আপনোে উরিত 
হযরন। 
 
–এেরব্ আরর্ নোক গলোই নো। 
 
–হো ঈশ্বে! ভব্শ অনম ূরতে েরে রব্ল কথোটো ব্রল উঠরলো। আর্োরক এখনই ভযরত হরব্ 
েযোে। আরর্ িরল। 
 
-নো নো, তম রর্ ভযও নো। তোিো়িো তম রর্ ব্োেরলে েরে ভেখো কেরত এরেরি। 
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-এখন থোক। আপরন যো ব্লরলন, শুরন আর্োে র্োথো গের্ হরয ভগরি। েযো করে আপরন 
ব্লরব্ন রজরর্ ভথরেজোেরক এখন ভকোথোয পোরব্ো? ও নোরক কম টরেে ব্োর়িরত রিল, এখনও 
রক ভেখোরনই আরি? আপরন জোরনন? 
 
–র্রন হয গতকোল ভে শহরে রফরেরি। কোেণ ব্োেল আে ভলোরেনও ভেখোরনই রিল, 
গতকোল রফরেরি। তম রর্ যরে নিয ুিরে একটম  ব্রেো 
 
রব্রলে একের্  োরলো লোগরিরলো নো। অেহয লোগরিল েব্রকিম। ভে দ্রুত ঘো়ি ভনর়ি ঘে 
ভথরক ভব্রেরয ভগরলো। 
 
রনঃশরব্দ হলঘরে ঢম করলন লডু ভকটোেহযোর্। রনরজে টম রপটো রনরয আব্োে িটপট পোরশে 
েেজো রেরয ভব্রেরয ভগরলন। একটম  েূরে রব্লরক গোর়িরত উঠরত ভেখরলন। 
 
-ভকোরনো েমঘুটনো নো ঘোরটরয ব্রে ভিরলটো। লডু ভকটোেহযোর্ আপনর্রন ব্লরলন। 
 
রব্ল রনেোপরে ভপৌঁরি ভগরলো লেরন। ভেন্ট ভজর্ে ভস্কোযোরে গোর়ি ভেরখ রজরর্ে ঘরেে 
েোর্রন এরে েোিঁ়িোরলো। 
 
রব্লরক ভেরখ রজরর্ এরগরয এরলো–হযোরলো রব্ল, রক খব্ে? ভতোর্োে র্মখটো শুকরনো ভেখোরে 
ভকন? রক হরযরি? 
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-এর্রনরতই েম রশ্চন্তোয  ম গরিরলন। রব্ল ব্লরলো, তোে ওপে িের্ িোক্কো ভখরযরি। 
 
ব্যোপোেটো খমরল ব্ল। ভেরখ, আরর্ ভতোর্োে েম রশ্চন্তো রকিমটো লোঘব্ কেরত পোরে রকনো? রব্ল 
রনরুত্তে। একেৃরি ভর্রঝে কোরপুরটে রেরক তোরকরয েইরলো। 
 
–উইরলযোর্, অস্বো োরব্ক রকিম ঘরটরি? রজরর্ শোন্ত  োরব্ রজজ্ঞোেো কেরলো। 
 
–এর্ন অদ্ভমত ব্যোপোে, যোে র্োথো র্মণ্ডম  ব্মঝরত পোেরি নো। 
 
–তম রর্ ভের ন ডোযোলে-এে ব্যোপোরে রিরন্তত?–হযোিঁ, আজ েকোরল একটো রিরঠ এরেরি। 
 
–রক িেরনে রিরঠ? 
 
–েরন ভডর রলোে আইনজীব্ী পোরঠরযরি। 
 
উঃ  গব্োন, এতরেন পরে? 
 
–েরন রনরেুশ রিল, হঠোৎ যরে ওে রৃ্তম য হয তোহরল একটো খোর্ রঠক পরনরেো রেন পরে 
আর্োে কোরি ভযন পোরঠরয ভেওযো হয। 
 
–তম রর্ রক খোর্টো ভপরযরিো? 
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হযো। 
 
–খমরল ভেরখি, তোরত রক ভলখো রিল? 
 
–রব্ল ভিোখ তম রল রজরর্ে রেরক তোকোরলো। রজরর্ ির্রক উঠরলো ওে ঐ অদ্ভমত রব্রিত্র 
িোউরন ভেরখ। 
 
–রব্ল, র্রন হয এটো ভতোর্োরক েোরুণ  োরব্ রিরন্তত করে তম রলরি। তম রর্ ব্েং একটম  রকিম 
পোন করে রনরজরক তোজো করে নোও। 
 
হুইরস্ক আে ভেোডো রর্রশরয রজরর্ রব্রলে হোরত গ্লোে তম রল রেরলো। রকন্তু রব্রলে 
স্বো োরব্কে রফরে এরলো নো। 
 
–রিরঠে ব্িব্য আর্োরক পোগল করে রেরযরি, রব্ল ব্লরলো। আর্োে কোরি এটো অরব্শ্বোেয। 
 
–রব্ল, তম রর্ একটম  শোন্ত হও। েমূ্পণু ব্যোপোেটো খমরল ব্লল। েোিঁ়িোও। 
 
 রজরর্ ব্োইরে এরে রস্টর নেরক ভডরক রেগোরেট ভকনোে জনয ভেোকোরন পোঠোরলো। 
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ব্োইরেে েেজো ব্ন্ধ হওযোে আওযোজ ভপরয রজরর্ স্বরস্তে রনঃশ্বোে ভফলরলো। তোেপে 
রজরর্ ব্েোে ঘরে রফরে এরলো। এে র্রিয রব্ল তোে গ্লোরেে তেল পোনীয পোন করে 
রনরজরক একটম  িোেো করে রনরযরি। 
 
-নোও, এব্োে শুরু করেো। রজরর্ ব্লরলো, রস্টর নেরক ব্োইরে পোরঠরযরি। ভকউ ভকোরনো 
কথো শুনরত পোরব্ নো। এব্োে ব্রলো। -রব্ল একটো লম্বো রনঃশ্বোে রনরলোহো, ভতোর্োরকই েব্ 
ব্লরব্ো। 
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জেুেী ডাক 
 
 একটো ভিোট্ট কম কম েিোনোরক রনরয আেে কেরিল ভলোরেন। 
 
প্রোয রব্শ রর্রনট পরে প্রোয হোিঁফোরত হোিঁফোরত ভেখোরন এরে হোরজে হরলো ব্োেল। এর্ন 
তোে র্মরখে ভিহোেো যো ব্ণুনো কেোও যোয নো। 
 
একটো ভিযোরে ব্রে ভে তখনও হোিঁফোরত থোকরলো। 
 
-ভতোর্োে রক হরলো? ভলোরেন অব্োক হরলো। 
 
–জজু ভলোর্যোক্স আর্োরক রব্রয কেরব্ ব্লরি। ব্োেল তখনও স্বো োরব্ক  োরব্ কথো ব্লরত 
পোেরি নো। একটম  িম প করে ভথরক রনরজরক েোর্রল রনরয ব্লরলো, র্রন হয ভকোরনো ব্ই 
পর়ি ওে র্োথো খোেোপ হরয ভগরি। ভতোতলোরনো পমরুষ আরর্ একের্ পিন্দ করে নো। 
ওরক রকিমরতই থোর্োরনো যোরেল নো। এে উত্তেও আর্োে অজোনো ভেটোই আর্োে েম ুোগয। 
 
–ভেটো জোনরব্ রক করে? 
 
–জরজুে র্ত একটো ভব্োকো ভতোতলোরক আরর্ রব্রয কেরত িোই নো, এটোই স্বো োরব্ক। 
নহর্ত শোখোয ব্ইরযে ভকোরনো উত্তে আর্োে জোনো রিল নো, ভেটোই আর্োয অেমরব্িোয 
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ভফলরলো। র্মরখে ওপে স্পি করে ব্লরতও পোরেরন, ভয আরর্ আপনোরক রব্রয কেরত 
পোেরব্ো নো। ব্েং আর্োে ব্লো উরিত রিল, আপনোে এই অেোর্োনয েম্মোন ভেখোরনোে জনয 
আরর্ কৃতোথু হরযরি। এই িেরনে আে রক। আেরল প্রস্তোব্রট শুরনই আর্োে েংজ্ঞো ভলোপ 
পোওযোে উপের্ হরযরিল। ভকোরনোেকরর্ জোনলো গরলরয ব্োইরে ভব্রেরয এলোর্। 
 
-ব্োেল, এটো রকন্তু স্ব োরব্ে রব্রুরদ্ধ হরয ভগরি। 
 
–এেকর্ রকিম ভয একটো ঘটরত পোরে ভেটো আর্োে িোেণোে ব্োইরে রিল। আরর্ 
আগোরগো়িো জোনতোর্ জজ ুআর্োরক পিন্দ করে নো, ঘৃণো করে। এখন খমব্  োরলো  োরব্ 
ব্মঝরত পোেরি, ভকোরনো পমরুরষে ব্যোপোরে আগ্রহ প্রকোশ কেো কতখোরন েোংঘোরতক। 
ভলোরেন, তম রর্ যরে একব্োে শুনরত, জজু ভকর্ন আর্োে প্রশংেো করে িরলরি। ব্রল 
রকনো, আর্োে র্নরক প্রস্ফম রটত করে তম লরত িোয। ও যরে ব্মঝত তখন আর্োে র্রন রক 
উেয হরেল তোহরল  রয ভিোখ িোনোব়্িো হরয ভযরতো। 
 
ব্োেরলে কথো ব্লো িেন ভেরখ ভলোরেন ভহরে উঠরলো। 
 
যোক, িোর়িো ওেব্ কথো। ঐ ভয ব্োব্ো েরডোরডনেন গোরিে ফোিঁরক ভব়্িোরেন। হযোরলো, 
ব্োব্ো। 
 
লডু ভকটোেহযোর্ এরগরয এরলন। 
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–ভলোর্যোক্স রব্রেয হরযরি? ভব্শ ভজোে করেই খমশী  োব্ প্রকোশ কেরলন। 
 
–ভব্শ ঝোরর্লোয ভফরলরিরল তম রর্, ব্োেল ব্লরলো, জজু ব্লরলো, তম রর্ নোরক েোয রেরযরি। 
 
–ব্মঝলোর্, আরর্ এ িেরনে ভকোরনো কথোই ব্রলরন, ব্মরঝরিে। 
 
–আরর্ জোরন। ব্োেল ব্লরলো, আেরল ভতোর্োরক ভকোণঠোেো করে রেরযরিল। ফরল ও 
ব্িব্য গ়িগ়ি করে ব্লরত ভকোরনো অেমরব্িো হযরন আে ভতোর্োরকও ব্োিয ভিরলে র্ত 
ঘো়ি ভনর়ি ভযরত হরযরি। 
 
–তম ই রঠক িরেরিে। ওরক ভকর্ন র্রন হরলো? খমব্ ব্োরজ তোই নো? 
 
–ওেব্ ভেখরত আর্োে ব্রয ভগরি। আরর্ তোে আরগই ওখোন ভথরক পোরলরযরি। 
 
–এটোই  োরলো হরযরি। লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন। ঝোরর্লো যো কেোে করে ভগরি। আে 
রদ্বতীয রেন এরে আর্োরক জ্বোলোরব্ নো। যো হরযরি  োরলোই হরযরি। আর্োে গলরফে 
রস্টকটো ভকোথোয? 
 
–েম একব্োে ভখলরল আর্োে স্নোযমগুরলো টোনটোন হরয যোরব্? ব্োেল ব্লরলো। ভলোরেন, 
তম রর্ও র্োরঠ যোরব্ ভখলরত। 
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একট ঘণ্টো রনরুপদ্ররব্ কোটরলো। রতনজরন প্রফম ল্ল র্রন ব্োর়িরত ঢম করলো। 
 
ভটরব্রলে ওপে পর়ি থোকো একটো রিরঠ ওরেে েৃরি আকষুণ কেরলো। 
 
-রর্ঃ ভলোর্যোক্স, আপনোে জনয এটো ভেরখ ভগরিন, র্োই লডু। ভেডওরযল খোর্টো এরগরয 
রেরলো। আপনোে েরে ভফে ভেখো নো হওযোরত উরন র্র্ুোহত হরযরিন। 
 
ভেডওরযল িরল ভযরত লডু ভকটোেহযোর্ খোর্ রিিঁর়ি রিরঠ ভব্ে কেরলন। একটো 
রব্িযেূিক শব্দ তোে র্মখ রেরয ভব্রেরয এরলো। 
 
-ব্োেল, ভতোে উরিত রিল ব্যোপোেটো পরেষ্কোে করে ভেওযো। 
 
–রক ব্লরিো? 
 
–ভব্শ, তম রর্ রনরজ পর়ি ভেখ। 
 
ব্োেল রিরঠে রেরক েৃরি রেরলো। 
 
 রপ্রয ভকটোেহযোর্ 
ভতোর্োরক ব্রলরিলোর্, এইরলরনে েরে কথো ব্লোে পে ভতোর্োে কোরি আেরি। রকন্তু, 
ভতোর্োরক ভপলোর্ নো।  ীষণ েমঃখ ভপলোর্। ভব্িোেো ভিোট্ট এইরলন, ব্মঝরত পোরেরন, ওে 
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েম্পরকু আরর্ রক র্রনো োব্ ভপোষণ করে। আর্োে র্রন হয, আর্োে প্রস্তোব্ শুরন ও ঘোব্র়ি 
ভগরি। আরর্ এই র্মহূরতু ওে রেদ্ধোন্ত শুনরত িোই নো। ও ভ রব্রিরন্ত জব্োব্ ভেরব্। ওে 
ব্োরলকোেমল  আিেণ আর্োয র্মগ্ধ করে। ওে ের্ণীেমল  র্রনো োব্ও আর্োে কোরি 
প্রশংেনীয। ওে এই রব্হ্বলতো ভেরখ আর্োে র্রন হরযরি, এ রব্রযরত ও েোজী আরি। 
আরর্ও জোরন, আরর্ ভশষ পযুন্ত জযী হরব্ো, এ ব্যোপোরে ভকোরনো েরন্দহ েোরখ নো। 
আর্োে ওপে রব্শ্বোে েোরখো, রপ্রয ভকটোেহযোন। 
ভতোর্োে একোন্ত রপ্রয ব্ন্ধম  
জজু ভলোর্যোক্স 
 
 উঃ, আরর্ ব্ম রঝ পোগল হরয যোরব্ো। ব্োেল র্োথোয হোত রেরলো। 
 
রনশ্চয ভলোকটোে র্োথো খোেোপ হরযরি। লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন। র্োথো নো রব্গর়ি ভগরল 
ভকউ ভতোে েম্বরন্ধ এর্ন রিরঠ রলখরত পোেোত। রকন্তু একটো ব্যোপোে লক্ষয কেোে র্ত। 
নিযুয আরি যরথি। এব্োে ব্মঝরত পোেরি, ও কযোরব্রনরট ভঢোকোে ক্ষর্তো ভপরযরি ভকোথো 
ভথরক। ওরক রব্রয কেরল, ও জব্দ হরতো। 
 
এেরব্ে র্রিয ভব্রজ উঠরলো ভফোন। 
 
ব্োেল রেরে োে তম রল রনরলো। র্মহূরতুে র্রিয তোে র্ন ভথরক উিোও হরলো জজ ু
ভলোর্যোরক্সে রব্রযে প্রস্তোব্। ভে ভলোরেনরক আহ্লোরেত স্বরে ডোকরলো। লডু ভকটোেহযোর্ 
রনরজে ঘরেে রেরক এরগরয ভগরলন। 
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–ভলোরেন, রজরর্ ভফোন করেরি। ব্োেল ব্লরলো, র্রন হয ভকোরনো ব্যোপোরে ও  ীষণ 
উরত্তরজত হরয আরি। 
 
-ভশোরনো ব্োেল, নি কেোে র্ত ের্য ভনই। ভলোরেন ভকোথোয? এখোরন আরি? 
 
–হযোিঁ, এখোরন আরি। 
 
–ভশোন, েংরক্ষপ্ত ের্য। েব্ কথো ব্লো যোরব্ নো। তোিো়িো ভফোরনও েব্ কথো ব্লো অেম্ভব্। 
রব্ল আর্োে েরে ভেখো করে ভয কোরহনী ভশোনোরলো ভেটো ভযর্ন অরব্শ্বোেয ভতর্রন অদ্ভমত। 
তব্মও এটো েরতয। রনখোে েরতয। ব্লরত পোরেো, এই শতরকে েব্রিরয ির্কপ্রে খব্ে। 
ভতোর্েো রক কেরব্ ভেটো র্ন রেরয ভশোন। এখনই ভতোর্েো েমজরন শহরে িরল আেরব্। 
ভতোর্োে গোর়ি ভয ভকোরনো গযোরেরজ ভেরখ ভেোজো িরল যোরব্ ভের ন ডোযোলে-এ। আেো, 
তম রর্ রক ওখোরন ভপৌঁরি ঐ ফম টর্যোন ভলোকটোরক েূরে ভকোথোও রনরয ভযরত পোেরব্? 
 
-তম রর্ এ ব্যোপোরে রনরশ্চত থোরকো রজরর্। অযোলরেরডে ব্যোপোেটো আর্োে ওপে ভির়ি েোও। 
 
ির্ৎকোে। ভতোর্োে কোজ ভশষ করে তম রর্ ভেোজো ভ তরে ঢম রক যোরব্। রব্ল আে আরর্ 
ভেখোরন থোকরব্ো, ব্মরঝরিো। 
 
–রঠক আরি। 
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–আে একটো কথো। ভকউ ভযন জোনরত নো পোরে ভয ভতোর্েো লেরন আেরি। যোইরহোক 
একটো রর্রথয ব্রল রেও। ভতোর্োে েরে ভয ভলোরেন যোরে, ভেটো জোরনও। রক পোেরব্ 
ভতো? 
 
-অব্শযই পোেরব্ো। ভ রব্ আর্োে যো উরত্তজনো হরে ভতোর্োয রক ব্লরব্ো, রজরর্। 
 
–হওযো স্বো োরব্ক, ভব্রেোরনোে আরগ ভতোর্েো ভব্োি হয উইল কেরত পোরেো। 
 
–খমব্  োরলো হরব্, তোই নো? তরব্ ব্যোপোেটো েমূ্পণু জোনরল আরেো  োরলো হরতো। 
 
–এখন এই পযুন্ত থোক। আর্োে েরে ভেখো হরলই েব্ জোনরত পোেরব্। তরব্ এটম কম  
ভজরন েোরখো, েোত নম্বরেে জনয আর্েো একটো রব্েোট ির্ক হোরজে কেরত িরলরি। 
 
রেরে োে নোরর্রয েোখরলো ব্োেল। ভফোরন যো কথো হরলো তোে েোেোংশটম কম  ভলোরেনরক 
িটপট ব্রল ভফললল। ভলোরেন িমরট ভগল রনরজে ঘরে। েমটরকে ভগোিোরত ব্েরলো। 
ব্োেলও দ্রুতপোরয ব্োব্োে ঘরে রগরয উিঁরক রেরলো। 
 
-ব্োব্ো, ভলোরেন ব্োর়ি যোরে। আরর্ ওরক ভপৌঁরি রেরত যোরে। 
 
–ভে রক, ও ভয আজ িরল যোরব্ জোনতোর্ নো ভতো! 
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–ভটরলরফোন এরেরিরলো, ওেো ভযরত ব্রলরি। ব্োেল ব্লরলো। আরর্ আেরি। 
 
–ব্োেল েোিঁ়িো। কখন ব্োর়ি রফেরব্? 
 
–ভেটো ব্লরত পোেরব্ো নো। যখন রফেরব্ো, তখন তম রর্ ভেখরতই পোেরব্। 
 
ব্োব্োে কোি ভথরক রব্েোয রনরয ব্োেল দ্রুত পোরয ওপরে রফরে এরলো। গোর়ি আরগই ভব্ে 
কেরত ব্রলরিরলো। একটো টম রপ রনরলো, ভলোরর্ে ভকোটটো গোরয পরে রনরলো। 
 
লেন পযুন্ত ভপৌঁিরলো রব্নো উরত্তজনোয। শুিম ব্োেল গোর়ি িোলোরল ভযটম কম  হয ভকব্ল 
ভেইটম কম  েম্বল রিরলো। গযোরেরজ গোর়ি ঢম রকরয রেরয ওেো পো ব্ো়িোরলো ভের ন ডোযোলে 
লোরব্ে উরদ্দরশয। 
 
েেজো খমলরলো অযোলরেড। প্রোয ওরক ভঠরল েরেরয রেরয ব্োেল ও ভলোরেন ভ তরে ঢম রক 
প়িরলো। 
 
-েেজো ব্ন্ধ করেো, অযোলরেড, ব্োেল ব্লরলো। ভশোন, ভতোর্োরক পমরলে অনমেেণ কেরি। 
তম রর্ ভেরেন আর্োে যো উপকোে হরযরিরল তোে রব্রনর্রয ভতোর্োরক েোব্িোন করে রেরত 
িোই। 
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-ওহ, র্োই ভলরড। ব্োেল ব্রল িলরলো। রর্ঃ র্েরগোরেো রস্কে নোরর্ ভগ্রপ্তোরে পরেোযোনো 
ভব্রেরযরি। তোই তম রর্ যরে ভকোথোও পোলোও ভেটো ভতোর্োে পরক্ষ র্েলজনক ব্যোপোে হরব্। 
ভতোর্োরক এখোরন নো ভপরল, ভতোর্োে জনয ভকউ আে র্োথো ঘোর্োরব্ নো। তম রর্ যোরত েহরজ 
পোলোরত পোরেো তোই ভতোর্োরক এই েশ পোউে রেলোর্। তম রর্ ভযখোরনই যোও রনেোপরে 
ভযরত পোেরব্। 
 
অযোলরেরডে তখন  রয হৃৎপম্পন শুরু হরয ভগরি। রতন রর্রনরটে র্রিয ভে ভব্রেরয 
প়িরলো ১৪ নং হোিটন রিট ভির়ি। আপন র্রন রব়্ি রব়্ি কেরত লোগরলো–একব্োে 
ভযরত পোেরল আে এখোরন রফেরি নো। 
 
ভশষ পযুন্ত এ ব্যোপোেটো  োরলোয  োরলোয রর্টরলো। ব্োেল খমশী। 
 
এত ব্ো়িোব্োর়ি কেোে রক প্ররযোজন রিল? ভলোরেন প্রে কেরলো। 
 
–এটোই রনেোপে। ব্োেল ব্লরলো। রকন্তু ওরেে র্তলব্টো ভয রক ভেটো ব্মঝরত পোেরি নো। 
তরব্ েব্ রকিমে র্রিয অযোলরেরডে উপরিরত ের্স্ত পরেকল্পনোটো র্োরট করে ভেওযোে 
েম্ভোব্নো ভব্রশ। র্রন হয ওেো ভকোথোও লমরকরয ভথরক অযোলরেরডে িরল যোওযো ভেখরি। 
ভলোরেন, তম রর্ এক কোজ করেো, েেজোটো খমরল েোরখো। 
 
ভলোরেন ব্োেরলে কথোর্ত কোজ কেরলো। রঠক তখনই রজরর্ ওে গোর়ি ভথরক নোর্রলো। 
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–রব্ল, তম রর্ এখোরন অরপক্ষো করেো। ভকউ লক্ষয কেরল হনু ব্োরজও। 
 
 রজরর্ প্রোয ভেৌর়ি রেিঁর়ি ভব্রয ওপরে উরঠ এরলো। 
 
ওরেে ভেরখ খমশীরত প্রোয রিৎকোে করে উঠরলো-হযোরলো, ব্োেল, ভতোর্েো এরে ভগরি। 
এব্োে তোহরল অর যোন শুরু ভহোক। তম রর্ আরগেব্োে ভয ঘরে ঢম রকরিরল তোে িোরব্ 
ভকোথোয? 
 
রনরিে তলোয িোরব্ে ভগোিে র্রিয রিল। েব্গুরলো রনরয এরলই হরব্। 
 
 –তোহরল িটপট িোরব্ রনরয এরেো। হোরত ের্য খমব্ কর্। 
 
িোরব্ আনো হরলো। েহরজই েেজো খমরল রনরেুি ঘরে রতনজরন ঢম রক প়িরলো। 
 
এে আরগে রেন ব্োেল ঘরেে ভিহোেো ভযর্ন ভেরখরিল ভতর্রনই আরি। র্োঝখোরন ব়্ি 
ভটরব্ল, তোে িোেপোরশ েোতখোনো ভিযোে েোজোরনো। রজরর্ েহজ েৃরি ভর্রল ঘরেে 
িোেরেরক ভেখরলো। ভেওযোল আলর্োরে েমরটোে রেরক ওে েৃরি আটরক ভগল। 
 
-ব্োেল, তম রর্ ভকোরনো আলর্োরেে র্রিয ঢম রকরিরল? 
 
–এটো। ব্োেল আঙম ল তম রল ভেখোরলো। 
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রজরর্ এরগরয রগরয পোল্লো েমরটো ভর্রল িেরলো। একেোশ ব্োেরন আলর্োরে  রতু। 
 
–এগুরলো এখোন ভথরক রনরয ভযরত হরব্। রজরর্ ব্লরলো, ভলোরেন, তম রর্ রব্লরক ভডরক 
আরনো, ওে আে ব্োইরে থোকোে েেকোে ভনই। 
 
ভলোরেন িরল ভগল। 
 
–তম রর্ রক কেরত ব্লরিো? ব্োেল অেরহষ্ণম  গলোয ব্লরলো। 
 
 আলর্োরে পেীক্ষো কেরত কেরত রজরর্ ব্লরলো–েোিঁ়িোও, আরগ রব্ল আেমক। ওে েব্কথো 
আরগ ভশোন। এেব্ ওেই কোরজে ফল। আরে ভলোরেরনে রক হরলো? ওরক পোগলো কম কম রে 
িোওযো করেরি? 
 
ভলোরেন েরতয প্রোণপরণ িমরট আেরিল। রেিঁর়ি ভব্রয উরঠ হোিঁফোরত লোগরলো। র্মখ েোেো, 
ভিোরখ েোরজযে  য 
 
-রব্ল-রব্ল-ওহ-ব্োেল-রব্ল? 
 
–রব্রলে রক হরলো? 
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রজরর্ ওে কোিঁরি ঝোিঁকম রন রেরলো। ভলোরেন  গব্োরনে ভেোহোই, রক হরযরি ব্রলো? 
 
ভলোরেন অস্পি স্বরে ব্লরলো-রব্ল-রব্ল, র্রন হরে র্রে ভগরি। গোর়িে র্রিয েরযরি। 
ন়িরিও নো, কথোও ব্লরি নো। রনশ্চযই ও র্রে ভগরি। 
 
রক একটো শপথ উচ্চোেণ কেরত কেরত রজরর্ রেিঁর়ি ভথরক লোরফরয নোর্রলো, ভপিরন 
ব্োেল। 
 
-হোয  গব্োন, রব্রলে এরক পরেণরত হরলো। নো কখরনোও নো। 
 
 ভলোরেনও ওরেে ভপিন ভপিন গোর়িে কোরি এরে েোিঁ়িোরলো। 
 
রজরর্ যখন ব্োর়িে র্রিয ঢম রকরিল তখন রব্ল ভযর্ন অব্িোয রিল এখনও ভেই োরব্ 
আেরন রপঠ ভেরখ ব্রে আরি। ভিোখ ব্ন্ধ। ওে হোত িরে টোনরলো রজরর্। রকন্তু একটম ও 
ভকিঁরপ উঠরলো নো। 
 
রক হরলো? রজরর্ ব্লরলো। তরব্ ও র্োেো যোযরন। ব্োেল, তম রর্ র্ন খোেোপ করেো নো। ওরক 
আরগ ব্োর়িে র্রিয রনরয ভযরত হরব্। ঈশ্বরেে কোরি প্রোথুনো করে, এখন ভযন পমরলে 
এরে হোরজে নো হয। তোহরলই রব্পে। ভকউ রকিম জোনরত িোইরল ব্লরব্, আর্োরেে ব্ন্ধম  
অেমি হরয পর়িরি, তোই ব্োর়িে র্রিয রনরয যোরে। 
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েহরজই রতনজরন িেোিরে করে রব্লরক গোর়ি ভথরক নোরর্রয ব্োর়িে র্রিয রনরয ভগল। 
একজন  দ্ররলোক ভেখরত ভপরয রকিম ব্লরলন, র্রন হয ভপরট একটম  ভব্রশ েরঙন জল 
পর়ি রগরযরিল। 
 
রনরিে তলোে ভপিরনে ঘরে একটো ভেোফোয শুইরয রেরলো। 
 
 ব্োেল ওে একটো হোত রনরজে হোরত তম রল রনরলো। 
 
ব্মরক িমকপমকোরন িলরি। ব্োেল ব্লরলো, তোহরল ওে রক হরলো? 
 
একটম  আরগ আরর্ যখন এলোর্, তখন ভতো  োরলোই রিল। রজরর্ ব্লরলো। র্রন হয ভকউ 
ওরক ইনরজকশোন রেরযরি। এ ভতো আে করঠন কোজ নয। একজন ডোিোে ডোকরত 
হরব্। ততক্ষণ ওে ওপে লক্ষয েোখো। 
 
েেজোে কোরি এরগরয রগরয রজরর্ আব্োে রফরে তোকোরলো। 
 
-ভতোর্েো রকন্তু রন ুরয থোকরব্। আরর্ ব্েং আর্োে রে লব্োেটো ভেরখ যোই। প্ররযোজন হরল 
কোরজ লোগোরব্। আরর্ কোজ ভেরেই রফরে আেরব্ো। 
 
রে লব্োে ভেোফোে ওপে ভেরখ রজরর্ লম্বো লম্বো পো ভফরল িরল ভগল। েেে েেজো ব্ন্ধ 
কেোে শব্দ ওরেে কোরন ভপৌঁিরলো। 
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ব্োর়িটোয ভকর্ন থর্থরর্  োব্। ওেো েমজন িম প করে রব্রলে পোরশ ব্রে রিল। রব্রলে 
নো়িী আরস্ত আরস্ত িলরি ওেো ভেটো ভটে ভপরলো। 
 
–রকিম যরে কেরত পোেতোর্। ব্োেল প্রোয রফে রফে করে ব্লরলো। 
 
ভলোরেন ঘো়ি ভনর়ি ব্লরলো–রঠক ব্রলরিো। রজরর্ র্োত্র ভে়ি রর্রনট হরয ভগরি। অথি র্রন 
হরে কখন ভগরি। 
 
–রক েব্ আর্োে কোরন আেরি। র্রন হয ওপরে কোেো ভযন আেরি। ব্োেল ব্লরলো, 
নোরক এ আর্োে কল্পনো র্োত্র। 
 
–রজরর্ ভকন রে লব্োেটো ভেরখ ভগরি, এব্োে ব্মঝরত পোেরি। ভলোরেন ব্লরলো, েরতযই 
ভকোরনো রব্পে ভনই ভকোথোও। 
 
–যরে ওেো রব্রলে েন্ধোন ভপরয যোয তোহরল–ভশষটো আে গলো রেরয ভব্রেোরলো নো 
ব্োেরলে। 
 
–রঠকই। তরব্ আর্েো েরযরি ব্োর়িে র্রিয। আর্োরেে জোরনরয তরব্ ওরেে ঢম করত হরব্। 
তোিো়িো আর্োরেে েরে অস্ত্র আরি। 
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ব্োেল রব্রলে রেরক তোকোরলো–এ অব্িোয একটম  গের্ করফ হরল  োরলো হরতো। 
 
–আর্োে ব্যোরগ েযোরে আে ভিরলং েট আরি। ভলোরেন ব্লল। ব্যোগটো ভেরখরি ওপরেে 
ঘরে। 
 
েোিঁ়িোও আরর্ রনরয আেরি। ব্োেল ব্লরলো, ফল  োরলো হরত পোরে। 
 
ব্োেল রেিঁর়ি রেরয উরঠ ভখলোে ঘরেে রেরক হন হন করে িলরলো। েেজো রেরয ঢম রকই 
ভেখরলো, ভটরব্রলে ওপে ভলোরেরনে ব্যোগটো পর়ি আরি। 
 
ব্যোগটো হোরত রনরয রফেরতই ভপিরন একটো আওযোজ শুনরত ভপরলো। একটো ব্োরলে ব্যোগ 
রনরয একটো ভলোক েেজোে আ়িোরল লমরকরয রিরলো। ব্োেল র্োথো ভঘোেোব্োে আরগই ঐ 
ব্োরলে ব্স্তোে আঘোত লোগরলো তোে র্োথোয। র্মখ রেরয ভব্রেরয এরলো অস্ফম ট শব্দ। 
তোেপরেই জ্ঞোন হোরেরয ভর্রঝরত লমরটরয প়িরলো। 
 
. 
 
ভের ন ডোযোলে 
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িীরে িীরে ব্োেরলে জ্ঞোন রফরে আেরিল। র্োথোয অেহয যন্ত্রণো অনম ব্ কেরলো। 
িোেপোরশ িোপ িোপ অন্ধকোে ভযন তোরক রঘরে িরেরি। ব্হুেূে ভথরক ভযন ভ রে আেরি 
ভকোরনো ভিনো রপ্রয কণ্ঠস্বে। 
 
অন্ধকোে আরস্ত আরস্ত রফরক হরলো। র্োথোে একপোরশ যন্ত্রণোয েপেপ কেরি। এব্োে ভে 
কোন ভপরত েইরলো, ভক ভযন ব্লরি। 
 
-ব্োেল, আর্োে রপ্রয ব্োেল। রনশ্চযই ও আে ভব্িঁরি ভনই। 
 
–ব্োেল, তম রর্ আর্োে একোন্ত রনরজে। ভতোর্োয আরর্  োরলোব্োরে। েোরুণ  োরলোব্োরে। 
ব্োেল এখন েমূ্পণু েরিতন। ভিোখ ব্ন্ধ করে নীেরব্ শুরন যোরেল। রব্রলে েমহোরতে 
র্রিয ও রনরজরক আব্দ্ধ ভেরখরি। 
 
- গব্োন, আরর্ ভয এখন রক করে? ব্োেল, আর্োে ভেোনো, ভতোর্োরক আরর্ই ভর্রে 
ভফরলরি। এে জনয আরর্-ই েোযী রপ্রযতর্ো। 
 
ব্োেরলে শুনরত খমব্  োরলো লোগরিল। ভিোখ খমলরত ইেো কেরিল নো। তব্ম আরস্ত আরস্ত 
ভঠোিঁট খমলরলো ভে। 
 
-নো, তম রর্ আর্োরক র্োরেোরন। হোিঁেোেোর্ ভকোথোকোে। 
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–ব্োেল তম রর্ ভব্িঁরি আরিো? রব্ল ির্রক প্রোয লোরফরয উঠরলো। 
 
–রনশ্চযই, ভব্িঁরি আরি। 
 
–কখন ভতোর্োে জ্ঞোন রফরেরি? 
 
–প্রোয পোিঁি রর্রনট আরগ। 
 
–তম রর্ পোিঁি রর্রনট ঘোপরট ভর্রে শুরযরিরল। 
 
–ভতোর্োে কথোগুরলো শুনরত ভব্শ  োরলো লোগরিল। এত েমন্দে েমন্দে কথো তম রর্ ভতো আে 
ব্লরব্ নো কখরনোও। কোেণ তম রর্ েোেোক্ষণ রনরজরক রনরযই ব্যস্ত থোরকো। 
 
রব্রলে র্মখ লোল হরয উঠরলো। 
 
-ব্োেল, তম রর্ রকিম র্রন করেো নো। আরর্ ভতোর্োরক েরতযই  োরলোব্োরে। এরট আরর্ ব্হুরেন 
িরে র্রনে র্রিয পমরষ ভেরখরি। ভতোর্োরক ব্লোে েোহে হযরন কখরনো। 
 
-তম রর্ একটো আহোম্মক। ব্োেল রর্রি েমরে ির্রক উঠরলো। ভকন ব্লরত পোরেোরন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

198 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

–কথোটো শুরন যরে তম রর্ ব্যে করেো। আর্োে র্ত েোিোেণ একটো ভিরলরক রব্রয কেরব্, 
এটো ভতো  োব্রত েোহে হয নো। 
 
–তোহরল রক জজু ভলোর্যোরক্সে র্ত ভলোকরক রব্রয কেরব্ো? 
 
–আরর্ কডুোরেে কথো ব্লরি নো। রব্ল ব্লরলো। এর্ন ভকোরনো নোর্ী প্ররতরষ্ঠত ভলোক ভয 
ভতোর্োে েব্রেক ভথরক উপযমি, ভতর্ন ভকউ ভতোর্োে আরি রকনো জোরন নো। 
 
-েরতয, রব্ল ভতোর্োে তম লনো হয নো। 
 
-ব্োেল, তোহরল তম রর্ রক ভকোরনোরেন ভতোর্োে র্নরক নতরে কেরত পোেরব্, আর্োরক রব্রয 
কেোে জনয। আরর্ জোরন, ভতোর্োে কোরি আরর্ রনরব্ুোি। রকন্তু রব্শ্বোে করেো, আরর্ 
ভতোর্োরক  োরলোব্োরে। ভপোষো কম কম ে ভযর্ন র্রনরব্ে কথো শুরন িরল, ভতর্রন আরর্ ভতোর্োে 
েীতেোে হরয থোকরব্ো। 
 
েরতয, কম কম রেে েরে ভতোর্োে ভকোরনো তফোত ভনই। ব্োেল ব্লরলো।কম কম ে আরর্ 
 োরলোব্োরে। ওেো  ীষণ রব্শ্বোেী হয, প্র ম  ি হয, ওরেেও  োরলোব্োেো আরি। অব্শয 
ভতোর্োরক রব্রয কেোে জনয আরর্ আর্োে র্নরক ভজোে করে পোরট রেরত পোরে। 
 
রব্ল ব্োেলরক ভির়ি রেরয অব্োক ভিোরখ ওে রেরক তোরকরয েইরলো। 
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-তম রর্ রক অন্তে ভথরক একথো ব্লরিো? 
 
–এব্োে িম প করেো, ব্োেল ব্রল উঠরলো। র্রন হরে, আব্োে অজ্ঞোন হরয যোই। 
 
–ব্োেল, তম রর্ জোরনো, ভতোর্োরক আরর্ কতখোরন  োরলোব্োরে। উরত্তজনোয রব্ল কোিঁপরিল। 
 
 পরেে েশ রর্রনট একই কথোব্োতুোে র্রিয ভকরট ভগল। 
 
-তম রর্ এব্োে ভতোর্োে কথো ব্ন্ধ করে র্ন রেরয আর্োে কথো ভশোরনো। ব্োেল ব্লরলো, 
আর্োে র্োথোে ভ তেটো এখনও যন্ত্রণো কেরি। তোিো়িো তম রর্ এর্ন ভজোরে আর্োরক 
জর়িরয িরেরিরল ভয আর্োে প্রোণ ভব্রেরয যোওযোে উপের্ হরযরিল। এখন ব্লল, 
আর্েো ভকোথোয এব্ং রক ঘরটরি? 
 
ব্োেল েৃরি ভর্লরলো িোেপোরশ। ওে ব্মঝরত ভেরে হরলো নো, ওেো ভেই ভগোপন ঘরে ব্ন্দী 
হরয আরি। কোেণ ব্োইরেে লমরকোরনো েেজোটো ব্ন্ধ। 
 
-রব্ল, ব্োেল ব্লরলো, রনরজরক েংযত করেো। আর্োরেে এখোন ভথরক ভব্রেোব্োে পথ 
ব্োতলোরত হরব্। 
 
–আিঁ, রব্ল ভযন েরম্বত রফরে ভপরলো, তোই ব্ম রঝ। এে জনয ভ রব্ো নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

200 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

-ভতোর্োে র্োথোে কলকজো রব্গর়ি রেরযরি ঐ  োরলোব্োেো। ব্োেল ব্লরলো। আর্োেও র্রন 
হরে, কোজটো ভকোরনো করঠন নয। 
 
-েরতযই তোই। আর্োে আে রকরেে  োব্নো, তম রর্ আর্োয  রলোব্োরেো, একব্োে যখন 
ভজরনরি, তখন কম ি পরেোযো ভনরহ। 
 
-তম রর্ েযো করে িম প কেরব্? ব্োেল একটম  ির্রক উঠরলো। আেল কথোই িোপো পর়ি 
যোরব্। তম রর্ রনরজরক েংযত করেো। নতম ব্ো ভেখরব্ আরর্ র্ত পোরট ভফরলরি। 
 
-নো নো, ব্োেল কখরনো ওটো করেো নো। ভতোর্োরক যখন একব্োে ভপরযরি, তখন আে 
পোরলরয ভযরত রেরে নো। 
 
আর্োে ইেোে রব্রুরদ্ধ তম রর্ রনশ্চযই আর্োরক রনরয ভযরত পোেরব্ নো। ব্োরলে করণ্ঠ গরব্ুত 
 োব্। 
 
–তোই ব্ম রঝ? রব্ল ব্লরলো। একব্োে পেখ করে ভেখরব্ নোরক? 
 
–েরতয ভতোর্োে  োরলোব্োেো অতম লনীয, ভ রব্রিলোর্, তম রর্ ব্ম রঝ  ীতম । এখন ভেখরি তম রর্ 
েোংঘোরতক। র্রন হয আব্োে আি ঘন্টো পরেই তম রর্ আর্োরক হুকম র্ কেো শুরু কেরব্। 
রকন্তু রব্ল, আব্োে ভব্োিহয আর্েো ভেই আরগে র্রতো শুরু কেরত িরলরি। ভশোন রব্ল, 
এখোন ভথরক ভব্রেোব্োে ভিিো কেরত হরব্ আর্োরেে। 
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–আরর্ ভতো আরগই ব্রলরি, এে জনয ভ রব্ো নো। আরর্ 
 
 ব্োেল ওে হোরত এটো ভিোট্ট িোপ রেল। রব্ল িম প করে ভগল। ব্োেল কোন েজোগ 
কেরলো। 
 
হোিঁ, একটো শব্দ আেরি। পোরযে শব্দ েেজোে কোরি এরে থোর্রলো। তোলোয ভকউ িোরব্ 
লোগোরে। ব্োেল  োব্রলো, রজরর্ রক তোরেে উদ্ধোে কেরত এরেরি নো রক অনয ভকউ? 
 
েেজো খমরল ভগল। ওরেে ভিোরখে েোর্রন আরব্ ুূত হরলন রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক, কোরলো 
েোর়িে রব্শোল ভিহোেো। 
 
রব্ল র্মহূরতুে র্রিয ব্োেলরক আ়িোল করে ভলোকরটে র্মরখোর্মরখ েোিঁ়িোরলো। 
 
-শুনমন আপনোে েরে আরর্ রকিম কথো ব্লরত িোই। রব্ল ব্লরলো। 
 
রুশ ভলোকরট িম প করে েোিঁর়িরয েইরলন। ভেশরর্ে র্রতো েোর়িরত হোত ভব্োলোরত লোগরলন, 
ভঠোিঁরট রিত হোরে। 
 
িীরে িীরে রতরন ব্লরলন, ঐ ভলরডরক একব্োে আর্োে েরে আেরত হরব্। 
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-ব্োেল, রব্ল ব্লরলো। ঘোব্র়ি ভযও নো। েব্ রঠক আরি। রিন্তোে ভকোরনো কোেণ ভনই। 
তম রর্ ব্যোপোেটো আর্োে ওপে ভির়ি েোও। ওে কথো র্ত ওে েরে তম রর্ যোও। আরর্ যো 
কেরি ভেটো আর্োে ঈশ্বে জোরনন, তম রর্  ীত হরযো নো। 
 
শোন্ত ভর্রযে র্ত ব্োেল রনরজে জোযগো ভির়ি উরঠ েোিঁ়িোরলো। রব্রলে কণ্ঠস্বরে ভযন 
আরেরশে  েী। এেকর্টো ব্োেল এই প্রথর্ লক্ষয কেরলো, ভযন ের্স্ত ব্যোপোেটো ভে 
আরগই খম িঁরটরয ভেরখ রনরযরি। তোই েোহে করে ব্োেরলে েোরযে রনরত প্রস্তুত। রব্রলে 
ভয একটো র্তলব্ আরি ভেটো ভ রব্ অব্োক হরলো। 
 
ব্োেল ও রুশ ভলোকরট ঘে ভথরক ভব্রেরয এরলো। েেজোয আব্োে তোলো প়িরলো। 
 
একটো রেিঁর়ি ইরেত কেরত ব্োেল ব্োিয ভর্রযে র্ত ভেটো অনমেেণ কেরলো। করযক 
র্মহূরতুে র্রিয ও একটো ঘরে এরে ঢম করলো। ঘেটো ভয অযোলরেরডে ভেটো ব্োেল রনরশ্চত 
করে ব্লরত পোরে। 
 
-ভকোরনো েকর্ টম  শব্দ নো করে এখোরন আপরন অরপক্ষো করুন। 
 
র্েরগোরেো রস্ক একথো ব্রল ঘে ভথরক ভব্রেরয ভগরলন। 
 
 ব্োেল একটো ভিযোরে ব্রে েইরলো। 
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করযক রর্রনট কোটরলো এই  োরব্। রিন্তো কেোে ক্ষর্তোও ভযন ভলোপ ভপরযরি ব্োেরলে। 
র্রন হরে এক ঘন্টো ইরতর্রিয পোে হরয ভগরি। রক ভয ঘটরত িরলরি? 
 
এর্ন ের্য েেজো খমরল প্ররব্শ কেরলন র্েরগোরেো রস্ক। 
 
-ভলরড এইরলন ভেন্ট, ভের ন ডোযোল ভেোেোইরটে এক জরুেী ে োয আপনোরক আর্ন্ত্রণ 
জোনোরনো হরযরি। েযো করে আপরন আর্োে েরে আেমন। 
 
এব্োে রেিঁর়ি ভব্রয রনরি নোর্রলো ওেো। রক আশ্চযু, ভেই ঘেটো। একব্োে ভে আলর্োরেে 
ফম রটো রেরয ভয ঘে ভেরখরিল। ঘরেে েব্ রকিম ভেরখরিল। র্মরখোে পেো ভেই র্োনমষগুরল 
ভটরব্রলে েোর্রন ভিযোরে ব্রে। ব্োেল তোজ্জব্ ব্রন ভগল। ততক্ষরণ র্েরগোরেো রস্ক 
রনরজে আেরন ব্রে র্মরখোেটো পরে রনরেরলন। 
 
ভটরব্রলে র্োথোে ভিযোরে একজন রিরলন। তোে র্োরন েোত নম্বে আজ হোরজে। 
 
ব্োেরলে ব্মরক ি়িফ়িোরন ভব্র়ি ভগল ব্হুগুণ। ব্োেল ভেই েোত নম্বরেে র্মরখোর্মরখ েোিঁর়িরয 
রিল। র্মরখোরেে ওপে ঘর়িে ভেই েংখযো ব্োেল হোিঁ করে স্তরম্ভত  েীরত লক্ষয কেরিল। 
 
ভলোকরট িম প করে ব্রে আরি রঠকই রকন্তু ব্োস্তরলে র্রন হরলো ভযন একটো ক্ষর্তো ওে 
র্রিয ভথরক ভব্রেরয আেরি। ভলোকরট কোরঠে পমতম রলে র্ত ব্রে নো ভথরক রকিম ব্লমক ব্ো 
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ভকোরনো অে েী করুন। ব্োেরলে একরঘরয লোগরলোলো। ব্োেরলে র্রন হরলো, র্ক়িেো 
ভযন তোে রশকোরেে অরপক্ষোয ওিঁৎ ভপরত আরি। 
 
এই ের্য কোরন ভ রে এরলো র্েরগোেো রস্কে গলোে আওযোজ, ভযন কত েূে ভথরক কথো 
ব্লরিন। 
 
-ভলরড এইরলন, আপরন এই ে োয উপরিত হরযরিন রঠকই, রকন্তু ভকোরনো র্মরখোে 
পরেনরন। তোই আর্োরেে নীরত ও উরদ্দশয আপনোরক র্োনরত হরব্। এটো এই েরর্রতে 
রনযর্। তোরকরয ভেখমন, েমই নম্বে ভিযোে শূনয। আপনোরক ঐ ভিযোরে ব্েোে অনমর্রত 
ভেওযো হরে। 
 
এেব্ রক শুনরি ব্োেল। েোরতে েমঃস্বরে র্রন হরলো। প্রোয রনঃশ্বোে ব্ন্ধ হরয যোওযোে 
উপের্। এটো রক েম্ভব্, ভয েরর্রতরক ভে ঘৃণো করে ভেই েিরপপোেমলোব্ তোরক েেেযো 
হওযোে জনয আর্ন্ত্রণ জোনোরে? এই প্রস্তোব্ রব্লরকও রক ভেওযো হরযরিল? ও রক ভঘন্নোয 
তো ভঠরল রেরযরিল? 
 
–আরর্ এ প্রস্তোরব্ েোজী নই। ব্োেল স্পি জব্োব্ রেরলো। 
 
–ভ রব্ রিরনত উত্তে রেন ভলরড এইরলন। 
 
 র্েরগোরেো রস্ক র্মরখোরেে আ়িোরল ভয হোেরিন ভেটো ব্োেল ব্মঝরত পোেরলো। 
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–আপরন রক আন্দোজ কেরত পোেরিন, রক প্রস্তোব্ আপরন প্রতযোখযোন কেরিন? 
 
–খমব্  োরলো  োরব্ই ভেটো িেরত পোেরি। ব্োেল ব্লরলো। 
 
এব্োে েোত নম্বে ওরক ির্রক রেরলো। কণ্ঠস্বে ভব্শ পরেরিত। এই গলোে আওোরজে 
ভলোকরটরক ভে ভিরন। ব্োেরলে র্রন খমশীে ভেোলো লোগরি। ের্ ব্ন্ধ কেো অব্িো তখন 
ওে। জোনরত পোেরব্ েব্ রকিম। ভযটো জোনোে জনয ওেো এতরেন উৎকরণ্ঠত হরযরিল। 
 
িীরে িীরে র্মরখোে খমরল ভগল, ভলোকরটে আেল র্মখ ভব্রেরয প়িরলো। কোরঠে পমতম রলে 
র্ত ওে েোর্রন ভ রে উঠরলো েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটরলে র্মখ। 
 
. 
 
ব্োেল স্তরম্ভত 
 
 প্রোয লোফ রেরয উরঠ এরলন রর্ঃ র্েরগোেো রস্ক। ব্োেরলে েোর্রন এরে েোিঁর়িরয 
ব্লরলন-খমব্ িোক্কো ভখরযরি ভেখরি। একটো ভিযোে েোও। 
 
ভিোযোরে গো এরলরয রেরলো ব্োেল। রব্িরযে িোক্কো ও েহয কেরত পোরেরন। ওে শেীে 
ভযন ওে আযরত্তে র্রিয আে ভনই। স্নোযমগুরলো েমব্ুল হরয পর়িরি। 
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ব্যোটল তোে রনরজে স্ব োব্ অনমযোযী কথো ব্রল উঠরলন। 
 
ভলরড এইরলন, আর্োরক ভেরখ আপরন স্তরম্ভত হরয ভগরিন, তোই নো? এখোরন যোেো 
উপরিত আরিন তোেোও আশো করেরন আর্োরক এখোরন ভেখরব্ন ব্রল। ব্লরত ভগরল 
এরক্ষরত্র রর্ঃ র্েগোরেো রস্ক আর্োে েহকোেীে কোজ করেরিন। এটো িোলনোে েোরযে তোে 
ওপে রিল। অরনযেো তোে রনরেুশ অরন্ধে র্ত পোলন করেরিন র্োত্র। 
 
ব্োেরলে কথো ব্লো েূরে থোক, ভঠোিঁট পযুন্ত ন়িরলো নো। ভকোরনো এক অক্ষর্ শরি তোে 
ওপে ভযন  ে করে আরি। 
 
ব্যোটল র্োথো ভহিঁট কেরলন, ভব্োঝোরত িোইরলন ভয, রতরন ব্োেরলে র্োনরেক অব্িো ব্মঝরত 
পোেরিন। 
 
-আরর্ জোরন, আপনোে র্রন েমএকটো কথো কোটোে র্ত রব্রি আরি। ভেগুরলো আপনোরক 
তম রল ভফলরত হরব্। ভলরড এইরলন, আপরন হযরতো অরনক এই িেরনে েরর্রতে গল্প 
পর়িরিন যোরেে ভপিরন থোরকন একজন পোকো অপেোিী যোরক ভকউ কখরনো ভেখরত পোয 
নো। ব্োস্তরব্ ভয এর্ন ভকোরনো েরর্রত থোকরত পোরে ভেটো আর্োে জোনো ভনই। অব্শয 
আর্োে অর জ্ঞতো ভনহোত কর্ নয। 
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..তরব্ পৃরথব্ীরত ভেোর্োঞ্চ ির়িরয আরি অরনক। এই িেরনে ব্ই পর়ি অল্প ব্রযরেে 
ভিরলরর্রযেো এ কোরজ রলপ্ত হয। আরর্ এেকর্ করযকজনরক জোরন, যোেো ভপশোেোে নয, 
রকন্তু আর্োরেে েপ্তরেে জনয প্রশংেনীয কোজ করেরি। অরনক ের্য তোরেে নোটক 
কেরত হরযরি িোরপ পর়ি। এিো়িো তোরেে ভকোরনো উপোয থোরক নো; যখন  যঙ্কে 
রব্পরেে র্মরখোর্মরখ হয তোেো। ভেরশে জনয তোেো রব্পেরক অগ্রোহয করেরি, 
 োরলোরব্রেরি। 
 
..রলরড এইরলন, আপরন েোর্রন তোরকরয ভেখমন। েকরলে েরে আপনোে পরেিয করেরয 
রেই। রর্ঃ র্েরগোরেো রস্ক, এরক আপরন রনশ্চয রিরনরিন। এই েরর্রত এব্ং আরেো রকিম 
রতরন পরেিোলনো করেন। এে েব্রিরয ব়্ি পরেিয, ইরন হরলন ইংলযোরে আর্োরেে 
েব্রিরয ব়্ি ব্লরশর ক রব্রেোিী ব্ন্ধম  এব্ং রেরেট এরজন্ট। 
 
…হোরেরেয েূতোব্োরেে কোউন্ট আন্দ্রোে হরলন পোিঁি নম্বে। রৃ্ত ভজরে ওরযরডে ঘরনষ্ঠ ব্ন্ধম  
রিরলন। িোে নম্বে যোরক ভেখরিন, রতরন হরলন র্োরকুনী েংব্োরেক এব্ং আর্োরেে ব্ন্ধম  
রর্ঃ ভহওযোডু ভফলপস্। আে রতন নম্বে হরলন। 
 
ব্যোটল র্মিরক ভহরেই ব্লরত ব্লরত ভথরর্ ভগরলন। ব্োেল  যিরকত েৃরিরত তোকোরলো। 
ভেখরলো েোর্রন হোরের্মরখ েোিঁর়িরয আরি রব্ল এ োেরেল। 
 
-ভয েোহেী যমব্ক ভেরশে জনয প্রোণ রব্েজুন রেরযরিন, ব্যোটল ব্লরত শুরু কেরলন, ভেই 
েরন ভডর েোে জনয েমই নম্বে ভিযোেরট রনরেুি রিল। ভেটো আপততঃ খোরল। আে এক 
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নম্বে আেনরট রৃ্ত ভজেোল্ড ওরযরডে জনয রনরেুি রিল। ভে-ও ব্ীরেে র্ত একই োরব্ 
প্রোণ রেরযরিন। এখন ভেই জোযগোয ব্রেরিন আর্োরেে একোন্ত শু োকোঙ্ক্ষী একজন 
র্রহলো, আর্োরেে কোরজ  ীষণ  োরব্ েোহোযয করেরিন। 
 
এতক্ষরণ এক নম্বে তোে র্মরখোে খমরল ভফলরলো। ির্ৎকোে, েমন্দে কোউরন্টে ে যোডরকে 
র্মরখে ওপে ব্োেরলে নজে প়িরলো। 
 
আর্োে ভব্োঝো উরিত রিল। ব্োেল এতক্ষরণ িোতি হরয উরঠরি। আপরন ভকোরনো 
উরত্তজনো রশকোেী হরত পোরেন নো। 
 
রকন্তু ব্োেল, তম রর্ এখনও এে ভশষ ির্কপ্রে কথোরট জোরনো নো। রব্ল ব্লরলো। যোে কথো 
ভতোর্োরক আরগই ব্রলরিলোর্ ইরন ভেই ভেন্ট র্োউে। ও প্রর্োণ করে রেরযরি ভয রক 
েোরুণ অর নয ভে কেরত পোরে। 
 
আরর্ গরব্ুত ভব্োি কেরি নো, কোেণ আর্োে ব্োব্ো-র্ো ইওরেোরপে ঐ এলোকো ভথরকই 
আরে। একটম  রব্রেরশনী েমল  নোরক েমে রর্ে র্োউরেে কথোয ফম রট উঠরলো। তরব্ 
অযোব্ীরত যখন ব্োগোন রনরয আরলোিনো হরযরিল তখন প্রোয িেো পর়িরিরলন আে রক। 
তরব্ এে েব্টোই র্জো নয। আরর্ েরনে ব্োগেত্তো রিলোর্। যোেো ওরক খমন করেরি তোরেে 
ওপে আরর্ প্ররতরশোি ভনরব্োই, এই আর্োে প্ররতজ্ঞো। 
 
–েব্ ভযন ভকর্ন গুরলরয যোরে। ব্োেল ব্লরলো, েব্ রক েরতয? 
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ভলরড এইরলন, ব্যোটল ব্লরলন, এে েব্রকিম জরলে র্ত েহজ। রকিম উরত্তজনো উপর োগ 
কেোে জনয রকিম তরুণ উরেযোগী হরয এই কোজ শুরু করে। 
 
…কথোটো প্রথর্ আর্োরক জোনোন রর্ঃ ওরযড। ভগোপন েরর্রত গর়ি তম রল ভগোপন 
ভগোরযন্দোরগরে কেো রিল তোরেে রূ্ল উরদ্দশয। আরর্ তোরক ব্রল, এেব্ কোরজ অরনক 
ঝম িঁরক আরি, জীব্নও েংশয হরত পোরে। রকন্তু তোেো তোরেে প্ররতজ্ঞোয রিল অটল। 
অতএব্ শুরু হরলো এই ব্যোপোেটো। 
 
রকন্তু এে উরদ্দশয রক? ব্োেল প্রে কেরলো। 
 
আর্েো এর্ন একজনরক খম িঁজরিলোর্ ভয অপেোি জগরত অেোিোেণ ব্যরি, তোে কোজ রিল 
রর্ঃ ওরযরডে র্ত নোনো েকরর্ে েোইরফরলে ব্যব্িো কেো, তরব্ তোে কোজ েোিোেণ রিল 
নো। আন্তজুোরতক ব্যোপোরে তোে টোন রিল অতযন্ত ভব্রশ। এে আরগ রূ্লযব্োন ভগোপন 
কোগজপত্র এব্ং আরব্ষ্কোে েমব্োে ভখোযো যোয। এে েরে ভয ভ তরেে ভকউ েরযরি, ভেটো 
আর্োরেে ব্মঝরত ভেরে হয নো। ভপশোেোে ভগোরযন্দোেোও এে ভকোরনো কূল-রকনোেো কেরত 
পোেরলো নো। ফরল এইেব্ অরপশোেোেী ভগোরযন্দোেো কোরজ হোত লোগোরলো, অব্রশরষ েফল 
হরলো। 
 
–েফল হরযরি? 
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হরযরি। তরব্ এে রব্রনর্রয আর্োরেে রেরত হরযরি েম রট ব্ীরেে প্রোণ আে ভে পোলোয। 
ভলোকরট েোরুণ রব্পজ্জনক। রকন্তু ভের ন ডোযোলে পেোজয স্বীকোে কেরত জোরন নো। 
তোেো আঠোে র্রতো ভলরগরিল। অব্রশরষ জয হরলো ভের ন ডোযোল-এে। িনযব্োে জোনোই 
রব্ল এ োেেরলরক। গতকোল হোরত হোরত িেো পর়িরি ভলোকরট। 
 
আরর্ তোরক রিরন? ব্োঙল প্রে কেরলো। ভলোকটোে নোর্ রক? 
 
-ভলরড এইরলন, আপরন তোরক খমব্  োরলো  োরব্ জোরনন। তোে নোর্ রর্ঃ রজরর্ ভথরেজোে। 
আজ রব্রকরল তোরক অযোরেস্ট কেো হরযরি। 
 
. 
 
ব্যোখযো কেরলন ব্যোটল 
 
 আরযে করে ব্েরলন েমপোরেরন্টরন্ট ব্যোটল। ের্স্ত েহেয ব্যোখযো কেরত শুরু কেরলন। 
 
রজরর্ ভথরেজোে ভয অপেোিী একথো প্রথরর্ আর্োে র্রন আরেরন। রকন্তু রর্ ভডর রেো ভশষ 
কথোগুরলো ভশোনোে পে আর্োে র্রন েরন্দহ েোনো ব্োিঁরি। রর্ঃ ভথরেজোেরক রর্ঃ ভডর রেো 
জোনোরত ব্রলরিন ভের ন ডোযোলে তোরক ভর্রেরি। 
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..আরেৌ ব্যোপোেটো তো নয। রর্ঃ ভডর রেো ব্লরত ভিরযরিরলন ভয রজরর্ ভথরেজোে েম্পরক ু
ভের ন ডোযোলেরক জোনোরত। 
 
..রর্ঃ ভডর রেো আে রর্ঃ ভথরেজোে রিরলন অন্তেে ব্ন্ধম , অতএব্ এটো অরনরকে কোরি 
অরব্শ্বোেয লোগরব্। তরব্ আরর্ রনরশ্চত রিলোর্ অপেোিী ব্োর়িে র্রিযই আরি। ভে পেেোষ্ট্র 
েপ্তরে কোজ নো করেও ভেখোনকোে অরনক কথো জোনরতো। তোিো়িো ভকোরনো কোজ কর্ু নো 
করে রব্লোরেতোে র্রিয রেন কোটোরত রর্ঃ ভথরেজোে প্রিম ে টোকো ভকোথো ভথরক ভপরতন? 
 
…এেপে রির্রনে ঘটনো আর্োরক আরেো রনরশ্চত করে রেরযরিরলো। েব্োই জোরন অরতরেি 
ঘমরর্ে ওষমি ভখরয রর্ঃ ওরযরডে রৃ্তম য হরযরি। রকন্তু েরন ভডর লেো এটো ভর্রন রনরত 
পোরেরন। রতরন ব্মরঝরিরলন, খমনী ব্োর়িে র্রিয আরি। ভে কথো রর্ঃ ভথরেজোেরক জোনোরত 
রগরযও জোনোনরন। 
 
–তোহরল ফম টর্যোন ব্োওযোে রনরেুোষ? 
 
-হযোিঁ, ব্োওযোে আর্োরেেই একজন, ভলরড এইরলন, ব্োওযোরেে ওপে নজে েোখোে রনরেশু 
রিরলো। রকন্তু ভে রব্রশষ রকিম কেরত পোরেরন। 
 
…রর্ে ভলোরেন ওরযরডে র্োিযরর্ রর্ঃ ভথরেজোে ের্স্ত খব্েোখব্ে ভপরন। ভলোরেন 
ওরযডরক র্নপ্রোণ রেরয  োরলোব্োেরতন। ভথরেজোে যো ব্লরতন তোই রতরন 
রনরব্ুোরেেরতন।রর্ে ওরযড ভজরে ওরযরডে ভব্োন নন। রতরন রর্ে ওরযডরক 
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 োরলোব্োেরতন। এই কোেরণ রর্ঃ ভথরেজোরেে হোরত তোরক খমন হরত হরযরিল। ঐ একই 
কোেরণ েরন ভডর রেো তোে রৃ্তম য ভডরক আরন। 
 
…তোে ওপে আব্ীরত যখন আপরন আেরত িোইরলন তখন রব্ল এ োেেরল আরেো 
ঝোরর্লোয প়িরলন। আপনোে এব্ং রর্ঃ ভথরেজোরেে ঘরনষ্ঠতো ওরক অস্বরস্তরত ভফলরলো। 
যখন রতরন জোনরত পোেরলন ভের ন ডোযোলে-এ আপরন প্ররব্শ করেরিন এব্ং েব্রকিম 
শুরন ভফরলরিন তখন আরেো আশ্চযু হরয যোন। 
 
…েরতয, ভলরড এইরলন, আপরন আর্োরকও ভটক্কো রেরযরিরলন। 
 
— …আপরন েব্ কথো রর্ঃ ভথরেজোেরক ব্রল ভেরব্ন এই ভ রব্ রব্ল এ োেরেরল 
আপনোরক েব্ রকিম জোনোযরন। 
 
অযোব্ীরত েোরত পোহোেো ভেব্োে েোরযে  োগ করে রনরলন রর্ঃ ভথরেজোে আে রর্ঃ 
এ োেেরল। রর্ে ভেন্ট র্োউে লোইরেরেরত জোনলোে পোরশ পোহোেোয রিরলন। রর্ঃ 
ভথরেজোেরক আেরত ভেরখ উরন পেুোে আ়িোরল আত্মরগোপন করেন। 
 
…এেপে রর্ঃ ভথরেজোে যো ব্রলন েব্ রঠক। রকন্তু এর্ন রকিম ঘটরলো যো আর্োে তেরন্ত 
েোহোযয কেরলো। 
 
েোিঁরতে কোর্র়িে েোগ ব্েোরনো একটো ভপো়িো েস্তোনো আরর্ ভপরয ভগলোর্। 
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রর্ে ওরযড ও রর্ঃ ভথরেজোে আরগই পরেকল্পনো করে রনরযরিরলন। অতএব্ রনিুোরেত 
ের্রয ভব়্িো রডরঙরয রর্ে ওরযড ভ তরে প্ররব্শ করেন, আর্োে ভলোকজন তোরক ঢম করত 
ভেরখ, রকন্তু আর্োে রনরেুশ রিরলো, ভঢোকোে র্মরখ কোউরক ব্োিো ভেরব্ নো। পরেকল্পনো র্ত 
রতরন ব্োেোন্দোয উরঠ আরেন। পোরযে েোর্রন পযোরকট ভপরয তম রল রনরয ভিোরটন। ওরেরক 
লোইরেরে ঘরেে র্রিয িলরি গরল্পে র্োেোর্োরে। ভিযোে ভটরব্ল ভিোিঁ়িোিমর়ি িলরি। ঐ ের্য 
েকরলেই ঘটনোিরল যোওযোে কথো। ভেই ফোিঁরক ফর্ম ুলো রনরয পোলোরব্ন রর্ঃ ওরযড। 
 
রকন্তু েেজো রেরয ভব্রেোরত রগরয িেো প়িরলন আর্োে হোরত। এরেরক পযোরকট ভফরল 
রেরয রর্ঃ ভথরেজোে নকল র্োেোর্োরে শুরু করেরিন। িোপো স্বরে রনরজই রকিম ব্রল ওরঠ। 
তোেপে রনরজে ভকোট রে লব্োে রেরয কোল্পরনক আততোযীরক লক্ষয করে গুরল করেন। 
পেক্ষরণ েস্তোনো পরে রনরয একটো র্োউেোে রপস্তল ভব্ে করে রনরজে হোরত গুরল করে 
অস্ত্রটো রতরন ব্োগোরন িম িঁর়ি ভফরলন। আরর্ এরে ভেরখ রতরন অজ্ঞোন হরয ভর্রঝরত পর়ি 
আরি। েস্তোনোটো ভপলোর্ িম রল্লে র্রিয। ব্মঝরত ভব্রশ ের্য রনরলো নো ভয েস্তোনোটোই আেল 
েহেয। 
 
…তোিো়িো রর্ঃ ভথরেজোে ভকোরনো একজনরক লক্ষয করে পযোরকটো িম িঁর়ি রিরলন রঠকই। 
রকন্তু রর্ে ওরযড যরে আির্কো ভেখোন এরে থোরকন তোহরল আেল ভলোকরট ভক? 
কোউরন্টে হরত পোরে নো, কোেণ উরন আর্োরেে ভলোক। রর্ঃ ভথরেজোেরক েরন্দহ কেরলও 
প্রর্োণ নো থোকোয রকিম কেরত পোেরিলোর্ নো। রর্ঃ ভথরেজোেও র্রন র্রন  ীত হরয 
পর়ি। ভের ন ডোযোলে-এে েরে তোরক ল়িরত হরে। তোই ভতো েোতনম্বরেে জনয র্েীযো 
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হরয ওরঠ। কম টরেে ব্োর়িরত রনর্রন্ত্রত হরয যোওযোে ভপিরন ওে একটো উরদ্দশয রিল, 
কোেণ েযোে অেওযোল্ডরক ও েোত নম্বে ব্রল েরন্দহ করেরিল। 
 
আরর্ রকন্তু েরন্দহ করেরিলোর্ তোে ভেরেটোরেরক যোরক আপনোেো পরেো ব্রলন। 
ভেরক্ষরত্রও আর্োে েরন্দহ রটকরলো নো। কোেণ রতরন ব্োিঁ-হোরত হরলও ডোন হোত তোে 
অরকরজো নয। যোে ডোন হোত অরকরজো হরব্ তোরক েোিঁত রেরয েস্তোনোটো খমলরত হরব্। 
অতএব্ রতরন েইরলন েরন্দরহে ব্োইরে। 
 
…তরব্ এটো স্বীকোে কেরতই হরব্ রব্ল এ োেরেরল রনরজে জীব্ন রব্পন্ন করে ওরক 
িেরত েোহোযয করেরি। 
 
…রর্ঃ এ োেেরল রর্ঃ ভথরেজোেরক একটো ব্োনোরনো উরকরলে রিরঠ ভেখোরলন ভযটো েরন 
ভডর োরেোে উরকল পোরঠরযরি। কোগজগুরল ভেরখ ভথরেজোরেে ভকর্ন েরন্দহ হয। আর্েো 
এটোও জোনতোর্, ভথরেজোে ভেোষী ব্রল রব্লরক পথ ভথরক েরেরয রেরত িোইরব্ন। হরলোও 
তোই। রতরন রব্লরক একটো পোনীয ভেন ভযটো গলোয যোওযোে পে িীরে িীরে রব্ল এরলরয 
প়িরব্। রকন্তু রব্ল ভেটো পোন নো করে রর্ঃ ভথরেজোরেে ব্োইরে যোওযোে ফোিঁরক একটো 
জোরে পোনীযটো ভঢরল ভেন। রকন্তু পোনীয ভখরয তোে ভয রেযো শুরু হরযরি ভেটো রর্রথয 
করে ভেখোরত থোরকন। রজরর্  োব্রলন ওষমরি কোজ হরে, তোই রতরন অকপরট েব্ রকিম 
স্বীকোে কেরলন এব্ং রর্ঃ এ োেেরল তোে তৃতীয রশকোে ব্রল জোনোয। 
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..রব্ল এ োেেরলে ভব্হুিঁশ ভেহটো রনরি রনরয এরে গোর়িরত ভতোরলন। এেই র্োরঝ 
আপনোরক ভফোন করেরিরলন, তোই নো? রর্ঃ ভথরেজোে ব্োর়ি ভথরক ভব্রেরয আেোে পে 
আর্োে েমজন ভলোক ভেখোরন রগরয জোরেে পোনীয েংগ্রহ করে রনরয আরে যোে র্রিয রিল 
র্েরফযোে হোইরেোরলোেোইড। তোেপে রর্ঃ এ োেেরলরক গোর়িরত ব্রেরয রতরন ভের ন 
ডোযোলে লোরব্ ঢম রক পর়িন। 
 
…তোেপে ডোিোে ডোকোে নোর্ করে রতরন ওপরে এই ঘরে েেজোে আ়িোরল লমরকরয 
থোরকন। রর্ে ওরযড আপনোরক কোযেো করে ঐ ঘরে পোরঠরয রেরলন। 
 
এেপে রব্ল এ োেেরল ব্লরত শুরু কেরলো। 
 
–আর্োে হুশ থোকরলও আরর্ কোউরক রকিম ব্মঝরত রেলোর্ নো। ভেোফোয অনিতনয হরয 
পর়ি আরি। ভলোরেরনে গলো ভপলোর্, েোরুণ  োরব্ কোজ হোরেল হরযরি। 
 
ভথরেজোে ব্লরলো–ওরেে েমজনরকই এক ঘরে েোখরব্ো। তম রর্ আর্োয একটম  েোহোযয করেো। 
এব্োে েোত নম্বে আিঁৎরক উঠরব্। 
 
ভলোরেন ব্লরলো, ওে আে জ্ঞোন রফেরব্ নো ভতো? 
 
-নো নো, যো একখোনো ভর্োর্ আঘোত রেরযরি, তম রর্ রনরশ্চত থোরকো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

216 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

…ওেো েেজো ব্ন্ধ করে িরল ভগরল ভিোখ খমললোর্। ভতোর্োরক ভেরখ আরর্ ঘোব্র়ি ভগলোর্। 
আরর্ িরেই রনরযরিলোর্, তম রর্ র্রে ভগরি। 
 
–আপনোেো রক ওরকও িরেরিন? ব্োেল জোনরত িোইরলো। 
 
 েমপোরেরন্টেন্ট ঘো়ি ভনর়ি েোয রেরলন। 
 
তরব্, র্রন হয নো ওে ফোিঁরে হরব্। রকন্তু রজরর্ ভথরেজোেরক ফোিঁরেে ের়িরত গলো রেরয 
হরব্। এইব্োে ভলরড এইরলন আপরন যরে এখন এখটম  েমি র্রন করেন তোহরল িলমন 
আর্েো েকরল রর্রল আজরকে রেনটোরক ভেরলরেট করে। কোরি একটো  োরলো ভেরস্তোেোিঁ 
আরি। 
 
ব্োেল খমশী হরলো। 
 
ভের ন ডোযোলে। রব্ল ব্রল উঠরলো, হুেরে। আজ শযোরম্পরনে ভফোযোেো িমটরব্। 
 
–েমপোরেরন্টরেন্ট ব্যোটল, ব্োেল ব্লরলো, আপনোরক আর্োে  ীষণ  োরলো ভলরগরি, রকন্তু 
আপরেোে হরে ভয আপনোে ভব্ৌ আরি। অগতযো রব্রলে েরে আর্োরক ঘে ব্োিঁিরত হরব্। 
 
. 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেভেন ডায়ালে মিমি । আগাথা মিমি । উপনযাে 

217 

www.bengaliebook.com                                  েূমিপত্র 
 

 

লডু ভকটোেহযোর্ ের্থুন কেরলন 
 
-ব্োব্ো, ব্োেল ব্লরলো, ভতোর্োরক একটো খব্ে জোনোই। এব্োে তম রর্ আর্োরক হোেোরত 
যোরেো। 
 
–ভকন, লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরলন, ভতোে রক হরযরি ভয ভতোরক হোেোরব্ো। ব্মরক ভকোন অেমখ 
ভনই ব্ো অনয রকিম ভনই, যোে জনয তম ই একথো ব্লরিে। 
 
–আরর্ আর্োে রব্রযে কথো ব্লরি, ব্োব্ো। 
 
ব্োঃ  োরলোই ব্রলরিে। রব্রযে ের্য ভেরজগুরজ জজ ু ভলোর্যোরক্সে হোরত ভতোরক তম রল 
রেরত হরব্, এই ভতো। 
 
তম রর্ রক র্রন কেরি, আরর্ জজুরক রব্রয কেরি? ওে ভথরক অরনক  োরলো ভলোকরক 
আরর্ রব্রয কেরি। 
 
– োরলো হরলই  োরলো। তরব্ ভলোরকে িরেত্র ব়্ি রব্রিত্র। লডু ভকটোেহযোর্ ব্লরত থোরকন। 
ভতোে র্মরখ শুরনরি, রজরর্ কত  োরলো ভিরল। অথি েযোখ, একটো পোকো খমনী। ভিহোেো 
ভেরখ রকিম ভব্োঝো ভযতত? তোে েরে আর্োে আলোপ হযরন, এটোই আর্োে েম ুোগয। 
 োব্রিলোর্ একটো জীব্নী রলখরব্ো। 
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ব্োব্ো, আর্োে র্রন হরে, আরর্ নো থোকরল ভতোর্োে  ীষণ কি হরব্, ব্োেল ব্লরলো। 
 
-ভেটো র্োরনরয রনরত হরব্। লডু ভকটোেহযোর্ ভব্রেরয যোওযোে জনয েোর্রন এরগোরলন। 
একটম  ভথরর্ রজরজ্ঞে কেরলন, হোরে, তম ই কোরক রব্রয কেরিে? 
 
–এতক্ষরণ ভতোর্োে একটো জোনোে কথো র্রন প়িরলো। ব্োেল ব্লরলো, রব্ল এ োেেরলরক 
আরর্ রব্রয কেরি। 
 
রতরন খমশীরত র্োথো ভেোলোরত লোগরলন–খমব্  োরলো ভিরল তোই নো? তরব্ র্রন হয র্োথোয 
একটম  গণ্ডরগোল আরি। রঠক ব্রলরি, ির্ৎকোে। আেরি শেরত আর্েো েমজরন জরর্রয 
গলফ ভখলরত পোেরব্ো। 
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