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০১. 
 
ট্রেনটা ছুটট চটেটছ হাওযার ট্রেটে……. 
 
প্রথম ট্রেণীর কামরার এক প্রাটে েটে আটছ মমিঃ ওযারটেভ, েদ্য অেেরপ্রাপ্ত 
মেচারপমি। হাটি জ্বেে মেোর, ট্রচাটের আেহ দৃ্মি মির মনেদ্ধ মদ্ টাইমে-এর 
রাজননমিক েংোদ্-স্তটে। 
 
মেোটরর েম্বা একটা টান মদ্টয ট্রভাো জানাো পটথ োইটর ট্রচাে ট্রমটে িাকাটেন 
ওযারটেভ। েেুজ ঘাটে ছাওযা মাটের পর মাে। মাে ট্রপমরটয দু্টর, েহুদু্টর ভূমমটি 
মাথা নুইটয আকাশ ট্রেন েেটছ, প্রণমম ট্রিামায। দৃ্শযটা অপূেব। ট্রেন অকৃপণ হাটি েে 
ট্রেৌন্দ মেমেটয মদ্টযই প্রকৃমি েুমশ ট্রেোটন। োমারটেটটর এমন প্রাকৃমিক দৃ্শযােেী 
েমিযই অিুেনীয। 
 
কমি ঘম়ির ওপর দৃ্মি মদ্টেন ওযারটেভ। ট্রপৌঁছটি এেটনা ঘণ্টা দু্টযক োমক। িার 
েেেযিে মনোর দ্বীপ। দ্বীপটা ট্রেন রািারামি মেেযাি হটয উটেমছে। প্রায প্রমিমট 
মানুটের মুটে মুটে শুধু একমট নাম মনোর দ্বীপ। আর েেটরর কােজগুটোই ো মক? 
দ্বীপটা মনটয কােজগুটো কমদ্ন কি ট্ররামাঞ্চকর ট্রেোই না মেেে। ট্রেই েে ট্রেোগুটো 
এক এক কটর ভােটি েেটেন ওযারটেভ। ট্রেই ট্রকামটপমি আটমমরকাোেী, েমুটের 
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জটে ইযাটব চাোটি মেমন ভাটোোটেন, এই মুহূটিব িার নামটা মেক মটন করটি 
পারটেন না ওযারটেভ। ট্রে োইটহাক এই দ্বীটপর মিমনই প্রথম মামেক হন। মিভটনর 
উপকূটে ছমের মটিা একটা মেরাট মেোেেহুে প্রাোদ্ োনাটেন মিমন ফুমিবটি 
কাটাটনার জটনয–এ েে েেরই েেটরর কােজগুটোটি ট্রেমরটযটছ। আটরা আটছ, ট্রেোর 
মটিা ট্রোরাকও েটট। ট্রেই ট্রকামটপমি আটমমরকাোেীর ভােয ট্রোধ হয ট্রনহািই োরাপ 
মছে, িা না হটে িার, িৃিীয পটের স্ত্রীমট ট্রকনই ো মটকটো না ট্রেমশমদ্ন। ভেটোক 
মটনর দু্িঃটে িার ট্রেই োটধর দ্বীপমট ট্রছট়ি একমদ্ন হোৎ উধাও হটয ট্রেটেন। 
 
এরপর ট্রেই দ্বীটপর মামেক হটয এটেন অেযাি একজন োর নাম মমিঃ ওটযন। িার 
ভাটেয োম়িটা েহয হটো না। একটা মােও পূণব হটো না, েেটরর কােজগুটো েেটরর 
মুের হটয উেে। নিুন কটর েমিয-মমথযা ট্রমশাটনা েি েে আজগুমে েের ছাপাটো, োর 
মটধয ট্রেমশর ভােই থাকি েে ট্রকচ্ছা কামহনী। েেটরর কােটজর েূটেই জানা ট্রেটো 
হমেউটির মেেযাি অমভটনেী মমে েযামিটযে টােব মাে কটযটকর জটনয মনমিটে ছুমট 
কাটাটি এটেটছন এই দ্বীটপ। িাটক মঘটর শুরু হটো েেটরর কােজগুটোর জল্পনা-
কল্পনা। নানান েটেেণা। ট্রকান এক োংোমদ্ক মেেটেন, এিমদ্টন েুমি এোর েথাথব 
এক মধুকুটে পমরণি হটো মনোর দ্বীপমট। ট্রকাথায হমেউটি মচে োংোমদ্কটদ্র 
প্রশ্নোটন মেদ্ধ হওযার হাি ট্রথটক ট্ররহাই পাওযার জটনয মনোর দ্বীটপ মনিবঞ্ঝাট ছুমট 
উপটভাে করটেন েযামিটযে। আর হটি মদ্টো না েেটরর কােজগুটো! ট্রকান ট্রকান 
কােজ আোর একটা চাঞ্চেযকর েেটরর ট্রোমা ফাটাটো-ইংেযাটের রাজপমরোটর জননক 
েিব নামক এই দ্বীপমটর েিবমান মামেক। আোর কাটরার মটি ট্রেই নামী দ্ামী েিবটক 
পঞ্চশর মেদ্ধ করটি এমন একটা আদ্শব জাযো নামক োরা মেটে আর ট্রকাথাও ট্রনই। 
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ট্রশানা োয েিব নামক এিমদ্টন জননক েুেিীর ট্রপ্রটম ভাটোোোয আেদ্ধ হটযটছন, এেং 
েুে শীেেীর িাটক মেটয করটছন। মিমন মেটযর পর িার নরপমরণীিা েধুটক েটে মনটয 
মধুচমিমা োপন করটেন। মকন্তু কটযকমদ্ন ট্রেটি না ট্রেটিই আর একটা কােজ ট্রোমা 
ফাটাটো, হযাাঁ এোর েমিযকাটরর ট্রোমা ফাটাটনার মটিা েযেিাই েটট। ট্রেই কােটজর 
েের হে এই রকম জননক েিব ও িার নেপমরণীিা েধূর মধুচমিমা োপটনর জটনয 
মনোর দ্বীটপর ট্রেই প্রাোদ্টা ট্রকনা নয আেটে মিটটটনর ট্রনৌোমহনীর প্রমিরো েটেেণা 
দ্প্তর ট্রেোটন নিুন ধরটনর অস্ত্র পরীো চাোোর উটেশয মনটয ট্রেই দ্বীপমট এেং 
প্রাোদ্টা মকটনটছ। পমরটশটে ট্রশে েংোদ্ েূটে আর একমট কােজ মেটেটছ, মেেস্ত েূটে 
আমরা জানটি ট্রপটরমছ, হমেউটির ট্রেই অমভটনেী মমস্, টাটেবর ট্রকান এক স্তােকই 
নামক এই দ্বীপমট িাটক মকটন মদ্টযটছন। ট্রপ্রমমটকর এই মূেযোন উপহারমট ট্রপটয মপ্রযা 
নামক দ্ারুণ েুশী। 
 
ট্রেই েময কােজগুটো এমমন কি েেরই না ছামপটযমছে। িার মটধয ট্রকানটা েমিয 
আোর ট্রকান্টাই ো মমটথয োচাই করার প্রটযাজন ট্রোধ ট্রকউ কটরনমন। অমন েে 
মুেটরাচক েের পট়িই েন্তুি েোই, এেং ওযারটেভও। 
 
ওযারটেভ িার মচোর ইমি ট্রটটন এোর িার ট্রকাটটর পটকট ট্রথটক অমি েেপবটণ 
মচমেোমন োর কটর ট্রচাটের োমটন ট্রমটে ধরটেন। হাটির ট্রেো অমি জঘনয, িার ওপর 
আোর অস্পি, অটনক জাযোয আোর ভাে কটর ট্রোিাই োয না। িটে ট্রেই ট্রোি না 
ট্রোিার েমেযাটা কামটটয উটে ট্রকানক্রটম মচমের েক্তেযটা পাটোদ্ধার করটেন ওযারটেভ 
: 
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মপ্রয েটরন্স, 
কিমদ্ন ট্রিামার ট্রকান েের ট্রনই েে ট্রিা? োইটহাক, মনোর দ্বীটপ ট্রিামার মকন্তু আো 
চাই-ই। ট্রিামার মনিযই েুে ভাে োেটে, ভারী চমৎকার জাযো। মচমেটি ট্রোিাটনা 
োটে না। চটে এটো এোটন। মনটজর ট্রচাটেই প্রিযে কটর োও। ট্রেই ট্রে ট্রিামার 
হামরটয ট্রেটি ট্রনই মানা। ট্রিামার েটে দু্জটন মমটে সৃ্মমিচারণ করা োটে। প্রকৃমির 
মনমবে পমরটেটশ ট্ররােুটর মপে ট্ররটে োেুকাটেোয শরীরটাটক এমেটয মদ্টয আকাশ পাটন 
উনু্মে হটয, িার একটা আোদ্া মাদ্কিা আটছ। পযামিংটন ট্রথটক োটরাটা চমিটশর ট্রেন 
ধটর রওনা হটে। ওকিীজ ট্রেশটন আমাটদ্র ট্রদ্ো হটে………… 
ট্রিামার মেেস্ত কনোন্স কােমেংটন 
 
ট্রেমি কনোন্স কােমেংটটনর েটে ট্রশে কটে ট্রেন ট্রদ্ো হটযমছে, সৃ্মমির পািা উটে 
ট্রেযাে করার ট্রচিা করটেন ওযারটেভ…….োি েছর? না োি নয, আট-হা মটন 
পট়িটছ। আট েছর আটে ট্রেই ট্রশে ট্রদ্ো িার েটে। একটার পর একটা ট্রদ্শ ঘুটর 
ট্রে়িাটচ্ছ ট্রে িেন। িেন ট্রে চটেটছ ইিামের পটথ, ট্রেোনকার ট্ররাটদ্ মপে মদ্টয ট্রে 
িার শরীরটা চনমটন কটর িুেটি চটেটছ। োটযর রঙ িামাটট কটর ট্রিাো, এেং ট্রেই 
েটে আকণ্ঠ কন্টামিমন (মদ্) পান করাটাও উটেশয মছে িার। িারপে ওযারটেভ েের 
ট্রপটযমছটেন কােমেংটন ট্রেোন ট্রথটক পাম়ি ট্রদ্য মেমরযায, ট্রেোনকার মরুভূমমর ট্ররাদ্ 
নামক আটরা উজ্জ্বে আটরা মমমি। এ ছা়িা আটরা একটা আকেবণ মছে ট্রেদু্ইন। িাটদ্র 
েটে ট্রমোটমশা করার ফাাঁটক িার ইচ্ছা মছে, প্রকৃমির েটে োমেবক একাত্মিা অনুভে 
করা–ট্রেইরকম একটা মানমেকিা মনটযই মেটযমছে ট্রেোটন ট্রে। 
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ট্রেিী কনোন্স কােমেংটন। েড্ড ট্রেশী োমটেযােী। টাকা-পযোর কথা মচো কটরমন 
ট্রে। িা না হটে এটিা দ্াম মদ্টয এমন একটা দ্বীপ মকটন ট্রফেে ট্রে? মটনর ট্রজার 
থাকা দ্রকার, ট্রমজাজ থাকা দ্রকার। ওযারটেভ িেটনা ট্রভটে চটেটছন। মনটজর মটনই 
েটে উেটেন মিমন, মমহোমট েমিযই ট্রেন এক রহেযমযী। একটা দ্বীটপর মটধয অমন 
একটা মেোেেহুে প্রাোদ্ আর ট্রকই ো মকনটি োটে? িাকনোটন্সর পটেই েেে। 
 
মনটজর েুমক্তর েমথবটন ট্রেটনর পুমেটশর েটে িকব করটি করটিই ওযারটেটভর ট্রচাটের 
চাহমন ট্রকমন ট্রেন একটু ট্রঘাোটট হটয উেটি থাটক। এমদ্টক ট্রোো জানাো পথ মদ্টয 
দ্মটক দ্মটক আো ট্রেই মমটে োিাে, ভােভাটে উপটভাে করার আটেই ট্রকাথা ট্রথটক 
ট্রে রাটজযর ঘুম এটে জট়িা হে িার দু্টচাটে, ট্রে ট্রেযাে িার মছে না। িার ট্রচাটের 
পািা ভারী হটয এটো, ঘুমমটয প়িটেন মিমন। 
 
ওমদ্টক িৃিীয ট্রেণীর ট্রছাট একমট কামরায, োেী ট্রমাট ছজন। মমস্ ট্রভরা ট্রেথনব িাটদ্র 
মটধয একজন। জানাো পটথ এিেণ ননেেব ট্রশাভা ট্রদ্েমছে ট্রভরা। ট্রশটে ে়ি একটঘটয 
োেে িার কাটছ। ট্রেই একই দৃ্শয। ভাে না োো ট্রচাে দু্টটা েুমজটয মপছটনর আেটন 
ট্রহোন মদ্টয েেে। 
 
আজ েরমও পট়িটছ প্রচে, অেহনীয। ট্ররাটদ্র িাটপ নীরে পাথুটর মামট েনেটন 
অোটরর মটিা ট্রদ্োটচ্ছ। িটে মনোর দ্বীটপ এিটা েরম হটে না েটেই মটন হয। 
চারমদ্টক েমুে, মািোটন মনোর দ্বীপ। িাছা়িা ট্রশানা োয, ট্রেোনকার আেহাওযা নামক 
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এমমনটিই োো, এেং ট্রেশ ট্রমাোটযম। ট্রেই েুন্দর মটনারম আেহাওযায েমুটের শীিে 
জটে ো ভামেটয ট্রদ্ওযার জটনয প্রায েে ট্রেন োেীই অধীর আেটহ প্রিীো কটর 
রটযটছ। কেন, কেন িাটদ্র ট্রেনটা ওকিীটজ মেটয ট্রপৌঁছটে। 
 
ট্রেশ মকছুমদ্ন ধটর কােজগুটো একটানা কটিা গুজেই না রটাটো, েমিয-মমটথয ট্রমশাটনা 
একটার পর একটা আধা েিয মকংো ট্রেফ োনাটনা কামহনী কােটজ ছামপটয েে না 
হটেও অেি মকছু করটি ট্রপটরটছ নেমক। ট্রভরা ট্রেথনও িাটদ্র েযমিক্রম নয। িটে 
েুমদ্ধমিী ট্রমটয ট্রে। েে মকছুর চুেটচরা মেচার হয িার মটনর নীমরটে, িার অনুমাটনর 
দ্াাঁম়িপািায, ফুট কটর ট্রকান েযাপাটর মেরূপ েমাটোচনা করা, মকংো কাটরার েম্পটকব 
ভাো ভাো প্রশংো শুটন েটে েটে উচ্ছ্বাে প্রকাশও কটরনা ট্রে কেটনা। োো মাথায 
েে মকছু ভাে কটর ট্রদ্টেশুটন িটেই ট্রে িার মিামি প্রকাশ কটর থাটক। ট্রো়িায এই 
মনোর-দ্বীপ েম্পটকব িার মটধয ট্রকান আেহই ট্রদ্ো োয মন। অথচ ঘটনাচটক্র ট্রেই 
মনোর দ্বীটপই ট্রেটি হটচ্ছ িাটক ট্রশে পেবে। এোর আর ট্রশানা কথা নয, পটরর মুটে 
িাে োওযা নয এটকোটর মনটজর ট্রচাটে প্রিযে করার েুটোে পাওযা। ট্রদ্ো োক 
এমন একটা েুটোে হাটি ট্রপটয ট্রভরা মটন মটন মেক কটর ট্রফটে মকভাটে এই ট্রকেটা 
মনটয েটেেণা চাোটে ট্রে। েটে েটে ট্রে আোর ভাটে, মক মহাঘব েস্তু েুমকটয আটছ 
ট্রেোটন ট্রক জাটন। 
 
েমিযই ভােযটাও ট্রহোটফো করার মটিা নয। আর ভােয েুপ্রেন্ন না হটে এমন একটা 
ট্রোভনীয চাকরী কজটনরই ো কপাটে ট্রজাটট। োধারণি ছুমটর মদ্টনর চাকরী মাটনই 
ট্রিা এক োদ্া োচ্চাকাচ্চার িমি োমোন, চূ়িাে িাটমো।, ট্রেেে মকছুই নয। ট্রেফ 
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ছুমটর মদ্টন েময মামফক হামজরা ট্রদ্ওযা। মমটেে ওটযটনর ট্রেটক্রটারীর কাজ, েযে–ঐ 
পেবেই। 
 
েুমদ্ধ কটর একমদ্ন এটজমন্সটি নামটা মেমেটয ট্ররটেমছোম। এেন িার েুফে ফেে। 
ট্রেই এটজমন্স মারফিই ট্রিা এই েুটের চাকমরটা পাওযা ট্রেটো। ট্রোটা ট্রোটা অেটর 
ট্রেো মচমেোনা, মচমের প্রমিমট শব্দ ট্রেন আমার মটনর মি, িাই ট্রোধহয ট্রোঁটথ ট্রেটছ 
মটন, স্পি এেটনা– 
 
মমহো এটজমন্স েুপামরটশ আপনাটক একটা চাকমরর েের মদ্মচ্ছ। আপনার উপেুক্ত 
ট্রেিন আপমন পাটেন। পযামিংটন ট্রেশন ট্রথটক োটরাটা চমিটশর ট্রেন ধটর ওকিীজ 
ট্রেশটন নামটেন। ট্রেোন ট্রথটক অপেটক আপনার চাকুরী িটে মনটয আোর জটনয 
আমার একজন প্রমিমনমধ থাকটে। এই মচমের েটে আপনার রাহা-েরচ োেদ্ এক 
পাউটের ট্রনাট ট্রমাট পাাঁচ পাউে পাোোম। 
আপনার মেেস্ত 
উনা নানমে ওটযন 
 
মচমেটি ট্রপ্ররটকর মেকানা ট্রেো মছে মনোর আইেযাে মেকেহযাটভন, মিভন। 
 
নিুন চাকরীর েেরটা ট্রপটয একটা স্বমস্তর মনিঃোে ট্রফো ট্রেে। এই মােটা সু্কটের ছুমট, 
একটা মাে মক কটর কাটাটো, ভােটি ভােটি হিাশ হটয পট়িমছোম। এরই মাটি 
মচমেটা ভামেযে এটো। িা এই চাকরীটা মটনর মি হটে েরােটরর জনয এোটনই ট্রথটক 
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োটো। এোটন সু্কটের ট্রেোধূটো মেভাটের চাকরীটা ট্রে মন আর ট্রিমন টাটন না। ো 
ট্রেিন িাটি পুটরা মাটের না ট্রমটট েরচ না ভটর মন। এক এক েময ট্রিা ে়ি 
মেরমক্তকর েটে মটন হয এই চাকরীটা। 
 
মকন্তু মেমরে, মেমরটের েযাপারটা– 
 
ো হোর ট্রহাক, ও েযাপাটর আমম আর মকছু ভােটি পারমছ না। ো হটয ট্রেটছ িা ট্রিা 
আমম আর েোটি পামরনা। িাহটে অকারণ মচো কটর শুধু মনটাই ো োরাপ কমর 
ট্রকন। 
 
ভােটো না েেটেও মক চুপ কটর থাকটি পামর। েড্ড জানটি ইটচ্ছ হয, কটরানার মক 
আটদ্ৌ আমাটক েটন্দহ কটরটছন? আমার ধারণা েমদ্ েমিয হয, িাহটে ধটর ট্রনওযা 
ট্রেটি পাটর কটরনমন। একটা েুটের েযাপার হটো, েরাের িার ধরা ট্রছাাঁযার োইটর 
ট্রথটক ট্রেমছ আমম। আর ট্রকনই ো ধরটেন মিমন আমাটক? 
 
আটরা আটছ আমার েুমদ্ধ আর োহটের প্রশংো মনটজর মুটেই কটরটছন মিমন 
অটনকোর। িাছা়িা আর একজটনর িামরফ করটি হয নেমক, মিমন হটেন মমটেে 
হযামমেন। আমার েযাপাটর েটথি েহৃদ্যিার পমরচয মদ্টযটছন মিমন, ওাঁর ওপর আমার 
এেন অোধ মেোে। অিএে আমার মকটের ভয। 
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েি ভামে ভুটে োটো, মকন্তু পারমছ কই ভুেটি। উিঃ মক ভযঙ্কর ট্রেই দৃ্শয। আটজা ট্রেন 
স্পি ভােটছ ট্রচাটের োমটন। ট্রেন মটন হয, েিকাটের ঘটনা, অিযে স্পি ট্রেই ছমে, 
মাথা ঘুটর োওযার ছমে মটন আটছ, মেমরটের মাথাটা একোর িুেটছ আোর ট্রভটে 
উেটছ। আশামনরাশার ট্রদ্াোয দু্েমছে ট্রে িেন। আর এমদ্টক োাঁিার ট্রকটট এগুমচ্ছ 
অেে ভমেটি। আমম িেন ট্রেশ েুটি মেটযমছোম, আমম েটিাই ট্রচিা কমর না ট্রকন মেক 
েমটয ট্রপৌঁটছ িাটক উদ্ধার করা আর েেে হটে না। 
 
েুদু্র মেসৃ্তি মদ্েে প্রোরী ট্রেই নীে ট্রফমনে জেরামশ, প্রায পাহা়ি েমান উাঁচু উাঁচু ট্রেউ 
এটে োরোর আছট়ি প়িটছ েমুে পাটর, ট্রেমদ্টক দু্টচাে োয শুধু োমেযাম়ি–িার ওপর 
শুটযমছোম আমরা দু্জন, মাটন আমম আর হুটো, ও নামক ভােোেটিা আমাটক। 
 
হুটো! ও এেন আমার কাটছ সৃ্মমি, শুধুই সৃ্মমি, ট্রফটে আো মদ্টনর ট্রেন একমট 
অধযাটযর এক অস্পি ছাযা মাে। িাই হুটোর কথা আর ভােটি চাইনা। সৃ্মমি শুধুই 
ট্রেদ্না….. 
 
অিীি ট্রপমরটয এোর োস্তটে মফটর এটো ট্রভরা। িাকাটো ট্রচাে ট্রমটে। এেং ট্রচাে 
ট্রমটে ভাে কটর িাকাটিই মেপরীি মদ্টকর আেটন েো ট্রেই োেীমটর েটে দৃ্মি 
মেমনময হটয ট্রেটো ওর। দ্ীঘবটদ্হী পুরুে ট্রদ্াহারা ট্রচহারা, োদ্ামী রঙ োটযর, ট্রচাে দু্মট 
ট্রেশ ট্রছাট ট্রছাট, িার ট্রোটা ট্রচহারার মটধয ট্রকমন ট্রেন একটা কােটোট্টা ভাে। মুে 
ট্রদ্েটেই ট্রোিা োয, মেটের অটনক ট্রদ্শ িার ট্রদ্ো হটয ট্রেটছ, অটনক ট্রদ্টেটছ, 
ট্রজটনটছ। অেশযই না হটযই োয না। 
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ওমদ্টক মেপরীি মদ্টকর আেটন েটে থাকা োেীমটও চুপ কটর েটে থাটকমন, ট্রমটযমটটক 
কাটা মাছ োছার মটিান েুাঁমটটয েুাঁমটটয ট্রদ্েমছে মফমেপ েম্বািব। 
 
হযাাঁ, ট্রমটযমট েমিযই েুন্দরী েটট, মটন মটন ওর রূটপর িামরফ করে ট্রে, িটে 
এটকোটর অপ্সরী না হটেও ট্রদ্েটি ট্রেশ, ট্রচাটে োোর মটিান। একটা আেো শ্ৰী আটছ 
ওর ট্রচহারায। 
 
ট্রোে ট্রোে োদ্ামাটা ে়িন। মাোরনী মাোরনী ভাে। মুে ট্রদ্টে মটন হয, এই 
ট্রমটযমটর ওপর মনিঃেটঙ্কাটচ মনভবর করা োয। ফাযদ্া মকছু না েুটুক, িটে এটা মেক, 
েমি-টমি করার োহে পাটে না। িা একোর একটু পরে কটর ট্রদ্েটে ট্রকমন হয। 
 
না, থাক, এেন ওেে মচো মুেিুমে রাোই মেক। ট্রে কাটজ আো, ট্রেটা মেক মটিা 
েমাধা না করা পেবে স্বমস্ত পামচ্ছ না। আটে ট্রেই কাজটা োমর। িারপর অনয কাজটা 
একটু মেমচে ধরটণর। েুট়িা ইহুমদ্ আইজযাক মমরে ট্রশানা োটচ্ছ রািারামি দ্ানছে েুটে 
েটেটছ। মকন্তু ট্রকন? এর রহেযই ো মক? 
 
আইজযাটকর কথাটা মটন পট়ি ট্রেটো, েটেমছে ট্রে, ট্রদ্েুন কাটেন েম্বািব, িা়িাহুট়িার 
মকছু ট্রনই, ট্রেশ ভাে কটর একটু মচো ভােনা কটর েেুন, কাজটা করটি আপমন 
উৎোহী মক না। 
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েেটছন একটশা মেমন ট্রদ্টেন? আমার কথার মটধয একটা অনােটহর েুর মছটো, ইটচ্ছ 
কটরই আমম িাটক ট্রোিাটি ট্রচটযমছোম, একটশা মেমন আমার কাটছ এমন মকছু 
ট্রোভনীয নয। মকন্তু আেটে মেক িা নয, আমার পটকট িেটনা এটকোটর শূনয। দু্টেো 
অন্ন েংিান করটি আমার িেন প্রায প্রাণােকর অেিা। এ-ট্রহন অেিায স্বভােিই 
একটশা মেমন আমার কাটছ িেন একটা মেরাট মকছু অেশযই, হযাাঁ, ট্রেটা আমার কাটছ 
একাে কাময েটট। 
 
ট্রভটেমছোম েুট়িা আইজযাকটক েুমি ট্রোকা োমনটয মদ্োম। মকন্তু আমার ধারণা 
এটকোটরই ভুে, আেটে ও একটা আস্ত োস্তুঘুঘু। েরং আমাটকই ফাঁদ্ ট্রদ্মেটয ছা়িটি 
পাটর। ওটক েকাটো আমম? না কমস্মন কাটেও েেে নয। 
 
ভােটেশহীন ট্রচাটে িাকাটো আমার মদ্টক ট্রে, িার কাটো ট্রছাপ ধরা দ্াাঁটির ফাাঁটক 
োমানয একটু হামে ফুটট উেটি ট্রদ্টেমছোম। ট্রেন একটু দৃ্ঢ়স্বটরই েেে ট্রে, একটশার 
ট্রেমশ হটে না, ওর ওপর আর উেটি চায না ওরা। 
 
মকন্তু আমাটক মক করটি হটে, মাটন আমার কাজটা মক হটে জানটি পামর? 
 
জামন না, িটে একটু েেটি পামর, ট্রে কাটজই ট্রহাক না ট্রকন, মাথা োো ট্ররটে করটেন, 
েুে োেধাটন পা ট্রফেটেন, করার আটে ভাে কটর ভােটেন,েযে। এই পেবে। আর 
আমার কাজ হটো আপনার হাটি একটশা মেমন িুটে ট্রদ্ওযা। এই মনন একটশা মেমন। 
এেন েেেযিে হটো মনশার আইেযাে। ওকিীজ ট্রেশটন ট্রনটম িারপর ট্রেটি হটে 
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মেকেহযাটভটন, ট্রেোটন ট্রথটক েটঞ্চ কটর মনোর আইেযাে। আমার মটিে অটপো 
করটেন আপনার জটনয ট্রেই দ্বীটপ। 
 
িা কাটদ্র জনয কিমদ্ন ট্রেোটন থাকটি হটে আমাটক? 
 
 েুে ট্রেমশমদ্ন নয, ে়িটজার েপ্তাহ োটনক। 
 
িা না হয হটো মকন্তু আপমন ট্রিা জাটনন, িার মদ্ক ট্রথটক দৃ্মি মফমরটয ট্রদ্ওযাটের 
মদ্টক ট্রচাে ট্ররটে েেোম ট্রকান ট্রে-আইনী কাটজ আমার এটকোটর আেহ ট্রনই। িাই 
েেমছোম মক 
 
আটর আটে ট্রথটকই ওেে মচো করটছন ট্রকন? 
 
আমাটক থামমটয মদ্টয আইজযাক েেমছে, ট্রিমন ট্রে-আইমন কাজ ট্রদ্েটে আপমন 
করটেনই ো ট্রকন। িেন পেপাে চটে আেটেন েুিটেন? 
 
েযাপার ট্রদ্টো। োস্তুঘুঘুটা এমন ভাটে কথা েেটো, ট্রেন মকছুই জাটন না ট্রে। অথচ 
আমার দৃ্ঢ় মেোে, েে জাটন ও ভাঙটে ট্রিা মচকাটে না। হিচ্ছা়িাটা েে েেরই রাটে, 
মকন্তু আমার কাটছ ট্রচটপ ট্রেটি চাইে। ওটক আমম হাট়ি-হাট়ি মচমন একোর ট্রিা ও 
আমাটক–না, থাক। ো হওযার হটয ট্রে, পুরটনা কােুমন্দ এেন না ঘাাঁটাই ভাে, এেন 
আমার একমাে মচোর মেেয হটো মনোর আইেযাে–এেন আমার েে মন-প্রাণ জুট়ি 
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রটযটছ প্রকৃমির ট্রেৌন্দটেব ট্রঘরা ট্রেই েেুজ দ্বীপমট। আিঃ মক মজাই না হটে ট্রেোটন 
ট্রেটে। কটা মদ্ন দ্ারুণ সূ্ফমিবটি কাটাটনা োটে। 
 
এটিা েট়িা ট্রেনটায মাে একটাই কামরা অধূমপাযীটদ্র জনয। িাই ট্রদ্টে শুটন এই 
কামরাটাটি উটেমছটেন মমে এমমমে ট্রিন্ট। ধূমপাযীটদ্র কামরার কথা অনুমান কটর 
মনটয ভােটি মেটয িার ো মঘন মঘন কটর ওটে। চামরমদ্টক চুরুট আর িার মেোটরটটর 
ট্রধাাঁযা কুেেী, উিঃ অেহয! আচ্ছা রামশ রামশ ট্রধাাঁযা উম়িটয মক েুে ট্রে পায ট্রোকগুটো, 
ট্রভটে পান না মিমন। 
 
ট্রোজা হটয েটেমছটেন মিমন িার আেটন। ট্রহোন মদ্টয েোটা িার ধাটি েয না, ওাঁর 
মটি োটদ্র ট্রমরুদ্ে েেটি মকছু ট্রনই িারাই ট্রহোন মদ্টয েটে। েযে িার পাঁযেমট্ট। 
িেু এটিা েযটেও একটুও েুম়িটয োনমন মিমন এেটনা, রাস্তায হাাঁটটন ট্রমরুদ্ে টানটান 
থাটকও িার, েটেনও ট্রোজা হটয। কটণবটের ট্রমটয মিমন, এ েে আদ্ে কাযদ্া ট্রেই 
ট্রকান্ ট্রছটেটেো ট্রথটক ট্রদ্টে আেটছন মিমন, এেং ট্রেই ভাটেই চটে আেটছন ট্রোজা। 
 
আটের মদ্টনর মশোদ্ীো িাটদ্র আদ্ে-কাযদ্ার ধরণই মছে অনয রকম। স্বািয ও 
চমরে েেটনর মটধয একটা মনষ্ঠার ভাে মছটো। মকন্তু এেন। মদ্নটক মদ্ন েে ট্রেন ট্রকমন 
উধাও হটয ট্রেটো। এোনকার ট্রছটে-ট্রমটযরা ট্রেন এক একটা ননীর পুিুে, োে মটপটে 
দু্ধ ট্রেটরায। আজকােকার নেয মানুেজনটদ্র জীেন ও কাজকমব করার পদ্ধমির মেেটয 
এই রকম মেিৃষ্ণা মনটয নীরটে েটেমছটেন মমস্ ট্রিন্ট িার আেটন। প্রচে ভী়ি মছে 
কামরায, ট্রেই েটে প্রচে েরম, িেু মেনু্দমাে মেচমেি নন মিমন। অথচ অনয েে 
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োেীটদ্র কিই না অমভটোে, কিই অস্বমস্ত ট্রোধ। িাটদ্র না আটছ একটু নধেব, না 
আটছ একটু ভেিাটোধ। এর জটনয ট্রে িাটদ্র েহোেীটদ্র মক অেুমেটধ হটি পাটর, 
ট্রেটা মচো করার প্রটযাজন মটন কটর না িারা। মক মেমচে মানুে। 
 
আর ট্রমটযগুটোও ট্রকমন েমাটন িাে মদ্টয চেটছ পুরুেটদ্র েটে আজকাে। ওটদ্র 
মধমে পনা দৃ্মিকটু। েরটমর ট্রদ্াহাই মদ্টয ট্রদ্ো োটে, েমুটের িীটর মেটয ট্রকান রকটম 
ট্রদ্টহর েে ট্রপাোক আোক েুটে ট্রফটে শরীরটা েিোমন েেে পাাঁচজনটক ট্রেন না 
ট্রদ্োটেই নয, ট্ররাদ্ ট্রপাহাটনার ছুটিা কটর উপু়ি হটয শুটয প়িটে োমের ওপর। েটিা 
েে ভোমম নযাকামম। 
 
একরাশ মেরমক্ত আর ঘৃণায ভুরু ট্রকাাঁচকাটেন মমে ট্রিন্ট। েহয করটি পাটরন না মিমন 
এ েে নযাকামম। িেু মনটজর মটনই মিমন েেটেন, োর ো েুমশ করুকটে, আমম োো 
এেটের মটধয ট্রনই। আমম আমার আদ্শব মনটয থাকটি চাই। ট্রকান মকছুর মেমনমটযই 
আমম আমার আদ্শবটক মেেজবন মদ্টি পারটো না। এেে ট্রেটেিাপনাটদ্র কথা ট্রছট়ি 
মদ্টয আমম এেন মনটজর কথা, ট্রেফ মনটজর কথা মনটযই ভােটি চাই 
 
হযাাঁ, এোটন োর আহ্বাটন িার মনোর আইেযাটে োওযা, িার ট্রেই মচমের প্রমিমট অের 
এিমদ্টন এটকোটর মুেি হটয ট্রেটছ। 
 
মপ্রয মমস্ ট্রিন্ট, 
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আমার মেোে, আপমন আমাটক ভুটে োনমন এটকোটর। মটন আটছ আপনার ট্রেই 
ট্রেেহযাটভন ট্রেেহাউটের কথা, ট্রেোটন কটযক েছর আটে পুটরা আেে মােটা 
কামটটযমছোম দু্জটন? মটন করটি পারটছন নাটিা? মেক আটছ, আমম আপনাটক েূে 
ধমরটয মদ্মচ্ছ–আমাটদ্র দু্জটনর স্বভাটে এি মমে মছটো, োর জটনয আমর পরস্পটরর 
কাটছ অমচটরই অিযে ঘমনি হটয পম়ি, এোর মটন প়িটছ? 
 
িা এোর আর অনয ট্রকাথাও থাকা চেটে না। আপনাটক একটা েুেের মদ্ই, মিভটনর 
উপকূে ছাম়িটয োমনকটা দূ্টর মনটজই একটা ট্রেেহাউে েুটেমছ। এোটন মেোমেিার 
োোই ট্রনই, োদ্ামাটা োোটরর েুেটন্দােস্ত আটছ, পমরটেটশ েটিাটা েেে পুরটনা 
মদ্টনর ছাপ রাোর েযাপাটর েজাে দৃ্মি রাো হটযটছ। এোটন ট্রেটেিাপনা করার 
মেনু্দমাে েুটোে ট্রদ্ওযা হয না। 
 
এোর েীটে ছুমট উপটভাে করার জটনয চটে আেুন আমার ট্রেেহাউটে, এই আমার 
ইচ্ছা, আপনাটক অমিমথ মহোটেই রােটি চাই, িাই েরচ-পত্তর মনটয োটমাকা মচোর 
মকছু ট্রনই আেুন েিমদ্ন েুমশ থাকুন এোটন, ভাে না োেটে চটে োটেন, ট্রজার করটে 
না, িাহটেই হটো ট্রিা? ট্রকান মদ্বধা না কটর চটে আেুন, পাটরন ট্রিা চটে আেুন না 
আোমী আট িামরটে। 
—প্রীমি ও শুটভচ্ছাটে 
ইউ. এে. ও 
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মচমের েক্তেয ট্রিা েুেই ভাে, আেমরকিায ভরা। মকন্তু মুশমকে হটো, পেটপ্ররটকর 
নামটা মেক ট্রোিা োটচ্ছ না। ট্রেইটা জ়িাটনা, েুেই অস্পি। এরই মাটি ট্রকান রকটম 
ঐ মিনমট আদ্যাের পাটোদ্ধার করা েেে হটযটছ। আজকাে েে েই-এর ো েহর, 
হস্তটরো মেশারদ্টদ্র কাটছও েমেক নাম উদ্ধার করা এটকোটরই অেেে। 
 
ট্রেেহযাটভটনর নাম উটিে করা হটযটছ মচমেটি। ট্রক-ট্রক হটি পাটর ট্রে? আর ট্রে পুরুে, 
নামক মমহো? োকুটেয দু্োর ট্রেেহযাটভটন ট্রেটছন মিমন। মটন আটছ ট্রেই মািেযেী 
ভেমমহোর কথা, েুে ভাে ট্রেটেমছে িাাঁটক, মকন্তু মক ট্রেন নাম মছে িার? মেক েমটয 
আজকাে সৃ্মমিশমক্তটা ে়ি মেোেঘািকিা কটর, মকছুটিই আর মটন পট়ি না নামটা। 
হযাাঁ, এোর ট্রেন মটন প়িটছ িার নামটা। মমটেে অেটটান না, ট্রোধহয মমটেে অরটমন। 
না ও দু্টটার ট্রকানটাই নয। অ-অ-অহা, এোর মেক মটন পট়িটছ, মমটেে অমেভার, হা 
মমটেে অমেভারই মছটো ভেমমহোর নাম। 
 
মনোর একমট দ্বীপ–একেময এই দ্বীপমটটক ট্রকি কটর প্রচুর ট্রেোটেমে হটি 
েংোদ্পটে, ট্রেই েুোটদ্ রািারামি মেেযাি হটয উটেমছে এই মনোর আইেযাে। ট্রেই 
েে েেটরর িামেকায এেন নাম ট্রশানা ট্রেি এক মচেিারকার, নামক ট্রেই 
আটমমরকাোেী ট্রকামটপমি ভেটোটকর ট্রক জাটন, মেক মটনও ট্রনই আর মটনই ো 
থাকটে মক কটর? উিঃ ট্রে মক আজটকর কথা? অটনক অটনক আটের কথা। 
 
োকটে, েমেক েমটযর মহোে করটি েটে মমটথয েমটযর অপচয েই ট্রিা আর মকছু 
নয। ও মনটয আমার মাথা ঘামাটনারও ট্রকাটনা প্রটযাজন ট্রনই। আমম োমচ্ছ ট্রেোটন ছুমট 
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উপটভাে করটি। কটযকটা মদ্ন থাকটো, আটমাদ্ করটো, েযে িাটিই আমার েটথি। 
আর ে়িমি োটভর মটধয ট্রেোটন থাকা োওযার ট্রকান েরচ হটে না আমার এটাই েে 
ট্রথটক ে়ি োভ আমার। 
 
আজকাে আমার আয েৎোমানয, ট্রেই মদ্ন আর ট্রনই, ট্রশযাটরর মিমভটিটন্টর টাকা 
কটমই শুধু োযমন, ে়ি অমনযমমি হটয পট়িটছ। এমদ্ক-ওমদ্ক কটর, অপ্রটযাজনীয 
েরচগুটো ছাাঁটাই কটর ট্রকান রকটম চটে োয েংোর। ট্রে কথা মচো করটে মনেরচায 
এমন একটা ট্রোভনীয েটন্দােস্ত, ট্রেটা মক কম েুটের? 
 
এ পেবে েেই ভাে চেমছে, েুন্দরএেং েুষ্ঠভাটে ট্রকেে ট্রেই একমট নাম মমস্ না 
মমটেে অেটটান, নামক অরটমন? না অরটমন না, িটে মক অমেভার। েমেক নামটা েমদ্ 
জানা ট্রেি? 
 
ট্রেন িেন এটেটার জংশটন েুকটছ, জানো পটথ মুে োম়িটয দৃ্মি ছম়িটয মদ্টেন 
ট্রজনাটরে মযাকআথবার। মজমনেপে ট্রোছোছ করটি শুরু কটর মদ্টেন মিমন–এটেটার 
ট্রেশটন ট্রনটম োম়ি েদ্ে করটি হটে। এটুকু পথ এটেই মেরক্তটোধ করটেন মিমন। 
িাঞ্চ োইটনর ট্রেনগুটো কিই না মন্থর, ন়িটি চ়িটি আোটরা মাে। এটিা েময 
োোর কথা নয। ট্রোজা পটথ মনোর আইেযাে েেটি ট্রেটে এক রকম ঘটরর কাটছই। 
 
ট্রোছোছ করার ফাাঁটক ট্রজনাটরে মযাকআথবার ভােটেন, এই ওটযন ট্রোকমট ট্রক? সু্পফ 
ট্রেোিব না জামন িাযােব, কার, কার েনু্ধ ট্রে? 
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আপনার অিীি মদ্টনর কটযকজন েনু্ধ-োন্ধেরা আেটছন এোটন। িা আপমনও চটে 
আেুন না? েুে ভাে হি, ট্রেশ জমমটয আড্ডা মারা োটেেন 
 
একটা মনিঃস্বাথব আমন্ত্রণ, ট্রোভনীয আকেবণও েটট। পুরটনা েে েনু্ধটদ্র েটে মমমেি 
হটি কারই ো মন চায না। এই েযটে নিুন কটর কার েটেই ো ট্রমো-ট্রমশা করটেন? 
 
িা ছা়িা এ-প্রেটে কথা উেটে আজকাে েনু্ধ োন্ধেরা ট্রকমন ট্রেন এম়িটয চটে। মটন 
পট়ি োয ট্রেই েছরটার কথা। মকন্তু ট্রে ট্রিা আজ েছর মিমরশ আটেকার কথা-িামামদ্ 
হটয ট্রেটছ কটেই। ট্রেমদ্ন আমমটটবজ েমদ্ না মুে েুেটি না আজকাে ট্রছটে-ট্রছাকরাটদ্র 
মেোে করা োয না। ট্রক মক েেটো, মকংো ট্রক কিোমন জানটো ট্রোিা মুশমকে, মটন 
হয ঈেরই হযটিা জাটনন। োই ট্রহাক ট্রে োর েুশী মি েেুক, আমার িাটি মক এটে 
োয? কটিা ট্রোক আমার অজাটে কি মকছুই না েটে থাটক। েে কথা েরােমর আমার 
কাটন না এটেও িাটি মকছু আটে োয না, গুজটে কান ট্রদ্োর মটিা অটিা েমযই ো 
ট্রকাথায? িাছা়িা চোর পটথ আর েো মুেটিা আর েন্ধ করা োয না আজকাে। মনোর 
আইেযাটের মানুেগুটোই এই রকম। আর গুজটে কান ট্রদ্ওযার েযাপারটা ট্রেমােুম ট্রচটপ 
োওযাই িাটদ্র কাজ। মকন্তু িা মনটয মন োরাপ করাটা উমচৎ নয, গুজটের ট্রিা আর 
মা োপ ট্রনই? েেন েুমশ ট্রেোটন েুমশ েটেন ও িাটি আমার মক এটে োয? এটেটে 
গুজে কাটন না ট্রিাোই ভাটো। 
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ট্রে োই েেুক। ট্রেই আটমমরকাোেী ট্রকামটপমি এেমার ট্ররােেনই না মক এই দ্বীপমটর 
আেে মামেক। েহু টাকা েযয কটর নিমর কটরমছটেন েুন্দর একটা প্রাোদ্। মনটজর 
েুে-স্বাচ্ছটন্দযর জনয মটনর মটিা কটর েম়িটযমছটেন ট্রেই প্রাোদ্। মকন্তু 
 
এই েময োধা প়িটো িার মচোয। োইটর িামকটয ট্রদ্েটি ট্রপটেন মিমন, ট্রেনটা এটে 
ট্রথটমটছ এটেটার ট্রেশটন, ট্রকান িা়িাহুট়িা ট্রনই, ধীটর ধীটর ট্রেন ট্রথটক নামটেন 
মিমন। কমি ঘম়ির ওপর ট্রচাে ট্ররটে মহটেে কটর ট্রদ্েটেন, েদ্মে ট্রেটনর জনয পািা 
এক ঘন্টা অটপো করটি হটে িাটক। ওিঃ েন্ত্রণার একটশে এটকোটর। 
 
িিঃ আমবস্ট্রং িার ট্রছাট মমরে োম়িমট োমেেোমরর রাজপথ ধটর দ্রুিটেটে চাোমচ্ছটেন। 
একটানা অটনকটা পথ োম়ি চামেটয এটে এেন েুেই োে মিমন, মটন মটন ভােমছটেন, 
পটথ ট্রকাথাও োম়ি থামমটয েোটা একটু মভমজটয মনটে মন্দ হটিা না। আজ মিমন েফে 
িার ট্রপশায। িটে এ োফেয কুেুমাস্তীণব নয। মটন পট়ি, এমনও মদ্ন ট্রেটছ, হারমে 
স্ট্রীটটর আধুমনক কাযদ্ায োজাটনা ট্রোছাটনা ট্রচম্বাটর েটে রুেীর জটনয অটপো করটি 
করটি োরাটা মদ্ন অমিোমহি হটয ট্রেটছ, িেু রুেী আটেমন একমটও। িটে মচমকৎেে 
মহোটে ে়ি একটা োরাপ মছটেন না মিমন। মচমকৎো পদ্ধমি ট্রেশ ভােই জানা মছটো 
িার। েযেও কম মছটো িেন, ট্রদ্েটি শুনটি ট্রেশ ভাে মছটেন িা েটেও ট্রকন জামন 
না শুরুটি ট্রিমন পোর ট্রকন ট্রে জটমমন িার কারণ ট্রোধহয মনটজও জানটিন না 
মিমন। 
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অেটশটে একমদ্ন ভােয মফরে িার। রুেীর েংেযা ক্রমশই ট্রেট়ি চেটো, জমজমাট 
ট্রচম্বার। দু্হাি ভটর এে অথব, এটো েম্পদ্, এটো মান েশ েে মকছুই। িার ট্ররাে 
মেটেেণ এটকোটর মনেুাঁি। েটে েটে দু্চারজন মেত্তোন ট্ররামেনীও জুটট ট্রেটো, িারা 
িাাঁর অনুরক্ত হটয প়িটো অমচটরই। েযে আর পাওযার োমক রইে ো মক? িার প্রশংো 
িেন েোর মুটে মুটে। িার অনুরক্ত রুেীটদ্র েক্তেয মছটো এই রকম শুধু শুধু অেুটে 
কি পাটচ্ছন ট্রকন? আমার কথায আিা ট্ররটে না হয একোর িিঃ আমবস্ট্রংটক ট্রদ্মেটয 
আেুন না ট্রকন-ট্রছাকরা িাক্তার হটে হটে মক েুমদ্ধটি েযস্ক িাক্তাররাও হার মানটি 
োধয িার কাটছ। আর ট্ররাে মনণবয? এটকোটর মনেুাঁি। আটর আমার কথা েমদ্ মেোে 
নাই হয ট্রিা আমাটদ্র পাটমর কথাই ধরুন না। ট্রকন ট্রেচারী কটিা িাক্তারই না 
েদ্োটো, মকন্তু ট্ররাটের আর োটর না িার। ট্রশটে একমদ্ন আমমই িাটক ট্রজার কটর 
িিঃ আমবস্ট্রং-এর ট্রচম্বাটর মনটয ট্রেোম। ভাে কটর ট্রদ্টে-শুটন ট্রপ্রেমক্রপেন মেটে মদ্টেন 
মিমন। িার মনধবামরি ওেুধ কটযকমদ্ন ট্রেটিই পাম-এর দু্রাটরােয ট্ররাে পামেটয ট্রেটি 
পথ ট্রপে না। কথায েটে োর ভােয েহায, িাটক উন্নমির মশের ট্রথটক নামায কার 
োধয। এেং হটোই িাই ট্রশে পেবে। 
 
েটেয ট্রপৌঁছটনার পর ট্রচম্বাটর ভমিব রুেী োমোটি মহমমেম ট্রেটয উেটি হয িাটক। 
এেন দ্ম ট্রফেোর েময ট্রনই একটুও। িটে ট্রো়িায এমমন কাটজর মটধয িুটে থাকটি 
ভাে োেটিা িাাঁর, মকন্তু এেন োমে আটে ভীেণ। 
 
 িটে আজ আর োমে নয। আজ েকাে ট্রথটকই ট্রেশ েুমশ েুমশ ভাে িার। িার কারণ 
মিভটনর উপকুটে োটচ্ছন মিমন কটা মদ্ন কামটটয আেটেন, িাটিই িার এি েুমশ। এ 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

োওযা েমদ্ও ছুমট উপটভাে করার জনয নয, কিবটেযর োমিটর োওযা, িেু রথ ট্রদ্ো, 
ট্রেই েটে কো ট্রেচার মটিান একটু ট্রেম়িটয আো মন্দ মক। অেশয মচমেটি স্পি কটর 
মকছু ট্রেো ট্রনই, মকন্তু মচমের েটে পাোটনা ট্রমাটা অটঙ্কর ট্রচক। কম ট্রোভনীয নয। 
পটনটরাটা মদ্ন হা়িভাো পমরেম করটেও ঐ পমরমাণ অথব উপাজবন করা ট্রেটিা না। 
 
িেু মমিঃ ওটযটনর উদ্ার মন েটট। এক েটে অটভাগুটো টাকা অমেম ছা়িাও ট্রেোটন 
ট্রেটে আটরা কি ট্রদ্টেন ট্রক জাটন। অথচ মচমেটি উমন ো মেটেটছন, িাটি ট্রিামার 
মটন হয না, েযাপারটা েুে একটা গুরুির। স্ত্রীর অেুটে স্বামী ট্রেচারা েুে মচোয পট়ি 
ট্রেটছন। িার স্ত্রী নামক িাক্তার ট্রদ্েটেই ভয পান, িাাঁর নাটভব নামক িাই িার স্ত্রীর 
অজাটে কাযদ্া কটর ট্ররাে মনেবয করটি হটে, মরটপাটব মদ্টি হটে মমিঃ ওটযনটক। 
 
স্ত্রীর নাভব নামক েুেই দু্েবে। ভরু কুাঁচটক উেটো িিঃ আমবস্ট্রং-এর এই েে ট্রমটযটদ্র 
রকমেকম ট্রদ্েটে িাজ্জে েটন ট্রেটি হয। োকটে োপু, আমার িাটি মক? আোম 
টাকা েেন হাটি এটে ট্রেটছ, ট্ররামেনীর নাভব োই ট্রহাক না ট্রকন, িাটক ট্রদ্েটি ট্রিা 
ট্রেটিই হটে, িিঃ আমবস্ট্রং এ পেবে েটিাগুটো মমহো ট্ররামেনীর মচমকৎো কটরটছন, 
িাটদ্র মটধয অটধবক নাভব-এর অেুটে ভুেটছ–এ অেুটের উৎে হটো একাকীত্ব এেং 
মনিঃেেিা। মকন্তু মজার েযাপার হটো, িাটদ্র এই ট্ররাটের েযাপাটর উপটদ্শ মদ্টি 
ট্রেটেই অমমন ট্রোাঁো হটয োটে। ট্রেটা অনয ভাটে ট্রনটে। আটর োপু, আমার উপটদ্শ 
েমদ্ ট্রিামাটদ্র মনিঃপুি নাই হয ট্রিা ট্রক ট্রিামাটদ্র মাথার মদ্মেয মদ্টযটছ একা একা 
থাকার জনয, িা একটা েেী জুমটটয মনটেই ট্রিা পাটরা। শুধু শুধু আমার েময নি করা 
ট্রকন। 
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এ েে ট্ররামেনীটদ্র জটনয ট্রপ্রেমক্রপেটনর েযান একই রকটমর অমুক েমন্থ মকংো অমুক 
প্রিযে (কটযকটা ে়ি ে়ি োেভরা নাম েুমকটয মদ্টেই চেটে) োমানয একটু 
অস্বাভামেকিা, িাটি ট্রিমন গুরুির মকছু নয। মকছুকাে মচমকৎো করটেই আোর 
স্বাভামেক অেিায মফটর আেটি পারটে ট্ররামেনী। এর মচমকৎো অমি োধারণ। 
 
আটর োপু, েে েময ট্ররাে ওেুটধ োটর না, মেোে রােটি পারটে অটনক ট্ররাে মেনা 
ওেুটধই ট্রেটর োয। কথায আটছ ওেুধ না ট্রেটে মিনমদ্টন, আর ওেুধ ট্রেটে োিমদ্ন। 
এই ট্রে আমরা মচমকৎেকরা েময েময রুেীর মানমেকিা েেয কটর (হযটিা এমন 
ট্রকান রুেী আটছ োরা মটন কটর থাটক, েদ্য েদ্য ওেুধ ট্রেটেই িার ট্ররাে েুমি ট্রেটর 
োটে) প্রটযাজটন মশমশটি ট্রেফ রঙীন জে ট্রেটে ওেুধ েটে ট্রে চামেটয মদ্ই িা মক ট্রকউ 
ধরটি পাটর? পাটর না। ঐ ট্রে েেোম, মেোটে রুেীর অটধবক ট্ররাে ট্রেটর ট্রেটি োধয, 
আর োমকটা ওেুটধর গুটণ োটর। 
 
হযাাঁ, েমেক ট্ররাে মনণবয ট্রিা মছটোই িিঃ আমবস্ট্রং-এর। িার ওপর ট্রেই ট্রে িার ভাটেযর 
চাকাটা ঘুরটি শুরু করটো, িারপর ট্রথটক দু্েবার েমিটি ট্রেট়ি চটেটছ িাাঁর পোর, 
েটে েটে আটযর অঙ্কটাও। ট্রে আজ দ্শ, না দ্শ নয, পটনটরা েছর অমিোমহি হটো। 
উিঃ ভােটে আজও েুকটা ট্রকমন ট্রকাঁটপ ওটে ট্রেদ্নায, অভাে অনটটন মদ্ন কাটটছ 
িেন। মটন একটুও শামে ট্রনই, ট্রনই স্বমস্ত। দু্টেো ট্রপট ভটর োওযার মটিা ট্ররাজোর 
কটর উেটি পামরমন িেটনা, মদ্ োওযাটা একটা ভযঙ্কর মেোমেিা েই আর মকছু নয 
েটেই মটন হটিা িেন। মটন িেন দ্ারুন মচো পযাক্-পযা-অ-ক। 
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ট্রহাাঁচট ট্রেটো ভােনা। িীি হটণবর আওযাটজ পাহা়ি মাে প্রাের কাাঁমপটয িট়ির ট্রেটে 
পাশ কামটটয ছুটট ট্রেো একোমন ট্রস্পাটবে োম়ি। ট্রদ্েছ ট্রছাকরার কাে। কম কটরও 
ঘণ্টায আশী মাইে ট্রেটে োম়ি চাোটি আটছ োম-েটের রাস্তায? েযে কম, িাই এমন 
িাকােুটকা, এটিা ট্রিজ! আর োপু, এোটন ট্রকন? ট্রিজ ট্রদ্োটি হয ট্রিা অনয ট্রকাথাও 
মেটয ট্রদ্োও না। এ েে ট্রোকাটমা ছা়িা আর মক েো ট্রেটি পাটর। ট্রোকার হে েে। 
 
ট্রেপটরাযা োম়ি চামেটয মমরেটক কামটটয টমন ট্রদ্েটো, োমটন েিদূ্র দৃ্মি ট্রফো োয 
ফাাঁকা মনজবন রাস্তা। মেনা োধায োম়ি চাোটনা োটে এোর। েটে েটে ট্রে িার মােবান 
োম়ির েমি মদ্টো আর একটু োম়িটয। 
 
মমরে, োম়িটা ট্রেই ট্রথটক জ্বাোমচ্ছে িাটক, োম়ির েমি ো়িাটে না, আোর অনযটক 
পথও ট্রছট়ি ট্রদ্টে না মকছুটিই। পুরটনা মটিটের োম়িগুটোর ওপর এই েে ট্রেকাটে 
ট্রোকটদ্র মক ট্রে দু্েবেিা! আটর োো িুমম না হয পুরাটনা ো মকছু আাঁকট়ি ধটর রােটি 
চাও, মকন্তু ট্রিামার ঐ শমু্বক েমি েম্পন্ন োম়িমট ট্রে অটনযর মেরমক্তর কারণ হটি পাটর 
এ কথাটাও মক ট্রভটে ট্রদ্টেছ? দ্াও না ট্রেটচ োম়িটা। আর ট্রকনার ট্রকান েটের না 
থাকটে, ট্রপেে ট্রেটে দ্াও ট্রদ্শোই ট্রজ্বটে, মনটমটে পুট়ি ছাই হটয োটে। েযাটা চুটক 
োক। ইংেযাটের মানুেগুটো ট্রেন ট্রকমন। হাজার হাজার েছটরর পুরটনা িরিটর োমিে 
ট্রোেয মজমনেগুটো নামক িাটদ্র কাটছ একটা েম্ভ্রটমর প্রিীক, অমভজাটির ছাপ আটছ 
েটে চামেটয মদ্টি হটে। আজে েযাপার। মকন্তু ফ্রাটন্স এমনমট হয না। অটনক, অটনক 
ভাে ফ্রান্স, এমদ্ক মদ্টয ফ্রান্স েহু ট্রোজন এমেটয আটছ ইংেযাটের ট্রথটক। 
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জাযোটার নাম ট্রমযর। এোটনই োম়ি থামমটয েোটা একটু মভমজটয ট্রনওযা োক। েো 
শুমকটয এটকোটর কাে, আর োম়ি চাোটনাই োটচ্ছ না। োম়ির কেকজা মেক থাকটেও 
িার ট্রদ্টহর কেকজা মেেট়ি ট্রেটি পাটর। ঘম়ি ট্রদ্েে, হাটি েময আটছ অটনক 
এেটনা। শোটনক মাইে মকংো িারও মকছু ট্রেমশ এেটনা পাম়ি মদ্টি হটে িাটক। 
োমটনই মছে একটা শুাঁম়িোনা, টমনর শুকটনা মুটে জে ট্রনটম এটো। 
 
শুাঁম়িোনায মেটয েুকটো টমন োম়ি ট্রথটক ট্রনটম। হুইমস্কর ফরমাে মদ্টো েটে একটু 
ট্রেমশ কটর েরফ মদ্টি েেটো ওটযটারটক। উিঃ ো েরম। এমন েরম আেহাওযা ট্রথটক 
মনোর দ্বীটপ ট্রেটে দ্ারুণ জমটে। শুাঁম়িোনায েটে একটু মচো করার অেের ট্রপটো 
টমন। এেন ট্রে ভােটছ ওটযনটদ্র কথা, এরা কারা? এরা ট্রে টাকার কুমমর, িাটি ট্রকান 
েটন্দহ ট্রনই। ট্রেটছ ট্রেটছ ওটদ্র মটিা মেত্তোনটদ্র মেক েুাঁটজ োর কটরটছ ো়িোর। 
ট্রেচারী। মনটজ কপদ্বকহীন হটে হটে মক, দু্মনযার ে়ি ে়ি ধনী মহাজনটদ্র হাাঁম়ির েের 
িার নেদ্পবটন। 
 
মটন হটচ্ছ মটদ্র েনযা েইটে ট্রটমেটে। টাকার কুমমর অথচ মরায আেমক্ত, এ রকম 
মেমচে মানুে ট্রিা ট্রচাটে পট়িমন আজ অেমধ। আর ট্রেই েটে েমদ্ েযামিটযে টাটক 
পাওযা োয ট্রেোটন, িাহটে ট্রিা আর েোর মকছু ট্রনই। মচেিারকার েটে েটে কথা, 
দ্ারুণ েযাপার। মকন্তু টাে েমদ্ না থাটক? িাটি মকছু এটে োটে না। আটর অটিা ে়ি 
একটা প্রোটদ্ একটা দু্টটা ট্রমটযও থাকটে না, ট্রেটা মক হয। 
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শুাঁম়িোনা ট্রথটক ট্রেমরটয এটে োম়ির োমটন টমন িার শরীরটা ট্রোজা-টান টান কটর 
দ্াাঁ়িাটো, ঘুম পামচ্ছে, হাই িুেটো। োউজাটরর েকেটে ট্রিাোটনা নীে চশমাটা ট্রটটন 
মনটয ট্রচাটে পরটো। োম়িটি উটে ইমেন চােু করটো েটে েটে। 
 
পথ চেটি মেটয কটযকমট ট্রমটয থমটক দ্াাঁম়িটয পট়ি, িাটদ্র ট্রশযন দৃ্মি িেন মনেদ্ধ 
টমনর ওপর। ভােটছ িারা, এ আোর ট্রক? ট্রকান মচেিারকা টারকা। নামক ট্রদ্েটি 
েুপুরুে। দ্ীঘবটদ্হী এক মাথা ট্রকাক়িা চুে, োদ্ামী রঙ োটযর, েে ট্রচটয েুন্দর িার 
নীে েভীর দু্মট ট্রচাে। মচেিারকার েেকমট গুণ ট্রেন মমটশ আটছ ট্রছাকরামটর মটধয। 
মকন্তু ট্রক এই েুেকমট? 
 
েীযার েদ্ে কটর োম়ি চাোটি শুরু করে মাোনব। মনটমটে োম়ির েমিটেে ো়িটো। 
িারপটরই কাঁচা রাস্তা ট্রথটক উটে এো পাকা রাস্তায। িার োম়ির প্রচে েমি ট্রদ্টে 
পথচারীরা েটর দ্াাঁম়িটয িার চোর পথ মেৃণ কটর মদ্টো। িাটদ্র েমীহ করার ধরন 
ট্রদ্টে মৃদু্ ট্রহটে োম়ির েমি আটরা োম়িটয মদ্টো মােবান, আশী ট্রথটক এক োটফ 
এটকোটর একটশাটি। ট্রেন ট্রে জযোোয ট্রমটি উটেটছ। চটেটছ মকছু একটা জয 
করটি, মকন্তু ট্রে জয মকটের…আপািিিঃ িা মনটয মাথা ঘামাটি চায না ট্রে। িার এক 
মাে েেয এেন মনোর আইেযাে। 
 
মমিঃ ট্রলারও ট্রেই ট্রেটনর োেী, উটেটছন মিমন মিমাউথ ট্রথটক। কামায িার একমাে 
োহেী একজন ট্রপৌঢ়। নামেটকর মটিা ট্রচহারা ট্রঘাোটট ট্রচাে িার। আিেব মক করটি 
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পাটর ট্রোকটা। মুে েযথা হয না। োই ট্রহাক, একটু আটে ট্রে িার েকেকানী থামমটযটছ, 
ঘুটমাটচ্ছ ঘা়ি-মুে গুাঁটজ। 
 
এই ফাাঁটক পটকট ট্রথটক একটা ট্রছাট্ট ট্রনাটেই আর ট্রপমন্সে োর কটর মক ট্রেন মেেটেন 
মিমন। ট্রেো েন্ধ কটর স্বটোমক্ত করটেন মিমন আমাটক োদ্ মদ্টয োমক কজন হটো 
এইরকম, এমমমে, ট্রলন্ট, ট্রভরা, ট্রেথন, িিঃ আমবস্ট্রং, অযান্টমন মাোনব, মেচারপমি 
ওযারটেভ, ট্রজনাটরে মযাকআথবার, মফমেপ েম্বািব, মমিঃ রোেব ও িার স্ত্রী মমটেে রোেব। 
ট্রশটোক্ত দু্জন একাধাটর ভৃিয এেং োনোমা। 
 
ট্রনাটেই এেং ট্রপমন্সে পটকটট চাোন কটর মদ্টয োমটনর ঘুমে ভেটোকমটর মদ্টক 
একোর আ়িটচাটে ট্রদ্টে মনটয ভােটেন মিমন, িাহটে আমাটক মনটয হটো ট্রমাট 
দ্শজন। চমৎকার জমটে….. 
 
িারপর মিমন িাকাটেন ট্রোো জানাোপটথর মদ্টক–শুরু ট্রথটক ভােটি েেটেন ঘটনাটা, 
কাজটা িাহটে ট্রেশ েহজ হটে েটেই মটন হটচ্ছ। হোৎ ট্রকন জামন না িার মটন হটো 
ট্রক মেক চাকুরী প্রাথবী েটে মটন হটচ্ছ ট্রিা। েটন্দহ মনরেন করার জনয এমেটয মেটয 
ট্রেমেটনর আযনাটায মনটজর ট্রচহারাটা একোর ট্রদ্টে মনটেন মিমন। কমদ্ন দ্াম়ি-ট্রোাঁপ না 
কামাটনার দ্রুন মুেটা ট্রেশ ভামরিী ট্রদ্োটচ্ছ। মুটে একটা মমমেটারী ট্রমজাজ এটেটছ। 
োদ্ামী ট্রচাে হা, েে মমমেটয মনটজটক ট্রেশ উপেুক্ত চাকুরী প্রাথবী েটেই মটন হটচ্ছ, িাই 
না মনটজর একজন ট্রমজর েটেও চামেটয ট্রদ্ওযা োয। মকন্তু দ্টে ট্রে একজটন মমমেটারী 
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আটছ, েমদ্ ধরা পট়ি োই িার কাটছ, না থাক, অি ে়ি একটা িুাঁমক ট্রনওযা মেক হটে 
না। 
 
আমার পমরচয মক ট্রেন হটে? হযাাঁ দ্মেণ আমফ্রকার ট্রোক হটো আমম। হুাঁ দ্মেণই ভাে। 
ঐ অঞ্চটে ে়ি একটা োয না ট্রকউ। আর মটন হয না, দ্টের ট্রকউ দ্মেণ আমফ্রকায 
ট্রেটছ কেটনা। টুমরেোইি পট়ি ঐ অঞ্চটের েে জাযোগুটো ট্রমাটামুমট ভাটে মুেি 
হটয ট্রেটছ, মটন হয প্রশ্নোটন ট্রকউ আমাটে নাটজহাে করটি পারটে না। দ্মেণ 
আমফ্রকা উপমনটেশ হওযায েুমেটধ অটনক, পৃমথেীর েে ট্রদ্টশর ট্রোকজনটদ্র োিাযাি 
আটছ ওোটন। আমমও ট্রেন মেটযমছোম ট্রেোটন ভাটের অটেেটণ, ট্রমাটা টাকা ট্ররাজোর 
কটর মফরমছ। এটাই েটথি, েমাটজ মমশটি আমাটক ট্রক আর আটকায এেন? 
 
মনোর আইোন্ড। ট্রছাটটেোয একটা অস্পি সৃ্মমি এেন মটন প়িটছ, নদ্ীিীর ট্রথটক 
মাইে োটনক দূ্টর ট্রেই পাহা়ি শঙ্খমচটের িাাঁক আকাটশ অটনক উাঁচু আকাটশ িাটদ্র 
কিকটা ফুেেটপর মটিা মটন হটিা, পাহা়িটা ট্রদ্েটি মছটো অটনকটা। মানুটের 
মাথার মটিা কাটো কুচকুটচ মাথা, পুরু ট্রোাঁট, নামটাও িাই মনোর আইেযাে, মনোর 
অপভ্রংশ মনোর। 
 
েমিয ভােটি অোক োটে, এমন এক মনজবন অেযাি দ্বীটপ মেটয ট্রে ট্রকউ অমন মেরাট 
প্রাোদ্ ট্রোিাটি পাটর। জাযোটা ট্রিমন আকেবণীয মকংো ট্রোভনীয ট্রিমন নয। িাছা়িা 
ওোনকার আেহাওযা ট্রশানা োয মাটি মাটি েুে মেশ্ৰী হটয ওটে। িটে ট্রকামটপমিটদ্র 
কাটছ েে রকম ট্রেযােই ট্রশাভা পায। অটেে টাকা থাকটে কাটরার মাথায এমন অদু্ভি 
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অদু্ভি ট্রেযাে আটে নেমক। িা না হটে…থাক, মেত্তোনটদ্র ট্রেযােীপনা মনটয আমার 
অটিা মচো মকটের? ট্রে উটেশয মনটয আমম োমচ্ছ ট্রেটা পূরণ হটেই েটথি। 
 
ট্রেই এক মাে োেীমটর ঘুম ভাঙটিই িাকাটো িার মদ্টক, েমুটের িীটর ট্রিা োটচ্ছন, 
িটে েমুেটক ট্রেন মেোে করটেন না কেটনা। 
 
হযাাঁ ো েটেটছন 
 
ি়ি এটো েটে। ট্রোকমট আপন মটন মে়িমে়ি কটর েকটো। 
 
ি়ি? অোকই হটেন মম. ট্রলার ি়ি আেটি োটে ট্রকন.এেন ট্রেোনকার আেহাওযা ট্রিা 
শুটনমছ চমৎকার। 
 
চমৎকার! আেহাওযা কাটরার ট্রকাটনা কথার ট্রিাযািা কটর না, েুিটেন মশাই। আমম 
স্পি ট্রদ্েটি পামচ্ছ ি়ি আেটছ ট্রেোটন প্রচে ট্রেটে। 
 
ট্রোকমটর অনুমান মনটয অটহিুক িটকব ট্রেটি চাইটেন না মমিঃ ট্রলার, িাই চুপ কটর 
োওযাটাই েুমদ্ধমাটনর কাজ েটে মটন করটেন মিমন। 
 
একটা ট্রেশটন ট্রেনটা থামটিই উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রোকমট। এোটন আমাটক নামটি হটে। 
দ্রজার োমটন মেটয থমটক দ্াাঁম়িটয পট়ি আোর ট্রে, মপছটন মফটর ট্রেই োেধান োণীমট 
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উচ্চারণ করটি ভুেটো না, মটন রােটেন, ি়ি আেটছ। ঈেটর নাম জপ করুন। এোর 
মেচার হটে ট্রেোটন, েোর। েমাধান। ট্রেন ট্রথটক ট্রনটম আর একোর মটন কমরটয 
মদ্টো ট্রে কথাটা মকন্তু মটন রােটেন। আপনাটদ্র েযে কম, আর অমভজ্ঞিাও কম। 
িাই েেটি োধয হমচ্ছ, এোর মেচার হটে মরার ট্রশে মেচার। ি়ি এটো েটে….. 
 
িাটি ট্রকান ভ্রূটেপ ট্রনই মমিঃ ট্রলার-এর। মনরােক্ত ভেীটি কাাঁধ িাাঁমকটয আপন মটন 
িামচ্ছেয ভটর েেটেন ট্রশে মেচার েমদ্ কাটরা হয ট্রিা আটে ট্রিামামর হটে েুিটে োপু। 
েযে ট্রিা প্রায কাোর কটর এটেটছ। 
 
েোর পটরই েটে েটে িার আোর মটন হটো ট্রোধহয ভুেটা িারই হটো। িাই মক 
মেচাটরর কােে়িায িাটকই দ্াাঁ়িাটি হটে েোর আটে— 
 
. 
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০২. 
 
এই েময ট্রেনটা থামটো ওকিীজ ট্রিশটন, এটক এটক িারা চারজন ট্রনটম দ্াাঁ়িাটেন 
ট্রেন ট্রথটক। িাটদ্র ট্রদ্টে একজন টযামে চােক এমেটয এটো ট্রক োটেন মনোর 
আইেযাটে? 
 
আমম–প্রায একই েটে েটে উেটেন চারজন। িারপর এ ওর মুটের মদ্টক িাকাটেন 
অোক ট্রচাটে। 
 
ওাঁটদ্র মটধয মমিঃ ওযারটেভই মছটেন েটযাটজযষ্ঠ, িাই টযামে চােক মজন িাটকই 
দ্েটনিা েটে ধটর মনটয িার উটেটশয েেটো, এোটন টযামে ট্রমাটট দু্োনা েযার। আর 
একমট পযাটেোর ট্রেন না আো পেবে একোনা এোটনই থাকটে। ঐ ট্রেটন আটরা 
কটযকজন আেটছন। আমার টযামেটি আপনাটদ্র মটধয মিনজন চটে আেুন, োমক 
একজন ট্রথটক োন, উমন এটে ওর েটে োটেন। 
 
িাহটে আমম েরং ট্রথটক োই, আপনারা ওর টযামেটি চটে োন, েেটো ট্রভরা ট্রেথনব। 
 
ধনযোদ্, মমে ট্রলন্ট এমেটয ট্রেটেন মজটনর টযামের মদ্টক। োেধাটন মাথা মনচু কটর 
শরীরটাটক টযামের ট্রভিটর েমেটয মদ্টেন মিমন। িার মপছনমপছন েুকটেন মেচারপমি 
ওযারটেভ। 
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িেটনা রাস্তায দ্াাঁম়িটয েম্বািব একটু ইিস্তিিঃ কটর েেটশটে িার মটনর কথাটা েটেই 
ট্রফেটো, ভােমছ আমমও ট্রথটক োই মক েটেন মমে– 
 
ট্রেথনব–আমার নাম ট্রভরা ট্রেথনব। 
 
আর আমম হোম মফমেপ েম্বািব। ট্রভরার মদ্টক ট্রে িার হািটা োম়িটয ট্রদ্য। 
 
ওটদ্র দু্জনটক মনটয মজটনর টযামে ছুটট চেটো ওকিীটজর মদ্টক। টযামের আেটন 
ট্রহোন মদ্টয মেচারপমি ওযারটেভ ট্রেন হাফ ট্রছট়ি োাঁচটেন, ট্ররাদ্টা আজ ট্রিমন চ়িা 
নয েটেই ো রটে। 
 
হযাাঁ িা ো েটেটছন। আেহাওযা ট্রিা ট্রেশ ভাে েটেই মটন হটচ্ছ। মমে ট্রলন্ট আ়িটচাটে 
একোর ওযারটেভটক ট্রদ্টে মনটয মনটজর মটনই েেটো, ট্রদ্টে ট্রিা মটন হটচ্ছ েম্ভ্রাে 
পমরোটরর ট্রোক। 
 
জানাোর মদ্ক ট্রথটক মুে মফমরটয েেটেন ওযারটেভ এই প্রথম নামক এর আটে কেটনা 
এটেটছন এমদ্টক? 
 
না মিভটনর এমদ্টক এই প্রথম আমার আো। 
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এেং আমারও। এর আটে এোটন আো আমার ট্রেৌভােয হয মন। 
 
 টযামে িেন ছুটট চটেটছ িীিটেটে ফাাঁকা রাস্তায। 
 
ট্রভরা ও েম্বািব মুটোমুমে দ্াাঁম়িটয ভােমছে, ট্রক প্রথম আটোচনা শুরু করটে। এই েময 
মদ্বিীয টযামেচােক িাটদ্র কাটছ এটে েমেনটয অনুটরাধ করে, োইটর না দ্াাঁম়িটয 
আপনারা আমার টযামেটি উটে েেটি ট্রিা পাটরন েযার; প্রস্তােটা েম্বািবটক উটেশয 
কটর েো। 
 
ট্রকন, োইটর ট্রিা ট্রেশ ভােই আমছ িার হটয উত্তরটা মদ্টো ট্রভরা। 
 
িা ো েটেটছন িাটক েমথবন কটর একটা মেোর ধরাটো েম্বািব। ট্রেটন ো ধকে ট্রেটছ 
িার ওপর একটানা েটে ট্রথটক হাটি পাটয মেে ধটর ট্রেটছ। এেন একটু এমদ্ক-
ওমদ্টক চটে মফটর না ট্রে়িাটে পটর আর ট্রোজা হটয দ্াাঁ়িাটি পারে না। 
 
দু্পা এমেটয মেটয প্রেটের ট্রজর ট্রটটন েেটো েম্বািব আপমন এর আটে কেটনা 
আটেনমন এোটন? 
 
না এই ট্রিা প্রথম আো। িাও আোর চাকরীর িামেটদ্ িা না হটে 
 
 ট্রে মক। েম্বাটিবর দু্ ট্রচাটে েভীর মেস্ময, আপমন নের দ্বীটপ চাকরী করটি োটচ্ছন? 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

35 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
হযাাঁ মমটেে ওটযন এেন আমার মমনে, অর আমম ওর ট্রেটক্রটামর। মকন্তু মজার েযাপার 
মক জাটনন, মমটেে ওটযনটক ট্রদ্োর ট্রেৌভােয এেটনা আমার হযমন। 
 
ভামর িাজ্জে েযাপার ট্রিা? 
 
হযাাঁ, িাজ্জে েযাপারই েটট। শুটনমছ ওাঁর মনযমমি ট্রেটক্রটামর নামক হোৎ অেুি হটয 
পট়িটছন। েটে েটে আমাটদ্র মমহো এটজমন্সটক ট্রটমেোম কটর একজন প্রাথবী ট্রচটয 
আর এটজমন্স আমাটকই েুপামরশ কটর পাোটো এোটন। 
 
িাই নামক। 
 
মক আর করার থাকটি পাটর িেন, হিাশ েোয েেটো ট্রভরা, িেন মফটর োটো। 
এমমনটিই ট্রিা এ-চাকরী মাে একমট মাটের জনয। একমাে পটর মেক মফটর ট্রেটিই 
হটিা। িাছা়িা আমম ট্রিা আর এটকোটর ট্রেকার নই। আমম সু্কটে চাকরী কমর, এেন 
এই ছুমটর মদ্নগুমেটি অিাযী একটা চাকরী জুটট ট্রেটো। িাই প্রস্তােটা েহণ করোম। 
ছুমটর মাটে োম়িটি েটে না ট্রথটক ো়িমি মকছু টাকা ট্ররাজোর করটে মন্দ মক েেুন? 
এোটন আোর আটে এই মনোর দ্বীপ েম্বটন্ধ কি কামহনীই না শুটনমছ, চাকরীর েুোটদ্ 
জাযোটা মনটজর ট্রচাটে ট্রদ্টে ট্রনওযা োটে। োো একটা জাযো। আপনার মক মটন হয? 
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আমার মেক জানা ট্রনই। ভুরু কুাঁচটক উেটো েম্বাটিবর, আটে ট্রিা কেটনা এোটন 
আমেমন, িা জানটো মক কটর েেুন। 
 
শুটনমছ ওটযনটদ্র নামক অোধ টাকা। মকন্তু ওরা ট্রোক মহোটে ট্রকমন জাটনন মকছু? 
 
আচ্ছা িাটমোয প়িা ট্রেে ট্রিা, ঘুমরটয-মফমরটয ট্রেই একই প্রশ্ন। এমন ভাে ট্রদ্োটচ্ছ 
ট্রমটযমট ট্রেন আমর মুে ট্রথটক ওটযনটদ্র েম্পটকব েে ট্রজটন-শুটন মনটয ভাে োেটে 
িটে উমন চাকরীটা েহণ করটেন। েত্ ট্রিা ট্রনকামম আর মক? 
 
প্রেে পাোটি েম্বািব মজটজ্ঞে করটো আচ্ছা আমরা এেন কার জনয অটপো করমছ 
েেুন ট্রিা? 
 
জামন না ট্রিা। মনরুত্তাপ েোয েেটো ট্রভরা। 
 
এই েময োমন্ত্রক আওযাজ িুটে একোনা ট্রেন এটে থামটো ট্রেশটন। োেীটদ্র নহ নচ 
ট্রকাোহটে আর এক প্রি েম েম কটর উেটো িযাটফমব। এই ট্রেটন ঐ ট্রোধহয মিমন 
এটেন। েেটেন েম্বািব। 
 
েম্বাটিবর অনুমানই মেক। দ্ীঘব েমেষ্ঠ ট্রচহারার এক ট্রপৌঢ়টক ট্রেশন ট্রথটক ট্রেমরটয, 
আেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। কাাঁচা-পাকায ট্রমশাটনা মাথা ভমিব চুে ট্রোাঁটটর ওপটর মমমেটামর 
ট্রোাঁফ, ট্রচাটে েন্ধানী দৃ্মি, িার মপছটন েটেহর মাথায একটা কুমে। 
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এমেটয মেটয েেটো ট্রভরা, আমমই মমটেে ওটযটনর ট্রেটক্রটারী। আেুন আমার েটে, 
আপনার জনয টযামে দ্াাঁম়িটয আটছ। িারপর েম্বাটিবর মদ্টক পমরচয কমরটয মদ্টয ট্রভরা 
েেটো, আমার েেী মমিঃ েম্বািব। 
 
একটজা়িা ট্রধাাঁযাটট নীে ট্রচাে মির মনেদ্ধ হটয রইটো েম্বাটিবর মুটের ওপটর। 
অটনকেণ পটর মুে ট্রফরাটি মেটয িার ট্রচাযাে দু্টটা কমেন হটয উেটি ট্রদ্ো ট্রেে। 
স্বটোমক্ত কটরন মিমন ট্রদ্েটি ট্রিা ট্রেশ োো, মকন্তু। 
 
কথাটা অেমাপ্ত ট্ররটেই, ট্রভরাটক অনুেরণ কটর ট্রেই মদ্বিীয টযামেটি উটে েেটেন 
ট্রজনাটরে মযাকআথবার। িাটক অনুেরণ করটো ট্রভরা এেং েম্বািব। িারপর ওক িীজ 
ট্রেশন ট্রছট়ি এটে মিমাউথ ট্ররাি ধটর দ্রুি ট্রেটে টযামে ছুটট চেটো। োময পথ। 
 
মিভটনর একমদ্কটায আমার এই প্রথম আো, ধরা েো পমরষ্কার কটর েেটেন। 
ট্রজনাটরে মযাকআথবার। আমার োম়ি পূটেব িরটমটটর েীমাটে মকন্তু িার েমে ছাম়িটয 
এমদ্টক আমার েময আর কটর উেটি পামরমন এর আটে। 
 
জাযোটা দ্ারুণ চমৎকার। ট্রভরার মুে উজ্জ্বে হটয উেটো, ট্রদ্েুন, ট্রদ্েুন ট্রকমন ট্রছাট 
ট্রছাট পাহা়ি মামট ট্রকমন রুে োে েেুজ অরণয, একটা েুন্দর প্রাকৃমিক পমরটেশ। 
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িা েটিাই েুন্দর ট্রহাক না ট্রকন, মৃদু্ আপমত্ত কটর উেটো েম্বািব, ট্রোোটমো জাযোই 
আমার ট্রেমশ পছন্দ। এইেে পাহা়ি অরটণযর পমরটেশ চামরমদ্ক ট্রথটক মঘটর ধটরটছ 
আমাটদ্র। এর োইটর দু্মনযার আর ট্রকাথাও মক ঘটটছ না ঘটটছ িা মকছুই ট্রোিোর 
উপায ট্রনই এোন ট্রথটক। 
 
মটন হটচ্ছ দু্মনযাটা চটে ট্রেম়িটযটছন আপমন। হাল্কা হামে ট্রহটে েেটেন মযাকআথবার। 
িা একটু আধটু ঘুটরমছ নেমক। িার ট্রচাটের মদ্টক ভাে কটর িাকাটি পারটো না 
েম্বািব। িার ভয, এই েুমি মিমন আোর প্রশ্ন কটর েটেন এরপর িা আপমন েুটদ্ধ 
মেটযমছটেন ট্রিা? মজটজ্ঞে করটে মক উত্তর ট্রদ্টে ট্রে। 
 
োইটহাক েম্বাটিবর আশঙ্কা েিয হটো না, ট্রজনাটরে মযাকআথবার প্রশ্নটা আটদ্ৌ করটেনই 
না। 
 
একটা পাহা়ি টপটক রাস্তাটা ট্রশে পেবে এটে মমটশটছ েমুটের প্রশস্ত োমেযাম়িটি। 
জাযোর নাম মেকেহযাটভন। েমুেিীর েংেগ্ন ট্রছাট্ট একট োম, েমুটের ধাটর মাছ 
ধরার ট্রনৌটকা ইিস্তি ছ়িাটনা। 
 
পাকা টমযাটটার মটিা োে েূেবটা িেন অস্তাচটে। আকাটশ ট্রেো ট্রশটের রমক্তমাভা। 
দূ্টর দ্মেণমদ্ক ট্রঘাঁটে েমুটের মািোটন অেহীন আকাটশর পটভূমমকায মাথা উাঁচু কটর 
ধযানমগ্ন ট্রোেীর মটিা োমর োমর পাহা়ি, প্রহর গুণটছ–আর ওটাই হে মনোর আইেযাে। 
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ট্রভাটরর দু্টচাটে েভীর মেস্ময, আপন মটন মে়িমে়ি কটর েেটো ট্রে, ওিঃ। এ ট্রিা 
ট্রদ্েমছ অটনক দু্র। 
 
মকন্তু িার অনুমান োস্তটের েটে োপ ট্রেটো না। একটু আটেই িার কল্পনায ভােমছে, 
িীটরর কাছাকামছ েুন্দর একমট দ্বীপ, ট্রেই দ্বীটপর মািোটন একমট মেরাট ট্রেিপাথটরর 
প্রাোদ্। মকন্তু ট্রকাথায, ট্রকাথায ট্রেই প্রাোদ্? আর ট্রকাথাযই ো দ্বীপ। ট্রকেে ট্রচাটে 
পট়ি মেরাট এক পাহাট়ির চূ়িা, ট্রকাটনা এক মেরাট নদ্টিযর িটিামধক মেরাট একটা 
মাথা, দ্বীপটা ট্রকমন ট্রেন অদু্ভি ট্রদ্েটি, ভুিুট়ি ভুিুট়ি ভাে। 
 
েমুটের মদ্ক ট্রথটক ট্রচাে ট্রফরাটিই িাটদ্র মিনজটনর েটে দৃ্মি মেমনময হটয ট্রেে 
িার। ট্রছাট একমট েরাইোনার োমটন একমট ট্রেটঞ্চর ওপর েটেমছটেন িারা ট্রদ্ওযাটে 
ট্রেে মদ্টয। েৃদ্ধ ওযারটেভ িার পাটশ েটেমছটেন ট্রমরুদ্ে ট্রোজা কটর মমে ট্রলন্ট। আর 
মমে ট্রলটন্টর পাটশর দ্ীঘবকায ট্রোকমট নাক উাঁচু, হযাাঁ উমন মনটজই উটে দ্াাঁম়িটয এমেটয 
এটেন। 
 
এোটন একটু েটে ভােই কটরমছ, মক েটেন? মৃদু্ ট্রহটে েেটেন মিমন, েেী মহোটে 
আপনাটদ্র ট্রপটয ট্রেোম, ভােই হটো, এক োটথ োওযা োটে। একটু ট্রথটম মিমন 
আোর েেটেন, এোর পমরচযটা ট্রেটর ট্রনওযা োক। আমার নাম ট্রিমভে, দ্মেণ 
আমফ্রকার নাটাটে আমার কমবটেে–ট্রদ্রী কটর োভ ট্রনই। আমাটদ্র অটপোয কত্তবারা 
েটে আটছন। 
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েোই এিেণ চুপচাপ অন়ি হটয েটেমছটেন। কিবাটদ্র কথা উেটিই েোই নট়ি চট়ি 
উেটো। ট্রিমভে িেন ইশারায িাকটেন একমট ট্রোকটক, েরাইোনার ট্রদ্ওযাটে ট্রহোন 
মদ্টয দ্াাঁম়িটযমছে ট্রে। অনুমমি ট্রপটয এমেটয এটো ট্রে। িার চোর ভমে ট্রদ্টেই ট্রোিা 
ট্রেো, ট্রে নামেক। কাটছ আেটিই আটরা স্পি হটো ওর ট্রচহারাটা। ট্ররাটদ্ জটে ট্রপা়িা 
রুে ট্রচহারা ট্রকাটরেি দু্ই ট্রচাটে ধারাটো দৃ্মি। কাটছ এটে মেনীি েোয মজটজ্ঞে 
করটো ট্রে, িা কত্তারা, এেনই রওনা হটেন নামক? িাহটে আমার ঐ েটঞ্চ উটে েেুন, 
আটরা দু্জন োম়িটি আোর কথা আটছ। িটে মমিঃ ওটযটনর হুকুম আটছ, িাটদ্র 
আেটি ট্রদ্রী ট্রদ্েটে আটেই আপনাটদ্র ট্রপৌঁটছ মদ্টি। িারা ট্রিা এেটনা এটেন না। 
চেুন, আপনাটদ্র আটে ট্রপৌঁটছ মদ্টয আমে। 
 
একটা ট্রছাট্ট পাথটরর ট্রজমট, েমুটের ট্রছাট ট্রছাট ট্রেউ এটে আছট়ি প়িমছে ট্রেই 
পাথটরর ট্রজমটর ওপটর। ট্রজমটর পাটশই ট্রনাের করা মছে একমট েঞ্চ। 
 
েঞ্চ ট্রদ্টে ভুরু ট্রকাাঁচকাটেন এমমমে ট্রলন্ট ওমিঃ এই ট্রছাট েঞ্চ? এিগুটো ট্রোক ধরটে 
মক কটর ওটি? 
 
ট্রদ্েটি ট্রছাট হটে হটে মক? েটঞ্চর মামেক ট্রহটে উম়িটয মদ্টি চাইটো মমে ট্রলটন্টর 
নাক মেটকাটনা ভােটা। পেীরাজ ট্রঘা়িার মটিা হাওযায উট়ি ট্রেটি পাটর আমার এই 
েঞ্চোমন। মনটমটে আপনাটক পেক ট্রফেটি না ট্রফেটিই মপ্রমাউথ এক চির ঘুমরটয 
আনটি পাটর আমার এই ট্রছাট্ট েঞ্চোমন। 
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িাটদ্র কথার মটধয োধা মদ্টয হোৎ ওযারটেভ েটে উেটেন, আমাটদ্র েদ্েয েংেযা 
মকন্তু েুে কম নয। 
 
িাটি ভয পায না আমার মপ্রয এই েঞ্চোমন। আপনাটদ্র মদ্বগুণ োেী মনটযই স্বচ্ছটন্দ 
ঘুটর আেটি পামর। িা একটু পরে কটরই ট্রদ্েুন োেু োটহেরা। 
 
পরে নয, ট্রমটন মনোম োো ট্রিামার েঞ্চ-এর মেটশে কৃমিত্ব আটছ। িাোদ্া মদ্টো 
েম্বািব এমন েুন্দর পমরটেটশ প্রাকৃমিক ট্রেৌন্দেব উপটভাে করটি করটি মেক মেটয 
ট্রপৌঁছটো মনোর আইেযাটে। িারপর ট্রে িার েেীটদ্র উটেটশয েেটো, চেুন, আটে 
ওো ট্রিা োক। 
 
েোই একটু নট়ি-চট়ি উেটো, েুমি ো একটু েযস্তিাও েেয করা ট্রেে িাটদ্র মটধয। 
প্রথটমই উেটেন মমে ট্রলন্ট। িাটক অনুেরণ করটো োমক েোই। েটঞ্চ উটে ট্রকউ 
কাটরার েটে োকযাোপ করটো না, েোর দৃ্মি িেন েমুটের মদ্টক, েমুটের মািোটন 
ট্রেই দ্বীপমটর মদ্টক। 
 
ট্রনাঙর িুটে প্রস্তুি হটো নামেক। েঞ্চ চােু করটি োটে, এমন েময ট্রদ্ো ট্রেটো ধুটো 
উম়িটয একোনা োম়ি িীি ট্রেটে ছুটট আেটছ ট্রজমটর মদ্টক। মক চমৎকার োম়ি, দূ্র 
ট্রথটক ট্রদ্টে মটন হটো ট্রেন একটা পেীরাজ ট্রঘা়িা উট়ি আেটছ হাওযায। আর োম়ির 
চােকমট আটরা কি না েুন্দর। েুপুরুে, এটোটমটো চুে হাওযায উ়িটছ, ধেধটে োদ্া 
রঙ োটযর ট্রচাটে রঙীন েেেে। 
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পযা-পযাক-পযাক, ক্রমােি হণব োজামচ্ছে মােবান নামেটকর কণবটোচর করার জটনয। 
হটণবর িীি শব্দটা পাহাট়ির োটয আছট়ি পট়ি প্রমিধ্বমনি হটি থাকটো। 
 
মক মেমচে মানুে। েকটের দৃ্মি িেন থমটক দ্াাঁম়িটযমছে আগুযান এযান্টমন মােবাটনর 
মদ্টক। মেক এই মুহূটিব িাটক এ-জেটির মানুে মহোটে ভােটি কাটরারই মন চাইমছে 
না। 
 
ইমেন আর চােু করা েেে হে না। ইমেটনর োমটনর আেটন েটেমছটেন ট্রফ্রি 
নারাকট। আর ভােনা এেন অনযরকম। ট্রোকগুটো ট্রকমন ট্রেন অদু্ভি ধরটনর? িার 
ধারণা মছটো ট্রেশ মানানেই ট্রপাোক পমরমহি ট্রদ্েটি েুন্দর উজ্জ্বে এেং চঞ্চে 
স্বভাটের এক িাক মুে ট্রদ্েটি পাটে, মকন্তু না ট্রকাথায, ট্রেরকম মহটেটে ট্রকাথায ট্রেন 
একটা 
 
একথা মেক ট্রে, মনটযােকিবা মমিঃ ওটযনটক ট্রচাটে ট্রদ্োর ট্রেৌভােয এোটনা হযমন। আর 
িার স্ত্রীটকও নয। মমিঃ ওটযটনর হটয কাজ করার েে অনুটরাধ আটদ্শ ট্রদ্য মমরে নাটম 
ট্রোকমট। পামরেমমটকর েযাপাটর ট্রকান দ্রদ্স্তুর নয, মুটের কথা েোটি েিেণ, 
এটকোটর কাটরমন্স ট্রনাটটর োমেে এটে োটে হাটি িার মারফি। িাাঁর হয ট্রিা অটনক 
কাজই করোম আজ পেবে টাকাও এটো অটনক। মকন্তু আটদ্ৌ একটা দু্িঃেটোধ রটয 
ট্রেে, োাঁর হটয োটা িাটক ট্রচাটের ট্রদ্ো ট্রদ্েটি ট্রপোম না, িাই মন ভরটো না 
আজও। ওটযনটক মনটয মেমভন্ন পে-পমেকায অটনক ট্রেোটেমে হটযমছে কটযকমদ্ন। 
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ওাঁর েযাপার-েযাপার েে েমটযই ট্রেন ট্রকমন, ট্রধাাঁযাটট একটা অস্পিিার আেরণ। িেন 
ট্রে েে অদু্ভি অদু্ভি েেটর ট্রকান পাত্তা মদ্ইমন, ট্রভটেমছ কটিা উট়িা, কটিা অদু্ভি-অদু্ভি 
েের ট্রিা ট্রেটরায পমেকাগুটোটি, গুরুত্ব ট্রকই ো ট্রদ্য। মকন্তু এেন ট্রদ্েটি পামচ্ছ, 
কােটজর েেরই মেক। ওাঁর েে মকছুই ট্রকমন ট্রেন মেমচে ধরটণর। ওাঁর েে মকছুই 
ট্রোেটমটে। 
 
ওটযটনর কথায ভরো ট্রনই, ওেে োটজ কথা। আেটে ট্রেই দ্বীপমটর মামেক ঐ ওটযন 
নয, ট্রশানা োয দ্বীপমটর মামেক হটেন ট্রেই মেটনমার নামযকা। মমস্ েযামিটযে টােব। 
মকন্তু িাই ো মক কটর হয? মেটনমা জেটির অমন স্বনামধনযা োেযমযী নামযকার 
অমিমথ এই েে অমি োধারণ মানুেগুটো হয মক কটর। িাই মেোে করটি মন োয 
ট্রদ্য না। 
 
েঞ্চোেীটদ্র মুটের উপর মদ্টয চমকটি একোর দৃ্মি ট্রফটে পরেটণই মুে মফমরটয মনটয 
নারাকট মেটেেণ কটর মমমেটারী গুটফ। ঐ েুট়িাটা ঐ অল্পেযেী েুেকমট ঐ মেটমেটট 
স্বভাটের ট্রমজাজী েুম়িটা। না এটদ্র কাটরার ট্রচহারার েটেই হমেউটির অমভটনিা 
অমভটনেীটদ্র ট্রকান োদৃ্শয ট্রনই। ঐ ট্রে ফুমিবোজ ট্রোকটা কথা ট্রনই, োিবা ট্রনই, ট্রকেে 
মেকট শব্দ কটর হাটে, আটে মনিয েযেো-টযােো করটিা ট্রে। আর ঐ ট্রে ট্ররাোটট 
ট্রচহারার ট্রোকটা না ওাঁটক একটু েম্মান মদ্টয মদ্টয ভেটোকই েেটো, মেমন ট্রছাট ট্রছাট 
ট্রচাে কটর, িাকান দ্টের মটধয উমনই ো একটু েযমিক্রম। একমাে উমনই মচেজেটির 
ট্রকউ একজন হটেও আিেব হওযার মকছু ট্রনই। 
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ও হযাাঁ, আর একজটনর কথা ট্রিা ভুটেই মেটযমছোম–আটর ঐ ট্রে, এটকোটর ট্রশে মুহূটিব 
পরীেরাজ ট্রঘা়িার মটিা রাস্তায, ধুটো উম়িটয িার োম়ি চামেটয ট্রজাটর ট্রজাটর হণব 
োমজটয ট্রজমটর োমটন এটেন, মেমন েোইটক দ্ীঘব েময ধটর েমেটয ট্ররটে ট্রেফ িার 
ভাে ট্রচহারার গুটণ উপমিি েোইটক দ্শবন মদ্টয মন্ত্রমুটের মটিা েশ কটর মনটেন, 
িার ওপর েোর রাে অমভমান মনটমটে জে কটর মদ্টেন, আহা, একোনা ট্রচহারা েটট। 
েমিয ট্রেন এক রাজপুতু্তর এটেন, জয করটেন এেং চেটেন িার অনুরােীটদ্র েটে 
মনটয। উমন মনিযই ট্রকামটপমি হটেন। িা না হটে অমন একোনা দ্ামী োম়ি 
মেকহযাটভটনর োমেন্দারা ট্রে ট্রে োম়ি জীেটন কেটনা ট্রচাটে ট্রদ্টেমন, োর দ্াম 
োেোটনটকর কম নয, ট্রকামটপমি না হটে ট্রকউ এমন দ্ামী োম়ি েযেহার করটি পাটর? 
হাওযার েমির েটে েমাটন পিা মদ্টয মিমন ছুটট আেমছটেন িার োম়ি চামেটয আহা 
মক অদু্ভিই না োেমছে ওটক। 
 
িটে ট্রে োই েেুক, একজনটক মদ্টয ট্রোটা একটা দ্টের মাপকামে মনণবয করা োয না। 
আেটে আমার মক মটন হয জাটনন, েমস্ত েযাপারটাই ট্রকমন একটু ট্রোেটমটে েটমট 
োেটছ, একটু ট্রেন অস্বাভামেকই োেটছ আমার…. 
 
এক চির পাহা়িটা প্রদ্মেণ কটর জে ট্রকটট এমেটয চেটছ েঞ্চটা। অটনকেণ পটর 
দূ্র দ্বীটপর মটধয ট্রেই প্রাোদ্টা ট্রচাটে প়িটো। েমুে-মুটো প্রাোদ্টা আধুমনক মিজাইটন 
নিরী। ট্রোোটমো প্রচুর আটো-োিাে। এক কথায অমি উত্তম। 
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দ্বীটপর মকনারার কাছাকামছ ট্রপৌঁটছ েটঞ্চর ইমেন েন্ধ করটো ট্রফ্রি। পাহা়ি এেং িীটরর 
মািোটনর একটা োাঁম়িটি েঞ্চ ট্রোকাটো ট্রে। 
 
িীর ট্রঘাঁটে পাথটর ধািা ট্রেটয েঞ্চটা একটা ঘুরপাক ট্রেটয দ্াাঁম়িটয প়িে একেময। 
েঞ্চ ট্রথটক ট্রনটম এক হাাঁটু জটে দ্ম়ি ধটর টানটি টানটি েঞ্চটাটক িীটর ট্রভ়িাটো 
নারাকট। এক এক কটর েোই ট্রনটম ট্রেটো েঞ্চ ট্রথটক। ট্রশে ট্রোকমট নামমাে মুহূিব 
ট্রদ্রী না কটর েটঞ্চ উটে পট়ি ইমেন চােু কটর মদ্টো ট্রে আোর। েটে েটে হাওযার 
েমিটি মফটর চেেে েঞ্চ। 
 
মোঁম়ির ধাপগুটো টপটক উপটর উেটিই একটা মেরাট চের। প্রাোটদ্র চামরমদ্টক 
একোর িামকটয মনটয েেটেন মযাকআথবার োিঃ ট্রেশ চমৎকার জাযো েটট। মুটে 
েেটেও মনটজরই িার ট্রকমন অদু্ভি োেটো জাযোটা, এেং মনটজর মটনই েেটেন 
মিমন জাযোটা েমিয অদু্ভিই েটট এেং ট্রেই েটে অমি কুৎমেি েো ট্রেটি পাটর। 
 
ট্রেোটন িাটদ্র আেমন ট্রদ্টে প্রাোটদ্র প্রটেশ পটথর দ্রজার োমটন এটে দ্াাঁম়িটযমছে 
এক োনোমা, মানানেই ট্রপাোটক িার ট্রচহারার মটধয ট্রেশ একটা োেীেব ভাে ফুটট 
উটেমছে। িাটক ট্রদ্টে েুটক েে এটো। এমন একটা মেঘ্রী জাযোয এমন আকেবণীয 
োটজর োনোমা। 
 
দ্রজার ট্রচৌকাে ট্রপমরটয এটে মাথা মনচু কটর জটন জটন েোইটক োদ্র অভযথবনা 
জানাটো ট্রে। েম্বা মছপমছটপ একটু ট্ররাোটট ে়িন, িা ট্রহাক, ট্রচহারার মটধয ট্রেশ 
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েম্রাটের ভাে ফুটট উটেটছ কাাঁচাপাকা চুে মাথা ভমিব। এমন এক মেরাট প্রাোটদ্ িাটক 
ছা়িা আর কাটকই ো মানাটিা ভাটো। 
 
োইটর ট্রকন, আেুন, আপনারা েোই ট্রভিটর চেুন, হােটি হােটি পথ ট্রদ্োটো ট্রে। 
িার আহ্বাটন েোই ো়িা মদ্টয িাটক অনুেরণ কটর একটা মেরাট হেঘটর এটে প্রটেশ 
করটো। চামরমদ্টক ট্রোো আটোয ভরা হেঘরটা মেরাট, মািোটন ট্রটমেে। পানীযর 
ট্রোিে থটর থটর োজাটনা ট্রটমেেটার ওপর ট্রেন হাটে পামন ট্রপটো মাোনব। হাাঁমপটয 
উটেমছে ট্রে। েুট়িাগুটোর রকম েকম ো, িার েটে কাটরারই মমে ট্রনই, না কাটরার 
েটে নয, োিোর আর ট্রোক ট্রপটো না, এটদ্র মটধয আমাটক মভম়িটয মদ্টো। 
 
মটদ্র ো োোও েযেিাও েে েুট়িা টুট়িা মানটো না, আমম আকণ্ঠ পান করটো, অেি 
েিেণ হুাঁশ থাটক, শুধু মদ্ আর মদ্ প্রািরাশ ট্রথটক শুরু কটর মধযাহ্নটভাজ এেং 
ননশটভাটজ হটে চূ়িাে, এোটন েইটয ট্রদ্টো মটদ্র ট্রফাযারা। 
 
মকন্তু এমদ্টক আমরা োর অমিমথ হটয এটেমছ এই প্রাোটদ্, িার ট্রিা পাত্তাই ট্রনই। 
োনোমামট জামনটযটছ মমিঃ ওটযটনর আেটি নামক ট্রদ্মর হটে। ট্রেজনয দু্িঃে প্রকাশ 
কটরটছ ট্রে। দু্িঃে? আর এর মটধয আোর দু্িঃেই ো মকটের েরং মমিঃ ওটযটনর োমটন 
েজ্জায হযটিা েুমশ মটিা মটদ্র মপটপ োমে করটি পারটো না। েরং এমদ্ক মদ্টয 
আমার ো়িমি োভই হটে োপু। োনোমাটক জামনটয মদ্টযটছ আটটায ননশটভাটজর েটে 
মটদ্রও ট্রেন োোও েযেিা থাটক।… 
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ট্রদ্ািাোয েম্বা োরান্দায এটকোটর ট্রশে প্রাটে একটা েন্ধ ঘটরর োমটন এটে থামটো 
মমটেে রোেব। মনটজর হাটি ট্রেটে েন্ধ দ্রজা েুটে মদ্টে ট্রে। ঘটর েুটক ট্রভরা ট্রিা 
দ্ারুন মুে, ট্রিমমন মুে হটয িার দৃ্মি ট্রঘারা-ট্রফরা করটি থাকটো ঘটরর চারপাটশ। 
চমৎকার ঘরোমন। ে়ি ে়ি দু্টটা জানাো দ্মেটণর ট্রফ্রটম ছমে হটয আটছ। দু্রে েমুে। 
ট্রচাে জুম়িটয োওযার মটিা ট্রেই মটনারম দৃ্শয। 
 
ট্রভরা এমদ্ক ওমদ্ক িামকটয িার মটনর েের ট্রটর ট্রপটয েটে েটে েটে ওটে মমটেে 
রোেব মচো করটেন না, আপনার েে মজমনেপে এটন মদ্টযমছ। 
 
অোক মেস্মটয ঘটরর মটধয ভাে কটর িাকাটি মেটয ট্রভরা ট্রদ্েটো েমিযই কাোটিবর 
োমটন িার েে মােপে জট়িা কটর রাো আটছ। ঘর েংেগ্ন ট্রছাট্ট একটা োথরুম 
ধেধটে দু্ধ োদ্া ট্রমটি পমরস্কার িকিটক। 
 
োিঃ না চাইটিই জে ধনযোদ্ িার কাটজর প্রশংো জানাটি এক োে ট্রহটে েেটো ট্রে, 
আমম েুে েুমশ। 
 
প্রটযাজন হটেই ট্রদ্ওযাটের মদ্টক ট্রভরার দৃ্মি আকেবণ কটর েেটো মমটেে রোেব, ঐ 
ট্রোিামটা মটপটেন মনটচ ঘণ্টা োজটে েটে েটে আমম এোটন এটে হামজর হটো 
ট্রকমন? 
 
মেক আটছ িুমম এেন ট্রেটি পাটরা 
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দ্রজার মদ্টক পা ো়িায ট্রমটযমট মকন্তু ট্রভরার িাটক আোর মফটর দ্াাঁ়িাটো ট্রে। িার 
মদ্টক মির দৃ্মি ট্ররটে েেটো ট্রভরা, আমম ট্রে মমটেে ওটযটনর নিুন ট্রেটক্রটারী হটয 
এোটন এটেমছ, এ েেরটা মনিযই িুমম শুটন থাকটে। 
 
িাই েুমি? িার দু্টচাটের ভুরু েুমিো একটু কুাঁচটক উেটো, ট্রভরার আপাদ্মস্তক 
মনরেণ করটো ট্রে, িারপর ট্রে িার কথার ট্রজর ট্রটটন েেটো কই শুমনমন ট্রিা। েমিয 
আপনার েযাপাটর আমম এেটনা মকছুই জামন না। ট্রকেে একটা নাটমর িামেকা আমার 
হাটি এটেটছ–ট্রক ট্রক আেটছন এোটন িাটদ্র মটধয কজন পুরুে আর মমহোই ো 
কজন। কার জটনয ট্রকান ঘর েরাে করা হটে িার একটা মফমরমস্ত। েযে এই পেবে। 
এর ট্রেমশ আর মকছু ট্রেো ট্রনই ট্রেই িামেকায। 
 
আমার েযাপাটর, মমটেে ওটযন মক মকছুই েটেন মন ট্রিামাটক। 
 
ট্রদ্ো হটে ট্রিা েেটেন। আমরা এোটন এটেমছ েি পরশু। মকন্তু এর মটধয ট্রদ্োর 
ট্রেৌভােয এেটনা হযমন আমাটদ্র। 
 
ট্রে মক। অোক হটয মনটজর মটন ভাটে ট্রভরা-ে়ি অদু্ভি েযাপারটিা? আচ্ছা। এই ওটযন 
দ্ম্পমির স্বাভামেক প্রকৃমির ট্রিা। নামক মাথার ট্রোেমাে আটছ। 
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োইটহাক মনটজটক োমটে মনটয ট্রভরা েটে মেক আটছ, িটে কাটজর ট্রোক কজন আটছ 
েেটি পাটরা। 
 
দু্জন আমম আর আমার স্বামী। 
 
এমক কথাটর োো? আমাটক মনটয আমরা ট্রমাট আটজন অমিমথ, অথচ কাটজর ট্রোক 
মাে দু্জন। এরা স্বামী স্ত্রী দু্জটন োমোটে মক কটর আমাটদ্র? 
 
ট্রভরার আশঙ্কার কথা ট্রটর ট্রপটয ট্রমটযমট মৃদু্ ট্রহটে েেটো, মচোর মকছু ট্রনই। আমম 
ট্রেশ ভােই রাাঁধটি পামর। আর ঘরটদ্াটরর কাজ ওমদ্কটা আমার স্বামীমট িার ট্রোেযিা 
মদ্টয অেশযই োমটে মনটি পারটেন। িটে আপনারা েোই ট্রে আেটেন ভােটি 
পামরমন। অেশয এর জনয আটকাটে না। দ্রকার হটে মমটেে ওটযনটক েটে আমার দু্ 
একজন কাটজর ট্রোটকর েযেিা কটর ট্রনটেন। ওিঃ কথায কথায অটনক ট্রদ্রী হটয 
ট্রেটো, এেন আমম োই, অটনক কাজ পট়ি আটছ। 
 
এোর ট্রে চটে োওযার জনয অেে ভমেটি মশকারী ট্রে়িাটের মটিা ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয 
ট্রেটো। পেক-পিনহীন ট্রচাটে অপিযমান মমটেে রোটেবর মদ্টক িামকটয রইটো 
ট্রভরা। িারপর জানাোর ধাটর একটা আরামটকদ্ারায ট্রে িার ো ভামেটয মদ্টো। 
 
এেন মনটা িার ে়ি অমির। হওযারই কথা, একটার পর একটা ো েে অদু্ভি ঘটনা 
ঘটট োটচ্ছ িাটি মন েুমিরই ো থাকটে মক কটর। আহ্বাযক ওটযন দ্ম্পমিটদ্র 
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অনুপমিমি, মমটেে রোটেবর মনমেবপ্তভাটে এেে ট্রদ্টে শুটন মন চঞ্চে ট্রিা হটেই। িার 
ওপর আটরা ট্রেমশ অোক কটর িুেটছ অমিমথরা। একজটনর েটে আর একজটনর মমে 
ট্রনই প্রটিযটকর মটধয ট্রকমন ট্রেন একটা ছা়িা ছা়িা ভাে। অথচ এই মভন্ন মভন্ন েমাটজর 
ট্রোকগুটোটক একই জাযোয েমাটেমশি করা হটযটছ। মক িার উটেশয িাও ট্রকউ 
জাটন না। 
 
এমন একটা অদু্ভি পমরমিমির মটধয প়িটি হটে, আটে জানটে ওটযনটদ্র েটে ট্রদ্ো 
কটর আোটাই ভাটো মছে ট্রোধহয। 
 
আরাম ট্রকদ্ারায েটে আরাম করটি আর মন চাইটো না ট্রভরার। উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রে। 
 
চমৎকার ে়ি মাটপর এেং েুেমজ্জি। ট্রমটিয দ্ামী কাটপবট, একপাটশ ফাযারটিে, 
ট্রদ্ওযাটে প্রমান োইটজর আযনা, আটরা মকছু েুন্দর েুন্দর আকেবণীয মজমনেপে ছম়িটয 
মছমটটয রটযটছ ঘটরর ট্রদ্ওযাটের ট্রেেটফ। হোৎ ট্রদ্ওযাটের একটা জাযোয ট্রমহেমন 
কাটের একটা ট্রফ্রম িুটে থাকটি ট্রদ্টে এমেটয ট্রেটো ট্রেমদ্টক ট্রে। ট্রকৌিূহে হটো 
িার ঐ ট্রফ্রটমর মক োাঁধাটনা আটছ ট্রদ্োর জনয, কাটছ মেটয ভাে কটর ট্রদ্েটি মেটয 
িার দৃ্মি মির মনেদ্ধ হটো িুটোট কাপট়ির ওপর কাটো কামেটি ট্রেো কমেিার প্রমি। 
মক এমন কমেিা ট্রে অমন েত্ন কটর ট্রফ্রটম োাঁমধটয রাো হটযটছ? িার ট্রকৌিূহে ট্রেট়ি 
ট্রেটো আটরা। মেত্তোনটদ্র অনয েে উদ্ভট উদ্ভট ট্রেযােগুটোর মটিা মটন হয এটাও 
হযটিা ট্রিমন একটা ট্রেযাে হটে। অফুরে অেের হাটি কাটজ না থাকটে ো হয আর 
মক-েটে েটে কমেিা ট্রেো, মটনর উচ্ছ্বাে করার এটাই েহজ অধযায। 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
েটত্তা েে পােটের প্রোপ– 
 
মটন মটন মেরক্ত হটেও কমেিামট প়িার ট্রকৌিূহে দ্মন করটি পারটো না ট্রভরা। 
আেৃমত্ত করার েটঙ প়িটি শুরু করটো ট্রে— 
 
 দ্শমট কাটোমামণক দ্শমট কাটো হীটর, 
একমট ট্রোটক জে ট্রেটি মেটয, দ্ম 
এটো না আর মফটর। 
নযমট কাটোমামণক শুটি ট্রেে রাটি 
একমটর ভাটেয এমন োরাপ, ভােটো না 
িার ঘুম প্রাটি। 
আটমট কাটো হীটর, ট্রে়িায ঘুটর 
পাহা়ি পেবটি, 
একমট মামণক হামরটয ট্রেটো, রইটো– 
মাে োটি। 
োিমট কাটোমামণক কাে কাটটি 
ট্রেে েটন, 
 একমট ট্রকটট দু্োন হটো ট্রেকটো 
োকী ছটয। 
 ছযমট কাটেহীটর মারটে মেে 
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ট্রমৌচাটক না ট্রভটে োি পাাঁচ, 
হূটের মেটে একমট মটো হাটি 
রইে ট্রকেে পাাঁচ, 
পাাঁচমট কাটোমামণক ট্রেটো 
আদ্ােটি মদ্টি মেচাটর মন, 
একমট ট্রেটো কারাোটর মফরটো 
োকী চারজন। 
 চারমট কাটোমামণক োের-জটে 
নাটচ মধন্ মধন, 
একমট ট্রেটো মেনু্ধ পােীর 
ট্রপটট োকী রইটো মিন। 
মিনমট কাটোমামণক ট্রদ্েটি 
ট্রেটো েটনর পশুছানা, 
একমট ট্রেটো ট্রেিভািুটক 
মফরটো দু্মট কাটোটোনা। 
দু্মট কাটেহীটর ট্ররাটদ্ মেটয 
কটর মচক মচক, 
একমট কুাঁকট়ি পাকায িােটোে, 
রইটো শুধু এক। 
ট্রশে কাটোমামণক, ট্রশে প্রাটণর 
ট্রোনা, 
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মটনর দু্িঃটে মদ্টো (েোয) দ্ম়ি 
রইটো না আর ট্রকউ। 
 
কাটোমামণকটদ্র মনটয ট্রেো মেোটদ্ ভরা একমট কমেিা হযাাঁ মেকইটিা, ভুটেই 
মেটযমছোম দ্বীপটার নামও ট্রে মনোর আইেযাে। মনোর অথবাৎ মনটো। কাটো 
মনটোগুটোই ট্রিা কমের ট্রেই দ্শমট কাটো মামণক, কাটেহীটর, কাটো ট্রোনা। হযাাঁ, এক 
একমট মামণক, হীটর আর ট্রোনাই েটট। 
 
আোর জানোর পাটশ মফটর মেটয েেটো ট্রভরা। িার ট্রচাটের োমটন ট্রভটে উেটো নীে 
েমুে। ট্রেউ, ট্রেউ এর পর ট্রেউ, ট্রফনমে জেরামশ, মেরাট মেরাট ট্রমটঘর মটিান আছট়ি 
প়িটছ েমুে-িীটর, ট্রেউ ভাঙা জে ছম়িটয প়িটছ োমেযাম়িটি। অপরাটহ্নর ট্রশে 
আটোয রমক্তমাভা ছম়িটয পট়ি ট্রেউগুটোর োটয। আর মেটকে েটিা েম়িটয ট্রেটি 
থাটক ট্রেই রমক্তমাভা রক্ত-রটঙ পমরণি হটি থাটক। 
 
রক্ত! শুধু রক্ত! ট্রেই রটক্তর ট্রহামেটেোয ট্রছাট ট্রছাট মাথাগুটো কেটনা িুেটছ, কেটনা 
ট্রভটে উটেটছ, কেটনা ো ট্রভটে উেটছ আোর িুেটছ, আোর ভােটছ– 
 
না না এেন আর ওেে কথা নয, ট্রভটে ট্রকান োভও ট্রনই, েেই ট্রিা ট্রশটে হটয ট্রেটছ 
কটেই। 
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পাকা টমাটটার মটিা োে েূেবটা িেন দু্টর, েহুদু্টর েমুটের ওপাটর ট্রনটম এটেটছ, 
একটু পটরই টুপ কটর িুটে োটে। মেক ট্রেই েময উিঃ আমবস্ট্রং প্রাোটদ্ এটে 
ট্রপৌঁছুটেন। নারাকট িার েটঞ্চ ট্রপৌঁটছ মদ্টয ট্রেে িাাঁটক। 
 
দ্ীঘব পথ োম়ি চামেটয আোর েময পমরেম িার কম হযমন। োে পমরোে ট্রদ্হ, 
অেোটদ্ ট্রচাে দু্টটা েুটজ আেটছ, কপাটের মশরা দ্প দ্প করটছ। িা ট্রহাক ট্রে, োমে 
আমাটক োে করটি পারটে না। এই ট্রিা, আমম স্বাভামেক হটয উেমছ আোর, মকটের 
োমে? ঐ ট্রে ঐ েমুে এমন একটা মনজবন পমরটেশ, মেক এমমনমটইটিা আমম 
ট্রচটযমছোম। মটনপ্রাটণ। দ্ীঘব মদ্টনর ছুমট, না ট্রেমশমদ্ন ছুমট ট্রনওযাটা মেক হটে না। 
আমথবক েয েমির ট্রথটক আেে েমিটা অনয। ট্রেমশমদ্ন ট্রচাটের আ়িাে হটয িাকটে 
আজকাে মানুেজন আর মটন রােটি চায না, ট্রকমন েহটজই ভুটে োয। না, িা হটে 
চেটে ট্রকমন কটর? আমার েযামি ট্রিা এেন েটে মধযাহ্ন েেটন। 
 
েন্ধযা ঘমনটয আেটি এেটনা অটনক ট্রদ্মর। 
 
িটে এেে েযামি-টযামির মচো ছা়িটি হটে এেন মচরমদ্টনর জটনয। এেন ট্রভটে মনটি 
হটে, েে ট্রছট়ি-ছুাঁট়িই আমম এোটন এটেমছ, মফটর আর োটো না, কেটনা না, 
ট্রকানমদ্নই নয। মেদ্ায মেদ্ায হারমে স্ট্রীট।… 
 
এই দ্বীপ, এই মনোর আইেযাে…ট্রেমদ্টক িাকাই শুধু নথ নথ জে, জটের মাটি ট্রছাট 
একোমন েেুজ দ্বীপ শহর ট্রথটক দূ্টর অটনক দূ্টর, মানুটের ট্রকাোহে ট্রথটক অটনক 
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দূ্টর, মনস্তব্ধ মনজবন একমট দ্বীপ, মচো-মেহীন এক অেে অেের োপটনর একটা মনমিে 
আস্তানা। এ ট্রেন এক নিুন পৃমথেী, এই পৃমথেীর মটধযই আমার মটনর মটিান একটা 
পৃমথেী। আমার োটধর এই পৃমথেী ট্রছট়ি আর ট্রকান মদ্ন ট্রফরার ইচ্ছা ট্রনই। 
 
ট্রকান আকেবণই আমাটক ঘরমুটো করটি পারটে না, আমম আমার ঘটরর চামে মফমরটয 
মদ্টি চাই। এেন মফমরটয মদ্টি চাই েেমকছু। আমার ট্রফটে আো পৃমথেীর প্রমি ট্রকান 
আেমক্তই আর ট্রনই। আমার আত্মীয েনু্ধরা েেুন ট্রক ট্রনটেন আটের পৃমথেীটি ট্রফটে 
আো আমার েথা েেবস্ব। উত্তর মদ্ন, এমেটয আেুন আপনাটদ্র মটধয ট্রথটক একজন 
ট্রকউ..আমম েমূ্পণব মুক্ত হটি চাই, আমম আমার আমমত্ব ভুটে মেটয নিুন কটর আোর 
এোটন জীেন শুরু করটি চাই। 
 
োাঁচা-ছাাঁ়িা এক মুক্ত পােী ট্রেন আমম এেন। েুমশ েুমশ ভাে মনটয পাথটরর ধাপটা 
ট্রপমরটয প্রাোটদ্র ট্রেই উনু্মক্ত চত্বটর এটে দ্াাঁ়িাটেন আমবস্ট্রং। 
 
মকন্তু মনটমটেই িার একটু আটের ট্রেই েুমশর ভােটা মমমেটয ট্রেে। প্রাোটদ্র োমটন 
উদ্যান আরাম ট্রকদ্ারায েটে থাকা। ঐ েৃদ্ধ ট্রোকমটর মদ্টক নজর প়িটিই েমম্বৎ মফটর 
ট্রপটেন মিমন। ট্রক, ট্রক ঐ ট্রোকমট? অটচনা জাযোয ট্রচনা মুে? আিেব। িাহটে ট্রিা 
এোর ভাে কটর নজর মদ্টি হয। মাছ-কাটা োছার মি েুাঁমটটয েুাঁমটটয ট্রোকমটটক 
ট্রদ্েটি মেটয আমবস্ট্রং-এর মটন প়িটো হা, িাটক মিমন ট্রচটনন, ট্রেশ ভাে কটরই, উমন 
হটেন মমিঃ ওযারটেভ, জামেে ওযারটেভ। মটন প়িটো আমবস্ট্রং-এর একোর একটা 
মামোয ফাাঁেী ট্রদ্ওযার জনয োেীর কােে়িায দ্াাঁ়িাটি হটযমছে। ট্রেই মামোর মেচারক 
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মছটেন ঐ েৃদ্ধ ট্রোকমট। েে েময ট্রেন মিমুটচ্ছন, োদ্ী-মেোদ্ী পটের উমকটের 
েওযাটের েময ট্রকমন মনমেবপ্ত ভাটে মিমন িার আেটন েটে মিটমান িটে আইন মনটয 
একটা কথা েটো েটে েটে ওাঁর ট্রেই মিমুমন ভােোনা ট্রদ্েটে উধাও, ট্রেপাত্তা, িেন 
েচে হটয ট্রচাে-কান েুটে ট্ররটে শুরু কটর ট্রদ্ন েকৃ্তিা, ওিঃ ট্রেই েকৃ্তিার ভাো কটিা 
না িীি হুে ট্রফাাঁটাটনা, ট্রচাো ট্রচাো েুমে আইটনর কচকমচ, িার আইটনর েুমক্তর কাটছ 
দু্টদ্-উমকটেরা হার ট্রমটন োয, জুরীরা ভটয িাটদ্র মিামি জানাটি োহে পায না, 
পাটছ িাাঁর রাটযর ট্রশে কথামট হটো মৃিুযদ্ে ফমে। িাই েোই ওাঁর নামকরণ কটরমছটো 
ফাাঁেুট়ি মেচারক। 
 
মকন্তু মক আিেব এই পােেেমজবি মনজবন দ্বীটপ মরটিও ট্রেোটন ট্রকউ আেটি চায না, 
ট্রেোটন এই েৃদ্ধ ট্রোকমট এে ট্রকন? 
 
দূ্র ট্রথটক আমবস্ট্রংটক েেয কটরমছটেন ওযারটেভ। মকন্তু িার মটধয ট্রিমন ট্রকান 
পমরেিবন েেয করা ট্রেটো না, একই ভাটে েটে রইোম আরাম ট্রকদ্ারায। ট্রিমমন েটে 
থাকটি থাকটিই মটন পট়ি ট্রেে অটনক অটনক মদ্ন আটেরকার পুরটনা একটা ঘটনার 
কথা– 
 
ওিঃ মক ট্রেোই না ট্রদ্মেটযমছে আমবস্ট্রং। োেীর কােে়িায দ্াাঁম়িটযও মেনু্দমাে টটেমন, 
অন়ি অমে ট্রথটক মাপা কথা মদ্টয মাপা েুমক্ত মদ্টয োেয মদ্টয োয। ভুে মকংো ট্রকান 
ট্রেফাাঁে কথা েো নয েে কথাটিই েুমদ্ধর ছাপ স্পি মছটো। িাক্তারগুটো মেটশে কটর 
হারমে স্ট্রীটটর িাক্তারগুটোর েুমদ্ধ শুমদ্ধ ট্রে একটু কম হয, আমার অেি ট্রেই রকমই 
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জানা মছে। এই ট্রিা কমদ্ন আটে মেটযমছোম হারমে মস্ট্রটট হািুট়ি িাক্তার িার েটে 
দু্চারটট কথা েটেই িার েুমদ্ধর ট্রদ্ৌ়ি ট্রে কিদূ্র ট্রটর ট্রপটি অেুমেটধ হটো না। মকন্তু 
এই আমস্ট্রং িাক্তারমট িাটদ্র েযমিক্রম। 
 
আমবস্ট্রং কাটছ আেটিই দৃ্মি মেমনময হটয ট্রেে িার। ট্রকান ভূমমকা না কটরই মিমন 
েটে উেটেন, ট্রোজা হেঘটর চটে োন গ্লাে োজাটনা আটছ। 
 
মক ট্রে েটেন মশাই, এমেটয ট্রেটি মেটয েেটেন আমবস্ট্রং, গ্লাটে চুমুক ট্রদ্যার আটে 
ো়িীর কিবা মেন্নীটক অমভোদ্ন জামনটয আেটি হয না। 
 
ট্রে গুট়ি োমে, ওযারটেটভর ট্রোাঁটটর ট্রকাটন মৃদু্ হামে ফুটট উেটো, ট্রচাে েুিটেন 
দু্জটনর একজনও োম়িটি ট্রনই। 
 
মেমস্মি হটেন আমবস্ট্রং এরকম ট্রিা কথা মছে না, োর আহ্বাটন এোটন আো মিমনই 
অনুপমিি। িার মুে মদ্টয কথা ট্রেরুটোনা। 
 
আপমন ট্রেিী কনোন্স কােমেংটনটক ট্রিমমন ট্রচাে েন্ধ ট্ররটেই মজটজ্ঞে করটেন েৃদ্ধ 
ট্রচটনন নামক? 
 
না মাটন মেক েেটি পারমছ না িটে ঐ নাটমর কাউটক ট্রেন আমম মেক মটন কটর 
উেটি পারমছ না, 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

58 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
িা মটন না রাোর মটিাই একটা নাম েটট, মিমন ট্রিা আর মেেযাি ট্রকউ নন। এক 
অদু্ভি প্রকৃমির মানুে মিমন, ভাে কটর মেেটিও ট্রশটেনমন। মক ট্রেন ছাই-পাাঁে 
মেেটেন–এেন মটন হটচ্ছ ভুে জাযোয এটে প়িোম না ট্রিা। 
 
িারপর ট্রেোটন আর দ্াাঁ়িাটেন না আমবস্ট্রং, দ্রুি পাটয এমেটয ট্রেটেন হেঘটরর মদ্টক। 
 
এমদ্টক কােমেংটটনর কথা ভােটি মেটয অমিমথটদ্র মটধয ট্রেই দু্জন মমহোর কথা 
মটন পট়ি ট্রেটো ওযারটেটভর। একজন ট্রেশ েযস্ক, েেীর, কথা এটকোটরই েটেন 
না। আর অনযজটনর েযে ট্রেশ অল্প, মকন্তু এই অল্পেযেী ট্রমটযটদ্র আটদ্ৌ ভাে োটে 
না িার। েুেকটদ্র পামকটয িুেটি ওস্তাদ্ ট্রেন ওরা। 
 
মকন্তু ওটদ্র ট্রদ্েটি পামচ্ছ না, ট্রেটো ট্রকাথায ওরা। এটিা ে়ি প্রাোটদ্ মাে মিনজন 
ট্রিা মমহো। মমটেে রোেবটক মমহোটদ্র দ্টে রােটি হটচ্ছ কারণ ট্রকান কারটণই 
ট্রফেনা নয ট্রে। িাছা়িা মমটেে রোটেবর েযাপার েযাপারই ট্রেন ট্রকমন, ভটয আিটঙ্ক 
িার ট্রচাে মুে ট্রকমন মেেণব, মেটটক আটছ েে েময। ভটয মেটটক থাটক নামক ওটা ওর 
একটা ভাণ মাে। 
 
রোেব ট্রোধ হয ট্রকান কাটজ প্রাোটদ্র োইটর এটে থাকটে। িার পাটযর শব্দ ট্রশানা 
মাে ট্রচাে ট্রমটে িাকাটেন ওযারটেভ, এেং েযস্ত েমস্ত ভাটে জানটি চাইটেন, ট্রশাটনা 
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রোেব ট্রেিী কনোন্স কােমেংটটনর এোটন আোর ট্রকান েের-টের আটছ ট্রিামার 
কাটছ? 
 
আটজ্ঞ না, ট্রকান েের ট্রিা ট্রনই ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা ট্রনট়ি জোে মদ্টো ট্রে, এোটন 
আমার িামেকায ওাঁর নামই ট্রনই। 
 
ট্রে মক? শুধু অোক নয, আহিও হটেন মিমন। ট্রেদ্নাোে ট্রচাে দু্মট িার আোর েুটজ 
এটো ধীটর ধীটর। 
 
োথরুটম েুটকমছে মােবান স্নান করার জটনয। ট্রফাযারার মনটচ ট্রচাে েুটজ দ্াাঁম়িটয িপ্ত 
শরীরটা শীিে করটি চাইমছে ট্রে। দ্ীঘব পটথর োমেটি শরীরটা ট্রকমন নুইটয 
পট়িমছে। শীিে জটের স্পটশব ট্রে ট্রেন আোর চাো হটয উেটো। স্নান ট্রেটর দ্াম়িটা 
কামমটয মনটি হয। িারপটরই ককটটটের গ্লাটে চুমুক ট্রদ্ওযা। রাি আটটায 
ননশটভাটজর পর আোর এক গ্লাে জেরদ্স্ত ককটটে। 
 
ট্রকান রকটম টাইটা েোয িুমেটয আযনার োমটন মেটয দ্াাঁ়িাটেন মমিঃ ট্রলার। মনটজই 
মনটজর ট্রচহারার প্রশংো কটর মে়িমে়ি কটর েেটেন, দ্ারুণ মামনটযটছ একজন ট্রকে 
মে েটে মটন হটচ্ছ এোর। হযাাঁ িা ট্রিা হটিই হটে। আজ আর ট্রকান ত্রুমট রােটে 
চেটে না। মকন্তু অনয েে অমিমথটদ্র রকম-েকম মক। ট্রোজােুমজ আমার মদ্টক 
িাকাটচ্ছ না ট্রকউ। অথচ ট্রদ্োর ট্রোভটুকুও োমোটি পারটছ না, োট়ি োট়ি ট্রদ্েটছ, 
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আর মক ট্রেন আন্দাজ করার ট্রচিা করটছ। ওটদ্র ট্রচাে ট্রিা িাই েেটছ েটে মটন হয। 
িটে মক ট্রকউ আমার েযাপাটর মকছু ট্রজটন ট্রফটেটছ? 
 
জানুক ট্রে, ট্রশে পেবে মক হয। আমার োফ কথা হটো, আমম মক িরাই েেী মভোমর 
রাঘটে। কাউটক ভয কটর িুরুটপর িােটা হািছা়িা করটে না, ট্রে োন্দা আমম নই। 
আমম ট্রশে ট্রদ্েটি চাই-হাটির কাপমেং োমেটয ঘটরর োইটর ট্রেরুোর জটনয দ্রজার 
মদ্টক এমেটয ট্রেটি মেটয িার দৃ্মি আটকা প়িটো ট্রদ্ওযাটের মদ্টক ট্রফ্রটম োাঁধাটনা 
িুটোট কােটজ ট্রেো একমট কমেিা িুেটছ ট্রেোটন। কমেিামট প্রথম ট্রথটক ট্রশে পেবে 
প়িার পর মনটজর মটন িামরফ করটেন মিমন, োো মেটেটছ, কমের হাি েটথি ভাে, 
ছন্দজ্ঞান টনটটন প়িটি মন্দ োটে না। এইেে কাটোটমৌনোটদ্র দ্বীটপ এেমছটেন এর 
আটে আর একোর, ট্রেই ট্রকান্ ট্রছটেটেোয। িেন ট্রক ট্রভটেমছটো এমন একটা উদ্ভট 
কাটজ আোর আমাটক মফটর আেটি হটে মনোর আইেযাটে। 
 
এই মুহূটিব মযাকআথবারটক ট্রদ্েটে ভযিরহীন ট্রোক েটে মটন হটে। রাটে-উটত্তজনায 
িার োরা শরীর থরথর কটর কাাঁপমছে। আটে জানটে ট্রকউ মক ট্রেটধ এোটন আেটিা। 
এ ট্রেন উটোপুরাটনর ট্রদ্টশ এটে প়িোম,এোনকার েে মকছুই ট্রেন উটো। মেমন 
আমাটদ্র আমন্ত্রণ জামনটয ট্রিটক মনটয এটেন এোটন, আিেব মিমনই অনুপমিি। মফটর 
ট্রে োটো, িারও ট্রকান উপায ট্রনই, আর এেন, েঞ্চটা ট্রেই ট্রে নামমটয মদ্টয চটে 
ট্রেটো, িারপর িার আর ট্রকান পাত্তা ট্রনই। এ ট্রেন এক েভীর ে়িেন্ত্র। আমার মেরুটদ্ধ 
একটা েুপমরকমল্পি চক্রাে ট্রদ্েমছ এোটন, রামেোে না কটর উপায ট্রনই। 
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আর অনয েে অমিমথটদ্র েটে প্রাণেুটে ট্রে একটু কথা েেটো িারও ট্রো ট্রনই। 
েোইটক এেটনা ট্রদ্োর েুটোে না হটেও ঐ ট্রে েম্বািব, ট্রোকটাটক একোর ট্রদ্টেই 
ট্রকন জামননা আমার মটন হটযটছ, মেক েুমেটধর নয ট্রে। আমার আশঙ্কা ট্রোকটা না 
আমাটদ্র উটটকা িাটমোয ট্রফটে ট্রদ্য? 
 
ননশটভাটজর ঘণ্টা প়িটিই নট়ি-চট়ি উেটো েম্বািব। ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয মোঁম়ির 
ধাপগুটো গুটণ গুটণ মনটচ নামটি শুরু করটো। িার পাটয মছটো হাল্কা রোর ট্রোটের 
জুটিা, িাই একটুও শব্দ হে না, িার একটুও শব্দ হে না, িার চোর ভমে ট্রদ্টে মটন 
হটো মশকাটরর েন্ধাটন অমি েেপবটণ পা মটটপ মটটপ চটেটছ একটা কাটো মচিা আর 
ট্রোাঁটট একটা অদু্ভি রহেযময হামে। 
 
োি োিটা মদ্ন, ট্রেশ ভােভাটেই কাটটে েটে মটন হয। 
 
ট্রচাটের দৃ্মিটি একটা আনমনা ভাে মমস্ এমমমে ট্রলটন্টর, পরটণ কাটো মেটল্কর োউন, 
মেছানায শামযি অেিায হাটি একোমন োইটেে মনটয মিমন িেন মৃদু্ কটণ্ঠ পট়ি 
চটেটছন 
 
ননশটভাটজর ঘন্টা প়িটিই োইটেে মুট়ি ট্ররটে উটে দ্াাঁ়িাটেন মমস্ ট্রলন্ট। িারপর ঘর 
ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটেন িাইমনং রুটম। 
 
. 
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০৩. 
 
এক েময ননশটভাজ ট্রশে হটো। রান্না ট্রেশ ভাে মমটেে রোটেবর। ট্রেটয েকটেই 
 
আোর পানীয, রীমিমটিা পুরাটনা মদ্, এেং েুস্বাদু্। দু্এক ট্রপে ট্রপটট প়িটিই েোই 
ট্রেশ চাো। েোর মটনর ট্রমঘ িেন ট্রকটট ট্রেটছ, োধা েটর ট্রেটছ অপমরমচটির। ট্রমটি 
উটেটছ েল্প-গুজটে। 
 
েে ট্রথটক েটিজ েজীে ট্রেন েৃদ্ধ ওযারটেভ, কটযক মমমনটট িার েটযে ট্রেন অটধবটক 
ট্রনটম এটেটছ। কথার ফুেিুমর ফুটটছ িার মুটে, চমকদ্ার েে েল্প–িিঃ আমবস্ট্রং এেং 
টমন মােবান এেন িার প্রধান ট্রোিা। ওদ্টক মমে ট্রলন্ট ও ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর 
জুমটও কমমি োয না। আর ট্রভরাও চুপ কটর েটে থাটক না। দ্মেণ আমফ্রকার েযাপাটর 
িার প্রচে ট্রকৌিূহে, এটকর পর এক প্রশ্নোটণ জজবমরি কটর চটেটছ ট্রে ট্রিমভেটক, 
িুটো়ি ট্রিমভে িার প্রটশ্নর উত্তর মদ্টয োটচ্ছ ে়িে়ি কটর। আর প্রটশ্নাত্তর পেব ট্রেশ 
িামরটয িামরটয উপটভাে করটছ েম্বািব মুমদ্ি নযটন। 
 
হোৎ ট্রটমেটের ওপর রাো একমট কাাঁটচর ওপর ট্রচাে প়িটিই মুে দৃ্মিটি িামকটয 
রইটো মােবান, দ্ারুণ চমৎকার পুিুেগুটো ট্রিা েটে েটে িার দৃ্মি অণুেরণ কটর 
েেটো ট্রভরা মক আিােব। এিেটণ ট্রচাটে পট়িমন ট্রিা আমার আপনাটদ্র কাটরারই নয 
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ট্রোধ হয। আর কিগুটো পুিুেই ো–এক, দু্ই, চার, ছয, আট, দ্শ দ্শ দ্শমট কুচকুটচ 
কাটো রটঙর পুিুে, কাটোমামণক, কাটো মনোর। ট্রদ্ওযাটের টাোটনা ট্রেই কমেিামটর 
কথা মটন পট়ি ট্রেটো িার দ্শমট কাটোমামনক কাটো ট্রোনা। 
 
জাটনন, পুিুেগুটোর মদ্ক ট্রথটক দৃ্মি েমরটয মনটয অমিমথটদ্র মদ্টক মফটর িাকাটো 
ট্রভরা, আমার ঘটরর ট্রদ্ওযাটে ট্রফ্রটম োাঁধাটনা একটা অদু্ভি কমেিা আটছ কমেিামটর 
প্রথম কটা োইন, হা এোটর মটন পট়িটছ দ্শমট কাটো হীটর-েুর কটর প়িটি ভারী 
ভাটো োটে। 
 
এ আোর নিুন মক এমন কথা। েেজাোর মটিা মৃদু্ ট্রহটে েটে েটে েম্বািব েটে 
উেটো, ও কমেিা আমাটরা প়িা, আমার ঘটরর ট্রদ্ওযাটেও টাোটনা আটছ। 
 
আমারও! আমারও! আমারও! আমারও! প্রায একই েটে েটে উেটেন উপমিি েকটে। 
 
ট্রভরার ট্রোাঁটট হামে এরই নাম শে। েুিটেন শে। কমেিা মেেটো অমমন হাটির কেটম 
ট্রেমরটয এটো কমেিাটা প্রচার করটি হটে, িাই ট্রেই কমেিাটার এক একটা নকে 
টামেটয ট্রদ্ওযা হটো প্রমিমট ঘটরর ট্রদ্ওযাটে ট্রমহেমন কাটের ট্রফ্রটম এাঁটট। এটকই েটে 
ধনী ট্রোটকটদ্র অদু্ভি ট্রেযাে। 
 
আটর না না ওেে মকছু নয। ট্রেফ ট্রছটেমানুেী আর মক। েুট়িা ট্রোকার েযে ভাম়িটয 
মেটদ্যর েহর ট্রদ্োটনা। 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
হােটছন ওযারটেভ, ট্রেই ফাাঁটক মটদ্র গ্লাটে ঘন ঘন চুমুক ট্রদ্ওযার কথামট ট্রভাটেন মন 
মিমন। 
 
ট্রভরার েটে দৃ্মি মেমনময হটো এমমমের। ট্রচাটে ট্রচাটে মক ট্রে কথা হটো িাটদ্র ট্রক 
জাটন। িটে পরেটণই উটে দ্াাঁম়িটয েেোর ঘটর চটে ট্রেটেন িারা। 
 
েরাদ্মেহীন েে জানাো। েমুে ি়ি উটেটছ, স্পি ট্রদ্ো ট্রেো েেোর ঘর ট্রথটক িট়িা 
োিাে পাহাট়ির োটয আছট়ি পট়ি এক একটা মেকট শব্দ িুেটছ। 
 
ট্রেই প্রাকৃমিক দৃ্টশযর ট্রেৌন্দেব উপটভাে করটি করটি ট্রচাটে উদ্াে দৃ্মি ছম়িটয 
েেটেন এমমমে অপূেব। 
 
োই েটো িুমম, েমুটের মদ্ক ট্রথটক মুে মফমরটয মনটয েেটো ট্রভরা, েমুে আমার 
এটকোটরই ভাে োটে না। 
 
িার কথা শুটন এমমমে ট্রিা অোক। েুিটি ট্রপটর প্রেে পাোটো ট্রভরা, আমম মকন্তু ভুে 
েমেমন, এই ধরুন না, আমাটদ্র এই মনোর দ্বীটপর কিা। এভাটক েমুটে িট়ির 
দ্াপাদ্ামপ চেটি থাকটে আমাটদ্র অেিা মক দ্াাঁ়িাটি পাটর। ট্রে কথা মক ট্রভটে 
ট্রদ্টেটছন একোরও? কটিা রকম অেুমেটধই না হটি পাটর। চাকর-োকরটদ্র মেক 
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েমটয পাওযার ট্রজা ট্রনই, এেন একোর মেকেহযাটভটন ট্রেটি হটে-েমদ্ দ্যা কটর ট্রকউ 
আটেন িটেই স্বমস্ত, আপনার আনন্দ। 
 
হযাাঁ একটুও োম়িটয েো নয, িটে ট্রে দু্জন কাটজর ট্রোকটক ট্রপটযটছন মমটেে, 
অমেভার রোেব আর িার স্ত্রীর কথাই ধরা োক না ট্রকন। রোটেবর ট্রেৌ-এর ট্রেমন মমমি 
হাি, ট্রিমমন মমমি মুে। হামে ট্রেন ট্রেটে আটছ েে েময। 
 
ট্রে মক মমটেে অমেভার মক েেটছন? োিঃ এরই মটধয নামধাম েে ভুটে েটে আটছন। 
এ ট্রেন েুট়িা েযটে ভীমরমি। 
 
মুে মটটপ হামে চাপটো ট্রভরা, হযাাঁ মেকই েটেটছন মমটেে ওটযন েমিযই একজন 
ভােযেিী মমহো েটট। 
 
মমটেে ওটযন? অোক ট্রচাটে িাকাটেন এমমমে ট্রেন এই প্রথম নামটা শুনটছন মিমন। 
 
ট্রকন উমনই ট্রিা এ োম়ির েে মকছু। এ োম়ির কেবী। 
 
এই েময দ্রজা ট্রেটে োকী অমিমথরা েোই এক এক কটর েুকটো এ ঘটর। 
 
এমমমের পাটশর োমে ট্রচযারমট দ্েে করটেন ওযারটেভ। ট্রভরার মেক উটো মদ্টক 
েেটেন আমবস্ট্রং। ট্রলার দ্াাঁম়িটয দ্াাঁম়িটয ফাযার ট্রিটের ওপরকার ট্রিাটের একমট েুদৃ্শয 
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মূমিব মনরীেণ করটি থাটকন। একটা ট্রচযাটর ট্রদ্হোমন এমেটয মদ্টয একোনা েই-এর 
পািা উোটি থাকটেন, ওযারটেভ আর মযাকআথবার ট্রদ্ওযাটে মপে মদ্টয মেোর 
ধরাটেন। 
 
কমফর ট্রে ট্রথটক ট্রে োর কমফর কাপ িুটে মনটো। ননশটভাটজর পর কমফর ট্রপযাোয 
চুমুক মদ্টি মেটয েোর মুটে একটা পমরপূণব িৃমপ্তর ভাে ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো, 
এোনকার আমিটথযিার েযাপাটর েোই মুে। 
 
ওমদ্টক রামে েম়িটয চটে একটু একটু কটর। ঘম়ির কাাঁটা একটু একটু কটর। ঘম়ির 
োঁটা দু্মট ট্রথটম ট্রনই, চেটছ মটক মটক শব্দ কটরনটা ট্রেটজ কুম়ি। 
 
আর মেক িেমন হোৎ ঘটরর মনস্তব্দিা ট্রভটঙ ট্ররণু ট্ররণু কটর গুাঁম়িটয মদ্টয একটা 
িজ্রেেীর কণ্ঠস্বর ধািা ট্রেটি থাকটো ঘটরর এ-ট্রদ্ওযাে ট্রথটক ও-ট্রদ্ওযাটে। অেটে 
েো ট্রেই োটযর ট্রোক ো়িা করা কণ্ঠস্বর-উপমিি ভেমটহাদ্য ও ভেমমহোেণ দ্যা 
কটর আপনারা একটু শাে হটয মন মদ্টয আমার কথাগুটো শুনুন। 
 
স্তব্ধ, হিোক েোই, ওর মুটের মদ্টক িাকাটেন, ভােোনা এই ট্রে েযাপারটা কাটরার 
জানা আটছ মক না। ট্রেই ঘটরর দ্রজার জানাোগুটোর মদ্টকও িাকাটেন িারা, েমদ্ 
ট্রেোটন ট্রদ্ো োয ট্রকান অপমরমচি মুে, ট্রে মকনা–না, কাউটকই ট্রিা ট্রচাটে প়িটো না। 
িাহটে ট্রক–ট্রক কথা েেটো অমন কটর? 
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িাটদ্র ভােোর জনয একটু েময মদ্টয ট্রভটে উেটো আোর ট্রেই েজ্রেেীর কণ্ঠস্বর, 
অমিমথটদ্র উপমিমিটি প্রচে মেদ্রূপ কটর ট্রেই অদৃ্শয মানুটের কণ্ঠস্বর ঘটরর চার 
ট্রদ্ওযাটে অণুরমণি হটয মফরটি থাকটো মেধািার অটমাঘ মেধাটনর মটিা। 
 
িাহটে এোর ট্রোোেুমে ভাটেই েমে, আমার মেচাটর আপনারা প্রটিযটকই ট্রকউ না ট্রকউ 
এক একমট অপরাটধর আোমী। আপনাটদ্র অপরাধগুটো শুনুন িাহটে 
 
এিওযািব জজব আমবস্ট্রং আপনার মটন পট়ি, ১৬ই মাচব ১৯২৫ মিোটব্দ আপমন েুইজা 
ট্রমরী মলটজর মৃিুযর জনয দ্াযী আপমনই। 
 
এমমমে কযাটরামেন ট্রলন্ট, ৫ই মাচব ১৯৩১ েৃোটব্দ ট্রেমেে ট্রটইেটরর মৃিুযর জনয আমম 
আপনাটকই দ্াযী করমছ। 
 
মফমেপ েম্বািব, িামরেটা মেক আমার মটন ট্রনই িটে ১৯৩২ িীোটব্দ ট্রফব্রুযারী মাটের 
ট্রকান এক িামরটে পূেব-আমফ্রকার একুশজন আমদ্োমেটক ভযঙ্কর নৃশংে ভাটে হিযা 
করার অপরাটধ আমম আপনাটকই অমভেুক্ত করমছ। 
 
আচ্ছা জন ট্রোরটদ্ান মযাকআথবার েেুন ট্রিা ট্রকন আপমন ১৪ই জানুযামর ১৯১৭ েৃিাটব্দ 
দ্ারুণ েুমদ্ধ কামটটয আপমন আপনার স্ত্রীর ট্রপ্রমমক আথবার মরচমেটক পৃমথেী ট্রথটক 
েমরটয মদ্টযমছটেন? 
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অযান্টমন ট্রজমে মােবান েি নটভম্বটরর ১৪ িামরটে আপনার জনযই জন ট্রকাম্বে ও েুমে 
ট্রকাম্বেটক মৃিুযেরণ করটি হয। 
 
টমাে রোেব আর ইটথে রোেব আর মটন পট়ি ৬ই ট্রম ১৯১৯ েৃোটব্দ মমস্ ট্রজমনফার 
িযামি কার হাটি েুন হটযমছটেন? হা, হা আপনাটদ্র হাটিই। 
 
আর ট্রশে অমভটোে হটো েটরন্স জন ওযারটেটভর মেরুটদ্ধ ১০ই জুন ১৯৩০ েৃোটব্দ 
এিওযািব মেটটনর মৃিুযর জনয মূেিিঃ দ্াযী। 
 
উপমিি অপরাধীেণ আপনাটদ্র মেরুটদ্ধ আমার অমভটোেগুটো ট্রিা শুনটেন আমার ট্রিা 
মটন হয না আত্মপে েমথবটনর জনয আপনাটদ্র ট্রকান েক্তেযই থাকটি পাটর, থাকটি 
পাটর মক? 
 
নীরে হে ট্রেই ভযােহ কণ্ঠস্বর। ট্রেই েটে ঘটর ট্রনটম এে েুক মনস্তব্ধিা। ট্রেই অদৃ্শয 
মানুটের েজ্রেম্বীর স্বর েন্ধ হটয ট্রেটেও ট্ররশটুকু ট্রেন অণুরমণি হটয মফরটি থাকটো 
ঘটরর মটধয। 
 
আর ট্রেই মনস্তব্ধিা ট্রভটে োন্ োন্ কটর একটা কান্নার শব্দ উেটো। শব্দটা ট্রকাটেটক 
আেটছ ট্রদ্োর জনয ট্রচাে িুটে িাকাটেন েোই এমদ্ক ওমদ্ক, রোটেবর হাি ট্রথটক 
কমফর ট্রেটা পট়ি োওযার শব্দ 
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মেক িেমন ঘটরর োইটরর ট্রকান কান্নারি নারী আিবনাদ্ করটি করটি ট্রেন মামটর 
ওপটর েুমটটয প়িটো। 
 
প্রথটম েম্বািব ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ছুটট এটো োইটর। মমটেে রোেবটক োরান্দায পট়ি 
থাকটি ট্রদ্েটো ট্রে। েটে েটে মচৎকার কটর উেটো ট্রে মমিঃ মােবান িা়িািাম়ি 
একোর োইটর আেুন ট্রিা। 
 
দু্জটন মমটে ধরাধমর কটর ইটথে রোটেবর অনচিনয ট্রদ্হটা েহন কটর মনটয এটো 
েেোর ঘটর। শুইটয মদ্টো একটা ট্রোফার উপটর। 
 
িিঃ আমবস্ট্রং রুমেনীর নাম়ি পরীো কটর জামনটয মদ্টেন ভটযর মকছু ট্রনই, দু্, এক 
মমমনটটর মটধযই জ্ঞান মফটর পাটে। 
 
জেমদ্ একটু িামে মনটয এটো ট্রিা, রোটেবর মদ্টক মফটর েেেে েম্বািব। 
 
কাজটের মটিা োদ্া ফযাকাটে মুে কটর েেটো রোেব হযাাঁ এেুমন মনটয আেমছ েযার। 
 
ঘর ট্রথটক পাটযর শব্দ মমমেটয ট্রেটি না ট্রেটিই প্রথটম ট্রভরাই মচৎকার কটর উেটো, 
মকন্তু কার ট্রেই কণ্ঠস্বর? 
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মেক েুিটি পারমছ না, একোর চারমদ্ক িামকটয ট্রদ্টে মনটয েেটেন মযাকআথবার। মক 
েে উপেে ট্রে শুরু হটো এোটন। অমিমথটদ্র এোটন মনমন্ত্রণ কটর ট্রিটক এটন 
কত্তামটর এ ট্রকমন রমেকিা? ট্রশটের মদ্টক িার েোর স্বর ট্রকাঁটপ উেটো। 
 
ট্রদ্টে মটন হটো রুমাে মদ্টয কপাটের ঘাম মুছটেন ট্রলার, মকন্তু আেটে িার মুটের 
অেহায ভােোমন রুমাে মদ্টয োকটি চাইটেন। 
 
ট্রকান অোের েেয করা ট্রেটো না ট্রকেে দু্জটনর মমিঃ ওযারটেভ ও মমে ট্রলটন্টর। 
দু্জটনই স্বাভামেক ভমেমায প্রিযে করটি থাকটেন ঘটনামট। 
 
আমবস্ট্রংটযর হাটি ইটথটের ট্রদ্োটশানা করার ভার িুটে মদ্টয এোর মুে েুেটো েম্বািব, 
আচ্ছা, কথাগুটো ও-ঘর ট্রথটকই ট্রভটে এটো েটে মটন হটো না? 
 
মকন্তু িাই ো মক কটর েেে? িার কথার ট্রজর ট্রটটন েেটো ট্রভরা, িেন আমরা েোই 
ট্রিা-ঘটরই মছোম। 
 
িাই ট্রিা েুে মচোয প়িটো েম্বািব। ঘটরর চারপাটশ দৃ্মি ট্রফেটি মেটয হোৎ ফাযার 
ট্রিটের পাটশর একটা ট্রছাট্ট দ্রজার উপর িার দৃ্মি আটটক ট্রেটো। ঐ দ্রজা পটথ 
অনাযাটেই পাটশর ঘটর োওযা োয। 
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কথাটা মটন হটিই দ্রুি পাটয ছুটট ট্রেটো দ্রজার মদ্টক। িারপর দ্রজার হািে ধটর, 
েটজাটর টান মদ্টিই েুটে ট্রেটো পািা আর ওপাটশর ঘটরর মদ্টক মেস্ময-মেস্ফামরি 
ট্রচাটে িামকটযই অসু্ফটট ট্রছাট্ট একমট শব্দ ট্রেমরটয এটো িার ট্রোাঁট কাাঁমপটয ওটা মক? 
 
ইমিমটধয িাটক অনুেরণ কটর হামজর হটযমছটেন েোই, ট্রকেে মমস্ ট্রলন্ট ছা়িা মিমন 
ট্রিমমন মনমেবপ্তভাটে েটে রইটেন। 
 
পাটশর ঘটর প্রটেশ করার প্রটযাজন হটো না, োইটর ট্রথটকই েোই স্পি ট্রদ্েটেন ট্রেই 
েন্ত্রমট একমট োটেমক ট্রচাঙওো োমাটফান। একটা ট্ররকিব মিটস্কর ওপটর, িেটনা 
ঘুএমছে মিস্কটা। চারমট ট্রছাট েিব ট্রদ্যাটে, ট্ররকটিবর কথাগুটো এই েিবগুটোর ট্রভির 
মদ্টয এটেই এপাটশর ঘটরর অমিমথটদ্র চমটক মদ্টযটছ। 
 
িুাঁটক পট়ি োউে-েটের মপনই ট্ররকটিবর প্রথম দ্ােটার উপর রাো মাে ট্রেই অদৃ্শয 
মানুেমটর েজ্রেেীর কণ্ঠস্বর আোর ট্রজটে উেটো এপাটশর ঘটর। উপমিি ভেমটহাদ্য 
ও ভেমমহোেণ দ্যা কটর আপনারা একটু শাে হটয মন মদ্টয আমার কথাগুটো শুনুন– 
 
দ্যা কটর েন্ধ করুন, আর শুনটি চাই না, উটত্তজনায মচৎকার কটর উেে ট্রভরা। েটে 
েটে োমাটফাটনর ট্রোিাম মটটপ েন্ধ কটর মদ্টো েম্বািব। 
 
এটিােণ িিঃ আমবস্ট্রং ট্রেন হাাঁফ ট্রছট়ি োাঁচটেন, উিঃ এমন েীভৎে রমেকিা জীেটন এই 
প্রথম ট্রদ্েোম। 
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িার মাটন এই প্রথম মুে েুেটেন ওযারটেভ। ওটাটক আপমন মক ট্রেফ রমেকিা েটেই 
ধটর মনটেন? 
 
এ ছা়িা, আর মক ভােটি পামর? 
 
মেক আটছ, িটে এেযাপাটর এেমন আমম আমার মিামিটা জানাটি চাই না। 
 
রােুন আপনার মিামি। 
 
মটধয ট্রক মেটয এ-োমাটফানটা চামেটয এটেমছটেন? 
 
হু আমার প্রশ্নও িাই, োকী অমিমথটদ্র মুটের ওপটর দৃ্মি েুমেটয মনটয েেটেন অমভজ্ঞ 
মেচারপমি ওযারটেভ আটে এর উত্তরটা জানা দ্রকার। 
 
এই েে িামের গ্লাে হাটি েেোর ঘর প্রটেশ করটেন রোেব। স্ত্রীর কাটনর কাটছ মুে 
নামমটয এটন উমদ্বগ্ন স্বটর শুধাটো রোেব, ওটো, ওটো ইটথে … এেন িুমম ট্রকমন ট্রোধ 
করটছ ইটথে? 
 
িার িাক শুটন ধীটর ধীটর ট্রচাে ট্রমটে িাকাটো মমটেে রোেব, িার দৃ্মি ছাটদ্র মদ্টক 
উদ্ভ্রাে। কথা েেে না ট্রে। 
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আটরা একটু মচমেি হটয এোর ট্রে িার প্রায কাটনর ওপর ট্রোাঁট ট্ররটে মজটজ্ঞে করটো 
রোেব কথা েটো ইটথে চুপ কটর ট্রথটকা না মিজ 
 
িিঃ আমবস্ট্রং এমেটয মেটয মমটেে রোটেবর একোমন হাি িুটে মনটয নাম়ি মটটপ েটে 
উেটেন ভটযর মকছু ট্রনই এেন আর। ইটথটের উটেটশয মিমন এোর েেটেন, একটু 
ট্রচিা করটেই িুমম মেক উটে েেটি পারটে, ট্রচিা কটরা 
 
মকন্তু আমার মক হটযটছ? এভাটে আমাটক শুইটয ট্ররটেটছনই ো ট্রকন? আমবস্ট্রংটযর 
মদ্টক িামকটয মজটজ্ঞে করটো ইটথে। 
 
মকছুই হযমন ট্রিামার, মাথা ঘুটর পট়ি মেটযমছটে। 
 
হযাাঁ, এোটর মটন পট়িটছ িার ট্রচাে দু্মট আোর মক ট্রেন েুাঁটজ ট্রফটর, আর মন ট্রেন েটে 
উটে, আমার মকছু হযমন, উমন েেটেই হটো নামক। আমম ট্রে মনটজর কাটন শুটনমছ, ট্রেই 
ভযঙ্কর কণ্ঠস্বর, ট্রেই মারাত্মক অমভটোে, অদৃ্শয মানুেমট আমাটদ্র অপরাটধর মেচার 
করমছটেন। মকন্তু আমাটদ্র মক অপরাধ? িারপটরই ইটথটনর ট্রচাটের পািা েুটজ ট্রেটো। 
ট্রজাটর ট্রজাটর মনোে টানটি থাকটো, ট্রেশ ট্রোিা োমচ্ছে িার োে মনটি কি হমচ্ছে। 
 
কই িামের গ্লােটা ট্রদ্মে। হাি ো়িাটেন আমবস্ট্রং। িযামের গ্লাটের েেটুকু পানীয 
েেধিঃকরণ করার পর ইটথটের মুটের ফযাকাটে ভােটা ট্রকটট মেটয িার মুটের ওপর 
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আটের মটিা আোর ট্রোোপী আভা ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। এেং স্বাভামেক স্বটরই 
েেটো ট্রে এোর আর আমার ট্রকান কি ট্রনই, েমূ্পণব েুি আমম এেন। িটে ট্রেই 
েজ্রেেীর কণ্ঠস্বরটা শুটন ভীেণ ঘােট়ি মেটযমছোম। 
 
িা ঘাে়িাোরই ট্রিা কথা। িার মুটের কথামট ট্রকট়ি মনটয োেব েটে উেটো, ওিঃ িার 
ট্রেই েে অমভটোেগুটোর ভাোই ো মক ভযঙ্কর। শুটন ট্রিা ভটয আমার হাি ট্রথটক 
ট্রেটাই পট়ি ট্রেটো। েটিা েে–ট্রে হযটিা আটরা মকছু রেটিা মকন্তু পারটো না। ট্রশে 
শব্দটা িার মুে ট্রথটক উচ্চামরি হওযার পরমুহূটিবই ট্রক ট্রেন কাশটেন েটে েটে 
থামটো ট্রে। কামশর শুকটনা েক্  েক্ একটা শব্দ, আর িাটিই থামটি হটো িাটক। 
 
ওমদ্টক আর একোর কামশ দ্মন করটেন মেচারপমি ওযারটেভ রুমাটে মুে ট্রচটপ। 
িারপর রোটেবর মদ্টক মফটর েেটেন মিমন, আমম মকন্তু ট্রেই প্রশ্নটার জোে এেটনা 
পাইমন, আচ্ছা রোেব েমিয কটর েেটিা োমাটফানটা মক িুমমই চামেটয মদ্টযমছটে 
আমাটদ্র েোর অেটেয। 
 
হযাাঁ আমমই চামেটযমছ। মকন্তু মেোে করুন েযার, কান্নার মটিা ট্রশানাটো রোটেবর 
কণ্ঠস্বর, ঐ ট্ররকটিব মক আটছ আটে আমম মকছুই জানিাম না। জানটে মক আর চাোই 
 
িা না হয ট্রমটন মনোম। মকন্তু ট্রকনই ো িুমম চাোটি ট্রেটে েেটিা? 
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 হযাাঁ মনিযই েেটো েযার, একটু দ্ম মনটয ট্রে িার কথার ট্রজর ট্রটটন েেটো, আমার 
ওপর মনটদ্বশ মছটো। 
 
কার মনটদ্বশ? 
 
 মমিঃ ওটযটনর। 
 
িাই েুমি। মমিঃ ওটযন ট্রিামাটক আর মক মনটদ্বশ মদ্টযমছটেন েটো। 
 
ড্রযার েুটে ট্ররকিবটা োর কটর মিটস্কর ওপর েমেটয মদ্টয োই। ভােোম আপনাটদ্র 
কমফ করার েময ইটথে এ ঘটর মেটয চামেটয ট্রদ্টে োমাটফান। কথা মটিা ট্রেইরকম 
হটযটছ? 
 
োিঃ োিঃ চমৎকার একটা আোটঢ় েল্প ট্রফাঁটদ্ েেটে ট্রিা, ওযারটেটভর ট্রোাঁটট একটা েূক্ষ্ম 
েযটের হামে ফুটট উেটো। 
 
না েযার, এটা ট্রকাটনা আোটঢ় েল্প নয। মেনীি স্বটর েেটো রোেব, ঈেটরর নাটম আমম 
শপথ মনটয েেমছ এ েেই েমিয, এর মটধয এিটুকু মমথযার আেয ট্রনই। ঐ ট্ররকিবটার 
মটধয েমিয মক আটছ, আমম িার মেনু্দ মেেেব জানিাম না। আমার ধারণা মছটো ওটা 
ট্রকাটনা োটনর ট্ররকিব-ট্রটকিব হটে। মমিঃ ওটযন আমাটক োমজটয ট্রশানাটি েটে 
থাকটেন। িা ঐ ট্ররকিবটার ওপর চাকমিটি মক ট্রেন একটা নাম ট্রেো মছটো 
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মচমেি ওযারটেভ েেটেন, িুমম আমাটদ্র োন ট্রশানাটি ট্রচটযমছটে? িা ট্রেই চাকমিটি 
মক ট্রেো মছে ট্রদ্টেছ? 
 
িা ট্রিা মেক মটন ট্রনই েযার 
 
আমম ট্রদ্টেমছ। েমুে-পােীর োন। দ্ারুণ মমমি নাম িাই না? দ্াাঁি োর কটর হােটো 
েম্বািব। 
 
মমটথয, েে মমটথয, েে োনাটনা েল্প। হোৎ রাটে মচৎকার কটর উেটো মযাকআথবার। এই 
অনযায অমভটোটের একটা প্রমিকার দ্রকার। মমিঃ ওটযনটক িাটকা এেুমন। ঐ শে, 
প্রিারক, নচ্ছাটাটক একোর হাটির কাটছ ট্রপটে আমম 
 
হাটির ইমেটি িাটক থামটি েেটেন। এমমমে, উমন ট্রিা মেকই েটেটছন। ট্রক, ট্রক এই 
মমিঃ ওটযন? 
 
এই প্রশ্নটা আমারও, িাটক েমথবন করটেন ওযারটেভ, এই রমেকেরমেমনই ট্রহাক না 
ট্রকন, িাাঁটক আমার েশরীটর একোর ট্রদ্েটি চাই। ট্রশাটনা রোেব, িুমম এক কাজ 
কটরা, ট্রিামার অেুি স্ত্রীটক ওর মেছানায শুইটয মদ্টয চট-জেমদ্ মফটর এটো এোটন, 
ট্রিামার েটে অটনক কথা আটছ। 
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ইটথেটক মনটয োওযার জটনয রোেবটক োহােয করটি এমেটয এটেন িিঃ আমবস্ট্রং। 
দু্জটন ধরাধমর কটর ইটথেটক মনটয ঘরটথটক ট্রেমরটয ট্রেটিই উটে দ্াাঁ়িাটো মােবান, 
অটনকেণ ট্রথটকই উেেুে করমছে ট্রে। আপনাটদ্র েমদ্ আপমত্ত না থাটক ট্রিা আমম 
িাহটে এক পাত্তর 
 
দ্যা কটর আমাটকও একটু ট্রদ্টেন, মােবানটক অনুেরণ করটো েম্বািব। 
 
দু্জটন মফটর এটো একটু পটর পানীযর গ্লাে োজাটনা ট্রে হাটি মনটয। মযাকআথবার ও 
ওযারটেভ িুটে মনটেন হুইমস্ক গ্লাে। অটনযরা িামে। ট্রকেে এমমমেই ও-রকম অনােক্ত, 
মনটেন শুধু এক গ্লাে জে। 
 
োমনক পটর মফটর এটে েোইটক েুরা পান করটি ট্রদ্টে িিঃ আমবস্ট্রং েেটেন, মমটেে 
রোেবটক ঘুটমর ওেুধ োইটয মফটর আেটি একটু ট্রদ্রী হটো েটে মক আমম ও রটে 
েমঞ্চি হটো? এ অধটমর প্রমি একটু দ্যা করুন ভাই। 
 
ট্রেশ মকছুেণ ধটর চেটো পাটনাৎেে। এক েময রোেব মফটর এটো। 
 
রোটেবর উপমিমির েটে েটে ঘরটা পমরণি হটো ট্রেন এক মেচারকে। আর 
মেচারপমির ভূমমকা মনটেন প্রধান মেচারপমি ওযারটেভ। শুরু করটেন িার ট্রজরা। 
 
এেটনা েটো রোেব, মমিঃ ওটযটনর েযাপাটর িুমম মেক কিটুকু জাটনা। 
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এই দ্বীপ, এই প্রাোদ্, েে মকছুরই মামেক মিমন। 
 
নিুন কটর ট্রে েের জানটি চাই না ট্রিামার কাটছ ট্রথটক। অমম ট্রেই ট্রোকটার েম্পটকব 
জানটি চাই। েটো মক জাটনা িুমম আমার েম্পটকব? 
 
মকছুই ট্রিা জামন না েযার। আেটে আমম িাটক ট্রদ্মেইমন ট্রকাটনামদ্ন। 
 
অোক ট্রচাটে েোই এ ওর মদ্টক িাকায। প্রমিোদ্ কটর উেটেন মযাকআথবার, ে়ি 
অদু্ভি কথা িুমম ট্রশানাটে ট্রিা। ট্রকানমদ্ন ট্রদ্েমন মাটন? 
 
মেোে করুন েমিযই িাাঁর েটে আমার োমনা-োমমন ট্রদ্ো হযমন। নকমফযি ট্রদ্য রোেব 
আেটে আমার চাকরী এোটন মাে এক েপ্তাটহর জটনয। মিমাউথ ট্ররমজনা এটজমন্সটি 
আমাটদ্র নাম ট্রেোটনা মছটো, িাটদ্র েুপামরটশই আমার এই চাকরী। িা ট্রেই চাকরীর 
মচমেটিই ট্রেো মছে কটে এোটন আেটি হটে আমাটদ্র। চটে এোম। এোটন এটে 
ট্রদ্মে োজাটনা প্রাোদ্, োোটরর ঘটর নানান ধরটণর োোর মজুি, থটর থটর পানীটযর 
ট্রোিে োজাটনা ওযাইন কযামেটনটট। 
 
িারপর 
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িারপর আর একোমন মচমে ট্রপোম। এোটন নামক একটা ঘটরাযা পামটব ট্রদ্টেন মমিঃ 
ওটযন, ঘরটদ্ার ট্রেন োফ কটর রামে। িাও রােোম। মকন্তু েিকােই এটো িৃিীয 
মচমে। ট্রেই মচমেটি মমিঃ ওটযন জামনটযটছন অমনোেব কারণেশিিঃ মিমন আেটি পারটেন 
না, আর িার স্ত্রীও আেটছন না। িটে আমাটদ্র ট্রেো-েটত্নর ত্রুমট আমরা ট্রেন না 
রামে। আর ট্রেই মচমেটিই মনটদ্বশ মছটো ননশটভাটজর পর কমফ ট্রদ্ওযা হটয ট্রেটে ট্রেন 
োমাটফান 
 
ট্রেই মচমেোনা ট্রদ্োটি পাটরা? 
 
মনিযই ট্রেটা আমার পটকটট আটছ। এই ট্রদ্েুন েযার। মচমেটা পটকট ট্রথটক োর কটর 
িাাঁর হাটি িুটে মদ্টে রোেব। 
 
অিযে মটনাটোে েহকাটর মচমেটা ট্রদ্েটেন ওযারটেভ। প়িা ট্রশটে মুে িুটে িাকাটেন 
মিমন, ট্রদ্েমছ মচমের ওপটর মরৎজ ট্রহাটটটের মেকানা ট্রেো আটছ। আর মচমেটাও টাইপ 
করা, কামের আাঁচ়ি টানা ট্রনই ট্রকাথাও। 
 
ট্রদ্মে মচমেটা একোর। এরকম মছমনটযই মনটেন ট্রলার মচমেোনা। মচমের প্রমিমট অেটরর 
উপর িার েিকব দৃ্মি ট্রঘারাটফরা কটর। হযাাঁ এটকোটর নিুন কটরাটনশান টাইপ ট্রমমশটন 
টাইপ করা মচমে। কােজোনাও ট্রেশ দ্ামী। না, শুধু মচমে ট্রদ্টে এর ট্রেশী মকছু 
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আ়িটচাটে ট্রলারটক একোর মনরীেণ কটর মনটেন ওযারটেভ। িারপর এটু নট়িচট়ি 
েেটেন মিমন, চমকটি একোর েকটের মুটের ওপর দৃ্মি ট্রোোটেন, একটু ট্রকটশ মনটয 
েেটেন এ েটের পর আমার মটন হয, আমাটদ্র এেটনা চুপচাপ েটে থাকাটা মেক হটে 
না। মকছু একটা করটিই হটে। িটে িার আটে এোটন আোর েযাপাটর আপনারা ট্রে 
ট্রেটুকু জাটনন, েেুন। মটন ট্রকান মদ্বধা রােটেন না, েংটকাচ করটেন না। জানার অটনক 
মকছুই োকী আটছ এেটনা। ঘটনাক্রটম আমরা েোই মমিঃ ওটযটনর অমিমথ হটয এটেমছ 
এোটন। িার েটে ট্রোোটোে পেব মক কটর েেে হটো, ট্রেটা এেন েমিটয ট্রদ্েটি 
হটে। 
 
িারপটরই অেে নীরেিা। 
 
মমে এমমমে ট্রলন্ট মুে িুেটেন, মিমনই প্রথম ট্রেই নীরেিা ভে করটেন, ট্রদ্েুন আমার 
েযাপারটা আোটো়িাই ট্রকমন ট্রেন ট্রোেটমটে। কমদ্ন আটে িাটক একোনা মচমে পাই। 
ট্রেইটা এমমন দু্টেবাধয ট্রে, ট্রপ্ররটকর নাম ট্রোিার উপায মছটো না। িটে মচমেটা মছে 
একজন মমহোর। দু্মিন েছর আটে েীটের ছুমটটি ট্রে়িাটি মেটয ট্রকাথাও হযটিা ট্রদ্ো 
হটয থাকটে িাাঁর েটে। নাম মটন ট্রনই-মমস্ ওরটিন মকংো মমটেে অমেভারও হটি 
পাটরন, কারণ ট্রে়িাটি মেটয এ দু্জন মমহো ছা়িা আর কাটরার েটে আমার আোপ 
হযমন। মেটশে কটর মমটেে ওটযন নাটমর কাটরার েটে ট্রিা নযই। 
 
িা ট্রেই মচমেোনা ট্রদ্েটি পাটরন? 
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হযাাঁ পামর নেমক। একটু অটপো করুন আমম এেুমন আেমছ, ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটেন 
মমে ট্রলন্ট। মমমনট োটন পটরই আোর মফটর এটেন মিমন মচমে হাটি মনটয। 
 
শুরু ট্রথটক ট্রশে পেবে মচমেটা প়িটেন ওযারটেভ। আটস্ত আটস্ত মাথা ট্রনট়ি মেটজ্ঞর 
মটিা েেটেন মিমন েযাপার একটু একটু কটর পমরস্কার হটচ্ছ, িটে ট্রমঘ এেটনা 
পুটরাপুমর কাটটমন। মমে ট্রেথটণবর মদ্টক মফটর েেটেন মিমন, এোটর আপমন েেুন। 
 
ট্রেটক্রটারীর চাকরীটা প্রামপ্তর েযাপাটর শুরু ট্রথটক ট্রশে পেবে েে ঘটনাই েটে ট্রেটো 
ট্রভরা এক এক কটর। 
 
িার কথা ট্রশানার পর মােবাটনর মদ্টক মফটর েেটেন ওযারটেভ। আর িিঃ আমবস্ট্রং 
আপমন? আপমন এটেটছন ট্রকন এোটন? 
 
মচমকৎেক মহটেটে। 
 
এ োম়ির কিবার েটে আপনার মক আটে ট্রথটকই পমরচয মছটো? 
 
না, এটকোটরই নয। িটে মচমেটি আমার এক েহকমবীর নাটমর উটিে মছটো। 
 
আর ট্রেই েহকমবীমটর েটে েহুমদ্ন আপনার ট্রকান ট্রোোটোে ট্রনই এই ট্রিা? 
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ও হযাাঁ, ট্রেই রকমই েটট। 
 
মেক আটছ, এোর অনয মদ্টক মুে ট্রফরাটেন ওযারটেভ, ট্রজনাটরে মযাকআথবার এোর 
আপনার ো েোর আটছ েেুন। 
 
নিুন কটর েোর মকছু ট্রনই, প্রিুযত্তর েেটেন মযাকআথবার ট্রোদ্ মমিঃ ওটযটনর মচমে 
ট্রপোম, মচমেটি পুরটনা েনু্ধটদ্র নাম উটিে মছটো, িাটদ্রও নামক এই দ্বীটপ আোর 
কথা, িাই চটে এোম, এই আর মক। 
 
এোর আপমন েেুন মমিঃ েম্বািব। 
 
আ-আমম? আমিা আমিা কটর মনটজর মটন মটন ভােটো েম্বািব, আেটে কথাটা এই 
মুহূটিব েো োটে না এোটন। েেটে পটর পস্তাটি হটে। িাই েহজ ভাটে েেটে ট্রে 
মচমে ট্রপোম চটে এোম। এক েময মমিঃ ওটযটনর েটে আোপ হটযমছটো, িাই 
 
এোর ট্রলাটরর পাো। িান হািটা োটের ওপর িাপন কটর শাে এেং দৃ্ঢ় স্বটর েেটেন 
ওযারটেভএেন এই অস্বমস্তকর অেিার মটধয মদ্টয আমাটদ্র েময কাটটছ। এই ট্রিা 
একটু আটে এক অদৃ্শয কণ্ঠস্বর নাম উটিে কটর আমাটদ্র েকটের অপরাটধর মফমরমস্ত 
মদ্টয ট্রেটো এক এক কটর। ট্রে োইটহাক, অমভটোেগুটোর কথায পটর আেমছ। িটে 
এই মুহূটিব অমি িুচ্ছ হটেও অমি প্রটযাজনীয একটা েমেযার েমাধান না কটর স্বমস্ত 
পামচ্ছ না। ট্রে দ্শজটনর নাম একটু আটে উটিমেি হটো, িাটদ্র মটধয উইমেযাম 
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ট্রহনমর ট্রলার একজন। মকন্তু আমম েিটুকু জামন, আমাটদ্র মটধয ট্রলার নাটম ট্রকউ ট্রনই। 
একজন েটট, িটে িার নাম ট্রিমভে। এেন েেুন মমিঃ ট্রিমভে, আপনার মক েোর 
আটছ? 
 
আপমন একজন মেচেণ মেচারপমি, আমম ধরা পট়ি ট্রেমছ। ট্রলাটরর ট্রোাঁটট স্লান হামে 
িাই এেন আর স্বীকার করটি োধা ট্রনই, আমম হযাাঁ আমমই ট্রেই ট্রলার উইমেযাম ট্রহনমর 
ট্রলার। 
 
উমন ট্রে এোটন শুধু নাম ভাম়িটয এটেটছন িা নয, ওাঁর অটনক গুণকীিবন আটছ। ট্রলার 
এর মদ্টক েরােমর িামকটয েম্বািব এোর িীক্ষ্ণ স্বটর আক্রমণ করটে িাটক, আপমন 
প্রিারক, আপমন প্রেঞ্চক। োমনক আটে কথা প্রেটে আপমন েটেমছটেন, আপমন নামক 
জন্ম ট্রথটকই নাটাটে কামটটযটছন। ট্রে কথাও িাহা মমটথয। আমম োমজ ধটর েেটি পামর 
জন্ম ট্রথটক ট্রিা দূ্টরর কথা জীেটন একমট মদ্টনর জটনও আপমন নাটাটে োনমন। 
 
ট্রেন একটা শমক্তশােী ট্রোমা ফাটাটো েম্বািব। আটটজা়িা ট্রচাটের জ্বেে দৃ্মি মেটয 
প়িটো ট্রলাটরর উপর। মােবাটনর রক্ত ট্রোধহয আটরা একটু ট্রেশী েরম, ট্রলাটরর মদ্টক 
ছুটট ট্রেটো ট্রে ঘুমে োমেটয মক েিযোদ্ী মক জোে ট্রদ্টেন এেন? 
 
িাটি ট্রকাটনা ভ্রূটেপ ট্রনই ট্রলাটরর। ট্রিমমন ট্রচযাটর মপে এমেটয ঘটরর ছাটদ্র মদ্টক 
ট্রচাে িুটে জোে মদ্টেন মিমন আপনারা ভুে করটছন। আমম জামন আমার েম্পটকব 
এোটন আোর মুহূটিব ট্রথটকই একটা োটজ ধারণা কটর মনটযটছন। এর পর আমম আর 
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ট্রকেে নীরে ট্রোিা হটয েটে থাকটি পামর না, েমিয কথাই েেমছ শুনুন-আমম একজন 
অেের প্রাপ্ত েরকারী ট্রোটযন্দা, মিমাউটথ আমার একটা এটজন্সী আটছ। এই কাটজ 
আমাটক মনটযাে করা হটযটছ েটেই আমম এোটন এটেমছ, িা না হটে আেিাম না। 
 
িা আপনার ট্রেই মনটযাে কত্তামট ট্রক জানটি পামর? একটু রুেস্বটরই মজটজ্ঞে করটেন 
ওযারটেভ। 
 
মমিঃ ওটযন। মচমের েটে মিমন আমাটক মকছু আোম টাকাও পামেটয ট্রদ্ন। আর মচমেটি 
মনটদ্বশ মছে, এোটন আমাটক আেটি হটে ছদ্মনাটম, পমরচয ট্রোপন ট্ররটে আপনাটদ্র 
মাটন অমিমথটদ্র দ্টে মমটশ মেটয আপনাটদ্র ওপর নজর রােটি হটে। 
 
নজর রােটি হটে, িার মাটন? 
 
োিঃ নজর রােটি হটে না? মমটেে ওটযটনর কি না ট্রোনােযনা এোটন মজুি আটছ, 
চুমর হওযার ভয ট্রনই? েযে কটর েেটেন ট্রলার িটে আমার েযমক্তেি মিামি েমদ্ 
জানটি চান িাহটে েেটো আটদ্ৌ ওটযন নাটম রক্তমাংটের ট্রকান মানুটের অমস্তত্ব 
কেটনা মছটো না ট্রকাথাও আজও ট্রনই। 
 
আপনার ধারণা অভ্রােিঃ মমিঃ ট্রলার। মচমেিভাটে ঘা়ি না়িটেন ওযারটেভ আমরা দ্শ 
দ্শজন অমিমথ এোটন এটে ট্রপৌঁছোম অথচ মক আিেব মিমন এেটনা এটেন না 
এোটন। িার ট্রথটকও ে়ি আিেব হে, আমাটদ্র মটধয এমন ট্রকউ ট্রনই ট্রে মেমন ট্রচটনন 
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ওটযনটদ্র। আমাটদ্র েকটের কাটছই মিমন এেটনা অপমরমচি অজ্ঞাি পুরুে। আ়িাে 
ট্রথটক এটক পর এক মনটদ্বশ মদ্টয ট্ররটেটছন, আর আমরা মুটের মটিা নীরটে িার েে 
আটদ্শ অেটর অেটর পােন কটরমছ, িার ট্রেই েে উদ্ভট কল্পনার মশকার হটযমছ ট্রকউ, 
ভমেেযটিও হটো ট্রকউ না ট্রকউ। অথবাৎ মিমন হটেন মক না ট্রক অমি মনপুন মশকারী আর 
আমরা হোম মেটয মূেব মশকার িার। 
 
এেে হটো পােটের ট্রেযাে েুিটে, িার েে কল্পনার মটধযই রটযটছ পােোমমর ছাপ, 
প্রমিোদ্ কর উেটেন ট্রভরা। 
 
অেটে অমি েেপবটণ ট্রভরার মদ্টক একোর িামকটয মাথা মনচু কটর মে়িমে়ি কটর েটক 
ট্রেটেন মেচারপমি ওযারটেভ। হুাঁ িা ো েটেটছন, হযাাঁ েমিযই ট্রিা পােোমম ছা়িা আর 
মকই ো হটি পাটর? এোটন আমাটদ্র ভমেেযৎ অমনমিি ট্রজটনও েো ফামটটয ট্রকন 
জামন না আমার েেটি ইচ্ছা হটচ্ছ, আমরা পট়িমছ এমন এক ট্রোটকর পািায ট্রে মক না 
অমানুে নরঘািী, মনষু্ঠর এক েদ্ধ পােে। 
 
. 
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০৪. 
 
এক েমটয ঘটর নামটো এক অদু্ভি নীরেিা। েময েটে থাটক না কাটরার জনয। ঘম়ির 
কাাঁটাগুটো িাটদ্র স্বাভামেক েমিটি মটকমটক ধেমন িুটে এমেটয চটে,টকাথায থামটি 
হয িাও জাটন না। আর ওযারটেভও ট্রথটম থাকটেন না। িার দৃ্মি পমরক্রমা কটর 
ভীি-েন্ত্রস্ত কটযক ট্রজা়িা ট্রচাটের ওপর, পমরক্রমা ট্রশটে শাে অমেচমেি স্বটর েেটেন 
মিমন িদ্টের প্রথম পেবাটযর কাজ আপািিঃ ট্রশে, এর পর শুরু হটে মদ্বিীয পেবাটযর 
িদ্ে। ও হযাাঁ, ভুটেই একটা মচমে পাই পটকট ট্রথটক ট্রেই চমেটা োর কটর রােটেন 
মিমন ট্রটমেটের ওপর, উমন আমার পুরটনা োন্ধেী। অেশযই অটনক েছর হটো িার েটে 
ট্রকাটনা ট্রোোটোে মছে না। মচমেটা পট়ি প্রথটম একোরও মটন হযমন, মিমন ছা়িা অনয 
ট্রকউ মেেটি পাটরন। ট্রেই পমরমচি ভাো কাটা কাটা কথা পমরস্কার কটর মকছু না েো, 
ট্রেোর ভমেমা েে হুেহু িার মটিা। মকন্তু পটর আমার ধারণা পাোটি হটো। 
আপনাটদ্র ঘটনাগুটো মেটেেণ করার পটরই আমার এই পমরেমিবি মেদ্ধাে আমার ো 
মটন হটযটছ। িা এই ট্রে মচমেটা ট্রেই পামেটয থাকুন না ট্রকন, আমাটদ্র েম্বটন্ধ েমস্ত 
েযাপারই আোটো়িা িার জানা। আমার ও ট্রেিী কনোটন্সর েম্পটকব অজানা মকছু 
ট্রেো েেে হটিা না। িিঃ আমবস্ট্রং-এর ট্রেোটিও একই কথা প্রটোজয। আোর ট্রদ্েুন 
েেজাোর মটিা মমিঃ মােবাটনর েনু্ধ িাকনামটাও িার জানা রটযটছ ট্রকমন। এরপর 
আো োক মমস্ ট্রলটন্টর কথায দু্েছর আটে েীটের ছুমট কাটাটি মিমন ট্রে োইটর 
ট্রে়িাটি মেটযমছটেন, এ েেরমটও েংেহ কটর ট্ররটেটছন মিমন। আর ট্রজনাটরে 
মযাকআথবাটরর েম্পটকব কম মকছু জাটনন না মিমন। অিএে এর ট্রথটকই ট্রোিা োটচ্ছ ট্রে 
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আমাটদ্র অটনক েেরই মিমন জাটনন আর ট্রেই েে েেটরর মভমত্তটিই িাই ট্রিা মিমন 
আমাটদ্র মেরুটদ্ধ এমন মনমদ্বি অমভটোে আনটি পারটেন িা ট্রিা েোই আপনারা 
মনটজর কাটন শুনটেন। 
 
েটে েটে একটা চাপা গুেন উেটো। েকটের মুে ট্রেশ থমথটম। এাঁটদ্র মটধয 
মযাকআথবার থাকটি না ট্রপটর ভযঙ্কর ট্রক্রাটধ ট্রফটট প়িটেন েে মমটথয মমটথয অমভটোে। 
আমম মেোে কমর না। এই মমটথয কেঙ্ক আমম মকছুটিই ট্রমটন ট্রনটো না। 
 
মেক কথা, মমটথয কেঙ্কই ট্রিা। িাাঁর ট্রক্রাধ ট্রোোটেন ট্রভরা, আমমও মানমছ না এই মমটথয 
অমভটোে। 
 
হযাাঁ মমটথযই ট্রিা েটট, রোেবও িার ট্রোভ প্রকাশ করটো, আমম ট্রজার মদ্টয েেটি পামর 
আমরা ট্রকউ ট্রকান অনযায কমরমন করটি পামর না। 
 
এাঁটক পােো োাঁট়ির কীমিব ছা়িা আর মক েো ট্রেটি পাটর? ট্রেটের েুটর েেটো মােবান 
এই মনজবন দ্বীটপ আমাটদ্র ট্রিটক মনটয এটে মজা েুটটি চাইটছ নচ্ছারটা। ওর 
োাঁদ্রাটমা এেুমন ট্রঘাাঁচাটি হটে। 
 
হাটির ইশারায েকেটক শাে হটি েেটেন ওযারটেভ। িাটি কাজ হটো শাে হটেন 
েকটে। িারপর মিমন আোর েেটেন, িা আমার কথাই ধরুন না ট্রকন? এিওযািব 
মেটটনর হিযার েযাপাটর আমম দ্াযী না, অপরাধীও নই। মকন্তু মেটটনর ট্রকেটা আমার 
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স্পি মটন আটছ আজও। উমনশটশা মিমরশ েৃিাটব্দর জুন মাটের ট্রকাটনা একটা মদ্ন 
হটে। আমার, এজোটেই উটেমছে িার মামো। একজন েযস্ক মমহোটক হিযা করার 
অমভটোটে িার মেচার চেমছে। পুমেশ মরটপাটব, োেয প্রমাণ েেই িার মেরুটদ্ধ। মকন্তু 
আোমমর কােে়িায দ্াাঁম়িটয েরকার পটের উমকটের ট্রজরার উত্তটর ট্রে িার েে 
অমভটোে েেণ কটর ট্রে এমন েে িথয আদ্ােটির োমটন হামজর করটো ট্রে, িার 
কথা শুটন জুরীরা শুধু অোকই হটো না, দ্ারুণ মুে হটো। িেন আমম ট্রভটে ট্রদ্েোম, 
এভাটে চেটি মদ্টে এ-মামো িার পটে ট্রেটি োধয। অথচ িার প্রমিমট েুমক্ত েেণ 
কটর মদ্টয েকটেই একমি হটয িাটদ্র অমভমি জানাটেন, এিওযািব মেটন ট্রদ্ােী ট্রে 
মনটজ েুন কটরটছ মমহোমটটক। অিএে িার ট্রেই অপরাটধর শামস্ত-মৃিুযদ্ে। আপীে 
করটো ট্রে িার ট্রেই কমেন শামস্ত মকুে করার জনয। আমার অনযায রাটযর মেরুটদ্ধ 
প্রমিোদ্ জামনটয আমার মেরুটদ্ধ অমভটোে আনটো ট্রে। মকন্তু আমার মেরুটদ্ধ িার ট্রকান 
অমভটোেই োহয হটো না। উচ্চ আদ্ােটি ফােী হটয ট্রেটো মেটটনর। 
 
এর ট্রথটকই ট্রোিা োয, আমার মেচাটরর ট্রকান ত্রুমট মছটো না, আমম ট্রকাটনা অনযায 
কমরমন। মেচারক মহটেটে আমম শামস্তই মদ্টযমছ। এোটন এটে থামটেন মেচারপমি 
ওযারটেভ নিুন কটর একটা মেোর ধরাটেন অিিঃপর। 
 
এক এক কটর পুটরা ঘটনাটাই মটন পট়ি ট্রেটো আমবস্ট্রংটযর। এক েময, িার মটন 
প়িটছ মেট-মামো দ্ারুণ একটা আটো়িন েৃমি কটরমছে জনমানটে। েোই ধটর 
মনটযমছটো ট্রেকেুর োোে ট্রপটয োটে মেটন। মেটটনর উমকে মযামথউ ট্রিা ধটরই 
মনটযমছটেন, িার মটিে ট্রোঁটচ োটচ্ছ এ-োোয। মকন্তু রায ট্রেটরাোর পর েোই কম 
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অোক হযমন। পটর ট্রদ্ো হটি একটা দ্ীঘবোে ট্রফটে মযামথউ েটেমছটেন, মেটটনর 
ভােযটাই োরাপ। শুরু ট্রথটকই ওর প্রমি মন মেরুপ কটর ট্রিাটেন মেচারপমি। অেশয এ 
েে মকছুই ট্রেআইনী নয, অমভজ্ঞ আইনজ্ঞ মিমন, আইটনর ট্রকাটনা ভুেচুক কটরনমন 
মিমন। িেু েে মদ্ক মেটেচনা কটর ট্রদ্েটে মটন হটে এই মামোর এটকোটর শুরু 
ট্রথটকই েমূ্পণব এক মভন্ন মনরীটে মেটটনর িথাকমথি অপরাটধর মেচার করটি 
ট্রচটযমছটেন মিমন। 
 
এিমদ্ন এই প্রশ্নটা িাটক অহরহ িামেদ্ মদ্টযটছ, মকন্তু প্রকাশ করটি পাটরনমন, িটে 
আজ হোৎই ট্রেই প্রশ্নটা িার মুে ফেটক ট্রেমরটয এটো, একটা প্রশ্ন করটো মমিঃ 
ওযারটেভ েমদ্ মকছু মটন না কটরন। আপমন মক মেটটনর এই মামো শুরু হওযার আটে 
ট্রথটকই মচনটিন? 
 
আচমকা প্রটশ্ন মেিি ওযারটেভ অনযমদ্টক মুে কটর জোে মদ্টেন না, এই মামোয 
িাটক আমম প্রথম ট্রদ্মে আদ্ােটিই। 
 
ট্রেফ মমটথয েেটছন েৃদ্ধ মেচারপমি মটন মটন ট্রেটপ উেটো আমবস্ট্রং জীেটনর প্রায 
পুটরা অধযায কামটটয এটেও মমটথযর আেয ট্রনওযার ট্রোভটা োমোটি পারটো না েৃদ্ধ 
ট্রোকমট। এই েযটেও মানুেটক ট্রধাাঁকা মদ্টি োাঁধটো না িার। হযাাঁ মচৎকার কটর আমম 
েেটো, অেশযই মিমন মচনটিন মেটনটক এেং মামো শুরু হওযার অটনক আটে 
ট্রথটকই। 
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এোর ট্রভরার পাো। ভটয মক না ট্রক জাটন, অেেে ঘামমছটো ট্রে। রুমাটে মুে মুটছ ট্রে 
আোর িাকাটো ট্রচাে িুটে। কথা েেটি মেটয িার কণ্ঠস্বর েুমি ো একটু ট্রকাঁটপ 
উেটো আমার মেরুটদ্ধ ট্রে অমভটোে আপনারা গুনটেন একটু আটে, ট্রে েযাপাটর আমার 
মকছু েোর আটছ। আমম মছোম মেমরে হযাাঁমমেটটনর েভটনবেব। ভাে োাঁিার জানটিা না 
ট্রে। িাই েুে ট্রেশীদূ্টর ে়ি একটা ট্রেটিা না ট্রে। মকন্তু ট্রেমদ্ন মক ট্রে হটো িার হাি-
পা ছুাঁ়িটি ছুাঁ়িটি কেন ট্রে ট্রে পার ট্রথটক অটনকোমন দূ্টর চটে মেটযমছে ট্রেযােই 
কমরমন। হোি িার আিব মচৎকার শুটন িাকাোম। ট্রভটে উেে ট্রচাটের োমটন িুটে 
োওযা িার শরীরটা। েভীর জটে ট্রে মক আকুমে-মেকুমে। ঘটনার আকমস্মকিা কামটটয 
উটে মদ্োম িাাঁপ জটে, োাঁিার ট্রকটট এটোোম োমনকটা। মকন্তু অটনক ট্রদ্রী হটয ট্রেটছ 
িেন। আমার ট্রচাটের োমটন ট্রদ্েোম মেমরেটক েভীর জটে িমেটয ট্রেটি। আমম ট্রিা 
িাটক োাঁচাটনার জটনয ট্রচিার ট্রকাটনা ত্রুমট কমরমন। আপনারাই েেুন িার অকাে মৃিুযর 
জনয েমিয মক আমম ট্রদ্ােী? 
 
ট্রভরা আোর েটে চটে, িা কটরানাটরর মেচাটর আমার ট্রকাটনা ট্রদ্াে ট্রদ্েটি পাওযা 
ট্রেে না। মেমরটের মা হযামমেনও েটথি উদ্ারিার পমরচয মদ্টেন, আমার ওপর 
ট্রদ্াোটরাপ করার কথা ভােটিই পারটেন না মিমন। আর ভােটেনই ো মক কটর, েমিয 
েমিয আমম ট্রিা ট্রকাটনা ট্রদ্াে কমরমন। অথচ এোটন এটে মক ভযঙ্কর কথাটাই না শুনটি 
হটো, ট্রেই পুরটনা ঘটনার ট্রজর ট্রটটন মেমরটের মৃিুযর েযাপাটর আমার উপর একটা 
মমটথয ট্রদ্াে চামপটয ট্রদ্ওযা হটো। এ ট্রে কি ে়ি অনযায অমেচার-চাপা কান্নায িার 
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হটয এটো। 
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ট্রজনাটরে মযাকআথবার িাটক োন্ত্বনা মদ্টয ট্রোিাটেন, ট্রকাঁটদ্া না। পােটে মক না েটে 
ছােটে মক না োয। কথাটা ট্রিামার মটন আটছ ট্রিা? অিএে ঐ ট্রঘাঁটদ্া কথা মনটয িুমম 
আর অটহিুক উটত্তমজি হটযা না ট্রেন। িারপটরই আচমকা মনটজর প্রেটে েেটি শুরু 
কটর মদ্টেন মিমন। ট্রদ্েুন, অনয েময হটে েযাপারটা আমম উম়িটয মদ্িাম, ট্রকাটনা 
গুরুত্বই মদ্িাম না, মকন্তু আজটকর এমন জমটে পমরমিমির মটধয আমার মেরুটদ্ধ 
অমভটোটের জোে না মদ্টয থাকটি পারমছ না। মকন্তু আটে এক অদৃ্শয অমভটোেকারী 
ট্রে আথবার মরচমটের নাম উটিে করটেন, চাকরী ট্রেটে মিমন মছটেন আমারই অধীনি 
একজন অমফোর। আমম িাটক একমদ্ন েুদ্ধটেটের অেিা মনটজর ট্রচাটে ট্রদ্টে এটে 
আমাটক মরটপাটব করটি েমে। মকন্তু িার ট্রফরা আর হটো না েুদ্ধটেে ট্রথটক না ট্রফরার 
দু্ভবােযজনক ঘটনা ট্রিা অস্বাভামেক মকছু নয। িার জটনয আমম ট্রিা আর অপরাধী হটি 
পামর না। আর আমার স্ত্রীর স্বপটে একটা কথাই ট্রকেে েেটো িার মটিা েৎ 
কিবেযপরাযণ স্ত্রী অটনক স্বামীর কাটছ দু্েবভ। এই পেবে েটে থামটেন মিমন, িার 
মুটের উটত্তজনায ট্ররশ কাটটমন িেটনা। 
 
আর আমার মেরুটদ্ধ অমভটোে হটো আমম নামক অমধোেীটদ্র……..েম্বাটিবর ট্রোাঁটট 
মেদ্রুটপর হামে ফুটট উেটো– 
 
ট্রকন মক হটযমছে িাটদ্র? মােবান পারটো না িার ট্রকৌিূহে ট্রচটপ রােটি। 
 
আটর ট্রিমন মকছুই নয। েম্বাটিবর কথায অেজ্ঞার েুর ধ্বমনি হটো। আেটে 
আত্মরোর িামেদ্ আর মক। মশকাটর মেটযমছোম দ্েেে মনটয। এক েময পথ হামরটয 
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ট্রফেোম জেটে। িেন মক আর করা োয? োোর-দ্াোর ো অেমশি মছটো েটে মনটয 
আমরা কটযকজন মফটর এোম। ওরা রটয ট্রেে। 
 
িার মাটন িীক্ষ্ণ দৃ্মিটি িার মদ্টক িাকাটেন মযাকআথবার, েজ্ঞাটন আপমন িাটদ্র মৃিুযর 
মুটে ট্রেটে মদ্টয পামেটয এটেন? 
 
আপনার েমদ্ িাই মটন হয, আমম নাচার। মনটজই মনটজটক েমথবন করটো েম্বািব, 
জাটনন ট্রিা, আত্মরোর অমধকার েকটেরই থাটক। িাছা়িা আমাটদ্র মটিা মরটণ 
ওটদ্র ভয ট্রনই, আর িাটিই ওরা ট্রোঁটচ োয মক েটেন? েটে ট্রহা ট্রহা কটর ট্রহটে 
উেটো ট্রে। 
 
আাঁিটক উেটো ট্রভরা ট্রজটন শুটন এমন একটা অনযায কাজ আপমন করটি পারটেন? 
 
 হুাঁ, না পারার মক আটছ, পাো প্রশ্ন করটো েম্বািব। 
 
আর আমার মক ট্রদ্াে থাকটি পাটর েেুন এোর, নকমফযি মদ্টি এমেটয এটো অযান্টমন 
মােবান। জন ট্রকাম্ব আর েুমে ট্রকাম্বস্ ট্রেেমছে রাস্তায। হোৎ িারা আমার োম়ির 
োমটন এটে প়িটো আমম িেন মমরযা হটয ট্রিক কেোম, মকন্তু িাটি ট্রকান োভ হটো 
না। আমার োম়ির চাকার িোয িেন দু্-দু্টটা িাজা শরীর মপষ্ঠ হটয ট্রেটছ। ভােয 
োরাপ িাই 
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কারা? আপনার নামক ট্রেই মনরপরাধ োচ্চা দু্মটর। ওযারটেটভর কথা আর েুটর হুে 
ট্রফাাঁটাটনা মছটো। 
 
আমাটদ্র েকটেরই। ফুটের মটিা দু্মট মনষ্পাপ েোেনাপূণব জীেন অকাটে িটর ট্রেটো। 
আমার ড্রাইমভং োইটেন্স এক েছটরর জটনয োমিে হটয ট্রেটো। মকন্তু আমার মক ট্রদ্াে 
েেুন। 
 
ট্রদ্াে আজকােকার নেয েুেকটদ্র। হাওযা েমির েটে পািা মদ্টয োম়ি চাোটনার মক 
দ্রকার শুমন? এ েে েদ্ অভযাে এেুমন েদ্োটনা প্রটযাজন। 
 
েো শুমকটয মেটযমছে মােবাটনর। এক মনটমটে গ্লাটের েে জেটুকু মনিঃটশে কটর 
ট্রফেটো। স্লান মেেণ্ণ েোয েেটো ট্রে। আপনারা েটিাই েেুন ট্রদ্াে আমার একটুও 
মছটো না। এটা একটা অঘটন মাে। আর অঘটন ঘটট ট্রদ্াে-গুণ মেচাটরর ট্রিাযািা না 
কটরই। 
 
একটু ট্রোক মেটে এোটর রোেব েেটো এোর আমমও মকছু েেটি চাই েযার 
 
ট্রেশ ট্রিা েটেই ট্রফটো িাটক ভরো মদ্টো েম্বািব। 
 
আমাটদ্র মেরুটদ্ধ অমভটোে আমার স্বামী স্ত্রী দু্জটন মমটে নামক মমে েযামিটক হিযা 
কটরমছ। এটকোটর মমটথয কথা, আপনারা ট্রকউ ট্রেন মেোে করটেন না। আেটে মক 
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জাটনন মমে িামে েে েমটযই একটা না একটা অেুটে ভুেটিন, িাক্তার-ওেুধ মছে িার 
মনিয েেী। ি়ি-জটের রাটি হাাঁটা পটথ িাক্তাটরর োম়িটি ট্রপৌঁছটি অটনক ট্রদ্রী হটয 
োয। িাক্তারোেুটক েটে মনটয মফটর এটে ট্রদ্মে েে ট্রশে। মিমন িেন েে মচমকৎোর 
োইটর চটে ট্রেটছন। িাহটে এর ট্রথটকই আপনারা অনুমান কটর মনটি পাটরন, ট্রচিার 
ট্রকান ত্রুমট আমরা কমরমন এ েযাপাটর, ট্রকেে আজই ো করা হটো। ো ো েেোম 
েেই েমিয, একটুও োম়িটয মকংো অমিরমেি কটর েমেমন। িাছা়িা ওাঁর মৃিুযটি 
আমাটদ্র মক োভ হটো েেুন? 
 
হটযটছ নেমক? েো পমরস্কার কটর েটে উেটেন ট্রলার ট্রিামার মমনটের মৃিুযটি োভ 
ট্রিামাটদ্র কম হযমন। 
 
না ট্রিমন মক আর োভ হটযটছ েেুন। োমানয মকছু টাকা মিমন ট্ররটে মেটযমছটেন 
আমাটদ্র জটনয। িার ট্রেই ভােোোর দ্ান আমরা েহণ কটর মক এমন অনযায কটরমছ 
েেুন। 
 
ট্রিামরা ো ভাটো েুটিটছা িাই কটরটছ। ট্রে োই ট্রহাক ট্রলার-এর মদ্টক মফটর মজটজ্ঞে 
করটো েম্বািব। মমিঃ ট্রলার, েেুন এোর আপনার মক েোর আটছ। 
 
োমানযই। োমনক আটে আপনারা েযাোটরর নাম শুনটেন। জাটনন, ট্রে মছটো এক 
িাকাি দ্টের েদ্বার। একটা েযাঙ্ক িাকামি ট্রকটে ধরা প়িটো ট্রে, আপনাটদ্র মনিযই 
মটন আটছ। 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

95 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
হযাাঁ মটন আটছ নেমক। মাথা না়িাটেন ওযারটেভ মামোটা আমার আদ্ােটি না উেটেও, 
িেু এর মেেরণ আমার েে জানা আটছ। আপমন এই মামোর িদ্েকারী অমফোর 
মছটেন। আপনার োেয প্রমাটণর মভমত্তটিই শামস্ত হটযমছে িার। দ্ারুণ আটো়িন 
িুটেমছে মামোটা। মক েটেন? 
 
হযাাঁ িা ো েটেটছন। 
 
মেচাটর োেজ্জীেন কারাদ্ে হটযমছে েযাোটরর। একেছর পটর িাটবমুটরর ট্রজটে মারা 
োয ট্রে। িাকাি হটেও ট্রোকটা মকন্তু এমমনটি ট্রেশ ভে মছটো িাই না? 
 
ভে না আর মকছু। মমটমমটট শযিান। রাটির পাহারাদ্ারটাটক ঐ শযিানটা িি েুন 
কটরমছে। 
 
ট্রে োইটহাক, এমন একটা জমটে মামো েুষ্ঠভাটে েমাধান করার জটনয আপমন ট্রিা 
একটা পুস্কার ট্রপটযমছটেন, মক রকম পুরস্কার েেুন ট্রিা? 
 
পটদ্ান্নমি। িার প্রটযাজন মছটো না। 
 
আিেব! েো ফামটটয ট্রহটে উেে েম্বািব। েে কিবেয পরাযণ ট্রোকগুটো এটে জুটটটছ 
এোটন। আপনাটদ্র মটধয আমমই ট্রকেে একটু েযমিক্রম। িিঃ আমবস্ট্রং এর উটেটশয 
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এোর েেটো েম্বািব িাক্তারোেু আপমন ো োকী থাকটেন ট্রকন, আপনার েযাপারটা 
এোর ট্রেটর ট্রফেুন চটপট। আপনার মক অপরাধ? অনেধ েভবপাি নামক ভ্রুণহিযা? 
 
েজ্জায ঘৃণায এমমমে এেং ট্রভরা মুে মফমরটয মাথা মনচু কটর রইটেন। 
 
 ট্রদ্েুন, আমার মেরুটদ্ধ ট্রেই অদৃ্শয ট্রোকটার মক ট্রে অমভটোে মেক েুটি উেটি পারমছ 
না। মেজ না মেটজা োইটহাক, ও দু্টটা নাটমর ট্রকাটনা ট্ররােীটকই আমার মটন প়িটছ 
না। েহু পুরাটনা ঘটনা ট্রিা অপাটরশন ট্রকেও হটি পাটর। আমাটদ্র মাটন 
মচমকৎেকটদ্র ে়ি অেুমেটধ মক জাটনন? ট্রকাটনা ট্ররােীর দু্রাটরােয ট্ররাে আমরা োমরটয 
িুেটি ট্ররহাই ট্রনই। দু্নবাটমর চূ়িাে কটর ছা়িাটে িারা। একটা ট্রেদ্নার চাপ প়িটো 
িার ট্রচাটে-মুটে। 
 
মকন্তু মাথায িেন অনয আর এক মচো ঘুরপাক োমচ্ছটো। ট্রেমদ্ন একটু ট্রেশী মাোয 
মদ্ মেটে ট্রফেোম আমম। ট্রেোমাে অেিা, অপাটরশন ট্রটমেটে অেেে হাি কাাঁপমছে, 
ঐ অেিায অপাটরশন করোম। ফটে ো হওযার িাই হটো, োাঁচটোনা ট্ররােী। অথচ 
মারা োওযার কথা নয িার, এমন মকছু জমটে অপাটরশন মছটো না। িটে আমার ভােয 
ভাটো মছটো, িা মনটয ট্ররােীর আত্মীয স্বজন মকংো েনু্ধোন্ধে ট্রকউ ট্রিমন নহ-নচ কটরমন 
িেন। আমার োমফেমির কথা জানটিা ট্রকেে একজন নােব, মকন্তু ট্রে-ট্রিা মুে 
ট্রোেোর ট্রমটয নয। িাহটে? িাহটে ট্রকনই ো দ্ীঘবমদ্ন পর ট্রেই েযাপারটা মনটয 
অমভটোে উেটো আমার মেরুটদ্ধ। 
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আমবস্ট্রং-এর পর োকী রইটেন ট্রকেে একজন। মিমন হটেন মমস্ এমমমে ট্রলন্ট। 
েকটের দৃ্মি মেটয প়িটো িার ওপটর িেন। েযাপারটা ট্রটর ট্রপটয মনটজর ট্রথটকই 
জানটি চাইটেন মমস্ ট্রলন্ট মটন হটচ্ছ, আপনারা মকছু জানটি চান আমার কাছ ট্রথটক। 
মকন্তু আপনাটদ্র মনরাশ হটি হটে। আমার েোর মকছুই ট্রনই। 
 
ট্রে মক েোর মকছুই ট্রনই। ওযারটেটভর ট্রচাটে মেস্ময। িার মাটন আত্মপে েমথবটনর 
মটিা মকছুই ট্রনই আপনার। 
 
আমার কথার ভুে েযােযা করটে না। ট্রে অমভটোে আমম মেোে কমর না, িা মনটয, 
অেথা মাথা ঘামাটি চাই না। আমম মেোে কমর, অমম মনরাপরাধ, িাই মনটজটক 
অটহিুক মেিি করটি চাই না। 
 
িা ট্রেশ অেিযা ওযারটেভ েেটেন, িদ্টের মদ্বিীয পেবায-এর পমরেমামপ্ত এোটনই। 
িটে িার আটে আটরা মকছু আটোচনা দ্রকার। রোটেবর মদ্টক মফটর েেটেন মিমন 
আচ্ছা রোেব, আমরা ছা়িা অনয আর ট্রকউ আটছন এই দ্বীটপ? 
 
না েযার। 
 
 মকন্তু আিােব। এেন ভাটেযর হাটি োঁটপ মদ্টি হটে মনটজটদ্রটক। মমিঃ ওটযটনর 
মিেটের কথা মেক ট্রোিা োটচ্ছ না। িটে মিমন ট্রে মেক প্রকৃমিি নন, এ-েযাপাটর 
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আমার মেনু্দমাে েটন্দহ ট্রনই। এ অেিায আমম েমে, মক, আজ রাটির মটধযই এ-দ্বীপ 
ট্রছট়ি আমাটদ্র েকেটকই চটে োওযা উমচৎ। 
 
মকন্তু োটেন মক কটর েযার? দ্বীটপ ট্রনৌকা-ট্রটাকা ট্রিা মকছু ট্রনই। 
 
 িাহটে ওপাটরর েটে ট্রিামরা ট্রোোটোেই ো কটরা মকভাটে? 
 
ট্রফ্রি নারাকট ট্ররাজ েকাটে আটেন, মদ্টনর োোর-দ্াোর মচমেপে প্রমিমদ্ন মদ্টয োয 
ট্রে। আর আমাটদ্র ট্রকান মকছুর প্রটযাজন থাকটে জামনটয মদ্ই িাটক। 
 
মেক আটছ, আর রািটুকু ট্রকান রকটম কামটটয মদ্টয কাে েকাটে নারীকটটর েঞ্চ এটে 
আমরা েকটেই মফটর োটো এোন ট্রথটক। েেুন আপনাটদ্র মক মি? েকটের মুটের 
ওপর একোর ট্রচাে েুমেটয মনটেন ওযারটেভ। 
 
প্রায েোই মাথা ট্রনট়ি েম্মমি জানাটো ট্রকেে মােবান ছা়িা। উটে দ্াাঁম়িটয ট্রে িারা 
দ্বীটপ ট্রথটক োওযার স্বপটে েেটো, এোন ট্রথটক পামেটয োওযার ট্রকান েুমক্ত ট্রনই। 
েকটের মেরুটদ্ধ ো েে অমভটোে শুনোম, ট্রেশ ট্ররামাঞ্চকর ট্রোটযন্দা কামহনীর মটিা 
এর রহেয উটন্মাচন না হওযা পেবে আমম এোন ট্রথটক এক পাও ন়িমছ না। 
 
অোক করা েকটের দৃ্মি মেটয প়িটো মােবাটনর মুটের ওপর। িাটি িার ট্রকাটনা 
হৃটেপ ট্রনই। িার ট্রোাঁটট এক অদু্ভি রহেযময হামে। ট্রিমমন হােটি হােটি েেটো ট্রে, 
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ট্রদ্েুন ওেে পুণযটুনযর কথা আমম এটকোটরই মেোে কমর না, ওেে েুজরুমক। আমার 
ট্রমাো কথা হটো পান ছা়িা অনয ট্রকাটনা শব্দ আমার জানা ট্রনই। আমম এোটন চুমটটয 
পান করটি এটেমছ। িাই পাটনর ট্রশে না ট্রদ্ো ট্রদ্ো পেবে আমম এই পৃমথেী ট্রথটক 
ন়িমছ না। 
 
ট্রজদ্ী মটনাভাে মনটয হাি োম়িটয ট্রে িার জনয মনমদ্বি পানীটযর গ্লােটা িুটে মনটো 
এক চুমুটক েে পানীযটুকু মনিঃটেে কটর েটে প়িটো েেটে একটা ভাে েো হটে, 
িারপটরর ঘটনা অমি েংমেপ্ত। অমন ট্রজদ্ী োদ্া উৎফুি মােবাটনর মুেটা হোৎ ট্রকমন 
োদ্া ফযাকাটে ট্রদ্োটো, ট্রচাটের মমণ দু্টটা মেকটর ট্রেমরটয এটো। মনিঃোটে ভীেণ কি, 
দ্ম ট্রনোর জনয আপ্রাণ ট্রচিা কটরও পারটো না ট্রে। িার হািটা অেেে কাাঁপমছে, 
গ্লােটা হাি ট্রথটক পট়ি ট্রেটো ট্রমটির ওপর। আর িারপটরই িার ভারী ট্রদ্হটা ট্রচযার 
ট্রথটক পট়ি ট্রেটো ট্রমটির ওপর, পট়ি োওযার শব্দ শুটন েচমকি দৃ্মিটি েকটে 
িাকাটো িার মদ্টক, েকটের ট্রচাটে িেন একটা ভযঙ্কর আিঙ্ক। 
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০৫. 
 
ট্রেন ট্রচাটের পেক প়িটি না প়িটিই ঘটট ট্রেটো ট্রেই ভযঙ্কর ঘটনাটা। েকটের 
ট্রচাটে মুটে আিটঙ্কর ছাপ, েকটের দৃ্মি এেন মির-মনেদ্ধ মােবাটনর প্রাণহীন ট্রদ্টহর 
মদ্টক। কাটরার মুটে কথা ট্রনই। মকন্তু েকটের মটন একটাই প্রহ্ন ট্রকেে মকভাটে িার 
মৃিুয হটো। 
 
িিঃ আমবস্ট্রংই প্রথম মেস্মটযর ট্রঘারটা কামটটয উটে দ্রুি ছুটট মেটয মােবাটনর 
স্পন্দনহীন িান হািোমন িুটে মনটয নাম়ি মটটপ ধরটেন। না, ট্রকাটনা ো়িা ট্রনই। স্তব্ধ 
মনিঃো়ি। 
 
মাথা না়িটেন মিমন েভীর দু্িঃটের েটে, মােবান মৃি। 
 
আটরক দ্ফা োি-ট্রজা়িা ট্রচাটের দৃ্মি মেটয প়িটো মােবাটনর মদ্টক। িারা মকছুটিই 
মেোে করটি পারটছন না, অমন িরিাজা, হামেেুমশটি প্রাটণাচ্ছে েুেক হোৎ মক কটর 
মারা ট্রেটি পাটর। ট্রোধহয িিঃ আমবস্ট্রং-এর মহটেটে ট্রকাথাও ভুে হটয থাকটে। িাটদ্র 
ধারণা মােবান মটরমন ট্রোঁটচ আটছ ট্রে এেটনা। 
 
িািঃ আমবস্ট্রং আর একোর ভাে কটর পরীো করটেন মােবানটক ট্রচাটের পািা উমেটয 
ট্রদ্েটেন, িার ট্রোাঁটট নীে রটঙর ট্রদ্েটি ট্রপটয মক মটন কটর ঈেৎ ফাাঁক হটয থাকা িার 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

মুটের কাছ ট্রথটক মনটয মেটয মকটের ট্রেন ঘ্রাণ মনটেন। েে ট্রশটে িার মটদ্র গ্লাটের 
একটা ভাো টুকটরা কাাঁচ িুটে মনটেন মনটজর হাটি মিমন। 
 
িটে মক মােবান দ্ম আটটক মারা ট্রেটছ? একটু ইিস্তিিঃ কটর মজটজ্ঞে করটো 
মযাকআথবার। 
 
দ্ম আটটক মারা ট্রেটছ মক না জামন না, উত্তটর আমবস্ট্রং েটে মটন হয হোৎ িার নাম়ির 
স্পন্দন স্তব্ধ হটয োওযায মৃিুয দ্রুি এমেটয এটেমছে। িারপর মিমন মক মটন কটর 
ট্রেই গ্লাটের োটয ট্রেটে থাকা অেমশি িরে পদ্াটথবর এক ট্রফাাঁটা হাটি আঙুটে মনটয 
অমি েেপটণব মজটভ ট্রেকাটেন। েটে েটে িার মুটের ভাে েদ্টে ট্রেটো। 
 
িার মুটের ভাে েদ্টে োওযাটি ছটজা়িা ট্রচাে মচোমেি দৃ্মিটি িামকটয রইটো মকছু 
একটা ট্রশানার জটনয। 
 
আপনারা ো ভােটছন মেক িা নয, মােবাটনর মৃিুয দ্ম আটটক মেটয হযমন। শুধু 
িাইনয, িার মৃিুয এটকোটর স্বাভামেক নয। 
 
ট্রে মক? চমটক উেটো ট্রভরা িার মাটন আপমন েেটি চান ঐ হুইমস্কটি– 
 
হযাাঁ, মেক িাই, হুইমস্কটিই মছটো িার মৃিুযর পরওযানা। ট্রজার মদ্টয েেটি না পারটেও 
িেু েেমছ েেেি পটামেযাম োযানাইটির প্রমিমক্রযাটিই, িার মৃিুয ঘটট থাকটে। 
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পটামেযাম োযানাইি? এই প্রথম কথা েেটেন ওযারটেভ। িার হুইমস্কর েটে ট্রমশাটনা 
মছে। 
 
িাহটে মক ধটর মনটি হটে, এোর েম্বািব জানটি চাইটো, মােবান েেন মনটজই েকটের 
মড্রঙ্কস্ পমরটেশন কটরমছে, ট্রে মনিযই মনটজ িার গ্লাটে মেে মমমশটয থাকটে। িাই 
মক? 
 
েুমক্তটা মেক েহণটোেয না হটেও কিকটা দ্াযোরা ট্রোটছর ঘা়ি না়িটেন িিঃ আমবস্ট্রং 
আপািিঃ দৃ্মিটি ট্রেই রকম ট্রিা মটন হটচ্ছ। 
 
িটে মক এটা আত্মহিযা? মৃি মােবাটনর মদ্টক চমকটি একোর িামকটয ট্রচাে ট্রফরাটেন, 
ট্রলার িাজ্জে েযাপার ট্রিা। 
 
না, না উমন আত্মহিযা করটি োটেন ট্রকন, অমন হামেেুমশটি ভরা েুন্দর েুেক শুধু শুধু 
মনটজটক ট্রশে করটি োটে ট্রকান্ দু্িঃটে? প্রমিোদ্ কটর উেটো ট্রভরা। 
 
ট্রভরার কথাটা ট্রেন েুটফ মনটেন িিঃ আমবস্ট্রং িাহটে আপনারাই েেুন আত্মহিযা ছা়িা 
আর হোৎ এভাটে মৃিুযর মপছটন অনয আর মকটের েোেনাই ো থাকটি পাটর? 
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অনয আর মকই ো েোেনা থাকটি পাটর? ভােটি পারটছ না ট্রকউ। আর ভােটেই ো 
মক কটর? একই ট্রোিটের হুইমস্ক ট্রথটক ট্রিা আমরা েোই ট্রেটযমছ। িাছা়িা মনটজর 
হাটি েকেটক মদ্ পমরটেশন করমছে। অিএে এর ট্রথটকই ধটর ট্রনওযা ট্রেটি পাটর 
এটা একটা আত্মহিযা ছা়িা আর মকছু হটি পাটর না। 
 
মকন্তু এর পটরও একটা প্রশ্ন ট্রথটক োয, ট্রকনই ো ট্রে আত্মহিযা করটি োটে? 
 
আমারও মহোে মমেটছ না, আমবস্ট্রং-এর উটেটশ েেটেন ট্রলার, িিঃ আমবস্ট্রং আমার দৃ্ঢ় 
মেোে, মােবাটনর আত্মহিযা করার কথা মচোই করা োয না। 
 
এ প্রশ্নটা িেন ট্রথটক আমটকও েটথি ভামেটয িুটেটছ িাটক েমথবন কটর েেটেন 
আমবস্ট্রং মকন্তু েমেক উত্তরটা মকছুটিই েুাঁটজ পামচ্ছ না। 
 
আমবস্ট্রং এেং েম্বািব দু্জটন ধরাধমর কটর মােবাটনর মৃিটদ্হ ট্ররটে এে িার ঘটর। িার 
মৃিটদ্হ োদ্া চাদ্টরর ট্রেটক মফটর এটো একিোয িারা। েেোর ঘটর েকটে িেন 
স্তব্ধ হটয েটেমছটেন, ভটয আিটঙ্ক ট্রকউ কাটরার মদ্টক িাকাটি োহে পামচ্ছটো না। 
 
ওমদ্টক রািও িেন ট্রেট়ি চটেটছ। ট্রদ্ওযাে ঘম়ির মদ্টক িামকটয এমমমেই প্রথম 
কথাটা িুেটেন, রাি অটনক হটো এোর শুটয প়িা উমচি। 
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এমমমেটক েমথবন করটেন ওযারটেভ, িা ো েটেটছন, এরপর েটে থাকার ট্রকাটনা 
মাটন হয না। 
 
রোটেবর মদ্টক মফটর মজটজ্ঞে করটেন আমবস্ট্রং িা ট্রিামার স্ত্রী এেন ভাে আটছ ট্রিা 
রোেব? 
 
হযাাঁ, ট্রেশ ভােই আটছ েযার। অটঘাটর ঘুটমাটচ্ছ। 
 
ট্রেশ ট্রিা ঘুটমাক না। রাটি আর জামেও না। 
 
মেক আটছ েযার িাই হটে। রোেব েটে, আপনারা শুটয প়িটে ফটক েন্ধ কটর আমমও 
শুটি চটে োটো। রান্নাঘটরর মদ্টক এমেটয োয রোেব। আর িারা মোঁম়ির মদ্টক এমেটয 
ট্রেটেন ট্রে োর ঘটর োওযার জনয। 
 
এটিােট়িা প্রাোটদ্র আনাটচ কানাটচ ট্রকাথাও এিটুকু অন্ধকাটরর মচহ্নমাে ট্রদ্ো 
ট্রেটোনা, চামরমদ্ক আটো আটোমকি প্রাোদ্। ট্রকউ ট্রে ট্রকাথাও ো োকা মদ্টয থাকটে, 
ট্রেরকম অন্ধকাটরর অেকাশ মছটো না ট্রকাথাও। আর এই আটোয আমধকযটাই হটযটছ 
েে ট্রচটয ট্রেশী আিটঙ্কর, ভটযর কারণ। অন্ধকাটর মেপদ্ আটছ েটট, িটে আটোয 
মৃিুযর হািছামন ট্রে আটরা ট্রেশী ভযঙ্কর…. 
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শুভরামে জামনটয ট্রে োর ঘটর প্রটেশ কটর চটপট দ্রজা েন্ধ কটর মদ্টো এমনভাটে 
ট্রেন োইটরর আটোটা িাটদ্র িা়িা কটর মফরমছটো। 
 
ট্রশাযার উটদ্যাে করটি মেটয এটকর পর এক সৃ্মমি মটন প়িটি থাকটো ওযারটেটভর 
মটন…. 
 
মেটন-এিওযািব মেটন। িার েুন্দর মুেোমন ট্রেন িার ট্রচাটের োমটন ভােটছ এেটনা। 
মাথা ভমিব চুে। নীে ট্রচাে, মাযােী দৃ্মি, অমন একটা আকেবণীয ট্রচহারা মক ট্রভাো োয 
েহটজ। একোর ট্রদ্েটেই মটজ ট্রেটি হয। িা মটজ মছে জুরীরাও িার ট্রচহারায–অমন 
েুন্দর ট্রচহারার মানুটের ট্রকাটনা অনযায ট্রেন অনযাযই নয, জুরীটদ্র মটন এই কথাটাই 
ট্রেন ট্রোঁটথ মেটযমছে। 
 
আর েরকার পটের উমকে মনমেনও মক কমমি মছটো, িাটক োাঁচাটনার জনয উটে পট়ি 
ট্রেটে পট়িমছে ট্রে। িাছা়িা িার উমকে মযামথও ট্রেই েুটোটে িার মটিটের েমথবটন 
েটথি েুমদ্ধমত্তার পমরচয মদ্টযমছে। োওযাে-জোটের েময আোটো়িা মাথা োো ট্ররটে 
েে েময িার েক্তটেযর মটধয একটা করুণ আটেদ্টনর ছাপ ট্ররটে মেটযমছে। ফটে ো 
হওযার িাই হটো, জুরীটদ্র মন ট্রেটো েটে। মেটটনর মনটদ্বমশি উপেমব্ধ করটি 
মেনু্দমাে েটন্দটহর অেকাশ রইটো না িাটদ্র মটন। 
 
আোর িেন মক মচো। জুরীরা ট্রোঁটক েেটে আোমীর মেরুটদ্ধ রায ট্রদ্টে মক কটর? িাই 
প্রমিমট ট্রজরা অিযে মটনাটোে েহকাটর শুটন ট্রনাট মেেটি হটো আমাটক। প্রটযাজনীয 
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নমথপে েুাঁমটটয েুাঁমটটয ট্রদ্েটি হটে আমাটক। িেু জুরীরা আমাটক দ্ারুণ ভামেটয 
িুেটো, মামো েুমি ট্রকাঁমচটয ট্রেটো, িীটর এটে আমার িরী েুমি িুটে ট্রেে। 
 
িটে োর ট্রশে ভাে, িার েে ভাে েটে একটা প্রোদ্ আটছ। ট্রেটা অেটর অেটর 
মমটে ট্রেটে ট্রশে পেবে। রায ট্রদ্ওযার েময চমটক মদ্োম েকেটক। আোমীর মেরুটদ্ধ 
একটা ট্রমােম অস্ত্র হানোম। আর িাটিই আোমী পটের উমকে এেং মেটটনর েমথবক 
জুরীরা ও েরকারপটের উমকে েোই ধরাশাযী। িাটদ্র ট্রেই দু্রােিা ট্রদ্টে মনটজর 
মটন েেোম, আটর োো আমম হোম মেটয অমি মেচেণ মেচারপমি আমার দ্ীঘবমদ্টনর 
অমভজ্ঞিার মক ট্রকাটনা দ্াম ট্রনই। আমাটক ফাাঁমক মদ্টি পারটে না ট্রকউ। ট্রকমন, এোর 
েোই জব্দ ট্রিা… 
 
োাঁধাটনা দ্াাঁটির ট্রেটটা েুটে ট্রফটে গ্লাটের জটে ধীটর ধীটর িুমেটয রােটেন ওযারটেভ। 
এই মুহূটিব িার দ্েহীন মুেটা ভযঙ্কর মেশ্ৰী একটা আকার ধারণ করটো, ট্রোাঁট দু্টটা 
িুটে প়িটো োমটনর মদ্টক, ট্রিাে়িাটনা োে কুাঁচটক োওযা ট্রচাযাে, িুটে প়িা থুিনী 
েে মটে একটা েীভৎে রূপ ট্রেন মেশীণব মুে। ট্রেই কুৎমেি মুটে অমি কমেন, অমি 
মনমবম, অমি মনষু্ঠর হামের একটা েুক্ষ্ম ট্ররো ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। আর ট্রেই েটে 
ট্রচাে দু্টটা জ্বটে উেটো েুধািব জাটনাযাটরর মটিা। িার মুটে মচোর ছাপ প়িটো 
কটযক মুহূটিবর জনয এেং িারপটরই ঘটরর আটো মনমভটয মদ্টয শুটয প়িটেন মিমন। 
 
মেক ট্রেই মুহূটিব মনটচর িোয রান্নাঘটর জটম উটেমছে এক মুকামভনটযর নাটক। 
অমভটনিা নজন আর দ্শবক মাে একজন রোেব। 
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িাজ্জে েযাপার ট্রিা? এই োমনক আটে কাাঁটচর আেমামরটি ট্রদ্টে ট্রেোম দ্শজন 
মুকামভটনিা অথবাৎ ট্রমাট দ্শ দ্শমট পুিুে। আর এেন িাটদ্র মটধয একমট উধাও। 
রইটো এেন নটা।একমট পুিুে ট্রেটো ট্রকাথায? িান েজাটো নামক িার। 
 
ওমদ্টক মযাকআথবাটরর ট্রচাটে ঘুম ট্রনই। ঘুম আজ আর আেটে না ট্রোধহয। িার মন 
এেন আচ্ছন্ন আথবার মরচমটক মঘটর। অমনন্দযেুন্দর এক েুেক। মটন পট়ি োয িার 
উচ্ছ্বাটে ভরপুর ট্রেৌেটনর কথা। েমিয ভােোোর মটিাই ট্রচহারা মছটো ট্রছাকরার। িাটক 
ট্রদ্টে আমার স্ত্রীর মাথা ঘুটর ট্রেটো, িার হােভাে ট্রদ্টে আমার অেি ট্রেইরকমই মটন 
হটযমছে। 
 
এক ছুমটটি মজদ্ ধরটো মরচমে আমার োম়িটি োটে। অেিযা েটে কটর মনটয এোম 
িাটক। প্রথটম আমার আপমত্ত মছটো ট্রক জাটন ট্রনেমের েমদ্ পছন্দ না হয িাটক। োই 
ট্রহাক মরচমেটক িার মটন ধরটি ট্রদ্টে আমার দু্মিোর অেোন ঘটটো। 
 
িা মরচমেটক আদ্র আপযাযটনর ট্রেমক ঘটা ট্রনেমের। ছুমটর কটা মদ্ন মরচমেটক েটে 
মনটয ঘুটর ট্রেম়িটযটছ ট্রেেমে, একটা মুহূটিবর জনযও িার েে ছাট়িমন ট্রে। হামে-োট্টা-
েল্প মশগুটে ট্রকটটটছ মরচমেটক মনটয। অটনকমদ্ন পটর ট্রেেমের মুটে হামে ফুটট উেটি 
ট্রদ্টে আমার দু্টচাে জুম়িটয ট্রেটছ। েোনহীনা ট্রেেমে ট্রেন এটিামদ্টন মািৃটত্বর স্বাদ্ 
ট্রপটযটছ মরচমেটক দু্হাটি েুটক জম়িটয ধটর। 
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মািৃটস্নহ কথাটা এেন ভােটে ো মঘনমঘন কটর উটে। মছিঃ মছিঃ আমম িেন মক ট্রোকাই 
না মছোম। একোরও েুিটি পামরমন মাটযর আদ্টরর নাটম ট্রে মরচমেটক েুটক জম়িটয 
ধরার মপছটন ট্রেেমের ট্রছনামেপনার িামেদ্ মছটো, দু্টধর স্বাদ্ ট্রঘাটে ট্রমটাটি ট্রচটযমছে 
ট্রে। 
 
অথচ এই ট্রেেমেটক আমম কটিাই না ভােোেিাম, মেোে করিাম িাটক আমার 
পমিিিা স্ত্রী মহটেটে। মেটদ্টশ ট্রেোটনই থাকিাম শযটন-স্বপটন িার কথা ছা়িা অনয 
ট্রকান নারীর কথা ভােটি পারিাম না। ট্রে মছটো আমার প্রথম এেং ট্রশে ট্রপ্রম। মকন্তু 
আমার ট্রেই ভুে ভােটি ট্রেশী ট্রদ্মর হে না। 
 
আমম িেন মেটদ্টশ আমার কমবটেটে। একমদ্ন ট্রেেমে মচমে মেেটো আমাটক ও 
মরচমেটক দু্জনটকই। আমার নাম ট্রেো োমটা জামার ট্রভিটরর ট্রচারা পটকটট পুটর 
চুমপচুমপ এটে েুকোম আমার িােুটি। 
 
েেটত্ন োটমর মুে েুটে মচমেটা োর কটর প়িটি মেটয প্রটমই ট্রহাাঁচট ট্রেোম। মচমেটা 
আমার নয, মরচমেটক ট্রেো। োটপ ভরোর েময ভুে কটর মচমে অদ্ে-েদ্ে হটয 
থাকটে হযটিা। ওিঃ মক মধুর একটা েোেণ, অমন একটা েভীর অনুরােপূণব েোেণ 
মদ্টয আমাটক কেটনা মচমে ট্রেটেমন ট্রেেমে। আর ভাোরই ো মক েযেনা। মচমের প্রমিমট 
োইটন ট্রপ্রটমর ছ়িাছম়ি। মচমে ট্রিা নয, ট্রেন একটা ট্রপ্রটমর কমেিা। ট্রেেমের ট্রপ্রটমর 
কমেিা প়িটি মেটয রাটে দু্িঃটে আমার েেবাে জ্বটে পুট়ি ছাই হটয ট্রেটি থাকটো। 
েুটকর পাাঁজরগুটো এক এক কটর ট্রভটে ট্রেটি থাকটো ট্রেন। একটা ট্রোো কান্নায 
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েুকটা আমার হাহাকার কটর উেটো। এরই নাম ট্রপ্রম। এরই নাম জীেন। োটক আমম 
মেোে কটর আমার প্রাটণর ট্রচটয ট্রেশী ভােটেটে এটেমছ ট্রেই মক না আমার েটে 
মেোেঘািকিা করটো, চরম আঘাি মদ্টো আমার মনিঃস্বাথব ট্রপ্রটমর ওপর। জীেনটাই 
ট্রেন একটা মেরাট ফমক। মানুটের ছদ্মটেটশ কিকগুটো জাটনাযার ট্রেন ঘুটর ট্রে়িাটচ্ছ 
এোটন। ওৎ ট্রপটি েটে আটছ। রক্ত-মপপােু পশুর মটিা, েুটোে ট্রপটেই ট্রেন িারা 
মানুটের েৎ ইটচ্ছ, েৎ প্রেৃত্ত গুটোটক পদ্দ্মেি কটর এটকোটর নি কটর ট্রদ্টে। 
 
ট্রেমন করটো ট্রেেমে। আর এই মদ্বচামরণী, মেোেঘামিনীটক আমম আমার স্ত্রীর মেবাদ্া 
মদ্টয এটেমছ এটিামদ্ন ধটর? ভােটিও ঘৃণা হয। মক করটো আমম এেন আমার োমটন 
এেন একটাই পথ ট্রোো আটছ–প্রমিটশাধ, িাটদ্র দু্জটনর মেরুটদ্ধ চরম প্রমিটশাধ না 
ট্রনওযা পেবে আমম ট্রেন স্বমস্ত পামচ্ছোম না িেন। 
 
িা েুটোেটা এটে ট্রেটো কমদ্ন পটরই। েুদ্ধটেটে মেটয একজনটক পরীো কটর ট্রদ্টে 
আেটি হটে। এেে েযাপাটর একজন োধারণ নেমনকই েটথি। মকন্তু িা না কটর 
মরচমেটকই পাোোর েযেিা করোম। এোটন কাজটা ট্রেৌণ ট্রেৌণ নয, আমার মুেয 
উটেশয মছটো মরচমটক ট্রে ভাটেই ট্রহাক এটকোটর েুদ্ধটেটে ট্রকানরকটম পাোটি 
পারটে হয, িাহটে মচরমদ্টনর জনয িার মেোেঘািকিার হাি ট্রথটক মনষৃ্কমি পাওযা 
ট্রেটি পাটর। ট্রেই েটে মদ্বচামরণী ট্রেেমের ওপটরও চরম আঘাি হানা ট্রেটি পাটর, িার 
হাি মদ্টয মরচমটের উটেটশয ট্রপ্রটমর কমেিা আর কেটনা ট্রেরুটে না। এেং ট্রহাও িাই, 
অনযটদ্র মটিা েুদ্ধটেটে মেটয িার ট্রফরা আর হটো না। ট্রে িার ট্রপ্রমমকা ট্রেেমেটক 
ভােোেটি আর কেটনা মফটর আেটে না। কমদ্ন পটর শত্রুপটের গুমেটি িার মনহি 
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হওযার দু্িঃেংোদ্ এটে ট্রপৌঁছাটো। হযাাঁ, এইরকমই ট্রিা আমম ট্রচটযমছোম। েেরটা ট্রপটয 
আমার ট্রকান দু্িঃে হটো না েরং মনটা অটনকটা হাল্কা হটয ট্রেটো। 
 
মরচমটের মৃিুযর েযাপাটর ট্রকউ মাথা ঘাটাটো না, কারণ িারা ট্রেশ ভাে কটরই জানটিা, 
েুদ্ধটেটে ট্রথটক জীমেি অেিা ট্রফরার েোেনা েুে কমই থাটক। ট্রেশ মনমিটে কটা 
মদ্ন কাটটো। একমদ্ন কাজকমব ট্রেটর িােুটি মফরমছ, পটথ আমমবটটটজর েটে হোৎ 
ট্রদ্ো। ট্রেটচ িার েটে কথা েেটি ট্রেোম, মকন্তু মুে মফমরটয মনটো ট্রে। ট্রেশ েুিটি 
পারোম, িার ট্রচাে মদ্টয মুটো মুটো ঘৃণা িটর প়িমছটো। ভােোম, মরচমটের অেরে 
েনু্ধ মছটো ট্রে মটন হয মরচমটক েুদ্ধটেটে পাোটনার উটেশযটা। ট্রে অনুমান করটি 
ট্রপটরটছ। আর িাটিই িার রাে ও ঘৃণা আমার ওপর। মকন্তু োই েুটি থাক না ট্রকন, 
িাটি আমার মকছু এটে োয না। ট্রেমন ভাটেই িুমম ট্রোকটক ট্রোিাও না ট্রকন, আমার 
চাোমকটা ট্রকউ ধরটি পারটে না ধরার োধযও ট্রনই কাটরার। েুদ্ধটেটে মেটয ট্রে ট্রকউ 
মারা ট্রিা ট্রেটিই পাটর? ট্রক পামেটযটছ ট্রকন পামেটযটছ, িা মনটয ট্রকউ মাথা ঘামাটি 
োটে না। 
 
একমদ্ন মফটর এোম ইংেটে। ট্রেেমে েে শুটন মচৎকার কটর ট্রকাঁটদ্ উেটো। িার ট্রেই 
কান্না ট্রদ্টে আমার ো-মপমত্ত জ্বটে ট্রেটি োেটো িাটক মুটে মকছু প্রকাশ করোম না। 
েজ্জাি ট্রমটযটছটেটাটক প্রাটণ আঘাি না কটর িাটক মারটো। িাটক মিটে মিটে দ্টে 
মারটো। 
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মকন্তু পটনর েছর পটর েুদ্ধ ট্রশে হওযার পর আমমবটটজ মক িার েটন্দটহর কথা কাটরার 
কাটছ প্রকাশ কটর মদ্টো? আর েেটেই ো মক এটে োয। এিমদ্ন পটর িেন ট্রক 
আোর িা মনটয জে ট্রঘাো করটি উটে পট়ি োেটো? 
 
েছর মিন পটর ট্রেেমে মারা োয িেে মনউটমামনযায। িার মচমকৎোর ত্রুমট আমম 
কমরমন। েুদ্ধ ট্রশে হওযার পটর চটে আমে মিভটন। ট্রছাট োটটা একটা োম়ি মকনোম। 
িার আটেই ট্রস্বচ্ছায চাকরী ট্রথটক অেের মনটযমছোম। ট্রেশ েুটেই কাটমছে আমার 
মদ্নগুমে। েছর মিটনক পটর হোৎ একমদ্ন েেয করোম, প্রমিটেশীরা ট্রকউ আর 
আমার েটে কথা েেটছ না, িটে মক আমমবটটজ িার ট্রেই েটন্দটহর কথাটা এটদ্র 
জামনটয ট্রেটো, আর িাটিই মক িাটদ্র এই অকমস্মক পমরেিবন। োই েেুক, িাটি 
আমার ভারী েটয ট্রেটো, আমার েটে ট্রক কথা েেটো না েেটো ট্রিা েটযই ট্রেটো, 
একা একা ট্রেশ আমছ আমম। 
 
িা-এই দ্বীটপ এটেও ট্রভটেমছোম, ট্রেশ েুটেই কাটটে কটা মদ্ন। ট্রভটেমছোম পুরাটনা 
েনু্ধটদ্র েটে নহ-নচ কটর কটা মদ্ন আনন্দ মুের হটয উেটে। মকন্তু মািোন ট্রথটক ট্রেই 
অদৃ্শয কণ্ঠস্বরটা। েে ভেুে কটর মদ্টয ট্রেটো। িা জোটের মটিা একটা ট্রমােম জোে 
মদ্টযমছ েটট। ওেে ট্রঘাঁটদ্া অমভটোে ট্রিাো হটযটছ, আমার মটিা িারা ট্রকউ ট্রদ্ােী নয। 
েে োটজ কথা, েে ধাপ্পা, ট্রেফ ধাপ্পা। অমিমথটদ্র মনযন্ত্রণ কটর মনটয এটে িাটদ্র 
েটে এ মক রমেকিা োপু। আর এ েে ে়িটোকী চাে ছা়িা আর মকছু নয। োটজ ধাপ্পা 
মদ্টয েৎ মানুেগুটোটক অস্বমস্তর মটধয িুমেটয ট্ররটে মমিঃ ওটযন হযটিা আ়িাে ট্রথটক 
মজা ট্রদ্েটি চাইটছন। এই আর মক। 
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আটর এই দ্বীটপর মানুেগুটোও ট্রেন ট্রকমন। ট্রকউ কাটরার েটে প্রাণ েুটে কথা েেটি 
চায না, মমশটি চায না। কথা না েেটো ট্রিা েটযই ট্রেটো আমার। একা একা কটর। 
মাে একমদ্টনই ট্রেন মটন হটচ্ছ অনেকাে ধটর রটযমছ এই দ্বীটপ…িা আমরা ট্রেন কটে 
মফরটো? হযাাঁ আোমীকােই ট্রিা ট্রফ্রি নারীকটটর েঞ্চ এটেই েোর আটে মেটয, আমম 
উটে েেটো িার েটঞ্চ। আর অটনযরা ো েুমশ করুক আমম মফটরও িাকাটি োে না 
কাটরার মদ্টক। 
 
মকন্তু এ-দ্বীপ ট্রছট়ি চটে না ট্রেটে ট্রকমন হয। মন্দ হয না। এমন একটা মনজবন দ্বীটপ 
ট্রোকােটযর ট্রথটক অটনক দূ্টর মদ্নগুটো ট্রেশ ভােই কাটটে েটে মটন হয। শহটরর 
স্বাথবাটেেী মানুেগুটোর ভীট়ি জীেনটা অমিষ্ঠ হটয উটেটছ, িাটদ্র মটধয আোর মফটর 
ট্রেটি ভাে োটে না। 
 
ট্রোো জানাো পটথ ট্রভটে আেটছ েমুটের েজবন। এোনকার আকাশ ট্রকমন 
মনভবােনাময আকাটশর ট্রকমন েংোর ট্রনই, ট্রনই মচো-ভােনা। আকাটশর মটিা হটি 
ইটচ্ছ হয। দূ্টরর ঐ পাহা়ি, েমুে অরণয, এই প্রাোদ্ েে মকছুই থাকটে আমার হাটির 
মুটোর মটধয। হযাাঁ এই দ্বীটপই ট্রথটক ট্রেটি চাই আমম মচরমদ্টনর জনয, এোটন ট্রথটকই 
আমম আমাটদ্র পমরণমি ট্রদ্টে ট্রেটি চাই মনটজর ট্রচাটে। 
 
ট্রভরার ট্রচাে ট্রথটকও ঘুম ট্রেন আজ মনেবােন মনটযটছ। অন্ধকার ট্রেন িাটক মেেটি 
আটে, িাই ঘটরর আটো ট্রজ্বটে ট্ররটেমছে ট্রে। 
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একা হটেই মন চটে োয িার েুদু্র অিীটি। মেটশে কটর আজ সৃ্মমির পািা উোটি 
মেটয োরোর একটা মুে িার ট্রচাটের োমটন ট্রভটে উেটি থাটক–ট্রেই মুেোমন হুটোর 
 
হুটো, আমার মপ্রযিম, িুমম আজ ট্রকাথায? কি মদ্ন ট্রদ্মেমন ট্রিামায। আজই এই 
মুহূটিব ট্রিামাটক ট্রেশী কটর মটন প়িটছ ট্রকন েটো ট্রিা। কাটছ ট্রনই িেু ট্রেন িুমম 
আমার পাশমটটিই আটছ, জম়িটয আটছ আমার েুটকর মটধয। 
 
কণবওযাো। মটন পট়ি ট্রিামার কণবওযাটের ট্রেই ভােোো মদ্নগুমের কিা? ট্রেই মধুর 
মদ্নগুমে মক ট্রভাো োয। 
 
আকাশ ট্রছাাঁযা পাহা়ি, পাহাট়ির পাটশই ধু-ধু োমেযাম়ি, োমটন অনথ জে জটের 
কেকে শব্দ, মমটেে হযামমেন, আর মেমরে… 
 
আটধা আটধা স্বর আেদ্ার করটি মেমরে জটে োাঁিার কাটোর জনয। ট্রিামার ইটচ্ছ নয 
ট্রে, ওর ট্রেই আেদ্াটর ো়িা মদ্ই। ট্রিামার ট্রচাটে ট্রচাে প়িটিই িুমম মাথা না়িটি। 
আমম ট্রেন ঘুমপা়িামন োন ট্রেটয ঘুম পা়িািাম মেমরেটক। ঘুমমটয প়িটিা ও। িারপর 
ট্রেমরটয প়িিাম ট্রিামার েটে ট্রে়িাটি। 
 
এমমন একটা মদ্টনর কথা মটন প়িটছ আজ। ট্রেমদ্ন চাাঁদ্ উটেমছে আকাটশ। মেস্তীণব 
োমেযাম়ির ওপর ট্রজযাৎস্নার আটো েুটটাপুমট োমচ্ছে। মভটজ োিাটে জটের ট্রোাঁদ্া 
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ট্রোাঁদ্া েন্ধ মািাে করা হাওযা। দু্জটন পাশাপামশ হাাঁটমছোম হাটি হাি ট্ররটে োটয না 
ট্রেমকটয। মটন মটন ভােমছোম আমরা, আমাটদ্র চোর পথ েমদ্ ট্রশে না হয কেটনা। 
আর িেুমন হোৎ..হযাাঁ, হোৎই িুমম একটা অদু্ভি কাজ কটর েেটে আমাটদ্র পটথ চোর 
োমমযক মেরমি ঘমটটয হাি মদ্টয জম়িটয ধরটে িুমম আমাটক। আমম মুে িুটে 
িাকাোম ট্রিামার ট্রচাটের মদ্টক, েুমি…ো ট্রকাটনা মকছুর প্রিযাশার জনয। ট্রিামার চঞ্চে 
ট্রচাে দু্মট মক ট্রেন েোর মটধয উদ্েীে হটয উটেমছে িেন। োমনক পটরই ট্রিামার 
মুেোমন ট্রনটম আটে আমার কাটনর কাটছ, মফেমফমেটয িুমম আমাটক শুটধাটে, আমম, 
আমম ট্রিামাটক ভােোমে ট্রভরা 
 
এরই জনয মক আমম অটপো করমছোম। িা না হটে ট্রিামার ট্রেই আটেেভরা কথাটা 
ট্রকনই ো আমার কাটছ স্বটের মটিা মটন হটে? আটেটে ট্রচাে েুটজ এটো আমার। 
অসু্ফটট, েটেই ট্রফেোম, জামন, জামন ট্রো েজনী, ট্রিামার এই স্বটের কথাটা শুটন আজ 
আমার রজনী োটে ভাে। 
 
মকন্তু ট্রভরা। 
 
ট্রেশ ট্রিা একটা আটেে এটন মদ্টযমছটে িুমম আমায। ট্রিামার মুে ট্রথটক আমার োণী 
শুটন ট্রভটেমছোম েজনী েুন্দর একটা স্বে ট্রদ্েটো আজ রজনীটি। েক্ষ্মীমট ট্রেই স্বেটা 
িুমম আমার ট্রভটে মদ্ও না 
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আমার ট্রে আটরা মকছু েোর মছে ট্রভরা, িুমম িেন েটে োমচ্ছটে, হযটিা ট্রিামার স্বে 
স্বেই ট্রথটক োটে ট্রভরা, ট্রিামাটক আর ট্রকানমদ্নও মেটয করটি পারটো না। আমম এক 
কপদ্বকশূনয পুরুে। মমরে মারা োওযার পর ট্রিামার মটিা আমমও স্বে ট্রদ্েটি শুরু 
কমর–মেত্তোন হওযার একটা েুটোে হটযমছে আমার। এেন আর ট্রেই েোেনাটা ট্রনই। 
িার মৃিুযর মিন মাে পটর জন্ম মনটো মেমরে। মেমরে ট্রছটে না হটয েমদ্ ট্রমটয হটিা। 
 
ট্রিামার দু্িঃেটা আমম েুমি, একটুও োম়িটয েটোমন িুমম। মেমরে নাটম এই মশশু 
ভাইটপামট ট্রিামার েে স্বে, েে েোেনা ট্রভটে ট্ররণু ট্ররণু কটর উম়িটয ট্রদ্ওযার জনযই 
জন্ম মনটযটছ। 
 
জটন্মর মুহূিব ট্রথটকই মেমরে রুগ্ন। িার শরীটর ট্রকাটনা ো়ি-ো়িে মছটো না। হাি-
পাটযর ট্রজারও মছটো না, অটনকটা জেুথেুর মটিা। মরটি ট্রকন ট্রে জন্ম মনটো ট্রে এই 
মনষু্ঠর পৃমথেীটি। 
 
আমম োাঁিার কাটটো, িুমম আমাটক জটে মনটয চেে। 
 
িুমম োাঁিার কাটটে এই রুগ্ন শরীটর, পেু হাি-পা মনটয? আর ট্রোটির মক টান 
ট্রদ্েটো? 
 
আমম ট্রিামার ট্রকাটনা অজুহাি শুনটো না। িুমম আমাটক জটে মনটয চটো 
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ট্রেচারা জানটিা না ট্রে, ট্রেই জটের মটধযই মছটো িার মৃিুযর হািছামন। 
 
ঘুম আেটছ না ট্রদ্টে মেছানা ট্রথটক ট্রনটম দ্াাঁ়িাটো ট্রভরা। ফাযারটিটের িাটকর ওপর 
রাো মশমশ ট্রথটক মিনটট ঘুটমর েম়ি োর কটর ট্রভরা িার মুটে চাোন কটর মদ্টো। 
এোর মনিয ঘুম ট্রনটম আেটছ িার ট্রচাটে ভােটো ট্রভরা। আর মচরমদ্টনর মটিা ঘুমমটয 
প়িার জনয আট-দ্শটা ঘুটমর েম়িই েটথি, আত্মহিযা করার জনয পটামেযাম 
োযানাইটির প্রটযাজন হটে না িার। মােবাটনর মটিা ট্রোকা নয ট্রে। আজটকর মদ্টন 
মেে ট্রেটয ট্রকউ আত্মহিযা কটর না মক। 
 
হোৎ ট্রদ্ওযাটে টাোটনা ট্রেই কমেিামটর মদ্টক ট্রচাে পট়ি ট্রেটো ট্রভরার 
 
 দ্শমট কাটোমামনক, দ্শমট কাটো হীটর। 
 
এক ট্রোটক জে ট্রেটি মেটয একজটনর দ্ম এে না আর মফটর। 
 
 মশউটর উেটো ট্রভরা, আিটঙ্কর মেরাট শরীরটা। মুহূটিব কুাঁকট়ি ট্রেন এিটুকু হটয 
ট্রেটো। আচ্ছা মােবানও িাটি। দ্ম আটটকই মারা ট্রেটছ িাই না? আিেব। কমেিামটর 
 
মকন্তু আত্মহিযাই ো করটি ট্রেটে ট্রে ট্রকান দু্িঃটে? না, না, এি কি ট্রপটেও আমম 
কেটনাই আত্মহিযা করটি পারটো না। আমার এ-জীেটনর অটনক দ্াম। আর েোই 
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মরুকটে, আমম মকন্তু োাঁচটি চাই, আমম মেক ট্রোঁটচ থাকটো, োাঁচার জনযই ট্রিা এই 
জীেন, 
 
. 
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০৬. 
 
 িিঃ আমবস্ট্রংটক ঘুটমর জনয েুে একটা আরাধনা করটি হটো না। একটু পটরই স্বে 
ট্রদ্েটি শুরু করটেন মিমন। 
 
একটা মেরাট অপাটরশন মথটযটার…হাি দু্োনা অেশ হটয আেটছ, ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব 
ছুমরটা েটে প়িটি পাটর হাটির মুটো ট্রথটক। িীি আটোয মচকমমক কটর উেটো 
ইস্পাটির ফোটা। ট্ররােীর অপাটরশটনর কথা ভুটে মেটয মিমন এেন ভােটছন, এমন 
একটা ধারাটো ছুমর হাটি ট্রপটে কাউটক েুন করটি একটুও অেুমেটধ হটে না। 
 
েুন। হযাাঁ েুন িাটি। আমম আটেই কটর ট্রফটেমছ। ঐ ট্রিা ট্রমটযমটর স্পন্দনহীন ট্রদ্হোমন 
পট়ি রটযটছ অপাটরশন ট্রটমেটের ওপর। েটে কাপট়ি োকা রটযটছ িার মুে। মকন্তু 
কাটকই ো আমম েুন কটরমছ? ট্রক, ট্রক ঐ ট্রমটযমট, েেবটক একোর মজটজ্ঞে করটো? 
মকন্তু ট্রকমন ট্রেন েটন্দটহর ট্রচাটে িামকটয আটছ ট্রে আমার মদ্টক। িটে মক ও মকছু 
একটা আন্দাজ করটি ট্রপটরটছ…ট্রমটযমটটক আমম েুন কটরমছ? 
 
আর মুেটাই ো োকটো ট্রক? ট্রোো থাকটে মচনটি পারিাম, আমম কার ঘািক। মক ট্রে 
েে অদু্ভি কােকারোনা ঘমটটয ট্রফেোম। 
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আমার মটনর ভােনাটা েুমি ট্রটর ট্রপটয থাকটে ট্রছাকরা িাক্তারমট। ধীটর ধীটর মৃি 
ট্রমটযমটর মুটের ওপর ট্রথটক ট্রকমন েমরটয মদ্টচ্ছ চাদ্রটা, েমূ্পণব কটর েমরটয মদ্টিই 
চমটক উেোম, এমক। আটর এ ট্রে ট্রদ্েমছ আমাটদ্র এমমমে ট্রিন্ট? উিঃ মক েীভৎে 
ট্রচহারা হটযটছ ওাঁর মুটের। দু্টচাে মদ্টয মেকটর প়িটছ েনেটন আগুন। মকন্তু উমন ট্রিা 
এেটনা মটরনমন, হা হা ঐ ট্রিা ট্রোাঁট না়িটছন, উমন মক ট্রেন েেটি চাইটছন-আমরা এটে 
দ্াাঁম়িটযমছ মৃিুযর দ্বারপ্রাটে, নামহ ভয, নামহ ভয–অভয োণী শুমনটয আোর হােটছন উমন, 
এক মচেটি। ভযঙ্কর মেদ্রূপ মাোটনা ট্রেই হামে। অেহয। নমম, ইথাটরর মশমশটা আমার 
হাটি িুটে দ্াও, ওাঁটক ঘুম পা়িাটি হটে। জােি অেিায ট্রকউ কাউটক েিম করটি 
পাটর নামক। 
 
ইথাটরর মশমশর মছমপ েুটে এমমমের ফাাঁক হটয োওযা মুটের ট্রভিটর োেটি মেটয আর 
এক দ্ফা চমক োেটো। আজ ট্রেন একটার পর একটা অদু্ভি েে কাে ঘটট োটচ্ছ। 
একটু আটের ট্রদ্ো এমমমে এেন হটয ট্রেটো মােবান। ট্রিামরা মক আমার েটে োট্টা 
শুরু কটর মদ্টে ট্রশে পেবে? 
 
ে়ি ট্রজাটর ট্রজাটর হাি-পা মেচটছ ট্রে। এমন করটে েুন করটো মক কটর। ওটক েোই 
মমটে শক্ত কটর ধটর থাটকা। েিেণ না আমম ছুমর চাোই, না মেক হটচ্ছ না, হযাাঁ, এই 
ভাটে নমম িুমম ওর হাি দু্টটা ধটরা, আর িাক্তার িুমম ধটরা পা দু্টটা। ধযাৎ, ট্রিামাটদ্র 
দ্বারা মকস্েু হটে না। আমাটকই োমোটি হটে ট্রদ্েমছ। ট্রেই না ওর হাি-পা একটু 
কাযদ্া কটর ধরটি োটো, একটা প্রচে িাাঁকুমন ট্রেটয মছটটক প়িোম। প্রচে িাাঁকুমনর 
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দ্রুণ ঘুম ট্রভটঙ ট্রেটো িিঃ আমবস্ট্রং-এর। ধীটর ধীটর ট্রচাে ট্রমটে িাকাটেন আমবস্ট্রং। 
স্বেভে হটিই ধ়িমম়িটয উটে েেটেন মিমন মেছানার ওপর। 
 
িেন ঘটরর মটধয েুটটাপুমট োমচ্ছটো ট্রভাটরর প্রথম আটো। িার এই আটোয মিমন 
ট্রদ্েটি ট্রপটেন রোেব দ্াাঁম়িটয আটছ িার মশযটর। িার ফযাকাটে থমথটম, ট্রচাটের দৃ্মি 
িার িাপো, উৎকণ্ঠায আমেি, একটা অেযক্ত েন্ত্রণা িাটক ট্রেন কুটর কুটর োমচ্ছে। 
 
ট্রকমন ট্রেন েটন্দহ হটচ্ছ ট্রোধহয ট্রকাথাও মহটেটে েরমমে হটয ট্রেটছ। ট্রেটা পটরর 
ভােনা, পটর ট্রভটে ট্রদ্েটো। 
 
েযাপার মক েে-ট্রিারোেব। োি েকাটে িুমম এোটন মক মটন কটর? 
 
েেবনাশ হটয ট্রেটছ েযার, আমার স্ত্রীর ঘুম আর ভােটছ না। েকাে ট্রথটক কটিা 
িাকািামক করোম, মকন্তু ো়িা ট্রদ্ওযার নাম ট্রনই। 
 
ট্রে মক। িা়িািাম়ি উটে প়িটেন আমবস্ট্রং, মফটি আটটেন ট্রড্রমেং োউটনর। িারপর 
রোেবটক অনুেরণ কটর দ্রুি পাটয ট্রনটম চেটেন মনটচ মোঁম়ি ট্রেটয। 
 
োাঁ মদ্টক কাি হটয শুটযমছে মমটেে রোেব? েন্ত্রণার ট্রেশমাে মছটো না িার মুটে। শাে 
হটয েভীর ঘুটম ঘুমমটয আটছ ট্রে ট্রেন, েকটের ট্ররাটদ্ উদ্ভামেি িার েুন্দর মুেোমন। 
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িার েরফ োো হািোমন িুটে মনটয নাম়ি মটপটেন িিঃ আমবস্ট্রং, স্পন্দহীন ট্রদ্হ। 
েটন্দহ মুক্ত হওযার জনয ট্রচাটের পািা ট্রটটন ট্রদ্েটেন। িারপর িাকাটেন রোটেবর 
মুে-পাটন িার ট্রচাটে মচোর ছাপ পট়ি। 
 
িটে মক েযার আমার ইটথে–? 
 
হযাাঁ, রোেব, শাে েংেি স্বটর েেটেন আমস্ট্রং, ট্রিামার, স্ত্রী আর ট্রোঁটচ ট্রনই, মৃি ট্রে। 
 
মারা ট্রেটছ? ট্রেন মনটজর মটনই মে়িমে়ি কটর েটে উেটো রোেব িাহটে মক ও 
হাটবটফে কটর। 
 
েে মৃিুযই হাটবটফে কটর হয। আর ট্রিামার স্ত্রীর হৃদ্েটন্ত্রর মক্রযা েন্ধ হটয মেটযমছে 
মৃিুযর আটে। মকন্তু ট্রকন ট্রে েন্ধ হে, ট্রেটাই আমার কাটছ ে়ি মেস্ময। একটু ট্রথটম 
আমস্ট্রং আোর মুে েুেটেন, আচ্ছা রোেব ট্রিামার স্ত্রীর স্বািয ট্রকমন োমচ্ছে ইদ্ামনং? 
 
ট্রকন, েুে ভােই ট্রিা মছটো। িটে মাটি মটধয হাাঁপামনর টানটা একটু ো়িটে কি 
ট্রপটিা। অেশয িার জনয িাক্তার ওেুধ করটি হযমন ট্রকাটনামদ্ন। 
 
ঘুটমর ওেুধ-টেুধ োওযার মক অভযাে মছটো ট্রিামার স্ত্রীর? 
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না েযার, ঐ ট্রে েেোম, ওেুধ-টেুধ এমমনটিই েুে কম ট্রেটিা ট্রে, আর ঘুটমর ওেুধ 
ট্রিা এটকোটরই নয। 
 
রোটেবর কথায মেক মেোে হটে না আমবস্ট্রং-এর, ঘটরর েমস্ত আেোেপে ট্রনট়ি-ট্রচট়ি 
ট্রদ্েটেন, মকন্তু ট্রকাথাও ঘুটমর ওেুটধর একটা োমে মশমশ পেবে ট্রপটেন না। 
 
মনচু েোয েেটে রোেব, জাটনন িাক্তারোেু েিকাে রাটি আপনার ট্রেই ওেুধ োওযার 
পর আর মকছুই োযমন ও, এমন মক একটফাঁটা জে পেবে নয। 
 
েকাে নটার েময প্রািিঃরাটশর ঘণ্টা প়িটো। িার আটেই েকটের ঘুম ট্রভটে 
মেটযমছে। ট্রজা়িায ট্রজা়িায গুল্প গুজটে ট্রমটি উটেমছে িারা। ট্রজনাটরে মযাকআথবার 
এেং ওযারটেভ প্রাোটদ্র উদ্যাটন পাযচামর করটি করটি ট্রদ্টশর রাজননমিক পমরমিমি 
মনটয আটোচনা করমছটেন। 
 
ওমদ্টক ট্রভরা আর েম্বািব িেন প্রাোটদ্র মপছটনর পাহাট়ির ওপর ওোর ট্রচিা করমছে। 
একটা মটোর ওপর ওোর মুটে ট্রলাটরর েটে ট্রদ্ো হটয ট্রেটো িাটদ্র। 
 
েটঞ্চর আশায েমুটের মদ্টক িামকটয েটেমছটেন ট্রলার। িাটদ্র েটে ট্রদ্ো হটিই 
মনরাশ হটয েেটেন মিমন েটঞ্চর ট্রকাটনা পাত্তা ট্রনই। িারপর আকাশ পাটন িামকটয 
মিমন আোর েেটেন, মনটমবঘ আকাশ, আজও েটথি পমরষ্কার। 
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ট্রে আর কিেণ, কাাঁধ িাাঁমকটয েেটো েম্বািব, মেটকটেই কাটো ট্রমটঘ ট্রছটয োটে 
আকাশ, ি়ি উেটে ট্রদ্েটেন। 
 
ট্রলার ট্রোধহয মকছু েেটি োমচ্ছটেন, মকন্তু চুপ কটর ট্রেটেন প্রাোদ্ ট্রথটক ঘণ্টা োজার 
শব্দ শুটন। 
 
কমি-ঘম়ির মদ্টক িামকটয েেটো েম্বািব নটা োটজ প্রািিঃরাটশর ঘন্টা প়িটো। ভীেণ 
মেটদ্ ট্রপটযটছ, চেুন এোর, োওযা োক প্রাোটদ্র মদ্টক। 
 
পাহা়ি ট্রোঁটক নামটি মেটয ট্রলার মুে েুেটেন, মাোনব ট্রকন ট্রে আত্মহিযা করটি ট্রেটো, 
আমার মাথায আেটছ না। োরাটা রাি ধটর মচো করার পটরও ট্রকন জামন না আমম এর 
ট্রকাটনা েমাধান েুাঁটজ ট্রপোম না। 
 
ট্রভরা একা একা এমেটয মেটযমছে। েম্বািব এেং ট্রলার হাাঁটমছে পাশাপামশ। মনচু েোয 
মজটজ্ঞে করটো েম্বািব, আত্মহিযা ছা়িা অনয মকছু ট্রভটে ট্রদ্টেটছন? 
 
অনয মকছু মাটন মক হটি পাটর, এ মনটয অটনক মচো-ভােনা কটরমছ নেমক। ট্রেমন-
ট্রিমন ট্রছটে নয–এই মাোনব। ওর চো-ট্রফরা-কথা-োিবা শুটন আমার ধারণা, েটথি 
েম্মামনি ও পযোওযাো ঘটরর ট্রছটে ট্রিা েটটই, প়িাটশানাও কটরটছ প্রচুর ও। এ ট্রহন 
ট্রছটে আত্মহিযা করটি োটে ট্রকান েুমক্তটি েেুন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

124 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

েেোর ঘর ট্রথটক েস্তপাটয ট্রেমরটয এটে ট্রভরার কাটছ জানটি চাইটেন এমমমে, েটঞ্চর 
ট্রকাটনা হমদ্শ ট্রপটেন? 
 
না ট্রকাটনা মচহ্নই ট্রদ্েটি ট্রপোম না। ট্রভটে প়িটেন এমমমে হিাশ েযেক উত্তর শুটন। 
মেমেব মুটে িাটদ্র েটে েুকটেন িাইমনংরুটম। 
 
অটেে োোটরর আটযাজন। ম্লান-মেেণ্ণ মুটে িাটদ্র োওযার িদ্ারমক করটি থাটক 
রোেব। এই কটযক ঘণ্টায িার ট্রচাটের ট্রকাটে কামে পট়ি ট্রেটছ, মুে ফযাকাটশ োদ্া 
হটয কাটছ স্ত্রী মেটযাটে। ট্রেটা েেয কটর হোৎ এমমমে মজটজ্ঞে কটর েেটেন, আপনারা 
েেয কটরটছন, আজ রোেবটক ট্রকমন ট্রেন একটু অনযমনস্ক ট্রদ্োটচ্ছ, ওর শরীর ভাে 
আটছ ট্রিা? 
 
হযাাঁ, শরীর ট্রিা ভাে িটে 
 
িটে মক? 
 
 প্রািরাশ ট্রশে হওযার পর েে েেটো। এ মনটয আপনাটদ্র েটে পরামশব করাও 
দ্রকার? 
 
 েকটের প্রািিঃরাশ ট্রশে হটে এক এক কটর েকটের আেহামেি মুটের ওপর দৃ্মি 
েুমেটয মনটেন আমবস্ট্রং। মটন মটন মে়িমে়ি কটরই েেটেন, এটা একটা দু্িঃেংোদ্ই 
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েটট। োোটরর িৃমপ্তটুকু উপটভাে করটি মেটয োটি আপনারা োধার েমু্মেীন না হন, 
িাই আটে েমেমন। জাটনন, রূপামের স্ত্রী মারা ট্রেটছ। 
 
ট্রেই মুহূটিব ঘটর ট্রেন োজ প়িটো। স্তব্ধ হিোক হটয ট্রেে েকটে। েকটের মির দৃ্মি 
িেন আমস্ট্রং-এর ওপর। কাটরার মুটে কথা ট্রনই। হোৎ েোই ট্রেন ট্রোো হটয ট্রেটছ। 
িারই মাটি অকস্মাৎ মচৎকার কটর েটে উেটো ট্রভরা এ আপমন মক েেটছন িক্টর? 
আিেব। এোটন আোর পর চমিশ ঘণ্টাও কাটটো না, এরই মটধয দু্-দু্টটা মৃিুয? 
 
আমবস্ট্রং-এর মদ্টক ভুরু কুাঁচটক িাকাটেন ওযারটেভ, এ ট্রে ট্রদ্েমছ ভযঙ্কর মেস্ময। িা 
মৃিুযর কারণটা মনণবয করটি ট্রপটরটছন িাক্তার? 
 
এেুমন মেক েো মুশমকে 
 
অথবাৎ ট্রপােমটটবম না হওযা পেবে েো মুশমকে, এই ট্রিা? 
 
হযাাঁ, মেক িাই। এটেটে ভাে কটর না ট্রজটন-শুটন ট্রিথ োমটবমফটকট মদ্টি পারমছ না। 
 
আমার মটন হয িাটদ্র কথার মাটি োধা মদ্টয এোর ট্রভরা েেটো, হযটিা মমটেে 
রোটেবর নাভব দু্েবে মছটো। িার ওপর েিকাটের অমন আকমস্মক ঘটনায হযটিা 
মানমেক ভারোময হামরটয ট্রফটে। আর িাটিই িার মৃিুয ঘটট থাকটে। 
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িা না হয মানোম, মকন্তু– ট্রভরার েুমক্তটা মেক ট্রমটন মনটি পারটেন না আমবস্ট্রং। 
মানমেক ভারোময হামরটয ট্রফেটে মানুে পােে হটয োয, মকন্তু কেটনাই ট্রে মটর না। 
 
মেটেক, মেটেকটদ্র দ্ংশটনও ট্রিা মৃিুয হটি পাটর না? এোর এমমমে িার ধারণার কথা 
প্রকাশ করটো। 
 
এোটন মেটেটকর প্রশ্ন আটে মক কটর? এোটরও এমমমের েুমক্ত মেক ট্রমটন মনটি। 
পারটেন না িিঃ আমবস্ট্রং। 
 
ট্রকন েিকাে রাটি োটমাটফান ট্ররকটিব ট্রেই েে অমভটোটের কথাগুটো এরই মটধয 
আপমন ভুটে ট্রেটেন? এমমমে আটরা েটে ট্রেই ট্রে, স্বামী স্ত্রী দু্জটন মমটে িাটদ্র পুরটনা 
মমনেটক হিযা করার অমভটোে প্রমিধ্বমনি হটো ট্ররকটিব। হযটিা এটা িারই 
প্রমিমক্রযা–হযটিা ট্রেই অমভটোেটা এটকোটরই মমটথয নয, েমিয েমিযই িারা হযটিা 
েুন কটর থাকটে িাটক। ট্রে েের চাপা মছটো, এটিামদ্ন পটর িাটদ্র ট্রেই কু-কীমিব 
ফাাঁে হটয োওযাটি মেটেটকর দ্ংশনই মমটেে রোেবটক মৃিুযর মদ্টক ট্রেটে মদ্টয থাকটে 
হযটিা। 
 
না, না এটা মেক নয, ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা না়িটেন আমবস্ট্রং। আপনার কল্পনার কথা 
োস্তটে মমমেটয ট্রফোর অেথা ট্রচিা করটেন না মমস্ ট্রলন্ট। মচমকৎো মেজ্ঞাটন মেটেক-
মটটেক েটে মকছু ট্রনই। ধরা োক, মমটেে রোটেবর হাটব অিযে দু্েবে মছটো। 
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আপমন োই েেুন না ট্রকন, এমমমে মনটজর েক্তেয ট্রজারাটো ভাটে েমথবন কটর েেটেন, 
আমম এেটনা মেোে কমর, আমম ঈেরটক মেোে কমর, মিমনই পাপীটক িার প্রাপয শামস্ত 
প্রদ্ান কটর িার কিবেয পােন কটরটছন। 
 
এমমমের কথায ট্রলার ট্রেন একটু আঘাি ট্রপটেন, মছিঃ মমস্ ট্রলন্ট, আপমন মক ো িা 
েেটছন? 
 
ট্রকন, আমম মক এমন ভুে েটেমছ। ট্রলার মদ্টক িীক্ষ্ণদৃ্মিটি িাকাটেন এমমমে পাটপর 
ফে ট্রিা ভুেটিই হটে পাপীটক। ঈেটরর মনেুাঁি মেচাটর পাপীর ট্রে ট্ররহাই ট্রনই, ও আমম 
একাে ভাটে মেোে কমর। 
 
ট্ররহাই ট্রে এটকোটরই ট্রনই ট্রজার মদ্টয িা েো োয না। োটে হাি ট্ররটে েেটেন 
ট্রলার, কটিা পাপীই না আমাটদ্র েটে মমটশ আটছ, আমরা িাটদ্র কজনটকই ো মচমন। 
 
অটিা েে মেটেেটণ আমাটদ্র কাজ ট্রনই, প্রেেটাটক চাপা ট্রদ্ওযার ট্রচিা করটেন ট্রলার, 
এেন আমাটদ্র জানটি হটে, কাে রাটি মক ট্রেটযমছটেন মমটেে রোেব। 
 
 মকেেু নয, েেটেন আমবস্ট্রং। 
 
অেেে, আমম মেোে কমর না। 
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িার স্বামী, রোেব মনটজ আমাটক েটেটছেযে কটর েেটেন আমবস্ট্রং এর পটরও মক 
অমেোে করটেন? 
 
ট্রক ট্রক েটেটছন েেটেন–িার স্বামী রোেব? একটা ট্রকমন িামচ্ছটেযর ভাে প্রকাশ 
ট্রপটো ট্রলাটরর কথায, ট্রে ট্রিা েেটেই? 
 
আমবস্ট্রং এেং েম্বািব দু্জটনই একেটে মফটর িাকাটেন ট্রলাটরর মদ্টক। 
 
আোর ট্রেই িামচ্ছটেযর হামে ট্রহটে েেটেন ট্রলার ে়ি মেমচে এই পৃমথেী, িার ট্রচটযও 
মেমচে ট্রোধ হয মানুটের মন, কার মটন মক আটছ োইটর ট্রথটক ট্রোিা মুশমকে। এই 
কােটকর ট্রেই ঘটনার কথাই ধরুন না ট্রকন–আমরা প্রটিযটকই আমাটদ্র মেরুটদ্ধ 
অমভটোে অস্বীকার কটর ট্রোভ প্রকাশ করোম, পােটের কাে েটে উম়িটয মদ্োম। 
মকন্তু েমদ্ একটু িমেটয ট্রদ্ো োয, ট্রেটা মনছক কাটরার পােোমম েটে আটদ্ৌ মটন হটে 
না। িাহটে এর ট্রথটকই আমরা ধটর মনটি পামর, রোেব ও ওনার স্ত্রীর মেরুটদ্ধ আনা 
অমভটোে এটকোটর মমথযা নয। এও হটি পাটর েমিযই িারা িাটদ্র েৃদ্ধা মমনেটক েুন 
কটরমছে। এটিামদ্ন এই জঘনয ঘটনার কথা ট্রচটপ মেটযমছে িারা। মকন্তু একটু ট্রথটম 
আোর েেটি শুরু করটেন ট্রলার, োটক আমরা কাজ পােে েটে ট্রকাটনা আমে মদ্টি 
চাইমছ না, ট্রে েেন ট্রেই েিযটা প্রকাশ কটর মদ্টো, িেন প্রথটমই ভয ট্রপটয মেটয 
জ্ঞান হামরটয ট্রফেটোরোটেবর স্ত্রী। রোেবও আিমঙ্কি হটয উেটো মটন মটন। িার 
আশঙ্কা হটো, এোর ট্রোধহয আর ট্ররহাই ট্রনই, িার ট্রেই দু্ষৃ্কমির কথা দু্েবে মুহূটিব 
েমদ্ িার স্ত্রী প্রকাশ কটর ট্রদ্য, িেন িার আর োাঁচার পথ থাকটে না। অিএে 
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অিএে িার স্ত্রীর মুে মচরমদ্টনর জনয েন্ধ করা, প্রটযাজন। মকন্তু মক ভাটে? 
 
ট্রকন উপায ট্রিা েুে েহজ। স্ত্রীর ট্রকান পানীযর েটে মকছু একটা মমমশটয িার পটে 
িাটক এমন ভাটে ঘুম পাম়িটয রােটো, ো এ জীেটন ঘুম আর কেটনা ভােটে না। 
 
োিঃ আপমন চমৎকার েল্প োনাটি পাটরন ট্রিা মমিঃ ট্রলার, আমস্ট্রং-এর মুটে ট্রেটের হামে 
ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো, িটে আপনাটক েটে রামে মৃটির ঘটর োমে চাটযর কাপ 
মকংো জটের গ্লাে আমম ট্রদ্েটি পাইমন। 
 
ট্রচাটে না প়িারই ট্রিা কথা। রোেব মক এিই ট্রোকা? ট্রে িার কাজ হামেে করার 
পটরই পািমট ধুটয মুটছ ট্রেোটন রাোর মেক ট্ররটে মদ্টয থাকটে। 
 
িাটদ্র আটোচনার মাটি োধা মদ্টয েেটেন মযাকআথবার, মমিঃ ট্রোটরর ধারণার কথা 
এটকোটর উম়িটয ট্রদ্ওযা োয না। িটে কথা হটচ্ছ, স্ত্রীর প্রমি স্বামীর এমন মনষু্ঠর 
েযেহার ভােটি মেটয ট্রকমন অোক োটে িাই না? 
 
চাচা আপন প্রাণ োাঁচা। মনটজর জীেটনর কাটছ ও-রকম মনষু্ঠর েযেহার-টযেহার কটরই 
থাটক েোই। িেন মানেিার প্রশ্ন-টশ্ন েেটি মকছু থাটক না। নকমফযি ট্রদ্ওযার 
ভমেটি েেটেন ট্রলার। 
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প্রাোটদ্র োইটর পটথর ওপর পাযচামর করমছটেন ট্রলার ও েম্বািব। এক েময থমটক 
দ্াাঁম়িটয পট়ি েমুটের মদ্টক িামকটয েেটো েম্বািব, েটঞ্চর মক েযাপার েেুন ট্রিা? 
এেটনা এটে ট্রপৌঁছটো না 
 
আর ট্রপৌঁছটে না রহেযময হামে হােটেন ট্রলার মাটন এোটন আেটি ট্রদ্ওযা হটে না। 
ট্রেই েদ্ধ পােেটার এটাও একটা পােোমম েটে ধটর মনটি পাটরন। 
 
আমারও িাই ধারণা হোৎ অটনযর কণ্ঠস্বর শুটন মপছন মফটর িাকাটেন দু্জন, 
মযাকআথবার েটেটদ্ আটরা েেটেন, েঞ্চ আোর েোেনা ট্রনই। ট্রেই েটে এই অমভশপ্ত 
দ্বীপ ট্রথটক মফটর োওযারও ট্রকাটনা উপায ট্রনই আর। ট্রশে মদ্টক েো ভারী হটয এটো, 
মুটের োমানয হামেটুকুও মুটছ ট্রেটো, ট্রচাটের দৃ্মি উদ্ভ্রাে হটো। েমুটের মদ্টক 
িামকটয ম্লান মেেিঃ েোয েেটেন মিমন, এোটন অপার শামে, এই ভাে। জীেটনর ট্রশে 
েীমানায এটে ট্রপৌঁটছমছ আমরা, আমরা ট্রজটনমছ, ট্রকউ আর মফরটো না এোন ট্রথটক, 
মফরটি পামর না– 
 
িারপর মিমন আর দ্াাঁ়িাটেন না, ট্রেোটন োমেযাম়ির পটথ এমেটয ট্রেটেন দ্রুি পাটয। 
েে ট্রনটমটছ েমুটের মদ্টক। একটু পটরই িার শরীরটা দৃ্মির আ়িাটে চটে 
 
মেরমক্ত প্রকাশ করটেন ট্রলার, মফরটো না েেটেই হটো। আেোৎ মফরটো আমরা। 
মফটর োওযার জনযই ট্রিা আমরা এোটন এটেমছ। মাোনব মমটেে রোটেবর মটিা 
মচরমদ্ন এোটন মচর ঘুটম ঘুমমটয থাকার জনয ট্রিা আমরা আমেমন। 
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হযাাঁ, েটটই ট্রিা। েটটই ট্রিা, েম্বাটিবর ট্রোাঁটট মেদ্রুটপর হামে। এক পেটক ট্রলারটক 
একোর ট্রদ্টে মনটয েম্বািব আোর েেটো, অনযটদ্র কপাটে োই ঘটুক না ট্রকন, 
আপনার পরমাযু কমমটয আনটে, এমন দু্িঃোহে কার আটছ শুমন। 
 
িার মেদ্রূপটা ধটর ট্রফটেটছন ট্রলার। িীক্ষ্ণস্বটর েটে উেটেন মিমন এ আমার েযমক্তেি 
েমেযা মমিঃ েম্বািব। অিএে ভােনা আমাটকই ভােটি মদ্ন। অটহিুক আমার েযাপাটর 
মাথা ঘামাটনাটা এটকোটরই পছন্দ নয, মটন থাটক ট্রেন। 
 
আহি স্বটর েেটো েম্বািব, হযাাঁ মটন থাকটে। কথাটা স্মরণ কমরটয ট্রদ্ওযার জনয 
ধনযোদ্। 
 
প্রাোটদ্র ট্রভিটর একা একা থাকটি মেটয আমস্ট্রং-এর ট্রেন দ্ম েন্ধ হওযার উপক্রম 
হটো। িাই মিমন োইটর ট্রেমরটয এটেন। প্রথটমই ট্রচাটে প়িটো ট্রলার আর েম্বািব মক 
একটা েযাপাটর, ট্রেন ট্রজার িকব চাোটচ্ছ, এেং ওযারটেভ একা একা পাযচামর করটছন 
অদূ্টর। আটশপাটশ অনয কাটরার মটমকও ট্রদ্ো ট্রেটো না। 
 
একটু েময মক ট্রভটে ওযারটেটভর মদ্টক এমেটয ট্রেটেন িিঃ আমবস্ট্রং। মেক ট্রেই েময 
পটথর মটধয ছুটট এটে দ্াাঁ়িাটোরোেব। োদ্া কােটজর মটিা ফযাকাটে মুে, উদ্ভ্রাে 
ট্রচাটের দৃ্মি। 
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েুে জরুরী দ্রকার। একোর প্রাোটদ্র ট্রভিটর আেটেন, এেুমন? 
 
ট্রকন আোর মক হটো রোেব? 
 
কাে ট্রথটক একটার পর একটা অদু্ভি েে ঘটনা ট্রকমন ঘটট োটচ্ছ। এ েে ট্রদ্টে শুটন 
মটন হটচ্ছ আমম ট্রোধহয েমিয েমিয পােে হটয োটো। 
 
ট্রকন এেন আোর নিুন কটর মক ঘটটো? 
 
নিুন কটর মেক নয, কােটকর ঘটনার পুনরােৃমত্ত েেটি পাটরন। আপমন হযটিা 
ভােটছন, েদ্য আমার স্ত্রী মারা ট্রেটছ েটে ট্রোধহয আমার মাথার ট্রোেমাে হটয ট্রেটছ। 
মকন্তু মেোে করুন, িাক্তারোেু আমম এেটনা েমূ্পণব েুি আমছ। িটে এর পটর নিুন 
কটর অোক হওযার ট্রকাটনা ঘটনা ঘটটে আমার মাথার ট্রোেমাে হটয োটে ট্রদ্েটেন। 
 
ভমনিা না কটর মক হটযটছ চটজেমদ্ েটেই ট্রফটো না। 
 
হযাাঁ, েেটো েটেই ট্রিা এটেমছ, প্রাোটদ্ প্রটেশ কটর ট্রোজা রোটেবর ট্রশাওযার ঘটর চটে 
এটেন আমবস্ট্রং িারপর েেটো ট্রে। কাাঁটচর ট্রশাটকটের ঐ পুিুেগুটো ট্রদ্েটি পাটচ্ছন, 
মচনামামটর েুন্দর েুন্দর পুিুেগুটো ভাে কটর িামকটয ট্রদ্েুন ভাে কটর ট্রদ্েটি পাটচ্ছন 
ট্রিা? 
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হুাঁ মাথা ট্রনট়ি োয মদ্টেন আমস্ট্রং। আমরা এোটন েেন আমে িেন ওোটন দ্শ-দ্শমট 
েুন্দর েুন্দর পুিুে ট্রদ্টেমছোম। 
 
হযাাঁ, আমরাও দ্শমট পুিুে ট্রদ্টেমছোম নে মক। 
 
 মকন্তু জাটনন িাক্তারোেু, েিকাে আপনাটদ্র েকটের কাছ ট্রথটক মেদ্ায মনটয ঘটর 
ট্রশাযার আটযাজন করমছোম হোৎ নজটর প়িটো দ্শটা পুিুটের মটধয একটা কম। 
অথবাৎ নটা মাে পুিুে আটছ। কাে ট্রভটেমছোম, ট্রোধহয গুনটি আমম ভুে কটর 
ট্রফটেমছ। হযটিা আমার ট্রেই ভুেটা ট্রভটে ট্রেটিই ধ়িমম়িটয উটে েেোম আমম, িটে 
আজ আর ট্রেই ভুেটার পুনরােৃমত্ত ঘটামচ্ছ না। মকন্তু না, আপনার আজ প্রািিঃরাশ ট্রেটর 
চটে োওযার পর ঘরটদ্ার পমরষ্কার করটি মেটয ট্রদ্মে আর এক অদু্ভি ঘটনা–এোর 
নটা পুিুে ট্রদ্েটি ট্রপোম না, মাে আটমট। মক আিেব। আমার মনটজর ট্রচােটক 
অস্বীকার করটো মক কটর? আপমনই েেুন নটার েদ্টে আটটা পুিুে ট্রদ্েটে ট্রক না 
অোক হটে? 
 
. 
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০৭. 
 
প্রািিঃরাটশর পর এমমমে ও ট্রভরা আোর ট্রেই পাহাট়ির চূ়িাটার ওপর মেটয উটে 
েেটো। উটেশয েঞ্চ আেটছ মকনা ট্রদ্োর জনয। 
 
আটের ট্রচটয োিাটের িীিিা ট্রেট়িটছ। েিদূ্র দৃ্মি োয, ট্রকেে ট্রেউ-এর পর ট্রেউ 
উত্তাে েমুটের েুটক ট্রভটে প়িটছ আোর নিুন কটর েট়ি উেটছ, েমুে িীটর এটে 
আছট়ি প়িটছ, ট্রফনমে জেরামশ ছম়িটয প়িটছ ধূের োমেযাম়ির ওপর। 
 
দু্জটনরই দৃ্মি চটে োয দূ্টর, েহু দূ্টর, েমুটের েভীটর, মকন্তু ট্রকাথাও েটঞ্চর মচহ্ন 
ট্রচাটে প়িে না িাটদ্র। ওপাটর মেকে হযাাঁটভটনর োমগুটো এপার ট্রথটক োমর োমর 
পাহাট়ির মটিা ট্রদ্োমচ্ছে। আকাশটা ট্রেন ট্রেই পাহা়িগুটোর চূ়িায মমটশ মেটয 
একাকার হটয ট্রেটছ। 
 
আশাহি হটয মনচু েোয েেটেন এমমমে, েটঞ্চর ঐ চােকটার মক ট্রেন নাম-হা মটন 
প়িটছ ট্রফ্রি, ট্রফ্রি নারাকটটক ট্রদ্টে েিকাে মটন হটযমছে, েমিদ্ার ট্রনাক, িার ওপর 
মনভবর করা োয, মকন্তু আজ ট্রদ্টো, মক রকম অমেটেচটকর মটিা কাজ করটো েে, 
এেটনা িার পাত্তাই ট্রনই। 
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ট্রভরাও কম অোক হযমন। এেং আিমঙ্কি েটট। িার হাি-পা ট্রেন অেশ হটয আেটছ, 
েি েময অমিোমহি হটচ্ছ, ভটয আশঙ্কায িিই ট্রেন কুাঁকট়ি োটচ্ছ ট্রে। ট্রকাটনা রকটম 
একটা কৃমেম স্বাভামেক ভাে ফুমটটয রাোর প্রযাে রটযটছ িার হােভাটে, চােচেটন, 
োটি আর পাাঁচজটনর োমটন প্রকাশ না পায। 
 
শােনার োণী ট্রশানা ট্রেটো িার মুটে ঘাে়িাটচ্ছন ট্রকন েঞ্চ মেক আেটে একটু পটরই। 
আো মাে ট্রদ্রী না কটর এক োটফ উটে প়িটো েটঞ্চ। এোন ট্রথটক েটিা িা়িািাম়ি 
মুমক্ত পাওযা োয, িিই ভাটো। 
 
ট্রে আর েেটি। জাযোটা ট্রেমন অদু্ভি, এোনকার েে মকছুই ট্রকমন ট্রেন মেমচে 
ধরটনর এিটুকু োদৃ্শয ট্রনই পৃমথেীর অনয ট্রকাটনা িাটনর েটে। এমমমে একটু ট্রথটম 
েেটি শুরু করটো েুে েমকটযটছ ট্রে আমাটক। ভাে কটর ট্রদ্েটে মেক ধরা ট্রেি, 
মচমেটা জাে ছা়িা আর মকছু নয। অথচ এোটন আোর আটে একোরও ট্রেযাে হযমন, 
মচমেটা ভুটযাও হটি পাটর। 
 
হযাাঁ, আমমও একোর ভুটেও এ-মদ্কটার কথা মচো কটর ট্রদ্মেমন। 
 
আমরা েোই ট্রকমন ট্রোকা েটন ট্রেমছ ঐ পােেটার কাটছ। আমাটদ্র েোইটক আকাট 
মুে-েুে ট্রভটেটছ ট্রে। িা না হটে আমরা েোই এক েটে ভুে করটোই ো ট্রকন? 
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আচ্ছা মমে ট্রলন্ট আপমন ো েেটেন িা েমিয? েমিয েমিযই মক রোেবরা িাটদ্র 
মমনেটক হিযা কটরমছে? 
 
মক ট্রেন ভােটেন এমমমে কটযক মুহূটিবর জনয, িারপর ট্রেন স্বটোমক্ত করটেন হযাাঁ, েিয 
নেমক। িটে এটা আমার েযমক্তেি ধারণা। িা ট্রিামার মক মটন হয ট্রভরা? 
 
আমম এেটনা েমেক মেদ্ধাটে আেটি পামরমন 
 
এর মটধয মেদ্ধাে ট্রনওযা-ট্রনওযারই ো মক আটছ। ট্রেভাটে রোটেবর ট্রেৌ জ্ঞান হারাটো, 
রোে ট্রেভাটে কমফর ট্রে হাি ট্রথটক ট্রফটে মদ্টো, িাটিই ট্রিা ওটদ্র মটনর কথা স্পি 
প্রকাশ পাটচ্ছ। আর পটর রোেব ট্রে েে কথাগুটো েটে ট্রেটো, শুটন ট্রিামার মক 
একোরও েটন্দহ হযমন। কথাগুটো োনাটনা। িাহা মমটথয েটেটছ ট্রে। োইটহাক, ওরা 
ট্রে েমিযই অপরাধী, িাটি আমার মেনু্দমাে েটন্দহ ট্রনই। 
 
হযাাঁ, আপনার অনুমাণ অেটর অেটর েিয। রোটেবর ট্রেৌ-এর মুটের ভাে ট্রদ্টে আমারও 
ট্রকন জামন না মটন হটযমছে, একটা অপরাধটোধ ট্রেন িাটক কুাঁটর কুাঁটর োমচ্ছে। েে 
অপরাধীরাই ট্রোধহয এটিা ভীিু হটয থাটক, িাটদ্র অিীি অপরাধ েুমি এভাটেই 
িাটদ্র পেু কটর ট্রিাটে। 
 
এ েযাপাটর ট্রেই নীমিকথাটা মটন পট়ি োয–এ জটন্মর পাটপর শামস্ত ট্রিামাটক এ-জটন্মই 
মাথা ট্রপটি েহণ করটি হটে। রোটেবর জীেটন ট্রেটা অেটর অেটর মমটে ট্রেটো। 
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ট্রেশ ট্রিা িাই েমদ্ হয, ট্রভরা মেেয করটো, িাহটে আর োকী ট্রোকটদ্র কপাটে মক 
রকম শামস্ত ঘটটি পাটর? 
 
িুমম মক েেটি চাইটছা একটু স্পি কটর েেটে? 
 
মনিযই! মদ্বধার জ়িিা পুটরাপুমর কামটটয উটে ট্রভরা উত্তর ট্রদ্য, আমাটদ্র নাটমও ট্রিা 
অমভটোে আনা হটযটছ। রোেবটদ্র মেরুটদ্ধ অমভটোে েমদ্ েমিয েটে িুমম মটন কটরা, 
িাহটে আমার ট্রিামার ও অনযটদ্র মেরুটদ্ধ আনা অমভটোেগুমেও ট্রিা কথাটা অেমূ্পণব 
ট্ররটে এমমমের মদ্টক িাকাটো ট্রভরা িার প্রমিমক্রযা উপেমব্ধ করার জনয। 
 
উত্তর না মদ্টয মকছুটা েময ট্রভরার মদ্টক িামকটয রইটেন এমমমে, িারপর মাথা 
না়িটেন হযাাঁ আমম জামন, িুমম মক েেটি চাইটছ, ট্রেমন েম্বাটিবর কথাই ধরা োক না 
ট্রকন, িার মেরুটদ্ধ অমভটোে, ঐ শযিানটা একজন আমদ্োেীটক হিযা কটরটছ। িটে 
েম্বািব মনটজই িার ট্রদ্াে স্বীকার কটর মনটযটছ। েুিরাং িার েযাপারটা এোটনই ইমি 
টানা ট্রেটি পাটর। এোটন একটু ট্রথটম হোৎ মক ট্রেন মটন পট়িটছ এমমন একটা ভাে 
ট্রদ্মেটয এমমমে আোর েেটি শুরু করটেন। িটে এ কথাও মেক ট্রে, েে অমভটোেই 
েুমক্তোহয নয। মকছু অমভটোে আটছ, ো ট্রশানা মাে েটে ট্রদ্ওযা োয, মমটথয, ভুটযা 
মকংো োনাটনা ছা়িা আর মকছু নয। এই ট্রেমন মমিঃ ওযারটেটভর কথাটা ধরা োক না 
ট্রকন, মিমন একজন স্বনামধনয মেচারপমি, মিমন েমদ্ মেচাটর ট্রকাটনা অপরাধীটক শামস্ত 
প্রদ্ান কটর থাটকন, িাটি িার অপরাধটা ট্রকাথায? মমিঃ ট্রলাটরর ট্রেটেও একই েুমক্ত 
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প্রটোজয। আর আমার েযাপারটা একটু ট্রথটম মক ট্রেন ভােটেন মিমন, িারপর আোর 
েেটি শুরু করটেন, কাে আমম চুপ কটরমছোম। অটিাগুটো পুরুে মানুটের োমটন 
ট্রমটযেী েযাপাটর মুে েুমে মক কটর, মেোে কটরা, আমম ট্রকাটনা ট্রদ্াে কমরমন, আমম 
মনটদ্বাে। ট্রেমেে ট্রটেরেটক একরকম ট্রেটচই চাকরীটা মদ্টযমছোম। ঘটরাযা কাজ। িটে 
িার কাটজ ট্রকাটনা েুাঁি মছটো না। মকন্তু 
 
মকন্তু মক? 
 
কমদ্ন ট্রেটি না ট্রেটিই িার আেে রূপ প্রকাশ ট্রপটি থাকটো। ট্রে ট্রে অমি হীন 
চমরটের ট্রমটয, েযামভচামরণী, ট্রেটা িেমন ট্রোিা ট্রেটো-েহু পুরুটের েটে িার অোধ 
ট্রমোটমশা। িার ট্রেই অনেধ প্রণয, েহু পুরুে-ট্রভােযার ফে ফোটো অমচটরই। এমন 
এক নীমি জ্ঞানহীন দু্িমরে ট্রমটযটক েমা করার কথা মটনই এটো না। িাই মেদ্ায 
কটর মদ্োম িাটক। মেিাম়িি ট্রেমেে ট্রেটো িেন িার োো-মাটযর কাটছ। মকন্তু িারাও 
িাটক েমা করটি পারটো না, আেয মমেটো না ট্রেোটন িার। িারপর– 
 
িারপর িার মক হাে হটো? 
 
িারপর আর মক? এ েে ট্রমটযটদ্র ো হটয থাটক িাই হটো ট্রশে পেবে। মেটেটকর 
দ্ংশন েহয করটি না ট্রপটর আত্মহিযা করটো ট্রে। একটা পাপ োকটি মেটয আর 
একটা পাপ কটর েেটো ট্রে। 
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আত্মহিযা? চমটক উেটো ট্রভরা, িার মৃিুযর েের শুটন আপমন মনিযই েুে দু্িঃে 
ট্রপটযমছটেন, মটন মটন মনিয আপনার অনুটশাচনা হটযমছে। 
 
দু্িঃে? িা ট্রকন হটে? আর অকারণ মনটজটক অপরাধীই ো ভােটি োটে। ট্রকন? 
 
না, মাটন–অমন কটোর না হটয িাটক েমদ্ েমা করটিন, িাহটে হযটিা ট্রে 
আত্মহিযার পথটা ট্রেটছ মনটিা না। 
 
ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা না়িটেন এমমমে, ট্রেমেটের েযাপাটর আমার করার মকছু মছটো না। 
ট্রে মনটজর পাটপর প্রাযমিত্ত কটরটছ। হযাাঁ, আমম এোটন উপেেয মাে। ঈেরই মেচার 
করটেন িার পাটপর। 
 
িারপর আর একটা কথাও েেটেন না এমমমে, িার দৃ্মি িেন মেটয প়িটো েমুটের 
মদ্টক, িেন িার মুটে আর ট্রকাটনা ভাোের েেয করা ট্রেে না। ঈেটরর ওপর পাপ 
পুণয মেচাটরর ভার োঁটপ মদ্টয মনমিে হটয অটুট মটনাভাে মনটয েটে রইটেন মিমন। 
 
হোৎ িার ট্রেই পমরেিবন ট্রদ্টে দ্ারুণ ভয ট্রপটো ট্রভরা, চমটক উেটো। 
 
ওমদ্টক একটা ট্রচযাটরর ওপর অধবশামযি অেিায আধটোজা ট্রচাটে েমুটের মদ্টক 
িামকটয ওযারটেভ। অদূ্টর েম্বািব ও ট্রলার মনিঃশটব্দ পাযচামর করটছন পাশাপামশ। 
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ওযারটেটভর োমটন এটে দ্াাঁ়িাটেন িিঃ আমবস্ট্রং। মিমন িেন ভােমছটেন আটোচনার 
প্রটযাজটনর কথা, মকন্তু কার েটেই ো আটোচনা করটেন, ট্রেটাই ট্রিা একটা মচোর 
মেেয। ওযারটেভ। মেচারক মিমন, েূে, নযায-নীমি, অপরাধ-মনরপরাধ, এেে েযাপাটর 
িার মেচাটরর মনরীটে েহু মামোর মনষ্পমত্ত মিমন কটরটছন, মকন্তু এ-েযাপাটর মিমন ট্রে 
কিটা কাটজ োেটি পাটরন, ট্রেটা েো মুশমকে। েরং েম্বািবটকই ট্রেটছ ট্রনওযা ট্রেটি 
পাটর, ট্রোেয ট্রোক ট্রে, েযটে িরুণ, চটপটট, কথা-োিবায িুটো়ি ট্রমধােী অিএে 
 
কথাটা ভাোমাে ইশারায মিমন িাটক কাটছ ট্রিটক েেটেন শুনুন, মমিঃ েম্বািব আপনার 
েটে জরুরী আটোচনা মছটো। 
 
জরুরী আটোচনা। ট্রহটে েেটো েম্বািব, ট্রেশ ট্রিা, ওমদ্কটায চেুন, ফাাঁকা। আটছ– 
 
অটপোকৃি একটু ফাাঁকা। জাযোয এটে একটু ইিস্তি কটর েেটেন আমবস্ট্রং ট্রদ্েটেন 
ট্রিা চমিশ ঘন্টার মটধয ট্রচাটের োমটন মক েে ঘটনা ঘটট ট্রেটো, এ-েযাপাটর আপনার 
মক ধারণা? 
 
মমটেে রোটেবর এই আকমস্মক মৃিুযর েযাপাটর আপনার মক মটন হয? ট্রলার ট্রে, কামহনী 
ট্রশানাটেন, মেোেটোেয েটে মটন হয আপনার? 
 
না? েে োটজ কথা। েটে েটে প্রমিোদ্ কটর উেটো েম্বািব, ট্রজার কটর একটার েটে 
আর একটা েূে ট্রমোটনা হটযটছ। 
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আপমন েথাথবই েটেটছন। আপনার েুমক্ত আমম েমথবন কমর। 
 
ধটর ট্রনওযা োক, অমন একটা জঘনয অপরাধ করা েটেও এটিামদ্ন ওরা ট্রেশ 
মনমিটেই মছটো। মকন্তু আজই হোৎ ট্রভটে প়িটো ট্রকন? িাছা়িা আটরা একটা কথা 
আটছ–িারা ট্রে িাটদ্র মমনেটক েুন কটরটছ িার ট্রকাটনা মনমদ্বি প্রমাণ ট্রনই। এটেটে 
িাটদ্র অপরাধীই ো ভামে মক কটর েেুন। 
 
হযাাঁ, ট্রে কথাও মেক। িটে এ-েযাপাটর আজ েকাটেই রোটেবর েটে কথা হটযটছ 
আমার। রোটেবর েক্তেয হটো, িার মােমকন মমে িামির হাটটবর অেুে মছটো। আমম 
একজন মচমকৎেক আমম জামন, এই েে ট্ররাটের োমমযক উপশটমর জনয এযামাইে 
নাইোইট ওেুধ েযেহার করা হয, ট্ররােীর েেন োে মনটি েুে কি হটচ্ছ িেন এই 
ওেুটধর এযামু্পে ট্রভটে নাটকর কাটছ ট্রমটে ধরটে িার োে কটির উপশম হটয োয 
মকছুেটণর মটধযই, মকন্তু ভুেক্রটম মকংো একটু অোেধানিােশিিঃ েমদ্ একটফাাঁটা ট্রেই 
িরে পদ্াথব িার ট্রপটট চটে োয, িাহটে আর মনস্তার ট্রনই। ট্ররােীর মৃিুয হটি োধয। 
 
অোক মেস্মটয অিযে মটনাটোে েহকাটর িিঃ আমবস্ট্রং-এর মেটেেণ শুনমছে েম্বািব। 
িার কথা ট্রশে হটিই ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা ট্রনট়ি েটে উেটো ট্রে, দ্ারুণ চমৎকার 
একটা পমরকল্পনা ট্রিা। 
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িাই ট্রিা েেমছ মমিঃ েম্বািব। একটা মেোটরট ধমরটয আমবস্ট্রং িার কথার ট্রজর ট্রটটন 
েেটেন, কিই না েহজ, ট্রকাটনা িাটমো ট্রনই, থাকটে না ট্রকাটনা প্রমাণ মকংো মচহ্ন। 
এর জটনয েযেহার করটি হটে না আটেবমনক মকংো োযানাইি। ট্রকাটনা রকটম এক 
ট্রফাাঁটা এযামাইে নাইোইট ট্ররােীর ট্রপটট ট্রপৌঁটছ মদ্টি পারটেই হটো, িাক্তাটরর োোর 
েমিা ট্রনই িার জীেন মফমরটয ট্রদ্ওযা। 
 
আর ট্রপােমটটবম মরটপাটটব পাকিেীটি ট্রেই ওেুটধর মচহ্ন আমেষৃ্কি হটেও েটন্দটহর 
মকছু থাকটি পাটর না। অজুহাি মহোটে েো ট্রেটি পাটর, নাটক ট্রশাাঁকাটি মেটয এক 
ট্রফাাঁটা িরে পদ্াথব অোেধানিােশিিঃ চটে ট্রেটছ, এটি ট্রদ্াে ট্রকাথায েেুন? ট্রে ট্রিা 
আর ইটচ্ছ কটর 
 
মকছুেণ েভীর মচোর পর েম্বািব েেটো, িাহটে এেন একটা েযাপাটর আেস্ত হওযা 
ট্রেটো। 
 
ট্রকান্ ট্রকান্ েযাপাটর? 
 
এমন কিগুটো অপরাধ আটছ, ো োমে ট্রচাটে ধরা োয না। িটে একটু েমদ্ িমেটয 
ট্রদ্ো োয। েিয প্রকাশ পাটেই। দৃ্িাে স্বরূপ প্রথটম রোেব দ্ম্পমি এেং পটর 
স্বনামধনয মেচারপমি মমিঃ ওযারটেটভর নাম উটিে করা ট্রেটি পাটর এ-প্রেটে। 
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আচমকা ধািা োওযার মটিা কটর েটে েটে েটে উেটেন আমস্ট্রং িাহটে এোর 
েটেই ট্রফমে মমিঃ েম্বািব, িেন ওযারটেভ আমাটদ্র ট্রে েল্পটা েেটেন, আপমন ট্রেটা 
মেোে কটরন? 
 
ওাঁর মটিা ধম়িোজ ট্রোটকর কথায মেোে অমেোটের ট্রকাটনা প্রশ্নই থাকটি পাটর না। 
এই ধরুন না ট্রকন, এিওযািব মেটনটক এমন কাযদ্া কটর মিমন েমরটযটছন, িাটি 
ট্রকাটনা েটন্দটহর অেকাশই থাকটি পাটর না। মনটজর োফাই ট্রেটয মিমন ট্রিা েটেই 
মদ্টযটছন, মেচারটকর আেটন েটে আমম আইটনর দ্ােত্বমেমর কটরমছ মাে, এর মটধয 
অনযায মকছুই থাকটি পাটর না। োিঃ োিঃ চমৎকার অজুহাি, ট্রশে মদ্টক েযটের হামে 
ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো েম্বাটিবর ট্রোাঁটট। 
 
মেোটরট টান মদ্টি মেটয ট্রেই মুহূটিব আমবস্ট্রং ট্রেন ট্রেই ট্রকান্  েুদু্র অিীটি িার 
হােপািাটে চার ট্রদ্ওযাটে ট্রঘরা অপাটরশন ট্রটমেটের োমটন মেটয হামজর হটেন। 
স্বটোটিামক্ত করটেন, েুন। হা এ ভাটেই মনমিটে, মনমেবটে অেশযই েুন করা োয নেমক। 
একটা ট্রকন হাজারটা। েুন– 
 
মকন্তু িিঃ আমবস্ট্রং। েম্বাটিবর িাটক েমম্বৎ মফটর ট্রপটেন আমবস্ট্রং। এই মনোর দ্বীটপ 
আমাটদ্র েকেটক আমন্ত্রণ কটর মনটয আোর উটেটশয মক থাকটি পাটর মমিঃ ওটযটনর? 
 
ট্রেটা ট্রিা আমার প্রশ্ন। আমবস্ট্রং-এর মুটে মচোর ছাপ পট়ি, রোটেবর স্ত্রীর মৃিুযটা আটরা 
ট্রেন ভামেটয িুটেটছ আমাটদ্র। একটা ছন্দ োরোর ঘুরপাক োটচ্ছ মটনর মটধয, 
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মকছুটিই িার েমাধান েুাঁটজ পামচ্ছ না। িটে মক িার স্বামী িাটক েুন করটো? নামক 
ট্রশে পেবে আত্মহিযাই করটো ট্রে। 
 
আত্মহিযা? অেেে! মেটশে কটর মােবাটনর মৃিুযর পর মমটেে রোটেবর মৃিুযটাটক 
মকছুটিই আত্মহিযা েটে ধটর ট্রনওযা োয না। মাে োটরা ঘন্টার মটধয দু্দু্টটা আত্মহিযা, 
ভাো োয না, একটরাো েুেক, জীেটন ট্রে কাউটক ভযির করটো না, েিয-মমথযা জানা 
ট্রনই, িার মেরুটদ্ধ দু্টটা োচ্চাটক হিযা করার অমভটোে আনা হটযটছ ট্রজটন আত্মহিযা 
করটে ট্রে? না মহটেটে েড্ড ট্রেশী েরমমে ট্রদ্ো োটচ্ছ। িাছা়িা এোটন ট্রে োযানাইটই 
ট্রপটে ট্রকাথা ট্রথটক। এ ি আর চটকাটেট মেসু্কট নয ট্রে, পটকটট মনটয ঘুটর ট্রে়িাটে। 
 
হযাাঁ, এ প্রশ্নটা আমার মটনও ট্রজটেটছ নেমক! এর একটা উত্তরই আমম েুাঁটজ ট্রপটযমছ, 
হটি পাটর। 
 
হটি পাটর ট্রকউ িার মটদ্র গ্লাটে োযানাইি মমমশটয মদ্টয থাকটে েকটের দৃ্মি 
এম়িটয, অমি েেপবটণ, আর এভাটেই অমি মনষু্ঠরিার েটে িাটক েুন কটর থাকটে ট্রে। 
হযাাঁ, হা, অেশযই েুনই হন মােবান, মনষু্ঠর েুন। 
 
ট্রেন হাাঁফ ট্রছট়ি োাঁচটেন আমবস্ট্রং েম্বাটিবর েুমক্তোহয মিামি শুটন। িাই উৎোমহি হটয 
মিমন এোর জানটি চাইটেন, আর মমটেে রোটেবর মৃিুযটা? 
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েেটো, েে েেটো, মেোটরটট ঘন ঘন কটযকটা টান মদ্টয েম্বািব িার কথার ট্রজর 
ট্রটটন েেটো, মােবাটনর মৃিুয আর রোটেবর মৃিুযর মটধয ট্রকাথায ট্রেন একটা মমে আমম 
েুাঁটজ ট্রপটযমছ। আপাি দৃ্মিটি এ-দু্টটা মৃিুযই মনছক আত্মহিযা েটে প্রমিপন্ন হটি 
পাটর। িটে এর মপছটন একটা রহেয অেশযই েুমকটয আটছ। আর ট্রেই রহেয। 
 
. 
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০৮. 
 
 এই রহটেযর প্রেটে একটা ঘনটার কথা আমার মটন পট়ি ট্রেটো। োমনক আটে রোেব 
আমাটক ট্রিটক মনটয োয িার রান্নাঘটর। আপনার ট্রোধ হয জানা ট্রনই ট্রেই দ্শমট 
চীনামামটর পুিুে আর ট্রেই মেত্তোনটদ্র ট্রেযােী কমেিার কথা? িারপর ট্রেই দ্শমট 
পুিুটের কামহনী েংটেটপ েেটেন আমবস্ট্রং। 
 
েে ট্রশানার পর েম্বািব ট্রিা থ। অোক ভােটা কামটটয উেটি েময োেটো েম্বাটিবর। 
মক আিেব! মছটো দ্শমট কাটো মামনক, এেন রইটো আট। এ ট্রে ট্রদ্েমছ ভুিুট়ি 
কােকারোনাটকও হার মানায। 
 
দ্শমট, কাটো মামনক, দ্শমট কাটো হীটর। 
 
আর এক দ্ফা চমকাটনার পাো েম্বাটিবর। ে়ি অদু্ভি েযাপার িি। কমেিামটর েটে 
ঘটনার মক অদু্ভি মমে রটযটছ। মােবাটনর মৃিুয হটো দ্ম েন্ধ হটয। আর রোটেবর ট্রেৌ 
ট্রেই ট্রে রাটে ঘুমটো, ট্রে ঘুম আর ভাঙটো না িার। 
 
িাহটে? 
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িাহটে আোর মক! এর ট্রথটকই স্পি ট্রোিা োটচ্ছ ট্রে, আমরা এক েদ্ধ পােটের মশকার 
হটি চটেমছ। হযটিা আমাটদ্র কাটরার আর ট্ররহাই ট্রনই। এক এক কটর আমাটদ্র 
দ্শজনটকই ট্রেই পােেটার হাটি প্রাণ হারাটি হটে। ভােটি আিেব োটে, মক অদু্ভি 
িার দূ্রদ্মশবিা। 
 
মকন্তু ট্রেই পােেটাই ো ট্রকাথায? আমাটদ্র এেটন আমন্ত্রণ কটর মনটয এটে ট্রে মনটজই 
ট্রিা েরহামজর। এই মনজবন দ্বীটপ আমরা দ্শজন ছা়িা আর ট্রকউ ট্রনই, রোেবও িাই 
েটেটছ। িাহটে? 
 
রোেব আমাটদ্র ভুে িথয পমরটেশন কটরটছ। মকংো এও হটি পাটর, ইটচ্ছ কটরই 
মমটথয েটে ট্রে আমাটদ্র ভুে পটথ চামেি করটি ট্রচটযটছ। 
 
না মমটথয ট্রে েেটি পাটর না, িার হটয োফাই োইে আমবস্ট্রং। ট্রদ্েটে না, ভটয 
আিটঙ্ক ট্রোকটা এটকোটর পেু হটয ট্রেটছ। মমটথয েোর মটিা মটনর দৃ্ঢ়িা এেন িার 
ট্রনই। 
 
েভীর ভাটে মচো করটো েম্বািব। িারপর ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা ট্রনট়ি েেটো ট্রে 
ট্রোকটার মক রকম আটিে ট্রদ্েুন, ট্রেো েম়িটয ট্রেটি চেটো, অথচ োটর ট্রকাটনা পাত্তা 
ট্রনই। এটা ট্রিা িার একটা চাোমক। িার পমরকল্পনা মামফক এক এক কটর আমাটদ্র 
মৃিুয না হওযা পেবে জীমেি অেিায কাউটক এই দ্বীপ ট্রথটক পাোটি ট্রদ্টে না ট্রে। 
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িার কথা শুটন আমবস্ট্রং ট্রে এটকোটর ট্রোো েটন ট্রেটেন। েম্বাটিবর মুটের মদ্টক মেস্ময 
ভরা ট্রচাটে িামকটয ট্রথটক িার েক্তেযটা উপেমব্ধ করটি চাইটেন। 
 
োই ট্রহাক, ট্রে মনটজটক েটিা চিুরই ভােুক না ট্রকন, ট্রে একটা মারাত্মক ভুে কটর 
েটে আটছ শুরুটিই। একটা ট্রছাট দ্বীটপ ট্রে আমাটদ্র আমন্ত্রণ কটর মনটয এটেটছ। আর 
দ্বীপটাও ট্রমাটামুমট ফাাঁকা মনজবন। চেুন দ্বীপটা ঘুটর ট্রদ্টে আমে। োছাধন ট্রেোটন থাকুন 
না ট্রকন, এোনকার এই ট্রছাট্ট জাযোয িাটক মেক আমরা েুাঁটজ োর করটি পারটো। 
চেুন োওযা োক– 
 
মকন্তু অমন একজন মেপজ্জনক ট্রোটকর েটে 
 
আটর মশাই েটিাই ট্রে মেপজ্জনক ট্রোক ট্রহাক না ট্রকন, এটিা ভয ট্রপটে মক চটে? 
িাছা়িা ট্রে ট্রিা রটক্ত মাংটে ে়িা একজন ট্রোক ট্রিা েটট! িার মটিা একজন 
মেপজ্জনক ট্রোটকর েটে মক ভাটে মারাত্মক হটয উেটি হয, ট্রে ট্রকৌশে আমার জানা 
আটছ। িটে আমম আপমন ও মমিঃ ট্রলার, এই মিনজন ছা়িা অনয কাউটক জানাোর 
দ্রকার ট্রনই। পটর প্রটযাজন হটে অনযটদ্র জানাটেই চেটে। 
 
পুিুে দু্মট উধাও হওযার কামহনী শুটন ট্রলার ট্রিা আকাশ ট্রথটক প়িটেন ট্রেন। ট্রিমমন 
অোক হটয মিমন েেটেন, আমম ট্রিা ট্রভটেই পামচ্ছ না, োযানাইি মােবাটনর গ্লাটে 
ট্রমশাটনা হে মক কটর? 
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এ প্রশ্ন আমাটরা প্রিুযত্তটর েেটো েম্বািব, িটে এ েযাপাটর আমার অনুমান এই রকম 
জানাোর ওপর মটদ্র গ্লাে নামমটয আমাটদ্র েটে কথা েোর েময মটন হয োইটরর 
ট্রথটক ট্রকউ হাি োম়িটয িার গ্লাটে োযানাইি ট্রফটে মদ্টয থাকটে। আর মারাত্মক মেশ 
ট্রমশাটনা ট্রেই মদ্ পান কটরই িার মৃিুয ঘটট থাকটে। 
 
মেোে করটি পারটছন না ট্রলার। িাই ো মক কটর েেে। আমাটদ্র এিগুটো ট্রোটকর 
দৃ্মি এম়িটয 
 
িেন আমরা মক মেক মটিা নজর রােটি পারমছোম? েম্বািব েুমক্ত মদ্টয ট্রোিাোর ট্রচিা 
করটো, আমরা ট্রিা িেন মনটজটদ্র েমেযা মনটয এমন েযস্ত মছোম ট্রে, ট্রকাথায মক 
ঘটটটছ, িা ট্রদ্োর অেের ট্রকাথায িেন আমাটদ্র। 
 
কথাটা এটকোটর উম়িটয ট্রদ্ওযা োয না, িার কথায োয মদ্টেন িিঃ আমবস্ট্রং ট্রেই 
অদৃ্শয মানুটের কটোর আটদ্শ শুটন আমরা িেন ট্রকউ আর স্বাভামেক অেিায মছোম 
না। ট্রেই অেিায 
 
োই ট্রহাক, েিি-ট্রশাচনা নামস্ত। কাাঁধ িাাঁমকটয েেটেন ট্রলার এেন আমাটদ্র ভমেেযটি 
ো ঘটার েেেনা রটযটছ ট্রেটা দ্মন করার জনয আটে-ভাটে েযেিা ট্রনওযা দ্রকার, 
োটি ট্রকউ আর ট্রেই েদ্ধ পােেটার মশকার না হটি পাটর। আচ্ছা আপনাটদ্র কাটরার 
কাটছ মপস্তে আটছ? 
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হযাাঁ আটছ নেমক। োউজাটরর মহপ পটকটটর উাঁচু হটয ফুটে থাকা অংশটার প্রমি ট্রলাটরর 
দৃ্মি আকেবণ করটো েম্বািব। 
 
হােটেন ট্রলার, ওটা মক আপমন েে েময েটে মনটয ঘুটর ট্রে়িান? 
 
হুাঁ, িটে েুে একটা িাটমোয না প়িটে ট্রের কমর না। 
 
 িাটমো মক এোটন ট্রনই? মৃদু্ হােটেন ট্রলার আচ্ছা পােটের পািায প়িা ট্রেটছ। ওৎ 
ট্রপটি ট্রকাথায ট্রকান্ পাথটরর আ়িাটে ট্রে ট্রে েটে আটছ, আমরা ট্রকউ জামন না। অথচ 
িার মাথার ট্রপাকাগুটো মকেমেে কটর উেটেই ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব িাাঁমপটয প়িটি পাটর 
আমাটদ্র কাটরার উপর। ট্রকাটনা পােে েমদ্ একোর ভযঙ্কর মূমিব ধারণ কটর িাহটে 
আর রো ট্রনই। 
 
েে পােেই ভযঙ্কর হয না, দৃ্ঢ়স্বটর েেটেন আমবস্ট্রং এমন মকছু মকছু পােে আটছ, 
োটদ্র ট্রদ্েটে মটনই হয না িারা পােে ো উন্মাদ্। িেু ট্রদ্ো োক, আেে পােেটক 
মেক মচটন ট্রের করা োয মকনা। 
 
িারা মিনজন িাটদ্র অমভোন শুরু করটেন অিিঃপর। ট্রছাট্ট দ্বীপ হাাঁটটি হাাঁটটি এক 
েময পথ োয ফুমরটয। মিনজটনর দৃ্মিই েিকব, ট্রছাট োটটা পাহাট়ির চূ়িা ট্রথটক শুরু 
কটর েমুটের প্রাে েীমানা পেবে। মকন্তু ট্রিমন েটন্দহজনক মকছুই ট্রচাটে প়িে না 
িাটদ্র। গুহা মকংো ট্রিাপিা়ি মকছুই ট্রনই, ট্রেোটন ট্রেই উন্মাদ্টা েুমকটয থাকটি 
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পাটর। মনরাশ হটয অেটশটে িারা এটে নামটেন েমুটের দ্মেণ পূেব মদ্ক েরাের। মটন 
আটছ, েিকাে েঞও এটে ট্রথটমমছে এোটনই। ট্রজমটর োমটন এটে থামটক দ্াাঁ়িাটেন 
িারা মিনজন। ট্রজনাটরে মযাকআথবারটক অদূ্টর মনিে েযাচুর মটিা েটে থাকটি 
ট্রদ্টে। দূ্র মহা মদ্েটে চটে ট্রেটছ িার দৃ্মি। দূ্র ট্রথটক িাটক ট্রদ্টে মটন হটো, ট্রেন 
এক ধযানমগ্ন ট্রোেী। ট্রেেমিক েমস্ত দু্িঃে ট্রশাক ভুটে মেটয মিমন ট্রেন এোটন এটে 
েটেটছন পরম শামের অটেেটণ। 
 
েেী দু্জনটক অটপো করটি েটে ট্রলার একা এমেটয ট্রেটেন মযাকআথবাটরর কাটছ। 
িার পাটযর শব্দ হটে, মকন্তু িাটি এিটুকু মেচমেি হটেন না মযাকআথবার। ট্রিমমন 
মনিে–হটয েটে রইটেন। 
 
িাাঁর দৃ্মি আকেবণ কটর ইটচ্ছ কটর কাশটেন ট্রলার, িাটিও িার ট্রকাটনা ভাোের না 
হওযাটি মিমন এোর েরােমর েটেই ট্রফেটেন োিঃ োো একটা জাযো ট্রেটছ মনটযটছন 
ট্রিা আপমন। 
 
িাটি কাজ হটো। ধীটর ধীটর ট্রলাটরর মদ্টক মুে ট্রফরাটেন মযাকআথবার। েময ক্রটমই 
কটম আেটছ মমিঃ ট্রলার। এ েময আমম একটু একা থাকটি চাই, দ্যা কটর আপমন েমদ্ 
 
অপ্রস্তুি হটেন ট্রলার। নকমফযাি ট্রদ্ওযার ভমেটি েেটেন, আপনাটক মেরক্ত কটর 
মেনু্দমাে অমভপ্রায আমার ট্রনই। ট্রে়িাটি ট্রে়িাটি এটে পট়িমছ এোটন, িাই আর মক। 
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আপনাটদ্র কাটরারই ট্রোিার েমিা ট্রনই? অনুটোে করটেন মযাকআথবার একা থাকটি 
আমার ভাে োটে। মনিঃেেিা আমার ে়ি মপ্রয। 
 
এরপর ট্রেোটন দ্াাঁম়িটয থাকার ট্রকাটনা অথব হয না। মফটর চেটেন ট্রলার িার েেীটদ্র 
েটে মমমেি হওযার জনয। িারপর িারা মিনজন এমেটয চেটেন োমটন পাহাট়ির 
মদ্টক। চোর পটথ উো প্রকাশ করটেন ট্রলার, মেমচে স্বভাটের ট্রোকটা, মানুটের েটে 
মক ভাটে কথা েেটি হয িাও ট্রশটেমন। 
 
ট্রকন মক আোর হটো? মজটজ্ঞে করটো েম্বািব। 
 
ট্রদ্েুন না ট্রোকটা েটে মক, েময নামক েুে অল্প, আমাটদ্র কাটরার নামক ট্রোিার েমিা 
ট্রনই। িার ভােোনা এই ট্রে আমার উপমিমিটি মেটরাক্তটোধ করটছ ট্রে, অিএে 
 
দ্ারুণ অোমামজক ট্রোক ট্রিা আনমটন েটে উেটেন আমবস্ট্রং েমিযই ভেিা জাটন না 
ট্রোকটা। 
 
েুমি েময িাটদ্রও েংমেপ্ত। েম্বা েম্বা পা ট্রফটে পাহাট়ির চূ়িার ওপর উটে এটেন 
িারা। 
 
দূ্টর, েহুদূ্টর েমুটের ওধাটর আেছাযায মটিা োমর োমর পাহা়ি ট্রভটে উেটো। ট্রচাটের 
োমটন। আর ট্রেই পাহা়িগুটোর আ়িাটে রটযটছ েহু পমরমচি ট্রেই োম, অমি মপ্রয 
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োম মেকেহযাটভন। এটোটমটো োিাে, জটের ট্রেউগুটো উত্তাে হটয উটেটছ। অশাে 
েমুে ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব ি়ি উেটি পাটর েে ভে কটর মদ্টি পাটর মনোর আইেযান্ড। 
ট্রে উটেটশয এোটন আো ট্রেই ট্রোটকর ট্রকাটনা মচহ্ন ট্রদ্ো ট্রেে না। 
 
নধেবচুযমি ঘটটো েম্বাটিবর। আচ্ছা িাটমোয প়িা ট্রেটো ট্রিা। দূ্টরর ঐ োটমর 
মানুেগুটোর ট্রচাটে এোনকার ট্রকাটনা েংটকি ধরা প়িটে না, মক মেশ্ৰী কাে েেুন ট্রিা। 
 
রাটে মশাে ট্রনট়ি েংটকি পাোটে ওরা মনিয ট্রদ্েটি পাটে, অনয দু্ই েেীর েমথবন 
পাওযার আশায ট্রকৌিূহেী ট্রচাে মনটয িাকাটো ট্রলার মক েটেন? 
 
িাটিও ট্রকাটনা ফে পাওযা োটে না, ট্রোিাটো েম্বািব, মমিঃ ওটযন মক অটিা ট্রোকা 
ট্রভটেটছন? ট্রদ্েুন মেটয আটে ট্রথটকই োটমর ট্রোকটদ্র েুমিটয ট্ররটেটছন মিমন, আমরা 
মশাে ট্রজ্বটে সু্ফমিব করটো। ওরা ট্রেন অনয মকছু ট্রভটে ো়িা না ট্রদ্য। 
 
এটা ট্রিা আপনার ধারণা মাে। 
 
হটি পাটর, িটে এটকোটর অটেৌমক্তক নয। ট্রদ্েুন মেটয োটমর ট্রোকটদ্র মিমন। 
শামেটয ট্ররটেটছন এক এক কটর আমাটদ্র েকেটক েিম না করা পেবে োটমর ট্রকউ 
েমদ্ দ্বীটপর মদ্টক এটোয িাহটে িার অেিাও মেক আমাটদ্র মটিা হটে। 
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হযাাঁ েেই েেে ঐ েদ্ধ পােেটার পটে। হিাশ ভাটে িামকটয েেটেন আমবস্ট্রং এেন 
ট্রকাটনা মকছুটিই অমেোে করার মটিা মটনর ট্রজার ট্রেন হামরটয ট্রফটেমছ আমম। 
 
হোৎ েম্বািব প্রেে পামেটয েটে উেটো, একটা দ্ম়ি ট্রপটে কাজ হটিা। দ্ম়ি ট্রেটয 
নীটচ ট্রনটম ওমদ্কটা ট্রদ্টে আেিাম একোর। ওমদ্কটাই ট্রেই েদ্ধ পােেটার েুটকাোর 
একমাে জাযো েটে আমার মটন হয। িা আপনারা ট্রকউ একটা দ্ম়ির েন্ধান মদ্টি 
পাটরন। 
 
মিেটা ট্রেশ ভােই। ছটফট কটর উেটেন ট্রলার, মক আিােব কাটছ ট্রিা দ্ম়ি টম়ি মকছু 
ট্রনই, ট্রদ্মে প্রাোটদ্ পাওযা োয মকনা। একটু দ্াাঁ়িান, আমম োটো আর আেটো। েটেই 
মিমন ছুটটেন প্রাোদ্ অমভমুটে। 
 
এই ফাাঁটক আকাটশর মদ্টক িাকাটো েম্বািব। আকাটো ট্রমটঘর ঘন ঘটা। োিাটের 
িীিিা ো়িটছ। একটু পটরই ি়ি উেটি পাটর। 
 
এোর ট্রে িার দৃ্মি নামমটয এটন ট্রফেটো আমবস্ট্রং এর মুটের ওপটর। মক মটন কটর 
েেটো ট্রে, মক েযাপার আপনার মুটে কথা ট্রনই ট্রে। আোর মক ভােটছন? 
 
ভােমছ, মযাকআথবাটরর কথা ভােমছ। েম্বাটিবর মদ্টক পেক-পিনহীন ট্রচাটে িামকটয 
েেটেন িিঃ আমবস্ট্রং মটন হটচ্ছ েমিয েমিয ট্রোকটা উন্মাদ্…ট্রেো ট্রে োয োয…… 
ট্ররােুটরর রঙ েদ্ে হটি ট্রদ্টে েযস্ত হটয উেটো ট্রভরা। মমস্ ট্রলটন্টর েে ে়ি একটঘটয 
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োেটছ এেন। েকাটে িার ট্রেই মটনর দৃ্ঢ় ভাটের কথা মটন প়িটিই িার প্রমি একটা 
মেরূপ মটনাভাে েট়ি উেটো। মুটের ট্রেই কামেনয, ট্রচাটের দৃ্মিটি অকরুণ িীক্ষ্মিা 
এেন েেই েুজরুমক েটে মটন হটচ্ছ। মুটে মিমন েটিাই ঈেটরর নাম মনন না ট্রকন। 
উমন মনটজই ট্রিা এক ট্রঘার পাপী। িার মেরুটদ্ধ অমভটোে ট্রিা মমটথয নয। একমট 
েভবেিী নারীর জীেন নি কটর ট্রদ্ওযার অথব হটো দু্-দু্টটা জীেটনর ইমি ট্রটটন ট্রদ্ওযা, 
এটা মক িার কম অনযায নয, কম পাপ নয। এই ট্রে উমন এেন মনেবকার মচটত্ত ট্রচযাটর 
শরীরটাটক এমেটয মদ্টয উে েুনটছন, ট্রদ্টে মটন হয ট্রেন, মিমন একজন মনপাট 
ভােমানুে। ভাে মানুে না ছাই, ও েে ট্রভ, ট্রেফ ট্রভক্  ভোমম ছা়িা আর মকছু নয। 
 
আর ঐ ট্রে ওপাটশ মেচারপমি ওযারটেভ স্বভােমেদ্ধ ভমেটি এই অটেোয েটে েটে 
মিমুটচ্ছন, ঐ েৃদ্ধ ট্রোকটাও মক কম শযিান, কম পাপী। কল্পনা কটর ট্রনয ট্রভরা, 
এিওযািব মেটন ট্রেন ওযারটেটভর োমটন এটে দ্াাঁম়িটযটছ আোমীর কােে়িায, নযায 
মেচাটরর আশায। জ্বেজ্বটে ট্রচাে, দ্ীঘব েুোম ট্রচহারা। ট্রেচারা! মেচাটরর রায ট্রেরুটনার 
পূেব মুহূিব পেবে েুিটি পাটরমন ট্রে ঐ শযিান মেচারপমির জনযই অেমটয িাটক প্রাণ 
মেেজবন মদ্টি হটে। 
 
মমস্ ট্রলটন্টর েে এম়িটয একা একা হাাঁটটি হাাঁটটি এক েময ট্রে এটে ট্রপৌঁছাটো 
েমুটের ধাটর। িার পাটযর শব্দ কাটন ট্রেটিই েটে েটে ট্রচাে ট্রফরাটেন মযাকআথবার। 
শাে েংেি চাহমন। ট্রভরা মেমস্মি, িার ট্রেোটন উপমিমির কথা জানটিন নামক 
মযাকআথবার? 
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ট্রভরার অনুমান আন্দাজ কটর মনটয মযাকআথবার েটে উেটেন, এটো ট্রভরা আমম 
ট্রিামাটকই প্রিযাশা করমছোম এটিােণ। 
 
ধীর পাটয এমেটয মেটয িার পাটশ েটে প্রশ্ন ট্রচাটে িাকাটো িার মদ্টক, এমন মনজবন 
েমুে প্রাটে একা একা েটে থাকটি ভাে োটে েুমি আপনার? 
 
হযাাঁ, োটে নেমক। এোটন এক প্রিযাশায েটে থাকার একটা আোদ্া আটমজ আটছ ো 
অনয ট্রকাথাও পাটে না িুমম। 
 
প্রিযাশা? কার! মকটের? 
 
ট্রশটের ট্রেই মদ্নমটর প্রিযাশা। ট্রেমদ্ন প়িটে ট্রমার পাটযর মচহ্ন এ েমুেিটট–ট্রেই ট্রেই 
মদ্নমটর প্রিযাশা। জাটনা ট্রভরা আমরা ট্রেমদ্ন জন্মাই, মেক ট্রেই মদ্ন ট্রথটকই ট্রশটের 
মদ্নমটর প্রিযাশায আমরা েোই েটে থামক। িুমম, আমম েোই, মক মেক েমে মন? 
 
মক ো িা েকটছন? ট্রশটে আপনার মাথা মক োরাপ? 
 
না ট্রভরা আমার মাথা মেকই আটছ। আমম ট্রিামাটক একটা মনষু্ঠর েিয কথা স্মরণ 
কমরটয মদ্মচ্ছ মাে। িুমম েটিাই আশাোদ্ী হও না ট্রকন, ট্রজটন ট্ররটো–এই দ্বীপ ট্রথটক 
ট্রকাটনামদ্নও আমাটদ্র মুমক্ত হটে না। আমার মেেীন হটয োটো একমদ্ন, োটো মফটর 
ট্রেই শামের নীট়ি। 
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শামে, মকটের শামে? একটা অেযক্ত েন্ত্রণায ট্রকাটনা রকটম কান্নাটাটক দ্মন কটর েেটো 
ট্রভরা, আপনার ট্রকাটনা কথারই অথব আমম মেক েুিটি পারমছ না। 
 
িাহটে ট্রশান ট্রভরা, ট্রেেেী, হযাাঁ আমার স্ত্রী ট্রেেেীটক আমম েমিয েমিয েুেই 
ভােোেিাম। ওটক আমার জীেন েমেনী মহোটের ট্রপটয আমার আনটন্দর েীমা মছটো 
না। ওটক আমার প্রাটণর ট্রথটকও ট্রেশী ভাে োেটিা েটেই ট্রোধহয অটিা ে়ি একটা 
ভুে কটর েেোম। 
 
ভুে, মক রকম ভুে? 
 
েে েেটো ট্রিামাটক শুধু ট্রিামাটকই আমার মটনর কথা েে েুটে েেটি পামর। মৃিুয 
আমার মশযটর। িাই আজ আর ট্রকাটনা মকছুই ট্রোপন করটো না, েে েেটো ট্রিামাটক। 
জাটনা ট্রভরা মনমিি মৃিুয ট্রজটনও মরচমেটক আমম ইটচ্ছ কটরই পামেটযমছোম েুদ্ধ 
ট্রেটে। হযাাঁ, হা, মৃিুযর পটথ ট্রেটে ট্রদ্ওযার অথবই হটো আমম মনটজ েুন কটরমছ। ছুমরর 
আঘাটি নয মপস্তটের গুমেটি নয ট্রেফ হুকুম। িেন একোরমট আমার মটন হযমন, এ 
অনযায, এ পাপ, এ পাটপর শামস্ত আটছ, আটছ প্রমিটশাধ ট্রনওযার সৃ্পহা মকন্তু আমার 
ভুে ট্রভটঙ ট্রেটছ, আজ মটন হটচ্ছ 
 
মক মটন হটচ্ছ? 
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মটন হটচ্ছ ো কটরমছ, ো ট্রভটেমছ েে মমটথয, িাটের ঘটরর মটিা েণিাযী। আমার েে 
চাোকী ধটর ট্রফটে থাকটে ট্রেেেী হযটিা। না েটে চটে ট্রেটো ট্রে আমার কাছ ট্রথটক, 
মজটজ্ঞে করারও েুটোে মদ্টয ট্রেটো না ট্রে। আমম এেন একা মনিঃেে, মদ্ন আর 
কাটটি চায না। কটে ট্রে আেটে আমার ট্রেই ট্রশটের মদ্নটা 
 
নীরটে েে শুটন ট্রেটো ট্রভরা মির অমেচে ট্রথটক। িাটক চুপ কটর থাকটি ট্রদ্টে 
মযাকআথবার মনটজই আোর েেটেন, ট্রিামার ট্রিা ভাে োোর কথা ট্রভরা, িুমম ট্রকন 
কথা েেটছা না? ট্রদ্েটে, ট্রশটের কমদ্ন কটিা েুটের, কটিা আনটন্দর, োর েটে আটের 
আটের ট্রকাটনা মদ্টনর েটে িুেনা হয না। 
 
হোৎ ট্ররটে উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রভরা। িার ট্রচাে মদ্টয আগুন িট়ি প়িটো, িীক্ষ্মস্বটর 
েেটো, িার মাটন মক েেটি চাইটছন আপমন? 
 
মযাক আথবাটরর ট্রোাঁটট রহেযময হামে, অটনক মকছুই, ট্রিামার েম্পটকব আমার অজানা 
ট্রিা মকছু ট্রনই ট্রভরা। 
 
েে োটজ কথা। আমার েযাপাটর মকছুই জাটনন না আপমন। না, মকেেু নয। 
 
েমুটের মদ্টক দৃ্মি ছম়িটয মদ্টেন মযাক আথবার ট্রেন পরম মনমিটে, আর মকছু েোর 
ট্রনই িাাঁর ট্রচাটে একটা েীণ হামের ট্ররো ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। এক েময নীরটে 
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ট্রচাে েুজটেন মিমন, আর িেমন িার মটন হটো, ঐ ট্রিা ট্রক ট্রেন পাটয পাটয এমেটয 
আেটছ মনিঃশটব্দ চুমপ চুমপ। ট্রক, ট্রক ও? ট্রেেমে? 
 
ট্রচাে না েুটেই একাে অেরে েুটর িাকটেন মিমন, ট্রেেমে আমার মপ্রযিমা ট্রেেমে 
িুমম এটেটছা? আমম ট্রে ট্রিামামর অটপোয প্রহর গুটণ চটেমছ 
 
দ্ম়ি হাটি মফটর এটে ট্রদ্েটেন ট্রলার, েম্বািব ট্রনই ট্রেোটন, একা দ্াাঁম়িটয আটছন 
আমবস্ট্রং। মমিঃ েম্বািবটক ট্রদ্েমছ না, মিমন ট্রকাথায? 
 
জামন না ট্রিা, ভ্রু কুাঁচটক েেটেন আমবস্ট্রংটদ্েুন মেটয নিুন ট্রকাটনা মিেে উিেে 
এটেটছ আোর মাথায। ট্রেটা েমিটয ট্রদ্েটি চটে ট্রেটো ট্রোধ হয। এোনকার েে 
েযাপার আর েমস্ত ট্রোকগুটোর রকম-েকম ট্রকমন ট্রেন অদু্ভি ট্রেকটছ আমার কাটছ। এ 
মনটয আমার দু্মিো কম নয। 
 
দু্মিো মক শুধু আপনার একার, আমাটদ্র েকটেরই। 
 
আমম ট্রিা অস্বীকার করমছ না। আেটে আমম মচমেি মযাক আথবাটরর েযাপাটর। 
 
 ট্রকন িাটক মনটয আপনার আোর দু্মিো মকটের? 
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দু্মিো মকটের জানটি চান? মক জামন ট্রকন, আজ েকাে ট্রথটক িাটক ট্রদ্টে আমার 
মটন একটা েটন্দটহর দ্ানা োাঁধটি শুরু কটরটছ। 
 
েটন্দহ? 
 
 হযাাঁ, েটন্দহ নেমক। িাহটে কথাটা েটেই ট্রফমে। আমার ধারনা মযাকআথবারই ট্রেই 
উন্মাদ্, োটক আমরা েোই েুাঁটজ ট্রে়িামচ্ছ। 
 
আমম মানমেক ট্ররাটের মচমকৎেক নই, িািঃ আমবস্ট্রং মাথা ট্রনট়ি েেটেন, িেু েেটো 
এটিা িা়িািাম়ি এমন একটা মনমদ্বি মেদ্ধাটে, এেনই আো মেক হটে না। 
 
িা অেশয মেক। আর আমমও িাটক মেক েুনী েটে োওর করমছ না। ঐ রকম ধরটনর 
আর মক। 
 
মেমচে মকছু নয। হযটিা ট্রদ্ো োটে আমাটদ্র ট্রচাটের আ়িাটে েুমকটয ট্রথটক কেকামট 
না়িটছ। এই েময েম্বািবটক মফটর আেটি ট্রদ্টে আমবস্ট্রং প্রেে েদ্ে কটর েটে 
উেটেন ঐ ট্রিা মমিঃ েম্বািব এটে ট্রেটছন। 
 
একটা ে়ি পাথটরর টুকটরার েটে দ্ম়িটা শক্ত কটর ট্রোঁটধ দ্ম়িটা মনটচ িুমেটয মদ্টয 
ট্রেটা দু্হাটি ধটর মনটচ িুটে প়িটো েম্বািব। এেং অমচটরই মেটয হামজর হটো মনটচ। 
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িা ট্রদ্টে ট্রলার আর থাকটি না ট্রপটর মেেয করটেন, ট্রোকটা েুে একটা েুমেটধর নয। 
চােচেন ট্রেন ট্রকমন। 
 
একটু ট্রেপটরাযা ট্রোটছর। ভয ির ট্রনই, এই ট্রিা? 
 
ভয ট্রিা আমার এোটনই। ট্রেপটরাযা ভাে ট্রদ্মেটয এ পেবে কি োরাপ কাজই না 
কটরটছ। িার মহটেে ট্রকউ আপনারা জাটনন না েটে ট্রিা আমার মটন হয না। ট্রোটরর 
ট্রচাটে মুটে একটা ঘৃণার ভাে ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। একটু ট্রথটম মিমন মজটজ্ঞে 
করটেন, আচ্ছা িিঃ আমবস্ট্রং, আপমন মক েটে মপস্তে, জািীয ট্রকাটনা আটগ্নযাস্ত্র রাটেন? 
 
না ট্রিা, অোক ট্রচাটে িাকাটেন আমবস্ট্রং িা মপস্তে আমম এোটন আনটি োটো মকটের 
আশঙ্কায? 
 
িা ট্রিা মনিযই। িা ট্রিা মনিযই। আমমও ট্রিা িাই মটন কমর। েেটেন ট্রলার মকন্তু 
আিটেবর েযাপার ট্রদ্েুন, মমিঃ েম্বািব একটা মপস্তে মেক েটে কটর মনটয এটেমছটেন। 
 
হযটিা ট্রেটা িার অভযােও ট্রিা হটি পাটর। 
 
ট্রেটা িার অভযাটের ট্রদ্াহাই মদ্টচ্ছন? মেটশে ট্রকাটনা েেটোটের জাযোয মপস্তে ট্রকন 
েনু্দক েটে মনটয আেুন না ট্রকন আপমন, িাটি েটন্দহ করার মকছু থাকটে না। মকন্তু 
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এোটন এই মনজবন দ্বীটপ মপস্তটের মক প্রটযাজন হটি পাটর, আমম ট্রিা মকছুই ট্রভটে 
পামচ্ছ না। 
 
ট্রকমন ট্রেন েে িােটোে পামকটয োটচ্ছ আমবস্ট্রং এর, মুটে িার ট্রকাটনা উত্তর 
ট্রোোটো না। 
 
ট্রেশ মকছুেণ পটর মনচ ট্রথটক উপটর উটে এটো েম্বািব দ্ম়ি ট্রেটয। িার মুটে হিাশার 
ছাপ। ট্রকাটনা োভই হটো না শুধু োওযা আোই োর হটো। ট্রকউ ট্রনই মনটচ। একােই 
েমদ্ ট্রথটক থাটক ট্রে, িাহটে আমার ধারণা ঐ প্রাোটদ্র ট্রভিটর ট্রকাথাও েুমকটয আটছ 
মনিযই। 
 
প্রাোটদ্র ট্রভিটর মচরুনী-িিােী চাোটনা হটো। মকন্তু েুমকটয থাকার মটিা ট্রোপন ফাাঁক 
ট্রফাকর ট্রচাটে প়িে না। একিোয িিােী চামেটয িারা মিনজন ট্রদ্ািোয উেটি মেটয 
ট্রদ্েটো, পানীটযর ট্রে হাটি মনটয প্রাোটদ্র উদ্যাটনর মদ্টক এমেটয োটচ্ছ রোেব। িাটক 
ঐ ভাটে ট্রদ্টে মুে মেকৃি কটর েটে উেটো েম্বািব, ট্রোকটা মানুে নামক জাটনাযার। 
েউটা েটে মারা ট্রেটো অথচ িার ট্রকাটনা দু্িঃে ট্রোধ ট্রনই? ট্রকমন েহজ ভমেমায কাজ 
কটর চটেটছ এটকর পর এক। 
 
ট্রপটটর িামেটদ্ মশাই, ট্রেফ ট্রপটটর িামেটদ্। কাটজর মেমনমটয টাকা পাটচ্ছ ট্রে, 
আমাটদ্র ট্রদ্ো ট্রশানা করার জনযই িাটক এোটন চাকরী মদ্টয ট্রিটক আনা হটযটছ। 
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িাছা়িা স্ত্রী মেটযাটের ট্রশাটক অমভভূি হটয কাটজ মেটে মদ্টে আপনরাই মক িাটক 
ট্ররহাই মদ্টিন? েটে হােটেন আমবস্ট্রং। 
 
ট্রদ্ািোয ঘরগুটোটি উাঁমক ট্রমটরও ট্রকাটনা হমদ্শ পাওযা ট্রেটো না ট্রেই েদ্ধ পােেটার। 
এরপর মিনজন এটে দ্াাঁ়িাটেন মোঁম়ির মুটে। 
 
মিনিোয ওোর একটা ট্রঘারাটনা ট্রোহার মোঁম়ির মদ্টক িামকটয হোৎ ট্রলার েটে উেটো, 
ঐ মোঁম়ি ট্রেটয উপটর উটে মেটয ট্রদ্ো োক ওটাই োমক থাটক ট্রকন। 
 
থাক ট্রকাটনা োভ হটে না, োধা মদ্টয েেটেন আমস্ট্রং ওোটন রোটেবর ঘর। মেটয 
ট্রদ্ো োটে িার স্ত্রীর মৃিটদ্হ শামযি রটযটছ ট্রেোটন। ট্রেোটন ট্রকাটনা েদ্ধ পােেও 
থাকটি পাটর না। 
 
অিিঃপর িারা মিনজন মোঁম়ি ট্রেটয মনটচ নামটি ট্রেটেন। হোৎ থমটক দ্াাঁম়িটয পট়ি 
আমবস্ট্রং এর একটা হাি ট্রচটপ ধটর মফেমফমেটয েটে উেটেন ট্রলার, শুনটি পাটচ্ছন, 
ওমদ্টক কার পাটযর শব্দ? 
 
মিনজটনই কান ট্রপটি শুনটেন, মৃদু্ পদ্েোটর ট্রক ট্রেন ট্রহাঁটট ট্রে়িাটচ্ছ ওপটরর ঘটর। 
মিনজনই স্তন্ধ, হিোক। মেস্মটযর ট্রঘারটা ট্রকাটনা রকটম কামটটয উটে আমবস্ট্রং প্রথটম 
মুে েুেটেন রোটেবর ঘটর ট্রক ট্রেন চটে মফটর ট্রে়িাটচ্ছ? চেুন ট্রদ্ো োক ট্রক–ট্রক হটি 
পাটর ট্রে। 
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মনিঃশটব্দ পা ট্রফটে মিনজন ট্রঘারাটনা মোঁম়ি ট্রেটয উপটর উটে এটে দ্রজায কান 
পািটিই শব্দটা ট্রেন এোর আটের ট্রচটয আটরা একটু স্পি হটো। মটন হটো ট্রচাটরর 
মটিা ট্রক ট্রেন েুাঁটজ ট্রে়িাটচ্ছ মকছু। 
 
অনধেব হটয দ্রজায োমথ মারটো ট্রলার, দ্রজা েুটে ট্রেটিই প্রায এক েটে মিনজটন 
েুটক প়িটেন ঘটরর ট্রভিটর। আর েটে েটে একটা প্রচে ধািা োওযার মটিা থমটক 
দ্াাঁম়িটয প়িটেন িাাঁরা। 
 
ঘটরর মটধয িেন আর ট্রকউ নয, স্বযং রোেব, আচমকা দ্রজায ধািা প়িটি ট্রদ্টে 
ট্রেও থমটক দ্াাঁম়িটয পট়িমছে পরেিবী ঘটনাটা ট্রদ্োর অটপোয। হাটি িার একরাশ 
ট্রপাোক 
 
েরােমর রোটেবর মদ্টক িাকাটি েজ্জা পামচ্ছটেন ট্রলার। মাথা মনচু কটর ট্রকাটনা রকটম 
আমিা আমিা কটর েেটেন, মনচ ট্রথটক শুনটি ট্রপোম ওপটর ট্রক ট্রেন অমি েেপটণব 
ঘুটর ট্রে়িাটচ্ছ িাই েটন্দহ মনরেন করটি ছুটট এোম ওপটর। 
 
মছিঃ মছিঃ মক েজ্জার কথা েেুন ট্রিা, অমি মেনটযর েটে েেটো রোেব, ট্রদ্াে ট্রিা 
আমারই েযার, এোটন আমার আটে আপনাটদ্র অনুমমি মনটয আো উমচি মছটো 
আমার। মনটচ অমিমথটদ্র ঘরগুটো ট্রিা ফাাঁকাই পট়ি রটযটছ। ভােোম মৃিটদ্হ আেটে 
পট়ি ট্রথটক মক োভ, িাই আমার মজমনেপে মনটয উটে এোম। 
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ট্রে ট্রিা ট্রেশ ভাে কথাই রোেব। এোর মুের হটেন আমবস্ট্রং এেন ট্রথটক আমরা 
ট্রিামাটক আমাটদ্র কাটছ কাটছই পাটো। 
 
ট্রিমমন মাথা মনচু কটর অমভোদ্ন জানাটো রোেব। িারপর ঘর ট্রছট়ি ট্রেমরটয ট্রেটো 
মনিঃশটব্দ। 
 
েেী দু্জটনর মদ্টক মফরটেন আমবস্ট্রং এর পর আর মক জানার থাকটি পাটর? ঘুটর 
মফটর েেই ট্রিা ট্রদ্ো হটো। চেুন এোর মনটচ োওযা োক। 
 
ঘটরর মটধয আর একটা ঘর। দ্রজার কাটছ ছুটট মেটয মশকে ধটর টানাটামন করটি 
োেটেন ট্রলার। দু্চারোর টানাটামন করটিই মশকে েুটে ট্রেটো। ঘটরর ট্রভিরটা 
অন্ধকাটর িুটেমছে। আেছাযা অন্ধকাটর মিনজন ট্রদ্েটেন, ট্রেোটন কাটরা অমস্তত্ব ট্রনই, 
আটছ শুধু ঘর ভমিব কামে িুমে আর মাক়িোর জাে। িারা মিনজন মকছুেণ পটর ঘর 
ট্রথটক েেন ট্রেমরটয এটেন, িেন ট্রচনাই োয না িাটদ্র, কামে িুমে ট্রমটে একাকার। 
 
মাক়িোর জাে হাি মদ্টয েরাটি েরাটি েেটো েম্বািব, ট্রদ্ো ট্রেটো এই দ্বীটপ আমরা 
জীমেি আটজন অমিমথ ছা়িা অনয আর কাটরার অমস্তত্ব ট্রনই এোটন। 
 
. 
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০৯. 
 
ভুে, আমরা িাহটে শুরু ট্রথটক ভুে কটরই এটেমছ। মেেয করটেন ট্রলার। দু্টটা মৃিুযটক 
ট্রকি কটর আমরা ে়ি ট্রেশী ভয ট্রপটয ট্রেমছ। 
 
ভয পাওযা আিটেবর মকছু নয, মচমেি ভাটে েেটেন আমবস্ট্রং, এযান্টমন মােবাটনর মৃিুয 
আমম মকছুটিই আত্মহিযা েটে ট্রমটন মনটি পারমছ না। 
 
ট্রকন, এটা ট্রিা একটা অঘটনও হটি পাটর। 
 
অঘটন? েরােমর প্রশ্ন ট্রচাটে িার মদ্টক িাকাটো েম্বািব। 
 
েেমছোম মক, আমবস্ট্রং এর মদ্টক আ়িটচাটে একোর িামকটয েেটেন, ট্রলার এই ধরুন 
িিঃ আমবস্ট্রং-এর ঘুটমর ওেুধ ট্রদ্ওযার েযাপারটা 
 
েটে েটে ঘুটর দ্াাঁ়িাটেন েম্বািব আপনার একথা েোর অথব মক জানটি পামর? 
 
ওেুটধর নামটা আমরা জানটি পামর। 
 
 োটযানে। এ ওেুটধ ট্ররােীর শরীটর ট্রকাটনা েমি কটর না। 
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মকন্তু ভুে কটর আপমন েমদ্ ট্রিাজটা একটু ট্রেশী মদ্টয ট্রফটে থাটকন। হা, ভুটের কথা 
েেমছ। মানুে মােই ট্রিা ভুে কটর থাটক। িাই েমদ্ আপমনও 
 
না, না, ট্রজাটর মাথা ট্রনট়ি প্রমিোটদ্র ভমেটি েেটেন আমবস্ট্রং, ভুে আমম কমর মন, 
ইটচ্ছ কটরও নয। 
 
আটর মক আরে করটেন আপনারা? ধমক মদ্টয উেটো েম্বািব, োমানয একটা েযাপার 
মনটয মনটজটদ্র মটধয িকব শুরু কটর মদ্টেন। 
 
না, আমম িকব করটি চাই না, ট্রলার নকমফটযটির েুটর েটেন, ভুে েে মানুটেরই হটয 
থাটক। 
 
োধারণ মানুটের কথা আমম জামন না, োমানয একটু ট্রহটে েেটেন আমবস্ট্রং িটে 
িাক্তারটদ্র ভুে করার এমক্তযার আটছ। 
 
হযাাঁ িা ট্রিা থাকটেই। মেদ্রূপ কটর েেটেন ট্রলার, ট্রেই না ট্রদ্ো অমভটোেকারীর কথা 
মেক েটে ধটর মনটে মটন হয, এ রকম ভুে আপমন ট্রোধ হয আটেও কটরটছন 
অটনকোর। 
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মুহূটিব আমবস্ট্রং এর মুেটা োদ্া ফযাকাটে হটয ট্রেে। মটন হটো, ট্রকউ েুমি লমটং 
ট্রপপার মদ্টয িার মুটের রক্ত শুটে মনটযটছ। িাাঁর ট্রেই দু্রেিা ট্রদ্টে মুে মটটপ হােটি 
থাটকন ট্রলার। 
 
েহয করটি পাটরন না েম্বািব। ট্রলাটরর উটেটশয িীক্ষ্ম িাাঁিাটো েুটর েেটেন মিমন, 
আপমন মশাই আচ্ছা ট্রোক ট্রিা। মনটজটদ্র মটধয িে়িা করটি েজ্জা কটর না আপনার? 
েোোমজ কটর ওাঁর নাটম ো িা েটে ট্রেটেন, মকন্তু আপমনও কমমি মকটের শুমন? 
 
আপমন চুপ করুন। ধমটক উেটেন ট্রলার আে োম়িটয আমার েযাপাটর নাক েোটি 
আেটেন না। আমমও আপনার অটনক ট্রদ্াে ত্রুমটর কথা জামন। 
 
মক মক জাটনন আমার েযাপাটর আপমন? উটত্তমজি হটয েেটেন েম্বািব। 
 
রাটমা, রাটমা, আপনার হাে-ভাে ট্রদ্টে ট্রভটেমছোম, আপমন েুমদ্ধমান। মকন্তু আপনার 
কথা শুটন এেন মটন হটচ্ছ আপনার মটিা মনটেবাধ আর ট্রকউ ট্রনই, এোটন, অেি 
এেন এই দ্বীটপ। 
 
আমাটক ট্রোকা প্রমিপন্ন কটর আপনার আেে উটেশযর কথাটা মকন্তু ট্রচটপ রােটি 
পারটেন না মমিঃ েম্বািব। ট্রশটের েুটর প্রশ্ন করটেন, ট্রলার েেুন ট্রকন আপমন মপস্তে েটে 
এটনটছন? আপনার উটেটশযর কথা আপমন ট্রোপন ট্ররটেটছন এই ট্রিা? 
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হযাাঁ মেক িাই। ট্রোপন রাোর কারণ একটা অেশযই আটছ। 
 
 কারণটা মক েেটেন? 
 
শুনটেন? িাহটে েমে শুনুন, মমিঃ ওটযটনর আমন্ত্রণ, ট্রপটয আমম এোটন আমে মন। 
আেটে আমম এটেমছ একজন ইহুদ্ীর মনটদ্বটশ, নাম িার আইজযাক মমরে। িার 
অনুমান এোটন নামক মেপটদ্র েোেনা থাকটি পাটর। িারই উপটদ্শ মটিা েটে 
একটা মপস্তে আনটি োধয হটযমছ আমম েুিটেন? 
 
ওেে কথা কাে েটেন মন ট্রকন? 
 
আচ্ছা মুশমকটে প়িা ট্রেটো ট্রিা। মেরক্ত হটয েেটেন েম্বািব, আপনাটদ্র েটে প্রথম 
আোটপর েময আমমই মক জানিাম, একটার পর একটা অদু্ভি অদু্ভি ঘটনা ঘটট োটে। 
 
ট্রেশ ট্রিা, েোর কথাটা এেমনই ো আপনার মটন হটো ট্রকন? 
 
 এেন েুটি ট্রেমছ, আমাটদ্র োাঁচার আর ট্রকাটনা পথ ট্রনই। মমিঃ ওটযটনর পাোটনা 
একটশা মেমনর ট্রোটভ পট়ি এই েেবনাশা জাটে জম়িটয পট়িমছ। এই জাে মছাঁট়ি 
পাোোর ট্রকাটনা উপায ট্রনই ট্রদ্টে ট্রশে পেবে েে েুটে েেোম। একটু ট্রথটম মক ট্রভটে 
ট্রে আোর েেটি শুরু করটো, মাোনব ও রোটেবর স্ত্রীর আকমস্মক মৃিুয দ্শমট পুিুটের 
মটধয দু্মট উধাও হটয োওযা, এ েটের অথব আপনারা েুিটি পারটছন মকনা জামন না, 
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আমম মকন্তু স্পি েুিটি পারমছ, আমরা েোই এক কমেন জাটে জম়িটয পট়িমছ। আর 
ট্রে ট্রোকটা আমাটদ্র ধরার জনয ট্রকৌশটে এই জােটা মেমছটয ট্ররটেটছ, িার হাি ট্রথটক 
ট্ররহাই আমরা ট্রপটি পামর না কেটনা। 
 
ওমদ্টক মধযাহ্ন ট্রভাটজর ঘন্টা প়িটো েং, েং েং……. 
 
োোর ট্রটমেটে মিনজটন েেটিই মনচু েোয েেটো রোেব োোটরর মেটশে আটযাজন 
করটি পামরমন। েুিটিই পারটছন, ঘটর ো মছটো িাই মদ্টযই আপনাটদ্র আহাটরর 
েযেিা কটরমছ ট্রকাটনা রকটম। 
 
মজমনটে ভমিব ভা়িার, ভােটেন না, মটটনর োোরও আটছ প্রচুর। িারপর স্বটোটিামক্ত 
করটো রোেব এেটনা নারীকটটর ট্রকাটনা পাত্তাই ট্রনই। ট্রকন ট্রে ট্রে এটো না, ট্রেই 
জাটন আর জাটনন ঈের। 
 
এমমমে ঘটর েুটক ট্রটমেটের োমটন েটে মে়ি মে়ি কটর আপন মটন েেটেন, োিাে 
িট়ির পূেবাভাে, েমুটের অশাে ট্রেউগুটো ট্রেন আটক্রাটশ ফুাঁেটছ। 
 
িারপর ঘটর েুকটেন ওযারটেভ। ধীর পাটয এমেটয এটে ট্রটমেটের োমটন একটা 
ট্রচযার দ্েে কটর িাপো ট্রচাটে উপমিি েকটের মদ্টক একোর িামকটয ট্রদ্টে মনটয 
ট্রচাে নামমটয মনটেন। 
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েযস্ত েমস্ত ভাটে ঘটর এটে েুকটো ট্রভরা। অটনক ট্রদ্রী কটর ট্রফেোম। আপনারা, 
মনিযই অটনকেণ অটপো করটছন। 
 
িার কথার জোে না মদ্টয পাো প্রশ্ন করটেন এমমমে, আচ্ছা, ট্রজনাটরে মযাকআথবার 
এেটনা এটেন না ট্রকন েেুন ট্রিা? 
 
উমন ট্রিা এেন েটে আটছন অটনক দূ্টর, ট্রেই েমুে িীটর। ওোন ট্রথটক োোর ঘণ্টা 
মিমন হযটিা শুনটিই পান মন। িাছা়িা আজ েকাে ট্রথটকই ওাঁটক ট্রকমন ট্রেন 
অনযমনস্ক ট্রদ্োমচ্ছে, কথাোিবায অেংেগ্নিা– 
 
িাহটে, ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটি উদ্যি হটেন রোেব, আমম োই ওাঁটক ট্রিটক মনটয 
আমে। িাটক োধা ট্রদ্ন আমবস্ট্রং। না, আমই োমচ্ছ রোেব, িুমম েরং এমদ্কটা োমোও 
িিেটণ। এই েটে হেদ্ে হটয ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটেন মিমন। 
 
োইটর িেন িট়ির িােেেীো চেমছে, োিাটে িীক্ষ্মিা, েমুটের ট্রেউগুটো প্রচে 
ট্রক্রাটধ আছট়ি প়িমছে োমের ওপর। োোর ট্রটমেটের োমটন পাাঁচমট প্রাণীর অধীর 
প্রিীো, কাটরার মুটে কথা ট্রনই, েোর ট্রচাটে একটা ট্রোো চাহমন, িারই মাটি অজে 
প্রশ্ন, মক মক হটি পাটর মযাকআথবাটরর? ট্রকন মিমন এেটনা আেটছন না। 
 
ট্রভরাই প্রথটম নীরেিা ভে করটো, ি়ি আেটছ…। 
 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

172 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

আিেব। ট্রেটনর ট্রেই অদু্ভি ট্রোকটাও ট্রিা এই কথা েটেমছে, মৃদু্ ট্রহটে েেটেন ট্রলার, 
ি়ি আেটছ–েুিটি পামর না আটে ট্রথটকই ট্রোকগুটো মক কটর ট্রে ট্রটর ট্রপটয োয। 
 
োোর ভমিব ট্রে হাটি মনটয ঘটর েুটক কটযক পা এমেটযই থমটক দ্াাঁম়িটয প়িটো রোেব, 
দ্রজার মদ্টক মফটর িামকটয চমটক ওোর মটিা কটর েটে ওেটো ট্রে, ঐ ট্রিা, ট্রক ট্রেন 
ট্রদ্ৌট়ি আেটছ েটে মটন হটচ্ছ। 
 
রোটেবর অনুমানই মেক, েোই কান ট্রপটি শুনটো োইটর প্রাোটদ্র উদ্যাটন দ্রুি পাটযর 
শব্দ, মেক ট্রেন ট্রদ্ৌট়ি ট্রকউ 
 
েযস্ত হটয েোই উটে দ্াাঁ়িাটেন। েোর ভয আর মেস্ময ভরা ট্রচাটের দৃ্মি পট়ি রইটো 
দ্রজা প্রাটে। 
 
িট়ির েটে পািা মদ্টয ঘটর েুকটেন আমবস্ট্রং। অটনকটা পথ ছুটট আোর জনয 
হাাঁপামচ্ছটেন মিমন। উদ্ভ্রাে দৃ্মি িার ট্রচাটে, ভটয আ়িি িার মুেোমন। 
 
মক হটযটছ িাক্তার? পাাঁচজটনই প্রায একই েটে প্রশ্ন কটর েেটেন। 
 
 ট্রজনাটরে মযাকআথবার–কথাটা ট্রশে করটি পারটেন না আমবস্ট্রং ভটয আিটঙ্ক ট্রোাঁট 
কাাঁপটছ িার। 
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িটে, িটে মক মিমন মারা ট্রেটেন ট্রশে পেবে? আচমকাই ট্রেন ট্রেই কমেন শব্দটা মুে 
ফেটক ট্রেমরটয এটো ট্রভরার। 
 
হযাাঁ, মেক িাই। মাথা মনচু কটর ট্রচাে েুজটেন আমবস্ট্রং। 
 
আর িেমন এক অেে নীরেিা থমথম করটি থাকটো ঘরটা। এ ওর মদ্টক িাকাটো 
নীরটে কাটরার মুে ট্রথটক একমট কথাও ট্রেরুটো না। 
 
িট়ি দ্বীপটা েুমি উট়ি োটে। িেু ট্রেই ি়ি মাথায কটর ছুটটি হটো েমুটের ধাটর। 
মকছুেণ পটরই মযাকআথবাটরর মৃিটদ্হমট েটয মনটয এটেন ট্রলার আর আমবস্ট্রং। মোঁম়ি 
ট্রেটয ট্রদ্ািোয উেটি োেটেন ওরা। হেঘটরর োমটন োমরেদ্ধ ভাটে মাথা মনচু কটর 
দ্াাঁম়িটয মছটেন োমক পাাঁচজন। 
 
আর মেক িেমন প্রচে ট্রজাট়ি িট়ির েটে পািা মদ্টয নামটো েৃমি। েৃমির ে়ি ে়ি 
ট্রফাাঁটাগুটো িীি োিাটের দ্াপটট িীটরর মটিা এটে মেধটি থাকটো জানোর 
শামেবগুটোটি। 
 
িারই মাটি প্রায েোর ট্রচাটে ফাাঁমক মদ্টয এক েময োোর ঘটর এটে েুকটো ট্রভরা, 
মনিঃশটব্দ। শূনয ঘর ট্রচযার গুটো েে ফাাঁকা ট্রটমেটের ওপর োোটরর ট্রিটগুটো োজাটনা 
অভুক্ত। জানাোর শামেবটি েৃমির ট্রফাাঁটার চটপট শব্দ। আর ট্রেই শব্দটাটক ছামপটয হোৎ 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

174 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

দ্রজা েন্ধ করার শব্দ শুটন চমকটি দ্রজার মদ্টক মফটর িাকাটো ট্রভরা, িার ট্রচাটের 
োমটন ট্রভটে উেটো রোটেবর অেযে। 
 
নকমফযি মদ্টি মেটয ভয মেজম়িি কটণ্ঠ েেটো ট্রভরা, আ-আমম রােটি এটেমছোম– 
 
জামন, আপমন মক ট্রদ্েটি এটেমছটেন, রোেব ট্রেন িার মুটের কথাটা এক রকম েুটফ 
মনটয েেটো হা ঐ ট্রিা রােুন না, একটা পুিুে ট্রকমন কটম ট্রেটছ। আটটার পমরেটিব 
এেন, েেটো। মাথার মপছটন ভারী জািীয ট্রকাটনা মকছুর আঘাটি মারা ট্রেটছন 
মযাকআথবার। 
 
একটা চাপা গুেন উেটো ট্রকান মকছুর মটধয। ওযারটেটভর পরেিবীয প্রশ্ন ট্রেই ভারী 
জািীয মজমনেটা েুাঁটজ ট্রপটযটছন? 
 
না। 
 
িাহটে আপনার প্রমাণ 
 
 ধারণা ট্রিা নয, আমম েমূ্পণব মনমিি, ট্রকাটনা প্রমাটণর প্রটযাজন ট্রনই। 
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এোর একটু নট়ি চট়ি েেটেন ওযারটেভ, ট্রেমন কটর মেচারক েটেন িার ট্রচযাটর। 
োরাটা েকাে কামটটযটছন অেে ভমেটি, এেন িার আেটেমম চটে না। েযাপারটা 
একটু িমেটয ট্রদ্েটি হয। 
 
উপমিি েকটের মুটের ওপর দৃ্মি ট্রফোর পর এক েময িাাঁর দৃ্মি মির হটো েম্বাটিবর 
মুটের ওপর, আপনারা হযটিা েুিটি পাটরন মন, আমম মকন্তু েকাটে উদ্যাটন একটা 
ট্রচযাটর ট্রহোন মদ্টয আপনাটদ্র েকটের েমিমেমধ েেয কটরমছ। আমার অনুমান েমদ্ 
মমটথয না হয, িাহটে েমে, ট্রেই অজ্ঞাি আিিাযীমটটক েুাঁটজ ট্রে়িামচ্ছটেন আপমন। 
েেুন আমম মেক েটেমছ মক না? 
 
মাথা ট্রনট়ি োয ট্রদ্য েম্বািব, হযাাঁ আপনার অনুমান েথাথব। 
 
আর আপনাটদ্র এও েটন্দহ ট্রে, মােবান মকংো রোটেবর স্ত্রী কেটনাই আত্মহিযা করটি 
পাটর না। েকটের অেটেয মমিঃ ওটযটনই িাটদ্র কণ্ঠ রুদ্ধ কটর মদ্টযটছ মচরমদ্টনর 
মি। 
 
হযাাঁ, এ েযাপাটর আমম একমি, এোর উত্তর মদ্টেন ট্রলার, আর আমাটর এও ধারণা মমিঃ 
ওটযন একজন েদ্ধ উন্মাদ্ ছা়িা আর মকছু নয। 
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অেশযই ট্রে, িাটক েমথবন করটেন ওযারটেভ িটে িার উন্মত্তিার মেটেেটণর প্রটযাজন 
এেন ট্রনই। এেন েে ট্রথটক জরুরী প্রটযাজন হটো েময থাকটি থাকটি িার হাি 
ট্রথটক মনটজটদ্র রো করা। 
 
মকন্তু এই দ্বীটপ আমরা ছা়িা আর ট্রিা ট্রকউ ট্রনই এেন। ভটয ভটয েেটেন আমবস্ট্রং, 
িাহটে আটের মিনজটক মক কটর হিযা করটো ট্রে, আর আমরাই ো মক ভাটে িার 
হাটি েুন হটি পামর? 
 
এ প্রটশ্নর উত্তরও আমম ট্রমাটামুমট একটা ট্রভটে ট্ররটেমছ। 
 
ম্লান ট্রহটে েেটি থাটকন ওযারটেভ, েকােটেো এই ট্রে আপনারা আিিাযীর েন্ধাটন 
ট্রেটরাটেন েমদ্ একোর ঘৃণােটরও আমাটক েেটিন িাহটে ট্রোধহয আপনাটদ্র 
পমরেম োঘে হটি পারটিা। িটে এ েটের পটরও আমম েেমছ এই দ্বীটপই আটছন মমিঃ 
ওটযন। শুনটেন না, আমাটদ্র প্রটিযটকর মেরুটদ্ধ এমন েে অমভটোে ট্রে েুাঁটজ ট্রের 
কটরটছ, িার মটি আইটনর মার পযাাঁটচ আমরা নামক ট্রকৌশটে শামস্ত এম়িটয ট্রেমছ। িাই 
ট্রোধহয ট্রে মনটজই শামস্তর ভার িুটে মনটযটছন। হযাাঁ িার হাটি ট্রথটক ট্রকউই িাটদ্র 
অপরাটধর শামস্ত এ়িাটি পারটে না আর শামস্ত দ্াটনর একটা অমভনে পন্থাও মিমন েুাঁটজ 
মনটযটছন। আমাটদ্র দ্টে মমটশ মেটয এক এক কটর ট্রে িার কাজ হামেে কটর 
চটেটছ। আর িাই আমরা িার অমস্তত্ব অনুভে করটি পারমছ না। 
 
না, না এ অোস্তে ধারণা, কেটনাই িা েেেপর নয। প্রমিোদ্ কটর উেটো ট্রভরা। 
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অোস্তে। অেেে। এেন আমাটদ্র োমটন এ েে কথার ট্রকাটনা অমস্তত্ব ট্রনই মমে 
ট্রেথন। ট্রভরার মদ্টক মফটর েেটেন ওযারটেভ এেন েে মকছুই েেে। আমাটদ্র এই 
মেপটদ্র েময এ মনটয অেথা িটকব োওযা উমচি নয। আমম আোর েেমছ, আমাটদ্র 
দ্শজটনর মটধযই একজন মমিঃ ওটযন অনয পমরচটযর আ়িাটে েুমকটয থাকা ট্রেই 
আিিাযী। অেশয আমরা এেন আর দ্শজন নই ট্রমাট োিজটন ট্রেটকমছ। িাই মাোনব, 
মমটেে রোেব ও ট্রজনাটরে মযাকআথবারটক অনাযাটেই োদ্ ট্রদ্ওযা োয? একটু েময 
ট্রথটক েকটের মুটের মদ্টক চমকটি একোর দৃ্মি েুমেটয মিমন এোর মজটজ্ঞে করটেন, 
এ েযাপাটর আমার েটে আপনারা একমি ট্রিা? 
 
মদ্বধাটোধটা কামটটয উেটি ো একটু েময োেটো, হুাঁ। িটে ভােটি অোক োটে। 
 
এর মটধয অোক হওযার মক আটছ িিঃ আমবস্ট্রং দৃ্ঢ়স্বটর েেটেন ট্রলার, আমম ট্রিা একটা 
আন্দাজ 
 
আপনার েক্তেয পটর শুনটো মমিঃ ট্রলার হাি িুটে িাটক থামমটয মদ্টয েেটেন 
ওযারটেভ, আটে এক এক কটর েকটের অমভমি ট্রজটন মনই, আমার েক্তটেয িাটদ্র 
োয আটছ মকনা, িারপর আপনারা 
 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

178 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

আপনার েক্তটেয আমার পুটরাপুমর োয আটছ, উটের ওপর ট্রথটক ট্রচাে িুটে েেটেন 
এমমমে, আপনার েক্তটেয েটথি েুমক্ত আটছ। আর এর ট্রথটক ট্রোিা োটচ্ছ, আমাটদ্র 
মটধযই একজন েুনী েদ্ধ পােে। 
 
না আমম একমি হটি পারমছ না, প্রমিোদ্ করটো ট্রভরা আমার মেোে ট্রনই। 
 
আর মমিঃ েম্বািব আপনার মক অমভমি? িার মদ্টক মফরটেন ওযারটেভ। 
 
আপনার েক্তটেয আমার পূণব েমথবন আটছ। 
 
োিঃ আমম ট্রিা এই চাইমছোম। িৃপ্ত হটয েেটেন ওযারটেভ এোর প্রকৃি অপরাধীটক 
প্রমাণ স্বরুপ মচমহ্নি করার পাো। এেন আপনারা েুে মচো ভােনা কটর েেুন ট্রিা 
আমাটদ্র মটধয ট্রকাটনা মেটশে েযমক্তর এমন ট্রকাটনা ট্রদ্াে ত্রুমট মকংো িার েটন্দহজনক 
চাে-চেন ট্রদ্টেটছন মক, োটি কটর অপরাধী েটে মটন হয। হা মমিঃ ট্রলার আপমন এেন 
আপনার মক একটা আন্দাটজর কথা েেটেন েটেমছটেন না। 
 
আন্দাজ েেটি পাটরন, আোর মনছক একটা ট্রকৌিূহেও েেটি পাটরন। আমম জানটি 
চাই, মমিঃ েম্বািব েটে মপস্তে ট্রকন এটনটছন? 
 
কারণটা ট্রিা আমম আপনাটক আটেই েটেমছ, মেোে হয মন? মেক আটছ আোর েেমছ 
রুেস্বটর, মপস্তে েটে আনার ঘটনাটা েংটেটপ েেটো েম্বািব। 
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প্রমাণ ট্রদ্োন, শুধু োনাটনা েল্প ট্রফাঁটদ্ েেটেই চেটে না, ভ্রু কুাঁচটক নকমফযি চাইটেন 
ট্রলার প্রমাণ চাই। 
 
প্রমাণ চাইটছন? িাটদ্র কথার মাটি োধা মদ্টয ওযারটেভ েেটেন, ট্রকেে মমিঃ েম্বািব 
একাই ট্রে প্রমাণ মদ্টি েযথব হটেন িা নয, অটনক েযাপাটর আমরাও প্রমাণ মদ্টি 
অেমথব হটি পামর। অিএে আমাটদ্র মুটের কথাটাই মেোে কটর মনটে েুমদ্ধমাটনর 
কাজ হটে। এোটন একটু ট্রথটম ওযারটেভ মক ট্রেন ট্রভটে আোর েেটি শুরু করটেন, 
এক কাজ করা োক, কাটরার েটন্দহজনক কােবকোটপর েন্ধান না কটর েরং ট্রদ্ো োক, 
কাটক কাটক আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ ট্রদ্ওযা োয। োিজটনর মটধয 
দু্জনটক োদ্ ট্রদ্ওযার পর ট্রশে েযমক্ত মেমন অেমশি থাকটেন, মিমনই হটেন অপরাধী 
িাটকই ট্রেই অজ্ঞাি আিিাযী েটে আমরা ধটর ট্রনটো। 
 
এ েযাপাটর প্রথটমই আমম একটা কথা েেটি চাই, মনটজর োফাই চাইটেন আমবস্ট্রং। 
আমম একজন স্বনামধনয মচমকৎেক। িাই আপনারা মনিয আমাটক েটন্দটহর িামেকা 
ট্রথটক– 
 
িাটক োধা মদ্টয েটে েটে েটে উেটেন ওযারটেভ, ট্রদ্েুন িিঃ আমবস্ট্রং আপমন েমদ্ ঐ 
ট্রদ্াহাই ট্রদ্ন, িাহটে আমমও েেটো, আমমও মকছু কম স্বনামধনয নই। িেু িা েটেও 
আপনার মটিা আমাটক আপনাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ ট্রদ্ওযার অনুটরাধ 
একোরও করটো না। মচমকৎেক মেচারপমি এমন মক পুমেশও পােে হটি পাটর। 
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পােোমম হটচ্ছ একটা জঘনয ট্ররাে। এ ট্ররাটে কেন ট্রক ট্রে আক্রাে হটি পাটর, আটে 
ট্রথটক ট্রকউ েেটি পাটর না। 
 
িাহটে শুরুটিই, একটা কাজ আমরা মনিযই করটি পামর েম্বািব পরামশব ট্রদ্য, মমহো 
দু্জনটক আটে ট্রথটকই আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ মদ্টয রােটি পামর, মক 
েটেন আপনারা? 
 
িার মাটন আপমন েেটছন, ট্রমটযটদ্র কেটনা পােোমম ট্ররাে হয না, মকংো িারা েুন 
করটি পাটর না? 
 
না, ট্রজার মদ্টয ট্রেরকম কথা ট্রিা আমম েমেমন, একটু ইিস্তিিঃ কটর েম্বািব েটে িটে 
আপাি দৃ্মিটি ট্রদ্টে মটন হয– 
 
আমবস্ট্রং-এর মদ্টক িীক্ষ্ম দৃ্মিটি িামকটয ওযারটেভ মজটজ্ঞে করটেন, আপমনই েেুন, 
মযাক আথবাটরর মৃিুয ঘটটটছ মাথায িীি আঘাটি, ট্রে আঘাি ট্রকাটনা মমহোর পটে করা 
েেে না অেেে? 
 
অেেে নয। মাথা ট্রদ্াোটেন আমবস্ট্রং। 
 
িাটি শমক্ত প্রটযাটের দ্রকার হয মক? 
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না, এটকোরই নয। 
 
ধনযোদ্, ওযারটেভ আটরা েটেন, আটের দু্জটনর মৃিুয ঘটটটছ মেে ো ঘুটমর মপে 
ট্রেটয, এটা প্রটযাে করটি একটুও শারীমরক শমক্তর প্রটযাজন হয না। 
 
েম্বাটিবর মুটে আর কথা ট্রোোটো না। 
 
ওমদ্টক অল্প আটক্রাটশ মচৎকার কটর উেটো ট্রভরা, ট্রদ্েমছ আপনার মাথাটাই এটকোটর 
োরাপ হটয ট্রেটছ। েমিয েমিয, আপমনই উন্মাদ্। অপ্রকৃমিি। 
 
ট্রভরার মদ্টক িাকাটেন েরফ োো ট্রচাটে। ট্রকান রাে নয, অমভনয নয, িার ট্রেই 
অদু্ভি চাহমনর োমটন প়িটে অমি কমেন প্রকৃমির ট্রোটকর শরীরও েুমি অেশ হটয 
ট্রেটি োধয। এেং ট্রহাও িাই, চমটক উেে ট্রভরা, উিঃ ট্রোকটা মক োংঘামিক। এমন 
ভাটে িামকটয আটছ ট্রেন আমাটক মেটে ট্রফেটে। শুরু ট্রথটকই ট্রদ্েমছ, আমাটক ও 
এটকোটর পছন্দ কটর না। 
 
মনমেবকার মচটত্ত েেটেন ওযারটেভ, আপমন আমাটক ভুে েুিটেন না মমস্ ট্রেথন। আমম 
আপনার ওপর আটদ্ৌ ট্রদ্াে চাপাটি চাইমন। কথা প্রেটে েেটি হটো েেোম িাই। 
িারপর এমমমের মদ্টক মফটর িাটকও ট্রোিাটি চাইটেন মিমন মাফ করটেন মমস্ ট্রলন্ট, 
আপনার মেরুটদ্ধও ট্রকাটনা অমভটোে আমম আনটি চাইমন। আেটে মক জাটনন, 
েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক আমরা ট্রে ট্রকউই োদ্ নই, ট্রেটাই আমম ট্রোিাটি চাইমছ। 
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ওাঁর কথায মেনু্দমাে েূটেপ করটেন না এমমমে, এমন মক ট্রচাে িুটে িাকাটেনও না 
পেবে, উটের কাাঁটায একটার পর একটা ঘর িুেটি থাকটেন মিমন। অটনকেণ পটর 
আপন মটন মফেমফমেটয েেটেন, আপনার কথাটা অিযে োাঁমট েিয। আমরা েকটেই 
েকটের কাটছ এটকোটর অপমরমচি, িাই এ ওর মেরুটদ্ধ েটন্দহ হওযাটাই স্বাভামেক। 
িটে মনটজর েমথবটন েেটি পামর, আমার েযাপাটর আপনারা মনমিে থাকটি পাটরন। 
ট্রে আমম একটা নেণয জীেও হিযা কমরমন, ট্রেই আমম মিন মিনমট মানে জীেন নি 
করটো। এটা মক ভাো োয? হযাাঁ আমম োরোর েেটো, আমাটদ্রই একজন মনুেযত্ব 
হামরটয শযিান েটন ট্রেটছ। এোনকার েে অনযায ঘটনার মূটে ট্রে। 
 
উত্তম কথা, ট্রকাটনা েমেযাই আর রইটো না িাহটে। আমরা েোই েটন্দহভাজন েযমক্তর 
এক একজন। 
 
মকন্তু রোেব? প্রশ্ন করটো েম্বািব? িাটক আমরা 
 
আমরা মক? জানটি চাইটেন ওযারটেভ, চুপ কটর রইটেন ট্রকন, েেুন। 
 
িাটক আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক অনাযাটেই োদ্ ট্রদ্ওযা োয, োয না? 
 
না োয না, আর ট্রকান্ েুমক্তটিই ো োদ্ ট্রদ্টো েেুন। 
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প্রথমিিঃ আমাটদ্র মটিা অটিা চাোক চিুর নয ট্রে। মদ্বিীযিিঃ এটেটে িার স্ত্রীও 
মশকার হটযটছ। 
 
ভ্রু কুাঁচটক উেটো ওযারটেটভর। আমার দ্ীঘব মেচারটকর জীেটন এরকম ভুমর ভুমর ঘটনা 
ঘটটি আমম ট্রদ্টেমছ! ট্রেোটন স্ত্রী হিযার দ্াটয আপাি দৃ্মিটি মুে-েুে েরে ট্রোটেচারা 
স্বামীমট অমভেুক্ত। শুধু িাই নয, মেচাটরর প্রমিমট ট্রেটেই স্বামীর ট্রদ্াে প্রমামণি হটি 
ট্রদ্ো ট্রেটছ। 
 
আপনার অমভজ্ঞিার কথা আমম উম়িটয মদ্মচ্ছ না। আর হযটিা এও েিয ট্রে, ট্রেই 
অদৃ্শয কণ্ঠস্বটরর অমভটোে মামফক অিীটির অপরাটধর ঘটনা প্রকাশ হটয োওযার ভটয 
রোেব িার স্ত্রীটক হিযা কটর থাকটে। মকন্তু িার স্বপটে আমার একটা কথা েোর আটছ 
রোেব েদ্ধ উন্মাদ্ নয। অিএে োকী দু্মট হিযার জনয মক কটরই ো আমরা িাটক দ্াযী 
করটি পামর েেুন? 
 
মমিঃ েম্বািব, আপমন িার স্বপটে ট্রে েুমক্ত ট্রদ্োটেন িার পাো েুমক্ত অটনক এটে ট্রেটি 
পাটর, িাটি প্রকৃি অপরাধীটক মচমহ্নি করা মুশমকে হটয প়িটে। িাই ধরা োক, 
রোেব ও িার স্ত্রীর মেরুটদ্ধ ট্রেই অজ্ঞাি অমভটোেকারীর অমভটোে মমথযা। িারা েমিযই 
মমে এযামন্ডটক েুন কটরমন। আর িাই েমদ্ হয, িাহটে অমভটোে শুটন জ্ঞানই ো 
হারাটো ট্রকন মমটেে রোেব? আটে ট্রথটকই স্ত্রী অদু্ভি অদু্ভি আচরটণর ভীি েন্ত্রস্ত হটয 
মছটো ট্রে। ট্রেই অজ্ঞাি কণ্ঠস্বর শুটন জ্ঞান হারাটনাটা একটা মনছক কাকিােীয েযাপার, 
অনয মকছু নয। 
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মেক আটছ, অেিযা স্বীকার কটর মনোম আমাটদ্রই ট্রকউ একজন মমিঃ ওটযন। েুমক্ত 
েুাঁটজ না ট্রপটয অেটশটে মানটি োধয হটেন েম্বািব, আর এও ট্রমটন মনমচ্ছ, আিিাযী 
পুরুে, মকংো মমহোও হটি পাটর। 
 
অথবাৎ আমাটদ্র েকটের ট্রচাটে আমরা েকটেই অপরাধী। এোটন নারী-পুরুে, েম্মান 
প্রমিপমত্তর ধুটযা িুটে কাউটকই আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ মদ্টি পামর না। 
প্রকৃি ঘটনার চুেটচরা মেটেেণ কটর েিযটক উদ্ঘাটন করার ট্রচিা করটো। প্রটযাজন 
ট্রোটধ আমরা এক ো একামধক েযমক্তটক োদ্ মদ্টি পামর। আমরা মনটজটদ্র মটধয 
আটোচনা কটর জানার ট্রচিা করটো, আমাটদ্র মটধয ট্রক, ট্রক মােবাটনর পানীটযর মটধয 
োযানাইি প্রটযাে কটরন মন, রোটেবর স্ত্রীটক অমধক মাোয ঘুটমর ওেুধ োওযান মন, 
মকংো ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর মাথায মপছন ট্রথটক আিমকবি আঘাি কটরন মন। 
 
িাটক েমথবন করটেন ট্রলার। হযাাঁ, মেক এই ভাটেই আমরা প্রকৃি অপরাধীটক েুাঁটজ োর 
করটি পারটো। িটে মােবাটনর েযাপারটা মনটয আপািিিঃ আটোচনার না করটেও 
চেটে। কারণ আমরা ধটরই মনমচ্ছ ট্রে, জানাোর োইটর ট্রথটক আমাটদ্র মটধয ট্রকউ 
একজন অেটেয িার পানীটযর মটধয োযানাইি মমমশটয মদ্টয থাকটে। রোেব ট্রেই 
েময ঘটর মছটো মকনা মেক ট্রেযাে করটি পারমছ না। িটে ট্রে ছা়িা োকী আটজটনর 
মটধয ট্রে ট্রকাটনা একজন এ কাজ করটি পাটর। মকছু েময নীরে ট্রথটক একটা 
মেোটরট ধমরটয মিমন আোর েেটি শুরু করটেন, এোর মমটেে রোটেবর কথায আো 
োক। িাটক ওপটরর ঘটর ধরাধমর কটর মনটয োন িিঃ আমবস্ট্রং, ও িার স্বামী রোেব। 
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এই দু্জটনর মটধয ট্রে ট্রকাটনা একজন এক ফাাঁটক িাটক অমধক মাোয ঘুটমর ওেুধ 
োইটয মদ্টি পাটর। 
 
কথাটা ট্রশানা মাে ট্রচযার ট্রছট়ি োমফটয উেটেন আমবস্ট্রং, থরথর কটর কাাঁপমছে িার 
োরা শরীর। শূটনয ঘুমে উাঁমচটয হুঙ্কার ছা়িটেন মিমন, এ অনযায, এ ে়িেন্ত্র। এ েে 
আমম মকছুটিই েরদ্াস্ত করটো না। আমম আোর েেমছ, রোটেবর স্ত্রীটক প্রটযাজটনর 
অমিমরক্ত একমট মপেও ট্রেশী োওযাইমন আমম। 
 
আিঃ থামটেন িিঃ আমবস্ট্রং। মেরমক্তটি ট্রফটট প়িটেন ওযারটেভ, জামন, মনটজর মেরুটদ্ধ 
অমভটোে শুনটি আপনার ভাে োেটে না। মকন্তু িা েেটে ট্রিা চেটে না। এেন ট্রিাি 
আপনাটক অটনক অমপ্রয েে প্রটশ্নর মুটোমুমে হটি হটে, এ কথা ট্রিা আপনার আটেই 
জানা উমচি মছটো। এটেটে ট্রকেে আপনার ও রোটেবর পটেই মাোমিমরক্ত ঘুটমর 
ওেুধ োইটয মমটেে রোটেবর ঘুম আর না ভাঙাটনা েহজ, ো অনয কাটরার পটে েেে 
নয। িটে এটকোটর ট্রে অেেে নয, িাও আমম েেটো না, আটরা মেশদ্ ভাটে 
আটোচনা করটে প্রকৃি েিয উদ্ঘাটন হটি পাটর। আপনারা দু্জন ছা়িা অেমশি 
থাটকন মমিঃ েম্বািব ইন্সটপক্টর ট্রলার, মমস্ ট্রভরা ট্রেথন, মমস্ এমমমে আর আমম। এেন 
ট্রদ্েটি হটে মমটেে রোটেবর হিযার েযাপাটর এই পাাঁচজটনর েকেটকই মক আমাটদ্র 
েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ ট্রদ্ওযা েেে? না, আমার মেদ্ধাে হটো, িা কেটনাই েেে 
নয। 
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িীি প্রমিোদ্ কটর উেটো ট্রভরা, মকন্তু আমার কথা আোদ্া ট্রকননা ট্রেই েময মমটেে 
রোটেবর ধাটর কাটছ আমম মছোম না। এ কথা আপনাটদ্র ট্রকারই অজানা থাকার কথা 
নয। 
 
শাে ভাটে ট্রচাে িুটে িাকাটেন ওযারটেভ, আপনার কথা আমম অস্বীকার করমছ না। 
ভুে আমাটরা হটি পাটর, িটে ভুে শুধটর ট্রদ্ওযার ভার আপনাটদ্র ওপর। ট্রেই েময 
আমরা মেক ট্রক ট্রকাথায মছোম েুমিটয েো োক এেন–আপনাটদ্র মটন আটছ মনিযই 
অেুি মমটেে রোেবটক মনটয আমরা আটজন ট্রকউ না ট্রকউ একটা না একটা কাটজ 
েযস্ত থাকটেও মমস্ ট্রলন্ট মকন্তু উেটেন না িার ট্রচযার ট্রথটক, িার পরেিবী েমিমেমধর 
ওপটর নজর রাোর মটিা মানমেক অেিা িেন আমাটদ্র কাটরারই মছটো না। 
 
েটে েটে ফুাঁটে উেটেন এমমমে েিটিা েে আজগুমে মচো ভােনা। 
 
িাাঁর কথায ভ্রূটেপ করটেন না ওযারটেভ, মিমন িার কথার ট্রজার ট্রটটন েটে চেটেন, 
মমে ট্রলন্ট, মটন আটছ আপমন এেন েংজ্ঞাহীন মমটেে রোটেবর মুটের ওপর িুাঁটক 
পট়িমছটেন। মক, মেক েেমছ ট্রিা? 
 
ট্রকন মনুেত্ব, প্রকাশ করাটা মক ট্রকাটনা অপরাধ? 
 
আমার প্রশ্ন িা নয, উত্তটর েেটেন ওযারটেভ, ো ো ঘটটমছে ট্রেই েময, িারই একটা 
মচে আমম িুটে ধরার ট্রচিা করমছ, ট্রদ্ােগুটণর মেচার আপনাটদ্র ওপর। হযাাঁ ো 
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েেমছোম, িারপর রোেব ঘটর ট্রোটক িামন্ডর গ্লাে হাটি মনটয। এমটনা ট্রিা হটি পাটর 
ঘটর ট্রোকার আটেই িামন্ডর গ্লাটে অমিমরক্ত ঘুটমর ওেুধ মমমশটয এটনমছে ট্রে। 
ট্ররামেনীটক ট্রেই িামন্ড োওযাটনা হটো। একটু পটর িিঃ আমবস্ট্রং ও রোেব ধরাধমর কটর 
িাটক মনটয উেটেন ওপরিোয। রোটেবর ঘর ট্রথটক চটে আোর আটে িাক্তার িাটক 
ঘুটমর ওেুধ োইটয এটেন। 
 
হযাাঁ, ট্রেই েমযকার হুেহু ঘটনার েমেক মচেই আপমন িুটে ধটরটছন, িার কথা েমথবন 
কটর মৃদু্ ট্রহটে েেটেন ট্রলার, িাহটে, ট্রদ্ো োটচ্ছ, এটেটে আপমন, আমম, মমিঃ েম্বািব 
ও মমস্ ট্রেথনটক অনাযাটেই আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক োদ্ ট্রদ্ওযা োয। 
 
ট্রদ্ওযা োয নামক? প্রশ্ন ট্রচাটে িার মদ্টক িামকটয রইটেন ওযারটেভ। 
 
ট্রকন, এর মটধয আোর মকন্তু মক থাকটি পাটর? 
 
হযাাঁ, থাকটি পাটর নেমক। মনটজর কথা েমথবন কটর মৃদু্ হােটেন ওযারটেভ। ট্রেই 
েমযকার দৃ্শযটার কথা একোর ট্রভটে ট্রদ্োর ট্রচিা করুন ট্রিা মমিঃ ট্রলার। হযাাঁ, আমমই 
আপনাটক স্মরণ কমরটয মদ্মচ্ছ, মমটেে রোেব শুটয আটছন মেছানায। মভির ট্রথটক ঘটরর 
দ্রজা েন্ধ। িিঃ আমবস্ট্রং এর ট্রদ্ওযা ঘুটমর ওেুটধর প্রমিমক্রযা িেন শুরু হটয ট্রেটছ। 
ট্রচিন অেটচিটনর মািামামি অেিায রটযটছ ট্রে িেন। আর মেক ট্রেই েময দ্রজায 
মৃদু্ করাঘাটির শব্দ। টেটি টেটি ট্রকাটনা রকটম দ্রজা েুটে মদ্টো ট্রে। আেন্তুক ঘটর 
েুকটেন না, হািটা ট্রভিটর োমানয একটু োম়িটয মৃদু্স্বটর েেটেন, এই টযােটেটটা 
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ট্রেটয মনন িিঃ আমবস্ট্রং পামেটযটছন। মমটেে রোেব টযােটেটটা হাটি মনটয আেন্তুটকর 
োমটনই ট্রেটা মেটে ট্রফেটেন। মক, এিটুকু োম়িটয েেমছ না ট্রিা? 
 
ট্রলার মুটে কথা ট্রনই। 
 
িটে মুে েুেটো েম্বািব, হযাাঁ, একটু ো়িাটনা হটো নেমক। েেে অেেে েটে ট্রিা একটা 
কথা আটছ। রোেব িেন ঘটর, দ্রজায শব্দ হটো অথচ ট্রে জানটি পারটো না? 
 
জানটেই ো মক কটর? নকমফযি ট্রদ্ওযার ভমেটি েেটেন আমবস্ট্রং, ট্রে ট্রিা িেন মনটচ 
ঘর ট্রদ্ার োফ করটি েযস্ত, মছটো। ট্রেই ফাাঁটক ট্রে ট্রকউ িার কাজ হামেে কটর 
অনাযাটে মফটর আেটি পাটর, কাক পেীও ট্রটর পাটে না। 
 
িাছা়িা িাটদ্র কথার মাটি মেেয করটেন এমমমে, িিঃ আমবস্ট্রং এর ট্রদ্ওযা ওেুটধ 
মমটেে রোটেবর অেিা িেন দ্ারুণ কামহে। ট্রে অেিায ভাে মন্দ মেচার করটে মক 
কটর েেুন? 
 
ট্রদ্েুন মমস্ ট্রলন্ট, েটে েটে প্রমিোদ্ কটর উেটেন আমবস্ট্রং, কাউটক ট্রদ্ােী োেযস্ত 
করটি হটে অটনক মকছু জানটি হয। আর আমাটদ্র িাক্তারী শাস্ত্রটাই মেমচে ধরটনর। 
আপনার অমভটোে মেক নয এই কারটণ ট্রে, ঘুটমর ওেুধ ট্রেটেই ট্ররােী ট্রে কামহে হটয 
প়িটে িা নয। ওেুটধর প্রমিমক্রযা শুরু হটি েটথি েময োটে, চটজেমদ্ ট্রোিা োয 
না। 
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িাক্তারী শাস্ত্র ট্রদ্োটচ্ছন? আ়িটচাটে একোর আমবস্ট্রং-এর মদ্টক িামকটয মনটয েেটো 
েম্বািব, িা আপনাটদ্র শাটস্ত্র েুমি এেে কথাও আজকাে ট্রেো থাটক? 
 
িিঃ আমবস্ট্রং ট্রেন ভূি ট্রদ্োর মটিা চমটক উেটেন, মক ট্রেন েেটি োমচ্ছটেন মিমন, 
মকন্তু িার মুটের কথা মুটেই রটয ট্রেটো। হাটির ইশারায থামটি েেটেন ওযারটেভ, 
 
অমভটোে, পাো অমভটোে। এেে িুচ্ছ েযাপার মনটয মাথা ঘামাটনাই োর হটে। ট্রকেে, 
কাটজর কাজ কেটনাই হটে না। িটে েিযটক প্রমিষ্ঠা করটিই হটে। মকন্তু এ পেবে 
ট্রেটুকু ট্রজটনমছ, িাটি ট্রকাটনা েমেক মেদ্ধাটে ট্রপৌঁছটনা োয না। মমটেে রোেব একজন 
মমহো িার শেযাপাটেব স্বাভামেক মনযটম মমস্ ট্রলন্ট ও মমস্ ট্রেথটনর থাকার কথা। ওাঁরা 
না ট্রথটক েমদ্ আমম মমিঃ ট্রলার মকংো েম্বািব থাকটিন, িাহটে অোক হওযার পমরটেশ 
েট়ি উেটিা িেমন। েেুন, মেক মকনা? 
 
মেমস্মি ট্রলার অোক ট্রচাটে িাকাটেন, মক রকম? ট্রে মক রকম। 
 
োটে হাি ট্ররটে মচোমগ্ন ট্রোেীর মটিা েেটেন ওযারটেভ িাহটে ট্রদ্ো োটচ্ছ, মদ্বিীয 
মৃিুযটক ট্রকি কটর আমরা েকটেই েটন্দটহর আওিা ট্রথটক েমূ্পণবভাটে মুক্ত নই। 
এোর ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর মৃিুয মনটয আটোচনা করা োক। ঘটনাটা আজই 
েকাটের, টাটকা ও নৃশংে হিযাকাে। এেন আপনারা ট্রকাটনা মকছু ট্রোপন না কটর 
স্পি কটর েেুন, আজ েকাটে কার মক অযামেোই মছটো। প্রথটমই আমম মনটজর কথা 
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েেমছ, আমার অযামেোই ট্রিমন ট্রজারাটো মকছু নয। োরাটা েকাে আমম প্রাোটদ্র 
উদ্যাটন েটে কামটটযমছ, আপনারা োরা প্রাোটদ্ মছটেন, িারা মনিযই িা েেয 
কটরটছন। আর মাটি মটধয আপনারা েেন ট্রকউই আমার ট্রচাটের োমটন মছটেন না, 
িেন মকছু েমটযর জনয আমম এটকোটর একো হটয োই। িাহটে এর ট্রথটক ধটর 
ট্রনওযা ট্রেটি পাটর, ট্রেই একাকী থাকাকােীন েমটয েমুটের ধাটর ট্রহাঁটট মেটয 
ট্রজনাটরে মযাকআথবারটক েুন কটর আোর প্রাোটদ্ মফটর আো েেে মকছু নয। এেন 
আপনারাই আমার েযাপারটা মেশদ্ভাটে ট্রভটে ট্রদ্েুন। আমাটদ্র েটন্দটহর িামেকা ট্রথটক 
আমাটক কেটনাই োদ্ ট্রদ্টেন না, েিেণ না এটকোটর েটন্দহমুক্ত হটচ্ছন, েুিটেন? 
 
আর আমার মেেযটা অনযমনস্ক ভাটেই েেটো ট্রলার িিঃ আমবস্ট্রং ও মমিঃ েম্বািবটক 
মজটজ্ঞে করুন ওাঁরা োিটে ট্রদ্টেন, ট্রকন না োরাটা েকাে আমার ট্রকটটটছ ওাঁটদ্র 
দু্জটনর েটে। 
 
িার মুটের কথাটা ট্রেন েুটফ মনটেন আমবস্ট্রং আপমন মকন্তু একোর প্রাোটদ্ মেটযমছটেন 
দ্ম়ি আনটি। 
 
হযাাঁ, মেটযমছোম নেমক, অস্বীকার করটো না। প্রাোটদ্ মেটযমছ, দ্ম়ি মনটয আোর মফটর 
এটেমছ আপনাটদ্র কাটছ। 
 
মকন্তু েিোমন েময োোর দ্রকার িার ট্রথটক একটু ট্রেশী েমযই মনটযমছটেন আপমন? 
েটে হােটেন িিঃ আমবস্ট্রং। 
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োিঃ দ্ম়িটা েুাঁটজ োর করটি একটু েময োেটিই ট্রিা পাটর। 
 
আমবস্ট্রং মক ট্রেন েেটি োমচ্ছটেন হাটির ইশারায িাটক থামমটয মদ্টয ওযারটেভ 
েেটেন মমিঃ ট্রলাটরর অনুপমিি থাকাকােীন েমটয আপমন ও মমিঃ েম্বািব, এক েটেই 
মছটেন, নামক….। 
 
হযাাঁ মনিযই। ট্রজার মদ্টয েেটেন আমবস্ট্রং িটে মকছু েমটযর জনয আমাটক ট্রছট়ি চটে 
মেটযমছটেন মমিঃ েম্বািব। অেশয আমম িেন আমার জাযো ট্রছট়ি এক চুেও নম়িমন। 
 
েম্বাটিবর মদ্টক মুে ট্রফরাটেন ওযারটেভ। উটেশয িার অযামেোইটা ট্রজটন ট্রনওযা। 
 
ট্রেটা েুিটি ট্রপটর েটে েটে েটে উেটো েম্বািব, আমম মেটযমছোম ট্রছাট্ট একটা পরীো 
মনরীো চাোটি। ট্রদ্েটি মেটযমছোম, এেন ট্রথটক েূটেবর আটো প্রমিফমেি কটর 
মহমেওোফ পদ্ধমিটি ওপাটর মেকেহযাটভটন ট্রকাটনা েের টের পাোটনা োয মকনা। 
িার জনয অেশয ট্রেশীেণ েময মনইমন, মাে মমমনট দু্টযক হটে। িারপটরই আোর 
মফটর োই িিঃ আমবস্ট্রং-এর কাটছ। 
 
মাথা ট্রনট়ি োয মদ্টেন আমবস্ট্রং। হুাঁ, অমি অল্প েমটযর জনয উমন আমার কাছ ট্রথটক 
মেমচ্ছন্ন হটযমছটেন। আমার ধারণা, এটিা অল্প েমটয িাাঁর পটে মযাকআথবারটক েুন 
কটর আোর মফটর আো অেেে। 
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িা আপনার ঘম়ি ট্রদ্টেমছটেন মক? ট্রহটে ট্রহটেই প্রশ্নটা করটেন ওযারটেভ। 
 
মুেটা শুমকটয ট্রেটো আমবস্ট্রং-এর না ট্রিা। 
 
আমার হাটি ঘম়িই মছটো না, ট্রদ্েটো মক কটর? েযাপরাটা হাল্কা ট্রভটে মনটো েম্বািব। 
 
ট্রজটন রােুন, দু্, এক মমমনট েেটে, েমেক েমযটা েো হয না। িাপর এমমমের মদ্টক 
মুে ট্রফরাটেন ওযারটেভ মমে ট্রলন্ট, এোর আপনার েোর পাো। 
 
ট্রভরা আর আমম পাহাট়ির চূ়িায মেটয উটেমছোম। উত্তটর এমমমে েটেন, িারপর মফটর 
এটে প্রাোটদ্র উদ্যাটন েটে উে েুনটি শুরু কমর। 
 
আমম ট্রিা ট্রেোটনই েটেমছোম একটা আরাম ট্রকদ্ারায েেটেন ওযারটেভ, েুমি ো 
একটু অোক হটয কই আপনাটক ট্রিা ট্রদ্েটি পাইমন ট্রেোটন। 
 
না ট্রদ্োর কথা। িট়ি হাওযার হাি ট্রথটক োাঁচার জনয পূেব মদ্টকর ট্রদ্ওযাে ট্রঘাঁটে আমম 
েটেমছোম। 
 
দু্পুটর োোর ঘণ্টা প়িা পেবে মছটেন ট্রেোটন? 
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আর মমস্ ট্রেথন, আপমন, আপমন ট্রকাথায মছটেন? 
 
েকাটে আমম আর মমস্ ট্রলন্ট পাহাট়ি উটেমছোম। ট্রেোন ট্রথটক মফটর আমম একা একা 
োই েমুটের ধাটর। ট্রেোটন মমিঃ মযাকআথবাটরর েটে মকছু েময কাটাই েল্প-গুজটে। 
 
কেন। মজটজ্ঞে করটেন ট্রলার, িার েটে আমাটদ্র ট্রদ্ো হওযার আটে না পটর? 
 
মেক েেটি পারটো না। িটে িেন িাটক ট্রেন একটু অস্বাভামেকই োেমছে। ট্রকাঁটপ 
উেটো ট্রভরার েোর স্বর। 
 
অস্বাভামেক। অস্বাভামেক েেটি মক রকম? একটু িুাঁটক পট়ি মজটজ্ঞে করটেন 
ওযারটেভ। 
 
িার কথাোিবাগুটো ট্রকমন ট্রেন েেটেন, আমাটদ্র োাঁচার আযু নামক ফুমরটয আেটছ, 
আমরা ট্রকউ নামক এোন ট্রথটক জীমেি অেিায আর মফটর ট্রেটি পারটো না। আটরা 
েেটেন মিমন নামক ট্রশে ট্রদ্োর অটপোয েটে আটছন। িাাঁর অমন েে অস্বাভামেক 
কথা শুটন আমম ভীেণ ভয ট্রপোম, পম়ি মম়ি কটর ছুটট পামেটয এোম িার কাছ 
ট্রথটক। 
 
িাই েুমি। িারপর? 
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প্রাোটদ্ মফটর এোম। োোর ঘন্টা প়িার আটে আর এক চির োইটর ঘুরটি ট্রেটরাই। 
আর োোর ঘণ্টা শুটনই আোর মফটর আমে প্রাোটদ্। মমিঃ মযাকআথবাটরর মেোটদ্ ভরা 
কথা শুটন আমার মনটা ট্রকমন োরাপ হটয মেটযমছে। এই অমভশপ্ত দ্বীপ ট্রথটক েমিয, 
েমিয েমদ্ আর না মফমর– 
 
ট্রোাঁটট ট্রোাঁট ট্রচটপ েেটেন ওযারটেভ, এেন িাহটে োকী রইটো এোনকার ট্রশে 
েযমক্তমট রোেব। মকন্তু িার কাছ ট্রথটক েুে ট্রেশী মকছু জানা োটে েটে ট্রিা আমার মটন 
হয না। 
 
ওযারটেটভর অনুমাণই মেক। রোেব ো েেটো, েংটেটপ এই রকম; প্রাোটদ্ রান্নাোন্না 
এেং টুমকটামক অনয আটরা কাটজ এটিাই েযস্ত মছটো ট্রে প্রাোদ্ ট্রছট়ি োইটর ট্রকাথাও 
োওযার একটুও ফুরেি পাযমন। োোর ঘন্টা োমজটয অটপো কটরটছ ট্রে োোর ঘটর। 
িারপটরর ঘটনা ট্রিা েকটের োমটনই ঘটটটছ। িটে একটা েযাপাটর ভযঙ্কর মেমস্মি 
ট্রে। িার নামক স্পি মটন আটছ েকাটে োোর ঘটরর আেমামরটি আটমট পুিুে থাকটি 
ট্রদ্টে। মকন্তু ঘণ্টা োটনক পটর মফটর মেটয ট্রে ট্রদ্টে, ট্রেোটন রটযটছ ট্রমাট োিমট 
পুিুে, অথবাৎ একমট উধাও। 
 
রোেব িার েক্তেয ট্রশে করা মাে ঘটরর মটধয ট্রনটম এটো এক অদু্ভি নীরেিা। কাটরার 
মুটে কথা ট্রনই। কথা ট্রনই ওযারটেটভর মুটেও, মনচু হটয আধ ট্রোজা ট্রচাটে মিমন িেন 
ট্রভটে চটেটছন আকাশ পািাে। 
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ট্রকেে ট্রদ্ওযাে ঘম়িটি িেন শব্দ হমচ্ছে মটক্ মটক্ মটক……মেচার ট্রিা ট্রশে। এেন 
উমন মক রায ট্রদ্ন উমনই জাটনন, আর জাটনন ঈের। 
 
িার কথার ট্ররশ ট্রমোটি না ট্রমোটিই শুরু করটেন ওযারটেভ িাাঁর রায দ্ান করার 
পাো। মাথাটা িুাঁটক প়িটো িার মাথার কাটছ। শাে অথচ দৃ্ঢ় কণ্ঠস্বর িার–মিন 
মিনমট মৃিুযর ঘটনাই আমরা মেশদ্ ভাটে মেটেেণ কটর ট্রদ্েোম। আপাি দৃ্মিটি 
এটককটা মৃিুযর েযাপাটর ট্রকাটনা মেটশে েযমক্তর ওপর আমাটদ্র েকটের েটন্দহ 
ঘনীভূি হটেও আেটে আমরা ট্রকউ পুটরাপুমর েটন্দহ মুক্ত নই। অেশযই একটা েযাপাটর 
আমার ট্রকাটনা েটন্দহ ট্রনই, আেে েুনী আমাটদ্র উপমিি োিজটনর মটধযই একজন। 
এেন প্রশ্ন হটচ্ছ ট্রক ট্রক ট্রেই েুনী? িাটক মচমহ্নি করার মটিা প্রটযাজনীয িথয প্রমাণ 
আমাটদ্র পটে েংেহ করা েেে হযমন আমাটদ্র আেমরক ট্রচিা েটেও। এই রকম 
এক অদু্ভি পমরমিমিটি আমার একটাই উপটদ্শ প্রটিযকটকই েিকব হটয থাকটি হটে, 
এেন ট্রথটক আমাটদ্র দ্ামযত্ব আমাটদ্র মনটজটদ্র হাটিই িুটে মনটি হটে, এ ছা়িা 
োাঁচার আর ট্রকাটনা রাস্তা ট্রনই। 
 
আমম আপনাটদ্র আর একোর োেধান কটর মদ্মচ্ছ আমাটদ্র আিিাযী ভযঙ্কর এক 
উন্মাদ্। কেন ট্রে ট্রে কাটক আক্রমণ কটর েেটে, আটে ট্রথটক িা অনুমান করা কমেন। 
িাই আোর েেমছ, েিবকিার েটে, মেচেণিার েটে ট্রেই অজ্ঞাি েুনীর ট্রমাকামেো 
করুন। একটু ট্রথটম ওযারটেভ আোর েেটি থাটকন, শুনুন, আমার আটরা েোর আটছ 
আমরা েেন ট্রকউই েটন্দহ মুক্ত নই, িেন আমাটদ্র এক মাে কাজ হটে েোই 
েোইটক েটন্দটহর ট্রচাটে ট্রদ্ো। অথবাৎ ট্রকউ কাউটক মেনু্দমাে মেোে করটেন না। 
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থামটেন মিমন অিিঃপর। িার ট্রশে কথাগুটো ঘটরর মটধয েমেম করটি থাকটো। 
কাজীর মেচার ট্রেন আজটকর মটিা এোটনই ট্রশে। মেচার মুেিুেী রইটো ভমেেযৎ 
ঘটনােেীর মক দ্াাঁ়িায ট্রেই মদ্নমটর অটপোয। 
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১০. 
 
েৃমি েৃমি আর েৃমি–আকাশ ট্রথটক ট্রধটয মনটচ ট্রনটম আো ট্রেই েৃমির রঙ ট্রদ্েটি 
ট্রদ্েটি হোৎ, হা হোিই অনযমনস্কভাটে মজটজ্ঞে কটর েেটো ট্রভরা, এইেে কথা 
েমিযই আপমন মেোে কটরন মমিঃ েম্বািব? হেঘটরর জানাোর োমটন দ্াাঁম়িটয আোর 
ট্রকমন আনমনা হটয প়িটো ট্রে। 
 
অদূ্টরই েটেমছে েম্বািব। ট্রভরার আচমকা প্রশ্ন শুটন িার মুটের মদ্টক িামকটয পাো 
প্রশ্ন করটো ট্রে, ট্রকান্ কথাগুটো েেুন ট্রিা? আপমন মক মমিঃ ওযাটরট ভর কথা েেটি 
চাইটছন? 
 
হযাাঁ, িাই ট্রিা। 
 
ট্রকন, অমেোটের কথা ট্রিা মিমন েটেন মন। িার প্রমিমট েুমক্তই ট্রিা েটথি িাৎপেবপূণব, 
নয মক? 
 
এটকোটর উম়িটয মদ্মচ্ছ না, িেু ট্রেন অোক করার মটিা িার কথাগুটো। আমাটদ্র 
মটধযই একজন েুনী েুমকটয আটছ, এ ট্রেন মেোে করটিও মন চায না। 
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না চাওযার ট্রিা ট্রকাটনা কারণ আমম ট্রদ্েটি পামচ্ছ না মমস্ ট্রেথন। আপনার মক মটন 
হয না, আোটো়িা েযাপরাটাই অমেোেয? মেটশে কটর মযাকআথবার েুন হওযার পর 
এেন একটা েযাপাটর আমরা মনমিি হটয ট্রেমছ, আমরা এক জির েুনীর পািায 
পট়িমছ। 
 
িা ো েটেটছন, ট্রেন এক একটা দু্িঃস্বে। উিঃ মিন মিনটট েুন। ভাোই োয না। এর 
পর আটরা মক কমেন ঘটনার মুটোমুমে হটি হটে, আমরা ট্রকউ িা জামন না। একটু 
ট্রথটম ট্রভরা মজটজ্ঞে করটো, আচ্ছা, আমাটদ্র মটধয েুনী ট্রক হটি পাটর। আন্দাজ 
করটি পাটরন? 
 
িার মাটন মৃদু্ ট্রহটে েেে েম্বািব, আপমন মটন মটন মেক কটর ট্রফটেটছন, আপমন ও 
আমম, আমরা দু্জটনই অপরাধীর িামেকা ট্রথটক োদ্। েমিয কথা েেটি মক এ েযাপাটর 
আপনার ওপর আমার েটথি আিা আটছ। পােোমমর ট্রকাটনা েেণই এ পেবে আমম 
ট্রদ্েটি পাইমন আপনার মটধয। আর মনটজর েযাপাটর আমম ট্রজার েোয েেটি পামর, 
েুনী আমম নই, আর অপ্রকৃিিও নই। আপনার মটিাই আমমও একজন মনরপরাধ েুি 
স্বাভামেক মানুে। 
 
েমিয, আপনার কথাগুটো কটিাই না মমমি। শুনটি শুনটি মটন হমচ্ছে, ট্রেন আমার 
কাটন মধু েমেবি হটচ্ছ। েজ্জায আরক্ত মুটে ট্রভরা িাকাটো িার মুে পাটন, ট্রভটে 
অোক হমচ্ছ, আপনার মটিা এমন একজন মনষ্পাপ ট্রোটকর মেরুটদ্ধও ঐ শযিানটা 
অমভটোে আনটো ট্রকান্ োহটে। 
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আপমন েমিযই েুমদ্ধমিী, একমাে আপমনই আমাটক মেক মচটনটছন, েদ্ েদ্ হটয েেটো 
েম্বািব, িার কথায মটন হটচ্ছ, এোটন এটে আমম েুমি মস্ত ে়ি একটা অপরাধ কটর 
ট্রফটেমছ। ট্রে োইটহাক এেন ট্রদ্ো োটচ্ছ আমাটদ্র দু্জনটক োদ্ মদ্টে অেমশি থাটক 
ট্রমাট পাাঁচজন। এেন ট্রদ্েটি হটে, এই পাাঁচজটনর মটধয ট্রক েুনী, ট্রক ট্রেই উন্মাদ্। ট্রকন 
জামন না এটকোটর শুরু ট্রথটকই ঐ েুট়িা ভাম ওযারটেটভর ওপটরই আমার েে েটন্দহ 
মেটয পট়িটছ। এেে ঘটনার মপছটন ওর কাটো হািই েমক্রয। 
 
মশউটর উেটো ট্রভরা মেস্মযামেি স্বটর েেটো ওযারটেটভর মেরুটদ্ধ আপনার এমন ধারণা 
হওযার মক কারণ ঘটটো জানটি পামর? 
 
কারণটা আমম মনটজই জামন না, েেটো মক কটর। িটে এটুকু েুমি, েুট়িা এেন েযটের 
ভাটর নুইটয পট়িটছ, দ্ীঘব চাকরী জীেটন িাটক ট্রকাট কাছারী কটর কাটটি হটযটছ, েহু 
জমটে েুটনর মামোয কাজীর মেচাটর ট্রদ্োটি ট্রদ্োটি ট্রশে অেমধ মিমন িার মাথাটাই 
োরাপ কটর ট্রফটেটছন। এর পমরণাম ো হয িাই হটযটছ। মিমন মনটজটক েেবশমক্তমান 
পুরুে েটে ভােটি শুরু কটরন হোৎ একমদ্ন। মানুটের জীেন রো এেং জীেন েিম 
করা, এ দু্টটাই িার হাটির মুটোয, অিএে এেন এোটন ট্রে েে অদু্ভি অদু্ভি ঘটনা 
ঘটট চটেটছ, ট্রেগুটো করটি িার আর োধা ট্রকাথায? 
 
অেেে মকছু নয। অটনযর মটনর েের ট্রোিা মুশমকে। 
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 এেে েেুন,রোেব জানটি চাইটো, আপনার েটন্দহ কার ওপর? 
 
িিঃ আমবস্ট্রং, ওাঁটকই আমার েটন্দহ হয। 
 
আমার েটন্দটহর িামেকায উমনই মকন্তু ট্রশে েযমক্ত। 
 
 ট্রকান েুমক্তটি? মৃদু্ প্রমিোদ্ করটো ট্রভরা, আমরা ট্রজটনমছ, প্রথম দু্জটনর মৃিুয হটযটছ 
মেে প্রটযাটে। একমাে মচমকৎেকটদ্র কাটছই েে েমটয মেে জািীয ওেুধ রাো েেে। 
িার ওপর এও ট্রিা হটি পাটর, মমস্ রোেবটক ঘুটমর ওেুটধর েদ্টে েরােমর মেে 
োইটয থাকটি পাটরন, পাটরন না? 
 
হুাঁ, আপনার েটন্দহ অমূেক শুধু নয, েটথি েুমক্তপূণবও েটট। 
 
 আমার আটরা েোর আটছ আপমন মনিযই েেয কটর থাকটেন, পােে িাক্তারটক ওপর 
ট্রথটক মেক ট্রোিা োয না। ট্রোধহয িাটদ্র অমিমরক্ত পমরেটমর দ্রুণ পােোমমটা চাপা 
পট়ি োয। 
 
আপনার েে েুমক্তই আমম ট্রমটন মনমচ্ছ, মকন্তু একটা মহটেটে ট্রকাথায ট্রেন েরমমে ট্রথটক 
োটচ্ছ। আজ েকাটে িিঃ আমবস্ট্রং ট্রেটুকু েময একো মছটেন, িাটি অিদূ্র মেটয (ো 
ছুটট ট্রেটেও েেে নয।) ট্রজনাটরে মযাক আথবারটক েুন কটর আোর মফটর আো েেে 
েযাপার। অিএে 
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এরপর এোটন অিএটের ট্রকান িান ট্রনই। মনটজর েুমক্তর েমথবটন ট্রভরা েটে হযটিা 
িেন মিমন েুমেধা মটিা েকটের দৃ্মি এম়িটয েথা েমটয মিমন িাাঁর কাজটা হামেে 
কটর আোর মফটর এটেটছন এোটন। 
 
িা ট্রেই েমযটাই ো কেন, এেন একটু েুটে েেটেন? 
 
 ট্রেই ট্রে মটন প়িটছ এোর আজ দু্পুটর মধযাহ্ন ট্রভাটজর মেক একটু আটে একটু ট্রথটম 
ট্রভরা আোর েটে অেণী হটয আমাটদ্র েকেটক টপটক মিমন েেন িিঃ মযাকআথবাটরর 
কাটছ ছুটট ট্রেটেন, িেমন িার কাজ হামেে হটয োয। 
 
েম্বাটিবর ট্রচাটে েভীর মেস্ময। েমিয, এ কথাটিা আটে কেটনা আমার মটন হযমন। োই 
ট্রহাক, কাজটা োরটি মেটয িাটি অটনক িুাঁমক মনটি হটযমছে মনিযই। িা আপনার 
েক্তেয মক, এোর েেটেন? 
 
ট্রকন িুাঁমক মনটি োটেই ো ট্রকন? জাটনন ট্রিা, িাক্তার হওযার অটনক ো়িমি েুটোে 
েুমেটধ আটছ। ট্রেমন ধরুন মৃি ট্ররােীর না়িী মটটপ েটে মদ্টেই হটো, ঘণ্টা োটনক 
আটে মারা ট্রেটছ। েযে, িাটিই কাজ হটয োটে। ট্রেদ্ োকয েটে মচমকৎেকটদ্র 
মেেযটা আমাটদ্র ট্রমটন মনটি হটে। িাক্তারী জ্ঞান আমাটদ্র ট্রনই, িাই িাটদ্র অেুেী 
ট্রহেটন োয মদ্টি হটে আমাটদ্র। 
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অপূেব। অপূেব আপনার মেটেেণ েমিা। উচ্ছ্বমেি প্রশংোয মুের হটয উেটো েম্বািব, 
ট্রোিা োটচ্ছ আপনার মাথায েটথি পমরমাণ মঘেু আটছ মমে ট্রেথন। আমম ট্রভটে অোক 
হমচ্ছ, এটি েে ভােনা আপনার মাথায এটো মক কটর? 
 
ট্রলাটরর োমন্নটধয এটে অটনকেণ ট্রথটক উেেুে করমছে রোেব কথাটা েোর জনয। ট্রশে 
পেবে েটেই ট্রফেে ট্রে, আমাটদ্র মটধয েুনী ট্রক হটি পাটর মমিঃ ট্রলার? 
 
ট্রিমন কটর ট্রিা ভামেমন এেটনা। 
 
মমিঃ ওযারটেটভর কথা মটিা আমাটদ্র মটধয ট্রথটক েুনীটক েমদ্ ট্রটটন োর করটি 
পারিাম, িাহটে 
 
একটু নধেব ধটর থাটকা। েথা েমটয িার স্বরূপ মেক প্রকাশ হটি ট্রদ্েটে। ট্রলার িাটক 
ট্রোিায িুমম মক মটন কটরা িাটক জানার ইটচ্ছ ট্রিামার ট্রথটক আমাটদ্র মকছুমাে কম। 
আমরা েকটেই িার ওপর নজর রাোর ট্রচিা করমছ। 
 
আপনার কথা শুটন মটন হটচ্ছ, মকছু একটা ট্রোপন করটি চাইটছন আপমন। েমিয কটর 
েেুন ট্রিা? আপমন মক েুনীটক মচনটি ট্রপটরটছন? 
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মেক এেনই ট্রজার মদ্টয েেটি পামর না মচটনমছ, িটে োমনকটা আন্দাজ করটি পামর। 
মকন্তু িার নাম এেন জানটি ট্রচও না। ট্রকেে এটুকু েেটি পামর, ভারী োো মাথার 
ট্রোক এই েুনী, েুে ট্রভটে মচটে কাজ কটর থাটক ট্রে। 
 
িার মাটন কেন ট্রে োো মাথায আমাটদ্রই কাউটক ট্রে আোর েুন কটর োটে, ট্রকউ 
আমরা ট্রটরও পাটো না। উিঃ এমমন এক দু্িঃস্বটের ট্রঘাটর মেটভার হটয থাকটি হটে 
আমাটদ্র মদ্ো রামে। 
 
িা িুমমও ট্রিা ট্রদ্েমছ ট্রেশ ভােনা মচো করটছ। েুনী মহটেটে কাটক ট্রিামার েটন্দহ হয 
রোেব? 
 
আমম আর মক েেে েযার মুেয েুেয মানুে, আমাটদ্র েে মচো ভােনাই এটোমটো, 
আপনাটদ্র েটে মমেটে ট্রকন েেুন? না েমিয আমম মকেেু জামন না। আর জামন না 
েটেই ট্রিা এটিা ভয, এটি আিঙ্ক 
 
রাটে উটত্তজনায োে ট্রচাে কটর পাযচারী করমছটেন ঘটরর মটধয িিঃ আমবস্ট্রং ট্রিমমন 
উটত্তমজি স্বটর মেকট শব্দ কটর েটে উেটেন মিমন, আমম আর এক মুহূটিবর জনযও 
থাকটি চাই না এোটন। ট্রেভাটেই ট্রহাক এই দ্বীপ ট্রথটক মনসৃ্কমি ট্রপটি হটে। 
 
িার ট্রচাটে ট্রচাে ট্ররটে ঘা়ি না়িটেন ওযারটেভ। িারপর মৃদু্ ট্রহটে েেটেন মিমন, 
মনসৃ্কমি চাইটেই মক পাওযা োয? েমুটের ট্রচহারা ট্রদ্টেটছন! ট্রে ভাটে ফুাঁেটছ আোমী 
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চমিশ ঘণ্টার পটরও এই অশাে েমুে শাে হোর নয। অিএে আজ অটহিুক 
উটত্তমজি না হটয আোমীকাটের কথা ভােুন, েমদ্ কাে অেি মনসৃ্কমি পান এই দ্বীপ 
ট্রথটক। 
 
মকন্তু চমিশ ঘণ্টার আটেই েমদ্ ট্রেই উন্মাদ্টা েুন কটর ট্রফটে আমাটদ্র? েমদ্ আমরা 
িার হাটি প্রাণ হারাই? 
 
কেনই না। েুন করা অি েহজ নয। িাছা়িা আমার এেন অটনক েজাে। েুনীর চমরে 
আমরা ট্রজটন ট্রেমছ। এেন আমাটদ্র মাটর ট্রক। 
 
আটের মিনজনও মকন্তু মৃিুযর আটে আপনার মটিাই েুক ফুমেটয থাকটে 
 
ওাঁরা মৃিুযর আটে একটুও প্রস্তুি মছটেন না। িাই ওাঁটদ্র েুন হওযাটা একটু আোদ্া 
ধরটনর মছটো। মকন্তু আমাটদ্র অেিা ওাঁটদ্র ট্রথটক আোদ্া। আমরা এেন চারমদ্টক 
ট্রচাে কান েুটে ট্ররটেমছ, আমরা েজাে, আমরা েুনীর েমিমেমধ মচটন ট্রফটেমছ। এেন 
আমাটদ্র েটে ট্রকাটনা রকম ছেচািুরী করটি পারটে না। 
 
আমরা েুনীর ছেচািুরী ট্রজটন ট্রফটেমছ েটেই হযটিা েিকব হটি পারমছ, একটু আটে 
আপমন েেটেন, েুনীর চমরে আমরা ট্রজটন ট্রেমছ। মকন্তু েুনী ট্রক িা জামন না এেটনা 
অেমধ। 
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জাটনন, হযাাঁ আপমনও জাটনন নেমক িিঃ আমবস্ট্রং। 
 
 িাহটে আপমনই জাটনন ট্রদ্েমছ, জাটনন নামক? 
 
এেটনা পেবে পাওযা োেয প্রমাটণর মভমত্তটি েমদ্ জানটি চান, িাহটে েেটো, আমম 
মকছুই জামন না। একটু আটে আপমন জানটি চাইটেন, আমম কাউটক েটন্দহ কমর 
মকনা। হা, কমর নেমক। মেটশে একজনটক, িার নাম আমম েেটো না, আমরা েকটেই 
মচমন িাটক। 
 
মেস্মযামেি আমবস্ট্রং মেক আন্দাজ করটি না ট্রপটর িামকটয রইটেন ওযারটেটভর মদ্টক। 
 
ট্রদ্ািোয এমমমে িার ঘটর েটে েময কাটাটি োইটেটের পািা ওোটেন, অেরগুটো 
ট্রকমন িাপো হটয উেটো। অেিযা েইটা ট্ররটে মদ্টয উটে দ্াাঁ়িাটেন মিমন। ট্রড্রমেং 
ট্রটমেটের ড্রযার েুটে ট্রটটন োর করটেন িার ট্রেই ট্রনাটেই আর ট্রপমন্সেটা। িারপর 
ধীটর ধীটর মেেটি শুরু করটেন ট্রনাট েই 
 
আজ ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর আকস্মাৎ মৃিুযটা আমার কাটছ একটা ভযঙ্কর ঘটনা েটে 
মটন হটযটছ। (এোটন েটে রাো ভাে মযাকআথবাটরর ভাইটপার েটে মেটয হটযটছ 
আমাটদ্র মযাকআথবাটরর) েুে েেে মিমন েমিযই েমিযই েুন হটযটছ। ওযাটেটভর 
েুমনমিি েকৃ্তিার ট্রোিা ট্রেটো, িার েটন্দহ েুনী আমাটদ্রই মটধয ট্রকউ একজন হটে। 
আমম িার েটে একমি। আর ট্রেই মনষু্ঠর েুনীটক আমম মচমন। িার নাম 
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এোটন থামটেন এমমমে, েিবমান ট্রথটক চটে ট্রেটেন ট্রেই েুদূ্র অিীটি। িাাঁর মির 
দৃ্মির োমটন অিীটির েে ঘটনাগুটো এটকর পর এক ঘটট ট্রেটি ট্রদ্েটেন মিমন। 
হাটির ট্রপমন্সেটা মনটয মিমন িার ট্রনাটেইটি কেন ট্রে অেরগুটো োজাটি শুরু 
কটরমছটেন, িা িার মনটজরই ট্রেযাে মছটো না। হোৎ েেন হুাঁশ হটো, ট্রনাটেইমটর 
মদ্টক িামকটয চমটক উেটেন। আিেব। এ আমম মক মেেোম? িার ট্রচাটের োমটন 
ট্রভটে উেে একমট নাম ট্রে নাম ট্রেমেে ট্রটের। 
 
ভীেণ ভয ট্রপটেন মিমন। ট্রেই ভটযর হাি ট্রথটক ট্ররহাই পাোর জনয দ্রুি ট্রপমন্সে 
চামেটয ট্রকটট মদ্টেন নামটা। িারপর মনটজর মটন মেটেেণ করটি েেটেন, মটনর 
অটোচটর ট্রকন মেেোম ট্রেই নামটা? আমম, আমম মক িাহটে পােে হটয ট্রেমছ। 
 
োইটর িেন িট়ির িােে ক্রটমই ট্রেট়ি চটেটছ। ট্রেই েটে পািা মদ্টয চটেটছ েৃমি। 
 
হেঘটর এটে েটেটছন েকটে। কাটরার মুটে কথা ট্রনই। িট়িা োিাটের শন্ শন্ শব্দ 
ছা়িা অনয মকছু কণবটোচর হমচ্ছে না কাটরার। ট্রেই েময চাটযর ট্রে হাটি মনটয ঘটর 
এটে েুকটো রোেব। ট্রটমেটের ওপর ট্রেটা নামমটয রােটো ট্রে। 
 
এমমমের মদ্টক িামকটয েেটো ট্রভরা, মমস্ ট্রলন্ট, আজ আপমনই আমাটদ্র চা পমরটেশন 
করুন। 
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না, আমম পারটো না। ট্রকেীটা ো ভারী, েমদ্ হাি ফেটক পট়ি োয। িার ওপর মনটা 
আমার এটকই অশাে, উটের দু্টটা ট্রোো ট্রকাথায ট্রে ট্রফেোম, েুাঁটজই পামচ্ছ না। 
 
ট্রশে পেবে ট্রভরার হাটিই প়িটো ট্রেই ভারী ট্রকেীর ওপর। োইটর মরমমিম েৃমির 
ছটন্দর েটে িাে মমমেটয টুং-টাং শব্দটা একটা অদু্ভি েযেনা এটন মদ্টযমছে ট্রেন। ঘটর 
এেন একটু আটের ট্রেই থমথটম ভােটা এেন আর ট্রনই। চাটযর ট্রপযাোয কথার ি়ি 
উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো একটু পটরই। ট্রমটি উেটেন েকটে নিুন কটর আনটন্দ ো ভামেটয 
মদ্টয। েৃমি স্নাি মেটকটে ধূমামযি চাটযর মটধয একটা অদু্ভি োমেেযিা অনুভে 
করটেন েকটে। েুমি এমমন এক মুের আনটন্দর জনয অটপো কটরমছটেন িারা। 
 
েকটেই চাটযর স্বাদ্ েহণ করার জনয চাটযর ট্রপযাোয চুমুক মদ্টেও ওযারটেভ মকন্তু 
ট্রচাে েুটজ েটেমছটেন ট্রচযাটর। ও রটে েুমিো মিমন অনােহী, আেমক্ত ট্রনই িার চাটয। 
চা মিমন পান কটরন না। 
 
হেদ্ে হটয ঘটর েুকটো রোেব, মুটে িার আিটঙ্কর ছাপ, হি মেহ্বে দৃ্মি, এমদ্ক 
ওমদ্ক, মক ট্রেন েুাঁজটছ ট্রে, িার আেমটন ঘটরর েহজ োেেীে ভােটা ট্রেন মুটছ ট্রেটো 
মনটমটে। 
 
মক েুাঁজটো রোেব? চাটযর োমে কাপটা নামাটি মেটয মজটজ্ঞে করটো ওযারটেভ, মকছু 
মক ট্রিামার হামরটযটছ? 
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েৎোমানয, মাটন োথরুটমর পদ্বাটা েুাঁটজ পামচ্ছ না। 
 
ট্রে মক। এোর প্রশ্ন ট্রচাটে িাকাটেন ওযারটেভ, আজ েকাটেই ট্রিা িুেটি ট্রদ্টেমছ 
োথরুটম। 
 
হযাাঁ েযার, আমমও ট্রিা ট্রদ্টেমছ। 
 
মক রকম পদ্বা েেটিা? ট্রলার জানটি চাইটো। 
 
 ঘন োে রটঙর মেটল্কর পদ্বা উধাও। 
 
আটর এমন একটা িুচ্ছ মজমনে মনটয িুমম মাথা ঘামাটচ্ছা রোেব? এ ট্রিামার পােোমম 
ছা়িা আর মকছু নয। অেশয এোনকার েে মকছুটিই ট্রিা পােোমম। িটে মনমিে 
থাকটি পাটরা িুমম। ঐ পদ্বা মদ্টয কাউটক েুন করা েেে নয। হারাটনা পদ্বার জনয 
মচো কটরা না। 
 
মচো করটো না েেটছন? কথামট মেক মটন ধরটো না রোটেবর িেু ঘা়ি না়িটো, মেক 
মচো করটো না। ট্রিমমন ঘা়ি না়িটি না়িটি ট্রেমরটয ট্রেটো ঘর ট্রথটক ট্রে। িারপর 
ঘটর ট্রনটম এটো অেে নীরেিা, এ ওর মদ্টক িামকটয ট্রদ্েটি থাকটো মেস্ময ভরা 
ট্রচাটে। 
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ননশটভাটজর পর েকটে আোর মফটর এটেন ে়ি হেঘটর। িেটনা কথা ট্রনই কাটরার 
মুটে। ট্রকমন ট্রেন একটা অস্বমস্তটোধ কােু কটর ট্রফটেমছে েকেটক। ট্রেই ভাটেই 
কাটটো রাি নটা পেবে। 
 
প্রথটম এমমমেই উটে দ্াাঁ়িাটেন, ট্রশাোর েময হটো োই এোর। 
 
িার ট্রদ্োটদ্মে উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রভরাও, েকাে েকাে উেটি হটে কাে। আমমও চেোম। 
 
িাটদ্র অনুেরণ করটেন ট্রলার এেং েম্বািব। মোঁম়ি ট্রেটয ওপটর উেটি মেটয িাটদ্র 
কাটন এটো দ্রজার মেল্ ট্রদ্োর শব্দ। ট্রহটে েেটেন ট্রলার, আচ্ছা ট্রদ্েটছন মমিঃ েম্বািব। 
আমাটদ্র আর েিকব কটর মদ্টি হটো না। ভয এমমন মজমনে ওাঁরা মনটজরাই ট্রকমন 
মনটজটদ্র মনরাপত্তার ভার মনটজটদ্র হাটি িুটে মনটযটছন, দ্রজার মেে মদ্টি ভুে 
কটরন মন। 
 
িাাঁর কথা ট্রেন শুনটি পাযমন, এমমন একটা ভাে ট্রদ্মেটয মনটজর মটনই েটে ট্রেটো, 
োক, োাঁচা ট্রেটো আজ আমরা ট্রমাটামুমট েজাে েটেই এেন অটনকটা মনরাপদ্ ভােটি 
পামর। িারপর একটু ট্রথটম ট্রে আোর েেটো, ট্রে কাটজ আো িা ট্রিা িারা মনটজরাই 
ট্রেটর মনটেন। চেুন এোর িাহটে মনটচ োওযা োক। 
 
মোঁম়ি ট্রেটয মনটচ নামটি শুরু করটেন ওাঁরা আোর। 
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আটরা ঘন্টাোটনক েল্পগুজে কটর পুরুে চারজন মোঁম়ি ট্রেটয ওপটর উেটি থাকটেন ট্রে 
োর ঘটর মেটয ট্রশাোর ট্রিা়িটজা়ি করার জনয। োোর ঘটরর দ্রজার আ়িাে ট্রথটক 
িাটদ্র েমনপটথর মদ্টক এক দৃ্মিটি িামকটয রইটো রোেব। ওাঁরা ট্রকউই িার ট্রেই 
ট্রোপন পেবটেেণ েেয করটি পারটো না। 
 
মোঁম়ির ট্রশে ধাটপ ট্রপৌঁটছ োকী মিনজন পুরুেটক েিকব কটর মদ্টি ভুেটেন না 
ওযারটেভ, ঘটরর ট্রভির ট্রথটক দ্রজায িাো মদ্টি ভুটে োটেন না ট্রেন। 
 
ট্রেই েটে ট্রলার আোর ট্রোে করটেন, েনু্ধেণ, আপনাটদ্র আটরা একটা কথা েটে 
রামে, আমাটদ্র েুনী অিযে চিুর, োইটর ট্রথটক িাো ট্রোোর উপায মনিযই িার জানা 
থাকটি পাটর। িাই োম়ির োেধানিার জনয দ্রজার োমটন একটা ট্রচযার ও ট্ররটে 
ট্রদ্টেন। িাো েুটে অন্ধকাটর ঘটর েুকটি মেটয ট্রচযাটর ট্রহাাঁচট ট্রেটেই শব্দ হটে, 
আপনাটদ্র ঘুম ট্রভটে োটে। িাহটেই েুনীর ইচ্ছাপূরণ আর হটে না ট্রকমন। 
 
একটা িামচ্ছটেযর হামে ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো েম্বাটিবর ট্রোাঁটট। হযাাঁ েেজাো 
উপটদ্িার কথা আপনারা ট্রেন ট্রকউ ভুেটেন না মকংো অেটহো করটেন না। 
 
ট্রোাঁচাটা হজম করটি হটো ট্রলারটক েেীর হটয। অি ে়ি ে়ি ট্রচাে কটর েম্বাটিবর 
মদ্টক িাকাটেন ওযারটেভ। িারপর মিমন আর দ্াাঁ়িাটেন না ট্রেোটন, ট্রোজা মেটয 
েুকটেন মনটজর ঘটর। 
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চারজন পুরুটের মটধয ট্রশে মানুেমট িার ঘটর প্রটেশ করা মাে োোর ঘটরর দ্রজার 
আ়িাে ট্রথটক অমি েেপবটণ ট্রেমরটয এটো রোেব। চারমদ্ক ট্রদ্টে মনটয ট্রে আোর মেটয 
েুকটো মনটজর ঘটর। মনটজর মটন মাথা দু্মেটয েেটো ট্রে কাে ট্রভার েকাটে উেটি 
হটে। িটে আজ রাটিই কাটের প্রািিঃরাটশর োোর োমজটয গুমছটয ট্ররটেটছ। ট্রভার 
েকাটে উটেই উনুন ধরাটি হটে। অমিমথরা ঘুম ট্রথটক ট্রজটে ওোর আটেই, োোর ট্রিা 
প্রায নিরীই আটছ শুধু চা নিমর করটি হটে। 
 
িারপর ট্রে িার ট্রেই ট্রছাট্ট আেমামরমটর মদ্টক িাকাটো। িেটনা োিটা পুিুেই 
অেমশি রটযটছ। না, এোর আর একমট পুিুেও মনরুটেশ হটি ট্রদ্টো না। আজ আমম 
মনটজ প্রটযাজন হটে োরা রাি ট্রজটে ট্রথটক পুিুেগুটোটক পাহারা ট্রদ্টো। ট্রদ্মে ট্রক 
আমার ট্রচােটক ফাাঁমক ট্রদ্য। কার এটিা দু্িঃোহে আটছ। আমাটক মিমেটয উন্মাদ্টা িার 
েুমশ মটিা েেন িেন কাউটক না কাউটক েুন করটে, আর একমট কটর পুিুে উধাও 
কটর ট্রফেটে। আজ আমাটদ্র ট্রচাটে ধুটো মদ্টয ট্রে 
 
ঘটরর আটো মনমভটয শুটয প়িটো ট্রে অিিঃপর। 
 
. 
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১১. 

 
 ট্রভার হওযার মেক আটে ঘুম ট্রভটে োওযা েম্বাটিবর মচরমদ্টনর অভযাে। আজও িার 
েযমিক্রম হটো না। ঘুম ভােটিই অনুভে করটো ট্রে, েিকাে রাটির িুেনায আজ 
োিাটের ট্রেই দ্াপট আর ট্রনই। কান ট্রপটি শুনটি মেটয েুিটো ট্রে, েৃমির ট্রফাাঁটা 
প়িার শব্দও আর ট্রশানা োটচ্ছ না। িাহটে েৃমি মক ট্রথটমটচ? কথাটা ভােটি ভােটিই 
মফটর আোর ঘুমমটয প়িটো েম্বািব। 
 
ট্রেো ো়িার েটে েটে োিাটের েমি আোর ো়িটো, মকন্তু েম্বাটিবর ঘুম আর ট্রেন 
ভাটে না, ঘুম ভাঙটো ট্রেই োট়ি নটায। ট্রদ্ওযাে ঘম়ির মদ্টক িামকটয েময ট্রদ্টেই 
ধ়িমম়িটয উটে েেটো ট্রে। ঘম়ির মটক মটক মটক … না, আর ট্রদ্রী করা মেক হটে না। 
মকছু একটা করা দ্রকার। আর এেমন, এেন নটা পাঁযমিমরশ।…….. 
 
ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয প্রথটমই ট্রে ট্রেটো ট্রলাটরর ঘটরর োমটন, ন করটো। একটু পটরই 
দ্রজা েুটে ট্রেে, দ্রজার ওপটর দ্াাঁম়িটয মছটেন ট্রলার ঘুম জ়িাটনা ট্রচাটে। 
 
আচ্ছা ট্রোক ট্রিা মশাই আপমন। কটিা ট্রেো হটযটছ, ট্রে ট্রেযাে আটছ? 
 
ট্রদ্ওযাে ঘম়ির মদ্টক িাকাটেন ট্রলার। ট্রচাে ট্রথটক ঘুম িেন িার মনরুটেশ, িার 
েদ্টে একরাশ মেস্ময। মক আিেব। ট্রেো এটিা েম়িটয ট্রেটছ? এি ট্রেো পেবে ঘুম 
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আমার, কেটনা হযমন। মকন্তু রোেবই ো মক রকম ট্রোক েেুন ট্রিা মশাই? ট্রে ও ট্রিা 
ট্রিটক মদ্টি পারটিা। 
 
রোেব আপনার ঘুম ভাঙাটে? িাহটেই হটযটছ। মুে মেকৃি কটর েেটো েম্বািব, িার 
েম্বটন্ধ আপমন আমম কিটুকুই ো জামন েেুন। 
 
ট্রে মক রকম? ট্রকৌিূহে ভরা ট্রচাটে িাকাটেন ট্রলার। 
 
মক েটে ট্রে ট্রোিাে আপনাটক, জাটনন রোেব উধাও? িার পাত্তা ট্রনই এ প্রাোটদ্র 
ট্রকাথাও। এমন মক, উনুন পেবে ধমরটয োয মন ট্রে। 
 
ট্রেমক? স্ফাউটেেটা মক িাহটে আমাটদ্র ট্রফটে েমিয েমিয ট্রকটট প়িটো। োটয জামা 
েোটি েোটি েেটেন ট্রলার, চেুন অনয আটরা অমিমথটদ্র ঘটর। ট্রদ্ো োক ওাঁরা েমদ্ 
িার ট্রকাটনা হমদ্ে মদ্টি পাটরন। 
 
না ট্রকউই িার েের জাটন না। আমবস্ট্রং ওযারটেভ মকংো ট্রভরা, েকটের েক্তেয 
একটাই–রোেবটক িারা ট্রশে ট্রদ্টেটছন েিকাে রাটি শুটি োওযার আটে। এেন 
েকটের েেয এমমমের ঘটরর মদ্টক, েমদ্ িার ট্রকাটনা েের মদ্টি পাটরন মিমন। না 
িাাঁর ঘটরর োমটন মেটয আটরা ট্রেশী হিাশা হটেন েকটে। দ্রজা হাট কটর ট্রোো, 
ঘটর ট্রনই এমমমে। 
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এরপর একেটে েকটে মেটয েুকটেন রোটেবর ঘটর। এটোটমটো মেছানা রামিোপটনর 
স্পি মচহ্ন ট্রচাটে পট়ি। দ্াম়ি কামাটনার েরোম ট্রড্রমেং ট্রটমেটের ওপর পট়ি রটযটছ 
মভটজ অেিায। 
 
এর অথব হটো, মনটজর মটন েম্বািব েেটো েথারীমি আজ ঘুম ট্রথটক উটে ট্ররাজকার 
অভযাে মটিা দ্াম়ি কামমটযটছ ট্রে। 
 
িাহটে মক ট্রে ট্রকাথাও েুমকটয ওাঁৎ ট্রপটি েটে আটছ আমাটদ্র মটধয ট্রথটক কাউটক 
িার চিুথব মশকার মহটেটে ট্রেটছ ট্রনওযার জনয। ভটয ভটয মনচু েোয েেটো ট্রভরা। 
 
অেেে মকছু নয। েম্বািবটক ট্রদ্টে মটন হটো, েুেই মচমেি ট্রে। িাই েমদ্ হয িাহটে 
চেুন আমরা এক েটে এমেটয চমে। আমরা এক েটে থাকটে েুনীর োোরও েমিা 
ট্রনই, আমাটদ্র োটয হাি ট্রিাটে। 
 
আর মমে ট্রলন্টও ো মক রকম মমহো েেুন ট্রিা। মেরক্ত হটেন ট্রলার েো ট্রনই, কওযা 
ট্রনই, েুট কটর ট্রকাথায চটে ট্রেটেন। এ এক নিুন ফযাোদ্, ওাঁটক এেন েুাঁমজ ট্রকাথায 
েেুন ট্রিা? 
 
মনটচ ট্রনটম এটেন েকটে অিিঃপর। আর মেক িেমন প্রাোটদ্র ট্রোো ফটটক পথ মদ্টয 
এমমমেটক েুকটি ট্রদ্েটেন িাাঁরা, আপাদ্মস্তক িার োকা েরম ট্রপাোটক। 
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হেঘটরর োমটন এটে ওাঁটদ্র ট্রদ্টে মৃদু্ উটত্তমজি স্বটর েটে উেটেন এমমমে এই মাে 
েমুে ট্রদ্টে আেমছ। উিঃ মক ভযঙ্কর রুে মূমিব েমুটের। এই দু্টেবাটে েঞ না আোর 
েোেনাই ট্রেশী। 
 
অোক ট্রচাটে িার মদ্টক িামকটয মছটেন ট্রলার। িার কথা ট্রশে হটি না হটিই রােি 
স্বটর েেটেন মিমন, একা প্রাোটদ্র োইটর ট্রেমরটয কাজটা আপমন ভাে কটরনমন মমস্ 
ট্রলন্ট, মেটশে কটর আমাটদ্র েকটের নামই েেন েুটনর িামেকায িুেটছ। 
 
ওটা আমার েযমক্তেি েযাপার মমিঃ ট্রলার। একটু রুি হটযই জোে মদ্টেন এমমমে, 
আপনার মাথা না থামাটেও চেটে। আর এও ট্রজটন রােটেন চারমদ্ক ট্রদ্টে শুটনই আমম 
পা ট্রফটে থামক। 
 
ট্রেশ িা না হয মানোম, এেন েেুন পটথ রোেবটক ট্রদ্েটি ট্রপটেন? 
 
রোেবটক। অোক মেস্মটয ট্রলাটরর মদ্টক িাকাটেন এমমমে, ট্রকন েেুন ট্রিা? 
 
মক ট্রেন েেটি োমচ্ছটেন ট্রলার েো হটো না ওযারটেটভর উৎোহেেযেক কথা শুটন। 
োোর ঘটরর দ্রজা ট্রেটে একোর উাঁমক ট্রমটর মৃদু্ ট্রহটে মিমন েটে উেটেন, ঐ ট্রিা 
ট্রিকফাে ট্রকমন োজাটনা রটযটছ। 
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দ্রজা ট্রেটে প্রথটম োোর ঘটর প্রটেশ করটেন ওযারটেভ, িাটক অনুেরণ করটেন 
োকী েকটে। েকটেই ট্রদ্েটেন, ট্রটমেটের ওপর ছমট ট্রিটট োজাটনা োোর। ট্রদ্টে 
মটন হটো ট্রটমেটে োোটরর ট্রিটগুটো ট্ররটে োোর জে আনটি ট্রেটছ রোেব। 
 
হোৎ ভটয আিটঙ্ক কান্নার মটিা মচৎকার কটর উেটো ট্রভরা। িারপর ওযারটেটভর 
কাাঁটধ মাথা ট্ররটে িুকটর ট্রকাঁটদ্ উেটো ট্রে। 
 
স্তব্ধ, হিোক েকটে, িার হোৎ ট্রেই কান্নার মাটন েুাঁটজ ট্রপটেন না ট্রকউ। ট্রভরার 
মুটের মদ্টক প্রশ্ন ট্রচাটে িামকটয রইটেন েকটে, িার কান্নার ট্রহিুটা মক জানার জনয। 
 
ট্রেটা উপেমদ্ধ কটর ট্রভরা মনটজর ট্রথটকই আোর মচৎকার কটর আেুে ট্রদ্মেটয কান্না 
স্বটর েেটো, ঐ আেমামরটার মদ্টক িাকাটেন? ট্রদ্েটি মেটয ট্রভরার মটিা িারাও 
মশউটর উেটেন প্রায একেটে েটে উেটেন েকটে এমক। োিটার জাযোয এেন ট্রমাট 
ছটা পুিুে রটযটছ 
 
ট্রেশী েুাঁজটি হটো না। প্রাোটদ্র মপছটন জ্বাোনী কাে রাোর গুদ্াটমর োমটন রোেবটক 
পট়ি থাকটি ট্রদ্েে েকটে। রক্তাক্ত ট্রদ্হ, েোটা ধ়ি ট্রথটক মেমচ্ছন্ন, োাঁ হাটির মুটোয 
ধটর রাো এক টুকটরা কাে। রক্তরটঙ রমেি কু়ুিেটা পট়িমছে িার মস্তকহীন ধট়ির 
পাটশই। োমটন জট়িা করা কাটা কাে। উনুন ধরাোর কাে কাটটি মেটয েুমি কেন 
ভুে কটর মনটজর েোটিই কু়ুিটে ট্রকাপ মদ্টয ট্রফটেটছ ট্রে। আপাি দৃ্মিটি িাই মটন 
হয। মকন্তু 
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আমাটদ্র চিুর েুনীর আর একোর িার েুটনর ট্রনশা চমরিাথব করটি একটুও অেুমেটধ 
হয মন, রোটেবর মদ্বেমেি মৃিটদ্টহর মদ্ক ট্রথটক ট্রচাে মফমরটয েেটেন আমবস্ট্রং দৃ্শযটা 
মছটো মেক এই রকম, মনচু হটয কাে কাটমছে রোেব উনুন ধরাোর জনয আপন মটন, 
েুনী ট্রে কেন পা মটটপ মটটপ মনিঃশটব্দ িার মপছটন এটে দ্াাঁম়িটযমছে। ট্রেযাে করটি 
পাটরমন ট্রে। িারপর েুনী অিমকবটি হাি ধটর িার হাি ট্রথটক কু়ুিেটা মছমনটয মনটয 
িারই কু়ুিটের এক ট্রকাটপ িার ধ়ি ট্রথটক েোটা নামমটয মদ্টযটছ। 
 
দূ্র ট্রথটক চমকটি একোর এমমমের মুটের ওপর ট্রচাে েুমেটয মনটয আমবস্ট্রং এর 
উটেটশয েেটেন িিঃ ওযারটেভ, িিঃ আমবস্ট্রং আপনার মক মটন হয, একাজ ট্রকাটনা 
মমহোর পটে করা েেে? 
 
হযাাঁ, েেে নেমক। উপমিি েকেটক চমকটি একোর ট্রদ্টে মনটের আমবস্ট্রং। ভামেযে 
এমমমে ও ট্রভরা েটেমছটেন দূ্টর রান্নাঘটর ট্রমটির ওপর। আমবস্ট্রং মনটজর কথায ট্রজর 
ট্রটটন আোর েেটেন, ট্রচাটে োোর মটিা এমমমের ট্রদ্টহর েেন, ভাে স্বািয ট্রদ্টেই 
আমম েেমছ, এ কাজ িার অোধয নয। েমদ্ও িাাঁর েযে হটযটছ মকন্তু মিমন ট্রে ভাটে 
দ্রুি পা ট্রফটে ট্রফটে প্রাোটদ্ এটে েুকটেন, িাটি আমার এ কথাই মটন হয। িাছা়িা 
মনটা শক্ত থাকটে শারীমরক েমিার অভাে হয না। 
 
মনচু হটয কু়ুিেটা পরীো কটর উটে দ্াাঁ়িাটেন ট্রলার, আটেই ট্রজটনমছ অিযে চিুর এই 
েুনী হাটির ট্রকাটনা ছাপ রাটে মন, কাজ ট্রশটে রুমাে মদ্টয মুটছ মদ্টযটছ। 
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হোৎ ট্রমৌমামছর আেমন হটি ট্রদ্টে েকটে মুে চাওযা চাওময করটেন, এোটন ট্রমৌমামছ 
এটো ট্রকাথা ট্রথটক। এ মনটয পুরুেরা েেন আটোচনায েযস্ত, মেক িেমন আচমকা 
রান্নাঘর ট্রথটক েো ফাটাটনা হামের শব্দ শুটন চমটক মফটর িাকাটেন িারা রান্নাঘটরর 
মদ্টক। ট্রেই পােে করা হামে হােটি হােটি রান্নাঘর ট্রথটক ট্রেমরটয এটো ট্রভরা। 
হামের উচ্ছ্বাটে িার োরা শরীর ফুটে ফুটে ট্রফাঁটপ উেমছে। 
 
পুরুেটদ্র ট্রদ্টে হুাঁশ হটো ট্রভরার। হামে থামমটয মাযামেনীর মটিা স্বোেু ট্রচাটে েম্বাটিবর 
মদ্টক িামকটয েটে উেটো ট্রে েক্ষ্মীমট মমিঃ েম্বািব, এই ট্রমৌমামছগুটো ট্রকাথা ট্রথটক 
আেটছ, ট্রদ্েুন আপমন। মনিযই এই দ্বীটপ ট্রকাথাও ট্রমৌচাক আটছ। আমম ট্রেই ট্রমৌচাটক 
মেে ট্রমটর মদু্ আহরণ কটর আনটো। আিঃ চাক ভাঙা মধু ট্রেটি কটিাই না মমমি হা-হা-
হা-। 
 
িার ট্রেই পােোমম ট্রদ্টে েকটেই স্তমেি, কাটরার মুটে কথা ট্রফাটট না পরস্পর 
পরস্পটরর মদ্টক িাকায–ট্রমটযমট মক িাহটে 
 
চুপ কটর রইটেন ট্রকন? আমার কথার জোে মদ্ন? েম্বাটিবর কাটছ নকমফযি চাইে 
ট্রভরা, আপনারা ট্রভটেটছন, আমম েুমি পােে হটয ট্রেমছ। না, আমম েমূ্পণব েুি 
স্বাভামেক। আ-আমম ট্রমৌচাটক মেে ছুাঁ়িটো, আমম মধু োটো, চাক ভাঙা মধু। ট্রকন মটন 
ট্রনই ট্রেই কমেিাটার কথা 
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মমিঃ েম্বািব দ্যা কটর েেুন, ট্রকাথায ট্রেটে আমম পাটো ট্রমৌচাক। আমম মেে ছুাঁ়িটো আমম 
মধু োটো, আ-আমম 
 
হা-হা-হা-ট্রেন ট্রে উন্মামদ্নীর মটিা ট্রহটে চটেটছ একটানা। অেহয। আর থাকটি 
পারটেন না আমবস্ট্রং। এক পা এক পা কটর িার োমটন এমেটয মেটয একটা অদু্ভি 
কাজ কটর েেটেন, ট্রভরার ফেবা োটের ওপর েটজাটর চ়ি ট্রমটর েেটেন। এ ট্রেন 
কল্পনার োইটর,চমটক উেটো ট্রভরা। োটে হাি ট্রোোটি ট্রোোটি এোর ট্রে স্বাভামেক 
েোয েেটো, আমার ভুে শুধটর ট্রদ্ওযার জনয ধনযোদ্। 
 
মুহূটিব এটকোটর েদ্টে ট্রেটো ট্রভরা। শাে েহজ ট্রমটয ট্রভরা, ট্রচাটে ট্রনই চাঞ্চেয মকংো 
মেস্মযটোধ। মপছু হটট মেটয মনটজর ট্রথটকই আোর েেটো ট্রভরা দু্িঃমেি। এেুমন আমম 
আর মমস্ ট্রলন্ট আপনাটদ্র ট্রিকফাটের েযেিা করমছ। িারপর রান্নাঘটরর োমে উনুটনর 
মদ্টক আ়িটচাটে একোর িামকটয েেটো ট্রে, কটযক টুকটরা কাে ট্রপটে উনুন ধমরটয 
আপনাটদ্র চাটযর েযেিা করটি পারিাম। 
 
এমমমেটক েটে মনটয ট্রভরা রান্নাঘটর চটে ট্রেটিই আমবস্ট্রং এর মদ্টক িাকাটেন ট্রলার, 
মক িাক্তার এটাও মক আপনাটদ্র মচমকৎো শাটস্ত্রর একটা ওেুধ নামক? ে়ি! ট্রিাজ! এক 
চট়িই এটকোটর চুপ। 
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িা চুপ না করাটে ট্রমটযমট ট্রে মহমস্ট্রযা ট্ররােেস্ত হটয প়িটিা। িেন আর এক িাটমো 
প্রেেটাটক চাপা মদ্টয আমবস্ট্রং েকেটক মটন কমরটয মদ্টেন, ট্রমটযমট জ্বাোমন কাে ট্রচটয 
ট্রেটছ। চেুন োওযা োক। রোটেবর ট্রকটট রাো কটযক টুকটরা কাে েটয আনা োক। 
 
েোই দু্হাটি কটর রান্নার কাে েটয মনটয এটেন রান্নাঘটর। ট্রচাে িুটে িাটদ্র একোর 
ট্রদ্টে মনটয েেটেন এমমমে আপনারা িাইমনং ট্রটমেটের োমটন মেটয েেুন েোই। আধ 
ঘণ্টার মটধযই আপনাটদ্র ট্রিকফাে নিমর হটয োটে। 
 
েম্বািবটক একা ট্রপটিই মফেমফমেটয িাটক েেটেন ট্রলার রোটেবর আকমস্মক মৃিুযটি 
আমরা েেন েোই মেচমেি, ট্রকেে একজন ট্রকমন অমেচে ট্রথটক মদ্মেয স্বাভামেক ভাটে 
কাজ কটর োটচ্ছন? উমন আোর আমাটদ্র জনয ট্রিকফাে নিরী করটছন এেন। ো 
চমৎকার। আপনার মক মটন হয? 
 
মেক এেমন মকছু েো মুশমকে। 
 
ট্রদ্েুন মমিঃ েম্বািব ওাঁর েম্পটকব আপমন মক ভােটছন আমম জামন না। িটে এই েে 
মচরকুমারী মধযেযস্কটদ্র ওপর আমার মেনু্দমাে আিা ট্রনই। োইটর ট্রথটক ধটমবর ট্রদ্াহাই 
মদ্টয েটিার েটিা পমরচযই ওরা মদ্ক না ট্রকন, ট্রভিটর ট্রভিটর ওরা মহা শযিান। 
ট্রহন অেৎ কাজ ট্রনই ট্রে করটি পাটর না। 
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মকন্তু আপমন ট্রোধ হয একটা ভুে কটরটছন মমিঃ ট্রলার েৎ অেৎ োই ট্রহাক না ট্রকন 
ধটমবর নাটম েজ্জামি আর উন্মত্তিা এক নয। 
 
েম্বাটিবর কথাটা ট্রেন কাটনই ট্রেটক মন, এমমন ভাে ট্রদ্মেটয েেটি থাটকন ট্রলার, আোর 
ট্রদ্েুন আমরা েেন একা একা োইটর ট্রেটি ভয পামচ্ছ উমন িেন ট্রকমন মনভবটয েুক 
ফুমেটয োইটর এক চির মদ্টয এটেন। এর কারণটা ট্রোিা ট্রিা েুেই েহজ মশাই, 
প্রকৃি েুনীর আোর মকটের ভয? 
 
হযাাঁ, মেক, মেক, মাথা ট্রনট়ি োয মদ্টো েম্বািব, আিেব, আপনার মটিা এটিা েভীর ভাটে 
আমম ট্রকন মচো করোম না। িারপর এক োে ট্রহটে েেটো েম্বািব, িটে এেন আমম 
এটকোটর মনমিে, ট্রেোটরর মটিা আোর ট্রে আমাটক েটন্দহ কটর েটেন মন, িাটিই 
আমম েুমশ। 
 
আটর মশাই, আমম মক শুধু শুধু েটন্দহ কটরমছোম? আপনার ট্রেই মরভেোরটাই ট্রিা-
কার না েটন্দহ হয েেুন। িটে পুরটনা কােুমন্দ ট্রঘাঁটট আর োভ ট্রনই। আপনার েম্পটকব 
এেন আর আমার মেনু্দমাে েটন্দহ ট্রনই। আশা কমর আমার েম্বটন্ধও আপনার ধারণা 
এেন পাটেটছ মনিযই। 
 
না পাোোর ট্রকাটনা প্রটযাজনই মটন কমর না। ট্রকন জাটনন? েেটো েম্বািব, আমম 
আপনাটক ট্রকাটনামদ্নই েটন্দহ কমরমন। অপরাধ ট্রনটেন না, হযটিা ট্রছাট মুে ে়ি কথা 
হটয োটচ্ছ, আপনার মেটজ েুমদ্ধ েুমদ্ধ আটছ েটে ট্রিা আমম মটন কমর না। আর েুন 
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করটি হটে েটথি েুমদ্ধ থাকার প্রটযাজন। আপনার মটিা একজন মনটরট ট্রোকা ট্রোক 
মক কটর েযান্ডরটক কােু করটেন, আপমন জাটনন আর ঈের জাটনন? 
 
প্রেেটা িুটে ভােই কটরটছন। েুটেই েমে িাহটে েযান্ডটরর েমিযই ট্রকাটনা ট্রদ্াে মছটো 
না। মকন্তু িাকাি দ্টের েংেটে পট়ি ট্রশে পেবে িাটক ফাোটি োধয হটযমছ। িটে 
ট্রজটন রােুন িার মৃিুযর েযাপাটর মেোে করুন আমার ট্রকাটনা হাি মছটো না। িার 
ভােয োরাপ, িাই 
 
ভােয ট্রিা আপনারও োরাপ মমিঃ ট্রলার িা না হটে দ্ীঘব মদ্ন পটর অিীটির ট্রেই েিয 
না মমটথয ঘটনার ট্রজরই ো টানটি হটে ট্রকন, আর িার জনয আজ আপনার প্রাণনাটশর 
আশঙ্কাই ো ট্রদ্ো ট্রদ্টে ট্রকন েেুন। 
 
আমার প্রাণনাটশর আশঙ্কা? আটর ছা়ুিন। আমম এেন েুেই েিকব, আমাটক মারার মটিা 
েুনীর জনম এেটনা হযমন। 
 
না জন্মাটেই ভাে, আর েমদ্ জটন্ম থাটক, মৃিুযর পূেব মুহূটিব আমার ভমেেযৎ োণীটা মটন 
রােটেন। ট্রোকারা প্রাণ হারায েোর আটে। িাই আোর আমম েিকব কটর মদ্মচ্ছ 
আপনাটক, আপনার েুমদ্ধ েেটি মকছুই ট্রনই, িাই আপনার মৃিুয আেন্ন, আপনার ট্রোঁটচ 
থাকার মদ্ন প্রায েীমমি। 
 
আর আপমন মনটজটক েি চাোকই ভােুন না ট্রকন, আপমনও োাঁচটি পারটেন না। 
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আমম ট্রে অমর ট্রে কথা আমম েেমছ না, মৃদু্ ট্রহটে েম্বািব েেটো িটে িাই েটে 
আপনার মটিা এোটন পট়ি ট্রথটক ট্রেটঘাটর প্রাণ ট্রদ্টো না। েুনী আমাটক স্পশব করার 
আটেই আমম এোন ট্রথটক চম্পট ট্রদ্টো। 
 
ট্রিকফাটের োোর নিরী করটি মেটয ট্রভরা িেন আপন মটন মনটজটক দু্েমছটো। মছিঃ 
মছিঃ কাজটা আমম ট্রমাটটও ভাে কমরমন। ওাঁরা আমাটক পােে োও়িাটেন। আমম মক েমিয 
পােে হটয ট্রেমছ? মনটজর একটু ট্রোকামমর জনয েোই আমাটক পােে ভােটেন। না, 
এেন ট্রথটক মাথা েরম করটে চেটে না, োো মাথায কাজ করটি হটে, এটকোটর োো 
জটের মটিা 
 
জটের প্রেে উেটিই মটন পট়ি ট্রেটো মেমরটের কথা। িেন েোই েোেমে কটরমছে, 
আমার মাথা নামক েুে পমরষ্কার িা না হটে মেমরেটক জটে িুেটি ট্রদ্টেও ট্রমটযমট 
একটু ঘাে়িাযমন। েোই আমার প্রশংো কটরটছ, আমার জটে িাাঁমপটয পট়ি মেমরেটক 
োাঁচাটনার প্রটচিার মটধয। 
 
মকন্তু হুটো, হুটো আমাটক ভুে েুিটো, ট্রকাটনা কথা না েটে এমন ভাটে িামকটযমছে 
ওর ট্রেই জ্বেে চাহমন আমম েহয করটি পামরমন। অথচ আমম ওর জনযই, না, ট্রফটে 
আো মদ্নগুমের কথা আর ভােটো না। অিীটির কথা আর ভােটো না। অিীটির সৃ্মমি 
ে়ি ট্রেদ্নাময। 
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মক ভােটছ ট্রভরা? এমমমের কথায ট্রভরা মফটর এটো েিবমাটন, রুমটগুটো ট্রে েে পুট়ি 
ট্রেটো। 
 
মছিঃ মছিঃ অমন অনযমনস্ক হওযা উমচি হযমন। মনটজর ত্রুমট স্বীকার কটর মনটয কাটজ মন 
মদ্টো ট্রভরা এোর। চটপট রুমটর চাটুটা উনুন ট্রথটক নামমটয রােটো ট্রে। নিমর হটযই 
মছটেন এমমমে, এস্ত হাটি চাটযর ট্রকিেীটা চামপটয মদ্টেন উনুটনর ওপর। 
 
এমমমেটক েহজ ভমেমায কাজ করটি ট্রদ্টে ট্রকমন মহংটে হটো ট্রভরার। আপনাটক 
ট্রদ্টে আমার মহংটে হটচ্ছ মমস্ ট্রলন্ট। এটিা েে ভযঙ্কর ঘটনা ঘটট ট্রেটো এটকর পর 
এক, িেু আপমন ট্রকমন মাথা োো ট্ররটে োমটন কাজ কটর োটচ্ছন। মক কটর মন 
ট্রমজাজ োো রাটেন েেুন ট্রিা? আপনার মরটি ভয কটর না? 
 
ভয ট্রকন করটে না? আেোৎ কটর। মরার ভয কার না পায েেুন? দৃ্ঢ়স্বটর এমমমে 
েটে, মকন্তু আমম ট্রকন মরটি োে? আমম ট্রকাটনা পাপ কমরমন। আমম েহটজ মরটো না। 
মরটি হয আপনারা েোই মরটেন। আমম ট্রশে ট্রদ্েটি চাই। ট্রশেটা না ট্রদ্ো পেবে 
ট্রকাটনা েুনীই আমাটক স্পশব করটি পারটে না ট্রদ্েটেন। 
 
ওরা েোই মনটজটক েুে চাোক েটে মটন কটর, মকন্তু ওটদ্র মটিা ট্রোকা ট্রোধ হয 
ট্রকউ ট্রনই। িা না হটে মরণটক ভয কটর হাি পা গুমটটয েোই েটে থাটক। আটর 
ভযটক জয করটি হয ট্রচাটে ট্রচাে ট্ররটে। মূেযোন জীেনটক োাঁমচটয রাোর দ্ামযত্ব ট্রিা 
মানুটের মনটজরই। ট্রোকা মযাকআথবার ট্রেই দ্ামযত্বটা পােন করটো না েটেই িাটক 
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আজ অেমটয প্রাণ হারাটি হটো। আর ট্রেই নচ্ছার ট্রেমেে ট্রটেে মছিঃ মছিঃ ঐ জঘনয 
েেবটরর কথা আমম আোর ভােমছ ট্রকন? আপদ্ ট্রেটছ, ভােই হটযটছ? একটা অমানুে? 
িা না হটে ট্রকউ মক আত্মহিযা কটর? 
 
নিুন রাধুনীটদ্র নিরী ট্রিকফাে েোই ট্রেশ িৃমপ্ত েহকাটর ট্রেটেও একটা দু্মিোয 
িার ছজন ট্রেন ক্রমশিঃ কােু হটয পট়িমছটেন এেন িাটদ্র ট্রকেে একটাই মচো, এোর 
কার পাো? ট্রক েধ হটে। 
 
েমাধাটনর মার ট্রনই। একটু চাোক চিুর হটি হটে। মকন্তু কথায আটছ, অমি চাোটকর 
েোয দ্ম়ি। িাছা়িা এোনকার রকম েকম আোদ্া, কেন কার ভাটেয মক ট্রে ঘটটে 
আটে ভাটে ট্রকউ ট্রটরও পাটে না। ট্রেমন পাযমন মােবান, মমটেে রোেব, মযাকআথবার। 
 
এোটন আো অেমধ ো ো অদু্ভি অদু্ভি ঘটনা ঘটটছ, এর পটরও ট্রে মনরাপটদ্ থাকটি 
মপরটো, িার মক মনিযিা আটছ। এই ধরাই োক না ট্রকন উটের ট্রোোদু্টটার কথা 
ঘটর ট্ররটে ট্রেোম। মফটর এটে ট্রদ্মে ট্রনই। ভােটি ট্রকমন োটে, আমার উটের 
ট্রোোদু্টটার মক প্রটযাজন হটো েুনীর। উে মদ্টয েোয ফাাঁে। েিটিা েে আজগুমে 
মচো। োই ট্রহাক, এেন ট্রথটক অেশযই েিকব হটি হটে, আটের, ট্রচটয একটু ট্রেশী। 
 
এটদ্র ট্রোকা না েটে েেটো োমভ। োমভ না হটে, আমার োনাটনা েল্প িারা ট্রকমন 
মেোে কটর ট্রনয? এটিা েহটজ কাজগুটো ট্রে হামেে করটি পারটো, করার আটেও 
ভােটি পামরমন। 
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োোর ঘটরর আেমামরটি ছটা পুিুে ট্রদ্টে এটেমছ, ট্রক জাটন কাে েকাটে আর একটা 
ট্রেটি ট্রদ্েটো মক না। 
 
. 
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১২. 
 
ট্রিকফাটের পর েকেটক ট্রিটক জামনটয মদ্টেন ওযারটেভ একটা জরুরী আটোচনা 
আটছ আপনাটদ্র েটে। আধ ঘণ্টার মটধয আপনারা েোই চটে আেুন েেোর ঘটর, 
ওোটনই– 
 
িার প্রস্তােটা েোরই ট্রেশ মটন ধরটো, িাই েোই মাথা ট্রনট়ি োয মদ্টেন েটে েটে। 
 
ট্রভরাটক োেন মাজার কাটজ োহােয করটি ট্রেটো েম্বািব। 
 
এমমমেও উেটি োমচ্ছে িাটদ্র োহােয করার জটনয। মকন্তু পারটো না েটে প়িটো 
ট্রচযাটর কপাটে হাি মদ্টয এমেটয মদ্টেন মাথাটা ট্রচযাটর একটা েন্ত্রণা কাির শব্দ 
ট্রেমরটয এটো িার মুে মদ্টয অসু্ফটট। 
 
ছুটট এটেন ওযারটেভ, মক হটো মমে ট্রলন্ট। 
 
মাথাটা হোৎ ট্রকমন ট্রেন মিমমিম কটর উেটো। 
 
িা ট্রিা করটেই। উটে দ্াাঁ়িাটেন আমবস্ট্রং এক মমমনট, আমম আপনার জনয একটা ওেুধ 
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েেরোর। িাাঁটক োধা মদ্টয উটত্তজনায মচৎকার কটর উেটেন এমমমে, আপনার ওেুটধ 
আমার ট্রকাটনা প্রটযাজন ট্রনই, আপমন এেন ট্রেটি পাটরন। 
 
এ ট্রে মেনা ট্রমটঘ েজ্রপাি। থমটক দ্াাঁম়িটয প়িটেন িিঃ আমবস্ট্রং। ফযাকাটে মুে, ট্রচাটের 
চাহমনটি পরাজটযর গ্লামন, এমমমের মদ্টক না িামকটযই ট্রোটভর েটে েেটেন মিমন, 
আমার েম্পটকব আপনার েমদ্ ট্রে রকমই ধারণা হটয থাটক, িাহটে আমম চেোম। ঘর 
ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটেন আমবস্ট্রং োে পাটয। 
 
িারপর এটক এটক েোই ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটেন। শুধু একা এমমমে েটে রইটেন 
ট্রচযাটর ট্রদ্হটা এমেটয মদ্টয। োথরুটমর মদ্ক ট্রথটক ট্রভটে আটে মৃদু্ আোপন এমমমের 
কাটন ভােই হটযটছ, এেন ওাঁর একটু মেোম দ্রকার……..। 
 
ট্রভা ট্রভা ট্রভা–ও…………? 
 
ট্রচাে েুটজই এমমমে ভাটেন, শব্দটা ট্রেন ট্রমৌমামছর েটে মটন হটচ্ছ। ট্রভরার কথা মটন 
পট়ি ট্রেটো িার। চাক ভাো মধু ট্রেটি ট্রচটযমছে ট্রে। ট্রফাাঁটা ট্রফাাঁটা মধু েম়িটয প়িটে 
ট্রমৌচাক ট্রথটক আমার মুটে, একটু একটু কটর ট্রে মধু ট্রেটি কটিাই না িৃমপ্ত, ট্রভটেই 
কি না েুে-িেন ট্রভরার কথাগুটো পােটের প্রোটপর মটিা ট্রশানাটেও এেন মটন 
হটচ্ছ, অনুভূমি ট্রভরার আমার েোর। মকন্তু ও কার পাটযর শব্দ? ট্রচাে না েুটেই আটধা 
ঘুটমর ট্রঘাটর অনুমান করটি ট্রচিা কটরন এমমমে, পা মটটপ মটটপ ট্রক ট্রেন এমেটয 
আেটছ। ট্রক, ট্রক ও, িটে মক ও ট্রেমেে? 
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িুমম োও ট্রেমেে। আমম ট্রিামার মদ্টক মুে ট্রফরাটি চাই না। আমম ট্রিামাটক ঘৃণা কমর। 
ট্রকন জান? আত্মহিযা কটর িুমম অপমান করটছা ঈেরটক। ট্রিামার মটিা পাপীর মুে 
আমম ট্রদ্েটি চাই না। 
 
আোর ট্রেই ট্রমৌমামছর গুণ গুন ট্রভা, ট্রভা, ট্রভও 
 
আটর এ ট্রে ট্রদ্েমছ, না ওগুটো শুটন মটন হটচ্ছ ট্রমৌমামছটা আমার েুে কাটছ এটে 
ট্রেটছ। আমার মাথার ওপর একটা চির মদ্টয ট্রেটা এেন আমার মপে ছুাঁটয োোর 
মটিা, উ়িটছ–ট্রভা, ট্রভা–ও-ও হুে ট্রফাাঁটাটে ো হওযার ট্রহাক। িেু ট্রচাে েুটে ট্রদ্েটি 
চাই না ওই পামপষ্ঠার মুে। মকন্তু হুটের মক জ্বাো। ট্রশে পেবে ট্রমৌমামছটা আমার মদ্টক 
ঘাট়ির ওপর হুে ট্রফাাঁটাটো। উিঃ িীি েন্ত্রণায আমার প্রাণটা েুমি ট্রেমরটয োওযার 
উপক্রম হটো 
 
ওমদ্টক েেোর ঘটর েোই িেন অটপো করমছটেন এমমমের জনয িাটক আেটি না 
ট্রদ্টে অনধেব হটয ট্রভরা উটে দ্াাঁ়িাটো। কই মমস্ ট্রলন্ট ট্রিা এেটনা এটেন না, আমম, 
ওাঁটক ট্রিটক আনটি চেোম। 
 
মেটয ট্রকাটনা োভ ট্রনই, োধা মদ্টয েেটেন ট্রলার, এটিাগুটো েুটনর আিিাযীটক 
ট্রোাঁজার আর প্রটযাজন ট্রনই েটে মটন কমর আমম। আিিাযী আর ট্রকউ নয, মমে 
এমমমে ট্রলন্ট মনটজই। 
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েুটনর ট্রমামটভ? িার মদ্টক মজজ্ঞােু ট্রনটে িাকাটেন আমবস্ট্রং। 
 
 এ ধরটনর েুনীর একটাই ট্রিা ট্রমামটভ। োমিক মশাই ট্রেফ োমিক। ধটমবর নাটম 
োমিক 
 
আপনার কথা আমম অস্বীকার করটো না, ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা ট্রনট়ি েেটেন আমবস্ট্রং, 
মকন্তু ট্রকেে মাে অনুমাটনর ওপর মভমত্ত কটর কাউটক ট্রদ্ােী মচমহ্নি করা োয না, িার 
জনয প্রটযাজন উপেুক্ত প্রমাণ। 
 
আজ েকাটে িার ভােভমে আমাটদ্র কাটরার কাটছই ট্রিমন স্বাভামেক েটে মটন হযমন। 
ট্রলার, আটরা েটেন, িাছা়িা আমরা আমাটদ্র মেরুটদ্ধ অমভটোটের প্রমিোদ্ জামনটযমছ, 
মনটজটদ্র মনটদ্বমশি েযাপাটর মকছু না মকছু একটা েক্তেয ট্ররটেমছ, মকন্তু উমন ট্রকাটনা 
জোে ট্রদ্নমন। এর ট্রথটকই মক প্রমাণ হয না, উমন প্রকৃিই েুনী, িাই েোর মটিা মকছু 
ওাঁর ট্রনই। 
 
না, এোটন আমম আপনার েটে একমি হটি পারোম না মমিঃ ট্রলার, িার কথার মাটি 
োধা মদ্টয েটে উেটো ট্রভরা, পটর উমন আমাটক ওাঁর অিীি জীেটনর েে কথাই 
েটেটছন। উমন মনটদ্বাে। এর পর এমমমে েমণবি ট্রেমেে ট্রটেটরর কামহনী েংটেটপ 
েেটো ট্রভরা। 
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এ ট্রিা ট্রেশ েহজ েরে কামহনী ট্রদ্েমছ। এটি অমেোে করার মকছু ট্রনই। পটরােভাটে 
এমমমেটক েমথবন কটর েেটেন ওযারটেভ, িার এই কামহনী মনিঃেটন্দটহ মেোেটোেয 
েটে আমার মটন হয। িা আপনারা মক েটেন? িারপর ঘম়ির মদ্টক িামকটযই চমটক 
উেটেন এোটরাটা োজটি পাাঁচ এেন? না, আর ট্রিা অটপো করা োয না। েরং োোর 
ঘটর মেটযই আমাটদ্র আটোচনা শুরু করা োক। আর ট্রেোটন মমে ট্রলন্টটকও পাওযা 
োটে, মক েটেন? 
 
হযাাঁ, িাই চেুন প্রায েোই একেটে েটে উেটেন। েোই িেন উটে োোর ঘটর চটে 
এটেন। 
 
ট্রিমমন ট্রচযাটর ট্রহোন মদ্টয মেক একই ভাটে ট্রদ্হ এমেটয মদ্টয েটে আটছন এমমমে। 
মিমন এমমন েভীর মচোমগ্ন ট্রে অিগুটো ট্রোটকর পদ্শটব্দ িাাঁর মচোয ট্রকাটনা েযাঘাি 
েৃমি করটো না, মকংো মফটর িাকাটি োধয হটেন না। 
 
নিমর হটযই এটেমছটেন ট্রলার, িীি ভাোয আক্রমণ করটেন। এমমমেটক, িাই মিমন 
মনটজই উটদ্যােী হটয পা মটটপ মটটপ এমেটয এটেন এমমমের কাটছ। মনচু হটয িাটক 
িাকটি মেটযই দু্ পা মপমছটয একটা মেকট মচৎকার কটর উেটেন মিমন, হায ঈের। এ 
িুমম মক করটে? এটিা িা়িািাম়ি ওাঁটক আমার কাটছ ট্রটটন মনটে? 
 
আটরা একমট পুিুে, উধাও হটো, রইটো ট্রমাট পাাঁচ। 
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িিঃ আমবস্ট্রং এমেটয মেটয মৃি এমমমের মুটের ওপর িুাঁটক প়িটেন, নাটকর কাটছ হাি 
মনটয মেটয পরীো করটেন, মনিঃোে প়িটছ মকনা। িারপর উটে দ্াাঁ়িাটেন েেীর মুটে। 
 
েযস্ত হটয মজটজ্ঞে করটো েম্বািব, মক ভাটে ওাঁর মৃিুয হটো িাক্তার? 
 
মেে মক্রযায। ওাঁর ঘাট়ির কাটছ মেমরটের উাঁচ। ট্রফাাঁটাটনার দ্াে ট্রদ্েটি ট্রপোম। 
 
ওমদ্টক জানাোর শামেবটি ট্রমৌমামছটা আছট়ি প়িমছটো োরোর ট্রভাাঁ-ট্রভা, ট্রভা–ও 
 
ঐ ট্রিা ট্রেই ট্রমৌমামছটা মচৎকার কটর উেটো ট্রভরা েটেমছোম না িুটের মেটে ে়ি জ্বাো 
ে়ি কি, িারপর পােটের মটিা শব্দ কটর হােটি শুরু করটো ট্রভরা। 
 
হাটির ইশারায িাটক থামটি েেটেন িিঃ আমবস্ট্রং আপমন েুে ভুে করটছন মমস্ 
ট্রেথন। ট্রমৌমামছ নয, অনয ট্রকাটনা মহংে োপদ্ ও নয। মানুে, মানুটের হাটিই েুন 
হটযটছ মমিঃ ট্রলন্ট। আমাটদ্রই ট্রকউ একজন িার শরীটর মেে েুমকটয মদ্টযটছন 
ইনটজকশটনর মেমরে মদ্টয। 
 
মক ধরটনর মেে হটি পাটর েটে মটন হয, আপনার?এই প্রথম কথা েেটেন 
ওযারটেভ। 
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মটন হয পটামশযাম োযানাইি। মােবাটনর পানীযটিও মেক এই মেে মমমশটয মদ্টযমছে 
এই েুনী। 
 
মকন্তু ঐ ট্রমৌমামছটা? ওটাটক ট্রিা আর অস্বীকার করা োটে না। উ়িে ট্রমৌমামছর মদ্টক 
িামকটয থাকটি মেটয পেক ট্রফেটি ভুটে োয ট্রভরা। 
 
ওটার েটে মমস্ ট্রলটন্টর মৃিুযর ট্রকাটনা েম্পকব ট্রনই। দৃ্ঢ়স্বটর েেটেন িিঃ আমবস্ট্রং এটা 
েুনীর একটা চাে। মৃিুযর প্রকৃি ঘটনাটক েদ্টে ট্রদ্োর জনয এটেটে ট্রমৌমামছর োহােয 
মনটযটছ ট্রে। 
 
েুনী েি চাোকই ট্রহাক না ট্রকন শুটনয হাি পামকটয েেটেন ওযারটেভ আমাটদ্র মেচার 
েুমদ্ধর কাটছ হার মানটি োধয ট্রে। এেন েেুন, আমাটদ্র মটধয ট্রক েটে এটনটছন 
ইনটজকশটনর মেমরে। 
 
আমম হযাাঁ, আমমই এটনমছ। চার ট্রজা়িা জ্বেে ট্রচাটের চাহমন উপটো কটর েেটেন 
আমবস্ট্রং শুধু এোটন নয, আমম ট্রেোটনই োই না ট্রকন, েটে কটর একটা ইনটজকশটনর 
মেমরে মনটয োই। 
 
ট্রেশ ট্রিা ট্রকাথায আটছ, ট্রেটা একোর ট্রদ্োটি পাটরন। 
 
 ট্রকন, আমার ঘটর েুটটকটের মটধয আটছ। 
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চেুন ওযারটেভ িার মপটের ওপর হাি ট্ররটে েেটেন, আপনার ঘটর মেটয ট্রেটা ট্রদ্টে 
আো োক। 
 
মনিঃশটব্দ োেধাটন পা ট্রফটে ট্রফটে পাাঁচজন উটে এটেন ট্রদ্ািোয িিঃ আমবস্ট্রং এর 
ঘটর। েোর দৃ্মি মির িেন আমবস্ট্রং এর েুটটকটের ওপর। িন্ন িন্ন কটর েুাঁজটি মেটয 
িার েযেহৃি েে মকছুই পাওযা ট্রেটো, মকন্তু পাওযা ট্রেটো না ট্রকেে ট্রেই 
ইনটজকশটনর মেমরেটা। ট্রক্রাধ োমোটি পারটেন না আমবস্ট্রং রাটে মচৎকার কটর 
উেটেন, মমে ট্রলন্টটক েুন করার জটনয মনিযই েুনী আমার মেমরেটা ট্রোপাট কটর 
মদ্টযটছ। 
 
ওমদ্টক চারটজা়িা আগুন িরা ট্রচাটের দৃ্মি মির মনেন্ধ হটো আমবস্ট্রং এর ওপর। িারই 
মটধয েটিাটা েেে মনটজটক েংেি ট্ররটে েেটেন ওযারটেভ, আমম আটেও েটেমছ, 
আোর এেটনা েেমছ, েুনী আমাটদ্রই এই পাাঁচজটনর মটধয একজন। অথবাৎ চারজন 
মনরপরাধ আর একজন অপরাধী। এ অেিায এেন আমাটদ্র েকটের উমচৎ ট্রে োর 
মনটদ্বামেিা প্রমাণ করা। িারা ট্রকন েুনী নয, েুমক্ত িকব মদ্টয অেশযই ট্রোিাটি হটে। 
মনছক কিবটেযর োমিটর আপনাটকই প্রথটম মজজ্ঞাো করমছ–এেন েেুন মক মক ওেুধ 
আটছ আপনার েটে? 
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েোর মটিা ট্রিমন মকছু নয–এই ধরুন মকছু ঘুটমর টযােটেট এক পযাটকট ট্রিামাইি 
এক মশমশ ট্রোমি োই কাে আর কটযকটা অযােমপমরন। এগুটো আটছ আেমামরর 
ট্রদ্রাটজ। েুটে ট্রদ্েটি পাটরন আপনারা। 
 
না, িার আর দ্রকার হটে না। আপনার মুটের কথাই েটথি। েেটেন ওযারটেভ, 
ঘুটমর টযােটেট আমার কাটছও আটছ দু্-একটা। িটে মক জাটনন, মাোমরক্ত হটে ট্রে 
ওেুধ আর ওেুধ থাটক না িেন, মেটে পমরণি হটয োয। োই ট্রহাক এোর েম্বাটিবর 
মদ্টক মফটর মিমন মজটজ্ঞে করটেন শুটনমছ আপনার কাটছ একটা মপস্তে আটছ মমিঃ 
েম্বািব? 
 
মেকই শুটনটছন, মকন্তু িার জনয মক হটযটছ। 
 
অটনক মকছু হটযটছ, আর হটিই ো কিেণ, ো েে অদু্ভি ঘটনা ঘটট োটচ্ছ, এোটন 
িাই আমার েক্তেয হটো আপনার মপস্তে, িিঃ আমবস্ট্রং এর ওেুটধর োে, আর আমার 
কাটছ ট্রে ট্রে ওেুধ আটছ, েেগুটো একটা মেটশে জাযোয ট্ররটে আমাটদ্র প্রটিযটকর 
ঘটর মেটয িিােী চামেটয ট্রদ্েটো িাক্তাটরর ইনটজকশাটনর মেমরে, মযাকআথবারটক েুন 
করার জনয ট্রে অস্ত্র েযেহার করা হটযমছে ট্রেটা েুাঁটজ পাওযা োয মকনা। 
 
মকন্তু, আমম প্রথটমই েটে রােমছ, প্রমিোদ্ কটর উেটো েম্বািব, আমম আমার মপস্তে 
হািছা়িা করটে না, ওটা আমার কাটছই থাকটে। 
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হািছা়িা করার প্রস্তাে ট্রিা আমম করমছ না। আপনার মপস্তে েহ েে মজমনে থাকটে 
একটা চামে োোটনা োটে। আর ট্রেই োেটা ট্রে আেমামরটি থাকটে, িার চামে 
থাকটে আপনার কাটছ। িার মাটন েযাপারটা এই রকম দ্াাঁ়িাটচ্ছ ট্রে, আপনাটদ্র 
দু্জটনর েম্মমি ছা়িা ট্রকউ ট্রেই োেটা েুেটি পারটে না। মক রামজ আটছন ট্রিা? 
 
হযাাঁ, এটি আমার েম্মমি আটছ। 
 
িাহটে এেন েেুন, আপনার ট্রেই মপস্তেটা ট্রকাথায পাওযা ট্রেটি পাটর? 
 
আমার মেছানা েংেগ্ন ট্রটমেটের ড্রযাটর। এেুমন মনটয আেমছ? 
 
আমরাও আপনার েটে োটো। 
 
েম্বাটিবর ইটচ্ছ নয, ওাঁটদ্র েটে ট্রনয। োই ট্রহাক, ট্রকাটনা রকটম মেরমক্ত ভােটা দ্মন 
কটর কমরটিাটরর এটকোটর ট্রশেপ্রাটের ঘটর মেটয েুকটো ট্রে, োকী চারজন িাটক 
অনুেরণ করটেন। 
 
মেছানা েংেগ্ন ট্রটমেটের ড্রযার েুেটি মেটয চমকটি একোর ট্রে িাকাটো েকটের 
মুটের মদ্টক, ভােোনা এই ট্রে, মনটয োও মপস্তেটা 
 
মকন্তু শূনয ড্রযার, ট্রেোটন মপস্তটের মচহ্ন ট্রদ্েটি পাওযা ট্রেে না। 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

237 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
 মেস্মটয েোই হিোক। 
 
মক এর পটরও মপস্তে রাোর জনয আোদ্া একটা োটের প্রটযাজন হটে? ট্রেটের েুটর 
েেে েম্বািব। 
 
িার কথায ট্রকউ ভ্রূটেপই করটো না। ট্রভরা ট্রিা ট্রকাটনা মেেয না কটরই ট্রেমরটয 
ট্রেটো েম্বাটিবর ঘর ট্রথটক। িটে িিঃ আমবস্ট্রং ওযারটেভ এেং ট্রলার হাে ছা়িটেন না। 
নিুন উেটম িন্ন িন্ন কটর েুাঁটজ ট্রদ্েটেন েম্বাটিবর ঘর। মকন্তু শুধু মপস্তে নয, 
েটন্দহজনক ট্রিমন ট্রকাটনা মজমনে ো কােজপে পাওযা ট্রেটো না েম্বাটিবর ঘটর। 
 
ওযারটেভ, আমবস্ট্রং মকংো ট্রলার এরা ট্রকউই ট্ররহাই ট্রপটেন না। এক এক কটর 
প্রটিযটকর ঘটর িিাশী চাোটনা হটো, েটন্দহজনক ট্রকাটনা মকছুই পাওযা ট্রেটো না। 
েে ট্রশটে অমভোন চাোটনা হটো ট্রভরার ঘটর। 
 
ট্রভরা জানটিা ট্রোধ হয। িাই ট্রে দ্াাঁম়িটযমছে দ্রজার োমটন। ওযারটেটভর েটে িার 
দৃ্মি মেমনময হটিই মুটে োমানয একটু ট্রহটে মিমন েেটেন, মক করটো েেুন কিবটেযর 
োমিটর আপনার ঘটরও েুাঁটজ ট্রদ্েটি হটে। আমার কথায আপমন হযটিা মটন মটন রাে 
কটরটছন। মকন্তু আমরা নাচার। কিবটেযর োমিটর 
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নীরটে ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয ট্রেটো ট্রভরা। িারপর োকী েকটে মমটে ট্রভরার ঘটর িিােী 
চাোটেন, মকন্তু িার ঘটরও েম্বাটিবর মপস্তটের ট্রকাটনা পাত্তা ট্রনই। েযথব মন মনটয ট্রভরার 
ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয এটে ওাঁরা েোই আোর এটে েুকটেন েেোর ঘটর। মকছু পটর ট্রভরা 
আেটিই আটোচনা শুরু হটো। 
 
শুরু করটেন ওযারটেভ প্রথটম। আমাটদ্র কাটরার কাটছই ট্রকাটনা মারাত্মক অস্ত্র মকংো 
মেে েুটকাটনা ট্রনই। োাঁচা ট্রেটো, এেন আমাটদ্র কাটছ ো ওেুধপে আটছ ট্রেগুটো 
একটা োটে পুটর িাো োমেটয োেটা আেমামরর ট্রভিটর িুটে রােমছ। িারপর োে 
ও আেমামরর চামে দু্টটা ট্রলার ও েম্বাটিবর হাটি িুটে ট্রদ্টো। এই কােবকরী েযাপাটর 
আপনাটদ্র কাটরার আপমত্ত ট্রনই ট্রিা? 
 
ট্রমৌনিাই েম্মমির েেণ। কাটজ ট্রনটম প়িটেন ওযারটেভ চটপটু। চামে োোটনা হটো 
োটে, আেমামরটি। দু্জটনর হাটি চামে িুটে মদ্টয মিমন েেটেন, িটে এটিই ট্রে 
েমেযার েমাধান হটো িা নয। মপস্তে এেটনা ট্রেপাত্তা। ট্রকাথায ট্রেটা, ট্রক েেটে? 
 
একমাে মমিঃ েম্বািবই ট্রোধ হয েেটি পারটেন। েম্বাটিবর ট্রচাটের ওপর মির দৃ্মি ট্ররটে 
েেটেন ট্রলার। 
 
ট্রেই ট্রথটক মচটন ট্রজাাঁটকর মটিা আমার মপছটন ট্রেটে আটছন আপমন। রাটে ফুাঁটে 
উেটো েম্বািব, োরোর েেমছ, ওটা মনিযই ট্রকউ েমরটয থাকটে, কথাটা মক কাটন োয 
মন? 
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ট্রেশ ট্রিা এেন েেুন, ট্রশে কেন মপস্তেটা ট্রদ্টেমছটেন আপমন? প্রশ্ন করটেন 
ওযারটেভ। 
 
েিকাে রাটি উত্তটর েেে েম্বািব ট্রশাটকর আটে পটকট ট্রথটক োর কটর ট্রটমেটের 
ড্রযাটর ট্ররটেমছোম। 
 
িাহটে এই দ্াাঁ়িাটচ্ছ আজ েকাটেই ট্রোযা মেটয থাকটে ওটা। 
 
চুমর ট্রেটেও প্রাোটদ্র ট্রকাথাও েুমকটয রাো হটযটছ ওটা, মেেয করটেন ট্রলার। 
 
নাও থাকটি পাটর। প্রাোদ্টর োইটর ট্রকাটনা ট্রোপন জাযোয মপস্তে েহ অনয েে 
মজমনেপে ট্রদ্েুন মেটয েুমকটয ট্ররটেটছ মনিযই। 
 
মপস্তটের েের মদ্টি পারটো না। ট্রেন মনটজর মটন েেটেন ট্রলার িটে মেমরটের হমদ্ে 
মদ্টি পামর। আমার েটে চেুন আপনারা ট্রকাথায ট্রেটা আটছ ট্রদ্োমচ্ছ। 
 
মেমরেটা পট়িমছে োোর ঘটরর জানাো েরাের ফাাঁকা উদ্যাটন, আর পাটশ পট়ি আটছ 
একটা চীটন মামটর পুিুে, কাটো মামণক। পুিুটের মাথাটা ট্রথাঁিটে েুাঁম়িটয ট্রেটছ ট্রকাটনা 
মকছু ভারী মজমনটের চাটপ। 
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এ েে হটো অনুমান মশাই, ট্রেফ অনুমাটনর ওপর মনভবর কটর মেমরেটা আমেষ্কার করা, 
োফটেযর হামে ফুটট উেটো ট্রলাটরর ট্রোাঁটট, এই োোর ঘটরই মমে ট্রলন্ট েুন, হটযটছ 
একটু আটে অিএে অনুমান কটর মনোম, িা়িািাম়ি েুটনর মচহ্ন ট্রোপাটব করার জনয ঐ 
জানাোটাই ট্রেটছ মনটি পাটর আিিাযী, কােবি আমার অনুমান অেটর অেটর মমটে ট্রে 
ট্রেটো, ট্রে ট্রিা আপনারা মনটজর ট্রচাটেই ট্রদ্েটি ট্রপটেন, মক েটেন? 
 
হযাাঁ, মেমরে ট্রিা পাওযা ট্রেটো, িা আপনার মক ধারণা মপস্তেটা মনিযই পাওযা োটে 
িাই না? উত্তটরর অটপো না কটরই মনটজর ট্রথটকই ট্রভরা আোর েেটো, একটু েুাঁটজ 
ট্রদ্মে েমদ্ ট্রেটা পাওযা োয। 
 
দ্াাঁ়িান। হাটির ইশারায িাটক থামাটি োধয করটেন ওযারটেভ, আপমন একা একা 
োওযার মটিা এমন মারাত্মক একটা ভুে ট্রেন কেটনাই করটেন না। চেুন, আজ আর 
আপমন একা নন। আমরাও আপনার োটথ আমছ, মছোম এেং ভমেেযটিও থাকটো, ট্রদ্মে 
মক করটি পামর আপনাটদ্র জনয। 
 
িিােীর কাজ চেটো প্রায আধঘণ্টা ধটর। িটে েুেই পেেটম পমরণি হটো। ট্রকাটনা 
হমদ্শ পাওযা ট্রেটো না ট্রেই মরভেোটরর। 
 
. 
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১৩. 
 
প্রাোটদ্র োকী পাাঁচজন অমিমথ এেন ট্রকউ আর কাউটক ট্রেন মেোে কটর না। 
পরস্পটরর মটধয একটা অমেোটের দ্ানা োাঁধটি শুরু করটো িারপর ট্রথটক। েোই 
েোর ট্রচাটে েুনী মহটেটে প্রমিপন্ন হটি চটেটছ। ট্রকউ কাটরার প্রাণ েুটে কথা েেটি 
চায না, েোই েোর কাটছ মক ট্রেন হারাটনার কথা োহে কটর ট্রকউ েেটিও চায না, 
েমদ্ িাটদ্র মটধয ট্রেই েুনী ট্রহাক না ট্রকন, আচমকা আক্রমণ কটর েটে, ট্রেই ভটয। 
ট্রেই মনোর দ্বীটপর পাাঁচজন অমিমথ কােবিিঃ এেন দ্ীপােমরি ট্রেন। মৃিুয ভটয 
আিমঙ্কি। এমন েময আটে মন ট্রোধ হয ট্রকাটনা মদ্ন এর আটে িাটদ্র জীেটন। 
 
ওযারটেভ এমমনটিই েযটের ভাটর নুইটয পট়িমছটেন, িার ওপর আেন্ন মৃিুযর 
আশঙ্কায চমিশ ঘণ্টায িার েযে ট্রেন আটরা ট্রেট়ি ট্রেটছ। েে েময ট্রচাে েন্ধ কটর 
থাটকন মিমন। িাাঁর ভয, ট্রচাে েুেটেই েমদ্ আোর কাটরার মৃিটদ্হ ট্রদ্েটি হয। কান 
ো়িা কটর রােটি োহে পান না েমদ্ আোর ট্রকাটনা দু্িঃেংোদ্ শুনটি হয। 
 
েে ট্রথটক করুণ অেিা হটো ট্রলাটরর, মৃিুয ভটয মেমটটয আটছ ট্রে েে েমটয। রাটি 
ঘুম ট্রনই, ট্রকাটরােি ট্রচাে। 
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ট্রভরাও ট্রেন ট্রকমন গুম ট্রমটর েটে থাটক েে েময। কথা েোর োহে ট্রেও ট্রকমন 
হামরটয ট্রফটেটছ। মৃিুযর প্রহর গুণটি চায ট্রে নীরটে মনভৃটি। ট্রোপটন েংটোপটন চটে 
িার অটেেণ, েুনীটক েুাঁটজ োর করার। 
 
আর আমবস্ট্রংটক ট্রিা মটনর মদ্ক ট্রথটক ভযঙ্কর োে অেেন্ন ট্রদ্োমচ্ছে। োয েটে 
আটছন ট্রচযাটর, ট্রটটন োটচ্ছন একটার পর একটা মেোটরট! ওাঁটদ্র মটধয ট্রকেে 
েম্বািবটক একটু মভন্ন প্রকৃমির েটে মটন হটো। ভয ট্রে ট্রেও কম পায মন মেক িা নয, 
িটে এ অেিায িার েুমদ্ধ মেভ্রম এেটনা হযমন। ট্রচাে কান েুটে ট্ররটেটছ। ট্রকাথাও 
োমানয শব্দ হটেই ছুটট োটচ্ছ। িারই মাটি জটন জটন ট্রোাঁজ েের মনটচ্ছ, ভরো মদ্টচ্ছ 
ভটযর মকছু ট্রনই, আপনাটদ্র পাটশই আমছ আমম। 
 
ওমদ্টক ট্রেো ট্রেট়ি চটে েটিা, িটিাই ট্রেন চে হটয ওটেন আমবস্ট্রং। মেোটরটট ট্রশে 
টান মদ্টয েটে উেটেন, আেন্ন মৃিুয ভটয এভাটে মনটজটদ্রটক গুমটটয রাোটা ট্রোধ হয 
মেক হটচ্ছ না, শুধুই চটে োটচ্ছ েময। িাই েমে মক েমযটাটক আটরা ট্ররটে েমদ্ মকছু 
একটা করা োয 
 
মক করা োয? মকই ো করা ট্রেটি পাটর। শুরু হে আর এক প্রথ আটোচনা। এক 
একোর এক একজন েক্তা, োকী চারজন িেন নীরে ট্রোিা। দ্ীঘব আটোচনার পর 
একটা মেদ্ধাটে এটে ট্রপৌঁছটেন িারা। োইটর ট্রকউ ট্রেরুটে না একাে প্রটযাজন ছা়িা। 
েমদ্ ো ট্রকউ ট্রেটরায, োকী চারজন অটপো করটে, িার মফটর না আো পেবে। 
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ট্রিাফা! ট্রিাফা! হািিামে মদ্টয উেটো েম্বািব, এমন ভাে প্রস্তাে, েুমি আর হয না। এ 
ভাটেই আমরা কামটটয মদ্টি পারটো কটযক ঘন্টা। িারপর মনিয েৃমি থামটে। িেন 
না হয নিুন উদ্যম মনটয এ দ্বীপ ট্রথটক আমাটদ্র উদ্ধার করার জনয এোন ট্রথটক 
েংটকি পাোোর েযেিা করা োটে। আর ট্রকউ েমদ্ েঞ েমটি উদ্ধার করটি না 
আটে, িেন মনটজরাই না হয একটা মিমঙ ট্রনৌকা নিরী কটর িাটি ট্রচটপ েেটো 
েকটে, িারপর ট্রভটে চেটো মনমিি জীেটনর আশায। 
 
মকন্তু ট্রেই েময পেবে ট্রোঁটচ থাকটে িটে ট্রিা? আমবস্ট্রং এর মটন েভীর েংশয। 
 
আেোৎ থাকটো। দৃ্ঢ়স্বটর েেটেন ওযারটেভ, ট্রচাে কান েুটে রােটে মৃিুয আশঙ্কার 
ট্রকাটনা কারণ ট্রনই। 
 
িারপর আোর েোই নীরটে িমেটয ট্রেটেন মচোর অিটে। েোর ট্রেই একটাই মচো 
মক কটর জয করা োয মৃিুযটক। মৃিুয ভযটক। িটে এাঁটদ্র মটধয একজন েযমিক্রম, 
মৃিুয ভয িার ট্রনই, মৃিুযর উটধ্বব ট্রে, িার ভয চারটজা়িা ট্রচাে মক কটর ফাাঁমক মদ্টয 
কাজ হামেে করা োয, েটন্দহ এ়িাটনা োয……। 
 
…আমার েটন্দহ আমবস্ট্রংটকই। ঐ ট্রোকটা আটের চার চারটট েুটনর জনয দ্াযী, িটে 
েযাটা অমভনয ভােই জাটন ট্রদ্েমছ। ট্রকমন একটার পর একটা েুন কটর, এমন ভাে 
ট্রদ্োটচ্ছ ট্রেন িার কটিাই না মচো আমাটদ্র আেন্ন মৃিুয ভটয। মক অদু্ভি িার চাহমন। 
ট্রঘাোটট, উদ্ভ্রাে ভাে। এটিাগুটো েুন করার পর ট্রোকটা পােে হটয ট্রেটো নাটিা। 
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না, না হযটিা এটাও িার একটা অমভনয। হযাাঁ, অমভনয নয ট্রিা মক? েযাটা একটা মমট 
মমটট শযিান, দ্ােী েুনী……। 
 
…..েুনী, িুমম েটিা চাোকই হও না ট্রকন, আমাটক িুমম ট্রোকা োমনটয ট্রিামার কাজ 
হামেে করটি পারটে না। হযটিা এেন একটু ট্রেকাযদ্ায পট়িমছ, িটে এর ট্রথটকও 
আটরা ট্রেমশ কমেন মেপটদ্র মুটোমুমে হটি হটযটছ এর আটে। ট্রে মেপদ্ েেন মেক 
কামটটয উেটি ট্রপটরমছ, িেন ট্রকন অটহিুক ভয করটি োটো ট্রিামাটক?, মকন্তু ঐ 
মপস্তেটা? ট্রেটোই ো ট্রকাথায? মনটযটছ আমাটদ্রই মটধয ট্রকউ একজন, িার মেকানা 
মক, ট্রক েেটি পাটর…। 
 
….ওরা েোই অটহিুক ভয পাটচ্ছ, মৃিুয ভয ট্রদ্োটচ্ছ আমাটক। মকন্তু আমম ট্রে আটরা 
মকছুমদ্ন োাঁচটি চাই, এটিা িা়িািাম়ি মরটে আমরা অটনক কাজই ট্রে অেমাপ্ত ট্রথটক 
োটে…….. 
 
…..মৃিুয ভাটে োিাটে। এোনকার োিাটে ছম়িটয আটছ মৃিুযর েীজ। ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব 
ট্রেই েীজ েপন হটি পাটর আমরা শরীটর…. 
 
……েহটজ মক মৃিুযটক এ়িাটনা োটে? েি েিকবই হই না ট্রকন, হযটিা মৃিুযটক 
ট্রেকাটি পারটো না। ঐ শুমন মৃিুযর পদ্ধ্বমন……. 
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……এেটনা পাাঁচটা োজটি কুম়ি মমমনট। েময ট্রেন আর কাটটি চায না। ঘম়িটা মক েন্ধ 
হটয ট্রেটছ? না ঐ ট্রিা কাাঁটাগুটো মেকই ট্রিা চেটছ মটক, মটক, মটক। মৃিুযর পটরাযানা 
জামহর করটি হটে। মাথায এক েেবনাশা আগুন জ্বেটছ, েুটকর ধুকধুকামন। ট্রশে 
মেচাটরর মদ্ন আেন্ন। ট্রকউ েটন্দহ কটরমন ট্রিা? এ েযাপাটর মনমিি েো োয। িা 
েটত্বও আটরা ট্রেশী েিকব হটি হটে। মকন্তু, এর পর কাটক ট্রেটি হটে? মেচাটরর রায 
কার কার মেরুটদ্ধ োটে…. 
 
পাাঁচটা োজটিই উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রভরা, চা করটি চেোম। 
 
দ্াাঁ়িান। হাি ট্রনট়ি েেটেন ওযারটেভ, আমরাও োটো আপনার েটে। ট্রদ্েটো ট্রকমন 
কটর আপনারা চা নিরী কটরন।িারপর মনটজর মটনই েেটেন মিমন, একা ট্রছট়ি ট্রদ্ওযা 
মেক হটে না, োেধাটনর মার ট্রনই। 
 
চাটযর আটযাজন হটেও িা না ট্রেটয গ্লাটে হুইমস্ক োেটেন ওযারটেভ, িিঃ আমবস্ট্রং 
এেং ট্রলার। 
 
িিমধক অন্ধকাটরর ছাযা নামটো েম্বাটিবর মুটে, রোেব ট্রনই, ট্রজনাটরটার চাোটনা হযমন, 
িার মৃিুযর পর কাটরার ট্রেযােও হযমন। 
 
েেোর ঘটর কটযকটা ট্রমামোমি ট্রদ্টে এটেমছ, েেটেন ওযারটেভ, মনটয আমে, ওগুটো 
মদ্টয কাজ চাোটনা োটে আপািি। 
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ট্রদ্েটি ট্রদ্েটি ছটা কুম়ি ট্রেটজ ট্রেটো। 
 
ট্রভরার কপাটে িীি েন্ত্রণা। িার মাথায ট্রকউ ট্রেন একরাশ ট্রোিা চামপটয মদ্টযটছ, 
োথরুটম মেটয েুে কটর মাথায জে ট্রেটে ট্রোিাটা হাল্কা করার জনয উটে দ্াাঁ়িাটো 
ট্রভরা। েটে একটা ট্রমামোমি মনটিও ভুেে না ট্রে। 
 
োথরুটম েুকটি মেটয িার নাটক ট্রভটে এটো একটা েন্ধ, েমুটের ট্রোনা জটের েন্ধ। 
িটে মক ট্রোটা েমুেটাই উটে এটো োথরুটম, ট্রভরা ভাটে 
 
িার ট্রেই ভােনা ছামপটয ট্রেন ট্রভটে এটো িার কাটনর কাটছ একমট মশশুর কণ্ঠস্বর–
আমন্ট, আমম োাঁিার কাটটো আমাটক েমুটে মনটয চটো। মনটয চটো না আমাটক। 
 
পরমুহূটিবই অনুভে করটো ট্রে, কার ট্রেন মনিঃোটের শব্দ মেক ঘাট়ির কাটছ। চমটক 
মপছন মফটর িাকাটো ট্রে, না, ট্রকউ ট্রিা ট্রনই। িাহটে িার মটনরই ভুে েমুটের ট্রনানা 
েটন্ধ মনটা ট্রকমন ওেট পােট হটয ট্রেটছ। 
 
িার মনটা িেটনা ট্রেন একটা কাল্পমনক জেটি ট্রভটে ট্রে়িামচ্ছে–অশাে েমুে ট্রফমনে 
নীে জেরামশ, োিাটে শীটির িীক্ষ্মিা, িট়ির দ্াপটট ট্রেউগুটো িীটর এটে জটের 
ট্রোটি েুটক পট়িটছ োথরুটম। জটের ট্রেই কেকে শব্দ ছামপটয িার কাটন ট্রভটে 
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আেটছ কার ট্রেন পাটযর শব্দটা, মেক িার মপছটন এটে থামটোটক হযাাঁটো িুমম? মকন্তু 
িুমম িুমম এোটন এটে মক কটর হুটো? আমম ট্রে ট্রিামাটক 
 
মকন্তু ট্রক ট্রকাথায? এোটরও আমার ট্রদ্োর ভুে, ট্রশানার ভুে। হুটো মক কটরই ো 
আেটে এোটন। ট্রে ট্রিা এেন আমার কাটছ অিীটির সৃ্মমি েই আর মকছু নয। অিীি 
মক কেটনা জীেে হটয উেটি পাটর? 
 
িেু, িেু ট্রকন আমম ট্রিামার হাটির স্পশব অনুভে করমছ হুটো? আমার মপটে ট্রিামরা 
হাি মেমে কাটটছ, ট্রেন িুমম আমাটক আদ্র করটছা, ট্রিামার হাটির স্পশবটা আমার 
মশরদ্াাঁ়িা ট্রেটয ওপটর উটে আেটছ। মকন্তু ট্রিামার হাি ট্রিা কেটনা ট্রোমশ মছে না। 
 
হোৎ কথাটা মটন হটিই প্রচে ভটয, আিটঙ্ক ট্রজাটর মচৎকার কটর উেে ট্রভরা। 
 
িার অমি মচৎকার শুটন ওাঁরা িরির কটর মোঁম়ি ট্রেটয ওপটর উটে এটেন। েম্বািবই 
প্রথটম োমথ ট্রমটর দ্রজা ট্রভটে ট্রফেটো। অন্ধকাটর মকছুই ট্রচাটে পট়ি না। োথরুটম 
েুটক ট্রভরার উটেটশয ট্রিটক উেটো ট্রে, আপমন ট্রকাথায মমস্ ট্রভরা? ভয ট্রনই, এই ট্রিা 
আমরা এটে ট্রেমছ। মক হটযটছ আপনার? 
 
ট্রভরার হাি ট্রথটক ট্রমামোমিটা পট়ি মেটয মনটভ ট্রেটছ। অন্ধকাটর িুটে আটছ োথরুম। 
টটচবর আটো ট্রফেটো েম্বািব। ট্রমটির ওপর ট্রথটক ট্রমামোমিটা কুম়িটয মনটয আোর 
জ্বাোটো। েম্বাটিবর িাকািামকটি এক েময ধীটর ধীটর ট্রচাে ট্রমটে িাকাটো ট্রভরা। 
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প্রথটমই িার ট্রচাে প়িটো ছাটদ্র ওপর। আর েটে েটে আোর ট্রে আিবনাদ্ কটর 
উেটো, ওটা, ওটা মক? 
 
ট্রভরার ট্রদ্ো ট্রদ্মে িারাও িাকাটেন ছাাঁটদ্র মদ্টক–ছাদ্ ট্রথটক োটপর মটিা িুেটছ 
একটা োমুমেক ট্রশওো। আর ট্রেটাই োমনক আটে ট্রভরার মপে স্পশব করটে িার মটন 
হটয থাকটে কাটরার ট্রনামশ হাি েুমি। 
 
ট্রেটা েুিটি ট্রপটরই েহো উন্মামদ্নীর মটিা শব্দ কটর হােটি শুরু কটর মদ্টো ট্রভরা, 
েমুে েুটক পট়িটছ োথরুটম, ঘর ভমিব নীে জে– 
 
ট্রভরার অমন অেিা ট্রদ্টে ছুটট মেটয মনচ ট্রথটক িযামন্ডর একটা ট্রভাো ট্রোিে মনটয 
এটেন ট্রলার। এমেটয মেটয ট্রভরার মুটের কাটছ ট্রোিটের মুেটা িুটে ধরটিই িাাঁমপটয 
প়িটো েম্বািব র ওপর, হযাাঁচকা টান মদ্টয িার হাি ট্রথটক ট্রোিেটা ট্রকট়ি মনটো ট্রে। 
মকছুটিই ট্রেটি ট্রদ্টো না। না, মকছুটিই না। 
 
অনুটোে করটেন ট্রলার, িযামন্ডটা েটন্দহ করার মকছু মছটো না। 
 
মক কটর েুিটেন? প্রশ্ন ট্রচাটে িাকাটেন আমবস্ট্রং হযটিা আপমন নন, অনয ট্রকউ ট্রিা 
ট্রোিটে মেে মমমশটয মদ্টয থাকটি পাটর। ওপর ট্রথটক ট্রদ্টে ট্রেটা ট্রোিার মক উপায 
আটছ েেুন? 
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ট্রেই েময েম্বািব এটে েুকটো হাটি িার নিুন একটা িযামন্ডর ট্রোিে। ট্রভরার ট্রচাটের 
োমটন ট্রোিেমট ট্রদ্মেটয হােটো ট্রে, ট্রদ্টে রােুন, এটকোটর িযান্ড মনউ। 
 
েীেটমাহর করা মছমপ ট্রোো হটো, োো হটো িযামন্ড একটা গ্লাটে। িারপর গ্লােটা িুটে 
ধরা হটো। ট্রভরার মুটের োমটন। এর চুমুক ট্রেটযই মুে মফমরটয মনটো ট্রে। িৃষ্ণা মমটট 
ট্রেটছ িার। মুে ট্রথটক েটর ট্রেটছ ট্রেই ভযািব ভােটা। 
 
আত্ম মেোটের হামে ফুটট উেটো েম্বাটিবর ট্রোাঁটট, ভােয ভাে মমস্ ট্রেথটনবর, মৃিুযর 
দু্যার ট্রথটক মফটর এটেন মিমন। 
 
আমার আনা িযামন্ডটাও মকন্তু ভাটো মছটো মেেমুক্ত, আোর েেটেন ট্রলার। 
 
েুি হটয ওোর পটরই মক ট্রেযাে হটো ট্রভরার, এমদ্ক ওমদ্ক িামকটয েটে উেটো 
ট্রেও, মমিঃ ওযারটেভ ট্রকাথায, িাটক ট্রিা ট্রদ্েমছ না–ট্রকন? 
 
েমিযই ট্রিা, আমরা েোই এোম, মকন্তু মিমন, মিমন এটেন না ট্রিা। 
 
ে়ি ভােনায ট্রফেটেন মিমন। চেুন, িা়িািাম়ি মনটচ মেটয ট্রদ্মে, উমন ট্রকাথায, মক 
করটছন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

250 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

এরকম ছুটটই মোঁম়ি ট্রেটয মনটচ ট্রনটম এটেন েোই। িারপর ট্রোজা হেঘটর, আমবস্ট্রং 
প্রথটম িার নাম ধটর িাকটেন। মকন্তু ট্রকাটনা ো়িা শব্দ ট্রনই। আোর িাকটেন, 
শুনটছন মমিঃ ওযারটেভ, ট্রকাথায আপমন? ো়িা মদ্ন। এোটরও ট্রকাটনা উত্তর ট্রনই। 
 
েোই িেন ছুটটেন েেোর ঘটর। ট্রোকার মুটেই থমটক দ্াাঁম়িটয প়িটেন আমবস্ট্রং, িীি 
আিবনাদ্ কটর উেটেন। 
 
কাটছ মেটয িার ট্রদ্েটি হটো না। দূ্র ট্রথটকই েোই ট্রদ্েটেন, ট্রচযাটর েো 
ওযারটেটভর মাথাটা িুটে পট়িটছ িান মদ্টক। পরটন মেচারটকর ট্রপাোক, মাথায 
পরচুো, কপাটে েিমচহ্ন, ট্রফাাঁটা ট্রফাাঁটা রক্ত িট়ি প়িমছটো িেটনা ট্রেোন ট্রথটক। 
মনষ্প্রাণ ট্রদ্হ। পরীো না কটরই ট্রোিা ট্রেটো, েৃদ্ধ আর জীমেি ট্রনই। 
 
মনযম রোর জনয এমেটয ট্রেে িিঃ আমবস্ট্রং। মনচু হটয নাম়ি মটপটেন স্পন্দনহীন। উটে 
দ্াাঁম়িটয ট্রঘােণা করটেন মিমন েে ট্রশে। গুমে মেদ্ধ হটয মারা ট্রেটছন মিমন। 
 
গুমে, চমটক উটে েম্বাটিবর মদ্টক িাকাটেন ট্রলার, িাহটে ট্রশে পেবে মপস্তেটার হমদ্ে 
পাওযা ট্রেটো। 
 
এোর গুমট গুমট পাটয এমেটয এটে ওযারটেটভর মাথা ট্রথটক পরচুো িুটে মনটি মেটয 
অোক হটো ট্রভরা, এ ট্রে ট্রদ্েমছ মমস্ ট্রলটন্টর হারাটনা উে ট্রকটট নিরী পরচুো। 
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আর েুটকর ঐ ট্রে আেোিায আাঁটা মফটিটা ট্রদ্েটি পাটচ্ছন আপনারা, েেটেন ট্রলার, 
ওটা োথরুম ট্রথটক উধাও হওযা পদ্বা মদ্টয নিরী। 
 
মৃি ওযারটেটভর মদ্টক িামকটয আপন মটন ট্রেই কমেিাটা ট্রথটক আেৃমত্ত কটর উেটো 
েম্বািব, পাাঁচমট কাটোমামনক ট্রেটো আদ্ােটি মদ্টি মেচাটর মন, একমট ট্রেটো কারাোটর 
মফরটো োকী চারজন। 
 
হযাাঁ, এই পৃমথেীটাই ট্রিা ঈেটরর আদ্ােি। মেচারক স্বযং ওযারটেভই। মনটজর 
এজোটে মিমন মনটজই মৃিুযদ্টের আটদ্শ মদ্টেন। ভমেেযটি আদ্ােটি িার মুে ট্রথটক 
আর ট্রকাটনা েুনী আোমীর ফাাঁমের দ্োটদ্শ ট্রশানা োটে না। আজই িার ট্রশে মেচার, 
ট্রশে রায ট্রদ্ওযা, ট্রে রাটয মনটজর মৃিুযেরণ করটেন মেচারক ওযারটেভ। 
 
েম্বাটিবর ট্রচাটে মির দৃ্মি রােে ট্রভরা, অমেোটের চাহমন, কথায মেদ্রুটপর েুর আজ 
েকাটে আপমন আপনার েটন্দটহর কথা প্রকাশ কটর েটেমছটেন, ঐ ওযারটেভই নামক 
েুনী, উন্মাদ্, আটের পাাঁচমট েুটনর জনয দ্াযী। এর পটরও মক আপনার ট্রেই েটন্দহটা 
েেেৎ থাকটে মমিঃ েম্বািব? 
 
. 
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১৪. 
 
 িারা চারজন ধরাধমর কটর ওযারটেটভর মৃিটদ্হ ট্রদ্ািোয িুটে মনটয এটে িার 
ঘটরর মেছানায শুইটয মদ্টো েত্ন েহকাটর। ট্রেোন ট্রথটক মফটর েোই হেঘটর। আোর 
ট্রেই আটোচনা–অিিঃ মকম– 
 
ওমদ্টক মেটদ্ও েুে ট্রপটযমছে েকটের। মুে-আাঁটা চারটট মটটনর োোর আনা হটো 
রান্নাঘটর ট্রথটক। মটটনর মুে ট্রকটট ট্রেটি শুরু করটেন েোই। ট্রেটি মেটয মেেয 
করটো ট্রভরা অদ্যই ট্রশে রজনী! হযটিা এটাই আমাটদ্র ট্রশে োওযা। 
 
িার মুটের কথাটা েুটফ মনটয েেটেন ট্রলার, মকন্তু আমম, ভােমছ এোর কার পাো? 
 
অমনচ্ছা েটত্বও হােটেন িিঃ আমবস্ট্রং, ওেে অেুেটণ কথা না েটে আটরা ট্রেশী েিকব 
হওযার ট্রচিা করুন আপনারা। োেধান হটে 
 
িার আেমাপ্ত কথার ট্রজর ট্রটর এোর ট্রলার িার েক্তেয রােটেন, মেমন মছটেন আমাটদ্র 
প্রধান পরামশবদ্ািা, েে েময েিকব থাকার কথা েেটিন আমাটদ্র, মিমনই আজ 
অোেধানিার মশকার হটেন। 
 
মকন্তু মক ভাটে এই এমন একটা ভযঙ্কর ঘটনা ঘটটো? 
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 েুে েহজ পটথই। েযােযা করটো েম্বািব, এ েে েুনীর চাোকী, আটে ট্রথটক েৃদ্ধ 
ওযারটেটভর ওপর ট্রথটক আমাটদ্র নজর অনযে ঘুমরটয ট্রদ্ওযার জনয ফাাঁদ্ ট্রপটি মছে 
ট্রে মমস্ ট্রেথটনর োথরুটম েংেগ্ন ঘটর ট্রশওো িুমেটয ট্ররটে। দু্-এক দু্-ট্রচার এর মি 
ট্রশওোটা োপ ট্রভটে মচৎকার কটর উেটিই আমরা িার ঘটর ছুটট োই ওযারটেভ ছা়িা, 
ঘটনার আকমস্মকিায আমরা এটকোটর ভুটেই মেটযমছোম ওযারটেটভর কথা। িার 
েুটোে ট্রনয আিিাযী িার পূেব পমরকমল্পি কাজ হামেে কটর। 
 
িা না হয হটো, মকন্তু গুমের আওযাজ? ট্রেটা ট্রকন আমাটদ্র কাটন এটো না? 
 
আেটে মক কটর? োইটর িীি িট়িা োিাটের আওযাটজর েটে মমস্ ট্রেথটনর 
মচৎকাটরর শটব্দ গুমের আওযাজটা চাপা পট়ি োয। 
 
িা ট্রেই েুনী শযিানটা আমাটদ্র চারজটনর মটধয একজন না হটয ট্রেটি পাটর না, 
েকটের দৃ্মিটক ফাাঁমক মদ্টয ছাটদ্র মদ্টক িামকটয অনযটদ্র উটেটশয প্রশ্ন রােটেন 
আমবস্ট্রং ট্রক, ট্রক হটি পাটর ট্রে? 
 
আমম েেটি পামর েেজাোর হামে ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো ট্রলাটরর ট্রোাঁটট। 
 
 আপমন? ট্রভরার মদ্টক মফটর িাকাটেন আমবস্ট্রং আপমন মকছু জাটনন মমস্ ট্রেথনব? 
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না, জামন না। ঘা়ি না়িটেন মমে ট্রেথনব। এ প্রেটে আমমও একজনটক আন্দাজ কটরমছ। 
কাটরার মদ্টক না িামকটযই েেটেন আমবস্ট্রং। 
 
আটরা একটু ট্রোেো কটর েেটো েম্বািব, আর আমম ট্রিা একজনটক প্রায মচমহ্নিই কটর 
ট্রফটেমছ, এেন িাটক হাটি নাটি ধরার ো অটপো। 
 
মন ভাে ট্রনই ঘুমও পাটচ্ছ, উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রভরা, আমম এেন শুটি চেোম। 
 
িারপর এটক এটক েোই উটে প়িটেন। েোর ট্রশটে উেটেন িিঃ আমবস্ট্রং, িার 
কণ্ঠস্বর ট্রকমন ট্রেন ভারী ভারী ট্রশানাটো, হযাাঁ ঘুটমর মটধযই মনমহি আটছ এক অপার 
শামে, অনে েুটের েোেনা 
 
আর ট্রেই েুে, ট্রেই শামের েন্ধাটন মনিঃশটব্দ ধীটর ধীটর এমেটয ট্রেটেন ট্রে োর ঘটরর 
মদ্টক। 
 
ভাে কটর দ্রজা েন্ধ করটো েম্বািব। ঘটরর ট্রভির ট্রথটক দ্রজা ট্রঘাঁটে ট্রোহার ট্রচযারটা 
রােটি ভুেটো না, দ্রজা ভােটি ট্রেটে ট্রোহার ট্রচযাটর আওযাজ হটি োধয, আর 
িাহটেই িার ঘুম ট্রভটে োটে একটা স্বমস্তর মনিঃোে ট্রফটে ভােটি েেটো ট্রে। এ এক 
উটটকা িাটমোয প়িা ট্রেটো। দু্মদ্টন ভটয আিটঙ্ক শরীরটা ট্রেন এটকোটর পেু হটয 
ট্রেটছ। এর ট্রশে ট্রকাথায ট্রদ্ো োক। 
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ট্রপাোক েদ্ে কটর মেছানায শুটি োটে, হোৎ পেঙ্ক েংেগ্ন ট্রটমেটের ড্রযাটরর মদ্টক 
িার ট্রচাে প়িটিই অোক মেস্মটয িামকটয রইটো েম্বািব অটনকেণ, অমেোেয। 
ড্রযাটরর োাঁমদ্টক পট়ি রটযটছ িার হারাটনা মপস্তেটা……..ট্রেই মুহূটিব িার ট্রচাে ট্রথটক 
উধাও হটয ট্রেটো রাটির ঘুম। 
 
ওমদ্টক ট্রভরার ট্রচাটে ঘুম ট্রনই। ট্রমাটমর আটোর মদ্টক মির ট্রচাটে িামকটয ভােটছ ট্রে 
এেন, এোটন মৃিুযর হাওযা, মনিঃোটে মেে, দ্ম েন্ধ হওযার উপক্রম, িেু এরই মটধয 
রািটুকুই ো মনরাপদ্। চার ট্রদ্ওযাটের এই মনরাপদ্ ট্রেিনীর মটধয একোর েুটক প়িটি 
পারটেই হটো, এোটন মৃিুযর পদ্ধ্বমন ট্রশানা োটে না, মেে মুক্ত োিাটে েুক ভটর 
মনিঃোে ট্রনওযা োয। এেন অন্ধকারই ভাে োটে, ট্রেশী মনরাপদ্ ট্রেিনীর মটধয একোর 
েুটক প়িটি পারটেই হটো, এোটন মৃিুযর পদ্ধ্বমন ট্রশানা োটে না, মেে ট্রেশী মনরাপদ্ 
েটে মটন হয। এেন আটো ট্রদ্েটেই আিটঙ্ক েুক কাাঁটপ, োইটর ট্রেরুটে আটোয োটয 
কাাঁটা ট্রদ্য এক অজানা ভটয। 
 
ট্রমাটমর এই োমানয আটোটুকু এেন আমার ট্রচাটে ট্রেন একটা নরম উয স্পটশব রাটে, 
ভাে োটে ট্রেই অনুভূমিটা, ভুটে থাকা োয অিীটির ট্রেই কেঙ্কময সৃ্মমি। স্বল্প হটেও 
ট্রমাটমর আটোয আটোমকি ঘরোমন, ট্রে আটোয স্পি ঘটরর েে মকছু ট্রদ্ো োটচ্ছ, 
দ্রজা জানাো, আেোেপে, েে মকছুই। এক এক কটর দৃ্মি পমরক্রমা ট্রশটে িার ট্রচাে 
মেটয মেদ্ধ হয ছাটের ওপর। আর িেমন িার আর এক দ্ফা চমকাটনার পাো–আটর 
ওটা মক েমিযই োপ নামক? 
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মকন্তু ভাটো কটর িাকাটি মেটয ট্রদ্ো ট্রেটো ওটা োপ নয, ট্রোহার হুক। ঐ হুটক পাো 
িুোটনা হয। মকন্তু মক েযাপার, এর আটে ওটা ট্রিা ট্রচাটে পট়িমন একোরও, আর 
আজই ো হোৎ দৃ্মিটোচর হটো ট্রকন। 
 
আর হুকটাই ো এটো ট্রকাথা ট্রথটক? হুটকর ট্রিা মানুটের মটিা হাি পা ট্রনই। মনিযই 
আমাটদ্র মটধয ট্রকউ না ট্রকউ ওটা োমেটয থাকটে। মকন্তু মক উটেটশই ো… 
 
শি ট্রচিা েটত্বও ঘুটমর েটে আর ট্রোিাপ়িা হটো না ট্রলাটররও, িটে চার ট্রদ্ওযাটের 
েন্ধ ঘটর অটনক ট্রেশী মনরাপদ্ েটে মটন করটেন মিমন। 
 
মনমিে হটয মিমন এোর ভােটি েেটেন ওযারটেটভর কথা। ট্রোকটার ওপর অটনক 
অমভশাপ মছটো, িার মৃিুযটি কাটরার ট্রকাটনা দু্িঃে থাকার কথা নয, আপদ্ ট্রেটছ। 
অটনক ট্রোকটক মেচাটরর নাটম ফাাঁমেকাটে িুমেটযটছ ট্রে, মটর ট্রে িার পাটপর পাযমিত্ত 
কটরটছ। 
 
মপস্তেটাই ো ট্রেটো ট্রকাথায? ট্রেই মপস্তেই মদ্টযই মক ওযারটেটভর কপাে ফুটা করা 
হটযটছ। োই ট্রহাক ওযারটেটভর আিিাযীই ট্রে মপস্তে চুমর কটরমছটো, িাটি আর 
ট্রকাটনা েটন্দহ ট্রনই। 
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িাাঁর ভােনায োধা প়িটো েং েং কটর ট্রপটা ঘম়িটি োটরাটার আওযাজ হটি। িার 
মাটন েকাে হটি এেটনা ছ ঘণ্টা োকী। এই ছ ঘণ্টা মনমিটে কাটাটনা োটে। েকাে 
হটেই ট্রিা আোর মৃিুয ভয। 
 
অেথা ট্রমামােমিটা পুট়ি নি হটয োটচ্ছ। কাে েমদ্ ট্রোঁটচ থামক, েমদ্ মৃিুয আমাটক স্পশব 
না কটর, মকংো আমার প্রমি করুণা কটর আর একটা মদ্ন ট্রোঁটচ থাকার অনুমমি ট্রদ্য, 
িাহটে কাে রাটি আোর ট্রমামোমির প্রটযাজন হটে। কথাটা ভাো মাে ফুাঁ মদ্টয 
ট্রমামোমিটা মনমভটয মদ্টেন ট্রলার। ঘটরর মটধয এক েুক অন্ধকার ট্রনটম এটো। ছাযা 
ঘন অন্ধকার। 
 
ট্রেই আটো আাঁধামরটি মটন হটো কারা ট্রেন ঘটরর মটধয চো ট্রফরা করটছ। ওরা কারা? 
এটে ট্রদ্েমছ মমটেে রোেব আর মাোনব। োিঃ মক ভাটে দু্জটন ট্রকমন হাি ধরাধমর কটর 
হাাঁটটি হাাঁটটি এমেটয মেটয মমমেটয ট্রেটো ট্রদ্ওযাটের েটে। আচ্ছা, ওরা মক েুিটি 
ট্রপটরটছ, আমম ট্রজটে আমছ, ওটদ্র অমন েহজ োেেীে ভমেমা ট্রদ্টে আমম অোক 
হটযমছ? আর ট্রেই জনযই মক েজ্জা ট্রপটয মুে েুকাটো ওরা। মক জাটন– 
 
মকন্তু িুমম আোর ট্রক এটে হামজর হটে োপু? আমার মদ্টক একোর মুে ট্রফরাও ট্রদ্মে, 
ট্রদ্মে ট্রিামার মুেোমন, আমার নযন োথবক কমর। 
 
আমার কথা শুনটো ট্রে, েটে েটে মুে ট্রফরাটো আমার মদ্টক। েটে েটে চমটক 
উেোম। েযান্ডার িুমম? মকন্তু িুমম এোটন এটে মক কটর। িুমম ট্রিা আমার কাটছ 
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অিীি এেন, অিীটির পুরটনা ইমিহাে। িুমম মক ট্রেই ইমিহাটের পাে ট্রশোটি 
এটেটছ আমাটক? েটো, িা়িািাম়ি েে মক েেটি চাও। আমার েময ে়ি অল্প। এোটন 
এেন মৃিুযর হাওযা েইটছ, ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব েুন হটয ট্রেটি পামর আমম। অিএে 
 
মক েেটে? ট্রিামার স্ত্রী পুটের েের মনটি ছুটট এটেটছ আমার কাটছ। িুমম আর ট্রোক 
ট্রপটে না। ওটদ্র েের আমম রােটি োটো ট্রকন? ট্রদ্ে মেটয এিমদ্টন হযটিা িাটদ্র 
ভেেীো োে হটযটছ। 
 
মকন্তু মপস্তেটা ট্রেটো ট্রকাথায? ট্রক ট্রক মনটি পাটর ট্রেটা? 
 
ট্রছদ্ প়িে িার ভােনায। হোৎ কান ো়িা হটয উেটো িার। এক ট্রজা়িা পাটযর শব্দ 
ট্রহাঁটট ট্রে়িাটচ্ছ োরান্দায, অমি েেপটণ পা ট্রফেটছ। মকন্তু এটিা রাটে কার এমন 
দু্িঃোহে হটো ঘটরর োইটর ট্রেরুোর? িটে মক ট্রেই েুনীটা হা, েুনীই মনিয। িার 
আোর মৃিুযভয মকটের। 
 
একেময ট্রেই ভুিুট়ি শব্দটা থামটো। িেু কান ট্রপটি রইটেন ট্রলার। না আর ট্রকান 
শব্দ ট্রশানা োটচ্ছ না, শুধু োিাটের দ্াপাদ্ামপ, ট্রেই িট়িা োিাটের হাওযা ট্রেটে 
থাকটে প্রাোটদ্র ট্রকাটনা ঘটর। দ্রজার পািা, পাো কটর একোর েুেটছ আর েন্ধ 
হটচ্ছ। 
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িারপটরই আোর ট্রশানা ট্রেে একটা শব্দ। এোর ট্রেন আটের ট্রচটয অটনক ধীটর, 
পাটযর আওযাজ অটনক মৃদু্। শব্দটা ট্রেন আমবস্ট্রং এর ঘটর, েম্বাটিবর ঘর ট্রপমরটয 
থামটো আমার ঘটরর োমটন এটে। িাহটে 
 
মনিঃশটব্দ মেছানা ট্রথটক ট্রনটম দ্রুি হাটি দ্রজা েুটে োরান্দায ট্রেমরটয এটেন ট্রলার। 
চারমদ্টক েন্ধানী দৃ্মি ট্রোোটেন, মকন্তু েটন্দহজনক মকছুই ট্রচাটে প়িটো না। িটে 
এোর মটন হটো, শব্দটা মনটচর হেঘর ট্রপমরটয প্রাোটদ্র প্রধান ট্রেটটর মদ্টক এগুটচ্ছা। 
মনটচ নামটি মেটযও নামটেন না মিমন। ট্রক জাটন, িাটক ঘর ট্রথটক ট্রটটন োর কটর 
আনার জনয েুনীর এটা একটা চাে মকনা। োই ট্রহাক। িার দৃ্মি এেন ঘাটটর মদ্টক। 
হোৎ মিমন ট্রেন ট্রদ্েটি ট্রপটেন, ট্রেট ট্রপমরটয ট্রক ট্রেন ছুটট প্রাোটদ্র োইটর পামেটয 
ট্রেটো। হুাঁশ হটো ট্রোটরর। এেন আর চুপ কটর দ্াাঁম়িটয দ্াাঁম়িটয এই েে অদু্ভি 
কােোরোনা একা একা ট্রদ্ো েুমদ্ধমাটনর কাজ হটে না। এেন একটা মকছু করা 
দ্রকার। হযটিা এেুমন ছুটট ট্রেটে আেন্তুক িথা আিিাযীটক েুাঁটজ োর করা ট্রেটি 
পাটর। েুে ট্রেশী দূ্টর ট্রেটি পাটরমন েটেই মটন হয। 
 
ছুটট ট্রেটেন মিমন আমবস্ট্রং-এর ঘটরর োমটন। ট্রজাটর ট্রজাটর দ্রজায ধািা মারটেন 
মিমন, িার উমদ্বগ্ন কণ্ঠস্বর রামের মনস্তদ্ধিা ট্রভটে োন োন হটয প়িটো–শুনটছন মমিঃ 
আমবস্ট্রং। আপমন েমদ্ ঘটর থাটকন ট্রিা এটকোটরর জনয োইটর ট্রেমরটয আেুন। 
 
উত্তর ট্রনই আমবস্ট্রং এর। 
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মদ্বিীযোর িাকটেন, িৃিীয োটরও ট্রকাটনা ো়িা পাওযা ট্রেটো না। আর নয, এোর 
মিমন ছুটট চেটেন েম্বাটিবর ঘটর। ট্রজাটর ট্রজাটর দ্রজায ধািা মদ্টেন। দ্রজা েুটে 
ট্রেটো। েম্বািবটক দ্রজার ওপাটর ট্রদ্েটি ট্রপটযই হাাঁপাটি হাাঁপাটি েটে উেটেন ট্রলার, 
অটনক িাকেুম, মকন্তু আমবস্ট্রংটক ঘটর ট্রপোম না। একটা েযেিা মনটি হয, োইটর 
আেুন আটোচনা করা োক। 
 
োইটরর ট্রপাোক োটয চামপটয একটু পটরই ঘর ট্রথটক ট্রেমরটয এটো েম্বািব। 
 
পাটশর ঘরটা ট্রভরার। দ্রজায একোর মাে ধািা মদ্টিই ো়িা মমেটো। মনচু েোয 
িাটক েিকব কটর ট্রদ্ওযার জনয েেটেন ট্রলার, ঘর ট্রথটক একদ্ম ট্রেরুটেন না মমস্ 
ট্রেথনব। োেধান। োেধান। ট্রে ট্রকাটনা মুহূটিব েুনী আমাটদ্র েিম কটর মদ্টি পাটর। 
 
চেুন, এোর আমবস্ট্রং এর ঘটরর মদ্টক োওযা োক, েটেই ছুটটেন ট্রলার, িার মপছু মপছু 
েম্বািব। 
 
চেমি পটথই ট্রলাটরর মুে ট্রথটক েংটেটপ আমবস্ট্রং এর েম্পটকব েে শুটন েম্বািব েটে, 
িাহটে এর ট্রথটকই ট্রোিা োটচ্ছ, আমবস্ট্রংই এই েুটনর নাটটকর নাযক, না মভটেন েো 
উমচৎ। 
 
হযাাঁ না মকছুই েেটেন না ট্রলার। চুপ রইটেন। 
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আমবস্ট্রং-এর ঘটরর োমটন এটে থামটেন িারা। ঘর িেটনা েন্ধ। িাোয চামে িুেটছ 
না ট্রদ্টে িারা ধটর মনটেন, চামে মিমন েটে মনটয ট্রেটছন। এেন িাটক েুাঁটজ োর 
করটি হটে। প্রাোটদ্র োইটর োওযার আটে ট্রোটরর উটেটশয েেেে েম্বািব, একটু 
অটপো করুন, আমম িিেটণ মমে ট্রেথনটক োেধান কটর মদ্টয আমে আর একোর। 
 
ট্রভরার ঘটরর োমটন এটে েো চ়িাটো েম্বািব, শুনুন মমে ট্রেথনব, আমরা এেন ট্রেরুমচ্ছ 
আমবস্ট্রং এর ট্রোাঁটজ। িাই আপনাটক োেধান কটর মদ্টয োমচ্ছ, ট্রকউ িাকটে দ্রজা 
েুেটেন না ট্রেন। এমন মক আমাটদ্র দু্জটনর মটধয একটা আোদ্া কটর ট্রকউ িাকটেও 
নয। িটে আমরা েেন দু্টজন এক েটে িাকটো, িেমন ট্রকেে েুেটেন। মটন থাকটে 
ট্রিা? 
 
হুাঁ। 
 
চেুন এোর োওযা োক, ট্রোটরর উটেটশয েেেে েম্বািব। 
 
োটো েেটেই হটো, একটু ইিস্তিিঃ করটেন ট্রলার, মপস্তেটা ট্রিা ওাঁর কাটছই আটছ। 
 
মপস্তটের জনয মচো করটেন না। ওটা এেন আমার কাটছই আটছ। শুটি োওযার েময 
ওটা ট্রটমেটের ড্রযাটরর োমটন আমেষ্কার কমর। 
 
েটে েটে ঘুটর দ্াাঁ়িাটেন ট্রলার, আমম আপনার োথী হটো না। 
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োথী হটেন না ট্রকন? মুে মেকৃি কটর েটে উেটো েম্বািব ট্রভটেটছন আমম আপনাটক 
গুমে কটর মারটো? ট্রমাটটই না। ট্রজটন রােুন আপনার মটিা একটা মাথা ট্রমাটা ট্রোকটক 
মারোর জনয মপস্তটের প্রটযাজন হয না। আর নযাকাটমা না কটর চেুন এোর। ট্রেশী 
ট্রদ্রী হটয ট্রেটে িাটক আর ধরা োটে না। 
 
মদ্বধা ভাে ট্রকটট ট্রেটো ট্রলাটরর। অনুেটির মটিা েম্বাটিবর মপছু মপছু প্রাোটদ্র ট্রেট 
ট্রপমরটয োইটর এটে দ্াাঁ়িাটেন। োইটর িেন ট্রঘার অন্ধকার। 
 
অটনকেণ হটো ওাঁরা োইটর ট্রেটছন অথচ এেটনা ট্রফরার নাম ট্রনই। ট্রদ্াটানায পট়ি 
অনধেব হটয উেটো ট্রভরা। অটহিুক ঘটরর মটধয পাযচামর করটো োর কটযক। জানাোর 
পািা োমানয একটু ট্রটটন ট্রচাে েুমেটয ট্রদ্টে মনটো ট্রে একোর, না ট্রকউ ট্রকাথাও ট্রনই। 
মনমিে হটো, শক্ত কাটের দ্রজা। আমবস্ট্রং এর মটধয ট্রেই দ্রজা ট্রভটে ঘটর ট্রোটক। 
 
মকন্তু ওাঁরাই ো এেটনা মফরটছন না ট্রকন। রাটির অন্ধকাটর ট্রেটেনই ো ট্রকাথায? 
 
িন িন কটর মনটচ কাাঁচ ভাোর শটব্দ ট্রভরার মচোয োধা প়িটো। এক অজানা 
আশঙ্কায মশউটর উেটো ট্রে। িার একটু আটের েে োহে ট্রেন মনটমটে হামরটয ট্রেটো। 
এটিা ে়ি প্রাোটদ্ ট্রে এেন একা। েমদ্ েুনী এটে এেন িাটক…… 
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হযাাঁ, ঐ ট্রিা ট্রক ট্রেন মোঁম়ি ট্রেটয ওপটর উটে আেটছ, মৃদু্ পাটযর শব্দ। ঐ আেটছ, ট্রক 
ও …..। শব্দটা েন্ধ হটয ট্রেটো। িাহটে আমার ট্রশানার ভুে 
 
না, মেকই শুটনমছ। ঐ ট্রিা আোর ট্রেই পাটযর শব্দ। এোর আটের ট্রথটক একটু 
ট্রজারাটো ট্রেই েটে দু্জটনর কটথাপকথনও ট্রভটে এটো। িার মাটন একজন নয দু্জন 
আেটছ। দ্রজার কাটছ এটে থামটো দু্টজা়িা পাটযর শব্দ। 
 
শুনটছন মমে ট্রেথনব? ঐ ট্রিা েম্বাটিবর কণ্ঠস্বর, আমরা মফটর এটেমছ। 
 
িা়িািাম়ি দ্রজা েুেুন। এোর েেটেন ট্রলার, োংঘামিক েযাপার। 
 
চটজেমদ্ দ্রজা েুটে পাো কটর দু্জটনর মদ্টক িামকটয মনটয মজটজ্ঞে করটো ট্রভরা, 
মক ট্রদ্েটেন েেুন। 
 
আমবস্ট্রং ট্রেপাত্তা, জোে মদ্টো েম্বািব হাওযার মমমেটয ট্রেটছন মিমন। 
 
অেেে। প্রমিোদ্ কটর উেটো ট্রভরা, ট্রদ্েুন মেটয ট্রকাথাও না ট্রকাথাও মিমন মেক 
েুমকটয আটছন। 
 
োরা দ্বীপ আমরা িন্ন িন্ন কটর েুাঁটজ ট্রদ্টেমছ, ট্রকাথাও িার মচহ্নমট আমরা ট্রদ্েটি পাই 
মন। 
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এমটনা ট্রিা হটি পাটর ট্রভরা েটে আপনারা ট্রেমরটয োোর পটরই মফটর এটেটছন এই 
প্রাোটদ্। এোটনই ট্রকাথাও েুমকটয আটছন। 
 
না, ট্রে েোেনার কথাও োমিে কটর মদ্টি হটচ্ছ। এ প্রাোটদ্র েে জাযোই আমাটদ্র 
ট্রদ্ো হটয ট্রেটছ। মকন্তু ট্রকাথাও ট্রনই মিমন। 
 
জামন না োপু, ভুিুট়ি প্রাোদ্, এোনকার ট্রকাটনা েযাপাটরই আমার মেোে হয না। 
 
 মেোে হটচ্ছ না? িাহটে শুনুন, োোর ঘটরর একটা শামেব ট্রভটে চুরমার। আর 
 
মক? 
 
আর মক? 
 
োোর ঘটরর আেমামরর ট্রভিটর রাো চারটটর েদ্টে এেন পুিুে রটযটছ ট্রমাট মিনটট। 
 
ট্রেই কমেিামটর কথা ট্রেন মটন পম়িটয ট্রদ্য— 
 
 চারমট কাটো মামনক োের জটে 
নাটচ মধন্ মধন, 
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একমট ট্রেটো মেনু্ধ পামের ট্রপটট 
মফরটো োকী মিন। 
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১৫. 
 
আর একমট েঙ্কটময রামের অেোন হটো। 
 
প্রািিঃরাশ োরা হটো রান্নাঘটর। ট্রোক ট্রিা ট্রমাটট মিনজন, ট্রক আোর োোর ঘটর কি 
কটর োোর ট্রটটন মনটয োয। 
 
োইটরর আেহাওযাটা এেন েিকাটের মেক মেপরীি। ট্রভাটরর নরম ট্ররাটদ্ আকাশ 
িেমে করটছ। ট্রমঘমুক্ত আকাশ। েমুটের মদ্ক ট্রথটক ট্রভটে আেটছ হাল্কা োিাে। ট্রক 
েেটে কােটকর আকাশ মছটো ট্রমটঘ োকা, োিাটে মছে িট়ির দ্াপট। 
 
দু্টেবাটের রাি ট্রিা নয ট্রেন একটা দু্িঃস্বটের রাি, ট্রশে স্বমস্তর মনিঃোে ট্রফো। েোর 
মুটে হামে ফুটটটছ, নিুন আশায েুক োাঁধটি শুরু কটরটছ েোই। আশার ছেনায মক 
ফে েমভনু। আশার ফে ট্রে আশানুরুপ হয না, িা জানা েটেও ওাঁরা ভাটেন আশা 
থাটক েটেই ট্রিা মানুে আজও ট্রোঁটচ আটছ ভমেেযৎ প্রজটন্মর জনয। আর এই আশাটা না 
থাকটে কটেই মানুে পােে হটয ট্রেটিা। এ দ্বীপ ট্রছট়ি পাোোর আশা মনটযই ট্রিা ট্রোঁটচ 
আমছ আজও। এোটন ট্রকই ো মরটি চান েেুন। 
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এোর আমাটকও উটে পট়ি োেটি হটে। েম্বািব েটে েূটেবর আটোয মহমেওোটফ 
েংটকি পাোোর ট্রচিা করটো প্রথটম। িাটি েফে না হটে আজ েন্ধযায আগুন ট্রজ্বটে 
মেকেহযাটভটনর মানুটের দৃ্মি আকেবণ করার ট্রচিা করটো। 
 
আপনার দু্টটা পন্থাই েটথি আশাপ্রদ্ েটে মটন হটচ্ছ আমার, িাটক েমথবন কটর 
েেটো ট্রভরা, মানুটের নজর প়িটি োধয। 
 
িটে অেুমেটধও ট্রে এটকোটর ট্রনই িা নয। েম্বািব আটরা েেটো েমুে এেটনা 
পুটরাপুমর শাে হযমন। 
 
এর অথব দ্াাঁ়িাটচ্ছ, আর একটা রাি কাটাটি হটে এই ভুিুট়ি দ্বীটপ। 
 
েটে ট্রিা েকাে, রাি নামটি অটনক ট্রদ্রী মমে ট্রেথনব। ট্রদ্েুন মদ্টনই না আমরা োো়ি 
হটয োই। িাই েমে মক, রাটির ভােনা রাটিই করা োটেেণ। 
 
িিঃ আমবস্ট্রং এর েযাপাটর আমরা মকছুই ভােমছ না। োধা মদ্টয েটেটছন ট্রলার িার মক 
হটো েেুন ট্রিা? 
 
ো হোর হটযটছ। মিমন মারা ট্রেটছন। প্রিুযত্তটর েম্বািব েটে ট্রকন োোর ঘটর মাে 
মিনটট পুিুে অেমশি থাকটি ট্রদ্টেন মন। িার মাটন, আপমন, আমম আর মমস্ ট্রেথনব– 
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ট্রেশ ট্রিা মারাই েমদ্ মেটয থাটক, িার মৃিটহটা িাহটে ট্রেটোই ো ট্রকাথায? একটা 
ভাে প্রশ্ন করটো ট্রভরা। 
 
উত্তরটা মদ্টেন ট্রলার েেেি, মৃিটদ্হটা েুনী েমুটে ভামেটয মদ্টযটছ– 
 
রােুন ট্রিা মশাই আপনার েে কাল্পমনক েল্প। ধমটক উেটো েম্বািব ট্রক, ট্রক ট্রফেটি 
পাটর? আপমন। নামক আমম? প্রথম েেরটা ট্রিা আপমনই মদ্টেন িিঃ আমবস্ট্রং িাাঁর ঘটর 
ট্রনই। প্রাোটদ্র প্রধান ফটক ট্রপমরটয িাটক আপমনই োইটর চটে ট্রেটি ট্রদ্টেটছন। 
িারপর ছুটট এটে আমাটক িাকটেন। আপনার কথা মটিা দু্জটন মমটে োরাটা মনোর 
দ্বীটপ েুাঁটজ ট্রদ্েোম, মকন্তু িাটক ট্রকাথাও পাওযা ট্রেটো না। এেন আপমনই েেুন, এই 
অল্প েমটয িাটক হিযা কটর েমুটে ভামেটয ট্রদ্ওযা মক আমার পটে েেে? 
 
অিএে আমম জামন না োপু, িটে আপনার কাটছ মপস্তে আটছ েটেই েটন্দহ হওযা 
স্বাভামেক। 
 
মক ট্রে েটেন মশাই? আপনাটক েমেমন মপস্তেটা আমম মফটর পাই রাটি ট্রশাোর েময। 
িা এর মটধয আপমন েটন্দটহর মক এমন কারণ ট্রদ্েটি ট্রপটেন? 
 
রাটি শুটি োোর েময মপস্তেটা মফটর পাওযার েল্পটা োনাটনাও ট্রিা হটি পাটর। আমম 
েমদ্ েমে মপস্তেটা আোটো়িাই আপনার কাটছ মছটো? িিাশীর ভটয ট্রকাথায েুমকটয 
ট্ররটে থাকটেন, রাটি ট্রশাোর েময ট্রেটা আোর োর কটর ট্ররটেটছন। 
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চঞ্চে হটো েম্বািব, ট্রজাটর ট্রজাটর মাথা দু্মেটয েেটো, আপমন ট্রনহািই একটা েটেট? 
 
িার মাটন আপনার োনাটনা েল্পটা আপমন আমাটক ট্রজার কটর মেোে করাটি চাইটছন? 
আটর মশাই, োনাটনা েল্প আটরা একটু মেোেটোেয কটর িুেটি হয, িা না হটে 
োজাটর চাোটনা োয না। 
 
মেক আটছ, এেন কাটজর কথায আো োক। ট্রজার মদ্টয েেটেন ট্রলার আমার োফ 
কথা হটো, আপনার কাটছ মপস্তেটা থাকা মাটনই আমাটদ্র দু্জনটক আপনার আজ্ঞােহ 
হটয থাকটি োধয করা। ট্রেট আমার চাই না। আটেকার েযেিা মটিা মপস্তেটা আপমন 
ট্রেই োটে ট্ররটে মদ্ন। িারপর োেটা আেমামরটি ট্ররটে চামে ট্রেমন দু্জটনর কাটছ 
থাকার কথা থাকটে। 
 
ট্রোকার মটিা কথা েেটেন না 
 
অথবাৎ এ প্রস্তাে আপমন মানটি রাজী নন, এই ট্রিা? 
 
 হযাাঁ, মাটনটা ট্রিা িাই দ্াাঁ়িায। মপস্তে আমম মকছুটিই হািছা়িা করটো না। 
 
িা হটে আপনার েম্পটকব অনয রকম ধারণা কটর মনটি হয। 
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মক ধারণা শুমন? আমম মমিঃ ওটযন এই ট্রিা। আপমন ট্রিা একজন ট্রোটযন্দা, আপনাটক 
েুন করার মিেে েমদ্ আমার থাকটিা, িাহটে কাে রাি ট্রথটক আজ েকাে পেবে 
আপনাটক েহুোর একো ট্রপটযমছ, ইটচ্ছ করটে অনাযাটে িেন কাজটা ট্রেটর ট্রফেটি 
পারিাম, মকন্তু ট্রকন পামরমন জাটনন? 
 
ট্রে আপমনই জাটনন, আপনার েযাপার, হযটিা ট্রকাটনা কারণ থাকটি পাটর, োর জনয 
আপমন 
 
ট্রোকার মটিা আপনারা দু্জটন মক িে়িা করটি শুরু কটর মদ্টযটছন, এোর ট্রভরা চুপ 
কটর থাকটি পারটো না, থামটেন আপনারা। 
 
থামটি োটো ট্রকন? ট্রভরার মদ্টক িামকটয েেটো েম্বািব। আর ট্রোকামমই ো েেটছন 
ট্রকন? 
 
মক আিেব। এটা ট্রোকাটমা নয? মমিঃ ট্রলাটরর প্রটশ্নর উত্তরটা আপমন জাটনন না? ট্রে ট্রিা 
ট্রেই কমেিাটার মটধযই আটছ। ট্রেই ট্রে চারমট কাটো মামনক োের জটে নাটচ মধন মধন্ 
একমট ট্রেটো মেনু্ধপােীর ট্রপটট মফরটো োকী মিন। মকন্তু এোটন ট্রেই কমেিামটর একমট 
েযমিক্রম আটছ েটে আমার ধারণা, অথবাৎ আমবস্ট্রং মেনু্ধ পােীর ট্রপটট োয মন? ট্রোঁটচ 
আটছ। মটন হয এই দ্বীটপরই ট্রকাথাও েুমকটয আটছ ট্রে। েমদ্ েটেন, ট্রেই পুিুেটাই ো 
ট্রেটো ট্রকাথায? িার উত্তরও আমার জানা হটয ট্রেটছ, আমাটদ্র ট্রধাাঁকা ট্রদ্ওযার জনয 
এই প্রাোদ্ ট্রছট়ি চটে োওযার েময একটা পুিুে ট্রে েটে মনটয মেটয থাকটে। 
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েভীর ভাটে মচো করার পর মাথা ট্রনট়ি িার মদ্টক িাকাটো েম্বািব, হযাাঁ, মটন হটচ্ছ। 
িুমমই মেকই েটেটছ, ট্রিামার েুমক্তটাই মেক। িুমম একজন মজমনযাে ট্রভরা– 
 
েজ্জায আরক্ত হটয উেটো ট্রভরার মুে। আ়ি ট্রচাটে একোর েম্বািবটক ট্রদ্টে মনটযই 
মাথা মনচু করটো ট্রভরা। আেন্ন মেপটদ্ িাটদ্র মটনর দূ্রত্ব কটমটছ, এ ওর হৃদ্টযর 
কাছাকামছ এটে পট়িটছ ট্রকান েমটয, িা আর ট্রেযাে করটি পাটর না ট্রকউ। 
 
ট্রলার মকন্তু িাটদ্র কথা েরােমর ট্রমটন মনটি পারটেন না। মৃদু্ প্রমিোদ্ করটেন, দ্বীপটা 
ট্রছাট, আর এই ট্রছাট্ট দ্বীটপ িন্ন িন্ন কটর আমরা েুাঁটজমছ িাটক। মকন্তু ট্রকাথাও িার 
অমস্তত্ব আমরা ট্রদ্েটি পাইমন। 
 
শুনুন মমিঃ ট্রলার, ফুাঁটে উেটো ট্রভরা, মপস্তেটার ট্রোাঁটজও আমরা মচরুনী ট্রচরা অমভোন 
চামেটযমছ। মকন্তু ট্রকাটনা োভ হযমন। অথচ পটর আমেষ্কার হটো, মপস্তেটা এই দ্বীটপই 
েুকটনা মছটো। 
 
এোর েম্বািব মৃদু্ ট্রহটে েেটো, িুমম মকেভুে করছ ট্রভরা, মপস্তটের আকৃমি আর 
মানুটের আকৃমির মটধয ফারাক অটনক। এ দু্টটা েযাপার এক েটে গুমেটয ট্রফোর 
মটিা ট্রোকাটমা কটরা না। 
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আপমন োই েেুন না ট্রকন, মাথা দু্মেটয েেটো ট্রভরা, আমার দৃ্ঢ় মেোে, এই দ্বীটপই 
ট্রকাথাও েুমকটয আটছ ট্রে। এ রকম পােে এর আটে আমম কেটনা ট্রদ্মেমন। কমেিায 
ট্রেমন ট্রেো আটছ হুেহু ট্রেই ভাটেই আমাটদ্র দু্জন েেীটক েিম করটো ট্রে। দ্ম 
আটটক মারটো মােবানটক। মচর ঘুটম পাম়িটয রােটো মমটেে রোেবটক। রোেবটক 
েোটা নামমটয মদ্টো ধ়ি ট্রথটক আর মমস্ ট্রলন্টটক মারটো ট্রমৌমামছর হুে ফুমটটয। মক 
োংঘামিক েযাপার েেুন ট্রিা। আমাটদ্র প্রাণ মনটয এ মক েেবনাশ ট্রেোয ট্রমটি উটেটছ 
ঐ েুটন ট্রোকটা। 
 
ভয ট্রনই, হাল্কা েুটর েেটেন ট্রলার, এোটন ট্রকাথাও মচম়িযাোনা ট্রনই। িাই ভােুক /৫৪ 
আমদ্ামন কটর িাটক মদ্টয কাউটক মারটি েুনীটক েটথি কেরি করটি হটে। এই 
েটে হােটেন মিমন শব্দ কটর। 
 
ট্রভরা িাকাটেন ট্রলার-এর মদ্টক, ট্রক েেটে আপনাটক এোটন মচম়িযাোনা ট্রনই? 
েিকাে ট্রে ভাটে আমরা রাি কামটটযমছ িা ট্রিা পশুরই নামাের। আমরা পশু না হটে 
অমন েটন্দহ মানুে মানুেটক মক কটর করটি পাটর? 
 
িার ট্রেই কমেন কথাটা শুটন স্তব্দ মেমূঢ় হটয ট্রেটেন ট্রলার। 
 
েকাে ট্রথটক দু্পুর পেবে পাহাট়ির চূ়িায েটে এক নাোট়ি আযনায েূটেবর রমি 
ট্রফেটি মেটয পুটরাপুমর েযথব হটো েম্বািব। চামরমদ্টক কুযাশা িেন, ট্রেই কুযাশা ট্রভদ্ 
কটর ট্রে রমি মেকেহযাটভন পেবে ট্রপৌঁছটো মকনা, িা ট্রেোনকার ট্রোকরাই েেটি 
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পাটর। িটে ওপার ট্রথটক একোনা েঞ্চ দূ্টরর কথা একোনা মিমঙ ট্রনৌকাও এমেটয 
এটো না িাটদ্র উদ্ধার করার জনয। 
 
এরই মাটি পোিক িিঃ আমবস্ট্রংটক েুাঁটজ োর করার জনয েে রকম ট্রচিাই েযথব হটো। 
মনোর দ্বীটপর মেেীমানায িার অমস্তত্ব ট্রদ্ো ট্রেটো না। 
 
েযথব কাটজর আেজবনা েমরটয অনয দু্জন েেন কপাটের ঘাম মুটছ ট্রফেটি েযস্ত, ট্রভরা 
িেন অসু্ফটট েটে উেটেন আমম আর প্রাোটদ্ মফটর োমচ্ছ না। এোটন এই আকাটশর 
মনটচ উনু্মক্ত জাযোয অটনক মনরাপদ্। 
 
কথাটা িুমম মন্দ েটো মন। িাটক েমথবন করটো েম্বািব। এোটন থাকার েুমেটধ হটো, 
চামরমদ্ক ট্রোো, ট্রেমদ্ক মদ্টযই েুনী আেুক না ট্রকন, আমাটদ্র দৃ্মি এ়িাটি পারটে না 
ট্রে। 
 
িাই েটে োরা রাি এোটন পট়ি থাকা োয না, মাথা না়িটেন ট্রলার। মদ্টনর ট্রেোয 
ট্রেোটনই থামক না ট্রকন রাটি একটা আস্তানা চাই নেমক। িাই প্রাোটদ্ আমাটদ্র মফটর 
ট্রেটিই হটে। 
 
আপনারা োন, আমম োটো না। ওই মৃিুয পুরীটি, উিঃ মক ভযঙ্কর মছটো কােটকর 
রািটা, ভােটে োটয কাাঁটা মদ্টয ট্রদ্য, অজানা আিটঙ্ক থরথর কটর ট্রকাঁটপ উেটো ট্রভরা। 
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আমার মচো শুধু রাটির জনয নয, মমিঃ েম্বািব, ট্রলার েেটেন, এেন আমার েুে মেটদ্ 
ট্রপটযটছ। ট্রপটট মকছু না মদ্টেই নয। আপনার মক অমভমি? 
 
আ-আমম মক আোর েেটো। একটু ইিস্তিিঃ কটর ট্রকাটনা রকটম েেটো েম্বািব, আপমন 
োন, আমম েরং মমে ট্রেথটনর েটে ট্রথটক োই। 
 
মেক আটছ, আপনারা এোটন থাকটি চাইটছন থাকুন। আমম আর োধা ট্রদ্টো না। 
ট্রভটেমছোম, এোটন ট্রে কমদ্ন থামক েোই এক েটে থাকটো। িাছা়িা েমিয কথা 
েেটি মক আমরা এেন ট্রকউ কাউটক মেোে করটি পারমছ না। োই ট্রহাক েম্বাটিবর 
মদ্টক মফটর ট্রলার েটেন, প্রাোটদ্ আমম এেন একাই থাকটো। ট্রদ্েটেন মপস্তটের মুেটা 
ট্রেন আমার মদ্টক ঘুমরটয ট্রদ্টেন না, আপনার কাটছ মপস্তেটা এেটনা আটছ। 
মেোেঘািকিা করটেন নানা। 
 
িারপর এক মুহূিবও আর দ্াাঁ়িাটেন না মিমন ট্রেোটন। িাাঁর েমন পটথর মদ্টক িামকটয 
মুে োরাপ করটো েম্বািব, এটকোটর জাটনাযার। মেটদ্ েহয করটি পাটর না, ট্রপটটর 
টাটন চেটো এেন প্রাোটদ্। 
 
মচোয প়িটো ট্রভরা, উমন একা ট্রেটেন, কাজটা ট্রোধ হয ভাটো করটেন না। 
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ভয ট্রনই, আমবস্ট্রং এর হাটি ট্রকাটনা অস্ত্র ট্রনই। আর শমক্তটি ওাঁরা দু্জটনই েমান। োই 
ট্রহাক প্রাোটদ্ আমবস্ট্রং এর থাকার েোেনা এটকোটরই ট্রনই। আমম জামন ট্রেোটন ট্রনই 
ট্রে। 
 
মকন্তু অনয আর মক েমাধান হটি পাটর? কাটকই ো েটন্দহ করা ট্রেটি পাটর? 
 
ট্রকন, ট্রলারটক। 
 
ওাঁ। আপমন মক েমিযই িাই মটন কটরন? ট্রশাটনা ট্রভরা ট্রোটরর কামহনী িুমম ট্রিা 
শুটনটছা। ট্রিামাটক স্বীকার করটিই হটে, ট্রেটা েিয কামহনী মহোটে েমদ্ ধটর ট্রনওযা 
হয, িাহটে আমবস্ট্রং এর মনরুটেশ হওযার েযাপাটর আমার মকছু করার ট্রনই। িার 
কামহনী আমার কাটছ পমরস্কার। মকন্তু ট্রেটা আমবস্ট্রংটক মেক পমরস্কার করটি পাটর না। 
আমার িার মুে ট্রথটক শুটনমছ, পাটযর শব্দ শুনটি ট্রপটযমছে ট্রে, োমটনর দ্রজা মদ্টয 
একজন ট্রোকটক ট্রেমরটয ট্রেটি ট্রদ্টেটছ। েমস্ত েযাপারটাই মমটথয হটি পাটর, োজাটনা 
েল্প হটি পাটর। হযটিা কটযক ঘণ্টা আটেই আমবস্ট্রংটক েিম কটর এটেমছে ট্রে 
মনটজই। 
 
মকন্তু ট্রকমন কটর? 
 
িা আমরা জামন না। েম্বািব িার কাাঁধ িাাঁমকটয েটে, িটে িুমম েমদ্ আমাটক মজটজ্ঞে 
কটরা িাহটে েেটো একমাে মেপজ্জনক েযমক্ত হটো ট্রলার। ট্রোকটার েম্পটকব আমরা 
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কটিাটুকুই ো জামন। ট্রে ট্রিা মনটজই একজন পুমেশমযান মহোটে পমরচয মদ্টযটছ। এ 
েে োনাটনা েল্প, হযটিা ট্রে একজন উন্মাদ্, ট্রজদ্ী েযেোযী, মকংো ট্রে রকম মকছু। ট্রে 
ট্রকাটনা অপরাধমূেক কাজ ট্রে অনাযাটে করটি পাটর। আর একটা েযাপাটর আমম 
মনমিি, এ ধরটনর অপরাধ ট্রে ট্রকাটনা ট্রোটকর েটে করটি পাটর ট্রে। 
 
ফযাকাটে োদ্া হটয ট্রেটো ট্রভরার মুে। এক মনিঃোটে েেটো ট্রে ধরুন েমদ্ ট্রে িার 
নাোটের মটধয আমাটদ্র পায? 
 
িার ট্রথটক আমম অটনক ট্রেশী েিকব, পটকটট রাো মরভেোটরর ওপর চাপ়ি ট্রমটর 
ট্রকমন ট্রকৌিূহেী ট্রচাে মনটয ট্রভরার মদ্টক িাকাটো েম্বািব। নরম েোয েেটো, আমার 
ওপর ট্রিামার মেোে আটছ, আটছ না ট্রভরা? িুমম মনমিটে থাকটি পাটরা আমম 
ট্রিামাটক গুমে করটো না। 
 
উত্তটর ট্রভরা েটে, একজন না একজন কাউটক মেোে ট্রিা করটিই হটে…..েমিয কথা 
আমবস্ট্রং–হোৎ িার মদ্টক ঘুটর দ্াাঁম়িটয েেটো ট্রভরা, আপনার মক মটন হয না, একজন 
হা ট্রকউ একজন েে েময আমাটদ্র উপর নজর রােটছ, েিম করার জনয েুটোটের 
অটপো করটছ? 
 
ওটা ট্রিা ট্রিামার নাভবাটের েেণ। 
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িাহটে আপমন ট্রেটা অনুভে কটরটছন? অটনক আেহ মনটয কথা েেটি মেটয ট্রভরার 
েো ট্রকাঁটপ ওটে। িুাঁটক পট়ি েম্বাটিবর পাটশ একটু ঘন হটয দ্াাঁ়িাটো ট্রভরা। েেুন, 
আপমন িা মটন কটরন না? একোর আমম একটা েল্প পম়ি-দু্ই মেচারক একমদ্ন 
আটমমরকায ট্রছাট্ট একটা শহটর এটো েুমপ্রম ট্রকাটব ট্রথটক। িাটদ্র মেচার হটো, 
এটকোটর নযােয মেচার োটক েটে। কারণ িাটদ্র ট্রেই মেচারক ট্রিা এ জেটি মছটেন 
না, মিমন মছটেন……। 
 
ভ্রু িুটে েেেে েম্বািব, িার মাটন িুমম েেটি চাইটছ, মেচারক ট্রনটম এটেমছটেন স্বেব 
ট্রথটক এিঃ? না, না ও েে আধযামত্মক ো ঐেমরক েমিায আমম মেোেী নই। এ েে 
কাজ মানুটের পটে েটথি। 
 
মনচু েোয েটে ট্রভরা জাটনন এক এক েমটয আমমও মেক মনমিি হটি পামর না, মটন 
হয…… 
 
িার মদ্টক চমকটি একোর িামকটয িার মুটের কথাটা ট্রকট়ি মনটয েেটো েম্বািব। 
ট্রেটা মেটেটকর দ্ংশন….মকছুেণ নীরে ট্রথটক শাে েোয আোর েেটো িার মাটন 
আেটে িুমম েমিযই িুমেটয ট্রমটরমছটে ট্রছটেমটটক? 
 
না। না আমম িাটক হিযা কমরমন, আমম িাটক মারটি চাইমন। ট্রজার মদ্টয েেটো ট্রভরা, 
আমার এ কথা েোর ট্রকাটনা অমধকার ট্রনই। 
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েম্বাটিবর ট্রোাঁটট একটা েহজ েরে হামে ফুটট উেটি ট্রদ্ো ট্রেটো। হা, িুমম মেক িাই 
কটরমছটে ট্রোনামমণ। িটে িার কারণ আমম জামন না। আর কল্পনাও করটি পামর না। 
িটে েেেি এর মটধয একজন পুরুে ট্রথটক থাকটে। ট্রক, ট্রক ট্রে? 
 
হোৎ একটা পমরেিবন অনুভে হটো ট্রভরার মটধয, িারা কারা মুে ট্রছটয ট্রেটো একটা 
মচোর ছাযা। ম্লান মেেণ্ণ েোয েেটো ট্রে, হা, িার মটধয একজন পুরুে মছটো… 
 
ধনযোদ্, নরম েোয েেটো েম্বািব, হযাাঁ এই কথাটাই আমম জানটি ট্রচটযমছোম। 
 
এই েময হোৎ ট্রভরা উটে দ্াাঁম়িটয মৃদু্ মচৎকার কটর েটে উেটো, এ মক? ভূমমকম্প 
নামক? 
 
না, না, ভূমমকম্প টম্প নয, উত্তটর েেটো েম্বািব শব্দটা মটন হটো প্রাোটদ্র মদ্ক 
ট্রথটকই এটো। আমম ভােোম–আচ্ছা িুমম ট্রকাটনা কান্নার শব্দ শুনটি ট্রপটযটছা? আমম 
মকন্তু শুটনমছ। 
 
প্রাোটদ্র মদ্টক িাকাটো িারা। হা ঐ প্রাোদ্ ট্রথটকই কান্নার আওযাজটা ট্রেন ট্রভটে 
এটো। চটো, প্রাোটদ্র মদ্টক োওযা োক। 
 
না, না আমম োমচ্ছ না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

279 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

িাহটে িুমম থাটকা, আমম চেোম। 
 
ট্রভরা িেন মমরযা হটয েেটো, মেক আটছ, আমম আপনার েটে োটো। 
 
প্রাোটদ্ োওযার োেু পথ মদ্টয এমেটয চেটো িারা। প্রাোটদ্র োমটনর উটোনটা দু্র 
ট্রথটক ট্রেশ শাে েটেই মটন হটো, দু্পুটরর ট্ররাটদ্র আটো িেমে করমছে ট্রেোটন। 
এক মুহূটিবর জনয থমটক দ্াাঁম়িটয পট়ি একটু ইিস্তি করটো িারা। িারপর প্রাোটদ্ 
প্রটেশ না কটর ট্রদ্ওযাটে মপে মদ্টয হাাঁটটি শুরু করটো। 
 
আর িেমন িারা ট্রদ্েটি ট্রপটো ট্রলারটক। উোটনর পূেব মদ্টক হাি পা ছম়িটয মচি হটয 
পট়ি আটছ ট্রে, একটা ভামর োদ্া মারটেে পাথটরর আঘাটি ট্রথাঁিটে ট্রেটছ িার 
মাথাটা। 
 
মাথা িুটে ওপটরর মদ্টক িাকাটো েম্বািব, িারপর জানাোর মদ্টক িামকটয মজটজ্ঞে 
করটো ট্রে, আমার মেক মাথার ওপটর ঘরটা কার েটো ট্রিা? 
 
আমার, মনচু েোয েেটো ট্রভরা, ঘটরর িাটক রাো ঐ পাথরটা ঘম়ির োপ……হযাাঁ, এেন 
আমার মটন পট়িটছ, ট্রেটা ট্রদ্েটি কিকটা ভােুটকর মটিা মছটো। 
 
মফমেপে েম্বািব িার কাাঁধ িাাঁকাটো। এেন ট্রোিা োটচ্ছ, ঐ প্রাোটদ্ই ট্রকাথাও েুমকটয 
আটছ আমবস্ট্রং। আমম চেোম িাটক েুাঁজটি। 
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মকন্তু িাটক জম়িটয ধরটো ট্রভরা। প্রায আিবনাদ্ কটর উেটো ট্রে। ট্রোকামম কটরা না। 
িার কথায অেরেিার েুর, এেন আমাটদ্র পাো এর পর আমরা। আমরা েুাঁমজ, এটাই 
ট্রিা ট্রে চায। ট্রে এেন মুহূিব গুনটছ আমাটদ্র জনয। আমাটদ্র েিম করটি পারটেই 
িার েে মহটেে ট্রশে। 
 
থমটক দ্াাঁ়িাটো মফমেপ। মক ট্রভটে েেটো ট্রে, এর মটধয মকছু একটা রহেয অেশযই 
আটছ। 
 
ট্রে োই ট্রহাক, ট্রভরা েটেন, আমার অনুমান ট্রে মেক, এেন িুমম মনিযই স্বীকার 
করটে। 
 
মাথা ট্রনট়ি োয মদ্টো ট্রে। হযাাঁ, ট্রিামামর জয। হযাাঁ, এ েে কাজ আমবস্ট্রং এরই মকন্তু 
ট্রেই শযিানটা ট্রকাথায ো মনটজটক েুমকটয ট্ররটেটছ? আমরা িাটক মচরুণী ট্রোাঁজার 
মটিা েুাঁটজমছ। 
 
ট্রে মনিযই আটে ট্রথটকই একটা ট্রোপন আস্তানা মেক কটর ট্ররটেমছটো। 
 
 পুরটনা প্রাোদ্ হটে িেু কথা মছটো। 
 
িেু িারই মটধয ট্রে িার েুটকাোর জাযোটা মেক কটর মনটয থাকটে। 
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ট্রেশ ট্রিা, েম্বািব েটে, ট্রেই জাযোটা আমম ট্রদ্েটি চাই। 
 
মৃদু্ মচৎকার কটর উেটো ট্রভরা, হযাাঁ িা ট্রিা িুমম ট্রদ্েটেই। আর কথাটা ট্রে ও জাটন 
নেমক। ট্রেোটন ট্রে অটপো করটছ ট্রিামার জনয। 
 
পটকট ট্রথটক মরভেোরটা অটধবক োর কটর েম্বািব েটে, জাটনা, এটা এেটনা আমার 
েটে আটছ। 
 
আমবস্ট্রং এর ট্রথটক ট্রলার, অটনক ট্রেশী শমক্ত ধটর, িুমমই ট্রিা েটেমছটে, নদ্মহক শমক্ত 
অেশযই ট্রলার এর মছটো, অেি িাটক ট্রদ্টে ট্রেই রকমই ট্রিা মটন হটিা। মকন্তু ট্রকন 
েুিটি চাইটছ না, আেটে আমবস্ট্রং উন্মাদ্। একটা েদ্ধ পােে। আর জাটনা ট্রিা পােেরা 
েে েময েুি মানুটের ট্রথটক শমক্তধর, ট্রেটাই িাটদ্র ো়িমি েুমেটধ। 
 
মরভেোরটা পটকটট আোর চাোন কটর মদ্টয েম্বািব েটে, িাহটে চটো। 
 
অেটশটে েেটো েম্বািব, রাি নামটো আমরা মক করটো। ট্রভটেটছা মকছু? 
 
উত্তর ট্রদ্য না ট্রভরা। েম্বািব মনটজর ট্রথটকই আোর মজটজ্ঞে করটো, ট্রে কথা ভাটোমন 
িুমম? 
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অেহাযার মটিা েেটো ট্রভরা, মকই ো করটি পামর আমরা? ট্রহ ঈের ভীেণ ভয করটছ 
আমার? 
 
ট্রেমশ মচো ভােনা কটরই েেটো েম্বািব চমৎকার আেহাওযা, চাাঁদ্ উেটে। পাহাট়ির 
চু়িায একটা মনরাপদ্ জাযো েুাঁটজ মনটি হটে। ট্রেোটন েটে রািটা কামটটয মদ্টি হটে। 
ট্রকউ েমদ্ আমাটদ্র মদ্টক এমেটয আটে, আমম িাটক েটে েটে গুমে করটো। 
 
থামটো ট্রে। িারপর ট্রভরার মদ্টক ভাটো কটর িাকাটি মেটয েেটো ট্রে, ইে ট্রিামার 
অমন হাল্কা ট্রপাোটক োো ট্রেটে ট্রেটি পাটর ট্রভরা? 
 
ট্রভরার ট্রোাঁটট রহেযময হামে। োো? মটর ট্রেটে ট্রিা আটরা ট্রেশী োো হটয োটে আমার 
শরীরটা। 
 
হযাাঁ, ট্রে কথা েমিয……শাে েোয েেটো েম্বািব। অমির ভাটে নট়িচট়ি উেটো ট্রভরা। 
 
এোটন আর ট্রেমশেণ েটে থাকটে েমিয েমিয আমম পােে হটয োটো। চটো এোর 
এমেটয োওযা োক। 
 
মেক আটছ, চটো। 
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েমুটের ধার মদ্টয উাঁচু-মনচু পথ ধটর পাশাপামশ ট্রহাঁটট চেটো িারা। পমিম মদ্েটে েূেব 
িেন েটে প়িটি শুরু কটরটছ। অপরাটহ্নর ট্রোনােী ট্ররাদ্টা ট্রকমন ট্রেন ম্লান মেেণ্ণ 
েটে মটন হটো। 
 
হোৎ েমুটের ট্রেউগুটো গুণটি মেটয আটেপ কটর ট্রভরা েেটো, দু্িঃটের কথা, েমুটে 
স্নান করটি পারোম না আমরা। 
 
মফমেপ িেন েমুটের ধাটর েভীর মটনাটোে েহকাটর মক ট্রেন মনরীেণ করমছটো। 
হোৎ দ্রুি েটে উেটো ট্রে, ওোটন ওটা মক দ্যাটো ট্রিা? ঐ ট্রে ঐ ে়ি পাথরটার কাটছ? 
 
মির ট্রচাটে ট্রেমদ্টক িামকটয েটে উেটো ট্রভরা, কার ট্রেন ট্রপাক েটে মটন হটচ্ছ। 
 
স্নানাথবী? হােটো েম্বািব। মটন হয েমুটের ট্রকাটনা জোে টোে মকছু হটে। 
 
 চটো, ট্রদ্োই োক না মজমনেটা মক। 
 
কাটছই ট্রেটিই েটে উেটো েম্বািব, ট্রিামার অনুমানই মেক, ওগুটো কাটরার ট্রপাোকই 
েটট। আোর ট্রদ্েমছ, একটজা়িা েুট জুটিাও পট়ি রটযটছ। চটো, আর একটু িমেটয 
ট্রদ্ো োক। 
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ট্রেই পাথরটার মদ্টক এমেটয চেটো িারা। হোৎ থমটক দ্াাঁম়িটয পট়ি েেটো ট্রভরা, 
আটর এ ট্রিা শুধু ট্রপাোক নয, ট্রপাোটকর আেরটণ এ ট্রিা একজন মানুে…… 
 
পাশাপামশ দু্মট পাথটরর মটধয পট়িমছটো ট্রোকটা, ট্রেউ-এর ধািায ভােটি ভােটি 
ট্রোকটা ট্রোধ হয ঐ পাথর দু্মটর মািোটন আটটক পট়ি মেটয থাকটে। 
 
এক েময ট্রেোটন মেটয হামজর হটো েম্বািব এেং ট্রভরা। হাাঁটু মুট়ি িুাঁটক প়িটো িারা। 
মুটে িার এক মেনু্দ রক্তও মছটো না, ফযাকাটশ মেেণব, জটে ট্রিাো মুে, ফুটে ট্রোে। 
 
আিব মচৎকার কটর উেটো েম্বািব, হায ঈের। এ ট্রে ট্রদ্েমছ আমবস্ট্রং…….। 
 
. 
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১৬. 
 
হোৎ েমযটা ট্রেন থমটক দ্াাঁ়িাটো।…স্তব্দ মহাজােমিক, েে মকছু ট্রেন মনস্তব্দ। েমটযর 
চাকাটাও আর ঘুরটছ না…..মির। অচে……ট্রেন হাজার হাজার েছটরর পথ চোর 
োমেটি মুে থুেট়ি পট়ি আটছ পটথর ধুটোয। 
 
না, ট্রেটা ট্রকেে মাে একটা মকংো ট্রেরকম মকছু….. 
 
হামে হামে মুে েম্বাটিবর। েেটো ট্রে, িাহটে ট্রশে পেবে, এই দ্াাঁ়িাটো, িাই না ট্রভরা? 
 
উত্তর ট্রভরা েেটো, এই দ্বীটপ িুমম আর আমম ছা়িা আর ট্রকউ রইটো না….। 
 
েোোহুেয। েেেে েম্বািব, অিএে আমরা এেন ট্রজটন ট্রেমছ, আমরা, এেন ট্রকাথায 
িাই নয মক? 
 
িা ট্রেই ট্রেিপাথটরর ভিুটকর কাযদ্াটা মক ভাটে কাটজ োোটে? 
 
মপ্রযিমা, কাযদ্াটা অমি েহজ আর অিযে ভাটোও েটট…. 
 
িাটদ্র চার ট্রচাটের মমেন হটো আোর। 
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মনটজর মটন ভােটো ট্রভরা, আটে ট্রকন আমম িার মুেটা মেক মটিা মচনটি পামর মন? 
একাট ট্রনকট়ি হা উপমাটা মেক িাই একটা ট্রনকট়ি মুে …িার ট্রেই ভযঙ্কর 
দ্াাঁিগুটো……। 
 
মুে েুেটো েম্বািব, ককবশ িার কণ্ঠস্বর েুমি ো মেপজ্জনকও েটট িটে অথবপূণব। 
 
 এোটনই েে ট্রশে, েুিটে। 
 
 আমরা এেন েটিযর মুটোমুমে এটে দ্াাঁম়িটযমছ। আর এোটনই ট্রশে…..। 
 
 হযাাঁ, আমমও িা েুটিমছ শাে ভাটে েেটো ট্রভরা। 
 
িারপর মির ট্রচাটে েমুটের মদ্টক িাকাটো ট্রে। ট্রজনাটরে মযাকআথবারও মির ট্রচাটে 
িামকটযমছটো েমুটের মদ্টক। কেন, ট্রকেে েিকােই? 
 
মকংো িার আটের মদ্ন? ট্রেও েটেমছটো, এোটনই েে ট্রশে…..। 
 
 মকন্তু ট্রভরার কাটছ ট্রেই কথাগুটো, ট্রেই ভােনাগুটো মেটোহ জানাটো িার মটন। না, এ 
কেটনাই ট্রশে হটি পাটর না। 
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মনটচ ট্রেই মৃি ট্রোকমটর মদ্টক িাকাটো ট্রভরা। েেটো ট্রে ট্রেচারা িিঃ আমবস্ট্রং…..। 
 
মোঁমচটয উটে েেটো েম্বািব, এ েে মক? ট্রমটযেী দ্রদ্? 
 
পাো প্রশ্ন করটো ট্রভরা, ট্রকন হটেনা? ট্রিামার ট্রকাটনা দ্যা মাযা ট্রনই? 
 
উত্তটর েেেে েম্বািব, ট্রিামার জনয আমার ট্রকাটনা দ্যা হয না। আশাও কটরা না িুমম? 
 
মৃিটদ্হটার মদ্টক আোর িাকাটো ট্রভরা, ওর ট্রদ্হটা জে ট্রথটক আমাটদ্র েমরটয 
মদ্টিই হটে। এটো, দু্জটন আমরা ধরাধমর কটর প্রাোদ্ পেবে মনটয োই। 
 
মক দ্রকার? ট্রেোটন আটছ, মনমিটে িাটক থাকটি দ্াও ট্রেোটন। 
 
ট্রে ভাটেই ট্রহাক, িাটক িুেটিই হটে েমুে ট্রথটক। 
 
 হােটো েম্বািব। মেক আটছ, িুমম ো মটন কটরা– 
 
মনচু হটয আমবস্ট্রং-এর মৃিটদ্টহ হাি মদ্টো ট্রে। িাটক োহােয করার জনয িার োটযর 
ওপর িুাঁটক প়িটো ট্রভরা। ট্রভরা িার েেবশমক্ত মদ্টয মৃিটদ্হটা িুটে ধরটি োহােয 
করটো েম্বািবটক। 
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জে ট্রথটক ওপটর উোটিই মহমমেম ট্রেটয ট্রেটো েম্বািব। কাজটা েুে েহজ নয। 
 
োই ট্রহাক, জে ট্রথটক েমুেিীটর মৃিটদ্হটা িুেটো িারা ট্রকাটনা রকটম। ট্রোজা হটয 
উটে দ্াাঁম়িটয ট্রভরার মদ্টক িাকাটো ট্রে িুমম এেন েন্তুি ট্রিা? 
 
হযাাঁ েটথি েেটো ট্রভরা। 
 
ট্রভরার কথা েোর ধরণটা িাটক েিকব কটর মদ্টো। ঘুটর দ্াাঁ়িাটো ট্রে। এমন মক ট্রে 
িার পটকটট হাি ট্রোকাটিই ট্রটর ট্রপটয ট্রেটো, পটকট ফাাঁকা, মরভেোর উধাও। 
 
ট্রভরা িেন িার কাটছ ট্রথটক এক মকংো দু্েজ দু্টর েটর মেটয িার মুটোমুমে 
দ্াাঁম়িটযমছটো, হাটি মরভেোর। 
 
মাথা না়িটো ট্রভরা। শক্ত হাটি মরভেোরটা ট্রচটপ ধরটো ট্রে। মফমেপ েম্বাটিবর মশযটর 
মৃিুয। এর আটে কেটনা এটিা কাটছ আটেমন মৃিুয। আর এেটনা পেবে হারও হযমন 
িার। 
 
হুকুম করার ভমেটি েেেে েম্বািব, মরভেোরটা আমাটক ট্রফরি দ্াও। েেমছ ট্রফরি 
দ্াও– 
 
হােটো ট্রভরা, িামচ্ছটেযর হামে। 
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এটো, আোর েেটো েম্বািব, কাটছ এটে মরভেোরটা আমার হাটি িুটে দ্াও েেমছ। 
 
ট্রভরাটক চুপ কটর থাকটি ট্রদ্টে িৎপর হটো েম্বািব, িার মমস্তষ্ক দ্রুি কাজ কটর চটে। 
কথায িাটক ট্রভাোটনা আর োটে না, এেন কাজ, শুধু কাজ। ট্রকান পটথ, মক ভাটে 
এেন িার ভােনা ট্রেটাই। োরাটা জীেন িুাঁমক মনটয এটেটছ ট্রে, ট্রেই িুাঁমকই মনটো ট্রে 
এোটন। 
 
ট্রশেোটরর মটিা ট্রচিা করটো ট্রে। ধীটর ধীটর শাে েংেি েোয িাটক েুমক্ত মদ্টয 
ট্রোিাোর ট্রচিা করটো, ট্রশাটনা েুকী, মন মদ্টয আমার কথা ট্রশাটনা–এেং িারপর হোৎ 
োফ মদ্টয উেটো ট্রে, কাটো মচিার মটিা, ট্রেমন কটর মহংে পশু িাাঁমপটয পট়ি িার 
মশকাটরর ওপর। 
 
আর িেমন মরভেোটরর মেোরটা মটটপ ধরটো ট্রভরা েন্ত্রচামেটির মটিা………। 
 
 মনিে মুমিবর মটিা েম্বাটিবর ট্রদ্হটা মির হটয দ্াাঁম়িটয রইটো কটযক মুহূটিবর জটনয, 
িারপর ভামর মজমনে পিটনর মটিা িার ট্রদ্হটা পট়ি ট্রেটো মামটর ওপর। 
 
অমি েেপবটণ এমেটয ট্রেটো ট্রভরা, হাটি িেটনা িার ট্রেই মরভেোরটা, োেধাটনর মার 
ট্রনই। মকন্তু অটিা োেধান হওযার প্রটযাজন মছটো না। 
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মফমেপ েম্বািব এেন মৃি। গুমেটা মেটয মেদ্ধ হটযমছটো িার মেক হৃৎমপটে। 
 
েুক ভটর মনিঃোে মনটো ট্রভরা–এেন ট্রে মুক্ত, স্বমস্ত ট্রপটি পাটর, এেন মৃিুয িা়িা কটর 
মফরটে না। অেটশটে েে ভয ট্রকটট ট্রেটো। 
 
আর ভয ট্রনই–িার নাভব ট্রফে করার ট্রকাটনা কারণ আর রইটো না..। 
 
দ্বীটপ ট্রে এেন একা, মনিঃেে, আর েটে আটছ নযমট মৃিটদ্হ। মকন্তু িাটিই ো মক 
এটে োয? ট্রে িি ট্রোঁটচ আটছ… 
 
েেটো ট্রেোটন ট্রে অিযে েুটে, অপার শামে মেরাজ করটছ এেন িার 
োমটন…….ট্রকাটনা ভয ট্রনই আর….. 
 
েূেব িেন অস্ত ট্রেটি শুরু কটরটছ। োে আভায রাোমযি পমিম মদ্েে। ট্রভরা িেন 
চেটি শুরু করটো। একটু আটের ট্রেই ঘটনার আকমস্মকিায চোর শমক্তটুকু ট্রেন 
হামরটয ট্রফটেমছটো ট্রে। িটে এেন ট্রে অটনকটা মনমিে, মনটজর মনরাপত্তা মনটজ অজবন 
করার আনটন্দ েুমি ো উজ্জীমেি। 
 
এেন িার মটন হটো, েুে েুধািব, ঘুমও পাটচ্ছ। ট্রে এেন চায, প্রাোটদ্ মফটর মেটয 
োে শরীরটাটক িার মেছানায এমেটয ট্রদ্য, িারপর শুধু ঘুম আর ঘুম……। 
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েেেি আোমীকাে িারা আেটে এেং িাটক উদ্ধার কটর মনটয োটে। মকন্তু েমিয কথা 
েেটি মক, এোটন থাকার জনয িার ট্রকান মচোই ট্রনই। এেন িার আর এই মনিঃেেিা 
োরাপ োেটছ না। ওিঃ এই মনমে়ি একাকীত্ব ও মনিঃেেিার মটধযই শামের পরশ অনুভে 
করটি পারটছ। এটাই ট্রোধহয ঈেটরর আশীেবাদ্, একাে কাময মছটো িার। চেটি 
চেটি এক েময প্রাোটদ্র োমটন এটে ভাটো কটর িাকাটো। এোটন এেন আর 
ট্রকাটনা ভয ট্রনই, মৃিুযর আশঙ্কা ট্রনই। ট্রকাটনা আিিাযী িার জনয ওাঁৎ ট্রপটি েটে ট্রনই 
এোটন। এেন মনভবটয প্রাোটদ্র মদ্টক িামকটয ট্রদ্েটি পাটর ট্রে। অথচ একটু আটেও 
মদ্োটোটক এই প্রাোটদ্র মদ্টক ভাটো কটর িাকাটি পাটরমন এক অজানা আশঙ্কায, 
অজানা ভটয। 
 
ভয-ভয মজমনেটা ট্রকমন ট্রেন অদু্ভি…..। 
 
োইটহাক, ভটযর পেব এেন ট্রশে। ভযটাটক ট্রে জয কটরটছ, মৃিুযর মুে ট্রথটক মফটর 
এটেটছ। উপমিি েুমদ্ধ মদ্টয িার ট্রথটক মদ্বগুণ শমক্তধর একজন পুরুেটক ঘাটযে ট্রে ট্রে 
করটি ট্রপটরটছ, এ জটযর আনন্দ এেন িার কাটছ েে ট্রচটয ট্রেশী েটে মটন হটো। 
 
প্রাোটদ্র ট্রভিটর এমেটয চেটো ট্রে। অস্তোমী পাকা টমাটটার মটিা োে েূেবটা িেন 
পমিটমর আকাশটাটক োে ও কমো রটঙ রামেটয িুটেমছটো। িার মটধয একটা েুন্দর 
শামের স্পশব অনুভে করটো ট্রে। 
 
েমস্ত মজমনেটাই হযটিা একটা স্বে ভােটো ট্রভরা। 
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 োে ভযঙ্কার োে ট্রে এেন। শরীটরর প্রমিমট অে-প্রিযটে প্রচে েযথা েন্ত্রণা, ট্রচাটের 
পািাগুটো েুটজ আেটছ। এেন আর ভটযর ট্রকাটনা মচো ট্রনই, মনমিটে ঘুটমাটি পাটর 
ট্রে। 
 
মনটজর মটন হােটো ট্রে। প্রাোটদ্র মটধযও ট্রেন একটা অদু্ভি শামে মেরাজ করমছটো। 
 
োধারণি, ভােটো ট্রভরা, ট্রেোটন প্রমিমট ঘটর মৃিটদ্হ পট়ি রটযটছ, প্রাোটদ্ ট্রে ছা়িা 
অনয ট্রকাটনা জীমেি প্রাণীর অমস্তত্ব ট্রনই, ট্রেোটন ট্রকউ ঘুটমাটি চায না, েমদ্ মৃিুয এটে 
েটে এোর ট্রিামার পাো……। 
 
রান্নাঘটরর দ্রজার োমটন এটে থমটক দ্াাঁ়িাটো ট্রে। ট্রটমেটের মািোটন িেটনা মিনমট 
পুিুে পট়িমছটো। হােটো ট্রে। মনটজর মটনই েেটো ট্রে, মহাকাটের েময ট্রথটক 
অটনক মপমছটয পট়িটছ ট্রিামরা। 
 
ট্রটমেটের ওপর ট্রথটক দু্মট পুিুে িুটে মনটয জানাো েমেটয োইটর ট্রফটে মদ্টো ট্রে। 
উোটনর পাথটরর ট্রমটির ওপর শব্দ হটি শুনটো। 
 
আমার েটে ট্রিামরা আেটি পাটরা। মপ্রয, আমরা মজটি ট্রেমছ। আমরা জযী। মে়িমে়ি 
কটর মনটজর মটন েেটো ট্রে। 
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মদ্টনর আটো মনটভ আেটছ একটা আেছাযা অন্ধকাটর িুটেমছটো ঘরটা। 
 
ট্রভরা, েুটদ্ মনোরটা িার হাটি িামে মদ্টো িারপর মোঁম়ি ট্রেটয উপটর উেটি শুরু 
করটো ট্রে ধীটর ধীটর, কারণ হোৎ িার পা দু্টটা ভীেণ োে েটে মটন হটো। 
 
একটা েুটদ্ মনোর ট্রছটে একা ট্রথটক মেটযমছটো। মক কটর ট্রশে হটো ট্রেটা? ওটহা, হা 
মেটয কটর ট্রে আর িারপর ট্রকউ আর ট্রেোটন মছটো না…….। 
 
মেোমহি…মজার েযাপার, আিেব, হুটো ট্রে ট্রেই প্রাোটদ্ মছটো, এ অনুভূমি মক কটরই 
ো িার হটো……..? 
 
অিযে েমেষ্ঠ িার ট্রেই অনুভূমিটা। হা ওপর িোয িার জনয অটপো করটছ হুটো। 
মনটজই মনটজটক েেটো ট্রভরা, ট্রোকাটমা কটরা না। িুমম এেন এমমন এটিাই োে ট্রে, 
েটিা েে উদ্ভট মচো এেন ট্রিামার মটন জােটছ। এ েেই ট্রিামার কল্পনা, এিটুকু মমে 
ট্রনই োস্তটের েটে। 
 
ধীটর ধীটর উপটর উটে চটে ট্রে। মোঁম়ির এটকোটর ট্রশে ধাটপ উটে আোর পর িার 
হাি ট্রথটক মক ট্রেন একটা পট়ি ট্রেটো। মরভেোরটা ট্রে িার হাি ট্রথটক পট়ি ট্রেটো 
নজটরই প়িটো না িার। িার েেয এেন ট্রকেে িার হাটির পুিুেটা, ট্রেটাই এেন 
িার একমাে েেী, িার একাকীত্ব ট্রঘাচাটনার প্রমিকী। 
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প্রাোদ্টা মক ভীেণ শাে। িেু, এটকোটর ফাাঁকা প্রাোদ্ েটেও মটন হটো না….। 
 
উপর িোয িার জনয অটপো করটছ হুটো…। 
 
একটা ট্রছাট্ট, কাটোমামনক এেটনা অেমশি। ট্রেই কমেিার ট্রশে োইনটা মক ট্রেন মছটো? 
মেোমহি হওযা মকংো ট্রেই রকম মকছু একটা েযাপাটর, িাই মক? 
 
অেটশটে িার ঘটরর োমটন এটে দ্াাঁ়িাটো ট্রে। ঘটরর ট্রভিটর িার জনয হুটো ট্রে 
অটপো করটছ। এ েযাপাটর এটকোটর মনমিি ট্রে। দ্রজা েুেটো ট্রে। হাাঁপাটচ্ছ ট্রে। 
েুক ভটর মনিঃোে মনটো ট্রভরা….। 
 
ওটা মক ঘটরর ছাদ্ ট্রথটক মক ট্রেন ওটা িুেটছ? দ্ম়ির ট্রশে প্রাটে একাট ফাে আটে 
ট্রথটকই নিরী? এেং মনটচ একটা ট্রচযার? উটে দ্াাঁ়িাোর জনয। ট্রচযারটা োমথ ট্রমটর 
েমরটয ট্রদ্ওযা োক।….. আর ট্রেটাই ট্রিা ট্রচটযমছটো হুটো…হযাাঁ, এোর মটন পট়িটছ 
ট্রেটাই ট্রিা কমেিার ট্রশে মিনমট োইন…. 
 
ট্রশে কাটো মামণক, ট্রশে প্রাটণর ট্রকাটনা, 
মটনর দু্িঃটে মদ্ে েোয দ্ম়ি, 
োকী রইটো না আর ট্রকউ……। 
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আর মেক ট্রেই মুহূটিব িার হাি ট্রথটক পট়ি ট্রেটো পুিুেটা। মামটটি পট়ি ে়িাটি 
ে়িাটি ট্রভটে টুকটরা টুকটরা হটয ট্রেটো। েন্ত্রচামেটির মটিা োমটনর মদ্টক এমেটয 
চেটো ট্রভরা। এোটনই ট্রশে োে, মভটজ হািটা অেশযই মেমরটের, িার কণ্ঠনােী স্পশব 
করটো। 
 
িুমম এেন ঐ পাহা়িটার কাটছ ট্রেটি পাটরা মেমরে।….. 
 
 এইভাটেই েুনটা েংেমেি হটযমছটো, কটিাই না েহজ মছটো ট্রেই েুন। মকন্তু িারপর 
ট্রথটকই স্মরণ করটি ট্রচিা করটো ট্রেমদ্টনর ট্রেই ঘটনাটা… 
 
আর নয। োমটনই মৃিুযর হািছামন…. 
 
মেনু্দমাে মেেম্ব না কটর ট্রচযাটরর ওপটর উটে দ্াাঁ়িাটো ট্রে। ঘুটমর ট্রঘাটর, হাাঁটার মি 
আধটোজা ট্রচাটে ছাটদ্র মদ্টক িাকাটো ট্রে।…আিেব, িার হাি একটুও কাাঁপটো না 
দ্ম়ির ফাাঁেটা মনটজর েোয পমরটয মদ্টি মেটয। 
 
ঐ ট্রিা হুটো ওোটন দ্াাঁম়িটয ট্রদ্েটো, ট্রে মক করটো, িাটক মক করটি হটো। 
 
িারপর োমথ ট্রমটর ট্রে িার পাটযর িো ট্রথটক ট্রচযারটা েমরটয মদ্টো…… 
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স্কটেযান্ড ইযাটিবর অযামেেযান্ট কমমশনার েযার টমাে ট্রেে উটত্তমজি হটয েেটেন েমস্ত 
েযাপরটাই অমেোেয। 
 
জামন েযার, েদ্ধার েটে েেটো ইন্সটপক্টর ট্রমইন। 
 
অযামেেটযান্ট কমমশনার েটে চটেন, একটা দ্বীটপ দ্শ দ্শটা মানুে মারা ট্রেটো, আর 
একজনও ট্রকউ জীমেি রইটো না, আমার মাথায মকছুই আেটছ না। 
 
অমেোেয হটে, ট্রজার মদ্টয েেটো ইন্সটপক্টর ট্রমইন, এটাই ঘটনা েযার। 
 
ও েে কথা রাটো। ট্রিমমন উটত্তমজি হটয েেটেন েযার টমাে, ট্রকউ না ট্রকউ মনিযই 
িাটদ্র েুন কটরটছ। 
 
ট্রেটাই ট্রিা আমাটদ্র েমেযা েযার। 
 
 িাক্তাটরর মরটপাটব ট্রথটক ট্রকাটনা হমদ্শ পাওমন? 
 
না েযার। ওযারটেভ আর েম্বািব গুমেমেদ্ধ হটয মারা ট্রেটছ। মমে ট্রলন্ট ও মােবান মারা 
ট্রেটছ োযনাইটির িীি মেেমক্রযায। আর মমটেে রোেব মারা ট্রেটছ অমিমরক্ত ঘুটমর 
মপে ট্রেটয, রোটেবর মাথাটা িার ধ়ি ট্রথটক মেমচ্ছন্ন। ট্রলাটরর মাথাটা ট্রকাটনা ভারী 
মজমনটের আঘাটি ট্রথিটে ট্রেটছ। জটে িুটে মারা ট্রেটছ আমবস্ট্রং। মপছন ট্রথটক ট্রকাটনা 
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ভারী মজমনটের আঘাটি মযাকআথবাটরর মাথার েুমে ট্রভটে োয। আর িাটিই িার মৃিুয 
হয। আর েে ট্রশটে েোয দ্ম়ির ফাাঁে োমেটয আত্মহিযা কটর থাকটে ট্রভরা ট্রেথনব। 
 
েটিা েে ট্রনাংরা েযাপার। মমমনট দু্ই চুপ কটর ট্রথটক উটত্তমজি স্বটর আোর েটে 
উেটেন অযামেেযান্ট কমমশনার, িার মাটন িুমম েেটি চাও, মেকেহযাটভটনর 
ট্রোকজটনটদ্র কাছ ট্রথটক ট্রকাটনা োহােযই পাওমন িুমম? ট্রোাঁজ মনটয দ্যাটো, িারা 
মনিযই মকছু না মকছু জাটন। 
 
োধারণ মানুে িারা, কাাঁধ িাাঁমকটয েটে ইন্সটপক্টর ট্রমইন, েমুটে ট্রে়িাটি ভাটোোটে। 
িারা শুধু জাটন, ওটযন নাটম একজন ট্রোক ঐ দ্বীপটা মকটন মছটো, এর ট্রেশী মকছু নয। 
 
িা ঐ দ্বীপটা ট্রক ট্রদ্োটশানা কটর, আর ট্রকই ো এ েে েযেিা কটর থাটক? 
 
মমরে, আইজযাক মমরে নাটম একজন ট্রোক। 
 
এ েযাপাটর িার মক অমভমি? 
 
 মকছুই ট্রে েেটি পারটে না েযার, কারণ ট্রে িেন মৃি। 
 
ভ্রু কুচটক উেটো অযামেেযান্ট কমমশনাটরর, এই মমরে ট্রোকটা েম্পটকব িুমম মকছু 
জাটনা? 
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হযাাঁ েযার, িাটক আমরা জামন। েুে একটা ভে নয ট্রে। েছর মিটনক আটে ট্রেই 
ট্রেমনটটাটজর ট্রশযার ট্রকটেঙ্কারীর ঘটনার েটে জম়িটয পট়ি ট্রে, আমরা মনমিি 
জানিাম, ট্রে জম়িি মছটো, মকন্তু আমরা ট্রেটা প্রমাণ করটি পামরমন। িারপর ট্রিাটপর 
কারোটর মমটশ োয ট্রে। ট্রেটেটেও িার মেরুটদ্ধ ট্রকাটনা প্রমাণ আমরা ো়িা করটি 
পামরমন। জাটনন েযার, মমরে েুেই োেধানী ট্রোক। 
 
আর এোটনও এই দ্বীপটা েংক্রাে েযাপাটরও মমরে জম়িি মছটো? 
 
হযাাঁ োর, এই দ্বীপটা মেক্রীর েটে ট্রেও জম়িি, েমদ্ও িৃিীয পটের হটয মনোর দ্বীপটা 
ট্রে মকটনটছ, ট্রেটা পমরস্কার কটর মদ্টেও ট্রক্রিার নাম ট্রে প্রকাশ কটরমন। 
 
আমথবক মদ্ক ট্রথটক ট্রে কটিা ট্রেশী েেীযান ট্রেটা আটে জানটি হটে, েুিটে? 
 
হােটো ইন্সটপক্টর ট্রমইন। আপমন মমরেটক ট্রচটনন না েযার। ট্রদ্টশর েে ট্রথটক ভাটো 
একজন চাটািব এযাকাউটন্টন্ডটক মদ্টয িার মহোটের োিাপে পরীো না কটর ট্রদ্েটে 
িার আমথবক অেিাটা েমেক জানা োটে না। ট্রেমনটটাজ কারোটরর িদ্ে করটি মেটয 
আমরা ট্রদ্টেমছ, িার কমবচারীরা িাটদ্র মামেটকর মটিাই চিুর ও ধুরন্ধর। 
 
ইন্সটপক্টর ট্রমইন েটে চটে, মেকেহযাটভটনর েে েযেিাই কটর এই মমরে ট্রোকটা 
িাটদ্র েটে, এই মনজবন দ্বীটপ মানুে েেোটের পরীো মনরীো চাোটি োটচ্ছ িারা 
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এক েপ্তাটহর জনয। আর ট্রে িাটদ্র এও েটে ট্রেোন ট্রথটক ট্রকাটনা োহাটেযর আটেদ্ন 
এটে িারা ট্রেন নজর না ট্রদ্য। 
 
অস্বমস্তটোধ করটেন েযার টমাে ট্রেে, িার মাটন িুমম েটেি চাইটছা ট্রেই েে 
ট্রোকগুটো িার ঐ ধরটনর কথায একটুও েটন্দহ প্রকাশ কটরন মন। িার েেকথা িার 
এক কথায মেোে কটর মনটো? 
 
ভুটে োটচ্ছন েযার, আটে এই মনোর দ্বীটপর মামেক মছটেন একজন আটমমরকান েুেক 
এেমার ট্রোরেন। ট্রেোটন মিমন প্রাযই একটা না একটা পামটব মদ্টিন। ট্রেই েে পামটব 
ট্রদ্েটি ট্রদ্েটি িাটদ্র ো েওযা হটয মেটযমছটো। িাই িারা ধটর মনটযমছটো, 
মেত্তোটনর েযাপাটর িাটদ্র মাথা না ঘামাটনাই উমচৎ। আর এই কারটণই ট্রোধহয 
মমরটের ট্রেই উপটদ্শ শুটন ট্রকাটনা েটন্দহ জাটেমন িাটদ্র মটন। এমদ্কটার কথাও 
আপনাটক ট্রভটে ট্রদ্েটি হটে েযার। 
 
িার েুমক্তটা ট্রমটন মনটেন অযামেেযান্ট কমমশনার। 
 
ট্রমইন আটরা েটে, ট্রফ্রি নারাকট িার েটঞ্চ কটর এই দ্শজন ট্রোকটক ট্রেই দ্বীটপ 
ট্রপৌঁটছ মদ্টয োন। ট্রেই নারাকট একটু অদু্ভি কথা শুমনটযটছ। ট্রে েটেটছ, ট্রেই 
ট্রোকগুটোটক ট্রদ্টে একটু আিেব হটয মেটযমছটো ট্রে। মমিঃ ট্রোরেটনর পামটবর ট্রোকটদ্র 
মটিা মেক নয। ট্রোকগুটো ট্রকমন েরে ও োধারণ মানুটের মটিা, মটন হটযমছে িার, 
ট্রেই েটে একটা মচোও ট্রজটেমছটো, িার মটন। আর ট্রোধহয ট্রেই কারটণই ট্রোধ হয 
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এে. ও. এে মেেনাে পাওযার পটরই মমরটের েে উপটদ্শ উটপো কটর একটুও ট্রদ্রী 
না কটর ট্রে িার েঞ মনটয এমেটয মেটযমছটো মনোর দ্বীটপর মদ্টক। 
 
 ট্রে আর অনয ট্রোটক কটে ট্রেোটন মেটযমছটো? 
 
এোটরা িামরে েকাটে মেকেহযাটভন একদ্ে স্কাউটটর ট্রচাটে পট়ি ট্রেই েংটকি। 
ট্রেইমদ্ন োওযার ট্রকাটনা েোেনা মছটো না। িাই োটরা িামরটের আটে ট্রেই দ্বীটপ 
োওযা েেে হযমন। 
 
দ্ীঘবোে ট্রফটে অযামেেযান্ট কমমশনার মজটজ্ঞে করটেন, প্রাোটদ্ ট্রে োটমাটফান 
ট্ররকিবটা িুমম ট্রপটযমছটে, ট্রেটার মক েের? ওটা ট্রথটক ট্রকাটনা েু মকংো োহােয ট্রপটে 
না? 
 
উত্তটর ইন্সটপক্টর ট্রমইন েটে ওটা মনটযও আমম মাথা ঘামমটযমছ। ট্রেই ট্ররকিবটা ট্রে 
ট্রকাম্পামন েরেরাহ কটরমছটো, িারা মেটনমা ও মথটযটাটরর প্রটযাজনীয েরোম নিরী 
কটর থাটক। ট্ররকিবটা আইজযাক মমরটের মেকানায মমিঃ ইউ. এন. ওটযটনর কাটছ 
পামেটয ট্রদ্য িারা। িাটদ্র েো হটযমছটো েটের মথটযটাটর ট্রেই ট্ররকিবটা নামক েযেহার 
করা হটে। টাইপ করা মিপটা ট্ররকটিবর েটেই ট্রফরি পামেটয ট্রদ্ওযা হয। 
 
ট্রেে মজটজ্ঞে করটেন, িা ট্রেই ট্ররকিবটার মেেযেস্তুই ো মক মছটো? 
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ট্রেই প্রেটে আম আেমছ েযার, েেীর হটয েেটো ইন্সটপক্টর ট্রমইন। েো পমরস্কার কটর 
আোর েেটি শুরু করটো ট্রে, েমস্ত অমভটোটের েযাপাটর েিদূ্র েেে আমম 
ট্রোাঁজেের মনটযমছ। প্রথটম রোেব দ্ম্পমিটদ্র কথা মদ্টযই শুরু করা োক। ওরাই েেব 
প্রথম ট্রেই দ্বীটপ এটে ট্রপৌঁছায। আটে ওরা মমে িযামন্ডর োম়িটি কাজ কটর? মমস্ িযামন্ড 
হোৎ মারা োন। িার মচমকৎেটকর কাছ ট্রথটক ট্রিমন মকছুই জানা োযমন। ট্রে েটে, 
রোেব দ্ম্পমি অেশযই িাটক মেে োওযাযমন। মকংো ট্রেরকম মকছু কটরমন, মকন্তু িার 
েযমক্তেি মেোে হটো, মমস্ িযামন্ডর হোৎ মৃিুযটা ট্রকমন ট্রেন একটু ট্রোেটমটে হযটিা 
িাটদ্র িরফ ট্রথটক অেটহো করার দ্রুণই িার অেমটয মৃিুয ঘটট। ট্রে আটরা েটে, 
িটে এই অমভটোে প্রমাণ করা অেেে েযাপার। 
 
এরপর মেচারপমি ওযারটেটভর প্রেটে আো োক। মিমন মছটেন মেচারপমি, মেক 
আটছ। িার এই মেচারপমিই মেটটনর মৃিুযদ্োটদ্শ মদ্টযমছটেন। প্রেেক্রটম েো ট্রেটি 
পাটর, মেটন মছটেন প্রকৃি অপরাধী, িাটক অপরাধী োেযস্ত করার মটধয ট্রকাটনা ভুে 
ট্রনই। ফাাঁমের পটর অেশয ট্রেটা মনটয কথা ওটে, মকন্তু িার আটে োেয প্রমাণ ট্রথটক 
ট্রদ্ো োয, িার অপরাধ মছটো েটন্দহািীি। িেনকার েমটয দ্শজন ট্রোটকর মটধয 
নজটনরই ধারনা মছটো, মেটন মছটো মনরপরাধ। এেং মেচারপমির রাযটা মছটো 
প্রমিমহংো ট্রনওযার জনয। 
 
ট্রেথনব ট্রমটযমটর ট্রোাঁজেের মনটি মেটয আমম ট্রদ্টেমছ। ট্রে মছটো একমট পমরোটরর 
েভটনবেব, আর ট্রেই পমরোটরর একজন জটে িুটে মারা োয। ট্রেই মশশুমটটক স্নান 
করাটি মনটয োয ট্রে েমুটে। োই ট্রহাক, এর জনয িাটক অেশয ট্রদ্াে ট্রদ্ওযা োয না। 
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েমিয কথা েেটি মক ভাটো আচরণই কটরমছটো ট্রে মশশুমটর েটে িাটক উদ্ধার করার 
জনয োাঁিার ট্রকটট এমেটযও মেটযমছটো ট্রে। মকন্তু িার দু্ভবােয েমুটের ভযঙ্কর ট্রোটির 
েটে পািা মদ্টি পাটর মন ট্রে, ট্রভটে মেটযমছটো মশশুমট। 
 
েটে োও, দ্ীঘবোে ট্রফেটেন অযামেেটযান্ট কমমশনার। 
 
হাাঁমপটয উটেমছটো ট্রমইন েুক ভটর মনিঃোে মনটয ট্রেই আোর েেটি শুরু করটো, 
এোর িিঃ আমবস্ট্রং এর কথা েমে। েহু পমরমচি ট্রোক মিমন। হারটে স্ট্রীটটর ট্রচম্বাটর 
িার ভাটো পোর মছটো। মিমন িার ট্রপশায ট্রকাটনা অনেধ কাজকমব ট্রে কটরমছটেন, ট্রে 
রকম ট্রকাটনা ট্ররকিব ট্রনই। িটে এ কথা েমিয ট্রে, ১৯২৫ োটে ট্রেইথামার হােপািাটে 
মেজ নাটম একমট ট্রমটযটক অপাটরশন কটরমছটেন মিমন, অপাটরশন ট্রটমেটেই মারা োয 
ট্রে। হযটিা িার েুে ট্রেশী অমভজ্ঞিা না থাকার দ্রুণ অপাটরশটন ট্রিমন দ্ে মছটেন 
না মিমন প্রথম জীেটন, িটে এর জনয কেটনাই িাটক অপরাধী মহোটে োেযস্ত করা োয 
না। আর অেশযই এই মৃিুযর মপছটন িার ট্রকাটনা ট্রমামটভ েুাঁটজ পাওযা োয না। 
 
িারপটর মমস্ এমমমে ট্রলটন্টর প্রেটে আো োক। ট্রেমেে ট্রটইের নাটম এক েুেিী কাজ 
করটিা িার ো়িীটি। েভবেিী হটয পট়ি ট্রমটযমট অনেধ প্রণটয। িাটক োম়ি ট্রথটক 
মেিাম়িি করটেন মমস্ ট্রলন্ট, ট্রে িেন জটে িুটে আত্মহিযা করটো। েযাপারটা ভাটো 
না হটেও ট্রমটযমটর মৃিুযর জনয ট্রকান ক্রটমই অমভেুক্ত করা োয না িাটক। 
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ট্রমইন িার িামেকা ট্রদ্টে প়িটি শুরু করটো, িরুণ মােবান মছটো ট্রেপটরাযা োম়ি 
চােক। দু্-দু্োর ড্রাইমভং োইটেন্স োমিে কটর ট্রদ্ওযা হটযটছ, আমার মটি িার োম়ি 
চাোটনা মনমেদ্ধ কটর ট্রদ্ওযা উমচৎ। িার শামস্ত এ রকমই হওযা প্রটযাজন। ট্রকমম্রটজর 
রাস্তায দু্মট োচ্চা ট্রছটে জন ট্রকাম্ব ও েুমে ট্রকাম্বােটক চাপা ট্রদ্য ট্রে। িার স্বপটে িার 
কটযকজন েনু্ধ োন্ধে োেয ট্রদ্য আদ্ােটি, আর িাটিই জমরমানার হাি ট্রথটক ট্ররহাই 
ট্রপটয োয ট্রে। 
 
ওমদ্টক িদ্ে কটর ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর মেরুটদ্ধ মনমদ্বি ট্রকাটনা অমভটোে পাওযা 
োয মন। চমৎকার িার োমভবে ট্ররকিব। আথবার মরচমন্ড িার অধীটন কাজ করটিা, 
েুদ্ধটেটে মারা োয ট্রে। ট্রজনাটরটের েটে িার ট্রকাটনা মেটরাধ মছটো না। েমিয কথা 
েেটি মক িারা দু্জন অিযে ঘমনষ্ঠ েনু্ধ মছটো। 
 
িা হটি পাটর, েেটেন অযামেেযান্ট কমমশনার। 
 
 এেন মফমেপে েম্বাটিবর কথায আমে। মেটদ্টশ েটন্দহভাজন ট্রোকটদ্র েটে িার 
ট্রমোটমশা মছটো। ট্রজেও ট্রেটটটছ োর দু্টযক। ভযঙ্কর মছটো না, একটু ট্রেপটরাযা 
স্বভাটের ট্রোক মছটো ট্রে। ট্রেই েটে িার একটু অহঙ্কারও মছটো। িার পটে েুন জেম 
করাটা অস্বাভামেক নয। 
 
িারপর ট্রলার-এর কথা েমে, একটু ইিস্তিিঃ কটর ট্রমইন েটে দ্শজটনর একমাে ট্রেই 
োকী থাটক। 

http://www.bengaliebook.com/


অ্যাণ্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

304 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
ট্রলার। ট্রজার মদ্টয েেটেন অযামেেযান্ট কমমশনার, ট্রেই শযিানটা না? 
 
আপমনও মক িাই মটন কটরন েযার? 
 
েে েমটযই আমম িাই মটন কমর, েেটেন অযামেেযান্ট কমমশনার, ট্রোকটা দ্ারুন 
ধুরন্ধর। ধরা ট্রছাাঁযার োইটর। আমার ধারণা েযান্ডটরর মামোয িার ট্রকাটনা কারচুমপ 
মছে মনিযই। ট্রেই েময েুে একটা েুমশ হটি পামরমন আমম। আোর আমার মকছু 
করারও মছটো না। হযামরেটক কাটজ োোোম। মকন্তু ট্রেও ট্রকাটনা কাজ করটি পারটো 
না। মকন্তু িেটনা আমার মেোে, িাটক ধরার মটিা মেক মটিা ফাঁদ্ পািটি পারটে, ও 
ভাটে ট্রে আমাটদ্র কো ট্রদ্মেটয পার ট্রপটয ট্রেটি পারটিা না। েহজ প্রকৃমির ট্রোক 
মছটো না ট্রে। একটু ট্রথটম মজটজ্ঞে করটেন েযার টমাে ট্রেে, িুমম েেটছা আইজযাক 
মমরেও মারা ট্রেটছ? িা ট্রে কটে মারা ট্রেটো? 
 
ট্রভটেমছোম, আপমন মনিযই এ প্রেটে আেটেন েযার। হযাাঁ ৮ই আেে রাটি মারা োয 
ট্রে। অমিমরক্ত ঘুটমর মপে োওযার দ্রুনই িার মৃিুয ঘটট। িার ট্রেই মৃিুযটা আত্মহিযা, 
নামক দু্ঘবটনা মেক ট্রোিা োয না। 
 
আমার মক ধারণা জাটনা ট্রমইন? 
 
 েেেি আন্দাজ করটি পামর েযার। 
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আর োই ট্রহাক, দ্ারুন উটত্তমজি হটয েেটেন ট্রেে, মমরটের মৃিুযটি একজটনর েুে 
েুমেটধ হটযটছ। 
 
মাথা ট্রনট়ি িার কথায োর মদ্টয েেটো ইন্সটপক্টর ট্রমইন, আমম জানিাম েযার, আপমন 
মেক এই কথাই েেটেন। 
 
ট্রটমেটের ওপর ঘুমে ট্রমটর অযামেেযান্ট কমমশনার েটে উেটেন উটত্তমজি হটয েমস্ত 
েযাপারটাই অদু্ভি অমেোেয। পাহাট়ি ট্রঘরা একটা ট্রছাট্ট দ্বীটপ দ্শজন ট্রোক মারা ট্রেটো, 
অথচ আমরা জানটিও পারোম না, এর জনয দ্াযী ট্রক, মকংো ট্রকনই ো হিযা করা 
হটো, আর মক ভাটেই ো। 
 
ট্রকটশা েো পমরস্কার কটর েেটো ট্রমইন, ভাটো কথা েযার, েযাপারটা আেটে মেক ট্রেই 
রকম নয। একজন মেকারেস্ত ট্রোক মনটজর হাটি মেচাটরর ভার িুটে মনটো। আইটনর 
ট্রচাটে ধরা ট্রছাাঁযার োইটর এমমন দ্শজন ট্রোকটক েংেহ কটর ট্রে িারা প্রকৃি অপরাধী 
নামক মনরপরাধ, িাটি মকছু এটে োয না। 
 
মির ট্রচাটে িামকটয েটে েটে েেটেন ট্রেে, িাই নয মক? আমাটরা িাই মটন হয– 
 
চুপ কটর ট্রেটো ট্রমইন। েম্মান ট্রদ্োটনার জনয িামাশা করটি থাকটো ট্রে। দ্ীঘবোে 
ট্রফটে মাথা না়িটেন ট্রেে। 
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েটে োও েেটেন মিমন এক মমমনট, ভােোম েুমি ো ট্রকাটনা ে ট্রপটয ট্রেোম। হামরটয 
ট্রেটো ট্রেটা, েেে, মক ট্রেন েটেমছটে িুমম? 
 
ট্রমইন আোর েেটি শুরু করটো, ধটর ট্রনওযা োক, দ্শজন ট্রোটকর মেচার হওযার 
কথা মছটো। ইউ. এন. ওটযন িার কাজ ট্রশে কটর ট্রে ভাটেই ট্রিাক ট্রেই দ্বীপ ট্রথটক 
হাওযায মমমেটয মেটয থাকটে। 
 
এ ট্রে ট্রদ্েমছ চমৎকার ট্রভাজোমজর ট্রেো। মকন্তু িুমম ট্রিা জাটনা ট্রমইন, এর একটা 
েযােযা থাকা চাই, েুমক্ত থাকা চাই। 
 
েযার আপমন হযটিা ভােটছন, ট্রোকটা েমদ্ দ্বীটপ না মেটযই থাটক িাহটে িার ট্রেই 
দ্বীপ ট্রথটক িার উধাও হটয োওযার ট্রকাটনা প্রশ্নই উেটি পাটর না। অথচ ট্রেোনকার 
িানীয অমধোেীটদ্র কাছ ট্রথটক ট্রোাঁজ মনটয জানা ট্রেটছ, ট্রেই দ্বীটপ আটদ্ৌ ট্রে োয মন। 
অিএে এর একমাে েযােযা হটো, েুনী ঐ দ্শজটনর মটধযই একজন। 
 
মাথা না়িটেন অযামেেযান্ট কমমশনার। আেমরক ভাটে েেটি থাটক ট্রমইন 
 
হযাাঁ, ট্রে কথাও আমরা ট্রভটেমছ েযার। আমরা এর েভীটর প্রটেশ করার ট্রচিা কটরমছ। 
শুরুটিই েটে রামে, মনোর দ্বীটপ মেক মক ঘটটমছে, এ েযাপাটর আমরা এটকোটর 
অন্ধকাটর পট়ি ট্রনই। ট্রভরা ট্রেথনব িাটযরী মেেটিা এেং এমমমে ট্রলন্টও। েৃদ্ধ ওযারটেভ 
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মকছু ট্রনাট মেটে োয-রেক ঘীন, আইন মামফক, রহেযজনক, িটে েটথি েহজটোধয। 
এেং ট্রলারও মকছু ট্রনাট মেটে মছটো। িটে এই েে িাটযরী ও ট্রনাটটর অথযগুটোর মটধয 
ট্রমাটামুমট ভাটে মমে আটছ একটার েটে একটার। মৃিুযগুটো হটযমছটো এই ভাটে, 
মােবান, মমটেে রোেব, মযাকআথবার, রোেব, মমে ট্রলন্ট, ওযারটেভ। ট্রভরা ট্রেথটনর 
িাটযরী ট্রথটক আমরা জানটি পামর, রাটির অন্ধকাটর প্রাোদ্ ট্রছট়ি ট্রেমরটয োয 
আমবস্ট্রং িারপর িাটক অনুেরণ কটর ট্রলার ও েম্বািব িার ট্রোাঁটজ। ট্রলাটরর ট্রনাটেইটি 
একটা ট্রনাট ট্রেো মছটো, ট্রেফ দু্মট অেটর-আমবস্ট্রং মনরুটেশ। 
 
েযার, এেন েে মদ্ক মেটেচনা কটর এর ট্রথটক মটন হয, এোটন আমরা একটা ভাটো 
েমাধান েুাঁটজ ট্রপটি পামর। আপনার মটন আটছ, জটে িুটে মারা োয আমবস্ট্রং। ধটর 
মনোম, আমবস্ট্রং িেন পােে হটয োয–হওযারই ট্রিা কথা, েোইটক অমন নৃশংে ভাটে 
েুন করটেও কাটরারই ো মাথার মেক থাটক েেুন। আর আমবস্ট্রং েুনী হটেও ট্রেও ট্রিা 
রক্ত মাংটে ে়িা মানুে। িাই মাথা মেক না থাকার ফটে মেটেটকর দ্ংশটন পাহাট়ির 
চু়িা ট্রথটক জটে িাাঁমপটয পট়ি থাকটে, মকংো েমুটে োাঁিার ট্রকটট ট্রে িার ট্রদ্টশ 
পামেটয আেটি মেটয েভীর জটে িমেটয মেটয থাকটে। আর িাটিই িার মৃিুয ঘমনটয 
এটে থাকটে। 
 
েমাধাটনর েূেটা ভাটো, মকন্তু ট্রধাটপ মটকটে না। না, েযার িা হয না। প্রথটমই পুমেশ 
োটজবটন্টর োেয ট্রদ্েুন। ১৩ই আেটের েকাটে ট্রেই দ্বীটপ মেটয হামজর হয ট্রে। 
আমাটদ্র োহাটেয োোটি পাটর এমন মেটশে ট্রকাটনা িথয আমরা ট্রদ্েটি পাই না। 
িার মরটপাটটব িার েোর মটধয উটিেটোেয হটো িাটদ্র েোর মৃিুয ঘটট কম কটরও 
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অেি ছমেশ ঘণ্টার মটধয। িটে আমবস্ট্রং েম্পটকব এটকোটর মনমিি ট্রে। ট্রে েটেটছ, 
আমবস্ট্রং এর ট্রদ্হ জটে ট্রভটে োওযার আটে আট দ্শঘণ্টা জটের মটধয মছটো ট্রে। এর 
ট্রথটক এেন ধটর ট্রনওযা ট্রেটি পাটর রাি দ্শটা এোটরাটার েময প্রাোদ্ ট্রথটক ট্রেমরটয 
মেটয থাকটে আমবস্ট্রং, ট্রকন এমন হটো। ট্রদ্হটা ট্রেোটন ট্রভটে োয, ট্রেই জাযোটা 
আমরা ট্রদ্টেমছ দু্টটা পাথটরর মািোটন মৃিটদ্হটা আটটক মেটয থাকটে, ট্রেোটন িার 
ট্রপাোটকর মকছু অংশ, চুে ইিযামদ্ ছম়িটয থাকটি ট্রদ্ো োয। ১১ িামরটের রাি 
এোটরাটা নাোদ্ মৃিটদ্হটা মনিযই ট্রেোটন ট্রভটে এটে থাকটে োমুমেক িট়ির টাটন। 
িারপর ি়ি ট্রথটম োয, েমুটের উত্তাে ট্রেউও িেন শাে মস্তমমি, আর জেও িেন 
েমুে িীর ট্রথটক অটনক মনটচ ট্রনটম মেটয থাকটে। 
 
আপমন হযটিা েেটি পাটরন, এটা আমার ধারণা, েমুটে োওযার আটে মিনজনটক 
ট্রশে কটর মেটয থাকটে আমবস্ট্রং। মকন্তু িা নয এই েুমক্তটি ট্রে, েমুটের ধার ট্রথটক 
আমবস্ট্রং এর মৃিটদ্হ অশাে েমুে ট্রথটক ট্রটটন িুটে মনটয আো হয ওপটর। নরম 
োমের ওপর িার মৃিটদ্হ টানাটামনর স্পি দ্াে আমরা ট্রদ্টেমছ োমের ওপর। অিএে 
একটা েযাপাটর আমম এটকোটরই মনমিি, আমবস্ট্রং এর মৃিুযর পর একজন মকংো দু্জন 
অেশযই জীমেি মছটো িেন। 
 
একটু ট্রথটম আোর েেটি শুরু করটো ট্রে; আর এর ট্রথটক মেক মক মটন হয জাটনন 
েযার ১১ িামরটের েকাটের অেিা এইরকম–আমবস্ট্রং মনরুটেশ (টজটে িুটে োয)। 
িেনও মিনজন ট্রোক ট্রোঁটচ মছটো; েম্বািব, ট্রলার এেং ট্রভরা ট্রেথনব। েম্বািব গুমেমেদ্ধ, 
িার মৃিটদ্হ আমবস্ট্রং এর কাটছ েমুটের ধাটর পট়ি মছে। ট্রভরা ট্রেথনবটক িার 
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শযনকটে েোয ফাাঁে োমেটয িুেটি ট্রদ্ো োয। ট্রলার এর মৃিটদ্হ উোটন পট়ি 
থাকি ট্রদ্ো োয, িার মাথাটা ট্রথাঁিোটনা ভারী পাথটরর আঘাটি হটে হযটিা, আর 
পাথরটা ট্রে ওপটরর জানাো েমেটয ট্রফো হটছমছে ট্রেটা অনুমান কটর ট্রনওযার স্বপটে 
েটথি েুমক্ত আটছ। 
 
িা ট্রেটা কার ঘটরর জানাো? েটে েটে মজটজ্ঞে করটেন অযামেেযান্ট কমমশনার। 
 
ট্রভরা ট্রেথটনবর। এেন েযার, িাটদ্র প্রটিযটকর েযাপারটা আোদ্া আোদ্া ভাটে মেটেেণ 
করা োক। প্রথটম মফমেপ েম্বািব ট্রথটক শুরু করমছ। ধার ট্রনওযা োক মমে ট্রেথটনর 
ঘটরর জানাো েমেটয পাথর ট্রফটে ট্রলারটক হিযা কটরটছ েম্বািব। িারপর ট্রভরাটক 
ঘুটমর মপে োইটয েভীর ঘুটম আচ্ছন্ন কটর িার েোয ফাাঁে োমেটয ট্রদ্য। েেটশটে 
েমুেিীটর মেটয মনটজই মনটজটক গুমেমেদ্ধ কটর থাকটে। 
 
মকন্তু িাই েমদ্ হয, িার কাছ ট্রথটক মরভেোরটাই ো ট্রক মনটয ট্রেটো? কারণ প্রাোটদ্র 
ট্রদ্ািোয ওযারটেটভর ঘটরর ট্রভিটর মরভেোরটা পট়ি থাকটি ট্রদ্ো োয। 
 
মরভেোটরর ওপর কার হাটির ছাপ মছটো? 
 
হযাাঁ, েযার ট্রভরা ট্রেথটনবর। 
 
মকন্তু েম্বািব িেটনা জীমেি মছটো– 
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েযার, আপমন মক েেটি চাইটছন জামন, ট্রভরা ট্রেথই েুনী এই ট্রিা। েম্বািবটক গুমেমেদ্ধ 
করার পর মরভেোরটা হাটি মনটয প্রাোটদ্ মফটর োয ট্রে, মাটেবে পাথরটা ট্রলার এর 
ওপর মনটেপ করার পর মনটজ ট্রে িার েোয ফাাঁে োোয। 
 
এই পেবে েে মেক আটছ। িার শযনকটে একটা ট্রচযাটরর ওপর শযাওোর ছাপ পাওযা 
োয, এেং িার জুটিাটিও ট্রদ্টে মটন হয, ট্রে িার েোয ফাাঁে োমেটয িুটে প়িার 
জনয ট্রেই ট্রচযারটা েযেহার কটর থাকটে। ট্রচযাটরর ওপর দ্াাঁম়িটয েোয ফাাঁে োোটনার 
কাজ ট্রশে হওযার পটরই পা মদ্টযই ট্রচযারটা েমরটয ট্রদ্য এেং িুটে পট়ি ট্রে। 
 
মকন্তু ট্রচযারটা ছুাঁট়ি ট্রফোর মটিা অেিায মছটো না। অনয েে ট্রচযারগুটোর মটিা ট্রেই 
ট্রচযারটাও েেটত্ন ট্রদ্ওযাটের পাটশ ট্রহোন মদ্টয রাো মছটো। ট্রভরা ট্রেথটনর মৃিুযর 
পটর ট্রেই কাজটা অনয ট্রকউ কটর থাকটে। 
 
এরপর স্বভােিই আমাটদ্র েে েটন্দহ মেটয পট়ি ট্রোটরর ওপর। িটে এর মটধযই 
একটা মকন্তু ট্রথটক োয, আপমন েমদ্ েটেন, েম্বািবটক গুমে মেদ্ধ কটর ট্রভরা ট্রেথনবটক 
আত্মহিযা করটি প্রটরামচি করার পর প্রাোদ্ ট্রথটক ট্রেমরটয োয ট্রে, িারপর উটোটন 
ট্রনটম একটা ভারী মাটেবে পাথটরর আঘাটি মনটজই মনটজটক হিযা কটরটছ ট্রে। 
ট্রেটেটে আপনার কথা আমম মেোে করটো না। আপনার এ েুমক্ত আমম ট্রমটন মনটি 
পামর না। কারণ পুরুেরা এভাটে কেটনা আত্মহিযা করটি পাটর না। িাছা়িা ট্রে 
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ধরটনর মানুেই মছটেন না ট্রলার। ট্রলারটক আমরা ট্রেশ ভাটো কটর জামন নযায মেচার 
মনটয মাথা ঘামাটনার মটিা ট্রোক ট্রে ট্রকানমদ্নও মছটো না। 
 
এ েযাপাটর, েেটেন অযামেেযান্ট কমমশনার, আমম ট্রিামার েটে একমি। 
 
ইন্সটপক্টর ট্রমইন িেন েটে, িাহটে েযার, এর ট্রথটক ধটর ট্রনওযা ট্রেটি পাটর, ঐ দ্বীটপ 
মনিঃিযই অনয আর ট্রকউ িেন জীমেি মছটো। েমস্ত েযাপারটা ট্রশে হটয োওযার পর 
ট্রে মকনা েে মকছু ভাটো কটর োমজটয গুমছটয ট্ররটে ট্রেটছ। মকন্তু এেন কথা হটচ্ছ, 
এটিা েে ঘটনা ঘটট োওযার েময ট্রকাথায মছটো ট্রে, আর ট্রকাথাযই ো ট্রেটি পাটর 
ট্রে? অথচ মেকেহযাটভটনর ট্রোটকরা েমূ্পণব মনমিি ট্রে, উদ্ধারকারী দ্ে ট্রেই দ্বীটপ 
ট্রপৌঁছাটনার আটে ট্রেোটন ট্রথটক ট্রকউই চটে ট্রেটি পাটর না। মকন্তু ট্রে ট্রেটে আোর 
থামটে ট্রে এোটন। 
 
ট্রেটেটে, মজটজ্ঞে করটেন অযামেেযান্ট কমমশনার, মক হটি পাটর? 
 
 দ্ীঘবোে ট্রফটে মাথা ট্রদ্াোটো ট্রে। িারপর োমটনর মদ্টক িুাঁটক পট়ি েেটো, মকন্তু ট্রে 
ট্রেটে ট্রক, ট্রক িাটদ্র েুন করটো? 
 
এমমা ট্রজন ট্রজটে মিমঙর মামেক স্কটেযান্ড ইযাটিব ট্রে মূেযোন নমথমট পামেটযমছে ট্রেটা 
এোটন িুটে ধরা হটো। 
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ট্রেৌেটনর শুরু ট্রথটকই আমম েুটি ট্রেমছ, আমার প্রকৃমি রামশ রামশ মেিটকব ভরা। িাহটে 
প্রথম ট্রথটকই শুরু কমর, েংটশাধটনর অোধয একটা ট্ররামামন্টক ভােপ্রেণিা। এই ট্রে 
ট্রোিেেন্দী কটর একটা অমি প্রটযাজনীয নমথ েমুটে ট্রফটে ট্রদ্ওযা, এর মটধয একটা 
অদু্ভি ট্ররামাঞ মছটো, ট্রভিটরর অমভোটনর কামহনী গুটো, েেন ট্রকউ প়িটে িার ট্রেই 
মশশুেুেভ মটনাভােটা কল্পনা করার মটধয একটা অনয মাদ্কিা আমম অনুভে করটি 
পারমছ। আমার মটন ট্ররামাঞ জাোয আর ট্রেই কারটণই আমম অেেম্বন কমর এই 
পন্থাটা স্বীকাটরামক্ত ট্রেো, ট্রেটা ট্রোিেেন্দী করা, পটর ট্রোিটের মুেটা েীে কটর 
েমুটের ট্রেউটি ভামেটয ট্রদ্ওযা। আমার ধারণা আমার এই স্বীকাটরামক্ত কাটরার না 
কাটরার হাটি মেটয প়িটে। (আোর নাও প়িটি পাটর) এেং িারপর (মকংো আমম মক 
মনটজই মনটজর োক ট্রপটামচ্ছ?) মানুে মনোর দ্বীটর ট্রেই অমনণবীি হিযা রহটেযর েযােযা 
েুাঁটজ পাটে। 
 
ট্ররামামন্টকিার েটে আটরা একমট নেমশিয মনটয আমম জন্মাই। মৃিুয দৃ্শয ট্রদ্ো মকংো 
মৃিুয ঘটাটনার মটধয অেশযই আমার একটা পাশে প্রেৃমত্ত চমরিাথব করার প্রেণিা মছটো, 
ট্রেই মনষু্ঠরিার মটধয একটা অদু্ভি ট্ররামা অনুভে করিাম আমম িেন। মটন আটছ 
ট্রছটেটেোয োোটনর ট্রপাকা মাক়ি ট্রমটর দ্ারুণ মজা ট্রপিাম। ট্রেই ট্রছটেটেো ট্রথটকই 
েুটনর ট্রনশায ট্রপটয েেটো আমাটক। 
 
মকন্তু েটে েটে একটা নেপরীিযও এটে ভর করটো আমার ট্রেই েুটনর ট্রনশার মটধয। 
নযায মেচাটরর একটা েমেষ্ঠ প্রেণিা ট্রদ্ো মদ্টো। মনরপরাধ েযমক্ত আমার হাটি প্রাণ 
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হারাটে, এ ট্রেন ভাোই োয না। েে েময আমার মচো মছটো েমিযকাটরর ট্রদ্ােী েযমক্তর 
ট্রেন শামস্ত হয। 
 
আমার মটন হয, একজন মনস্তত্বমেদ্ মেক েুিটি পারটে, আমার মানমেকিা মেক 
মকরকম মছটো ট্রেই েময। আর ট্রেই মানমেকিাই মক পরেিবী কাটে আইনটক ট্রপশা 
মহোটে েহণ করটি োহােয কটরমছে আমাটক। মনটজটক একজন ট্রপশাদ্ার আইনজ্ঞ 
মহোটে প্রমিমষ্ঠি করটি ট্রপটর েহজাি প্রেৃমত্তর মদ্ক ট্রথটক েটথি েন্তুি হোম। 
 
ট্রকাটনা অপরাধ আর ট্রেই অপরাটধর শামস্ত েে েময আমাটক মুে করটিা। েে 
রকটমর ট্রোটযন্দা ও থ্রীোর েল্প পট়ি আমম উপটভাে কমর। অেের েমটয মনটজর ঘটর 
েটে একা একা মেমচে েে েুটনর পমরকল্পনা করিাম। 
 
িারপর েেন আদ্ােটির আইন কােবকর করার মহান দ্ামযত্ব আমার ওপর নযস্ত হটো, 
িেন আমার মটনর ট্রেই েুপ্ত পাশে প্রেৃমত্তর আটরা ট্রেশী কটর চমরিাথব করার ট্রপ্ররণা 
ট্রপোম। ট্রেচারা অপরাধী আোমীর কােে়িায দ্াাঁম়িটয মৃিুয ভটয কাাঁপটছ, মেচারটকর মুে 
ট্রথটক িার আেন্ন মৃিুযর পটরাযানা ট্রশানার জনয মেচারটকর মুটের মদ্টক েভীর আেহ 
মনটয প্রিীো কটর থাকার দৃ্শযটা ট্রদ্টে আমম েুে মজা ট্রপিাম। িটে মটন রােটেন 
মনরপরাধ ট্রকাটনা েযমক্তটক আোমীর কােে়িায ট্রদ্েটে আমম কেটনাই েুশী হটি 
পারিাম না। অেি এ ধরটনর দু্মট মামোর শুনানী মুেিুমে ট্ররটে জুমরটদ্র আমম 
েটেমছ, আজ ট্রকাটনা ট্রকে ট্রনই। োই ট্রহাক, পুমেটশর েিিা এেং দ্েিার জনয আমম 
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িাটদ্র ধনযোদ্ জানাই ট্রেশীর ভাে অপরাধী োটদ্র মেচাটরর জনয আমার োমটন হামজর 
করা হটিা, িারা েোই ট্রদ্ােী োেযস্ত হয। 
 
এই রকমই একটা ট্রক মছটো এিওযািব মেটটনর। ট্রোকটার েুন্দর ট্রচহারা এেং েুন্দর 
ভে আচরণ জুমরটদ্র ভুে পটথ চামেি কটর এেং প্রভাে ট্রফটে িাটদ্র মটন। মকন্তু 
ট্রকেে মাে োেয প্রমাটণই নয, অপরাধ জেটি আমার দ্ীঘব মদ্টনর অমভজ্ঞিা ট্রথটক 
েেটি পামর, ট্রোকটা েমিয েমিয অপরাধ কটরটছ, েুনী না হটয ট্রেটি পাটর না ট্রে। 
িার মেরুটদ্ধ আনা েুটনর অমভটোে মমটথয নয, একজন েযস্ক মমহোটক েুন কটর ট্রে, 
মেমন মেোে করটিন িাটক। 
 
ফাাঁেুট়ি মেচারক মহোটে আমার েযামি ো দু্নবাম মছটো একটা ট্রে োই ট্রহাক, মামোর 
েে মদ্ক েুাঁমটটয েুাঁমটটয মেচার কটর িটেই আমম আমার ট্রশে রায জানাোম, আমার 
মেচার মছটো অিযে কটোর, ট্রকাটনা অপরাধীটকই আমম ট্ররহাই মদ্িাম না। আমাটদ্র 
অনুভূমিপ্রেণ, উমকে েযামরোরটদ্র েওযাে জোটে জুমররা োটি োমধটকয কাির না 
হটয পট়ি, মকংো আোমী পটের উমকে োটি িাটদ্র প্রভামেি করটি না পাটর, িার 
জনয েে রকম ট্রচিা চামেটয ট্রেিাম। এর জনয আমম িেন প্রকৃি ঘটনা ও োেয 
প্রমাটণর প্রমি জুমরটদ্র দৃ্মি আকেবণ করিাম, িাটি কাজ হটিা, ওরা িেন আোর 
স্বাভামেক হটয উেটিা, িাটদ্র স্বাভামেক মিামি েযক্ত করটি, অপরাধীর মিামি েযক্ত 
করটিা, অপরাধীর েম্পটকব আইটনর েুমেচার করটিা। 
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ট্রেশ কটযক েছর ট্রথটক মনটজর মটধয একটা পমরেিবন েেয কমর, মনটজর প্রমি আিা, 
মনযন্ত্রণ েে ট্রেন হামরটয ট্রফেমছোম, িেন আমার ট্রকেমে ইচ্ছা হটিা, মেচাটরর প্রহেন 
ট্রছট়ি মদ্টয মনটজর হাটি আইন িুটে মনটি, মনটজর েুমশমি অপরাধীটক শামস্ত মদ্টি। 
 
আজ আমম অকপটট স্বীকার করমছ, আমম ট্রচটযমছোম, মনটজই একটা েুন কমর। এ ট্রেন 
মনটজটক প্রকাশ করার জনয, স্বীকৃমি োটভর জনয মশল্পীর ট্রেই মচরেন চাওযা, ট্রচো 
করটে অপরাধ জেটি আমমও একজন মশল্পী হটি পামর। মকন্তু আমার েে জল্পনা কল্পনা 
অনুমান প্রচে ভাটে ধািা ট্রেটো আমার মেটেটকর কাটছ, আমার ট্রপশার কাটছ। 
মেচারটকর মক েুনী হওযা োটজ? 
 
িেু মন মাটন না। ট্রকেমে িামেদ্ েুন, হা েুন আমাটক করটিই হটে। িার ট্রথটকও ে়ি 
কথা হটো, ট্রে েুন ট্রেন োধারণ না হয। ট্রে েুন অেশযই ট্রেন অদু্ভি হয একটু মেমচে 
ধরটনর, োধারটণর ট্রথটক একটু আোদ্া রকটমর। মকন্তু আমার মেটেক আমাটক স্মরণ 
কমরটয ট্রদ্য, নযাযমেচার ট্রেন হয। মনরপরাধ ট্রকউ ট্রেন অেথা শামস্ত না পায। 
 
িারপর হোৎ, হা হোৎই একমদ্ন ট্রেই েুটনর পমরকল্পনাটা আমার মাথায এটো। 
একজন মচমকৎটের েটে কথা হমচ্ছে আমার, একজন অনামী িাক্তার কথায কথায 
েেটো ট্রে, এমন এক একটা েুন আটছ, ট্রকাটনা আইনই স্পশব করটি পাটর না েুনীটক। 
 
িার জানা একটা উদ্াহরণ মদ্টি মেটয মিমন েেটেন, হোৎ িার এক ট্ররামেনী মারা 
ট্রেটেন। মনোে মনটি কি হটিা িার। মনোেকােব স্বাভামেক করার ওেুধ নাটক 
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ট্রশাাঁকাটি মেটয একটু অেটহো করার দ্রুনই এই মৃিুয। ওেুধ মদ্টযমছে এক দ্ম্পমি, 
িারই ট্রদ্োটশানা করটিা ট্রেই েৃদ্ধা মমহোমটটক। েৃদ্ধা মারা োওযায মকছু টাকা িারা 
ট্রপটযটছ। ট্রকেে মাে এই ট্রমামটভটক ট্রকি কটর িাটদ্র ট্রদ্ােী মহোটে মচমহ্নি করা োয 
না। হযটিা অমভটোে উেটি পাটর, ওেুধ ট্রশাাঁকাটি মেটয একটু অেটহো হটয ট্রেটছ, িা 
এমনটিা হটিও পারটিা মিমন মনটজ েুাঁকটি মেটযও। এই অজুহাটিই ট্ররহাই ট্রপটয 
ট্রেটো দ্ম্পমিমট। আইটনর ধরা ট্রছাাঁযার োইটর রটয ট্রেটেন িারা। 
 
ট্রেটাই হটো েমস্ত েযাপারটার েূেপাি। েহো ট্রদ্েটি ট্রপোম, আমার পথ পমরস্কার। 
আমম িেন েদ্ধপমরকর একটা েুন নয, এক েটে অটনক অটনকগুটো েুন। ট্রছটেটেোয 
ট্রেই কমেিামটর কথা আমার মটন পট়ি ট্রেে দ্শমট কাটো মনোর ট্রছটের কমেিা। 
 
শুরু হটো ট্রোপটন অপরাধীটদ্র েংেহ করা…..  
 
মক ভাটে েংেহ করা হটো, ট্রেই মেস্তামরি েটে অিা েময নি করটো না। কাটরার 
েটে ট্রদ্ো হটে একটা মনমদ্বি রুমটন মামফক কথাোিবা েোর ট্ররওযাজ মছটো আমার। 
এভাটে একটা মেস্মযকর ফে ট্রপটয ট্রেোম। নামেবং ট্রহাটম থাকার েময িিঃ আমবস্ট্রং 
এর ট্রকেটা ট্রপটয ট্রেোম। ট্রে নােবাট আমার ট্রদ্োটশানা করটিা, িার েটে আোপ 
করটি মেটয ট্রে আমায েের মদ্টো, িিঃ আমবস্ট্রং মছটো মািাে, মদ্যপ। একমদ্ন মািাে 
অেিায একজন রুেীটক অপাটরশন করটি মেটয ট্রমটর ট্রফটে ট্রে। েযে ট্রপটয ট্রেোম 
আর একজন অপরাধীর নাম। 
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োটে একমদ্ন পুরটনা মমমেটামরর ট্রোশেল্প শুনটি মেটয ট্রজনাটরে মযাকআথবাটরর 
অপরাধ কামহনী শুনোম। েম্প্রমি আমাজন ট্রফরি একজন ট্রনাক েম্বাটিবর অপরাধ 
কামহনী ট্রশানাে। মযাটজারকায এক রােী ট্রমমোটহটের মুে ট্রথটক মপউমরটান এমমমের 
কামহনী শুনোম। আর আন্টমন মােবান হটো আমার মনটজর আমেস্কার, ট্রেমন কটর আর 
পাাঁচজন অপরাধীটক েুাঁটজ োর করা হয। জীেন েম্পটকব িার ট্রকাটনা দ্ামযত্বটোধ মছটো 
না, ট্রে মছটো েমূ্পণব অপদ্াথব। এ ধরটনর ট্রোকটক আমম েমাটজ অিযে মেপজ্জনক 
েটে মটন কমর, এর ট্রোঁটচ থাকার ট্রকাটনা অমধকার ট্রনই। প্রাক্তন ইন্সটপক্টর ট্রলার 
স্বাভামেকভাটেই এটে োয আমার অটেেণ পটথ। েযান্ডর ট্রকটের মামোর েযাপাটর 
আইটনর ট্রপশায মনেুক্ত আমার কটযকজন েনু্ধর েটে আটোচনার ফাাঁটক ট্রলার-এর 
নামটা ওটে। পুমেশ হটচ্ছ আইন ও শৃঙ্খোর োহক, ট্রপশােি মেবাদ্ায পুমেটশর কথাই 
ট্রশে কথা এেং েিয েটে ধটর ট্রনওযা হটে। মকন্তু পুমেটশর ট্রোক হটযও ট্রলার মছটো 
মমথযা ভােটণর প্রমিভূ। িাটক েমা করা োয না। 
 
অেটশটে পাওযা ট্রেটোো ট্রভরা ট্রেথটনর ট্রকে। আমম িেন আটোমন্টক পাম়ি মদ্মচ্ছ। 
একমদ্ন েভীর রাটি ধূমপান কটর আমম ও হুটো হযামমেন নাটম একমট েুদ্শবন েুেক 
েটে আমছ। পমরচয হটো েুেকমটর েটে। েুেকমটর জীেন ট্রমাটটই েুটের নয। ট্রে িার 
দু্িঃে ভুেটি মাোমিমরক্ত মদ্ মেটেমছে। ফটের েুে একটা আশা না কটরই শুরু 
করোম কথাোিবা। িার েটে িার কথা শুটন আমম ট্রিা অোক। এেটনা মটন আটছ িার 
ট্রেমদ্টনর ট্রেই কথাগুটো। ট্রে েটেমছটো, আপমন মেকই েটেটছন। েুন মাটনই ট্রেশীর 
ভাে ট্রোটক ো ভাটে মেক িা নয, োোটর আটেবমনক মমমশটয ট্রদ্ওযা মকংো উাঁচু পাহা়ি 
ট্রথটক কাউটক ট্রেো ট্রমটর ট্রফটে ট্রদ্ওযা। োমটনর মদ্টক ঈেৎ িুাঁটক পট়ি আমার মদ্টক 
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এক দৃ্মিটি িামকটয ট্রথটক আটরা ট্রে েটে, আমম একজন নারী েুনীটক মচমন, আমম 
আপনাটক েেমছ? িাটক আমম ট্রেশ ভাে কটরই জামন। আটরা মক জাটনন, এক েময 
িাটক পাওযার জনয আমম পােে হটয মেটযমছোম। ঈের আমাটক োহােয করুন। েেমছ 
ে়ি দু্ভবােযই েটট। জাটনন, কম ট্রেশী আমার জনযই অমন মনষু্ঠর কাজ ট্রে 
কটরমছে…িটে িাই েটে এই নয ট্রে, আমম কেটনা ট্রে রকম স্বে ট্রদ্টেমছোম নারী 
মােই শযিান দ্ানেী পুটরাপুমর দ্ানেী একজন চমৎকার, োদ্ামেটধ হামেেুশীটি ভরা 
ট্রমটযটক আপমন দ্ানেী মহটেটে মচোই করটি পাটরন না, পাটরন মক? ট্রেই নারী 
একমদ্ন এক দু্টধর মশশুটক স্নান করাটি মনটয ট্রেটো এেং আমাটক পাওযার জনয 
িাটক জটে িুমেটয হিযা করটো একজন নারী ট্রে এমন একটা মনষু্ঠর কাজ করটি 
পাটর, আপমন মচো করটি পাটরন? 
 
আমম িাটক েেোম, আপমন মনমিি, এ কাজ ট্রে কটরটছ? 
 
হযাাঁ আমম এটকোটর মনমিি, উত্তটর ট্রে দৃ্ঢ়স্বটর েটে ট্রকউ িা ভাটেওমন। মকন্তু আমম 
জামন মফটর এটে আমম েেন িার মদ্টক িাকাোম……ট্রে িেন েুটি ট্রেটছ, আমম িার 
েে ছোকো েুটি ট্রেমছ …….িটে ট্রে কথা উপেমব্ধ করটি পাটরমন িা হটো ট্রেই 
মনষ্পাপ মশশুমটটক আমম ভােোেিাম…..। 
 
িারপর ট্রে আর মকছু েটেমন, িটে ট্রেটুকু ট্রে েটেমছে, িাটিই েটথি, এ পেবে ট্রে েে 
িথয েংেহ কটরমছ আমার পমরকল্পনার রূপটরো টানা িেন আটকায ট্রক। 
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িেন দ্রকার আমার দ্শম মশকার। ট্রপোম িাটক, নাম িার মমরে। কুেযাি ট্রোক ট্রে। 
আমফম ট্রকাটকটনর োোও, ট্রচারাই েযেো িার। আমার এক েনু্ধর ট্রমটযটক আমফম 
ট্রকাটকটনর ট্রনশায আেক্ত কটর ট্রফটে ট্রে। মাে একুশ েছর েযটে আত্মহিযা কটর 
ট্রমটযমট। 
 
আমার এই পমরকল্পনার েযাপাটর অটেেণ চাোটনার েময ধীটর ধীটর ট্রেটা আমার মটনর 
মটধয ট্রোঁটথ োয পাকাপামক ভাটে। আমার িযান িেন েমূ্পণব। োস্তটে ট্রেটা রূপামযি 
করার আটে ট্রেোম একমদ্ন হারটে স্ট্রীটট এক িাক্তাটরর কাটছ ট্রচক আপ করাটনার 
জনয। আমম িাটক েেোম, আটেই আমার একটা অপাটরশন হটয ট্রেটছ। শুটন ট্রেই 
িাক্তার েটে িাহটে আপনার মদ্বিীযোর অপাটরশন অথবহীন। আমার মচমকৎেক 
ট্রোোেুমে ভাটে আমাটক জামনটয মদ্টেন একটা অমপ্রয েিয কথা হা, এই রকমই 
একটা েিয ভােণ শুনটি অভযস্ত আমম। 
 
আমার মেদ্ধাটের কথা আমম িাক্তারটক েমেমন ট্রে, আমার মৃিুয ট্রেন ধীটর ধীটর মেেমম্বি 
না হয, আমম চাই স্বাভামেক মৃিুয। না আমার মৃিুয হওযা উমচি ট্রকাটনা এক উটত্তজনা 
মুহূটিব। মৃিুযর আটে আমম োাঁচটি চাই। 
 
এেন আেে কাজ হটো মনোর দ্বীটপ অপরাধ অনুষ্ঠাটনর আটযাজন করা। ট্রেই দ্বীপটা 
েংেহ করার কাটজ মমরেটক েযেহার করা েুেই েহজ েযাপার। এ েে েযাপাটর একজন 
মেটশেজ্ঞ ট্রে। আমার োোেয ট্রে কজন মশকাটরর েের েংেহ কটরমছোম িাটদ্র 
প্রটিযটকর জনয আোদ্া আোদ্া ট্রটটপ ট্রফেোম। আমার ট্রকাটনা িযানই ট্রভটস্ত োয মন। 
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আমার েে অমিমথরাই আটই আেে এটে হামজর হটো মনোর দ্বীটপ। আমমও মমটশ 
ট্রেোম িাটদ্র দ্টে। 
 
এোটন আোর আটেই মমরটের েে মহটেে মনটকশ হটয মেটযমছে। ট্রপটটর অেুটে 
ভুেমছে ট্রে। েেন িযাে কটর আোর আটে আমম িাটক একটা কযাপেুে মদ্টয েমে, 
আমার মনটজর েযামেক ট্রপটন েটথি উপকার ট্রপটযমছ এই কযাপেুে েযেহার কটর। 
মদ্বধাহীন মচটত্ত ট্রে ট্রেটা েহণ কটর ট্রনয। একটু স্নাযুমেক ট্ররাোেস্ত ট্রোক ট্রে। ট্রোকটা 
ট্রে এ েযাপাটর ট্রকাটনা নথীপে ট্ররটে ট্রেটি পাটর, ট্রে রকম ভয আমার মছটো না। ট্রে 
ধরটনর ট্রোকই নয ট্রে। 
 
মনোর দ্বীটপ কার মেরুটদ্ধ মক রকম মৃিুযর পটরাযানা জামর করা হটে, এ মনটয আমম 
মেটশে মচো ভােনা কটরমছোম। আমার অমিমথটদ্র অপরাটধর িারিময মেচার কটর 
আমম মেক কটর ট্রফমে, োর অপরাধ েে ট্রথটক কম, িাটক আটে মটর ট্রেটি হটে, 
কারণ আমম চাই না মৃিুয ভটয অটহিুক ট্রেশী মাথা ঘামাক ট্রে, আর একটা োো মাথায 
েুটনর জনয আিটঙ্ক মেটটক উেুক ট্রে। 
 
অযান্টমন মাোনব এেং মমটেে রোেবটক েোর আটে মরটি হটো, একজন েটে েটে 
আর একজন ঘুটমর মটধয শামেটি। মাোনবটক আমম জামন, ননমিক দ্ামযত্বটোধ েেটি 
িার মকছু মছটো না। ো আমাটদ্র েোরই আটছ। মমটেে রোেব, আমার ট্রকাটনা েটন্দহ 
ট্রনই, িার স্বামীর প্রটরাচনায অমভনয করটি োধয হটযমছটেন মিমন। 
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িারা দু্জন মক ভাটে মৃিুযর মুটোমুমে হটো, মেস্তামরি আটোচনা করটি চাই না এোটন। 
এ কাজ পুমেটশর, েহটজই অমেষ্কার করটি পারটে িারা। োম়ির ট্রপাকা মাক়ি মারার 
জনয অমি েহটজই পটামশযাম োযানাইি েংেহ করা োয। েংেটহর মকছু অেমশি 
মছটো আমার েটে। োমাটফাটন ট্রেই েে ভযঙ্কর উমক্তগুটো উচ্চামরি হওযার পর 
অমিমথটদ্র মটন ট্রে উটত্তজনার েৃমি হয, ট্রেই ফাাঁটক প্রায একটা োমে গ্লাটে একটু 
পটামেযাম োযানাইি ট্রফটে রামে। 
 
ট্রেই েময আমম আমার প্রমিমট মুটের মদ্টক িামকটয মনরীেণ কটরমছোম। এেং আমার 
দ্ীঘব অমভজ্ঞিা ট্রথটক আমার ট্রকাটনা েটন্দহ মছটো না, প্রটিযটকই অপরাধী। 
 
ইদ্ানীং আমার মাথার েন্ত্রণার দ্রুণ ঘুটমর ওেুধ ট্রোরাে হাইটড্রট ট্রেটি হটিা আমাটক, 
আর ট্রেই টযােটেট আমার কাটছই মছে। রোেব েেন িার অেুি স্ত্রীর জনয িযামন্ড মনটয 
এটে ট্রটমেটের ওপর রাটে। ট্রেোন মদ্টয ট্রেটি মেটয িযামন্ডর গ্লাটে ঘুটমর ওেুধ মমমশটয 
মদ্ই, িাটিই কাজ হটয ট্রেটো। রোটেবর স্ত্রীর ঘুম আর ভাঙটো না। েযাপারটা েুে 
েহটজই মমটট ট্রেটো, ট্রেই েময কাটরার মটন ট্রকাটনা রকম েটন্দহই জােটো না। 
 
মনিঃশটব্দ মৃিুয এটে েেটো ট্রজনাটরে মযাকআথবারটক এোর ট্রিামার পাো। না, ট্রকাটনা 
জ্বাো েন্ত্রণা মছটো না ট্রেই মৃিুযটি। িটে ট্রটটরে ট্রছট়ি চটে োওযার েমযটা েুে 
োেধাটন ট্রেটছ মনটি হটযমছে আমাটক, মকন্তু েে মকছুই েফে হটযমছে। 
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আমার অনুমান মটিা েুনীর েন্ধাটন োরাটা দ্বীপ িন্ন িন্ন কটর ট্রোাঁজা হটো, এেং 
আমেষ্কার করা হটো, আমরা োিজন ছা়িা অনয আর ট্রকউ মছটো না। েটে েটে একটা 
েটন্দটহর আেহাওযা েৃমি হটো মনোর দ্বীটপ। আমার িযান মামফক িেন আমার একজন 
েহকারীর প্রটযাজন হটয প়িটো। িিঃ আমবস্ট্রংটকই ট্রেটছ মনোম। ফাাঁটদ্ প়িার মটিা 
ট্রোকই েটট ট্রে। আমার নাম েশ এেং একোর ট্রচাটের ট্রদ্োয আমার মচনটিা ট্রে। 
আমার মটিা ট্রোক ট্রে েুনী হটি পাটর ট্রেটা মছটো িার ধারণার অিীি। িার েে 
েটন্দহ মেটয পট়িমছে েম্বাটিবর ওপর। এেং িার এরকম একটা ধারণার প্রমি আমার 
ট্রে েমথবন মছটো ট্রেই রকম ভান করটি থামক। আমম িাটক আভাটে জানাোম, েুনীটক 
হাটিনাটি ধরার একটা মিেে আমার মাথায এটেটছ। 
 
প্রটিযটকর ঘটর িিামে চাোটনা হটেও িাটদ্র কাটরারই ট্রদ্হ িিামে হযমন িেটনা 
পেবে। 
 
দ্শই আেে েকাটে েুন করোম রোেবটক। উনুন জ্বাোোর কাে কােমছটো ট্রে িেন 
মপছন মফটর, িাই ট্রেোটন আমার উপমিমি এটকোটরই ট্রটর পাযমন, িার পটকটট োোর 
ঘটরর চামের েন্ধান ট্রপোম। 
 
রোটেবর ট্রদ্ো না ট্রপটয মেভ্রাে েোই িার ট্রোাঁটজ ট্রেমরটয প়িটিই ট্রেই েুটোটে অমি 
েেপটণ েম্বাটিবর ঘটর েুটক িার মরভেোরটা হস্তেি করোম। িার কাটছ ট্রেটা ট্রে 
থাকার কথা আমম জানিাম। েমিয কথা েেটি মক মমরটের েটে িার োোিকাটরর 
েময ট্রে ট্রেন এ েযাপাটর ট্রেরকম পরামশবই ট্রদ্য িাটক। 
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ট্রিকফাটের েময মমস্ ট্রলটন্টর কমফর কাটপ কমফ োেটি মেটয ঘুটমর ওেুধ ট্রোরাটের 
ট্রশে ট্রিাজটুকু মমমশটয মদ্োম। োোরঘটর িাটক ট্ররটে আমরা ট্রেমরটয এোম। একটু 
পটরই ট্রেোটন মফটর ট্রেোম ট্রে িেন প্রায অনচিনয, এর ফটে িাটক োযানাইি 
ইনটজকশন ট্রদ্ওযাটা েুে েহজ হটয ট্রেটো। ট্রমৌমামছ ও়িাটনার েযাপারটা মনছক একটা 
ট্রছটেমানুেী ছা়িা আর মকছু নয। িেু আটেই েটেমছ, ট্রছটেটেোয প়িা ট্রেই কমেিা 
ট্রদ্েটছন না েুনগুটো আোটো়িা ট্রকমন কমেিার ছন্দ ও মনযম ট্রমটন হটয আেটছ। িা 
এটেটেই ো িার েযমিক্রম হটি োটে ট্রকন? 
 
মেক এর পটরই, মক ঘটটে আমম আটেই মটন মটন মেক কটর ট্ররটেমছোম। আমম মনটজই 
ট্রেরকম একটা প্রস্তাে মদ্টযমছোম, আমরা েোই কটোর অনুেন্ধান চাোটনার কথা 
েেোম। আটেই আমম ট্রেই মরভেোরটা েুমকটয ট্ররটেমছোম মনরাপদ্ জাযোয। 
োযানাইি মকংো ঘুটমর ওেুধ ট্রকাটনা মকছুই আমার কাটছ আর মছটো না। 
 
এরপর আমম মনটজ উটদ্যাে মনটয েোেম আমবস্ট্রংটক, এেুমন আমরা আমাটদ্র মিেেটা 
কােবকর করটি চাই। েযাপারটা েুেই েহজ, আমম মনটজই হটো পরেিবী মশকার। েেেি 
িাটি েুনীর ওপর নজর রােটো। 
 
আমবস্ট্রং েুে আেহ ট্রদ্োটো আমার ট্রেই মিেটে। ট্রেমদ্ন েন্ধযায অমভনীি হটো ট্রেই 
অমভনে নাটক। কপাটে োমানয একটু োে মামটর িাোর, একটা োে পদ্বা, এেং 
উটের একটা ট্রপাটো, িাটিই নাটক মঞ্চি হটো। ট্রমামোমির মৃদু্ আটো ে়ি ট্রেশী 
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কাাঁপমছে, এেং অমনমিিও েটট, েুে কাছ ট্রথটক ট্রে আমাটক পরীো করটে, ট্রে হটো 
িিঃ আমবস্ট্রং। 
 
অমি মনেুাঁি ভাটে কাজটা কটর ট্রেটো, মমস্ ট্রেথন িার ঘটরর িুেে শযাওো ট্রদ্টে 
মচৎকার কটর োম়ি মাি কটর িুেটো, অটনক মচো ভােনা কটর িার ঘটর শযাওো 
িুমেটয ট্ররটে এটেমছোম আটেই। িার মচৎকার শুটনই েোই ট্রদ্ািোয িার ঘটরর 
উটেটশয ছুটটো। এই েুটোটে রং টং ট্রমটে েুনীর ট্রপাজ মদ্টয ট্রফেোম। 
 
কাল্পমনক মৃি অেিায আমাটক ট্রদ্টে িাটদ্র মটন ট্রে প্রমিমক্রযা হটে ট্রেটা মছটো 
একাে কাময। ট্রপশাদ্ার অমভটনিার মটিা অমভনয করটো িিঃ আমবস্ট্রং। িারা আমাটক 
ধরাধমর কটর মনটয ট্রেটো ওপর িোয। আটেই আমবস্ট্রং আমাটক পরীো কটর িাটদ্র 
জামনটয মদ্টযমছে, আমম মৃি। িারা আমার মৃিটদ্হ আমার মেছানায শুইটয মদ্টো। 
আমার েযাপাটর কাউটকই মচমেি েটে মটন হটো না, িারা মনটজরা েোই মৃিুয ভটয 
আিমঙ্কি এেং েোই এ ওর ভটয শমঙ্কি। েযেিা মটিা রাি ট্রোযা দু্টটার েময আমম 
ও আমবস্ট্রং মমমেি হোম োম়ির োইটর। আমম িাটক কাটছই একটা পাহা়ি চূ়িায মনটয 
ট্রেোম। আমম িাটক েেোম, ট্রকউ োম়িটি প্রটেশ করটে আমরা এোন ট্রথটক স্পি 
ট্রদ্েটি পাটো, িটে োম়ি ট্রথটক ট্রকউ আমাটদ্র ট্রদ্েটিও পাটে না। িেু িা েটত্বও 
স্মরণ কমরটয মদ্টি হটে িাটক, ট্রছটেটেোর ট্রেই কমেিাটা েমদ্ ট্রে মটন ট্ররটে থাটক। 
মেনু্ধ পােী হজম করটো একজনটক…..। 
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েযাপারটা মছটো েুে েহজ। পাহাট়ির চূ়িার ধাটর মেটয হোৎ আমম মচৎকার কটর উটে 
িাকাটি েেোম িাটক ঐ ট্রদ্ে, ওটা একটা গুহা না? েটে েটে িুাঁটক প়িটো ট্রে। 
কাজটা দ্রুি োরাটি হটো। ভযঙ্কর একটা ধািা মদ্োম িাটক, েটে েটে ভারোময 
হামরটয ট্রফেটো ট্রে এেং মনটমটে পাহাট়ির চূ়িা ট্রথটক িার ভামর ট্রদ্হটা প়িটো মনটচ। 
োম়ি মফটর এোম। আমার শব্দ মনিযই শুটন থাকটে ট্রলার। আমবস্ট্রং এর ঘটর মফটর 
আোর কটযক মমমনট পটর আোর মফটর চেোম, িার আটে ট্রেশ কটযোর পাটযর শব্দ 
করোম োটি ট্রকউ না ট্রকউ শুনটি পায। মোঁম়িটি নামার পটথ দ্রজা ট্রোোর শব্দ 
হটো। োমটনর দ্রজা মদ্টয োম়ির োইটর োওযার েময মপছন ট্রথটক িারা মনিযই 
অন্ধকাটর আমার ছাযামূমিবটা ট্রদ্টে থাকটে আমাটক আমবস্ট্রং ট্রভটে। 
 
িারা আমাটক অনুেরণ করটছ ট্রদ্টে িেন ট্রদ্ওযাে ট্রঘাঁটে পা মটটপ মটটপ োম়ির মপছন 
মদ্টক এটে োেধাটন পাাঁমচে টপটক োোর ঘটরর কাটছ এোম। জানাো আটে ট্রথটক 
েুটে ট্ররটেমছোম। জানাো েন্ধ কটর শামেবর কাাঁচ ট্রভটে োোর ঘটর েুটক প়িোম। 
িারপর ওপরিোয মেটয মনটজর ঘটর েুটক েথারীমি আোর আমার মেছানায শুটয 
প়িোম মরার মটিান। 
 
অনুমান কটর মনোম িারা আোর িিামে চাোটে োরা োম়িটায, িটে আমার মটন হয 
না, মৃিটদ্হগুটো েুে কাছ ট্রথটক পরীো কটর ট্রদ্েটে। িটে হযটিা মনিঃেটন্দহ হওযার 
জনয িারা মৃটির চাদ্র েমরটয ট্রদ্েটি চাইটে, চাদ্টরর আ়িাটে আমবস্ট্রং িার ট্রদ্হটা 
ট্রেটক ট্ররটেটছ মক না। আর মেক ট্রেই রকমমটই ঘটটি ট্রদ্ো ট্রেটো। 
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হযাাঁ, ভাে কথা, েম্বাটিবর ঘটর মরভেোরটা আোর ট্ররটে ট্রদ্ওযার কথাটা েেটি 
এটকোটরই ভুটে মেটযমছোম। কাটরার হযটিা জানার আেহ হটে, ট্রেটা ট্রকাথায আমম 
েুমকটয ট্ররটেমছোম। মেসু্কটটর মটটন ভমিব মছটো ভা়িার ঘর। এটকোটর মনটচর একটা 
মেসু্কটটর মটটনর োকনা েুটে ট্ররটে মদ্ই মরভেোরটা এেং োকনা োমেটয িাটি 
অযািটহমেভ ট্রটপ োমেটয মদ্ই। 
 
োে পদ্বাটা েুমকটয রামে ড্রইংরুটমর একটা ট্রচযাটরর আেরটণর মনটচ আর উটের 
ট্রোোটা েুমকটয রামে ট্রচযাটরর জদ্বা কাটা ট্রছাট একটা েটিব। 
 
এরপর আমার ছটক োাঁধা পমরকল্পনা মামফক ট্রদ্েোম িারা মিনজটন প্রটিযটক 
প্রটিযটকর ভটয দ্ারুণ ভীি, েোই েোইটক েটন্দহ কটরটছ মটন মটন, মকন্তু ট্রকউ 
কাউটক অপরাধী োেযস্ত করটি পারটছ না, প্রমাটণর অভাটে। িাটদ্র মটধয একজটনর 
হাটি আোর একটা মরভেোর। ঘটরর জানাো মদ্টয আমম িাটদ্র েেয করোম। ট্রলার 
েেন একা এমদ্ক এমেটয এটো, আমম িেন একটা ে়ি োইটজর মাটেবে পাথটরর 
ট্রটমেে েথ হাটি মনটয প্রস্তুি হোম। এোর ওর োওযার পাো, ওর আর ট্রোঁটচ ট্রথটক 
ট্রকাটনা োভ ট্রনই। এটকোটর জানাোর মনটচ আেটিই ওটক েেয কটর মাটেবে পাথটরর 
ঘম়িটা েটজাটর মনটেপ করোম। অেযথব েেয, মেদ্ায মনটো ট্রলার, মচর মদ্টনর মটিা…। 
 
িারপর আমার জানাোর োমটন দ্াাঁম়িটয ট্রথটকই ট্রদ্েোম, েম্বািবটক গুমে করটো ট্রভরা 
ট্রেথ, দ্ে, িৎপর এেং দু্িঃোহেী েুেিী। েম্বািব ও ট্রেথনবটক একেটে দু্জনটক 
ট্রমোটমশা করটি ট্রদ্টে েে েময আমার মটন হটিা, ট্রমটযমট ট্রেন েম্বাটিবর ট্রেশ 
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মানানেই। িেু ট্রেই অমপ্রয ঘটনাটা ঘটট োওযার পরই আমার নাটয মটর ট্রশে 
অমভনটযর প্রস্তুমি ট্রনওযার জনয িৎপর হোম। মঞ্চ োজাোম ট্রভরার ঘটর। 
 
এটা একটা মনস্তামত্বক পরীো মনরীো। অেটচিন মটন ট্রভরার মনটজর অপরাটধর জনয 
ট্রটনশন ও নাভাটের ফেস্বরুপ হোৎ একজনটক গুমে মেদ্ধ করা িার আত্মহনটনর জনয 
েটম্মামহি করার পটে এ দু্মট কারণই েটথি নয মক? আমার ধারণা এমনমট হওযা 
উমচি। এেং হটোও িাই, আমরা অনুমানই মেক ওযার ট্রড্রাটের পাটশ ছাযা ঘন 
আাঁধাটরর োমটন দ্াাঁম়িটয আমার ট্রচাটের োমটন ট্রভরা ট্রেথনবটক েোয ফাাঁে োমেটয 
িুটে প়িটি ট্রদ্েোম। 
 
িেন োকী রইটো মটঞ্চর দৃ্শয। এমেটয ট্রেোম। ট্রভরার পাটযর িো ট্রথটক ট্রচযারটা 
েমরটয ট্রদ্ওযাে ট্রঘাঁটে ট্ররটে মদ্োম। মরভেোরটার ট্রোাঁজ করোম োইটর এটে মোঁম়ির 
এটকোটর ওপর ধাটপর উপর, েন্ধান ট্রপোম ট্রেটার। ট্রেোটন ট্ররটে মদ্টযমছে ট্রভরা। 
মরভেোটরর ওপর িার হাটির ছাপ রাোর জনয েে রকম েিবকিা অেেম্বন করোম। 
 
অিিঃ মকম। 
 
এই ট্রেোটা ট্রশে করটো। ট্রেোটা ট্রোিেেন্দী কটর েীটমাহর আাঁটটি হটে ট্রোিটের 
মুটে, এেং িারপর ট্রোিেটা েমুটে মনটেপ করটি হটে। 
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আমার েিদূ্র ধারণা মনোর দ্বীটপর রহটেযর েমাধান কেটনা হটে না, রহেযই ট্রথটক 
োটে মচরমদ্টনর মটিা, অেশয আমম জামন, পুমেশ আমার ট্রথটকও চাোক, োইটহাক, এই 
েে েুটনর মিনমট কু রটযটছ। একিঃ পুমেশ ট্রেশ ভাে কটরই জাটন, এিওযািব মেটন 
অপরাধী। অিএে িারা জাটন, ট্রকাটনা কারটণই দ্বীটপর দ্শজন ট্রোটকর মটধয একজনও 
েুনী হটি পাটর না এেং এর পটরই ধটর মনটি হয ট্রে, প্রচমেি মি মেটরাধ থাকটেও 
অথচ ো েিয িা হটো েুমক্তোহয মহোটে ট্রেই ট্রোকমটই েুনী। মদ্বিীয ে মনহীি রটযটছ 
ট্রছটেটেোয ট্রেই কমেিার েপ্তম পংমক্তটি। আমবস্ট্রং এর মৃিুযর কারণ জটে িুটে, ট্রে 
মছটো ভাে োাঁিারু, িটে মটন হটি পাটর োে মেনু্ধ পােীর আক্রমটণর টাে োমোটি 
না ট্রপটর জটে িুটে িার মৃিুয হটযটছ। মকন্তু এটা মক একটা ট্রভাজোজী ো প্রিারণা নয 
মক? হযাাঁ, ট্রে রকমই একটা ইমেি পাওযা োয িার মৃিুযর মটধয-আমবস্ট্রং প্রিামরি এেং 
মৃিুযর ট্রকাটে ট্রেটে ট্রদ্ওযা হয িাটক। আর এই কুটক ট্রকি কটরই পুমেশী িদ্ে শুরু 
করা ট্রেটি পাটর। ট্রেই েময দ্বীটপ মাে চারজন জীমেি মছটো, আর ট্রেই চারজটনর 
মটধয একমাে আমমই ট্রেই েোেয েযমক্ত ট্রে মকনা আিার েটে িাটক েভীটর অশাে 
েমুটে োাঁিার কাটার জনয অনুপ্রামণি কটর থাকটি পাটর। আর িৃিীয েূেটা মনছকই 
োংটকমিক। আমার কপাটে মৃিুযর পরওযানা আাঁকা মছটো। েুটেটটর মচহ্ন। আমার 
কাল্পমনক মচহ্ন। আমার কাল্পমনক মৃিুযটা কিটা মেোেটোেয পুমেশ একটু ভাে কটর 
িদ্ে করটেই হযটিা প্রকৃি েিয উদ্ঘাটন করটি পারটে। 
 
আমার মটন হয, আটরা একটু েোর আটছ। 
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ট্রোিেেন্দী আমার এই স্বীকাটরামক্তটা েমুটে মনটেপ করার পর মফটর োটো আমার 
ঘটর এেং মেছানায মেমছটয ট্রদ্টো আমার ট্রদ্হটা। আমরা চশমার ট্রফ্রটম েরু কাটো 
ইেযামেক েুটিা োোটনা থাকটে। ট্রেই চশমার ওপর আমার ট্রদ্টহর েমূ্পণব ভার পট়ি 
থাকটে। েুটিার এক প্রাে দ্রজার হািটে কটর জম়িটয রােটো মরভেোটর। এটি মক 
ঘটটে আমম মক ভােমছ জাটনন। 
 
রুমাটে হাি জম়িটয মনটয আমম আমার কপাটে িাক কটর মরভেোটরর মেোর মটপটো। 
হািটা আমার ট্রদ্টহর পাটশ এমেটয প়িটে। ইেযামেটকর পাটশ এমেটয প়িটে। 
ইেযামেটকর েুটিায টান প়িটে, এর ফটে েুটিায ট্রোঁটধ রাো মরভেোরটা মছটটক মেটয 
দ্রজার হািটে আছট়ি প়িটে এেং েটে েটে েুটিা েন্ধন মুক্ত হটয মছটটক পট়ি 
োটে। ইেযামেক েুটিাটা িেন মরভেোর মুক্ত হটয মনরীহ হটয িুেটি থাকটে আমার 
চশমার ট্রফ্রটম। আর রুমােটা পট়ি থাকটে ঘটরর ট্রমটির ওপর, ট্রকাটনা মেেয 
েযমিটরটকই। 
 
আমার মেছানায আমম আমেষৃ্কি হটো, আমার েহ মশকারটদ্র মটিা আমার মৃিুযর কারণ 
নথীভুক্ত হটে কপাটে গুমেমেদ্ধ হটয। আমার মৃিটদ্হ েেন পরীো করা হটে িেন 
মৃিুযর েমেক েময মনধবামরি হটে না। 
 
ি়ি েেন ট্রথটম োটে িেন ওপাটরর মূে ভূেে ট্রথটক ট্রনৌটকা আেটে। আেটে ট্রোটকরা 
এই দ্বীটপ, এেং িারা আমেষ্কার করটে দ্শমট মৃিটদ্হ এেং মনোর দ্বীটপর েমাধাটনর 
অটোেয একমট েমেযা। 
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স্বাের : 
েটরন্স ওযারটেভ। 
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