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প্রথম পফিচ্ছেদ 
  
১.১ 
  
রিচ্ছেল বিলা, রিে ছটা বিচ্ছে দশ রমরিট। রিে এই সমচ্ছয় বটরলচ্ছ ািটা বিচ্ছে উিল। 
সািাটা রদি বোি দশথিাথথী িা আসায় খুি িাচ্ছে বেচ্ছটচ্ছছ। এেটা পয়সাি মুখ বদরখরি। 
এমি রে েরুিী রচরিি খাচ্ছমি মুখগুচ্ছলা আটোিািও ইো হরেল িা। এমরিএেটা 
সমচ্ছয় হিাৎ রিরসভািটা বিচ্ছে উিচ্ছলা। 
  
রিরসভাি তুচ্ছল িললাম- বিলসি িায়াি। গলাি স্বিটা যথাসম্ভি আগ্রহী েচ্ছি বতালাি 
বচষ্টা েিলাম। 
  
েচ্ছয়ে বসচ্ছেন্ড িীিিতায় োটচ্ছলা। বটরলচ্ছ াি লাইচ্ছি খুি আচ্ছে আচ্ছে এেটা শব্দ 
আমাি োচ্ছি আসরছল, শব্দটা ক্ৰমশঃ রমরলচ্ছয় বগল। মচ্ছি হল শব্দটা এেটা এচ্ছিাচ্ছেি 
স্টাটথ বিওয়াি। রেছু অস্পষ্ট গলাি স্বি শুিচ্ছত বপলাম, তািপিই বসগুচ্ছলা িন্ধ হচ্ছয় 
বগল। িুঝলাম িুচ্ছথি দিোটা িন্ধ েচ্ছি রদল। 
  
রমঃ িায়াি? গম্ভীি পুরুষেণ্ঠ। 
  
–রিেই ধচ্ছিচ্ছছি। 
  
–আপরি এেেি প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটি? 
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এিািও আপিাি অিুমাি রিে। 
  
আিাি রেছুক্ষচ্ছেি িীিিতা। শুিচ্ছত বপলাম ভদ্রচ্ছলাে গাঢ় রিঃশ্বাস খুি আচ্ছে আচ্ছে 
ব লচ্ছছি। মচ্ছি হল আমাি েথা খারিেক্ষে রচন্তা েিচ্ছলি। তািপি িলচ্ছলি, আরম 
এয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে িলরছ। হাচ্ছত সময় খুি েম। আরম আপিাচ্ছে রেছু োে রদচ্ছত চাই, 
েচ্ছি রদচ্ছত হচ্ছি। 
  
বলখাি েিয পযাডটা বটচ্ছি রিলাম। 
  
–আপিাি িাম আি রিোিা িলুি, আরম িললাম। 
  
েি হাডথউইে, ৩৩ িং েিট  িুচ্ছলভাডথ। 
  
তাডাতারড িাম রিোিা পযাচ্ছড রলচ্ছখ প্রশ্ন েিলাম–রিে রে ধিচ্ছিি োে আমাচ্ছে েিচ্ছত 
হচ্ছি রমঃ হাডথউইে? 
  
–আমাি স্ত্রীি ওপি আপিাচ্ছে িেি িাখচ্ছত হচ্ছি। আিাি এেটা এচ্ছিাচ্ছেি স্টাটথ বিিাি 
শব্দ বপলাম। আিাি িীিিতা।রমঃ হাডথউইে রেছু িলচ্ছলি, রেন্তু বেট ইরিচ্ছিি 
আওয়াচ্ছে তাি েথা শুিচ্ছত বপলাম িা। 
  
আরম আপিাি েথা রিে িুঝচ্ছত পািলাম িা রমঃ হাডথউইে। যতক্ষে িা এচ্ছিাচ্ছেচ্ছিি 
শব্দ রমরলচ্ছয় বগল, উরি চুপ েচ্ছি িইচ্ছলি। তািপি খুি তাডাতারড িলচ্ছলি, আমাচ্ছে 
িযিসা সূচ্ছে মাচ্ছস দুিাি রিউইয়েথ বযচ্ছত হয়। আমাি মচ্ছি হয় আরম যখি িারড থারে 
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িা, িাইচ্ছি যাই তখি আমাি স্ত্রীি চালচলি রিে…। যাই বহাে, আরম চাই আপরি তাি 
ওপি িেি িাখুি। আরম পিশু অথথাৎ শুক্ৰিাি র চ্ছি এচ্ছস আপিাি োচ্ছছ োিচ্ছত চাই, 
আরম যখি থারেিা বস রে রে েচ্ছি। তা আপিাি দরক্ষো েত িলুি? 
  
আরম রিে এই ধিচ্ছিি োচ্ছেি আশা েিরছলাম িা। যাই বহাে, শুধু শুধু িচ্ছস থাোি 
বচচ্ছয় এটা খািাপ রে? 
  
–আপরি রে েচ্ছিি, রমঃ হাডথউইে? প্রশ্ন েিলাম। খারিেটা অধধচ্ছযথি সুচ্ছি িলচ্ছলি, 
আরম বহিি-এ আরছ। 
  
বহিি েিচ্ছপাচ্ছিশি প্রশান্ত মহাসাগচ্ছিি এই উপেূল অঞ্চচ্ছল এেটা িামোদা িযিসায়ী 
প্ররতষ্ঠাি। পযাসাচ্ছডিা শহচ্ছিি সমৃরিি এে চতুথথাংশ এিই দাি। 
  
–প্রচ্ছতযে রদি পঞ্চাশ ডলাি রহচ্ছসচ্ছি আি যা খিচপে হচ্ছি–আমাি বিট যা তাি দশগুে 
িারডচ্ছয় িললাম। 
  
–রিে আচ্ছছ। আপরি োে শুরু েরুি। আরম রেছুক্ষচ্ছেি মচ্ছধয আপিাচ্ছে রতিশ ডলাি 
পারিচ্ছয় রদরে। আপিাি োে, আমাি স্ত্রী বোথায় বোথায় যায়, তাি গরতরিরধি ওপি 
িেি িাখা। বস যরদ িারড বথচ্ছে বোথাও িা যায়, তাহচ্ছল বে বে তাি সচ্ছে িারডচ্ছত 
বদখা েিচ্ছত আচ্ছস, আরম তাও োিচ্ছত চাই। 
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রতিশ ডলাচ্ছিি েচ্ছিয এি বচচ্ছয় অচ্ছিে েষ্ট েিা যায়। িললাম েিি। রেন্তু দয়া েচ্ছি 
এেিাি আসচ্ছত পাচ্ছিি িা, রমঃ হাডথউইে। আরম আমাি মচ্ছেচ্ছলি সচ্ছে সামিাসামরি 
এেিাি আলাপ েিচ্ছত পািচ্ছল খুশী হতাম। 
  
আরম িুঝচ্ছত পািরছ। রেন্তু আমাি হাচ্ছত সমচ্ছয়ি খুিই অভাি। আরম এখিই রিউইয়েথ 
চচ্ছল যারে। তচ্ছি শুক্ৰিাি র চ্ছি এচ্ছস আরম অিশযই বদখা েিি আপিাি সচ্ছে। আি 
আমাি এই অিুপরিরতি সময়টুেুচ্ছত আপরি আমাি স্ত্রীি ওপি েডা িেি িাখচ্ছিি। এ 
িযাপাচ্ছি আরম আপিাি ওপি ভিসা েিচ্ছত পারি বতা? · 
  
–অিশযই, আপরি রিরিন্ত থােচ্ছত পাচ্ছিি। খারিেক্ষে থামলাম। এিাি বটরলচ্ছ াচ্ছি 
এেটা এচ্ছিাচ্ছেি িামাি আওয়াে বপলাম। 
  
রমঃ হাডথউইে, আরম আপিাি স্ত্রীি বোি িেথিা এখচ্ছিা পাইরি। 
  
-িললাম বতা, ৩৩িং েিট িুচ্ছলভাডথ আমাি রিোিা। আি আমাি সময় বিই। আরম 
যারে। ছাডরছ, শুক্ৰিাি বদখা হচ্ছি। লাইি বেচ্ছট বগল। 
  
রিরসভাি িারমচ্ছয় িাখলাম। বডচ্ছেি ওপি িাখা রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় বিশ খারিেটা বধাোঁয়া 
বটচ্ছি ওপি রদচ্ছে বছচ্ছড রদলাম। 
  
িছি পাোঁচ্ছচে হল আরম এই অিুসন্ধািোিী বপশায় োে েিরছ। এি মচ্ছধয বিশ রেছু 
ক্ষযাপাচ্ছট মচ্ছেল আমাচ্ছে সামলাচ্ছত হচ্ছয়চ্ছছ। হাডথউইেও হয়ত এচ্ছদি মত আি 
এেেি। আিাি িাও হচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছিহয় বলােটা খুিচাচ্ছপি মচ্ছধয আচ্ছছ।হয়ত 
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বিশেচ্ছয়ে মাস ধচ্ছিই িউচ্ছয়ি সচ্ছেহেিে চালচলচ্ছি উরিগ্ন।হয়ত িুচ্ছঝ উিচ্ছত 
পািরছলিারে েিচ্ছি। বশষ-বমষ এিাচ্ছিিাইচ্ছি যািাি আচ্ছগ রিে েচ্ছি ব চ্ছলচ্ছছ িযাপািটা 
োিচ্ছত হচ্ছি। এেটা সদা উরিগ্ন, অসুখী বলাে এছাডা আি রেিা েিচ্ছত পাচ্ছি। বস যাই 
বহাে এই বিিামী মচ্ছেল আি োেটাি েথা বভচ্ছি আমাি রেন্তু খুি এেটা ভাল 
লাগরছল িা। যাি টাোয় োে েিি, তাচ্ছে বদখলাম িা, যাি ওপি িেি িাখচ্ছত হচ্ছি 
তাি রিষচ্ছয় রেছু োিলাম িা, িযাপািটা আমাি রিে পছে িয়। আরম চাই যাি হচ্ছয় 
োে েিি, তাি সম্বচ্ছন্ধ বমাটামুরট এেটা ধািো থােচ্ছি। িযাপািটা তরডঘরড রিে 
েিচ্ছলও মচ্ছি হচ্ছে, এি বপছচ্ছি গভীি বোি মতলি োে েিচ্ছছ। 
  
এই সমে িযাপাি রিচ্ছয় ভািরছ, এমি সময় রসোঁরডচ্ছত োি পাচ্ছয়ি শব্দ বপলাম। বেউ পা 
রদচ্ছয় দিোটায় ধাো মািচ্ছলা আি দিোটা খুচ্ছল বগল। 
  
এেেি পেিাহে বটরিচ্ছল এেটা বমাটা খাম বিচ্ছখ, আমাি সই েিাি েচ্ছিয হাচ্ছতি 
খাতাটা এরগচ্ছয় রদল। 
  
বলােটা বিোঁচ্ছটখাচ্ছটা। মুচ্ছখ হাোি দাগ। আরম যখি সই েিরছলাম তখি বস আমাি 
অর স ঘিটা বচাখ িুরলচ্ছয় রিরেল। আধা অন্ধোি, সযাোঁতসযাোঁচ্ছত,এেচ্ছোচ্ছেইপত্তি িাখাি 
বটরিল,িঙওিা এই বডে, এেটা িডিচ্ছড বচয়াি আি বদওয়াচ্ছল এেটা েযাচ্ছলন্ডাি। 
  
বলােটা যািাি পি খামটা খুচ্ছল বদরখ দশ ডলাচ্ছিি রতরিশটা বিাট আি এেটা বছাট 
রচিেূট–বপ্রিে : েি হাডথউইে, ৩৩ িং েি িুচ্ছলভাডথ, পযাসাচ্ছডিা। 
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 প্রথমটায় আরম এেটু অিাে হচ্ছয় বগলাম োিে আরম িুঝলাম িা বয বলােটা এত 
তাডাতারড টাো পািাচ্ছলা রে েচ্ছি? তািপি ভািলাম বয হাডথউইচ্ছেি রিিয়ই এক্সচ্ছপ্রস 
বমচ্ছসিাি বোম্পািীি সচ্ছে এিেম টাোপয়সা পািািাি িচ্ছোিস্তু আচ্ছছ। আমাচ্ছে 
বটরলচ্ছ াি েিাি পি ওচ্ছদিও টাো পািািাি েিয ব াি েচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছছ। আি ওচ্ছদি 
অর স বতা আমাি অর স বয ব্লচ্ছে তাি উচ্ছটারদচ্ছে। 
  
বটরলচ্ছ াি গাইডটা রিলাম হাডথউইচ্ছেি িাম বখাোঁেিাি েচ্ছিয, রেন্তু বপলাম িা। বচয়াি 
বছচ্ছড উচ্ছি িইচ্ছয়ি বটরিচ্ছল স্ট্রীট ডাইচ্ছিক্টিীটা বদখচ্ছত লাগলাম উচ্ছট-উচ্ছট। বদখা বগল, 
৩৩ িং েিট িুচ্ছলভাচ্ছডথ েি হাডথউইচ্ছেি িাম বিই, বসখাচ্ছি থাচ্ছেি েযাে মায়াি। 
  
িযাপািটা রে? প্রথচ্ছমই বয রচন্তাটা আমাি মাথায় এচ্ছলাচ্ছ  বসটা এইিেম, েিটু 
িুচ্ছলভাডথ শহচ্ছিি বেন্দ্রিল বথচ্ছে অন্ততঃ রতি মাইল বভতচ্ছি পালমা পিথচ্ছতি ওপি 
এেটা োয়গা। শহচ্ছিি, ওপচ্ছিি িড িাোটা রদচ্ছয় এেটা মাঝারি িাো বিরিচ্ছয় 
িুচ্ছলভাচ্ছডথি রদচ্ছে রগচ্ছয়চ্ছছ। এখাচ্ছি বলাচ্ছেিা সাধািেতঃ ছুরট োটাচ্ছত আচ্ছস। েি, 
হাডথউইচ্ছেি মত বহিি েচ্ছপথাচ্ছিশচ্ছিি এেেি উচ্চপদি েমথচািী সম্ভিতঃ এখাচ্ছি 
সামরয়েভাচ্ছি এই িারডটা ভাডা রিচ্ছয় আচ্ছছি, পচ্ছি রিচ্ছে িারড েচ্ছি উচ্ছি যাচ্ছিি। 
  
িুচ্ছলভাচ্ছডথ আরম রেছুরদি আচ্ছগ এেিািই বগরছ। যুচ্ছিি রিে পচ্ছি এই এলাোটাি এেটু 
উন্নরত হচ্ছয়চ্ছছ, তচ্ছি বদখাি মত রিচ্ছশষ রেছু বিই। সি িারডগুচ্ছলা অচ্ছধথে ইচ্ছটি, অচ্ছধথে 
োচ্ছিি ততিী বছাট বছাট িাংচ্ছলা টাইচ্ছপি। তচ্ছি এখািোি সমুদ্র, দূচ্ছিি শহচ্ছিি দৃশয 
আি রিেথিতা সরতযই উপচ্ছভাগ েিাি মত। 
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আমাচ্ছে বয োেটা েিচ্ছত হচ্ছি বস সম্বচ্ছন্ধ ভািচ্ছত আমাি খািাপ লাগচ্ছছ। বয মরহলাি 
ওপি িেি িাখচ্ছিা তাচ্ছে বোিরদি বচাচ্ছখ বদরখরি িা তাি সম্বচ্ছন্ধ রেছুই োরিিা। যরদ 
রতিশ ডলাি িা পািাচ্ছতা তাহচ্ছল হাডথউইেচ্ছদি িা বদচ্ছখ োেটা শুরু েিতাম িা। রেন্তু 
টাোটা বিিাি েচ্ছিয আমাচ্ছে োেটা শুরু েিচ্ছতই হচ্ছি। 
  
উচ্ছি পচ্ছড অর চ্ছসি দিোয় তালা লাগালাম। েরিচ্ছডাি রদচ্ছয় বহোঁচ্ছট রল চ্ছটি োচ্ছছ এচ্ছস 
দাোঁডালাম। 
  
আমাি পাচ্ছশি ঘিটায় এেেি বেরমচ্ছস্টি অর স, এখিও শুিরছ বোচ্ছি বোচ্ছি 
বসচ্ছক্ৰটারিচ্ছে রডচ্ছক্টশন্ রদচ্ছেি। ভদ্রচ্ছলাে িযিসাি েচ্ছিয খুি লচ্ছড যাচ্ছেি। 
  
রল চ্ছট েচ্ছি বিচ্ছম এচ্ছস সামচ্ছিি িাো বপরিচ্ছয় েুইে স্ন্যােস িাি-এ ঢুেলাম। 
সাধািেতঃ আরম এখাচ্ছিই খাই। োউন্টাচ্ছিি বছচ্ছলটা স্পযাচ্ছিা আমাচ্ছে বদচ্ছখ হাসচ্ছত 
হাসচ্ছত এরগচ্ছয় এচ্ছলা। অডথাি রদলাম। িললাম, চটপট রেছু হযাম আি রচচ্ছেি সান্ডউইচ 
পািাও। 
  
স্পযাচ্ছিা বিাগা, লম্বা, চুলগুচ্ছলা সাদা। বলােটা খািাপ িয়। আরম মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আমাি 
েীিচ্ছি ঘচ্ছটরি এমি সি দুঃসাহরসে ঘটিা ওচ্ছে িরল, আি ও খুি অিাে হচ্ছয় শুিচ্ছত 
থাচ্ছে। আমাি োে সম্বচ্ছন্ধ ও খুি আগ্রহী। 
  
আে িাচ্ছত রে আপিাি বোি োে আচ্ছছ, রমঃ িায়াি? সযান্ডউইচ ততিী েিচ্ছত েিচ্ছত 
ও রেচ্ছগযস েিল। 
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রিিয়ই োে আচ্ছছ। আে িাচ্ছত আমাি এে মচ্ছেচ্ছলি িউ-এি ওপি িেি বিচ্ছখ 
োটাচ্ছত হচ্ছি। বমচ্ছয়টা যাচ্ছত বোি িদমাইচ্ছশি পাল্লায় িা পচ্ছড। 
  
-তাই িারে? তা তাচ্ছে বদখচ্ছত বেমি? স্পযাচ্ছিাি বচাখ দুচ্ছটা আগ্রচ্ছহ চক্ েচ্ছি উিল। 
  
তুরম এরলোচ্ছিথ বটলিচ্ছে বদচ্ছখচ্ছছা? 
  
–হযাোঁ, হা, 
  
বমরিলীি মুিচ্ছিাচ্ছে? 
  
রিিয়ই! উচ্ছত্তেিায় ওি েণ্ঠিালী লা াচ্ছত লাগচ্ছলা। 
  
আরম এেটু বহচ্ছস িললাম, ওচ্ছে এচ্ছদিই মচ্ছতা বদখচ্ছত। 
  
স্পযাচ্ছিা এেটু হেচরেচ্ছয় বচাখ রপটরপ েিচ্ছলা। পচ্ছি আরম মো েিরছ িুঝচ্ছত বপচ্ছি 
িলল, খুি বয আমাচ্ছে িোচ্ছেি, অযাোঁ। 
  
তাডাতারড েি স্পযাচ্ছিা, আমাচ্ছে এখি বিােগাচ্ছিি ধাোয় বিচ্ছিাচ্ছত হচ্ছি। 
  
োগে মুচ্ছড সযান্ডউইচগুচ্ছলা আমাি হাচ্ছত ধরিচ্ছয় রদচ্ছত রদচ্ছত বস িলল, বদখুি রমঃ 
িায়াি। পয়সােরড িা পাওয়া বগচ্ছল  ালতু বোি োে েিচ্ছত যাচ্ছিি িা। 
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সাতটা বিচ্ছেেুরড। গারডচারলচ্ছয় েিটু িুচ্ছলভাচ্ছডথ এলাম।খুি এেটাতাডাহুচ্ছডােিচ্ছত 
হয়রি। যখি বপৌঁচ্ছছালাম দূচ্ছি পাহাচ্ছডি বোচ্ছল সূযথ আচ্ছে আচ্ছে ডুচ্ছি যাচ্ছছ। এখি 
বসচ্ছেম্বচ্ছিি বশষ। 
  
েিট  িুচ্ছলভাচ্ছডথি িাংচ্ছলাগুচ্ছলা িাোি ধাচ্ছিই। সি িারডি সামচ্ছিই বদখলাম রেছু বঝাোঁপ 
ঝাড আি  ুল গাচ্ছছি ঝাড। আরম খুি আচ্ছে গারড চারলচ্ছয় ৩৩ িং িারডটা বপরিচ্ছয় 
এলাম। িারডি সামচ্ছি ডািল দিো। প্রায় েুরড গে দূচ্ছি িাোি ধাচ্ছি এেটা  াোঁো 
োয়গা বদচ্ছখ বসখাচ্ছি গারডটা থামালাম। বসখাি বথচ্ছে সমুদ্রটা খুি সুেি বদখা যায়। 
ইরিি িন্ধ েচ্ছি আরম ড্রাইভাচ্ছিি সীট বছচ্ছড বপছচ্ছিি সীচ্ছট এচ্ছস িসলাম, যাচ্ছত ঐখাি 
বথচ্ছে ডািল দিোটা আরম পরিষ্কাি বদখচ্ছত পাই। 
  
এখি িায় িচ্ছস বথচ্ছে অচ্ছপক্ষা েিা ছাডা গরত বিই, আি এচ্ছত আমাি আপরত্তও বিই। 
আমাি মত এই িৃরত্তি বলাচ্ছেচ্ছদি তধযথই হচ্ছে সা চ্ছলযি চারিোরি। 
  
 পিিতথী এে ঘণ্টায় রিচ্ছশষ রেছু ঘটল িা। রতি চািচ্ছট গারড আমাি পাশ রদচ্ছয় চচ্ছল 
বগল। ড্রাইভাচ্ছিিা আমাি রদচ্ছে এে িেি গরেচ্ছয় চচ্ছল যাচ্ছে। সািারদি বখচ্ছট-খুচ্ছট 
পরিশ্রান্ত হচ্ছয় তািা িারড র িচ্ছছ। আমাচ্ছে বদচ্ছখ সিাই হয়চ্ছতা ভািচ্ছছ বোি িান্ধিীি 
েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিরছ। এটা আমাচ্ছে বদচ্ছখ রিিয়ই মচ্ছি হরেল িা বয মচ্ছেচ্ছলি িউচ্ছয়ি 
ওপি িেি িাখচ্ছত এখাচ্ছি ঘাপরট বমচ্ছি িচ্ছস আরছ। 
  
এেটা বমচ্ছয় টাইট স্ন্যােস আি বসাচ্ছয়টাি পিা আমাি গারডি পাশ রদচ্ছয় যারেল। ওি 
সামচ্ছি লার চ্ছয় লার চ্ছয় এেটা বলামওেুেুি এচ্ছগারেল। বমচ্ছয়টা আমাি রদচ্ছে তাোচ্ছত 
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আরম অিচ্ছহলা ভচ্ছি কু্ৰ েুোঁচচ্ছে তাি রদচ্ছে তাোলাম আি বমচ্ছয়টাও মুখ র রিচ্ছয় রিচ্ছয় 
আচ্ছে আচ্ছে অন্ধোচ্ছি রমরলচ্ছয় বগল। 
  
িাত িটাি মচ্ছধয বিশ অন্ধোি বিচ্ছম এচ্ছলা। আরম সচ্ছে আিা সযান্ডউইচগুচ্ছলা বখচ্ছয় 
রিলাম। আি সচ্ছে এেটা হুইরেি বিাতল রছল। বিি েচ্ছি এে বঢাে রগচ্ছল রিলাম। 
  
অচ্ছিেক্ষে অচ্ছপক্ষা েিলাম। এিাি ক্লারন্ত আসচ্ছছ। এি মচ্ছধয ৩৩ িং িারডচ্ছত োউচ্ছে 
ঢুেচ্ছত িা বিচ্ছিাচ্ছত বদখলাম িা। তচ্ছি এখি অন্ধোি গাঢ় হচ্ছয় আসায় িেি িাখচ্ছত 
বিশ অসুরিধা হরেল। তাই গারড বথচ্ছে বিচ্ছম আচ্ছভ আচ্ছে বগচ্ছটি োচ্ছছ এচ্ছস ডািল 
দিোি এেটা খুচ্ছল বভতচ্ছি উোঁরে মািলাম। বদখলাম বে সুেি এেটা িাগাি, দু-রদচ্ছে 
সুেি সুেি  ুলগাচ্ছছি মধয রদচ্ছয় িাোটা বসাো িাংচ্ছলা অিরধ চচ্ছল বগচ্ছছ। িাংচ্ছলাি 
সামচ্ছি এেটা সুদৃশয লি। িাংচ্ছলাি সামচ্ছি িািাোটা িেচ্ছি এল। 
  
িাংচ্ছলাি বভতচ্ছি বোি আচ্ছলা জ্বলরছল িা। মচ্ছি হল িারডচ্ছত বেউ বিই। রিরিত হিাি 
েচ্ছিয আচ্ছে আচ্ছে বভতচ্ছি ঢুচ্ছে এরগচ্ছয় রগচ্ছয় িাংচ্ছলাি বপছি রদেটাও ঘুচ্ছি এলাম। িা, 
বোি ঘচ্ছিই আচ্ছলা জ্বলচ্ছছ িা। 
  
বেমি হতাশ বিাধ েচ্ছি আিাি গারডচ্ছত র চ্ছি এলাম। মচ্ছি হয় বয মুহূচ্ছতথ েতথা 
এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ রগচ্ছয়চ্ছছ, রগন্নীও ঘি বছচ্ছড বিরিচ্ছয় পচ্ছডচ্ছছ। যাই বহাে, িারেচ্ছত রিিয়ই 
র চ্ছি আসচ্ছি এই আশায় গারডচ্ছত িচ্ছস অচ্ছপক্ষা েিা ছাডা উপায় রে আচ্ছছ?েথা 
হওয়াি সচ্ছে সচ্ছে রিশ ডলাি পারিচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছছ ভদ্রচ্ছলাে। রেছু বতা আমাচ্ছে েিচ্ছতই 
হচ্ছি। 
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অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত েিচ্ছত িাত রতিচ্ছট িাগাদ আরম ঘুরমচ্ছয় পডলাম। 
  
বভাচ্ছিি সূচ্ছযথি আচ্ছলা োোঁচ্ছচি বভতচ্ছি রদচ্ছয় বচাচ্ছখ এচ্ছসপডচ্ছতই ঘুম বভচ্ছঙ বগল। 
ধডমরডচ্ছয় উচ্ছি িচ্ছস ভািলাম ইস্! অন্ততঃ রতিচ্ছট ঘণ্টা ঘুরমচ্ছয় োরটচ্ছয় রদলাম। এ 
সময়টায় আমাি আচ্ছিা সোগ থাো উরচৎ রছল। 
  
 িাোয় বিচ্ছম এচ্ছস বদখলাম, এেটা দুচ্ছধি ভযাি বথচ্ছে বিাতচ্ছল ভিা দুধ রিচ্ছয় িারড 
িারড রদচ্ছে। বদখলাম বলােটা ৩৩ িং িারড ছারডচ্ছয় আমাি উচ্ছটারদচ্ছে ৩৫ িং িারডচ্ছত 
ঢুেল। 
  
বলােটা বিরিচ্ছয় এচ্ছল আরম ওি পাচ্ছশ পাচ্ছশ চলচ্ছত লাগলাম। বলােটাি বিশ িয়স 
হচ্ছয়চ্ছছ। ও রেজ্ঞাসু দৃরষ্টচ্ছত আমাি সািা শিীিটা বদখল। হাচ্ছত তাচ্ছিি োল রদচ্ছয় ততিী 
দুচ্ছধি বিাতল িাখাি ঝুরডটা ঝুরলচ্ছয় এেটু বহোঁচ্ছট আমাি রদচ্ছে র চ্ছি দাোঁডাচ্ছলা। 
  
তুরম ৩৩ িং িাংচ্ছলাচ্ছত দুধ রদচ্ছত ভুচ্ছল বগছ। আরম িললাম। 
  
–ওিা এখাচ্ছি বেউ বিই। েী িযাপাি? ওচ্ছদি িযাপাচ্ছি খুি আগ্রহ বদখরছ। বেৌতূহলপূেথ 
দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় ও েিাি রদল। 
  
বলােটাি েথািাতথাি োয়দা শুচ্ছিই িুঝলাম, এচ্ছে উচ্ছটাপাটা িুরঝচ্ছয় েথা িাি েিা 
যাচ্ছি িা। তাই পচ্ছেট বথচ্ছে আমাি োডথটা িাি েচ্ছি ওি হাচ্ছত রদলাম। োডথটা উচ্ছট-
পাচ্ছট খুোঁরটচ্ছয় খুোঁরটচ্ছয় বদচ্ছখ দাোঁচ্ছতি  াোঁে রদচ্ছয় এেটু বহচ্ছস োডথটা ব িত রদল। 
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–৩৩ িং িারডি বলােেি সম্বচ্ছন্ধ তুরম রেছু োি? 
  
োরি তিরে। রেন্তু ওিা মাসখাচ্ছিচ্ছেি েচ্ছিয িাইচ্ছি বগচ্ছছ। 
  
–ওিা োিা? 
  
রমঃ এিং রমচ্ছসস মায়াি। 
  
–রেন্তু আরম োরি এই িাংচ্ছলাচ্ছত এখি রমঃ এিং রমচ্ছসস হাডথউইে থাচ্ছে। 
  
বলােটা ঝুরডটা মারটচ্ছত বিচ্ছখ হাত রদচ্ছয় টুরপটা বপছচ্ছি বহরলচ্ছয় িলল, এখি এই 
িারডচ্ছত বেউ থাচ্ছেিা সযাি। আরম এোই এখািোি সি িারডচ্ছত দুধরদই। এই মাচ্ছস 
আরম ৩৩িং িারডচ্ছত দুধ রদরে িা োিে িারডচ্ছত বেউ বিই। 
  
–তাই িারে? আো রমঃ এিং রমচ্ছসস মায়াি অিয োউচ্ছে িারডটা ভাডা রদচ্ছয় যািরি 
বতা? 
  
-আরম আট িছি ধচ্ছি এই মায়াি পরিিািচ্ছে দুধ রদরে। আে পযথন্ত ওিা োউচ্ছে এই 
িারড ভাডা বদয়রি। আি প্রচ্ছতযে িছচ্ছিি এই মাসটায় ওিা িাইচ্ছি থাচ্ছে িচ্ছল োরি। 
বলােটা দুচ্ছধি িুরড তুচ্ছল রিচ্ছয় ভযাচ্ছিি রদচ্ছে পা িাডায়। 
  
তুরম এই এলাোয় েি হাডথউইে িচ্ছল োউচ্ছে বচচ্ছিা িা? 
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িা সযাি, আরম এই এলাোি প্রচ্ছতযেচ্ছে রচরি। েি হাডথউইে িচ্ছল োউচ্ছে রচরি িা। 
এই েথা িচ্ছল বলােটা দ্রুত পাচ্ছয় ভযাচ্ছিি রদচ্ছে বগল আি গারডটাচ্ছে ৩৭ িং িারডি 
সামচ্ছি এচ্ছি দাোঁড েিাল। 
  
িারডি িম্বিটা আরম রিে শুচ্ছিরছ বতা? হযাোঁ! ভুল বতা হিাি িয়। োিে হাডথউইচ্ছেি 
পািাচ্ছিা রচিেূচ্ছটও বতা এই এেই িম্বি বলখা রছল। 
  
৩৩ িং িারডি এেটা দিো খুচ্ছল বভতচ্ছি ঢুেলাম। বভাচ্ছিি আচ্ছলা সািা িাংচ্ছলাচ্ছত 
আিছা ছরডচ্ছয় পচ্ছডচ্ছছ। িাচ্ছতি অন্ধোচ্ছি স্পষ্টসিরেছু বদখচ্ছত পাইরি।দিো োিলা 
সাটাি সচ্ছমত িন্ধ। প্রাচ্ছেি স্পেি এখাচ্ছি বপলাম িা। 
  
হিাৎ রিদুযচ্ছতি মত এেটা রচন্তা আমাি মাথায় বখচ্ছল বগল! আহা এই িহসযময় 
হাডথউইে বোন্ রিচ্ছশষ উচ্ছেচ্ছশয আমাচ্ছে রতিচ্ছশা ডলাি রদচ্ছয় অর স বথচ্ছে বিি েচ্ছি 
আমাচ্ছে িুচ্ছিা হাোঁচ্ছসি বপছচ্ছি বছাটাল!আমাচ্ছে ভয় পািাি মচ্ছতা, এতখারি গুরুত্ব বদিাি 
মচ্ছতািহসয-সন্ধািী আরমিই। 
  
যাই বহাে এখি আমাি দারড োমাচ্ছিা, স্ন্াি েিা িা রঝমুরিভাি োটাচ্ছিাি েচ্ছিয এে 
োপ ের  বখচ্ছত অর স যাওয়া ভীষে ভীষে েরুিী। 
  
ছুচ্ছট রগচ্ছয় গারডচ্ছত স্টাটথ রদলাম। পাহাডী িাো  াোঁো থাোয় সাতটাি মচ্ছধয অর চ্ছস 
বপৌঁচ্ছছ বগলাম। লরিি সামচ্ছি দাচ্ছিায়ািটা আমাি রদচ্ছে এেটা িীিস চাহরি ছুোঁচ্ছড রদচ্ছয় 
সচ্ছি রগচ্ছয় িযাট রদচ্ছত লাগল। এই বলােটা োউচ্ছেই পছে েচ্ছিিা। রিচ্ছেচ্ছেও িয়। 
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পাোঁচতলায় বপৌঁচ্ছছ দ্রুত পাচ্ছয় আমাি পরিরচত ঘচ্ছিি সামচ্ছি এচ্ছস বপৌঁছলাম। বদওয়াচ্ছলি 
 লচ্ছে বলখাঃ 
  
বিলসি িায়াি–অিুসন্ধািোিী। চারি ঘুরিচ্ছয় দিো খুলচ্ছত যাি, হাতচ্ছল হাত রদচ্ছয় 
িুঝলাম দিো বখালা। এেটু বিলা রদলাম, দিো খুচ্ছল বগল। আমাি মূল অর স ঘচ্ছিি 
িাইচ্ছিি ঘি এটা। দশথিাথথীচ্ছদি িসাি েিয েচ্ছয়েটা বমাটামুরট সুেি বচয়াি, বছাট 
এেটা বটরিচ্ছল েচ্ছয়েটা মযাগারেি, বমচ্ছঝচ্ছত এে রচলচ্ছত োচ্ছপট বদখচ্ছলই মচ্ছি হচ্ছি 
োউচ্ছে প্রচ্ছিচ্ছশি েচ্ছিয সি সময় আমন্ত্রে োিাচ্ছিা হচ্ছে। 
  
বদখলাম, বভতচ্ছিি ঘচ্ছিি দিো হাট েচ্ছি বখালা, অথচ এটাও আরম োল চারি রদচ্ছয় 
রদচ্ছয়রছলাম। 
  
হিাৎ বদরখ, আমাি মচ্ছেচ্ছলি বচয়াচ্ছি খুি রমরষ্ট এেটা চীিা বমচ্ছয় িচ্ছস আচ্ছছ। হাত দুচ্ছটা 
ভাোঁে েচ্ছি বোচ্ছলি ওপি িাখা। পিচ্ছি সিুে ও সাদা ফ্রে। সুেি পা দুটা অিািৃত 
বচাখ দুচ্ছটা শান্ত, রিিল। িাোঁ-ভচ্ছিি রিে িীচ্ছচ সরু এেটা িচ্ছেি ধািা বিচ্ছম বগচ্ছছ। 
বদচ্ছখ মচ্ছি হল খুি োছ বথচ্ছে, অতযন্ত দক্ষতাি সচ্ছে ওচ্ছে গুরল েিা হচ্ছয়চ্ছছ। ঘটিাি 
আেরিেতায় বমচ্ছয়টা সামািযতম আতরিত হিািও সুচ্ছযাগ পায়রি। 
  
েচ্ছল বভচ্ছস যািাি মচ্ছতা আলচ্ছতা পাচ্ছয় ঘচ্ছি এচ্ছস ঢুেলাম। মুখটা স্পশথ েচ্ছি বদরখ 
িাণ্ডা; বিশ েচ্ছয়েঘন্টা আচ্ছগ মািা বগচ্ছছ। 
  
এেটা গভীি রিঃশ্বাস ব চ্ছল পুরলশচ্ছে এেটা বটরলচ্ছ াি েিচ্ছত এরগচ্ছয় বগলাম ব াচ্ছিি 
রদচ্ছে। রিরসভাি তুচ্ছল ডায়াল বঘািালাম। 
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. 
  
১.২ 
  
 পুরলচ্ছসি েিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত েিচ্ছত আরম আমাি এই এশীয় আগুন্তুেচ্ছে খুোঁরটচ্ছয় 
খুোঁরটচ্ছয় বদখচ্ছত লাগলাম। এে িেচ্ছি বদচ্ছখ মচ্ছি হল বমচ্ছয়টাি িয়স বতইশ-চরিশ এিং 
বিশ পয়সাওলা ঘচ্ছিি বমচ্ছয়। োমাোপড গুচ্ছলা বিশ দামী, েুচ্ছতাটা এচ্ছেিাচ্ছি িতুি। 
শিীচ্ছি এেটা বচেিাই আচ্ছছ। হাচ্ছতি িখগুচ্ছলা সযচ্ছে লারলত, চুলগুচ্ছলা ভািী সুেি 
আি পরিপারট। বমচ্ছয়টাি সচ্ছে বোি ভযারিরট িযাগ িা এ ধিচ্ছিি রেছু িা থাোয় ওি 
পরিচয় পািাি বোি উপায় রছল িা। আমাি মচ্ছি হয় হতযাোিী ওটা রিচ্ছয় বগচ্ছছ। 
এিেম এেটা বমচ্ছয় হযান্ডিযাগ ছাডা িাইচ্ছি বিরিচ্ছয়চ্ছছ, এটা ভািা যায়? 
  
িা। ভাচ্ছলা েচ্ছি পযথচ্ছিক্ষে েচ্ছি মচ্ছি হল, েরিিোচ্ছলও এচ্ছে বোথাও বদরখরি। 
পাচ্ছশি ঘচ্ছি রগচ্ছয় অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত িা েিচ্ছতই রসোঁরডচ্ছত এেসচ্ছে অচ্ছিেগুচ্ছলা পাচ্ছয়ি 
শব্দ। মচ্ছি হল, এেদলা রচরিি ওপি এে ঝাে রপোঁপচ্ছড ছুচ্ছট আসচ্ছছ। 
  
সিচ্ছশচ্ছষ ঘচ্ছি ঢুেল রডচ্ছটেরটভ রডপাটথচ্ছমচ্ছন্টি বল চ্ছটিযান্ট ডযাি বিটরিে। গত চাি 
িছচ্ছি বলােটাি সচ্ছে আমাি বিশ েচ্ছয়েিাি বদখাসাক্ষাৎ হচ্ছয়চ্ছছ। সািা শিীচ্ছি ধূতথতা 
মাখা, বছাটখাট বিাগা বচহািা। বলােটাি আে এই পচ্ছদ উন্নরতি বপছচ্ছিি োিে, ও এই 
শহচ্ছিি বময়চ্ছিি শালা। এে পুরলশ অর সাচ্ছিি পচ্ছদ বলােটা এচ্ছেিাচ্ছিই বিখাপ্পা। 
তচ্ছি ওি ভাগয ভাল, এই শহচ্ছি ও আসাি পি বথচ্ছে িড িেচ্ছমি বোি অপিাধ 
ঘচ্ছটরি। সম্ভিতঃ ওি আমচ্ছল এটাই প্রথম খুচ্ছিি বেস। 
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এেটা েথা এি সম্বচ্ছন্ধ আমাি িলা উরচত। ওি মাথায় িাচ্চাচ্ছদি ক্ৰস ওয়াডথ-পােল 
সমাধাি েিাি মত িুরি িা থােচ্ছলও িাচ্ছটিাচ্ছট এচ্ছেিাচ্ছি পাো পুরলশ অর সাি। এখি 
এমিভাচ্ছি ঘচ্ছি এচ্ছস ঢুেল বযি সি রেছু পাচ্ছয় মারডচ্ছয় এেটা সামািয বেস বদখচ্ছত 
আসচ্ছছ। সচ্ছে সাচ্ছেথন্ট পুলরে। 
  
সাচ্ছেথন্ট পুলরে বমাটাচ্ছসাটা লালচ্ছচ বচহািাি। বছাট বছাট বচাখ। হাচ্ছতি বমাটা পাতা 
দুচ্ছটাচ্ছে ও সি সময় বমাচডায়–বযি যাচ্ছেই সামচ্ছি পাচ্ছি তাি বচায়ালটা হাত রদচ্ছয় 
মুচচ্ছড বভচ্ছঙ বদচ্ছি। িুরিসুরিও বভাতা। তচ্ছি বপশীশরে রদচ্ছয় বসই ঘাটরতটা পুরষচ্ছয় 
বিয়। 
  
দুেচ্ছিি বেউ আমাি রদচ্ছে তাোল িা। মৃত বদহটাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় রগচ্ছয় রেছুক্ষে ধচ্ছি 
বসটা বদখচ্ছলা তািপি পুলরে হাোঁটু মুচ্ছড িচ্ছস মৃতচ্ছদহটাি পাচ্ছশ রেছু পিীক্ষা েিল। 
আরম বিটরিেচ্ছে রিচ্ছয় িাইচ্ছিি ঘচ্ছি এলাম। 
  
 ওচ্ছে বিশ রচরন্তত বদখাচ্ছে। আমাি বডচ্ছেি ওপি িচ্ছস পা দুচ্ছটা বদালাচ্ছত বদালাচ্ছত 
িলল, আো িলচ্ছতা বমচ্ছয়টা রে বতামাি বোি মচ্ছেল। 
  
-িা, বমচ্ছয়টাচ্ছে আরম রচরি িা বতামিা এখি বযমি বদখছ, আরমও সোচ্ছল ঘচ্ছি ঢুচ্ছে 
ঐিেমই বদচ্ছখরছ। 
  
হু, রিচ্ছভ যাওয়া চুরুটটা দাোঁত রদচ্ছয় রচচ্ছিাচ্ছত রচচ্ছিাচ্ছত রেচ্ছজ্ঞস েিল, তুরম রে বিােই 
এত সোচ্ছল অর স বখাল? 
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তখি আরম বোি রেছু বগাপি িা েচ্ছি, গতিাচ্ছেি সমে ঘটিা িললাম। পুলরেও তাি 
সাে-পােচ্ছদি রিচ্ছয় আমাি সমে েথা দিোি োচ্ছছ দাোঁরডচ্ছয় শুিল। 
  
সুতিাং িুঝচ্ছতই পািচ্ছছি, আরম িাংচ্ছলা  াোঁো বদচ্ছখই এখাচ্ছি র চ্ছি এচ্ছসরছ। আমাি 
মচ্ছি হচ্ছয়রছল বোথাও রেছু এেটা গণ্ডচ্ছগাল ঘটচ্ছত যাচ্ছে, রেন্তু রিে এিেমটা হচ্ছি 
আশা েরিরি। 
  
–ওি হাত িযাগটা বোথায়? বিটরিে প্রশ্ন েিল। 
  
োরি িা। আপিািা আসাি আচ্ছগ আরমও িযাগটা চারিরদচ্ছে খুোঁচ্ছেরছলাম, আমািও মচ্ছি 
হয় ওি সচ্ছে বোি িযাগ রছল। তচ্ছি আমাি অিুমাি হতযাোিীিা িযাগটা রিচ্ছয় বগচ্ছছ। 
  
বিটরিে আমাি রদচ্ছে তাোল। তািপি রিচ্ছভ যাওয়া চুরুটটা দুিাি েপাচ্ছল িুচ্ছে 
সিাসরি রেচ্ছজ্ঞস েিল, ওি সচ্ছে েী এমি রছল, যাি েচ্ছিয ওচ্ছে খুি েিচ্ছত হল? 
  
এই হল বিটরিে। েত সহচ্ছে, তাডাতরড এই সিল রসিান্ত রিচ্ছয় রিচ্ছলা। আরম 
পুরলশচ্ছে ব াি েিাি সমচ্ছয়ই বভচ্ছিরছলাম বয প্রথম সচ্ছেহটা আমাি ওপিই পডচ্ছি। 
  
–যরদ ওি সচ্ছে বোরহিূি হীচ্ছিও থােত তিু আরম এমি িুছুিই বয ওচ্ছে এখাচ্ছি খুি 
েিি। খুি ধীচ্ছি ধীচ্ছি িললাম, ও বযখাচ্ছি থাচ্ছে, আরম বসই োয়গা খুোঁচ্ছে বিি েচ্ছি 
বসখাচ্ছিই ওচ্ছে…। 
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 আো। রিে আচ্ছছ, তচ্ছি আমাচ্ছে বিাঝাও ও এখাচ্ছি রে েিচ্ছত এচ্ছসরছল আি দিোয় 
তালা লাগাচ্ছিা সচ্ছেও ও ঘচ্ছি ঢুেল েী েচ্ছি? 
  
-রিে িলচ্ছত পািচ্ছিা িা, তচ্ছি খারিেটা আোে েিচ্ছত পারি। 
  
–বিশ, িলল বতামাি আোেটা? 
  
–আমাি মচ্ছি হয় বমচ্ছয়টাি আমাি সচ্ছে বোি দিোি রছল। েি হাডথউইে িাচ্ছমি বসই 
বলােটা, অিশয োরি িা ওটা ওি আসল িাম রেিা আমাি সচ্ছে বমচ্ছয়টাি বদখা বযাে 
এটা চায়রি। এটা আরম োরিিা ও বেি আমাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত বচচ্ছয়রছল। এটা 
আমাি ধািো মাে। 
  
হযাোঁ, যা িলরছলাম; হাডথউইে আমাচ্ছে এেটা  লস ব াি েচ্ছি এেটা খারল িাংচ্ছলা 
পাহািা রদচ্ছত পারিচ্ছয় রিরিত রছল বয আরম ঐ সময় অর চ্ছস থােচ্ছিািা। রিে ঐ 
সমচ্ছয়ই বমচ্ছয়টা আমাি বচম্বাচ্ছি আসচ্ছি। ইরতমচ্ছধয ও আমাি বচম্বাচ্ছি বডচ্ছেি 
ওপিিচ্ছসিইল।আি আমাি তালাগুচ্ছলাি বোি রিচ্ছশষত্ব বিই। সাধািে িাোচ্ছি ও-গুচ্ছলা 
রেিচ্ছত পাওয়া যায় োচ্ছেই ওি তালা খুলচ্ছত বোি অসুরিধাই হয়রি। বমচ্ছয়টাি বচাচ্ছখ 
মুচ্ছখ আতচ্ছষ্কি বোি রচহ্ন বিই বদচ্ছখ আমাি মচ্ছি হয় ও বিােটাচ্ছে রচিত িা। বভচ্ছিচ্ছছ 
আরমই িচ্ছস আরছ। আি তািপি বমচ্ছয়টা এচ্ছস িচ্ছস ওি সি েথা িচ্ছলচ্ছছ। আি তখি 
বলােটা োছ বথচ্ছে খুি দক্ষতাি সচ্ছে ওচ্ছে গুরল েচ্ছিচ্ছছ। এত তাডাতারড বসটা ঘচ্ছটচ্ছছ 
বয ওি মুচ্ছখ বোি ভািান্তি লক্ষয েিা যাচ্ছে িা। 
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বিটরিে পুলরেচ্ছে িলল, খুি সািধাচ্ছি বথচ্ছে পুলরে। এি যা মাথা তাচ্ছত বতামাচ্ছদি 
আি খুি বিরশরদি েচ্ছি বখচ্ছত হচ্ছিিা। পুলরে দাোঁত বথচ্ছে রেছু খুোঁচ্ছট বিি েচ্ছি আমাি 
গারলচাি ওপি থু থু েচ্ছি ব লরছল। ও বোি মন্তিয েিল িা। চুপ েচ্ছি থাো ওি 
োে আি এ িযাপাচ্ছি ও এেেি বপশাদািী বশ্রাতা। 
  
বিটরিে রেছুক্ষে রচন্তোল। তািপি িলল, বতামাি এই ধািোগুচ্ছলা বয আেগুরি তা 
বতামায় িুরঝচ্ছয় রদরে। ঐ বলােটা বতামাচ্ছে এয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে ব াি েচ্ছিরছল। রিে ত? 
এয়ািচ্ছপাটথ এখাি বথচ্ছে প্রায় মাইল ছচ্ছয়ে দূচ্ছি। তুরম যরদ সরতযই িচ্ছল থাচ্ছে, তচ্ছি 
বতামাি েথা অিুযায়ী তুরম ছটাি পি অর স বথচ্ছে বিরিচ্ছয়চ্ছছ। এিাি তুরম বতা োচ্ছিা 
রিচ্ছেচ্ছল ঐ িাোয় ট্রার চ্ছেি যা অিিা তাচ্ছত ও রেছুচ্ছতই বতামাি অর চ্ছস সাচ্ছড 
সাতটাি আচ্ছগ বপৌঁছচ্ছত পাচ্ছি িা। আি বমচ্ছয়রটও োিত রিচ্ছেচ্ছল বতামাি ওখাচ্ছি 
বপৌঁছচ্ছিা অচ্ছিে সমচ্ছয়ি িযাপাি, সুতিাং ও বতামাচ্ছে এেটা বটরলচ্ছ াি িা েচ্ছি 
আসচ্ছিই িা। 
  
–ও বয বটরলচ্ছ াি িা েচ্ছি এচ্ছসচ্ছছ এটা বে োচ্ছি? হয়ত হাডথউইে বসই সময় আমাি 
অর চ্ছস চচ্ছল এচ্ছসচ্ছছ, আি আরম বসচ্ছে ওচ্ছে িচ্ছলচ্ছছ, আমাি এখাচ্ছি বসাো চচ্ছল 
এচ্ছসা। 
  
িযাপািটা বয এিেমও হচ্ছত পাচ্ছি এটা রচন্তা েচ্ছি চুরুট োমডাচ্ছত োমডাচ্ছত গুম হচ্ছয় 
িইল বিটরিে। 
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এমি সময় এেেি বমরডেযাল অর সাি, দুেি শিিাহী হাচ্ছত বস্ট্রচাি রিচ্ছয় দিোয় 
উোঁরে রদল। 
  
বিাগা,  যাোচ্ছশ মুচ্ছখি বমরডেযাল অর সাি মৃতচ্ছদহ পিীক্ষা েিাি েচ্ছিয তাি বলােেি 
রিচ্ছয় বভতচ্ছি চচ্ছল বগল। 
  
বিটরিে তাি হীচ্ছিি টাই-রপি রিে েিচ্ছত েিচ্ছত িলল, রিে আচ্ছছ বমচ্ছয়টা এচ্ছে 
হলচ্ছদ চামডা, তায় সুেিী সুতিাং োচ্ছিািই বচাখ এডাচ্ছত পাচ্ছিরি, ওি-বখাোঁেখিি রিে 
বপচ্ছয় যাি। আি ঐ বলােটাি রে িাম হাডথউইে, ও বতামাি সচ্ছে েচ্ছি বদখা েিচ্ছি 
িচ্ছলরছল? 
  
আগামীোল, শুক্ৰিাি। 
  
-বতামাি রে মচ্ছি হয় ও বদখা েিচ্ছি? 
  
সম্ভািিা েম। 
  
–হু, মাথা িাডল বিটরিে, তািপি ঘরডি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বঘাোঁৎ েচ্ছি উিল, বতামাি 
বচহািা বতা বদখরছ বঝাচ্ছডা োচ্ছেি মচ্ছতা? যাও ের -টর  বখচ্ছয় এচ্ছসা। আি বশাি! 
োচ্ছিাি সচ্ছে এ িযাপাচ্ছি বিরশ েথা িলচ্ছি িা। আরম আধঘণ্টা পচ্ছি আিাি বতামাি 
সচ্ছে িসি। 
  
–হযাোঁ, এেটু ের  খাচ্ছিা, আি িারড রগচ্ছয় এেটু স্ন্াি েিচ্ছিা। 
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–িা, বতামাি আি বোথাও যাওয়া চলচ্ছি িা, শুধু ের  বখচ্ছয় চচ্ছল আসচ্ছি। 
  
আরম রল চ্ছট িীচ্ছচ বিচ্ছম তাডাতারড েুইে-মযাক্স িাি-এি রদচ্ছে এচ্ছগালাম। এখি সোল 
আটটা িাচ্ছে েুরড। অযামু্বচ্ছলন্স আি পুরলচ্ছসি গারড রঘচ্ছি রেজ্ঞাসু মািুচ্ছষি রভড। 
  
আরম িুঝলাম পুরলশ প্রহিায় আমাচ্ছে ের  বখচ্ছত হচ্ছি। 
  
আমাচ্ছে বদচ্ছখই িাি-এি স্পযাচ্ছিা উরিগ্নভাচ্ছি এরগচ্ছয় এচ্ছলা আপিাি ওখাচ্ছি রে হচ্ছয়চ্ছছ 
রমঃ িায়াি। চাপা রহসরহচ্ছস গলায় ও রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
-খুি তাডাতারড এে োপ োচ্ছলা ের  েডা েচ্ছি িািাও আি হযাোঁচ্ছমি ওপি দুচ্ছটা রডম 
ব চ্ছল বভচ্ছে দাও। িাচ্ছিি িাইচ্ছি দিোি োচ্ছছ দুচ্ছটা সাদা বপাষাচ্ছেি পুরলশ দাোঁরডচ্ছয় 
আমাচ্ছে লক্ষয েিচ্ছত লাগচ্ছলা। 
  
স্পযাচ্ছিা আি েথা িা িারডচ্ছয় রিচ্ছেি মচ্ছি প্রশ্নগুচ্ছলাচ্ছে চাপা রদচ্ছয় ের  ততিী েিচ্ছত 
লাগল। 
  
রডম ভাঙচ্ছত ভাঙচ্ছত আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বদািাচ্ছমািা েিচ্ছত েিচ্ছত রেজ্ঞাসা েিচ্ছলা, 
ওখাচ্ছি রে বেউ মািা বগচ্ছছ রমঃ িায়াি? 
  
িাইচ্ছি অচ্ছপক্ষমাি পুরলশটাচ্ছে িেচ্ছি বিচ্ছখ রেচ্ছজ্ঞস েরি, তুরম িাচ্ছে েটাি সময় 
বদাোি িন্ধ েি স্পযাচ্ছিা? 
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–রিে দশটায়। এিাি রেছুটা অসরহষু্ণ হচ্ছয় ও রেচ্ছজ্ঞস েিল িাোি ওখাচ্ছি রে হচ্ছে 
িলচ্ছলি িা বতা? 
  
–এেটা চীিা বমচ্ছয় খুি হচ্ছয়চ্ছছ। ের চ্ছত চুমুে রদলাম। সরতয ের টা স্পযাচ্ছিা দারুে 
িারিচ্ছয়চ্ছছ। খুি গিম আি েডা। আিাি িললাম, আি বসটা আমাি অর চ্ছসি মচ্ছধযই। 
আধঘণ্টা আচ্ছগ বদচ্ছখ এচ্ছসরছ। 
  
উচ্ছত্তেিায় ওি েণ্ঠিালী লা াচ্ছত লাগল। 
  
–সরতয িলচ্ছছি, খুি? 
  
 –ভগিাচ্ছিি রদরিয। আি এে োপ ের  দাও। আচ্ছগি োপটা এরগচ্ছয় রদলাম। 
  
 –এেটা চীিা বমচ্ছয়? এিেম এেটা খুচ্ছিি ঘটিা শুচ্ছি ও িীরতমত উচ্ছত্তরেত। 
  
–হযাোঁ, এি বিরশ রেছু প্রশ্ন েি িা। এছাডা তুরম যা োি আরমও তাই োরি। আো, 
োল আরম যািাি পি বোি চীিা বমচ্ছয়চ্ছে আমাি অর স ব্লচ্ছে ঢুেচ্ছত বদচ্ছখচ্ছছা? 
  
োচ্ছপ ের  ঢালচ্ছত ঢালচ্ছত মাথা বিচ্ছড ও িলল, োল সন্ধযাি পি বদাোচ্ছি এেদমই 
রভড রছল িা। আরম বদাোি িন্ধ েিাি আচ্ছগ বেউ ঢুেচ্ছল অিশযই বদখচ্ছত বপতাম। 
  
এিাি আরম অল্প অল্প ঘামচ্ছত লাগলাম। িাত সাচ্ছড আটটা পযথন্ত আমাি এেটা 
অযারলিাই আচ্ছছ। যখি ঐ বমচ্ছয়টা েুেুি রিচ্ছয় আমাি গারডি পাশ রদচ্ছয় বগচ্ছছ, মচ্ছি হয় 
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তখিই বমচ্ছয়টা আমাি অর চ্ছস ঢুচ্ছেচ্ছছ। তািপি বথচ্ছে আরম এো বসইরমঃ মায়াচ্ছিি 
খারল িারড পাহািা রদচ্ছয়রছ। 
  
–আো আরম বতামাি বদাোচ্ছি বখচ্ছয় যাওয়াি পি বথচ্ছে বতামাি বদাোি িন্ধ েিা 
পযথন্ত এই সমচ্ছয়ি মচ্ছধয অপরিরচত োউচ্ছে আমাি অর স িারডচ্ছত ঢুেচ্ছত বদচ্ছখচ্ছছা? 
  
-িা বসিেম োউচ্ছে বদচ্ছখরছ িচ্ছল মচ্ছি পডচ্ছছ িা। দাচ্ছিায়াি অিয রদচ্ছিি মচ্ছতা িটায়। 
তালা লারগচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছছ। আমাচ্ছে হযাম রদচ্ছত রদচ্ছত ও রেচ্ছজ্ঞস েিল, বে বমচ্ছিচ্ছছ ওচ্ছে? 
  
 োরি িা। হিাৎ আমাি রক্ষচ্ছদি ইচ্ছেটা এেদম চচ্ছল বগল। ঘটিাি ছরি এখি পযথন্ত যা, 
তাচ্ছত বিটরিচ্ছেি মাথাচ্ছে বস ভাচ্ছি সি িযাপাি পরিষ্কাি েচ্ছি িা রদচ্ছল ও আমাি 
বপছচ্ছি বলচ্ছগ থােচ্ছি। আরম িললাম, আমাি মচ্ছি হয় এই পথ রদচ্ছয় বমচ্ছয়টা োল 
রিেই বগচ্ছছ, তুরম বখয়াল েিরি। 
  
–তা অিশয হচ্ছতও পাচ্ছি। আরম বতা োিলাি রদচ্ছে সিসময় তারেচ্ছয় িচ্ছস থারেিা। 
  
 দুচ্ছটা বলাে চুচ্ছে বেে াচ্ছস্টি অডথাি রদচ্ছয় স্পযাচ্ছিাচ্ছে রেচ্ছজ্ঞস েিল, রে হচ্ছয়চ্ছছ 
ওখাচ্ছি? 
  
স্পযাচ্ছিা েিাি রদচ্ছলা, োরি িা। 
  
 দুেচ্ছিি মচ্ছধয এেেি বমাটা, গাচ্ছয় োচ্ছন্ডা েযাচ্ছেট, বস িলল, োচ্ছে বযি এচ্ছেিাচ্ছি 
বঝচ্ছড রদচ্ছয়চ্ছছ। বস েিযই বতা ঐ অযামু্বচ্ছলন্স, বদখচ্ছল িা? 
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–রক্ষচ্ছদি ইচ্ছেটা চচ্ছল যাওয়ায় খািাচ্ছিি বেটটা সরিচ্ছয় উচ্ছি পডলাম। 
  
দিো রদচ্ছয় বিচ্ছিাচ্ছতই পাহািািত পুরলশটা আমাি রপছু রিচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিল, বোথায়, 
যাওয়া হচ্ছে? 
  
–তারেলয ভচ্ছি েিাি রদলাম, অর চ্ছস, বেি? বতামাি রে তাচ্ছত অসুরিচ্ছধ আচ্ছছ? 
  
যতক্ষে িা বল চ্ছটিযান্ট আপিাচ্ছে ডােচ্ছছি, ততক্ষে আপরি ঐ গারডটায় রগচ্ছয় িসুি। 
িুঝলাম তেথ েচ্ছি লাভ বিই। সামচ্ছিি এেটা পুরলচ্ছসি গারডি রপছচ্ছিি সীচ্ছট রগচ্ছয় 
িসলাম। বেৌতূহলী এে দেল বলাে আমাচ্ছে বদখচ্ছত এচ্ছস রভড েমাচ্ছত লাগল। আরম 
ওচ্ছদি উপরিরত অিজ্ঞা েিচ্ছত এেটা রসগাচ্ছিট ধিালাম। 
  
রসগাচ্ছিট বখচ্ছত বখচ্ছত আরম ঘটিাি পূিথাপি রচন্তা েিচ্ছত লাগলাম। িুঝলাম বিশ েযাি 
েচ্ছিই আমাচ্ছে  াোঁসাচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
প্রায় ঘণ্টাখাচ্ছিে পচ্ছি বস্ট্রচাচ্ছি বমচ্ছয়টাচ্ছে িারমচ্ছয় অযামু্বচ্ছলচ্ছন্স ঢুরেচ্ছয় বদওয়া হল। 
  
মচ্ছি হল, এেটা বছাট বমচ্ছয় ঘুরমচ্ছয় আচ্ছছ আি রভচ্ছডি বলােেি যথািীরত ইস্, আঃ–
এই সি দুঃখসূচে শব্দগুচ্ছলা েিচ্ছত লাগচ্ছলা। 
  
বমরডেযাল অর সাি ভদ্রচ্ছলাে বিচ্ছম এচ্ছলি এিং রিচ্ছেি গারড চারলচ্ছয় চচ্ছল বগচ্ছলি। 
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খারিে পচ্ছি ওপচ্ছিি এে দেল পুরলশ বিচ্ছম এল।ওচ্ছদি মচ্ছধয এেেি আমাি 
পাহািাদািচ্ছে ইশািায় রে বযি িলল। সি পুরলশই িাি গারডচ্ছত উচ্ছি ওচ্ছদি গারড রিচ্ছয় 
চচ্ছল বগল। 
  
এিাি বিচ্ছম আসুি, আপিাচ্ছে ডােচ্ছছ। পাহািািত পুরলশটা িলল। 
  
আরম বিচ্ছম িাো পাি হরে তখি রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড বসই ইন্ড্রারস্ট্রয়াল বেরমস্ট ভদ্রচ্ছলাে, 
রতরি তাি গারড বথচ্ছে বিচ্ছম আমাি সচ্ছে রল চ্ছট উিচ্ছলি। 
  
ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি িয়স আমাি বচচ্ছয় চাি িছি েম হচ্ছি। অযাথরলটচ্ছদি মচ্ছতা িড সড 
বচহািা, রক্ষপ্র, িাটথ। স্ক্রু োট চুল, বিাচ্ছদ বপাডা চামডা। রল চ্ছট উিচ্ছত উিচ্ছত খুি েম 
সমচ্ছয়ি মচ্ছধয 
  
অে েথা হয়। 
  
আরম এচ্ছেও িং-চরডচ্ছয় বিশ দুঃসাহরসে দু-এেটা োরহিী শুরিচ্ছয়রছ এিং বসগুচ্ছলাও 
বিশ উপচ্ছভাগ েচ্ছিচ্ছছ। আমাি এই িৃরত্ত সম্বচ্ছন্ধ ইরিও বিশ আগ্রহী। 
  
–ওপচ্ছি রে হচ্ছে? রল ট মারট বছচ্ছড পাোঁচ তলায় ওিাি সময় ও রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
-সোচ্ছল অর চ্ছস রগচ্ছয় বদরখ আমাি ঘচ্ছি এেটা চীিা বমচ্ছয়ি মৃতচ্ছদহ! পুরলশ তাই এই 
িযাপাচ্ছি খুি উচ্ছত্তরেত। 
  
–মৃতচ্ছদহ? ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি ভ্রূ েুোঁচচ্ছে প্রশ্ন। 
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 –হযাোঁ, মচ্ছি হয় বেউ গুরল েচ্ছিচ্ছছ। 
  
খিিটায় ভদ্রচ্ছলাে চমচ্ছে বগচ্ছলি–গুরল েচ্ছিচ্ছছ? তাি মাচ্ছি খুচ্ছিি বেস? 
  
–তাইচ্ছতা মচ্ছি হয়।  যাোচ্ছশ হারস বহচ্ছস িললাম। 
  
হু, বে মািল িলুি বতা? 
  
–বসটাই বতা েথা। োল িারত্তচ্ছি আপরি েটাি সময় বদাোি িন্ধ েচ্ছিচ্ছছি? আরম যখি 
বিচ্ছিাই তখিও রে আপরি অর চ্ছস রছচ্ছলি? 
  
–এই ি-টা িাগাদ দাচ্ছিায়াি এচ্ছস িন্ধ েচ্ছি রদল আি আরমও তখি চচ্ছল বগলাম। 
  
ঐ সমচ্ছয়ি মচ্ছধয বোি গুরলি আওয়াে পািরি? 
  
 িা, ভগিাচ্ছিি রদরিয! 
  
–আো, যখি আপরি বিচ্ছিাচ্ছলি অর স বথচ্ছে, তখি রে আমাি ঘচ্ছি বোি আচ্ছলা 
জ্বলরছল? 
  
িা বতা, আপরি বতা োল ছটায় চচ্ছল বগচ্ছলি? 
  
হু 
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তাহচ্ছল মচ্ছি হচ্ছে বমচ্ছয়টাচ্ছে িাত িটাি পি খুি েিা হচ্ছয়চ্ছছ, সুতিাং আমাি অযারলিাই 
বতা এখি রভচ্ছে মুিগীি বচচ্ছয়ও দুিথল। 
  
রল ট এচ্ছস থামল। বসই সময় সাচ্ছেথন্ট পুলরে আি দাচ্ছিায়ািটা আমাি অর স বথচ্ছে 
বিরিচ্ছয় এল। দাচ্ছিায়ািটা আমাি রদচ্ছে এমিভাচ্ছি তাোচ্ছলা বযি বচাচ্ছখি সামচ্ছি এেটা 
দু মাথাওলা িাক্ষস বদখচ্ছছ। ওিা আমাচ্ছে পাশ োরটচ্ছয় রল চ্ছট উচ্ছি বিচ্ছম বগল। 
  
আমাি মচ্ছি হয় এখি আপিাচ্ছে বিশ িযে থােচ্ছত হচ্ছি। রিে আচ্ছছ, যরদ বোি 
প্রচ্ছয়ােি হয় ডােচ্ছি। 
  
ধিযিাদ, রিিয়ই ডােচ্ছিা। 
  
 আমাি অর চ্ছসি দিোি োচ্ছছ পুরলশ দাোঁরডচ্ছয়। তাচ্ছে পাশ োরটচ্ছয় ঘচ্ছি ঢুেলাম। 
  
বলঃ বিটরিে বডচ্ছেি রপছচ্ছি আমাি বচয়াচ্ছি িচ্ছস। আমাি রদচ্ছে গম্ভীি ভাচ্ছি তারেচ্ছয় 
মচ্ছেলচ্ছদি েচ্ছিয রিরদথষ্ট বচয়াচ্ছি ইশািা েচ্ছি িসচ্ছত িলচ্ছলি। 
  
ঐ বচয়ািটাচ্ছতই বমচ্ছয়টা িচ্ছসরছল। খুি হাল্কা িচ্ছেি দাগ বদচ্ছখ আরম বচয়াচ্ছি িা িচ্ছস 
হাতলটায় িসলাম। 
  
–বতামাি িেুচ্ছেি পািরমট আচ্ছছ? বিটরিে প্রশ্ন েিল। 
  
–আচ্ছছ। 
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েী িেুে? 
  
–এেটা পচ্ছয়ন্ট থ্রী-এইট পুরলশ বস্পশাল। 
  
দাও। হাত িাডাল। 
  
–ডাি রদচ্ছেি ড্রয়াচ্ছিি ওপচ্ছিি ধাচ্ছপ আচ্ছছ। 
  
আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বথচ্ছে খারিেক্ষে পি িলল,িা বিই। আরম বতামাি সািা ড্রয়াি 
খুোঁচ্ছে বদচ্ছখরছ। 
  
আমাি ঘাড রদচ্ছয় িাণ্ডা ঘাম রশিরশি েচ্ছি িামচ্ছছ। বোিমচ্ছত রিচ্ছেচ্ছে রিে েচ্ছি 
িললাম, ওখাচ্ছিই বতা থাোি েথা। 
  
বিটরিে তাি শুচ্ছয়াচ্ছিি চামডায় িাোঁধাচ্ছিা রসগাচ্ছিট বেস বথচ্ছে এেটা চুরুট বিি েচ্ছি 
জ্বারলচ্ছয় আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় এেটা মৃদু টাি বমচ্ছি িলল, বমচ্ছয়টাচ্ছে পচ্ছয়ন্ট থ্রী এইট 
রদচ্ছয়ই মািা হচ্ছয়চ্ছছ আি বমরডচ্ছেল অর সাচ্ছিি অরভমত অিুযায়ী বসটা ঘচ্ছটচ্ছছ আে 
বভাি রতিচ্ছট িাগাদ। িায়াি, সরতয িচ্ছল ব ল। বেি শুধু শুধু েল বঘালা েিছ?িল 
বমচ্ছয়টাি িযাচ্ছগ েী রছল? বমোে এিং গলা িাণ্ডা বিচ্ছখ িললাম, রমঃ বিটরিে আমাচ্ছে 
বদচ্ছখ এতটা িুি মচ্ছি হয় োরি িা। তচ্ছি বমচ্ছয়টাি িযাচ্ছগ েুচ্ছিচ্ছিি ধি থােচ্ছলও আরম 
তাচ্ছে আমাি মচ্ছেচ্ছলি বচয়াচ্ছি িরসচ্ছয় খুি েচ্ছি, আপিাচ্ছদি খিি বদাি অতটা গচ্ছিট 
আরম িই। 
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োরিিা। হয়ত তুরম েুৎসই এেটাঅযারলিাই ততিী েচ্ছি তািপচ্ছিই এই োচ্ছে বিচ্ছমচ্ছছ। 
  
আি যরদ আরমই ওচ্ছে খুি েিতাম তচ্ছি আমাি অযারলিাইটা িাত সাচ্ছড আটটা পযথন্ত 
িাখতাম িা। বভাি রতিচ্ছট পযথন্তই েচ্ছি িাখতাম। আপিাচ্ছে বতা োলিারত্তচ্ছি আরম েী 
েচ্ছিরছ সি রিোরিত োরিচ্ছয়রছ। 
  
বিটরিে রিচ্ছেি িুরিচ্ছত শাি বদওয়াি েিয বচয়াি বছচ্ছড উচ্ছি আমাি চািপাচ্ছশ বগামডা 
মুচ্ছখ পায়চািী েিচ্ছত লাগল। 
  
–বভাি রতিচ্ছটি সময় ঐ বমচ্ছয়টা বতামাি এখাচ্ছি রে েিরছল? 
  
–তাহচ্ছল আমাচ্ছে অিুমাচ্ছিি ওপি রভরত্ত েচ্ছি িলচ্ছত হয়। 
  
–বদখ িায়াি, খারিে উচ্ছত্তরেত অথচ অন্তিে গলায় বিটরিে িলল, আমাচ্ছদি শহচ্ছি 
গত পাোঁচ িছচ্ছি বোি খুচ্ছিি বেস পাইরি। এখি সাংিারদেিা এই ঘটিায় ঝাোঁরপচ্ছয় 
পডচ্ছি তাচ্ছদি বদিাি মত রিশ্বাসচ্ছযাগয গল্প বতা আমাি চাই।রিে আচ্ছছ তুরম অিুমাি 
েচ্ছি রে িলচ্ছি িলরছচ্ছল িল, আরম শুিি। আমাি োচ্ছছ এখি পযথন্ত যা সাক্ষয প্রমাে 
আচ্ছছ তাচ্ছত বতামাচ্ছে আরম বগ্রপ্তাি েিচ্ছত পারি। রেন্তু বতামাচ্ছে এেটা সুচ্ছযাগ রদরে, 
তুরম প্রমাে েি আমাি ধািো ভুল। িল, রে িলচ্ছি। 
  
ধিা যাে, বমচ্ছয়টা সািফ্রারন্সসচ্ছো বথচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ এিং এটাও ধচ্ছি বিওয়া যাে বয ওি 
খুি েরুিী রেছু আমাচ্ছে িলাি রছল। হয়চ্ছতা িলচ্ছিি, সাি ারন্সসচ্ছোচ্ছত বোি প্রাইচ্ছভট 
রডচ্ছটেরটচ্ছভি সচ্ছে েথা িলচ্ছত পািত। পািচ্ছতা, রেন্তু ধচ্ছি রিি আমাি এখাচ্ছিই 
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আসরছল এিং রিে রছল োল িাত সাতটা িাগাদ বেচ্ছি েচ্ছি ও চচ্ছল আসচ্ছি। তখি 
আরম থােি রেিা এই বভচ্ছি হয়চ্ছতা ও ওখাি বথচ্ছেই এেটা ব াি েিল। আি 
আমাচ্ছে তারডচ্ছয় হাডথউইে আমাি বচয়াি বথচ্ছে ব াি ধিল। ব াচ্ছি বমচ্ছয়টা োিাল বয 
ও বেচ্ছি িাত রতিচ্ছটি সময় আসচ্ছছ। হাডথউইে োিাল বয ও বযি বসাোসুরে অর চ্ছস 
চচ্ছল আচ্ছস। ও অচ্ছপক্ষা েিচ্ছি। 
  
বমচ্ছয়টা এয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে টযারক্স ধচ্ছি বসাো এচ্ছস হাডথউইেচ্ছে আরম মচ্ছি েচ্ছি সি 
েথা খুচ্ছল িলল। ও বসগুচ্ছলা শুিল এিং গুরল েিল। 
  
–বতামাি িেুে রদচ্ছয়? 
  
–হযাোঁ, আমাি িেুে রদচ্ছয়। 
  
–এই িাডীি প্রচ্ছিশ িাি িটায় িন্ধ হয়, তাছাডা দিোি তালাও ভাঙা হয়রি। হাডথউইে। 
িা বমচ্ছয়টা ঢুেল রেভাচ্ছি? 
  
–আরম অর স ছাডাি পচ্ছি এিং দাচ্ছিায়াি দিো িন্ধ েিাি আচ্ছগই হাডথউইে ঢুচ্ছে 
পচ্ছড। বমচ্ছয়টা আসাি সময় িীচ্ছচ বিচ্ছম দিোি ইচ্ছয়ল লেখুচ্ছল ওচ্ছে ঢুরেচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছছ। 
এই লে বভতি বথচ্ছে খুলচ্ছত বোি অসুরিধাই হয়রি। 
  
–রসচ্ছিমাি েিয গল্প রলচ্ছখা, োে হচ্ছি, বতচ্ছতা হারস বহচ্ছস বিটরিে িলল। তুরম রে 
েুিীচ্ছদি সামচ্ছি এই গল্প িলচ্ছি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

32 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

–অিশযই। আমাি ধািোটা যাচাই েিচ্ছত হচ্ছল এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি টযারক্সওয়ালাচ্ছদি োচ্ছছ 
বখাোঁে রিচ্ছলই িযাপািটা োিা যাচ্ছি। 
  
–রিে আচ্ছছ, ধচ্ছি রিলাম তুরম যা যা িলচ্ছল সি রিে। শুধু ঐ িািাচ্ছিা হাডথউইচ্ছেি 
োয়গায় তুরম…। ধূতথ হারস বহচ্ছস বিটরিে িলল। 
  
–রমঃ হাডথউইে বয িািাচ্ছিা বোি বলাে িয়, এটা আপরি এক্সচ্ছপ্রস বমচ্ছসিাি সারভথস এ 
বখাোঁে রিচ্ছলই োিচ্ছত পািচ্ছিি। িাচ্ছে ওচ্ছদি মাধযচ্ছম আরম রতিশ ডলাি পাই। আি বস 
িাচ্ছত সাচ্ছড সাতটা বথচ্ছেিটা পযথন্ত ৩৩িংেি িুচ্ছলভাচ্ছডথি িাইচ্ছি অচ্ছপক্ষা েিরছলাম 
বসটাও বখাোঁে রিি। িাত দুচ্ছটা িাগাদ এেটা গারড যায়, োরি িা ড্রাইভাি আমাচ্ছে লক্ষয 
েচ্ছিচ্ছছ রেিা। তচ্ছি সোল ছটায় দুধওলা বলােটাি সচ্ছে আমাি েথাও হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–আরম শুধু োিচ্ছত চাই িাত এেটা বথচ্ছে আে বভাি চািচ্ছট অিরধ তুরম বোথায় রছচ্ছল? 
  
 –৩৩ িং িুচ্ছলভাডথ বিাচ্ছডি িারডি সামচ্ছি। 
  
বিটরিে োোঁধ ঝাোঁোল। িলল, বদরখ বতামাি পচ্ছেটগুচ্ছলা। 
  
আরম বোি েথা িা িচ্ছল পচ্ছেট উচ্ছন্ট যা রছল বিি েচ্ছি রদলাম। বিটরিে যখি 
আগ্রহভচ্ছি বসগুচ্ছলা বদখচ্ছছ, িললাম, বমচ্ছয়টাি বথচ্ছে রেছু রিচ্ছয় থােচ্ছল বসটা পচ্ছেচ্ছট 
রিচ্ছয় বিডাতাম িা। 
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উচ্ছি দাোঁডাল বিটরিে। িলল, শহি বছচ্ছড বোথাও যাচ্ছি িা। আরম আিও রেছু সাক্ষয 
প্রমাে বযাগাড েচ্ছি বতামায় বদখি। গটগট েচ্ছি চচ্ছল বগল ও। 
  
বটরিল বথচ্ছে রেরিষগুচ্ছলা তুচ্ছল পচ্ছেচ্ছট বিচ্ছখ এেটা রসগাচ্ছিট ধিালাম। আমাি রিরুচ্ছি 
এেটা বোিাচ্ছলা বে সাোচ্ছত বিটরিেচ্ছে আগামী েচ্ছয়ে ঘণ্টাি মচ্ছধয িতুি সূে িাি 
েিচ্ছত হচ্ছি। আমাি মচ্ছি হচ্ছে প্রেৃত খুিী এই বেসটায় আমাচ্ছে ভাল েচ্ছি েডাচ্ছত 
চাইচ্ছছ। আমাি িেুে হাওয়া হচ্ছয় যািাি এেটাই োিে, ওটা খুিী এমি োয়গায় বিচ্ছখ 
রদচ্ছয়চ্ছছ বযটা বিটরিচ্ছেি হাচ্ছত পডচ্ছি আি আমাি ওপি আিও বিশী সরেহাি হচ্ছয় 
উিচ্ছি। 
  
বচয়াি বছচ্ছড উচ্ছি পডলাম। িাঃ অচ্ছিে োে আচ্ছছ। এভাচ্ছি সময় িষ্ট েিা রিে 
হচ্ছিিা। 
  
অর চ্ছসি দিো িন্ধ েচ্ছি রল চ্ছটি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত বদখলাম, বিটারিে রমঃ ওচ্ছয়চ্ছডি 
সামচ্ছি িচ্ছস আচ্ছছ। অথথাৎ আমাি রিরুচ্ছি আচ্ছিা সাক্ষযপ্রমাে বোগাচ্ছডি বচষ্টা চালাচ্ছে। 
চুচ্ছলায় যাক্। 
  
িীচ্ছচ বিচ্ছম দুচ্ছটা পুরলশচ্ছে বপরিচ্ছয় িাোয় বিচ্ছম গাডীচ্ছত উচ্ছি িসলাম। 
  
আমাি মচ্ছধয উচ্ছত্তেিা এিং ভয় দুচ্ছটাই োে েিচ্ছছ। হিাৎ এে বঢাে হুইরেি েচ্ছিয 
বতষ্টা অিুভি েিলাম। সাধািেতঃ সচ্ছন্ধয ছটাি আচ্ছগ আরম রড্রংে েরি িা। রেন্তু 
আেচ্ছেি রদিটা িযরতক্ৰম। সামািয ঝুোঁচ্ছে সীচ্ছটি সামচ্ছিি খুপিী বথচ্ছে বিাতলটাি েচ্ছিয 
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হাত িাডালাম। রেছু এেটাচ্ছত হাত বিেচ্ছতই মচ্ছি হল আমাি সািা শিীচ্ছিি িে বেউ 
শুচ্ছষ রিচ্ছয়চ্ছছ, সািা শিীি ভচ্ছয় অিশ হচ্ছয় এতই মচ্ছি হল আমাি পিী বথচ্ছে বিাতলো 
  
খুপিীি মচ্ছধয আমাি পচ্ছয়ন্ট থ্রী-এইটটা আি এেটা রটেরটরে চামডা িং-এি হাতিযাগ। 
  
রিহ্বল হচ্ছয় িচ্ছস িইলাম। মাথাি রচন্তাগুচ্ছলা সি এচ্ছলচ্ছমচ্ছলা হচ্ছয় বগল। বোি সচ্ছেহ 
বিই, হাত িযাগটা ঐ চীিা বমচ্ছয়টািই। 
  
. 
  
১.৩ 
  
 পুরলশ বহড বোয়াটথাচ্ছিি বপছচ্ছিি রদেটা আট  ুট উোঁচু পাোঁরচল রদচ্ছয় বঘিা। এখাচ্ছি 
পুরলচ্ছসি টহলদািী গারড, িায়ট বোয়াড ট্রাে এিং খুি েরুিীোচ্ছেি েিয দ্রুতগামী 
গারডগুরলমেুদ থাচ্ছে। 
  
বদওয়াচ্ছলি এেরদচ্ছে লাল অক্ষচ্ছি িড িড েচ্ছি েতগুচ্ছলা েথা বলখা আচ্ছছ যাি অথথ 
হচ্ছে এখাচ্ছি শুধুমাে পুরলচ্ছসি গারড দাোঁড েিাচ্ছিা যাচ্ছি। 
  
বখালা বগট রদচ্ছয় গারড ঢুরেচ্ছয় আরম আচ্ছে আচ্ছে টহলদািী গারডি পাচ্ছশ গারডটা দাোঁড 
েিালাম।িামচ্ছত যারে এমি সময় এেটা লালমুচ্ছখা আইরিশ িােখাই গলায় চীৎোি 
েচ্ছি িলল,– এখাচ্ছি রে বলখা আচ্ছছ পডচ্ছত োচ্ছিা িা? রে িযাপাি, আোঁ? 
  
–বোি িযাপািই িয় আি পডচ্ছতও োরি। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

35 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
ও আমাচ্ছে রেভাচ্ছি আক্ৰমে েিচ্ছি রিে েিচ্ছত মুখটা হাোঁ েচ্ছি িইল। ও রেছু িলাি 
আচ্ছগই মৃদু বহচ্ছস গারডি োিলা রদচ্ছয় মুখ িারডচ্ছয় িললাম, রডচ্ছটেরটভ, বলঃ বিটরিে 
মাচ্ছি আমাচ্ছদি বময়চ্ছিি শালা আমাচ্ছে এখাচ্ছি গারড পােথ েিচ্ছত িচ্ছলচ্ছছ। ইচ্ছে হচ্ছল 
রেচ্ছজ্ঞস েরুচ্ছত পাচ্ছিা, তচ্ছি যরদ গালাগারল খাও বতা আমাচ্ছে বদাষ রদও িা। 
  
পুরলশটা ভডচ্ছে রগচ্ছয় আমাি রদচ্ছে েচ্ছয়ে বসচ্ছেন্ড বচচ্ছয় রিডরিড েিচ্ছত েিচ্ছত চচ্ছল 
বগল। 
  
রমরিট েুরড গারডচ্ছত িচ্ছস থাোি পচ্ছি এেটা গারড এচ্ছস থামল। বিটরিে গারড বথচ্ছে 
বিচ্ছম বহড বোয়াটথাচ্ছিি ধূসি িারডটাি রদচ্ছে হাোঁটা লাগাল। 
  
বল চ্ছটিযান্ট…। 
  
আরম খুি আচ্ছে ডােচ্ছলও শুিচ্ছত বপচ্ছয় ঘাড ঘুরিচ্ছয় আমাি রদচ্ছে এমি ভাচ্ছি তাোল 
বযি এইমাে বেউ ওি ঘাচ্ছড বলাহাি ডাণ্ডা বমচ্ছিচ্ছছ। দ্রুত পাচ্ছয় আমাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় 
এল। 
  
-রে িযাপাি, এখাচ্ছি বেি? 
  
–এই আপিাি েিযই অচ্ছপক্ষা েিরছ। 
  
–হু। েচ্ছয়ে বসচ্ছেন্ড ভাল েচ্ছি বদচ্ছখ িলল, তা আরম বতা এচ্ছস বগরছ, রে িলাি আচ্ছছ 
িল। 
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আরম গারড বথচ্ছে িামলাম। 
  
–আপরি আমাচ্ছে খুি ভাল েচ্ছি সাচথ েিচ্ছলি, রেন্তু আমাি গারডটা সাচথ েিচ্ছত ভুচ্ছল 
বগচ্ছছি। 
  
বিটরিে শে হচ্ছয় িাচ্ছেি পাটা দুচ্ছটা  ুরলচ্ছয় বোচ্ছি বোচ্ছি রিঃশ্বাস ব লচ্ছত লাগল। 
  
–বেি বতামাি গারড সাচথ েিচ্ছত যাি বেি? 
  
–আপরি বতা োিচ্ছত চাইরছচ্ছলি বয ঐ হলুদচামডাি বমচ্ছয়টাি হাতিযাচ্ছগ রে আচ্ছছ যাি 
েচ্ছিয আরম ওচ্ছে আমাি অর চ্ছস খুি েচ্ছিরছ। তাই বতা? তা আরম বভচ্ছিরছলাম আমাচ্ছে 
সাচথ েিাি সচ্ছে সচ্ছে আমাি গারডটাও সাচথ েিচ্ছিি, এেেি সরতযোচ্ছিি িুরিমাি 
পুরলশ অর সাি যা েচ্ছি আি রে! যাে বগ। তা এখি আরম আমাি গারডটা এচ্ছিরছ 
আপিাচ্ছে এেেি িুরিমাি পুরলশ অর সাি হিাি সুচ্ছযাগ বদিাি েচ্ছিয। 
  
িাচ্ছগ বিটরিচ্ছেি মুখ লাল হচ্ছয় বগল। 
  
–বশাি, শুচ্ছয়াচ্ছিি িাচ্চা। বতামাি মত ছুোঁচ্ছচা বগাচ্ছয়োচ্ছদি োছ বথচ্ছে িড িড িাত 
শুিচ্ছত চাই িা। আরম পুলরেচ্ছে পািারে। বতামাচ্ছে েী েিচ্ছত হয় বদখাচ্ছি। বতামাি 
হাড-মাস এে েিা উরচত। 
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তাি আচ্ছগ গারডটা এেিাি পিীক্ষা েিচ্ছল মচ্ছি হয় ভাল হচ্ছি। এই বভতচ্ছিি েুিুরিটা 
বদখুি, তাচ্ছত মচ্ছি হয় আপিাি অচ্ছিে সময় িাোঁচচ্ছি। গারড বথচ্ছে বিচ্ছম দিোটা খুচ্ছল 
দাোঁডালাম। 
  
ঝুোঁচ্ছে পচ্ছড ও বভতচ্ছিি েুিুরিটা পিীক্ষা েিচ্ছত লাগল, আরম ওি প্ররতরক্ৰয়া উপচ্ছভাগ 
েিচ্ছত লাগলাম। 
  
ওি বচাচ্ছখ মুচ্ছখ বয িাগ ভািটা রছল বসটা চচ্ছল বগল। িেুে, হাতিযাগ বোি রেছু স্পশথ 
িা েচ্ছি, রেছুক্ষে ধচ্ছি রেরিষ গুচ্ছলা বদখচ্ছলা। তািপি আমাি রদচ্ছে তাোল। 
  
িেুেটা বতামাি? 
  
–হযাোঁ। 
  
–হাত িযাগটা বমচ্ছয়টাি? 
  
–বসটা িচ্ছল রদচ্ছত হচ্ছি রে? 
  
আমাচ্ছে বিাঝাি বচষ্টা েিচ্ছত লাগল। িুঝলাম বিশ ঘািচ্ছড বগচ্ছছ। 
  
–রিে আচ্ছছ। ওসি েথা ছাচ্ছডা। চলল, তুরম বয ওচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ, বসটা স্বীোি েচ্ছি 
রিিৃরত বদচ্ছি। 
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–আরম ত বতামাচ্ছে িযাপািগুচ্ছলা বযভাচ্ছি ঘচ্ছটরছল, রিে বসভাচ্ছি িচ্ছলরছ, এখি তুরম 
এগুচ্ছলা রেভাচ্ছি বিচ্ছি বতামাি িযাপাি! 
  
বগচ্ছটি পাহািািত পুরলশটাচ্ছে বিটরিে ইশািা েচ্ছি ডােল, তািপি তাচ্ছে পুলরেচ্ছে 
তাডাতারড পারিচ্ছয় রদচ্ছত িলল। 
  
ইরতমচ্ছধয বিটরিে বমচ্ছয়টাি হাতিযাগ আি িেুেটা স্পশথ িা েচ্ছি বিশ খুোঁরটচ্ছয় পিীক্ষা 
েিচ্ছত লাগল। 
  
–আরম বতামাচ্ছে দুিাি িাোঁচাি সুচ্ছযাগ বদি িা, বিটরিে িলল। 
  
গারডচ্ছত বযগুচ্ছলা বপচ্ছয়রছ, বসগুচ্ছলা বতামাচ্ছে বদখাচ্ছত িা আিচ্ছল রিিয়ই দুিাি সুচ্ছযাগ 
বিওয়াি প্রশ্ন আসচ্ছতা িা। রেন্তু বযচ্ছহতু আরম এচ্ছসরছ দুিাি, িাোঁচাি সুচ্ছযাগ আমাচ্ছে 
রিচ্ছতই হচ্ছি। 
  
–তুরম রে সি সময় গারড চারি রদচ্ছয় িাখ? এেদৃচ্ছষ্ট বচচ্ছয় বিটরিচ্ছেি প্রশ্ন। িুঝলাম ওি 
বেি োে েিচ্ছছ। 
  
–হযাোঁ, তচ্ছি এেটা ডুরেচ্ছেট চারি আরম িেুেটা বয ড্রয়াচ্ছি থাচ্ছে বসখাচ্ছি িারখ, আরম 
যরদও খুোঁচ্ছে বদরখরি, তিুও িারে ধচ্ছি িলচ্ছত পারি ঐ চারিটা ওখাচ্ছি এখি বিই। বঘাোঁৎ 
বঘাোঁৎ েচ্ছি গাল চুলচ্ছোচ্ছত চুলচ্ছোচ্ছত বিটরিে িলল, বতামাি আোেই রিে। আরম 
বদচ্ছখরছ ড্রয়াচ্ছি বোি চারি বিই। 
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পুলরে এচ্ছস দাোঁডাচ্ছলা। বিটরিে িলল, এই গারডটা ভাল েচ্ছি সাচথ েি। তচ্ছি িেুে 
আি হাতিযাগটা সািধাচ্ছি িাখচ্ছি। তুরম িিং বলসরিচ্ছে বডচ্ছে িেুেটা ওচ্ছে িেচ্ছি 
িাখচ্ছত িলল। 
  
এিপি আমাচ্ছে ইশািা েিচ্ছত আমিা রসোঁরড বপরিচ্ছয় পযাচ্ছসে রদচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম। 
  
 পযাচ্ছসচ্ছেি বশচ্ছষ েরিচ্ছডাি। এখাি বথচ্ছে েচ্ছয়ে পা এরগচ্ছয় মুিগীি খাোঁচাি মত এেটা 
ঘি। তাচ্ছত এেটা বডে, দুচ্ছটা বচয়াি, এেটা  াইরলং েযারিচ্ছিট আি এেটা বছাট 
োিালা। বদখচ্ছল মচ্ছি হচ্ছি বোি অিাথ আশ্রচ্ছমি েমিরুম। 
  
বডচ্ছেি বপছচ্ছিি বচয়াচ্ছি রিচ্ছে িচ্ছস আমাচ্ছে সামচ্ছিি বচয়ািটায় িসচ্ছত িলল। 
  
–এইটা আপিাি অর স? বভচ্ছিরছলাম বময়চ্ছিি শালাি অর চ্ছস আিও রেছু থােচ্ছি। 
  
আমাি অর স রিচ্ছয় বতামাি মাথা িা ঘামাচ্ছলও চলচ্ছি। এখি ভাচ্ছিা ঐ িেুেটা যরদ 
বতামাি হয় আি িযাগটা বমচ্ছয়টাি হয়, তাহচ্ছল বতামাি রে হচ্ছি! ধচ্ছি রিচ্ছত পাচ্ছিা তুরম 
মচ্ছিছ। এচ্ছত বোি ভুল বিই। 
  
বচয়াচ্ছি আিাম েচ্ছি িসচ্ছত িসচ্ছত িললাম, তাই িারে!চ্ছদখুি প্রায় দশ রমরিট রেংিা 
তাি বিরশ সময় ধচ্ছি আমাচ্ছে প্রচ্ছলাভচ্ছিি রিরুচ্ছি লডচ্ছত হচ্ছয়চ্ছছ। যরদ আরম ঐ িেুে 
আি হযান্ডিয সমুচ্ছদ্র ব চ্ছল রদতাম রেংিা মারটচ্ছত পুোঁচ্ছত ব লতাম, তাহচ্ছল বল চ্ছটিযান্ট, 
আপিাি মত িুরিমাি পুরলশ িারহিীি সাধয হচ্ছতা িা ওগুচ্ছলা খুোঁচ্ছে বিি েিা। তাই 
আমাি উচ্ছেশযটা িুঝুি, আরম চাই এই খুচ্ছিি এেটা রেিািা বহাে। 
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েী িলচ্ছত চাইচ্ছছা তুরম? 
  
আরম এগুচ্ছলা বলাপাট েরিরি এইেিয বয সমে িযাপািটা সাোচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ েযািমার ে। 
গারডি রেরিষগুচ্ছলা এইেিয বদখালাম বয িা বদখাচ্ছল বেসটাি রেিািা েিচ্ছত আপিাি 
অসুরিধা হচ্ছি। 
  
–তা এই িেুে আি হযান্ড িযাগটা বদচ্ছখ রে হচ্ছলা? 
  
–আপরি শুধু আমাি রদচ্ছেই বচাখটা রিিি িাখচ্ছিি িা। এগুচ্ছলা বথচ্ছে আপরি বোি সূে 
বপচ্ছত পাচ্ছিি। আসল খুিী বতা এটাই চায় আমাচ্ছে খুিী িারিচ্ছয় রিচ্ছে বপছি বথচ্ছে 
বদখচ্ছি, আপরি আমাি বপছচ্ছি ধাওয়া েিচ্ছছি। 
  
বিটরিে রেছুক্ষে রঝম বমচ্ছি তািপি রসগািচ্ছেস বথচ্ছে চুরুট বিি েচ্ছি এেটা আমাচ্ছে 
রদল। যরদও চুরুট বখচ্ছত আমাি ভাল লাচ্ছগিা, তিুও আচ্ছে আচ্ছে টািচ্ছত লাগলাম। 
  
রিে আচ্ছছ িায়াি, আরম বতামাচ্ছে রিশ্বাস েিলাম, বভচ্ছিরছলাম বমচ্ছয়টাচ্ছে তুরমই 
বমচ্ছিচ্ছছ, তাহচ্ছল আমাি োেেমথ অচ্ছিে হালো হচ্ছয় বযত। এখি আি বসটা ধিা যাচ্ছে 
িা। যাই বহাে, আরম এখি আি বতামাচ্ছে বখাোঁচাি িা। 
  
আিাি িলচ্ছত লাগল বিটরিে, তচ্ছি হযাোঁ, শালা,িাস্টাডথ িডসাচ্ছহিচ্ছে বতা োচ্ছিা, ও 
শালাচ্ছে বিাঝাচ্ছিা এেটা ঝাচ্ছমলাি িযাপাি! হাচ্ছতি োচ্ছছ বেচ্ছল ভিাি মত এেটা বলাে 
থােচ্ছত মচ্ছি হয় িা তধযথ ধচ্ছি রেছু শুিচ্ছি িচ্ছল। 
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িযাপািটা রিেই, আরম চুপ েচ্ছি িইলাম। 
  
বিটরিে োিলাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় রেছু এেটা রচন্তা েিচ্ছছ। 
  
-বতামাচ্ছে রিচ্ছয় বয রে েিি, তাই ভািরছ। এই িচ্ছল ব াচ্ছিি রদচ্ছে হাত িাডাল।–
এেচ্ছিয রেছু সমচ্ছয়ি প্রচ্ছয়ােি। 
  
বটরলচ্ছ াচ্ছিি অপি প্রাচ্ছন্ত োচ্ছিাি গলা বপচ্ছয় বিটরিে িলল, রশগগীি চচ্ছল এস, 
দিোি আচ্ছছ। 
  
রেছুক্ষে পি বিশ ঝেঝচ্ছে, িুরিদীপ্ত এে যুিে ঘচ্ছি ঢুেচ্ছলা। 
  
বিটরিে আমাচ্ছদি পরিচয় েরিচ্ছয় রদল। আমাচ্ছে বদরখচ্ছয় িলল, এ হচ্ছে বিলসি িায়াি 
এেটা রটেরটরে। এচ্ছে আমাি পচ্ছি দিোি পডচ্ছি, তুরম এচ্ছে সে দাও। এিপি ওচ্ছে 
বদরখচ্ছয় িলল, এ হচ্ছে পযাটািসি, িতুি েচ্ছয়ি েচ্ছিচ্ছছ। এচ্ছে িষ্ট েচ্ছি রদও িা। 
  
আমিা েরিচ্ছডাি রদচ্ছয় রেছুটা বহোঁচ্ছট এেটা বছাট্ট ঘচ্ছি ঢুেলাম। সািা ঘচ্ছি েীিােুিাশে 
ওষুচ্ছধি গন্ধ ঘুিপাে খাচ্ছে। আরম োিলাি ধাচ্ছি এেটা বচয়াচ্ছি রগচ্ছয় িসলাম। 
পযাটািসি বডচ্ছেি বোোয় বিো রদচ্ছয় দাোঁডাচ্ছলা। 
  
–আিাম েচ্ছি িসা যাে। আরম িললাম। এখাচ্ছি হয়ত েচ্ছয়েঘণ্টা িচ্ছস থােচ্ছত হচ্ছি 
আমাচ্ছদি। োচ্ছিি বতা আপিাি িস্ আমাচ্ছে এেটা চীিা বমচ্ছয়ি খুিীিচ্ছল চালাচ্ছত বচষ্টা 
েিচ্ছছ, যরদও বসটা প্রমাে েিাি সুচ্ছযাগ বিই। বচাখ েুচচ্ছে তাোচ্ছলা পযাটািসি। 
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ওচ্ছে এেটু বখালাচ্ছমলা েিাি েচ্ছিয বিটরিচ্ছেি আধচ্ছপাডা চুরুটটা রদচ্ছয় িললাম, এটা 
রমউরেয়াচ্ছম িাখাি মত রেরিষ। বিটরিচ্ছেি স্টচ্ছেি মাল। বতামাি সংগ্রহশালাি েচ্ছিয 
এটা বিচ্ছি? 
  
পযাটািসচ্ছিি মুখটা আচ্ছে আচ্ছে শে হচ্ছয় আসচ্ছছ, িলল, বদখুি আমিা িসচ্ছদি রিচ্ছয় 
এিেম… 
  
িযস্ িযস্। রিে আচ্ছছ। আরম বতামাি িসূচ্ছদি প্ররত অসম্মািেিে রেছু িচ্ছলরছ, এটা 
বে  মো েিাি েচ্ছিয। 
  
েচ্ছয়ে মুহূতথ ইতেতঃ েচ্ছি ও বহচ্ছস আিাম েচ্ছি িসল। 
  
লাচ্ছঞ্চি সময় এেটা পুরলশ আমাচ্ছদি থালায় েচ্ছি মাংস আি েীি রদচ্ছয় বগল। অল্প 
িয়চ্ছসি পযাটািসচ্ছিি খাওয়া বদচ্ছখ মচ্ছি হরেল ওি বিশ ভাল বলচ্ছগচ্ছছ আি রখচ্ছদও 
বপচ্ছয়চ্ছছ। আরম থালাটা িাডাচাডা েচ্ছি ব িৎ পািালাম। 
  
এিপি পযাটািসি এে পযাচ্ছেট তাস বিি েিল। আমিা বদশলাই রদচ্ছয় িারম বখচ্ছলাম। 
  
ওি পুচ্ছিা বদশলাই িাক্স রেচ্ছত বিওয়াি পি ওচ্ছে বদরখচ্ছয় রদলাম ওচ্ছে আরম রেভাচ্ছি 
িোরেলাম। ওচ্ছে বিশ মিমিা বদখাল। তািপি ওচ্ছে এই বখলাি চুরি রিচ্ছদযটা রশরখচ্ছয় 
রদলাম। ও উৎসাহী ছাচ্ছেি মত িযাপািটা রশচ্ছখ রিল। 
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িাত আটটা িাগাদ বসই পুরলশটাই আিাি বসই এেই খািাি রিচ্ছয় এল। এতখারি 
সমচ্ছয়ি মচ্ছধয এমি এেটা অিসাদ এচ্ছস বগচ্ছছ বয সমে খািািটা আমিা রিিরে 
োটািাি েিয বখচ্ছয় রিলাম। 
  
খাওয়াি পি আমিা আিাি িারম বখলচ্ছত িসলাম। এিাি পযাটািসি আমাচ্ছে িরেচ্ছয় 
পুচ্ছিা িাক্সটাই রেচ্ছত রিল। এচ্ছেই িচ্ছল গুরু মািা রিচ্ছদয। 
  
মাঝিাত িাগাদ বটরলচ্ছ ািটা বিচ্ছে উিল। রিরসভাি তুচ্ছল পযাটািসি ও-ধাচ্ছিি েথা 
শুিল। 
  
তািপি িলল, হযাোঁ সযাি। 
  
বটরলচ্ছ াি বিচ্ছখ িলল, বলঃ বিটরিে আপিাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছি। চলুি যাই। 
  
আমিা এতক্ষে বিশ েথািাতথা িলরছলাম। রেন্তু আমিা রিচ্ছেচ্ছদি আচ্ছগ েথা িলা িন্ধ 
েচ্ছিরছ। 
  
দুেচ্ছি েরিচ্ছডাি রদচ্ছয় বহোঁচ্ছট বিটরিচ্ছেি ঘচ্ছি রগচ্ছয় ঢুেলাম। 
  
বিটরিে বিশ ক্লান্ত এিং দুরিন্তাগ্রে। এেটা বচয়ািচ্ছদরখচ্ছয় আমাচ্ছে িসচ্ছত িলল। 
পযাটািসি চচ্ছল বগল। 
  
বিশ রেছু সময় আমিা এচ্ছে অপচ্ছিি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িইলাম। 
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–তুরম খুি ভাগযিাি বলাে,িুঝচ্ছল িায়াি। আরম মচ্ছি েরিিা খুিটা তুরম েচ্ছিচ্ছছ রেন্তু 
আরম রিরিত িডসাচ্ছহচ্ছিি োচ্ছছ বতামাচ্ছে রিচ্ছয় বগচ্ছল বতামাি িাপও বতামাচ্ছে িাোঁচাচ্ছত 
পািচ্ছি িা। 
  
গত পচ্ছিি ঘন্টা আরম এই িারডচ্ছত োরটচ্ছয়রছ। সরতয িলচ্ছত রে এতক্ষে আরম বিশ 
এেটা অস্বরেেি ভচ্ছয়ি মচ্ছধয রছলাম। 
  
বিটরিচ্ছেি েথা শুচ্ছি আরম বিশ িড এেটা স্বরেি রিঃশ্বাস ব ললাম। 
  
–তাহচ্ছল আপরি িলচ্ছছি আরম ভাগযিাি। 
  
–হযাোঁ। বচয়াচ্ছি বিশ বহরলচ্ছয় িচ্ছস এেটা চুরুচ্ছটি েচ্ছিয পযাচ্ছেট হাতডাচ্ছত রগচ্ছয় বখয়াল 
হল তাি দাোঁচ্ছতি  াোঁচ্ছে এেটা রিচ্ছভ যাওয়া চুরুট আটোচ্ছিা। বসটা হাচ্ছত রিচ্ছয় ছুোঁচ্ছড 
িাচ্ছেচ্ছট ব চ্ছল রদল। তািপি িলল, বদখ গত বচাে ঘণ্টা আমাি রটম এই ঘটিাি 
বপছচ্ছি খাটচ্ছছ। আমিা এেেি সাক্ষী বপচ্ছয়রছ বয বতামাচ্ছে বভাি আডাইচ্ছট িাগাদ 
বতামায় গারডচ্ছত িুচ্ছলভাচ্ছডথ বদচ্ছখচ্ছছ। সাক্ষী এেেি অযান্টিী। িডসাচ্ছহচ্ছিি সচ্ছে ওি 
অচ্ছিেক্ষে ধচ্ছি খচাখরচ চলচ্ছছ। সুতিাং এই সাক্ষীই িড ঝাচ্ছহচ্ছিি উচ্ছটাপাটা 
রসিাচ্ছন্তি রিরুচ্ছি িাদ সাধচ্ছি। তাহচ্ছল ধচ্ছি রিরে তুরম খুি েিরি। 
  
-এেটা েথা রেচ্ছজ্ঞস েিরছ, রেছু মচ্ছি েিচ্ছিি িা। আো খুিটা বে েিচ্ছত পাচ্ছি এ 
িযাপাচ্ছি রে আপিাি বোি আইরডয়া আচ্ছছ? 
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িা। এত তাডাতারড রেছু িলা সম্ভি িয়। তচ্ছি বস বযই বহাে এখিও পযথন্ত বোি সূে 
পাওয়া যায়রি। খুি েযািমার ে োেটা হারসল েচ্ছিচ্ছছ। 
  
চীিা বমচ্ছয়টাি সম্বচ্ছন্ধ রেছু োিচ্ছত পািচ্ছলি। 
  
–ও, হযাোঁ, রিিয়ই। বমচ্ছয়টাি িযাচ্ছগ সাধািে টুরেটারে রেরিষ রছল। এয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে 
বখাোঁে রিচ্ছয় োিচ্ছত পািলাম ও হংেং বথচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ। িাম বো-অযাি-বে ািসি। 
সিচ্ছচচ্ছয় অরিশ্বাসয হচ্ছে বমচ্ছয়টা লক্ষপরত বতচ্ছলি িযিসায়ী উইলিাি বে ািসচ্ছিি 
পুেিধূ। স্বামীি িাম বহিমযাি বে ািসি। িছি খাচ্ছিে আচ্ছগ ওচ্ছদি হংেং-এ রিচ্ছয় 
হয়। তািপি হিাৎ বমাটি দুঘথটিায় বহিমযাচ্ছিি মৃতুয হয়। তাি মৃতচ্ছদহ েিি বদওয়াি 
েচ্ছিয বমচ্ছয়টা এখাচ্ছি রিচ্ছয় আসরছল। 
  
-বেি? আরম বিটরিচ্ছেি রদচ্ছে এেদৃচ্ছষ্ট তারেচ্ছয় প্রশ্ন েিলাম। 
  
িৃি বে ািসি বচচ্ছয়রছচ্ছলি ওোঁচ্ছদি পারিিারিে েিিখািাচ্ছতই ওচ্ছদি বছচ্ছলচ্ছে সমারহত 
েিা বহাে। 
  
উরি মৃতচ্ছদহটা এখাচ্ছি আিাি েচ্ছিয টাোও পারিচ্ছয়রছচ্ছলি। 
  
–তািপি মৃতচ্ছদহটাি রে হল? 
  
-বসটা ওোঁি আচ্ছদচ্ছশ এেেি এয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে রিচ্ছয় বগচ্ছছ। বদখ রগচ্ছয়, এখি ওটা 
বে ািসচ্ছিি িািাোয় বিচ্ছখ েিি বদওয়াি িযিিা েিা হচ্ছে। 
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–আপরি রিচ্ছে রগচ্ছয় বদচ্ছখ এচ্ছসচ্ছছি? বিটরিে খুি বক্ষচ্ছপ বগল। দাোঁত রেডরমড েচ্ছি 
িলল, আমাি োচ্ছেি িযাপাচ্ছি বতামাি বথচ্ছে জ্ঞাি শুিচ্ছত চাইিা। আরম রিচ্ছে রগচ্ছয় 
ের িটা বদচ্ছখ এচ্ছসরছ, বসই সচ্ছে প্রচ্ছয়ােিীয় োগেপেও। সি রিে আচ্ছছ। বমচ্ছয়টা 
হংেং বথচ্ছে িাত বদডটাি সময় এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ বিচ্ছম এেটা টযারক্স রিচ্ছয় বসাো বতামাি 
অর চ্ছস যায়। এেটা িযাপাি রিে িুঝচ্ছত পািরছ িা বয, বমচ্ছয়টা এখাচ্ছি এচ্ছস বসাো 
বতামাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত বগল বেি? এিং খুিীই িা োিচ্ছত পািল েী েচ্ছি বয ও 
বতামাি োচ্ছছই যাচ্ছে? বতামাি সচ্ছে ওি রে েথাই িা রছল? 
  
–আমািও বতা ঐ এেই প্রশ্ন। আি তাছাডাও যরদ হংেং বথচ্ছে এচ্ছস থাচ্ছে আমাি েথা 
োিলই িা েী েচ্ছি? আরম িললাম। 
  
–তুরম িচ্ছলরছচ্ছল িা বতামাি ধািো বমচ্ছয়টা সচ্ছন্ধয সাতটা িাগাদ তুরম যখি অর চ্ছস রছচ্ছল 
িা ব াি েচ্ছিরছল। বসটা খাটচ্ছছ িা। োিে বমচ্ছয়টা বসই সমচ্ছয় বেচ্ছি। আি যরদ বস 
রচরি রলচ্ছখ। বোি বযাগাচ্ছযাগ েিত, তচ্ছি আমিা রেছু োিচ্ছত পািতাম। 
  
আরম রেছুক্ষে রচন্তা েচ্ছি িললাম, আো িা যাে বমচ্ছয়টা এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ এচ্ছস হাডথউইচ্ছেি 
সাক্ষাৎ বপল। োিে বস আমাচ্ছে ছটায় ব াি েচ্ছিরছল। আিাি এটাও ধািো েিচ্ছত 
পারি বয হাডথউইে বমচ্ছয়টা আসা পযথন্ত এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ অচ্ছপক্ষা েিল এিং বস রিচ্ছেচ্ছে 
আরম িচ্ছল পরিচয় রদল। তািপি বমচ্ছয়টাি ের ি খালাচ্ছসি সময়টুেুচ্ছত আচ্ছগ আমাি 
অর চ্ছস রগচ্ছয় বপৌঁছল। আি িাইচ্ছিি দিোি তালা বভচ্ছঙ ঘচ্ছি ঢুচ্ছে বমচ্ছয়টাি েচ্ছিয 
অচ্ছপক্ষা েিরছল। 
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আইরডয়াটা বিটরিচ্ছেি মিঃপুত হল িা। অিশয আমাি রিচ্ছেিও হয়রি। 
  
-রেন্তু বতামাি সচ্ছে ওি বদখা েিাি প্রচ্ছয়ােিটা রে রছল? বিশ অসরহষু্ণ হচ্ছয় প্রশ্ন 
েিল। 
  
–এি উত্তি োিা থােচ্ছল আমিা উভচ্ছয় উভয়চ্ছে এেই প্রশ্ন েচ্ছি চলতাম। যােচ্ছগ 
বমচ্ছয়টাি মালপচ্ছেি বখাোঁে রিচ্ছয়চ্ছছি? 
  
–হুোঁ। এয়ািচ্ছপাটথ ছাডাি আচ্ছগ ও রিচ্ছেি মালপে পিীক্ষা েচ্ছি বদচ্ছখরছল। বতমি রেছু 
িা,, এেটা সাধািে সুটচ্ছেচ্ছশ রেছু োমাোপড, এেটা বছাট িুিমূরতথ আি েচ্ছয়েটা 
ডাসথ রস্টে। 
  
–আপরি রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে বদখা েচ্ছিচ্ছছি? 
  
 মুখটা রিেৃত েচ্ছি িলল, েচ্ছিরছ। উোঁচু মহচ্ছলি সচ্ছে আমাি ওিািসা আচ্ছছ িচ্ছল িযাটা 
আমাচ্ছে বদখচ্ছল জ্বচ্ছল যায়। িুঝচ্ছল প্ররতপরত্তশালী পরিিাচ্ছি রিচ্ছয় েিাি এই জ্বালা। 
আমাি িড শালাি সচ্ছে বে ািসচ্ছিি সম্পেথ দা আি েুমচ্ছডাি। হতভাগা িচ্ছল রে আি 
যরদ আরম তাডাতারড ওি পুেিধূি খুিীচ্ছে ধিচ্ছত িা পারি, তচ্ছি ও আমাচ্ছে রিপচ্ছদ 
ব লচ্ছি। আি ইচ্ছে েিচ্ছল আমাচ্ছে রিপচ্ছদ ব লচ্ছতও পাচ্ছি। 
  
এ িযাপাচ্ছি ও আমাচ্ছদি সাহাযয েিচ্ছি? 
  
এেদম িা। 
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–আো বসই এক্সচ্ছপ্রস বমচ্ছসিাি-এি বখাোঁে রিচ্ছয়চ্ছছ? বস হয়ত খুিীচ্ছে বদচ্ছখ থােচ্ছত 
পাচ্ছি। 
  
বিটরিে এিাি বিশ খচ্ছচ রগচ্ছয় িলল, বদখ রটেরটরে তুরম রিচ্ছেচ্ছে যত িড বগাচ্ছয়ো 
িচ্ছল ভাি, তাি অচ্ছধথেও তুরম িও। আরম সিিেম বখাোঁে েচ্ছিরছ ঐ অর চ্ছসি িুচ্ছডা 
বেিািীগুচ্ছলা বখয়াল েচ্ছিরি টাোটা বে রদচ্ছয় বগচ্ছছ আি এেটা িযাপাি, টাোি খামটা 
চািচ্ছটি সময় পািাচ্ছিা হচ্ছয়রছল এিং রিচ্ছদথশ রছল বয বতামাচ্ছে বযি ছটা পচ্ছিিি সময় 
বদওয়া হয়। 
  
বহিি েচ্ছপথাচ্ছিশচ্ছি বখাোঁে রিচ্ছয়চ্ছছি, হাডথউইে িাচ্ছমি বেউ োে েচ্ছি রেিা। 
  
–ঐ িাচ্ছমি বেউ ওখাচ্ছি োে েচ্ছি িা। অচ্ছিে হচ্ছয়চ্ছছ আে। হাই তুচ্ছল আডচ্ছমাডা 
বভচ্ছঙ দাোঁরডচ্ছয় িলল, আরম এিাি রিছািায় চললাম, োল েথা হচ্ছি। 
  
আরমও উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
বিটরিচ্ছেি বচাখ ঢুলুঢুলু। তিুও ওোঁচ্ছে আি এেটা প্রশ্ন েিলাম। 
  
-খুিটা রে আমাি িেুে রদচ্ছয়ই েিা হচ্ছয়চ্ছছ? 
  
–হযাোঁ, তচ্ছি হাচ্ছতি ছাপ িেুচ্ছে রেংিা গারডচ্ছতও পাওয়া যায়রি। িযাটা এেটা িাস্তু ঘুঘু। 
তচ্ছি এেটা ভুল রিিয়ই ও েচ্ছিচ্ছছ। সি খুিীিাই েচ্ছি। 
  
সি খুিীিা িয়, বেউ বেউ। আরম িললাম। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

49 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
বিটরিে িলল, যাে বগ বস সি েথা, আরম বতামাচ্ছে অচ্ছিে ঝাচ্ছমলা বথচ্ছে িাোঁরচচ্ছয়রছ, 
এিাি আমাি দিোচ্ছি আরম বতামাি সাহাযয চাই।িতুি বোি আইরডয়া মাথায় এচ্ছল 
বিাল। আমাি আচ্ছিা িতুি িতুি আইরডয়া দিোি। 
  
রিিয়ই। ধিযিাদ। আমাি যথাসাধয সাহাযয আরম আপিাচ্ছে েিি। 
  
 িীচ্ছচ বিচ্ছম এচ্ছস, গারডচ্ছত চচ্ছড, ঘচ্ছি এচ্ছস ঘুচ্ছম ঢচ্ছল পডলাম। 
  
. 
  
১.৪ 
  
 পিরদি সোল িটায় অর স বপৌঁচ্ছছ বদরখ বঢাোি মুচ্ছখ েচ্ছয়ে বোডা খিচ্ছিি োগচ্ছেি 
বলাে অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। আমাচ্ছে বদচ্ছখ প্রথচ্ছমই প্রশ্ন েিল, োল সািারদি আরম বোথায় 
রছলাম, তািপি খুচ্ছিি িযাপাচ্ছি িািা প্রশ্ন েিচ্ছত আরম ওচ্ছদি রিিাশ েিলাম। 
  
আরম সেলচ্ছে আমাি অর স ঘচ্ছি রিচ্ছয় রগচ্ছয় িসালাম এিং োিালাম োল সািারদি 
পুরলশ বহড বোয়াটথাচ্ছি রছলাম। খুচ্ছিি িযাপাচ্ছি তাচ্ছদি বচচ্ছয় আরম বিরশ রেছু োরিিা। 
চীিা বমচ্ছয় রে েচ্ছিয এচ্ছসরছল, রে েচ্ছি আমাি ঘচ্ছি ঢুেল আমাি বোি ধািোই বিই। 
তািপি আধঘণ্টা ধচ্ছি িািা প্রশ্ন েচ্ছি উত্তি িা বপচ্ছয় তািা চচ্ছল বগল। 
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ডােিাক্সটা খুচ্ছল বিরশিভাগ রচরিই পচ্ছড আিেথিা িাচ্ছেচ্ছট ব চ্ছল রদলাম। এেটা রচরি 
এচ্ছসচ্ছছ পামা মাউচ্ছন্টি বথচ্ছে এে ভদ্রমরহলা রলচ্ছখচ্ছছি তাি েুেুিচ্ছে বে রিষ খাইচ্ছয়চ্ছছ 
তাচ্ছে ধচ্ছি বদওয়াি েচ্ছিয। 
  
রিে এমিই সময় দিোয় বে বটাো রদল। 
  
আরম তাচ্ছে রভতচ্ছি আসচ্ছত িললাম। রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড বভতচ্ছি এল। 
  
আমাি রদচ্ছে এেদৃচ্ছষ্ট তারেচ্ছয় িলল, আপিাচ্ছে রিিে েিলাম বিাধহয়। যরদও এটা 
আমাি বোি িযাপাি িয় তিুও বেৌতূহলিশতঃ রেচ্ছজ্ঞস েিরছ, পুরলশ োিচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ 
খুিী বে? 
  
িা। আরম িললাম। 
  
এেটা েথা িলাি রছল। এেটু ইতেতঃ েচ্ছি িলল, অিশয এচ্ছত আপিাি বোি সাহাযয 
হচ্ছি রেিা োরি িা। বসরদি সাতটা িাগাদ, আপিাি বটরলচ্ছ ািটা অচ্ছিেক্ষে ধচ্ছি 
বিচ্ছেরছল। 
  
-আমাি ব াি সি সময়ই িাচ্ছে। তচ্ছি আপিাচ্ছে ধিযিাদ। িলা যায় িা এটাও এেটা 
দিোিী খিি হচ্ছত পাচ্ছি। আরম রমঃ বিটরিেচ্ছে োিাচ্ছিা। 
  
ওচ্ছয়চ্ছড মাথা চুলচ্ছোচ্ছত চুলচ্ছোচ্ছত িলল, আরম ভািলাম এসি খুচ্ছিি বেচ্ছস এইসি 
খুোঁরটিারট িযাপাি অচ্ছিে সময় গুরুত্বপূেথ হচ্ছয় উিচ্ছত পাচ্ছি। তচ্ছি এেটা িযাপাি সিাই 
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োিচ্ছত চাইচ্ছছ বয বমচ্ছয়টা আপিাি ঘচ্ছি ঢুেল রে েচ্ছি। এটা আপিাচ্ছে এেটু 
অসুরিচ্ছধয় ব লচ্ছি িচ্ছল মচ্ছি হয়। 
  
িা, এেটুও িা। খুিী আচ্ছগ বথচ্ছেই আমাি অর চ্ছস ঢুচ্ছেরছল এিং বমচ্ছয়টাচ্ছে ঢুরেচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–তচ্ছি বতা ভালই। আো বমচ্ছয়টাি সম্বচ্ছন্ধ রেছু োিা বগল? 
  
–ওি িাম বো-অযাি-বে ািসি। হংেং বথচ্ছে এচ্ছসরছল। 
  
-বে ািসি? আরম এেেি বহিমযাি বে ািসিচ্ছে োরি বয হংেং-এ রগচ্ছয়রছল। ও 
আমাি েুচ্ছলি পুচ্ছিাি িনু্ধ। 
  
আরম বচয়াচ্ছি বহলাি রদচ্ছয় িচ্ছস বডচ্ছেি ওপি পাটা ছরডচ্ছয় রদচ্ছয় িললাম, তা আপরি 
এখি িসুি। আি িলুি বহিমযাি সম্বচ্ছন্ধ রে োচ্ছিি। বমচ্ছয়টা ওিই স্ত্রী। 
  
ওচ্ছয়চ্ছড চমচ্ছে উিল। িচ্ছস পচ্ছড িলল, বহিমযাি চীিা বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছিরছল? 
  
–তাইচ্ছতা মচ্ছি হচ্ছে। 
  
আরম চুপ েচ্ছি ওচ্ছে লক্ষয েিচ্ছত লাগলাম। 
  
রেছুক্ষে রচন্তা েচ্ছি িলল, অিশয চীিা বমচ্ছয় বতা রে? আেোল বতা শুচ্ছিরছ চীিা 
বমচ্ছয়িা খুিই আেষথেীয়া হয়। রেন্তু বহিমযাচ্ছিি িািা এটাচ্ছে রেভাচ্ছি বিচ্ছি। আচ্ছে 
আচ্ছে মাথা দুরলচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিল, এখাচ্ছি ও েী েিচ্ছত এচ্ছসরছল? 
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–ও ওি স্বামীি মৃতচ্ছদহ এখাচ্ছি েিি বদওয়াি েচ্ছিয রিচ্ছয় আসরছল। 
  
এিাি ও চমচ্ছে শে হচ্ছয় বগল। 
  
তাি মাচ্ছি বহিমযাি মািা বগচ্ছছ? 
  
গত সপ্তাচ্ছহ…এে বমাটি দুঘথটিায়। 
  
বিািা দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িইল। মচ্ছি হল যা শুিল তাি রেছুই িুঝচ্ছত পািচ্ছছ 
িা। খারল উচ্চািে েিল, বহিমযাি…মািা বগচ্ছছ উঃ আরম রিশ্বাস েিচ্ছত পািরছ িা। ওি 
িািা এ খিি বপচ্ছল রে দুঃখ পাচ্ছিি। । 
  
-হযাোঁ বস বতা রিিয়ই। আপরি রে ওচ্ছদি ভালভাচ্ছি োচ্ছিি? 
  
–ভালভাচ্ছি? িা বসভাচ্ছি িয়। আমিা এেসচ্ছে েুচ্ছল পচ্ছডরছ। ও রচিোলই এেটু চঞ্চল 
প্রেৃরতি রছল। এেটা িা এেটা রেছু রিচ্ছয় ঝাচ্ছমলা পাোত। বমচ্ছয়চ্ছদি বপছচ্ছি গারড 
বছাটাত। বস সময় ওচ্ছে আমাি খািাপ লাগত িা। এিপি আরম েচ্ছলচ্ছে ভরতথ হলাম। 
ওি বোি পরিিতথি হল িা। বসই মদযপাি, বমচ্ছয় রিচ্ছয়  ুরতথ, অোেেুোে বিচ্ছডই 
চলচ্ছত লাগল। তািপি ওি– সচ্ছে আরম বমলাচ্ছমশা বছচ্ছড রদলাম। পচ্ছি ওি িািা ওচ্ছে 
পূিথ রদচ্ছেি বোি বদচ্ছশ পারিচ্ছয় রদচ্ছয়রছচ্ছলি। বস িছি পাোঁচ্ছচে আচ্ছগি েথা। তািপি 
পাচ্ছয়ি ওপি পা-টা তুচ্ছল িলল, বশচ্ছষ ও এেটা চীিা বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছিরছল? এটা 
রেন্তু ওি পচ্ছক্ষ খুিই আিযথ ঘটিা। 
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–রেন্তু এটাই ঘচ্ছটচ্ছছ। 
  
–ও এেটা বমাটি দুঘথটিায় মািা বগচ্ছছ? অিশয ও বযভাচ্ছি গারড চালাত, তাচ্ছত বতা বয 
বোি সমচ্ছয়ই বভচ্ছঙ চুেথ-রিচূেথ হচ্ছয় বযচ্ছত পািত। এতরদি বয গারড চালাচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ, 
বসটাই মহা আিচ্ছযথি। ঘটিাটা শুচ্ছি এত খািাপ লাগচ্ছছ। রেন্তু বমচ্ছয়টা খুি হল বেি? 
  
-বসটাই বতা পুরলশ খুোঁচ্ছে বিি েিচ্ছত চাইচ্ছছ। 
  
 –আরম খারল ভািরছ বমচ্ছয়টা আপিাি োচ্ছছ এচ্ছল বেি? এটা এেটা িহসয িয় রে? 
  
 ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি এই অযারচত বেৌতূহচ্ছল আরম রিিে হচ্ছয় িললাম, হযাোঁ। 
  
ও-ঘচ্ছি ব াচ্ছিি আওয়াে বপলাম। ও উচ্ছি দাোঁডাচ্ছলা। 
  
-বদখুি বতা আরম আপিাি েত সময় িষ্ট েিলাম। দুঃরখত। যাই বহাে বহিমযাি সম্বচ্ছন্ধ 
রিচ্ছশষ রেছু মচ্ছি েিচ্ছত পািচ্ছল আরম সচ্ছে সচ্ছে আপিাচ্ছে এচ্ছস োরিচ্ছয় যাচ্ছি। এখি 
চরল। 
  
আরম তাচ্ছে ধিযিাদ োরিচ্ছয় তাি চচ্ছল যাওয়াটা লক্ষয েিলাম। তািপি দিোটা িন্ধ 
েচ্ছি রদলাম। 
  
বচয়াচ্ছিি গদীচ্ছত গা ডুরিচ্ছয় রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড এতক্ষে যা িচ্ছল বগল বসগুচ্ছলা রচন্তা েিরছলাম, 
এমি সময় ব ািটা বিচ্ছে উিচ্ছত রিরসভািটা তুললাম। 
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রমঃ বে, উইলিাি বে ািসচ্ছিি বসচ্ছক্ৰটািী িলরছ। এেটা বমচ্ছয়লী, সুেি, পরিষ্কাি 
েণ্ঠস্বি, শুিচ্ছত বিশ ভাল লাচ্ছগ। আপরি রে রমঃ িায়াি? 
  
–হযাোঁ। আরম েিাি রদলাম। 
  
–রমঃ বে ািসি আপিাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত চাি। আপরি রে আে রিচ্ছেল রতিচ্ছট 
িাগাদ এেিাি আসচ্ছত পািচ্ছিি? 
  
আরম উৎসারহত হচ্ছয় আমাি অযাপচ্ছয়ন্টচ্ছমন্ট বিরেস্টাি বটচ্ছি রিচ্ছয় বদখলাম বিরশি ভাগ 
পাতাই সাদা। তাি মাচ্ছি আে রতিচ্ছটি সময় বোি োে বিই। এমি রে, এ সপ্তাহটাই 
আমাি োেহীি োটচ্ছি অথথাৎ োে বিই। 
  
 িললাম, রিে আচ্ছছ যাচ্ছিা। 
  
িীচ ড্রাইচ্ছভ সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছে মুখ েিা বশষ িারডটা। বোি অসুরিধা হচ্ছি িা বতা? িারডি 
িাম িীচ-রভউ। 
  
–আো। আরম রিে সমচ্ছয় বপৌঁচ্ছছ যাচ্ছিা। 
  
ধিযিাদ। ওরদচ্ছে বটরলচ্ছ াি বিচ্ছখ রদল। 
  
বমচ্ছয়টাি গলাি আওয়াে আমাি োচ্ছি িােচ্ছছ। গলা শুচ্ছি মচ্ছি হল যুিতী। অিশয গলা 
শুচ্ছি বচহািা আোে েিচ্ছল অচ্ছিে সময় িেচ্ছত হয়। রিরসভাি বিচ্ছখ রদলাম। 
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পাচ্ছশি ঘচ্ছি রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড মচ্ছি হচ্ছে খুি িযে। সািারদি বটরলচ্ছ াি বিচ্ছেই চচ্ছলচ্ছছ, তাি 
সচ্ছে টাইপ িাইটাচ্ছিি খটখট শব্দ। সচ্ছেহ বিই, ভদ্রচ্ছলাে আমাি মচ্ছতা রিষ্কমথাভাচ্ছি 
োটাচ্ছে িা। পচ্ছেটও ভারি হচ্ছে। আমাি পচ্ছেচ্ছট অিশয িহসযময় রমঃ হাডথউইচ্ছেি 
বদওয়া রতিশ ডলাি িচ্ছয়চ্ছছ। 
  
বিলা এেটাি সময় েুইে-মযাক্সিাি-এ বখচ্ছত বগলাম। বদখলাম বদাোচ্ছি খুি রভড। 
স্পযাচ্ছিাি মুখ বদচ্ছখ মচ্ছি হল খুচ্ছিি ঘটিাটা এখিও পযথন্ত েতখারি এচ্ছগাল োিাি 
েচ্ছিয খুিই বেৌতূহলী। রেন্তু েথা িলাি সুচ্ছযাগ ও বপল িা। আরম বখচ্ছয় বিরিচ্ছয় 
এলাম। 
  
তািপি গারড রিচ্ছয় বগলাম িীচ ড্রাইভ-এ। পযাসাচ্ছডি রসরটি মচ্ছতা িরধথষু্ণ এলাো। ধিী, 
অিসিপ্রাপ্ত বলাচ্ছেিা শহচ্ছিি ভীড এরডচ্ছয় এেটু রিরিরিরলচ্ছত এখাচ্ছি িাস েচ্ছি। 
  
-রতিচ্ছট িাোি েচ্ছয়ে রমরিট আচ্ছগই আরম িীচ-রভউ এি  টচ্ছে বপৌঁছালাম। প্রায় 
চরল্লশ গে বভতচ্ছি গারড চারলচ্ছয় িারডি সামচ্ছি গারড থামালাম। 
  
িারডটা পুচ্ছিাচ্ছিা ঢং-এি এিং িডসড। সাদা পাথচ্ছিি রসোঁরড রদচ্ছয় উচ্ছি ঘচ্ছিি সামচ্ছি 
এচ্ছস বিল িাোলাম। 
  
বিল বটপাি েচ্ছয়ে রমরিট পি  যাোচ্ছস মুচ্ছখি এে িাটলাি এচ্ছস প্রশ্নসূচে ভরেমায় ভ্র 
তুচ্ছল আমাি রদচ্ছে তাোল। 
  
বিলসি িায়াি, আমাি এখাচ্ছি আসাি েথা রছল। আরম িললাম। 
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 িাটলাচ্ছিি ইরেচ্ছত আরম ওি বপছি বপছি চললাম। অন্ধোি হলঘচ্ছি রেছু পুচ্ছিাচ্ছিা 
আসিািপে। ওটা বপরিচ্ছয় এেটা বছাট ঘি; েচ্ছয়েটা বচয়াি আি বটরিল। বটরিচ্ছল 
মযাগারেি। বলােটা আমাচ্ছে িসচ্ছত িলচ্ছলও আরম পায়চািী েিচ্ছত েিচ্ছত সমুচ্ছদ্রি 
বশাভা বদখরছ। এমি সমচ্ছয় এেটা বমচ্ছয় ঘচ্ছি ঢুেল। 
  
িয়স আটাশ বথচ্ছে রেশ-এি মচ্ছধয। লম্বা, োচ্ছলা, সুেিী। বচাখ দুচ্ছটা োলচ্ছচ িীল, 
িুরিদীপ্ত বচহািা। গাঢ় িীল বপাষাচ্ছে বিশ সুেিী বদখারেল। 
  
–আপিাচ্ছে রেছুক্ষে িরসচ্ছয় িাখাি েচ্ছিয দুঃরখত রমঃ িায়াি। ঈষৎ রমরষ্ট বহচ্ছস িলল, 
রমঃ বে ািসি এখি আপিাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত প্রস্তুত। 
  
–আপরি রে তাি বসচ্ছক্ৰটারি? 
  
হযাোঁ, আমাি িাম বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্ট। আসুি আমাি সচ্ছে। 
  
বমচ্ছয়রটচ্ছে অিুসিে েচ্ছি এেটা িড ঘচ্ছি ঢুেলাম। পুচ্ছিাচ্ছিা বসচ্ছেচ্ছল ঘি। সুেি িসাি 
িযিিা। দুচ্ছটা িড োিলা বখালা। দূচ্ছি বগালাপ িাগাি বদখা যাচ্ছে। 
  
রমঃ উইলিাি বে ািসি এেটা চাো লাগাচ্ছিা বিড বচয়াচ্ছি িচ্ছস আচ্ছছি। ভদ্রচ্ছলাে 
লম্বা, বিাগা, খাদা িাে, গাচ্ছয়ি িং হলচ্ছদ হচ্ছয় যাওয়া পুচ্ছিাচ্ছিা হারতি দাোঁচ্ছতি মত, 
মাথায় সাদা িিম চুল, হাতদুচ্ছটা বিাগা এিং রশিা ওিা। পিচ্ছে সাদা রলচ্ছিি সুট, পাচ্ছয় 
হরিচ্ছেি চামডাি েুচ্ছতা। আরম ঘচ্ছি ঢুেচ্ছত আমাি রদচ্ছে তাোচ্ছলি। 
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–ইরি রমঃ িায়াি, িচ্ছল আমাি রদচ্ছে দৃরষ্ট আেষথে েরিচ্ছয় বেচ্ছিৎ ঘি বথচ্ছে বিরিচ্ছয় 
বগল। 
  
এই বচয়ািটায় িসুি, িচ্ছল বে ািসি তাি খুি োচ্ছছ এেটা বচয়াি বদখাচ্ছলি। আিাি 
িলচ্ছলি, আমাি শ্রিেশরে ইদারিং এেটু েচ্ছম বগচ্ছছ, সুতিাং এেটু বোচ্ছি েথা 
িলচ্ছিি। আরম িছি ছচ্ছয়ে হচ্ছলা ধূমপাি বছচ্ছড রদচ্ছয়রছ, আপরি যরদ চাি বতা বখচ্ছত 
পাচ্ছিি। 
  
–আরম আপিাি সম্বচ্ছন্ধ বখাোঁে খিি রিচ্ছয়রছ, রেছুক্ষে িীিিতাি পি উরি িলচ্ছলি। আরম 
শুচ্ছিরছ আপরি সৎ, রিভথিচ্ছযাগয ও িুরিমাি। উরি খুি রিরিষ্ট মচ্ছি আমাি রদচ্ছে তাোচ্ছত 
তাোচ্ছত িলচ্ছলি। 
  
আমাি সম্বচ্ছন্ধ এই বখাোঁে খিি তাচ্ছে বে রদচ্ছয়চ্ছছ োিচ্ছত ইচ্ছে হচ্ছলও রেিীত মুচ্ছখ চুপ 
েচ্ছি িচ্ছস থােলাম। 
  
–আরম আপিাচ্ছে এখাচ্ছি বডচ্ছে এচ্ছিরছ োিে বয বলােটা আপিাচ্ছে ব াি েচ্ছিরছল 
এিং আপিাি অর চ্ছস চীিা বমচ্ছয়টাচ্ছে রেভাচ্ছি মৃত অিিায় বদখচ্ছলি, এই পুচ্ছিা 
ঘটিাটা মুখ বথচ্ছে শুিচ্ছত চাই। 
  
লক্ষয েিলাম উরি আমাি পুেিধূ িলচ্ছলি িা এিং চীিা বমচ্ছয়টা িলাি সময় ওোঁি মুচ্ছখি 
দু-পাচ্ছশ ঘৃোয় েুোঁচচ্ছে বগল। অিশয অিুমাি েিা যায় তাি মচ্ছতা প্রাচীিপন্থী ধিী িযরে 
তাি এেমাে পুে অিয োচ্ছতি িা এশীয় বদচ্ছশি বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় েিচ্ছল তাি আপরত্ত 
থােচ্ছি এটাই স্বাভারিে। 
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আরম পুচ্ছিা ঘটিাটা তাচ্ছে বিশ বোি গলায় বশািালাম। আমাি েথা বশষ হচ্ছল উরি 
িলচ্ছলি, ধিযিাদ রমঃ িায়াি। আপিাি সচ্ছে বমচ্ছয়রট বেি বদখা েিচ্ছত এচ্ছসরছল, বস 
িযাপাচ্ছি আপরি বোি আোে েিচ্ছত পাচ্ছিি েী? 
  
-িা, আমাি বোি ধািো বিই। 
  
–ওচ্ছে বে বমচ্ছিচ্ছছ, বস িযাপাচ্ছি রেছু আোে েিচ্ছত পাচ্ছিি? 
  
িা। খারিেক্ষে রচন্তা েচ্ছি িললাম, তচ্ছি বয বলােটা রিচ্ছেচ্ছে হাডথউইে িচ্ছলচ্ছছ, বস 
হচ্ছত পাচ্ছি বোি ভাচ্ছি এই খুচ্ছিি সচ্ছে েরডত। 
  
–আমাি বিটরিচ্ছেি ওপি এেদম রিশ্বাস বিই। ও এেটা গাধা,িুি। ঐ পচ্ছদ চােরি 
েিাি ওি বোি বযাগযতাই বিই। তচ্ছি বয আমাি পুেিধূচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ আরম তাচ্ছে 
ধিচ্ছত চাই। তািপি রিচ্ছেি হাত দুচ্ছটাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলচ্ছলি, দুভথাগযিশতঃ বছচ্ছলি 
সচ্ছে আমাি সম্পেথ ভাল রছল িা। আে বস মৃত, এখি িুঝচ্ছত পািরছআরম যরদ আিও 
এেটু তধযথশীল হতাম, তচ্ছি হয়ত ঘটিাটা এিেম হচ্ছতা িা। আরম এটাও োরি বয 
আমাি তধচ্ছযথি অভাি দুেচ্ছিি মচ্ছধয এেটা  াোঁে সৃরষ্ট েচ্ছিরছল। ওচ্ছে যরদ আিও এেটু 
িুঝচ্ছত বচষ্টা েিতাম তচ্ছি ও এতটা অশান্ত হচ্ছতা িা। যাচ্ছে । ও রিচ্ছয় েচ্ছিরছল আরম 
োরি ও বিোঁচ্ছচ থােচ্ছল খুিীি শারে িা হওয়া পযথন্ত ও শান্ত হচ্ছতা িা। আমাি বছচ্ছল 
এখি মৃত,সুতিাং ওি স্ত্রীি হতযাোিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিা আমাি দারয়ত্ব। এচ্ছত আরম 
স ল হচ্ছল িুঝচ্ছিা মৃত পুচ্ছেি েিয এটুেু অন্ততঃ েিলাম। 
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এিপি বে ািসি বিশ রেছুক্ষে চুপচাপ োিলাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িইচ্ছলি। দুঃখী মুখ, রেন্তু 
বিাঝা যায় এই োচ্ছে উরি দৃঢ় প্ররতজ্ঞ। আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলচ্ছলি, বদখুি রমঃ 
িায়াি, আরম িৃি। এেটুচ্ছতই হাোঁরপচ্ছয় যাই। এই দুিথল শিীচ্ছি খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিা 
আমাি পচ্ছক্ষ সম্ভি িয়। তাই আপিাচ্ছে বডচ্ছে পারিচ্ছয়রছ। খুিটা যখি আপিাি 
অর চ্ছসই হচ্ছয়চ্ছছ আশা েরি এ বেসটা রিচ্ছত আপরি আগ্রহীসুতিাং খুিীি অরভসরন্ধ 
আপিাচ্ছেও এই বেচ্ছসেডাচ্ছিা। আপরি রে োেটা বিচ্ছিি? আরম আপিাচ্ছে আপিাি 
পরিশ্রচ্ছমি পুচ্ছিা মূলয বদি। 
  
আরম িললাম, এ িযাপাচ্ছি পুচ্ছিা তদন্ত এখি পুরলচ্ছসি হাচ্ছত। শুধু তািাই খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে 
বিি েিচ্ছত পাচ্ছি। তাছাডা খুচ্ছিি বেস এেেি প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটচ্ছিি োচ্ছেি 
আওতাি িাইচ্ছি। বিটরিে এটা চাইচ্ছি িা বয িাইচ্ছিি বেউ এ বেসটায় হাত রদে িা 
বোি সাক্ষীচ্ছে প্রশ্ন েরুে। আপরি আমাচ্ছে টাো রদচ্ছলও আরম আপিাচ্ছে সাহাযয 
েিচ্ছত পািচ্ছিা িা রমঃ বে ািসি। 
  
আমাি েথা শুচ্ছি ভদ্রচ্ছলাে আিযথ হচ্ছলি িচ্ছল মচ্ছি হল িা, িিং তাি বচাচ্ছখমুচ্ছখ এেটা 
দৃঢ়প্ররতজ্ঞ ভাি  ুচ্ছট উিল। 
  
–আরম োরি। তচ্ছি বিটরিচ্ছেি ওপি আমাি বোি ভিসা বিই। ওচ্ছে িচ্ছলরছলাম হংেং-
এ রেরটশ েতৃথপক্ষচ্ছে এেটা বেিল েিচ্ছত যাচ্ছত বমচ্ছয়টা সম্বচ্ছন্ধ আিও রিশদ রেছু 
োিা যায়। আমাি বছচ্ছলি রচরি বথচ্ছে আরম শুধু এটুেু োরি বয ও এেেি বিড 
চায়িাি উিাস্তু। িছি খাচ্ছিে আচ্ছগ ও আমাচ্ছে রচরি রলচ্ছখরছল বয ও এেটা চীিা 
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উিাস্তুচ্ছে রিচ্ছয় েিচ্ছছ। আরম বিাোি মত এই রিচ্ছয়চ্ছত অমত েচ্ছিরছলাম আি তািপি 
বোি রচরিপত্তি পাইরি। এেটা গাঢ় রিঃশ্বাস ব লচ্ছলি। 
  
–আপিাি রে মচ্ছি হয় িৃরটশ পুরলশ বমচ্ছয়রটি সম্বচ্ছন্ধ আিও রিশদ রেছু োিাচ্ছত 
পািচ্ছি? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
উরি মাথা িাডচ্ছলি এিং িলচ্ছলি, বস সম্ভািিা আচ্ছছ, তচ্ছি বোি রদচ্ছয় িলচ্ছত পারি িা। 
প্রচ্ছতযে িছি েচ্ছয়ে হাোি রির উরে-হংেং-এ আচ্ছস। এচ্ছদি পরিচয়পে িা 
োগেপেও থাচ্ছেিা। হংেং-এ অচ্ছিচ্ছেি সচ্ছে আমাি পরিচয় থাোয় ওখািোি 
অিিাি অচ্ছিেরেছু োরি আরম। যতদূি োরি বিডচায়িা বথচ্ছে বিৌচ্ছোচ্ছত এই 
উিাস্তুচ্ছদি মাোউ পতুথগীে এলাোয় চালাি বদওয়া হয়। রেন্তু সংখযারধচ্ছেযি েচ্ছিয এিা 
মাোউচ্ছত োয়গাি অভাচ্ছি হংেং-এ চচ্ছল আচ্ছস বিৌচ্ছো েচ্ছি। বসখাচ্ছি রেরটশ পুরলশ 
তাচ্ছদি বিৌচ্ছোচ্ছে তাডা েিচ্ছল ঐ উিাস্তু বিৌচ্ছোগুচ্ছলা ওখািোি সাধািে মাছধিা 
বিৌচ্ছো গুচ্ছলাি সচ্ছে রমচ্ছশ যায়। দুচ্ছটা বিৌচ্ছোই প্রায় এেই িেম বদখচ্ছত। পুরলচ্ছশি 
পচ্ছক্ষ তাচ্ছদি খুোঁচ্ছে বিি েিা েরিি হচ্ছয় পচ্ছড। তাছাডা ঐ পুরলশিা ওচ্ছদি ওপি বিশ 
সহািুভূরতশীল োিে ওিাও এেসময় ঐিেম ভয়িি িারে োরটচ্ছয়চ্ছছ শত্রুি হাত বথচ্ছে 
িাোঁচাি েচ্ছিয। বিৌচ্ছোগুচ্ছলা যখি হংেং এি সমুদ্র সীমািাি মচ্ছধয ঢুচ্ছে যায় তখিই 
রির উরে বখাোঁো িন্ধ হচ্ছয় যায়। পুরলশ মচ্ছি েচ্ছি এিা সি হারিচ্ছয়চ্ছছ, এচ্ছদি আিাি 
ব িৎ পািাচ্ছিা অমািুরষে িযাপাি। তখি িৃরটশ পুরলশ এচ্ছদি োগেপে রদচ্ছয় িতুি 
পরিচয় ততিী েচ্ছি। োচ্ছেই এচ্ছদি আসল িামধাম োিাি বোি উপায় থাচ্ছে িা। 
হংেং-এ বঢাোমাে িতুি েীিি শুরু হয় এচ্ছদি। আমাি পুেিধূও এচ্ছদিই এেেি। 
এখি যতক্ষে িা এি প্রেৃত পরিচয় োিা যাচ্ছে, ততক্ষি খুিী বে, উচ্ছেশয রে রছল 
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রেছুই োিা যাচ্ছিিা। তাই আরম িরল তুরম হংেং চচ্ছল যাও এিং বদখ এি সম্বচ্ছন্ধ বোি 
বখাোঁেখিি আিচ্ছত পাি রেিা। বিটরিে িা িৃরটশ পুরলশ এ িযাপাচ্ছি খুি এেটা গা 
েিচ্ছি িা। খিচপারত সি আমাি। বতামাি রে মত? 
  
আইরডয়াটা মে িয়, তচ্ছি েতটা স ল হচ্ছত পািচ্ছি বস সম্বচ্ছন্ধ যচ্ছথষ্ট সচ্ছেহ আচ্ছছ। 
  
–আরম যাচ্ছিা, তচ্ছি মচ্ছি হয় খুি এেটা সুরিচ্ছধ েিচ্ছত পািচ্ছিা িা। যতক্ষে িা 
ওখািোি হালচাল িুঝরছ রেছুই িলা যাচ্ছে িা। যাই বহাে বদখা যাে। 
  
–তুরম আমাি বসচ্ছক্ৰটারিি সচ্ছে েথা িল। বস বতামাচ্ছে েতেগুচ্ছলা রচরি বদখাচ্ছি, 
আমাি বছচ্ছলি বলখা। বতামাি োচ্ছে লাগচ্ছত পাচ্ছি। যাই বহাে যথাসাধয বচষ্টা েি। 
ডািরদচ্ছেি িািাো ধচ্ছি চচ্ছল যাও, রতি িম্বি ঘচ্ছি আমাি বসচ্ছক্ৰটারিচ্ছে বপচ্ছয় যাচ্ছি। 
  
আপাততঃ উরি রিদায় েিচ্ছত চাইচ্ছছি আমাচ্ছে, এটা িুচ্ছঝ উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
–আপরি রিিয়ই িুঝচ্ছত পািচ্ছছি আরম একু্ষরে বযচ্ছত পািরছ িা। বেিিা বিটরিচ্ছেি 
রেজ্ঞাসািাদ এখিও বশষ হয়রি। োচ্ছেই ওি োছ বথচ্ছে গ্রীি রসগিযাল িা বপচ্ছল আরম 
বোথাও বযচ্ছত পািরছ িা। 
  
উরি মাথা বিচ্ছড িলচ্ছলি, রিে আচ্ছছ। আরম বদখি বিটরিে যাচ্ছত বতামাচ্ছে বোি িাধা 
রদচ্ছত িা পাচ্ছি। যত তাডাতারড সম্ভি তুরম চচ্ছল যাও। 
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ঘি বছচ্ছড বিরিচ্ছয় এলাম। ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি বচাখদুচ্ছটা বদচ্ছখ মচ্ছি হচ্ছলা রিগত রদচ্ছিি 
ঘটিাগুরল িিে েচ্ছি বিদিায় পাথি হচ্ছয় বগচ্ছছ। 
  
অর স ঘচ্ছিি মত সাোচ্ছিা এেটা িড ঘচ্ছি বেচ্ছি ওচ্ছয়স্টচ্ছে খুোঁচ্ছে বপলাম। সামচ্ছিি 
বডচ্ছেি ওপি ছডাচ্ছিা এেচ্ছগাছ বচেিই, এেচ্ছগাছা রিল। আরম ঢুেচ্ছতই মরদিতাময় 
বচাখ রদচ্ছয় ইশািায় আমাচ্ছে িসচ্ছত িলচ্ছলা। 
  
–আপরি রে হংেং যাচ্ছেি, রমঃ িায়াি, বচে িইটা বিচ্ছল রদচ্ছয় রেজ্ঞাসা েিল। 
িুঝলাম। ও আমাচ্ছে গভীিভাচ্ছি লক্ষয েিচ্ছছ। 
  
–হযাোঁ, যাি বতা ভািরছ, তচ্ছি একু্ষরে িয়। ভাগয ভাল হচ্ছল এসপ্তাচ্ছহি বশচ্ছষি রদচ্ছে বযচ্ছত 
পািি িচ্ছল আশা িারখ। 
  
–আপিাচ্ছে তাহচ্ছল িল পক্স টীো রিচ্ছত হচ্ছি, েচ্ছলিাি টীো বিওয়াও িুরিমাচ্ছিি 
োে, তচ্ছি ওটা িাধযতামূলে িয়। 
  
আমাি এসি বিওয়া আচ্ছছ, এেিয রচন্তা েিচ্ছিি িা। রসগাচ্ছিচ্ছটি িাক্স এরগচ্ছয় রদলাম, 
ও মাথা িাডল, আরম এেটা ধিালাম তািপি িাক্সটা পচ্ছেচ্ছট ভচ্ছি িাখলাম। িললাম, 
রমঃ বে ািসি, ওিাি বছচ্ছলি বলখা রেছু রচরিপে আপিাি োচ্ছছ আচ্ছছ িলরছচ্ছলি, 
ওগুচ্ছলা আমাচ্ছে রদি, এছাডা সামািয বোি খিচ্ছিি সূে বপচ্ছল আমাচ্ছে োিাচ্ছিি 
তাহচ্ছল রমরছরমরছ সময় িষ্ট হচ্ছি িা। 
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–আরম সিরেছু আপিাি েচ্ছিয বিরড েচ্ছি বিচ্ছখরছ, িচ্ছল ড্রয়াি খুচ্ছল বগাটা ছচ্ছয়ে রচরিি 
বগাছা আমাচ্ছে রদল। 
  
–বহিমযাি িছচ্ছি এেটাি বিরশ রচরি রলখত িা। রিোিাটা ছাডা আি বোি খিি রচরি 
বথচ্ছে পাচ্ছিি িচ্ছল মচ্ছি হয় িা। 
  
রচরিগুচ্ছলা এে ঝলে বদচ্ছখ রিলাম, খুি সংরক্ষপ্ত এিং প্রচ্ছতযেটাচ্ছতই টাো পািাচ্ছিাি 
েচ্ছিয েরুিী অিুচ্ছিাধ। প্রথম রচরিটাি তারিখ পাোঁচ িছি আচ্ছগোি এিং প্রচ্ছতযেটা রচরি 
এেিছি অন্তি বলখা হচ্ছয়চ্ছছ। বশষ রচরিটাই আমাচ্ছে আগ্রহী েিল। 
  
বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটল, 
ওয়ািচাই। 
  
 রপ্রয় িািা, 
  
এখাচ্ছি আমাি সচ্ছে এেটা চীিা বমচ্ছয়ি আলাপ হচ্ছয়চ্ছছ িাম বো-অযাি। খুি শীঘ্রই এচ্ছে 
রিচ্ছয় েিরছ। বমচ্ছয়টা বিড চায়িাি উিাস্তু, সংগ্রামী, সুেিী, িাটথ। আমাি মচ্ছি হয় 
খিিটা বতামাচ্ছে সুখী েিচ্ছি িা। তুরমই আমাচ্ছে রশরখচ্ছয়চ্ছছ রিচ্ছেি েীিি রিচ্ছেিই 
চালাি উরচৎ। সুতিাং আরম ওচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছি সুখী হচ্ছত চাই। এেটা ঘি খুেরছ রেন্তু 
ভীষে দামী। তাই রিে েচ্ছিরছ রিচ্ছয়ি পি রেছুোল বহাচ্ছটচ্ছল থােি। পচ্ছি আমাি 
এেটা িারড বেিাি ইচ্ছে আচ্ছছ। 
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আশা েিরছ তুরম আমাচ্ছদি আশীিথাদ েিচ্ছি। যরদ মচ্ছি েি িারড বেিাি েচ্ছিয এেটা 
বচে পািাচ্ছি তাহচ্ছল অিশযই ভাল হয়। 
  
বতামাি 
বহিমযাি। 
  
 রচরিটা িারমচ্ছয় িাখলাম। 
  
–এটাই বহিমযাচ্ছিি বলখা বশষ রচরি। বেচ্ছিৎ েথাগুচ্ছলা খুি আচ্ছে আচ্ছে িলল। রমঃ 
বে ািসি খুি বিচ্ছগ রগচ্ছয়রছচ্ছলি। সচ্ছে সচ্ছে তাচ্ছিি মাধযচ্ছম এই রিচ্ছয় েিচ্ছত রিচ্ছষধ 
েচ্ছিরছচ্ছলি। তািপি আি বোি রচরি িা বোি খিি পািায়রি। এই রদি দচ্ছশে আচ্ছগ 
এই রচরিটা এচ্ছসচ্ছছ িচ্ছল বেচ্ছিৎ এেটা রচরি আমাচ্ছে এরগচ্ছয় রদল।হাচ্ছতি বলখা খুি 
িাচ্ছে।েষ্ট েচ্ছি পডচ্ছত হল। 
  
বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটল, 
ওয়ািচাই। 
  
রমঃ বে ািসি, 
  
গতোল এে বমাটি দুঘথটিায় বহিমযাি মািা বগচ্ছছ। ও প্রায়ই িলত ওচ্ছে বযি 
আপিাচ্ছদি পারিিারিে সমারধচ্ছক্ষচ্ছে সমারহত েিা হয়। আমাি োচ্ছছ এেদম 
টাোপয়সা বিই, আপরি যরদ রেছু টাো পািাি তচ্ছি.ওচ্ছে আপিাি ওখাচ্ছি রিচ্ছয় রগচ্ছয় 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

65 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

ওি ইোমচ্ছতা োয়গায় সমারধ রদচ্ছত পারি। এখাচ্ছি ওচ্ছে েিি বদিাি মচ্ছতা পয়সাও 
আমাি োচ্ছছ বিই। 
—বো-অযাি-বে ািসি। 
  
রচরিটা পচ্ছড সহচ্ছেই অিুমাি েিচ্ছত পািলাম েী ভীষে অসহায় অিিাি মচ্ছধয 
পচ্ছডরছল। 
  
–তািপি েী হল? 
  
বেচ্ছিৎ তাি বসািাি  াউচ্ছন্টি বপি রদচ্ছয় বডচ্ছেি ওপি োল্পরিে আোঁরেিুরে োটচ্ছত 
লাগল। 
  
–রমঃ বে ািসি এই রচরি বপচ্ছয় বভচ্ছিরছচ্ছলি রচরিচ্ছত যা বলখা আচ্ছছ তা সরতয িয়। 
তাি। বছচ্ছল মািা যায়রি, বমচ্ছয়টা পয়সাি েচ্ছিয এই রমচ্ছথযেথা রলচ্ছখচ্ছছ। আরম হংেং-এ 
আচ্ছমরিোি েিসুচ্ছলচ্ছট ব াি েচ্ছি োিচ্ছত পারি সরতযই বহিমযাি মািা বগচ্ছছ। 
বে ািসি তখি আমাচ্ছে িলচ্ছলি বমচ্ছয়রটচ্ছে এেটা রচরি রলচ্ছখ রদচ্ছত বয বস মৃতচ্ছদহটা 
পারিচ্ছয় বদয়। বমচ্ছয়রটি আসাি বোি দিোি বিই। ওখাচ্ছিই বস প্রচ্ছতযে মাচ্ছস রিয়রমত 
ভাচ্ছি টাো পাচ্ছি। বস িযিিা উরি েিচ্ছিি। রেন্তু োচ্ছিি বতা ও রিচ্ছেও চচ্ছল এচ্ছসরছল, 
যরদও এখাচ্ছি এচ্ছস বপৌঁছয়রি। 
  
–আি বহিমযাচ্ছিি বডডিরড? ওটা বোথায়? 
  
আচ্ছছ, পিশু সৎোচ্ছিি সি োে েিা হচ্ছি। 
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–রুরে বিােগাচ্ছিি েিয বহিমযাি হংেং-এ েী েিত? 
  
-বসটা আমিা রিে োরিিা। প্রথম ওখাচ্ছি যখি যায় তখি ওি িািা এেটা িপ্তািী 
িারেেয  াচ্ছমথ অযারসস্টযান্ট মযাচ্ছিোচ্ছিি চােিীি িযিিা েচ্ছি রদচ্ছয়রছচ্ছলি। রেন্তু ছ-মাস 
পচ্ছি বহিমযাি বস চােিী বছচ্ছড রে েিত তা তাি িািাচ্ছে োিায়রি। শুধু প্রচ্ছতযে িছি 
টাোি েিয অিুচ্ছিাচ্ছধি রচরি আসত। 
  
–ও যা টাো চাইত, বে ািসি রে তাই পািাত? 
  
–হযাোঁ, হযাোঁ। ও যখিই যা টাো বচচ্ছয়চ্ছছ, তখিই বসই টাো পািাচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
এই রচরিগুচ্ছলা বদচ্ছখ মচ্ছি হচ্ছে বহিমযাি িছচ্ছি এেিািই টাো চাইত। এে সচ্ছে রে ও 
অচ্ছিে টাো চাইত? 
  
িা, পাোঁচচ্ছশা ডলাচ্ছিি বিশী েখিও চায়রি। 
  
–পাোঁচচ্ছশা ডলাচ্ছি বতা সািা িছি চচ্ছল িা। ওি রিিয়ই অিয বোি বিােগাি রছল। 
  
–হযাোঁ, তাইচ্ছতা মচ্ছি হয়। 
  
–রিে আচ্ছছ, বদখা যাে।িচ্ছল আরম বয প্রশ্নটা েিি িচ্ছল ভািরছলাম, বসটা েচ্ছি 
ব ললাম। 
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আপরি রে বহিমযািচ্ছে িযরেগত ভাচ্ছি োিচ্ছতি? 
  
সচ্ছে সচ্ছে বেচ্ছিৎ-এি বচাচ্ছখমুচ্ছখ চাপা িাগ েচ্ছয়ে মুহূতথ বভচ্ছস উিল আি তািপি 
স্বাভারিে হচ্ছয় বগল। 
  
–বেি? হযাোঁ..হযাোঁ অিশযই। আরম রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে আট িছি ধচ্ছি আরছ, হংেং-এ 
যািাি আচ্ছগ বহিমযাি এখাচ্ছিই থােত। হযাোঁ, ওচ্ছে আরম োিতাম। 
  
–বেমি বলাে রছল? ওি িািা িলরছচ্ছলি ওি স্বভািটা িিয রছল। রেন্তু এখি উরি 
ভািচ্ছছি বয ওচ্ছে এেটু বিাঝাি বচষ্টা েিচ্ছল হয়চ্ছতা এতটা িিযতা ওি মচ্ছধয আসত 
িা। আপিাি েী মচ্ছি হয়? 
  
বেচ্ছিৎ-এি বচাখ-মুখ জ্বচ্ছল উিল। বিাঝা বগল ওি বভতচ্ছি েচ্ছিািতাও আচ্ছছ। 
  
রমঃ বে ািসি বছচ্ছলি মৃতুয সংিাদ বপচ্ছয় খুিই মমথাহত হচ্ছয়চ্ছছি। বিশ ধিা গলায় 
িলল বস। সুতিাং এই মুহূচ্ছতথ আিও আচ্ছিগপ্রিে। বহিমযাি লম্পট রছল। ও ওি িািাি 
এমিরে আমাি টাোও চুরি েচ্ছিরছল। রমঃ বে ািসি খুিই সুেি মািুষ, বোি িীচ 
োে েচ্ছিিরি। ওি বছচ্ছল এমি েী েচ্ছি হয়, আরম বভচ্ছি পাইিা। 
  
-রিে আচ্ছছ, ধিযিাদ। আরম উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
–আরম রমঃ বে ািসচ্ছিি েিয যথাসাধয বচষ্টা েিি। তচ্ছি অচ্ছিেটা ভাচ্ছগযি ওপি রিভথি 
েিচ্ছছ। 
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বেচ্ছিৎ সই েিা বচেগুচ্ছলা ওটাচ্ছত ওটাচ্ছত এেটা বটচ্ছি রিচ্ছয় আমাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় 
রদল। িলল, রমঃ বে ািসি আপিাচ্ছে আগাম রেছু টাো রদচ্ছত িচ্ছলচ্ছছি। আপরি যািাি 
রদি োিাচ্ছলই আরম বেচ্ছিি রটরেট বেচ্ছট িাখি। আপিাি যরদ আিও টাোি দিোি 
লাচ্ছগ আমাচ্ছে োিাচ্ছিি। 
  
আরম বচেটাি রদচ্ছে তাোলাম। এে হাোি ডলাচ্ছিি বচে। 
  
আমাি বিট অত বিশী িয়। রতিশ ডলািই যচ্ছথষ্ট। আরম িললাম। 
  
 রমঃ বে ািসি আপিাচ্ছে এই টাোই রদচ্ছত িচ্ছলচ্ছছি। বেচ্ছিৎ িলল। 
  
–ভাল েথা। টাো বেউ রদচ্ছত চাইচ্ছল আরম অিশয অস্বীোি েরিিা। রদি। বচেটা রিচ্ছত 
রিচ্ছত রেজ্ঞাসা েিলাম–আপরি রে রমঃ বে ািসচ্ছিি সিরেছু বদখাচ্ছশািা েচ্ছিি? 
  
–আরম ওি বসচ্ছক্ৰটারি। ধািাচ্ছলা সংরক্ষপ্ত েিাি। 
  
–হুোঁ, আো, রিে আচ্ছছ, আরম েচ্ছি বযচ্ছত পািি োিচ্ছত পািচ্ছল আপিাি সচ্ছে 
বযাগাচ্ছযাগ েিি। 
  
দিোি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত যারে, এমি সময় বেচ্ছি রেজ্ঞাসা েিল, ওচ্ছে রে বদখচ্ছত খুি 
সুেি রছল? 
  
প্রথমটায় আরম ধিচ্ছত পারিরি, রে িলচ্ছত চাইল। শান্তভাচ্ছি বচয়াচ্ছি িচ্ছস থােচ্ছলও ওি 
সািা মুচ্ছখ বেৌতূহচ্ছলি অরভিযরে। 
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োচ্ছে? বহিমযাচ্ছিি স্ত্রীচ্ছে? হুোঁ, সুেিীই বতা মচ্ছি হল। অচ্ছিে চীিা বমচ্ছয়ি মচ্ছতা এও 
সুেিী রছল এমিরে মািা যািাি পিও। 
  
–হুোঁ। বচাখটা িারমচ্ছয় উত্তি রদল। 
  
েলম বটচ্ছি রিচ্ছয় বস আিাি. বচে সই েিচ্ছত লাগল। 
  
 যাই বহাে আরম এচ্ছগালাম। 
  
হচ্ছলি োচ্ছছ এচ্ছস বদরখ িাটলািটা অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। আমাচ্ছে মাথা িীচু েচ্ছি অরভিাদি 
োিাচ্ছলা এিং চুপচাপ পথ বদরখচ্ছয় আমাচ্ছে িাইচ্ছি রিচ্ছয় বগল। 
  
আচ্ছে আচ্ছে গারডি রদচ্ছে এচ্ছগালাম। বেচ্ছিৎ-এি বশষ প্রশ্নটায় এটা বমাটামুরট রিরিত 
হলাম। বয বেচ্ছিৎ এিং বহিমযাি উভচ্ছয় প্রেয়াসে রছল। বহিমযাচ্ছিি রিচ্ছয় এিং মৃতুয 
দুচ্ছটাচ্ছতই বেচ্ছি সমাি আঘাত বপচ্ছয়চ্ছছ। 
  
গারড চারলচ্ছয় পুরলশ বহড বোয়াটথাচ্ছি চচ্ছল এলাম। আধঘণ্টা অচ্ছপক্ষা েিাি পি 
বিটরিচ্ছেি ঘচ্ছি ঢুচ্ছে বদরখ বচয়াচ্ছি িচ্ছস অচ্ছভযসমত বপাডা চুরুট রচচ্ছিাচ্ছে। 
  
–বতামাি সচ্ছে িেিে েচ্ছি িষ্ট েিাি মত সময় আমাি হাচ্ছত আচ্ছছ? দিোটা িন্ধ 
েচ্ছি ওি বডচ্ছেি সামচ্ছি বযচ্ছত িল, রে দিোি? 
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আরম িললাম, রমঃ বে ািসি আমাচ্ছে ঐ িযাপাচ্ছি িলচ্ছত রিচ্ছষধ েচ্ছিচ্ছছি। রেন্তু 
ভািলাম এটা আপিাচ্ছে োিাচ্ছিা উরচত। 
  
ওি মুখ শে হচ্ছয় বগল। 
  
–তুরম যরদ তদচ্ছন্তি োচ্ছে বোিিেম ঝাচ্ছমলা েি বতা আরম বতামাি লাইচ্ছসন্স িারতল 
েিাি। এই সািধাি েচ্ছি রদরে। খারিে বথচ্ছম আিাি িলল, েত টাো রদচ্ছে 
বতামাচ্ছে? 
  
যচ্ছথষ্ট টাো রদচ্ছে। আি আপিাি োচ্ছে ঝাচ্ছমলা েিাি মত সুচ্ছযাগ পাওয়াি আচ্ছগই 
আরম হংেং চচ্ছল যারে। 
  
-বোথায়? হংেং? এঃ, দিোি হচ্ছল বতা আরমই বযচ্ছত পািতাম। বসখাচ্ছি রগচ্ছয় রে 
পাচ্ছি, িল বতা? 
  
রমঃ বে ািসি চাইচ্ছছি বয বমচ্ছয়টাি আসল পরিচয় িা তাি  যারমরল িযােগ্রাউন্ড 
ভালভাচ্ছি বেচ্ছি এচ্ছগাচ্ছল বেসটাি সুিাহা েিা যাচ্ছি। ওোঁি ধািো রিেও হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
অরিিভাচ্ছি িলচ্ছপিটা িাডাচাডা েচ্ছি বিটরিে িলল, ওখাচ্ছি রগচ্ছয় লাভ রেছু হচ্ছি িা। 
শুধু টাো আি সমচ্ছয়ি অপিযিহাি। অিশয টাো বপচ্ছল বতামাি রেছু যায় আচ্ছস িা। 
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আরম এেটু র চ্ছচল হারস বহচ্ছস িললাম, রিেই, ওোঁি িাচ্ছে বখয়াল বমটািাি েিয যচ্ছথষ্ট 
টাো আচ্ছছ। আি আমািও িষ্ট েিাি মত অ ুিন্ত সময় আচ্ছছ। িলা যায় িা, হয়চ্ছতা 
এি বথচ্ছেই আমাি ভাগয খুচ্ছল বযচ্ছত পাচ্ছি। 
  
–আমাচ্ছে বমচ্ছয়টাি সম্বচ্ছন্ধ োিচ্ছত হংেং-এ বযচ্ছত হয়রি। আি আরম যতটা োরি তুরম 
হংেং রগচ্ছয়ও োিচ্ছত পািচ্ছিিা। আরম শুধু এেটা বেিল েচ্ছি সি খিি বপচ্ছয় বগরছ। 
  
–রে রে খিি বপচ্ছলি? 
  
 –বমচ্ছয়টাি িাম বো-অযাি-রচয়াং।িছি রতচ্ছিি আচ্ছগ ও মযাোউ বথচ্ছে এচ্ছস হংেং-
এিামাি সময় পুরলচ্ছশি হাচ্ছত ধিা পচ্ছড। ছ-সপ্তাহ বেচ্ছল থাোি পি ওচ্ছে োগেপে 
বদওয়া হয়। তািপি বথচ্ছে ও পযাচ্ছিাডা ক্লাচ্ছি িাচ্ছে িাচত। সুতিাং মচ্ছি হয় ও রছল 
এেটা বিশযা। 
  
োিলাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় োি চুলচ্ছোচ্ছত চুলচ্ছোচ্ছত আিাি শুরু েিল, গত এেুচ্ছশ 
বসচ্ছেম্বি ও বহিমযািচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছি আচ্ছমরিোিিসুল বথচ্ছে। তািপি ওিাচ্ছসচ্ছলরশয়াল 
বহাচ্ছটলিাচ্ছম এেটা চীিা বহাচ্ছটচ্ছল থােত। বে ািসি বোি বিােগাি েিত িা। 
বমচ্ছয়টা যা আিত আি িুচ্ছডাি োছ বথচ্ছে বছােিা যা হাতাচ্ছত পািত তাচ্ছতই চলচ্ছতা 
ওচ্ছদি। এিছি ছই বসচ্ছেম্বি বছচ্ছলটাি বমাটি দুঘথটিায় মৃতুয হয়। বমচ্ছয়টা তখি ওি 
বডডিরড এখাচ্ছি আিাি েিয আচ্ছমরিোি। েিসুযচ্ছলচ্ছট আচ্ছিদি োিায়। এই বতা 
ঘটিা। এি েিয হংেং যাওয়াি রে দিোি? 
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-আমাচ্ছে ওখাচ্ছি যাওয়াি েচ্ছিয টাো বদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ আি এখাচ্ছি বথচ্ছে আপিাি 
োচ্ছেি বোি ঝাচ্ছমলা েিচ্ছত চাইিা। 
  
শয়তাচ্ছিি মচ্ছতা বহচ্ছস িলল, আমাি োচ্ছে ঝাচ্ছমলা…? বতামাি ঝাচ্ছমলা েিাি মত 
ক্ষমতা েতটুেু? রে বহ রটেরটরে? োচ্ছিা আরম ইচ্ছে েিচ্ছলই বতামাচ্ছে আমাি পথ 
বথচ্ছে সরিচ্ছয় রদচ্ছত পারি। 
  
আরম চুপ েচ্ছি ওি েথাগুচ্ছলা শুচ্ছি বগলাম আি ভািলাম এ ধিচ্ছেি বলােগুচ্ছলা 
রিচ্ছেচ্ছদি খুি গুরুত্বপূেথ বভচ্ছি আত্মপ্রসাদ লাভ েচ্ছি। িযাটা বসিেমই ভািুে। 
  
রেছুক্ষে পি িললাম, যাে, বেস েতদুি এচ্ছগাচ্ছলা? আিও িতুি রেছু োিচ্ছত 
পািচ্ছলি? 
  
িাঃ। এেটা রেরিষ আমাি মাথায় ঢুেচ্ছছ িা, ও বভাি রতিচ্ছটি সময় বতামাি অর চ্ছস 
এচ্ছসরছল বেি? 
  
–রিে। হয়চ্ছতা হংেং বগচ্ছল এি উত্তি পাচ্ছিা। এেটু বথচ্ছম রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় আিাি 
িললাম, িৃি বে ািসচ্ছিি প্রচুি সম্পরত্ত। এি উত্তিারধোিী রছল বহিমযাি। এখি 
বহিমযাচ্ছিি মৃতুযচ্ছত ওি সম্পরত্তি উত্তিারধোিী বো-অযািই। এখি আমাচ্ছে বদখচ্ছত হচ্ছি 
বয, এমি বেউ রে আচ্ছছ বয, অযািচ্ছে সরিচ্ছয় রদচ্ছত পািচ্ছল বসই হচ্ছি ঐ সম্পরত্তি 
মারলে। বে-বস? এটা বো-খুি এি এেটা বমারটভ হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
বিটরিে মাথা িাডল। হু, বতামাি এই আইরডয়াটা রচন্তা েিাি মত। 
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–আপরি রে িুচ্ছডাি বসচ্ছক্ৰটারি বেচ্ছিৎ-এি সচ্ছে েথা িচ্ছলচ্ছছি? যরদ বে ািসচ্ছিি 
মৃতুযি পি ও রেছু টাো-পয়সা পায়, আরম তাচ্ছত আিযথ হিিা। আমাি মচ্ছি হয় 
এেসময় বহিমযাচ্ছিি সচ্ছে ওি বপ্রম রছল। রিচ্ছটি সময় বমচ্ছয়টা যখি খুি হয় বেচ্ছিং 
বসই সময় বোথায় রছল, বসটা এেিাি বখাোঁে েিচ্ছত পাচ্ছিি। 
  
–বসটা রেভাচ্ছি েিি? িুচ্ছডাি বতা সি িযাপাচ্ছিই বেচ্ছিৎ। এখি আরম যরদ ওি 
িযরেগত েীিচ্ছি উোঁরে মারি তচ্ছি ও আমাচ্ছে রিপচ্ছদ ব লচ্ছত পাচ্ছি। আরম বসটা 
েিিিা। তািপি আশাভিা দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয়, তুরম রে েচ্ছি োিচ্ছত পািচ্ছল 
বেচ্ছি িুচ্ছডাি বছচ্ছলি সচ্ছে বপ্রম েিত? 
  
েথা িচ্ছল। এেসময় ওি মুখ  চ্ছে বিরিচ্ছয় রগচ্ছয়রছল। আমাি মচ্ছিহয় ও খুচ্ছিি 
িযাপাচ্ছি আিও বিশী রেছু োচ্ছি, এমি এেটা ভাি বদখাচ্ছে বযি রেছুই োচ্ছিা। বখাোঁে 
বিচ্ছিি আিও ওি বোি িয়চ্ছফ্রন্ড আচ্ছছ রেিা। 
  
–ওসি খিচ্ছি আমাি দিোি বিই। আমাি খারল এেটা খিি দিোি বমচ্ছয়টা বতামাি 
অর চ্ছস বেি এচ্ছসরছল। িযাস! এটা োিচ্ছত পািচ্ছলই সি সমসযাি সমাধাি েচ্ছি 
ব লি। 
  
–আরম উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
আপরি হয়চ্ছতা রিেই িচ্ছলচ্ছছি। আমাি সম্বচ্ছন্ধ অিুসন্ধাি েখি েিচ্ছছি। যত তাডাতারড 
সম্ভি আমাচ্ছে বছচ্ছড রদচ্ছল ভাল হয়। 
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আগামীোল দশটায়। োল অিশযই তুরম এখাচ্ছি আসচ্ছি। িলচ্ছপি, রদচ্ছয় ব্লরটং বপপাি 
 ুচ্ছটা েিচ্ছত েিচ্ছত িলল, তচ্ছি বখয়াল থাচ্ছে বযি রেছু োিচ্ছত পািচ্ছল সচ্ছে সচ্ছে 
আমাচ্ছে োিাচ্ছি। 
  
মচ্ছি মচ্ছি ওচ্ছে মুখ বভংচ্ছচ বিরিচ্ছয় এলাম। 
  
অর চ্ছস র চ্ছি এলাম। ঘচ্ছিি দিো খুলচ্ছত যাি এমি সময় হিাৎ এেটা আইরডয়া 
মাথায় আসচ্ছত বহোঁচ্ছট রমঃ বে. ওচ্ছয়চ্ছডি ঘচ্ছি বটাো বমচ্ছি ঢুচ্ছে বগলাম। 
  
বিশ িড অর স। সুেি আসিািপে। বটরিচ্ছল িচ্ছয়চ্ছছ এেটা বটপচ্ছিেডথাি, এেটা 
বটরলচ্ছ াি আি এেটা বপাচ্ছটথিল টাইপ িাইটাি। 
  
বডচ্ছেি সামচ্ছি ওচ্ছয়চ্ছড িচ্ছস পাইপ টািচ্ছছ। হাচ্ছত েলম, সামচ্ছি োগে। 
  
 ওচ্ছয়চ্ছডি ডািরদচ্ছেি দিো রদচ্ছয় টাইপিাইটাচ্ছিি টে টক্ শব্দ আসচ্ছছ। 
  
ঘিটা আচ্ছলা িাতাস যুে। বদখচ্ছলই বিাঝা যায় ভাল পাি েচ্ছিচ্ছছ। আমাি মত এেেি 
প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটচ্ছিি বচচ্ছয় ওি পয়সা খিচ েিাি ক্ষমতা অচ্ছিে বিশী। 
  
-আচ্ছি, আসুি আসুি। আমাচ্ছে বদচ্ছখ বিোয় খুশী। গরদচ্ছমাডা এেটা বচয়াচ্ছি িসচ্ছত 
িলল। 
  
আরম এরগচ্ছয় এচ্ছস বচয়াচ্ছি িসলাম। 
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–আপরি আসচ্ছিি ভািচ্ছতই পারিরি। ও ওি বসািাি ওচ্ছমগা ঘরডি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, 
রে খাচ্ছিি িলুি? ছটা িাচ্ছে, এেটু ে হচ্ছয় যা। 
  
আমাচ্ছে আপযায়চ্ছিি েিয ভদ্রচ্ছলাে বিশী িযে হচ্ছয় পডচ্ছলি। আরম সম্মরত োিালাম। 
খুি তাডাতারড ড্রয়াি বথচ্ছে এেটা বিাতল আি দুচ্ছটা গ্লাস বিি েচ্ছি গ্লাচ্ছস ঢালল। 
িি  বিই িচ্ছল দুঃখ প্রোশ েিল। িললাম আরম এই রেরিস িীট খাই এিং এখিও 
বিোঁচ্ছচ আরছ, িচ্ছল দুেচ্ছি বহচ্ছস পািীয়টা বখলাম। ভাল েচ। 
  
–বসরদি আপরি বহিমযাচ্ছিি সম্বচ্ছন্ধ িচ্ছলরছচ্ছলি। আপিাি যরদ তাি রিষচ্ছয় রিচ্ছশষ রেছু 
োিা থাচ্ছে তাহচ্ছল িলচ্ছত পাচ্ছিি। আরম বসই বখাোঁচ্ছেই এচ্ছসরছ। বয বোি রিষয় 
োিাচ্ছল আমাি োচ্ছে আসচ্ছি। 
  
রিিয়, রিিয়ই িচ্ছল আগ্রহী দৃরষ্ট বহচ্ছি িলল, বোন্ িযাপাচ্ছি োিচ্ছত চাি িলুি! 
  
আরম মুচ্ছখ এেটা হারস ব াোঁটালাম যাি মাচ্ছি আরম বোন্ িযাপাচ্ছি োিচ্ছত চাইরছ আপরি 
বিশ ভাল েচ্ছিই োচ্ছিি। এই ধিচ্ছেি বলােচ্ছদি এই ভাচ্ছিই োৎ েিচ্ছত হয়। 
  
মুচ্ছখ িললাম, বসটা আরম রে েচ্ছি িরল? বযচ্ছোি খিিই সমাি প্রচ্ছয়ােিীয়। বযমি 
ধরুি ওি চরিে। বমচ্ছয়চ্ছদি িযাপাচ্ছি ও বেমি রছল? 
  
–বমচ্ছয়চ্ছছচ্ছল রিচ্ছয় বতা এচ্ছেিাচ্ছি বিাংিা রছল। 
  
ওচ্ছয়চ্ছডি বচাচ্ছখ এেটা ঘৃোরমরশ্রত বক্ৰাধ বদখলাম। 
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-বযৌিচ্ছি বমচ্ছয়চ্ছছচ্ছল রিচ্ছয়  রষ্টিরষ্ট সিাই েচ্ছি। রেন্তু ও রছল এচ্ছেিাচ্ছি বিাংিাি হে। 
ওি িািাি যরদ এশহচ্ছি প্ররতপরত্ত িা থােত, তচ্ছি বতা এতরদচ্ছি ওিিাচ্ছম অচ্ছিে 
েযান্ডাল ছরডচ্ছয় বযত। 
  
–রিচ্ছশষ বোি বমচ্ছয়ি সচ্ছে ওি রেছু? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
এেটু ইতেতঃ েচ্ছি, আরম োচ্ছিাি িাম রিে িলচ্ছত চাইিা, তচ্ছি ওি িািাি বসচ্ছক্ৰটারি 
বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্ট-এি সচ্ছে রছল। বমচ্ছয়টা..আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বচাখ িারমচ্ছয় িলল, মাপ 
েিচ্ছিি ভাই, আমাি িলা উরচৎ হচ্ছিিা। এসি ঘচ্ছটরছল িছি িচ্ছয়ে আচ্ছগ। বহিমযাি 
আমাচ্ছে িচ্ছলরছল। 
  
দুঃরখত মুচ্ছখ িললাম, আপিাি বদওয়া সামািয সংিাদ বথচ্ছে খুচ্ছিি রেিািা েিচ্ছত 
পারি। বদখুি িলচ্ছিি রে িলচ্ছিি িা বসটা আপিাি রিচ্ছিচিা। 
  
োে হল আমাি েথায়। ওি বচাখ দুচ্ছটা উজ্জ্বল হচ্ছয় উিচ্ছলা। িলল, রিে আচ্ছছ, রিিয়ই 
এটা আমাি িলা উরচত। মাথায় হাত িুরলচ্ছয় এমি এেটা ভাি বদখাল, বযি বোি 
সতযিাদী এিং রিমথল চরিচ্ছেি এে ভদ্রচ্ছলাে রেছু িলচ্ছছি। 
  
-িিছি আচ্ছগ বেচ্ছিৎ আি বহিমযাচ্ছিি মাখামারখ সম্পেথ রছল। এেটা িাচ্চাও হয়। 
বহিমযাি বেচ্ছিৎচ্ছে োটাচ্ছিাি বচষ্টা েিচ্ছল বেচ্ছিৎ ওি িািাচ্ছে সি েথা িচ্ছল বদয়। 
িািা বিচ্ছগ যাি এিং বেচ্ছিৎ-বে রিচ্ছয় েিচ্ছত িচ্ছলি। এই প্রোি বহিমযাি সিাসরি 
উরডচ্ছয় বদয়। িাচ্চাটা অিশয পচ্ছি মািা যায়। মচ্ছি হয় বমচ্ছয়টাি ওপি ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি খুি 
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মায়া হয় এিং ওচ্ছে প্রাইচ্ছভট বসচ্ছক্ৰটারি েচ্ছি বিি। ভদ্রচ্ছলাে হয়চ্ছতা বভচ্ছিরছচ্ছলি 
িারডচ্ছত োয়গা রদচ্ছল বছচ্ছলি মচ্ছিি পরিিতথি হচ্ছি। রেন্তু যখি িুঝচ্ছলি বস সম্ভািিা 
বিই তখি রতরি বছচ্ছলচ্ছে পূিথচ্ছদচ্ছশ পারিচ্ছয় রদচ্ছলি। তখি বথচ্ছে বেচ্ছিৎ ঐ িুচ্ছডাি 
োচ্ছছই আচ্ছছ। 
  
বমচ্ছয়টা বিশ আেষথেীয়া িা? আিযথ লাগচ্ছছ বমৌয়টা এখিও রিচ্ছয় েচ্ছিরি বেি? 
  
এচ্ছত আিযথ হওয়াি রেছু বিই। িৃি ভদ্রচ্ছলাে হয়চ্ছতা তা চািরি। োিে রতরি বমচ্ছয়টাি 
ওপি সমূ্পেথ রিভথিশীল। তাছাডা ওোঁি মৃতুযি পি রিপুল সম্পরত্তি ভাি বমচ্ছয়টাি ওপিই 
মচ্ছি হয় িতথাচ্ছি। 
  
তাই িারে! অচ্ছিে েচ্ছষ্ট আগ্রহ দমি েিলাম এিং িললাম–রিিয়ই ওোঁি আচ্ছিা বোি 
রিেট আত্মীয় আচ্ছছ। 
  
 িা, আরম ওচ্ছদি পরিিািচ্ছে অচ্ছিেরদি ধচ্ছি োরি। বহিমযাি এেসময় আমাচ্ছে 
িচ্ছলরছল, ওচ্ছদি পরিিাচ্ছি আি বোি দািীদাি িা থাোয় ওি িািাি সম্পরত্তি অরধোিী 
ও এোই। আরম িােী বিচ্ছখ িলচ্ছত পারি, িুচ্ছডাি মৃতুযি পি বেচ্ছিৎ ওি সম্পরত্তি বোি 
ভািী এেটা অংশ িাগাচ্ছি। 
  
–হু, বমচ্ছয়টাি ভাগয ভাল। োিে বহিমযাচ্ছিি স্ত্রী বিোঁচ্ছচ বিই ভাগ িসািাি েচ্ছিয। 
  
–িা, ও বিোঁচ্ছচ থােচ্ছলও চীিা িচ্ছল ভদ্রচ্ছলাে ওচ্ছে রেছু রদচ্ছয় বযচ্ছতি িা। 
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তা িা রদচ্ছলও বতাও বহিমযাচ্ছিি স্ত্রী রহচ্ছসচ্ছি দািী েিচ্ছত পািত, েেসাচ্ছহি এেটু 
দয়ালু হচ্ছল রেছু অংশ ও অিশযই বপত। 
  
ওচ্ছয়চ্ছডি ডািরদচ্ছেি দিো খুচ্ছল এেটা বমচ্ছয় ঢুেল। এে বগাছ রচরি বিচ্ছখ চচ্ছল বগল। 
আরম িললাম, যা অচ্ছিে ধিযিাদ। এিাি আরম চরল। আিাি বদখা েিি। 
  
িতুি রেছু োিা বগল? পুরলশ রে িতুি রেছু সূে বপচ্ছয়চ্ছছ? 
  
িা আগামীোল েুিীচ্ছদি সামচ্ছি অিুসন্ধাচ্ছিি োগেপে বদওয়া হচ্ছি। মচ্ছি হয় েুিীিা 
িায় বদচ্ছিি বয, বোি অজ্ঞাত পরিচয় িযরে বমচ্ছয়টাচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ। খুি েযািমার ে 
খুিটা েিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–যরদ রেছু েিচ্ছত পারি…আমাচ্ছে োিাচ্ছিি। 
  
–হযাোঁ, হযাোঁ, আপিাচ্ছে সি োিাচ্ছিা। 
  
আমাি অর চ্ছস এচ্ছস বিটরিেচ্ছে ব াি েিলাম। বেচ্ছিৎ সম্বচ্ছন্ধ আমাি জ্ঞাত খিি সি 
োিালাম। 
  
িযাপািটা পুচ্ছিাপুরি আপরি বদখচ্ছছি। আরম িললাম–আপিাি োয়গায় আরম থােচ্ছল 
রেন্তু বো-অযাচ্ছিি খুচ্ছিি সমচ্ছয় বেচ্ছি বোথায় রছল বখাোঁে রিতাম। 
  
খারিেক্ষে চুপ বথচ্ছে ভািী রিঃশ্বাস ব চ্ছল বিটরিে িলল, আরম আমাি োয়গায় আরছ। 
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ও আিাি িলল, োল অিুসন্ধাি ঘচ্ছি রিে সময়মত এচ্ছসা দয়া েচ্ছি, পরিষ্কাি োমা 
োপড পচ্ছি আসচ্ছত ভুচ্ছলা িা রেন্তু। 
  
বিটরিে িচ্ছল চলল,েচ্ছিািাি েে খুি সামািয িযাপাি রিচ্ছয় ভীষে তহ-তচ েচ্ছি। শালা 
এেটা েুেুিীি িাচ্চা। 
  
বটরলচ্ছ াি বিচ্ছখ রদল। 
  
আরমও রিরসভাি িারমচ্ছয় িাখলাম। 
  
. 
  
১.৫ 
  
 বযমি বভচ্ছিরছলাম, েচ্ছিািাি বোচ্ছটথ রিচাচ্ছিি মাধযচ্ছম অিুসন্ধাি বোচ্ছিািেম হট্টচ্ছগাল 
ছাডাই বশষ হল। বমাটা েুতেুচ্ছত এেটা বলাে রিচ্ছেচ্ছে বে ািসচ্ছিি অযান্টিী িচ্ছল 
বিটরিেচ্ছে পরিচয় রদল। বেচ্ছিৎচ্ছে গাঢ় িং-এি বপালাচ্ছে সুেি বদখারেল। আমাচ্ছে 
ও যা যা িচ্ছলরছল, বমাটামুরট বসগুচ্ছলাই েচ্ছিািাি েেচ্ছে ও িলল। বিটরিে ওি েথা 
িলল। আরম আমািটা িললাম। েে পুরলশচ্ছে আিও অিুসন্ধাি চারলচ্ছয় বযচ্ছত িলল। 
আমাি মচ্ছি হয় এেটা চীিা উিাস্তু মািা বগচ্ছছ িচ্ছল বেউ বতমি গা েিচ্ছছিা। েে 
বোটথ বথচ্ছে চচ্ছল বগচ্ছল আরম বিটরিচ্ছেি োচ্ছছ বগলাম। 
  
তাহচ্ছল এখি বতা আি আমাি শহি বছচ্ছড বযচ্ছত বোি িাধা বিই? 
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িা, িা, বতামাচ্ছে এখি আটচ্ছে িাখাি দিোি বিই। 
  
ঘচ্ছিি এে বোচ্ছে বেচ্ছিৎ বে ািসচ্ছিি অযাটিথীি সচ্ছে েথা িলরছল। বসরদচ্ছে ধূতথ 
দৃরষ্টচ্ছত তারেচ্ছয় িলল, খিি রিচ্ছয়রছচ্ছল বসরদি িাচ্ছে ঐ বমচ্ছয়চ্ছছচ্ছলটা রিছািায় িা অিয 
বোথায় রছল? 
  
–বসটাচ্ছতা আপিাি এরেয়াি। আরম িললাম–যাি িা, ওচ্ছে রেচ্ছজ্ঞস েরুি। সচ্ছে ওি 
অযান্টিী আচ্ছছ। এটাই বতা ভাল সময়। 
  
বিটরিে মুচরে হাসল। 
  
আমাি অত গিে বিই। তািপি আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয়, যাও িুচ্ছডাি পয়সায় েরদি 
 ুরতথ েচ্ছি এচ্ছসা। ওখাচ্ছি ওিেম িাোচ্ছিি অচ্ছিে বমচ্ছয়চ্ছছচ্ছল পাওয়া যায়, তািা বিশ 
আিেও রদচ্ছত পাচ্ছি। 
  
বিটরিে চচ্ছল যািাি পি আরম অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত লাগলাম। বেচ্ছিৎ যখি দিোি রদচ্ছে 
এচ্ছগাচ্ছে ওচ্ছে পােডাও েিলাম। 
  
–আগামীোল বযচ্ছত পারি। বোি বেচ্ছি রিোচ্ছভথশি পাওয়া যাচ্ছি? 
  
বচাচ্ছখি দৃরষ্ট সহে হল। হযাোঁ রম িায়াি আরম আে সন্ধযায় আপিাি রটরেচ্ছটি িযিিা েচ্ছি 
িাখি। আপিাি আি রেছু দিোি হচ্ছি? 
  
–হযাোঁ, মাচ্ছি বহিমযাচ্ছিি  চ্ছটাগ্রা  দিোি। রদচ্ছত পািচ্ছিি? 
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 চ্ছটাগ্রা ? ও অিাে হচ্ছলা। 
  
–ওটাি প্রচ্ছয়ােি হচ্ছত পাচ্ছি। আরম মগথ বথচ্ছে ওি স্ত্রীি এেটা  চ্ছটা রিচ্ছয় বিি। 
  
–আো। বদি আপিাচ্ছে এেটা। 
  
–আে সচ্ছন্ধচ্ছিলা আমিা যরদ িাত আটটা িাগাদ এযাক্টি িাি-এ বদখা েরি বেমি হয়? 
  
 –রিে আচ্ছছ আটটাি সময়। 
  
ধিযিাদ। এচ্ছত আমাি অচ্ছিে উপোি হচ্ছি। 
  
রমরষ্ট বহচ্ছস চচ্ছল বগল বেচ্ছিৎ। 
  
বদখলাম দু-সীচ্ছটি োগুয়ািটা রিচ্ছেই ড্রাইভ েচ্ছি চারলচ্ছয় চচ্ছল বগল। 
  
ওি রদচ্ছে অত িেি রদও িা, আরম রিচ্ছেচ্ছে রিচ্ছে িললাম। 
  
অর চ্ছস র চ্ছি এলাম। 
  
আপাততঃ আমাি হাচ্ছত এমি রেছু োে বিই বয েচ্ছয়ে সপ্তাহ িাইচ্ছি োটাচ্ছল এমি 
রেছু অসুরিধা হচ্ছি। 
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ভািরছলাম িাইচ্ছি রগচ্ছয় সযান্ডউইচ বখচ্ছয় আরস। এমি সময় বটাো বমচ্ছি ওচ্ছয়চ্ছড এচ্ছস 
ঢুেল। 
  
–আরম আপিাচ্ছে আটোচ্ছিা িা। আরম শুধু োিচ্ছত এলাম বহিমযাচ্ছিি সৎোচ্ছিি োে 
েখি হচ্ছি, আমাি বস সমচ্ছয় থাো উরচত। 
  
আগামীোল। রেন্তু সময়টা বতা োরিিা। 
  
–ও। রিে আচ্ছছ, আরম রমস ওচ্ছয়স্টচ্ছে ব াি েচ্ছি বেচ্ছি বিি। িা বগচ্ছল ওিা হয়চ্ছতা 
রেছু মচ্ছি েিচ্ছি। 
  
আরম আে সচ্ছন্ধযচ্ছত রমসওচ্ছয়চ্ছস্টি সচ্ছে বদখা েিরছ, আপরি িলচ্ছল আরম রেচ্ছজ্ঞস 
েিচ্ছত পারি। 
  
–তাহচ্ছল বতা ভালই হয়। ওি বচাখ উজ্জ্বল হচ্ছয় উিল। আমাি পচ্ছক্ষ রেচ্ছজ্ঞস েিাটা 
বেমি অস্বরেেি। 
  
–রিেই বতা। আরম িললাম। 
  
েচ্ছিািাি বোচ্ছটথ রিচাচ্ছিি রে হল? 
  
 মুলতুরি েচ্ছি বিচ্ছখচ্ছছ। এেটু বথচ্ছম রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় িললাম, আরম োল হংেং যারে। 
  
আপরি? তাই িারে? যাি ভালই লাগচ্ছি। এই খুচ্ছিি বেচ্ছসি িযাপাচ্ছি যাচ্ছেি? 
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রিিয়ই। আপিাি িনু্ধি িািা আমাচ্ছে পয়সা েরড রদচ্ছয় রিচ্ছয়াগ েচ্ছিচ্ছছি। োচ্ছেই 
আরম যারে। 
  
িাঃ। ওখাচ্ছি আমািও অচ্ছিেরদচ্ছিি যািাি ইচ্ছে। আপিাি ভাগয বদচ্ছখ আমাি রহংচ্ছস 
হচ্ছে। 
  
–আমাি রিচ্ছেি ওপিই রহংচ্ছস হচ্ছে। 
  
–যাি আপিাি মুচ্ছখ সি রেছু শুিি। বগচ্ছল ও িযাপাচ্ছি রেছু োিচ্ছত পািচ্ছিি িচ্ছল মচ্ছি 
হয়? 
  
–োরি িা। বদরখ বচষ্টা েচ্ছি। 
  
 –হু, তাহচ্ছল আপরি রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে বদখা েচ্ছিচ্ছছি? বেমি লাগচ্ছলা 
ভদ্রচ্ছলােচ্ছে? 
  
–মে িয়? খুি িাণ্ডা মাথাি বলাে। অিশয উরি বিশীরদি িাোঁচচ্ছিি িচ্ছলও মচ্ছি হয়িা। 
  
হু। সরতযই, িয়স বতা অচ্ছিে হল। বছচ্ছলি মৃতুযি শেও বতা বপচ্ছয়চ্ছছি। এচ্ছগাচ্ছত 
এচ্ছগাচ্ছত িলচ্ছলি, রিে আচ্ছছ, চরল। আপিাি অিুপরিরতচ্ছত আপিাি েচ্ছিয রেছু েিচ্ছত 
হচ্ছল িলচ্ছিি। 
  
-িা, ধিযিাদ। আরম অর স িন্ধ েচ্ছি যাি। 
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–রিে আচ্ছছ। র চ্ছি এচ্ছল এেরদি সময় বদচ্ছিি। রড্রংেস রিচ্ছয় িচ্ছস আপিাি গল্প 
শুিি। আপরি সোচ্ছিি েথাটা োিচ্ছত ভুলচ্ছিি িা। 
  
িা, িা। আরম োল আপিাচ্ছে োরিচ্ছয় বদি। 
  
রিচ্ছেচ্ছল গারড চারলচ্ছয় পুরলশ বহডচ্ছোয়াটথাচ্ছি চচ্ছল এলাম। বিটরিেচ্ছে িলা রছল ও মগথ 
বথচ্ছে বো-অযাি-এি এেটা  চ্ছটা তুরলচ্ছয় বিচ্ছখরছল।  চ্ছটাটায় অযািচ্ছে েীিন্ত মচ্ছি 
হচ্ছে। গারডচ্ছত িচ্ছস  চ্ছটাটা খুোঁরটচ্ছয় বদখরছলাম।মচ্ছগথি পরিচািচ্ছেি োচ্ছছঅযাি-এি 
সৎোচ্ছিি িযাপািটা োিচ্ছত বচচ্ছয়রছলাম। িচ্ছলরছল, আগামী পিশু বে ািসচ্ছিি খিচ্ছচ 
উডসাইড রসচ্ছমরট্র-বত েিি বদওয়া হচ্ছি। তাি মাচ্ছি ওচ্ছদি পারিিারিে েিি এলাোয় 
ওচ্ছে েিি বদওয়া হচ্ছে িা। 
  
ছটাি সময় অর চ্ছস তালা রদচ্ছয় িারড চচ্ছল এলাম। এেটা িযাচ্ছগ েচ্ছয়ে সপ্তাচ্ছহি 
দিোিী রেরিষ গুরছচ্ছয় বসাো এযাক্টি িাি-এ রগচ্ছয় হারেি হলাম। ঘরডচ্ছত তখি রিে 
আটটা িােচ্ছত পাোঁচ রমরিট িােী। 
  
আমাি ঘরডচ্ছত যখি োোঁটায় োটায় আটটা তখি বেচ্ছিৎ এল। খুি সুেি বসচ্ছেচ্ছছ। 
  
আরম বোচ্ছেি রদচ্ছে এেটা বটরিচ্ছলি সামচ্ছি িচ্ছসরছলাম। ও আমাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় 
আসাি সময় বদখলাম িাচ্ছিি সমে পুরুষ অরেচ্ছয় বদখচ্ছছ। প্রথচ্ছম দু চািচ্ছট েথা িলাি 
পি আরম ওি েচ্ছিয বভাদা-মারচিী আি আমাি েচ্ছিয েচ অডথাি রদলাম। 
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ও আমাচ্ছে বেচ্ছিি রটরেট আি এেটা চামডাি সুেি মারিিযাগ রদল। 
  
–রেছু হংেং ডলাি এি মচ্ছধয আচ্ছছ। উপোচ্ছি আসচ্ছি ওখাচ্ছি বগচ্ছল। ওখাচ্ছি আপিাি 
থাোি েচ্ছিয এেটা বটরলচ্ছ াি েচ্ছি বদি। 
  
রদ বপরি সুলাি আি রমিচ্ছমা হচ্ছে ওখািোি সিচ্ছচচ্ছয় ভাল বহাচ্ছটল, বেচ্ছিৎ িলল। 
  
ধিযিাদ। রেন্তু আরম বচষ্টা েিি বহাচ্ছটল বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি-এ থােচ্ছত। 
  
খারিে সচরেত হচ্ছয় িলল, হযাোঁ রিিয়ই। 
  
 চ্ছটাি েথা আপিাচ্ছে িচ্ছলরছলাম, মচ্ছি আচ্ছছ? 
  
 ওচ্ছয়টাি এচ্ছস পািীয় রদচ্ছয় বগল। বেচ্ছিৎ ওি হাতিযাগ বথচ্ছে আমাচ্ছে এেটা খাম 
রদল। হা  বপাস্টোডথ সাইচ্ছেি  চ্ছটা। মুচ্ছখ অল্প হারস, বচাচ্ছখ অসীম ধূতথতা। বদখচ্ছত 
বমাচ্ছটও সুেি িয়, বমাটা ভুরু, বচায়াচ্ছড বচহািা, বছাট মুখ, ভাঙা বচায়াল। 
  
আরম বিশ অিাে হলাম। োিে বহিমযািচ্ছে এিেম বদখচ্ছত হচ্ছি ভািচ্ছত পারিরি। 
এিেম বচহািাি বলাচ্ছেিা ভীষে জ্বি হয় এিং বিাংিা োেেমথ েিচ্ছত পাচ্ছি। বেচ্ছিৎ-
এি ওি সম্বচ্ছন্ধ িলা েথাগুচ্ছলা মচ্ছি পডল। 
  
আরম বচাখ তুচ্ছল বদখলাম ও আমাচ্ছে লক্ষয েিচ্ছছ। 
  
হু, আপিাি েথাগুচ্ছলা আমাি মচ্ছি পডচ্ছছ। এচ্ছে বে ািসচ্ছিি বছচ্ছল িচ্ছল মচ্ছি হয়িা। 
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বেচ্ছিৎ চুপ েচ্ছি িইল। আরম বহিমযাচ্ছিি  চ্ছটা িযাচ্ছগ ঢুরেচ্ছয় বো-অযাি-এি মগথ বথচ্ছে 
বতালা  চ্ছটাটা বিি েিলাম। 
  
বেচ্ছিৎচ্ছে  চ্ছটা বদরখচ্ছয় িললাম, আপরি োিচ্ছত বচচ্ছয়রছচ্ছলি বমচ্ছয়টাচ্ছে বদখচ্ছত বেমি, 
এই বদখুি ওি  চ্ছটা এচ্ছিরছ। 
  
অচ্ছিেক্ষে ধচ্ছি ও  চ্ছটাটা বিিাি েচ্ছিয হাত িাডাল িা। আচ্ছলাচ্ছত ওি মুখটা বদখলাম 
 যাোচ্ছস হচ্ছয় বগচ্ছছ, তািপি  চ্ছটাটা রিচ্ছয় বদখচ্ছত লাগল, বদখলাম ওি বচাখ-মুখ 
অরভিযরেহীি। তািপি  চ্ছটাটা আমাচ্ছে ব িৎ রদল। 
  
হু, ওি গলাি স্বি ভািী হচ্ছয় বগচ্ছছ। দুেচ্ছি দুচ্ছটা গ্লাস রিচ্ছয় পাি েিলাম। 
  
আরম ওচ্ছে প্রশ্ন েিলাম, আপরি িচ্ছলরছচ্ছলি িা আগামীোল বহিমযাচ্ছিি সোি? 
  
-হযাোঁ। 
  
-বহিমযাচ্ছিি এে িনু্ধি িাম বে. ওচ্ছয়চ্ছড, আমাি অর চ্ছসি পাচ্ছশই ওি অর স। 
বহিমযাচ্ছিি সচ্ছে এেই েুচ্ছল পডাশুিা েচ্ছিচ্ছছ। ও সৎোচ্ছিি সময়টা োিচ্ছত বচচ্ছয়চ্ছছ। 
  
বদখলাম বেচ্ছিৎ বিশ শে হচ্ছয় বগল। 
  
–রমঃ বে ািসি এিং আরম ছাডা, বহিমযাচ্ছিি বোি িনু্ধচ্ছে ওখাচ্ছি আমাি চাইরছ িা। 
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–রিে আচ্ছছ, আরম িচ্ছল বদি। ও রেছু  ুল পািাচ্ছত চাইরছল। 
  
–ওখাচ্ছি  ুল পািাচ্ছিাি বোি প্রচ্ছয়ােি বিই। এিাি আরম চরল। রমঃ বে ািসি আমাি 
েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছিি। আরম আপিাি েচ্ছিয আি রেছু েিচ্ছত পারি? 
  
ওি এই েথা শুচ্ছি আরম বিশ এেটু হতাশ হলাম। মচ্ছি এই আশা রিচ্ছয় এচ্ছসরছলাম 
বয, ওি সচ্ছে আলাপ েচ্ছি ওচ্ছে এেটু ভালভাচ্ছি োিি। রেন্তু বস সুচ্ছযাগ আি বোথায় 
রদল। এই বতা হাল। 
  
িা ধিযিাদ। বেি েখি ছাডচ্ছি? 
  
 এগাচ্ছিাটায়, আপরি সাচ্ছড দশটাি মচ্ছধয এয়ািচ্ছপাটথ বপৌঁচ্ছছ যাচ্ছিি। 
  
ধিযিাদ। 
  
বেচ্ছিৎ এরগচ্ছয় বযচ্ছত আরম ওচ্ছয়টাচ্ছিি হাচ্ছত দু-ডলাি গুোঁচ্ছে রদচ্ছয় িাোয় বিরিচ্ছয় 
পডলাম। 
  
িাি-এি রিে উচ্ছটারদচ্ছে োওয়ািটা দাোঁড েিাচ্ছিা। আরমচ্ছতা অন্ততঃ এেশ গে দূচ্ছি 
গাডী পােথ েিচ্ছত িাধয হচ্ছয়রছ। সুতিাং বিাঝা যাচ্ছে, বে ািসচ্ছিি এই শহচ্ছি বিশ 
প্ররতপরত্ত আচ্ছছ। 
  
গাডীি সামচ্ছি এচ্ছস ও এেটু হাসল। তািপি িলল, আশা েরি আপরি আপিাি োচ্ছে 
স ল হচ্ছিি। যািাি আচ্ছগ যুরদ রেছু প্রচ্ছয়ােি হয় বতা এেটা বটরলচ্ছ াি েিচ্ছিি। 
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–আো, আপরি োচ্ছে িাইচ্ছি রে আি রেছু োচ্ছিি িা। এেটু বহচ্ছস িললাম, প্রাইচ্ছভট 
বসচ্ছক্ৰটারিও বতা োচ্ছেি সমচ্ছয়ি িাইচ্ছি এেটু সহে হচ্ছত পাচ্ছিি। 
  
–ওচ্ছে ক্ষরেচ্ছেি েচ্ছিয অিাে হচ্ছয় বযচ্ছত বদখলাম। আিাি স্বাভারিে হচ্ছয় বগল। 
  
বোি েথা িা িচ্ছল পরিেন্নভাচ্ছি গাডীচ্ছত উচ্ছি দিো িন্ধ েচ্ছি রদল। 
  
-গুডিাইট, রমঃ িায়াি। গাডী স্টাটথ েচ্ছি বসচ্ছেচ্ছন্ডি মচ্ছধয দৃরষ্টি আডাচ্ছল চচ্ছল বগল। 
  
আরম ঘরডি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বদখলাম আটটা বিচ্ছে পোঁয়রেশ, বভচ্ছিরছলাম ওি সচ্ছে রডিাি 
খাি। রেন্তু রেছু েিাি বিই। 
  
ধূস শালা! বমোেটাই খািাপ হচ্ছয় বগল। আমাি বয পাোঁচ-ছটা বমচ্ছয়ি সংচ্ছগ আলাপ 
আচ্ছছ, তাচ্ছদি োউচ্ছে বডচ্ছে রডিাি বখচ্ছয় বিি। িাঃ ওচ্ছয়চ্ছস্টি োয়গায় োউচ্ছে মচ্ছি 
ধিল িা। রিে েিলাম, সযান্ডউইচ বখচ্ছয়, বটরলরভশি বদচ্ছখ সময় োটাচ্ছিা। 
  
এেটু বহোঁচ্ছট মাল িাচ্ছি ঢুেলাম িােিা িােচ্ছছ। বঢাোি মুচ্ছখ দুচ্ছটা বমচ্ছয় আমাি রদচ্ছে 
ঢলঢচ্ছল বচাচ্ছখ র চ্ছি তাোচ্ছলা। রেন্স পযান্ট, বসাচ্ছয়টাি পচ্ছি িচ্ছস আচ্ছছ। আরম ওচ্ছদি 
পাশ োরটচ্ছয় ঢুচ্ছে এেটা বটরিচ্ছল রগচ্ছয় িসলাম। 
  
িী  আি হযাম-সযান্ডউইচ বখচ্ছয় ভাল লাগচ্ছলা িা। বহিমযাি আি অযাচ্ছিি  চ্ছটা দুচ্ছটা 
বিি েচ্ছি বদখচ্ছত লাগলাম। মচ্ছি হল দুেচ্ছিি মচ্ছধয সিরদে বথচ্ছে অরমল। আরম 
ভািলাম, বেচ্ছি এিেম এেটা বলােচ্ছে রে েচ্ছি ভালিাসল? 
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আোশ-পাতাল রচন্তা েচ্ছি  চ্ছটা রিচ্ছয় উচ্ছি পডলাম। সযান্ডউইচ্ছচি দাম রমরটচ্ছয় িাোয় 
িামচ্ছত োচ্ছি এচ্ছলা বমচ্ছয়দুচ্ছটা আমাচ্ছে বদচ্ছখ হাসচ্ছছ আি েযািলা িচ্ছল আওয়াে রদল। 
রদে! 
  
গাডী চারলচ্ছয় আমাি বডিায় র চ্ছি এলাম। এেটা অযাপাটথচ্ছমচ্ছন্টি ওপচ্ছিি তলায় এেটা 
িডসড রলরভংরুম, এেটা বছাট বিডরুম আি রেচ্ছচি রিচ্ছয় আমাি বডিা। পযাসাচ্ছডিা 
রসরটচ্ছত আসাি পি বথচ্ছে এখাচ্ছিই আরছ। এখাচ্ছি ভাডা সো এিং সিরদে বথচ্ছে 
সুরিধােিে। িাডীচ্ছত বোি রল টু বিই। তাচ্ছত আমাি ক্ষরত রেছু বিই। পাোঁচতলায় 
উিচ্ছত িামচ্ছত আমাচ্ছে বয রসোঁরড ভাঙচ্ছত হয়, তাচ্ছত আমাি শিীিটা বিশ র ট থাচ্ছে। 
  
তালা খুচ্ছল রলরভং রুচ্ছম ঢুেলাম। দিো িন্ধ েিাি আচ্ছগ বলােটাচ্ছে আরম বদখচ্ছত 
পাইরি ঘিটা অন্ধোি িচ্ছল। বলােটাি গাচ্ছয় োচ্ছলা বপাষাে। 
  
আমাি ঘচ্ছিি উচ্ছটারদচ্ছে রিওি আচ্ছলায় গুচ্ছডা সািাচ্ছিি রিজ্ঞাপচ্ছিি প্ররত লচ্ছি ওচ্ছে 
বদখচ্ছত বপলাম। 
  
োিলাি ধাচ্ছি আমাি রপ্রয় হাতলওলা বচয়াচ্ছি ও িচ্ছসরছল। এেটা পাচ্ছয়ি ওপি আি 
এেটা পা বভালা। বোচ্ছলি ওপি খিচ্ছিি োগে। বযি আিাম েচ্ছি বোচ্ছলি ওপি 
হাতদুচ্ছটা বিচ্ছখ িচ্ছস আচ্ছছ। 
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আরম হিাৎ ওচ্ছে বদচ্ছখ চমচ্ছে বগরছ। হাচ্ছতি োচ্ছছি সুইচটা তাডাতারড বজ্বচ্ছল রদলাম। 
আিাচ্ছিা-উরিশ িছচ্ছিি এেটা িাচ্চা বছচ্ছল। বচহািা, োোঁধদুচ্ছটা বিশ শেসমথথ। োচ্ছলা 
চামডাি েযাচ্ছেট পিা, মাথায় োচ্ছলা উচ্ছলি টুপী। গলায় রুমাল িাোঁধা। 
  
রিে এই ধিচ্ছেি বছচ্ছলগুচ্ছলাচ্ছে িাচ্ছে িাি-এি সামচ্ছি বঘািাঘুরি েিচ্ছত বদখা যায়। 
িােরিেই িাোি েঘিয প্রেৃরতি বছচ্ছল। 
  
বছচ্ছলটাি বচাখ দুচ্ছটা ভািচ্ছলশহীি। বদখচ্ছলই বিাঝা যায় মদযপ, ধূমপায়ী, খুি েিচ্ছত 
বোি রিধা েচ্ছিিা। ডািরদচ্ছেি োিটা বিই। োচ্ছিি ডগা বথচ্ছে থুতিী পযথন্ত োটা 
দাগ। এিেম ভয়িি েুৎরসত দশথি বলাে আরম আচ্ছগ েখিও বদরখরি। 
  
বচাখ তুচ্ছল আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় হাসল। আমাি গা রঘিরঘন্ েচ্ছি উিল। 
  
-এই শালা, বিশযাি িাচ্চা। আরম বতা বভচ্ছিরছলাম তুই র িরি িা, বমাটা ঘডঘচ্ছড গলায় 
ও িলল। আমাি রপেলটা পুরলশ বহডচ্ছোয়াটথাচ্ছি বোথাও পচ্ছড আচ্ছছ। এখি িুঝচ্ছত 
পািরছ ওটা থােচ্ছল উপোচ্ছি আসত। 
  
–এখাচ্ছি তুরম রে েিছ? 
  
আিাম েিরছচ্ছি েুত্তাি িাচ্চা। বিাস্, বতাি সচ্ছে েথা আচ্ছছ। এেটা বচয়াি বদখাল 
আমাচ্ছে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

91 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

লক্ষয েিলাম ওি হাচ্ছত োচ্ছলা সুতীি দোিা। আমাি শিীচ্ছি ভচ্ছয়ি রশহিে িচ্ছয় বগল। 
আরম ভািচ্ছত লাগলাম এ বিাধহয় ভাডাচ্ছট খুিী। আমাচ্ছে খুি েিচ্ছত এচ্ছসচ্ছছ। েথািাতথা 
শুচ্ছি মচ্ছি হচ্ছে ওি রিচ্ছেি ওপি খুি আিা আচ্ছছ। 
  
গলায় যথাসম্ভি বোি এচ্ছি ভািী গলায় িললাম, আরম বতামাচ্ছে বিরিচ্ছয় যািাি েচ্ছিয দু 
বসচ্ছেন্ড সময় রদলাম। িা বগচ্ছল এ ঘি বথচ্ছে বতামায় ছুোঁচ্ছড ব চ্ছল বদি। 
  
ও িােটা দোিা রদচ্ছয় ঘষচ্ছত ঘষচ্ছত র চ্ছে হারস হাসচ্ছত লাগল। হাত বথচ্ছে ওি 
োগেটা পচ্ছড বগল বমচ্ছঝচ্ছত আি বদখলাম ওি বোচ্ছলি ওপি পচ্ছয়ন্ট ব াি- াইভ 
রপেল। এেটা িাচ্ছিা ইরঞ্চ মত লম্বা ধাতুি িল-এি িযাচ্ছিচ্ছলি সচ্ছে আটোচ্ছলা। 
  
চুপ শুচ্ছয়াচ্ছিি িাচ্চা। খযাে েচ্ছি উিল। আরম োরি বতাি এেটা িডও বিই। রপেলটা 
হাচ্ছত িাচাচ্ছত িাচাচ্ছত িলটা বচচ্ছপ রদল, িযস্। এখি গুরল চালাচ্ছলও বোি শব্দ হচ্ছিিা। 
এচ্ছত রতিচ্ছট গুরল আচ্ছছ। অিশয বতাি েচ্ছিয এেটাই যচ্ছথষ্ট। 
  
আরম ওি রদচ্ছে তাোলাম। িদমাশটা আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িইল। তািপি আরম আচ্ছে 
আচ্ছে এরগচ্ছয় সামচ্ছি এেটা বচয়াচ্ছি রগচ্ছয় িসলাম। দুেচ্ছিি মচ্ছধয দূিত্ব  ুচ্ছটি।ওখাচ্ছি 
িচ্ছসই। ওি ঘাচ্ছমি আি তামাচ্ছেি বিাংিা গন্ধ আমাি িাচ্ছে বভচ্ছস এল। 
  
েী চাই বতামাি? আরম িললাম। 
  
এখিও বতাি বিোঁচ্ছচ থাোি ইচ্ছে আচ্ছছ? েীচ্ছি েুত্তাি িাচ্চা? রেন্তু আরম বতাচ্ছে িাোঁচচ্ছত 
বদিিা। মিচ্ছত বতাচ্ছে হচ্ছিই। 
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সাচ্ছপি মত িাণ্ডা চাউিী, ব ালা  যাোচ্ছস বচাচ্ছখি রদচ্ছে তারেচ্ছয় আমাি বমরুদণ্ড 
রশিরশি েচ্ছি উিল। 
  
বেি আরম মিচ্ছিা? এেটা রেছু িলাি েচ্ছিয িললাম, বেি আরম বতা বিশ ভালই আরছ। 
  
িা, ভাল থােচ্ছত পািরিিা। রপেলটা আচ্ছে আচ্ছে আমাি রদচ্ছে ঘুরিচ্ছয় িলল, েটা 
বমচ্ছয়ি সচ্ছে বতাি ভাি আচ্ছছ িল? 
  
–বিশ েচ্ছয়েেি–বেি? 
  
–এমরি, ধি বতাচ্ছে যরদ এখি এই রপেলটা রদচ্ছয় বঝচ্ছড রদই, েটা বমচ্ছয় েষ্ট পাচ্ছি? 
  
দু-এেেি বপচ্ছত পাচ্ছি। বদখ এসি উচ্ছটাপাটা েথাি অথথ রে? বতামাি সচ্ছে আমাি 
রে বোি ঝগডা আচ্ছছ? তাহচ্ছল তুরম আমাি বপছচ্ছি বেি বলচ্ছগছ? 
  
বস সি রেছু িয় বি হািামী। ওি িেহীি বোোঁচোচ্ছিা বিাোঁট োমচ্ছড শয়তািী হারস 
বহচ্ছস। িলল, বতাচ্ছে বদখচ্ছত বতা বিশ ভাল, আোিাটাও ভাল, যখি আরস তখি বতাচ্ছে 
লক্ষয েিরছলাম–গারডখািাও তত বিশ েিি। 
  
আরম গভীি এেটা দীঘথশ্বাস ব ললাম। 
  
–বতামাি রপেল িিং সরিচ্ছয় িাচ্ছখা। এ েথায় বোি োে হচ্ছি িা বেচ্ছিও িললাম, 
এচ্ছসা আমিা েচ পাি েরি। 
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আরম মদ খাই িা। 
  
–ভাল। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আমািও মচ্ছি হয় বয িরল মদ খাই িা। তা আে বতামাি সম্মাচ্ছি 
এেটু হচ্ছয় যাে। 
  
মাথা িাডল বছােিা। শালা এটা রে রড্ররিং পারটথ? 
  
এই সমে আচ্ছেিাচ্ছে েথািাতথা চারলচ্ছয় আরম রিে েচ্ছি রিচ্ছয়রছ রে েিি। বছােিা 
আমাি সমাি লম্বা। প্রথচ্ছমই যরদ লা  বমচ্ছি ওচ্ছে এেটা আঘাত েরি, তাহচ্ছল মচ্ছি হয় 
ওি সচ্ছে যুঝচ্ছত পািি। রেন্তু ওি োচ্ছছ রপেল আচ্ছছ। 
  
–তাহচ্ছল এটা রেচ্ছসি পারট? প্রশ্ন েচ্ছি আরম আমাি ডাি পা-টা এেটু এরগচ্ছয় রদলাম। 
এমি বপারেশি রিলাম যাচ্ছত সুচ্ছযাগ বপচ্ছলই ওি ওপি ঝাোঁরপচ্ছয় পডচ্ছত পারি। 
  
–গুরল বছাোঁডাি পারটথ বি হািামীি িাচ্চা। দাোঁত-মুখ রখোঁরচচ্ছয় উিল। 
  
োচ্ছে গুরল মািা হচ্ছি? 
  
–বতাচ্ছে বি িুি। 
  
আরম ঘামচ্ছত লাগলাম। েীিচ্ছি অচ্ছিে ভয়িি ঘটিাি সমু্মখীি হচ্ছয়রছ রেন্তু েীিি 
মৃতুযি মাঝখাচ্ছি এমিরট আচ্ছগ েখিও হয়রি।রিে েিলাম, ভীরুতাচ্ছে প্রশ্রয় 
রদচ্ছলভীরুতা আচ্ছিা বচচ্ছপ িসচ্ছি। িললাম, রেন্তু বেি গুরল েিচ্ছি িলচ্ছি বতা! 
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োরি িা। আি আমাি োিাি দিোিও বিই। আমাি রেছু পয়সা পাওয়া রিচ্ছয় েথা। 
  
আমাি সািা শিীচ্ছিি িে রহম হচ্ছয় বগল। রেভ শুরেচ্ছয় োি। 
  
–আমাচ্ছে মািাি েচ্ছিয বতামাচ্ছে টাো বদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ? তাই িা? 
  
–হযাোঁ, তাই। টাো ছাডা বতাচ্ছে আরম মািচ্ছত যাচ্ছিা বেি? 
  
েরম্পত গলায় আরম িললাম, ঘটিাটা আমাচ্ছে সি খুচ্ছল িল। আমাচ্ছদি হাচ্ছত অচ্ছিে 
সময় আচ্ছছ। বে বতামাচ্ছে পারিচ্ছয়চ্ছছ। আমাচ্ছে খুি েচ্ছি বতামাি রে হচ্ছি? 
  
–আরম োরি িা, যাঃ। বোি োেেমথ রছল িা, ধাোয় ঘুিরছলাম। এেটা েুত্তা শালা 
এচ্ছস িলল, বতাি এখাচ্ছি আসচ্ছত হচ্ছি, বতাচ্ছে হারপস েিচ্ছত পািচ্ছলই পাোঁচশ ডলাি 
বদচ্ছি। এেশ ডলাি রদচ্ছয়চ্ছছ আি চািচ্ছশা োে হারসচ্ছলি পি। তাই বতাি এখাচ্ছি 
এচ্ছসরছ। 
  
-বলােটা বে? 
  
িলি িা বি শালা। বস রিচ্ছয় বতাচ্ছে ভািচ্ছত হচ্ছি িা। ও শালা িাোি বোি পািরলে। 
মাথায় এেটা গুরল ঝাডি, রচন্তা মাথা বথচ্ছে বিরিচ্ছয় যাচ্ছি। 
  
–বলােটাচ্ছে বদখচ্ছত বেমি? মিীয়া হচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
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হিাৎ ও রহংেভাচ্ছি আমাি রদচ্ছে তাোল। রপতলটা আমাি েপাচ্ছল রটপ েচ্ছি রহংে স্বচ্ছি 
িলল, বসটা বেচ্ছি বতাি োে রে? বতাি সময় বশষ, বসটাই রচন্তা েি। আরম িুচ্ছে িল 
এচ্ছি, মি শে েচ্ছি িললাম, পাোঁচচ্ছশা ডলাি রে যচ্ছথষ্ট? আরম বতামাচ্ছে হাোি ডলাি 
বদাি। িেুেটা িারমচ্ছয় িাও। 
  
বচাখ েুোঁচচ্ছে আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, আরম োউচ্ছে েথা রদচ্ছল েথাি বখলাপ 
েরিিা। 
  
রিে বসই সমচ্ছয় বটরলচ্ছ ািটা বিচ্ছে উিল। এরদচ্ছে আরমও গত েুরড বসচ্ছেচ্ছন্ডি মচ্ছধয 
আমাি েমথপন্থা রিে েচ্ছি রিচ্ছয়রছ। বটরলচ্ছ াচ্ছিি আওয়াচ্ছে খারিেটা চমে বভচ্ছঙ ও 
বচাখ েুোঁচচ্ছে ব াচ্ছিি রদচ্ছে তাোল। 
  
আরম আমাি মাথা ওি মুচ্ছখি রদচ্ছে আি হাতটা ওি রপেচ্ছলি রদচ্ছে লক্ষয েচ্ছি শে 
হচ্ছয় দাোঁডালাম। 
  
হিাৎ রিে িচ্ছেচ্ছটি মত রছটচ্ছে ওচ্ছে আঘাত েিলাম। আমাি শে মাথা ওি িাচ্ছে 
আি মুচ্ছখ প্রচণ্ড বোচ্ছি আঘাত েিল। এেই সচ্ছে রিশাল ওেচ্ছিি এেটা ঘুরষ চালালাম 
ওি রপেল ধিা হাচ্ছত। ও সশচ্ছব্দ বচয়াি রিচ্ছয় পচ্ছড বগল। আরম এেটু সচ্ছি বগলাম। 
  
ঐ আচমো আঘাচ্ছত ও িীরতমত ঘািচ্ছড বগচ্ছছ, িা হচ্ছল ও আমাচ্ছে ওি মেিুত দু-হাত 
রদচ্ছয় গুচ্ছডা েচ্ছি রদচ্ছত পািচ্ছতা। ঐ ঘুরষচ্ছতও ওি হাত বথচ্ছে রপেল খচ্ছস পডল িা।ও 
ওিাি আচ্ছগই আরম খাডা িসািাি োয়দায় ওি দুচ্ছটা োোঁচ্ছধ পিপি দুচ্ছটা ঘুরষ চালালাম। 
ওি হাতদুচ্ছটা আলগা হচ্ছয় রপেলটা বমচ্ছঝচ্ছত পচ্ছড বগল। আরমিীচু হচ্ছয় তুলচ্ছত বযচ্ছতই 
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ও রিদুযৎচ্ছিচ্ছগ আমাি বচাচ্ছখি ওপি ঘুরষ চালাল। রিে বযি হাতুরডি িারড বখচ্ছয় আরম 
রছটচ্ছে পডলাম। 
  
আরম সরম্বৎ হারিচ্ছয় ব ললাম। েচ্ছয়ে বসচ্ছেন্ড িাচ্ছদ স্বাভারিে হচ্ছত বদরশ ও উচ্ছি 
দাোঁডািাি বচষ্টা েিচ্ছছ, ওি িাে মুখ রদচ্ছয় প্রচুি িে ঝিচ্ছছ। ও আমাি মাথা লক্ষয েচ্ছি 
লারথ চালাল। 
  
আরম দুহাত রদচ্ছয় লারথ আটোিাি বচষ্টা েিলাম এিং এেটু গরডচ্ছয় রগচ্ছয় উচ্ছি 
দাোঁডালাম। দুেচ্ছি দুেচ্ছিি মুচ্ছখামুরখ, মাঝখাচ্ছি বমচ্ছঝি ওপি পচ্ছড আচ্ছছ রপেল। 
  
ও কু্ৰি েুেুচ্ছিি মত চীৎোি েচ্ছি উিল। রেন্তুিীচু হচ্ছয় ভুল েচ্ছিও রপেলটা বতালাি 
বচষ্টা েিলিা। ও োিত তাহচ্ছল আরম ওচ্ছে লারথ বমচ্ছি গুোঁচ্ছডা েচ্ছি বদি। োচ্ছেই ও 
ক্ষযাপা ষাোঁচ্ছডি মত বতচ্ছড আসচ্ছতই আরম ওি মুচ্ছখ সচ্ছোচ্ছি এেটা ঘুরষ চালালাম। ও 
রছটচ্ছে আমাি এেটা বঝালাচ্ছিা ছরিি ওপি রগচ্ছয় পডল। 
  
আরম রক্ষপ্রতাি সচ্ছে লার চ্ছয় মাথা রদচ্ছয় ওি মুচ্ছখ, িাচ্ছে আঘাত েিলাম এিং পি পি 
ছ খািা খুোঁরখ ওি বপচ্ছট মািলাম। ও ঘূরষগুচ্ছলা বখচ্ছয় এেটু িিম হচ্ছয় বগল আি বঘালাচ্ছট 
বচাচ্ছখ আমাি রদচ্ছে তাোল। তািপি আিাি েতেগুচ্ছলা ঘুরষ চালাচ্ছতই বদরখওি হাচ্ছত 
চচ্চচ্ছে এেখািা ছুরি। বচাচ্ছখ খুিীি দৃরষ্ট। 
  
েী িীভৎস বদখচ্ছত হচ্ছয়চ্ছছ বলােটাচ্ছে। িাে, মুখ বথচ্ছে িে বিরিচ্ছয় েচ্ছম আচ্ছছ। আরম 
েচ্ছয়ে পা রপরছচ্ছয় এলাম, ওি খযাপা েুেুচ্ছিি মত তাডা বখচ্ছয়। 
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বদওয়াচ্ছল রপি বিেচ্ছতই এে ঝটোয় গাচ্ছয়ি বোট খুচ্ছল িাোঁ হাতটা পুচ্ছিা েরডচ্ছয় রিচ্ছয়, 
ছুরি বতালাি সচ্ছে সচ্ছে বসটা এরগচ্ছয় রদলাম। ছুরিটা আমাি বোচ্ছট েরডচ্ছয় বগল। আরম 
রিে বসই মুহূচ্ছতথ এেটা রিখুোঁত, সময়মত ও োযথেিী এেখািা ঘুরষ মািলাম ওি 
বচায়াচ্ছল। ওি মুচ্ছখ এেটা েোঁে েচ্ছি আওয়াে বিচ্ছিাল। এেটু ঝুোঁচ্ছে পডচ্ছতই ঘাচ্ছড 
এেটা। ছুরিটা খচ্ছস পডল। আরম রিদুযৎচ্ছিচ্ছগ লারথ বমচ্ছি ছুরিটা বমচ্ছঝি অিযপ্রাচ্ছন্ত 
সরিচ্ছয় রদলাম। ও বমচ্ছঝচ্ছত পডাি সমচ্ছয় ওি বচায়াচ্ছল আি এেখািা রিশাল ঘুরষ 
মািচ্ছতই এেটা রিশাল শব্দ েচ্ছি োচ্ছপথচ্ছটি ওপি থুতিী বিচ্ছখ ও আছচ্ছড পডল। 
  
বদওয়াল ধচ্ছি ঝুোঁচ্ছে েুেুচ্ছিি মত হাপারেলাম। শিীচ্ছি বোি বোি বিই। এিেম ঘুরষ 
োউচ্ছে বোিরদি মারিরি িা খাইরি। হিাৎ দডাম েচ্ছি এেটা আওয়াে হল। বদরখ 
দিো খুচ্ছল দুচ্ছটা পুরলশ ঢুেচ্ছলা হাচ্ছত িেুে। 
  
েী িযাপাি! সমে িেটাচ্ছে োোঁরপচ্ছয় েী ধিচ্ছেি মািরপট হচ্ছে আোঁ? এেটা পুরলস 
ঝাোঁরঝচ্ছয় উিল। 
  
পুরলস দুচ্ছটা ঘচ্ছি বঢাোি সচ্ছে সচ্ছে শয়তািটা বমচ্ছঝি ওপি গরডচ্ছয় রগচ্ছয় ওি রপেলটা 
তুচ্ছল রিল। তখিও ওি চািচ্ছশা ডলাি আয় েিাি ইচ্ছে রছল। আমাচ্ছে লক্ষয েচ্ছি গুরল 
চালাল রেন্তু গাচ্ছলি পাশ রদচ্ছয় বিরিচ্ছয় বগল। বদওয়াচ্ছলি োস্টাচ্ছিি চাপডা বভচ্ছে 
পডল। 
  
এেটা পুরলশ ওচ্ছে গুরল েিল। আরম চীৎোি েচ্ছি িাধা রদচ্ছত বগলাম রেন্তু ততক্ষচ্ছে 
বছােিা বশষ। হাতটা তুচ্ছলচ্ছছ আমাচ্ছে রিতীয় গুরল মািচ্ছি িচ্ছল। 
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ফিতীয় পফিচ্ছেদ 
  
২.১ 
  
সামচ্ছিি বিাচ্ছডথ বিা-বিারেং বলখা জ্বচ্ছল উিচ্ছতই আমাি পাচ্ছশি সহযােী এেটু ঝুোঁচ্ছে 
োিলা রদচ্ছয় িাইচ্ছিি রদচ্ছে তাোচ্ছলি। ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি মাথায় চঞ্চচ্ছে টাে, বিশ বমাটা 
বচহািা। িাঃ! এই বতা আমিা হংেং বপৌঁচ্ছছ বগলাম। ভদ্রচ্ছলাে ঘাড র রিচ্ছয় িলচ্ছলি, 
রেন্তু তাি রিিাট মাথা রডরঙচ্ছয় আমাি পচ্ছক্ষ িাইচ্ছিটা বদখা সম্ভি রছলিা, তাই বিট 
িাোঁধচ্ছত িযে হলাম। ভদ্রচ্ছলাে আিাি িলচ্ছলি, ওিা িচ্ছলরছল বয এটা িারে পৃরথিীি 
মচ্ছধয সিচ্ছচচ্ছয় সুেি োয়গা। োরিিা ওচ্ছদি েথা েতটা সরতয। 
  
আমাচ্ছে বদচ্ছখ ভদ্রচ্ছলাে বিট িাোঁধচ্ছত ঝুোঁচ্ছে পডচ্ছত আরম ওি ঘাচ্ছডি ওপি রদচ্ছয় 
োিলাি রদচ্ছে ঝুোঁচ্ছে পচ্ছড বদখলাম সিুে পাহাড, িীল সমুচ্ছদ্রি েচ্ছল সূচ্ছযথি আচ্ছলা পচ্ছড 
রচেরচ েিচ্ছছ সমুচ্ছদ্র বিশ বিৌচ্ছো ভাসচ্ছছ। বমাটা ভদ্রচ্ছলাে রযরি হিলুলু বথচ্ছে আমাি 
সহযােী রছচ্ছলি, বেি িািওচ্ছয়চ্ছত িামচ্ছত ও তাি েযাচ্ছমিা, িযাগ রিচ্ছয় িযে হচ্ছয় 
পডচ্ছলি। 
  
আপরি রে বপরিিসুলা বহাচ্ছটচ্ছল থােচ্ছছি? ভদ্রচ্ছলাে রেজ্ঞাসা েিচ্ছলি। 
  
 িা, আরম ওখাচ্ছি থােরছিা। 
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 ভদ্রচ্ছলাে অিাে হচ্ছয় রেজ্ঞাসা েিচ্ছলি, েউলুি বতা বিশ ভাল োয়গা। ভাল বহাচ্ছটল, 
বদাোিপাট সিই এখাচ্ছি আচ্ছছ। আপরি রে িযিসা সংক্ৰান্ত বোি োচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ? 
  
–আচ্ছজ্ঞ হযাোঁ। 
  
–আো বসেিযই এখাচ্ছি থােচ্ছছ িা? আরম মৃদু হাসলাম। ভ্রমেটা বিশ ভালই লাগল, 
এেটু লম্বা িচ্ছট রেন্তু বিশ উপচ্ছভাগয। 
  
োস্টমস-এি ঝাচ্ছমলা বপরিচ্ছয় েচ্ছয়ে রমরিচ্ছটি মচ্ছধয বোলাহলমুখি এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি িযে 
এলাোয় এচ্ছস বদরখ বসই বমাটা ভদ্রচ্ছলাে বহাচ্ছটলিাস এ উিচ্ছছি। উরি আমাচ্ছে হাত 
িাডচ্ছলি, আরমও বহচ্ছস হাত িাডলাম। 
  
প্রায় আধডেি িয়ে, শুেচ্ছিা চামডাি, হলচ্ছদচ্ছট িং-এি রিক্সাওয়ালা এেসচ্ছে চীৎোি 
আমাচ্ছে ডােচ্ছত লাগল। েী েিচ্ছিা ভািরছ। এমি সময় বিোঁচ্ছট এেটা বমাটাচ্ছসাটা চীিা 
এচ্ছস িুচ্ছে অরভিাদি োিাল। মা  েিচ্ছিি, আরম রে আপিাচ্ছে সাহাযয েিচ্ছত পারি? 
আপিাি রে টযারক্স লাগচ্ছি? 
  
-আরম ওয়াঞ্চাচ্ছত যাি, বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটচ্ছল। 
  
–আো ওটা বতা িীচ্ছপি ওপি। আপরি তাহচ্ছল টযারক্স রিচ্ছয় ব রিঘাচ্ছট রগচ্ছয় ওখাি 
বথচ্ছে বিৌচ্ছো েচ্ছি ওয়াঞ্চাই চচ্ছল যাি। ব রিঘাচ্ছটি উচ্ছটারদচ্ছেই আপিাি বহাচ্ছটল। 
  
অচ্ছশষ ধিযিাদ। আরম িললাম, ড্রাইভাচ্ছিিা রে ইংিােী িুঝচ্ছত পাচ্ছি? 
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-হযাোঁ, অল্পসল্প ইংচ্ছিেী সিাই িুঝচ্ছত পাচ্ছি, িচ্ছল ইশািা েচ্ছি এেটা টযারক্স ডােল। 
বলােটাি রপছু রপছু আরম টযারক্সচ্ছত রগচ্ছয় িসলাম। ড্রাইভাি এেেি বিাগা চীিা, 
োমাোপড বিাংিা আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বচাখ িামাল। 
  
এ আপিাচ্ছে ব রিঘাচ্ছট রিচ্ছয় যাচ্ছি সযাি! ভাডা হংেং ডলাচ্ছি ছয় ডলাি। আপরি 
রিিয়ই োচ্ছিি আচ্ছমরিোি এে ডলাি হংেং-এি ছয় ডলাচ্ছিি সমাি। বলােটা সামািয 
বহচ্ছস িলল, আপিাি বহাচ্ছটল খুেচ্ছত বোি অসুরিধা হচ্ছি িা। 
  
িললাম, ব রিঘাচ্ছটি রিে উচ্ছটারদচ্ছে? 
  
এেটু ইতেতঃ েচ্ছি বসািা িাধাি দাোঁত বিি েচ্ছি বহচ্ছস বলােটা িলল, রেছু মচ্ছি 
েিচ্ছিি িা সযাি। আপরি বয বহাচ্ছটচ্ছল যাচ্ছেি বসখাচ্ছি আচ্ছমরিোিিা সাধািেতঃ 
থাচ্ছেিা, বিশীি ভাগ আচ্ছমরিোিিা গুচ্ছসস্টাি িয় বপরিিসুলায় থাচ্ছে। 
  
-রিেই িচ্ছলচ্ছছি। আরম এেটু বহচ্ছস িললাম, তচ্ছি আরমওখাচ্ছিই উিচ্ছিা। আপিাচ্ছে 
অচ্ছিে ধিযিাদ। 
  
–আপিাচ্ছে স্বাগত োিারে। িচ্ছল পচ্ছেট বথচ্ছে এেটা োডথ বিি েচ্ছি আমাচ্ছে রদল। 
এখাচ্ছি আপিাি এেেি গাইচ্ছডি প্রচ্ছয়ােি হচ্ছত পাচ্ছি। আপরি শুধু এেটা ব াি 
েিচ্ছলই…। 
  
–অচ্ছিে ধিযিাদ। আমাি মচ্ছি থােচ্ছি। োডথটা ওি হাত বথচ্ছে রিচ্ছয় ঘরডি বচচ্ছিি 
তলায় িাখলাম। বলােটা অরভিাদি েচ্ছি চচ্ছল বগল। আরম টযারক্সচ্ছত রগচ্ছয় উিলাম। 
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বেচ্ছি আসচ্ছত আসচ্ছত আরম হংেং-এি বভৌগরলে রিিিে বদচ্ছখ রিচ্ছয়রছলাম। োই-তাে 
এয়ািচ্ছপাটথ েউলুি উপিীচ্ছপ অিরিত। প্রোলী পাি হচ্ছল হংেং িীপ। ব রিচ্ছত রমরিট 
পাোঁচ্ছচে পাি হচ্ছত লাচ্ছগ। ওয়াঞ্চাই বযখাচ্ছি বহিমযাি থােত, বসটা হংেং-এি সমুদ্র 
এলাোি এেটা শহি। 
  
েচ্ছয়ে রমরিচ্ছটি মচ্ছধযই ব রিঘাচ্ছট বপৌঁচ্ছছ, েউলুি-এি এই সমুদ্র এলাোয় এচ্ছস বদরখ 
গাদা গাদােুরল রিশাল রিশাল বমাট িচ্ছয় রিচ্ছয় চচ্ছলচ্ছছ। বেউ ট্রার ে মািচ্ছছিা। 
বচোঁচাচ্ছমরচ তহ-হট্টচ্ছগাল। িড িড আচ্ছমরিোি গারড চলচ্ছছ, মারলে চীিা িযিসায়ীিা। 
রেছুেুরল দু-চাোি বিলায়, রেছু েুরল িাোঁচ্ছশি টুেচ্ছিাচ্ছত বমাট ঝুরলচ্ছয় দুেচ্ছি িচ্ছয় রিচ্ছয় 
যাচ্ছে। প্রচ্ছতযে বদাোচ্ছিি সামচ্ছি ভীষে ভীড, চীিা পুরুষ-মরহলা দাোঁরডচ্ছয় োরি রদচ্ছয় 
খুি তাডাতারড রেছু খাচ্ছে। রেছু বিাংিা োমাোপড পিা, বিাগা বিোঁচ্ছট চীিা বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয় 
রপচ্ছিিাচ্চা িাোঁধা,িাোি এেধাচ্ছি বখলা েিচ্ছছ। এেটা রেরিষ লক্ষয েিলাম, এখাচ্ছি 
এেশেি চীিা রপছু এেেি ইউচ্ছিাপীয়াি। টযারক্স বথচ্ছে বিচ্ছম ভাডা রমরটচ্ছয় এেটা 
বিাচ্ছট রগচ্ছয় িসলাম। বিাচ্ছট চীিা িযিসায়ী, আচ্ছমরিোি টুযরিস্ট আি রেছু চীিা বমচ্ছয় 
িচ্ছসরছল। 
  
আরম বিাচ্ছটি এেধাচ্ছি এেটা সীচ্ছট িচ্ছস হংেং-এি রদচ্ছে িওিা হলাম। আরম আিাম 
েচ্ছি িচ্ছস আচ্ছগি ঘটিাগুচ্ছলা িিে েিচ্ছত লাগলাম। মচ্ছি হল, অচ্ছিেক্ষে হল আরম 
পযাসাচ্ছডািা রসরট বছচ্ছড এচ্ছসরছ। অিশয আমাি এখাচ্ছি আসা বিশ েচ্ছয়েরদি রপরছচ্ছয় 
বগরছল োিে আমাি ঘচ্ছিি বসই ভয়িি অরতরথ। বিটরিেচ্ছে শুধু িচ্ছলরছ, আরম ঘচ্ছি 
ঢুচ্ছেই বলােটাচ্ছে বদখচ্ছত পাই এিং ও আমাচ্ছে মািচ্ছত আচ্ছস তখি আরমও ওচ্ছে মারি। 
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হাচ্ছত সাইচ্ছলি রপেল রছল। সম্ভিতঃ রছোঁচচ্ছে বচাি হচ্ছি হয়চ্ছতা। বিটরিে আমাি েথা 
রিশ্বাস েচ্ছিরি। িচ্ছলরছল, গাধা রছোঁচচ্ছে বচাি সাইচ্ছলি রপেল রিচ্ছয় োচ্ছিাি ঘচ্ছি বঢাচ্ছে 
িা।আরম মচ্ছি মচ্ছি বহচ্ছস আমাি েথাচ্ছতই অটল রছলাম। যচ্ছথষ্ট সচ্ছেহ থাো সচ্ছেও 
অিচ্ছশচ্ছষ হংেং-এ এচ্ছস বপৌঁচ্ছছরছ। 
  
আরম রিি রিরিত ঐ খুচ্ছিটাচ্ছে বয পারিচ্ছয়রছল বস বসই িহসযময় হাডথউইে। আরম আি 
এেটা পচ্ছয়ন্ট রথ্র এইট পুরলশ বস্পশাল রেচ্ছিরছ বসটা ভরিষযচ্ছত েখিও োছ ছাডা 
েিিিা। 
  
বিাটটা ব রিঘাচ্ছট িামাি োয়গায় রগচ্ছয় বপৌঁছাল। সি যােীই িামাি েচ্ছিয িযে হচ্ছয় 
পডল। 
  
ওয়াঞ্চাই শতেিা এেশ ভাগ চীিা শহি। দুেি আচ্ছমরিোি খালাসী ছাডা সিাই চীিা। 
প্রচুি সুেি বদখচ্ছত চীিা বমচ্ছয়, তাচ্ছদি োচ্ছলা বচাচ্ছখি তািায় আমাচ্ছে আমন্ত্রে োিাল। 
  
এেপাচ্ছশ ছরডি বদাোি আি এেপাচ্ছশ িাচ্চাচ্ছদি বখলিাি বদাোি, দুচ্ছটা বদাোচ্ছিি 
মাঝখাি রদচ্ছয় বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটচ্ছল বঢাোি িাো। 
  
বহাচ্ছটচ্ছল ঢুেলাম। রিচ্ছসপশচ্ছি এেেি িৃি চীিা িচ্ছস আচ্ছছ মাথায় টুরপ, গাচ্ছয় োচ্ছলা 
বোট, থুিীচ্ছত সাদা দারড। িাদাচ্ছমি মত দুচ্ছটা বচাখ, তাচ্ছত রিেথীি দৃরষ্ট। 
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আমাি এেটা ঘি চাই। িযাগটা বিচ্ছখ িললাম। আমাি োমাোপড খুি এেটা ভাল রছল 
িা। বেচ্ছিি ধেচ্ছল িষ্ট হচ্ছয় যাওয়া োমাোপড বদচ্ছখ আমাচ্ছে খুি পয়সাওয়ালা মচ্ছি 
হরেলিা। 
  
অচ্ছিেক্ষে আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় খুি রিিাসেভাচ্ছি আমাি সামচ্ছি এেটা িাোঁধাচ্ছিা খাতা 
আি বপি িাখল। আরম যথাযথ োয়গায় আমাি িাম, রিোিা রলচ্ছখ ব িৎ রদলাম, 
বলােটা এেটা চারি বিাডথ বথচ্ছে রিচ্ছয় োউন্টাচ্ছিি ওপি িাখল। 
  
দশ ডলাি। এেটু বথচ্ছম িলল, সাতাশ িম্বি ঘি। 
  
 চারিটা আরম তুচ্ছল রিলাম। বলােটা ডািরদচ্ছেি পথ বদরখচ্ছয় রদচ্ছত আরম সরু পথটা ধচ্ছি 
এরগচ্ছয় বগলাম। পাচ্ছশি এেটা ঘি বথচ্ছে এে আচ্ছমরিোি খালাসী বিরিচ্ছয় এল। 
িাোটা খুি সরু। ওি বপছচ্ছি বমাটাচ্ছসাটা বছাট োটথ পিা চীিা বম। সািা মুচ্ছখ রিিরেি 
ছাপ। আরম সি রেছু বপরিচ্ছয় অিচ্ছশচ্ছষ সাতাশ িম্বি ঘচ্ছিি সামচ্ছি এচ্ছস দাোঁডালাম। 
তালা খুচ্ছল ঘচ্ছি ঢুেলাম। 
  
এেটা দশ ুট িাই দশ ুট ঘি। এেটা বচয়াি, দুচ্ছটা রিছািা, বদওয়াচ্ছল এেটা 
োপচ্ছিাডথ, বমচ্ছঝচ্ছত এে রচলচ্ছত োচ্ছপট, ঘচ্ছি এেটা োিলা। 
  
িযাগ বিচ্ছখ রিছািায় িসলাম, রিছািাটা শে। খুি ক্লান্ত লাগরছল। এখি মচ্ছি হচ্ছে 
গ্লচ্ছসস্টাি িা বপরিিসুলা বহাটচ্ছল থােচ্ছলই হত। ওখাচ্ছি রড-লুক্স শাওয়াচ্ছি চাি েচ্ছি, 
িি  রদচ্ছয় িীয়াি বখচ্ছয় আিাম েিা বযত। রেন্তু আরম বতা আিাম েিচ্ছত আরসরি। 
এচ্ছসরছ োচ্ছে। রেছুক্ষে রেরিচ্ছয়, হাত-মুখ ধুচ্ছয় খারিেটা ভাল লাগল। বহাচ্ছটলটা বিশ 
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িাণ্ডা। ট্রার চ্ছেি মৃদু আওয়াে ছাডা আি বোি শব্দ বিই। হাচ্ছতি ঘরডচ্ছত বদখলাম ছটা 
িােচ্ছত েুরড রমরিট িারে। ঘরডি স্ট্রযাচ্ছপি িীচ্ছচ িাখা গাইডোডথটা বিি েিলাম। ওয়ি-
হপ-বহা। ইংচ্ছিেী িরলচ্ছয় গাইড। িীচ্ছচ বটরলচ্ছ াি িম্বি বদওয়া। মারিিযাচ্ছগ িাখলাম। 
  
তািপি দিো খুচ্ছল িাইচ্ছি এচ্ছস বদরখ আমাি উচ্ছটারদচ্ছেি ঘচ্ছি এেটা চীিাচ্ছমচ্ছয় 
দিোয় হাত বিচ্ছখ দাোঁরডচ্ছয় আচ্ছছ। শিীচ্ছিি গিি ভািী সুেি, চক্চচ্ছে োচ্ছলা চুচ্ছল 
এেটা রিিুিী। সাদা টাইট ব্লাউে পিচ্ছি, িীচ্ছচ িীল িচ্ছঙি চাপাটথ। সািা বদচ্ছহ বযৌিচ্ছিি 
প্রাচুযথ। বযি আমাি েচ্ছিযই অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। 
  
–বহই রমস্টাি। বিশ িড েচ্ছি এেমুখ বহচ্ছস িলল, আরম বলইলা, বতামাি িাম রে? 
  
বিলসি িায়াি। দিোয় চারি রদচ্ছত রদচ্ছত িললাম, শুধু বিলসি িলচ্ছলই হচ্ছি। তুরম রে 
এখাচ্ছিই থাে? 
  
-হযাোঁ। িিম দৃরষ্টচ্ছত আমাি সািা শিীিটা তারেচ্ছয় বদচ্ছখ রিচ্ছয় িলল, এখাচ্ছি খুি েম 
আচ্ছমরিোিিা থাচ্ছে, তুরম রে থােচ্ছি িারে? 
  
–বসই িেমই ইচ্ছে আচ্ছছ। তুরম এখাচ্ছি েতরদি আছ? 
  
আিাচ্ছিা মাস। বমচ্ছয়টাি অদু্ভত উচ্চািচ্ছে ওি েথা বিাঝাি েচ্ছিয আমাচ্ছে খুি মি রদচ্ছয় 
শব্দ েটা শুিচ্ছত হচ্ছে। ও বহচ্ছস রে িলচ্ছত চাইল আরম িুঝলাম, যখি আিাম েিাি 
ইচ্ছে হচ্ছি, তখিই আমাি ঘচ্ছি চচ্ছল এচ্ছসা। বেমি? 
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হেচরেচ্ছয় উত্তি রদলাম, রিে আচ্ছছ মচ্ছি থােচ্ছি। 
  
এেটু দুচ্ছি বভতি রদচ্ছে এেটা দিো খুচ্ছল বিোঁচ্ছটমত এেেি বলাে মচ্ছি হল  িাসী 
িয় ইতালীয় আমাচ্ছে অরতক্ৰম েচ্ছি চচ্ছল বগল। রপছচ্ছি অল্পিয়সী এেটা চীিা বমচ্ছয়। 
বমচ্ছয়টাি িয়স িড বোি বষাল। এটা বয েী ধিচ্ছিি বহাচ্ছটল িুঝচ্ছত আি িােী িইল িা 
আমাি। বলইলা খুি শান্ত স্বচ্ছি িলল, তুরম আমাি ঘচ্ছি রে এখুরি আসচ্ছি? এেটু অস্বরে 
বিাধ েিলাম। িললাম, িা রিে এখি িয়। এখি এেটু িযে আরছ। 
  
–আচ্ছমরিোি ভদ্রচ্ছলাচ্ছেিা সিসময়ই িযে থাচ্ছে। ও িলল, তাহচ্ছল আে িাচ্ছে আসচ্ছি 
বতা? 
  
–আরম বতামাচ্ছে োিাি। 
  
 বমচ্ছয়টা বক্ষচ্ছপ বগল। 
  
-এটা বোি োচ্ছেি েথা িয়। হয় িল আসচ্ছি, িা এচ্ছল িল আসচ্ছি িা। 
  
–বস বতা রিে েথাই। এখি আমাি েরুিী োে আচ্ছছ। িচ্ছলই আরম পযাচ্ছসে রদচ্ছয় 
তাডাতারড লরিচ্ছত চচ্ছল এলাম। বদরখ বসই ক্লােথ ধযাচ্ছি িচ্ছয়চ্ছছ। 
  
িাোয় এলাম। রিক্সাচালে বছচ্ছল আমাচ্ছে বদচ্ছখ ছুচ্ছট এল। 
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–পুরলশ বহডচ্ছোয়াটথাচ্ছি চলল। সচ্ছে সচ্ছে রিক্সা ছুটল। প্ররত মুহূচ্ছতথ আমাি ভয় েিরছল 
এই িুরঝ রিশাল ট্রাে আমাচ্ছে চাপা রদচ্ছয় বদচ্ছি। গারডগুচ্ছলা বোি গ্রাহয িা েচ্ছি বযি 
গাচ্ছয়ি ওপি রদচ্ছয় চচ্ছল যারেল। 
  
অিচ্ছশচ্ছষ হংেং বসন্ট্রাল পুরলশ বস্টশচ্ছি সশিীচ্ছি এচ্ছস িামলাম। বদরখ অক্ষত 
অিিাচ্ছতই আরছ। 
  
বগট রদচ্ছয় ঢুচ্ছে এে সাচ্ছেথন্টচ্ছে বমাটামুরট োচ্ছেি েথাটা বিাঝাচ্ছত বস এেটা বিশ 
পরিষ্কাি পরিেন্ন অর স বদরখচ্ছয় রদল। ঘচ্ছি চী  ইন্সচ্ছপক্টি িচ্ছস আচ্ছছি। িয়ে, সাদা 
চুল, িডসড রমরলটািী বগাোঁ । আরম ওচ্ছে আমাি পরিচয় রদচ্ছত উরি রিচ্ছেি পরিচয় 
রদচ্ছলি। ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি িাম মযাোথথী। উচ্চািে েরটশ। 
  
-বে ািসি? শিীিটা বহরলচ্ছয় পাইচ্ছপ তামাে ভিচ্ছত ভিচ্ছত িলচ্ছলি, েী িযাপাি িলুি 
বতা? েচ্ছয়েরদি আচ্ছগ পযাসাচ্ছডািা রসরট বথচ্ছে এই িযাপাচ্ছি এেটা বখাোঁে বচচ্ছয় 
পারিচ্ছয়রছল। আরম রিচ্ছে বসটাি উত্তি পারিচ্ছয়রছ। বলােটা আপিাি বে হয়? 
  
আরম োিালাম আরম ওি িািা রমঃ বে. উইলিাি বে ািসচ্ছিি হচ্ছয় োে েিচ্ছত 
এচ্ছসরছ। আপরি এ িযাপাচ্ছি যা রেছু োিাচ্ছত পািচ্ছিি তাচ্ছতই আমাি োে হচ্ছি। 
বহিমযাি ও তাি স্ত্রী রমস অযাচ্ছিি সম্বচ্ছন্ধ সামািযতম বোি খিিও আমাি োচ্ছে আসচ্ছত 
পাচ্ছি। 
  
–আপরি িিং আচ্ছমরিোি েিসুযল অর চ্ছস যাি। ওিা আপিাচ্ছে সাহাযয েিচ্ছত পাচ্ছি। 
পাইচ্ছপ আগুি রদচ্ছয় সুগন্ধী বধাোঁয়া বছচ্ছড িলল,আরম ওি িযাপাচ্ছি রিচ্ছশষ রেছু োরিিা। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

107 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

শুধু এটুেুই োরি এেটা বমাটি দুঘথটিায় ও মািা রগচ্ছয়রছল। বসটা রিিয়ই আপরি 
োচ্ছিি? 
  
–দুঘথটিা রেভাচ্ছি ঘচ্ছটরছল? 
  
–রভচ্ছে িাোয় খুি বোচ্ছি গারড চালারেল। গারডি মচ্ছধয বগোঁচ্ছথ রগচ্ছয়রছল। গারডচ্ছত 
আগুিও ধচ্ছি রগচ্ছয়রছল। আমিা যখি বদখচ্ছত পাই তখি আি রেছু েিাি রছল িা। 
  
-ওি সচ্ছে বেউ রছল রে? আরম রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
িা। 
  
–ও বোথায় যারেল? 
  
 মযাোথথী বচাখ েুোঁচচ্ছে আমাি রদচ্ছে তাোল। 
  
-তা োরি িা। দুঘথটিা ঘচ্ছটরছল েউলুি বথচ্ছে মাইল পাোঁচ্ছচে দূচ্ছি, রিউচ্ছটরিচ্ছটািীচ্ছত। 
োচ্ছেই ও বযখাচ্ছি খুশী বযচ্ছত পািত। 
  
–ওচ্ছে বে সিাে েচ্ছিরছল? 
  
এেটু িচ্ছড িসল। মচ্ছি হল েষ্ট েচ্ছি তধযথ িাখাি বচষ্টা েিচ্ছছ। 
  
-ওি স্ত্রী। 
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–বলােটাি এখাচ্ছি রেভাচ্ছি চলত? মাচ্ছি ও েী েিত িলচ্ছত পাচ্ছিি? 
  
–বসটা আমাি পচ্ছক্ষ িলা সম্ভিিয়। এখাচ্ছি বেউ রিচ্ছে বথচ্ছে গণ্ডচ্ছগাল িা পাোচ্ছল 
আমিা তাি বপছচ্ছি লারগিা। বে ািসি বসিেম বোি গণ্ডচ্ছগাল েিত িা। আি যতটুেু 
োরি তাচ্ছত তাচ্ছে সুিাগরিে িলা যায় িা। ওি খ্রীঅধিরতে উপাচ্ছয়…মাচ্ছি িুঝচ্ছতই 
পািচ্ছছি, যা বিােগাি েিত তাচ্ছতই ওচ্ছদি চলত। আি পুরলশ এচ্ছত হেচ্ছক্ষপ েিত 
িা। োিে এেদম রিরুপায় ছাডা আমিা আচ্ছমরিোি িাগরিেচ্ছদি বপছচ্ছি লারগিা। 
  
–যরদ দয়া েচ্ছি বমচ্ছয়টাি সম্বচ্ছন্ধ রেছু িচ্ছলি। 
  
— এেমুখ বধায়া বছচ্ছড রিিে মুচ্ছখ িলল, সরতয েথা িলচ্ছত রে বমচ্ছয়টা রছল এেটা 
গরিো। আসল েথা রে োচ্ছিি এই রির উরে বমচ্ছয়গুচ্ছলা এখাচ্ছি এচ্ছস বপচ্ছটি ভাচ্ছতি 
বিােগাি েিচ্ছত এই আরদম এিং সহেতম িৃরত্তটাই বিচ্ছছ বিয়। আমিা আচ্ছে আচ্ছে 
এটা েমািাি বচষ্টা েিরছ। রেন্তু োেটা রে অত সহে? 
  
–বমচ্ছয়টা বেি খুি হচ্ছয়রছল, বস িযাপাচ্ছি বখাোঁেখিি েিচ্ছত এচ্ছসরছ। 
  
মযাোথথী মাথা বিচ্ছড িলল, এ িযাপাচ্ছি আরম আপিাচ্ছে বোি সাহাযয েিচ্ছত পািচ্ছিািা। 
সামচ্ছি এেগাদা  াইচ্ছলি রদচ্ছে বচচ্ছয় িলল, আরম যা োিািাি রমঃ বিটরিেচ্ছে োরিচ্ছয় 
রদচ্ছয়রছ। িতুি েচ্ছি আপাততঃ আমাি রেছু োিাচ্ছিাি বিই। 
  
আরম উচ্ছি দাোঁডালাম। 
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-রিে আচ্ছছ ধিযিাদ। এেটু ঘুচ্ছি বদরখ রেছু োিচ্ছত পারি রেিা। 
  
–বদখুি, তচ্ছি পািচ্ছিি রেিা সচ্ছেহ আচ্ছছ। 
  
সামচ্ছিি োগেগুচ্ছলা রিচ্ছেি রদচ্ছে বটচ্ছি মচ্ছিাচ্ছযাগ বদিাি বচষ্টা েিল। 
  
যরদ আমাি রেছু েিাি থাচ্ছে। ওি সচ্ছে েিমদথি েচ্ছি বিরিচ্ছয় এলাম। 
  
েুইন্স বিাড এখি বিশ িযে। প্রায় সাচ্ছড ছটা িাচ্ছে। এখি আচ্ছমরিোি েিসুযল বখালা 
পাি রেিা সচ্ছেহ আচ্ছছ। িতুি বোি সংিাদ বপচ্ছত হচ্ছল আমাচ্ছে রিচ্ছেচ্ছেই সিরদে 
খুোঁচ্ছে বদখচ্ছত হচ্ছি। রেন্তু বোন্ োয়গা বথচ্ছে শুরু েিি, বসটা রিে েিচ্ছত আমাি 
অসুরিধা হচ্ছে। 
  
আধঘন্টাি মত শহিটা ঘুচ্ছি বদখলাম। এখািোি বলােেি, আিহাওয়া খারিেটা ভাল 
বলচ্ছগ বগল আমাি। বশষ পযথন্ত রিে েিলাম রেছু পাি েিা যাে। 
  
ওয়াঞ্চাই বিলাভূরমি রিশাল এলাো েুচ্ছড বছাট বছাট িাি। আরম এেটা িডসড িাি 
বদচ্ছখ ঢুচ্ছে পডলাম। িক্স-এ খুি তহ-তচ গাচ্ছিি িােিা িােচ্ছছ। অচ্ছিে আচ্ছমরিোি 
খালাসী এখাচ্ছি, িীয়াি খাচ্ছে। চীিািা রিচ্ছেচ্ছদি িযিসা সংক্ৰান্ত েথািাতথা িলচ্ছছ। লম্বা 
এেটা বিচ্ছঞ্চ এেগাদা চীিা বমচ্ছয় রিচ্ছেচ্ছদি মচ্ছধয েলেল েচ্ছি েথা িলচ্ছছ আি মাচ্ছঝ 
মাচ্ছঝ খুি বোচ্ছি বহচ্ছস উিচ্ছছ। ওচ্ছয়টাি এল। আরম েটআি বোে-এি অডথাি রদলাম। 
বছচ্ছলটা বসগুচ্ছলা রদচ্ছয় বযচ্ছতই বদরখ আমাি সামচ্ছিি বচয়াচ্ছি বোো বথচ্ছে এেটা 
মাঝিয়সী চীিা মরহলা এচ্ছস িসল। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

110 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
–শুভসন্ধযা। আমাি শিীিটা তীক্ষ্ণ বচাখ রদচ্ছয় এেিাি বদচ্ছখ রিচ্ছয় িলল, আপরি রে এই 
প্রথম হংেং-এ বিডাচ্ছত এচ্ছসচ্ছছি? 
  
-হযাোঁ। আরম িললাম। 
  
—আরম যরদ আপিাচ্ছে সে রদই, রেছু মচ্ছি েিচ্ছিি? 
  
–বমাটই িা। আপিাি েচ্ছিয রে পািীয় বিাি িলুি। 
  
–শুধু এেগ্লাস দুধ। মরহলারট বহচ্ছস িলল। 
  
 আরম ওচ্ছয়টািচ্ছে হাচ্ছতি ইশািায় ডােচ্ছত ও বযি িুচ্ছঝ বগল। েচ্ছয়ে বসচ্ছেচ্ছন্ডি মচ্ছধয 
এে গ্লাস দুধ রদচ্ছয় বগল। 
  
–এখািোি খািাি খুি ভাল, রখচ্ছদ বপচ্ছল বখচ্ছয় রিচ্ছত পাচ্ছিি। দুচ্ছধ চুমুে রদল। 
  
িা, এত তাডাতারড আরম খাইিা। আপরি দুধ ছাডা অিয রেছু েডা পািীয় খাচ্ছিি িা? 
  
িা। আপরি রে বসস্টাচ্ছি উচ্ছিচ্ছছি? ওটাই এখািোি সিচ্ছচচ্ছয় ভাল বহাচ্ছটল। 
  
-হযাোঁ। বসিেমই বতা শুচ্ছিরছ। আমাি রদচ্ছে খারিেক্ষে এেদৃচ্ছষ্ট তারেচ্ছয় বথচ্ছে িলল, 
আপিাি বোি সুেিী বমচ্ছয় লাগচ্ছি িা। আমাি হাচ্ছত অচ্ছিে সুেিী বমচ্ছয় আচ্ছছ। ওচ্ছদি 
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সুেি র গাি। আপরি িলচ্ছলই আরম এেটা ব াি েচ্ছি বদি ওিা এখাচ্ছি চচ্ছল আসচ্ছি 
আপিাি যাচ্ছে পছে হচ্ছি িচ্ছল বদচ্ছিি, আরম সি িযিিা েচ্ছি বদি। 
  
ধিযিাদ। আমাি এখি দিোি বিই। আো এই বমচ্ছয়চ্ছদি বোগাড েিচ্ছত আপিাি 
অসুরিধা হয়িা? 
  
মরহলা হাসল। অসুরিধা? হয়, তচ্ছি বমচ্ছয় বোগাড েিচ্ছত িয়। এখাচ্ছি অচ্ছিে বমচ্ছয় 
আচ্ছছ যািা অল্প পয়সাি রিরিমচ্ছয় পুরুষচ্ছদি মচ্ছিািিি েচ্ছি থাচ্ছে। 
  
বসচ্ছলরশয়াল বহাচ্ছটল বথচ্ছে এই িাি এি দূিত্ব েচ্ছয়েচ্ছশা গে। খুি সেত োিচ্ছেই 
আমাি মচ্ছি হল, এই মরহলাই হয়চ্ছতা িািীয় গরিোচ্ছদি রিয়ন্ত্রে েচ্ছি। সুতিাং বো-
অযািচ্ছে রচিচ্ছত পাচ্ছি। িললাম, আমাি এে িনু্ধ গত িছি এখাচ্ছি এচ্ছসরছল। এেটা 
বমচ্ছয়চ্ছে তাি খুি ভাচ্ছলা, বলচ্ছগরছল। তাি িাম বো-অযাি। তাি সচ্ছে আমাি বদখা েিাি 
ইচ্ছে আচ্ছছ। আপরি তাচ্ছে বচচ্ছিি? 
  
েচ্ছয়ে মুহূতথ বচচ্ছয় এেটা অিাে হিাি ছাপ বদখলাম। তািপি বটরিচ্ছল বটাো বমচ্ছি 
িলল, রচরি। রিিয়ই রচরি। আপরি িচ্ছলি বতা এখুরি বটরলচ্ছ াি েিচ্ছত পারি। ওচ্ছে 
আপিাি পছে হচ্ছিই। 
  
আরম আমাি অিাে হিাি ছাপ লুচ্ছোচ্ছত বচষ্টা েচ্ছি িললাম, হযাোঁ, বটরলচ্ছ াি েরুি িা। 
  
–আমাি বমচ্ছয়চ্ছদি মচ্ছধয ও সিচ্ছচচ্ছয় সুেিী। তচ্ছি ও িারডচ্ছত ওি মা িািাি সচ্ছে 
থাচ্ছে। তাই ওি সচ্ছে এেটা বহাচ্ছটচ্ছল বযচ্ছত হচ্ছি। আপরি ওি েচ্ছিয রতরিশ হংেং 
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ডলাি, ঘচ্ছিি েচ্ছিয দশ হংেং ডলাি আি, এেটু বহচ্ছস িলল, আমাি েচ্ছিয মাে রতি 
হংেং ডলাি রদি। 
  
–রিে আচ্ছছ। তািপি বহচ্ছস িললাম, আরম রে েচ্ছি িুঝচ্ছিা বয এই বমচ্ছয়রট বো-অযাি। 
ওচ্ছতা অিয বেউ হচ্ছত পাচ্ছি? 
  
আমাচ্ছে খুি রিরিষ্টভাচ্ছি বদচ্ছখ িলল, আপরি তামাশা েিচ্ছছি? ওচ্ছতা বো-অযাি। 
তাছাডা আি বে হচ্ছি? 
  
–রিেই বতা। আরম তামাশা েিরছলাম। 
  
আরম এেটা বটরলচ্ছ াি েচ্ছি আরস। বদখলাম মরহলা োউন্টাচ্ছিি পাচ্ছশ বযখাচ্ছি 
বটরলচ্ছ াি থাচ্ছে, বসখাি বথচ্ছে ব াি েিরছল। 
  
ইরতমচ্ছধয এেেি আচ্ছমরিোি খালাসী এচ্ছস ওি োোঁচ্ছধ হাত িাখল। ও হাত সরিচ্ছয় চুপ 
েিচ্ছত িলল। বলােটা আমাচ্ছে বদচ্ছখ বচাখ রটপল, আরমও পাটা বচাখ রটপলাম। মরহলা 
রিরসভাি বিচ্ছখ রদল। িাি-এি সেচ্ছল িুঝল আরম এেটা বমচ্ছয় িুে েিলাম। এটা 
এখাচ্ছি খুিই স্বাভারিে ঘটিা আি সেচ্ছলই এচ্ছত খুশী। মরহলারট আমাি োচ্ছছ এচ্ছস 
িলল, দশ রমরিচ্ছটি মচ্ছধয ও আসচ্ছছ। ও এচ্ছল আপিাচ্ছে োরিচ্ছয় বদি। 
  
রমরিট পচ্ছিি পিিাি-এি দিো খুচ্ছল এেটা চীিা বমচ্ছয় ঢুেল। বিশ লম্বা, স্বািয ভাল। 
পিচ্ছি োচ্ছলা-সাদা বডািা ইউচ্ছিাপীয়াি বপাষাে। লাল র চ্ছতি হযান্ডিযাগ। বমচ্ছয়টা খুিই 
আেষথেীয়। বমচ্ছয়টা চীিা মরহলাি রদচ্ছে তাোচ্ছত বস বচাখ রদচ্ছয় আমাচ্ছে বদরখচ্ছয় রদল। 
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ও আচ্ছে আচ্ছে আমাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় এল। খালাসীগুচ্ছলা রসরট মািল। ও বিশ গরিথত 
ভরেচ্ছত ওচ্ছদি রদচ্ছে হারস ছুোঁচ্ছড রদচ্ছয় আমাি োচ্ছছ এচ্ছস িসল। 
  
–হযাচ্ছলা। বতামাি িাম রে? 
  
বিলসি। বতামাি িাম? 
  
–বো-অযাি। 
  
-বো-অযাি রে? আরম িললাম। বমচ্ছয়টা বটরিচ্ছল িাখা রসগাচ্ছিচ্ছটি পযাচ্ছেট বথচ্ছে 
রসগাচ্ছিট বিি েচ্ছি রিচ্ছয় িলল, েী আিাি। বো-অযাি শুধু। 
  
–উয়ং-রচয়াং িয়? 
  
 বমচ্ছয়টা চট েচ্ছি আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বহচ্ছস িলল, হযাোঁ ওটাই আমাি িাম। তুরম 
োিচ্ছল রে েচ্ছি? 
  
ও রমচ্ছথয েথা িলচ্ছছ িুচ্ছঝও িললাম, গতিছি আমাি এে িনু্ধ এখাচ্ছি এচ্ছসরছল, বস 
বতামাি েথা খুি িচ্ছলচ্ছছ। 
  
–আরম খুি খুশী। িচ্ছল বমচ্ছয়টা তাি বিাোঁচ্ছটি মাঝখাচ্ছি রসগাচ্ছিটটা িাখল। আরম আগুি। 
রদলাম। বধাোঁয়া বছচ্ছড িলল, আমাচ্ছে বতামাি পছে? 
  
রিিয়ই। 
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চল তাহচ্ছল আমিা যাই। 
  
 চল। 
  
 –আমাচ্ছে রতি ডলাি দাও, মাদামচ্ছে রদচ্ছত হচ্ছি। 
  
আরম ওচ্ছে রতি ডলাি রদলাম। বসই মরহলা আমাচ্ছদি এতক্ষে লক্ষয েিরছল। বটরিচ্ছলি 
োচ্ছছ এচ্ছস িলল, ওচ্ছে বপচ্ছয় খুশী হচ্ছয়চ্ছছি বতা? 
  
রিিয়ই। বে িা হত? 
  
ওি োছ বথচ্ছে রতি ডলাি রিচ্ছয় িলল, আিাি আসচ্ছিি। আমাচ্ছে এখাচ্ছিই পাচ্ছিি। 
  
বমচ্ছয়টা আচ্ছগ আচ্ছগ। আরম বপছচ্ছি যাওয়াি সময় খালাসীগুচ্ছলাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় মাথা 
ঝাোঁোলাম। ওচ্ছদি এেেি আঙুল রদচ্ছয় এেটা িাচ্ছে ইরেত েিল। সিাই বহা বহা েচ্ছি 
বহচ্ছস উিল। 
  
–আরম এেটা পরিষ্কাি বহাচ্ছটল োরি। ও িলল। 
  
–আরমও োরি। চচ্ছলা বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটচ্ছল আরম থারে, বসখাচ্ছি চলল। আরম 
িললাম। 
  
–আমাি বহাচ্ছটলটা আিও ভাল। 
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–রিে আচ্ছছ, আমািটাচ্ছতই চচ্ছলািা। িচ্ছল ওি েিুই ধচ্ছি বোলাহলমুখি িাোয় বিচ্ছল 
রদলাম। আমাি বহাচ্ছটচ্ছলি রদচ্ছে হাোঁটা রদলাম। 
  
বমচ্ছয়টা গাচ্ছয় গা বিরেচ্ছয় চলচ্ছত লাগল। ওি বচাচ্ছখ-মুচ্ছখ রচন্তাি ছাপ, দৃরষ্টটা উদাসীি। 
গাচ্ছয় দামী পাির উচ্ছমি গন্ধ বিচ্ছিাচ্ছে। বহাচ্ছটচ্ছল রসোঁরড রদচ্ছয় ওিাি সময় ও বপশাদািী 
োয়দায় ওি রিতম্ব বদালারেল। আমাি বচাখ বযি বিশী েচ্ছি বসরদচ্ছেই চচ্ছল যারেল। 
  
িৃি রিচ্ছসপশি ক্লােথ আমাচ্ছদি বচাখ বচচ্ছয় এেিাি বদচ্ছখ আিাি রঝচ্ছমাচ্ছত লাগল। 
পযাচ্ছসে রদচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছতই বদরখ বলইলা ওি ঘচ্ছিি দিোি োচ্ছছ দাোঁরডচ্ছয় বিলপারলশ 
লাগাচ্ছে। আরম ওচ্ছে অিজ্ঞা েচ্ছি দিো খুচ্ছল বমচ্ছয়টাচ্ছে ঢুরেচ্ছয় হুডচ্ছো রদলাম। 
বমচ্ছয়টা ঢুচ্ছেই আমাচ্ছে িলল, তুরম যরদ আমাচ্ছে পঞ্চাশ ডলাি দাও, তচ্ছি আরম 
বতামাচ্ছে খুি ভালভাচ্ছি আিে বদি। 
  
বমচ্ছয়টা ওি ফ্রচ্ছেি বচি খুচ্ছল ব লল। আরম িাধা বদিাি আচ্ছগই ওি বদচ্ছহি উিথাংচ্ছশি 
বপাষাে খুচ্ছল ব লল। 
  
–এেটু আিাম েি। আমাি তাডাহুচ্ছডারেছু বিই। পচ্ছেট বথচ্ছে মযারিিযাগ িাি েিচ্ছত 
েিচ্ছত িুচ্ছলাম। আরম বো-অযাচ্ছিি  চ্ছটাটা বিি েচ্ছি ওচ্ছে রদলাম। ওি  সথা, বগালগাল 
মুচ্ছখ হতিুরি  ুচ্ছট উিল। তািপি বচাখ েুোঁচচ্ছে আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, এটা রে? 
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–বো-অযাি-উইং-রচয়াং এি  চ্ছটা। ও আচ্ছে আচ্ছে উচ্ছি োমাোপড পচ্ছড রিিরে ভচ্ছি 
িলল, আরম রে েচ্ছি োিি বয বতামাি োচ্ছছ  চ্ছটা আচ্ছছ। মাদাম তত িলল, ওচ্ছে 
বেমি বদখচ্ছত তুরম িারে ওচ্ছে বচচ্ছিা। 
  
–তুরম এচ্ছে বচি? 
  
–রিছািায় ওি ভািী রিতম্ব বপচ্ছত িসল। 
  
িা আরম রচরি িা। অধধচ্ছধথি স্বচ্ছি িলল, তুরম রে আমায় টাোটা বদচ্ছি? 
  
আরম পাোঁচটা দশ ডলাচ্ছিি বমাট ওচ্ছে বদরখচ্ছয় িললাম, বমচ্ছয়টা এেটা আচ্ছমরিোি 
বছচ্ছলচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছিরছল, তাি িাম বহিমযাি বে ািসি। বহিমযািচ্ছে তুরম রচিচ্ছত? 
  
এেটু বহচ্ছস বমচ্ছয়টা িলল, হযাোঁ এেিাি ওি সচ্ছে আমাি আলাপ হচ্ছয়রছল। তািপি 
আিাি বো-অযাচ্ছিি  চ্ছটাটাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, রেন্তু এচ্ছে এমি বদখাচ্ছে বেি? 
মচ্ছি হচ্ছে,ও মচ্ছি বগচ্ছছ? 
  
–হযাোঁ। রিেই ধচ্ছিচ্ছছ। ও মািা…বযি ওি হাচ্ছত রেছু োমচ্ছড রদল। তাডাতারড  চ্ছটাটা। 
ব চ্ছল রদচ্ছয় উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় িলল, মিা বলাচ্ছেি ছরি বদখচ্ছল রদি খািাপ যায়। আমাি 
টাোটা রদচ্ছয় রদচ্ছল চচ্ছল বযতাম। 
  
আরম তখি বহিমযাচ্ছিি  চ্ছটাটা ওি মুচ্ছখি সামচ্ছি ধচ্ছি িললাম, এটাই বতা ওি স্বামীি 
 চ্ছটা? 
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বমচ্ছয়টা এে ঝলে  চ্ছটাটা বদচ্ছখ িলল, িা, আমাি ভুল হচ্ছয়চ্ছছ। আরম এচ্ছে েখিও 
বদরখরি। আমাি টাোটা রদচ্ছল চচ্ছল যাই। 
  
 দুেচ্ছি দুেচ্ছিি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িুঝলাম  ালতু সময় িষ্ট হচ্ছে। ও আমাচ্ছে রেছু িলচ্ছি 
িা। ওচ্ছে টাোগুচ্ছলা রদচ্ছয় রদলাম। ও িযাচ্ছগ টাোগুচ্ছলা িাখচ্ছত িাখচ্ছত িলল, আরম ওি 
সম্বচ্ছন্ধ রেছু োরিিা। টাোটাি েচ্ছিয ধিযিাদ। দিোি হুডচ্ছো খুচ্ছল ও বিরিচ্ছয় বগল। 
  
ভািলাম  ালতু টাোটা বগল। আিাি অিয োয়গায় বখাোঁে েিচ্ছত হচ্ছি। আমাি রিচ্ছেি 
টাো হচ্ছল েষ্টটা আচ্ছিা বিশী হচ্ছতা। বযচ্ছহতু বে ািসচ্ছিি টাো খিচ েিরছ, তাই গাচ্ছয় 
বিশী লাগল িা। 
  
. 
  
২.২ 
  
 এেটু গরডচ্ছয় উচ্ছি পডলাম। রখচ্ছদ পাচ্ছে। রিে েিলাম িাইচ্ছি রগচ্ছয় রেছু বখচ্ছয় আরস। 
দিো খুলচ্ছতই বদরখ বলইলা আচ্ছগি বপাষাে পরিিতথি েচ্ছি উদাস দৃরষ্টচ্ছত দিোয় 
বহলাি রদচ্ছয় দাোঁরডচ্ছয় আচ্ছছ। উজ্জ্বল লাল আি বসািালী বপাষাে পচ্ছিচ্ছছ। চুচ্ছল বখাোঁপা 
তাচ্ছত  ুচ্ছলি রিং লারগচ্ছয় খুি সুেি বদখাচ্ছে ওচ্ছে। 
  
–বমচ্ছয়টাত বিশীক্ষে থােল িা। ও িলল, েী িযাপাি। তাছাডা আরম থােচ্ছত ওচ্ছে রিচ্ছয় 
এচ্ছল বোন্ দুঃচ্ছখ? 
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এেটা োচ্ছেি িযাপাচ্ছি শুধু েচ্ছয়েটা েথা িলাি েচ্ছিয ওচ্ছে এখাচ্ছি এচ্ছিরছলাম। 
  
েী েথা? ওি েচ্ছণ্ঠ সচ্ছেহ। 
  
–এই এটা-বসটা। ওি রদচ্ছে তারেচ্ছয় হাসলাম। 
  
 বিোঁচ্ছট হচ্ছলও ওচ্ছে খুি আেষথেীয় লাগচ্ছছ। িললাম, চচ্ছলা দুেচ্ছি বোথাও রডিাি েচ্ছি 
আরস। 
  
ওি সািা মুখ উজ্জ্বল হচ্ছয় বগল। 
  
ও তাডাতারড দিো খুচ্ছল ঘচ্ছি ঢুচ্ছে ওি হযান্ডিযাগটা রিচ্ছয় চচ্ছল এল। িলল, খুি ভাল 
েথা। চল বতামাচ্ছে আরম এেটা ভাল বিচ্ছোিাোঁয় রিচ্ছয় যাি। আমাি খুি রখচ্ছদ বপচ্ছয়চ্ছছ, 
আমিা অচ্ছিে রেছু খাি রেন্তু বতামাি বিশী খিচাও হচ্ছিিা। ও প্রায় লা াচ্ছত লা াচ্ছত 
পযাচ্ছসে বপরিচ্ছয় রসোঁরডি মুচ্ছখ চচ্ছল এল। রিচ্ছসপশি ক্লােথ বিাগা হাচ্ছত বিশ তাডাতারড, 
এেটা েযালেুচ্ছলটচ্ছি রহসাি েষচ্ছত িযে। িৃি আমাচ্ছদি রদচ্ছে তাোলিা। 
  
বলইলা িাো বপরিচ্ছয় এেটা টযারক্সি সামচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় িলল, আমিা ব রি পযথন্ত এেটা 
টযারক্স রিচ্ছয় যাি। বিচ্ছোিাোঁটা ওরদচ্ছে েউলুি-এ। 
  
টযারক্স েচ্ছি ব রিঘাচ্ছট এলাম। এেটা ভীড বিাচ্ছট চাপলাম। সািাক্ষে বলইলা িেি িেি 
েচ্ছি বগল। চীচ্ছিিা িারে মুরভ বদখচ্ছত ভালিাচ্ছস। সরতযই, আরম বদখলাম এেটা বশা-
হাউচ্ছসি সামচ্ছি ভীষে ভীড। 
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ওপাচ্ছি বপৌঁচ্ছছ বলইলা আমাচ্ছে িাথাি বিাড ধচ্ছি বিচ্ছোিাোঁয় রিচ্ছয় বযচ্ছত লাগল। এই 
হাোঁটাচ্ছত ওি রখচ্ছদ বিশ িাডচ্ছি।  ুটপাচ্ছতি গা বিচ্ছয় অসংখয মািুচ্ছষি ভীচ্ছড আমাি 
হাোঁটচ্ছত বিশ অসুরিচ্ছধ হরেল। েউলুচ্ছিি এই িাো রদচ্ছয় বযচ্ছত বযচ্ছত আমাি রিচ্ছশষ 
অরভজ্ঞতা হল। এত রিরচে িচ্ছঙি রিওি আচ্ছলাি রিজ্ঞাপি আরম বোথাও বদরখরি। 
  
অিচ্ছশচ্ছষ বিচ্ছোিাোঁচ্ছত বপৌঁছলাম। বিচ্ছোিাোঁি িাইচ্ছিটা আচ্ছলারেত এিং বিশ ভীড। িাচ্চা 
বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয়িা িদথমাি ধাচ্ছি বখলা েিচ্ছছ। 
  
চল আমিা এখাচ্ছিই খুি ভাল খািাি পাই। বিচ্ছোিাোঁি দিো খুচ্ছল ধিল বলইলা। সচ্ছে 
সচ্ছে গমগচ্ছম, বিশ উচ্ছত্তরেত রেছু চীিা স্ত্রী-পুরুচ্ছষি গলাি আওয়াে োচ্ছি এচ্ছস ধাো 
মািল। রেন্তু যািা খাচ্ছে তাচ্ছদি োউচ্ছেই বদখা যাচ্ছে িা। প্রচ্ছতযেটা বেরিচ্ছিি সামচ্ছি 
ভািী পদথা বঝালাচ্ছিা। বিশ বোচ্ছি এেটা গাি িােচ্ছছ আি বসই সচ্ছে টুংটাং োপ-
রডচ্ছসি আওয়াে। 
  
বিচ্ছোিাোঁি মারলে এেটা বেরিচ্ছিি পদথা তুচ্ছল ধচ্ছি বলইলাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় হাসল। 
আমিা ঢুচ্ছে বযচ্ছত পা িারমচ্ছয় চচ্ছল বগল। 
  
বলইলা বিশ আিাম েচ্ছি িচ্ছস িচ্ছস িলল, আরম অডথাি বদি। প্রথচ্ছম আমিা রচংরডমাছ 
ভাো খাি, তািপি এেটা সুযপ। তািপি বিগাি-রচচ্ছেি–এটা এখাচ্ছি খুি ভাল েচ্ছি। 
তািপি বদখি, আি েী খাওয়া যায়। তচ্ছি রচংরডমাছটা আচ্ছগ খাি। 
  
ওচ্ছয়টািচ্ছে দ্রুত েযান্টিীে ভাষায় অডথাি রদচ্ছয় বটরিচ্ছল িাখা আমাি হাতটা ওি হাচ্ছত 
তুচ্ছল রিল। 
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–আরম আচ্ছমরিোি ভদ্রচ্ছলােচ্ছদি খুি ভালিারস। এচ্ছদি বিশ বপৌরুষ আচ্ছছ আি 
রিছািায় এচ্ছদি আমাি ভীষে ভাল লাচ্ছগ। তাছাডা এচ্ছদি হাচ্ছত পয়সাও বতা প্রচুি। 
  
–তুরম যা যা িলচ্ছল তাি বোিটাই আমাি বিই। পচ্ছি রেন্তু হতাশ হচ্ছত হচ্ছি। তুরম 
এখাচ্ছি েতরদি আচ্ছছা? 
  
–রতি িছি। আরম এেটা রি ুইেী, েযান্টি বথচ্ছে এচ্ছসরছ। আমাি খুডতুচ্ছতা ভাইচ্ছয়ি 
বিৌচ্ছো েচ্ছি মযাোউ বগরছ। বসখাি বথচ্ছে আরম এই হংেং-এ এচ্ছসরছ। 
  
ওচ্ছয়টাি আমাচ্ছদি গিম গিম চীিা মদ এচ্ছি দুচ্ছটা গ্লাচ্ছস বঢচ্ছল রদল। ঐ েডা মচ্ছদ চুমুে 
রদচ্ছত রদচ্ছত িললাম, তুরম বিাধহয় বো-অযাি-উইং-রচয়াংচ্ছে রচিচ্ছত পাি। ঐ বমচ্ছয়টাও 
বতা এেটা রির উেী রছল। 
  
ও এেটু অিাে হচ্ছয় িলল, হযাোঁ ওচ্ছে আরম ভালভাচ্ছি রচরি। তুরম ওচ্ছে রচিচ্ছল রে 
েচ্ছি? 
  
িা, ওচ্ছে আরম রচরিিা। 
  
এই সমচ্ছয় ওচ্ছয়টাি এেটা িড পাে েচ্ছি িড িড বসািালী িং-এি রচংরডমাছ ভাো 
রদচ্ছয় বগল। োরি রদচ্ছয় এেটা রচংরড বগোঁচ্ছথ বসটাচ্ছে স-এ বডািাচ্ছত বডািাচ্ছত রেজ্ঞাসা 
েিল, রেন্তু তুরম ওি িামটা োিচ্ছল রে েচ্ছি? 
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–আমাি বদচ্ছশি িারডি এে িনু্ধি সচ্ছে ওি রিচ্ছয় হচ্ছয়রছল। বতামাি সচ্ছে ওি েখিও 
আলাপ হচ্ছয়রছল? ওি িাম বহিমযাি বে ািসি। আরম িললাম, এেটা রচংরড োরি রদচ্ছয় 
তুলচ্ছত রগচ্ছয় বসটা বটরিলক্লচ্ছথি ওপি পচ্ছড বগল। আিািিডিড েিচ্ছত েিচ্ছত বচষ্টা 
েচ্ছি বসটা বগোঁচ্ছথসািধাচ্ছি মুচ্ছখ তুললাম। ভীষে সুস্বাদু। 
  
-হা রিিয়ই। ও খুি চটপট অরিশ্বাসয দ্রুত হাচ্ছত খাচ্ছে।িলল, বো-অযাি আি আরম 
এেই সচ্ছে েযান্টি বথচ্ছে পারলচ্ছয় আরস। ওি ভাগয ভাল রছল তাই এেেি 
আচ্ছমরিোিচ্ছে ও রিচ্ছয় েচ্ছি যরদও এখি বস মৃত। 
  
ওচ্ছয়টাি এিাি ফ্রাচ্ছয়ড িাইস রদচ্ছয় বগল। রডম ভাো, হযাোঁচ্ছমি টুেচ্ছিা, রচংরড ভাো 
এইসি রদচ্ছয় বমশাচ্ছিা, সুেি গন্ধ বিচ্ছিাচ্ছে। বলইলা খারিেটা ওি পাচ্ছে রিচ্ছয় 
তাডাতারড বখচ্ছত লাগল। আরম ওি সচ্ছে বপচ্ছি উিরছিা। 
  
–ও রে বো-অযািচ্ছে রিচ্ছয় তুরম বয বহাচ্ছটচ্ছল আছ বসই বহাচ্ছটচ্ছল থােত? আরম প্রশ্ন 
েিলাম। 
  
োরি রদচ্ছয় িাইস মুচ্ছখ তুলচ্ছত রগচ্ছয় বটরিচ্ছল ছডালাম। 
  
বলইলা মাথা বিচ্ছড িলল, হযাোঁ। 
  
ওি বেচ্ছটি রচংরডভাো বশষ। ফ্রাচ্ছয়ড িাইস অচ্ছধথে উদিি হচ্ছয়চ্ছছ। খুি েম সমচ্ছয়ি 
মচ্ছধয বিশী খািাি বপচ্ছট চালাি বদওয়াি োয়দাটা ভালই িপ্ত েচ্ছিচ্ছছ। 
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–রিচ্ছয়ি পি রতিমাস ওিা আমাি পাচ্ছশি ঘিটায় থােত। তািপি বহিমযাি চচ্ছল যায়। 
এেপাে সুেি হাঙচ্ছিি সুপ এচ্ছলা। 
  
–ও চচ্ছল বগল বেি? আরম প্রশ্ন েিলাম। োোঁধ ঝাোঁরেচ্ছয় িলল, বিাধহয় অযািচ্ছে আি 
প্রচ্ছয়ােি রছল িা তাই। 
  
চামচ্ছচ েচ্ছি সুযপ বখচ্ছত বখচ্ছত ওচ্ছে রেজ্ঞাসা েিলাম, বেি? ওচ্ছে প্রচ্ছয়ােি রছল িা 
বেি? 
  
 বলইলা আমাি রদচ্ছে িাোঁো বচাচ্ছখ তারেচ্ছয় িলল, ও বতা বোচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছিরছল শুধু ওি 
পয়সায় বখচ্ছয় পচ্ছি থাোি েচ্ছিয।তািপি যখি রিচ্ছে বিােগাি েিচ্ছত আিম্ভ েিল 
তখি আি ওচ্ছে রে প্রচ্ছয়ােি? 
  
–বমচ্ছয়টা ওচ্ছে রেভাচ্ছি খাওয়াত পাত? উত্তি রে আসচ্ছি বেচ্ছিই রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
েী েচ্ছি আিাি, এই আমাি মচ্ছতা পুরুষচ্ছদি মচ্ছিািিি েচ্ছি। খুি শান্তভাচ্ছি ও 
তাোল। এছাডা আি আমাচ্ছদি পয়সা বিােগাচ্ছিি অিয িাত বোথায়? 
  
তািপচ্ছিই পদথাি  াোঁচ্ছে ওচ্ছয়টািচ্ছে বদখা বগল হাচ্ছত এেটা মাদুি। আি মাদুিটা 
বমচ্ছঝচ্ছত রিরছচ্ছয় এেটা িড পাচ্ছে রিশাল আোচ্ছিি উটপাখীি রডচ্ছমি মত রেছু এেটা 
এচ্ছি বসটা মাদুচ্ছি িাখল। 
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এিাি বলইলা আমাচ্ছে বিাঝাচ্ছত লাগল, প্রথচ্ছম মুিগীটাচ্ছে িািািেচ্ছমি মশলা মারখচ্ছয় 
পদ্মপাতায় েরডচ্ছয়, তাি চািপাচ্ছশ মারট বলচ্ছপ বসটাচ্ছে পাোঁচঘণ্টা ধচ্ছি বপাডাচ্ছিা হয়। 
  
রেরিষটা বয রে, আমাি বিাধগময হল। ওচ্ছয়টাি বছচ্ছলটা এেটা হাতুরড রদচ্ছয় রডমটা 
 াটাচ্ছতই তাি বভতি বথচ্ছে সুগন্ধীযুে পদ্মপাতা েডাচ্ছিা মুিগীটা বিচ্ছিাল। বছচ্ছলটা 
তাডাতারড পদ্মপাতা ছারডচ্ছয় মাংসটা বসই পাচ্ছে িাখল। মাংসটা এত ভাল ততিী হচ্ছয়চ্ছছ 
বয হাড বথচ্ছে মাংসটা আপিা-আপরি বছচ্ছড বগল। বছচ্ছলটা মাংসগুচ্ছলা আমাচ্ছদি পাচ্ছে 
যচ্ছেি সচ্ছে চামচ্ছচ েচ্ছি তুচ্ছল রদল। 
  
বলইলাি োরি আিাি দ্রুতচ্ছিচ্ছগ ওিািামা েিচ্ছত লাগল। আরম বখচ্ছত থােলাম। এত 
সুস্বাদু খািাি আরম আচ্ছগ েখিও খাইরি। ও খারিেটা মাংস মুচ্ছখ পুচ্ছি িলল, এই হল 
বিগাি রচচ্ছেি। 
  
আরম ওি খাওয়া বশষ িা হওয়া অিরধ অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত লাগলাম। ভািলাম এখি ওচ্ছে 
প্রশ্ন েচ্ছি ওি খাওয়াি মচ্ছিাসংচ্ছযাগ িষ্ট েিা। 
  
আরম ততক্ষচ্ছে হাত গুরটচ্ছয় রিচ্ছয়রছ। ও আিাি মাশরুম, িাোঁচ্ছশি বোোঁডচ্ছেি তিোিী 
আি েলপাই বেচ্ছেি অডথাি রদল। আরম রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় আিও রমরিট েুরড ধচ্ছি ওি 
খাওয়া বদখরছলাম। অিচ্ছশচ্ছষ ওি বচাচ্ছখ-মুচ্ছখ তৃরপ্তি ছাপ বদখচ্ছত বপলাম। এই পরিমাে 
বখচ্ছয়ও বয এত সুেি র গাি িাখচ্ছত পাচ্ছি, সরতযই তাচ্ছে শ্রিা োিাচ্ছত হয়। 
  
ও আমাি বথচ্ছে এেটা রসগাচ্ছিট বচচ্ছয় দুচ্ছটা বিাোঁচ্ছটি মাঝখাচ্ছি িাখল আি আরম ওটা 
ধরিচ্ছয় রদলাম। ও এেমুখ বধায়া বছচ্ছড িলল, চুল এিাি আমিা বহাচ্ছটচ্ছল র চ্ছি যাই। 
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ওখাচ্ছি আমিা এেটু ভালিাসািারস েিি। ওি হারসচ্ছত োমিাি স্পষ্ট আমন্ত্রে। ও 
িলল, এই সুেি খাওয়া দাওয়া েিাি পি ওটাই ভাল লাগচ্ছি। 
  
আরম িললাম, এই বতা সচ্ছি সচ্ছন্ধয, এখি বতা সািািাত পচ্ছড আচ্ছছ, তাই িা! তুরম িিং 
বহিমযাি আি অযাচ্ছিি সম্বচ্ছন্ধ আমাচ্ছে রেছু িচ্ছলা। তুরম িলরছচ্ছল অযািচ্ছে রিচ্ছয় েিাি 
পি বহিমযাি বিােগাি েিত। ও েী েিত? 
  
বলইলাি মুখ বদচ্ছখ বিাঝা বগল, বহিমযািচ্ছে রিচ্ছয় আচ্ছলাচিায় ও রিিরেচ্ছিাধ েিচ্ছছ। 
  
–বস আরম োরি িা। এেরদি বদখলাম ও ঘচ্ছি িচ্ছস এো এো োোঁদচ্ছছ। রেচ্ছজ্ঞস েিায় 
ও িলল, বহিমযাি ওচ্ছে বছচ্ছড চচ্ছল বগচ্ছছ। এখি ও রিচ্ছে বিােগাি েিচ্ছছ সুতিাং 
বো-বে আি দিোি বিই। 
  
-বিােগািটা েীভাচ্ছি েিত? বস সম্বচ্ছন্ধ বতামাচ্ছে রেছু িচ্ছলচ্ছছ? আরম রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
–বেি িলচ্ছি? তাছাডা আমাি োিািই িা রে দিোি? 
  
–বহিমযাি রে আিাি র চ্ছি এচ্ছসরছল? 
  
 –ঐ মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ এচ্ছস িাত োরটচ্ছয় চচ্ছল বযত। বলইলা মুচ্ছখ এেটা ভেী েচ্ছি িলল। 
  
ও চচ্ছল যািাি পি অযাি রে েিত? 
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েী আিাি েিচ্ছি। আচ্ছগ যা েিত তাই! ভদ্রচ্ছলােচ্ছদি মচ্ছিািিি। তাছাডা আি েী? 
বপচ্ছটি েচ্ছিয বতা পয়সা দিোি? 
  
-বেি? ও যখি বহিমযাচ্ছিি স্ত্রী রছল, তখি বহিমযাি যা বিােগাি েিত, তাি রেছু বতা 
রদত? 
  
রেছু রদত িা। 
  
–বো-অযািচ্ছে বছচ্ছড যািাি পি বহিমযাি বোথায় থােত? তুরম োি? 
  
-রিপালস্ উপসাগচ্ছিি তীচ্ছি এে চীিা েুয়াডীি রিিাট অট্টারলো ভাডা রিচ্ছয়রছল। 
োয়গাটা আরম বদচ্ছখরছ। খুি সুেি, িড িারড দুচ্ছধি মত সাদা িঙ। এেটা বছাট ঘাট ও 
বিাট রছল। 
  
–বো রে বসখাচ্ছি েখিও রগচ্ছয়রছল? 
  
িা, িা। বহিমযাি ওচ্ছে েখিও বযচ্ছত িচ্ছলরি। ওচ্ছয়টাি এচ্ছস রিল রদচ্ছয় বগল। খািাচ্ছিি 
দাম অরিশ্বাসয িেচ্ছমি সো। আরম দাম বমটালাম। বলইলা সুখী-সুখী মুচ্ছখ আমাি রদচ্ছে 
তারেচ্ছয় িলল, তুরম খুশী হচ্ছয়চ্ছছ বতা? 
  
হু-উ। খুি। খািািগুচ্ছলা ভাল। আরম িললাম। 
  
চল বহাচ্ছটচ্ছল রগচ্ছয় আমিা এেটু আিাম েরি। 
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হংেং-এি আিহাওয়াটাই এমরি। িা চাইচ্ছতই এিা সি রদচ্ছয় িচ্ছস থাচ্ছে। তাছাডা আরম 
েখিও চীিা বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় শুইরি। মচ্ছি হল, অরভজ্ঞতা হচ্ছল বেমি হয়! 
  
-রিে আচ্ছছ। চচ্ছলা বহাচ্ছটচ্ছলই ব িা যাে! 
  
বিরিচ্ছয় িযে িাোয় িামলাম। চারিরদচ্ছে অন্ধোি বিচ্ছমচ্ছছ। িাথাি বিাড ধচ্ছি হাোঁটচ্ছত 
হাোঁটচ্ছত ও িলল, তুরম আমাচ্ছে রিিয়ই এেটা উপহাি বদচ্ছি? 
  
আমাি এেটা হাত ওি দুহাচ্ছত েরডচ্ছয় ধচ্ছি এেটা রিরিন্ত হারস বহচ্ছস বলইলা িলল। 
  
রিিয়ই, এই েথাটা আরমই বতামাচ্ছে িলি িচ্ছল ভািরছলাম। তা িল রে বিচ্ছি? 
  
–চল আরম বদখাি। 
  
এেটু এরগচ্ছয় এেটা িাোচ্ছি এচ্ছস বপৌঁছলাম। সিেটা বদাোি আচ্ছলা রদচ্ছয় সুেি েচ্ছি 
সাোচ্ছিা। প্রচ্ছতযে বদাোচ্ছিই হারসখুরশ বসলসমযাি দাোঁরডচ্ছয়। 
  
আরম এেটা আংরট রেিি, বযটা বদখচ্ছলই বতামাি েথা মচ্ছি পডচ্ছি। খুি দামী রেছু চাই 
িা। 
  
আমিা এেটা েুচ্ছয়লািী বদাোচ্ছি বগলাম। বলইলা এেটা বেড-এিিেল আংরট পছে 
েিল। দশ রমরিট দি েষােরষি পচ্ছি বলইলা ওটা চরল্লশ হংেং ডলাি বথচ্ছে পোঁরচশ 
হংেং ডলাচ্ছি ি া েিল। আরম দাম রদচ্ছয় রদলাম। তািপি আমিা বহাচ্ছটচ্ছল র চ্ছি 
যাওয়া মিি েিলাম। 
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ব রি বপরিচ্ছয় এচ্ছস হাত তুচ্ছল যখি এেটা টযারক্স ডােরছলাম, রিে বসই সময় বলইলা 
হিাৎ বোথায় হারিচ্ছয় বগল। আরম টযারক্স ডােচ্ছত টযারক্সটা বযই আমাচ্ছদি পাচ্ছশ এল, 
বদরখ রতিচ্ছট গাোঁট্টাচ্ছগাট্টা চীিা বছচ্ছল োচ্ছলা সুযট পিা আমাচ্ছে রঘচ্ছি দাোঁডাল। তািপি 
ড্রাইভাচ্ছিি সচ্ছে রেছু েথা িচ্ছল আমাি োচ্ছছ ভুল ইংিােীচ্ছত মা  চাইল, বযি আরম 
টযারক্সটা বডচ্ছেরছ ওিা িুঝচ্ছত পাচ্ছিরি। তািপি ওিা অিয এেটা টযারক্সি রদচ্ছে এরগচ্ছয় 
বগল। তািপি আমাি পাচ্ছশ যখি তাোলাম, বদরখ বলইলা বিই। চারিরদচ্ছে তাোলাম। 
বোথাও বিই। 
  
. 
  
২.৩ 
  
 রমরিট পচ্ছিি এরদে-বসরদে খুোঁেলাম। ব রিঘাচ্ছট বগলাম, ওখাচ্ছিও বলইলা বিই। আমাি 
বভতচ্ছি এেটা ভয় ঘুিপাে বখচ্ছত লাগল। টযারক্স বডচ্ছে বহাচ্ছটচ্ছল র িলাম। 
  
রিচ্ছসপশচ্ছি বসই িৃিচ্ছে রেচ্ছজ্ঞস েিলাম, বলইলা র চ্ছিচ্ছছ? 
  
বোিিেচ্ছম এেটা বচাখ খুচ্ছল িলল, বিা রস্পে ইংরলশ। আিাি বচাখ িুেল। আরম ঘচ্ছি 
এলাম। বলইলাি ঘচ্ছিি দিোি হাতল ঘুরিচ্ছয় ওি ঘচ্ছি ঢুচ্ছে আচ্ছলা বজ্বচ্ছল বদখলাম, 
বলইলা বোথাও বিই। 
  
আমাি ঘচ্ছি র চ্ছি এচ্ছস ঘুরমচ্ছয় পডলাম। 
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ভীষে গিম আি দমচাপা ভাি রিচ্ছয় বেচ্ছগ উিলাম। সূচ্ছযথি উত্তাপ ছরডচ্ছয় পচ্ছডচ্ছছ সািা 
ঘচ্ছি। ঘরড বদখলাম। আটটা িােচ্ছত েুরড রমরিট িারে। তািপচ্ছিই বগলাম বলইলাি 
ঘচ্ছিি রদচ্ছে।  াোঁো ঘি। এেটা রশিরশচ্ছি ভয় আমাি বমরুদণ্ড বিচ্ছয় উিচ্ছত লাগচ্ছলা। 
আমাি মচ্ছি হল, ও আমাচ্ছে বছচ্ছড বস্বোয় পারলচ্ছয় যায়রি ওচ্ছে সরিচ্ছয় রিচ্ছয় যাওয়া 
হচ্ছয়চ্ছছ। ওি বয খািাপ রেছু ঘচ্ছটচ্ছছ এ রিষচ্ছয় আরম রিরিত। অিুমাি েিলাম, বেউ 
হয়চ্ছতা োিচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ বয বলইলা আমাচ্ছে অচ্ছিে রেছু িচ্ছল রদরেল। 
  
মচ্ছি মচ্ছি রিি েিলাম এখি েী েিা উরচত। পরিষ্কাি এেচ্ছসট োমাপযান্ট পচ্ছি 
দিোয় তালা লারগচ্ছয় রসোঁরডি োচ্ছছ এলাম। এেটা চীিা বছচ্ছল, সম্ভিতঃ ঐ িৃচ্ছিি িারত 
োউন্টাচ্ছিচ্ছস আচ্ছছ। 
  
বলইলা গতোল িাচ্ছে ওি ঘচ্ছি ব চ্ছিরি। িলচ্ছতই বছচ্ছলটা বেমি রিেত বিাধ েচ্ছি 
মাথা বিায়াল। সম্ভিতঃ রেছু বিাচ্ছঝরি। 
  
িীচ্ছচ এচ্ছস এেটা টযারক্স বডচ্ছে পুরলশ বহডচ্ছোয়াটথাি-এ এলাম। 
  
বসৌভাগযক্ৰচ্ছম মযাোথথীচ্ছে বপচ্ছয় বগলাম। বদরখ ও গারড বথচ্ছে িামচ্ছছ। ও আমাচ্ছে পুরলশ 
েযারন্টচ্ছি রিচ্ছয় বগল। দু-মগ েডা চা বিওয়া হল। আরম ওচ্ছে গতিাচ্ছতি পুচ্ছিা ঘটিাটা 
িললাম। 
  
ও িযাপািটাচ্ছে বোি পাত্তাই রদলিা। ওি িাণ্ডা চাউরি এিং এটা বোি িযাপািই িয় 
ধিচ্ছেি মুখভরে আমাি িেচাপ িারডচ্ছয় রদল। 
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–রেন্তু বমচ্ছয়টাি রেছু এেটা হচ্ছয়চ্ছছ। এচ্ছত বোি ভুল বিই। এে সময় আমাি পাচ্ছশ 
রছল, হিাৎ বদরখ বিই। আি বহাচ্ছটচ্ছলও র চ্ছি আচ্ছসরি। আমাি চীৎোি েচ্ছি িলচ্ছত 
ইচ্ছে েিরছল, রেন্তু অচ্ছিে েচ্ছষ্ট রিচ্ছেচ্ছে রিিৃত্ত েিলাম। ও ওি পাইচ্ছপ তামাে 
ভিচ্ছত ভিচ্ছত িলল, এেটা েথা িরল শুিুি, এ রিচ্ছয় এত মাথা ঘামাচ্ছিি িা। গত 
পচ্ছিি িছি এখাচ্ছি এই বমচ্ছয়গুচ্ছলাচ্ছে রিচ্ছয় োে েিরছ। ওিা আে এখাচ্ছি োল 
বসখাচ্ছি। হয়চ্ছতা আপিাি বচচ্ছয় শাোঁসাচ্ছলা পারট বদচ্ছখ বেচ্ছট পচ্ছডচ্ছছ। 
  
আরম আিও রেছুটা চা বখচ্ছয় অসহাচ্ছয়ি মচ্ছতা িললাম, রেন্তু আমাি িযাপািটা আলাদা। 
বহাচ্ছটচ্ছল ব িাি সময় ও আমাচ্ছে েতেগুচ্ছলা েথা িলরছল।ওচ্ছে মচ্ছি হয় 
রেডিযাপেিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
েী েথা িলরছল? মযাোথথী রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
–আরম এেটা খুচ্ছিি রেিািা েিাি বচষ্টা েিরছলাম। ও আমাচ্ছে অচ্ছিেগুচ্ছলা খিি 
রদরেল। 
  
মযাোথথী তখি এেটা তারেচ্ছলযি হারস বহচ্ছস িলল, বয বলােটা আচ্ছমরিোয় খুি হচ্ছয়চ্ছছ, 
বস িযাপাচ্ছি ও এখাচ্ছি আপিাচ্ছে রে খিি বদচ্ছি? 
  
ও আমাচ্ছে িলরছল, বহিমযাি বে ািসি রিপালস্ উপিীচ্ছপি রেিািায় এেটা অট্টারলো 
ভাডা রিচ্ছয়রছল।ও িারে রিচ্ছয়ি রতিমাস পি বথচ্ছে অচ্ছিে পয়সা বিােগাি েিরছল 
আি এেিয ওি স্ত্রী বো-অযািচ্ছে বছচ্ছড চচ্ছল যায়। 
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মযাোথথী বহচ্ছস িলল, আপিাচ্ছে রে িলি িলুি বতা? এেটা বিশযা রে িলল, আি 
আপরি বসটা রিশ্বাস েিচ্ছছি? 
  
িুঝলাম। রেন্তু িাচ্ছে শুধু শুধু ও আমাচ্ছে বিাো িািারেল? 
  
–এেটা বিশযাি োেই বতা িাচ্ছে িাইচ্ছি োটাচ্ছিা। মযাোথথীি বসাো েিাি। 
  
 –আপিাি এমি আচ্ছমরিোিচ্ছদি োিা আচ্ছছ রে যািা রিপালস্ উপিীচ্ছপ থাচ্ছে? 
  
বিশ েচ্ছয়েেি। 
  
–আপরি এেটু খিি বিচ্ছিি, ওখাচ্ছি বহিমযাি বোি িারডভাডা রিচ্ছয়রছল রেিা। 
  
বিয় রি, রিচ্ছল োিচ্ছত পািতাম। 
  
–তাহচ্ছল বমচ্ছয়টা আমাচ্ছে ধাপ্পা রদরেল? 
  
–রিে তাই। আি বসটাই আমাি িেিয, আরম আি শুধু শুধু সময় িষ্ট িা েচ্ছি উচ্ছি 
পডলাম। িললাম, ধিযিাদ, আরম আিাি আসি। 
  
–আপিাচ্ছে সাহাযয েিচ্ছত পািচ্ছল খুশী হি। 
  
এেটা টযারক্স বডচ্ছে বহাচ্ছটচ্ছল র চ্ছি বদরখ বসই িৃি আিাি রিচ্ছেি োয়গায় এচ্ছস বগচ্ছছ। 
আমাচ্ছে বদচ্ছখ মাথা িারমচ্ছয় রিল। রেন্তু আমাি ওি সচ্ছে েচ্ছয়েটা েথা িলাি ইচ্ছে 
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হল। রেন্তু ও বয ইংচ্ছিেী বিাচ্ছঝ িা। আমাি এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি বসই ইংচ্ছিেী িরলচ্ছয় ওয়ং-
এি েথা মচ্ছি পডল। ও রিিয়ই আমাচ্ছে সাহাযয েিচ্ছত পািচ্ছি। আি ওি োডথটা 
আমাি োচ্ছছ আচ্ছছ। 
  
আমাি ঘচ্ছি এলাম। বলইলাি ঘচ্ছিি দিোি হাতল ঘুরিচ্ছয় ধাো মািলাম। তালা 
বদওয়া। বটাো বমচ্ছি োি বপচ্ছত বোি শব্দ বপলাম িা। রিচ্ছেি ঘচ্ছি এচ্ছস শুচ্ছয় ঘুরমচ্ছয় 
পডলাম। 
  
দিোয় আচ্ছে বটাো মািাি শচ্ছব্দ ঘুম বভচ্ছঙ বগল, ঘরডচ্ছত দশটা বিচ্ছে েচ্ছয়ে রমরিট। 
দিো খুললাম। বসই চীিা বছচ্ছলটা দুচ্ছিথাধয রেছু এেটা িচ্ছল পযাচ্ছসে বদখাল। আরম 
ওচ্ছে অিুসিে েচ্ছি রিচ্ছসপশি োউন্টাচ্ছি এলাম। মযাোথথী আমাচ্ছে ব াি েচ্ছিচ্ছছ। 
  
মযাোথথী অপি প্রান্ত বথচ্ছে িলল, আপরি বয বমচ্ছয়টাি েথা িচ্ছলরছচ্ছলি, তাচ্ছে আপরি 
বেড পাথচ্ছিি এেটা আংরট রেচ্ছি রদচ্ছয়রছচ্ছলি, তাইচ্ছতা সোচ্ছল িলচ্ছলি? আমাি হাত 
পা শে হচ্ছয় উিল। 
  
–হযাোঁ এেটা িেল বেচ্ছডি। আরম িললাম। 
  
–আপরি রশগগীি এেটা টযারক্স রিচ্ছয় চযাথাম বিাড পুরলশ বস্টশচ্ছি চচ্ছল আসুি। 
োয়গাটা েউলুি-এ। ওিা এেটা বমচ্ছয়ি েথা িলচ্ছছ, তাি হাচ্ছত বেচ্ছডি আংরট 
িচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–ওরে মািা বগচ্ছছ? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
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-হযাোঁ, ওি মৃতচ্ছদহ পাওয়া বগচ্ছছ। ওখাচ্ছি সাচ্ছেথন্ট হযারমচ্ছশি সচ্ছে বদখা েচ্ছি ওচ্ছে 
সিাে েিচ্ছত পাচ্ছিি। 
  
উরিও রে েরটশ? আরম বেৌতূহলিশতঃ রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
–রিেই ধচ্ছিচ্ছছি, এখাচ্ছি পুরলশ ব াচ্ছসথ প্রচুি েরটশ আচ্ছছ। 
  
হু, েটলযান্ডিাসীচ্ছদি েচ্ছিয এটা এেটা সুখিি। 
  
রমরিট চরল্লশ িাচ্ছদ চযাথাম বিাড পুরলশ বস্টশচ্ছি বপৌঁছলাম। লরিচ্ছত বফ্রচ্ছম িাোঁধাচ্ছিা 
এেগাদা মচ্ছগথ বতালা চীিা স্ত্রী-পুরুচ্ছষি  চ্ছটা। িীচ্ছচ ইংচ্ছিেী আি চীিা ভাষায় এচ্ছদি 
সিাে েিাি আচ্ছিদি। 
  
বঢাোি মুচ্ছখ এেেি যুিে সাচ্ছেথন্ট, মুখ শে, টািটাি, মাথায় বঢউ বখলাচ্ছিা চুল। িচ্ছস 
 াইচ্ছল রেছু োে েিচ্ছছ। ইরিই সাচ্ছেথন্ট হযারমশ। আরম রিচ্ছেি পরিচয় রদচ্ছয় লাশটা 
বদখচ্ছত চাইলাম। 
  
ক্ষচ্ছয় যাওয়া েম দামী পাইচ্ছপ তামাে ভিচ্ছত ভিচ্ছত, আমাি েথায় বোি আগ্রহ প্রোশ 
িা েচ্ছি িলল, হযাোঁ, োল িাত দুচ্ছটা িাগাদ প্রোলী বথচ্ছে এেটা ব রি স্টীমাি ওি 
লাশটা বদখচ্ছত পায়। শিীচ্ছি রিচ্ছশষ রেছুই বিই। 
  
সাচ্ছেথন্ট উচ্ছি দাোঁডাল। 
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তািপি সাচ্ছেথন্ট গল্পেচ্ছল িলল, এই বলােগুচ্ছলা সিসময় রিচ্ছেচ্ছদি মািচ্ছছ। বিাে 
অন্ততঃ আধডেি েচ্ছি এচ্ছদি লাশ পারে। চীিািা মচ্ছি হয় রিচ্ছেচ্ছদি েীিি রিচ্ছয় 
এেদম রচন্তা েচ্ছিিা। 
  
পযাচ্ছসে রদচ্ছয় বহোঁচ্ছট মচ্ছগথি উচ্ছিাচ্ছি পডলাম। বভতচ্ছি বদরখ বিশ েচ্ছয়েটা লাশ ঢাো 
বদওয়া তাি মচ্ছধয এেটা লাচ্ছশি িিাচ্ছিি চাদচ্ছিি বোো তুচ্ছল হাতচ্ছড-হাতচ্ছড এেটা 
 যাোচ্ছস হাত বিি েিল। হাচ্ছতি আঙুচ্ছল িেল বেচ্ছডি এেটা আংরট। 
  
সাচ্ছেথন্ট হযারমশ খারিেটা হাল্কা গলায় িলল, বেে াচ্ছস্ট শুধু রডম আি বিেি বখচ্ছয়রছ। 
এখি আপরি যরদ এই আংরট বদচ্ছখ সিাে েিচ্ছত পাচ্ছিি, তচ্ছি এই সমচ্ছয় বদৌডঝাোঁপ-
এি হাত বথচ্ছে বিোঁচ্ছচ যাি। 
  
আরম আংরটটা আি বছাট পাতলা হাতটা বদচ্ছখ িললাম, হযাোঁ এই বসই আংরট। 
  
সাচ্ছেথন্ট হাতটা চাদচ্ছিি িীচ্ছচ ঢুরেচ্ছয় রদচ্ছয় িলল, ধিযিাদ,আরম চী  ইন্সচ্ছপেটিচ্ছে 
োরিচ্ছয় বদি। 
  
আরম এেটু এরগচ্ছয় রগচ্ছয় চাদিটা তুচ্ছল বলইলািশিীচ্ছিি বযটুেু অিরশষ্ট রছল বদখলাম। 
ভীষে েষ্ট অিুভি েিলাম। ওচ্ছে রিদায় োিালাম। 
  
োলচ্ছেি িাচ্ছতি ঘটিা সি মচ্ছি পডচ্ছত লাগল। ওি সচ্ছে আলাপ আমাি বিশীক্ষচ্ছেি 
িয়, রেন্তু ওি িযরেত্ব আমাচ্ছে মুগ্ধ েচ্ছিরছল। আমাি মচ্ছি হল, আরম রপ্রয় এিং 
প্রচ্ছয়ােিীয় এেেিচ্ছে হািালাম। 
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ব রি পাি হিাি পি বদরখ আমাি েচ্ছিয পুরলশ রডপাটথচ্ছমচ্ছন্টি বগাচ্ছয়ো রমঃ 
মযাে ািসি অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। আমিা েীচ্ছপ চচ্ছড বহাচ্ছটচ্ছল এলাম। েডাচ্ছিা চীিা ভাষায় 
রিচ্ছসপশন্ ক্লােথচ্ছে রেছু িুরঝচ্ছয় বলইলাি ঘচ্ছিি চারি রিল। 
  
মযাে ািসি চারি রদচ্ছয় বলইলাি ঘি খুচ্ছল বভতচ্ছি ঢুচ্ছে বপশাদািী বচাচ্ছখ সি রেছু 
বদখচ্ছত লাগল। োপচ্ছিাচ্ছডথ রতিচ্ছট োমা আি ড্রয়াচ্ছিি ওপি এেচ্ছসট অন্তিথাস পচ্ছড 
আচ্ছছ। আরম পযাচ্ছসচ্ছে দাোঁরডচ্ছয় বলইলাি সম্পরত্ত বদখচ্ছত লাগলাম। 
  
োপচ্ছিাচ্ছডথি তলায় উোঁরে বমচ্ছি েুোঁচ্ছো হচ্ছয় আঙুল ঢুরেচ্ছয় খুি সািধাচ্ছি এেটা রটচ্ছিি 
পাতলা টুেচ্ছিা বিি েচ্ছি হুিাি রদচ্ছয় উিল, যা বভচ্ছিরছতাই। োচ্ছিা এটা রে? রটচ্ছিি 
চােরতটা বদরখচ্ছয় আমাচ্ছে সাচ্ছেথন্ট রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
-িা, আপরি িলুি। আরম িললাম। 
  
বস আিাি েুোঁচ্ছো হচ্ছয় োপচ্ছিাচ্ছডথি তলা বথচ্ছে এেটা আধচ্ছপাডা বমামিারত বিি েচ্ছি 
চােরতটা এে হাচ্ছত ধচ্ছি িলল, বমচ্ছয়টাি বহচ্ছিাইচ্ছিি বিশা রছল। এই বিশাচ্ছতই সপ্তাচ্ছহ 
গচ্ছড আধডেি মািা যায়। 
  
আপরি এত রিরিত হচ্ছয় িলচ্ছছি রে েচ্ছি? 
  
এই দুচ্ছটা রেরিষ োচ্ছিাি োচ্ছছ থােচ্ছলই িুঝচ্ছিি বহচ্ছিাইচ্ছিি বিশা আচ্ছছ। মযাে ািসি 
িচ্ছল চলল, রেভাচ্ছি বিশা েচ্ছি োচ্ছিি? এই চােরতটায় বহচ্ছিাইি বিচ্ছখ তলায় 
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বমামিারত ধচ্ছি বয বধাোঁয়াটা হয়, বসটা রিঃশ্বাচ্ছসি সচ্ছে টাচ্ছি। আমাচ্ছদি গভিথচ্ছমচ্ছন্টি 
সিচ্ছচচ্ছয় বিাোমীি োে হল আর ম খাওয়া িন্ধ েিা। আচ্ছি িািা, এইভাচ্ছি যািা 
আর ম বখত তাচ্ছদি এেটা ঘি, এেটা রিছািা, আি খিচসাচ্ছপক্ষ সাে-সিিাম লাগত। 
আমিা তাডা েিচ্ছল অচ্ছিচ্ছে ভচ্ছয় পাইপ বভচ্ছঙ ব লত। পচ্ছি আিাি এেটা বেিাও 
েষ্টসাধয রছল। আমিা ভািলাম আইি েচ্ছি বিশা েমাি, আি এই বিশাচ্ছখািগুচ্ছলা 
বদখল আর চ্ছমি িদচ্ছল বহচ্ছিাইচ্ছিি বিশায় এেটা চােরত আি বমামিারত হচ্ছলই চলচ্ছি। 
এখি বয বোি োয়গায় িাচ্ছস, ট্রাচ্ছম, রসচ্ছিমা হচ্ছল বযখাচ্ছি ইচ্ছে এই রিষ টািচ্ছত 
পাচ্ছি। এেটু বচাখ-োি বখালা িাখচ্ছলই বদখচ্ছত পাচ্ছিি এমি-এমি োয়গা বযখাচ্ছি 
আপরি ভািচ্ছতও পাচ্ছিি িা, বসইসি োয়গায় হিাৎ বমামিারত জ্বচ্ছল উিল। িুঝচ্ছিি 
ওখাচ্ছি বহচ্ছিাইি টািা হচ্ছে। আর ম িন্ধ িা েিচ্ছল এই বিশাচ্ছখািগুচ্ছলাচ্ছে বহচ্ছিাইি 
বখচ্ছয় মিচ্ছত হচ্ছতা িা। 
  
আরম বচায়াচ্ছল হাত বিালাচ্ছত বিালাচ্ছত িললাম, আপিাি এই জ্ঞািগভথ িেৃতাি েচ্ছিয। 
ধিযিাদ। তচ্ছি আরম রিশ্বাস েরিিা ও আত্মহতযা েচ্ছিচ্ছছ, আমাি দৃঢ় ধািো ওচ্ছে খুি 
েিা হচ্ছয়চ্ছছ এিং পরিেল্পিামার ে ঐ দুচ্ছটা রেরিষ আপিাচ্ছে বধাোঁো বদিাি েচ্ছিয 
সারেচ্ছয় িাখা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
মযাে ািসচ্ছিি মুচ্ছখি বোি ভািান্তি হলিা। খারিেটা আমুচ্ছদ গলায় িলল, চী  
িলরছচ্ছলি, আপরি এেেি প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটি। আরম chandler পচ্ছডরছ, 
Hammet-ও পচ্ছডরছ। ওগুচ্ছলা সি র েসি, এটা িােি। 
  
–ভাল েথা। আপরি যা বিাচ্ছঝি বসটাই রিে। 
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খুি রিিাসে গলায় ও আমাচ্ছে প্রশ্ন েিল, ওচ্ছে বয খুি েিা হচ্ছয়চ্ছছ, এটা আপরি বেি 
মচ্ছি েচ্ছিচ্ছছি? 
  
–বসটা আপিাচ্ছে বিাঝাি আমাি েম্ম িয়। যা ওি রেরিষপেগুচ্ছলা রে েিচ্ছিি? আরম 
িললাম। 
  
–পুরলশ বস্টশচ্ছি রিচ্ছয় যাচ্ছিা, যরদ বেউ দািী েচ্ছি। সো সুযটচ্ছেচ্ছস ওি োমা 
োপডগুচ্ছলা ভিচ্ছত ভিচ্ছত িলল, আমিা বিাে বয পরিমাে এই বেস রিচ্ছয় োে েরি, 
আপরি েিচ্ছলও এ িযাপাচ্ছি আি রিতীয়িাি রচন্তা েিচ্ছতি িা। 
  
-রিে িচ্ছলচ্ছছি আমািও তাই ধািো। 
  
ও রেজ্ঞাসু দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, রে ধািো আপিাি? 
  
–বয বলাচ্ছেিা ওচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ, তািাও চায়িা আপরি আি রিতীয়িাি রচন্তা েচ্ছিি, 
তাই িা? 
  
ও বহচ্ছস িলল, বিাে শচ্ছয়শচ্ছয় এই বেস ঘাোঁটরছ। 
  
আমাি আি ওি িেিোরি ভাল লাগরছল িা। ঘচ্ছিি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত এচ্ছগাচ্ছত িললাম, 
যাক্ আরম এখি এখাচ্ছি আিও েচ্ছয়েরদি আরছ, প্রচ্ছয়ােি হচ্ছল আসচ্ছত পাচ্ছিি। 
  
মযাে ািসি বেমি ঘািচ্ছড রগচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিল, আপিাি সচ্ছে প্রচ্ছয়ােি? বেি? 
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দুেচ্ছি রমচ্ছল এেটা রডচ্ছটরটভ গল্প বতা পডচ্ছত পারি। 
  
মুচ্ছখি ওপি দমাস েচ্ছি দিো িন্ধ েচ্ছি রদচ্ছলি। 
  
. 
  
২.৪ 
  
 আমাি মচ্ছি হল এিাি রমঃ বে ািসচ্ছিি রেছু টাো খিচ েিাি সময় হচ্ছয়চ্ছছ। 
রিচ্ছসপশচ্ছিি ঐ িৃিটাচ্ছে যরদ রেছু ডলাচ্ছিি বলাভ বদখাি যায়, তাহচ্ছল ও আমাচ্ছে 
মযাে ািসচ্ছিি চাইচ্ছত বিশী রেছু সময় বদচ্ছি। 
  
মযাে ািসি বহাচ্ছটল বছচ্ছড চচ্ছল বযচ্ছত আরম োউন্টাচ্ছি বগলাম বটরলচ্ছ াি েিচ্ছত। 
অিুমরত বপলাম। ওয়ং-হপ এি িম্বি ডায়াল েিচ্ছত সচ্ছে সচ্ছে ওচ্ছে বপলাম। 
  
আরম িললাম, আমাচ্ছে মচ্ছি পডচ্ছছ। আপরি এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ আমাচ্ছে োডথ রদচ্ছয়রছচ্ছলি। 
আমাি এেেি বদা-ভাষীি প্রচ্ছয়ােি। 
  
–এ োেটা আরম েিচ্ছত পািচ্ছল খুশী হি। উত্তি এল,–তাহচ্ছল আধঘণ্টাি মচ্ছধয সাংহাই 
এযান্ড হংেং িযাংে-এি সামচ্ছি চচ্ছল আসুি। 
  
ও সম্মরত রদচ্ছত িললাম, আমাি এেটা গাডীি দিোি হচ্ছি। 
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বহা োিাল, আমাি যা রেছুই প্রচ্ছয়ােি ও খুি আিচ্ছেি সচ্ছে তা বযাগাি বদচ্ছি এিং 
ওচ্ছেও আরম সিথক্ষচ্ছেি েিয ইংচ্ছিেী িরলচ্ছয় গাইড-রহসাচ্ছি বপচ্ছত পারি। 
  
আরম ওচ্ছে ধিযিাদ োরিচ্ছয় এেটা টযারক্স রিচ্ছয় িযাংচ্ছেি িাইচ্ছি ওয়ং হপ-এি েচ্ছিয 
অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত লাগলাম। 
  
রমরিট দচ্ছশচ্ছেি মচ্ছধয রমঃ বহা চচচ্ছে এেটা পযাোডথ গাডী চারলচ্ছয় এল। িলল, ওচ্ছে 
ওয়ং িচ্ছল ডােচ্ছলই ও খুশী হচ্ছি। 
  
গাডীচ্ছত উচ্ছি ওি পাচ্ছশ িসলাম। আরম িললাম, আরম আমাি বহাচ্ছটচ্ছলি রিচ্ছসপশাি 
ক্লাচ্ছেথি োচ্ছছ বথচ্ছে েতেগুচ্ছলা খিি োিচ্ছত চাই, ও ইংিােী োচ্ছি িা। আরম এেেি 
প্রাইচ্ছভট ইি–বভরস্টচ্ছগটি। এেটা বেচ্ছসি িযাপাচ্ছি এখাচ্ছি এচ্ছসরছ। ও খুশীচ্ছত ডগমগ 
হচ্ছয় ওি বসািালী দাোঁত বিি েচ্ছি বহচ্ছস িলল, এতরদি আরম রডচ্ছটেরটভ গল্পই পচ্ছডরছ, 
এখি এেেি রডচ্ছটেরটভ বদচ্ছখ আিে পারে। 
  
আরম পচ্ছেট বথচ্ছে পঞ্চাশ হংেং ডলাি ওি হাচ্ছত রদচ্ছয় িললাম, আপিাি সািারদচ্ছিি 
 ী রহচ্ছসচ্ছি এটা হচ্ছি বতা? আপিাচ্ছে আমাি সািারদচ্ছিি েচ্ছিয দিোি লাগচ্ছত পাচ্ছি। 
  
 ওয়ং িলল বয এচ্ছত রিচ্ছে খুশী রেন্তু গাডীি েিয আলাদা আিও রেছু রদচ্ছত হচ্ছি। 
আরম আি দিাদরি িা েচ্ছি ওি প্রচ্ছয়ােি অিুভি েচ্ছি ওচ্ছে আিও রেছু ডলাি রদচ্ছয়, 
গাডী রিচ্ছয় । বহাচ্ছটচ্ছল এলাম। গাডীদাোঁড েরিচ্ছয় রিচ্ছসপশচ্ছি এলাম। োউন্টাচ্ছিি িৃি 
 যাল যাল েচ্ছি তাোল। আরম িললাম, ওচ্ছে িলুি আরম ওচ্ছে েতেগুচ্ছলা প্রশ্ন েিচ্ছত 
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চাই, তাি েচ্ছিয ও আমাচ্ছে সাহাযয েিচ্ছল আরম ওচ্ছে পয়সা বদি। এটা এমিভাচ্ছি 
িলুি যাচ্ছত ও রেছু মচ্ছি িা েচ্ছি। 
  
আরম ইরতমচ্ছধয পচ্ছেট বথচ্ছে পাোঁচটা দশ ডলাচ্ছিি বিাট িৃিচ্ছে বদরখচ্ছয় মুচ্ছড িাখলাম। 
িৃি বলাভাতথ দৃরষ্টচ্ছত বিাটগুচ্ছলাি রদচ্ছে বচচ্ছয় ওয়ং-এি মাধযচ্ছম আমাি প্রচ্ছশ্নি েিাি 
রদচ্ছত প্রস্তুত িচ্ছল োিাল। 
  
আরম বো-অযাচ্ছিি মচ্ছগথি  চ্ছটাটা বিি েচ্ছি ওয়ংচ্ছে িললাম, এটা বদরখচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস 
েরুি বমচ্ছয়টাচ্ছে ও বচচ্ছি রেিা। 
  
 চ্ছটাটা এেদৃচ্ছষ্ট বদচ্ছখ ওয়ং-এি সচ্ছে রেছু দুচ্ছিথাধয েথািাতথা িলল। ওয়ং আমাচ্ছে 
োিাল বয, বমচ্ছয়টা এই বহাচ্ছটচ্ছলই থােত। রদি পচ্ছিি আচ্ছগ বহাচ্ছটচ্ছলি রিল িা 
রমরটচ্ছয়ই চচ্ছল বগচ্ছছ। আরম রে বসই রিলটা রমরটচ্ছয় বদি? 
  
আরম োিালাম, িা। 
  
আিও প্রশ্ন েিায় ওয়ং োিাল, বমচ্ছয়টা এেটা আচ্ছমরিোিচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছি। বসও ওি 
ঘচ্ছিই থােত। ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি িাম রছল বহিমযাি বে ািসি। দুভথাগযিশতঃ এেটা বমাটি 
দুঘথটিায় বস মািা বগচ্ছছ। স্বামীি মৃতুযি পি রিল িা রমরটচ্ছয়ই ও চচ্ছল যায়। 
  
তখি আরম বহিমযাচ্ছিি এেটা  চ্ছটা বিি েচ্ছি ওয়ং-বে িললাম রেজ্ঞাসা েরুি এচ্ছে 
বচচ্ছি রেিা। বিশ রেছুক্ষে ধচ্ছি  চ্ছটাটা বদচ্ছখ িৃি িলল ওয়ং-এি মাধযচ্ছম, এই 
ভদ্রচ্ছলােই বসই আচ্ছমরিোি বয বমচ্ছয়টাি সচ্ছে এেই ঘচ্ছি থােত। 
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–বলােটা এখাচ্ছি েতরদি রছল? 
  
ওয়ং মাি ৎ িৃি োিাল মিাি আচ্ছগ পযথন্ত। 
  
এই প্রথম ও রমচ্ছথয িলল। বলইলা িচ্ছলরছল বয প্রায় মাস েচ্ছয়ে আচ্ছগ এই বহাচ্ছটল 
বথচ্ছে ও চচ্ছল রগচ্ছয়রছল। রেন্তু এি েথািুযায়ী বহিমযাি এখাচ্ছি রতি সপ্তাহ আচ্ছগ অথথাৎ 
ওি মৃতুয পযথন্ত এখাচ্ছি রছল। 
  
–রেন্তু আরম শুচ্ছিরছলাম বে ািসি এখাচ্ছি মাে রতিমাস রছল। তািপি স্ত্রীচ্ছে বছচ্ছড 
অিয বোথাও চচ্ছল যায়। আি বসটা িমাস আচ্ছগি ঘটিা। 
  
ওয়ং তািপি িৃচ্ছিি সচ্ছে অন্তিেভাচ্ছি অচ্ছিে েথা িলল। তািপি ওয়ং িলল, ও 
এচ্ছেিাচ্ছি রিরিত বয আচ্ছমরিোি ভদ্রচ্ছলাে মৃতুযি আচ্ছগ পযথন্ত এখাচ্ছি রছল। 
  
আরম ভািলাম, তচ্ছি রে বলইলা রমচ্ছথয িচ্ছলরছল? ওয়ংচ্ছে িললাম, িলুি বলইলা িচ্ছলচ্ছছ 
বে ািসি এখাি বথচ্ছে িমাস আচ্ছগ চচ্ছল বগচ্ছছ, এও িলুি ও রমচ্ছথয িলচ্ছছ। 
  
ওয়ং েযান্টিীে ভাষায় রেছুক্ষে েথািাতথা চালাচ্ছিাি পি োিাল, ও রমচ্ছথয িলচ্ছছ িা 
সযাি। বে ািসি বিাে গভীি িাচ্ছত আসত আি বভাচ্ছি বিরিচ্ছয় বযত। বসই েিয 
বলইলা ওচ্ছে বদচ্ছখরি আি বভচ্ছিচ্ছছ বে ািসি চচ্ছল বগচ্ছছ। 
  
–বে ািসি এখাচ্ছি বিােগাি েিত েীভাচ্ছি? আরম এেথা রেচ্ছজ্ঞস েিচ্ছত উত্তি এল 
োচ্ছি িা। 
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–বোি ইউচ্ছিাপীয় ওি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত আসত? 
  
–এিািও উত্তি িা। 
  
–বো-অযাচ্ছিি বোি িনু্ধ ওি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত আসত? 
  
িা 
  
আরম উচ্ছত্তরেত এিং হতাশ হলাম। োি েথা বয সরতয বভচ্ছি পারেলাম িা। বোি থই 
খুোঁচ্ছে পারে িা। 
  
রেচ্ছজ্ঞস েিলাম খুি হাল্কাভাচ্ছি, আো বো- অযাি রে যািাি সময় বোি রেরিষপে 
ঘচ্ছি ব চ্ছল বগচ্ছছ? 
  
-িা, রেছুই বিচ্ছখ যায় রি। 
  
আরম এিাি ঝাোঁরঝচ্ছয় উচ্ছি িললাম, তাহচ্ছল রে ও বচাচ্ছখি সামচ্ছি রদচ্ছয় মালপে রিচ্ছয়, 
রিল িা রমরটচ্ছয় চচ্ছল বগল? 
  
ওয়ং আমাি েথাি যুরে িুঝচ্ছত বপচ্ছি িৃিচ্ছে বখোঁরেচ্ছয় উিল। খারিেটা আমতা আমতা 
েচ্ছি িৃি িলল বয, এেটা সুটচ্ছেশ ব চ্ছল বগচ্ছছ, ভাডা িােী আচ্ছছ িচ্ছল বসটা েমা 
বিচ্ছখচ্ছছ। 
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আরম সুটচ্ছেশটা বদখচ্ছত চাওয়ায় িৃি বলইলাি পাচ্ছশি ঘচ্ছিি দিো খুচ্ছল খাচ্ছটি তলা 
বথচ্ছে এেটা িেল চামডাি সুটচ্ছেশ বিি েিল। আরম ওচ্ছদি দুেিচ্ছে িাইচ্ছি দাোঁডাচ্ছত 
িচ্ছল দিোয় রছটরেরি তুচ্ছল সুটচ্ছেচ্ছশি সো তালায় এেটুচাপ রদচ্ছতই তালাটা খুচ্ছল 
বগল। বদখলাম েচ্ছয়েটা দামী োপডোমা আি রেছু টুরেটারে। বসগুচ্ছলাি তলায় এেটা 
সাদা খাম বপলাম। খুচ্ছল তাি বভতি বদখলাম বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়চ্ছস্টি বদওয়া  চ্ছটাগ্রাচ্ছ ি 
অিুরূপ এেটা বহিমযাচ্ছিি ছরি। তলায় বলখা, আমাি স্ত্রী-বো-অযািচ্ছে। হয়ত বহিমযাি 
দুেিচ্ছেই ঐ এেই  চ্ছটাগ্রা  রদচ্ছয়চ্ছছ। 
  
যাইচ্ছহাে, বলইলা এিং রিচ্ছসপশি ক্লাচ্ছেথি মচ্ছধয বয বেউ এেেি রমচ্ছথয িলচ্ছছ, বলইলা 
বেি রমচ্ছথয িলচ্ছি? 
  
রচন্তা েচ্ছি বদখলাম এই বছাট, বিাংিা বহাচ্ছটচ্ছল বথচ্ছে আমাি দিোিী বোি সূচ্ছেি 
সন্ধাি পািিা। আমাচ্ছে এই িহচ্ছসযি সূচ্ছেি েচ্ছিয অিয বোথাও বযচ্ছত হচ্ছি। 
  
দিো খুচ্ছল িাইচ্ছি এচ্ছস বদখলাম ওয়ং রসগাচ্ছিট খাচ্ছে দাোঁরডচ্ছয় আি িৃি বিই, হয়ত 
োউন্টাচ্ছি র চ্ছি বগচ্ছছ। 
  
আপিাি সি োে রিেমত হচ্ছয়চ্ছছ বতা সযাি? ওয়াং-এি প্রচ্ছশ্নি েিাচ্ছি আরম িললাম, 
হযাোঁ তচ্ছি শুিুি ওয়ং, আরম এখাচ্ছি থােিিা। রিপাল উপসাগচ্ছিি োচ্ছছ বোি বহাচ্ছটল 
পাওয়া যাচ্ছি? 
  
এেটু অিাে হচ্ছয় ও িলল, হযাোঁ হযাোঁ রিপালস্ বি বহাচ্ছটল ওখাচ্ছি খুি সুেি। আপরি 
িলচ্ছলই িযিিা েিচ্ছত পারি। 
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যরদ পাচ্ছিি একু্ষরি আরম এখাি বথচ্ছে চচ্ছল বযচ্ছত চাই। 
  
এেটা িযাপাি সযাি। বহাচ্ছটলটা রেন্তু চলরত পচ্ছথি বিশ দূচ্ছি। েউলুি ঘুিচ্ছত বগচ্ছল 
বহাচ্ছটলটা আপিাি পচ্ছক্ষ খুি এেটা সুরিধােিে হচ্ছি িা। 
  
–বসেিয আরম ভািরছ িা। আপরি িৃিচ্ছে এখিই আমাি রিল বিরড েিচ্ছত িলুি। আ 
ঘিটাও বচে েচ্ছি রি। 
  
আপরি বলােটাচ্ছে আি প্রশ্ন েিচ্ছিি িা? ওয়ং প্রশ্ন েিল। 
  
-িা। আমিা যত তাডাতারড সম্ভি এখাি বথচ্ছে চচ্ছল যাি। 
  
রমরিট রতরিশ পি আমিা পযাোডথ গাডীচ্ছত চচ্ছড রিপাচ্ছসি রদচ্ছে িওিা হলাম। 
  
. 
  
২.৫ 
  
 রিপালস্ উপসাগচ্ছিি প্রােৃরতে দৃচ্ছশযি মচ্ছধয পাহাড বঘিা এলাো,িীল সমুচ্ছদ্রি েল 
আমাচ্ছে মুগ্ধ েিল। বহাচ্ছটলটাও প্রােৃরতে পরিচ্ছিচ্ছশি সচ্ছে বিশ মািািসই। এমি 
সুেি োয়গা আরম খুি েম বদচ্ছখরছ। 
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ওয়ং আমাচ্ছে বহাচ্ছটচ্ছলি বয ঘিরটি িযিিা েচ্ছি রদচ্ছয়রছল, বসখাি বথচ্ছে সমুদ্র বদখা 
যায়। পযাোডথ গাডীটা বিচ্ছখ িচ্ছল বগচ্ছছ বয বোি প্রচ্ছয়ােচ্ছি তাচ্ছে ডােচ্ছল বস খুশী হচ্ছি! 
  
এিপি রেরিষপে গুরছচ্ছয় বটরলচ্ছ াি গাইচ্ছড বোথাও বহিমযাি বে ািসচ্ছিি িাম বপলাম 
িা। রিচ্ছসপশচ্ছি ক্লােথও তাি িাম বশািিরি িচ্ছল োরিচ্ছয় রদল। 
  
এেটা ভাল বহাচ্ছটচ্ছলি িয় সমে খিি িাচ্ছখ–এই প্রিাদ মচ্ছি বিচ্ছখ আমাি রুম িয়চ্ছে 
রেজ্ঞাসা েিলাম বস এমি অট্টারলোি খিি োচ্ছি রে যাি প্রান্ত ধাচ্ছপ ধাচ্ছপ সমুচ্ছদ্রি 
সচ্ছে রমচ্ছশচ্ছছ, বযখাচ্ছি বছাট এেটা ঘাট এিং এেটা বিাটও আচ্ছছ। 
  
এেটু রচন্তা েচ্ছি বস িলল, আপরি রল াি-এি িাডীি েথা িলচ্ছছি? এখি বস িাডীচ্ছত 
রমঃ এিিাইট আি তাি বিাি থাচ্ছেি। তািাও আচ্ছমরিোি। 
  
–ঐ িাডীচ্ছত রমঃ বহিমযাি বে ািসি িচ্ছল বেউ থােত িচ্ছল তুরম শুচ্ছিচ্ছছা? আরম 
রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। ও মাথা বিচ্ছড িলল বয বস োচ্ছি িা। 
  
িীচ-এরগচ্ছয় বপডাচ্ছলা ভাডা েচ্ছি ভাসচ্ছত ভাসচ্ছত পুচ্ছিা উপেূল এলাোটা বদখচ্ছত 
লাগলাম। রলি- াি-এি িাডীটা আলাদাভাচ্ছি রচচ্ছি রিচ্ছত আমাি অসুরিধা হল িা। 
সমুচ্ছদ্রি মচ্ছধয উোঁচু েরম আলাদা হচ্ছয় আচ্ছছ। 
  
আরম বপডাচ্ছলা চারলচ্ছয় িাডীটাি দুচ্ছশা গচ্ছেি মচ্ছধয এচ্ছস বথচ্ছম িাডীটা ভাল েচ্ছি 
বদখচ্ছত লাগলাম। বহিমযাি সরতযই রে এত পয়সা বিােগাি েচ্ছিরছল বয এত িড িাডী 
ভাডা েচ্ছিরছল? িারে বলইলাচ্ছে অযাি রমচ্ছথয েথা িচ্ছলরছল? 
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হিাৎ আরম সচরেত হলাম। িাডীটাি সিচ্ছচচ্ছয় উোঁচু ঘিটায় দুচ্ছটা রিেু। আরম রমরিট 
দচ্ছশে ধচ্ছি বপডাচ্ছলা চারলচ্ছয় িুঝলাম, খুি শরেশালী বলন্স রদচ্ছয় দুচ্ছটা বচাখ আমাচ্ছে 
লক্ষয েচ্ছি যাচ্ছে। সূচ্ছযথি আচ্ছলায় বলন্স দুচ্ছটা আমাি দৃরষ্ট আেষথে েিরছল। বপডাচ্ছলা 
ঘুরিচ্ছয় রিলাম িীচ-এি রদচ্ছে। 
  
এে ঝলে তারেচ্ছয় বদচ্ছখ িুঝলাম রিেু দুচ্ছটা এখচ্ছিা আমাি গরতরিরধি ওপি িেি 
িাখচ্ছছ। আরম মুচ্ছখ টুরিস্ট টুরিস্ট ভাি  ুরটচ্ছয় ভািলাম এত রচন্তা েিাি রে আচ্ছছ? 
সুেি িাডী তাই বদখরছলাম। যুরেটা রিচ্ছেই মািচ্ছত পািলাম িা। অতএি বহাচ্ছটচ্ছল 
র চ্ছি এলাম। 
  
. 
  
২.৬ 
  
 পিরদি সোল দশটা িাগাদ িীচ-এ এলাম। রেছুক্ষে সাোঁতাি বেচ্ছট িারলি ওপি 
টািটাি হচ্ছয় শুচ্ছয় পডলাম। বহিমযাি, ওচ্ছয়স্ট, িৃি বে ািসি, অযাি, বলইলাচ্ছে ভুচ্ছল 
যাওয়াি বচষ্টা েিলাম তখিোি মচ্ছতা। এেটু রঝমুরি ভাি এচ্ছসরছল, খুি োচ্ছছ পদশব্দ 
শুচ্ছি বচাখ খুললাম। বদখলাম লম্বা, রিম, বিাচ্ছদ বপাডা তামাচ্ছট গাচ্ছয়ি িং, রিরেিী পিা 
এেটা বমচ্ছয় আমাচ্ছে বপরিচ্ছয় বগল। িীচ্ছচ শুচ্ছয় থাো সেচ্ছল আগ্রচ্ছহি সচ্ছে ওচ্ছে 
বদখচ্ছছ। 
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 তপ্ত িারলি ওপি রদচ্ছয় বমচ্ছয়টা সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছে যাচ্ছে। ওি র গািটা চুম্বচ্ছেি মত 
আমাচ্ছে আেষথে েিরছল। লক্ষয েিলাম বিাদটুপীটাচ্ছে অিচ্ছহলাভচ্ছি িারলচ্ছত ছুোঁচ্ছড 
ব চ্ছল রদচ্ছয় েচ্ছল বিচ্ছম, দক্ষতাি সচ্ছে রেছুক্ষে সাোঁতাি বেচ্ছট রিশাল এেটা পাথচ্ছিি 
চাইচ্ছয়ি ওপি রগচ্ছয় উিল। ওচ্ছে রিেথি এলাোি িােী িচ্ছল মচ্ছি হচ্ছত লাগল। ওি সে 
পাওয়াি েচ্ছিয আমাি মি অরিি হচ্ছয় ওিায় আরম সমুচ্ছদ্র ঝাোঁপ রদলাম। বঘাট বঘাট 
আেষথেীয় বস্টাচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম। পাথচ্ছিি োচ্ছছ এচ্ছস ওচ্ছে িললাম, যরদ আরম 
এই সুেি রিেথিতাচ্ছে বভচ্ছঙ থারে বতা িলুি সাোঁতচ্ছি অিযরদচ্ছে চচ্ছল যাই। 
  
বমচ্ছয়রট আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় খুোঁরটচ্ছয় খুোঁরটচ্ছয় বদখচ্ছত লাগল। আরমও ওচ্ছে বিশ োছ 
বথচ্ছে বদচ্ছখ িুঝলাম িহু পুরুচ্ছষি সেলাচ্ছভি অরভজ্ঞতা এই বমচ্ছয়ি আচ্ছছ। বচাচ্ছখি ভাষা 
িচ্ছল রদচ্ছে–এই ধিচ্ছেি বমচ্ছয়িা পুরুচ্ছষি সে লাচ্ছভি েচ্ছিয খুিই আগ্রহী। 
  
ও োচ্ছমাচ্ছত্তেে গলায় বহচ্ছস িলল, আরম িিং আশায় আরছ বেউ এচ্ছস আমাচ্ছে সে 
বদচ্ছি। আপরি বে? মচ্ছি হচ্ছে আেই উচ্ছড এচ্ছসচ্ছছি? তাই িয় রে? 
  
আমাি িাম বিলসি িায়াি। রিখযাত ইংচ্ছিে অযাডরমিাচ্ছলি িামািুসাচ্ছি আমাি িািা 
আমাি িাম বিচ্ছখচ্ছছি। রতরি অযাডরমিাল বিলসচ্ছিি অন্ধ ভে রছচ্ছলি। 
  
বমচ্ছয়টা পাথচ্ছিি ওপি রচৎ হচ্ছয় শুচ্ছয় পচ্ছড িলল, আরম বস্টলা এিিাইট। এখাচ্ছিই 
থারে। িতুি িতুি মুখ আমাি ভাল লাচ্ছগ। আপরি রে এখাচ্ছি অচ্ছিেরদি থােচ্ছিি? 
  
এই মুহূচ্ছতথ আরম ভািচ্ছত লাগলাম এটা আমাি বসৌভাগয িারে রিিয় আমাি সামচ্ছি 
অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ! বয বলােটা রলমচ্ছ াচ্ছিি িাডী ভাডা রিচ্ছয়চ্ছছ তাি বিাি আমাি সামচ্ছি? 
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িললাম, সপ্তাহখাচ্ছিে থােি। 
  
আরম ওয়াটাি প্রু  পচ্ছেট বথচ্ছে রসগাচ্ছিট আি লাইটাি বিি েচ্ছি ওচ্ছে রদলাম। 
দুেচ্ছি রসগাচ্ছিট ধিালাম। িললাম, এই সুেি োয়গায় িাস েিা বতা ভাচ্ছগযি িযাপাি! 
  
ধিযিাদ। এখি আিহাওয়া খুিই সুেি, রেন্তু গ্রীষ্মোলটা খািাপ। রসগাচ্ছিচ্ছটি বধায়া 
উরডচ্ছয় িলল, আমাি দাদা হংেং-এি ওপি এেটা িই রলখচ্ছছ। আরম দাদাি বদখাচ্ছশািা 
েরি। মাথাটা এেটু তুচ্ছল আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিল, আপরি বহাচ্ছটচ্ছল 
আচ্ছছি? 
  
-হযাোঁ। আপিাচ্ছদি এখাচ্ছি িাডী আচ্ছছ? আরম রেজ্ঞাসা েিলাম। 
  
আমিা এেটা িাডী ভাডা রিচ্ছয়রছ, বযটা এেটা চীিা গযাম্বলাচ্ছিি। 
  
রলি াি? 
  
ও বিশ অিাে হচ্ছয় িলল, রিে ধচ্ছিচ্ছছি, আপরি এত সি োিচ্ছলি রে েচ্ছি? 
  
-আরম শুচ্ছিরছলাম। তািপি এেটু ইতেতঃ েচ্ছি িললাম, আরম বভচ্ছিরছলাম ওটা 
বহিমযাি বে ািসি ভাডা রিচ্ছয়চ্ছছ। 
  
ও ভুরু তুচ্ছল আমাি রদচ্ছে তাোল। 
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বিাঝা বগল েথাটা সরতযই ওচ্ছে অিাে েচ্ছিচ্ছছ, বহিমযাি বে ািসি? আপরি তাচ্ছে 
োিচ্ছলি রেভাচ্ছি? 
  
আরম বয শহচ্ছি থারে, ও বসই শহচ্ছিি বছচ্ছল। 
  
–ও। বহিমযাি বতা এেটা বমাটি দুঘথটিায় মািা বগচ্ছছ। 
  
–হযাোঁ। বসিেমই শুচ্ছিরছলাম। আপরি তাচ্ছে রচিচ্ছতি? 
  
-হযারি, আমাি দাদা ওচ্ছে রচিত। আরম ওচ্ছে দু-এেিাি বদচ্ছখরছ। তাহচ্ছল আপরি ওচ্ছে, 
রচিচ্ছতি? হযারি শুিচ্ছল খুি খুশী হচ্ছি। বলােটাি মৃতুযটা খুিই দুঃখেিে, ওি চীিা স্ত্রীি 
পচ্ছক্ষও এটা দুঃচ্ছখি। 
  
আপরি ওি স্ত্রীচ্ছে বচচ্ছিি? 
  
রিে রচরি িলচ্ছত পারিিা। তচ্ছি বদচ্ছখরছ। 
  
টুসরে বমচ্ছি রসগাচ্ছিচ্ছটি ছাই ব চ্ছল িলল, রেছু চীিা বমচ্ছয় সরতযই আেষথেীয়। রেন্তু 
বহিমযাি বয খুি িীচ্ছচ বিচ্ছম রগচ্ছয়রছল তা ঐ বমচ্ছয়টাি েচ্ছিযই। ঐ বমচ্ছয়গুচ্ছলা ওিেমই 
হয়। েথাগুচ্ছলা বতচ্ছতা, রেন্তু রমরষ্ট বমাডচ্ছে েডাচ্ছিা। এটা আমাি োি এডাল িা। 
  
ও িলচ্ছত থােল, বহিমযাচ্ছিি মৃতচ্ছদহ রিচ্ছয় ও আচ্ছমরিো চচ্ছল বগচ্ছছ। আমাি বতা মচ্ছি 
হয় ওখাচ্ছিই বথচ্ছে যাচ্ছি, আি আসচ্ছি িা োিে বহিমযাচ্ছিি িািা শুচ্ছিরছ লক্ষপরত। 
সুতিাং বমচ্ছয়টাি ভাি বিচ্ছিি। 
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আরম আি এেটু হচ্ছলই িচ্ছল রদতাম অযাি মচ্ছি বগচ্ছছ। অচ্ছিে েচ্ছষ্ট রিচ্ছেচ্ছে সংিিে 
েচ্ছি রেচ্ছজ্ঞস েিলাম, আরম শুচ্ছিরছলাম বয বহিমযাি িারে অচ্ছিে টাোি মারলে হচ্ছয় 
যায় হিাৎ। তািপি ওি স্ত্রীচ্ছে আপিািা এখি বয িাডীটায় ভাডা আচ্ছছি বসটা বছচ্ছড 
রদচ্ছয় চচ্ছল যায়? 
  
বস্টলা মাথা তুচ্ছল েুরট েিল। 
  
িাঃ বে আপিাচ্ছে এসি অদু্ভত গল্প িচ্ছলচ্ছছ? 
  
–হয়চ্ছতা বেউ এেেি িচ্ছলরছল। তািপি হালো গলায় িললাম, বেি ঘটিাটা রে সরতয 
িয়? 
  
িা এচ্ছেিাচ্ছিই িা। আিাম েচ্ছি শিীি রিরছচ্ছয় রদচ্ছয় আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বহচ্ছস িলল, 
সরতয েথা িলচ্ছত রে বহিমযাি খুি এেটা ভাল বলাে রছল িা। আরম ওচ্ছে পছে 
েিতাম। েংলী স্বভাচ্ছিি রছল। রেন্তু হযারিচ্ছে ও আিে রদত। ওি বোি োচ্ছলই 
পয়সােরড রছল িা। ও িারে ওি চীিা স্ত্রীি পয়সায় বখত। তাহচ্ছল ও এ িাডী রে েচ্ছি 
ভাডা বিচ্ছি? বে িচ্ছলচ্ছছ আপিাচ্ছে এই েথা? 
  
এেটা দ্রুতগামী বমাটি বিাচ্ছটি ইরিচ্ছিি শচ্ছব্দ আমিা সচরেত হচ্ছয় বদখলাম, এেটা 
স্পীডচ্ছিাট সাদা ব িা ছরডচ্ছয় আমাচ্ছদি রদচ্ছেই আসচ্ছছ। 
  
-ঐ বয হযারি আসচ্ছছ। বস্টলা উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় বিাটটাি রদচ্ছে হাত িাডচ্ছত লাগল। 
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বিাটটাি গরত েচ্ছম ইরিি িন্ধ েিাি আওয়াে বপলাম। পাথচ্ছিি গাচ্ছয় এচ্ছস বিাটটা 
থামল। এেেি হা পযান্ট পিা, বিাচ্ছদ বপাডা, সিুে-সাদা বডািাোটা শাটথ পিা বলাে 
বস্টলাি রদচ্ছে বচচ্ছয় হাসল। মুখ বদচ্ছখ মচ্ছি হয় ইরি বিশ স্বেল আি চামডাি িীচ্ছচ সরু 
িীল রশিা বদচ্ছখ বিাঝা যায় ইরি মদযপাি এেটু বিশীই েচ্ছি থাচ্ছেি। আমাি রদচ্ছে 
অিুসরন্ধৎসু দৃরষ্টচ্ছত তাোচ্ছত তাোচ্ছত বস্টলাচ্ছে িলল, ভািলাম লাচ্ছঞ্চি সময় হচ্ছয় বগচ্ছছ 
বতামাচ্ছে তুচ্ছল রিচ্ছয় যাি। তা বতামাি এই িয়চ্ছফ্রন্ডরট বে? 
  
–ইরি বিলসি িায়াি। বে ািসচ্ছিি সচ্ছে এি পরিচয় রছল। 
  
 তািপি বস্টলা আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, আমাি দাদা, হযারি। আমিা দুেি-দুেিচ্ছে 
অরভিাদি েিলাম। 
  
–আপরি বহিমযািচ্ছে োিচ্ছতি? তাহচ্ছল খুি ভাল হল। আপরি এখাচ্ছি েরদি আচ্ছছি? 
  
–রদি সাচ্ছতে। আমাি দুভথাগয আরম এখাচ্ছি বিশীরদি থােচ্ছত পািরছ িা। 
  
–শুিুি। আে যরদ আপিাি বোি এিচ্ছগেচ্ছমন্ট িা থাচ্ছে তাহচ্ছল আমাচ্ছদি সচ্ছে আপরি 
রডিাি েিচ্ছিি? আরম এখাচ্ছিই আপিাচ্ছে বিাচ্ছট তুচ্ছল বিি। এটাই আমাচ্ছদি ওখাচ্ছি 
যািাি এেমাে পথ। রে আসচ্ছিি বতা? 
  
রিিয়ই। এ বতা খুি ভাল েথা। তচ্ছি রে, আপিাচ্ছে আমাচ্ছে রিচ্ছত এচ্ছস আি েষ্ট 
েিচ্ছত হচ্ছিিা। আরম রিচ্ছেই চচ্ছল যাচ্ছিা। 
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–আচ্ছি তাচ্ছত রে? রিে আটটাি সময় িীচ্ছচ আসচ্ছিি, আরম আপিাচ্ছে রিচ্ছয় যাি। 
তািপি রডিাি বখচ্ছয় আমিা এই বিাচ্ছট এেটু বিডাি। বদখচ্ছিি েী সুেি লাচ্ছগ। 
বস্টলাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, তুরম রে এখি যাচ্ছি? 
  
–আমাচ্ছে আচ্ছগ িীচ-এ রিচ্ছয় চল, আরম টুরপটা ব চ্ছল এচ্ছসরছ। 
  
 বস্টলা বিাচ্ছট চচ্ছড িসল। আরম ওি বিাচ্ছদ বপাডা সুিাম রপি বথচ্ছে বচাখ সিাচ্ছত 
পািলামিা। ও হিাৎ বপছি রদচ্ছে তাোচ্ছত আরম ধিা পচ্ছড রিেত বিাধ েিলাম। ও 
হাসল, বযি আমাি মচ্ছিি ভাষা িুঝচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ। হাত বিচ্ছড িলল, চরল আে িাচ্ছে 
বদখা হচ্ছে, হযারি আমাচ্ছে বদচ্ছখ মাথা ঝাোঁোল। আরম হাসলাম। বিাটটা এচ্ছগাচ্ছলা। 
  
আরম রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় েচ্ছল পাদুচ্ছটা ডুরিচ্ছয় মচ্ছি এেটা উচ্ছত্তেিা অিুভিেিলাম। 
আধঘণ্টা সূচ্ছযথি উত্তাচ্ছপ শিীিটা শুরেচ্ছয় এখি বিশ রখচ্ছদ অিুভি েিলাম। সাোঁতাি 
বেচ্ছট িীচ্ছচ র চ্ছি এলাম। 
  
রিে আটটায় িীচ্ছচ বপৌঁছলাম। েচ্ছয়ে রমরিট িাচ্ছদ স্পীড বিাটটা বদখা বগল, এেেি 
স্বািযিাি চীিা ড্রাইভাি আমাচ্ছে হাত ধচ্ছি বিাচ্ছট উিচ্ছত সাহাযয েিল আি িলল, রমঃ 
এিিাইট আসচ্ছত পাচ্ছিি রি, বসেিয ক্ষমাপ্রাথথিা েচ্ছিচ্ছছি। 
  
েচ্ছয়ে রমরিচ্ছটই রলম াচ্ছিি িাডী বপৌঁচ্ছছ বগলাম। 
  
বিাট বথচ্ছে বিচ্ছম রসোঁরড বপরিচ্ছয় উোঁচু েরমচ্ছত এলাম। োয়গাটা সুেিভাচ্ছি সাোি। 
বস্টলা ইভরিং বড্রস পচ্ছিচ্ছছ। ফ্রেটা বলাোট। এেটা িাোঁচ্ছশি আিাম বেদািায় িচ্ছস 
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হইরে খাচ্ছে ও মুচ্ছখ রসগাচ্ছিট। পাচ্ছশ এেেি চীিা পরিচািে ওি হুেুচ্ছমি অচ্ছপক্ষায় 
দাোঁরডচ্ছয়। হযারিচ্ছে বোথাও বদখচ্ছত বপলাম িা। 
  
–আপরি এচ্ছস বগচ্ছছি। হাচ্ছতি হুইরেি বগলাসটা িারমচ্ছয় আমাচ্ছে স্বাগত োিাচ্ছলা। রে 
খাচ্ছিি িলুি? 
  
আরম েচ্ছচ বসাডাি েথা িলাচ্ছত সচ্ছে সচ্ছে পািীয় এচ্ছস বগল। 
  
–হযারি এখিই এচ্ছস পডচ্ছি। আপরি ঐ বচয়ািটায় িসুি তাহচ্ছল আপিাচ্ছে ভালভাচ্ছি 
বদখচ্ছত পাচ্ছিা। 
  
আরম িচ্ছস রিশ্রামেক্ষরট ভালভাচ্ছি বদখচ্ছত লাগলাম। ঘিটা চীিা স্টাইচ্ছল সাোচ্ছিা, দামী 
দামী আসিাি িচ্ছয়চ্ছছ। বদওয়াচ্ছল লাল রসচ্ছল্কি পদথা। মাঝখাচ্ছি িড োচ্ছলা িচ্ছঙি ডাইরিং 
বটরিল। রডিাচ্ছিি খািাি সি প্রস্তুত। 
  
–আপিাচ্ছদি এই োয়গাটা আমাি খুি ভাল বলচ্ছগচ্ছছ। আরম বহচ্ছস িললাম। 
  
-হযাোঁ। োয়গাটা সরতযই ভাল। ভাগয ভাল রছল িচ্ছল এ োয়গাটা বপচ্ছয় বগরছ, আচ্ছগ 
েউলুচ্ছি এেটা িারডচ্ছত থােতাম। মাে েচ্ছয়ে সপ্তাহ এখাচ্ছি এচ্ছসরছ। তচ্ছি ওটাি 
তুলিায় এটা অচ্ছিে ভাল। 
  
–আপিািা আসাি আচ্ছগ এখাচ্ছি বে রছল? 
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মচ্ছি হয় িা বেউ রছল। এি মারলে মযাোউচ্ছত থাচ্ছে। উরি বতা এই বসরদি রিে 
েিচ্ছলি বয িারডটা ভাডা বদচ্ছিি। 
  
রিে এই সমচ্ছয় এিিাইট এল। আমিা েিমদথি েচ্ছি মুচ্ছখামুরখ িসলাম। 
  
দু-চািচ্ছট বসৌেিযমূলে েথািাতথাি পি হযারি আমাচ্ছে রেজ্ঞাসা েিল, আপরি এখাচ্ছি 
িযিসাচ্ছয়ি িযাপাচ্ছি এচ্ছসচ্ছছি? 
  
িা। আরম ছুরট োটাচ্ছত এচ্ছসরছ। সপ্তাহ খাচ্ছিে ছুরট বপচ্ছয় আি বলাভ সামলাচ্ছত পািলাম 
িা। 
  
যাে ভাল েচ্ছিচ্ছছি। তািপি খুি অন্তিে গলায় িলল, বস্টলা িলরছল, আপরি িারে 
পযাসাচ্ছডািা রসরট বথচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ। তাহচ্ছল আপরি হয়চ্ছতা বহিমযাি বে ািসিচ্ছে রচচ্ছি 
থােচ্ছিি? 
  
–হযাোঁ। আরম ওি বচচ্ছয় ওি িািাচ্ছে ভালভাচ্ছি োরি। ভদ্রচ্ছলাে আরম এখাচ্ছি আসরছ শুচ্ছি 
আমাচ্ছে বহিমযাচ্ছিি িযাপাচ্ছি এেটু বখাোঁে-খিি রিচ্ছত িচ্ছলচ্ছছি। 
  
হযারি আমাি রদচ্ছে বিশ আগ্রহভচ্ছি তারেচ্ছয় িলল, তাই িারে? েী ধিচ্ছিি বখাোঁে খিি? 
  
–বদখুি ও প্রায় পাোঁচিছি এখাচ্ছি আচ্ছছ। এিমচ্ছধয ওি িািাচ্ছে রচরিপে রলখত িা 
িলচ্ছলই চচ্ছল। শুধু ও চীিা বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় েিচ্ছছ োরিচ্ছয় এেটা রচরি রদচ্ছয়রছল। তাচ্ছত 
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ওি িািা খুি আঘাত বপচ্ছয়রছচ্ছলি। আরম এে রিঃশ্বাচ্ছস েথাগুচ্ছলা িচ্ছল বগলাম। হযারি 
বস্টলাি রদচ্ছে তাোল আি মাথা িাডাল, খুি স্বাভারিে। 
  
–বদখুি রমঃ এিিাইট আমাি মচ্ছি হয়, ভদ্রচ্ছলাে ওি েীরিতোচ্ছল ওি েচ্ছিয রেছু 
েিচ্ছত পাচ্ছিিরি িচ্ছল খুি েষ্ট বপচ্ছয়চ্ছছি। ও এখাচ্ছি েীভাচ্ছি বিােগাি েিত, বস 
িযাপাচ্ছি আপরি রেছু োচ্ছিি? 
  
–আমাি মচ্ছি হয়িা ও রেছু েিত। বছচ্ছলটা বিশ িহসযময় রছল। আরম ওচ্ছে পছে 
েিচ্ছলও অচ্ছিচ্ছেই ওচ্ছে ভালমচ্ছি রিচ্ছত পািত িা। আমাি বিাি বস্টলা বতা ওচ্ছে দু-
চচ্ছক্ষ বদখচ্ছত পািত িা। বস্টলা এেটু অধধযথ হচ্ছয় িলল, বিশী িারডচ্ছয় বিালিা। আরম 
ওচ্ছে বদখচ্ছত পািতাম িা শুধু এই োিচ্ছেই, বেিিা ও ভািত সি বমচ্ছয়ই িুরঝ ওি 
বপ্রচ্ছম পচ্ছড বগচ্ছছ। এই ধিচ্ছেি বলােচ্ছদি আরম পছে েরিিা। এিিাইট বিশ বোচ্ছি 
বহচ্ছস উিল। 
  
–রিে আচ্ছছ তুরম ওি বপ্রচ্ছম পডরি। মচ্ছি হয় ও টে আঙুি রছল। রমঃ এিিাইট িলল। 
  
–তাহচ্ছল বতামাি বোি িীরতি িালাই বিই, বয বেউ বতামাচ্ছে আিে রদচ্ছলই তুরম তাচ্ছে 
পছে েচ্ছি িাও। বস্টলা িলল। 
  
এেেি পরিচািে এচ্ছস িলল রডিাি প্রস্তুত। আমাচ্ছদি েথািাতথায় িাধা পডল। আমিা 
রডিািরুচ্ছম ঢুেলাম। 
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খুি ভাল চীিা খািাি পরিচ্ছিরশত হচ্ছলা। আমাি বখচ্ছত খুি ভাল লাগরছল। বস্টলাচ্ছে 
এেটু অিযমিে লাগরছল। 
  
খাওয়া যখি প্রায় বশষ মুহূচ্ছতথ, হিাৎ বস্টলা প্রশ্ন েিল, রমঃ িায়াি, আপিাচ্ছে বে 
িচ্ছলরছল বহিমযাি এই িারডটা ভাডা রিচ্ছয়রছল? 
  
ওি েথা শুচ্ছি রমঃ এিিাইট খুি অিাে হচ্ছয় রেজ্ঞাসা েিল, বহিমযাি এই িারড ভাডা 
রিচ্ছয়রছল? ঈশ্বচ্ছিি রদরিয। আপিাচ্ছে বেউ িচ্ছলরছল এই েথা? 
  
আরম িললাম, এেটা চীিা বমচ্ছয়। বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটল, বযখাচ্ছি বহিমযাি 
ভাডা থােত, বসই বহাচ্ছটচ্ছল বমচ্ছয়টাি সচ্ছে আমাি আলাপ হচ্ছয়রছল। ওই িচ্ছলরছল। 
  
আিযথ। বস্টলা ভুরু েুোঁচচ্ছে িলল, এিেম িাচ্ছে েথা িলাি অথথ রে? আরম োধ 
ঝাোঁোলাম। িললাম, োরি িা, হয়ত ও রমচ্ছথয িচ্ছলরছল। 
  
হিাৎ আমাি মচ্ছি হল, রমরিট খাচ্ছিে হল বেউ আমাচ্ছে লক্ষয েিচ্ছছ। ঘচ্ছিি চারিরদচ্ছে 
তারেচ্ছয় িললাম, আরম ওচ্ছে বহিমযাচ্ছিি সম্বচ্ছন্ধ েচ্ছয়েটা েথা রেজ্ঞাসা েচ্ছিরছলাম। 
আরম এও িচ্ছলরছলাম বস রেছু িলচ্ছল ওচ্ছে টাো বদি। বসই বলাচ্ছভ হয়চ্ছতা এইসি 
রমথযা িচ্ছলচ্ছছ। 
  
–আমাি রিে উচ্ছটারদচ্ছেি রিিাট আয়িা রদচ্ছয় আমাি পুচ্ছিা শিীিটা বদখা যাচ্ছে আি 
আয়িাি বভতি রদচ্ছয় বদখলাম এেটা শেসমথথ বচহািাি চীিা ইউচ্ছিাপীয় সুযট পিা 
আমাচ্ছে খুি মচ্ছিাচ্ছযাগ রদচ্ছয় লক্ষয েিচ্ছছ। আরম আয়িা রদচ্ছয় তাোচ্ছত ওি সচ্ছে 
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বচাখাচ্ছচারখ হচ্ছয় বগল। হচ্ছতই বলােটা অন্ধোচ্ছি রমচ্ছশ বগল। রিপচ্ছদি গন্ধ পাওয়া 
সচ্ছেও আমাি বচাচ্ছখ-মুচ্ছখ বসটা িুঝচ্ছত রদলাম িা। ও বয আমায় লক্ষয েিচ্ছছ আরম 
বদচ্ছখরছ বসটা বঝচ্ছড ব লাি েচ্ছিয শিীচ্ছি ঝাোঁেুরি রদচ্ছয় বহচ্ছস িললাম, যােচ্ছগ িাদ রদি 
ও রিিয়ই আমাচ্ছে ধাপ্পা রদচ্ছয়রছল। 
  
চীিািা রিচ্ছশষ েচ্ছি চীিা বমচ্ছয়িা ভীষে রমচ্ছথয েথা িচ্ছল। পৃরথিীচ্ছত এিা এে িম্বচ্ছিি 
রমচ্ছথযিাদী। আমাি রদচ্ছে গভীি ভাচ্ছি বচচ্ছয় এিিাইট িলল। 
  
আয়িাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় আরম িললাম, তাই িারে? আো। 
  
বস্টলা আমাি েথায় িাধা রদচ্ছয় িলল, চলুি, আমিা এেটু বটচ্ছিচ্ছস রগচ্ছয় িরস। তািপি 
দাোঁরডচ্ছয় উচ্ছি বস্টলা িলল, আপরি রে এেটু োরন্ড বিচ্ছিি? 
  
আরম িললাম, িা। 
  
ঘি বথচ্ছে বিরিচ্ছয় আমাচ্ছদি বসই বছচ্ছড যাওয়া োয়গায় আিাি এচ্ছস িসলাম। মাথাি 
ওপচ্ছিি চাোঁচ্ছদি আচ্ছলা সমুচ্ছদ্রি ওপি পচ্ছড এেটা বমাহময় পরিচ্ছিশ সৃরষ্ট েচ্ছিচ্ছছ। 
  
আমাচ্ছে েচ্ছয়েটা বটরলচ্ছ াি েিচ্ছত হচ্ছি। দয়া েচ্ছি অিুমরত বদি বতা োেটা বসচ্ছি 
আসচ্ছত পারি। আপিািা এেটু িসুি। তািপি আমিা বিাচ্ছট েচ্ছি বিডাি। আপিাি 
আপরত্ত বিই বতা? এিিাইট আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িলল। 
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আরম বস্টলাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িললাম, আপরি বিডাচ্ছত যাচ্ছিি বতা? তাহচ্ছল আমাি আি 
আপরত্ত বোথায়? 
  
-হযাোঁ, আরম যাচ্ছিা। বেমি এেটা হতাশ গলায় বস্টলা িলল, হযারি বতা ওি বিাট ছাডা 
রেছুই োচ্ছি িা। 
  
আমাচ্ছদি েথািাতথাি মাঝখাচ্ছি হযারি চচ্ছল বগচ্ছছ। বস্টলা আমাি রদচ্ছে এেটা হাত 
িারডচ্ছয় রদল। আরম ওি হাত ধিাধরি েচ্ছি সমুচ্ছদ্রি রেিািায় এচ্ছস দাোঁডালাম। 
  
–এেরদে বথচ্ছে রেন্তু বমচ্ছয়টাি ভাগয ভাল িলচ্ছত হচ্ছি। সতৃষ্ণ েচ্ছণ্ঠ বস্টলা িলল, আরম 
ওি রদচ্ছে তাোলাম। বহিমযাচ্ছিি িািা বতা খুি ধিী, আমাি বতা মচ্ছি হয় ওি িািা 
পুেিধূচ্ছে বদখচ্ছি। 
  
রেন্তু ওি স্বামী মািা বগচ্ছছ, আরম িললাম। 
  
এখচ্ছিা রিে েচ্ছি উিচ্ছত পািরছ িা, বো-অযাি মািা বগচ্ছছ িলি রেিা। 
  
এেটু অসরহষু্ণভাচ্ছি বস্টলা িলল, অচ্ছত বতা িিং ভালই হচ্ছয়চ্ছছ। এখি ও মুে, স্বাধীি। 
শশুচ্ছিি োছ বথচ্ছে ইচ্ছেমত টাোপয়সা পাচ্ছি। আি সিচ্ছচচ্ছয় িড েথা ও রিউইয়েথ 
বযচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ। এেটা দীঘথশ্বাস ব চ্ছল আিাি িলল, আমাি রিউইয়েথ বযচ্ছত ভীষে 
ইচ্ছে েিচ্ছছ। 
  
–আপিািা রিউইয়েথ বথচ্ছে আসচ্ছছি? আরম রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
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হুমম। এেিছি হচ্ছলা, বদচ্ছশ ব িাি েচ্ছিয আরম ভীষে োতি। 
  
–আপরি বেি চচ্ছল যাচ্ছেি িা? আপরি বতা ইচ্ছে েিচ্ছলই বযচ্ছত পাচ্ছিি। এখাচ্ছি বয 
থােচ্ছতই হচ্ছি এমি বতা বোি েথা বিই। আরম ওি মচ্ছিি েথা োিিাি েচ্ছিয 
িললাম। 
  
রে বযি িলচ্ছত রগচ্ছয় বথচ্ছম বগল। বিশ রেছুক্ষে পচ্ছি িলল,িা তা বিই রিেই। তচ্ছি 
রচিোল দাদাি সচ্ছে বথচ্ছে বথচ্ছে এেসচ্ছে থাোি অভযাস হচ্ছয় বগচ্ছছ। 
োচ্ছেই…তািপচ্ছিই েথা পাচ্ছট দূচ্ছি পাহাচ্ছডি রদচ্ছে আঙুল বদরখচ্ছয় িলল, চাোঁদিী িাচ্ছত 
রে সুেি দৃশয িা? 
  
আরম ভািলাম ও িািিাি এমি প্রসে পাটাচ্ছে বেি? আরম অিশয এিিাইট আসাি 
আচ্ছগ পযথন্ত ওি তাচ্ছল তাল রমরলচ্ছয় প্রেৃরতি প্রশংসা েচ্ছি বগলাম। 
  
হযারি এচ্ছস বগল। িলল, চলুি যাওয়া যাে। এিািডীি বেমি লাগচ্ছি? ওটা এখািোি 
বেচ্ছলচ্ছদি গ্রাম। খুি সুেি োয়গা। 
  
চলুি। আমিা এচ্ছস বিাচ্ছট উিলাম। এিিাইট চালাচ্ছত লাগল। আরম আি বস্টলা রপছচ্ছিি 
আসচ্ছি িসলাম। বিাটটা গেথি েচ্ছি সমুচ্ছদ্র ভাসল। 
  
ইরিচ্ছিি রিেট শচ্ছব্দি েচ্ছিয আমিা েথা িলচ্ছত পািরছলাম িা। বস্টলা রিষণ্ণ মুখ েচ্ছি 
চুপচাপ সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছে বচচ্ছয় িইল। মচ্ছি হচ্ছে, বোি দুঃখেিে ঘটিা মচ্ছি মচ্ছি রচন্তা 
েিচ্ছছ। আরম এ পযথন্ত ঘচ্ছট যাওয়া ঘটিা ও তথযগুচ্ছলা মচ্ছি মচ্ছি ভািচ্ছত লাগলাম। 
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এখিও রিে রিশ্বাস হচ্ছে িা বলইলা রমথযা িচ্ছলচ্ছছ িচ্ছল। িারে এিিাইটিাই আমাি 
োচ্ছছ রেছু বগাপি েিচ্ছত রমচ্ছথয িলচ্ছছ। িয়চ্ছতা এিা সরিে তথয োচ্ছিিা। 
  
আমিা বপৌঁচ্ছছ বগলাম এিািডীি গ্রাচ্ছম। ঘাচ্ছটি মুখটা বছাট িড বিৌচ্ছোয় ভরতথ। ঘাচ্ছট 
িামাি বোি োয়গাই বিই। এিিাইট ঘাট বথচ্ছে বিশ দূচ্ছি বিাটটা বিাঙি েিল। 
এিপি আমিা সযাম্পাি েচ্ছি পাি হচ্ছয় এলাম। সযাম্পাি–তলাটা চযাো–এেিেচ্ছমি 
বছাট বিৌচ্ছো। এিপি আমিা খারিেক্ষে ঐ বেচ্ছলচ্ছদি গ্রামটায় ঘুিলাম। চীিািা তাচ্ছদি 
বছাট বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয়চ্ছদি রিচ্ছয় বিডাচ্ছত এচ্ছসচ্ছছ। চাোঁচ্ছদি আচ্ছলায় গ্রামটাি বসৌেযথ বযি আিও 
বিচ্ছড রগচ্ছয়রছল। 
  
বস্টলা োিাল ও র িচ্ছত চায়। োিে ওক্লােচ্ছিাধ েিচ্ছছ। আিাি আমিা সযাম্পাি বচচ্ছপ 
র চ্ছি এলাম। আসচ্ছত আসচ্ছত বস্টলা িলল, আপরি এখািোি িীপগুচ্ছলা যরদ িা বদচ্ছখ 
থাচ্ছেি তচ্ছি এেটা ব রি বিৌচ্ছো রিচ্ছয় বিচ্ছিি। 
  
িা এখচ্ছিা বদরখরি। 
  
োল যরদ আপিাি বোি োে িা থাচ্ছে বতা িলুি। আরম োল রসলভাি মাইচ্ছি 
এেেচ্ছিি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত যাি। ওখাচ্ছি এেটা েলপ্রপাত আচ্ছছ, ওটা বদচ্ছখ আসচ্ছত 
পািচ্ছিি, খুি ভাল লাগচ্ছি। তািপি আমিা এেসচ্ছে র চ্ছি আসি। 
  
-খুি ভাল েথা, আরম িােী। 
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–আমাি বিাি িড দয়ালু। হযারি িলল, আমিা যখি প্রথম এখাচ্ছি আরস তখি এে 
মরহলা আমাচ্ছদি োচ্ছছ োে েিত। এখি বস অিসি রিচ্ছয় রসলভাি-মাইচ্ছি থাচ্ছে। 
বস্টলা মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ ওি সচ্ছে বদখা েচ্ছি রেরিষপে রদচ্ছয় আচ্ছস। 
  
আিাি আমিা বিাচ্ছট চডলাম। বিাট ছাডচ্ছতই েথা িন্ধ হচ্ছয় বগল। রমরিট েুরড পি 
বস্টলাচ্ছদি িারড বপৌঁছলাম। বস্টলা ঘাচ্ছট বিচ্ছম বগল। হযারি আমাচ্ছে িীচ্ছচ বপৌঁচ্ছছ বদচ্ছি 
িলল। 
  
শুভিারে। এেটু বহচ্ছস বস্টলা িলল, ব রি বিাট দুচ্ছটাি সময় ছাচ্ছড, আরম আপিাি েচ্ছিয 
অচ্ছপক্ষা েিি। 
  
এই সুেি সন্ধযায় ওচ্ছদি সে বপচ্ছয় আরম খুশী হচ্ছয় বস্টলাচ্ছে ধিযিাদ োিালাম। দুেচ্ছি 
দুেচ্ছিি রদচ্ছে হাত িারডচ্ছয় রিদায় োিালাম। ইরিি আিাি গচ্ছেথ উিল। 
  
িীচ্ছচ িামাি মুচ্ছখ হযারি রেচ্ছজ্ঞস েিল, আপরি েচ্ছি র িচ্ছছি? 
  
–এই হপ্তাখাচ্ছিে পচ্ছি। রিে িলচ্ছত পািরছ িা।, 
  
-রিে আচ্ছছ। আশা েরি আিাি আসচ্ছিি। আপিাি সে খুি ভাল লাগল আমাি, আমিা 
উভচ্ছয় েিমদথি েিলাম। 
  
হযারি বিাট চারলচ্ছয় চচ্ছল বগল। আরম ওচ্ছে লক্ষয েিচ্ছত লাগলাম। 
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আচ্ছে আচ্ছে বহোঁচ্ছট বহাচ্ছটচ্ছল র িচ্ছত লাগলাম। আরম রেছুচ্ছতই বসই আয়িাি বভতি রদচ্ছয় 
তাোচ্ছিা চীিা বলােটাচ্ছে ভুলচ্ছত পািরছ িা। ওি বসই চাউরি এখিও আমাি বচাচ্ছখ 
ভাসচ্ছছ। 
  
আমাি সহোত অিুভূরত িলল–সািধাি। রিপদ আসচ্ছছ। 
  
. 
  
২.৭ 
  
 পিরদি সোচ্ছল আরম আচ্ছমরিোি েিসুযল-এি থাডথ বসচ্ছক্ৰটারিি অর চ্ছস চচ্ছল এলাম। 
  
ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি সচ্ছে সাক্ষাৎ েিচ্ছত আমাচ্ছে অচ্ছিে োি-খড বপাডাচ্ছত হল। অচ্ছিে 
ঝাচ্ছমলা, অিযািয েমথীচ্ছদি অরিো সচ্ছেও আমাি ওি ঘচ্ছি বঢাোি বসৌভাগয হল। 
  
ভদ্রচ্ছলাে বিশ হৃষ্টপুষ্ট। বতল চচথচ্ছে বচহািা। অর স ঘিটা েূটধিরতে গুরুগম্ভীি 
আচ্ছলাচিা েিাি েচ্ছিয উপযুে আিহাওয়া সৃরষ্ট েিচ্ছত বসইভাচ্ছি সাোচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
আমাি রভরেরটং োডথটা ছুোঁচ্ছয়, বচাখ েুোঁচচ্ছে এেিাি তাোল। বযি ওটা ছুোঁচ্ছল দুিাচ্ছিাগয 
বোি িযারধ বথচ্ছে আি রিোি বিই। 
  
রিচ্ছেই উচ্চািে েিল বিলসি িায়াি..প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটি। তািপি আমাি রদচ্ছে 
ভুরু েুোঁচচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, িলুি, আরম আপিাি েচ্ছিয রে েিচ্ছত পারি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

162 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

আরম রমঃ বে-উইলিাি.চ্ছে ািসচ্ছিি হচ্ছয় োে েিরছ। রদি সচ্ছতি আচ্ছগ ওি বছচ্ছল। 
বহিমযাি বে ািসি এখাচ্ছি এেটা বমাটি দুঘথটিায় মািা বগচ্ছছ। বস িযাপাচ্ছি আরম রেছু 
অিুসন্ধাি েিচ্ছত এচ্ছসরছ। 
  
–হুম, তা আমাচ্ছে রে েিচ্ছত হচ্ছি? এেটা রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় ভদ্রচ্ছলাে িলচ্ছলি। 
  
–ও হংেং-এি িারসো রছল। সুতিাং আমাি মচ্ছি হয়, ওি িাম রিিয়ই এখাচ্ছি বিরেরি 
েিা রছল। আরম িললাম। 
  
–হযাোঁ, রিিয়ই। 
  
-আপরি ওি বশষ রিোিাটা রদচ্ছত পাচ্ছিি? ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি বচাচ্ছখি চাউরি স্বাভারিে হল। 
তািপি আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িলল, আো আরম এেটা েথা িলরছ, বসটাি রে বোি 
প্রচ্ছয়ােি আচ্ছছ? ওটা মিা  াইল, ভচ্ছট চচ্ছল বগচ্ছছ। ওখাি বথচ্ছে বিি েিা বিশ 
সময়সাচ্ছপক্ষ িযাপাি। 
  
-িাঃ। আরম রে রমঃ বে ািসিচ্ছে রগচ্ছয় এেথা িলি বয সময় লাগচ্ছি িচ্ছল এই সামািয 
সাহাযয আচ্ছমরিোি েিসুযল-এি বসচ্ছক্ৰটারি এেেি আচ্ছমরিোচ্ছিি েচ্ছিয েিচ্ছত 
পাচ্ছিরি। 
  
মচ্ছি হল, বে ািসচ্ছিি িামটা আিাি িিে েরিচ্ছয় রদচ্ছত থাডথ বসচ্ছক্ৰটারি িচ্ছড চচ্ছড 
িসল। উোঁচু মহচ্ছল বে ািসচ্ছিি দহিম-মহিম সম্বচ্ছন্ধ সোগ হল। তাডাতারড বটরলচ্ছ াি 
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তুচ্ছল, রমস্ ডযাচ্ছভিচ্ছপাটথ? শুিুি, বহিমযাি বে ািসচ্ছিি  াইলটা…হযাোঁ…হযাোঁ, বহিমযাি 
বে ািসি। 
  
–রিরসভাি বিচ্ছখ আমাি বথচ্ছে বোরটপরত রমঃ বে. উইলিাি বে ািসচ্ছিি বখাোঁে 
রিচ্ছলি। রেচ্ছজ্ঞস েিচ্ছলি, বেমি আচ্ছছি রতরি? 
  
–ভালই আচ্ছছি। পা িারডচ্ছয়ই আচ্ছছ। যখি দিোি পডচ্ছি পাছায় লারথ মািচ্ছিি। 
ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি পা দুচ্ছটা বিশ লম্বা, েুচ্ছতাোডাও বিশ ভািী। 
  
থাডথ বসচ্ছক্ৰটারিি িাম হযারিস উইলেক্স। আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় রমটরমট েচ্ছি হাসচ্ছত 
লাগল। 
  
–ভালই িচ্ছলচ্ছছি। উরি রেন্তু অচ্ছিেরদি বিোঁচ্ছচ আচ্ছছি। হয়চ্ছতা বদখি আমিা যখি 
েিচ্ছি যাচ্ছিা তখিও উরি বিোঁচ্ছচ আচ্ছছি। 
  
দিো খুচ্ছল রমস্ ডযাচ্ছভিচ্ছপাটথ ঢুেল। পাতলা রছমছাম বচহািা, িয়স িছি পোঁরচচ্ছশে। 
এেটা পাতলা, হয়চ্ছতা রেছুই বিই,  াইল বটরিচ্ছলি ওপি বিচ্ছখ আমাি রদচ্ছে এেিাি 
তারেচ্ছয় বদখল, তািপি বমচ্ছয়টা ওি রিতম্ব দুরলচ্ছয় বিরিচ্ছয় বগল। আমিা দুেচ্ছিই ওি 
যাওয়া লক্ষয েিলাম। 
  
ও বিরিচ্ছয় যািাি পি উইলেক্স খারিেটা ক্ষমা প্রাথথিাি ভরেচ্ছত িলল, বদখুি প্রায় সি 
োগেপে ওি বডডিরডি সচ্ছে পারিচ্ছয় বদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ। এখি এখাচ্ছি রে পাওয়া যায় 
বদরখ।  াইল খুচ্ছল িলল, হযাোঁ এই রিি, ওি বশষ রিোিা রছল বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি 
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বহাচ্ছটল। হংেং এ এচ্ছসরছল বতসিা বসচ্ছম্বি উরিশচ্ছশা ছাপান্ন সাচ্ছল এিং বসই বথচ্ছেই 
ঐ বহাটচ্ছলই থােত। গত িছি এেটা চীিা বমচ্ছয়চ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছিরছল। ও োগেটা বদখাি 
সময় রেচ্ছজ্ঞস েিলাম, আো ও এখাচ্ছি েীরিো রিিথাহ েিত রেভাচ্ছি? 
  
–এখাচ্ছি বতা বলখা আচ্ছছ বয ও এচ্ছদচ্ছশ এচ্ছসরছল এেেি িপ্তািীোিে রহচ্ছসচ্ছি। তচ্ছি 
আমাি মচ্ছি হয় িা ও রেছু েিত িচ্ছল, আি ও সুি েীিি-যাপি েিত িা। 
  
-আপরি শুিচ্ছল আিযথ হচ্ছিি বয বে ািসি রিশা উপসাগি তীচ্ছি এেটা রিশাল 
অট্টারলো ভাডা েচ্ছিরছল। 
  
উইলেক্স আমাি রদচ্ছে  যাল যাল েচ্ছি তারেচ্ছয় িলল, তাই িারে? তাহচ্ছল বতা ও 
রিোিা পরিিতথি েচ্ছি বসটা বিরেরস্ট্র েিত। িা, িা। আপরি রে সরিে োচ্ছিি? বোি 
অট্টারলো? 
  
–রলম াি-এি িারডটা। 
  
-ওঃ। িা,িা রমঃ োয়াি। ঐ িারডটাি ভাডা রেরটশ মুদ্রায় এখি মাচ্ছস অন্ততঃ চািচ্ছশা 
পাউন্ড। অত পয়সা ওি রছলিা। 
  
-এখি ঐ িারডটা ভাডা রিচ্ছয়চ্ছছি রমঃ হযারি এিিাইট। ওি বিািচ্ছে রিচ্ছয় থাচ্ছেি। আরম 
িললাম। ও মাথা িাডল আি ওি বচাচ্ছখ মুচ্ছখ বিশ উৎ ুল্ল ভাি বদখলাম। 
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–হযাোঁ আরম োরি। রমঃ এিিাইট বতা এে ইংচ্ছিে ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি োছ বথচ্ছে িারডটা ভাডা 
রিচ্ছয়চ্ছছি। তাি িামটা আমাি মচ্ছি বিই। রমঃ এিিাইট এেেি সজ্জি িযরে। ওি 
বিািও আমাি মচ্ছি হয় হংেং-এি মচ্ছধয সিচ্ছচচ্ছয় আেষথেীয়া মরহলা! 
  
আমাি মচ্ছি হয় এিিাইট ভাডা বিিাি আচ্ছগ িারডটা খারল রছল। আরম িললাম। 
  
িা িা, ওি আচ্ছগ এে ইংচ্ছিে ভদ্রচ্ছলাে রছচ্ছলি, আরম শুচ্ছিরছ। 
  
 –বে ািসচ্ছিি সচ্ছে চীিা বমচ্ছয়টাি রে সরতযই রিচ্ছয় হচ্ছয়রছল? 
  
রিিয়ই! এখাচ্ছিই ওচ্ছদি রিচ্ছয় হচ্ছয়রছল, আপরি চাইচ্ছল আরম ওচ্ছদি মযাচ্ছিে 
সারটথর চ্ছেচ্ছটি েরপ বদখাচ্ছত পারি। 
  
–খুি ভাল েথা। ওটা আরম বদখচ্ছত চাই। 
  
ও আিাি বটরলচ্ছ ািেচ্ছি রমস্ডডযাচ্ছভিচ্ছপাটথ-বে সারটথর চ্ছেটটা আিচ্ছত িলচ্ছলি। আমিা 
ওি আসাি-েিয অচ্ছপক্ষা েিরছ। রমঃ উইলেক্স িলল, বমচ্ছয়টাচ্ছে আমাি স্পষ্ট মচ্ছি 
আচ্ছছ। বছাট্ট, সুেি, ের ি পািািাি েিয সি োগেপে বতা আরমই েচ্ছি রদচ্ছয়রছলাম। 
এটা খুি দুঃখেিে ঘটিা। ওচ্ছে সরতযই দুঃরখত বদখাল। আিাি িলল, বমচ্ছয়টাি েিয 
আমাি েষ্ট হয়। 
  
রমস্ ডযাচ্ছভিচ্ছপাটথ খুি আচ্ছে ঘচ্ছি ঢুচ্ছে সারটথর চ্ছেটটা রদচ্ছয় তাি রিেস্ব মিাল-গরতচ্ছত 
ঘি বথচ্ছে বিরিচ্ছয় বগল। আমিা দুেচ্ছিই ওি যাওয়াি রদচ্ছে মুগ্ধ দৃরষ্টচ্ছত তারেচ্ছয়রছলাম। 
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তািপি দুেচ্ছিি বচাখাচ্ছচারখ হচ্ছতই উইলেক্স তাডাতারড বচাখ িারমচ্ছয় বডচ্ছেি ওপি 
রদচ্ছয় আমাি রদচ্ছে সারটর চ্ছেটটা িারডচ্ছয় রদল। 
  
সারটর চ্ছেট পিীক্ষা েচ্ছি বদখলাম এেিছি আচ্ছগ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে বো-অযাি-এি 
রিচ্ছয় হয়। রিচ্ছয়চ্ছত সাক্ষী রছচ্ছলি ফ্রাংে বিরলং এিং মু-হাই-তি। 
  
–এই ফ্রাংে বিরলং ভদ্রচ্ছলাে বে? আরম সারটথর চ্ছেটটা বদরখচ্ছয় উইলেক্সচ্ছে প্রশ্ন 
েিলাম। 
  
ও মাথা বিচ্ছড িলল, োরিিা। হয়চ্ছতা বে ািসচ্ছিি বোি িনু্ধ হচ্ছি। ভদ্রচ্ছলাে রিিয়ই 
ইংচ্ছিে। ওচ্ছদি বিেডথ আমাচ্ছদি এখাচ্ছি থাচ্ছে িা। 
  
–আি এই বমচ্ছয়টা? আরম রেজ্ঞাসা েিলাম। 
  
–বো-অযাি-এি িান্ধিী হয়চ্ছতা। 
  
 েলচ্ছমি বপছি রদচ্ছয় ওি বপারসথরলি-এ িাোঁধাচ্ছিা দাোঁত বভতচ্ছি বিচ্ছল রদচ্ছয় এেিাি 
আমাি রদচ্ছে তাোল। তািপি ঘরড বদখল। 
  
ওি োছ বথচ্ছে আি রেছু োিাি বিই–এই রচন্তা েচ্ছি উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
ধিযিাদ। আরম আি আপিাি মূলযিাি সময় িষ্ট েিি িা। ও বহচ্ছস োিাল বয আমাি 
সচ্ছে সাক্ষাৎ হচ্ছয় ও খুি খুশী হচ্ছয়চ্ছছ। রেন্তু আমাি মচ্ছি হল, আচ্ছিা খুশী হচ্ছে আরম 
চচ্ছল যারে তাই। 
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দিোি সামচ্ছি এচ্ছস প্রশ্ন েিলাম, আপিাি সচ্ছে বহিমযাি বে ািসচ্ছিি েখিও আলাপ 
হয়রি? 
  
িা। ওি বিশী বমলাচ্ছমশা রছল চীিাচ্ছদি সচ্ছে। আমাচ্ছদি সচ্ছে ওি বোি বমলাচ্ছমশা রছল 
িা। 
  
েিসুযচ্ছলট ভিি বথচ্ছে পযাোডথ গারডি রদচ্ছে আসচ্ছত আসচ্ছত বদখলাম, এেটু দূচ্ছি 
উরদথপিা দুচ্ছটা পুরলশ এেটা রভরখিী বমচ্ছয় আি এেটা বিাগা িাচ্চাচ্ছে িাোি ওপি রদচ্ছয় 
বটচ্ছি রিচ্ছয় যাচ্ছে। এই িীচ্ছপ প্ররত িছি লাখ খাচ্ছিে রির উরে আসচ্ছছ, তাই এখািোি 
িািীয় িারসোচ্ছদি মচ্ছি এ দৃশয বোি দাগ োটচ্ছছ িা। রেন্তু আমাি মিটা খািাপ হচ্ছয় 
বগল। 
  
গারডচ্ছত রগচ্ছয় িসলাম। এতক্ষে পযথন্ত িতুি রে সূে বপলাম মচ্ছি মচ্ছি ভািচ্ছত লাগলাম। 
বতমি রেছুই িয় তচ্ছি আমাচ্ছে চীিা বমচ্ছয় মুহাই-তি আি ফ্রাংে বিরলংচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি 
েিচ্ছত হচ্ছি আি েথা িলচ্ছত হচ্ছি। 
  
গারড রিচ্ছয় বসন্ট্রাল পুরলশ বস্টশচ্ছি এচ্ছস চী  ইন্সচ্ছপক্টি রমঃ মযাোথথীি সচ্ছে েথা িলচ্ছত 
চাওয়াচ্ছত আমাচ্ছে েচ্ছয়ে রমরিট অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত হল। তািপি ঢুেচ্ছত বপলাম ওি ঘচ্ছি। 
মযাোথথী ওি পাইপ পরিষ্কাি েিরছল। আরম ঘচ্ছি বঢাোচ্ছত ও আমাচ্ছে এেটা বচয়াি 
বদরখচ্ছয় রদল। তািপি পাইচ্ছপ তামাে ভিচ্ছত ভিচ্ছত িলল, িলুি এই সোচ্ছল আরম 
আপিাি েচ্ছিয রে েিচ্ছত পারি? 
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–আরম ফ্রাংে বিরলং িাচ্ছম এেেিচ্ছে খুোঁেরছ। ওচ্ছে আরম রেভাচ্ছি পাচ্ছিা িলচ্ছত পাচ্ছিি? 
  
 মযাোথথী পাইপ বজ্বচ্ছল আমাি রদচ্ছে এেমুখ বধায়া বছচ্ছড আমাি মুচ্ছখি রদচ্ছে তারেচ্ছয় 
চুপচাপ িচ্ছস িইল। বচাখদুচ্ছটা সোগ। 
  
–ফ্রাংে বিরলং? এই ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি িযাপাচ্ছি আপরি আগ্রহী বেি? 
  
দিোি আচ্ছছ। বহিমযাি বে ািসচ্ছিি রিচ্ছয়চ্ছত ও সাক্ষী রছল, আপরি ওচ্ছে বচচ্ছিি? 
  
 হু, রচরি। ও তাহচ্ছল বহিমযাচ্ছিি রিচ্ছয়চ্ছত সাক্ষী রছল। 
  
–হুম…। আপরি োচ্ছিি ও বোথায় আচ্ছছ? 
  
–আরম আপিাচ্ছে বসটাই রেচ্ছজ্ঞস েিরছলাম, মচ্ছি পচ্ছডচ্ছছ? 
  
 ও এেটু ঝুোঁচ্ছে পচ্ছড িলল, আো, আো। বিরলং-বে ধিাি েিয আমিা খুিই উগ্রীি 
হচ্ছয় িচ্ছয়রছ। ও এেটা মাদেদ্রিয বচািাচালাি সংিাি সভয। আমিা যখিই ওচ্ছে ধিি 
িচ্ছল রিে েচ্ছিরছ, ও হাওয়া হচ্ছয় যায়। এখি ও হয় মযাোউ িয় েযান্টি-এ পারলচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–তাহচ্ছল ঐ োয়গাগুচ্ছলাচ্ছত আপিািা বখাোঁে েিচ্ছছি িা বেি? 
  
–মযাোউচ্ছত েচ্ছিরছ, রেন্তু েযান্টচ্ছি বখাোঁে বিিাি মত সুচ্ছযাগ সুরিধা আমাচ্ছদি বিই। 
আরম বচয়াচ্ছি এেটু আিামেচ্ছি িসলাম। 
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বলােটা রে ইংচ্ছিে? 
  
–হযাোঁ,…ও এেেি ইংচ্ছিে। 
  
 ও বয মাদে দ্রিয বচািাোিিািীচ্ছদি সচ্ছে যুে, বস রিষচ্ছয় আমিা রিরিত। এ মাচ্ছসি 
প্রথম তারিচ্ছখ আমাচ্ছদি ইি মথািিা খিি রদচ্ছয়রছল মাল আসচ্ছছ। বিরলং েচ্ছয়ে সপ্তাহ 
আচ্ছগও েযান্টি বথচ্ছে প্রচুি চালাি েিা বহচ্ছিাইি এখাচ্ছি খালাস েিাি িযিিা েিত। 
যাই বহাে, ইি িমাচ্ছিি েথািুযায়ী আমিা ওচ্ছে ধিাি সি িযিিা েচ্ছিরছলাম। রেন্তু ও 
বসটা আচ্ছগই োিচ্ছত বপচ্ছি েযান্টি রেংিা মযাোউচ্ছত পারলচ্ছয় যায়। 
  
–এ মাচ্ছসি প্রথম তারিখ…অথথাৎ বে ািসচ্ছিি মৃতুযি দুরদি আচ্ছগ…। 
  
হচ্ছত পাচ্ছি। আপরি রে এটাচ্ছে রিচ্ছশষ বোি ঘটিা িচ্ছল মচ্ছি েিচ্ছছি? 
  
আরম শুধু যথাসম্ভি প্রচ্ছয়ােিীয় সংিাদ বযাগাড েচ্ছি চচ্ছলরছ। আো ওি রিচ্ছয়ি আি 
এেেি মরহলা সাক্ষী মু-হাই-তি, এি সম্বচ্ছন্ধ রেছু োচ্ছিি? 
  
িা। মযাোথথী িলল। 
  
আরম এেটা রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় িললাম, এইসি মাদেদ্রিয বচািাচালািোিীচ্ছদি সচ্ছে 
বে ািসচ্ছিি বোি বযাগাচ্ছযাগ রছল িচ্ছল আপিাি রেছু োিা আচ্ছছ? 
  
থােচ্ছত পাচ্ছি। বিরলং-এি সচ্ছে যখি ওি িনু্ধত্ব রছল তখি এই িযাপাচ্ছি েরডত 
থােচ্ছলও থােচ্ছত পাচ্ছি। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

170 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
–বমচ্ছয়টাি িযাপাচ্ছি বোি বখাোঁেখিি রদচ্ছত পাচ্ছিি িা? 
  
–বদখচ্ছিা। বিেডথ খুোঁচ্ছে বদচ্ছখ োিাি। আপরি রিপালস্ বি বহাচ্ছটচ্ছল উচ্ছি বগচ্ছছি? 
  
–হযাোঁ। বিশ আিাম েচ্ছি িচ্ছসই উত্তিটা রদলাম। রেছুটা ঈষথারিত হচ্ছয় মযাোথথী িলল, 
এই আপিািা মাচ্ছি প্রাইচ্ছভট ইিচ্ছভরস্টচ্ছগটিিা আচ্ছছি ভাল। সি খিচ বতা মচ্ছেচ্ছলি 
তাই িা? 
  
মৃদু বহচ্ছস আরম মযাোথথীি বথচ্ছে রিদায় রিলাম। োরিচ্ছয় রদলাম দিোি পডচ্ছল আিাি 
আসি। 
  
েুইিস বিাড বসন্ট্রাল-এি ভীড বিচ্ছল গারডি োচ্ছছ এলাম। গারড চারলচ্ছয় বসাো ওয়াঞ্চাই 
সমুদ্র এলাোয় বসই িাি-এ এলাম। বয িাচ্ছিি মাদাম আমাি বথচ্ছে এেগ্লাস দুধ বখচ্ছত 
বচচ্ছয়রছল। 
  
িািটা বমাটামুরট খারল। োউন্টাচ্ছি দুেি ওচ্ছয়টাচ্ছিি মচ্ছধয এেেি আমাচ্ছে রচিচ্ছত বপচ্ছি 
বসািালী দাোঁত বিি েচ্ছি এরগচ্ছয় এল। 
  
সুপ্রভাত সযাি। আপরি আিাি আসায় খুশী হলাম। পািীয় বদি িা লাঞ্চ েিচ্ছিি? 
  
 িাম আি এেটা বোে দাও। আরম িললাম।–মাদাম বোথায়? 
  
 িাি-এি ঘরডি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, বযচ্ছোি সময় এচ্ছস বযচ্ছত পাচ্ছি সযাি? 
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আমাচ্ছে পািীয় রদচ্ছয় বগল। আরম আধঘণ্টা ধচ্ছি িাডাচাডা েিচ্ছত লাগলাম। এমি সময় 
মাদাম ঢুচ্ছে োউন্টাি বথচ্ছে আমাচ্ছে হাত িাডল। আরমও হাত িাডাচ্ছত মাদাম আমাি 
সচ্ছে েিমদথি েিল এিং িসল। 
  
–আপিাচ্ছে আিাি বদচ্ছখ আরম খুশী হলাম। আশা েরি বসই বমচ্ছয়টা আপিাচ্ছে বসরদি 
আিে রদচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ। 
  
আরম বতচ্ছতা হারস হাসলাম। 
  
–বসরদি আপরি আমাচ্ছে িরেচ্ছয়রছচ্ছলি। আপরি োিচ্ছতি বমচ্ছয়টা বো-অযাি রছল িা। 
  
এেেি ওচ্ছয়টাি মাদাচ্ছমি সামচ্ছি এেগ্লাস দুধ বিচ্ছখ চচ্ছল বগল। 
  
–এটা আমাি এেটু ভুল হচ্ছয় বগচ্ছছ। তচ্ছি ও বতা বো-অযাচ্ছিি বচচ্ছয়ও আেষথেীয় রছল। 
আরম বভচ্ছিরছলাম এচ্ছত আপরি রেছু মচ্ছি েিচ্ছিি িা। 
  
–যাে এিাি আরম আি এেেি বমচ্ছয়ি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত চাই। মু-হাই-তি। আপরি 
তাচ্ছে বচচ্ছিি? 
  
হিাৎ ওি মুখ  যাোচ্ছশ, ভািচ্ছলশহীি হচ্ছয় বগল। তািপি িলল, এ বমচ্ছয়রট সরতযই খুি 
ভাল। আপিাি খুি পছে হচ্ছি। 
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তচ্ছি এেটা েথা। ওচ্ছে প্রমাে েিচ্ছত হচ্ছি বয ও মু-হাই-তি। ওচ্ছে আমাি রিচ্ছশষ 
প্রচ্ছয়ােি, রেছু েথা আচ্ছছ। 
  
মাদাম রেছুক্ষে রচন্তা েিল। 
  
–রিে আচ্ছছ। প্রমাে েিচ্ছি। আপরি রে এখিই তাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত চাি? 
  
িা এখিই িয়। আে িাত আটটাি সময় আপরি ওচ্ছে এখাচ্ছি আিচ্ছত পািচ্ছিি? 
  
মাদাম মাথা িাডল। 
  
–শুিুি মাদাম, বমচ্ছয়টা যরদ সরতযই মু-হাই-তি হয় এিং আমাি সচ্ছে সহচ্ছয়ারগতা েচ্ছি 
তচ্ছি আরম আপিাচ্ছে পঞ্চাশ হংেং ডলাি বদি। 
  
–রিে আচ্ছছ সরিে বমচ্ছয়চ্ছেই আপরি পাচ্ছিি এিং ও আপিাি সচ্ছে সহচ্ছযাগীতা েিচ্ছি। 
  
আরম পািীয় বশষ েিলাম এিং উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় িললাম, রিে, আে িাত আটটায়। আরম 
রেন্তু রিে োিচ্ছত পািি বমচ্ছয়টা আসল রেিা। োচ্ছেই আচ্ছগি িাচ্ছিি মত।… 
  
মাদাম হাসল। 
  
গারড চারলচ্ছয় রিপালস-বি-বত র চ্ছি এলাম। সািারদিটা বিহাৎ িৃথা োটল িা। 
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তৃতীয় পফিচ্ছেদ 
  
৩.১ 
  
ব রি বিাচ্ছটি প্রথম বশ্রেীি বডচ্ছেি বিরলং-এ ঝুোঁচ্ছে আরম তৃতীয় বশ্রেীি যােীচ্ছদি 
বলায়াি ডে-এ ওিাি েচ্ছিয মািামারি, বিলাচ্ছিরল বদখরছলাম। 
  
বিশ আেষথেীয় দৃশয। প্রচ্ছতযে যােীই, এি সেচ্ছলই চীিা, এমি তাডাহুচ্ছডা েিচ্ছছ, বযি 
বিাটটা এখুরি বছচ্ছড বদচ্ছি, যরদও ওটাি ব রি ছাডচ্ছত এখিও পচ্ছিি রমরিট িােী। 
েুলীিা বেরটি তোি ওপচ্ছি এমি বিলাচ্ছিরল েিচ্ছছ বযি এই ভীড বিাচ্ছটি োমিায় 
উিচ্ছত িা পািচ্ছল তাচ্ছদি েীিিই িৃথা। চীিা বমচ্ছয়িা, রপচ্ছি িাচ্চা িাোঁধা সচ্ছে অল্প 
িয়চ্ছসি রেছু রশশু বেরটি তোি ওপি দাোঁরডচ্ছয় বিাচ্ছট ওিাি বচষ্টা েিচ্ছছ। এেটা অধথ-
উলে চীিা বোয়াি, ভািী মাল িচ্ছয় তাি োোঁধটাই ঝুচ্ছল বগচ্ছছ এেপাচ্ছশ, ঐ বঝালা 
োোঁচ্ছধই মাল িচ্ছয় রিচ্ছয় যাচ্ছে। দুচ্ছটা চীিা পুরলশ বিচ্ছট হাত লারগচ্ছয় সহিশীলতাি সচ্ছে 
এই দৃশয বদখচ্ছছ। আরম বচাখ র রিচ্ছয় প্রথম বশ্রেীি সহযােীচ্ছদি রদচ্ছে তাোলাম, দু-
এেেি েচ্ছি ঢুেচ্ছছ, রেন্তু বস্টলাি বোি রচহ্ন বিই। তচ্ছি আরম রিরিত রছলাম বয ও 
খুি তাডাতারড আসচ্ছি িা িা খুি বদিী েিচ্ছি িা। বশষ সমচ্ছয় আসচ্ছি। 
  
এেটা চীিা বলাে, খুি ভাল স্বািয, পিচ্ছে োচ্ছলা সুট, এেটা ভািী রে চ্ছেস রিচ্ছয় প্রথম 
বশ্রেীচ্ছত ওিাি েচ্ছিয বেরটি তোি ওপি দাোঁডাল। বলােটাচ্ছে বদচ্ছখই আমাি 
এিিাইটচ্ছদি িারডচ্ছত আয়িায় বদখা বলােটাি েথা মচ্ছি পডল। 
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বলােটাি িয়স চরল্লচ্ছশি মচ্ছধয, শিীি বিশ মেিুত, রেমিযাস্টচ্ছদি মত স্বেচ্ছে হাোঁটাচলা 
েিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আরম মচ্ছি মচ্ছি ভািলাম ও হয়চ্ছতা আয়িায় বদখা বলােটা িাও হচ্ছত পাচ্ছি। সি 
চীিাচ্ছদিই বতা এেিেম বদখচ্ছত। বলােটা আমাচ্ছে বপরিচ্ছয়, সীচ্ছট িচ্ছস এেটা খিচ্ছিি 
োগে খুচ্ছল রিচ্ছেচ্ছে আডাল েিল। 
  
বিাট ছাডাি রিে এে রমরিট আচ্ছগ বস্টলাচ্ছে বদখচ্ছত বপলাম। পিচ্ছি আচ্ছপল-সিুে 
সুতীি বপাষাে, হাচ্ছত এেটা বিচ্ছতি ঝুরড। আমাচ্ছে বদচ্ছখ হাত িাডল। ওই রছল বিাচ্ছটি 
বশষ যােী। 
  
আরম রগচ্ছয় ওি হাত বথচ্ছে ঝুরডটা রিলাম। ও ওিাি সচ্ছে সচ্ছে বিাট বছচ্ছড রদল। 
  
–হযাচ্ছলা বস্টলা। আরম িললাম। 
  
–হযাচ্ছলা। আরম রিে সমচ্ছয়ই এচ্ছস বগরছ। 
  
আমিা বডচ্ছেি বিঞ্চ-এ িচ্ছস েথািাতথা িললাম। িযরেগত বোি েথা উিল িা এমিরে 
বে ািসচ্ছিি িামও উচ্চারিত হল িা। বস্টলা রেচ্ছজ্ঞস েিল সািারদিটা আরম রেভাচ্ছি 
োরটচ্ছয়রছ। আরম িললাম, েিা বদচ্ছখ োরটচ্ছয় রদচ্ছয়রছ। 
  
–আমিা, এচ্ছস বগরছ। বিাোঁটটা রসলভাি মাইি বেরটচ্ছত এচ্ছস লাগচ্ছল বস্টলা িচ্ছল উিল, 
এই রেরিষগুচ্ছলা এখাচ্ছি আমাি রপ্রয় বসই িৃিাচ্ছে রদচ্ছয় আসচ্ছত হচ্ছি। এেটু েথািাতথা 
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িচ্ছল বদডঘণ্টাি মচ্ছধয র চ্ছি আসচ্ছিা। আপরি েলপ্রপাতটা বদচ্ছখ আসুিিা। এটা 
এখািোি এেটা বদখাি মত োয়গা। 
  
-হযাোঁ, আরম বদখচ্ছত যাচ্ছিা। আমিা েখি এখাচ্ছি এচ্ছস রমরলত হচ্ছিা? 
  
–ব িাি বিাট পাওয়া যাচ্ছি রিে ছটায়। ঐ সময়ই রমরলত হি। 
  
বস্টলা আমাচ্ছে েলপ্রপাত যািাি পথরিচ্ছদথশ রদল। 
  
–এই পথ রদচ্ছয় বসাো বগচ্ছল িাটািফ্লাই পাহাড, তািপি এেটা েীে বদখচ্ছত পাচ্ছিি, 
বসটা বপচ্ছিাচ্ছলই আচ্ছিেটা েীে। এই রিতীয় েীেটাি পচ্ছিই েলপ্রপাতটা বদখচ্ছত 
পাচ্ছিি। এটা সরতযই বদখাি মত োয়গা। 
  
-রিে আচ্ছছ। আরম রিে বদচ্ছখ বিি। আরম বহচ্ছস েিাি রদলাম। 
  
আরম ওি চচ্ছল যাওয়া লক্ষয েিলাম। ঘাট বপরিচ্ছয় দুচ্ছি এে সারি েীেথ িারডি রদচ্ছে 
িয়ি মচ্ছিাহি ভেীচ্ছত বহোঁচ্ছট চচ্ছল বগল। তািপিআরমচািরদচ্ছেতারেচ্ছয় বসইচীিা 
বলােটাচ্ছে খুোঁেলাম। রেন্তু বোথাও বদখচ্ছত বপলাম িা। আমাচ্ছদি সচ্ছেই বতা িামল। 
এি মচ্ছধয ও বোথায় বগল? 
  
এখি বথচ্ছে ছটা পযথন্ত আমাি রেছু েিাি বিই। পরিষ্কাি আিহাওয়া, বিৌচ্ছদ্রাজ্জ্বল রদি, 
বোি তাডা বিই, তাই বস্টলাি বদওয়া পথরিচ্ছদথশ ধচ্ছি আচ্ছে আচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

176 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

এেটা রিেথি িাো রদচ্ছয় বহোঁচ্ছট এেটা গ্রাম বপরিচ্ছয় হিাৎ বদখচ্ছত বপলাম আমাি 
ডািরদচ্ছে িাটািফ্লাই পাহাড। তািপি দুচ্ছটা েীে বপচ্ছিালাম। 
  
 েলপ্রপাতটাি োচ্ছছ চচ্ছল এলাম। সরতযই প্রশংসা েিাি মচ্ছতা প্রপাত। র চ্ছি যাওয়া 
মিি েিলাম। আি রিে বসই সমচ্ছয় োচ্ছিি পাশ রদচ্ছয় ভীমরুচ্ছলি মত আওয়াে েচ্ছি 
রেছু এেটা বিরিচ্ছয় বগল এিং তািপচ্ছিই এেটা িাইচ্ছ ল বছাোঁডাি আওয়াে। 
  
আরম সচ্ছে সচ্ছে মারটচ্ছত ফ্লযাট হচ্ছয় শুচ্ছয় পডলাম। এই োয়দাটা আরম বসিািারহিীচ্ছত 
থাোি সময় রশচ্ছখরছলাম। পিক্ষচ্ছেই আিাি গরডচ্ছয় িাোি ধাচ্ছি আসচ্ছতই আিাি গুরলি 
আওয়াে। রেছুটা ধুচ্ছলা উচ্ছড এচ্ছলা। 
  
আিাি গরডচ্ছয় পাচ্ছশি ঘি ঘাচ্ছসি ওপি রগচ্ছয় পডচ্ছতই িাইচ্ছ চ্ছলি গুরল এচ্ছস পডচ্ছত 
লাগল। মাথাি খুি োছ রদচ্ছয় বিরিচ্ছয় বগল। প্রায় খতম েচ্ছি রদচ্ছয়রছল। 
  
রিচ্ছেি িুচ্ছেি ধুেপুেুরি শুিচ্ছত পারে। ভচ্ছয় বঘচ্ছম চাি হচ্ছয় বগরছ। বদিী িা েচ্ছি 
গরডচ্ছয় এেটা পাথচ্ছিি আডাচ্ছল রেছুক্ষে অচ্ছপক্ষা েিলাম। 
  
অচ্ছিেক্ষে রেছু ঘটল িা। আরমও এেটু ধাতি হলাম। বয আমাচ্ছে গুরল েিচ্ছছ মচ্ছি 
হয় বস বটরলচ্ছোরপে বলন্স িযিহাি েচ্ছিরছল। বেিিা গুরলি আওয়াে শুচ্ছি মচ্ছি হচ্ছে 
রসরে মাইল দূি বথচ্ছে বছাোঁডা হচ্ছে। 
  
আমাি পচ্ছয়ন্ট থ্রী এইট রিভালভািটা িা আিাি েচ্ছিয রিচ্ছেচ্ছে গালাগাল রদলাম। আরম 
খুি সািধাচ্ছি মাথা তুচ্ছল বপছি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বদখাি বচষ্টা েিলাম, পালািাি বোি 
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িাো আচ্ছছ রেিা। সচ্ছে সচ্ছে আমাি মুচ্ছখি পাশ রদচ্ছয় এেটা গুরল বিরিচ্ছয় বগল। আরম 
মাথা িারমচ্ছয় রিলাম। তাহচ্ছল ওিা দুেি আচ্ছছ। বশষ ওরলটা আমাি বপছি বথচ্ছে 
এচ্ছসচ্ছছ। 
  
আমাি বপাষাে বদচ্ছখ ওিা িুচ্ছঝচ্ছছ বয আমাি সচ্ছে অস্ত্র বিই। ওিা দুেচ্ছিই সশস্ত্র। 
  
খুি আচ্ছে হামাগুরড রদচ্ছয় িড ঘাসগুচ্ছলাি বভতি রদচ্ছয় সাচ্ছপি মত পাহাচ্ছডি তলচ্ছদচ্ছশি 
রদচ্ছে রমরিট পাোঁচ্ছচে ধচ্ছি এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম। এিাি খুি সন্তপথচ্ছে মাথা তুলচ্ছতই মাথাি 
পাশ রদচ্ছয় এেটা িুচ্ছলট চচ্ছল বগল। আিাি সটাি হলাম। আচ্ছে আচ্ছে আচ্ছগি োয়গাটা 
তযাগ েিলাম। ভগিািচ্ছে ধিযিাদ! প্রায় বসই মুহূচ্ছতথ আমাি আচ্ছগি োয়গাটায় এেটা 
িুচ্ছলট ছুচ্ছট এল এিং এেটা িাইচ্ছ চ্ছলি  ায়াচ্ছিি আওয়াে বপলাম। 
  
আরম আিাি ডািরদচ্ছে এেটু এেটু েচ্ছি সিচ্ছত লাগলাম। এিপি িড ঘাস আি বিই। 
এিপি উপতযো অঞ্চল। 
  
আরম মাথা িা তুচ্ছল মারটচ্ছত োি বচচ্ছপ ভািতীয় োয়দায় শুিচ্ছত বচষ্টা েিলাম। প্রথম 
েচ্ছয়ে রমরিট বপচ্ছিািাি পি আমাি ডাইচ্ছি প্রায় পঞ্চাশ গে দূি বথচ্ছে আমাি রদচ্ছে 
বেউ হামাগুরড রদচ্ছয় এরগচ্ছয় আসচ্ছছ শুিচ্ছত বপলাম। খুি শীগরগি ও এচ্ছস পডচ্ছি। 
  
আরম ভািলাম মৃতুযি োচ্ছছ এিাি আমায় আত্মসমপথে েিচ্ছতই হচ্ছি। রিচ্ছেচ্ছে বেমি 
অক্ষম মচ্ছি হল। পিক্ষচ্ছেই মি বথচ্ছে সি বঝচ্ছড ব চ্ছল রদচ্ছয় রিদুযৎগরতচ্ছত প্রথচ্ছম 
ডািরদচ্ছে তািপি িাোঁ-রদচ্ছে লা  রদলাম। উচ্ছেশয রছল বলােটাচ্ছে বিাো িািাচ্ছিা। স ল 
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হলাম। িাইচ্ছ লটা গচ্ছেথ আমাি েচ্ছয়ে গে দূি রদচ্ছয় গুরলটা চচ্ছল বগল। আমাি 
সামচ্ছিি ঘাচ্ছস এেটা িডাচডা বদখলাম। প্রায় ছ-গে দূচ্ছি। 
  
হামাগুরড রদরে। বদরখ চীি, িীল োমা, ট্রাউোি, মাথায় োচ্ছলা টুরপ পিা এেটা বলাে, 
আমাচ্ছে বদচ্ছখ তারেচ্ছলযি হারস হাসল। বলােটা বিোঁচ্ছটখাচ্ছটা রেন্তু মেিুত। হাচ্ছত ধিা 
ছুরি। আরম ওচ্ছে বোিিেম সুচ্ছযাগ িা রদচ্ছয় লার চ্ছয় ডাি হাত রদচ্ছয় ছুরিটা, িাোঁ-হাত 
রদচ্ছয় বলােটাি গলাটা োপচ্ছট ধিলাম। 
  
আরম োোঁধ রদচ্ছয় ওি িুচ্ছে এেটা ঝাোঁপটা ঝাডলাম। ও সািা শিীচ্ছি এেটা ঝাোঁেুরি রদচ্ছয় 
গরডচ্ছয় পডল। ও আঙুল রদচ্ছয় আমাি বচাখ খামচ্ছচ বদওয়াি বচষ্টা েিল রেন্তু আরম 
আমাি মাথা রদচ্ছয় ওি মুচ্ছখ মািলাম এে ধাো। ও বগা েচ্ছি উিল। ওি ওেি আমাি 
অচ্ছধথে, শরেও তাই। ওি হাত বথচ্ছে ছুরিটা রিচ্ছয় ওি গলায় চাপ রদচ্ছত লাগলাম। ওি 
সািা শিীিটা যতক্ষে িা পযথন্ত বমাচড রদচ্ছয় বচাখ উচ্ছট িাণ্ডা হল, ততক্ষে পযথন্ত 
ছাডলাম িা। ও বিরতচ্ছয় পডচ্ছল আরম েচ্ছয়ে গে দূচ্ছি গরডচ্ছয় রগচ্ছয় শুচ্ছয় পডলাম। 
  
রেন্তু রেছুক্ষে পি বদখলাম চীিাটাি শিীি অল্প-অল্প িডচ্ছছ। আরম হামাগুরড রদচ্ছয় ওি 
োচ্ছছ রগচ্ছয় ওি শিীিটা রদচ্ছয় আমাি শিীিটা আডাল েচ্ছি শুচ্ছয় িইলাম। 
  
আচ্ছগি মািামারিচ্ছত ওি মাথা বথচ্ছে টুরপটা খুচ্ছল রগচ্ছয়রছল। ওি মাথায় টুরপ িা থাোয় 
ওচ্ছে আরম িচ্ছল ভুল েিচ্ছত পাচ্ছি। সচ্ছে সচ্ছে আমাি অিুমাি সচ্ছতয পরিেত হল। 
িাইচ্ছ চ্ছল গুরল বছাোঁডাি শব্দ বপলাম। চীিাটাি বদহটা এেটা ঝাোঁেুরি রদচ্ছয় বিরতচ্ছয় 
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পডল। ওি রিথি, রিস্পে বদহটা শুইচ্ছয় রদচ্ছয় আিাি আরম হামাগুরড রদচ্ছয় পচ্ছিি গে 
দূচ্ছি রগচ্ছয় অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত লাগলাম। 
  
অচ্ছিেক্ষে অচ্ছপক্ষা েিলাম। হয়চ্ছতা অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত েিচ্ছত বলােটাি তধযথচুযরত ঘটচ্ছি। 
অিচ্ছশচ্ছষ ও এল। 
  
রিচ্ছেি ওপি যচ্ছথষ্ট আিা রিচ্ছয় ও এচ্ছগাচ্ছে। দু-হাচ্ছত ধিা িাইচ্ছ ল। আমাি রদচ্ছেই 
মুখ ব িাচ্ছিা। মশু, সুগরিত বচহািা। পিচ্ছি োচ্ছলা রসরট সুযট। এই বসই এিিাইটচ্ছদি 
আয়িায় বদখা বলােটা। 
  
ওচ্ছে আসচ্ছত বদচ্ছখ আমাি সািা শিীচ্ছি োোঁপুরি ধচ্ছি বগল। আরম িুঝলাম বস্টলাি এই 
রিেথি িীচ্ছপ আসাি প্রোিটা, িারডচ্ছত আমন্ত্রে োিাচ্ছিা এ-সিই এেটা পরিেরল্পত 
 াোঁদ। এই  াোঁচ্ছদি বথচ্ছে মুরেি বোি উপায় বিই। 
  
ঘাচ্ছসি মচ্ছধয রদচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম হামাগুরড রদচ্ছয়। হাচ্ছত ছুরি আচ্ছছ িচ্ছট রেন্তু 
িাইচ্ছ চ্ছলি সচ্ছে ছুরি! হাচ্ছতি োচ্ছছ এেটা পাথি বপচ্ছয় রিচ্ছয় িাখলাম। 
  
বলােটা এিাি আমাি খুি োচ্ছছ, আরম ওচ্ছে স্পষ্ট বদখচ্ছত পারে। আরম ডাি হাচ্ছত 
পাথি আি িাোঁ-হাচ্ছত ছুরি রিচ্ছয় অচ্ছপক্ষা েিরছ। 
  
আমাি ধািো মত ও ওি মিা বদাসিচ্ছে আচ্ছগ বদখচ্ছত বপল। ঝুোঁচ্ছে ওচ্ছে বদখচ্ছত 
লাগল। এেটা অসু্ফট আওয়াে েিল মুচ্ছখ। তািপি বচায়াল শে েচ্ছি, িাইচ্ছ লটা 
িারগচ্ছয় আমাচ্ছে লক্ষয েিল। সচ্ছে সচ্ছে আরম পাথিটা ছুোঁডলাম। ও গুরল ছুোঁডল। রেন্তু 
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পাথচ্ছিি ধাোয় রিশািা সরিে হল িা। গুরলটা আমাি োোঁচ্ছধি পাশ রদচ্ছয় বিরিচ্ছয় বগল। 
পাথিটাি এেটা বোো বলচ্ছগ ওি হাত বথচ্ছে িেুেটা খচ্ছস পডল। ও িীচু হচ্ছয় ওটা 
েুরডচ্ছয় বিিাি আচ্ছগই আরম ওি ওপি ঝাোঁরপচ্ছয় পডলাম। 
  
ও দু-পাচ্ছয় ভি রদচ্ছয় ধাোটা সামলাচ্ছলা। আরম উচ্ছট পডলাম। ও দাোঁত মুখ রখোঁরচচ্ছয় 
আমাচ্ছে ধিাি বচষ্টা েিল। ইস্পাচ্ছতি মত আঙুল। আরম সিথশরে রদচ্ছয় ওি তলচ্ছপচ্ছট 
মািলাম এে লারথ। ওি হাতটা িিম হচ্ছতই এে লা  বমচ্ছি পাহাচ্ছডি রদচ্ছে রগচ্ছয় 
পডলাম। বখয়াল পডল ছুরিটা আমাি হাচ্ছত বিই। োচ্ছেই আিাি গরডচ্ছয় পাহাচ্ছডি 
রদচ্ছে বযচ্ছত লাগলাম। সচ্ছে সচ্ছে ওি ছুচ্ছট আসাি আওয়াে বপলাম। বযম িুচ্ছঝ শুচ্ছয়াি 
গাোঁ গাোঁ েচ্ছি ছুচ্ছট আসচ্ছছ। আরম গডাচ্ছিা িন্ধ েচ্ছি উচ্ছি দাোঁডালাম। ওোঁি হাচ্ছত িাইচ্ছ ল 
বিই বদচ্ছখ আরম পাহাচ্ছডি রদচ্ছে ছুট লাগালাম। 
  
বলােটা আমাি বপছচ্ছি উধশ্বাচ্ছস ছুচ্ছট আসচ্ছছ। ও যখি আমাি খুি োচ্ছছ তখি আরম 
বথচ্ছম রগচ্ছয় ওি মুখ লক্ষয েচ্ছি এে লারথ মািলাম। ও রিচ্ছেচ্ছে সামলািাি বোি 
সুচ্ছযাগই বপল িা। গরডচ্ছয় পডল।ও গরডচ্ছয় পডাি মুচ্ছখ আরম এেটা িড পাথি তুচ্ছল 
ওি মাথা লক্ষয েচ্ছি ছুোঁডলাম। ওি মাথাি বপছিটা ব চ্ছট গ েচ্ছি িচ্ছেি ব ায়ািা ছুটল। 
হয়চ্ছতা ওি মাথাি খুরল গুচ্ছডা হচ্ছয় বগচ্ছছ। ও গরডচ্ছয় গরডচ্ছয় পডচ্ছত লাগল। রিে বযি 
এেটা োদাি তাল। যােচ্ছগ, আরম আি রচন্তা েিরছ িা। আমাচ্ছে আি জ্বালাতি েিচ্ছত 
আসচ্ছিিা। 
  
িুে ভচ্ছি দম রিচ্ছয় রসলভাি লাইি বেরটি রদচ্ছে হাোঁটা রদলাম। োোঁধটা জ্বালা েিচ্ছছ। 
পাহাড বথচ্ছে বিচ্ছম িাোয় এলাম। 
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৩.২ 
  
 রিে আটটায় ওয়াঞ্চাই এলাোি িাি-এ রগচ্ছয় ঢুেলাম। এি আচ্ছগ আরম স্ন্াি েচ্ছিরছ। 
ক্ষতিাচ্ছি ওষুধ লারগচ্ছয়রছ। আমাি বসৌভাগয বতমি ক্ষরতেি রেছু হয়রি। 
  
িাি এচ্ছেিাচ্ছি ভরতথ। খালাসীিা মচ্ছদি গ্লাস রিচ্ছয় তহ-তচ েিচ্ছছ, চীিা বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয়িা বেউ 
গল্প েিচ্ছছ, বেউ িাচচ্ছছ। 
  
িচ্ছক্স োি  াটাচ্ছিা আওয়াচ্ছে গাি িােচ্ছছ। আরম বভতচ্ছি ঢুচ্ছে চারিরদচ্ছে তাোলাম। 
চীিা মাদাম ভীড বথচ্ছে বিরিচ্ছয় এচ্ছস আমাচ্ছে এেটা বেরিচ্ছি রিচ্ছয় রগচ্ছয় মুচ্ছখামুরখ িচ্ছস 
বখি রদচ্ছে িা তারেচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিল, রে খাচ্ছিি িলুি? 
  
–এেটা েচ…আপরি? 
  
আরম আপিাি েচ্ছিয েচ িলরছ। মাদাম িারচচ্ছয়চ্ছদি বপছি রদচ্ছয় দৃরষ্টি আডাচ্ছল চচ্ছল 
বগল। রমরিট পাোঁচ্ছচে পি এেটা ওচ্ছয়টাি আমাচ্ছে েচ আি বসাডা রদচ্ছয় বগল। আিও 
রমরিট দচ্ছশে পচ্ছি রচরন্তত মুচ্ছখ মাদাম র চ্ছি এচ্ছস বচয়াচ্ছি িসল। 
  
–মু-হাই-তি আপিাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছি, তচ্ছি এখাচ্ছি িয়, আপিাচ্ছে ওি ঘচ্ছি বযচ্ছত 
হচ্ছি। 
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আিাি  াোঁদ? এেটু অস্বরে বিাধ েিলাম। আসল েথা রিচ্ছেচ্ছলি ঐ ঘটিাি পি আরম 
এেটু দুিথল হচ্ছয় বগরছ। অিশয এখি আরম সুযট পচ্ছি, পচ্ছয়ন্ট-থ্রী-এইট যন্ত্রটা সচ্ছেই 
এচ্ছিরছ। িুচ্ছে অচ্ছিেটা বোি আচ্ছছ। 
  
িুচ্ছেি ঐ বোচ্ছিি সচ্ছেই িললাম, বোথায় আচ্ছছ ও? 
  
-খুি দূচ্ছি িয়। আরম এেটা টযারক্সি িযিিা েচ্ছি রদরে, মাদাম িলল। 
  
–রিে আচ্ছছ। রেন্তু আরম রে েচ্ছি িুঝচ্ছিা ওই আসল বমচ্ছয়? 
  
–ওি সচ্ছে োগেপে আচ্ছছ, আপিাচ্ছে বদখাচ্ছি। আপরি যাচ্ছে চাইচ্ছছি, ও রিে বসই 
বমচ্ছয়। 
  
–তাহচ্ছল আরম একু্ষরি যাচ্ছিা। আরম িললাম। 
  
রিিয়ই। ও আপিাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। 
  
আরম তাডাতারড পািীয় বশষ েচ্ছি উিলাম। 
  
–আরম ওি সচ্ছে যরদ েথা িচ্ছল সন্তুষ্ট হই বয ও বসই বমচ্ছয় যাচ্ছে আরম খুোঁেরছ, তাহচ্ছল 
আপিাচ্ছে পঞ্চাশ হংেং ডলাি বদি। 
  
মরহলা শে মুচ্ছখ হাসল। 
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-রিে আচ্ছছ। চলুি, টযারক্স েচ্ছি রদই। 
  
আরম অচ্ছপক্ষা েিলাম। মরহলা টযারক্স বডচ্ছে রিচ্ছয় এল আি আমাচ্ছে িলল, টযারক্সওলা 
োচ্ছি আপিাচ্ছে বোথায় রিচ্ছয় বযচ্ছত হচ্ছি। ওি ঘিটা সিচ্ছচচ্ছয় উোঁচু তলায়। আপিাি 
বোি অসুরিধা হচ্ছি িা। 
  
আরম ওচ্ছে ধিযিাদ রদচ্ছয় িাি-এ অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত িললাম। 
  
টযারক্সচালে আমাচ্ছে বদচ্ছখ হাসল। আরম গা িা েচ্ছি বভতচ্ছি রগচ্ছয় িসলাম। রমরিট 
ছচ্ছয়চ্ছেি মচ্ছধয এেটা গয়িাি বদাোচ্ছিি সামচ্ছি এচ্ছস থামল। চালে তাি পাচ্ছশি এেটা 
দিো বদরখচ্ছয় রদল। টযারক্স চচ্ছল বগল। 
  
তািপি রসোঁরড রদচ্ছয় উচ্ছিদিো বিচ্ছল বভতচ্ছি ঢুেলাম। দশ-পা এচ্ছগাচ্ছলা এেটা রল ট। 
আরম রল ট চারলচ্ছয় এচ্ছেিাচ্ছি উোঁচু তলায় বগলাম। রপেলটা এেিাি বদচ্ছখ রিলাম। 
েচ্ছয়ে পা এরগচ্ছয় এেটা দিো বদখচ্ছত বপচ্ছয় বিল রটপলাম। 
  
এেটু বদিীচ্ছত এেটা চীচ্ছি বমচ্ছয় দিো খুচ্ছল আমাি রদচ্ছে রেজ্ঞাসু দৃরষ্টচ্ছত তাোল। 
  
বমচ্ছয়টা লম্বা, রিম এিং সুেিী। এেটা ক্ৰীম িচ্ছঙি এমেয়ডািী েিা রসল্ক োমা পিা, 
পাচ্ছয় হরিচ্ছেি চামডাি চরট। মাথায়  ুল বগাোঁো। 
  
–আরম িায়াি। মচ্ছি হয় তুরম আমাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিছ? 
  
বমচ্ছয়টা সুেি ঝেঝচ্ছে দাোঁচ্ছত বহচ্ছস িলল, হযাোঁ, আসুি। বভতচ্ছি আসুি। 
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ঘি িড, সুেি  ুচ্ছল সাোচ্ছিা। আধুরিে ওে োচ্ছিি আসিাি। োিলা রদচ্ছয় সমুদ্র বদখা 
যাচ্ছে। 
  
–তুরম মু-হাই-তি? বমচ্ছয়টা দিো িন্ধ েচ্ছি আমাি রদচ্ছে এরগচ্ছয় এচ্ছল প্রশ্ন েিলাম। 
  
বমচ্ছয়টা বচয়াচ্ছি িচ্ছস িলল, হযাোঁ আমাি িাম। হাতদুচ্ছটা ভাোঁে েচ্ছি বোচ্ছল িাখা। 
  
–আরম েী েচ্ছি োিচ্ছিা তুরম সরতযই মু-হাই-তি রেিা? 
  
আমাি প্রশ্ন শুচ্ছি অিাে হচ্ছয় বটরিচ্ছলি রদচ্ছে হাত বদরখচ্ছয় িলল, আমাি সি োগেপে 
ওখাচ্ছি আচ্ছছ। 
  
আরম ওি পরিচয়পে বদখালাম। পাোঁচ িছি আচ্ছগ হংেং-এ এচ্ছসচ্ছছ। েীরিো-িতথেী। 
িয়স–বতইশ। আরম ওি রিে উচ্ছটা রদচ্ছে িসলাম। 
  
–তুরম বহিমযাি বে ািসিচ্ছে রচিচ্ছত? 
  
–হযাোঁ রচিতাম। হপ্তা-দুচ্ছয়ে আচ্ছগ ও মািা বগচ্ছছ। 
  
–ওি িউচ্ছে রচিচ্ছত? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
–অিশযই। আরম ওচ্ছদি রিচ্ছয়চ্ছত সাক্ষী রছলাম। 
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–তুরম োি বহিমযাি েীরিো অেথি েিত রেভাচ্ছি? 
  
–আমাি মচ্ছি হয় আরম আপিাি অচ্ছিে প্রচ্ছশ্নি উত্তি রদচ্ছয়রছ। দয়া েচ্ছি িলচ্ছিি 
আপরি বে এিং েী েচ্ছিয আমাি োচ্ছছ এচ্ছসচ্ছছি? 
  
–আরম বহিমযাচ্ছিি িািাি হচ্ছয় অিুসন্ধাি েিচ্ছত এচ্ছসরছ। উরি োিচ্ছত চাি ওোঁি বছচ্ছল 
এখাচ্ছি েী ভাচ্ছি েীিিযাপি েিত। 
  
ভুরু তুচ্ছল সপ্রশ্ন দৃরষ্টচ্ছত ও রেচ্ছজ্ঞস েিল, বেি? 
  
-তা োরি িা। উরি আমাচ্ছে টাো রদচ্ছয়চ্ছছি, এইসি খিি সংগ্রচ্ছহি েচ্ছিয। তুরম রেছু 
খিি রদচ্ছল বতামাচ্ছেও টাো বদি। বমচ্ছয়টা মাথা ঝাোঁোল। 
  
–আপরি আমায় েত টাো বদচ্ছিি? 
  
–বসটা রিভথি েিচ্ছছ তুরম আমাচ্ছে েী িেম খিি দাও তাি ওপি। 
  
–আপরি রেজ্ঞাসা েচ্ছিরছচ্ছলি ও রে েিত? এেটু বতচ্ছতা বহচ্ছস িলল, ও রেছুই েিত 
িা। বো-অযাি-এি োছ বথচ্ছে টাো রিচ্ছয় বখত। 
  
–বলইলা িচ্ছল বোি বমচ্ছয়চ্ছে বচচ্ছিা? 
  
–হযাোঁ। ও বতা বো-অযাচ্ছিি সচ্ছেই থােত। 
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–বলইলা আমাচ্ছে িচ্ছলরছল বহিমযাি রিপালস্ উপসাগচ্ছিি োচ্ছছ এেটা অট্টারলো ভাডা 
েচ্ছি থােত। সরতযই রে ও অট্টারলো ভাডা েচ্ছিরছল? 
  
বমচ্ছয়টা বহা বহা েচ্ছি বহচ্ছস িলল, বে ািসি বসচ্ছলরশয়াল বহাচ্ছটচ্ছলি ভাডাই রদচ্ছত 
পািত িা। এেটা অেমথাি ধারড…রভরখিী। 
  
–আরম শুচ্ছিরছলাম ও মাদেদ্রিয বচািাচালাি েিত? 
  
সচ্ছে সচ্ছে বমচ্ছয়টাি মুখটা শে হচ্ছয় বগল। তািপি এেদৃচ্ছষ্ট আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় বথচ্ছে 
এেটু সহে হচ্ছয় িলল, এসি বচািাচালাচ্ছিি িযাপাচ্ছি আরম রেছু োরিিা। 
  
–আরম িলরছিা বয তুরম এসি েি। তুরম শুচ্ছিছ, েযান্টি বথচ্ছে বহচ্ছিাইি হংেং-এ 
চালাি। হয়? 
  
িা। বমচ্ছয়টা িলল। 
  
 –ফ্রযাংে বিরলং রেন্তু এই বচািাচালাি েিত। 
  
–আরম এ িযাপাচ্ছি রেছু োরিিা। ও আমাচ্ছে খুি গভীি ভাচ্ছি লক্ষয েিচ্ছত েিচ্ছত 
িলল। 
  
–তুরম বিরলংচ্ছে রচিচ্ছত, তাই িা? 
  
–আরম এেিাি মাে ওচ্ছে বদচ্ছখরছলাম, বে ািসচ্ছিি রিচ্ছয়চ্ছত। 
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–ও রে বে ািসচ্ছিি িনু্ধ রছল? 
  
–বিাধহয়, রিে োরি িা। আরম রেছু োরি িা এ িযাপাচ্ছি। 
  
–আরম এও শুচ্ছিরছ রিচ্ছয়ি পি বে ািসি ওি বিৌচ্ছে বছচ্ছড রিপালস্ উপসাগচ্ছিি ঐ 
িারডচ্ছত চচ্ছল যায়। 
  
বমচ্ছয়টা ছট ট েিচ্ছত লাগল। 
  
িললাম বতা মিাি আচ্ছগি রদি অিরধ বহিমযাি বসচ্ছলরশয়াচ্ছলই থােত বো-অযাচ্ছিি 
সচ্ছে। ও বোিরদি রিপা যায়রি। 
  
আরম ওচ্ছে রসগাচ্ছিট রদচ্ছত বগলাম। ও রিচ্ছলা িা। ভািলাম এ প্রসচ্ছে আি প্রশ্ন েচ্ছি 
লাভ বিই। সিাই এেই েথা িলচ্ছছ, শুধু বলইলা ছাডা। তচ্ছি আরম এটাই ধচ্ছি রিচ্ছত 
পারি বলইলা রমচ্ছথয িচ্ছলচ্ছছ। 
  
-রিে আচ্ছছ। আমিা বো-অযািচ্ছে রিচ্ছয় আচ্ছলাচিা েরি। তুরম ওচ্ছে ভালভাচ্ছি রচিচ্ছত? 
  
-হযাোঁ। ও আমাি সিচ্ছচচ্ছয় োচ্ছছি িনু্ধ রছল। ও আচ্ছমরিো চচ্ছল বযচ্ছত আমাি মি খািাপ 
হচ্ছয় বগল। আশা েিরছ খুি রশগরগি রচরি পািও িচ্ছল বগচ্ছছ আমাি েচ্ছিয ও রেছু 
েিচ্ছত পািচ্ছল োিাচ্ছি। আরমও তাহচ্ছল আচ্ছমরিো চচ্ছল যাচ্ছিা। 
  
আরম ভািলাম এিাি বখালাখুরল ভাচ্ছি আচ্ছলাচিা দিোি। 
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-তুরম তাহচ্ছল বশািরি। আরম রেজ্ঞাসা েিলাম। 
  
–শুিি..েী? 
  
 –ও মািা বগচ্ছছ। 
  
 ও  যাল যাল েচ্ছি আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িইল। হতরিহ্বল হচ্ছয় িুচ্ছে হাত বিোল। 
অরভিয় িয় সরতযই ও ভয়ািে শে বপচ্ছয়চ্ছছ। 
  
মািা বগচ্ছছ? েী েচ্ছি? রে হচ্ছয়রছল? 
  
–পযাসাচ্ছছািা রসরটচ্ছত বপৌঁছিাি েচ্ছয়ে ঘণ্টাি মচ্ছধযই ও খুি হয়। ওি বচাচ্ছখ মুচ্ছখ 
যন্ত্রোি ছাপ। 
  
-আপরি রমচ্ছথয িলচ্ছছি। 
  
–আরম সরতযই িলরছ। পুরলশ ওি খুিীচ্ছে ধিাি বচষ্টা েিচ্ছছ। 
  
 ও োন্নারমরশ্রত গলায় িলল, িচ্ছল যাি। দয়া েচ্ছি আমাচ্ছে সি িলুি। 
  
িযাপািটা এেটু সহেভাচ্ছি িাও। আরম িললাম, আমাি খুি খািাপ লাগচ্ছছ বেিিা 
দুঃখেিে খিিটা আরমই বতামাচ্ছে রদচ্ছয়রছ। আরম রিচ্ছেও খুচ্ছিি িযাপািটা রিচ্ছয় তদন্ত 
েিরছ, আি তুরম আমাচ্ছে যথাসম্ভি সাহাযয েি। এখি বশাি…। 
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েথাি মাঝখাচ্ছিও হিাৎলার চ্ছয় উচ্ছি পাচ্ছশি ঘচ্ছি চচ্ছল রগচ্ছয় দডােচ্ছিদিোিন্ধ েচ্ছি 
রদল। আরম রেছুক্ষে অচ্ছপক্ষা েচ্ছি রল চ্ছট েচ্ছি পচ্ছিি তলায় বিচ্ছম চুপচাপ অচ্ছপক্ষা 
েিলাম। েচ্ছয়ে রমরিট পচ্ছি ওি ঘচ্ছিি দিো বখালাি শব্দ বপলাম। খারিেক্ষে পি 
আিাি মো িন্ধ েিাি শব্দ বপলাম। আরম সচ্ছে সচ্ছে রসোঁরড রদচ্ছয় ওপি তলায় এচ্ছস ওি 
দিোয় োি পাতলাম। রেছুক্ষে পি বটরলচ্ছ াি ডায়াচ্ছলিশব্দ এিংতািপি খুিিীচু গলায় 
চটপটুোউচ্ছেরেছুিলাি আওয়াে বপলাম। আরম তাডাতারড িীচ্ছচ বিচ্ছম বোলাহলমুখি 
িাোি উচ্ছটারদচ্ছে এলাম। বসখাচ্ছি এেটা েযাচ্ছমিাি বদাোচ্ছিি বশা-বেস-
এখুিেমদামীএেটােযাচ্ছমিা বদখাি ছলেচ্ছিোচ্ছছমু-হাই-তি-এিিারডি দিোি 
প্ররতেরিি রদচ্ছে লক্ষয িাখরছলাম। প্রায় রমরিট দচ্ছশেঅচ্ছপক্ষােচ্ছিওসি আশা বছচ্ছড 
রদচ্ছয়। যখি চচ্ছল যাি ভািরছ, রিে তখিই বদখলাম ও বপাষাে পরিিতথি েচ্ছি, োচ্ছলা 
েরস্টউম আি ট্রাউোি পচ্ছি, িাোয় এচ্ছস খুি সন্তপথচ্ছে এরদে-ওরদে বচচ্ছয় সমুদ্র 
এলাোি রদচ্ছে হাোঁটা লাগাল। আরমও ওচ্ছে অিুসিে েচ্ছি চললাম।ও এেটা 
টযারক্সস্টযাচ্ছন্ড এচ্ছস ড্রাইভািচ্ছেরেছুিলল, তািপি টযারক্সচ্ছত উচ্ছি িসল। টযারক্সটা বছচ্ছড 
রদচ্ছয় িাোয় এচ্ছস পডল। 
  
আমািও ভাগয সুপ্রসন্ন রছল। স্টযাচ্ছন্ডি রিতীয় টযারক্সি ড্রাইভািচ্ছে বমাটামুরট ভাচ্ছি 
ইংচ্ছিেীচ্ছত বিাঝাচ্ছত পািলাম বয সামচ্ছিি টযারক্সটাচ্ছে অিুসিে েিচ্ছত হচ্ছি তাহচ্ছল 
ওচ্ছে আরম েুরড হংেং ডলাি বদি। টযারক্সচ্ছত চডাি সচ্ছে সচ্ছে ড্রাইভাি বোচ্ছি বছচ্ছড 
রদল, মুহাই-তি এি বথচ্ছে আমাি টযারক্সটা গে পঞ্চাচ্ছশে দূচ্ছি। 
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ওি টযারক্সটা স্টাি ব রি বস্টশচ্ছিএচ্ছস থামল, ও টযারক্স বথচ্ছে বিচ্ছম এচ্ছগাচ্ছত থােল, 
আরমও ওি বপছি বপছি ঘাচ্ছট এলাম। ও ব রিঘাচ্ছটি থাডথ ক্লাচ্ছস, আরম  াস্টথ ক্লাচ্ছস 
উিলাম। বিাট আমাচ্ছদি েউলুি রসরট বেরটচ্ছত িারমচ্ছয় রদল। সামচ্ছিই োই-তাে 
এয়ািচ্ছপাটথ। 
  
ব রিঘাট বথচ্ছে ও এেটা রিক্সা রিল। আরম ভািলাম এই ভীড িাোয় বহোঁচ্ছট বগচ্ছলই 
বিাধহয় ওচ্ছে বচাচ্ছখচ্ছচাচ্ছখ িাখচ্ছত পািি। রেন্তু এটা আমাি খুি ভুল হল। ওি রিক্সা 
চালে খুি বোচ্ছি রিক্সা চালারেল, ওচ্ছে লক্ষয িাখচ্ছত ঐ ভীড িাোি মধয রদচ্ছয় আমাচ্ছে 
ছুটচ্ছত হরেল। চীিািা হয়চ্ছতা ভািরছল আরম এেটু ক্ষযাপাচ্ছট, যাইচ্ছহাে, ওচ্ছে ধিলাম 
অরত েচ্ছষ্ট। 
  
এেটা সরু িাোি সামচ্ছি রিক্সা বথচ্ছে বিচ্ছম ও এেটা সরু বিাংিা গরলি মচ্ছধয ঢুচ্ছে 
পডল। আরম োিতাম এই িাো রদচ্ছয় পাোঁরচলচ্ছঘিা েউলুচ্ছিি পুচ্ছিাচ্ছিা শহচ্ছি বযচ্ছত হয়। 
  
িস্তুতঃ হংেং-এি এই এলাোটা বিড চীিাচ্ছদি এেটা িড ঘাোঁরট। রেরটশ আমল বথচ্ছেই 
এখাচ্ছি খুিী, অপিাধী, বিশাচ্ছখািচ্ছদি আোিা রছল। অিিা এখি আয়চ্ছেি িাইচ্ছি চচ্ছল 
যাওয়ায় রদিিাত পুরলশ এখাচ্ছি টহল বদয়। ইউচ্ছিাপীয়িা এখাচ্ছি ঢুেচ্ছত পাচ্ছিিা িা 
আসচ্ছতও চায়িা। 
  
আরম ওি বপছি বপছি চললাম। ঐ সরু বিাংিা গরলচ্ছত হিাৎ লুরেচ্ছয় পডা সম্ভি রছল 
িা। ও বপছি র িচ্ছলই আমাচ্ছে বদখচ্ছত বপত রেন্তু বসৌভাগযক্ৰচ্ছম তাোয়রি। আরম ওি 
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বথচ্ছে গে েুরড বপছচ্ছি রছলাম। বিশাগ্রে চীিাগুচ্ছলা আমাি রদচ্ছে এেিাি েচ্ছি 
তারেচ্ছয় এমিভাচ্ছি বচাখ সরিচ্ছয় রিরেল বযি আরম অসৃ্পশয। 
  
হাোঁটচ্ছত হাোঁটচ্ছত বমচ্ছয়টা এেটা দিোি সামচ্ছি এচ্ছস থামল। তািপি দিোটায় ধাো 
বমচ্ছি ঢুচ্ছে বগল বভতচ্ছি। আরম েচ্ছয়ে মুহূতথ অচ্ছপক্ষা েিলাম। বিশ রেছু চীিা আমাচ্ছে 
গভীিভাচ্ছি লক্ষয েিচ্ছছ। যরদও ওচ্ছদি মুখগুচ্ছলা বিশাগ্রি,  যাোচ্ছস। আমাি মচ্ছি হরেল 
এিা শুধুশূিযদৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয়ই আচ্ছছ। রিে বদখাি দৃরষ্ট রদচ্ছয় বদখচ্ছছ িা। 
তিু এেটা ভচ্ছয়ি বোত আমাি বমরুদণ্ড রদচ্ছয় িচ্ছয় বগল। 
  
আরমও বিলা বমচ্ছি দিোটা খুললাম। বভতচ্ছি ঢুচ্ছে দিোটা িন্ধ েচ্ছি রদলাম। এেটা 
বমচ্ছয়ি অস্পষ্ট গলা আমাি োচ্ছি এল। তািপি রসোঁরড রদচ্ছয় িািাোয় উিলাম। 
  
আমাি রিে সামচ্ছিি ঘচ্ছিি দিোি সামচ্ছি এচ্ছস দাোঁরডচ্ছয় এেটা বলাচ্ছেি গলা শুিচ্ছত 
বপলাম, বদখ শালী, হলচ্ছদ চামডাি িাচ্চা, যরদ রমচ্ছথয িরলস আরম বতাচ্ছে বমচ্ছি ব লি। 
উচ্চািেটা আচ্ছমরিোি। 
  
–বলােটা আমাচ্ছে তাই িচ্ছলচ্ছছ, মু-হাই-তচ্ছিি োোঁপা গলাি স্বি শুিলাম।ও িলচ্ছছ, 
বলােটা আমাচ্ছে িচ্ছলচ্ছছ, পযাসাচ্ছডািা রসরটচ্ছত বপৌঁছিাি েচ্ছয়ে ঘণ্টাি মচ্ছধযই ও খুি 
হয়। 
  
আমাি রিে বপছচ্ছি খুি িাণ্ডা, ভািী চীিা গলাি আওয়াে বপলাম, এেদম িডচ্ছিি িা, 
রমঃ িায়াি। স্বিটা শুচ্ছি আরম বলােটাচ্ছে রচিচ্ছত পািলাম িা। 
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আরম িা িচ্ছড চুপচাপ দাোঁরডচ্ছয় িইলাম। 
  
দয়া েচ্ছি বোি বিয়াডাপিা িা েচ্ছি দিোটা খুচ্ছল বভতচ্ছি ঢুেুি। আপিাি বপছচ্ছি 
আমাি হাচ্ছত এেটা রপেল আচ্ছছ। আরম এে-পা এরগচ্ছয় দিোয় এেটা বিলা মািলাম, 
দিো খুচ্ছল বগল। 
  
এেটা বিাংিা খারল ঘি। এেরদচ্ছে োচ্ছিি বিঞ্চ। আি এে বোচ্ছে এেটা পযারেং িক্স-
এ ওপি এেটা বপাডা বেটলী আি েতগুচ্ছলা বিাংিা চাচ্ছয়ি োপ। বদওয়াচ্ছল এেটা 
হচ্ছে এেট। বতায়াচ্ছল, রিে তাি তলায় এেটা বিরসি। 
  
ঘচ্ছিি বমচ্ছঝচ্ছত বচাখ পডচ্ছত বদরখ মু-হাই-তি আি এেেি বিাগা, খিুচ্ছট বচহািা, পিচ্ছি 
ময়লা চীিাচ্ছদি বপাশাে, মাথায় োচ্ছলা টুপী পিা এেেি ইউচ্ছিাপীয় বলাে িচ্ছস। 
আমাচ্ছে বদচ্ছখ মু-হাই-তি চীৎোি েচ্ছি উিল। বলােটা সচ্ছে সচ্ছে ওি মুখ বচচ্ছপ ধচ্ছি 
এে বিলা বমচ্ছি আমাি পাচ্ছয়ি োচ্ছছ ব চ্ছল রদচ্ছলা। 
  
চুপ খচ্চিী। বমচ্ছি ব লি। তািপি আমাি বপছচ্ছিি বলােটাচ্ছে িলল, তুরম এচ্ছে 
এখাচ্ছি এচ্ছিচ্ছছা বেি? যাও বিরিচ্ছয় যাও। 
  
–আপরি আচ্ছিা বভতচ্ছি ঢুচ্ছে যাি রমঃ িায়াি।আমাি বপছচ্ছিি বলােটা িলল। আরম 
আমাি রপচ্ছি রপেচ্ছলি স্পশথ বপলাম। 
  
বমচ্ছয়টা হামাগুরড রদচ্ছয় উচ্ছি এে বদৌচ্ছড রসোঁরডি রদচ্ছে ছুচ্ছট বগল। আমাি রদচ্ছে আতরিত 
দৃরষ্টচ্ছত েচ্ছয়েিাি তারেচ্ছয় বগল। 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

193 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
আরম েথামচ্ছতা আচ্ছিা ঘচ্ছিি মচ্ছধয ঢুচ্ছে বগলাম। বলােটা আমাি রদচ্ছে এেদৃচ্ছষ্ট ভয়িি 
দৃরষ্টচ্ছত তারেচ্ছয় আচ্ছছ। 
  
আরম এে  াোঁচ্ছে বপছি র চ্ছি আমাি বপছচ্ছিি বলােটাচ্ছে বদচ্ছখ রিলাম। ওয়ং-হপ-হহ, 
আমাি বসই ইংচ্ছিেী িরলচ্ছয় গাইড বযি অিুতপ্ত হচ্ছয়চ্ছছ, বসইভাচ্ছি মৃদু হাসল। ওি 
ডািহাচ্ছত ধিা পচ্ছয়ন্ট-ব াি- াইভ বোট রিভলভাি আমাি রপচ্ছি বিোি। 
  
আমাি সামচ্ছিি বলােটা অতযন্ত বিাংিা বদচ্ছখ মচ্ছি হল অধভুে এিং অসুি। দারড 
োমায় রি, গা রদচ্ছয় দুগথন্ধ বিি হচ্ছে। ঐ বলােটা ওয়ংচ্ছে িলল, বদখ ওি োচ্ছছ বোি 
অস্ত্র আচ্ছছ রেিা। 
  
ওয়ং আমাি শিীচ্ছিি রিরভন্ন োয়গা খুোঁচ্ছে আমাি রিভালভািটা বিি েচ্ছি রিল, তািপি 
দিোয় রগচ্ছয় দাোঁডাল। 
  
আমাি মচ্ছি হল আমাি সামচ্ছিি বলােটা ফ্রাংে বিরলং। এছাডা অিয বেউ িয়। 
  
—আপরি বিরলং? আরম প্রশ্ন েিলাম, আরম আপিাচ্ছে খুোঁেরছ। 
  
-খুি ভাল েথা, তা আমাচ্ছে বতা বপচ্ছয় বগচ্ছছি। তচ্ছি আপিাি এচ্ছত খুি এেটা লাভ 
হচ্ছি িচ্ছল মচ্ছি হয়িা। 
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আরম ওয়ং-এি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িললাম, আরম বতামাি েথা ভািরছ, বসই এয়ািচ্ছপাটথ 
বথচ্ছেই তুরম আমাচ্ছে ধাওয়া েচ্ছিচ্ছছ। আমাি এ িযাপািটা লক্ষয িা েচ্ছি খুি বিাোমী 
হচ্ছয়চ্ছছ। েী েচ্ছি খিি বপচ্ছল আরম এখাচ্ছি আসরছ? 
  
ওয়ং রখলরখরলচ্ছয় বহচ্ছস েিাি রদল, খিি রে আি পাওয়া যায়, খিি িাখচ্ছত হয়। 
আপিাি এখাচ্ছি আসা এেদমই উরচৎ হয়রি। 
  
েী আি েিা যাচ্ছি, এচ্ছস যখি পচ্ছডরছ, আরম িললাম, আি আমাি োেটাই বেৌতূহলী 
হওয়া।, 
  
–আপরি েী চাি? বিরলং প্রশ্ন েিল। 
  
বো-অযািচ্ছে বেি খুি েিা হচ্ছয়চ্ছছ আরম বসটা োিচ্ছত এচ্ছসরছ। এখাচ্ছি বস সম্বচ্ছন্ধ 
বখাোঁেখিি রিচ্ছয় বদচ্ছশ র চ্ছি যাি। 
  
-তাই িারে, ও মািা বগচ্ছছ? বিরলং িলল। 
  
হযাোঁ,..চ্ছস মািা বগচ্ছছ, 
  
মাথা বথচ্ছে টুপীটা ছুোঁচ্ছড ব চ্ছল রদচ্ছয়, বিাগা রশচ্ছেি মত আঙুলগুচ্ছলা রদচ্ছয় চুচ্ছল এেিাি 
হাত চারলচ্ছয় িলল, ও েী েচ্ছি মািা বগল?…আমাচ্ছে পুচ্ছিা ঘটিাটা িলুি। 
  
আরম বসই ভুতুচ্ছড বটরলচ্ছ াি বথচ্ছে শুরু েচ্ছি সংচ্ছক্ষচ্ছপ পুচ্ছিা ঘটিাটা ওচ্ছে িললাম। 
আরম ওচ্ছে এও িললাম বয রমঃ বে ািসি অযাচ্ছিি খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিাি েচ্ছিয 
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আমাচ্ছে রিচ্ছয়াগ েচ্ছিচ্ছছি। আরম আচ্ছিা িললাম, উরি িচ্ছলচ্ছছি ওোঁি বছচ্ছল বিোঁচ্ছচ থােচ্ছল 
রিিয়ই বো-অযাচ্ছিি খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিত। সুতিাং বসই োেটুেু অন্ততঃ তাি েিা 
উরচৎ িচ্ছল রতরি মচ্ছি েচ্ছিি। 
  
বিরলং িলল, পুরলশ বেি খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিচ্ছছিা? 
  
–ওিা খুোঁচ্ছে পাচ্ছেিা। অিশয আরমও এখিও বোি রেিািা েিচ্ছত পারিরি। তাই 
আপিাচ্ছে খুোঁেরছলাম। 
  
েী েচ্ছি ভািচ্ছছি বয আরম আপিাচ্ছে সাহাযয েিি? িলচ্ছত িলচ্ছত বিরলং ওি বিাগা 
ভাো গাচ্ছলি ঘাম মুছল। গলা শুচ্ছি মচ্ছি হল বিশ ভয় বপচ্ছয়চ্ছছ। 
  
আপরি আমাচ্ছে বহিমযাি বে ািসি সম্বচ্ছন্ধ রেছু োিাচ্ছত পাচ্ছিি? বসও রে আপিাি 
এই মাদচ্ছেি বচািাচালাচ্ছিি দচ্ছল রছল? 
  
আরম বে ািসি সম্বচ্ছন্ধ রেছু োরিিা। বে ািসি মািা বগচ্ছছ ও মৃতই থােুে। আপরি 
এখি এখাি বথচ্ছে বিরিচ্ছয় যাি। 
  
আমাি অসতেথতায় আমাচ্ছে ভুগচ্ছত হল। 
  
আরম বদখলাম বিরলং, ওয়ং-বে ইশািায় রেছু িলল আি আরম বিচ্ছিািাি েচ্ছিয ঘুিচ্ছতই 
ওয়ং রপেচ্ছলি িযাচ্ছিল রদচ্ছয় আমাি তলচ্ছপচ্ছট সচ্ছোচ্ছি আঘাত েিল, তািপি আরম 
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যন্ত্রোয় োতচ্ছি উিচ্ছত রপেল-এি িাোঁট রদচ্ছয় আমাি মাথাি রিে মাঝখাচ্ছি এেটা আঘাত 
েিল। 
  
. 
  
৩.৩ 
  
 আরম বযিোউচ্ছে খুি আচ্ছে আচ্ছে িলচ্ছত শুিলাম, ফ্রাংে বিরলংইংচ্ছিে, তাইিা?সচ্ছে 
সচ্ছে আি এেটা গলা মচ্ছি হল বযি চী -ইন্সচ্ছপক্টি মযাোথথীি গলা, উত্তি েিল, হা…ও 
ইংচ্ছিে। 
  
রেন্তু বঘাচ্ছিি মচ্ছধযও আরম রিশ্বাস েিচ্ছত পািরছলাম িা ঐ বিাগা, বিাংিা, আচ্ছমরিোি 
ঢং এ ইংচ্ছিেী িরলচ্ছয় বলােটা এেেি ইংচ্ছিে হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
মাথায় তীে যন্ত্রো চাগাড রদচ্ছয় সি রচন্তা আমাি ভণু্ডল হচ্ছয় বগল। 
  
বচাখ খুচ্ছল বদখলাম গাঢ় অন্ধোচ্ছি ডুচ্ছি আরছ। িাচ্ছে পরিরচত গন্ধ বপচ্ছয় িুঝলাম, 
আরম–বসখাচ্ছিই আরছ। মাথায় হাত রদচ্ছতই তীে যন্ত্রো অিুভি েিলাম। আচ্ছে আচ্ছে 
উচ্ছি িসলাম। বদওয়াল ধচ্ছি হাতচ্ছড হাতচ্ছড দিো খুোঁচ্ছে বপচ্ছয় িাইচ্ছিি িািাোয় বিি 
হলাম। ওখাচ্ছি মৃদু আচ্ছলা িচ্ছয়চ্ছছ। আি িীচ্ছচ গরলচ্ছত শুিচ্ছত বপলাম রেছু চাপােণ্ঠস্বি। 
হাচ্ছতি ঘরডটা বদখলাম। মাঝিাত বপরিচ্ছয় পাোঁচ রমরিট হচ্ছয়চ্ছছ। তাি মাচ্ছি আরম 
আধঘণ্টাি মচ্ছতা অজ্ঞাি রছলাম। 
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এই এতক্ষে সমচ্ছয়ি মচ্ছধয বিরলং আি ওয়ং-এি পারলচ্ছয় বযচ্ছত বোি অসুরিধাই হয়রি, 
এচ্ছত বোি সচ্ছেহ বিই। 
  
রসোঁরডি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছতই বেউ রসোঁরড রদচ্ছয় উিচ্ছছ শব্দ বপলাম। বোচ্ছটি বভতচ্ছি হাত 
ঢুরেচ্ছয় শুধু খাপটা হাচ্ছত বিেল। এে ঝলে তীে আচ্ছলা বচাচ্ছখ এচ্ছস পডল। আপরি 
এখাচ্ছি রে েিচ্ছছি। পরিরচত েরটশ গলা। 
  
–এই এেটু ঘুিরছ। বিশ িরসচ্ছয় েিাি রদলাম। তািপি রেজ্ঞাসা েিলাম, আপরি 
এখাচ্ছি রে মচ্ছি েচ্ছি? 
  
সাচ্ছেথন্ট হযারমশ আি এেেি চীিা পুরলস অর সাি ওপচ্ছি উচ্ছি এল। 
  
–আপিাি এেটু বদিী হচ্ছয় বগল। আরম এতক্ষে এোই আপিাি িনু্ধ বিরলং-এি সচ্ছে 
েথা িলরছলাম। 
  
–ফ্রাংে বিরলং? িীরতমত উচ্ছত্তরেত গলায় রেচ্ছজ্ঞস েিল, বোথায় বস? 
  
–পারলচ্ছয়চ্ছছ। আমাি মাথাি বপছি রদেটা বদরখচ্ছয় িললাম, ওি এেটা চীিা বদাসি 
আমাি সচ্ছে এেটু ইয়ারেথ েচ্ছিচ্ছছ। হযারমশ ওি ফ্লাশলাইট রদচ্ছয় ক্ষতিািটা বদচ্ছখ 
আোঁতচ্ছে উিল। 
  
উঃ! রিচ্ছেি বচাচ্ছখ বদখচ্ছলি? হংেং-এি সিচ্ছচচ্ছয় বিাংিা এলাো। আমাি পাশ রদচ্ছয় বস 
ঘচ্ছিি বভতি ঢুচ্ছে সি োয়গায় আচ্ছলা ব চ্ছল বিরিচ্ছয় এল। 
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চী  ইন্সচ্ছপক্টি আপিাি সচ্ছে েথা িলচ্ছত চাইচ্ছিি। চলুি, যাওয়া যাে। 
  
-উরি আমাি সচ্ছে ছাডাও চীিা বমচ্ছয় মু-হাই-তি-এি সচ্ছেও েথা িলচ্ছত চাইচ্ছিি। এই 
রিি ওি রিোিা-আি তাডাতারড যাি, িইচ্ছল উচ্ছড যাচ্ছি। আরম হযারমশচ্ছে রিোিা 
রদলাম। 
  
–ওি সচ্ছে ঐ বমচ্ছয়টাি েী সম্বন্ধ আচ্ছছ? 
  
–ওচ্ছে অিুসিে েচ্ছিই আরম বিরলং-এি বখাোঁে বপচ্ছয়রছ। তাডাতারড েরুি,িইচ্ছল 
পালাচ্ছি। 
  
রসোঁরডি িীচ্ছচ দাোঁরডচ্ছয় থাো পুরলসটাচ্ছে েযান্টিীে ভাষায় েী বযি িলল। বস িলল, 
আসুি আমিা এচ্ছগাই। আরম ওি েথামচ্ছতা িীচ্ছচ বিচ্ছম বসই অন্ধোি, বিাংিা গরল রদচ্ছয় 
পুরলসটাচ্ছে অিুসিে েচ্ছি এচ্ছগাচ্ছত লাগলাম। 
  
আধঘণ্টা পচ্ছি আমিা চী  ইন্সচ্ছপক্টি মযাোথথীি অর সঘচ্ছি বপৌঁছলাম। বিরডও 
বটরলচ্ছ াচ্ছি ওচ্ছে ওিা রিছািা বথচ্ছে তুচ্ছল রিচ্ছয় এচ্ছসচ্ছছ িচ্ছল বিশ অখুশী মচ্ছি হচ্ছে। 
মাথাি যন্ত্রোটা েষ্ট রদচ্ছে। আমাচ্ছদি সামচ্ছি দুোপ চা িাখা আচ্ছছ। চা-টা বখচ্ছয় 
অচ্ছিেটা চাো মচ্ছি হল রিচ্ছেচ্ছে। 
  
সাচ্ছেথন্ট হযারমশ বদওয়াচ্ছল বহলাি রদচ্ছয় দাোঁরডচ্ছয় দাোঁত খুোঁটচ্ছছ আি আমাচ্ছে লক্ষয েিচ্ছছ। 
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মযাোথথী ওি পাইপ অিযমিেভাচ্ছি টািচ্ছত টািচ্ছত আমাি োচ্ছছ পুচ্ছিা ঘটিাটা শুিল। 
আরম অিশয রসলভাি বিি ঘটিাটা িাদ রদচ্ছয়, (চ্ছেিিা আরম োরি তাহচ্ছল িযাটা বক্ষচ্ছপ 
যাচ্ছি) ওচ্ছে রেভাচ্ছি মাদাম-এি মাধযচ্ছম মুি-হাই-িচ্ছে পােডাও েিলাম এিং বো-অযাি 
এি মৃতুয সংিাদ শুচ্ছি ওি প্ররতরক্ৰয়া সি খুচ্ছল িললাম। 
  
আরম িললাম, আমাি ধািো রছল ও বো-অযাি-এি মৃতুযসংিাদ শুচ্ছি হয়ত পারলচ্ছয় 
যািাি বচষ্টা েিচ্ছি, তাই িাোি ধাচ্ছি অচ্ছপক্ষা েচ্ছি ওি রপছু রিচ্ছয় রিচ্ছয় ঐিিচ্ছে রগচ্ছয় 
ঢুেলাম। আরম মযাোথথীচ্ছে ঐিিচ্ছে রেভাচ্ছি ওয়ং-আরিভূথত হল এিং বিরলং-এি সচ্ছে 
ওি েথািাতথা এিং তািপি ওয়ং আমাচ্ছে রেভাচ্ছি আঘাত েিল সি িললাম। বিশ 
খারিেক্ষে চুপ েচ্ছি আমাি েথাগুচ্ছলা শুচ্ছি মযাোথথী িলল, এসচ্ছিি আচ্ছগ আমাচ্ছে 
োিাচ্ছিা উরচত রছল আপিাি।আরম ওিেথা এরডচ্ছয় বগলাম। 
  
মযাোথথী রেছু রচন্তা েিচ্ছত লাগল। এমি সময় ব ািটা বিচ্ছে উিল। খুি তাডাতারড 
ব াি তুচ্ছল রিচ্ছয় েথা শুিল। তািপি িলল, রিে আচ্ছছ, িেি িাচ্ছখা। বমচ্ছয়টাচ্ছে 
আমাি চাই। 
  
আরম মচ্ছি মচ্ছি হাসলাম এেিয বয, ঐ বমচ্ছয়টা রিচ্ছেি ঘচ্ছি িচ্ছস থােচ্ছি িা র চ্ছি 
আসচ্ছি মযাোথথীি োচ্ছছ। তচ্ছি এেটা েথা বভচ্ছি রশউচ্ছি উিলাম, ওি আিাি বলইলাি 
মত অিিা হচ্ছি িা বতা? 
  
বমচ্ছয়টা এখিও ওি ঘচ্ছি র চ্ছি আচ্ছসরি, তচ্ছি আমিা ওি ঘচ্ছিি ওপি িেি িাখরছ 
এিং অিযেও খুোঁেরছ। আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় মযাোথথী িলল। 
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–আপিাি োচ্ছছ ফ্রাংে বিরলং-এি বোি  চ্ছটা আচ্ছছ? আমাি মচ্ছি হচ্ছে ঐ বলােটা 
এেেি আচ্ছমরিোি, ও বিরলং িয়। আরম িললাম। 
  
মযাোথথী আচ্ছগি তুলিায় এেটু বিরশই আগ্রহ বদখাচ্ছে। আরম িলাি সচ্ছে সচ্ছে ড্রয়াি 
খুচ্ছল বপটচ্ছমাটা এেটা  াইচ্ছলি বভতি বথচ্ছে এেটা খাম বিি েচ্ছি হা -বেট সাইচ্ছেি 
এেটা  চ্ছটা আমাি রদচ্ছে ছুোঁচ্ছড রদল।  চ্ছটাটা বদচ্ছখ আরম এচ্ছেিাচ্ছি খ বমচ্ছি বগলাম। 
এ এচ্ছেিাচ্ছি বসই  চ্ছটা যা আমাচ্ছে বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্ট রদচ্ছয়রছল। বয  চ্ছটাটা বদরখচ্ছয় 
বেচ্ছিৎ িচ্ছলরছল এই হচ্ছে বহিমযাি বে ািসি। 
  
–আপরি রে রিরিত বয এ ফ্রাংে বিরলং? 
  
 মযাোথথী আমাি রদচ্ছে  যাল যাল েচ্ছি তারেচ্ছয় িলল, িয় বতা রে? এটাই বতা ওি 
পুরলস  চ্ছটাগ্রা । আমিা ওচ্ছে ধিাি যখি রিে েচ্ছিরছলাম, তখি োগচ্ছেও এি 
অচ্ছিে েরপ বিরিচ্ছয়রছল। হযাোঁ, এই হচ্ছে ফ্রাংে বিরলং। 
  
রেন্তু আরম যাি সচ্ছে েথা িচ্ছলরছলাম, তাি সচ্ছে এি বতা বোি রমল বিই। ও রিচ্ছেচ্ছে 
িচ্ছলরছল ফ্রাংে বিরলং। 
  
মযাোথথী খারিেটা চা বখচ্ছয় পাইপ ভিচ্ছত ভিচ্ছত আমাি রদচ্ছে খারিেটা অপ্রসন্ন দৃরষ্টচ্ছত 
তারেচ্ছয় িলল, তাহচ্ছল যাি সচ্ছে আপরি েথা িলচ্ছলি ও বে রছল? 
  
আরম িললাম, আপরি বোিরদি বহিমযািচ্ছে বদচ্ছখচ্ছছি? মযাোথথী িলল, হযাোঁ…বেি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

201 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

–ওি  চ্ছটাগ্রা  আপিাি োচ্ছছ আচ্ছছ? 
  
িা…ওচ্ছতা আচ্ছমরিোি িাগরিে। ওি  চ্ছটা আমিা বেি িাখচ্ছত যাচ্ছিা? 
  
–আপরি দয়া েচ্ছি িলুি…ওচ্ছে বদখচ্ছত বেমি রছল? 
  
–বিাগা, পাতলা, বিশ বচাখা বচহািা, িারল িং-এি চুল, মযাোথথী খুি চটপট েিাি রদল। 
  
–বয িেম রিিিে রদচ্ছেি, তাচ্ছত বয বলােটা রিচ্ছেচ্ছে বিরলং িচ্ছল পরিচয় রদচ্ছয়চ্ছছ, তাি 
সচ্ছে এচ্ছেিাচ্ছি রমচ্ছল যাচ্ছে। 
  
মযাোথথী রেছুক্ষে চুপ থাোি পি গভীি ভাচ্ছি িলল, বে ািসি মািা বগচ্ছছ। পথ 
দুঘথটিায় ওি মৃতুয হয় এিং ওি মৃতচ্ছদহ আচ্ছমরিোয় পারিচ্ছয় বদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
আরম িলরছ, বে ািসি বিোঁচ্ছচ আচ্ছছ। অন্ততঃ দু-ঘন্টা আচ্ছগও ও বিোঁচ্ছচ রছল, আপিাি 
িেথিাি সচ্ছে ওি বচহািা িহু রমচ্ছল যাচ্ছে। আরম বিশ বোচ্ছিি সচ্ছে িললাম। 
  
রেন্তু…বমাটি গারডচ্ছত বয বদহটা পাওয়া রগচ্ছয়রছল বসটা বতা বে ািসচ্ছিি সচ্ছে 
রমচ্ছল…অিশয বদহটা বযভাচ্ছি পুচ্ছড রগচ্ছয়রছল তাচ্ছত বিাঝা মুশরেল রছল। রেন্তু ওি স্ত্রী 
ওি আংরট আি রসগাচ্ছিট বেস বদচ্ছখ ওচ্ছে সিাে েচ্ছি। আরম রেন্তু এখিও রিশ্বাস িা 
েিাি বোি োিে বদখরছ িা বয ওই বে ািসি রছল। 
  
–রিে আচ্ছছ, আরম বয বলােটাি সচ্ছে েথা িচ্ছলরছ, ধিলাম ও যরদ বে ািসি িা হয়, 
তচ্ছি ও বে রছল? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
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–আমাচ্ছে রেচ্ছজ্ঞস েিচ্ছছি? আরম বতা িচ্ছলরছ বে ািসি বয বিোঁচ্ছচ আচ্ছছ, এমি ধািো। 
েিাি বোি োিে এখিও পযথন্ত বদখরছিা। 
  
আপরি িলচ্ছলি বিাগা, লম্বা, িারল িং-এি চুল…আরম িললাম। তািপি এেটু রচন্তা েচ্ছি 
িললাম, ডাি হাচ্ছতি এেটা আঙুল এেটু িাোঁো রছল, হয়ত েখিও বভচ্ছঙ রগচ্ছয়রছল, 
রিেমত বস েিা হয়রি, তাই…। 
  
–রিে, রিে, এই বে ািসি–হযারমশ িলল। আরম অর চ্ছস আসাি পি ওচ্ছে এই প্রথম 
েথা িলচ্ছত শুিলাম।ও িলল,ঐিাোঁো আঙুচ্ছলি েথা আমাি মচ্ছি পচ্ছডচ্ছছ, ও রিিয়ই 
বে ািসি। 
  
মযাোথথী ওি পাইচ্ছপ গভীি এেটা টাি রদল। 
  
–তাহচ্ছল োি বডডিরড েিি বদওয়া হল? খুি অস্বরেভচ্ছি িলল, োি িরড আচ্ছমরিো 
পািাচ্ছিা হল? 
  
–আমাি ধািো ফ্রাংে বিরলং-এি িরড পািাচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ। আরম িললাম, বোি রিচ্ছশষ 
োিচ্ছে বে ািসি রিচ্ছেচ্ছে ফ্রাংে বিরলং িচ্ছল আমাচ্ছে বধাোঁো রদচ্ছত বচচ্ছয়রছল। 
  
–রেন্তু, বেি বস তা েিচ্ছি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

203 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

-বসটা আরম িলচ্ছত পািরছ িা। মাথায় হাত বিালাচ্ছত রগচ্ছয় যন্ত্রোটা চাডা রদচ্ছয় উিল। 
উঃ বিশ যন্ত্রো হচ্ছে মাথায়। রিে আচ্ছছ। চী  ইন্সচ্ছপক্টি, আরম উিরছ, আমাি এখিই 
রিছািায় যাওয়া দিোি। আমাি মাথায় মচ্ছি হচ্ছে বিডাচ্ছল আোঁচডাচ্ছে। 
  
–আো। আপরি আচ্ছগ ওয়ং-এি এেটু রিিিে রদি। 
  
-ঐ এেই িেম; আি সিচীিািা বযমি বদখচ্ছত হয়। আোঁটসাট, বিাোঁচ্ছট ভািী বচহািা, 
বসািা িাোঁধাচ্ছিা দাোঁত। 
  
–হুোঁ, রিে আচ্ছছ। আমিা বযমি.ওচ্ছদি সিাইচ্ছে এিেম বদরখ, ওিাও বতমরি আমাচ্ছদি 
সিাইচ্ছে এিেম বদচ্ছখ। 
  
তািপি হযারমশচ্ছে িলল, যত বলাে লাচ্ছগ রিচ্ছয় ওি বডিায় রগচ্ছয় ওচ্ছে তন্নতন্ন েচ্ছি 
বখাোঁে, পাওয়া যাচ্ছি িচ্ছল বতা মচ্ছি হয় িা, তিু প্রােপে বচষ্টা চালাও। আমাচ্ছে িলল, 
রমঃ িায়াি, আপরি আমাচ্ছদি ওপি িযাপািটা বছচ্ছড রদচ্ছয় রিছািায় যাি। 
  
আরম ওচ্ছে ধিযিাদ োরিচ্ছয় হযারমচ্ছশি সচ্ছে বিরিচ্ছয় এলাম। 
  
ঐ আড্ডায় বে ািসিচ্ছে বখাোঁো আি এেটা অশিীিীচ্ছে বখাোঁো এেই িযাপাি। ওখাচ্ছি 
রেছু বিাঝা যায় িা, হয়ত বদখি বে ািসি আমাি পাচ্ছশই দাোঁরডচ্ছয় আচ্ছছ, রেন্তু আরম 
োিচ্ছতই পািি িা। হযারমশ, বতচ্ছতা গলায় িলল। 
  
–আচ্ছি ভাই লচ্ছড যাি িা। রেছু বতা বপচ্ছয়ও বযচ্ছত পাচ্ছিি। 
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িুঝলাম, হযারমশ আমাচ্ছে মচ্ছি মচ্ছি বিশ রেছু গারল রদল। যাই বহাে, ওচ্ছে রিদায় 
োরিচ্ছয় আরম এচ্ছস উিলাম আমাি পযাোডথ গারডটায়। চচ্ছল এলাম রিপালস্ বি-বত ক্লান্ত, 
রিধ্বে অিিা আমাি। 
  
রল ট চারলচ্ছয় পাোঁচতলায় এলাম। ঘচ্ছিি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছত এচ্ছগাচ্ছত িাইট িয়টাচ্ছে বদখচ্ছত 
বপলাম। মৃদু বহচ্ছস আমাচ্ছে ঘচ্ছিি চারি রদল। আরম ওচ্ছে ধিযিাদ োরিচ্ছয় আমাি িসাি 
ঘচ্ছি এচ্ছস েযাচ্ছেটটা খুচ্ছল ব ললাম। এয়াি েরন্ডশিটা চারলচ্ছয় এেটু আিাম বিাধ 
েিলাম। এই বহাচ্ছটচ্ছল িসাি ঘি আি বশািাি ঘচ্ছিি মাঝখাচ্ছি এেটা পদথাি িযিধাি 
আচ্ছছ। বহাচ্ছটচ্ছলি সি ঘচ্ছিই এই িযিিা। পদথা সরিচ্ছয় বশািাি ঘচ্ছি ঢুচ্ছে বদরখ আচ্ছলা 
জ্বলচ্ছছ। 
  
এেটা বমচ্ছয় আমাি রিছািায় শুচ্ছয় আচ্ছছ। বমচ্ছয়টা বস্টলা এিিাইট। বসািালী আি 
োচ্ছলা িং-এি েেচ্ছটল বড্রস পিা, রিছািাি পাচ্ছশ ওি দামী েুচ্ছতা পচ্ছড িচ্ছয়চ্ছছ। 
  
প্রথচ্ছম ওচ্ছে বদচ্ছখ আরম চমচ্ছে রগচ্ছয়রছলাম োিে আমাি মচ্ছি হচ্ছয়রছল ও মািা বগচ্ছছ। 
তািপি ভাল েচ্ছি লক্ষয েিচ্ছত বদরখ, িা, ওি িুে ওিািামা েিচ্ছছ। ওি রদচ্ছে তারেচ্ছয় 
দুচ্ছটা রেরিষ বভচ্ছি অিাে হলাম, এে, ও এখাচ্ছি রে েিচ্ছছ? দুই,আমাি ঘচ্ছি ঢুেল েী 
েচ্ছি? পিক্ষচ্ছেই মচ্ছি পডল হারস মাখাচ্ছিা মুচ্ছখি িাইট-িয়টাচ্ছে, বস্টলা রিিয়ই ওচ্ছে 
পয়সা রদচ্ছয় মযাচ্ছিে েচ্ছিচ্ছছ। 
  
অল্পক্ষে পচ্ছিই ও বচাখ বমচ্ছল তাোচ্ছলা আি পা দুচ্ছটা ঝুরলচ্ছয় উচ্ছি িসল। 
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–আরম অতযন্ত দুঃরখত রমঃ িায়াি,–বস্টলা বহচ্ছস িলল। ঘুরমচ্ছয় পডি িচ্ছল ভারিরি আরম 
আপিাি েিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত েিচ্ছত ক্লান্ত হচ্ছয় ঘুরমচ্ছয় পচ্ছডরছলাম। আরম দুঃরখত। 
  
আপরি রে অচ্ছিেক্ষে ধচ্ছি আমাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছি? রেছুিলচ্ছত হয়, তাই 
িললাম। বদখলাম ও উচ্ছি েুচ্ছতা পডল, হাত রদচ্ছয় চুল রিে েচ্ছি িসাি ঘচ্ছি এচ্ছলা। 
  
–আরম এখাচ্ছি বসই দশটা বথচ্ছে িচ্ছস। আপিাি েচ্ছিয আমাি রচন্তা হরেল। আশা েরি 
আপিাি এখাচ্ছি এচ্ছসরছ িচ্ছল রেছু মচ্ছি েিচ্ছিি িা। বস্টলা বহচ্ছস িলল। 
  
আরম রেছু িলাি আচ্ছগই ও আিাি তাডাতারড িলল, আপিাি েী হচ্ছয়রছল? আরম বতা 
প্রায় ব রিটা রমস্ েচ্ছি ব চ্ছলরছলাম আিরে। আপরি আমাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছলি িা 
বেি? 
  
–আমাি এেটু বদিী হচ্ছয় রগচ্ছয়রছল, আরম িললাম। সচ্ছে সচ্ছে আমাি বসই চীিা দুচ্ছটাি, 
এেটাি হাোঁচ্ছত িাইচ্ছ ল আি এেটাি সচ্ছে ছুরিি েথা মচ্ছি পডল। 
  
-এখি আরম আপিাচ্ছে েচ্ছয়েটা প্রশ্ন েিি। রসলভাি মাইি উপসাগচ্ছি যাওয়াি 
বপ্রাগ্রামটা রে আপরি রিে েচ্ছিরছচ্ছলি? 
  
ও আমাি সামচ্ছি এেটা বচয়াচ্ছি এচ্ছস িসল। বচাখ, মুচ্ছখ ভািখািা বযি রেছুই িুঝচ্ছছ 
িা। 
  
–আরমই বপ্রাগ্রামটা েচ্ছিরছলাম…। আপরি রিে রে িলচ্ছত চাইচ্ছছি, িুঝচ্ছত পািরছ িা। 
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িা বিাঝাি মত বোি শে িযাপাি এটা িয়। আপরিই আমাচ্ছে িচ্ছল েলপ্রপাতটা 
বদখচ্ছত পািাচ্ছলি। এটা রে আপরিই রিে েচ্ছিরছচ্ছলি? িারে অিয োচ্ছিাি পিামচ্ছশথ 
আমাচ্ছে এটা িলচ্ছত িাধয হচ্ছয়রছচ্ছলি? আরম েরিিভাচ্ছি িললাম। 
  
বস্টলা বচাখ েুোঁচচ্ছে আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, আরম িুঝচ্ছত পািরছ িা, আপরি বেি 
এই প্রশ্ন েিচ্ছছি। বপ্রাগ্রামটা আমাি দাদা েচ্ছিরছল। আমাি দাদাই িচ্ছলরছল আপিাচ্ছে 
ওখাচ্ছি আমন্ত্রে োিাচ্ছত। ও আিও িচ্ছলরছল আপরি এো থাচ্ছেি, সুতিাং আপিাচ্ছে 
সে রদচ্ছল আপিাি ভালই লাগচ্ছি। 
  
-উরি রে সরতযই আপিাি দাদা? 
  
এেথা শুচ্ছি বস্টলাি বচাখমুখ শে হচ্ছয় বগল। আমাি রদচ্ছে এেিাি তারেচ্ছয়ই অিয 
রদচ্ছে মুখ ঘুরিচ্ছয় রিল। 
  
ও রেছু িলল িা বদচ্ছখ প্রশ্নটা আিাি েিলাম। 
  
–আপরি…এমি এেটা প্রশ্ন েিচ্ছছি বয…আমাি রদচ্ছে িা তারেচ্ছয়ই ও িলল, আপরি 
এিেম প্রশ্ন েিচ্ছছি বেি? 
  
তাি োিে আপিাচ্ছদি দুেচ্ছিি মচ্ছধয বোি রমল বিই। আরম িললাম, আরম বভচ্ছি পারে 
িা বয আপিাি মচ্ছতা এেটা বমচ্ছয় দাদাি সচ্ছে থােচ্ছত চাইচ্ছি বেি? 
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আমাি রদচ্ছে বিশ রেছুক্ষে তারেচ্ছয় রে বযি বভচ্ছি িলল, িা ও আমাি দাদা িয়। 
আমাি সচ্ছে ওি পরিচয় গত েচ্ছয়ে মাচ্ছসি। এখি মচ্ছি হচ্ছে ওি সচ্ছে আমাি পরিচয় 
িা হচ্ছলই বিাধহয় ভাল হত। 
  
আরম আমাি পযাচ্ছেট বথচ্ছে দুচ্ছটা রসগাচ্ছিট বিি েচ্ছি ওচ্ছে এেটা রদলাম আি রিচ্ছে 
এেটা ধিালাম। বচয়াচ্ছি বহলাি রদচ্ছয় বিশ আিাম েচ্ছিিচ্ছসও এেটা িড টাি রদল। 
আরম আমাি বশািাি। ইচ্ছে তযাগ েিলাম। 
  
–আপিাি সচ্ছে ওি আলাপ হয় বোথায়? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
রসোপুচ্ছি। আরম ওখাচ্ছি এেটা িাইট ক্লাচ্ছিেযািাচ্ছিিাচতাম, রিউইয়েথ বথচ্ছে োে 
েিচ্ছত েিচ্ছত ওখাচ্ছি যাই। হিাৎ এেরদি ঐিাইট ক্লাচ্ছি পুরলস হািা রদল আি আরম 
টাো-পয়সা রেছুই বপলাম িা। এচ্ছেিাচ্ছি অেূচ্ছল ভাসলাম। ও বচাখ িুচ্ছে িচ্ছল বযচ্ছত 
লাগল। এমি রিপচ্ছদি রদচ্ছি আরম হযারিচ্ছে বপলাম। ও েচ্ছয়েিাি ঐ ক্লাচ্ছি আমাি িাচ 
বদচ্ছখচ্ছছ। ও আমাচ্ছে ওি সচ্ছে থাোি প্রোি রদল। ওি টাোপয়সা এিং অিযািয 
আেষথচ্ছে ওি প্রোচ্ছি আরম িারে হচ্ছয় বগলাম। তখি বথচ্ছে আমিা এেসচ্ছে থােচ্ছত 
লাগলাম। মযােরিরট রিোভথচ্ছয়ি পাচ্ছশ ওিিাংচ্ছলাটা রছল রছমছাম সুেি। আমিা ওখাচ্ছি 
বিশ ভালই রছলাম। তা হচ্ছলও আরম বদচ্ছশ র চ্ছি বযচ্ছত বচচ্ছয়রছলাম। ও এেিাি বচাখ 
খুচ্ছল রসগাচ্ছিটটা বদচ্ছখ রিল। রেন্তু হযারি আমাচ্ছে যাওয়াি ভাডা রদল িা। এমি সময় 
হিাৎ ও এখাচ্ছি মাচ্ছি হংেং-এ চচ্ছল এল। আমাি েচ্ছিয এেটা োল পাসচ্ছপাটথ বযাগাড 
েিল। আমিা বসই বথচ্ছে ভাই-বিাি এই পরিচচ্ছয় িসিাস েিচ্ছত লাগলাম। আমাি 
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রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, রেন্তু আরম এখিও িারড র চ্ছি বযচ্ছত চাই। আপরি আমাচ্ছে টাোটা 
ধাি বদচ্ছিি? েথা রদরে েচ্ছয়েমাচ্ছসি মচ্ছধয বশাধ েচ্ছি বদি। 
  
–হযারি  ল পাসচ্ছপাটথ রেভাচ্ছি বোগাড েিল? 
  
ও মাথা িাডল। িলল, বস সি আরম োরি িা। আপরি আমাচ্ছে টাোটা ধাি বদচ্ছিি 
রেিা িলুি। 
  
–আরম এভাচ্ছি টাো ধাি রদইিা। 
  
–রিে আচ্ছছ, আমাি ওপি আপিাি ভিসাি অভাি থােচ্ছল আমিা এেসচ্ছে র িি, িচ্ছল 
ও হাসল। বেি বযি মচ্ছি হল ও ভয় বপচ্ছয়চ্ছছ। ওি বচাখ-মুচ্ছখ বসইিেম এেটা ভাি। 
তািপি আিািও িলল, আি আরম… এই টাোি উপযুে দাম বদিাি বচষ্টা েিি। আরম 
রে িলচ্ছত চাইরছ, আশা েরি িুঝচ্ছত পািচ্ছছি রিিয়ই। 
  
–এখি আরম এেটু রড্রি েিি। আরম িললাম। আপিাি েচ্ছিয রেছু িলি? আরম প্রশ্ন 
েিলাম। 
  
ও বচয়াচ্ছি তাডাতারড খাডা হচ্ছয় িচ্ছস বচাখ িড িড েচ্ছি িলল, িা, িা, এ ঘচ্ছি োউচ্ছে 
আসচ্ছত বদচ্ছিি িা। আরম চাই িা বেউ োিুে আরম এ ঘচ্ছি আরছ। 
  
িাইট িয়টা োচ্ছি, ওই বতা আপিাচ্ছে এ-ঘচ্ছি ঢুেচ্ছত রদচ্ছয়চ্ছছ, তাই িা? 
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িা। আরম আপিাি ঘচ্ছিি িম্বি বেচ্ছি বিাডথ বথচ্ছে চারি রিচ্ছয় এচ্ছসরছ। দুচ্ছটা চারি রছল, 
ও োচ্ছি িা আরম এখাচ্ছি আরছ। 
  
আরম আমাি মাথাি যন্ত্রো ভুচ্ছল বগলাম। 
  
আরম িললাম, আপরি বেমি এেটা ভয় পাচ্ছেি, বযি? 
  
বচয়াচ্ছি ও আিাম েচ্ছি িচ্ছস আমাি রদচ্ছে বচচ্ছয় িলল, েই, িাচ্ছতা, আরম ভয় পারেিা। 
আরম এখাি বথচ্ছে দূচ্ছি চচ্ছল বযচ্ছত চাইরছ। আমাি িারডি েচ্ছিয ভীষে মি খািাপ 
েিচ্ছছ। 
  
হিাৎ এখিই আপরি িারডি েচ্ছিয এত উতলা হচ্ছেি বেি? 
  
–আপরি এত প্রশ্ন েিচ্ছিি িা আপরি আমায় টাোটা বদচ্ছিি? আপরি যরদ টাোটা 
বদচ্ছিি িচ্ছল েথা বদি, তাহচ্ছল এখিই আপিাি সচ্ছে বসাি। বস্টলা িলল। 
  
টাোটা আরম আপিাচ্ছে বদি, যরদ আপরি হযারি এিিাইচ্ছটি সম্বচ্ছন্ধ আমাচ্ছে সি 
োিাি। 
  
এেটু ইতেতঃ েচ্ছি ও িলল, আরম ওি সম্বচ্ছন্ধ বিরশ রেছুই োরি িা। সরতয িলরছ, ও 
খুি  ুরতথিাে…তহ তচ েচ্ছি থাোি বলাে। 
  
আমাি পচ্ছক্ষ তধযথ ধচ্ছি িাখা অসম্ভি হচ্ছয় পডরছল। 
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আরম উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় পচ্ছড িললাম, রিে আচ্ছছ আপরি যরদ এিিাইচ্ছটি সম্বচ্ছন্ধ এটুেুই 
োচ্ছিি, তাহচ্ছল আপিাচ্ছে টাো বদওয়া আমাি পচ্ছক্ষ সম্ভি হচ্ছে িা। আরম বটরলচ্ছ াচ্ছিি 
রদচ্ছে বযচ্ছত বযচ্ছত িললাম, আরম এখি রড্রংে অডথাি রদরে। বসটা বখচ্ছয় আরম রিছািায় 
যাচ্ছিা এিং এো। সুতিাং ওচ্ছয়টাি আসাি আচ্ছগ আপরি ঘি বছচ্ছড চচ্ছল বযচ্ছত পাচ্ছিি। 
  
িা, দাোঁডাি। বস্টলা উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় িলল। 
  
 আরম বটরলচ্ছ াচ্ছি এেচ্ছিাতল েচ আি িি  আমাি ঘচ্ছি রদচ্ছয় বযচ্ছত িললাম। 
  
আরম রিরসভাি িাখচ্ছতইও িচ্ছল উিল, আরম হযারি সম্বচ্ছন্ধ যা োরি িলচ্ছল, আপরি সরতযই 
আমাচ্ছে টাোটা বদচ্ছিি? 
  
–হযাোঁ, বসইিেমই িচ্ছলরছলাম। আরম িললাম। 
  
–আমাি মচ্ছি হয় ও এেেি মাদে দ্রচ্ছিযি িাগলাি। ও খুি অস্বরেি সচ্ছে হাত 
েচলাচ্ছত েচলাচ্ছত িলল। 
  
-আপিাি এিেম মচ্ছি হল বেি? 
  
–বলােেি ওি সচ্ছে িাচ্ছে বদখা েিচ্ছত আচ্ছস। রসোপুচ্ছি থাোি সময়ও বদচ্ছখরছ। ও 
প্রায়ই ডচ্ছে রগচ্ছয় খালাসীচ্ছদি সচ্ছে বদখা েিত। পুরলচ্ছসি সচ্ছেহ হওয়ায় আমাচ্ছদি 
িাংচ্ছলাচ্ছত বিইড েচ্ছিরছল, যরদও তন্নতন্ন েচ্ছি খুোঁচ্ছেও রেছু পায়রি। যাই বহাে, 
এখাচ্ছিও বলােেি আচ্ছস িাচ্ছে এিং তািা সেচ্ছলই চীিা। 
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–আপিািা আসাি আচ্ছগ বে ািসি ঐ িাংচ্ছলাচ্ছত থােচ্ছতা? 
  
-হযাোঁ। আমাচ্ছে হযারি এেথা োউচ্ছে িলচ্ছত িািে েচ্ছি রদচ্ছয়রছল। বে ািসি মািা 
বগচ্ছল হযারিচ্ছে ওি োয়গায় রসোপুি বথচ্ছে আিা হয়। মাদে দ্রিয আিা এিং পাচাচ্ছিি 
েিয আমাচ্ছদি িাংচ্ছলাটা উপযুে োয়গা। 
  
দিোয় মৃদু এেটা বটাো পডলা 
  
–ওচ্ছয়টাি এচ্ছস বগচ্ছছ, আরম িললাম। আপরি িাথরুচ্ছম রগচ্ছয় অচ্ছপক্ষা েরুি। 
  
 বস্টলা িাথরুচ্ছম ঢুচ্ছে দিো িন্ধ েিাি পি আরম রগচ্ছয় দিো খুললাম। 
  
দিোি িাইচ্ছিই হারস হারস মুচ্ছখ হযারি এিিাইট দাোঁরডচ্ছয়। ওি হাচ্ছত এেটা পচ্ছয়ন্ট থ্রী 
এইট অচ্ছটাচ্ছমরটে রিভলভাি আমাি রদচ্ছে তাে েিা। 
  
িডাি বচষ্টা েিিা, রটেরটরে। ও িলল, হাত দুচ্ছটা তুচ্ছল দাোঁডাও। ঘচ্ছি বঢাে। 
  
আরম হাত তুচ্ছল ঘচ্ছি ঢুচ্ছে পডলাম। 
  
–বোি তহ-তচ েিাি বচষ্টা েি িা। ওচ্ছয়টািচ্ছে িচ্ছলরছ তুরম মত িদল েচ্ছিছ। োচ্ছেই 
ও আি এখি আসচ্ছি িা। দিোয় রপি বিরেচ্ছয় দাোঁরডচ্ছয় হযারি িলল। 
  
–রিে আচ্ছছ, িসচ্ছত পারিচ্ছতা? আরম িললাম উচ্ছত্তেিাটা আমাি পচ্ছক্ষ এেটু বিরশ হচ্ছয় 
যাচ্ছে। 
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আরম িচ্ছস হযারিচ্ছে লক্ষয েিচ্ছত লাগলাম। ওি মুচ্ছখ রিি হারস, বচাচ্ছখি দৃরষ্ট িাণ্ডা এিং 
ভয় োগাচ্ছিা। আরম সতেথ হলাম। রিভালভািটা শে হাচ্ছত ধিা আি তাে েিা আমাি 
দু-বচাচ্ছখি মাঝখািটায়। 
  
এিিাইট িলল, তুরম বিশ িাটথ এিং এেটু বিরশই িাটথ। গত রতি সপ্তাহ ধচ্ছি আরম যা 
খুোঁেরছ বসটা তুরম আমাি আচ্ছগই বপচ্ছয় বগচ্ছন্ত্র? 
  
–রে বসটা? আরম রেজ্ঞাসা েিলাম। 
  
–তুরম বে ািসিচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েচ্ছিছা ঐ েুত্তাি িাচ্চাটাচ্ছে আরম রেছুচ্ছতই খুোঁচ্ছে িাি 
েিচ্ছত পািরছলাম িা। বশচ্ছষ বতামাি ওপি িেি িাখচ্ছত িাখচ্ছত ওি বখাোঁে বপলাম। 
উঃ! আরম, ওি েচ্ছিয পাগল হচ্ছয় যারেলাম। 
  
 যাই বহাে আরম বতা বতামাচ্ছদি বপছচ্ছি লারগরি। তুরম দয়া েচ্ছি রপলটা সিাচ্ছি? আে 
সািাটা রদি আমাি খুৰ খাটুিী বগচ্ছছ, এিপি ওটাি ধেল…। হযারি তিুও রপেল িা 
সরিচ্ছয় ঘচ্ছিি বভতচ্ছি এেটা বচয়াচ্ছি এচ্ছস িল বয বচয়ািটায় েচ্ছয়ে রমরিট আচ্ছগ বস্টলা 
িচ্ছসরছল। 
  
-রপতচ্ছলি েচ্ছিয রেছু রচন্তা বোিিা। উচ্ছটা-পাটা রেছুিা েিচ্ছল রপেলও বতামাি সচ্ছে 
অভদ্রতা েিচ্ছি িা। এখি িল, পুরলসচ্ছে তুরম েী িচ্ছলচ্ছছ? হযারি প্রশ্ন েিল। 
  
–পুরলসচ্ছে আরম রেছু িচ্ছলরছ এটা তুরম ভািচ্ছছ বেি? আরম িললাম। 
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–বয মুহূচ্ছতথ তুরম বপডাচ্ছল রিচ্ছয় আমাি রভলাি সামচ্ছি ঘুিচ্ছত ঘুিচ্ছত আগ্রহ বদরখচ্ছয়রছচ্ছল, 
বসই মুহূচ্ছতথ বথচ্ছে আমাচ্ছদি বলাচ্ছেিা বতামাি ওপি বথচ্ছে বচাখ সিায়রি। হযারি িলল। 
  
–আমাচ্ছদি বলাচ্ছেিা মাচ্ছি বতামাচ্ছদি ঐ মাদেদ্রিয চালািোিী বলাচ্ছেিা? 
  
— হযাোঁ। এটা খুি িড িযাপাি…বতামাি পচ্ছক্ষ বতা খুিই িড। আরম বভচ্ছিরছলাম বলাে 
দুচ্ছটা বতামাচ্ছে ঘািচ্ছড রদচ্ছয়চ্ছছ। অিশয রদচ্ছল ভাল হত িা। তুরম বয বে ািসিুচ্ছে খুোঁচ্ছে 
বিডাচ্ছো বসটা আমিা রিে িুঝচ্ছত পারিরি। 
  
িা, বে ািসিচ্ছে আরম খুোঁেরছলাম িা…আরম বভচ্ছিরছলাম ও সরতয সরতযই মািা বগচ্ছছ। 
আরম িললাম। 
  
আমিাও তাই বভচ্ছিরছলাম। হািামীটা আমাচ্ছদি বধাোঁো রদচ্ছয়চ্ছছ। আমিা বিরলংচ্ছে 
খুোঁেরছলাম। তািপি বতামাি রপছু রিচ্ছয় আমিা বে ািসিচ্ছে বপচ্ছয় বগলাম। 
  
আরম ভািরছলাম বস্টলা িাথরুচ্ছম এখি রে েিচ্ছছ। ওি রদচ্ছে বচচ্ছয় িললাম, তাহচ্ছল 
বতামিা ওচ্ছে বপচ্ছয় বগছ? 
  
কু্ৰি বহচ্ছস হযারি েিাি রদল, হযাোঁ, আমিা ওয়ং-বেও বপচ্ছয়রছ। 
  
ওয়ং বে? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
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–ওয়ং আমাচ্ছদি দচ্ছলি এেেি দলছুট চামচা ও িযাটা বে ািসচ্ছিি চামচারগরি 
েিরছল। রিে এই মুহূচ্ছতথ ওচ্ছদি আো েচ্ছি দলাই-মলাই েিা হচ্ছে। তািপি ওচ্ছদি 
শিীচ্ছিি অিরশষ্ট সমুচ্ছদ্র ছুোঁচ্ছড ব চ্ছল বদওয়া হচ্ছি। 
  
-ওিা বতামাি েী েচ্ছিচ্ছছ? 
  
দলছুটচ্ছদি আমিা এইভাচ্ছিই শারে রদই। এিিাইট িলল, এিং তুরম বসটা বভচ্ছিই িল, 
পুরলসচ্ছে তুরম রে িচ্ছলচ্ছছ? 
  
ওিা যা োচ্ছি, তাি বথচ্ছে িতুি রেছুই িা। আরম িললাম। 
  
আমাি রদচ্ছে েচ্ছয়ে পলে তারেচ্ছয় ও উচ্ছি দাোঁডাল। 
  
-রিে আচ্ছছ চল আমিা রেছুটা বহোঁচ্ছট গারডচ্ছত উিি। তুরম যরদ পালািাি বচষ্টা েি, বেচ্ছি 
িাখচ্ছি বসটাই বতামাি বশষ বচষ্টা। আমাি চািেি বলাে িাইচ্ছি অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। ওচ্ছদি 
প্রচ্ছতযচ্ছেি োচ্ছছ বছািা আচ্ছছ। ওিা চরল্লশ গে দূি বথচ্ছেও বতাে খুি েিচ্ছত পাচ্ছি। 
আি বতামাি মৃতুযি খিি বেউ পাওয়াি আচ্ছগই ওিা েচ্ছয়ে বশা মাইল দূচ্ছি চচ্ছল বযচ্ছত 
পাচ্ছি। এটা মচ্ছি বিচ্ছখ চুপচাপ এচ্ছগাও। 
  
–চুপচাপ বহোঁচ্ছট গারডি রদচ্ছে চললাম। 
  
তািপি বোথায় যাি? প্রশ্ন েিচ্ছত এিিাইট রমচচ্ছে বহচ্ছস িলল, এখিই এত রচন্তা 
েিাি রে আচ্ছছ, চল বদখচ্ছতই পাচ্ছি। এস। 
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দিোি সামচ্ছি রগচ্ছয় দিো খুচ্ছল এেপাচ্ছশ দাোঁরডচ্ছয় হযারি িলল, িাইট িয় বতামাচ্ছে 
বোি সাহাযয েিচ্ছিিা। ও আমাি হচ্ছয় োে েিচ্ছছ। োচ্ছেই বিাোি মত রেছু বোি 
িা। আমিা রসোঁরড রদচ্ছয় িীচ্ছচ িামি। ওখাচ্ছিও চারিরদচ্ছে আমাি বলাচ্ছেিা িচ্ছয়চ্ছছ। বিোঁচ্ছচ 
থােচ্ছত চাইচ্ছল ভালমািুচ্ছষি মত এরগচ্ছয় চল। 
  
পযাচ্ছসচ্ছে বিরিচ্ছয় এলাম। এিিাইট ওি রপেল পচ্ছেচ্ছট ভচ্ছি রিচ্ছয়চ্ছছ, রেন্তু হাচ্ছত ধিা। 
আমিা েচ্ছয়ে পা এরগচ্ছয় রসোঁরডি মুচ্ছখ এলাম। 
  
এিিাইট িলল, রসোঁরড রদচ্ছয় িাম, আরম বতামাি বপছচ্ছি আরছ। 
  
চািধাপ রসোঁরড বভচ্ছঙ িীচ্ছচ লরিচ্ছত এচ্ছস বদখলাম লরি এেিাচ্ছি  াোঁো।লাউরিং বচয়াচ্ছি 
দুেি িচ্ছস, তাি মচ্ছধয এেেি সাচ্ছেথন্ট হযারমশ অিযেিচ্ছে আরম আচ্ছগ বদরখরি। ওচ্ছদি 
বদচ্ছখই আরম ইচ্ছে েচ্ছি োচ্ছপথচ্ছট পা েরডচ্ছয় মুখ থুিচ্ছড পডলাম। বসই মুহূচ্ছতথ বপছচ্ছি 
এেটা রিভলভাি গচ্ছেথ উিল। পি মুহূচ্ছতথই িুচ্ছেি মচ্ছধয হাতুরড বপটাি শচ্ছব্দি সচ্ছে 
শুিচ্ছত বপলাম, আমাি ওপি রদচ্ছয় এে ঝাে গুরল বপছি রদচ্ছে চচ্ছল বগল। আরম মিাি 
মচ্ছতা শুচ্ছয় িইলাম। 
  
রেছুক্ষে পচ্ছি েুচ্ছতাি আওয়াচ্ছে চমে ভাঙল। 
  
–উচ্ছি পডুি। হযারমশ িলল। এেটু গরডচ্ছয় রগচ্ছয় রচৎ হলাম. মাথাটায় বেমি বঘাি বলচ্ছগ 
আচ্ছছ। তািপি আচ্ছে আচ্ছে উচ্ছি দাোঁডালাম। 
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বদখলাম, আমাি রিে বপছচ্ছিই এিিাইট রচৎহচ্ছয় পচ্ছড আচ্ছছ।িুচ্ছলচ্ছট মুখটা ক্ষত-
রিক্ষত। িে বিরিচ্ছয় গরডচ্ছয় বগচ্ছছ। েযাচ্ছেট রদচ্ছয় তখিও অল্প বধাোঁয়া বিচ্ছিাচ্ছে। 
ভাচ্ছলাভাচ্ছি তারেচ্ছয় বদখলাম ও মািা বগচ্ছছ। 
  
-ওচ্ছে বমচ্ছি ব লচ্ছত হল? হযারমশচ্ছে িললাম। 
  
িা মািচ্ছল ও আপিাচ্ছে মািত, রিিাসেভাচ্ছি েিাি রদল। হয়চ্ছতা আমাচ্ছেও বমচ্ছি 
ব লত। 
  
–এচ্ছদি দচ্ছলি আিও েচ্ছয়েেি এখাচ্ছি আচ্ছছ, আি পাোঁচতলাি িাইট িয়ও এচ্ছদি 
দচ্ছলি বলাে। আরম িললাম। 
  
অিয পুরলসটা রল চ্ছটি রদচ্ছে এচ্ছগাচ্ছতই হযারমশ িলল, আি সিাইচ্ছে ধিাি িযিিা আরম 
আচ্ছগই েচ্ছিরছ। আমাচ্ছদি বটরলচ্ছ াি েিল বমচ্ছয়টা বে? 
  
আরম  যাল যাল েচ্ছি ওি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িইলাম। 
  
–এেটা বমচ্ছয় ব াি েচ্ছিরছল? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
–হযাোঁ, তা িা হচ্ছল আমিা েী েচ্ছি োিি এখাচ্ছি রে হচ্ছত চচ্ছলচ্ছছ। এেটু উচ্ছত্তরেত হচ্ছয় 
হযারমশ আিাি োিচ্ছত চাইচ্ছলা, এেটা বমচ্ছয় ব াি েচ্ছিরছল, বমচ্ছয়টা বে? 
  
-রিে িলচ্ছত পািি িা। বেউ এেেি হচ্ছি হয়ত। 
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–প্রায় আধ ডেি চীিা পুরলস লরিচ্ছত বিচ্ছম এল। হযারমশ ওচ্ছদি সচ্ছে েথা িচ্ছল আমাি 
রদচ্ছে তাোল। 
  
চলুি, হযারমশ আমাচ্ছে িলল, আপিাচ্ছে সি ঘটিা চী  ইন্সচ্ছপক্টিচ্ছে িলচ্ছত হচ্ছি। 
  
 চীিা পুরলসগুচ্ছলা এিিাইচ্ছটি মৃতচ্ছদহ রিচ্ছয় িযে হচ্ছয় পডল।আমিা এেটু দূচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় 
থাো পুরলচ্ছসি েীচ্ছপ রগচ্ছয় উিলাম। 
  
. 
  
৩.৪ 
  
 পুরলস বহডচ্ছোয়াটথাচ্ছি এচ্ছস এেটা ঘচ্ছি আরম ঘণ্টা রতচ্ছিে আটচ্ছে িইলাম। ঘিটায় 
এেটা বোচ রছল, আরম বসটায় শুচ্ছয় ঘুরমচ্ছয় পচ্ছডরছলাম। বভাি চািচ্ছট িাগাদ বিলা বখচ্ছয় 
ঘুম ভাঙল, বদরখ হযারমশ, ওচ্ছে বিশ ক্লান্ত বদখাচ্ছে। 
  
–আসুি। ও িলল। 
  
 ওিাি সময় মাথাি যন্ত্রোটা বটি বপলাম। ঝাোঁরেচ্ছয় উিলাম, িললাম, েী হচ্ছি এখি? 
  
চী  আপিাি সচ্ছে েথা িলাি েচ্ছিয প্রস্তুত। তাছাডা আপরি এোই িা ঘুচ্ছমাচ্ছিি বেি? 
হযারমশ িলল। 
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মযাোথথী ঘচ্ছি িচ্ছস িচ্ছস পাইপ টািচ্ছছ। হাচ্ছতি োচ্ছছ এে োপ চা। এেটা পুরলস 
অর সাি আমাচ্ছেও এেোপ চা রদচ্ছয় বগল। আরম এেটা বচয়াচ্ছি িসলাম। মযাোথথী 
বদওয়াচ্ছল বিস রদচ্ছয় দাোঁরডচ্ছয় হাই তুলচ্ছত লাগল। 
  
েল পুরলস এেেিচ্ছে ধচ্ছিচ্ছছ, বস এিিাইচ্ছটি স্পীডচ্ছিাট রিচ্ছয় পারলচ্ছয় যাওয়াি বচষ্টা 
েিরছল। মযাোথথী িলল। অচ্ছিে ঝাচ্ছমলাি পি, বশষ পযথন্ত ধিা পচ্ছডচ্ছছ। 
  
–বলােটা রে আচ্ছমরিোি? 
  
িা, িা-চীিা েযান্টচ্ছিি বলাে। আপরি বযচ্ছহতু বে ািসচ্ছিি বেসটা বদখচ্ছছি, আপিাচ্ছে 
এটা োরিচ্ছয় িাখা ভাল। 
  
ধিযিাদ, বে ািসিচ্ছে রে পাওয়া বগচ্ছছ? 
  
আধঘণ্টা আচ্ছগ ওি মৃতচ্ছদহ উপসাগচ্ছি পাওয়া বগচ্ছছ। মযাোথথী আমাচ্ছে োিাচ্ছলা। 
  
মযাোথথী আিাি রক্লষ্ট বহচ্ছস িলল, আমাি মচ্ছি হয় ও প্রথমিাচ্ছি মািা বগচ্ছলই ভাল 
হচ্ছতা। োিে বমচ্ছি ব লাি আচ্ছগ ওি ওপি প্রচণ্ড তদরহে অতযাচাি হচ্ছয়চ্ছছ। িযাপািটা 
আমাি োচ্ছছ এখি অচ্ছিেটা পরিষ্কাি। েী িেম িলরছ, বে ািসি এখাচ্ছি আসাি পি 
বথচ্ছে বো-অযাচ্ছিি অসামারেে উপাচ্ছয় বিােগাচ্ছিি পয়সায় রদি োটাত। বমচ্ছয়টাচ্ছে ও 
রিচ্ছয় েচ্ছিরছল হয়ত ওি মুখ িন্ধ েিাি েচ্ছিয। যাই বহাে, ফ্রাংে বিরলং এি সচ্ছে 
সাক্ষাচ্ছতি েচ্ছয়ে সপ্তাহ পচ্ছি ও বো অযািচ্ছে রিচ্ছয় েচ্ছি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

219 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

বিরলং মাদে চালাচ্ছিি এে িম্বি পাণ্ডা। ও রিপালস্ বিি রভলাটা রলম- াচ্ছিি োছ 
বথচ্ছে ভাডা বিয়, রেন্তু েী োচ্ছেি েচ্ছিয রভলাটা িযিহাি েিা হচ্ছে বসটা রলি- াি 
হয়ত োিত িা। তচ্ছি এ িযাপাচ্ছি আরম বখাোঁে রিরে। রভলাটাি এেটা ঘাচ্ছট, এেটা 
স্পীডচ্ছিাট িচ্ছয়চ্ছছ, োয়গাটা রিেথি,সুতিাং ঐ রভলাটা মাল চালাি বিওয়াি পচ্ছক্ষ খুিই 
আদশথ িাি। রেন্তু োয়গাটা রেছুরদচ্ছিি মচ্ছধয বিরলং-এি োচ্ছছ অসহিীয় হচ্ছয় উিল। 
আমিা ওচ্ছে অযাচ্ছিস্ট েিাি সমে িযিিা রিচ্ছত লাগলাম। এটা োিচ্ছত বপচ্ছি ও রিে 
েিল ও েযান্টচ্ছি পারলচ্ছয় যাচ্ছি। আি িযাপািটা এেটু িাণ্ডা হচ্ছল র চ্ছি আসচ্ছি। 
  
রেন্তু এই সমচ্ছয়ি মচ্ছধয রভলাচ্ছত মাল এচ্ছি বসটা বিিাি েচ্ছিয বে ািসিচ্ছে ও িুরঝচ্ছয় 
সুরঝচ্ছয় রিে েিল। তা ওখাচ্ছি রগচ্ছয় বে ািসি বিশ আিাচ্ছমই িইল যাি েচ্ছিয বো 
অযাচ্ছিি সচ্ছে বযাগাচ্ছযাগ িাখাি প্রচ্ছয়ােি হল মা। বিরলং েযান্টচ্ছি রগচ্ছয় দু-হাোি আউন্স 
বহচ্ছিাইি পািািাি িযিিা েিল। এেরদি িাচ্ছে বিরলং এচ্ছস বে ািসিচ্ছে বিাঝাল 
মালটা রেভাচ্ছি রদচ্ছত হচ্ছি। 
  
বে ািসি ভািরছল এই মালটা যরদ ও হাত সা াই েিচ্ছত পাচ্ছি তাহচ্ছল তাি ভাগয 
র চ্ছি যাচ্ছি। রেন্তু পালাচ্ছি রে েচ্ছি! ওচ্ছদি সংগিি বয বিশ শরেশালী বসটা ও োিত। 
যাই বহাে, িলা যায় ভাগয ওি সহায় রছল। বহচ্ছিাইি এল, বসটা রভলাচ্ছত মেুত েিা 
হল। তািপি বিরলং আি বে ািসি গারড রিচ্ছয় বলরেপাস-এি রদচ্ছে চলল।ওখাি 
বথচ্ছে েযান্টচ্ছি বেচ্ছট পডা বসাো। রেন্তু পথ দুঘথটিায় বিরলং মািা বগল। বে ািসি 
চালারে েচ্ছি রিচ্ছেি আংরট আি রসগাচ্ছিট বেস ওি পচ্ছেচ্ছট ঢুরেচ্ছয় গারডচ্ছত আগুি 
ধরিচ্ছয় রদল। দুঘথটিাটা বভািচ্ছিলা এেটা রিেথি এলাোয় ঘচ্ছটরছল িচ্ছল বে ািসচ্ছিি 
বোি অসুরিধা হয়রি। এেটা সাইচ্ছেল চুরি েচ্ছি রভলায় র চ্ছি এচ্ছস বহচ্ছিাইিটা সরিচ্ছয় 
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সম্ভিতঃ বসচ্ছলরশয়াল এম্পায়াি বহাচ্ছটচ্ছল রিচ্ছয় রগচ্ছয়রছল। খারিেটা অিুমাি েচ্ছি িলরছ 
বয, ওখাচ্ছি ও বো-অযািচ্ছে িুরঝচ্ছয় অথিা ভয় বদরখচ্ছয় বিরলং-এি মৃতচ্ছদহ সিাে 
েিচ্ছত িচ্ছল। তািপি ও েউলুচ্ছিি বদওয়াল বঘিা শহচ্ছি আশ্রয় বিয়। 
  
–ও এটা েিল বেি? আরম প্রশ্ন েিলাম। 
  
–আসচ্ছল োেটা বঝাোঁচ্ছেি মাথায় খুি তরডঘরড েচ্ছি েচ্ছিচ্ছছ। এেটা সুচ্ছযাগ রিচ্ছত রগচ্ছয় 
িুঝল, ও ব োঁচ্ছস বগচ্ছছ। দুঘথটিাি খিি বপচ্ছয় ওিা দচ্ছলি বলাচ্ছেিা বহচ্ছিাইচ্ছিি বখাোঁচ্ছে 
রভলায় রগচ্ছয় বদচ্ছখ বসটা হাওয়া হচ্ছয়চ্ছছ। স্বাভারিে ভাচ্ছিই ওি বিরলংচ্ছে সচ্ছেহ েচ্ছি ও 
ওি বখাোঁচ্ছে বিচ্ছম পচ্ছড। বে ািসচ্ছিি বসৌভাগয যতক্ষে পযথন্ত দচ্ছলি বলাচ্ছেিা বিরলং-
এি রপছচ্ছি ছুটচ্ছি, ততক্ষে ওি িাো পরিষ্কাি। রেন্তু ওচ্ছে হংেং বথচ্ছে পালাচ্ছত হচ্ছি। 
বদখা বগল, বসটা ওি পচ্ছক্ষ অসম্ভি। ধচ্ছি বিওয়া হচ্ছয়চ্ছছ ও মািা বগচ্ছছ, োচ্ছেই এেটা 
োল পাসচ্ছপাটথ-এি িযিিাও েিচ্ছত পাচ্ছিরি। োচ্ছেই ও রিচ্ছেি  াোঁচ্ছদ আটো পচ্ছডরছল! 
  
–বহচ্ছিাইিটা েী হল? 
  
 মযাোথথী বচাখ বোোঁচোচ্ছলা। 
  
–আমাি মচ্ছি হয়িা ওটা আমিা পাি িচ্ছল। বে ািসচ্ছিি িরড বদচ্ছখ আমিা রিরিন্ত বয 
ওচ্ছে বমচ্ছি ব লাি আচ্ছগ ওি ওপি প্রচুি অতযাচাি েিা হচ্ছয়চ্ছছ এিং ওিা বেচ্ছি 
রিচ্ছয়চ্ছছ বহচ্ছিাইিটা বোথায় লুচ্ছোচ্ছিা আচ্ছছ। মযাোথথী িলল। 
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রেন্তু এেটা িযাপাচ্ছি আমাি সচ্ছেহ হচ্ছে বো-আি বেি বিরলং-এি বদহ বে ািসচ্ছিি 
িািাি োচ্ছছ রিচ্ছয় যাওয়াি ঝাচ্ছমলাটা রিল। আরম িললাম। 
  
–ওি হংেং বথচ্ছে চচ্ছল আসাি ইচ্ছে রছল। রেন্তু পয়সা েরড রছলিা।িরডটা আিাি 
মওোয় ও শ্বশুচ্ছিি োছ বথচ্ছে টাো বপচ্ছয়রছল। মযাোথথী িলল। 
  
–হু…এটা হচ্ছত পাচ্ছি। আো ওয়ং বে? 
  
–বসও ওচ্ছদি দচ্ছলি বলাে। তচ্ছি বে ািসচ্ছন্দ্র সচ্ছে রভচ্ছড রগচ্ছয় ভুল েচ্ছিচ্ছছ। 
  
এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ ওয়ং আমাচ্ছে পােডাও েচ্ছি। আো আরম বয আসরছ, ও োিল েী েচ্ছি? 
ও খিিটা বপল োি োছ বথচ্ছে? ওচ্ছে যখি আরম, বদা-ভাষী রিচ্ছয়াগ েিলাম ও 
আমাচ্ছে তাডাতারড েউলুি বথচ্ছে োরটচ্ছয় রদল। অিশয ও চাইরছল আরম যাচ্ছত 
বে ািসচ্ছিি বথচ্ছে দূচ্ছি থারে। বলইলাি সচ্ছে বদখা িা হচ্ছল আরম এিিাইচ্ছটি বোি 
বখাোঁেই বপতাম িা। 
  
–রমঃ বে ািসি রে ওি বছচ্ছলি িরড ব িৎ চাইচ্ছিি? মযাোথথী রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
আরম িললাম, তাইচ্ছতা মচ্ছি হয়। আরম আচ্ছমরিোি েিসুযচ্ছলট-এ রমঃ উইলেক্স-এি 
সচ্ছে বদখা েচ্ছি সি োগে পচ্ছেি িযিিা েচ্ছি িাখি। ওয়ং-এি িরড পাওয়া বগচ্ছছ? 
  
–এখিও েচ্ছল বখাোঁে হচ্ছে। বয চীিাটাচ্ছে আমিা ধচ্ছিরছ বস িচ্ছলচ্ছছ দুচ্ছটা বদহই এে 
োয়গায় ব লা হচ্ছয়চ্ছছ। 
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আরম সপ্রশংস দৃরষ্টচ্ছত ওি রদচ্ছে তাোলাম। 
  
মযাোথথী পাইপ রদচ্ছয় রিচ্ছেি িােটা ঘষচ্ছত ঘষচ্ছত িলল, হযাোঁ, এেটা েথা, আপরি 
বিাধহয় োচ্ছিি িা রসলভাি মাইি উপসাগিীয় অঞ্চচ্ছল এেটা চীিাি মৃতচ্ছদহ পাওয়া 
বগচ্ছছ। মাথাি রিে মাঝখাচ্ছি বেউ লী এির ল্ড িাইচ্ছ ল রদচ্ছয় গুরল েচ্ছিচ্ছছ, আপরি এ 
িযাপাচ্ছি রেছু োচ্ছিি? 
  
-তাই িারে? আরমথি চােরি ছাডাি পি বথচ্ছে আরম লী এির ল্ড-এ হাত রদইরি। 
  
–আরম িলরছ িা গুরলটা আপরি ওচ্ছে েচ্ছিচ্ছছি। আপরি বতা োল রিচ্ছেচ্ছল ওখাচ্ছি 
রগচ্ছয়রছচ্ছলি? 
  
-হা রগচ্ছয়রছলাম ওখািোি েলপ্রপাতটা বদখচ্ছত। 
  
 –রিে ওখাচ্ছিই িরডটা পাওয়া বগচ্ছছ। 
  
–হযাোঁ, তাচ্ছত রে হচ্ছয়চ্ছছ? 
  
 –আপরি বোি গুরলি আওয়াে পািরি? 
  
িা। 
  
মযাোথথী এেদৃচ্ছষ্ট আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় োোঁধ ঝাোঁরেচ্ছয় িলল, অিশয আরম োিতাম বয 
আপরি োিচ্ছত পািচ্ছল রিিয়ই আমাচ্ছে োিাচ্ছতি। 
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–রিে িচ্ছলচ্ছছি। 
  
 বিশ খারিেক্ষে চুপ থাোি পি আিাি ওি পাইপ ভিচ্ছত ভিচ্ছত মযাোথথী িলল, 
এিিাইচ্ছটি এেটা বিাি রছল।.চ্ছিশ সুেিী, আপরি োচ্ছিি ও বোথায়? 
  
আরম িললাম, হয়চ্ছতা ওচ্ছদি রভলাচ্ছত ঘুমুচ্ছে, বযটা এই মুহূচ্ছতথ আমাি ভীষে দিোি। 
  
-ওখাচ্ছি বিই…আমিা বখাোঁে রিচ্ছয়রছ। আপরি ওচ্ছে বশষ বোথায় বদচ্ছখি? 
  
–ব রি বিাচ্ছট-রসলভাি মাইচ্ছি যািাি সময়। বয বমচ্ছয়রট আচ্ছগ ওচ্ছদি িারড োে েিত 
তাি েচ্ছিয খািাি রিচ্ছয় যারেল। আমিা এে বিাচ্ছটই রছলাম। 
  
-তািপচ্ছি ওচ্ছে বদচ্ছখি রি? 
  
িা 
  
–আমাচ্ছদি ধািো, ঐ বমচ্ছয়রটই আমাচ্ছদি ব াি েচ্ছিরছল এিং বসটা আপিাি ঘি 
বথচ্ছে। 
  
হচ্ছত পাচ্ছি। ওি স্বভাি খুি ভাল। আরম িললাম। 
  
মযাোথথী হিাৎ বহচ্ছস উচ্ছি িলল, রিেই ধচ্ছিচ্ছছি রমঃ িায়াি। আমিা ওি সম্বচ্ছন্ধ বখাোঁে 
রিচ্ছয় বেচ্ছিরছ, ওি িাম বস্টলা বম টাইসি। রসোপুচ্ছি এে িাইট ক্লাচ্ছিি িতথেী রছল। 
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ঘটিাচচ্ছক্ৰ এিিাইচ্ছটি সচ্ছে বযাগ বদয়। তািপি এেটা োল পাসচ্ছপাটথ িারিচ্ছয় এখাচ্ছি 
আচ্ছস। 
  
তাই িারে? 
  
–ও যখি ব ািটা েচ্ছি তখি আমিা এটা রিরদথষ্ট েরি ওটা বহাচ্ছটল বথচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ এিং 
বহাচ্ছটল বথচ্ছে োিচ্ছত পারি ওটা আপিাি ঘচ্ছিি িাথরুম বথচ্ছে েিা হচ্ছয়চ্ছছ। দশটাি 
সময় ওচ্ছে আপিাি ঘচ্ছি বযচ্ছত বদখা বগচ্ছছ এিং এখিও হয়ত ও আপিাি ঘচ্ছিই 
আচ্ছছ। 
  
–থােচ্ছত পাচ্ছি। ও আমাি প্রােু িাোঁরচচ্ছয়চ্ছছ। এেটু রিেত ভাচ্ছি আরম িললাম, রে েচ্ছি 
আশা েচ্ছিি ওচ্ছে আপিাচ্ছদি হাচ্ছত তুচ্ছল বদি? 
  
–রেন্তু পুরলস অর সাচ্ছিি োচ্ছছ রমচ্ছথয িলাটাও রিে িয়। যাইচ্ছহাে আপিাি প্রাে 
িাোঁচাচ্ছিাি েচ্ছিয এিং মাদেপাচািোিীদলরট ধিচ্ছত সাহাযয েিাি েচ্ছিয ওচ্ছে আমিা 
ক্ষমা েিাি েথা রচন্তা েিচ্ছত পারি। রেন্তু আপরি ওচ্ছে িচ্ছল বদচ্ছিি বযি আগামী 
চরিশ ঘণ্টাি মচ্ছধয এই িাি বছচ্ছড চচ্ছল যায়। তািপচ্ছিও ও এখাচ্ছি থােচ্ছল আমিা 
অিয িযিিা বিি। 
  
ধিযিাদ, ওচ্ছে আরম িচ্ছল বদি। রমঃ মযাোথথী আরমও এিাি চচ্ছল যারে। এখাচ্ছি বয 
োচ্ছে। এচ্ছসরছলাম, তা বিাধহয় বশষ হচ্ছয়চ্ছছ। এখি আমাি োে বো-অযািচ্ছে বে খুি 
েিল খুোঁচ্ছে বিি েিা। তচ্ছি, বস বলাে পযাসাচ্ছডািায় আচ্ছছ। এখাচ্ছি বয সি সূে বপলাম, 
তাি রভরত্তচ্ছত ওটাি সমাধাি েিা যাচ্ছি। তাহচ্ছল এখি আরম চরল। 
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রিে আচ্ছছ। মযাোথথী িলল। 
  
–এখি বহাচ্ছটচ্ছল রগচ্ছয় স্ন্াি েচ্ছি লম্বা ঘুম রদচ্ছত হচ্ছি। 
  
–তচ্ছি বমচ্ছয়টা যরদ এখিও আপিাি ঘচ্ছি থাচ্ছে, তাহচ্ছল আপিাচ্ছে বিরশক্ষে ঘুমচ্ছত 
বদচ্ছি রেিা সচ্ছেহ আচ্ছছ। মযাোথথী র চ্ছচল হারস বহচ্ছস িলল। 
  
–আপিাি আোচ্ছেি তুলিা হয়িা। আমাি বহাচ্ছটচ্ছল যািাি েচ্ছিয এেটা গারডি িযিিা 
েিচ্ছত পাচ্ছিি? 
  
মযাোধী হযারমচ্ছশি রদচ্ছে তাোল। 
  
–এেটা গারড েচ্ছি ওচ্ছে তাডাতারড বহাচ্ছটচ্ছল বপৌঁছাচ্ছিাি িযিিা েি। ওি এেটু বিরশই 
তাডা আচ্ছছ। ও এেটা  াইল বটচ্ছি রিল। 
  
বহাচ্ছটচ্ছল যখি বপৌঁছলাম তখি মাথাি ওপি সূযথচ্ছদি উোঁরে মািচ্ছছি। েরিচ্ছডাচ্ছি অিয 
এেটা চীিা বছচ্ছল আমাচ্ছে চারি রদল। আরম ঘি খুচ্ছল বদখলাম ঘচ্ছি আচ্ছলা জ্বলচ্ছছ আি 
বস্টলা এেটা আিাম বেদািায় িচ্ছস রঝচ্ছমাচ্ছে। আমাচ্ছে বদচ্ছখই ভচ্ছয় তাোল। 
  
–আিাম েরুি, এখি আপিাি েয় পাওয়াি রেছু বিই। আরম িললাম। 
  
–আরম িাইচ্ছি গুরলি আওয়াে বপচ্ছয় ভািলাম ওিা বিাধহয় আপিাচ্ছে বমচ্ছি ব চ্ছলচ্ছছ। 
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আরম আি এেটা বচয়াচ্ছি ধপ েচ্ছি িচ্ছস পডলাম আি িললাম, 
  
–আপিাি েচ্ছিয খুি বোি বিোঁচ্ছচ বগরছ।…ধিযিাদ। 
  
–প্রথচ্ছম খুি ভয় পারেলাম, যরদ বটরলচ্ছ াি েিাি শব্দটা ও পায়। 
  
যাে! আমাি ভাগয এিং আপরিও শুিুি। আপিাচ্ছে এখাি বথচ্ছে আগামী চরিশ ঘণ্টাি 
মচ্ছধয চচ্ছল বযচ্ছত হচ্ছি। ভাডাি টাোটা আরম বদি। পুরলস বোি ঝাচ্ছমলা েিচ্ছিিা। 
আপরি আপিাি রিচ্ছেি পাসচ্ছপাটথ িযিহাি েিচ্ছিি। ওটা আচ্ছছ বতা? 
  
এেটা িড রিশ্বাস ব চ্ছল বস্টলা িলল, হযাোঁ আচ্ছছ। আি হযারি? 
  
–ও মািা বগচ্ছছ। ভালই হচ্ছয়চ্ছছ তা িা হচ্ছল সািােীিি বেচ্ছল পচচ্ছত হচ্ছতা। 
  
বস্টলা ডুেচ্ছি উিল। 
  
মািা বগচ্ছছ? উঃ! 
  
–হযাোঁ, মািা বগচ্ছছ। আমাচ্ছে এখি এেটু ঘুমচ্ছত হচ্ছি। আরম িাথরুচ্ছম যারে। আপরি 
আমাি রিছািাটায় শুচ্ছত পাচ্ছিি, আরম বশা াটায় বশাি। 
  
িাথরুচ্ছম স্ন্াি েিলাম বিশ ভাল েচ্ছি। তািপি পাোমা পচ্ছি িাইচ্ছি এলাম। বিশ ভাল 
লাগচ্ছছ। বস্টলা তখিও আমাি েচ্ছিয অচ্ছপক্ষা েিচ্ছছ। ওি সি োমাোপড রিছািাি 
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পাচ্ছশ পচ্ছড িচ্ছয়চ্ছছ। এেটা পাতলা চাদচ্ছি ঢাো ওি শিীি। ও হাত িারডচ্ছয় আমাি হাত 
ধিল, রিছািায় শুচ্ছয় আচ্ছলা রিরিচ্ছয় রদলাম। 
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েতুথথ পফিচ্ছেদ 
  
৪.১ 
  
িাঃ! এই বতা বসই পরিরচত গন্ধ। ঘাম, েীিােুিাশচ্ছেি বচিা গন্ধ। ভািী েুচ্ছতা পিা 
বলােেচ্ছিি চলাচ্ছ িাি শব্দ। 
  
আরম রডচ্ছটেরটভ বল চ্ছটিযান্ট বিটরিচ্ছেি ঘচ্ছিি সামচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় আরছ। দিোয় বটাো 
মািলাম। 
  
এেেি গম্ভীি গলায় রেছু িলচ্ছত হাতল ঘুরিচ্ছয় বভতচ্ছি ঢুেলাম। 
  
বিটরিে বডচ্ছে িচ্ছস োে েিচ্ছছ, পুলরে বদশলাই োরি রচচ্ছিাচ্ছে বহলাি রদচ্ছয়। 
  
দুেচ্ছিই েপাল েুোঁচচ্ছে আমাি রদচ্ছে তাোল। বিটরিে টুপীটা বপছি রদচ্ছে বিচ্ছল রদচ্ছয় 
বচয়াচ্ছি বহলাি রদচ্ছয় িসল। 
  
রিরদথষ্ট োউচ্ছে উচ্ছেশয িা েচ্ছি েথাগুচ্ছলা হাওয়ায় ছুোঁচ্ছড রদল। িলল, ভাল এেটা চমে 
পাওয়া বগল। ইস, তুরম এখাচ্ছি আসচ্ছি োিচ্ছল বতামাি সম্মাচ্ছি শহচ্ছিি িযান্ডটা 
িাোচ্ছিাি িযিিা েিতাম। যাক্, িস। চীিা বমচ্ছয়চ্ছদি বেমি লাগল? 
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রিে িলচ্ছত পািি িা। োচ্ছেি বিলায় ওচ্ছদি রদচ্ছে তাোচ্ছত সময় পাইরি। তা আপিাি 
এরদচ্ছে খিি রে? খুচ্ছিি বেসটাি বোি হরদশ বপচ্ছলি? 
  
বিটরিে ওি চুরুট বিি েচ্ছি দাোঁত রদচ্ছয় োমচ্ছড ধিল। 
  
িা। এখিও রেছু হয়রি। তুরম রেছু বপচ্ছয়চ্ছছ। 
  
 –বিাধহয় রেছু বপচ্ছয়রছ…আপরি বোি হরদশ েিচ্ছত পাচ্ছিি রি? 
  
 চুরুচ্ছটি বধাোঁয়া ছাডল। 
  
আমিা এখিও হাডথউইেচ্ছে ধিাি বচষ্টা েিরছ। তুরম েী েী বপচ্ছয়চ্ছছা? 
  
–বো অযাি বয মৃতচ্ছদহটা এখাচ্ছি এচ্ছিরছল ওটা বহিমযাি বে ািসচ্ছিি রছলিা। 
  
ও বিশ ধাো বখল। চুরুচ্ছটি বধাোঁয়া গলায় আটচ্ছে রিষম বখল। তািপি রুমাল রদচ্ছয় 
মুখটা মুচ্ছছ আমাি মুচ্ছখি রদচ্ছে ছলছচ্ছল বচাচ্ছখ তাোল। 
  
-বদখ রটেরটরে, যরদ উচ্ছটাপাটা খিি রদচ্ছয় িাটথ হিাি বচষ্টা েি, তচ্ছি আরম বতামায় 
ছাডি িা। 
  
–বহিমযাি বে ািসি মাে দুরদি আচ্ছগ খুি হচ্ছয়চ্ছছ। তািপি ওি িরড সমুচ্ছদ্র ব চ্ছল 
বদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ। রেরটশ পুরলস বসটা েল বথচ্ছে উিাি েচ্ছিচ্ছছ। এই সপ্তাচ্ছহি বশচ্ছষ 
িরডটা বেচ্ছি এখাচ্ছি আসচ্ছছ। 
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–আিযথ, তচ্ছি ঐ ের চ্ছি োি িরড রছল? 
  
িৃরটশ িাগলাি ফ্রাংে বিরলং িচ্ছল এেটা বলাচ্ছেি…আপরি তাচ্ছে রচিচ্ছিি িা। 
  
–তুরম রে িুচ্ছডা বে ািসচ্ছিি সচ্ছে বদখা েচ্ছিছ? 
  
িা। এখিও েরিরি। বিাঙি বতা প্রথম আপিাি এখাচ্ছিই ব লচ্ছত হয়, তািপি অিয 
োয়গায়। 
  
বিটরিে পুলরেি রদচ্ছে তাোল। পুলরে ভািচ্ছলশহীি দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছে তাোচ্ছলা। 
  
তািপি োোঁধ ঝাোঁরেচ্ছয় বিটরিে িলল, রিে আচ্ছছ, বতামাি ওখািোি পুচ্ছিা ঘটিা 
আমাচ্ছে খুচ্ছল িল। দাোঁডাও এে রমরিট আরম সি রলচ্ছখ বিি। বটরলচ্ছ াি তুচ্ছল 
বস্টচ্ছিাগ্রা ািচ্ছে ডাোল, তািপি অচ্ছপক্ষা েিচ্ছত লাগল। 
  
এেেি পাতলা বচহািাি পুরলস এচ্ছস বচয়াচ্ছি িচ্ছস বিাটিুে খুচ্ছল এেিাি বিটরিচ্ছেি 
রদচ্ছে তাোল তািপি আমাি রদচ্ছে। 
  
বিটরিে িলল, আিম্ভ েি। রেন্তু মচ্ছি বিচ্ছখা এেটাও যরদ রমচ্ছথয িচ্ছলচ্ছছ বতা বতামাি 
েচ্ছেি রিে থােচ্ছি িা িচ্ছল রদরে। আি রেছু বযি িাদ িা পচ্ছড। 
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আমাি মাথায় বযি আগুি জ্বচ্ছল উিল। আপিাি োছ বথচ্ছে আরম অশ্লীল েথা শুিচ্ছত 
আরসরি। বে ািসি আপিাচ্ছে দুিমুশ েিাি েচ্ছিয ততিী হচ্ছয় আচ্ছছ, আমাি এেটা 
েথা আপিাচ্ছদি সেলচ্ছে শাচ্ছয়ো েচ্ছি বদওয়াি েিয যচ্ছথষ্ট। 
  
পুলরে বঘাোঁৎ েচ্ছি এরগচ্ছয় আমাচ্ছে মািচ্ছত এচ্ছলা। বস্টচ্ছিাগ্রা াি পুরলসটাও বক্ষচ্ছপ উচ্ছি 
দাোঁডাল। আরমও শে হচ্ছয় উচ্ছি দাোঁডালাম। 
  
বিটরিে দাোঁরডচ্ছয় পুলরেচ্ছে ধাো রদচ্ছয় সরিচ্ছয় রদল। 
  
চুপ। পুলরেচ্ছে বখোঁরেচ্ছয় উচ্ছি িলল, িচ্ছসা, িচ্ছসা। এই েথায় এত বিচ্ছগ যাচ্ছি িুঝচ্ছত 
পারিরি। এিাি যাে, বতামাি বস্টটা ন্ট দাও। 
  
আরম ওি রদচ্ছে অচ্ছিেক্ষে এেদৃচ্ছষ্ট তারেচ্ছয় িইলাম। ও আমাি রদচ্ছে িা তাোচ্ছিাি 
ভাি েিল। এেটু মাথা িাণ্ডা হচ্ছল এেটা রসগাচ্ছিট ধরিচ্ছয় হংেং-এি পুচ্ছিা ঘটিাটা 
িললাম। শুধু এটা িললাম িা বয আরম আি বলা রিউইয়েথ অিরধ এেসচ্ছে এচ্ছসরছ। 
তািপি আলাদা হচ্ছয় যাই, তখি এই রিচ্ছেচ্ছদি সময় দুেচ্ছিিই খুি েষ্ট হরেল।রেন্তু ও 
রিচ্ছেি পরিচ্ছিচ্ছশ চচ্ছল এচ্ছসচ্ছছ, বসেচ্ছিয ওি সচ্ছে আি বযাগাচ্ছযাগ িাখাি বোি অথথ 
হয়িা। ও আমাি প্রাে িাোঁরচচ্ছয়চ্ছছ এেিয আরম ওি োচ্ছছ েৃতজ্ঞ। আরম ওচ্ছে আমাি 
রিচ্ছেি টাো বথচ্ছে দুশ ডলাি রদচ্ছয়রছ যাচ্ছত ও িতুি েচ্ছি রেছু শুরু েিচ্ছত পাচ্ছি। ও 
অশ্রু উগত েচ্ছণ্ঠ আমাচ্ছে রিদায় োরিচ্ছয়চ্ছছ। িযস, এই রছল আমাচ্ছদি বশষ বদখা। 
  
এই সমচ্ছয়ি মচ্ছধয বিটরিে দুচ্ছটা চুরুট বশষ েচ্ছিচ্ছছ। বস্টচ্ছিাচ্ছে বলখাটা টাইপ েচ্ছি 
আিচ্ছত িলল। পুলরে-বেও ইশািায় িাইচ্ছি বযচ্ছত িলল। 
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–রেন্তু ঐ চীিা বমচ্ছয়টা, বো-অযাি বেি খুি হল রিে বিাঝা যাচ্ছে িা, তাই িা? বিটরিে 
িলল। 
  
হু। তাই বতা আরমও ভািরছ। 
  
বিটরিে িলল, আমাচ্ছদি ঐ ের িটা খুলচ্ছত হচ্ছি। তচ্ছি িুচ্ছডা বে ািসি হয়চ্ছতা এটা 
পছে েিচ্ছিি িা। 
  
–বেি েিচ্ছিি িা? ের চ্ছি বতা আি ওোঁি বছচ্ছলি লাশ বিই। আরম িললাম। 
  
–তা বিই…তচ্ছি ওচ্ছদি  যারমরল ভলট খুলচ্ছত হচ্ছি বতা…বিটরিে িাচ্ছধা িাচ্ছধা গলায় 
িলল। 
  
 –বসটা রচন্তা েিচ্ছিি িা। বস আরম িযিিা েিি। আরম িললাম। 
  
বিটরিে বেমি হতাশভাচ্ছি িলল, খিচ্ছিি োগেগুচ্ছলািরসচ্ছয় িরসচ্ছয় বলখাি মত এেটা 
রিষয় পাচ্ছি। ওিা এেটা ঝাচ্ছমলাও পাোচ্ছত পাচ্ছি। 
  
–তা পাচ্ছি। 
  
 বটরিচ্ছলি ওপি আঙুল রদচ্ছয় আোঁরেিুরে োটচ্ছত োটচ্ছত িলল, বদখ িায়াি, এই রিচ্ছয় 
বোি ঝাচ্ছমলা বহাে তা আরম চাই িা। আি এেিয আরম বতামাি ওপি অচ্ছিেটা রিভথি 
েিচ্ছত পারি। ের িটা আমাচ্ছদি এেিাি পিীক্ষা েচ্ছি বদখা উরচত রছল। 
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আরম িললাম, রিে আচ্ছছ রমঃ বিটরিে, আরম চরল। রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত 
হচ্ছি। 
  
–আরম বতামাি বটরলচ্ছ াচ্ছিি আশায় িচ্ছস িইলাম। উরি মত রদচ্ছলই আরম রগচ্ছয় ের িটা 
খুলি। 
  
–রিে আচ্ছছ। 
  
–এেটা েথা মচ্ছি বিচ্ছখা, পুরলস বোয়াটথাচ্ছি বতামাি সরতযোচ্ছিি এেেি িনু্ধ িইল। 
দিোি পডচ্ছল সি সময়ই সাহাযয পাচ্ছি। 
  
িুঝলাম। আপরি আমাচ্ছে বদখচ্ছল আরমও আপিাচ্ছে বদখি, তাহচ্ছল দুেচ্ছিিই ভাল হচ্ছি। 
তাই িা? 
  
গারডচ্ছত উচ্ছি রেছুক্ষে গুম বমচ্ছি রচন্তা েিলাম। আচ্ছগ অর চ্ছস যাি। 
  
অিশয অর সটা এখিও যরদ বথচ্ছে থাচ্ছে। তািপি ওখাি বথচ্ছে বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্টচ্ছে 
ব াি েচ্ছি বেচ্ছি বিি রিোচ্ছল রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে েথা িলা যাচ্ছি রেিা। 
  
গারড চারলচ্ছয় অর চ্ছস এচ্ছস রল চ্ছট েচ্ছি ওপচ্ছি উচ্ছি আমাি ঘচ্ছিি দিো বখালাি সময় 
শুিচ্ছত বপলাম, রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড গম্ভীি গলায় রডেচ্ছটশ রদচ্ছে। বমচ্ছঝি ওপচ্ছি পচ্ছড থাো 
অচ্ছিেগুচ্ছলা রচরি তুচ্ছল বডচ্ছেি ওপি িাখলাম। ঘিটায় এেটা গন্ধ বিচ্ছিাচ্ছে। বদচ্ছখ 
োিলাগুচ্ছলা খুচ্ছল রদলাম। পরিষ্কাি িাতাস বঢাোয় রিশ্বাস বিওয়া বিশ সহে হল এিং 
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ওচ্ছয়চ্ছডি গলা আিও স্পষ্ট বশািা বগল। োিলাি োচ্ছছ দাোঁরডচ্ছয় ওি েথাগুচ্ছলা শুিলাম। 
অযাডচ্ছহরসভ-োস্টাি-এি ওপি এেটা রডেচ্ছটশি রদচ্ছে। তািপি রচরিগুচ্ছলা খুচ্ছল 
বদখলাম দু-রতিচ্ছট ছাডা সিগুচ্ছলাই মামুরল রচরি। োচ্ছেি রচরিগুচ্ছলা বিচ্ছখ িারেগুচ্ছলা 
ব চ্ছল রদলাম বমচ্ছঝি ঝুরডচ্ছত। 
  
— বটরলচ্ছ াচ্ছিি োচ্ছছ রগচ্ছয় বেঃ উইলিাি বে ািসচ্ছিি িরড ডায়াল েিলাম। লাইচ্ছি 
বেচ্ছিৎ-এি গলা বপলাম। 
  
–হযাচ্ছলা, আরম রমঃ বে ািসচ্ছিি বসচ্ছক্ৰটারি েথা িলরছ। আপরি রে রমঃ িায়াি েথা 
িলচ্ছছি? 
  
–হযাোঁ, রমঃ বে ািসচ্ছিি সচ্ছে রে আে বদখা েিচ্ছত পারি? 
  
রিিয়ই। আে রিচ্ছেল রতিচ্ছট িাগাদ আসুি। 
  
–রিে আচ্ছছ। যাচ্ছিা। 
  
–রেছু পাত্তা েিচ্ছত পািচ্ছলি? ওি গলা শুচ্ছি বিাঝা বগল িা বয ও েতটা অধীি। 
  
–ওখাচ্ছি রগচ্ছয় িলি। রিরসভাি িারমচ্ছয় িাখলাম। 
  
এেটা রসগািট ধরিচ্ছয় বডচ্ছেি ওপি এেটা পা তুচ্ছল ঘরড বদখলাম, এখি এেটা 
িােচ্ছত েুরড। অল্প অল্প রক্ষচ্ছদ পাচ্ছে। এখি আি হংেং-এ বিই, োচ্ছেই সুস্বাদু চীচ্ছি 
খািাি আি পাচ্ছিা িা। এখি আিাি বসই স্পযাচ্ছিাি সযান্ডউইচ। যাই বহাে, বপচ্ছট রেছু 
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এেটা রদচ্ছত হচ্ছি, এই বভচ্ছি স্পযাচ্ছিাি স্ন্যােিাি-এ বগলাম। রমরিট েুরড ধচ্ছি হংেং-
এি চীিা বমচ্ছয়চ্ছদি সম্বচ্ছন্ধ িারিচ্ছয় িারিচ্ছয় িচ্ছল ওচ্ছে চাো েচ্ছি িাখলাম। 
  
খাওয়া-দাওয়া বসচ্ছি িারড বগলাম। বসখাচ্ছি দারড োরমচ্ছয়, স্ন্াি বসচ্ছি, োমাোপড পাচ্ছট 
গারড রিচ্ছয় রমঃ বে ািসচ্ছিি িারড এলাম। 
  
িাটলািটা চুপচাপ আমাচ্ছে বেচ্ছি ওচ্ছয়স্ট-এি অর স ঘচ্ছি রিচ্ছয় বগল। বেচ্ছিৎ রে বযি 
রলখরছল। 
  
–আসুি, রমঃ িায়াি, িসুি। ও িলল। 
  
আরম ওি পাচ্ছশি এেটা বচয়াচ্ছি িসলাম। িাটলািটা হযামচ্ছলটিাটচ্ছেি ভূচ্ছতি মত 
রমরলচ্ছয় বগল। 
  
োে িন্ধ েচ্ছি বোচ্ছলি ওপি দুচ্ছটা হাত বিচ্ছখ সাগ্রচ্ছহ আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় িলল, 
  
–আপিাি ওখাচ্ছি যাওয়া েতটা সাথথে হচ্ছলা? রমঃ বে ািসি রমরিট দচ্ছশচ্ছেি মচ্ছধযই 
এচ্ছস যাচ্ছিি। 
  
–হযাোঁ। বমাটামুরট োে হচ্ছয়চ্ছছ। আরম মারিিযাগ বথচ্ছে ফ্রাংে বিরলং-এ  চ্ছটাটা বিি েচ্ছি 
বডচ্ছেি ওপি ওি সামচ্ছি িাখলাম। 
  
 চ্ছটাটা ও বদখচ্ছত লাগল। 
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–আপরি িচ্ছলরছচ্ছলি এটা বহিমযাি বে ািসচ্ছিি  চ্ছটা। এটা আপরিই আমাচ্ছে 
রদচ্ছয়রছচ্ছলি মচ্ছি আচ্ছছ? 
  
–আরম এই ছরিটা বে ািসিচ্ছে বদখাি। িলি, আপরি িচ্ছলরছচ্ছলি এটা তাি বছচ্ছলি 
 চ্ছটা। 
  
বেচ্ছিৎ বচাখ িীচু েচ্ছি িলল, ও রে মািা বগচ্ছছ? 
  
-বহিমযাি? হযাোঁ, এখি ও মািা বগচ্ছছ। 
  
লক্ষয েিলাম, ওি বচাচ্ছখ মুচ্ছখ বিদিাি ছায়া ছরডচ্ছয় পডল। রিিল হচ্ছয় খারিেক্ষে িচ্ছস 
বথচ্ছে বচাখ তুলল। মুচ্ছখ বচাচ্ছখ সি হািাচ্ছিাি বিদিাি ছাপ। 
  
-রে হচ্ছয়রছল? ও রেজ্ঞাসা েিল। 
  
আপরি োিচ্ছতি বয ও মাদেদ্রিয বচািাচালািোিীচ্ছদি সচ্ছে যুে রছল? 
  
–হযাোঁ। আরম োিতাম। বেচ্ছিৎ িলল। 
  
যাই বহাে, ওচ্ছদি সচ্ছে ওি ঝাচ্ছমলা িাচ্ছধ–ওচ্ছদি বধাোঁো বদওয়াি বচষ্টা েচ্ছিরছল। আপরি 
োিচ্ছতি েী েচ্ছি? 
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–ও আমাচ্ছে সি িচ্ছলরছল। ক্লান্ত ভাচ্ছি বেচ্ছিৎ েিাি রদল। ও আিও িলল, আসচ্ছল রে 
োচ্ছিি আরম এমি বিাো বয ওি বপ্রচ্ছম পচ্ছড রগচ্ছয়রছলাম। আি ও আমাি বিাোমীি 
সুচ্ছযাগ রিত। আমাি মত বিাোিা যািা এই ভুল েচ্ছি তািা আমািই মত েষ্ট পায়। 
  
–আপরি এই  চ্ছটাটা আমাচ্ছে রদচ্ছয় বেি িচ্ছলরছচ্ছলি এটা বে ািসচ্ছিি  চ্ছটা? 
  
–শুধুমাে রমঃ বে. বে ািসিচ্ছে মািরসে েষ্ট বথচ্ছে িক্ষা েিাি েচ্ছিয। ওি মচ্ছতা 
এেেি ভদ্রচ্ছলাচ্ছেি বছচ্ছল এমি এেটা বিাংিা িযাপাচ্ছি েরডত িচ্ছয়চ্ছছ, এটা বযি উরি 
িা োচ্ছিি–এটাই আরম বচচ্ছয়রছলাম। 
  
-আপরি এই  চ্ছটাটা বোথায় বপচ্ছয়রছচ্ছলি? 
  
–এটা আমাচ্ছে বহিমযাি পারিচ্ছয়রছল। যরদও ওি িািাচ্ছে িছচ্ছি এেটা রচরি রদত, 
আমাচ্ছে রেন্তু প্রায়ই রচরি রদত। এেটু বভচ্ছিতািপচ্ছি িলল, আপিাচ্ছে পুচ্ছিা িযাপািটা 
আমাি িলা উরচত। েচ্ছয়ে িছি আচ্ছগ আমাচ্ছদি ঘরিষ্ঠ সম্পেথ রছল। আমাচ্ছদি দুেচ্ছিি 
এেটা িাচ্চাও হচ্ছয়রছল। যরদও োিতাম ও এেটা অপদাথথ, তিুও আরম ওচ্ছে 
ভালিাসতাম। বসটা িুচ্ছঝই ও সুচ্ছযাগ রিত। ও আমাচ্ছে প্রায়ই অচ্ছিে  চ্ছটা পািাত। 
  
হিাৎ এেরদি ও বিরলং-এি এই  চ্ছটাটা পারিচ্ছয় রলখল, এই বলােটাি সচ্ছে ও এেটা 
িযিসা েিচ্ছত যাচ্ছে। আমাি মচ্ছি হয় ও বয রমচ্ছথয িলচ্ছছ িা বসটা প্রমাে েিচ্ছত 
বিরলং-এি  চ্ছটাটা পারিচ্ছয়রছল। যাই বহাে, ও এে হাোি ডলাি বচচ্ছয়রছল, িতুি েচ্ছি 
িযিসা েিাি েচ্ছিয। আরম রদইরি। তািপি ওি োছ বথচ্ছে এেটা সাংঘারতে রচরি 
বপলাম–ও ভীষে রিপচ্ছদ পচ্ছডচ্ছছ। ওি রচরি পচ্ছডই আরম িুচ্ছঝরছলাম ওি রিপচ্ছদি 
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গুরুত্বটা। ও রলচ্ছখরছল বয ও এেটা বচািাচালাচ্ছিি দচ্ছলি সচ্ছে আটচ্ছে পচ্ছডচ্ছছ। ওই 
দচ্ছলি বলাচ্ছেিা ওচ্ছে খুি েচ্ছি ব লচ্ছত চাইচ্ছছ। বসেিয ও বোথাও গা ঢাো রদচ্ছে। 
  
তখিই ও রলচ্ছখরছল, বিরলং মািা বগচ্ছছ রেন্তু বলাচ্ছে োচ্ছি বয ও মািা বগচ্ছছ। ওি স্ত্রী 
বিরলং এি িরড রিচ্ছয় এখাচ্ছি আসচ্ছছ। এভাচ্ছিই ওখািোি বলােচ্ছে বিাঝাি যাচ্ছি বয ও 
মািা বগচ্ছছ। তাহচ্ছল দচ্ছলি বলাচ্ছেিা আি ওি বখাোঁে েিচ্ছি িা। ও বয এত িীচ্ছচ বিচ্ছম 
বগচ্ছছ, বদচ্ছখ আরম সরতযই খুি েষ্ট বপচ্ছয়রছলাম। আরম চাইরি রমঃ বে ািসি এই আসল 
সরতযটা বেচ্ছি েষ্ট পাে। তাই এটা…বিাধহয় রিে হয়রি..তিুও আরম েচ্ছিরছলাম। 
  
আরম রেছু িললাম িা। 
  
ও আিাি িলল, ও আমাচ্ছে এেটা চীিা বলাচ্ছেি রিোিা রদচ্ছয়রছল। তাি িাম ওয়ং হপ 
বহা। আমাচ্ছে িচ্ছলরছল, বোি রিপচ্ছদ পডচ্ছল আরম বযি এচ্ছে রচরি রলচ্ছখ োিাই। যখি 
বো-অযাি খুি হল এিং বদখলাম রমঃ বে ািসি আপিাচ্ছে ওখাচ্ছি পািাচ্ছে, তখি আরম 
ওয়ংচ্ছে রচরি রলচ্ছখ সি োিালাম এিং সািধাি েচ্ছি রদলাম। ওচ্ছে আরম িচ্ছল 
রদচ্ছয়রছলাম বয আপিাচ্ছে আরম বিরলং-এি  চ্ছটাটা রদচ্ছয়রছ। রমঃ বে ািসি যাচ্ছত 
িযাপািটা িা োচ্ছিি, এেিয। সরতয িলচ্ছত রে আরম এচ্ছেিাচ্ছি বিপচ্ছিায়া হচ্ছয় 
রগচ্ছয়রছলাম। 
  
এখি বতা তাহচ্ছল ওচ্ছে সি েথা োিাচ্ছত হচ্ছি এিং পুচ্ছিা ঘটিাটা তাি োিা উরচত। 
  
েী দিোি? বেচ্ছিৎ আমাি রদচ্ছে ঝুোঁচ্ছে পচ্ছড িলল, ওোঁি বছচ্ছল বোি িেম অসৎ সচ্ছে 
রছলিা, এটা বেচ্ছিই ওোঁচ্ছে মিচ্ছত রদি িা! 
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–বসটা আি এখি সম্ভি িয়। োিে ের িটা খুলচ্ছত হচ্ছি। আি এেিয পুরলস আসচ্ছছ। 
িযাপািটা আি চাপা রদচ্ছয় িাখা সম্ভি িয়। 
  
আরম িললাম, অিশয আরম বচষ্টা েিি যাচ্ছত এই বেচ্ছস আপরি েরডচ্ছয় িা পচ্ছডি। 
এটুেুই মাে েিচ্ছত পারি। 
  
এমি সময় দিোয় এেটা বটাো রদচ্ছয় িাটলাি ঢুেল। 
  
রমঃ বে ািসি আপিাি সচ্ছে বদখা েিচ্ছত প্রস্তুত। বস িলল, আপরি রে আমাি সচ্ছে 
আসচ্ছিি? 
  
আরম িারে হচ্ছয় রমঃ বে ািসচ্ছিি ঘচ্ছি বগলাম। উরি বসই রিছািাি পাচ্ছশ বচয়াচ্ছি িচ্ছস 
আচ্ছছি। মচ্ছি হল, ওচ্ছে আচ্ছগ যখি বদচ্ছখ যাই, তািপি বথচ্ছে উরি আি িচ্ছডিরি। 
  
আমাচ্ছে বদচ্ছখ হাত রদচ্ছয় ওোঁি োচ্ছছি এেটা বচয়াচ্ছি িসচ্ছত িলচ্ছলি, আরম িসলাম। 
  
তািপি ইয়ংমযাি র চ্ছি এচ্ছসচ্ছছ। বিশ, আরম রিিয়ই আশা েিি তুরম আমাি েচ্ছিয 
রেছু খিি এচ্ছিচ্ছছ। 
  
-হযা…তচ্ছি অভযথথিা োিাচ্ছিাি মত বোি খিি আরম আরিরি। আপরি আমায় হংেং 
পারিচ্ছয়রছচ্ছলি খুচ্ছিি িযােগ্রাউন্ডটা বেচ্ছি আসাি েচ্ছিয, আরম যথাসম্ভি তা বেচ্ছি 
এচ্ছসরছ। আরম িললাম। 
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আমাচ্ছে ভালভাচ্ছি লক্ষয েচ্ছি উরি োোঁধ ঝাোঁোচ্ছলি। 
  
-রিে আচ্ছছ, িল েী খিি আিচ্ছল? 
  
বমাটামুরট গুরছচ্ছয় আরম হংেং এি ঘটিাগুচ্ছলা পিপি িললাম। ওি বছচ্ছলি সম্বচ্ছন্ধ যা 
বেচ্ছিরছলাম তাও িললাম। তচ্ছি ও রেভাচ্ছি মািা বগচ্ছছ বসটা িা িচ্ছল শুধু িললাম 
পুরলস ওি বডডিরডটা সমুদ্র বথচ্ছে উিাি েচ্ছিচ্ছছ। 
  
উরি চুপচাপ সি শুিচ্ছলি। এেরট েথাও িলচ্ছলি িা, যতক্ষে িা আরম বশষ েিলাম। 
  
–তাহচ্ছল এখি েী হচ্ছি? আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় অসহায়ভাচ্ছি রেচ্ছজ্ঞস েিচ্ছলি। 
  
–পুরলস ের িটা খুলচ্ছত চাইচ্ছছ। এিং ভট বখালাি েচ্ছিয আপিাি অিুমরত চাইচ্ছছ। 
আরম িললাম। 
  
-রিে আচ্ছছ, ভট-এি চারি রমস্ ওচ্ছয়স্ট-এি োচ্ছছ পাচ্ছি। 
  
–আপিাি বছচ্ছলি িরড আরম এখাচ্ছি আিাি িযিিা েচ্ছিরছ। এ সপ্তাচ্ছহি বশচ্ছষ বসটা 
এচ্ছস পডচ্ছি। 
  
ধিযিাদ। রিসৃ্পহ েচ্ছণ্ঠ েিাি রদচ্ছলি। 
  
অচ্ছিেক্ষে দুেচ্ছি চুপচাপ িচ্ছস িইলাম। উরি সামচ্ছিি রদচ্ছে বযািা দৃরষ্টচ্ছত তারেচ্ছয় 
িইচ্ছলি। 
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-বহিমযাি এত িীচ্ছচ বিচ্ছম বযচ্ছত পাচ্ছি, আরম ভািচ্ছতই পারিরি। মাদেদ্রচ্ছিযি 
বচািাচালাি পৃরথিীি েঘিযতম বপশা। োচ্ছিায়াি! 
  
আরম চুপচাপ িইলাম। 
  
–যাক্, ও মচ্ছিচ্ছছ ভালই হচ্ছয়চ্ছছ। উরি িচ্ছল চলচ্ছলি, ওি স্ত্রীচ্ছে বে খুি েচ্ছিচ্ছছ, বসটা 
বিি েচ্ছিচ্ছছ? রমঃ বে ািসি িলচ্ছলি। 
  
িা। বসটা এখিও সম্ভি হয়রি। 
  
আপরি রে চাি বসটা আরম বিি েরি? 
  
রিিয়ই। বেি িয়? বতামাি টাো পয়সা যা রেছু প্রচ্ছয়ােি হচ্ছি ওচ্ছয়স্টচ্ছে িলচ্ছি। এই 
িযাপািটাি এেটা বহেচ্ছিে হওয়া দিোি। ওচ্ছে বে খুি েিল, এটা বিি েিচ্ছতই 
হচ্ছি। 
  
-রিে আচ্ছছ। আরম তাহচ্ছল ভচ্ছটি গরিটা বিি। আরম উচ্ছি দাোঁরডচ্ছয় পডলাম। আি 
এেটা েথা আপিাি বছচ্ছল মািা বগচ্ছছ। এখি আপিাি উত্তিারধোিী বে হচ্ছি? 
  
বচাখ েুোঁচচ্ছে রমঃ বে ািসি আমাি রদচ্ছে এেিাি বদখচ্ছলি। তািপি িলচ্ছলি আমাি 
সম্পরত্ত বে পাচ্ছি, বসটা বেচ্ছি তুরম েী েিচ্ছি? 
  
িযাপািটা যরদ বগাপি রেছু হয়, তাহচ্ছল ক্ষমা চাইরছ। 
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আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বচাখ িারমচ্ছয় রিচ্ছলি। 
  
িা। বতমি রেছু িয়, বগাপি রেছু িয়, তচ্ছি তুরম এটা োিচ্ছত চাইছ বেি? উরি 
িলচ্ছলি। 
  
–বহিমযাচ্ছিি স্ত্রী বিোঁচ্ছচ থােচ্ছল আপিাি উইচ্ছল রিিয়ই ওি িাম থােত। তাই িা? আরম 
িললাম। 
  
–অিশযই। আমাি পুেিধু বস-সুতিাং বস রিিয়ই আমাি সম্পরত্তি অংশ বপত। 
  
েতটা অংশ? আরম রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
আমাি সম্পরত্তি অচ্ছধথে। 
  
–তাহচ্ছল বতা অচ্ছিে টাো। আি িারে অচ্ছধথে? আরম ওিাি বচাচ্ছখি রদচ্ছে বচচ্ছয় 
িইলাম। 
  
রমস্ ওচ্ছয়স্ট। রমঃ বে ািসি িলচ্ছলি। 
  
–তাহচ্ছল রমস্ ওচ্ছয়স্ট এখি পুচ্ছিা অংশটাই পাচ্ছিি। 
  
রমঃ বে ািসি রচরন্তত মুচ্ছখ আমাি মুচ্ছখি রদচ্ছে বচচ্ছয় িইচ্ছলি। 
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 হযাোঁ তাই, রেন্তু আমাি িযরেগত িযাপাচ্ছি তুরম এত বেৌতূহল বদখাচ্ছো বেি? 
  
-বেৌতূহলী হওয়াই বতা আমাি বপশা। িচ্ছল আরম চচ্ছল এলাম। 
  
বেচ্ছিৎ ওি বডচ্ছে িচ্ছস োে েিরছল। আমাচ্ছে বদচ্ছখ বচাখ তুচ্ছল বদচ্ছখ িাণ্ডা গলায় 
িলল, 
  
–আসুি, রমঃ িায়াি। 
  
আরম িললাম, ভচ্ছন্টি চারিটা আমাচ্ছে রদচ্ছত হচ্ছি। পুরলস ের িটা খুচ্ছল বদখচ্ছি। আরম 
বিটরিেচ্ছে িচ্ছলরছ চারিটাি িযিিা আরম েচ্ছি বদি। রমঃ বে ািসিও বোি আপরত্ত 
েচ্ছিিরি। 
  
ড্রয়াি খুচ্ছল বেচ্ছিৎ চারিটা আমাচ্ছে রদল। আরম ওচ্ছে পুচ্ছিা ঘটিাটা িললাম এিং চারিটা 
পচ্ছেচ্ছট ঢুরেচ্ছয় িললাম, িযাপািটা উরি সহেভাচ্ছিই রিচ্ছয়চ্ছছি। 
  
বেচ্ছিৎ মাথা িাডল। তািপি িলল, তাহচ্ছল এখি েী হচ্ছি? 
  
আমাি পিিতথী োে এখি বো-অযাচ্ছিি খুিীচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিা। 
  
–এটা েী েচ্ছি েিচ্ছিি? বেচ্ছিৎ আমাচ্ছে রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

244 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

–সি খুচ্ছিি বপছচ্ছিই এেটা বমারটভ থাচ্ছে। এিং আরম রিরিত বয অযাচ্ছিি খুচ্ছিি 
বপছচ্ছিও বমারটভ আচ্ছছ। বসই বমারটভটা েী তাও আোে েিচ্ছত পািরছ। যা আরম 
আপিাি মূলযিাি সময় িষ্ট েিি িা। োে হচ্ছয় বগচ্ছল চারিটা রদচ্ছয় যাচ্ছিা। 
  
চচ্ছল এলাম। িাটলািটা বিািাি মত আমাচ্ছে পথ বদরখচ্ছয় রিচ্ছয় এল। গারডচ্ছত ওিাি 
আচ্ছগ এেিাি িারডটাি রদচ্ছে তাোচ্ছতই বদখলাম বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়চ্ছস্টি পদথায় এেেচ্ছিি 
ছায়া সচ্ছি বগল। 
  
বেচ্ছিৎ আমাি চচ্ছল যাওয়া লক্ষয েিরছল। 
  
. 
  
৪.২ 
  
 বল চ্ছটিযান্ট বিটরিে এিং সাচ্ছেথন্ট পুলরে দুেচ্ছি পুরলচ্ছসি গারড বথচ্ছে বিরিচ্ছয় এচ্ছস 
আমাি সচ্ছে সমারধ বক্ষচ্ছে ঢুেল। 
  
–পৃরথিীচ্ছত বয োয়গা বদখচ্ছত আমাি সিচ্ছচচ্ছয় বঘন্না েচ্ছি বসটা এখি আমায় বদখচ্ছত 
হচ্ছে। বিটরিে দাচ্ছত চুরুট বচচ্ছপ িলল। 
  
–আমাচ্ছদি সিাইচ্ছেই এেরদি এখাচ্ছি আসচ্ছত হচ্ছি। আচ্ছগ অথিা পচ্ছি এটাই বতা 
ভরিষযত এিং রচিিায়ী রিোিা। আরম িললাম। 
  
-বসটা আরম োরি বতামাচ্ছে আি বশখাচ্ছত হচ্ছি িা। আমাচ্ছে বখোঁরেচ্ছয় উিল। 
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দিো রদচ্ছয় ঢুচ্ছে সামচ্ছিি িাো রদচ্ছয় আমিা এচ্ছগারেলাম। আমাচ্ছদি দুরদচ্ছে সুদৃশয 
অচ্ছিেগুচ্ছলা েম্ভ। 
  
–ঐ রদচ্ছে। পুলরে িচ্ছল উিল, ঐ সারিি চাি িম্বিটা। আমিা রিরদথষ্ট পচ্ছথ এরগচ্ছয় খুি 
সুেি এেটা সমারধি োচ্ছছ এলাম। বদখচ্ছলই বিাঝা যায় বিশ খিচ েিা হচ্ছয়চ্ছছ এি 
বপছচ্ছি। 
  
–এইটা, পুলরে িলল। 
  
আরম পচ্ছেট বথচ্ছে চারিটা বিি েচ্ছি ওচ্ছে রদলাম। 
  
–বে ািসি বতামাচ্ছে েী িলল? পুলরে েচ্ছম্ভি দিো বখালাি সময় আমাচ্ছে বিটরিে 
রেজ্ঞাসা েিল, ও রিিয়ই আমাি িাচ্ছম বতামাচ্ছে রেছু িচ্ছলচ্ছছ। 
  
–এেী! ভয়াতথ গলায় পুলরে চীৎোি েচ্ছি উিল। আমাচ্ছদি আচ্ছগ এখাচ্ছি বেউ 
এচ্ছসরছল। 
  
বিটরিে আি আরম বদখলাম, ভট-এি দিোয় এেটা বিলা মািচ্ছতই ওটা খুচ্ছল বগল। 
বোি িড ধিচ্ছিি রলভাি দিো আি তালাি মাঝখাচ্ছি ঢুরেচ্ছয় চাড রদচ্ছয় তালা ভাঙা 
হচ্ছয়চ্ছছ। দিোি পাচ্ছশি পাথচ্ছি  াটল ধচ্ছিচ্ছছ। 
  
-বেউ রেছু ছুোঁচ্ছয়াচ্ছিা। বিটরিে িলল, আমিা এখাি বথচ্ছেই বদরখ। 
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 ভট এি মচ্ছধয ফ্লাশ লাইট ব লচ্ছতই বদখা বগল চািচ্ছট বসল , তাচ্ছত চািচ্ছট ের ি। 
এচ্ছেিাচ্ছি িীচ্ছচি বসলচ্ছ ি ের চ্ছিি ঢােিাটা বভালা। ঢােিাটা বদওয়াচ্ছল লাগাি! 
ের চ্ছিি বভতিটা ভালভাচ্ছি বদখলাম, ওখাচ্ছি লম্বা এেটা সীসাি পাত পচ্ছড িচ্ছয়চ্ছছ, 
আি রেছু বিই। 
  
বিটরিে িলল, বদচ্ছখছ! বেউ িরডটা চুরি েচ্ছি পারলচ্ছয়চ্ছছ। 
  
–হয়ত আচ্ছদৌ বোি িরড রছলিা, এচ্ছত। আরম িললাম। আমাি রদচ্ছে র চ্ছি বিটরিে 
অধধযথভাচ্ছি বখোঁরেচ্ছয় উিল। িাচ্ছগ থমথচ্ছম মুখ। 
  
েী িলচ্ছত চাও রে তুরম। আি েত তুরম োি, যা আমাচ্ছে িলরি? 
  
-আরম যা োিতাম সি িচ্ছলরছ। শান্তভাচ্ছি িললাম, তাই িচ্ছল মগেটা খাটাচ্ছিা িা, তা 
বতা হয়িা। 
  
জ্বলজ্বচ্ছল বচাচ্ছখ পুলরেি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বিটরিে িলল, এই ের িটা বিি েচ্ছি বহড 
বোয়াটথাচ্ছি পারিচ্ছয় দাও পিীক্ষা েিাি েচ্ছিয। হাচ্ছতি ছাপটাপ পাওয়া বযচ্ছত পাচ্ছি। 
ততক্ষচ্ছে আরম আি এই চালাে রটেরটরে এেটু ঘুচ্ছি আসরছ। 
  
তািপি আমাচ্ছে খামচ্ছচ ধচ্ছি ধাোচ্ছত ধাোচ্ছত িাইচ্ছি রিচ্ছয় এল। পুলরে পুরলস বহড 
বোয়াটথাচ্ছিি সচ্ছে েথা িলচ্ছত লাগল। 
  
পুলরেি বথচ্ছে এেটু দূচ্ছি এেটা সমারধি ওপি িচ্ছস বিটরিে িলল, 
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িল রটেরটরে,–েী ছাইপাোঁশ বতামি মগচ্ছে এচ্ছসচ্ছছ িল। 
  
-আমাি মগচ্ছে এখুরি রেছুই আচ্ছসরি। আপিাি রে এেিািও বভচ্ছি অস্বরে হচ্ছে িা বয, 
আপরি এখি বোি মৃত স্ত্রী অথিা োরুি স্বামী িা মাচ্ছয়ি ওপচ্ছি িচ্ছস আচ্ছছ। 
  
–আরম বোথায় িচ্ছস আরছ, বসটা ভািাি মত অিিা এখি আমাি বিই। আে সোচ্ছল 
বময়ি আমাচ্ছে ব াি েচ্ছিরছল।… আমাি বসই প্রভািশালী শালা..িুচ্ছঝছ? োিচ্ছত 
বচচ্ছয়চ্ছছ আরম েচ্ছি িাগাদ এই খুচ্ছিি বেসটা সমাধাি েিরছ। িাচ্ছগ চুরুটটা োমডাচ্ছত 
োমডাচ্ছত িলল, িুঝচ্ছল রেিা! আমাি আপি শালা, বসও আমাি ওপি চাপ রদচ্ছে। 
  
আরম চুপ থােলাম। 
  
–বতামাি বেি মচ্ছি হল, ের িটা  াোঁো রছল? 
  
এটা আমাি ধািোমাে। বিরলং-এি বদহ বতা পুচ্ছড েুোঁেচ্ছড রগচ্ছয়রছল। বোিভাচ্ছি ওি 
বদহ সিাে েিা যাচ্ছিিা। সুতিাং ওটাচ্ছে িচ্ছয় রিচ্ছয় যাওয়ায় রে লাভ? বে ািসচ্ছিি 
িরড ওচ্ছত রছলিা। ভািী েিাি েচ্ছিয রেছু সীসা ওচ্ছত ভচ্ছি পািাচ্ছিা হচ্ছয়চ্ছছ। 
  
বিটরিে গুম হচ্ছয় িইল। 
  
–তাহচ্ছল তালা বভচ্ছঙ বখালাি রে দিোি রছল? 
  
ও প্রশ্ন েিল। 
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–তা অিশয রিে। হিাৎ িযাপািটা আমাি োচ্ছছ পরিষ্কাি হচ্ছলা। আরম লার চ্ছয় উচ্ছি 
রিচ্ছেি হাচ্ছত ঘুরস বমচ্ছি িললাম, ইস্! েী বিাোি মত এতক্ষে ভািরছলাম। রিে রিে। 
এেদম বসাো িযাপাি। প্রথচ্ছমই এটা রচন্তা েিা উরচত রছল আমাি। 
  
বিটরিে আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় গিগি েিচ্ছত লাগল। 
  
েী রিচ্ছেি মচ্ছি িেছ? 
  
–বহচ্ছিাইি। ের চ্ছিি মচ্ছধয বহচ্ছিাইি রছল। আরম িলচ্ছলাম। দু-হাোি আউন্স! আি 
এটাই বতা লুচ্ছোচ্ছিাি পচ্ছক্ষ রিিাপদ োয়গা।… এিং হংেং বথচ্ছে িাগল েিাি 
সিচ্ছচচ্ছয় ভাল পথ! 
  
বিটরিে আমাি েথা শুচ্ছি লার চ্ছয় উিল। 
  
এিপি আরম িচ্ছল বযচ্ছত লাগলাম, বে ািসি বহচ্ছিাইি রিচ্ছয় গা ঢাো রদল। রেন্তু খুি 
শীগরগিই ও িুঝচ্ছত পািল ও রিচ্ছেি োচ্ছল রিচ্ছেই ধিা পচ্ছিচ্ছছ। প্রথমতঃ ও হংেং 
বছচ্ছড বযচ্ছত পািচ্ছছ িা। রিতীয়তঃ দচ্ছলি বলাচ্ছেিা ওচ্ছে ছাডচ্ছি িা। অত টাোি 
বহচ্ছিাইি! োচ্ছেই ও দচ্ছলি বলােচ্ছে বিাঝাচ্ছত চাইল বয ও মািা বগচ্ছছ। অিশয এে 
রঢচ্ছল দুই পারখ মািচ্ছত বচচ্ছয়রছল। বো অযািচ্ছে রদচ্ছয় ওি িািাচ্ছে টাো পািাচ্ছত 
িচ্ছলরছল যাচ্ছত েচ্ছি ওি িরড আচ্ছমরিোয় ব িৎ আিা যায়। ওি োচ্ছছ টাো-পয়সা 
বিই, োচ্ছেই িাচ্ছপি টাোয় ের িটা খালাস েচ্ছি রিচ্ছত হচ্ছি। আি মচ্ছি হয় ের চ্ছি 
প্রথচ্ছম বিরলং-এি িরড ভচ্ছি বসটা আচ্ছমরিোি েিসুযচ্ছলি অিুমরত আদায় েচ্ছি। 
তািপি বোি এে সময় িরডটা সমুচ্ছদ্র ব চ্ছল ঐ োয়গয় বহচ্ছিাইিটা ভচ্ছি বিওয়া হয়, 
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সচ্ছে সীসা। বে ািসি রিচ্ছে হংেং-এ আটচ্ছে পডচ্ছলও ও রিরিত রছল বয ওি স্ত্রী 
বহচ্ছিাইি রিচ্ছয় আচ্ছমরিো বপৌঁচ্ছছ বগচ্ছছ। 
  
বিটরিে খুি আশাি সচ্ছে রেজ্ঞাসা েিল, রেন্তু মালটাচ্ছে সিাচ্ছলা বে? 
  
-বসটা এখিও আরম রিে িলচ্ছত পািরছ িা। মযাোথথী িচ্ছলরছল, বে ািসচ্ছিি িরড 
বযভাচ্ছি পাওয়া রগচ্ছয়রছল তাচ্ছত বিাঝা রগচ্ছয়রছল, ওচ্ছে মািাি আচ্ছগ ওি ওপি 
সাংঘারতে িেম শািীরিে অতযাচাি েিা হয়। বসই সময় হয়চ্ছতা ও সরতয েথাটা িচ্ছল 
ব চ্ছল। তখি ওি দচ্ছলি োউচ্ছে এখাচ্ছি পািাচ্ছিা হয়, ের িটা বভচ্ছঙ মালটা সরিচ্ছয় 
ব লাি েচ্ছিয। সরিে রেছু বিাঝা যাচ্ছে িা। 
  
বিটরিচ্ছেি মুখ অন্ধোি বথচ্ছে আচ্ছলায় আসাি মত উজ্জ্বল হল। 
  
িযাপািটাি বমাটামুরট এেটা হরদশ পাওয়া যাচ্ছে। যােচ্ছগ এ রিচ্ছয় আি আমাি মাথািযথা 
বিই। বহচ্ছিাইচ্ছিি িযাপািটা িািচ্ছোরটে রডপাটথচ্ছমচ্ছন্টি োে, ওিা িুঝচ্ছি। 
  
রেন্তু এখিও রিে বিাঝা যাচ্ছে িা, চীিা বমচ্ছয়টা আমাি অর চ্ছস বেিই িা এচ্ছসরছল 
আি বেিই িা খুি হল? আরম িললাম। 
  
বিটরিচ্ছেি বসই উজ্জ্বল মুখ রিচ্ছমচ্ছষ ম্লাি হচ্ছয় বগল। 
  
-হযাোঁ, এটাও এেটা রচন্তাি িযাপাি। 
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-আরম অিশয এেটা আইরডয়া রিচ্ছয় এচ্ছগারে বয, বহচ্ছিাইচ্ছিি সচ্ছে এই খুচ্ছিি বোি 
সম্পেথ বিই। আরম িললাম, 
  
বিোঁচ্ছচ থােচ্ছল বো-অযাি িৃি রমঃ বে ািসচ্ছিি অচ্ছধথে সম্পরত্ত বপত। আে রিচ্ছেচ্ছল 
এখিিটা ওমাি বথচ্ছে বপলাম। রেন্তু বো-অযাচ্ছিি মৃতুযচ্ছত পুচ্ছিা সম্পরত্তই পাচ্ছে রমস্ 
বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্ট। 
  
বিটরিে বচাখ েুোঁচচ্ছে তাোল। 
  
–তাি মচ্ছি বেচ্ছিৎ ওচ্ছয়স্ট বমচ্ছয়টাই ওচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ? বিটরিে আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় 
প্রশ্নটা েিল। 
  
-িা, এখিও তা মচ্ছি েরিিা। তচ্ছি দশ লক্ষ ডলাচ্ছিি মারলে বেচ্ছিৎ হচ্ছত পাচ্ছি এটা 
ও রচন্তা েচ্ছি। ওি বোি উচ্চাোঙ্খী িয়চ্ছফ্রন্ড থােচ্ছত পাচ্ছি। তিুও বমচ্ছয়টা বেি আমাি 
অর চ্ছস এচ্ছলা, বসটা এখিও পরিষ্কাি িয়। 
  
বিটরিে রিসৃ্পহভাচ্ছি িলল, রিে আচ্ছছ আরম খিি বিি ওি বোি িয়চ্ছফ্রন্ড আচ্ছছ রেিা। 
  
এমি সময় পুলরে ওচ্ছে ডােল। 
  
–রিে আচ্ছছ রটেরটরে, আমাি সচ্ছে বযাগাচ্ছযাগ বিখ–এই োেটা যত তাডাতারড সম্ভি 
বসচ্ছি ব লচ্ছত হচ্ছি। িচ্ছল বিটরিে পুরলচ্ছশি গারডি রদচ্ছে ছুটল। পুলরেি হাচ্ছত পুরলশ 
বটরলচ্ছ াচ্ছিি মুখটা বচচ্ছপ ধিা। 
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আরম গারড চারলচ্ছয় অর স ব্লচ্ছেি সামচ্ছি চচ্ছল এলাম। সাচ্ছড পাোঁচটা িাচ্ছে। ঘচ্ছি 
র িচ্ছতও ইচ্ছে েিচ্ছছ িা, আিাি অর চ্ছসও রেছু েিাি বিই। দিোি তালা খুচ্ছল 
িাইচ্ছিি ঘিটায় িসলাম। তািপি িড ঘচ্ছিি তালা খুচ্ছল ঢুচ্ছে এেটা রসগাচ্ছিট ধিালাম। 
  
বেচ্ছিচ্ছতি েথা রচন্তা েিচ্ছত লাগলাম। বয বলােটা হাডথউইে িচ্ছল পরিচয় রদচ্ছয়রছল বস 
রে বেচ্ছিৎ-এি িয়চ্ছফ্রন্ড? এিং ঐ বলােটাই রে বো-অযািচ্ছে খুি েচ্ছিচ্ছছ? তাই যরদ 
হয় তচ্ছি আমাি অর সটাচ্ছে বিচ্ছছ রিচ্ছয় আমাচ্ছে এই খুচ্ছিি িযাপাচ্ছি েডািাি োিে 
রে? 
  
বেচ্ছিৎ এই খুচ্ছিি সচ্ছে েরডত এটা মি বথচ্ছে পুচ্ছিাপুরি বমচ্ছি রিচ্ছত পািরছলাম িা। 
ওি সচ্ছে েথা িচ্ছল ওচ্ছে ওই ধিচ্ছিি বমচ্ছয় মচ্ছি হয়রি। আিাি দশলক্ষ ডলাচ্ছিি 
হাতছারি! ওি িয়চ্ছফ্রন্ড হয়ত ওচ্ছে রেছু িা োরিচ্ছয় এটা েচ্ছিচ্ছছ। 
  
বো ওচ্ছয়চ্ছডি গলা শুিচ্ছত বপলাম। আমাি রচন্তাি োল রছোঁচ্ছড বগল। ও িলল, আরম 
এখি চচ্ছল যারে। োল সোচ্ছল বদখা হচ্ছি। োিলা রদচ্ছয় ওি গলা বভচ্ছস এল। তািপি 
িুঝলাম ও বিরিচ্ছয় বগল। ওচ্ছয়চ্ছড ভািী পা ব চ্ছল রল চ্ছটি রদচ্ছে বগল ও রল চ্ছট েচ্ছি 
বিচ্ছম বগল। 
  
আরম আিাি রচন্তায় ডুচ্ছি বগলাম। 
  
রিে রেভাচ্ছি এচ্ছগাচ্ছিা এটা ভািচ্ছত ভািচ্ছত ঘণ্টাখাচ্ছিে বপরিচ্ছয় বগচ্ছছ। এমি সময় দূচ্ছি 
এেটা বেচ্ছিি ইরিচ্ছিি শব্দ বপলাম এিং এটা আচ্ছে আচ্ছে খুি বোি হচ্ছয় তািপি 
রমরলচ্ছয় বগল। আরম বচয়াচ্ছিি ওপি লার চ্ছয় উিলাম।তািপচ্ছিই এেটা বেট বেচ্ছিি 
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িািওচ্ছয় ছাডাি আওয়াে। আমাি মচ্ছি হল এটা এেদম বসইিেমআওয়াে,যখি আরম 
হাডথউইচ্ছেি সচ্ছে েথা িলাি সময় ব াচ্ছিি তভতি রদচ্ছয় শুিচ্ছত বপচ্ছয়রছলাম। আরম 
তাডাতারড বটরলচ্ছ াচ্ছি োি পাতলাম। এেটা িযে এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি শব্দ আমাি োচ্ছি এল। 
শব্দটা বয বোথা বথচ্ছে আসচ্ছছ আমাি আি বোি সচ্ছেহ িইল িা। উচ্ছত্তেিায় আমাি 
িুে দপদপ েিচ্ছত লাগচ্ছলা। আরম আচ্ছে আচ্ছে ওচ্ছয়চ্ছডি ঘচ্ছিি হাতল ঘুরিচ্ছয় ঘচ্ছি 
এচ্ছস ঢুেলাম। 
  
ওচ্ছয়চ্ছডি বসই চশমাধািী,ইোঁদুিমুচ্ছখা বসচ্ছক্ৰটারি এেটা বটপ বিেডথাি রিচ্ছয় ওিই বডচ্ছে 
িচ্ছস োে েিচ্ছছ। লাউডস্পীোি রদচ্ছয় িযে এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি আওয়াে বিরিচ্ছয় আসচ্ছছ। 
  
–আরম ভািলাম, আপিাচ্ছদি অর সটা বিাধহয় এেটা িযে এয়ািচ্ছপাটথ হচ্ছয় বগচ্ছছ। আরম 
িললাম। 
  
আমাচ্ছে বদচ্ছখ বসচ্ছক্ৰটারিি মুখ সাদা হচ্ছয় বগল। তাডাতারড বিেডথাচ্ছিি সুইচ িন্ধ 
েিল। 
  
আরম বহচ্ছস ওচ্ছে অভয় রদলাম। 
  
–আপরি এত ঘািচ্ছড যাচ্ছেি বেি? আরম িললাম, শব্দটা শুচ্ছি বেৌতূহল হল তাই 
এলাম। 
  
িা…মাচ্ছি, বটপটা এেটু চারলচ্ছয় বদখরছলাম। রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড বতা িারড চচ্ছল বগচ্ছছি। 
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–রিে আচ্ছছ, রিে আচ্ছছ এটা আি এেিাি চালাি িা, বিেরডথংটা খুি সুেি হচ্ছয়চ্ছছ। 
আরম আি এেিাি শুরি। 
  
িা, বসটা বিাধহয় রিে হচ্ছিিা। রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড এটা পছে েিচ্ছিি িা। 
  
-িা, িা, উরি রেছু মচ্ছি েিচ্ছিি িা। আরম বডচ্ছেি রদচ্ছে এরগচ্ছয় বগলাম এিং িললাম, 
বিশ দামী বমরসি–তাইিা? 
  
রিউইন্ড িাটিটা রটপচ্ছতই বিেডথািটা চালু হচ্ছয় বগল, তখি বে-িযাে িাটি রটচ্ছপ 
এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি পরিষ্কাি আওয়াে শুিচ্ছত বপলাম। বিশ েচ্ছয়ে রমরিট ধচ্ছি আওয়ােটা 
শুচ্ছি বটপটা িন্ধ েিলাম। বমচ্ছয়টাি রদচ্ছে বচচ্ছয় হাসলাম। 
  
সুতিাং…আরম রিরিত বয েি হাডথউইেচ্ছে আরম খুোঁচ্ছে বপচ্ছয়রছ। িীরতমত উচ্ছত্তরেত 
হচ্ছয় পচ্ছডরছ। 
  
এই বমচ্ছয়টাি সামািয বেৌতূহল আি আমাি ভাগয এই দুচ্ছটাি েচ্ছিযই এটা সম্ভি হল। 
  
–রমঃ ওচ্ছয়চ্ছড বতা োলচ্ছেি আচ্ছগ আসচ্ছছি িা? আরম রেজ্ঞাসা েিলাম। 
  
–িা। 
  
–রিে আচ্ছছ। আরম োলই ওি সচ্ছে বদখা েচ্ছি বিি।অর চ্ছস র চ্ছি এচ্ছস রসগাচ্ছিট 
ধিাচ্ছত রগচ্ছয় বদখলাম উচ্ছত্তেিায় আমাি হাত থিথি েচ্ছি োোঁপচ্ছছ। 
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আধ ঘণ্টা ধচ্ছি িচ্ছস িইলাম। ছটাি এেটু পচ্ছি ওচ্ছয়চ্ছডি বসচ্ছক্ৰটারি বমচ্ছয়টা অর স িন্ধ 
েচ্ছি রল চ্ছটি রদচ্ছে এরগচ্ছয় বগল। যতক্ষে িা রল ট এিং এই তলাি সি বলাে বিচ্ছম 
চারিরদে চুপচাপ হল আরম িায় িচ্ছস িইলাম। তািপি উচ্ছি পযাচ্ছসচ্ছেি চািরদচ্ছে 
তারেচ্ছয় বদখলাম। িা, বোি ঘচ্ছি আচ্ছলা জ্বলচ্ছছ িা, বেউ বোথাও বিই। এখি এই 
তলায় শুধু এো আরম। 
  
আমাি ড্রয়াি খুচ্ছল এেচ্ছগাছ চারি পচ্ছেচ্ছট পুিলাম। তািপি বিরিচ্ছয় এলাম। এে 
রমরিচ্ছটি মচ্ছধয চারি ঘুরিচ্ছয় রমঃ বেঃ ওচ্ছয়চ্ছডি ঘচ্ছিি তালা খুচ্ছল ব ধল চািরদচ্ছে 
তাোলাম, এেরদচ্ছে বদওয়াচ্ছল এেটা সিুে িং এি স্টীচ্ছলি  ায়াি পু  োপ বিাডথ 
িচ্ছয়চ্ছছ। তালাটা বদখলাম। আমাি োচ্ছছ বয চারিগুচ্ছলা আচ্ছছ বসগুচ্ছলা রদচ্ছয় এই তালাটা 
বখালা যাচ্ছি িা। অর চ্ছস র চ্ছি রগচ্ছয় রেছু যন্ত্রপারত রিচ্ছয় এলাম। আিাি ঢুচ্ছে ওচ্ছয়চ্ছডি 
ঘচ্ছি তালা রদচ্ছয় রদলাম। 
  
রমরিট পচ্ছিি বচষ্টা েিাি পচ্ছিও যখি তালাটা খুলচ্ছত পািলাম িা, তখি ভািলাম 
তালাটা বভচ্ছঙ ব লচ্ছত হচ্ছি। আিাি তালা িা ভাঙািই রসিান্ত রিলাম। অিয ঘিটাি 
রদচ্ছে তারেচ্ছয় বদখলাম, ঘচ্ছি িচ্ছয়চ্ছছ এেটা বডে, এেটা  াইরলং েযারিচ্ছিট, এেটা 
টাইপিাইটাি এেটা বচয়াি।  াইরলং েযারিচ্ছিটটা খুোঁেলাম। রেন্তু রেছু োগে-পে ছাডা 
বসখাচ্ছি আি রেছুই বপলাম, িা। 
  
আরম যা খুোঁেরছ বসটা এই অর চ্ছস যরদ থাচ্ছে বতা এই োপ-বিাচ্ছডথই আচ্ছছ। 
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এয়াি বপাচ্ছটথি শব্দ বিেডথ েিা বটপটা রিচ্ছয় রিলাম এিং বডচ্ছেি ড্রয়াি বথচ্ছে আি 
এেটা বটপ বিি েচ্ছি বসখাচ্ছি বিচ্ছখ রদলাম। ওি ঘচ্ছিি সি আচ্ছলা রিরিচ্ছয়, দিো 
বখালা বিচ্ছখ আমাি অর চ্ছস চচ্ছল এলাম। 
  
বটপ বিেডথািটা এেটা বগাপি োয়গায় বিচ্ছখ বটরলচ্ছ াি গাইড খুোঁচ্ছে রমঃ ওচ্ছয়চ্ছডি 
িারডি িম্বি বিি েিলাম। ওি িারড লচ্ছিন্স অযারভ-বত এই অর স বথচ্ছে গারড চারলচ্ছয় 
দশ রমরিচ্ছটি পথ। ওি বটরলচ্ছ াি িাম্বাি ডায়াল েচ্ছি বোি উত্তি বপলাম িা। 
  
এেিাি ভািলাম বিটরিেচ্ছে খিিটা বদি রেিা।িা, িযাপািটা আপাততঃ রিচ্ছেি হাচ্ছতই 
থাে। অিশয আমাি ধািো ভুলও হচ্ছত পাচ্ছি। যাই বহাে, ওচ্ছয়চ্ছডি সচ্ছে েথা িলাি 
পি বিটরিেচ্ছে োিািাি অচ্ছিে সময় পাওয়া যাচ্ছি। 
  
অচ্ছিেিাি ডায়াল েিাি পি, িাত িটা িাগাদ লাইি বপলাম। ও- প্রাচ্ছন্ত রমঃ ওচ্ছয়চ্ছডি 
গলা বপলাম। 
  
–আরম বিলসি িায়াি িলরছ। আরম িললাম। 
  
েী িযাপাি িলুি। খুি অিাে হচ্ছয় রগচ্ছয় িলল, আপিাি েচ্ছিয আরম রে েিচ্ছত পারি? 
আপিাি বিডাচ্ছিা বেমি হল? 
  
–ভাল..আরম অর স বথচ্ছে িলরছ। আরম এেটা রেরিষ ভুচ্ছল ব চ্ছল রগচ্ছয়রছলাম। র চ্ছি 
এচ্ছস বদরখ, আপিাি ঘচ্ছিি দিো বখালা আি আচ্ছলা বিভাচ্ছিা। আপিাি বমচ্ছয়রটও বিই, 

http://www.bengaliebook.com/


এ কফিন ফ্রম হংকং । জেমস জহডফি জেে  

256 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

মচ্ছি হয় ও তালা রদচ্ছত ভুচ্ছল বগচ্ছছ। আরম রে দাচ্ছিায়ািচ্ছে িলি আপিাি ঘচ্ছি তালা 
রদচ্ছয় বদচ্ছি? বটরলচ্ছ াচ্ছিই ওি চাপা রিঃশ্বাচ্ছসি শব্দ শুিচ্ছত বপলাম। 
  
-আিযথ! অচ্ছিেক্ষে িাচ্ছদ ও িলল, রিে আচ্ছছ, আরম আসরছ। 
  
–বদচ্ছখ মচ্ছি হচ্ছে, চুরিি ধাোয় বেউ আপিাি ঘচ্ছি ঢুচ্ছেরছল। 
  
–চুরি েিাি আি েী আচ্ছছ? রিে আচ্ছছ, বদখরছ আরম। 
  
আপরি যরদ ভাল মচ্ছি েচ্ছিি, তচ্ছি আরম দাচ্ছিায়ািচ্ছে িচ্ছল ঘি িন্ধ েিাি িযিিা েচ্ছি 
রদচ্ছত পারি। 
  
িা…ধিযিাদ। আরম যারে। আরম িুঝচ্ছত পািরছ িা, ও েী েচ্ছি ঘচ্ছি তালা রদচ্ছত ভুচ্ছল 
বগল! ও বতা এিেম ভুল েখিও েচ্ছিরি। 
  
–হয়চ্ছতা োচ্ছিাি বপ্রচ্ছম পচ্ছডচ্ছছ–আরম বহচ্ছস িললাম, তাহচ্ছল এিাি আরম ব াি িাখরছ–
আমাচ্ছে আি রেছু েিচ্ছত হচ্ছি িা বতা? 
  
— িা, িা। বটরলচ্ছ াি েিাি েিয ধিযিাদ। 
  
–তাচ্ছত েী হচ্ছয়চ্ছছ…। 
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আমাি ঘচ্ছিি আচ্ছলা রিরিচ্ছয় দিোয় তালা রদচ্ছয় রপেলটা সচ্ছে রিচ্ছয় ওচ্ছয়চ্ছডি অর চ্ছস 
রগচ্ছয় ঢুেলাম। ওি বসচ্ছক্ৰটারিি বডচ্ছে িচ্ছস রপেলটা বিরড েচ্ছি আমাি পাচ্ছশ বডচ্ছেি 
ওপি িাখলাম। 
  
রমরিট দচ্ছশে পি রল চ্ছটি ওপচ্ছি ওিাি শব্দ বপলাম। বডে বথচ্ছে উচ্ছি রপেলটা হাচ্ছত 
রিচ্ছয়, দিোি রপছচ্ছি রগচ্ছয় লুরেচ্ছয় শুিচ্ছত লাগলাম পযাচ্ছসচ্ছে এত্ত পাচ্ছয় এরগচ্ছয় আসাি 
শব্দ। ওচ্ছয়চ্ছড ঘচ্ছি ঢুচ্ছেই আচ্ছলা জ্বালাচ্ছলা। আরম ঘচ্ছিি দিোি  াোঁে রদচ্ছয় ওচ্ছে লক্ষয 
েিচ্ছত লাগলাম। ও ঘচ্ছিি চািরদচ্ছে তারেচ্ছয় এেটা িড রিঃশ্বাস ব চ্ছল আরম বয ঘচ্ছি 
আরছ, বসই ঘচ্ছিি দিো খুলল। আরম আচ্ছিা বদওয়াচ্ছলি সচ্ছে বসোঁচ্ছট বগলাম। তািপি 
এে ঝলে ঘচ্ছিি বভতি বদচ্ছখ রগচ্ছয়ই ও তািপি িাইচ্ছিি ঘচ্ছি এল। তািপি চারিি 
বগাছাি শব্দ বপলাম এিং তািপি এেটা তালা বখালাি শব্দ। আোে েিলাম, ও 
োপচ্ছিাচ্ছডথি তালা খুলল। 
  
আরম দিো রদচ্ছয় বিরিচ্ছয় এলাম। 
  
ওচ্ছয়চ্ছড োপচ্ছিাচ্ছডথি পাল্লা খুচ্ছল হাোঁটু বগচ্ছড তাি সামচ্ছি িচ্ছস আচ্ছছ। তাচ্ছত িাসা বিাতল, 
িাক্স এিং অিযািয িাসায়রিে রেরিচ্ছষি সযাম্পল। 
  
-বহচ্ছিাইিটা রে এখাচ্ছি আচ্ছছ? খুি িাণ্ডা গলায় আরম রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
  
ওচ্ছয়চ্ছড চমচ্ছে আমাি রদচ্ছে তাোল। তািপি ওি মুখটা সাদা হচ্ছয় বগল। আরম 
রপেলটা অল্প তুললাম, যাচ্ছত ও বদখচ্ছত পায়। আচ্ছে আচ্ছে ও উচ্ছি দাোঁডাল। 
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–আপরি এখাচ্ছি েী েিচ্ছছি? ভয়াতথ গলায় রেচ্ছজ্ঞস েিল। 
  
আরম োপচ্ছিাচ্ছডথি তালাটা বখালাি বচষ্টা েচ্ছিরছলাম, পারিরি। ওি ওপি তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত 
তারেচ্ছয় িললাম, সুতিাং ভািলাম আপরি যরদ রিচ্ছে এচ্ছস এটা খুলচ্ছত আমাচ্ছে সাহাযয 
েচ্ছিি। ওখাি বথচ্ছে সচ্ছি দাোঁডাি, রেছু েিাি বচষ্টা েিচ্ছিি িা। 
  
রেন্তু বেি? স্বরলত পাচ্ছয় ওচ্ছয়চ্ছড বডচ্ছেি রদচ্ছে এরগচ্ছয় রগচ্ছয় তািপি ধপাস েচ্ছি 
বচয়াচ্ছি িচ্ছস পচ্ছড, দু-হাচ্ছত মুখ ঢােল। 
  
বিাচ্ছডথি রদচ্ছে তারেচ্ছয় বদখলাম, এেদম িীচ্ছচি তাচ্ছে প্রায় পঞ্চাশটা রিখুোঁত ভাচ্ছি পযাে 
েিা পাচ্ছসথল পচ্ছড আচ্ছছ। 
  
–ঐগুরলই বতা বে ািসি রিচ্ছয় লুরেচ্ছয়রছল? ওি রদচ্ছে এরগচ্ছয় রগচ্ছয় রেচ্ছজ্ঞস েিলাম। 
ও পচ্ছেট বথচ্ছে রুমাল বিি েচ্ছি মুখ মুছচ্ছত মুছচ্ছত মাথা িাডল। 
  
–হযাোঁ আপরি রে েচ্ছি োিচ্ছলি? 
  
–আপিাি বটপ-বিেডথাচ্ছি এয়ািচ্ছপাচ্ছটথি শব্দ বটপ েিা রছল, বসটা আপরি রিচ্ছয় বযচ্ছত 
ভুচ্ছল রগচ্ছয়রছচ্ছলি। আপিাি বমচ্ছয়টা এেিাি ভুল েচ্ছি ওটা চালাচ্ছল আরম শুিচ্ছত বপচ্ছয় 
পুচ্ছিা িযাপািটা িুঝচ্ছত পারি। 
  
আমাি িড ভুচ্ছলা মি। সি োচ্ছেই এেটা িা এেটা ভুল বথচ্ছে যায়। ক্লান্ত স্বচ্ছি 
ওচ্ছয়চ্ছড িলল। আপরি যখি হংেং যাওয়াি েথা িলচ্ছলি, তখিই িুচ্ছঝরছলাম, আমাি 
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বশষ সময় এচ্ছস বগচ্ছছ। বেিিা আরম োিতাম বোথাও িা বোথাও এেটা ভুল েচ্ছি 
ব লি। আপিাি যাওয়াি সি রিে বদচ্ছখ বলাে রদচ্ছয় আপিাচ্ছে খুি েিাি বচষ্টা েরি, 
রেন্তু িযথথ হলাম। আরম িুঝলাম এিাি আমাচ্ছে ধিা পডচ্ছতই হচ্ছি। 
  
–আরম বভচ্ছিরছলাম বে ািসচ্ছিি বসচ্ছক্ৰটারি বেচ্ছিতও এি সচ্ছে েরডত। োিে ওিও 
এেটা বমারটভ আচ্ছছ। আরম িললাম। 
  
আরম আশা েচ্ছিরছলাম, আপরি ওচ্ছেই ধিচ্ছিি। ও িলচ্ছত লাগল, বসইেিযই আরম 
বে ািসচ্ছিি সচ্ছে ওি সম্পেথটা অত বোি রদচ্ছয় িচ্ছলরছলাম। রেন্তু আরম এটাও 
বভচ্ছিরছ বয হংেং-এ রগচ্ছয় যরদ আপরি বে ািসচ্ছিি সচ্ছে েথা িলচ্ছত পাচ্ছিি, তাহচ্ছল 
আরম ধিা পডিই। 
  
–আপরি োিচ্ছলি রেভাচ্ছি বো-অযাি এখাচ্ছি বহচ্ছিাইি রিচ্ছয় আসচ্ছছ? আরম প্রশ্ন 
েিলাম। 
  
–সি িচ্ছোিে রছল। বে ািসি সম্বচ্ছন্ধ আপিাচ্ছে এেরট ছাডা সিই সরতয িচ্ছলরছ। 
আরম িচ্ছলরছলাম ওচ্ছে আরম বঘন্না েরি, রেন্তু আগাচ্ছগাডাই আমিা ভীষে িনু্ধ, 
বযাগাচ্ছযাগও রছল। গত দুিছি আমাি িযিসা ভাল চলরছল িা। আি িযিসা েিাি মত 
মািরসে অিিাও আমাি বিই। 
  
এিযাপাচ্ছি ওি সচ্ছে আমাি খুি রমল। টাো পয়সাি েচ্ছিয আরম যখি বক্ষচ্ছপ উচ্ছিরছ, 
এমি সময় বহিমযাি রলখল বয ওি োচ্ছছ বিশ রেছু বহচ্ছিাইি আচ্ছছ। আরম রেিি 
রেিা। ইন্ডারস্ট্রয়াল বেরমস্ট রহসাচ্ছি বহচ্ছিাইচ্ছিিিযিসািেতেগুচ্ছলা চযাচ্ছিল আমাি োিা 
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রছল।োচ্ছেই িারে হচ্ছয় বগলাম। রেন্তু টাো আমাি োচ্ছছ বিই, অিশয বে ািসিও 
আমাচ্ছে বিাোি মত োরিচ্ছয়চ্ছছ বয ও হংেং-এ আটচ্ছে পচ্ছডচ্ছছ।দচ্ছলি সচ্ছে 
বিইমারিেিচ্ছত রগচ্ছয় ওি ঐঅিিা। বো-অযািটাো বোগাড েচ্ছিএেটা ল 
পাসচ্ছপাচ্ছটথিিযিিািােিচ্ছত পািচ্ছল ও হংেং বছচ্ছড পালাচ্ছত পািচ্ছিিা।আমািসুচ্ছযাগ 
এল।আরমও রলখলামঅযািচ্ছেরদচ্ছয় বহচ্ছিাইিটা পািাচ্ছত।টাোএখাচ্ছিআরম রদচ্ছয় বদি।রিে 
রছলঅযািএয়ািচ্ছপাটথ বথচ্ছে মালটা রিচ্ছয় বসাো এখাচ্ছি চচ্ছল আসচ্ছি, আরম দাম রমরটচ্ছয় 
বদি। তখি বথচ্ছেই আমাি রচন্তা বমচ্ছয়টাচ্ছে খুি েিচ্ছত পািচ্ছলই, পয়সােরডিা রদচ্ছয়ই 
মালটা আমাি হেগত হচ্ছি।–বচাখিীচু েচ্ছি রিচ্ছেিহাচ্ছতি রদচ্ছেতাোল। তািপি িলল, 
ওচ্ছে খুিেিাশে োে রেছুিয়।তচ্ছিিরডটা রেেিি? তখি রিে েিলাম, এটা আপিাি 
অর চ্ছস হচ্ছয়চ্ছছ এটা বিাঝাচ্ছল পুরলস ভািচ্ছি ও আপিাি মচ্ছেল। পুরলস আপিাচ্ছে 
েডাচ্ছি, আি আরম মাঝখাি বথচ্ছে পরিষ্কাি, তচ্ছি ও যখি আসচ্ছি তখি আপিাচ্ছে 
অর স বথচ্ছে সিাচ্ছত হচ্ছি। তাই ঐএয়ািচ্ছপাচ্ছটথিশব্দ েচ্ছি ব াি েিলাম। োিে 
এয়ািচ্ছপাচ্ছটথ যারে এটা োিাচ্ছল অসুরিধা হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
তাই ঐ বটচ্ছপি িযিিা েচ্ছিরছলাম। এিং আরম বদখা িা েিাি এেটা েুতসই 
তের য়ৎও রদচ্ছয়রছলাম। আপরি চচ্ছল যাওয়াি পচ্ছি আরম অচ্ছিেক্ষে অচ্ছপক্ষা 
েচ্ছিরছলাম।…ও আি আচ্ছস িা, অিশয ও বোন্ বেচ্ছি আসচ্ছি বসটা আরম োিতাম িা। 
বশচ্ছষ ও এল। আমাচ্ছে রিশ্বাস েচ্ছি িলল, বহচ্ছিাইিটা ের চ্ছিি বভতি আচ্ছছ। আরম 
খুি োছ বথচ্ছে ওচ্ছে খুি েরি। বমচ্ছয়টা খুি সুেি রছল। আপিাি অর স বথচ্ছে 
এেসময় রপেলটা রিচ্ছয় আরস। ও যখি েথা িলরছল তখি ওি িেি এরডচ্ছয় বডচ্ছে 
িারখ। বশচ্ছষ ও যখি টাো চাইল বোিিেম বদিী িা েচ্ছি ওচ্ছে গুরল েরি। তািপি 
ওচ্ছে তুচ্ছল আপিাি অর চ্ছস রিচ্ছয় যাই। যা িযাপািটা এখি বশষ। তািপি বথচ্ছে এে 
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িারত্তিও আরম ঘুমচ্ছত পারিরি। মালটাও বিচচ্ছত পারিরি। ঐ বতা ওখাচ্ছি সি িচ্ছয়চ্ছছ। 
আরম আপিাি অচ্ছপক্ষায় রছলাম। রেন্তু আপরি আসাি পি আপিাি সচ্ছে বদখা েিাি 
মত স্ন্াযু়ি বোিও আমাি রছল িা। 
  
আমাি রদচ্ছে তারেচ্ছয় ওচ্ছয়চ্ছড িলল, এখি আপরি রে েিচ্ছিি? 
  
আমাি ওি েিয বোি দয়া বিই। ও আমাচ্ছে খুচ্ছিি বেচ্ছস বঝালাচ্ছত বচচ্ছয়চ্ছছ। আমাচ্ছে 
গুণ্ডা লারগচ্ছয় খুি েিচ্ছত বচচ্ছয়চ্ছছ। আরম ওচ্ছে ক্ষমা েিচ্ছত পারিিা। সাংঘারতে বলাচ্ছভ 
ও িাণ্ডা মাথায় েযাি েচ্ছি খুিটা েচ্ছিচ্ছছ। এিং রিচ্ছেি িনু্ধি সচ্ছে রিশ্বাসঘাতেতা 
েচ্ছিচ্ছছ। অিশয িনু্ধও ঐ এেই পযথাচ্ছয়ি। 
  
আপরি রে মচ্ছি েচ্ছিি? আপিাি সি ঘটিা পুরলসচ্ছে িলচ্ছত হচ্ছি। আরম িললাম। 
  
বটরলচ্ছ াি ডায়াল বঘািাচ্ছলই ওচ্ছয়চ্ছড দিোি রদচ্ছে এচ্ছগাল। আরম ইচ্ছে েিচ্ছলই ওি 
পাচ্ছয় গুরল েচ্ছি থামাচ্ছত পািতাম রেন্তু েিলাম িা োিে ও বিশীদূি বযচ্ছত পািচ্ছি িা। 
আি বিটরিে িা আসা পযথন্ত বহচ্ছিাইি আমাচ্ছেই পাহািা রদচ্ছত হচ্ছি। 
  
 পুরলস বহডচ্ছোয়াটথাচ্ছি ব াচ্ছি িযাপািটা োরিচ্ছয় িললাম এে বোয়াড পুরলস রিচ্ছয় বযি 
বিটরিে তাডাতারড আচ্ছস। বটরলচ্ছ াি িাখাি সময় রল টু িামাি শব্দ বপলাম। পুরলস 
আধঘণ্টাি মচ্ছধয ওচ্ছয়চ্ছডচ্ছে খুোঁচ্ছে বিি েিল। িীচ-ড্রাইচ্ছভ ওি গারডচ্ছত সায়ািাইড 
েযাপসুল বখচ্ছয় ও তখি পিচ্ছলাচ্ছে। বেরমস্টহচ্ছয় ও এই সুরিচ্ছধটা বপচ্ছয়চ্ছছ। খুি 
তাডাতারড ও সি জ্বালা বমটাচ্ছত বপচ্ছিচ্ছছ। সি ঘটিা বিটরিে আমাি মুচ্ছখ শুচ্ছি বতোঁচ্ছতা 
মুচ্ছখ আমাি রদচ্ছে তাোল। 
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বদখুি, আরম বভচ্ছিরছলাম বে ািসচ্ছিি বসচ্ছক্ৰটািী এই ঘটিাি সচ্ছে েরডত। ওচ্ছয়চ্ছড 
যরদ বটপটা িা বিচ্ছখ বযত তাহচ্ছল ওচ্ছে ধিচ্ছত পািতাম রেিা োরি িা। 
  
বিটরিে আমাচ্ছে চুরুট রদল। 
  
-বদখ িায়াি। এই বেচ্ছসি েৃরতত্বটা আরম বিি। আমাি িাোচ্ছি এেটা সুিাম আচ্ছছ। 
বতামাি বিই। তচ্ছি ভরিষযচ্ছত বতামাচ্ছে আরম সাহাযয েিি েথা রদরে, এটা এখি 
িাোচ্ছি বছচ্ছড আরম আমাি পািরলরসরট েিচ্ছত চাই। 
  
–আপরি আমাচ্ছে বদখচ্ছল আরম আপিাচ্ছে বদখি। িললাম, তচ্ছি এেটা েথা বখয়াল 
িাখচ্ছিি বল চ্ছটিযান্ট। িৃি ভদ্রচ্ছলাে চাইচ্ছিি িযাপািটা চাপা থােুে। োিে ওি বছচ্ছল 
িাগলাি বেউ িা োিুি, এটাই চাইচ্ছিি। োচ্ছেই ওিাি েৃপা দৃরষ্টচ্ছত পডচ্ছত চাইচ্ছল 
িযাপািটা বচচ্ছপ যাি। পািরলরসরটি েথা ভুচ্ছল যাি। আপিাি ভাগয ভাল ওচ্ছয়চ্ছড মািা 
বগচ্ছছ। 
  
বিটরিে বমচ্ছঝি রদচ্ছে তারেচ্ছয় গুম বমচ্ছি রেছু রচন্তা েিচ্ছত লাগল। 
  
আরম িীচ্ছচ বিচ্ছম এলাম। পুচ্ছিা ঘটিাটায় এেেচ্ছিি েচ্ছিয আরম দুঃখ অিুভি েিলাম–
বসই রমরষ্ট বমচ্ছয় বলইলা। 
  
ওি েথা রচন্তা েিচ্ছত েিচ্ছত িাো বপরিচ্ছয় আি এেিাি এো এো িাচ্ছতি খাওয়াি 
েচ্ছিয স্পযাচ্ছিাি স্ন্যাক্স িাি-এ রগচ্ছয় ঢুেলাম। 
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পডচ্ছত পডচ্ছত টাল সামচ্ছল রিচ্ছলি। ওি রদচ্ছে আরম ছুচ্ছট বগলাম এিং িািিাি 
ভদ্রমরহলাি 
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