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ত়াস জেি়ার জ ়াি জটদিি 
 
  
০১. 
  
ওরা চারজন–তাস খেলার খ াল খেবিলোলক্ ব লর িলস আলে। 
  
খপাক্ার খেলার প্লাবিলক্র চাক্বত খেবিললর ওপর েব়িলয রলযলে। েুলো অ্যাসলে, খপা়িা 
বস ালরলের েুক্লরায ঠাসা। এক্ খিাতল হুইবি আর তার পালে চারলে েূনয ক্ােঁলচর 
খ লাস। 
  
আল া–আ াবরলত  রো ঢাক্া। শু ু োথার ওপলর খ ালালনা এক্ো খেড খেওযা আললা 
খেবিললর এক্ো িৃত্তাক্ার অ্ংেলক্ সিুজ আললায আললাবক্ত ক্লর তুলললে। বস ালরলের 
সাো খ ােঁযার কু্ণ্ডলী খসই সিুজাভ আললার িৃত্ত োব়িলয অ্ন্ধক্ালরর উলেলেয খভলস 
চলললে। 
  
চারজলনর েল য অ্লপক্ষাকৃ্ত েোসই খচহারার খলাক্ো তার হালতর চারলে তাস খেবিলল 
বচত ক্লর নাবেলয রােললা। তারপর খচযালর  া এবললয ভািললেহীন েুলে অ্নয 
বতনজলনর বেলক্ তাক্াললা। তার ডান হালতর তজজনী ও ে যো খেবিললর ওপর চঞ্চল 
হলয উঠললা। আঙুললর খোক্ায এক্ বিবচত্র েন্দেয েলের সৃবি হললা। 
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বক্েুক্ষণ অ্নয বতনজন বিরভালি িলস রইললা। বতন খজা়িা খচােই খেবিললর উপর পল়ি 
থাক্া চারলে সালহলির বেলক্ বনিদ্ধ। অ্িলেলে বিরবিভলর তারা বনলজলের তাসগুললা 
েুেঁল়ি খেলললা। 
  
ফ্র্যাঙ্ক ের যালনর চঞ্চল, েীতল খচালের তারা আলরা চঞ্চল হলয উঠললা। বিজযীর হাবস 
পাতলা খঠােঁলে েুলে উঠললা! খস হাবস িুব   ূতজ খনক্ল়ির হাবসর েলতাই তুলনীয। 
  
বজলপা, আলরা এক্িার তাহলল আোর ক্ালে খতাোলের হারলত হললা? –তার বিপরীত 
বেলক্ িলস থাক্া বজলেপ েযানবডবনর বেলক্ তাবক্লয ের যান খক্ৌতুক্ভলর প্রশ্ন ক্রললা। 
  
বজলেপ েযানবডবনর ক্াললা খক্ােঁক়্িালনা চুলল রল র ক্ালে সাোনয পাক্  লরলে। খোে 
তীক্ষ্ণ নাক্।  ালযর রঙ িাোেী। খস ের যালনর ক্থায  ক্ লক্ সাো োেঁলতর সাবর খির 
ক্লর বিেণ্ণভালি হাসললা। তারপর অ্স্বাভাবিক্ িূলক্ায েরীরোলক্ সােলনর বেলক্ 
 ুেঁবক্লয তার প্লাবিলক্র চাক্বতগুললা খঠলল বেললা ের যালনর বেলক্, আবে আর খনই। 
ফ্র্যাঙ্ক! আোর ভা য–ো য সি েরলচর োতায জো পল়ি খ লে। োলা সলন্ধয খথলক্ 
এক্ো নওলার খিেী খক্ালনা তাস খপলাে না। 
  
এডওযাডজ খেক্ ের যালনর েুে খথলক্ খচাে সবরলয বনলজর চাক্বতগুললার বেলক্ 
তাক্াললা। আললতা ক্লর আঙুল চালাললা সাজালনা চাক্বতর ওপর। তারপর চারলে 
চাক্বত খোক্া খেলর এব লয বেললা ের যালনর বেলক্। তার েুে বনবিজক্ার। 
  
সুেেজন এডওযাডজ খেক্ লম্বা, সূযজস্নাত খেলহর রং ঈেৎ িাোেী। তার খসৌন্দলযজর 
আবতেযয েবহলালের ক্ালে আক্েজণীয হললও পুরুলের েলন জাব লয খতালল সতক্জতার 
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সংলক্ত। খেলক্র পরলন  ূসর–রঙা সুযে,  ালয সিুজ োইলযর ওপর হলুে রলঙ আেঁক্া 
খসাযাললা পাবের েবি। 
  
চারজলনর েল য তার খিেিাসই এক্োত্র খচালে প়িার েলতা। 
  
আললক্স বক্েসন, চারজলনর চতুথজ জন। িলযস খতইে হলি। িবলষ্ঠ খচহারা, ক্বঠন 
খচাযাল, নাক্ো েুবিলযাদ্ধালের েলতাই চযাপ্টা, ক্াললা খচালে সতক্জ ভাি। খতইে িেলরর 
সরলতা তার েুে খথলক্ বেবললয খ লে। 
  
িুক্–খোলা োেজ বক্েসলনর  ালয আর পরলন সস্তা খোো সুতীর–পযান্ট। খস তার 
চাক্বতগুললা খঠলল বেলয েুেভঙ্গী ক্রললা, আবেও আর খনই। খভলিবেলাে োনো বজলত 
যালিা। োলা চারলে বিবি পল়িবেললা, বক্ন্তু…ক্থা খেে না ক্লরই খথলে খ ললা বক্েসন। 
তার নজলর প়িললা খেক্ এিং বজলপা তাবক্লয ের যানলক্ লক্ষয ক্রলে। বক্েসলনর ক্থা 
ওলের ক্ালনও ঢুক্লে না। 
  
বজলপা, খেক্ এিং বক্েসলনর এব লয খেওযা চাক্বতগুললালক্ ের যান বতনলে ভাল  
সাবজলয খেলললে। তার পাতলা খঠােঁলে এক্ো জ্বলন্ত বস ালরে। 
  
েুবেেলতা চাক্বতগুললালক্ সাজালনা হলয খ লল ের যান তাক্াললা, েীতল খচােলজা়িা 
তালের েুলে  ুলর খি়িালত লা ললা। 
  
সইলত পারললা না খেক্। অ্ধ যজভালি িলল–ফ্র্যাঙ্ক, খতাোর েতলিো বক্, েুলল িললা 
খতা? খসই খথলক্ খেেবে বক্েু িলার জনয খচিা ক্রলে! 
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তারপর হঠাৎই প্রশ্ন ক্রললা, েু–লাে ডলার ক্লর খপলল খতােরা বনলত রাজী আে? 
  
বতনজলনই চেলক্ উঠললা। ক্ারণ ের যানলক্ ওরা খচলন। ওরা জালন ের যান ঠাট্টা ক্লর 
না ক্লরওবন। 
  
বজলপা আগ্রলহ  ুেঁলক্ এললা। প্রশ্ন ক্রললা, বক্ িললল? 
  
প্রলতযলক্ েুলাে ক্লর। ের যান খজার বেললা, োক্াো িললত খ লল আোলের নালক্র 
ড ায, বক্ন্তু ক্ালজ  ুেঁবক্ আলে। 
  
পলক্ে খথলক্ খেক্ এক্ পযালক্ে বস ালরে খির ক্রল। এক্ো বস ালরে খির ক্লর 
তাক্াললা ের যালনর বেলক্। প্রশ্ন ক্রললা, খোে োক্ার পবরোণ আে লক্ষ ডলার? 
  
না, েে লাে, এিং োক্াো ভা  হলি পােঁচ ভাল –অ্থজাৎ খতােরা যবে আোর সঙ্গী হও। 
  
পােঁচ–ভা ! পঞ্চে িযবিবে খক্? জানলত চাইললা খেক্। 
  
পলর আসবে খস ক্থায, ক্থা খেে ক্লর উলঠ োেঁ়িাললা ের যান। তার েযাক্ালে েুেেণ্ডল 
সুপ্ত উলত্তজনায েলেল। 
  
েে লাে ডলার! বজলপা তেনও অ্িাক্ বিস্মলয ের যালনর বেলক্ তাবক্লয 
  
কু্ষ াতজ হাযনার েলতা ের যান হাসললা। 
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ফ্র্যাঙ্ক, তুবে বক্ রলক্ে বরসাচজ খিেলনর সাপ্তাবহক্ োইলনর ক্থা িললো? –খেক্ আচেক্া 
প্রশ্ন ক্রললা। . 
  
ের যান েুলে বিলের হাবস খহলস খেলক্র ক্থায  া়ি খনল়ি সম্মবত জাবনলয িলল, 
খতাোর িুবদ্ধ আলে, এড। হযােঁ আবে ঐ োক্ার ক্থাই িলবে। 
  
ের যান বক্েসলনর বেলক্ তাক্াললা, বক্েসলনর েু–খচালের তারায হতচবক্ত েূনয েৃবি। 
  
বক্ হললা, আললক্স, এলক্িালর খিািা হলয খ লল খতা! 
  
আললক্স িলললা, তুবে বক্ পা ল হলযলে, ফ্র্যাঙ্ক! 
  
ের যান প্রশ্ন ক্রললা খেক্লক্ই, তুবে বক্ িল এড, ক্াজো আোলের পলক্ষ অ্নুবচত হলি? 
  
খেক্ বস ালরে  রাললা। এক্েুে খ াযা খেল়ি তাক্াললাের যালনর বেলক্, োক্ার ওজন 
যলতাই খহাক্ না খক্ন, এ  রলনর ক্ালজ অ্ন্ততঃ আবে হাত বেতাে না ফ্র্যাঙ্ক। 
  
এই হলে এডওযাডজ খেক্, সেস্ত  েনা না খজলন খক্ানরক্ে েতােত প্রক্ালে খস রাজী 
নয। 
  
বজলপা তার িূলক্ায েরীরোলক্ োন োন ক্লর খসাজা হলয িসললা। বক্েসলনর খথলক্ 
খচাে সবরলয ের যালনর বেলক্ তাক্াললা। অ্স্ববস্তর সলঙ্গ প্রশ্ন ক্রললা, ক্াজোর  ণ্ডল ালো 
খক্াথায? 
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খস প্রলশ্নর খক্ালনা উত্তর না বেলয হাত তুলল বক্েসলনর বেলক্, তুবেই িলল, আললক্স। 
খতাোরই খতা জানার ক্থা। তুবে বক্েুবেন চাক্বরও খতা ক্লরবেলল খসোলন। 
  
বক্েসন বনসৃ্পহস্বলর িলললা, হযােঁ ক্লরবেলাে সুতরাং আবে জাবন–এিং ভাল ভালিই 
জাবন। োলসর পর োস প্রলতযলক্ই এই রলক্ে বরসাচজ খিেলনর োক্ালক্ সযলে এব়িলয 
খ লে। খক্ন জালনা? ক্ারণ তারা সক্ললই সুিেবস্তষ্ক সম্পন্ন িুবদ্ধোন খলাক্। আোলের 
েলতা বনলিজা  এিং উন্মাে নয। 
  
না, আবে ঠাট্টা ক্রবেনা। ফ্র্যাঙ্ক জালন। ওলযবলং আেজাডজ োক্ এলজন্সীর প্রবতবে ভালজ 
লুবক্লয রলযলে বিপলের অ্শুভ সংলক্ত। 
  
 ালল হাত  লে বজলপা ভুরু কু্েঁচলক্ িলললা, তুবে বনশ্চযই বক্েু িললত পারলি ফ্র্যাঙ্ক? 
  
ের যান বজলপার ক্থা ক্ালন তুলললা না। বক্েসলনর বেলক্ তাবক্লয, থােলল খক্ন, 
আললক্স? িলল যাও–ওলের জাবনলয োও এ ক্ালজ ক্লতাো  ুেঁবক্! 
  
আবে ঐ এলজন্সীর চাক্বর যেন খেল়ি বেই, খসই সেলয ওরা এক্ো নতুন  রলনর োক্ 
আেোবন ক্লর। হঠাৎ বক্েসন েুে েুলললা। তার আল  ওরা খয োক্ো িযিহার ক্রলতা, 
নতুন োক্োর তুলনায খসোলক্ এক্ো রবে বেলনর িাক্স িলললও অ্তুযবি হয না। এিং 
তালত থাক্লত সেস্ত্র চারজন রক্ষী। তারা তীক্ষ্ণ নজলর োক্ার িাক্স পাহারা বেত। বক্ন্তু, 
এই নতুন োলক্র েজাো বক্ জালনা? বক্েসন েুচবক্ হাসললা। খস হাবসলত িুব  সাোনয 
ইবঙ্গত খয, খক্ালনা সেস্ত্র রক্ষীর প্রলযাজন এ োলক্ খনই। তার ওপর, খক্াম্পানী এই 
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োলক্র বনরাপত্তা িযিিা সম্পলক্জ এলতাই বনবশ্চন্ত খয োলক্ আল র েলতা ইনবসওর ক্রার 
ক্থাও ওরা আর ভালি না! 
  
 ের যান িলললা, তাহলল োক্োর বক্েু বিলেেত্ব আলে, বক্ িললা? 
  
বক্েসন বক্েুো অ্স্ববস্ত হললও খস ের যালনর ক্ালে প্রোণ ক্রলত েৃঢ়প্রবতে খয ক্াজো 
তালের পলক্ষ অ্সম্ভি। 
  
বক্ন্তু তিুও এ ক্ালজ খস েন খথলক্ সা়িা বেলত পারলে না। 
  
ের যান, খেক্, বজলপা, বক্েসন–ওরা চারজন  ত েোস আল  খজাে খিেঁল লে; এিং এর 
েল যই খোেোলো খিে ক্লযক্ো ক্াজ বনবিজলে গুবেলয বনলযলে। 
  
বক্েসন িুক্ ভলর বনশ্বাস বনলয আিার িললত শুরু ক্রললা, েে লাে ডলার খতা েূলরর 
ক্থা, তুবে ঐ োলক্র,  ালর ক্ালেও খপৌঁেলত পারলিনা। ফ্র্যাঙ্ক, বক্েসলনর স্বলরর েৃঢ়তায 
খক্েঁলপ উঠললা, এক্ো নতুন  রলনর সঙ্কর  াতুর চাের বেলয ঐ োক্ো ততরী। িাইলর 
খথলক্ খসই  াতি খেওযাল খক্লে খভতলর খঢাক্া অ্সম্ভি। হযলতা অ্যাবসবেবলন েচজ 
িযিহার ক্রলল খস খেওযাললক্  লালনা খযলত পালর। বক্ন্তু তালতও সেয লা লি এক্ 
সপ্তাহ। বিতীযতঃ োক্োর েরজায লা ালনা আলে এক্ো সেয–বনভজর তালা। োলক্ োক্া 
খিা াই ক্রার পর ওরা েরজায তালা বেলয খেয। তুবে খতা জালনা, এলজন্সী খথলক্ 
বরসাচজ খিেলন খপৌঁেলত সেয লাল  প্রায বতন  ণ্টা। সুতরাং খসই সেয বনভজর তালালক্ 
এেন যাবন্ত্রক্ উপালয িন্ধ ক্রা হয, যালত চার  ণ্টার জনয খসই তালা সমূ্পণজ অ্লক্লজা 
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হলয প়িলি। খক্িলোত্র চার  ণ্টা পলরই খসই অ্দু্ভত তালালক্ খভালা যালি। িু লতই 
পারলো, ড্রাইভালরর সুবিল র জনযই এক্ ণ্টা খিেী খেওযা হয। 
  
তাো়িা খিাতাে বেপলল ঐ সেয বনভজর তালা বচরতলর িন্ধ হলযই থাক্লি। চার  ণ্টা 
খক্ন চার িের অ্লপক্ষা ক্রললও খস তালা েুললি না। হযােঁ, উপায এক্ো আলে–তলি খস 
ক্াজ খয খস খলালক্র নয। এক্জন রীবতেলতা েক্ষ ক্াবর লরর পলক্ষই খস তালা খোলা 
সম্ভি। শু ু এই নয, আলরা আলে। এলতাসি িলন্দািস্ত সলেও সিসেয ওলের সলঙ্গ 
থালক্ এক্ো েেজওলযভ োন্স বেোর। এলজন্সী খথলক্ োক্ খিলরালনা োত্র োক্ ড্রাইভার ও 
এলজন্সীর সলঙ্গ চলল োন্সবেোলরর ো যলে ক্লথাপক্থন এিং খসই খযা ালযা  িন্ধ হয 
এলক্িালর বরসাচজ খিেলন োক্ খপৌঁোলনার পর। 
  
আো, ড্রাইভার আর রক্ষীোলক্ খক্ানরক্লে ক্াযো ক্রা যায না? ের যান বক্েসনলক্ 
িলললা। 
  
বক্েসন খজারাললা ভালি হাত না়িললা, ক্াযো? ওলের সলঙ্গ? তুবে বক্ পা ল হলযে, 
ফ্র্যাঙ্ক? খক্ খতাোলক্ িলললে খয ওলের ক্াযো ক্রা এলতাই সহজ? 
  
কু্ৎবসত খরাল  ের যালনর খচাে  ললস উঠললা, আবে খতাোলক্ এক্ো প্রশ্ন ক্লরবে। 
আললক্সোন বেলত িবলবন। আবে পা ল হলযবে বক্না খসো আবে িু লিা। খিেী েুে না 
েুবেলয ক্থার জিাি োও! 
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খেক্ ের যানলক্ চেলত খেলে তব়ি ব়ি ক্লর িলল উঠললা, রা  ক্লরা না, ফ্র্যাঙ্ক। 
খোক্রার খক্ান খোে খনই। ও যতেুকু্ জালন ততেুকু্ িললে। তাই িলল ওর বচন্তা ারার 
সলঙ্গ আোলের বেল থাক্লত হলি, তার বক্ েলন আলে? 
  
োথা খনল়ি ের যান িলললা, বঠক্ আলে এড, আল  আলললক্সর ক্থাই তাহলল খেে 
খহাক্। িললা খহ খোক্রা ঐ ড্রাইভার আর প্রহরীলক্ ক্ািু ক্রলত অ্সুবিল ো খক্াথায? 
  
ততক্ষলণ আললক্স বক্েসন  ােলত শুরু ক্লরলে। ের যালনর বেলক্ ক্বঠন খচালে খচলয 
বক্েসন িললত লা ল, আবে এক্সেয ওলের সলঙ্গ ক্াজ ক্লরবে। ওলের আবে ভালেতই 
বচবন। ড্রাইভালরর নাে খডভ েোস, আর িনু্দক্িাজ প্রহরীর নাে োইক্ ডাক্জসন। ওরা 
েুজলনই বরভলিার চালালত ওস্তাে, এিং িাজপাবের েলতা তীক্ষ্ণ ওলের খচালের নজর। 
এ ো়িা ঐ োক্ লুলের খয খক্ান পবরক্ল্পনালক্ িযথজ ক্রলত পারললই ওরা প্রলতযলক্ পালি 
েু-হাজার ডলার ক্লর, পুরিার। ওরা জালন, ক্ালরা পলক্ষই োলক্র তালা খভলঙ ঐ েে 
লাে ডলার হাতালনা সম্ভি নয। সুতরাং ওরা খয োক্ার খলালভ আোলের েলল খযা  
খেলি খসরক্ে সম্ভািনাও ক্ে। অ্থজাৎ খডভ েোস ও োইক্ ডাক্জসন আোলের পলথ এক্ 
েি িা া। 
  
হঠাৎ বক্েসনলক্ িা া বেলয বজলপা িলল উঠললা, ওলর িািা! এলতা  ালেলা থাক্লল ও 
োক্ায আোর খক্ালনা প্রলযাজন খনই। 
  
ের যান বজলপার ক্থায হাসললা। তালা খোলার িযাপালর বজলপা পযলা নম্বলরর ওস্তাে। 
তার খপোোর অ্বভে আঙুললর ক্ালে পরাবজত না হলযলে এেন তালা পৃবথিীলত খনই। 
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তলি এ পযজন্ত যত তালা বজলপা েুলললে, সিই বনলজর েুবেেলতা,  ীলর সুলি ঠাণ্ডা 
োথায। ক্েলনা তালক্ তা়িাতাব়ি খোলার জলনয চাপ খেওযা হযবন। খস খযেন ভাললা 
িুল লে খস ভালিই েুলললে। বক্ন্তু ের যান জালন, এিালরর ক্াজোয বজলপালক্ প্রচণ্ড 
োনবসক্ চালপর েল য ক্াজ ক্রলত হলি। তাই ের যান বচবন্তত। বজলপা বক্ পারলি সেল 
হলত! অ্িেয ওলক্ িলল ক্লয রাজী ক্রালনা যালি। ক্ারণ বজলপা ক্েলনাই তার ক্থা 
খঠললত পালর না। বক্ন্তু তালত লাভ হলি ক্লতােুকু্? যেন সেয আসলি বজলপার আসল 
অ্বি পরীক্ষার, তেন সেস্ত বক্েুই বনভজর ক্রলি শু ুোত্র বজলপার েক্ষতার ওপর। 
ের যালনর ক্থায বক্েুই যালি আসলি না। তেন যবে বজলপা োনবসক্ ভারসােয হাবরলয 
খেলল তাহলল তালের সেস্ত স্বপ্ন খভলঙ চুরোর হলয যালি বেবললয যালি ক্রুণ হতাোয। 
  
ের যান বজলপার ক্ােঁল  হাত খরলে আশ্বাস বেললা, বচবন্তত হওযার খক্ালনা ক্ারণ খনই 
বজলপা। খযবেন খথলক্ আেরা চারজন এক্ হলযবে, খতাোলের সেস্ত োবযত্ব আবে বনলজর 
ক্ােঁল  তুলল বনলযবে, খতাোলের যুৎসই ক্ালজর সন্ধান বেলযবে, খতাোলের পবরচালনা 
ক্লরবে–তাই খতা? 
  
 া়ি খনল়ি বক্েসন সম্মবত জানাললা। বক্েসন ও খেক্ অ্পললক্ তাবক্লয ের যালনর 
বেলক্। 
  
ক্াজগুললা েুি ি়ি বেল না িলে, বক্ন্তু খোোেুবে খতােরা প্রলতযলক্ই খিে বক্েু ক্লর 
োক্া খপলযে। বক্ন্তু আজ খহাক্ ক্াল খহাক্, আোলের ওপলর পুবললের নজর প়িলিই। 
অ্বনবেজি সেলযর জনয আেরা এইসি খোেোলো লুেপাে চাবললয খযলত পাবর না। তালত 
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োক্াও আসলি ক্ে, এিং পুবললের হালত  রা প়িার সম্ভািনাও খিেী। তাই খিে বক্েু 
আয ক্রলত হলি তা়িাতাব়ি। 
  
যা িলবেলাে আললক্স এ ক্থা এক্িারও িললবন খয, োক্ো  ত পােঁচ োস  লর প্রবত 
সপ্তালহই োক্া আনা খনওযা ক্রলে। এিং প্রলতযলক্ই োক্োলক্ েুলভজেয িলল খেলন 
বনলযলে। যথা–আোলের আললক্স বক্েসন। ওর েলতা আলরা অ্লনলক্রই  ারণা, ওই 
োক্োলক্ লুঠক্রার বচন্তা পা ল হওযার পূিজলক্ষণ। এ  রলনর খক্ালনা িদ্ধেূল  ারণালক্ 
নালো়িিান্দার েলতা আেঁক্ল়ি িলস থাক্া োলনই প্রবতিন্দীর ক্ালে বনলজলক্ অ্রবক্ষত 
ক্রা। তারপর প্রলযাজন শু ু এক্ো বক্ষপ্র রাইে হুক্িযস! চতুর সুলযা  সন্ধানী 
প্রবতিন্দ্বীর ক্ালে বনলিজা  েুবিলযাদ্ধার খোচনীয পরাজয। 
  
ইলে ক্লরই ের যান বক্েসনলক্ খঠস বেলয উোহরণ বেল েুবিলযাদ্ধার, ক্ারণ বজলপার 
েলতা বক্েসনলক্ও তার বনলজর েলল োনা েরক্ার। এেন খস ভািো আল র খচলয 
অ্লনক্ো ক্লে এলসলে। ক্রালনার এই সুিণজসুলযা । সুতরাং খস িলল চলললা, আললক্স 
খতাোলের যা যা িলললে সিই আবে েিলরর ক্া লজ োস ক্লযক্ আল  পল়িবে। 
ওলযবলং খক্াম্পানী এই বিলেে োক্ো বনলয প্রচালরর খলাভেুকু্ পযজন্ত সােলালত পালরবন। 
যাক্ল , যা িলবেলাে–খযবেন খথলক্ ঐ োক্োর ক্থা আবে ক্া লজ পল়িবে, খসবেন 
খথলক্ই ওোলক্ লুঠ ক্রার বচন্তা আোর োথায ঢুলক্লে। আোলের পলক্ষ ক্াজো খোলেও 
অ্সম্ভি নয। 
  
বস ালরলের েুক্লরাোলক্ খেক্ খেবিলল  লে বনবভলয খেলললা এিং পরক্ষলণই অ্ভযস্ত 
হালত  বরলয খেলললা আর–এক্ো। তার খচােলজা়িা ের যালনর েুলে বির। 
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অ্থজাৎ এই িিলিযর স্বপলক্ষ খতাোর খক্ালনা খজারাললা পবরক্ল্পনা আলে? 
  
হযােঁ, আলে। ের যান বস ালরে  বরলয োন্তভালি খ ােঁযা ো়িললা। আিো সিুজাভ খ ােঁযা 
খভলস চলললা। বিপরীত বেলক্ িলস থাক্া বজলপার বেলক্। –খোোেুবে এক্ো পবরক্ল্পনা 
আবে েলক্ খরলেবে। বক্ন্তু খসোলক্ িার িার যাচাই ক্লর বনেুেঁত ক্রলত হলি। তাো়িা 
আেরা পবরক্ল্পনাো বনলয ভািিার সেযও পালিা যলথি। ক্ারণ এেন খথলক্ প্রবত 
সপ্তালহ োক্ো রলক্ে বরসাচজ খিেলনর োইলনর োক্া বনলয যালি। আর এইভালি যতই 
বেন যালি, ওরা ততই বনলজলের বনরাপত্তা িযিিা সম্পলক্জ অ্সাি ানী হলয প়িলি। 
তারপর খ ােঁপ িুল  খক্াপ োরললই ক্াজ হাবসল। 
  
বক্েসন আর সহয ক্রলত পারললা না। সােলন  ুেঁলক্ ক্ক্জে স্বলর িলললা, থালো, ফ্র্যাঙ্ক। 
 ােঁজায েে বেলয আর উলটা–পাটা িলক্া না। এক্ো খিাতাে বেপলত ক্ত সেয লাল  
জালনা? খক্ান  খলাক্ যবে  ুবেলযও থালক্, তাহলল খজল  উলঠ খিাতাে বেপলত তার েু 
খসলক্লের খিেী সেয লা লত পালর না। অ্থজাৎ বতনলে খিাতাে বেপলত োত্র ে 
খসলক্েিযস। তারপরই োক্ো হলয োেঁ়িালি এক্ো ইস্পালতর খচৌলক্া িাক্স আোলের 
ক্বেলনর খেে খপলরক্। খতাোর বক্  ারণা োত্র ে–খসলক্লের েল যই োক্ থাবেলয 
েরজা েুলল েোস আর ডাক্জসনলক্ তুবে ক্ািু ক্রলত পারলি? হু–উিজর েবস্তষ্ক ো়িা ও 
 রলণর বেিাস্বপ্ন খেো অ্সম্ভি। 
  
ের যান ঠাট্টার সুলর িলললা, খতাোর তাই েলন হয িুব ? 
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েলন হয না। আবে বনবশ্চতভালি জাবন িললই িলবে। োক্ থাবেলয তার বেলক্ এক্ পা 
এল ালনার আল ই পুলরা োক্ো ঢাক্া পল়ি যালি ইস্পালতর চােলর, সেয–বনভজর তালা 
হলয যালি ওলে–পালে। োন্সবেোলর শুরু হলি সাহাযয প্রাথজীর অ্বিরাে বিপে–সংলক্ত। 
  
ের যান ক্পে বিস্মলয ভুরু উেঁবচলয িলললা, সবতয িললো, আললক্স? 
  
বক্েসলনর ইলে হললা সপালে এক্োনা  ুবে ের যালনর নালক্ িবসলয খেয। 
  
হা–সবতয। তুবে যতই িলল না খক্ন, এই অ্সম্ভি িযাপারোলক্ আবে খক্ানরক্লেই 
বিশ্বাস ক্রলত রাজী নই। 
  
অ্লনক্ হলযলে আললক্স। োনোলনর ক্াজো তুবে ভালই পালরা খেেবে। তা, এোলন না 
এলস পাদ্রীব বর ক্রললই পারলত। 
  
বক্েসলনর েুে লাল হলয উঠললা অ্পোলন। রা তভালি ক্ােঁ   ােঁবক্লয খস খচযালর খহলান 
বেলয িসললা।  ম্ভীরভালি এক্িার খেক্লক্ আর এক্িার ের যানলক্ খেেলত লা ললা। 
অ্িলেলে সংবক্ষপ্তভালি খস িলললা, বঠক্ আলে। বক্ন্তু, আবে আিারও িলবে, ক্াজো 
অ্সম্ভি। 
  
খেক্ সপ্রশ্ন েৃবি খেলললা ের যালনর বেলক্, এিালর খ ল়ি ক্ালে, ফ্র্যাঙ্ক। 
  
ের যান িলললা,  তক্াল আবে এলজন্সী খথলক্ বরসাচজ খিেন পযজন্ত ব লযবেলাে।  াব়ির 
োইলবেোর অ্নুসালর েুলো জায ার েূরত্ব বঠক্ বতরানব্বই োইল। বতরানব্বইলযর েল য 
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সত্তর োইল ি়ি রাস্তা, েে োইল সা ারণ রােয, েে োইল এক্ো বনজজন ক্ােঁচা স়িক্ 
এিং খেে বতন োইল বরসাচজ খিেলনর বনজস্ব রাস্তা খয রাস্তা  লর খসাজাসুবজ বরসাচজ 
খিেলন খপৌঁোলনা যায। আবে োক্োলক্ থাোিার জনয এক্ো উপযুি জায া েুেঁজবেলাে। 
সুতরাং প্রথলেই ি়ি রাস্তা এিং েে োইল সা ারণ রাস্তালক্ এলক্িালর িাে বেলত হয। 
ক্ারণ ঐ েুলো রাস্তায খলাজন এিং যানিাহলনর বভ়ি িড্ড খিেী। রলক্ে বরসাচজ 
খিেলনর বনজস্ব রাস্তাোয বেনরাত সেস্ত্র প্রহরা থালক্। সুতরাং হালত রইললা েে োইল 
লম্বা ক্ােঁচা স়িক্েুকু্। 
  
ের যান বস ালরলের োই  া়িললা। তীক্ষ্ণ েৃবিলত এক্িার বতনজনলক্ খেেললা। তারপর 
আিার িললত শুরু ক্রললা, সা ারণ রাস্তা খথলক্ ক্ােঁচা স়িক্  লর চার োইল খ লল েে 
নম্বর জাতীয স়িলক্ যািার সেজক্াে রাস্তা। এই রাস্তাোই বরসাচজ খিেন হলয েে নম্বর 
রাস্তায বেলেলে। এই ক্ারলণ অ্লনক্  াব়িই এই রাস্তা বেলয যাতাযাত ক্লর। এই রাস্তাো 
ক্ােঁচা স়িলক্র েলতা োরাপ নয। বক্ন্তু বরসাচজ খিেলনর োইল েুলযক্ আল  এক্ো 
বিপজ্জনক্ িােঁক্ আলে; েুলো বিোল পাথর েু–পাে খথলক্ এব লয এলস রাস্তাোর প্রিলক্ 
প্রায অ্ল জক্ ক্লর বেলযলে। পাথর ো়িাও জায াো খোে–ি়ি খ ালপ খেলয আলে। অ্থজাৎ 
আত্মল াপন অ্থিা খোের েু জেনার পলক্ষ আেেজ জায া। 
  
ের যালনর ক্থায খেক্ সেথজন জানাললা, বঠক্ িলললো, ফ্র্যাঙ্ক। এক্িার ঐ রাস্তায আবেও 
োলা আলরক্েু হললই ব লয বেলাে আর বক্! এক্েু অ্সতক্জ হললই খেল েতে! –এেবন 
অ্লনক্ েু জেনা  লেলে িলল এেন ওোলন পথ–বনলেজে লা ালনা হলযলে। 
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হযােঁ, খেলেবে জানাললা ের যান, আো, এিার োলক্ িলস থাক্া েোস, ডাক্জসলনর 
অ্িিাো খভলি খেো যাক্। এোনক্ার যা আিহাওযা তালত ঐ িদ্ধ োলক্  রে হলি 
অ্সহয। তা ো়িা যাতাযাত ক্রার েলল ওলের রাস্তার সেস্ত েুেঁবেনাবে েুেি হলযলে। 
এক্ক্থায বিরবি, ক্লাবন্ত এিং এক্ল যােী োক্ভ্রেলণর যন্ত্রণা হলি বনতযসঙ্গী। েলন ক্র 
ওরা খপৌঁেলল বিপজ্জনক্ িােঁলক্র েুলে। খো়ি  ুলরই ওরা খেেলত পালি অ্ভািনীয েৃেয। 
এক্বে  াব়ি পাথলরর  ালয  াক্কা খলল  রাস্তার  ালর উলট পল়ি আলে,  াব়ির অ্িিা 
খোচনীয। আর রাস্তার বঠক্ ো োলন খভলস যাওযা রলির সেুলদ্র পল়ি আলে সুন্দরী 
যুিতী। তার সিজাঙ্গ রলি খভজা। জাোক্াপল়ির অ্িিাও তধথিচ। আচেক্া খেলক্র 
েুলের সােলন  ুেঁলক্ এললা ের যান। আলস্ত বহসবহস ক্লর উঠললা, এেন, এক্ো ক্থা 
আবে জানলত চাই এড, েোস ও ডাক্জসন এ অ্িিায বক্ ক্রলি? খেলযোলক্ চাপা বেলয 
যালি, না খনলে খেেলি খেলযো খিেঁলচ আলে বক্না, না আহত হলযলে? 
  
োেঁত খির ক্লর েযতালনর হাবস হাসললা খেক্। তাক্াললা বক্েসলনর বেলক্, বক্ খহ স্বােী 
োনানন্দ, শুনলো খতা? উিজর–েবস্তলষ্কর বেিাস্বপ্ন বক্ িললা? 
  
ওরা বক্ ক্রলি? িলল, ের যালনর প্রলশ্ন বক্েসন নল়িচল়ি িসললা। তার েুলে পরাজলযর 
ইবঙ্গত। 
  
খেক্ই উত্তর বেললা, ওরা থােলত িা য। সম্ভিতঃ এক্জন খনলে খেলযোলক্ খেেলত যালি, 
আর অ্নযজন োলক্ িলসই োন্সবেোলর সাহাযয খচলয পাঠালি–অ্থজাৎ বক্েসলনর ক্থা 
অ্নুযাযী সবতযই যবে ওরা অ্লহাো সাি ানী চবরলত্রর খলাক্ হয। 
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বক্েসলনর বেলক্ বেরললা ের যান, খতাোর বক্ েলন হয? বক্ ক্রলি েোস আর 
ডাক্জসন? 
  
বক্েুক্ষণ ইতস্ততঃ ক্রললা বক্েসন। অ্িলেলে ক্ােঁ   ক্াললা, এড বঠক্ই িলললে। েোস 
িলস থাক্লি, আর ডাক্জসন খেেলত যালি পল়ি–থাক্া খেলযোলক্। রাস্তার ো োন খথলক্ 
সবরলয ওরা অ্যামু্বললন্স খডলক্ পাঠালি। তারপর োলক্ উলঠ আিার চললত শুরু ক্রলি 
বরসাচজ খিেলনর বেলক্। 
  
আোরও তাই  ারণা িলললা ের যান। সুতরাং োেঁ়িালে এই, েোস রইললা  াব়ির 
খভতলর, ডাক্সন রইললা রাস্তায। এিার আলরক্ো উত্তর োও, আললক্স। ের যালনর খচাে 
সরাসবর বক্েসলনর বেলক্, েোস এলক্ষলত্র ডযােলিালডজর খিাে বেলপ তালালক্ অ্লক্লজা 
ক্লর খেলি? নাবক্ ইস্পালতর আ়িালল োক্োলক্ খঢলক্ খেলার খচিা ক্রলি? 
  
রুোল বেলয েুে েুেললা বক্েসন। 
  
সম্ভিতঃ নয।  ীরস্বলর জিাি বেললা খস। 
  
 ের যান তাক্াললা খেলক্র বেলক্, খতাোর বক্ েলন হয, এড? 
  
বেপলি না ক্েলনা! িলল উঠললা খেক্, বক্েসলনর ক্থা অ্নুযাযী এক্জন েক্ষ এিং 
অ্বভে ক্াবর লরর প্রলযাজন। সুতরাং যতক্ষণনা েোস িু লত পারলে, খয ওরা বিপলে 
পল়িলে, তলতাক্ষণ খস বক্েুই ক্রলি না। িরং জানলা বেলয  ুেঁলক্ খেেলত খচিা ক্রলি 
ডাক্জসন বক্ ক্রলে, িা খেলযো খিেঁলচ আলে বক্ না। 
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সম্মবত জানাললা ের যান, যাক্, সিলেলে আেরা আোর আললা খেেলত পাবে। ক্ারণ 
োক্োও থাোলনা খ লে এিং েোস খিাতােও খেলপবন। তাহলল খেেবে, আলললক্সর 
ক্থােলতা সমূ্পণজ অ্সম্ভি িযাপারোলক্ আেরা সমূ্পণজ ক্রলত সক্ষে হলযবে। বক্েসলনর 
বেলক্ আঙুল উেঁবচলয  রললা ের যান, তুবে িললবেলল, সিোই উদ্ভে বেিাস্বপ্ন! এেন বক্ 
েলন হলে খতাোর? 
  
এলত হাসাহাবসর বক্ আলে িু লত পারবে না! িলল উঠললা বক্েসন, োনলাে তুবে 
বজলতলে; বক্ন্তু তালত বক্ হলযলে? 
  
তার োলন আোর িিিয তুবে খেলন বনলো? হাসললা ের যান, যাক্ োক্োলক্ও 
থাবেলযবে, আর ডাক্জসনলক্ও  াব়ির িাইলর খির ক্লরবে। আো, এিার ভালিা িােঁক্োর 
ক্থা। োক্োলক্ বঠক্ ঐ জায ালতই আবে থাোলত চাই। তার ক্ারণ এক্ো আলে। তা 
হললা রাস্তার েুপালে অ্সংেয িুলনা খ ােঁপ। তালত েু–বতনজন লুবক্লয থাক্লত পালর। 
এিার ডাক্সন খনলে যালি পল়ি–থাক্া খেলযোর বেলক্। এেন ক্থা হলে, েোস জানালা 
িন্ধ ক্লর খেলি? খতাোর বক্ েলন হয? 
  
বক্েসনলক্ লক্ষয ক্লরই িলললা। সুতরাং অ্বনোসলেও বক্েুক্ষণ ইতস্ততঃ ক্লর বক্েসন 
োথা না়িললা। এই  রলে জানলা িন্ধ ক্লর বতরানব্বই োইল ওরা পাব়ি খেলি েলন হয 
না। 
  
শু ু েলন হয নানয। ওরা জানলা খোলা রােলত িা য। ক্ারণ িাইলরর খচলয ইস্পালতর 
ততরী োলক্র খভতলর  রে আরও খিেী হলি। অ্তএি োক্ো থােলে রাস্তার  ালরর 
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খ ােঁপগুললার ক্ালে। যার আ়িালল েুজন খলাক্ সহলজই লুবক্লয থাক্লত পালর। ড্রাইভার 
উইেবিন বেলয তার সঙ্গীর ক্াযজক্লাপ লক্ষয ক্রলে এিং ডাক্জসন এব লয চলললে। পল়ি 
থাক্া খেলযোর বেলক্ ওরা েুজলনর খক্উই বিপলের আেঙ্কা ক্রলে না। ক্ারণ ওই 
বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্থা ওরা ভালভালিই জালন। জালন খয  ত ে োলস এোলন পােঁচ 
পােঁচো েু জেনা  লেলে। অ্তএি এই েু জেনাোও ওলের ক্ালে বনতান্ত স্বাভাবিক্ িযাপার। 
োক্ খথলক্ েুে েলেক্ েূলর এক্ো খ ােঁলপর আ়িালল আবে লুবক্লয থাক্লিা। ডাক্জসন 
খযই পল়ি থাক্া খেলযোর ওপর  ুেঁলক্ প়িলি। আবে খ ােঁলপর আ়িাল খথলক্ োলক্র 
জানলার ক্ালে ব লয ড্রাইভালরর রল  এক্ো বরভলিার খচলপ  রলিা। এিং বঠক্ এক্ই 
সেলয পল়ি থাক্া খেলযো লাবেলয উলঠ, ডাক্জসলনর খপলে বরভলিার খঠলস  রলি। 
ের যান অ্যাসলেলত বস ালরলের খোে েুক্লরাো েুেঁলজ বেলয, এিার িললা, ডাক্জসন এিং 
েোস বক্ ক্রলি? আত্মসেপজন ক্রলি, না গুবলভরা বরভলিালরর সােলন ওরা িীরত্ব 
খেোলি? 
  
 বক্েসন োন্তস্বলর িলললা, খেোলতও পালর। ওলের বিশ্বাস খনই। েোস এিং ডাক্জসন 
ি়ি সাং াবতক্ খলাক্। 
  
হলত পালর সাং াবতক্ বক্ন্তু পা ল খতা আর নয। খোলা বরভলিালরর সােলন অ্লহতুক্ 
িীরত্ব প্রেেজলনর খচিা বনিুজবদ্ধতার পবরচাযক্। এিং খসো ওরা ভালভালিই জালন। 
  
বনস্তব্ধতায বক্েুক্ষণ খক্লে খ ললা। অ্িলেলে বজলপা ক্ােঁপাস্বলর িলললা, বক্ন্তু ফ্র্াঙ্ক। এলত 
সহলজ বক্ ওরা হার োনলি? 
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ের যালনর খচাে েযতাবন বজ াংসায পললক্র জনয চক্চক্ ক্লর উঠললা, তাহলল ওলের 
েুঃেজনক্ ভবিেযলতর ক্থা খভলি সেলিেনা জানালনা ো়িা আোর আর খক্ালনা উপায 
খনই। 
  
খযোলন আেরা প্রলতযলক্ েু–লক্ষ ডলার ক্লর খোলপ  ােঁথবে। খসোলন সাোনয এক্েু–
আ েু রিপাত বক্েু নয। 
  
আলরা বক্েুক্ষণ বনশ্চল বনস্তব্ধতা। বজলপাই আিার েুে েুলললা, ফ্র্াঙ্ক, এসি আোর বঠক্ 
ভাললা লা লে না। আোর েলন হয, খেে পযজন্ত আেরা এ ক্াজো খপলর উঠলিা না। 
  
অ্ধ যজভালি ের যান িলললা,  ািল়ি খযও না, বজলপা, খতাোলক্ অ্কু্িলল থাক্লত হলি 
না। খতাোর জনয আবে এক্ো বিলেে ক্াজ বঠক্ ক্লর খরলেবে। এিং খতাোর সাহালযযর 
িাইলর নয। আবে খতাোলক্ ক্থা বেবে। 
  
খেলক্র বেলক্ বেলর ের যান িলললা, খতাোর িিিয বক্, এড? েু–েুজন িীরপুরুলের 
ক্থা খতা শুনলাে। এিার খতাোরো শুবন। 
  
খেক্ বস ালরে  বরলয জ্বলন্ত ক্াবঠোলক্ বনবভলয অ্ন্ধক্ালর েুেঁল়ি িলললা, েু লচাো 
খোক্ালের ক্থা খেল়ি োও, ফ্র্যাঙ্ক। তলি আোর েলন হলে েোস আর ডাক্জসন খক্ালনা 
 ালেলা ক্রলি না। আর এক্ান্তই যবে সাহস খেোলত চায। তাহলল এক্ো 
বিলযা ান্তনােলক্র খেে েৃলেযর জলনয ওলের প্রস্তুত থাক্লত হলি। 
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ের যান খেলক্র ক্থায েুেী হলয িলললা, িাস্তিলক্ অ্স্বীক্ার ক্রার েলতা বনলিজা  আবে 
নই, এড। েোস এিং ডাক্সলনর বনযবত স্বযং ভ িালনর হালত। আেরা বনবেত্ত োত্র। 
তাহলল তুবে, আবে এিং খেলযবে–এই বতনজলনই োক্ থাোলনার িযাপারো সােলালিা। 
বজলপা আর বক্েসলনর জনয খক্ালনা হালক্া ক্াজ বঠক্ ক্রা যালি–তলি এক্ো ক্থা। 
খসই সলঙ্গ ওলের পাওনা োক্ার পবরোণও বক্ন্তু ক্লে যালি। ক্ারণ আেরাই যেন সেস্ত 
 ুেঁবক্ বনবে। তেন স্বাভাবিক্ ভালিই আোলের পাওনা খিেী হওযা উবচত, তাই না? 
  
সংেলয বক্েসলনর ভুরু কু্বঞ্চত হললা। েু–লক্ষ ডলালরর ভািনা তার েলন প্রভাি বিস্তার 
ক্রলত খলল লে। 
  
তাহলল আোলের ভাল  ক্ত প়িলে জানলত পাবর বক্? 
  
সলঙ্গ সলঙ্গ ের যান িলললা, বনশ্চযই। এক্ লক্ষ পেঁবচে হাজার ডলার তুবে পালি। আর 
বজলপার ক্াজ খযলহতু ক্লক্জা সংরান্ত–খসলহতু খস পালি এক্লক্ষ পেঁচাত্তর হাজার। 
খতাোলের েুজলনর খথলক্ খয এক্ লক্ষ ডলার িােঁচলি, খসো আোর আর এলডর েল য 
ভা  হলি। 
  
বক্েসন ও বজলপার েল য েৃবি বিবনেয হললা। সিাই নীরি। খেলে বক্েসন 
উলত্তবজতভালি িলল উঠললা, বক্ন্তু ওরা যবে খক্ালনা  ালেলা িা ায। তাহলল আোলের 
খক্উ োরা খযলত পালর। োরা খযলত পালর েোস আর ডাক্জসন। নাঃ, ক্াজো আোর 
খোলেই ভাললা লা লে না। এতবেন আেরা খয সি ক্াজ ক্লরবে, খসগুললালত খক্ালনা 
 ঞ্ঝালের ভয বেললা না।  রা প়িলল ি়িলজার িের েুলযক্ খজল োেতাে। বক্ন্তু এিালর 
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 রা প়িলল আোলের আর বনস্তার খনই। খসাজা ইললক্বেক্ খচযার! না, এসি েুলনােুবনর 
েল য আবে খনই। 
  
ভযাতজস্বলর বজলপা িলললা, আললক্স বঠক্ই িলললে, ফ্র্যাঙ্ক। েুলনর োয, ি়ি োয। আবে 
তালত .. জ়িালত চাই না। 
  
বহংস্রভালি ের যান হাসললা, বঠক্ আলে, তাহলল খভাে খহাক্। খক্ালনা ক্াজ বনলয বিেত 
খেো বেলল আেরা িরািরই খভালের ো যলে তার েীোংসা ক্লরবে। এলক্ষলত্রও তাই 
খহাক্। 
  
বক্েসন তীক্ষ্ণস্বলর িলললা, তার খক্ালনা প্রলযাজন খনই। এড যবে খতাোর পলক্ষও যায 
তিুও তুবে বজতলত পারলিনা ফ্র্যাঙ্ক। ক্ারণ তাহলল খভালের েলােল োেঁ়িালি েুইেুই। 
এিং খতােরই ততরী বনযে অ্নুযাযী খক্ালনা ক্ালজ খভালের েলােল সোন–সোন হলল 
খস ক্াজো আেরা ক্বর না। আো ক্বর তুবে বনযেো ভুলল যাওবন? 
  
ের ান অ্ জসু্ফে স্বলর খহলস উঠললা, না, ভুবলবন। বক্ন্তু তালত খভাোভুবে ক্রার িা াো 
খক্াথায? বনযে োবেক্ সি ক্াজ ক্রাই আবে পেন্দ ক্বর। তারপর, বনিজাচলনর 
েলােললর ওপর বনভজর ক্লর,  ৃহীত হলি আোলের বসদ্ধান্ত, রাজী? 
  
বক্েসন ক্ােঁ   ােঁবক্লয িলল, আোর খক্ালনা আপবত্ত খনই। শু ু শু ু সেয নি হলি িললই 
িলবেলাে 
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খচযার খেলন ের যান উলঠ োেঁ়িাললা। তার সু বঠত খপেীিহুল খেলহর বিোল োযা 
খেবিলল প়িললা। 
  
খভালের ক্া জগুললা ততরী ক্লরা বজলপা। 
  
 বজলপার েুলে পবরষ্কার হতিুবদ্ধ ভাি। এক্ো খনােিই িার ক্লর এক্ো পাতা বে়িললা। 
তারপর েুবর বেলয খসোলক্ সোন চার েুক্লরা ক্রললা। েুক্লরা ক্া জগুললা খেবিললর 
ওপর বেলয, এই নাও 
  
হালক্াস্বলর ের যান িলললা, োত্র চারলে ক্া জ খক্ন, বজলপা? 
  
ের যালনর বেলক্ েূনয েৃবিলত তাবক্লয, খক্ন, আোলের খতা িরাির চারলেই ক্া জ 
লাল ? 
  
 ের যান নরে ক্লর খহলস, েে লক্ষ ডলার হলি পােঁচ ভা –েলন আলে? সুতরাং 
খেলযোরও ভা  আলে এক্ো। 
  
ের যান েরজার বেলক্ এব লয এক্  েক্ায েরজা েুলল উচ্চস্বলর ক্াউলক্ আহ্বান 
জানাললা, খভতলর এলসা, বজবন। ওরা এই ক্াজোর িযাপালর খভাোভুবে ক্রলত চায। 
সুতরাং িু লতই পারলো। খতাোর খভােো আোর এক্ান্ত প্রলযাজন। 
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অ্ন্ধক্ালরর োযা আিতজ খথলক্ খযন হাওযায ভর ক্লর বজবন সােলন এলস োেঁ়িাললা। খচাে 
 লসালনা সিুজ আললার িৃলত্ত ের যালনর পালে োেঁব়িলয হতিাক্ বজবনলক্ খেেলত 
লা ললা। তারা অ্পললক্ বজবনর বেলক্ তাবক্লয রইললা। 
  
িাইে, খতইে িেলরর খেলয বজবন। সা ারলণর তুলনায এক্েু খিেী লম্বা। োথায 
এক্রাে তাোলে চুল যেসহক্ালর বেলত বেলয িােঁ া। ওর আযত  ূসর সিুজ খচাে 
সেুলদ্রর েলতাই  ভীর অ্থচ অ্বভিযবিহীন, িুবরত ওষ্ঠা ালর এক্ অ্দু্ভত খনো। উদ্ধত 
বচিুলক্ েৃঢ়তার ভাো খসাচ্চার। সি বেবললয এক্ জীিন্ত চািুক্। 
  
এক্ো রিরঙা খরেেী োেজ, আর ক্াললা িােজ বজবনর পরলণ। স্ফীত িক্ষলসৌন্দলযজর 
তুলনায ক্বে খেে অ্তযন্ত ক্ষীণ। সুঠাে বনতলম্বর ঢাল ব লয বেলেলে আক্েজণীয সু বঠত 
েু–পালযর প্রালন্ত। রুই োলের খোপ খ লার েলতা বিস্ফাবরত খচালে খেক্, বজলপা এিং 
বক্েসন তেলনা বজবনর বেলক্ তাবক্লয। খযন েুেঁবেলয েুেঁবেলয খক্ালনা ইতালীয অ্বভলনত্রীর 
খেহলসৌন্দযজ খেেলে। 
  
হতভম্ব বতনজলনর েুলে ের যালনর েীতল ক্াললা খচােলজা়িা খেলল খি়িাললা। খস খহলস 
উঠললা, ের যান জানলতা বজবনর আক্বস্মক্ উপবিবত ওলের স্বাভাবিক্ বচন্তা ারালক্ পঙু্গ 
ক্লর খেলি। খসই আক্বস্মক্ োনবসক্ সং লেজর পবরণবত খেোর জনয ের যান যলথি 
খক্ৌতূহলী বেল। 
  
বজলপার ডান হাত যাবন্ত্রক্ ভালি তার লাল োইলযর বেলক্ এব লয খ ল। োইলযর 
নেোলক্ খনল়িলচল়ি বঠক্ ক্রললা। আর এক্ই সলঙ্গ পুরু খঠােঁলের আিরণ সবরলয তার 
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 ক্ লক্ সাো োেঁলতর সাবর িার ক্রললা। িােঁক্া খচালে বজবনর বেলক্ খচলয বজলপা খহলস 
উঠললা। 
  
এরক্ে অ্িিার জনয খেক্ খোলেই প্রস্তুত বেললা না। খস ভুরু উেঁবচলয খঠােঁে কু্েঁচলক্ বেস 
খেিার। ভঙ্গী ক্রললা। তার বিিণজ খচালের তারায েূনয েৃবি। 
  
 বক্েসলনর অ্িিা পুলরাপুবর আেন্ন। খযন এক্ো বিেেণী হাতু়িী খক্উ সপালে তার 
ব্রহ্মতালুলত িবসলয বেলযলে। খস খযন নীরলি আসন্ন েৃতুযর প্রহর গুলণ চলললে। 
  
ওলের চেক্ ভাঙললা ের যালনর স্বলর, এই হললা বজবন  ডজন। 
  
এক্ েুহূলতজর বি া। পরক্ষলণই খচযার খেল়ি খেক্ উলঠ োেঁ়িাললা, তার খেোলেবে 
বজলপাও। বক্ন্তু বক্েসন িলসই রইললা। তার িবলষ্ঠ হালতর আঙুল উৎক্ণ্ঠায েুবষ্ঠিদ্ধ। 
খচালের তারা স্বে ক্ােঁলচর েলতা। েুলের ভাি তেলনা হতচবক্ত। 
  
ের যান িলললা, ডানবেক্ খথলক্ শুরু ক্রবে। এ হললা এডওযাডজ খেক্। আোর 
অ্নুপবিবতলত েললর ভার থালক্ এরই হালত। বজলপা েযানবডবন, আোলের ক্লক্জা 
বিোরে, প্রবতভা  র–ের যান হাসললা, আর সিলেলে আললক্স বক্েসন– াব়ি চালালত 
ওর জুব়ি খনই। 
  
বক্েসন বিস্মলযর খ ার ক্াবেলয হঠাৎই খযন সবম্বৎ বেলর খপল। এক্  েক্ায খসাজা হলয 
োেঁ়িাললা। তার  াক্কায আলরক্েু হললই খেবিলো উলট প়িবেললা। বক্ন্তু বক্েসন খসবেলক্ 
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না তাবক্লয, সলম্মাবহলতর েৃবি বনলয খস তেনও বজবনর বেলক্ তাবক্লয, হালতর তালু 
েুবষ্ঠিদ্ধ। 
  
বজবনর চঞ্চল খচাে পললক্র জনয বতনজলনর খচালে থােললা। তারপর ও এক্ো খচযার 
খেলন ের যালনর পালে িসললা। 
  
বজবনর পালে োেঁব়িলয ের যান িললত লা ললা, ওলের েুজলনর  ারণা ক্াজো নাবক্ 
আোলের পলক্ষ অ্সম্ভি। আোলের বনযে হললা খক্ালনা ক্াজ বনলয বনলজলের েল য 
েতবিলরা  হলল আেরা খভালের সাহালযয িযাপারো বনষ্পবত্ত ক্বর। সুতরাং এলক্ষলত্রও 
খভাে খনওযা ো়িা উপায খনই। 
  
বজবন সংেলযর সলঙ্গ এক্েু অ্বিশ্বালসর হাবস হাসল, তার োলন? তুবে িললত চাও, েু–
লাে ডলার বনলত রাজী নয এেন  েজভও পৃবথিীলত আলে? 
  
ের যান হাসললা, না বঠক্ তা নয। ওলের  ারণা, এ ক্াজোয রিপালতর আেঙ্কা 
রলযলে। তাই 
  
অ্িাক্ খচালে বজবন  ডজন বজলপার বেলক্ তাক্াললা, তারপর ওর  ূসর সিুজ খচালের 
তারা খেলক্র খচালে বির হললা, সিলেলে ব লয থােললা বক্েসলনর েুেেণ্ডলল। খযন 
প্রলতযক্লক্ ও জরীপ ক্লর খেেললা। –ও, খতাোর েললর খয এই অ্িিা তা খক্ জানলতা! 
ের যানলক্ লক্ষয ক্লরই িলললা। বক্ন্তু খোেঁচা লা ললা বক্েসলনর খপৌরুলে। খস অ্স্ববস্ত 
ভলর েুে বেবরলয বনললা। অ্পোলন তার ক্ান বেলয আগুন েুেললা। 
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ের যালনর হাবস আলরা বিসৃ্তত হললা, খসো খতা আবেও ভািবে। আোলের হালত এই 
প্রথে এলসলে এক্ো ি়ি ক্ালজর সুলযা । বক্ন্তু এেনই েুভজা য খয বজলপা আর 
বক্েসলনর ক্াজো খোলেই পেন্দ নয। 
  
বজবন এিার উলত্তবজত হলয খচেঁবচলয িলললা, হযােঁ, শু ু সুলযা  না–সুিণজ সুলযা । েে লক্ষ 
ডলার খেলললেলার ক্থা নয। তুবে িললবেলল এক্ালজ খতাোর েল সিরক্ে সাহাযয 
আোয ক্রলি। এিং তাও বিনা স্বালথজ না। বক্ন্তু এেন খেেবে, আোর এোলন আসাই 
ভুল হলযলে। এেন তুবে আিার খভাে বনলয বসদ্ধান্ত বনলত চাইে। হুঃ, যলত্তা সি 
নযাক্ালো। 
  
ওরা চেলক্ উঠললা। খেলযোর েুলে এেন রুক্ষ, অ্পোনজনক্ ক্থা শুলন েলন েলন 
ভীেণ উলত্তবজত হলয উঠললা। 
  
খেলযলের পলক্ষ পশুসুলভ আচরলণর িযাপালর খেলক্র যলথি কু্েযাবত আলে। খস আর 
থাক্লত না খপলর িলললা িিৃতার পবরোণো এক্েু খিেী হলয যালে না সুন্দরী। এিার 
েযা ক্লর এক্েু চুপ ক্লরা খেবে! 
  
বজবন খচযার খেল়ি উলঠ োেঁ়িাললা। ওর সুন্দর েুলে িরলের ক্াবঠনয। 
  
ের যানলক্ লক্ষয ক্লর িলললা, েলন হয এোলন এলস আবে ভুল ক্লরবে। আো–তাহলল 
িযাপারো এোলনই খেে খহাক্। এই পবরক্ল্পনা বনলয আবে সাহাযয চাইলিা এেন খলালক্র 
ক্ালে, যালের েরীলরর প্রবত বেরায রি িইলে। খতাোলের েলতা অ্পোথজ ক্াপুরুেলের 
সলঙ্গ ক্থা িলল 
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অ্নথজক্ সেয নি ক্রলত চাই না। 
  
বজবন িললই দ্রুতপালয েরজার বেলক্ এল াললা। 
  
ের যান হাত িাব়িলয ওর হাত খচলপ  লর ওলক্ থাোললা। খহলস িলললা, উলত্তবজত হলয 
না, বজবন। এলত ওলের খক্ান খোে খনই। এ  রলনর ক্াজ এক্েে প্রথে িলল এক্েু 
অ্স্ববস্তলিা  ক্রলে। বক্ন্তু সেয বেললই সি বঠক্ হলয যালি। এই বজলপা েযানবডবন তালা 
খোলায েহলরর সিলচলয খসরা ক্াবর র। ের যান বজলপার বপলঠ হাত রােললা। –এড 
িুবদ্ধ বিলিচনায আোর খচলয বক্েু ক্ে যায না। আর আলললক্সর েলতা  াব়ি চালালত 
পৃবথিীলত ক্ে খলাক্ই জালন। তলি রিপালতর িযাপারো ওরা বঠক্ পেন্দ ক্রলে না। 
  
বজবন বতনজলনর ওপর খচাে িুবললয, তাই নাবক্? তাহলল েে লাে ডলালরর খিলায 
ওলের পেন্দ অ্পেন্দ যালে খক্াথায? িুক্ পলক্লে? –ই, এইসি হবরোস পাললর 
খ াযাল বনলয তুবে েল ততরী ক্রলো? খতাোর লজ্জা হওযা উবচত, ফ্র্যাঙ্ক! বজবনর ক্ক্জে 
ক্ণ্ঠস্বর প্রলতযলক্র ক্ালন খঢলল বেললা  রে সীলস, এ েুে ডলালরর িযাপার নয, পুলরা 
েে লাে ডলার। খসলক্ষলত্র ক্ার বক্ হললানা হললা, অ্লতা খেেলত খ লল চলল না। খসো 
ওলের ভাললা ক্লর িুব লয োও। 
  
 বজবন ের যালনর হাত োব়িলয সরাসবর খচাে রােললা বক্েসলনর খচালে, েু–লক্ষ ডলালরর 
খচলয আহত হিার ভযোই বক্ খতাোর ক্ালে খিেী হললা? আোর প্রলশ্নর উত্তর োও। 
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বজবনর আগুন রা অ্ন্তলভজেী েৃবির সােলন বক্েসন কু্েঁক্ল়ি েৃেুস্বলর িলললা, ক্াজো 
আোলের পলক্ষ অ্সম্ভি। ওলযবলং খক্াম্পানীলত আবে বক্েুবেন চাক্রী ক্লরবেলাে। 
সুতরাং েোস এিং ডাক্জসনলক্ আবে ভালভালিই বচবন। এলতা সহলজ ওরা হার 
োনলিনা। খযোলন েুলনােুবনর সম্ভািনা আলে খসোলন আবে খনই। 
  
বজবন বনরুত্তাপ ক্লণ্ঠ িলললা, বঠক্ আলে, তাহলল খতাোলক্ও আোলের খক্ালনা প্রলযাজন 
খনই। অ্তএি খতাোর এই হারবক্উবলস োক্জা খচহারা বনলয বনঃসলঙ্কালচ খক্লে প়িলত 
পালরা। আেরা খক্উ িা া খেি না। 
  
অ্পোলনর ক্াললা োযা খনলে এললা বক্েসলনর েুলে। খস উলত্তবজত ভালি িলললা, েুে 
সােলল ক্থা িলল। আবে িলবে এ ক্াজো অ্সম্ভি। খতােরা বেলথয স্বপ্ন খেেলো! 
  
হাওযায তজজনীনাবচলয েরজার বেলক্ ইোরা ক্রললা বজবন, খেেবেই খতা! নইলল তুবে 
এেলনা িলস রলযে খক্েন ক্লর? যাও িাব়ি ব লয োলযর খক্ালল িলস ডু ডু োও। 
খতাোলক্ আোলের খক্ালনা প্রলযাজন খনই। 
  
 ীলর  ীলর বক্েসন উলঠ োেঁ়িাললা। তার শ্বাস প্রশ্বালসর েে খোনা যালে। োেঁলত োেঁত 
খচলপ খস আলস্ত আলস্ত বজবনর ক্ালে এব লয খ ললা। ও তেনও এক্ইভালি খসাজা হলয 
েৃপ্তভঙ্গীলত োেঁব়িলয। খচালের েৃবি বক্েসলনর খচালে বনিদ্ধ। 
  
অ্িবেি বতনজন রুদ্ধশ্বালস ওলের খেেলত লা ললা। খেলক্র খচালে বচন্তার োযা। ক্ারণ 
খস জালন, উলত্তবজত হলল বক্েসলনর োথার বঠক্ থালক্ না। বজলপা ভুরু কু্েঁচলক্ 
অ্স্ববস্তভরা েৃবিলত ওলের লক্ষয ক্রবেললা। বক্ন্তু ের যালনর েুলের হাবস তেনও রলযলে। 
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খক্ালনা োলা আজ পযজন্ত এভালি আোর সলঙ্গ ক্থা িললত সাহস পায বন! বজবনর 
েুলোেুবে এলস বক্েসন থােললা। েু হালতর আঙুল অ্বির উলত্তজনায হাওযা আেঁক্ল়ি 
 রলে। 
  
বজবন খযন এক্বে খোট্ট পুতুল বক্েসলনর বিোল খচহারার ক্ালে। বক্ন্তু ওর েৃপ্ত চািুলক্র 
েলতা ভঙ্গী েলন ক্বরলয খেয খক্উলের েীতল চাউবনলক্। আর আললক্স বক্েসলনর 
অ্পোবনত খপৌরুে িুব  আহত িাল র েলতাই বক্ষপ্ত ভযঙ্কর। খস এক্ অ্দু্ভত েৃেয। 
  
বজবন  ৃণাভরা খচালে বক্েসনলক্ খেেললা। োন্তস্বলর িলললা, তুবে যবে আোর ক্থা 
িু লত না খপলর থাক্, তাহলল আিার িলবে, যাও িাব়ি ব লয োলযর খক্ালল িলস ডু 
ডুোও। খতাোলক্ আোলের প্রলযাজন খনই। 
  
এক্ো চাপা  জজলনর সলঙ্গ বক্েসলনর ডান হাত বক্ষপ্রলিল  বজবনর বেলক্ এব লয এললা 
বক্ন্তু ো পলথই খস বনলজলক্ সােলল বনললা, নাবেলয বনললা তার উেযত হাত। 
  
বজবন তীক্ষ্ণ স্বলর িলললা, বক্ হললা, থােলল খক্ন, োলরা! খতাোর েলতা অ্লতা প্রালণর ভয 
আোর খনই। 
  
খহা খহা ক্লর খহলস উঠললা ের যান। 
  
োথা নীচু ক্লর বক্েসন আপন েলনই বক্ খযন বি়ি বি়ি ক্লর েরজার বেলক্ শ্লথপালয 
এব লয খ ল। 
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ের যালনর ক্ক্জে স্বলর সক্লল চেলক্ উঠললা, বক্েসন, এোলন এলস িলসা। খভাে 
খতাোলক্ বেলতই হলি। তুবে যবে েল খেল়ি চলল যাও এই েুহূলতজ, তলি এর পবরণবতর 
জনয আবে বক্ন্তু োযী থাক্লিা না। 
  
বক্েুক্ষণ ইতস্ততঃক্লর তারপর  ীলর  ীলর বক্েসন বেলর এলস খচযালর িসললা। েুেভাি 
 ম্ভীর বি াগ্রস্ত। 
  
বজলপার বেলক্ ের যান  ুলর, আর এক্ো খভালের ক্া জ, বজলপা। 
  
বজলপা খনােিইলযর পাতা খক্লে আর এক্ েুক্লরা ক্া জ বেললা। 
  
বক্েুক্ষণ  লর খেক্ উসেুস ক্রবেললা, এিালর িলললা, খভাে খেিার ক্াজো সম্বলন্ধ আলরা 
ক্লযক্ো ক্থা আবে জানলত চাই, ফ্র্যাঙ্ক। এই খেলযো এসলির েল য জব়িলয প়িললা 
খক্েন ক্লর? বজবনর বেলক্ িুল়িা আঙুল  ােঁবক্লয িলললা খেক্! , 
  
ের যান িলললা,  ত পােঁচ োস  লর আবে শু ু এই োক্োলক্ সাে ক্রার েতলি 
খভলজবে। বক্ন্তু অ্লনক্ খভলিও খক্ালনা উপায েুেঁলজ পাইবন। হঠাৎ োস বতলনক্ আল  
বজবন আোর ক্ালে োক্ লুলঠর এক্ো সাজালনা গুোলনা পবরক্ল্পনা খেলল বেললা। সবতয 
িললত বক্ এর পুলরা কৃ্বতত্বই বজবনর। খয ক্ারলণ েে লাে ডলারলক্ ভা  ক্রা হলে 
পােঁচ ভাল । ও সেস্ত েৃবিলক্াণ খথলক্ই িযাপারোলক্ খভলিলে এিং খসই অ্নুযাযী ততরী 
ক্লরলে ওর বনেুেঁত প্লযান। আোর েৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্লযালন খক্ালনা োেঁক্ খনই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

32 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

বজবনর বেলক্ তাবক্লয খেক্ িলললা, খতাোর িাব়ি খক্াথায, েুক্ী? –আর এই োক্ লুলঠর 
েুিুবদ্ধই িা খতাোর োথায এললা বক্ ক্লর? 
  
খেলযবে ওর সস্তা ভযাবনবেিযা  েুলল বস ালরে িার ক্লর, অ্বভিযবিহীন েীতলেৃবিলত 
খেলক্র বেলক্ তাবক্লয, বস ালরে  রাললা, আোর িাব়ির েির খজলন খতাোর বক্ লাভ? 
আর োক্ লুলঠর পবরক্ল্পনার ক্থা বজলেস ক্রলো? …োক্ার প্রলযাজনো হঠাৎ েুি 
খিল়ি ওঠায হঠাৎ প্লযানো োথায  বজলয উলঠলে। এিং আোলের যেন পরস্পলরর 
নােো অ্জানা নয, তেন নাে  লর ডাক্াোই উবচত। ঐ নযাক্া–নযাক্া স্বলর, েুকু্ িলাো 
ো়িা খেবে! 
  
োেঁত খির ক্লর খেক্ হাসললা। খেলয োনুলের খতজ িরািরই তালক্ আক্েজণ ক্লরলে। 
  
বনশ্চযই, তুবে যেন পেন্দ ক্লরা না খসো বক্ আোর ক্রা সালজ? বক্ন্তু এক্ো ক্থা 
আোলের েললর েির খতাোলক্ খক্ বেললা? আর আেরাই খয এই ক্ালজর জলনয 
সিলচলয উপযুি খলাক্, খসোই িা জানলল খক্েন ক্লর? 
  
বজলপার বেলক্ বজবন খেোললা, তার ক্ারণ আবে খোেঁজেির ক্লর খজলনবেলাে, তালা 
খোলার িযাপালর ওর খচলয ওস্তাে ক্াবর র আর এ েহলর খনই। এিং এ ক্ালজ 
আোলের প্র ান প্রলযাজন খসইোই। আলরা শুনলাে খতাোর ক্থা। খতাোর েলতা ঠাণ্ডা 
রলির েুঃসাহসী পুরুে নাবক্ েুি ক্েই আলে। ের যালনর আলে িুবদ্ধ। খসই সলঙ্গ েল 
পবরচালনার অ্দু্ভত ক্ষেতা। তাো়িা  াব়ি চালালনালত বক্েসলনর নােোই সিজালগ্র। সুতরাং 
খতাোলের এোলন না এলস পাবর বক্ ক্লর? 
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অ্স্ববস্ত খক্লে বজলপার েুলে েুেললা হাবসর খরো। খস প্রেংসা শুনলত িরািরই ভালিালস। 
বিলেেতঃ, এক্জন সুন্দরী তরুণীর েুলে। না, বজবন বেলথয িললবন–ভািললা বজলপা। 
তারসলঙ্গ অ্নয ক্াবর লরর খক্ালনা তুলনাই হয না। ক্ারণ বজলপা েযানবডবন, তালার 
লাইলন এক্লেি বিতীযে। 
  
বক্েসলনর খরা  বেবললয খ ল। অ্প্রবতভভালি খস খেবিললর বেলক্ খচাে নাবেলয বনল। 
খচলয রইললা–হুইবি গ্লালসর িৃত্তাক্ার বভলজ োলপর বেলক্। 
  
খেক্ সলন্দহাকু্ল ক্লণ্ঠ িলললা, ওরা, োলন ক্ারা? 
  
বজবন এক্েু বিরিভালি িলল, িহু জায ায আবে উপযুি খলালক্র খোেঁজ ক্লরবে। 
তারপর খজলনবে খতাোলের নাে। খসলক্ষলত্র বনবেজি ক্ালরা নাে ক্রা েুেবক্ল। আেরা শু ু 
শু ুই সেয নি ক্রবে। আবে খভলিবেলাে বঠক্ খলালক্র ক্ালেই এলসবে। বক্ন্তু এেন 
েলন হলে, আোর হযলতা ভুল হলত পালর। আর তা যবে হয, তাহলল আোলক্ অ্নয 
খক্াথাও খেেলত হলি। 
  
খেক্ বস ালরে  বরলয বজবনর বেলক্ তাবক্লয, আবে বক্ন্তু অ্নয ক্থা ভািবে। ঐ োক্ো 
থাোলত খতাোলক্ই যবে শুলয থাক্লত হয রাস্তায, তাহলল োনলত বি া খনই, সিলচলয 
েুঃসাহবসক্ ক্াজোই তুবে বনলজর জলনয খিলে বনলযলে। এোও বক্ খতাোরই পবরক্ল্পনা 
নাবক্? 
  
বনশ্চযই। 
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 আো, এিার খেো যাক্ খতাোলক্ বক্ বক্ ক্রলত হলি। তুবে রাস্তার বঠক্ ো োলন শুলয 
থাক্লি। খতাোর ক্ালে লুক্ালনা থাক্লি এক্ো বরভলিার। ডাক্জসন খযই খতাোর ক্ালে 
এব লয যালি; অ্েবন তুবে বরভলিার খচলপ  রলি তার তললপলে–তাই খতা? 
  
সম্মবত জানাললা বজবন োথা খহবললয। 
  
এলত বক্ন্তু যলথি বিপলের সম্ভািনা রলযলে; এিং িযাপারো যতো সহজ ভািলো ততো 
সহজ নাও হলত পালর। খেক্ িলললা, এলক্ষলত্র েুলো বজবনে  েলত পালর। হয ডাক্জসন 
সরাসবর হাত তুলল খতাোর ক্ালে আত্মসেপজণ ক্রলি নযলতা খতাোলক্ েুি এক্ো গুরুত্ব 
না বেলয বরভলিারো খক্ল়ি খনিার খচিা ক্রলি। ডাক্জসন সম্বলন্ধ আবে যতেুকু্ শুলনবে, 
অ্লতা সহলজ হাল ো়িার খলাক্ খস নয। ও হযলতা  ােঁবপলয পল়ি খতাোর বরভলিারো 
খক্ল়ি বনলত চাইলি। তেন? 
  
বজবন োন্তভালি খ াযা ো়িললা। 
  
খনহাত অ্ল্প নয েে লক্ষ ডলার। েীতল বনবিজক্ারস্বলর জিাি বেললা বজবন  ডজন, অ্তএি 
ডাক্জসন যবে ভাললায ভাললায খপােনা োলন, তলি ওলক্ গুবল ক্রা ো়িা আোর আর 
উপায থাক্লি না। 
  
পলক্ে খথলক্ রুোল খির ক্লর বজলপা েুে েুেললা। বজভোলক্ এক্িার িুবললয বনললা 
শুক্লনা খঠােঁলের ওপর; অ্স্ববস্তভলর এক্িার খেেললা ের যালনর বেলক্, তারপর তাক্াললা 
বক্েসলনর বেলক্। 
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বঠক্ই িলললে বজবন। ের যান ওলের আশ্বস্ত ক্রার খচিা ক্রললা, েে লক্ষ ডলালরর জনয 
ওসি সাোনয িযাপালর নজর বেলল চলল না। তাো়িা িাস্তিলক্ অ্স্বীক্ার ক্রার খচিা ক্লর 
খক্ালনা লাভ খনই। 
  
বজবনলক্ লক্ষয ক্রবেললা খেক্  ভীর েৃবিলত। 
  
 না, খেলযো বেলথয িললে না। িাপ খর! এ খয খেেবে খক্উলের িাচ্চা। 
  
না, তা নয–আবে শু ু খোলােুবল িযাপারো জানলত চাইবে। এক্ো বস ালরে বনলয খেবিলল 
িারক্লযক্ েুক্ললা খেক্, এিার খতাোর েতললির িাক্ীো খোনা যাক্, ফ্র্যাঙ্ক। 
  
োথা না়িাললা ের যান, উন্থ; খভাে খেিার আল  খস বিেলয আর এক্ো ক্থাও জানার 
উপায খনই। বজবনর সলঙ্গ আোর খসইরক্েই েতজ হলযলে। তলি ও িললে, োক্ লুলঠর 
প্লান বনলয আোলের বিনু্দোত্রও োথা  াোিার প্রলযাজন খনই। সিোই ও োিার েলক্র 
েলতা পবরষ্কার ক্লর সাবজলয খরলেলে। আবে যা িললাে খসো খোোেুবে পবরক্ল্পনার েূল 
িযাপারো। যবে আেরা বজবনলক্ সাহাযয ক্রলত রাজী থাবক্, তলিই ও িাক্ী অ্ংেো 
আোলের খোনালি। তার আল  নয। আর রাজী না হলল খতা বেলেই খ ল। ও তেন অ্নয 
খক্ালনা েললর ক্ালে যালি–এই প্রস্তালি আপবত্ত ক্রার বক্েু খেেবে না। খতােরা বক্ 
িলল? 
  
বক্ন্তু সবতযই বক্ ও প্রলতযক্ো সেসযার সো ান ক্রলত খপলরলে? খেক্ প্রশ্ন ক্রললা, 
আোর খতা েলন হয খসো সম্ভি না। এেন পযজন্ত আেরা শু ু োক্ো থাোলত খপলরবে, 
আর েোস ও ডাক্সনলক্ ক্জা ক্লরবে। তার খিেী বক্েু নয। অ্িেয োবনক্ক্ষণ আল  
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আেরা এোলক্ অ্সম্ভি েলন ক্লরবেলাে। বক্ন্তু ফ্র্াঙ্ক, খতাোর ক্থা যবে সবতয হয োলন 
োক্ো যবে োন্সবেোলরর ো যলে এলজন্সীর সলঙ্গ খযা ালযা  খরলে থালক্ খতা িযাপারো 
ভীেণ খ ারাললা হলয োেঁ়িালি। খয েুহূলতজ োলক্র সলঙ্গ োন্সবেোলরর খযা ালযা  িন্ধ হলয 
যালি, সলঙ্গ সলঙ্গ এলজন্সীর খলালক্রা পুবললে েির খেলি। আর ওরা খতা জালনই 
োক্োলক্ খক্াথায পাওযা যালি। তাো়িা শু ু পুবলে নয, তসনযিাবহনীর খলালক্রা পযজন্ত 
আোলের খপেলন লা লি। অ্থজাৎ েলয েলয খতাক্ খহবলক্প্টার ও  াব়ি বনলয আোলের 
েুেঁজলি। আর এই সাোনয বতরানব্বই োইল চক্কর বেলয আোলের েুেঁলজ খির ক্রলত 
এক্ো খহবলক্প্টালরর বেবনে ক্লযলক্র খিেী লা লি না। তুবে খতা ভাললাভালিই জালনা, 
ঐ রাস্তায োক্ বনলয লুলক্ািার খক্ালনা জায াই খনই। যাও আলে, তাও পেঁবচে োইল 
েূলর। আবে খতা িু লত পারবে না। খক্েন ক্লর আেরা োক্ লুে ক্লর োক্া বনলয সলর 
প়িলিা! নাঃ, ওলের খচালে  ূললা খেওযা এলক্িালরই অ্সম্ভি। 
  
ের যান ক্া   ােঁবক্লয, আবেও খসই ক্থাই ভািবেলাে। বক্ন্তু বজবন িললে, এ বনলয িযস্ত 
হওযার খক্ালনা প্রলযাজন খনই। সেস্ত বক্েু ও েলক্ খরলেলে। 
  
বজবনর বেলক্ খেক্ তাবক্লয, তাই নাবক্? এই জবেল সেসযার উত্তরও তুবে জালনা? 
  
বজবন েীতলস্বলর িলললা, হযােঁ, এইোই আোলক্ সিলচলয খিেী ভাবিলযলে। বক্ন্তু খেে 
পযজন্ত আবেই বজলতবে। আবে জাবন োক্োলক্ বনলয বক্ভালি পুবললের খচালে  ুললা বেলত 
হলি। 
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বজবনর আশ্বাসভরা েৃঢ়স্বলর বক্েসন পযজন্ত বিচবলত হললা। এতক্ষণ খস বনবিজক্ার ভালি 
চুপচাপ িলস বেল। বক্ন্তু এই েুহূলতজ তার েলন হললা, নাঃ, ক্াজো বজবনর পলক্ষ সম্ভি 
হলত পালর। 
  
খেক্ ক্ােঁ   ােঁক্াল, বঠক্ আলে। খতাোর ক্থাই আবে বিশ্বাস ক্রলাে। বক্ন্তু এই অ্দু্ভত 
সেসযার সো ান খক্েন ক্লর ক্রলি তাই ভািবে। অ্িেয এেনও েুলো বজবনস আেরা 
খভলি খেবেবন। এক্ নম্বর হললা, আেরা যেন োক্ থাবেলয েোস আর ডাক্জসনলক্ 
ক্াযো ক্রলিা, তেন যবে অ্নয খক্ালনা  াব়ি  েনািলল এলস পল়ি, তাহলল? োনবে, ঐ 
রাস্তা বেলয েুি এক্ো  াব়ি–োব়ি যায না। বক্ন্তু হঠাৎ এলস প়িলত ক্তক্ষণ? িযস 
তাহললই বচবত্তর। 
  
বিরবি খনলে এললা বজবনর েুলে। ও ভািললেহীন েুলে খচযালর  া এবললয বেললা। 
আেঁলোসােঁলো লাল োলেজর নীলচ ওর উদ্ধত িুক্ প্রক্ে হলয উঠললা। 
  
খস বনলয ভয পাওযার খক্ালনা ক্ারণ খনই। তুবে খতা জালনা। েুলো রাস্তা পাোপাবে ব লয 
েে নম্বর স়িলক্ বেলেলে। এেন োক্ো খযই ওর খরাজক্ার রাস্তায ঢুক্লি, অ্েবন 
আেরা এক্ো পথবনলেজে িবসলয খেলিা খজা়িা রাস্তার েুলে। তালত তীরবচহ্ন বেলয 
অ্নযানয  াব়িলের বনলেজে ক্রা হলি পালের রাস্তা িযিহার ক্রার জনয তাহললই অ্নয আর 
খক্ালনা  াব়ি ঐ রাস্তা বেলয আসলি না। অ্থজাৎ িযাপারো েুি এক্ো ক্বঠন নয, তাই না? 
  
খেক্ এক্ াল হাসললা। েুেী খযন ওর খচালেেুলে উপলে প়িললা। 
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হযােঁ, বঠক্ িলললো, এলক্িালর জললর েলতা সহজ। বক্ন্তু খেলহিুিা, এই সেসযাোর 
সো ান ক্লরা খেবে।  লর বনলাে োক্ো েেল ক্লর আেরা খিে এক্ো জুতসই 
জায ায  া ঢাক্া বেলাে। বক্ন্তু তারপর োলক্র তালাো েুললিা বক্ ক্লর? েুসেন্তলর? 
বক্েসন িললে, ওোর তালা খোলার খচলয যুদ্ধ ক্লর জয ক্রা অ্লনক্ সহজ। তাো়িা 
আোলের েুি তা়িাতাব়ি ক্াজ সারলত হলি। উেঁহু, িযাপারো খনহাত খসাজা নয। 
  
বজবন োথা  ােঁক্াললা। বজলপার বেলক্ ইোরা ক্লর িলললা, খসো ওর োথািযথা, ও 
িু লি। তালার িযাপালর ও এক্জন ওস্তাে। সুতরাং খস োবযত্বো ওরই, আোলের নয। 
আেরা শু ু োক্ো ওর ক্ালে এলন খেি, তারপর যতসেয লাল  লাগুক্। ইলে হলল 
এক্ োস, চাই বক্ েু–োস সেযও বজলপালক্ খেওযা হলি। বজবনর সা র সিুজ খচাে 
বজলপার বেলক্  ুরললা, বক্ খহ, পারলি না এক্ োলস ঔ োলক্র তালাো েুললত? 
  
বজলপার অ্িিা তেন খেলে খক্? প্রেংসায–প্রেংসায খস খযন রঙীন েূলনয ভাসলে। 
বজবনর প্রলশ্নর উত্তলর  া়ি না়িলল, পারলিা না োলন? আবে এক্ োস সেয খপলল নর 
েুল জর সেস্ত েরজা েুলল খেললত পারলিা। 
  
বজবন িলললা, খতাোলক্ এক্োস সেযই খেওযা হলি। এিং তালতও যবে না হয তলি 
আলরা এক্ োস সেয আোলের ভািনার ক্ারণ হলি না। 
  
ের যান িলললা, িযস, ও বনলয আর ক্থা নয, আল ই খতা িললবে। বজবন সি সেসযারই 
সো ান ক্লর খরলেলে এিং আোর েৃঢ় বিশ্বাস, ওর পবরক্ল্পনা সেল হলি। এলসা, 
এিার খভাে খেওযা যাক্। তলি আিার িলবে, বক্বঞ্চৎ রিপালতর জনয প্রলতযক্লক্ই 
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প্রস্তুত থাক্লত হলি। অ্থজাৎ েু পলক্ষরই খক্উ না খক্উ আহত হলত পালর। এেনবক্ 
োরাও খযলত পালর। যবে েোস িা ডাক্জসলনর খক্উ োরা যায তলি আেরা েুলনর জালল 
জব়িলয প়িলি। অ্থিা যবে সাোনয খক্ালনা ভুললর জনয আেরা  রা পব়ি, তলি বন জাত 
েে খথলক্ বিে িেলরর খজল–খস বিেলয বিনু্দোত্র সলন্দহ খনই। আর অ্নযবেলক্ রলযলে 
সনালী েুবনযার হাতোবন;ন ে েু–লাে ডলার! আোলের অ্িিাো খোোেুবে এই। 
  
–খতাোলের যবে আর খক্ালনা প্রশ্ন না থালক্, তাহলল এিার খভাে খনিার ক্াজ শুরু ক্রা 
যাক্, ের যান থােললা। বতনজলনর বেলক্ এক্িার খেেললা, তলি এক্ো ক্থা েলন 
খরলো। খভালের ো যলে আেরা খয বসদ্ধান্ত খনি, খসোই বক্ন্তু হলি চূ়িান্ত বসদ্ধান্ত। 
আোলের েললর বনযে ক্ানুন খতা খতােরা ভালভালিই জালনা, খভালে খয পরাবজত হলি 
তালক্ হয আোলেরই সলঙ্গ ক্াজ ক্রলত হলি, নযলতা বচরবেলনর জনয েল খেল়ি চলল 
খযলত হলি। খতাোলের তা়িাহুল়িা ক্রার প্রলযাজন খনই। খিে  ীলরসুলি খভলিবচলন্তই 
খতােরা বসদ্ধান্তনাও। েলন খরলো, জোর োতায েুলাে ডলার। আর েরলচর োতায েে 
বিে িেলরর খজল হযলতা িা ইললক্বেক্ খচযার। অ্তএি ইলে ক্রলল খতােরা আলরা 
বক্েু সেয বনলত পালরা। পুলরা িযাপারো ভাললা ক্লর েবতলয খেলো। 
  
এলসা তাহলল খভাে খেওযা যাক্–খেক্ আহ্বান জানাললা এিং এক্ই সলঙ্গ হাত িাব়িলয 
ক্া জ তুলল বনললা। 
  
তুলল বনললা বজবন এক্ েুক্লরা ক্া জ। িাক্ী বতন েুক্লরা ক্া জ তুলল বনললা ের যান। 
এক্ো এব লয বেললা বক্েসলনর বেলক্, আর এক্ো বজলপার বেলক্। তারপর পলক্ে 
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খথলক্ ক্লে খির ক্লর অ্িবেি ক্া লজ বক্ বলেলত লা ললা। খলো হলল ক্া জো ভােঁজ 
ক্লর রােললা খেবিললর বঠক্ ো োলন। 
  
ফ্র্যালঙ্কর ক্লেো খচলয বনললা বজবন। খলো খেে ক্লর ক্া জো এব লয বেললা ের যালনর 
রাো ক্া লজর পালে। 
  
খেক্ ইবতেল য খলোর ক্াজ খসলর খেলললে। ক্া জো হাওযায নাবচলয ভােঁজ ক্রললা 
খেক্, রােললা অ্নয েুলো ক্া লজর পালে। 
  
বজলপা ক্া জোর বেলক্ তাবক্লয বক্ খযন ভািললা। অ্িলেলে দ্রুতহালত বললে খলো 
ক্া জোলক্ ভােঁজ ক্লর খোক্া খেলর এব লয বেললা অ্নয ক্া জগুললার ক্ালে। 
  
িাক্ী রইললা শু ু বক্েসন। বি াগ্রস্তভালি খস হালতর ক্া লজর বেলক্ তাবক্লয। বজবন 
এিং অ্নয বতনজন তালক্ লক্ষয ক্রলে। 
  
তার বেলক্ বক্েসন খচাে তুলল তাক্াললা। তারপর বজবনর েুলে। ওরা খচলয রইললা 
পরস্পলরর বেলক্, তারপর ের যালনর ক্লেো তুলল বনললা বক্েসন। বহবজবিবজ বক্ সি 
বললে ভাজ ক্লর, রােললা অ্নয ক্া লজর ওপর। 
  
বক্েুক্ষণ বনস্তব্ধতা। এক্সেয ের যানই হাত িাব়িলয বেললা ক্া জগুললার বেলক্। েুলল 
খেেললা এক্ো, রাজী। 
  
আলরক্ো েুলললা ের যান। 
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রাজী, চেৎক্ার! এিার খেো যাক্ অ্নযগুললা বক্ িলল। 
  
ক্া জগুললা বক্ষপ্রহালত েুলল খেলললা ের যান। খেেললা সিাই রাজী। 
  
সিার বেলক্ খচাে িুবললয বনললা ের যান। েুলে উঠললা খনক্ল়ির বহংস্র হাবস, তাহলল 
আপবত্ত খনই এই ক্াজোর িযাপালর খেেবে। আবে খসই রক্েই ভািবেলাে। েুলক্ষ ডলার 
পালয খঠলার– েলতা খলাক্ এই পৃবথিীলত খনই–খনহাত। 
  
বজবনর খচালে বক্েসন খচাে রােললা। 
  
তার বেলক্ বজবনও তাক্াললা, বক্েসলনর বেলক্ খচলয হাসললা বজবন। নীরি অ্থচ খক্ােল 
হাবস। 
  
. 
  
০২. 
  
পরবেন সক্াল। প্রায আেো িালজ। ওলযবলং আেজাডজ োক্ এলজন্সীর প্রলিেপলথর ক্ালে 
এলস থােললা এক্ো ক্াললা  ূবল ূসর িুইক্ খসঞু্চরী। 
  
রাস্তার েু–পালে অ্সংেয  াব়ির বভল়ি বনলজলক্ বেবেলয খেললত ক্াললা  াব়িোর এক্েুও 
সেয লা ললা না। 
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 াব়ির চালক্ ফ্র্যাঙ্ক ের যান। োথার খতলবচলে েযলা েুবপো খচালের ওপর নাোলনা। 
পাতলা খঠােঁলে এক্ো বস ালরে। তার পালে িলস এডলেক্। 
  
এলজন্সীর েরজার বেলক্ খেেললা তারা। েরজার ওপলর ক্াো তালরর খি়িা। ডানবেলক্র 
পাল্লায  বন্ট িাজািার খিাতাে। এিং পালেই সাো েলক্ আেঁো তালত লাল রলঙর ি়ি 
ি়ি হরলে পবরষ্কার ক্লর খলো; 
  
–বে ওলযবলং আেজাডজ োক্ এলজন্সী 
  
আপনার বনরাপত্তা আোলের বনলত বেন। পৃবথিীর সিলচলয খসরা এিং বনরাপে োক্ 
পবরিহন িযিিা। 
  
বনলজলের সম্বলন্ধ ওরা এক্ো বিরাে  ারণা ক্লর িলস আলে খেেবে–েললক্র খলো পল়ি 
িলললা খেক্, বঠক্ আলে, আর ক্ো বেন; তারপলরই ওরা খেেলি ওস্তালের খক্রােবত। 
  
িলা যায না, এর উললোোও খতা  েলত পালরিযলঙ্গর হাবস হাসললা ের যান। 
  
তা পালর, তলি আোর েলন হলে, এক্াজোয আেরা সােলয লাভ ক্রলিাই। খেক্ 
িলললা, খেলযো এেন সুন্দরভালি প্রলতযক্ো সেসযার সো ান ক্রলে খয ভািলল অ্িাক্ 
হলত হয, তাই না? 
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হা। খঠােঁে খথলক্ বস ালরেো তুলল বনললা ের যান, ওর পবরক্ল্পনায খক্ান েুেঁত খনই, বক্ন্তু 
খসই অ্নুযাযী সিবক্েু ক্রলত পারলল হয। ক্ারণ ক্তক্গুললা জবেল পবরবিবতর 
খোক্াবিলা ক্রলত হলি। বিলেে ক্লর বজলপালক্ বনলযই ভািনা। 
  
বজলপার যালত খস অ্িিা না হয, তার োবযত্ব আোলের। জিাি বেললা খেক্, বজলপার 
জনয আবে বিনু্দোত্রও বচবন্তত নই। 
  
বক্ন্তু বজবনর খতা খস ভয খনই খেলক্র খঠােঁলের খক্ালণ হাবসর খোেঁযা। 
  
তা বঠক্। 
  
খেলযো খক্, ফ্র্যাঙ্ক? 
  
ের যান খঠােঁে উলট ক্ােঁ   ােঁক্াললা, বক্ ক্লর িললিা? যেুর জাবন এ েহলর থালক্ না। 
তলি এক্ো ক্থা িাবজ খরলে িললত পাবর, ও এর আল ও অ্নয খক্ালনা েললর হলয 
ক্াজ ক্লরলে। 
  
আোরও তাই েলন হয, খেক্ খচাে নাবেলয হাত ব়িলত সেয খেেললা, তলি এক্ো 
িযাপার বক্ জালনা? এই োক্ লুলের পবরক্ল্পনাো খয বজবনর এক্ার োথা খথলক্ 
খিবরলযলে, তা আোর খোলেই বিশ্বাস হয না। ওই ক্বচ খেলযর োথায এ েতলি 
আসলতই পালর না। আর খয ভালি সেস্ত জবেল সেসযাগুললা ও সো ান ক্লরলে তা 
অ্বিশ্বাসয। যবে এই োক্োর িযাপালর অ্নয খক্ালনা েলও োথা  াোয তাহলল এক্েুও 
অ্িাক্ হলিা না। ক্ারণ আোর  ারণা, অ্নয খক্ালনা েললর ক্াে খথলক্ বজবন এই োক্ 
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লুলঠর পবরক্ল্পনাো চুবর ক্লরলে। হযলতা খিেী িেরার খলালভই ও খসই েল খেল়ি 
আোলের েলল এলস খযা  বেলযলে। অ্তএি, বজবন সম্বলন্ধ সতক্জ খথলক্া, ফ্র্যাঙ্ক। পলর 
হযলতা খেো যালি, আোলের েলতা আলরক্ো েলও এক্ই বেলন এক্ই সেলয োক্োলক্ 
োবল ক্রার েতলি ভােঁজলে–খসো আোলের পলক্ষ েুি এক্ো উপালেয হলি না; বিলেে 
ক্লর ওরা যবে খস িযাপালর আোলের খেক্কা খেয। 
  
ের যান অ্স্ববস্তভলর েুবপোলক্ োথার খপেলন খঠলল ভুরু কু্েঁচলক্ খেলক্র বেলক্ তাক্াললা, 
হুেঁ! সিই আবে খভলিবে। বক্ন্তু তিু আোলের এক্ো সুলযা  বনলত হলি। আ ােী 
শুরিালরর আল  বক্েুলতই এ ক্ালজ হাত খেওযা সম্ভি নয। ক্ারণ প্রচুর প্রস্তুবত েরক্ার 
এর খপেলন। –আো, ক্ো িাজললা? 
  
বঠক্ সাল়ি–আেো। 
  
তাহলল খতা িাস আসার সেয হলয খ ল! 
  
হা। 
  
ওরা সােলনর িাসিলপ োেঁ়িালনা খলাক্গুললার বেলক্ তাক্াললা। খেক্ খসবেলক্ বির খচালে 
খচলয রইললা। অ্সু্ফেস্বলর িলললা, যাই িললা ফ্র্যাঙ্ক, বজবনর খচহারায চেক্ আলে। উে, 
এক্োনা বজবনে িলে। খেক্ অ্নযেনিভালি খঠােঁে ক্াে়িাললা। 
  
িরলের ক্াবঠনয খনলে এললা ের যালনর েুলে। তার ক্াললা সালপর েলতা খচাে খজা়িা 
খেলক্র খচালে বির হললা! খস ক্ক্জেস্বলর িলল উঠললা প্রসঙ্গ যেন উঠললাই তেন এক্ো 
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ক্থা ভাল ক্লর জাবনলয বেই এড, বজবনর ক্ালে খ েঁেিার খচিা খতােরা ক্লরানা। ক্ারণ, 
ওলক্ বনলয খক্ালনািােঁেরাবে আবে সহয ক্রলিা না। সপ্তা েুলযক্, বক্ তারও খিেী ও 
আোলের সলঙ্গ থাক্লি। বেলনর েল য চবব্বে  ণ্টাই হযলতা ওলক্ আোলের পালে িলস 
ক্াোলত হলি বক্ন্তু তাই িলল ওর সম্বলন্ধ ভুল  ারণা  ল়ি উঠুক্, তা আবে চাই না। 
সুতরাং প্রথে খথলক্ই িযাপারো পবরষ্কার ক্লর খনওযা ভাললা। খক্ালনারক্ে লক্কািাবজ 
আবে সহয ক্রলিা না। 
  
েুেেণ্ডল  ৃণায বিকৃ্ত ক্লর ের যালনর বেলক্ তাবক্লয খেক্ িলললা, তাহলল বক্  লর 
খনলিা, বজবনলক্ তুবে বনলজর জনযই খরলেলো? 
  
োথা না়িললা ের যান, না। আবে খতাোলক্ আিার সাি ান ক্লর বেবে, এড–বজবনর 
সলঙ্গ আোলের সম্পক্জ শু ু খলনলেলনর; তার খিেী বক্েু নয। 
  
ের যালনর েীতল, বনপ্রাণ ক্াললা খচালের তারা খযন ব বলক্ খেলর উঠললা। খেক্ খসবেলক্ 
খচলয অ্স্ববস্তভলর হাসলত খচিা ক্রললা–আোলক্ এসি না িলল বক্েসনলক্ ব লয িললা। 
যবে বক্েু ক্রার হয ও–ই ক্রলি, আবে নয। ক্াল রালত বক্রক্ে ক্লর বজবনলক্ 
খেেবেললা েলন আলে? 
  
ের যান িলললা, খতাোলের বতনজলনর ওপলরই নজর রাো েরক্ার। তুবে বক্ংিা বজলপা–
বক্েসলনর খচলয এেন বক্েু ক্ে নও। 
  
খেলক্র খচালে খরাল র ব বলক্ েুলে উঠললা, খতাোর োথা খথলক্ খেেবে যীশুখ্রীলির 
েলতা খজযাবত খিলরালে। 
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রুদ্ধভালি ের যান বক্েু িললত যাবেললা বক্ন্তু িাসোলক্ আসলত খেলে িলললা, ঐ খয 
িাস আসলে। চুপচাপ নজর রালো। 
  
উইেবিলনর ওপর েুজলনই  ুেঁলক্ প়িললা। সােলনর রাস্তার বেলক্ এক্ েৃলি খচলয 
রইললা। িাসো এলজন্সীর সােলন এলস থােললা। েুজন খলাক্ নােললা। এক্জলনর খচহারা 
োলো, খরা া, বক্ন্তু অ্নযজন প্রায ে েুে লম্বা–িৃেিন্ধ, েিসেথজ খচহারা। চলালেরার 
ভঙ্গী সালপর েলতা বক্ষপ্ত ও বনবশ্চত। তার পরলন ওলযবলং আেজাডজ োক্ এলজন্সীর 
ইউবনেেজ। োথায লম্বা েুবপ–তালত। িসালনা চক্চলক্ ইস্পালতর িযাজ। খক্ােলর বপস্তল 
খ ালালনা। অ্ভযাসিেতঃই িােঁ হাতো বপস্তললর োলপর ওপর রাো। 
  
এক্িার  া়ি  ুবরলয খলাক্ো চারপালে খেেললা। তারপর বক্ষপ্র পালয এলজন্সীর েরজার 
বেলক্ এব লয খ ললা।  বণ্টর খিাতালে আঙুল খচলপ  রললা। 
  
খেক্ প্রশ্ন ক্রললা, এই নাবক্? 
  
ের যান তেন খলাক্বের আপােেস্তক্ েুেঁবেলয খেেলত িযস্ত, অ্স্ববস্তভার িলললা, হযােঁ, এই 
োইক্ ডাক্জসন। েোস হযলতা এর পলরর িালস আসলি। 
  
োলালক্ খেলে খতা েলন হলে এক্ নম্বলরর হারােজাো–খেক্ বঠক্ েুেী হলত পারললা না 
ডাক্জসনলক্ খেলে। এক্ অ্জানা আেঙ্কায খস িলললানাঃ, িযাো খয সাহসী, তা ওর 
খচহারা খেলেই খিা া যায। 
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ডাক্জসন  ুলর োেঁব়িলয ক্াললা িুইক্োলক্ অ্নযেনি ভালিই খেেবেললা। ওর িলযস 
পেঁবচলের খিেী হলি না। খেেলত সুশ্রী না হললও ডাক্জসলনর েুলে সাহস ও েৃঢ়তার 
আভাস রলযলে। এিং খসো ের যালনর খচাে এ়িাললা না। 
  
ডাক্জসনলক্ েুন ক্রা ো়িা বজবনর আর খক্ালনা উপায খনই খেক্  ীলর  ীলর উচ্চারণ 
ক্রললা। খস হঠাৎই খযন  াোলত শুরু ক্লরলে আো, বজবন বক্ ডাক্জসনলক্ এক্িারও 
খেলেলে? 
  
হা  তক্াল খেলেলে। বক্ন্তু এক্িারও খেলযো ভয পাযবন। িারিারই িলললে, ডাক্জসনলক্ 
ও বঠক্ ক্ব্জা ক্রলত পারলি? তারপর জাবন না, বক্ ক্রলি। 
  
এেন সেয এলজন্সীর েরজা েুলল খ ললা, ডাক্জসন খভতলর ঢুক্লল আিার েরজা িন্ধ 
হলয খ ললা। 
  
বক্েসন খেেবে বঠক্ই িলললে। এ খতা সহলজ হার োনিার পাত্র নয। খেক্ োন্তস্বলর 
িলললা, প্রথলেই এলক্ োলযস্তা ক্রলত হলি, ফ্র্যাঙ্ক, তা নইলল পলর বিপে হলত পালর। 
  
ের যান িলললা, হযােঁ, এিং খসই োলযস্তা ক্রার োবযত্বো খতাোর! বজবনর ওপর এ োবযত্ব 
খেওযা চললি না, ক্ারণ ও হযলতা ডাক্জসলনর বক্ষপ্রতার সলঙ্গ বঠক্ খপলর উঠলি না। 
ড্রাইভারলক্ আবেই বেে ক্রলিা। খতাোর ক্াজ হলি এক্ো রাইলেল বনলয খ ােঁলপর 
আ়িালল লুবক্লয থাক্া। ডাক্জসন খযই োক্ খেল়ি খিলরালিতেবন তুবে তার বেলক্ 
রাইলেল তাক্ ক্রলি। এক্েুহূলতজর জনযও অ্নযেনি হলি না। বজবনর বরভলিালরর 
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সােলন ওর চালচললনর এলতােুকু্ এবেক্ ওবেক্ খেেললই গুবল ক্রলি। খক্ালনারক্ে 
ইতঃস্তত ক্রলি না, িুল লো? 
  
খেলক্র  লাো খযন শুবক্লয ক্াঠ, এক্ো বতিস্বাে অ্নুভলির সলঙ্গ সলঙ্গ শুক্লনা 
বজভোলক্ েুলের চারপালে িুবললয বনললা,  া়ি না়িললা, বনশ্চযই, খসজনয তুবে খভলিা না। 
ডাক্জসনলক্ আবে খচালে-খচালে রােলিা। 
  
ের যান োেঁলত োেঁত খচলপ িলললা, ঐ খয বিতীয িাসো আসলে। খসই সলঙ্গ আোর 
বেক্ার আসলে–খডভ েোস। 
  
ওলযবলং এলজন্সীর োক্ ড্রাইভার েোস খিে লম্বা–চও়িা খলাক্। চলালেরায ডাক্জসলনর 
সলঙ্গ অ্লনক্ সােৃেয আলে। খসই এক্ই রক্ে উদ্ধত বচিুক্, েীতল অ্চঞ্চল খচাে, পাতলা 
োনা খঠােঁে। বক্ন্তু েোলসর িযস বক্েু খিেীই হলি–বতবরে–িবত্রলের ক্াোক্াবে। িাস 
খথলক্ খনলে খসও এলজন্সীর েরজার বেলক্ এব লয চলললা। 
  
এক্েৃলি, সরীসৃপেীতল খচালেের যানেোলসর েৃঢ়িবলষ্ঠ পেলক্ষপ খেেলত লা ললা। 
বচন্তার ভাজ প়িললা ক্পালল। 
  
ের যান বিরি ভালি িলল উঠললা, এই হললা েুনম্বর হারােজাো। নাঃ; খলাক্ িাোই 
ক্রার িযাপালর ওলযবলং এলজন্সীর তুলনা খনই। খক্ালেলক্ খয এই খলাক্ েুলোলক্ খযা া়ি 
ক্রললা খক্ জালন। তলি এক্ো িযাপালর আবে বনঃসলন্দহ এড েোসলক্ আোর েুনই 
ক্রলত হলি। তাো়িা আর খক্ালনা উপায খনই। 
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খেক্ োথা খথলক্ েুবপ নাবেলয ক্পাললর  াে েুেললা। হঠাৎ তার িুলক্র স্পন্দন খযন 
খিল়ি উঠললা। আোলের এই পবরক্ল্পনার এক্েু এবেক্-ওবেক্ হললই আেরা বক্ন্তু জালল 
আেক্া প়িলিা ফ্র্যাঙ্ক। সুতরাং আোলের ভীেণভালি সাি ান হলত হলি। 
  
ের যান স্বপ্নােন্ন স্বলর িলললা, এ ক্ালজ সােললযর পুরিার েে লক্ষ ডলার। এিং খসই 
ক্ারলণ আোর েৃবিভবঙ্গ এক্েু আলাো। এড, আোর িযস িতজোলন বিযাবল্লে িের তার 
েল য পলনলরাো িেরই খজলল খক্লেলে। খয ক্িের িাইলর বেলাে, খস ক্ো িেরও 
পুবললসর নজর িােঁবচলয, লুবক্লয চললত হলযলে। এই ক্লর জীিলনর প্রবত খ ন্না  লর 
খ লে। এতবেলন জীিলনর সার যা িুল বে, তা হললা োক্া। অ্তএি ঐ োলক্র োক্া 
হাতালনার িযাপালর খক্ান িা াই আোলক্ রুেলত পারলি না–েোস, ডাক্জসন খতা েূলরর 
ক্থা। বক্ন্তু এক্িারও বক্ খভলি খেলেলো এড, আেরা এেন বঠক্ বক্ অ্িিায আবে। 
আেরা েরলাে বক্ িােঁচলাে তালত ক্ার বক্ এলস যায? সূযজ খযেন উঠবেললা খতেবন 
উঠলি। েহলরর ক্েজিযস্ত জীিলন এতেুকু্ চাঞ্চললযর সৃবি হলিনা। আেরা এলক্িালর 
োলতু। 
  
খেক্ োন্তস্বলর িলললা, ভাবিনা খয নয। তলি আবে বক্ ভািবে জালনা? আবে ভািবে 
বক্েসন আর বজলপার ক্থা। বজবনর সােলন িাহােুবর খেোিার জলনয খতা রাজী হললা–
খভােও বেললা আোলের স্বপলক্ষ। বক্ন্তু পলর বক্ হলি খসো বক্ বচন্তা ক্লর খেলেলো? 
  
ের যান েৃঢ়ক্লণ্ঠ িলললা, ও বনলয ভািিার বক্ আলে? ওরা যেন রাজী হলযলে তেন 
ক্াজো ওলের ক্রলতই হলি। 
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অ্িেয খেে পযজন্ত যবে ওলের োথার বঠক্ থালক্ 
  
 থাক্লতই হলি। না হলল 
  
খতাোর ক্থাই খযন সবতয হয। তলি িলা যায না, খেে পযজন্ত হযলতা ওরা 
  
অ্চঞ্চল খচালে ের যান খেলক্র বেলক্ তাবক্লয, োেঁলত োেঁত খচলপক্ক্জে স্বলর িলললা। 
এক্িার যবে োক্াো আেরা েেল ক্রলত পাবর, তলি ওো আেরা েুললিাই–ওলের 
েুজলনর সাহাযয বনলযই খহাক্ িা না বনলযই খহাক্! এলতাো পথ এলস ফ্র্যাঙ্ক ের যান, 
খক্ালনা েলতই হাল ো়িলত রাজী নয। 
  
োথা খনল়ি খেক্ সম্মবত জানাললা, বক্ন্তু এ ো়িা আরও এক্ো িযাপার আলে, ফ্র্যাঙ্ক। 
এই ক্ালজর প্রাথবেক্ েরচ বহলসলি অ্ন্ততঃ েু হাজার ডলার আোলের েরক্ার। ক্াল 
রালত আললাচনার সেয আেরা বক্ন্তু এ ক্থাো এক্িারও খভলি খেবেবন। োক্াো খযা া়ি 
হলি খক্ালেলক্ িলল খেবে? 
  
আোলের এক্ো খোে ক্ালজ হাত বেলত হলি–খয ক্ালজ বিপলের খক্ালনা সম্ভািনা খনই। 
ক্ারণ আোলের সােলন পল়ি রলযলে আসল ক্াজ–েে লক্ষ ডলার, তার আল ই যবে 
পুবলে আোলের বপেু খনয তলি এলতা পবরশ্রে, এত সাি ানতা সি পণ্ড হলি। খসই 
জনযই আেরা খয খোে ক্াজোয হাত খেলিা, খসো সহজ, সরল, বন জঞ্ঝাে হওযা 
েরক্ার। আবে ক্াল রাত খথলক্ই এ বনলয ভািবে 
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বস ালরলে এক্ খজারাললা োন বেললা খেক্, েে নম্বর স়িলক্র খপেল পাম্পো লুঠ ক্রলল 
খক্েন হয? ঐ খয, ডুক্াস যািার পলথ 
  
হযােঁ, ক্রা যায। তলি আবে ভািবেলাে আরও বনজজন খক্ালনা জায ার ক্থা–োলন বঠক্ 
ি়ি রাস্তার ওপর খক্ালনারক্ে  ালেলা ক্রলত চাইবে না। আো এড, েযাডক্স স্ট্রীলের ঐ 
ক্ালেোর ক্থা খতাোর েলন প়িলে। খযো সারারাত খোলা থালক্? 
  
হযােঁ, বক্ন্তু খক্ন? 
  
আবে ওোর ক্থাই েলন েলন ভািবে। রাবত্রলিলা বথলযোর বসলনোর খেলে খিেীরভা  
খলাক্ই ঐ ক্ালেোয যায। আর পলক্ে তালের ভারীই থালক্। ক্াজোয খক্ালনা উেলক্া 
 ালেলার ভয খনই। 
  
আেতা আেতা স্বলর খেক্ িলললা, বক্ন্তু ফ্র্যাঙ্ক, ক্াজো বক্ সবতযই েুি সহজ? আোর 
খতা তা েলন হয না? হঠাৎ যবে খক্ালনা েলের অ্বতোত্রায সাহসী হলয ওলঠ, তাহলল? 
  
ের যান  ূতজ হাবস হাসললা, তাহলল খতা েুি ভাললা হয, আেরা আসল ক্ালজর েহ়িা 
বেলয বনলত পারলিা। ক্ারণ তুবে ভাললাভালিই জালনা, েোস এিং ডাক্জসন–ওরা েুজলনই 
খোলা বরভলিালরর সােলন েুঃসাহসী হলয উঠলত পালর। তাো়িা বজবনলক্ও এক্েু পরীক্ষা 
ক্রা যালি। 
  
তার োলন খেলযো এ ক্ালজও আোলের সলঙ্গ থাক্লি? 
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হা। আর থাক্লি বক্েসন। ওর ওপলর থাক্লি  াব়ির োবযত্ব। বরভলিার বনলয তুবে ও 
আবে ক্ালের খলাক্গুললালক্ সােলালিা। বজবনর ক্াজ হলি প্রলতযলক্র ক্াে খথলক্ 
োক্াগুললা আোয ক্রা–িযস! 
  
খেক্ িযঙ্গভলর প্রশ্ন ক্রললা, োলক্র িযাপারো না হয খেলন বনলাে। বক্ন্তু বজলপা বক্ এই 
ক্ালজও খক্ালনা  তর োোলি না, ফ্র্যাঙ্ক? 
  
খোলনা এড, বজলপালক্ বনলয খতাোর এই চুক্বলপনা িন্ধ ক্লরা। এ ক্ালজ বজলপালক্ 
আোলের প্রলযাজন হলি না। খক্িলোত্র এলজন্সীর োলক্র তালা েুললত আেরা ওর 
সাহাযয খনলিা। ক্ারণ বজলপাো়িা আর ক্ালরা পলক্ষ খয ওই তালা খোলা সম্ভিনয, খসো 
তুবে খিে ভাললাভালিই জালনা। তুবে বক্ িল? 
  
খেক্ ক্ােঁ   ােঁক্াললা, বনশ্চযই। তলি ভািবে, বজলপার েলতা আবেও যবে তালা বিোরে 
হতাে তাহলল খিে পালযর উপর পা তুলল আরালে বেন ক্াোলত পারতাে। যাক্ খ  
এিার িলল, ক্যারাভানো আেরা খক্ালেলক্ খযা া়ি ক্রবে? 
  
শুলনবে োললজায এক্ো খোক্ান আলে, যারা ক্যারাভান বিবর ক্লর। োক্াো হালত 
আসাোত্রই আবে বক্েসন আর বজবনলক্ খসোলন পাবঠলয খেলিা। ওরা ব লয স্বােী স্ত্রী 
বহলসলি বনলজলের পবরচয খেলি। িললি, ে ুচবিো ক্াোলনার জনয এক্ো ক্যারাভান 
ওলের েরক্ার। 
  
খেক্ হাসললা, বক্েসলনর বেলক্ নজর খরলো ফ্র্যাঙ্ক। ও খযন এই ে ুচবিোর িযাপারোলক্ 
আিার সবতয িলল না ভালি। 
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ের যান বেেঁবচলয উঠললা, এক্ ক্থা িার িার িলা আবে পেন্দ ক্বরনা এড। এেবনলতই 
আোলের হালত সেসযার অ্ন্ত খনই। তা সলেও যবে খক্উ বজবনর িযাপালর খক্ৌতূহল 
খেোলত চায তলি ভুল ক্রলি। খতাোলক্ আল ও িললবে, এেনও িলবে; খক্ালনারক্ে 
লক্কািাবজ আবে িরোস্ত ক্রলিা না। বক্েসন আোলের খচলয িযলস খোে। সুতরাং সেয–
বিিাবহত স্বােীর ভূবেক্ায খস–ই অ্বভনয ক্রলি। তলি খসো খক্িলোত্র অ্বভনয, তার 
খিেী বক্েু নয। আর আলললক্সর োথায যবে এই িযাপারো না খঢালক্ তলি সিার আল  
ওলক্ আোর ক্ালে জিািবেবহ ক্রলত হলি। 
  
খেক্ িলললা, বক্ন্তু বজবন? তুবে বক্ এ সম্বলন্ধ ওলক্ সাি ান ক্লর বেলযলো? িলললো, 
ওলক্ বক্ভালি সংযত হলয চললত হলি? 
  
চাপা বহংস্রস্বলর ের যান উত্তর বেললা, আবে জানতাে এক্সেয ক্থাো উঠলি। আবে 
যেনই বজবনলক্ খেলেবে, তেনই জাবন, খতােরা বতন খভ়ুিযা ওর খপেলন লা লি। 
খসইজনয প্রথে বেনই ওলক্ আবে িললবে, খক্ালনারক্ে খেনাবলপনা খেেললই খসাজা 
তাব়িলয খেলিা। আোর ক্থা শুলন ও বক্ িললবেললা জালনা? ভাত ে়িালল ক্ালক্র অ্ভাি 
হয না। আোর শু ু োক্ার েরক্ার। অ্তএি খতাোর খপযালরর কু্ত্তালের তুবেই 
সােলালি। সুতরাং িু লতই পারলো, োক্া ো়িা খেলযো বক্েুই খিাল  না। বক্েসন যবে 
খেলযোলক্ বনলয খক্ান  ণ্ডল াললর সৃবি ক্রলত চায। তলি ও বনলজই বিপলে প়িলি। 
খতাোর আর বজলপার খিলাযও তার িযবতরে হলিনা। সুতরাং েলন েলন বনলজলক্ সান্ত্বনা 
োও। এিালর আো ক্বর ক্থাগুললা খতাোর োথায ঢুলক্লে? 
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খজারাললা  লায খেক্ হাসললা, বনশ্চযই। আোরও েলন হয এলক্ষলত্র খসরক্ে বক্েু 
 েনার সম্ভািনা খনই। 
  
বিেুযৎ  ললক্র েলতা ের যালনর েীতল, সরু পােঁচবে আঙুল আেঁক্ল়ি  রললা খেলক্র 
ক্বব্জ। চেলক্ উলঠ খস তাক্াললা ের যালনর ক্াললা হাযনা খচালে। 
  
ের যান নরেস্বলর বচবিলয বচবিলয িলললা, আবে ঠাট্টা ক্রবেনা, বেিার এডওযাডজ খেক্। 
আোর েলক্ িােঁ া অ্ন্ধক্ার জীিন খথলক্ খিবরলয আসার এই এক্োত্র সুলযা । তুবে যবে 
খভলি থালক্া এক্ো বিে িেলরর খেলযর সলঙ্গ খলপো–খলপবে ক্লর আোর পবরক্ল্পনার 
োেল  রালি–তলি েলন খরে, যবে আবে খেবে, খতাোর বরপু সংরান্ত েুিজলতার জনয 
আোলের এই সুিণজসুলযা  নি হলত যালে, তেন খতাোলক্ কু্কু্লরর েলতা গুবল ক্লর 
োরলিা। েলন খক্ালরা না, খতাোর, বজলপার িা বক্েসলনর খযৌন তা়িনার জনয আবে 
আোর ভবিেযলতর খ া়িায কু়্ুিল োরলিা। আোর ক্থা িু লত বনশ্চযই খতাোর অ্সুবিল  
হলে না? 
  
খেক্ শুক্লনােুলে হাবস েুবেলয িলললা, খতাোর হললা বক্, ফ্র্যাঙ্ক? আবে এেবন ইযাবক্জ 
ক্রবেলাে। 
  
খেলক্র বেলক্ সাোনয  ুেঁলক্ ের যান তাোলক্র  ন্ধভরা বনশ্বালসর  াপো োরললা, 
ইযাবক্জই খযন হয! 
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এক্েী জ উৎক্ণ্ঠােয বনস্তব্ধতা। েুজলনর বির ক্বঠন েৃবি–পরস্পলরর ওপর বনিদ্ধ। 
অ্িলেলে পবরবিবত হালক্া ক্রার উলেলেয খেক্ িলল উঠললা, খতাোর বক্ েলন হয এই 
 াব়িো ক্যারাভানোলক্ োনলত পারলি? 
  
পারলতই হলি–অ্িেয ক্যারাভানো খয ভারী হলি না তা আবে িলবে না। তলি রাস্তাও েুি 
এক্ো উেঁচুনীচুনয খয ক্যারাভানোলক্ খেলন বনলয খযলত  াব়িোর অ্সুবিল  হলি। শু ু 
প্রথে বতবরে চবল্লে বেবনে আোলের এক্েু ক্ি ক্রলত হলি। ক্ারণ ওই সেলযর েল যই 
অ্কু্িল খথলক্ যলতাো েূলর যাওযা যায আোলের সলর প়িলত হলি। তারপলর আর 
ভািনার বক্েু খনই। 
  
আসল ক্ালজর বেন েুলযক্ আল  খক্ালনা এক্ো পাবক্জং ক্রা  াব়ি খলাপাে ক্রললই 
হলি। তুবে েুলো নক্ল নাম্বার–খপ্লে আল  থাক্লতই ততরী ক্লর খরলো, আর বজলপার 
ক্াজ হলি খচারাই  াব়িোর রঙ পালট নতুন রঙ লা ালনা। বজবন যেন  াব়িো চালালি, 
তেন খযন ওো খচারাই  াব়ি িলল খক্ালনা পুবললের খচালে  রা না পল়ি। 
  
খেক্ হঠাৎ ক্নুই বেলয ের যালনর পােঁজলর এক্ো খোেঁচা োরললা। ের যান চেলক্ 
তাক্ালতই খেলে োক্ো আসলে 
  
আেজাডজ োক্ এলজন্সীর চও়িা ক্ালঠর েরজা হাে ক্লর েুলল খ ললা। 
  
ের যান আর খেক্ আল  োক্োলক্ ক্েনও স্বচলক্ষ খেলেবন। ওরা োলক্র প্রবতবে 
অ্ংলের েবি বনেুেঁত ক্লর েলন এেঁলক্ বনললা। 
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খেক্ খভলিবেললা এই অ্দু্ভত যু ান্তক্ারী বজবনসো খিে ি়ি স়িই হলি। বক্ন্তু ওোর, কু্ষদ্র 
আকৃ্বত ওলক্ অ্িাক্ ক্রললা। চারলে চাক্ার ওপর িসালনা এক্ো খোট্ট, ইস্পালতর 
িাক্স–আর তার সােলন ড্রাইভালরর খক্বিন–িযস। েোলসর হাতলজা়িা বিযাবরংলযর ওপর 
সহজ অ্থচ খপোোরী ভঙ্গীলত আললতা ক্লর রাো, খচালের সতক্জ েৃবি সােলনর রাস্তার 
ওপর। েোলসর পালেই োন োন হলয োইক্ ডাক্জসন িলস। 
  
আলস্ত আলস্ত োক্ো রাস্তার ওপলর খনলে এললা। ের যানও তার  া়িীর ইবিন চালু 
ক্রললা। এেবনলতই রাস্তাোয হাজালরা  াব়ির জেলা। অ্লনক্ খচিায ের যান চলন্ত 
োক্োর ক্াোক্াবে এব লয খ ললাো োলন শু ু েুলো  াব়ির িযি ান। 
  
খভলিবেলাে োক্ো অ্লনক্ ি়ি হলি, ক্থা িললত িললত খেক্ উেঁচু হলয সােলনর বলংক্ন 
 াব়িোর িা া ক্াবেলয োক্োলক্ খেেলত খচিা ক্রললা খেলে খতা বজবনেোলক্ েুি এক্ো 
েি খপাি িলল েলন হলে না। 
  
ের যান হাসল, তাই নাবক্? খতাোর েলতা অ্লনলক্ই োক্োর এই খোে আক্ার খেলে 
ভুল ক্লর। 
  
রােয এক্েু োেঁক্া হলতই অ্ভযস্ত বক্ষপ্রতায ের যান বলংক্ন  াব়িোর পাে ক্াবেলয সােলন 
এব লয এললা। এিালর োলক্র খপেনো ওরা পবরষ্কার খেেলত খপললা, ক্ারণ ের যালনর 
িুইক্ আর ওলযবলং এলজন্সীর োলক্র েল য এেন িযি ান শু ু এক্ো হুড খোলা 
খস্পােজস ক্ার। 
  
োলক্র খপেলনর েরজায োপা হরলে খলো– 
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বে ওলযবলং আেজাডজ োক্ সাবভজস 
  
 আবিষ্কালরর জ লত এক্ নতুন আললা়িন পৃবথিীর সিজলশ্রষ্ঠ এিং সিলচলয বনরাপে োক্ 
আপনার সােলন উপবিত। েূলযিান বজবনেপত্র পবরিহলনর োবযত্ব আোলের হালত বেলয 
বনবশ্চন্ত থাকু্ন। 
  
শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হলয এললা খেলক্র। 
  
ের যান হঠাৎ িলল উঠললা, ডানবেলক্ েযালো? 
  
খেলক্র বিিণজ খচাে ডানপালে বেলর তাক্াললা। 
  
এক্জন দ্রুত ােী পুবলে খোের িাইক্ বনলয  াব়ির ভী়ি ক্াবেলয এব লয চলললে 
অ্পসৃযোন োলক্র বেলক্। 
  
ের যান িলললা, এিার খক্লে প়িাই ভাললা। এই োলা এেন খথলক্ েহলরর খেে পযজন্ত 
োক্োর খপেলন আঠার েলতা খলল  থাক্লি। আর আেরা যবে এেুবন ঐ োলক্র বপেু না 
োব়ি, তলি ঐ খোের িাইক্ওলা সলন্দহ ক্রলি। 
  
ের যান  াব়ি  ুবরলয পালের এক্ো রাস্তায ঢুলক্ প়িললা। 
  
ওলযবলং এলজন্সীর োক্ো খেেিালরর েলতা খেলক্র খচালে প়িললা–তার পাোপাবে খসই 
দ্রুত ােী পুবলে অ্বেসার এব লয চলললে। 
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ের যান সােলন এক্ো  াব়ি রাোর জায া খেলে িুইক্ো থাোললা, যাক্, োক্ো তাহলল 
খতাোর খেো রইললা 
  
তা রইললা, বক্ন্তু তালত সুবিল  হললািলল খতা েলন হয না। শু ু এক্ো ইস্পালতর িাক্স–
িযস। ওহলহা, তুবে সেযো লক্ষয ক্লরবেলল খতা। ক্েন োক্ো এলজন্সী খেল়ি খিলরাললা? 
  
ের যান এক্ো বস ালরে  বরলয িলল, হযােঁ। বঠক্ আেো খিলজ খততাবল্লে বেবনলে। এেন 
খথলক্ খোোেুবে বতন ন্টা পলর োক্ো খসই বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে খপৌঁেলি। আবে 
িাবজ খরলে িললত পাবর, বজলপা আর বক্েসন এই  রলে খ ােঁলপর বপেলন িলস  লে েজ 
হলয োক্োর অ্লপক্ষা ক্রলে। 
  
তুবে বঠক্ই িলললো, ফ্র্যাঙ্ক। ক্াজো খয ি়ি খস বিেলয খক্ান সলন্দহ খনই–তলি 
এলক্িালর খসাজা নয। এর জনয আোলের অ্লনক্ ক্াঠে়ি খপা়িালত হলি। 
  
যবে ভা য সহায থালক্। তাহলল বচন্তার খক্ালনা ক্ারণ খনই। ভাললা ক্থা–এেন এক্িার 
খসই ক্ালেোয ব লয খচাে িুবললয আসলত হলি। ক্ারণ ওো লুঠ ক্রার পর আেরা 
খক্ান রাস্তা বেলয পালালিা খসো আল  থাক্লতই খেলে রাো েরক্ার। খোলনা এড, এই 
খোে ক্াজোয আোলের খক্ান রক্ে ভুল ক্রলল চললি না। এর ওপলরই আোলের 
ভবিেযৎ বনভজর ক্রলে। 
  
শু ু এো খক্ন, আসল ক্ালজও আোলের খক্ালনা  লবত হলি না। এেন খথলক্ আর 
খক্ালনা ভুল নয। 
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ের যান োথা না়িলল। তারপর  াব়ি সােলনর রাস্তায েুবেলয বেললা। 
  
. 
  
এবেলক্ বক্েসন আর বজলপা সাল়ি এ ালরাোর বক্েু পলর বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে 
খপৌঁেললা। বরসাচজ খিেন খথলক্ িােঁক্োর েূরত্ব োইল েুলযক্ হলি। বক্েসন  াব়ি 
থাোলতই বজলপা খনলে প়িললা।  র লর বলংক্ো চাবললয বক্েসন আশ্রলযর খোেঁলজ 
চলললা। তারপর  ীলর  ীলর আিার পা িা়িাললা িােঁলক্র বেলক্–খযোলন বজলপা অ্লপক্ষা 
ক্রলে। 
  
বক্েসলনর ক্ালে সূলযজর প্রের খরালের তাপ অ্সহয িলল েলন হললা। খস অ্ল্পক্ষলণর 
েল যই।  ােলত শুরু ক্রললা। 
  
বক্েসলনর পরলন িুক্ খভালা  াঢ় নীল রলঙর োেজ আর আেঁলোসােঁলো ক্াললা পযান্ট। 
এতক্ষণ  াব়িলত িলস থাক্ার পর হাত পা ে়িালনার সুলযা  খপলয তার ভাললাই 
লা ললা। খস  ুললা ভরা রাস্তা  লর এব লয চলললা। 
  
বক্েসন িােঁক্োর সােলন এলস থেলক্ োেঁ়িাললা। চাবরবেলক্ খচাে িুবললয খক্ৌতূহল ভলর 
জায াো খেেলত লা ললা। 
  
 হঠাৎ রাস্তাো খসাজা এলস এই জায ায োবনক্ো সরু হলয খ লে। রাস্তার েু ালর পল়ি 
রলযলে েুলো বিোল পাথর, সম্ভিতঃ েুপালের পাহাল়ির ঢাল খিলয রাস্তায  ব়িলয 
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এলসলে। পাথরগুললা খযন খ ােঁপ াল়ি ঢাক্া–অ্থজাৎ  া ঢাক্া খেওযার পলক্ষ চেৎক্ার 
জায া। 
  
বক্েসলনর হঠাৎ খেযাল হললা, বজলপার খযোলন অ্লপক্ষা ক্রার ক্থা খসোলন খস খনই। 
বক্ন্তু এক্ো হালক্া অ্স্ববস্তক্র অ্নুভূবত তালক্ জাবনলয বেললা, আলেপালেই খস খক্াথাও 
লুবক্লয আলে–বক্েসনলক্ লক্ষয ক্রলে। 
  
বক্েসন েুেীই হললা। বজলপার েলতা খক্ালনা িূলক্ায খলাক্ও খয এলতা বনেুেঁতভালি 
বনলজলক্ লুবক্লয খেললত পালর, তা না খেেলল বিশ্বাস ক্রা যায না। তার হারালনা 
আত্মবিশ্বাস আিার বেলর এললা। 
  
বক্েসলনর প্রথে খথলক্ই এই ক্ালজ আপবত্ত বেললা। খক্েন খযন এক্ো অ্জানা আতঙ্ক 
ওর সেস্ত সাহসলক্ শুলে বনবেললা। ওর িার িারই েলন হলযলে, েোস অ্থিা ডাক্জসন 
বক্েু এক্ো  ণ্ডল াল না িােঁব লয ো়িলি না। 
  
 ত েোস  লর িবক্সং ো়িিার পর খথলক্ বক্েসন ের যালনর ক্ালেই রলযলে। 
বক্েসলনর খেে ল়িাই বেললা এক্জন খিেঁলে োলো অ্নাবে েুবি খযাদ্ধার সলঙ্গ। বক্ন্তু 
এেনই অ্দু্ভত িযাপার সিাইলক্ অ্িাক্ ক্লর বেলয খসই বক্ষপ্র, েিজক্ায িযবিবে বক্েসলনর 
েলতা নওলজাযানলক্ বরংলযর খভতর এলক্িালর তুললাল ানা ক্রললা। 
  
েোস ও ডাক্জসন খয চুপচাপ োেঁব়িলয হার স্বীক্ার ক্রলিনা তা বক্েসন জালন;িরং 
বরভলিার চালািার খচিা ক্রলি–হযলতা খক্উ োরাও প়িলি। আর তারপর যবে বক্েসন 
পুবললের হালত  রা পল়ি, তাহলল বিে িের খজল নযলতা খসাজা ইললক্বেক্ খচযার। 
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আজ পযজন্ত খক্ান খেলয বজবনর েলতা ক্লর বক্েসলনর সলঙ্গ ক্থা িললবন, এেন 
অ্দু্ভতভালি খক্ানবেন খক্উ তাক্াযবন। খেলযোর এই বিলেেত্বই েুগ্ধ ক্লরলে বক্েসনলক্। 
এেন বক্ প্রথে সাক্ষালতর খনোেুকু্ও খস ক্াবেলয উঠলত পারলেনা। তার খচালের সােলন 
ভাসলে বজবনর এক্রাে তাোলে চুললর জলেবি। ওর সা র সিুজ চঞ্চল খচাে খজা়িা 
  
অ্থজাৎ বজবনর জনয খক্িলোত্র বজবনর জনযই খস এই ক্ালজ ের যানলক্ সেথজন ক্লরলে। 
বক্েসন জালন, এই েুঃসাহলসর পবরণবত খতেন ে ুর হলি না; হযলতা চরে পবরণবতর 
েুলোেুবে তালক্ োেঁ়িালত হলি বক্ন্তু তিুও খস বপবেলয আসলত পারলেনা। পারলেনা 
বজবনর উপহালসর সােলন োথা তুলল োেঁ়িালত। 
  
বক্েসন বজলপালক্ েুেঁজললা চারবেলক্ খচলয আলরা এক্িার, বক্ন্তু খক্াথাও ওলক্ খেেলত 
খপললা না। 
  
বজলপা, বঠক্ আলে–এিালর খিবরলয এস। বক্েসন উেঁচু  লায খডলক্ উঠললা। 
  
বজলপা এক্ো  ন খ ােঁলপর আ়িাল খথলক্ হাবসেুলে উলঠ োেঁ়িাললা। বক্েসলনর উলেলেয 
হাত না়িাললা, লুবক্লযবে বক্রক্ে িললা? এলক্কিালর হাবপস! তুব়ি িাবজলয এক্ অ্দু্ভত 
ইোরা ক্রললা বজলপা। 
  
বজলপার ক্ালে বক্েসন এব লয খ ললা। 
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এক্ো লুলক্ািার জায া িলে! উিু হলয বজলপার পালে িলস জায াো খেেলত লা ললা 
খস, তারপর এক্পলক্ হাত ব়িোর বেলক্ তাবক্লয িলললা, আর বেবনে কু্ব়ির েল যই 
ওরা এলস প়িলি। 
  
োবের ওপর বজলপা বচৎ হলয শুলয প়িললা। ওপলরর নীল আক্ালের বেলক্ েূনয খচালে 
খচলয এক্ো ক্াবঠ বেলয োেঁত খোেঁচালত লা ললা। 
  
আললক্স, নীল আক্ালের বেলক্ তাক্াললই আোর খেলের ক্থা েলন পল়ি। েলন হয, 
খসোনক্ার আক্াে খযন এর খচলযও সুন্দর, এর খচলযও নীল। 
  
বজলপার বেলক্ বক্েসন তাক্াললা। বজলপালক্ তার ভাললা লাল । 
  
বজলপা, খক্াথায খেে খতাোর? বক্েসন উপু়ি হলয শুলযবেললা। অ্বত সন্তপজলণ োথা 
উেঁবচলয খস সােলনর রাস্তার বেলক্ খেেললা। 
  
বেলসালল, ইোবলর খলালরলন্সর ক্াোক্াবে। েুলে  ভীর বচন্তার ভাি েুবেলয বজলপা িলললা, 
তুবে খক্ানবেন ইোবললত খ লে, আললক্স? 
  
উ হু– 
  
যাওবন? খ লল িু লত পারলত পৃবথিীলত তার খচলয সুন্দর খেে আর খনই। 
  
বক্েসন ভািললা–যবেনা োরা যাও। যবেনা জাহালজ ওঠার আল  পুবললের হালত  রা 
পল়িা। 
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বক্েসলনর বেলক্ বজলপা েুেীভরা খচালে তাবক্লয প্রশ্ন ক্রললা, খতাোর োক্া বনলয বক্ 
ক্রলি ভািলো? বক্ভালি েরচ ক্রলি বঠক্ ক্লরলে? 
  
বজলপার ক্থা শুলন বক্েসলনর েলন হললা খস খযন খক্ালনা অ্পবরণত িুবদ্ধ সম্পন্ন 
বক্লোলরর সলঙ্গ ক্থা িললে। 
  
আোর েলন হয োক্াো হালত পাওযা পযজন্ত অ্লপক্ষা ক্রাো ভাললা। সাত তা়িাতাব়ি 
এলতা সি পবরক্ল্পনা ক্রার োলন হয না। িলা যায না, খেে পযজন্ত হযলতা আেরা খহলর 
খ লাে–তেন সেস্ত স্বপ্ন এক্  াপোয বেবললয যালি। 
  
অ্স্ববিভলর বজলপা িলললা, এক্ো ক্থা বক্ জালনা আললক্স। জীিলন স্বপ্ন খেোোই 
সিলচলয সুন্দর বজবনস। জাবন, খস স্বপ্ন হযলতা খক্ানবেন িাস্তলি রূপ খনলি না। বক্ন্তু 
তিুও স্বপ্ন খেোয এক্ অ্দু্ভত আনন্দ আলে। আবে সি সেয আসন্ন ভবিেযৎলক্ উজ্জ্বল 
ভািলত ভালিাবস। এ আোর িহু িেলরর স্বভাি। স্বীক্ার ক্রবে, আজ পযজন্ত আোর 
সেস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই খথলক্ খ লে, বক্ন্তু এিালরর ক্থা আলাো। েু লক্ষ ডলার……..এলতা 
োক্া বক্ভালি েরচ ক্রলিা খভলিই পাবে না। 
  
ক্ােঁ   ােঁক্াললা বক্েসন, হযােঁ, আোরও তাই েলন হলে। বক্ন্তু আসল ক্থাো বক্ জালনা? 
োক্াোই আেরা এেনও হালত পাইবন, িলল হাসললা। 
  
বজলপা শুক্লনা োবে েুলঠা ক্লর তুলল হাত খেলল  রললা। তার খোো খসাো আঙুললর 
োেঁক্ বেলয  ুললা  লর প়িললা। আবে িাবজ খরলে িললত পাবর তুবে প্রথলেই  াব়ি 
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বক্নলি। িলল আললক্স বঠক্ িললবে বক্না? আবে জাবন। তুবে  াব়ি চালালত ভাললািালসা। 
খতাোর েলতা  াব়ি চালালত আবে আর ক্াউলক্ খেবেবন। সুতরাং প্রথলেই খতাোর এক্ো 
খস্পােজসক্ার খক্না উবচত। তারপর েুেঁলজলপলত বনলজর জনয এক্ো সুন্দরী িউ খযা া়ি 
ক্লরা িাবক্ জীিনো সুলে ক্াবেলয োও। আো, বজবনলক্ খতাোর খক্েন লাল  িললা 
খতা? োরুণ খেেলত, না? এক্ো ক্থা আললক্স –ইোলীর েলতা জায ালতও বজবনর েত 
সুন্দরী ক্েই আলে। তলি খেলযো আোর তুলনায িড্ড িাচ্চা, না হলল ওলক্ বনলয  র 
িােঁ ার স্বপ্ন খেেতাে। খতাোর সলঙ্গ বজবনলক্ বক্ন্তু োরুণ োনালি। আললক্স, ওর রুক্ষ 
িযিহারলক্ খতেন আেল বেও না। ও সিই উপর উপর। তুবে যবে ওর হৃেলয খপৌঁেলত 
পার, তলি খেেলি ওর খভতরো আর সি খেলযর েলতাই সুন্দর নরে। আোর খতা েলন 
হয, খতাোলক্ ও বক্েুলতই খেরালত পারলি না! 
  
চুপচাপ বক্েসন শুনললা। উনু্মি  াল়ি উত্তপ্ত সূলযজর পলরাক্ষ স্পেজ অ্নুভি ক্রললা। 
বজলপা ো়িা অ্নয খক্উ যবে তালক্ এ  রলণর ক্থা িললতা, তাহলল খোলেই আেল বেত 
না। বক্ন্তু বজলপা এলক্িালরই তার েলনর ক্থা িলললে। ক্থাগুললা হযলতা বঠক্। 
  
আললক্স, আোর ক্ালে এক্ো ক্থার খোলােুবল জিাি োও খতা? তুবে সবতয সবতয বক্ 
ভািলো? বজবনর ক্থা? জালনা, খতাোর জলনয োল  োল  আোর বচন্তা হয। এই ক্থায 
খতাোর হযলতা হাবস পালি। বক্ন্তু আবে ঠাট্টা ক্রবেনা, আললক্স। ক্াল রালত ফ্র্যালঙ্কর 
ক্থায যেন েলন েলন রাবজ হলাে, তেনও আবে খতাোর ক্থা খভলিবে। আবে জানতাে, 
আোর েলতা খতাোরও এ ক্ালজ অ্ন্তলরর সায খনই। তুবে এ ক্াজো ক্রলত চাওবন, 
তাই না? আবেও চাইবন। বক্ন্তু পরেুহূলতজই তুবে হঠাৎ েনবির ক্লর খেললল, তুবে রাজী! 
খক্ন? আোলক্ খসাজাসুবজ জিাি োও! 
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বক্েসন হালতর উলটাবপঠ বেলয ক্পাললর  াে েুেললা, আল  িলল খতাোর রাজী 
হওযার ক্ারণ বক্? 
  
বজলপা েৃেু স্বলর িলললা, খেলযোর েল য বক্ খযন এক্ো আলে! ও যেন  লর ঢুক্ললা, 
তেন ওলক্ খেলে অ্িাক্ হলাে। ওর ক্থা িলার েৃপ্ত ভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস আোলক্ অ্িাক্ 
ক্রললা। আবে খযন বনলজর ওপর আিা বেলর খপলাে। ফ্র্যালঙ্কর ক্ালে যেন ক্াজো 
সম্পলক্জ শুলনবে, তেন এলক্িালর রাজী হইবন। সেস্ত পবরক্ল্পনাোলক্ খক্েন খেললা, 
অ্িাস্তি িলল েলন হলযবেল। বক্ন্তু বজবন এলসই সি ওলে–পালে ক্লর বেললা। েলন হল 
খেলযোর পবরক্ল্পনা খনহাত পলক্া নয। তার ওপর েু লক্ষ ডলালরর হাতোবন আোলক্ 
পা ল ক্লর তুলললা। 
  
বক্েসলনর স্বলর অ্স্ববস্তর সুর, হেঁ, তুবে বঠক্ই িলললে। খেলযোর েল য বক্ খযন এক্ো 
আলে। তাই খতাোর েলতা আবেও রাজী হলয খ লাে। 
  
খস খয বজবনর  ৃণার েুলোেুবে োেঁ়িালত না খপলর ের যালনর স্বপলক্ষ খভাে বেলযলে, খস 
ক্থা বক্েসন েলর খ ললও স্বীক্ার ক্রলত পারলি না। 
  
আশ্চযজ িযাপার, তাই না? ঐেুকু্ এক্ো িাচ্চা খেলয বক্না আোলের রাজী ক্বরলয 
ো়িললা। এেন েলন হলে–আচেক্া বজলপা খনলে খ ললা। চবক্লত খেেললা চারপালের 
খ ােঁপ াল়ির বেলক্। 
  
বক্ িযাপার? বক্েসন জানলত চাইললা। 
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বজলপা ক্ান ো়িা ক্লর বিরভালি িলস। বক্লসর খযন এক্ো েে হললা না? খযন বক্েু 
এক্ো চলল খি়িালে? সাপ নযলতা, আললক্স? 
  
সাপ? খতা বক্ হলযলে? সাপ আোলের  ালর ক্ালেও খ েঁেলি না। বক্েসন চাইবেললা বজবন 
সম্পবক্জত ক্থািাতজা চাবললয খযলত। বজবনই এেন তার ক্ালে সিলচলয গুরুত্বপূণজ। 
  
বজলপার জলহস্তী খচহারা ভলয ক্াঠ। শুক্লনা  লায িলললা, িলা যায না; এসি জায ায 
সালপর উপদ্রি থাক্লত পালর, আললক্স। আর এেবনলতই সাপলক্ আবে েুি ভয পাই। 
খযন েলন হললা পাে বেলয বক্ এক্ো চলল খ ল। 
  
বজলপার বনলেজবেত জায ায বক্েসন বক্েুই খেেলত খপললা না। 
  
আললক্স, আোর খোে ভাই সালপর ক্ােল়ি োরা ব লযবেললা। আবে এইোত্র খযভালি 
শুলযবেলাে খসও এই ভালিই শুলযবেল। আর খক্ালেলক্ হঠাৎ এক্ো সাপ এলস ওর েুলে 
খোিল োরললা। খক্ালনা ভালি িাব়ি খপৌঁেিার আল ই ও োরা খ ললা। –ওর খচালে েুলে 
অ্োনুবেক্ যন্ত্রণার োপ েুলে উলঠবেললা। এই সাপো 
  
বজলপা চুপ ক্লর খ ললা। বক্েসলনর রুক্ষ স্বলর ভ িালনর খোহাই, বজলপা, েযা ক্লর 
খতাোর িক্িক্াবন িন্ধ ক্লরা। 
  
বজলপা  ৃণাভলর বক্েসলনর বেলক্ তাক্াললা। 
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খতাোর ভাই যবে এইভালি সালপর খোিলল োরা খযলতা, তাহলল তুবে আর এ রলণর 
ক্থা িললত না, আললক্স। আোর খোে ভাইলযর খসই ক্রুণ েৃতুযর ক্থা বক্ আবে 
ভুললত পারলিা? খক্ন জাবন না, তারপর খথলক্ই সাপ খেেললই আোর ভীেণ ভয ক্লর। 
  
বক্েসন অ্ধ যজ সুলর িলল, খক্াথায খেলযোলক্ বনলয বেবিয ক্থা িলবেলাে, আর ো োন 
খথলক্ তুবে, এই সালপর িযাপারো খেলন আনলল। 
  
না, আোর েলন হললা খযন বক্লসর এক্ো েে, তাই 
  
বঠক্ আলে িািা, বঠক্ আলে–খেলন বনবে তুবে এক্ো অ্দু্ভত েে শুলনলো। বক্ন্তু তাই 
িলল  লর বনলল ওো সাপ। খতাোর ক্ল্পনার িবলহাবরই…। 
  
বক্েু এক্ো িললত যাবেললা বজলপা, বক্ন্তু িহুেূলর চলন্ত  ুললার খে  খচালে প়িায চুপ 
ক্লর খ ললা। বক্েসলনর ক্ােঁল  হাত খরলে আঙুল তুলল  ুললার কু্ণ্ডলীর বেলক্ খেোললা। 
  
ওরাই আসলে িলল েলন হলে না? 
  
সুেূরপ্রসারী আেঁক্ািােঁক্া রাস্তার বেলক্ বক্েসন খচলয রইললা। এক্ো জোে আতলঙ্কর বপণ্ড 
তালক্ শ্বাসরুদ্ধ ক্রলত চাইললা। 
  
খস োবেলত উপু়ি হলয শুলয হাত িাব়িলয বজলপালক্ নীচু হলত িলললা, বজলপা তার চাপা 
উলত্তবজত বেসবেলস ক্ণ্ঠস্বর শুনলত খপল। লুবক্লয পল়িা! ওরাই আসলে! 
  
ওরা বনশ্চলভালি পল়ি খথলক্ দ্রুত এব লয আসা োক্োলক্ লক্ষয ক্রলত লা ললা। 
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সােলনর এক্ো িােঁলক্ োক্ো েুহূলতজর জনয অ্েৃেয হললা। বক্ন্তু পরেুহূলতজই ওলের 
অ্পলক্ খচালের সােলন আিার হাবজর হললা। ওরা লক্ষয ক্রললা, এিালর োক্োর  বত 
খযন খিে বক্েুো ক্লে খ লে। সম্ভিত, বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে খপৌঁলে ওরা খক্ালনারক্ে 
েু জেনার  ুেঁবক্ বনলত চাইলে না। োক্ো ওলের অ্বতরে ক্রার সেয বক্েসন 
হাত ব়িলত সেয খেেললা। 
  
হাওযার  াপো বেলয  ুললা উব়িলয োক্ো খিবরলয যািার সেয পললক্র জনয ওরা 
খেেলত খপললা েোস এিং ডাক্জসনলক্। 
  
বজলপা চলন্ত োলক্র েবিো েলনর পেজায খোোই ক্লর উলঠ িসললা। 
  
এক্ো িােঁলক্র আ়িালল োক্ো অ্েৃেয হলতই ওরা খযন হােঁে খেল়ি িােঁচললা।  ুললার খে  
খথলক্ খচাে সবরলয অ্স্ববস্তভলর পরস্পলরর বেলক্ তাক্াললা। 
  
বজলপা  াল চুলবক্লয িলললা, এক্ো োক্ িলে। বক্ন্তু খতাক্ েুলোলক্ খেলেলো? খযন 
েযতালনর চযালা! 
  
চলন্ত োলক্ িলস থাক্া েোস ও ডাক্সনলক্ বক্েসন খিে ভাললা ভালিই খেেলত 
খপলযলে। খস ওলের েুজনলক্ই খচলন। তাই ের যানলক্ িার িার খস সাি ান ক্লর 
বেলযলে। এেন ওলের খেোর পর বক্েসলনর খসই পুলরালনা ভযো আিার বেলর এললা। 
উইেবিলনর ও–বপলঠ খিবজর খচাে বনলয িলস থাক্া েোস ও ডাক্সলনর েবি তার েলন 
খেলন বেললা আতলঙ্কর পেজা। বক্েসলনর েলন প়িললা, আর বক্েুবেলনর েল যই ওলের 
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সােলন তালক্ েুলোেুবে চযালললি োেঁ়িালত হলি। খক্উ খযন এক্েুলঠা িরে কু্েঁবচ েব়িলয 
বেললা তার েবস্তলষ্ক। 
  
বক্েসন সহজ হিার খচিা ক্রললা, তুবে বক্ জনয ভয পালো, বজলপা? খতাোলক্ তত 
আর ওলের সােলন আসলত হলে না। আর তাো়িা, আেরাই বক্ ক্ে নাবক্? ওরা যবে 
েযতালনর চযালা হয, তলি আেরাও অ্োনুলের অ্নুচর! 
  
অ্স্ববস্তভলর বজলপা োথা না়িললা। ওলের েুলোেুবে োেঁ়িালত হলিনা খভলি আবে সবতযই 
হালক্া খিা  ক্রবে। …ওরা খনহাত সহজ খলাক্ নয! 
  
পলক্ে খথলক্ এক্ো খনােিই খির ক্লর বক্েসন তালত োলক্র বিপজ্জনক্ িােঁক্ অ্বতরে 
ক্রার সেযো েুলক্ বনললা। — বক্েসন বিরবিভলর জিাি বেললা, খতাোলক্ বক্েু ভািলত 
হলিনা। ের যান আর খেক্ই ওলের সােলালি। 
  
বক্ন্তু বজবন? ওর ক্থাো খভলি খেলেলো? ওইেুকু্ এক্ো খেলয খস িলল বক্না েরক্ার 
প়িললই গুবল চালালি। আোর খতা বিশ্বাসই হলত চায না। খতাোর বক্ েলন হয ও সবতয 
সবতযই তাই ক্রলি? 
  
এই ক্থাোই বক্েসনও ভািবেললা। বজবন সবতযই বক্ তা পারলি! খস খযন খেেলত খপললা 
বজবনর অ্তলান্ত সিুজ খচাে। উৎক্ণ্ঠােয অ্বভিযবি। 
  
বক্েসন খঠােঁে উলট িলললা, বক্ জাবন? যাক্ল , এিার চললা, খস উলঠ িলস রাস্তার এবেক্ 
ওবেক্ খেলে বনললা। বক্ন্তু বজলপা, োক্ো তুবে েুললত পারলি খতা? 
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ফ্র্যাঙ্ক খতা িললে, োক্ো েুললত আোলক্ বতন–চার সপ্তাহ সেয খেলি। তাহলল খতা 
ভািনার খক্ালনা ক্ারণই খনই। যন্ত্রপাবত আর সেয বঠক্ েলতা খপলল আবে েুললত 
পারলিা না এেন তালা ততরী হযবন। 
  
ফ্র্াঙ্ক খসই ক্থাই িলবেললা। বক্ন্তু েলন ক্লরা যবে বক্েু এক্ো খ ালোল হলয যায? যবে 
খতাোলক্ তা়িাহুল়িার েল য োলক্র তালা ভাঙলত িলা হয তাহলল বক্ তুবে পারলি, 
বজলপা? 
  
অ্স্ববস্তর োযা প়িললা বজলপার েুলে, এক্থা খক্ন িললো, আললক্স? ফ্র্যাঙ্ক খতা আোলক্ 
ক্থাই বেলযলে বতন চার সপ্তাহ সেয খেলি। তাহলল আর ভয বক্? এতবেন  লর খতা 
খেেবে আজ পযজন্ত ফ্র্যালঙ্কর ক্থার খক্ালনা ন়িচ়ি হযবন! খতাোর তালা সম্পলক্জ 
অ্বভেতা না থাক্ললও খিে িু লত পারলো এই োক্ো খোলা খেলললেলার ক্থা নয। 
  
বক্েসন এব লয চলললা  াব়ির সন্ধালন, তুবে এোলন অ্লপক্ষা ক্লরা, আবে  াব়িো বনলয 
আসবে। 
  
বক্েসলনর বেলক্ বজলপা বচবন্ততভালি তাবক্লয ভািললা বজবনর ক্থা, ওর প্রবতবে ভািভঙ্গী। 
বক্েসলনর সলঙ্গ ওর ক্থা িলার  রন; খেে পযজন্ত বজলপা, বনবশ্চন্ত খিা  ক্রললা। 
  
এই ক্াজো বনলয এত আললাচনার বক্ আলে? –খস ভািললা। সূলযজর অ্সহয উত্তাপ 
অ্নুভি ক্রললা। ফ্র্যাঙ্ক যেন ওলের আশ্বাস বেলযলে, তেন আর খক্ালনা ভয খনই। তার 
ওপর ঐ পুেঁচলক্ খেলযো খযন  লরই বনলযলে, েু লক্ষ ডলার ওর হালতর েুলঠায। তাো়িা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

71 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

এ ক্ালজ বজলপার ভূবেক্া েুি এক্ো বিপজ্জনক্ নয। তালক্ শু ু োলক্র তালাো েুললত 
হলি। আর ফ্র্যাঙ্ক যেন িললইলে, ওলক্ বতন–চার সপ্তাহ সেয খেওযা হলি তেন আর 
বচন্তার বক্ আলে? তালা এিং বিবভন্ন  াতু সম্বলন্ধ যালের এক্েু অ্বভেতা আলে, তারা ঐ 
সেলয খয খক্ালনা তালাই েুলল খেললত পারলি–তা খস যলতা েিই খহাক্! 
  
বনঃেলে ওলযবলং আেজাডজ োক্ এব লয চলললে বরসাচজ খিেলনর বেলক্। তার চালক্ 
অ্থিা রক্ষী, খক্উই জানলত পারললানা চারলজা়িা অ্নুসন্ধানী খচাে তালের তেনবন্দন 
ক্েজপন্থালক্ িযিলেে ক্লর খেেলে। সাো  ুললার কু্ণ্ডলীলক্ খপেলন খেলল ওরা এব লয 
চলললা…..। 
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আকি়ােন়া সভ়া 
০৩. 
  
ের যান রাত আেোয এক্ো আললাচনা সভা খডলক্বেললা লু স্ট্রাই ালরর জুযার আড্ডায। 
বক্ন্তু খেক্ খপৌঁলে খ ললা বনবেজি সেলযর বক্েু আল ই–সাতো পেঁযতাবল্ললে। অ্িেয খতেন 
বক্েু নয। খনহাত তার  ব়িো খিযা়িা সেয বেবেললা িললই। 
  
খেক্ িার–এর খলাক্জলনর বভ়ি খঠলল এব লয চলললা।  লরর িনু্ধ আিহাওযা 
বস ালরলের খ ােঁযায ভারী হলয উলঠলে। অ্লনক্ পবরশ্রলের পর খস স্ট্রাই ারলক্ খেেলত 
খপললা। লালেুলো, খোো খলাক্ো জুযার খিালডজর ওপর  ুেঁলক্ োেঁব়িলয খেলা খেেলে। 
  
খেক্ প্রশ্ন ক্রললা, খক্উ খভতলর খ লে নাবক্, লু? 
  
উহু। েরজা খোলাই আলে। স্বেলন্দ খযলত পালরা। 
  
আো, আোলক্ এক্ো িচ োওযাও খেবে। 
  
খেক্ স্ট্রাই ালরর এব লয খেওযা খ লাসোলক্ েু চুেুলক্ খেে ক্লর নাবেলয রােললা। 
খক্াণার এক্ো খেবিললর বেলক্ আনেনাভালি এব লয েুবপোলক্ খপেন বেলক্ খঠলল িলস 
প়িললা। োইলযর নেোলক্ সাোনয আল া ক্লর  া এবললয বেললা খচযালর। 
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এক্েুহূলতজর জনযও অ্স্বােন্দয আর ভািপ্রিণতা খেলক্র েন খথলক্ বনষৃ্কবত পায বন। 
বিলেে ক্লর ফ্র্যালঙ্কর ঐ খরলস্তারােঁ লুলঠর িযাপারোই তালক্ ভাবিলয তুলললে–বজবনর বচন্তা 
খতা আলেই। 
  
খেলক্র জীিনো অ্নয বতনজলনর েলতা অ্লতাো জবেল বেললানা, িরং প্রচুর সুে–সুবিল  
বেললা। খেলক্র িািা বেললন বসবভল ইবিনীযার। তার ইলে বেললা এক্োত্র খেলললক্ 
ভাললাভালি োনুে ক্রলিন। ডািার ক্রলিন। বক্ন্তু এলতা সুলে খথলক্ও প়িালোনার 
িযাপারো খেলক্র ক্ালে ি়ি এক্ল লয েলন হললা। তাই খেবডলক্ল ক্লললজ িের েুলযক্ 
ক্াোলনার পরই খস প়িালোনায পূণজলেে খেলন িাব়ি খেল়ি বনরুলেে হললা। অ্লনক্ 
ক্লি খেক্ এক্ো চাক্রী খজা া়ি ক্রললা ক্বেেলন  াব়ি খক্না–খিচার ক্াজ, এিং এক্ই 
সলঙ্গ খস আবিষ্কার ক্রললা নারী সঙ্গ তার ক্ালে অ্পবরহাযজ হলয উলঠলে। সুতরাং 
অ্বনিাযজভালিই আলযর খচলয বিবভন্ন পলথ িযলযর পবরোণই খিেী হলত লা ললা। 
অ্িলেলে এক্বেন খস িু লত পারললা পিজতপ্রোণ ঋলণর খিা ায তার বেরোেঁ়িা নুলয 
পল়িলে। তেনই খক্াম্পাবনর বসনু্দলক্ খেক্ হাত লা াললা। বসনু্দক্ খথলক্ চার হাজার 
ডলার সবরলয খস চম্পে বেললা। খস  রা প়িল, তার খজল হল। খেলক্র িযস তেন 
োত্র িাইে। পলরও খয খেক্ আর খজল োলেবন, তা নয। তালক্ আলরা েুিার যথারলে 
বতন চার িেলরর জলনয খজলল খযলত হলযলে। রলে রলে খেলক্র েলন খজল সম্বলন্ধ এক্ 
অ্দু্ভত  ৃণা এিং আতঙ্ক  ল়ি উলঠলে। 
  
খেে িার যেন খস চার িেলরর োবস্ত খভা  ক্রলে, তার খেো হয ের যালনর সলঙ্গ–ঐ 
খজললই। তেন ের যান তার পলনলরা িের সশ্রে ক্ারােলণ্ডর খেে িেরবে খক্ানরক্লে 
ক্াোলে। বক্ন্তু পলনলরা িের খজললর ক্থা শুলনই খেক্ খক্েঁলপ উলঠলে। 
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এক্ই সলঙ্গ ওরা খজল খথলক্ ো়িা খপললা৷ ো়িা পাওযার পর বেলল বেলে েল িােঁ ার 
প্রস্তািো ের যানই রােললা খেলক্র ক্ালে। খেক্ রাজী হললা। 
  
খেলক্র রাজী হওযার অ্নযতে ক্ারণ খ াললেলল লাইলন ের যালনর েযাবত। খজলল 
থাক্লত অ্লনলক্র েুলেই শুলনলে। আজ খহাক্ ক্াল খহাক্ ের যান এক্ো খোো োও 
োরলিই। এিং তারপরই খস এক্জন খক্উলক্ো হলয িসলি। সুতরাং ের যালনর প্রস্তালি 
রাজী হলত বি া বক্? 
  
পেঁযবত্রে িেলরর জীিলনর বেলক্ খপেলন তাবক্লয খরলক্র সােলন  রা পল়িলে শু ু হতাো 
আর। িযথজতার ইবতহাস। ভবিেযলতর বিিণজ রূপও তার অ্জানা বেললা না। তাই জীিলনর 
প্রথে এিং খেে জুযায খস িাবজ  লরলে। ভবিেযলতর রং িেললর চরে খচিা না ক্লর খস 
হার োনলত রাজী নয। তার েলন হলযবেল ের যানই তালক্ বনলয যালি ঐশ্বলযজর 
রাজপলথ। খয পলথ ক্ানা বলর আক্ারহীন িীভৎস সৃ্মবতলের প্রলিলের অ্ব ক্ার খনই। 
  
খেক্ এক্া এক্া িলস স্বলপ্নর জাল িুলন চলললা। ভািলত লা ললা েু–লক্ষ ডলালরর ক্থা। 
অ্লতা োক্া বনলয বক্ ক্রলি খস? খেলে খেলে  ুলর খি়িালি? খেলক্র েন স্বলপ্নর পাোয 
উল়ি চলললা। ওর খচালের সােলন রঙীন পেজায খভলস উঠললা খেে–বিলেলের সুন্দরী 
তরুণীলের েবি, যালের সুে সলঙ্গর জনয খস পা ল। খিে বক্েুবেন খোেঁজ ক্রার পর খস 
যালি েবন্ট ক্াললজায। খসোলন িযাঙ্ক ডাক্াবত ক্লর আলরা বক্েু োক্া হাতালত হলি। 
তারপর… 
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এেন সেয সেস্ত স্বলপ্নর জাল বেেঁল়ি বজবন  ডজন উপবিত হললা তার সােলন। ও এব লয 
খ ললা। উদ্ধত বচিুক্, খচালের ভাোয তাবেলয, িালরর অ্নযানয ে ু–বপযাসীর েল বজবনলক্ 
বনলয বনলজলের েল য হাসাহাবস, খচাে খেপালেবপ ক্রলত লা ললা। লু–স্ট্রাই ার তার 
জুযার আড্ডায নারী সংরান্ত খক্ালনারক্ে আঠাললা িযাপার পেন্দ ক্লর না। নইলল িার–
এ খঢাক্ার পর বজবনর বক্ অ্িিা হলতা িলা েুেবক্ল। 
  
খেক্ ভািললা এক্ো বজবনে িলে। বজবনর েরীলর তার খচাে খজা়িা আেক্ালনা। খ াপন 
আললাচনার জনয লু–স্ট্রাই ালরর ক্লযক্ো বিলেে  র আলে। খসগুললা খস খোোোক্ায 
েলেরলের ভা়িা খেয। িার খথলক্ খিবরলয েু–বতন  াপ বসেঁব়ি নােললই  রগুললা পল়ি। 
খেক্ লক্ষয ক্রললা বজবন বসেঁব়ির ক্ালে োেঁব়িলয এক্েু খযন বি াগ্রস্ত। 
  
আেঁলো সােঁলো ক্াললা নাইললনর স্নযাক্স বজবনর পরলন, আর েযাওলা সিুজ োে– লার 
ক্ােো সাোনয খভালা। 
  
বক্ন্তু খেলযোলক্ িে ক্রা ি়ি ক্বঠন। খেক্ আপন েলনই িলললা। খক্াথায থালক্, বক্ 
ক্লর, খক্ জালন। তলি ওর সঙ্গলালভর পুলরা ইলে। এেন এক্েু আ েু বেবি ক্থা িলল 
ওলক্ হাত ক্লর রাো েরক্ার। পলর এই োক্  ালেলা বেলে খ লল বজবনলক্ বনলয এক্েু 
েুবতজ ক্রা যালি। খেলযোর েল য প্রাণ আলে। আনন্দ আলে–আর খচহারা খতা আলেই। 
  
খেক্ খচযার খেল়ি উঠললা। লম্বা লম্বা পা খেলল বসেঁব়ির বেলক্ ব লয  রগুললার ক্াোক্াবে 
খপৌঁলে বজবনলক্ খস  লর খেলল। 
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এই খয বজবন–আেরা েুজলনই তাহলল প্রথলে খপৌঁেলাে, বক্ িলল? –খেলক্র খচাে খেলল 
খি়িালনা বজবনর আেঁলো সােঁলো স্ল্যালক্সর ওপর, ওে; এো পলর খতাোলক্ োরুণ খেোলে। 
  
খেলক্র আপােেস্তক্ বনসৃ্পহ েলনর সিুজ খচাে বজবন খেলে। তাই নাবক্? িলল েরজা 
েুলল খভতলর ঢুক্ললা, আললাো জ্বাবললয বেললা। 
  
আললা খজ্বলল খ াল খেবিলোর ক্ালে বনলয খচযালর িলস হাতিযা ো েুলললা। বচরুবন আর 
আযনা খির ক্লর অ্িা য এক্োথা তাম্রাভ চুললক্ আযলত্ত আনলত চাইললা। 
  
খেক্ও এক্ো খচযার বনলয েুলোেুবে িসললা। প্রেংসাভরা খচালে খস বজবনর তরঙ্গাবযত 
খযৌিলনর বেলক্ খচলয রইললা। 
  
 খেক্ খহলস িলল; শুলনলো খতা, আজ রালতই আেরা খোে ক্াজো সারবে। ভয খপলল 
নাবক্? 
  
বজবন আযনা বচরুবন িযাল  ঢুবক্লয এক্ পযালক্ে বস ালরে খির ক্রললা। 
  
 ও বনসৃ্পহ স্বলর িলললা ভয, এলত ভয পাওযার বক্ আলে? 
  
খেক্ িলললা, তা অ্িেয বঠক্–অ্ন্ততঃ খতাোর খিলায। তুবে ভয খপলযলে িলললও আবে 
বিশ্বাস ক্রলত পারলিা না। 
  
খেবিললর ওপর  ুেঁলক্ খেক্ লাইোর জ্বাবললয  রললা বজবনর খঠােঁলের সােলন। 
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নীরিতায ক্লযক্ েুহূতজ ক্ােললা। বজবন তারপর োথা নাবেলয লাইোলরর আগুলন 
বস ালরলের অ্গ্রভা  স্পেজ ক্লর পললক্র জনয হাসললা। 
  
খেক্ তীক্ষ্ণ স্বলর িলললা, হঠাৎ হাসিার বক্ হললা? 
  
বজবনর খচােলজা়িা জ্বলন্ত লাইোলরর ওপর এলস থােললা। খেক্ও তাক্াললা। এিং খস 
সবিস্মলয লক্ষয ক্রললা, তার হাত থরথর ক্লর ক্ােঁপলে। খেক্ লাইোর বনবভলয ক্িকৃ্ত 
হাবস খহলস িলল বঠক্ই  লরলে, বজবন, আবে ভয পাবে, বক্ন্তু খক্ন জালনা? আজ রালতর 
খোে ক্াজোয খক্ালনা খ ালোল িােঁব লয আসল ক্াজোলক্ আেরা না ক্াবচলয খেবল। 
তার ওপর এই খরলস্তারােঁো লুলঠর েতলি আোর বঠক্ পেন্দসইনয। ফ্র্যাঙ্কলক্ আবে 
িহুিার িারণ ক্লরবে। িললবে, এর খচলয ডুক্ালসর ঐ খপেল–পাো ক্াযো ক্রা 
আোলের অ্লনক্ সহজ এিং বনরাপে বেললা–বক্ন্তু খক্ খোলন ক্ার ক্থা। তাো়িা খভলি 
েযালো, এই খরলস্তারােঁর িযাপারোয খক্ালনা েলের হঠাই হযলতা অ্বতোত্রায সাহসী হলয 
উঠলত পালর–তেন? িু লতই পারলো, খস খক্ষলত্র আোলের গুবল চালালনা ো়িা উপায 
থাক্লি না। আর খসই গুবললত যবে খক্উ োরা যায, তাহলল আসল ক্ালজ হাত খেিার 
আল ই পুবলে আোলের খপেলন লা লি। 
  
বজবন খেলক্র খচালে খচাে খরলে নাক্ বেলয খ ােঁযা ো়িললা। তাহলল খক্উ যালত না সাহস 
খেোলত যায, খসবেলক্ আোলের নজর রােলত হলি। 
  
ক্াজ ক্রার খচলয েুলে িলা অ্ধনক্ খসাজা। 
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বজবন ভুরু কু্েঁচলক্ িলললা, তাই নাবক্? ঠযাং ার িাবরলত ক্ষযাপা কু্কু্রও খপাে োলন, 
খতেবন বরভলিালরর সােলন িীরত্ব খেোলল তার েল ভাল হয না, খসো খিে ভাললা 
ক্লর প্রলতযক্লক্ সেল  বেলত হলি। তাহলল আর খ ালোললর ভয থাক্লি না। 
  
সংেলয খেলক্র ভুরু কু্েঁচলক্ উঠললা, খতাোলক্ বঠক্ িুল  উঠলত পারলাে না, বজবন। 
…আো, এর আল  বক্ তুবে ক্েলনা খক্ালনা েললর হলয ক্াজ ক্লরে? 
  
বজবন সংবক্ষপ্ত জিাি বেললা, তাহলল আোলক্ খিা িার খচিা খক্ালরা না। 
  
ক্ােঁ   ােঁবক্লয খেক্ িলল, বঠক্ আলে, তুবে যবে বনলজলক্ পেজার আ়িাললই রােলত চাও, 
রালো–আোর খক্ালনা আপবত্ত খনই। তলি এক্ো ক্থা জাবনলয রাো ভাল, আজ রালতর 
সিলচলয ক্বঠন ক্াজো পল়িলে খতাোর ওপলরই। অ্থজাৎ খরলস্তারােঁর েলেরলের 
োবনিযা গুললা খতাোলক্ই খযা া়ি ক্রলত হলি। খসই সেলয খক্উ হযলতা িােঁ া বেলত 
পালর। সুতরাং সাি ালন খথলক্া। 
  
েলন েলন খেক্ বজবনলক্ তার অ্স্ববস্তর অ্ংেীোর ক্রলত চাইললা। বক্ন্তু বজবনর জিাি 
শুলন অ্িাক্ হললা। 
  
বজবন বনবিজক্ার অ্বভিযবিহীন েুলে িলললা, আোর বরভলিালরর সােলন খস খচিা খক্উ 
ক্রলি িলল েলন হয না। 
  
বজলপা এিং বক্েসন এেন সেয েরজা খঠলল  লর ঢুক্ললা। 
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বক্েসন ভীেণ অ্িাক্ হললা বজবনর সলঙ্গ খেক্লক্ খেলে, তার েলনর চাপা খরা  
প্রবতেবলত হললা তার রবিে েুেেণ্ডলল। 
  
খেক্ ঠাট্টার সুলর িলললা, এই খয, জাোইিািু এলস খ লেন খেেবে। এ িযথা বক্লয িযথা, 
খিাল  বক্ আন জলন….। 
  
সেলে খহলস উঠললাবজলপা। তার ক্াললা খচালের তারা েুবেলত খনলচ উঠললা। খেলক্র 
রসাললা বেপ্পনীলত খস খোলের বক্েু খেেললা না। বক্ন্তু বক্েসন উলত্তবজত হলয বচৎক্ার 
ক্লর উঠললা, থালো খতাোর ঐ ো ল–োক্জা রবসক্তা পলক্লে পুলর রালো। 
  
চেলো খক্ন, আললক্স? ফ্র্যাঙ্কই খতা িলললা তুবে আর বজবন…..নি বিিাবহত স্বােী–স্ত্রী 
সাজলত যালো। ক্যারাভালন চল়ি ে ু চবিো ক্াোলত যালে। 
  
বক্েসন োেঁলত োেঁত খচলপ িলল, আবে খতাোলক্ থােলত িলবে, এড! 
  
খেক্ হালক্াসুলর িলললা, আলর, এলত আপবত্ত বক্লসর? খক্ন, তুবে বক্ বজবনর সলঙ্গ 
ে ুচবিো ক্াোলত রাবজ নও? এেবনলত োক্ লুলঠর িযাপালর খতাোর ভূবেক্া খতেন 
গুরুত্বপূণজনা। তার ওপর বজবনর েলতা এক্ো চাের যন্তরলক্ পালে িবসলয  াব়ি 
চালালনার খচলয েজা আর বক্ হলত পালর? অ্িেয খস সেযেুকু্ খতাোলক্ ক্ালজ লা ালত 
হলি। োলন…. 
  
বক্েসন খেলক্র েুলোেুবে এলস বিেুযৎ চেলক্র েলতা তার ডান হাত  ললস উঠললা। 
আ েণ হাতু়িীর েলতা সপালে খেলক্র খচাযালল এলস প়িললা। 
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প্রচণ্ড  ােঁকু্বন বেলয খ াো  রো খযন খক্েঁলপ উঠললা। খেক্ খচযার সুষু্ঠ খেল লত উললে 
প়িললা। ক্লযক্ েুহূতজ পল়ি থাক্ার পর খস খ ালালে েৃবিলত তার প্রবতিন্দ্বীর বেলক্ 
তাক্াললা। 
  
বক্েসলনর বিোল েরীর রাল  ক্ােঁপলে। –ওঠোলা খভডুযার িাচ্চা! খতার সিক্ো োেঁতই 
আজ উপল়ি খনলিা। 
  
বজলপা ভয খপলয িলল, এই আললক্স–খোলনা! বক্ন্তু বক্েসলনর এক্  েক্ায খস বেেলক্ 
হুেব়ি খেলয খেওযালল প়িললা।  ৃণাভলর খেক্ োথা  ােঁক্াল িহুবেন  লর শু ু এই রক্ে 
সুলযাল র অ্লপক্ষাই ক্রবেলাে। োলা, এিার খতার িবক্সং ক্রার েে বচরক্াললর জনয 
 ুবচলয খেলিা। 
  
খেক্ োেঁ়িালতই ের যান  লর এলস ঢুক্ললা। 
  
বজলপা রুদ্ধশ্বালস িলললা, ওলের থাোও, ফ্র্যাঙ্ক, ওরা একু্ষবন এক্ো োরবপে িা ালি। 
  
দ্রুতপালয ের যান এলস েুজলনর ো োলন োেঁ়িাললা। খেলক্র বেলক্ েুলোেুবে োেঁব়িলয, 
খতাোলের বক্ োথা োরাপ হলয খ লে? 
  
নম্রস্বলর বতরিার ক্রললা ের যান। তার সরীসৃপ ক্াললা খচাে  ক্  ক্ ক্লর জ্বললে। 
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ইতস্ততঃ ক্রললা খেক্, তারপর ক্ােঁ   ােঁক্াললা। খক্ােোলক্ খেলনেুলন বঠক্ ক্রললা, 
তারপর এক্ো খচযার হযােঁচক্া খেলন বনলয তালত িসললা। োথা নীচু ক্লর খেবিললর বেলক্ 
খচাে খরলে  ালল হাত খিালালত লা ললা খস। 
  
এিার বেরললা ের যান বক্েসলনর বেলক্, েললর েল য খ ালোল ক্রািার খচিা খক্ালরা 
না, আললক্স; তাহলল বনলজই খ ালোলল প়িলি। এই খেে, আর বিতীয বেন খতাোলক্ 
আবে সাি ান ক্রলিা না। নাও–খিালসা। 
  
বজবন এিং খেলক্র খথলক্ খিে বক্েুো েূলর এক্ো খচযার বনলয িলস প়িললা বক্েসন। 
  
অ্স্ববস্তর ভািো ক্াবেলয উঠলত পালরবন বজলপা। বজবনর পালে োেঁব়িলয খস বক্েুক্ষণ 
আেতা আেতা ক্রললা, খতাোর পালে িসলল খক্ালনা আপবত্ত আলে? 
  
উেঁহু, স্বেলন্দ িসলত পালরা বজবন োথা না়িললা। 
  
বজলপা বিব্রত হলয হাসললা। িসললা বজবনর পালে। 
  
ের যান  লর পাযচাবর ক্রলত লা ললা। খঠােঁলের খক্াণায জ্বলন্ত বস ালরে, োথার েুবপ 
খচালের ওপর খেলন নাোলনা। 
  
তাহলল খোলনা–ের যান িললত শুরু ক্রললা, আজ রাত িালরাো খিলজ েে বেবনলের 
সেয আেরা খসই খরলস্তারােঁো লুঠ ক্রবে; অ্থজাৎ যেন ক্ালে থাক্লি বভল়ি জেজোে–
এিং হঠাৎ এলস পল়ি আোলের ক্াজ পণ্ড ক্লর খেলি খস সম্ভািনাও ক্ে।  াব়ির োবযত্ব 
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থাক্লি বক্েসলনর ওপর। ের যান থােললা, এক্ পলক্ খেেললা বক্েসনলক্, তুবে খতা 
জালনা খরলস্তারােঁো খক্াথায! সুতরাং পালািার পথ েুেঁলজ বনলত খতাোর খক্ালনারক্ে 
অ্সুবিল  হওযার ক্থা নয।  াব়ির ইবিন চালু খরলে আোলের জলনয রাস্তায অ্লপক্ষা 
ক্রলি। যবে খেে পযজন্ত ক্াজো পণ্ড হলয যায তাহলল খতাোলক্ যত তা়িাতাব়ি সম্ভি 
 াব়ি খোোলত হলি–আর খক্ালনা  াব়ি যবে আোলের অ্নুসরণ ক্লর, তলি তালক্ খ ল়ি 
খেলার ভার আবে খতাোর ওপলরই খেল়ি বেলাে, বক্ িলল? ; 
  
বক্েসন গুে হলয িলসবেল। ের যালনর ক্থায শু ু োথা খহলাললা। 
  
ের যান পাযচাবর ক্রলত ক্রলত িলললা, বজবন–তুবে, এড এিং আবে–এই বতনজন 
খরলস্তারােঁয ঢুক্লিা। লু আোলক্ এক্ো খেবেন ান  ার খেলিিলললে। তাো়িাও খতাোর 
এিং এলডর হালত বরভলিার থাক্লি। তুবে আোর খপেন খপেন খভতলর ঢুক্লি। আেরা 
ঢুক্ললই এড েরজার পেজা খেলল খেলি–খোলা বরভলিার হালত েরজাো পাহারা খেলি। 
আবে খসাজা ব লয োেঁ়িালিা িার–এর ওপর–যালত খেবেন ান বেলয খ াো  রোলক্ই ক্জা 
ক্রলত পাবর। আো ক্বর খেবেন ান খেলে খক্উ আর খচেঁচালেবচ ক্রলি না। যাক্, 
এইভালি খলাক্গুললালক্ চুপ ক্রালনার পর শুরু হলি খতাোর ক্াজ। অ্থজাৎ, প্রলতযলক্র 
োবনিযা গুললা খতাোলক্ সংগ্রহ ক্রলত হলি। ক্যাে োক্া ো়িা আর বক্েু আেরা চাই 
না। বক্ন্তু এড, খসই সেয যবে খক্উ ক্ালেলত খচাক্ার খচিা ক্লর, তলি তালক্ িা া 
খেওযার োবযত্ব খতাোর। বঠক্েলতা যবে আেরা সি ক্াজ ক্রলত পাবর। তাহলল পােঁচ 
বেবনলের খিেী সেয লা লি না। অ্িেয খসো বনভজর ক্রলে খতাোর ওপর। ের যান 
বজবনর বেলক্ আঙুল খেবেলয িলল, ক্াজো ক্রার সেয খতাোলক্ সতক্জ থাক্লত হলি। 
ক্ারণ োবনিযা  খতালার সেয হযলতা খক্ালনা োতাল আচেক্া খতাোর বরভলিার খক্ল়ি 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

83 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

খনিার খচিা ক্রলত পালর। আর এক্ান্ত প্রলযাজন না প়িলল আেরা িনু্দক্ িযিহার 
ক্রলিা না। 
  
বজলপা আশ্বত খিা  ক্রললা এ ক্ালজ তার খক্ালনা ভূবেক্া খনই খভলি। 
  
বক্েসন েলন েলন  নযিাে বেলল তালক্  াব়ির োবযত্ব খেওযার জনয। ওঃ, ক্ালেলত 
সোন ঢুলক্ চবল্লে–পঞ্চােজন খলাক্লক্ সাোল খেওযা খনহাত চাবট্টোবন ক্থা নয। তার 
বনলজর অ্লতাোবন সাহস আলে বক্না খস বিেলয বক্েসলনর যলথি সলন্দহ আলে। 
  
তেলনা খেক্ খভতলর খভতলর বক্েসলনর ওপর রাল  জ্বলললে। বক্ন্তু ের যালনর ক্থায 
তার েন খথলক্ বক্েসলনর বচন্তা এলক্িালর উলি খ ললা। এক্ো অ্দু্ভত েীতল অ্নুভূবতর 
সলঙ্গ সলঙ্গ তার পাক্িবলো খযন কু্েঁক্ল়ি খযলত চাইললা। 
  
খেক্ িলললা, বঠক্ আলে, তুবে যবে এ ভালিই ক্াজো ক্রলি িলল বঠক্ ক্লর থালক্া তলি 
আর আোর বক্েু িলার খনই। বক্ন্তু আোর খযন েলন হলে, ওর খচলয এক্ো সহজ 
ক্াজ বনললই ভাললা ক্রতাে–এ ক্াজো আোর খোলেই পেন্দসই নয। 
  
পাযচাবর থাবেলয ের যান োেঁব়িলয িলল, আবে তা জাবন এড। বক্ন্তু এ ক্াজো পেন্দ 
ক্রার খপেলন আোর ক্তগুললা ক্ারণ আলে। প্রথেতঃ ি়ি ক্ালজর আল  এো 
আোলের পরীক্ষা। এই ক্াজ খথলক্ই িু লত পারলিা, আসল ক্ালজর সেয খতােরা োথা 
ঠাণ্ডা খরলে এল ালত পারলি বক্না। খসই ক্ারলণই এই ক্ালে লুলঠর পবরক্ল্পনাো আোর 
োথায এলসলে–এো খতাোরও পরীক্ষা, বজবন। প্রথে খথলক্ই তুবে ি়ি খিেীক্থা িললে। 
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এেন আবে খেেলত চাই খতাোর ক্থার েল য সলতযর পবরোণ ক্তেুকু্। খসই জলনযই এ 
ক্ালজ সিলচলয ক্বঠন ক্াজোই আবে খতাোর জনয খরলেবে। 
  
বজবন বির খচালে ের যালনর বেলক্ তাবক্লয, বনবশ্চন্ত থালক্া, ফ্র্যাঙ্ক। ক্াজোলক্ তুবে যতো 
ক্বঠন ভািলো তলতাো ক্বঠন নয। আবে বঠক্ পারলিা। 
  
ের যান খহলস িলল, সেয এললই খিা া যালি। বঠক্ আলে, এিার িাবক্ো শুলন নাও। 
বক্েসন, তুবে বজলপার  াব়িো বনলয বঠক্ িালরাো েে বেবনলে ক্ালের সােলন হাবজর 
থাক্লি। খতাোর  ব়িো বঠক্ আলে খতা? ক্ো িালজ খেলো খতা? 
  
বক্েসন হাত ব়ি খেলে, আেো কু্ব়ি। 
  
ের যান বনলজর  ব়ি খেলে, আর আোর  ব়িলত আেো খিলজ খতইে বেবনে। লু-র ক্াে 
খথলক্ তুবে খেবেন ানো খনলি। খসো  াব়ির সীলে রােলি। তারপর তুবে ক্ালেলত 
এক্াই যালি। আবে আর এড খহেঁলে যালি। ক্ালেলত খঢাক্ার সেয আবে খপেলনর সীে 
খথলক্ খেবেন ানো তুলল খনলিা। তারপর বজবনর বেলক্ বেলর, তুবে েযাডাে স্ট্রীে  লর 
আসলি। ক্ালের ক্ালে বঠক্ িালরাো েলেই খপৌঁেলি–খযন খেবর না হয। খতাোর ক্ালে 
 ব়ি আলে খতা? 
  
বজবন সম্মবত জানাললা। 
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বঠক্ আলে। …তাহলল আললক্স, যািার সেয লু–র ক্ালে খথলক্ তুবে খেবেন ানো বনলয 
যাও। বজলপা, তুবে ওর সলঙ্গ যাও। খেলো খতাোর সাল র পক্ষীরাজ আিার বি ল়ি না 
যায। িালরাো খিলজ েে বেবনলে আিার আোলের খেো হলি খক্েন! 
  
বক্েসন খচযার খেল়ি োেঁব়িলয অ্স্ববস্তভলর ের যালনর বেলক্ তাক্াললা, তারপর বজবনলক্ 
খেেলল। হঠাৎ েরজার বেলক্ এব লয চলললা। বজলপা তালক্ অ্নুসরণ ক্রললা। 
  
ওরা চলল খযলতই ের যান বজবনলক্ প্রশ্ন ক্রললা। তুবে বঠক্ আে খতা? 
  
 বজবন ভুরু উবচলয, খক্ন, বঠক্ না থাক্ার খক্ালনা ক্ারণ  লেলে না–বক্? 
  
ের যান তীক্ষ্ণস্বলর িলললা, খেলো, আোর সােলন খিেী ি়ি ি়ি ক্থা খিাললা না। এ 
 রলনর ক্াজ আবে িহু ক্লরবে বক্ন্তু তিুও আবে খয এলক্িালর ভয পাইনা নয। আোলক্ 
খ ােঁক্া খেিার খচিা ক্লরানা বজবন। আবে জানলত খচলযবে–তুবে বঠক্ আলে বক্না? এেলনা 
খভলি খেলো, ক্াজো তুবে পারলি বক্ না? 
  
ের যালনর বেলক্ বজবন হাত িাব়িলয  রললা। ওর সরু আঙু্গললর োেঁলক্ এক্ো জ্বলন্ত 
বস ালরে। বনথর, বনষ্কম্প। 
  
বজবন োন্তস্বলর িলললা, আোলক্ খেলে বক্ েলন হলে, ভয খপলযবে? িললই খচযার খঠলল 
উলঠ োেঁব়িলয ের যালনর বেলক্ খচাে খরলে িলললা, িালিাো েলে আোলের খেো হলি, 
তারপর েরজার বেলক্ চলল, িাইলর খিবরলয বনঃেলে বজবন েরজাো আিার িন্ধ ক্লর 
বেললা। 
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খেক্ খঠােঁে খিেঁবক্লয িলললা, খেলযোর সাহলসর প্রেংসা ক্রলত হয। 
  
ের যান েৃেুস্বলর, খক্ জালন। অ্লনক্ সাহসী খলাক্লক্ই বিলেে বিলেে েুহূলতজ আবে খভলঙ 
প়িলত খেলেবে। আসল ক্ালজর সেলযই আেরা বজবনর সবতযক্ালরর পবরচয পালিা। 
আো তাহলল এিার ওঠা যাক্। 
  
ের যান এিং খব্রক্ রাত বঠক্ িালরাো খিলজ পােঁচ বেবনলে েযাডাে স্ট্রীলের খোল়ি 
এলসউপবিত হললা! রাস্তা পার হলয এক্ো অ্ন্ধক্ার খোক্ান  লরর সােলন ওরা 
োেঁ়িাললা। খচালের শ্বাপে েৃবি পযাললস অ্ে নাইে ক্ালের বেলক্। 
  
জানলার োেঁক্ বেলয উজ্জ্বল আললার খরো খভলস আসলে। ক্ােঁলচর েরজার ওপলর 
অ্িবিত িার–এর এক্াংে ওলের নজলর প়িললা। 
  
ের যান বস ালরলের েুক্লরাো রাস্তায েুেঁল়ি বেললা, ঐ খসই ক্ালে! 
  
খেক্ সলচতন হলয িলললা, আবে িাবজ খরলে িললত পাবর, এ ক্ালজর হাত খথলক্ খরহাই 
খপলয বজলপা েলন েলন ভ িানলক্  নযিাে বেলে। 
  
ের যান িলললা, এিং বজলপালক্ এ ক্ালজ িাে বেলত খপলর আবে বনলজলক্ ভা যিান েলন 
ক্রবে। বক্ন্তু িুলক্র েল য বঢপ বঢপ ক্রলে, খঠােঁলে বজভ িুবললয খস সহজ হলত চাইললা, 
বক্েসন  াব়ি বনলয হাবজর হওযা োত্রই আেরা রাস্তা পার হলয ক্ালেলত ঢুক্বে। 
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হুেঁ, িললত িললতই খেক্ পযালন্টর খপেন পলক্লে হাত বেলয ৩৮ বরভলিালরর েীতল 
স্পেজ অ্নুভি ক্রললা। এেন সেয খস লক্ষয ক্রললা, বজবন  ীলর  ীলর ক্ালের বেলক্ 
যালে। ওর পরলণ খসই ক্াললা স্নযাক্স এিং েযাওলা সিুজ োেজ। বক্ন্তু ওর তাোলে চুল 
এক্ো সিুজ িালেজর আিরলণ ঢাক্া। রাস্তার স্বল্প আললায ওর খসৌন্দযজলক্ অ্লনক্াংলে 
ম্লান ক্লর বেলযলে ওই সিুজ িােজ, খেক্ লক্ষয ক্রললা। 
  
খেক্ িলললা, ঐ খয বজবন এলস খ লে। প্রায সলঙ্গ সলঙ্গই বজলপার  র লর বলংক্নো 
ক্ালের েরজার সােলন এলস থােললা। 
  
চললা এিার যাওযা যাক্। ের যান খেলক্র আবস্তন  লর োন োরললা। তারপর দ্রুত লম্বা 
পা খেলল রাস্তা পার হলত লা ললা। 
  
এলক্িালর বনজজন ক্ালের সােলন রাস্তাো। ওলের ক্ালন এললা ক্ালের জুক্িক্স খথলক্ 
ওযা সঙ্গীলতর হালক্া সুর। 
  
বলংক্লনর পালে ব লয থােললাের যান। চারপাে খেলে হাত িাব়িলয খপেলনর সীে খথলক্ 
তুলল বনললা খেবেন ানো। 
  
আললক্স, প্রস্তুত থালক্া উপযুি সেলযর জলনয,  াব়ির চাললক্র আসলন িলস–থাক্া 
বক্েসলনর বেলক্ না তাবক্লযই ক্থাগুললা েুেঁল়ি োরললা ের যান, পালািার সেয এক্ 
খসলক্ণ্ড সেযও আবে নি ক্রলত চাই না। 
  
সম্মবত্ত জানাললা বক্েসন, ওর হাত আেঁক্ল়ি রইললা বিযাবরং হুইলো। 
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ইবতেল য খেক্ রুোল বেলয েুলের বনম্াংে খঢলক্ খেলললে। 
  
তেন বজবন েুে ঢাক্ার পযজায খসলর ক্ালের েরজার ক্ালে চুপবে ক্লর োেঁব়িলয। 
  
েুলোে িযিহালরর খক্ালনা প্রলযাজন অ্নুভি ক্রললা না ের যান। এ লাইলন খথলক্ তার 
যৎসাোনয অ্বভেতা হলযলে, ক্ালের খক্ালনা েলেরই পুবললের ক্ালে খচহারার সবঠক্ 
িণজনা বেলত পারলি না। ক্ারণ আতলঙ্ক বচন্তাক্ষেতা সমূ্পণজভালি খলাপ পালি। 
  
এলসা, খভতলর খঢাক্া যাক্–ের যান িলললা। তারপর এব লয বজবনর ক্ালে, তুবে েরজাো 
েুললই পালে সলর োেঁ়িালি। 
  
বনষ্পলক্ খচালে খেলযো তারই খচালে তাবক্লয। 
  
ের যান িলললা, খেলযোর নালভজর প্রেংসা ক্রলত হয। এক্ো ক্বচ খেলযর ঠাণ্ডা োথায 
ক্াজ ক্রা ক্েনই সম্ভি নয! অ্থচ;…. 
  
ের যান খেলযোলক্ পাে ক্াবেলয ঢুক্ললা খভতলর। 
  
বজবন ের যানলক্ অ্নুসরণ ক্রলতই খেক্ এব লয খ ললা েরজার ক্ালে। খভতলর ঢুলক্ 
েরজা িন্ধ ক্লর বেললা খস। পেজা খেলন বেললা ক্ােঁলচর ওপর। 
  
 েুজন িযি খলাক্ োেঁব়িলয বেললা িার ক্াউন্টালর। িাইলরর ঠাণ্ডা হাওযা ঢুক্লতই তারা 
 া়ি বেবরলয েরজার বেলক্ খেেললা। প্রথলে নজর প়িললা ের যালনর বেলক্। তারপর 
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খেবেন ানোর বেলক্। এই েৃলেয তালের খচােলজা়িা খিবরলয আসলত চাইললা। েুলের রং 
েযাক্ালে ভাি। তেনই খেেলত খপললা েুে ঢাক্া বজবনলক্। 
  
বচৎক্ার ক্লর উঠললা ের যান, সাি ান! পথ খেল়ি োেঁ়িান আপনারা! তার হালতর 
খেবেন ান আলেলের ভঙ্গীলত আলন্দাবলত হললা। 
  
বনলেলে  লরর ক্লগুিন স্তব্ধ হলয খ ললা। ের যালনর তীক্ষ্ণস্বর খরেেী ক্াপল়ি েুবরর 
 ললক্র েলতা খক্লে িসললা খসই জোে বনস্তব্ধতার ওপর। 
  
িুল়িা খলাক্েুলো খপলোলত ব লয এক্জন আলরক্জলনর  াল়ির ওপর উললে প়িললা। 
  
 ের যান িার ক্াউন্টালর এক্ হালতর ভর বনলয েূলনয লাবেলয উঠললা। পরেুহূলতজই তালক্ 
খেো খ ললা পা োেঁক্ ক্লর, েু হালত খেবেন ান আেঁক্ল়ি ক্াউন্টালরর ওপর োেঁব়িলয 
থাক্লত। 
  
ের যান এললাপাথাব়ি লাবথ চাবললয ক্াউন্টালরর ওপর সাজালনা খিাতলগুললা চাবরবেলক্ 
বেেলক্ খেলললা। ক্ােঁচ ভাঙার েলের সলঙ্গ খভলস এললা খক্ালনা তরুণীর ভযাতজ বচৎক্ার। 
ক্ালের খচযালর িলস থাক্া প্রবতবে খলাক্ চেলক্ উলঠ োেঁ়িাললা। পরস্পলরর চাপা গুিন 
শুরু হললা। 
  
 ের যান  লজজ উঠল। েিরোর; খসই সলঙ্গ খনলচ উঠললা তার হালতর খেবেন ান, খক্উ 
ন়িলিন না। চুপচাপ িলস প়ুিন। আপনারা চুপ থাক্লল আোর খেবেন ানও চুপ 
থাক্লি। সাি ান, ক্ালরা এক্েু খিচাল খেেললই এলক্িালর সীলসর িস্তা ক্লর ো়িলিা। 
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খেলক্র িুলক্ হৃেবপলণ্ডর আকু্ল োপাোবপ খযন োোো িাজালত লা ললা।  ালের িনযায 
তার েৃবি হললা অ্িরুদ্ধ। খেক্ বনশ্বাস খনিার খচিায এক্ হযােঁচক্ায রুোলো েুলল 
খেলললা। িুক্ ভলর োস বনললা। চারবেলক্ তাবক্লয বরভলিারো আলরা েি ক্লর 
আেঁক্ল়ি  রললা। খেক্ েলন েলন প্রাথজনা ক্রলে, খযন খক্ালনা বিপলের েুলোেুবে ওলের 
প়িলত না হয। 
  
ভাঙা  লায এক্ো িু়িী বচৎক্ার ক্লর উঠললা। েুজন খলাক্ উঠিার খচিা ক্রলতই 
তালের সঙ্গীসাথীরা হাত  লর খেলন িবসলয বেললা।  লরর সক্লল খযন বনথর পাথর 
েূবতজলত পবরণত হলযলে। 
  
ের যান  লার স্বর উেঁচু পেজায তুলল িলললা, ভাললা ক্লর শুনুন, আোলের ক্যাে োক্া 
চাই। অ্তএি চেপে আপনালের োবনিযা গুললা খির ক্লর খেবিলল রােুন। চেপে 
তা়িাতাব়ি ক্রুন। 
  
খিেীর ভা  খলাক্ই তালের খপেন পলক্ে হাত়িালত লা ললা। আর বজবনও প্রস্তুত হললা 
ওর োবযত্ব পাললনর জনয। ের যালনর খেওযা ক্যাবম্বলসর থললো স্ল্যালক্সর পলক্ে খথলক্ 
খির ক্রললা। তারপর িােঁ হালত থললো  ুবললয ডান হালত ৩৮ নাবচলয খেবিললর সাবরর 
ে য বেলয এব লয। চলললা। প্রলতযক্ খেবিললর ক্ালে োেঁব়িলয পল়ি থাক্া োবনিযা গুললা 
তুলল বনলত থাক্ললা। এিং পযজাযরলে খসগুললালক্ িােঁ হালতর থলললত ঢুবক্লয রােলত 
লা ললা। 
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বনশ্চলভালি েরজার ক্ালে োেঁব়িলয খেক্ ওলক্ লক্ষয ক্রলত লা ললা।  ীলর অ্থচ অ্তযন্ত 
সাি ালন বজবন এব লয চলললা। খযন ভঙু্গর িরলের চােলর পা খরলে ও খহেঁলে চলললে। 
বক্ন্তু ওর চলার েল য বি ার োযা খনই। বজবন যাবন্ত্রক্ভালি ক্াজ ক্লর চলললা। 
  
আিার বহংস্রভালি ের যান বচৎক্ার ক্রললা, চেপে ক্রুন। োবনিযা  খির ক্রলত োলতু 
সেয নি ক্রলিন না। িলা যায না, আোর আঙুললর চালপ খেবেন ান খথলক্ হযলতা… 
বক্ন্তু তা আবে। চাই না। সুতরাং োবনিযা গুললা চেপে খেলযোর হালত তুলল বেন। 
  
খেক্ এতক্ষলণ বক্েুো স্ববস্ত খপললা। খস ভািললাের যান আর বজবনই িললত খ লল 
ক্াজো হাবসল ক্রললা। ওঃ, ওলের সাহস আলে িলে। 
  
ের যালনর স্বলরর ক্াবঠনয ও েৃতুয েীতলতা সারা  লর েব়িলয বেললা বহলের আতঙ্ক। তার 
োেঁ়িািার েৃপ্তভঙ্গী, খসই সলঙ্গ েি েুলঠায  রা ক্াললা চক্চলক্ খেবেন ানো খযন বেযলর 
োেঁ়িালনা েৃতুযেূলতর প্রবতেূবতজ। 
  
হঠাৎই ওর যাবন্ত্রক্ পবররোর েল য বজবন এক্ো খেবিললর সােলন থেলক্ োেঁ়িাললা। 
এক্জন সুন্দরী তরুণী খেবিলল িলসবেল। পরলন োেী খলালের খক্াে। তার পালে িলস 
িূলক্ায খচহারার এক্বে খলাক্। খচাযাললর খরো ক্বঠন, খচালের েৃবি জ্বর। খেবিললর 
ওপর খক্ালনা োবনিযাল র বচহ্ন পযজন্ত খনই। 
  
খলাক্োর সলঙ্গ বজবনর খচাোলচাবে হললা। খলাক্োর  ূসর খচাে জ্বল জ্বল ক্লর উঠললা। 
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নরে সুলর বজবন িলললা, িযা ো চেপে খির ক্লর বেন, সযার, শু ু শু ু সেয নি 
ক্রলিন না। 
  
খলাক্ো বনবিজক্ারভালি িলললা, েুঃবেত। আোর ক্ালে খক্ালনা িযা  খনই। তাো়িা 
খতাোর েলতা এক্ো িাজালর ো ীলক্ খেিার জলনয আবে সলঙ্গ োক্া বনলয  ুবর না। 
  
 ােলত শুরু ক্রললা খব্রক্। খস খযন বিপলের  ন্ধ পালে। ের যান এক্ইভালি বির হলয 
োেঁব়িলয হালত খেবেন ান। ের যান তেন তীক্ষ্ণভালি বজবনলক্ লক্ষয ক্রলে। খঠােঁে সলর 
ব লয তার োেঁলতর সাবর আংবেক্ উমু্মি–সারা েুলে খনক্ল়ির বহংস্রতার োপ। 
  
বজবনর স্বর উেঁচু পেজায–িযা ো খির ক্লর োও! 
  
খলাক্ো বজবনর বেলক্ খচাে খরলে িলললা, োলা, কু্ত্তীর িাচ্চা! আোর ক্ালে খক্ালনা িযা  
খনই। 
  
েযাক্ালে হলয খ ললাললাক্োর সবঙ্গনীর েুে। আতলঙ্ক তার খচােলজা়িা িুলজ এললা। খস 
খোো খলাক্োর  ালয  ীলর  ীলর ঢলল প়িললা। বক্ন্তু খলাক্ো অ্ধ যজভালি খেলযবেলক্ 
খঠলল সবরলয বেললা। 
  
বজবন এিার বরভলিার উেঁবচলয  রললা। চেপে িযা ো খির ক্লর েযাল, খোো, নইলল 
এলক্িালর  ােঁ রা ক্লর খেলিা। 
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খলাক্ো বজবনর ক্ক্জে  েক্াবনলত এতেুকু্ও চেক্াললা না। ক্বঠন েুলে োেঁলত োেঁত  লে 
িলললা। আোর ক্ালে–খক্ালনািযা –খনই! খিলরা এোন খথলক্। 
  
খেবেন ালনর নলো ের যান খলাক্োর বেলক্ খ ারাললা বক্ন্তু খলাক্ো এিং ের যালনর, 
ো োলন বজবন োেঁব়িলয আলে। ের যান খয এ অ্িিায গুবল চালালত পারলি না তা 
খলাক্ো খিে িু লত পারললা। 
  
সুতরাং এই অ্িিা সােলালনার োবযত্ব বজবনর পুলরাপুবর তাই ের যান তীক্ষ্ণ েৃবিলত 
ওলের লক্ষয ক্রললা। খস জানলতা, এোই চরে পরীক্ষা। এই স্নাযবিক্ চালপর েুহূলতজ ও 
বক্ খভলঙ্গ পরলি?  বক্েুক্ষলণর েল যই বজবন খলাক্োর বেলক্ খচলয হাসললা; খস হাবসর 
 লক্াবন রুোললর আ়িালল পললক্র জনয আবিভূজত হলযই বেবললয খ ললা। তার ক্ষণিাযী 
খরে পরেুহূলতজই সালপর খোিললর েত ওর বপস্তলসুদ্ধ হাত আেল়ি প়িললা খলাক্োর 
েুলে। িযাপারো এত তা়িাতাব়ি  লে খ ললা খয খলাক্ো িা া খেিার সুলযা ই খপললা না। 
৩৮ এর নলো আ়িাআব়িভালি আ াত ক্রলল তার নালক্ এিং  ালল।  াল খেলে 
বেনবক্ বেলয রি খিলরাললা। এক্ো অ্সু্ফে আতজনাে ক্লর খলাক্ো েুলে েু হাত চাপা 
বেলয খপেন বেলক্ খহলল প়িললা। 
  
 বজবন খেবিলল  ুেঁলক্ বরভলিার  ুবরলয বিতীযিার আ াত হানললা, এিার ৩৮ এর নলো 
খলাক্োর ব্রহ্মতালুলত, খলাক্ো আচেক্া হুেব়ি খেলয সােলনর বেলক্ প়িললা। 
  
বিক্ে স্বলর বচৎক্ার ক্লর উঠললা পালের খেলযবে এিং সলঙ্গ সলঙ্গই োন হাবরলয 
খেল লত  ব়িলয প়িললা। 
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সাি ান বনলজর জায া খথলক্ খক্উ ন়িলত খচিা ক্রলল আবে ক্াউলক্ই খরহাই খেলিা 
না। সক্লল ের যালনর বেলক্ বেলর তাক্াললা। সারা  রেয আতলঙ্কর আিহাওযা, এেন 
বক্ খেক্ পযজন্ত ের যালনর হা়ি ক্ােঁপালনা বচৎক্ালর বেউলর উঠললা। 
  
বজবন হেব়ি খেলয পল়ি থাক্া খলাক্োর ক্ালে ব লয ক্লার  লর খেলন তুলল খভতলরর 
পলক্ে খথলক্ খলাক্োর োবনিযা ো খির ক্লর আনললা। িযা ো থলললত ভলর তালক্ 
সলজালর  াক্কা খেলর খেল লত খেলললা। 
  
ওলতই যলথি ক্াজ হললা খক্ান যােুেন্ত্রিলল এলক্র পর এক্ োবনিযা  খেবিলল এলস 
খ ললা। বজবন চেপে খসগুললা থলললত ভরলত লা ললা। 
  
খেক্ সােললযর উল্লালস েরজার বেলক্ আর নজর রালেবন। তাই েরজা েুলল এক্জন 
খোহারা খচহারার িবলষ্ঠ খলাক্ হঠাৎই তার সােলন উপবিত হললা। 
  
খস বনলিজাল র েত েূনয েৃবিলত তার বেলক্ তাবক্লয রইললা। বিোল খচহারার আ ন্তুলক্র 
নজলর প়িললা খেলক্র হালত আল া েুলঠায  রা বরভলিারোর বেলক্। বিেুযৎ বতলত 
আ ন্তুলক্র িবলষ্ঠ হাত ক্াোবরর েলতা খেলক্র ক্বব্জর ওপর খনলে এললা। সলঙ্গ সলঙ্গ 
বরভলিারো খেল লত বেেলক্ প়িল,  ়িালত  ়িালত ব লয থােললা িার ক্াউন্টালরর 
সােলন। হতভম্ব খেক্ তেন এক্ইভালি োেঁব়িলয। 
  
খলাক্ো  ুবে তুললতই ের যান তার বেলক্ োেঁব়িলয িলল, েিরোর োথার ওপর হাত 
তুলল োেঁ়িাও, নইলল….. । 
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ের যালনর বেলক্ খলাক্ো তাক্ালতই তার হালত খেবেন ানো খেলে সেস্ত সাহসক্পূজলরর 
েলতা উলি খ ললা। খস োথার ওপর হাত তুলললা। 
  
এক্জন িবলষ্ঠ খিেঁলে–োলো খলালক্র ক্াে খথলক্ বজবন োবনিযা ো বনবেললা। খলাক্ো 
ের যানলক্ খেবেন ানো অ্নয বেলক্ খেরালত খেলেই বজবনর ওপর  ােঁবপলয প়িললা। 
বজবনিযা ো থলললত ভরলত যাবেললা, এেন সেয খিলে খলাক্োর েুলো হাত েবরযা হলয 
বরভলিারো খক্ল়ি বনলত চাইললা।  স্তা বস্ত শুরু হললা। 
  
৩৮ এর িােঁে বজবন েি হালত  লর, খলাক্োর ভযাতজ খচালের বেলক্ খেেললা। তারপর 
 স্তা  বস্তর েল যই বে ার বেপললা। বিক্ে েলে ক্ালের সেস্ত েরজা জানলা থর থর 
ক্লর খক্েঁলপ উঠললা। খলাক্ো তব়িৎ বতলত সলর খ লল গুবলো তার জাোর আবস্তন বেেঁল়ি, 
হাত খ েঁলে খিবরলয খ লে। চাে়িা খক্লে রি খিলরালে। বজবন বরভলিার নাবচলয েু পা 
বপবেলয এললা। খলাক্ো তেন িােঁ হালত তার আহত ডান হাতো খচলপ  লরলে। 
  
ের যান ক্ক্জেস্বলর, জলবে ক্লরা, বজবন, আোলের আর সেয খনই। 
  
বজবন োন্তভালি বনবিজক্ার েুলে ক্াজ ক্লর চলললা। চলালেরার েল য খক্ান িযস্ততা খনই। 
ক্ালের প্রবতবে খলাক্ েযাক্ালস, বিিণজ েুলে বনশ্চলভালি যার যার জায ায িলস। 
বনঃেলে ওরা বজবনর ক্াযজক্লাপ খেেলে। 
  
িাইলর অ্লপক্ষারত বক্েসন গুবলর আওযালজ চেলক্ উঠললা। তলি বক্…? অ্সা ারণ 
সংযে এিং প্রলচিায খস বির হলয িলস রইললা। েু হালতর থািা আেঁক্ল়ি  লরলে 
বিযাবরং হুইলোলক্।  ালে েুে চক্চক্ ক্রলে। উৎক্ণ্ঠায উত্তাল হৃেবপণ্ড  ক্  ক্….। 
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হঠাৎ বক্েসলনর ক্ালন এলল খেৌল়ি আসা ভারী পালযর েে। এক্েু পলরই বলংক্লনর 
খপেলনর। েরজা েুলল খ ললা। েুো়ি ক্লর ক্ারা খযন  াব়িলত ঢুলক্ প়িললা। এক্ো 
উত্তপ্ত  ালে খভজা খেহ বক্েসলনর েরীলর এলস আ াত ক্রলতই খস পাে বেলর খেেললা 
খেক্ তার পালে সােলনর সীলে িলস। যাবন্ত্রক্ভালি বক্েসলনর হাত এব লয 
খ ললা ীযালরর বেলক্।  াব়িো এক্ প্রচণ্ড  ােঁকু্বন বেলয সচল হললা। 
  
বপেলনর সীে খথলক্ ের যান িলল, েী ব র আললক্স! যলতা খজালর পালরা  াব়ি খোোও। 
  
বক্েসন োেঁলত োেঁত খচলপ তীরলিল   াব়ি েুবেলয বেললা। বক্েসন  াব়িো িােঁ বেলক্ 
খ ারাললা। সরু এক্ো  বল পার হলযই ি়ি রাস্তায প়িললা। 
  
সহজাত েক্ষতার সলঙ্গ খসি়ি রাস্তা বনলেলে খপবরলয আর এক্ো  বললত  াব়ি ঢুবক্লয 
বেললা।  াব়ির  বত এিার সাোনয ক্বেলয খহডলাইলের সংলক্ত বেলয খস এলক্র পর 
এক্ খচৌরাস্তা পার হলয চলললা। 
  
খপেলনর জানলা বেলয ের যান খেেলত লা ললা খক্উ তালের অ্নুসরণ ক্রলে বক্না। এই 
ভালি আ  োইলোক্ যাওযার পর খস িলললা। যাক্ িােঁচা খ লে। খক্উ আোলের 
অ্নুসরণ ক্রলে না। চলল। বজলপার ওোলনই যাওযা যাক্। 
  
সিাই স্ববস্তর বনঃশ্বাস খেলললা। হালতর উলটাবপঠ বেলয েুে েুলে খেক্ িলললা। 
খেবেন ানো না থাক্লল আজ ভীেণ বিপলে প়িলত হত। আর যেন ঐ হারােজাোো 
বজবনর হাত খথলক্ বরভলিারো খক্ল়ি খনওযার খচিা ক্রললা, তেন…। 
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বক্েসন ক্ােঁপা  লায িলললা, বক্ হলযবেললা? গুবলর েে খপলাে, খক্উ বক্ আহত 
হলযলে? 
  
উহু। এক্ো খলাক্ বজবনর বরভলিার খক্ল়ি খনওযার খচিা ক্রবেললা–এেন সেয 
 স্তা বস্তলত বরভলিার খথলক্ গুবল খিবরলয আলস। অ্িেয তালত খতেন এক্ো খক্উ 
আহত হযবন, তলি খলাক্ো ভীেণ ভয খপলযবেললা, আর এক্ো খলাক্ আচেক্া এলস 
আোর হাত খথলক্ িনু্দক্ো বেেলক্ খেলল বেললা। তারপর তালক্ সােলালত অ্লনক্  বক্ক 
খপাযালত হলযলে। 
  
ের যালনর বঠক্ পালেই বজবন িলসবেললা। ের যান অ্নুভি ক্রললা ওর েরীর ক্ােঁপলে। 
ের যান রাস্তার আললায খেেললা বজবনর েুে েযাক্ালে, রিেূনয। 
  
ের যান ওর হােঁেুর ওপর হাত রােললা, খতাোর ক্ালজ আবে েুেী হলযবে, বজবন। সবতযই 
খতাোর সাহস আলে। বিলেে ক্লর ঐ খোো খলাক্োলক্ খযভালিোলযস্তা ক্রলল…ও, আবে 
খতা ভািলতই পাবরবন… 
  
েযা ক্লর চুপক্লরা, ফ্র্যাঙ্ক ের যানলক্ অ্িাক্ ক্লর খেলযো েুে বেবরলয ক্ােঁেলত শুরু 
ক্রললা। সােলনর সীলে িসা খেক্ িা বক্েসন বক্েুই খের খপললা না। ের যান বজবনলক্ 
এক্া থাক্লত বেলয সলর িসললা। 
  
বক্েসন বজলপার ক্ারোনার ক্াোক্াবে এলস েুি সন্তপজলণ  াব়ি চালালত লা ললা। েুে না 
বেবরলযই িলললা, খোে ক্ত োক্া হালল? 
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েন্দ নয। ক্ে ক্লর খ াো পঞ্চালেক্ োবনিযা  খতা হলিই। তাো়িা ক্ালের ক্যাে িাক্সও 
প্রায ঠাসা বেললা। ের যান এক্ো বস ালরে  রাললা। 
  
তেলনা ের যান, খেলক্র হােঁপালনার েে খিে শুনলত পালে। তার েলন এক্ো ক্ষীণ 
সলন্দহ জলন্মলে খয খেক্ সংেলযর েুহূলতজ আচেক্া খভলঙ্গ প়িলত পালর। এতবেন খেলক্র 
সাহস ও েৃঢ়তা সম্পলক্জ  ভীর আিা বেললা। বক্ন্তু আজ খযভালি বনজজীলির েলতা খস ঐ 
খলাক্োর খোক্াবিলা ক্রললা তালত ভরসা রাো যায না। এেন খথলক্ খেলক্র ওপলরও 
তালক্ ক়্িা নজর রােলত হলি। 
  
এেন বক্ বক্েসনও আজ েুহূলতজর জনয তার বিচার িুবদ্ধ হাবরলয খেললবেললা। ক্থা 
বেললা  াব়িলত উঠললই খস তীরলিল   াব়ি েুবেলয খেলি। বক্ন্তু ক্াযজলক্ষলত্র তা হযবন। 
ক্ালনর ক্ালে বচৎক্ার না ক্রলল বক্েসন অ্লতা খজালর  াব়ি চালালত পারলতা না। অ্থজাৎ 
ক্ালে খথলক্ খক্উ খিবরলয  াব়িো খেেলল পুবললের ক্ালে  াব়িোর িণজনা বেলতা। 
  
না, ি়ি ক্ালজর আল  প্রলতযক্লক্ বঠক্ েলতা প্রস্তুত ক্রলত হলি। তলি বজবনর আজলক্র 
ক্াযজক্লাপ ের যানলক্ ভীেণ েুেী ক্লরলে। বজবনর েূলযই এেন তার ক্ালে সিলচলয 
খিেী। 
  
ের যান খেেললা বজবন এেন ক্ান্না থাবেলয খসাজা হলয িলসলে। ক্াঠ–খোোই 
অ্বভিযবিহীন েুে। ও িাইলরর বেলক্ তাবক্লয। 
  
ের যান বস ালরে এব লয বেলয িলললা, নাও,  লরা। 
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 বনঃেলে বজবন বস ালরেো বনললা। ের যান বস ালরে  রালতই  াব়িো উেঁচু নীচু ক্েঁচা 
রাস্তায প়িললা। আর খিেী েূলর খনই বজলপার ক্ারোনা। 
  
ক্ারোনা িললত এক্ো ি়ি বেলনর এক্চালা। তার পালে ক্ালঠর তিা বেলয ততরী 
এক্ো খোট্ট  র–বজলপার িাসিান। 
  
বলংক্লনর খহডলাইলের আললা ক্ারোনার েরজায প়িলতই বজলপা খিবরলয এললা। 
তা়িাহুল়িা ক্লর েরজা েুললত ব লয িার ক্লযক্ খহােঁচে খেললা বজলপা। অ্িলেলে  াব়ি 
খঢাক্ািার জনয েরজার পাল্লা েুলো হাে ক্লর েুলললা। তালক্ খেলে েলন হললা খয খস 
খযন ভীেণ ভয খপলযলে। 
  
ক্ারোনার খভতলর বক্েসন  াব়িোলক্ ঢুবক্লয বেললা, ওরা খনলে প়িললা। বজলপা েরজা 
িন্ধ ক্লর ওলের ক্ালে এলস িলললা, বক্ িযাপার? সি বঠক্ আলে খতা? 
  
ের যান িলললা, হযােঁ, বক্েু খভলিা না। এেন খিাতল আর গ্লাস খির ক্রা খেবে। আললক্স, 
তুবে চেপে এই নাম্বার খপ্লে েুলো পাললে খেলল। আর খরবডলযেলরর জলো পাললে 
ঠাণ্ডা জল ভলর োও। িলা যায না ক্েন পুবলে এলস হানা খেয। বক্ হললা বজলপা 
োেঁব়িলয খক্ন? 
  
 েপে গ্লাস বনলয এলসা। খেক্ অ্েূলর োেঁব়িলয ক্ােঁপা হালত এক্ো বস ালরে  রালনানার 
খচিা ক্রবেললা, ের যান ডাক্ললা, এড, তুবে বক্েসনলক্ এক্েু সাহাযয ক্লরা। 
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বজবনর ক্ালে ব লয ের যান খহলস, খক্েন আে, এেন? 
  
বজবনর েুেভাি ক্বঠন,  ালযর চােরা ঈেৎ নীলাভ, েুেেণ্ডল পাণু্ডর, বিরবিভলর িলললা, 
আোর জলনয খতাোলক্ ভািলত হলি না। 
  
এ ক্াজোর েলতা আসল ক্াজোয যবে উতরালত পালরা তলিই িু লিা! 
  
ওঃ, তেন খথলক্ োবল এক্ই ক্থা, আবে বক্ ক্বচ েুবক্ নাবক্! িলল খেবিললর ক্ালে ব লয 
উলেেযহীন ভালি যন্ত্রপাবতগুললা না়িাচা়িা ক্লর চলললা। 
  
বজলপা এক্ খিাতল হুইবি আর পােঁচো গ্লাস বনলয হাবজর হললা। ের যান গ্লালস হুইবি 
খঢলল বজবনর ক্ালে িাব়িলয  রললা। নাও, খেলয নাও।  ক্ল খতা বক্েু ক্ে খ ললা না। 
  
গ্লালস এক্ো চুেুক্ বেলতই বজবনর েুলের বিিণজ ভািো খক্লে আল র সলতজ লািণয ভাি 
বেলর এললা। 
  
ক্াজো যলতাো সহজ খভলিবেলাে, তলতাো নয! আলরক্েু হললই আোর হলযবেললা! 
  
ের যান িলল উঠললা, বক্ন্তু তা যেন হযবন, তেন আর ও বনলয ভািলো খক্ন? তাো়িা, 
সিার খচলয খতাোর ক্াজই ভাললা হলযলে। যাক্, এিার খেো যাক্, বক্ রক্ে আেোবন 
হললা। 
  
থললো খেবিললর ওপর উপু়ি ক্লর বেললা ের যান। বজবন তালক্ সাহাযয ক্রলত লা ললা। 
বজলপা, বক্েসন আর খেক্  াব়িোলক্ বনলয পল়িলে। 
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বজবন এক্ো ক্াললা রলঙর েক্ ক্াো োবনিযা  বনলয িলললা, এই িযা ো খসই খোো 
খলাক্োর যালক্ বরভলিার বেলয খেলরবেলাে! 
  
িযা ো েুলল খেলো িযাো বক্লসর োযায অ্েন রুলে োেঁব়িলযবেল। বজবন িযা  খথলক্ েে 
েেো এক্লো ডলালরর খনাে খির ক্রললা। 
  
হু–খলাক্োলক্ খোে বেলয লাভ খনই। হাজার ডলালরর োযায খয খক্ালনা খলাক্ই 
খতাোলক্ িা া বেলতা। 
  
বতনজলন  াব়ির িযিিা ক্লর এলস চুপচাপ ের যান ও বজবনর ক্াযজক্লাপ খেবিললর 
ক্ালে োেঁব়িলয খেেলত লা ললা। সেস্ত োক্া বপকৃ্ত হওযার পর ের যান এক্ো িালক্সর 
ওপর আলযস ক্লর িলস লুলঠর োক্া গুনলত শুরু ক্রললা। 
  
খ ানা খেে হলল ের যান িলললা, েু হাজার ন–খো পেঁচাত্তর ডলার। যা তাহলল আোলের 
েূল ন খযা া়ি হলয খ ললা। এিার আেরা স্বেলন্দ এল ালত পাবর। 
  
বজলপা খ াল খ াল খচাে ক্লর, ফ্র্যাঙ্ক, সবতযই বক্ বজবন এক্ো খলাক্লক্ খেলরলে? 
  
ের যান খনােগুললা গুোলত গুোলত িলললা, হযােঁ প্রলযাজন বেললা তাই খেলরলে। 
খলাক্োলক্ খযভালি ও োলযস্তা ক্লরলে, খেোর েলতা। তুবে আবেও খিা  হয পারতাে 
না।  ম্ভীর েুলে বজবন  াব়ির বেলক্ পা িা়িাললা। ওরা চারজলন েুে চাওযা চাওবয 
ক্রললা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

102 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

ের যান োন্তস্বলর িলললা ওলক্ বেলয ক্াজ হলি। আর খতােরাও যবে ওর েলতা ক্াজ 
খেোলত পালরা, তাহলল আর বচন্তা খনই।  লর নাও, েে লাে ডলার আেরা খপলয খ বে। 
  
ের যান ক্থা খেে ক্লর সরাসবর খেলক্র বেলক্ তাক্াললা। বক্ন্তু খেক্ খসই চাউবনর 
খোক্াবিলা ক্রলত িযথজ হললা। তারপর বস ালরে খির ক্লর খেেলাইলযর খোেঁলজ 
হাতা়িালত লা ললা। ের যালনর অ্ন্তলভজেী েৃবি খস অ্নুভি ক্রললা। 
  
আোর ক্থা শুনলত খপলযলো, এড? খক্ানরক্লে আগুন  বরলয খেক্ িলল, বনশ্চযই। 
  
বজলপার খচাে এ়িাললা না পবরবিবতর ইবঙ্গত। খস প্রশ্ন ক্রললা, বক্ িযাপার, ফ্র্যাঙ্ক? 
খক্ালনা, খ ালোল হলযলে নাবক্? 
  
খতেন বক্েু নয। … 
  
এক্ো খলাক্ হঠাৎই এলডর হাত খথলক্ বরভলিার খক্ল়ি বনলযবেল। আেরা অ্লল্পর জনয 
খস যাত্রায খরহাই খপলযবে। নইলল বক্ খয হলতা িলা যায না। 
  
থেথলে েুলে খেক্, খলাক্োর জনয আবে প্রস্তুত বেলাে না। আোর জায ায অ্নয খক্উ 
হলল তারও এক্ই অ্িিা হলতা। 
  
হু–তলি লক্ষয খরলো, খযন ভবিেযলত এক্ই  েনার পুনরািৃবত্ত না  লে! ের যান 
বক্েসলনর বেলক্ বেলর, আর তুবে? খতাোর  াব়ি চালালনা আজ এলক্িালর যালেতাই 
হলযলে। আলরা খজালর  াব়ি খোোলনা উবচত বেললা। 
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বক্েসন জালন, ের যান েুি এক্ো বেলথয িললে না। ক্ালের খথলক্ খভলস আসা 
িনু্দলক্র েেোই সিবক্েু ওলে পালে ক্লর বেলযবেললা। খস খভলিবেললা, ক্ালের খক্ালনা 
খলাক্লক্ িুব  ওরা েুন ক্লরলে। আর এই েুলনর োলয জ়িািার আেঙ্কাোই তালক্ িবির 
ক্লর বেলযলে। 
  
বজবন…। 
  
আলস্ত আলস্ত বজবন ের যালনর ডালক্ ওলের ক্ালে বেলর এললা। 
  
ের যান িলললা, খোলনা, এইিার আেরা ি়ি ক্ালজর প্রস্তুবত খনলিা। তুবে আর বক্েসন 
ক্াল োললজায যালি ক্যারাভানো বক্লন আনলত। বক্ োলপর বক্নলত হলি খসো বজলপাই 
খতাোলের িলল খেলি। এিার খেবিলল ক্াললা বস ালরলের খ ােঁযার আ়িালল ের যালনর 
খচাে  াপসা খেোলে। 
  
ক্যারাভালনর োেো যত ক্ে হয ততই ভাললা। ক্ারণ এই বতনহাজার ডলালরর প্রবতবে 
খসন্ট আোলের ক্ালে এক্–এক্ খোেঁো রলির খচলযও োেী। ের যান এিার বক্েসলনর 
বেলক্ ক্যারাভান বক্নলত ব লয খতাোলক্ বক্ িললত হলি েলন আলে খতা? িললি খয তুবে 
আর বজবন সম্প্রবত বিলয ক্লরলে; ে ুচবিো ক্াোলনার জলনয এক্ো ক্যারাভান খতাোলের 
েরক্ার। এলত সলন্দলহর বক্েুই থাক্লি না; ক্ারণ আজক্ালক্ার খেলললেলযরা বিলযর 
পর ক্যারাভান বক্নলে। তলি এক্ো বিেলয লক্ষয খরলো, খয খলাক্ো খতাোলের 
ক্যারাভান খিচলি, খস খযন খতাোলের সনাি ক্রলত না পালর। 
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সলন্দলহর খচালে বক্েসন তাক্াললা খেলক্র বেলক্। বক্ন্তু ঠাট্টা ক্রার েলতা খেজাজ 
খেলক্র বেললা না। ক্ারণ ক্ালে লুলঠর িযাপারোয খস কৃ্বতত্ব খেোলত পালরবন। তাই 
বিরবি বনলয খস চুপচাপ োেঁব়িলয রইললা। 
  
ওঃ–এই ভািো েুে খথলক্ তা়িাও খেবে, বক্েসনলক্  েলক্ উঠললা ের যান, খতাোলক্ 
েলনই হলে না, বজবনলক্ বনলয তুবে ে ুচবিো ক্াোলত যালে। নাঃ, ক্যারাভান বক্নলত 
খ লল খোক্ানোর খতাোলের সলন্দহ ক্লর িসলি। 
  
হাসললা বজলপা, িলললা, এক্ ক্াজ ক্রলল খক্েন হয, ফ্র্যাঙ্ক?  র–আলললক্সর জায ায 
আবেই না হয খ লাে ক্যারাভান বক্নলত প্রথেতঃ আোর সহজাত প্রবতভা; তাো়িা 
বজবনর সলঙ্গ আোলক্ োনালি োরুন! 
  
বজবন বজলপার ক্থায খহলস খেলললা। 
  
 বজবনর সলঙ্গ খতাোর িলযলসর পাথজক্যো িড্ড খিেী, বজলপা। খহলস জিাি বেললা 
ের যান, সুতরাং বক্েসন ো়িা আোলের  বত খনই। 
  
ের যান খেবিললর ওপলরর োক্া খথলক্ েু হাজার ডলার বক্েসনলক্ গুলন বেললা। 
  
েরােবর ক্লর োেো এক্েু ক্ে সে ক্রার খচিা ক্লরা। ক্াল সক্াল এল ালরাোয আবে 
িুইক্ আর ক্যারাভযান োনার খেক্ল খতাোর ওোলন খপৌঁলে খেলিা। বজলপা, তুবে 
বলংক্নোলক্ বনলয। আোলক্ অ্নুসরণ ক্রলি। ক্ারণ িুইক্ো বক্েসলনর ওোলন খেল়ি 
বেলয খতাোর  াব়িলতই বেরলিা। 
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বঠক্ আলে। 
  
আো এিার তাহলল ওঠা যাক্। লু-খক্ ওর খেবেন ানো এেনই খেরত বেলত হলি। 
এড, তুবে আোর সলঙ্গ চলল। বজবন ও বক্েসন, খতােরা িালস ক্লরই রওনা বেও। 
ক্ারণ আোলের চারজনলক্ এক্সলঙ্গ যলতা ক্ে খেো যায তলতাই ভাললা। 
  
খপেলনর পলক্লে িাবক্ োক্াো ঢুবক্লয ের যান বজবনলক্ িলললা, খতােরা খক্াথায খেো 
ক্রলি খসো বনলজরাই বঠক্ ক্লর বনও। তলি ক্াল বিলক্ললর েল যই ক্যারাভান সলেত 
খতাোলের এোলন বেলর আসলত হলি। চলল এলসা, এড। 
  
বজবন োথা খথলক্ সিুজ িােজো েুলল আ়িি চুললর খ াোলক্ আঙুললর আললতা আেঁচল়ি 
বঠক্ ক্রললা। 
  
বক্েসন বজবনর খসৌন্দযজ সম্পলক্জ আিার সলচতন হলয উঠললা। খেবিলল খহলান বেলয নে 
েুেঁেলত লা ললা। 
  
বজলপা িলললা, আর এক্ গ্লাস হলি নাবক্? 
  
উহু– নযিাে। বজবন   খথলক্ বস ালরলের পযালক্ে খির ক্লর খঠােঁলে খরলে বক্েসলনর 
বেলক্ তাক্াললা। 
  
খেেলাই খির ক্লর বক্েসন জ্বলন্ত ক্াবঠো ক্ােঁপা হালত বজবনর েুলের ক্ালে এব লয 
 রললা। আগুলনর বেোলক্ বির ক্রলত বজবন েুহালত আেঁক্ল়ি  রললা বক্েসলনর চঞ্চল 
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হাত। েুে নাবেলয বস ালরলের অ্গ্রভা  আগুলন ডুবিলয বেললা। বক্েসলনর বেরা 
উপবেরায উষ্ণ রলির খঢউ আেল়ি প়িললা। 
  
আো তাহলল চবলিললই বজবন েরজার বেলক্ এব লয খ ললা। 
  
বজলপা িলললা, পলর আিার খেো হলি; বক্েসন বজবনলক্ অ্নুসরণ ক্রললা। 
  
রালতর উত্তপ্ত হাওযা এলস ওলের েরীলর লা ললা। ওরা পাোপাবে পা খেলল ি়ি রাস্তার 
বেলক্ এব লয চলললা। 
  
হঠাৎ বজবন িাসিলপ খপৌঁলে িলললা, তুবে খক্াথায থালক্া? 
  
খলনর স্ট্রীে। 
  
 বঠক্ আলে, তাহলল ক্াল এ ালরাোর সেয আবে খলন স্ট্রীলের খোল়ি খতাোর জনয 
অ্লপক্ষা ক্রলিা। 
  
যবে িল, তাহলল  াব়ি বনলয আবেই যালিা খতাোর ওোলন– 
  
না তার প্রলযাজন খনই। 
  
আ়িলচালে পালে োেঁ়িালনা বজবনলক্ বক্েসন খেেলত লা ললা। এক্সেয িলললা, খসবেন 
রালত–আবে ক্েলনাই খতাোর  ালয হাত তুলতাে না। হঠাৎ খক্ন খয অ্েন খরল  
উঠলাে খক্ জালন। ….আবে েুঃবেত। 
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বজবন খহলস িলললা, আবে খতা ভািবেলাে, তুবে খিা  হয আোলক্ খেলরই িসলল, েুি 
ভয ক্রবেললা আোর। 
  
বক্েসন লজ্জা খপলল, না, না–শু ু শু ু তুবে ভয খপলযবেলল। এেবনলতই আোর খচলয 
খোে ক্ালরার  ালয আবে হাত তুবল না….তার ওপর তুবে খতা খেলয! 
  
 তা বঠক্, তলি পলর খভলি খেেলাে, খতাোর হালতর ঐ চ়িো খেলল আোর উপযুি 
বেক্ষা হলতা। িললত খ লল আবেই খতা সা  ক্লর  াল িাব়িলযবেলাে। 
  
বক্ন্তু খেলক্র  ালয হাত খভালাো বক্ খতাোর উবচত হলযলে? 
  
িযাো িড্ড খিেী খিল়ি উলঠবেললা, তাই এক্েু োওযাই বেলাে। তাো়িা, ওই খতা  ালয 
পল়ি   ়িা, িােঁ াললা। খসই প্রথে বেন খথলক্ই… 
  
তা খহাক্, তিুও ওর  ালয হাত তুলল তুবে ভাললা ক্লরাবন। এেন খথলক্ খেলক্র ওপর 
খতাোলক্ নজর রােলত হলি। ক্ারণ, খসই অ্পোলনর প্রবতলো  বনলত ও ভুললি না। 
  
খেক্লক্ আবে ভয ক্বর না। 
  
আোরও তাই  ারণা। িের োলনক্ আল  খতাোর এক্ো ল়িাই আবে খেলেবেলাে। ঐ 
খয ল়িাইলয জযাবক্ লযাজাডজলক্ এলক্িালর েযোর িস্তা ক্লর ো়িলল–েলন পল়িলে? ওঃ। 
োরুণ জলেবেললা ল়িাইো। 
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বক্েসলনর িবলষ্ঠ েুলে উজ্জ্বল হাবস েুেললা–সবতযই োরুণ জলেবেললা খসই ল়িাইো। 
জযাবক্ লযাজাডজলক্ খস খয হারালত খপলরবেললা, তা খনহাতই ভাল যর খজালর। নো রিাি, 
ক্লান্ত রাউলণ্ডর পর েেে রাউলে লযাজাডজলক্ বক্েসন ক্াত ক্লরবেললা। ভা য সহায 
থাক্লল খস ল়িাইলয লযাজাডজও বজতলত পারত। 
  
জযাবক্ েুি ভাললা লল়িবেল! তুবেও খনহাত োরাপ বেললনা। তা হঠাৎ িবক্সংেবক্সং খেল়ি 
বেলল খয? 
  
বক্েসন এক্েু বিব্রত হলয খক্ানরক্লে িলললা, খস ল়িাইোর পর হঠাৎ আবিষ্কার 
ক্রলাে, আোর খচালের ক্ষেতা রেেঃ বেলক্ হলয আসলে ক্ালের বজবনে ভাললা 
খেেলত পাবে না। িযাপার সযাপার খেলে খতা েুি ভয খপলয খ লাে। তা়িাতাব়ি 
ডািালরর ক্ালে খ লাে। বতবন িবক্সং খেল়ি বেলত িলললন। আোর ইলে বেললা 
চযাবম্পযান হওযার আর সম্ভািনাও বেললা….বক্ন্তু ডািালরর েতােতলক্ খতা আর উলপক্ষা 
ক্রা যায না। অ্ তযা…। 
  
উবিি েৃবিলত বক্েসন বজবনর বেলক্ তাক্াললা। িু লত চাইললা, িবক্সং ো়িার  ল্পো 
সলন্দহ জনক্ বক্না। বক্ন্তু বজবনর ভািললেহীন েুলে খক্ান অ্বভিযবিই খনই। 
  
অ্লনক্ক্ষণ নীরিতার পর বক্েসন িলললা, তুবে হঠাৎ ফ্র্যালঙ্কর েলল বভ়িলল খক্ন? 
  
তাো়িা ক্ার ক্ালেই িা খযতাে–বজবন রাস্তার বেলক্ তাবক্লযই িলললা, ঐ খয–িাস 
আসলে। 
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িাস থােলল ওরা উলঠ প়িললা। েুজলন পাোপাবে িসললা, বক্েসন েুলো বেবক্ে ক্ােললা। 
িালসর আর খক্ালনা আসনই োবল খনই। বক্েু বক্েু খক্ৌতূহলী খলাক্ োল  োল   া়ি 
বেবরলয বজবনলক্ খেেলে। বক্েসন খক্েন খযন অ্স্ববস্ত অ্নুভি ক্রললা। 
  
েহলরর বেলক্ িাস েুলে চলললা। খরল খরাড খিেলনর সােলন বজবন উলঠ োেঁ়িাললা। 
আবে এোলনই নােলিা। 
  
ওলক্ যািার রাস্তা ক্লর বেললা বক্েসন। বজবনর েরীলরর আললতা স্পলেজ েুহূলতজর জনয 
বক্েসন। চঞ্চল হলয উঠললা। বজবন খনলে প়িললা। 
  
িাস আিার চললত লা ললা। বক্েসন বজবনলক্ এক্ পলক্ খেোর আোয জানলার ক্ােঁলচ 
েুে। খচলপ  রললা–বক্ন্তু িৃথাই খচিা। 
  
. 
  
০৪. 
  
 োললজা অ্বভেুলে পরবেন সক্াল এ ালরাোয বক্েসনলক্ িুইক্ বনলয েুেলত খেো খ ললা। 
েে নম্বর জাতীয স়িক্  লর োনা োে োইললর রাস্তা োললজা। বক্েসলনর হালত িুইক্ 
খযন উল়ি চলললা। 
  
বজবন  ডজন বক্েসলনর পালেই বেল। বক্ন্তু এ বজবনর সলঙ্গ িুব  আল র বজবনর খক্ালনা 
বেলই খনই। রবঙন আেঁলোসােঁলো ফ্র্ক্ো পলর বজবনলক্ েলন হলে খক্ালনা উেলা 
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বক্লোরী। ওর সুন্দর সলতজ েুলে অ্িা  েুেীর রাজত্ব, খযন নিবিিাবহতা খক্ালনা ি ু 
ে ুচবিোর আসন্ন সুেস্বলপ্ন বিলভার। ওর খচালের ইোরায উোে চঞ্চলতা, েুলের ভাি 
খক্ােল, আর খসই সলঙ্গ খতাতা পাবের েলতা অ্ন জল ক্থা িললে। 
  
বক্েসন খতা এক্িালর হতিাক্ ওর অ্ভািনীয পবরিতজলন। বনলজলক্ এক্ সেযবিিাবহত 
যুিলক্র ভূবেক্ায োপ োওযালত তালক্ যলথি খি  খপলত হলযলে। তলি এেন 
বক্েসনলক্ খেেলল েলন হলি, খক্ালনা ে যবিত্ত, উচ্চাক্াঙ্খী যুিক্ বিলযর পলর স্ত্রীলক্ 
বনলয ে ুচবিো যাপলন যালে। এিং িযাপারো জানাজাবন হিার ভলয খস খিে বিব্রত। 
  
ের যান সক্াললিলাই তার িুইক্ এিং ক্যারাভান োনার খেক্ল বক্েসলনর িাব়িলত 
খপৌঁলে বেলয খ লে। এিং ক্থােলতা বজলপাও ের যানলক্ অ্নুসরণ ক্লর বলংক্ন বনলয 
যথাসেলয হাবজর হলযলে। তারপলর, বজবন ও বক্েসন যেন ের যালনর িুইলক্ চল়ি 
রওনা বেললা, তেন খক্ান অ্োত ক্ারলণ বজলপা হঠাৎই ভািপ্রিণ হলয প়িললা। 
  
দ্রুত বেবললয যাওযা িুইলক্র বেলক্ তাবক্লয খস ের যানলক্ িলললা, ওলের েুবেলত ভাবর 
সুন্দর োবনলযলে, তাই না? আসলল বজবনলক্ আেরা যলতাো ক্বঠন ভাবি তলতাো ও নয। 
ওর েলতা খচহারার খেলয ভাললািাসা ো়িা থাক্লত পালর না… ওলের বঠক্ নতুন বিলয 
ক্রা ির–িউলযর েলতাই খেোলি। তাই না ফ্র্যাঙ্ক! 
  
তুবে খয খেেবে িু়িী বি িার েলতা উলটাপাটা ভািলত শুরু ক্লরলে, আেঁ? খতাোর হললা 
বক্ বজলপা? হঠাৎ বক্ োথা োরাপ হললা না–বক্? 
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বঠক্ আলে, আোর না হয োথা োরাপ হলযলে, প্রলাপ িক্বে বক্ন্তু িললত পালরা ফ্র্যাঙ্ক, 
ভাললািাসা ো়িা এই েুবনযায সুেো খক্াথায? 
  
ের যান প্রায  েক্াললা, ওঃ–খহা–ওসি রালো এেন। আোলের অ্লনক্ ক্াজ সেয নি 
খক্ালরা না। চললা, এলডর লযালে আোলক্ বনলয চলল। 
  
ের যান ভািললা বজলপার এ  রলণর খেলযবল ভাি ভাললা ক্থা নয। আোলের সােলন 
েুরুহ, েুঃসাহবসক্ ক্াজ। সুতরাং খস খক্ষলত্র ভািালিল  সেয নি ক্রা বঠক্ নয। 
  
নেীর েুি ক্ালে পাথলরর ততরী বিোল িাব়ির এক্ো লযালে এড খেক্ থালক্। 
  
ের যান বলেলে ক্লর পােঁচতলায খপৌঁেললা। বনজজন িারান্দায জুলতার েস্মস্ েে তুলল 
ের যান এব লয চলললা। েরজার ক্ালে োেঁব়িলয ক্বলংলিললর খিাতাে বেপললা। 
  
এড খেক্ েরজা েুলললা। খেলক্র পরলন ক্াললা পাজাো, ক্াললা োেজ। তার িুলক্র 
ক্ােোয সাো সুলতায খলো; এ বি–এড খেক্। এলডর োথার চুল উলিােুলিা, খচালের 
পাতা ভারী ও আেন্ন। 
  
আলর, বক্ িযাপার? খতােরা এলতা সক্াল সক্াল? ক্ো িালজ এেন? 
  
ের যান খেক্লক্ খঠলল বনলয  লর ঢুক্ললা। িসিার  রো খোে হললও আ ুবনক্ভালি 
সাজালনা খ াোলনা। বক্ন্তু ইতস্ততঃ েব়িলয থাক্া বজন এিং হুইবির োবল খিাতল  লরর 
খচহারা পাললে বেলযলে। 
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বস ালরলের খ ােঁযা ও খসলন্টর  লন্ধ  লরর আিহাওযা ভারী হলযলে। খসো খের খপলতই 
ের যান নাক্ খক্াচক্াললা ওঃ,  র খতা নয, খযন খিেযািাব়িলত ঢুলক্বে। এো জানলা 
েুলল রােলল বক্ েহাভারত অ্শুদ্ধ হলয যালি? 
  
তা খক্ন? িলল খেক্ এক্ো জানলা েুলল বেললা। খেযাল  ব়িলত খেেললা এ ালরাো 
কু্ব়ি। খতােরা খেেবে অ্লনক্ আল ই এলসে। ……তা বক্েসন বক্ রওনা হলয খ লে? 
  
ের যান খোিার  লরর বেলক্ তাবক্লয, হযােঁ, অ্লনক্ক্ষণ খিবরলয পল়িলে। খোিার  লর খক্ 
আলে? 
  
খেক্ চতুর হাবস খহলস, ওর জলনয খভলিা না–খেলযো এেন  ুলে অ্লচতন। 
  
খেলক্র জাো  লর ের যান এক্ হযােঁচক্ায খেলন আনললা, খোলনা এড, আোলের সােলন 
এক্ বিরাে ক্ালজর োবযত্ব। তাো়িা, ক্াল রালত তুবে েুি এক্ো ভাল েল খেোলত পার 
বন। আসল ক্ালজর জলনয খতাোলক্ এর খচলয অ্লনক্ খিেী সাি ান হলয ক্াজ ক্রলত 
হলি, নইলল খতাোর সাহাযয আোলের খক্ালনা প্রলযাজন খনই। যবেন পযজন্ত না আেরা 
এই োলক্র িযাপারো বনষ্পবত্ত ক্রবে, তবেন েে োওযা আর ো ী চরালনা োল়িা। সি 
বক্েুর এক্ো সীো আলে। 
  
 েক্া খেলর খেক্ বনলজলক্ ো়িাল। ওর েুে ক্বঠন হলয উঠললা। –েুে সােলল ক্থা 
িললা, ফ্র্যাঙ্ক! 
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তাই নাবক্? যবে বেবি ক্থায বচল়ি না খভলজ তলি অ্নয রাস্তা বনলত হলি খেেবে, …বেঃ 
এডওযাডজ খেক্। আোর িিিয খতাোর ে লজ ঢুক্লল ভাললা, নইলল  লা  াক্কা বেলয 
েল খথলক্ খেলর তা়িালিা েলন খরলো। ফ্র্যাঙ্ক ের যান ক্ালরা খচাে রাঙাবনলক্ ভয ক্লর 
না। 
  
ের যালনর বির, উজ্জ্বল ক্াললা খচাে খেলক্র সেস্ত সত্তালক্ িরে ক্লর বেললা। খস 
তা়িাতাব়ি িলললা, বঠক্ আলে। বঠক্ আলে, খতাোর ক্থা আোর েলন থাক্লি। 
  
থাক্ললই ভাললা। 
  
 খেক্ িলললা, েিলরর ক্া লজ  ত রালতর িযাপারো বনলয বক্েু বললেলে নাবক্? 
  
সা ারণতঃ যা খললে তাই। ক্ালের প্রলতযলক্ এলতা ভয খপলযবেললা খয পুবললের ক্ালে 
আোলের খচহারার খক্ালনা সবঠক্ িণজনাই বেলত পালর বন। েলন হয পুবলে আোলের 
খোেঁজ পালি না। এিার ক্ালজর ক্থায আসা যাক্। তুবে এেন খসাজা বজলপার ওোলন 
চলল যাও। ওলক্ ক্ালজ সাহাযয ক্রা ব লয। আোলক্ এক্েু ডুক্ালস খযলত হলি। 
  
বঠক্ আলে, যাবে। তলি েুেভালি খিা া খ ল তার আজ ক্াজ ক্রার খেজাজ খনই। 
  
ের যান খেেঁবক্লয উঠললা, নাও। চেপে ক্লরা। োলতু খেরী ক্লরা না। আবে চললাে 
আবনজর সলঙ্গ খেো ক্রলত। ওর ক্ালে এক্ো অ্লোলেবেক্ রাইলেল আলে। ও খসো 
খিচলি। খেবে যবে খপাোয বক্লন খনলিা। 
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আবে ততরী হলয এেুবন খিবরলয প়িবে। 
  
ের যান চলল খযলতই খেক্ এক্ো অ্শ্রািয বেবস্ত বেলয খোিার  লর ব লয বিোনার ক্ালে 
এক্ো জানলা েুলল বেলতই খরালের উষ্ণ  লক্ শুলয থাক্া খেলযবের েুলে প়িললা। 
  
খেলযবে বিরবিভলর িলললা। ওঃ–খহা…এড, জানালাো িন্ধ ক্লরা। খেলযবে বিোনায িলস 
খেলক্র বেলক্ তাক্াললা। খেলযবের  ালযর রং িাোেী, োথায ক্াললা চুললর গুে। আযত 
খচালের তারা  ন নীল। পরলন হললে রাবত্রিাস। তলি বেলক্ আোেলনর আ়িালল ওর 
সুঠাে তনুর ইবঙ্গত। 
  
রাবত্রিাস খেল়ি খপাোক্ পরলত পরলত খেক্ িলললা, চেপে লম্বা োও, খসানা। এেুবন 
আোলক্ ক্ালজ খিলরালত হলি। নাও, পা েুলোলক্ এক্েু ক্ালজ লা াও। 
  
বক্ন্তু এড, আোর ভীেণ ক্লাবন্ত লা লে। খতাোর ক্াজ থাক্লল তুবে যাও না। আবে এক্েু 
না হয  ুবেলযই বনলাে। বক্, আপবত্ত আলে? 
  
পুলরাপুবর। খতাোলক্ এোলন এক্া থাক্লত খেওযা সম্ভি নয। এলসা, জলবে উলঠ পল়িা। 
  
বিরবিসূচক্ েে ক্লর খেলযো েললত েললত খেল লত খনলে োেঁ়িাললা। হাত োন োন 
ক্লর আ়িলো়িা খভলঙ্গ িাথরুলের বেলক্ এল াললা। 
  
বক্ন্তু হঠাৎ এলতা তা়িাহুল়িা খক্ন, এড? খতাোলক্ খক্ ডাক্লত এলসবেললা? 
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 তিেুযবতক্ কু্ষর বেলয এেন খেক্, োব়ি ক্াোবেল, উষ্ণস্বলর িলললা, যত তা়িাতাব়ি 
পালরা জাোক্াপ়ি পলর খক্লে, পল়িা, খসানা। ক্তিার িললিা। আোলক্ এেুবন ক্ালজ 
খিলরালত হলি। 
  
খেলযবে রাবত্রিাস খেল়ি  ােঁ বরর নীলচ োেঁব়িলয ক্ল েুলল বেললা। 
  
োল  োল  ভাবি, সি খজলনশুলনও খক্ন খয িার িার খতাোর ক্ালে আবস। খসই িহু 
প্রচবলত েলক্ িােঁ া রাস্তায খতাোর নােক্ শুরু। যন্ত্র সঙ্গীলতর হালক্া সুর, নরে আিো 
আললা, ক্ালনর ক্ালে বেসবেস ক্লর ক্লতা ক্থা…তারপর হঠাৎ জাোক্াপ়ি পলর রাস্তা 
খেলো। খেলযলের সলঙ্গ ক্থা িলার বক্ বেবর। অ্থচ এড, তুবেই আিার আোর স্বলপ্নর 
রাজপুত্র! হৃেলযর নাযক্। 
  
বিরিভলর খেক্ িলললা, খেনালী রালো খগ্লাবর। যা ক্রলে জলবে ক্লরা। োলতু সেয নি 
ক্লরা না। 
  
খেক্ োব়ি ক্াবেলয ক্বে ততরী ক্রলত রান্না লর খ ললা। তার োথায অ্সহয যন্ত্রণা েুে 
শুবক্লয ক্াঠ–খযন েুলে এক্ েুলঠা তুললা খ ােঁজা। ক্াল রালত অ্লতা েে না ব লললই 
পারতাে–বক্ন্তু না ব ললও উপায বেললা না। ক্ারণ  ত রালতর িযথজতা তার 
আত্মবিশ্বাসলক্  ুললায বেবেলয বেলযলে। ..নাঃ খগ্লাবরলক্ ক্াল রালত না ডাক্ললই ভাললা 
হলতা। … 
  
ের যান এসি িযাপার সযাপার খেলে েুি এক্ো েুেী হয বন। 
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খেক্ এক্ো ক্ালপ ক্বে ঢালললা। অ্যাসলপার বেবে খির ক্লর বতনলে েযািললে খেলয 
বনললা। খস অ্স্ববস্তর সলঙ্গ খেেললা, তার হাত ক্ােঁপলে। খেক্ ক্বের ক্ালপ খেে চুেুক্ 
খেিার সলঙ্গ সলঙ্গ খগ্লাবর এললা। 
  
খপাোক্ খথলক্ সাজসজ্জা–সিই ওর সমূ্পণজ। 
  
 খগ্লাবর আিোলরর সুলর িলললা, উেে…ক্বে। আোর জনয এক্ ক্াপ ঢাললা, এড। 
  
উহু–এেন আর সেয খনই। যািার পলথ খক্ালনা খরলস্তারােঁ খথলক্ খেলয বনও। চললা যাওযা 
যাক্। 
  
এক্ বেবনে এড। খগ্লাবরর স্বলরর তীক্ষ্ণতায খেক্ বেলর তাক্াললা, এক্েু আল  ের যান 
এলসবেললা, তাই না? বক্ খযন খস িলবেললা বক্সি বিরাে ক্ালজর োবযত্ব…িযাপার বক্ 
এড? োরাপ বক্েু নয খতা? 
  
খেক্ োেঁত বেেঁবচলয িলললা, আোর িযাপালর নাক্  লালত এলসা না, খগ্লাবর। বনলজর 
চরক্ায খতল োও। এ সম্পলক্জ বিতীযিার খক্ৌতূহল খেোলল েল ভাললা হলি না। 
  
খেলক্র হাত খগ্লাবর আেঁক্ল়ি  রললা–এড, লক্ষ্মীবে–আোর ক্থা খোলনা। ের যান অ্তযন্ত 
সাং াবতক্ চবরলত্রর খলাক্। তার সম্বলন্ধ নানা ক্থাই আোর ক্ালন এলসলে। সারাো 
জীিন খস পুবললের ভলয ভলযই ক্াবেলযলে। োনুে েুন ো়িা এেন ক্াজ খনই যা ের যান 
ক্লর বন। তলি খস খযভালি এল ালে তালত েুনও হলি। এড আোর এক্ো ক্থা রালো। 
তুবে ের যালনর সঙ্গ খেল়ি োও। নইলল বনলজর বিপে খডলক্ আনলি 
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 ত বতনোস  লর এই খগ্লাবর ডসন খেলক্র এক্োত্র তনেসবঙ্গনী। ও খয খেলক্র অ্পেন্দ 
তা নয। তাো়িা খগ্লাবরই প্রথে এিং সম্ভিতঃ খেে। –খয োনুে খেলক্র েঙ্গল ক্ােনা 
ক্লর, ওর ভাললা েলন্দর বচন্তা ক্লর বনেক্ খেক্লক্ ভাললািালস িললই–অ্নয খক্ালনা 
ক্ারলণ নয। বক্ন্তু তিুও এই  ালয প়িা উপলেে খেলক্র এলক্িালরই অ্পেন্দ। খস 
খেেঁবক্লয উঠললা, যাক্, আর লম্বা চও়িা উপলেে বেলত হলি না। আোর ভাললােন্দ 
আবেই িু লিা। নাও, চললা–। 
  
বঠক্ আলে। খতাোর যা ইলে তাই ক্লরা। অ্নুলরা  ক্রা ো়িা আর বক্–ই িা আবে 
ক্রলত পাবর? বক্ন্তু আিার িলবে এড, ের যান খোলেই ভাল খলাক্নয। ওর েলল খযা  
বেলল তুবে বনলজর বিপেই খডলক্ আনলি। 
  
অ্ধ যজভলর খেক্ িলল, আো িািা, আো–এিার থালো খেবে। খোহাই খতাোর, এিালর 
চললা। আোর খেরী হলয যালে। 
  
আজ রালত, বক্ তাহলল খতাোর সলঙ্গ খেো হলি না? 
  
না। এই ক্ো বেন আবে িযস্ত থাক্লি। ক্াজ বেলে খ লল খতাোলক্ ডাক্লিা। হযলতা 
সােলনর সপ্তালহই সি চুলক্ যালি তার আল  নয। 
  
সংেয, ও সলন্দহ ভরা খচালে খেলযবে তাক্াললা, তুবে আর ের যান বেলল খক্ালনা িে 
েতলি আেঁেলে না খতা? ওঃ, এড, ভ িালনর খোহাই…। 
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খব্রক্ খগ্লাবরর হাত খচলপ  লর োনলত োনলত লযালের িাইলর বনলয খ ললা। চাবি  ুবরলয 
লযালের েরজা িন্ধ ক্লর পলক্লে চাবি খরলে িলললা, তুবে এক্েু থােলি? িার িার এক্ 
ক্থা আবে পেন্দ ক্বর না। খভলিা না, তুবে না হলল আোর চললি না। এই িাজালর  াস 
ে়িালল  রুর অ্ভাি হয না। ক্থাো েলন খরলো… 
  
বঠক্ আলে, এড। খতাোর ভাললার জলনযই আবে খতাোলক্ সাি ান ক্রলত চাইবেলাে। 
বক্ন্তু তুবে যবে অ্সন্তুি হও, তাহলল…। 
  
খেক্ খভংলচ উঠললাহা । আবে অ্সন্তুিই হবে। এেন েযা ক্লর এক্েু থােলি? 
  
খগ্লাবর সের েরজায খপৌঁলে িলললা, খতাোর জনয আবে বক্ন্তু অ্লপক্ষা ক্লর থাক্লি। 
খিবেবেন খেরী ক্লরা না–লক্ষ্মীবে। 
  
আো, আো–িলল দ্রুতপালয িাসিলপর বেলক্ খ ললা। 
  
খেলক্র বজবনর ক্থা েলন হললা িালস িলস। বজবন ও খগ্লাবরর েল য বিোল পাথজক্য তার 
েলন হললা। বজবনর খচহারা আর সাহলসর ক্থা খভলি খস আিার অ্িাক্ হললা। ওলক্ 
পালে বনলয পথচলার স্বপ্ন খেেললা। এই েুহূলতজ খগ্লাবরলক্ তার  ৃণা হললা। 
  
খেক্ েলন েলন বক্েসলনর অ্িিাো ক্ল্পনা ক্রললা। বজবনর পালে এক্া িলসনিবিিাবহত 
স্বােীর ভূবেক্ায খস বক্রক্ে অ্বভনয ক্রলে–খসো খেেলত তার ভীেণ ইলে হললা। তার 
োলন অ্িেয এই নয খয  ুবে োওযা থযাি়িােুলো খোেঁ়িাোলক্ খস তার প্রবতিন্দ্বী ভািলে। 
বনেক্ খক্ৌতূহল োত্র। 
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খেক্ আনেনা ভালিই আহত খচাযালল হাত খিালাললা। অ্নুভূত যন্ত্রণা তালক্ েলন ক্বরলয 
বেললা  তরালত বক্েসলনর সলঙ্গ তার োরাোবরর ক্থা। খেলক্র খচােলজা়িা প্রবতবহংসার 
জ্বালায জ্বলল উঠললা। েৃবি হললা রুর। না, ঐ অ্পোলনর ক্থা খস খক্ানবেনই ভুললিনা। 
এর খো  খস খনলিই।  যেন বজলপার ক্ারোনার ক্ালে িাস থােললা, তেনও খেক্ 
বজবনর ভািনায েি। ক্ারোনায যািার উেঁচুনীচু ক্ােঁচা রাস্তায খযলত খযলত খস ভািললা 
বজবনর পালে িলস বক্েসন বক্ বনলয খেলযোর সলঙ্গ ক্থা িললে? 
  
বক্েসন বজবনর সলঙ্গ ক্থািাতজা েুি ক্েই িলবেললা। োে োইল রাস্তা এভালি চুপচাপ 
পাব়ি বেলত হলি খভলি খস হতাে হললা। সা ারণতঃ খেলযলের সােলন বক্েসন 
এলক্িালরই চুপচাপ থালক্ না। িরং প্র লভতার চূ়িান্তই হলয যায। বক্ন্তু বজবনর পালে 
িলস এই অ্ভািনীয বনলজর পবরিতজলন বনলজই অ্িাক্ হললা। সম্ভিতঃ বজবনর খতজবিয 
িযবিলত্বর ক্ালে খস হীনেনযতার বেক্ার হলয পল়িলে। তাই তার বজভ আ়িি। অ্থচ 
বজবনরেলতাক্লর আর খক্ালনা খেলযর সঙ্গ খস খক্ানবেন ক্ােনা ক্লরবন। 
  
বজবন বক্ন্তু এক্না াল়ি িক্িক্ ক্লরই চলললে। হঠাৎ হঠাৎ এক্–এক্ো প্রশ্ন ক্লর 
বক্েসনলক্ িযবতিযস্ত ক্লর তুললে। খিবের ভা  প্রশ্নই বক্েসলনর েুবিযুদ্ধ অ্ যায 
সংরান্ত। বিবভন্ন েুবিলযাদ্ধা সম্পলক্জ তার িযবি ত েতােত এিং তালের সম্ভািনােয 
জীিলন হঠাৎইবত প়িার ক্ারণ–এইসি জানলত খচলয ও বক্েসনলক্ বিব্রত ক্লর তুলললা। 
বক্েসন ইতস্ততঃ ক্লর িুবদ্ধেীপ্ত উত্তর খেিার খচিা ক্রলে। বক্ন্তু তার খচােলজা়িা  ভীর 
এক্াগ্রভালি সােলনর বেলক্ বনিদ্ধ। 
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এক্সেয বজবন আচেক্া িলল, েু লাে ডলার খপলল খসো বনলয তুবে বক্ ক্রলি 
ভািলো? 
  
বক্েসলনর েুলের বেলক্ উৎসুক্ভালি খচলয ও পালযর ওপর পা তুলল িসললা। বজবনর 
সুঠাে উরু েুহূলতজর জনয খেো খ ললা। িযাপারো বক্েসলনর খচাে এ়িাললা না। েন 
সংলযা  বিবেন্ন হওযায বে ভ্রান্ত িুইক্লক্ বিযাবরং  ুবরলয আিার আযলত্ত আনললা। 
  
এেলনা খতা োক্াো পাই বন। সুতরাং এলতা আল  স্বপ্ন খেোর খক্ালনা োলনই হয না। 
  
বজবন এক্েু অ্িাক্ হললা, তার োলন আোলের এই প্রাবপ্তলযা  সম্পলক্জ খতাোর এেনও 
সলন্দহ আলে? 
  
ইতস্ততঃ ক্লর খস রাস্তার বেলক্ নজর খরলে  ীর স্বলর িলললা, যবে সবতযই আেরা 
োক্াো পাই, তলি বনলজলের ভা যিান েলন ক্রলিা। ক্ারণ েোস এিং ডাক্সলনর সলঙ্গ 
আবে ক্াজ ক্লরবে, আবে ওলের ভাললা ক্লর বচবন। ওরা আোলের সহলজ খরহাই খেলি 
না। 
  
খসো পুলরাপুবর আোলের ওপর বনভজর ক্রলে, োন্ত স্বলর িলললা বজবন। েোস ও ডাক্জলক্ 
যবে বঠক্েত সেল  খেওযা যায খয আেরা খনহাত খেলললেলা ক্রলত আবসবন, তলি ওরা 
আর িা া খেলি িলল েলন হয না। …তাো়িা, ওলের জনয এলতােুকু্ বচবন্তত নই। 
পবরক্ল্পনাোবেক্ ক্াজ হলল আর খক্ালনা ভয খনই। োক্া আেরা পালিাই–অ্ন্ততঃ আবে 
পুলরাপুবর বনবশ্চত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

121 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

িললাে খতা, খস খক্ষলত্র ভা য ো়িা উপায খনই–বক্েসন এক্ই ক্থার পুনরািৃবত্ত ক্রললা, 
পবরক্ল্পনাো খয োরাপ তা আবেিলবেনা। বিলেে ক্লর এক্ো োক্লক্ ক্যারাভযালনর 
েল য লুবক্লয খেলার িুবদ্ধো খতা অ্পূিজ! বক্ন্তু তার োলন খতা এই নয খয োলক্র তালাো 
েুলল খেললত পারলিা–।  লর খনওযা যাক্, োক্ো আেরা েুললাে এিং সি োক্া ভা  
ক্লর বনলাে। তারপর? েুলাে ডলার খনহাত চাবট্টোবন িযাপার নয! অ্ত োক্া িযালঙ্ক 
রাো যালিনা। ক্ারণ পুবলে সিজক্ষণ তলক্কতলক্ক থাক্লি। সুতরাং ঐ এক্ িস্তা োক্া বনলয 
আেরা ক্রলিাো বক্?   
  
খক্ন? োক্াো খসে বডলপাবজে ভলট খরলে বেললই খতা লযাঠা চুলক্ যায! তালত পুবললের 
ভয খনই! 
  
খনই খয তা িবল খক্েন ক্লর?  ত িের িযাঙ্ক লুলঠর িযাপারো খতাোর েলন আলে? 
তারাও খতাোর ক্থােলতা লুলঠর োক্াো খসে বডলপাবজে ভলট লুবক্লয খরলেবেললা। 
বক্ন্তু পুবলে খতা আর  াস োয না! ওরা েহলরর ভট এলক্–এলক্ েুললত লা ললা; িরং 
খপলযও খ ল িযাঙ্ক লুলঠর সেস্ত োক্া। বক্েসলনর আঙুল খচলপ িসললা বিযাবরং হুইললর 
ওপর খচালের েৃবি বির। 
  
যবে তাই হয, তলি োক্াো বনলয চলল যালিান ইযক্জ অ্থিা সযানফ্র্ানবসসলক্ায–অ্থিা 
আরও েূলর খোট্ট খক্ালনা েহলর। তেন পুবলে আর েুেঁলজ পালিনা। তাো়িা পুবললের 
অ্যালেবরক্ার প্রবতবে ভট েুলল খেো সম্ভি নয। 
  
পুবলে আপ্রাণ খচিা ক্রলি ঐ েে লক্ষ ডলার উদ্ধার ক্রলত। সুতরাং… 
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ওঃ, তুবে খেেবে ভীেণ ভীতু। বজবনর ক্থায সহানুভূবতর আভাস খপলয বক্েসন অ্িাক্ 
হললা। অ্লতাই যবে ভয থালক্, তাহলল এ ক্ালজর সেথজলন খভাে বেলল খক্ন? 
  
বক্েসন এ আললাচনায পূণজলেে োনললা, যাক্ল  ওসি ক্থা িাে োও। ফ্র্যাঙ্ক আোর 
ক্থা  শুনলল হযলতা িলল িসলতা, প্রলাপ িক্বে। তাো়িা েলন হয এ ক্ালজ আেরা 
সেল হলি। এিার তুবে িললা, খতাোর োক্া বনলয তুবে বক্ ক্রলি? 
  
বজবন সীলের  ালয খহলান বেলয িসললা। উইেবিলনর  ালয বজবনর সুন্দর েুেেণ্ডললর 
প্রবতবিম্ব বক্েসনলক্ আলরা েুগ্ধ ক্রললা। 
  
ও–খস সি আোর অ্লনক্ আল ই বঠক্ ক্রা আলে। োক্া থাক্লল োনুে যা েুবে তাই 
ক্রলত পালর।  ত িের আোর িািা োরা খ লেন। যবে িািার বক্েু োক্া থাক্লতা, 
তাহলল খিা হয বতবন আজ খিেঁলচ থাক্লতন। িািা োরা যািার সেয আবে এক্ো বসলনো 
হলল ক্াজ ক্রতাে–অ্বত সা ারণ চাক্বর। সুতরাং োেী ওেু পলত্রর সংিান ক্রা আোর 
পলক্ষ সম্ভি বেললা না। িািা োরা যাওযার পর েলন েলন প্রবতো ক্রলাে, োক্ার 
অ্ভালির জনয এ পৃবথিীলক্ খেল়ি খযলত আবে রাজী নই। িািার েলতা শুলয খথলক্, 
বনজজীলির েলতা হার স্বীক্ার ক্রা আোর পলক্ষ সম্ভি নয। তাই অ্লনক্ োথা োবেলয এই 
োক্ খলাপালের পবরক্ল্পনাো আবিষ্কার ক্রলাে। 
  
বক্েসন বিচবলত হললা বজবনর এই অ্প্রতযাবেত আত্ম উলন্মাচলন। এিং োক্ খলাপালের 
িযাপালর বজবনর েন খয বির প্রবতে, তা খজলন স্ববস্ত হললা। বক্েসন িু ললা, বজবন 
রেেঃই তার ওপলর প্রভাি বিস্তার ক্লর চলললে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

123 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

বক্ন্তু এই োক্ ও তার েে লক্ষ ডলালরর েির তুবে খপলল খক্েন ক্লর? 
  
বজবন বক্েু িললত ব লযও খথলে খ ললা। বক্েসন খেেললা ওর েুলে আল র খসই িরে 
ক্বঠন বনবিজক্ার অ্বভিযবি বেলর এলসলে। বক্েসন িলললা, খভলিানা আবে খতাোর হােঁব়ির 
েির জানলত চাইবে। এেবন খক্ৌতূহল হললা তাই িললাে। যাক্ল , বক্েু েলন ক্লরা না–
ভুল হলল োপ চাইবে। 
  
বক্েসলনর বেলক্ বজবন তাক্াললা। তারপর খরবডওর সুইচ অ্ন ক্লর নিগুললা না়িাচা়িা 
ক্লর আ ুবনক্ যন্ত্র সঙ্গীলতর সুর িাজাললা। বজবন সীলে পা এবললয িাজনার তালল তালল 
পা নাচালত লা ললা। 
  
ওর ইবঙ্গত িুল  বক্েসন বনলজর ওপর বিরি হললা। অ্যাক্বসললেলর চাপ বেলয  াব়ির 
 বত িাব়িলয বেল। 
  
বেবনে কু্ব়ি পর ক্যারভান েেজ–এর সােলন বক্েসলনর িুইক্ এলস থােললা। খোক্ালনর 
নাে বে খক্াযাবলবে ক্ার অ্যাে ক্যারাভান খসন্টার। োললজা খথলক্ োইলোলনক্ েুলর 
খোক্ানো ি়ি রাস্তার ওপলরই। 
  
এক্ো সিুজ সাো রলঙর ক্ালঠর  র বক্েসন খেেললা–সম্ভিতঃ অ্বেস  র। তার 
পালেই  যালরজ–পুরলনা  াব়ি, লবর, ক্যারাভান খসোলন েব়িলয বেবেলয োেঁ়ি ক্রালনা। 
ওলের  াব়ি খোক্ালনর ক্ালে থাোোত্রই অ্বেস  র খথলক্ পব়িেব়ি ক্লর এক্ 
অ্ল্পিলযসী যুিক্ খেৌল়ি এললা। তালক্ খেলেই বিরবি খিল়ি খ লল বক্েসলনর। খয 
 রলনর খেলললের খস সিলচলয খিবে অ্পেন্দ ক্লর, খলাক্ো েুভজা যিেতঃ খসই েললর। 
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তার েুেশ্রী সা ারলণর তুলনায সুন্দর,  ালযর রঙ তপ্ত ক্াঞ্চনিণজ, োথায খক্ােঁক়্িালনা 
ক্াললা চুল,  ভীর নীল খচালের তারা সজীি, প্রাণিন্ত। খলাক্োর পরলন সাো  রে সুযে। 
এক্ো ব লয রলঙর োেজ আর এক্ো রি লাল োই। ডান হালতর েি ক্বব্জলত এক্ো 
োেী ওলে া  ব়ি খসানার িযাে বেলয আেক্ালনা। 
  
উেগ্রীিভালি খলাক্ো বক্েসলনর  াব়ির বেলক্ এব লয এললা। এক্ো খোো োও োরার 
প্রতযাোয তার খচালেেুলে আোর আললা জ্বলজ্বল ক্রলে। 
  
খস চে ক্লর এলস  াব়ির ওপালের েরজার ক্ালে–খযোলন বজবন িলসবেল থেলক্ 
োেঁ়িাললা। খলাক্ো েরজা েুলল  রলতই বজবন নােললা। তার এক্ াল হাবসভরা বপ্রযজন 
সুলভ অ্ভযথজনার িহর খেলে আলরালে বক্েসলনর েুবিিদ্ধ হলত বনসবপস ক্রললা। 
  
খলাক্ো োথা  ুেঁবক্লয নােক্ীয ভবঙ্গলত িলললা, ক্যারাভান খসন্টালর এলসলেন িলল 
আপনালক্  নযিাে জানাবে, েযাডে। এোলন এলস ভাললাই ক্লরলেন। আপনালের এক্ো 
ক্যারাভযান চাই, এই খতা? আোলের খচলয ভাললা ক্যারাভান এ চত্বলর খক্াথাও পালিননা। 
আসুন–খেেলিন আসুন 
  
ইবতেল য বক্েসন  াব়ি খথলক্ খনলে োেঁব়িলয খলাক্োর  ালয–প়িা স্বভাি খেলে অ্স্ববস্ত 
খিা  ক্রললা। 
  
আোর নাে হযাবর ক্ােজার। িুইলক্র চারপালে এক্ো চক্কর বেলয বক্েসলনর সােলন ব লয 
োেঁ়িাললা খলাক্ো হাত  ােঁক্াললা। 
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আপবন বঠক্ই  লরলেন বেঃ ক্ােজার, আেরা এক্ো জুতসই ক্যারাভালনর খোেঁজ ক্রবে–
তাই না, অ্যাললক্স, বজবনর স্বর বক্লোরীর েলতা েুেী েুেী খোনাললা। 
  
আক্ণজ বিসৃ্তত হাবস খহলস হযাবর ক্ােজার িলললা, তাহলল িললত হলি, আপনারা বঠক্ 
উপযুি জায ালতই এলসলেন। আপনালের জীিলন এ এক্ স্মরণীয অ্ যায–এর গুরুত্ব 
অ্লনক্..বক্ন্তু বনবশ্চন্ত থাকু্ন। ক্যারাভান বনলয আপনালের এলতােুকু্ অ্সুবিল য প়িলত 
হলিনা। খযো পেন্দ হয খসোই খিলে বনন–সিরক্েক্যারাভানই আোলের খোক্ালন 
আলে। আপনালের বক্রক্ে চাই খসো শু ু িলুন। 
  
বক্েসন  ম্ভীরভালি িলললা, এক্েু ক্েোলের েল য চাই। 
  
োে বনলয বিনু্দোত্রও ভািলিন না, ক্েোলের ক্যারাভানও এোলন অ্লনক্ আলে। আসুন 
না।  ুলর বেলর খেেলিন। খযো পেন্দ হয িলুন, োলের জনয ভািলিন না। 
  
ওরা ক্যারাভানগুললার বেলক্ এব লয খ ললা। 
  
বক্েসলনর খিে বক্েু সেয লা ললা েনেলতা ক্যারাভান খপলত। ক্ারণ বজলপার 
বনলেজেেলতা ক্যারাভানো ক্ে ক্লর খোললা েুে লম্বা েরক্ার। তালত অ্বতবরি 
সাজসরিাে না থাক্াই ভাললা। খিে বক্েুো খভতলর োেঁব়িলয থাক্া ক্যারাভানোলক্ খেলে 
ওো পরীক্ষা ক্রার জলনয থেলক্ োেঁ়িাললা। 
  
ক্যারাভানো সাো রলঙর বক্ন্তু োলের রঙ আক্াে নীল। েু পালে এিং সােলন খপেলন 
েুলো ক্লর জানলা। 
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বক্েসন বজবনলক্ িলললা, এোয ক্াজ চললত পালর। বজবন োথা েুবললয িলল, বেঃ 
ক্ােজার, এোর োপ ক্ত? 
  
ক্ােজার খযন অ্িাক্ হললা। খক্ানো? এই সাোো? আোর েলন হয এো আপনালের পলক্ষ 
জুতসই হলি না…ক্ােজার বক্েসনলক্ িলললা, আপনার নােো বক্ন্তু এেলনা জাবন না। 
বেঃ… 
  
হযাবরসন। োপ ক্ত ক্যারাভানোর? 
  
সাল়ি খোললা িাই ন–েুে। সবতয িললত বক্ বেঃ হযাবরস এই ক্যারাভানো আসলল বলক্ার 
বেক্ার ক্রার জনয ততরী–এিং খসই ক্ারলণই খিে েিলপাি। তাো়িা খভতলর খসরক্ে 
খক্ালনা সুিযিিাও খনই। িু লতই খতা পারলেন। আপনার স্ত্রী সম্ভিতঃ এো এলক্িালরই 
পেন্দ ক্রলিন না তাই না বেলসস হযাবরসন? –ক্ােজালরর খচােলজা়িা আিার ব লয থােললা 
বজবনর সু বঠত পালযর ওপর। –অ্িেয এোর েলতা অ্নয ক্যারাভানও আলে–তালত 
সিরক্েই িলন্দািস্ত রলযলে–খেেলিন আসুন, এলক্িালর এ ক্লাস বজবনস। 
  
বির হলয োেঁব়িলয বক্েসন তীক্ষ্ণ েৃবিলত ক্যারাভালনর চাক্া খেেলত লা ললা, স্বযংবরয 
খব্রক্…িু ললা ক্যারাভানোর িইিার ক্ষেতা। তাো়িা, বজলপা িারিার িলল বেলযলে 
স্বযংবরয খব্রলক্র ক্থা। নাঃ, এ বজবনসই তালের চাই। 
  
বজবন ঠাট্টার সুলর িলললা, আোর স্বােীলেিতা হালতর ক্ালজ ওস্তাে। আোলের আসল 
েতলিো তাহলল আপনালক্ েুললই িবল, বেঃ ক্াোর। আেরা বঠক্ ক্লরবে, এক্ো 
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ক্যারাভান বক্লন খসোলক্ বনলজলের েনেলতা ক্লর সাবজলয গুবেলয খনলিা। এক্িার এর 
খভতরো খেেলত পাবর? 
  
ও বনশ্চযই, বনশ্চযই। তলি এো খেো হলয খ লল আলরা এক্ো ক্যারাভান আপনালের 
ক্ি ক্লর খেেলত হলি। তাহললই িু লিন আবে এ ক্লাস িললত বক্ খিা ালত চাইবে। 
এো বনেক্ই এক্ো িাক্য নয িু ললন? 
  
ক্াোর ক্যারাভানোর েরজা েুললতই বজবন ও বক্েসন খভতলর উেঁবক্ োরললা। 
  
বক্েসন তার  ারণা সম্পলক্জ বনবশ্চত হললা। ক্যারাভালনর খভতরো েু এক্ো হালক্া খসল 
র যাক্ বেলয সাজালনা। ওগুললালক্ েুলল সােক্লর খেওযা যায। বক্েসন এিার 
ক্যারাভালনর খভতলর ঢুক্ললানাঃ, খেল ো ভীেণ েজিুত, তাো়িা োেঁব়িলয থাক্া সলেও 
বক্েসলনর োথার ওপলর প্রায ইবঞ্চ োলনক্ জায া রলযলে। 
  
হযাবর ক্ােজালরর অ্নুলরাল  এরা বিতীয ক্যারাভানো খেলে সলঙ্গ সলঙ্গ জানাল প্রথেোই 
ভাললা। 
  
বক্েসন নীল সাো ক্যারাভযানবের বেলক্ খযলত খযলত–বেঃ ক্ােজার, প্রথেোই পেন্দ 
হলযলে।  ক্লতা োে প়িলি ওোর? 
  
ক্ােজার ক্যারাভানোর পালে োেঁব়িলয ওোর ওপর খচাে খিালালত শুরু ক্রললা–এই 
ক্যারাভানো খিে েজিুত–োলন খেক্সই, িু ললনবেঃহযাবরসন। িহুিের পযজন্ত এো 
আপনালের ক্ালজ আসলি। না, এো বনলয আপনারা ঠক্লিন না। এোর নতুন োে হলে 
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বতন হাজার আেলো ডলার। তলি এো খতা নতুননয। তাই োেোনা হয বক্েু ক্োলনা 
যালি। বক্ন্তু খেেলতই খতা পালেন এর  ালয এক্ো আেঁচ়ি পযজন্ত খনই। োলন, যারা 
নতুন বক্লনবেল তারা পুলরা েোসও িযিহার ক্লর বন। আর আপনালের ে ুচবিোর 
িযাপালর যেন পেন্দ হলযলে–তেন আর খিবে িবল বক্ ক্লর? বনন, োত্র আ়িাই 
হাজালরই ক্যারাভযানো বেবে। এলক্িালর জললর ের েোই। 
  
বজবন িলললা, উহু, অ্লতা োে খতা আেরা বেলত পারলিা না। তাহলল এো আর আেরা 
বনলত পারলাে না, বেঃ ক্ােজার। চললা আললক্স, অ্নয খক্াথাও যাওযা যাক্। 
  
আবে এেন বক্েু োে িবলবন, বেলসস হযাবরসন। তাহলল আসুন, এক্েু ক্ে োলের েল য 
অ্নয ক্যারাভযান খেোই। ঐ খতা, ওো খেেলেন–ওোর োে োত্র পলনলরালো ডলার–
অ্িেয এোর েলতা খতেন েজিুত নয। বক্ন্তু েুি খসৌেীনভালি সাজালনা। 
  
বনবিজক্ারভালি বক্েসন িলললা, আঠালরা ে পযজন্ত উঠলত পাবর। বেঃ ক্াোয, তার খিবে 
খেওযার আোর ক্ষেতা খনই। 
  
অ্নুক্ম্পার হাবস খহলস ক্ােজার িলললা, আপনার েলতজ রাবজ হলত পারলল েুবে হতাে, 
বেঃ হযাবরসন। বক্ন্তু আবে বনরুপায। বিশ্বাস ক্রুন। আঠালরা ে ডলালর এক্েে খপাোয 
না। বজবনসো আপনার পেন্দ হলযলেিললই আপনালক্ বেবরলয বেলত োরাপ লা লে–বঠক্ 
আলে, বনন। পুলরাপুবর খতইে ে ডলারই খেলিন। আর ক্ে িললিন না। 
  
রেেঃ বক্েসলনর খেজাজ বতবরবক্ষ হলত লা ললা। ক্ােজালরর খোলালযে ভদ্র ক্থািাতজা, 
সুন্দর িযিহার, িুবদ্ধেীপ্ত খচাে বক্েসনলক্ ঈেজাবিত ক্রললা। 
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বজবন িলললা, বক্ন্তু অ্ত োক্া বেলয ক্যারাভান খক্নার ক্ষেতা আোলের খনই, বেঃ 
ক্ােজার। ওর সিুজ খচাে এক্ বিলেে োেক্তা বনলয ক্ােজালরর খচালে চাইললা। বক্েসলনর 
খচালে খেললল খরাল র বিেুযৎ। বজবনর এই খোবহনী ভবঙ্গোয খযন রলযলে খযৌন আলিেন, 
আর ক্ােজার খসো কু্ষ াতজ হালযনার েলতা খচাে বেলয চােলে। –ওোলক্ েু হাজারই ক্রুন 
না। বিশ্বাস ক্রুন, ওর খচলয খিবে োক্া আোলের সলঙ্গই খনই। 
  
বচবন্ততভালি ক্ােজার খ ােঁলে হাত খিালাললা। অ্সীে খক্ৌতূহলল বজবনর খেলহর প্রবতবে িােঁক্ 
জরীপ ক্রললা। ইতস্ততঃ ক্লর ক্ােঁ   ােঁক্াললা। আপনার অ্নুলরা লক্ অ্গ্রাহয ক্রার 
ক্ষেতা আোর খনই, বেলসস হযাবরসন। অ্নয খক্উ হলল এ প্রস্তালি ক্েনই রাজী হতাে 
না। সবতয িললত বক্, েু হাজালর ক্যারাভযান খিচলল আোর অ্ন্ততপলক্ষ এক্লো ডলার 
খলাক্সান যালি বক্ন্তু োক্াই খতা ি়ি ক্থা নয। বঠক্ আলে। এোলক্ আপনালের বিলযর 
উপহার বহলসলি  লর বনন। আপনালের জনয ওোর োে আবে েু হাজালরই নাবেলয 
বেলাে বেলসস হযাবরসন। সম্পক্জোই আসল। খসোলন, োক্া পযসার খক্ালনা োে খনই। 
  
রাল  বক্েসলনর েসজা েুে লাল হলয খ ল। উলত্তজনায তার হাত েুবিিদ্ধ হললা। 
  
বজবন বক্েসলনর উলত্তবজত স্বরলক্ িা া বেলয–শুনুন েোয  নযিাে, আপনার 
সহলযাব তার জনয আেরা কৃ্তে। েু–হাজালর আেরা রাবজ। বজবনর েন খক্ল়ি খনওযা, 
ইবঙ্গলতর হাবস িযথজ হললা না। 
  
ক্ােজালরর েৃবি বজবনর বেলক্, এলত আর  নযিালের বক্ আলে বেলসস হযাবরসন। খনহাত 
আপবন িলললন তাই োবতর ক্রলাে। আোর খলাক্লের িলল বেবে ওরা আপনালের 
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 াব়ির সলঙ্গ ক্যারাভযানোলক্ জুল়ি খেলি। আসুন, অ্বেলস িলস খলনলেনো সারা যাক্। 
বক্েসলনর বেলক্ বেলর, আোর অ্বভনন্দন গ্রহণ ক্রুন, বেঃ হযাবরসন। েরােবরর িযাপালর 
আপনার স্ত্রীর জুব়ি খনই। আোর েলতা িযিসাোরলক্ও বতবন রাবজ ক্বরলয খেলললন। 
সবতয, এেন স্ত্রী পাওযা ভাল যর ক্থা। 
  
ওলের খলনলেন সমূ্পণজ হললা। বিলো েু–আঙুলল  লর খস সপ্রেংস েৃবিলত বজবনর বেলক্ 
তাক্াললা। ে ুচবিো ক্াোলত খক্াথায যালেন, বেলসস হযাবরসন? পযাবরলস? 
  
উেঁহু, আোর স্বােী োে  রলত েুি ভালিালসন। তাই ভািবে খক্ান পাহা়িী এলাক্ালতই 
যালিা। তারপর বক্ হয পলর খেো যালি। 
  
 ক্ােজালরর খলালুপ েৃবি সহয ক্রলত না খপলর বক্েসন হাত িাব়িলয বিলো খযন বেবনলয 
বনললা। অ্থচ বজবন খযন বনবিজক্ার। 
  
বক্েসন বজবনলক্ িলললা, চললা, এিার ওঠা যাক্। ওবেলক্ আিার এক্ াো ক্াজ পল়ি 
রলযলে। 
  
কৃ্পার হাবস খহলস উলঠ োেঁ়িাললা ক্ােজার। আপনালের শুভ ে ুচবিো ক্ােনা ক্বর। পলর 
যবে খক্ানবেন এই ক্যারাভযানো পাললে নতুন বক্েু বনলত চান, লজ্জা ক্রলিন না–খসাজা 
আোর ক্ালে, চলল আসলিন। িলল প্রলযাজলনর অ্বতবরি সেয বনলয বজবনর সলঙ্গ হাত 
 ক্াললা ক্ােজার। 
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বিরি হলয বক্েসন পলক্লে হাত ভলর রােললা। ক্ােজালরর সলঙ্গ হাত খেলালত তার  া বর 
বর ক্রবেললা। েরজার বেলক্ খস এল াললা। 
  
ততক্ষলণ িুইলক্র সলঙ্গ ক্যারাভযানো লা ালনা হলয খ লে। ক্ােজার বজবনর সলঙ্গ ক্থা 
িললত িললত  াব়ির বেলক্ এল াললা–খপেলন বক্েসন। 
  
বজবনলক্  াব়িলত তুলল খেিার ভঙ্গী খেলে ক্ােজালরর ওপর বক্েসলনর রা  খযন েপক্লর 
জ্বলল উঠললা। ক্ােজার তার বপলঠ এক্ সেে চাপ়ি খেলর আসন্ন ে ুচবিোর শুলভো 
জানাললা। 
  
 াব়ি েুলে চললতই বজবন িলললা, যাক্। বজবনসো খিে সস্তায পাওযা খ লে–ের যান েুেী 
হলি। 
  
চাপা স্বলর বক্েসন িলল, ওই হতভা াোলক্ ক্লে খ ালাই খেওযা উবচত বেললা। িযাো 
খযভালি খতাোর বেলক্ তাক্াবেললা… 
  
বজবন সিুজ খচালে  ৃণা ও বিরবি বনলয বক্েসলনর বেলক্ তাক্াললা। 
  
তার োলন? 
  
না, ঐ ক্ােজালরর ক্থা িলবে। িযাো খযরক্ে জুলজুল ক্লর খতাোলক্ খেেবেললা। ইলে 
ক্রবেললা ওর নালক্ এক্োনা িবসলয বেই। 
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বজবনর স্বর িরে েীতল–খক্ আোর বেলক্ বক্ভালি তাক্াললা, তালত খতাোর বক্? আবে 
খতাোর বিলয ক্রা িউ নই, তলি বেবেবেবে উলত্তবজত হলো খক্ন? 
  
খক্উ খযন বক্েসলনর েুলে সলজালর চ়ি োরললা। অ্পোলন তার েুে রবিে। েি 
েুলঠায। বিযাবরং খচলপ  লর খস  াব়ি খোোললা। 
  
বজলপার ক্ারোনায খপৌঁেলনা পযজন্ত এক্িারও েুে েুলল না। 
  
 বজলপা, খেক্ ও বক্েসন সপ্তাহ েুলযলক্র েল যই আসল ক্ালজর জনয ক্যারাভযানোলক্ 
ততরী ক্লর খেলললা। 
  
খেক্ ঐ এ ালরা বেন  লর বজলপার ক্াে খথলক্ নল়িবন। এেন বক্ বজলপার ঐ খনাংরা 
আস্তানালতই খস রাত ক্াবেলযলে। খেলক্র এলতাো ক্েজাত্মা প্রাণ হওযার ক্ারণ খস জালন। 
ের যান তার ওপর আিা হাবরলয খেলললে। তাই প্রাণপণ পবরশ্রে ক্লর খস ের যানলক্ 
খেোলত চাইলে। তার ঐ িযথজতা আক্বস্মক্ ও সােবযক্, খসো ের যানলক্ িুব লয বেলত 
খস িদ্ধ পবরক্র। 
  
 বজলপার পালে শুলয রাত ক্াোলনা খয বক্ েুঃসহ িযাপার খসো খেক্ িু লত খপলরলে। 
আসলল বজলপার েলতা খনাংরা এিং ক্িসহয ক্রার ক্ষেতা তার এলক্িালরই খনই। 
  
প্রবতবেন সক্ালল  ব়ি  লর আেোর সেয বক্েসন ক্ারোনায আলস। আর রাত 
িালরাোয খেলর। ওরা বতনজলন সারাবেন  লর ক্যারাভযানোর খপেলন খলল  থালক্ যালত 
ওো োক্োলক্ িইলত পালর। 
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এই ক্যারাভযান বনলয ক্াজ ক্রার সেলযই খেক্ ও বক্েসন িু লত পারললা বজলপার 
ক্েজেক্ষতা। ওর িুবদ্ধ ও উদ্ভািনা ক্ষেতার সাহাযয না খপলল ওরা এল ালত পারলতা না। 
  
বজলপালক্ খেক্ বিলেে পাত্তা বেলতা না। বক্ন্তু এেন িু ললা যন্ত্র সংরান্ত িযাপালর 
বজলপার ক্ালে তারা বনতান্তই এক্–এক্বে  েজভ। বজলপার সাহাযয ো়িা এই োক্ লুলঠর 
ক্থা ভািাই যায না। খেলক্র খসই সলঙ্গ ঈেজা এিং বিরবি হললা। 
  
 বক্ন্তু বক্েসন ভীেণ েুেী এই সরল সাোবসল  ইোবলযালনর ক্ালজ। খস েলন েলন 
বজলপালক্ শ্রদ্ধা ক্রলত লা ললা। তার েলন হললা, জীিলন এই প্রথে এক্ো ক্ালজর ক্াজ 
বেেলে। তাো়িা বজলপার এক্াগ্রতা ও ত যজ তালক্ েুগ্ধ ক্রললা। 
  
ক্যারাভযালনর ক্াজ খেে হললা েঙ্গলিার রালত। এিং খসই রালতই বজলপার ক্ারোনায 
ের যান এক্ আললাচনা চলরর আহ্বান জানাললা। 
  
বজবন  ত এ ালরা বেন  লর এলক্িালর খিপাত্তা। ও ের যালনর ক্ালে এক্ো খেবললোন 
নম্বর বেলয িললবেললা, যবে পবরক্ল্পনা খক্াথাও খক্ালনা পবরিতজন হয তলি খযন খোন 
ক্লর জানায। বক্ন্তু ও খক্াথায থালক্, বক্ ক্লর, খস সম্বলন্ধ ক্ালরার জানা খনই–এেন বক্ 
ের যালনরও না। 
  
ক্ালজ িযস্ত থাক্ললও বক্েসন সিজোই বজবনর ক্থা খভলিলে। বনলজর অ্জালন্তই খস খয 
বজবনলক্ ভাললিলসলে, খসো বক্েসন আর অ্স্বীক্ার ক্রলত চাইললা না। অ্িেয এই 
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ভালিাসা বনতান্তই হাসযক্র ও অ্থজহীন। খযেন খস জালন, ওলযবলং খক্াম্পানীর োক্ 
লুলঠর পবরক্ল্পনা তালের খেলন বনলয যালি অ্সােলয ও এক্রাে বিপযজলযর েুলে। 
  
বক্ন্তু বজবনর প্রবত তার আক্েজণ এতই উোে খয তালক্ খরা  ক্রা বক্েসলনর অ্সা য। 
অ্সংেয িীজাণুর খতা খসই অ্নুভূবত েব়িলয পল়িলে তার প্রবতবে বেরা উপবেরায। বেলে 
খ লে রলির সলঙ্গ। 
  
ের যান ক্যারাভযান বনলয এই ক্বেন োথা  াোয বন। 
  
ক্েলনা ের যালনর বচন্তা  ারা োপো়িাভালি এল ায না। খস জালন, োক্োলক্ েেলল 
আনার পর পালািার িযাপারোই হলি প্র ান। 
  
অ্থজাৎ পুবলে েির পাওযার আল ই অ্কু্িল খথলক্ ক্যারাভযালনর েূরত্ব যততই িা়িালনা 
যায তলতাই বনবশ্চন্ত। সুতরাং অ্বনিাযজভালিই সারা েহলরর খভৌল াবলক্ বিিরণ বনলয 
তালক্ প্রাণপণ োথা  াোলত হলে। 
  
ের যান রাত প্রায আেোর সেয বজলপার ক্ারোনায এললা। এ ক্ালজর সেলতা 
সম্পলক্জ খস িতজোলন বনবশ্চত। শু ু েু–এক্ো খোেোলো িযাপালর এক্েু বচন্তা। আর যবে 
েু জেনা  লেই যায। তলি তালক্ খরা  ক্রার ক্ষেতা ের যান খক্ন পৃবথিীর ক্ালরারই 
খনই। 
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এই প্রথে িেজার শুরু। িৃবির এক্ল লযবে আর খসইসলঙ্গ নালক্ খভলস আসলে বভলজ 
োবের খসােঁো  ন্ধ। িােঁ ালনা রাস্তা খথলক্ খযন অ্নুভূত হলে উত্তপ্ত বনঃশ্বাস–ের যালনর 
এই বভলজ আিহাওযা ভাললা লা ললা। 
  
অ্েূলর বজলপার ক্ারোনার সেস্ত জানলা েরজা সযলে িন্ধ। খভতলরর আললার আভাস 
খেো যালে না। পুলরা এলাক্াো খযন জনেূনয এক্ পবরতযি িান। 
  
ের যান িুইলক্র েরজা েুলল িাইলর পা রােললা। খহডলাইে খনভালত যালি, পালযর েে 
ক্ালন এললা। খক্উ খযন তার বেলক্ খেৌল়ি আসলে। ের যান ৩৮ এর িােঁে আেঁক্ল়ি  লর 
অ্নুসন্ধানী খচালে তাক্াললা। 
  
ের যান এিার বজবন  ডজনলক্ খেেলত খপললা। ওর পরলন এক্ো নীল িেজাবত। োথায 
নীল েুবপ। 
  
ের যান িলললা, িহুবেন পর িৃবি হললা। খতাোর বঠক্ানা জানা থাক্লল আসার পলথ 
খতাোলক্ তুলল বনতাে। 
  
বজবন িলললা, তালত বক্ হলযলে? 
  
ের যান ক্ালে ব লয ওর েুলোেুবে োেঁব়িলয, তুবে থালক্া খক্াথায, বজবন? 
  
বজবন থেলক্ োেঁব়িলয ের যালনর খচালে খচাে খরলে–খসো আোর এক্ান্ত িযবি ত 
িযাপার। 
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খেলযোর হাত আেঁক্ল়ি  লর ের যান সােলনর বেলক্ ওলক্ খেলন আোর সলঙ্গ ক্থা িললত 
সেল  িললি, েুক্ী! খতাোর িযিহার চালচলন প্রথে খথলক্ই আোলের এক্েু খ ােঁযা 
খ ােঁযা খঠক্লে। আবে এেনও জাবন না, তুবে খক্, খতাোর আসল পবরচয বক্? খক্াথায 
থালক্া, এই োক্ লুঠ ক্রার েুিুজবদ্ধ বক্ ক্লর খতাোর োথায এললা–োলন তুবে এক্ 
রহসযেযী। তলি খতাোর উলেেয আোর অ্জানা নয। তুবে ভািলো, যবে এই োক্ লুলঠর 
িযাপারো আেরা খক্েঁবচলয খেবল তাহলল তুবে খভস্তাল–চাল পালট, েুক্ ক্লর হাবপে হলয 
যালি। বজবন  ডজন নালে খয খক্উ বেললা, খসো পুবলে  রলতই পারলি না, প্রোণ খতা 
েূলরর ক্থা। 
  
বজবন এক্  েক্ায হাত োব়িলয বনললা–খসো ক্রা বক্ েুি অ্নযায হলি? ের যালনর পাে 
ক্াবেলয ও এব লয খ ললা ক্ারোনার েরজার বেলক্। িারক্লযক্ খোক্া োরললা। 
  
ের যান বনশ্চল হলয োেঁব়িলয। তার অ্বভিযবিহীন ক্াললা খচাে সংেলয কু্বেল। বক্েসন 
ক্ারোনার েরজা েুললতই খস বজবনর পালে ব লয োেঁ়িাললা। ওরা এক্ইসলঙ্গ ক্ারোনায 
ঢুক্ললা। 
  
ের যান িেজাবত খথলক্ িৃবির জল  া়িলত  া়িলত িলললা, এই খয আললক্স, এবেলক্র 
েির বক্? 
  
বক্েসন িলললা, এ বেলক্র ক্াজ সি খেে। বজবন ওর বভলজ িেজাবত খেবিললর ওপর 
রােললা। ওর পরলন এক্ো  ূসর খক্াে িােজ–আর সিুজ োউজ। এই খপাোলক্ ওলক্ 
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খেলে বক্েসলনর িুলক্ খযন  াক্কা লা ললা। আোবিত উৎসুক্ খচালে খস বজবনর বেলক্ 
খচলয রইললা। 
  
বজবন এক্িার বক্েসনলক্ খেেললা বক্ন্তু খতেন আেল বেললা না। িেজাবতর পলক্ে খথলক্ 
ও এক্ো িাোেী ক্া লজ খো়িা পযালক্ে খির ক্রললা। খসো হালত বনলয ক্যারাভযালনর 
পালে োেঁব়িলয থাক্া বজলপার ক্ালে ব লয িলললা, এই খয পেজাগুললা বনলয এলসবে। 
  
ের যান িলললা, বক্ েির, বজলপা? ের যালনর প্রতুযত্তলর স্বভািবসদ্ধ এক্ াল খহলস বজলপা 
তালক্ অ্ভযথজনা জানাললা। তার েুেেণ্ডলল আত্মপ্রসালের োপ স্পি। 
  
বজলপা পেজার পযালক্েো েুললত েুললত িলললা, ক্াজ সি খেে এিং ক্াজ খেেলল তুবে 
েুেীই হলি, ফ্র্যাঙ্ক। োেঁ়িাও, পেজাগুললা আল  লাব লয বেই। তারপর খেলোোলার 
ক্যারাভযালনর খচহারা–এলক্িালর যন্তর। 
  
খেক্ এক্ো নযাক়্িায হাত েুেলত েুেলত োযার আওতা খথলক্ খিবরলয বজবনলক্ খেলেই 
তার েৃবি ওর েরীলর িােঁ া প়িললা–বক্েসলনর অ্িিাও তধথিচ। 
  
এ ালরা বেন িললত খ লল খেক্ খক্ালনা খেলযর েুেই খেলেবন। তাই আজ বজবনলক্ 
সােলন খপলয ওর েলনর ইলেো অ্েেয হললা। বক্েসনলক্ বজবনর বেলক্ খোহগ্রলস্তর 
েলতা তাবক্লয থাক্লত। খেলে খেক্ ভীেণ েজা খপললা। থযাি়িা েুলো খোেঁ়িাো ভািলে 
বক্? ও বক্ সবতয সবতযই বজবনলক্ ক্জা ক্রলত পারলি? ইং, িােন হলয চােঁে  রার েে। 
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খেক্ বজবনর সােলন ব লয, বক্ িযাপার। খক্াথায বেলল অ্যাবেন? এলক্িালর এল ালরা বেন 
খিপাত্তা। তা, এই লুলক্াচুবরর ক্ারণো বক্? 
  
উত্তলর বজবনর সহজ বেবি হাবস খেক্লক্ েুেী ক্রললা। 
  
হালক্া স্বলর বজবন িলললা, বেলাে ক্াোক্াবেই, তলি খোলেই লুলক্াচুবর খেলবেলাে না। 
  
খেক্ বস ালরে খক্ এব লয বেলয িলললা, তাহলল খতা োল  োল  এললই পারলত? আেরা 
ক্ালজ নতুন ক্লর উৎসাহ খপতাে। 
  
খেক্ লাইোর জ্বাবললয বজবনর বস ালরে  বরলয বেললা। 
  
আসলত আোর আপবত্ত বেললা না, তলি ঐ খয উৎসাহ–েুৎসাহ বক্ সি িললল, ওলত 
আোর এক্েু অ্বনো আলে। 
  
বক্েসন চুপচাপ োেঁব়িলয সি শুনবেললা আর অ্স্ববস্ত অ্নুভি ক্রবেললা, ওলের সহজ, 
ইবঙ্গতপূণজ ক্থািাতজায তার বিরবি লা ললা। আর খেলক্র ক্থায বজবনলক্ েুেী হলত 
খেলে খস আরও েুঃে খপললা। 
  
তাহললও অ্ন্ততঃ এক্িার এলস খেো ক্রলত পারলত। আবে এোলন এক্া এক্া চুপচাপ 
বেলনর পর বেন ক্াজ ক্লর চললবে…ওঃ। খভলি খেলো েে েেো রাত বজলপার েলতা 
জলহস্তীর সলঙ্গ ক্াোলত হলযলে..িাপলর িাপ। 
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সেলে খহলস বজবন–ভাললাই হলযলে। অ্বভেতার এক্েু আ েু পবরিতজন েরক্ার। িললই 
বজবন ক্যারাভযালনর বেলক্ খ ললা। ের যান তেন েুেঁবেলয েুেঁবেলয ক্যারাভযানোলক্ খেেলে। 
  
বজলপা পেজাগুললা লাব লয  লে েজ অ্িিায খিবরলয, এলসা, ফ্র্যাঙ্ক–খভতরো খেেলি 
এলসা। 
  
 ের যান এক্ইভালি ক্যারাভযালনর বেলক্ খচলয, েরজাোর বক্ ক্লরলে বজলপা? 
  
বজলপা খহলস বক্েসনলক্ খচেঁবচলয ডাক্ললা, আললক্স, এবেলক্ এলসা এক্িার ফ্র্যাঙ্কলক্ 
ক্লক্জা খনল়ি েরজার িযাপারো িুব লয োও। 
  
বক্েসন ক্যারাভযালনর সােলন ব লয োেঁ়িাললা। ের যান েরজাো িার েুলযক্ খনল়ি খচল়ি 
খেেললা তার ক্ালে ওো খিে েজিুত িললই েলন হললা। 
  
সােললযর উলত্তজনায বজলপার স্বর আগ্রলহ খেলে প়িলে–বক্ খহ। বক্রক্ে িু লো? 
  
খেলে খতা েন্দ লা লে না। 
  
আসল ক্াজো এেুবন খেেলত পালি। আললক্স, যন্তর চালু ক্লরা। 
  
বক্েসন এক্ো হাতলল চাপ বেলতই ক্যারাভযালনর খপেনো এক্ো িালক্সর ঢাক্নার েলতা 
উলঠ খ ললা। এক্ই সলঙ্গ খেল র বক্েু অ্ংে পাোতলনর েলতা খিবরলয এললা। খসো 
োবেলত খঠক্লতই, ক্যারাভযান খথলক্ ক্ারোনার খেল  পযজন্ত ততরী হললা এক্ো ঢালু 
েজিুত রাস্তা। 
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বজলপা হাত  েলত  েলত িলললা, খেলেলো এিার আসল ক্াযোো? তুবে খযেনবে 
িললবেলল বঠক্ খতেনবে হলযলে। খপেলনর ঢাক্না আর ক্যারাভযালনর খেল  েুলোলক্ 
এক্সলঙ্গ ক্াজ ক্রালত ব লয বক্ ক্ে অ্সুবিল  খভা  ক্রলত হলযলে? 
  
ের যান  া়ি খনল়ি সেথজন জানাললা। নাঃ, খতাোর সােথজয আলে–সবতযই এক্ো যন্তর 
ততরী ক্লরলে। তলি এই ক্লক্জার িযাপারো আলরা ক্লযক্িার চালাও, খেবে? 
  
বক্েসনলক্ ক্ে ক্লরও িার েলেক্ হাতল বেপলত হললা। ের যান অ্িলেলে ক্ষান্ত বেললা। 
–হুেঁ, ভাললাই হলযলে ক্াযোো। খস ঢালু পাোতন খিলয ক্যারাভযালনর খভতলর ঢুক্ললা। 
  
বজলপা চেপে ের যানলক্ অ্নুসরণ ক্রললা। পাোতলনর ওপর োেঁব়িলয ক্যারাভযালনর খয 
সি পবরিতজন খস ক্লরলে খসগুললা খেোললা, খযন পা়িা প্রবতলিেীলক্ খডলক্ এলন খস 
বনলজর িাব়ি খেোলে। 
  
হাইলড্রালজন আর অ্যাবসবেবললনর বসবলোউগুললা রােিার জনয ওপর বেলক্ এই ক্ালঠর 
িাক্সগুললা লাব লযবে। যন্ত্রপাবতর জনয ঐ ক্ািাডজো। আর োলপত্র রােিার জনয েু ালর 
ক্ালঠর োনা তাক্ রলযলে। খেল োলক্ যথাসম্ভি েজিুত ক্লরবে। যালত চে ক্লর খভলঙ 
না যায। 
  
ের যান বিলেে ক্লর নজর বেললা ক্যারাভযালনর খেল র বেলক্। তারপর ক্যারাভযান খথলক্ 
খনলে, বচত হলয শুলয ওোর তলায ের যান ঢুক্ললা। েচজলাইে খজ্বলল পরীক্ষা ক্রলত 
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লা ললা। ক্যারাভযালনর খেল র তলায আ়িাআব়িভালি িনু্দবেলয আেক্ালনা ইস্পালতর 
চও়িা পাতগুললা তার খচাে এ়িাললা না। 
  
এক্সেয ের যান খিবরলয এললা ক্যারাভযালনর নীচ খথলক্। খস হাত েুলো খ ল়ি বজলপার 
বেলক্ তাবক্লয সন্তুি স্বলর িলললা। সািাস বজলপা! আোর ক্থার এতেুকু্ ন়িচ়ি হযবন 
খেেবে। বক্ন্তু োক্ো ক্যারাভযালন খঢাক্ািার পর িুইক্ো বক্ বঠক্েলতা োনলত পারলি? 
  
খক্ন পারলি না। আবে িলবে না খয ওজন েুি ক্ে হলি। তলি, যবে আোলের পাহা়িী 
রাস্তায না উঠলত হয, তাহলল ঐ োক্সলেত ক্যারাভযানোলক্ খতাোর িুইক্ অ্বত সহলজই 
খেলন বনলয যালি। 
  
হু–পাহাল়ির বেলক্ না এল ালল আর বচন্তার খক্ালনা ক্ারণ খনই। তলি…সেস্ত বক্েুই 
বনভজর ক্রলে খতাোর ওপর বজলপা–ক্ত তা়িাতাব়ি তুবে তালা েুললত পালরা তার ওপর। 
যবে খতাোর সেয েুি খিবে লাল  তাহলল হযলতা িা য হলযই পাহা়িী এলাক্ায েুেলত 
হলি বনলজলের প্রাণ িােঁচালত। বক্ন্তু তা আবে চাইনা। ক্ারণ পাহা়িী এলাক্ার রাস্তাগুললা 
এলক্ই বিপজ্জনক্, তার ওপর অ্সম্ভি ো়িা। আোর েলন হয, িুইক্ো অ্লতা ওজন 
খপেলন বনলয ঐ ো়িা পাহা়িী রাস্তায উঠলত পারলি না। 
  
বজলপা অ্স্ববস্তভলর িলললা, বক্ন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুবে িললবেলল োলক্র তালা খোলার জনয আবে 
অ্েুরন্ত সেয পালিা? না বক্ োলক্র তালা েুসেন্তলর পােঁচ বেবনলে েুলল যালি িলল েলন 
ক্রলে? 
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ের যান বজলপালক্ আশ্বাস খেিার খচিা ক্রললা। বজবন, বক্েসন, খেক্ চেলক্ বজলপার 
বেলক্ বেলর তাক্াললা। বঠক্ আলে, বঠক্ আলে–এলত উলত্তবজত হলে খক্ন? খতাোলক্ 
আবে িলবে না খয োক্ো পােঁচ বেবনলে েুললত হলি। হযলতা েু–বতন সপ্তাহ সেয পালি–
তলি তারপলর আোলের পাহাল়ি ব লয হযলতা লুলক্ালত হলত পালর। 
  
বক্ন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুবে িললবেলল আোলক্ এক্োস সেয খেওযা হলি তালা খোলার জনয, আর 
এেন তুবে েুবতন হপ্তার ক্থা িললো? ওলযবলং খক্াম্পাবনর োক্ো আবে খেলেবে। ওর 
তালা খোলা, খনহাত খেলললেলার িযাপার নয। তা়িাহুল়িা ক্লর ঐ তালা খোলা অ্সম্ভি। 
  
ের যান ভািললা োক্ উ াও হওযার সলঙ্গ সলঙ্গ ক্-ে খলাক্ খয তালের খোেঁলজ খিবরলয 
প়িলি। তার ওপর রলযলে বেবলোরী খহবলক্প্টার–প্রবতবে রাস্তা ওরা তন্নতন্ন ক্লর 
েুেঁজলি। দ্রুত ােী পুবললের েল খোের িাইলক্ চল়ি প্রলতযক্বে  াব়ি পরীক্ষা ক্লর 
খেেলি। যবে সবতযই . তালের েু লক্ষ ডলার ক্লর খপলত হয, তলি বজলপালক্ এক্েু 
তা়িাহুল়িা ক্রলতই হলি। ের যান জালন, আল  থাক্লত বজলপালক্ এসি ক্থা জানালল ও 
ভয খপলয যালি। হযলতা এলক্িালর খিেঁলক্ িসলি। তার খচলয িরং োক্ো আল  
ক্যারাভযালন চ়ুিক্ তেন বজলপালক্ তা়িাহুল়িা ক্রার জলনয চাপ খেওযা যালি। তেন আর 
রাবজ না হলয পারলি না। 
  
ের যান বজলপালক্ সেথজন জাবনলয িলল, আোরও তাই েলন হয–তা়িাহুল়িা ক্লর ঐ 
তালা খোলা যালি না। খেো যাক্, যবে ভা য সহায থালক্, তলি হযলতা এক্োস সেয 
খপললও খপলত পার। খক্ িললত পালর, হযলতা প্রথে খচিালতই তুবে োলক্র তালা েুললত 
পারলি। 
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বজলপা  ম্ভীরভালি িলললা, ওলের োক্ো েুি েজিুত। ওো েুললত খ লল ক্ে সেলয 
হলি না। 
  
এক্ো বস ালরে  রাললা ের যান, তাহলল আসল ক্ালজর জনয আেরা প্রস্তুত? 
  
তার েুলোেুবে োেঁ়িালনা বতনজলনর খচাযাল ক্বঠন হললা–েুলে এক্ো বিচবলত ভাি। 
  
বজবন ক্যারাভযালনর  ালয খহলান বেলয চুপচাপ োেঁব়িলযবেললা। ও সতক্জ হলয িলললা, 
আজ েঙ্গলিার। সুতরাং চূ়িান্ত প্রস্তুবতর জনয আেরা বতনলে বেন হালত পাবে.. োলন 
আসলল ক্াজোর জলনয আেরা শুরিারোই খিলে বনবে। ক্ালরা খক্ালনা আপবত্ত আলে? 
  
কু্েঁক্ল়ি খযন বক্েসলনর েে িন্ধ হলয এললা।  ত এ ালরাবেন  লর এলতা িযস্ত বেল খয 
আসল ক্ালজর ক্থা তার েলনই বেললানা। বেবিয েলনর আনলন্দ প্রাণ খঢলল পবরশ্রে 
ক্লরলে–এক্েুহূলতজর জলনযও তার েলন হযবন, এ সিই আসল ক্ালজর প্রস্তুবত। 
  
বক্েসন খযন আক্াে খথলক্ আেল়ি প়িললা পাবথজি জ লত। আতলঙ্ক তার হাত পা 
পললক্র জনয িবির হলয প়িললা। 
  
 খেক্ অ্নুভি ক্রললা তার বেরোেঁ়িায খক্ালনা সরীসৃলপর েীতল উপবিবত। বক্ন্তু ভলযর 
খলেোত্র বেললা না। ক্ারণ খস জালন, ক্পাললর খজার থাক্লল বক্েুবেলনর েল যই খস েস্ত 
ি়িললাক্ হলয উঠলি। েু লক্ষ ডলার থাক্লি তার হালতর েুলঠায। খেলক্র উলত্তজনায 
হৃৎস্পন্দন দ্রুত হললা। 
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বজলপার অ্স্ববস্ত সমূ্পণজ অ্নয ক্ারলণ। োক্ খোলার সেয সম্পবক্জত ঐ ভাসা ভাসা 
 ারণাোই তার েলনর খজারলক্  ুললায বেবেলয বেলযলে। োক্ লুঠ ক্রার িযাপালর খস 
জব়িত থাক্লে না। অ্তএি খসবেক্ বেলয বনবশ্চবন্ত। বক্ন্তু ের যান তার হাত যে সম্পলক্জ 
এক্ো বিরাে ভ্রান্ত  ারণা ক্রলি। তা খস চায না। িলা যায না, হযলতা ঐ োলক্র তালা 
বজলপর পলক্ষ খোলাই সম্ভি হলি না। সুতরাং আল  থাক্লত ভুল  ারণা ক্লর ফ্র্যাঙ্ক তেন 
বিপলে প়িলি। 
  
খেক্ খজারাললা স্বলর িলললা, বঠক্ আলে, শুরিারই  ঞ্ঝাে বেলে যাক্। 
  
 বজবন িলললা, আবে রাবজ। 
  
বক্েসন আর বজলপার বেলক্ ের যান তাক্াললা। 
  
েুজলনই ইতস্ততঃ ক্রলে। বক্ন্তু বক্েসন খযই িু ললা বজবন তালক্ লক্ষয ক্রলে, অ্েবন 
ভাঙা  লায িলললা, শুরিারই খহাক্, ক্ষবত বক্? 
  
তেন বজলপাও িলললা, আোর খক্ালনা আপবত্ত খনই। 
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যন্ত্রপ়াদত র়াে়ার জটদিকি 
০৫. 
  
যন্ত্রপাবত রাোর খেবিলল ের যান ব লয িসললা। 
  
তাহলল এই যবে আোলের চূ়িান্ত বসদ্ধান্ত হয, তলি অ্সমূ্পণজ ক্াজগুললা এিালর খসলর 
খেলা যাক্। ের যান সিার েুলের ওপর এলক্ এলক্ খচাে িুবললয বনললা। 
  
ক্ারোনার এোলন খসোলন পল়ি থাক্া পযাবক্ং িালক্সর ওপর িলস ওরা চারজন এক্েলন 
ের যালনর ক্থা শুনলত লা ললা। 
  
ের যান িলললা, বজবনর িযিহালরর জনয আোলের আরও এক্ো  াব়ি েরক্ার। 
খোলালেলা েু–সীোর খস্পােজস ক্ার হললই ভাল হয।  াব়িো খজা া়ি ক্রার ভার আবে 
বক্েসন ও খেলক্র ওপলরই বেলাে।  াব়িো খতােরা ক্াযো ক্রাোত্রই খসাজা এই 
ক্ারোনায বনলয আসলি। বজলপা  াব়িোর রঙ, নম্বর সি পালট খেলি–খক্উ  রলতই 
পারলিনা। এই  াব়িোলক্ আেরা বিপজ্জনক্ িােঁলক্র েুলে উলট খেলিা। ঐ িােঁক্োর 
ক্াোক্াবে রাস্তার  ালর এক্ো ি়িস়ি  াো আলে। েুে েলেক্ লম্বা েুলো োিল বেলয 
আেরা  াব়িোলক্ ওই  লতজ উলট খেলিা। খতাোর ওপলর োিল েুলো খজা া়ি ক্রার 
ভার, বজলপা। 
  
বঠক্ আলে। …আর ফ্র্যাঙ্ক, ঐ পথ বনলেজে েুলো আবে ততবর ক্লর খেললবে। 
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খেবে, খক্াথায? 
  
বক্েুক্ষলণর েল যই বজলপা পথ বনলেজে েুলো বনলয এললা। ের যান খেলে েুেীই হললা 
ভাললাই হলযলে। এিার তাহলল পুলরা পবরক্ল্পনাো আর এক্িার  াবললয খনওযা যাক্। 
খতােরা এক্জন ক্া জ খপনবসল বনলয বলেলত শুরু ক্লরা। ক্ারণ ক্ালক্ বঠক্ বক্ বক্ 
ক্রলত হলি, খস সম্বলন্ধ পলর খযন খক্ানরক্ে সংেয সলন্দলহর সৃবি না হয। বজবন তুবে 
খললো। খক্েন? 
  
আোলক্ এক্ো ক্া জ আর খপনবসল োও–আবে বললে বনবে। 
  
 বজলপা ক্া জ খপনবসল আনলত খ লল খেক্ িলললা, বজলপা েলন হয ভয খপলযলে, 
ফ্র্যাঙ্ক। আোর খতা ওলক্ বনলয রীবতেলতা বচন্তা হলে। 
  
ের যান ক্বঠন েুলে িলললা, বজলপালক্ বনলয আবে বচবন্তত নই। োক্ েেলল আনা পযজন্ত 
আেরা ওর সলঙ্গ নরে িযিহার ক্রলিা, বক্ন্তু তারপরও যবে খেবে ও খি ়িিাই ক্রলে, 
তাহলল ওলক্ চাপ বেলয ক্াজ আোয ক্রলত হলি–তাো়িা উপায খনই। সুতরাং বজলপালক্ 
বনলয ভয পাওযা বনরথজক্। 
  
তুবে বঠক্ই িলললো–ওইভালিই ওলক্ বেলয ক্াজ ক্রালত হলি।  
  
ের যান এিার বক্েসলনর বেলক্ তাবক্লয িলললা এিালর িলল, আললক্স–বক্রক্ে লা লে 
খতাোর? বক্ভালি োক্াো েরচ ক্রলি বক্েু খভলিলো? 
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বক্েসন  ীরভালি িলললা, এেনও োক্াো আোলের হালত আলসবন। ওো হালত আসার 
পর েতলি ভাজার খঢর সেয পাওযা যালি। 
  
ের যান তারপর বজবনর বেলক্ বেরললা–খক্েন লা লে, বজবন? 
  
ভািললেহীন ভালি বজবন িলললা–খক্ন োরাপ বক্? 
  
বজলপা এক্ো পযাড আর খপনবসল এলন বজবনলক্ বেললা। 
  
ের যান িলললা, পবরক্ল্পনাো আ াপাস্তালা আবে আিার িলবে। খক্উ যবে খক্ালনা 
জায ায িু লত না পালরা, সলঙ্গ সলঙ্গ আোলক্ িললি, ক্ারণ প্রলতযলক্রই বনেুেঁতভালি 
জানা েরক্ার তালক্ বক্ ক্রলত হলি। সুতরাং প্রশ্ন ক্রলত বি া ক্রলিনা। এক্ো 
বস ালরে  বরলয আিার িললত লা ললা, শুরিার সক্াল বঠক্ আেোয আেরা এোলন 
জোলযত হবে। বক্েসন ও বজবনর পরলন থাক্লি নতুন ির িউ খযন েুবে ক্াোলত যালে 
এরক্ে খপাোক্। বক্েসন িুইক্ো চালালি, আর খস্পােজস ক্ারো চালালি বজবন। আেরা 
থাক্লিা িুইলক্র লাল াযা এই ক্যারাভযানোর খভতলর–সমূ্পণজ অ্েৃেয। বজবন  াব়ি বনলয 
খসাজা যালি ওলযবলং এলজবন্সর ক্ালে। খসোলন ও োক্োর জলনয অ্লপক্ষা ক্রলি। 
এবেলক্ বক্েসন িুইক্ এিং ক্যারাভযান বনলয খসাজা খসই ক্ােঁচা স়িলক্র েুলে প়িলি। 
খসইোলন এক্ো পথ বনলেজে সলেত বজলপালক্ আেরা নাবেলয খেলিা। এই োলন বললে 
রালো। পথ বনলেজে েুলো জায ােলতা লা ালনার জনয আোলের েুলো ভারী হাতুব়ি 
েরক্ার। খোলনা বজলপা, ক্ােঁচা স়িলক্র েুলে খতাোলক্ নাবেলয বেবে। খসোলন লুলক্ািার 
জলনয অ্লনক্ খ ােঁপ া়ি আলে। খতাোর ক্াজ হলে োক্োর জনয অ্লপক্ষা ক্রা। খযই 
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ওো ক্ােঁচা স়িলক্ ঢুক্লি, অ্েবন। তুবে পথবনলেজেো রাস্তার েুলে লাব লয খেলি–যালত 
অ্নযানয  াব়ি আর খসই রাস্তায না খঢালক্। িু লতই পারলো এইভালি আেরা োক্ো 
এক্লা পাবে। …আো–এিার ক্াজ হলয খ লল তুবে ক্ােঁচা স়িক্  লর হােঁেলত শুরু 
ক্রলি। যালত আসল ক্ালজর পর খতাোলক্ আেরা তুলল বনলত পাবরিুল লো? 
  
বজলপা উলত্তবজতভালি োথা  ােঁক্ালল, হযােঁ– 
  
এরপর বক্েসন  াব়ি থাোলে বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে। খসোলন এড এিং আবে 
ক্যারাভযান খথলক্ খনলে প়িলিািলািাহুলয আেপালের খ ােঁপ াল়ি লুবক্লয আেরা োলক্র 
আসার অ্লপক্ষায থাক্লি। বক্েসন বক্ন্তু  াব়ি চাবললয আিার পথ চললত শুরু ক্রলি। 
বক্েসন, তুবে ক্যারাভযানো খক্ালনা জঙ্গললর খভতলর লুবক্লয খরলে শু ুিুইক্ো বনলয ক্ােঁচা 
স়িলক্র অ্নয েুেোয খপৌঁেলি। খসোলন বিতীয পথবনলেজেো লাব লয বেলয যলতা 
তা়িাতাব়ি সম্ভি বেলর আসলি। ক্যারাভযানো আিার িুইলক্র খপেলন জুল়ি  াব়িো 
 ুবরলয, খযবেক্ খথলক্ োক্ো আসার ক্থা, অ্থজাৎ আোলের বেলক্ েুে ক্লর রােলি। 
তারপর সংলক্লতর জনয চুপচাপ অ্লপক্ষা ক্রলি। রাস্তা খিে চও়িা আলে। ক্যারাভযান 
শুদ্ধ  াব়ি খ ারালত খতাোর খক্ালনা অ্সুবিল ই হলি না। তারপর সংলক্ত খপলল তুবে 
 াব়ি েুবেলয আিার আোলের ক্ালে এলস হাবজর হলি।  াব়িোলক্ আল র েলতা  ুবরলয 
ক্যারাভযালনর খপেনো োলক্র সােলনর বেলক্ েুে ক্লর রােলি। রাস্তার োবে যলথি 
েি। তলি এক্ো ক্থা–সংলক্ত খোনার পর তুবে এক্েুহূতজও খেরী ক্রলি না। বিেুযৎ 
 বতলত  াব়ি খোোলি। এ িযাপালর খযন খক্ানরক্ে ভুলচুক্ না হয। 
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 বক্েসন িলললা, বক্ন্তু সংলক্তো বক্, খসো খতািলললনা। বক্ ক্লর িু লিা ক্েন  াব়ি 
খোোলত হলি? 
  
বচন্তায ের যালনর ভুরু ঈেৎ কু্বঞ্চত হললা, আোর েলন হয রাইলেল রা বরভলিালরর 
েে তুবে অ্বত সহলজই শুনলত পালি। যবে খস  রলনর গুবল খ ালার িযাপার না  লে। 
তলি আবে িােঁেীিাবজলয খতাোলক্ সংলক্ত পাঠালিা। িােঁেীর এক্োনা সংলক্ত 
খোনাোত্রই তুবে খতাোর ক্াজ শুরু ক্রলি। খক্েন? 
  
 ভীরভালি বক্েসন িলললা, খতাোর বক্  ারণা খয বরভলিার িা রাইলেল িযিহার ক্রার 
প্রলযাজন হলি? 
  
ের যান ক্া   ােঁক্াললা। বক্ জাবন! আল  থাক্লত বক্েুই িলা সম্ভি নয। তলি আোর 
 ারণা, খসরক্ে  েনা  েলতও পালর। 
  
ের যান খেলক্র বেলক্ এক্ লক্ খেলে আিার িলললা, খস যাই খহাক্, খোে ক্থা িােঁেীর 
েে শুনললই তুবে চলল আসলি। বজলপা, খতাোর ক্াজো েুিই সহজ েলন হলে, তাই 
না? বক্ন্তু খেে পযজন্ত খতাোর খেলের ক্াজেুকু্ হলয োেঁ়িালি সিলচলয ক্বঠন ক্থাো েলন 
খরলো। 
  
অ্স্ববস্তভলর বজলপা  া়ি না়িললা। তলি খক্ালনারক্ে োরবপলের  ালেলায জ়িালত হলি না 
খেলে খস হােঁে খেল়ি িােঁচললা। আর তাো়িা খস যেন ের যালনর প্র ান ক্াবর র, তেন 
যন্ত্রপাবতর ক্াজ খেল়ি খস খক্ন যালি সা ারণ হাতাহাবতর েল য তার ক্াজ হলে োলক্র 
তালা খোলা, িযস। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

150 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
ের যান বক্েসনলক্ িলললা, খতাোলক্ বক্ ক্রলত হলি–এেন িু লত খপলরে? 
  
বক্েসন বনলজলক্ েুলনর োলয জ়িালনার ভয খথলক্ িােঁচালত খপলর আশ্বস্ত হললা। 
  
এিার তাহলল বজবনর ক্থায আসা যাক্। োক্ো খিবরলয আসা পযজন্ত তুবে  াব়ি বনলয 
এলজবন্সর েরজার ক্ালে অ্লপক্ষা ক্রলি। োক্ো রাস্তায খনলে চললত শুরু ক্রললই তুবে 
ওোলক্ সাি ালন অ্নুসরণ ক্রলি। ড্রাইভার খযন খতাোলক্ খেেলত না পায খসবেলক্ 
লক্ষয রােলি। োক্ো যেন ো াবর রাস্তায প়িলি, তেন তুবে ওোর বঠক্ খপেলন ব লয 
হাবজর হলি।  ন  ন হনজ িাজালত থাক্লি। খতাোলক্ যািার রাস্তা বেলত োক্ো 
এক্পালে সলর যালি। এরপর খতাোলক্ ড্রাইভালরর েৃবি আক্েজণ ক্রালত হলি। অ্থজাৎ 
োক্ ড্রাইভার খযন খতাোলক্ েলন রালে। অ্তএি যেন োলক্র পাে ক্াোলি, তেন েুি 
খজালর হণজ িাজালি। চাই বক্ ড্রাইভালরর বেলক্ েুে বেবরলয েু–চার িার হাতও না়িলি। 
তারপর তীরলিল   াব়ি েুবেলয খেলি। আবে চাই, ঐ ড্রাইভার খযন েলন ক্লর খতাোর 
ভীেণ তা়িা আলে। তুবে যবে বঠক্ সেযেলতা োলক্র পাে ক্াোলত পালরা, তলি সােলন 
তেনও োইল োলনক্ রাস্তা পালি। খয  াব়িো খতাোলক্ এলন খেলিা খসো  ন্টায, 
ক্েক্লর এক্লো োইল খেৌ়িলি–সুতরাং তুবে যলতা খজালর পালরা  াব়ি েুবেলয যালি। 
যালত েোস আর ডাক্সন িলািবল ক্লর খয, খেলযো এক্ো েু জেনা না ক্লর িলস। 
আো ক্বর তুবে আোর েতলি িু লত খপলরলো? 
  
বজবন সম্মবত জানাললা। 
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ক্ােঁচা স়িলক্র িােঁক্  ুরলতই ওরা আর খতাোলক্ খেেলত পালিনা। বক্ন্তু তাই িলল তুবে 
 াব়ির  বত ক্োলি না। েু জেনার খক্ালনা ভয খনই। ক্ারণ েুলোেুবে আসা খক্ালনা 
 াব়ির তুবে খেো পালিনা। অ্থজাৎ বক্েসন ততক্ষলণ ক্ােঁচা স়িলক্র অ্পর প্রালন্ত প্রলিে 
বনলে পথ বনলেজে লাব লয বেলযলে। বক্ন্তু তিুও তুবে সাি ালন থাক্লি। যালত খক্ালনা 
বিপে না হয। আেরা োিল বনলয খতাোর জনয বিপজ্জনক্ িােঁলক্র েুলেই অ্লপক্ষা 
ক্রলিা। 
  
এড ও আবে  াব়িোলক্ উললে খেলল খেলিা রাস্তার  ালরর  লতজ। োক্ো এলস খপৌঁেিার 
আল  েৃেযসজ্জার জনয আেরা খোোেুবে পলনলরা বেবনে সেয পালিা। অ্িেয খসো বনভজর 
ক্রলে, ক্তত খজালর তুবে  াব়ি চালালত পার তার ওপর। েু জেনার েৃেযোলক্ 
বিশ্বাসলযা য এিং িাস্তি ক্লর খতালার জনয খতাোর  াব়িলত আেরা আগুন  বরলয 
খেলিা। খপেল–েযালঙ্ক খডািালনার জনয এক্ো লম্বা, খেেঁ়িা ক্াপ়ি আোলের েরক্ার 
প়িলি। ক্া লজ ক্াপল়ির েুক্লরার ক্থা বললেনাও। ের যান বক্েসলনর বেলক্  ুরললা–
তুবে যালি ডুক্ালসর এক্ো োংলসর খোক্ালন। খসোন খথলক্ খিাতল েুলযক্ শুলযালরর 
রি বনলয আসলি। রি খক্নার ক্ারণ িলল বেও খতাোর িা ালনর ক্ালজ লা লি। বজবন, 
তুবে সলঙ্গ ক্লর আর এক্ প্রি খপাোক্ বনও। ক্ারণ খতাোর পরলনর খপাোক্ রলি 
এলক্িালর ভবতজ ক্লর খেওযা হলি। আবে চাই োক্ থাবেলয েোস ও ডাক্জসন েলন 
ক্রুক্, তুবে অ্বতবরি রিপালতর েলল অ্োন হলয পল়িলে। খতাোলক্ রিাি অ্িিায 
পল়ি থাক্লত খেেলল ওরা োক্ খেল়ি নােলত আর খেরী ক্রলি না। এক্েু খহলস 
ের যান প্রশ্ন ক্রললা, খক্ালনা প্রশ্ন আলে? 
  
বজবন িলললা, না। এেন পযজন্ত সিই বঠক্ আলে। 
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আো, তাহলল রি সেুলদ্রর োল  অ্লচতন হলয তুবে পল়ি রলযলে।  াব়িো রাস্তার  ালর 
োউ োউ ক্লর জ্বললে। এড ও আবে খ ােঁলপর আ়িালল লুবক্লয–এলডর হালত স্বযংবরয 
রাইলেল। োক্ো এলস এই েু জেনার েৃেয খেলে থােললা। এইোলন বক্েুো আোলের 
আন্দালজর ওপর চললত হলি। এিং এর পরিতজী ক্াজগুললা অ্িিা িুল  ক্রলত হলি। 
ক্ারণ বজবনলক্ পল়ি থাক্লত খেলে েোস এিং ডাক্জসন বঠক্ বক্ ক্রলি িলা েুেবক্ল। 
তলি এক্ো িযাপালর আেরা বনবশ্চত খয বজবনর ওপর বেলয তারা োক্ চাবললয যালিনা। 
সুতরাং ওরা থােলি। হযলতা েুজলন খনলে অ্িিাো ভাললা ক্লর িু লত চাইলি। আোর 
 ারণা প্রহরীো এব লয যালি বজবনর বেলক্। আর ড্রাইভার োলক্ই িলস থাক্লি। তাহলল 
ডাক্জসন খযই বজবনর েুে োলনলক্র েল য খপৌঁলে যালি। অ্েবন োলক্র খপেন বেক্ খথলক্ 
আবে এব লয আসলিা। এড তেন তার লুলক্ািার জায া খথলক্ ডাক্জসনলক্ লক্ষয ক্লর 
রাইলেল তাক্ ক্লর রােলি। ডাক্সন খযই বজবনর ওপর  ুেঁলক্ প়িলি। আবে সলঙ্গ সলঙ্গ 
ব লয হাবজর হলিা োলক্র জানলার ক্ালে ড্রাইভালরর েুলে বরভলিার খঠলস  রলিা। এিং 
এক্ই সলঙ্গ বজবন ডাক্জসলনর খপলে িনু্দক্ খচলপ  রলি। 
  
ের যালনর বেলক্ ওরা চারজন এক্াগ্র েৃবিলত খচলয রইললা। 
  
এরপর বক্  েলি, খস সম্বলন্ধ আোর  ারণাও খতাোলেরই েলতা। হয েোস ও ডাক্জসন 
আত্মসেপজণ ক্রলি, নয খতা খ ালোল িা ালত চাইলি। সুতরাং আোলের সিরক্ে 
পবরবিবতর জনযই প্রস্তুত থাক্লত হলি। ডাক্জসলনর খক্ালনারক্ে খিচাল খেেললই এড 
ওলক্ গুবল ক্রলি। েোলসর খক্ষলত্র আোলক্ও ঐ এক্ই পন্থা অ্িলম্বন ক্রলত হলি। 
োলন, পুলরা িযাপারোই এক্ো সম্ভািনার ওপর বনভজর ক্রলে। তলি যাই  েুক্ না খক্ন, 
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েোসলক্ আবে খিাতাে বেপৰার সেয বেবে না। খতােরা প্রলতযলক্ যবে োথা ঠাণ্ডা খরলে 
ক্াজ ক্রলত পালরা তলি বিপলের খক্ালনা ক্ারণ খনই। ের যান খেলক্র বেলক্ তাক্াললা। 
  
যবে এক্ান্তই খতাোলক্ রাইলেল িযিহার ক্রলত হয, তলি লক্ষযভ্রি হওযার খক্ালনা 
আেঙ্কা খনই। ক্ারণ ডাক্জসন েুি খিবে হলল খতাোর খথলক্ োত্র বিে েুে েূলর থাক্লি, 
আর খতাোর হালত থাক্লি, স্বযংবরয রাইলেলতা বেলয এক্লো  জ েূলরর এক্ো 
োনুেলক্ও খেলর খেলা যায। তলি েলন রােলি রাইলেল খযন এক্িালরর খিবে িযিহার 
ক্রলত না হয। বির এিং বনবশ্চত গুবল ক্রলি। 
  
খস বিেলয আোর খক্ালনা ভুল হলি না। 
  
আো, তাহলল েোস, ডাক্জসনলক্ কু্লপাক্াত ক্লর আবে িােঁেীলত েুেঁ খেি। তুবে আোলের 
খথলক্ েপােঁলচক্  জ েূলর থাক্লি। বক্েসন, িােঁেীর েলের জনয এক্েলন ক্ান খপলত 
অ্লপক্ষা ক্রলি। সংলক্ত খোনাোত্রই  ল়ির  বতলত  াব়ি বনলয েুলে আসলি। 
  
বক্েসন  া়ি না়িললা। এরপর আোলের েুি.তা়িাতাব়ি ক্াজ সারলত হলি। বক্েসন 
 াব়ি  ুবরলয ক্যারাভানোলক্ োলক্র সােলনর বেলক্ েুে ক্লর রােলি। আবে োক্ো 
চাবললয ঢালু পাোতন খিলয ক্যারাভালন ঢুবক্লয খেলিা। বজবন, তুবে ঐ সেলযর েল য 
খতাোর খপাোক্ চেপে পালট খনলি। এড োিল েুলো এিং রাইলেলো বনলয ক্যারাভালন 
ঢুবক্লয রােলি। তারপর োলক্ আোর পালে এলস িসলি। আর বজবন ও বক্েসন িসলি 
িুইলক্–পাোপাবে। বক্েসন আিার  ুবরলয খযবেক্ খথলক্ োক্ো এলসলে খসবেলক্ েুেলি। 
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ততক্ষলণ বজলপা রাস্তা  লর আোলের বেলক্ খহেঁলে আসলে। অ্তএি অ্বত সহলজই আেরা 
ওলক্ ক্যারাভযান েুলল োলক্র খভতর তুলল খনলিা। 
  
তাহলল বক্েসন আর বজবনরইললািুইলক্। আর আেরা বতনজন রইলাে ক্যারাভযালনর 
খভতলর োেঁ়িালনা োলক্র েল য সমূ্পণজ অ্ন্তরালল। এিার যত তা়িাতাব়ি সম্ভি আেরা ি়ি 
রাস্তার বেলক্ েুেলিা। তা িলল বক্েসনলক্ েু জেনার  ুেঁবক্ বনলয  াব়ি চালালত হলিনা। 
ভা য সহায থাক্লল আেরা পলনলরা বেবনলের েল যই ি়ি রাস্তায ব লয প়িলিা। ঐ 
সেলযর েল য এলজবন্সজানলত পারলি তালের োক্ ো  রাস্তায  ালযি হলয খ লে। প্রথলে 
হযলতা ওরা ভািলি োলক্র োন্সবেোর খক্ালনা অ্োত ক্ারলণ োরাপ হলয খ লে। তাই 
হযলতা বরসাচজ খিেলন খোেঁজ ক্রলি। আোর অ্নুোন, এই োক্ উ াও হওযার িযাপালর 
বিলস্ফারণ  েলত সেয লা লি খোোেুবে আ  ণ্টা। ি়ি রাস্তায পল়ি বক্েসন বতবরে 
োইললর খিবে খজালর  াব়ি খোোলিনা। আর ঐ সেলয রাস্তায  াব়ি–োব়ির বভ়িও। 
থাক্লি প্রচুর সুতরাং এই ক্যারাভযানোর ক্থা ক্ালরা েলনও আসলি না। বিলেে ক্লর 
খলালক্ যেন খেেলি নিবিিাবহতা স্বােী–স্ত্রী েুবে ক্াোলত চলললে। এ পযজন্ত ক্ালরা খক্ালনা 
প্রশ্ন আলে? 
  
 বক্েসন হালত হাত  লে িলললা, বক্ন্তু ড্রাইভার এিং রক্ষীর বক্ হলি? ওলের ক্ী আেরা 
ঐ িােঁলক্র ক্ালেই খরলে আসলিা? 
  
ের যান বিব্রতভালি িলললা, ও বনলয শু ু শু ু খতাোলক্ িযস্ত হলত হলি না। এড এিং 
আবে ওলের উপযুি িযিিা ক্রলিা। 
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বক্েসন  ােলত লা ললা। েোস ও ডাক্জসনলক্ খয নৃেংসভালি েুন ক্রা হলি, খস বিেলয 
বনঃসলন্দহ। 
  
বক্ন্তু ওরা খতা ক্যারাভযানো খেেলি। এেন বক্ আোলের খচহারার িণজনাও পুবললের 
ক্ালে খেলি–িললি োক্ো আেরা ক্যারাভযালন লুবক্লয খরলেবে। বক্েসন েোস ও 
ডাক্জসলনর িযিিার িযাপারো খোলােুবল ভালি ের যালনর েুে খথলক্ শুনলত চায। 
  
ের যান বিরি হলয িলললা, খসো যালত না হয খসবেলক্ আোলের নজর রােলত হলি, 
তাই না? অ্তএি তুবে বনবশ্চন্ত থালক্া। আবে আর এড এবেলক্ খেযাল রােলিা। বঠক্ 
আলে? 
  
বক্েসন বজবনর বেলক্ তাবক্লয ওর বনবিজক্ার েুেভাি খেলে তার আতঙ্কলক্ আলরা িাব়িলয 
তুলললা। তার েলনর খভতলর বচৎক্ার ক্লর খক্ খযন িলললা, সাি ান আললক্স, ভাললা 
চাও খতা এেলনা এসি খেল়ি সলর এলসা। বক্েসন িু ল, এই োক্ লুলঠর চূ়িান্ত 
পবরণবত েৃতুয। এর খেে অ্ যায রবিে অ্ যায। এক্জন অ্ন্ধও এো স্পি িু লত 
পারলি। ক্ারণ েোস ও ডাক্জসনলক্ জীবিত অ্িিায খেল়ি আসার সাহস তালের খনই। 
…হঠাৎের যালনর ক্ণ্ঠস্বলর, বক্েসলনর সবম্বত এললা— 
  
খতাোলের যবে আর ক্ালরা খক্ালনা প্রশ্ন না থালক্ তাহলল আবে আিার শুরু ক্রবে। 
  
ক্ােঁপা স্বলর বজলপা িলললা, োেঁ়িাও ফ্র্যাঙ্ক। িযাপারো খযন আোর ক্ালে খক্েন খক্েন 
খঠক্লে। আবে খতাোর ক্ালে খসাজাসুবজ জানলত চাই : েোস ও ডাক্জসলনর খতােরা বক্ 
িযিিা ক্রলি? বক্ ক্লর খতােরা বনবশ্চত হলি খয ওরা পুবললের ক্ালে েুে েুললি না? 
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ের যালনর খচাযাললর খরো ক্বঠন হললা োেঁত বেেঁবচলয িলললা, খতাোলক্ বক্ বজবনসো েবি 
এেঁলক্ িুব লয বেলত হলি? বক্ ক্লর খলালক্র েুে িন্ধ ক্রলত হয তা তুবে জালনানা, 
নযাক্া? খোলনা বজলপা, তুবে আর আললক্স সমূ্পণজ বনলজলের ইলেয আোর স্বপলক্ষ খভাে 
বেলযলে। তলি আল  আবে খতাোলের িারিার সাি ান ক্লর বেলযবেলাে িললবেলাে এ 
ক্ালজ প্রচণ্ড  ুেঁবক্ আলে। চাই বক্  রে খচযার পযজন্তও িযাপার  ়িালত পালর। অ্লনক্ 
খভলিবচলন্তই খতােরা এ ক্ালজ সম্মত হলয আোর পলক্ষ খভাে বেলযবেলল। অ্তএি বক্ 
পন্থায েোস ও ডাক্সলনর েুে িন্ধ ক্রলিা খস বনলয এেন আর নযাক্ােী খক্ালরা না। 
তুবেও খযেন জালনা, খতেবন আবেও জাবন বক্ভালি োনুলের েুে িন্ধ ক্রলত হয। বক্ন্তু 
খতাোলক্ খতা আবে খস ক্ালজর োবযত্ব বেবে না। আবে আর এড খযলচ খস  ুেঁবক্ বনবে। 
সুতরাং তুবে যবে এেন েলেুে হরার েতললি থালক্া, খতা ভীেণ ভুল ক্রলি। আেরা 
সিাই এক্সলঙ্গ জলল খনলেবে। ডুিলল সিাই এক্সলঙ্গই ডুিলিা। খতাোর আর বক্েসলনর 
হঠাৎ  লম্মাভাি খজল লে িলল ক্াজ খভলস্ত খেলিা, অ্লতা খিাক্া আবে নই। িুল লো? 
  
ক্লযক্িার খঢাক্ ব লললা বজলপা। ের যালনর নৃেংসতার ভাি খেলে তার েলন হললা, 
বিতীযিার যবে প্রবতিাে ক্রা হয ের যান তালক্ কু্কু্লরর েলতা গুবল ক্লর খেলর 
খেললত এক্েুও বি া ক্রলি না। 
  
বজলপা েৃেুস্বলর িলললা, বঠক্ আলে, তুবে যা িললি তাই হলি। 
  
আলিাৎ তাই হলি। িললই ের যান এক্  েক্ায বক্েসলনর বেলক্  ুলর, তুবে বক্ িলল? 
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ের যালনর খচলয বক্েসন বজবনলক্ খিবে ভয ক্লর। ক্ারণ এই চরে েুহূলতজ পরাজয 
স্বীক্ার ক্রলল বজবনর ক্ালেহলি উপহাসযাস্পে। তাো়িা এক্ো খেলযর ক্ালে খসহার 
স্বীক্ার ক্রলত পারলি না। 
  
বক্েসন িলললা, আবে এেবনই এক্ো প্রশ্ন ক্লরবে। তার জনযও বক্ আিার জিািবেবহ 
ক্রলত হলি না বক্? 
  
আো ক্বর খতাোর প্রলশ্ন উত্তর তুবে খপলয খ লে? যবে আর সেয নি ক্রলত না চাও, 
তাহলল আিার িললত শুরু ক্বর? 
  
উলত্তজনায বক্েসলনর েুে লাল, িলল। 
  
ি়ি রাস্তায পল়ি আেরা খসাজা েুেলিা েন–হ্রলের বেলক্। ক্ারণ, খসোলন এক্ো 
ক্যারাভযালনর  ােঁবে আলে। আেরা খসোলনই আোলের ক্যারাভযানো রােলিা। েুলো 
ক্যারাভযালনর েল য ওোলক্ েুেঁলজ খির ক্রা পুবললের পলক্ষ সম্ভি নয–সলন্দহ ক্রা খতা 
েূলরর ক্থা েুপুলরর েল যই আেরা েন হ্রলে খপৌঁলে যালিা। খসোলনলের চাবরবেলক্ 
অ্সংেয খোে খোে  র রলযলে–বক্েসন খসরক্ে এক্ো  র ভা়িা ক্রলি। ভা়িা খনওযা 
 রোর ক্ালেই তুবে ক্যারাভযানো রােলি। এিং তুবে আর বজবন নতুন বিলয ক্রা ির 
িউলযর অ্বভনয ক্রলি। সােঁতার ক্ােলি, োে  রলি।  ুলর খি়িালি–অ্থজাৎ চুবেলয আনন্দ 
ক্রলি। অ্নযানয খলালক্রা খযন িু লত পালর তুবে ে ুচবিো ক্াোলত এোলন এলসলে। 
এিং খতােরা বনলজলের েল যই সিজক্ষণ থাক্লত চাও। তুবে যেন এই  রলণর পবরলিে 
ততরী ক্লরলে, তেন আবে, বজলপা ও এড োক্ো বনলয প়িলিা– 
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খেক্ উলত্তবজত স্বলর, খচেঁবচলয উঠললা, আশ্চযজ ফ্র্যাঙ্ক! বক্েসন োলা খেেবে বেবিয আরালের 
ক্াজ বনলযলে! োবল েুবতজ আর েুবতজ! 
  
উলত্তবজত রবিে েুলে বক্েসন হাত েুলঠা ক্লর এব লয এললারাল  খচাে খজা়িায খযন 
আগুন জ্বললে। 
  
ের যান রুক্ষস্বলর, থালোের যালনর রুি আলেলে বক্েসন থােললা। –খোলনা এড, 
খতাোলক্ আিারও িলবে। আেরা এই ক্াজো েল তভালি ক্রবে। বক্েসলনর ক্াজ 
 াব়ি চালালনা এিং যৎসাোনয অ্বভনয ক্রাও েুলো ক্াজ ও আোলের খচলয ভাললাই 
পালর। অ্তএি তুবে ক্থায ক্থায ওলক্ বনলয ঠাট্টা রবসক্তা ক্রা োল়িা। নযলতা খেলে 
আেরাই বিপলে প়িলিা। খতাোলের পরস্পলরর েল য এই খেলযালেবয খেেলত খেেলত 
আোর খ ন্না  লর খ ললা। এক্ বজবনই যা চুপচাপ থালক্। এ ক্াজো যবে আোলের 
সবতযই েতলি োবেক্ হাবসল ক্রলত হয, তাহলল এই খেলল োনুবেগুললা পলক্লে পুলর 
রালো। এ ক্থা আবে আর িললিা না–খসো িুল  চুপচাপ থালক্া। 
  
খেক্ ক্ােঁ   ােঁক্াললা–আো, আো বঠক্ আলে। ওঃ, এক্ো সাোনয েন্তিয ক্রললও 
খেেবে বিপে। 
  
ের যান আিার িললত শুরু ক্রললা, ক্যারাভযান েন হ্রলে ব লয থাোোত্রই বজলপা ওর 
ক্াজ শুরু ক্রলি। অ্িেয ক্যারাভযালনর খভতর ঐ অ্ল্প জায ায এিং ভযাপসা  রলে 
োলক্র তালা খোলা সহজ হলি না, বক্ন্তু আেরা বনরুপায বজলপা, ওেুকু্ ক্ি খতাোলক্ 
ক্রলতই হলি। আবে আর এড োলক্র খভতলর থাক্লিালতাোরই সুবিল র জনয। 
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আোলের বতনজনলক্ই এক্েু খিবে ক্ি সহয ক্রলত হলি, ক্ারণ অ্ন্ধক্ার খনলে আসার 
আল  আেরা ক্যারাভযান খথলক্ খিলরালত পারবে না। রাত হললই আেরা ক্যারাভযান খেল়ি 
 লর ঢুক্লিা, বক্ন্তু সক্াল হওযা োত্রই সক্ললর অ্ললক্ষয আিার ক্যারাভযালন বেলর 
আসলিা। খক্উ যালত আোলের খেেলত না পায। বজলপা যবে েলন ক্লর তালা খোলার 
ক্াজ অ্ল্প সেলয হলি না তাহলল হযলতা আোলের েন হ্রে খেল়ি অ্নয খক্াথাও খযলত 
হলি সম্ভিতঃ পাহা়িী অ্ঞ্চললর বেলক্। বক্ন্তু খসো এ়িালত পারললই েুেী হলিা। ক্ারণ 
পাহা়িী রাস্তায িুইলক্র পলক্ষ খিা হয ক্যারাভযানবেলক্ খেলন খতালা সম্ভি হলি না…তার 
ওপর  াব়ি যবে বি ল়ি যায তাহললই খতা বচবত্তর। বজলপার বেলক্ তাবক্লয ের যান, 
খক্ালনা প্রশ্ন আলে? 
  
বজলপা িলললা, তার োলন োলক্র খভতলর িলসই আোলক্ ক্যারাভযালনর ওপর ক্াজ 
চালালত হলি। তাহলল খতা অ্যাবসবেবলন েচজ িযিহার ক্রা েুেবক্ল হলি। 
প্রথেতঃক্যারাভযালনর পেজার খভতর বেলয খসই আগুন খক্উ খেলে খেললত পালর। আর 
বিতীযতঃ, ক্যারাভযালন আগুন খলল  যািার সম্ভািনাও যলথি। 
  
হযলতা খতাোলক্ ঐ অ্যাবসবেবলন েচজ িযিহার ক্রলত নাও হলত পালর। সেয–বনভজর 
তালাো খয ঐ সেলযর েল য েুলল যালিনা তাই িা খক্ িললত পালর? অ্থিা ক্বম্বলনেন 
নম্বরোও হযলতা অ্বত সহলজই তুবে খির ক্লর খেললল, তেন? 
  
ের যালনর ক্থার সেথজলন বজলপা  া়ি না়িললা। 
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ের যান খেবিল খথলক্ খনলে হাত পা োব়িলয অ্ঙ্গ প্রতযঙ্গলক্ সজীি ক্রলত চাইললা, 
তাহলল এই হললা আোলের খোোেুবে পবরক্ল্পনা। এলত খক্ালনারক্ে সম্ভািনালক্ই 
আেরা িাে বেইবন, বক্ন্তু তিুও এো বনেুেঁত হয বন। খক্ানবেন খক্ালনা পবরক্ল্পনা বনেুেঁত 
হয না। তলি এক্ো বিেলয আবে বনবশ্চত–োক্োলক্ খলাক্চকু্ষর আ়িালল আেরা অ্বত 
সহলজই বেলনর পর বেন লুবক্লয রােলত পারলিা। ক্যারাভযালনর সেুলদ্র খক্ালনা এক্ো 
বিলেে ক্যারাভযালনর খভতর োক্োর অ্িবিবতর ক্থা খক্উ  ারণালতই আনলত 
পারলিনা। আোলের প্লযালনর এোই হললা সিলচলয োর ক্াোবর অ্ংে। বজবন, এর জলনয 
আবে খতাোর ক্ালে ঋণী। খতাোর এই েতলিো এক্ক্থায অ্পূিজ। 
  
যার যা ক্াজ খস তা বঠক্েলতা ক্রললই আোলের ক্াজ খচাে িুল  হাবসল হলি–বজবনর 
অ্ক্বম্পত ক্ণ্ঠস্বলর খনই খক্ালনা উেলতা। 
  
ের যান  ব়ি খেলে িলললা, আোর তাই েলন হয। এড, তুবে আর বক্েসন বজলপার 
 াব়ি বনলয খিবরলয পল়িা– াব়ি রােিার জায াগুললা এক্িার চক্কর খেলর এলসা। এক্ো 
খস্পােজসক্ার আোর আজ রালতই চাই।  াব়িো খপললই বজলপার এোলন বনলয আসলি। 
বজলপা ওোর রং পালট নতুন রং ক্লর খেলি। যাও, খিবরলয পল়িা। 
  
বক্েসন বিরবির সলঙ্গই রাবজ হললা। িলািাহুলয খেলক্র সঙ্গই তার যলতা বিরবির 
ক্ারণ। বক্ন্তু তিু খস রাবজ হললা। োথা নীচু ক্লর েরজার বেলক্ এব লয খ ললা। 
  
খেক্ বেস বেলত বেলত ওলক্ অ্নুসরণ ক্রললা। বজবনলক্ পাে ক্াোিার সেয অ্থজিহ 
ভালি খস খচাে বেপললা। বজবন েূনযেৃবিলত তার বেলক্ খচলয রইললা। 
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বলংক্লন িােজ খেওযার েে ওরা খপললা। 
  
ের যান বজবনলক্ িলললা। বজবন, খতাোলক্ যা ক্রলত হলি তা হললা োিালরর িযিিা। 
খ াো েুলযক্ িাক্স বক্লন তালত বেলন ভরা োিার বক্লন বনও। বক্েু োক্া ওর হালত 
বেলয, যা যা েরক্ার েলনক্লরা, িুল  শুলন বক্লন খরলো–আর হযােঁ, েু খিাতল িচ বক্নলত 
ভুললানা খযন। যাও, খতাোর আর খক্ালনা ক্াজ খনই। শুরিার সক্াল আেোর সেয 
আিার খেো হলি–খক্েন? 
  
বঠক্ আেোর সেয। পযাড খথলক্ খলো েুলো পৃষ্ঠা বেেঁল়ি ের যানলক্ বেললা। খস ক্া জ 
েুলো এক্ পলক্ খেলে পলক্লে রােললা। 
  
িাইলর খতা এেনও িৃবি হলে। িললা খতা খতাোলক্ আোর  াব়িলত খপৌঁলে বেই? 
ের যান িলললা। 
  
বজবন প্লাবিলক্র িেজাবতো  ালয চাবপলয–না তার খক্ালনা প্রলযাজন খনই। আবে িালসই 
খযলত পারলিা। হঠাৎই ের যালনর খচালে খচাে খরলে–খতাোর  ারণা এক্ালজ আেরা 
বজতলিাই, তাই না? 
  
হা, বক্ন্তু খতাোরও খতা ঐ এক্ই বিশ্বাস? 
  
ইতস্ততঃ ক্লর বজবন োথা না়িললা, হুেঁ। আো, তাহলল চবল–দ্রুতপালয েরজার বেলক্ 
এব লয খ ললা। 
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ভীেণভালি বিচবলত হলয পল়িলে বজলপা। শু ু েু লক্ষ ডলালরর খলাভ এিং ের যালনর 
নীরি োসাবন তার েুে িন্ধ ক্লরলে। এেন তার ভয হলে, যবে তালের খক্াথাও ভুল 
হলয যায? যবে খস পুবললের হালত  রা পল়ি? ওঃ ভ িান। তার ো শুনলল বক্ ভািলি? 
  
বজলপার ক্ােঁল  ের যান আশ্বালসর ভবঙ্গলত হাত রােললা–ভয পাওযার বক্েু খনই, বজলপা। 
আর োত্র এক্ সপ্তাহ–তারপরই খতাোর ভা য বেলর যালি। েু লক্ষ ডলালরর জনয এর 
খচলযও বিরাে  ুেঁবক্ খনওযা যায, তাই না? যাক্ল , ক্াল সক্ালল আবে আিার আসলিা। 
ক্যারাভযালনর ওপর খতাোর ক্াজ খেলে আবে ভীেণ েুবে হলযবে। যাও, এক্েু  লা 
বভবজলয নাও–এলতা েুেল়ি প়িার বক্ আলে? …আো, তাহলল চবল–বজলপার বপলঠ িার 
েুলযক্ েৃেু চাপ়ি খেলর ের যান চলল খ ললা। 
  
 েন্ট বসলনোর ক্াোক্াবে বিোল  াব়ি রাোর জায া লক্ষয ক্লর  াব়ি চালালত চালালত 
বনলজর েলনর খভতর এক্সুপ্ত িলন্দ্বর আভাস খপললা বক্েসন। এই বিপজ্জনক্ ক্ালজ 
সােলয লালভর আো খস ক্রলে না। িরং খস েুলনর োলয জব়িলয প়িলত চলললে। এ 
ক্াজ খথলক্ খস খপবেলয আসলতা, যবে না ের যান তার ভূবেক্া সম্পলক্জ খোলােুবল 
আললাচনা ক্রলতা। বজবন ও খস স্বােী–স্ত্রীর অ্বভনয ক্রলি। তালের এক্সলঙ্গ থাক্লত 
হলি।  ুরলত হলি…তারা সােঁতার ক্ােলি, োে  রলি ক্লযক্ো বেন আনলন্দ ক্াবেলয 
খেলি। আর বজবন অ্বভনলযর িযাপালর খযেন িাস্তিল েঁো, তালত ঐক্ো বেন ও এব়িলয 
চললিনা বক্েসনলক্। তাো়িা বজবন বনেুেঁত অ্বভনয ক্রলত ভালিালস। 
  
সুতরাং বজবনর সঙ্গলাভ তার েলনর আেঙ্কালক্ এলক্িালর েুলে বেললা। নাঃ, বজবনর 
সঙ্গলালভর সুলযা  খস ো়িলত পারলি না। 
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খেক্ বলংক্লন বক্েসলনর পাোপাবে িলসবেল। হঠাৎিলললা, খোলনা আললক্স, খতাোলক্ 
আল  থাক্লতই জাবনলয রাো ভাল–বজবনলক্ বনলয খযন খিবে স্বপ্ন খেলোনা। ওর সলঙ্গ 
আোর অ্ন্তরঙ্গ খিা াপ়িা হলয খ লে। এই ক্ালজর  ালেলা বেলে খ লল আেরা েুজলন 
এক্সলঙ্গ খিবরলয প়িলিা– ুলর আসলিা পযাবরস, লেন–নানান খেে। তাই খতাোলক্ 
আল ই িলল রােলাে। 
  
বক্েসন আলরক্েু হললই এক্ো োলক্র  ালয  াক্কা োরবেললা। খচৌোথায লাল আললার 
সংলক্ত খেলে খস  াব়ি থাোললা। খস আগুন  রা খচালে খেলক্র বেলক্ তাবক্লয চাপা 
স্বলর  লজজ উঠললা–তুবে বেলথয ক্থা িললো! খতাোর েলতা এক্ো  াল়িাললর সলঙ্গ বজবন 
ক্েলনা খক্াথাও যালি না। অ্তএি, োলতু তাবপ্প বেলয লাভ খনই। 
  
তার খোপ খেলা সেল হলযলে খজলন খেক্ খহলস উঠললা–তাই নাবক্? তাহলল ঐোলনই 
তুবে ভুলো ক্লরলে, োনো সুন্দরী। োন োলনর অ্লভযসো খতাোর সা ারণ িুবদ্ধলক্ 
খভাতা ক্লর বেলযলে। আোর সলঙ্গ না যাওযার খক্ালনা ক্ারণ আলে বক্? তিু আবে বক্েু 
খলোপ়িা জাবন, খতাোর খতাক্ অ্ক্ষর খ া োংস। আর…তাো়িা ঐ খপলেন্ট নাক্ বনলয 
তুবে বজবনর সলঙ্গ পযাবরলস খি়িালনার স্বপ্ন খেলোজেঁ! 
  
খেলক্র তাবেললযর হাবসলত বক্েসন উলত্তবজত হলয খচেঁবচলয উঠললা, নালো িলবে। নইলল 
এক্ 
  
খেলক্র বজলভ হঠাৎ খজল  উঠললা কু্ষলরর  ার খতাোর জায ায আবে হলল খোলেও খস 
খচিা। ক্রতাে না, খসবেন আচেক্া িযাপারো  লে যাওযায আবে বঠক্ প্রস্তুত হলত পাবর 
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বন। বক্ন্তু আললক্স, খস খচিা এেন খক্ালরা না–এক্বে  ুবেলত খতাোর োেঁত ক্ো উপল়ি 
খেলল খেলিা। 
  
বিেুযৎ বতলত বক্েসন পাে বেরললা…বক্ন্তু খসই েুহূলতজই খপেন খথলক্ খভলস এললা 
অ্ধ যজ হলনজর েে। সােলন খচলয খেলে লাল আললা সিুলজ পবরণত হলযলে। বক্েসন 
সবম্বত বেলর খপলল বলংক্ন আিার চললত লা ললা। 
  
খেক্ বক্েসনলক্ রা ালত খপলর েুেী হললা। হযােঁ–যা িলবেলাে…খসবেন বজবনর সলঙ্গ  ল্প 
ক্রবেলাে, তা ক্থায ক্থায পযাবরলসর  ল্প উঠললা। তুবে খতা জালনা আবে িের েুলযক্ 
আল  পযাবরলস ব লযবেলাে। বজবন িলললা, ওর পযাবরলস যািার েুি েে। তেন– 
  
েযা ক্লর চুপ ক্লরা। নইলল  াব়ি থাবেলয খতাোলক্ চুপ ক্রালত হলি খেেবে! 
  
 বঠক্ আলে, বঠক্ আলে–খতাোলক্ শু ুেলন ক্বরলয বেলত চাইবে, খয বজবনর ওপর প্রথে 
োবিো আোর। তুবে খতা আিার ওর স্বােীর অ্বভনয ক্রলে। সুতরাং তেন যবে এ 
ক্থাো ভুলল যাও তাহলল  ণ্ডল াললর আেঙ্কা আলে। 
  
এক্ো বিরাে  াব়ি রােিার জায ার ক্ালে এলস হঠাৎই খযন বক্েসন েুেল়ি প়িললা। 
বজবনর েলতা খেলযর পলক্ষ খেলক্র েলতা িেোইে খলালক্র োেঁলে পা খেওযা সহজ। 
তার ওপর খেক্ হযলতা পযাবরলসর িযাপারো িাবনলয িললেনা। এই আক্বস্মক্ 
প্রবতিবন্দ্বতার েুলোেুবে হলয বক্েসন খযন খহােঁচে খেললা। 
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বক্েসন খেলক্র সলঙ্গ েুলোেুবে তিরলথ বনলজর জয সম্পলক্জও খতেন বির বনবশ্চত নয। 
প্রথেতঃ খেক্ তার খচলয ওজলন খচাে পাউে খিবে এিং তার স্বািযও োরাপ নয। 
এক্িার এক্  লরাযা োরবপলের সেয খেলক্র ল়িাই বক্েসন খেলেবেললা। ওর 
ল়িাইলযর স্বেন্দ ভঙ্গী বক্েসনলক্ অ্িাক্ ক্লরবেললা। প্রবতিন্দ্বীলক্ হারালনার জনয খয 
খক্ালনা কু্বেল উপায অ্িলম্বন ক্রলত খস বি া ক্লর না। উপরন্তু তার নৃেংস, বনষু্ঠর 
ল়িাইলযর পদ্ধবত খতা আলেই। 
  
 াব়ি রাোর জায ায ক্ালে ওরা খথলে খেেললা,  াব়ি পাহারা খেিার খক্ালনা খলাক্ই 
খসোলন খনই। লম্বা লম্বা েুলো সাবরলত  াব়িগুললা পর পর োেঁব়িলয আলে। 
  
খেক্  াব়ি খথলক্ খনলে তুবে ও পালের সাবরো খেেলত থালক্া, আবে এ পালেরো 
খেেবে। যবে পেন্দেত োললর সন্ধান পাও, বেস বেলয জানালি। 
  
 াব়িগুললার পাে বেলয েুজলন আলাোভালি এব লয চলললা। বক্েসলনর খচাে  াব়ির 
ওপর বনিদ্ধ হললও েলন বিকু্ষব্ধ  িাে। 
  
খেলক্র ক্থা বেলথয ভািললও বক্েসলনর েলন খক্াথায খযন এক্ো অ্স্ববস্তর ক্াো 
খোেঁচালত লা ললা। সবতযই বক্ বজবন খেলক্র সলঙ্গ খযা  বেলে? িু ভাললা, খস খয অ্ন্ততঃ 
েু বতনলে বেন ওর সলঙ্গ এক্ালন্ত ক্াোলত পারলি–এিং তেনই খস এক্িার খেে খচিা 
ক্রলি। বজবন যবেও ি়ি ক্বঠন, তিুও হাল ো়িলত খস রাবজ নয। োল  োল  বজবনর 
বনবিজক্ার, অ্চঞ্চল অ্বভিযবি তালক্ সলন্দহ গ্রত ক্লর তুলললে। বজবনর েন জয ক্রা 
আলেৌ খক্ালনা পুরুলের পলক্ষ বক্ সম্ভি? 
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বক্েসন এক্ো এে. বজ. খস্পােজস ক্ালরর সােলন এলস থেক্াললা। এক্ো ক্যাবডলাক্ 
এিং জাগুযালরর োেঁলক্ খোট্ট  াব়িো োেঁ়ি ক্রালনা। 
  
এইরক্ে এক্ো  াব়িই তালের প্রলযাজন। বক্েসন আ়িলচালে এপাে ওপাে খেলে 
সতক্জভালি  াব়িোর ক্ালে ব লয েুেঁবেলয েুেঁবেলয খেেলত লা ললা। 
  
এক্ো খোে েচজ বেললা বক্েসলনর। খসো জ্বাবললয খস  াব়িো ভাললা ক্লর পরীক্ষা 
ক্রললা। এক্েু েুেঁজলতই  াব়ির চাবিো খপলয খ ললা। সুতরাং বেস বেলয খস ইোরা ক্লর 
খেক্লক্ ডাক্ললা। বক্েসলনর ডালক্ খেক্ এললা। 
  
বক্েসন িলললা, েলন হলে এই  াব়িোয ক্াজ হলি। এই খয  াব়ির চাবি। 
  
খেক্  াব়িো খেলে  া়ি না়িলল, , চললি। তা তুবে খেেবে বেনলক্ বেন খসযানা হলে, 
িযাপারো বক্? যাও–তাহলল  াব়িো বজলপার ক্ারোনায খপৌঁলে োও। ক্ারণ প্রথেতঃ 
তুবে  াব়ি চালালনায বে  জ, তার ওপর েুি এক্ো ভারী ক্ালজর োবযত্ব খতাোর ওপর 
পল়িবন। সুতরাং এই যৎবক্বঞ্চৎ  ুেঁবক্র ক্াজেুকু্ খতাোলক্ ক্রলতই হলি। তারপলর না 
হয বজবনর সলঙ্গ ঢলাঢবল খক্ালরা। 
  
বক্েসলনর সলহযর সীো োব়িলয খ ললা। খক্ালনারক্ে ভাল েন্দ না খভলিই খেলক্র েুলে 
এক্  ুবে চালাললা। 
  
খেক্ আল  খথলক্ই এর জনয প্রস্তুত বেললা। পললক্র েল য খস োথা খহলাললা িােঁ বেলক্। 
বক্েসলনর  ুবে লক্ষযহীন অ্িিায তার ক্া  খ েঁলে খিবরলয খ ললা। বক্েসন ভারসােয 
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হাবরলয সােলনর বেলক্  ুেঁলক্ প়িললা। সলঙ্গ সলঙ্গ খেলক্র ডানহাবত খজারাললা  ুবে 
আলললক্সর তললপলে আেল়ি প়িললা। খেক্ ইলে ক্লরই সেস্ত েবি বেলয  ুবে োরললা 
বক্েুো প্রবতবহংসািেতঃ বক্েুো আত্মরক্ষার প্রলযাজন। সং লেজর আক্বস্মক্তায বক্েসন 
েুহূলতজর জলনয পঙু্গ হলয প়িললা। খস প্রচণ্ড িযথায হােঁেু খ ল়ি োবেলত িলস প়িললা। 
  
বক্েসন িহুবেন যািৎ েুবিযুলদ্ধর সলঙ্গ সম্পক্জ না থাক্ায বক্েুো  ীর বত হলয পল়িলে। 
েরীলরর খপেী শ্লথ হলয পল়িলে। তাই  াক্কাো সােলালত সেয লা ললা। 
  
নৃেংস হাবসলত খেক্–এক্ োল  েীত যায না চােঁেু। তাই আজ সুলে আসলল খতাোর 
খসবেনক্ার খিইজ্জবত ওযাপস ক্রলাে। এরপর আর খিবে পাযতারা ক্রলল বনলজই 
বিপলে প়িলি। যাও, চেপে  াব়িো বনলয খক্লে পল়িা। বজলপা হযলতা অ্লপক্ষা ক্রলে। 
  
ক্থাো খেে ক্লরই খেক্ বলংক্ন চালাললা। বক্েসন তেনও এক্ইভালি িলস তার 
যন্ত্রণাবক্লি েুসেুলস হাওযা োনার খচিা ক্রলে। 
  
অ্িলেলে খস খক্ানরক্লে খসাজা হলয উলঠ োেঁ়িাললা। েলাযোন পেলক্ষলপ খস এে. বজ 
খস্পােজস ক্ালর ব লয উঠললা। পরাজলযর গ্লাবন তার সারা েরীলর এক্ো বিজাতীয রা  
েব়িলয বেলযলে। ইবিন চালু ক্লর বক্েসন খিবরলয প়িললা। 
  
খেলক্র চ়ি খেলযলে িললত খ লল  াল িাব়িলয–বক্েসন বনলজলক্ ব ক্কার বেললা। তলি 
পলরর িার আর খস সুলযা  বেলে না। ল়িাই ক্রার েে বচরক্াললর জনয বেবেলয খেলি। 
  
বক্েসন বজলপার ক্ারোনা অ্বভেুলে  াব়ি েুবেলয চলল। 
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বেলনর পর বেন খেক্ তালক্ উপহাস ক্লর এলসলে বক্ন্তু বক্েসন জিাি খেযবন। 
  
বক্েসন যেন এললালেললাভালি ভািলত ভািলত বজলপার ক্ারোনার বেলক্ এব লয আসলে, 
তেন েলপবত ফ্র্যাঙ্ক ের যান তার িুইক্ বনলয বনলজর খডরায বেলর চলললে। 
  
আসল ক্ালজর ভািনায ের যান েি। এই ক্াজোলক্ খস অ্নয বতনজলনর খচলযও 
 ভীরভালি বনলযলে–খযন এর সলঙ্গই জব়িলয আলে তার জীিন–েরলণর প্রশ্ন। অ্িেয 
ক্থাো বেলথয নয। তাই ের যান তালের পবরক্ল্পনালক্ িারিার েুেঁবেলয েুেঁবেলয যাচাই 
ক্লর খেলেলে। ি়ি রাস্তায  াব়ির সেুলদ্র  া ভাবসলয খস ভািললা–এই আোলের জীিলনর 
খেে ক্াজ। 
  
অ্লনক্ক্ষণ িৃবি খথলে খ লে। বক্ন্তু রাস্তায এেলনা জললর আস্তরণ। িুইলক্র খহডলাইলের 
আললা বভলজ রাস্তালক্ খযন আযনা ক্লর তুলললে। সতক্জ হালত  াব়ি েুবেলয চলললা 
ের যান। 
  
ঐ েে লাে ডলার হালত পাওযাোত্রই তারা পােঁচজন যার যার ভাল র োক্া বনলয বভন্ন 
বভন্ন পথ  রলি। বনলজর ভবিেযলতর বচন্তা ের যান আল ই ক্লর খরলেলে। এই েুহূলতজ 
তার পলক্লে খেবক্সলক্া যাওযার বেবক্ে রলযলে। এই বেবক্লের বিলেেত্ব হললা খয 
খক্ালনাবেন, খয খক্ালনা সেলয, খয খক্ালনা খপ্ললন ের যান খেবক্সলক্া খযলত পারলি। 
খসজনয বক্েু খিবে োক্া খলল লে। খেবক্সলক্ার এক্ আ া গ্রাে, আ া েহলর খস এক্ো 
ভট ভা়িা ক্লর খরলেলে। তালতই খস লুলঠর োক্া রােলি, তারপর শুরু হলি প্রতীক্ষা। 
যেন ের যান িু লি োক্ লুলঠর চাঞ্চলয ক্লে এলসলে তেন েু লক্ষ ডলার বেলয  ীলর 
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 ীলর িে বক্নলি। সেস্ত োক্া যেন তেসুলক্ পবরণত হলি, তেন তালক্ আর খেলে 
খক্? এই পৃবথিীোলক্ খস শু ু খয হালতর েুলঠায পালি তা নয, পৃবথিী তেন থাক্লি তার 
পালযর তলায। 
  
ের যান ভাললাভালিই জালন, এ ক্ালজ সােলয ও অ্সােললযর সম্ভািনা সোন–সোন–
অ্থজাৎ পঞ্চাে–পঞ্চাে। 
  
ের যালনর বচন্তা ারা বজবনর বেলক্ িােঁক্ বনললা। খেলযো তার সলঙ্গ এক্ হলয োথা 
োোলে বঠক্। বক্ন্তু এক্ই সলঙ্গ ও ের যালনর ভািনার ক্ারণ হলয োেঁ়িালে। 
  
বজবন োক্োলক্ োেঁলে খেলা খথলক্ শুরু ক্লর লুঠ ক্রা পযজন্ত খয পবরক্ল্পনা োবেল 
ক্লরলে তা অ্পূিজ। বক্ন্তু বজবনরই খয খস েতলিো, খসো ের যান বক্েুলতই োনলত রাবজ 
নয। তাহলল, বজবনর খপেলন খক্উ বক্ আলে? নাবক্ ক্াউলক্ তিঠক্ী চাল বেলে খেলযো? 
  
ের যান অ্িান্তর ভািনালক্ সবরলয রােললা। ক্ারণ পবরপাবে ক্রা েতলিো বজবনই তার 
হালত তুলল বেলযলে। তালত ের যান খয লাভিান হয বন তা নয। তাো়িা এই ক্ালজর 
সিলচলয ক্বঠন অ্ংলের োবযত্ব বজবন বনলজ বনলযলে। সুতরাং ওলক্ সলন্দহ ক্লর লাভ 
বক্? 
  
ের যান বজবনলক্ েন খথলক্ সবরলয, বচবন্তত েুলে আলরা এক্িার পবরক্ল্পনার েলক্ েন 
বেললা… 
  
. 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

170 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
০৬. 
  
 বজলপার  ুে ভাঙললা শুরিার খভার েোয।  তরালত খস ভাললাভালি  ুলোলত পালর বন। 
সম্ভিতঃ অ্সহয োনবসক্ উৎক্ণ্ঠাই এই অ্বনদ্রার ক্ারণ। খস বিোনা খেল়ি খভালা 
জানালার ক্ালে ব লয োেঁ়িাললা। েূলর  ূসর পাহাল়ির অ্ন্তরাল খথলক্ রেেঃ খভালরর সূযজ 
আত্মপ্রক্াে ক্রলে। 
  
েু  ণ্টার েল যই খসই ক্াজ শুরু হলি–যা বনলয এক্বেন তারা সিজক্ষণ োথা  াবেলযলে, 
আললাচনা ক্লরলে–আজ খথলক্ই শুরু হলি পৃবথিীর চতুরতে এিং ক্বঠনতে তালার 
সলঙ্গ বজলপার িুবদ্ধ ও েক্ষতার প্রবতিবন্দ্বতা। বজলপ বক্েুো অ্স্ববস্ত খিা  ক্রললা। যবে খস 
পরাবজত হয, তাহলল? ের যালনর খরাল ান্মত্ত রূলপর ক্থা েলন প়িায খস বেউলর 
উঠললা। 
  
উলত্তবজত স্নাযুেণ্ডলীলক্ োন্ত ক্রার িযথজ খচিা ক্লর খস এক্ো বেলনর  ােলার বেলক্ 
এব লয খ ললা।  ােলা খথলক্ ঠাণ্ডা জল বনলয খচালেেুলে বেবেলয বেললা। তারপর োব়ি 
ক্াোলত ব লযই খস িু ললা তার হাত িােঁেপাতার েলতা থরথর ক্লর ক্ােঁপলে।  ালল েু–
এক্ জায ায রিও খিবরলয প়িললা। োলক্র সেয–বনভজর তালা খোলার সেয তালক্ 
ভীেণ সতক্জ হলত হলি। 
  
ক্বম্বলনেন চরোলক্ খ ারালত হলি এক্ চুল, এক্ চুল ক্লর। ক্ারণ ক্েন খয নম্বর 
বেললি খক্উ িললত পালর না। খসই সেয যবে এভালি তার হাত ক্ােঁলপ, তাহলল খতা 
বিপলের ক্থা। 
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বজলপা  ভীর শ্বাস বনললা। নাঃ, এই উৎক্ণ্ঠা, উলত্তজনালক্ খয ক্লর খহাক্ রুেলতই হলি। 
িরাির খস তার অ্চঞ্চল, বির, েক্ষ হালতর জনয  িজ অ্নুভি ক্লরলে। বক্ন্তু আজ তার 
বেল্পীসুলভ আঙুল, আিা এিং আশ্বসেয হাত–সি বক্ েযাললবরযার বেক্ার হলযলে? 
আসল ক্ালজর আল  খথলক্ই খস যবে সাহস হাবরলয খেলল তলি খতা পরাজয সুবনবশ্চত। 
  
বজলপা খেযালল খ ালালনা ক্ালঠর রেোর বেলক্ বেলর তাক্াললা। এই সুন্দর ক্াজ ক্রা 
বজবনসো তালক্ তার ো খেে ো়িার সেলয বেলযবেললা। হঠাৎই তার েলন হললা, এই 
েুহূলতজ তার প্রাথজনা ক্রা এক্ান্ত প্রলযাজন। 
  
বক্ন্তু হােঁেু খ ল়ি রলের নীলচ িলস, িুলক্ রেবচহ্ন এেঁলক্ খস যেন প্রাথজনার জনয প্রস্তুত 
হললা তেন সবিস্মলয খেেললা তার প্রাথজনার এক্বে েেও েলন খনই। বজলপা উপলবব্ধ 
ক্রললা, এ ক্ালজ ঈশ্বলরর সাহাযয চাইিার ক্ষেতা তার খনই। বজলপা অ্সু্ফে স্বলর 
বি়িবি়ি ক্লর এক্ই ক্থা িলল, ক্ষো ক্লরা, আোলক্ ক্ষো ক্লরা। 
  
বক্েসন বিোনা খেল়ি উলঠ ক্বে  রে ক্রবেললা। এক্ো েীতল আতলঙ্কর না পাে 
তালক্ আলিপৃলষ্ঠ জব়িলয  লরলে। 
  
 তরালত তার শু ু উসেুস ক্লরই সেয খক্লেলে। খস স্পি িু লত পারলে, বপবেলয 
আসার আর সেয খনই। বঠক্ আেোর সেলয পবরক্ল্পনা অ্নুযাযী এলক্র পর এক্ ক্াজ 
শুরু হলি। বনযবতর বলেন স্পি অ্ক্ষলর তার ললালে আেঁক্া হলয খ লে। শু ু যবে বজবন 
না থাক্লতা, তাহলল বক্েসন বক্েুলতই এ ক্ালজ সায বেলতা না। এতক্ষলণ খস েূলর 
িহুেূলর চলল খযলতা–খযোলন ের যান তার খোেঁজ পালি না। বক্ন্তু… 
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খস হাল়ি হাল়ি অ্নুভি ক্রলে, এ ক্ালজ তারা বিেল হলিই হলি। বক্ন্তু বজবনর আক্েজণ 
অ্পবরণত ভাললািাসার খনো তালক্ রাবজ ক্রলত িা য ক্লরলে। 
  
ক্বে চুেুক্ বেলত ব লযই তার  া গুবললয উঠললা। ক্াপো খস খিবসলনর ওপর উপু়ি 
ক্লর বেললা! 
  
অ্নয এক্ রাস্তার অ্নয এক্  লর জানালার ক্ালে ের যান। খঠােঁলে এক্ো বস ালরে, 
খচালের েৃবি বনিদ্ধ রবিে আক্ালে।  ত রালতর চরে প্রস্তুবতর ক্থাই তার েলন 
আললা়িন সৃবি ক্লরলে। 
  
ফ্র্যাঙ্ক ের যান খযন খক্ালনা যুলদ্ধ খসনাপবতর ভূবেক্ায অ্বভনয ক্লর চলললে। তাই 
আরেণ পবরক্ল্পনার প্রবতবে অ্ংে খস ক্বিপাথলর  লে যাচাই ক্রলে, খক্াথাও  লে 
আলে বক্না। এেন বনযবতলক্ খেলন বনলত ের যান প্রস্তুত–তালত যবে পরাজয আলস 
তিুও তার েুঃে খনই। ক্ারণ খস জালন তার তরে খথলক্ খক্ান ভুল খনই, এর খচলয 
বনেুেঁত পবরক্ল্পনা ক্ালরা পলক্ষই সম্ভি নয। 
  
এেন সােলয অ্সােলয পুলরাপুবর বনভজর ক্রলে বনলজলের েক্ষতার ওপর। বজবন যবে 
হঠাৎ ভয খপলয যায, খেক্ যবে বঠক্েলতা গুবল চালালত না পালর। বক্েসন তার  াব়ি ও 
ক্যারাভযান বনলয যবে বিপলে পল়ি অ্থিা যবে বজলপা তালা েুললত সক্ষে না হয…বক্েুই 
ক্রার খনই। বনলজর ক্ষেতা সম্বলন্ধ ের যান বির বনবশ্চত। োথা নীচু ক্লর বির অ্ন়ি 
হালতর বেলক্ খেেললা। বনলজর স্নাযু বনযন্ত্রণ ক্ষেতায খস সন্তুি হললা। না, খক্ানরক্ে 
ভুললক্ খস অ্ন্ততঃ প্রশ্রয খেলি না : 
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খেক্ েহলরর অ্নযপ্রালন্ত বনলজর লযালে তেনও শুলয। বচত হলয শুলয খস খেওযাললর 
এক্েুক্লরা খরালের বেলক্ তাবক্লয। খস জালন, যেন ঐ আললার েুক্লরাো  লরর োে 
স্পেজ ক্রলি তেনই তার বিোনা ো়িার সেয হলি। 
  
ক্াল রালত খগ্লাবরলক্ খডলক্ পাঠালত েুি ইলে ক্রােললা বক্ন্তু তালত বিপলের সম্ভািনা 
খজলন খস ইলে তযা  ক্লরলে। তার েরক্ারী বজবনসপত্র সি খ াোলনা হলয খ লে। 
  
খেক্ ভািললা, আো ডাক্জসনলক্ েুন ক্রার পর তার বক্ রক্ে লা লি? ক্ারণ অ্পরা  
জীিলন খসোই হলি তার চরে পেলক্ষপ। এর আল  খক্ানবেন খস েুন ক্লর বন। 
িরািরই লুঠপালের েতলিগুললা এেন ভালি হলযলে যালত হতাহত না হয। বক্ন্তু 
আজলক্র িযাপারো সমূ্পণজ আলাো। 
  
না, ডাক্জসনলক্ েুন ক্রাোলক্ খেক্ খতেন গুরুত্ব বেলেনা। ক্ারণ যা িাস্তি, তা স্বীক্ার 
ক্রলতই হলি। ক্ালজই সােললযর প্রলযাজলন ডাক্সলনর েৃতুযর প্রলযাজন আলে। তালক্ না 
োরলল খ াো পবরক্ল্পনাোই খভলস্ত যালি। বক্ন্তু তিুও খেলক্র খচালের সােলন খভলস 
উঠললা খসই েৃেয–ডাক্সলনর ক্পাললর লাল েুলোোর বেলক্। খস জালন তার হাত 
ক্ােঁপলিনা েুন ক্রলত, তিু বেউলর উঠললা। খজলল থাক্লত অ্লনক্ েুনীর সলঙ্গই তার 
আলাপ হলযলে। তারা  িজসহক্ালর বনলজলের পালপর ক্াবহনী িলললও এক্ো অ্স্ববস্ত 
আতলঙ্কর োযা খেক্ খেেলত খপলযলে। খক্াথায খযন ওলের ব লর  ল়ি উলঠলে এক্ 
অ্েৃেয ক্ােঁলচর খেওযাল। তালের খচালের খয অ্বভিযবি, তা এক্িালরই আলাো। এই বক্ 
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তাহলল েুনীর খচাে? ডাক্জসনলক্ েুন ক্রার পর তার খচালেও বক্ েুলে উঠলি এক্ই 
েৃবি? আেৃতুয তালক্ আতলঙ্কর বেক্ার হলয ক্াোলত হলি? 
  
না, এ  েনার পর খেক্ আর ক্াউলক্ বিশ্বাস ক্রলত পারলিনা। েরজায ক়্িা না়িার 
আক্বস্মক্ েলেও তালক্ চেলক্ উঠলত হলি। খক্ালনা পুবলবে খপাোক্ তার েলন তুললি 
েঙ্কার আললা়িন। রালতর  ুে হলি েুঃস্বপ্ন ক্ণ্টবক্ত। 
  
খরালের েুক্লরাো  লরর োে স্পেজ ক্রলতই  ালযর চােরো েুেঁল়ি খেক্ উলঠ প়িললা। 
  
োে খথলক্ খনলে এক্ো িলচর খিাতললর বেলক্ এব লয খ ললালিাতলল তেলনা বক্েুো 
তরল অ্িবেি। খেক্ খিাতলো উপু়ি ক্লর  লায ঢালললা। 
  
তারপর খস ক্ল লরর বেলক্ এব লয খ ললা।  ােঁ বরো েুলল  ণজার নীলচ চুপচাপ োেঁব়িলয 
রইললা। 
  
েহলরর অ্পর প্রালন্ত, ওপর তলায এক্ো অ্পবরষ্কার খোে  লর বজবন  ডজন ক্ালজ িযস্ত। 
বনলজর বজবনসপত্র খ াে াে ক্লর সুযেলক্লসর ঢাক্না িন্ধ ক্রলত ক্রলত হাত  ব়িলত 
খেেললা–সাতো িাজলত কু্ব়ি। 
  
বজবন ভািললা বজলপার ক্ারোনায রওনা হলত এেনও তার আ  ণ্টার ওপর সেয 
আলে–জানালার ক্ালে ব লয িসললা। খেেলত লা ললা িাইলরর খনাংরা, অ্পবরসর রাস্তা–
তার েু ালরর জিাল। এ সিই তার িাসিালনর পাবরপাবশ্বজক্। সুতরাং খনাংরা হললও 
খক্েন খযন োযা পল়ি খ লে। 
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ভা য যবে সহায থালক্ তলি আর ক্লযক্বেলনর েল যই এই েুঃেক্লির জীিলনর অ্িসান 
হলি। নতুন ক্লর জীিলনর পলথ পা িা়িালত পারলি। তেন ওর ক্ালে থাক্লি অ্জস্র 
োক্া। ও খযলত পারলি ওর স্বপ্ন ন রী নু–ইযলক্জ। োেী োেী সি খপাোক্ বক্নলি। 
প্রক্াণ্ড িাব়ি বক্লন খস রানীর হালল থাক্লি। এতবেলনর স্বপ্ন তার িাস্তলি রূপ খনলি। 
  
যবে ভা য সহায থালক্… । 
  
বক্ন্তু ের যালনর ওপর বজবনর যলথি বিশ্বাস আলে। ের যালনর  ারণা অ্লনক্ো তারই 
েলতা। ের যালনর এক্ো ক্থা ওর ভীেণ ভাললা খলল লে। হালতর েুলঠায পৃবথিী এই 
বতনবে েলের েল যই লুবক্লয আলে বজবনর স্বলপ্নর আসল রূপ। ওর ইলেলক্ এর খচলয 
ভাললাভালি িযােযা আর খক্উ ক্রলত পারলতা বক্না খক্ জালন। আর খস ইলেলক্ িাস্তলি 
রূপ বেলত চাই প্রচুর োক্া। 
  
নাঃ। োক্ লুঠ ক্রা যবে ক্ালরা পলক্ষ সম্ভি হয, তলি বনঃসলন্দলহ খস খলাক্ ের যান। 
  
 বক্ন্তু ঐ বতনজন… । 
  
সংেলযর োযা খনলে এললা বজবনর েুলে। 
  
ক্ালজর েূল চাবিক্াবঠই বজলপার ওপর বনভজর ক্রলে। আর খস খযভালি অ্লল্পলতই 
উলত্তবজত হলয ওলঠ, তালত বজবনর ভয হয। বজলপা পারলি খতা োলক্র তালাো েুললত? 
বক্ন্তু এেন বজলপার জনয ের যালনর ওপর ভরসা ক্রা ো়িা উপায খনই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

176 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

বজবনর ভািনা বক্েসনলক্ বনলযও। তার খচালের েৃবি খোেই ভাললা লাল  না। আর 
খযভালি সিজক্ষণ খোেঁক্ খোেঁক্ ক্লর। নাঃ, েন হ্রলে ব লয খক্ সতক্জ থাক্লত হলি–
খক্ানেলতই খযন ঐ খলাক্োর সলঙ্গ তালক্ এক্া থাক্লত না হয। 
  
বজবনর ক্পালল ভােঁজ প়িললা বক্েসলনর ক্থা েলন প়িলতই। খেললো তার খপ্রলে হািুডুিু 
োলে। বজবনর যুবি বনভজর, আবঙ্কক্ েলনর েীতলতা িুব  বক্েসলনর বচন্তার উষ্ণতায 
ক্লে এললা। োললজা যাওযার পলথ তালক্ েুেীক্রার জনয খেললোর আপ্রাণ প্রযালসর ক্থা 
েলন পল়ি েুলে েুেললা বেবি হাবস। 
  
বজবনর হালত োক্া আসাোত্রই খনক্ল়ির েল তার ওপর  ােঁবপলয প়িলি। োক্াগুললা 
বেবনলয বনলত চাইলি। তাই ও ভািলে, ক্ালজর খেলে বক্েসলনর সলঙ্গ খযা  বেলল খক্েন 
হয? ওলের েুজলনর বেবললয খোে চার লাে ডলার হলি। তাো়িা বক্েসলনর স্বভাি 
ভাললাই। অ্নাযালস বজবন ওর ওপর বনভজর ক্রলত পালর। সিবেক্ খথলক্ই ও বনবশ্চন্ত 
হলত পারলি। নইলল খলালক্ সলন্দহ ক্রলি। এক্ো বিে িেলরর েুব়ি এলতা োক্া খপললা 
খক্ালেলক্। 
  
নাঃ, এ িযাপারো বনলয বজবনলক্ আলরা  ভীরভালি ভািলত হলি। 
  
 সিার আল  ের যানই এলস খপৌঁেললা। 
  
খস যেন বজলপার ক্ারোনার সােলন িুইক্ থাোললা তেন ডযাে খিালডজর  ব়িলত আেো 
িাজলত েে বেবনে। 
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 তরালত খস, খেক্ ও বজলপা–বতনজলন িুইক্  াব়িোর ওপর প্রচুর খেলেলে। িার িার 
খেলেলে ক্লতাো  ক্ল  াব়িো সইলত পালর। ের যান  াব়িোলক্ আিার বেবরলয বনলয 
খ লে তার লযালে–চাবললয খেলেলে  াব়িোর অ্িিা। 
  
ের যান ক্ারোনায ঢুক্লতই খেেললা, বজলপা ক্যারাভযালনর ক্ািালডজ রাো যন্ত্রপাবতগুললা 
বনলয না়িাচা়িাক্রলে। বজলপার েুেেণ্ডল বিিণজ। শ্বাস–প্রশ্বাস হােঁপানী রু ীর েলতা যন্ত্রণা 
বক্লি। যন্ত্রপাবত  রা হাতেুলো ক্ােঁপলে। 
  
ের যান ভািললা প্রথে প্রথে খতা, পলর সি বঠক্ হলয যালি। তা যবে না হয তাহলল 
বিপলের সম্ভািনা প্রচুর। 
  
বজলপা খতা বজলপা, এই েুহূলতজ ের যান বনলজও বক্ সুবির থাক্লত পারলে। পবরক্ল্পনার 
প্রথে পলিজ খপৌঁলে খস বনলজও হলযলে উৎক্ণ্ঠা ক্িবলত–বজভ শুক্লনা, বিস্বাে। সুতরাং 
বজলপা খয এক্েু বিচবলত হলি, তালত আশ্চলযজর আর বক্ আলে! 
  
বক্ন্তু বজলপার এই অ্বনবশ্চত ভািো ক্াবেলয ওঠা এক্ান্ত প্রলযাজন। নইলল এই সাোনয 
েুিজলতা খথলক্ রূপ খনলি বিরাে োেল–খসো ের যান বক্েুলতই হলত খেলি না। 
  
ের যান এব লয িলললা, এই খয, বজলপা, –বঠক্ আলো খতা? 
  
ের যালনর খচাে খথলক্ খচাে সবরলয বজলপা িলললা। হা, হা, বঠক্ আবে। েলন হলে আজ 
আর িৃবি হলি না। ইঃ, পযােঁচলপলচ িেজার খচলয খরােুর অ্লনক্ ভাললা। 
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এেন সেয এক্ো সুযেলক্স ও এক্ো বপক্বনক্ িালিে বনলয বজবন এললা। ওলক্ খেলে 
েলন হললা,  ত রালত ওর ভাললা  ুে হয বন। ওর খচালের খক্ালন ক্াবল, েুলে বিিণজতা। 
  
ের যান হালক্া সুলর িলললা। বক্ েির, বজবন? ভয ক্রলে না বক্? 
  
ও ের যালনর বেলক্ তাবক্লয, খতাোর েলতাই তার খিবে নয। 
  
 ের যান হাসললা, তাহলল খতা ভয ক্রলে িললত হয। ক্ারণ আবেও খয এলক্িালর 
বনবশ্চন্ত তা নই। 
  
এিার বক্েসন ক্ারোনায উপবিত হললা–তার খপেলন খেক্। 
  
ের যান খেক্লক্ খেলেই িু ল, ও খনো ক্লরলে। খেলক্র েুলে লাললচ আভা, চলালেরার 
েল য খক্েন খযন এক্ো আলসয অ্িসাে। ের যালনর েলন অ্স্ববস্ত হললা। 
  
বক্েসনলক্ বক্েুো নাভজাস েলন হললও বজলপা িা খেলক্র তুলনায আজ খস বনলজর ওপর 
অ্লনক্ খিবে আিােীল। ের যানলক্ এই িযাপারোই অ্িাক্ ক্রললা। 
  
আেো িাজলত েু বেবনে িাবক্। সুতরাং শু ু শু ু ের যান আর সেয নি ক্রলত চাইললা 
না। খস িলললা, বঠক্ আলে, তাহলল এিার খিলরািার জলনয প্রস্তুত হও। খতােরা বতনজন 
ক্যারাভযানোলক্ িাইলর খির ক্লরা। আর বজবন, তুবে এে. বজ ো বনলয খসাজা এলজবন্সলত 
চলল যাও। 
  
ের যান বজবনলক্ অ্নুসরণ ক্লর খোে এে. বজ.  াব়িোর বেলক্ এব লয খ ললা। 
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চাললক্র আসলন বজবন উলঠ িসললা। ের যান ওর ওপর  ুেঁলক্ োেঁ়িাললা। তুবে খতা 
জালনাই বক্ ক্রলত হলি। খেলো, খযন খক্ালনা ভুল না হয। গুড লাক্। 
  
বজবনর ক্ালে বক্েসন ব লয িলললা,  াব়ি চালািার সেয সাি ালন খথলক্া। এে. বজ. ো 
োরুণ খজালর খোলে। গুড লাক্। 
  
বজবন বক্েসলনর খচালে খচাে খরলে োথা না়িললা,  নযিাে! তুবেও সাি ালন খথলক্া। ক্লাচ 
বেলপ,  ীযার বেলয এে. বজ. ো েুেললা। 
  
বেবনে পােঁলচক্ পলর ক্যারাভযানোলক্ সঙ্গী ক্লর িুইক্ো আলস্ত আলস্ত ক্ারোনা খেল়ি 
খিলরাললা। 
  
ের যান ও খেক্ ক্যারাভযালনর খেল লত িলস–আর  াব়ির চালক্ বক্েসন। 
  
বজলপা িাইলর এলস ক্ারোনার েরজা িন্ধ ক্লর বেললা। তারপর তালার ওপলর  ুবললয 
বেলল এক্ো ক্ালঠর েলক্। তালত খলো :  রলের েুবেলত ক্ারোনা িন্ধ থাক্লি। 
  
বজলপার খক্ন জাবননা েলন হললা, তার এই সাল র জীণজ ক্ারোনালক্ খস খক্ালনাবেনই 
খেেলত পালি না। এই ক্ারোনা খথলক্ তার েুি এক্ো লাভ হয বন বঠক্ই। বক্ন্তু 
পলনলরা িের এোলক্ সুেেুঃলের সঙ্গী ক্রার েলল আজ খক্েন এক্ো োযা পল়ি খ লে। 
ক্যারাভযালন ওঠার সেলয বজলপার েৃঢ়তার প্রবতলরা  খভলঙ তার খচালের খক্াণ বচক্বচক্ 
ক্লর উঠললা। এক্জন ভািপ্রিণ ইোবলযালনর েলতাই খস েুেঁবপলয খক্েঁলে উঠললা। 
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নযাক্ালো? আিার বক্ হললা? খেক্ খেেঁবক্লয উঠললা। 
  
বক্ হললা বেচক্ােঁেুবনর? 
  
এড থালো। োেঁত বেেঁবচলয উঠললা ের যান। সলর জায া ক্লর বেললা বজলপা। তার 
বিপজ্জনক্ েীতল েৃবি খেলক্র েুলে খযন জ্বালা  বরলয বেললা–খস েুে বেবরলয বনললা। 
ের যান বজলপার পােঁজলর খোেঁচা োরললা, বজলপা, ক্ারোনার জনয ক্ােঁেলো? খতাোর হালত 
আসলি বনলজর িাংললা জবেজো  াব়ি ক্লতা বক্? খভলি খেলো খতা, খেলযরা খতাোর 
চাবরবেলক্ খক্েন বভ়ি ক্রলি! খতাোর পলক্ে েু লাে ডলালর ঠাসা। 
  
 া়ি না়িললা বজলপা, বিেণ্ণেুলে হাবসর খরো। 
  
তাই খযন হয। সবতয সবতযই পারলিা খতা, ফ্র্যাঙ্ক? 
  
বনশ্চযই। খস ভার আোর ওপর খেল়ি োও। প্রলতযক্ ক্ালজ আোর বনলেজলে চলললে–
তালত বিপে হলযলে বক্? 
  
বক্েসন খজালরই  াব়ি চালাবেললা, বক্ন্তু ক্যারাভযালনর চাক্ায বপ্রংলযর িযিিা না থাক্ায 
এিল়িা–খেিল়িা রাস্তায খোলাবনর পবরণাে হলয উঠললা সাং াবতক্। 
  
এক্ো পথ বনলেজে ও এক্ো হাতুব়ি বেলয রাস্তার েুলেই বজলপালক্ নাবেলয খেওযা 
হলযলে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

181 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

ক্যারাভযানোলক্ বনলয িুইক্ো রাস্তায ঢুলক্ প়িলতই চাপা স্বলর খেক্, োলা, এলক্িালর 
অ্পোথজ। যবে ঐ োলক্র তালা হারােজাোো না ভাঙলত পালর, তলি আবেই ওলক্ খভলঙ্গ 
তিা িাবনলয খেলিা। 
  
ের যালনর স্বর খযন িরলে খডািালনা। বজলপার বচন্তা খেল়ি এিার এবেলক্ েন োও। 
খতাোর ক্াজেুকু্ বঠক্েলতা ক্লর তারপর খিাতললর ক্থা ভািা যালি। 
  
 াব়ির  বত আলস্ত আলস্ত ক্লে এক্সেলয ক্যারাভযানো থােললা। খপেলনর েরজাো 
বক্েসন েুলললা। 
  
বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে ওরা এলস োেঁব়িলযলে। 
  
খেক্ ও ের যান রাস্তায খনলে প়িললা। খেলক্র হালত রাইলেল। ের যালনর হালত ৪৫। 
ওরা ক্লযক্ খসলক্ে থেলক্রইললা। খভালরর ঠাণ্ডা িাতালসর সলঙ্গ সলঙ্গ 
সূলযজরপঅ্নুভিক্রললা ওরা। 
  
বক্েসনলক্ িলললা ের যান, খতাোর ক্াজ তুবে জালনা। অ্তএিিােঁেীরসংলক্লতর জনয 
প্রস্তুত খথলক্া। এক্েুহূতজও খযন খেরী হয না আসলত। 
  
োথা খনল়ি সম্মবত জাবনলয বক্েসন প্রথলে খেলক্র বেলক্ তারপর ের যালনর বেলক্, গুড 
লাক্। 
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বিদ্রূপ োোলনা স্বলর খেক্ িলললা, োলা এেনভালি িললে খযন ভা য ো যর িযাপারো 
ওর েরক্ারই খনই। খতাোরও খিে োবনক্ো ভাল যর েরক্ার, আললক্স! শু ু শু ু 
আোলের জনয তুবে েুঃে ক্রলো। 
  
বক্েসন ক্ােঁ   ােঁক্াললা,  ীযার বেলয  াব়ি বনলয এব লয চলললা। হঠাৎ ের যালনর েলন 
প়িললা ক্যারাভযান খথলক্ োিল েুলো নাোলত ওরা ভুলল খ লে। 
  
ের যান খহেঁল়ি  লায বচৎক্ার ক্রললা। এই! এই! আললক্স–থালো। 
  
  াব়ি থাবেলয বক্েসন জানলা বেলয েুে িা়িাললা, বক্ িযাপার? 
  
প্রলতযক্ো বজবনসই বক্ আোলক্ েলন ক্বরলয বেলত হলি, এড? ওঃ,  া ার েলতা োেঁব়িলয 
োেঁব়িলয খেেলো বক্? যাও, োিল েুলো  াব়ি খথলক্ নাোও। 
  
 াব়ি খথলক্ খনলে বক্েসন ক্যারাভযালনর েরজাো েুলললা। োিল েুলো খেলক্র হালত 
তুলল বেললা। ের যালনর খচাে খজা়িা রাল  জ্বললে। খস বক্েসনলক্ হাত খনল়ি বিোয 
জানাল। িুইক্ ও ক্যারাভযানো চললত শুরু ক্রললই ের যান রাস্তার  ার খরলয ওপলর 
উঠলত লা ল। খেক্ তালক্ অ্নুসরণ ক্রললা। 
  
ের যান এই জায াো এলতািার  ুলর খেলেলে খয এর প্রবতবে খ ােঁপ া়ি তার নেেপজলণ। 
খেলক্র হাত খথলক্ এক্ো োিল বনলয ের যান ওলক্ লুলক্ািার জায ায খেবেলয বেললা। 
খেলক্র খথলক্  জ েলযক্ েূলর খস তার লুলক্ািার জায া খিলে বনললা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

183 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  ওরা েুজলনই রাস্তার বেলক্ তীক্ষ্ণ নজর খরলে প্রতীক্ষায রইললা। 
  
নাঃ, লুলক্ািার জায াো ভালই হলযলে–ভািললা খেক্। রাইলেলো রাস্তার বেলক্ তাক্ 
ক্রললা খস। না, রাইলেললর বনোনার িা াই প়িলে না; তাো়িা ক্ালরা পলক্ষ খেলে 
খেলা সম্ভি নয। খেলক্র অ্স্ববস্ত ক্লে এললা বক্ন্তু এক্ চুেুক্ িলচর অ্ভালি েুসেুসো 
আনচান ক্রলত লা ললা। লযাে ো়িার আল  িচ খযেুকু্ খেলযলে তার আলেজো এেন 
যাই–যাই ক্রলে। খিলা খিবে না। হললও সূলযজর তাপ প্রচণ্ড। 
  
খক্ালনা অ্সুবিল  হলে না খতা? ের যান আ়িাল খথলক্ই প্রশ্ন ক্রললা। 
  
নাঃ, োরুণ আবে! রাইলেল বঠক্ ক্রলত ক্রলত িলল উঠললা খেক্। 
  
ের যান এক্িার তাক্াললা হাত ব়ির বেলক্। এ ালরাো িাজলত পােঁচ বেবনে িাবক্। েোস 
বঠক্ বঠক্ চালালল, তলি এ ালরাো না াে িােঁলক্র ক্ালে খপৌঁলে যাওযা উবচত। তাহলল 
বজবন বেবনে পলনলরার েল যই এলস প়িলি ের যান ভািললা, 
  
হালত সেয আলে খেলে ের যান এক্ো বস ালরে  রাললা। 
  
এই সুলযাল  খেক্ও এক্ো বস ালরে  রাললা! রাইলেললর ওপর রাো তার িােঁ হালতর 
বেলক্ তাবক্লয খেেল–তার হাত ক্ােঁপলে। েত খচিালতও খেক্ হাতোলক্ বির রােলত 
পারলে না। বনলজর ওপর বিরি হললা। উত্তাল হৃেবপলণ্ডর উন্মত্ততা তার িুলক্। এই 
েুঃসহ প্রতীক্ষা খেলক্র স্নাযুর ওপর খজেঁলক্ িসললা। 
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পােঁচ বেবনে পর ের যান আচেক্া োথা তুলললা। খযন বক্েু খোনিার খচিা ক্রলে। 
  
েলন হলে এক্ো  াব়ি আসলে। 
  
খেক্ তা়িাতাব়ি উলঠ োেঁ়িালত খ ললা। সলঙ্গ সলঙ্গই ের যান চাপা স্বলর, িলস পল়িা, 
খিাক্া খক্াথাক্ার! এো, বজবনর  াব়ি নয–েী ব র লুবক্লয পল়িা। 
  
খেক্ িলস পল়ি খ ােঁলপর আ়িাল খথলক্ খেেিার খচিা ক্রললা। 
  
 াব়িো ক্ালে আসলতই ওরা খেেললা  াব়িো এক্ো তসনযিাবহনীর োক্। ড্রাইভালরর 
পালে বতনজন তসবনক্ িলস। োক্ো ওলের সােলন বেলয  ল়ির খিল  খিবরলয খ ললা। 
  
ের যান স্ববস্তর বনঃশ্বাস খেলল, ও–আজলক্র ডাক্ খ ললা। আজ ওলের অ্নযানয বেলনর 
তুলনায বক্েুো খেরী হলয খ লে। 
  
এ ালরাো কু্ব়ির সেয ের যান এই প্রথে েুবশ্চন্তায চঞ্চল হলয উঠললা। তাহলল বক্ 
বজবন খক্না েু জেনার বেক্ার হলযলে? না বক্ ভয খপলয খেলযো তালের েল খেল়িই 
পালাললা? 
  
েী জশ্বাস খেলল খেক্ িলললা, ও আর পারবে না। খেলযো এলতাক্ষণ  লর ক্রলে বক্? 
  
ের যান বচন্তাবিত েুলে, খিা হয  াব়ি োব়ির বভল়ি রাস্তায আেক্া পল়িলে। 
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খব্রক্ উৎক্ণ্ঠায িলললা, েোস যবে বজবনলক্ আল  খযলত না খেয, তাহলল? ঐ োলারা 
যবে োক্ বনলয খেলযোর আল ই চলল আলস। তেন আেরা বক্ ক্রলিা? 
  
 বক্েুই ক্রি না। আ ােীক্াল আিার নতুন ক্লর খচিা ক্রলিা। 
  
বক্ন্তু বজবনলক্ যবে ওরা ক্াল এক্ই সেলয আিার খেেলত পায। তাহলল বন জাৎ সলন্দহ 
ক্লর িসলি। তেন পুলরা ক্ল্পনাোই খভলস্ত যালি। 
  
ের যান  েলক্ উঠলল, থালো, যত সি আজগুবি বচন্তা। খস সি ভািিার জনয যলথি 
সেয…। ের যান  াব়ির ইবিলনর েলে খথলে, এইিার ও আসলে। 
  
বিেুযৎ বতলত খ লয আসা এে. বজ.  াব়িোলক্ খেেলত খপললা এরা। তেনও তার েূরত্ব 
িােঁলক্র ক্াে খথলক্ প্রায এক্ োইল। 
  
খেক্ তা়িাহুল়িা ক্লর উলঠ োেঁব়িলয অ্সু্ফেস্বলর িলললাও খেবে পা ললর েলতা েুলে 
আসলে, খেলো, বক্ সাং াবতক্ খজালর েুেলে। 
  
ের যানও ওলঠ আগ্রহভলর। হযলতা োক্ো ওর  াব়ি খথলক্ েুি খিবে েূলর খনই। 
েী ব র এলসা, োিল েুলো চেপে তুলল নাও। 
  
পলক্ে খথলক্ এক্ োবল ি়ি নযাক়্িা খির ক্লর রাস্তার ওপর ের যান ব লয োেঁ়িাললা। 
নযাক়্িাো পাবক্লয েব়ির েত ক্লর, িােঁ পলক্ে খথলক্ এক্ো খিনবজলনর বেবে খির 
ক্রললা। 
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বিপজ্জনক্ িােঁলক্র ক্ালে এলস  াব়ির  বতলি  ক্লে এললা।  াব়িো িােঁক্  ুলরই 
ের যালনর েৃবির আওতায হাবজর হললা। হাত খনল়ি খস বজবনলক্ উপযুি জায ায 
 াব়িো থাোলত বনলেজে বেললা। 
  
বজবন  াব়ি থাবেলযই লাে বেলয  াব়ি খথলক্ নােললা। েুে আতলঙ্ক বিিণজ, খচালের েৃবিলত 
খরা  ও উলত্তজনার খোেঁযা। 
  
ওঃ, ওরা বক্েুলতই আোলক্ আল  খযলত বেবেললা না। খেলে অ্বতক্লি পাে ক্াবেলয 
এলসবে। আলরক্েু হললই রাস্তা খথলক্ বেেলক্ নালার েল য যাবেলাে আর বক্। েী ব র 
ক্লরা ফ্র্যাঙ্ক। বজবনর েুে রিেূনয, ক্া লজর েলতা েযাক্ালস। স্বর উৎণ্ঠায অ্বির। ওরা 
বঠক্ আোর খপেন খপেলনই আলে। 
  
বজবন  াব়ির যন্ত্রপাবত রাোর িাক্স খথলক্ এক্ো বরভলিার খির ক্লর আনললা, তারপর 
 াব়ির খেল  খথলক্ শুলযালরর রি ভরা খিাতলো তুলল বনললা। 
  
আোলক্ খক্ান জায ায শুলত হলি? 
  
ের যান আঙুল উেঁবচলয জায াো খেোললা। 
  
খিাতললর ঢাক্না েুলল বজবন যেন রাস্তায রি ঢাললে, ের যান ও খেক্ তেন বজবনর 
 াব়িোলক্ োিললর চা়ি বেলয ওলোলত িযস্ত। 
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ওলের েুজলনর এক্বত্রত েবিলত  াব়িো েূলনয উলঠ প্রায সলঙ্গ সলঙ্গই বিক্ে েে ক্লর 
নালার েল য আেল়ি প়িললা। 
  
যাও, োিল েুলো বনলয লুবক্লয পল়িা। িললই ের যান খপলোল েযালঙ্কর ঢাক্না েুললত 
িযস্ত হলয প়িললা। 
  
খেক্ োিল েুলো বনলয বনলজর জায ায লুবক্লয প়িললা। ওবেলক্ বজবন রি খঢলল 
চলললে। ওর হালত,  ালয, জাোয–খ ন্নায েুে বিকৃ্ত। 
  
ের যান নযাক়্িার েব়িোর ওপর খিনবজন খঢলল বেবে খ ােঁলপর আ়িালল েুেঁল়ি বেলয খভজা 
েব়ির এক্োথা ঢুবক্লয বেললা খপলোল েযালঙ্কর খভতলর। অ্নয োথাো পল়ি রইললা রাস্তার 
বেলক্। 
  
খেক্ খচেঁবচলয উঠললা। ঐ খয ওরা আসলে। ওলের স্পি খেো যালে এোন খথলক্। 
জলবে, ফ্র্াঙ্ক! 
  
ের যান বেলর বজবনলক্ খেেললা। উপু়ি হলয শুলয আলে। ও েুে তুলল ফ্র্ালঙ্কর বেলক্ 
তাক্াললা–িণজহীন েুলে উৎক্ণ্ঠায ভরা বিস্ফাবরত সিুজ খচােলজা়িা খক্েন খিোনান 
লা লে। 
  
ের যান িলললা। বজবন। বরভলিার বনলযলো? 
  
 হযােঁ। 
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ভলযর খক্ালনা ক্ারণ খনই। আেরা খতা আবে। 
  
ের যান খেেলাই জ্বাললতই আচেক্া বি ায প়িললা। ওলোলনা  াব়িো বজবনর িল়িা 
খিবে ক্ালে রলযলে না? যবে খস এেুবন  াব়িোয আগুন লাব লয খেয তাহলল বজবনর 
 ালয আেঁচ লা লি না খতা। বক্ন্তু খস সি বচন্তা ক্রার আর সেয খনই। 
  
খেক্ আতবঙ্কত স্বলর। জলবে ক্লরা ফ্র্যাঙ্ক! 
  
জ্বলন্ত ক্াবঠো নযাক়্িার এক্প্রালন্ত স্পেজ ক্রাললা ের যান। তারপলরই তার খিল  
বজবনলক্ অ্বতরে ক্লর খ ােঁলপর আ়িালল েুেললা। 
  
আগুলনর বেো খিনবজন খভজা খনক়্িা খিলয পললক্র েল য খপলোল েযালঙ্ক প্রলিে 
ক্রললা। এক্ ক্ান োোলনা বিলস্ফারণ।  রে হাওযার হলক্া এলস  াপো োরললা 
ের যালনর েুলে–খযন তার শ্বাসলরা  হলয এললা। 
  
 ন ক্াললা খ ােঁযা ও আগুলনর খলবলহান বেো আিহাওযালক্ আেন্ন ক্লর তুলললা। 
িােঁলক্র সােলনর রাস্তাো খ ােঁযায প্রায ঢাক্া পল়ি খ ললা। 
  
খেক্ েুে আ়িাল ক্লর খচেঁবচলয িলললা, বজবন বন জাত পুল়ি েরলি। 
  
এেন আর বক্েু ক্রার খনই। বজবনর ক্থা না খভলি সােলন খেেললা, ওলযবলং এলজবন্সর 
োক্ সােলনর িােঁক্ খো়ি বনলয এব লয আসলে। 
  
ওরা এলস পল়িলে। 
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খেক্ রাইলেল তুলল বনলয িােঁেো ক্ােঁল  খচলপ  রললা। বনোনা বির ক্রলত আপ্রাণ খচিা 
ক্রললা, বক্ন্তু সােলনর পেভূবে ওর খচালের সােলন স্তলর স্তলর ক্ােঁপলত লা ললা। 
  
এেন আগুলনর বেো অ্লনক্ো ক্লে এলসলে–খ ােঁযাও অ্লনক্ো খক্লে খ লে। তেনও 
 াব়িো ভীেণভালি জ্বললে–আিহাওযার উত্তালপ খযন চাে়িা  ললস যালে। 
  
বজবন রাস্তার ো োলন বির পাথলরর েলতা পল়ি রলযলে। 
  
খেলক্র েলন হললা, এর খচলয ভযংক্র েু জেনার িাস্তি বচত্র ক্ালরা পলক্ষ ক্ল্পনা ক্রাও 
সম্ভিনয। 
  
বনশ্চলভালি পল়ি থাক্া খেলযো, ওর জাো ক্াপল়ির রি, জ্বলন্ত  াব়িো–সি বেবললয 
খযন, চূ়িান্ত েু জেনার এক্ বিশ্বাসলযা য বনেুেঁত েবি রূপ বনলযলে। বজবনলক্ খেলে খিা া 
েি, ও খিেঁলচ আলে বক্ েলর খ লে। 
  
ইস,  াব়িোলক্ আর এক্েু েূলর রােললই ভাললা হলতা। আেলসালসর ব ক্কালর ের যান 
েলন েলন খেলে প়িললা। 
  
খস খযোলন লুবক্লয আলে খসোলনই তালপর প্রচণ্ডতা অ্সহয। তার ওপর বজবন রলযলে। 
ের যালনর খচলয জ্বলন্ত  াব়িোর অ্ন্ততঃকু্ব়ি েুে ক্ালে। ওর জীিন্ত েগ্ধ হিার 
সম্ভািনালক্ ের যান খহলস উব়িলয বেলত পারললা না। সবতযই যবে? বক্ন্তু বজবনর বনথর 
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হলয পল়ি থাক্ার ভঙ্গী খেলে ওর যন্ত্রণার খক্ালনারক্ে আভাসই িাইলর খথলক্ পাওযা 
যালে না। 
  
বিপজ্জনক্ িােঁলক্র েুলে োক্ো এলস ঢুক্ললা। 
  
ের যালনর সবপজল আঙুল খচলপ িসললা ৪৫–এর িােঁলের ওপর। খস এোন খথলক্ ড্রাইভার 
এিং রক্ষীলক্ স্পি খেেলত পালে। রাস্তার  ালর পল়ি থাক্া জ্বলন্ত  াব়িো ও রিাি 
বজবনলক্ খেলেই ওলের েুলে ভািান্তর  েললা। োক্ ড্রাইভার েোস  াব়ি থাোললা। 
বজবনর খথলক্ প্রায পলনলরা েুে েূলর োক্ো থােললা। 
  
ের যালনর েলন  ়ি িইললা। এরপর ওরা বক্ ক্রলি? ওরা বক্  াব়ি খেল়ি নােলি? না 
বক্…? ের যালনর েতলি, আো ভরসা, সিবক্েুই এেন তুলােলণ্ড েুললে। 
  
সােলন  ুেঁলক্ ডাক্জসন িযাপারো ভাললাভালি খেেলত খচিা ক্রলে। আর েোস োলক্র 
 ীযারলক্ খঠলল বেললা বনরলপক্ষ অ্িিালন। 
  
ের যান খেেললা, োলক্র েু ালরর জানালাই খোলা। যাক্, এেলনা সিবক্েু তার েতলি 
োবেক্ই  েলে। 
  
োলক্র ড্রাইভার এিং রক্ষী উইেবিলনর খভতর বেলয পবরবিবতর গুরুত্বো িু লত 
চাইললা। ের যান যেন অ্ধ যজ হলয পল়িলে তেন ডাক্সন েোসলক্ বক্ খযন িলললা। 
জিালি েোস  া়ি না়িললা। 
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ের যান ভীেণ অ্স্ববস্ত খিা  ক্রললা। সােলনর এই নৃেংস েু জেনার েৃেয খেলেও ওরা 
িরলের েলতা ঠাণ্ডা োথায িলস ওলের ক্তজিয ভািলে। 
  
ের যান খেেললা, েোস হাত িাব়িলয এক্ো খোে ক্থা িলার যন্ত্র তুলল বনললা। 
  
ের যান ভািললা, সিজনাে। ও বক্ বনলেজে খচলয এলজবন্সর সলঙ্গ খযা ালযা  ক্রলত চাইলে? 
  
ের যালনর ইলে হললা আ়িাল খেল়ি বরভলিার বনলয ওলের বেলক্ েুলে খযলত। েোসলক্ 
িা া বেলত হলল এেুবন এক্ো বক্েু ক্রা েরক্ার। খস যবে আল  খথলক্ এো  ুণাক্ষলরও 
আন্দাজ ক্রলতা, তাহলল খেক্লক্ খস ক্েলনাই রাস্তার এ পালে রােলতা না। ক্ারণ খেক্ 
আর খস রাস্তার েুপালে থাক্লল এই েুহূলতজই েোস ও ডাক্জসনলক্ আরেণ ক্রলত 
পারলতা। বক্ন্তু ওলের েুজলনর সােলন এক্া এক্া  ুেঁবক্ খনওযা খনহাতই 
অ্পবরণােেবেজতা। 
  
ের যান এিার বজবনর ক্থা ভািললা। খেলযো  ীলর  ীলর আগুলনর আেঁলচ পু়িলে। ও বক্ 
িু লত পারলে না, ওর ক্াে খথলক্ োত্র ক্লযক্  জ েূলরই োক্ো োেঁব়িলযলে। ও 
বনশ্চযই শুলয শুলয ডাক্জসলনর আ েলনর প্রতীক্ষা ক্রলে। 
  
এই সংক্েেয েুহূলতজ বজবনর সাহলসর প্রেংসা না ক্লর পারললা না। ঐ অ্িিায এক্রাে 
উৎক্বণ্ঠত অ্নুভূবত বনলয অ্ন্ধ হলয পল়ি থাক্া সা ারণ োনুলের ক্েজ নয। 
  
ের যান খেেললা, েোলসর হাত খথলক্ যন্ত্রো বনলয ডাক্জসন তালত ক্থা িললে। তার 
িিিয অ্নুোন ক্রা সম্ভি হললা না। 
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ের যান ভািললা তাহলল তালের পালািার সেয  ীলর  ীলর ক্লে আসলে। খযই োক্ো 
রাস্তা খথলক্ হাবপস হলি, সলঙ্গ সলঙ্গই এলজবন্স খিতার তরলঙ্গ সতক্জিাণী েব়িলয খেলি। 
  
ডাক্জসন ক্থা খেে ক্লর যন্ত্রো নাবেলয েোসলক্ বক্ খযন িলল েরজা েুলল োলক্র 
িাইলর নােললা। 
  
েোস এক্ইভালি োলক্র খভতর িলস উইেবিলনর েল য বেলয িযাপারো লক্ষয ক্রলত 
লা ললা। 
  
ের যান খযোলন লুবক্লয খসোন খথলক্ এেন খেক্লক্ খেো যালে না। খেক্ বক্ ক্রলে 
খভলি খস অ্িাক্ হললা। 
  
খেক্ বজবনর বেলক্ এব লয যাওযা ডাক্জসনলক্ বনোনা ক্লর রাইলেল তুলল  রললা। বক্ন্তু 
তার হাত থরথর ক্লর ক্ােঁপলত লা ললা। চাপা স্বলর খস এক্ো বেবস্ত বেলয হাত বির 
ক্রলত খচিা ক্রললা। বক্ন্তু খক্ালনা েল হললা না। আতলঙ্কর বহলেল হাওযা খেলক্র 
েুসেুলস  াপো োরললা। 
  
রক্ষীবে ততক্ষলণ বজবনর েে েুলের েল য খপৌঁলে খ লে। খেক্ জালন, এিার খয খক্ালনা 
েুহূলতজ ের যান বরভলিার বনলয খ ােঁপ ো়িলি। 
  
অ্বনবশ্চতভালি খেলক্র রাইলেললর বনোনা ক্ােঁপলত লা ললা। এক্িার ডাক্জসলনর ওপর, 
পলর আিার তার িাইলর। 
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খ ােঁপ াল়ির েসেস েলে খচাে খেরালতই খস খেেললা ের যান রাস্তায খনলে োেঁব়িলযলে। 
এিং এইোলনই খেক্ ক্রললা চরে ভুল। ডাক্সলনর বেক্ খথলক্ খচাে সবরলয খস 
তাক্াললা ের যালনর বেলক্। 
  
ওবেলক্ ডাক্জসন বজবনর েরীলরর ওপর  ুেঁলক্ পল়িলে বক্ন্তু স্পেজ ক্লরবন। হযলতা তার 
েলনর খক্াণায সাোনযতে ক্ষীণ সলন্দহ বেললা, খয এই েু জেনায খক্াথাও এক্ো খ ােঁজা 
বেল আলে। হযলতা তার সলন্দহ হলল খয খক্উ তার  বতবিব র ওপর নজর রােলে। 
ডাক্জসন হঠাৎই োথা  ুবরলয খপেলন তাক্াললা। 
  
ইবতেল য ের যান োলক্র জানলায উলঠ পল়িলে। ওর হালতর বরভলিার বিচবলত, 
হতিুবদ্ধ েোলসর োথা লক্ষয ক্লর বির। 
  
বজবন আচেক্া উলঠ িসললা। 
  
বিেুযলতর েলতা ডাক্সন  ুলর োেঁ়িাললা। ওর ডান হাত ক্াোবরর েলতা আেল়ি প়িললা 
বজবনর বরভলিালরর হালত, বক্েু খিা ার আল ই বজবনর হাত খথলক্ বরভলিার রাস্তায 
বেেলক্ পল়িলে। প্রায এক্ই সলঙ্গ ডাক্জসলনর িােঁ হালতর প্রচণ্ড আ ালত ও েুে থুিল়ি 
প়িললা। ডাক্জসন খক্ােলরর োপ খথলক্ ডান হালত বরভলিার খির ক্রললা। অ্বিশ্বাসয 
বক্ষপ্র বতলত িযাপারো  লে খ ল। 
  
খেক্ উলত্তবজত শ্বাস–প্রশ্বালসর সলঙ্গ রাইলেললর বে ার বেপললা। খেক্ তা়িাহুল়িা ক্রলত 
ব লয বে ালর চাপ খেিার পবরিলতজ হযােঁচক্া োন োরললা ােঁকু্বনর েলল রাইলেললরনল 
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হলয প়িললা ঈেৎ ঊর্ধ্জেুেী–সুতরাং খক্ালনা ক্ষবত না ক্লরই ডাক্জসলনর োথার ওপর 
বেলয গুবলো খিবরলয খ ললা। 
  
খেলক্র গুবল চালালনার সলঙ্গ সলঙ্গ োলক্র েল য হতিুবদ্ধ হলয িলস থাক্া েোস পালে 
 ােঁপ বেললা। ওর হাত খোিল োরললা ডযােলিালডজর খিাে বতনলের বেলক্। 
  
সরাসবর ের যান ওর েুে বেপ ক্লর গুবল ক্রললা। 
  
এক্ই সলঙ্গ ডাক্জসন ের যালনর বেলক্ তাক্ ক্লর গুবল চালাললা। খসই েুহূলতজ বজবন 
আ াত ক্রললা ডাক্জসলনর বরভলিার  রা হালত। ডাক্জসলনর হাত সাোনয বিচবলত হললও 
বিেল হললা না। ক্ারণ তার আ ালত আেন্ন বজবনর েবি তেন প্রায বনঃলেবেত। 
  
ের যান তার পােঁজলর এক্ বিরাে  াক্কা অ্নুভি ক্রললা। সলঙ্গ এক্ িুক্–োক্ ক্লর 
খেওযা জ্বলন্ত যন্ত্রণা গুবলর আচেক্া সং লেজ খস রাস্তায পল়ি খ ললা। বক্ন্তু েীঘ্রই 
বনলজলক্ সােলল বনলয ডাক্জসনলক্ লক্ষয ক্লর গুবল েু়িললা। বজবন তেন খক্ালনারক্লে 
ডাক্জসলনর বরভলিার  রা হাত আেঁক্ল়ি  ুললে। 
  
ের যালনর গুবল প্রহরীর ক্পালল ব লয আ াত ক্রললা। এিং েুহূলতজ েৃত ডাক্জসলনর 
বনপ্রাণ খেহো বজবনলক্ বনলয রাস্তায আেল়ি প়িললা। 
  
যন্ত্রণায োেঁলত োেঁত খচলপ োলক্র  া  লর আলস্ত আলস্ত ের যান উলঠ োেঁ়িাললা। উলঠ 
খেেললা, আহত, অ্িসন্ন েোলসর ডান হাত অ্বতক্লি এব লয চলললে এক্ো খিাতালের 
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বেলক্। ের যান বক্েু ক্রার আল ই েোলসর আঙু্গল েুেঁলজ খপললা খিাতােো এিং 
খিাতালে চাপ বেললা। 
  
েুহূলতজ ইস্পালতর চােলর খ াো োক্ো ঢাক্া পল়ি খ ললা। খক্উ বক্েু খিা ার আল ই 
োক্ো এক্ো বনবেদ্র ইস্পালতর িালক্স পবরণত হললা। 
  
ের যান বেবস্ত বেলয েললত েললত খসাজা হলয োেঁ়িাললা, আলরাে হতাোয ৪৫ এর িাে 
বেলয সলজালর ইস্পালতর পেজায আ াত ক্রললা।  াতি েে ের যানলক্ িযঙ্গ ক্লর খহলস 
উঠললা। এেন সেয োলক্র খভতলর, খোনা খ ললা গুরুভার বক্েু পতলনর েে–খসই 
সলঙ্গ এক্ো চাপা, অ্সু্ফে আতজনাে। সম্ভিতঃ বনলজর আসন খথলক্ োলক্র খেল লত 
েোস  ব়িলয পল়িলে। 
  
খেক্ খ ােঁলপর আ়িাল খথলক্ েুেলত েুেলত খিবরলয এললা। েু হালত স্বযংবরয রাইলেলো 
 লর আলে–েুলে এক্রাে অ্ন্ধক্ার। 
  
পালযর েলে ের যান তার বেলক্  ুলর তাক্াললাের যালনর খচালে খচাে প়িলতই খেক্ 
আতলঙ্ক থেলক্ োেঁ়িাললা। 
  
ের যান বহংস্রস্বলর খেেঁবক্লয উঠললা, োলা কু্ত্তীর িাচ্চা! খতালক্ আবে েুন ক্লর খেললিা। 
  
অ্নুনলযর ভঙ্গীলত, প্রাণভলয খব্রক্ বচৎক্ার ক্লর উঠললা, ফ্র্যাঙ্ক বিশ্বাস ক্লরা। আবে ওলক্ 
োরলত খচলযবে। বক্ন্তু োবেো খ ালোল ক্রলত থাক্ায েলি খ লে। তারপর 
খতাবে ারোই বি ল়ি খ ললা। 
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ের যান হঠাৎ অ্নুভি ক্রললা অ্বতবরি রিক্ষরলণ খস েুিজল হলয পল়িলে। খক্ালের 
খিাে েুললতই রিাি জাোো খচালে প়িললা। 
  
বজবন খিতালা পা খেলল খেৌল়ি এললা। জ্বলন্ত  াব়ির আেঁলচ ওর েুে েক্েক্ ক্রলে। 
িাোেী চুললর ক্লযক্ গুে পুল়ি জব়িলয খ লে। 
  
বজবন বচবন্ততভালি িলললা। েুি খিবে খলল লে? 
  
 ও বক্েু নয, তাবেলযভালি উত্তর বেললও ের যালনর োথা ব েব ে ক্রলত লা ললা। 
এক্ো েীতাতজ অ্নুভূবত তালক্ আেঁক্ল়ি  রললা। পলক্ে খথলক্ িােঁেীো খির ক্লর বজবনর 
হালত বেলয, েী ব র বক্েসনলক্ ডালক্া। 
  
বজবন িােঁেীলত েুেঁ বেললাঃ লম্বা, এক্োনা ক্ক্জে সুলর িােঁেীো িাজাললা। 
  
 ের যান োলক্র  ালয খহলান বেলয োেঁ়িালতই, বজবন িলললা, েোস? েোলসর বক্ হললা? 
  
েোসলক্ আবে খেে ক্লর বেলযবে। এক্ো খিাে ও বেলপলে িলে, বক্ন্তু অ্নয েুলোর 
না াল পাযবন–তার আল ই ওর  ব়িলয প়িার েে আোর ক্ালন এলসলে। ইবতেল য 
খেক্ ের যালনর ক্ালে এব লয এলসলে। বক্ন্তু হতিুবদ্ধ হলয চুপচাপ োেঁব়িলয রইললা। 
হঠাৎই খযন খস সবম্বৎ বেলর খপলয িলললা, ফ্র্যাঙ্ক। খতাোর িুক্ খথলক্ খয রি  রলে। 
  
ের যান োেঁত বেেঁবচলয, সলর যা আোর সােলন খথলক্–োলা খভ়ুিযা খক্াথাক্ার। খতার 
জলনযই আোলের সেস্ত েতলি খেেঁলস খ ললা। এেন আেরা ডুিলত িলসবে। 
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বজবন তীক্ষ্ণস্বলর িলল না। এেনও এক্ো উপায আলে। এবেলক্ এলসা ফ্র্যাঙ্ক। খিালসা। 
আল  খতাোর রিো িন্ধ ক্বর। 
  
ের যান িসলতই বজবন োন খেলর তার োেজ, খক্াে েুলল খেলললা। 
  
প্রথলে বজবন ক্ষতো পরীক্ষা ক্লর খেেললা–প্রায ইবঞ্চ বতলনক্ লম্বা এক্ো খচরা ো ! 
অ্লল্পর জনয খিেঁলচ খ লে। চেপে িােজ তুলল খপবেলক্ালের খসলাই িরাির লম্বা এক্োবল 
ক্াপ়ি বেেঁল়ি বনললা বজবন। তারপর ের যালনর োেজো বনলয রি খভজা অ্ংেো িাে 
বেললা বেেঁল়ি, িাবক্ ক্াপ়িো বনলয ভাজ ক্লর এক্ো নরে পযালডর েলতা ক্লর ের যালনর 
ক্ষতিালন চাপা বেলয। ক্াপল়ির োবলো বেলয েি ক্লর িােঁ ললা। 
  
যাক্, এলতই এেন খোোেুবে ক্াজ হলি। তলি েন হ্রলে খপৌঁোলনা োত্রই উপযুি 
বচবক্ৎসা ক্রালত হলি। খক্েন লা লে এেন? 
  
আলস্ত আলস্ত ের যান োেঁ়িাললা। খক্ােো  ালয বেলত ব লয, যন্ত্রণায েুেো বিকৃ্ত ক্লর, 
আবে বঠক্ আবে। ক্ালনর ক্ালে  যান  যান ক্রা িন্ধ ক্র। আোলের সিজনাে হলয 
খ ললা। এেন আর োক্োলক্ ক্যারাভযালন খঢাক্ালনা সম্ভি নয–এবেলক্ সেযও চলল 
যালে। চললা, পালালত হলল আর খেরী নয–েী ব র। 
  
বক্েসন বঠক্ খসই সেলয ক্যারাভান ও িুইক্ বনলয  েনািলল এলস হাবজর। বিিণজ, 
উৎক্ণ্ঠা ভরা েুলে খস িুইক্ খথলক্ নােললা। বজোসু েৃবিলত এক্িার োলক্র বেলক্ 
তাক্াললা। তারপর ের যালনর বেলক্। 
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ডাক্জসলনর েৃতলেহো খেক্ এক্ো খ ােঁলপর খপেলন লুবক্লয বেলর এললা। বক্েসন 
উলত্তবজত ভালি, বক্ হলযলে? খযন গুবলর েে শুনলাে। 
  
ের যান িলললা, সিজনাে হলয খ লে। এেুবন আোলের পালালত হলি। 
  
বজবন ওলের িা া বেলয িলললা, োেঁ়িাও। এেনও এক্ো উপায আলে। িুইক্ো খচিা 
ক্রলল োক্োলক্ খঠলল ক্যারাভযালন তুললত পালর। আোর েলন হয তা অ্সম্ভিনয। 
আেরা এক্িার খেে খচিা ক্লর খেেলিা। বিনা খচিায েে লাে ডলালরর োক্োলক্ 
হাতো়িা ক্রলত আবে রাবজ নই। 
  
ের যান বজবনর বেলক্ তাবক্লয, হু, তাইলতা? …োলা, আোর বক্ োথা োরাপ হলয 
খ লে? বনশ্চযই পারা যালি। আললক্স, চেপে ক্যারাভযানোলক্ িুইলক্র লযাজ খথলক্ 
োব়িলয নাও। 
  
ের যালনর স্বলরর তীক্ষ্ণতা বক্েসলনর ক্ান এ়িাললা না। হতভম্ব হলয খস ক্যারাভযালনর 
বেলক্ েুলে খ ললা। িুইক্ খথলক্ ওোলক্ বিবেন্ন ক্লর খেলললা। 
  
ের যান খেক্লক্ িলললা যাও, ওলক্ সাহাযয ক্লরা। চেপে, চেপে! আল  
ক্যারাভযানোলক্  ুবরলয নাও। বজবন, তুবে িুইক্োলক্ বনলয এলসা োলক্র খপেলন। 
  
বক্েসন ও খেক্ ক্যারাভযানলক্ বনলয িযস্ত, তেন বজবন িুইক্োলক্ চাবললয োক্ োব়িলয 
বনলয খ ললা। তারপর খপেন  ীযার বেলয আলস্ত আলস্ত  াব়িোলক্ বপবেলয এলন োলক্র 
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 ালয স্পেজ ক্রললা। অ্থজাৎিুইলক্র খপেলনর িাম্পার ও োলক্র খপেলনর িাম্পার 
পরস্পরলক্ স্পেজ ক্রললা। 
  
বক্েসন ও খেক্ ক্যারাভানোলক্ োনলত োনলত োলক্র সােলনর বেলক্ বনলয এললা। 
  
এক্ ক্াজ ক্লরা এড, ক্যারাভযালনর চাক্ার সােলন ক্লযক্ো আ লা ইে িবসলয োও, 
যালত এো ন়িলত না পালর। আর োিল েুলো খির ক্লর আলনা। ও েুলো বেলয 
ক্যারাভযালনর সােলনো খঠক্া োও যালত োক্ো খঠলল খতালার সেয ওো উললে না যায। 
  
বক্েসন  ল়ির খিল ক্াজ ক্লর চলল। েুহূলতজর েল য ক্তক্গুললা ি়ি পাথলরর েুক্লরা 
তুলল ক্যারাভযালনর চাক্া ও রাস্তার োেঁলক্ গুেঁলজ বেললা। ওবেলক্ োিল েুলো বেলয খেক্ 
ক্যারাভযালনর সােলনোয খজারাললা খঠক্া বেলযলে–যালত ওো উললে না যায। 
  
ের যান, বজবনলক্ ইোরা ক্রললা, বঠক্ আলে। 
  
বক্েসন োলক্র সােলনর বেলক্ এলস োেঁ়িালতই ের যান ক্যারাভযালনর খপেলনর েরজা 
েুলল। বেললা। 
  
সাি ান!  ীলর  ীলর খজার িা়িালি, বজবনলক্ িলললা ের যান। িুইলক্র ইবিন চালু ক্লর 
োক্োলক্ বজবন খঠললত শুরু ক্রললা। োলক্র হাত–খব্রক্ খেওযা থাক্ললও িুইলক্র 
রেি জোন চালপ োক্ো ন়িলত লা ললা। 
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বক্েসন ও খেক্ োক্োলক্ ক্যারাভযালনর পাোতন খিলয খভালার জনয ওোর সােলনর 
চাক্া খজা়িায েুহুেুজহু লাবথ খেলর োলক্র  বতপথ বঠক্ রােললা।  ীলর  ীলর োক্ো 
ক্যারাভযালন ঢুলক্ প়িললা। 
  
ের যান বজবনলক্ খডলক্ িলললা, থালো! ক্াজ হলয খ লে, এড, েী ব র োিল েুলো আর 
রাইলেলো গুবেলয নাও। বক্েসন, চেপে িুইলক্র সলঙ্গ ক্যারাভযানোলক্ জুল়ি োও! 
জলবে। আর সেয খনই। 
  
বজবন িুইক্ো চাবললয ক্যারাভযালনর সােলনর বেলক্  ুবরলয বনলয এললা। তারপর  াব়িো 
বপবেলয ক্যারাভযালনর ক্াে খ েঁলে থােলতই বক্েসন েুলোলক্ আিার খেক্ল বেলয আল র 
েলতা জুল়ি বেললা। 
  
বজবন চাললক্র আসন খথলক্ সলর িসলতই বক্েসন িুইলক্ উলঠ িসললা। বিযাবরং 
 রললা।  াব়ি ও ক্যারাভযানলক্ িৃত্তাক্ালর  ুবরলয খযবেক্ খথলক্ বজলপার আসার ক্থা 
খসবেলক্ েুে ক্লর োেঁ়িাললা। 
  
ের যান ও খেক্ লাবেলয ক্যারাভযালনর খভতলর ঢুক্ললা। 
  
বক্ন্তু োক্ো খয এলতা জায া খনলি ওরা ভািলতই পালর বন। ক্ারণ োক্ও ক্যারাভযালনর 
োল  খে়ি েুে এিং খপেলন েুে েুলযক্ জায া রলযলে। এলত ওলের আেন্ন ক্লর 
তুললত চাইললা। 
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বঠক্ বেললা আল  খথলক্ই ের যানও খেক্ ড্রাইভালরর খক্বিলন িসলি। সুতরাং ওলের 
খযলত হলি ক্যারাভযালনর খেওযাল ও োলক্র ো োলন োেঁব়িলয। এলত বিপে আর প্রচণ্ড 
 ুেঁবক্। বক্ন্তু বনরুপায। বক্েসন যবে খক্ালনা িােঁক্ খনয তাহলল োক্ো বেেলক্ আসলত 
পালর ক্যারাভযালনর খেওযাললর বেলক্, হযলতা খথেঁতলল খেলি ওলের খেহলক্। 
  
বক্েসন  াব়ি খেল়ি ক্যারাভযালনর েরজা িন্ধ ক্রলত খ ল ওের যালনর ক্থায  া়ি 
না়িললা, বঠক্ আলে, লক্ষয রােলিা 
  
এক্ ক্াজ ক্রলল খক্েন হয? খেক্ িলল চাক্াগুললালক্ পাথলরর েুক্লরা বেলয আেলক্ 
বেলল খক্েন হয? 
  
না, না, ওসি শুলন খেেঁবক্লয উঠললা ের যান 
  
 বক্েসন েুলে ব লয িসললা িুইলক্র চাললক্র আসলন। 
  
তলতাক্ষলণ বজবন রিোো িােজ, োউজ েুলল খেলল এক্ো  ূসর খপাোক্ পলর বনলযলে। 
  
ওলক্ খেেললা বক্েসন, বজবনর েুেেণ্ডলল েৃলতর োযা।  ীযার বেলয  াব়ি খোোললা 
বক্েসন। অ্নুভি ক্রললা, িুইলক্র ক্ষেতা ক্লে আসলত চাইলে। 
  
োউজ পলর িালেজর খচনো খেলন িন্ধ ক্রলতই বজবনলক্ শু াললা বক্েসন, বক্ হলযবেললা? 
  
েবঙ্কতস্বলর িযাপারো বক্েসনলক্ জানাললা ও। 
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বক্েসন ভীেণ ভয খপললা, তার োলন োলক্র খভতলর এক্ো খলাক্ েলর পল়ি রলযলে? 
  
যবে খস েলর না থালক্, তাহলল এতক্ষলণ খিতালর সংলক্ত পাবঠলয আোলের বিপলে 
খেললতা। ের যান খতা িললে খয ও েোসলক্ এলক্িালর খেে ক্লর বেলযলে। বক্ জাবন! 
  
তাহলল এক্ো ে়িালক্ সলঙ্গ িলয আেরা ঐ ক্যারাভযালনর  ােঁবেলত যাবে? 
  
বজবন ভাঙা উলত্তবজত স্বলর ওলক্ িা া বেললা, ও, তুবে থােলি? তারপর পাে বেলর 
েুহালত েুে ঢাক্ললা। 
  
ওবেলক্ ফ্র্যাঙ্ক ের যান ক্যারাভযালনর খভতলর শ্রান্তভালি খেযালল খহলান বেলয িলস আলে। 
খস বনরাপত্তার প্রলযাজলন পা েুলো খঠলস  লরলে োলক্র খপেলনর চাক্ায। তার েলনর 
খভতলর িলয চলললে বচন্তার অ্োন্ত খঢউ। …। 
  
খেে পযজন্ত তাহলল ক্াজো হললা। এেন িাক্ীো বঠক্েলতা সারলত পারললই হয। এর 
জনয েু েুজন খলাক্লক্ আবে েুন ক্লরবে। অ্িেয খসো তালের বনযবত। নাঃ, েোস 
ডাক্জসলনর সাহস আলে। বিলেে ক্লর ড্রাইভারোর। ক্ারণ খস জানলতা খয আোর 
বরভলিালরর সােলন সাোনযতে খিচাল োলনই েৃতুয। তিুও খস খিাতাে খেপার খচিা 
ক্লরলে। নাঃ, আবে হলল অ্ন্ততঃ খস খচিা ক্রতাে না। অ্থচ েোস তাই ক্লরলে এিং 
আংবেক্ভালি সেলও হলযলে। এই ইস্পালতর চাের বনলয আোলের এেন প্রচণ্ড  ঞ্ঝালে 
প়িলত হলি। তাো়িা োলক্র খভতলর এক্ো েৃতলেহ পল়ি আলে। িাইলরর পাোতন 
খভলঙ্গ ওর খেহোলক্ উদ্ধার ক্রলত হলি। েলন হয েোস োরাই খ লে! বক্ন্তু তা যবে না 
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হয তাহলল? হযলতা োন বেলর এলল ও খিতালর সংলক্ত পাঠালত খচিা ক্রলি এিং 
আোলের িা়িা ভালত োই খেলি! 
  
ের যান েজিুত ইস্পালতর োক্োর বেলক্ খচাে রােললা। ভািলা, সাোনয ইস্পাত 
প্রাচীলরর ও বপলঠই রলযলে তার এতবেনক্ার স্বপ্ন েে লক্ষ ডলার। তার হালতর এলতা 
ক্ালে স্বণজেৃল র োেক্তােয খনো  রালনা উপবিবত ের যানলক্ ভুবললয বেললা তার 
িুলক্র রে ি জোন অ্সহয যন্ত্রণার ক্থা। 
  
খেক্ ের যালনর খচালের আ়িালল, োলক্র অ্পর বেলক্ নীচু হলয িলস আলে। ওর খচাে 
রলযলে। োলক্র  ালয। অ্ ীর সংেলয তার খচালেেুলে েুঃস্বলপ্নর োযা–এই িুব  োক্ো 
তার বেলক্ বেেলক্ এললা। 
  
খেক্ এেন তার সাহস বেলর খপলযলে বক্ন্তু েুিার িযথজতার ক্থা বক্েুলতই খস ভুললত 
পারলে না। 
  
োক্ো ওরা হাবতলযলে:অ্থচ পবরক্ল্পনা অ্নুযাযী খেক্লক্ খক্ালনা েুন ক্রলত হযবন। 
খেক্ স্ববস্তর শ্বাস বনললা। ওঃ, এক্েুর জনয খস চরে অ্পরা  খথলক্ রক্ষা খপলযলে। এেন 
খস খয খক্ান পবরবিবতর জনযই সমূ্পণজ প্রস্তুত। এেবনলত খস ভীরু িা ক্াপুরুে নয। 
অ্থচ খেক্ জালন এ  েনার পর ের যান তালক্ আর বিশ্বাস ক্রলি না। সুতরাং খেক্লক্ 
ফ্র্ালঙ্কর ওপর নজর রােলত হলি। িলা যায না, খেে পযজন্ত খস হযলতা তালক্ আেঁবে 
খচাোলত খচিা ক্রলি। বক্ন্তু খেক্ অ্তত সস্তায বনলজর েু লাে ো়িলত রাবজ নয। 
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 াব়ি োইল েলযক্ যািার পর বক্েসন খেেললা বজলপা দ্রুতপালয তালের বেলক্ই এব লয 
আসলে। 
  
 াব়ি থাোলতই খস িুইলক্র ক্ালে েুলে এলস, বক্ হললা? সি বঠক্ আলে খতা? খক্ালনা 
খ ালোল হযবন খতা? 
  
বক্েসন িলললা, না, সি বঠক্ আলে। যাও, ক্যারাভযালন ঢুলক্ পল়িা। 
  
বক্েসন িুইক্ খথলক্ খনলে ক্যারাভযালনর েরজার বেলক্ এব লয খ ললা। এলসা বজলপা, 
এবেলক্ এলসা। 
  
ক্যারাভযালনর খভতলর উেঁবক্ োরলতই বজলপা ের যানলক্ খেলে িলললা, সি বঠক্ আলে 
খতা ফ্র্যাঙ্ক? ের যান যন্ত্রণায ক্াতর–েুলে  ূসর, েৃতুযর প্রললপ। খক্ালনােলত অ্সু্ফেস্বলর 
িলললা, হা…এেন চলল। এলসা, চেপে খভতলর, ঢুলক্ পল়িা। 
  
বজলপা হঠাৎ থেলক্ বির অ্িাক্ খচালে ের যানলক্ খেলে। তুবে এোলন বক্ ক্রলো, 
ফ্র্যাঙ্ক? খতাোর তত োলক্র খভতলর িসার ক্থা। 
  
ের যান  লজজ উঠললা, খভতলর এলসা। নি ক্রার েত সেয আোলের খনই। 
  
বজলপা আতলঙ্ক বচৎক্ার ক্লর উঠললা। ক্লযক্ পা বপবেলয, না। ওভালি আবে ক্যারাভযালন 
চ়িলত পারলিা না। োক্ো যবে সাোনয নল়ি তাহললই খতােরা োবের েলতা খথতলল োরা 
যালি। 
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ের যান তার ক্ােঁল  খ ালালনা োপ খথলক্ ৪৫ো খির ক্রললা। বরভলিার খির ক্রিার 
সেয তার খক্াে োবনক্ো সলর খযলতই বজলপা খেেললা ের যালনর িুলক্ িােঁ া রি খভজা 
পবট্টো। 
  
ের যান বরভলিার উেঁবচলয, এলসা খভতলর। 
  
 বক্েসন বজলপালক্  লর এক্  াক্কা োরললা। ক্যারাভযালনর খভতর বজলপা বেেলক্ ব লয 
প়িললা। ক্যারাভযালনর েরজা বক্েসন সলঙ্গ সলঙ্গ িন্ধ ক্লর বেললা। 
  
বক্েসন চাললক্র আসলন িলস  াব়ি ও ক্যারাভযান হাওযার খিল  েুবেলয বনলয চলল 
প্র ান স়িলক্র বেলক্। 
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েয়ার়াভয়াকনর জিওয়াি জ েঁকে 
০৭. 
  
বজলপা যথাসম্ভি বনলজলক্ সঙু্কবচত ক্লর ক্যারাভযালনর খেওযাল খ েঁলে োেঁব়িলয রলযলে। 
ক্যারাভযান খোলার সলঙ্গ সলঙ্গ ওর খচালে উলঙ্গ আতলঙ্কর োযা খক্েঁলপ উঠলে। ওর েরীর 
খথলক্ ইবঞ্চ োলনক্ েূলর এক্ই েলন্দ েুললে োলক্র ইস্পাত আিরণ। 
  
খেক্ এেন োলক্র পাে খেল়ি আশ্রয বনলযলে খপেলনর বেলক্। খসোলন োেঁব়িলয ও 
ের যান ও বজলপালক্ লক্ষয ক্রলে। 
  
িুইলক্র প্রচণ্ড  বতলিল র সলঙ্গ তাল খরলে ভারসােয িজায রােলত ওরা বতনজন বক্েু 
এক্ো আেঁক্ল়ি  রার আপ্রাণ খচিা ক্রলে। রো ত  ােঁকু্বনর সলঙ্গ সলঙ্গ বতনলে েরীর 
েুললে। 
  
বজলপা আশ্চযজ হলয িলললা, তাহলল এেনও এক্ো খলাক্ োলক্র খভতলর রলযলে। 
  
হযােঁ, রলযলে বক্ন্তু ভলযর খক্ালনা ক্ারণ খনই। খলাক্ো োরা খ লে। যাক্ল , খোলনা 
বজলপা, খতাোলক্ এই ইস্পালতর চােরো খয ক্লর খথাক্ েুললত হলি। ক্ারণ েোস খয 
খিতার সংলক্ত চালু ক্লরবন খস বিেলয আোলের বনবশ্চন্ত হওযা েরক্ার। 
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খেক্ ক্ালজর শুরু খথলক্ এই প্রথে এক্ো প্রস্তালির েলতা প্রস্তাি ক্রললা, আো, খিতার 
সংলক্ত পাঠালনার যন্ত্র খতা োলক্র িযাোবরলতই চলল। তা এক্ ক্াজ ক্রলল হয না? 
োলক্র তলায ঢুলক্ িযাোবরর তার েুলো খক্লে বেলল হয না? 
  
ের যান খযন হালত চােঁে খপললা, বঠক্ িললে! বজলপা, তুবে তাহলল চেপে োলক্র নীলচ 
ঢুলক্ পল়িা, িযাোবির তার খক্লে োও, তা়িাতাব়ি ক্লরা। 
  
 ম্ভীর েুলে বজলপা, োলক্র নীলচ ক্াজ ক্রা সম্ভি নয ফ্র্যাঙ্ক। খয খক্ান েুহূলতজ োক্ো 
েুলল উঠলত পালর তাহলল আোলক্ চাপা প়িলত হলি। 
  
ের যান হালযনার স্বলর  লজজ উঠললা, আো ক্বর আোর ক্থা খতাোর সলন খ লে। জলবে 
ক্াজ শুরু ক্লরা। 
  
বজলপা  জ জ ক্রলত ক্রলত যন্ত্রপাবতর ঢাক্নাো েুলললা। এক্ো স্ক্রু–ড্রাইভার এিং 
এক্ো তার ক্াোর ক্ােঁবচ িাক্স খথলক্ খির ক্রললা। 
  
ের যান পালের জানলার পেজা সবরলয সতক্জভালি িাইলর খেেললা। 
  
ওরা এেন ো াবর রাস্তায এলস পল়িলে। বক্েসন  াব়ির  বতলি  িাব়িলয বেলযলে। 
ক্যারাভযানো বিপজ্জনক্ভালি এপাে ওপাে েুললে। রাস্তায যবে খক্ালনা দ্রুত ােী পুবলে 
উপবিত থাক্লতা তাহলল খস বন জাত তার খোেরিাইক্ বনলয ওলের তা়িা ক্রলতা। বক্ন্তু 
বক্েসনলক্ আলস্ত চালালনার জনয অ্নুলরা  ক্রার খক্ালনা উপায খনই। থাক্লল ের যান 
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তালক্ সাি ান ক্লর বেলত। সুতরাং প্র ান স়িলক্ খপৌঁলে িুইলক্র  বতলি  খয ক্োলত 
হলি, তালতও বক্েসলনর বিচার িুবদ্ধর ওপলরই তালের বনভজর ক্রলত হলি। 
  
তেন বজলপা খেল লত উপু়ি হলয োলক্র নীলচ খঢাক্ার খচিা ক্রলে। প্রথেতঃ স্বল্প 
পবরসলরর জনয খস অ্সুবিল য পল়িলে। তার ওপর েবস্তলষ্ক খচলপিসা ভযো খতা আলেই। 
অ্িলেলে অ্লনক্ খচিার পর খস োলক্র তলায বনলজর েরীরোলক্ প্রলিে ক্রাললা। 
তেন ের যান এক্ো েচজ এব লয বজলপার হালত বেললা। 
  
বজলপা বচত হলয োলক্র তলায খপৌঁেলতই পাোতলনর  ালয এক্ো বিশ্রী লাল ো  
খেেলত খপললা। ওর েুে খথলক্ ইবঞ্চক্লযক্ ওপলরই খয রলির ো  খসো ভাললা ক্লর 
িু িার আল ই ক্লযক্ো আঠাললা, উত্তপ্ত রলির খোেঁো বজলপার েুলের ওপর এলস 
প়িললা। 
  
খস বেউলর উলঠ েুে সবরলয বনলত খচিা ক্রললা। বক্ন্তু োলক্র খেল র ওবপলঠই পল়ি 
থাক্া েোলসর রিাি খেলহর সাবন্ন য তালক্ আতঙ্কগ্রস্ত ক্লর তুলললা। 
  
বজলপা ক্ােঁপা হালত অ্লন্ধর েলতা িযাোবরর তার েুলো েুজলত লা ললা। 
  
অ্িলেলে এক্ো তালরর সন্ধান খপললা, বক্ন্তু খসো আিার না াললর িাইলর। তাই খস 
হােঁপালত হােঁপালত িলললা। আবে হাত পাবে না, ফ্র্যাঙ্ক। আোলের ওপর খথলক্ খচিা 
ক্রলত হলি। 
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ওপর খথলক্ খেেলি খক্ান বেক্ বেলয? সি িন্ধ। বঠক্ আলে এক্ বেবনে অ্লপক্ষা ক্লরা। 
ের যান যন্ত্রপাবত রাোর িাক্স খথলক্  াতু ক্াোর এক্ো লম্বা হাতলওলা ক্বচ খির 
ক্রললাক্েঁবচো োলক্র তলায খঠলল বেলয। এই নাও, এো বেলয ক্ালো। 
  
হলয খ লে। এিার আোলক্ খিলরালত োও। 
  
হাোগুব়ি বেলয বজলপা খিবরলয আসবেললা, হঠাৎই এক্ো অ্সু্ফে েলে তার হাত–পা খযন 
িরে হলয এললা,  াল়ির ওপর সজারুর ক্ােঁোর েলতা চুলগুললা োেঁব়িলয উঠললা। 
  
োলক্র পাোতলনর ওবপঠ খথলক্ এক্ো চাপা েী জশ্বাস খভলস এললা খসই সলঙ্গ এক্ 
অ্সু্ফে খ াঙাবন–তারপরই বক্েু এক্োন়িার েে। পাবথজি আতলঙ্ক বজলপা কু্েঁক্ল়ি 
খ ললালযন খক্ালনা অ্েরীরীর হাত তালক্ স্পেজ ক্রলত আসলে। 
  
উন্মালের েলতা বজলপা বচৎক্ার ক্লর উঠললা, সলর যাও–খযলত োও আোলক্! সলর যাও! 
খস পালযর এললাপাথাব়ি  াক্কায খেক্লক্ সরালত চাইললা। অ্ন্ধ আতলঙ্ক তার হৃৎবপণ্ড 
 ুক্পুক্ ক্রলে। 
  
খেক্ খেেঁবক্লয উলঠ ওর পােঁজলর এক্ো  ুবে োরললা থাে, োলা! আচেক্া আ ালত 
বজলপার েে িন্ধ হলয এললা। িুলক্ খহেঁলে খেক্ োলক্র তলা খথলক্ খিবরলয এললা। খসাজা 
হলয োেঁব়িলয খক্াে  া়িলত লা ললা। 
  
ের যান খেলক্র োই রঙা েুলের বেলক্ অ্িাক্ হলয তাক্াললা, বক্ হলযলে? 
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এেন সেয বজলপা হােঁপালত হােঁপালত খিবরলয খসাজা হলয োেঁ়িালত ব লযই োলক্র  ালয 
খলল  জাোো খেেঁলস খ ললা। বজলপার েুে েযাক্ালস, আঠাললা রলির খোেঁোগুললা হালতর 
 োয ওর  ালল  লায বিশ্রীভালি েব়িলয পল়িলে। 
  
ও–ও খিেঁলচ আলে। খস েৃেুস্বলর িলললা, আবে স্পি শুলনবে। ও ন়িলে োলক্র খভতলর। 
  
ের যালনর েুেভাি ক্বঠন হললা। 
  
তাহলল েোস এেন আর োন্সবেোর িযিহার ক্রলত পারলেনা। তালাও বিক্ল ক্রলত 
পারলে না। েলন হয, ঐ তালা িা োন্সবেোর চালু ক্রার খিাতােগুললা োলক্র 
িযাোবরলতই চলল। আপাততঃ িযাোবরই যেন অ্লক্লজা, তেন আর ভয বক্? যাক্ল , 
এলসা বজলপা, এই ইস্পালতর চােরো এিার ভাঙা যাক্। তা না হলল েোসলক্ খেে ক্রা 
যালি না। 
  
বজলপা বেউলর উঠললা না–না–আবে না। েোলসর ক্ালে বরভলিার আলে। আলে না? 
ইস্পালতর ঢাক্না ভাঙললই ও আোলক্ গুবল ক্রলি। 
  
বক্েুক্ষণ বক্ খযন ভািললা েরন। খস জানালা বেলয আিার িাইলর খচাে রােললা। প্র ান 
স়িক্ ও ো াবর রাস্তার খচৌোথায এলস ওলের  াব়ি খপৌঁলেলে।  ীলর  ীলর বক্েসন 
িুইলক্র  বত, ক্বেলয আনললা…এক্সেয এলক্িালর খথলে খ ললা। ের যান খেেললা, 
তালের সােলন প্র ান  স়িলক্র ওপর  াব়ি, রাস্তা আর আল র েলতা বনজজন নয। 
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এেন যবে েোস বরভলিার চাবললয এক্ো হট্টল াললর সৃবি ক্লর, তাহলল রাস্তার খলালক্ 
বন জাৎ খসই েে শুনলত পালি–এিং বিপলে প়িলি। 
  
এ সেসযার উত্তর ের যালনর জানা খনই। খেক্ িলললা, বক্েুক্ষণ অ্লপক্ষা ক্রা যাক্, 
ফ্র্যাঙ্ক। পুবলে এই ি়ি রাস্তায সিসেলযই েহল খেয। যবে গুবলর েে হয। তাহলল ওরা 
শুনলত পালি… 
  
হা–অ্লপক্ষাই ক্রলত হলি। 
  
বজলপা স্ববস্তর বনশ্বাস খেলললা। পলক্ে খথলক্ রুোল খির ক্লর েুলের রি েুেললা। 
খ ন্নায তার  া গুবললয উঠলে। 
  
ের যান োলক্র সােলন ব লয ইস্পাত আিরণীর ওপর ক্ান খচলপ  লর খক্ালনা েে 
শুনলত চাইললা। 
  
উেঁহু–বক্েুই খতা শুনলত পাবে না? খতােরা বক্ বঠক্ শুলনলো? 
  
হা–েোলসর ন়িাচ়িার েেও পবরষ্কার শুলনবে। 
  
ের যান  ুলর োেঁ়িাললা। বজলপা, শু ু শু ু িলস খথলক্া না। োলক্র তালাো এক্েু 
খনল়িলচল়ি খেলো। যত তা়িাতাব়ি তুবে ক্াজ শুরু ক্রলি, োক্াো তলতা তা়িাতাব়িই 
আোলের হালত আসলি। 
  
বজলপা উলঠ োলক্র খপেলনর বেলক্ খ ললা। 
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িুইক্ আিার চললত লা ললা। ের যান পেজা সবরলয খেেললা অ্নযানয দ্রুত ােী  াব়িগুললা 
এলক্র পর এক্ তালের িুইক্ ও ক্যারাভযানলক্ অ্বতরে ক্লর চলললে। বক্েসন  াব়ির 
 বত  ণ্টায বতবরে োইল খরলেলে খেলে ের যান স্ববস্ত খপললা। 
  
বজলপা োলক্র খপেনো পরীক্ষা ক্লরই হতাে হলয প়িললা। োলক্র তালা খোলা তার 
পলক্ষ সম্ভি নয। 
  
ের যান োলক্র বপেন বেক্ খথলক্ এলস বজলপালক্ িলললা। বক্, খেলে বক্রক্ে েলন 
হলে? 
  
তালাো খয েজিুত তালত খক্ালনা সলন্দহ খনই। বঠক্ বঠক্ ক্বম্বলনেন খির ক্রলত খ লল 
প্রচুর সেলযর েরক্ার। 
  
েরজা ভাঙার খক্ালনা পথ আলে? 
  
উেঁহু–তা সম্ভি নয। খেলেলো, বক্ বজবনে বেলয এো ততরী? অ্ত সহলজ ভাঙা যালি না। 
হযলতা প্রচুর সেয খপলল েরজা খক্লে খসো খোলা সম্ভি হলত পালর। 
  
তুবে িরং ক্বম্বলনেন নম্বরোই খচিা ক্লর খেলো–যবে খির ক্রলত পালরা। ক্যারাভযালনর 
োউবনলত খপৌঁেলত এেনও চবল্লে বেবনে সেয লা লি। শু ু শু ু সেযো িলস িলসনি 
ক্রলি খক্ন? এেন খথলক্ই ক্াজ শুরু ক্লর োও। 
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ের যালনর বেলক্ বজলপা এেনভালি তাক্াললা–খযন তার েবস্তলষ্কর সুিতা সম্পলক্জ খস 
সবন্দহান। 
  
বজলপার স্বলর আকু্বত, এেন? এেন বক্ ক্লর হলি? এই খ ালোল,  াব়ির খোলাবনর 
েল য ক্াজ ক্রা সম্ভিনয। তুবে িু লত পারলে না, ফ্র্যাঙ্ক, চাক্বত খ ারালনার সেয 
আোলক্ এক্েলন ক্ান ো়িা ক্লর শুনলত হলি। বক্ন্তু এই  াব়ি–খ া়িার খ ালোললর 
েল য, তা বক্ সম্ভি–তুবেই িললা? 
  
ের যান বক্েু এক্ো িললত যাবেললা বক্ন্তু তার িুলক্র যন্ত্রণা রেেঃই িা়িলে। খস 
জালন এেন বজলপালক্ চাপ বেলল সিজনালের বক্েু িাবক্ থাক্লি না। তাই আহত েোলসর 
ক্থা ভািললা সবতযই বক্ খলাক্ো খিেঁলচ আলে? নাঃ…এলক্র পর এক্ েু জেনা 
পবরবিবতলক্ রেেঃ জবেল ক্লর তুললে। িলা যায না, খস ক্াজোলক্ প্রথলে যলতাো 
ক্বঠন েলন ক্লরবেললা, হযলতা ক্াযজলক্ষলত্র খেো যালি ক্াজো তার খচলযও অ্লনক্ খিবে 
জবেল। 
  
ের যান আচেক্া উন্মালের েলতা ইস্পালতর প্রাচীলর  ুবে খেলর অ্সহাযভালি খচেঁবচলয 
উঠললা, এর েল য রলযলে েে লক্ষ ডলার। খভলি খেলো এক্িার। বঠক্ এই খেওযাললর 
ও বপলঠই রলযলে কু্লিলরর সম্পে। েে লাে ডলার। খয ক্লর খতাক্ োক্াো আেরা 
খনলিাই। তার জলনয জাহান্নালে খযলতও আবে প্রস্তুত। 
  
ওবেলক্ বক্েসন তেন অ্নযানয  াব়ির  বতপথ িােঁবচলয অ্তযন্ত সতক্জভালি খস  াব়ি 
চালালে–বজবনর বেলক্ নজর খেিার তার সেয বেললা না। বক্ন্তু প্র ান স়িলক্ খপৌঁলেই 
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খস খেেললা, তার সােলন োনা বনজজন রাস্তা। বিযাবরং  ুবরলয  াব়ির  বত ক্বেলয অ্তযন্ত 
সতক্জ হলয  াব়ি চালালে– বতপথ বঠক্ ক্লর বনলয তারপর খস স্ববস্তর বনঃশ্বাস খেলললা। 
  
সীলের েল য  া এবললয বজবন রাস্তার বেলক্ তাবক্লয িলসবেল। েুলের বিিণজতা এেলনা 
পুলরাপুবর ক্ালেবন। েরীলরর ক্াপুবনলক্ খ াপন ক্রলত ও হাত েুলোলক্ হােঁেুর োেঁলক্ 
আ়িাল ক্লরলে। 
  
বক্েসন োলক্র খভতলর পল়ি থাক্া খলাক্োর ক্থা ভািললা, ঐ খেহোলক্ খেলন বহেঁচল়ি 
খির ক্রিার ক্থা েলন প়িলতই খস বেউলর উঠললা। এক্ো বেশ্র অ্নুভূবতর খঢউ খেলল 
খ ললা তার েরীলর। বক্ন্তু খলাক্ো বক্ খিতালর সাহাযয খচলয সংলক্ত পাবঠলযলে? 
…হযলতা ওরা এেন সরাসবর এব লয চলললে পুবললের পাতা োেঁলে  রা বেলত। 
  
বক্েসন িলললা, েোস যবে ইবতেল য খিতালর েির পাবঠলয থালক্, তাহলল হযলতা 
আেরা পুবললের জালল  রা বেলতই এব লয চললবে। 
  
ক্ােঁ   ােঁবক্লয, খঠােঁে উললে বজবন, জিাি বেললা, বক্ন্তু আোলের বক্ ক্রিার আলে িললা? 
  
 বক্েুই খনই। যাক্ল । ক্যারাভযালন চ়িলত হযবন খেলে আবে েুি েুেী হলযবে। ওর 
খভতলর ওলের বনশ্চযই েুি ক্ি হলে। 
  
বজবন আচেক্া তীক্ষ্ণ স্বলর, শুনলত পালো? 
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বক্েসলনর হৃেবপণ্ডো থরথর ক্লর ক্ােঁপলত লা ললা। সবতযই দ্রুতলিল  খ লয আসা পুবলে 
সাইলরলনর ক্ান োোলনা আতজনাে ওলের বেলক্ এব লয আসলে। 
  
সেস্ত  াব়িই তালের  বতপথ পবরিতজন ক্লর  ীর ােী যানিাহলনর জনয বনবেজি পলথর 
বেলক্ এব লয চলললা। পললক্র েল য রাস্তা পবরষ্কার হলয খ ললা। 
  
এিার আরও খজালর খোনা খ ল সাইলরলনর আতজনাে। তারপলরই বক্েসলনর খচালে 
প়িললা দ্রুতলিল  এব লয আসা পুবললের  াব়িোর ওপর। তার খপেলন সার খিেঁল  েুলে 
আসলে চার চারলে খোেরিাইক্ চ়িা দ্রুত ােী পুবলে। তালের খপেলন আরও েুলো 
পুবললের  াব়ি।  ণ্টায আেী োইললরও খিেী খিল   াব়িগুললা তালের অ্বতরে ক্লর 
েুলে খ ললা ো াবর স়িলক্র বেলক্। 
  
বক্েসন ও বজবন তারা পরস্পর েৃবি বিবনেয ক্রললা। 
  
 বক্েসন ভাঙা  লায িলললা, এক্েুর জনয আেরা ঐ রাস্তাো পার হলয এলসবে। আর 
সাোনয খেরী হললই পুবললের  ালেলায প়িলত হলতা। 
  
তার িিিযলক্  া়ি খনল়ি বজবন সম্মবত জানাললা। 
  
ওরা আরও োইলোলনক্ যাওযার পর হঠাৎই লক্ষয ক্রললা, ওলের সােলনর  াব়িগুললা 
রেেঃ তালের  বতলি  ক্বেলয আনলে। আলরা েূলর নজর চালালতই ওরা খেেললা 
 াব়ির এক্ লম্বা সাবর  ীলর  ীলর বনলজলের  বত েূলনযর খক্াঠায নাবেলয এলনলে। 
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বক্েসন অ্োন্ত ও উলত্তবজতভালি িলললা, সােলন রাস্তা িন্ধ। বনশ্চযই পুবলে রাস্তা 
আেলক্লে। তাহলল সিজনালের আর বক্েু িাবক্ খনই খেেবে। 
  
বজবন ভরসা বেললা, চুপচাপ খিালসা। এেন সাহস হারালল চললি না। 
  
িহু সেয অ্লপক্ষা ক্রার পর  াব়িগুললা আিার চললত শুরু ক্রললা। বক্েসনও  ীলর 
 ীলর এব লয চলললা। েূলর রাস্তার অ্িলরা ো খস পবরষ্কার খেেলত পালে। 
  
রাস্তার ওপর আ়িাআব়িভালি েুেুলো পুবললের  াব়ি োেঁব়িলয আলে। তালের োেঁক্ বেলয 
এক্বে এক্বে ক্লর  াব়ি েমু্বক্  বতলত এব লয চলললে।  াব়ি েুলোর ক্াোক্াবে েুজন 
পুবলে অ্বেসার োেঁব়িলয রলযলে। প্রবতবে  াব়ি থােলতই ওলের েল য এক্জন অ্বেসার 
 াব়ির খভতর  ুেঁলক্ চাললক্র সলঙ্গ েু এক্ো ক্থা িললই তালক্ এল ালত বনলেজে ক্রলে। 
  
বজবন িলললা, সিবক্েু আোর ওপর খেল়ি োও। আবেই ওর সলঙ্গ ক্থা িললিা। 
  
বক্েসন বজবনর সাহলস অ্িাক্ হললা। ক্যারাভযালনর খভতলর ওরা বতনজন বক্ ভািলে। 
খসো খস আন্দাজ ক্রলত খচিা ক্রললা। ওরা এই রাস্তা অ্িলরা ো খেেলতই পালি না, 
তাই িুইলক্র এই েমু্বক্  বতলত হলয প়িলি সংেযােন্ন। েলন েলন প্রাথজনা ক্রললা, 
ক্যারাভযালনর খভতলর ওরা খযন খক্ানরক্ে খ ালোল িােঁব লয না িলস। 
  
েে বেবনে িালে ওরা অ্িলরাল র সােলন এলস প়িললা। 
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বনবিজক্ার েুলে, বনেক্ উলেেযেূলক্ভালি িােজোলক্ বজবন হােঁেুর ওপলর তুলল  রললা। 
পালযর ওপর পা তুলল জানালা বেলয িাইলর তাক্াললা। 
  
ক্তজিযরত পুবলে অ্বেসারবে বজবনর বেলক্ এব লয এললা। প্রথলে ওর েুলে… তারপর 
ওর নি হােঁেুর বেলক্ খচাে রােললা। তার খরালে খপা়িা তাোলে েুলে প্রেংসার হাবস 
েুেললা। বক্েসলনর বেলক্ তাক্ািার প্রলযাজনই েলন ক্রললা না। 
  
িুইলক্র  ালয খহলান বেলয খস সশ্রদ্ধ েৃবিলত বজবনলক্ িলললা, আপনারা খক্ালেলক্ 
আসলেন জানলত পাবর বক্? 
  
বজবন িলললা, ডুক্াস খথলক্। আেরা ে ুচবিো ক্াোলত খিবরলযবে। তা িযাপার বক্, 
অ্বেসার? এলতা তহ তচ বক্লসর জনয? 
  
অ্বেসার প্রশ্ন ক্রললা, আপনারা বক্ ওলযবলং খক্াম্পানীর এক্ো োক্লক্ রাস্তায 
খেলেলেন? োক্োলক্ খেেলল খভালার ক্থা নয। ক্ারণ ওোর  ালয ি়ি ি়ি হরলে 
ওলযবলং খক্াম্পাবনর নাে খলো আলে। 
  
ক্ই, না খতা। খক্ালনা োক্ই আোলের খচালে পল়িবন, তাই না আললক্স? 
  
বক্েসন োথা না়িললা। 
  
বজবন হাসযতরল ক্লণ্ঠ িলললা, খক্ন, আপনারা োক্ো হাবরলয খেলললেন িুব ? বক্ 
ক্ারলণই েুেী েুেী স্বলর খহলস উঠললা। 
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বজবনর হােঁেু খথলক্ খচাে না সবরলযই অ্বেসারবে হাসললা। 
  
 যাক্ল , খেল়ি বেন ওসি ক্থা। এিার আপনারা খযলত পালরন। আো ক্বর আপনালের 
ে ুচবিো শুভ খহাক্। বক্েসলনর বেলক্ খচলয, শুভ হওযা সম্পলক্জ আোর অ্ন্ততঃ খক্ালনা 
সলন্দহই খনই, েোয–জাবন না আপনার আলে বক্না! আো, এিার তাহলল এলোন। 
  
বক্েসন  াব়ি বনলয সােলন এল াললা। এক্েু পলরই ওরা পুবললের অ্িলরা  পার হলয 
রাস্তায এলস প়িললা। 
  
বক্েসন হােঁে খেল়ি েি েুলঠায িুইলক্র বিযাবরং আেঁক্ল়ি  রললা, ও েুি খজার খিেঁলচ 
খ বে। খলাক্োলক্ তুবে োরুণ খ াল োইলযে। 
  
বজবন িােজ বঠক্ ক্লর হােঁেু ঢাক্ললা, এসি খলাক্লক্ খিাক্া িানালনা েুি সহজ। খেেিার 
েত বক্েু এক্ো খপললই হললা। ক্াজ োজ ভুলল শু ু খসবেলক্ খচলয থাক্লি। হাতিযা  
েুলল বস ালরে খির ক্লর বক্েসনলক্ িলললা, চললি নাবক্? 
  
োও এক্ো। 
  
বজবন বস ালরে  বরলয বক্েসলনর খঠােঁলে বেললা। বস ালরলে বজবনর নরে খঠােঁলের 
বলপবিলক্র খোেঁযা আলে খেলে বক্েসন আলেজ ভলর এক্  ভীর োন বেলয এক্রাে 
খ ােঁযা ো়িললা। 
  
বজবন এিার বনলজর জলনয আর এক্ো বস ালরে  রাললা। 
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পরিতজী েে োইল নীরিতার পর বজবনই িলললা, সােলনর খচৌোথায ডানবেলক্  ুরলি। 
খসই রাস্তাোই েন হ্রলের রাস্তা। 
  
সােলনর রাস্তায নজর রােলতই আক্ালের বেলক্ তালের েৃবি আক্বেজত হললা। বক্েসন 
খেেলল এক্ো খহাডার খপ্লন তালের লক্ষয ক্লর উল়ি আসলে। রাস্তা খথলক্ ি়িলজার ে–
বতলনক্ েুে ওপর বেলয খপ্লনো উল়ি আসলে। 
  
ঐ খেলো। 
  
 হাওযায চ়িা বেলসর  াপো তুলল খহাডার খপ্লনো িুইক্ ও ক্যারাভযালনর বঠক্ ওপর 
বেলয খিবরলয খ ললা। 
  
বজবন িলললা, হুেঁ, তাহলল ওরা খেেবে ক্াজ শুরু ক্রলত েুি এক্ো খেরী ক্লরবন। বজবন 
হাত ব়িলত খেেললা িালরাো েে–োলন ওলযবলং এলজন্সীর োক্ থাোলনার পর োত্র 
পেঁযতাবল্লে বেবনে পার হলযলে। অ্থচ খসই সাোনয পেঁযতাবল্লে বেবনে বজবনর ক্ালে েলন 
হললা পেঁযতাবল্লে িের। 
  
ক্যারাভযালনর খভতলর বতনজলনই খহাডার খপ্ললনর েে শুলত খপল। সলঙ্গ সলঙ্গ ভযাতজ 
বজলপা হুেব়ি খেলয খেল লত উপু়ি হললা, আতলঙ্ক খযন কু্েঁক্ল়ি খ ললা। েে খোনাোত্রই 
খস িুল লে খপ্লনো তালেরই খোেঁজ ক্রলে। 
  
পুবলেী অ্িলরাল র ক্ালে খপৌঁোলনা োত্রই বতনজলনই খেল লত উপু়ি হলয শুলযবেল। 
ের য েৃঢ়প্রবতোয ওর ৪৫খির ক্লরলে। বিনা যুলদ্ধ  রা বেলত খস রাবজ নয। 
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িুইক্ আিার যেন তার  বতলত বেলর এললা বতনজলন তেন হােঁে খেল়ি িােঁচললা। 
  
ের যান এক্িার খক্াে েুলল তার ক্ষতিানো খেোল বজবনর খিেঁল  খেওযা িযালেজো 
রলি বভলজ লাল হলয উলঠলে। ক্ষতিালন আিার রিক্ষরণ হলে। 
  
প্রথে খথলক্ই খেক্ ের যালনর সুনজলর প়িার খচিায বেল। এেন সুলযা  খপলযই খস 
উলঠ োেঁ়িাললা। বজলপালক্ বডবঙলয এব লয খ ললা ক্যারাভযালনর তালক্ রাো প্রাথবেক্ 
বচবক্ৎসার িাক্সোর বেলক্। 
  
খেক্ িাক্সো েুললত েুললত িযস্তস্বলর িলললা, োেঁ়িাও ফ্র্যাঙ্ক, আবে এেুবন িযালেজো বঠক্ 
ক্লর বেবে। 
  
ের যালনর োথা তেন ব েব ে ক্রলে, চাবরবেক্ অ্ন্ধক্ার লা লে। রিপালতর পবরোণ 
খেলে খস েলন েলন েবঙ্কত হললা। খেলির ক্থায োথা খহবললয ক্যারাভযালনর খেওযালল 
খহলান বেলয িসলত খচিা ক্রললা। 
  
অ্স্ববস্ত ও আেঙ্কা ভরা খচালে বজলপা ের যানলক্ খেলে ভািললা, ফ্র্যাঙ্ক যবে এ অ্িিায 
োরা যায, তাহলল আেরা বক্ ক্রলিা? খয খক্ান জবেল পবরবিবতলতই োথা ঠাণ্ডা খরলে 
সো ান ক্রার িযাপালর ের যালনর জুব়ি খনই। ফ্র্যাঙ্ক োরা খ লল আেরা ব লয প়িলিা 
অ্ধথ জলল। 
  
বেবনে ক্লযলক্র েল য খেক্ নতুন এক্ো িযালেজ খিেঁল  রি িন্ধ ক্রলত সক্ষে হললা। 
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এিার সি বঠক্ হলয যালি। এক্ গ্লাস চললি নাবক্? 
  
ের যান বতিস্বলর িলললা, চলুক্, ক্ষবত বক্? এেন খতা েজা লুেিার সেয। অ্তএি 
খোলল খিাতল…। 
  
বতন গ্লালস খিে োবনক্ো ক্লর বনজজলা হুইবি খঢলল বজলপা ও ের যালনর বেলক্ েুলো 
গ্লাস এব লয বেললা খেক্। 
  
ওরা সলিোত্র গ্লালস চুেুক্ বেলযলে, এেন সেয হঠাৎই ওরা অ্নুভি ক্রললা ওলের িুইক্ 
ি়ি রাস্তা খেল়ি আচেক্া িােঁক্ বনললা। পর েুহূলতজই রাস্তার প্রবতবরযািেতঃ ক্যারাভযানো 
প্রচণ্ডভালি  ােঁকু্বন তুলল লাোলত লাোলত এব লয চলললা। 
  
বতনজলন চেপে বনলজলের গ্লাস খেে ক্লর খেলললা। ের যান োেঁলত োেঁত খচলপ 
ক্যারাভযালনর জ্বালাবন ও িুলক্র জোে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সহয ক্লর চলললা। 
  
বেবনেোলনলক্র েল য  াব়ির  বত ক্েলত ক্েলত এলক্িালর খথলে খ ললা। 
  
 বক্েুক্ষণ পলর ক্যারাভযালনর েরজা েুলল খ ললা। খোলা েরজায োেঁব়িলয বজবন ও 
বক্েসন। 
  
ের যালনর বিিণজ পােুর েুে খেলে বক্েসন েুবশ্চন্তায প্রশ্ন ক্রললা, খক্ালনা রক্ে অ্সুবিল  
হয বন খতা? 
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ের যান িাইলর তাক্াললা। ওরা এেন রাস্তা খেল়ি ঢুলক্ পল়িলে এক্ োর িলনর েীতল 
োযা রাজলত্ব। পাহা়িলক্ পালক্ পালক্ জব়িলয রাস্তাো খসাজা চলল খ লে েন হ্রলের 
বেলক্। এোন খথলক্ েন হ্রলের েূরত্ব, ে োইল। 
  
োথার ওপলর উল়িাজাহালজর  জজন খোনা যালে। এোলন খিেীক্ষণ অ্লপক্ষা ক্রলল 
বিপলের সম্ভািনা আলে। 
  
ের যান োলক্র বেলক্ খেবেলয, েোস এেনও খিেঁলচ আলে। ওলক্ খয ক্লর খথাক্ 
এলক্িালর খেে ক্রলত হলি। 
  
খেক্ বনবিজক্ার েুলে োিালরর িাক্সো বজবনর হালত তুলল বেললা। 
  
এতক্ষলণ বক্েসন প্রবতিাে ক্রললা। েোসলক্ বনলয বক্ ক্রলি খতােরা? েুন ক্রলি 
ওলক্? 
  
বনষু্ঠর িােঁক্া হাবস েুেললা ের যালনর েুলে। নযলতা বক্ জাোই আের ক্রলিা? ক্যারাভযান 
িন্ধ ক্লর যা িলবে তাই ক্লরা। 
  
বজলপা তীক্ষ্ণ ক্ক্জে স্বলর, থালো। আবে এোন খথলক্ চলল যাবে। েোসলক্ েুন ক্রার 
েল য আবে খনই। আোর ক্াজ োলক্র তালা খোল লা–তাই েুললিা, িযস্। অ্নয বক্েুর 
েল য থাক্লত আবে রাজী নই…। 
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ের যান বেেঁবচলয উঠললা চুপ ক্লরা। ৪৫ পললক্ তার হালত উলঠ এললা। ইস্পালতর 
চােরো আোলক্ই েুললত হলি, বজলপা; ভাললা চাও খতা যা িলবে তাই ক্লরা! নইলল 
খতাোর ঐ ভুব়িলক্  ােঁ রা ক্লর খেলিা। 
  
ের যালনর েুলের নৃেংস কু্বেল অ্বভিযবি বজলপালক্ ঠাণ্ডা ক্লর বেললা,  ােঁবক্লয উঠললা। 
আোলক্ খেল়ি োও ফ্র্যাঙ্ক। আোলক্ এোন খথলক্ খিলরালত োও। 
  
ের যান বক্েসলনর বেলক্ বেলর, আোর ক্থা খতাোর ক্ালন যায বন? ক্যারাভযান িন্ধ 
ক্লর চাক্া েুললত শুরু ক্লরা। 
  
ক্যারাভযালনর েরজা িন্ধ ক্লর বক্েসন বেলর চলললা। োনবসক্ উলত্তজনায িুইলক্র 
খপেলনর ঢাক্না তুলল ও এক্ো ি–জযাক্ খির ক্লর আনললা। আসন্ন নৃেংস অ্ যালযর 
ক্থা খভলি তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হলয উঠললা। বক্েসন জযাক্  ুবরলয িুইলক্র সােলনর 
চাক্া োবে খথলক্ তুললত লা ললা… 
  
তেন ের যান বজলপালক্ সাি ান ক্লর বেলে, খোলনা বজলপা। এেন খথলক্ তুবে খতাোর 
োক্ার যে উপাজজন ক্রার খচিা ক্লরা। এ পযজন্ত খতা শু ু হাওযায  া লাব লয  ুলরলে। 
এিার ক্বঠন সোলজর জনয বনলজলক্ প্রস্তুত ক্লর নাও। ইস্পালতর এই হতো়িা 
ঢাক্নাো খতাোর েুললতই হলি। 
  
 বজলপা ইস্পাত আিরণীর ক্ালে ব লয এক্েৃলি খচলয রইললা। খেক্ এক্িার বজলপার 
বেলক্, এক্িার ের যালনর বেলক্ অ্স্ববস্তলত খেেলত লা ললা। 
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বজলপা খেেললা ইস্পালতর চােরো খতেন েজিুত নয। োলক্র েরজার েলতা এোর 
খপেলন খতেন যে খনয বন ওলযবলং এলজন্সী। 
  
ের যানও খসো িু লত পারললা। 
  
 যাও, খোে োিল আর হাতুব়িো বনলয এলসা, এোলক্ ভাঙলত খিবে সেয লা লি না। 
  
ইস্পালতর ঢাক্না ভাঙার পলরর ক্থা েলন ক্লর, বজলপা ক্ক্জে স্বলর িলললা, েোস 
খভতলর িলস আোলের জলনয অ্লপক্ষা ক্রলি। আোলক্ খেোোত্রই ও সলঙ্গ সলঙ্গ গুবল 
ক্রলি। 
  
যা িলবে, চেপে ক্লরা। 
  
 বজলপা যন্ত্রপাবতর িাক্স খথলক্ হাতুব়ি আর এক্ো খোে োিল বনলয এব লয এললা। ওর 
হাত এত ক্ােঁপলে খযন এেুবন োিল আর হাতুব়িো ওর হাত খথলক্ েলস প়িলি। 
  
ের যান অ্ধ যজভালি খচেঁবচলয উঠললা, েী ব র ক্লরা! জলবে! এলত ভয পাওযার বক্ আলে 
তা িু লত পারবে না। 
  
েোস যবে আোলক্ গুবল ক্লর তাহলল োলক্র তালা েুললি খক্? বজলপা খেে অ্স্ত্র 
বহলসলি ের যালনর নালক্র ড ায ওর তুরুলপর তাস েুেঁল়ি োরললা। ক্াজ হললা। 
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ের যান খরা ভলর, োও, ও েুলো আোর হালতইোও! ..োলা, ভীতুর বডে। োেঁ়িাও। 
খতাোলক্ আর খতাোর ঐ নলের চােঁে ইযারলক্ আবে োলযস্তা ক্রবে। খতােরা যবে ভালিা 
পালযর ওপর পা তুলল েু লাে ডলার পালি, তলি ভীেণ ভুল ক্রলি। 
  
ের যান হাতুব়ি আর োিলো বজলপার হাত খথলক্ হযােঁচক্া খেলর খক্ল়ি বনললা। 
োিলোলক্ ইস্পালতর ঢাক্না ও জানলার খজাল়ির েুলে খঠবক্লয হাতুব়ি বেলয সলজালর 
আ াত ক্রলল োিলো ইস্পালতর চােরলক্ সাোনয খঠলল ঢুলক্ খ ললা খভতলর। 
  
রো ত হাতুব়ির  া খেলর োিলো যেন ইবঞ্চ েলযক্ খভতলর ঢুলক্ খ ললা ের যান 
তেন থােললা। হাতুব়ি খেলল খব্রলক্র বেলক্  ুলর। বজলপার েলতা তুবেও বক্ ভলয 
খক্বললয প়িল। 
  
ক্ােঁল র োপ খথলক্ ৩৮বরভলিারো হালত বনলয খেক্ িলললা, তুবে প্রস্তুত হললই আবে 
প্রস্তুত 
  
ের যান িােঁক্াভালি হাসললা। বক্ িযাপার? তুবে বক্ এেন বনলজর েু লাে ডলারলক্ 
িােঁচালত চাইলো? 
  
িালজ ক্থা ো়িা ফ্র্যাঙ্ক। ক্াজ শুরু ক্লরা। েোলসর খোক্াবিলা ক্রার জনয আবে প্রস্তুত 
  
ের যান োিললর প্রালন্ত সিলল চাপ বেলত যালি। ক্যারাভযালনর  ালয বতনিার খোক্া 
খেিার েে এললা। ের যান চাপা স্বলর, সাি ান! খক্উ আসলে। 
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খেক্ জানলার পেজা সবরলয উেঁবক্ োরললা। 
  
বজবন রাস্তার  ালর গুবেলযই িলসবেললা, ওর ক্াে খথলক্  জ ক্লযক্ েূলর এক্ো  াব়ি 
োেঁব়িলয তার খপেলন এক্ো ক্যারাভযান। সম্ভিতঃ, তালের েলতাই আলরা খক্উ ক্যারাভযান 
বনলয েন হ্রলের বেলক্ চলললে। 
  
এক্ো খরালে খপা়িা লালেুলো ে যিযি খলাক্ েুেী েুেী েুলে  াব়ি খথলক্ নােললা। তার 
সবঙ্গনী এক্জন সুশ্রী েবহলা ও এক্বে েে িালরা িেলরর খেলল। ওরা  াব়িলত িলসই 
িুইক্ ও ক্যারাভযানোলক্ খক্ৌতূহলী েৃবিলত লক্ষয ক্রলত লা ললা। 
  
ে যিযি খলাক্োর খহেঁল়ি  লা ক্ালন এললা, বক্ িযাপার? চাক্া বি ল়িলে েলন হলে? 
বজবনলক্ লক্ষয ক্লর িলললা, িললন খতা সাহাযয ক্বর 
  
বজবন বেবি খহলস না, না–তার খক্ালনা েরক্ার খনই। আোর স্বােী এক্াই পারলিন। 
 নযিাে। 
  
খলাক্ো িলললা, আপনারা বক্ েন হ্রলের বেলক্ই যালেন? 
  
 হযােঁ। 
  
আেরাও খসোলনই যাবে।  ত গ্রীলের েুবেলতও ব লযবেলাে। আপনারা আল  খক্ানবেন 
ওোলন খ লেন নাবক্? 
  
উেঁহু। 
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খেেলিন। জায াো েুি ভাললা লা লি। এক্ ক্থায চেৎক্ার। তার ওপর সুিযিিা খতা 
আলেই ওহ, –হহ, আোর নােোই িবলবন–আোর নাে খফ্র্ড ব্রযাডলোডজ। ঐ খয  াব়িলত 
আোর স্ত্রী–বেবল আর ওর পালেই আোর খেলল। আপনালের খেলললেলযলের খেেবে না! 
  
বজবন ওর ক্থায খোলা হাবসলত খেলে প়িললা। ওর হাবস খেক্লক্ অ্িাক্ ক্রললা। সবতয 
খেলযো অ্বভনয জালন িলে। 
  
ব্রযাডলোডজ অ্প্রস্তুলত প়িলতই বজবন তা়িাতাব়ি িলল, না, এেনও পযজন্ত খনই। আেরা 
ে ুচবিো ক্াোলত েন হ্রলে যাবে। 
  
এিার ব্রযাডলোডজ খহা খহা ক্লর খহলস উঠললা। হাবসর েেলক্ তার খচালের খক্াণ বচক্বচক্ 
ক্লর উঠললা। 
  
ওঃ োরুণ বেলযলেন। আলর শুলনলো, বেবল! ওরা খক্াথায ে ুচবিো ক্াোলত যালে, আর 
আবে খিাক্ার েত বজলেস ক্রবে ওলের খেলললেলয আলে বক্না! খহালহালহাঃ …! 
  
েবহলাবে  াব়ি খথলক্ই বিরি হলয ভ্রূকু্েঁচলক্ িলললা, খতাোর সি সেলযই ঐ রক্ে। 
চলল এলসা। খফ্র্ড–ওলের শু ু শু ু বিরি ক্রলে। 
  
হা–বঠক্ িলললো। আোরও তাই েলন হয…আো তাহলল চবল বেলসস…এই খেেুন ক্াণ্ড, 
আপনার নােোই জানা হয বন। 
  
হযাবরসন। আোর স্বােীর সলঙ্গ আলাপ ক্বরলয বেলত পারলাে না িলল েুঃবেত। 
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তালত বক্ হলযলে? হযলতা েন হ্রলে ব লয আোলের আিার খেো হলি। তেনই িলক্যা 
আলালপর পালাো খসলর খনওযা যালি। আর বনতান্তই যবে খেো না হয, তাহলল 
আপনালের শুভ ে ুচবিো ক্ােনা ক্বর। 
  
 নযিাে। 
  
 াব়িলত উলঠ িযাডলোডজ হাত খনল়ি বিোয জাবনলয  াব়ি েুবেলয বেললা পাহা়িী রাস্তা 
 লর। 
  
 ের যান ও খেক্ অ্স্ববস্তভলর পরস্পলরর বেলক্ তাক্াললা। 
  
খেক্ বচবন্ততভালি িলললা, এেন যবে েোস বরভলিার চালালত শুরু ক্লর তাহলল ওরা 
গুবলর েে শুনলত পালি। 
  
ের যান েবরযা হলয খপলল পাক্। এই িলন বক্ খক্উ বেক্ার ক্লর না? ওরা ভািলি 
খক্ালনা বেক্ারী বেক্ালরর খপেলন েুেলে। এলসা, ক্াজ শুরু ক্রা যাক্। 
  
বক্েসন এেন সেয জানলা বেলয খডলক্ িলললা, বক্ িযাপার? খভতলর বক্ হলে?   
  
তুবে খযোলন আলে, খসোলনই থালক্া। ক্াউলক্ এবেলক্ আসলত খেেললই আোলের 
সাি ান ক্লর খেলি। আেরা আর খেরী ক্রলত পারবে না। 
  
বেউলর উঠললা বক্েসন, ওর সারা েরীর খযন গুবললয উঠললা। 
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ক্যারাভযালনর জানালা িন্ধ ক্লর বেললা ের যান, খেলক্র বেলক্ বেলর  া়ি না়িাললা, 
এলসা, এড তাহলল শুরু ক্রা যাক্। 
  
চললা। 
  
ের যান োিলো নীলচর বেলক্ হযােঁচক্া োরলতই বজলপা ভলয েুে ঢাক্ললা েু–হালত। 
  
ওলযবলং এলজন্সীর োক্চালক্ খডভ েোস পল়ি বেললা োলক্র খেল লত। খচৌবচর, রিাি 
খচাযাললর যন্ত্রণায সি অ্নুভূবতলক্ অ্সা়ি ক্লর বেলযলে। শু ু সাহসলক্ সম্বল ক্লর খস 
খক্ালনারক্লে খিেঁলচ আলে। 
  
ের যালনর বরভলিালরর গুবল তার েুলের বনম্াংেলক্ বেন্নবভন্ন ক্লর বেলযলে। যািার পলথ 
েোলসর খচাযাললর হা়ি চুরোর ক্লর বজভলক্ েু োবল ক্লর সরাসবর গুবলো খিবরলয 
খ লে। 
  
এই আক্বস্মক্ আ াত ও যন্ত্রণার প্রবতবরযা েোলসর েবস্তষ্কলক্ েী জ সেলযর জনয আেন্ন 
ক্লর খরলেবেললা। বক্ন্তু বক্েুক্ষণ আল ই তার োন বেলরলে। সলঙ্গ সলঙ্গই েোস অ্নুভি 
ক্লরলে অ্বতবরি রিক্ষরলণর জনয খস ভীেণ েুিজল হলয পল়িলে। 
  
েোস  লে যাওযা  েনাগুললা ভািলত খচিা ক্রললা। চালক্হীন োক্ো বক্ ক্লর েুেলে, 
খভলি খস অ্িাক্ হললা! 
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এভালি এক্ না াল়ি রিপাত হওযার পলর খিেঁলচ থাক্ার সম্ভািনা েুি ক্ে তা েোস 
জালন। তলি েরলত খস ভয পায না। এেন যবে খক্ালনা এক্ বিবচত্র েন্ত্রিলল খস খিেঁলচও 
ওলঠ তিুও েুি এক্ো লাভিান হলি িলল েলন হয না, ক্ারণ এক্ো োো খচৌবচর 
খচাযাল ও আ োনা বজভ বনলয খস বক্ ক্লর খলাক্সোলজ থাক্লি? তাো়িা খিািা হলয 
িাবক্ জীিনো ক্াোলনার যন্ত্রণা খস বক্েুলতই সহয ক্রলত পারলি না। 
  
এিার োলক্র এপাে ওপাে েলেল খোলাবনর বেলক্ েন সংলযা  হললা। বক্েুক্ষণ বচন্তার 
পর খস বসদ্ধান্ত বনললা, োক্োলক্ খক্ালনা  াব়িলত চব়িলয বনলয যাওযা হলে। নাঃ। 
েতলিো েন্দ নয। বক্ন্তু এরা বক্ খেে রক্ষা ক্রলত পারলি? আপাততঃ তার ক্তজিয 
হললা এই েুহূলতজই খিতার যন্ত্র চালু ক্লর বিপে সংলক্ত পাঠালনা, পুবলেলক্ জানালনা 
োলক্র অ্িবিবতর ক্থা। খযোলনই ওো লুক্ালনা থাকু্ক্ না খক্ন, পুবলে বঠক্ েুেঁলজ খির 
ক্রলিই। 
  
এেুবন এই ক্াজো ক্রা তার উবচত। বক্ন্তু খিতার যন্ত্রো বঠক্ তার খপেলনওপর বেলক্। 
তালক্ এক্পালে ক্াত হলয ওপলর হাত িা়িালত হলি। পাে খেরাোত্রই অ্সহয যন্ত্রণা 
শুরু হলি খভলি েোস খচাে িুলজ এক্ইভালি বনশ্চল হলয পল়ি রইললা। খনক্ল়ির 
বহংস্রতায ভরা েুেোর ক্থা, সাপ ক্াললা েীতল খচাে খজা়িার ক্থা–খয খলাক্ো তালক্ 
গুবল ক্লরবেল তার ক্থা ভািলত লা ললা। েোস খলাক্োর পবরচয খপলয অ্িাক্ হললা। 
আর ঐ খেলযো, খয খস্পােজস ক্ারো চালাবেললা খসও বনশ্চযই এর েল য আলে। ওলের 
পুলরা েতলিো প্রেংসার োিী রালে। বিলেে ক্লর ঐ েু জেনার েৃেযো। বক্ন্তু তিুও 
ডাক্সন খসাজাসুবজ খিতালর েির বেলযবেললা এলজন্সীলক্। জানলত খচলযবেললা তালের 
ক্তজিয। 
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েোস তিােন্ন েবস্তলষ্ক ভািললা, ঐ েুললর েলতা ক্বচ খেলযো বক্ ক্লর এই নৃেংস 
ভযঙ্কর ক্ালজ জব়িলয প়িললা। 
  
খেলযোর ক্থায েোলসর েলন প়িললা ক্যাবরর ক্থা–তার খতলরা িেলরর খোট্ট খেলযোর 
ক্থা। 
  
ক্যারীর োথার চুল অ্লনক্ো ঐ খেলযোর েলতাই, তাোলে। বক্ন্তু ওর েলতা ক্যারী 
অ্লতাো সুন্দরী নয। অ্িেয ক্যাবরর িযস এেলনা অ্লনক্ ক্ে–ি়ি হলল হযলতা আরও 
সুন্দরী হলি। 
  
ক্যারী তালক্ েুি শ্রদ্ধা ক্লর, িলল, ওর িািার েলতা সাহসী খতাক্ আর খনই। নইলল েে 
লক্ষ ডলার ভবতজ এক্ো োক্ চাবললয বনলয যাওযা বক্ চাবট্টোবন ক্থা। 
  
েোস ভািললা, ক্যাবর যবে আোলক্ এ অ্িিায খেেলতা, তাহলল ওর সেস্ত স্বপ্নই খভলঙ্গ 
চুরোর হলয খযলতা। সাোনয এক্েু িযথার ভলয, যন্ত্রণার ভলয আবে পাে বেলর খিতালর 
েির বেলত পারবে না খেেলল ও লজ্জা খপলতা। 
  
োলক্র োক্া রক্ষা ক্রার জনয েোস যবে বনলজর জীিনও বেলয খেয, তিুও ক্যারী 
এলতােুকু্ েুঃে পালি না। িরং িনু্ধলের িললি তার িািা বক্ভালি িীলরর েলতা প্রাণ 
বেলযলে। না, েোস ওর ক্ালে খোে হলত পারলি না। 
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এেন তার ক্রণীয ক্াজ েুবে, প্রথেতঃ খিতালর বিপে সংলক্ত েব়িলয খেওযা। 
বিতীযতঃ খিাতাে বেলপ সেয বনভজর তালালক্ অ্বনবেজি সেলযর জনয অ্লক্লজা ক্লর 
খেওযা। 
  
তালালক্ অ্লক্লজা ক্রার খিাতােো বিযাবরং হুইললর বঠক্ পালে রলযলে। ওোলক্ 
না ালল খপলত েোসলক্ উলঠ িলস সােলন  ুেঁলক্ প়িলত হলি। বক্ন্তু এই ন়িাচ়িায তার 
ভাঙা খচাযাললর হাল খয বক্ হলি খভলি খস  ােলত লা ললা। 
  
ক্যারী োক্ রক্ষা ক্রার িযাপালর েোসলক্ সেথজন ক্রললও, হযাবরলযে–তার স্ত্রী খয ক্রলি 
না, খসো েোস ভাললাই জালন। হযাবরলযে েোলসর অ্িিাো িু লি, বক্ন্তু ক্যারী খয খোে, 
অ্িু । 
  
বেবনে পােঁলচক্ লা ললা সাহস ক্লর প্রস্তুত হলত তারপর খস যেন পাে বেরলত খচিা 
ক্রললা, সলঙ্গ সলঙ্গই যন্ত্রণার তীব্র েুবর খক্লে িসললা তার হৃেবপলণ্ড। েোস েুহূলতজ 
আিার োন হারাললা। 
  
েোলসর  ুে ভাঙললা হাতুব়ি খপোর অ্প্রতযাবেত বিক্ে েলে। খচাে খেললই খেেললা 
জানলা ও ইস্পালতর পালতর েেঁক্ বেলয এলস প়িা এক্ বচললত ে যালহ্নর আললা। েৃবি 
রেেঃ স্বে হলতই খেেললা, এক্ো োিল আংবেক্ ঢুলক্ রলযলে ইস্পাত আিরণী ও 
জানলার োেঁলক্। 
  
েোস ভািললা, তাহলল ওরা আোলক্ খেে ক্রলত আসলে। তালত আোর খক্ালনা আপবত্ত 
খনই। 
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েুিজল হালত বরভলিার খির ক্রার খচিা ক্রললা। ের যান গুবল ক্রার সেয, েোস 
বরভলিার খোেঁ়িার সুলযা  পাযবন। তাই খস আল  খথলক্ই প্রস্তুত হলত চায। 
  
েোলসর বরভলিার ৪৫ স্বযংবরয খক্াট। তাই এক্েু ভারী। বরভলিারো হালত বনলতই 
েলন হললা েুি ভাবর, আলরক্েু হললই পল়িও যাবেললা িনু্দক্ো। অ্বতক্লি নাবেলয 
আনললা তার ডান পালে। আর িনু্দলক্র নলো তাক্ ক্লর রােললা োলক্র জানলার 
বেলক্। 
  
বঠক্ আলে োলা, এলসা এিার! ভািললা েোসআোর এক্বেন বক্ খতাোর এক্বেন! 
রেেঃ চেক্ খেলিা, জীিনভর ইযাে রােলি! আর অ্লপক্ষা ক্রলত পারবে না। 
তা়িাতাব়ি ক্লরা। েরার আল  জীিলনর খেে যুলদ্ধ বজতলত চাই। 
  
এেন সেয তার ক্ালন এললা ক্ালরা চাপা তীক্ষ্ণ ক্ণ্ঠস্বর, সাি ান। খক্উ আসলে! 
  
এরপর েী জ নীরিতা। েোস অ্নুভি ক্রললা, অ্নুভূবতলক্ িাির ক্লর বেলত চাইলে। খস 
েলনর খজারলক্ সম্বল ক্লর লল়ি চলললা, খক্ালনারক্লে জাব লয রােললা তার েলনর 
খচতনা। 
  
বনলজর েলনই উচ্চারণ ক্রললা েোস, তা়িাতাব়ি ক্লরা! এ অ্িিা আবে আর সইলত 
পারবে না! …. 
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হঠাৎই শুনলত খপললা ক্ালরা উলত্তবজত স্বর, এেন যবে েোস বরভলভার চালালত শুরু 
ক্লর তাহলল ওরা েে শুনলত পালি। 
  
েোলসর বরভলিার রেেঃ ভারী খঠক্লে। খস িু ললা, জানালা লক্ষয ক্লর তাবক্লয থাক্া 
তার পলক্ষ সম্ভি নয। েরজা েুলললই েোস গুবল চালালি। তেন লক্ষযভ্রি হলি না। 
  
েোস প্রতীক্ষায রইললা। যন্ত্রণায তার শ্বাস–প্রশ্বাস রুদ্ধ হলয আসলে। তিুও অ্লপক্ষা 
ক্লর চলললা। 
  
জানলায োিললর চার বেলতই স়িাৎ ক্লর ওপলর উলঠ খ ললা ইস্পালতর চাের। েোলসর 
খচালের েৃবি আিদ্ধ হললা োলক্র খোলা জানলায। 
  
খেক্ ও ের যান সলর োেঁ়িাললা জানালার ক্ালে খথলক্। েরজার েু–পালে ওরা ক্ান ো়িা 
ক্লর অ্লপক্ষা ক্রলত লা ললা। বক্ন্তু খক্ালনা েেই ক্ালন এললা না। ওরা েুে চাওযা–
চাওবয ক্রললা। 
  
োলা, চালাবক্ ক্রলে না খতা? প্রশ্ন ক্রললা খেক্। 
  
হলত পালর। 
  
জানালা বেলয হাত  বললয বেললা ের যান, আর েুেঁলজ চলললা েরজা খোলার হাতলো। 
  
েোস লক্ষয ক্রলত লা ললা ের যালনর ক্াযজক্লাপ। তার খচাে আ লিাজা; তজজনী খচলপ 
িলসলে বরভলিালরর বে ালর সােললযর অ্বনশ্চযতায তার েন সাোনয আেবঙ্কত। 
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অ্িলেলে েরজাো েুলল খেলললা ের যান। েরজার পাল্লাো ব লয থােললা খেলক্র 
সােলন। সুতরাং খেলক্র পলক্ষ খভতলর নজর রাো সম্ভি হললা না। এক্বেলক্ 
ক্যারাভযালনর খেওযাল, অ্নযবেলক্ োক্, এিং সােলন োলক্র খোলা েরজার পাল্লা–
এক্রক্ে িন্দীই হলয প়িললা খেক্। ের যান বিেুযৎ বতলত োলক্র খভতলর উেঁবক্ খেলরই 
িাইলর েরীরোলক্ খির ক্রললা। 
  
খস খসই ক্লযক্ েুহূলতজ খেেললা এক্ো খলাক্ বিভ্রভালি োলক্র খেল লত পল়ি রলযলে 
তার খচাে খিাজা, েুলের রঙ েযাক্ালস। 
  
খেলক্র বেলক্ বেলর ের যান চাপা স্বলর িলললা, খক্ালনা ভয খনই। ও োরা খ লে। 
  
েলন েলন েোস ভািললা। পুলরাপুবর নয িনু্ধ, এক্েু পলরই খসো জানলত পারলি। 
  
েোস প্রচণ্ড ইোেবির খজালর বরভলিার  রা হাতো ঈেৎ উেঁবচলয  রললা। আ আলস্ত 
ের যান সতক্জ ভঙ্গীলত োলক্র খোলা েরজা বেলয খভতলর ঢুক্ললা। 
  
 েোলসর িনু্দক্ ের যালনর বেলক্ বনোনা ক্রা অ্বতবরি সাি ানতা িলে। ক্ারণ তার 
েৃঢ় বিশ্বাস েোস েৃত। ঐ রক্ে বেন্ন বিবেন্ন েুে। েৃলতর েলতা রিহীন, পােুর েরীর 
বনলয খিেঁলচ থাক্া ক্ালরা পলক্ষই সম্ভি নয। 
  
ের যান খেলক্র বেলক্ বেলর, ওলক্ এোন খথলক্ খির ক্লর িাইলর ক্ির খেওযা যাক্। 
বক্। িললা? খেক্ তেন খক্ৌতূহলভলর জানলা বেলয েোসলক্ খেেলে। 
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েোস এেন সেয খচাে েুলললা। 
  
সাি ান। প্রচণ্ড বচৎক্ালরর সলঙ্গ সলঙ্গ বক্ন্তু েরজাো তার েরীলর খচলপ িসায খস 
অ্সুবিল য প়িললা। 
  
ের যান ওলক্ গুবল ক্রার সলঙ্গ সলঙ্গই েোস বে ার বেপললা। 
  
বঠক্ এক্ই েুহূলতজ েুলো িনু্দলক্র েে বিলস্ফাবরত হললা। 
  
ের যালনর গুবলো েোলসর  লায বিেঁল  খ ল সলঙ্গ সলঙ্গ োরা খ ললা। 
  
েোসও লক্ষযভ্রি হযবন। ের যালনর খপলে তার গুবল খলল লে। হােঁেু খভলঙ োলক্র খভতর 
ের যালনর েুেো েোলসর খক্ালল ব লয প়িললা। 
  
বজলপা ভাঙা ক্ক্জে  লায এক্ তীব্র আতজনাে ক্লর উঠললা। 
  
খেক্ োলক্র েরজাো খঠলস  রললা ের যালনর খিবরলয থাক্া পালয। খক্ানরক্লে 
এক্পাে হলয ক্যারাভযালনর খেওযাল ও োলক্র েরজার োেঁক্ বেলয খস এবেলক্ এলস 
োেঁ়িাললা। খেক্ ের যালনর খেহোলক্ বচত ক্লর বেললা। 
  
ের যান খ ালালে েৃবি খেলল তার বেলক্ তাবক্লয, খেে পযজন্ত আবে খহলর খ লাে, এড। 
তার স্বর এতই অ্স্পি বেল খয খেলক্র িু লত ক্ি হললা। তলি োক্াো খতাোলের 
ক্ালজ আসলি। খতাোলের প্রলতযলক্রই ক্ালজ লা লি। এই েে লাে ডলার…গুড লাক্… 
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হঠাৎই খেলক্র খেযাল হললা। খস এক্ অ্দু্ভত বচন্তা ক্লর চলললে। যবে খেে পযজন্ত 
োলক্র তালা তারা ভাঙলত পালর, তাহলল েুলাে ডলালরর জায ায তারা প্রলতযলক্ আ়িাই 
লাে ক্লর পালি। ক্ারণ তালের অ্ংেীোলরর সংেযা এই েুহূতজ খথলক্ চারজন। 
  
. 
  
০৮. 
  
এক্ো িসিার  র, এক্ো খোিার  র। এক্ো খোট্ট রান্না র এিং তার খচলযও খোট্ট 
এক্ো স্নান র–এই বনলযই খ াো খক্বিনো। 
  
আ ুবনক্ভালি সাজালনা–খ াোলনা খোিার  লর েুলো বিোনা–তাো়িা প্রলযাজনীয 
আসিািপত্র খতা আলেই। িসিার  রোও খচযার, খসাো ইতযাবেলত বেেোেভালি 
সাজালনা। অ্থজাৎ চারজন খোিার পলক্ষ খক্ানরক্ে অ্সুবিল  হওযার ক্থা নয। 
  
এই খক্বিনো হ্রলের এক্ প্রালন্ত। এিং অ্নযানয খক্বিনগুললার খথলক্ এলক্িালরই 
বিবেন্ন। খক্বিন ভা়িা খেিার জনয ভারপ্রাপ্ত ক্েজচারীবে খিে সিজান্তার হাবস েুবেলয 
বজবনলক্ িলল, এই খক্বিনো বিলেেভালি ে ুচবিো যাপলনর জনযই ততরী। এই খক্বিলন 
আল  যারা বেললা। তারা  তক্াল রালতই খেল়ি চলল খ লে। 
  
হযাডবেল্ড ক্েজচারীবের নাে। বজবন আর বক্েসন এোলন এলস খপৌঁেলল খস তেন ওলের 
পালে এলস রাস্তা খেবেলয ওলের ইবঙ্গত খক্বিলনর বেলক্ বনলয খ লে। 
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হযাডবেল্ড োল  োল  অ্িাক্ খচালে বক্েসলনর বেলক্ খেেবেললা। ভদ্রললাক্লক্ খক্েন 
খযন উলত্তবজত খেোলে চুপচাপ িলস রলযলেন িযাপার বক্? খক্ জালন, হযলতা আসন্ন 
েুলেযযার রালতর ক্থা খভলি বিব্রত হলয পল়িলেন। বক্ন্তু হযাডবেল্ড–এরক্ে সুন্দরী িউ 
খপলয ভদ্রললাক্ বিব্রত খক্ন–ক্ারণ েুেঁলজ খপললা না। 
  
খেলযোও খক্েন খযন বিচবলত হলয পল়িলে। অ্িেয খসো স্বাভাবিক্। ক্ারণ প্রলতযক্ 
সুন্দরী খেলযই ে ুচবিোর নালে বক্েুো অ্স্বােন্দয খিা  ক্লর। হযাডবেল্ড ওলের ক্থা 
আলি ভলর ভািললা। খক্াথায ক্যারাভযান রােলত হলি, খক্াথায হ্রলে খি়িালনার জনয 
খনৌলক্া ভা়িা পাওযা যালি–সিই খেবেলয বেললা। আলরা িলললা, খক্উ ক্েলনা তালের 
বিরি ক্রলি না। তারা বনলজলের েুবেেলতা বেন ক্াোলত পালর। 
  
এোনক্ার খলালক্রা খিে বেশুলক্, বেলসস হযাবরসন। হযাডবেল্ড িললত িললত ওলের 
খক্বিনো খেোললা। বজবনলক্ আশ্বস্ত ক্রার খচিা ক্রললা। তারা সিসেলযই আপনালের 
সুে সুবিল র বেলক্ নজর রােলি,  ল্প–সল্প ক্রলি। …আোর েলন হয, আপনারা খিা হয 
বনজজনতাই খিবে পেন্দ ক্রলিন। অ্ন্তত প্রথে ক্লযক্বেন, বক্ িললন? যাক্ খ –ও বনলয 
ভািলিন না। বেলসস হযাবরসন, আবে সিাইলক্ িলল খেলিােন। আপনারা গুবেলয না িসা 
পযজন্ত খক্উ আপনালের বিরি ক্রলি না। 
  
ওলের চারজলনর এক্োত্র অ্ন্ধক্ালরর প্রতীক্ষা ক্রা ো়িা উপায বেললা না। সারাবেলনর 
 ক্লল ওলের ক্ালে ঐ সেযেুকু্ অ্সহয ও ক্লাবন্তক্র েলন হলযলে। বজবন খক্বিলন ঢুলক্ই 
খোিার  লর ঢুলক্ সোন বিোনায শুলয পল়িলে। সলঙ্গ সলঙ্গ ও  ুবেলয প়িললা। বক্েসন 
িাইলর পাহারায খথলক্লে। এলক্র পর এক্ বস ালরে র্ধ্ংস ক্লরলে আর ক্যারাভযালনর 
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ওপর তীক্ষ্ণ নজর খরলেলে। খেক্ ও বজলপালক্ বনরুপায হলযই েোস ও ের যালনর 
েৃতলেলহর সলঙ্গ ক্যারাভযালনর খভতলর থাক্লত হলযলে। না, ওলের সেযো েুিই োরাপ 
খক্লেলে। 
  
বজলপা আর খব্রক্ অ্ন্ধক্ার হওযার সলঙ্গ সলঙ্গই খক্বিলনর খভতলর চলল এলসলে। 
  
পবরশ্রান্ত বজলপার অ্িিা খেলক্র খচলযও োরাপ। খস এলসই এক্ো খচযালর িলস েুহালত 
তার েুে ঢাক্ললা। তার খচাযাললর পালে এক্ো লম্বা ক্াো ো । খেলক্র আ ালতর 
েললই ঐ ক্ষত। েন হ্রলে আসার পলথ বজলপা হঠাৎ ক্যারাভযালনর েরজা েুলল লাবেলয 
প়িার খচিা ক্লরবেললা।  লা োবেলয বচৎক্ার ক্লর খস ক্যারাভযালনর  াতি খেওযালল 
পা ললর েলতা োথা েুেঁ়িলে। বহবিবরযাগ্রস্ত খরা ীর েলতা এক্লরাোভালি খেলক্র সলঙ্গ 
সোলন যুল  খ লে। 
  
অ্িলেলে খেক্ তালক্ খচাযাল লক্ষয ক্লর সলজালর  ুবে খেলরলে। এো়িা বজলপালক্ 
সােলালনার আর খক্ালনা উপাযই বেললা না। তারপলর যেন োন বেলরলে খস চুপচাপ 
ক্যারাভযালনর খেল লত িলস খথলক্লে। অ্ন্ধক্ালরর প্রতীক্ষায তালের আেবে  ণ্টা 
ক্যারাভযালনর খভতলর ক্াোলত হলযলে। োবের খেৌরাত্মযর জনয জানালাগুললা এলে িলস 
সেয গুলনলে– এ অ্বভেতার ক্থা ওরা সহলজ ভুললি না। 
  
খেক্ আর বক্েসন খ লে অ্ন্ধক্ার  ন জঙ্গললর খভতলর েোস ও ের যালনর েৃতলেহ 
ক্ির খেিার জনয। বজলপার নানান যন্ত্রপাবতর েল য এক্ো খিলচা বেল। খসো বেলযই 
োবে েুেঁ়িলত শুরু ক্লরলে। 
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খেক্ আর বক্েসন বিেণ্ণ চােঁলের েরা আললায বনঃেলে ক্াজ ক্লর চলললা অ্তযন্ত 
সতক্জভালি। ক্ারণ অ্েূলরই খোলানীল হ্রলের জলল তনেবিহালর িযস্ত েম্পবতলের 
ক্লথাপক্থন খনৌলক্া খথলক্ও স্পি ক্ালন আসলে। তাো়িা পাল়ি পাযচাবররত 
অ্বতবথলেরও তারা খেেলত পালে। হঠাৎই তারা োথা নীচু ক্লর লুবক্লয প়িললা–িুলক্র 
 ুক্পুক্ েে আচেক্া খিল়ি উঠললা। খেক্ ও বক্েসলনর বঠক্ পাে খ লে এক্লজা়িা 
তরুণ–তরুণী খিবরলয এললা। ওরা এই স্ববপ্নল আেঁ ালর জঙ্গললর বনজজনতালক্ই খিলে 
বনলযলে। ওরা চলল খযলতই বক্েসন আিার ক্াজ শুরু ক্রললা। 
  
ো রালত ওলের ক্াজ খেে হললা। ওপলরর োবে সোন ক্লর তার ওপর ভাঙা ডালপালা 
ও শুক্লনা পাতা েব়িলয বেললা খেক্। ওরা শ্রান্ত খেলহ খক্বিলনর বেলক্ বেলর চলললা। 
  
বজবন ৩৮ বরভলিারো খক্াললর ওপর খরলে  া এবললয অ্লপক্ষা ক্রবেললা। আর বজলপার 
বেলক্ লক্ষয রােবেললা। 
  
খেক্ খক্বিলন ঢুলক্ই েরজা িন্ধ ক্লর বেললা। তারপর খেক্ ও বক্েসন খচযালর িসললা। 
বক্েসলনর েুলের রঙ েযাক্ালে রিহীন। তার  াললর এক্ো খোে খপেী, খথলক্ খথলক্ই 
খক্েঁলপ উঠলে। েুলে  ালের খোেঁো চক্চক্ ক্রলে। 
  
খেক্ বজবনলক্ িলললা, খক্ালনা খ ালোল ক্লর বন খতা? 
  
বজবনর েুেেণ্ডল পােুর। খচালের নীলচ ক্াবল। খেলে েলন হলে ওর িলযস খযন অ্লনক্ 
খিল়ি খ লে। েরীলরর খজৌলুেও অ্লনক্ো ক্লে এলসলে। বক্ন্তু িরািলরর েলতাই েীতল 
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ও বনবিজক্ার ভালি। না। …তলি িরািরই িলবেললা। আোলক্ খেল়ি োও, আবে িাব়ি 
যালিা। 
  
 খেক্ ক্বঠন স্বলর িলললা, োলক্র তালা খোলার পর িাব়ি খক্ন। ও নরলক্ খ ললও 
আোর খক্ালনা আপবত্ত খনই। 
  
বজলপা ওলের ক্থািাতজায পাে বেলর তাক্াললা।  লরর উজ্জ্বল আললায বক্েুক্ষণ খচাে 
বপেবপে ক্লর চারপালে খেেললা। তারপর ওলের বতনজনলক্ খেলেই খসাোর ওপর উলঠ 
িসললা। উলত্তজনায বজলপার হাত ক্ােঁপলত লা ললা, েুে সংকু্বচত হললা। 
  
এড, খতােরা আোলক্ খেল়ি োও…। আোর ভাল র োক্ার েরক্ার খনই। ওো খতােরাই 
বনলয বনও। ঐ হতো়িা োলক্র সলঙ্গ আবে আর খক্ান সম্পক্জই রােলত চাই না। তাই 
িলবে, আোর প্রাপয েু লক্ষ ডলার বনলয খতােরা আোলক্ খরহাই োও। ফ্র্যাঙ্ক যবে অ্লতা 
ক্লরনা িললতা, তাহলল আবে এ ক্ালজ হাত বেতাে না। এেনও যবে খতাোলের রাজা 
হিার সা  থালক্ খতা খলল  থালক্া–আবে ওর েল য খনই। আবে খসাজা আোর ক্ারোনায 
বেলর যাবে। 
  
খেক্ বক্েুক্ষণ  লর বজলপার আপােেস্তক্ জরীপ ক্রললা, বক্ন্তু আোর তা েলন হয না, 
বজলপা। 
  
খোলনা–এড এক্েু ভাললা ক্লর খভলি খেলো। আোর অ্ংলের সেস্ত োক্াই আবে 
খতাোলের বেলয বেবে। েু লাে ডলার খনহাত ক্ে নয। বক্ন্তু তার িেলল আবে শু ু িাব়ি 
খযলত চাইবে। 
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খেক্ বনবলজপ্তভালি, উেঁহু–আোর  ারণা, খসরক্ে খেললোনুেী তুবে ক্রলি না। 
  
এিার বজলপা বক্েসলনর বেলক্ বেলর ক্রুণ সুলর, আললক্স। তুবে খতা জালননা, এই 
ক্াজো বক্ রক্ে বিপজ্জনক্। আেরা প্রথলে খক্উ রাবজ হইবন, েলন আলে? বক্ন্তু ফ্র্যাঙ্ক 
আোলের এ ক্থা খসক্থা িলল বঠক্ রাবজ ক্লরবেললা। চললা, আেরা চলল যাই। এড 
আর বজবনই োলক্র সেস্ত োক্া ভা  ক্লর বনক্। ও োক্ায আোলের প্রলযাজন খনই। 
তুবে আর আবে এক্সলঙ্গ ক্াজ ক্রলিা। আোলের বেন স্বেলভালিই খক্লে যালি…বিশ্বাস 
ক্লরা, আললক্স, িাবক্ জীিনো আেরা বনবশ্চলন্ত ক্াবেলয বেলত পারলিা। 
  
খেক্ নরেস্বলর িলললা। নযাক্ালো োল়িা, বজলপা। তুবে এোলনই থাক্লে। এিং োলক্র 
তালা েুললে–এই আোর খেে ক্থা। 
  
পা ললর েলতা ক্লর বজলপা িলললা, না, না–এড, আোলক্ খযলতই হলি। এই ক্ালজর 
খেে খেোর েলতা সাহস আোর খনই। তলি বক্ ক্লর োলক্র তালা েুললত হয খসো 
খতাোলের িলল বেলয যালিা। তেন তুবে আর বজবন সহলজই তালা েুললত পারলি বক্ন্তু 
আোলক্ আর থাক্লত খিাললা না। আোলের ভাল র পােঁচ লাে ডলার খতােরা এেবনলতই 
খপলয যালে। ক্ারণ আোর োক্াো আবে খতাোলক্ বেলয বেবে, আর আললক্স ওর 
অ্ংেো বজবনলক্ বেলয যালি… 
  
আোলের তুবে খেল়ি োও, এড। আেরা চলল যাবে…। 
  
খেক্ বক্েসনলক্ িলললা, তুবেও বক্ চলল খযলত চাও? 
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বক্েসন ের যালনর আক্বস্মক্ ভযঙ্কর েৃতুযলত সােবযক্ভালি িবির হললও  ীলর  ীলর 
হারালনা সাহস বেলর পালে। রাবত্রর অ্ন্ধক্ালর েু–েুলো েৃতলেহলক্ ক্ির খেওযার 
েুঃস্বলপ্নর প্রভািলক্ খস রেেঃ ক্াবেলয উলঠলে। খস খিে িু লত পারলে, এেন তারা খয 
পযজালয খপৌঁলেলে খসোন খথলক্ খেরা তালের পলক্ষ সম্ভি নয। এক্েুেী রাস্তা  লর 
এব লয চলললে অ্বনবশ্চত ভবিেযলতর বেলক্। এেন বক্েসলনর বনলজর প্রাণ ো়িা আর 
বক্েুই হারািার ভয খনই, বক্ন্তু লালভর বেলক্ রলযলে আ়িাই লাে ডলার, খসানালী 
ভবিেযৎ আর বজবনর সঙ্গ। না। খস এেন চাক্ িা না চাক্, বেলর যাওযার প্রশ্ন এেন 
অ্িান্তর। 
  
বক্েসন খেলক্র খচালে খচাে খরলে বনষ্কম্প স্বলর িলললা, না। 
  
বজলপা েবরযা হলয খেে খচিা ক্রললা। খোলনা, আললক্স–তুবে বক্ িললো, তা তুবে 
বনলজই জালনা না। তুবে এই বিপলের েল য এলের সলঙ্গ খথলক্ বক্ ক্রলি? তার খচলয 
আোর ক্ারোনায চললা। েলন খক্ালরা না এ ক্াজ ক্লর খতােরা খরহাই খপলয যালি! খেে 
পযজন্ত খতােরা বিপলে প়িলিই। তার খচলয এেনই এসলির সংস্রি তযা  ক্রা ভাললা। 
আললক্স, তুবে চলল এলসা আোর সলঙ্গ। 
  
বক্েসন বজবনর বেলক্ আ়িলচালে তাক্াললা, না বজলপা, তা হয না। 
  
বজলপা  ভীরভালি শ্বাস বনলয, তাহলল আবে চললাে। বক্ন্তু েলন খরলো এোলন খথলক্ 
খতাোর ভাললা খক্ানবেনই হলি না। বতন বতনলে খলাক্ এই োলক্র ক্ারলণই োরা 
খ লে। তালের রলির োে খক্ানবেনই খতােরা বেলত পারলিনা। –পারলি? ফ্র্যাঙ্ক 
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িললবেললা, পৃবথিীোলক্ হালতর েুলঠায  রলি। …ওর অ্বন্তে পবরণবতর ক্থা বক্ েলন 
ক্বরলয বেলত হলি? এক্রাে বভলজ োবের নীলচ সযােঁতলসেঁলত এক্ো  লতজ বনবশ্চলন্ত  ুবেলয 
রলযলে। ওর রাজা হিার স্বপ্ন স্বপ্নই খথলক্ খ লে। তুবে বক্ এেলনা িু লত পারলে না, 
আললক্স? খতােরা খক্উই বক্ িু লত পারলে না, খয এসলির খেয খক্ানবেনই ভাললা হয 
না, হলত পালর না? বঠক্ আলে, তাহলল আোলক্ খতােরা খেল়ি োও–আবে চললাে। 
  
খেক্ চে ক্লর হাত িাব়িলয বজবনর খক্ালল পল়ি থাক্া ৩৮ ো তুলল বনললা। বজলপার 
িুক্– লক্ষয ক্লর বনষু্ঠরভালি উেঁবচলয  রললা। 
  
 োক্ো খতাোলক্ েুললতই হলি, বজলপা। নইলল ফ্র্যালঙ্কর পালে খতাোলক্ জযান্ত পুেঁলত 
খেললিা। 
  
বজলপা িু ল, খেক্ ঠাট্টা ক্রলেনা। খস বিরভালি োেঁব়িলয ৩৮—এর ক্াললা নলোর বেলক্ 
তাবক্লয রইললা বজলপার েুলে অ্প্রসন্নতার স্পি োযা। আে তাহলল তাই খহাক্। তুবে 
আোলক্  ালযর খজালর আেলক্ রােলত চাইলে, বক্ন্তু এলত বক্েু লাভ হলিনা। ক্ারণ–এ 
ক্ালজর খেে পবরণবত ভাললা হলি না–হলত পালর না। 
  
খেক্ িনু্দক্ো নাবেলয রােললা। 
  
খস বিরি হলয, খতাোর িক্িক্াবন খেে হলযলে? 
  
বজলপা োথা  ােঁবক্লয, আোর আর বক্েুিলার খনই। বক্ন্তু খতাোলক্ িারিার সাি ান ক্লর 
বেলযবে এড। খসো েলন খরলো। 
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খেক্ অ্নয েুজলনর বেলক্। তাবক্লয িলল, বঠক্ আলে। তাহলল বজলপাযেনরাবজ হলযলে, 
এিালর আেরা আললাচনায িসলত পাবর। এেন আেরা চারজন। তার োলন আেরা 
প্রলতযলক্ আরও পঞ্চাে হাজার ডলার ক্লর খিবে পালিা। আর পবরক্ল্পনা যা বেললা খসই 
েলতাই ক্াজ চললি। বক্েসন–তুবে আর বজবননতুন বিলয ক্রা স্বােী–স্ত্রীর েলতাই 
অ্বভনয চাবললয যাও। আবেআর বজলপাক্যারাভযালনর খভতলর োক্ বনলয পল়ি থাক্লিা। 
োক্াো হালত আসাোত্রই আেরা চারজন চারবেলক্ খক্লে প়িলিা–রাবজ? 
  
 া়ি খনল়ি সিাই সম্মবত জানাললা। বঠক্ আলে, তাহলল এই ক্থাই রইললা। খেক্ 
েরজার বেলক্ এব লয তালা খথলক্ চাবিো খির ক্লর পলক্লে রােললা। আো আবে 
তাহলল শুলত চললাে, আজলক্ যলথি পবরশ্রে হলযলে। খেক্ বজলপার খপলেএক্ো খোেঁচা 
খেলর, ওলঠা, খোেুরাে—খচযালর ব লয শুলয পল়িা। আোলক্ খসাোো খেল়ি োও। েলনহয 
খসাোলত খোিার অ্ব ক্ার িতজোলন এক্োত্র আোরই আলে। 
  
বজলপা উলঠ খচযালরর বেলক্ এব লয চলললা। খেক্ খসাোয িলসজুলতা েুললত েুললত 
বক্েসনলক্ লক্ষয ক্লর িলললা, পালের  লর খতাোর জনয আর এক্ো োে পাতা আলে 
আললক্স। যাও, ব লয শুলয পল়িা–স্বােীর ক্তজিয পাললন েন োও। 
  
বক্েসন পবরশ্রান্ত ভালিই এক্ো খচযালর  া এবললয বেললা হাই তুলল  ুলোিার খচিা 
ক্রললা। 
  
 বজবন পালের  লর ঢুলক্ই েরজা িন্ধ ক্লর চাবি বেলয বেল। 
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খেক্ িযলঙ্গর সুলর িলললা, খতাোর েুভজা য আললক্স। েলন হলে খতাোর েলতা স্বােীলক্ 
বজবনর বঠক্ পেন্দ হয বন। 
  
বক্েসন বিরবিভলর িলললা, ওঃ–তুবে থােলি! 
  
বজবনর পরবেন সক্াল সাতোর বক্েুপলরই  ুেভা ঙললা। িসিার  লর এলস ও জানলার 
পেজাগুললা সবরলয বেললা। িাইলরর আললা আসলতই বতনজলন খজল  উঠললা। 
  
খেক্ বিরবিসূচক্ েে ক্লর উলঠ বরভলিালরর খোেঁলজ পলক্ে হাত়িালত লা ললা। 
  
তেলনা বক্েসলনর  ুলের আলেজ ক্ালেবন। খস োথা তুলল বপেবপে ক্লর বজবনর বেলক্ 
তাক্াললা। বজবন রান্না লরর বেলক্ চলল খ ল। 
  
বজলপা েরীলরর েযাজেযালজ ভািো ক্াবেলয আ়িলো়িা ভাঙললা। আহত খচাযালল হাত 
খিালালত খিালালত এক্ো অ্সু্ফে েে খিবরলয এললা যন্ত্রণায। 
  
রান্না র খথলক্ বজবন িলললা, খতােরা তা়িাতাব়ি ক্যারাভযালন যািার খতা়িলজা়ি ক্লরা, 
এরেল যই বক্ন্তু হ্রলের  ালর খলাক্জলনর বভ়ি শুরু হলযলে। 
  
খব্রক্ ক্ল লরর বেলক্ খ ললা। বেবনে েলেক্ পলরই খস োব়ি ক্াবেলয, স্নান খসলর খিবরলয 
এললা। বজলপালক্ িলললা, যাও, চান–োন খসলর নাও। খতাোর  া খথলক্ খোলের েত 
খিােক্া  ন্ধ খিরুলে। 
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স্নান খসলর বজলপা  লর ঢুক্লতই খেেললা, বজবন এক্ো খেলত প্রাতঃরাে সাবজলয সিার 
 লর বনলয এলসলে। 
  
বজবন খেো খেলক্র হালত  বরলয বেলয, এগুললা বনলয ক্যারাভযালনর খভতলরই, খতােরা 
োওযা োওযা খসলর খেলল। 
  
খেলত রাো ক্বে, বডে খসদ্ধ, ক্েলাললিুর রসও সযােউইলচর বেলক্ তাবক্লয খব্রক্ খেো 
বজবনর হাত খথলক্ বনললালোলনা সুন্দরী, এেন খথলক্ খতােরা আোর ক্থােলতা চললি। 
ক্ারণ এ েললর পবরচালনার ভার এেন আোর। 
  
বজবন তাবেলযভালি, পবরচালনার ভার? তার োলন? এ েললর পবরচালনার োবযত্ব 
ক্ালরারই খনই–ের যালনরও বেললা না। আেরা শু ু পবরক্ল্পনানুযাযী ক্াজ ক্লর যাি। 
প্রথে খথলক্ই বঠক্ বেললা তুবে আর বজলপা খক্িলোত্র রাবত্রলিলালতই খক্বিলন আসলি। 
আর সারাো বেন খতাোলের ক্যারাভযালনর খভতলরই আত্মল াপন ক্লর থাক্লত হলি। 
এেন যবে তুবে খতাোর েত িেলল থালক্া, খতা খস ক্থা িললা। 
  
খেক্ িযঙ্গভলর িলললা, আো–েুি ক্থা বেলেলো খেেবে। তার োলন, ক্যারাভযালন িলসই 
আোলের োনাবপনা সারলত হলে? িযাপার বক্। খতাোলের োম্পতয জীিনযাত্রায অ্সুবিল  
 োবে িললই বক্ আোলের তাব়িলয বেলো? 
  
খক্ালনা জিাি না বেলয বজবন রান্না লরর বেলক্ বেলর চলললা। 
  
বক্েসন উলঠ োেঁব়িলয, এড, সি সেলয বজবনর খপেলন লা াো আবে পেন্দ ক্বর না। 
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খেক্ বেেঁবচলয উঠললা, থালো! আর সাোই  াইলত হলিনা। যাও, িাইলর ব লয খেলো, 
আলেপালে খলাক্জন আলে বক্না। না থাক্লল ক্যারাভযালনর েরজাো চেপে েুলল খেলি। 
  
বক্েসন িাইলর ব লয চারপালে ক্াউলক্ খেেললা না। খস খেক্লক্ খডলক্ই সলঙ্গ সলঙ্গ 
ক্যারাভযালনর েরজাো েুলল বেললা। 
  
বক্ষপ্র বতলত খেক্ আর বজলপা ক্যারাভযালনর খভতলর ঢুক্ললা। 
  
খেলক্র খচাে চক্চক্ ক্রললা, যাও, এিার খেৌজ ক্রা ব লয। তুবে সুলযাল র সিযিহার 
ক্রলত ো়িলি িলল েলন হয না। 
  
হাতলল চাপ বেলয বক্েসন ক্যারাভযালনর েরজা সেলে িন্ধ ক্লর বেললা। বক্েস খক্বিলন 
বেলর এললা। 
  
তেন বজবন আরও ক্লযক্ো সযােউইচ ততরী ক্রলে। 
  
 বক্েসন এলস ক্ল লর ঢুলক্, স্নান খসলর, োব়ি ক্াবেলয, নতুন খপাোক্ পলর খিবরলয 
এললা। 
  
িসিার  লর এলস খেেললা, বজবন খেবিললর ওপর বডে খসদ্ধ ও সযােউইচ সাবজলয 
খরলেলে। 
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 ওঃ–চেৎক্ার হলযলে। বক্ন্তু ক্ার জনয তা খতা বঠক্ িু লত পারবে না। খতাোর না 
আোর? 
  
সক্ালল, আোর বক্েু োওযার অ্লভযস খনই। িলল এক্ো ক্াপ বনলয বজবন বক্েসলনর 
বেলক্ আংবেক্ খপেন বেলর অ্েূলরই এক্ো আরাে খক্োরায িসললা। 
  
বক্েসন এক্ো খচযার খেলন বনলয িসললা। এেবনলতই খস কু্ষ াতজ বেললা, তার ওপর 
সযােউইলচর সুিাস তালক্ খযন পা ল ক্লর তুলললা, েলন েলন বজবনর রান্নার প্রচুর 
তাবরেও ক্রললা। 
  
োওযা–োওযার পলর ভািবে, এক্েু খিলরালিা৷ বক্েসন িলললা, খনৌক্ায হ্রেোচক্কর 
খেওযা যালি বক্ িললা? 
  
হুেঁ। 
  
বক্েসন বজবনর সংবক্ষপ্ত উত্তলর হতাে হললা। 
  
ক্যারাভযালন ওলের েুি ক্ি হলি। বজবনর সলঙ্গ ক্থা িলার প্রযাস খপললা বক্েসন, িাইলর 
খতেন োযাও খনই। েুপুলর ক্যারাভযালনর খভতরো  রে হলয প়িলি। 
  
খস ওরা িু লি। বনবলজপ্ত স্বলর উত্তর বেললা বজবন। 
  
 হযােঁ–তা বঠক্। …আো, খতাোর বক্ েলন হয? বজলপা োলক্র তালা েুললত পারলি? 
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 বজবন অ্ধ যজ ভঙ্গী ক্রললা, আবে বক্ ক্লর জানলিা? 
  
 না োলন, বজলপা যবে না পালর তলি বক্ ক্রলিা? 
  
খস ক্থা আোলক্ বজলেস ক্রলে খক্ন? বনলজ না পালরা তলি খেক্লক্ বজলেস ক্র। 
  
আচেক্া উলঠ প়িললা বজবন। ক্বের ক্াপ বনলয চলল খ ল রান্না লর। 
  
বক্েসন অ্নুভি ক্রললা, তার বচন্তার োপ েব়িলয পল়িলে। হঠাৎই োওযার ইলেো নি 
হলয খ ললা, ক্লযক্ চুেুলক্ ক্বেো খেে ক্লর খস ক্াপ–খপ্লে বনলয এল াললা রান্না লরর 
বেলক্। 
  
ক্াপ–খপ্লে খরলে বক্েসন িলল বজবন, আবে বিরি ক্রলত চাইবন। তলি খভলি খেলো, 
আোলের এক্েু খ ারালেরা ক্রা েরক্ার। ক্ারণ খিা ালত হলি, আেরা হবনেুলন 
এলসবে। আোলের সম্পক্জোলক্ ক্লযক্বেলনর জনয ভুলল থাক্া যায না? িু লতই খতা 
পারলো শু ু… আচেক্া খথলে খ ললা বক্েসন। 
  
বজবন বক্েসলনর বেলক্ খপেনবেলর খক্েন খযন ক্ােঁপা  লায, খোহাই খতাোর। আোলক্ 
এক্েু এক্া থাক্লত োও। েযা ক্লর পালের  লর যাও। 
  
বক্েসন বজবনর ক্থায েুঃে খপলয  ুলর এলস বজবনর েুলোেুবে োেঁ়িাললা। তেনই নজলর 
প়িললা বজবনর পবরিতজনো। সজীিতার খরেেুকু্ বেবললয েুলে েুলে উলঠলে গ্রীলের 
আক্ালের বিণজতা। বক্েসন ভািললা নাঃ। খেলযো বনলজলক্ যলতাো সেথজ েলন ক্লর 
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তলতাো নয।  তবেলনর িীভৎস  েনাগুললা বক্েসনলক্ খযেন ক্লরলে ওর েলনও 
খতেবন িীভৎসভালি আ াত ক্লরলে। 
  
বঠক্ আলে। আবে এেুবন চলল যাবে। িলল বক্েসন িসিার  লর চলল খ ললা। 
  
বক্েসন বজবনর ক্ান্না শুনলত খপললা। এ ক্ালজর হতাে পবরণবতর ইবঙ্গতই খযন িলয 
বনলয এললা খসই হালক্া, অ্সু্ফে ক্ান্নার সুর। খেে পযজন্ত বজবনও তাহলল ক্ােঁেলে? তালের 
সােললযর আো এেন সুেূরপরাহত। 
  
নীরলি বক্েসন  ূেপান ক্লর চলললা অ্স্ববস্তক্র প্রতীক্ষায। হঠাৎ এক্সেয বজবন রান্না র 
খথলক্ খিবরলয খসাজা ব লয ঢুক্ললা খোিার  লর। 
  
বক্েুক্ষণ বনস্তব্ধতার পর বজবন এলস িলললা, চললা, যাওযা যাক্। 
  
বক্েসন খেেললা বজবনর সাজসজ্জায খক্াথাও েুেঁত খনই বক্ন্তু খচালের অ্স্বাভাবিক্তা ওর 
অ্বির োনবসক্ অ্িিার ক্থা জাবনলয বেলে। 
  
বক্েসন উলঠ োেঁব়িলয, এক্ো েিলরর ক্া জ খপলল েন্দ হলতা না। 
  
হযােঁ, েলন হয িাইলরই পাওযা যালি। 
  
বজবন েরজায বেলক্ এব লয খ ললা। ওর পরলন এক্ো হাল্কা খসালযোর এিং েযাওলা 
সিুজ স্নযাক্স। এই খপাোক্ ওর ক্েনীয খেহ খসৌন্দযজ খযন আলরা েুলে খিলরালে। 
বক্েসলনর এই েুহূলতজ বজবনলক্ আলরা খিবে ভাললা লা ললা। 
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খক্বিলনর িাইলর আসলতই সূলযজর প্রের তাপ ওলের েরীলর খযন আেল়ি প়িললা। ওরা 
ক্যারাভযানোর বেলক্ তাবক্লয েলন েলন অ্নুোন ক্রার খচিা ক্রললা ক্যারাভযালনর 
আভযন্তরীণ উত্তাপ। 
  
েুজলন বনঃেলে পাোপাবে খহেঁলে চলললা। 
  
সােলনরজঙ্গললর খভতর বেলয এক্ো রাস্তা খসাজা হযাডবেলল্ডর অ্বেলসর বেলক্ চলল 
খ লে। তার অ্বেলসর পালেই আলে এক্ো েুবেোনার খোক্ান। জঙ্গললর োযাল রা 
অ্ঞ্চল পার হলয ওরা যেন ক্ালঠর অ্বেস িাব়িোর সােলন এললা, তেন বজবন বক্েসলনর 
হাত আেঁক্ল়ি  রললা। ওর ঠাণ্ডা স্পলেজ বক্েসন চেলক্ বজবনর বেলক্ তাক্াললা। 
  
বিেণ্ণভালি বজবন হাসলত খচিা ক্রললা, আোর িযিহালরর জনয বক্েু েলন ক্লরা না। 
োল  োল  আোর অ্েবন হয। এেন খিে আবে। 
  
বক্েসন বজবনর নরে হালত চাপ বেলয, না, না বঠক্ আলে। সবতযই খতা, ক্াল সারাো বেন 
 লর ক্ে  ক্ল খ লে। 
  
এেন সেয অ্বেস খথলক্ হযাডবেল্ড খিবরলয এললা। ওলের খেলেই আক্ণজ বিসৃ্তত খহলস, 
এই খয বেঃ হযাবরসন, বক্েসলনর বেলক্ হাত িাব়িলয  রললা হযাডবেল্ড, খক্েন লা লে 
জায াো, িলুন…আবে খিে িু লত পারবে েোয, আপবন োরুণ সুলে আলে। আপবন না 
িললতই বক্ রক্ে  লর খেললবে খেেললন? আলর েোয, আপনার েুে খেলেই স্পি 
খিা া যালে, জায াো আপনার েুি ভাললা খলল লে, আর তাো়িা বেলসসযাবরসলনর েলতা 
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সুন্দরী স্ত্রী খপলল আপবন খক্ন, খয খক্ালনা স্বােীই সারাো জীিন সুলে ক্াবেলয খেলি–বক্ 
িলললন বেলসস হযাবরসন? 
  
প্রাণ েুলল খহলস উঠললা বজবন। বক্েসন অ্স্ববস্তভলর হযাডবেলল্ডর িাব়িলয খেওযা হালত 
হাত রােললা। 
  
বজবন হাসলত হাসলতই িলললা, আপনালক্  নযিাে, বেঃ হযাডবেল্ড। এলতা প্রেংসাও 
ক্রলত পালরন আপবন… যাক্ল , আেরা বক্ন্তু েিলরর ক্া লজর খোেঁলজ এলসবেলাে। 
আলে নাবক্? 
  
ভুরুলজা়িা ঊর্ধ্জেুেী হললা হযাডবেলল্ডর, েিলরর ক্া জ? িললন বক্ বেলসস? আজ পযজন্ত 
খক্ান  েলেরলক্ আবে েিলরর ক্া জ খোেঁজ ক্রলত শুবনবন। ক্ারণ ে ুচবিো ক্াোলত 
এলস খক্উ িাইলরর েিলর নজর খেযনা। তলি েিলরর ক্া জ আলে। আর আজলক্র 
সিলচলয খজার েির ওই োক্ লুলঠর িযাপারো। 
  
হযাডবেল্ড েিলরর ক্া জ আনলত খ লল বজবন ও বক্েসন পরস্পলরর বেলক্ অ্থজপূণজ 
খচালে তাক্াললা। 
  
হযাডবেল্ড চারলে েিলরর ক্া জ বনলয এলস িলল, ভািলাে, আপনারা হযলতা সিক্ো 
ক্া জই খেেলত চাইলিন–তাই বনলয এলাে। তলি খহরাল্ড–এ পালিন সাচ্চা েির। 
  
রুদ্ধশ্বালস বক্েসন িলললা। না, আবে সিক্ো ক্া জই খনলিা। োলনেিরগুললা। এক্েু 
যাচাই ক্লর খেেলিা আর বক্। 
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খস হযাডবেল্ডলক্ ক্া লজর োে বেবেলয বেললা। 
  
বজবনর েরীলরর বিলেে অ্ংলের বেলক্ তাবক্লয, আপনালের খক্ালনারক্ে অ্সুবিল  
হলেনা খতা, বেলসস হযাবরসন? বক্েু ক্রার থাক্লল িলুন, আবে এেুবন 
  
না, তার খক্ালনা প্রলযাজন খনই, বেঃ হযাডবেল্ড। আোলের খক্ালনা অ্সুবিল ই হলে না। 
  
ক্থা খেে ক্লর বজবন সােলনর েুেী খোক্ালন ব লয ঢুক্ললা; আর বক্েসন ক্া লজর প্রথে 
পৃষ্ঠার েিরগুললালত খচাে খিালালত লা ললা। 
  
ি়ি ি়ি হরলে প্রবতবে ক্া লজর প্রথে পৃষ্ঠালতই োক্ লুলঠর েির োপালনা হলযলে। খসই 
সলঙ্গ োক্োরেবিও োপালনারলযলে। এেনবক্ ডাক্জসনওেোলসরেবিও। 
তসনযিাবহনীরতরে খথলক্ োক্ উদ্ধার সম্পবক্জত েিলরর জনয এক্ হাজার ডলার পুরিার 
খ ােণা ক্রা হলযলে। 
  
পুবললসর তরে খথলক্ োলক্র ড্রাইভার েোসলক্ লুলঠরালের এক্জন িলল সলন্দহ 
ক্লরলে। আর এই সলন্দলহর ক্ারণ েোলসর বনরুলেে হওযা। 
  
এক্েলন বক্েসন ক্া জ প়িবেললা আর িুলক্র খভতর বদ্রবে বদ্রবে েে হলে–হঠাৎ 
খফ্র্ডব্রযাড খোলডজর ডালক্ তার চেক্ ভাঙলল।  তক্াল এই ভদ্রললাক্ই তালক্ চাক্া 
পাটালনার ক্ালজ সাহালযয ক্রলত খচলযবেললা। সম্ভিতঃ খসও এসেলয 
েিলররক্া লজরজলনযইহযাডবেলল্ডরঅ্বেলস এলসলে। 
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এই খয–বেঃ হযাবরসন। খক্েন লা লে এোলন? সুন্দর জায া। তাই না? … তা েিলরর 
ক্া জ এর েল যও খপলয খ লেন খেেবে? 
  
হযােঁ, এইোত্র খপলাে। 
  
আপবন বনশ্চযই োক্ লুলঠর েিরো প়িবেললন? আজ সক্াললই আবে খরবডওলত পুলরা 
 েনাো শুনলাে। ওরা সলন্দহ ক্রলেোক্োলক্ বনশ্চযই আলেপালের খক্ালনা জঙ্গলল 
লুবক্লয রাো হলযলে। তাই অ্নুসন্ধানী েল খহবলক্প্টালর ক্লর সি রাস্তার ওপর নজর 
রােলে বক্ন্তু খক্াথায বক্? োলক্র খক্ান পাত্তাই খনই। 
  
হুেঁ, িলল বক্েসন ক্া জগুললা ভাজ ক্লর খেলললা। 
  
বক্ন্তু বেঃ হযাবরসন। এতগুললা খচােলক্ োেঁবক্ বেলয বক্ ক্লর ওরা োক্োলক্ লুবক্লয 
খরলেলে? ড্রাইভার িযাো বনশ্চযই ওলের খলাক্? আপনার বক্ েলন হয? 
  
হলত পালর। 
  
 বক্ন্তু রক্ষীোর বক্ েো হললা খেেুন খতা! বক্নাে খযন খলাক্োর? ..ওঃ, হাডাক্জসন। 
…আোর েলত, ওলযবলং খক্াম্পানীর তরে খথলক্ ওর পবরিারলক্ বনযবেত সাহাযয ক্রা 
উবচত। 
  
হযাডবেল্ড োথা না়িললা। উেঁহু–োক্ো এোনক্ার জঙ্গলল লুবক্লয রাোর েলতা খিাক্াবে 
ওরা ক্রলিনা। ক্ারণ সেলয অ্সেলয, সিসেলযইওইজঙ্গলবেলয খনাক্জন চলালেরাক্লর। 
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হযলতাএোন খথলক্ আলরা ওপলর েক্স উলডই লুবক্লয খরলেলে। ঐ রাস্তায খলাক্জলনর 
চলাচল অ্লনক্ ক্ে, আর ি়ি রাস্তা খথলক্ অ্লনক্ েূলরও জায াো। 
  
বক্ন্তু েিরোর। ভুললও আোর খেলললক্ এসংিাে খেলিন না, েোই, শুনললই খস হযলতা 
পাহা়ি খিলয েক্স উড পযজন্তই েুেলি, বক্ খয ভূত খচলপলে োথায…। 
  
বজবন বজবনসপত্র ভবতজ এক্ো পযালক্ে বনলয েুেী খোক্ান খথলক্ এললা। 
  
ব্রযাডলোডজ েুবপ েুলল বজবনলক্ অ্বভিােন জাবনলয, সুপ্রভাত, বেলসস হযাবরসন। পলথ আর 
খক্ালনা অ্সুবিল  হয বন খতা? 
  
না। হাসললা বজবন। পযালক্েো বক্েসলনর হালত বেলয তার পাে খ েঁলে োেঁব়িলয, বক্েসলনর 
িাহু আেঁক্ল়ি  রললা। হ্রলে খি়িািার জনয খনৌলক্া পাওযা যালি, বেঃ হযাডবেল্ড? 
  
বনশ্চযই, খক্ন নয। এই খতা খি়িািার সেয। এক্েু পলরই খরালের তাপ অ্সহয হলয 
উঠলি। আপবন খতা জালনন খক্াথায খনৌলক্া ভা়িা পাওযা যায, খসোলন চলল যান, খজা 
আপনালক্ সেস্ত িযিিা ক্লর খেলি। 
  
আো, তাহলল আেরা চবল। 
  
ব্রযাডলোডজ িলললা, েরক্ার েলন ক্রললই চলল আসলিন, বেলসস হযাবরসন। কু্ব়ি নম্বর 
খক্বিলন আেরা আবে। আপনালের  র খথলক্ ি়ি খজার বসবক্ োইল েূলর হলি। 
আপনালের খেেলল বেবল েুি েুেী হলি। 
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হযাডবেল্ড ব্রযাডলোডজলক্ ক্নুইলযর খোেঁচা খেলর, আলর েোই। আপনার বক্ োথা োরাপ 
হলয খ ললা? খক্াথায ওনারা এলসলেন ে ুচবিো ক্াোলত, আর আপবন িললেন বক্না 
আপনার  লর ব লয সেয নি ক্রলত? 
  
বজবন খহলস বক্েসলনর হাত  লর, ক্ােঁল  োথা খরলে এব লয চলললা। 
  
ওলের বেলক্ এক্েৃলি ব্রযাডলোডজ ও হযাডবেল্ড খচলয রইললা। না, বজবনর েলতা সুন্দরী স্ত্রী 
খপলল হযাডবেল্ড এই েুহূলতজই বক্েসলনর সলঙ্গ জায া িেল ক্রলত রাবজ। 
  
বজবন  লর এলস রান্না লর বজবনেপলত্রর পযালক্ে নাবেলয রােললা। বক্েসন অ্বত সন্তপজলণ 
িাইলর এলস ক্যারাভযালনর পালে োেঁ়িাললা। খক্উ তালক্ লক্ষয ক্রলেনা খেলে জানলায 
আলস্ত আলস্ত খোক্া োরললা। 
  
খেক্  েজাি েুলে জানলা েুলল, বক্ চাই? ওঃ, খভতলর যা  রে, তার ওপর হতো়িা 
োবেগুললার জ্বালায এক্েু বির হলয ক্াজ ক্রার খজা খনই! তা–বক্ চাই খতাোর? 
  
ক্া জগুললা জানলা বেলয খভতলর গুেঁলজ বক্েসন িলললা, খতাোলের জনয েিলরর ক্া জ 
এলনবে। আর বক্েু েরক্ার থাক্লল িলল। 
  
না, বক্েু েরক্ার খনই। যাও, ক্ালো। িললই খেক্ সেলে জানলা িন্ধ ক্লর বেললা। 
  
খস েরজার ক্ালে  ুলর োেঁ়িাললা–খক্বিন খথলক্ বনলয আসা এক্ো েুলল িলস বজলপা ক্াজ 
ক্রলে। োলক্র েরজায ক্ান খপলত খস ইবিত েলের প্রতীক্ষা ক্রলে। 
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অ্সহয  রে ক্যারাভযালনর খভতলর, খব্রক্ িা য হলযই তার খক্াে, জাো সি েুলল 
খেলললে। তার ক্ােঁ   ােঁবক্লয ক্যারাভযালনর খেল লত িলস ক্া জ প়িলত শুরু ক্রললা। 
  
প্রায আ  ণ্টা পর ক্া জ এক্পালে েুেঁল়ি খেলল উলঠ খেক্ বজলপার ক্াজ খেেলত 
লা ললা। 
  
এক্াগ্র েলন খচাে িুলজ বজলপা পাথলরর েলতা বির হলয িলস ক্ান ো়িা ক্লর শুলন 
চলললে আর  ুবরলয চলললে ক্বম্বলনেন চাক্বত। 
  
বিরবিভলর খেক্ িলললা খসই তেন খথলক্বক্ শুরু ক্লরলে? তুবে বক্ েলন ক্লরে, োনা 
েে  ণ্টা  লর শু ু এই ক্লর যালি? 
  
বজলপা চেলক্ রা ত ক্লণ্ঠ, থালো। ক্ালনর ক্ালে এেবন িক্িক্ ক্রলল বক্ ক্লর ক্াজ 
ক্রলিা িললত পালরা? 
  
খেক্  াে েুলে, আবে আর এই িন্ধ ক্যারাভযালন থাক্লত পারবে না। এক্েু হাওযা না 
খপলল আবে োরা যালিা। আো, এক্ ক্াজ ক্রলল হযনা ? জানলার পেজাোলক্ 
ক্যারাভযালনর  ালয খসেঁলে যবে আেরা জানলাোলক্ েুলল বেই? তাহলল হাওযাও আসলি, 
আর োবেও ঢুক্লত পারলি না। 
  
যা ক্রিার তুবেই খক্ালরা। আোলক্ বেলয যবে োলক্র তালা খোলালত চাও, তাহলল আর 
বিরি খক্ালরা না। 
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আগুন  রা খচালে বজলপার বেলক্ তাবক্লয খেক্ যন্ত্রপাবত রাোর তাক্ খথলক্ এক্ো 
হাতুব়ি আর বক্েু খপলরক্ খির ক্লর পেজাোলক্ ক্যারাভযালনর খেওযালল খ েঁলথ বেললা। 
হাত িাব়িলয জানলার পাল্লা েুলললা। 
  
অ্েূলর বিোল হ্রে, খেক্ খেেললা বজবন ও বক্েসন এক্ো খনৌলক্ায উঠলে। বক্েসন 
িবলষ্ঠ হালত খনৌক্া চাবললয চলললা। ঈেজায খব্রক্ চাপা আলরালে খেলে প়িললা। োলা, 
েুি েুবতজ লুেলে। ওর জায ায আজ আোরই থাক্া উবচত বেললা। ঐ খয, োলা বজবনলক্ 
বনলয খেৌজ ক্রলে। 
  
বজলপা ক্ক্জে স্বলর, তুবে বক্ েযা ক্লর এক্েু চুপ ক্রলি। এভালি বিরি ক্রলল ক্াজ 
ক্রলিা। বক্ভালি? 
  
আো, আো িািা–বঠক্ আলে। োেঁল়ির েলতা খচেঁবচলযা না। 
  
বির খচালে ক্বম্বলনেন চাক্বতোর বেলক্ খচলয, বজলপা ভািললা এতক্ষণ  লর পবরশ্রেই 
সার হলযলে ক্বম্বলনেলনর এক্োনম্বরও খস খেলালত পালর বন। হযলতা এইভালি বেলনর 
পর বেন তালক্ ক্বম্বলনেন চাক্বত বনলযই থাক্লত হলি হযলতা খক্ানবেনই এই োলক্র 
তালা খস েুললত পারলিনা। 
  
নাঃ, এিালর এক্েু বিশ্রাে খনওযা েরক্ার। হালতর আঙুলগুললায খযন বেল  লর খ লে। 
  
 বজলপা জানালার সােলন এলস িাইলরর িাতালসর স্পেজ খপলয িুক্ ভলর োস বনললা। িাযু 
চলাচললর েলল ক্যারাভযালনর খভতরো স্বাভাবিক্ হলযলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

260 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
খেক্ িলললা, ঐ তালাোলক্ অ্নয খক্ালনাভালি খোলা যায না? 
  
ফ্র্যাঙ্কলক্ খতা আবে আল ই িললবেলাে। তালা খোলার ক্াজো খনহাত সহজ হলিনা। 
হযলতা খেে পযজন্ত আবে নাও েুললত পাবর। 
  
খব্রক্ বজলপার খচালে খচাে রােললা। তাই নাবক্? তলি আোর েলন হয তালাো 
েুলললইতুবে ভাললা ক্রলি। বজলপা আোর ক্থা, তালা খতাোলক্ েুললতই হলি। 
  
বজলপা খযন কু্েঁক্ল়ি খ ললা, বি়িবি়ি ক্লর, আবে খতা আর েযাবজক্ জাবননা! হযলতা এ 
তালা পৃবথিীর ক্ালরা পলক্ষই খোলা সম্ভি নয। 
  
খব্রক্ বহংস্র স্বলর িলললা, অ্ন্ততঃ এই এক্ো খক্ষলত্র খতাোলক্ েযাবজক্ খেোলতই হলি। 
যাও, ক্াজ শুরু ক্লরা। যত খিবে সেয ক্াজ ক্রলি তলতা তা়িাতাব়ি তালাো েুললি। 
  
বজলপা আিার ব লয োলক্র েরজার  ালয ক্ান খচলপ  রললা। তারপর খসই আল র 
েলতা আিার ক্বম্বলনেন চাক্বত খ ারালত লা ললা। 
  
বজলপা সলন্ধযর আল ই ক্লান্ত হলয িলস প়িললা। তালা খোলার আর খক্ালনা খচিাই 
ক্রললানা। 
  
বজলপার উেভ্রান্ত অ্িিা খেলে খেক্ চুপচাপ খভতলর খভতলর খক্ে েবঙ্কত হলয প়িললা। 
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বজলপা এই  রলে এক্োনা িালরা  ণ্টা ক্াজ ক্লরলে। ো োলন শু ু এক্  ন্টা বিশ্রাে 
খপলযলে। এেন পযজন্ত খস খক্িল এক্বে োত্র নম্বর খেলালত সক্ষে হলযলে। তার অ্নুোন 
আরও পােঁচো নম্বর তালক্ েুেঁলজ খির ক্রলত হলি। তিু ভাল খয তার িালরা  ন্টা পবরশ্রে 
এলক্িালর িৃথা যায বন। হযলতা আ ােীক্ালই আলরা েুলো নম্বর বজলপা েুেঁলজ পালি। 
হযলতা এ সপ্তালহই োলক্র তালা েুলল যালি। 
  
এক্েু অ্ন্ধক্ার  বনলয আসলতই বক্েন ক্যারাভযালনর েরজা েুলল বেললা। ওরা 
বক্ষপ্র বতলত খক্বিলনর খভতলর ঢুলক্ প়িললা। 
  
ওলের োিালরর িযিিা বজবন ক্লরই খরলেবেললা, ওরা খেলত শুরু ক্রললা খ াগ্রালস। খেক্ 
োল  োল  বক্েসলনর বেলক্  ভীরভালি খেেবেললা। সারাবেলনর উত্তালপ বক্েসলনর েুে 
তাোলে। তারোলন বজবনলক্ বনলয ও সারাো বেন িাইলর ক্াবেলযলে। খেলক্র েলন ঈেজা 
ও খরাল  ভলর খ ললা। 
  
এক্েলন খেলয চলললা বজলপা। োওযার খেলে ওর ক্লাবন্ত ও হতাোর োপ বেবললয আিার 
সুি ও সলতজ হলয উঠললা। 
  
খব্রক্ োওযা খেে ক্লর এক্ো আরাে খক্োরায  া এবললয বেললা। এক্ো বস ালরে 
 বরলয িলললা বতনজনলক্, খোলনা, আজ সাোনয ক্াজ এল ালনা খ লে। বজলপা এক্ো 
ক্বম্বলনেন নম্বর খেলালত খপলরলে। বক্ন্তু আোর েলন হয, এেন খথলক্ রালতও 
ক্যারাভযালন পাহারায থাক্া েরক্ার। খক্উ হযলতা অ্বতবরি খক্ৌতূহলী হলয ক্যারাভযালনর 
জানলা বেলয উেঁবক্ খেলর েরজা খোলার খচিাক্রলত পালর, খসো আবে চাই না। বক্েসন, 
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এই রালত পাহারা খেিার োবযত্বো খতাোলক্ই বনলত হলি। খতাোর সারাবেলন খক্ালনা 
ক্াজই থালক্ না, সুতরাং রালত এই সাোনয ক্িেুকু্ তুবে সইলত পারলি। 
  
বক্েসন উপলবব্ধ ক্রললা, খেলক্র ক্থায যুবি আলে। রালত খক্ালনা খচার–েযালচাল়ির 
োথায ক্যারাভযান লুঠ ক্রার েতলি  বজলয ওঠাো স্বাভাবিক্। 
  
বক্েসন উলঠ োেঁ়িাললা। বঠক্ আলে। আবে তাহলল ক্যারাভযালনই যাবে। 
  
খেক্ ভীেণ অ্িাক্ হললা, প্রিানরত বক্েসলনর বেলক্ খচলয রইললা। বক্েসন িাইলর 
খিবরলয েরজাো িন্ধ ক্লর বেললা। আজ সক্ালো তার ভাললাই খক্লেলে। িাইলরর 
খলালক্র সােলন অ্বভনয হললও খস বজবনলক্ অ্ন্তরঙ্গভালি ক্ালে খপলযলে। খেে পযজন্ত 
তার েলন ক্ষীণ আোও জলন্মলে বজবন বক্ তালক্ ভালিাসলত শুরু ক্লরলে? 
  
বক্ন্তু এলক্ক্ সেয বজবনর খচালে খচলয তার েলন হলযলে এর সিোই িুব  অ্বভনয–তার 
খিবে বক্েুনয। বক্ন্তু বক্েসন তিু হাল োল়িবন। তার এেন এক্োত্র খনো বজবন  ডজন। 
  
বজবনর বেলক্ তাবক্লয খেক্ িলললা, আজ আবে আর বজলপা বিোনায খোলিা, তুবে 
খসাোয খোলি। সারাবেন আেরা ক্ে পবরশ্রে ক্বর বন। সুতরাং আোলের বিশ্রালের 
প্রলযাজন আলে। খতাোর তালত আপবত্ত না বক্? 
  
বজবন বনবলজপ্তভালি, না–আপবত্ত থাক্লি খক্ন? 
  
খব্রক্ অ্চঞ্চল খচালে খচলয, অ্িেয বজলপা যবে খসাোয শুলত চায, তলি, 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

263 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

 নযিাে–তার খক্ালনা প্রলযাজন হলিনা। আবে খসাোলতই শুলত পারলিা। খেলক্র ইবঙ্গত 
িু লত বজবনর অ্সুবিল  হয বন। 
  
খেক্ খহলস  লরর তালক্ রাো এক্ পযালক্ে তাসনাবেলয ভােঁজলত শুরু ক্রললা। 
খতাোরযাইলে। বক্, এক্ হাত তাস হলিনাবক্? 
  
না, আবে এেন এক্েু িাইলর হােঁেলত যালিা। বক্ন্তু বেলর এলস খযন  রো োবল পাই। 
  
খেক্ তেনও হাসলে। বনশ্চযই োবল পালি। এই, বজলপা, চললা আেরা খোিার  লর ব লয 
তাস খেবল। বিোনায িলসই তাস পাতা যালি। 
  
বজলপা খোিার  লর চলল খ ললা। 
  
যাক্, খতাোর  র তাহলল োবল ক্লর বেলাে, বজবন। বক্ন্তু আলললক্সর সলঙ্গ বেন 
বক্রক্েক্ােললা। খেে পযজন্ত বক্ ওর  লায  ুললই প়িলল নাবক্? 
  
বজবন োন্তস্বলর পাটা প্রশ্ন ক্রললা, আোর সলঙ্গ ফ্র্যালঙ্কর বক্ খসই ক্থাই বেললা? 
  
না, তা নয। বক্ন্তু িলা খতা যায না। খতাোর খক্ােল হৃেলযর েল য ক্েন বক্  লে যায। 
অ্িেয বক্েসনলক্ পেন্দ ক্রার খেলয আলেবরক্ায েুি ক্েই আলে। তলি খস খয 
খতাোলক্ েন প্রাণ সেঁলপ বেলযলে তালত সলন্দহ খনই। 
  
সের েরজার বেলক্ বজবন এল াললা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

264 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

খেক্ িলললা, আেরা েুজলন জুবে িােঁ লল খক্েন হয। সুন্দরী? িযাপারো এক্িার খভলি 
খেেলল হয না? 
  
খতাোর োথার বঠক্ খনই। িললই বজবন িাইলরর অ্ন্ধক্ালর খিবরলয খ ললা। সেলে 
েরজাো িন্ধ ক্লর বেলয খ ললা। 
  
খেলক্র েলন হললা এেুবন বজবনর খপেলন েুলে যায। তার সলঙ্গ এরক্ে ভালি ক্থা িলার 
পবরণবত খয ভাললা নয, খসো ওলক্ সেল  খেয–বক্ন্তু তাহলল বক্েসন ক্যারাভযান খথলক্ 
খিবরলয আসলি। 
  
সুতরাং খেক্ বনলজলক্ সংযত ক্লর ক্ােঁ   ােঁবক্লয খোিার  লর এললা। 
  
 বিোনায বজলপা িলসবেললা। তার েুবিিদ্ধ হাত খেলেই খিা া যালে খস অ্স্ববস্ত খিা  
ক্রলে। 
  
খেক্লক্ খেলেই খস িলললা, এড, তুবে খেলযোলক্ খেল়ি োও। এলক্ই আোলের হালত 
সেসযার অ্ন্ত খনই, তার ওপর খেলযর  ালেলা। 
  
ওঃ, থালো খেবে, িলল বিোনায িলস তাস িােঁেলত লা ললা। 
  
 বজবনর বেলর আসার েে খপললা রাত এ ালরাো না াে। ক্ল লর জল প়িার েে—
সম্ভিতঃ বজবন স্নান ক্রলে। 
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খেক্ তাসগুললা পযালক্লে ভলর খেলললা, এলসা বজলপা, এিার খোযা যাক্। ক্াল অ্ন্ধক্ার 
থাক্লত থাক্লতই আেরা ক্যারাভযালন ঢুক্লিা। 
  
আললা বনবভলয বেলতই ক্লান্ত বজলপা নাক্ ডাক্লত শুরু ক্রললা। 
  
খেক্ অ্ন্ধক্ালর খচাে খেলল ক্ান ো়িা ক্লর বজবনর ন়িাচ়িার েে শুনলে। বেবনে ক্লযক্ 
পলরই  িসিার  র খথলক্ আললা খনভালনার েে খপললা। 
  
নারী সংরান্ত িযাপালর সরাসবর পদ্ধবতলতই খেলক্র বিশ্বাস। তার েলত  ীলর  ীলর 
অ্ন্তরঙ্গ হিার খচিা সেলযর অ্পিযিহালরর নাোন্তর। সুতরাং 
  
সুতরাং  ালযর চাের েুেঁল়ি খেলল খেক্ উলঠ িসললা। বনঃেলে বিোনা খথলক্ খনলে 
েরজার বেলক্ খ ললা। অ্বত সন্তপজলণেরজা েুলল িসিার  লর ব লয খেক্ আলস্ত আলস্ত 
খোিার  লরর েরজািন্ধ ক্লর বেললা। 
  
সলঙ্গ সলঙ্গই  লরর আললা জ্বলল উঠললা। বজবন খসাোয উলঠ িসললা। ওর পরলনর বেলক্ 
নীল রাবত্রিাস খেলক্র ক্ােনালক্ আলরা েুেজে ক্লর তুলললা। খস এক্ াল খহলস খসাোর 
ক্ালে ব লয, ভািলাে, খতাোর সলঙ্গ এক্েু  ল্প গুজি ক্লর, আবস। খেবে–সলর িলসা 
এক্েু। 
  
বজবন বিরভালি িলস চাপা স্বলর আলেে ক্রললা খিবরলয যাও। 
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ওহ–খহা–তুবে খেেবে এেলনা আোর ওপর খরল  আলো? বক্ন্তু জালনা খতাোর জলনয 
আবে ক্লতা বক্ খভলি খরলেবে? লক্ষ্মীবে বজবন, এক্েু ঠাণ্ডা োথায খভলি খেলো– 
বনলজলের ভাল র োক্া খপলয খ লল আেরা খেে–বিলেলে  ুরলিা। খতাোলক্ পযাবরলস, 
লেলন বনলয যালিা। তুবে বক্ আোর সঙ্গীহলত রাবজ নও? 
  
বজবন আিার িলললা, আবে খতাোলক্ খিবরলয খযলত িললবে। 
  
না, খতেন ক্লর না িললল তুবে শুনলি না খেেবে–খেক্ বজবনলক্ জব়িলয  লর ক্ালে 
োনলতই অ্নুভি ক্রললা, তার িুলক্ খক্ালনা  াতি িস্তুর ক্বঠন পরে। 
  
পললক্র েল যই বজবন তার িুলক্ এক্ো ৩৮ খচলপ  লরলে।  
  
বজবন ইস্পাত েীতল স্বলর আলেে ক্রললা, আলস্ত আলস্ত খতাোর হাত সবরলয নাও েুি 
 ীলর  ীলর হাত সরালি নযলতা এলক্িালর  ােঁ রা ক্লর খেলিা। 
  
 খেক্ অ্বত  ীলর বজবনর েরীর খথলক্ হাত সবরলয বনললা। আতলঙ্ক তার  লা শুবক্লয 
ক্াঠ। খক্ন খযন তার েলন হললা বজবন সবতয সবতয তালক্ নৃেংসভালি েুন ক্রলত পালর। 
খেক্ েৃতুযর েুলোেুবে োেঁব়িলয হাত তুলললা। খচালের েৃবি ৩৮–এর নললর ওপর। 
  
এিার উলঠ োেঁ়িাও। আলস্ত আলস্ত হাত েুলো োথা খথলক্ নাোলি না। 
  
খেক্ পালয পালয খপলোলত লা ললা। 
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বজবন বরভলিারো খেলক্র িুক্ লক্ষয ক্লর  লর। খিলরাও  র খথলক্। যবে বিতীয বেন 
এরক্ে সুলযা  খনিার খচিা ক্লরা তাহলল খতাোলক্ কু্কু্লরর েলতা গুবল ক্লর োরলিা। 
এিার বনলজর  লর খক্লে পল়িা, েরজার িাইলর আর এলসা না। 
  
আো, সুন্দরী। খতাোলক্ আবে খেলে খনলিা। এেন খথলক্ সাি ালন খথলক্া। এডওযাডজ 
খেক্ ক্েলনা অ্পোলনর িেলা বনলত োল়ি না। 
  
বজবন িযঙ্গসুলর িলললা, থাক্, থাক্–অ্লনক্ হলযলে। এেন রাস্তা খেেুন, শ্রী যুি িািু। 
এরপর খথলক্ প্রস্তুত হলয অ্বভসালর আসলিন। 
  
খেক্ খোিার  লর ঢুলক্ েরজা িন্ধ ক্লর বেললা। রাল  অ্পোলন তার সিজেরীর ক্ােঁপলে। 
  
বজবন যবে খভলি থালক্ খয ওর ভাল র েু-লাে ডলার ওলক্ খেওযা হলি, তাহলল ভীেণ 
ভুল ক্রলি। বজবনলক্ খস উবচত বেক্ষা খেলি। তালক্ িনু্দক্ খেোলনার খয বক্ ভযঙ্কর 
পবরণাে খসো খস হাল়ি হাল়ি সেল  খেলি। 
  
খেক্ বক্েসনলক্ও ো়িলি না। বজবন আর বক্েসনলক্ খস এেন োওযাই খেলি যা ওরা 
জীিলন ভুললিনা। 
  
েে লাে ডলার যেন হালত আসলি, তেন খস বক্েসনলক্ গুবল ক্লর খেে ক্রলি। আর 
বজবন? বজবনর জনয তার অ্নয েতলি আলে। 
  
অ্ন্ধক্ালরর েল য খেক্ বহংস্রভালি খহলস উঠললা। 
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আ়িাই লাে ডলালরর খচলয সাল়ি সাত লাে ডলালরর আলিেন খয খক্ালনা 
োনুলেরক্ালেই অ্লনক্ খিবে, খেলক্র ক্ালে খতা খ াো সাম্রাজয। 
  
খেক্ শুলয শুলয ভািললা োক্াো বনলয খস বক্ভালি েরচ ক্রলি। 
  
এক্সেয আলরা এক্ো অ্দু্ভত বচন্তা খেলক্র োথায এললা। বজলপালক্ও যবে খস সবরলয 
খেয, তাহলল খক্েন হয? তেন পুলরা োক্াোই খস এক্া খভা  ক্রলি। 
  
েে লাে সাল়ি সাত লালের খচলযও অ্লনক্ খিবে। ফ্র্যাঙ্ক িললবেললা, পৃবথিীলক্ খস 
হালতর েুলঠায রােলি। 
  
হু েে লাে ডলার থাক্লল এই পৃবথিীোলক্ খস এক্ হালে বক্লন আলরক্ হালে খিচলত 
পারলি। খস সহলজই হলত পালর এই পৃবথিীর অ্প্রবতিন্দ্বী সম্রাে। 
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 ণ্ট়া েকযে দিশ্র়াকমর পর 
০৯. 
  
 এক্ইভালি পরিতজী েুলো বেন খক্লে খ ললা। প্রবতবেন েুি খভালর খেক্ আর বজলপা 
ক্যারাভযালন চলল যায। আর বক্েসন খক্বিলন বেলর আলস।  ণ্টা ক্লযক্ বিশ্রালের পর 
খসআর বজবন খক্বিলনর িাইলর খিবরলয পল়ি–তালের তেনবন্দন অ্বভনয পিজলক্ িাস্তিানু  
ক্লর তুললত তারা হালত হাত খরলে  ুলর খি়িায হ্রলের  ালর। খনৌলক্া ক্লর খভলস 
খি়িায হ্রলের নীল জলল। অ্থিা সােঁতালর পরস্পলরর প্রবতিন্দ্বী হয। 
  
োলক্র েরজার খপেলন বজলপা সারাো বেন খলল  থালক্। আর খসই সেযো খেক্ 
েিলরর ক্া জ পল়িই ক্াবেলয খেয। 
  
খেলক্র েলন তেনবন্দন েিরগুললা রীবতেত আোর উলদ্রক্ ক্রললা। ক্ারণ পুবলসও 
তসনযিাবহনীর খলালক্রা উ াও োক্োলক্ েুেঁজলত বেলেহারা হলয পল়িলে। অ্িেয তারা 
অ্নুসন্ধালন এেনও ক্ষান্তহয বন। বক্ন্তু ক্া জওযালালের ক্ালে পুবললসর িিলিয হতাোর 
সুরোই প্রক্ে হলয উলঠলে। খেে পযজন্ত এই বসদ্ধালন্ত এলসলে খয, োক্োলক্ অ্নয খক্ালনা 
 াব়িলত উবঠলয সবরলয খেলা হলযলে। 
  
েুলো তসবনক্ ও পুবলস বেলল েক্স উডলক্ বচরুবনর েত আেঁচল়ি খেেলে োলক্র হবেস 
পাওযার আোয। তাো়িা রাস্তায রাস্তায খেযনচকু্ষ খেলল উ়িন্ত খহবলক্প্টার েহল বেলে। 
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তসনযিাবহনীরা আজ খহাক্ ক্াল খযাক্ োক্ো েুেঁলজ খির ক্রলিই। ক্ারণ োক্ো খযভালি 
অ্েৃেয হলযলে এিং এেনও পযজন্ত হলয আলে তা িস্তু তভালি সমূ্পণজ অ্সম্ভি। 
  
পুবলে ও তসনযিাবহনী খয হালর পবরশ্রে ক্লর চলললে, খসই এক্ইভালি খেক্ ও বজলপা 
পবরশ্রে ক্লর চলললে–ক্যারাভযালনর খভতর, খলাক্চকু্ষর আ়িালল। 
  
 বজলপার সেস্ত খচিাই িযথজ হলযলে  ত েুবেন  লর। 
  
খস সারাবেন ক্যারাভযালনর িদ্ধ আিহাওযায, অ্সহয  রলে ত যজ  লর ক্াজ ক্লরলে। োল  
োল  বজলপা বিরবিভলর োলক্র তালালক্ অ্বভসম্পাত ক্লরলে। বক্ন্তু ক্বম্বলনেলনর 
বিতীয নম্বরো তার অ্োতই খথলক্ খ লে। 
  
েিলরর ক্া জ প়িা আর বজলপার ক্াযজক্লাপ লক্ষয ক্রা ো়িা খেলক্র আর খক্ালনা 
ক্াজই বেললা না। ক্যারাভযালনর প্রচণ্ড  রে, তালা খোলার সেসযা ইতযাবে বচন্তায খেলক্র 
স্নাযুেণ্ডলী এলক্িালরই ভারারান্ত, তারওপর বজবন আর বক্েসলনর ক্থা েলন হলতই খস 
খরাল  আরও উলত্তবজত হলয উলঠলে। এোলন তারা  লে েজ হলে আর বক্েসন 
বজবনলক্ বনলয েজা লুেলে। 
  
এ ক্বেলন বক্েসন বজবনর েলনর ওপর এক্ো োপ রােলত খপলরলে িললই খেলক্র 
 ারণা ক্ারণ বতন–বতনলে বেন খপলয খক্ালনা োনুেই সুলযা  হাতো়িা ক্রলি না। খেক্ 
িালরা  ণ্টা সেয যবে খপলতা, তাহলল ঐসেলয বজবন তার ক্ালে আত্মসেপজণ ক্রলত। 
এর েল য বজবন আর বক্েসলনর ভািনা তার েলন ঈেজা জাব লয তুলললা। 
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তৃতীয বেন েো না াে বজলপা খভলঙ প়িললা। অ্পরালহ্নর সূযজ পিজত খশ্রণীর আ়িালল 
আশ্রয বনলে। খসই সেয োনবসক্ ভারসােয হাবরলয খেলললা বজলপা। 
  
বতনবেন এই পবরলিলে বজলপা ক্াজ ক্লর খ লে। এই েুহূলতজ খস উপলবব্ধ ক্রললা, খস 
পরাস্ত হলযলে। অ্লনক্ বক্েু ক্লরও বিতীয নম্বরো খেললবন। ক্ারণ বজলপার তীক্ষ্ণ 
ক্ালননম্বর খেলার  াতি েেো  রা পল়ি বন। অ্থজাৎ চাক্বতো সতক্জ হালত খ ারালত 
পালরবন। অ্থজাৎ েক্ষ হাতলজা়িা  লিজর িস্তু বেললা, বক্ন্তু চাক্বতলক্ খতেন খ ারালত 
পালরবন। 
  
না, আোর িারা সম্ভি নয! হঠাৎই বচৎক্ার ক্লর উলঠলে বজলপা। োলক্র েরজার  ালয 
অ্িসন্নভালি  া এবললয। এ তালা খোলা আোর পলক্ষ সম্ভি নয, এড! এভালি খি ার 
খেলে খক্ান লাভ খনই। বিে িের  লর খচিা ক্রললও আবে এ োলক্র েরজা েুললত 
পারলিানা। আোলক্ খেল়ি োও। আবে এোলন আর বক্েুক্ষণ থাক্লল পা ল হলয যালিা। 
  
অ্প্রকৃ্বতি ক্ণ্ঠস্বলর বজলপার অ্িিা খেলে খেক্ চঞ্চল হলয বরভলিার বনলয বজলপার 
বেলক্ এব লয খ ললা। 
  
বজলপার পােঁজলর বরভলিালরর নলো খচলপ  লর খেক্, থালো। যবে এই োলক্র তালা তুবে 
না খোললা, তাহলল আবে খতাোলক্ েুন ক্লর খেললিা। 
  
অ্সহাযভালি বজলপা ক্ান্নায খভলঙ প়িললা। তার িূল খেহ ক্ান্নায খক্েঁলপ উঠলত লা ললা। 
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তাই ক্লরা। আোলক্ েুন ক্লরা। তুবে বক্ খভলিে েরলত আবে ভয পাই? বক্ন্তু এই 
োলার োলক্র তালা তুবে আোলক্ েুললত খিাললা না। তার খচলয আোলক্ খেলরই 
খেলল, আবে আর পারবে না। 
  
খেক্ বরভলিালরর নল বেলয নৃেংসভালি বজলপালক্ আ াত ক্রললা–সরাসবর েুলের 
ওপর। বজলপা খেল লত বেেলক্ প়িললা। তার  াল খক্লে েরের ক্লর রি প়িলত 
লা ললা। োলক্র পালেই অ্িসন্নভালি খস পল়ি রইললা যন্ত্রণায খচাে েুলো খিাজা। 
  
বজলপা রিাি িীভৎস েুলে বহবিবরযাগ্রস্ত খরা ীর েলতা আতলঙ্ক আতজনাে ক্রললা, খেলর 
খেলল, খেে ক্লর োও আোলক্। আবে এসি আর সহয ক্রলত পারবে না। 
  
থাে িলবে, োলা কু্ত্তীর িাচ্চা। নযলতা  লা বেলপ খতালক্ খেে ক্লর খেলিা। খেক্ েবরযা 
হলয বচৎক্ার ক্রললা। বজলপার অ্িিা খেলে খস বচবন্তত। সবতযই যবে বজলপা োসলনর 
িাইলর চলল যায। তাহলল তালের সেস্ত পবরক্ল্পনাই খভলস্ত যালি। তাো়িা খচেঁচালেবচর 
েে িাইলর খলালক্র ক্ালনও খযলত পালর। 
  
বজলপা আিার ক্ান্নালভজা স্বলর আকু্বত জানাললা, আবে আিারও িলবে, এড, আোলক্ 
তুবে খেল়ি োও। এ তালা আবে েুললত পারলিানা। 
  
বঠক্ তোবন ক্যারাভযালনর েরজায খক্ খযন খোক্া োরললা, এক্িার..েুিার। খেলক্র 
হৃেবপণ্ড খক্েঁলপ উঠললা, খক্ এললা এই অ্সেলয? 
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বজবন আর বক্েসনলক্ খস িুইক্ বনলয েহলরর বেলক্ খযলত খেলেলে বক্েু খক্নাক্াো 
ক্রলত। না, িতজোন আ ন্তুক্ খয ওলের েুজলনর খক্উ নয, খস বিেলয খস বনবশ্চত। 
তাহলল…? 
  
বজলপা আিার তার খ াঙাবন শুরু ক্রলতই খব্রক্ হাত খচলপ  লর বহংস্র বেসবেস স্বলর 
 েলক্ উঠললা। চুপ ক্লরা! ক্যারাভযালনর েরজায খক্উ এলসলে। 
  
আতলঙ্ক বজলপা কু্েঁক্ল়ি চুপ হলয খ ললা। 
  
 েুজন বনশ্চল, শু ু ক্ান ো়িা ক্লর পরিতজী  েনার অ্লপক্ষায রইললা। 
  
খোক্া োরার েে আিার খোনা খ ললা। 
  
খেক্ হালতর ইোরায বজলপালক্ তার জায ায চুপচাপ োেঁব়িলয থাক্লত িলললা। তারপর 
বরভলিার খচলপ  লর পা বেলপ বেলপ পেজা ঢাক্া জানলায ব লয অ্বত সন্তপজলণ পেজার োেঁক্ 
বেলয উেঁবক্ োরললা। 
  
ক্যারাভযালনর েরজায োেঁব়িলয এক্ো িের েলেলক্র িাচ্চা খেলল। 
  
সংেযাপন্ন েৃবিলত ক্যারাভযালনর েরজায োেঁব়িলয োল  োল ই খোক্া খেলর চলললে খস। 
তার হালত এক্ো খেলনা বপস্তল, েরজার বেলক্ তাক্ ক্রা। 
  
রুরেৃবিলত খেক্ খেললোলক্ লক্ষয ক্রলত লা ললা। 
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খেললোর পরলন সূতীর পযান্ট, আর সাোলাল খডারাক্াো এক্ো জাো। পালয বক্েুই 
খনই। োথায এক্ো ভাঙালচারা খোলার েুবপ। খক্ৌতূহলভরা বির খচালে খেললো 
ক্যারাভযালনর বেলক্ তাবক্লয রলযলে। 
  
তারপর খেললো েরজার আলরা ক্ালে এব লয হাত িাব়িলয জানলার খচৌক্াঠ খচলপ 
 রললা। খস েরীরোলক্ জানলা পযজন্ত তুললত খচিা ক্রললা ক্যারাভযালনর খভতরো খেোর 
আোয। 
  
খেক্লক্ ভযাতজ ও বহংস্র খেলে, বিপলের আেংক্ায বজলপা এব লয এললা। খস খেললোলক্ 
খেলেই খযন আেঁতলক্ উঠললা। তার হাত সলজালর আেঁক্ল়ি  রললা খেলক্র বরভলিার  রা 
হাতো। 
  
বজলপা বেসবেবসলয, না! এক্ো িাচ্চালক্ তুবে গুবল ক্রলত যালো? তুবে বক্ পা ল হলয 
খ লো? 
  
খেক্ প্রচণ্ড  ােঁকু্বনলত বনলজর হাত োব়িলয বনললা। খেললোলক্ উঠলত না খপলর োবেলত 
খনলে প়িলত খেলে খস হাে খেল়ি িােঁচলল। 
  
খেললো হঠাৎ  ুলর খোট্ট খোট্ট পা খেলল হ্রলের বক্নারা  লর হােঁেলত লা ললা। 
  
খেক্ উেগ্রীি স্বলর, খতাোর বক্ েলন হয ও আোলের ক্থা শুনলত খপলযলে? 
  
বক্ জাবন। 
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ওঃ, আবে খতা ভীেণ ভয খপলযবেলাে। বজলপা তুবে এোলন এলস এক্েু বিশ্রাে নাও, 
আবে িরং তালাো খভালার খচিা ক্বর। 
  
অ্বিশ্বাসয বিরবিলত বজলপা েুে বিকৃ্ত ক্লর, তুবে েুললি তালা? েিরোর ঐ তালায 
তুবে হাত খেলিনা। ক্ালজর ক্াজ বক্েুই পারলিনা। উলন্ট খয নম্বরো বেবললযবে খসোলক্ 
ও নি ক্লর খেলি। 
  
খেক্রাল  খচেঁবচলয উঠললা, তুবেও েুললিনা। আোলক্ও েুললত খেলিনা, তাহলল তালাো 
েুললি 
  
তুবে বক্ এেনও িু লত পারে না, এড? এ তালা আেরা খক্ানবেনই েুললত পারলিানা। 
 ত বতন বেন  লর  ন্টার পর  ণ্টা এক্োনা পবরশ্রে ক্লরবে। বক্ন্তু তালত লাভ বক্ 
হললা? শু ু এক্ো নম্বর বেলললা এেনও আোলক্ পােঁচো নম্বর েুেঁলজ খির ক্রলত হলি। 
আবে ততবেলন বন জাত পা ল হলয যালিা। 
  
এই  রলে আোর পলক্ষ ক্াজ ক্রা সম্ভিনযই। অ্তএি আোলক্ বিোয োও, এড। 
আোর যলথি বেক্ষা হলযলে, আর নয। এই অ্োনুবেক্ পবরশ্রলের েূলয, োক্া বেলয খো  
ক্রা যায না। 
  
আঃ, থালো। তুবে বক্ সি আলিাল তালিাল িক্ে! 
  
 বক্ন্তু খেক্ িু ললা খয বজলপার ক্থায যুবি আলে। এই উত্তপ্ত পবরলিলে বতন–চার সপ্তাহ 
ক্াোলনার ক্থা বচন্তা ক্রা যায না। 
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হতাে হলয বজলপা যন্ত্রণাবক্লি েুলে বনরাে খচালে ক্বম্বলনেন চাক্বতোর বেলক্ খচলয 
রইললা। 
  
 খেক্ িলললা, েরজাোলক্ খক্লে খেলা যায না? 
  
এই ক্যারাভযালন িলস? অ্সম্ভি। খলালক্রা িাইলর খথলক্ অ্যাবসবেবলন েলচজর আললা 
খেেলত পালি। তাো়িা বক্ রক্ে  রে হলি এক্িার খভলি খেলেলে? আর ক্যারাভযালন 
আগুন লা িার ভয খতা আলেই। 
  
আো, ক্যারাভযানোলক্ যবে পাহাল়ির ওপর বনলয যাওযা যায? ফ্র্যাঙ্ক িলবেললা, প্রলযাজন 
হলল ক্যারাভযানোলক্ আেরা পাহাল়ির ওপলর বনলয যালিা। েলন হলে এেন এ ো়িা 
আর উপায খনই। খসোলন তুবে ক্যারাভযালনর েরজা খোলা খরলেই বনবশ্চলন্ত ক্াজ ক্রলত 
পারলি। বক্ িলল? 
  
বজলপা রুোল খির ক্লর ক্ষতিালন খচলপ  রললা, আোর যলথি বেক্ষা হলযলে। অ্থজনয। 
এিার আবে িাব়ি বেরলত চাই। এ হতো়িা তালালক্ খক্উই োলযস্তা ক্রলত পারলিনা। 
  
খব্রক্ খশ্ললের সুলর, বঠক্ আলে। ওলের েুজলনর সলঙ্গ ক্থা িলল খেো যাক্। বক্ন্তু খতাোর 
সাহস খ ললা খক্াথায? এই োলক্র খভতলর রলযলে েে লক্ষ ডলার। এক্িার ভাললা 
ক্লর খভলি খেলো, বজলপা। 
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বজলপার  লা উলত্তজনায ক্ােঁপলত লা ললা, খঢর খভলি খেলেবে। েে লাে খক্ন, েে 
খক্াবে হললও এর েল য আবে আর খনই। িার িার খতা িলবে, তুবে বক্ সহজ ক্থাও 
খিা া না? 
  
নালো, অ্লনক্ হলযলে। আল  ওলের েুজলনর সলঙ্গ ক্থা িলল খেবে। 
  
ওবেলক্ বজবন আর বক্েসন খক্নাক্াো ক্লর িুইক্ চাবললয বেরলে। ওরা জালন না 
ক্যারাভযালনর নােলক্র ক্থা। 
  
িানীয খোক্ান খথলক্ োিার বজবনসপত্র খক্নায খয বিপলের সম্ভািনা আলে, খসো বজবন 
িু লত খপলরবেললা ক্ারণ খোক্ানোর োিালরর পবরোণ খেলেই িু লি এ োিার স্বােী–
স্ত্রীর প্রলযাজলনর তুলনায অ্লনক্ খিবে। তেন হযলতা খেক্ও বজলপার উপবিবত 
সিজসেলক্ষ প্রক্াবেত হলয প়িলি। তাই ওরা বঠক্ ক্লরবেললা, খরাজক্ার খক্নাক্াো ওরা 
েহলর ব লযই বনবশ্চলন্ত খসলর আসলি। 
  
বক্েসন ও বজবন  ত েুবেন  লর পরস্পরলক্ সঙ্গোন ক্লরলে এিং েলনর ক্াোক্াবে 
এলসলে। 
  
বনলজর অ্ংলের োক্া পাওযার পরও বক্েসলনর সবঙ্গনী হলি বক্না, এ বনলয বজবন খিে 
বি ায পল়ি খ লে। ও জালন বক্েসন ওলক্ ভালিালস। রলে বজবনও বক্েসনলক্ 
ভালিাসলত খলল লে। ক্ারণ খেলক্র েলতা বক্েসলনর িযিহার রুক্ষ িা অ্ভদ্র নয। িরং 
বক্েসলনর সাবন্ন য ওলক্ খেয বনরাপত্তার ইবঙ্গত। 
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েন হ্রে অ্বভেুলে ওরা  াব়ি েুবেলয চলললে। বজবন খথলক্ খথলক্ই আ়িলচালে বক্েসনলক্ 
খেেলে। ওর হঠাৎই ভীেণ ইলে হললা আললক্সলক্ সি ক্থা েুলল িলল, খযক্থা খস 
িারিারই জানলত খচলযলে, বক্ন্তু জিাি পায বন। 
  
আললক্স… । 
  
বজবনর বেলক্ এক্ পলক্ তাবক্লয বক্েসন সােলনর রাস্তায খচাে রােললা। 
  
 বক্ িযাপার? বক্েু িললি? 
  
হা–এক্বেন তুবে জানলত খচলযবেলল বক্ ক্লর এই োলক্র েির আবে খপলাে, তাইলতা? 
  
 হা। 
  
তুবে বক্ এেনও তা জানলত চাও, আললক্স? 
  
আেতা আেতা ক্লর বক্েসন জিাি বেললা, না–োলন আোর এেবনই েলন হলযবেললা। 
তাো়িা খতাোরিযবি তিযাপালরআোরনাক্  লালনাউবচত হযবন। …বক্ন্তু এেন আিার 
খতাোর এক্থা েলন হললা খক্ন? 
  
তুবে আোর সলঙ্গ অ্তযন্ত ভাললা িযিহার ক্লরলে আললক্স। খতাোর জায ায অ্নয খক্উ 
হলল আোর ক্ালে অ্সহয বিরবিক্র হলয উঠলতা। বক্ন্তু খতাোর োবজজত ভদ্রিযিহার 
আোলক্ েুগ্ধ ক্লরলে। তাই আোর সিক্থাআবে খতাোলক্ েুলল িললত চাই। …আললক্স, 
এরআল  আবে অ্নয খক্ালনােললর হলয ক্েলনা ক্াজ ক্বরবন 
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বক্েসন োথা না়িললা, আবে খতা ক্েলনা তা ভাবিবন। 
  
তুবে ভালিাবন। বক্ন্তু ের যান ভািলতা। খস ভািত, আবে অ্নয খক্ালনা েললর ক্াে খথলক্ 
োক্ লুলঠর েতলিো চুবর ক্লর খিবে িেরার খলালভ খতাোলের েলল এলস খযা  
বেলযবে। খস েুলে ক্েলনানা। বক্েু প্রক্াে না ক্রললও আবে জানতাে ের যান আোলক্ 
বক্ ভািলে। 
  
বক্েসন অ্স্ববস্তভলর নল়িচল়ি িসললা। ক্ারণ খস জালন বজবনর  ারণা িলণজ িলণজ সবতয। 
সবতযই ের যান তাই ভািলতা। 
  
বক্ জাবন। হলত পালর। তলি আবে ক্েলনা ভাবিবন। তুবে আল  অ্নয েললর হলয ক্াজ 
ক্লরলে? 
  
আবে ঐ োক্ এিং েে লক্ষ ডলালরর ক্থা জানলত পাবর আোর িািার ক্ালে। আোর 
িািা বেললন বরসাচজ খিেলনর প্রহরী। 
  
বক্েসন বজবনর বেলক্ বেলর, তাই না বক্? তলি খতা সিই খতাোর জানা থাক্ার ক্থা। 
  
েলন খক্ালরা না আবে বনলজলক্ সতীসার্ধ্ী িলল প্রোণ ক্রার খচিা ক্রবে। আোর োলযর 
স্বভাি চবরত্র েুি এক্ো ভাললা বেললা না। তার বক্েু বক্েু–খোে আবেও খয পাইবন তা 
নয। আোর িযস েে িের যেন, ো তেন িািালক্ খেল়ি চলল যায। ো সিজোই 
আোলক্ িললতা, োক্া ো়িা েুবনযা োেঁক্া। 
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বক্েসন  াব়ির  বত ক্বেলয এক্েলন বজবনর ক্থা শুনলে। েূলর পাহাল়ির োথায 
খ ালাক্া ররিাি সূযজ খযন খেেিালরর েলতা েুেীর আিীর ওলের েলন েব়িলয বেলে। 
  
আগ্রলহর সুলর বক্েসন, খোলনা, বজবন। তুবে আর আবে এক্াজ খেল়ি খেলিা। বক্, রাবজ? 
আেরা .. খেবক্সলক্ায চলল যালিা। এেলনা িােঁচার সেয আলে, বজবন। এক্িার খভলি 
খেলো 
  
না। এেন আর হয না। েোস ও ডাক্জসনলক্ েুন ক্রার আল  এক্থা ভািা উবচত 
বেললা। ভািা উবচত বেললা ের যান োরা যািার আল । এেন এর খেে খেো ো়িা 
আোর উপায খনই, আললক্স। বক্ন্তু ইলে হললতুবে খেল়ি বেলত পালরা। তুবে খেল়ি বেলল 
আবে অ্ন্তত েুেী হলিা। আোর জনয তুবে খভলিা না। আোর েলন হয েে লাে ডলার 
পাওযার আো এেলনা বনঃলেবেত হয বন। তাো়িা, আবে এেন চরে সীোয এলস 
খপৌঁলেবে। এর খচলয খিবে ক্ষবত আোর আর বক্ই িা হলি? বক্ন্তু তুবে খেল়ি োও, 
আললক্স। তুবে খক্ন এর েল য এলল? তুবে খতা েন খথলক্ এ ক্ালজ সায োও বন। আবে 
জাবন তুবে খক্ন আোলের হলয খভাে বেলল, আললক্স? 
  
এক্োত্র খতাোর জনয। যলি খথলক্ খতাোলক্ খেলেবে, আবে আোর েন–প্রাণ সি হাবরলয 
িলস আবে। 
  
আললক্স। আবে েুঃবেত। …েুঃবেত। 
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আো বজবন, োক্াো পাওযার পর আেরা পরস্পলরর সঙ্গী হলল খক্েন হয? এক্েৃলি 
তাবক্লয প্রশ্ন ক্রললা বক্েসন, আবে খতাোলক্ ভাললািাবস, বজবন। খতাোর আল  
খক্ালনাবেন এেন ক্লর ভাললা লাল বন। 
  
বক্ জাবন…হযলতা তাই। খয খক্ালনা জবেলতালক্ আবে ভয ক্বর। তুবে যবে আোলক্ 
ক্লযক্বেন সেয োও, তাহলল ভাল হয। বক্েসলনর আনন্দ আর িােঁ  োনলত চাইলে না। 
  
তার োলন তার োলন, তুবে… 
  
 হযােঁ, আললক্স বক্েসলনর হাত হালত খিালাললা বজবন, আোলক্ ভািিার সেয োও। 
  
 েুেীলত তার েন  লর না, বজবন খয তার প্রস্তালি সম্মত হলি ভািলত পালরবন। 
  
এলক্িালর বনজজন হ্রলের ক্ােো। সুতরাং খেক্ ও বজলপার িাইলর আসার খক্ালনা ভয 
খনই। 
  
ক্যারাভযান খথলক্ েুজন খিলরাললা, বক্েসন িু ললা খক্াথাও এক্ো  ণ্ডল াল হলযলে। 
খেেললা তার ডান  ালল লম্বা ক্ষত; এিং অ্ল্প রি খিলরালে। 
  
বক্েসন জানলত চাইলল, বজলপা জিাি বেললা না। খক্বিলন ঢুলক্  প ক্লর িলস প়িললা। 
  
বিেণ্ণেুলে খেক্ খসাোয ব লয িসললা। খচালে কু্ৎবসত েুযবত। হাত িাব়িলয হুইবির 
খ লাসতুলল বনললা খস। বক্েুো োওযার পর  া এবললয বেললা খসাোয। 
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ক্যারাভযালনর ক্ালে এক্ো িাচ্চা খেলল  ুর ুর ক্রবেললা, খেক্ বক্েসনলক্ িলললা। 
বক্েসন খক্বিলনর েরজা িন্ধ ক্লর তালা এেঁলে বেলে, খোেঁ়িাো খভতরোও খেেিার খচিা 
ক্রবেললা। 
  
প্রশ্ন ক্রললা বজবন, বক্ন্তু োলক্র তালার বক্ হললা? 
  
বক্েু হয বন। বজবনর বেলক্ তাবক্লয িলল চলললা খস, বিতীয ক্বম্বলনেন নম্বরো খেলার 
খক্ালনা লক্ষণই খেো যালে না। তাো়িা বজলপাও প্রকৃ্বতি খনই। 
  
প্রকৃ্বতি? বজলপা বচৎক্ার ক্লর উঠললা। আবে এসি খেল়িেুেঁল়ি চলল যাবে! এতালা 
খোলা আোর ক্েজ নয! খতাোর ক্ালন ঢুলক্লে? আবে এর েল য খনই! 
  
জিাি বেললা বজবন, এেন আর তা হয না, বজলপা। ..বক্ন্তু িযাপারো বক্ েুলল িললা খতা? 
  
এই প্রচণ্ড  রলে ক্যারাভযালনর খভতলর ক্াজ ক্রা সা যনয। বক্ খয  রে তা তুবে িু লত 
পারলি না। বতনবেন  লর ঐ তালার খপেলন খলল  আবে, বক্ন্তু খক্ালনা েল হয বন। 
সুতরাং এর বপেলন আবে আর খনই। 
  
ফ্র্াঙ্কলক্ তুবে িললবেলল তালাো েুললত োসোলনক্ লা লি। বক্ন্তু বতনবেলনর খচিায তুবে 
হাল খেল়ি বেলত চাও? 
  
যাক্ল , ওলক্  ােঁবেলযা না। বজবনলক্ িলললা খেক্, সক্াল খথলক্ এক্ই ক্থা বনলয 
িক্রিক্র ক্লর আবে হলনয হলয খ বে। তলি সবতয ক্যারাভযালনর খভতর িীভৎস  রে–
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ঐ  রলে ক্াজ ক্রা যায না। েলন হয খেে পযজন্ত হযলতা ফ্র্যালঙ্কর ক্থােলতা আোলের 
পাহাল়ির বেলক্ খযলত হলি। ঐ বনজজন জায ায ক্যারাভযালনর খপেনো খোলা খরলেই 
ক্াজ ক্রলত পারলিা। নইলল এভালি ক্াজ ক্রা আোলের পলক্ষ বক্েুলতই সম্ভি নয। 
  
বচবন্তত েলন বজবন িলললা, বক্ন্তু পাহাল়ির ওপলর ওঠালত বিপলের সম্ভািনাও প্রচুর। 
এোলন ক্লযক্ খো ক্যারাভযালনর েল য অ্বত সহলজই আেরা  া ঢাক্া বেলয থাক্লত 
পাবর, বক্ন্তু ঐ বনজজন পাহা়িী এলাক্ায আোলের সলন্দহ ক্রলত িা য। 
  
অ্ধ যজভালি খেক্ িলললা, বক্ন্তু খস  ুেঁবক্ খনওযা ো়িা আোলের আর খতা উপায খনই। 
বজলপা যবে এক্ান্তই ঐ তালা েুললত না পালর, তাহলল িা য হলযই আোলের হযলতা 
অ্যাবসবেবলন েচজ িযিহার ক্রলত হলি এিং খসো এই েন হ্রে এলাক্ায িলস ক্রা সম্ভি 
নয। 
  
বক্েসন অ্স্ববস্তভলর িলললা, পুবলে এেলনা প্রবতবে রাস্তায েহল বেলে। রাস্তায তারা 
আোলের িা াবেলত পালর এড । তাো়িা আলরা এক্ো অ্সুবিল  আলে। িুইক্ো 
অ্ললাভরী ক্যারাভযানোলক্ বনলয। পাহা়িী রাস্তায উঠলত পারলি বক্না সলন্দহ। ঢালু খতা 
আলেই তার ওপর এিল়িা খথিল়িা–বক্েুবেন আল  রাস্তার বক্েু অ্ংে  ল়ি খভলঙ্গ খ লে 
িলল শুলনবে। 
  
আোলের বিতীয খক্ালনা পথ খনই, আললক্স। এ ুেঁবক্ আোলের বনলতই হলি। আ ােীক্াল 
েুপুলর—যবে আেরা রওনা হই তাহলল সলন্ধয না াে আেরা পাহা়িী রাস্তায খপৌঁলে যালি। 
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বক্ন্তু আোলের এক্ো তােঁিু ও বক্েু োিালরর প্রলযাজন। অ্থজাৎ বজলপা োলক্র তালা না 
খোলা পযজন্ত আোলের খিে ক্ি ক্লরই বেন ক্াোলত হলি। 
  
বজলপা ভযঙ্কর স্বলর, আবে থাক্বেনা, এড। আবে িাব়ি বেলর যাবে। 
  
বক্েু এক্ো িললত যাবেললা খেক্, এেন সেয েরজায খোক্া োরার েে খোনা খ ললা। 
  
উৎক্ণ্ঠােয বনস্তব্ধতার পর বরভলিার উেঁবচলয  লর খেক্ আলস্ত আলস্ত উলঠ োেঁ়িাললা। 
  
বিিণজেুলে বজলপা সােলন  ুেঁলক্ বক্েু খেেলত খচিা ক্রললা। 
  
চাপা উলত্তবজত স্বলর বেসবেবসলয বজবন, লুবক্লয পল়িা। যাও, েী ব র খতােরা খোিার 
 লর ব লয লুবক্লয পল়িা।  
  
বজলপার হাত  লর খেলন খেক্ খোিার  লর বনলয খ ল। বক্েসন েুরুেুরু িুলক্ খক্বিলনর 
েরজা েুলললা। 
  
খফ্র্ড ব্রযাডলোডজ েরজার খচৌক্ালঠ োেঁব়িলয। 
  
এই খয, বেঃ হযাবরসন। অ্সেলয বিরি ক্রলাে িলল োপ চাইবে। বেলসস হযাবরসন 
খক্াথায? রান্না লর িুব ? 
  
বক্েসন েরজাো পুলরাপুবর আ লল োেঁব়িলয। হযােঁ। বক্ন্তু বক্ িযাপার িলুন খতা? 
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 সাোনযই। চলুন, খভতলর ব লয িবস। খিবেক্ষণ আপনালক্ আেক্ালিা না। 
  
বজবন বক্েসনলক্ ইতস্ততঃ ক্রলত খেলে এব লয এলস, আলর বেঃ ব্রযাডলোডজ খয! হঠাৎ 
বক্ েলন ক্লর? …আসুন–খভতলর আসুন। খহলস ব্রযাডলোডজলক্ অ্ভযথজনা জানাললা বজবন। 
  
 লর এলস ঢুক্ললা ব্রযাডলোডজ। তালক্ বি াগ্রস্ত েলন হললা।  
  
বক্ োলিন? হুইবি না বজন? 
  
 নযিাে। এেনই বঠক্ ভাললা লা লেনা। ব্রাডলোডজ িসললা। শু ু–শু ু আপনালের খেবর 
ক্রালিা না, বেঃ হযাবরসন। আোর খেলল বিলক্লল হ্রলের ক্ালে খ ারালেরা ক্রবেললা। ও 
িললে, আপনালের ক্যারাভযালনর খভতলর নাবক্ েুজন খলাক্ বেল। খস তাক্াললা বজবনর 
বেলক্। ব্রযাডলোলডজর ক্থার বক্ উত্তর খেলি খভলি খপললানা। 
  
বজবন জিাি বেললা, হাসললা ব্রযাডলোলডজর বেলক্ খচলয, তারা পবরবচত খলাক্, বেঃ 
ব্রযাডলোডজ। আেরা িললবেলাে; েুবে ক্াোলনার জনয ক্যারাভযানো তালের িযিহার ক্রলত 
খেলিা। হযলতা আেরা যেন িাইলর বেলাে, তেন হযলতা এলসবেললা ক্যারাভযানো 
 ুলরবেলর খেেলত। 
  
সংেলযর োযাো বেবললয খ ললা ব্রাডলোলডজর। আবে তাই িলবেলাে, বক্ন্তু খক্ খোলনক্ার 
ক্থা! ও  ুবরলয–বেবরলয িললে, খলাক্ েুলো বচৎক্ার ক্লর বিশ্রীভালি   ়িা ক্রবেললা। 
িাচ্চা খতা, তাই ভয খপলয ব লযবেললা। ও খভলিলে খক্ালনা ডাক্াত–োক্াত হলি। 
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হাসললা বজবন, না, ডাক্াত না হললও ঐ েুজলনর স্বভাি–চবরত্র খতেন ভাললা নয। আবে 
খতাওলের এক্েুও বিশ্বাস ক্বরনা। বেনরাতই বনলজলের েল য   ়িা ক্রলে! … বক্ন্তু 
খি়িালত যািার সেয েুজলনই হবরহর আত্মা! 
  
বক্ন্তু আোর খেলল ভয খপলয ব লযবেললা। তাই ভািলাে িযাপারো জাবনলযই যাই। িলা 
যায না ক্ীহলয যায; জালনন, এই হ্রলে খিে ক্লযক্িার ডাক্াবত হলযলে! যেন পবরবচত 
খলাক্ িললেন, তেন আর… 
  
বচন্তার বক্েু খনই। 
  
না, না, িযস্ত হলিন না। ভুরু খক্াচক্াললা ব্রযাডলোডজ, যাক্, আপনালের সেয নি 
ক্রলিানা, বেলসস হযাবরসন, এেন চবল। িাচ্চা খেলল খতা, সিবক্েুলতই রহলসযর  ন্ধ 
পায। এই খয ক্া লজ োক্ খলাপালের েির বেলযলে, খসো পল়ি বক্ ভািলে জালনন? 
িললে, োক্ো খক্াথায লুক্ালনা আলে তা ও  লর খেলললে। োক্োলক্ নাবক্ লুলঠরা 
ক্যারাভযালন লুবক্লয খরলেলে..িু ুন ক্াণ্ড! হাঃহাঃহাঃ। 
  
এই ক্থা শুলন বক্েসলনর োথায খযন িাজ প়িললা। খস চেপে োন হলয োেঁ়িাললা। 
  
খস িলল উঠললা, এেন  ারণা তার খক্েন ক্লর হললা? তলি বেঃ ব্রযাডলোডজ, আপনার 
খেললর ক্ল্পনােবির তুলনা খনই! 
  
তা সবতয িলললে। ও আোলক্ িললে, পুবললের ক্ালে ব লয জানালত। ও ভািলে, যবে 
োক্োলক্ খক্ালনা ক্যারাভযালনর খভতলর লুক্ালনা অ্িিায েুেঁলজ পাওযা যায, তাহলল 
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পুরিালরর োক্াো খসই পালি। ক্া লজ খেলেলেন, পুরিালরর োক্াো িাব়িলয পােঁচ 
হাজার ক্লর খেওযা হলযলে! নাঃ, োক্ার পবরোণো খনহাত ক্ে নয। 
  
বজবন িলললা, পুরিালরর োক্াো পুবলে ওলক্ খেলি িলল খতা েলন হয না। আপনার বক্ 
েলনহয? । খেলে িাচ্চা খেলল িলল ঠক্ালি না খতা? 
  
ব্রযাডলোডজ ইতস্ততঃ ক্লর িলললা হা তা িললত পালরন। আসলল আবে বঠক্ িু লত 
পারবে না। পুবললে েির খেওযা উবচত হলি বক্না। তলি খোেঁ়িাো বক্েু না বক্েুর সন্ধান 
খপলযলেই। অ্িেয পুবলস এসি ক্থালক্ বিলেে পাত্তা খেলিনা। 
  
আপনারও খতা এক্ো ক্যারাভযান আলে, বেঃব্রা ডলোডজ, তাইনা? পুবলে যবে োক্ লুলের 
িযাপালর আপনালক্ই সলন্দহ ক্লর িলস, তলি আবে বক্ন্তু অ্িাক্ হলিা না। খেলে হযলতা 
আপনার ক্যারাভযান বনলযই ওরা োনাোবন ক্রলি। …জালনন, এক্িার আোর িািারও 
অ্েবন হলযবেললা। বতবন ক্তগুললা েুলিা খপলয থানায জো বেলত ব লযবেললন। 
খভলিবেললন বক্েু পুরিার পাওযা যালি, বক্ন্তু পুবলে। উলট তালক্ই খগ্রপ্তার ক্রললা। 
তারপর োসোলনক্ খক্ােজক্াোবর ক্রার পর বতবন ো়িা পান। তারপর খথলক্ িািা 
ভুললও খক্ানবেন পুরিালরর ক্থা উচ্চারণও ক্লরন বন। 
  
 ব্রযাডলোডজ বিস্ফাবরত খচালে, িললন বক্? আবে খতা এবেক্ো এলক্িালরই ভাবি বন। না 
েযাডাে, আবে আর ওর েল য খনই। ভাব যস আপনার সলঙ্গ আললাচনা ক্লরবেলাে। েে 
ক্লর খজলল যাওযার সা  আোর খনই। 
  
উলঠ োেঁ়িাললা ব্রযাডলোডজ। 
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বজবন খহলস, এই খিা হয আোলের খেে খেো, বেঃ ব্রযাডলোডজ। ক্ারণ ক্ালই আেরা 
চলল যাবে। 
  
তাই নাবক্! খক্ন, েন হ্রে িুব  আপনালের ভাললা লা ললা না। আোর বক্ন্তু জায াো 
খিে লাল –খোলালেলা, সুন্দর । 
  
না, আোলেরও ভাললাই খলল লে, তলি আলরা অ্লনক্ জায ায খতা খি়িািার ক্থা আলে, 
তাই। এিালর আেরা যালিা িযা  হ্রলের বেলক্। তারপর বডযার হ্রলে খি়িালত যালিা। 
  
তাহলল খতা আপনালের বিরাে পবরক্ল্পনা রলযলে খেেবে। যা আপনালের বেনগুবল 
সুলেক্ােুক্ ক্ােনা ক্বর। বজবনর সলঙ্গ হাত বেবললয েরজার ক্ালে ব লযও ক্থা িললে। 
তেন খতা বক্েসন অ্ধ যজ হলয উলঠলে। 
  
ব্রযাডলোডজ বেবনেেলেক্পলর হাত খনল়ি বিোয জাবনলয চলল খ ললা। 
বজবনেরজািন্ধক্লরতালা এেঁলে বেললা। তাহলল আর বিতীয খক্ালনা বচন্তার অ্িক্াে খনই। 
আোলের চলল খযলতই হলি। 
  
বচবন্তত েুলে বক্েসন, হা, তাো়িা উপায খনই। বক্ন্তু তুবে খযভালি ব্রযাডলোডজলক্ খিাক্া 
িানালল, সবতয খতাোর তুলনা খনই। 
  
খেক্ খোিার  লরর েরজায োেঁব়িলয। থাক্, থাক্—অ্লনক্ হলযলে। অ্ত খিবে উচ্ছ্বালসর 
েরক্ার খনই, আললক্স। ও খিা  হয আোলের  লা শুনলত খপলযবেললা। তাহলল ক্ালই 
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আেরা রওনা বেবে। নইলল ওই খোেঁ়িাো আর খক্ান  ণ্ডল াল িাব লয িসলত পালর। 
আললক্স, তুবে িরং ক্যারাভযালন ব লয থালক্া। িলা যায না, ঐ হতো়িা খোেঁ়িাো হযলতা 
রালতর অ্ন্ধক্ালর এলস ক্যারাভযালনর খভতলর খঢাক্ার খচিা ক্রলি। 
  
সম্মবত জাবনলয বক্েসন েরজা েুলল িাইলর চলল খ ললা। 
  
বনবলজপ্তসুলর বজলপা িলললা, আ ােীক্াল আবে িাব়ি যাবে। িুল লো? অ্লনক্ সহয 
ক্লরবে..আর নয। আবে শুলত চললাে। 
  
বজলপা খোিার  লর ঢুলক্ েরজা িন্ধ ক্লর বেললা। 
  
খেক্ খরা ভলর, ক্ালই োলালক্ বঢে ক্রলিা। তেন খথলক্ ওর িক্িক্াবন শুলন আবে 
হে হলয খ বে। 
  
রালতর োিার ততরীক্রলত বজবন রান্না লর চলল খ ল। 
  
খেক্ রান্না লরর েরজায োেঁব়িলয, ব্রযাডলোডজলক্ তুবে খিে ক্াযো ক্লর খিাক্া িাবনলযলে। 
বজবন–খতাোর িুবদ্ধ আলে। …বক্ন্তু আোর প্রস্তাি সম্বলন্ধ তুবে বক্েু খভলিলো? আপবত্তর 
খতা বক্েু খনই–তুবে রাবজ খতা? 
  
বজবন খেলক্র বেলক্ না তাবক্লযই জিাি বেললা, তুবে যবে পৃবথিীর খেেপুরুেও হও, 
তিুও খতাোর সম্পলক্জ আবে খক্ৌতূহলী হলিা না। 
  
আো সেয এললই খেো যালি, হাসলত হাসলত খেক্ আরােলক্োরায ব লয িসললা। 
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বক্েসন পরবেন েুি খভালর  াব়ি বনলয েহলরর বেলক্ খ ললা। বজবন ক্যারাভযালনর 
পাহারায রইললা। খেক্ ও বজলপা তেন খক্বিলন। 
  
বজলপার োনবসক্ অ্িিা এলতাই চরলে খপৌঁলেলে খয খেে পযজন্ত বক্েসন ও খেক্ তালক্ 
োলের সলঙ্গ খিেঁল  েুলে ক্াপ়ি গুেঁলজ বেলত িা য হলযলে। 
  
বজলপালক্ িােঁ া হলয খ লল খেক্ ইোরা ক্লরলে বক্েসনলক্, তুবে যাও। ওলক্ আবে 
খেেবে। বক্ ক্লর ওর েত িেলালত হয খেেবে। বেলর এলসই হযলতা শুনলি বজলপা 
রাজী। 
  
বজলপালক্ ঐ ভালি খেল়ি খযলত বক্েসলনর ক্ি হললও বজলপার সাহাযয ো়িা খতা োলক্র 
তালা খোলা তালের পলক্ষ সম্ভি নয। আর বজলপা খিলহড হলয প়িায, ওলক্ সােলালনার 
োবযত্ব খেক্বনলযলে। 
  
বক্েসন েহলর ব লয এক্ো ি়িস়ি তািুও প্রচুর োিার বক্নললা। ক্ারণ পাহা়িী অ্ঞ্চলল 
খ লল খরাজক্ার খক্নাক্াো ক্রা খযেন অ্সম্ভি খতেবন বিপজ্জনক্। 
  
 বক্েসন বেলর এলল বজবন তার ক্ালে এব লয এললা। 
  
বক্েসন িলললা, খক্ালনা  ণ্ডল াল হযবন খতা? 
  
না। বক্ন্তু তুবে বেলর আসালত আবে েুেী হলযবে। তেন খথলক্ ঐ খেললোর ক্থাই 
ভািবে। যলতা তা়িাতাব়ি সলর প়িলত পাবর তলতাই ভাললা। 
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েুজলন খক্বিলন এলস ঢুক্ললা। 
  
বজলপা আরাে খক্োরায িলস, েুে শুক্লনা। খক্াের ত খচালে ক্াবল। খেক্ উলত্তবজতভালি 
পাযচাবর ক্রলে হালত জ্বলন্ত বস ালরে। 
  
সি বঠক্েলতা হলযলে? 
  
 হা–বজবনেপত্র সিই বঠক্েত বক্লনবে। 
  
বজলপার েত িেলললে? 
  
 ম্ভীর ভালি বক্েসলনর প্রলশ্নর জিাি বেললা খেক্, ওর সলঙ্গ আোর খোলােুবল ক্থা 
হলযলে, ও োলক্র তালা েুললত রাজী হলযলে। 
  
বজলপা প্রবতিাে ক্রললা, খতােরা আোলক্ বেলয  ালযর খজালর ক্াজ ক্বরলয বনলত 
চাইলো। এর েল ভাললা হলি না। এক্থা আল ও িললবে–এেনও িলবে। আললক্স, তুবে 
আোর িনু্ধ বেলল। হু িনু্ধই িলে। তুবে আোর ক্ালে আর এলসা না। খতাোর সলঙ্গ 
আোর সম্পক্জ খেে। 
  
 বক্েসন খেলক্র বেলক্  ুলর োেঁব়িলয, বক্ হলযলে? িযাপার বক্, এড? 
  
ওর সলঙ্গ এক্েু োরাপ িযিহার ক্রলত হলযলে। ও আোলের োলক্র তালা খোলার 
িযিিা না ক্রলল খয ভীেণ বিপলে প়িলি খসো ওলক্ স্পি িলল বেলযবে। 
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বজলপা চাপা স্বলর বক্েসনলক্ খিা ালত চাইললা, এডিললে োলক্র তালা না েুলললও 
আোর হাত খভলঙ্গ খেলি। হাত ো়িা খক্ালনা োনুে িােঁচলত পালর? 
  
বক্েসন বক্েু িললত যাবেললা খেক্ োথা খনল়ি ইোরা ক্রলতই চুপ হলয খ ললা। 
  
 চললা, যাওযা যাক্। খেলো খতা, িাইলর খক্উ আলে বক্ না। 
  
 বক্েসন ও বজবন িাইলর এলস খেেললা সােনা সােবন খক্উ খনই তলি হ্রলে খনৌলক্ার 
আনাল ানা। 
  
বক্েসন ক্যারাভযানো িুইলক্র সলঙ্গ জুব়িলয খক্বিলনর েরজার সােলন চাবললয বনলয 
এললা।  াব়ি  ুবরলয ক্যারাভযালনর খপেলনর েরজা খক্বিলনর েুলোেুবে রােললা। 
  
এড, খতােরা প্রস্তুত? 
  
বক্েসন ক্যারাভযালনর েরজা েুললতই খেক্ আর বজলপা চেপে ঢুলক্ প়িললা খভতলর। 
বক্েসন। েরজা িন্ধ ক্লর বেললা। 
  
বক্েসন বজবনর হালত োবনিযা ো বেলয, আবে এোলনই আবে। তুবে িরং বহলসি পত্তরো 
চুবক্লয এলসা। 
  
বক্েসন ক্যারাভযালনর  ালয খহলান বেলয বস ালরে  বরলয বজবনর খেরার অ্লপক্ষায 
রইললা। বক্েসন ভািলে–এেন তারা যালি সমূ্পণজ খোলা জায ায–খযোলন খনই অ্জস্র 
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ক্যারাভযালনর আ়িাল। এ খযন বিপেলক্ খডলক্ আনা। বক্ন্তু এ ো়িা খক্ালনা উপাযও 
খনই। 
  
এই খয, শুনুন। 
  
বক্েসন চেলক্ খেেললা এক্ো িাচ্চা খেলল তার েুি ক্ালেই োেঁব়িলয। পরলন সুতীর 
পযান্ট। সাো খডারাক্াো জাো। োথায এক্ো খোলার েুবপ। 
  
বক্ িযাপার 
  
 আোর িািা আপনালক্ খচলন। আবে খফ্র্ড ব্রযাডলোডজ, জুবনযর। 
  
 তাই নাবক্? 
  
খেললো ভ্রু কু্েঁচলক্ তার বেলক্ তাবক্লয। তারপর ক্যারাভযালনর বেলক্। 
  
এো আপনার? 
  
হা। 
  
খেললো  ম্ভীরভালি িলললা, এোর খচলয আোলেরো অ্লনক্ ভাল। 
  
বক্েসন এই সেলয েলনপ্রালণ বজবনলক্ চাইললা, বক্ ক্রলে এতক্ষণ বজবন। 
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এিার খেললো উিু হলয োবেলত  ুেঁলক্ প়িললা।  া়ি ক্াত ক্লর ক্যারাভযালনর তলাো 
খেেলত খচিা ক্রললা। 
  
ওলরব্বাপ! আপনালের ক্যারাভযালনর তলাো খেবে খলাহার চােলর খো়িা। এত খলাহা 
বেলযলেন খক্ন? শু ু শু ু এোর ওজন িা়িলে, তাই না? 
  
বক্ জাবন, জাবন না। যেন এো বক্লনবে, এরক্েই বেললা। 
  
িািা িলবেললা,  তক্াল আপনালের েুজন িনু্ধ এর েল য বেললা, সবতয? 
  
হা। 
  
বক্ন্তু ওলের েল য এক্ো খ ালোল আলে। 
  
না খতা 
  
 হযােঁ, বনশ্চযই ওলের েল য বক্েু এক্ো হলযবেললা, নযলতা ওরক্েভালি   ়িা ক্রবেললা 
খক্ন? 
  
 ওরা সিসেযই ওরক্ে   ়িা ক্লর –ও বক্েু নয। 
  
 খেললো ক্লযক্ পা বপবেলয ক্যারাভযানলক্ ভাললা ক্লর খেেলত লা ললা। 
  
এর খভতরো আোলক্ এক্িার খেেলত খেলিন? 
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বক্েসলনর স্বর ঈেৎ উত্তপ্ত, ইলে থাক্ললও উপায খনই। ক্ারণ চাবিো আোর স্ত্রীর 
ক্ালে। 
  
আোর িািা বক্ন্তু োলক্ ক্েেলনা চাবি রােলত খেয না। ো সিসেয চাবি হাবরলয 
খেলল। 
  
আোর স্ত্রী চাবি–োবি েুি সাি ালন রালে। ক্েলনা হারায না। 
  
খেললো আিার োবেলত উিু হলয িলস সিুজ  াসগুললা েুহালত বেেঁ়িলত লা ললা। 
  
 আপনার িনু্ধরা বক্ এেলনা এর েল যই আলে? 
  
না 
  
তাহলল খক্াথায আলে? 
  
িাব়িলত। 
  
 িাব়ি খক্াথায? 
  
খসন্ট ললরন্স 
  
তারা তাহলল এক্সলঙ্গই থালক্? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

296 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

হা। 
  
বক্ন্তু ওরা খযরক্ে বিশ্রীভালি   ়িা ক্রবেললা, আবে ভয খপলয ব লযবেলাে। 
  
 িললাে খতা, ও বক্েুনয। ওরা সিসেলযই অ্েবন   ়িা ক্লর। 
  
োথা খথলক্ েুবপো েুলল খেললো হালত বনললা। তারপর খসোলক্  াস বেলয ভবতজ ক্রললা। 
  
ওলের এক্জন আর এক্জনলক্ বক্েু ক্রলত না পারার জনয  ালা াল বেবেললা। বক্ 
িলবেললা জালনন? 
  
উেঁহু 
  
ওলের ক্থা শুলন েলন হবেললা, এেুবন এক্ো োরবপে িাব লয িসলি— 
  
 ওলের বনলয খতাোলক্ ভািলত হলিনা। ওলের িনু্ধত্ব অ্লনক্বেলনর–অ্লতা সহলজ ভাঙিার 
নয। 
  
েুবপোয  াস ভবতজ হলয খ লল খসো খচলপ োথায িবসলয বেললা। 
  
হু, খোলনা খোক্া। তুবে এিার িাব়ি যাও। খতাোর িািা হযত খতাোলক্ েুেঁলজ না খপলয 
বচবন্তত হলয পল়িলেন। 
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না, আবে িািালক্ িললই এলসবে। িললবে, আবে চুবর যাওযা োক্ো েুেঁজলত খিলরাবে–ঐ 
খয, খযো প্রচুর োক্াসুদ্ধ উ াও হলয খ লে।  ণ্টা োলনলক্র েল য িািা আোর খোেঁজ 
ক্রলি না। আপবন ক্া লজ ঐ োক্ লুলঠর েিরো পল়িলেন? 
  
হযােঁ, পল়িবে। 
  
জালনন, আবে বক্ ভািবে? 
  
হা–খতাোর িািা আোলক্ িলললে। 
  
িািার িলা উবচত হযবন। এভালি েহরসুদ্ধ খলাক্লক্ িললল আবে পুরিালরর োক্াো 
পাি বক্ ক্লর? 
  
সােলনর রাস্তা  লর বজবনলক্ আসলত খেেলল বক্েসন। 
  
খোে ব্রযাডলোডজ িলল চলললা, খযক্লরই খহাক্ পুরিালরর োক্াো আোর চাই। পােঁচ 
হাজার ডলার। োক্াো খপলল বক্ ক্রলিা জালনন? 
  
বক্েসন োথা না়িলল, না খতা 
  
িািালক্ আবে ওর এক্ো পযসাও বেবে না–আবে আল  থাক্লতই বঠক্ ক্লর খরলেবে। 
  
বজবন এলল বক্েসন িলললা, এই হলে ব্রযাডলোডজ, জুবনযর। 
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খহলস বজবন, খক্েন আলো? 
  
খেললো পাটা প্রশ্ন ক্রললা, আপনার ক্ালে বক্ ক্যারাভযালনর চাবিো আলে? ইবন আোলক্ 
িলললেন, খভতরো আোলক্ খেেলত খেলিন। 
  
বজবন ও বক্েসন পরস্পলরর েৃবি বিবনেয ক্রললা। 
  
আবে েুঃবেত। চাবিো আবে সুযেলক্লস ভলর খেললবে। এেন খির ক্রা েুি েুেবক্ল। 
  
আপবন বনশ্চযই চাবিো হাবরলয খেলললেন। বঠক্ আলে, আবে তাহলল চবল। িািা 
িললবেললা, আপনারা নাবক্ এোন খথলক্ চলল যালেন? 
  
হা। 
  
এেুবন? 
  
হা। 
  
আো বিোয। িলল হাত খনল়ি বিোয জাবনলয খেললো বেস বেলত বেলত এব লয চলল। 
  
খতাোর বক্ েলন হয? বঠক্ আলে, চললা। আর খেবর না ক্লর রওনা হওযা যাক্। 
  
 ওরা িুইলক্ উলঠ িসললা। 
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ওলের  াব়ি খেল়ি বেলতই খ ােঁলপর আ়িাল খথলক্ খোে ব্রযাডলোডজ খিবরলয িুইক্ ও 
ক্যারাভযালনর বেলক্ বির েৃবিলত তাবক্লয োেঁব়িলয রইললা। তারপর পলক্ে খথলক্ এক্ো 
েযলা খনােিই খির ক্লর খপবন্সল বেলয িুইলক্র লাইলসন্স নম্বরো খনােিইলযর পাতায 
বললে বনললা। 
  
. 
  
১০. 
  
 েবে রাস্তায ভা  ক্রা চও়িা ি়ি স়িক্ো এেবনলতই  াব়ির বভল়ি জেজোে তার ওপর 
খিে ক্লযক্ো  াব়ি তালের খপেলন এক্ো ক্লর ক্যারাভযান খেলন বনলয চলললে। 
  
উ়িন্ত খহাডার খপ্লন খথলক্ খথলক্ই োথার ওপর খনলে আসলে–উল়ি চলললে প্র ান স়িক্ 
 লর—খযন চলোন যন্ত্রযানলের প্রলতযক্বেলক্ খস পরে ক্লর খেেলে। এিং পরে ক্রার 
প্রবতবে েুহূলতজই বক্েসলনর িুক্ েুরুেুরু ক্লর উঠলে। 
  
পুবললের েল োল  োল  েু এক্ো ি়িস়ি োলক্র ঢাক্না েুলল অ্নুসন্ধান ক্রলে। বক্ন্তু 
এক্ো ক্যারাভযানলক্ ওরা সলন্দহিলে থাোললা না হযলতা তালের  ারণা, অ্লতা ভারী 
োক্োলক্ িলয বনলয যাওযা ক্যারাভযালনর েলতা হালক্া বজবনলসর পলক্ষ সম্ভি নয। 
  
তিু ঐ পবরবিবতলত োথা ঠাণ্ডা খরলে, বঠক্ বতবরে োইল খিল   াব়ি চালালনা ক্বঠন িই 
বক্? বক্েসন েুঃসাহলসর সলঙ্গ  াব়ি চালালত লা ললা। 
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ওরা েী জ ে  ণ্টা  াব়ি েুবেলয চলললা। 
  
রাস্তায যেনই তালের খক্ালনা পুবললসর  াব়িিা খোেরিাইক্ খচালে পল়িলে, তেনই ওরা 
আতলঙ্ক বসেঁবেলয উলঠলে। 
  
সলন্ধয সাতো না াে ওরা পাহা়িী রাস্তায খপৌঁেললা। 
  
অ্ন্ধক্ার খনলে এলসলে, ততক্ষলণ বক্েসন বিপরীতেুেী িােঁলক্র প্রথে সাবর অ্নাযালসই 
পার হলয খ লে। 
  
পথ যতই খযলত লা ললা,  াব়ি চালালনা ততই েুরূহ হলত লা ললা। বক্েসন জালন, 
িােঁলক্র েূরত্ব অ্নুোলন সাোনযতে ভুলচুক্ হললই ক্যারাভযান সলেত অ্তল োলে  ব়িলয 
প়িলত হলি। 
  
বক্েসন অ্নুভি ক্রললা, ক্যারাভযানও োলক্র বপেুোন িুইলক্র  বতলক্ রেেঃ শ্লথ ক্লর 
তুললে। অ্যাক্বসলালরেলরর ক্ালে খতেন আো পালেনা বক্েসন, খস বচবন্তত হলয 
প়িললা। ক্ারণ বক্েসন জালন আলরা কু্ব়ি োইল খসই রুক্ষ্ম ও ো়িাই রাস্তা আলরা 
বিপজ্জনক্। 
  
তাপোত্রা যলন্ত্রর বেলক্ খেেললা বক্েসন। চলরর বনলেজেক্ রেেঃ স্বাভাবিক্ খথলক্ উত্তপ্ত 
অ্ংলের বেলক্ এল ালে। 
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বক্েসন বজবনলক্ জানাললা, আর বক্েুক্ষলণর েল যই  াব়িো  রে হলয প়িলি। োক্ ও 
ক্যারাভযালনর ওজলনর জলনযই এই অ্িিা হলে। আোলের সােলনর কু্ব়ি োইল রাস্তা 
খোোেুবে এইরক্ে–তারপলরই শুরু হলি আসল বিপে। 
  
খক্ন, এর খচলযও োরাপ রাস্তা? 
  
 োরাপ? খসই রাস্তার তুলনায এ রাস্তা খতা খিতপাথলরিােঁ ালনা।  ত সপ্তালহর এক্ প্রচণ্ড 
 ল়ি খসই রাস্তা এক্রক্ে র্ধ্ংসসূ্তলপ পবরণত হলযলে। অ্িেয এই রাস্তাো খক্উ ক্েলনা 
িযিহার ক্লরনা। সক্ললই ডুক্ালসজর সু়িঙ্গ পথো  লর যাতাযাত ক্লর। 
  
আলরা বতনচার োইল যািার পর তাপোত্রা বনলেজেক্ েুেনালঙ্কর  লর এলস থােললা। 
অ্ তযা িা য হলযই বক্েসন এক্সেয রাস্তার পালে  াব়ি োেঁ়ি ক্রাললা। 
  
 াব়িো বক্েুক্ষণ ঠাণ্ডা খহাক্–তারপর আিার চালালনা যালি। বক্েসন  াব়ি খথলক্ খনলে 
খ াো ক্লযক্ি়ি ি়ি পাথলরর েুক্লরা বেলয  াব়ির চাক্া আেলক্ বেললা। বজবন হাতল 
 ুবরলয ক্যারাভযালনর েরজা েুলল বেললা। 
  
অ্ন্ধক্ালর বক্েুই খেো যাবেল না। খেক্ িলললা, বক্ হললা। থােলল খক্ন? 
  
 ইবিন ভীেণ  রে হলয খ লে। ঠাণ্ডা না হলল  াব়ি চালালনা যালিনা। 
  
খেক্ ক্যারাভযান খথলক্ খনলে িুক্ ভলর শ্বাস বনললা, হু, আেরা তাহলল অ্লনক্ো পথই 
এলস পল়িবে। ওপলর খপৌঁেলত আর ক্ত িাবক্? 
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প্রায খোললা োইল। োরাপ রাস্তা এেলনা সিোই িাবক্। 
  
বনবিজলে খেেেুকু্ পার হওযা যালি খতা? 
  
বক্ জাবন। এই ক্যারাভযান ও োলক্র ওজন খনহাত ক্ে নয। শু ু ক্যারাভযানোলক্ খেলন 
খতালাই সেসযা তারপর োক্ খতা রলযলেই। 
  
বজবন িলললা, এক্ ক্াজ ক্রা যাক্। োক্ো খির ক্লর চাবললয বনলয চললা। এেন যলথি 
রাত হলযলে। সুতরাং বিপলের ভয খনই। 
  
বক্েসন বজবনর প্রস্তালি সায বেলয, োক্োলক্ ওপলর খতালার এোই এক্োত্র পথ। এিং 
এ ক্াজোও খয েুি এক্ো সহজ হলি তা নয। 
  
তাই ক্রা যাক্ তাহলল বক্ন্তু খক্উ যবে আোলের খেলে খেলল তাহলল সিজনালের বক্েু 
িাবক্ থাক্লি না। 
  
চুপচাপ োেঁব়িলয বজলপা এতক্ষণ ওলের ক্থা শুনবেললা। এিার িলললা, বক্ন্তু আেরা যাবে 
খক্াথায? আর ক্ত েূর? 
  
পাহাল়ির এলক্িালর ওপলর এক্ো হ্রে আলে–আর আলে  ন জঙ্গল। আেরা যবে খসোলন 
খপৌঁেলত পাবর, তাহলল সেস্ত সেসযার সো ান হলয যালি, বক্েসন িলললা। 
  
খেক্ বজলপালক্ লক্ষয ক্লর খেেঁবক্লয উঠললা, বক্ন্তু োক্োলক্ চাবললয বনলয খযলত খ লল 
প্রথলে িযাোবরর তার েুলোলক্ আিার লাব লয নাও, বজলপা। ভূলতর েলতা চুপচাপ 
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োেঁব়িলয না খথলক্ এক্েু ক্ালজর ক্াজ ক্লরা। চেপে ক্লর িযাোবরর তার েুলোলক্ 
লা াও। 
  
এক্ো োিললর সাহালযয োলক্রিলনে খভলঙ যেন ওরা িযাোরীর তার লা াললা, ততক্ষলণ 
িুইলক্র ইবিন অ্লনক্ো ঠাণ্ডা হলয খ লে। 
  
খেক্ িলললা, িুইলক্র সলঙ্গ োক্োলক্ আলরা বক্েুক্ষণ খেলন বনলল খক্েন হয? 
  
বক্েসন িলললা, খসো না ক্রললই ভাললা হয। ক্ারণ রাস্তার ো়িাই রেেঃই িা়িলে। 
বক্েুেূর যাওযার পর িুইলক্র ইবিন আিার  রে হলয উঠলি। 
  
খেক্ ক্া   ােঁবক্লয োলক্র খভতলর ব লয ইবিন চালু ক্লর োক্োলক্ খপবেলয আনলত 
লা ললা ক্যারাভযালনর পাোতন খিলয। 
  
খস বক্েসনলক্ িলললা, খতােরা আল  আল  িুইক্ বনলয চললা। বজলপা আর আবে োক্ 
বনলয খতাোলের অ্নুসরণ ক্রবে। আবে োলক্র খহডলাইে জ্বালবে না। খতাোলের  াব়ির 
খপেলনর লাল আললা খেলেই আবে পথ বচনলত পারলিা। 
  
বক্েসন িুইলক্ ব লয বজবনর পালে িলস ইবিন চালু ক্রলতই বজবন জানলা বেলয েুে 
িাব়িলয োক্োলক্ খেেলত খচিা ক্রললা। 
  
োলক্র ওজলনর হাত খথলক্ েুবি খপলয িুইক্ো সহজ  বতলত চ়িাই রাস্তা খিলয ওপলর 
উঠলত লা ললা। 
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বক্েসন িলললা, ওরা বঠক্েলতা অ্নুসরণ ক্রলে খতা? 
  
হযােঁ। বক্ন্তু এক্েু আলস্ত চালাও, িােঁক্ খনওযার সেয ওরা খিে বপবেলয প়িলে। 
  
বেবনে কু্ব়ি পর ওরা খসই বির্ধ্ংস অ্ংলের ক্ালে খপৌঁেললা। 
  
খহডলাইে জ্বাবললয বক্েসন  াব়ি থাোললা, তুবে  াব়িলতই থালক্া। আবে সােলন ব লয 
রাস্তার অ্িিাো খেেবে। 
  
োলক্র ক্ালে ব লয বক্েসন খেক্লক্ জানাললা খস সােলনর রাস্তাো পরীক্ষা ক্রলত 
যালে। 
  
ওরা িুইলক্র খহডলাইলের আললায খেেললা রাস্তাো খসাজা হলয ওপলর উলঠ খ লে প্রায 
লম্বভালি। ি়ি ি়ি পাথর নুব়ি সি রাস্তার ওপর েব়িলয বেবেলয রলযলে। 
  
অ্বিশ্বালসর সুলর খেক্ িলললা, আলর সিজনাে। আোলের এই রাস্তা খিলয উঠলত হলি? 
  
বক্েসন োথা না়িললা। হযােঁ, ক্াজো খয ক্বঠন তালত সলন্দহ খনই–তলি অ্সম্ভি নয। 
প্রথলে ঐ ি়ি ি়ি পাথরগুললা আোলের সরালত হলি। 
  
খস ব লয ঐ পাথরগুললা  াক্কা খেলর  ব়িলয বেলত লা ললা রাস্তার  ালর। সি পাথরগুললা 
সরালত ওলের বতনজলনর প্রায আ  ণ্টা লা ললা। 
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বক্েসন হােঁপালত হােঁপালত িলললা, যাক্, েলন হয এলতই ক্াজ হলি। এই পযজন্ত আসলত 
পারললই িাবক্ো আেরা সহলজই পার হলত পারলিা। 
  
ওরা বতনজলন ঢাল খিলয খনলে চলললালা োেঁব়িলয থাক্া িুইলক্র ক্ালে। 
  
েুি আলস্ত আলস্ত  াব়ি চালালি। বক্েসন িলললা খেক্লক্, আর  াব়িলক্ প্রথে  ীযালর 
রােলি। খহডলাইে জ্বালালত ভুললা না খযন। আর এক্েুহূলতজর জনযও থাোলিনা। যবে 
থালো, তাহলল চাক্ায খজার পালিনা। 
  
বঠক্ আলে বিরি হলয উঠললা খেক্, বক্ ক্লর চালালত হয খতাোয খেোলত হলি না, 
তুবে খতাোর খেযাল খরলো, আবে আোরো খেেলিা। 
  
বঠক্ আলে; এেন িক্িক্ না ক্লর ক্াজ শুরু ক্লরা। বক্েসনলক্ খচেঁবচলয উঠললা খেক্। 
  
 বক্েসন এব লয খ ললা িুইলক্র বেলক্। উলঠ িসললা  াব়িলত। 
  
প্রলযাজলনর তুলনায িুইলক্র েবির ক্েবত খনই। বক্ন্তু খপেলন িা া ক্যারাভযালনর োবল 
হললও খস েবি হ্রালসর প্র ান ক্ারণ হলয োেঁ়িাললা। আর খপেলনর চাক্া েুলো 
বিেুযৎলিল   ুরলত লা ললা। খসইসলঙ্গ পাথলরর েুক্লরা, শুক্লনা োবে বেেলক্ প়িলত 
লা ললা েু–পালে। 
  
বজবন  ুেঁলক্ িলসবেললা–েৃবি রাস্তার বেলক্। পলথ ি়ি পাথর প়িললই বজবন বক্েসনলক্ 
সাি ান ক্লর বেলে। 
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িুইলক্র  বত ক্লে খ লে। বিযাবরং েি হালত খচলপ অ্বভসম্পাত ক্রলে বক্েসন। আর 
অ্নুভি ক্রলে াব়ির প্রচণ্ডক্াপুবন। এইভালি খসইসরুরাস্তায এক্িার ডানবেলক্, 
এক্িারিােঁবেক্ক্লরেক্ষতার সলঙ্গ রাস্তার  ার িােঁবচলয িুইক্ বনলয এব লয চলললা। 
  
খরবডলযেলরর জল ক্োয,  াব়ির খভতরোও  রে হলয উলঠলে। 
  
খহডলাইলের আললায খচালে প়িললা স্বাভাবিক্ রাস্তা। 
  
ওঃ, আর এক্েু! উলত্তজনায খচেঁবচলয উঠললা বজবন। আেরা প্রায এলস খ বে! 
  
 াব়িো রাস্তার পালে োেঁ়ি ক্রাললা বক্েসন। 
  
যাক্, আেরা তাহলল খেে পযজন্ত খপলরবে। বক্েসন সােললযর হাবস হাসললা, ওে, আবে 
খতা ভািলাে খিা হয হলয খ ললা। 
  
খতাোর কৃ্বতত্ব আলে, আললক্স। এেনভালি  াব়ি চালালনা খসাজা িযাপার নয! 
  
এইভালি আ   ণ্টা  লর চলললা োক্ চালালনার ক্াজ। বক্েসনহযােঁচক্া খেলর এক্েু এক্েু 
ক্লর এল ায আর খেক্ ও বজলপা এলস পাথলরর সাহালযয োলক্র পতন খরা  ক্লর। 
  
অ্িলেলে ওরা িুইলক্র পঞ্চাে  লজর েল য খপৌঁলে খ ললা। বক্ন্তু সিাই ক্লান্তহলয 
পল়িলে। তাই খেক্ বিরবতর প্রস্তাি ক্রললা। 
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েী জ প্রতীক্ষার পর বক্েসলনর েলন হললা োলক্র ইবিন যলথি ঠাণ্ডা হলযলে, তেন 
খেক্লক্ ডাক্ললা, উলঠ িসললা োলক্। 
  
েে বেবনে পলর োক্োলক্ খেো খ ললা িুইলক্র পালে োেঁব়িলয থাক্লত। 
  
এেন এোলক্ ক্যারাভযালন ভলর খেলা খযলত পালর। বক্েসন িলললা, িুইলক্র যেন 
োনলত অ্সুবি া হলি না তেন োক্োলক্ আ়িালল রাোই ভাললা। 
  
খস োক্োলক্ চাবললয ঢুবক্লয বেললা ক্যারাভযালনর খভতলর। খেক্ আর বজলপাও এক্ই 
সলঙ্গ ক্যারাভযালন আশ্রয বনললা। 
  
ক্যারাভযালনর েরজা িন্ধ ক্লর বক্েসন িুইলক্র ক্ালে এব লয খ ললা। বিযাবরং  লর 
িসললা চাললক্র আসলন বজবনর পালে। 
  
খতাোর েক্ষতায আবে অ্িাক্ আললক্স। তুবে না থাক্লল এ রাস্তা পার হলত পারতাে 
না। 
  
বজবন  ুেঁলক্ এললা, ওর উষ্ণ খঠােঁে আললতাভালি বক্েসলনর  াল স্পেজ ক্রললা। 
  
. 
  
খেলক্র  ুে ভাঙললা তািুর পেজার োেঁক্ বেলয বেেলক্ আসা সূলযজর আললালত। খচাে েুলল 
ওপলরর ঢালু ক্যাবম্বলসর োলের বেলক্ তাবক্লযই ক্লযক্ েুহূতজ খক্লে খ ল খস খক্াথায 
আলে ভািলত। 
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খেক্ খচাে িন্ধ ক্লর অ্নুভি ক্রললা সারা েরীলর ক্লাবন্তর অ্িসাে। ভুরু কু্েঁচলক্ খস 
পবরবিবত অ্নুোন ক্রার খচিা ক্রললা। 
  
অ্ন্ততঃপলক্ষ লুলক্ািার জনয এক্ো ভাললা জায া খপলযলে ওরা। যবে ক্পাল ভাললা 
থালক্ বজলপা োক্ না খোলা পযজন্ত ওরা খিে বনরাপলেই এোলন লুবক্লয থাক্লত পারলি। 
  
এক্ো  রনা রলযলে ক্াোক্াবে জললর অ্ভাি খনই। তাো়িা  ন জঙ্গলল তালের আ়িাল 
ক্লর খরলেলে। উ়িন্ত খক্ালনা িাযুযান খয তালের খেেলি খস সম্ভািনাও ক্ে। আর প্রায 
পােঁচলো  জ েূলর রলযলে ি়ি রাস্তা খথলক্। 
  
এই বির্ধ্স্ত রাস্তা খিলয খয োক্োলক্ আনা সম্ভি এো খক্উ বিশ্বাসই ক্রলি না। তাই 
োলক্র খোেঁলজ এোলন খক্উ আসার সম্ভািনা ক্ে। 
  
বজলপা যবে এেবনলত তালা েুললত না পালর, তাহলল িা য হলযই তালের অ্যাবসবেবলন েচজ 
িযিহার ক্রলত হলি। 
  
খেক্ খচাে েুলল খেেললা  ব়িলত েো পােঁচ িালজ। এিার োথা তুলল শুলয থাক্া বজবনর 
বেলক্ খেেললা। এক্ো খক্ােলক্ ভাজ ক্লর োথায বেলয চাের েুব়ি বেলয অ্ল ালর 
 ুলোে ও। 
  
বজবন ও খেলক্র ো োলন বক্েসন শুলযলে– ভীর  ুলে অ্সা়ি। 
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তািুর খভতলর জায া ক্ে হললও ওরা খক্ালনারক্লে শুলযলে। ক্ারণ িাইলর অ্সহয 
ঠাণ্ডা। 
  
 এিার খস বজলপার বেলক্ খচাে খেরাললা। বক্ন্তু সলঙ্গ সলঙ্গই খেক্ লাে বেলয উলঠ 
িসললা। 
  
তািুলত বজলপা খনই। 
  
খেক্ ভািললা হযত বজলপা িাইলর প্রাতঃরাে ততরী ক্রলে। বক্ন্তু তালক্ বনবশ্চত হলত 
হলি। তাই বক্েসনলক্ পা বেলয এক্  াক্কা বেললা। বক্েসলনর  ুে ভাঙলতই, েী ব র 
ওলঠা। বজলপা এর েল যই ক্াজ শুরু ক্লর বেলযলে। আোলের আজ প্রচুর ক্াজ। 
  
বক্েসন হাই তুলল আ়িলো়িা ভাঙললা। তার অ্িিান তািুর খচলয ক্াোক্াবে হওযায 
খসই প্রথে হাোগুব়ি বেলয িাইলর এললা। 
  
বক্েসলনর পলরই খেক্ িাইলর এললা। ইবতেল য বজবনর  ুে খভলঙ্গ খ লে। খস খচাে 
ক্চলালত ক্চলালত উলঠ িসললা। 
  
বক্েসন চারপালে তাবক্লয, িলললা, বজলপা খক্াথায? 
  
 খেক্ েুহালত েুে আ়িাল ক্লর সিজেবি বেলয বচৎক্ার ক্রললা, বজলপা–ও–ও 
  
বক্েস ও খেক্ পরস্পলরর বেলক্ তাবক্লয। খেক্ িলললা, হতভা াো আোলের খেল়ি 
সলর পল়িলে। েলন হয পাবললযলে। ওর ওপর আোলের নজর রাো উবচত বেললা। 
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তািু খথলক্ বজবন খিবরলয, বক্ হলযলে? 
  
 বজলপা পাবললযলে। 
  
তাহললও খিেীেূর খযলত পালরবন। ক্ারণ বেবনে কু্ব়ি আল ও আবে ওলক্  ুলোলত 
খেলেবে। 
  
ভযঙ্কর স্বলর খেক্ িলললা, খয ক্লর খহাক্ ওলক্ বেবরলয আনলতই হলি। বজলপালক্ ো়িা 
আেরা অ্ধথ জলল প়িলিা। ওর োথার বঠক্ খনই। নইলল কু্ব়ি োইল পাহা়িী রাস্তা পালয 
খহেঁলে খক্উ পালািার খচিা ক্লর। ি়ি রাস্তায খপৌঁেলত ওর েে  ন্টা খলল  যালি। 
  
বক্েসন ও খেক্ েুেলত লা ললা। 
  
 াসজবের খেে প্রালন্ত ব লয তারা থােললা। নীলচর বেলক্ তাক্াললা। পাহাল়ি  াঢ় রলঙর 
পেভূবেক্ায রাস্তাোলক্ সাো সুলতার েলতা খেোলে। 
  
বক্েসন খেলক্র হাত  লর আঙুল তুলল খেোললা, ঐ খয বজলপা যালে। 
  
 খেক্ নীলচর বেলক্ প্রায েু োইল নীলচর রাস্তায এক্ো খোট্ট সচল িস্তু খেেললা–বজলপা। 
  
ওলক্ এেলনা  রা যালি। এক্িার  রলত পারলল ওলক্ পালালনার খঠলাো হাল়ি হাল়ি 
িুব লয খেলিা। চললা,  াব়ি বনলয খিবরলয পব়ি। 
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বক্েসন িলললা, না। রাস্তাো অ্সম্ভি সরু। ওলক্  রলত পারললও  াব়ি  ুবরলয আনা 
অ্সম্ভি। তার খচলয চললা পাহাল়ির বেক্ বেলয নােলত থাবক্। তাহলল েু োইল রাস্তা 
আেরা এক্োইল খহেঁলেই খপৌঁলে যালি। 
  
বক্েস নােলত শুরু ক্রললা পাহাল়ির  া খিলয। ক্েলনা লাবেলয, ক্েলনা িুলক্ খহেঁলে 
ো়িাই পাহা়ি খিলয খস  ীলর  ীলর নােলত লা ললা। 
  
বজলপালক্ এেন স্পি খেো যালে। 
  
খেক্ বক্েসলনর পালে এলস োেঁ়িাললা। 
  
বক্েসন আঙুল তুলল বজলপালক্ খেোললা, ঐ খয যালে। 
  
খব্রক্ োেঁত বেেঁবচলয বরভলিার উবচলয  রললা। 
  
 বক্েসন খেলক্র ক্বব্জ খচলপ  রললা, বক্, ক্রলে বক্? এেন বজল াই আোলের োক্ 
খোলার এক্োত্র ভরসা। আর ওলক্ই তুবে েুন ক্রলত চাইলো? 
  
খেক্ বহংস্রভালি এক্  ােঁকু্বন বেলয বরভলিারো োলপ েুেঁলজ আিার ো়িাই খিলয নােলত 
শুরু ক্রললা। 
  
হঠাৎ বক্েসলনর খচাে প়িললা বজলপার ওপর, ও  েলক্ োেঁব়িলযলে। খচাে তুলল পাহাল়ির 
বেলক্ তাক্াললা বজলপা। এক্েু োেঁব়িলয তারপর খস েুেলত লা ললা। 
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বক্েসন খেক্লক্ িলললা, ও আোলের খেলে খেলললে। তারপর  লা চব়িলয বচৎক্ার 
ক্রললা, বজলপা বেলর এলসা 
  
বজলপা বক্ন্তু েবরযা হলয েুলে চলললা। ওর পা খযন সীলসর েলতা ভারী লা লে। তার 
পালালনার এই প্রযাস খয বনিুজবদ্ধতারই েলশ্রুবত তা খস উপলবব্ধ ক্রললা এিার। 
  
তােঁিুলত সক্ালল যেন বজলপার  ুে খভলঙ্গলে, তেন খেক্, বক্েসন, বজবন বতনজলনই 
 ভীর  ুলে েি। ওলের  ুলোলত খেলে পালািার বচন্তাো হঠাৎই তার োথায চা়িা বেললা। 
  
বতনজনলক্ না জাব লয অ্বত সন্তপজলণ  ালযর চাের সবরলয বজলপা উলঠ িলসলে। 
হাোগুব়ি বেলয অ্বত ক্লি িাইলর খিবরলয এলসলে। 
  
কু্ব়ি োইল পাহা়িী রাস্তা অ্বতরে ক্রলত হলি। তেন  ব়িলত খপৌলন েো। সুতরাং 
বজলপার েলন হলযলে, ক্ে ক্লর সাতো আেোর আল  ওলের  ুে ভাঙলি না। তার োলন 
খস পালািার জনয খে়ি েুই  ণ্টা সেয পালি। 
  
সুতরাং সােলয সম্পলক্জ বনবশ্চন্ত হলযই বজলপা রওনা বেলযলে। দ্রুতপালয ঢালু রাস্তা  লর 
চললত শুরু ক্লরলে। 
  
আ   ণ্টায খস প্রায েু োইল পথ এলসলে। হঠাৎ ওপর খথলক্ খভলস এলসলে পাথর 
 ব়িলয প়িার েে। 
  
চেলক্ েুে তুলল তাক্ালতই বক্েসন ও খেক্লক্ খেলেলে। 
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ওলের খেলেই বজলপার হাত–পা বসেলক্ খ লে। 
  
 খস শুনলত খপললা বক্েসলনর বচৎক্ার, বজলপা! থালো! বেলর এলসা। 
  
ক্লযক্ ে  জ অ্লন্ধর েলতা খেৌ়িলনার পর বজলপা িু লত খপলরলে, এভালি–খস ওলের 
সলঙ্গ পারলি না। তাই খপেন বেলর খেেললা, খেক্ তেনও পাহাল়ির  া খিলয নােলে। 
বক্েসন তার খপেলন খ া়িাবললত ভর বেলয সরসর ক্লর খনলে আসলে। 
  
োেঁলে প়িা ভযাতজ বেক্ালরর েলতা রাস্তা খেল়ি পাহাল়ির ঢাললর বেলক্ বজলপা েুলে 
চলললা। ক্লযক্ খসলক্লের েল যই বজলপা েুে থুিল়ি আেল়ি প়িল। হাত বেলয 
পতনজবনত আ াত খরা  ক্রললা খস। বক্ন্তু ওর ভারী েরীরো পাহাল়ির রুক্ষ্ম, অ্সেতল 
 া খিলয  ব়িলয  ব়িলয প়িলত লা ললা। 
  
বজলপার আহত খেহো রাস্তায এলস থােললা। খক্ালনারক্লে খস উলঠ োেঁ়িাললা।  া়ি 
বেবরলয ওপর বেলক্ তাক্াললা। 
  
না, এোন খথলক্ বক্েসন িা খেক্ ক্াউলক্ই খেো যালে না। পাহাল়ির  া খথলক্ খিবরলয 
আসা ি়ি ি়ি  ুলন্ত পাথরগুললাই বজলপাও ওলের োল  আ়িাল ক্লর োেঁব়িলযলে। বক্ন্তু 
খেেলত না খপললও ওলের পালযর েে খস শুনলত পালে। 
  
উন্মলত্তর েলতা বজলপা চাবরবেলক্ তাক্াললা। এক্ো আশ্রয তার েরক্ার, ওরা এলস 
প়িলি। 
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সােলনই ডান বেলক্ বিসৃ্তত  ন িুনন  ালের খ ােঁপ–বঠক্ পাহাল়ির পাে খ েঁলে। খ ােঁপ 
লক্ষয ক্লর বজলপা তীরলিল  খেৌ়িললা। খ ােঁলপর উচ্চতা খিেীনয–বজলপার উরু পযজন্ত। 
তারই েল য খস েুেলত লা ললা। ক্াো খ ালপ খলল  তার পযান্ট বেেঁল়ি খ ললাপা খক্লে 
রি খিলরালত লা ললা। খ ােঁলপর ো াোব  ব লয বজলপা উপু়ি হলয  ােঁবপলয প়িললা। 
খ ােঁলপর ডালপালা আিার তালের জায ায, বেলর এললা। বনষ্পাপ বজলপালক্ আ়িাল ক্লর 
োেঁব়িলয রইললা। খযন বনরাপত্তার চােলর ভযাতজ বজলপালক্ আ লল রােলত চাইলে। 
  
বক্েসনই প্রথে রাস্তায এলস খপৌঁেললা। বক্ন্তু সােলন খপেলন তাবক্লয বজলপালক্ না 
খেেলত খপলয খস ভীেণ অ্িাক্ হললা। 
  
এক্ো অ্শ্রািয ক্েুবি ক্লর হােঁপালত হােঁপালত খেক্ তার পালে এলস োেঁ়িাললা। 
  
 খক্াথায খ ললা ও? 
  
 েলন হয খক্াথায ও লুবক্লয পল়িলে। 
  
েুজলনই সােলনর খ ােঁলপর বেলক্ তাক্াললা, ঐ ক্াোল ােঁপই এক্োত্র লুলক্ািার জায া। 
  
খেক্ িলললা, োলা ওোলনই লুবক্লযলে। খচেঁবচলয িলললা, বজলপা, িাইলর খিবরলয এলসা। 
আেরা জাবন তুবে ওোলনই লুবক্লয আলে। 
  
বজলপা আতলঙ্ক শ্বাস প্রশ্বাস িন্ধ ক্লর অ্ন়ি হলয অ্লপক্ষা ক্রলত লা ললা। 
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খেক্ িলললা, চললা, ওলক্  লর িাইলর খেলন আবন। তুবে ওপাে বেলয খভতলর খঢাক্, 
আবে সােলন বেলয ঢুক্বে। 
  
খেক্ েুহালত ক্াো াে সবরলয খভতলর ঢুক্লত লা ললা। এইভালি  জ েলেক্ যাওযার 
পর খেক্ িু ললা পবরশ্রে ও সেয নি ক্লর তার পলক্ষ বজলপালক্ খির ক্রা অ্সম্ভি। 
ক্ারণ খ াো এলাক্াোই  ন খ ালপ ঠাসা। সুতরাং এর েল য বজলপার অ্িিান বনণজয 
ক্রা অ্সম্ভি। 
  
ওবেলক্ বক্েসনও এক্ই সেলয অ্িিাো উপলবব্ধ ক্রললা এিং এক্রাে িুলনা খ ােঁলপর 
েল য থেলক্ োেঁ়িাললা। 
  
 ওরা েুজন পরস্পলরর বেলক্ তাক্াললা। খেক্ বচৎক্ার ক্রললা বজলপা, এই খেেিালরর 
েলতা খতাোলক্ িলবে। যবে একু্ষবন খিবরলয না আলসা তাহলল খতাোলক্ এেন োর 
োরলিা, খক্ানবেন ভুললি না, খিবরলয এলসা িলবে। 
  
বজলপা খেলক্র স্বলর খরা  ও হতাোর আভাস খপলয বনবশ্চন্ত হলল, খস িু ললা যবে খস 
সাহস ক্লর বনশ্চলভালি পল়ি থাক্লত পালর, তাহলল তার সােলযলালভর সম্ভািনা যলথি। 
শু ু এক্েু সাহস…আর বক্েু নয। 
  
হতাে হললও সােলনর বেলক্ আলরা ক্লযক্ পা খেক্ এব লয খ ললা। বজলপা শুনলত 
খপললা খ ােঁপ া়ি খঠলল তার এব লয আসার েে–বক্ন্তু খস চলললে সমূ্পণজ ভ্রান্ত বেলক্। 
বক্েসলনর অ্িিাও তধথিচ–খসও খেলক্র েলতাই েূল বনোনা এব়িলয চলললে। 
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োেঁলত োেঁত খচলপ বজলপা অ্লপক্ষা ক্রলত লা ললা। 
  
খিে ক্লযক্ বেবনে পর বক্েসন ও খেলক্র পালযর েে েূলর বেবললয খ ললা, তেন 
বজলপা খিলিালনা েনি ক্রললা। 
  
ক্ারণ ওরা যবে এইভালি পুলরা এলাক্াো তন্ন তন্ন ক্লর, তাহলল লুলক্ালনা জায া খেল়ি 
আলস্ত আলস্ত এব লয চলাই তার পলক্ষ বনরাপে। 
  
সুতরাং েুি সতক্জভালি খিলল োবের ওপর িুক্  েলে, ক্াো ােগুললা না নব়িলয খস তার 
িুল খেহ বনলয এব লয চলললা। ক্ারণ ক্ােঁো খ ােঁলপর সাোনয আলন্দালনই বক্েসন ও 
খেক্লক্ তার অ্িবিবতর ক্থা জাবনলয খেলি। 
  
এইভালি বতবরে চবল্লে  জ যাওযার পর বজলপা বনবশ্চন্ত খিা  ক্রললা। বক্ন্তু স্ববস্তর 
বনশ্বাস খেলার আল ই খস সাপোলক্ খেেলত খপললা। 
  
বনলজলক্ সােলন এল ািার জলনয সলি ডান হাতো সােলন িাব়িলযলে। এেন সেয খেলে 
সাপো তার আঙুল খথলক্ ইবঞ্চ েুলযক্ েূলরই কু্ণ্ডলী পাবক্লয িলস আলে। চযাপ্টা িােঁক্ালনা 
েণাো শুলন বির। 
  
বজলপার সারা েরীর খযন পক্ষা াত গ্রস্ত হলয প়িললা, সেস্ত খচতনা হলয খ ললা আেন্ন। 
পাথলরর েূবতজর েলতা অ্ন়ি হলয পল়ি রইললা খস। হৃেবপলণ্ডর েুেজে  বত িুব  তার 
ক্ণ্ঠনালী খরা  ক্রলে। 
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সাপোও বনশ্চলভালি েণা তুলল প্রতীক্ষায রইললা। 
  
ক্লযক্ো যন্ত্রণােয েুহূলতজর পর বজলপা োেঁলত োেঁত খচলপ, েবরযা হলয বি ডান হাতো 
বেবরলয আনললা। 
  
এিং খসই েুহূলতজই সাপো তার হালত খোিল োরললা। 
  
বজলপা অ্োনুবেক্ যন্ত্রণায উন্মালের েলতা সলঙ্গ সলঙ্গ অ্পাবথজি বচৎক্ার ক্লর উলঠ অ্লন্ধর 
েলতা খ ােঁপ া়ি খভে ক্লর খেৌ়িলত লা ললা। 
  
খেক্ও বক্েসন  ুলর োেঁব়িলয আিার অ্নুসন্ধান ক্রলত যালি, এেন সেয শুনলত খপললা 
বজলপার আতজনাে। 
  
ওরা খেেললা বজলপা রি জোলনা আতজনালে হাত েুেঁ়িলত েুেঁ়িলত উন্মালের েলতা েুলে 
চলললে 
  
োলা এলক্িালর পা ল হলয খ লে, িললই খেক্ও বজলপার খপেন খপেন েুেলত শুরু 
ক্রললা খ ােঁপ া়ি খঠলল বক্েসনও তালক্ অ্নুসরণ ক্রললা। 
  
বজলপা খ ােঁপ া়ি োব়িলয পাহাল়ির ো়িাই ঢাললর বেলক্ েুলে চলললা। বক্ন্তু খসোলন 
খপৌঁোলনা োত্রই বজলপা ভারসােয হাবরলয বপেলল প়িললা। পাহাল়ির  া খিলয  ়িালত 
 ়িালত অ্সহাযভালি খনলে চলল। 
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খেক্লক্ খপেলন খেলল বক্েসনই আল  খপৌঁেলল বজলপার ক্ালে। বনলচর রাস্তার ক্ালে 
এক্ো ি়ি পাথলরর  ালয বপঠ বেলয খস পল়িবেল। বক্েসন বজলপার ওপর  ুেঁলক্, বজলপা! 
খক্ালনা ভয খনই। খেক্ খতাোলক্ বক্েু ক্রলি না। বক্ন্তু খতাোর হলযলে বক্? 
  
বক্েসন বজলপার ক্ালবসলে প়িা েুে খেলে উবিি হলয প়িললা। 
  
বজলপা খক্ানরক্লে িলললা, এক্ো সাপ… 
  
খেক্ পব়িেব়ি ক্লর এলস খপৌঁেললা। বজলপালক্ খেলেই খস রাল  খেলে প়িললা, োলা 
ভীতু খক্াথাক্ার। খতালক্ আবে েুন ক্লর খেললিা। 
  
খেক্ এক্ প্রচণ্ড লাবথ চালালত খ ললা বক্ন্তু বক্েসন িােঁ হালত খস আ াত খরা  ক্লর, 
থাক্, এসি পলর হলি। খেেলত পালে না। বজলপার বক্ অ্িিা হলযলে। 
  
বজলপা পক্ষা াতগ্রস্ত হাতো তুলল বক্েসনলক্ খেবেলয, সাপ…এক্ো সাপ… 
  
বক্েসন খেেললা, বজলপাররবিেহাতোঅ্স্বাভাবিক্েুললউলঠলে সেস্তরি এলসজোহলযলে 
তার হালত। খস বজলপার স্ফীত হালতর ওপর আঙুল খোেঁযালতই খস যন্ত্রণায আতজনাে 
ক্রললা। 
  
বক্েসন বজলপার পালে পা েব়িলয িলস, বক্ হলযলে, বজলপা? 
  
বজলপা োসক্লি হােঁবপলয, সাপ…এক্ো সাপ…আোলক্ খোিল…খেলরলে…। 
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বক্েসন খেেলত খপললা বজলপার হালতর উপর পাোপাবে েুলো তীক্ষ্ণ োেঁলতর ো । 
সুতরাং ওলক্ আশ্বাস বেলয, ভয খনই, বজলপা। সি বঠক্ হলয যালি। আবে একু্ষবন সি 
িযিিা ক্রবে। 
  
আোলক্…আোলক্ হাসপাতালল বনলয চললা। আবে আোর ভাইলযর েলতা…সালপর 
ক্ােল়ি…োরা খযলত চাই না…আললক্স…। 
  
বক্েসন রুোল খির ক্লর খসোলক্ েব়ির েলতা পাবক্লয েি ক্লর বজলপার ক্বব্জলত 
খিেঁল  বেললা। 
  
খেক্ উলত্তবজত ভালি, তার োলন ওলক্ সালপ ক্ােল়িলে? তাহলল তাহলল আেরা োলক্র 
ডালা েুললিা বক্ ক্লর? 
  
পলক্ে খথলক্ এক্ো–েুবর খির ক্লর তার েলা েুলল  রললা। 
  
 বজলপা, এলত খতাোর এক্েু িযথা লা লি বক্ন্তু বক্েুো আরাে পালি। এ ো়িা এেন 
আর বিতীয খক্ালনা পথ খনই। 
  
েুবরর  ারাললা অ্গ্রভা  বজলপার উত্তপ্ত, স্ফীত হালত িবসলয বেললা খস। োবনক্ো লম্বা 
ক্লর বচলর বেললা। 
  
বজলপা বচৎক্ার ক্লর িােঁ হালত বক্েসনলক্ আ াত ক্রললা। 
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ওর হালতর ক্ষত খথলক্  ীলর  ীলর রি খিলরালত লা ললা। এক্ইভালি েি হালত 
বক্েসন বজলপার ক্বব্জ  লর রইললা। হালত চাপ বেলয ক্ষত েুে বেলয বিেো খির ক্রার 
খচিা ক্রললা। বজলপার বিিণজ েুে খেলে েলন হললা বজলপা খযন আসন্ন েৃতুযর অ্লপক্ষা 
ক্রলে। 
  
আললক্স–তুবে আোর…সবতযক্ালরর িনু্ধ। খতাোর সলঙ্গ খসবেন খয েুিজযিহার ক্লরবে, খস 
সি চলল খযও। আোলক্–আোলক্ হাসপাতালল বনলয চলল… 
  
ভয খপলযানা বজলপা। আবে সি িযিিা ক্রবে। োেঁ়িাও, আল  িুইক্ো বনলয আবস। 
  
খেক্ খেেঁবক্লয উঠললা। বক্–বক্ িললল? 
  
 াব়িলত ক্লর আবে বজলপালক্ হাসপাতালল বনলয যালি। ওর অ্িিাো এক্িার খেলো। 
িােঁলচ বক্ না িােঁলচ বঠক্ খনই। িললই বক্েসন পাহাল়ির  া খিলয উঠলত শুরু ক্রললা। 
  
খেক্ তীব্রভালি, বক্েসন! 
  
আিার বক্ হললা? 
  
 বেলর এলসা এোলন। খতাোর বক্ োথা োরাপ হলযলে? খেলো উপলর! এক্ো 
উল়িাজাহাজ চরাক্ালর পাহাল়ির ওপর বেলয  ুলর খি়িালে। তুবে  াব়িো আ়িাল খথলক্ 
িাইলর আনললই ওরা খসো খেেলত পালি। তারপর পুবলস এলস এ জায াো  রুলোেঁ়িা 
ক্লর আোলের খির ক্রলি। 
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তালত বক্ হলযলে? এক্ো োনুেলক্ খতা আর িলস িলস েরলত খেওযা যায না। 
বজলপালক্ একু্ষবন হাসপাতালল বনলয না খ লল ওর িােঁচার খক্ালনা সম্ভািনা খনই, খসো 
িু লত পারলে না 
  
 াব়িো তুবে লুলক্ালনা জায া খথলক্ িাইলর আনলত পারলি না, িযস। 
  
হাসপাতাল এোন খথলক্ ক্ে ক্লর বতবরে োইল েূলর। এলতাো রাস্তা আবে বজলপালক্ 
ক্াল  ক্লর বনলত পারলিা বক্? 
  
খেক্ খেেঁবক্লয উঠললা, তালত আোর িলযই খ ললা। খোেোে  াব়িো তুবে বেলনর আললায 
রাস্তায খির ক্রলি না। বজলপালক্ এেন ভাল যর ওপর বনভজর ক্রলত হলি। উপায বক্? 
  
বনকু্বচ ক্লরলে খতাোর উপলেলের, িললই বক্েসন পাহাল়ি উঠলত শুরু ক্রললা। 
  
বক্েসন। 
  
খেলক্র োসাবনর সুলর বক্েসন  ুলর খেেলল খেলক্র হালত তার বেলক্ লক্ষয ক্লর 
বরভলিার রলযলে। 
  
খেক্ বনপ্রাণ স্বলর, এোলন বেলর এলসা। 
  
খেবর হলল বজলপা োরা প়িলি এড। তুবে খসো খেেলো না? 
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খেক্ ভযঙ্কর স্বলর োবসলয িলললা, তুবে আল  এোলন বেলর এলসা।  াব়ি খির ক্রার 
ক্থা ভুলল যাও। জলবে এলসা, আবে আর বিতীযিার িললিা না। 
  
বক্েসন  ীলর  ীলর খনলে এললা। খস ভািললা এলতাবেলন তাহলল সেয এলসলে। আজই 
এক্ো েযসালা হলয যাক্। তলি ওর ডান হালতর বেলক্ নজর রােলত হলি। এই 
আোলের চু়িান্ত েযসালা। খস বক্েুলতই বজলেলক্ অ্সহায ভালি েরলত খেলি না। 
  
বক্েসন সহজভালি এব লয এললা, বক্ন্তু আোলের বক্েু এক্ো ক্রা উবচত। এভালি 
চুপচাপ োেঁব়িলয বজলপালক্ আেরা েরলত বেলত পাবর না। ওলক্ একু্ষবন হাসপাতালল 
খনওযা েরক্ার। 
  
ওর বেলক্ তাবক্লয খেলো,  েজভ খক্াথাক্ার। যতক্ষলণ তুবে ব লয  াব়ি এলন ওলক্ 
হাসপাতালল বনলয যালি, ততক্ষলণ ও োরা যালি। 
  
বক্ন্তু তাই িলল, চুপচাপ িলস থাক্লল চললি না। খস আ়িলচালে খেেললা, খেক্ 
বরভলিারো সাোনয নাবেলয বনললা। 
  
পললক্র েল য বিেুযৎলিল  খব্রলক্র ক্বব্জর ওপর বক্েসলনর হাত খনলে এললা। 
  
খব্রলক্র হাত খথলক্ বরভলিারো খ ােঁলপর েল য বেেলক্ প়িললা। এক্ লালেবপবেলয 
বক্েসলনর েুলোেুবে খস োেঁ়িাললা। 
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ক্লযক্ো নীরি েুহূতজ ওরা পরস্পলরর বেলক্ তাবক্লয রইললা। তারপরোেঁত খির ক্লর 
বনঃেলে খেক্ খহলস উঠললা। 
  
খেক্ হালক্া স্বলর, তাহলল তাই খহাক্। তুবেই যেন আ  িাব়িলয বিপে খডলক্ আনলল 
তেন আবে আর ক্ী ক্রলত পাবর। খতাোলক্ বঢে ক্রার ইলেো আোর িরািলরর। 
সুতরাং সুলযা  যেন খপলযবে আজ খতাোলক্ সেল  খেলিা ল়িাই ক্ালক্ িলল। োলা 
  
বক্েসন তীক্ষ্ণ েৃবি বনলয, েুবিিদ্ধ হালত অ্লপক্ষা ক্রলত লা ললা। 
  
বক্েসন েুে লক্ষয ক্লর এক্ো  ুবে চালাললা। খব্রক্ চবক্লত োথা সবরলয বনললা আর 
 ুবেো ক্ান খ েঁলে খিবরলয খ ললা। খস চে ক্লর িলস প়িললা। বক্েসলনর ডান হালতর 
আ়িাল ক্াবেলয তার িজ্রেুবি সেলে প্রবতিন্দ্বীর পাজলর আেল়ি প়িললা। আক্বস্মক্ 
আ ালত বক্েসলনর েে খযন িন্ধ হলয এললা। খস ক্লযক্ পা বপবেলয খ ললা। 
  
খেক্ এব লয আসলতই বক্েসলনর িােঁ–হাবত  ুবে তার োথায আ াত ক্রললা। খেলক্র 
েরীর েলল প়িললা। 
  
এক্ই সলঙ্গ েুজন এব লয আসলতই ওরা অ্ন্ধ ললক্ষয  ুবে চালালত লা ললা। ক্লযক্ো 
 ালয েুলে আ াতও ক্রললা। এইভালি সাি ানী ভবঙ্গোয ওলের প্রবতিবন্দতা চলললা। 
  
খব্রক্ বহংস্রভালি বক্েসলনর িুক্ লক্ষয ক্লর সেস্ত েবি বেলয  ুবেো োরললা। 
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বক্েসন খজারাললা  ুবের বনলরে আ াত সইলত পারললা না। আলস্ত আলস্ত হােঁেু খ ল়ি িলস 
প়িললা। 
  
খেক্ বহংস্রভালি এব লয এলস আর এক্োনা  ুবে বক্েসলনর  াল়ি িবসলয বেললা। 
বক্েসন েুে থুিল়ি োবেলত প়িললা। 
  
খেক্ বপবেলয োেঁ়িাললা। 
  
বক্েসন হালত ও হােঁেুলত ভর বেলয খক্ালনারক্লে উলঠ িসললা। খেেললা, খব্রক্ তার বেলক্ 
আিার এব লয আসলে সলঙ্গ সলঙ্গ খস খেলক্র হােঁেু লক্ষয ক্লর  ােঁপ বেললা। েু হালত 
খেলক্র পা েুলো আলিপৃলষ্ঠ জব়িলয  রললা খস। 
  
খেক্ বক্েসনলক্ বনলযই োবেলত আেল়ি প়িললা। ক্লযক্ েুহূতজ ওরা েুজলনই বেবথল 
ভবঙ্গলতহাত–পাএবললয পল়িরইল। তারপর বক্েসনআেন্নভালি খেলক্র লাবেপলত খ লল 
খেলক্র  ুবেলত বক্েসলনর হাত আল া হলয খ ললা। খেক্  ব়িলয তার আওতার িাইলর 
চলল এললা। 
  
এক্েুহূতজ  লর ওলের  স্তা বস্ত চলললা। খেক্ প্রাণপলণবক্েসলনরিােঁ ন ো়িালত খচিা 
ক্রললা, বক্েসনও েবরযা হলয খেলক্র হাত  রললা। 
  
খেক্ বনলজলক্ েুি ক্লর বনলয িােঁ–হালত বক্ষপ্র  ুবে চালাললা। বক্েসন খক্ালনারক্লে 
 ুবেোলক্ এব়িলয তার পােঁজলর েুেঁবে িবসলয বেললা, খেক্ যন্ত্রণায েুে বিকৃ্ত ক্রললা। 
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বক্েসন সােললযর আোয এব লয এললাপাথাব়ি  ুবে চালাললা খেলক্র োথা লক্ষয ক্লর। 
  
খেক্ অ্সু্ফে েে ক্লর বপোললা। 
  
এিার বক্েসলনর িােঁ–হাবত  েঁবে তার োথায প়িলতই খেক্ খচালে অ্ন্ধক্ার খেেললা। েু 
হাত েূলনয তুলল খেক্ আলরা ক্লযক্ পা বপবেলয খ ললা। 
  
বক্েসন তার খচাযালল সং েজ অ্নুভি ক্রললা। তারপলরই তার েবস্তলষ্ক খেত তপ্ত বক্েুর 
বিলস্ফারণ  েললা। বক্েসন োবেলত েুে থুিল়ি পল়ি খ ললা। পাথলরর েুক্লরার আ ালত 
তার েুে খক্লে খ ললা, যন্ত্রণায চাপা আতজনাে ক্লর বচত হলয  ব়িলয প়িললা। তারপর 
আপ্রাণ খচিার পর োথা তুলল খেেলল। 
  
খেক্ বজলপার খেলহর ওপর  ুেঁলক্ োেঁব়িলয এক্ েৃলি খচলয আলে। 
  
 বক্েসন েললত েললত উলঠ খেলক্র ক্ালে এব লয খ ললা। 
  
খেলক্র েীতল বনবিজক্ার স্বর, ও োরা খ লে। খেে পযজন্ত হতভা াো আোলের এভালি 
খিাক্া িানাললা। 
  
বজলপার পালে বক্েসন হােঁেু খ ল়ি িলস ওর েীতল হাতো তুলল বনললা বনলজর হালত। 
  
প্রোবন্তর োপ বজলপার েুেেণ্ডলল। কু্ষলে কু্ষলে ক্াললা খচাে খজা়িা পরে বনবশ্চন্ততায 
নীলাক্ালে বনিদ্ধ। 
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বক্েসন েরীলরর অ্সহনীয যন্ত্রণালক্ উলপক্ষা ক্লর ভািললা, বজলপার েৃতুযর পর োলক্র 
তালা খোলার ক্ষীণতে আোও খনই। েে লক্ষ ডলার এেন েরীবচক্া! হালতর েুলঠায 
পৃবথিী। ই, তাই ই িলে। ের যান প্রথলেই ক্লরলে চরে  লে, আজ যবে ফ্র্যাঙ্ক 
থাক্লতা, তলি খস তার ভুললর বনষু্ঠর পবরণবত খেেলত। 
  
খেক্ বক্েসনলক্ ডাক্ললা, চলল এলসা, ও োরা খ লে। ওর জনয আোলের আর বক্েুই 
ক্রার খনই। 
  
েৃত বজলপার েুলে তাবক্লয চুপচাপ তার হাত  লর বক্েসন খযন খেে সান্ত্বনা বেলত 
চাইললা। 
  
খেক্ ক্ােঁ   ােঁবক্লয েী জ পথ  লর লুক্ালনা োলক্র উলেলেয চললত শুরু ক্রললা। 
  
. 
  
১১. 
  
 খফ্র্ড ব্রযাডলোডজ হ্রলের ক্ালেই িলস বেললা। এক্েলন েিলরর ক্া জ প়িবেললা। এেন 
সেয েুজন খলাক্লক্ সােলনর সরু রাস্তা  লর এব লয আসলত খেো খ ললা। 
  
সলিোত্র প্রাতঃরাে খসলর ব্রযাডলোডজ এক্েু বিশ্রাে ক্রবেললা। এক্েু আল ই তার স্ত্রী ও 
খেলল হ্রলের বেলক্ খি়িালত খ লে। খস এক্েু পলর যালি। এেন সেয আ ন্তুক্ েুজনলক্ 
খেলে ব্রযাডলোডজ অ্িাক্ হললা। 
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এক্জলনর পরলন তসনযিাবহনীর খেজলরর খপাোক্, বিতীয জলনর পরলন সস্তা োই রলঙর 
সুযে, োথায েুবপ। 
  
খেজলরর খচহারা খিেঁলেোলো। তাোলে, লম্বা েুে, খঠােঁলের ওপর োনা বেবলোরী োক্জা 
খ ােঁে। নীল খচালে অ্ন্তলভজেী ক্বঠন েৃবি। 
  
খেজলরর সঙ্গী যলথি লম্বা, ভারী রবিে েুেেণ্ডল খযন পাথর খোোই ক্লর িসালনা। 
খচােেুলে তীক্ষ্ণতা, এই বিতীয িযবি হযলতা খক্ালনা সাো খপাোলক্র পুবলে অ্বেসার 
হলি। 
  
সােলন এলস খেজর ব্রযাডলোডজ? 
  
ব্রযাডলোডজ উলঠ োেঁ়িাললা। হযােঁ, বক্ন্তু…বক্ িযাপার িলুন খতা? 
  
খফ্র্ড ব্রযাডলোডজ, জুবনযর? 
  
না, খস আোর খেলল বক্ন্তু ওর সলঙ্গ আপনালের বক্ েরক্ার? 
  
আবে খেজর বডললবন, বেল্ড বসবক্উবরবে। আর ইবন হললন খলেলেনযান্ট কু্পার, বসবে 
পুবলে। আপনালের সলঙ্গ আলাপ ক্লর েুেী হলাে। বক্ন্তু আপনারা বক্ আোর খেললর 
সলঙ্গ খেো ক্রলত চান? 
  
হযােঁ, খক্াথায খস? 
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ও তার োর সলঙ্গ হ্রলের  ালর খি়িালত খ লে। বক্ন্তু বক্ হলযলে িলুন খতা? 
  
বডললবন তালক্ আশ্বাস বেললা, বচন্তা ক্রার বক্েুই খনই; বেঃ ব্রযাডলোডজ। আেরা শু ু ওর 
সলঙ্গ ক্লযক্ো ক্থা িললত চাই। 
  
এেন সেয জুবনযর ব্রযাডলোডজ বেস বেলত বেলত এলস হাবজর। বক্ন্তু িািার সােলন 
েুজনলক্ খেলে বেস খেওযা িন্ধ ক্লর সতক্জ হলয খ ল। 
  
ব্রযাডলোডজ িলললা, ঐ খয, ও এলস খ লে। এই–জুবনযর, এবেলক্ এস। খতাোর ো 
খক্াথায? তালক্ খয খেেবে না। 
  
ো হ্রলের  ালর িলস আড্ডা বেলে। 
  
বডললবনই প্রথে প্রশ্ন ক্রললা, তুবেই বক্ খফ্র্ড িযাডলোডজ, জুবনযর? 
  
বঠক্ই  লরলেন। 
  
পলক্ে খথলক্ এক্ো োে খির ক্লর খেবেলয এো বক্ খতাোর খলো? এই বচবঠো? 
খেললর আেঁক্ািােঁক্া হালতর খলো ব্রযাডলোডজ বচনলত পারললা বক্ন্তু বক্ বললেলে িু লত 
পারললা না। 
  
হা–আোরই খলো। 
  
 খস োবেলত উিু হলয িলস েতবেন্ন খোলার েুবপলত  াস ভরললা। 
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 অ্িাক্ হলয ব্রযাডলোডজ িলললা, আোর খেলল আপনালের বচবঠ বেলযলে? 
  
হযােঁ, খস পুবলে সেলর বচবঠ বেলয জাবনলযলে, লুলক্ালনা োক্োর হবেে খস জালন। 
  
জুবনযর। এবক্ ক্লরলো তুবে! তুবে ভাললাভালিই জালনা, লুলক্ালনা োলক্র হবেস তুবে 
জালনা না। তলি খক্ন… 
  
খেললো িািার বেলক্ এক্িার অ্িোভলর তাবক্লয আিার েুবপলত  াস ভরার ক্ালজ েন 
বেললা। এিার  াসভবতজ েুবপো তার োথায ভাললা ক্লর খচলপ িসাললা। তারপর 
 ম্ভীরভালি উলঠ োেঁ়িাললা। 
  
খস বনলজর েলন িলল চলললা, এভালি েুবপো প়িা ো়িা উপায খনই। নইলল সি  াস 
পল়ি খযলতা। এলত আোর োথা ঠাণ্ডা থালক্। এো সমূ্পণজ আোর বনলজর আবিষ্কার। 
  
 বডললবন ও কু্পার পরস্পলরর বেলক্ তাক্াললা। তারপর বডললবনই আের োোলনা সুলর, 
োক্ো খক্াথায আলে, খোক্া? খেললো েুবপো আলরা খেলনেুলন েি ক্লর োথায িবসলয 
 ম্ভীর সুলর িলললা, োক্ো খক্াথায লুলক্ালনা আলে, আবে জাবন। 
  
খস খতা েুি ভাললা ক্থা। বক্ন্তু খক্াথায আলে ওো? 
  
 জুবনযর ব্রযাডলোডজ বির। অ্প্রবতভ খচালে খেজলরর বেলক্ তাবক্লয, বক্ন্তু পুরিালরর বক্ 
হলি? 
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ব্রযাডলোডজ অ্স্ববস্তভলর, খোলনা জুবনযর, তুবে োলক্র খক্ালনা েিরই জালনানা। তাহলল 
এলের শু ু শু ু সেয নি ক্রলো খক্ন? এলত তুবে বনলজই বিপলে প়িলি 
  
খেললো োন্তস্বলর জিাি বেললা, োক্ো খক্াথায আলে খসো আবে ভাললা ক্লরই জাবন। 
বক্ন্তু পুরিালরর োক্াো হালত না আসা পযজন্ত এক্ো ক্থাও আবে িলবে না। 
  
বডললবনর স্বর তীক্ষ্ণ হললা, খোলনা খথাক্া, যবে সবতয সবতযই োলক্র েির খতাোর জানা 
থালক্ খতা চেপে িলল খেললা। খতাোর িািা বঠক্ই িলললেন, আোলের সেয নি ক্রার 
েতলি থাক্লল তুবে ভীেণ বিপলে প়িলি। 
  
সরাসবর খেললো জিাি বেললা, োক্ো এক্ো ক্যারাভযালনর খভতলর লুলক্ালনা আলে। 
  
ব্রযাডলোডজ অ্ধ যজ হলয, ওঃ, আিার খসই এক্ই ক্থা। ও িযাপারো বনলয খতাোর সলঙ্গ 
হাজারিার আললাচনা ক্লরবে। খযেন আবেও জাবন, খতেন তুবেও জালনা খয…. 
  
বডললাবন িা া বেললা, এক্বেবনে বেঃ ব্রযাডলোডজ; যবে বক্েু েলন না ক্লরন তাহলল ক্থা 
িলার সুলযা ো আোলক্ই বেন। খোক্া, তুবে িু লল বক্ ক্লর খয োক্ো এক্ো 
ক্যারাভযালনর খভতর লুলক্ালনা আলে? 
  
জুবনযর িলললা, আবে বনলজর খচালে খেলেবে। ক্যারাভযানো যালত োলক্র ওজন িইলত 
পালর, খস জলনয ওরা ক্যারাভযালনর তলায েুলো চও়িা ইস্পালতর পাত লাব লযলে। 
  
ওরা? তার োলন ক্ারা? 
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যারা োক্ো চুবর ক্লরলে। আবে তালের ক্থাই িলবে। 
  
তার োলন তুবে োক্োলক্ বনলজর খচালে খেলেলো? 
  
খেললো োথা না়িললা এিং বচবন্তত েুলে েুবপো েুলল বনললা। 
  
প্রথে প্রথে এো খিে ঠাণ্ডা থালক্। বক্ন্তু বক্েুক্ষণ পলরই  াস গুললা  রে হলয যায। 
নাঃ, আিার নতুন ক্লর  াস ভরলত হলি খেেবে। 
  
সুতরাং আিার খস তার স্ব–আবিষৃ্কত পদ্ধবতলত েন বেললা। 
  
বডললবনর ক্ণ্ঠস্বর উলত্তবজত, োক্োলক্ তুবে খক্াথায খেলেলো? 
  
খেজলরর ক্থায খক্ালনা ভ্রূলক্ষপ না ক্লর খেললো েুলঠা েুলঠা  াস বেেঁল়ি েুবপলত ভরলত 
লা ললা। আোর ক্থা খতাোর ক্ালন খ লে? 
  
বক্ িলললন? 
  
আবে খতাোলক্ বজলেস ক্রবে োক্ো খক্াথায রলযলে? 
  
  াস ভরলত ভরলতই খেললো িলললা, আোর িািা িলবেললা, পুবলে না বক্ আোলক্ 
পুরিালরর োক্াো খেলি না। বনলজরাই ওো খেলর খেলি। 
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ব্রযাডলোলডজর বেলক্ কু্পার ক্েেে ক্লর তাক্াললা। ব্রযাডলোডজ অ্স্ববিভলর খেলললক্ 
বতরিার ক্রললা। আবে খোলেই ওক্থা খতাোলক্ িবলবন। এভালি ক্থা িলার জলনয 
খতাোর লজ্জা হওযা উবচত! 
  
িািার েুলের বেলক্ তাবক্লয খেললো বেস খেওযার েলতা বিবচত্র েে ক্রললা। তারপর 
িলললা, বক্ বেলথযিােী। তুবেই খতা িললল োক্ো এক্ো ক্যারাভযালন লুলক্ালনা আলে 
এক্থা পুবলেলক্ জানালল ওরা ভািলি আেরাই খসো চুবর ক্লরবে। তারপর িললল না, 
সি পুবলেই এক্–এক্নম্বলরর খচার 
  
ব্রযাডলোলডজর বেলক্ খচলয বডললবন এক্ো অ্স্পি েে ক্রললা, হুে– 
  
কু্পার  জজন ক্লর উঠললা, বঠক্ আলে, বঠক্ আলে। খতাোর িািা বক্ িলললে না িলললে 
িাে োও। োক্ো খক্াথায খেলেলে খস ক্থাই আল  িলল। 
  
অ্তযন্ত সতক্জভালি খেললো েুবপর ওপর  ুেঁলক্ োথাো খভতলর গুলজ বেলয েি ক্লর 
এেঁলে বেললা। 
  
খেললো সরাসবর খলেলেনযালন্টর খচালে তাবক্লয, পুরিালরর োক্াো না পাওযা পযজন্ত 
আবে আর বক্েুই িললিা না। 
  
কু্পালরর েুেভাি ক্বঠন হললা। তাই নাবক্, আো, খেো যালি। খতােরা েুজন আল  
থানায চললা। তারপর খেেলিা। যবে খেবে খয এলতাক্ষণ  লর তুবে শু ু আোলের সেয 
নি ক্লরে, তাহলল… 
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কু্পারলক্ হাত বেলয বডললবন সবরলয, খেবে সলরা, আোলক্ ক্থা িললত োও। 
খোলনালোক্া, োক্ো েুেঁলজ িার ক্রার িযাপালর খয পুবলেলক্ েির বেলত সাহাযয ক্রলি, 
খসই–ই পালি পুরিালরর োক্াো। এর েল য পক্ষপাবতলত্বর খক্ালনা প্রশ্নই খনই। খতাোর 
খেওযা েির যবে আোলের োক্ো েুেঁজলত সাহাযয ক্লর তলিই তুবে পুরিালরর োক্াো 
পালি। এলত অ্বিশ্বালসর বক্ আলে? 
  
সবতয িললেন? 
  
খেজর  া়ি না়িাললা, সবতয িলবে। 
  
পুরিালরর োক্াো আোর িািালক্ খেলিন না খতা? আোর হালতই খেলিন? 
  
 হযােঁ খতাোলক্ই খেলিা। 
  
পােঁচ হাজার ডলার? 
  
হা–খেললো বক্েুক্ষণ বচন্তা ক্লর। 
  
 বঠক্ িললেন খতা? োলক্র েির বেলল োক্াো আপবন আোলক্ই খেলিন? 
  
খেজলরর েুলে আক্ণজ বিসৃ্তত আন্তবরক্ হাবস, আবে ঠাট্টা ক্রবে না, খোক্া। তসনযিাবহনীর 
খলালক্রা ক্েলনা বেলথয প্রবতশ্রুবত খেয না। তালের ক্থার োে আলে। 
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বক্েুক্ষণ বচন্তা ক্রার পর জুবনযর ব্রযাডলোডজ েনবির ক্লর িলললা, আো, তাহলল 
িলবে। ওরা খোে চারজন আলে বতনজন পুরুে, এক্জন খেলয। বতনজলনর েল য েুজন 
সারাবেন  লর ক্যারাভযালনর খভতলরই থাক্লতা। শু ু রাবত্র হললই িাইলর খিলরালতা। 
এক্বেন রালত আবে ওলের েুজনলক্ ক্যারাভযান খেল়ি খিলরালত খেলেবে। ওলের  াব়ির 
নম্বরও আোর ক্ালে রলযলে। ওরা িলবেললা, এর পর িযা  হ্রলের বেলক্ খি়িালত যালি 
বক্ন্তু সি বেলথয ক্থা। আবে খেলেবে ওরা িযা  হ্রলে যািার রাস্তায না ব লয ি়ি রাস্তার 
বেলক্ খ লে। ক্যারাভযানোর রঙ সাো, বক্ন্তু োেো নীল রলঙর! খেললো খনােিই খথলক্ 
এক্ো পাতা বেেঁল়ি বডললবনর বেলক্ এব লয বেলল, ওলের  াব়ির নম্বরো এই ক্া লজই 
খলো আলে। 
  
বডললবন পাতাো সযলত পলক্লে রােলত রােলত, বক্ন্তু োক্ো খয ক্যারাভযালন আলে, খসো 
জানলল বক্ ক্লর? 
  
ওলের েুজন যেন খভারলিলা ক্যারাভযালন ঢুক্বেললা, তেনই আবে খেলেবে। োক্ো 
খেেিার জলনযই খতা আবে অ্লতা খভালর  ুে খথলক্ উলঠবেলাে 
  
বক্ন্তু ওোই খয হারালনা োক্ খসো তুবে িু লল বক্ ক্লর? 
  
হারালনা োলক্র বিিরণ আবে েিলরর ক্া লজ পল়িবে। ওই োক্োই খসই হারালনা োক্, 
স্পি খেলেবে। 
  
ওরা এ জায া খেল়ি ক্েন রওনা হলযলে? 
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 ক্াল েুপুলর। ওরা যেন যায তেন আবে খ ােঁলপর আ়িালল লুবক্লয লুবক্লয খেেবেলাে। 
িযা  হ্রলের রাস্তার বেলক্ ওরা যায বন। খ লে পাহা়িী এলাক্ার বেলক্। 
  
বডললবন ক্বঠন ভালি, ওঃ, তাহলল খতা অ্লনক্ সেয নি ক্লর খেললবে। তুবে খতাোর 
িািালক্ িলল আোলের সেলর খোন ক্রলত পারলত! 
  
িললবেলাে িািালক্। বক্ন্তু িািা বনলজও খোন ক্রলি না, আোলক্ও ক্রলত খেলি না। 
তাই খেে পযজন্ত বচবঠই বেলত হললা। িািা োবল িলবেললা, সি পুবললের খলাক্ই এক্ 
নম্বলরর খচার। 
  
কু্পার এিং বডললবন এক্ই সলঙ্গ বেলর তাক্াললাব্রযাডলোলডজর বেলক্। ক্েেে ক্লর ক্লযক্ 
েুহূতজ খচলয রইললা। 
  
ব্রযাডলোডজ খঢােঁক্ ব লললা। নীচু স্বলর জিাি বেললা, আবে এেবন ঠাট্টা ক্রবেলাে। ওর 
 ারণালক্ অ্পবরণত েবস্তলষ্কর ক্ল্পনা খভলি….. 
  
থাক্, হলযলে। রূঢ় স্বলর ব্রযাডলোডজলক্ থাবেলয বেললা বডললবন। বেরললা জুবনযলরর বেলক্, 
ওই খলাক্গুললার খচহারার িণজনা তুবে বেলত পারলি, খোক্া? 
  
বনশ্চযই িলললা খস, এিং বক্েসন, বজবন, বজলপা ও খেলক্র বনেুেঁত োরীবরক্ িণজনা 
 ়ি ়ি ক্লর িলল খ ললা। 
  
কু্পার ওলের খচহারার িণজনা েুলক্ বনললা। 
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এই খতা লক্ষ্মী খেলল। বডললবন উৎসাহভরা সুলর িলল উঠললা, তুবে এক্ো ক্ালজর েলতা 
ক্াজ ক্লরে। যবে োক্ো আেরা েুেঁলজ পাই, তাহলল তুবে যালত পুরিালরর োক্াো পাও 
খসজনয আবে আপ্রাণ খচিা ক্রলিা। 
  
বনবশ্চন্ত থাকু্ন; োক্ আপনারা েুেঁলজ পালিনই। োথা খথলক্ েুবপো েুলল খ ল়ি–খ ল়ি 
 াসগুললা খেলল বেললা খেললো, উেঁহু, এই ক্াযোো খতেন জুতসই নয। িড্ড তা়িাতাব়ি 
এো  রে হলয যালে। 
  
কু্পার োেঁত খির ক্লর হাসললা, এক্ ক্াজ ক্লরা,  ালসর িেলল িরে বেলয খেলো ক্াজ 
হলি। জুবনযলরর েুলে হতাো খনলে এললা। 
  
বনতান্তই অ্িাস্তি।  ভীর স্বলর িলললা খস, িরে  লল যালি না? 
  
 বডললবন ওর ক্ােঁ  চাপল়ি বেললা, আবে এক্ো পথ িাতলালত পাবর, খতাোর েুবপর 
ওপরো খক্লে খেলল। তাহলল স্বা ীনভালি হাওযা চলাচল ক্রলত পারলি, োথাও ঠাণ্ডা 
থাক্লি। তাো়িা, খক্ িললত পালর খয আ ােী যুল  এোই এক্ো েযাোন হলয োেঁ়িালি 
না! 
  
খেললো বক্েুক্ষণ প্রস্তািো খভলি খেেললা, তারপর োথা না়িলল, এোর েল য খিে 
নতুনত্ব আলে। খেবে, খচিা ক্লর খেেলত হলি। হযলতা এ খথলক্ খিে বক্েুোক্াও জবেলয 
খেললত পাবর 
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 াব়ির বেলক্ বেলর খযলত খযলত বডললবন িলললা, পাহাল়ির ওপলর…. এক্োত্র ঐ 
জায াোই আেরা এেলনা েুেঁজলত িাবক্ খরলেবে। ওোলন ওরা থাক্ললও থাক্লত পালর। 
  
অ্সম্ভি। কু্পার েৃঢ় স্বলর িলল উঠললা, আোর যবে এক্িারও েলন হলতা খয ওরা ওোলন 
লুবক্লযলে, তাহলল এলতাবেলন ও জায াোলক্ তুললাল াননা ক্লর ো়িতাে। ক্ারণ ঐ 
রাস্তা খিলয ক্ালরা পলক্ষই ওপলর ওঠা সম্ভি নয–ভারী োক্ বনলয খতা েুলরর ক্থা! 
ক্লযক্ সপ্তাহ আল  এক্ প্রচণ্ড  ল়ি এ রাস্তার বক্েুো অ্ংে এলক্িালর  ুলয–েুলে খ লে। 
. 
  
বক্ন্তু এক্োত্র ঐ পাহা়িী এলাক্া ো়িা আর খক্ালনা জায াই খতা আেরা েুেঁজলত িাবক্ 
রাবেবন। …..খহাক্ অ্সম্ভি, তিু আবে এক্িার েুেঁলজ খেেলত চাই। হযলতা ভাল যর খজালর 
ওরা োক্ বনলযই ও রাস্তাো উৎলর খ লে। 
  
 াব়িলত উলঠ কু্পার ইবিন চালু ক্রললা। 
  
তুবে পুরিালরর জনয সবতয–সবতযই ঐ িাচ্চাোর নাে সুপাবরে ক্রলি নাবক্? খস প্রশ্ন 
ক্রললা। 
  
কু্পালরর পালে বডললবন আলযস ক্লর িসললা। তার খচালে েুরাবভসারী েূনযেৃবি, এক্ো 
েে িেলরর িাচ্চা খেলল পােঁচ হাজার ডলার বনলয বক্ ক্রলি িললত পালরা? ো োন 
খথলক্ ওর খ লে িাপো ঐ োক্াগুললা পলক্েি ক্রলি। কু্পালরর বেলক্ বেলর তাক্াললা 
বডললবন, েুলে েুলয হাবস, পুরিালরর োক্াো খক্ পালি খসো আেরা ভাললাভালিই জাবন, 
তাই না? পুরিালরর েলতজ স্পিই খলো আলে, খয িা যারা োক্ো েুেঁলজ িার ক্রলি 
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োক্াো তারাই পালি। আোর  ারণা তুবে আর আবেই খসো েুেঁলজ খির ক্রলত চললবে; 
অ্তএি… 
  
কু্পার সেলে হােঁপ ো়িলল, ওঃ, তুবে খযভালি ঐ িাচ্চাোলক্ খিা াবেলল, আবে খতা 
ভািলাে িুব  সবতয–সবতয… 
  
বডললবন জানাললা, িাচ্চালের খপে খথলক্ বক্ভালি ক্থা িার ক্রলত হয তা আোর জানা, 
ওলের সলঙ্গ ক্থা িলার সেয এক্াগ্র এিং আন্তবরক্ হলত হলি, নইলল ওরা খতাোর 
খক্ালনা ক্থাই বিশ্বাস ক্রলি না। …তাো়িা, তুবে খতা জালনা, আবে িরািরই এক্াগ্র 
এিং বিশ্বস্তভালি ক্াজ ক্রলত ভাললািাবস। উেঁচু  লায খহলস উঠললা খস। 
  
. 
  
বক্েসন যেন তােঁিুলত বেরললা তেন নো খিলজ খ লে। বজলপার খিলচাো ক্ােঁল  খেলল 
শ্লথ ভঙ্গীলত এব লয এললা।  ালযর জাো  ালে খভজা। 
  
 ালের োযায এক্ো পাথলরর ওপর িলস বেললা বজবন। েুে েযাক্ালে, সিুজ খচালে জল। 
  
খেক্ োক্োলক্ ক্যারাভযালনর িাইলর খির ক্লরলে। োলক্র েরজার  ালয ক্ান খপলত খস 
ডান হালত ক্বম্বলনেন চাক্বতো  ুবরলয চলললে। অ্তযন্ত সতজক্ ভঙ্গীলত,  ীলর  ীলর খস 
চাক্বতো খ ারালে সম্ভিতঃ বজলপার পদ্ধবত অ্নুসরণ ক্রলত চাইলে। 
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বক্েসন খিলচাো লাব লয বজবনর বেলক্ এব লয খ ললা। ওর পালযর ক্ালে োবেলত 
িসললা, ক্ােঁপা হালত বস ালরে  রাললা। 
  
বজবন হাত রােললা বক্েসলনর ক্ােঁল । 
  
ওঃ, বক্ ভালিই না খিচারা োরা খ ললা : বজবনর হালতর ওপর হাত রােললা বক্েসন, 
বক্ন্তু ওর জনয আোলের বক্েুই ক্রার বেললানা। বজলপা যেন োরা যায, আবে আর ঐ 
েুেঁলচাো োরাোবরলত েত্ত। অ্িেয এেবনলতই ওলক্ সেযেলতা হাসপাতালল বনলয যাওযা 
সম্ভি হলতা না, তার আল ই ও োরা খযলতা। 
  
ওসি বনলয আর খভলিা না, আললক্স। 
  
তারপর ওর খেহো ক্ির খেওযা–বজলপা ি়ি ভাললা খলাক্ বেললা, বজবন। ওর ক্থা খোনা 
উবচত বেললা। এ ক্ালজ বজলপা হাত বেলত চাযবন। আোলক্ও বনরস্ত ক্রার জনয ক্ে 
খচিা ও ক্লরবন। এেন ভািবে; ওর ক্থা শুনললই ভাললা হলতা। 
  
হা। 
  
ও িললবেললা, এ ক্ালজর েল খক্ালনাবেনই ভাললা হলি না; খসো খয ক্লতা ি়ি সবতয 
ক্থা, তা আজ আবে িু লত পারবে। চললা বজবন–আেরা এোন খথলক্ চলল যাই; তুবে 
আর আবে। অ্ন্ধক্ার হললই আেরা রওনা হলিা। 
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তাই চললা। এ সিই আোর খোে, আললক্স, এর জনয বনলজলক্ খক্ালনাবেনই ক্ষো ক্রলত 
পারলিা না। এলতা সলির েূলল এক্োত্র আবে। তুবে যেন বজলপালক্ ক্ির বেলত খ লল, 
তেন খথলক্ োবল ভািবে। এেন িু লত পারবে েুি ভুল ক্লরবে আবে। ক্লতা অ্নযায, 
এেন োক্ যবে খোলাও হয, তিু এক্োও োক্া খোেঁলিা না। 
  
তাহলল তুবে আসলত রাজী? বজবনর বেলক্ না তাবক্লয বক্েসন িলললা, আেরা নতুন 
ক্লর জীিন শুরু ক্রলিা, বজবন। তুবে বক্ আোলক্ বিলয ক্রলি? 
  
তুবে চাইলল আোর আপবত্ত খনই! ও জিাি বেললা, বক্ন্তু পুবলেলক্ োেঁবক্ বেলয সবতযই বক্ 
আেরা পালালত পারলিা? আজ না হয ক্াল আোলের  লর খেললিই। 
  
বক্েসন বস ালরেো বনবভলয খেলললা। 
  
খক্ জালন, হযলতা পারলতও পাবর। এক্িার খচিা ক্লর খেেলত ক্ষবত বক্? আেরা িুইক্ো 
বনলয খসাজা খেবক্সলক্া সীোলন্তর বেলক্ রওনা খেলিা। পুবলে আোলের খচহারার বিিরণ 
জালন না। যবে আেরা খেবক্সলক্ায খপৌঁেলত পাবর…. 
  
এই বক্েসন! এবেলক্ এলসা! খেক্ খডলক্ উঠললা, বক্ হলে ওোলন িলস? এোলন এলস 
ক্ালজ হাত লা াও, আোলক্ সাহাযয ক্লরা। 
  
বক্েসন উলঠ োেঁ়িাললা। এব লয চলললা োলক্র বেলক্। 
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তুবে অ্যাবসবেবলন েচজ িযিহার ক্রলত জালনা? খেক্ প্রশ্ন ক্রললা। তার েুেেণ্ডল ক্বঠন, 
খযন পাথলর খোোই ক্রা। খচালে উেভ্রান্ত েৃবি। 
  
 না, জাবন না। 
  
তাহলল এেন খথলক্ই বেেলত শুরু ক্লরা, এই হতো়িা িাক্সো আোলের তালা  বললয 
েুললত হলি। এলসা, বসবলণ্ডারগুললা বঠক্ ক্লর  লরা। 
  
ও আোর িারা হলি না। বক্েসন জিাি বেললা! 
  
খেক্ তার বেলক্ তাক্াললা, তার োলন? এই োক্ো আোলের খয েুললতই হলি, তাই না? 
  
ওলত আোর উৎসাহ খনই। আোর যলথি বেক্ষা হলযলে, আর নয। খতাোর েরক্ার 
থালক্ তুবে খভাললা। যবে েুললত পার, সেস্ত োক্াই খতাোর। খক্উই ভা  িসালত যালি 
না। আবে এই  ালেলায আর থাক্লত চাই না। 
  
খেক্ িলললা, োলা ভীতুর বডে। িু লত পারলে না, এো আোর পলক্ষ এক্া সােলালনা 
সম্ভি নয। োলতু না িলক্ এলস আোলক্ সাহাযয ক্লরা। 
  
অ্ন্ধক্ার হললই এোন খথলক্ আবে ও বজবন চলল যাবে। তুবে খতাোর েুবেেলতা পথ 
খিলে নাও। বক্ন্তু আেরা চলল যাবে, বনবশ্চত খজলনা। 
  
খেক্ খেেঁবক্লয উঠললা। ও–তাই িুব ? খতােরা েুজন…ও খেে পযজন্ত বজবনলক্ও ক্জা 
ক্লরলো? বক্ন্তু তাই িলল েে লক্ষ ডলারলক্ পালয খঠলল চলল যালি এ খক্েন ক্থা। 
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খতাোর বনশ্চযই োথার খক্ালনা বঠক্ খনই। তাহলল খতােরা এক্ েী জ পেযাত্রার জনয 
বনলজলক্ প্রস্তুত ক্লরা। 
  
আেরা িুইক্ো বনলয যাবে। 
  
খস খতা তুবে ভািলো। বক্ন্তু িুইক্ো আোর ক্ালজ লা লি। আর আবে যািার জনয 
প্রস্তুতও নই। আর বক্েু ক্বর না ক্বর, এই োলক্র তালা আবে েুললিাই। খভলিা না, 
খতাোর েলতা খক্ালনা ডরলপাক্ খভ়ুিযা িা তার খপযালরর তওযালযে আোলক্ রুেলত 
পারলি। খসাজা খক্লে পল়িা, আবে িা া খেলিা না। তলি িুইক্ নয, শ্রীচরণ ভরসা 
ক্লরই বিলেয হও।  াব়ি আবে ো়িবে না। 
  
খেক্ আ়িলচালে খেেললা বজবন উলঠ তার বেলক্ এব লয আসলে। খেক্ এক্া–তার 
প্রবতিন্দ্বী এক্াব ক্। তাো়িা, বজবনর ক্ালে হযলতা বরভলিারও আলে। 
  
োন্ত স্বলর বক্েসন িলললা, আজ রালতই আেরা চলল যাবে। এিং  াব়ি বনলযই যাবে। 
তুবে ইলে ক্রলল ি়ি রাস্তা পযজন্ত আোলের সলঙ্গ আসলত পালরা। বক্ন্তু তারপলর 
খতাোলক্ বনলজর িযিিা বনলজলক্ই ক্রলত হলি। 
  
ইতস্ততঃ ক্লর খেক্ বজবনর বেলক্ তাক্াললা। বনশ্চলভালি ও োেঁব়িলয ডান হাত েরীলরর 
আ়িালল নাোললা। 
  
খেক্ ভািললা–এেন খস যবে বঠক্েলতা পযােঁচ না ক্েলত পালর তাহলল ওরা েুজলন তালক্ 
েুন ক্রলি। খস বক্েসনলক্ লক্ষয ক্লর িলললা, আো, বঠক্ আলে। তুবে যা িললে তাই 
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হলি। তাহলল সলন্ধয পযজন্ত আেরা োক্ো খোলার খচিা ক্রলত পাবর হযলতা েুলল খযলতও 
পালর। এলসা, বসবলণ্ডারগুললা  লরা ক্ালজর সাহাযয ক্লর। 
  
বঠক্ আলে। বক্ন্তু তালত বক্েু লাভ হলি িলল েলন হয না। 
  
এক্ পলক্ বজবনলক্ খেেলল খেক্, খেোই যাক্ না। খতাোর ি়ি খিেী উপলেে খেওযার 
স্বভাি, আললক্স। এলসা, ক্ালজ হাত লা াও। 
  
বক্েসন ক্যারাভযালনর বেলক্ পা িা়িালতই খেক্ বক্েসলনর খপলে বরভলিার খচলপ 
 রললা। 
  
খেক্ বজবনলক্ উলেেয ক্লর খচেঁবচলয উঠললা, বরভলিারো খেলল োও নইলল খতাোর হিু 
িলরর খপে েুলো ক্লর ো়িলিা। 
  
বজবনর হাত খথলক্ বরভলিার েলস প়িললা, খেক্ েুজনলক্ বরভলিালরর আওতায খরলে 
বপবেলয বজবনলক্ িলললা, সলর যাও বরভলিালরর ক্াে খথলক্। 
  
বজবন বক্েসলনর পালে ব লয োেঁ়িাললা। 
  
খেক্ বজবনর বরভলিারো তুলল হ্রলের জলল েুেঁল়ি খেলল বেললা। 
  
এিালর খোলনা। এই োক্ো আেরা েুললিাই। োক্ না খোলা পযজন্ত এ জায া খেল়ি 
আেরা ন়িবে না। খতােরা এ োক্া না চাইলত পালরা। বক্ন্তু আবে চাই। আললক্স যাও। 
খভতলর ব লয বসবলণ্ডারগুললা খির ক্লরা। 
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বক্েসন ক্যারাভযালনর বেলক্ পা িাব়িলয িলললা, এ ক্াজ আোর এক্ার সম্ভি নয। 
 াব়িলত এগুললা খভালার সেয বজলপা আোলক্ সাহাযয ক্লরবেললা। তুবে অ্নয বেক্ো না 
 রলল হলি না। 
  
খেক্ বরভলিার োলপ ঢুবক্লয, খক্ালনারক্ে চালাবক্র খচিা ক্লরা না, আললক্স, েল 
োরাপই হলি। 
  
বক্েসন বসবলণ্ডালরর এক্ প্রান্ত  লর োনললা। খেক্ অ্নয প্রালন্ত োেঁব়িলয বনলজর ক্া  
পাতললা। তারপর েুজলন অ্বত সাি ালন এক্ পা এক্ পা ক্লর িাইলর এললা। 
  
 বক্েসন িাইলর এলসই আচেক্া বসবলোলরর এক্ প্রান্ত ক্ােঁ  খথলক্ খেলল বেললা। 
বসবলোলরর প্রান্তো সেলে োবেলত আেল়ি পললা। এই অ্তবক্জত আ ালত ভারসােয 
হাবরলয খেক্ বেেলক্ প়িললা। 
  
বক্েসন ডান হাবত  ুবেলত খেলক্র  াল়ি সলজালর আ াত ক্রললা–খস বচত হলয োবেলত 
পল়ি খ ললা। 
  
খেক্ বরভলিার খির ক্রার খচিা ক্রললা বক্ন্তু বক্েসলনর েরীলরর খতলরা খিান ওজন 
তার ওপর খচলপ িসললা। 
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িনযজন্তুর েলতা ওরা যুল  খ ললা। এক্সেয খেক্ হােঁেু ভাজ ক্লর বক্েসলনর িুলক্ 
আ াত ক্রললা–বেেলক্ খেলল বেলয বরভলিার খির ক্রলতই বক্েসন  ােঁবপলয প়িলল 
তার ওপর। 
  
খেলক্র বরভলিার  ৃত হাত আেঁক্ল়ি  লর বক্েসন সপালে খেলক্র েুলে আ াত ক্রললা। 
এক্ো অ্সু্ফে আতজনালের সলঙ্গ সলঙ্গ বরভলিারো খেলক্র হাত খথলক্ েলস প়িললা। 
  
বক্েসন বরভলিার কু্েঁব়িলয উেঁবচলয  লরলে খেলক্র বেলক্। 
  
খেক্ নৃেংস স্বলর, এর িেলা আবে খনলিাই। 
  
খতাোর িেলা খনিার বেন চলল খ লে, এড। 
  
সহসা তসনযিাবহনীর প্রবেক্ষণ খক্লির এক্ো খোে িাযুন হাওযার  াপোয  ালসর 
েীেগুললালক্ ক্ােঁবপলয বেলয উপতযক্া অ্বভেুলে উল়ি খ ললা। 
  
খব্রক্ চাপা স্বলর িলললা, ওরা আোলের খেেলত খপলযলে। এেুবন ওরা উলঠ আসলি এই 
পাহাল়ি, আোলের বপেু খনলি। 
  
ওরা বতনজন বনশ্চলভালিোেঁব়িলয খেেললা িহুেূলর এক্ো খোে িৃত্তাক্ার পলথ িােঁক্ বনলয 
খপ্লনো আিার তালের বেলক্ বেলর আসলে। 
  
বচৎক্ার ক্লর িলললা খেক্, েী ব র লুবক্লয পল়িা। িললই অ্লন্ধর েলতা সােলনর 
জঙ্গললর বেলক্ খেৌ়িললা। 
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বক্েসনও বজবনজঙ্গললর অ্নয বেলক্ েুেললা। ইবতেল যই খপ্লনো তালের োথার ওপর 
এলস খ লে। ওরা স্পি খেেলত খপললা, খোলা ক্ক্বপে বেলয েুজন খলাক্ েুেঁলক্ ওলের 
বেলক্ তাবক্লয আলে। 
  
বজবন ও বক্েসন পরস্পলরর বেলক্ তাক্াললা। 
  
খেক্ খচেঁবচলয, লুবক্লয পল়িা,  েজভ খক্াথাক্ার। খিাক্ার েতন হােঁ ক্লর োেঁব়িলয খথলক্া 
না। 
  
বক্েসন িলললা, বজবন, ওরা আোলের খেলেলে, বক্েুক্ষলণর েল যই এলস প়িলি। 
  
হযােঁ। আবে খতা আল ই িললবেলাে। ওরা আোলের  লর খেললিই। 
  
 বক্েসন েরীরলক্ যথাসম্ভি োবেলত বেবেলয রাস্তা পার হললা। উপতযক্ার খক্াল খ েঁলে 
খিলয ওঠা রাস্তায ক্ষীণ সাো পেভূবেলত তার নজলর প়িললা বিপলের যাবন্ত্রক্ রূপ। 
  
প্রায োইল েলেক্ নীলচ বতনলে  াব়ি আেঁক্ািােঁক্া পলথ েুলে আসলে। বক্েসন বজবনর 
ক্ালে েুলে এললা, ওরা আসলে। 
  
খেক্ আ়িাল খথলক্ খিবরলয, ওলের খেো যালে? 
  
হা। খযভালি ওরা  াব়ি েুবেলয আসলে তালত ওলের খপৌঁেলত বেবনে েলেলক্র খিেী 
লা লি না। 
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খেক্ ক্ােঁপা স্বলর, এেলনা পালািার সুলযা  আলে। েী ব র িুইক্ো বনলয এলসা। আেরা 
যবে এলক্িালর পাহাল়ির োথায চ়িলত পাবর। তাহলল এেলনা িােঁচিার উপায আলে। 
  
বক্েসন িলললা, এোন খথলক্ োইলোলনক্ ওপলর রাস্তা এলক্িালর  লস খ লে। 
আোলের হযলতা পাহা়ি খিলযই উঠলত হলি… 
  
খব্রক্ ক্যারাভযান খথলক্ স্বযংবরয রাইলেলো বনলয এললা, আবে প্রাণ থাক্লত ওলের হালত 
 রা বেবে না। ক্ারণ বিেুযৎ–খচযার আোর পেন্দ না। 
  
বক্েসন িুইলক্র েরজা েুললতই বজবন তার পালে উলঠ িসললা। বজবনর েরীর ক্ােঁপলে। 
ভয পাওযার বক্েু খনই। আেরা এক্িার খেে খচিা ক্লর খেেলিা। 
  
খেক্  াব়িলত উঠলতই বক্েসন  াব়িোলক্ চাবললয  াস জবে খপবরলয রাস্তায বনলয এললা। 
  
 বতনজলন এক্িার েুলর োেঁ়িালনা োক্োলক্ বেলর খেেললা। 
  
খেক্ নৃেংস স্বলর িলল, ওই োলারা িললবেল এোই পৃবথিীর বনরাপেতে োক্। এেন 
খেেবে ক্থাো খক্িল প্রচালরর জনয নয। 
  
বক্েসন  ল়ির  বতলত  াব়ি েুবেলয চলললা। খচালের েৃবি সােলনর রাস্তায বনিদ্ধ। প্রচণ্ড 
 বতলিল র জনয রাস্তার িােঁলক্  াব়ির চাক্া বপেলল খযলত লা ললা। 
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বক্ন্তু পাহা়িী রাস্তায আিার উঠলত শুরু ক্রা োত্রই সােবরক্ িাবহনীর উল়িাজাহাজো 
চঞ্চল হাউলের েলতা তালের োথার ওপলর  ুরলত লা ললা। 
  
খেক্ বেেঁবচলয উঠললা, ওই িযাোলক্ যবে এক্িার না াললর েল য পাই। িলল খেক্ েি 
হালত স্বযংবরয রাইলেলো আেঁক্ল়ি  রললা। 
  
েুর খথলক্ খভলস আসা পুবলে সাইলরলনর এক্োনা ক্াতর আতজনাে ওরা শুনলত খপললা। 
  
বজবন ভলয খক্েঁলপ উঠললা। 
  
 াব়ি সচল রােলত খিে ক্ি হবেললা বক্েসলনর। ক্ারণ রাস্তাো েত  তজ এিং আল া 
পাথলর ক্ন্টবক্ত। 
  
ওলের িােঁ বেলক্ ো়িা পাহা়ি, খযন এক্ো গ্রানাইে পাথলরর খেওযাল। আর ডান পালে 
অ্তল োে। নীলচর উপতযক্া এোন খথলক্ এক্ো খিাতালের েলতা খেোলে। 
  
বক্েসন  াব়ির  বতো ক্বেলয আনললা, এভালি আেরা আর খিেীেূর খযলত পারলিানা। 
আর এক্েু পলরই আেরা খসই বির্ধ্স্ত অ্ংলের েুলোেুবে হি। 
  
বক্েসন পলরর িােঁলক্ খো়ি বনলতই খব্রক্ ক্েললা। িুইক্ থেলক্ োেঁ়িাললা। 
  
অ্সংেয পাথর, িুলনা খ ােঁপরাস্তার বঠক্ ো োলন রলযলে। এর েল য বেলয িুইক্লক্ বনলয 
যািার খক্ালনা উপায খনই। 
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খেক্ স্বযংবরয রাইলেলো বনলয অ্নযবেলক্ না তাবক্লয  াব়ি খথলক্ খনলে, েুলে ব লয 
পাথর খ ালপ–ঢাক্া বঢবিো খিলয উঠলত লা ললা। 
  
বক্েন তাবক্লয খেেললা ওপলর অ্লনক্ ওপলর পাহাল়ির শুভ্র তুোরািৃত চূ়িা খেো 
যালে। বজবনর হাত  লর িলললা, বজবন, আেরা ওই পথ খিলয ওপলর উঠলিা। ওোলন 
হযলতা লুলক্ািার যলথি জায া থাক্লত পালর। তাো়িা খেলক্র সলঙ্গ খ লল আোলের 
িােঁচিার আোই থাক্লি না। 
  
বজবন পাহাল়ির বেলক্ তাবক্লয ভলয কু্েঁক্ল়ি খ ললা, ও আবে পারলিানা, আললক্স। তুবে 
এক্াই যাও। 
  
বক্েসন বজবনলক্ খঠললত খঠললত বনলয চলললা। 
  
খ লল আেরা েুজলন এক্সলঙ্গই যালিা। িলল খস পাহাল়ির োেঁজ খিলয উঠলত লা ললা। 
প্রথে এক্লো  জ সহলজই উঠললা, বজবনরও খতেন অ্সুবিল  হললা না। খথলক্ খথলক্ই 
বক্েসন থেলক্ খপেন বেলর বজবনলক্ উঠলত সাহাযয ক্রলে। হাত িাব়িলয ওপলর খেলন 
তুললে। 
  
রেেঃ ওলের আলরাহলণর  বত ক্লে এললা এিং সাইলরলনর েেও আল র খচলয অ্লনক্ 
তীব্র। 
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পাহাল়ির িনু্ধর তললর পেভূবেলত ওরা বনলজলের ি়ি অ্সহায খিা  ক্রললা। বক্ন্তু 
পঞ্চাে  জ ওপলর খ ললই ওরা বিোল পাথলরর আ়িালল সহলজই আত্মল াপন ক্রলত 
পারলি। বক্েসন বজবনলক্ িালরিালরই তা়িা বেলত লা ললা। 
  
বজবনর ডান হাত এক্সেয আতলঙ্ক বপেলল খ ললা। বক্ন্তু বক্েসন ওলক্ আেঁক্ল়ি  লর 
বনরাপে আশ্রলয খেলন তুলললা। 
  
অ্িলেলে ওরা পাথরগুললার আ়িালল ব লয খপৌঁেললা। আর সলঙ্গ সলঙ্গই এলস থােললা 
ক্তক্গুললা  াব়ি ওলের বঠক্ নীলচই। 
  
ওরা নীলচর রাস্তায উেঁবক্ োরললা বক্ন্তু রাস্তার এক্ো অ্ংে সােলনর এক্ো  ুলন্ত বিোল 
পাথর আ়িাল ক্লর খরলেলে। বক্েসন ডানবেলক্ খেেলল খেক্ পা ললর েলতা েুেলে আর 
খপেন বেলর তাক্ালে। সােলনর িােঁলক্ খো়ি  ুরলতই বক্েসন তালক্ আর খেেলত খপললা 
না। 
  
বক্েসন ওপলর তাক্াললা, সম্ভিতঃ িােঁচিার আোয। 
  
তালের ক্াে খথলক্ আলরা অ্লনক্ো ওপলর খোে খ ােঁপ াল়ির পেজায ঢাক্া এক্ো চও়িা 
পাথলরর আ়িাল খেলে বক্েসন ভািললা, যবে ঐ পাথলরর আ়িালল খপৌঁেলত পালর তাহলল 
পুবললের অ্নুসন্ধান খেে না হওযা পযজন্ত খস ও বজবন পরে বনবশ্চলন্ত আত্মল াপন ক্লর 
থাক্লত পারলি। 
  
খস হাত িাব়িলয বজবনর িাহু স্পেজ ক্রললা, এেন ওপলর উঠলত পারলি খতা? 
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হযােঁ, চললা। 
  
সাোনয ক্ালে সলর এললা বজবন। বক্েসলনর খেলহ ওর উষ্ণ খঠােঁে খজা়িার ো যলে 
অ্নুভূবত সঞ্চাবলত হল। 
  
আবে েুঃবেত, আললক্স। এ সেস্তই আোর খোলে হলযলে। 
  
উেঁহু, আবে খতা বনলজর ইলেলতই ফ্র্যালঙ্কর ক্থায রাজী হলযবেলাে। তলি েুঃে এই, 
আেরা খেে পযজন্ত বজতলত পারলাে না। 
  
নীলচ উলত্তবজত খলাক্জলনর ক্লথাপক্থন ওলের ক্ালন এললা। 
  
 বক্েসন বেসবেবসলয, ওরা বনশ্চযই িুইক্ো েুেঁলজ খপলযলে? চললা, এল ালনা যাক্। 
  
আিার ওরা পাহা়ি খিলয উঠলত লা ললা। 
  
বজবন ভািললা, বক্েসন যবে পলে পলে ওলক্ সাহাযয না ক্রলতা, তাহলল এই ো়িাই 
পাহা়ি খিলয ওঠা খক্ালনােলতই সম্ভি হলতা না। 
  
বজবন হঠাৎ থেলক্ োেঁ়িাললা। ওপলরর এক্ো খোে েুেঁচললা পাথরলক্ েুহালত আেঁক্ল়ি 
এক্ো  ালের খেক্ল়ি পা খরলে ও হােঁপালত লা ললা, েু খচাে খিাজা। 
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আবে আর পারবে না, আললক্স। আর এক্ পাও ওঠার সােথজয আোর খনই। তুবে এক্াই 
ওপলর উলঠ যাও। আোর জনয সেয নি খক্ালরা না। 
  
আর োত্র েুে োলনক্ ওপলরই রলযলে খসই পাথলরর আ়িালো। 
  
তারপর বজবনর বেলক্ খচাে নাোলতই খস খেেললা, েূলর িহুেূলর বিস্তীণজ উপতযক্ায অ্তল 
 ভীরতার হাতোবন। 
  
এক্ো খোট্ট ক্াোল ােঁলপর খেক়্িলক্ অ্িলম্বন ক্লর বক্েসন  ুললত লা ললা। ভলয খস 
খচাে িুজললা। 
  
বজবন বক্েসলনর অ্িিা খেলে চেলক্ উঠললা। 
  
আললক্স! 
  
খক্ালনা ভয খনই। হঠাৎ বক্রক্ে োথা  ুলর খ ললা। তুবে নীলচর বেলক্ তাবক্ও না বজবন। 
এক্ বেবনে–আোলক্ এক্েু সােলল খনিার সেয োও। 
  
েসৃণ খেওযাললর  ালয খলপলে থাক্া েুলো বনঃসঙ্গ োবের েলতা ওরা বির হলয রইললা 
বক্েুক্ষণ। তারপরই আিার উঠলত শুরু ক্রললা। পা রােিার এক্ো জুতসই প্রেস্ত 
জায া েুেঁলজ খপলত তার খেবর হললা না। 
  
খেবে, হাত  লরা। …এিার আলস্ত আলস্ত ওঠিার খচিা ক্রা। ভলযর বক্েু খনই, আবে খতা 
 লর আবে।  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ওয়ার্ল্ড ইন ম়াই পকেট । জেমস জেডদি জেে  

353 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
না, আললক্স। এলত ক্লরও তুবে আোলক্ খেলন তুললত পারলি না, আবে তার আল ই 
হযলতা নীলচ…. 
  
বক্েসলনর অ্ধ যজ সুর, যা িলবে ক্লরা। হাতো িাব়িলয োও। 
  
ও আললক্স। আোর ভীেণ ভয ক্রলে। আবে আর এভালি  ুলল থাক্লত পারবে না। 
আোর হালতর িােঁ ন হযলতা েুলল যালি– 
  
ওর হালতর িােঁ ন আল া হলতই বক্েসন বজবনর ক্বব্জ খচলপ  রললা। বজবনর আতজ 
বচৎক্ার বেবললয খ ললা। ওর েু িাহুর খেে প্রালন্ত অ্সহাযভালি  ুললত লা ললা বজবন। 
  
বক্েসন বজবনর েরীলরর সেস্ত ওজন বনলজর হালত বনলয  ুলল রইললা। 
  
বক্েসন হােঁপালত হােঁপালত িলললা, বজবন! সাি ান! আবে পাহাল়ির  া খ েঁলে খতাোলক্ 
 লর থাক্বে, তুবে পাথলরর োেঁলজ োলজ পা রােিার খচিা ক্লরা। তারপর খতাোলক্ 
সহলজই খেলন তুললত পারলিা। খক্ালনা ভয খনই। শু ু আোলক্ এক্েু সাহাযয ক্লরা। 
  
এক্েু পলরই বক্েসন অ্নুভি ক্রললা বজবনর ওজন খনই–অ্থজাৎ ও খক্ালনা অ্িলম্বন 
েুেঁলজ খপলযলে। 
  
বক্েসন বজবনর বেলক্ তাবক্লয, বঠক্ আলে–এক্েু অ্লপক্ষা ক্লরা। 
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েী জ এক্ বেবনে পর বক্েসন িলললা, আো এিার এলসা। িলল খস ওলক্ খেলন তুললত 
শুরু ক্রললা। 
  
চও়িা পাথরোয খপৌঁলেই বজবন অ্িসন্নভালি বক্েসলনর পালে িলস প়িললা। 
  
 ওরা তেন গুবলর েে শুনলত খপললা। বজবন ভলয কু্েঁক্ল়ি খ ললা। 
  
গুবলর েেো এলসলে নীলচর খথলক্ ওলের ডান পাে খথলক্ 
  
বক্েসন অ্বত সাি ালন  ুেঁলক্ খেেলল িুইক্ো এিং তার ক্াোক্াবে োেঁ়িালনা পুবললের 
 াব়ি বতনলে নীলচর রাস্তায রলযলে। 
  
রাস্তার অ্িলরাল র বঠক্ খপেলনই অ্বত সন্তপজলণ গুেঁব়ি খেলর এব লয চলললে েেজন 
তসবনক্ ও বতনজন পুবলে অ্বেসার। 
  
খসোন খথলক্ প্রায পঞ্চাে  জ েূলর এক্ো িােঁলক্র আ়িালল রলযলে খেক্। েুলো খোে 
খোে খ ালাক্ার পাথরলক্ খস আত্মরক্ষার অ্স্ত্র বহলসলি সােলন খরলেলে। তার োেঁক্ বেলয 
খিবরলয আলে খেলক্র স্বযংবরয রাইলেললর নল। 
  
খেলক্র খথলক্ আলরা পঞ্চাে  জ েূলর এক্ো জীপোেঁব়িলয পালেই বতনজন তসবনক্–
খেলক্র আ়িালল। 
  
জীপো বনশ্চযই পাহাল়ির অ্পর বেক্ বেলয উলঠ এলসলে এিং খেক্লক্ োেঁলে খেলললে। 
খেক্লক্ অ্নুসরণ না ক্লর খস েলন স্ববস্ত খপললা। 
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খেলক্র খসাজাসুবজ এক্জন তসবনক্ েুে থুিল়ি পল়ি রলযলে। তার োথার এক্ো ক্ষত 
খথলক্ রলির খস্রাত িলয চলললে। 
  
িােঁক্োর ক্ালে এলস তসবনলক্র েল থােললা–খেলক্র েৃবির আ়িালল। খেলক্র ক্াে খথলক্ 
ওলের েূরত্ব োত্র কু্ব়ি েুে। 
  
এক্জন খিেঁলে োলো খেজর তার খসানালী চুলল ঢাক্া োথাো অ্বত সাি ালন সােলন উেঁবক্ 
োরললা। বক্ন্তু েৃত তসবনক্োলক্ খেোোত্রই িযস্তসেস্তভালি খস োথাো খভতলর খেলন 
বনললা। 
  
খস বচৎক্ার ক্লর উঠললা, আেরা জাবন, তুবে ওোলনই লুবক্লয রলযলে। অ্তএি োথার 
ওপর হাত তুলল িাইলর খিবরলয এলসা। চুপচাপ খিবরলয এলস  রা োও। 
  
বজবন আলস্ত আলস্ত বক্েসলনর পালে এলস নীলচ তাক্াললা। 
  
খেজর বচৎক্ার ক্রললা। তুবে বনলজই খিবরলয আসলি, না আেরা ব লয খতাোলক্ খেলন 
িার ক্রলিা? 
  
খেক্ নৃেংস, আতবঙ্কত স্বলর, আয োলা, আোলক্  রবি আয। আয–তারপর খেে, 
খক্েন োওযাইো খতালের বেই। 
  
খেজর এক্জন পুবলে অ্বেসারলক্ খডলক্ বক্ খযন িলল আর এক্জন তসবনলক্র ক্ালে 
এব লয খ ললা। তার সলঙ্গ আললাচনার পর তসবনক্বে তার রাইলেল আর এক্জন 
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সহক্েজীর হালত তুলল বেললা। তারপর পলক্ে খথলক্ কু্ষদ্রাকৃ্বত বক্ এক্ো হালত বনলয 
সন্তপজলণ এল ালত লা ললা। 
  
বক্েসন রুদ্ধশ্বালস সি লক্ষয ক্লর চলললা। 
  
 রাস্তার িােঁলক্র ক্ালে খপৌঁলেই তসবনক্বে থােললা। 
  
 খেজর আিার বচৎক্ার ক্রললা, এই খতাোর খেে সুলযা । এেলনা িাইলর খিবরলয 
এলসা। 
  
 খেক্ এক্ো অ্শ্রািয বেবস্ত ক্লর উঠললা। 
  
খেজর িলললন, বঠক্ আলে, তাহলল তাই খহাক্। 
  
তসবনক্বে খসই খোট্ট বজবনসোলক্ েুেঁল়ি বেললা। ওো পাক্ খেলত খেলত নীলচ প়িলত 
লা ললা। 
  
 বজবন বক্েসলনর ক্ােঁল  েুে ঢাক্ললা। 
  
 বক্েসন বচৎক্ার ক্লর খেক্লক্ বক্েু িললত যাবেললা বক্ন্তু বনলজলক্ সােলল বনললা। 
তাহলল ওরা আোলের উপবিবত খজলন যালি। 
  
খেক্ খয পাথর েুলোর আ়িালল বেললা, খগ্রলনডো বঠক্ তার সােলন ব লয প়িললা। 
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বক্েসন েু হালত েুে ঢাক্ললা। খগ্রলনড বিলস্ফারলণর েেো অ্স্বাভাবিক্ তীব্র খোনাললা। 
খোে খোে আল া পাথরগুললা  ব়িলয প়িার েে বক্েসলনর ক্ালন এললা। 
  
এক্ হালত বজবনলক্ আেঁক্ল়ি  লর খস আলস্ত আলস্ত খভতলর সলর এললা। 
  
বক্েসনলক্ েু হালত জাপলে  লর বজবন থর থর ক্লর ক্ােঁপলে। 
  
হঠাৎ এক্জন বচৎক্ার ক্রললা, এোলন খতা োত্র এক্জন। আর েুজন তাহলল খ ললা 
খক্াথায? খেলযোও খতা এোলন খনই! 
  
বক্েসলনর চঞ্চল আঙুল তেন বজবনর চুলল বিবল খক্লে, ভয খপলযা না। ওরা আোলের 
েুেঁলজ পালি না। এই পাথলরর আ়িালল আোলের খোেঁজ ক্রার ক্থা ওলের োথায আসলি 
না। 
  
তেনই শুনলত খপললা খক্ালনা িাযুযান উল়ি আসার েে। 
  
বক্েসন জানলতা, ওপর খথলক্ নজর খেললল তালের েুেঁলজ খপলত সেয লা লি না। 
ক্ারণ েসৃণ পিজতপৃলষ্ঠ তালের েরীর েুলো বেনালরর েলতাই প্রক্ে। 
  
বজবন প্রাণপলণ খচিা ক্রললা বনলজর েরীরো বক্েসলনর েরীলর বেবেলয খেললত। খযন 
খক্ালনা আতবঙ্কত পশু বেলেহারা হলয তার  লতজ খঢাক্িার খচিা ক্রলে। 
  
বক্েসন আতবঙ্কত খচালে সলম্মাবহলতর েলতা িাযুযানবের বেলক্ খচলয রইললা। 
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খপ্লনো ওলের বঠক্ ওপর বেলযই উল়ি খ ললা। ওপলর খচাে রােলতই বক্েসন খেেললা, 
খপ্লন চালক্ জানলা বেলয েুে িাব়িলয তালের বেলক্ই খেেলে। 
  
বক্েসন খযন োনসচলক্ষ খেেলত খপললা, খপ্লনচালক্ তার খিতারযলন্ত্র েির পাঠালে। 
নীলচর রাস্তায োেঁ়িালনা খলাক্গুললালক্ জাবনলয বেলে পলাতক্লের সন্ধান খস খপলয 
খ লে। 
  
বজবনর েুেো আললতা ক্লর তুলল  লর বক্েসন িলললা, বজবন, আোর ক্থা খোন। খেক্ 
বঠক্ই িললবেললা। ক্ারণ এেন খেেবে েরণ ক্ারা ালর যািার ইলে আোরও খনই। বক্ন্তু 
খতাোর এেলনা িােঁচিার সুলযা  আলে। খতাোলক্ ওরা েে িেলরর খিেীক্ারােলণ্ড েবণ্ডত 
ক্রলত পারলিনা। খতাোর িলযস অ্লনক্ ক্ে। খেেলত খেেলত েে িের খক্লে যালি। 
তারপর খজল খথলক্ খিবরলয তুবে আিার নতুন ক্লর জীিন শুরু ক্রলত পারলি। তুবে 
িরং এোলনই থালক্া পুবললের খলাক্ এলস খতাোলক্ নাবেলয বনলয যালি। 
  
আর তুবে? 
  
আবে এোন খথলক্ হাওযায  া ভাবসলয খেলিা। িতজোন পবরবিবতলত সিলচলয তা়িাতাব়ি 
এ পৃবথিী খেল়ি বনষ্ক্রেলণর পথ। আবে বক্েুলতই েরণ ক্ােরায পা রােলত পারলিা না। 
  
আেরা এক্সলঙ্গই যালিা, আললক্স। এলত আবে ভয ক্বর না। বক্ন্তু েেিেলরর বনঃসঙ্গ 
জীিনলক্ আবে ভয পাই। আেরা এক্সলঙ্গই যালিা। 
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হঠাৎই খক্ালনা স্বরি জক্ যলন্ত্র এক্ো ক্ক্জে আলেে খভলস এললা। এই খতাোলের 
েুজনলক্ িলবে। নীলচ খনলে এলসা। আেরা জাবন খতােরা পাথলরর ওপলরই লুবক্লয 
রলযলে। আেরা রিপাত চাই না িললই িলবে, চুপচাপ খনলে এলসা। 
  
তুবে থালক্া, বজবন 
  
না। তা হয না। 
  
সােলন  ুেঁলক্ বক্েসন বজবনলক্ সিজেবি বেলয জাপলে  লর আলি  ভলর চুেু খেললা। 
বজবন, েলন আলে ফ্র্যাঙ্ক বক্ িললবেললা? হালতর েুলঠায পৃবথিী। খক্ জালন, আোলের খসই 
ইোর িাস্তি রূপ খিা  হয এই পবরণবত, হযলতা খস ইোপূরণ এই পৃবথিীলত সম্ভি 
নয। তার জনয রলযলে অ্নয পৃবথিী খয পৃবথিীর সন্ধালন আেরা চললবে। 
  
ওরা েুজলন হাত  রা বর ক্লর উলঠ োেঁ়িাললা। 
  
ওরা নীলচর রাস্তায েব়িলয বেবেলয োেঁ়িালনা পুবলে ও তসবনক্লের বেলক্ তাক্াললা। 
তালের রাইলেললর নল ঊর্ধ্জেুেী। 
  
বক্েসন বচৎক্ার ক্লর উঠললা, বঠক্ আলে। আেরা আসবে। 
  
খস বজবনর বেলক্ তাক্াললা, তুবে বক্ প্রস্তুত? 
  
 বজবন আলরা েি ক্লর বক্েসনলক্ আেঁক্ল়ি  রললা, আোলক্ েি ক্লর  লর রালো, 
আললক্স। আবে প্রস্তুত। 
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নীলচর োেঁ়িালনা খলাক্গুললা খেেললা, ওরা েসৃণ পাথলরর আশ্রয খেল়ি হাওযায  া 
ভাবসলয বেললা। পাহাল়ির খেওযালল  াক্কা খেলত খেলত, এললাপাথাব়িভালি সবতয সবতযই 
ওরা েুলো েুে নীলচর রাস্তায খনলে আসলত লা ললা। 
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