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০১. 
 
সাবওয়ে ট্রেন ট্রেযে ট্রবশ কেছুটা দূযে োাঁপুকন ধযেকছল, ট্রসই শব্দটা আমাে মনযে 
কনউই়েযেে ট্রেন আযেপৃযে ট্রবাঁযধ ট্রেযেকছল। আমাে নাড়ীভুকড ট্রেন োযলা বৃকেে ময া 
হয়ে ট্রেল। ভুদু চাযচেে ময া, মযানহাস্ট্রাযনে আপাে ওয়েস্ট সাইযেে ময া সব ঘটনা 
 াে পকেণক ে কদযে একেয়ে চযলযছ। 
 
োল অন্ধোে ঘযে মৃদুলয়ে বাজনা বাজয  লােল। চােকদযেে হাও়ো এেটু েেম। কলো 
ট্রবানাযভনচাে, োজহাাঁযসে ময া সুন্দে ট্রময়েটা আমাে হয   াে ঠাণ্ডা আঙুল োেল, 
আকম  েন েুব ঘামকছলাম। 
 
পাপােে এেটা হা   ুযল দাাঁকডয়েকছযলন, আকম এেদৃকেয   াযে এবং ট্রমযেে ওপে 
বসা ট্রময়েটাযে আে কদয়ে ট্রলােটাযে ট্রদেয  লােলাম। পাপােে দাাঁকডয়ে প্রেযম হা টা 
 ুলযলন,  ােপে চুপ েযে েইযলন, আকম  াে সম্পযেে ট্রজযন ট্রেলাম। কেন্তু েেন 
ও়োকশংটন ট্রেযে আমন্ত্রণ এল, আমাযে  েন কশ়োে সযে ট্রোোযোে েেয  বলা হল। 
 
কলো আমাে হা টা জকডয়ে ধযে আমাে োযন  াে ট্রঠাাঁযটে মৃদু পেশ কদল। বলল– ুকম 
ট্রোনকদনও এইেেম কজকনস ট্রদেকন, ওো সাো ো  ঘযে ে়ী ট্রে েযেযছ। 
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কেছুক্ষযণে মযধয সমস্ত আযলা কনযভ ট্রেল, ট্রময়েটা আমাে হা টা  াে ঠাণ্ডা আঙুল কদয়ে 
ট্রচযপ ধেল। ট্রবযনট চুকপচুকপ বলল–ওো আমাযদে ে়ী এে ট্রনাংো পৃকেব়ীয  ট্রেযল কদয়ে 
ট্রেল। কনে, এোননা শান্ত হও। আমো কবপযদে েয ে পা োেয  চযলকছ। 
 
আকম আযস্ত েযে ট্রেেযে চুপ েেয  বললাম। বললাম-এযেবাযে মুযেে কদযে  াকেয়ে 
ট্রেযো না। আনন্দ েে। জ়ীবনটাযে উপযভাে েে। 
 
আযলা এযস পডায  ট্রদো ট্রেল মযামাযলোই কেকন সবাে োযছ মযামাল ট্রেকনস নাযম েযা  
ক কন এেকট ট্রবকদে ওপযে পা দুকট জযডা েযে বযস আযছন।  াে মুেটা োল হয়ে 
ট্রেযছ এবং মুে কদয়ে কহস কহস শব্দ হযে। পযেট ট্রেযে দুযটা কশকশ বাে েেযলন 
মযামাযলোই। কশকশ দুযটাে এেটা ট্রেযে ট্র ল আে এেটা ট্রেযে মদ কমকশয়ে চেচযে 
কজকনস ত ে়ী েেযলন।  ােপে আযস্ত আযস্ত হায  দুযটা  ুযল ধেযলন, কনিঃশযব্দ এেটা 
োাঁসাে আও়োজ ট্রবযজ উঠযলা। মযামাযলোই  াে ঈশ্বে দ়োলু জযামাযবালাযে বাে বাে 
ভাবয  লােযলন। আে হঠাৎ আযলাে উৎস কনযভ ট্রেল। ট্রময়েকট আমাে হায  ট্রটাো 
মােল আে কশো মানুষকট োাঁজা োজ েেয  লােল। 
 
আবাে ড্রাম বাজয  শুরু েেল। ট্রমাকহন়ী মা়োে জাযল আযলা পাে োযে। এেবাে 
অন্ধোে, আবাে আযলা, আবাে অন্ধোে আবাে আযলা জ্বযল উঠল, এেটা আযলা 
ক্রমশিঃ সবুজ হয  োেযলা। আযলায  ট্রদো ট্রেল ট্রলােটাে চেচযে মুে, আে ট্রভ যেে 
ট্রোযণ োল জন্তুটাযে। বাজনাে আও়োজ ক্রমশিঃ বাডয  লােল। ট্রময়েটা ছােলটাযে 
কঘযে নাচাে ভকেয  ঘুেয  লােল। ট্রময়েটা এেটা সাদা ট্রপাষাে পযেযছ। পা দুযটা 
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অনাবৃ , ট্রচাে দুযটা অনাবৃ , ট্রচাে দুযটা বড বড ট্রোল ট্রোল ট্রোমল। মৃদু  প্ত আযলা়ে, 
জন্তুটাে ট্রচাে দুযটাযে অস্বাভাকবে বযল মযন হকেল। এেদৃযে জন্তুটা ট্রময়েটাযে 
ট্রদেযছ। 
 
ট্রময়েটা অন্ধোযে নাচয  নাচয  আযলা়ে কেযে হাাঁটুযেযড বযস ছােলটাে কদযে একেয়ে 
ট্রেল। ছােলটা মানুযষে ময া শব্দ েযে োাঁদয  শুরু েেল। আকম লুোেযে এে 
জা়েো়ে আে কস্টযলযটাযে অনয জা়েো়ে োেলাম। কঠে সম়ে মযন হল কে ট্রেন স্পশে 
েযেযছ আমাযে। আমাে ট্রমরুদযণ্ডে মযধয কদয়ে শ়ী ল ট্ররা  বয়ে চযলযছ। আে কস্টভ 
ট্রবযনট েজেজ েযেছ। ট্রময়েটা ছােলটাে ময া েুব েযণ্ড আযস্ত ঢযাাঁ ঢযাাঁ লােল। 
ট্রময়েটাে ছােলটাে সামযন না োও়ো পেেন্ত চােজযনে সামযন হামাগুকড কদয  লােল। 
ট্রময়েটাে ট্রচােগুযলা ট্রবশ োল হয়ে ট্রেল আে ছােলটাে ট্রচাে জ্বলজ্বল েেয  লােল। 
ছােলটা ট্রময়েটাে মুে ট্রেযে এেসম়ে োযছে পা াগুযলা কনয়ে কনল। 
 
আকম অন্ধোযেে মযধয মযামাযলোই এবং সযাপাযলাই-এে শে়ীযে েঠন ট্রদেয  ট্রচো 
েেলাম। ট্রে ট্রেন অন্ধোযে এে কবকচত্র শব্দ েযে উঠল। 
 
ট্রময়েটাে সমস্ত শে়ীে োযলা ট্র লয যল হয়ে ট্রেযছ।  াে ট্রদযহে উদ্ধাে অনাবৃ , সবোযে 
ট্রস্বদ, বাজনাে সাযে সাযে ট্রময়েটা ঘুেয  লােল কেন্তু ট্রস  েন সমূ্পণে উলে।  ােপযে 
ট্রস আযস্ত েযে ছােলটাে কদযে দুলয  দুলয  এল।  াে সবোযে  েন বাসনাে 
আমন্ত্রণ। ট্রময়েটা নগ্ন েড  ুযলযছ, ছােলটাযে এেন ট্রস  াে পুরুষ সে়ী ভাবয  পাযে। 
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কলো কনযজে হা টা আমাে হা  ট্রেযে  ুযল কনল। আযলাটা সাদা হয়ে ছকডয়ে পডল। 
 ােপে আবাে শব্দ এবং ট্রসই আ েনাদ! 
 
সমস্ত অকস্তত্ব জুযড  েন ট্রেন দামামা বাজযছ। 
 
. 
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০২. 
 
 ট্রমকশনোনগুযলা ওযদে হা  ট্রেযে এমনভাযব লাকেয়ে উঠযছ ট্রেন সমস্ত ট্রলাযেে মযধয 
কবযফােণ ঘযটযছ। মাো েেম েযে োজ েেয  চা়ে ওো। সামযন োো আযছ সবাইযে 
েযে হ যা একেয়ে চল–এই ট্রেন ওযদে অে়ীোে। 
 
মযামাযলাই এবং সযাপাযলাই দুজযনই প্রেম গুকলয  প্রাণ হাোযলন। সযাপাযলাই ন়ীযচ পযড 
কেয়ে আ েনাদ েেয  লােযলন, আে ট্রসই আ েনাযদে আও়োজটাযে মযন হযলা বনু্দে 
ট্রেযে কে এে মোোন্নাে শব্দ হযে। োো ট্রেন উল্লাযস চ়ীৎোে েযে ওযঠ–আমো 
কনউই়েেে দেল েযেকছ! 
 
আকম লুোে বনু্দেটা  ুযল কনলাম। কেন্তু লভভ্রে হয  হযলা, োেণ কলো আমাে হা টা 
আাঁেযড ধযেযছ। আে ট্রবযনট কেভলবাে উাঁকচয়ে ধেয ই বকেমযান ট্রমকশনোন কদয়ে  াযে 
সযজাযে আঘা  েেল। অ কেে  আক্রমযণ ট্রবযনট কপকছয়ে ট্রেল। 
 
ঘা েো কপছযনে দেজা কদয়ে পাকলয়ে ট্রেল। এযলাযমযলা বুযলট ছুটযছ। কস্টযলযটাে 
অকস্তত্ব অনুভব েেলাম ট্রসই মুহূয ে। 
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োযলা ট্রময়েকট ছােলটাযে কনয়ে পালায  চাইযছ। োযলা ট্রময়েকটে ঘন ট্রচাযে জন্তুে 
ট্রসানাল়ী ট্রচাযেে ছা়ো োাঁপযছ। ট্রময়েকটে মুযে এাঁযটা পা া, ট্রস পা া কচকবয়ে জন্তুটাে 
বুযে  াে ট্রঠাাঁট োেল। 
 
সামযন ট্রবদ়ী ট্রদেয  ট্রপলাম। ট্রবদ়ীটাে ট্রপছযন ট্রোলা দেজা। কলো হাাঁপায  হাাঁপায  
বলল, েুব  াডা াকড না হযলও ট্রে ট্রোন সময়ে পুকলশ এযস ট্রেয  পাযে। অযন্ধে ময া 
কসাঁকড কদয়ে ট্রনযম কলোযে অনুসেণ েযে চযলকছ। েকদ হে এোযন োেয ন  াহযল 
ক কন  াে প্রযেে জবাব ট্রপয়ে ট্রেয ন। েেওয়ে ট্রস্টশযন এযস আকম সাবওয়ে ট্রেযনে 
কেছুটা দুযে ট্রসই োাঁপুকনে শব্দ ট্রপলাম। কলো ট্রহযস বলল–কনে,  াডা াকড এস। আমো 
েেন ছুটয  আেম্ভ েেলাম  েন সাবওয়েটা ভ়ীযড ভক ে। কলজাে ট্রেৌবনাব ়ী উরু 
েলসাযে, কমকন স্কাযটে  াে শে়ীে কবেকশ । কলো প্রে েেল, আমাে কদযে  াোয  
ট্রেমন লােযছ বলয া? ট্রোন জবাব কদয  পােলাম না। প্রা়ে আধঘণ্টা ছুটয  ছুটয  
টপসাইযে ট্রপৌঁছলাম। ট্রপৌঁযছ বুেলাম আমো  েন ট্রবশ কেছুটা কনোপদ। আমাে ট্রশষ 
লক্ষয কছল ওয়েস্ট এণ্ড একভকনউ।  াে আযেই আমো ৮৪নং হযামস্টােোম-এ োো 
েযেকছলাম।  েন ট্রমাটে মাকলে কছযলন বুলান, এেন আমো কনউই়েযেে ছুটকছ। 
 
একপ্রল মাযসে মাোমাকে। একলযভটাযে উযঠ এেটু আযলা ট্রদেয  ট্রপলাম। োয ে 
অস্বাভাকবে াে মযধয এমনভাযব শুরু বা ট্রশষ হযলা আমাযদে ট্রনশ অকভসাে। ো  মাত্র 
এোযোটা। কলো আে আকম হাাঁটয  হাাঁটয  এে ট্রোযণ এলাম। বললাম–এেটা জা়েো়ে 
বযস আমো ট্রবশ কেছু সম়ে ধযে নানা কজকনস কনয়ে েো বলব। োস্তাে কন়েযনে আযলা 
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এযস আমাযদে উপযে পডল। কলোে নাযেে েোটা োাঁপয  লােল, েভ়ীে কচকন্ত  
ট্রদোল  াযে। 
 
৭৯ ম স্ট্র়ীট ট্রস্টশন অকভমুে়ী পা াল ট্রেযলে শযব্দ েুটপা  ট্রোঁযপ উঠল। 
 
কলো ও আকম দুজযনে অপকেকচ  কছলাম। ট্রসইকদন সযন্ধযযবলা মাো োবাে েয়েে ঘণ্টা 
আযে ট্রস্টভ ট্রবযনট আমাযদে আলাপ েকেয়ে কদয়েকছল। কলোে জনয অযপক্ষা েেয  
লােলাম। কলো  েন আমাে মনটাযে ট্রবশ বুযে কনয়েযছ। আমাে হা  ধেল কলো, 
উযেে েযে আহ্বান জানাল নদ়ীে োযছ কেয়ে কনযজে হৃদয়ে উযমাচন েেযব বযল। 
আমো ওয়েে এণ্ড পাে হয়ে ড্রাইযভে কদযে হাাঁটয  লােলাম। কলো বলল, ট্রস্টভ ট্রবযনট 
ট্রে  াযদে লম্বাভাযব সাহােয েযেযছ ট্রস আে ট্রনই। হঠাৎ ট্রেযম কেয়ে ট্রপছযন ঘুযে কলো 
ট্রেযল আসা োস্তাটা ট্রদেয  লােল। হায ে আেুযল ট্রঠাাঁট স্পশে েযে কলো আমাে েুব 
োযছ চযল এল।  াে ট্রচাে দুযটা  েন জযল ভো। আকম ওে হা টা কনযজে হায  
কনলাম। বললাম– ুকম কে আমাে ফ্ল্যাযট োযব, না অনয ট্রোোও? কনযজযে বড অসহা়ে 
বযল মযন হল। কজযেস েেলাম ট্রস কে ট্রোন োস্তা েুাঁযজ ট্রপয়েযছ। 
 
দ়ীঘেশ্বাস ট্রেযল কলো বলল–ট্রস আমা়ে কবশ্বাস েযে।  াে ট্রেৌবন ও সম্পকি কবপযদে 
মুযে। আকম  াযে এ অবস্থা়ে সাহােয েেব কেনা। আকম বললাম,  ুকম েেযনাই ট্রময়ে 
হয়ে ট্র ামাে বুযে উঠয  পােযব না। কেন্তু ওো ট্র া ট্র ামাযে োযলা োজহংস়ী বযল 
োযে।  াই না? ন়ীেযব ট্রচাযে জল কনয়ে  াকেয়ে েইল কলো। বললাম, আকম  াযে 
এোযন এেলা ট্রেযে চযল োব। েকদ ট্রস আমাযে সাহােয েেয  না চা়ে  যব আকম 
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 াযে ট্রজাে েযে কেছু েোয  চাই না। ভাবলাম,  াযে আমাে ফ্ল্যাযট কনয়ে ট্রেযল 
অপহেযণে দায়ে পডয  পাকে। োেণ ওযে ঘযে োোে ট্র া আমাে ট্রোন আইন কছল 
না। 
 
ছুযট এযস কলো বলল, আকম ট্রেন  াযে ট্রেযল না োই। প্রে েেলাম–কলো ট্রোো়ে 
োযব? কলো জানল-৭৯নং ট্রবকসযন  াে এেটা ট্রবাট আযছ। েকদ টলটন মাোউট 
ট্রবাটটাে সন্ধান পা়ে  াহযল কবপযদে ট্রশষ োেযব না। 
 
হেযে ট্রোন েযে এেটা ট্রবাট ট্রজাোড েযে কনোপযদই োত্রা আেম্ভ েেলাম। আমাে 
ভ়ে হকেল ট্রবযনট, হে, কস আই এ ট্রেউই ট্রবাট সম্পযেে কেছু বযলকন। মযন হযলা কলো 
েুব চালাে। আবাে মযন হযলা এ এে অন্তকবহ়ীন ট্রনৌো ভ্রমযণ েহসযম়ে়ী কলো আমাে 
সকেন়ী। 
 
. 
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০৩. 
 
 স়ী-উইচ এেটা ট্রপমযোে, োে উচ্চ া প্রা়ে ৫৭ েুট। এেযশা েুট-দূযে দাাঁকডয়ে োো 
ট্রবাটটাে কদযে  াকেয়ে  াে শান্ত ট্রসৌন্দেেযে উপলকি েেলাম, বুেলাম একট অকভজা  
জাহাজ। 
 
ঠােুযে কেকঙয  ট্রেোযন স়ী-উইচ ন়ীল েযঙে দাে োটা অবস্থা়ে দাাঁকডয়েকছল ট্রসোযন 
ট্রপৌঁছলাম।  ়ীযেে েুব োযছই দুযটা হাউসযবাট, এেটা োযলা েযঙে দুই মাস্তুলওলা 
জাহাজ দাাঁকডয়ে। 
 
কলো েুব আযস্ত আযস্ত জাহাযজে কপছযন কেয়ে বসল। বলল, এে আসল নাম ট্রটৌকস়োন্ট, 
নামটা পুযোযনা বযল বদযল কদয়েযছ।  ােপে কলো আমাযে েুব কবশ্বাস েেয  লােল, 
আকম  াে সযে এমন ভাযব আচেণ েেয  লােলাম োয   াযে মাকনয়ে কদলাম ট্রস 
ইংযেজ়ী  াে মা ৃভাষা ন়ে? কলোে অপটু উচ্চােণ, ভুল শযব্দে প্রয়োে আে অোেণ 
েুো আমাে আশঙ্কাযে স য প্রমাণ েেল। 
 
এইভাযব েো়ে েো়ে ওে সম্পযেে ট্রবশ কেছুটা জানয  পােলাম, শুনলাম ট্রে ট্রস 
এেজন হাইক  ট্রময়ে ও  াে বাবা ট্রোন ইউযোপ়ী়ে। মানলাম ট্রস পাপােযেে ট্রময়ে। 
বয়েস  াে পাঁকচযশে ন়ীযচ,  াযে কনে়ীক্ষণ েেয  হযব এবং  াে সযে োজ েেয  
হযব–ট্রসটাই আমাে প্রক  কশ়োে আযদশ। বড এেটা জাহাযজে পাযশ আমো এলাম। ট্রস 
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কসাঁকড কদয়ে উঠল। ট্রস বলল মাোটাযে এেকন এেকট কনোপদ আশ্র়ে কনয়ে ট্রেয  হযব। 
কলোে প্রক  আেষেণ ট্রবাধ েেলাম। ে ক্ষণ না ট্রস এেটু সহজ হ়ে   ক্ষণ আকম 
ট্রোন জা়েো়ে োব না বা  াে সযে ট্রোন েোও বলয  পােব না। 
 
আমো  েন ট্রেে হাউযসে কদযে এযোলাম, ট্রস আযলাটাে ওপে পদো ট্রটযন কদল। 
কলোযে বললাম, আমাযে কনজস্ব ো়েদা়ে চলয  হযব। আকম হব েযাযেন আে কলো 
হযব োলাস়ী। আমাে আযদশ ময া কলোযে োজ েেয  হযব। কলো জানাল, ট্রোন 
সম্পযেে ট্রস কেছু জাযন না বযলই আমাে উপে ট্রস কনভেে েযেযছ। কলো ট্রবাট চালায  
জাযন না ট্রজযন অবাে হলাম। পদো টানয  টানয  জানাল ট্রস ট্রবাট চালায  জাযন কেন্তু 
এই মুহূয ে  াে ভাযলা লােযছ না। আকম জযাযেট আে টুকপটা কনয়ে ট্রচ়োযে ট্রেযে ট্রে 
ব়ে জলোবাে টুকপটা পযে কনলাম। কলো হঠাৎ লুোে আে কস্টযলযটাে কদযে  াকেয়ে 
 াে ট্রোলাপ়ী ট্রঠাাঁযট চাপ কদয়ে বলল,  ুকম এেোয  দুজনযে ট্রমযেছ? বল ট্রে  ুকম? 
কে ট্র ামাে আসল পকেচ়ে? 
 
আকম  াযে আমাে নকেপত্রটা ট্রদেলাম, ট্রবযনট আমাযে পকেচ়ে কদয়েকছল কনে োটোে 
বযল। কলো একেয়ে এযস বলল–েযােটন এেটু মদ োবাে অনুমক  ট্রদযব? বাে-এে 
োযছ কেয়ে আকম ঠাণ্ডা গ্লাসটা  ুযল কনলাম আে কলোযে এেচুমুে কনয  বললাম। ট্রস 
ভাযব গ্লাসটা আমাে কদযে  ুলল,  াে চলযন বলযন কেেেম এেটা ট্রেন হাকস-ঠাট্টাে 
ভাব। হাসয  হাসয   াে বাদাম়ী ট্রচাে দুযটা চােকদযে ঘুেকছল। ট্রস হঠাৎ আমাে কদযে 
ট্রেযে পযড আমাে ট্রঠাাঁযট আলয া চুমু ট্রেল আে ট্রসই সুযোযে আকম  াে লুেযনা 
কপস্তলটা চামডাে েকলটা ট্রেযে ট্রেযড কনলাম। এটা প্রা়ে ২৫ ট্রবাযেে।  াে ধােটা 
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হা ়ীে দাাঁয ে ত ে়ী। কলোযে বললাম, কলো েেন আমাযে কবশ্বাস েেয  ট্রপযেযছ 
 েন আে এটা োোে কনশ্চ়েই ট্রোন দেোে ট্রনই। এই বযল আকম ইকিনটা ট্রদেয  
চযল ট্রেলাম। আযলায  ইকিযনে োযছ এেটা ট্রছাট বাক্স ট্রদেয  ট্রপলাম। এটায  ১৬ 
েুযটে এেটা নট। ইকিনটায  ৬২০ েযালযনে জ্বালান়ী আে ১৫০ েযালন জল ধযে। 
 
ট্রেে হাউযসে বড বড লম্বা ট্রবাযলে মযধয অদু্ভ  ধেযনে কেছু বনু্দে েয়েযছ। হেযে 
েুশ়ী েোে জনয ট্রেমকন অনবদয অেবা হাইক  অকভোযন। কেকঙটাযে ট্রটযন ট্রবাযটে মযধয 
ট্রেযে ইকিনগুযলা চাকলয়ে কদয়ে আযলা জ্বাকলয়ে কদলাম। এবাে ফ্রাইকেযজে কদযে এযোয  
হযব। পযাযনযলে চাটেটা পডকছ এমন সময়ে কলো োযছ এযস আমাে োযন চুমু ট্রেল 
এবং ভুদু ে়ীজোে েো আমাে মযন পযড ট্রেল। আকম েেন ইকিযনে েন্ত্রপাক গুযলা 
কেভাযব োজ েেযছ,  াযদে েঠন, োজ এসব পে়ীক্ষা েেকছলাম  েন কলো আমাে 
ট্রচ়োযেে সামযন এযল  াে ঠাণ্ডা হা  কদয়ে আমাে েলা কটপযলা। এইভাযব আমাযদে 
সম্পেেকট কনকবড হয়ে ট্রেল। আকম ট্রচােটা এেটা টযাঙ্কাযেে ওপযে োেলাম, কলোযে 
নদ়ী ট্রেযে প্রা়ে চকল্লশ মাইল দূযে মনযোযস কেয়ে টম কমটযছন-এে সাযে বনু্ধত্ব পাক য়ে 
আমো ওোযনই োেব। এেপে আমাযদে ট্রচাযেে সামযন ট্রভযস উঠল ও়োকশংটযনে 
মযনােম ট্রসই ট্রস ু। কলো আমাে োাঁযধ হায  ট্রেযে বলল, ছােলটা ট্রেযে আমো ট্রবশ 
টাো  ুকল।  ুকম আে ট্রবযনট কবনা প়েসা়ে। কটকেযটে দাম কেন্তু এেযশা েলাে। আকম 
বললাম–োই ট্রহাে, ট্রেলাটা অ যন্ত ট্রনাংো। পশুোকম াে চূডান্ত উদাহেণ। ভুজু ে়ীজোে 
েো বলয ই কলো আমাে শে়ীযেে ওপে আছযড পডল। আে ট্রবশ উযিকজ  মযন 
হযলা  াযে। 
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কলো ট্রফ্রকসং-এে উপে অংযশ, অন্ধোযে আমাে কদযে আডযচাযে  াোয  আকম সম্মক  
জানালাম ওে এই ট্রেলা়ে। কসোযেযটে পযাযেযটটা  াে হায  কদলাম। কলো ট্রোল্ড এন-
কস-টাযে ভাযলাভাযব লক্ষয েেল। বলল ট্রস, এেন আমাযে  াে সক যই কনে োটোে 
বযল মযন হযে, ট্রসই কনে ট্রে ভাযলাবাসাে  ুযণ কবদ্ধ েযে শে়ীে। 
 
বলযলন, নদ়ী মাে বোবে পাে হলাম। জােকস নদ়ীে  ়ীযে েকট বাযজেল দাাঁকডয়ে আযছ। 
আকম  াযদে ট্রচাযে ধো কদয  চাই না। হঠাৎ বললাম আজ োয   ুকম কে মা াল হযব 
সুন্দে়ী? অফুযট বলল, এল. এস. কে.। 
 
কিে কজওযনে বলল, এেটা োবেযে ক্ষক  েযে না। মানুষযে েুব উযিকজ  েযে 
ট্র াযল। 
 
এেপে কলো ট্রধাাঁ়ো ট্রছযড অদু্ভ  ভাযব ট্রহযস উঠল। বলল, োয   ুকম দুজনযে হ যা 
েযেছ।  ুকম এেটা কনেুে েুন়ী। সবাই ট্র ামাযে ট্রদযেযছ। আকম বললাম, আকম এক্স-
এে এেজন কবশ্বাস়ী ট্রলাে! আকম আযমকেোে হয়ে োজ েকে। ভাবলাম এে আযে 
হ়েয া এক্স-এে নামই কলো ট্রশাযনকন। বহুরূপ়ীে মস্ত ট্রময়েটা  াে ভাব বদলাযলা। 
েু কনয  ট্রোবযলট ট্রেযে জ্বলজ্বযল ট্রচাযে  াকেয়েই ট্রহযস বলল, আকম শুধুই 
ব্ল্যােযমলাে, আমাে ট্র া ট্র ামাে ময া উাঁচু পা ট্রনই। কলোযে বললাম। হাইক য  
আক্রমণ হযল  া পকেচালনা েো আমাে দাক়েত্ব। আযঙ্কল সযামুয়েল হাইক য  এইসব 
অোজে া পছন্দ েযে না। ট্রোকমকন়েম কেপাবকলযেে সমসযা  াযে বযকে  েযে। ক কন 
ট্রসোযন শাকন্ত কেকেয়ে আনয  চান। এ বযাপাযে কলোে ম াম  জানয  চাইযল কলো 
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বলল, ো ট্রোমল, সুন্দে আে সৎ  াই আকম ভাযলাবাকস। আমাে মযন হ়ে ট্রস্টভ ট্রবযনট 
ট্রে সমস্ত েো বযলকছযলন  া সমস্তই কঠে। ট্রস্টভ আমাযে কস়োয  কনয়ে ট্রেকছল। কেন্তু 
এক্স সম্পযেে আকম কেছুই জাকন না। কলো আমাে কপযঠ আঙুল কদয়ে আাঁচড ট্রেযট বলল, 
 াযে হাইক  অকভোন সম্পযেে বলা হয়েযছ। োক্তাে ট্রোযমলা ভযালযেজযে েক্ষা েেয  
হযব। নানা েে  াযে কেেনযাপ েযেযছন েলকম্ব়ো কবশ্বকবদযাল়ে প্রােযণ। ট্রবযনট ট্রে 
োজ েে  ট্রময়েটা আমাযে ট্রস েোই বলকছল। হেযে ট্রোযনা েো বলা বা না বলা 
পেেন্ত আকম ট্রোনেেম সকঠে পোমশে কদয  পােলাম না। কেন্তু ে ক্ষণ োেযব   ক্ষণ 
ট্রময়েটাযে ট্রবশ সুযে শাকন্তয  ট্রেযে ট্রদব। আকম বললাম, ে. ভযালযেজযে পাও়ো েুব 
সহজ ন়ে। কেন্তু  াে জনয ট্র ামাযে জ়ীবন কবপন্ন েেয  হযব না। এেজনয অযনে 
সময়েে দেোে না হযল ক্ষক  হয  পাযে।  ােপে কলোযে কজোসা েেলাম, হাইক য  
অক্রমণ েো হয়েযছ? কলো জানাল, শুধু ট্রস জাযন বহুবাে আক্রমণ হয়েকছল এবং নানা 
ওে এজযনয অযনে সম়ে নে েযেকছল। কলোযে বললাম,  াযে ট্রে োজগুযলা েেয  
হযব আকম েযে ট্রদব। কলো জানাল হাইক ে আক্রমণ কেংবা ো. ভযালযেযজে ট্রোন 
বযাপাযেই ট্রবশ়ী আগ্রহ ট্রনই। ট্রস আমাে সাযে আনযন্দে মযধয েুযব ট্রেয  চা়ে। 
 
টম কমটযলযনে ট্রমকেনাে েুব োযছই ক্রটন ক্লাযবে আযলাটা কনযভ ট্রেল। কলো বলল, 
আমো দুজনই দুজযনে জনয সব কেছু েেব। ভাবলাম কলোে ট্র া োযজে এ  আগ্রহ 
কছল,  াহযল ট্রস শে়ীে়ী ট্রেলাে পু ুল হযে ট্রেন? কলোে আমাযে প্রেম জন কছল। 
আমাযে ট্রস ে  না ভ়ে েে  টনটন মযাকেউটযে ট্রস ট্রবশ়ী ভ়ে েে । ভুদু চাযচে ট্রে 
মাোত্মে োণ্ড ঘযটকছল ট্রসটা ট্রবশ কবশ্বাসজনে কছল। 
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আকম লাে লাে েলাযেে ট্রবাট এবং অযেে ওপে বযস আকছ।  েনোে ময াই আকম 
 াে পছন্দসই মানুষ, ট্রসই জনযই আকম  াযে কবশ্বাস েকে। 
 
পান়ী়ে কনয়ে কেযে এযল কলোযে কজযেস েেলাম ট্রবাটটাে মাকলে ট্রে? 
 
কলো কসোযেট জ্বালাযলা। স্টানযোযেেে বাকসন্দা কে এক্সযচযিে েমে়ী ট্রোনাল্ড 
েযাম্পযবযলে োযছ আমাযদে ট্রনৌো বাাঁধা আযছ। অবশয ক কন এেন আে ট্রনই। ট্রোন 
োেজ? ট্রস্টটরুযমে ড্র়োযে ো আযছ? মাো নাডলাম, আজ োয  দেোে ট্রনই। ট্রময়েটা 
এেটা কসোযেট আমাে মুযে কদল এবং আঙুলগুযলা আমাে কচবুযে কদল, বলল, আকম ো 
েেয  চাই  াই েে। ট্রস আমাে োযল চাপ কদল। েুব  াডা াকড েেয  লােল।  েন 
ট্রস আে তধেে ধেয  পােল না। 
 
এেপে শুধু ট্রস আে আকম এবং মুযঠা মুযঠা অন্ধোে। 
 
. 
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০৪. 
 
 ভাসমান এেটা েযেে পাযশ স়ী-উইচটাযে োেলাম। োযলা েযঙে, ট্রোো এেটা ট্রছাট 
ট্রছযল, মাো়ে ট্রছাট চুল, এযস অকভবাদন েযে দাাঁডাল, বললাম, আমাযদে অযপক্ষা েযে 
আযছ দ়ীঘে প্র ়ীকক্ষ  ো । কলো ভ্রুেুকট েযে বযল ইয়েস, েযাযেন োকলেং। ট্রছযলটাযে 
োাঁযধ কনয়ে েে-ট্রবাকেেং এবং োযমে কদযে কেয়ে প্রে েেলাম টম কমটযলন ট্রোো়ে? 
ট্রছযলকট বলল ক কন অকেযস আযছন। 
 
টম কমটযলন েেন হংেং-এে েনকসউযলটে-এে জাহাযজে পকেচালে কছল  েন আকম 
 াযে জান ুম, ট্রস  েন এেজন বুযডা ট্রোলন্দাজ কবদযাে সােযজন্ট কছল। আমাযে 
কচকঠয  জাকনয়েকছল ট্রস  াে জ়ীবনটা জাহাযজ োটায  চা়ে। ইযটে এেটা ট্রছাট বাকডযে 
উযেশয েযে জানলাম ওটাই অকেস। বললাম, টমযে আকম কচকন, ট্র ামাযে আমাে এেন 
আে দেোে ট্রনই বযল পাাঁচ েলাে কদয়ে কবদা়ে েেলাম। 
 
দেজাটা অযধেে ট্রভালা কছল। টম দেজাে কদযে কপঠ েযে বযসকছল। মাো়ে টাে, ঘাডটা 
সামানয উাঁচু। দেজা ট্রঠযল দাাঁডায  টম ট্রচ়োে ঘুকেয়ে  াোল আমাে কদযে। প্রভু ে়ীশুযে 
িেণ েযে বললাম, ট্রনাপ  ুকম আমাে সযে প্র ােণা েযেছ। কনযোলাস হাকন্টং োটোে 
ট্রবাঁযচ ট্রেযে েুব সামানযই েেচ েযেকছল। ট্রস এেটু সাহােয ট্রচয়েকছল। ট্রচ়োযে বসা 
অবস্থা়ে টম আমাে হা দুযটাযে মুযঠা েযে ধেল। মুেটা আযলাে ময া জ্বলজ্বল 
েেকছল। এেটা ড্র়োে েুযল এেটা ওল্ড পাইপ ড্রাইভাে কনল। আে দুযটা গ্লাস কনয়ে 
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এল। গ্লাসটা হায  কনয়ে এল। গ্লাসটা হায  কনয়ে োাঁপয  োাঁপয  বললাম, টম 
ট্র ামাযে ট্রদযে আকম েুব আনন্দ ট্রপলাম। কেন্তু এেন আমাযদে মদ ট্রেয়ে মা লাকম 
েেবাে সম়ে ন়ে। আমাে এেন সাহােয প্রয়োজন ো এেটু েহসযপূণে। টম জান  না ট্রে 
আকম এ. এক্সই, ট্রস শুধু জান  ট্রে, আকম ট্রবশ গুরুত্বপূণে ট্রোন োজ েকে। আমাে মযন 
হযলা ট্রে, ট্রস ট্রবাধহ়ে আমাযে কস. আই. এ বযল ভাবযছ।  াে কদযে দাাঁ  কোঁকচয়ে 
বললাম–ট্রবশ। ভাযলা লােযছ। ট্র ামাে বযাপােটা েুযল বলয া। সব কেছু ট্রেমন 
েহসযম়ে মযন হযে। ট্রো়ে ট্রেন ট্রোলমাল আযছ। বললাম সব ট্রলােযেই আকম কচকন। 
ট্রেউই কনযজযে কবেক্ত েেযব না। টম োযলে কদযে ট্রচয়ে বলল, ট্র ামাে ট্রোন সাহােয 
দেোে আযছ কে? মাো ট্রনযড না বযল আবাে বললাম ট্রে, ট্রস ট্রেন তসনয দযলে সযেই 
োযে েকদ  াে োয়েে ট্রজাযেে দেোে হ়ে। টম জানাল বাধেেয  াে সাো অযে এযস 
হাকজে হয়েযছ। এেপে ট্রেক্স ট্রেযে ট্রোনটা  ুযল টমযে বললাম, আকম  াে োযছ 
ট্রেযে শুধু আমাে ট্রস্বোধ়ীন াে সাহােয চাই। বললাম আকম ট্রেোযন কছলাম এবং 
ট্রেোযন আকছ ট্রসোন ট্রেযে প্রা়ে ৫৭ েুট দূযে প্রয যেটা ট্রলােযে ট্রেন োযে। 
 
টম পয়েন্ট ৪৫ অযটাযমকটে কনয়ে ট্রবকেয়ে এল, ট্রেটা ১৯১১ সাযলে মযেল। বলল–টকম 
আমাযে ট্রছযড ট্রেয  চাও? আকম ট্র ামাযে কেছু বলয  চাই। অপাযেটেযে ো়োল 
েেলাম। টমযে আকম েুব কবশ্বাস েযেকছলাম। এবং  াে োযছ এেটা এস কপ  াকলো 
কছল োয  শুধু েহসযগুযলাে েহসযই োেযব। বললাম ট্রস োেয  চা়ে  াই ট্রেন েয়েে 
কমকনযটে মযধযই ট্রদযে। 
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অপাযেটাে ও়োকশংটযন এ. এক্সযে োোে জনয বলল, ো  কেউকট অকেসােযে 
ট্রপশা়ে। শুনলাম হে কনউই়েযেে আমাযদে ট্রদোে জনয ছুযট আসযছন। ভাবলাম  াে 
প্রেম এযজন্টযে ট্রদোে জনয ও়োকশংটযন এযসকছল বুযডা ট্রলােটা? নেযেে দুিঃস্বযেে 
ো  শুরু হয  চযলযছ। আমা়ে ট্রব়োো চালাঘে ট্রেযে ট্রোন েেয  আশ্বস্ত হলাম ট্রে 
হে  াহযল ট্রপৌঁযছ ট্রেযছন। বললাম, ভদ্রযলােযে োেয  বল। আো উকন কে এোযন 
আযছন? দুোভাযষ ট্রভযস এল হযেে হুঙ্কাে, কনে, আশা েকে ট্র ামাে ে েবয ট্রেযে  ুকম 
এ টুেু কবচুয  হওকন। আকম কঠে বলকছ ট্র া, এস, কব.-ে, উপযে অযনে েুাঁকটনাকট েো 
আযছ। এে অযনে ঘটনাই আমাযদে জানা ট্রনই কেন্তু এটাই হযলা সমস্ত সমসযাে উৎস। 
ট্রস্টভ ট্রবযনযটে ট্রে হ যাোণ্ড ঘযটকছল  াে মযধয নেযেে সৃকে হয়ে ট্রেকছল এবং এক্স 
এই োযজে মযধয েুক্ত কছল না। কেন্তু ট্রময়েটা ট্রোো়ে? আকম বললাম, আকম এেটা 
ট্রেলনা োজহাাঁস পুেস্কাে ট্রপয়েকছ। কেন্তু লাপাে ট্রছযলো লাপাযে েুব েকবে  েযেকছল। 
হঠাৎ উমাদনা ট্রভযস আযস, আকম দুযটাযেই জ়ীবন্ত অবস্থা়ে ট্রমযে ট্রেযলকছ। বলালম, 
আকম োনযবাটও ট্রপয়েকছ। হে বলযলন, পকেকস্থক  বদযল ট্রেয  পাযে েকদও এেন 
কনোপদ। কজযেস েেযলন ট্রহেযো়োটোে ট্রেযে  াে নাযম ট্রোন কনযদেশ এযসযছ কেনা। 
আকম  েন  াযে অেোে েেলাম। ১৫ কমকনযটে জনয আকম কজকনসগুযলা কনলাম। ট্রবশ 
কেছু  াে েমকপউটাযেে োযছ গুম গুম শব্দ েযে উঠল,  েনই আকম হযেে সযে ট্রশষ 
েো বযলকছ। হেযে বললাম ট্রে, সমস্ত অভাবটাই আমাে জযনয। হে বলযলন, 
মুেগুযলাই এেন বাযজ কবষ়ে হয়ে দাাঁকডয়েযছ। বলযলন, আকম এো ঐগুযলা কনয়ে 
হাইক য  কশ়োে োযছ োব। আকম জান াম ট্রে ঐ এক্স-এে ট্রোন ট্রলাে ট্রনই ট্রে 
আমাযে এেটু সাহােয েেয  পােযব, বললাম, এটা েুবই জকটল বযাপাে। বললাম, 
এেন আমাযে আপনাে োযছ ট্রেযে পৃেে হয  হযব এবং শুনয  হযব, কবযশষ েযে 
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কভ.এে উপে। হে বলযলন ে. ট্রোযেো ভযালযেজ-এে সমস্ত েহসয মানয  হযব, 
দেোে হযল  াযে হ যা েেয  হযব। হে বলযলন, েকদ আমাে কেছু েোে োযে  যব 
প্রেযম আকম কস. কজ. পযে ট্রে, েে  ােপে ন ুন বযাপােগুযলা ট্রদেব। আকম বললাম 
হে ট্রেন সমুযদ্রে োযেেে সযে োযেন এবং জানয  চাইলাম ওয়েস্ট-এ ন ুন বযবস্থাে 
জনয হা  বাডাব কেনা। বললাম, আমাে এোযন ট্রে ভাউচাে আযছ  াে সম্মান আকম 
োেব। হেযে ধনযবাদ জাকনয়ে ট্রোন োেলাম। মযন মযন বললাম ট্রে ভেবাযনে 
ট্রজাযেই এ  ট্রেলা চযলযছ। হাইক য  ভযালযেজযে হ যা েেয  হযব কেন্তু কলোে ওপে 
নজে কদয  হযব।  াযে বাাঁকচয়ে োেয ই হযব োেণ অকভোযন সেল হযল কস়ো আে 
কনোে হে কলোে সযে ঘকনে সম্পেে বজা়ে োেয  চাইযব। দেজা়ে ট্রটাো কদয  টম 
ট্রবকেয়ে আসয ই বললাম ট্রে সমস্ত োজ ট্রশষ। বললাম এেটা োেজ দাও, আকম 
ট্র ামাে জনয এেটা ভাউচাে েযে ট্রদব। টম বলল, ওসব কেছুেই দেোে হযব না। 
আকম বললাম ওটা েযেে টাো! আকম ট্র ামাযে ট্র ামাে কনযজে টাো কদয়ে ট্রদব। টম 
বডসড েযে  াকলো বলল ঐ ভাযবই ট্রস োজটা েেযব। 
 
কবকলং েমেটা এমনভাযব কহকজকবকজ েযে কলেলাম োয  েযে সবাই মযন েযে ওটা কঠে 
আযছ। ট্রলো আযছ োযজে জনয দুহাজাে েলাে। টমযে বলালম সাে ো  এোযন 
ট্রেযো। জাহাযজে োযছ ট্রেউ এযল দুযটা গুকলে আও়োজ েেযব, কেন্তু ট্রেউ ট্রেন না 
মযে। টম বলল, ট্রস কদযে হাাঁটযব োেণ ট্রলােটা ট্রসোযন োন োইযছ। বললাম,  ুকম 
কবয়ে েেছ অেচ আমা়ে ট্রস েবে দাওকন। টম বলল,  াে ওজন এেন ক নযশা পাউণ্ড। 
নাম মােকটন। বললাম, মাকন না  াে সযে ট্রদো হযব কেনা  যব  াযে ধনযবাদ এবং 
আজযেে োকত্রে জনয আকম  াে ওপে পুযোপুকে কনভেে েেব। অকভবাদন জাকনয়ে টম 
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সম্মক  জানাল। স়ী-উইচ-এে কদযে একেয়ে ট্রেয  ট্রেয  মযন হযলা ট্রস ট্রেন বুেয  
ট্রপযেযছ ট্রে ট্রস কে েেযছ আকম জানয  ট্রপযেকছ। কেন্তু ট্রবাযলো-এে েযাস লযাসকলভ 
চলযছ! ট্রেেোউযলে কদযে একেয়ে  াে কদযে  াকেয়ে দাাঁডালাম। ট্রস সাদা ট্রমাজা এবং 
সাদা ট্রবল্টও়োলা জামা পযেকছল। কেনাযেে উপে ট্রসাজা হয়ে কনযজযে একলয়ে কদয়েযছ। 
বললাম, আজ োয  আমাযদে ট্রেউ কবেক্ত েেযব না। জামা-োপড ট্রছযড  াে োযছ 
কলো আসয  বলল। বললাম সাদা োেোে ট্রবল্ট এবং ট্রমাজা সাদা চামডাে ওপে মানা়ে 
ট্রবশ। 
 
প্রা়ে ঘণ্টা দুই-পযে োযটে পাযশ ট্রমযে ট্রেযে উযঠ পডলাম। এেটা আযলা ট্রদেয  
ট্রপয়ে ট্রসটা ট্রদেয  চযল ট্রেলাম।  ােপে ট্রনৌোটাে কদযে এযোলাম। এেপে বােরুযম 
ট্রেলাম। ট্রদেলাম স়ী-উইচ ৭৯ স্ট্র়ীযটে ট্রবকসযন দাাঁকডয়ে। ট্রলাহাে কজকনসগুযলা  ুযল 
কনলাম। এবাে ট্রশষপবে শুরু হয  চযলযছ। 
 
. 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


দি দিদি অফ ব্ল্যাক ডেথ । আগাথা দিদি। উপন্যাস 

21 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

০৫. 
 
 ট্রস্টটরুযম ট্রেলাম জামাোপড পোে জনয। কলো  েন ঘুযমাকেল। আমাে সমস্ত 
ট্রপাষােই নে হয়ে ট্রেকছল। আমাে ঠাণ্ডাে উপযোে়ী কেছু ট্রপাশাযেে দেোে হল। 
বােরুযমে োযছ কবোট ও়োযড্রাব ট্রদেলাম।  াে মযধয কলোে জামাোপডই েুলকছল। 
জাহাযজে সাজসজ্জাে সযে পাল্লা কদয়ে বাযো ট্রজাডা জুয া ট্রদেলাম। এসযবে কপছযন 
হঠাৎ ট্রচাে পডল এেযজাডা োযলা টুকপে বাক্স আে সযে সযে আমাে মাো়ে ট্রেন দুম্ 
দুম্ েযে কে এেটা ট্রবযজ উঠল। টুকপগুযলা োে? আযলা়ে কনয়ে কেয়ে েুযল ট্রেলাম 
বাক্সগুযলা। কলোে সম্পযেে েুব োোপ মযনাভাব ত ে়ী হল। ট্রনৌোে কদযে এেটু 
একেয়ে ট্রেয  এেটা কত্রযোণােৃক  দাকড এবং কসনু্দে ট্রদেলাম। ছকট ট্রবাডা েয়েযছ। 
কজকনসগুযলা কসনু্দযেে বাইযে োেলাম, এবং টুকপে বাক্সটা ট্রভ যে োেলাম। আমাে 
ভাযলা জামাোপডগুযলা েুযল ট্রবাডায  োেলাম। জামাোপড পডলাম মযাযোকটে স্ল়ীভ 
ট্রবশ েভ, জামা়ে কপস্তল োোে োপ েয়েযছ কেন্তু ট্রোন  ালাচাকবে বযবস্থা েকেকন। অনয 
এেটা ট্রবাডাে োযছ কেয়ে েুযদ্ধে অেগুকলে ওপে ট্রচাে োেলাম। েযমাডা কস্লপ ট্রদেয  
ট্রপয়ে পযেযট োেলাম। এেটা ট্রবাট কনয়ে ট্রবকেয়ে ট্রেলাম। ট্রস্টটরুযম ট্রপৌঁযছ ট্রদকে কলো 
 েনও ঘুযমাে। ট্রস্টাভ জ্বাকলয়ে েকে ত কে েযে কলোযে কদলাম, কলো আযস্ত আযস্ত 
উযঠ পডল। কলো এেটা বাাঁো চাহকনয  বলল, েযাপযটন ট্র ামাযে ধনযবাদ,  ুকম েুব 
সুন্দে, ট্র ামাযেই আমাে দেোে। বললাম–ট্র ামাে ময া ট্রময়েই সব কেছু পােযব। 
আমাে কদযে  াকেয়ে কলো ওে ট্রবল্ট কপস্তলটা কনল। বলল, আমাযে ট্রস কবশ্বাস েযে। 
আকম মাো নাডলাম, বললাম, কলো  ুকমই কঠে। েকদ আকম ট্র ামাযে োস্টমস এবং 
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ট্রোেোযেেে কদযে এযোয  হযব।  াে জনয ট্র ামাে প্রা়ে পাাঁচ বছে লােযব। পাপােে-
এে ট্রলাযেো ট্র ামাে জনয অযপক্ষা েেযব েেন  ুকম ট্রবকেয়ে আসযব।  াো ট্র ামাযে 
ভুলযব না। কলো কচৎোে েযে বলল,  ুকম সব জানয ? বললাম, হযাাঁ, ট্র ামাে এ কবষয়ে 
কে ম াম ? কলো বলল, আকম ট্রোনেেম কসদ্ধান্ত কনই কন। েেন সমুযদ্র োেব  েন 
জাহাযজে সমস্ত অেগুযলা  ুযল কনয  পােব। বলল, কনে, সমস্তই টাো। আমো অযনে 
েে েযে অযনে  যাে েযে আমো সব কেছু পাই। বললাম, কলো  ুকম আমাযে বাডয  
কদও না।  েন ে. ট্রোযমো ভযালযেজযে েক্ষা েোে জনয এইচ. আই. ইউ. এস. 
ওপযে টাো  ুযল ধেল। এে অযেে  ুকম টাোটা ভাকেয়ে কনয  পাে। আকম মযন েেয  
লােলাম ট্রে েেন ট্রস েুব উযিকজ  হ়ে উযঠকছল  েন  াো কেভাযব এযসকছল। ট্রস 
বলল ট্রে, ট্রস ব্ল্যাে ট্রসা়োন। আকম ট্রেন েুব েকঠন ভাযব কেছু না েকে। আমাে ট্রোন 
ট্রলাে আমাে নাযম নাকলশ েেযব না। ট্রে ট্রোন প্রোযেই ট্রহাে েুযভকল়েে ে, 
ভযালযেজযে বাাঁচায  োযব না। ট্রস প্রা়ে দুবছে ধযে আমাযদে শুধু ক েস্কাে েযে 
োযে। আকম এইসব অযনেকদন ধযে লক্ষয েযে োকে। এই ট্রবাযটে জযনয টাোগুযলা 
েেচ েোে কসদ্ধান্ত আকম কনয়েকছ।  াই  ুকম পাপাযে ট্রমযে ট্রেলল এবং েভনেযমযন্টে 
হায  কদয়ে দাও। আকম ে যাঙ্ক এবং এইচ আই ইউ এস-এে োইলটা ট্রদযে কনলাম। 
 াো সবাই ট্রবশ কেছু টাো প়েসা দান েযেকছল। বললাম, হাইক  ট্রেযে োবাে পযে 
অযনে েো আযছ। ট্রস আমাে োযছ বযস চুমু কদল এবং ট্রহযস উঠল। বলল,  ুকম সক য 
কেছু েেয  োে, বললাম, আমাে ে. ট্রনযভযজে োযছ োকে।  াযে আমো বাে েযে 
আনয  ট্রচো েেব। কলো স্নানঘযেে কদযে চযল ট্রেল। আকম ট্রেেহাউযসে োযছ 
ট্রেলাম। টম েযেে এেবাযেে ট্রশযষ এেটা কসোযেট মুযে কনয়ে  াকেয়ে আযছ। 
বললাম, টম  ুকম ভাউচােটা এেটু েক য়ে ট্রদে। টম বলল, আকম ভাউচাে ট্রদেব। 
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বললাম, টম এটা ট্রেউ পােযব না আে  ুকম বুযডা হয়ে ট্রেছ, আকম ট্র ামাযে আবাে 
এেবাে ট্রদোব। ট্রস বলল, ট্রে ট্রোন সম়ে বযল হা   ুযল োযেে কপছন কদযে এযোয  
লােল। কমকনট োযনে পে এেটা ট্রমাটেোকডে আও়োজ শুনয  ট্রপলাম। ট্রেচুেযসে 
কদযে এযোলাম কলে   ক্ষযণ জল োবাযেে বযবস্থা েযে ট্রেযলযছ। বললাম,  ুকম 
এযেবাযে নাক়েো হয়ে ট্রেছ। ট্র ামাযে পাপােযেে ট্রছযলো েুব সহযজই গুকল েেযব। 
 
বলল,  াো আমাযে সহযজই গুকল েেয  পাে । কেন্তু েেন  াো  ়ীযেে োযছ ট্রেল 
 াযদে ট্রেউ েক্ষা েেয  পােল না। কলোযে বললাম ট্রস েকদ সাধােণ পযেই ট্রেলয  
আেম্ভ েযে  যব  াে প্রক  আমাে ট্রোন েত্ন োেযব না। কেন্তু এেন  াযদে অযনে 
োজ। 
 
বকেমযান স়ী উইচকটে  েনও লক্ষয েযেকন। বলল, আকম জাকন আকম েুব  াডা াকড 
মযে োযব।  াযে েুব  াডা াকড নদ়ীে ধাযে কনয়ে োও়ো উকচ  মযন েযে আমো 
ট্রপায ে োযছ ট্রেলাম।  েন  াযদে েুব কবপদ ট্রমযনও আকম ট্রোনেেম আভাস  াযে 
কদলাম না। ট্রেেহাউযস কেয়ে ট্রেকেওটা েুযল োনসকলভাযেে চাকবটা েুললাম। কলোযে 
কজযেস েেলাম  াে োযছ ট্রোন চাকব আযছ কেনা। বললাম, শুধু আবহাও়ো েবেটা 
জানয  চাই আকম। এেটা সবুজ আযলা ট্রদযে আকম চাকবটা কটপয ই ট্রসই ট্রেযে এেটা 
ট্রজাযে শব্দ হল। চাকবটা েুযল কদয়ে ো়োল েেলাম। দুযটা  াে এেসযে োজ েেযছ 
শুনয  ট্রপলাম। আকম েুব দূযে সাউে েযাযোকলনা সমুযদ্রে ধাযে এক্স ট্রস্টশযন কস কেউ 
পাঠালাম। েয়েে কমকনযটে মযধযই আভাস ট্রপলাম সযঙ্ক  আসযছ আযো একেয়ে োও, 
এনকগ্র একেয়ে োও, ওযে 
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আকম চাকব ট্রঘাোলাম-ট্রে-ট্রটসকটং, ট্রে-ট্রটসকটং এ-আে…। উিে এল।  ােপে সব 
চুপচাপ আকম ইকিনটা চালায  ট্রেলাম। সমুযদ্রে জযলে ওপে সূেোযস্তে ট্রসানাল়ী রূপাল়ী 
েযঙে আভা পডল। জাহাযজ আহ  বযকক্তযদে োোে স্থান ট্রেযে কলোযে ট্রটযন 
আনলাম। অবাে হলাম ট্রে কেভাযব টাোগুযলা হাোযলা কলডা। এেন ট্রে ট্রোন প্রোযেই 
ট্রহাে আমাযে সমুযদ্র ট্রেয  হযব। আমাে েুব অবাে লােল ট্রে কেভাযব কলো আমাযে 
কমযেয েোগুকল বলযছ। েকদও আকমও  াযে কমযেয বযলকছ  বু ট্রবশ়ী ন়ে। কলো ট্রেে 
হাউযস কছল। আকম ট্রবাযটে োযছ ছুযট ট্রেলাম। পাাঁচ কমকনট পে আকম ট্রেে হাউস ট্রেযে 
এেটা ট্রজাযে শব্দ আসয  শুনলাম। সরু হ্রযদে  লা কদয়ে জাহাজটা চলয  লােল। 
কলোযে ট্রবশ োযলা লােকছল। ট্রস বলল, ট্রস অসুস্থ। বলালম, ওষুধ ট্রেয়ে না েমযল 
অনয বযবস্থা েো হযব। ট্রময়েটা  াে হা টা  াে মুযে ট্রেযে বলল–বাস্টােে! ট্রবজম্মা! 
এেজন ট্রোে োেে এযামযোস লাইযটে  লা়ে আমাযে  ুযল ধেল।  াে নাম 
এক্সেযাকলবাে। ট্রদেলম ট্রে এেজন অকেসাে োাঁযচে মযধয কদয়ে লক্ষয েেযছ।  ােপে 
এক্সেযাকলবাে আমাযে ট্রছযড পূবেকদযে ছুটয  লােল।  ােপে দকক্ষযণ  েন হে ঘটনাে 
জাযল আবদ্ধ। 
 
. 
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০৬. 
 
 সমুযদ্রে সম্ভাবনাগুযলা আে এেবাে কমযল ট্রেল, আকম ভাকজেকন়ো ব়ীযচে কদযে চযলকছ। 
আমাে লক্ষয পকশ্চম প্রান্ত। জাহাযজে সযে ট্রদোযনা কস. েবকলউ োসকমটাযেে মাধযযম 
সাধােণ সংযে  েো চলযছ। আমাে সে়ী আমাযে কেউবাে পকশ্চমপ্রাযন্ত কনয়ে োযব। 
ট্রসোযনই কবদা়ে ট্রনযব ট্রস। কেউবা ট্রেযে গু়োনটাযোমা পাে হয়ে আকম হাইক ে উিে 
উপেূযল এো ট্রপৌঁছব। ে  দুকদন ধযে কলোে মযধয ট্রবশ পকেব েন ট্রদো োযে। আকম 
 াযে কবশ্বাস েেয  শুরু েযেকছ। এমনকে  াযে োযজ ট্রেযে আকম কনকশ্চন্ত বাযো ঘণ্টা 
ঘুময  পাকে। ওয়েবকল বনু্দেটা অপটু হায  োাঁোকন কদযল আমাে মৃ ুয হয  পাযে। 
বললাম, েুকস়োেটা ট্রেন এেলা চালাবাে ট্রচো েযো না। উপেূযলে েক্ষ়ীযদে ট্রচাযে 
পযড োযব। কেভলবােটা নাকময়ে েম্ভ়ীে েযে কলো বলল, পৃকেব়ীয  আমাে এেমাত্র 
উযেশয হযলা টাো ট্রোজোে েো।  াে হা  ট্রেযে ৩০০ পাউণ্ড ওজযনে ওয়েবকলটা 
পযড ট্রেল।  বু  াযে ভ়ে ট্রদোযনাে জনয বললাম- ুকম কে ট্রছাট ট্রময়েে ময া বনু্দে 
কনয়ে ট্রেলা েেয  চাও। আমাযদে অকভোযন এোই আসল বনু্ধ। এো না োেযল আমো 
অসহা়ে। কলো প্রে েযে, এ বড বনু্দে কদয়ে কে সক যই মানুষ মাো ো়ে?  ােপে ট্রস 
হঠাৎ দুহায  মুে ট্রঢযে োাঁদয  লােল। আকম জাকন কলো ট্রোন সহানুভূক  চা়ে না। 
বললাম, আমাযদে দুজযনে স্বাযেে ে  পাে ট্রোঁযদ নাও। েুলন্ত ট্রস ুয  দাাঁকডয়ে বা কদযে 
কবনু্দ কবনু্দ আযলা ট্রদেয  ট্রপলাম। হে আমাযে আেও পকশ্চযম ট্রেয  বযলযছন। 
েযাকেকব়োন পাে হয়ে ট্রফ্ল্াকেোযে কবদা়ে জাকনয়ে আমো কনকদেে কবনু্দয  ট্রপৌঁছব। 
জা়েোটা এোন ট্রেযে ে  দূে কঠে বুেয  পােকছ না। হ়েয া কনকদেে কবনু্দে োছােকছ 
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এযস ট্রেকছ। অেবা এেনও অযনেটা পে পাকড কদয  হযব। ও়োকশংটন ট্রেযে পাও়ো 
কনযদেশময া োজ েেয  হযে। ট্রহেযো়োটোে ট্র া জাযন না ট্রে, ওই োযজে মযধয ে  
কবপদ কমযশ আযছ। 
 
োলে ট্রেন শান্ত এে কদঘ়ী। পকেযবশ একপ্রযলে পযক্ষ আশ্চেে মযনােম। আকম লুোে 
আে কস্টযলযটা পে়ীক্ষা েেলাম। কলো আজ ফূক েয  েয়েযছ। গুন গুন েযে োন 
োইযছ। আমো অোেযণ ট্রেে হাউযসে োযঠে পাট যনে উপে েডােকড কদকেলাম। 
কলো আমাে শে়ীযেে এোযন ওোযন দংশযনে মৃদু আঘা  কদল। উযিজনাে অবসাযন 
কলো আবাে শান্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে ট্রেল।  াে আযবে আপা   কনরুযেশ, ট্রস এেন 
োযজে মযধয কেযে এযসযছ। েুকল স্ট্র়ীযটে োছাোকছ ট্রপৌঁছল স়ী-উইচ। এই মুহূয ে 
কলোে মুযে কবকচত্র হাকসে ছটা, পকেেন্ন অেচ ক ক্ত। আমো পেস্পেযে এেন কবশ্বাস 
েেয  পাকে। বললাম–ট্র ামাে ওপে আমাে অোধ আস্থা। আকম কেকঙ ট্রনৌোটা ট্রোো়ে 
জাকন। ভকক্ত সহোযে বললাম, আডাযল োেয  ট্রচো েে। ট্রে জাযন  াো শশব্দ কেনা। 
আকম চাই না ট্রে, ওো ট্র ামা়ে ট্রদেুে। হা  ট্রনযড কলডা ট্রেে হাউযসে কদযে ছুটয  
লােল। মযনে মযধয মৃদু আশা ট্রে,  ়ীযে ট্রপৌঁযছই এক্স এযজযন্টে ট্রদো পাব। 
 
ভাবয  পাকেকন ট্রে হযেে ট্রদো পাব। ঘাযম ট্রভজা েলাে আে কবোট টাই ট্রদযে  াযে 
কঠে ট্রচনা োযে।  াে সাদা চুযল পানামাে ছাপ সহযজই ট্রচাযে পযড। মুযে সস্তা দাযমে 
চুরুট।  াে দ়ীঘে বাহু প্রসাকে  েযে একেয়ে এযলন আমাে কদযে–বলযলন, কনে, 
ট্র ামাযে কঠে এেজন দসুযে ময া ট্রদোযে। আমাে পাশাপকশ হাাঁটয  হাাঁটয  বলয  
োযেন-হায  ট্রবশ়ী সম়ে ট্রনই, ও়োকশংটন ট্রেযে অযনে কনযদেশ এযসযছ। জরুে়ী েো 
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আযছ। মযন হযে কেউবায  অযেে সংেট ট্রদো কদয়েযছ। আকম মৃদু কশস কদই েুবই 
উযেেজনে। পাপােযেে হায ে োবা ট্রেযে কে ভযালযেজযে কছকনয়ে আনা োযব? 
 
আনয ই হযব?  াছাডা আেও কেছু োজ আযছ। চাকবে ট্রোছাটা হায  কদয়ে বলযলন, 
 ুকম পালাও, মযন হযে শত্রুো ট্র ামাে হকদশ হাকেয়ে ট্রেযলযছ। ট্রোনকদযে োব? 
 
 ুকম োকড চাকলয়ে োও। আকম সব বলব। োকডে আ়েনাে মযধয ট্রদেলাম এেকট ট্রোেে 
আমাযদে অনুসেণ েেযছ। কনযজযে েুব কনোপদ মযন হল। হে বলযলন, অ টা আশ্বস্ত 
হয়ো না। কেছুক্ষযণে মযধযই কেছু এেটা ঘটযব। হযেে েো ময া ট্রোেেটাযে কপছযন 
ট্রেযল আেযনে ট্রহকমংওয়ে কমউকজ়োম পাে হয়ে েপযান অযাকভকনউ কদয়ে েযাকেসন 
বাইযটে কদযে চযলকছ। পেটা গ্র়ীন স্ট্র়ীযট কেয়ে ট্রশষ হয়ে ট্রেল। লাল ট্রোেে োকডটা 
আমাযদে ট্রপছযন আে সামযন এম কজ ট্রমাটেোে। হে েযে কবেকক্ত েুকটয়ে বলযলন, 
এ টা ট্রে হযব ক কন ভাবয ও পাযেনকন। আমাযে কনযদেশ কদযলন চযল আসয । হঠাৎ 
আমাে মযন হল, হাইক  ট্রেযে সা যশা মাইল দূযে আকছ। েেন ভাযবই পােযলা উিে 
ট্রোকে়োনযদে সম্পযেে কচন্তা েেয ন। এেপে হে  াে পযেট ট্রেযে এে টুেযো 
পা লা োেজ ট্রবে েযে আমাযে কদয়ে বলযল, হাইক  োবাে পযে অবসে সময়ে পযড 
ট্রদেয ,  ােপে নে েযে ট্রেলয । ট্রদেলাম, টাইপ েো েুকড পা া ময া োেজ। 
ক কন ভুেু চাযচেে ট্রসই ব়েযস্কে োয ে পে ট্রেযে ঘযট োও়ো সমস্ত োকহন়ী সংযক্ষযপ 
বযল ট্রেযলন ট্রঠাাঁযট জ্বলন্ত কসোে ট্রচযপ। বলযলন, ট্রময়েটাে কদযে নজে ট্রেযো। হাইক ে 
ট্রলাযেো ে, ভযালযেজযে ট্রপ্রকসযেন্ট কহসাযব চা়ে।  াো পাপােেযে হ যা েোে 
পকেেল্পনা েযেযছ। ট্রেননা ট্রদযশে অকভজা  ট্রশ্রণ়ী  াযদে আে েকেে ময া ট্রেে  
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পাবাে জনয ভযালযেজযে সমেেন েেয  চাইযছ। বযকক্তে  জ়ীবযন ভযালযেজ এেজন 
কচকেৎসে। জাকন না, পাাঁচ বছযে ক কন কচকেৎসা কবদযা ভুযল ট্রেযছন কেনা। ক কন এবাে 
সমস্ত ঘটনা েুযল বলযলন। সম্প্রক  বন ট্রেযে ক নযট সাইন উইণ্ডাে েযেট চুকে ট্রেযছ। 
ঐগুকলই মযস্কায  কনয়ে োও়ো হয়েযছ। কেন্তু ওো মযস্কায  ট্রপৌঁছয  পাযেকন। ওগুযলা 
আবাে চুকে েো হ়ে। এেন  া হাইক য  ট্রপৌঁযছ ট্রেযছ। পাপােযেে হায  
সাইনউইণ্ডাযেে মযেযল ত ে়ী কমশাইল আযছ। ক কন নাকে আণকবে ট্রবামা ত কে েেয  
চান। েযাসযো েবেটা জাযনন। 
 
পাপােযেে হায  কমশাইল োেযল ক কন েযাকেকব়োন ট্রদশযে পায়েে  লা়ে োেয  
পােযবন। ট্রঘাট ট্রঘাট ট্রদশগুযলা কনকবেবাযদ  াে প্রভুত্ব ট্রমযন ট্রনযব। েলকম্ব়ো়ে পডবাে 
সম়ে ভযালযেজ কছল েকমউকনস্ট।  াই এে. কব. আই. ও. কস. আই. এ  াে ওপে 
ট্রোপন োইল ট্রেযেযছ। আমো  াযে আযমকেো়ে ট্রেোয  চাইকছ না। 
 
প্রে েেলাম, কলো কে সব জাযন? 
 
সম্ভব িঃ না। োেণ কস়োে সযে  াে পকেকচ  এ  ট্রবশ়ী ন়ে ট্রে, ট্রস সমস্ত েবে পাযব। 
ট্রস শুধু জাযন, ভযালযেজ হাইক য  বন্দ়ী আযছন। হ়েয া  াে কনজস্ব ট্রোপন সংেঠন 
আযছ। ট্রস োযলা চামডাে ট্রলােযদে ট্রক্ষকপয়ে  ুলয  পাযে। 
 
োযলাো কে  াযে সাহােয েযেব? 
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েেয ও পাযে। োেণ পাপােযেে শাসন এ  জঘনয ট্রে জনেণ ট্রক্ষযপ আযছ।  াযদে 
দেোে প্রচণ্ড আযন্দালন। 
 
কলোে পযক্ষ ট্র মন কেছু েো ট্রোন ময ই সম্ভব ন়ে। কনশ্বাস ট্রেযল ছাযদে কদযে 
 াকেয়ে হে বলযলন, কঠে আযছ, ট্র ামাে বক্তবয ট্রমযন কনলাম কেন্তু মযন ট্রেযো 
েযাকেকব়োন কনেে ট্রবশ়ী সম়ে ট্রদও়ো োযব না। ট্রেননা মধযপ্রাচয ও কভয়ে নাযমে 
সমসযা আেও জকটল। আেও কেছু প্রয়োজন়ী়ে কনযদেশ কদয়ে ভকবষযয  কেভাযব  াে সযে 
ট্রপাটে অে কপ্রস ট্রদো হয  পাযে  া বলযলন। েেমদেন েযে হে বললযন, ক কন আমাে 
ট্রেোে জনয অযপক্ষা েেযবন। কেকঙ ট্রনৌো ট্রবয়ে স়ী-উইযেে কদযে ট্রেয  মযন হযলা 
হযেে প্র ়ীক্ষা ট্রেন সেল হ়ে। 
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০৭. 
 
কেউবান ট্রেযে বাহামা চযাযনযলে মযধয কদয়ে ছুটয  ছুটয  দকক্ষণ কদযেে উইনও়োযেে 
এযোযনা মাত্র মযােুে শহযেে এে োকশ ট্রধাাঁ়োে সামযন দাাঁডালাম। 
 
এক্সেযাকলেুে আমাে ট্রপছযন ছুটয  লােল অে বন্দযে ট্রপৌঁছযনা মাত্র আমাে সামযন 
এযস হাকজে হল। ট্রসোনোে ট্রলাযেো আমা়ে লক্ষয েেয  লােল।  েন কলো 
এযেবাযে অনাবৃ া উধোযে বযস আযছ। কপ. কপ. টযমযদে ট্রচাযে ট্রলাযেে ইশাো 
ট্রদেলাম। আকম েুব অবাে হয়ে ট্রেলাম ট্রে, ট্রস স়ী-উইচটাযে ট্রস এেটা জাহাযজে 
েযন্ত্রে মযধয ট্রেযেকছল এবং ও়োকশংটযনে েবযে বাে েযেকছল, এবং েেন েবেটা পডা 
হকেল  েন হযেে মুযেে কে অবস্থা হয়েকছল এটাই ভাবাে বযাপাে। 
 
এেপে কলো আমাে পাযশ এযস দাাঁডাল। আমো কেছুক্ষযণে মযধযই পেস্পযে কজযপ 
ট্রেলাম। এক্সেযাকলবুেযে  ােপে আে ট্রদো ট্রেল না। বললাম, গু়োয মালাে কদযে 
োব।  ােপে ট্রসই ট্রস্টশযন ট্রপৌঁছযব, ে়ীশুে নাযম শপে েেকছ ট্রে, আকম  াে সযে ট্রদো 
েেব। 
 
পকশ্চমকদযে  েন সূেে েুব  াডা াকড েুযব োকেল। এবং চােকদযেে োঢ় লাল, ট্রসানাল়ী 
েঙগুযলা কভযজ োকেল। সুমদ্রটা ট্রবশ শান্ত। আকফ্রো ট্রেযে ঠাণ্ডা বা াস েুব আযস্ত 
আযস্ত আমাযদে সামযন কদয়ে চযল ট্রেল। 
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হে ট্রে েবেটা কদয়েকছযলন ট্রসটা আকম পডলাম। ট্রসটা মাো়ে ট্রেন এেটা েন্ত্রণা এযন 
কদল, কবোট এেটা কবপদ এযন কদল। পল ট্রপন্টন ট্রেযভকলন সম্পযেে অযনে কেছু এে 
আযেই পযডকছলাম। এবং এেটা অযনেকদন আযেোে ছকব ট্রদযেকছলাম।  াই আকম 
 াযে এেন সামনাসামকন ট্রমযে ট্রেলয  পাকে। কপ, কপ. ট্রেযভাকলন হাইক য   াে স্থা়ে়ী 
বাকড ত ে়ী েযেকছল। হে বযলকছযলন–ট্রে এ, এেনই েেযনা কপ. কপ.-ে োোপ েযে 
না। ট্রসই জনযই  াযদে উপে েুব ট্রবশ়ী কনভেে েো ো়ে না। োেণ কপ. কপ. এেজন 
েহসযজনে ট্রলাে। এবং পাপা এবং কপ. কপ. দুজযনই এেই েেম হালো ধেযনে 
মানুষ। কপ. কপ. পালেযেে মাোও়োলা ট্র াে এবং সযাস েুন়ী োমপ্রসাযদে োযছ কপ. 
কপ. ে. ট্রোযমোযে ভালভাযব োেয  কদয়েকছল। আমাে কস.আই. এ এবং এ, এেই ই-
এে ময া কছল ট্রে ট্রেযভাকলন পাপােযেে েো ট্রমযন চলযব। 
 
কলোও বযলকছল ট্রে. কপ. কপ.-ে মুযঠা ট্রেযে ভযালযেজযে পাও়ো েুব শক্ত বযপাে হযব। 
ট্রলােটাে কনজস্ব অযনে তসনয, এবং কপ. কপ.-ে ট্রমাট দুদল তসনয। োবাে পে কলোযে 
সমস্ত  াকলোে ট্রনাট ত ে়ী েযে োেয  বললাম, আকম ইকিন ট্রদযে ওপে কদযে 
ট্রেলাম। পূবে কদযে চাাঁদ উযঠযছ  েন, চাটে আে ট্রনাটগুযলা কনয়ে আকম পডয  আেম্ভ 
েেলাম। কলোযে বললাম–আজ োযত্রই তে ুনাে মধয কদয়ে ছুযট োব এবং আযলা 
ট্রদোে আযেই লুকেয়ে পডব। এবং কলো ট্রেন ে়ীযপে োযছ অনয ট্রলাযেে োযছ চযল 
ো়ে।কলো মাো নাডল, জ়ীভটা ট্রঠাাঁট ট্রবালায  ট্রবালায  বলল, ট্রে ট্রোন এেজনযে কনয়ে 
ট্রনযব। আে েকদ কেছুই না ঘযট  যব ট্রোন েোই ট্রনই। বলযলন, আমাযদে ট্রোন কবপদ 
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ছাডাই ট্রস অনয োযোে োযছ ট্রেয  পাযে। আে েকদ কেছু ঘযট  যব কলো জানয  
পােযবই, োেণ ট্রস ট্র া ব্ল্যাে ট্রসা়োন। 
 
কলোযে কজযেস েেলাম, টুেটুনাযে কে প্রচুে ট্রলাে আযছ? ওটা কে হাইক ে উিে 
সমুদ্র পাযডে এেমাত্র ে়ীপ? কলো বলল, েুব ট্রবশ়ী ন়ে  যব েয়েেজন ট্রজযল আে 
েয়েেজন ব্ল্যােস। 
 
বললাম, এেটা জা়েো েুাঁজয  হযব ট্রেোযন আমো ট্রনৌোটা লুকেয়ে োেব। কলো মাো 
ট্রনযড জানাল  াে দেোে হযব না বেং এ়োে পযােলসযদেই ভ়ে েো উকচ । 
 
আকম কনকশ্চ  কছলাম এ়োে পযোলসো েুব সাংঘাক ে।  যব পাপােযেে েুব ট্রবশ়ী তসনয 
ট্রনই। আে আমাে এেদমই কছল না। 
 
কলো বলল, েকদ  ুকম ট্রেকেওটা বযবহাে েেয   যব আকম অযনে ট্রলােযে ট্রসনলযাযণ্ড 
আনয  পােব এবং ট্রসটাই েুব সহজ হযব। 
 
বললাম, এটা সহজ হয া কঠেই।  ােপে আবাে কবযশষ েযে পাকপেে এবং কপ. কপ. . 
ট্রেযভকলযনে পযক্ষ আেও সহজ হ  এবং আে ওসব বযাপাে আযলাচনা েেয  হযব না। 
 
কলোযে বললাম, আমো টে ুনা়ে োেযবা। ট্রস ট্রেন  াে ট্রলােযদে সযে েো বযল 
োযে এবং ট্রস ট্রেোযন বলযব আজ ো টা ট্রসোযনই োটাব। 
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আকম আযো বললাম, আকম চাই ট্র ামাে ট্রোন বনু্ধ বান্ধব ট্রেন জাহাযজ না আযস। আে 
েকদ  াো  াই ট্রচো েযে  াযদে আকম গুকল েযে মােযবা এবং ট্রসই সময়ে পাপােযেে 
োযছ ট্রটকলগ্রাম পাকঠয়ে ট্রদব। কলো আমাে েো়ে সা়ে কদয়ে বলল, ে ক্ষণ না ট্রোন 
আক্রমণ আসযছ   ক্ষণ ট্রেন ট্রেউ না জানয  পাযে আমাে ট্রোো়ে োেব। 
 
কলো বলল, ট্রসোযন েুব ট্রবশ়ী োউন ট্রলাে কছল না। এবং কলো ট্রেন  াযদে ওপে েুব 
এেটা আস্থা না োযে। কলো বলল,  াে ভ়ে হযে োেণ েকদ ট্রোন আক্রমণ  াযদে 
আযস এই জনযই। আে ট্রোন আক্রমণ না আসযল ট্রোন েোই ট্রনই। কনে ট্রেন অনয 
ট্রোন দযলে আশ্র়ে ট্রনবাে ট্রচো না েযে। 
 
কলো ট্রপনকসল কদয়ে এাঁযে ট্রবাোল ট্রে উিে সমুদ্র  ়ীযে এেটা নদ়ী আযছ। 
 
সবযশযষ কঠে হযলা ট্রে আকম এেটা ট্রবাযট োেব। আমো এেটা নালাে মুযেে সামযন 
শুয়ে পডলাম এবং  ালপা াটা আমাযদে লুকেয়ে ট্রেযে কদল। কলোযে কজোসা েেলাম, 
ট্রস এোযনই কছল কেনা। বলল, ট্রস প্রা়ে মাস ক যনে আযে। 
 
বললাম,  াহযল ট্রে ট্রোন আক্রমযণে পকেেল্পনা েেয  পাযে। 
 
 কলো সেল ও ঠাণ্ডা ট্রচাযে বলল, ট্রস মান  ট্রে েুযবকল়োে েোযনা ে. ভযালযেজযে 
উদ্ধাে েেয  োযব না। 
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কঠে হযলা আক্রমণোে়ীযদে ট্রোনকেছু না জাকনয়েই  াযদে কদয়ে োজ েোযনা হযব 
এবং  াো ট্রে ম লব েযেযছ ট্রসই অনুো়ে়ী োজ হযব। কলো  াে ট্রঠাাঁটটা কজভ কদয়ে 
কভকন়োে বলল েকদও ট্রসটা েুবই কবপজ্জনে  বুও  াযদে কমেযা বলয  হযব। 
 
ট্রস এেটু অস্ব়ীোে েেযলা এবং বলল ট্রে, ট্রস এোযন ধেয  পাযে এবং ট্রস  াযদে 
বযল ট্রদযব আক্রমযণে আযে এটাই  াযদে ট্রশষ পে়ীক্ষা। কেন্তু  বুও কনেযল কলো 
এেটা েল্প বলযব। এেটা কট শাটে আে জযাযেট পযে অেগুযলা আে লুোে পে়ীক্ষা েযে 
ন়ীযচে োস্তা কদয়ে ট্রনযম ট্রেলাম। োবাে আযে বললাম, ট্রস ট্রেন ওযদে ো ইো বযল 
ট্রদ়ে। আকম সূেে ওঠাে আযে পেেন্ত ট্রসই নালাে মযধয লুকেয়ে োেলাম। ট্রেেহাউযস 
োবাে সম়ে পযে আকম  াে কদযে কেযে  াকেয়ে েইলাম। বললাম, টুকপ পযে কনয  
এবং এেটা অে আে বনু্দে কনয , আে েকদ ট্রস ট্রমকশনোন না ট্রন়ে  যব আকম  াযে 
উকচ  কশক্ষা ট্রদব। ইকিনটা চাকলয়ে আকম লেেটা ট্রটযন কনলাম। অন্ধোে োস্তাে কনযচ 
কদয়ে চযল ট্রেলাম। এবং েুব ট্রজাযে ট্রোঁযপ ট্রোঁযপ উঠলাম। সূেে ওঠাে পে কলো নদ়ীে 
ধাযে োবাে জনয প্রস্তু  হল।  াে ট্রলাযেযদে ট্রদেয  ট্রপল। কলোে োযছ এেটা ছুকে 
কছল েকদও আকম আযে ট্রসটা ট্রদেয  পাইকন। নদ়ীে  ়ীযে োবাে আযে আকম কলোযে 
বললাম ট্রে, েকদ আকম বনু্দযেে আও়োজ শুকন  াহযল আকম দশ কমকনট অযপক্ষা েেব। 
 ােপে ছুটযবা। ে   াডা াকড পাযে  াযে কেযে আসয  বললাম, বললাম আসাে 
সম়ে ট্রোলামাল েেয  এবং োযছ আসাে আযে ট্রেন বাাঁশ়ী বাজা়ে। 
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নালাটা এ   াডা াকড একেয়ে োকেল ট্রে আকম ট্রনৌোটাযে এেটাযন কনয়ে আসয  
পােলাম।  ােপে এে কমকনট পযে কলো ট্রেন অদৃশয হয়ে ট্রেল। অোোে ট্রেযে ক নযট 
ন ুন ট্রমকশনোন কনয়ে ট্রসগুযলাযে ট্রেযেে োযছ োেলাম।  ােপে প্রা়ে এেঘন্টা ধযে 
বৃকে আেম্ভ হল। বৃকে ট্রেযম সূেে উঠল। আকম ইকিনটা কনয়ে চােকদযে এেটু ঘুেলাম। 
 ােপে আবাে বাজনা বাজয  শুরু েেল। পযে এেটা োমযলা আবাে এেটা বন্ধ হয়ে 
ট্রেল এইভাযব হঠাৎ সবগুযলাই ট্রেযম ট্রেল। 
 
পযে এেটা ট্রবশ লম্বা সাপ োয়ে সবুজ দাে আমাে কদযে একেয়ে এল। আবাে বৃকে 
আেম্ভ হযলা, চলল প্রা়ে ক নযট পেেন্ত। প্রা়ে দশটাে সম়ে আকম কপস্তযলে গুকলে 
আও়োজ শুনলাম। ট্রমকশনোনটা মট েযে ট্রভযঙ আকম ছুটলাম ট্রেেহাউযসে কদযে, 
গুাঁকড-সাঁকড ট্রমযে বযস বনু্দেটা বন্দযেে ধাযে ট্রেযে অযপক্ষা েেয  োেলাম। ট্রময়েটা 
এেটা বাাঁশ়ী বাজাল। প্রেযম দুযটা আযস্ত, দুযটা ট্রজাযে  ােপে আবাে দুযটা আযস্ত 
বাজাল। আকমও বাাঁশ়ী বাকজয়ে কদলাম, কলো এেটা ছুকে কনয়ে একেয়ে এযস বলল, ট্রস 
 াযে ট্রমযে ট্রেযলযছ। োযে ট্রস ট্রমযেযছ কজযেস েেয  ঘাময  ঘাময  কলো বলল, 
 ােই এেকট ট্রলােযে। োেণ প্রেযম ট্রস  াে আযদশ অমানয েযেকছল। কলো বলল, 
েেন ট্রস কেযে আসয  লােল  েন ট্রলােটা ট্রপছযন আসয  আসয  োাঁযদে মযধয এযস 
পডল,  েন কলো  াযে গুকল েযে ট্রমযেযছ।  াে নাম ট্রটামাযসা। কলো বলল, ট্রনােটা 
প্রেযম েুব ট্রজাযে ট্রোঁযপ উযঠকছল  ােপে ট্রেযেে ওপে হঠাৎ বযস পযডকছল। ট্রস 
কেছুই েেয  পাযেকন। োেণ ট্রলােকট জানয  ট্রপযেকছল আমাে সযে অযনে ট্রলাে 
আযছ। সু োং ট্রস কনকশ্চ  ট্রে ট্রটামাযসা মৃ । আকম বললাম, হ়েয া ট্রস পাপােযেে হয়ে 
োজ েেকছল। ট্রস কঠেই েযেযছ। এেপে কলো আমাে োছ ট্রেযে এেটা কসোযেট 
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আে এেটু মদ কনল।  ােপে ট্রস ট্রপনকসল কনয়ে মযাপটা এেবাে পযড কনল। আবাে 
নদ়ীে ধাযে োব বযল কঠে েেলাম। ট্রসোযন ট্রোন এেজযনে আমাযদে জনয অযপক্ষা 
েোে েো কছল, সামযন ট্রবশ েয়েেটা গ্রাম। পকশ্চযম কলযম্ব নাযম আে সযাস সুস়ীে 
পূবেকদযে কমযলাট নাযম এেকট শহে আযছ। ট্রসোযন পাপােযেে প্রচুে তসনয কছল। কলো 
বলল,  াে ট্রলাযেো বযলযছ কমযলাট শহযেে আযে বড োস্তা়ে েুব পাহাো েয়েযছ। 
তসনযো আে টনটন মযাকেউট ট্রসোযনই আযছ। বললাম, ট্রলােগুযলা েুব বাযজ ধেযনে। 
কলোযে  াো ভ়ে ট্রদোযলও কলো ট্রেন  াযদে ভ়ে না পা়ে। কলো বলল, ট্রছাযটাযবলা়ে 
 াযদে প্রচুে জকমজমা কছল,  াো ট্রবশ সুযে বাস েে । কেন্তু মযাকেউট এেকদন োযত্র 
এযস বাবাযে মাযে এবং এে সপ্তাহ পে ক কন মাো োন।  ােপে কলোযে  াো ধযে 
কনয়ে ো়ে। অ যাচাে সহয েেয  না ট্রপযে কলো পাকলয়ে ো়ে হাইক   যাে েযে।  াে 
আযমকেোন বনু্ধো এ বযাপাযে সাহােয েযেকছল। কলোে মা ট্রবযলকভউয  মাো োন। 
কলোে সমস্ত েো আমাে কবশ্বাসযোেয মযন হল। কলো বযল চলল ট্রে হাইক য   েন 
মাত্র েয়েেজন ট্রলাে কছল  াো সব পাপােযেে োযছ ো়ে। ট্রবশ়ীেভাব ট্রলােই কছল 
েে়ীব। কলো েে়ীব হযলও এেটা বাযেে পকেচাকেো কছল। এেকদন োয  ে. ভযালযেজ 
েয়েেজন বনু্ধ কনয়ে বাযে এল। অনয এেজযনে সযে েো বলয  শুযন ে. বুেল কলো 
হাইক ে ট্রময়ে। ট্রবশ েয়েেকদন পে ে. ভযালযেজ এেলা বাযে এল এবং কলো ও ে. 
বনু্ধ হয়ে ট্রেল। কজযেস েেলাম কলোযে, ট্রস কে জাযন ট্রে ভযালযেজ এেজন 
েমুকনস্ট। কলো বলল, ভযালযেজ এেজন ট্রবাো, সেল প্রেৃক ে মানুষ কছল। কলোযে 
ট্রস ট্রমযে ট্রেলয  ট্রচয়েকছল। ভযালযেজ  েন  াে জনয পােল। কলো ক ন বছে ওে 
সযে কছল। ভযালযেযজে বাবা, ভাই ও েযােকলে ে়ীও কছল। 
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ট্রোযমো কলোে জনয এেটা ঘে ত ে়ী েযেকছল। কলো পযাকেস ও সুইজােলযাযণ্ডে সু্কযল 
ট্রে , টনটন মযাকেউট কলোযে বযলকছল ভযালযেজ েুব কশকক্ষ । কলো মযদে ট্রবা ল 
হায  কনয়ে বলল,  াে এেটা মাত্র ছােলছানা কছল। কেন্তু ট্রসটা কছল েুব েহসযজনে 
এবং  াে হা ভক ে বই কছল। ট্রস  েন আযেে কদন োযত্র কে েযেকছল ট্রসই েযল্পে 
অকছলা়ে হাকসয  মি হল। ট্রস োকত্রটা  াে স্না ে কবভাযে পাশ েোে কঠে আযেে 
সপ্তাযহে ঘটনা। 
 
কলো বলল, ট্রস এে সপ্তাযহে ময া ট্রস ট্রোযমোযে ট্রদযেকন। অকেযস বা ঘযে েেন ট্রস 
ট্রোযমোযে ট্রদেল না  েন ট্রস েুব েে ট্রপয়েকছল। এেকদন কবযেযল, ট্রোযমোযে 
ট্রদেয  ট্রপয়ে কলো ট্রোযমোযে োযে কেন্তু ট্রোযমো  াযে ট্রদযেও না ট্রেযম েুব ট্রজাযে 
ট্রজাযে হাাঁটয  োযে। কলোে ট্রসকদনই মযন হয়েকছল পৃকেব়ী ট্রবাধহ়ে আজই ট্রশষ হয়ে 
োযব। োেণ ট্রোযমোযেই ট্রস এেমাত্র ভাযলাবাস । কলো  ােপে দুকদন কেছু ো়েকন। 
 ৃ ়ী়ে কদযন ট্রস অসুস্থ হয়ে পযড এবং ট্রোযমোে অকেযস কেয়ে  াযে ভ়ে ট্রদো়ে ট্রে, 
ট্রস  াযদে সম্পযেেে েো েযামোনযে বযল ট্রদযব। এই েো শুযন সযন্ধযযবলা ট্রোযমে 
োযছ এযস বলল ট্রে, ট্রস ভাইোস আক্রান্ত। ট্রোযমো েো কদয়েকছল োয  এযস কলোযে 
সমস্ত বলযব। ট্রোযমো জানা়ে কলো ছাডাও ট্রে ট্রেন অনয এেজযনে মুে ট্রদেয  পাযে। 
ট্রোযমো  ােপে আে কেযে আযসকন। োেণ ট্রসই োযত্রই  াযে  াো কনয়ে পাকলয়ে 
ট্রেল। কলো  েন বুেয  পােল ট্রোযমো কে োেযণ ভয়ে ট্রপয়েকছল। ট্রোযমো 
পাপােযেে কবরুযদ্ধ অযনে ঘটনা কলযেকছল। কেন্তু ট্রস কলোযেে কবরুযদ্ধ কেছু োোপ 
েেয  চা়েকন। আশঙ্কা কছল ট্রে টনটন মযাকেউট  াযে কনয়ে পালাযব।  াযে ট্রমযে 
ট্রেলয ও পাযে কেন্তু  াযে ট্রজাে েযে ধযে কনয়ে কেয়ে না ট্রেযে  াযে হাইক য  
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পাকঠয়ে কদয়েকছল। কলো বলল ট্রে, ট্রস অযপক্ষা েেকছল কেন্তু আযসকন। কেন্তু ট্রোযমো 
কেছুই েযেকন। ট্রস েুব সহজ মানুষ ট্রস জানয া না ট্রেমন েযে কনযজযে েক্ষা েো 
ো়ে। ট্রশষটা আকম ট্রজযনকছলাম এক্সই এবং কস-আই-এে ট্রেযে। এেপে আকম দুযটা 
ট্রমকশনোন কঠে েযে দুদল তসনয, দুযটা েযাম্প, দুযটা কপস্তল োোে ট্রবল্ট কনয়ে এেটা 
ট্রমাো়ে োেলাম। 
 
ট্রোযমো োেযজ ট্রে-সমস্ত ঘটনা কলে   ায  এেটা বাযজ ধেযনে বযবহাে লক্ষ 
েেলাম। পাকপেে কেন্তু সমস্ত ঘটনাযেই অস্ব়ীোে েযে োকেল। দুক ন সপ্তাহ পে 
েল্পটা সবাে োযছ প্রোশ ট্রপযলও ট্রেউই ভাযলা েযে জানাযলা না।  ােপে এে-কব-
আই-এে োজ েেয  চযল ট্রেল। 
 
ভযালযেজ ট্রোনকদনই আযমকেোে নােকেে হ়েকন। এবং কস-আই-এে ট্রলাযেোই বাে 
েযেকছল ট্রে ভযালযেজ এোযনা ট্রবাঁযচ আযছ। আবাে এ.এক্স.ই োইযলে ময  কপ. কপ. 
োযভকলন ়েযানস ইস়ীে োযছ ট্রোন এেটা জা়েো়ে  াযে ট্রেযে কদয়েযছ। আকম এেটা 
বযাে কনয়ে ট্রেেহাউযসে কদযে ট্রেলাম। সযে আমাে ে গুযলা অযাযসা কছল। কলোযে 
জাকেয়ে অন্ধোযে ছুটয  লােলাম। টেটুনা এবং ট্রমনলযাযণ্ডে মযধয কেয়ে হাকজে হলাম। 
কলো আবাে ট্রসই চাটেটা পডল এবং  েন পাপােযেে পাহােদােো আমাযদে লক্ষয েযে 
ট্রেল। 
 
টেটুনাে পূবেকদযে োকে ট্রসইসম়ে কলো চােকদে ভাযলাভাযব ট্রদযে কনয়ে বলল,  াো 
পকশ্চমকদযে আেও দশ মাইল ছুযট  াযদে কনকদেে জা়েো়ে ট্রপৌঁছযব। োকত্রটা েুব ঠাণ্ডা 
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কছল, কলো আমাে োযছ কসোযেট চাইল আকম ওযে সাবধান েযে কদলাম ট্রে, পাপাে 
কনশ্চ়ে ট্রোন পাহাো ট্রেযেযছ, োেণ ট্রস েুব-এেটা ট্রবাো ন়ে। 
 
আমো সমুযদ্রে ধাযে ট্রেোযন ইউ এন ফ্রন্ট ট্রোম্পান়ী এেটা বন্দযেে বযবস্থা েযেকছল 
ট্রসোযন আমো েইলাম। কলো বলল ট্রে, জা়েোটা সম্পযেে এ  অপবাদ আযছ ট্রে, 
পাকপেে এবং টনটন মযাকেউট এটাযে সব সম়ে েডা ট্রচাযে োযে। এবং এমন ট্রোন 
ট্রলাে ট্রনই োো এ জা়েো়ে ট্রেয  সাহস েযে। আমো সমুযদ্রে কদযে ছুটলাম। আকম 
ঘকডটাে কদযে  াকেয়ে বললাম ট্রে লাইটটা কনয়ে  াডা কড একেয়ে ট্রেয । কলো বলল 
আমাযে ট্রে, আকম েুব চালাে কেন্তু ট্রস েুব অসন্তুে। কলো বলল এেন  াে ন ুন নাম 
সযাম ট্রক্লনাে। োেণ সযাম ট্রক্লনাে ো়োফ্রাসোে হয়ে আযমকেো়ে েুদ্ধ েযেকছযলন। এবং 
ট্রসোযন ট্রে এজনয সযাম কেছু মযন েেযব না। 
 
কলো  েন আমাযে ট্রসই েুকপ সম্পযেে এেটুোকন বলল। এবং আমো  া সযে ট্রদো 
েোে জনয ট্রেলাম। হাইক ে ট্রলাযেো বযল ট্রে েুকপ মাযন হযে আত্মা বা ট্রপ্র ! 
সাধােণ এেটা মানুষ মযে ট্রেযল  াে আত্মা েেযনা েেযনা আমাযদে চােপাযশ 
ট্রঘাোযেো েযে। কলো বযলকছল ট্রে ব্ল্যােো  াযে েুকপ বলয া। োেণ ট্রস বযন জেযল 
ভূ  ট্রপ্র যদে ময া  াযদে সামযন ট্রদেয  ট্রপ । েুকপ ব্ল্যােযদে মযধয সবযচয়ে নাম 
েো ব্ল্যাে।  ােপে আকম েযলে কদযে একেয়ে ট্রেলাম। আমো েেন বসলাম  েন কে 
এেটা শব্দ ট্রভযস এল। সমুযদ্রে  ়ীে ট্রেযে এেটা সাদা আযলা ট্রদো ট্রেল। োয  সাদা 
আযলাটা কজোসয হয়ে দাাঁডা়ে। েেন ট্রস কজোসা েেযছ-ট্রে  ুকম? কলো ট্রনৌযো ট্রেযে 
েুব ট্রজাযে ছুটয  ছুটয  েুব উযিজনাে সযে আমাে োযছ এল। বলল কনে,  ুকম 
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কঠেই বযলছ ট্রে ওো আমাযদে জনয অযপক্ষা েেযছ। বললাম কলো ট্রেন েুব  াডা াকড 
চাটটা পযড ট্রন়ে ে ক্ষণ না আকম ে়ীযজে ওপে উঠকছ। কলো আমাযে েযেে ট্রবশ 
এেটা সুন্দে বণেনা কদয়েকছল। বযলকছল ট্রোন োেণবশ িঃ ে়ীযজে োো ঢাো পযড 
ট্রেযছ। কলো বলল, আমো ট্রসই ে়ীযজে  লা়ে ছুযট োব এবং কেছুক্ষযণে জনয লুকেয়ে 
োেব। আকম কঠে োজ়ী হইকন। ে়ীযজে ওপে কদযে আযস্ত আযস্ত বললাম কলোযে। কেন্তু 
আমো পাপােযেে পাহাোদােযদে ট্রদেয  ট্রপলাম না। এেপে আকম কপস্তল োোে 
ট্রবল্টটা়ে লুোেটা কনলাম। ট্রমকশনোনটা ট্রোযলে উপে োেলাম এবং োইে লাইযটে 
জনয অযপক্ষা েেয  লােলাম।  ােপে আকম েযেে ট্রশযষে কদেটাে দুকদযে স়ী-
উইচোযট লম্বা়েচওডা়ে ট্রসাজা েযে োেলাম। সমুদ্র ট্ররা  েুব ট্রজাযে বইকছল। স়ী-
উইচটা ট্রবাযেেে ওপযে কছল। বন্দযে কেযে োবাে জনয ইকিনটা এেটু ট্রমোম  
েেলাম।  াে ধনুেটাযে আযলাে মােোযন ট্রঠযল কদল। আকম এে ট্রসযেযণ্ডে জনয 
 াযে ট্রঠযল কদলাম। কঠে আমাে মাোে ওপযে েযেে এেটা দেজা েুযল ট্রেল। আমাে 
সামযন এেটা সাদা আযলা েলযস উঠল।  ােপে এেটা শব্দ এল–বন ট্রেৌ ব্ল্যাঙ্ক। 
 
ট্রেযহ, সাদা চামডাে মানুষ? আকম ট্রমকশনোযনে কেোে ট্রেযে হা  সকেয়ে ওটাযে  াে 
নজযেে মযধয এযন বললাম-ট্রে  ুকম? এেপে েুব হাকসে ট্রোল উঠল, ট্রস ে েটাে োযছ 
 াে মাোটা োেল। এবং আযলাটা ট্রঢযে ট্রেল। লাইটটা  াে মুযেে উপে পডল। 
 
আকম বললাম,  াহযল আকম েুকপ। এবাে ট্রসা়োনযদে েো বলয া।  ুকম ট্র া ট্রক্লচাে। 
আকম ট্রনযড বললাম–আকম-ই-ট্রক্লচাে। আকম জানলাম ট্রে এ এক্সই োইযল েুকপে ছকব 
আযছ। ছকবয  েুকপযে এেজন েুবযেে ময া ট্রদেকেল। ছকবটাে নাম কে়োজ ওেযটো, 
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জায  কেউবান, এবং ওেটোে মযে োবাে সম্ভাবনা কছল কেন্তু ট্রস ছুযট পাকলয়ে ট্রেহাই 
ট্রপয়েকছল। োযো  াযে েুাঁযজ বাে েযেকছ। োযলা ট্রলােটা  াে এেটা ট্রপশ়ীবহুল হা  
আমাে কদযে বাকডয়ে কদয়ে বলল, ব্ল্যাে,  ুকম একদযে এস, আমাযদে এেন সম়ে নে 
েেযল চলযব না। 
 
আকম বললাম, আমাযে প্রেযম স়ী-উইচ চালায  হযব। আমাে অযনে সময়েে দেোে। 
আকম চাই না ট্রে ট্রোন ট্রলাে আমাযদে সযে এযস োেুে। কলো বলল, ওযে েজা 
েেয  দাও আমাযে। আকম  াযে েযেে-দেজাে সামযনই সাহােয েেলাম।  াো ট্রেন 
কেসকেস েযে কে বলকছল। জুকপ েুেুযেে ময া আও়োজ েেল। 
 
আকম স়ী-উইচটাযে সাবধাযন োেবাে জনয হা  নাডলাম। মযন হযলা ট্রে ওেযটো ব্ল্যাঙ্ক 
ট্রসা়োযনে আক্রমযণে জনয কে েযেযছ,  া বাে েেয  হযব। 
 
আমাযে এেপে ট্রোযমো ভযালযেজযে মাোে জনয ট্রবশ ত ে়ী হয  হকেল। কলো 
ট্রদেলাম এই আক্রমযণে জনয কেছু েেযছ না। আকম কচন্তা েেলাম ট্রে েযেে দেজা 
কদয়ে চুকপ চুকপ হামাগুকড কদয়ে োব। আকম েযাপ দেজাে কদযে কে়োেটা ট্রঠযল কদলাম। 
সামযন অযনেগুযলা ছা়ো ট্রদেলাম কেন্তু কলো আে েুকপে কনশানা ট্রপলাম না। ট্রসই 
ছা়োগুযলাে মযধয ট্রেযে ট্রে ট্রেন আমা়ে বলল ট্রে ট্রসা়োন এবং েুকপ সমুযদ্রে ধাযে 
ট্রেযছ।হঠাৎ বৃকে আেম্ভ হয  বাজনাে আও়োজ ট্রপলাম। পাশ ট্রেযে এেজনযে বলয  
শুনলাম ট্রে োাঁো ে েটাে কদযে লক্ষয েে। হে েুব বুযডা। আকম ট্রসই সময়ে ওেযটোে 
কচন্তা-ভাবনাগুযলাযে ঢাো ট্রদবাে ট্রচো েেলাম। আমাে পাযশে ট্রলােটা আযস্ত আযস্ত 
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বলল ট্রে, ব্ল্যাে ট্রসা়োন আে আক্রমযণে েো বলযছ না। কেন্তু আমো আক্রমণ েোে 
জনয ত ে়ী হয়ে আকছ। আকম বললাম, আকম ট্রসা়োযনে জনয োজ েযেকছলাম, ট্রসই 
েেমই আকম সাহােয েেয ও পাকে  যব ট্রসা়োন েকদ বযল। এেটা দ়ীঘেশ্বাস ট্রেযল ট্রস 
বলল, আমাে মযন হযে  াো অযনেক্ষণ অযপক্ষা েেযব। টনটন মযাকেউট  াযদে 
চােকদযে ঘুেযব।  াো অযনে ট্রলােযে মােযব এবং অযনে ঘেবাকড পুকডয়ে ট্রেলযব। 
ব্ল্যাে,  ুকম কে জান ট্রেন  াো ঐেেম েেযছ? 
 
বললাম, েকদও আকম এ কবষয়ে কেছু জাকন না  বুও আকম এেটা তবকশেযপূণে আযলাচনা 
েেয  পাকে। আে পাকপেে েকদ চােকদযেে চাোোছগুযলা পকেষ্কাে েযে ট্রেযল  াহযল 
ঐ জা়েোগুযলাে দাম অযনে হযব।  াে মসৃণ মুযে ট্রেোে ছাপ পডয  ট্রদেলাম। ট্রস 
বলল, এই েুেুযেে বাচ্চাটা! ওযে এে জনয ট্রেসাে  কদয  হযব, ট্রদে! ট্রহকলেোেটা 
েুব ট্রজাযে উাঁচুয  উযঠ ট্রেল। কলোযে কজোসা েেলাম ট্রে-েুেুযেে বাচ্চাটা ট্রে? 
পাপাোে না কপ কপ? ও বলযলা দুজযনই। ট্রে আমাে ট্রপছন কদযে কেয়ে ট্রেন ট্রজাযড 
কনশ্বাস কনল। এবং  াে ট্রচােদুযটা বন্ধ েযে কদল। কলো আবাে বলল–দুজনই। বনু্দযেে 
ট্রজাোযলা আও়োজ আমাযদে োযন এযস ট্রপৌঁছল। বাকডে ধাযে েজন ট্রলােযে োকল 
পায়ে দাাঁকডয়ে কেভলবােটা োকল েেয  ট্রদেলাম। আযস্ত আযস্ত ট্রস েটা গুকল পুেল এবং 
বাে েেল।  ােপে  াে োযলা পাগুযলা হাাঁটা চলা বন্ধ েযে কদল। আকম বললাম, 
টনটন মযাকেউট েেযনা ট্রবাোকমে ময া োজ েযে না। কলো বলল, ওযদে মযধয 
সেযলই েুন়ী, োো , ওযদে সম়ে ঘকনয়ে আসযব। কলো কসোযেট চাইয  বললাম, 
মুেটা লুকেয়ে ট্রেল। ট্রহকলেোেটা একদযেই আসযছ। েুকল ট্রপযটে উপে ভে কদয়ে 
মুেটাযে হায ে ওপে ট্রেযে ঘুমযে। ট্রহকলেোে আমাযদে মাোে উপযে ট্রবশ 
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আও়োজ েযে চলকছল। কেছুক্ষণ পযে ট্রচাযেে এেটু োাঁে েযে ট্রদেলাম ট্রহকলেোেটা 
পূবেকদযে ট্রনযম আসযছ। কলো বলল, আমাে মযন হ়ে এই সম়ে কসোযেট োও়োই 
কনোপদ। েুকপ কনকশ্চযন্ত ঘুমকেল। মযন হযলা  াে ব়েস প্রা়ে চকল্লযশে োছাোকছ। মযন 
হযলা এই সময়ে  াযে কবেক্ত েো উকচ  হযব না। েুকপযে বললাম, আসযল ট্রোযনা 
সমসযাই ন়ে। ভযালযেজযে ছাডা আকম ট্রোন কেছুে দাক়েত্ব কনয  চাই না। আকম ভ়ে 
ট্রপয়েকছলাম ট্রে,  াো কনশ্চ়ে ভযালযেজযে আক্রমযণে সম়ে ট্রমযে ট্রেলযব। োেণ  াো 
জাযনন আমো  াযে আমাযদে ট্রপ্রকসযেন্ট েেয  চাই বাাঁকদযে ট্রবশকেছুটা দূযে কবশযপে 
েযাম্প এবং কসটাযেল কছল দূযে পাহাযডে ওপে আকম ে েগুযলা েুাঁযডঘে ট্রদেলাম 
এবং ট্রসোযন আযো এেটা সবুজ ঘাযস ঢাো পবে  কছল। কঠে ট্রসই পবেয ে পাদযদযশ 
ট্রবডা কছল। কলো আে েুকপ বলল ট্রে, পাাঁচহাজাে এেে জকম ঐ ট্রবডা কদয়ে ট্রঘো। ঐ 
ট্রবডাে ট্রভ েই সযাস সুস়ীে োজপ্রাসাদটা নে হয়ে ট্রেকছল। ট্রসোন কপ. কপ. ট্রেযভকলযনে 
ত ে়ী আে-এেটা ট্রবশ আজোলোে োজপ্রাসাদ কছল। ট্রসোযন কদয়ে এেজন োেে, 
সযে এেটা পুকলযসে েুেুেযে ট্রেয  ট্রদেলাম। োকডটাে োযছ এেটা কপস্তল োোে 
ট্রবল্ট এবং োইযেল কছল। ট্রস এেটা োযলা টুকপ োযলা জামাোপড আে এেটা োযলা 
বুটজুয া পযে কছল। সযন্দহ হযলা টুকপটা হ়ে  চামডা কদয়ে ত ে়ী।  যব  াে োযলা 
ট্রপাষােটা আমাযে এেটা েোই মযন েকেয়ে কদকেল। কমিঃ কপ. কপ. ট্রেযভকলযনে ওপযে 
ট্রবশ ঘৃণা জযম ট্রেল। কনযজযেও ট্রবশ োোপ লােল। আকম ট্রপশাদাে, কেন্তু আকম জাকন 
েকদ আমাযে ট্রেযভকলনযে ট্রমযে ট্রেলয ই হযব  যব বযাপােটা এমন কেছু হযব না, েুকপ 
আমাে পাযশ এযস বসল। বুেলাম, ব্ল্যাযেো  াে নাম কঠেই ট্রেযেকছল। এই প্রোণ্ড 
ট্রলােটাই েুকপ ট্রে ট্রে.কজ.কব.ে–ভা়োজ ওেযটো। আকম সযাম ট্রক্লচাযেে সযে চকেত্র বদল 
েেলাম। েুকপ বলল-এই ট্রে ব্ল্যাঙ্ক।  ােপে-পাহাোদাে–েুেুে-জমকবজ। 
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জমকবজ? 
 
ট্রহযস ট্রস বলল, হযাাঁ ব্ল্যাঙ্ক, জমকবজ। আমাযে বুযডা কপ. কপ. ট্রপয়েযছ না, ট্রস  াযদে 
সবেেযমে োজ েকেয়ে ট্রন়ে। ট্রোযনা জমকবজযদে কবশ্বাস েযো না, বযাঙ্ক। এেপযে 
আমো ক নজন ঐ উপ যো়ে ট্রেলাম। এবং জেযলে মযধয এেটা হাউসযোট ট্রদেলাম। 
 
ট্রস বলল, ব্ল্যাঙ্ক,  ুকম ট্রসা়োযনাে সযে ট্রদো েেছ। 
 
 ক কন ট্র ামাযে ে  কদকেযলন? 
 
মাযস এে হাজাে। 
 
মাযস এে হাজাে। অবশয আকম ভুলও েেয  পাকে, ব্ল্যাঙ্ক। বললাম, ট্রসটা আপনাে 
বযাপাে। আকম টাোপ়েসাে জনয লডয  পাকে। 
 
আকম েেডা েেয  চাই না ব্ল্যাঙ্ক। 
 
প়েসা েেয  ট্রেযল অযনে েুাঁকে কনয  হ়ে, অযনে কবপজ্জনে োজ েেয  হ়ে, বুেযল 
ট্রহ। 
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েুকপ ব্ল্যাঙ্কযে কজোসা েেল,  ুকম েেযনা হাইক য  ট্রেছ? 
 
আযে ট্রবশ েয়েে বছে ট্রেকছ কেন্তু আকম স্ব়ীোে না েযে বললাম, না। 
 
েুকপ লাল ট্রচাযে বলল, ব্ল্যাঙ্ক  ুকম  াহযল হাইক  সম্পযেে কেছুই জান না। আকম 
েয়েেকদন ওোযন কছলাম। ট্রসা়োযনে জম এোযন। ট্রপশাদাে়ী ট্রোদ্ধা  ুকম, আকম আে ঐ 
কচন্তাকবদ ট্রসা়োন, এযা? এই ভাযবই েেয  হযব, ব্ল্যাঙ্ক? 
 
 ােপে ট্রস আমাযে অযনে োেণ ট্রদকেয়ে েুব উযিকজ  েেয  চাইল। কেন্তু আকম 
ভাবয  পােকছলাম না ট্রে সযাম ট্রক্লচাযেে েল্পটা কেযন কনয়েকছল। কেন্তু ট্রস কে জান  না 
আকম ট্রে? েকদ না কলো বল   াযে। কেন্তু আমাে সযন্দহ হকেল ট্রে কলো জাযন েুকপ 
ট্রে। 
 
আমােও সযন্দহ হকেল ট্রে েুকপ জান  ট্রে, আকম  াযে কচকন কনয়েকছ। েকদ ট্রস জানয া 
ট্রে আকম এ.এক্স.ই-এে ট্রলাে  াহযল ট্রস আমা়ে কেছু েে । ওে োজ পেে েযে 
বুেলাম ট্রে, েকদ আকম ওে কবরুযদ্ধ সামানা-সামকন লডাই েকে  যব আমাযে ও 
এযেবাযে নেযে পাকঠয়ে ট্রদযব। েুকপ বলল, আজ োযত্রই আমো মেযলে মযধয ঐ 
উপ যাোে কদযে োযবা আে-অনয এেটা ব্ল্যাঙ্কযে  ুযল ট্রনব। ওে নাম হযাঙ্ক উইকল়োেে। 
আমাে ধােণা ট্রসা়োন ট্র ামাযে  াে সম্বযন্ধ বলযব কে ভাযব হাটন সাব এবং মযামযবা 
এই েসো ট্রলােটাযে কদযনে পে কদন লুকেয়ে ট্রেযেকছল। ে়ীভাযবই বা ট্রস আমাযদে 
সাহােয েেয  ইেুে। ট্রে ট্র ামাযে এসব েো বলযব এই অনয ব্ল্যাঙ্ক উইকল়োেে ও 
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ট্র ামাে ময া ভাডাযট তসকনে। আমাে মযন হকেল ে়ী েযে হযাঙ্ক সমস্ত ট্রলােগুযলাযে 
কনযজে মযধয লুকেয়ে ট্রেযেকছল। বযাপােটা হযে ইকল়োেে এেজন কনেযপক্ষ তবমাকনে, 
ভাযেযে ট্রোদ্ধা, আংকশে মদযোসক্ত আে এেজন পুযোদস্তুে তসকনে। ট্রোকে়োে েুযদ্ধে 
সম়ে স্বাভাকবে জ়ীবন ট্রছযড তসকনযেে জ়ীবনোবন েেয  হ  ওযে। েুযদ্ধে 
তসনযবাকহন়ী ট্রেযে  াযে  াকডয়ে ট্রদও়ো হয়েকছল।  ােপে ট্রেযে ট্রস প়েসা়ে জনয  াে 
োযছ োজ েে । হাইক ে ে  আক্রমযণে সম়ে উইকল়োেে এেটা পুেযনা কব-২৫ 
চাকলয়ে কছল এবং ট্রপাটে-অে-কপ্রস এ পাপাডযেে প্রাসাযদ ট্রবামা ট্রেলাে ট্রচো েযেকছল। 
 যব হযাঙ্ক  ায  েুব ট্রবশ়ী লাভবান হ়েকন। পাকপেে আে টমটম মযাকেউট অনযানয 
আক্রমণোে়ীযদে ট্রলাহাে োাঁচা়ে পুযেকছল। পাকপেে হযাঙ্কযে প্রা়ে দশহাজাে েলাে 
কদয়েকছল।  বু উইকল়োেে ট্রোন এেটাও শে়ীে ট্রেযনকন এবং  াো ট্রদকেয়ে কদয়েকছল ট্রে 
 াো ে োকন পাপােে এবং কপ. কপ. ঘৃণা েযে। েেন আমাে ঘুম আসকছল কঠে 
 েনই ড্রাম বাজাে আও়োজ ট্রপলাম। হঠাৎ এেটা চ়ীৎোযে আমাে ঘুম ট্রভযঙ ট্রেল। 
কলো ও েুকপ  েন ট্রজযেকছল। েুকপ আমাযে লক্ষয েেল।  াে বাাঁ-হায  টকম বনু্দে 
ত ে়ী কছল। ট্রময়েটা হঠাৎ চমযে উযঠ পডল। কেছুক্ষণ পযে ট্রে ট্রেন েেেশ ভে়ীয  
ট্রহযস উঠল। কলো  াে েযাোযশ ট্রচােদুযটা কে ট্রেন কজোসা েেকছল। বলল ট্রে  াযদে 
কদযে গুকল আসযছ কেনা। েুকপ  াে হায  ট্রটাো ট্রমযে আমাে কদযে  াোল। পাকপেে 
এবং বুযডা কপ. কপ. অযনে অে ট্রপয়েকছল। এে-এেটা েযে  াো গুকল চালায  
োেযলা। কলো আমাে কদযে  াকেয়ে েুকপে কদযে কেযে ট্রে ে. ট্রোযমো ভযালযেজযে 
ট্রদযে হাস  ট্রস এেজন োক্তাে। ট্রময়েটা বলল, ট্রেন  াো ট্রলােগুযলাযে মােযছ আে 
 াযদে সকেয়ে পকেষ্কাে েযে ট্রেলযছ জা়েোটা। েুকপ মাোটা নাডল এবং বলল, ম  
ঘাবডাও, আমাে মন হযলা পাকপেে এবং কপ. কপ.  েন এেটু ট্রবহুাঁশ কছল।  াো অে 
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কদয়ে সমস্তটা েেম েেয  পােযব। কলো ট্রচাঁকচয়ে উঠল, অে, েুকপ  াে বযােটা কনয়ে 
বলল  াডা কড অন্ধোে েযে কদয । বলল, ব্ল্যাঙ্ক কঠে আযছ? আকম হাসাে ভান েযে 
বললাম কঠে আযছ। এেটা কজকনষ আকম বুেয  পােকছলাম না ট্রে হযাঙ্ক উইকল়োেে 
ট্রবাবাধহ়ে সযাম ট্রক্লচােযে ট্রদযে োেয  পাযে। উইকল়োযেেে পেযন কছল অকেসাযেে 
ট্রোলাপ়ী ট্রপাষাে আে এেটা ট্রছাঁডা কেন্তু পকেষ্কাে ভকে শাটে। ধূসে ট্রচাযে  াকেয়ে ট্রেন 
আমা়ে বুকেয়ে কদল ট্রস সযাম ন়ে। কলো, েুকপ আে আকম পাহাযডে ধাে কদয়ে উপ যোে 
মযধয েেন োকেলাম  েন অন্ধোে হয়েযছ েযেে। েুকপ আমাযদে পাহাযডে মযধয কদয়ে 
পে ট্রদোল। এেপে আমো এেটা কেকেসংেযটে মধয কদয়ে ট্রেলাম। ট্রশষ কেকেসংেযট 
এেটা েুাঁযডঘে। ট্রছাট এেটু আগুন ট্রদেলাম পাহাযডে বৃযিে মযধয। আগুযনে পাযশ 
প্রা়ে েজনোযনে োযলা ট্রলাে আে হযাঙ্ক উইকল়োেেযে ট্রদো ভাযলা। েুকপ এবং ট্রময়েটা 
ট্রসই োযলা ট্রলােগুযলাে সযে দুযবোধয ভাষা়ে েোবা ো বলকছল ট্রে ভাষা আমাে পকেকচ  
ন়ে। অনুমান েেলাম োযলা ট্রলােগুযলা এেটা উৎসযবে জনয ত ে়ী হকেল। 
 
হা-হযাাঁ। কেন্তু আে-এেটা বযাপাে আযছ? 
 
কে? 
 
েকদ আকম এে ট্রেযে ট্রবকেয়ে োই  যব ট্রেট কেপাটেযমন্ট আমাযে এেটু অসুকবধা়ে 
ট্রেলয  পাযে? ট্র ামাযদে ময া কস. আই. এ-ে ট্রলাযেো পাউোে পযাে েযে। ট্র ামো 
ভাব আমাে জনয কঠে েযে ট্রেযেছ এটা োয   াো আমাে পাশযপাটেটা আটযে ট্রদ়ে। 
আকম সক যই আশ্চেে হয়ে ট্রদেলাম আপকন বলয  চাইযছন  াো এেনও এটা ত ে়ী 
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েযেকন। ট্রস বলল,  ুকম েকদ আমাযে সাহােয না েে  যব আকম োঁযদ পডব। মন 
চাইযল ট্র াে কেছু অদু্ভ  োজ েেয  পাযে, আকম বললাম, কঠে আযছ। প্রক শ্রুক  
কদয  পােকছ না  যব ট্রদেকছ কে েেয  পাকে। এোযনই সম়েটা ট্রেযট ট্রেল। 
উইকল়োেেযে ওোযন ট্রদেলাম। হাউসোন এেটা রূযপাে চামচ পযেট ট্রেযে বাে েযে 
পােযেে বৃযিে োযছ এটা ে ে েুাঁডকছল। মযন হ়ে ও ট্রছাটোট েবে েুাঁডযছ। েবেটাে 
মাো়ে ে়ীশুে মূক ে হাউসোন নযােডা জডাযনা পু ুলটাযে কনয়ে অফুটস্বযে ট্রেন কে 
বলকছল। কলো কেসকেস েযে বলল, রুকচযবল হযে এেটা দানব। শ়ে াযনে 
সযাঙাৎযদে মযধয এেজন। হযাঙ্ক উইকল়োেে বলল, আকম এেন এই ট্রভযব দুিঃে়ী ট্রে আকম 
বুযডা কপ.কপ. নই। েকদও েুকিে বাচ্চাটা লক্ষ লক্ষ টাোে মাকলে। আকম েুকপযে 
ট্রদেবাে জনয ওপে কদযে  াোলাম। েুকপে চাউকন ট্রদযে মযন হযলা ট্রেন আমাযে ট্রমযে 
ট্রেলযব। কেন্তু ট্রেন? আকম বুেলাম না। হাউসোন ট্রছাট েবেটাে মযধয পু ুলটাযে 
ট্রেযে ট্রঢযে কদল। েুব ট্রজাযে ড্রাম ট্রবযজ উঠল আে ট্রময়েটা লাকেয়ে েবেটা পাে হয়ে 
এে চােধাযে নাচয  লােল। 
 
কলোযে বললাম, ড্রামটা দারুণ কবপজ্জনে না। 
 
কলো বলল, না, কপ.কপ.-ে, পাহাোদােটা এ  োয  এোযন আসযব না। টমটম 
মযাকেউটও আসযব না েকদও  াো হাইক । ওো রুকচযবলাযে ভ়ে পা়ে। আমো 
কনোপদ। আকম সূেে ওঠাে আযেই কপ.কপ.-ে দেজাে বাইযে ট্রেয  চাইলাম। কেন্তু কলো 
বলল, নাযচে পে কে হ়ে ট্রস ট্রদেযব। ট্রময়েটা প্রা়ে উযদাম হয়ে েবযেে চােকদযে ঘুযে 
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ঘুযে নাচয  লােল। কলো ট্রসই দৃশয ট্রদেয  ট্রদেয  বলল, আপনাযদে এোযন এে 
মুহূয ে নে েো উকচ  ন়ে। এোন ট্রেযে সযে পডুন। 
 
. 
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০৮. 
 
পাহাযডে ধাযে েেন এযস ট্রপৌঁছলাম  েন ট্রভাে হয  ঘণ্টা ক যনে ট্রদে়ী। েুকপ 
আমাযদে সাযপে ময া ট্রঘাোযনা এেটা সাঁকড পে কদয়ে কনয়ে ট্রেল। কলো ট্রপছযন 
আসকছল। েেন আকম মাযেমাযেই হযাঙ্ক উইকল়োেেযে হা  কদয়ে ট্রঠলকছলাম।  াে োযছ 
বনু্দযেে জনয ন়ে কমকলকমটাযেে ো ুেজ ভক ে এেটা বযাে কছল। বযােটা মযাকেে ট্রহোল্ড 
ট্রস্কা়োেে ট্রেযে ট্রনও়ো হয়েযছ। অন্ধোযেে মযধয েেশে েলা়ে বললাম-উইকল়োেে  ুকম 
মযে োযব। 
 
প্রসে পাযল্ট ট্রস বলয  লােল কেভাযব কব-২৫কবমানকট শুধু সহেমে়ীযদে সাহােয না ট্রপয়ে 
প্রাসাদটা হাকেয়ে ট্রেযল আ়েেন মাযেেট আে েযাযেন ভাম্প-এ ট্রবামা ট্রেলল। ট্রবাধহ়ে 
আমো অেশযে সকজ্জ  কছলাম না। খ্র়ীেই ট্রেবলমাত্র জাযনন ট্রোো়ে ট্রসগুযলা 
কেযনকছল। আকম ট্রচয়েকছলাম হযাঙ্ক উইকল়োেেযে সুে়ী েোে আে আমাে প্রক  বাধয 
েোে এেটা ট্রস্টনোন ৫৫০ োউণ্ড গুকল ছুাঁডয  পাযে এে কমকনট এবং েেন প্রয়োজন 
হযব  েন আকম ওটা বযবহাে েেব। আকম  াে দুভোযেযে উৎসাযহে ভাব ট্রদোলাম। 
কবমাযন ট্রবামাগুযলা কনয়ে োবাে আযে পে়ীক্ষা েযে ট্রদযেছ? 
 
হযাঙ্ক ে়ীশুে নাযম কদকবয ট্রেযট বলল, আকম ট্রবামা সম্বযন্ধ অনকভে। আকম শুধু এেজন 
ট্রোদ্ধা তসকনে। আমাযে েেন কনেুক্ত েেল আকম  াযদে বযলকছলাম ট্রে আকম আযে 
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ট্রবামা কনয়ে কবমান চাকলয়েকছলাম  েন ওো আমাযে কনেুক্ত েেল োেণ আকম ট্রভযঙ 
পযডকছলাম আে চােকেে েুব দেোে কছল আমাে। 
 
আকম স্ব়ীোে েেলাম ট্রে, আমাযদে েুব ট্রছাট এেটা তসনযদল কছল। উইকল়োেে, কলোে 
ময া অকভজা  স্বে-কবযদকশন়ী ও প্রক যশাধকলেু আে আমাে ময া অসম্ভবযে সম্ভবোে়ী 
োেণ হেই এটা আমাযে েেয  বযলকছল। 
 
েুকপে অনয বযাপাে। ট্রস ভাযলাভযবই জাযন ট্রস কে েেযছ। ট্রস বলল–সূেে ওঠাে আযে 
লুকেয়ে পডা োে অেবা আমো মাো পডব। আমো আঙুে োছ কদয়ে ট্রঘো জেযল 
অযপক্ষা েেলাম। েুকপ বলল এযস এেন কঠে আকছ আমো ব্ল্যাঙ্ক। আমো পাহাযডে 
মযধয উপ যো়ে আকছ। ন়ীযচ ট্রদে ট্রবডাে মযধয কপ. কপ.-ে জকমজা়েো। ট্রদে ঐ  াে 
বাকড। সাাঁ াে োটাে হ্রদ, জমকব ট্রো়োটোে, পুেযনা োছ। বললাম–জমকবজ-এে কদযে 
ট্রেো োে, কে বল? েুকপে কে বযাপাে? আকম অযপক্ষা েেলাম স েে াে সযে। ট্রস 
কেছুক্ষণ চুপ েযে ট্রেযে বলল–কেছু বল ব্ল্যাঙ্ক, েুব বাযজ লােযছ। কেছু-এেটা ঘযট 
োযে আমাে। আকমও এেকদন ট্র ামাে ময া এেজন ভুদুযে বযলকছলাম এসব কেছু 
ন়ে। বযল ট্রস আমাে এেটা েল্প বলল। ট্রস বলল, ব্ল্যাঙ্ক,  ুকম েুব শক্ত ট্রলাে। আযলা 
আসা পেেন্ত অযপক্ষা েে। পযড কেয়ে ঘাড ভাঙাে সম্ভাবনা আযছ।  ােপে আকম  াে 
মৃদু নাে োোে শব্দ ট্রপলাম। আকম একেয়ে চললাম। ঘাযডে োযছ ট্রে শব্দ েেলাম, 
এয   াযে অনুসেণ েো সহজ হল।  ােপে ট্রোন শব্দ ট্রনই।  ােপে বদমাইশাটা 
োযছে ওপে চযড বযসকছল। আকম এমন এেটা জা়েো়ে দাাঁডালাম ট্রেোন ট্রেযে োছটা 
সামযন ট্রদো ো়ে। আযলাে েলোকনয   াযে োছ ট্রেযে নাময  ট্রদেলাম। 
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হযেে োছ ট্রেযে প্রেম ট্রোন পাও়ো মাত্র আকম সাম্প্রক ে ঘটনাগুযলা ট্রটপ 
েযেকছলাম। কেছু কেছু কশকক্ষ  বযাপাে সযাপাে আে কেছু কেছু পে পাবাে উপা়ে সম্বযন্ধ 
কচন্তা েেকছলাম। েুকপ ট্রবশ ভাযলা ট্রেলাই চালাকেল। কলো এ সম্বযন্ধ কেছু জাযন না। 
হযাঙ্কও বযাপােগুযলা ট্র মন োয়ে মাযে না। 
 
েুকপ, কভ়োজ ওেযটো ট্রে. কজ. কব.-ে ট্রলাে, টকম কপ.কপ. এবং পাপােে েযাকসস্ট। 
ট্রশষোযল ট্রসই পুেযনা  ামাসাটাই চযল আযস ট্রে োে জযনয কে েেযছ আে ট্রে ট্রশাধ 
েেযছ? এেটা কজকনষ আকম জানলাম, েুকপ ট্রন ৃত্ব েেকছল। ট্রসটা এেন বন্ধ। আমাযে 
ট্রন ৃত্ব কনয  হয়েকছল।  াযে এেটু ট্রদেয  হযব ট্রে ট্রস ট্রোন ভুল না েযে। েুকপ আে 
কলোে ট্রোন পািা ট্রনই। উইকল়োযেেে কদযে  াকেয়ে কজোসা েেলাম, ওো ট্রোো়ে, 
ট্রস আমাযে োযছ উঠয  বলল। োযছ না উযঠ আকম বাোনবাকডে কদযে  াোলাম এবং 
প্রেযম কেছু ট্রদেলাম না। আকম বাোনবাকডে ট্রোাঁযজ ট্রেলাম। বাকডটা পাম োযছ দুই-
 ৃ ়ী়োংশ ভো।  াে কপছযন আকম কবশ্রাম কনয  ট্রেলাম। ভাবয  লােলাম, আমাযদে 
ধােণাটা বাস্তযব হ়েয া ঘটযব না। ট্রেযোন মুহূয ে ট্রোন ট্রবযজ উঠয  পাযে আে 
আমাযে উিে কদয  হযব। আমাযে পাঠাযনাে জনয সক যই এেটা উযেশয আযছ। আকম 
ট্রদেলাম, সযাম-ট্রোযমো ভযালযেজযে। ও জ়ীযপ বযস আযছ আে পাহাোদােো ওযে 
কঘযে আযছ। ট্রস পূবেকদযে আঙুল  ুযল ট্রদোল, আমাে মযন হ়ে  াো আমাযে কসটাযেল 
কনয়ে োযে। ট্রস অবশযই প্রয যে কদন োযত্র কসটাযেল-এ োজ েযে আে এোযন 
আযস-কপ.কপ.-ে োযছ। কলোযে,  ুকম কনশ্চ়েই জাযনা ও ভযালযেজ। কলো বলল, আকম 
সক যই জাকন না। ট্রমাযটে ওপে পাাঁচবছে আকম ট্রোযমোযে ট্রদকেকন, কেন্তু মযন হযে 
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 ুকম আমাে মযনে েো ট্রজযন ট্রেযলযছ। আকম ওে দৃকে আমাে কদযে কেকেয়ে বললাম–
 ুকম কনকশ্চ  নও ট্রে ট্রলােটাযে  ুকম ট্রদেযল ট্রস ট্রবাযমো ভযালযেজ? োজহাাঁযসে ময া 
লম্বা েলাটাে ওপে মাো ট্রহকলয়ে বলল েুকপ ট্রে উকনই ভযালযেজ। ও অযনেকদন ধযেই 
এোযন গুপ্তচেবৃকি েেযছ। ট্রস ট্রে বযলযছ পাাঁচ বছযে অযনে পকেব েন হয়ে ট্রেযছ ওে, 
অসুযেে জনযও হয  পাযে অেবা ওে ওপে অ যাচাে েো হয়েযছ ট্রবাধহ়ে। মাযন? 
আকম জান াম ট্রে, উকন ে. ট্রোযমো ভযালযেজ। ট্রোন োেযণে জযনয ওো প্র ােণা 
েযেযছ।  াযে ট্রদযে অযনে ট্রবশ়ী বয়েস হয়েযছ বযল মযন হল। ক কন জ়ীযপে ওপে 
শক্ত হয়ে বযসকছযলন। ওে মুেটা আকম কঠে োাঁযচে মযধয কদয়ে ট্রদযেকছলাম। 
 
হয  পাযে, আবাে নাও হয  পাযে, আকম বললাম। দূে ট্রেযে েুকপে েেস্বে এল–এযসা 
ব্ল্যাঙ্ক। আকম ট্র ামাযে কেছু জমকব ট্রদোই। োযছ চডলাম আকম, েুকপে বাইযনােুলাে 
কদয়ে ট্রদেলাম। েুকপ বলল, ব্ল্যাঙ্ক, দেজা কদয়ে ন়ীযচ  াকেয়ে বল কে ট্রদেযল। ট্রদেলাম 
এেটা বড ইযটে বাকড, এেটা ইস্পায ে দেজা, োযলা োযলা অেধাে়ী পাহাোদাে, 
ট্রশযষে পাহাোদােগুযলা আবাে সযে েুেুে ট্রেযেযছ। ট্রেট-হাউযসে োযছ দুজন ট্রোযলা 
ইউকনেমে পো ট্রলাে দাাঁকডয়েকছল, েোবা ো বলকছল আে ট্রোন কদযে  াোকেল না। 
অনযানযযদে মযধয আধেজন পাহাোদাে কছল আে ক নজন আলাদা েমে়ী। এেটা দযল 
দুজন পাহাোদাে। েমে়ীো, ন়ীল ইউকনেমে, পযান্ট আে জযাযেট পযেকছল। আে ওযদে 
জযাযেযট সাদা হেযে ট্রলো কছল; কপ. কপ. আকম মৃদু কবেকক্ত প্রোশ েেলাম। েুকপ বলল, 
কে বযাপাে ব্ল্যাঙ্ক? ট্র ামাে ে গুযলা ধােণা কে উযল্ট ট্রেযছ? আকম কপ. কপ. ট্রেযভকলনযে 
োলাোকল েেকছলাম। ওটা এেটা বাস্টােে। ওে বন্দ়ীে েযাম্প আে ঐ সাদা হেযে 
ট্রলোটাও বাস্টােে। মযন হকেল ট্রলো আযছ কপ. েকব্ল্উ. এস., আকম সাো পৃকেব়ীয  
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ওগুযলা প্রা়ে হাজােোযনে ট্রদযেকছ। কেন্তু আকম েেযনা চলন্ত ট্রলাযেযদে ঘাযড কপ. 
েকব্ল্উ. এস. ট্রদকেকন। ধ়ীযে  যব দৃঢ়ভাযব পা ট্রটযন ট্রটযন হাাঁটাচলা ওযদে। ওো ওযদে 
মাো নাডাকেল না। েন্ত্রণাদা়েে ধ়ীে া কনয়ে  াো  াযদে সাো শে়ীে নাডাকেল আে 
 াযদে োধ নাডাকেল কবচেযণে ময া। জমকবস? আকম এে কমকনযটে জনয এটা 
কেকনকন, কেন্তু ট্রোন বাযজ বযাপাে ঘযট োযে। জুকপে েলা়ে স্বযে োাঁজ ট্রদযে বুেলাম ও 
ট্রেযে োযে। বলল,  ুকম কে বল ব্ল্যাঙ্ক? ওগুযলা জমকবস না। ট্রস বলল আকম ওযদে 
ট্রচাযে ট্রদযেকছ েুব োছ ট্রেযে, ট্রোযনা েং ট্রনই, কঠে মৃয ে ট্রচাযেে ময া সাদা 
ধবধযব। কজোসা েেলাম,  ুকম কেভাযব োছ ট্রেযে ওযদে ট্রচাে ট্রদেযল?–বলল ওো 
ন়ীযচ কে েেযছ ট্রদেছ? ট্রদেলাম ওো ট্রবডাে মযধয বােবাে মাইন বসাযে। দশেুট 
অন্তে অন্তে, ঐ ট্রবডাটা়ে কেন্তু কবদুযৎ লাোযনা আযছ। ট্রস বলল, কপ.কপ. কনযজযে 
পাহাোদাে েুেুে, মাইন আে জমকবস কদয়ে কঘযে ট্রেযেযছ। ট্রদেলাম, এেটা োযলা-
চুলওলা ট্রময়ে… াযে এেটা ট্রলাশন লাোকেল। েয়েে মুহূয েে মযধয আকম সযন্দহমুক্ত 
হলাম ট্রে উকনই কপ.কপ. ট্রেযভকলন। েুকপযে ট্রেযে বলালাম, এই ট্রে ট্রদে। উকন কে ট্রসই 
কপ.কপ.? ট্রস গুই গুই েযে বলল, ঐ কনশ্চ়েই ট্রসই েুকিে বাচ্চা। ট্রবাধহ়ে এইমাত্র বযাটা 
এযসযছ। ওই ক্রাইস্ট, ভাবয  অবাে লােযছ কেভাযব ট্রময়েটা ওযে স্পশে েযে। আকম 
বললাম,  ুকম েকদ এে কবকল়েযনে মাকলে হয   যব এই ঘটনা ঘট । ট্রস আমাে কদযে 
শ়ী ল চাউকন কদল। আকম ভাবয  লােলাম কসটাযেযলে দশমাইল দূযেে োস্তাটা সরু, 
ট্রেবলমাত্র এেটা জ়ীপ চলয  পাযে। জমকবসযদে অযনে দল ওটা ত ে়ীে োজ েেযছ। 
োস্তাে ওপযে োযলা ট্রপাষাে পো ট্রলােগুযলাযে ট্রদো োকেল না। টমটম মযাকেউট 
নাযম পাহাোদােো এোযন,  াো োযেে ওপে চযড োকেল আে জ়ীপ ট্রেযে ৫০ 
েযাকলবাযেে ট্রমকশোন কনয়ে  াযদে চােধাযে লক্ষয েেয  েেয  োকেল। জানালাম ট্রে 
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জমকবস হযে অনয এেটা স েে া, উৎসাহ বজা়ে োোে এেটা উপা়ে অেব কু্রদ্ধ 
ব্ল্যােগুযলা অনয জা়েো়ে চযল ট্রে । কেছু গুকল দুযেেে ওপে কদয়ে ছকডয়ে কছকটয়ে 
পযডকছল আকম অযনেকদন ধযে এোযন ট্রোয়েন্দাকেকে েেকছ কেন্তু এ ধেযনে গুকল আযে 
ট্রদকেকন। ট্রসা়োন ট্রেন দুিঃকে  বুেলাম না। আকম দশমাইল দূযেে দুযেে বাইযনােুলাে 
ট্রঘােলাম। সাকে সাকে ধুযলা পডা োমান ট্রদেয  ট্রপলাম। আে এেটা কমসাইল দুেেযে 
ছাকডয়ে শূযনয চযল ট্রেল। মােপযে এটা ট্রভযঙ ট্রেল। এেোশ োযলা ট্রধাাঁ়ো আে ধা ুে 
বৃকেপা  হল। বললাম–েুকপ,  ুকম আযে এেেম ঘটয  ট্রদযেকছযল ট্রেটা ভযালযেজ ট্রচো 
েযেকন? হ়েয া ক কনও আমাযদে ময া এোযন এযস কেছু আশা েযেকছলাম। 
 
না ব্ল্যাঙ্ক। আমাে মযন হ়ে ে. ভযালযেজ সাধযময া ট্রচো েযেযছন পাকপেে আে কপ. 
কপ. ট্র া ট্রবাো ন়ে। আমাে মযন হ়ে ে. ভযালযেজ ট্রচো েযেকছযলন স্টল েেয  কেন্তু 
ওো েুব দ্রু  অ যাচাে েযে  াযে ট্রমযে ট্রেযলযছ। অযনে সম়ে কনয়েযছ  াে ঐ মৃ ুয। 
ট্রোলমালটা হযে হাইক যে কনয়ে, পাপােে এেন কমসাইযলে জনয ত ে়ী ন়ে। োক্তাে 
কহসাযব এোযন ক কন এেজনই আযছন। আে এোযন আসা মকস্তঙ্কগুযলা ট্রবাধহ়ে কেনয  
পাযে না কপ. কপ. েুকপযে কজোসা েেলাম ভযালযেজ দুযেে প্রক কদন সোযল ো়ে আবাে 
োয  কেযে আযস  াই না? ট্রস বলল, এেটা জ়ীপ সামযন এেটা জ়ীপ ট্রপছযন আে ে, 
ভযালযেজ মােোযন। পাহাোদােটা টমটম মযাকেউট। শালা বাস্টােে। েেন  াো এোযন 
দেজা কদয়ে ট্রঢযে  াো কপ.কপ.-ে ট্রলােযদে োযছ কনয়ে আযস। েুকপ বলল, ব্ল্যাঙ্ক আে 
কেছু কচন্তা ট্রোযো না, ট্রস ভাযলা েযে আমাে মযনে েো পডয  লােল। বললাম,  ুকম 
কচন্তা েেকন ট্রে, আমো ওটা েেয  পাে াম? ব্ল্যাঙ্ক ভযালযেজ ট্রেট আে দুযেেে মযধয 
ট্রোন এে জা়েো়ে আযছ। েুকপ আগুন ট্রচাযে বলল–আকম ট্র ামাযে বলকছলাম এটা কে 
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ওভাযব েেয  পাে ো়ে না? আমাযদে ট্রগ্রযনে আযছ, োকস্টে আযছ। আমাযদে আযছ 
অযটাযমকটে অে, বললাম  ুকম জাযনা, আমো চােজন আকছ।  যব আমো েকদ েত্ন 
কনয়ে পকেেল্পনা েে াম  যব হ়েয া েুকপ হাসল, বলল,  ুকম এোনোে হিাে ো নও, 
ট্রসা়োন হিাে ো। েকদ ট্রসা়োন বযল আমাযে কেছু েেয  আকম েেব। বললাম, আমাে 
পকেেল্পনা়ে কে ট্রোন ভুল আযছ? ট্রস দ়ীঘেশ্বাস ট্রেযল মাো নাডল। কেযসে শব্দ হযে। 
ট্রোন কেছু বাযজ বযাপাে ঘটযছ মযন হযে। এমন কে আমো েকদ ভযালযেজযে পাই 
 াহযল ট্রনৌো েযে চযল ট্রেয  পাকে।  যব এটা েেযনা ট্রোযো না, ব্ল্যাঙ্ক পাপােযেে 
এ়োেযোসে আযছ,  াে তসনয সামন্তো জেযল পাহাো কদযে। টমটম মযকেউট এোযন 
োেয  পাযে। কপ.কপ. টাও োযলা ট্রপাষাযে আযছ। ট্রোযনা সুযোে ট্রনই, বযাঙ্ক। আকম 
 াে েোবা ো ভাযলাভাযব ট্রবাোে ট্রচো েেলাম। এটা এেটা ভাযলা পকেেল্পনা। 
 
অনয এেটা কজকনষ, ব্ল্যাঙ্ক।  ুকম ভুযল োে।  ুকম সব টাো ট্রশাধ েযে কদয়েছ।  ুকম 
কপ. কপ.-ে জা়েো়ে ট্রেয  পাে এবং ে, ভযালযেজযে বাইযে বাে েযে আনয  পাে। 
আমো ট্র ামাযে পকেেল্পনা কদয়ে সাহােয েেলাম। এবং  ুকমই এেমাত্র এটা েেয  
পাে। আমাে কেছু অবাে েো জযাযপে টুেযো কছল কেন্তু কবোট োাঁো। ট্রেবলমাত্র 
সম়ে আে ঘটনাপুি–ট্রসই োাঁো স্থান ভোট েেয  েুব েম সম়ে পাযব। আকম প্রস্তু  
হলাম। আমো জমকবসযদে জযডা হয  ট্রদেলাম।  াো মাচে েেকছল। আমো এযদে 
গুনলাম। ট্রস সম়ে ক নযট জ়ীপ ট্রদো ট্রেল। কলো আমাে োছ ট্রেযে বাইযনােুলােটা 
কনয়ে কনল,  াো এেন ভযালযেজযে কেকেয়ে কনয়ে আসযছ। 
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 ুকম ভুল েেযছ। ভযালযেজ কঠে আযছ, েুকপ েুাঁযস উঠল–কনশ্চ়েই,  ুকম জাযনা না পাাঁচ 
বছে এেজন মানুষযে বন্দ়ী েযে োেযল কে হ়ে। 
 
আকম অবাে হলাম এই ট্রভযব ট্রে ট্রেন এ  ভাবযছ। আকম কনকশ্চ  ট্রে ট্রলােটাযে কলো 
ট্রদযেযছ ট্রস ভযালযেজ। সক যোযেে ভযালযেজযে কদযন দুবাে োকড চালায  ট্রদো োযব 
এ বযাপােটা েুবই দুলেভ। এটা প্রযলাভন, এেটা োাঁদ-গুপ্ত বনু্দেধাে়ী োাঁযদ পা কদল। 
 
কলো মাযেে জ়ীপটাযে ট্রদযে চ়ীৎোে েযে উঠল হা়ে ভেবান! হা়ে ভেবান! ওযে 
ট্রমযে ট্রেলা হয়েযছ। ও ট্র া ভযালযেজযে ট্রমযে ট্রেযলযছ। আকম েযাটেযমেে কপছন কদযে 
সযে এযস ট্রদেলাম ক নকট জ়ীপই দাাঁকডয়ে আযছ। টমটম সাো জা়েো জুযড ট্রছাটাছুকট 
েেযছ; ওো োকডে ওপে কেছু ট্রেন ট্রদেকছল। ওযদে দুজন হাাঁটু মুযড কছল এবং 
ট্রলােটাে ওপে ট্রেন কে েেকছল, টমটম মযাকেউযটে এে অকেসাে হা  ট্রনযড বলযছন 
শুনলাম-প্রক যশাধ! েুকপ বলল, ওো ওযে ট্রমযে ট্রেযলযছ ট্রসা়োন। কলো দারুণ আঘা  
ট্রপয়ে বলয  লােল, কেন্তু ট্রেন? ট্রেন  াো ওযে েুন েেয  চাইল?  েন েুকপ বলল 
কলোযে-কপ. কপ. অেবা পাপােে েেযনা ভযালযেযজে ময া মূলযবান মানুষযে মােয  
পাযে না, কেন্তু আকম জাকন ট্রে মােয  ট্রচয়েকছল। কস. আই. এ ওাঁযে মােয  ট্রচয়েকছল, 
 াহযল ঐ আযমকেোন েুিাে বাচ্চাগুযলাই ওযে ট্রমযেযছ।  ুকম বলছ।   
 
হযাঙ্ক উইকল়োমযে বললাম সব েো। ওে মুে কদয়ে প্রক বাযদে ভাষা ট্রবকেয়ে এল। কে 
ট্রশাচন়ী়ে নেে, সযাম?  ুকম এমনভাযব  াোে ট্রেন  ুকম আমাযে ট্রমযে ট্রেলযব। আকম 
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 াে দাকড মুচযড বললাম, ট্র ামাযে আকম ট্রমযে ট্রেলব  ুকমই ওাঁযে ট্রমযেছ। বললাম হ়ে 
 ুকম মেযব ন়েয া ট্র ামাে জনয েকে  োেল পুেস্কাে। 
 
. 
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০৯. 
 
 সম়ে মানুযষে ময াই মূলযবান। আকম এই সময়েে মযধয ট্রগ্রযনেগুযলা, ট্রটপ আে 
দেোে়ী কজকনষগুযলা কঠে েযে োেলাম। টকম বনু্দে; ৮৫ এবং লুোে পেে েযে 
কনলাম। অন্ধোে পযে প্রা়ে অযধেেটা এযসকছ এমন সম়ে আযলাযেে েলোকন ট্রদেয  
ট্রপলাম, ট্রবডাে আনাযচ োনাযচ আযলাটা ট্রঘাোযেো েেয  লােল। এেপে স েে হলাম 
লমান পাহােদাে আে েুেুেযদে ট্রেযে এবং আমাে ট্রগ্রযনেগুযলা বকসয়ে কদয  
লােলাম। আকম েকপ বাে েযে এোযন এেটা ট্রগ্রযনে বাাঁধলাম দকডয । দুযটা ট্রপাযেে 
মােোযন।  ােপে আে এেটা ট্রগ্রযনে বাাঁধলাম কে ়ী়ে ট্রপাযে। আে ক নযট ট্রগ্রযনট 
বাাঁধলাম এেটা শক্ত দকডয । এেটা পাহাোদাে চযল ট্রেল ট্রবডাে ট্রভ ে কদয়ে। ট্রস 
ট্রগ্রযনেগুযলা কচনয  পাযেকন। ট্রজা়োন সবকেছু সযেও েুদ্ধ েযে োযব। না আমো 
ট্রসা়োনযে ট্রোন কবপযদে মযধয ট্রঠলয  চাই না। হযাযঙ্কে েো বলয ই ভুকল বলল, ট্রস 
ট্রোন োযজে ন়ে। ো েোে আমাযদে দুজনযে েেয  হযব। এেন োল জ়ীযপে 
সামযন পাাঁচটা মযােুট, মযধয োক্তাে, আে চােযট মযােুট। প্রয যেটা জ়ীযপই ৫০ 
েযাকলভাযেে কজকনস ট্রপাো আযছ। আমাযদে ময া মযােুযটে সাব ট্রমকশনোন আযছ। 
কপ.কপ.-ে োকডটানাে েুেুে আযছ।  ুকম ওভাযব ট্রচে েে, ব্ল্যাঙ্ক? বুেলাম আমাে ধােণা 
ভুল। ভুকল, কলো আে হযাযঙ্কে মযধয কে ঘযটযছ সহযজই অনুমান েেয  পােলাম। আকম 
দকডটাে েুব োযছ ট্রেলাম। ম লব কছল এই ট্রে ট্রগ্রযনে বাাঁধা দকডটা কছাঁযড ট্রেলা। 
দকডটা আমাে হায  কনযস্তজ হয়ে পযড আযছ। আকম অযপক্ষা েেয  েেয  শুনয  
লােলাম। পাাঁচ-ছ়ে-সা -আট ট্রগ্রযনেগুযলা োযত্রে জনয বন্ধ েযে ট্রেযেকছলাম। আকম 
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 ােপে ট্রদৌডকেলাম। ট্রবডা দুযটাে েুাঁকট ন়ীযচ কছল। মােোযনে  াযেে অংশটা েুাঁযে 
পযডকছল। আকম এেমধয কদয়ে েুব সন্তপেযণ চলয  লােলাম। প্রা়ে পঞ্চাশ েজ দূযে 
ট্রহাঁযট এলাম আে আকম জান াম আকম মাইযনে মযধয কদয়ে ট্রদৌডকে। কনযস্তজ হয়ে 
পযডকছলাম। মাকট না ছুাঁয়ে ট্রহাঁযট োকেলাম। েেন আকম োছ ট্রেযে কঠে সম়ে ময া 
ট্রনযম পডলাম কঠে  েনই প্রেম সাচেলাইট ট্রেলা হল। দ্রু  লুকেয়ে পডলাম আকম। 
 ােপে দশ ট্রসযেণ্ড অযপক্ষা েেলাম োয  ক নজন এযস পযড। ওো দেজাে ন়ীযচ 
গুকল েেয  লােযল আে আকম শাকস্তে কনিঃশ্বাস ট্রেললাম। কলো কনশ্চ়েই  াে সযে 
আলাপ েেযছ। আকম ট্রস্টনোযনে মৃদু শব্দ ট্রপলাম আে ৪৫-এে টকম বনু্দযেে েম্ভ়ীে 
েজেন শুনয  ট্রপলাম। আকম এটাই ট্রচয়েকছলাম োযলা ট্রপাষাে পো ট্রলােগুযলা আে 
টমটম মযােুটো ট্রেন ট্রভযব ট্রন়ে শব্দ অনয কদযে ট্রেযে পা়ে, অেচ আকম ট্রভ যে বযস 
আকছ। ট্রেস্ট হাউযস এেটা কেন্তু ঘটকছল আে আযলা কনযভ কেয়েকছল ট্রেউ ট্রেউ েন্ত্রণা়ে 
ট্রোঙাকেল। ট্রোপন সাচেলাইটগুযলা চােকদযে ট্রছাটাছুকট েেকছল কেন্তু আমাে োয়ে আযলা 
লােকছল না। ট্রেন এই অবস্থাই অযনেক্ষণ ধযে চযল আে কপ. কপ. ট্রেযভকলযে আধুকনে 
প্রাসাযদ োবাে োস্তা ত ে়ী েযে ট্রদ়ে। লাল আযলাে েলোকন আে শযব্দ বুেলাম ট্রে 
ওো কবকেন্ন হয়ে ট্রেযছ আে দেজা়ে-কত্রভুজােৃক  হয়ে আযছ। দুযটা ট্রনাে আমাে োযছ 
এেন েেেটস্বযে কেস কেস েযে কে ট্রেন বলযছ। আকম ট্রভযবকছলাম ওো প্রা়ে দশেুট 
দূযে আযছ। ওো ট্রে ট্রোন এেটা োযদে ধাে কদয়ে চযল োযব। কনযজযে ট্রছাট্ট েযে 
গুকটয়ে ট্রেললাম। চাইকছলাম ওো আমাযে আক্রমণ েরুে।  াে ভােয োোপ এই 
মুহূয ে চাাঁযদে ঔজ্জ্বযলয  াযে কঠে এেটা েুিাে বাচ্চাে ময া ট্রদোযে। আকম এেটা 
কবোট গুাঁকডে ছা়োে মযধয এলাম। ট্রস আমাে ছ়ে ইকঞ্চে মযধয কছল আে  ােপে ট্রস 
ন়ীযচে কদযে  াকেয়ে বযাে আে টকম বনু্দে দুযটা়ে এেবাে  াকেয়ে কনল। আকম  াে 
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েলা ট্রচযপ ধেলাম। ট্রস ট্রশযষ কনিঃশ্বাস  যাে েেল। অপে ট্রলােটা এযোযলা না আে 
মৃদুভাযব োল েযােলস? ট্রোো়ে  ুকম? ট্রস ধ়ীযে ধ়ীযে োযছে কদযে এযোয  লােল! 
বলল েযােলস?  ুকম কে আমাে সযে চালাকে েেছ? ট্রবকেয়ে এস, উিে দাও। ট্রস 
চাাঁযদে আযলা়ে োইযেলটা বাকেয়ে ধেল। আকম লাকেয়ে ট্রেলাম আে  ােপে োইযেলটা 
ঘুকষ ট্রমযে ট্রেযল কদলাম। োনহায ে ঘুকষয  োবু েেলাম।  ােপে ছুকেটা  াে েলা়ে 
এে ট্রপাচ চাকলয়ে কদলাম আে  াে েলাটা হাাঁ হয়ে ট্রেল। ওো দেজা ট্রেযে গুকল 
ছুাঁডকছল। কশেকেে ওো এেসযে জমা হল। দ্রু  সব োজ েেলাম। বনু্দযেে গুকল 
এেনও চলযছ। দেজা ট্রেযে দূযে সযে কপ. কপ.-ে ট্রলাযেো ন ুন েযে শকক্ত সঞ্চ়ে 
েেল আে আক্রমণোে়ীযদে চালাকে ধযে ট্রেলল। আকম মৃয ে েক্তমাো ট্রপাষােকট 
পযে ট্রেললাম।  াে েক্ত ট্রমযে কনলাম মুযে এবং আমাযে এেজন েুৎকস  বকেমযাযনে 
ময া ট্রদোয  লােল। আযলাে েলোকনয  পুনো়ে ে গুযলা ট্র াে েো বলযছ। কপ কপ 
আে  াে সােপাোো এেটু মুষযড পযডযছ। প্রা়ে মােোয  বড বাকডটাে আযলা কনযভ 
ট্রেল। সযে সযে সাচে লাইকট ট্রদো ট্রেল। ভাবকছলাম হ়ে ঐ ক নজন অনয জা়েো়ে চযল 
কেয়েযছ অেবা মাো কেয়েযছ। আকম আমাে ে়ী়োে, ট্রমকশনোন, বযাে এ সমস্ত বাকলে 
ট্রভ ে ট্রেযে বাে েযে কনলাম। আমাযে দেজাে মধয কদয়ে ট্রেয  হযব। আকম 
পাহােদােটাযে ট্রদেলাম ট্রবলুনযেে-এ ট্রসাঁযট দাাঁকডয়েকছল। কপ.কপ.-ে োযছ আমাে এেন 
োও়োে ঘটনাটা কেছুই ন়ে; েকদ আকম কপ. কপ.-ে োযছ নাও োই  াহযলও কেছু ঘটযব 
না। আকম মযে ট্রে াম। আকম এল ট্রোণটা পে়ীক্ষা েেকছলাম ট্রেোযন বলযেে-এে ট্রছাট্ট 
অংশটা বাাঁে কনয়েযছ। েেন পাহােদােটা চযল ট্রেল আকম এল ট্রোণটাে কদযে ছুটলাম, 
ে ক্ষণ না ট্রস আমাে দৃকেে বাইযে চযল ট্রেল আকম অযপক্ষা েেয  লােলাম।  ােপে 
বলযেযেে োযছ কেয়ে পােযেে োযেে কপছযন লুকেয়ে োেলাম।  াে বুযটে েকঠন শব্দ 
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েুব োযছ আসয  লােল। আকম আমাে বাাঁ-হা  কদয়ে  াে েলা ট্রলাহাে ময া ট্রচযপ 
ধেলাম।  াযে ছুকে ট্রদকেয়ে বলযেযে কনয়ে এলাম। োযলাটুকপ েয়েযছ  াে মাো়ে। ন়ীল 
এক্সযে ট্রলো েয়েযছ–কপ.কপ আে  াে বাাঁ হায  দাে কছল। আকম কনযজযে এেজন 
তসকনে ট্রভযব কনলাম। আকম ওে েলা়ে আমাে ছুকেটাে আট ইকঞ্চ ঢুকেয়ে কদলাম। 
কেসকেস েযে বললাম,  ুকম েকদ বাাঁচয  চাও  াহযল আমাে প্রযেে জবাব হযাাঁ অেবা 
না ট্র  দাও। কজযেস েেলাম– কপ.কপ. কে শুয  ট্রেযছন? ট্রস মাো নাডযলা। বললাম-
ে  নম্বযে ট্রস ঘুযমা়ে? ট্রস ট্রোন সদুিে কদল না। আকম  াে মুযেে ওপে হা  চাপা 
কদয়ে ছুকেটা ঢুকেয়ে কদলাম  াে বুযেে ট্রভ ে। ঘেটা কহসকহস শব্দ েযে েুযল ট্রেল আে 
এেটা ঠাণ্ডা বা াস ট্রবকেয়ে ট্রেল। কপ.কপ.-ে জনযই এ সবকেছু। আকম কসাঁকড ট্রভযঙ ওপযে 
উঠলাম। দুযটা ট্রপেল পাহাোদাে আমাযে কনকশ্চ  ট্রদযেযছ। আকম ছুাঁকড ট্রমযে কসাঁকডে 
উপে উঠলাম আে স্কাইলাইযটে ওপে অযপক্ষা েেয  েেয  এেজন সাদা মানুষযে 
ট্রদেয  ট্রপলাম। কপকপে ট্রোন চযালা হয  পাযে। ট্রমকশন কপস্তল ট্রস বাে েযে কনয়ে 
এল। এোযন  ুকম কে েেছ জান কে?  ােপে  াে আঙুল কেোযেে কদযে ট্রেয ই 
বললাম কমিঃ ট্রেভকলযনে জনয েবে আযছ। সযাে, েুব জরুে়ী। এটা বযাকক্তে ভাযব আনা 
উকচ  বযলই আমাযে পাঠাযনা হল। আে এেজন ট্রলাে বলল। আমাযে  ুকম জান  ুকম 
এোযন আসয  পাে না। বললাম, জাকন সযাে, কেন্তু ক কন আমা়ে পাকঠয়েযছন। জরুে়ী 
দেোে, ক কন বলযলন, শুকটং েোে সম্বযন্ধ মযন হ়ে। আমাে ট্রোন েো না শুযন ট্রস 
কসাঁকডে কদযে পাহাোদােযদে োেয  ট্রেয ই আকম  াে ট্রমকশন কপস্তলটা়ে লাকে 
মােলাম, আে েলাটা আকম ট্রচযপ ধেলাম,  াে ট্রচাে লাল হয়ে এল। হাাঁটু ট্রভযে 
আসকছল  াে।  ােপে  াযে আমাে সামযন এেহা  দূেযত্ব  ুযল ধেলাম আে েুল 
বাোন্দা কদয়ে েয়েে পা ওযে কনয়ে কেয়ে  াে েলা মুচযড ধেলাম।  াযে ধ়ীযে নাময  
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কদলাম। কসাঁকডে োযছে এেটা দেজা েুযল  াে শে়ীেটা ট্রটযন কনয়ে কেয়ে কপস্তলটা  াে 
বুযে ট্রচযপ ধেলাম। আকম কবশ্বাস েেলাম না ট্রে কপ. কপ. পাহাোদাে ছাডা ট্রবেযব। োই 
ট্রহাে, কেন্তু ট্রসই েুি়ীে বাচ্চাটা ট্রোো়ে? ঘযেে ট্রভ ে ট্রেযে কপ. কপ.-ে েলা ট্রভযস 
এল। েলাে স্বযে এেটা ে ৃেত্ব আযছ, আে হাকস শুযন ট্রেন মযন হযলা আদে কদযে। 
 
এটা ট্রসই ট্রময়েটাযে আবাে দাও, কশেে়ীে। োও? েকদ  ুকম েো বলয  পাে, আযো 
হাজাে েলাে পাযব। 
 
. 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


দি দিদি অফ ব্ল্যাক ডেথ । আগাথা দিদি। উপন্যাস 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

১০. 
 
 আকম অন্ধোে ঘেটা়ে কনিঃশযব্দ উঠলাম আে আমাে ট্রপছন ট্রেযে এটা বন্ধ হয়ে ট্রেল। 
েুলবাোন্দা কদয়ে আসাে সম়ে ট্রেভকলযেে েম্ভ়ীে েলা শুনলাম োও ট্রহ! ট্র ামাযে আেও 
এে হাজাে েলাে ট্রদও়ো হযব েকদ োজটা ট্রসযে ট্রেলয  পাে।  াযে এেটু ট্রভালাও 
ট্রে োও। এেটা ে়ীযলাযেে েেস্বে শুনলাম। কপ. কপ. সক যই প্রশংসন়ী়ে। ট্রস েযাকসে 
হয  পাযে কেন্তু উৎসাহ আযছ। এেটা ট্রছাটোট েুদ্ধ হযে বাইযে, ট্রস কনযজযে েক্ষা 
েোে ট্রচো না েযে েযাযমো চাকলয়ে ঐ ট্রময়েটাে সযে…। আকম ঘযেে কদযে এযোলাম 
টকম বনু্দেটা কনয়ে। আকম বললাম, ভয়েে ট্রোন োেণ ট্রনই, ট্রোন োেযণ হঠাৎ 
নডাচডা েোটা কঠে ন়ে। শান্ত োেযব  াহযলই হযব। ট্রময়েটাে কবফাকে  মুযেে 
সামযন আকম বনু্ধেটা ট্রঘাোলাম। বললাম, এেটা শব্দ হযব। বযস  ুকম ট্রশষ। কপ.কপ. 
আমাে কদযে োে  দৃকে কনয়ে  াকেয়ে ট্রোযেযে উযঠ এযল বাপ? কে চাই ট্র ামাে? 
 
হঠাৎ মুযে এেটা মৃ  মানুযষে নাম চযল এল। বললাম, ট্রস্টকে ট্রবযনট। কস. আই. এ 
এযজন্ট আপকন ট্র া কপ.কপ. ট্রগ্রভকলন? পল ট্রপেটন ট্রেভকলন? ট্রময়েটা বলল, উকন কে 
আযে এযসকছযলন? ট্রবাধহ়ে  ুকম এেটু কবপযদ পযড ট্রেছ?  াই না ট্রছােো? কপ.কপ. 
আে আকম এেসযে ট্রময়েটাযে ধমযে উঠলাম চুপ েে, কপ.কপ. বলল, আমাে ধােণা 
 ুকম ট্রবাধহ়ে ে. ভযালযেযজে ট্রোাঁযজ এযসছ? 
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কনযজে মযন বললাম, ভযালযেজ  াহযল জ়ীকব । ট্র ামাযদে এোযন ট্র ামাযদে হয়ে োজ 
েেযছ- াহযল ট্র া েুাঁযজ বাে েেয  হযব। কেোযেে উপে হা  ট্রেযে বললাম। 
 
ট্র ামাে সংবাদ ভুল।  ুকম মােডসা আে  ুকম আমাে জাযল এযস পডযল। কে বলয  
চাও  ুকম? কমস্টাে ট্রবযনট  ুকম এেটা মোযলােযে ভ়ে ট্রদোয  পাে না। আমাে েলা়ে 
েযাসাে হয়েযছ। অপাযেশন ইক মযধয হয়ে ট্রেযছ। আকম ট্রমাযট দুমাস আে বাাঁচব, 
োক্তাে বযলযছ।  ােপে ট্রময়েটা বলল– ুকম ট্রেোন ট্রেযে এযসযছ ট্রসোযনই কেযে োও 
না ট্রেন? আে আমাে কমকে বুযডা কপ. কপ. ট্র ামাযে বাাঁকচয়ে োেযব। আকম ট্রময়েটাে 
কদযে ট্রচয়ে কবষণ্ণ হাকস হাসলাম।  ুকম আমাযে কনোশ েেযল। আকম ট্রভযবকছলাম 
ট্র ামাযে ট্র ামাে মায়েে োযছ কেকেয়ে ট্রদব।  ুকম আবাে সু্কযল কেযে োযব, 
েকববােগুযলায  দুধ আে োবাে সু্কযল সু্কযল পাঠাযব। ট্রস জ়ীবন কে  ুকম চাও না? ট্রস 
আমাে কদযে  াকেয়ে ট্রঠাাঁট োমডাল।  ােপে বলল– ুকম হযল কেয়ে এেটা েুিাে 
বাচ্চা,  ুকম এোযন আমাে জনয এযস সবকেছু নে েেযছ। কপ. কপ. আমাযে কেল্ম স্টাে 
ত ে়ী েযে ট্রদযব বযলযছ, বুযেছ। আে ও ো বযল  া েযে। এবাে কপ. কপ. ট্রময়েটাযে 
বলল ও সুইকট, ট্র ামাে কস. আই.-এে সযে েো বলাে দেোে ট্রনই। সবকেছু ছুাঁযড 
কদলাম ওে বুে লক্ষয েযে। ট্র ায়েটাে বাাঁ বুযে ট্রচযপ বযসযছ ছুকেটা। ট্রস অযনে ট্রচো 
েেল ছুকেটা  ুযল ট্রেলয  কেন্তু পােল না। কপ. কপ.-ট্রে বললাম আপকন আমাযে কবশ্বাস 
েেয  পাযেন। আকম বললাম, এবাযে ট্রচ়োে ট্রছযড উযঠ পযড আমাযে োলযভযজে 
োযছ কনয়ে চলুন। ট্রোন েোবা ো না বযল চুপচাপ উযঠ পডুন। 
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ট্রস বলল, নৃশংস, এ  নৃশংস আে ন়ীচ ট্র ামো। আকম বললাম, এেটু  োৎ আযছ। 
কনযজে মৃ ুয আে অপেযে মাোে বযাপােটা ট্র া সমান ন়ে। ঐ ট্রছাোটা  ুযল নাও আে 
ওটা ঐ কপ. কপ-ে ওপে চাকলয়ে ট্রদযব। োযলা ট্রলােটা ছুকে হায  কপ. কপ.-ে কদযে 
একেয়ে চলল। কঠে আযছ, ট্রস বলল, োজটা েেয  হযব। 
 
কপ.কপ. ট্রেযভকলন এেটা হা   ুযল বলল–না।  াে আে প্রয়োজন হযব না। েেন আকম 
মেব  া জাকন। আকম জাকন  ুকম আমাযে মােযব। আে  ুকম কঠে োজই েেযছা, কমিঃ 
ট্রবযনট। আেও দুমাস হাাঁটা দেোে। আকম ট্র ামাযে ে. ভযালযেযজে োযছ কনয়ে োব। 
োল ট্রলােটাযে আকম ট্রছাোটা ছুাঁযড ট্রেলয  বললাম। 
 
. 
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১১. 
 
 বললাম–আমাে আসল নাম কে োটোে। কপ. কপ. বলল, আমাে অনুমান েো উকচ  
কছল। বললাম–ে ক্ষযণ আমো দুযেে ট্রপৌঁছব? আধ ঘণ্টাে মযধয। 
 
ভযালযেজ–সব সম়ে কসটাযভযল োযে? ট্রস আযস এোযন? আকম ট্রবশ েয়েে সপ্তাহ 
ওযে ট্রদযেকন। ট্রস ঐ জা়েো ট্রছযড আসযব না। আকম  াযে ইক মযধয দশ েলাে 
কদয়েকছ। ট্রস ওটা সুইজােলযাযণ্ডে বযাযঙ্ক জমা কদয়ে কদয়েযছ। েকদ কঠেময া োজ েেয  
পাযে  াহযল আযো দশ লক্ষ ট্রদব বযলকছ। 
 
ভযালযেজ আমাে সযে আসযব অেবা আমাযে ট্রশষ েেয  না কদয়ে কপ. কপ. বলল,  ুকম 
 াযে ট্রমযে ট্রেলযব  াই ? অবশযই  াই। 
 
োকডটা েযাটেযমে এযস ট্রপৌঁছল। এেজন েক্ষ়ী োযলা ইউকনেমে পযে সামযন ট্রপছযন 
োও়ো আসা েেযছ, এেটা োইযেল  াাঁে োাঁযধ। বললাম টমাস, বযােটা কনয়ে োও। 
সাবধাযন কনও, পযড ট্রেযল ট্রভ যেে কজকনস কবযফােণ ঘটযব। কপ. কপ. অযচ ন 
েক্ষ়ীটাযে ট্রদযে বযাপােটা বুযে ট্রেলল–এযে এযেবাযে ট্রমযে ট্রেলযলন না ট্রেন, কমিঃ 
োটোে। আকম জাকন োযে মােয  আে োযে বাাঁচায  হযব। কেন্তু ঐ ট্রময়েটা? হ ভােয 
ট্রবকট? সক যই–ঐ হ ভােয ট্রবকট ট্রে. কপ. কপ.। ও ো েযেকছল  া ওে ওপযে আযদশ 
কছল েোে। 
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বললাম–ভযালযেজ ট্রোো়ে? কপ. কপ. বলল, এই ট্রে বলল চুপ েযে ট্রদযে ট্রেয । 
ট্রোযমো ভযালযেজযে ট্রদেলাম। বললাম–আকম ট্রে আে এোযন ট্রেন এযসকছ। কেছু না 
বযল শুধু শুযন োকেযলন আে  াে ট্রচােদুযটা আমাযদে পুঙ্খানুপুঙ্খ পে়ীক্ষা েেকছল। 
ভযালযেজ বলযলন আপনাযদে সযে োবাে আমাে ট্রোযনা ইো ট্রনই, কমস্টাে োটোে। 
আপকন কমস ট্রবানাযভনচাে আে আপনাযদে ওপেও়োলাো এেটা ট্রমাযহে বশব ে়ী হয়ে 
োজ েযে োযেন। আকম এোযন কমস্টাে ট্রেযভকলন আে ে. ভুযেকলয়েে অধ়ীযন োজ 
েযে সন্তুে। আমাে নুজাযে একলটা ভযালযেযজে েলা়ে ঢুযে ট্রেল।  ােপে আে এেটা। 
ট্রদেলাম ট্রলাহাে দেজাে েে ট্রেযে দশেুট দুযে ট্রদও়োযল আটোযনা। ট্রসটা এেটুোকন 
েুযল ট্রেল ওটা ভযালযেযজে এোন্ত বযকক্তে  প্রযবশ পে। প্রাণপযণ ট্রদৌডয  লােযলন। 
ট্রদেলাম এে-এেটা ে ে ট্রেযে আযলাে েলোকন আসযছ। ট্রেকেও ঘযে ট্রদেলাম এেটা 
ট্রলােোসকমটাযেে সামযন বযস আযছ। আকম অপাযেটযেে ট্রপছযন কেয়ে দাাঁকডয়ে নুজাযে 
বাাঁট কদয়ে  াে মাো়ে আঘা  েেয ই ট্রস পযড ট্রেল। আকম  াে ট্রচ়োযে বসলাম। 
োসকমটাযেে েবেটা পাকঠয়ে কদলাম: কসটাযেল ট্রেযে বলকছ, ভযালযেজ আে ট্রেভাকলনযে 
ট্রমযে ট্রেলা হয়েযছ–আমাযদে দযলে ট্রলাযেো কঠে আযছ–পকেেল্পনা ময া আক্রমণ কঠে 
সময়ে ট্রেন হ়ে, এযাটাে! আমাযদে স্বাধ়ীন া ট্রেন অকু্ষণ্ণ োযে–ট্রবযনট। 
 
. 
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১২. 
 
 জুকল ট্রহযস সুপ্রভা  জানাল আমাযে। বলল, এই সময়ে  ুকম এোযন, কেন্তু ট্র ামাে 
োবাে পে ট্র া ট্রোলা ট্রদেকছ না। বললাম, কলো ট্র ামাযে আমাে সম্বযন্ধ কেছু বযলযছ? 
বযলযছ োটোে ট্র ামাে প্রক  এেটু হ াশ। আকম দা়ে়ী  াে জনয। ট্রহযস বললাম, েেন 
 ুকম ট্রভযবকছযল কলো আে ভযালযেযজে সযে মুযোমুকে ট্রদো হযব  েন  ুকম েুব ভ়ে 
ট্রপয়েকছযল, না? 
 
আকম অস্ব়ীোে েকে। এেসম়ে আকম কচকন্ত  কছলাম। পাপােযেে সযে  াে সংযোে 
কছন্ন েোে আমাে প্রয়োজন আযছ। আকম ট্র ামাযে ট্রমযে ট্রেলয  ঘৃণা েকে। েকদ  ুকম 
ট্রছযড দাও আমো বাইযে ট্রোন োজ েেয  পাকে।  ুকম ট্রবকটটাযে ট্রমযে ট্রেযলছ? 
 
কজযেস েেলাম, কপ.কপ.-ে সযে কে ওে ট্রোন ট্রেৌন সম্পেে কছল? কিযেে সযে কে 
ট্র ামাে ট্রপ্রম কছল? ট্রস ট্রেমন? 
 
এেটা ট্রবাো পডল। বা াযস বারুযদে েন্ধ, আকম েয েে মযধয লুকেয়ে পডলাম। আমাে 
োাঁধ ট্রেযে েক্ত ট্রবযোকেল। োমান, ওে ক্ষম াসম্পন্ন বনু্দে ধ্বংস েেকছল দুেেটা। 
ট্রশষ। ট্রজট োইটাে আমাে পাশ কদয়ে চযল ট্রেল। ভাবয  লােলাম আকম ট্রেন অযােম, 
কবধ্বস্ত স্বযেেে এেমাত্র জ়ীকব  মানুষ। এেজন মানুযষে েলা ট্রপলাম–ট্রবযনট! ট্রবযনট! 
চযল এস–চযল এস–চযল এস! ট্রদেলাম হযাঙ্ক উইকল়োেে। কে়োজ ওেযটো পােযেে 
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ওপে দাাঁকডয়ে এেটা োইযেল আমাযদে কদযে উাঁকচয়ে আযছ।  াে মাো বাাঁধা আে  াে 
চওডা োযলা বুে েযক্ত লাল হয়ে আযছ। আকম েুপাে ট্রেযে এেটাে পে এেটা গুকল 
েেলাম ওে কদযে। হযাযঙ্কে দাকড ট্রবয়ে ঘাম েযে পডকছল। ওযে আকম ভাই-এে ময া 
ট্রদকে। আকম  ়ীে ট্রদকেয়ে ওযে বললাম, ট্রহকলেোে এোযন োমাও। হযাঙ্ক েুব সহযজই 
পাহাড, উপ যোে ওপে কদয়ে চাকলয়ে কনয়ে ট্রেল। পাপডযেে দুযটা লডােু কবমান 
আমাযদে ট্রপছযন ট্রলযেযছ। কেছুক্ষণ পযে ট্রজটগুযলা কেযে ট্রেল। মযন হ়ে জ্বালাকন 
েুকেয়ে ট্রেযছ। কলোে কদযে েুাঁযে পযড বললাম, ঐ দেজাটা ট্রোো়ে? কলোযে ধাক্কা 
কদয়ে এেটু সামযনে কদযে ট্রঠযল বললাম, লাইন েযে চল। হযাঙ্ক সামযন একেয়ে কেয়ে 
এেটা োইযেল কনয়ে এস।  াডা কড! আকম ইকিনটাে বযবস্থা েকে। 
 
কলো আমাে হায  ওে হা  ট্রেযে ট্রহযস বলল দুিঃকে , কনে। আকম ট্র ামাযে কবশ্বাস 
েেয  পাকেকন। বললাম, ট্র ামো েুব নাবালে। ভ্রুেুকট েযে কলো বলল–কে ট্রবাোই 
না। আকম, কবশ্বাস েযেকছলাম ভুকলযে–ট্রে ট্রলােটাযে  ুকম বলযল ো়োন ওেযটো। ট্রে. 
কজ. কব-ে ট্রলাে ট্রসযজকছল। 
 
বললাম–কেন্তু পাপােযেে ট্রলাযেো ওযেই ভযালযেজ ট্রভযব সকেয়ে কদল। কলো ওে 
দুযচাে ট্রচযপ ধেল ওে হা  কদয়ে, আে ট্রোযমো? ট্রে ট্রলােটাযে আকম ভাযলাবাস াম? 
 
ঐ ট্রলােগুযলা কেন্তু োউযেই ছাডযব না–ওো কেউবায  ো েেয  পাযেকন  া  াো 
হাইক য  েেযব। 
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