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১-৪. দহপী আর দহদপনীরা 
 
  
০১. 
  
িাইওয়ের ওপর হিয়ে চযেযে হিপী আর হিহপনীরা িে ব েঁযে, চার-পােঁচজন হিযে এক 
একিা িে। হিপীযির কােঁযে  যাগ গীিার, পরযন হিযেিাো শািট স্ন্যাক্স। আর হিহপনীযির 
পরযন ব াি ব াো শািট হিহন ফুে িিপযান্ট। ভঙ্গী নাযচর, ব ােঁযি িস্তা িুযরর চিুে গান। 
িাযে িাযে িযে পডা িঙ্গী পুরুযের গায়ে। পুরুেিে করযে  ু  ব হশ িি়ে এযির 
োযগনা। ক নও ক নও চারজন হিপীযক একজন হিহপনী হনয়েই িন্তুষ্ট থাকযে ি়ে। 
পাো কযর বিইহিহপনীোর চার িঙ্গী পুরুেযক িঙ্গ হিয়ে থাযক। োযির িযনারঞ্জন 
ক্লাহিহ িীন বিি হিয়ে। 
  
ট্রাক বি যেই হিপীরা োযির িহঙ্গনীযক এহগয়ে বি়ে োক্কা হিয়ে। হিহপনী িাে বনযড 
ট্রাক থািাযে যা়ে হকন্তু থাযি না। োযির নাযকর ডগা হিয়ে িাইওয়ের েুযো েহডয়ে 
দ্রুে ব যগ েুযি যা়ে িািযনর হিযক অযরঞ্জহভযে। ট্রাক থািে না বিয  পা ফােঁক কযর 
কুৎহিে অশ্লীে ভঙ্গী কযর হিহপনীিা োর আক্ৰিীন শাযিটর বশে ব াোিিা  ুযে নাডা 
বি়ে রাযগ উযেজনা়ে। 
  
োযে বকান ভ্রূযেপ বনই ট্রাক ড্রাইভার িযাি ব নযজর। বি ে ন িারুন ব পযরা়ো। 
হ হস্ত করে বি–ব শযা বকাথাকার! ঘৃণা়ে োর িু  হ কৃে। জানো হিয়ে এক িো থুথু 
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 াইযর িাইওয়ের ওপর েুেঁযড হিয়ে হিপী-হিহপনীযির উযেযশয গাহে-গাোজ করে। 
ব জন্মা এরাই নাহক বিযশর ভহ েযৎ। এরাই এযির পর বকান আিাম্মক িিাযনর  া া 
িযে চাইয ? ভােই িয়েযে আিার : ব ৌহি  ােঁজা। বপযি িিান োরযনর েিো থাকযে 
ব ৌহি হনশ্চ়েই ঐ ি  ব জন্মাযির িে পুত্র িিান জন্ম হিে। বি এক িুহ টিি জী ন 
ভা ে িযাি। প্রযেযকিা বেযে বিয়ে গােঁজার বনশা়ে ব িািাে িয়ে পযডযে, রাস্তা়ে রাস্তা়ে 
গুণ্ডািী িাস্তানী কযর ব ডাযে। 
  
বিৌোযের জনয এই ি  হিপী হিহপনীরা োযির িা  া াযকও বকােে করাযে পাযর। 
এই এক ব জন্মা শ়েোযনর িে প্রহে  ের গ্রীষ্মকাযে িে ব েঁযে িাহকটন-িুলু্লযকর এই 
িাইওয়ের ওপর হিয়ে বিেঁযি চযে হি-হুযল্লাড কযর, ব যেল্লাপনা কযর গােঁজা-িি ব য়ে 
রাস্তা়ে িােোযিা কযর বিয়েযির গায়ে িযে পযড। স্বােীন বিযশ বকউ রাস্তা হিয়ে িােঁিযে 
পুহেযশর  ে ার হকই  া থাকযে পাযর! েয  পুহেশ বি যে োরা িযঙ্গ িযঙ্গ োযির 
বভাে পাযে বফযে  ন্ধ কযর বি়ে হি-হুযল্লাড ব যেল্লাপনা িােোযিা। োরপর িিেিার 
পুহেশ োযির বচায র আডাে িযেই আযগর িে োরা আ ার হি-হুযল্লাযড বিযে ওয , 
শুরু কযর বি়ে গুণ্ডািী িাস্তানী আর হফচযেিী। 
  
এ হক অরাজকো? নাহক শ্মশাযনর স্তব্ধোই? আো শ্মশান এ ান বথযক কে িূযর? 
ট্রাক ড্রাইভাযরর পাযশ উপহ ষ্ট িযারী হিযচে ভা হেে কথািা। হভয়েেনাি বফরে 
হিহনক। পরযন িাফ িাো  াহক শািট  াহে হড্রযের স্ন্যাকি েুযোিহেন জুযো।নীে বচায  
িেকট িৃহষ্ট, িাথা়ে বু্ল কাি চুে, ক্সাযরর ঘুহেযে নাক ভাঙাভঙ্গীযে েৎপর, বয বকান 
িুিূযেট শত্রুপযের উপর োেঁহপয়ে পডার িানহিকো হনয়ে।আপােেঃ বচা   ন্ধ কযর 
আকাশ পাোে ভা হেে হেহরশ  েযরর বজা়োন িযারী হিযচে। হভয়েেনাযির আর এক 
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নাি শ্মশান। শ্মশাযনর স্তব্ধো বিয  এযিযে িযারী বি াযন ি টত্র বয াযন শ্মশান শির 
 া গ্রাি  যে আোিা বকান জগৎ বনই;ি টত্র হনস্তব্ধ শ্মশাযনর স্তব্ধো হ রাজ করযে 
বি াযন, বয াযন বকউ িযরও িযর না। হনঃশ্বাি হনযে পাযর এিন োজা প্রাণ অথটাৎ 
িানুে ব েঁযচ আযে বিই শ্মশাযন আযজা। বিই শ্মশাযনর চারপাযশ অরণয এ ং োযন ভরা 
িা , প্রাির, িানুে এ ং িানুযের হেরী ি   াহড জ্বেযে শুেুই জ্বেযে িাউ িাউ কযর। 
  
িযারী, েুহি এক িিয়ে হভয়েেনাযির যুদ্ধযেযত্র অস্ত্র েযরে, শত্রুপযের হ রুযদ্ধ। আর 
আজ েুহি যুদ্ধ বফরৎ বফৌহজ জও়োন। িযাি  যে, জান িযারী, বোিার িে আহিও 
বকাহর়োর যুযদ্ধ হগয়েহেোি। যুযদ্ধর হ ভীহেকা আহিও বিয  এযিহে। 
  
বোিার িে বি াযনও আহি শ্মশাযনর স্তব্ধো বিয  এযিহে। আহি আিার অহভজ্ঞো 
বথযক  েহে িযারী ঈশ্বযরর বিািাই িাইওয়ের উপযর ঐ িারািীর  াচ্চা হিপীযির িযঙ্গ 
িক্কর হিযে বযও না েুহি। হিহপনীযির উপর বোভ করযে বযও না। ওরা ভ়েঙ্কর 
হ পজ্জনক। ওরা– 
  
হিহপনীযির উপর আিার বকান বোভ বনই। বজযন রা  িযাি ওরকি বিয়ে হভয়েেনাযি 
আহি অযনক বপয়েহে। হকন্তু এ াযন আহি এযিহে উনু্মক্ত আকাযশর হনযচ িূযটাে ি ার 
আনন্দ উপযভাগ কর ার জনয  ুেযে, িযাি। 
  
ব শ বোিাযক আহি অযরঞ্জহভযে়ে নাহিয়ে হিযে বি ান বথযক হপেযনর রাস্তা হিয়ে বিেঁযি 
বযও। পযথ অনয বকান ট্রাক হকং া গাডী বপযে উয  পড। ওযির িযঙ্গ ক নও হিশযে 
বযও নাযযন, ি টাি িয়ে যায  েুহি। ওযির স্বভা  িে এক ার যাযক েরয  োডয  না 
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যেেণ না োরা োযির িা ী আিা়ে কযর হনযে পারযে। োই আহি বোিাযক আ ার 
 েহে িযারী— 
  
হ ক আযে আহি েেয রা  , িযারী একিু অধেযট িয়েই উেরিা হিে। 
  
হনযজর উপর পহরপূণট আস্থা বরয ই কথািা  েে বি। হনযজর ভাে িন্দ বি ব শ ভাে 
কযরই জাযন। 
  
িযারীর িােঁিুর ওপর িযাি োর একিা িাে রা ে, জান িযারী আিার ি  বথযক ব শী 
ভ়ে বকাথা়ে? িােপযথ গাহডিা যহি হ কে িয়ে যা়ে? 
  
এরকি হ কে িয়ে যাও়ো গাহডর চােকযির অযনক ীরত্ব অযনক িার না িানার কাহিনী 
আহি শুযনহে। হিপীরা োযির িারযোর কযর িাকা-প়েিা হেহনয়ে হনয়ে পাহেয়েযে। 
 ীভৎি বিই অহভজ্ঞো শুনযে আজও গায়ে কািা বি়ে বযন। আিার বেযত্র ো ঘিযে 
ওরা আিাযক হেেঁযড  ায , এ আহি ব শ ভাে কযরই জাহন। 
  
আর এও জাহন এই িাইওয়েযে আহি োযির চরি শত্রু।কে হিপী-হিহপনীআিার কাে 
বথযক হেফি বচয়ে  যথট িয়েযে বক ে বোিাই িার িয়েযে োযির আিার ট্রাযকর 
বপেযন। োরা হনশ্চ়েই আিাযক হচযন বরয যে। আিাযক অিন ব কা়েিা়ে বফযে োরা 
হক আিাযক জািাই আির কযর বেযড বিয  বভয ে? না ক  নও ো করয  না। উঃ, 
বি কথা িযন করযে আিার গায়ের রক্ত শীেে িয়ে যা়ে। 
  
োর কথা  োর ভঙ্গী এ ং ভ়েকাের কণ্ঠস্বর শুযন িযারী চহকযে োর হিযক োকাে। 
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িহেয হক রাস্তািা এেই  ারাপ। 
  
িযােঁ, ো না িযে আর  েহে বকন, িযাি  েযে থাযক, এ  েরিা িযন ি়ে োযির জনয 
হচহিে িয়ে থাকয । আিার এক  নু্ধর ট্রাক হ কে িয়ে যা়ে। ভাঙা এযক্সে িারাযে 
ব শ হকেু িি়ে বেযগ যা়ে। জা়েগািা অযরঞ্জহভে বথযক িাইে কুহড িূযর িয । আিার 
িে বি-ও ট্রাক ভহেট কিোযে ু হনয়ে যাহেে। িুজন পুহেশ োযক আিে অ স্থা়ে পযড 
থাকযে বিয  রাস্তা়ে। িুযিা পা-ই ভাঙা,  ুযকর হেনহি হর  িম্ভ েঃ বভযঙ হগয়ে থাকয  
িু ৃেযির আক্ৰিণ িিয করযে না বপযর। 
  
আেিন বে ু নষ্ট িয়ে বগযে। োরা আিার  নু্ধর কাে বথযক শুেু িাকা প়েিা হেহনয়ে 
হনয়ে িন্তুষ্ট ি়েহন োর বপাোকও গা বথযক  ুযে হনয়ে যা়ে। এিন হক োরা গাহডর 
যন্ত্রপাহে এ ং ইহঞ্জনিা পযটি  ুযে হনয়ে পাো়ে। আিার  নু্ধ প্রা়ে িশ িপ্তাি 
িািপাোযে হেে। িািপাোে বথযক হফযর এযি ট্রাক চাোনর বপশা বেযড বি়ে। বিই 
ঘিনার অযনক হিন পর পযটি বি স্ন্া়ুের চাযপ ভুযগহেে। এ ন একিা গযারাযজ িুপার 
ভাইজাযরর কাজ কযর। এ াযন একিু বথযি িযাি আ ার  েযে থাযক, আহি বোিাযক 
আ ার  েহে িযারী এই িাইওয়ে অেযি হ পজ্জনক জা়েগা, এ াযন অযনক িাঙ্গর ওৎ 
বপযে  যি আযে। 
  
ঐ িযায া আর এক িে হিপী-হিহপনী পথ অ যরাে কর ার জনয েুযি আিযে িাহর দ্ধ 
ভায , োযির বিয  বি োর ট্রাযকর গহে হিে আরও  াহডয়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

7 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

োরা িযে হেে পােঁচজন। অল্প  ়েিী, কােঁে পযটি েম্বা রুে চুে, বনাংরা িাহড, পরযন 
বোি িাফ-পযান্ট আর হিযেিাো বনাংরা িুেীর বকাি। ট্রাক না থািাযে ওরা বযযেই বিয  
না। এিহন িযনাভা  হনয়ে ওরা এহগয়ে আিহেে। ওরা য ন  ুেে িযাি োর ট্রাক বকান 
িযেই থািায  না, ওযির িযেয ি যচয়ে কহনষ্ঠ যু কহি ট্রাযকর উপর োেঁহপয়ে পডার 
জনয প্রস্তুহে হনে। একিা িৃঢ় িানহিকোর োপ পডে োর িুয র ওপর। িি আিযক 
যাও়ো িুিূেট। এ ুহন একিা িুঘটিনা ঘিযে যাযে। ভয়ে আেঁেযক উ ে িযারী। বি 
বি যে পাযে িুিূযেটর িযেয ট্রাযকর চাকািা বেযেহিযক স্পশট করযে যাযে। 
  
 াঃ, িযাি ব নজ িহেয িহেযই িে চােক বযন িযাহজক জাযন। চহকযে ট্রাক ঘুহরয়ে 
বিই হিপী বোকরার পাশ কাহিয়ে ব হরয়ে বগে। োর িযের অনয হিপী-হিহপনীরা ে ন 
পহরত্রাহি বচেঁচাযে। বক কার কথা বশাযন ে ন। বশে পযটি ট্রাযকর নাগাে না বপয়ে 
োরা োযির োে বিিাযে ভারী এক িুকযরা পাথর েুেঁযড িারে ট্রাক েেয কযর। 
  
পাথযরর িুকযরািা ট্রাযকর োযি বেযগ িাইওয়ের ওপর গহডয়ে পডে। 
  
বি যে আিার কথা এ ার হ শ্বাি িে। বোিার কুোর  াচ্চা জাযন না বি হক করযে 
যাযে। ট্রাযকর জানো হিয়ে আর একিো থুেু েুডে িযাি ব নজ। 
  
বকন, এপথ হিয়ে পুহেশ িিে হিয়ে ব ডা়ে না? 
  
োযে হক? একিু আযগই বো  েোি এিা স্বােীন বিশ, বয বকউ যা  ুশী করযে পাযর। 
োোডা পুহেযশর বচায র িািযন এইি  কুোযির বো েযাজ গুহিয়ে যা়ে। পুহেশ চযে 
বগযে োরা আ ার োযির কাযজ েৎপর িয়ে ওয । অেএ  োরা েরা বোেঁ়োর  াইযর। 
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িযারী  েে, িািযন পথ চো প্রা়ে পুযরািাই এ নও  াহক পযড আযে, অথচ শুরুযেই 
ি  আনন্দিুকু  ুহে নষ্ট িযে  যিযে। 
  
হি়োহি বথযক পযারাডাইজ হিহি প্রা়ে একযশা িাইে িয  োই না? িযারী জানযে চাইে। 
  
িযােঁ োই িয  ব ােি়ে। অযরঞ্জহভে বথযক িুযশা িাইে। আিার কাযে একিা িযাপ 
আযে। বিিা েুহি িযঙ্গ রা যে পার। 
  
োরপর ঘণ্টা  াযনক  কর  কর করে ট্রাক ড্রাইভার িযাি ব নজ। 
  
ব হশর ভাগ িি়ে িরকারী িিাযোচনা়ে ব োেূো িম্পযকট আযোচনা়ে কাহিয়ে হিে 
িযাি। োর িযে চন্দ্র অহভযান িাকার শ্রাদ্ধ োডা আর হকেু ন়ে। গাহডর গহে শ্লথ িয়ে 
এে একিি়ে। িাইওয়ের পথ বেযড হিেী়ে রাস্তা়ে এযি নািে োরা। একিি়ে ট্রাক 
থাহিয়ে িযারীর উযেযশয িযাি  যন-একিু এগুযেই বোিার রাস্তা েুহি বপয়ে যায । 
  
বনাংরা রাস্তার কথা  েে বি। 
  
িযাি আরও  েে, বিই ি  বনাংরা রাস্তা হিয়ে আর একিা রাস্তা ব হরয়েযে বিিা 
িািযন জঙ্গযে হগয়ে পযডযে। বিাজা িয়ে উয   িে বি। 
  
বোিাযক একিু  াডহে পথ িােঁিযে িয । িােপযথ বকান ট্রাক হকং া গাহড বি যে 
বপযে িাে বনযড থাহিও। োরা বোিাযক পযারাডাইজ হিহিযে বপৌঁযে বিয । কৃেযকরা 
এই পথ হিয়ে বিেঁযি যা়ে। েয  বচা ,কান  ুযে পথচে। এ জা়েগা়ে বকাথাও হনরাপি 
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ন়ে। র যাক বথযক িযাপিা বিযন হনয়ে বি হনযজই বি যে শুরু কযর হিে। োরপর বিিা 
িযারীর িাযে হিয়ে বি  েে এ ানকার শিরগুযো হকন্তু ভারী চিৎকার। হিপীযির হ ক 
হ পরীে। 
  
োরপর বি অনয আর একিা র যাক বথযক ভারী বিািা একিা কায র গিা বিযন নািাে। 
বিিার প্রহে িযারীর িৃহষ্ট আকেটণ করাযে হগয়ে িযাি  যে, এ েরযনর গিা হিয়ে 
িারহপি করে িাহকটন িুলু্লযকর আহি  াহিন্দা বরড ইহি়োনরা। কায র গিািা বি িযারীর 
িাযে েুযে হিযে চা়ে। 
  
িযারী িযঙ্গ িযঙ্গ িাথা নাডে। 
  
েনয াি ওিা আিার বকান কাযজ োগয  না। 
  
বরয  িাও। ব নজ বজার কযর। েুহি হনযজই জান না ক ন বকানিা বভািার কাযজ 
োগয । িযারীর িাযে কায র গিািা গুেঁযজ হিযে হিযে িযাি োযক হ িা়ে িম্ভােণ 
জানাে। আো বোিার যাত্রা শুভ বিাক। 
  
োরা িুজন করিিটন কযর। 
  
ট্রাযক চডযে বিও়োর জনয অজস্র েনয াি। িযারী কৃেজ্ঞো জানা়ে। বফরার পযথ 
বোিার িযঙ্গ আ ার বি া িয । কয়েক িাযির ব হশ থাক  না বি াযন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

10 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

োফ হিয়ে ট্রাক বথযক নািে িযারী। হনযজর উপর িমূ্পণট আস্থা বরয  কায র গিািা বি 
োর হপয র বোোর হভেযর চাোন কযর হিে। 
  
ব শ বো ভােই, বি া করয । িযাি  যে–িারা হিজযন প্রহে বিাি ার এ ং 
 ৃিস্পহে ার আহি এ াযন থাহক। অযরঞ্জহভযে বয বকান বোকযক হজযজ্ঞি কযরা আিার 
নাি োরা বোিাযক িযঙ্গ িযঙ্গ জাহনয়ে বিয  আহি বকাথা়ে। 
  
বফরার পযথ বোিাযক আহি আ ার আিার ট্রাযক চহডয়ে হফহরয়ে বি । আর বিই িি়ে 
বোিার িু  বথযক যুযদ্ধর   র শুন , যুযদ্ধর গল্প শুনযে আিার  ু  ভাে োযগ। 
  
িযারী িািে। 
  
ট্রাকিা আ ার বিই বনাংরা পথ েযর চেযে শুরু করে। িযারী একা একা। জনিান শূনয 
রাস্তা। োযর কাযে একিা গাহডও বচায  পডে না। ইউকযাহেপিাি গাযের জঙ্গযে 
যাও়োর রাস্তা বেযড হিয়ে একিা গাযের হনযচ  িে এ ং একিা হিগাযরি েরাে। িযাি 
ব নযজর বিও়ো িযাপিার উপর বচা   ুোে বি। বোি শির অযরঞ্জহভযে যা ার পথ 
েযরই োযক িােঁিযে িয । 
  
িযাি োযক পই পই কযর  যে হিয়েযে। বকান ট্রাক হকং া প্রাইযভি গাহড থাহিয়ে উয  
পডযে। িােঁিযে বগযে হিপীযির পাল্লা়ে োযক পডযে িয । 
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িাইওয়ে বেযড ডানহিযকর িরু রাস্তা হিয়ে এগুযে ইয়োযো একরি শির। িযারী 
আন্দাজ করে এ ান বথযক এ যনা প্রা়ে কুহড িাইে িােঁিযে িয  োযক বিই শিযর 
বপৌঁেযে িযে। িােঁিযে হগয়ে বি ভা ে আজ রােিা বি াযনই কািাযে িয  োযক। 
  
ে ন প্রা়ে একিা িয , রাস্তার োযর একিা গাযের ো়ো়ে  িে বি। 
  
 ু  হেযি বপয়েহেে োর। হিহফন বকহর়োর বথযক হিদ্ধ হডি, িিযাযিা িযািউইচ  ার 
কযর ব ে বি। োরপর এক কাপ বকাযকা ব য়ে একিা হিগাযরি েরাে। হ শ্রাি বশযে 
উ যে যায  ে ন গাহডর শব্দ শুনযে বপে। ডান হিযক হফযর োকাযেই বি বি ে 
পুহেযশর একিা গাহড োর হিযকই েুযি আিযে। 
  
শক্ত িিথট িুজন পুহেশযক গাহডর হভেযর  যি থাকযে বি ে বি। গাহডর চােক 
িযারীযক বি া িাত্র গাহডিা হফক্সড কযর হ ক োর পাযশ এযি বেক কেে। একিা 
যাহন্ত্রক শব্দ উ ে। গাহড থাি ার িযঙ্গ িযঙ্গ িুজন পুহেশ িরজা  ুযে োযক হঘযর েরে। 
েফুি েম্বা োেিু  পুহেশ িাযজটন্ট একনজযর িযারীর আপািিস্তক বিয  হনে। োর 
একিা িাে হি়োহরং-এর ওপর অপর িাে  নু্দযকর কুেঁযিার উপর 
  
বক েুহি! আর এ াযন হকই া করে েুহি?  ়েস্ক পুহেশ িাযজটন্ট গযজট উ ে। 
  
এই একিু ঘুযর ব ডাহে। শািভায   েে িযারী। 
  
োই  ুহে! িাযজটযন্টর বকৌেূিেী বচা  হগয়ে পডে িযারীর ব যিা িাো  ােঁহক শাি  ােঁহক 
হড্রে স্ন্যাকযির উপর। োরপর োযক একিু নরি িযনাভা  প্রকাশ করযে বি া বগে। 
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হক নাি বোিার। 
  
িযারী হিযচে। 
  
ো েুহি আিে বকাথা বথযক? 
  
হনউই়েকট। 
  
কাগজপত্র হকেু আযে? 
  
িযারী শাযিটর পযকি বথযক োর বফৌহজ পহরচ়ে-পত্র, গাহড চাোনর োইযিন্স, পািযপািট 
 ার কযর িাযজটযন্টর িাযে েুযে হিে। 
  
কাগজপযত্রর ওপর দ্রুে বচা   ুহেয়ে হনয়ে পুহেশ িাযজটন্ট োর হিযক িেকট িৃহষ্টযে 
োকাে। 
  
আঃ ঘুযর ব ডাহেযে, পযারাটু্রপার েুহি। আঃ। ি াৎ বি  নু্ধ িুেভ িাহি িািে। আিার 
িযন ি়ে েুহি এ াযন একিু িজা েুিযে এযিে োই না? 
  
আপহন ো ভা যে পাযরন। িযারী শািভায  উের হিে। হকন্তু আহি ো িযন কহর না। 
  
িাযজটন্ট কাগজপত্র গুযো োর িাযে বফরে হিযে হগয়ে হজযজ্ঞি করে ো েুহি এ ন 
যাে। বকাথা়ে? 
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পযারাডাইজ হিহি। 
  
ো েুহি হক এভায  িােঁিা পযথই বি াযন বপৌঁেযে চাও? িাযজটন্ট হনযজর বথযকই আ ার 
 যে, িযােঁ েুহি বো আ ার িােঁিযেই ভাে াি। 
  
িযারীর রাগ িে িাযজটযন্টর িু  বথযক অিন হ দ্রুযপর কথা শুযন। 
  
োর িুয র উপর বথযক একিু আযগর বিই শাি ভা িা উোও িয়ে বগে। 
  
এিা হক জানা আপনাযির একাি প্রয়োজন িাযজটন্ট? 
  
িযােঁ। বয বকউ প্রয়োজনী়ে িাকা প়েিানা হনয়ে িহেযণ পযারাডাইজ হিহির হিযক বযযে 
চাইযে আিরা অনুিন্ধান কযর বি যে চাই োর কাযে বিই িাকািা আযে হকনা। 
  
বোিার িাকা আযে বো? 
  
িযােঁ আযে হ হক। 
  
িুযশা িশ ডোর। 
  
প্রেুযেযর িযারী আযরা  েে–আর আহি িােঁিযেও ভাে াহি। 
  
েুহি হক ভা ে পযারাডাইজ হিহিযে চাকরী বোিার জযনয অযপো করযে? 
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না েয   ুেঁযজ বন । েয  িুিাযির ব শী িি়ে থাক ার ইযে আিার বনই। কারণ 
হনউই়েযকট আিার চাকরী হ ক িয়ে আযে। 
  
িাযজটন্ট িাথা নাডাে। 
  
েুহি ি়েে হ শ্বাি করয  না। িাযজটন্ট আরও িিজ ভায  োর িযঙ্গ কথা  োর বচষ্টা 
করে। এই জা়েগািা  ু ই হ পজ্জনক, বোিাযির হভয়েেনাযির োনযেযের িেই 
হ পজ্জনক। 
  
এ াযরও হ রক্ত ব াে করে িযারী। আপহন ি়েে বি কথা ভা যে পাযরন। আিার িযন 
ি়ে এ ানকার  যাপাযর একিু অহেহরক্ত কযর কুৎিা রিান িযে। েয  িহেয কথা 
 েযে হক োর জনয আহি বিাযিই হচহিে নই। 
  
িাযজটন্ট িীঘটশ্বাি বফযে এ ার বিাজা িয়ে িােঁডাে। 
  
কয়েক ঘণ্টা আযগ,  েে বি, চারজন হিপী এ ং একজন হিহপনী এ ান বথযক পােঁচ 
িাইে িূযর একিা বপােহট্র ফাযিট িািো কযর পাো়ে। যাও়োর আযগ হেনহি িুরগী এ ং 
একহি ট্রানহজিার বরহডও েুি কযর হনয়ে যা়ে। বিই িি়ে চার-চারযি বোক বপােহট্র 
ফাযিট হেে। োরা োযির বচায র িািযন হিপীযির িুরগী এ ং ট্রানহজিার েুিকযর 
পাোযে বি ে হকন্তু এক ারও বকউ  াো বি়েহন।হিপীরা চযে যা ার পর োরা 
পুহেশযক   র বি়ে। আহি োযির  ুহদ্ধর প্রশংিা কযর  যেহে হিপীযির িযঙ্গ োযিো 
না  াহডয়ে বোিরা ভােই কযরে। আহি য ন ঐ ি  ব জন্মাযির িুয ািুহ  ি  ে ন 
 নু্দযকর িযঙ্গই বিাকাহ ো কর  োযির, হপস্তে  া  নু্দক িাযে না থাকযে বযিন 
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হভয়েেনািীযির বিাকাহ ো করা বযে না বেিহন  নু্দক োডা হিপীযির িযঙ্গ কথা  ো 
যা়ে না। না আহি ক নও  ে  না এ ানকার ঘিনা একিু  াহডয়ে  ো িযে, আিযে 
আিরা বচায  যা বি হে বিিাই  েহে। 
  
িযারীর নীে বচায  ি াৎ োে আগুন জ্বযে ওয । 
  
আিার অনুপহস্থহেযে হিনযক হিন এি  হক িযে এ বিযশ? 
  
কেকিা স্বগযোহক্ত করার িে কযরই িযারী  যে, এই ি  বনাংরা বিরুিণ্ডিীন হিপীযির 
ভয়ে আজযকর িভয িানুে এভায  হনযজযিরযক গুহিয়ে হনযে বকন? 
  
িাযজটন্ট নীরয  োর অহভযযাযগ িা়ে বি়ে। 
  
এই হেন  েযর অযনক হকেুর পহর েটন িয়েযে। আিাযির বিযশ িািকদ্র য বি যনর 
িিিযািা বয এ ন চরযি উয যে এ কথা ব ােি়ে েুহি ভুযে বগে। ব হশর ভাগ 
হিপীযির োরণা োযির িশগুণ  ়েি। 
  
স্বযেও োরা যা ভায হন বিিা করযে ওযির অযিেুক  যক্তো অথচ বিযশর জযনয 
কাযজর কাজ োরা হকেুই করযে না। এহিক-ওহিক ঘুযর ব ডান িে ওযির কাজ। 
হ য়েযে োরা হ শ্বািী ন়ে। এযক াযর বশে িুিূযেট িহঙ্গনী হিহপনীযির োরা িািপাোযে 
পা া়ে, অিংযযির ফিে বোে ার জনয ন়ে ফিে হ নষ্ট কর ার জনয। 
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 ুেযে, এই ি  হিপীযির ওপর নজর বর ।এভায  ফােেু  ীরত্ব বি াযে হগয়ে হনযজর 
এিন িুন্দর জী নিাযক নষ্ট কযর বফে না। আগািী িু’িাি েুহি হনশ্চ়েই চাইয না 
িািপাোযের ব যড শুয়ে থাকযে চাইয  নাহক? 
  
োরপর বি োর িঙ্গীর হিযক হফযর োকাে। ওযক জযাকিন, চে এ ার যাও়ো যাক। 
িযারীর উযেযশয িাথা বনযড পুহেশ গাহডযে হগয়ে উ ে। 
  
অপিৃ়েিান পুহেযশর গাহডিা বচায র আডাে িয়ে যা ার পর িযারী োর বোোিা হপয  
েুযে হনয়ে একিু িি়ে গাযে িাে হিয়ে ভা ে, োরপর কােঁযে োেঁকুহন হিয়ে চেযে শুরু 
করে বিই বনাংরা রাস্তা হিয়ে। 
  
ইয়োযো একরযির  ড রাস্তার োযর একিা বরযস্তারােঁ বচায  পডে। োে হন়েন আযো়ে 
নাি বে া–গুড ইিি। িাইন ব াযডটর হনযচ  াযক্সর আকাযর হ হডংিা, িািযন েুেি 
 ারান্দা। বি াযন  যেররা  িযে পাযর। িি ব যে ব যে নজর রা যে পাযর রাস্তার 
ওপর হক ঘিযে না ঘিযে ো বি ার জনয। েয  এি ই হিযনর ব োর জনয, রাযের 
ক্কহচৎ অন্ধকাযর  ারান্দািা  য িার িয়ে থাযক। 
  
শিযরর একিাত্র  ার, বরযস্তারােঁ, বরযস্তারােঁর িাহেক বিাহন বিাযরহে। িাহি ুহশ বিািা বিািা 
জাযে ইিাহে়োন।  ের কুহড আযগ এই ইয়েযো একরি শিযর বি প্রথি আযি 
বপােহট্রর  াড  াডি  য িা বিয  বি হ ক কযর এ াযন একিা বরযস্তারােঁ ব াো িরকার। 
োর  রা যরর ইযে হেে জনিাোরণযক অন্ন বজাগান। অ শযই আযগর হিযনর িে 
হন রচা়ে ন়ে। আর এ ানকার  াহিন্দারাও োযক আপন কযর হনয়েহেে কয়েক হিযনর 
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িযেয। োর প্রিাণ বি বপে োর স্ত্রীর িৃেুযর িি়ে। শিযরর প্রা়ে ি  বোক োর স্ত্রীর 
অযিযহষ্টহক্ৰ়ো়ে বযাগ হিয়ে বয ভায  োযক উষ্ণ িিয িনা জানা়ে োযে োর োরণা 
িয়েযে বি শুেু এ ানকার একজন শ্রযদ্ধ়ে বনো হিযিয  স্বীকৃে ন়ে ি াই োযক 
আিহরক ভায ই ভাে াযি। এিা একিা  াডহে বপ্ররণা  ো বযযে পাযর। বিাহনর বিয়ে 
িাহর়ো এ ন এই বরযস্তারােঁ়ে োর িায়ের ভূহিকা়ে অ েীণট িয়েযে,  যেরযির িু  
স্বােযন্দযর হিযক নজর বি ার ভার োর ওপর আর ওর  া া যথারীহে রন্ধনশাোর ভার 
হনযজর কােঁযে চাহপয়ে হনয়েযে। 
  
বিাযরহের যা হকেু বকনা-ব চা ঐ িকাে এগারিা বথযক িুপুর হেনযির িযেয। ইয়েযো 
একরযির  াহিন্দারা বিই িি়েিুকুর িযেয এই বরযস্তারােঁ়ে আযি িি আর োঞ্চ ব যে। 
রাে িশিা নাগাি বরযস্তারােঁর ব চাযকনা প্রা়ে  ন্ধ িয়ে যা়ে। ইয়েযো একরযির বোযকরা 
 াহডযে হনশযভাজ িার ার পেপাহে। হকন্তু বিাযরহে োর বরযস্তারােঁ  ুযে রায  িশিার 
পযরও। িানুযের িঙ্গ োর ভাে োযগ। যহি বিই িি়ে বকান আগন্তুক হকং া ট্রাক-
ড্রাইভার অযরঞ্জহভযে যা ার পযথ োর বরযস্তারােঁ়ে েুো হন ারযণর জনয আযি ে ন বি 
োযির িাির অভযথটনা জানা়ে  ুহশর পিরা িাহজয়ে। 
  
রাে ে ন িাযড িশিা। িযারী হিযচে ে ন  ড রাস্তা হিয়ে িােঁিযে।ক্লাি বি, ুহে  া 
েুোেটও।  াণ্ডা ী়োর ব যে ভাে ি়ে। বিাহন বিাযরহের বরযস্তারােঁিা বচায  পডযেই বি 
হিেঁহড ব য়ে  ারান্দা়ে উয  এে। িরজা ব যে বরযস্তারােঁ়ে প্রয শ কযর কয়েক িুিূেট 
িােঁডাে। চাহরহিক োহকয়ে বিয  বন ার জনয। 
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প্রা়ে কুহডিা বিহ ে িাজান রয়েযে–প্রহেহি বিহ যে চারজন কযর  ি ার  য স্থা 
কযরযে। বিাযরহে। িযাহরর ডানহিযক  ার এ ং একিা প্রিাণ িাইযজর আ়েনা। 
  
িাথা়ে োে চুে বিািা-বিািা বচিারার একহি বিয়ের িুে িািা চািডা়ে প্রথি বযৌ যনর 
ো ণয, িুয  উেযে পডা িাহি িযারীর িৃহষ্ট আকেটণ করে। িযারীর িযঙ্গ োর িৃহষ্ট 
হ হনি়ে িে। 
  
ইয়েযো একরযি বোিাযক স্বাগে জানান িযে, বিয়েিা োযক  েে, হক েরযনর হড্রঙ্কি 
েুহি পেন্দ কর? বোিার বচা  িু  বিয  বো িযন িযে, েুহি  ু  েৃষ্ণােট। 
  
িযারী োর িাহির প্রেুযেযর হপয র বোোিা হনযচ নাহিয়ে বরয   াযরর হিযক এহগয়ে 
বগে। 
  
বোিার অনুিানই হ ক, িযারী িাহিিুয   েে, ি়ো কযর আিাযক  ী়োর িাও, প্রচুর  াণ্ডা 
 ী়োর হগেযে চাই। 
  
ব ােে বথযক  ী়োর িাযে গ্লাযি বিাহন বিাযরহের বিয়ে িাহর়ো, োরপর  ী়োযরর িযঙ্গ 
হকেু  রযফর িুকযরাও হিহশয়ে িযারীর হিযক এহগয়ে বি়ে। 
  
বোিার বচায  আযো বোিার িাহিযে িূযট িাযি ী়োযরর গ্লাি িাযে হনয়ে িুগ্ধ বচায  
োর হিযক োকাে িযারী। 
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এর আযগ বকান পুরুে এিন অনুরাযগ ভরা ভাে ভাে কথা বশানা়েহন িাহর়োযক। 
েজ্জা়ে ওর িু  োে িয়ে উ ে। 
  
েনয াি– 
  
বয বকান হজহনে হিেী়ে ার পা ার আগ্রি থাযক েীে, আর এক গ্লাি িয ? 
  
িাহর়োর ব ােঁযি  ুহশর িাহি। হিেী়ে ার  ী়োর িােে গ্লাযি। 
  
হিেী়ে িফা়ে  ী়োর হনঃযশে কযর বচা  বিযে োকাযে হগয়ে িযারী অ াক িে। 
  
এ ন প্রা়ে হনশযভাযজর িি়ে িয়ে বগযে। বিয়েহি ভাজা বপেঁ়োজ িাকা িুযিা পকট-চপ, 
এক বেি আেু এ ং িিরিুহি োর িািযন বরয   েে, এ ন আর  ী়োর ন়ে চিপি 
ব য়ে নাও। 
  
িযারীর বচা   ড িে।িারুন হ যি বপয়েহেে োর। িযািউইচ আশা করহেে বি। বি 
জা়েগা়ে এে  া ার বিয  িাহি উপযচ পডে োর  ড  ড বচায । োর িাযন েুহি 
 েে ি   া ার আিার? 
  
ডযাড আিরা একজন িারুন েুোেট  হরোর বপয়েহে। যে োডাোহড পার হ যশে 
েরযনর  া ার হকেু হেরী কর ওর জনয, িাহর়ো  েে। 
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বিািাযিািা উজ্জ্বে একিা িু  রন্ধনশাো বথযক উেঁহক বিযর বি ে িযারীযক, বিাযরহে 
োর আপািিস্তক জরীপ কযর হনে। িম্মহেিূচক িাথা বনযড বি  যে একিু পযরই 
আ ার স্পযাযিহি হিহে। বপেঁ়োজ বোিার পেন্দ হিিার। 
  
ি  হকেুই আিার পেন্দ, েনয াি। 
  
িাহর়ো আর এক ার োর িুয র হিযক োকাে। ো েুহি এ ন আিে বকাথা বথযক? 
হনউই়েকট। িযারী আর এক ার বরযস্তারােঁর উপর বচা   ুহেয়ে হনে। বি এ ন আযগর 
বথযক অযনকিা আরািয াে করযে। ভারী িুন্দর এই জা়েগািা। এরকি িুন্দর একিা 
জা়েগা আহি এ াযন আশা কহরহন। এ াযন আিার রাে কািাযনার িে বকান ঘর পাও়ো 
যায ? 
  
িাহর়ো িািে। কাউন্টাযরর ওপর কনুইয়ের ভর হিয়ে িােঁহডয়ে ও ে ন বি হেে িযারীযক 
িুগ্ধ বচায । ভদ্রযোকযক বি যে হ ক বযন ো়োেহ র না়েযকর িেন। বিই নীে বচা  
বোি বোি কযর চুে োেঁিা। িযারী বযন হ ক পে হনউিযাযনরই হিেী়ে িংস্করণ। 
  
আিাযির একিা ঘর  াহে আযে। বেকফাি িযিে হেন ডোর। বিই িযঙ্গ  াডহে 
ডযাযডর বস্পশযাে স্পযাযিহি– 
  
বোিার  া াই ি  রান্না কযরন? িযারী হজযজ্ঞি করে। 
  
িযােঁ হ ক োই। িযারীর পাযশ  যি িাহর়ো োর  াও়ো েিারক করযে োগে। িাযে 
িাযে আডযচায  অ াক িয়ে িযারীযক বিয  ও। যে বিয  েেই অ াক ি়ে বি। এিন 
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েম্বা-চওডা স্বাস্থয ান িাহি ুহশ ভরা পুরুে ো়োেহ র পিটা়ে োডা অনয বকাথাও ওর 
বচায  পযডহন ক নও এর আযগ। 
  
োডাোহড স্পযাযিহি ব যে হগয়ে িযারী এক িি়ে িু  েুযে োকাে, এরকি িুস্বািু 
স্পযাযিহি আহি এর আযগ ক যনা  াইহন, িহেয হ শ্বাি কর, আহি একিু  াহডয়ে  েহে 
না। 
  
না আহি অহ শ্বাি কর  বকন! িাহর়োর বচা  উজ্জ্বে িয়ে ওয   ুহশযে। বিাহনর উযেযশয 
িৃিু হচৎকার কযর ও  যে ওয , শুনযে ডযাড আিাযির নেুন  যের বোিার রান্নার 
প্রশংিা করযে। িারুণ। 
  
িযারী োর গ্লাযির বশে  ী়োরিুকু হনঃযশে কযর িাহর়োর হিযক োহকয়ে আযে–এ 
জা়েগািা বোিার ভাে োযগ? 
  
িযন্ধযিা একিু একযঘয়ে োযগ, িাহর়ো  যে–েয  িুপুযর োযঞ্চর িি়ে বেযের িে 
ব যে এযে িি়েিা িন্দ কািে না িাহি- াট্টার িযেয হিয়ে। 
  
িযারীর ইযে িে, িাহর়োর িযঙ্গ ভা  জিা়ে। িাহর়োর কথা ােটা শুযন িযন িে ও  ু  
িিজ িরে প্রকৃহের বিয়ে, এই রকি বিয়েই পেন্দ িযারীর। 
  
িা়েগন বথযক বফরার িি়ে একিাি বি বনপেি এ ং কযাপহরযে কাহিয়ে এযিহেে। 
িাহর়োর িে ইিাহে়োন বিয়ের িঙ্গ বি বপয়েহেে বি াযন। ইিাহে়োন বিয়েরা িিযজই 
পুরুেযির িন জ়ে কযর হনযে পাযর। িিজ িরে জী ন  যে োযির হনয়ে বকান 
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োযিো বনই। ে ন িাহকটন-িুেুযক বিয়েযির হনয়ে কি োযিো িযো না, হনউই়েযকট বয 
ি  বিয়েযির িযঙ্গ হিযশহেে োরা োর কাযে বযন একিা িিিযা িয়ে িােঁহডয়েহেে। 
িাকা ন়ে বো বিক্স, বিক্স ন়ে বো হক কযর ডায়েহিং কযর হিি িও়ো যা়ে। আর ো না 
িযে োযির ভহ েযৎ হনয়ে পযান পযানাহন। 
  
োযির োরণা িারা পৃহথ ীর িা়ে-িাহ়েত্ব  ুহে োরাই বক ে  িন করযে। 
  
পুরুেরা হনষ্কিটা। োযির িযঙ্গ আোপ করযে বগযে আযরা অযনক োযিো। 
ব ািা, াথটকযরাে হপে, উইযিন্স হে  রাজনীহে যযো ি  িুহন়োর িিিযা হনয়ে অযিেুক 
িাথা ঘািান। 
  
োর বথযক ইোহে়োন বিয়েরা অযনক িরে অযনক ব শী আিহরকো়ে ভরপুর োযির 
িন। 
  
ি াৎ িযারীর ভা না়ে বেি পডে একিা বকাোিযের শব্দ শুযন। 
  
শব্দিা রাস্তা বথযক বভযি আিহেে বিই িযঙ্গ একিা িানুযের পায়ের শব্দ। বক বযন েুযি 
আিযে িহর়ো িয়ে। িযন ি়ে প্রাযণর ভয়ে েুযি আিযে বি। শব্দিা িযারীযক িন্ত্রস্ত কযর 
েুেে। 
  
িুিূযেটর িযেয শব্দিা আেযড পডে বরযস্তারােঁর প্রয শ পযথর িরজা়ে। িরজার পাল্লািা 
হেিযক পডে বিও়োযের গায়ে। িযারীর িজাগ িৃহষ্ট হন দ্ধ িে আগন্তুযকর ওপর। 
িােঁপাযে বি। োহিশ  েযরর ভরপুর িাহকটন যু ক।  ়েযির েুেনা়ে োযক বযন একিু 
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 াযিা  যেই িযন িে। িাথার কাে চুে োর শাযিটর কোর পযটি বনযিযে। বরাগা 
োরাে িুয  ভয়ের বিিহগনীরং, ডান বচায র হ ক উপযর োরাে অযস্ত্রর িাগ।রযক্তর োরা 
বনযিযে বি ান বথযক।কাযোকােহিযি িাগ। পরযন ি়েো িাফপযান্ট বঘেঁডা োে-িািা 
বচকশািট। ােঁ-িাে হিয়ে বি োর কযানভাযি িাকা গীিারিা  ুযকর িযেয আেঁকযড েযর 
বরয যে প্রাণপযন। োর কােঁযে একিা বোট্ট পশযির  যাগ েুেহেে। এ ি  এক েিিা়ে 
বিয  হনয়েহেে িযারী। 
  
হশকার িন্ধানকারী জাযনা়োযরর িে হক বযন  ুেঁজহেে বি। িযারীর িৃহষ্ট আকেটণ কযর 
রাস্তার হিযক আঙুে েুযে বি াে ইশারা়ে। 
  
ওরা আিাযক োডা কযরযে। বকাথা়ে আহি েুযকাই  েুন বো? 
  
যু কহির ভ়োেট িু  বিয  বকিন িা়ো িে িযারীর। চহকযে উয  িােঁডাে বি। 
  
 াযরর হপেযন হগয়ে েুযকাও। 
  
যু কহি  াযরর হপেযন অিৃশয িয়ে যা ার পর িযারী োর বোোর হভেযর িাে িুহকয়ে 
িযাি ব নযজর বিও়ো কায র গিািা শক্ত িুয া়ে েযর রায  এ ং অযপো করযে থাযক 
হিপীযির আিার। ব শ কয়েক বজাডা পায়ের শব্দ ে ন বরযস্তারােঁর হিযকই এহগয়ে 
আিহেে। 
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বি িি়ে িাহর়ো ভয়ে ভয়ে রন্ধনশাো বথযক উেঁহক িারহেে। যু কহিযক  াযরর হপেযন 
েুযকাযে বিয ই ও উয  হগয়েহেে, একিা অশুভ হকেু ঘিযে যাযে এ াযন  ুেযে 
বপযর। 
  
ি  হ ক আযে, হনচু গো়ে িযারী  েে–, রন্ধনশাো়ে হফযর যাও। 
  
ি়েযো একিু গণ্ডযগাে িযে পাযর েয  িািো ার ভার আিার ওপর বেযড িাও। 
  
োরপর িীঘট নীর োর পর বরযস্তারােঁর িরজা  ুযে বগে েীযর েীযর। োরা হ ক 
অশরীরীিূহেটর িে হনঃশযব্দ বরযস্তারােঁ়ে প্রয শ করে, চারজন হিপী বেযে িযের বথযক 
কুহড  ের  ়েি িয  োযির। 
  
প্রযেযযকর িাথা়ে জিা ােঁো। এযোচুে কােঁযের হনযচ েুেঁযক পযডযে। োযির িযেয 
হেনজযনর গােভহেট িাহড। প্রযেযযকর বপাোক জীণট, িহেন বচিারা, অেযি বনাংরা, গায়ে 
 িগন্ধ। 
  
আর োযির িহঙ্গনী হিহপনী বিয়েহির  ়েি বোের ব শী ন়ে, ব েঁযি বরাগাযি বচিারা 
 ুহে া একিু ব িা়োও  যি। পরযন কাে রাউজ এ ং িান-িান বনাংরা োে িি পযান্ট। 
হিপীযির বথযক ওই হিহপনীর গায়ের  িগন্ধ ব হশ েীে এ ং অিিয। 
  
চাক, বোকিা এ াযনই িুযকযে। োযির িযেয একজন হিপী বেযে  যে–আহি োযক 
এ াযন িুকযে বিয হে। 
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ওযির িেযনো চাক। হিপীযির িযেয ওর  ়েিই ি  বথযক ব শী। েম্বাযি বচিারা 
কুৎহিে হিংস্র চািহন োর বচায । বরযস্তারােঁর হভেযর বচা   ুযোযে হগয়ে িযারীযক বিয  
োর িৃহষ্ট থিযক বগে। অ াক িয়ে বি ভা যে এ আ ার বক? হিপীযির বিয  ভ়ে পা়ে 
না। এে িুঃিািি! চাক োর স্পেটা বিয  বরযগ বগে। অনযরা হভেযর হভেযর িারুণ 
উযেহজে িহেে। চাক োযির িয়ে হ হস্ত করে িযারীযক,  ািার, গীিার িাযে এ াযন 
কাউযক িুকযে বিয হেি? 
  
িযারী বচ়োর, িহরয়ে েীযর েীযর িযর িােঁডাে হনঃশযব্দ, েয  োর হস্থর িৃহষ্ট পযড রইে 
চাযকর উপর। 
  
চাক অহস্থর ভায  পা়েচাহর করযে করযে  যে, আযর েুই ব া া কাো নাহক? 
  
বোযির কথা আহি ি ই স্পষ্ট শুনযে পাহে বিই িযঙ্গ বোযির গায়ের  িগন্ধও। িযারী 
শাি বিজাযজ  যে, েুই বোর িযের বেযেযির হনয়ে এ ান বথযক চযে যা। বপযি 
 িগযন্ধ এ াযন থাকা যাযে না। 
  
চাক চিযক ওয  িযারীর স্পেটা বিয । ভ়ে বপয়ে হকনা বক জাযন, িু’পা হপহেয়ে যা়ে 
চাক, োর হনঃশ্বাযি হিস্ হিস্ শব্দ, কুৎহিে িু িা ফযাকাযি িয়ে ওয । 
  
বোর িে আিাযক বিজাজ বি া ার িািি বকউ পা়ে না রাযগ গজরাযে গজরাযে বি 
 যে, আহি বোযক– 
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যা যা বকযি পড এ ান বথযক, িযারীও কি যা়ে না। চাযকর চডা বিজাযজর িুযরর 
প্রহেধ্বহন কযর বি  যে, হফযর হগয়ে বোর িাযক  হেি িা ান িাহ য়ে বোযক বযন ভাে 
কযর স্ন্ান কহরয়ে বি়ে। 
  
হ ক আযে ক্ৰীপ! বনাংরা িাে িুযিা িুয া কযর চাক গযজট ওয , আিরা এই বরযস্তারােঁিা 
বভযঙচুযর গুেঁহডয়ে বি । বিই িযঙ্গ বোযক বপেঁহিয়ে বোর চািডা়ে ডুগডুহগ  াজা । 
  
হকন্তু আহি ো কর  না, িযারী োর উযেযশয কথািা েুেঁযড হিয়ে বিহ ে বথযক আর এক 
ইহঞ্চ িযর িােঁডাে। োর একিা িাে ে ন বোোর হভেযর, কায র গিািা োর িাযের 
িুয া়ে আ দ্ধ। বক ে েুহিই আঘাে পায । বক ে  াচ্চা বেযেযির িযো অযিেুক 
  
কথার িাযে থািযে িে িযারীযক। কারণ হ ক বিই িি়ে িািযনর বিহ েিা োহথ বিযর 
উযে বি়ে চাক, েনেন কযর কােঁচ বভযঙ পযড। বরযস্তারােঁ বভযঙ গুেঁহডয়ে িাও। চাক োর 
িঙ্গীযির উযেযশয  যে–ি হকেু বভযঙ চুরিার কযর িাও। 
  
বোোর বভের বথযক িযারী োর িােিা বিযন  ার কযর আযন দ্রুে গহেযে। োর িাযে 
এ ন বিই কায র গিা। বেিহন আচিকা দ্রুে গহেযে বয ভায  বি েুযি বগে চাযকর 
হিযক চাক িুযযাগই বপেনা িাে বোে ার। িযারীর িাযের ঘুরি কায র গিািা িুিূযেট 
আেযড পডে চাযকর িাযে। িি কযর িাড ভাঙার শব্দ িে গাে বথযক শুকযনা ডাে 
বভযঙ পডার িে বিযের উপর চাযকর ভারী বিি পেযনর শব্দ উ ে। বি ে ন যন্ত্রণা়ে 
কােরাহেে। 
  
িার িার ঐ শ়েোনিাযক। চাক বিই অ স্থা়ে োর িযের বেযেযির হনযিটশ বি়ে। 
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োযির ইেস্তেঃ করযে বিয  িযারী আ ার এহগয়ে এে। োযির িযের আর এক 
বোকরার হিযক আযগর িে দ্রুেগহেযে েুযি যা়ে বি।  াো হিযে এযে োর কােঁযের 
উপর আঘাে িাযন িযারীোর িাযের বিই কায র গিািা হিয়ে। বোকরা হেিযক পডে 
অিুযর। যন্ত্রণা়ে োর িু  হ কৃে। 
  
ব হরয়ে যাও। িযারী চীৎকার কযর উ ে হিপীযির উযেযশয। 
  
িযারীর উযেযশ হিহপনী বিয়েিা একিো থুেু েুেঁযড হেিযক পযড বি ান বথযক।  াকী 
িুহি হিপী হুযডাহুহড করযে করযে িরজার হিযক েুযি বগে, বক আযগ িরজার ওপাযর 
বযযে পাযর এই আর হক। হিেী়ে আিে বোকরািা হনযজযক িািযে হনয়ে েেেযণ উয  
িােঁহডয়েহেে পায়ের ওপর ভর হিয়ে। একিা িাে োর আিে কােঁযের উপর হেে। োর 
েেযও িরজার হিযক, পাো ার পথ  ুজযে বি। িযারী োর হিযক েুযি হগয়ে  ুিশুদ্ধ 
ডানপািা েুযে বোকরার বিরুিযণ্ড িযজাযর োহথ োডে। বোকরা হিেঁহড হিয়ে গহডয়ে 
রাস্তা়ে িু  থু যড পডে। 
  
িযারী এ ার আিে চাযকর হিযক এহগয়ে বগে। বি ে যনা িােঁিু িুযড  যি ভাঙা িাে 
 ুযক বচযপ েযর কােরাহেে যন্ত্রণা়ে– 
  
যা িূর ি এ ান বথযক, িযারী োযক শািা়ে, ো না িযে— 
  
হিপীযির িেপহের িুর স্থা বিয  িাহি বপে িযারীর। চাক ে ন আিে িােিা  ুযক 
বচযপ যন্ত্রণা়ে িেযে িেযে িরজা বপহরয়ে রাস্তা়ে হগয়ে থািে। হিপীযির িে ব েঁযে 
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পো়েন িৃশয বি হেে িযারী হনহ ষ্ট িযন। চাকযক যন্ত্রনা়ে অে কােরাযে বিয ও োর 
িযের বকউ িািাযযযর জনয এহগয়ে এে না। ি াই ে ন বয যার প্রাণ িাযে কযর 
হনরাপি জা়েগা়ে পাো ার জনয েুিহেে। 
  
বরযস্তারােঁর িরজা  ন্ধ কযর  াযরর হিযক এহগয়ে বগে িযারী। ভয়ে কুেঁকযড থাকা 
যু কহির হিযক োকাে বি  াযরর হিযক হগয়ে, ওরা আেিরা িয়ে পাহেয়েযে; িযারী 
োযক আশ্বস্ত করযে করযে  েে, আিার িযন ি়ে বোিার একিু হড্রঙ্কযির  ু  
প্রয়োজন। 
  
যু কহি উয  িােঁডাে, োর পা কােঁপহেে, োর বচা  িু  বথযক ভয়ের োপিা ে যনা 
হিহেয়ে যা়েহন। 
  
আিার িযন ি়ে আিার বি া বপযে ওরা আিাযক  ুন কযর বফেয ।  াযরর উপর েুেঁযক 
পডে যু কহি। 
  
িিজ িও়োর বচষ্টা কর। ভ়ে পা ার হকেু বনই, িযারী  েে। 
  
ওহিযক িাহর়ো এ ং ওর  া া রন্ধনশাো বথযক ব হরয়ে এে। োরা ে যনা ভয়ে 
কােঁপহেে। 
  
এিয র জনয আহি িুঃহ ে, িাহর়োযক উযেশয কযর িযারী  যে, কােঁচিা ভাঙযে না 
বিও়োই উহচে হেে। হকন্তু হক কর । 
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েুহি যা কযরে চিৎকার। আহি ি  বিয হে। িাহর়ো োর কাযজর প্রশংিা কযর  যে, 
েুহি আজ এ াযন না থাকযে বরযস্তারােঁ়ে একিা হজহনিও অ হশষ্ট থাকে না। 
  
িযারী িািে। 
  
আিাযির ন াগে  নু্ধর ভার বোিাযক হনযে িয । িযারী অনুযরাযের ভঙ্গীযে োকা়ে। 
হ শ্রীভায  বকযি বগযে ওর বিযির কয়েকিা স্থান। 
  
এ ার বিাহন বিাযরহের পাো। িযারীর একিা িাে েযর োেঁকুহন হিয়ে আনযন্দর 
আহেশযযয  যে বোিার কাযজর বকান জ া  বনই। এ েল্লাযি ওযির অেযাচাযরর 
হ রুযদ্ধ  য স্থা বনও়ো িূযর থাক ভয়ে বকউ িু  পযটি  ুেযে পাযর না। অথচ েুহি 
আজ ওযির আঘাে বিযন পযুটিস্ত কযর হ িা়ে করযে। েনয াি হিিার। আজযকর হিযন 
বোিার িে িািিী বেযে আিাযির একাি িরকার। 
  
প্রশংিা়ে গিগি িয়ে িযারী প্রস্তা  বি়ে, আিুন এ ার একিু স্কচ পান করা যাক। 
  
আিার নাি র যাহি বরাচ, যু কহি েৃষ্ণােট, িাে  াডা়ে, এক বপগ স্কচ আিাযকও হিও। 
একিু পযর রন্ধনশাো বথযক হফযর আযি িাহর়ো। ওর িাযে গরি জযের পাত্র বো়োযে 
অযাডযিহিভ োিার। র যাহির েেস্থান বথযক েযর পডা রক্ত  ন্ধ কযর বি াযন োিার 
োহগয়ে বি়ে িাহর়ো। 
  
র যাহি ওযক েনয াি জাহনয়ে োর স্কযচর গ্লািিা িাযে েুযে বন়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

30 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

েনয াি  নু্ধ বোিাযক, স্কযচর গ্লাযি এক চুিুক হিয়ে র যাহি  যে, গীিারিা িারাযে 
আিার চাকরীিাও িারাযে িে। 
  
িযারী োর গ্লাযি চুিুক হিয়ে এ ার র যাহি বরাযচর   র বন়ে, ো েুহি বকাথা়ে যায  
 নু্ধ? 
  
পযারাডাইজ হিহিযে। বোিার গি যস্থেও হক বি াযন? ব শ বো োিযে িুজযন 
একিযঙ্গ এ ান বথযক রওনা হিযে ভাে ি়ে। র যাহি হকেুিা আত্মস্থ িয়ে  যে, একিযঙ্গ 
িুজযন পথ চোিাও হনরাপি হক  ে  নু্ধ। 
  
হনশ্চ়েই! িযারী িাথা নাযড। শুযন আহি  ু   ুহশ িোি। 
  
স্পযাযিহি বস্পশাযের িুযিা বেি িাযে হনয়ে এযি োযির িািযন িােঁডাে িাহর়ো  া ার 
িাযে হেরী, বোিাযির জনয পা াযেন হেহন আর হেহন জানাযেন বোিাযির থাক ার 
জনয ঘযরর  য স্থা পাকা। 
  
িযারী ওর হিযক োকাে গভীর শ্রদ্ধা জানাযে। বচায  বচায  িুজযনর অযনক কথা িে 
 ুহে। িরয  হকেু  োর বথযক অযনক ব হশ িযনর কথা। 
  
এ ওযক উজাড কযর হিে। এক িি়ে েজ্জা বপয়ে রন্ধনশাো়ে হফযর বগে িাহর়ো। 
িযারী 
  
ওর গিন পযথর হিযক োহকয়ে থাকযে হগয়ে পেক বফেযে ভুযে বগে। 
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িহম্বৎ হফযর বপয়ে র যাহির হিযক হফযর োকা়ে বি,– ু  ভাে বোক ওেঁরা োই না! 
  
জাহন না। আহি শুেু জাহন এই বরযস্তারােঁ একিাত্র েুহিই রো কযরে। বিই িযঙ্গ 
আিাযকও, র যাহি  েে, গীিারিা িারাযে আিাযক অযনক কষ্ট বপযে িে। জাযনা  নু্ধ 
আহি পযারাডাইজ হিহিযে বিাযো বডাহিহনযকার বিাযিযে কাজ কহর। আিার কাজ িে 
গীিার  াহজয়ে গান করা। এই হনয়ে হেন  ের কাজ করহে বি াযন। চিৎকার 
বরযস্তারােঁ। বরযস্তারােঁর িাহেক এ ং বিয়ে  য িািা চাো়ে। বিয়েহি িারুন হিশুযক এ ং 
পযরাপকাহরনী। ো েুহিও বো বি াযন চাকরীর ব ােঁযজই চযেে োই না? 
  
িযােঁ। আিার হক বকান িুযযাগ আযে  যে বোিার িযন ি়ে? বয বকান কাজ গ্রিণ করযে 
রাজী আহি। 
  
র যাহি একিু িি়ে হক বযন ভা ে। োরপর বি আ ার ির  িে। ি়েে বোিার একিা 
চাকরী আহি কযর হিযে পারযেও পাহর। 
  
বি হনযজই বরযস্তারােঁ চাো়ে। বডাহিহনযকাযে  ু  শীগগীর োর হকেু বোযকর প্রয়োজন 
িয । ো েুহি িােঁোর জাযনা? 
  
িােঁোর? িািে বি। িযােঁ িযন ি়ে এ  যাপাযর আহি িমূ্পণট অহভজ্ঞ। গে অহেহম্পযক 
ফ্রীিাইে এ ং ডাইহভং-এ বোঞ্জ বিযডে বপয়েহেোি। 
  
অহেহম্পযক বোঞ্জ বিযডে বপয়েহেযে েুহি। হ স্ম়োহ ষ্ট র যাহি হজযজ্ঞি কযর, কেহিন 
েুহি বফৌহজযে হেযে? কয  হভয়েেনাযির যুযদ্ধ হগয়েহেযে? 
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হেন  ের বি াযন আহি একজন হিহনক হিযিয ই বথযকহে। র যাহি োর হপ  চাপযড 
আশ্বাি : বি়ে, আে াৎ বোিাযক চাকরী বিয  বি। এ ন িীজযনর িি়ে। িুহরিরা 
ইহেিযেযই এ াযন আিযে শুরু কযর হিয়েযে। আজযক িুহরিরা বিাযিে বরযস্তারােঁ়ে 
িুকযেই িুইহিং পুযে িােঁোর কািযে উিগ্রী  িয়ে ওয । িােঁোর কািা বশ ার জনয 
বি াযন কয়েকজন অহভজ্ঞ িােঁোরু  ু  প্রয়োজন। 
  
এ চাকরী আিা়ে  ু  িানায । িযারী িারুণ  ুহশ। হকন্তু বক জাযন আিার আিার আযগ 
অনয কাযরার িযঙ্গ কথা ােটা পাকা কযর বফযেহন বো? 
  
আিার হ শ্বাি ো ি়েহন এ নও পযটি। চাকরীেুহি হ ক পােই। েয  একিু হেযট েরযে 
িয । 
  
হ ক আযে, আিার বকান োডা বনই, িযারী  যে, ভা হে রাযের অন্ধকাযর আহি িােঁিা 
পযথ পাহড বি  পযারাডাইজ হিহির হিযক। রাযে গরযির  াোই বনই। োোডা রাযে 
পথ চোিা এ ন  ু ই হনরাপি। প্রকাশয হিযনর আযো়ে হিপীযির োডা  াও়োর িে 
িম্ভা না  ু ই কি রাযের অন্ধকাযর। 
  
ব শ বো কাে িন্ধযা়ে যাত্রা শুরু করা যায  ন। রােিা এ াযন বথযক যাহে, হক  ে? 
  
িযারী িাথা বনযড উয  িােঁডাে। আহি োিযে বিয়েহির িযঙ্গ কথা  যে  য স্থািা পাকা 
কযর হনহে। 
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এ াযন োযির থাকার প্রস্তা িা শুযন িাহর়ো  ুহশযে বফযি পযড, এ যাপাযর আিাযির 
অনুিহে বনও়োর বকান প্রশ্ন হক থাকযে পাযর? 
  
িাহর়ো পাো প্রশ্ন কযর োকা়ে িযারীর হিযক, েুহি আিাযির বয উপকার আজ করযে 
োর জনয আিরা কৃেজ্ঞ। িহেয কথা  েযে হক এ ন এই বরযস্তারােঁর িাহেক  েযে 
েুহিই।োই-বোিার বরযস্তারােঁ়ে যেহিন  ুহশ েুহি থাকযে পার। এ ন  েে অনয আর 
হকেুর িরকার আযে হকনা। 
  
একিু গরি জে িযে ভাে িে। 
  
আহি জানোি বোিার গরি জে োগয । োই আযগই গরি জে হেহর বরয হে। চে 
আিার িযঙ্গ। আহি েেেযণ বোিাযির হ োনা গুহেয়ে রাহ । 
  
িাহর়োযক িযারীর িযঙ্গ বযযে বিয  বিাহন বিাযরহে এ ার রন্ধনশাো বথযক ব হরয়ে 
আযি র যাহির িািযন। 
  
বেযেহি ভারী চিৎকার, র যাহিযক  যে বি, ওযক আিার বেযের িে কযর যহি বপোি 
  
আপহন হ কই  যেযেন, র যাহি োযক িিথটন কযর  যে, িযারীর িে বেযেযক পাত্র 
হিযিয  পাও়ো িহেয গয টর কথা। 
  
র যাহির  াও়ো ে ন বশে। বিাহন বিাযরহে োর িযঙ্গ িু-চারযি কথা  যে আ ার বি 
োর রন্ধনশাো়ে হফযর বগযে। 
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একা একা  যি বথযক র যাহি ভায , বকন বয বিজাযজর িাথা়ে িযারীযক কথা হিোি, 
হকন্তু বিাযো যহি গররাজী ি়ে? ে ন বি হক করয ? কথািা িযন িযেই বি বফান ুযথ 
িুযক বফান কযর বিাযোযক। 
  
বিাযো বরযস্তারােঁ়ে হেে না। হনযগ্রা কারিযান বজা   রিা হিে োযক। 
  
বশান বজা  ু  জরুরী িরকার ওেঁর িযঙ্গ কথা  োর। ওেঁযক এ ন বকাথা়ে পা   েযে 
পার? 
  
বজা োযক বিাযোর  াহডর বফান নম্বর হিে। িযােঁ বক কথা  েে? 
  
আিাযক হচনযে পারে? র যাহি উেযর  যে, র যাহি বরাচ কথা  েহে। বোিার জনয 
একজন োইফ গাডট িযঙ্গ হনয়ে যাহে বিাযো। 
  
অহেহম্পক চযাহম্প়োন। এ ন বশান… 
  
. 
  
০২. 
  
প্রা়ে হেন ঘণ্টা িে রাস্তা হিয়ে িােঁিযেিযারী এ ং র যাহি। িযারীআযগ এ ং র যাহি োর 
হপেযন। িুজযনই বকিন হচহিে। 
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হনযিঘ আকাযশর ভািিান চােঁযির ো়ো পযডহেে হনযচ িািা েুযো িাকা রাস্তা়ে। ে নও 
উষ্ণ  াোযির অস্বহস্ত ব ােিা কাযিহন। রাস্তার িুোযর িুন্দর গাযের ো়ো। 
  
িন্ধযা িােিার িি়ে োরা বিায িে ইয়েযো একরি বেযড এযিযে। আি ার িি়ে 
বিাযরহে োযির স্ন্যাযন্সর পযাযকি বি়ে পথ বভাজযনর জনয। বফরার পযথ বিাযরহের িযঙ্গ 
বি া কর ার প্রহেশ্রুহে হিয়ে এযিহেে িযারী। 
  
িাহর়োর কথা ভা হেে িযারী। ওর িযঙ্গ হনউই়েযকটর বিয়েযির েুেনা করহেে বি। 
  
োরা োযির বিযির িু  োডা অনয আর হকেু  ুহে ভা যে পাযর না। হিগাযরি ব যে 
ব যে োরা বকিন অ েীোক্ৰযি পুরুেযির িযঙ্গ িঙ্গযি হেপ্ত ি়ে, এ বযন ডাে-ভাে 
 াও়োর িেন। 
  
আশ্চযট এেিুকু েজ্জা বনই। ক্লাহি বনই, হিো বনই। িযারী অ াক িয়ে ভায  িাহর়ো 
োযির বথযক আোিাই শুেু ন়ে ওর হিহষ্ট  য িার এ ং িরেো ি  বথযক ব হশ 
আকেটণী়ে। 
  
আর একিা  যাপাযর হ হস্মে িযে ি়ে, অনয ি  বিয়েযির িে িাহর়োরও ি়েে িিিযা 
থাকযে পাযর। হকন্তু ওর হনজস্ব িিিযার উপর যযথষ্ট হন়েন্ত্রণ আযে  যেই িযন ি়ে। 
  
আজযকর হিযন প্রযেযযকরই হকেু িিিযা আযে হকন্তু িিাোন কর ার িে িািি এ ং 
েিো থাযক কেজযনরই? 
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যাই বিাক বিই স্বল্প কয়েক জযনর িযেয িাহর়ো অ শযই একজন। িযারী হভয়েেনাি 
বফরৎ হিহনক, হেন  ের কাহিয়ে এযিযে বি বি াযন। 
  
হভয়েেনাযির িে হ রাি িিিযা হ ংশ শোব্দীর ইহেিাযি হিেী়ে বকান ঘিনা আজ 
পযটি ঘযিযে  যে িযন ি়ে না। 
  
বি ানকার প্রহেহি িানুযের িিিযা আযে বি ি  িিিযা হ হভন্ন চহরযত্রর। োরাও আজ 
হনযজযির িিিযা হনযজরা িিাোযন  যস্ত। 
  
হকন্তু িাহর়োর িিিযা আরও জহিে, বিহিক বথযক ওর কৃহেত্ব অযনক ব হশ। োর 
হনযজর িিিযাও কি ন়ে। 
  
হকন্তু হনযজর িিিযা হনয়ে িাথা ঘািা ার িি়ে এ ন ন়ে, িযারী ভা ে। যাই বিাক 
বরযস্তারােঁর চাকরীিা োর এক রকি পাকা, বিাযো োর িম্বযন্ধ  ু ই আগ্রিী  যে িযন 
ি়ে। 
  
হিহনি িযশক পযর োরা িাইওয়েযে এযি বপৌঁেে। র  যাহি কােঁে বথযক োর জযের 
 যাগ এ ং গীিারিা নাহিয়ে রা ে। 
  
এি,এ াযন অযপো করা যাক। আেঘণ্টার িযেয বকান ট্রাক হকং া গাহড পাও়ো বযযে 
পাযর। র যাহি  যে, ভাগয প্রিন্ন িযে এ ান বথযক িাইে পঞ্চাযশক িূযর একিা 
স্ন্যাক্স ার বভাো বপযে পাহর, িারা রাে ব াো থাযক। 
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ব হশর ভাগ ট্রাক ড্রাইভার বি াযন হডনার িাযর। বিই স্ন্যাক্স  ার পযটি গাডী বপযে 
বি ান বথযক একিা ট্রাক বপযেও পাও়ো বযযে পাযর। হি়োহি বপৌঁেযে পারযে আর 
বকান োযিো বনই। 
  
পািাযডর ওপর বথযক িুরি গহেযে েুযি আিযে একিা ট্রাক, বিডোইযির েীে 
আযোযক। বচা  োেঁহেয়ে যা়ে। 
  
োরা এেেযণ রাস্তার পাযশ িােঁহডয়ে হেে। র যাহি এ ার রাস্তার িাে াযন এহগয়ে বগে। 
চেি ট্রাকিা হকন্তু থািে না। োর হচৎকার শুযনও িুরি গহেযে পযথর েুযো উহডয়ে 
েুযি বগে। 
  
িোশ িয়ে র যাহি হফযর আযি।িযারী ে ন পযথর োযর ঘাযির উপর  যি হিগাযরি 
 াহেে। পযরর পযনর হিহনি চারহি ট্রাক বি ান হিয়ে েুযি বগে, হকন্তু বকান ট্রাক 
ড্রাইভারই র যাহির অনুযরাে রা ে না। 
  
এর বথযক বিেঁযি যাও়ো ভাে, িযারী  যে, আিার িযন ি়ে না বকউ বোিাযক  াহের 
করয । 
  
আযরা পযনর হিহনি অযপো কযর বি , র যাহি োযক আশ্বস্ত কযর  যে, িযন ি়ে আিার 
এিন  ড  ড চুে বিয  ি াই আিাযক হিপী  াওরাযে। োর বচয়ে এক কাজ কর, 
আিার  িযে েুহি এক ার বচষ্টা কযর বি , বকান ট্রাক হকং া গাহড থািান যা়ে হকনা। 
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অেঃপর র যাহি হফযর যা়ে িযারীর জা়েগা়ে আর িযারী উয  আযি রাস্তা়ে। বোিার 
িাফেয কািনা কহর। 
  
হকন্তু োযে বকান িুহ ো ি়ে না। হেন হেনহি ট্রাক িযারীর নাযকর ডগা হিয়ে েুযি বগে, 
বকউ োযক গ্রািয করে না। 
  
িূযর পািাযডর ওপর বথযক বিডোইযির েীে আযো বনযি আিহেে হনযচ িােু িাইওয়ের 
ওপযর। জীপ গাডীর হপেযন িুই  াযথটর কযারাভযান। 
  
যহিও বকান আশা বনই,  েে বি, েয  আহি বচষ্টা কযর বি  । 
  
িযারী িাে রাস্তা়ে েুযি হগয়ে িাে েুযে ইশারা কযর গাডীিা থািাযনার জনয। বচা  িুয  
কাের অনুন়ে, করুণ আয িন, িযন ি়ে োরা িাডা বি ার কথা ভা ে। পরিুিূযেটর 
একিা যাহন্ত্রক শব্দ উ ে। বেক কযে গাহডিা োর িািযন এযি থািে। 
  
র যাহি োডাোহড োর  যাগিা কােঁযে চাহপয়ে গীিার িাযে েুযি এে িযারীর পাযশ। আড 
বচায  এক ার োহকয়ে িযারী বিয  হনে গাডীর চােকযক। 
  
আপহন হক হি়োহনযে যাযেন?িযারী হজযজ্ঞি করে। আিাযির বি াযন বপৌঁযে বি ার 
 য স্থা করযে পাযরন? 
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গযািয াযডটর আযো এযি পযডহেে চােযকর িুয র ওপর। কাযে বযযেই িযারী একিু 
অ াক িে, চােক একহি বিয়ে। বিয়েহিও অ াক বচায  বি হেে োযক। বিয়েহির 
বচায  অযাহন্ট-িীি গগেি। িািা শাযিটর হভেযর বগােঁজা। 
  
গাডী চাোযে জান? বিয়েহির চাপা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর, িযােঁ হনশ্চ়েই। 
  
ড্রাইহভং োইযিন্স আযে? 
  
িযােঁ, বিিা আহি িযঙ্গ হনয়েই ি  িি়ে ঘুযর থাহক। 
  
 ু  ভাে কথা, বিয়েহি  যে, গাডী চাোযে হেফি হিযে পাহর। রাস্তাঘাি ভাে জানা 
আযে বো? 
  
বিাজা চাোযে িয  এই বো। 
  
িযারীর হিযক েুেঁযক পযড োযক ভাে কযর হনরীেণ করযে থাযক। 
  
োরপর র যাহির হিযক োহকয়ে বিয়েহি হজযজ্ঞি কযর–বোিার ঐ িঙ্গী  নু্ধ নাহক? 
  
িযােঁ,  াণ্ডা োগার ভয়ে িাথা়ে  ড  ড চুে বরয যে অনয বকান  ারাপ িেে িেে  
অ শযই বনই  যেই আিার োরণা। 
  
ব শ বো ভােই বো!যিয়েহি  যে, বিািািুহি বোিা়ে বপয়ে িযন ি়ে আহি উপকৃে ি । 
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আ ার ঘণ্টা েযর আহি এই গাডীিা চাোহে। 
  
েুহি হ ক িি়ে এ াযন আিা়ে ভােই কযরে। বিয়েহি িরজা  ুযে োযক আহ্বান করযে 
হগয়ে  যে, একিু হ শ্রাি না হনযে পারযে পযথর িাযে ঘুহিয়ে পডযে পাহর। এই 
কযারাভযান গাডীিা হি়োহিযে বপৌঁযে হিযে িয । এই গাডীর ফরিািকারী শাহিয়েযে 
আিার বকাম্পাহনযক, আগািীকাে িকাযে গাডীিা না হিযে অডটারিা বি  াহেে কযর 
হিযে পাযর। 
  
বিয়েহির কথা ােটা বকিন ব িুর ব কে। 
  
ি হকেুই বযন িুিূযেটর িযেয অদু্ভে ভায  ঘযি বগে। 
  
োডাোহড উয  পড। আিাযির পাহিটর কথা বভয  োডাোহড চযড  ি। আহি েেেযণ 
কযারাভযাযনর বভেযর হগয়ে শুয়ে পহড। হি়োহিযে না বপৌঁেন পযটি আিাযক কােঁচা ঘুি 
বথযক জাহগও না বযন। 
  
কযারাভযাযনর হভেযর হক িুযিা হ োনার  য স্থা আযে, র যাহি জানযে চাইে অযনক আশা 
হনয়ে, অযনকিা পথ বিেঁযি এযিহে,  যি থাকযে পারহে না। 
  
েুহি যহি ঐ উদ্ভি ব ়োেী বোকিাযক িংযে করযে না পার োিযে  াহক রাস্তা ওযক 
রাস্তার ওপর িােঁহডয়েই কািাযে িয , িযারীর উযেযশয কথাগুযো  যে উগযরাযে থাযক 
বিয়েহি। বেিহন গজরাযে গজরাযে বি হনযচ কযারাভযাযনর িরজা হিয়ে িুকে। বভের 
বথযক িরজা  ন্ধ করার শব্দ শুনে োরা িুজন। 
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িযারী এ ং র যাহি পরস্পযরর হিযক োকাে। োরপর চােযকর আিযন হগয়ে  িে 
িযারী। 
  
বি যে একিু আযগ আহি ভাযগযর কথা  েহেোি না? র যাহি িািযে িািযে  যে, 
িকাে িােিার িযেয হি়োহিযে বপৌঁযে যা । 
  
ি়েযো বোিার কথাই হ ক, হকং া বয কারযণই বোক িােঁিার িাে বথযক  ােঁচা বগযে। 
প্রেুযেযর িযারী  যে, যাই  ে বিয়েিার িািি আযে। িীঘট আ ার ঘণ্টা েযর একা 
িাইওয়ের ওপর হিয়ে গাডী চাহেয়ে এে, হিম্মে না থাকযে হক বকউ পাযর! োরপর 
আিরা অনুযরাে করযেই গাডী থািাে বি, আিাযির গাডী চাোযে  েে, একিুও ভ়ে 
ডর  যে হকেু বনই বযন োর। 
  
আিরা না িয়ে বকান গুণ্ডা  িিাি বোযকযির িাযে পডযে োরা বিয়েহিযক িে ব েঁযে 
েেটণ কযর োডে হনশ্চ়েই। ে ন ইজ্জৎ  যে আর হকেু থাকে না োর। 
  
ইজ্জৎ! িা়ে হরপ ভযান উইংকে! োিযে  নু্ধ বোিা়ে  হে, বশান। 
  
র যাহি উেযর  যে–িাহকটন বিয়েযির আ ার ইজ্জৎ? ওরা বো চা়ে পুরুেরা ওযির বজার 
কযর েেটণ করুক। এ নকার হিযন ওযির এিা অ ির-হ যনািযনর ন েি পথ। ওরা 
এ ন পুরুেযির হিয়ে েেটণ করাযনার জনয হনযজরাই পুরুে েরার ফােঁি বপযে থাযক। 
ওযির এ ন হনরা রণ করযে িুিূেটিাত্র োযগ োই এ ন ওযির ইজ্জযের বকান প্রশ্ন 
আযি না। একিু বথযি র যাহি আ ার  যে, ঐ বিয়েিা ি়েযো কযারাভযাযন শুয়ে শুয়ে 
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বোিার কথা ভা যে। আর িযন িযন বোিার শ্রাদ্ধ করযে, বপয়েও িুযযাযগর িিয িার 
করযে না। 
  
আশ্চযট! 
  
িযারী িাযি। োর িাহি বিয  িযন িে, এইিাত্র  ুহে বি বিয়েহিযক িহেয িহেয েেটণ 
কযর এে এ ং বিই েৃহপ্তর বরশিুকু োর বিজাযজ রয়ে বগযে এ যনা। 
  
আো বি যে বগ্লাভ কম্পািটযিন্টিা  ুযে হকেু কাগজপত্র  ুেঁযজ পাও়ো যা়ে হকনা। িযারী 
োযক অনুযরাে কযর স্পীযডাহিিাযরর হিযক োকাে, স্পীযডাহিিাযর ে ন ঘণ্টা পঞ্চাশ 
িাইে প্রিশটন করহেে। 
  
অযনক ব ােঁজা ুেঁহজর পর বগ্লাভ কম্পািটযিন্ট বথযক হকেু কাগজপত্র একিা েযাহিযকর 
জযাযকযির বভের বথযক পাও়ো বগে। জযাযকি বথযক বিই কাগজপত্রগুযো  ার কযর 
র যাহি পডযে শুরু করে। 
  
িাজট বকাম্পাহন বথযক ভাডা করা গাডী। বভা়েরা  ীযচ হিিার বজায়েে ব্লচযক ভাডা 
বিও়ো িয়েযে।  াডীর হ কানা িে ১২৪৪,হরংহফড বরাড, হক্লভেযাি। আযগর িাইযেজ 
েগ ুযক বে া 
  
আযে হকনা বি যে। 
  
িযােঁ ১.৫৫০ িাইে। 
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ডযািয াযডটর িাইযেজ কাউন্টাযরর ওপর েুেঁযক পডে িযারী। হনযজর িযনই বি ব শ 
হচহিে ভায  িাথা নাডে। 
  
এর বথযক ব াো যাযে গাডীিা ভাডা করার পর িাত্র ২৪০ িাইে চযেযে অেএ  
বিয়েহির কথািে িীঘট আ ার ঘণ্টা গাডী চাোযনার বকান প্রিঙ্গই উ যে পাযর না। 
  
র যাহি অ াক িয়ে োর কথা বযন হগেযে থাযক। 
  
েুহি হক ি  িি়েই এ ভায  কথা  যে থাক নাহক? বোিার কথাগুযো বযন বগায়েন্দা 
উপনযাযির োনু বগায়েন্দাযির িে বশানাযে। 
  
বশান, আরও আযে, িযারী  েযে থাযক, বিয়েহির নাি বজায়েে ন়ে, োর নাি যাই 
বিাক না বকন, িীঘট আ ার ঘণ্টা োর গাডী বি চাো়েহন ক যনা। িযন ি়ে গাডীিা বি 
হনশ্চ়েই চুহর কযর থাকয । 
  
বি  িযারী, র যাহি োর িুহচহিে িোিে জানা়ে, িােিার িযেয হি়োহিযে আিাযির 
যা ার িরকার হেে, গাডী বপয়েহে, বি ান বথযক অনয বকান গাডী হকং া  াযি চযড 
পযারাডাইজ হিহিযে যাও়ো যায  অনা়োযি। অেএ  বক গাডী চুহর করে, হক না করে 
অেশে   যর হক িরকার আিাযির। 
  
বচারাই গাডী চাোহে, রাস্তা়ে পুহেশ যহি েযর। 
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আযর অে হচিা করযে িয  না। িােরাযে িাইওয়ের উপর পুহেশ বপট্রে আর বি়ে 
না। বি  হগয়ে ওরা এ ন নাযক বেে হিয়ে ঘুিুযে। 
  
িযারী একিু ইেস্তেঃ কযর িাে বেযড বি়ে। িহেয বো োর অেশে হচিা হকযির। 
পুহেযশর ভা না বিয়েহির। োোডা র যাহি য ন েুেঁহক হনযে চাইযে ে ন আর এ 
 যাপাযর িাথা না ঘািাযেই। চেয । কথািা ভা া িাত্র হি়োহরং-এর হুইেিা শক্ত কযর 
বচযপ েরে বি। একিু পযরই গাডী পেঁ়েেহট্ট িাইে ব যগ েুিযে শুরু করে। 
  
িযারীযক  াণ্ডা িাথা়ে গাডী চাোযে বিয  র যাহি এর পর িাহর়োর বিও়ো পযাযকি বথযক 
িুরগীর  যাং  ার কযর হচ ুযে থাযক। িযারীর বচায  বচা  পডযেই বি োযক হজযজ্ঞি 
করে-”েুহি হকেু  ায  নাহক? 
  
এ ন ন়ে। 
  
োিযে আহি  াই, র যাহি িুরগীর  যাং োহরয়ে োহরয়ে হচয াযে শুরু করে আ ার। 
িাহর়োর িু িা োর বচায র িািযন বভযি উ ে। আো িযারী হভয়েেনাযির বিয়েরা 
িাে হিযিয  বকিন  ে বো? 
  
েুহি বো আর হভয়েেনাযি যাযে না, িযারী ব জার িুয   যে, োিযে বজযন হক োভ 
 ে? 
  
না িাযন আহি জানযে চাইহে ওরা িিযজই পুরুেযির কাযে েরা বি়ে, নাহক ওযির 
পা ার জনয পুরুেযির অযনক কা - ড বপাডাযে ি়ে? 
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 েোি বো েুহি বো আর হভয়েেনাযি যাে না। িযারী ব জার িুয  োর আযগর কথা 
পুনরা ৃহে কযর  যে, োিযে বজযন হক োভ  ে? 
  
র যাহি  ুেযে পাযর, িযারী োর অশােীন কথা ােটা়ে েুব্ধ। 
  
হভয়েেনাযির বিয়েযির ওপর িযারীর িু টেো আযে হকনা জাহননা। হভয়েেনাযির 
বিয়েযির হনয়ে  াট্টারহিকো বকউ করযে োযক িিয করযে পাযর না বি। 
  
িযারীর িযন পযড িা়েগন বেযড আিার আযগ হভয়েেনাযির এক অহে গরী  একহি 
বিয়ের িযঙ্গ ভা  িয়েহেে োর।  ড রাস্তার োযর এযেই োর িযঙ্গ বি া িয়ে বযে 
িযারীর। 
  
বিয়েহি রান্না করা  া ার হ ক্ৰী করে। 
  
োযক বিয  িযারী ভীেণ আশ্চযট িয়ে বযে। বিাভ, রান্নার হজহনিপত্র ি  কায   ােঁযশর 
েুহেযে েুহেয়ে  যাোন্স বরয  হক কযর বয পথ চেে বচায  না বি যে বকউ হ শ্বাি 
করে না। হপঙ্ক রযক্তর হেহিয়ে-পডা বিয়েহিযক বি যে োর িযন িযো, একিা িুষু্ট 
প্রজাপহে বযন োর চারপাযশ উডযে। হকন্তু পযর বি বজযনযে, হক িারুণ িৃঢ়যচো এ ং 
কয ার প্রকৃহের বিয়ে বি। 
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বিই িীঘট হেন  ের বিয়েহি োর িহণিার িয়েহেে। ভাে ািা হিয়ে বিয়েহি োর বিি-
িন আেন্ন কযর বরয হেে। হভয়েেনাযির বিয়ে ভাে ািা জাযন। ফ্রন্ট বথযক হফযর 
িযারী হিযচে বি ে, বিয়েহি োর জনয আয়োজন করযে। 
  
এইভায  হেন  ের েযর বিকং উপেযকার িুগটি অরযণয ভয়ের িযঙ্গ িৃেুযর িযঙ্গ 
হিনরাে পাঞ্জা েডযে েডযে িযারী আশার বিাো়ে িুেে, ুকভরা ভাে ািা হনয়ে োর 
জনয প্রেীো করযে হভয়েেনাযির এক রিনী, বয রিনী  ঞ্চনা জাযন না এ ং অহ শ্বাি 
যাযক স্পশট করা িূযর থাক োযর কাযেও বঘেঁেযে পাযর না। 
  
োরপর একহিন িা়েগযন ব ািা পডে। আচিকা হ িান আক্ৰিণ। স্তব্ধ িেভম্ব 
হভয়েেনািীরা ঘিনার আকহস্মকো়ে োরা ে ন হকংকেট যহ িূঢ় িয়ে পযড। হভয়েেনাি 
হ িান াহিনীর চহকে আক্ৰিযণ ব ািার ঘায়ে িুকযরা িুকযরা িয়ে আযরা অযনক িানুযের 
িে পৃহথ ী বথযক িুযে বগে িযারী হিযচযের ভাে ািার বিয়ে। োরপর বি আর অনয 
বকান বিয়ের িযঙ্গ ভা  জিান িূযর থাক োকাযে পযটি পাযরহন। র যাহি বরাচ বভয যে 
হক? িাহকটন িুেুযক  যি হভয়েেনাযির িু একজন ব শযার েহ  বিয  বি হক বভয যে 
বি ানকার িিস্ত বিয়েরাই ব শযা? ি  বিয়েযিরই জন্ম পুরুেযির হ োনা়ে হ  স্ত্র 
িও়োর জযনয? হভয়েেনাযির একজন বিয়ের িম্মাযন যা ো  ো িাযন িযারী হিযচযের 
ভাে ািাযক অপিান করা বি কথা র যাহি ব াযে না। 
  
একিা গাডীর বিড োইযির আযো বি যে বপে িযারী। 
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গাডীিা ে ন প্রা়ে আে িাইে িূযর হেে। ব ােি়ে বিিা পুহেযশর বপট্রে কার। হকন্তু 
িাইওয়ের ওপযর োি িাইযের ব হশ স্পীড বোো আইন-হ রুদ্ধ। 
  
হপেযন গাডী! র যাহি িৃিু চীৎকার কযর  যে উ ে-িা বিয হে, পুহেযশর  যেই িযন্দি 
ি়ে। িযারী হনচু গো়ে োযক োর অনুিাযনর কথািা জাহনয়ে বি়ে। 
  
হক  েে েুহি। এই শীযে পুহেশ এ ন হ োনা়ে, র যাহি ে ন হনযজর কথার িিথটযন 
 যে, এ রাস্তা়ে ক যনা পুহেযশর গাডী আহি বি যে পাইহন। 
  
েুহি হক িহেযই োিযে হকেু  ায  না? র যাহি হজযজ্ঞি করে। 
  
না, েয  একিু গরি কহফ বপযে ভাে িে। ও হজহনিিা আিারও  ু  িরকার। হিহনি 
পযনর পযরই আিরা একিা রাে-বডার স্ন্যাক্স ার পাহে, ভাে কহফ হেরী কযর োরা। 
পােঁচ হিহনি থািয া বি াযন। ি়েযো বিয়েহিও কহফ পান করযে পাযর। 
  
হকন্তু হি়োহি আিার আযগ ওযক ঘুি বথযক না জাগাযে  যেযে ও। িযারী োযক স্মরণ 
কহরয়ে বি়ে, িযন আযে বোিার? আিার িযন ি়ে ঘুিি রিনীযক না জাগানই ভাে 
ব াে ি়ে। 
  
র যাহি িািে। িযারী, এই রকি একিা  াহঘনীর  ু  প্রয়োজন। হকন্তু ওযক  াযগ আনার 
িুযযাগ আিার  ু  কি। েয  বোিার ো আযে, েুহি িয  বডাহিহনযকার িােঁোযরর 
িািার। 
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িােঁোর বশ াযনার েযে িুযিা কাজ েুহি করযে পারয , বিাযোর জযের হনযচ ওর 
অেটনগ্ন শরীরিা হনয়ে যা  ুহশ করযে পারয । আর বিই বপ্রি বপ্রি ব োর েযে ওযক 
েুহি িুয র চরি িুিূযেট বিাযো বডাহিহনযকার জয়েযন্ট ওর বযাগিাযনর কথািা পাকা 
কহরয়ে হনযে পারয । বিয়েিা বোিার হিযক বয ভায  োকাহেে োযে িযন ি়ে বি 
বোিার বপ্রযি পযড বগযে। 
  
েুহি বি হে এ যনা বেযে িানুেহি আে। িযারী িািযে িািযে  েে। 
  
আিার কথা েুহি এ ন বিযি উহডয়ে হিে, পযর বিাযো়ে িুকযে বোিার িাথা ঘুযর 
যায । বিাযোর িুন্দরী যু েী বিয়ে নীনাযক েুহি বো এ যনা বি হন। েুহি োর িযঙ্গ 
হিশযে যাে। কথািা বভয ই আিার বকিন হিংযি িযে বোিার ওপর। হকন্তু বিই িযঙ্গ 
বোিাযক িা োন কযর হিহে নীনার ওপর  ু  ব হশ বোভ করযে বযও না বযন। 
  
এ  যাপাযর বডাহিহনযকাযে বিাযোর িম্বযন্ধ বোিাযক হকেু  যে রা া ভাে। ি়েযো 
নীনার  া ার কেঙ্কি়ে অেীে কাহিনী শুনযে েুহি িেকট িয়ে বযযে পার। র যাহি একিু 
বথযি আ ার  েযে শুরু করে, আজ বথযক প্রা়ে  ের কুহড আযগ বিাযো হিনু্দক 
েকাযরর োো ভাঙ্গা়ে ওস্তাি হেে। এিন বকান হিনু্দক হকং া েকার হেে না যা বি 
 ুেযে পারে না। বশে পযটি পুহেযশর িাযে েরা পযড যা়ে বি এ ং হ চাযর োর 
পযনর  েযরর বজে িয়ে যা়ে। 
  
বজযে থাকাকােীন োর স্ত্রী নীনার জন্ম হিয়ে িারা যা়ে। 
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োরপর বজে বথযক ব হরয়ে এযি বি এ ং োর িঙ্গীরা িনস্থ কযর োরা আর অিন 
 ারাপ োন্দা হনয়ে িাথা ঘািায  না এ ং পযারাডাইজ হিহিযে এই বরযস্তারােঁিা  ুযে  যি 
বি। 
  
এ ন োর  ়েি পঞ্চাশ িযেও হিহিক শহক্তযে োর এেিুকু ঘািহে ি়েহন। োর ওপর 
ভাে  হক্সং জাযন বি। 
  
আজও নানা প্রহেযযাহগোিূেক অনুষ্ঠাযনর উযিযাক্তাযির কাে বথযক আহ্বান বপয়ে থাযক 
বি। 
  
হকন্তু  য িা বেযড বি বকাথাও বযযে চা়ে না। 
  
োোডা বিয়ে নীনার বিৌেযে োর বিাযিে  য িা এ ন ব শ রিরিা। 
  
োই  েহে নীনার িযঙ্গ এিন হকেু কযরা না যাযে োর  য িার বকান েহে ি়ে, বিয়ের 
েহে ি়ে। এক ার হেনযি িস্তান বোকরা নীনার হপেযন বেযগহেে। বিাযো বিিা বির 
বপয়ে শহক্ত পরীো়ে বনযি পযড একা অযনকহিন পযর। বশে পযটি োর ঘুহে এ ং রো 
ব য়ে বিই হেনযি বরাহিও িস্তান িািপাোযে ভহেট ি়ে। 
  
েয  বোক হিযিয   ু ই উিার প্রকৃহের িানুে এই বিাযো। োর বরযস্তারােঁ়ে নীনাযক 
হনয়ে েুহি যে ার  ুহশ য ন  ুহশ ফুহেট করযে পার, েয নীনার পেন্দ িে। বি যেেণ 
পযটি বোিাযক িিয করযে পারয  েেেণ। 
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হকন্তু বয িুিূযেট েুহি নীনার হ রহক্তর কারণ িয়ে উ য  ে ন বিাযো বোিাযক বেযড 
কথা  েয না। েুহি আিার অযনক উপকার কযরে, েুহি যাযে বকান অিুহ যে়ে না পড 
োই বোিাযক এই িেকট কযর বিও়ো। 
  
িযারী োর কথা শুনযে হকনা ো বি ার জনয র যাহি একিু বথযি  েে, কই েুহি বো 
একিা কথাও  েযে না। অথচ এেেণ আহিই বক ে  ক ক কযর বগোি। 
  
িযারীযক চুপ কযর থাকযে বিয  হনযজই বি আ ার  েযে থাযক, েয  যাই  ে ভা়ো 
নীনা িােিা িারুণ  ু িুরৎ, িাইি  ুক, ভারী হনেম্ব। 
  
েুহি হনযজর বচায  পর  কযর বিয   ুেযে পারয  আহি একিুও  াহডয়ে হকং া কহিয়ে 
 েহে না। 
  
আহি য ন ওযক প্রথি বিহ  কয়েক রাে আিার বচায  ঘুি হেে না, ওর িাইি  ুযকর 
ওপর বথযক ক নও বচা  িরাযে পারোি না আহি। 
  
ওয়েিারযির িেপহে িযানুয়েে আিাযক িেকট কযর হিয়ে  যে,নীনা এ ানকার 
 যেরযির জনয, কায ার  যহক্তগে োেিার ব ারাক িযে পারয না বি। আহি নাহক 
ব হশ  াডা াহড করযে বিাযো আিাযক  েি কযর বিয । 
  
িযারী এ ার একিু অধেযট িয়ে উ ে এ ং িু   ুেে িযায া র যাহি আহি বোিার প্রশংিা 
না কযর থাকযে পারহে না। েয  বোিাযক একিা কথা  যে রাহ  আিার আচরযণ রযক্ত 
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আজও বফৌহজ হশোর বরশ রয়ে বগযে। বিই বফৌহজ হশো়ে আিরা বজযনহে, হনযজর 
ঘযরর িরজার িািযন বনাংরা হজহনি বফো উহচে ন়ে। 
  
অেএ  এযেযত্র বিাযোর কাযে কাজ কর । আর োর বিয়ের, োর  য িার ি টনাশ 
আহি কর  এ কথা আহি ক নও কল্পনাও করযে পাহর না। 
  
অেিা হনহশ্চে িয়ো না, র যাহি িি য কযর। িযন বর  েুহি োযক এ নও বি হন। 
  
একথা হ ক বয আহি োযক এ নও বিহ হন। বোিাযকও একিা কথা িযন রা যে িয  
র যাহি বোিার বথযক  ের চাযরযকর  ড আহি এ ং বিিা অযনক পাথটকয এযন বি়ে। 
আিার যা প্রয়োজন ি়ে ো আহি হনেঞ্ঝাযি বপয়ে থাহক। আহি এ ন এিন বকান 
বিয়ের িযঙ্গ ফহষ্টনহষ্ট কর  না বয আিাযক োযিো়ে বফেযে পাযর। যাইযিাক বিয়েহির 
কাজ হক িাযন ওর ভূহিকা হক বি াযন? 
  
অহফযির কাজ বি াযশানা করা, হরজারযভিন, হিিা পত্র বি া। 
  
িন্ধযা়ে  ার এ ং বরযস্তারােঁ়ে হগয়ে  যেরযির িযনারঞ্জন করা। আর বিাযোর কাজ িে 
 াজার এ ং রান্না করা। শিযর এই রকি হেনযি বরযস্তারােঁ আযে, িারুণ প্রহেযযাহগো। 
বিাযো অ শয োযে ভ়ে পা়ে না। বি োর হনযজর কাজ িম্বযন্ধ িমূ্পণট িযচেন। 
  
িািযন িেুি আযোর অেরগুযো িযারীর বচায র িািযন বভযি উ ে। 
  
িযাক্স হি া-রাত্র বভাো থাযক। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

52 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

োিযে গাডীিা এ াযন থািাই। িযারী আযগই গাডীর স্পীড কহিয়ে হিয়েহেে। বরযস্তারােঁর 
িািযন চারযি ট্রাক িােঁহডয়েহেে। একিা ট্রাযকর হপেযন িাস্তাং গাডীিা থািাে িযারী। 
  
িি়ে নষ্ট না কযর োডাোহড গাডী বথযক বনযি পড এ ার–িযারী হনযজ গাডী বথযক 
নািযে নািযে  েে, এ ং র যাহি োযক অনুিরণ করে। 
  
োরা একিা হ রাি িেঘযর হগয়ে প্রয শ করে। চারজন ট্রাক ড্রাইভার  ার  ার র যাহির 
হিযক োকাহেে। োযির বচায র ভাো পযড িযারী  ুেযে পাযর, র যাহির িাথা়ে েম্বা 
েম্বা চুে বিয  োরা হ রক্ত। ব াে ি়ে হিপীযির একিি িিয করযে পাযর না োরা। 
  
 াডহে োযিো়ে না পডযে ি়ে র যাহিযক হনয়ে, িযারী িযঙ্গ িযঙ্গ অশুভ হিকিার কথাও 
হচিা করে। বিই অ স্থা়ে ওয়েিারযক িু’কাপ কহফর ফরিাি করে বি। 
  
কহফর কাযপ িয িাত্র চুিুক হিয়েযে একিা গাডীর শব্দ শুনযে বপে িযারী। িািযনই 
একিা জানো হেে রাস্তার এযক াযর োযর। িযারী জানো পযথ িু   াহডয়ে বি ে 
একিা িািা রযঙর িাহিটজ এি ১৮০ োযির িাস্তাং গাডীর হপেযন হগয়ে িােঁহডয়েহেে। 
  
গাডীিা িািানয কয়েক িুিূেট বথযিই আ ার চেযে শুরু কযর বি়ে। িযারী ভাে কযর 
বি  ার বচষ্টা করে িাহিটহডযজর আযরািীযির। 
  
হকন্তু একিাত্র চােযকর িু  োডা অন্ধকাযর অনয কাযরার িু  োর বচায  পডে না। 
োও চােযকর পুযরা িু িা বি  ার উপা়ে হেে না কারণ োর িাথার িুহপিা কপাযের 
অযনকিা হনযচ বোোযনা হেে। 
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হিহনি পােঁযচক পযর োরা আ ার িাস্তাং গাডীযে হফযর এে। এ ার র যাহি চােযকর 
আিযন  িে। িযারী ঘুযিাযে চা়ে। 
  
িযারী ে নও অ াক িয়ে ভা হেে িাস্তাং গাডীর বিই িহিো চােযকর কথা, বগ্লাভ 
কম্পািটযিন্ট  ুযে বি এ ার হনযজ কাগজপত্রগুযো পরীো করযে  যস্ত িে। 
  
িাজট বকাম্পাহন বথযক ভাডা করা গাডী। ক্লীভেযাযির বজায়েে ব্লযাচযক গাডীিা ভাডা 
বিও়ো িয়েযে িুহিন আযগ। েগ ুক বথযক আ ার বি িাইযেজ পরীো কযর বি ে-
২৪০ িাইে িাত্র। অথচ বিয়েহি োযক  যেযে বি নাহক আ ার ঘণ্টা েযর গাডী চাহেয়ে 
এযিযে। এিা একিা হনেক হিযথয কথা, িযারী ভা ে। হকন্তু একিা কথা োযক  ার ার 
ভাহ য়ে েুেহেে। বিয়েহি বকন োযক গাডী চাোযে  েে? েয  হক হনযজযক োর 
আডাযে রা ার িযেয অনয বকান উযেশয েুহকয়ে আযে? গাডীিা হক চুহর কযর আনা? 
আর োই যহি ি়ে বয বকান িি়ে পুহেযশর িাযে োরা েরা পডযে বিয়েহিও বরিাই 
পায  না হনশ্চ়েই। িযারী আ ার এ কথাও ভা ে, বিয়েহির এিন িুঃিািযির কারণই া 
হক থাকযে পাযর। 
  
এই িুিূযেট িযারীযক  ু  হচহিে  যে িযন িহেে। োর হিযক োহকয়ে র যাহি রহিকো 
করে। েুহি হক এ নও িারযোর অহভন়ে করে। 
  
বগ্লাভ কম্পািটযিযন্ট কাগজপত্র গুযো রা যে হগয়ে িযারী  যে ঐ ঘুিি বিয়েিা আিাযক 
এ ন বয োেঁো়ে বফযেযে, োযে আর যাই হকেু িযন বিাক না বকন অহভনয়ের কথা 
িযন করা  ােুেো। 
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ব শ বো এে ি  হচিা ভা না না কযর বিয়েহি ঘুি বথযক বজযগ উ যে োর কাে 
বথযকই বো প্রকৃে ঘিনািা বজযন হনযে পার। 
  
র যাহি কথািা বশে কযর িািযনর রাস্তািা ভাে কযর োহকয়ে বিয  হনে এক ার। হ ক 
আযে োই িয । 
  
এই  যে িাহর়োর বিও়ো পযাযকি  ুযে িুরগীর  যাং ডাফনাি আর বরযস্তারােঁ বথযক আনা 
কহফ ব যে েৎপর িে িযারী। একিু পযরই ঘুহিয়ে পডে বি। 
  
এই ার িযারী উয  পড। 
  
র যাহির হচৎকাযর িযারীর ঘুি বভযঙ যা়ে, প্রকাণ্ড একিা িাই েুযে বচা  বিযে োকা়ে 
বি। ে ন পূ টহিযকর েূির আকাযশর একিু একিু রঙ  িোযে োে িেুি  য়েরী। 
রাস্তার িুপাযশ পাি গাযের িাহর, ওহিযক িাস্তাং েুযি চযেযে আপন গহেযে। 
  
এইিাত্র আিরা বফািট েডারযডযে িুযক পযডহে। র যাহি োযক  যে আর হিহনি কুহড 
পযরই আিরা হি়োহিযে বপৌঁযে যা । 
  
িািযনর ঐ কাযফিার কাযে গাহড থািাও। োরপর বি াযন বিয়েহিযক ঘুি বথযক 
জাহগয়ে েুযে বজযন হনযে িয  হি়োহির হ ক বকান জা়েগা়ে ও আিাযির বেযড বযযে 
চা়ে। 
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িাইওয়ে িংেগ্ন কাযফ। কায র  াহড। িািযন হন়েন আযোর হনযচ িাইনয াডটিা জ্বেজ্বে 
করহেে। 
  
র যাহি গাহডিা থািাযেই িযারী চহকযে এক ার োর কহির ঘহডর ওপর বচা   ুহেয়ে 
হনে, পােঁচিা পযনর। 
  
গাহড বথযক বনযি িযারী  যে–আহি কহফর িুযিা কািটন আনহে আর েুহি েেেযণ 
বিয়েহিযক জাগা ার  য স্থা কর। 
  
র যাহি ব াকার িে িািে। এ একরকি ভােই িে, েুহি আিাযক িুযযাগ কযর হিয়ে 
বগযে হক  ে? এ ন  ুেহে, িহেয িহেয বিয়েযির প্রহে বোিার বেিন বকান আকেটণ 
বনই। 
  
ওঃ চুপ কর। 
  
িযারী েিযক উ ে। 
  
র যাহির ভুে রহিকো়ে োর এ ন বকান িা়ে বনই। দ্রুে পা চাহেয়ে কাযফর হিযক 
এহগয়ে বগে বি। 
  
কাউন্টাযর একজন হনযগ্রা ঘুযি িুেু িুেু বচায  িেহেে। অেি ভহঙ্গযে িযারীর হিযক 
োকাে বি। 
  
 ু  কডা িু কািটন কহফ। ব্লযাক, েয  হচহন ব হশ থাকয । 
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ডাফনাি চাই না? হনযগ্রা যু কহি হজযজ্ঞি করে। 
  
িযারীর হনযজর বকান প্রয়োজন হেে না। েয  বিয়েহির কথা বভয  বি  েেচারযি িাও। 
  
কহফর এ ং ডাফনাযির িাি হিযে িযারী য ন  যস্ত হ ক বিই িি়ে িাস্তাং বথযক বজাযর 
বজাযর িযনটর শব্দ বভযি এে। 
  
িযারী চিযক কহফর কািটন িুযিা এ ং ডাফনাযির পযাযকিিা িাযে হনয়ে কাযফ বথযক 
ব হরয়ে এে। 
  
চােযকর আিযন  যিহেে র যাহি। িযারীযক আিযে বিয  দ্রুে িাে বনযড আহ্বান 
জানাে বি। 
  
কাযে এযি র যাহির িু  বিয ই িযারী অনুিান কযর হনয়েহেে, একিা অশুভ ঘিনা হকেু 
ঘযিযে হনশ্চ়ে। হকন্তু বকান প্রশ্ন করে না বি। 
  
গাহডর িরজা  ুযে যাত্রী আিযন উয   যি িরজা  ন্ধ কযর বি়ে বি। 
  
িযারী উয   িযেই িাস্তাং েযডর িে েুযি চেে িাইওয়ের উপর হিয়ে। প্রকৃেপযে 
গযাি পযাযভযের ওপর িােঁহডয়েই হেে র যাহি িযারীর অযপো়ে। 
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গাহডর স্পীড ক্ৰিশঃ  াডাযে থাযক র যাহি। িযারী অ াক িয়ে  যে হক করে েুহি? 
স্পীড কিাও  েহে, েুহি হক জান না, এিা বরযির িা  ন়ে। স্পীড কিাও, হক িে 
বোিার  েয  বো? 
  
র যাহি োর কােঁপা কােঁপা িাযে কপাযের ঘাি িুেে। িযারীর কথা়ে এেেযণ একিু োেস্থ 
িে। গাহডর স্পীড প়েেহট্টযে নাহিয়ে আনে। 
  
জান িযারী বিয়েহি িৃে,   রিা হিযে হগয়ে োর গো বকেঁযপ ওয । 
  
বিহক! 
  
েযর আর  েহে হক? 
  
র যাহি িংযেযপ বিয়েহির িৃেুযর হ  রণ বি়ে। কযারাভযাযনর িরজা ব েযে প্রথযি বকান 
িাডা শব্দ না বপযে ন  ঘুহরয়ে বভেযর িুহক। বিয়েহির িারা বিি কম্বযে িাকা, বক ে 
একহি িাে েুেযে বিহ । েুেি শক্ত িাে, কম্বযের ওপযর চাপ চাপ রক্ত। 
  
িযারী বযন আচিকা োক্কা ব ে। র যাহক্তর িু  বিয ই অনুিান করহেে বয, একিা হকেু 
অঘিন ঘযিযে। হকন্তু এে  ারাপ   র োযক বয শুনযে িয  ভা যেই পাযরহন বি। 
  
হকন্তু েুহি এ ন বকাথা়ে চযেে? গোর স্বর যেিা িম্ভ  িংযে কযর বি  যে, গাহড 
থািাও আহি হনযজর বচায  বি যে চাই। 
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িাইওয়ের উপর গাহড আিরা থািাযে পাহর না। র যাহি একিু রুেিুযরই  যে, পুহেশ 
িিে শুরু িয়ে বগযে। 
  
বিয়েহির িৃেযিি হনয়ে আহি োযির িাযে েরা পডযে চাই না। এ অ স্থা়ে োরা 
আিাযির বি যে িযন্দি করয  আিরা ওযক  ুন কযরহে। 
  
িযারীর বচা়োে িুযিা শক্ত িে। পুহেযশর  যাপারিা আযিৌ োর ব ়োে ি়েহন। িহেয বো 
পুহেশ োযির গাহড থাহিয়ে যহি বি যে চা়ে। 
  
র যাহি েুহি হ ক বিয ে বিয়েিা িহেযই বকেঁযশ বগযে? 
  
িযােঁ আহি হ কই  েহে। প্রথযি আহি িরজা়ে নক কহর, বকান িাডা শব্দ না বপয়ে বশযে 
  
িরজার িােে বঘারাোি, িরজা  ুযে বগে। 
  
নীযচর  াযথট বিই বিয়েিা, আহি হ ক বিয হে এ  যাপাযর আিার বকান ভুে িযে পাযর 
না। িাথা অ হে কম্বযে িাকা। আহি োযক কয়েক ার ডাকোি। োরপর হনঃিযন্দি 
িযে ওর বিই েুেি িােিা স্পশট করোি। 
  
োরপর বি ি  কথা বো বোিাযক একিু আযগই  যেহে। ভয়ে, উযেজনা়ে আিার 
ে ন িি  ন্ধ িয়ে যাও়োর অ স্থা, বকান রকযি কযারাভযাযনর িরজা  ন্ধ কযর এ াযন 
হফযর আহি। 
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র যাহির হিক বথযক িু  হফহরয়ে িযারী উইিস্কীযনর ওপর িৃহষ্ট বফেযেই োর বচায  
পডে অিূযর একিা িাইন বপাি। বি াযন বে া আযে,  ীচ-এ াযন িােঁোর কািা 
হনরাপি। 
  
িাইওয়ে বেযড িী  ীযচর হিযক গাহড বঘারাও। বোি আ়েনা়ে বচা  বরয  কয়েক ার 
বিয । বন়ে িযারী। হনজটন িাইওয়েযক এ ন িরুভূহির িযঙ্গ েুেনা করা যা়ে অনা়োযি। 
  
গাহডর স্পীড কহিয়ে িাইওয়ে বথযক বনযি এে েীযর েীযর গাহডিা। 
  
বি িী  ীযচর হিযক আরও আে িাইে পথ চাহেয়ে হনয়ে এে হনঃশযব্দ, িািযনই িনােী 
 ােুচর। বি ান বথযক িিুদ্র িাত্র িুযশা গজ িয , ি়েযো। 
  
গাহড বথযক নািা যাক এ াযন। িযারী  যে, কযারাভযান  যে বিয  আিরা এ াযন হক 
করহে। বয বকউ আিাযির এ াযন এ অ স্থা়ে বি যে েযর বনয  রােিা আিরা 
এ াযনই কাহিয়েহে। 
  
গাহড বথযক বনযি র যাহভর হিযক হফযর বি  যে, চে কযারাভযাযনর হভেরিা বিয  আহি। 
  
র যাহি িু িা হ কৃে কযর এিন ভা  বি া়ে বয োর বযন  হি আিযে। িাথা বনযড 
অিম্মহে জানা়ে বি। 
  
হ ক আযে, েুহি এ াযন থাক। আহি একাই বিয  আিহে। 
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হশহশর বভজা নরি  াহের উপর হিয়ে বিেঁযি চযে িযারী কযারাভযাযনর িরজার হিযক। 
এক ার বি আকাযশর হিযক োকাে, েূির রঙিা অযনক আযগই উোও িয়ে বগযে 
বি ান বথযক, িেুি এ ং োে রঙিা একিু একিু কযর হফযক িয়ে যাযে আকাযশর 
 ুক বথযক, বি জা়েগা়ে নীে রযঙর প্রযেপ পযডযে, আকাযশর এযকর পূ টপ্রাযি োে 
িূযযটর পূ টাভাি। 
  
পযকি বথযক রুিাে  ার কযর কযারাভযাযনর িরজার িােযে জহডয়ে বঘারাে িযারী। 
িরজািা  ুযে বযযেই িৃে িানুযের একিা ভযাপিা গন্ধ োর নাযক োগে। হভয়েেনাযির 
যুদ্ধযেত্র বফরৎ বি, এ েরযনর গযন্ধর িযঙ্গ হ যশেভায  পহরহচে। োই র যাহির িে 
নাক হিেঁিকাে না বি। 
  
কযারাভযাযনর বভেযর প্রয শ কযরই বি বি যে বপে োশিা িাথা বথযক পা পযটি কম্বে 
জডান। কম্বেিা এক ার েুযেই িযঙ্গ িযঙ্গ আ ার চাপা হিয়ে হিে বি। 
  
আযর এ বয বি হে একহি পুরুযের িু । 
  
 ়েি পঞ্চাযশর কাোকাহে।  ািািী রযঙর চুে। পােো বরাগাযি বচিারা। বরাযি বপাডা 
িু । 
  
েূির রযঙর হ স্ফাহরে বচা  িযারীর হিযক োহকয়ে আযে। িযন ি়ে িৃেুযর পূ ট িুিূেট 
পযটি হনিে  যহক্ত ভ়োেট বচায  োর ঘােযকর হিযক োহকয়ে হেে।কম্বযের।িৃযের 
িুয র ডানপাযশ কােহিযি িাগ, ব াো িুয র োরাে িেযি িােঁযের ফােঁক বথযকও রক্ত 
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পযডযে। এিন ভায  রক্ত জিাি ব েঁযেযে বয বোকিাযক একিা হিংস্র জাযনা়োযরর িে 
বি াযে। 
  
িযারী দ্রুে এক ার কযারাভযাযনর হভেরিা োহকয়ে বিয  হনে। িৃে বিিিা োডা অনয 
বকান জীহ ে হকং া িৃযের হচি বকাথাও বনই। 
  
ইহেিযেয র যাহিকযারাভযাযনর হপেযন এযি িােঁহডয়েহেে িূরত্ব  জা়ে বরয  নাযক রুিাে 
হিয়ে। 
  
হক বি যে বিয়েহি িূো বো? কােঁপা গো়ে হজযজ্ঞি করে র যাহি। 
  
কযারাভযাযনর বভের বথযক  াইযর ব হরয়ে এযি একিা হিগাযরি েরাে িযারী। োরপর 
একিু  বোেঁ়ো বেযড বি  যে–বিয়েহি পাহেয়েযে। িৃেযিি একহি পুরুে িানুযের। 
  
র যাহি আেঁেযক উ ে। োর  হি বপে আ ার। িযারী এহগয়ে বগে িাস্তাং-এর হিযক। 
কািটন বথযক কহফ িােে িুয  অযনকিা। 
  
গাহডর বিও়োযে ব ি হিয়ে ভা যে বি এ ন। আ ার ঘণ্টা গাহড চাহেয়ে আিযে 
বিয়েিা, অথচ েগ ুযক োর বকান প্রিাণ বনই। 
  
এই হিযথযিা বয িুিূযেট োর কাযে েরা পযড যা়ে ে ন বথযকই বি আন্দাজ কযর 
হনয়েহেে, বিয়েিা  ু  িিজ ন়ে। েয  ে ন বথযক োর আযরা একিু িেকট িও়ো 
উহচে হেে। 
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হভযজ নরি  াহের ওপযর িাথা়ে িাে হিয়ে  যিহেে র যাহি। কাযে হগয়ে িযারী হজযজ্ঞি 
করে আহি ঘুি ার পর গাহড েুহি বকাথাও থাহিয়েহেযে? 
  
র যাহি বচা  েুযে োকাে। 
  
না। িারােণ আহি গাহড চাহেয়ে এযিহে। বকন বিয়েহি হক পাহেয়েযে? 
  
িযারী োর পাযশ  যি  যে, িযােঁ বি পাহেয়েযে। বোকিা িযন ি়ে আিচহল্লশ ঘণ্টার িযেয 
 ুন িয়ে থাকয  হকং া োর আযগও িযে পাযর। 
  
আহি  াজী েযর  েযে পাহর বিয়েহি য ন আিাযির হেফি হিযে এহগয়ে আযি ে ন 
িৃেযিিিা কযারাভযাযনর হভেযর অ শযই হেে। োরপর আিরা য ন কাযফযে  যি কহফ 
 াহেোি ে ন বিয়েহি হনশ্চ়েই বকযি পযড থাকয । বিই িািা িাহিটহডজ গাহডর কথা 
িযন পযড বগে িযারীর। 
  
িযন আযে বোিার, একিা িাহিটহডজ গাহড ঘন্টা াযনক েযর আিাযির গাহডিাযক 
অনুিরণ কযর আিহেে। োরপর বিই গাহডিা কাযফর িািযন আিাযির িাস্তাং গাহডর 
হপেযন এযি বথযিও হেে। আিরা বকাথাও না বকাথাও থাি  এিা অনুিান কযর হনয়েই 
িাহিটহডজ গাহডিা আিাযির অনুিরণ করহেে। োরপর আিরা য ন কাযফযে কহফর 
কািটযন চুিুক হিযে  যস্ত বিয়েিা ে ন কযারাভযান বথযক ব হরয়ে বিই িাহিটহডযজ উয  
 যি থাকয । আিরা বির পাইহন। এই ভায ই বি আিাযির বচা যক ফােঁহক হিয়ে 
থাকয । 
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এ াযন একিু বথযি িিুযদ্রর হিযক োকাে িযারী। োর বচায  ভ্রুকুহি। আ ার বি িু  
 ুেে িযন ি়ে িৃে বোকহি বজায়েে এ ং এই বোকহিই আিযে িাজট বকাম্পাহনর কাে 
বথযক গাহডিা ভাডা হনয়ে আিহেে। 
  
িিিা উয  িােঁডা়ে র যাহি, োর বচায  িুয  আেযঙ্কর োপিা স্পষ্ট। 
  
চে এ ান বথযক পাহেয়ে যাই। 
  
িযারী হস্থর বচায  োর হিযক োহকয়ে থাযক। 
  
 ি! িযারীর কণ্ঠস্বযর হক হেে বক জাযন! 
  
র যাহি োর আযিশ অিানয করযে পারে না, বি িািি একিু আযগ িাহরয়ে বফযেযে 
 ুহে। 
  
িযারী োযক পাযশ  হিয়ে ব াোযে থাযক অেঃপর। 
  
বশান র যাহি, বোিার কথািে ের আিরা যহি এই গাহডিা এ াযন বফযে বরয  পাহেয়ে 
যাই ে ুও আিাযির বরিাই বনই। আিাযির িাস্তাং গাহড চাহেয়ে বযযে অযনযকই 
বিয যে। বকউ না বকউ আিাযির িু  আর বচিারার আিে  ােযে বিয  পুহেযশর 
বজরার িুয  পযড। ে ন পুহেশ হক ভা য  বভয  বিয ে? 
  
োরা ভা য , ঐ িৃেযোকিা আিাযির হেফি হিয়েহেে। োরপর আিরা বিই িুযযাগ 
হনয়ে োর গাহড এ ং িাকা প়েিা েু  কযর োযক  ুন কযর থাক । এযেযত্র ি াই হ ক 
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এিনহিই বভয  থাযক এ ং বিয়েহিও বভয  থাকয  আিাযির িম্বযন্ধ পুহেশ হ ক এই 
রকি একিা হকেু ভা ুক। 
  
একিু বথযি িযারী আ ার  েযে থাযক–গেস্ পরা বিয়েহির বচা  আিরা বি যে 
পাইহন। ও আিাযির  ু   হকয়েযে। এি ই োর পূ ট পহরকহল্পে। এই বোকিাযক  েি 
কযর কযারাভযাযন বডড হড হনয়ে িাইওয়েযে ব হরয়েহেে বিয়েহি, বয বকান হিপী 
হিহপনীযির ঘাযড গাহড িৃেযিি কযারাভযান ি  চাহপয়ে বি ার জনয। 
  
োিযে এ ন আিাযির হক করযে িয ? র যাহি জানযে চাইে। 
  
এই িৃেযোকিার িম্বযন্ধ আহি আযরা হকেু জানযে চাই। 
  
একিা হিগাযরি েহরয়ে কযারভযাযনর হিযক এহগয়ে বগে বি। োরপর িরজা  ুযে 
বভেযর িুযক কম্বেিা িহরয়ে হিে িৃে বিযির উপর বথযক। িৃেযিিিা  ুহিয়ে  ুেঁহিয়ে 
বি যে থাযক িযারী। 
  
িৃেযিযির  ােঁ-পা নগ্ন। পায়ের েোর িাংি আগুযন েেিান িয়েযে  যে িযন ি়ে। 
িযারী োডাোহড েুেঁযক পডে িৃেযিযির উপযর। বোকিার পযাযন্টর পযকি িােডাে বি, 
না বি ান বথযক হকেুই বপে না। 
  
এিনহক োর বপাোযকর বভের বথযক িহজটর বিাকাযনর বেয েিাও হেেঁযড বফো িয়েযে। 
  
এ কাজ উযেশয প্রযণাহিে হনশ্চ়েই। 
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বোকিার িারা বিযি ঐ পায়ের েে োডা অনয বকাথাও আঘাযের বকান হচি বেিন 
বনই। এি  বিয শুযন িযন ি়ে িৃেুযর আযগ হ যশে বকান   রা-  র আিা়ে করার 
জনয বোকিার পািা আগুযন বপাডান িয়েহেে এ ং বোকিার িৃেুযর কারণ ি়েযো 
যন্ত্রণা়ে কাের িয়ে িািটযফে করা। োরপর যারা ঐ বোকিাযক কথা আিা়ে কযর 
বন ার োন্দা়ে হকডনযাপ কযর হনয়ে যা়ে িাযন বকান অপরােী চক্ৰ োরা োযক িৃে 
বিয  ি়েযো ভ়ে বপয়ে হগয়ে থাকয  এ ং িেে  আেঁিে বকান হিপী হিচিাইকারযক 
গাহডযে েুযে োর ঘাযড এই  ুযনর িািোিা চাহপয়ে বিয । 
  
এিহনযেই এ নকার যা পহরহস্থহে, পুহেশ হিপীযির িুনজযর বি যে পাযর না। 
  
র যাহি োর শুকযনা ব ােঁযি হজভ  ুহেয়ে ভয়ে ভয়ে হজযজ্ঞি কযর োর িাযন, বিয়েিা 
আিাযক বিয  হিপী  াওযরহেে? 
  
ই়ো, বোিাযক বি হিপী  যে েযর হনয়েহেে। 
  
োিযে এ ন উপা়ে? 
  
একিা উপা়ে আহি হ ক কযরহে। িযারী োর িেেয র কথা  যে। 
  
প্রথযি আিরা এ াযন  াহে  ুযড োিিাযক ক র বি । োরপর  াহনক িূযর হগয়ে 
কযারাভযানিা  ুযে রাস্তার োযর বফযে বরয  আযরা  াহনক িূযর হগয়ে িাস্তাং গাহডিা 
রাস্তার োযর পাকট কযর পাো । 
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এি, র যাহি, িুজযন হিযে  াহে  ুযড গেট করা যাক। 
  
গেট ব ােঁডার পর িযারী োযক আহ্বান জানা়ে, এি র যাহি এ ার োিিা কযারাভযান বথযক 
এযন এই গযেট বফো যাক। 
  
আিাযক িাফ কর। র যাহি নাক হিেঁিযক  যে, ওিা েুেঁযে আিার  হি ব হরয়ে আিয । 
  
িযারী ঘহডর হিযক োকাে েিা ব যজ পােঁচ। োডাোহড কাজিা িারযে িয  িাইওয়ের 
ওপর বোক চোচে শুরু িও়োর আযগই। োই বি হনযজ একা িৃে বিিিা  িন কযর 
আন ার জনয 
  
কযারাভযাযনর হিযক এহগয়ে বগে। র যাহি বচা   ন্ধ করে ঘৃণা়ে। 
  
িযারীরও বয ঘৃণা িহেে না, ো ন়ে। নাক-িু  হিেঁিযক োিিা েুেযে যা়ে িযারী, ি াৎ 
বি স্তব্ধ িয়ে থিযক িােঁডা়ে। আশ্চযট! বোকিার িাথার চুে িযিে  ুহের চািডািা োর 
িাযে উয  এে। 
  
না, চুে ন়ে। িাথার  ুহের চািডাও ন়ে। ওিা একিা পরচুো। 
  
পরচুোর হনযচ বোকিার িাথা বজাডা িাক। পরচুোিা এক িাযে েুযে েযর িযারী। ি াৎ 
একিা জা়েগা়ে োর িৃহষ্ট হস্থর হন দ্ধ ি়ে। বি বিয  পরচুোর হভেযর অযাডযিহিভ 
োিার হিয়ে আিকান একিা ইস্পাযের চাহ র ওপযর এি ি করা আযে কয়েকিা 
অেযর, পযারাডাইজ হিহি এ়োরযপািট। েকার ৩৮৮। 
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োর বচা  িুযিা বোি িে। োিযে হক এই চাহ িাই  ুেঁজহেে বোকিার আেো়েী? আর 
এইজযনযই হক োর ওপর অিন নৃশংি অেযাচার ি়ে? 
  
পরচুোিা ক যরর িযেয বফযে হিয়ে চাহ িা বি োর পযকযি চাোন কযর বি়ে র যাহির 
অজাযি। 
  
এি র যাহি  যস্ত িয়ে  যে বি, ওযক এ ার ক র বিও়ো যাক। 
  
. 
  
০৩. 
  
বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁ িিুযদ্রর একিা গাহডর োযর। পাি, িাইযপ্রি এ ং স্পাইডার 
অহকটযডর ো়োর হনযচ বিই বরযস্তারােঁ।  ীযচর উপযর  ার।  ড রঙ ব রযঙর োোর হনযচ 
র াযরর িযাযট্রি পাো। িুযিা োোর িযেয  য োন যযথষ্ট। একাযি হনজটযন  যি 
কযপাে-কযপােীযির  ক কি করার িুযযাগ কযর বিও়ো এই আর হক। 
  
হভযজ  াহের ওপর হিয়ে আিযে হগয়ে িূর বথযক বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁর চাকহচকয বিয  
একিু অ াক না িয়ে পাযর না িযারী। 
  
র যাহি গ ট ভযর োর হিযক োকা়ে, ঐ বয ঐ বরযস্তারােঁর কথাই বোিাযক আহি 
 যেহেোি। বরযস্তারােঁর োযর কাযে একিা  যেরও বচায  পডযেনা। েয  িপ্তাি  াযনক 
পযরই িুহরি হিজন শুরু িযে ে ন ি়েযো  ি ার জা়েগাও পাও়ো যায  না। 
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বরযস্তারােঁ হ হডং-এর গাডী  ারান্দার হনযচ হগয়ে িােঁডাে োরা। িয িাত্র োরা িুজযন এ 
ওযক বশে াযরর িে বিয  হনযে, বচায র ভাো়ে এ ওর কাযজর আিান প্রিান হশয  
হনযে। হ ক বিই িিয়ে হিযেযর িে বচিারার একজন িস্তান োযির কাযে এহগয়ে 
এযি হি হচ শুরু কযর হিে। 
  
িাই র যাহি! বশে পযটি েুহি বপৌঁযে বগযে? একিা বরািশ িাে র যাহির িাে জহডয়ে েযর 
 ুহশর আহেশযযয। 
  
িযারীআন্দাজ করে এই বোকিাই বিাযো বডাহিহনযকা িয  হনশ্চ়েই, বডাহিহনযকা 
বরযস্তারােঁর িাহেক। বি যে গহরোর িে ে’ফুি হেন ইহঞ্চ েম্বা, কা াযিা়ে োর শক্ত 
িাংিযপশী গুযো ফুযে ফুযে উয যে। 
  
পুরু কাযো বগােঁফ হনযচর হিযক  ােঁকান। বি যে িযন িয  শকুযনর বচা  হনয়ে োহকয়ে 
আযে বি বযন।  ুহশযে উপযচ পযড বডাহিহনযকা। 
  
একা আহিহন, বফাযন কথািে একজন িঙ্গীও এযনহে। োরপর বি িযারীর হিযক োর 
িৃহষ্ট আকেটণ কযর  যে, এি বিাযো পহরচ়ে কহরয়ে হিই, িযারী হিযচে এক্স-িপ 
িাযজটন্ট পযারাটু্রপার–হেন  ের হভয়েেনাযির যুযদ্ধ হেে। অহেহম্পযক  যাে িােঁোরু। ওর 
কথা বো বোিাযক বফাযনই  যেহে। চাকরীর ব ােঁযজ ঘুরযে। 
  
বডাহিহনযকা এ ার িযারীর হিযক হফযর িরািহর োকা়ে আর  যে হভয়েেনাি বফরে? 
আিার বেযেও হভয়েেনাযি আযে িযাি বডাহিহনযকা থাডট বকাম্পাহন বিহরনস্ বচযনা 
োযক? 
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না, েয  থাডট বকাম্পাহনর নাি শুযনহে। 
  
বকন পারাটু্রপাররা কি হকযির? বডাহিহনযকা িাে  াডা়ে িযারীর হিযক কাজ চাও? ো 
েুহি িােঁোর জান? 
  
িযারী করিিটন কযর। িােিা োর েনেন কযর ওয । উঃ হক শক্ত িাযের িুহ । 
আঙুেগুযো বভযঙ যা ার উপক্ৰি িয়েহেে। বজার কযর হেহনয়ে না হনযে ব ােি়ে 
আঙুেগুযো অ শ িয়ে বযে। 
  
িােঁোর! বোিাযক বফাযন বো  েোি অহভজ্ঞ িােঁোরু ও অহেহম্পক বফরে। গািা গািা 
বিানার বিযডে বপয়েযে। 
  
আহি বোিার িযঙ্গ কথা  েহে না, বডাহিহনযকা ে ন িযারীর হিযক োহকয়েহেে। 
বিিরেীর কাজ বপযে িয ? িপ্তাযি হেহরশ ডোর। চাকরীিা পেন্দ? 
  
যাযে কযর  ুক ভযর আযো  াোি হনযে পাহর বিািািুহি বিরকি একিা িংস্থান িযে 
আিার কাযজর পেন্দ অপেযন্দর হক এযি যা়ে  েুন? 
  
কয়েক িুিূেট বভাহিহনযকা োযক  ু  ভাে কযর  ুহিয়ে  ুেঁহিয়ে বি ে োরপর িািে। 
  
োিযে এ ন বথযক বোিাযক ভাডা করা িে। আিাযক এ ুহন একিু  াজাযর বযযে 
িযে। র যাহির হিযক হফযর বি  যে, েুহি বোিার পুরযনা বকহ যন থাকয । পাযশর 
ঘরিা়ে িযারী থাকযে পাযর। ওযক ঘরিা বিহ য়ে িাও। আিযে িপ্তাি বথযক িুহরি 
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িীজন”শুরু িযে। িযারী একহিন েুহি হ শ্রাি নাও, পযরর িপ্তাি বথযক কাযজ বেযগ 
পড বকিন? চযে বযযে হগয়ে হফযর িােঁডাে বিাযো বডাহিহনযকা। 
  
আো িযারী েুহি  হক্সং জান? 
  
 হডগাযডটর চাকরী করযে যাহে। একিু-আেিু জাহন হ হক। 
  
বিাযোর ব ােঁযি রিিযি়ে িাহি। িযারীযক ব কা়েিা়ে বফযে পর  করযে চা়ে বি, হকন্তু 
িযারী হভয়েেনাি যুদ্ধ বফরে। শত্রুপযের অেহকটে আক্ৰিযণর বিাকাহ ো করযে ওস্তাি 
বি। বিাযোর ডান িাযের হ িুযৎগহের পাঞ্চিা োর  ুযক এযি োগার আযগই িােঁ কযর 
িযর হগয়ে বিাযোর  ুযকর উপযর আেযো কযর ঘুহে িাযর িযারী। 
  
বডাহিহনযকা বচা  হিিহিি কযর োকা়ে। োর বচায  অযনক হজজ্ঞািা। এক িি়ে িযন 
ি়ে উের বি বপয়ে বগযে ব াে ি়ে। োর িুয  িাহি ফুযি উ যে বি া বগে। 
  
োরা পরস্পযরর হিযক োকাে। 
  
স্মািট  ়ে বি হে। ঘুহে  াও না। হকন্তু ঘুহে িারযে ওস্তাি, োইনা। 
  
োরপর আচহম্বযে আর একিা ঘুহে িযারীর িাথা়ে এযি পডার আযগই বি হ ক িিয়ে 
িাথা িহরয়ে বন়ে। পাঞ্চিা োর কান বঘেঁযে ব হরয়ে যা়ে। 
  
োর  িযে পাো ঘুহে িাযর িযারী আেযো ভায  বিাযোর  ুযক, বভাহিহনযকা আ ার 
অ াক বচায  োকাে োর হিযক। 
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 ু  স্মািট  ়ে বি হে। হ ক বোিার িে একহি বেযেযকই  ুেঁজহেোি। অপূ ট পাঞ্চ। েুহি 
আিার  নু্ধ ি ার পযে উপযুক্ত িযারী। 
  
হিঃ বডাহিহনযকা আহি আপনার কাযে চাকরী প্রাথটী। আহি আপনাযক আঘাে করযে 
আহিহন। হকন্তু বকউ আিাযক ঘুহে িারযে উিযে িযে োর পাঞ্চিা হফহরয়ে বি ার জনয 
িাে উি ুি কযর। োর জনয আহি িুঃহ ে হিঃ বডাহিযনযক। 
  
বডাহিহনযকা  ড  ড বচা  কযর োকাে। ো েুহি অে হচহিে িে বকন? িযারী এ 
েরযনর পাঞ্চ আহি ভাে াহি। 
  
োই নাহক? িযারী এ ার একিু গম্ভীর িয়ে  যে, আহি বোিার  নু্ধত্ব োযভ িারুন 
আগ্রিী। েয  েুহি বোিার পাঞ্চ আর  য িার কযরা না বযন। 
  
আিার শরীরিা বকিন আনচান কযর। হস্থর থাকযে পাহর না। পযর বোিার পাঞ্জািার 
পাঞ্চ বি ার শহক্ত ি়েযো আর থাকয  না। 
  
বডাহিহনযকার ব ােঁি বথযক িাহিিা উোও িয়ে যা়ে। োর বোি বোি বচা  িুযিা ি াৎ িপ 
কযর জ্বযে ওয । 
  
েুহি আ ার আিাযক পাঞ্চ করযে উিযে? িযারীযক আ ার উযিযাগী িযে বিয  বিাযো 
 যে হ ক আযে বি া যাক– 
  
অযল্পর জনয বিাযোর ঘুহে িযারীর বচা়োে েুেঁয়ে ব হরয়ে বগে। 
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এ ার িযারীর পাো, বি ে ন োর ডান িােিা িুয া কযরযে। 
  
চহকযে বিাযো বডাহিহনযকার িুয র উপর ঘুহে চাোে িযজাযর িযারী। বিাযো িাে 
িািোযে না বপযর বিহ যের ওপযর হগয়ে আেযড পডে। একিা ভারী হজহনি পডার 
শব্দ িে। 
  
বিাযো! র যাহি আেঁৎযক উ ে। বোিার হক িাথা  ারাপ িে িযারী? বিাযোর হিযক েুযি 
যা়ে র যাহি। 
  
ওযক একা থাকযে িাও র যাহি ও হ ক আযে। িযারী োযক  াো হিয়ে  যে, িুন্দর পাঞ্চ 
ও ভাে াযি একিু আযগও  যেহেে বশানহন? 
  
ওহিযক বডাহিহনযকা ে ন িহম্বৎ হফযর বপয়েযে। একিু একিু কযর বচা  বিযে োকাযে 
শুরু কযরযে। োরপর এক িি়ে িযারীর বচায র ওপযর বিিৃহষ্ট হন দ্ধ কযর িািে। 
িহেয িযারী বোিার পাযঞ্চ যযথষ্ট বজাযর আযে। আহি িারুন  ুহশ। হেহরশ ন়ে িপ্তাযি 
চহল্লশ ডোর েুহি পায  বিই িযঙ্গ বরযস্তারােঁ়ে বিরা  ানার  যন্দা স্ত রইে বোিার জনয। 
ঘযরর বেযের িে থাকয । র যাহি ওর িু -স্বােযন্দযর হিযক েুহি নজর বর । 
  
অিুযর  াহের ওপযর পাকট করা  ুইক এযিি ও়োগানিার হিযক েীযর েীযর এহগয়ে 
বগে বিাযো বডাহিহনযকা। িযারী এ ং র যাহি িুজযনই োর হিযক োহকয়ে থাযক। 
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বচায র আডাে িযেই র যাহি িযারীর হিযক না োহকয়েই িযারীর অিন পাগোযিার জনয 
রীহেিে অনুেপ্ত িয়ে  যে চে, বোিার ঘরিা বি য  চে। 
  
না, ওযক এ ান বথযক োহডয়ে িাও। 
  
বিয়েহে কণ্ঠস্বর শুযনই িযারী হপেন হফযর োকা়ে। বরযস্তারােঁর প্রয শ পযথ একহি 
বিয়েযক িােঁহডয়ে থাকযে বি ে িযারী। োর অনুিান বিয়েহি বিাযো বডাহিহনযকার বিয়ে 
নীনা বডাহিহনযকা। োর আহ ভটায  িযারী বযন োক্কা ব ে, বযন হ িুযৎপ্র াহিে িে 
োরনগ্ন িাে হিয়ে। বি বযন শক ব ে। 
  
র যাহির কথা িযন পযড বগে োর। অপরূপ িুন্দরী নীনা। না বি যে ওর রূপ হ ক 
হ চার করা যা়ে না।  ়েি একুশ  াইশ, েয  বেইযশর ব হশ ন়ে। বিয়েহির উচ্চো 
গডপডো িযেও বি যে িযন ি়ে ব শ েম্বা, ব াে ি়ে হিি হফগার  যে। 
  
পুরুষ্ট  ে যুগে, িুযডৌে পা। ঘন কাযো চুে েহডয়ে পযডযে কােঁযের ওপযর। োর 
বচায  িুয  িাডা জাগান একিা  নয ো ণয উপযে পডযে বযন। েয  এই িুিূযেট 
নীনাযক  ু ই উযেহজে বি াহেে। 
  
র যাহি বোিার ঐ  নু্ধহিযক আহি আযিৌ পেন্দ কহর হন। উযেজনা়ে বিয়েহির গো 
কােঁপহেে। ওযক এ ান বথযক োহডয়ে িাও। ওর ো়ো বি যেও আিার শরীর  ারাপ 
িয়ে যা়ে। 
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িযারীর বচা়োে িুযিাও েেেযণ ব শ শক্ত িয়ে উয যে। বচায র রঙ  িযেযে। নীে 
বথযক েূির। 
  
হক  যাপার বডাহিহনযকা? শািভায  হজযজ্ঞি করে বি। 
  
েুহি!িরজা বপহরয়ে  াইযর ব হরয়ে এে নীনা এ ংিযারীর িুয ািুহ  এযি িােঁডাে। োর 
ভারী হনঃশ্বাি পডহেে িযারীর  ুযক। 
  
িযাযজন্টা িোর বনক ব্লাউযজর আডাে বথযক হনযিাে  েযুগে বফযি ব হরয়ে পডযে 
চাইযে। িািা বেচ পযাযন্টর আডাযে ভারী পাো আর িীঘে পা িুযিা স্পষ্ট বি া যাযে 
এ ন। বোিার  ়েিী কাযরার িযঙ্গ েডযে পার না? 
  
ও, এই কথা, িযারী  েে, বোিার  া া হক কহচ ব াকা? হেহন হক হনযজর ভাে িন্দ 
ব াযেন না বভয ে? 
  
উহন হনযজই বো বস্বো়ে আিার িারাত্মক পাঞ্চ  া ার জনয োর গো  াহডয়ে 
হিয়েহেযেন বি হন? 
  
যাই বিাক এ িয র জনয আহি অেযি িুঃহ ে হ যশে কযর আিাযক য ন বোিাযির 
এ াযন কাজ কযর ব যে িয । 
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েুহি যহি বভয  থাক এ াযন েুহি চাকরী পাে, োিযে বোিার িে গয ি িূ ট িুযিা 
বনই  যে ভা য া। বোিাযক আর এক িুিূেটও এ াযন বি যে চাই না। ব হরয়ে যাও 
এ ান বথযক। 
  
িযারীর িুয র রঙ আযগর িেই ভা যেশিীন। 
  
বোিার িযো কহচ  ুহক বিয়ের হুকুি িানযে আহি রাজী নই। 
  
বোিার  া া আিাযক এ ানকার কাযজ  িাে কযরযেন। হেহন যহি বযযে  যেন 
হনশ্চ়েই চযে যা , েয  বোিার কথা়ে ন়ে। 
  
ি াৎ নীনা একিা অদু্ভে কাজ কযর  িে, িযারীর গাযে চড িারযে যা়ে, িযারী িি়ে 
িে একিু িযর িােঁডাযেই নীনা  যাোন্স িাহরয়ে োর  ুযকর ওপর আেযড পডে। আেঁযিা 
ব্লাউযজর আডাযে হনযিাে  েযুগে িযারীর  হেষ্ঠ  ুযকর ওপযর বচযপ  যি। িযারীর  ু  
আরাি োগহেে। 
  
িুিাে হিয়ে োযক শক্ত কযর জহডয়ে েরে, নীনার পা ীর িে নরি  েযুগে িযারীর 
 ুযকর বপেযণ হনযেহেে িযে থাযক। 
  
িযানুয়েে িূর বথযক িৃশযিা েেয করহেে। এ ার বি  ারান্দা়ে উয  এে। 
  
শক্ত িিথট বচিারার বোি ব েঁযি াযিা বোক পরযন কাযো ট্রাউজার গো ব াো িািা শািট, 
বকািযর একিা োে িযাি  ােঁো। িযারীর ঔদ্ধেয বিয  বি কু্ৰদ্ধ। 
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িযানুয়েে ঐ  াযজ বোকিাযক োহডয়ে িাও এ ান বথযক,  যেই নীনা উোও িয়ে যা়ে 
বরযস্তারােঁর হভেযর। 
  
িযারীর ওপর বথযক বচা  হফহরয়ে হনয়ে র যাহির হিযক োকাে-ও-বক? েুহি িযঙ্গ এযনে 
ওযক? 
  
নেুন োইফগাডট, এই িাত্র বিাযো ওযক হনয়োগ কযরযে। র যাহি প্রেুযেযর  যে। োিযে 
এে হি হচ হকযির? 
  
বিাযো আর িযারী  হক্সং েডহেে, র যাহি োযক ব াো়ে, বিাযো বিযর বগযে। বিিা 
নীনার পেন্দ ন়ে। োই ওর িন  ারাপ িয়ে বগযে। 
  
িযানুয়েে একিু ইেস্তেঃ কযর  যে, আিরা এ াযন ওি  িারিাঙ্গা েুি-োযিো পেন্দ 
কহর না। কাজ করযে চাও বো ভদ্র িয়ে থাকযে িয  এ াযন। 
  
েুিোযিো ভাে োযগ না বোিার? িযারী হ দ্রূপ কযর োযক  যে। আিা হক শাি বেযে 
আিার। ো এ  যাপাযর হিঃ বডাহিহনযকাযক  েযেই বো পার! 
  
িযানুয়েযের বচা়োে িুযিা শক্ত িে। বচা  হিয়ে আগুন েরে। 
  
এ ার বি র যাহির হিযক হফযর  যে, আেঘণ্টা পযর বোিাযক  াযর িরকার িয  চযে 
এি। োরপর িযারীর হিযক আর এক ার অহগ্ন েটণ কযর  যে,  যাপারিা এ াযন একিু 
পহরষ্কার িয়ে যাও়ো ভাে। িযারী  যে আহি বকান চাোহকর আশ্র়ে হনযে চাই না র যাহি। 
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র যাহি োযক ব াো়ে, আযোচনা যা করার বডাহিহনযকা হফরযে োর িযঙ্গ করযেই 
চেয । চে, এ ন বোিার ঘরিা বি য  চে। 
  
র যাহি প্রথযি োর হনযজর বকহ যন িুকে োরপর পাযশর বকহ নিা বিহ য়ে বি  যে, 
িযারী ওিা বোিার। আর বোিার ওপাযশর বকহ নিা িযানুয়েযের। 
  
িযারী কােঁযে বোোযনা  যাগিা োর বকহ যন বরয   ড কযর হনঃশ্বাি হনে। োরও হক কি 
পহরশ্রি িয়েযে বিাযোর িযঙ্গ  হক্সং েডযে হগয়ে? 
  
িযারীযক একিু শাি িযে বিয  র যাহি োর পাযশ এযি িােঁডা়ে। 
  
হনচু গো়ে  যে,  নু্ধ, বিাযোর িযঙ্গ েডাই কযর কাজিা েুহি ভাে করহন। েুহি ি়েযো 
জান না, এক িি়ে গুণ্ডা-িস্তানযির িেপহে হেে বিাযো, োো হিনু্দক েকার  ুেযে 
ওস্তাি হেে বি ে ন। এ নও ওর োরণা,  হক্সং-এ এই েল্লাযি ওর বকান প্রহেিন্দ্বী 
বনই। নীনার োরণাও োই। 
  
োই স্বভা েই ও চা়েনা ওর  া া কাযরার কাযে বিযর যাক। আ ার ওহিযক িযানুয়েেও 
চা়ে োর বপ্রহিকা নীনা বযন ওর  া ার  যাপাযর কাযরার কাে বথযক আঘাে পাক। 
বোকিা িারুন োযিো াজ। োই  েহেোি এ ানকার অ স্থািা আযগ একিু ভাে কযর 
িিযে হনয়ে োরপর িুহ যে িে িিয়ে এই ি  বোকগুযোযক শায়েস্তা করযে ভাে 
ি়ে। 
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বশান র যাহি, এক িি়ে আহি জঙ্গযের িানুে হেোি। এ ন িভয িুহন়ো়ে হফযর এযিহে। 
জঙ্গযে থাকার িি়ে আহি বিয হে বি াযন জাযনা়োযরর িাংি জাযনা়োর  া়ে, ে ন 
জানোি জাযনা়োযরর িযঙ্গ িানুযের িূে েফাে এ াযনই হকন্তু এ ন বি হে বকান 
েফাে বনই, এ াযন িানুযে িানুযের িাংি  া়ে। বোিাযির এই িভয বিযশ হিপী 
বনশায ার জাহে়োৎ  গ বজাযচ্চার গুণ্ডা-িস্তানরা বিই জঙ্গযের জাযনা়োযরর বথযকও 
 ারাপ। োই িিযজ আহি ওযির হশকার ি  না, আহি ওযির িযঙ্গ েডাই করযে চাই, 
েডাই কযর  ােঁচযে চাই। 
  
িশিার হকেু পযর বডাহিহনযকা হফযর এে। পযথ গাযের হনযচ  যি িযারী োর জনয 
অযপো করহেে ঘণ্টা িুই েযর। এই িি়েিা োযক ভাহ য়ে েুযেহেে। নীনা 
বডাহিহনযকার অশােীন  য িাযরর জনয ন়ে, বিই িৃে বোকহির িু   ার  ার োযক িযন 
কহরয়ে হিহেে, হকন্তু বক, বক িযে পাযর বি। 
  
বোকিাযক ক র বি ার পর িােপযথ িুহি হ হভন্ন জা়েগা়ে কযারাভযান এ ং িাস্তাং 
গাহডিা পাকট কযর বরয  এযিহেে োরা, বিাযো বডাহিহনযকার বরযস্তারােঁ়ে বিাকার আযগ। 
গাহড িুযিা বফযে আিার আযগ হি়োহরং হুইে বডার েক ি  ভাে কযর িুযে এযিযে 
যাযে কযর পুহেশ োযির িাযের োপ আহ ষ্কার করযে না পাযর। 
  
িযারী এ ন হনহশ্চে বকান হচিই বি বরয  আযিহন, পুহেশ োযির িহিশ বপযে পাযর না 
বকান িযেই। 
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এক িি়ে িযারী ট্রাউজাযরর পযকি বথযক বিই ইস্পাযের চাহ িা  ার করে, িৃে 
বোযকর পরচুোর হভের বথযক পাও়ো চাহ ! চাহ র   র র যাহি জাযন না। োযক চাহ  
পাও়োর   রিা  ো উহচে হক উহচে ন়ে বভয  উ যে পাযরহন বি। 
  
চাহ র প্রিঙ্গ উ যেই োর িযন িে, েয  হক এই চাহ র ব ােঁযজই আেো়েীরা িৃযের 
ওপর অিন অকথয অেযাচার চাহেয়েহেে। োর কাে বথযক চাহ র   র আিা়ে কর ার 
জযনযই হক োর পািা ে ন আগুযন পুহডয়ে েেযি হেে? হকন্তু অে কযরও োরা োর 
কাে বথযক চাহ িা িাোযে পাযরহন। পযারাডাইজ হিহি এ়োরযপাযিটর একিা েকাযরর 
চাহ  এিা। হকন্তু এ ন কথা িযে, ঐ েকাযরর িযেয হক আযে? হকযির বোযভ োরা 
চাহ িা োর কাে বথযক বপযে বচয়েহেে? বকান িািী হজহনি না হক বকান বগাপন 
কাগজপযত্রর বোযভ? র যাহিযক বি হজযজ্ঞি কযরহেে হিহি এ়োরযপািটিা বকাথা়ে? উেযর 
বি জাহনয়েহেে শিযরর এযক াযর পূ ট প্রাযি। োর িাযন িযারী হিযি  কযর বিয যে 
এ ান বথযক িাইে পেঁহচশ িূযর পযারাডাইজ হিহি এ়োরযপািট।  াযি বচযপ যায , না 
বিাযোর কাযে বথযক একিা গাহড ভাডা বনয ? যাইযিাক একিা হিন এ াযন। অযপো 
করার পর যা ি়ে একিা  য স্থা কযর এ়োরযপাযিট বযযে িয , িযারী ভা ে কথািা  ু  
িন হিয়ে। 
  
বিাযোর পায়ের ভারী  ুযির শব্দ িযেই িযারী বচা  েুযে োকাে। োর হচিা়ে বেি 
পডে। বিই িি়ে নীনাও ব হরয়ে এে  ারান্দা়ে। ওর িু  বিয  িযন িহেে ে নও 
ব শ বরযগ আযে। 
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িযারী ওর উযেহজে কণ্ঠস্বর শুনযে পাহেে। হকন্তু হক  েযে হ ক  ুেযে পারহেে না। 
বকহ যনর হিযক ক্ৰিশঃ এহগয়ে আিহেে নীনা। িযারী বজযন বগযে, ও োর হ রুযদ্ধ 
অহভযযাগ জানাযে আিযে। 
  
োর আশঙ্কা বিয়েহি ওর  া ার কাযে অনুযযাগ কযর োযক এই শির বথযক ি়েযো 
োহডয়ে হিযে পাযর। বিয়েহির বিহক্স বচিারা োযক আকেটণ করযেও োর  য িাযর 
িনিা হেক্তো়ে ভযর উয হেে। 
  
িযারীর িযন্দি ি়ে বিয়েহি ওর  া ার িযঙ্গ িাে হিহেয়ে ি়েযো োযক োযিো়ে 
বফেযে পাযর। োরা ক যনাই পহরহস্থহেযক োযির িাযের  াইযর বযযে বিয  না। ি  
বশযে বি ভায  আর একিা  ড িিিযার িুয ািুহ  িযে যাযে বি ি়েযো। ি াৎ বি 
বি ে  ারান্দা়ে িােঁহডয়ে বিােে োর বিয়েযক িাে বনযড থািার জনয ইহঙ্গে করে,– 
  
োরপর বি োর হচহিে িুয র হিযক হফযর োকাে। নীনা গজরাযে গজরাযে োর িৃহষ্টর 
আডাযে চযে যা়ে। 
  
িযারী উয  িােঁহডয়ে  াহে়োহডর হিযক বিেঁযি চেে। িুরি গহেযে পা চাহেয়ে বিাযো োর 
িুয ািুহ  এযি িােঁডা়ে। বিাযোর ব ােঁযি িাহি। িৃিুভাযে শুযো়ে বিেুহি আিার বিয়ের 
িযঙ্গ েগডা কযরে? 
  
বিাযিই না, িযারী প্রেুযেযর  যে, ভা যেশিীন োর িু ,  রং নীনাই আগ  াহডয়ে 
আিার িযঙ্গ েগডা করে। 
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বিাযোর ব ােঁযি আর এক েেক িাহি েেযক ওয –বিয়ে আিার  ু  ভাে আহিই ওর 
জী নিা নষ্ট কযর হিয়েহে। বিাযোর কণ্ঠস্বর এ ার বকিন বযন ভারী িয়ে ওয কথা 
 েযে হগয়ে। ওর িার িৃেুযর পর বকিন বযন ও  িযে বগযে। িযারী বোিাযক একিু 
িেকট কযর হিহে, জান ও বোিাযক আযিৌ পেন্দ কযর না। অথচ আহি ওযক কে 
 ুহেয়েহে েুহি  ু  ভাে বোক, েুহি আিাযির িযঙ্গ থাকযে এযিে। িযারীর  ুযক িাে 
বরয  বি  েযে থাযক, আহি বোিাযক হকেু  েযে চাই িযারী। জান িযারী আিার কথা 
 ু  ভায  ও। ওর োরণা আহি  ুহে ক নও  ুযডা িযে পাহর না। কাযরা কাযে িাথা 
বনা়োযে পাহর না। 
  
োই েুহি য ন আিাযক িাহরয়ে হিযে স্বভা েই আিাযক হঘযর ওর ি  স্বে বভযঙ 
িুকযরা িুকযরা িয়ে  ুেঁহডয়ে বগে। 
  
বিাযোর ব ােঁযি শুকযনা িাহি, আহি হক  েযে চাইহে  ুেযে পারে হনশ্চ়েই! বিহভওয়েি 
চযাহম্প়েন বডম্পিীযক বোিার িযন পযড? আহি োযক িারুণ শ্রদ্ধা করোি 
বেযেয ো়ে। োযক হঘযর আিার অযনক স্বে হেে ে ন। বিই বডস্পিী িুহনর কাযে 
বিযর যাও়োর পর আিার ি  স্বে বভযঙ যা়ে নীনার িে। োই  েহে িযারী নীনার 
 য িাযর েুহি ওর ওপযর রাগ কযরা না,  ুযেে? 
  
িযােঁ, আহি  ুযেহে হিঃ বডাহিহনযকা। একিু ইেস্তেঃ কযর িযারী  যে, ব ােি়ে আিার 
এ ান বথযক চযে যাও়োই িঙ্গে। আহি আপনার বিয়ের স্বে বভযঙ হিযে চাই না। এই 
হ রাি শিযর আিার অনয বকাথাও হক কাজ িয  না? িয  হনশ্চ়েই। 
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বকান বিয়ের কথা়ে এভায  িার িানা বোিার বশাভা পা়ে না িযারী, বিাযো োযক 
ব াো়ে না, হ ক ো ন়ে। স্বে নীে আকাযশর হিযক োহকয়ে িযারী োযক পাো 
ব াো ার বচষ্টা কযর, িুশহকে হক জাযনন হিঃ বডাহিহনযকা িীঘটহিন আহি জঙ্গযে জঙ্গযে 
ঘুযরহে বি ানকার িানুে ওৎ বপযে থাকে অকারযণ আগন্তুকযক আক্ৰিণ করার জনয। 
ি  িি়ে োযির িযঙ্গ আিাযক যুদ্ধ করযে িয়েযে। বিযশ হফযর এযি শিযর িানুেযির 
বিই রকি আচরণ করযে বিয  একিু অধেযট িয়ে পযডহেোি। এ াযন এযিও োর 
পুনরা ৃহে বিয  আিার হেযযটর িীিা োহডয়ে বগযেও বকান অহভযযাগ বরয  যাহে না। 
হ ক আযে। 
  
না হ ক বনই। আহি বোিাযক এ াযন বথযক বযযে  েহে। বোিার িযঙ্গ আিার অযনক 
কথা আযে আহি বোিার িািাযয চাই। নীনা  ড ভাে বিয়ে। ও বোিা়ে বফর হ রক্ত 
করযে আিাযক  ে, আহি ওযক হনযেে কযর বি , ভহ েযযে ও বযন আযরা িেকট ি়ে। 
ও ওর িায়ের  িযিজাজী স্বভা িা বপয়েযে  ুেযে িযারী। আহি বোিাযক আ ার 
অনুযরাে করহে। ি়ো কযর েুহি আিার এ াযন বথযক যাও। একিু ইেস্তেঃ কযর িযারী 
বশে পযটি  যে, হ ক আযে হিঃ বডাহিহনযকা, আহি থাকহে। 
  
বিাযো  ুহশ িয়ে োর হপ  চাপযড  যেেনয াি। েয  এ ন বথযক েুহি আিাযক 
হিিার  যে িযম্বােন করয  না, শুেু বিাযো  যেই ডাকয । এ াযন ি াই যা  যে 
থাযক। একিু বথযি বিাযো  যে, এ ন বথযক েুহি এ ানকার িী- ীযচর ইনচাজট। 
িাহ়েত্ব হনযে পারয  বো? 
  
হনশ্চ়েই, িযারী  েে। 
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োিযে হ ক  াযরািার িি়ে হকযচযন এি িুজযন এক িযঙ্গ হনশযভাজ িার । িযারী িাথা 
বনযড িা়ে বি়ে। 
  
ঘণ্টা িুই েযর িী  ীচ ঘুযর অযকযজা বপযডে ব ািগুযোর বিরািে এ ং রঙ করাযনার 
 য স্থা কযর হকযচযন হফযর এে িযারী। 
  
ইহেিযেয বিাযো, নীনা, র যাহি এ ং িযানুয়েে  াও়ো শুরু কযর হিয়েহেে। 
  
এি, এি িযারী–বচ়োযর বিোন হিয়ে বিাযো  যে। 
  
বোিাযক অে পহরশ্রি করযে িয  না। এি  াও়ো শুরু কযর িাও। নীনার হিযক হফযর 
 যে আিার বিয়ে নীনাযক েুহি বো বচন। 
  
নীনা হফযর োকা ার প্রয়োজন ব াে করে না। ও ে ন  যডা িাইযজর একিা  াগিা 
হচংহডর ব াো োডাহেে। 
  
বচা  হপিহপি কযর বিাযো এ ার িযানুয়েযের িযঙ্গ পহরচ়ে কহরয়ে বি়ে। হেযটক িৃহষ্টযে 
োহকয়ে িযানুয়েে োর হিযক  াগিা হচংহডর হডি এহগয়ে বি়ে। িযারী হকন্তু োযক পাো 
বি়ে না। 
  
িযানুয়েে অপিাহনে ব াে কযর িােপযথ  াও়ো বশে কযর অযশাভন ভায  হকযচন 
বথযক ব হরয়ে যা়ে। 
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ওর িয়ে বিাযো েিা বচয়ে হনয়ে  যে, ওর অিন  য িাযরর জযনয েুহি বযন হকেু িযন 
কযরা না িযারী। ও ঐরকি  াও়োর বিহ যে ব হশেণ  যি থাকযে পাযর না। একিু 
বথযি বি আ ার  যে–কাে  ু  বভাযর িাযকটহিং করযে ব যরা , েুহি হক আিার িযঙ্গ 
যায ? 
  
হনশ্চ়েই। 
  
ইহেিযেয র যাহি  াযর হফযর হগয়েহেে এ ং িযানুয়েেযক অনুিরণ কযর নীনাও হকযচন 
বেযড চযে হগয়েহেে। বিাযো এ ং িযারী িুজযন িুয ািুহ   যিহেে। িুজযনর িাযে শািা 
িযির গ্লাি। বিাযো িু র এ ং িযারী নীর  বশ্রাোর ভূহিকা হনয়ে িাযে িাযে গ্লাযি 
চুিুক হিহেে। 
  
বিাযো ে ন একিাত্র পুত্র িযাযির জযনয িুঃ  করহেে। ভাে বেযে বি, োর িািাযয 
আহি  ু  আশা কযরহেোি। 
  
হকন্তু বি আিার িযঙ্গ থাকে না িুঃ  আিার এ াযনই, অ শয োযক বযযেই িযো। 
  
িযারী োর গ্লাযি বশে চুিুক হিয়ে উয  িােঁডা়ে, োই  ুহে। ো ব শ বো িযািই বো 
বোিার একিাত্র বেযে ন়ে? আহি রইোি। 
  
িযােঁ, িযােঁ ো বো  যিই, এক গাে বিযি ি  জ্বাো যন্ত্রণা ভুযে হগয়ে বিাযো  যে, েুহি 
বো আিার বেযের িেই, আশ্চযট কথািা ভুযে হগয়েহেোি। িযারী বোিার বকান 
অিুহ যে িযে আিাযক  েে। 
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আহি না থাকযে বজাযক  েে বি বোিার প্রয়োজন িে িািাযয অ শযই করয । 
  
িুযযাগ বপয়ে িযারী  যে  যি, আহি এক ার রাযের শিরিা বি যে চাই। যান ািন হক 
রকি?  াি পা ? 
  
হনশ্চ়েই! প্রহে আেঘণ্টা অির  াি চযে। বফরার বশে  াি রাে িুযিা়ে। 
  
অে বিহর আিার িয  না। িযারী েেয করে, বিাযো োর গাহড হিযে চা়ে না। হ ক 
আযে আহি বযযে পার । 
  
িযন্ধয িােিার িি়ে িােঁোর কািযে বগে িযারী, িােঁোর কািার িি়ে একিা ডাইহভং 
ব াযডটর  ড অভা  অনুভ  করে বি এ ং িযন িযন ভা ে বি পযর এ যাপাযর বিাযোর 
িযঙ্গ আযোচনা করয । ডাইহভং ব াযডটর আকেটণ িন্দ িয  না। 
  
হডনাযরর বিহ যে বিাযোযক একা বপয়ে প্রিঙ্গিা েুেযেই বিাযো হজযজ্ঞি করে, ব শ 
বো েুহি পারয  হেরী করযে? 
  
হনশ্চ়েই! জা়েগাও হ ক কযর বফযেহে। বকাযটাে ফাউযিশযনর কাযে একিা ডাইহভং 
ব াডট হেরী করযে ভাে ি়ে। এ ন আিাযির প্রয়োজন হকেু কা , নারযকে বো ডার 
িযাহিং, বোিার বরহেং, হিযিন্ট এ ং স্পিোইযির  য স্থা করযে পারযে আশাকহর 
িশটকযির ভাে রকি আকেটণ করাযে পার । 
  
োর িাযন েুহি প্রিশটনীর কথা ভা ে? 
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আহি ডাইহভং-এর বিকহনক বি া । যহিও অযনকহিন অনুশীেন বনই, ে ু িু-চারহিন 
অভযাি করযে িযন ি়ে আহি আ ার আিার ফযিট হফযর আিযে পার । 
  
হ স্ম়ে ভরা বচা  বিাযোর। চিৎকার আইহড়ো বো! কাে আিার িযঙ্গ েুহি িাযকটযি 
এি। িােপযথ িযােঁিারিযনর হিম্বার ই়োযডট নাহিয়ে বি  বোিাযক। বোিার যা িরকার 
োযক  ে, পাহ য়ে বি ার  য স্থা করয  বি। বি ান বথযক েুহি  াযি হফযর আিযে 
পারয । 
  
হ ক আযে। 
  
রাে ে ন িশিা। গ্রীযষ্মর রাহত্র, িযারী হ ক করে বশা়োর আযগ আর এক ার িােঁোর 
কািযে যায । িী- ীযচ যা ার পযথ বচায  পডে আযোহকে বরযস্তারােঁ। ে যনা প্রা়ে এক 
ডজন বোক হডনার বিহ যের িািযন  যি হেে। র যাহি িািা বকাি পযর হড্রঙ্কি 
পহরয শন করযে  যস্ত। ওহিযক িযানুয়েে োে িস্ িাযে হনয়ে এ বিহ ে বথযক ও 
বিহ যে বোিােুহি করহেে। 
  
র যাহি হকং া িযানুয়েে কাযরার প্রহেই িযারীর েেয হেে না, োর একিাত্র েেয ে ন 
নীনা। 
  
এক িি়ে োর বচায র িািযন বভযি উ েনীনার শরীর।োে িোর বনক ব্লাউযজর 
আডাে বথযক ওর হনযিাে বগাে  েযুগে বফযি ব হরয়ে পডযে চাইযে, িািা পযাযন্টর 
আডাযে ভারী, পাো আর িীঘে পা িুযিা স্পষ্ট বি া যাযে। 
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কাযো চচ্চযক চুেগুযোিুকােঁে েুেঁয়ে িাও়ো়ে েুযিাপুহি  াযে এ ং কাযনর িুে িুযিা 
আযো়ে েেযি উ যে িাযে িাযে, এই িুিূযেট ওর িুয র গডন  ু  িুন্দর এ ংযিহক্স 
বি াহেে।  ারান্দা়ে িােঁহডয়ে িযারী একিৃযষ্ট োহকয়েহেে িািযনর হিযক, িযন ি়ে ও 
ব ােি়ে োযকই  ুেঁজহেে, হকন্তু োর িযন্দি ি়ে নীনা োযক বি যে পায  হকনা। 
  
পেক পেনিীন বচায  িযারী োযক বি হেে একিা থাযির আডাে বথযক। এক িি়ে 
নীনাযক ি াৎ দ্রুেগহেযে  াযরর হিযক েুযি বযযে বি ে বি। বি াযন ও এক 
ভদ্রযোযকর িযঙ্গ কথা  েযে শুরু কযর বি়ে, ভদ্রযোযকর িাযে হড্রঙ্কযির গ্লাি। 
  
একিা িীঘটশ্বাি ব হরয়ে এে িযারীর হভের বথযক। বচায র িৃহষ্ট হ ে়ে োপিা িয়ে 
উ ে। ক্লাি পায়ে িিুযদ্রর হিযক এহগয়ে চেে বি। 
  
পরহিন িাযকটহিং বিযর একিা বরযস্তারােঁ়ে িযারীযক িযঙ্গ হনয়ে বিাযো য ন িুকে 
িাযকটযির িাও়োর ঘহডযে ে ন গুযণ গুযণ িশ ার শব্দ ি়ে। কহফ ব য়ে বোিাযক 
িযােঁিারিযনর হিম্বার ই়োযডট নাহিয়ে হিয়ে যা । 
  
ইহেিযেয বিাযিে  ়ে  া ার হিয়ে হগয়েহেে।  া াযরর বেযির হিযক োহকয়ে বিাযো 
 যে, িযারী এই িযিজগুযো ব য়ে বি  এ ানকার বস্পশাহেহি শুয়োযরর িাংি হভহজয়ে 
হেরী, প্রােঃভ্রিযণর পর িারুণ বিি…। িযারীর বচায  বচা  বরয  হজযজ্ঞি করে, 
এ ানকার কাযজ েুহি আনন্দ পাে বো? 
  
িযারী িাথা বনযড িা়ে বি়ে। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

88 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
েৃেী়ে ার িযিজ িুয  হিযে হগয়ে িযারী েেয করে িুয  িযানিযাযনর োিাযি রঙ, 
নীোভ  রযফর িে বচায র োরা, েম্বা হেপহেযপ িাযড িাংি জডান বচিারার একহি 
বোক বরযস্তারােঁর কাউন্টাযরর িািযন এযি িােঁডাে। 
  
িাই বিাযো, বোিার হক   র  ে? িাে  াহডয়ে বি়ে বোকিা। 
  
োর িাযে িাে হিহেয়ে বিাযো হজযজ্ঞি করে, ো েুহি এই অিিয়ে এ াযন হক করে? 
  
 িিাি বোযকযির হ চরণ ি টত্র এ ং হনযজর স্বাযথট োরা োযির িায়েরও গো কািযে 
পাযর। ি াৎ এক িি়ে িযারীর হিযক নজর পডযেই আগন্তুক  যে ওয  বোিার ঐ িঙ্গী 
বোকরািা বক বি? 
  
িযারী োর হিি-বচায র েীক্ষ্ণ চািহন বিয ই  ুযে হগয়েহেে বোকিা একজন পুহেশ 
অহফিার। 
  
িযারী ইহন হিহি বস্কা়োযডর হডযিকহিভ িি বেপহস্ক, িারুণ স্মািট  ়ে। িযারীর হিযক বচয়ে 
বিাযো এ ার  যে, হিঃ বেপহস্ক, ওর নাি িযারী হিযচে, আিার োইফ গাডট। 
  
োই নাহক? িযারীর বচায  বচা  বরয  বেপহস্ক হজযজ্ঞি কযর, েুহি িােঁোর জান? গেরার 
বয বোকিা োইফ-গাযডটর চাকুরী বন়ে বি ভাে কযর পা চাোযেই পারে না, িা-িা-িা-। 
  
আিার িযঙ্গ থাকযে আপহন হনরাপযি িােঁোর কািযে পাযরন। 
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িযারীর িীঘটা়েে বচায র চািহন হনরুোপ শাি। আপনার প্রয়োজন িযে আহি আপনাযক 
উদ্ধার কর । 
  
বেপহস্কর ব ােঁযি শাি হিহষ্ট িাহি। 
  
ো আিার ি়েযো প্রয়োজন িযে পাযর, এক িুকযরা িযিজ েুযে হনয়ে হচয াযে 
হচয াযে বিাযোর হিযক হফযর বেপহস্ক হজযজ্ঞি কযর  যাহি হরকাযডটাযক েুহি বো হচনযে, 
োর িযঙ্গ বশে বোিার কয  বি া িয়েযে  ে বো? 
  
হরকাযডটা? োর িযঙ্গ আিার  ের িুয়েক বি া িাোৎ বনই। আ ার বিাযো হজযজ্ঞি 
করে, োর িম্পযকট েুহি হক  ু  আগ্রিী হিঃ বেপহস্ক? 
  
হনশ্চ়েই! বেপহস্ক িযঙ্গ িযঙ্গ  যে, েয  আিার কাযে অনয   র আযে, হেন হিন আযগ 
হরকাযডটা, এ াযন এযিহেে। 
  
বকন বি বোিার িযঙ্গ বি া করযে আযিহন? আযিহন বি? হ যশে কযর বি য ন 
বোিার  ু  কাযের বোক হেে? 
  
আিার  ু  কাযের বোক? অ াক বচায  োকা়ে বিাযো। েুহি পুহেযশর বোক বেপহস্ক, 
 ু  চাোক। 
  
হকন্তু আিাযক েুহি ব াকা বভ  না। পুহেযশর েিকাহনযে িহেযযক হিযথয হিযথযযক িহেয 
 াহনয়ে োড । না অে ব াকা নই। 
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বিাযো আযরা  যে, েয  বশান হিঃ বেপহস্ক আিার কাযে বয   র আযে েুকয া না। 
শুযনহে হরকাযডটা নাহক বভযরা  ীযচ একিা  ড হ জযনি বপয়েযে। এর ব হশ হকেু আহি 
জাহন না। আর জানযে চাই না। 
  
েুহি হ ক  েে? বভযরা  ীচ? বেপহস্ক হস্থর বচায  োর হিযক োকা়ে, হকযির হ জযনি 
িযে পাযর? 
  
 েোি বো জাহন না। িহেয কথা  েযে হক হিঃ বেপহস্ক, বভযরা  ীযচ বেিন বকান 
 ড। রকযির হ জযনযির কথা আহি হ শ্বািও কহর না। 
  
বক ে স্মাগহেং-এর হ জযনি োডা। বেপহস্ক োযক স্মরণ কহরয়ে বি়ে। 
  
ো িযে পাযর। হকন্তু আহি যে িূর জাহন  যাহি একজন োযপাো িানুে, স্মাগোর িযে 
পাযর না বি। 
  
োর বকান িাযন বনই। অভায র োডনা়ে িানুযের স্বভা   িোযে কেেণ? 
  
িযারী  ু  িযনাযযাগ হিয়ে োযির কথা ােটা শুনহেে। িু  হফহরয়ে শুনহেে  যে বেপহস্ক 
োর িুয র ভা  বি যে বপে না। 
  
িযায া বিাযো, আহি বোিার িািাযয চাই, বেপহস্ক  যে। 
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এই বকিিা ি়েযো আিার ভাগয পহর েটন ঘিাযে পাযর। আর আহি যহি চাকরীযে 
প্রযিাশন না পাই, আিার স্ত্রী আিাযক শাহিয়েযে আিার  া ার কযর বিয না। োই 
আহি পুঙ্খানুপুঙ্খভায  এই বকিিা েিি করযে চাই বকান ফােঁক রা যে চাই না। 
  
আিার কাযে   র আযে, হরকাযডটা নাহক  ুন িয়েযে। গে িঙ্গে ার পযটি এই শিযর 
হেে। বি। আিার একহি বেযে োযক এ়োরযপািট বেযড বযযে বিয যে।  াহনক িূর 
পযটি বি োর গাডী অনুিরণ কযর। হকন্তু একিা িারাত্মক ভুে বি কযরযে বিড 
বকা়োিটাযর বকান   র না হিয়ে। হরকাযডটার িে বোক এ শিযর থাকযে বিড বকা়োিটাযর 
োে িংযকে পাও়ো বযে, হকন্তু বিরকি বকান   র আপােেঃ বনই। 
  
োিযে বি হনশ্চ়েই বকান ভাডা করা গাডীযে পাহেয়ে থাকয । িিস্ত ট্রান্সযপািট 
এযজহন্সযে   র হনয়েহে। বভযরা  ীচ থানার িাযজটর হরযপািট বথযক জানা যা়ে হরকাযডটার 
বচিারার িে ক্লীভেযাযির বজায়েে ব্লযাচ নাযি একজন বোক একিা িুোং গাডী ভাডা 
কযর। 
  
হকন্তু ক্লীভেযাযির বিই হ কানা়ে ব ােঁজ হনয়ে জানা যা়ে বজায়েে ব্লযাচ নাযি বকান বোক 
নাহক বি াযন থাযক না। 
  
িাজটযক  যাহির একিা ফযিা বি াযে িযঙ্গ িযঙ্গ বি িনাক্ত কযর োযক। অেএ  বি া 
যাযে বজায়েে ব্লযাযচর নাযি বিই িাস্তাং গাডীিা  যাহিই ভাডা কযরহেে। এ ন বি া 
যাযে হরকাযডটা এ ং িাস্তাং গাডী উোও। 
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িুঃ  প্রকাশ কযর বিাযো  যে, হকন্তু হিঃ বেপহস্ক আহি ব ােি়ে, বোিাযক বকান িািাযয 
করযে পার  না। োর িম্বযন্ধ আহি যা শুযনহে ি   যেহে। এর ব হশ হকেু আহি  েযে 
পার  না। অেযি িুঃহ ে। 
  
হ ক আযে বিাযো গে পােঁচ  ের েযর বোিার বচা  কান বযিন  ুযে বরয হেযে, বিই 
ভায ই থাকয   ুেযে। বিাযোর হপ  চাপযড  াযরর ভীড ব যে িূযটস্ন্াে রাস্তা়ে বনযি 
যা়ে বি। 
  
বেপহস্ক চযে বযযেই বিাযো হ হস্ত কযর  ািাডট পুহেযশর ি  বোকগুযোই এই রকি। 
বোভী কুোর জাে। 
  
পযিান্নহে চা়ে? িােঁডাও বোিার পযিান্নহে করা আহি  ার করহে। িযারীর হিযক হফযর 
বিাযো  যে–আহি ওযক বকান রকি িািাযয করযে চাই না। র যাহি হনশ্চ়েই বোিাযক 
আিার কথা  যেযে। োই না? 
  
িযােঁ হকেু হকেু  যেযে হ হক, িযারী  ু  িেকটোর িযঙ্গ  েে। 
  
ও আিার িি যথী  েয ই বো। জান িযারী বেপহস্কর কথা শুনযে আহি ি়েযো 
এেহিযন অযনক িাকা কািাযে পারোি। ি়েযো এই  য িা বথযকওকয ই অ ির 
গ্রিণকরযে পারোি। হকন্তু ক নই আহি অ ির গ্রিণ করযে চাই না। হকং া বজযেও 
পচযে চাই না। এি  কথা আহি বোিাযক  েহে, কারণ বোিাযক আহি আিার বেযের 
িে িযন কহর। 
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আিার িুভটাগয বয আিার একিাত্র িিান যুযদ্ধ চযে বগযে। নীনা  ু ই ভাে বিয়ে 
আিার, হকন্তু বিয়েরা ক নই  ুেযে চা়ে না। হকন্তু িযাি িযে পারে। 
  
 ুেযে পারে, হক  ুেযে পারে? িযারী হজযজ্ঞি কযর। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বিয়েরা  ুেযে 
চা়ে  না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী িানুে  ড িও়োর জনয হক অক্লাি পহরশ্রিই না কযর থাযক। বযিন 
বকান িুন্দরী নারীযক বিয  বোিার হনশ্চ়েই আকাঙ্ক্ষা জাগয  োযক জ়ে করার জযনয। 
এক এক িি়ে আহি, আিার  য িা এ ং নীনার কথা ভাহ । আহি না থাকযে ঈশ্বর 
জাযনন হক কযর  য িা চেয । আর আহি এও জাহন বয নীনা বকান িযেই  য িা 
চাোযে পারয  না ে ন ওর হক অ স্থা িয ? 
  
ভা  ার হ ে়ে। একিু বথযি িযারী হজযজ্ঞি কযর,  যাহি হরকাযডটা বোকহি বক? 
  
আিার পযরই এই  য িা়ে একজন িে হপিারিযান বি। এক িি়ে ও আর আহি 
িুজযন এক িযঙ্গ কােঁযে কােঁে হিহেয়ে কাজ কযরহে। ক নও একিযঙ্গ বজেও ব যিহে। 
  
হকন্তু িযারী একিা কথা িযন বর , ব আইনী  য িার ক নও পািটনার হনযে বনই, হনযেই 
ি টনাশ। আজযকর  াজাযর  যাহির িে  ৃদ্ধ বোযকর বনও়ো উহচে ন়ে। আিার িে 
ওর-ও বস্বো়ে চাকরীযে ইস্তফা হিয়ে চযে যাও়ো উহচে।  ড রিিযি়ে বোক হেে ঐ 
হরকাযডটা। আিাযক হিয়ে বকান অহপ্র়ে কাজ কহরয়ে না হনযেও োর িা ভায  আহি হ ক 
 ুেযে পারহে বোকিা বযন হকেু  েযে চা়ে আিাযক। আিাযক হনয়ে িযন ি়ে বকান 
হ পজ্জনক ব ো ব েযে চাইযে। হকন্তু আহি আর ওর ফােঁযি পা বফেযে চাই না। 
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োই  ুহে, িযারী  যে, বোিার কথা ােটা িা ভা  বিয  িযন িযে,  যাহভ িহেযই 
বোিার কাযে এযিহেে। হকন্তু বি কথা েুহি িি বেপহস্কর কাযে বগাপন করযে চাইে। 
  
বিাযোর ব ােঁযি িাহি ফুযি উ যে বি া যা়ে। 
  
বি হে েুহি  ু  স্মািট  ়ে। পুহেযশর কাযজ িুকযে  ু  োডাোহড বোিার পযিান্নহে 
ঘিযে পাযর। িযােঁ িযারী বোিার কথাই হ ক। হকন্তু বি কথা বেপহস্কযক  ো যা়ে না। িা 
বি আিার কাযে এযিহেে হ হক। বি আিার বনৌকা ভাডা হনযে বচয়েহেে, ভাডা হিযে 
বি আিার বনৌকাশুদ্ধ উোও িয়ে বযে এেহিযন হনশ্চ়েই। 
  
হিইহন ভােই কযরহে। আহি ওযক অনয বনৌকার িাহেকযির কাযে বযযে  যেহে। 
বনৌযকার হ হনিয়ে পােঁচ গ্রযাি ডোর বি ার আশ্বাি হিয়েহেে। আশ্চযট, না, বিাযিই ন়ে। 
যাইযিাক অযনক আযোচনাই বো িে, কাযজর কাজ হকেু িে না বেিন। 
  
একিু বথযি বিাযো  যে, এ ি  কথা বযন অনয কাযরার কাযে প্রকাশ কযরা না। েুহি 
আিার বেযের িে  যেই হ শ্বাি কযর ি  কথা  ুযে  েোি। চুপ কযর বথক। 
  
হনশ্চ়েই। 
  
আিার িযন ি়ে  যাহি িহেয  ুন িয়ে থাকয । েুহি বকান   রই রা ে না আজকাে। 
  
ইহেিযেয োযির গাডীিা এযি বথযিহেে িযােঁিারিযনর হিম্বার ই়োযডট। 
  
বিাযো োযক বি াযন নাহিয়ে যা়ে। 
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গাডীযে িািট বিও়োর আযগ বিাযো োযক  ুহেয়ে যা়ে বোিার হনশযভাজ বিযর যে 
োডাোহড িম্ভ  হফযর যাও।  ু  িা োযন বথক। পুহেশযক ক নও হ শ্বাি কযরা না। 
বোিার আশা আযে আকাঙ্ক্ষা আযে।  ু  িেকট িয়ে চযো। আর বশান িযারী  ু  একিা 
প্রয়োজন না িযে বেপহস্কর িযঙ্গ বযযচ ক নও আোপ করযে বযও না। বোকিা অেযি 
স্মািট উচ্চাকাঙ্ক্ষী এি  বোক বয বকান বোকযক বয বকান িুিূযেট পুহেশ িাজযে বিযন 
হনয়ে হগয়ে বফেযে পাযর। অেএ – 
  
িাথা বনযড িা়ে বি়ে িযারী। অপিৃ়েিান বিাযোর গাডীর হিযক বচয়ে গভীর এক হচিা়ে 
হনিগ্ন ি়ে িযারী। 
  
. 
  
০৪. 
  
বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁর িািযন স্পাইডার অহকটযডর োোর নীযচ জনা হেহরশ ব াডটার 
 যি ব ািগল্প করহেে। িহিোরা োযির িঙ্গীযির িিে হিয়ে যাহেে। 
  
িযারী  যিহেে একিা স্পাইডার অহকটড গাযের ো়ো়ে। র যাহি োর হ ক হপেযন  যিহেে 
িু িা োর িাকা। ওহিযক িযারী ে ন গভীর হচিা়ে িগ্ন। িি বেপহস্কর কথাগুযো োর 
িযনর িযেয বোেপাড করহেে ে ন।  যাহি হরকাযডটা িম্পযকট বিাযোর িি যও 
পযটাযোচনা করহেে বি হনযজর িযন এ ং বশে পযটি বি হ ক করে র যাহিযক ি   ুযে 
 ো িরকার কারণ  যাহির  ুযনর ঘিনার িযঙ্গ োরা হনযজযির জহডয়ে বফযেহেে। 
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েয  বি যাইযিাক, িযারী প্রিঙ্গ বশযে  যে, বযই োযক  ুন করুক না বকন এই 
চাহ হির জনয হনশ্চ়েই, এ ং োরা এিা পায না। এিা এ ন আিার বিপাজযে। ওিা 
েুেঁযড বফযে িাও ইেস্তেঃ 
  
কযরই র যাহি  যে, ঐ চাহ িাই যে অহনযষ্টর িূে কারণ। ওিা আিাযির কাযে না 
থাকযেই আিরা িুক্ত স্বােীন বকউ আিাযির িযন্দি করয  না। অেএ  
  
হকন্তু অেিা িিজন়ে িযারী াো হিয়ে  যে, পুহেশ িৃেযিযির িন্ধান এক ার বপযে 
 ুনীযির িন্ধান অ শযই করয  বজার কিযি। এই িুিূযেট পুহেশ জাযন বোকিা  ুন 
িয়েযে। হকন্তু কারণিা জাযন না। অেএ  োরা এ ন  ু ই িেকট। হ যশে কযর বেপহস্ক 
একজন স্মািট পুহেশ অহফিার বি যহি এক ার িাস্তাং গাডীিার িন্ধান বপয়ে যা়ে, ে ন 
বি বজার েিি চাোযে হগয়ে অ শযই আিাযির িন্ধান বপয়ে যায । িযন বর  আিরা 
 ু  একিা পহরষ্কার জা়েগা়ে িােঁহডয়ে বনই। 
  
োই আহি বি যে চাই এই োযগজ েকাযর হক অ হশষ্ট আযে। এ নও আহি  েহে 
চাহ িা বফযে িাও।  যাহি নাহক একিা হ রাি  য িা চাোে, গুজ  িহেয হকনা জাহন 
না। 
  
র যাহির  াো িযেও িযারী  যে বযযে থাযক, আহি   র হনয়ে বজযনহে, বোকিা হিনু্দক 
ভাঙ্গযে হিদ্ধিস্ত হেে। িযন ি়ে বিই রকি বকান একিা  ড হিনু্দক ভাঙ্গার জনয 
 যাহক্তযক ভাডা করা িয়েহেে এ ং কাজিা বি িম্পন্নও কযর। হকন্তু হিনু্দক ভাঙ্গার 
পযরই ি়েযো বি ডা ে ক্ৰি কযর থাকয  এ ং েুযির িাে হনশ্চ়েই এই োযগজ 
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েকাযর েুহকয়ে রা য  বি। এই অ স্থা়ে যার িয়ে বি কাজ করযে বনযিহেে োর 
িযের বোক োর ওপর চাপ িৃহষ্ট কযর থাকয  োর িু  বথযক েুযির িাযের   র  ার 
করার জযনয, বশে পযটি বোকিা িারা যা়ে, বশান র যাহি, আিার হনহশ্চে োরণা, এই 
েকাযরর িযেয িূেয ান বকান  স্তু অ শযই েুকযনা আযে। 
  
আিার ো িযন ি়ে না, ি াৎ র যাহি িপ্রশ্ন বচায  োকা়ে োর হিযক। একথা বোিার হক 
কযর িযন িে? 
  
এ ন পুহেযশর ি ার িযন্দি  যাহি হনশ্চ়েই বকান ব আইনী কাযজ হেপ্ত হেে। হকন্তু 
কাজিা বয হক, ো োরা এ নও জানযে পাযরহন। অেএ  েযর বনও়ো বযযে পাযর 
িাই-জযা  া এ েরযনর বকান আইন হ রুদ্ধ কাযজ হেপ্ত হেে  যাহি। 
  
এ ার র যাহিযক একিু আগ্রি হনয়ে শুনযে বি া বগে। 
  
োর িাযন েুহি িযন করে, েকাযর িাকার িন্ধান বপযেই বিগুযো আিাযির িাযের 
িুয া়ে এযি যায ? 
  
বকনই  া ন়ে? পাো প্রশ্ন কযর িযারী োর বচায  বচা  বরয  প্রশ্ন কযর, এর পযরও হক 
েুহি চাহ িা বফযে হিযে  েয ? 
  
না, েুহি য ন  েে েকারিা িূেয ান োিযে থাক। হকন্তু একিা কথা আহি হকেুযেই 
 ুযে উ যে পারহে না িযারী। র যাহির িুয  এক অজানা হচিার ো়ো পযড। 
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আো িযারী, এ  যাপাযর আহি বো বোিাযক বকান রকি চাপ হিইহন। এ  যাপাযর বকান 
কথা েুহি বো আিাযক না  েযেই পারযে। েকাযরর চাহ র কথাও না েুেযে পারযে 
আিার কাযে। েুহি বো অনা়োযি েকার  ুযে িাকা হকং া িূেয ান যা হকেুই থাকুক না 
বকন  ার কযর িহরয়ে বফেযে পারযে। আহি ঘুণােযরও জানযে পারোি না। ে ু 
বকন েুহি আিাযক জডাযে বগযে  েযো? 
  
িযারী োযক গভীর িৃহষ্ট হিয়ে হনরীেণ করযে থাযক। 
  
বকন জান? আিরা িুজযন এ ন এযক াযর িহরির আত্মা। পুহেশও জাযন বি কথা। 
আিাযির িহেয বয বকউ একজন যহি ক নও পুহেযশর িাযে েরা পযড অপরজনযকও 
পুহেশ হ ক  ুেঁযজ  ার করয , ি়েযো অকথয অেযাচার চাোয  োর ওপর। ের 
আিাযকই যহি পুহেশ পাকডাও কযর, হক জ া  বিয  েুহি ে ন? োই ভা োি 
বোিাযক বগাডার বথযক ি হকেু অ গে করা আিার কেট য। 
  
িযারীর কথা শুযন এক ার িুগ্ধ বচায  োকাে র যাহি। েুহি একজন বগ্রি বগ্রিিযান িযারী। 
িহেয হক েুহি িযন কর িযারী আিরা েনীযোক িযে যাহে? রাগ কযর িযারী, হ ক এই 
িুিূযেট এভায  স্বে বি ািা আিাযির উহচে িয  না। 
  
ি াৎ নীনাযক বরযস্তারােঁ বথযক ব হরয়ে আিযে বি ািাত্র প্রিঙ্গিা চাপা বি ার বচষ্টা করে 
িযারী। 
  
নীনার পরযন োে হ হকহন, িাযে বো়োযে। একিু বজাযর পা চাহেয়ে িী  ীযচর হিযক 
নীনাযক এহগয়ে বযযে বিয  িযারীর  ুকিা বকিন বিাচড হিয়ে উ ে। িৃশযিা িহেযই  ড 
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স্পশট কযর। ো-হ িীন নীনার স্তনযজাডা এ ং ভারী হনেযম্বর বিােযিাোহন বিয  োর 
বিযির উোপ ি াৎ বযন ব যড বগে। অহনো িযেও নীনার হিক বথযক িৃহষ্ট িহরয়ে 
হনয়ে িযারী এ ার বকহ যন হগয়ে প্রয শ করে বপাোক পহর েটন করার জনয। োযক 
এ ন এক ার  াইযর ব রুযে িয । 
  
হকেুেণ পযর িযারীযক কার পাহকটং বজাযনর হিযক এহগয়ে বযযে বি া বগে। োর পরযন 
শিট হিভড শািট এ ং স্ন্যাক্স। একিা  ুইক গাডী ভাডা হনযে িয  োযক। পাকট করা 
ভাডা গাডীগুযোর হিযক বচা   ুযোযে হগয়ে ি াৎ একিা িািা িাহিটহডজ গাডীর হিযক 
বচা  পডযেই িৃহষ্ট োর হস্থর িয়ে বগে। গাডীর নম্বর এি এে ১৮০। বকাথা়ে বযন 
গাডীিা বি বিয যে,  ু  বচনা বচনা। িযােঁ এ ার িযন পযডযে এই গাডীিাই. বিই 
বিয়েহিযক েুযে বন়ে বয বিয়েিা বিই িি়ে িাস্তাং গাডী চাোহেে। এ এক অদু্ভে 
বযাগাযযাগ। হিনয হ ভাযগ চাকরী কযর এযি আজ োর ি হকেুযেই িযন্দি জাগািা 
 ু ই স্বাভাহ ক এ ং বিই িযন্দযির  যশই িযারী গাডীর িািযন এহগয়ে বগে, আযরািী 
শূনয গাডী। জানাোর কােঁচগুযো নািান। েয  জানোর কােঁযচর উপর বথযক ড্রাইহভং 
োইযিন্সিা পডযে বকান অিুহ যে িে না োর। োইযিযন্সর নাি এ ং হ কানািা িুযক 
হনে বি। 
  
এিানুয়েে কারযোি, 
১২৭৯, পাইনট্রী  ুযেভাডট, 
পযারাডাইজ হিহি। 
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েয  এর বথযক হকেু ব াো না বগযেও িু যে গাডীিা োযক িারুণ ভায  ভাহ য়ে 
েুেে। িন বথযক গাডীর সৃ্মহেিা হকেুযেই িুযে বফেযে পারে না বি। এই গাডীিাই 
হক বিহিন িাইওয়ের ওপযর োযির ফযো করহেে?কথািা িযন িযেই চিযক উ ে 
িযারী। দ্রুে  ার রুযি হগয়ে প্রয শ করে বি। 
  
োযক বি যে বপয়ে বজার িু িা উজ্জ্বে িয়ে ওয । হড্রঙ্ক চাই  ি? বজা এহগয়ে আযি 
োর িািযন। 
  
েনয াি! এক কাপ বকাযকা িযেই চেয  আপােেঃ। একিা বচ়োর বিযন হনয়ে িযারী 
আ ার বিই িাহিটহডজ গাডীিার কথা ভা যে  িে। 
  
বজার িাে বথযক বকাযকার কাপ হনযে হনযে িযারী হজযজ্ঞি করে, আো বজা েুহি 
এিানুয়েে কারযোিযক বচন? 
  
হিঃ কারযোি? িযােঁ হচহন হ হক। বচা  ঘুহরয়ে বজা  যে উহন আিাযির একজন িািী 
 যের। প্রা়েই এ াযন আযিন। প্রচুর িাকা আযে। এইিাত্র হেহন হিযিি কারযোযির 
িযঙ্গ ব হরয়ে বগযেন। 
  
িযারীর িযন্দি প্রশহিে িযে থাযক। ভদ্রযোযকর কাজ হক বজা? 
  
হকেুই ন়ে। আিার বো িযন ি়ে না, উহন বকান কাজকিট কযরন। ওেঁর  া ার প্রচুর 
িাকা। কারযোযির িাভানা হিগাযরর  য িা। 
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আিার যেিূর িযন ি়ে িাভানা হিগাযরর আিিাহন  ন্ধ িয়ে বগযে এযিযশ। 
  
িযােঁ, আপনার অনুিান হ ক  ি, েয  হিঃ কারযোযির ি়ো়ে হিঃ বডাহিহনযকার কাযে 
প্রচুর িাভানা হিগাযরর িক আযে। কািিারযির  য িার করার জনয। োিযে েুহি 
 েে হিঃ কারযোি এ ন এই শিযরই আযেন। 
  
িযােঁ  েোি বো  ি, বজা  যে,একিু আযগ হেহন এ াযন বফান করযে এযিহেযেন। 
োরপর। স্ত্রীযক িযঙ্গ হনয়ে ব হরয়ে বগযেন। 
  
োই  ুহে। িযারী ি জািার িে কযর  যে, বি হেভদ্রযোযকর ব শ বিািা িাকাই 
বরাজগার। বজার আপািিস্তক বিয  হনয়ে িযারী  যে এ ন চহে বজা, পযর আ ার বি া 
িয ।  ার বথযক ব হরয়ে যা়ে িযারী। 
  
. 
  
ে ন হ যকে চারযি। িযারী ডাইহভং ব াযডটর জনয বক্ৰাহি়োযির িােযের ফরিাি হিয়ে 
বিাযোর হনজস্ব গাডী এযিি চাহেয়ে এ়োরযপাযিটর হিযক এহগয়ে চেে অেঃপর োযগজ 
রা ার েকার  ুেঁযজ  ার করযে  ু  অিুহ যে িে িযারীর। এক িি়ে  ীেশ্রদ্ধ িয়ে হনযচ 
িুিীঘট অহেন্দ পযথ এহগয়ে চেে বি ৩৮৮ নং েকাযরর ব ােঁযজ। 
  
বশে পযটি  ুেঁযজ বপয়ে এক ার বি ডাইযন- ােঁয়ে অহে িিপটযণ োহকয়ে হনয়ে বিয  
বন়ে। একজন বিািাযিািা িাে ়েিী িহিো েকারগুযোর িযেয বথযক একিা  ড 
িাইযজর েকার  ুেঁযজ ব র করযে হগয়ে হিিহিি ব য়ে যাহেে। 
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হনহশ্চি িয়ে পযকি বথযক িযারী োর হনযজর চাহ িা  ার করে এ ং ৩৮৮ নং েকারিা 
 ু  িিযজই  ুযে বফেে বি। 
  
েকাযরর বভের বথযক একিা িুিযকি বিযন  ার করযে হগয়ে িযারী আন্দাজ করে 
িুিযকযি হকেু বনই ি  ফােঁকা। িযন িযন ভীেণ রাগ িে হনযজর উপর, কেঁকা িুিযকি 
 িযনর জযনয এেিা পথ বি েুেঁহক হনয়ে চযে এযিযে। েকাযর চাহ  োহগয়ে বি ান 
বথযক ব হরয়ে এে িযারী। 
  
এ ন োর িযেয বনই বকান  যস্তো বক ে িেকটো। হরযিপস্ন্ েহ র হিযক এহগয়ে 
চেে বি ভ়ে  ুযক বচযপ। িাযের িুিযকিিা োর এ ন ভয়ের একিাত্র কারণ। ি  
িি়ে োর িযন এ ন িংশ়ে বকউ োযক অনুিরণ করযে হকনা। কাযরার িেকট িৃহষ্ট 
োর িাযের িুিযকযির ওপর পযড আযে হকনা। িযারী  ু  িা োযন োযির িৃহষ্ট এহডয়ে 
পা বফেযে থাযক দ্রুে। 
  
ওযি, বক যা়ে? ি াৎ োর নজযর পযড হডযিকহিভ িি বেপহস্ক োর  ােঁহিক বথযক 
োযক থাি ার জনয ইহঙ্গে করযে। বিই িুিূযেট োর িযন িে, োর িাযের িুিযকিিা 
বযন একিা উেপ্ত োে হ যস্ফারক বগাোর িেন। 
  
থিযক িােঁহডয়ে পযড িযারী। ইহেিযেয িািযন এযি উপহস্থে ি়ে বেপহস্ক, োর হিিশীেে 
বচায র িৃহষ্ট হস্থর হন দ্ধ িযারীর িাযের িুিযকযির ওপর। 
  
হচনযে পারযেন আিাযক? পুহেহশ  জ্র হুঙ্কার েংকাহরে িয়ে ওয  বেপহস্কর কযণ্ঠ। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

103 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
হনশ্চ়েই! িযারী প্রেুযেযর  যে। হডযিকহিভ বেপহস্ক। বয অহফিার হ স্ময়ের িযঙ্গ জানযে 
বচয়েহেযেন আহি িােঁোর জাহন হকনা। 
  
িযােঁ হ ক োই, িযারীযক িংশ়েিুক্ত থাকযে বিয  অ াক ি়ে বেপহস্ক। ো আপহন, 
এ াযন হক করহেযেন? বিিা হক আপনার জানা একাি প্রয়োজন? িযারী এ ার হনভটয়ে 
 যে, আহি আিার িুিযকিিা োযগজ েকার বথযক হনয়ে বযযে এযিহেোি। আপনার 
িুিযকি? িযারীর িাযের িািা রযঙর োহিযকর  যাযগর উপর বেপহস্কর বশযন িৃহষ্ট 
পযডহেে। 
  
হনশ্চ়েই। বজার হিয়ে িযারী  যে, গেকাে রাযত্র এিা আহি েযগজ েকাযর বরয  যাই। 
এ ন আহি বিাযোর িয়ে কাজ করহে। হজহনিপত্র আিার একাি প্রয়োজন। আর হকেু 
জানার আযে? হিযচে, অে স্মািট আিার পেন্দ ন়ে। 
  
েয  আপনার হক পেন্দ িযার? িযারীর কযণ্ঠ  যযঙ্গর িুর ধ্বহনে ি়ে। 
  
িযারীর অিন বেযজােীপ্ত কণ্ঠস্বর শুযন চিযক ওয  বেপহস্ক োর িান িান িুয  
অন্ধকাযরর ো়ো ঘহনয়ে উ যে বি া যা়ে। ে ু বি হনযজযক িািযে হনয়ে গোর স্বর 
চরযি েুযে  যে, আহি আ ার  েহে, অে স্মািট আিার পেন্দ ন়ে। বকাযেযক আপহন 
আিযেন? আিার কথার জ া  হিন। 
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িযারীোর পযকি বথযক কাগজ ভহেট একিা োহিক বফাডার  ার কযর বেপহস্কর হিযক 
এহগয়ে বি়ে। আপনার এেই য ন বকৌেূিে এর িযেয আিার পহরচ়েপত্র আযে বচা  
 ুহেয়ে বি যে পাযরন। 
  
বেপহস্ক োর িাে বথযক োহিক বফাডারিা হনয়ে দ্রুে োর পহরচ়ে পযত্রর উপর বচা  
বরয  পযর হফহরয়ে হিযে হগয়ে  যে ওযিা আপহন পযারাটু্রপার? এ ার বি শ্রদ্ধার বচায  
িযারীর হিযক োকা়ে, হ ক আযে িাযজটন্ট আিাযক েিা করয ন। আপনাযক আহি হ ক 
হচনযে পাহরহন। এ াযন পুহেযশর েরফ বথযক আহি আপনাযক স্বাগে জানাহে। 
  
একিু বথযি বেপহস্ক আ ার  েে, এই শিযর ব শ কয়েকজন স্মাগোযরর বিৌরাত্ময 
ব যড বগযে ইিাহনং, োযির ব ােঁযজ এযিহেোি। 
  
আপনার প্রহে আিাযির বকান হ যিে বনই। হকেু িযন করয ন না। 
  
না, না, আহি বকন হকেু িযন করযে যা   েুন। 
  
িােঁফ বেযড  ােঁচে িযারী, আপনার কেট য আপহন কযরযেন এর িযেয বিাযের হক থাকযে 
পাযর। 
  
আপনার িে িিেিার বোক কিা আযে  েুন, বেপহস্ক এ ার প্রিঙ্গ পাো়ে। আো 
বিাযো হক আপনার কাযে  যাহি হরকাযডটার কথা  যেযে িাযজটন্ট? 
  
না বেপহস্ক, বি রকি বকান কথা বি আিাযক  যেহন। 
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েনয াি িাযজটন্ট, োযক  েয ন, আহি একহিন আিার স্ত্রীযক িযঙ্গ হনয়ে োর কাযে 
যা । 
  
ব শ বো হেহন  ু   ুহশ িয ন। 
  
আপহনও হক োই িযন কযরন? বেপহস্ক শব্দ কযর িািে। অ শয আিার বকান হিিে 
বনই এ  যাপাযর। যাই বিাক আজ চহে। আশা কহর আপনার এ ানকার হিনগুহে ব শ 
ভােই কািয । ভীযডর িযেয িাহরয়ে যা়ে িি বেপহস্ক একিু পযরই। 
  
িযারী োডাোহড পা চাহেয়ে এযিি কাযরর িািযন এযি িােঁডা়ে। 
  
িাযের িুিযকিিা হপেযনর িীযি বরয  িািযন চােযকর আিযন হগয়ে  যি বি। একিু 
পযরই গাডীর ইহঞ্জন গযজট উ ে। হডযিকহিভ িি বেপহস্কর িযঙ্গ ি াৎ িাোৎিও়োর 
ঘিনািা িযারীযক ব শ একিু আডষ্ট কযর েুযেহেে। োর কাে বথযক িিযজ োডা 
বপযেও ভ়ে োর যা়েহন। পুহেযশর বোকযক হ শ্বাি বনই।  াযঘ েুেঁযে আ ার ঘা আর 
পুহেযশ েুেঁযে! 
  
এ়োরযপািট বথযক বডাহিহনযকা বিাযিযে বফরার পযথ ি াৎ ড্রাইহভং হিরযরর ওপর বচা  
পডযেই চিযক উ ে িযারী। হক  যাপার? ি ুজ আর িািা়ে বিশান রঙ-এর একহি 
বশভ্রযে গাহড োর হপেন হনয়েযে  যে িযন িযে। োর িযন পডে গাডীিা 
এ়োরযপাযিটর িািযন পাকট করা হেে। 
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বিািাযিািা বচিারার চােযকর িাথা়ে পানািা িযাি কপাযের অযনকিা হনযচ নািান, োর 
িু  প্রা়ে বি া যাযে না  েযেই ি়ে। 
  
বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁর কাোকাহে বশভ্রযে োর এযিি গাডীঅহেক্ৰি কযর বগে। িযারী 
েেয করে গাডীর চােক জানো হিয়ে িু   াহডয়ে োযক হপেযন বফযে উোও িয়ে 
বগে। োযে িযারীর ভ়ে আযরা ব যড যা়ে। 
  
োহিযকর িুিযকিিা িাযে হনয়ে িযারী োর বকহ যনর হিযক এহগয়ে বযযে হগয়ে  াো 
বপে। বিাযোর কাে বথযক। 
  
িােঁডাও িযারী। োর কথার িযেয একিা কডা হুকুযির িুর ধ্বহনে িে। থিথযি িুয  
প্রচণ্ড রাযগ বফযি পডার পূ টাভাে। ভহ েযযে আিার হকনুিহেযে ক নও আিার গাডী 
 য িার করয  না,  ুেযে। 
  
িযারী োর হিযক োহকয়ে  যাপারিা আন্দাজ কযর হনয়ে িেকট ি়ে। র যাহিযক আহি  যে 
হগয়েহেোি বোিাযক  োর জনয, বকান পহরহস্থহেযে আহি বোিার গাডীিা হনযে  ােয 
িই। ইস্পাযের বরহেংগুযোর ফরিািআজইনা হিযেন়ে োই। একিু বথযিিযারীআ ার 
 েযে থাযক, হ ক আযে আিার কাজ আহি এ ন বথযক কর । এরপযরও িাই ডাইহভং 
ব াযডটর জনয বোিার আগ্রি থাকযে এরপর বথযক েুহি ি   য স্থা কযরা। কথা বশে 
করা িাত্র িযারী োর বকহ যনর হিযক এহগয়ে বযযে থাযক। বিাযোর ডাযক আ ার বি 
থিযক িােঁডা়ে। 
  
বি! িযারী! ো বিই ইস্পাযের বরহেংগুযো কয  বডহেভারী হিযে? 
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হিন িাযেযকর িযেয। 
  
বিাযোর গোর স্বর এ ার  াযি বনযি আযি। িযারীর হপয  িাে  ুযোযে  ুযোযে  যে, 
বিেঁ বিেঁ ও ি  কাজ আিার িাযজ না। েুহিই  রং বি াশুনা কযরা। এেেণ যা বোিাযক 
 েোি ভুযে বযও। 
  
আিার িাথা হ ক হেে না ে ন, হক  েযে হক  যেহে। এ ন বথযক য নই বোিার 
প্রয়োজন িয  আিার গাডী েুহি  য িার করযে পার। েুহি হকেু িযন করযে না বো? 
  
না, না িযন করযে যা  বকন?িযারী বজার কযর িািার বচষ্টা করে, োোডা েুহি বো 
আিার  ি। িযারী  ুযে বগযে এরপর বথযক বিােে বেিন আর বকান োযিো করয  
না। 
  
ো িযে পাযর। যাই বিাক েুহি হক এ ন  ীযচ যায ? বিাযো  যে, আহি এ ন রান্না 
করযে চেোি। 
  
অেঃপর িযারী িুিযকিিা িাযে েুযে হনয়ে োর বকহ যনর হিযক চেযে শুরু করে। 
  
বিাযোর এরপর নজযর পডে িযারীর িুিযকযির উপর। ওিা বোিার? 
  
িযােঁ এ়োরযপািট োযগজ েকার বথযক হনয়ে এোি এ াযন থাকার জযনয। 
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হনশ্চ়েই েুহি এ াযন থাকয  হ হক। বিাযো োর কােঁযে িাে বরয   যে, বিেঁ বিেঁ িাই 
ডাইহভং ব াযডটর  য স্থা েুহি কযরা। 
  
করয  বো? 
  
িযােঁ, কর  হ হক। 
  
বকহ যন প্রয শ কযর িযারী একিু ইেস্তেঃ করে, িুিযকিিা  ুেয  হক না। বিাযো 
োযক এক ার  ীযচর কাজ েো োন করযে  যে বগযে। 
  
কথািা িযন িযেই োডাোহড িুিযকিিা বরয  হিয়ে বকহ ন বথযক ব হরয়ে এে িযারী। 
োরপর  ীযচর পযথ এহগয়ে চেে অেি পায়ে। 
  
িযারী বি ে চারহে এ ং িাইক হড্রঙ্ক-এর বট্র িাযে িী- ীযচর রঙীন চাোযের হিযক 
ে ন এহগয়ে যাহেে। চেুথট োোর হিযক এক নজযর োহকয়ে বিয  হনে িুর, বথযক 
বয াযন হিঃ এ ং হিযিি কারযোি  যিহেে। হিঃ কারযোি বনই েয  হিযিি 
কারযোিযক বি াযন িযাগাহজন পডযে বি া বগে। কাে বথযক োযক বি ার  ু  ইযে 
িহেে। িযারী োর িািনা-িািহন হগয়ে থিযক িােঁডাে। 
  
আপনার জনয হড্রঙ্কযির  য স্থা করযে পাহর হিযিি কারযোি? 
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ভদ্রিহিো োর িাযের িযাগাহজনিা পাযশ বফযে বরয  িযারীর হিযক োকাে। বচায র 
হ রাি গগেিিা োর িুয র প্রা়ে অযেটকিা বিযক বরয হেে। েয  োরই িযেয িযারী 
বি ে ভদ্রিহিোর নাক এ ং িু িা বোি। 
  
িযন িে ভদ্রিহিোর  ়েি চহল্লশ েুেঁই েুেঁই হকং া িু এক  েযরর বোি  ড িযে পাযর। 
  
েয  হেহরযশর বকা া়ে েযর রা ার একিা অদু্ভে প্র়োি োর িযেয েেয করে িযারী। 
বযিন কযর অনয ি   ়েস্ক বিয়েরা িযাযিজ, িান াথ কযর, প্রহেহিন বি়োর বড্রিাযরর 
কাযে হগয়ে চুযের বিৌন্দযট  াহডয়ে  ়েিিাযক বযৌ যনর বকা া়ে েযর রা ার জনয প্রাণপন 
বচষ্টা কযর থাযক, হিযিি কারযোি োযির  যহেক্ৰি নন। িযারী অনুভয  বির বপে 
গগেযির আডাে বথযক ভদ্রিহিো োযক িাযের কািা  াোর িে কযর বি যে থাযক। 
  
েনয াি, ভদ্রিহিোর গোর আও়োজ বশানা িাত্র িযারী  ুযে বগযে এই ভদ্রিহিো 
হনশ্চ়েই বিহিযনর বিই িাস্তাং গাডীর চাহেকা হেযেন। বক আপহন? ভদ্রিহিো িযঙ্গ িযঙ্গ 
জানযে চাইযেন। 
  
িযারী হিযচে; এ ানকার নেুন োইফ গাডট। 
  
িযাযো িযারী; িীঘটাহ়েে বচা  েুযে িািে ভদ্রিহিো। বিাযোর কাে বথযক েুহি হনশ্চ়েই 
জানযে পারয , আহি এ ং আিার স্বািী প্রা়েই এ াযন আহি। ো েুহি িােঁোর জান 
নাহক? গে ার বয বেযেহিযক বিাযো োইফ গাডট হিযিয  ভাডা কযরহেে– 
  
েুহি িােঁোর জান হিযিি কারযোি? 
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ভদ্রিহিো োর হিযক োহকয়ে  েযেন–িম্ভ েঃ োর বথযক ভাযোই জাযন।  াজী েরযে 
িশ ডোর োগয । িযারী োর কথা়ে ভীেণ বরযগ হগয়ে  েযো বয হ ক আযে এক 
রাউি িয়ে যাক, ভদ্রিহিোর ঔদ্ধেয বিয  বো িে াক। ভদ্রিহিোর হিযক োহকয়ে 
িযারী ভা হেে বয ভদ্রিহিো  ু চেুর োই বগাপন ভা িা প্রকাশ করযে চাইযেনা। 
োোডা একিা হজহনি হকেুযেই ব াো যাযে না বয হিযিি কারযোযির িযঙ্গ িৃেযিযির 
হক িম্পকট আযে? িযারী িিুযদ্রর হিযক োহকয়ে ভা যে োগযো হিযিি কারযোি এ ং 
োহিযকর িুযিযকযির কথা। 
  
হনশ বভাযজর আযগ িযাহর োর বকহ যন হফযর বযযে পারে না বকননা এযকর পর এক 
িুন্দরী, যু েী নানারকি প্রশ্ন কযর োযক  যহে যস্ত কযর েুেে। িযারী জাযন োরা োযক 
ব াকা  ানা ার বচষ্টা করযে। একথা হ ক বয িােঁোর কািা বশ ার িি়ে বি বিয়েযির 
 ুহশ করযে বপযরযে। োযির হ্রস্ব োর হনযচ পুরুষ্ট স্তনযজাডা িাযে িাযেই ইযে কযর 
িযারীর  ুযকর িযেয বচযপ েরহেে ডুয  যাও়োর ভান কযর। িযারীও োযির িেে   ুযে 
িাযের হিপুহন হিযে োযডহন িুয াশর িিয িার কযর। বিই িুিূযেট যু েীযির বচায র 
চািহনর িযেয আরও অযনক প্রেযাশা বি েেয কযরহেে। ি  বিয়েযির না িযেও িযারী 
োর পেন্দিযো িু একজনযকই বক ে োর হ কানা হিয়েহেে পযর বি া করার জনয। 
বিাযো িূর বথযক ি  েেয কযর  ুহশ িযো। 
  
হডনাযরর একিু আযগ বকহ যন হফযর হগয়ে িযারী স্ন্ান কযর বপাোক পাযে বিাজা 
হকযচযন চযে এযো।  ুহশর আযিজ হনয়ে বিাযো োর হিযক োকাযো,  েযো হিযিি 
কারযোি বোিার কথা জানযে চাইহেযেন। ভদ্রিহিোর কথা শুযন িযন িযো বোিার 
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 যাপাযর  ু  আগ্রিী। বজা োর জনয এক বেি হচযকন বিরীেযাি এ ং কোর ভাজী 
হনয়ে এযো। 
  
হচযকযন েুহর চাোযে হগয়ে িযারী শুযো়ে োর িম্বযন্ধ ভদ্রিহিো হক জানযে চাইহেযেন? 
  
বিাযো  েযো, হিযিি কারযোি জানযে চাইহেযেন, েুহি এ াযন  াই বরাড এযিে 
হকনা। 
  
হচযকযনর স্বাি বনও়োর কথা ে ন িযারী ভুযে হগয়েহেে বকন না োর িাথা়ে ে ন 
একিাই হচিা–হিযিি কারযোি োর িম্বযন্ধ অযিেুক বকৌেূিে প্রকাশ করযে। 
  
 াযর ে ন প্রা়ে চহল্লশজন  যের িি ব য়ে িোিহে করহেে বয যার িঙ্গীযির হনয়ে। 
িযানুয়েে বিহ যে বিহ যে ঘুযর েিারক করযে  যস্ত। ওহিযক নীনা একহি বিহ যের 
িািযন চারজন পুরুযের িযঙ্গ িাহি াট্টা করযে িশগুে। ওর পরযন হেে স্কারযেি 
পাজািা িুযি পুরুেযির িৃহষ্ট পযডহেে ওর উদ্ধে বযৌ যনর প্রেীক স্তনযজাডার ওপযর। 
োযির বচায র োরা়ে বিই ভা ই হেে। 
  
র যাহির িযঙ্গ িযারীর বি া িযেই বি োযক আডাযে বিযন হনয়ে হগয়ে হিযিি 
কারযোযির োর িম্বযন্ধ আগ্রযির ি  কথা  ুযে  েযো, বি  েযো বয োর িৃঢ় হ শ্বাি 
বয হিযিি কারযোি বিই িাস্তাং গাডীর একিাত্র আযরাহিনী। 
  
িযির গ্লাি িাযে অ াক হ স্ময়ে র যাহি  েযো, এ হনশ্চ়েই ভুে োরণা। হিযিি 
কারযোি িযেই পাযর না। 
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িযারী  ার বথযক ব হরয়ে এযো। বকহ যনর একহিযক এহগয়ে বযযে হগয়ে িযারীর িযন 
িযো, িরজার িািযন একিা ো়ো বঘারাযফরা করযে। একিু পযরই বিশোই জ্বাোযনার 
শব্দ িযো। কাহ র আগুযন নীনার িু িা বচায র িািযন বভযি উ যেই িন্ত্রস্থ িযো বি। 
হিগাযরযির আগুন অনুিরণ কযর ওর কাযে হগয়ে িােঁডাযো িযারী। অন্ধকাযর নীনার িু  
বি যে না বপযেও একিা েযডর ইহঙ্গে বি শুনযে বপে নীনার বিযির উোযপ। বি 
যেিা িম্ভ  হনযজযক িংযে রা ার বচষ্টা করযে শুনযে বপে নীনার বিযির উেি নানার 
িু  বি যে না বপযেও এ 
  
অন্ধকাযরর িযেয নীনার কণ্ঠস্বর বভযি আযি, বোিার িযঙ্গ আহি কথা  েযে চাই। নীনা 
আজ নাযোড ান্দা। অন্ধকার িােযড িযারীর িাযের কহির উপর ওর উেপ্ত িাে হিয়ে 
বচযপ েরে িযজাযর। িযারীর িযন িে হকযির বযন একিা আকেটণ, বি আকেটণ বকান 
পুরুেই অস্বীকার করযে পাযর না। িযারীর  ুকিা বকেঁযপ উ যো। িুয াে  ােযকর িযো 
বি নীনাযক অনুিরণ কযর চেযো। 
  
ওরা িােঁিযে িােঁিযে িাহর িাহর োে গাযের হনযচ িাহজর িযো। পায়ের নীযচ  াহের 
রাহশ। িািযন িিুযদ্রর উপর চােঁযির আযো পযডযে। নীনা  াহের উপর  যি পডযো 
এ ং িযারী ইেস্তেঃ করযেও নীনা োর িাে েযর বিযন হনয়ে পাযশ  হিয়ে হিযো। 
োরপর বি  েযে শুরু করযো, জাযনা িযারী, য ন েুহি ঐ  ুযডা ভািিাযক এক ঘুহেযে 
নক আউি কযর হিযে, আহি ে ন  ু   ুহশ িয়েহেোি। আহি জানোি একহিন বকউ 
না বকউ ওর ঔদ্ধেয   ট করয ই।যোিার িে একজন পুরুযের জযনয ব ােি়ে অযপো 
করহেোি। নীনা  েযে থাযক, ঐ বোকিা আিার  া া হকন্তু আহি ওযক ভীেণ ঘৃণা 
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কহর। জান িযারী  েযরর পর  ের েযর ঐ  ুযডা ভািিা আিার িাযক, আিার ভাইযক, 
আিাযক ব াোযে বচয়েযে ঐ একিাত্র ভগ ান এ ং শহক্তিান পুরুে। বোকিার বকাযনা 
আকাঙ্ক্ষা বনই বকান িিত্বয াে বনই। অদু্ভে েরযণর হচিাোরা হনয়ে বি বকানহিনও 
আিশট স্বািী  া আিশট বপ্রহিক িযে পারয না। বি যহি জানযো বয বোিাযক আিার 
পেন্দ ো িযে আর রো থাকযো না। আিার বপেন বপেন ো়োর িযো বি বেযগ 
থাকযো। হকন্তু আহি োযক ব াকা  াহনয়েহে। বকন জাযনা? আিার ভাই িযাযির পর 
বোিাযকই বক ে আহি পুরুে  যে িযন করহে। 
  
নীনার িু  বথযক এই েরযনর অদু্ভে রকি কথা বশানার জনয িযারী বিাযিই প্রস্তুে হেে 
না। বি এই প্রথি কথা  েযো হকন্তু এি  কথা েুহি আিাযক  েে বকন? 
  
কারণ একিাত্র েুহিই প্রকৃে পুরুে। একিাত্র েুহিই আিার িযনর িযো পুরুে িযে 
পার। পার না? 
  
এ াযর িযারীর িযনর  রফ গেযে শুরু কযর একিু একিু কযর।হকন্তু এি  িযেও বি 
হনযজযক িংযে রা ার বচষ্টা কযর। বচষ্টা কযর নীনার কািনার আগুযনর আেঁচ বথযক 
হনযজযক  ােঁচা ার জনয। 
  
এহিযক নীনা োযক কাযে বিযন হনয়ে োর ব ােঁযি ওর ব ােঁি িুহি বচযপ েযর। চুম্বন অহে 
িীঘটা়েে ি়ে িযারীর শে আপহে িযেও। োরপর ি াৎ িযারীযক বেযড হিয়ে হনযজর 
পা়েজািা িপ এ ং ট্রাউজার  ুযে বফযে িমূ্পণট হ  স্ত্র িয়ে িােঁডাে িযারীর িািযন। 
োরপর িযারীর হিযক েুেঁযক পযড হনযজর িাযে োর জািা এ ং ট্রাউজাযরর ব াোি  ুযে 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

114 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

হিয়ে োযক হ  স্ত্র িযে  ােয করে। িযারী  াো বি ার বচষ্টা কযরও িফে িযে পাযর 
হন। নীনা ে ন িযাহরর িু িা ওর পািাযডর চূডার িে িুউচ্চ একযজাডা স্তযনর িাযে 
বচযপ েযরহেে আর ে হন িযারীর ি   াো আপহে বভযঙ বরনু বরনু িয়ে  ুেঁহডয়ে 
পযডহেে। িযারী বশে পযটি নীনার কাযে হনযজযক িিপটণ করযে  ােয িয়েহেে। োর 
উষ্ণ নম্র িাযের বোেঁ়ো়ে নীনা  ার  ার হশউযর ওয । নীনা েীযর েীযর িুযডৌে পা িুযিা 
ভাযো কযর িুপাযশ েহডয়ে বি়ে যাযে ওর নগ্ন শরীযর বি োর িাযের বোেঁ়োিা আরও 
স্পষ্ট অনুভ  করযে পাযর। নীনা  ুেযে পাযর িযারী আর হনযজযক েযর রা যে পারযে 
না। নীনা ওর স্তন ৃযির চারপাযশ অনুভ  করযো োর িােঁযের হনযেেণ, িিস্ত শরীর 
বেয়ে েীযর েীযর েেযক ওয  উষ্ণ রক্তযস্রাে। নীনা অনুভ  করযো োর রযক্তর স্পন্দন, 
িযারীর নগ্ন বিিিা ে ন ওর নগ্ন বিিেযি প্রহেহি কূযে উপকূযে আেযড পডহেে। 
িযারীর িিস্ত শরীরিাযক শক্ত কযর আেঁকযড কয়েক িুিূযেটর জযনয ও অনুভ  করযো 
হ পুে হশিরণ, োরপর ি হকেু েীযর েীযর বকিন বযন হশহথে িয়ে বগে। 
  
িযারীর বকহ যন প্রয শ করার আযগ র যাহি এক ার চাহরহিযক োহকয়ে বিয  হনে 
োরপর িিপটযণ বকহ যন িুযক িরজা  ন্ধ কযর হিযো, োরপর হনচু গো়ে িযারীযক 
িেকট কযর হিয়ে  েে, একিু আযস্ত, এইিাত্র িযানুয়েে হ োনা়ে শুযে বগে। োিযে 
িুযিযকিিা বোিার বকহ যন হনয়ে যাই চযো; িযারী িুযিযকিিা িাযে েুযে হনয়ে যা়ে। 
  
র যাহির বকহ যন িােকািা েুহর হিয়ে িুযিযকিিা  ুেযেই োযির বচায র িািযন প্রথি 
থাযক বভযি উ ে িািুহে কয়েকহি হজহনি-েূির রযঙর িুযি, হেনহি িািা শািট, চার 
বজাডা কাযো বিাজা, বশহভং বিি, িুথোশ, িা ান, এক বজাডা নীে রযঙর পা়েজািা, 
চহি এ ং েহি রুিাে। হিেী়ে থাযক চিযক ও ার িে িৃশয ৭.৬৭ হি হি. েুগার 
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অযিাযিহিক হপস্তে, িযঙ্গ  াযক্স ভরা একযশাহি কােুটজ, একযশা বচিার হফডহিগাযরি, 
আে ব ােে বিা়োইি িিট হুইহস্ক, পােঁচ ডোযরর বোি একিা  াহিে এ ং একহি কাযো 
চািডার ও়োযেি। 
  
িযারী ডোযরর  াহিেিা গুযন বি যো ২৫০ ডোর। 
  
ও়োযেযির বভের বথযক পাও়ো বগে অযনকগুযো হভহজহিং কাডট, আযিহরকান এক্সযপ্রি 
বক্ৰহডি কাডট-থিাি েরী; ১০০ ডোযরর একহি হ ে, একহি ড্রাইহভং োইযিন্স, 
উইহে়োি হরকাযডটার নাযি ইিু করা, হ কানা েি এযঞ্জেযির। অ যশযে জানা বগে, িৃে 
বোকহি িহেযই  যাহি হরকাযডটা, হকন্তু এ ি  বথযক হকই  া ব াো বযযে পাযর র যাহির 
কণ্ঠস্বযর িোশার িুর। 
  
িযারী ভা যে োগযো এই িুযিযকশিা হক এিন জরুরী িযে পাযর যার জনয  যাহিযক 
প্রাণ হিযে িে? 
  
ি াৎ িুযিযকযির িাকনার বভেযর অযাডযিহিভ হিয়ে আিকাযনা একিা োহিযকর 
কভাযরর বভেযর একহি হভহজহিং কাযডটর উপর বচা  পডে িযারীর। বে া রয়েযে “িয 
ফাযনে, বশেডন, এে, হি হজযরা বিযভন পয়েন্ট ফরহি ফাইভ, ২৭বশ বি।” 
  
িযন ি়ে এ বযন এক রিিযজনক িংযকে  ােটা। র যাহির িাে বথযক কাডটিা হনয়ে িযারী 
হনযজর শাযিটর পযকযি চাোন কযর বি়ে এ ং  যে, আিাযির এ ন একিাত্র েেয িয  
এই কাডটিা যহি বকান কু  ার করযে পাযর বিিা বি া। অেঃপর িুযিযকিিা িাযে 
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েুযে হনয়ে হনযজর বকহ যন হফযর যাও়োর জনয উয  িােঁডা়ে িযারী। শুভ রাহত্র জাহনয়ে 
ব হরয়ে পযড। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দি হাইওয়ে । জেমস জহর্দি জেে  

117 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

৫-৮. পযারার্াইে দসদি 
০৫. 
  
পযারাডাইজ হিহি পুহেশ বিড বকা়োিটার-এ হনস্তব্ধো হ রাজ করযে। হডযিকহিভ িাযজটন্ট 
বজা ব গোর ব ােঁযি হিগাযরি আর িাযে কহফর কাপ হনয়ে ভা হেে আজ হ যকে 
হেনযির বরযি বকান্ বঘাডার হপেযন  াজী েরয  বি, যাযে োর ভাযগযর চাকািা ঘুযর 
যা়ে। 
  
ি াৎ েুযি এযি ঘযর িুকে বিযকি বগ্রড পুহেশ হডযিকহিভ িি বেপহস্ক, ব গোযরর 
বডযস্কর িািযন। োযক  ু  উযেহজে িযন িহেে। িু িা বকিন বযন থিথযি। 
  
চীৎকার কযর হজযজ্ঞি করযো বেপহস্ক, বজা, চীফ, আযেন, আহি আিার পযিান্নহে চাই। 
হডপািটযিযন্টর ি  উজ ুযকরা য ন নাযক বেে হিয়ে ঘুযিাে, আহি ে ন একা হনযজর 
বচষ্টা়ে  যাহি হরকাযডটার গাডী  ুেঁযজ বপয়েহে। োর হিযক েুেঁযক পযড ব গোর হজযজ্ঞি 
কযর, ো েুহি আিাযক উজ ুক  যে িযন কর বেপহস্ক? নানা বোিাযক  েযে যা  
বকন?ি াৎ বেপহস্ক োর কণ্ঠস্বর  াযি নাহিয়ে আনে। বি ভা যো ব গোরযক চিান 
হ ক িয  না। কারণ চীযফর অনুপহস্থহেযে বিই বো অযাহটং চীফ। বি  যে চীফ যহি 
 াহড থাযক আহি  রং োর িািনা িািহন হনযজর িুয   েযেই ভাে িয । হনশ্চ়েই 
হেহন   রিা আগ্রি িিকাযর শুনয ন। 
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ব গোর উযেহজে িয়ে  যে ওয , চীযফর অনুপহস্থহেযে আহিই এ ন বিডযকা়োিটাযরর 
একিাত্র চীফ।  ে, গাডীিা েুহি বকাথা়ে বপযে? 
  
হি়োহি বিেফ-িাহভটি বিাযরর হপেযন কারপাযকট গাডীিা বি যে পাও়ো বগযে। 
  
হিহনি িযশক পযর হরযপািট িাইপ কযর ব গোযরর বডযস্কর িািযন বিযে েরে। 
  
বেপহস্ক  যে, বজা ডযাহন ও োয়েন  যাহি বিাযো বডাহিহনকার িযোই পােঁচ  ের বজে 
ব যিহেে। আিার িযনি়ে, ওযক একিু েযাোহন হিযেই বিিু   ুেয , হেন হিন  যাহিহক 
করহেে এ াযন। 
  
ব গোর হরযপাযিটর ওপর বথযক বচা  েুযে বেপহস্কর হিযক োকা়ে, েুহি িযন কর 
বিাযো হিযথয কথা  েযে? 
  
হনশ্চ়েই েয  েরাযোেঁ়োর  াইযর। কািা হিয়ে কািা েুেযে িয । োই ভা হে ওর  নু্ধ 
ডযাহনর ওপর থাডট হডগ্রী প্রয়োগ করযে   রিা হনশ্চ়েই জানা যায । 
  
ব গোর  েযো, হ ক আযে েুহি বি যে পার। 
  
ইহেিযেয ব গোর পুহেশ চীফ বিযরেযক বফান কযর  যাপারিা জাহনয়ে হিযেন, 
হরকাযডটার গাডী  ুেঁযজ পাও়ো বগযে, হি়োহি পুহেশ েিযির ভার হনয়েযে, গাডীর ওপর 
বথযক হফঙ্গার হপ্রন্ট বনও়ো িযে। হি়োহি পুহেযশর িযঙ্গ বযাগাযযাগ রা া িযে। 
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পযারাডাইজ হিহির শিরেেীর এক এোকার নাি িী-কুি। শ্রহিক অেুযহেে এোকা। 
এ াযনই থাযক বজে বফরে িাগী আিািী ডযাহন ও োয়েন, বরািযান আিযের বিানা 
রূযপার িাকা জাে কযর আিট কাযেটারযির কাযে হ ক্ৰী কযর ব শ বিািা রকযির বরস্ত 
কািাে এই ডযাহন। েয  জুহে়োি িীজাযরর আিযের িাকা জাে কযর এক ার 
ও়োহশংিন হিউহজ়োযি ব চযে হগয়ে। েরা পযড যা়ে বি, োর পােঁচ  েযরর বজে িয়ে 
যা়ে। এ ন বি পুযরাযনা োন্দা ি  বেযড হিয়ে রঙচযঙ িীযির পুেুে হেরী কযর 
বিেিার বিাকাযন হ ক্ৰী কযর। 
  
ডযাহন হে়োের  েযরর  ুযডা, বরাগাযি বচিারা, িুয  িাহি বেযগই আযে। বেপহস্কর িযঙ্গ 
বি া িও়ো িাত্র হিহষ্ট বিযি জানযে চা়ে বকিন আযেন হিঃ বেপহস্ক? আহি হক আপনার 
পযিান্নহের জনয অহভ ািন জানাযে পাহর? 
  
বেপহস্ক একিা বচ়োর বিযন হনয়ে  যে, বশান ডযাহন, বোিার কাযে একিা হ যশে কাজ 
হনয়ে এযিহে। আিাযির কাযে   র আযে  যাহি হরকাযডটা এই শিযর এযি গে 
িঙ্গে ার বথযক হেনহিন বথযকহেে। আহি জানযে চাই এই হেনহিন বি হক কযরহেে? 
োর িম্বযন্ধ হকেু জানা থাকযে  ে। 
  
ডযাহন বচা   ড  ড কযর োকা়ে।  যাহি হরকাযডটা? না না বি আিযে যায  বকন? 
োোডা বি আিার কাযে আিযে যায  বকন? প্রাক্তন হক্ৰহিনােরা োযির পুযরাযনা  নু্ধ 
 ান্ধ যির িযঙ্গ বকান িম্পকট রা যে চা়ে না। োরা হনজটযন একা থাকযেই ভাযো াযি। 
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োই নাহক? প্রযেযক রহ  ার রাযে বয িুযিা যু েী বিয়ে বোিার ফ্ল্যাযি এযি বোিার 
িযঙ্গ ফুহেট কযর, বোিার িারান বযৌ নযক হফহরয়ে আনার  যথট বচষ্টা কযর োযির বগ্রপ্তার 
কর  হক? 
  
ডযাহন হশউযর ওয । বেপহস্ক  ুেযে পাযর বয োর ওেুযে কাজ িয়েযে। ডযাহন  েযো, 
না না অিন অনযা়ে কাজ করয ন না,  েুন আপহন হক জানযে চান? 
  
েয  একিা শযেট আহি  েযে পাহর, আিার বিয়ে িুহিযক বরিাই হিযে িয । বেপহস্ক 
 যে, ব শ, োই িয । 
  
ডযাহন  েযে শুরু কযর,  যাহি প্রথযি বিাযোর কাযে যা়ে পােঁচযশা ডোর োর পাও়োর 
জনয। হকন্তু বিাযো োযক  াহে িাযে হফহরয়ে বি়ে। োরপর বি আিার কাযে আযি। 
পােঁচযশা ডোর হিয়ে ও একিা বনৌযকা কযর হকউ া়ে বযযে চা়ে। ও হেে একজন 
কহিউহনি। কাযস্ত্রার িিথটক।  াজাযর গুজ ,  যাহি নাহক িৃে। হকন্তু আিার বো হ শ্বাি 
ি়ে না। 
  
োর কথািা বেপহস্কর কাযে হ শ্বাি বযাগয  যেই িযন িযো। এক িুিূেট োর হিযক 
োহকয়ে বেপহস্ক  যে  যাহি ি  িি়ে পরচুো পযর থাকযো। এর বথযক িযন ি়ে 
বিয়েযির ওপর োর নজর হেে। োর  েটিান বিয়েিানুে বক হেে জাযনা? 
  
একিু ইেক্তেঃ কযর ডযাহন  যে, োর নাি িাই েযাংগহে। 
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বেপহস্ক এ ার ভা যো,ডযাহন িহেয কথাই  যেযে। কয়েক বিযকযির িযেয েযাংগহের 
হ কানা  ুেঁযজ পাও়ো বগে, ১৫৫৬ হ  িী হভউ  ুযেভাডট, িীকুি। 
  
বেপহস্ক ডযাহনযক িেকট কযর হিে বযন বি কাযরার কাযে িু  না ব াযে। োরপর 
কয়েক হিহনযির িযেয দ্রুে পায়ে ডযাহনর আস্তানা বেযড ব হরয়ে এযো। 
  
পযারাডাইজ হিহির পুহেশ চীফ ফ্রযাঙ্ক বিযরে বিড বকা়োিটাযর প্রয শ করযেই ি াই 
িন্ত্রস্ত িযো। েম্বা চওডা জ রিস্ত বচিারার বোক ফ্রযাঙ্ক বিযরে, িাথার চুে  াহের রঙ, 
শক্ত বচা়োে, স্বে বচায র চািহন। 
  
ব গোযরর িাযে গ্রািকযন্ত্র। ঘযর িুযকই পুহেশ চীফ জানযে চাইযেন–বেপহস্ক বকাথা়ে? 
আর িযঙ্গ িযঙ্গই বশানা বগে িরজার কাে বথযক বেপহস্কর উযেহজে কণ্ঠস্বর। 
  
ঘযর িুযকই েযডর ব যগ বডযস্কর িািযন িাহজর িয়ে বেপহস্ক হরযপািট বি়ে, চীফ, আহি 
একিা গরি উযেজক   র িংগ্রি কযর এযনহে।  যাহির পরচুো পরার অভযাযির 
কথািা বজযনই আহি িযন্দি কযরহেোি ওর হনশ্চ়েই বকাযনা বিয়েিানুে আযে। ব ােঁজ 
হনয়ে বিয়েহির অযাপািটযিযন্টর িাহেযকর কাে বথযক বজযনহে ৃিস্পহে ার হ যকযে 
 যাহির িযঙ্গ ভেকা-ও়োগান গাডীযে বচযপ বকাথা়ে বযন চযে যা়ে। 
  
বিযরে  ু  িযনাযযাগ িিকাযর োর কথাগুযো শুযন ব গোযরর হিযক হফযর  যেন, এই 
বিয়েিাযক েুযে আনযে িয  বজা। বিয়েহি এক িি়ে িযাহক্স-ড্রাইভার হেে, বিযরাইন 
রা ার জনয হেন হেন ার বগ্রপ্তার ি়ে। এ ন ও এ ানকার বস্পহনশ নাইি ক্লায র 
বিাযিন্স। 
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বেপহস্ক অ াক িয়ে ভা যে োগযো এে ি    র বজা জানযো হক কযর? 
  
ি াৎ বিহেযফান ব যজ উ যো,িুরাভাযে ফ্রাযঙ্কর কণ্ঠস্বর বভযি এযো। বিযরে এর পুহেশ 
চীযফর কণ্ঠস্বর হচনযে বকাযনা অিুহ ো িযো না। অপর হেনজন অহফিার কান বপযে 
শুনহেে ফ্রযাঙ্ক ও বিযরযের কযথাপকথন। 
  
গ্রািক যন্ত্রিা নাহিয়ে বরয  বিযরে-ব গোযরর হিযক হফযর  েযেন–িাস্তাং গাডীর ওপর 
বথযক হফঙ্গারহপ্রন্টগুযো বকউ  ু  িা োযন িুযে হিয়ে থাকয । েয  বিিারহেং বকাযভর 
 াহে পাও়ো বগযে। ব গোর উয  িােঁহডয়ে  যে, িৃেযিি ক র বিও়োর পযে বিিারহেং 
বকাভ  ু  ভাযো জা়েগা। 
  
হ ক আযে বজা, েুহি এক ডজন বোক হনয়ে ও াযন  াহে  ুেঁযড,  যাহির িৃেযিি  ার 
করার  য স্থা কর। োরপর বেপহস্কযক  যেন, বশান বেপহস্ক, িাই েযাংগহেযক  ুেঁযজ  ার 
করযেই িয । বিই িযঙ্গ ওর গাডীর নম্বরিাও বজাগাড করযে িয । 
  
বিইহিন হ কাে পােঁচিার িি়ে  াহে  ুেঁযড  যাহি হরকাযডটার োশিা ব র করযো িাযজটন্ট 
বজা এর বোযকরা। রাে িশিার িি়ে পুহেশ চীফ ফ্রযাঙ্ক বিযরে বপািিযিটযির হরযপািট 
পডহেযেন, ে ন োর িািযন  যিহেযেন িাযজটন্ট বজা এ ং বিাহিিাইড বস্কা়োযডর 
বফ্রড বিি। িাস্তাং গাডীযে রযক্তর বকাযনা হচি পাও়ো যা়ে হন। োই িযন ি়ে  ুন 
করার িি়ে অনয বকাযনা গাডী িাইজযাক করা িয়েহেে। যাইযিাক, এ ন প্রয়োজন 
িাইওয়ের প্রহেহি  ার,কাযফ, বপযট্রাে পাযম্প ব ােঁজ বনও়ো বয, বিহিন রাযে িাস্তাং 
গাডীিা বকউ বিয যে হকনা। আর গাডীযেই  া বক হেে?  যাহি হরকাযডটা যহি িহেয 
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িহেয কহিউহনিিয়ে থাযক, োিযে বি হনশ্চ়েই হফযিে কাযস্ত্রার িয়ে কাজ করহেে। 
আজকাে হকউ া়ে বযযে িযে বেন িাইজযাকই ি  বথযক িিজের উপা়ে। অথচ এই 
 যাহি বোকিা বনৌকা ভাডা করযে বচয়েহেে বকন? োিযে এর বথযক ব াো যা়ে িােিা 
হনশ্চ়েই  ু  ভাহর হেে, যা বেযন হনয়ে যাও়ো িম্ভ  ন়ে এ ং িযন ি়ে এিন বকাযনা 
িাে যা কাযস্ত্রার একাি প্রয়োজন হেে। 
  
বিযরেযক বিয   ু  হচহিে  যে িযন িহেে। হেন চারহিযনর িযেয বকিিার িহিশ 
করযে না পারযে িযন ি়ে হি. আই. এর িাযে েুযে হিযে িয । 
  
বভযরা ীচ একিা  যস্ত  ন্দর িাে রপ্তাহনর জযনয। বোি শির িযেও ভীেণ কিট যস্ত। 
িিুযদ্রর োযরই ‘িয ে িার অযাি িয ক্ৰযা ’ বরযস্তারােঁ কাি বিাযিে, হেনেো হ হডং, 
বোি  ড স্মাগোর এ ং নারীযোভী ই়োহঙ্ক বোরাযির আড্ডা ানা। বরযস্তারােঁর িাহেক বডা 
বডা িযােঁিারযিইন জােঁিযরে িশািই বচিারার বিয়েিানুে। বডা বডা বেপহস্কযক  ু  
 াহের কযর, জানযে চা়ে হক রকি বিয়েিানুযের প্রয়োজন। 
  
বেপহস্ক োযক েিযক ওয , ও ি  বেনােীপনা রা । আহি পুহেযশর বোক।  ুেযেই 
পারে আহি বকন এ াযন এযিহে। আহি জানযে চাই িাই েযাংগহে এ ন বকাথা়ে? 
  
 েয া, েয  েুহি আিাযক এযো ব াকা বভয ানা, আযগ িােকহড োযডা োরপর। 
  
বেপহস্ক িশ ডোযরর একিা হ ে বডা বডা-র  াোহ যে ুর িযো স্তনযজাডার  ােঁযজ  ুেঁযজ 
হিে। হ হনিয়ে বডা বডা বেইশ নম্বর ঘরহি বিহ য়ে হিে। 
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অেঃপর হডযিকহিভ িি বেপহস্ক উিযে হরভে ার িাযে আচিকা বেইশ নম্বর ঘযরর 
িরজা ব যে িুযক পডযো। 
  
বিানােীচুে,  ুযক এক হচেযে ো,নাহভর হনযচ বোি একফাহে পযাহন্ট,  ের পেঁহচযশর 
বিয়েহি বেপহস্কযক বি ািাত্র ভ়ে বপয়ে হডভাযনর একপাযশ গুহিশুহি বিযর িযর যা়ে। 
  
পুহেহশ  াজ াই গো়ে গযজট ওয  বেপহস্ক,  ে  যাহি, িাযন  যাহি হরযকাযডটা বকাথা়ে? 
  
জাহন না। 
  
েিযক ওয  বেপহস্ক, জাযনা না? পযকি বথযক একিা কাগজ ব র কযর শািা়ে, এর 
িযেয বকাযকন আযে। আিার প্রযশ্নর উের না বপযে আিার চীফযক  েয া এই 
পযাযকিিা বোিার ঘর বথযক পাও়ো বগযে। োরপর বোিার হ রুযদ্ধ একিা হিথযা 
িািো িাহজয়ে বিও়ো যায । 
  
বিয়েহি িারুণ ভ়ে বপয়ে বগে, বেপহস্কর িযঙ্গ পযােঁচ কেযে িািি বপযো না। বি স্বীকার 
করযো– যাহি হরযকাযডটা বভযরা  ীচ বথযক িাে পাচার করযে হকউ া়ে জেপযথ। কারা 
বযন গুহে কযর িােিযিে বনৌকািা ডুহ য়ে হিয়েহেযো। বিাযো, ডযাহন ও োয়েন বকউ 
োযক  নু্ধ িয়েও িািাযয করযো না। বশে পযটি আিাযক বি এ াযন বরয  এ়োরযপাযিট 
বগে। ওর িাযথ একিা িুযিযকি হেে, ঐ িুযিযকিিার জনয োর িযনর িযেয  ু  ভ়ে 
হেে। 
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ি  কথা শুযন বেপহস্কর িযন িযো, একিা কু ব ােি়ে বি  ুেঁযজ বপয়েযে। েযাংগহের 
হিযক হফযর এ াযর বি জানযে চা়ে–বিই িুযিযকিিার জনয কাযক বি ভ়ে করযে? 
জাহন না, প্রকৃে কাযক বি ভ়ে করযো হকেুই  যেহন। 
  
বেপহস্ক আপন িযন িাথা বিাো়ে োরপর হুকুি কযর, চে আিার িযঙ্গ বোিাযক থানা়ে 
বযযে িয । 
  
হ ক বিই িুিূযেট িশযব্দ িরজা  ুযে যা়ে, পযর আেটনাি কযর  ুযক িাে বচযপ িাই 
েযাংগহেযক হডভান-এর ওপর আেযড পডযে বি া যা়ে। ব াো িরজার িািযন িােঁহডয়ে 
একহি বোক। িুয  রুিাে  ােঁো িাযে হপস্তে। বোকিার িাযের উিযে হপস্তে বথযক 
োেঁযক োেঁযক  ুযেি ব হরয়ে এযি বিয়েহির  ুক োেঁেরা কযর হিযে। রক্ত েেযক পডযে 
হডভাযন। 
  
িুিূযেটর িযেয বেপহস্ক োর কেট য হস্থর কযর বন়ে। িাহিযে শুয়ে পযড বিােিার বথযক 
হরভাে ারিা ব র করার বচষ্টা কযর। হকন্তু েেেযণ েযাংগহের আেো়েী পাহেয়েযে। 
  
হনযচ একেো়ে আ ার গুহের আও়োজ িও়োর িযঙ্গ িযঙ্গ বডা বডার করুণ আেটনাি 
িাও়ো়ে বভযি আযি। বেপহস্ক োহকয়ে বি যো িী  ীযচর জনারযণয বোকহি িাহরয়ে 
বগে। 
  
. 
  
০৬. 
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বভাযরর আযো বফােঁিার আযগই িযারী হিযচন োর বকহ ন বথযক অহে িিপটযন ব হরয়ে 
এে। িাযে  যাহি হরকাযডটার িুযিযকি। দ্রুে পা বফযে িী  ীযচর ওপর হিয়ে বিেঁযি 
এযি িােঁিু অ হে িিুযদ্রর জযে এযি িােঁডাে, ে ন িি়ে চারযি পঞ্চান্ন। েীযর েীযর 
গভীর জযে বনযি বিযির িিস্ত শহক্ত হিয়ে িুিযকিিা অযনক িূযর েুেঁযড বফযে হিে 
বি। োরপর বকহ যন হফযর এে। োর প্রথি অপাযরশন িফে, বকউ বি যে পা়েহন। 
বক ে বিাযো বডাহিহনযকার ঘর বথযক আযোর েীণ একিা বর া চুেঁইয়ে পডহেে 
 াইযরর িরজা পযথ। 
  
বিাযোর িযঙ্গ বি া করযে যাও়োর ে নও হকেু িি়ে  াহক হেে। হিগাযরযির িান 
হিযে হগয়ে গে রাযত্রর কথা িযন পডযো। িযঙ্গ িযঙ্গ নীনার নগ্ন বিিিা োর বচায র 
িািযন বভযি উ যো। হিহিক হিেযন বয এে িু , এর আযগ ক নও বি অনুভ  
কযরহন। এিনহক োর হ  াহিো স্ত্রীর কাযেও ন়ে। নীনাই ব াে ি়ে প্রথি বিয়ে বয 
হনযজর বথযক োযক বযৌন িংিগট। করযে আহ্বান জানাে। োর িযো নীনাও বযৌন 
িুয  গা ভাহিয়ে হিযে চা়ে। োর এ ং নীনার চাহিিা বযন একই িূযত্র গােঁথা। 
  
িযারীর িযন ি়ে, বিাযো যহি একািই োর িযঙ্গ শহক্তযুযদ্ধ অ েীণট ি়ে, োর িযঙ্গ 
কুহেয়ে উ যে পারয  না বি। আিযে বিাযো োর কাযে বকাযনা িিিযাই ন়ে। োোডা 
নীনার হপো বি। বিয়ের বপ্রহিযকর িযঙ্গ বকনই া বি প্রহেিহন্দ্বো়ে নািযে যায । ে ু 
জী নিা  ড জহিে,  ড িিিযা হুে কথািা ভা যে ভা যে বকহ ন বথযক ব হরয়ে 
আিযেই বিাযোর িযঙ্গ বি া িয়ে বগে। 
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বিাযো িািযে িািযে  যে গেকাে রাযত্র আহি বোিার বকহ যন এযিহেোি। হকন্তু 
েুহি ে ন বি াযন হেযে না। আহি  েযে বচয়েহেোি আজ িকাযে আিার বকাযনা 
কাজ বোিাযক। করযে িয  না। েুহি  রং িাই ডাইহভং ব াডট হেরীর কাজ হনয়ে  যস্ত 
বথক। হকন্তু েুহি হক বোিার আিযরর বিয়েহিযক  াহের ওপর বফযে 
  
িযারীর বচা়োে শক্ত িয়ে ওয , বিিা আিার হ জযনি,এ  যাপাযর বোিার িাথানা 
ঘািাযেও চেয  বিাযো। 
  
বিাযো গম্ভীর িয়ে  েযো, আহি বোিার িযঙ্গ বকাযনা েযকট অ েীণট িযে চাই না। 
এ ন যাহে, আ ার হ ক িশিার িি়ে আিয া। হেরী বথক। 
  
বকাথা়ে বযন একিা বগােিাে িয়ে বগযে। িযারী ভায  বিাযো োযক িযন্দি করযেনা 
বো? হ ক বিই িুিূযেট নীনার ডাক শুযন চিযক হফযর োকা়ে িযারী। নীনা ে ন ওর 
িরজার িািযন িােঁহডয়ে আযে। পরযন এক হচেযে ো, হ্রস্ব নাইেযনর স্বে পযাহন্ট, িুই 
উরুর িহন্ধস্থযের প্রহেহি অঙ্গ-প্রেযঙ্গ উদ্ভাহিে, প্রহেফহেে।নীনাযক বিয  িযারীর বিযির 
রক্ত বযন চিযক উ যো।নীনার আহ্বান বি অস্বীকার করযে না বপযর পায়ে পায়ে ক ন 
বয বি নীনার ঘযর িুযক িরজা  ন্ধ কযর হিয়েহেে বি ব ়োে োর হেে না। িহম্বৎ হফযর 
বপযো বিনীনাযক ওর বিযির ওপর বথযক বপাোকগুযো এক এক কযর োর বচায র 
িািযন  ুযে বফেযে বিয । নীনা ে ন িমূ্পণট নগ্ন িয়ে িুিাে  াহডয়ে আহ্বান জানাযে 
োযক ওর কাযে বযযে। 
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িযারীর ইো িযো নীনার আহ্বাযন িাডা হিযে হকন্তু িারুণ ভ়ে বপযো একিু আযগ 
বিাযোর হিংস্র চািহনর কথা িযন কযর। িযারী বচা  হফহরয়ে হনেনীনার হিক 
বথযক।োরপর কৃহত্রি অনীিা প্রকাশ কযর  েযো, আহি  রং  াইযর অযপো করহে। 
েুহি িােঁোযরর বপাোক পযর ব হরয়ে এযিা। িী  ীযচ বোিার জনয অযপো করয া। 
  
একিু পযর নীনা এযি িিুযদ্র িযারীর িযঙ্গ বযাগ বি়ে। জযের েো়ে িযারী নীনার 
স্তন ৃযি িৃিু চাপ হিয়ে  েে, গেকাযের হিেযনর িৃশয বোিার  া া বিয যে। োর 
কথার েে শুযন িযন িে, ভীেণ চযি বগযে বি। অেএ — 
  
োিযে আ ার ক ন আিরা… 
  
আগািী রহ  ার বোিার িযঙ্গ বশেডন িীযপ বগযে বকিন ি়ে? 
  
চিৎকার আইহড়ো। ঘন্টার পর ঘন্টা আিরা হিেযন প্র ৃে িযে পার  বি াযন।  া ার 
রক্তচেু আর আিাযির বি যে িয  না। আগািী রহ  ার…..বশেডন িীপ, েুহি আর 
আহি বক ে বি াযন। 
  
হি়োহি বিহিিাইড বস্কা়োযডর বেফযিনযান্ট অযাোন বেহিযক পুহেযশর বকউ িুনজযর 
বিয  না। বোকিা আত্মযকহন্দ্রক, স্বাথটপর, হনযজর ভাযো োডা অযনযর িু -িুহ ো 
এযক াযরই  রিাস্ত করযে পাযর না বি। 
  
িািযন োযক োর চািচা হপিার ওয়েডিযান িি জাগু়োর গাডী বথযক নািযে বি ািাত্র 
িি বেপহস্ক বি ান বথযক পাো ার বচষ্টা করযে যা়ে, হকন্তু োর বশযন িৃহষ্টর িািযন 
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অিুযর বডা বডা এ ং িাই েযাংগহের িৃেযিযির হিযক এক ার োহকয়ে হনয়ে বেহি 
হজযজ্ঞি কযর, েুহি এ াযন? বকান   র ি র বপযে? 
  
বেপহস্ক হিদ্ধাি বন়ে বেহির কাযে এ  যাপাযর িু   ুেয না। োই বি  যে, না বকান 
  রই বপোি না।  যাহির িম্বযন্ধ প্রশ্ন করার আযগই ি াৎ বকাথা বথযক গানিযান 
িাহজর িয়ে গুহে কযর  যি। 
  
বেহি হ েঁহচয়ে ওয , যে ি  অপিাযথটর িে। ভাযগা এ ান বথযক। রাযগ ঘৃণা়ে বেপহঙ্ক 
োর গাহডর হিযক এহগয়ে যা়ে। গাহডযে িািট হিযে যা ার আযগ এক ডোযরর হ হনিয়ে 
একহি  াচ্চা বেযের কাে বথযক েযাংগহের এক  নু্ধর হ কানা বি বপয়ে বগেযেইশ-এ 
িিটে বক্ৰাে, চারেো। বেপহস্ক হপেন হিযক না হফযর  ােঁ হিযকর িুনম্বর রাস্তা হিয়ে দ্রুে 
গাহড চাহেয়ে বি়ে। 
  
চারেো়ে একিা ঘযরর িািযন িাইনয াডট েুযে থাকযে বি যো িি বেপহস্ক। বগােহড 
বিা়োইি। হ জযনি আও়োর : রাে আিিা বথযক এগাযরািা। 
  
নক করযেই িরজা  ুযে যা়ে। িািযন িােঁহডয়ে বগােহড বিা়োইি। ব িা়ো বিয়েিা। 
কিো রঙ এর বিায়েিার-এর নীযচ ওর ব িপ স্তনযজাডা োর হনঃশ্বাযির িযঙ্গ িুযে 
উ হেে, উরু বি াযনার জনয হিহনস্কািট পযরযে। বচায  হ যোে কিাে বিযন বগােহড 
 যে, হ জযনযির কথা পযর িয , বোিাযক বিয  ভীেণ বঘযি বগহে। এযিা আিাযক 
একিু  াণ্ডা কযর িাও। 
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বিায়েিার ব াোর িযঙ্গ িযঙ্গ োর ব িপ স্তন িুহি েুযে পযড। বেপহস্ক আর হস্থর 
থাকযে না বপযর বগােহডর  াি গাযে একিা চড কহেয়ে বি়ে। কাযজর িি়ে এি  
এযক াযর পেন্দ কহর না। বকান ভূহিকা না কযর বেপহস্ক  যে  যাহড হরকাযডটার িম্বযন্ধ 
েুহি হক জাযনা? 
  
গে ২৪বশ িাচট পােঁচযশা ডোর হিয়ে জযাযকর ব াি হেন িপ্তাযির জনয ভাডা বন়ে  যাহি 
হরকাযডটা। োরপর আি িপ্তাি োর বকান ব ােঁজ হেে না, ব ািিাও ব পাো, বিই িযঙ্গ 
ব াযির িুজন কু্ৰ বজহি এ ং িযােঁনি িুজযনই হনয ােঁজ। শুযনহে গে িঙ্গে ার  যাহি নাহক 
পযারাডাইজ হিহিযে এযিহেে, এ ন বি িৃে। 
  
এ াযর বেপহস্ক বিই িির েযঞ্চর আযরািী িুজযনর বচিারার হ  রণ জানযে চাইযো। 
  
িযানি োরযিন, িীঘটযিিী পুরুে, ব্লি,  ়েি আন্দাজ পেঁহচশ। আর বজিী হস্মযথর বচিারা 
বরাগাযি পুরু ব ােঁি, ভাঙা নাক, হনযগ্রা। 
  
বেপহস্ক আযরা জানযে চা়ে–িাই িরার আযগ  যে বগযে  যাহির বনৌযকািানাহক গুহে 
কযর ডুহ য়ে হিয়েযে বকান িে। োরা কারা? এ  যাপাযর জযাহক হকং া অনয বকউ িযে 
আিাযির বিড বকা়োিটাযর জানাযনা প্রয়োজন। 
  
বগােহডর িু বচায  হ স্ম়ে। 
  
এযে অ াক ি ার হকেু বনই। েুহি এ ং জযাক যহি আিাযির   রিা না িাও োিযে 
বজযন বরয া, হনহিটষ্ট িিয়ের পর বোিাযির হ কানা িয  বজে-িাজযে। 
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. 
  
০৭. 
  
িযারী বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁর  ারিযান বজার কথা ভা হেে। বি োযক িেকট কযর হিয়ে 
 যেযে, হিঃ িযারী,যে োডাোহড পার এ ান বথযক বকযি পড। আিার  স্ বিাযো 
বডাহিহনযকা হিংস্র বোক। ওযক েুহি  হক্সং-এ নক আউি কযরহেযে বিহিন, বিই 
পরাজয়ের বশাে ও হ ক বনয ই। অেএ  যে োডাোহড পাযরা বকযি পড। 
  
বজাযক েনয াি জাহনয়ে িযারী বচা  বফরাযেই বিয  র যাহি োর বকহ যনর হিযক এহগয়ে 
আিযে। বকহ যন বিাকার আযগ র যাহভ োযক ইশারা়ে আহ্বান করযো,   যরর কাগজিা 
িযারীর হিযক এহগয়ে হিয়ে র যাহি  যে,   যরর বিড োইনিা পযড বিয া। 
  
িযারী দ্রুে, বচা  ব াো়ে   যরর কাগযজর ওপর : িৃে অ স্থা়ে বোকিাযক পাও়ো 
বগযে। এই বোকিাযক ১০ই বি বথযক ১১ই বি পযটি আপহন হক বিয যেন? িৃে 
বোকহি িম্ভ েঃ হক্ৰহিনাে,  যাহি হরকাযডটা নাযি পহরহচে। বিয  থাকযে পযারাডাইজ 
হিহি পুহেশ বিড বকা়োিটাযরর িযঙ্গ বযাগাযযাগ করুন। 
  
বোিার হক িযন ি়ে পুহেশ আিাযির িযন্দি করযে পাযর? 
  
িযারী িাথা নাযড, ভাগয হ রূপ না িযে িম্ভ  ন়ে। িযন বরয া িাস্তাং গাডীিার   র 
পুহেশ এ যনা পা়েহন।অেঃপর ওরা িুজযনই  াযরর প্রয শ পযথর হিযক এহগয়ে বযযে 
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থাযক েীরপায়ে। ি াৎ আগু়োন িািা িাহিটহডজ গাডীিা বি যে বপয়ে হপেন বথযক 
র যাহির িাে েযর িাযন িযারী। 
  
হিযিি কারযোযির গাডীিা কারপাযকট এযি থািে। োর বচায  িান গগেি থাকার 
িরুণ িু িা অযনকিা িাকা পযড বগযে। চােক গাডী বথযক নািে এক িি়ে। ব েঁযি 
বিািা পরযন  িেগ্রীন রযঙর িুযি, িাথা়ে পানািা িযাি, হিযিি কারযোি, গাডী বথযক 
বনযি িী  ীযচর পযথ িােঁিা বিন। 
  
িযারী র যাহিযক হ িা়ে হিয়ে বিও িী  ীযচর পযথ পা  াডাযো। 
  
নীনা বরাি বপা়োহেে িী  ীযচ, আডযচায  িযারীর হিযক োকাে, িযারী হকন্তু হফযর 
োকা়ে না। 
  
িী- ীযচর উপর িান-আযোর হনযচ হিযিি কারযোি একা, িাে বনযড আহ্বান জানা়ে 
িযারীযক।িযারী আড বচায  এ ার  ু  কাে বথযক হিযিি কারযোিযক বি যে। বিই 
বচা , বিই িু , স্কাযফটর আডাযে েুহকয়ে বিহিন রাযে িাস্তাং গাডীিা ড্রাইভ করহেযেন 
হিযিি কারযোি। 
  
হকন্তু একিা প্রযশ্নর উের বি হকেুযেই  ুেযে পারযেনা, হিযিি কারযোযির িে 
িািাহজক িযটািািম্পন্ন িহিো বকন  যাহি হরকাযডটার িে একজন বপশািার স্মাগোযরর 
পাল্লা়ে পডযে বগে? 
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হিযিি কারযোি কাে িন্ধযায ো িযারীযক োর  াহডযে আিার জনয অনুযরাে জানাযো। 
িযারী জাহনয়ে হিে ঐ িি়ে অনয একজযনর িযঙ্গ োর অযাপয়েন্টযিন্ট আযে। 
  
হিযিি কারযোি  েযো, আিার স্বািী াহডযে বনই। আিার িযঙ্গ বগযে েুহি হেনশ 
ডোর নগি পায । এে িাকা বকান বিয়ে বোিাযক হিযে পারয  না। োোডা আিার 
িে এিন এক িুন্দরী যু েীর বিি উপযভাগ করা বোিার ভাযগযর কথা। 
  
রাস্তা়ে অযনক কুকুর িহঙ্গনী  ুেঁযজ ব ডাযে, োযির িযেয বথযক আপনার িযনর িে 
িঙ্গী  ুেঁযজ হনন হিযিি কারযোি। আহি িুঃহ ে, আহি কুকুর নই। িন িন কযর 
িিুযদ্রর হিযক বিেঁযি যা়ে িযারী। 
  
. 
  
পুহেশ চীফ বিযরযের অহফি ঘযর িুযক থিযক িােঁডাে িি বেপহস্ক। এক অদু্ভে নীর ো 
হ রাজ করহেে ে ন বি াযন। অযনকেণ পর বিযরে জানাযো বয বেফযিনযান্ট 
বেিীোর নাযি অহভযযাগকযর হরযপািট কযরযেন। োর হ না অনুিহেযে বেপহস্ক োযির 
িীিানা়ে িুযক অনহেকার চচটা কযর এ ং হ নু্দিাত্রও োর িযঙ্গ িিযযাহগো কযরহন। 
  
বেপহস্কও বিযরেযক জানা়ে বয, বেফযিনযান্ট বেিীর অনুিহে বনও়োর অ ির হেে না, 
হনযে বগযে পা ী উযড বযে। োোডা বেিী পুহেশ হডপািটযিন্টযক অপিাথট  যে 
গাোগাহে করাযে  ােয িয়ে ওনার িযঙ্গ িিযযাহগো না করার হিদ্ধাি হনযে ি়ে। 
  
এ াযর বিযরে একিু নরি িয়ে বেপহস্কর কাযজর প্রশংিা করযো। 
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এ ার বিযরে এ ং বেপহস্কর িযেয  যাহির  ুযনর  যাপার হনয়ে আযোচনা চেযে থাযক। 
বগােহড বিা়োইি   র হিয়েযে  যাহিনাহক ২৪বশ িাচট জযাহক িিাযির বিাির েঞ্চ হেন 
িপ্তাযির জনয ভাডা বন়ে, হকন্তু বিই েঞ্চ এ ং িুজন কু্ৰিযিে ব পাো। িরার আযগ 
েযাংগহে  যে বগযে, েঞ্চিা নাহক বকউ গুহে কযর ডুহ য়ে বি়ে। িুিাি পযর  যাহি 
আ ার বভযরা  ীযচ হফযর এযি বিাযোর কাযে বিাির ব াি ভাডা হনযে চা়ে, হকন্তু 
বিাযো োযক হফহরয়ে বি়ে। োরপর বি একিা িাস্তাং গাডী ভাডা কযর উোও িয়ে 
যা়ে। িুহিন পযর িাস্তাং গাডী এ ং  যাহির োশও পাও়ো যা়ে। এ ন কথা িযো বক 
োযক  ুন করযে পাযর? আর োর কারণই  া হক? বিই িযঙ্গ জানযে িয  হক েরযনর 
িাে হকউ া বথযক স্মাগে কযর আনে। আরও জানযে িয , োর  ুযনর িযঙ্গ হকউ া 
িরকাযরর বকান িাে আযে হকনা? এই ি  কথা বভয  িযন ি়ে বকিিা হি. আই. এ.-র 
িাযে েুযে বিও়োই ভাযো। িযন ি়ে ওরা দ্রুে কাজ িারযে পারয । 
  
ি াৎ িযাক্স জযাকহ  বিযরযের অহফি ঘযর এযি প্রয শ কযর িিিি িয়ে, িযার, এই 
িাত্র বরিহিক বফান কযর জানাে, ১নং িাইওয়ের উপর একহি িাস্তাং গাডীযে িুজন 
আযরািীযক বি া যা়ে  যাহির হনয ােঁজ িও়োর হিন। 
  
ব গোযরর িযঙ্গ িৃহষ্ট হ হনি়ে কযর বিযরে  যে, হ ক আযে িযাক্স, বরিহিকযক  ে, বি 
বযন এ ুহন এ াযন চযে আযি। 
  
োে চুেও়োো িাথা়ে থাডট বগ্রড পুহেশ হডযিকহিভ বরড বরিহিক হরযপািট হিহেে, আর 
িাযজটন্ট বজা ব গোর বিই হরযপািট হেয  হনহেে দ্রুে িাযে। ঘিনার হ  রণ হেে এই 
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রকি : গে  ৃিস্পহে ার রাযে িাইওয়ের উপযর িাস্তাং গাডী চাোহেে িুহি বোক। 
গাডীর বপেযন হেে একিা কযারাভযান। বিই গাডীিা জযাকিযনর কাযফযে থাযি। বোক 
িুজন বিই কাযফযে কহফ ব যে বিাযক– 
  
বজার হিযক হফযর বিযরে  যে, আর িযােঁ কযারাভযানিা েুহি োডাোহড  ুেঁযজ  ার কর। 
  
বিাযো বডাহিহনযকার বরযস্তারােঁ। হডযিকহিভ িি বেপহস্কর যু েী স্ত্রী কযারে বেপহস্ক 
বরযস্তারােঁ়ে প্রয শ করা িাত্র িারুণ একিা িাডা পযড বগে  হিরাগে  যের এ ং 
বরযস্তারােঁর কিটচারীযির িযেয। 
  
িি বেপহস্কর বিজাজ হ েঁচযড আযে।  যাহি হরকাযডটার ভাডা করা বিািরয াযির িু’জন 
কু্ৰ,  যাহির গােটযফ্রিিাই েযাংগহে, বডা-বডা ি াই আজ িৃে,  ুন িয়েযে, অথচ এ ন 
পযটি বকাযনা  ুযনর হকনারা ি়েহন। স্বভা েই োর িনিা এ যনা হ হেপ্ত। শহন াযরর 
ভীড িািোযে িযারী হিযচেও বরযস্তারােঁর কাযজ বেযগ পযডহেে। োর িাযে হড্রঙ্কযির 
বট্র। 
  
বেপহস্ক োযির  া াযরর ফরিাি কযর বি়ে। একিু পযরই  া ার আযি।  াও়ো বশে 
কযর  াথরুযি যা ার নাি কযর রান্না ঘযর হগয়ে বিযক িি। কযারে ে ন িােঁযির 
কযািাযরাে  াহেে োহরয়ে োহরয়ে। ইন্টারকাি বিহেযফান িারফে িযানুয়েেযক িা োন 
কযর বি়ে বিাযো বডাহিহনযকা, হডযিকহিভ িি বেপহস্ক রাউযি ব হরয়েযে। বিই িি়ে 
বরযস্তারােঁর িািযন একিা িািা গাডী এযি থািে, হিযিি কারযোি হপেযনর হিযি  যি 
আযেন। গাডীর ড্রাইভারযক বিয  িযন িযো বোকিা বচনা। বেপহস্কর িযন িযো 
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বোকিাযক বকাথা়ে বযন বিয যে বি। িযন পযডযে, িাই েযাংগহের  ুহন বি, হরভে ার 
উেঁহচয়ে িাইযক  ুন করযে বিয হেে বি। কথািা িযন িযেই জযাযকযির বভেযর িাে 
রায  বেপহস্ক। হকন্তু োর স্ত্রী োযক হপস্তে িযঙ্গ আনযে বি়েহন। অথচ পুহেযশর িাহভটি 
বরগুযেশন িাহফক বগায়েন্দারা বয াযনই যাক না বকন িাহভটি হপস্তে োযির িযঙ্গ 
রা যেই িয । 
  
হ না অযস্ত্র এহগয়ে যাও়ো হ ক িয  হকনা বভয  হগয়ে বেপহস্ক কার পাযকটর হিযক 
এহগয়ে, যা়ে। বোকিার িািযন হগয়ে নাি হজযজ্ঞি করা়ে জানযে পাযর োর নাি 
ফারনাযন্দা কযিটজ, হিযিি কারযেযির ড্রাইভার। 
  
হ ক আযে কযিজ। িাে েুযে হপস্তেিা আিার িাযে েুযে িাও। 
  
কযিটযজর িুয  হিংস্র িাহি, িাযে উিযে ও়োেথার বিযভন পয়েন্ট হিক্সহিফাইভ হপস্তে। 
এই হপস্তযের গুহেযেই িাই েযাংগহের  ুক োেঁেরা িয়ে হগয়েহেে। বচা   ন্ধ কযর িি 
বেপহস্ক, পুহেযশর ি  বকরািহে এ ন স্তব্ধ। 
  
ি াৎ ফারনযাযন্দার িাযের বজারাে এক ঘুহে বেপহস্কর িাথা়ে এযি োগযো। িযঙ্গ িযঙ্গ 
বি। বচায  িরযে ফুে বি যো। 
  
. 
  
০৮. 
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বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁ়ে ওয়েিারযির িেপহে িযানুয়েে িিিি িয়ে েুযি যা়ে ওর 
বিহ যের িািযন। হিযিি বেপহস্ক আপনার স্বািী ি াৎ অজ্ঞান িয়ে পযডযেন, িযির 
িাত্রা ব ােি়ে একিু ব শী িয়ে থাকয । হচিার বকান কারণ বনই। িযারী িযঙ্গ যায  
আপনাযির  াডী বপৌঁযে বি ার জনয। 
  
ও়োইিকযাি গাডীর হপেযনর িীযি কযারযের স্বািী িি বেপহস্ক ে ন নাক বডযক 
ঘুযিাযে। কযারে োর হিযক ঘৃণা ভযর োহকয়ে শব্দ কযর গাডীর িরজা  ন্ধ কযর 
চােযকর আিযন হগয়ে  িা িাত্র িািট বি়ে। হপেন হপেন বিাযোর এযিি গাডী চাহেয়ে 
চযেযে িযারী হিযচে। 
  
এক িি়ে বেপহস্কর ফ্ল্যাযির িািযন িুযিা গাডীই এযি থাযি। িযারী োডাোহড গাহড 
বথযক বনযি বেপহস্কর ঘুিি শরীরিাযক েুযে হনয়ে বগিরুযির হিযক এহগয়ে যা়ে। 
একিু পযরই বি  িার ঘযর হফযর আযি। 
  
িযারীযক বিয  কযারে ভায , হক িুন্দর েম্বা চওডা শক্ত িিথট বচিারার পুরুে। ওযক 
আজ আিার হ োনার িঙ্গী করযে বকিন ি়ে। কযারে হনযজর িযন ভা যে থাযক, একিু 
পযরই িযারী আিার গা বথযক বপাোক ো, পযাহন্ট ি  হকেু বিযন  ুযে বফেয , োর 
পযরই ও আিার বিিিা  ুশী িযো  য িার করয । আহি বিই উযেজনা়ে আনযন্দ 
চীৎকার কযর উ য া। 
  
িযারী চযে বযযে চাইযে হিযিি বেপহস্ক োযক  াো বি়ে,  যে–আজ রােিা েুহি আিার 
কাযে থাক, উপযভাগ কর, আিাযক গ্রিণ কর। একথা  যে একিা অদু্ভে কাজ কযর 
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 িযো, স্কািটিা বকািযরর ওপর েুযে েযর পা িুযিা ফােঁক কযর হিে িযারীর িৃহষ্ট আকেটণ 
করার জনয। 
  
িযারী ওর প্রা়ে নগ্ন বিযির ওপর বথযক বচা  হফহরয়ে হনয়ে ঘযরর আযোিা হনহভয়ে হিয়ে 
 াইযর ব হরয়ে আযি হনঃশযব্দ।কযারে  ুেযে পাযরনা, বি ে ন িযারীর স্পযশটর 
অযপো়ে হেে। একিু পযর গাডীযে িািট বিও়োর আও়োজ শুযনই  ুেযে পারে িযারী 
চযে যাযে। ে নই বি কান্না়ে বভযঙ পডে। 
  
পরহিন বভার পােঁচিা। র যাহির িযঙ্গ কহফ ব যে হগয়ে িযারী  যে, জান র যাহি আিার 
িযন ি়ে হডযিকহিভ িি বেপহস্ক গেকাে িি ব য়ে ব হুশ ি়ে হন। আিার োরণা 
বিাযো বপেন বথযক ওর িুয  ঘুহে বিযর থাকয , োরপর ওর বপাোযক িি বিযে 
ব াোযে বচয়েযে বেপহস্ক িাোে িয়ে পযডযে। যাইযিাক আজ িকাযে বেপহস্কর জ্ঞান 
হফরযে পুহেশচীফ বিযরযের কাযে রাযের ি  ঘিনা  ুযে  েয । োরপর বডাহিহনযকার 
বরযস্তারােঁ হঘযর বফেয  পুহেশ। োই  েহে র যাহি পুহেশ এযি পডার আযগ এ ান বথযক 
বকযি পড। বোিার িযঙ্গ আহিও নীনাযক িযঙ্গ হনয়ে বশেডন িীযপ পাহড বিয া। 
বি াযন হগয়ে আিরা উেঙ্গ িয়ে িােঁোর কািয া। নীনাও আিাযক একাি হনহ ড কযর 
বপযে চা়ে। বিই হভয়েেনাযির যুযদ্ধর পর অযনকহিন বিয়েযির শরীর হনয়ে ঘােঁিাঘােঁহি 
কহরহন। 
  
হকন্তু আহি বয নীনার বচায  বোিার ি টনাশ বিয হে িযারী। এ ি  োযিো়ে েুহি 
হনযজযক জডাযে বযও না। িযােঁ, আহি যা ই। েুহি এ ন এ ান বথযক বযযে পার। 
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িু  বগািডা কযর র যাহি োর বকহ যন হফযর যা়ে। িযারী ঘহডর হিযক োকা়ে।  া ার 
িি়ে িযো।  যাহির অযিাযিহিক হপস্তে এ ং কােুটযজর  াক্সিা  যাযগর িযেয পুযর হনয়ে 
বকহ ন বথযক ব হরয়ে আযি। দ্রুে িী  ীচ েযর িিুযদ্রর হিযক এহগয়ে চেে িযারী 
হিযচে। ব াি িাউযি অযপো করহেে নীনা বডাহিহনযকা। চারপাযশ পাি গাে, 
বোেঁপোড। ওর পরযন বোি হ হকহন। 
  
িযারী বিািরয াযি ও ািাত্র চহিশ ফুি েম্বা বিাযোর বিািরয াি িিুযদ্রর  ুযক জে 
বকযি বকযি চেযে শুরু করযো। 
  
বপািট বিাযে পিটা  ািাযনা। বকহ নিা  ন্ধ থাকযে বিয  িযারী হজযজ্ঞি কযর নীনাযক, 
ওিা  ন্ধ বকন? 
  
ও াযন ডযাহডর িােপত্র থাযক। ডযাহডর হুকুি োডা বকহ ন বকউ  য িার করযে পারয  
না। েয  আিাযির বকান অিুহ ো িয  না। 
  
িযারীর িাথা়ে এ ন একিাই হচিা বশেডন িীপ এ ং বিই িীযপর ফাযনযের কথা। বি 
নীনার কাযে জানযে চা়ে ফাযনে  েযে হ ক হক ব াো়ে? 
  
নীনা  যে, িিুযদ্রর হনযচ পাথযরর  ােঁযজর হভেযর হ ক ফাযনযের িে একিা পযাযিজ 
আযে। হেনিাি অির িিুযদ্র ভািা পডযে বশেডন িীযপর েীর েটী িিুযদ্রর জে অযনক 
নীযচ চযে যা়ে। ে ন ঐ ফাযনে হিয়ে িিুযদ্রর নীযচ একিা গুিার হভেযর বিাকা যা়ে। 
আিাযির েকাযর িুযিা অযাযকা়োোং আযে, আিরা জযের নীযচ িােঁোর বকযি ও াযন 
বযযে পাহর। 
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িয ফাযনে। বশেডন, এে হি হজযরা। বিযভন পয়েন্ট ফরহিফাইভ, ২৭বশ বি…  যাহি 
হরকাযডটার িুযিযকযির োইহনং-এর নীযচ েুহকয়ে রা া কাযডটর ওপর বে া কথাগুযো 
িযন আযে িযারীর। নীনা  যেযে, েকাযরর বভেযর িুযিা অযাযকা়োোং, নাইেযনর িহড 
এ ং একিা োহিযকর  যাগ আযে। বিই স্বে োহিযকর আডাযে অযাহন্টভযাজে ড্রাইহভং 
গগেি, িুহের কাযো শািট, িািা স্কাফট…..বচায  পডযেই চিযক ওয  িযারী। বক, বক 
এই বিয়েহি, িাস্তাং গাডী চাহেয়ে যাহেে বয বিয়েহি, বক, বক বি? িযারীর আর  ুেযে 
 াহক রইযো না বয, বিই বিয়ে হিযিি কারযোি ন়ে, বিই বিয়ে িযো নীনা 
বডাহিহনযকা এ ং গাডীর হপেযনর কযারাভযাযন হেে স্মাগোর যাহিহরকাযডটার োশ। 
  
েেেযণ ওরা পাথর ও প্র াযের একিা এ যডা ব য যডা িীযপ এযি বপৌঁযে হেে, যার 
নাি বশেডন িীপ। 
  
নীনা  যে, এ াযর আিাযির নািযে িয  োরপর জযের নীযচ পাথুযর, ফাযনযের বভের 
হিয়ে িােঁোর বকযি বিই গুিা়ে িুকযে িয ।নীনার ব ােঁযি একিা রিিযি়ে িাহি বি যে 
বপয়ে চিযক উ যো িযারী। িযঙ্গ িযঙ্গ োর িযন পডযো বজার কথা, িািযনই বোিার 
িিাহ পি। িযারী অনযিনস্ক িয়ে যা়ে। 
  
িযারী োর  যাগিা িাযে েুযে বন়ে।  যাহির অযিাযিহিক হরভে ারিা হ ক জা়েগা়ে 
আযে। হকনা বিয  বন়ে। োরপরনীনার বপেন বপেন পাথুযর রাস্তা ব য়ে এহগয়ে চযে। 
ওরা চযে যাও়োর পর বিািরয াযির বকহ ন বথযক ব হরয়ে এযি ব াযির বডযকর ওপর 
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িােঁডাে হিযিিকারযোযির ড্রাইভার ফারনাযন্দা কযিটজ। োর িাযে উিযে পয়েন্ট 
বিায়েহন্ট িাযগটি রাইযফে। 
  
. 
  
িকাে িযেই িি বেপহস্কর ঘুি বভযঙ যা়ে। িািযন িােঁহডয়ে কযারে। বেপহস্ক  যে, ওরা 
আিার িাথা়ে ঘুহে বিযর অজ্ঞান কযর হিয়ে িারা গায়ে হুইহস্ক বিযে বি়ে। আিার িৃঢ় 
হ শ্বাি, এি  কাজ বিাযোরই। আর বিরী না কযর বি বপাোক  িে কযর গাডী কযর 
পযারাডাইজ হিহি পুহেশ বিড বকা়োিটাযরর হিযক েুযি চযে। 
  
বেপহস্কযক বি ািাত্র পুহেশ বিড বকা়োিটাযরর িাযজটন্ট বজা ব গোর উহিগ্ন িয়ে জানযে 
চা়ে োর িাথার  যথা কযিযে হকনা এ ং এও জানা়ে বয কযিটজযক বগ্রপ্তাযরর  য স্থা 
িযে। 
  
ইহেিযেয জযাকহ  এযি জানা়ে ও়োহশংিন বথযক িযারী হিযচযের  যাপাযর বিযেক্স 
এযিযে–িযারী ১৯৬৭র ১২ই িাচট হভয়েেনাযি যা়ে এ ং ২রা এহপ্রে যুযদ্ধ িারা যা়ে। 
  
িযারী হিযচে িারা বগযে? োিযে ঐ বোকিাই  া বক? জযাকহ র হিযক হফযর ব গোর 
অহ শ্বাযির িুযর  যে ও়োহশংিযন আ ার বিযিজ পা াও। োযির  ে িহ ক   র 
বিও়োর জনয। 
  
বিাযোর বরযস্তারােঁ বরড করার জনয ব যরাযে যায  িাযজটন্ট ব গোর, এিন িি়ে িিিি 
িয়ে, পুহেশ বিড বকা়োিটাযর এযি িুকে র যাহি। 
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িাযজটন্ট জানযে চাইযে হক  যাপার? র যাহি জানাযো বয, িযারী হিযচে োর  নু্ধ, োর 
জী ন হ পন্ন। বয ভায ই বিাক োযক  ােঁচাযে িয । র যাহি িংযেযপ িযারীর িযঙ্গ 
আোযপর িুিূেট বথযক  েযে শুরু কযর– 
  
ি যশযে  যে  যাহির িুযিযকযির োইহনং-এর আডাযে একিা কাডট পাও়ো যা়ে। বিই 
কাযডটর ওপর বে া হেে, িয ফাযনে। বশেডন, এে, হি. হজযরা। বিযভন পয়েন্ট 
ফরহিফাইভ, ২৭বশ বি– 
  
একিু পযর বিযেক্স বিহশন বথযক  ি  িা ি শব্দ বভযি এযো। িযাক্স জযাকহ  বিযেক্স 
বিযিজিা ব গোযরর িাযে েুযে বি়ে। হভয়েেনাি যুযদ্ধ ১৯৬৭-র ১২ই িাচট িযারী 
হনয ােঁজ ি়ে, হকন্তু পযর ১৯৬৭র ২রা এহপ্রে োযক আ ার  ুেঁযজ পাও়ো যা়ে জীহ ে 
অ স্থা়ে। োর িাযন িযারী হিযচে ব েঁযচ আযে। ব গোর  ড  ড বচা  কযর োকা়ে 
বেপহস্কর হিযক। 
  
র যাহির হিযক হফযর ব গোর হজযজ্ঞি কযর, েুহি হক হনহশ্চে নীনা বডাহিহনযকা আর 
িযারী  হিযচে বশেডন িীযপ বগযে? 
  
িযােঁ। ঐ বয  যাহির িুযিযকযির োইহনং-এর আডাে বথযক পাও়ো কাডটিা বথযক িযারীর 
িযন িারুন বকৌেূিে ি়ে। ওর োরণা,  যাহি হনশ্চ়েই বকান িাে িাইজযাক কযর হনয়ে 
পাোহেে এ ং বিই িাে ঐ িীযপই েুযকাযনা আযে। 
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হ ক আযে র যাহি, বোিার িযঙ্গ পযর আিরা আযোচনা করয া। জযাকহ র হিযক হফযর 
 যে, এযক আপােেঃ েক আযপ পুযর রায া। আর বশান,চীফযক   র হিয়ে  ে, 
আিরা এ ন বিাযোর বরযস্তারােঁ়ে যাহে। 
  
. 
  
িযারী হিযচে এ ং নীনা বডাহিহনযকা, ওযির িুয  িুয াশ, হপয  অযাযকা়োোং, পরযন 
িুইহিং কহিউি, িুজযনর বকািযর ব ে নাইেযনর িহড হিয়ে  ােঁো। অন্ধকাযর 
জেযস্রাযে প্রাণপযন িােঁোর কািহেে িযারী। প্রা়ে িুযশা ফুি িােঁোর কািার পর বি 
অনুভ  করযো বস্রাযের িান বি াযন একিু কি। োর বচা  পডযো পাথযরর আডাযে 
একিা গুিা। বিও়োযে ফিফরাযির নীে আযো। 
  
ি াৎ ডানহিযক নজর পডযেই  ড  ড বচা  কযর োকা়ে িযারী। েম্বা়ে প্রা়ে চহল্লশ ফুি 
ভারী একিা হজহনি। িযারীর অনুিান হ ক, একিা বিািরেঞ্চ। বে া আযে বগ্লাহর়ো ২, 
বভাযরা  ীচ।  যাহির ডু ি বিািরেযঞ্চর কথা িযন িযেই দ্রুে ডান হিযক বিাড বন়ে 
িযারী।নীনা োযক অনুিরণ কযর। কাযে হগয়ে িযারী বিয  বপািটযিাযের কােঁচ ভাঙা, 
েযঞ্চর গায়ে িাহর িাহর  ুযেযির গেট, বডযক, কহপযি শুকযনা জিাি  ােঁো রযক্তর কােযচ 
িাগ। 
  
নীনার হিযক োকা়ে িযারী, আো নীনা, রক্ত বিয  েুহি বো বিাযিই ভ়ে পাও না, োই 
না? 
  
োর িাযন হক  েযে চাও েুহি? 
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িযারী ওযক িযন কহরয়ে বি়ে, বিাযো আর ফারনাযন্দা কযিটজ য ন  যাহি হরকাযডটার পা 
িা আগুযনর উপর েযর োর িু  বথযক কথা আিায়ের বচষ্টা করহেে, েুহি বো ে ন 
বি াযনই  যিহেযে। োরপর  যাহি িািটযফে কযর িারা যাও়োর পর েুহিই বো  যাহক্তর 
োশ িাস্তাং গাডীর বপেযন কযারাভযাযন েুযে িাইওয়ে েযর গাডী চাোহেযে। 
  
নীনার বচা়োে িুযিা শক্ত িয়ে ওয । ও ি  বোিার জানার কথা ন়ে িযারী। 
  
িযােঁ, আিার জানার কথা িযো না যহি না েুহি েযান কযর আিাযক বোিার িযঙ্গ  যাহির 
ডু ি জািাজ উদ্ধাযরর  যাপাযর জহডয়ে বফেযে। োোডা বিাযো এ ং েুহি েযান কযর 
 যাহির িৃেুযর  যাপাযর আিাযক জহডয়ে বফোর বচষ্টা কযরা। আিাযক হিয়ে এই বশেডন 
িীপ বথযক  যাহির স্মাগহেং-এর িাে উদ্ধার করার বচষ্টা কযরা। বোিরা জানযে 
একিাত্র আহি োডা এই অহভশপ্ত গুিা়ে আর বকউ প্রয শ করযে পারয  না। বিহিযনর 
বিই িাস্তাং গাডীর ড্রাইভার বয েুহিই হেযে, বোিার েকাযর অযাহন্টডযাজে গগেি এ ং 
বপাোক বিয ই আহি অনুিান কযর হনয়েহেোি। একয়েকহিন েুহি আিার িযঙ্গ 
ভাযো ািার অহভন়ে কযরহেযে বোিার স্বাথটহিহদ্ধর জনয। 
  
আহি এ নও বোিাযক ভাযো াহি িযারী। 
  
িযারী নীনার কথা়ে কান না হিয়ে দ্রুে িাযে  যাহির বিািরেযঞ্চর বকহ যনর িরজা 
বভযঙ বফযে। বকহ যনর বভেযর একিা  াযথট চারহি কায র িাজাযনা  াক্স িযারীর বচায  
পযড। নাইেযনর িহড হিয়ে  ােঁো  াক্স। িযারী োর বকাির বথযক েুহর  ার কযর  াযক্সর 
িহড কািযে যা়ে, নীনা  াো বি়ে। িযারী জানযে চা়ে, ঐ  াক্সগুযো়ে হক আযে? 
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ডোর। অযনক ডোর, িাজার েে বকাহি ডোর। এ ার চে এ ান বথযক বফরা যাক। 
  
এ ন ন়ে; আর একিা প্রশ্ন আহি করযে চাই। নীনার হিযক এহগয়ে হগয়ে িযারী  যে, 
বকহ যনর বভেযর আিাযির িযঙ্গ িিযাত্রী বক হেে? বিােে না কযিটজ? 
  
বডাহিহনযকা বরযস্তারােঁ়ে  যি বিাযোর িযঙ্গ আযোচনা করহেে িাযজটন্ট ব গোর এ ং িি 
বেপহস্ক। বিাযো স্বীকার করে, বকান রকি ব ােঁজ   র না হনয়েই িযারীযক বি োর 
বিাযিযের োইফ গাযডটর চাকরীিা হিয়েহেে। 
  
বিাযো বোিার বিয়ে নীনা, বিই বোেঁকরী িযারী হিযচযের িযঙ্গ বশেডন িীযপ বগযে। 
বেপহস্ক োযক ভ়ে বি া়ে বোিার বিয়ে োর ট্রযাযপ পযডযে। 
  
বিাযো আপহে কযর, না, ো িযে পাযর না। িযারী োর বকহ যনই আযে আর আিার 
বিয়ে নীনা অ শয একা বি াযন বগযেও বযযে পাযর, বকননা ও প্রা়েই একা হগয়ে 
থাযক। 
  
বেপহস্ক পযকি বথযক ও়োহশংিযনর প্রথি বিযেক্স বিযিজিা  ার কযর বিাযোর িাযে 
েুযে হিয়ে  যে,   রিা পযড বি  অ াক িয । 
  
বিাযো চিযক ওয  বিযেক্স বিযিযজর ওপর বচা   ুহেয়ে, িযারী হিযচে িারা বগযে 
হভয়েেনাি যুযদ্ধ। োিযে ঐ বোকিাই  া বক হিঃ বেপহস্ক? 
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বডভ বডানাির নাি শুযনে েুহি বিাযো? বেপহস্ক হজযজ্ঞি কযর, বিক্স-কীোর বডভ 
বডানাি। েেটণ ও িেযাকারী বডভ হেন িপ্তাি আযগ বশরউইযনর অপরােীযির পাগো 
গারি বথযক পাহেয়েযে।  ়েি হেহরশ, েম্বাচওডা, ব্লি চুে, নীে বচা , ভাঙানাক, 
বপশািার  ক্সার এ ং অহেহম্পক বোঞ্জ বিডাহেি িােঁোরু। িযারী হিযচযের বচিারার 
িযঙ্গ োর িারুণ হিে আযে। বিক্স িযাহন়োক বডভ প্রথযি বিয়েযির উপযভাগ কযর, 
োরপর োযির োরাযো অস্ত্র হিয়ে িুকযরা িুকযরা কযর বকযি বফযে। ইহেিযেয বি হেন 
হেনহি যু েী বিয়েযক  ুন কযরযে। ভয়ে আেঁেযক ওয  বিাযো। োরপর অনুনয়ের 
ভহঙ্গযে  যে, হিঃ বেপহস্ক আিার বিয়ে হনযিটাে। ভয়ে োর শরীর কােঁপযে থাযক। 
  
বেপহস্ক োযক  াযগ বপয়ে  যে, হ ক আযে বিাযো, বোিার বিয়েযক আিরা  ােঁচাযে 
পাহর, েয  একিা শযেট, োর আযগ হরকাযডটার  যাপাযর বোিাযক ি  কথা  ুযে  েযে 
িয । 
  
ব শ  েয া, েয  বি এক হ রাি ইহেিাি। বশেডন িীযপ বযযে হগয়ে বিািরেযঞ্চ 
 যিই  েয া। 
  
বিাযোর বিািরেযঞ্চর বকহ যন  যি বিাযো  েযে শুরু কযর, হিঃ কারযেযির েযান 
হেে িাভানা বথযক িািীচুরুি এ াযন স্মাগে কযর হনয়ে এযি চডা িাযি হ হক্ৰ করা। 
বিই েযান অনুযা়েী হরকাযডটার িযঙ্গ চুহক্ত ি়ে। হেন বকাহি ডোর বি  যাহির িাযে েুযে 
বি়ে িাভানা চুরুি বকনার জনয। োযির বিই বগাপন চুহক্তর কথা হিযিি কারযোযির 
ড্রাইভার কযিটজ আডাে বথযক শুযন বফযে। আিার কাযে বি বিািরেঞ্চ ভাডা বনও়োর 
জনয আযি। আহি কহিউহনি নই। োই জােী়ে স্বাযথট, কযিটজ এ ং আহি েযান কহর 
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হকউ াগািী  যাহির ভাডা করা বিািরেঞ্চ িাইজযাক কযর পযর আিাযির িরকাযরর 
িাযে হেন বকাহি ডোর েুযে বিয া। বিই েযান িে কযিটজ  যাহির বিািরেযঞ্চর ওপর 
আক্ৰিণ চাহেয়ে ডুহ য়ে বি়ে। হকন্তু বিিা হ ক বকান জা়েগা়ে  যাহি বিযন হনয়ে 
হগয়েহেে বি   র আিাযির জানা বনই। োই  যাহি হফযর এযে   রিা জানার জনয 
আিরা োর উপর অেযাচার চাোই। হ শ্বাি করুন হিঃ বেপহস্ক আিরা োযক হ ক  ুন 
করযে চাইহন। আিযে ও িািটযফে কযর িারা যা়ে। 
  
বশে পযটি িািট অযািাক ি ার আযগ বি হক স্বীকার কযরহেে বিই বিাির েঞ্চিা হ ক 
বকাথা়ে ডুয হেে? 
  
হনশ্চ়েই,িু’জন কু্ৰর িৃেুযর পর  যাহি হনযজ বিািরেঞ্চিা চাহেয়ে হনয়ে যা়ে বশেডন 
িীযপর কাযে। োরপর ফাযনযের বভের হিয়ে অন্ধকাযর িুযক বিই পাথযরর গুিার িযেয 
ডোযরর  াক্সগুযো িা োযন বরয  আযি বি। কারযোি জানে, আগািী ২৭বশ বি 
আ ার বশেডন িীযপর িিুযদ্রর জযে ভািা পডয । বিই িে  যাহিযক বি  যে আর 
একিা বিািরেঞ্চ ভাডা কযর িাকাগুযো উদ্ধার করার জনয। 
  
োরপর? 
  
আিার ে ন একজন ভাযো িােঁোরু প্রয়োজন িয়ে পযড, োই র যাহি বরাচ িযারী 
হিযচযের চাকরীর জনয িুপাহরশ করযেই আহি রাজী িয়ে যাই। বিই িযঙ্গ িযারীযক 
 যাহির  ুযনর িযঙ্গ জডাযনার েযান কযর বফহে। 
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এই পযটি  যে বি থািযো, বেপহস্ক দ্রুে োর জ ান ন্দী বে ার প্রহেহি পাো়ে োযক 
হিয়ে িই কহরয়ে বন়ে এ ং হনযজও িই কযর। এ াযর বি ও়োহশংিযনর হিেী়ে বিযেক্স 
বিযিজিা বিাযোযক বি াে। 
  
বিাযো হ স্ময়ে চিযক উয   যে, োর িাযন িযারী এ নও ব েঁযচ আযে? বকন আপহন 
আিাযক হিথযা কথা  েযেন? 
  
বেপহস্কর ব ােঁযি হ দ্রুযপর িাহি। িযােঁ ব েঁযচ আযে হ হক। গেকাে রাযত্র েুহি আিার 
িাথা়ে ঘুহে বিযরহেযে, িযন আযে বিাযো? এিা িযো োর প্রহেযশাে। 
  
িযারী এ ং নীনা জযের নীযচ িােঁোর বকযি চারযি ডোর ভহেট কায র  াক্সগুযোযক 
জযের ওপর ভাহিয়ে বোোর জনয বচষ্টা করযে। হকন্তু  ার  ার োযির প্রযচষ্টা িার 
 াযে, ওহিযক অেন্দ্র প্রিরীর িে িােঁহডয়ে আযে ফারনাযন্দা। 
  
একিু পযর এক এক কযর িিুযদ্রর জযে চারযি  াক্সই বভযি উ যে বি া বগে। হকন্তু 
িযারী হিযচেযক বি া বগে না।ি াৎকযিটযজর িযন পযড বগযো, হিযচযের িযঙ্গ 
অযাযকা়োোং আযে। িিুদ্র  ুযক োর েীক্ষ্ণ িৃহষ্ট  যথট িযো না। জযের উপর িুয াশ 
পরা একিা িানুযের িু  উেঁহক হিযেই কযিটযজর িাযের রাইযফে গযজট উ যো িুিূযেট। 
  
আ-আ-আ–বিয়েহে চীৎকাযর িিুযদ্রর পা ীগুযো ডানা বিযে এহিক ওহিক ওডা শুরু 
করযো। 
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ওহিযক এ ন নীনা বডাহিহনযকার িুয াশ বথযক রক্ত েেযক উ যে, িিুযদ্রর জে োে 
 ণট িযে শুরু কযরযে। ওর স্পন্দনিীন বিিিা এ ন িিুযদ্র ভািযে থাযক। 
  
কযিটযজর বচায  উযিযগর ো়ো কােঁপযে থাযক। িযারী বকাথা়ে? 
  
িযািি আপ। বপেন হফযর োহকয়ে কযিটজ বিয  পাথযরর ওপর িােঁহডয়ে আযেিি 
বেপহস্ক আর িাযজটন্ট বজা ব গোর। ওযির িুজযনর িাযেই হপস্তে। 
  
একিু পযরই বিাির ব াযির ইহঞ্জযনর িািট বিও়োর শব্দ বভযি ওয   াোযি। বেপহস্ক 
চীৎকার কযর ওয । বিাযোর ব াি হনয়ে িযারী হিযচে পাোযে ওযক ের। 
  
বজা বকান গা না কযরই  যে িি, িযারী বো বকাযনা অনযা়ে কযরহন, কাউযক বি  ুনও 
কযরহন। শুেু শুেু ওযক েযর োভ হক? 
  
িাইওয়ের ওপর হিয়ে েুযি চযেযে ফে  য িা়েী বডভ িাফযনযির নীে বশভ্রযে গাডীিা। 
ি়ো কযর বি িযারীযক হেফি হিয়েযে। িাফযনযির কাে বথযক িযারী জানযে পারে, 
ইয়েযো একরযির বিাহন বিাযরহের বরযস্তারােঁিা হিপীরা পুহডয়ে হিয়েযে। আজকাে 
িাইওয়ের ওপযর হিপী আর হিপীনীযির বিৌরাত্ময ক্ৰযিই বযন ব যড চযেযে। বিাহন  ুন 
িয়েযে োযির িাযে, আর ওর বিয়ে িাহর়ো িাংঘাহেক ভায  জ ি িয়ে এ ন 
িািপাোযে পযড আযে। হিনকাে  ু ই  ারাপ। 
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বিডোইযির আযো়ে িাহর িাহর হিপী আর হিপীনীযির প্রা়ে নগ্ন বিিগুযো বভযি উ যো 
িযারীর বচায র িািযন। েুোর যুগ, বোঞ্জ যুগ, এ ার আিযে ভ়েঙ্কর হ যোযভর যুগ। 
িযারী ভায , এরকি জানযে বি আর হিহনযকর জী ন বথযক অ ির হনযো না। 
  
বি বযন হভয়েেনাযির এক অরণয বথযক হফযর এযি শির হনউই়েযকটর হ ভীহেকাি়ে 
আর-এক অরযণয প্রয শ করযে চযেযে। 
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