
 
  

হিট অ্যান্ড রান 
জেমস জিডহি জেে 

 



 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

1 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

সূহেপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ ............................................................................................. 2 

রিতীয় পরিচ্ছেদ .......................................................................................... 24 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ .......................................................................................... 46 

চতুথথ পরিচ্ছেদ............................................................................................ 65 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ........................................................................................... 87 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ............................................................................................ 109 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ......................................................................................... 134 

অষ্টম পরিচ্ছেদ ......................................................................................... 157 

নবম পরিচ্ছেদ .......................................................................................... 179 

দশম পরিচ্ছেদ.......................................................................................... 201 

একাদশ পরিচ্ছেদ ..................................................................................... 223 

িাদশ পরিচ্ছেদ ......................................................................................... 239 

ত্রচ্ছয়াদশ পরিচ্ছেদ ..................................................................................... 256 

চতুদশথ পরিচ্ছেদ ....................................................................................... 280 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

2 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

 

প্রথম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
সসই ধিচ্ছনি বড়সাচ্ছেব রিচ্ছেন সিাজাি আইচ্ছকন রিরন পারিবারিক জীবচ্ছনি সচ্ছে 
কমথজীবনচ্ছক রমরশচ্ছয় সেেচ্ছতন না। প্লাজা রিচ্ছেি রসিঁরড়চ্ছত পচ্ছড় রিচ্ছয় পা ভাঙাি আচ্ছি 
পিথন্ত আরম তাি বারড় িাইরন বা তাি স্ত্রীচ্ছক সদরিরন। 
  
তাি বারড় িাবাি আমন্ত্রণ রতরনও আমাচ্ছক কিনও জানানরন। অবশয এ রনচ্ছয় আরম মাথা 
ঘামাতাম না। িরদ অরেচ্ছসি বড়কতথািা কমথচািীচ্ছদি পরিবাচ্ছিি অংশ রেচ্ছসচ্ছব মচ্ছন 
কচ্ছিন, তাি সচচ্ছয় িািাপ আি রকিুই েচ্ছত পাচ্ছি না। অচ্ছনচ্ছক কমথচািীচ্ছদি মাচ্ছস 
একবাি বারড়চ্ছত িাজকীয় ননশচ্ছভাচ্ছজ আপযায়ন কচ্ছিন। সসিাচ্ছন কমথচািীচ্ছদি সকউ পান 
কিচ্ছত বা কথা বেচ্ছত সােস পায় না। আরম এই ধিচ্ছনি বড়বাবুচ্ছদি সপ্লি রুিীি মত 
দুচ্ছি িািাি সচষ্টা করি। 
  
রকন্তু সিাজাি রিচ্ছেন কড়া জরমদািী সমজাচ্ছজি বড় সাচ্ছেব। সি সব সমচ্ছয় পুরুচ্ছষিা তাি 
কাচ্ছি কাজ কিত, রতরন তাচ্ছদি ওপি কড়া নজি িািচ্ছতন। অনয রবজ্ঞাপন এচ্ছজরিি 
সচচ্ছয় রসরক ভাি মাইচ্ছন সবশী রদচ্ছতন। রকন্তু প্রথম সপ্তাচ্ছে সকউ ভাে কাজ সদিাচ্ছত না 
পািচ্ছে রতরন তাচ্ছদি সচচ্ছপ ধিচ্ছতন। েচ্ছে তাচ্ছদি চাকিী সিচ্ছড় রদচ্ছত েত। আইচ্ছকচ্ছনি 
কাচ্ছি রিতীয় সকান সুচ্ছিাি রমেত না। সসাজা ভাষায় েয় কাজ কি, নয় রবদায় নাও। 
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উপকূে অঞ্চচ্ছেি সবচ্ছচচ্ছয় বড় ও ভাে এচ্ছজরি রিে আইচ্ছকচ্ছনি পরিচারেত 
ইন্টািনযাশনাে অযান্ড পযারসরেক এচ্ছজরি। আরম আচ্ছি এক কু্ষদ্র সংস্থায় কাজ কিতাম। 
িাি আরথথক অবস্থা রিে সশাচনীয় এবং এক পা রিে সদনাি কবচ্ছি সপািঁতা। অরেচ্ছসি 
বড় কতথাচ্ছক অতযরধক মদ িাওয়াি জচ্ছনয ধচ্ছি রনচ্ছয়রিে প্রায় দু বিি আচ্ছি। সবশ মচ্ছন 
আচ্ছি আরম একরদন িিন নতুন ধিচ্ছনি রিশ ওয়াশাি নতরিি পরিকল্পনা কিরিোম 
তিন সিাজাি আইচ্ছকচ্ছনি সসচ্ছেটারিি সোন এে। রতরন জানাচ্ছেন সিাজাি আইচ্ছকন 
বযরিিত রবষচ্ছয় আমাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত চান আি আরম রক সসরদন িটাি সময় সিচ্ছত 
পািব? 
  
আরম অবশয আইচ্ছকচ্ছনি িযারত জানতাম আি একদে ধনী বযবসায়ীি েচ্ছয় রতরন এচ্ছজিী 
চাোচ্ছতন এবং আশ্চিথ িকচ্ছমি কাজ সদরিচ্ছয়রিচ্ছেন। স্বাভারবক ভাচ্ছবই আরম একটু 
উচ্ছেরজত েচ্ছয়রিোম। উপকূে অঞ্চচ্ছেি সি সকান রবজ্ঞাপন কমথীি উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই রিে 
ইন্টািনযাশনাচ্ছে একরট চাকিী পাওয়া। 
  
িটা সবচ্ছজ পািঁচ রমরনচ্ছট তাি সিচ্ছেি সামচ্ছন এচ্ছস দািঁড়াোম। ইস্পাত িং-এি একচ্ছজাড়া 
নীে সচাি আমাচ্ছক অভযথথনা জানাে। মািচ্ছনি রভতি রদচ্ছয় িিম িুরি িাওয়াি মত তাি 
সচাচ্ছিি দৃরষ্ট আমাি মাথা সভদ কচ্ছি চচ্ছে সিে। 
  
িেুট দুইরঞ্চি রকিু দীঘথ আইচ্ছকন, সুন্দি স্বাস্থয। হুইরেি মত িাচ্ছয়ি িং, পানাশি মুি 
এবং সচায়াে দুচ্ছটা উচ্চপদস্থ কমথচািীি মত। সাতান্ন বিি বয়স েচ্ছব, শিীচ্ছিি 
মাঝিানটা সবশ সমাটা। সবশ স্বেে অবস্থা সদচ্ছি মচ্ছন েয়। 
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প্রায় দশ সসচ্ছকন্ড আমাচ্ছক সদচ্ছি পচ্ছি উচ্ছে তাি রিচ্ছট ভরতথ োতিানা আমাি রদচ্ছক 
বারড়চ্ছয় রদচ্ছেন। 
  
সবশ সজাচ্ছিই রতরন বেচ্ছেন, আপরনই রমিঃ েট? 
  
বুঝচ্ছত পািরিোম না কাউচ্ছক রক রতরন েট সভচ্ছবরিচ্ছেন। কািণ তাি ঘচ্ছি আসাি আচ্ছি 
অন্ততিঃ পািঁচজন কু্ষচ্ছদ অরেসাচ্ছিি কাচ্ছি আমাি নাম ধাম জানাচ্ছত েচ্ছয়রিে। 
  
েযািঁ, আরমই সচসটাি েট। 
  
 সিচ্ছেি ওপি একটা োইে িুচ্ছে রতরন তাি সমাটা আঙুে বুরেচ্ছয় বেচ্ছেন, এসব 
আপনাি কাজ? 
  
িত চাি পািঁচ মাচ্ছস রবরভন্ন সংবাদপত্র ও পরত্রকায় আরম সি সব কাজ কচ্ছিরিোম তাচ্ছদি 
িজন দুচ্ছয়ক কাটা টুকচ্ছিা সোল্ডাচ্ছি রিে। 
  
এসব আমািই কাজ জানাোম। 
  
রতরন সোল্ডাি বন্ধ কচ্ছি ঘচ্ছি পায়চারি কিচ্ছত োিচ্ছেন। 
  
বেচ্ছেন, মন্দ নয়। আপনাি মত সোকচ্ছক কাচ্ছজ োিাচ্ছত পারি। ওিা আপনাচ্ছক কত 
রদচ্ছে? 
  
জানাোম। 
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রকিুক্ষণ এমনভাচ্ছব তাকাচ্ছেন আমাি রদচ্ছক সিন আমাি কথা রেকমত শুচ্ছনচ্ছিন রকনা 
সচ্ছন্দে। 
  
আপরন রক জাচ্ছনন আপনাি দাম আিও সবরশ? 
  
 আরম জারন। 
  
তােচ্ছে রকিু কিাি সচষ্টা কচ্ছিন রন সকন? 
  
জানাোম ইদানীং সবশ বযস্ত রিোম এবং এ ধিচ্ছনি রকিু কিাি সময় পাইরন। 
  
আপনাি কাচ্ছি টাকাি সচচ্ছয় কাচ্ছজি দাম সবশী, অযািঁ? 
  
রেক তা বেরি না। আসচ্ছে আরম বযস্ত রিোম। 
  
আপরন এিন িা পাচ্ছেন আরম তাি সচচ্ছয় প্ররত সপ্তাচ্ছে একচ্ছশা কচ্ছি সবরশ সদব। 
সসামবাি সথচ্ছক কাজ শুরু কিচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
ইন্টািনযাশনাচ্ছে এই ভাচ্ছবই কাজ কিচ্ছত আরস। 
  
এিন দু বিি পচ্ছি আরম অরেচ্ছসি রিতীয় কতথা এবং সি সকান কাচ্ছজি জবাবরদরে 
সকবে আইচ্ছকনচ্ছকই রদচ্ছত েয়। এিনকাি সবতন দু বিি আচ্ছি স্বপ্ন মচ্ছন েত। আি 
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আচ্ছি কযারিোক কনভািরটবে, সমুচ্ছদ্রি উপি একরট রতন ঘচ্ছিি বাংচ্ছো, কাজ কিাি 
জনয রেরেরপচ্ছনা সিচ্ছে এবং বযাচ্ছে সবশ সমাটা অে। 
  
ভাবচ্ছবন না আরম সকবে সচয়াচ্ছি বচ্ছস ও রসিাচ্ছিট সটচ্ছন এই অবস্থায় উচ্ছেরিোম। 
আইচ্ছকচ্ছনি কাচ্ছি কাজ কিচ্ছত এচ্ছে সরতযকাচ্ছিি কাজ কিচ্ছত েয়। শরনবাি সচ্ছমত 
প্ররতরদন সকাে নটায় সিচ্ছে এচ্ছস বসতাম এবং এমন রদনও সিচ্ছি িিন মাঝিাত পিথন্ত 
কাজ কিতাম। ইন্টািনযাশনাচ্ছে কাউচ্ছক ভাে মাইচ্ছন রদচ্ছে িাচ্ছত শিীচ্ছিি মাংচ্ছসি প্ররত 
পাউন্ড পাওয়া িায় আইচ্ছকন সসরদচ্ছক েক্ষয িািচ্ছতন। এত পরিশ্রচ্ছমও ভাে োিত এবং 
কাজ কিাি সবশ ভাে কচ্ছয়কজন সেীও সপচ্ছয়রিোম। আি সকচ্ছেি উপচ্ছি রিোম 
আরম। রকন্তু বযাপািটা সসিকম ঘটে না। 
  
জুোই মাচ্ছসি এক িিম সন্ধযায় অরেচ্ছস সবশ সদরি পিথন্ত কাজ কিরিোম। তিন প্রায় 
নটা েচ্ছব। আমাি সসচ্ছেটািী পযাট সেচ্ছনরস ও রশল্পী সজা সেচ্ছোস সকবে সসিাচ্ছন রিে। 
একটা নতুন িাচ্ছয় মািা সাবাচ্ছনি রবজ্ঞাপচ্ছনি পরিকল্পনা রনচ্ছয় আমিা বযস্ত রিোম। 
কাজটা িুব বড়, সািা সদশ জুচ্ছড় সটরেরভশচ্ছনি কমথসূচী এবং প্রায় রবশ োি টাকা িিচ 
েচ্ছব। 
  
কচ্ছয়কটা রবজ্ঞাপচ্ছনিআটথপুে সেচ্ছোস আমাচ্ছক সদিারেে, িরবগুচ্ছো সবশ সুন্দি। পযাটও 
আরম সসগুচ্ছো রনচ্ছয় আচ্ছোচনা কিরিোম, রেক তিন পযাচ্ছটি সিচ্ছেি সটরেচ্ছোন সবচ্ছজ 
উেে। 
  
রিরসভাি তুেে সস। 
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সদিচ্ছত িুব সুন্দি পযাট। েম্বা, িাচ্ছয়ি িঙ সুন্দি, বড় নীে সচাি, বয়স প্রায় িারিশ 
এবং কু্ষচ্ছিি মত ধািাচ্ছো। সস ও আরম সিন একটা দে িচ্ছড় তুচ্ছেরিোম। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ 
সস আমাি সৃ্মরতশরিচ্ছক তাজা কচ্ছি তুেত। তচ্ছব আইচ্ছকচ্ছনি সদওয়া কাচ্ছজি েুচ্ছপি 
সচ্ছে আমাি তাে রমোচ্ছত সেজ েচ্ছতা। 
  
সটরেচ্ছোচ্ছন পযাট রক বেরিে সসরদচ্ছক আরম মন রদই রন। সজা ও আরম রবজ্ঞাপচ্ছনি 
একটা িসড়া পাল্টারেোম। মচ্ছিচ্ছেি সমচ্ছয়রটি িরব সদচ্ছি আরম িুরশ েচ্ছত পারিরন। 
  
সদি সজা, বাস্তচ্ছব িরদ সকাচ্ছনা সমচ্ছয়ি এত বড় স্তন থাচ্ছক, তচ্ছব প্রথচ্ছম সস রিভেরভং 
দিজা রদচ্ছয় সিচ্ছতই আটচ্ছক িাচ্ছব। 
  
সজা সেজভাচ্ছব বেে, বযাপািটা রেক তাই। আরম রেক এটাই সবাঝাচ্ছত চাইরি সোচ্ছকিা 
এই রবজ্ঞাপন সদিামাত্র রনচ্ছজচ্ছক প্রশ্ন কিচ্ছব এই সুন্দিী িিন রিভেরভং দিজাি রভতি 
িাচ্ছব তিন রক কিচ্ছব। ড্ররয়ংটা মচ্ছনারবজ্ঞাচ্ছনি। 
  
আরম িসড়াটা তাি রদচ্ছক িুিঁচ্ছড় রদোম আি োরস সামোচ্ছত পািোম না। পযাট এচ্ছস 
শান্ত িোয় বেে, রমিঃ আইচ্ছকন তাি পা সভচ্ছঙচ্ছিন। 
  
িরদ বেচ্ছত রতরন তাি িো….োট্টা কিি? 
  
পযাট আমাি রদচ্ছক সদিে। 
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রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি োউস রকপাি কথা বেরিচ্ছেন। আইচ্ছকন প্লাজা রিচ্ছেি রসিঁরড়চ্ছত পচ্ছড় 
িাওয়ায় তাি পা সভচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
সজা রকিু না বুচ্ছঝই বেে, বযাপািটা রেক তািই উপিুি। রনশ্চয়ই রদেদরিয়া সমজাচ্ছজ 
সকাথাও পা সভচ্ছেচ্ছি। সস রক বেে সকান্ পা? 
  
সজা, তুরম রক চুপ কিচ্ছব? বচ্ছে পযাটচ্ছক বেোম, রতরন সকাথায়? োসপাতাচ্ছে? 
  
সকচ্ছে ধচ্ছি তাচ্ছক বারড় রনচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি। একবাি আপনাচ্ছক সদিচ্ছত চান, োউসরকপাি 
আপনাচ্ছক এিুরন সিচ্ছত বেচ্ছেন। 
  
তিনই সিয়াে েে সি আইচ্ছকন সকাথায় বাস কচ্ছিন সসটাও আরম জারন না। 
  
 সকাথায় পাব তাচ্ছক। 
  
সজা একটু বািঁকা োরস সেচ্ছস, পাম বুচ্ছেভাচ্ছদথ তাি একটা সিাট্ট বারড় আচ্ছি। প্রায় 
চরিশটা ঘি, োউঞ্জটা একটা বাস িযাচ্ছিচ্ছজি পচ্ছক্ষ িচ্ছথষ্ট। অল্প দূচ্ছি, সপ্তাচ্ছেি সশষটা 
কাটাবাি জনয। 
  
পযাচ্ছটি রদচ্ছক তাকাচ্ছতই সস তাড়াতারড় বেে, রদ সিবেস পাম বুচ্ছেভাদথ। িান রদচ্ছকি 
তৃতীয় বারড়টা। 
  
সস তাড়াতারড় ড্রয়াি ও োইে িুচ্ছে কািজপত্র রনচ্ছয় একটা সোল্ডাচ্ছি জমা কিচ্ছত 
োিে। 
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রক িুিঁজি? বেোম। 
  
সতামাি দিকাচ্ছি োিচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছন েয় না বড়কতথা সকবে সদিচ্ছত সচচ্ছয়চ্ছিন। কাে 
একটা সবািথ রমরটং আচ্ছি। সতামাচ্ছকই সসটা সামোচ্ছত েচ্ছব। রতরন সব কািজপত্র 
সদিচ্ছত চাইচ্ছত পাচ্ছিন। এি সভতচ্ছি সব আচ্ছি। বচ্ছে সোল্ডািটা আমাচ্ছক রদে। 
  
রকন্তু তাি পা রনচ্ছয় রতরন বযবসাি বযাপাচ্ছি মচ্ছন েয় রকিু কথা বেচ্ছবন না। তাি রনশ্চয়ই 
িুব বযথা েচ্ছে। 
  
পযাট িম্ভীিভাচ্ছব বেচ্ছো, আরম রনচ্ছয় িাব, সচস। এসব দিকাচ্ছি োিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
 পচ্ছি সরতযই সসগুচ্ছো আমাি প্রচ্ছয়াজচ্ছন এচ্ছসরিে। 
  
সমুদ্র ও দূি পাোচ্ছড়ি পরিচ্ছবচ্ছশি মাচ্ছঝ দু একি বািাচ্ছনি উপি রদ সিবেস একরট 
রবিাট বারড়। চরিশটা না েচ্ছেও অন্ততিঃ দশটা ঘি আচ্ছি। সবশ সুন্দি বারড়, এ ধিচ্ছনি 
বারড়ি একটা আমাি শি আচ্ছি। সকান বনু্ধচ্ছক মচ্ছন মচ্ছন ঘৃণা কিচ্ছেও এ ধিচ্ছনি 
একটা বারড় সদচ্ছি তাচ্ছক প্রশংসা কিচ্ছতই েচ্ছব। 
  
বারড়ি বািঁ রদচ্ছক আচ্ছি সবশ বড় আকাচ্ছিি একটা সুইরমং পুে ও চািচ্ছট িারড় িািাি মত 
একটা িযাচ্ছিজ। সসিাচ্ছন সিাজাি আইচ্ছকচ্ছনি একটা সবন্টরে, একটা কযারিোক, একটা 
বুইক ওয়ািন ও একটা রট আি টু িারড় আচ্ছি। 
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সবচ্ছিারনয়া, সিাোপ, রপটুরনয়া ও অনযানয িাচ্ছি সবাঝাই বািানটা আচ্ছোয় ভরতথ রিে। 
আরম িিন বারেি িাস্তা রদচ্ছয় িারড় চারেচ্ছয় িারেোম তিন পুেটা রনজথন োিরিে। 
পুেটা এমন সুন্দি সি এি পাচ্ছড় রবরকরন সপাশাচ্ছক সুন্দি সমচ্ছয়িা থাকচ্ছে মানায়। 
  
আইচ্ছকন রবিাট সোক জানতাম, রকন্তু এত ঐশ্বিথ ও আড়ম্বচ্ছি থাকাি মত সিাজিাি 
কচ্ছিন এ ধািণা আমাি রিে না। 
  
িারড় সিচ্ছড় সদি দিজাি সামচ্ছন প্রায় রবশটা সশ্বত পাথচ্ছিি রসিঁরড় উচ্ছে ঘণ্টা বাজাোম। 
  
ইংচ্ছিজ বাবুরচথি সপাশাচ্ছক একটা েম্বা সমাটা সতাক দিজা িুচ্ছে ভুরু সকািঁচকাে। পচ্ছি 
সজচ্ছনরিোম তাি নাম ওয়াটরকনস এবং ইংেযান্ড সথচ্ছক সবশ পয়সা িিচ কচ্ছি তাচ্ছক 
আনচ্ছত েচ্ছয়রিে। 
  
আরম বেোম, েট। রমিঃ আইচ্ছকন আমাচ্ছক সিচ্ছকচ্ছিন। 
  
েযািঁ সাি। এই পচ্ছথ আসুন। 
  
একটা বড় েে ঘচ্ছিি রভতি রদচ্ছয় কচ্ছয়কটা রসিঁরড় সনচ্ছম একটা ঘচ্ছি এোম। এই ঘিটা 
সিাজাি আইচ্ছকন কাজ কিাি জনয বযবোি কচ্ছিন। ঘচ্ছি একটা সিে, একটা 
রিচ্ছটাচ্ছোন, চািচ্ছট সসাো ও সদয়াচ্ছে সারি রদচ্ছয় প্রায় োজাি দুচ্ছয়ক বই রিে। 
  
ওয়াটরকনস আচ্ছো সেচ্ছে রবিানা পাট কচ্ছি িিন বারড়ি সভতি িারেে তিন বেোম। 
  
সকমন আচ্ছিন? 
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িতটা ভাে আশা কিা িায় সতমরন আচ্ছিন। কচ্ছয়ক রমরনট অচ্ছপক্ষা করুন, আরম বচ্ছে 
আসরি। আপরন এচ্ছসচ্ছিন। 
  
আরম ঘিটাি চািপাচ্ছশ দৃরষ্ট বুরেচ্ছয় বইগুচ্ছোি নাম পড়চ্ছত োিোম। 
  
ওয়াটরকনস রেচ্ছি এচ্ছস, রমিঃ আইচ্ছকন আপনাি সচ্ছে সদিা কিচ্ছত চান। 
  
সমাটা সোল্ডািটা রনচ্ছয় একটা সিাট পথ ধচ্ছি তাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি চেোম। পচ্ছি একটা 
এরেচ্ছভটচ্ছি এোম সিটা আমাচ্ছদি দুজনচ্ছক উপি তোয় রনচ্ছয় এে। বড় পযাচ্ছসজ পাি 
েচ্ছয় একটা দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস দিজায় সটাকা সমচ্ছি ওয়াটরকনস োতে ঘুরিচ্ছয় 
একপাচ্ছশ সচ্ছি দািঁড়াে। 
  
আইচ্ছকন একটা সিাট পােচ্ছে শুচ্ছয়রিচ্ছেন। ঘিটা বড় এবং সবথত্র পুরুষােী স্পচ্ছশথি 
িাপ। বড় জানাোগুচ্ছো সথচ্ছক পদথা টানা রিে চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় ভিা সমুদ্র সদিা িারেে। 
  
আইচ্ছকন শুধু শুচ্ছয়রিচ্ছেন তািাড়া আচ্ছিি মতই সব সদিারেে। দািঁচ্ছতি োিঁচ্ছক একটা 
রসিাচ্ছিট এবং রবিানায় অচ্ছনক কািজপত্র িরড়চ্ছয় রিে। রবিানাি পাচ্ছশ একটা বারত 
েেরিে, আি ঘচ্ছিি বারকটা িায়ায় ঢাকা। 
  
তাি িোি স্বচ্ছিই সবাঝা সিে রতরন ভাে আচ্ছিন। রভতচ্ছি এস েট। নতুন সমসযা, তাই 
না? সচয়ািটা সটচ্ছন নাও। এি জনয আমাচ্ছক রকিু সিসািরত রদচ্ছত েচ্ছব। রসিঁরড়গুচ্ছো 
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পিীক্ষা কচ্ছি সদিাি জনয আমাি অযাটরনথচ্ছক পারেচ্ছয়রি, সাংঘারতক মৃতুযদ। মামো কচ্ছি 
তাচ্ছদি কান সটচ্ছন আনাি বযবস্থা কিরি। তাচ্ছত অবশয আমাি পা ভাে েচ্ছব না। 
  
একটা সচয়াি সটচ্ছন বচ্ছস তাি রদচ্ছক সোনুভূরতি দৃরষ্টচ্ছত তাকাোম। 
  
রতরন রবিি েচ্ছয় বেচ্ছেন, বাদ দাও। এসব বচ্ছে তত আি রকিু সশাধিান িাচ্ছব না। ঐ 
সবাকা িািািটাি কথামত আমাচ্ছক প্রায় েপ্তা চাচ্ছিক অচ্ছকচ্ছজা েচ্ছয় থাকচ্ছত েচ্ছব। িরদ 
েক্ষয না িারি তচ্ছব সিািঁড়া েচ্ছয় পড়ব। আি িাই সোক, সিািঁড়া েচ্ছত চাই না। সুতিাং 
আমাচ্ছক বারড়চ্ছত থাকচ্ছতই েচ্ছব। আিামীকাে সবাচ্ছিথি রমরটং আচ্ছি। সতামাচ্ছকই ঝরি 
সামোচ্ছত েচ্ছব। রক পািচ্ছব সতা? 
  
সকমন কচ্ছি রমরটং পরিচােনা কিচ্ছত চান বেুন। রেকই চারেচ্ছয় রনচ্ছত পািচ্ছবা। 
  
কািজপত্র সচ্ছে এচ্ছনি? 
  
আমাি তিন পযাটচ্ছক আশীবথাদ কিচ্ছত ইো কিরিে। সোল্ডাি সথচ্ছক কািজগুচ্ছো সবি 
কচ্ছি রদোম। 
  
রতরন দশ সসচ্ছকন্ড আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় সথচ্ছক কািজগুচ্ছো রনচ্ছত রনচ্ছত বেচ্ছেন, জান 
েট। তুরম সবশ চাোক চতুি সিাকিা। এগুচ্ছো সকন রনচ্ছয় এচ্ছে? রক কচ্ছি ভাবচ্ছে সি, 
আরম রবিানায় শুচ্ছয় কাচ্ছজ অসমথথ েব? 
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আপরন শিযাশায়ী থাকচ্ছবন এটা আরম ভাবচ্ছত পারি না, রমিঃ আইচ্ছকন। আপরন সসই 
ধিচ্ছনি মানুষ িািা সেচ্ছজ শিযা সনয় না। 
  
সরতয কথা। 
  
 মচ্ছন েে আসে জায়িায় ঘা রদচ্ছয়রি। 
  
বে েট, রকিু টাকাকরড় জরমচ্ছয়ি? 
  
অপ্রতযারশত প্রচ্ছশ্ন চমচ্ছক তাকাোম। আমাি প্রায় োজাি রবচ্ছশক িোি আচ্ছি। 
  
 রবশ োজাি, অযািঁ? এত সবশী? মচ্ছনি আনচ্ছন্দ সেচ্ছস উেচ্ছেন। এই প্রথম তাচ্ছক এত 
োরসিুরশ সদিোম। মচ্ছন েয় টাকা করড় িিচ কিাি জচ্ছনয আরম সতামাচ্ছক িচ্ছথষ্ট সময় 
রদইরন। তাই না? 
  
না, রেক তা নয়। সবরশি ভািটাই আরম উেিারধকাি সূচ্ছত্র সপচ্ছয়রি। 
  
সকন রজজ্ঞাসা কিোম বেরি। এই সব মাথা সমাটা সোকগুচ্ছোি জনয সিচ্ছট সিচ্ছট আরম 
অরতষ্ঠ েচ্ছয় উচ্ছেরি। রনউইয়চ্ছকথ রনচ্ছজ একটা বযবসা িুেচ্ছবা ভাবরি। পচ্ছিি েপ্তা চাচ্ছিক 
ইন্টািনযাশানাে তুরমই চাোচ্ছব। আরম সবরকিু বচ্ছে সদব সসইভাচ্ছব কাজ কিচ্ছব। এমনও 
সময় আসচ্ছব িিন সতামাি রনচ্ছজচ্ছকই বুরি িারটচ্ছয় আমাি সচ্ছে পিামশথ না কচ্ছিই কাজ 
কিচ্ছত েচ্ছব। আরম সতামাচ্ছক সমাটামুরট আমাচ্ছদি পরেরস জারনচ্ছয় সদব। তা সতামাচ্ছক 
কাচ্ছজ পরিণত কিচ্ছত েচ্ছব। িরদ সেে েচ্ছত পাি তচ্ছব রেচ্ছি এচ্ছস সতামাচ্ছক এমন 
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সুচ্ছিাি সদব িা এিানকাি সকচ্ছেই সপচ্ছত চায়। িরদ তুরম চাও, তচ্ছব আমাি রনউইয়চ্ছকথি 
বযবসায় সতামাচ্ছক অংশীদাি কচ্ছি সনব। আরম িিন আবাি ইন্টািনযাশানাে চাোব, তুরম 
তিন ওিাচ্ছন রিচ্ছয় সদিাচ্ছশানা কিচ্ছত পািচ্ছব। এইভাচ্ছব দুজচ্ছন অচ্ছনক টাকা কিচ্ছত 
পািব। েট রক বে? 
  
রনশ্চয়ই। আমাি ওপি আশা িািচ্ছত পাচ্ছিন রমিঃ আইচ্ছকন। 
  
রেক আচ্ছি, সদিা িাক। ভুে না কচ্ছি ইন্টািনযাশনাে চাোও। ভুে কচ্ছিি রক চাকরি 
িতম, বুচ্ছঝি? 
  
এচ্ছত েয়ত আইচ্ছকচ্ছনি পিথাচ্ছয় ওোি একটা সুচ্ছিাি রমেচ্ছত পাচ্ছি। আবাি শীঘ্র বা 
সদরিচ্ছতই সোক না সকন রনচ্ছজি বযবসা শুরু কিচ্ছত পািব। রবশ োজাি িোি, সকান 
রবজ্ঞাপন কমথীচ্ছক রনউইয়চ্ছকথ িা সুচ্ছিাি রদচ্ছত পাচ্ছি তা এবং আইচ্ছকচ্ছনি পৃষ্ঠচ্ছপাষকতা 
সব রমরেচ্ছয় তাি কথামত সরতযই আমাি একটা সুচ্ছিাি এচ্ছসচ্ছি িা এই বযবসাচ্ছয়ি সি 
সকান সোকই সপচ্ছত চাইচ্ছব। 
  
প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধচ্ছি সবািথ রমরটং এি বযাপাচ্ছি আচ্ছোচনা েে। পযাট আমাচ্ছক 
প্রচ্ছতযকরট কািজ রদচ্ছয়রিে। একরটও ভুে েয়রন। প্রায় সাচ্ছড় এিাচ্ছিাটাি সময় কাচ্ছো 
রসচ্ছেি সপাশাক পচ্ছি এক ভদ্রমরেো এচ্ছেন। নাম োউসরকপাি রমচ্ছসস সেপে রভতচ্ছি 
এচ্ছস জানাচ্ছেন। 
  
ঘুচ্ছমাবাি সময় েচ্ছয়চ্ছি রমিঃ সিাজাি। িিঃ োেবাজ আপনাচ্ছক এিাচ্ছিাটায় ঘুচ্ছমাচ্ছত 
বচ্ছেচ্ছিন। প্রায় আধঘণ্টা সপরিচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি। 
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আইচ্ছকন কািজপত্র সরিচ্ছয় রদচ্ছত রদচ্ছত, সসই োতুচ্ছড়টা। রেক আচ্ছি, এগুচ্ছো সনচ্ছব 
েট? 
  
কািজগুচ্ছো সোল্ডাচ্ছি িািরিোম তিন রতরন বেচ্ছেন, পচ্ছিি চাি সপ্তাচ্ছে আমাচ্ছক এই 
সব কাজ কিচ্ছত েচ্ছব। সবািথ রমরটং সশষ েওয়া মাত্র আমাচ্ছক সোন কিচ্ছব। 
সটম্পেমযাচ্ছনি উপি নজি িািচ্ছব। সসই নচ্ছষ্টি সিাড়া। কাে িাচ্ছত একবাি সদিা কিচ্ছত 
এস। ওয়াসািমযাচ্ছনি রেসাবপত্র রক ভাচ্ছব সামোচ্ছে জানচ্ছত চাই। ওটা এবং রবউরট 
সাবাচ্ছনি উপি নজি িািচ্ছব। নইচ্ছে আমিা ও দুচ্ছটা োিাব। 
  
সবরকিুি উপিই েক্ষয িািব। আশাকরি রতরন সিন ভােভাচ্ছব ঘুচ্ছমাচ্ছত পাচ্ছিন। পচ্ছি ঘি 
সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এোম। 
  
এরেচ্ছভটচ্ছিি কাচ্ছি এচ্ছস সবাতামটা রটপোম রকন্তু রকিু েেনা। আচ্ছি সি সোকরট 
এরেচ্ছভটি বযবোি কচ্ছিরিে সস রনশ্চয়ই রিন দিজা িুচ্ছে সিচ্ছিরিে, রেক কিোম রসিঁরড় 
রদচ্ছয় নামব এবং সসরদচ্ছক সিোম। 
  
সনচ্ছমরি প্রায় অচ্ছধথক, চাতাচ্ছেি সামচ্ছন সদিা সিে সিাটা চাচ্ছিক দিজা। একটা দিজা 
রিে সিাো, আচ্ছো বাইচ্ছি পচ্ছড়রিে এবং বাইচ্ছিি সবুজ ও সাদা িং-এি কাচ্ছপথচ্ছটি 
ওপি একটা আয়তাকাি িায়া সদিা িারেে। 
  
রসিঁরড়ি কাচ্ছপথট রিে সমাটা, েচ্ছে আমাি পাচ্ছয়ি শব্দ সশানা িারেে না। 
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একটা পুচ্ছিা আকাচ্ছিি আয়নাি সামচ্ছন সমচ্ছয়রট দািঁরড়চ্ছয়রিে। দুই োত রদচ্ছয় কািঁচ্ছধি 
উপি েম্বা বাদামী িং-এি চুেগুচ্ছো তুচ্ছে ধিরিে। মাথাটা রিে এক পাচ্ছশ সনায়ান। 
পিচ্ছন সশৌরিন সিাট পযান্ট, সকামি সথচ্ছক োিঁটুি ওপি চাি ইরঞ্চ পিথন্ত ঢাকা। পা ও 
পাচ্ছয়ি তো রিে নগ্ন। 
  
এত সুন্দিী সমচ্ছয় জীবচ্ছন সদরিরন। বয়স কুরড় সথচ্ছক বাইচ্ছশি মচ্ছধয। 
  
তাচ্ছক সদিা মাত্র একটা রবদুযচ্ছতি সু্ফরেে বচ্ছয় সিে শিীচ্ছি। কিচ্ছনা সকান নািী আমাি 
শিীচ্ছি এ িকম রকিু সৃরষ্ট কিচ্ছত সমথথ েয়রন। বুকটা ধক্ ধক্ কচ্ছি উেে, রনিঃশ্বাস সিন 
বন্ধ েচ্ছয় এে। 
  
আচ্ছধা অন্ধকাচ্ছি তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় চুপ কচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় িইোম। সমচ্ছয়টাচ্ছক পাবাি জনয িুব 
ইো েরেে। 
  
েয়চ্ছতা আয়নায় রনচ্ছজি প্ররতরবচ্ছম্বি রদচ্ছক মুগ্ধ দৃরষ্টচ্ছত দািঁরড়চ্ছয় রিে, েোৎ রপিন েচ্ছট 
আমাি আড়াচ্ছে চচ্ছে সিে ও দিজাটা সভরজচ্ছয় রদে। 
  
প্রায় দশ সসচ্ছকন্ড দািঁরড়চ্ছয় রসিঁরড় রদচ্ছয় রনচ্ছচ সনচ্ছম েেঘচ্ছি এোম। 
  
 োউঞ্জ সথচ্ছক ওয়াটরকনস সবরিচ্ছয় এে। 
  
কুরটে সচাচ্ছি তারকচ্ছয় বেে সচ্ছে টুরপ সনই? 
  
না। 
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 আপনাি িারড় আচ্ছি সযাি? 
  
 েযািঁ। 
  
সামচ্ছন দিজাি রদচ্ছক এচ্ছিাচ্ছতই সস দিজা িুচ্ছে রদে। 
  
শুভিারত্র, সযাি। 
  
আরম শুভিারত্র জারনচ্ছয় উষ্ণ রনস্তব্ধ অন্ধকাচ্ছি সেিঁচ্ছট িারড়চ্ছত ঢুচ্ছক রিচ্ছয় ড্রাইরভং হুইচ্ছেি 
রপিচ্ছন বসোম। 
  
িরদও আইচ্ছকচ্ছনি সচচ্ছয় সমচ্ছয়রট বিি পিঁয়রত্রচ্ছশি সিাট, রনরশ্চত রিোম সস তাি সমচ্ছয় বা 
রমসচ্ছেস নয়। দৃঢ় রবশ্বাস েে সস তাি স্ত্রী সভচ্ছব রকিুটা রনচ্ছস্তজ েচ্ছয় পড়োম। 
  
. 
  
০২. 
  
 ভাে ঘুচ্ছমাত পারিরন সস িাচ্ছত। মচ্ছন অচ্ছনক রকিু আনাচ্ছিানা কিরিে। একরদচ্ছক 
রনউইয়চ্ছকথি পাটথনািরশচ্ছপি বযবসাি রবিাট সুচ্ছিাি, অনযরদচ্ছক আিামীকাে সবািথ রমরটং 
িা সবশ সিােচ্ছমচ্ছে েচ্ছত পাচ্ছি। 
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ইন্টািনযাশানাে ও পযারসরেক এচ্ছজরিি রিচ্ছিটি পািঁচজন। তাচ্ছদি চািজন বযাে বযবসায়ী 
ও আইচ্ছকচ্ছনি গুণমুগ্ধ। পঞ্চমজন অযাটরনথ সশেউইন সটম্পেমযান। সবজান্তা ও 
রবিরিকি সোক এবং তাচ্ছক সামোচ্ছত েচ্ছব ভাবচ্ছত িািাপ োিরিে। 
  
তাি ওপি রিে ওয়াসািমযাচ্ছনি রেচ্ছসবপত্র। প্রশান্ত মোসািচ্ছিি উপকূে অঞ্চচ্ছে 
সটরেরভসন সসট নতরিি সবচ্ছচচ্ছয় বড় প্রস্তুতকািক সজা ওয়াসািমযান। রতরন বড় 
মচ্ছিেচ্ছদি একজন। রতরনও এ বযাপাচ্ছি সচ্ছচতন রিচ্ছেন। প্রায়ই রতরন ভয় সদিাচ্ছতন সি 
রেচ্ছসব-রনচ্ছকশ সরিচ্ছয় রনচ্ছয় অনয সকান এচ্ছজরিচ্ছক সদচ্ছবন। আমিা তাচ্ছক সকানিকচ্ছম 
এতরদন আটচ্ছক সিচ্ছিরিোম। আইচ্ছকন রচিরদন রনচ্ছজই এটা সদিাশুনা কিচ্ছতন। 
আইচ্ছকন িুব কম অযাকাউন্ট রনচ্ছজ সদিচ্ছতন। এিন আমাচ্ছক সদিচ্ছত েয় েচ্ছে ঝাচ্ছমো 
অচ্ছনক। 
  
আচ্ছিক রচন্তা েচ্ছে, কাে সথচ্ছক সম্ভবতিঃ চাি সপ্তাচ্ছেি জনয আরম েরে 
ইন্টািনযাশনাচ্ছেি সচ্ছবথসবথা, প্রায় সদড়চ্ছশা স্ত্রী পুরুষ আমাি অধীচ্ছন কাজ কিচ্ছব আি 
প্রায় দুচ্ছশা রতনজন মচ্ছিে সপ্তাচ্ছেি কাচ্ছজি রদনগুরেি সি সকান সমচ্ছয় তাচ্ছদি সমসযা 
রনচ্ছয় রচরে রেিচ্ছব বা সোন কিচ্ছব। তাচ্ছদি আশা উেি সচ্ছে সচ্ছেই চাই। এতরদন এ 
রনচ্ছয় আমাি উচ্ছিি রিে না, কািণ করেন প্রশ্ন েচ্ছেই এি ওি ঘাচ্ছড়ই সমসযাটা চারপচ্ছয় 
রদতাম। রকন্তু এিন তা কিচ্ছে আমাি সম্বচ্ছন্ধ তািঁি ধািণাটা ভাে েচ্ছব না। এ িাড়া পা 
ভাো মানুষচ্ছক অতযন্ত জরুিী প্রচ্ছয়াজন িাড়া রবিি কিা রেক নয়। 
  
শুচ্ছয় শুচ্ছয় জানাোি োিঁক রদচ্ছয় চািঁচ্ছদি আচ্ছো সদিচ্ছত সদিচ্ছত সমুচ্ছদ্রি সঢউচ্ছয়ি শব্দ 
শুনচ্ছত শুনচ্ছত সমসযাগুচ্ছো সবশ জরটে মচ্ছনেরেে। পচ্ছি বুঝচ্ছত পািোম আচ্ছধা 
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অন্ধকাচ্ছি আমাি সঘচ্ছম সনচ্ছয় িাবাি আসে কািণ েচ্ছে অনয। আয়নাি সামচ্ছন দািঁরড়চ্ছয় 
থাকা আইচ্ছকচ্ছনি স্ত্রীি িরবটা বাি বাি মচ্ছন পড়রিে। 
  
সাদা কািঁচ্ছধ বাদামী চুে তুচ্ছে ধিাি িরব, সিাট জামাটাি নীচ্ছচ তাি সুিরেত স্তন দুচ্ছটাি 
িরব। তাি তাজা তারুণয, সস সি আইচ্ছকচ্ছনি স্ত্রী এই রচন্তা ও তাচ্ছক কাচ্ছি পাওয়াি 
অদময ইো–এই সব রচন্তাই তােচ্ছে সািািাত আমাচ্ছক অরস্থি কচ্ছি তুচ্ছেরিে। 
  
আইচ্ছকন তাচ্ছক সকন রবচ্ছয় কচ্ছিরিচ্ছেন? সস রক তাি সমচ্ছয়ি বয়চ্ছসিও সিাট? তাি 
সচচ্ছয়ও বড় প্রশ্ন সমচ্ছয়টাই বা সকন তাচ্ছক রবচ্ছয় কিে? 
  
এই রচন্তাগুচ্ছো সরিচ্ছয় সেোি সচষ্টা কচ্ছিরি। বাি বাি রনচ্ছজচ্ছক বচ্ছেরি, সস আইচ্ছকচ্ছনি 
স্ত্রী। সস আমাি শ্রিাি পাত্রী। রকন্তু সিভাচ্ছব তাি রচন্তা কিরিোম তাচ্ছত মচ্ছন েরেে সিন 
আরম এচ্ছকবাচ্ছি অসোয়। সস িাচ্ছত রকিুচ্ছতই তাচ্ছক মন সথচ্ছক সিাচ্ছত পারিরন। 
  
সকাে নটায় অরেচ্ছস সিোম। রেক পযাট িিন এরেচ্ছভটচ্ছি উেচ্ছত িারেে তিনই আরম 
তাি সে রনোম। সসিাচ্ছন আিও অচ্ছনক কমথচািী রিে, দুজচ্ছন আমিা োরস রবরনময় 
কিোম। সকান কথা বেোম না। 
  
রনচ্ছজি অরেচ্ছস সঢাকাি পি আরম তাচ্ছক রনউইয়কথ পরিকল্পনাি কথা বেোম। 
  
ওে, সচস রক সুন্দি? আমাি সব সমচ্ছয়ই মচ্ছন েচ্ছয়চ্ছি রতরন সকন রনচ্ছজি বযবসা 
রনউইয়চ্ছকথ োিঁচ্ছদন না। তুরম দারয়চ্ছে থাকচ্ছব ভাবচ্ছত সুন্দি োিচ্ছি। 
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এিনও রেক েয়রন। েয়ত এিাচ্ছন একটা িণ্ডচ্ছিাে বািঁরধচ্ছয় বসব আি তিুরন চাকিী 
িতম। 
  
 একবািও ভাবচ্ছব না সি তুরম িণ্ডচ্ছিাে বাধাচ্ছব। সব রেক েচ্ছয় িাচ্ছব। তুরম রেকই 
পািচ্ছব। 
  
আরম সতামাচ্ছক রনউইয়চ্ছকথ চাই, পযাট। সতামাচ্ছক িাড়া আরম সকান কাজ কিচ্ছত পািব 
না। 
  
রনউইয়কথ সথচ্ছক আমাচ্ছক সিাচ্ছত পািচ্ছব না। আরম বিাবি সসিাচ্ছন কাজ কিচ্ছত 
সচচ্ছয়রি। 
  
সসরদচ্ছনি িাক সদিরিোম, এমন সময় সজা সেচ্ছোস রভতচ্ছি এে। 
  
দািঁত বাি কচ্ছি সজা বেে, এই সি বস্, বুচ্ছড়াটা সকমন আচ্ছি? 
  
একমাত্র পাথথকয উরন ওোনামা কিচ্ছিন না রবিানায় শুচ্ছয় আচ্ছিন। সদি সজা আরম িুব 
বযস্ত। কচ্ছয়ক রমরনচ্ছটি মচ্ছধযই সবাচ্ছিথি রমরটং আচ্ছি। রক বেচ্ছত চাও বে। 
  
সজা বচ্ছস বেে, রবশ্রাম নাও, বাবা। সবািথ রমরটং এমন রকিু নয়। শুনচ্ছত ইচ্ছে েরেে 
বুচ্ছড়াটা িন্ত্রণায় কাতিাচ্ছে। বাজী সিচ্ছি বেচ্ছত পারি সস সচিঁরচচ্ছয় িাদ োটাচ্ছে। 
  
না, তা নয়। রতরন আঘাচ্ছতি কষ্ট আমেই রদচ্ছেন না। আরম দুিঃরিত। আরম একটু 
িাকটা সদিচ্ছত চাই। 
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সতামাচ্ছক উরিগ্ন সদিাচ্ছে। সতামাি রক েচ্ছয়চ্ছি? 
  
বিি দুই তাি সচ্ছে কাজ কচ্ছি তাচ্ছক আমাি ভােই সেচ্ছিচ্ছি। রশল্পী রেচ্ছসচ্ছব সসই 
সবচ্ছচচ্ছয় ভাে। সস প্রায়ই বেত মরনব রেচ্ছসচ্ছব আইচ্ছকচ্ছনি সচচ্ছয় আমাচ্ছকই তাি ভাে 
োচ্ছি। িরদ সকানরদন নতুন বযবসা কিঁরদ সস আমাি বযবসায় সিাি সদচ্ছব। 
  
আরম তাচ্ছক রনউইয়কথ পরিকল্পনাি কথা বেোম। 
  
রক সুন্দি। তুরম, আরম আি পযাট এই রনচ্ছয় রবশ্বজয়ী দে িচ্ছড় তুেচ্ছত পািব। িরদ 
বযবসায় না নাম সচস আরম সতামায় সমচ্ছি সেেব। 
  
িথাসাধয সচষ্টা কিব। 
  
 বারড়চ্ছত আি, ওি সবৌচ্ছক সদচ্ছিি? 
  
 তাি স্ত্রী? স্বাভারবক ভাব সদিাবাি সচষ্টা কিোম, না আরম তাচ্ছক সদরিরন। 
  
তােচ্ছে, রক রজরনস োরিচ্ছয়ি। েুিঃ! রক একটা রজরনস। আরম সকবে একবাি তাচ্ছক 
সদচ্ছিরি। সসই সথচ্ছক সিাজ তাচ্ছক স্বচ্ছপ্ন সদরি। 
  
তাি রক রক নবরশষ্টয আচ্ছি? 
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 িতরদন না সদচ্ছিি ততরদন চুপ কচ্ছি থাক। সদিচ্ছে বুঝচ্ছব রক সবাকাি মত প্রশ্ন কচ্ছিি। 
তাি নবরশষ্টয রক? একটা রজরনস, তাি কচ্ছড় আঙুচ্ছেও িতটা সিৌন আচ্ছবদন আচ্ছি, অনয 
সকান সমচ্ছয়ি মচ্ছধয আরম তা সদরিরন। কুরড়ি সবশী নয় রকন্তু রক সুন্দিী। ভাবচ্ছতও সঘন্না 
কচ্ছি সি, ঐ হুইরেচ্ছিচ্ছকা পাষাণ হৃদয় রিটরিচ্ছট বুচ্ছড়াটাি সচ্ছে সমচ্ছয়টাি রবচ্ছয় েচ্ছয়চ্ছি। 
  
রক কচ্ছি বুঝচ্ছে সস জীবচ্ছন িুরশ নয়? 
  
এটা সতা রচিন্তন বযাপাি। বুচ্ছড়াটাচ্ছক রবচ্ছয় কিাি একমাত্র কািণ েচ্ছত পাচ্ছি সমচ্ছয়টাি 
তাি সচক বই-এি রদচ্ছক নজি। এিন সমচ্ছয়টা বািটা সবিরুচ্ছমি বারড়চ্ছত বাস কচ্ছি। 
সুন্দি িোয় েীচ্ছিি সনকচ্ছেশ পচ্ছি। রকন্তু বাজী সিচ্ছি বেচ্ছত পারি সস জীবচ্ছনও সুিী 
নয়। 
  
তুরম জানচ্ছত এটা, আশ্চচ্ছিথি। আি. এি সি স্ত্রী আচ্ছি আরম জানতাম না। সমচ্ছয়টাি বারড় 
সকাথায় রিে? 
  
জারন না, সসৌন্দচ্ছিথ সমচ্ছয়টা প্রথম সারিি সমচ্ছয়। সতামাি আসাি বিি িাচ্ছনক আচ্ছি সস 
রবচ্ছয় কচ্ছি। বুচ্ছড়াটা সচ্ছতি বিি বয়চ্ছস তাচ্ছক বড়শীচ্ছত িািঁচ্ছথ। প্রায় সদােনা সথচ্ছক রনচ্ছয় 
পাোচ্ছনা আি রক। িাইচ্ছোক, তাচ্ছক সদিাি সচষ্টা কিচ্ছব সরতযই সদিাি মত। 
  
িল্প থারমচ্ছয় এবাি িাচ্ছব? সবািথ রমরটং-এি মাত্র দশ রমরনট বাকী। 
  
পচ্ছি এ রনচ্ছয় ভাবচ্ছত িািাপ োিরিে সি সকবে সিাজাি আইচ্ছকচ্ছনি টাকাি জনয সস 
রনচ্ছজচ্ছক বরে রদচ্ছয়চ্ছি। 
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প্রায় রতনচ্ছটি সময় আইচ্ছকনচ্ছক সোন কিোম। িতটা সভচ্ছবরিোম সবািথরমরটং তাি 
সচচ্ছয়ও করেন পিথাচ্ছয় এচ্ছসরিে। আইচ্ছকন রমরটং–এ না থাকায় সটম্পেমযান তাি দশ 
ইরঞ্চ বনু্দক সিন উিঁরচচ্ছয় এচ্ছসরিে। আরম তাচ্ছক সামচ্ছেরিোম। সশচ্ছষ আি. এি ইোমত 
রবষয়গুরেচ্ছত তাচ্ছদি িাজী কিাচ্ছত সপচ্ছিরিোম। 
  
আি. এি বারড়চ্ছত সোন কিচ্ছতই একরট সমচ্ছয়ি কণ্ঠস্বি সভচ্ছস এচ্ছো–েযাচ্ছো, সক? 
  
িোি স্বি শুচ্ছনই আমাি রনিঃশ্বাস বন্ধ েচ্ছয় এে। রস্থি েচ্ছয় রিরসভািটা কাচ্ছন সচচ্ছপ তাি 
রনিঃশ্বাচ্ছসি মৃদু শব্দ শুনচ্ছত োিোম। 
  
সস আবাি বেচ্ছো, েযাচ্ছো? সক? 
  
 েট বেরি। রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি সচ্ছে কথা বেচ্ছত পারি? 
  
 রমিঃ েট? েযািঁ রনশ্চয়। একটু দয়া কচ্ছি ধিচ্ছবন? রতরনও আপনাি জচ্ছনয অচ্ছপক্ষা 
কিচ্ছিন। 
  
সকমন আচ্ছিন? 
  
রতরন সবশ ভাে আচ্ছিন। িািাি ভােই বচ্ছেচ্ছিন। প্লযানটা সিাোি শব্দ সপোম। রকিু 
পচ্ছি আইচ্ছকন োইচ্ছন এচ্ছেন। 
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হিতীয় পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
সিবেচ্ছস এচ্ছস সপৌঁিোম আটটাি রকিু পচ্ছি। িারড় চারেচ্ছয় বারড়ি রদচ্ছক সিচ্ছত সিচ্ছত 
ভাবরিোম আি একবাি সদিা পাব রকনা। সমচ্ছয়রটি রচন্তায় আমাচ্ছক দুবথে কচ্ছি তুেে, 
বুচ্ছকি সভতি সনচ্ছচ উেে। 
  
বািান ও সুইরমং পুচ্ছেি ফ্লািোইট সনভাচ্ছনা থাকচ্ছেও চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় পরিচ্ছবশটা সবশ 
সুন্দি োিরিে। 
  
উপচ্ছি উচ্ছে সবে বাজাোম। ওয়াটরকনস রকিু পচ্ছি দিজা িুচ্ছে বেে, শুভসন্ধযা সযাি। 
  
আরম তাি পাশ রদচ্ছয় েেঘচ্ছি এচ্ছস বেোম, রমিঃ আইচ্ছকন সকমন আচ্ছিন? 
  
সবশ ভােই বেব। সম্ভবতিঃ আজ িাচ্ছত রতরন একটু নাভথাস রিচ্ছেন। মচ্ছন েয় আজ 
সবরশক্ষণ না থাকাই ভাে। 
  
িত শীঘ্র পারি চচ্ছে িাব। 
  
তােচ্ছে ভাে েয়, সযাি। 
  
আমিা এরেচ্ছভটচ্ছি চাপোম। বুচ্ছড়া মানুষটা সজাচ্ছি রনিঃশ্বাস রনরেে। 
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আইচ্ছকন রবিানায় সেোন রদচ্ছয় বচ্ছসরিচ্ছেন, দািঁচ্ছতি োিঁচ্ছক রসিাি। তাি দুই োিঁটুি োিঁচ্ছক 
রেসাব রনকাচ্ছশি কচ্ছয়কটা কািজ, পাচ্ছশ একটা পযাি ও সপরিে পচ্ছড়রিে। তাি সোিঁট 
দুচ্ছটা রিে একটু বািঁকা ও সচাচ্ছিি পাতা দুচ্ছটা ভািী, আচ্ছিি িাচ্ছতি মত অত ভাচ্ছো আজ 
সদিারেে না। 
  
রবিিস্বচ্ছি রতরন বেচ্ছেন, রভতচ্ছি এস, েট। 
  
ইরজচ্ছচয়াচ্ছি বচ্ছস বেোম, পা সকমন আচ্ছি? 
  
ভােই আরি। েযািঁরমেটন সোন কচ্ছিরিে। সস বেে তুরম রমরটং-এ ভাে কাজ সদরিচ্ছয়ি। 
  
রতরন সভচ্ছব থাকচ্ছে আরম িুব আনরন্দত। সটম্পেমযানচ্ছক িুব ভােভাচ্ছব সামোচ্ছত 
পারিরন। আমাচ্ছক সবশ ভুরিচ্ছয়চ্ছিন। 
  
রেক মতই সামচ্ছেি েযািঁরমেটন আমাচ্ছক বচ্ছেচ্ছি। সবাকা িারড় রনচ্ছয় সভচ্ছিরিে, রমরটং-এি 
রমরনট সপচ্ছয়ি? সেচ্ছস আইচ্ছকন বেচ্ছেন। 
  
তাি োচ্ছত সসগুচ্ছো তুচ্ছে রদোম। 
  
ততক্ষণ আরম পরড় তুরম রকিু পান কি, আমাচ্ছকও একটু সদচ্ছব। সদয়াচ্ছেি পাচ্ছশ একটা 
সটরবচ্ছেি উপি সবাতে ও গ্লাস িািা সসরদচ্ছক োত সদিাচ্ছেন। আমাচ্ছক হুইরে দাও। েযািঁ, 
িা বেরি, গ্লাচ্ছস রকিু হুইরে ঢাে। 
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তাি িোি স্বি আমাচ্ছক সতকথ কচ্ছি রদে সি সকান তকথ কিা রেক েচ্ছব না। আরম দুচ্ছটা 
গ্লাচ্ছস পানীয় ঢাচ্ছোম। তাচ্ছক একটা গ্লাস রদোম। রতরন সসরদচ্ছক চাইচ্ছেন এবং সসই 
মুেূচ্ছতথ তাচ্ছক সবশ বদচ্ছমজাজী অরনষ্টকি বযরিি মত সদিারেে। 
  
আরম সি বেোম রকিু হুইরে ঢাে! শুনচ্ছত পাও রন? 
  
সটরবচ্ছে রিচ্ছয় গ্লাচ্ছস আিও হুইরে ঢাচ্ছোম এবং তাি কাচ্ছি রনচ্ছয় এোম। রতরন গ্লাসটা 
রনচ্ছয় পুচ্ছিাটা রিচ্ছে রনচ্ছেন গ্লাসটা আমাি োচ্ছত রদচ্ছয়, আি একবাি নতরি কচ্ছি রনচ্ছয় 
এচ্ছস পাচ্ছশ বস। 
  
আি এক গ্লাস নতরি কচ্ছি এচ্ছন পাচ্ছশ বসোম। 
  
 দুজচ্ছন পিস্পচ্ছিি রদচ্ছক চাইোম। েোৎ রতরন দািঁত সচচ্ছপ বেচ্ছেন, রকিু মচ্ছন কি না। 
েট, িরদ পা ভাচ্ছঙা রকিুটা অসোয় েচ্ছয় পড়চ্ছব। আমাচ্ছক অসুস্থ মানুষ রেচ্ছসচ্ছব 
সদিাচ্ছনাি জনয বারড়চ্ছত একটা ষড়িন্ত্র চচ্ছেচ্ছি। সািারদন অচ্ছপক্ষা কিরিোম, তুরম এচ্ছস 
আমাচ্ছক পানীয় সদচ্ছব। 
  
আমািও ভাবা উরচত রিচ্ছো সি আপরন িা সপচ্ছত চাইচ্ছিন তা েচ্ছে সবচ্ছচচ্ছয় িািাপ 
রজরনস। 
  
তুরম ও তাই ভাব? রবচাচ্ছিি ভাি আমাচ্ছক দাও। রমরনটটা োচ্ছত তুচ্ছে রনে। ইচ্ছে কিচ্ছে 
ধূমপান কিচ্ছত পাি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

27 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

একটা রসিাচ্ছিট ধিাোম, রকিু েচ পান কিোম। রমরনটটা পড়চ্ছত তাি প্রায় দশ রমরনট 
োিে, পচ্ছি কািজগুচ্ছো োিঁটুি উপি িুিঁচ্ছড় সেচ্ছে আি একবাি রতরন পান কিচ্ছেন। 
  
আিম্ভটা সবশ ভাে। বিং তাি সচচ্ছয়ও সবশী। আরম রনচ্ছজ এি সচচ্ছয় ভাে কাজ সদিাচ্ছত 
পািতাম না। এইভাচ্ছবই কাজ কচ্ছি িাও। রনউইয়চ্ছকথি চাকিী সতামািই েচ্ছব। 
  
সরতযই প্রশংসা। 
  
এিন সদিা িাক ওিা আমাচ্ছদি সি সব সুচ্ছিাি রদচ্ছয়চ্ছি সস সচ্ছবি রকভাচ্ছব সিযবোি 
কিা িায়। সতামাি রক ধািণা বে? 
  
আচ্ছিই সভচ্ছবরিোম রতরন এ প্রশ্ন কিচ্ছত পাচ্ছিন সসইজনয অরেস সথচ্ছক আসাি আচ্ছি 
রবরভন্ন রবভাচ্ছিি প্রধাচ্ছনি সাচ্ছথ এ রনচ্ছয় আচ্ছোচনা কচ্ছিরিোম, তাই নতরিই রিোম। 
  
আধঘণ্টা ধচ্ছি বচ্ছে চেোম, রতরন শুনরিচ্ছেন আি মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ হুইরেচ্ছত চুমুক 
রদরেচ্ছেন। িিন বো েচ্ছয় সিে, রতরন বেচ্ছেন মন্দ নয়। আরম সতামাচ্ছক আিও 
ভােভাচ্ছব কাজ কিচ্ছত সশিাব। 
  
এবাি আমাি সশানাি পাো এবং আমাচ্ছক রকিু সশিাবাি প্রচ্ছচষ্টা। রতরন আমাি 
ধািণাগুরেচ্ছক একটু অনযভাচ্ছব বযবোি কিচ্ছেন। সচ্ছে সচ্ছে সকাথায় আমাি ভুে 
বুঝোম। আমাি িুরিগুচ্ছো রিে আিও বযয়সাচ্ছপক্ষ। তাি িুরিচ্ছত িিচ্ছচি প্রায় দশ 
শতাংশ সাশ্রয় েচ্ছব। বুঝচ্ছত পািোম রতরন আমাি সচচ্ছয় অচ্ছনক বড় বযবসায়ী। 
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নটা সবচ্ছজ সিচ্ছি সদচ্ছি মচ্ছন পড়ে ওয়াটরকনস আচ্ছিই আমাচ্ছক জারনচ্ছয়রিে। আোপ 
আচ্ছোচনা অল্পক্ষণ কিাি জনয। 
  
কািজগুচ্ছো রিেচ্ছকচ্ছস গুচ্ছিাচ্ছত গুচ্ছিাচ্ছত বেোম, রেক আচ্ছি সযাি। সব সদচ্ছি িািব। 
এবাি আরম রবদায় সনব। দশটায় আমাি কাজ আচ্ছি। 
  
তুরম রমচ্ছথযবাদী েট। ঐ সবাকা বুচ্ছড়া ওয়াটরকনচ্ছসি কথা শুচ্ছন তুরম সিচ্ছত চাইি। রেক 
আচ্ছি তুরম রবদায় েও। কাে আটটায় একবাি সদিা কিচ্ছব। সকান সমচ্ছয়ি সচ্ছে 
জানাচ্ছশানা আচ্ছি েট? 
  
চমচ্ছক রকিু কািজ সমচ্ছঝয় পচ্ছড় সিে। সসগুচ্ছো কুচ্ছড়াচ্ছত কুচ্ছড়াচ্ছত বেোম, িরদ সসই 
অচ্ছথথ বচ্ছেন তচ্ছব রবচ্ছশষ ভাচ্ছব কাচ্ছিা সচ্ছে সনই। 
  
আরম রেক তা বেরি না। পুরুচ্ছষি প্ররত মুেূচ্ছতথ নািীি প্রচ্ছয়াজন েয়। কিনও তাচ্ছদি 
সচ্ছে জরড়চ্ছয় পড়চ্ছব না তচ্ছব তাচ্ছদি বযবোি কিচ্ছব। সসই উচ্ছেচ্ছশযই তািা অরেচ্ছস 
আচ্ছি। আরম চাই না তুরম সবসময় কাজ কি। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আচ্ছমাদ েুরতথ কচ্ছিা। সমচ্ছয়িা 
সি আচ্ছমাদ েুরতথি একটা উপকিণ এটা বুঝচ্ছত সতামাি সবশী সময় সেচ্ছিচ্ছি। তচ্ছব 
সতামাচ্ছক িাচ্ছত তািা িািঁথচ্ছত না পাচ্ছি সসরদচ্ছক সদিচ্ছব। িরদ তাচ্ছক িািঁথচ্ছত দাও তচ্ছব 
তুরম িতম। 
  
েযািঁ, সযাি। আিামী কাে আটটায় আসব। 
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এই সপ্তাচ্ছেি সশষটা তুরম িুরট নাও। আিামী শুেবাি িাচ্ছত আি সতামাি সচ্ছে সদিা 
কিচ্ছত চাই না। সসামবাি সকাচ্ছে একটা সোন কিচ্ছব। আজ মেেবাি, সপ্তাচ্ছেি 
সশষটাি জচ্ছনয একটা প্লযান কচ্ছি সেে, েট। আরম চাই তুরম রকিু রবশ্রাম নাও। িেে 
সিেচ্ছত পাি? 
  
েযািঁ, পারি। 
  
িরদ িুব রসরিয়াসরে না নাও তচ্ছব এটাই েচ্ছে পৃরথবীি সবচ্ছচচ্ছয় ভাে সিো। িেে 
অচ্ছনকটা একটা সমচ্ছয়ি মত। িরদ সকানটাচ্ছক রসরিয়াসরে নাও ও তাচ্ছক সুচ্ছিাি দাও 
সতামাচ্ছক সিিঁচ্ছথ সেেচ্ছব। বযস, তুরম িতম। রক িকম সিেচ্ছত পাি? 
  
বেোম, সবচ্ছচচ্ছয় ভাে রদনগুচ্ছোচ্ছত বাোেি বাি সমচ্ছিরি। 
  
রতরন আমাি রদচ্ছক এমনভাচ্ছব তাকাচ্ছেন সিন আমাচ্ছক প্রথমবাি সদিচ্ছেন, বািঃ তুরম সতা 
ভাে সিচ্ছো। 
  
তা েওয়া উরচত। পািঁচ বিি বয়স সথচ্ছক সিেরি। আমাি বাবা িে পািে রিচ্ছেন। এমন 
রক মাচ্ছকও সিোচ্ছতন। 
  
আিামীকাে িাত আটটায় আসব বচ্ছে দিজাি রদচ্ছক চাইোম। 
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তাই কিচ্ছব, েট। সপ্তাচ্ছেি সশষটা িেে সিোি বযবস্থা কিচ্ছব। িাচ্ছতি জনয একটা 
সুন্দিী সমচ্ছয় সিািঁজ কচ্ছি সনচ্ছব। জীবচ্ছন আচ্ছমাদ–প্রচ্ছমাচ্ছদি সবচ্ছচচ্ছয় বড় উপকিণ েচ্ছে 
িেে ও সমচ্ছয়। 
  
বাইচ্ছি আসাি পি সবশ আনন্দ েরেে। তাি পািোরমি জনয সকমন সিন রবস্বাদ 
োিরিে। আয়নাি সামচ্ছন দািঁরড়চ্ছয় থাকা িরবটা মচ্ছন দুচ্ছে উেচ্ছো, এরেচ্ছভটি সিচ্ছড় 
রসিঁরড়ি মুিটাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিোম। 
  
রনচ্ছচি চাতােটায় তারকচ্ছয় সদিোম জায়িাটা সবশ অন্ধকাি, মচ্ছন েে তিন নটা সবচ্ছজ 
দশ, এই সমচ্ছয় সস তাি সশাবাি ঘচ্ছি থাকচ্ছব এটা আশা কিা িায় না। 
  
এরেচ্ছভটি সচচ্ছপ রনচ্ছচ েেঘচ্ছি এচ্ছস সদিোম ওয়াটরকনস আমাি জনয অচ্ছপক্ষা 
কিরিে। 
  
সদি দিজাি রদচ্ছক সিচ্ছত সিচ্ছত বেোম, মচ্ছন েয় না রমিঃ আইচ্ছকন আজ ভাে আচ্ছিন। 
  
তাি অল্প েি েচ্ছয়চ্ছি সযাি। সভচ্ছবরিোম এটা েচ্ছব। 
  
 েযািঁ। আরম আবাি কাে িাচ্ছত আসব। 
  
আমাি রবশ্বাস, রমিঃ আইচ্ছকন আপনাি আশায় পথ সচচ্ছয় থাচ্ছকন। 
  
শুভিারত্র জারনচ্ছয় িীচ্ছেি চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় ভিা িাচ্ছত সবরিচ্ছয় এোম। 
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কযারিোক িারড়টাি রদচ্ছক সিচ্ছত সিচ্ছত রপিন রেচ্ছি বারড়টাি উপি রদচ্ছক চাইোম। 
শুধুমাত্র রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি ঘচ্ছি আচ্ছো েেচ্ছি আি সব অন্ধকাি। আশ্চিথ, সমচ্ছয়টা রক 
বাইচ্ছি সিচ্ছি, নারক বারড়ি সপিন রদচ্ছক সকাথাও আচ্ছি? 
  
সািারদন ধচ্ছি তাচ্ছক আি একবাি সদিাি অচ্ছপক্ষায় রিোম। রকন্তু মচ্ছন েে, রমচ্ছসস 
সেপে অথবা ওয়াটরকনস সকান এক অন্ধকাি জানো সথচ্ছক আমাচ্ছক েক্ষয কিচ্ছি। 
এভাচ্ছব সচচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় থাকাি সময় এটা নয়। িারড়টাি দিজা িুচ্ছে সপিচ্ছনি সীচ্ছট 
রিেচ্ছকসটা সিচ্ছি ড্রাইরভং হুইচ্ছেি নীচ্ছচ রিচ্ছয় বসোম। 
  
সমচ্ছয়টা সসিাচ্ছন বচ্ছসরিে, োতদুচ্ছটা মুচ্ছো কচ্ছি সকাচ্ছেি উপি িািা। অন্ধকাি েচ্ছেও 
আরম তাি মাথাি আকািটা বুঝচ্ছত পািরিোম। মাথাটা একরদচ্ছক সেরেচ্ছয় সস আমাি 
রদচ্ছক সচচ্ছয়রিে। সস িাড়া অনয সকউ েচ্ছতই পাচ্ছি না। অনয সকউ েচ্ছে আমাি হৃদরপণ্ডটা 
েয়ত এভাচ্ছব সনচ্ছচ উেত না। 
  
প্রায় পািঁচ সসচ্ছকন্ড আরম তাি রদচ্ছক তাি মৃদু িন্ধ ও রনিঃশ্বাচ্ছসি শব্দ শুনচ্ছত পারেোম। 
সসই পািঁচ সসচ্ছকচ্ছন্ড সিন আমাি সবরকিু আবিা েচ্ছয় এে। 
  
জীবচ্ছনি এই মুেূতথচ্ছক আি সকানরদনই ভুেব না। 
  
. 
  
০২. 
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 সস বেে, েযাচ্ছো আপনাচ্ছক অবাক কচ্ছি রদচ্ছয়রি। ভাবচ্ছত পারিরন এত শীঘ্র সবরিচ্ছয় 
আসচ্ছবন। 
  
েযািঁ, তা রকিুটা, আশা করিরন…। 
  
সস সেচ্ছস, এটা আপনাি িারড়? 
  
েযািঁ। 
  
িুব সুন্দি িারড়। িারড়ি বযাপাচ্ছি আরম পািে। িিন এটা সদিোম রেক তিনই সভতচ্ছি 
আরস। সিাজাচ্ছিি সবন্টরেি সচচ্ছয় এটা আমাি সবশী পিন্দ। আি এটাই সবশী সজাচ্ছি 
চচ্ছে, তাই না? 
  
েযািঁ, সবশ সজাচ্ছি চচ্ছে। 
  
সীচ্ছটি িরদচ্ছত সেোন রদচ্ছয় সমচ্ছয়টা বসা, চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় তাি মুচ্ছিি পাশটা সদিা 
িারেে, অপরূপ সুন্দিী সদিচ্ছত। 
  
সিাজাি আপনাি কথা আমাচ্ছক বচ্ছেচ্ছি। সস বচ্ছে আপরন তাি নতুন পাটথনাি েচ্ছবন। 
  
এিনও রেক েয়রন। 
  
আমাি অবাক েবাি ভাবটা তিচ্ছনা িারেে না। সস কথা বচ্ছে িারেে সিন সািা জীবন 
ধচ্ছি আমাি সচনা। 
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সস বেে, সব রেক েচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি। আপনাি রক রনউইয়চ্ছকথ থাকচ্ছত ভাে োিচ্ছব? 
  
িুব সবরশ। 
  
আমাি ইো এিাচ্ছন থাকাি। আপনাি রক মচ্ছন েয় না, পাম শেি দারুণ রবশ্রী? 
  
মচ্ছন েয়, আপনাি বয়চ্ছস এিকম োিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সস মাথা ঘুরিচ্ছয় তাকাে, মচ্ছন েচ্ছে আপরন সিন বুরড়চ্ছয় সিচ্ছি, তা রকন্তু নয়। এিনও 
সবাধ েয় রত্রশ েয়রন, তাই না? 
  
একরত্রশ। 
  
 আপরন ভীষণ চাোক। 
  
সিাজাি বেে আপরন বযবসাচ্ছয় রবশ োজাি িোি িাটাচ্ছবন। আপনাি বয়স মাত্র 
একরত্রশ েচ্ছে আপরন এত টাকা সপচ্ছেন সকাথা সথচ্ছক? 
  
আমাি বাবা সবরশ অংশটা সিচ্ছি সিচ্ছি, বাকীটা আমাি জমাচ্ছনা। আপরন রক সমস্ত টাকাই 
সিাজাচ্ছিি বযবসাচ্ছয় িাটাচ্ছত চান? 
  
আপনাি িুব আিে সদিরি। 
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েযািঁ রকিুটা, মানুষ সি ভাচ্ছব টাকা সিাজিাি কচ্ছি তাচ্ছত আমাি রচিরদনই আিে আচ্ছি। 
একটা সমচ্ছয়ি ধনী েওয়াি একমাত্র পথ রবচ্ছয় কিা। পুরুচ্ছষিা বাইচ্ছি রিচ্ছয় টাকা 
সিাজিাি কিচ্ছত পাচ্ছি। অবশয আপরন ভািযবান সি আপনাি বাবা আপনাি জনয অচ্ছনক 
রকিু সিচ্ছি রিচ্ছয়রিচ্ছেন, তাই না? 
  
আমািও অনুমান রেক তাই। সস উচ্ছে বসে ও এরিচ্ছয় রিচ্ছয় িযাস সবাচ্ছিথ োত িািে। 
  
িারড়টা আমাি িুব পিন্দ। আমাচ্ছক চাোচ্ছত সশিাচ্ছকন? 
  
সশিাবাি রকিুই সনই। এটাি ড্রাইভ আচ্ছটাচ্ছমরটক, স্টাটাচ্ছি পাচ্ছয়ি চাপ রদচ্ছেই আপনা 
সথচ্ছকই চেচ্ছব। 
  
রবশাস েচ্ছব রকনা জারন না। আরম কিনও িারড় চাোই রন। সিাজাচ্ছিি চািচ্ছট িারড় আচ্ছি 
: রকন্তু একটাও আমাচ্ছক িুিঁচ্ছত সদচ্ছব না। 
  
সকন? 
  
সস অদু্ভত ধিচ্ছনি। সকথাও সিচ্ছত েচ্ছে আমাচ্ছক সাইচ্ছকচ্ছে সিচ্ছত েয়। সাংঘারতক তাই 
না? তাি ওজি েচ্ছে আরম চাোচ্ছত পারি না। িরদ রশরি, তচ্ছব চািচ্ছটি একটা িারড় 
তাচ্ছক রদচ্ছতই েচ্ছব। আপরন আমাচ্ছক সশিাচ্ছবন? 
  
েযািঁ, িরদ আপরন চান তচ্ছব তাই েচ্ছব। 
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সি সকান রজরনচ্ছসি সচচ্ছয় পৃরথবীচ্ছত এইটাই আরম সবচ্ছচচ্ছয় সবরশ কচ্ছি চাই। আপরন রক 
এিনই আমাচ্ছক সশিাচ্ছবন, না আপনাি রকিু কিাি আচ্ছি? 
  
আপরন বেচ্ছত চান এিনই? 
  
েযািঁ, িরদ আপরন সময় রদচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
রেক আচ্ছি, আমিা তােচ্ছে স্থান পরিবতথন কিব। আরম িারড় সথচ্ছক সবচ্ছিাচ্ছত সিচ্ছতই সস 
আমাি সকাচ্ছটি োতা ধচ্ছি থামাে। তাি আেুচ্ছেি সিািঁয়ায় িচ্ছিি উষ্ণ সষাত আমাি 
সমরুদচ্ছণ্ডি সভতচ্ছি বচ্ছয় সিে। 
  
এিাচ্ছন নয়। ওিা আমাচ্ছদি সদচ্ছি সিাজািচ্ছক বচ্ছে সদচ্ছব। এমন সকাথাও িাওয়া িাক 
সিিাচ্ছন সকউ সদিচ্ছত পাচ্ছব না। 
  
ওিা? আপরন কাচ্ছদি সবাঝাচ্ছত চাইচ্ছিন? 
  
 রমচ্ছসস সেপে ও ওয়াটরকনস। রমচ্ছসস সেপেচ্ছক আপরন সদচ্ছিচ্ছিন? 
  
ো। 
  
আমাি ভাে োচ্ছি না। সস নীচ স্বভাচ্ছবি সমচ্ছয়। আপনাি রক মচ্ছন েয়? 
  
রেক জারন না। সকবে কাে িাচ্ছত সদচ্ছিরি। তাি সচ্ছে কথা বরেরন। 
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সস আমাচ্ছক সেয কিচ্ছত পাচ্ছিনা। আমাচ্ছক রবপচ্ছদ সেেচ্ছত চায়। সিাজািতাি কথা শুচ্ছন 
চচ্ছে। 
  
রবপচ্ছদি সংচ্ছকত সদিচ্ছত সপোম। আপরন িারড় চাোচ্ছত রশিুন রমিঃ আইচ্ছকন িরদ সসটা 
পিন্দ না কচ্ছিন……? 
  
সস তাি োত আমাি বাহুচ্ছত িািাচ্ছত থামচ্ছত েে। 
  
আপরন সি ওচ্ছদি মত তাচ্ছক ভয় কচ্ছিন একথা বেচ্ছবন না। তােচ্ছে ড্রাইরভং সশিাি 
জনয আমাচ্ছক অনয কািও সাোিয রনচ্ছত েচ্ছব। 
  
আরম তাচ্ছক রেক ভয় করি তা নয়, তচ্ছব এমন রকিু কিচ্ছত চাই না িা তািঁি ইোি 
রবরুচ্ছি। 
  
 সস অনুসন্ধানী দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয়, আমাি ইোি রক তচ্ছব সকান অথথ, সনই? 
  
আরম আপনাচ্ছক িারড় চাোচ্ছত সশিাব। বচ্ছে রিয়াি রেভািচ্ছক পরজশচ্ছন িািোম ও িযাস 
সপিাচ্ছে পা রদচ্ছয় চাপ রদোম। বনু্দক সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসা বুচ্ছেচ্ছটি মত িারড়টা দুটে। 
  
প্রায় পািঁচ রমরনট ধচ্ছি সজাচ্ছি িারড় চাোোম, স্পীি রমটাচ্ছিি কািঁটা প্রায় নিই-এি ঘচ্ছি। 
পচ্ছি একটা সিাট িাস্তাি রদচ্ছক ঘুিোম ও িারড় থামাোম। 
  
 বাবা! সস রচৎকাি কচ্ছি উেে। আপরন সরতযই সজাচ্ছি িারড় চাোচ্ছত পাচ্ছিন। আরম এত 
সজাচ্ছি কিনই চাোই রন। 
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বাইচ্ছি সবরিচ্ছয় এচ্ছস বেোম, ঐ রদচ্ছক সচ্ছি িান। সিিাচ্ছন বচ্ছস আচ্ছিন ওিান সথচ্ছক 
সকানরদনই িারড় চাোচ্ছত পািচ্ছবন না। 
  
সস ওপাচ্ছশ সচ্ছি সিচ্ছে আরম রভতচ্ছি ঢুচ্ছক তাি জায়িায় বসোম। 
  
সদিুন িুব সসাজা, এটা েচ্ছে িীয়াি রেভাি। এটাচ্ছক একটা নচ্ছটি রনচ্ছচ আনচ্ছত েচ্ছব। 
পচ্ছি িান পা রদচ্ছয় অযাকরসচ্ছেটচ্ছি চাপ রদন। িিন িারড় থামাচ্ছত চান তিন 
অযাকরসচ্ছেটি সথচ্ছক পা সরিচ্ছয় রনন ও বািঁ রদচ্ছকি বড় সপিােটায় চাপ রদন। ওটা েচ্ছে 
সিক। সপচ্ছয়চ্ছিন? 
  
বািঃ, সবশ সসাজা। সস বেে এবং একবাচ্ছিি সচষ্টাচ্ছতই রিয়াি রেভািটা নারমচ্ছয় 
অযাকরসচ্ছেটিটা পা রদচ্ছয় সচচ্ছপ ধিে। 
  
পািচ্ছেি মত িারড়টা িুচ্ছট চেে। রক ভাচ্ছব িারড় রনচ্ছয় সিচ্ছত েয় তাি সকান ধািণাই 
সনই। সকাথায় িুচ্ছট চচ্ছেচ্ছি সস একবািও েক্ষয কিে না। 
  
আরম এতই রবহ্বে েচ্ছয়রিোম সি রকিুই কিচ্ছত পািোম না। 
  
সস সময় িুব িুচ্ছট ঘাচ্ছসি ধাচ্ছি এচ্ছস পড়োম ও দূচ্ছিি চাকাগুচ্ছো মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ রপিচ্ছে 
িারেে। পচ্ছি িাস্তায় এচ্ছস উেোম। 
  
িারড়টা বািাচ্ছনি সবড়াি রদচ্ছক িুটরিে; আরম রস্টয়ারিং হুইেটা সচচ্ছপ িারড়টা সসাজা 
চোোম। 
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পা সরিচ্ছয় রনন অযাকরসচ্ছেটি সথচ্ছক! চীৎকাি কচ্ছি পা সরিচ্ছয় রদোম, তাি পি সিচ্ছক 
চাপ রদচ্ছতই িারড়টা সথচ্ছম সিে। 
  
কচ্ছয়ক সসচ্ছকণ্ড রিে ভয়ংকি। একটুি জনয সশষ েচ্ছয় সিতাম। 
  
 তাি রদচ্ছক চাইোম ইরঞ্জন বন্ধ কচ্ছি। 
  
িারড়চ্ছত চািঁচ্ছদি আচ্ছো এচ্ছস পড়রিে তাই তাচ্ছক স্পষ্ট সদিচ্ছত পারেোম। চঞ্চে েয় রন 
বিং োসরিে। তাচ্ছক এত সুন্দি সদিারেে সি আমাি দম বন্ধ েচ্ছয় এচ্ছসরিে। 
  
এিন একটু রবশ্রাম রনন, আরম বেোম। আত্মেতযাি এ এক পথ। সজাচ্ছি চাপ সদচ্ছবন 
না…। 
  
জারন অধধিথয েচ্ছয় সস বেে, আমাচ্ছক বেচ্ছত েচ্ছব না, িুব সজাচ্ছি চাপ রদচ্ছয়রিোম। আি 
একবাি সচষ্টা কিা িাক। 
  
েক্ষয িািচ্ছবন িিন িারড় িুটচ্ছব িাস্তাি রদচ্ছক। 
  
 সস সেচ্ছস উেে রক্ষপ্র দৃরষ্টচ্ছত। 
  
অবাক েচ্ছয় রিচ্ছয়রিোম আরম, সস বেে। ভাবচ্ছতই পারিরন সি এটাি এত ক্ষমতা আচ্ছি। 
  
িুব আচ্ছস্ত চাোন। অযাকরসচ্ছেটচ্ছি আচ্ছস্ত চাপ রদন, বচ্ছে ইরঞ্জন চােু কিোম। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

39 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
 েযািঁ, জারন। 
  
রিয়াি রেক সিচ্ছি আমিা ঘণ্টায় কুরড় রকিঃ রমিঃ সবচ্ছি চেোম। এবািও সবাঝা সিে সকান 
অরভজ্ঞতা সনই। 
  
আপরন িরদ সবই কচ্ছিন তচ্ছব রক কচ্ছি রশিব বুঝচ্ছত পািরি না, বচ্ছে োতটা সরিচ্ছয় 
রদে। 
  
বেোম রমিঃ আইচ্ছকন রক কিনও আপনাচ্ছক িারড় চাোচ্ছনা সশিান রন? 
  
 সিাজাি? সস সেচ্ছস উেে, না, না, তাি সকান নধিথযই সনই। 
  
সবশ সজাচ্ছি চাোচ্ছেন অথচ িাস্তাি রদচ্ছক নজি রদচ্ছেন না। আি একবাি চাোন িাক। 
  
এবাি ঘন্টায় পচ্ছনি মাইে সবচ্ছি িাস্তাি রেক মাঝিান রদচ্ছয় িারড় চারেচ্ছয় রনচ্ছয় সিে। 
  
আরম বেোম, রেক এই ভাচ্ছব চেুন তােচ্ছে, সবশ ভাে োিচ্ছব। 
  
সসই সময় উচ্ছল্টা রদক সথচ্ছক একটা িারড়ি সেিোইটচ্ছক িুব সজাচ্ছি এরিচ্ছয় আসচ্ছত 
সদিোম। 
  
িান রদচ্ছক এরিচ্ছয় িান। আচ্ছস্ত চাোন, িাস্তাি রদচ্ছক েক্ষয িািুন। 
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িুব তাড়াতারড় বািঁক রনচ্ছত িারড়টা অচ্ছনক দূি এরিচ্ছয় সিে এবং দুচ্ছিি চাকাগুচ্ছো িাস্তাি 
পাচ্ছশি ঘাচ্ছসি উপি এচ্ছস পড়ে। রস্থি জানতাম সি এবাি সস ঘাচ্ছসি উপি সথচ্ছক 
িারড়টাচ্ছক িাস্তায় আনাি সচষ্টা কিচ্ছব। েচ্ছে েয়চ্ছতা উচ্ছল্টা রদচ্ছকি িারড়টা পচ্ছথি উপি 
এচ্ছস পড়চ্ছব। আরম সিক কষচ্ছতই িারড়টা সথচ্ছম সিে। অনয িারড়টা সজাি শব্দ তুচ্ছে 
আমাচ্ছদি পাশ রদচ্ছয় িুচ্ছট চচ্ছে সিে। 
  
অধধিথ েচ্ছয় সস বেে, আমাি ইো িা রকিু কিাি আমাচ্ছকই কিচ্ছত রদন। আরম রনচ্ছজই 
সামোতাম। 
  
তা বচ্ছট, এটাই রকন্তু আমাি একমাত্র িারড়। 
  
সস সেচ্ছস বেে, সবশ মজা। ভােই োিচ্ছি। অল্প সমচ্ছয়ি মচ্ছধযই আরম িারড় চাোন রশচ্ছি 
িাব। সিাজাি িরদ তাি একটা িারড়ও আমাচ্ছক বযবোি কিচ্ছত না সদয় তচ্ছব আপনািটা 
আমাচ্ছক সদচ্ছবন রক? 
  
একা চাোবাি আচ্ছি আপনাচ্ছক অচ্ছনক রকিু রশিচ্ছত েচ্ছব। 
  
 িিন পািব তিন িারড়টা সদচ্ছবন সতা? 
  
রেক আচ্ছি, তচ্ছব সময় রনচ্ছয় অসুরবধা েচ্ছব। প্ররতরদনই কাচ্ছজি সময় এটা োচ্ছি। 
  
িিন আমাি দিকাি েচ্ছব তিন আপরন বাচ্ছসও সিচ্ছত পাচ্ছিন। 
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ভাববাি কথা। আরম বাস পািে নই। তািাড়া কাচ্ছজি সময় প্রায়ই আমাি িারড়টাি 
দিকাি েয়। 
  
মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ িুব প্রচ্ছয়াজচ্ছন টযারি রনচ্ছত পাচ্ছিন। পাচ্ছিন 
  
না? মচ্ছন েয় তা পারি। 
  
তাি মাচ্ছন আপরন বেচ্ছত চাইচ্ছিন, আপরন িারড়টা আমাচ্ছক রদচ্ছত চান না। এটাই আসে 
কথা। তাই না? 
  
না, তা নয়। আমাি ভয় আপরন সকান রকিুচ্ছত ধািা মািচ্ছবন বা সকউ আপনাচ্ছক ধািা 
মািচ্ছব। একা চাোবাি আচ্ছি আপনাি অচ্ছনক প্রযাকরটচ্ছসি দিকাি। আপরন একা 
সকাথায় সিচ্ছত চান? 
  
রবচ্ছশষ সকান জায়িায় নয়, আরম শুধু চাোচ্ছত চাই। সব সময়ই আমাি সজাচ্ছি চাোচ্ছত 
ইো কচ্ছি। 
  
রেক আচ্ছি। িিন একা িারড় চাোচ্ছত পািচ্ছবন তিন ধাি রনচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
আপরন রক সরতযই বেচ্ছিন? 
  
 েযািঁ, তাই সবাঝাচ্ছত চাইরি। 
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িিন ইো তিনই সপচ্ছত পারি? আমাি কাজ েচ্ছে সটরেচ্ছোচ্ছন আপনাচ্ছক বচ্ছে সদওয়া 
কিন আমাি চাই। তােচ্ছেই আপরন পারেচ্ছয় সদচ্ছবন। 
  
েযািঁ, এইটুকুই আপনাচ্ছক কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
 সরতয? 
  
 েযািঁ, সরতয। 
  
সস অচ্ছনকক্ষণ ধচ্ছি আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় ধীচ্ছি ধীচ্ছি আমাি োচ্ছতি ওপি ওি োত 
বুচ্ছোচ্ছত বুচ্ছোচ্ছত বেে, িত মানুষ সদচ্ছিরি আপরনই সবচ্ছচচ্ছয় ভাে। 
  
আরম অবশয তা বেবনা। িরদ িারড় চান সপচ্ছত পাচ্ছিন। এিন আি একবাি সদিা িাক 
আচ্ছিি সচচ্ছয় ভাে ভাচ্ছব এটাচ্ছক কায়দায় আনচ্ছত পাচ্ছিন রক না? 
  
েযািঁ। বচ্ছে সস ইরঞ্জন চােু কিে। 
  
এবাচ্ছি সস সরতযই ভাে চাোরেে, দুচ্ছটা িারড় িািঁ িািঁ কিচ্ছত কিচ্ছত উচ্ছল্টা রদচ্ছক িুচ্ছট 
সিে, তিনও সস িারড়টা রেকমত সসাজাভাচ্ছবই চারেচ্ছয় রনে। 
  
এবাি রশচ্ছি সেচ্ছেরি। এিন অচ্ছনক রকিু বুঝচ্ছত পািরি। 
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প্রচ্ছয়াজন েচ্ছে িাচ্ছত েইেটা ধিচ্ছত পারি তাই তাি রদচ্ছক একটু সচ্ছি বসোম। পা 
সিচ্ছকি কাচ্ছি এরিচ্ছয় আনোম। সস সসাজা পচ্ছথই িারড়টা চাোে এবং িারড়ি িরতও 
বারড়চ্ছয় রদে। স্পীচ্ছিারমটাচ্ছিি কাটা আরশি ঘচ্ছি সিে। 
  
আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত চাোন। িুব সজাচ্ছি িাচ্ছেন রকন্তু। 
  
রক চমৎকাি। আরম এই ভাচ্ছবই চাোচ্ছত সচচ্ছয়রি। রক িারড়! রক সুন্দি! 
  
 এবাচ্ছি আচ্ছস্ত চাোন। 
  
সচাি ঝেসাচ্ছনা আচ্ছো োরেচ্ছয় একটা আচ্ছো অন্ধকাি সথচ্ছক আমাচ্ছদি রদচ্ছক এে। 
আমিা তিন িাস্তাি রেক মাঝিাচ্ছন। আরম সিচ্ছক পাচ্ছয়ি চাপ রদোম। 
  
িান রদচ্ছক িান। সস িুব তাড়াতারড় িানরদচ্ছক চারেচ্ছয় রনে। িরদ সিচ্ছক চাপ রদতাম 
আমিা তচ্ছব ঘাচ্ছসি উপি এচ্ছস পিতাম ও িারড়টা উচ্ছল্ট সিত। অনয িারড়টা সজাচ্ছি েণথ 
বাজাচ্ছত বাজাচ্ছত আমাচ্ছদি পাশ রদচ্ছয় সবরিচ্ছয় সিে। 
  
কযারিোকটা থামাোম। 
  
এটা কিাি রক প্রচ্ছয়াজন রিে? আরম সবশ িারেোম। 
  
তা িারেচ্ছেন, এক িাচ্ছত অচ্ছনক অরভজ্ঞতা েচ্ছয়চ্ছি। আপনাি এিন প্রচ্ছয়াজন প্রযাকরটস। 
সসটাও আজ িাচ্ছত কিচ্ছবন? এবাি আরম চাোব। 
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রেক আচ্ছি। ঘরড়ি রদচ্ছক তারকচ্ছয়–সবথনাশ! এবাি সেিা দিকাি। সিাজাি ভাবচ্ছব আরম 
সকাথায়? 
  
আমাি মচ্ছন একটু রতি ও কটু অনুভূরত জািে। 
  
আপরন রক সজাচ্ছি িারড় চাোচ্ছবন? সবশ সজাচ্ছি? 
  
 অযাকরসচ্ছেটচ্ছি সজাচ্ছি চাপ রদোম। কযারিোকটা ঘণ্টায় নিই মাইে সবচ্ছি িুটে। 
  
এিািটা বাজচ্ছত কুরড় রমরনচ্ছটি সময় আমিা সিবেচ্ছস সপৌঁিোম। 
  
িারড় থামচ্ছত সস দীঘথশ্বাস িাড়ে। 
  
আপরন সবশ সজাচ্ছি িারড় চাোচ্ছত পাচ্ছিন। সরতযই ভাে পাচ্ছিন। আমাি সবশ োিরিে, 
কিন আরম রিতীয়বাি রশিব? 
  
একটু ইতস্ততিঃ কচ্ছি বেোম। সদিুন আরম আপনাচ্ছক রবপচ্ছদ সেেচ্ছত চাই না। আপনাি 
স্বামী সরতযই চান না সি আপরন িারড় চাোন…। 
  
সস তাি োণ্ডা আেুেগুচ্ছো আমাি মরনবচ্ছন্ধ িািে 
  
সিাজাি কিনও জানচ্ছব না। রক কচ্ছি জানচ্ছব? 
  
তাি স্পশথ সপচ্ছয় সব সিন গুরেচ্ছয় সেেোম ও অসংিমী েচ্ছয় উেোম। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

45 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
আিামী কাে িাত আটটায় আরম এিাচ্ছন থাকব। নটাি পচ্ছিই শুরু কিা িাচ্ছব। 
  
আরম িারড়চ্ছত অচ্ছপক্ষা কিব। বুঝচ্ছত পািচ্ছবন না কত আনন্দ আমাি েচ্ছয়চ্ছি। প্রায়ই 
এত রবিি োচ্ছি রকন্তু আজচ্ছকি সন্ধযা সি এত সুন্দিভাচ্ছব ও উচ্ছেজনাি সচ্ছে 
কারটচ্ছয়রি, সকানরদনও কাটাইরন। সরতযই ভাে োিরিে। দিজা িুচ্ছে সবরিচ্ছয় সিে। 
  
চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় সবাঝা িারেে সি সস সেবুিং-এি স্ন্যাক ও নীে িংএি সসাচ্ছয়টাি 
পচ্ছিরিে সসাচ্ছয়টাচ্ছিি নীচ্ছচি িড়ন আমাি দম বন্ধ কচ্ছি আনে। 
  
আমাি নাম েুরসরে। মচ্ছন থাকচ্ছব সতা? 
  
 বেোম সি মচ্ছন থাকচ্ছব। 
  
সস সেচ্ছস বেে, তােচ্ছে কাে সদিা েচ্ছে। শুভ িারত্র। 
  
 োত নারড়চ্ছয় বারড় িাবাি িাস্তায় এরিচ্ছয় সিে। িতক্ষণ না অদৃশয েে ততক্ষণ 
সচচ্ছয়রিোম 
  
সস সিন এিন আমাি িচ্ছি ভাইিাচ্ছসি মতই ভয়ংকি ও রবপদজনক। সস িাচ্ছত সতা 
বোবাহুেয ঘুম েয়রন। মনটা িিন আগুচ্ছন তিন ঘুম আসচ্ছব রক কচ্ছি? মচ্ছন েে, পচ্ছিি 
সাক্ষাচ্ছতি সময়টা বুরঝ একচ্ছশা বিচ্ছিি দুিে। 
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তৃতীয় পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
একই ভাচ্ছব পচ্ছিি রতনরদন কাটে। প্ররতরদন সকাচ্ছে নটায় অরেচ্ছস আসতাম, রেিতাম 
িাত সাতটায়। সিবেচ্ছসি সামচ্ছনি বড় িাস্তাি সমাচ্ছড় একটা ইতারেয়ান সিচ্ছস্তািািঁয় সিচ্ছয় 
রনতাম। বড় বারড়টায় আটটায় এচ্ছস সপৌঁিতাম। ঘণ্টা সদচ্ছড়ক বযবসা সংোন্ত আচ্ছোচানা 
এবং দিকারি সোন ও রচরেপচ্ছত্রি আচ্ছোচনায় আইচ্ছকচ্ছনি সচ্ছে কাটাতাম। পচ্ছি নীচ্ছচ 
কযারিোচ্ছক আসতাম সিিাচ্ছন েুরসরে অচ্ছপক্ষা কিচ্ছি। 
  
নদনরন্দন জীবচ্ছনি বাকী সময়টা সকানিকচ্ছম এই মুেূতথটা এচ্ছে সিন সবিঁচ্ছচ সিতাম। 
রকনসচ্ছক শুভিারত্র বোয় সস িিন দিজাটা বন্ধ কচ্ছি রদত তিন সিন সরতযকাচ্ছিি 
জীবন রেচ্ছি সপতাম। 
  
আরম ও েুরসরে িাত সাচ্ছড় নটা সথচ্ছক এিািটা পিথন্ত ঘুচ্ছি সবড়াতাম। সবরশ কথা েত না 
সস িারড় চাোচ্ছত সবরশ মচ্ছনাচ্ছিাি রদত। তাি সচ্ছে কথা বেচ্ছেই সদিতাম িারড়টা িাস্তায় 
রবরক্ষপ্তভাচ্ছব ঘুিত। কযারিোকটা চাোচ্ছত সস এত আনন্দ সপত সি তাি আনচ্ছন্দি সমচ্ছয় 
সকানিকম বাধাচ্ছক সস আমে রদত না। সিবেচ্ছসি েটচ্ছকি সামচ্ছন এচ্ছস িিন আমিা 
দািঁড়াতাম তিনই সকবে রমরনট পািঁচ্ছচক কথা বচ্ছে কাটাতাম। 
  
তাি সচ্ছে রতনরট সন্ধযা কাটাবাি পি তাি প্ররত আমাি অনুিাি এত সবচ্ছড় সিে সি 
আচ্ছবি সংিত কিা আমাি পচ্ছক্ষ কষ্টকি েে। 
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আমাি সে পিন্দ কচ্ছি এমন এক বনু্ধি মত বযবোি সসকিত। আরমও জানতাম সস 
আমাচ্ছক পিন্দ কচ্ছি। 
  
রনচ্ছজি বযবোি রনচ্ছয়ই আমাি ভয় রিে। জানতাম িরদ সস সামানয উৎসাে সদিাত তচ্ছব 
তাি সচ্ছে সপ্রম কিচ্ছত রিধা কিতাম না। 
  
জানতাম আগুন রনচ্ছয় সিো কিরি। আইচ্ছকন িরদ কিনও জানচ্ছত পাচ্ছিন আমাি চাকরি 
িাচ্ছব। সস বচ্ছেরিে রতরন সভািী মানুষ রকন্তু তাি স্ত্রীচ্ছক রনচ্ছয় তাচ্ছক সবাকা বানাবাি সচষ্টা 
কিচ্ছব রতরন রকিুচ্ছতই সিচ্ছড় সদচ্ছবন না। 
  
িতক্ষণ না েুরসরে আমাি সপ্রচ্ছম পড়চ্ছি ততক্ষণ িারড় চাোচ্ছনা সশিাচ্ছনাচ্ছত সকান ক্ষরত 
সনই রকন্তু নািাচ্ছেি বাইচ্ছি িাবাি আচ্ছি এসব থারমচ্ছয় সদওয়াই ভাে। 
  
তৃতীয় রদন শুভিারত্র জারনচ্ছয় বেোম, পিরদন িাচ্ছত আরম বারড় থাকব না। সপ্তাচ্ছেি 
সশচ্ছষি রদকটা রমিঃ আইচ্ছকন আমাচ্ছক িুরট রদচ্ছয়চ্ছিন তাই আরম থাকব না। 
  
এচ্ছত রক সবাঝায় সি আরম কাে রকিু রশিচ্ছত পািব না? 
  
সসামবাি িাত পিথন্ত সশিা েচ্ছব না। 
  
 আপরন রক সকাথায়ও িাচ্ছেন? 
  
 না, িারে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

48 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
 তােচ্ছে িথািীরত আসুন না সকন? এিাচ্ছনই আমাি সদিা পাচ্ছবন। বারড় পিথন্ত সিচ্ছত 
েচ্ছব না। আপরন আসচ্ছত চান না। তাই না? 
  
চাই না, রেক তা নয়। তচ্ছব মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ ভয় েয়। আমাি রবশ্বাস, আপনাি স্বামী জানচ্ছত 
পািচ্ছে সিচ্ছি আগুন েচ্ছয় িাচ্ছবন। 
  
সস সেচ্ছস দুই োত আমাি বাহুচ্ছত সিচ্ছি অল্প নাড়া রদচ্ছয় বেে, সস সরতযই সিচ্ছি িাচ্ছব, 
রকন্তু মচ্ছন কিাি রকিু সনই আমাচ্ছদি। তািাড়া সস কিনই সদিচ্ছত পাচ্ছব না। 
  
ওয়াটরকনস বা রমচ্ছসস সেপে সদচ্ছি সেেচ্ছত পাচ্ছি…. 
  
তািা সকানরদনই িাচ্ছত বাি েয় না। আরম আপনাি বারড়চ্ছত বাইসাইচ্ছকচ্ছে সচচ্ছপ িাব। 
আপনাি বাংচ্ছোটা সদিা েচ্ছয় িাচ্ছব। 
  
আপরন ওিাচ্ছন িাচ্ছবন না। না, আপনাি ওিাচ্ছন িাওয়া উরচত েচ্ছব না। িরদ সরতযই 
আসচ্ছত চান তচ্ছব এিাচ্ছন আসুন, আরম রেক নটায় এচ্ছস িাব। 
  
সস িারড়ি দিজা িুচ্ছে সবচ্ছিাচ্ছত সবচ্ছিাচ্ছত বেে, আরম এিাচ্ছনই আসব। সচস, সতামাি 
মত সুন্দি সোক সদরিরন। অচ্ছনকটা রশচ্ছি সেচ্ছেরি তাই না? আশা করি, দু–এক রদচ্ছনি 
মচ্ছধযই পািরমচ্ছটি জনয দিিাস্ত রদচ্ছত পািব। 
  
সুন্দি রশচ্ছিি। রেক আচ্ছি, কাে সদিা েচ্ছব। 
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বারড় রেচ্ছি িবে হুইরে ও সসািা রনচ্ছয় বািান্দায় একটা ইরজচ্ছচয়াচ্ছি বচ্ছস রনচ্ছজি 
অবস্থাটা ভাবরিোম। 
  
িত পািঁচ িাত ধচ্ছি তাচ্ছক জানাি পি এটুকু বুচ্ছঝরি সি তাচ্ছক িাড়া অনয সকান সমচ্ছয়ি 
সপ্রচ্ছম পড়চ্ছত পারি না। রকন্তু সস রক ভাবচ্ছি, রেক এই বযাপািটাই আমাচ্ছক িুিঁরটচ্ছয় 
সদিচ্ছত েচ্ছব। 
  
বাংচ্ছোচ্ছত আসাি প্রস্তাবটা আমাি রচন্তাি কািণ েচ্ছয় উচ্ছেরিে। তাচ্ছক বচ্ছেরিোম 
চাকিটা সচ্ছন্ধয সাতটাি সময় চচ্ছে িায় এবং আরম একাই থারক। 
  
সস কিনও উৎসাে সদিায়রন এবং সবাঝাচ্ছত চায়রন সি আরম একজন সাোিযকািী বনু্ধি 
সচচ্ছয় সবশী রকিুনয়। প্ররতদাচ্ছন রকিু আশা না সিচ্ছিই রক িারড় চাোচ্ছনা সশিাচ্ছে বা 
তাচ্ছক প্রচুি আনন্দ রদচ্ছে। 
  
সদিচ্ছত েচ্ছব আরম সি ঝুিঁরক রনচ্ছয়রি সস তা সবাচ্ছঝ রকনা। সমস্ত ভরবষযটা ভিািুরব রদচ্ছত 
চচ্ছেচ্ছি। আইচ্ছকন জানচ্ছত পািচ্ছে রনউইয়চ্ছকথি চাকিীটা সধািঁয়ায় রমরেচ্ছয় িাচ্ছব। 
  
সািািাত িটেট কচ্ছি কাটাোম। পিরদন অরেচ্ছস সমজাজ সবশ িিম রিে। িিন সব 
কাজ সশষ কচ্ছি সপ্তাচ্ছেি সশচ্ছষ সদিাি জচ্ছনয কািজপত্র সচচ্ছয় রনোম তিন স্বরস্ত 
সপোম। 
  
রবনা প্ররতবাচ্ছদ আমাি সমজাজ সেয কিাি পি পযাট সই কিাি জনয কচ্ছয়কটা কািজ 
রনচ্ছয় এে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

50 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
োয় ভিবান! সভচ্ছবরিোম সব রকিু সই কচ্ছি রদচ্ছয়রি। 
  
মাত্র িটা। 
  
দ্রুতিরতচ্ছত কািচ্ছজি উপি সই কচ্ছি বেোম, প্রথমতিঃ সসামবাি রেিব। এিনই 
সবরিচ্ছয় িারে। িটা সবচ্ছজ সিচ্ছি, তাই না? 
  
প্রায় সাচ্ছড় িটা, এিনই সবরিচ্ছয় িাচ্ছো? 
  
 ভুরু কুিঁচচ্ছক বেোম, জারন না। সিচ্ছত পারি। সম্ভবত িেে সিেব। 
  
 আশা করি ভােভাচ্ছব রবশ্রাম সনচ্ছব। রকিু ভাবচ্ছত েচ্ছব না সচস, সতামাি সব কাজ সুন্দি 
ভাচ্ছবই েচ্ছে। 
  
িাচ্ছিি সচ্ছে বেোম, সসামবাি সদিা েচ্ছব। মাথা সনচ্ছড় তাি কাচ্ছি রবদায় রনোম। 
  
সজা তাি ঘি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এচ্ছস বেে, সস্টশন পিথন্ত রেস্ট সদচ্ছব, সচস? 
  
েযািঁ। 
  
 তাচ্ছক সচ্ছে রনচ্ছত ইো রিে না, রকন্তু বারড় িাবাি পচ্ছথ সস্টশন পচ্ছড়। 
  
 িিন রনচ্ছচ নামরিোম সজা রজজ্ঞাসা কিে, আজ আি. এ.–সক সদিচ্ছত িাে? 
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না, রতরন আমাচ্ছক সপ্তাচ্ছেি সশষটা িুরট রনচ্ছত বচ্ছেচ্ছিন। ওয়াসািমযাচ্ছনি রট রভ রিপটা 
সচ্ছে রনচ্ছয়রি সদিাি জনয। মচ্ছন েয় িুব িািাপ নয়। 
  
কাজকমথ সেচ্ছে তুরম িুরট নাও না সকন? সতামাচ্ছক সবশ নাভথাস সদিাচ্ছে। উচ্ছিচ্ছিি 
কািণ রক? 
  
রকিুই নয়, আমাি কযারিোকটাি রদচ্ছক িাবাি সময় বেোম। 
  
সজা আমাি সচ্ছে এে। 
  
েযািঁ, িত দুরদন ধচ্ছি তুরম পাউোচ্ছক কািঁরদচ্ছয় সিচ্ছড়ি। 
  
পাউো ভীষণ ভীতু। ওয়াসািমযাচ্ছনি সচ্ছে সোচ্ছনি োইন রদচ্ছত, রকন্তু একবািও পাচ্ছি 
রন। 
  
েয়চ্ছতা িািাপ রিে। 
  
ইরঞ্জন চােু কিোম। 
  
এসব রক সজা? 
  
এস িাই সীচ্ছট বসচ্ছত বসচ্ছত সজা বেে। এবাি আমাি পাো। রেক আচ্ছি, তচ্ছব একটু 
রবশ্রাম কি। কাচ্ছজ হুমরড় সিচ্ছয় পচ্ছড়রি। 
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সস রেক বেচ্ছি আরম জানতাম, সসজনয েজ্জা সবাধ েে। 
  
 দুিঃরিত, সজা। সপ্তাচ্ছেি সশচ্ছষ রেক েচ্ছয় উেব। 
  
আরমও সসই ভাচ্ছব চেব, সজা বেে। এিন সতামাি অচ্ছনক কাজ। আচ্ছোচনাি রবষয় 
পােচ্ছট সস বচ্ছে চেে, জান এই িারড়টাি জচ্ছনয সতামাচ্ছক রেংচ্ছস করি। 
  
আমাি কযারিোক সকনাি শি রিে। দাম প্রচুি রকন্তু পয়সা উচ্ছে এচ্ছসচ্ছি। িরদও আোি 
মাস, এিনও সবচচ্ছে প্রচুি দাম পাব। 
  
িরদ রনউইয়চ্ছকথি পরিকল্পনা দানা বািঁচ্ছধ আি আমাি মাইচ্ছন বারড়চ্ছয় সদয় তচ্ছব সি সকান 
ভাচ্ছব আরমও একটা িারড় রকনব। 
  
প্লযানটা িরদ রেক েয়, সজা, তচ্ছব সচষ্টা কিব িাচ্ছত সতামাি মাইচ্ছন বাচ্ছড়। 
  
ভরবষযৎ রনচ্ছয় আি সকান কথা বচ্ছেচ্ছি? 
  
িত িাচ্ছত একবাি বচ্ছেরিচ্ছেন কত তাড়াতারড় আরম টাকাটা তুেচ্ছত পািব। 
  
তুরম রক মচ্ছন কি, সচস তাি বযবসাচ্ছয় টাকা িাটান রেক েচ্ছব? 
  
রনউইয়চ্ছকথি বযবসা কিনও িািাপ েচ্ছত পাচ্ছি না। িরদ বযবসাি ঝুিঁরক রনই তচ্ছব মাইচ্ছন 
িাড়াও োচ্ছভি শতকিা পািঁচ ভাি পাব। এই সুচ্ছিাি িাড়া পািোরম। বযবসা সমাটামুরট 
আরমই সদিব। েচ্ছে আমাি স্বাথথ আরমই িক্ষা কিচ্ছত পািব। 
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সজা বেে, আমািও এমন সুচ্ছিাি সপচ্ছত ইচ্ছে কিচ্ছি। সমাট োচ্ছভি শতকিা পািঁচ ভাি। 
বড়চ্ছোক েচ্ছত চচ্ছেি, সচস। 
  
সদি সজা, ভািয রনভথি কিচ্ছব বযবসা সকমন চেচ্ছব তাি ওপি। 
  
 কত শীঘ্র বযবসা িাড়া কিচ্ছত পািচ্ছব, সচস? 
  
দাোেচ্ছদি বচ্ছেরি কাজ চাোচ্ছত, কচ্ছয়করদচ্ছনি মচ্ছধযই জানচ্ছত পািব। বাজাি এিন সবশ 
চড়া। ভাচ্ছিযি বযাপাি িুচ্ছবও সিচ্ছত পারি। 
  
সস্টশচ্ছনি কাচ্ছি আসচ্ছতই িারড় থামাোম। সজা িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয় বেে, ধনযবাদ 
সচস। এমন রদনও আসচ্ছত পাচ্ছি সিরদন আরম এই িারড়টাই েয়ত রকচ্ছন সনব। িিন 
রনউইয়কথ িাচ্ছব তিন একটা এেচ্ছিািাচ্ছিা রনচ্ছত পািচ্ছব। তুরম রক আমাি কাচ্ছি রবেী 
কিাি কথা ভাবচ্ছত পাি? 
  
দািঁত সচচ্ছপ তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেোম, টাকা সজািাড় না কিা পিথন্ত অচ্ছপক্ষা কি, তচ্ছব 
আরম রকনচ্ছত পািব। সপ্তাচ্ছেি সশষটা ভােভাচ্ছব কাটাচ্ছব আশা করি। 
  
তাড়াতারড় বাংচ্ছোি রদচ্ছক িুটোম। 
  
. 
  
০২. 
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 আরম সিবেচ্ছসি প্রচ্ছবশ পচ্ছথি েটকটাি সামচ্ছন নটা বাজচ্ছত এক রমরনট আচ্ছি এচ্ছস। 
সপৌঁিোম। 
  
েুরসরে িায়ায় দািঁরড়চ্ছয়রিে আমাি অচ্ছপক্ষায়। 
  
তাচ্ছক এচ্ছিাচ্ছত সদচ্ছিই আরম িারড়ি দিজা িুেোম। চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় সদিোম সস একটা 
োেকা নীে সপাশাক ও েেেচ্ছে িং-এি োটথ পচ্ছি। সরু রেচ্ছত রদচ্ছয় চুেটা বািঁধা। 
সুন্দি সদিারেে। 
  
সস ড্রাইরভং হুইচ্ছেি রনচ্ছচ বসচ্ছতই আরম সচ্ছি িারেোম। 
  
সস সেচ্ছস বেে, েযাচ্ছো। সতামাি সময়জ্ঞান দারুণ। আমাি সপাশাক পিন্দ েচ্ছয়চ্ছি? 
সকবে সতামাি জচ্ছনযই এটা পচ্ছিরি। 
  
দারুণ। 
  
সতামাচ্ছকও দারুণ সদিাচ্ছে। 
  
তুরম রক সরতযই তাই ভাবি? 
  
েযািঁ 
  
আো, আমিা আজ সকাথায় িাব? চে, আজ সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক িাই। 
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 রেক আচ্ছি। 
  
সস িাচ্ছত সস সজাচ্ছি িারড় না চারেচ্ছয় ঘণ্টায় পিঁরচশ মাইে সবচ্ছি সুন্দিভাচ্ছব িারড় চাোে। 
  
সস িারড় চাোচ্ছনাি সচ্ছে গুনগুন কচ্ছি িান কিরিে। বুচ্ছকি রভতিটা সমাচড় রদে িিন 
বুঝোম সস শীঘ্র পািরমট কিচ্ছব আি িারড় চাোচ্ছনাও সশষ েচ্ছয় িাচ্ছব। 
  
একটা আিঁকাবািঁকা িাস্তা রদচ্ছয় এরিচ্ছয় চেোম। একটা িাড়া বািঁক রনচ্ছতই সদিোম সামচ্ছন 
বারেি স্তি, পামিাচ্ছিি সারি ও সমুচ্ছদ্রি জে চকচক কিরিে। 
  
িারড় চাোচ্ছনাি পি এই প্রথম কথা বেে, রক সুন্দি তাই না? বুঝচ্ছত পািচ্ছব না এই 
িারড়টা চারেচ্ছয় আরম কত আনন্দই না পারে। সচস্, এি মত আনন্দ আি রকিুচ্ছতই 
সনই। আরম এিন সরতযই ভাে চাোরে, তাই না? 
  
িািাপ নয়। তচ্ছব পািরমচ্ছটি দিিাস্ত সদবাি আচ্ছি আিও প্রযাকরটস দিকাি। তুরম 
এিনও রপিচ্ছন চাোচ্ছত পাি না। রপিচ্ছন চাোচ্ছব এিন? 
  
এিন নয়। 
  
িারড়ি িরতচ্ছবি করমচ্ছয় ইরঞ্জন বন্ধ কিে। চািঁচ্ছদি স্বে আচ্ছোয় মাইচ্ছেি পি মাইে 
সমুদ্রতট পরিষ্কাি সদিা িারেে। সসিাচ্ছন সকান জনমানচ্ছবি রচহ্নমাত্র সনই। মচ্ছন েরেে 
সমি পৃরথবীচ্ছত সকবে আমিা দুজন। 
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িারড়ি আচ্ছো রনরভচ্ছয় সস বেে, সািঁতাি কাটচ্ছত িারে। তুরম রক আসচ্ছব? 
  
চমচ্ছক বেোম, সতামাি িারড় চাোচ্ছনা সশিাি কথা। সময় সবরশ সনই। এিন দশটা 
বাজচ্ছত কুরড় রমরনট। 
  
সিাজািচ্ছক বচ্ছে এচ্ছসরি রসচ্ছনমা সদিচ্ছত িারে। মাঝিাচ্ছতি আচ্ছি আশা কিচ্ছব না। িারড় 
িুচ্ছে সস বাইচ্ছি এে। এিাচ্ছন সকউ সনই সমুদ্রতট এিন আমাচ্ছদি। িরদ সািঁতাি কাটচ্ছত 
না চাও িারড়চ্ছত বস আি আমাি জচ্ছনয অচ্ছপক্ষা কিচ্ছব। 
  
বারেি উপি রদচ্ছয় িুচ্ছট সিে পাম িাচ্ছিি রদচ্ছক। 
  
িারড়চ্ছত বচ্ছস েক্ষয কিরিোম। সি প্রশ্ন িাচ্ছতি পি িাত আমাচ্ছক উতো কচ্ছি তুচ্ছেরিে, 
তািই উেি। িরদ এি অথথ আমাি প্ররত সপ্রম কিাি সুচ্ছিািনা েয় তােচ্ছে সস এই 
রনজথন জায়িায় আসত না। 
  
মচ্ছন মচ্ছন বেোম, আইচ্ছকচ্ছনি স্ত্রীচ্ছক সবাকা বানাচ্ছত চাইি। এিন িরদ এ পচ্ছথ এরিচ্ছয় 
িাও তচ্ছব সািা জীবন তাি জনয অনুতাপ কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এোম। সস তিন পাম সারিি কাচ্ছি। সস জুচ্ছতা দুচ্ছটা িুিঁচ্ছড় রদে, 
পচ্ছি উপচ্ছিি জামাটা রনচ্ছচি রদচ্ছক সটচ্ছন িুেচ্ছো নীচ্ছচ সািঁতাচ্ছিি সপাশাক রিে। 
  
িারড়ি সপিচ্ছন রিচ্ছয় জুচ্ছতা িুচ্ছে সতায়াচ্ছে ও সািঁতাচ্ছিি সপাশাক রনোম। আরম সবসময়ই 
এই সপাশাকটা িারড়চ্ছত িারি। সতায়াচ্ছে পচ্ছি এরিচ্ছয় সিোম। 
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সস আমাি রদচ্ছক রেচ্ছি োসে, জানতাম তুরম আসচ্ছব। রচিরদন চািঁচ্ছদি আচ্ছোয় সািঁতাি 
কাটচ্ছত ভােবারস রকন্তু সিাজাি রকিুচ্ছতই সদচ্ছব না। তাি ধািণা এ কাজ রবপজ্জনক। 
  
মচ্ছন েচ্ছে সি কাজগুচ্ছো সতামাি কিা উরচত নয় সসগুচ্ছোই আমাি সচ্ছে কিি। 
  
সস জচ্ছনযই সতামাচ্ছক এত পিন্দ করি। 
  
তািপি সস িুচ্ছট িপাৎ কচ্ছি জচ্ছে এচ্ছস পড়ে। 
  
সস রকন্তু সরতযই সািঁতাি কাটচ্ছত িুব ভাে পাচ্ছি। সস আমাি নািাচ্ছেি বাইচ্ছি চচ্ছে সিে 
রকিুক্ষণ পচ্ছিই সস িত সবচ্ছি রিচ্ছয়রিে সসই সবচ্ছিই রেচ্ছি এে। 
  
সস আমাি চািপাচ্ছশ বৃোকাচ্ছি ঘুিচ্ছত োিে। 
  
 এিাচ্ছন আসাি জচ্ছনয সতামাি আনন্দ েচ্ছে না? 
  
েচ্ছে। 
  
আরম রচত েচ্ছয় চািঁচ্ছদি রদচ্ছক ভাসচ্ছত োিোম। সািঁতাি কাটা সশষ কচ্ছি রেচ্ছি িাবাি 
জনয আরম তিন অধীি। সস রেচ্ছি এচ্ছস আমাি পাচ্ছশ ভাসচ্ছত োিে। 
  
আি রবেম্ব সেয কিচ্ছত পািোম না। 
  
 এবাি রেচ্ছি িাওয়া িাক। 
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আমিা সািঁতাি সকচ্ছট তীচ্ছি উচ্ছে এোম। সস তাি সপাশাচ্ছকি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিচ্ছত সিচ্ছত 
বেে, সচস, কাে রক কিচ্ছব? 
  
জারন না…রবচ্ছশষ রকিু নয়। িেে সিেচ্ছত পারি। 
  
কাে সদিা েচ্ছব রকনা জারন না। আমাি এক সমচ্ছয় বনু্ধ কাে রনমন্ত্রণ কচ্ছিচ্ছি। তাচ্ছক 
এরড়চ্ছয় কাে অচ্ছনক দূচ্ছিি িাচ্ছম িাওয়া িায়। 
  
একটা সতায়াচ্ছে তাি রদচ্ছক িুিঁচ্ছড় রদচ্ছয় অনযটা রদচ্ছয় আমাি মাথা মুচ্ছি বারেি উপি বচ্ছস 
বেোম, সদিা িাক রক কিা িায়। 
  
একটু সাবধান েওয়া দিকাি। সাইচ্ছকচ্ছে আরম সতামাি বারড় আসচ্ছত পারি। বড় িাস্তা 
এরড়চ্ছয় িাওয়াই ভাে। 
  
আমাি মচ্ছন েয় েুরসরে, রদচ্ছনি সবোয় সদিা না কিাই বুরিমাচ্ছনি কাজ। সি সকউ সদচ্ছি 
সেেচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমাি পাচ্ছশ বচ্ছস বেে, চুপচাপ বচ্ছস থাকা ভয়ানক রবিরিকি। তাই না? 
  
 রনশ্চয়ই। 
  
সমস্ত রদন িারড় সচচ্ছপ ঘুচ্ছি সবড়ান সবশ মজাি। তাই না? আমিা কাে রপকরনক কিচ্ছত 
পারি। তুরম রক মচ্ছন কি, এটুকু ঝুিঁরক সনওয়া িায় না? 
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তুরম এিকম ঝুিঁরক রনচ্ছত চাও? 
  
বুঝচ্ছত পািরি না সক আমাচ্ছদি সদিচ্ছব। আরম সবশ বড় কাচ্ছোটুরপ ও সানগ্লাস পিচ্ছত 
পারি চুেটা উপি রদচ্ছক তুচ্ছে রনচ্ছত পারি। বাজী সিচ্ছি বেরি সকউ রচনচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
িরদ সতামাি স্বামী জানচ্ছত পাচ্ছিন, েুরসরে, তুরম ভয় কিচ্ছব রক? 
  
 সস রচবুকটা োিঁটুচ্ছত সেরকচ্ছয় বেে, েযািঁ কিব। 
  
 রতরন রক কিচ্ছবন সতামাি মচ্ছন েয়? 
  
রনশ্চয়ই ভীষণ সিচ্ছি িাচ্ছবন। সতামাি বারড়চ্ছতও সািাটা রদন একসচ্ছে কাটাচ্ছত পারি। 
সবশ রনজথন, তাই না? আমিা সািঁতাি কাটচ্ছত পারি, রপকরনক কিচ্ছত পারি। সকউ 
সদিচ্ছত পাচ্ছব না 
  
তুরম রনশ্চয়ই রসরিয়াস নও, তাই না? 
  
না, মচ্ছন েয় রসরিয়াস নই। সবশ শীত কিচ্ছি, সপাশাক পিচ্ছত িারে। 
  
সস োে রদচ্ছয় উচ্ছে তাি সপাশাক ও জুচ্ছতা রনচ্ছয় িারড়টাি রদচ্ছক িুটে। 
  
প্রায় দশ রমরনট আরম সসইভাচ্ছব পাথচ্ছিি মত বচ্ছসরিোম। সস আমাচ্ছক িাকচ্ছি। 
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সচস…। 
  
আরম নড়োম না, রেচ্ছি চাইোমও না। 
  
আসচ্ছব না, সচস? 
  
তবুও রেচ্ছি চাইোম না। 
  
সস িুচ্ছট এচ্ছস আমাি পাচ্ছশ এচ্ছস, সতামাচ্ছক িাকরি, শুনচ্ছত পাও রন? 
  
সস এিন সপাশাক পচ্ছি রনচ্ছয়চ্ছি রকন্তু বুঝচ্ছত অসুরবধা েে না সি সস জামাি নীচ্ছচ 
রকিুই। পচ্ছিরন। 
  
বসচ্ছব, সতামাি সচ্ছে কথা আচ্ছি। 
  
 বারেি উপি কচ্ছয়ক েুট দূচ্ছি সস পা মুচ্ছড় বচ্ছস, বে, সচস। 
  
 তুরম রক সরতযই চাও কাে িারড় রনচ্ছয় রপকরনক কিচ্ছত িাব–সকবে আমিা দুজচ্ছন? 
  
সস অবাক েচ্ছয়, মচ্ছন েয় তুরমই বচ্ছেরিচ্ছে…। 
  
তুরম রক রপকরনক কিচ্ছত চাও? 
  
সকন, না? রনশ্চয়ই চাই। 
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রেক আচ্ছি। সতামাি স্বামীচ্ছক রিচ্ছয় বে সি আিামীকাে সািাটা রদন তুরম আমাি সচ্ছে 
কাটাচ্ছব। িরদ রতরন িাজী থাচ্ছকন তচ্ছব আমিা িাব। 
  
আরম তা কিচ্ছত পািব না। সস–সস জাচ্ছন না সি আরম সতামাচ্ছক রচরন। 
  
 তােচ্ছে বে সি আমাচ্ছদি পরিচয় েচ্ছয়চ্ছি। 
  
রকিুই বুঝচ্ছত পািরি না। তুরম িাি কচ্ছিি মচ্ছন েচ্ছে। রক বযাপাি সচস? 
  
রিচ্ছয় বে সি আমাচ্ছদি পরিচয় েচ্ছয়চ্ছি। 
  
আরম তা পািব না। সস রকিুচ্ছতই পিন্দ কিচ্ছব না। 
  
সকন না? 
  
সচস, আমাি মচ্ছন েয় এসব বন্ধ কচ্ছি দাও। সস আমাি বযাপাচ্ছি ঈষথাকাতি এবং 
সবাকাি মত বযবোি কচ্ছি। সস রকিুচ্ছতই বুঝচ্ছত চাইচ্ছব না। 
  
রক বুঝচ্ছত চাইচ্ছবন না? 
  
সচস, সতামাচ্ছক ভয়েি সদিাচ্ছে। রক বযাপাি? 
  
আমাচ্ছক বে, রতরন রক বুঝচ্ছত চাইচ্ছবন না। 
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সস চায় না আরম অনয মানুচ্ছষি সচ্ছে ঘুচ্ছি সবড়াই। 
  
 সকন? রতরন রক সতামাচ্ছক রবশ্বাস কচ্ছিন না? 
  
সচস? রক েচ্ছয়চ্ছি? এত িাি কিি সকন? সকন তুরম আমাি সচ্ছে এভাচ্ছব কথা বেি? 
  
রতরন রক মচ্ছন কচ্ছিন সি আমাি সচ্ছে বাইচ্ছি সিচ্ছে রবশ্বাস োিাচ্ছব? 
  
 আরম জারন না সচস। িরদ এইভাচ্ছব বচ্ছক চে, আরম এিনই এিান সথচ্ছক চচ্ছে িাব। 
  
ভয়েি ভাচ্ছব সক্ষচ্ছপ বেোম, সকন পিন্দ কিি না? সতয ঘটনাি মুচ্ছিামুরি েচ্ছত ভয় 
সকাথায়? তুরম রববারেত, তাই না? তুরম কুমািীনও। তুরম রনশ্চয়ই জান িিন সতামাি মত 
সুন্দিী সমচ্ছয় সকান মানুষচ্ছক িাচ্ছতি সবোয় রনজথন স্থাচ্ছন রনচ্ছয় আচ্ছস, তিন তাি মচ্ছনি 
অবস্থা সকমন েয়। তুরম রক এতই সবাকা সি এসব সবাঝ না? 
  
সামচ্ছন এরিচ্ছয় রিচ্ছয় বেোম, েুরসরে, তুরম রক আমাচ্ছক ভােবাস? 
  
সস শি েচ্ছয় বেে, সতামাি সচ্ছে সপ্রম? না, না, এসব রক বেি? 
  
আমাি িো সপ্তচ্ছম উচ্ছে সিে, তচ্ছব সকন এিাচ্ছন এচ্ছসি? সকন রনচ্ছজচ্ছক আমাি ওপি। 
চারপচ্ছয় রদচ্ছত চাইি? তুরম রক মচ্ছন কি আরম পাথি রদচ্ছয় নতিী? 
  
আরম িারে…। 
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আরম িুচ্ছট রিচ্ছয় তাি মরনবন্ধ সচচ্ছপ ধিোম ও রনচ্ছজি রদচ্ছক টান রদোম। তাি মুিটা 
তিন আমাি মুচ্ছিি কাচ্ছি। 
  
সচস আমাচ্ছক সিচ্ছত দাও। 
  
আরম পাথি রদচ্ছয় নতিীনই, বচ্ছেই তাি মুচ্ছিি ওপি মুি িািচ্ছত সচষ্টা কিোম, রকন্তু 
আশ্চিথ তাি িাচ্ছয় ভয়ানক সজাি। সস একটা োত মুি কচ্ছি ভয়ানক সজাচ্ছি আমাি মুচ্ছি 
মািে। 
  
ঘা সিচ্ছয় আমাি জ্ঞান রেিে। 
  
আরম তাচ্ছক সিচ্ছত রদোম। সস সজাচ্ছি িারড়ি রদচ্ছক িুটে। 
  
সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক সচচ্ছয় চুপ কচ্ছি বচ্ছসরিোম। েোৎ ইরঞ্জচ্ছনি শচ্ছব্দ োে রদচ্ছয় উচ্ছে 
দািঁড়াোম। 
  
কযারিোকটা চেচ্ছত োিে। 
  
 েুরসরে! সিও না…েুরসরে! 
  
 িারড়টা সজাচ্ছি বৃোকাচ্ছি ঘুচ্ছি সমুদ্রতচ্ছটি িাস্তাি উপি রদচ্ছয় িুটে। 
  
 েুরসরে। 
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আরম রস্থি েচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় িইোম। আমাি োচ্ছতি মুচ্ছো শি েচ্ছয় উেে ইরঞ্জচ্ছনি একটানা 
শচ্ছব্দ। 
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েতুথথ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
প্রায় চরিশ রমরনট োিে বাংচ্ছোচ্ছত রেিচ্ছত। 
  
সেিঁচ্ছট আসচ্ছত আসচ্ছত ভাবরিোম িা কচ্ছিরি তা কিাি জনয আমাি পািে েওয়া উরচত 
রিে। সস আইচ্ছকচ্ছনি কাচ্ছি সব বেচ্ছেই আমাি উপিুি সাজা েচ্ছব। তাি কথাগুচ্ছো 
সিন আমাি মচ্ছন োতুরড়ি মত আঘাত কিরিে। 
  
সমুদ্র সথচ্ছক প্রায় পঞ্চাশ িজ দূচ্ছি একটা সিাট্ট বািাচ্ছনি মচ্ছধয আমাি বাংচ্ছো। সবচ্ছচচ্ছয় 
কাচ্ছিি বারড়টাি বড় িাস্তাি রসরক মাইে দুচ্ছিি বারড়টা জযাক রসচ্ছবানথ নাচ্ছম এক ধনী 
দাোচ্ছেি বারড়। সস মাসিাচ্ছনক আচ্ছি িীচ্ছেি রদনগুচ্ছো কাটাচ্ছত এচ্ছসরিে। 
  
আমাি সদি দিজাি সামচ্ছন একটা িারড় সদিোম। আিও কচ্ছয়ক পা এরিচ্ছয় এচ্ছস 
বুঝোম সসটা আমািই কযারিোক। 
  
েুরসরে সামচ্ছন এচ্ছস, সচস…সতামাি িারড় রেরিচ্ছয় রনচ্ছয় এচ্ছসরি। 
  
কচ্ছয়ক িজ বযবধাচ্ছন আমিা দািঁরড়চ্ছয়, েুরসরে আরম সরতযই দুিঃরিত। আমাি মাথা িািাপ 
েচ্ছয়রিে িত েচ্ছয়রিে….। 
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এসব কথা আি সবাচ্ছো না। আরম সতামাচ্ছক বারড়চ্ছত সিচ্ছি আসব। 
  
তাি আচ্ছি রক রভতচ্ছি সিচ্ছত পারি? সতামাচ্ছক রকিু বো দিকাি। 
  
না। সতামাচ্ছক আরম বারড়চ্ছতই সিচ্ছি আসব। আমাচ্ছক তুরম িারড়চ্ছতই বেচ্ছব। 
  
 একবাি রক রভতচ্ছি সিচ্ছত পারি না? 
  
িারড় চাোচ্ছত চাোচ্ছত আমিা কথা বেব। সতামাচ্ছক সিচ্ছি আসচ্ছত েচ্ছব…তাচ্ছক কািঁপচ্ছত 
সদচ্ছি আরম সথচ্ছম সিোম। পচ্ছড় সিচ্ছত সদচ্ছি োে রদচ্ছয় এরিচ্ছয় দু োত রদচ্ছয় তাচ্ছক ধচ্ছি 
রনোম। 
  
েুরসরে ভিবাচ্ছনি রদরবয। রক েচ্ছয়চ্ছি? 
  
সস আমাি উপি ভি রদচ্ছয় েুরটচ্ছয় পড়ে। তাচ্ছক শুইচ্ছয় রদচ্ছয় োিঁটু মুচ্ছড় তাি পাচ্ছশ বচ্ছস 
মাথাটা বুচ্ছকি উপি তুচ্ছে রনোম ও সচচ্ছপ ধিোম। তাি মাথাটা নীচ্ছচি রদচ্ছক সেচ্ছে 
পড়ে। তাচ্ছক এত সাদা সদিারেে সি আরম ভয় সপচ্ছয় সিোম। 
  
রকিুক্ষণ বাচ্ছদ তাি সচাচ্ছিি পাতা নচ্ছড় উেে। সস আমাি মুচ্ছিি রদচ্ছক সচচ্ছয় উেবাি 
সচষ্টা কিে। 
  
আরম বেোম, সেজ ভাচ্ছব নাও। নড়চ্ছব না…..। 
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 তাি মাথাটা আমাি কািঁচ্ছধি উপি িািে। তাচ্ছক তুচ্ছে রনচ্ছয় সদি দিজাি রদচ্ছক সিচ্ছত 
আমাি সকান কষ্টই েরেে না। 
  
এবাি রেক েচ্ছয় উেব। আমাচ্ছক নারমচ্ছয় দাও। অতযন্ত দুিঃরিত। আচ্ছি কিনই এিকম 
েয়রন। 
  
আরম তাচ্ছক নারমচ্ছয় চারব রদচ্ছয় দিজাটা িুেোম। আবাি তাচ্ছক তুচ্ছে ধচ্ছি োউচ্ছঞ্জ রনচ্ছয় 
এোম। তাচ্ছক শুইচ্ছয় রদচ্ছয় বেোম, চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় থাক। 
  
সস িাচ্ছদি রদচ্ছক সচচ্ছয় শুচ্ছয়রিে, তাি সচাি দুচ্ছটা মচ্ছন েরেে সিন কািচ্ছজ কাটা দুচ্ছটা 
িতথ। 
  
সতামাি জনয রকিু পানীয় রনচ্ছয় আসরি। আমাি বযবোচ্ছিি জনয আরম িুবই দুিঃরিত। 
  
রকিু চাই না, বচ্ছে সস মুি সঢচ্ছক কািঁদচ্ছত োিে। 
  
আরম রেকাি কযারবচ্ছনচ্ছট রিচ্ছয় গ্লাচ্ছস একটু িারণ্ড সঢচ্ছে রনচ্ছয় এোম। 
  
 সিচ্ছয় নাও, সুস্থ েচ্ছয় উেচ্ছব। 
  
 সস মাথাটা সরিচ্ছয় রনচ্ছয়, না, সচস, আরম অতযন্ত দুিঃরিত। সতামাি িারড়টা সভচ্ছে 
রিচ্ছয়চ্ছি। এ রনচ্ছয় কাদাকাটাি সকান দিকাি সনই। িারড় সভচ্ছে সেোি জচ্ছনয সতামাচ্ছক 
কািঁদচ্ছত েচ্ছব না। 
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তাি মুিটা এত জীণথ সদিারেে। সস বেে, আরম ভােচ্ছত চাইরন। িারড়টা আরম আি 
ধচ্ছি িািচ্ছত পািোম না। রবিাট সজাচ্ছি শব্দ েে। দিজায় একটা রবিাট দাি পচ্ছড়চ্ছি ও 
সামচ্ছনি সোোি িািথটায় টে সিচ্ছয়চ্ছি। 
  
রক বেচ্ছত চাইি? তুরম রক সকান মানুষচ্ছক ধািা রদচ্ছয়ি? 
  
রদরবয সিচ্ছয় বেরি সদাষ আমাি নয়, সস রপিন সথচ্ছক এচ্ছস রচৎকাি কচ্ছি উেে। রচৎকাি 
কিাি আচ্ছি পিথন্ত আরম জানতাম না সি সস ওিাচ্ছন রিে। 
  
সক? সক রচৎকাি কচ্ছিরিে? 
  
পুরেচ্ছশি সসই সোকটা। একটা সমাটি সাইচ্ছকচ্ছে সচচ্ছপ রিে। সস রেক িারড়টাি পাচ্ছশ 
এচ্ছস রচৎকাি কচ্ছি উচ্ছেরিে….। 
  
ভয় সপও না। শুধু বে রক ঘচ্ছটরিে। 
  
সস রচৎকাি কিচ্ছতই িারড়টা সকিঁচ্ছপ ওচ্ছে এবং তাচ্ছক রিচ্ছয় আঘাত কচ্ছি….। সস কািঁদচ্ছত 
শুরু কিে। 
  
তাি োত দুচ্ছটা রনচ্ছজি োিঁটুি উপি সিচ্ছি রটপচ্ছত োিোম। 
  
কািঁদচ্ছে সকান েে েচ্ছব। তাচ্ছক ধািা সদওয়াি পি রক েে? 
  
 জারন না। সসাজা সবরিচ্ছয় আরস। রপিন রেচ্ছি চাইরন। 
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 তুরম দািঁড়াও রন বেি? 
  
না, দারুণ ভয় সপচ্ছয়রিোম। 
  
িারড় চারেচ্ছয় সসাজা এিাচ্ছন চচ্ছে আরস। 
  
সস রক আঘাত সপচ্ছয়রিে? 
  
জারন না। 
  
সকাথায় এটা ঘচ্ছট? 
  
সমুদ্র তট সথচ্ছক উপচ্ছি আসাি পচ্ছথি উপি। 
  
তাচ্ছক আি চীৎকাি কিচ্ছত শুচ্ছনরিচ্ছে? 
  
না। িারড়ি পাচ্ছশ ভয়ানক সজাচ্ছি শব্দ েচ্ছয়রিে। আধঘণ্টাি সবশী সতামাি জনয অচ্ছপক্ষা 
কিরি। 
  
িুব সজাচ্ছি চাোরেচ্ছে? 
  
েযািঁ। 
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আরম একবাি িারড়টা সদচ্ছি আরস, বচ্ছে উচ্ছে ড্রয়াি সথচ্ছক একটা ফ্লযাশ োইট রনোম। 
সসাজা িারড়ি কাচ্ছি এচ্ছস বুঝোম সি িারড়ি সামচ্ছনি সেণ্ডাচ্ছিি ধািটা ক্ষরতিস্ত 
েচ্ছয়চ্ছি। 
  
সামচ্ছন আচ্ছোটা সভচ্ছে গুিঁরড়চ্ছয় সিচ্ছি। সেণ্ডাি সবিঁচ্ছক রিচ্ছয়চ্ছি। দিজায় একটা িভীি 
িািঁচ্ছজি সৃরষ্ট েচ্ছয়চ্ছি এবং েম্বা েচ্ছয় একটা আিঁকাবািঁকা দাি পচ্ছড়চ্ছি। 
  
িাড়ীি রপিচ্ছনি সেণ্ডাচ্ছিি ধািটায় িচ্ছিি দাি ফ্লযাশোইচ্ছটি আচ্ছোয় চকচক কচ্ছি 
উেে। দুচ্ছিি চাকাি সাদা বৃেটাচ্ছত থকথচ্ছক িি সেচ্ছি রিে। সসরদচ্ছক সচচ্ছয় ভচ্ছয় 
আমাি িি রেম েে। 
  
মচ্ছন েে সস সমাটি সাইচ্ছকেটাচ্ছক পাশ সথচ্ছক ধািা রদচ্ছয় চােকচ্ছক সেচ্ছে রদচ্ছয় 
রপিচ্ছনি চাকা রদচ্ছয় তাচ্ছক মারড়চ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছি। এসচ্ছবি পচ্ছিও থাচ্ছম রন। 
  
ফ্লাশোইটটা রনরভচ্ছয় আরম রপিন রদচ্ছক এোম। সম্ভবতিঃ আচ্ছিােী সোকটা এই মুেূচ্ছতথ 
িিাপু্লত অবস্থায় িাস্তায় মচ্ছি পচ্ছড় আচ্ছি। 
  
োউচ্ছঞ্জ রেচ্ছি সদরি তিনও েুরসরে রচৎেচ্ছয় শুচ্ছয়রিে। রনিঃশাস এচ্ছোচ্ছমাচ্ছো ভাচ্ছব 
পড়রিে। তাচ্ছক ভীষণ িািাপ সদিারেে। 
  
িারণ্ডি গ্লাসটা রনচ্ছয় এচ্ছস বেোম, এই সি, একটু সিচ্ছয় নাও। সদি, সকিঁচ্ছদ সকান োভ 
সনই। 
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তাি মাথাটা তুচ্ছে একটু িাওয়াোম। রক ঘচ্ছটচ্ছি আরম সদিচ্ছত িারে। এিাচ্ছনই অচ্ছপক্ষা 
কি। িত শীঘ্র পারি সদচ্ছিই রেচ্ছি আসরি। 
  
তিন ঘরড়চ্ছত এিাচ্ছিাটা বাজচ্ছত কুরড়। সস মাথা নাড়ে। .. 
  
তাচ্ছক সসিাচ্ছন সিচ্ছি কযারিোকটাি কাচ্ছি রিচ্ছয় বুঝোম এই অবস্থায় িাড়ীটাচ্ছক িাস্তায় 
সনওয়া িাচ্ছব না। িরদ সকউ সদিচ্ছত পায় তচ্ছব সকাচ্ছেি কািচ্ছজ িবি পড়াি পি দুচ্ছটাি 
মচ্ছধয সিািাচ্ছিাি আরবষ্কাি কিাি সচষ্টা কিচ্ছব। আমাি ধািণা ঘটনাটা কািচ্ছজ বাি েচ্ছব। 
  
এিন আমাি একটা িারড়ি প্রচ্ছয়াজন। মচ্ছন পড়ে িাস্তাি আিও নীচ্ছচি রদচ্ছক রসচ্ছবাচ্ছনথি 
বাড়ী। সস িুরট কাটাচ্ছত সসিাচ্ছন আচ্ছস তাি একটা িাড়ীও আচ্ছি। প্রায়ই তাি বাড়ীচ্ছত 
রিচ্ছয়রি। জানতাম সি িযাচ্ছিচ্ছজি দিজাি ওপচ্ছি একটা সপচ্ছিচ্ছক সস চারবটা ঝুরেচ্ছয় 
িািত। রেক কিোম তাি িারড়টা সনব। 
  
রসচ্ছবাচ্ছনথি িারড়টা েচ্ছে উরনশচ্ছশা পঞ্চাশ সাচ্ছেি পরন্টয়াক। িারড়টা এত বড় সি এিাচ্ছন 
আসাি সময় তাি িটা সিচ্ছেচ্ছক রনচ্ছয় আসত। পরন্টয়াকটা িাস্তায় নারমচ্ছয় কযারিোকটা 
িযাচ্ছিচ্ছজ সিচ্ছি দিজা োরিচ্ছয় চারবটা রনচ্ছজি কাচ্ছি িািোম। 
  
পরন্টয়াকটা সজাচ্ছি চারেচ্ছয় সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছিি িাস্তায় আসচ্ছত মাত্র দশ রমরনট োিে। 
  
িুব সাবধাচ্ছন ঘটনাস্থচ্ছে রিচ্ছয় সদরি ঘাচ্ছসি ধাচ্ছি প্রায় ি টা িারড় দািঁরড়চ্ছয়। একদে 
পুরুষ ও স্ত্রীচ্ছোক সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক িাওয়াি িাস্তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয়রিে। িাস্তাি 
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প্রচ্ছবশপথ আটচ্ছক পুরেচ্ছশি দুজন সোক তাচ্ছদি দািঁড় কিাচ্ছনাচ্ছমাটি সাইচ্ছকচ্ছেি পাচ্ছশ 
দািঁরড়চ্ছয়রিে। 
  
সশষ িারড়টাি পাচ্ছশ রনচ্ছজি িারড়টা দািঁড় করিচ্ছয় রভতি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এোম। 
  
একজন সমাটা মানুষ মাথাি রপিন রদচ্ছক একটা পানামা টুরপ োরিচ্ছয় তাি িারড়ি পাচ্ছশ 
দািঁরড়চ্ছয়রিে। পযাচ্ছন্টি পচ্ছকচ্ছট োত ঢুরকচ্ছয় সস পুরেশ দুজচ্ছনি রদচ্ছক সচচ্ছয়রিে। 
  
তাি কাচ্ছি এচ্ছস স্বাভারবক স্বচ্ছি বেোম, রক েচ্ছয়চ্ছি? িণ্ডচ্ছিাে রকচ্ছসি? 
  
সস আমাি রদচ্ছক রেচ্ছি চাইে। তিন সবশ অন্ধকাি। িারড়গুচ্ছোি সেিোইচ্ছটি আচ্ছো 
রনচ্ছচি রদচ্ছক প্ররতেরেত েরেে। সস আমাি পাচ্ছয়ি রদকটা সদিচ্ছত পারেে। 
  
একটা অযারিচ্ছিন্ট। পুরেচ্ছশি একজন সোক মািা রিচ্ছয়চ্ছি। আরম রচিরদনই বচ্ছে এচ্ছসরি 
পুরেচ্ছসি এই সোকগুচ্ছো সিভাচ্ছব িারড়ি সামচ্ছন এচ্ছস পচ্ছড় তাচ্ছত তািা রনচ্ছজচ্ছদিই 
রবপদ রনচ্ছজিাই সিচ্ছক আচ্ছন। এই সোকটাও সসই কাণ্ড কচ্ছিচ্ছি। 
  
মািা রিচ্ছয়চ্ছি? 
  
েযািঁ, ধািা সমচ্ছি পাোচ্ছনা আি রক। সক কচ্ছিচ্ছি বেচ্ছত পািরি না। আরম িরদ সসই 
েতভািাি মত পুরেশটাচ্ছক সমচ্ছি সকান সাক্ষী থাকত না তচ্ছব চািপাচ্ছশ ঘুিতাম আি 
মচ্ছন মচ্ছন দুিঃি সপতাম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

73 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

রকন্তু তাচ্ছক পুরেশিা ধিচ্ছত পািচ্ছে তাচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি কুচ্ছশ রবচ্ছধ মািচ্ছব। আমাি ধািণা 
এই শেচ্ছিি পুরেচ্ছশিা নাৎরসচ্ছদি সচচ্ছয় সকান অংচ্ছশ কম নয়। 
  
আত্মেতযা কচ্ছিচ্ছি, বেচ্ছেন না? রনচ্ছজি িোি স্বি সিন রচনচ্ছত পািরিোম না। রেক 
তাই। মাথাি উপি রদচ্ছয় িারড় চচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি। রনশ্চয়ই িারড়ি পাশটায় ধািা সমচ্ছিরিে 
েচ্ছে েতভািাটা রপিচ্ছনি চাকাি রেক রনচ্ছচ রিচ্ছয় পচ্ছড়রিে। একজন েম্বা রিপরিচ্ছপ 
সচোিাি সোচ্ছকি রদচ্ছক সদিাে, সোকটা জনতাি রদচ্ছক সচচ্ছয় রক সিন বেরিে। এই 
সোকটা তাচ্ছক সদচ্ছিচ্ছি, তাি পিচ্ছন ধূসি িং এি সপাশাক রিে। ও আমাচ্ছক বেে সি 
সবচািাি মুিটা িচ্ছিি মত সদিারেে। 
  
পুরেশচ্ছদি একজন িাস্তায় এচ্ছস িজথন কচ্ছি উেে, এই শকুরনি দে, অচ্ছনক সেয 
কচ্ছিরি। এিান সথচ্ছক সচ্ছি িাও। সতামাচ্ছদি মতই এক বদমাস ধািা সমচ্ছি অযাকরসচ্ছিন্ট 
ঘরটচ্ছয়চ্ছি। এিান সথচ্ছক ভাচ্ছিা সব। 
  
সমাটা সোকটা মুি সবিঁরকচ্ছয় িারড়ি রদচ্ছক চচ্ছে সিে। 
  
আরম পরন্টয়াকটা চারেচ্ছয় সসাজা বাংচ্ছোি রদচ্ছক এোম। 
  
োউচ্ছঞ্জি রদচ্ছক িিন োিঁটরিোম, সদিোম েুরসরে এক বড় ইরজচ্ছচয়াচ্ছি গুরটসুরট েচ্ছয় 
পচ্ছড় আচ্ছি। মুিটা ভীত, পুচ্ছিান পাচথচ্ছমন্ট কািচ্ছজি িং এি মত সদিারেে। 
  
োউচ্ছঞ্জ সপৌঁিচ্ছে সস বেে, সব রেক েচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি, সচস? 
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গ্লাচ্ছস িবে হুইরে সঢচ্ছে জে রমরশচ্ছয় সিচ্ছয় সেেোম। 
  
না, সব রেক, এ কথা বেব না, বচ্ছে সচয়াচ্ছি বসোম। 
  
উিঃ। 
  
 রকিুক্ষণ বাচ্ছদ েুরসরে বেে, রকিু সদিচ্ছত সপচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
 পুরেশ এচ্ছস সিচ্ছি? আরম তাচ্ছক সদিচ্ছত পাইরন। 
  
আমাচ্ছদি এিন রক কিা উরচত সতামাি মচ্ছন েয়, সচস? 
  
 ঘরড়চ্ছত এিাচ্ছিাটা সবচ্ছজ কুরড় রমরনট। মচ্ছন েয় না আমিা রকিু কিচ্ছত পািব। 
  
তুরম বেচ্ছত চাও আমাচ্ছদি রকিুই কিাি সনই? 
  
 আরমও রেক তাই বেচ্ছত চাইরি। সদরি েচ্ছয় িাচ্ছে। সতামাচ্ছক বারড় রনচ্ছয় সিচ্ছত চাই। 
  
রকন্তু সচস, আমিা রনশ্চয়ই রকিু একটা কিব। আমাি সথচ্ছম িাওয়া উরচত রিে িরদও 
অযারিচ্ছিন্ট। আি একবাি সদিচ্ছে েয়ত সস আমাচ্ছক রচনচ্ছত পািচ্ছব। েয়ত সস িারড়ি 
নম্বিটা রনচ্ছয় সিচ্ছিচ্ছি। আমাচ্ছদি রকিু কিা উরচত। 
  
এস, সতামাচ্ছক বারড়চ্ছত সিচ্ছি আরস। 
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েুরসরে রস্থি েচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় বেে, রকিু একটা আমাি কাচ্ছি সচচ্ছপ িাে, তাই না? 
বযাপািটা রক? 
  
িুবই িািাপ িবি েুরসরে। িতটা িািাপ েচ্ছত পাচ্ছি। তচ্ছব ভয় পাবাি রকিু সনই। 
  
 রক বেচ্ছত চাইি? 
  
তাচ্ছক তুরম চাপা রদচ্ছয়ি। 
  
 ো। 
  
আমাচ্ছক বারড় রনচ্ছয় চে, সচস। সিাজািচ্ছক অবশযই বেচ্ছত েচ্ছব। 
  
রতরন রকিুই কিচ্ছত পািচ্ছবন না। 
  
না, সস পািচ্ছব। সস পুরেচ্ছশি এক কযাচ্ছেচ্ছনি বনু্ধ। সস তাচ্ছক বুরঝচ্ছয় বেচ্ছত পািচ্ছব। 
  
 রক বুরঝচ্ছয় বেচ্ছব? 
  
আরম সচ্ছব মাত্র িারড় চাোচ্ছত রশচ্ছিরি। এটা সকবে একটা অযারিচ্ছিন্ট। 
  
মচ্ছন েয় না তাচ্ছত সকান েে েচ্ছব। 
  
 তাি রক িুব সজাি আঘাত সেচ্ছিচ্ছি? তুরম রক বেচ্ছত চাও–সস মািা রিচ্ছয়চ্ছি? 
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েযািঁ, সস মািা সিচ্ছি। 
  
 উিঃ, সচস…। 
  
ভয় সপও না। আমাচ্ছদি আি রকিু কিাি সনই। সবশ সিােচ্ছমচ্ছে বযাপাি। মাথা িািাপ 
কিা রেক েচ্ছব না….. 
  
তাি সোিঁট সকিঁচ্ছপ উেে। তুরম সতা িারড়চ্ছত রিচ্ছে না। সতামাচ্ছক রনচ্ছয় তাচ্ছদি রকিু কিাি 
সনই, সব সদাষ আমাি। 
  
এই বযাপাচ্ছি আমিা দুজচ্ছনই রিোম, েুরসরে। সতামাি সচ্ছে এিকম বযবোি না কিচ্ছে 
েয়ত তুরম সজাচ্ছি িারড় চাোচ্ছত না, সতামািা ও আমাি ততটা সদাষ। 
  
উিঃ সচস…। মুিটা নারমচ্ছয় সকিঁচ্ছদ উেে। 
  
এক মুেূতথ সচচ্ছয় তাচ্ছক দুই োত রদচ্ছয় কাচ্ছি সটচ্ছন রনোম। 
  
এই রনচ্ছয় রচন্তাি রকিু সনই, বেোম। কািচ্ছজ রক সবরিচ্ছয়চ্ছিনা সদিাি আচ্ছি আমাচ্ছদি 
কিাি রকিু সনই। পচ্ছি িা েয় রেক কিা িাচ্ছব। 
  
ধি সকউ িরদ আমাচ্ছক ধািা রদচ্ছত সদচ্ছি থাচ্ছক? 
  
সকউ সদচ্ছি রন। সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সকউ রিে না, আরম দু োত রদচ্ছয় তাচ্ছক আিঁকচ্ছড় ধিোম। 
আঘাত কিাি পি সকানও িারড় সিচ্ছত সদচ্ছিি? 
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মচ্ছন েয় না। অবশয মচ্ছন কিচ্ছত পািরি না। 
  
 িুবই গুরুেপূণথ, সুরসরে। মচ্ছন কিাি সচষ্টা কি। 
  
 রেচ্ছি এচ্ছস সস বসে। 
  
রেক আচ্ছি। এিন শান, কাে কািজ সদিাি পি আমিা আচ্ছোচনা কিব। তুরম কাে 
আসচ্ছব? সকাে দশটায়; পািচ্ছব? 
  
সস আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয়রিে, তাি দৃরষ্ট শূনয মচ্ছন েে। 
  
ওিা রক সজচ্ছে পাোচ্ছব? সস প্রশ্ন কিে। 
  
আরম চমচ্ছক উেোম। িরদ ধিচ্ছত পাচ্ছি তচ্ছব সজচ্ছে পাোচ্ছব। পুরেশচ্ছদি সমচ্ছি রনস্তাি 
সনই। 
  
ওভাচ্ছব সবাচ্ছো না। 
  
এচ্ছত েে েচ্ছব না, কাে কিন আসচ্ছত পািচ্ছব? দশটায় আসচ্ছব? 
  
 তুরম রনরশ্চত সি, আমিা রকিু কিচ্ছত পািব না? 
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কািচ্ছজ রক বচ্ছে! কাে সকাচ্ছেই জানচ্ছত পািব। সকাচ্ছে সদিা কচ্ছি রেক কচ্ছি সনব রক 
কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
তুরম রক মচ্ছন কি, সিাজািচ্ছক বেচ্ছত েচ্ছব? সস রকিু কিচ্ছত পািচ্ছব। 
  
তাচ্ছক তুরম বেচ্ছত পাি না, েুরসরে। িরদ বে, তােচ্ছে আমাি িারড়চ্ছত রক কিরিচ্ছে 
বেচ্ছব? সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রক কিরিচ্ছে বেচ্ছব? সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি তুরম ও আরম রিোম এবং 
সপাশাক িুচ্ছে সািঁতাি কাটরিোম রক কচ্ছি বুরঝচ্ছয় বেচ্ছব? আমাি মচ্ছন েত সি সতামাি 
স্বামী রকিু পািচ্ছব তচ্ছব সতামাি সচ্ছে রিচ্ছয় তাচ্ছক বুরঝচ্ছয় বেতাম, রকন্তু রতরন রকিুই 
পািচ্ছবন না। িরদ রকিু বে তচ্ছব রববাে রবচ্ছেদ এবং আরমও চাকিী োিাব। 
  
এক দৃরষ্টচ্ছত সস আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইে; পচ্ছি সজাি িোয় বেে, সজচ্ছে িাওয়াি সচচ্ছয় 
রববাে–রবচ্ছেদ ভাে। সিাজাি আমাচ্ছক সজচ্ছে সিচ্ছত সদচ্ছব না। আমাি প্রভাব দারুণ। 
আমাি রবশ্বাস সস আমাচ্ছক সজচ্ছে সিচ্ছত সদচ্ছব না। 
  
তাি সদচ্ছে আচ্ছস্ত নাড়া রদোম। 
  
 েুরসরে, তুরম বাচ্চাি মত কথা বেি। 
  
সস রকিুচ্ছতই সোকমুচ্ছি বোবরে কিচ্ছত সদচ্ছব না সি তাি স্ত্রী সজচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
তুরম বুঝচ্ছত পািি না ঘটনাটা রক ভয়ানক, শান্তভাচ্ছব বোি সচষ্টা কিোম, তুরম 
পুরেচ্ছশি সোকচ্ছক সমচ্ছিি, এটা অযাকরসচ্ছিন্ট, সতামাি োইচ্ছসি সনই। পুরেশ না েচ্ছয় 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

79 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

অনয কাউচ্ছক মািচ্ছত, সতামাি স্বামী সসটাচাপা রদচ্ছত পািচ্ছতন। রকন্তু আইচ্ছসনোওয়াচ্ছিি 
সচচ্ছয় তাি িরদ সবরশ প্রভাব থাচ্ছক এবং রনশ্চয়ই তাি সনই, সসই অবস্থায় রতরন রকিুই 
কিচ্ছত পািচ্ছবন না। 
  
তুরম বেচ্ছত চাও সজচ্ছে সিচ্ছত েচ্ছব? ভচ্ছয় তাি তাজা তরুণ সসৌন্দিথ নষ্ট েচ্ছয় সিে। 
  
আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় সস তাি সোিঁটটা কামচ্ছড় ধিে। েুরসরে মাথা নাড়ে। 
  
 রেক আচ্ছি, এবাি এস। সতামাচ্ছক বারড় সিচ্ছি আরস। 
  
সস উচ্ছে দািঁরড়চ্ছয় সদি দিজাি কাচ্ছি এচ্ছস েোৎ থমচ্ছক দািঁড়াে। 
  
আমিা রক িারড়চ্ছত িারে না, সচস? মচ্ছন েয় না সিচ্ছত পািব িারড়টায়। 
  
 আমাি আি একটা িারড় আচ্ছি। োতটা বাহুচ্ছত সিচ্ছি বািান্দাি রদচ্ছক আসচ্ছত সাোিয 
কিোম। 
  
েেঘচ্ছিি আচ্ছোটা রনরভচ্ছয় সদি দিজাটা সভরজচ্ছয় রদোম; সস বািান্দায় দািঁরড়চ্ছয় রিে। 
তিন শুনচ্ছত সপোম, এই সি, এটা আপনাি িারড়? 
  
আরম সবশ চমচ্ছক উচ্ছেরিোম। েুরসরে সজাচ্ছি রনিঃশ্বাস রনচ্ছে শুনচ্ছত সপোম; উপরস্থত 
বুরি তিনও কাজ কিরিে–সস তাড়াতারড় সচ্ছি দািঁড়াে অন্ধকাি বািান্দায়, িাচ্ছত সদিা না 
িায়। 
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রনচ্ছচ সিচ্ছটি কাচ্ছি একজন সোক সদিচ্ছত সপোম। অন্ধকাচ্ছি শুধু সবাঝা িারেে সি সস 
দীঘথকায় ও সমাটা। রসচ্ছবাচ্ছনথি পরন্টয়াকটাি রপিচ্ছন একটা বুইক কনভািরটবে 
দািঁরড়চ্ছয়রিে। পরন্টয়াকটাি রপিচ্ছনি আচ্ছো এটাি বচ্ছনচ্ছট পচ্ছড়রিে। 
  
েুরসরেচ্ছক চাপা িোয় বেোম, সিিাচ্ছন আি সসিাচ্ছনই থাক। বচ্ছে রনচ্ছচ সনচ্ছম মানুষটাি 
সামচ্ছন এোম। 
  
সস বেে, আপনাচ্ছক রবিি কিাি জনয দুিঃরিত। সোকটাি বয়স পিঁয়তারিচ্ছশি 
কািাকারি, রবিাট সিািঁে এবং সবশ োরসিুরশ মুি হুইরেি মত োে। সভচ্ছবরিোম আপরন 
আমাচ্ছক সদচ্ছিচ্ছিন। এটা রক জযাক রসচ্ছবাচ্ছনথি িারড় নয়? 
  
েযািঁ, আরম এটা ধাি রনচ্ছয়রি, আমািটা ভাে কিচ্ছত পারেচ্ছয়রি। 
  
আপরন েট? 
  
 ো। 
  
োতটা বারড়চ্ছয় রদে। পরিরচত েচ্ছয় িুব আনরন্দত, আরম টম েযাচ্ছকট। জযাক কিনও 
আমাি নাম উচ্ছিি কচ্ছিচ্ছি রকনা জারন না। আপনাি নাম অবশয অচ্ছনকবাি আমাি 
কাচ্ছি বচ্ছেচ্ছি। এই পচ্ছথ িারেোম, সদিচ্ছত এোম বুচ্ছড়াটা এচ্ছসচ্ছি রকনা। 
  
তাি সচ্ছে কিমদথন কিচ্ছত কিচ্ছত ভাবরিোম েুরসরেচ্ছক সদচ্ছিচ্ছি রকনা। েেঘি সথচ্ছক 
িিন সবরিচ্ছয় আসরিোম তিন সসিাচ্ছন আচ্ছো েেরিে। 
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না, জযাক আিচ্ছস্টি আচ্ছি এিাচ্ছন আসচ্ছব না, কিনই আচ্ছি আচ্ছস না। 
  
একটা চাি রনোম। আরম পাম–সবি পচ্ছথ িারেোম। পািািাইচ্ছশা সোচ্ছটচ্ছে কচ্ছয়ক 
সপ্তাে রিোম। আমাি স্ত্রী সেচ্ছন কাে সকাচ্ছে আসচ্ছব। সস িারড়চ্ছত সবরশদূি সিচ্ছত পাচ্ছি 
না তাি অসুি কচ্ছি। আমাি অবশয এচ্ছত রকিু এচ্ছস িায় না। সভচ্ছবরিোম জযাক এিাচ্ছন 
আচ্ছি, সবশ িল্পগুজব ও রড্রংক কিা িাচ্ছব। 
  
আিচ্ছস্টি আচ্ছি সস সতা এিান আসচ্ছব না। 
  
েযািঁ, আপরন সতা তাই বেচ্ছেন। িরদ আপনাি কাজ না থাচ্ছক তচ্ছব চেুন না সকাথাও 
রিচ্ছয় রড্রংক কিা িাক। িাতটা সবশ সুন্দি। 
  
পািচ্ছে িুব িুশী েতাম, রকন্তু আমাি একটা অযাপচ্ছয়ন্টচ্ছমন্ট আচ্ছি। 
  
আো, আমাি মচ্ছন েচ্ছয়রিে দুজচ্ছন একটা সিাটিাট পারটথ কিচ্ছত পারি, তাই না? 
পরন্টয়াকটাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, পুচ্ছিান বাস, ভাে চচ্ছে? 
  
িুব ভাে 
  
আপনাি িিন রকিুই কিাি সনই চেুন না আমাচ্ছদি ওিাচ্ছন। পযািািাইচ্ছশা, সুন্দি 
জায়িা, সবশ সু্ফরতথ কিা িাচ্ছব। িােথ সেন্ডচ্ছকও রনচ্ছয় আসচ্ছত পাচ্ছিন। রেক আচ্ছি, আজ 
এই পিথন্ত। 
  
সস োত সনচ্ছড় িারড়চ্ছত বচ্ছস ইরঞ্জন স্টাটথ রদচ্ছয় সবরিচ্ছয় সিে। 
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িারড়টা অদৃশয না েওয়া পিথন্ত রস্থি েচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় রিোম। সিচ্ছটি সোোি বড় িিটা 
আিঁকচ্ছড় ধচ্ছিরিোম। হৃৎরপণ্ডটা কািঁপরিে। 
  
কািঁপা িোয় েুরসরে বেে, ও আমাচ্ছক সদচ্ছিচ্ছি? 
  
আমাি সচ্ছে একরট সমচ্ছয় আচ্ছি এটা সস সদচ্ছিচ্ছি। রকন্তু সতামাচ্ছক সস রচনচ্ছত পাচ্ছিরন, 
ভয় পাবাি রকিু সনই। 
  
তাি োত ধচ্ছি পরন্টয়াচ্ছকি রভতচ্ছি এচ্ছস ঢুকোম। 
  
সস মৃদু িোয় বেে, তুরম রেক বেি সি সিাজািচ্ছক রকিু বেব না? 
  
তাি কািঁচ্ছধ োত সিচ্ছি আচ্ছস্ত একটা নাড়া রদচ্ছয়, কিনই বেচ্ছব না। রতরন সতামাি জচ্ছনয 
রকিুই কিচ্ছত পািচ্ছবন না। িরদ তািঁচ্ছক বে তাচ্ছকও একই পচ্ছথ সেচ্ছে সদচ্ছব। এটা রক 
বুঝচ্ছত পািি না? পুরেচ্ছশি োচ্ছত সতামাচ্ছক তুচ্ছে না রদচ্ছেও একটা শারন্ত অন্ততিঃ 
সদচ্ছবন। সমস্ত বযাপািটা আমাি োচ্ছত সিচ্ছড় দাও। রক কিচ্ছত েচ্ছব সব কাে সতামাচ্ছক 
বেব। 
  
সস কািঁদচ্ছত শুরু কিে। সজাচ্ছি পাম বুচ্ছেভাচ্ছদথি রদচ্ছক িারড় চাোোম। 
  
. 
  
০২. 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

83 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
আরম বড় িাস্তায় সারি সারি িারড়ি রপিচ্ছন এচ্ছস পড়োম। সিগুচ্ছো একটু একটু কচ্ছি 
শেচ্ছিি রদচ্ছক িারেে। এত ভয়ানক োরেক জাম আচ্ছি কিনও সদরিরন। পুরেচ্ছশি 
সোকটা মািা িাওয়াি জচ্ছনযই এিকমটা েচ্ছয়চ্ছি। 
  
সামচ্ছন রক েচ্ছে সদিচ্ছত সপচ্ছয় েুরসরে কান্না থামাে। 
  
 বযাপািটা রক? 
  
জারন না? রচন্তা কিাি রকিু সনই। 
  
একটু একটু কচ্ছি এচ্ছিাচ্ছত োিোম। ঘরড়চ্ছত সদিোম বািটা সবচ্ছজ দশ তাি বারড় 
সপৌঁিচ্ছত এিনও প্রায় দু মাইে বাকী। 
  
েোৎ সামচ্ছনি িারড়গুচ্ছো এচ্ছকবাচ্ছি সথচ্ছম সিে। পুরেচ্ছশি একজন সোক োচ্ছত 
সজািাচ্ছো ফ্লযাশোইট রনচ্ছয় িারড়ি সারি ধচ্ছি এরিচ্ছয় িারেে এবং িাবাি সময় 
প্রচ্ছতযকরট িারড়ি উপি আচ্ছো সেেরিে। 
  
আমাি িা ঘাচ্ছম োণ্ডা। 
  
 েুরসরে ভচ্ছয় ভচ্ছয়, এিা আমাি সিািঁজ কিচ্ছি, বচ্ছে িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয় সিচ্ছত চাইরিে। 
  
তাি োত সচচ্ছপ বেোম, চুপ কচ্ছি বস। ওিা সতামাি সিািঁজ কিচ্ছি না। ওিা িারড়টা 
িুিঁজচ্ছি। চুপ কচ্ছি বচ্ছস থাক। 
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পুরেচ্ছশি একজন কাচ্ছি এরিচ্ছয় আসচ্ছত সস একটুও না নচ্ছড় িচ্ছথষ্ট বুরিি পরিচয় রদে। 
  
আমাচ্ছদি রেক সামচ্ছনি িারড় সথচ্ছক একজন দীঘথকায় চওড়া কািঁচ্ছধি মানুষ সবরিচ্ছয় 
পুরেশচ্ছক বেে, এসব রক বযাপাি? আরম পাম সব–সত সিচ্ছত চাই। আপনািা এই িাস্তা 
পরিষ্কাি িািচ্ছত পাচ্ছিন না? 
  
পুরেচ্ছশি সোচ্ছকিা তাি উপি আচ্ছোটা সেচ্ছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বচ্ছি বেচ্ছেন, িরদ তাই মচ্ছন েয় 
থানায় রিচ্ছয় অরভচ্ছিাি করুন। িিন সব রেক েচ্ছব, আমিা আপনাচ্ছদি সিচ্ছত সদব, তাি 
আচ্ছি নয়। 
  
তিন রবিাট সচোিাি সোকরট নিম িোয় বেে, িাই সোক বযাপািটা রক সযাি? িুব 
সবরশ সদরি েচ্ছব রক? 
  
িারড় চাপা রদচ্ছয় পারেচ্ছয় সিচ্ছি। শেি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় িাওয়া প্ররতরট িারড় আমিা েক্ষয 
কিরি। িুব সবরশ সদরি েচ্ছব না। 
  
আমাি িারড়ি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সস ফ্লযাশোইচ্ছটি আচ্ছো িারড়ি পাশ রদচ্ছয় ঘুরিচ্ছয় বাম্পাচ্ছিি 
কাচ্ছি রনচ্ছয় এে তিন এত সজাচ্ছি হুইেটা সচচ্ছপ ধিোম সি আেুেগুচ্ছো বযথা কিে। 
  
পুরেচ্ছশি সোকটা োচ্ছতি আচ্ছোটা আমাি মুি সথচ্ছক েুরসরেি মুচ্ছি সেেে। সস সজাচ্ছি 
সজাচ্ছি রনিঃশ্বাস রনরেে। 
  
তাি বাহুচ্ছত চাপ রদচ্ছয় বেোম, সেজভাচ্ছব নাও। 
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েুরসরে রকিুই বেে না। 
  
আমাি সামচ্ছনি িারড়টা চেচ্ছত শুরু কিে, আরমও রপিন রপিন চেচ্ছত োিোম। পচ্ছি 
ধীচ্ছি ধীচ্ছি িারড়ি িরত বাড়ে। 
  
ওিা আমাি সিািঁজ কিচ্ছি, তাই না সচস? 
  
ওটা সকাথায়? সি িারড়টা ওিা িুিঁজচ্ছি। 
  
এমন এক জায়িায় সিিাচ্ছন ওিা সিািঁজ পাচ্ছব না। সদি, তুরম রক ভয় পাওয়া কমাচ্ছব? 
  
পাম বুচ্ছেভাচ্ছদথি সমাড়টা সপরিচ্ছয় এবাি িারড়ি িরত বারড়চ্ছয় রদোম। সিবেচ্ছসি েটচ্ছক 
বাচ্ছিাটা সবচ্ছজ দশ রমরনচ্ছট এচ্ছস সপৌঁিোম। 
  
িারড়ি দিজা িুচ্ছে রদচ্ছয় বেোম, আিামীকাে সকাে দশটায় সতামাি সদিা পারে। 
  
েুরসরে িুব আচ্ছস্ত িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয়, সচস! ভয় কিচ্ছি, ওিা আমািই সিািঁজ কিচ্ছি। 
  
ওিা িারড়টাি সিািঁজ কিচ্ছি। এিন মন সথচ্ছক সবরকিু মুচ্ছি সেেে। কাে সকাচ্ছেি 
আচ্ছি আমাচ্ছদি রকিু কিাি সনই। 
  
রকন্তু ওিা সব িারড়গুচ্ছো পিীক্ষা কচ্ছি সদিচ্ছি। বযাপািটা গুরুতি। সিাজািচ্ছক রক 
জানাব? এসব বযাপাচ্ছি সস িুব ভাে। 
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না, উরন রকিু কিচ্ছত পািচ্ছবন না। আরমই একা সামচ্ছে রনচ্ছত পারি। আমাি ওপি 
রবশ্বাস িাি। 
  
সজচ্ছে িাওয়াি কথা আরম ভাবচ্ছত পািরি না। 
  
সতামাচ্ছক সজচ্ছে সিচ্ছত েচ্ছব না। কাে আবাি আচ্ছোচনা কিা িাচ্ছব। 
  
সবশ, তচ্ছব কাে পিথন্ত অচ্ছপক্ষা কিব। রকন্তু সচস িরদ মচ্ছন কি সামোচ্ছত পািচ্ছব না, 
তচ্ছব সিাজািচ্ছক বেব। 
  
আরম সবটা সামোব। সবটা আমাি উপি সিচ্ছড় তুরম ঘুচ্ছমাচ্ছত িাও। 
  
 েুরসরে স্খরেত পাচ্ছয় বারড়ি িাস্তা ধচ্ছি এরিচ্ছয় সিে। 
  
সস অদৃশয েওয়াি পি পরন্টয়াচ্ছক রেচ্ছি বাংচ্ছোি রদচ্ছক িুটোম। 
  
 িিন রেিরিোম ভচ্ছয়ি একটা জিেে পাথি আমাি কািঁচ্ছধ রনিঃশচ্ছব্দ এচ্ছস বসে। 
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পঞ্চম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
সকাে দশটা বাজচ্ছত দশ রমরনট আচ্ছি নাভথাস েচ্ছয় এমন এক কাণ্ড কচ্ছি বসোম িা 
জীবচ্ছন সকানরদন করিরন। সািািাত জািা এবং ভচ্ছয় আমাি রনচ্ছজ স্ন্াযু়তীগুচ্ছোচ্ছক 
সচ্ছতজ কিচ্ছত এচ্ছকি পি এক, দু সবাতে হুইরে রিচ্ছে সেেোম। 
  
সকাচ্ছে বাংচ্ছোি চািপাচ্ছশ পায়চারি কিচ্ছত কিচ্ছত িবচ্ছিি কািচ্ছজি েকাচ্ছিি অচ্ছপক্ষা 
কিচ্ছত োিোম। সসরদন আটটায় কািজ রদচ্ছয় সিে। বািান্দায় িুিঁচ্ছড় সদওয়া কািজটা 
কুরড়চ্ছয় রনচ্ছত সিই এরিচ্ছয়রি এমন সময় আমাি রেরেরপন সদশীয় চাকি টরট এচ্ছস 
োরজি। 
  
িবচ্ছিি কািজটা তাি সামচ্ছন পড়চ্ছত রিধা োিরিে। 
  
আজ অরেস িারে না, টরট। 
  
অসুি কচ্ছিচ্ছি, রমিঃ েট? 
  
না, সপ্তাচ্ছেি সশষরদনটা িুরট রনরে। 
  
আপনাচ্ছক অসুস্থ সদিাচ্ছে। 
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সকমন সদিাচ্ছে তা রনচ্ছয় সতামায় ভাবচ্ছত েচ্ছব না। সিকোচ্ছস্টি রজরনসগুচ্ছো রনচ্ছয় 
এিান সথচ্ছক িাও। টরট সবশ চটপচ্ছট সোকিা। চাইরিোম না সি সস রকিু সচ্ছন্দে 
করুক। 
  
আজ সকাচ্ছে িান্নাঘিটা পরিষ্কাি কিব সভচ্ছবরিোম, রমিঃ েট। আি রবিি কিব না। 
  
িোি স্বি নারমচ্ছয় বেোম, সসামবাি পিথন্ত এসব কাজ বন্ধ িাি। িিন তিন িুরট 
পাওয়া িায় না। আরম ইোমত রদনগুরে কাটাচ্ছত চাই। 
  
রেক আচ্ছি, রমিঃ েট। আি রকিু বেচ্ছবন? 
  
আরম বািান্দাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিচ্ছতই, ও বেে, রমিঃ েট… 
  
 আবাি? রক বে? 
  
আরম রক িযাচ্ছিচ্ছজি চারবটা রনচ্ছত পারি? 
  
সকিঁচ্ছপ উেে বুকটা। সস জানচ্ছত চাইচ্ছব ওিাচ্ছন পরন্টয়াকটা সকন, কযারিোকটা বা 
সকাথায়? সস কযারিোকটাচ্ছক এত সুন্দি পরিষ্কাি িািত সি িচ্ছথেভাচ্ছব সবসময় 
বযবোি কিা িারড়টা এচ্ছকবাচ্ছি নতুচ্ছনি মত সদিাত। 
  
চারবটা সকন চাইি? 
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রভতচ্ছি একটা সবায়াচ্ছমািাি নযাকড়া আচ্ছি, সসটা বারড়চ্ছত রনচ্ছয় সিচ্ছে আমাি সবান সসটা 
পরিষ্কাি কচ্ছি সদচ্ছব। 
  
ভিবাচ্ছনি সদাোই, ওটাি জনয আি রবিি কচ্ছিা না। ওসব ভুচ্ছে িাও। আরম এিন 
কািজটা পড়চ্ছত চাই। 
  
বািান্দায় রিচ্ছয় কািজটা কািঁপা োচ্ছত িুচ্ছে বসোম। 
  
িবচ্ছিি কািচ্ছজি সামচ্ছনি পাতায় বড় বড় কচ্ছি িবিটা সদওয়া েচ্ছয়চ্ছি। তািা রেচ্ছিচ্ছি, 
এটা দারয়েজ্ঞানেীনতাি সচ্ছে রনমথমভাচ্ছব চাপা সদওয়াি ঘটনা। 
  
পাম রসরট ইনচ্ছকযায়ািাচ্ছিি মচ্ছত, মৃত বযরি সপেে অরেসাি েযারি ও’িায়ান শেচ্ছিি 
পুরেশ বারেনীি জনরপ্রয় অরেসাি। রতনরট কািচ্ছজই মৃত বযরিি িরব সদওয়া েচ্ছয়চ্ছি, 
তাচ্ছক করেন ও রনমথম পুরেশ মচ্ছন েরেে। বয়স রত্রচ্ছশি কাচ্ছি, সচাি দুচ্ছটা সিাট সিন 
িানাইট পাথচ্ছি নতরি, সোিঁচ্ছট সনই বেচ্ছেই চচ্ছে এবং শিীিটা সবশ ভারি ধিচ্ছনি। 
  
পাম রসরট ইনচ্ছকযায়ািাি রেচ্ছিচ্ছি, মৃত বযরি ধমথরনষ্ঠ কযাথরেক, বাপ-মাচ্ছয়ি রপ্রয় পুত্র 
এবং দারয়েজ্ঞান সম্পন্ন পুরেশ অরেসাি। 
  
রববিণীচ্ছত সেিা রিে, মাত্র দুরদন আচ্ছি এমন সজাচ্ছি ধািা সদওয়া েচ্ছয়রিে, ও’িায়ান 
তাি বনু্ধচ্ছদি বচ্ছেরিচ্ছেন সি, রতরন রবচ্ছয়ি রদন পচ্ছিি মাচ্ছসি সশষ রদচ্ছক রেটে টাভানথ 
নাইট ক্লাচ্ছবি জনরপ্রয় রবচ্ছনারদনী রমস িচ্ছোচ্ছিস সেন। 
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রতনরট পরত্রকািই সম্পাদকীয়চ্ছত দাবী জানাচ্ছনা েচ্ছয়চ্ছি সি শেচ্ছিি শাসন কতৃথপচ্ছক্ষি 
উরচত সদাষী ড্রাইভািচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কচ্ছি উপিুি শারস্ত সদওয়া। 
  
পরত্রকাগুচ্ছোি রববিণীচ্ছত আরম ভয় পাইরন, ভয় সপচ্ছয়রিোম পুরেচ্ছশি কািথকোচ্ছপ। 
  
পুরেচ্ছসি কযাচ্ছেন, জন সুরেভা িতকাে িাচ্ছত এক সপ্রস রবজ্ঞরপ্তচ্ছত বচ্ছেচ্ছিন সি 
ও’িায়াচ্ছনি েতযাকািী ড্রাইভািচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কিাি আচ্ছি পিথন্ত একজন সোকও রবশ্রাম 
সনচ্ছব না। 
  
সুরেভা তাি দশ রমরনট বিৃতাি সশচ্ছষ বেচ্ছেন, এ বযাপাচ্ছি একটুও ভুে বুঝচ্ছবন না। 
আমিা সদাষীচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কিবই। এটা একটা সাধািণ অযাকরসচ্ছিন্ট নয়। অতীচ্ছত 
অচ্ছনক পুরেশ অরেসািই দুভথািযবশতিঃ সমাটি অযাকরসচ্ছিচ্ছন্ট মািা রিচ্ছয়চ্ছিন রকন্তু 
সসইসব ড্রাইভািচ্ছদি সকেচ্ছকই সকাচ্ছটথ োরজি েচ্ছত েচ্ছয়রিে। রকন্তু এই সোকটা 
পারেচ্ছয় রিচ্ছয় রনচ্ছজচ্ছক আসামী সাবযস্ত কচ্ছিচ্ছি। তাচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কিচ্ছতই েচ্ছব। আি 
তাি িারড় ভীষণভাচ্ছব ক্ষরতিস্ত েচ্ছয়চ্ছি এই শেচ্ছিি প্ররতরট িারড়চ্ছকই পিীক্ষা কচ্ছি সদিা 
েচ্ছব। িারড়ি প্ররতরট মারেকচ্ছক রক্লয়াচ্ছিি সারটথরেচ্ছকট সদওয়া েচ্ছব। এই ঘটনাি পচ্ছি 
িরদ সকান িারড় ক্ষরতিস্ত েয় তােচ্ছে ড্রাইভাি সিন তৎক্ষণাৎ থানায় িবি সদয়, নইচ্ছে 
ঝাচ্ছমোয় পড়চ্ছব। িাস্তায় অবচ্ছিাধ িািা েচ্ছয়চ্ছি। সকান িারড়ই পিীক্ষা না কচ্ছি িাড়া 
েচ্ছব না। িারড়টা রনশ্চয়ই সকাথাও েুরকচ্ছয় িািা েচ্ছয়চ্ছি, আমাচ্ছদি িুিঁচ্ছজ বাি কিচ্ছত 
েচ্ছব। 
  
এটা িুিঁচ্ছজ সপচ্ছে মারেকচ্ছক উপিুি ওষুধ রদচ্ছত পািব। 
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ইরতমচ্ছধয দশটা বাজচ্ছত দশ রমরনট েচ্ছয় এে, টরটি কাি সথচ্ছক রনষৃ্করত সপচ্ছয় িা পড়ে 
সস সব ভাবরিোম। এি মচ্ছধয প্রায় দু সবাতে িবে হুইরে সিচ্ছয় সেেোম। 
  
শেচ্ছিি প্ররতরট িারড় পুরেশ পিীক্ষা কচ্ছি সদিচ্ছব এটা সেিঁয়ারে সেকচ্ছেও মচ্ছন পচ্ছড় সিে 
একটা মািাত্মক অচ্ছস্ত্রি সন্ধাচ্ছন এই শেচ্ছিি পুরেচ্ছশিা একবাি শেচ্ছিি সমস্ত িাস্টরবন 
তন্ন তন্ন কচ্ছি িুিঁচ্ছজরিে এবং প্রায় চািরদচ্ছনি পরিশ্রচ্ছমি পি সসটা উিাি েচ্ছয়রিে। 
ভাবোম সুরেভাচ্ছক তারেেয কিা রেক েচ্ছব না। 
  
েুরসরেি আশায় দশটায় সিচ্ছট এচ্ছস দািঁড়াোম। 
  
আরম দুচ্ছটা রসিাচ্ছন্ত এোম। পুরেচ্ছশি কাচ্ছি রিচ্ছয় সমস্ত সরতয কথা বো, নইচ্ছে 
কযারিোক িরদ ধিা পচ্ছড় তচ্ছক সমস্ত সদাষটা রনচ্ছজি কািঁচ্ছধ তুচ্ছে সনব। 
  
এই রসিান্ত শুধু েুরসরেি প্ররত প্রিাঢ় অনুিাচ্ছিি জনয নয়, এিাড়া আমাি আি সকান 
উপায় সনই। দুজচ্ছন রবপচ্ছদ জরড়চ্ছয় পড়ায় োভ সনই। তািাড়া সদাষটা সতা আমািই। 
আরম িরদ সস ওিকম বযবোি না কিতাম তােচ্ছে েয়চ্ছতা সস অত সজাচ্ছি িারড় চাোত 
না। 
  
েুরসরেচ্ছক সদাষী ধিচ্ছে আসে সতয প্রকাশ েচ্ছয় পড়চ্ছব, তাচ্ছত সি শুধু চাকিী োিাব নয়, 
সাোিয কিাি অরভচ্ছিাচ্ছি সজচ্ছেও সিচ্ছত েচ্ছব। তাচ্ছক ঝাচ্ছমোি বাইচ্ছি িািচ্ছে আি সাজা 
সপচ্ছয় বাইচ্ছি সবচ্ছিাচ্ছে, রমিঃ আইচ্ছকন েয়ত আমাি চাকিী রেরিচ্ছয় সদচ্ছবন। 
  
তিন েুরসরে এে, তাি সাইচ্ছকে িযাচ্ছিচ্ছজ সিচ্ছি তাচ্ছক োউচ্ছঞ্জ রনচ্ছয় এোম। 
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কািজ সদচ্ছিি? 
  
েযািঁ, আজ সকাচ্ছে সিরিওচ্ছত সঘাষণা কচ্ছিচ্ছি। রক বচ্ছেচ্ছি তুরম শুচ্ছনি? 
  
 সিরিও? না, এরদকটা আরম এচ্ছকবাচ্ছিই ভারবরন। রক বচ্ছেচ্ছি? 
  
তািা িবি জানচ্ছত সচচ্ছয়চ্ছি। সি সকউ িতিাচ্ছত ভাো, ক্ষরতিস্ত িারড়টা সদচ্ছিচ্ছি সস সিন 
থানায় জারনচ্ছয় আচ্ছস। সব িযাচ্ছিজচ্ছক জানাচ্ছনা েচ্ছয়চ্ছি িরদ সকউ ভাো িারড় সমিামত 
কিচ্ছত আচ্ছস তচ্ছব সিন থানায় জারনচ্ছয় সদওয়া েয়। সস েোৎ তাি েযাকাচ্ছশ মুি রনচ্ছয় 
আমাি বাহুবন্ধচ্ছন এচ্ছস আমাি কািঁচ্ছধ মাথা িািে। ভীষণ ভয় কিচ্ছি। উিঃ, সচস… আমাি 
রবশ্বাস ওিা আমায় িুিঁচ্ছজ বাি কিচ্ছব। আরম রক কিব? 
  
তাচ্ছক আিও কাচ্ছি সটচ্ছন রনচ্ছয় বেোম, সব রেক েচ্ছয় িাচ্ছব। সতামাি ভয় পাবাি রকিু 
সনই। চে আচ্ছোচনা কিা িাক। 
  
আমাচ্ছক সেচ্ছে সরিচ্ছয় রদচ্ছয় েুরসরে ভুরু কুিঁচচ্ছক বেে, তুরম রক বেচ্ছত চাইি? 
  
সস একটা িো–সিাো শাটথ একটা োেকা নীে স্ন্যাক পচ্ছিরিে। এই চিম মুেূচ্ছতথও 
ভাবরিোম রক সুন্দি সদিাচ্ছে। 
  
বস। ইরজচ্ছচয়ািটাি কাচ্ছি তাচ্ছক রনচ্ছয় এোম। 
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আরমও বচ্ছস বেোম, দুজচ্ছনি একসচ্ছে ঝাচ্ছমোয় জরড়চ্ছয় পড়াি সকান িুরি সনই। িরদ 
িারড়টা ধিা পচ্ছড় সমস্ত সদাষটা আরমই সনব। 
  
সস শি েচ্ছয় বেে, না, তুরম তা কিচ্ছত পাি না। সদাষটা আমািই… 
  
এটা একটা অযাকরসচ্ছিন্ট িরদ তুরম থামচ্ছত এবং সাোিয কিচ্ছত, েুরসরে তােচ্ছে সিোই 
সপত। রকন্তু সতামাচ্ছক জানাচ্ছত েত সকন অত সজাচ্ছি িারড় চারেচ্ছয়রিে। এচ্ছত েয়ত 
সজেিানা এরড়চ্ছয় সিচ্ছত রকন্তু একটা েযান্ডাচ্ছে জরড়চ্ছয় পড়চ্ছত। বুঝচ্ছতই পািি কািচ্ছজি 
সোচ্ছকিা রকভাচ্ছব আমাচ্ছদি দুজনচ্ছক জরড়চ্ছয় সেেচ্ছব। সতামাি স্বামী সতামাচ্ছক রিচ্ছভাসথ 
কিচ্ছব আরম চাকিীোিাব। সুতিাং এিন পুরেশচ্ছক সব বেচ্ছে আমিা দুজচ্ছনই একটা 
রবিাট ঝাচ্ছমোয় জরড়চ্ছয় পিব। 
  
েুরসরে মাথা সনচ্ছড় চেে। 
  
আরম পুরেশচ্ছক সবরকিু বেচ্ছত চাইরি না। একটা সুরবচ্ছধ আচ্ছি সি ওিা েয়ত 
কযারিোকটা িুিঁচ্ছজ পাচ্ছব না। িরদ িুিঁচ্ছজ পায় তচ্ছব বেব সি আরমই পুরেচ্ছশি সোকটাচ্ছক 
ধািা সমচ্ছিরি। তুরম ঝাচ্ছমোি বাইচ্ছি থাকচ্ছে আমাচ্ছদি দুজচ্ছনি পচ্ছক্ষই মেেকি। ভািয 
ভাে েচ্ছে আরম েয়ত অল্প শারন্ত সপচ্ছয়ই সবরিচ্ছয় আবাি চাকিীটাও রেচ্ছি পাচ্ছব। রকন্তু 
তুরম জরড়চ্ছয় পড়চ্ছে আরম আি সকানরদনই রবজ্ঞাপন এচ্ছজিীচ্ছত চাকিী পাব না। 
  
রকিুক্ষণ চুপ কচ্ছি থাকাি পি বেে, তুরম রক সরতয বেি সচস? সরতযই তাচ্ছদি বেচ্ছব 
সি তুরম এটা কচ্ছিি? 
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েযািঁ, আরম তাই চাইরি? 
  
 দীঘথশ্বাস সেচ্ছে েুরসরে বেে, সবশ, তুরম িরদ রেকই কচ্ছি থাক.. 
  
েযািঁ, আরম রেক কচ্ছিরি। 
  
 সস কািঁধ সথচ্ছক চুেগুচ্ছো সরিচ্ছয় ভুরু সকািঁচকাে, রকন্তু উচ্ছিি রকিু কমে না। 
  
সতামাি রক একটু ভাে সবাধ েচ্ছে না, েুরসরে? 
  
 েযািঁ, রনশ্চয়। একটা রজরনস সচস, আরম সািঁতাচ্ছিি সুযটটা সতামাি িারড়চ্ছত সেচ্ছে এচ্ছসরি। 
  
সবশ রেক আচ্ছি। তুরম চচ্ছে িাওয়াি পি আরম িারড়টা একবাি পিীক্ষা কচ্ছি সদিচ্ছত 
িাব। আরম তিন সািঁতাচ্ছিি সপাশাকটা রনচ্ছয় আসব। 
  
আমিা রক এিনই রিচ্ছয় রনচ্ছয় আসব? 
  
িিন িারড়টা সদিচ্ছত িাব তিন রনচ্ছয় আসব। 
  
আরম এিনই সিচ্ছত চাইরি। 
  
বুঝোম তাি সজচ্ছদি কািণ। পুরেচ্ছশি সোক িরদ িারড়টা সদিচ্ছত পায় তচ্ছব সািঁতাচ্ছিি 
সপাশাকটা সপচ্ছয় রেক সজচ্ছন সনচ্ছব ওটা কাি। 
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রেক আচ্ছি তুরম অচ্ছপক্ষা কি। আরম এিনই রনচ্ছয় আসরি। 
  
আরম সতামাি সচ্ছে িাব… 
  
সতামাি না িাওয়াই ভাে। আমাচ্ছদি এক সচ্ছে থাকা রেক েচ্ছব না। 
  
 বিং আরম িাই। 
  
 রক বযাপাি েুরসরে? আমাচ্ছক রবশ্বাস কিচ্ছত পািি না? 
  
আমাি কাচ্ছি এটা িুব দিকািী। 
  
রনশ্চয়ই, রকন্তু আমাচ্ছদি দুজনচ্ছক একসচ্ছে িাচ্ছত না সদচ্ছি সসটাও দিকাি। আরম রনচ্ছয় 
আসরি। 
  
েুরসরে উচ্ছে আরম বিং সতামাি সচ্ছে িাই, সচস। 
  
সবশ কষ্ট কচ্ছিই িাি সচচ্ছপ েেঘচ্ছিি রদচ্ছক চেোম। সসও আমাচ্ছক অনুসিণ কিে। 
  
এিাচ্ছন অচ্ছপক্ষা কি। আরম িারড়টা রনচ্ছয় আরস। 
  
িযািাচ্ছজ রিচ্ছয় পরন্টয়াকটা বাি কচ্ছি িাস্তায় এচ্ছন চািপাচ্ছশ তাকাোম কাউচ্ছক সদিচ্ছত 
সপোম না। 
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োত সনচ্ছড় বেোম, এস। 
  
সস িুচ্ছট িারড়চ্ছত এচ্ছস বসচ্ছতই আরম এক মাইচ্ছেি রতন-চতুথথাংশ পথ সজাচ্ছি চারেচ্ছয় 
রসচ্ছবাচ্ছনথি বারড় এোম। 
  
দুজচ্ছন বাইচ্ছি সবরিচ্ছয় িযাচ্ছিচ্ছজি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিোম, েোৎ থমচ্ছক দািঁড়াোম। 
িযাচ্ছিচ্ছজি দিজাটা সভজান। 
  
কযারিোকটা সিচ্ছি আরম দিজায় তাো োরিচ্ছয় রিচ্ছয়রিোম আবাি সটচ্ছন সদচ্ছিরিোম 
ভােভাচ্ছব োিাচ্ছনা েচ্ছয়চ্ছি, রকনা। 
  
রক বযাপাি, সচস? 
  
এিাচ্ছন অচ্ছপক্ষা কি বচ্ছে িুচ্ছট িযাচ্ছিচ্ছজ ঢুচ্ছক সদিোম তিনও কযারিোকটা সসিাচ্ছনই 
রিে রকন্তু আচ্ছিি িাচ্ছত ফ্লযাচ্ছশি আচ্ছোয় সিমনরট সদচ্ছিরিোম তাি সচচ্ছয় অচ্ছনক রবশ্রী 
সদিারেে। 
  
তাোটাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় সদিোম ওটা ভাঙা এবং সমাচড়ান। দিজাি কাচ্ছেও আঘাচ্ছতি 
রচহ্ন সদিচ্ছত সপোম। 
  
েুরসরে পাচ্ছশ এচ্ছস রক বযাপাি? 
  
সকউ এিাচ্ছন এচ্ছসরিে। 
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সক? 
  
 রক কচ্ছি জানব? 
  
তুরম রক মচ্ছন কি পুরেশ… 
  
না। পুরেশ েচ্ছে রনশ্চয়ই আমাি কাচ্ছি সিত। োইচ্ছসি টযাচ্ছন আমাি নাম সেিা আচ্ছি। 
  
সচস সুইম সুযট? 
  
সকাথায় সিচ্ছিরিচ্ছে? 
  
রপিচ্ছনি সীচ্ছট পাচ্ছয়ি কাচ্ছি। 
  
িারড়ি রপিন দিজাটা িুেোম। সরতযই িরদ সািঁতাচ্ছিি সপাশাকটা সেচ্ছে থাচ্ছক। এিন 
রকন্তু। সসটা সসিাচ্ছন সনই। 
  
. 
  
০২. 
  
একটা উচ্ছড়াজাোজ উপচ্ছি িজথন কচ্ছি উচ্ছড় িারেে। আি সকান শব্দ রিে না। রপিচ্ছনি 
িারে সীট ও সামচ্ছনি িারে সমচ্ছঝয় তারকচ্ছয় বুকটা দুি দুি কচ্ছি কািঁপচ্ছি। 
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েুরসরে ধীি িোয়, বযাপাি রক? 
  
সসটা ওিাচ্ছন সনই। 
  
 রনশ্চয়ই আচ্ছি, আমাচ্ছক সদিচ্ছত দাও। 
  
একপাচ্ছশ সচ্ছি দািঁড়াোম। েুরসরে রনশ্চয়ই এিাচ্ছন আচ্ছি বেচ্ছত বেচ্ছত সভতচ্ছি ঢুচ্ছক 
রনচ্ছচি রদচ্ছক োত বাড়াে। 
  
সতামাি রক রেক মচ্ছন আচ্ছি সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সেচ্ছে আসরন? 
  
 রনশ্চয়ই না, আরম রনরশ্চত সমচ্ছঝি ওপি সিচ্ছিরিোম। 
  
েুরসরেি সচাি দুচ্ছটা ভচ্ছয় সিাে েচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। 
  
িারড়ি সপিনটা একবাি সদরি, বচ্ছে রপিচ্ছনি সপরটি ঢাকনাটা িুেোম। িুচ্ছে সদিোম 
না, সনই। 
  
ওটা রনচ্ছয় রক কচ্ছিি? 
  
তাি রদচ্ছক চাইোম, রক বেচ্ছত চাও? আরম জানতাম না সি তুরম ওটা িারড়চ্ছত সিচ্ছিি। 
  
রমথযা বেি! তুরম রনচ্ছয় েুরকচ্ছয় সিচ্ছিি। 
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এ কথা তুরম রক কচ্ছি বেচ্ছত পািচ্ছে? 
  
েুরসরেি মুি ভয়েি েচ্ছয় উেে। সস সক্ষচ্ছপ বেে, রমথযা বেচ্ছব না, তুরম রনশ্চয়ই 
রনচ্ছয়ি। সসটা সকাথায়? 
  
তুরম রক পািে েচ্ছয়ি? রনশ্চয়ই সকউ এচ্ছসরিে। রনচ্ছজই সতা সদিচ্ছত পাে। দিজাি 
রদচ্ছক সদি, সকউ রনশ্চয়ই এচ্ছসরিে এবং সুইমসুযটটা সদচ্ছি রনচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
না, না, সকউ আচ্ছসরন। তুরমই দিজা সভচ্ছঙি। সসইজচ্ছনযই সদাষটা ঘাচ্ছড় তুচ্ছে রনচ্ছত 
সতামাি এত আিে। তুরম সভচ্ছবরিচ্ছে আরম রচিকৃতজ্ঞ থাকব। সতামাি পাচ্ছয়ি রনচ্ছচ পচ্ছড় 
পা দুচ্ছটায় চুমু িাব, তাই না? সভচ্ছবরিচ্ছে আমাি সচ্ছে সপ্রম কিচ্ছব, তাই না? সতামায় িা 
ইচ্ছে তাই কিচ্ছত সদব, তাই সতামাি ধািণা রিে, তাই না? তুরম সবসময়ই আমাচ্ছক 
সরিচ্ছয় িািচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে। তুরম রেক কচ্ছিরিচ্ছে সি সুইমসুযটটা আবাি পচ্ছি িারড়চ্ছত 
সিচ্ছি িাচ্ছব িাচ্ছত পুরেশ জানচ্ছত পাচ্ছি। সি আরম সতামাি সচ্ছে িারড়চ্ছত রিোম। 
  
সচ্ছজাচ্ছি চড় বসাচ্ছত িারেোম, অরত কচ্ছষ্ট সামচ্ছে রনোম। 
  
রেক আচ্ছি। আরম সতামাি সুইমসুযট রনইরন। সবাকাচ্ছদি এভাচ্ছব ভয় সদিাচ্ছত পাি। সকউ 
এচ্ছস রনচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি, তচ্ছব আরম রনইরন। 
  
সস চাপাস্বচ্ছি, েযািঁ, রনশ্চয়ই। 
  
আরম প্রশ্ন কিোম, এি অথথ কী? 
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সস তাি কপােটা আঙুচ্ছেি িিা রদচ্ছয় সচচ্ছপ ধচ্ছি েোৎ সেচ্ছস উেে। 
  
অতযন্ত দুিঃরিত, সচস, সরতযই আরম দুিঃরিত। সতামাি সচ্ছে এভাচ্ছব কথা বেচ্ছত আরম 
চাইরন। কাে িাচ্ছত ঘুম েয়রন, নাভথগুচ্ছোি অবস্থা ভয়ানক। তুরম আমাচ্ছক ক্ষমা কি। 
  
েযািঁ, সব ভুচ্ছে িাও। 
  
সক রনচ্ছয় সিচ্ছত পাচ্ছি সচস? পুরেশও েচ্ছত পাচ্ছি, পাচ্ছি না? 
  
না, পুরেশ নয়। 
  
 অনযরদচ্ছক চাইে েুরসরে। মচ্ছন েে, সিন তাি ভাবনা অচ্ছনক দূচ্ছি চচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
 এিাচ্ছন সতামাি থাকাি সকান প্রচ্ছয়াজন সনই, েুরসরে, সতামাি থাকা রবপজ্জনক। 
  
েযািঁ, আমাচ্ছক একটা রসিাচ্ছিট সদচ্ছব? 
  
অবাক েচ্ছয় আমাি কযাচ্ছসে মাকথা রসিাচ্ছিচ্ছটি পযাচ্ছকট সথচ্ছক একটা বাি কচ্ছি তাচ্ছক 
রদোম। রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় সজাচ্ছি টান রদচ্ছয় সিাি সিািা সধায়া মুি সথচ্ছক বাি কিচ্ছত 
োিে। সস সবসময় িযাচ্ছিচ্ছজি রসচ্ছমন্ট বািঁধাচ্ছনা সমচ্ছঝি রদচ্ছক তারকচ্ছয়রিে। 
  
সস মুি তুচ্ছে চাইচ্ছত সদিচ্ছত সপে আরম তাচ্ছক েক্ষয কিরি। সস সেচ্ছস বেে, সুতিাং 
আমিা দুজচ্ছনই এই ঝাচ্ছমোয় পড়োম, তাই না, সচস? 
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রেক তা নয়। রিিঁচচ্ছক সচািও েচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সতামাি তাই মচ্ছন েচ্ছে? ব্ল্যাকচ্ছমোিও েচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সকন, একথা বেি সকন? 
  
আমাি এিকম মচ্ছন েচ্ছে। ব্ল্যাকচ্ছমরেং-এি পচ্ছক্ষ আমিা সবশ িািাপ অবস্থায় আরি, 
তাই না? আরম পুরেচ্ছশি সোকটাচ্ছক চাপা সদওয়াি জনয, আি তুরম আমাচ্ছক প্রচ্ছোভন 
সদিাচ্ছনাি জনয। 
  
এ রদকটা অবশয আমাি সিয়াে েয়রন, রকন্তু এিন েুরসরে বোচ্ছত মচ্ছন েে রেকই 
বচ্ছেচ্ছি। 
  
অবশয নাও েচ্ছত পাচ্ছি… 
  
না। আমাচ্ছদি বিং অচ্ছপক্ষা কচ্ছি সদিা উরচত রক ঘচ্ছট। সস আমাি পাশ কারটচ্ছয় 
িযাচ্ছিচ্ছজি দিজাি রদচ্ছক সিে। মচ্ছন েয় আমাি রেচ্ছি িাওয়াই ভাে। 
  
েযািঁ। 
  
আরম িিন িযাচ্ছিচ্ছজি দিজা োিারেোম সস অচ্ছপক্ষা কিরিে। 
  
আমাচ্ছক আবাি রেচ্ছি এচ্ছস তাো রদচ্ছত েচ্ছব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

102 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

 েযািঁ। 
  
েুরসরে এবাি পরন্টয়াচ্ছকি রভতি এচ্ছস সসাজা েচ্ছয় োত দুচ্ছটা োিঁটুি উপি সিচ্ছি বসে। 
  
আরমও বচ্ছস ইরঞ্জচ্ছন স্টাটথ রদচ্ছয় এচ্ছকবাচ্ছি উচ্ছল্টারদচ্ছক ঘুচ্ছি সসাজা বাংচ্ছোি রদচ্ছক 
চাোোম। 
  
সিচ্ছটি বাইচ্ছি এচ্ছস দািঁড়াোম। 
  
সতামাি সাইচ্ছকে রনচ্ছয় আসরি। 
  
আরম রভতচ্ছি িাব সচস। সতামাি সচ্ছে কচ্ছয়কটা কথা বেচ্ছত চাই। 
  
 সবশ, রেক আচ্ছি। 
  
দুজচ্ছন এচ্ছস বাংচ্ছোচ্ছত ঢুকোম। আরম একটু দািঁরড়চ্ছয় োউচ্ছঞ্জি সদি দিজাটা োরিচ্ছয় 
রদোম। 
  
োউচ্ছঞ্জ ঢুচ্ছক সদরি েুরসরে একটা ইরজচ্ছচয়াচ্ছি বচ্ছস সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক সচচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি, ঘরড়চ্ছত 
তিন এিাচ্ছিাটা বাজচ্ছত পচ্ছনচ্ছিা রমরনট। অনয একটা সচয়াচ্ছি বচ্ছস তাি রদচ্ছক 
তাকাোম। সসই সসৌন্দিথ সিন তাি োরিচ্ছয় সিচ্ছি। একটা কারেনয এচ্ছস তাচ্ছক সঢচ্ছক 
রদচ্ছয়চ্ছি। এিনও সস সদিচ্ছত সুন্দি। সোভনীয় রকন্তু তাি সসই সিেতা ও সিৌবন সিন 
উধাও েচ্ছয় সিচ্ছি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

103 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

েুরসরে আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত মাথাটা ঘুরিচ্ছয় আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, মচ্ছন েচ্ছে আরম একটা 
রবিাট ঝাচ্ছমোি সৃরষ্ট কচ্ছিরি। সতামাচ্ছক অচ্ছনক ধনযবাদ। আরম েয়ত মুরি সপতাম, রকন্তু 
সসিাচ্ছন সুইম সুটটা সিচ্ছড় িািাি জনয আবাি েয়ত ঝাচ্ছমোয় জরড়চ্ছয় পড়ব, তাই না? 
  
আরম অবশয তা বেবনা। এটা রনভথি কচ্ছি সক রনচ্ছয়চ্ছি তাি উপি। দামী রকিু পাবাি 
সোচ্ছভ একটা রিিঁচচ্ছক সচাি রভতচ্ছি ঢুকচ্ছত পাচ্ছি। িারড়ি মচ্ছধয সুইমসুযটটা িাড়া অনয 
রকিুই রিে না। সস এি সথচ্ছক রকিু পাচ্ছব এই আশায় সসটা রনচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
েুরসরে মাথা সনচ্ছড়, আরম তা মচ্ছন করি না। সুযটটায় আমাি নাম সেিা আচ্ছি। এই 
শেচ্ছিি প্রায় সকচ্ছেই জাচ্ছন সিাজাি রক িকম ধনী। 
  
আমাি হৃৎরপণ্ডটা কািঁপচ্ছত োিে, োত দুচ্ছটা রভচ্ছজ উেে। এইসব কথাবাতথা আমাি মচ্ছন 
রবপচ্ছদি োে সংচ্ছকত োোে। 
  
সস শান্ত িোয় বচ্ছে চেে, আি িাই সোক, একটা রিিঁচচ্ছক সচাি সকন সুইমসুযট রনচ্ছত 
িাচ্ছব? এটা কাি দিকাি েচ্ছব? মচ্ছন েয় আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা কিা েচ্ছে। 
  
তুরম বড় তাড়াতারড় রসিাচ্ছন্ত আসচ্ছত চাচ্ছো…. 
  
সস অধধিথ ভরেচ্ছত, সদিা িাক রক েয়। তুরম রক ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি টাকা রদচ্ছত চাও, সচস? 
  
এচ্ছত সকানও োভ েচ্ছব না। একবাি ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি টাকা রদচ্ছত শুরু কিচ্ছে আি সিোই 
সনই মচ্ছন েচ্ছব একটা ভূত সিন ঘাচ্ছড় সচচ্ছপ বচ্ছস আচ্ছি। 
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আমাি মচ্ছন েয়, সিাজাচ্ছিি সচ্ছে কথা বো উরচত। 
  
রতরন রকিুই কিচ্ছত পািচ্ছবন না। 
  
আরম তাচ্ছক িতটা জারন তুরম ততটা জান না। সস রনচ্ছজি পদমিথাদা এবং সোচ্ছক তাি 
সচ্ছম্ব রক ভাবচ্ছব সস বযাপাচ্ছি অতযন্ত সচ্ছচতন। আরম িরদ তাচ্ছক সব িুচ্ছে বরে আি তুরম 
িরদ সম সদাষটা রনচ্ছজ রনচ্ছত চাও তচ্ছব আমাি মচ্ছন েয় সস ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি টাকাটা রদচ্ছয় 
সদচ্ছব। 
  
ভচ্ছয় চুপচাপ তাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইোম। 
  
েুরসরে বচ্ছে চেে, তাি টাকা অচ্ছনক। সস দি কষাকরষও কিচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছন েয় না তা 
পচ্ছক্ষ এটা সবরশ রকিু েচ্ছব। 
  
রকন্তু রতরন সতামাচ্ছক রিচ্ছভাসথ কিচ্ছবন। 
  
সজচ্ছে িাওয়াি সচচ্ছয় রিচ্ছভাসথ ভাে। 
  
 রকন্তু এিনও আমিা জারন না সি আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিা েচ্ছব। 
  
তুরম রক মচ্ছন কি এই সোকটা আমাি সুইমসুযটটা সৃ্মরতরচহ্ন রেচ্ছসচ্ছব রনচ্ছয়চ্ছি? 
  
এ রনচ্ছয় সতামাি রবদ্রূপ কিা রেক না। আরম সাোিয কিাি সচষ্টা কিরি। 
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অন্ততিঃ সতামাি বাস্তববাদী েওয়া দিকাি। 
  
অস্বাভারবক সজাচ্ছি বচ্ছে সেেোম, এই মুেূচ্ছতথ ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি সকান প্রশ্নই ওচ্ছে না। আরম 
বচ্ছেরি সি সতামাচ্ছক ঝাচ্ছমোি বাইচ্ছি িািব সভচ্ছবই বচ্ছেরি। 
  
অথথাৎ এই সোকটাি মুি বন্ধ কিচ্ছত টাকা িিচ কিচ্ছব? 
  
 সকান সোকটা? 
  
 সি সোকটা আমাি সুইমসুযট রনচ্ছয়চ্ছি। 
  
এ সতামাি কল্পনামাত্র। আমিা এিনও সোকটাি অরস্তে সম্বচ্ছন্ধ রকিুই জারন না। 
  
তুরম রক মচ্ছন কি সসটা আপনাআপরন উধাও েচ্ছয় সিে? 
  
আরম মচ্ছন করি, তুরম সসটা সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছিই সেচ্ছে এচ্ছসি। 
  
েুরসরে রচৎকাি কচ্ছি বেে, না সেচ্ছে আরসরন। আরম িারড়চ্ছতই সিচ্ছিরিোম, সকউ রনচ্ছয় 
সিচ্ছি। 
  
রেক আচ্ছি, এ রনচ্ছয় আি তকথ কচ্ছি োভ সনই। 
  
সচস, তুরম রক রদরবয কচ্ছি বেচ্ছব তুরম নাও রন? 
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রনশ্চয়ই, আরম রনই রন। উিঃ, ভিবাচ্ছনি রদরবয। 
  
আরম সভচ্ছবরিোম আজ সকাচ্ছে তুরমই আমাচ্ছক সোচ্ছন ভয় সদিাবাি সচষ্টা কচ্ছিরিচ্ছে। 
মচ্ছন েরেে সতামািই িো। 
  
আরম শি েচ্ছয় উেোম। রক বেচ্ছত চাইি? সক সতামাচ্ছক সোন কচ্ছিরিে? 
  
আজ সকাচ্ছে প্রায় নটা নািাদ সটরেচ্ছোচ্ছন রেক সতামাি িোি মত কচ্ছি বেে, রমচ্ছসস 
েুরসরে, আশা করি কাে িাচ্ছত সািঁতাি সবশ আনচ্ছন্দি েচ্ছয়চ্ছি। তািপচ্ছিই চুপ েচ্ছয় সিে। 
  
শিীিটা রেম েচ্ছয় এে। 
  
আচ্ছি সকন একথা বেরন? 
  
সভচ্ছবরিোম তুরমই সোন কচ্ছিি আি সসইজচ্ছনযই সুইমসুযটটা রেরিচ্ছয় আনচ্ছত এত 
বযাকুে েচ্ছয় উচ্ছেরিোম। 
  
না, আরম নই। 
  
 সসইজনযই বেরি আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা েচ্ছে। 
  
 রকন্তু সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সকউই রিে না। 
  
সিই সোক না সকন, সস জানত সি আরম িারড় চচ্ছড়রিোম সািঁতাি কাটাি জনয। 
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 তােচ্ছে রক এই সোকটাই সতামাি সুইমসুট রনচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি? 
  
 েযািঁ। 
  
 মচ্ছদি কযারবচ্ছনচ্ছটি রদচ্ছক সিচ্ছত সিচ্ছত, তুরম রড্রংক কিচ্ছব? 
  
েযািঁ, দাও। 
  
 হুইরে, না রজন? 
  
হুইরে। 
  
দুচ্ছটা গ্লাচ্ছস মদ সঢচ্ছে বিচ্ছেি টুকচ্ছিা রদচ্ছয় ঘচ্ছিি রভতি রদচ্ছয় সিই িারে সটরেচ্ছোনটা 
সবচ্ছজ উেে। 
  
মচ্ছন েে মাংসচ্ছপশীগুচ্ছো শি েচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। েুরসরে সচয়াচ্ছি সসাজা েচ্ছয় বচ্ছস। আমিা 
পিস্পচ্ছিি রদচ্ছক সচচ্ছয়। েুরসরে চাপা িোয়, তুরম রক ধিচ্ছব না? 
  
রিরসভািটা তুচ্ছে ধিোম, েযাচ্ছো? 
  
রমিঃ, সচস্টাি েট বেচ্ছিন? 
  
 েযািঁ, সক বেচ্ছিন? 
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ওি সচ্ছে সতামাি সপ্রম কিা উরচত রিে, রমিঃ েট। ওভাচ্ছব ওচ্ছক পারেচ্ছয় সিচ্ছত সদওয়া 
সতামাি উরচত েয়রন। আি িাই সোক, এই উচ্ছেচ্ছশযই সতা সমচ্ছয়চ্ছদি আমাচ্ছদি োচ্ছত 
সিচ্ছড় সদওয়া েয়। 
  
রক বেচ্ছত চাইচ্ছিন? সক বেচ্ছিন? কপাচ্ছে তিন োণ্ডা ঘাম জমা েচ্ছয়চ্ছি। 
  
একটানা কড় কড় শচ্ছব্দ বুঝোম, আমাি কথাগুচ্ছো িিন বেরিোম তিন োইচ্ছনি 
ওপাচ্ছশ সকউ সনই। 
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ষষ্ঠ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
ধীচ্ছি ধীচ্ছি সটরেচ্ছোন রিরসভািটা নারমচ্ছয় রপিন রেচ্ছি েুরসরেি রদচ্ছক চাইোম। 
  
সস োত দুচ্ছটা রদচ্ছয় োিঁটুটাচ্ছক সচচ্ছপ ধচ্ছি ভচ্ছয় ভচ্ছয় বচ্ছসরিে। 
  
 সক? রজজ্ঞাসা কিে, সস। 
  
সচয়াচ্ছি বসচ্ছত বসচ্ছত বেোম, জারন না, তচ্ছব মচ্ছন েয় সি সোকটা আজ সকাচ্ছে 
সতামাচ্ছক সোন কচ্ছিরিে সস। 
  
সোকটাি কথাগুচ্ছো শুচ্ছন সস দু োচ্ছত মুি ঢাকে। 
  
উিঃ, সচস। আমিা রক কিব? 
  
জারন না। সবশ জরটে বযাপাি। 
  
সদি, আরম রেকই বচ্ছেরি। সোকটা ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা কিচ্ছি। 
  
সস সতা ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি কথা রকিুই বচ্ছেরন। 
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রনশ্চয়ই সস আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চাইচ্ছি। তাি কাচ্ছি সুইমসুযটটা আচ্ছি। সস 
সতামাচ্ছক সচচ্ছন, আমিা সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রিোম সস জাচ্ছন এবং পুরেশটা মািাি জচ্ছনয আরম 
দায়ী সসটাও জাচ্ছন। সস রনশ্চয়ই আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চাইচ্ছি। 
  
রকিুক্ষণ অচ্ছপক্ষা কিা িাক। আমিা জারন না তাি কাচ্ছি সুইমসুযট আচ্ছি রকনা বা ও. 
িায়ানচ্ছক তুরম চাপা রদচ্ছয়ি সসটা সস জাচ্ছন রকনা। এটা অবশয রনরশ্চতভাচ্ছব জানা সিে 
সি, সস আমাচ্ছদি সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সদচ্ছিচ্ছি। 
  
রনশ্চয়ই তাি কাচ্ছি সুইমসুযট আচ্ছি এবং সস সতাবড়াচ্ছনা িারড়টা সদচ্ছিচ্ছি। 
  
রকন্তু আমিা রনরশ্চত জারন না রসরে। এই দুচ্ছটা সটরেচ্ছোনকে িরদ ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি প্রথম 
সূচনা েয়, তচ্ছব মচ্ছন েয় সস সতামাি স্বামীচ্ছক বচ্ছে সদবাি ভয় সদিাচ্ছব সি, সস আমাচ্ছদি 
দুজনচ্ছক একসচ্ছে সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সদচ্ছিরিে। অযাকরসচ্ছিচ্ছন্টি কথা সস েয়চ্ছতা রকিুই 
জাচ্ছন না। 
  
তাচ্ছত রক আচ্ছস িায়? অযাকরসচ্ছিচ্ছন্টি কথা িরদ সস নাও জাচ্ছন তবুও আমাচ্ছদি তাচ্ছক 
টাকা রদচ্ছত েচ্ছব িরদ অবশয তুরম চাকিী োিাচ্ছত আি আরম সিাজািচ্ছক োিাচ্ছত না চাই। 
  
আমিা পুরেচ্ছশি কাচ্ছি সিচ্ছত পারি। ব্ল্যাকচ্ছমোচ্ছিি সচ্ছে রক ভাচ্ছব আচিণ কিা উরচত 
তািা তা জাচ্ছন এবং আমাচ্ছদি এরড়চ্ছয় চেচ্ছব। 
  
রক কচ্ছি একথা বেি? ঐ িারড়টা রনশ্চয়ই সদচ্ছিি। 
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 আমিা এটাও সরেক জারন না। অন্ধকাচ্ছি সস নাও সদিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
তুরম সিন কথাি রপচ্ছে কথা বেি! আমাি রনরশ্চত ধািণা অযাকরসচ্ছিচ্ছন্টি রবষয় জাচ্ছন। 
  
তােচ্ছে সস সকন একথা বেে না? ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি পচ্ছক্ষ সসটা অচ্ছনক ধািাচ্ছো অস্ত্র। 
  
আরম জারন সতামাি ধািণা ভুে, তবু সিমন িুরশ ভাবচ্ছত পাি। রক কিচ্ছব ভাবি? 
  
এই মুেূচ্ছতথ রকিুই কিচ্ছত িারে না। সোকটা সরতযই জরটেতাি সৃরষ্ট কচ্ছিচ্ছি, তচ্ছব সস 
রবপচ্ছদি প্রধান কািণ নয়। আসে রবপদ আসচ্ছত পাচ্ছি পুরেচ্ছশি কাি সথচ্ছক। এই 
সোকটা িরদ অযাকরসচ্ছিচ্ছন্টি িবি জাচ্ছন তাচ্ছক পয়সা রদচ্ছয় থামান িাচ্ছব রকন্তু পুরেশচ্ছক 
টাকা রদচ্ছয় রকিু কিা িাচ্ছব না। তািাই েচ্ছে রবপদ। 
  
রবষণ্ণ মুচ্ছি সস বেে, তুরম বচ্ছেরিচ্ছে সদাষটা রনচ্ছজি ঘাচ্ছড় তুচ্ছে সনচ্ছব। আমাি পচ্ছক্ষ 
অবশয রবপচ্ছদি কািণ এই সোকটা পুরেশ নয়। 
  
আরম প্ররতশ্রুরত রদরে সতামাচ্ছক রবপচ্ছদি বাইচ্ছি িািব রকন্তু িযািারন্ট রদচ্ছত পারি না। 
তুরম এতই অসাবধানী সি িারড়চ্ছত সািঁতাচ্ছিি সপাশাকটা সেচ্ছে এচ্ছে? িরদ সকউ সসটা 
পুরেচ্ছশি কাচ্ছি রনচ্ছয় িায় তচ্ছব আরম রবপদ সথচ্ছক সতামাচ্ছক সিোই রদচ্ছত পািচ্ছবা না। 
আরম রদরবয কচ্ছি বেরি, তাচ্ছদি বেব সি আরমই িারড়টা চাোরেোম। রকন্তু তাচ্ছতও 
নিেতযায় সাোিয কিাি অপিাচ্ছধ তুরম অপিাধী। 
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সস সিচ্ছি বেে, আমাি রস্থি রবশ্বাস সি সস ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চাইচ্ছি। আরম জানচ্ছত 
চাইরি সি তুরম রক ব্ল্যাকচ্ছমোিচ্ছক টাকা সদচ্ছব, না আরম সিাজাচ্ছিি কাচ্ছি িাব? 
  
শান্ত ভাচ্ছব বেোম, তুরম রক ভয় সদিাে, েুরসরে? এটাও রকন্তু আমাি কাচ্ছি 
ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি মত সশানাচ্ছে। 
  
 রক িকম সশানাচ্ছে আরম জানচ্ছত চাই না। আরম জানচ্ছত চাই, সোকটা টাকাি দাবী 
কিচ্ছে তুরম রক কিচ্ছব? 
  
দাবী না জানান পিথন্ত আরম অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত চাই। 
  
তাি সচািদুচ্ছটা েেরিে। আমাি রবশ্বাস, তুরম কািঁচ্ছধ সদাষ তুচ্ছে সনওয়াটা এরড়চ্ছয় সিচ্ছত 
চাইি। তুরম প্ররতশ্রুরত সদওয়াি জচ্ছনয মচ্ছন েয় দুিঃি কিচ্ছত শুরু কচ্ছিি। রেক আচ্ছি, 
তুরম রকিুচ্ছতই িাড়া পাচ্ছব না। 
  
তুরম রক রনচ্ছজি রচন্তা িাড়া সকানরদন অননযিটা সভচ্ছবি? তুরম বিাবি শুধু ভাবি সকমন 
কচ্ছি ঝাচ্ছমো সথচ্ছক তুরম রনষৃ্করত পাচ্ছব। 
  
তুরম না থাকচ্ছে আরম এই ঝাচ্ছমোয় পড়তাম না। সকন আরম সতামাি কথা ভাবব? সদাষ 
পুচ্ছিাটা সতামািই। 
  
িাি সামচ্ছে বেোম, তুরম রেক বেি, েুরসরে? তুরম রক এতই রনচ্ছদথাষ? তুরম িারড় 
চাোচ্ছনা সশিবাি জনয বািবাি আমাচ্ছক প্রচ্ছিারচত কচ্ছি অনযায় কচ্ছিি। তুরমই আমাচ্ছক 
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রনচ্ছয় রিচ্ছয়ি এই রনজথন সমুদ্রতচ্ছট। তুরম সিভাচ্ছব আচিণ কিরিচ্ছে সি সকান মানুষ 
ভাবচ্ছত পািত সি তুরম সেজেভযা। 
  
সস সক্ষচ্ছপ রিচ্ছয় বেে, এইসব বোি সােস সক সতামাচ্ছক রদে? 
  
উিঃ, ঝিড়া কচ্ছি সমসযাি সমাধান েচ্ছব না। প্ররতশ্রুরত রদচ্ছয়রি সতামাচ্ছক ঝাচ্ছমোি 
বাইচ্ছি িািব এবং সম্ভব েচ্ছে আরম তা কিব। 
  
তুরম আমাচ্ছক ঝাচ্ছমোি বাইচ্ছি িাি। আরম সিাজািচ্ছক োিাচ্ছত চাই না, সজচ্ছনও সিচ্ছত 
চাই না, তুরম একটা জন্তুি মত বযবোি কিি। 
  
রকিুক্ষণ নীিবতাি পি সস বেে, এ রনচ্ছয় আরম আি ভাবচ্ছত পািরি না। সমস্ত 
বযাপািটা সতামাি োচ্ছত সিচ্ছড় রদরে। আশা করি তুরম সতামাি প্ররতশ্রুরত িািচ্ছব। 
  
তুরম বিং এ আশা সিচ্ছড় দাও। সতামাি কাচ্ছি প্রচুি রশক্ষা সপচ্ছয়রি। তুরম একটা স্বাথথপি 
কুপমণু্ডক ভ্ৰষ্টা িাড়া রকিুইনও। সি মুেূচ্ছতথ তুরম রনষৃ্করত পাচ্ছব সসই মুেূচ্ছতথ সচাচ্ছিি পাতা 
ওেটাচ্ছত িাড়চ্ছব না। 
  
িত িাচ্ছত সিাজািচ্ছক বেচ্ছেই ভাে েত। এিনই আরম রিচ্ছয় সব বেব। 
  
তাচ্ছত রক এচ্ছস িাচ্ছব? আরম রক তাচ্ছত োিঁটু সিচ্ছড় সতামাি সামচ্ছন বসব? রেক আচ্ছি তুরম 
িরদ সতামাি ধনী, প্রভাবশােী সিাজািচ্ছক এই ঝাচ্ছমোয় আনচ্ছত চাও, আরমও সতামাি 
সচ্ছে রিচ্ছয় সব বেব। আরম বেব, তুরম সস্বোয় আমাি কাচ্ছি এচ্ছস িারড় চাোচ্ছত 
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সশিাচ্ছনাি জনয অনুচ্ছিাধ কচ্ছিরিচ্ছে। তুরম মাঝিাচ্ছত সািঁতাি কাটাি প্রস্তাব কচ্ছিরিচ্ছে। 
তুরমই িায়া িং-এি টুরপ ও সানগ্লাস পচ্ছি আমাি বাংচ্ছোয় িদ্মচ্ছবচ্ছশ এচ্ছসরিচ্ছে এবং 
আমাি সচ্ছে সি ঘুিচ্ছত সসটা সতামাি স্বামীি কাচ্ছি সচচ্ছপ রিচ্ছয়রিচ্ছে। িিন সতামাচ্ছক তাি 
অনুমরত রনচ্ছত বরে, তুরম বচ্ছেরিচ্ছে রতরন মুি, ঈষথাকাতি, তাই না? চে তাচ্ছক সব িুচ্ছে 
বো িাক। সদিা িাক রতরন এসব পিন্দ কচ্ছিন রকনা? 
  
িরদ সচ্ছে আসচ্ছত না চাও, এিাচ্ছন অচ্ছপক্ষা কি, আরম িারে। আমাি অচ্ছনক রশক্ষা 
েচ্ছয়চ্ছি। আমাচ্ছক তুরম ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত পািচ্ছবনা। িরদ ধাপ্পা দাও তচ্ছব আরম সতামাি 
ধাপ্পা ধচ্ছি সেেব। 
  
েেঘি রদচ্ছয় রিচ্ছয় সদচ্ছিি দিজা িুচ্ছে সেেোম। েুরসরে আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, 
সচস…সশান… 
  
সস িুচ্ছট এচ্ছস আমাচ্ছক ধচ্ছি সেেে, না…সশান… 
  
িাচ্ছিি সুচ্ছি বেোম, আরম সি সবাকা, সতামাি সপ্রচ্ছম পচ্ছড়রিোম। সামচ্ছন সথচ্ছক সবরিচ্ছয় 
িাও। িরদ করেন পথ সবচ্ছি নাও, তচ্ছব সসই ভাচ্ছবই আমাি কাচ্ছি বযবোি পাচ্ছব। 
  
অশ্রুসজে কচ্ছণ্ঠ সস বেে, আরম অতযন্ত দুিঃরিত সচস! তুরম জান না রক দারুণ ভয় 
সপচ্ছয়রিোম। আরম সিাজািচ্ছক রকিু বেব না। সতামাচ্ছক আরম রবশ্বাস করি। আরম 
রনচ্ছজই জারন না সতামাচ্ছক রক বচ্ছেরি। 
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জান না? সকবে বযবোি পােটাে। প্রথচ্ছম আমাচ্ছক রবশ্বাস কচ্ছিরিচ্ছে, পচ্ছি ভয় সদিাচ্ছত 
শুরু কিচ্ছে, তািপি স্বামীি কাচ্ছি সিচ্ছত চাইচ্ছে। এিন আবাি রবশ্বাস কিচ্ছত শুরু 
কচ্ছিি। সসাজাসুরজ রমরটচ্ছয় নাও, তুরম সতামাি স্বামীচ্ছক জানাচ্ছত চাও, না চাও না? 
  
না, সচস। 
  
রেক? আি মত পােটাচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
না, সচস। 
  
 তুরম, রক চাও সি বযাপািটাি সমাকারবো আরমই করি? 
  
 েযািঁ, রনশ্চয়ই। 
  
 রেক? িুব সেচ্ছজই রকন্তু তুরম মত পােটাও, তাই না? 
  
সচস, প্লীজ আমাি উপি িাি কচ্ছিা না। রদরবয কচ্ছি বেরি, রক কচ্ছিরিোম বা বচ্ছেরিোম 
রকিুই জারন না। আরম ভীষণ ভয় সপচ্ছয়রিোম। 
  
তুরম কথা বেি সবরশ রকন্তু রকিুই কিি না। োউচ্ছঞ্জ চে। এতক্ষণ ধচ্ছি আমিা বাইচ্ছি 
কথা বেরি। 
  
সস োউচ্ছঞ্জ রিচ্ছয় এক নাটকীয় ভরেচ্ছত বচ্ছসরিে, রকন্তু তাি সকান নাটকীয় ভরেই আি 
আমাি উপি প্রভাব রবস্তাি কিচ্ছত পািরিে না। 
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একটা রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় বসোম। 
  
েুরসরে, এ রদকটা সভচ্ছব সদচ্ছিচ্ছি? েোৎ আরম বেোম, সতামাি রক সিয়াে েচ্ছয়চ্ছি সি 
এি। রভতি রবশ্রী বযাপাি থাকচ্ছত পাচ্ছি? 
  
রক বেচ্ছত চাইি? 
  
জারন না? 
  
সকান কািচ্ছণ সস রনশ্চয় সসিাচ্ছন রিচ্ছয়রিে। সকান িারড়ি সবপচ্ছিায়া চােকচ্ছক ধিাি জনয 
রিচ্ছয়রিে মচ্ছন েয় না। সকন সস সসিাচ্ছন রিচ্ছয়রিে, সতামাি রক রকিু মচ্ছন েয় না? 
  
মচ্ছন েয় না? আমাি মচ্ছন েয়, সবশ রেক আচ্ছি। এিন ও আচ্ছোচনা বাদ সদওয়া িাক। 
আরম সভচ্ছব সদিব। সিাটা ঘটনাটা দুজচ্ছন আচ্ছোচনা কিা িাক। সািঁতাচ্ছিি পি তুরম 
িারড়চ্ছত রেচ্ছি এচ্ছসরিচ্ছে, সপাশাক পােচ্ছট সুইমসুযটটা িারড়ি সমচ্ছঝয় সিচ্ছি এচ্ছসরিচ্ছে, 
রেক তত? 
  
েযািঁ। 
  
কাউচ্ছক সদিচ্ছত সপচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
না, রনশ্চয়ই না। 
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 রকন্তু সকউ রিে! সি সোকটা সোন কচ্ছিরিে সস আমাচ্ছদি দুজনচ্ছক সদচ্ছিচ্ছি! রক কচ্ছি 
সস জানচ্ছব সি আমিা দুজন একসচ্ছে সািঁতাি সকচ্ছটরিোম? আমাি মচ্ছন আচ্ছি সকান 
আড়াে রিে না। সস রনশ্চয়ই ওিাচ্ছনই রিে। 
  
আরম ভাবরি, রদচ্ছনি আচ্ছোয় চািপাশ সদিব। সস রনশ্চয় সকাথাও েুরকচ্ছয় রিে। মচ্ছন 
েচ্ছে না সস থাকচ্ছত পাচ্ছি। িতদূি মচ্ছন আচ্ছি আড়াে রিে না। রকিুক্ষণ সথচ্ছম বচ্ছে ও 
সতামাি রক মচ্ছন েচ্ছে সি তুরম িিন িারড়ি রভতি সািঁতাচ্ছিি সপাশাকটা সিচ্ছি 
এচ্ছসরিচ্ছে, সসই সোকটা িারড়ি কাচ্ছি রিচ্ছয় সসটা তুচ্ছে রনচ্ছয়রিে? 
  
আমাি রদচ্ছক চাইে সস। 
  
 না, তা মচ্ছন েয় না। 
  
আমিা িিন ঝিড়া কিরিোম তিন িরদ সস রনচ্ছয় থাচ্ছক তােচ্ছে এটাই সবাঝায় সি সস 
সতাবড়াচ্ছনা িারড়টা সদচ্ছিরন। 
  
রকন্তু িযাচ্ছিচ্ছজি দিজা ভাঙা রিে–তিনই সস রনচ্ছয়রিে। 
  
রেক আচ্ছি, আবাি আচ্ছোচনা কিা িাকিঃ িিন তুরম িারড়চ্ছত রেচ্ছি চাোচ্ছত শুরু কিচ্ছে 
তিন রক েচ্ছয়রিে? 
  
নাভথাস েচ্ছয় পচ্ছড়রিোম এচ্ছকবাচ্ছি। িারড়টা চড়াই পচ্ছথ চাোরেোম। প্রায় মাইে িাচ্ছনক 
িাওয়াি পি একজন সোচ্ছকি চীৎকাি শুনচ্ছত সপোম… 
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েুরসরে এই জায়িাটা এরড়চ্ছয় সিও না। কত সজাচ্ছি িারড় চাোরেচ্ছে? 
  
কত সজাচ্ছি রেক জারন না। 
  
মচ্ছন েয় সেি। রেক জারন না। 
  
ও’িায়ানচ্ছক তুরম সদিরন? তুরম সি তাচ্ছক পাশ কারটচ্ছয় রিচ্ছয়ি জানচ্ছত পািরন? 
  
েযািঁ। 
  
তােচ্ছে রনশ্চয়ই তাি পাশ রদচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি। সস রনশ্চয় সেিোইট রনরভচ্ছয় সসিাচ্ছনই 
অচ্ছপক্ষা কিরিে এবং িিন তুরম তাি পাশ রদচ্ছয় সিচ্ছত চাইরিচ্ছে সসই সময় সস সতামাি 
সামচ্ছন এচ্ছস পচ্ছড়। 
  
আমাি তাই মচ্ছন েয়। 
  
পচ্ছি রক ঘটে? 
  
বচ্ছেরি সতা। তাি চীৎকাি শুনচ্ছত পাই ও পাশ কারটচ্ছয় চচ্ছে আরস। িারড়ি পাচ্ছশ ধািাি 
আওয়াজ শুনচ্ছত পাই। 
  
তুরম সমাটি সাইচ্ছকেটাি শব্দ পাওরন? 
  
 মচ্ছন েয় সপচ্ছয়রিোম। 
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তিন িারড়ি স্পীি করমচ্ছয়রিচ্ছে? তিন সস সতামাি কাচ্ছি এচ্ছস পচ্ছড়রিে। সস রক 
সামচ্ছন এচ্ছস পচ্ছড়রিে, না পাচ্ছশ? 
  
েুরসরে বেে, মচ্ছন পড়চ্ছি না। 
  
 এবাচ্ছি মচ্ছন কচ্ছি বে আচ্ছোটা রক িান রদচ্ছক রিে? 
  
পচ্ছি সস বেে : েযািঁ, সস পাচ্ছশ এচ্ছস পচ্ছড় এবং িারড়ি জানাোি কাচ্ছি চীৎকাি কচ্ছি 
ওচ্ছে। েযািঁ, এিন মচ্ছন পড়চ্ছি। 
  
সামচ্ছন ঝুিঁচ্ছক অনযরদচ্ছক সচচ্ছয় বচ্ছস রিে দুই োিঁটুি মাঝিাচ্ছন োত দুচ্ছটা। 
  
রেক বেি? 
  
েযািঁ, রেক বেরি। 
  
রকন্তু, একটু আচ্ছিই অনযিকম বেরিচ্ছে। 
  
এিন রেক বেরি। 
  
তুরম রেক বেি না, েুরসরে। সামচ্ছনি রদচ্ছকি সেিেযাম্পটা িুিঁরড়চ্ছয় রিচ্ছয়রিে। সস 
রনশ্চয়ই সতামাি সামচ্ছন রিে। সস েোৎ রপিন রদক সথচ্ছক সতামাি িানরদচ্ছক আচ্ছসরন। 
তােচ্ছে সস ইচ্ছে কচ্ছিই অযাকরসচ্ছিন্ট কিচ্ছত সচচ্ছয়রিে। 
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তাি মুিটা েযাকাচ্ছস েচ্ছয় শি েচ্ছয় সিে, তুরম িরদ সব জান তচ্ছব রজজ্ঞাসা কিি সকন? 
সস সকান্ পাচ্ছশ রিে আমাি মচ্ছন সনই। 
  
সিভাচ্ছবই সোক তুরম তাচ্ছক আঘাত কচ্ছিরিচ্ছে। শব্দ সশানাি পি রক েচ্ছয়রিে? 
  
আরম িারড় চাোচ্ছত োিোম। 
  
 িুব সজাচ্ছি ধািা সেচ্ছিরিে? 
  
েযািঁ। 
  
 তাচ্ছক ধািা রদচ্ছয়রিচ্ছে তুরম রনরশ্চত? 
  
 েযািঁ, আরম রনরশ্চত। 
  
সতামাি রক মাথা িািাপ েচ্ছয়রিে তুরম দািঁরড়চ্ছয় তাচ্ছক না সদচ্ছি আিও সজাচ্ছি িারড় 
চারেচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
তুরম রক প্রশ্ন কচ্ছিই চেচ্ছব? রক ঘচ্ছটরিে আরম সতা সতামাচ্ছক বচ্ছেরি। 
  
আমাি পরিষ্কাি ভাচ্ছব জানা দিকাি। তুরম বড় িাস্তায় এচ্ছস রক কিচ্ছে? 
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বুঝচ্ছত পািোম না সোকটাি সমাটি সাইচ্ছকেটা ক্ষরতিস্ত েচ্ছয়চ্ছি। সসই সচ্ছে সতামাি 
িারড়টাও, ভীষণ ভয় সপোম। ভাবোম সতামাচ্ছক সব বেব। পুরেশ সদিচ্ছে অবশয রেচ্ছি 
আসাি ইো রিে না। 
  
একটা রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় রজচ্ছজ্ঞস কিোম, আরম সকাথায় থারক রক কচ্ছি জানচ্ছে? 
  
সস সটচ্ছন সটচ্ছন সিন ভাববাি সময় রনচ্ছে, আরম–আরম সটরেচ্ছোন িাইি সথচ্ছক সজচ্ছনরি। 
আরম–আরম একবাি সাইচ্ছকচ্ছে িাবাি সময় সতামাি বারড়ি পাশ রদচ্ছয় রিচ্ছয়রিোম। তাই 
জানতাম তুরম সকাথায় থাক। 
  
সস সরতয বেচ্ছি না সদচ্ছি অস্বরস্ত সবাধ কিোম। 
  
এিাচ্ছন আসচ্ছত সতামাচ্ছক সদড় মাইে পথ পাি েচ্ছত েচ্ছয়চ্ছি। আসাি সময় তুরম িাস্তায় 
আি সকান িারড় সদচ্ছিি? 
  
মচ্ছন েচ্ছে না। 
  
সতামাি মচ্ছন পড়া উরচত। িতই সোক এটা একটা বড় িাস্তা। তিন সাচ্ছড় দশটা, 
রনশ্চয়ই। অচ্ছনক িারড় ঐ িাস্তা রদচ্ছয় িারেে? 
  
আমাি সচাচ্ছি পচ্ছড়রন। 
  
আমাি মচ্ছন েয় অন্ততিঃ একটা িারড়ি পাশ রদচ্ছয় এচ্ছসরিচ্ছে, েুরসরে। 
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 িো সপ্তচ্ছম সস বেে, িরদ তাই েয় তাচ্ছত রক এচ্ছস িায়? 
  
তুরম িারড়ি একটা আচ্ছো রনচ্ছয়ই চাোরেচ্ছে সি সকান িারড়ি চােক সতামাচ্ছক সদচ্ছি 
সভচ্ছব থাকচ্ছব সি তুরম সমাটি সাইচ্ছকে চাোরেচ্ছে, কাচ্ছি এচ্ছস সদচ্ছি সি সমাটি িারড় 
চাোে। সস সসটা মচ্ছন িািচ্ছব, তচ্ছব সস পুরেশচ্ছক জানাচ্ছত পািচ্ছব তুরম সকানরদচ্ছক িারড় 
চাোরেচ্ছে। তুরম শেি সথচ্ছক িারেচ্ছে না। সতামাচ্ছক িরদ সদচ্ছি থাচ্ছক তচ্ছব পুরেশ 
বুঝচ্ছত পািচ্ছব িারড়টা সকাথায় িুিঁজচ্ছত েচ্ছব। তািা বুঝচ্ছত পািচ্ছব সািা শেি সিািঁজাি 
বদচ্ছে প্রথচ্ছম সিািঁজ দিকাি সমুচ্ছদ্রি আচ্ছশপাচ্ছশ মাচ্ছন এিাচ্ছন। 
  
আরম এসব সভচ্ছব সদরিরন। 
  
এই জচ্ছনযই আরম এসব জানচ্ছত চাইরি। ভয়ানক জরুিী, তুরম রক একটু মন রদচ্ছয় 
শুনচ্ছব? তুরম একটু মচ্ছন কিাি সচষ্টা কি রেচ্ছি আসাি সময় সকান িারড় সদচ্ছিরিচ্ছে। 
  
সস অসোয় ভাচ্ছব, মচ্ছন কিচ্ছত পািরি না। তিন শুধু ভাবরিোম রক কচ্ছি সতামাি বারড় 
সপৌঁিাব। 
  
ভাবোম অবস্থা িুব িািাপ দািঁরড়চ্ছয়চ্ছি। বড় িাস্তায় অচ্ছনক িারড়ই সস সদচ্ছিচ্ছি। সস সি 
একটা সেিেযাম্প রনচ্ছয় িারড় চাোরেে তা সকউ না সকউ রনশ্চয়ই সদচ্ছিচ্ছি। সোকরট 
পুরেচ্ছশি কাচ্ছি রিচ্ছপাটথ কিচ্ছব আি পুরেশ এই অঞ্চচ্ছে িারড়ি সিািঁজ কিচ্ছব। 
  
রেক আচ্ছি, অচ্ছনক েচ্ছয়চ্ছি, তুরম বিং বারড় িাও। এ বযাপাচ্ছি সতামাি আি রকিুই কিাি 
সনই। বিং বযাপািটা আমাি ওপচ্ছিই সিচ্ছড় দাও। 
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রকন্তু তুরম রক কিচ্ছত চাও, সচস? 
  
এিনই রেক বেচ্ছত পািরি না। িরদ ঘটনাটা িািাচ্ছপি রদচ্ছক িায় সতামাচ্ছক জানাব। 
আপাততিঃ এইটুকুই বেচ্ছত পারি। 
  
তাি মুি িম্ভীি, সতামাি িারড়টা রনচ্ছয় রক কিচ্ছব? 
  
এ সম্বচ্ছন্ধ ভাবচ্ছত েচ্ছব। 
  
আি সি সোকটা সোন কচ্ছিরিে? 
  
আবাি সস সোচ্ছনি অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত েচ্ছব। িরদ সতামাচ্ছক সোন কচ্ছি তচ্ছব আমাচ্ছক 
জানাচ্ছব। 
  
রকন্তু ধি, িরদ টাকা চায়? 
  
িরদ সস টাকা চায় বচ্ছে রদও, আমাি সচ্ছে সতামাি আচ্ছি কথা বেচ্ছত েচ্ছব। 
  
আরম রক টাকা সদওয়াি প্ররতশ্রুরত সদব? 
  
না। টাকা চাইচ্ছে আমাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত বেচ্ছব। আরমই তাি সচ্ছে সমাকারবো কিব। 
মচ্ছন েচ্ছে তুরম টাকা সদওয়াি বযাপাচ্ছি সবশ আিেী। 
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না, সমাচ্ছটই নয়। আরম শুধু জানচ্ছত চাইরিোম। আরম জারন সস ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চায়। 
আমাি সকান টাকা সনই। তুরমই বা সকমন কচ্ছি জানচ্ছব সি সকান সোকটা সতামাচ্ছক 
ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চায় এবং তুরমও টাকা রদচ্ছত পািি না। েচ্ছে সমস্ত ঘটনাটা োচ্ছতি 
বাইচ্ছি চচ্ছে িাচ্ছে। এটাই বা সতামাি সকমন োিচ্ছব? 
  
ভিবাচ্ছনি সদাোই। সস এিনও সতামাি কাচ্ছি রকিু চায়রন, চাইচ্ছে আমাচ্ছক জানাচ্ছব 
আরমই বযবস্থা কচ্ছি সনব। এিন বারড় িাও। আমাচ্ছক ভাবচ্ছত দাও। 
  
সস উচ্ছে দািঁরড়চ্ছয় বেে, তােচ্ছে এিন আমাচ্ছক শুধুই অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত েচ্ছব? 
  
 আজ িাত দশটায় আমাচ্ছক সোন কিচ্ছব। েয়ত রকিু বেচ্ছত পািব। 
  
েোৎ েুরসরে দুোচ্ছত আমাচ্ছক সজাচ্ছি আিঁকচ্ছড় ধচ্ছিরিে, সস রেসরেরসচ্ছয় আমাি িো 
জরড়চ্ছয় বেে, সচস…আরম ভয় সপচ্ছয়রি। তুরম আমাচ্ছক সামোচ্ছব। সব রকিু রক রেক 
কচ্ছি সদচ্ছব? 
  
তাচ্ছক দুোচ্ছত সরিচ্ছয় রদচ্ছয় জানাোি কাচ্ছি এচ্ছস সিন, ধাতস্থ েোম। তাি সোিঁচ্ছটি স্পশথ 
আমাচ্ছক উচ্ছেরজত কচ্ছি তুেে। 
  
সতামাি উপি রনভথি কচ্ছি িইোম, সচস। আজ িাচ্ছত সোন কিব। 
  
তাই কচ্ছিা। 
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তাি চচ্ছে িাওয়াি শব্দ শুনোম। রনচ্ছজচ্ছক সংিত কচ্ছি জানাোি বাইচ্ছি সচচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় 
িইোম। 
  
. 
  
০২. 
  
এিাচ্ছিাটা বাজচ্ছত কুরড়, একটা ইরজচ্ছচয়াচ্ছি বচ্ছস ভাবরিোম… 
  
সমস্ত বযাপািটা সিােচ্ছমচ্ছে। সকান সচ্ছন্দে সনই সি েুরসরে একজন পুরেচ্ছশি সোকচ্ছক 
ধািা রদচ্ছয় সমচ্ছি সেচ্ছেচ্ছি। রকন্তু সিভাচ্ছব সস ঘটনাি বণথনা রদচ্ছে সাক্ষয প্রমাণ অনুিায়ী 
িা ঘটা সম্ভব মচ্ছন েচ্ছে, পািস্পরিক রমে সনই। সি কািচ্ছণই সতাক েুরসরে আমাচ্ছক 
রমথযা বচ্ছেচ্ছি। সকন সস বািবাি বেচ্ছি সি ও’িায়ান তাচ্ছক উচ্ছল্টা রদচ্ছক ওভািচ্ছটক 
কিাি সচষ্টা কচ্ছিরিে। তাচ্ছক রবশ্বাস কিা িায় না। সস এতই ভয় সপচ্ছয়চ্ছি সি উপরস্থত 
বুরি োরিচ্ছয় সেচ্ছেচ্ছি এবং োিঁচ্ছদ পড়া জন্তুি মত সিোই পাবাি সচষ্টা কিচ্ছি। 
  
বড় িাস্তায় রনশ্চয়ই তাচ্ছক সকউ সদচ্ছিচ্ছি এবং আমাি ধািণা পুরেশ এিন িারড়টাি 
অনুসন্ধাচ্ছন এই অঞ্চচ্ছেই মচ্ছনাচ্ছিাি রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
কযারিোচ্ছকি চাকায় িচ্ছিি দাি সেচ্ছি আচ্ছি মচ্ছন পড়চ্ছতই আমাি শিীি রদচ্ছয় ঘাম 
িুটচ্ছত োিে। িরদ পুরেশ িচ্ছিি দাি সদচ্ছি তােচ্ছে সরতযই আরম সেিঁচ্ছস িাব। 
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বাংচ্ছোচ্ছত তাো োরিচ্ছয় িযাচ্ছিচ্ছজ সিোম এবং একটা বােরত ও রকিু স্পঞ্জ সজািাড় 
কিোম। টুরকটারক িন্ত্রপারত িািাি জায়িায় একটা শি তাো আি কড়া সদিচ্ছত 
সপোম। তািপি পরন্টয়াকটা রনচ্ছয় রসচ্ছবাচ্ছনথি বারড়ি রদচ্ছক িুটোম। 
  
রদচ্ছনি আচ্ছোয় সদিোম কযারিোকটাি রক পরিমাণ ক্ষরত েচ্ছয়চ্ছি। সেিেযাম্পটা সমূ্পণথ 
গুিঁরড়চ্ছয় সিচ্ছি এবং তাি চািপাচ্ছশি ধাতব অংশটা এমন ভাচ্ছব সবিঁচ্ছকচ্ছি সি রমস্ত্রী িাড়া 
তাচ্ছক সমিামত কিা সম্ভব নয়। 
  
িারড়ি চািপাশটা ঘুচ্ছি সদচ্ছি চমচ্ছক উেোম িচ্ছিি সকান দাি সনই। রনচ্ছজি সচািচ্ছকই 
সিন রবশ্বাস কিচ্ছত পািরিোম না। দু পাচ্ছশি চাকাই িুিঁরটচ্ছয় সদিোম। িান পাচ্ছশি 
রপিচ্ছনি চাকাটায় একটু িচ্ছিি দাি সদিোম। 
  
পুচ্ছিা দশ সসচ্ছকন্ড সসিাচ্ছন োিঁটু সিচ্ছড় বচ্ছস চাকাি সাদা সবড়টায় িচ্ছিি থকথচ্ছক দািটা 
সদিচ্ছত সদিচ্ছত অচ্ছনক সচ্ছন্দে এে মচ্ছন। 
  
উচ্ছে সামচ্ছনি সেিেযাচ্ছম্পি রদচ্ছক এচ্ছস বুঝোম বযাপািটা অনযিকম। সোকটা েোৎ 
েুরসরেি রপিচ্ছন আচ্ছস এবং সস চমচ্ছক উচ্ছে ও িারড়ি রপিচ্ছন তাচ্ছক ধািা োচ্ছি েুরসরেি 
এই কারেনী সম্ভবতিঃ সরতয নয়। এটা আচ্ছি সকন বুরঝরন সি সেিেযাম্পটা সস ভাচ্ছব 
ক্ষরতিস্ত েচ্ছত েচ্ছে ধািাটা সামচ্ছনি রদচ্ছক োিাই স্বাভারবক এবং এি অথথ েচ্ছে 
অযাকরসচ্ছিন্ট িিন ঘচ্ছট তিন পুরেচ্ছশি সোকরট তাচ্ছক ওভািচ্ছটক কিরিে না। সস 
রনশ্চয়ই রবপিীত রদক সথচ্ছক এরিচ্ছয় আসরিে। এি মাচ্ছন আরম তাি আিও একরট রমথযা 
ধচ্ছি সেেোম এবং এটা অচ্ছনক গুরুতি রমথযা। সস বচ্ছেরিে সি সস পুরেচ্ছশি সোক 
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সদচ্ছিরন, তাচ্ছক চীৎকাি কিচ্ছত শুচ্ছনরিে এবং সস চমচ্ছক িারড় সবকায়দায় চারেচ্ছয় সদয় 
তাচ্ছতই অযাকরসচ্ছিন্ট ঘচ্ছট। রকন্তু অযাকরসচ্ছিন্ট সস ভাচ্ছব ঘচ্ছটরন। িারড়টা িিন রনচ্ছচি 
রদচ্ছক সনচ্ছম আসরিে তিন েুরসরে রনশ্চয়ই সোকটাি িারড়ি আচ্ছো সদিচ্ছত সপচ্ছয়রিে। 
েুরসরে স্বীকাি কচ্ছিরিে সি সস সজাচ্ছি িারড় চাোরেে। িাস্তা রিে সংকীণথ। েুরসরে 
িারড়ি উপি রনয়ন্ত্রণ োরিচ্ছয় সেচ্ছে এবং সোকটা িাস্তা সপরিচ্ছয় িাবাি আচ্ছিই েুরসরে 
তাচ্ছক সসাজাসুরজ ধািা সদয়। সোকটা তাি পাচ্ছশ এচ্ছস পচ্ছড় এবং েুরসরেচ্ছক চমচ্ছক 
সদয়–এই কথাগুচ্ছো েুরসরেি নতিী কিা। আমাচ্ছক রবশ্বাস কিাচ্ছত সচচ্ছয়রিে সি, তাি 
সদাষ নয়। 
  
িারড়টা পিীক্ষা কিাি পি সকান জুরি তাি কথা রবশ্বাস কিচ্ছব না। মচ্ছন পড়ে, তাি 
সদাষ রনচ্ছজি ঘাচ্ছড় সনবাি প্ররতশ্রুরতি কথা। িরদ স্বীকাি কিতাম সি অযাকরসচ্ছিচ্ছন্টি 
সময় আরমই িারড় চাোরেোম, তােচ্ছে সি সকান জুরিই বেত সি আরম মাতাে অবস্থায় 
এিকম অযাকরসচ্ছিন্ট কচ্ছিরি। িাস্তাটা একদম সসাজা চচ্ছে সিচ্ছি। এরিচ্ছয় আসা আচ্ছোটা 
না সদিাি কথা নয়। আমাি িোটা শুরকচ্ছয় এে িিন বুঝোম এিকম একটা বযাপাচ্ছি 
রনচ্ছজচ্ছক জরড়চ্ছয় সেচ্ছেরি। তািপি, িারড়ি িান রদচ্ছকি রপিচ্ছনি চাকায় িচ্ছিি দাি। 
রকন্তু রক কচ্ছি এ দাি সসিাচ্ছন েচ্ছত পাচ্ছি? েুরসরে সমাটি সাইচ্ছকেটাচ্ছক সামচ্ছনি রদচ্ছক 
আঘাত কচ্ছিরিে। রপিচ্ছনি চাকাসুি িারড়টা পুরেচ্ছশি সোকটাি উপি রদচ্ছয় সমূ্পণথ 
চারেচ্ছয় িাওয়া তাি পচ্ছক্ষ সম্ভব নয়। 
  
টায়াচ্ছিি িাচ্ছয় রবশ্রী চটচচ্ছট োে দািটা আবাি পিীক্ষা কচ্ছি সদিোম সরতযই িি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

128 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

রেক কিোম িচ্ছিি দািটা সিচ্ছি সদব। সকসটা িরদ সকান চতুি আইনচ্ছজ্ঞি োচ্ছত পচ্ছড় 
তােচ্ছে দাি সকননষ্ট কিা েচ্ছয়চ্ছি তা রনচ্ছয় সচ্ছন্দে েচ্ছত পাচ্ছি। প্রমাণটা নষ্ট কিচ্ছে 
রনচ্ছজি রবপদ সিচ্ছক আনব। 
  
িযাচ্ছিচ্ছজি দিজাটা েক্ষয কিোম। সি সব িন্ত্রপারত রনচ্ছয় এচ্ছসরিোম তা রদচ্ছয় তাোটা 
সসাজা কিোম। 
  
দিজাটা রেক কচ্ছি বন্ধ কিোম। তািপি আেতািাপটা ভ্রু রদচ্ছয় আটচ্ছক তাোটা 
োিাোম। এবাি রনরশ্চত েোম পুরেশ তাো সভচ্ছঙ রভতচ্ছি সঢাকাি সচষ্টা কিচ্ছব না। 
তািা প্রথচ্ছম রসচ্ছবাচ্ছনথি সিািঁজ কিচ্ছব, চারবটা চাইচ্ছব। তাচ্ছত আরম রকিুটা সময় পাব। 
  
সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সিিাচ্ছন আরম ও েুরসরে সািঁতাি সকচ্ছটরিোম রদচ্ছনি আচ্ছোয় ভােভাচ্ছব 
পিীক্ষাি জনয সসিাচ্ছন সিচ্ছত মনস্থ কিোম। পরন্টয়াকটাি কাচ্ছি এোম। 
  
তিন বািটাি রকিু সবরশ। িাস্তায় সপ্তাচ্ছেি সশচ্ছষি ভ্ৰমণকািীচ্ছদি সমাটি িারড়ি রভড়। 
সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি িাবাি সনাংিা িাস্তাটায় আসচ্ছতই কুরড় রমরনট সময় োিচ্ছো। 
  
দুই পাচ্ছশি বারেি িাদাি সংকীণথ ঢােু িাস্তা রদচ্ছয় সিচ্ছত সিচ্ছত সতকথভাচ্ছব সদিরিোম। 
  
 তিন, আবাি মচ্ছন েে, অদু্ভত কাণ্ড, ও’িায়ান সকমন কচ্ছি এই িাস্তায় আসচ্ছত পাচ্ছি। 
িাস্তাি দুপাচ্ছশ সকাথাও সকান বড় িাি রকংবা সঝািঁপ সনই, িাি রপিচ্ছন সস েুরকচ্ছয় 
থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
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িানরদচ্ছক একটা বারেি রঢরব সদিচ্ছত সপোম। মারটি সবশ িারনকটা অংশ সথতরেচ্ছয় 
সমতে কচ্ছি সদওয়া েচ্ছয়চ্ছি। এটাই রক তচ্ছব দুঘথটনাি স্থান। িারড় থারমচ্ছয় বাইচ্ছি 
সবরিচ্ছয় এোম। 
  
সিিাচ্ছন দািঁরড়চ্ছয়রিোম, সসিান সথচ্ছক প্রায় দু মাইে পিথন্ত সমুদ্র ও সমুদ্রতট সদিা িায়। 
সিাটিাট কচ্ছয়কটা বারেি রঢরব িাড়া সব সমতে। দূচ্ছি পামিাচ্ছিি সি সারি িাি নীচ্ছচ 
আরম ও েুরসরে বচ্ছসরিোম। এ িাড়া সকাথায়ও সকান আড়াে রিে না। 
  
চািপাচ্ছশি পরিচ্ছবচ্ছশ আি সকান রকিুই সদিচ্ছত সপোম না, পরন্টয়াচ্ছক রেচ্ছি এোম। 
সমুদ্রতচ্ছটি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিোম। সিিাচ্ছন িতকাে িারড় থরমচ্ছয়রিোম তাি কুরড় িচ্ছজি 
মচ্ছধয এচ্ছস থামাোম। 
  
প্রথচ্ছম সদিোম বারেি উপি কযারিোচ্ছকি টায়াচ্ছিি িাপ, ভয় সপোম। আিও সদিোম 
পামিািগুচ্ছোি রদচ্ছক এরিচ্ছয় িাওয়া আমাি ও েুরসরেি পাচ্ছয়ি িাপ। এই রজরনসটা 
আচ্ছি আমাি মাথায় আচ্ছসরন। িরদ পুরেশ এিাচ্ছন এচ্ছস থাচ্ছক, অথবা িরদ আমাচ্ছদি 
পাচ্ছয়ি িাপ সদচ্ছি সেচ্ছে। 
  
সি সোকটা আমাচ্ছদি সোন কচ্ছিরিে এবং সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি আমাচ্ছদি েক্ষয কচ্ছিরিে তাি 
পাচ্ছয়ি িাপও রনশ্চয়ই থাকচ্ছব। 
  
প্রায় রতনশ িজ পিথন্ত ঘুচ্ছি ঘুচ্ছি তাি পাচ্ছয়ি িাপ সদিচ্ছত সপোম না। 
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এ সথচ্ছক দুচ্ছটা রজরনস পরিোি েে : পুরেশ এিাচ্ছন আচ্ছসরন সুতিাং কযারিোচ্ছকি 
টায়াচ্ছিি িাপ তািা সদচ্ছিরন। আি সি সোকটা সোন কচ্ছিরিে সসও ঘটনাস্থচ্ছে রিে না। 
বযাপািটা আমাি কাচ্ছি আিও সধািঁয়াচ্ছট মচ্ছন েে। িরদ সোকটা সসিাচ্ছন এচ্ছস থাচ্ছক। 
তচ্ছব আমাচ্ছক ও েুরসরেচ্ছক একসচ্ছে সািঁতাি কাটচ্ছত ও তািপচ্ছি ঝিড়া কিচ্ছত রক কচ্ছি 
সদিে? সস রনশ্চয়ই রকিুটা দূচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় শরিশােী বাইনাকুোচ্ছিি সাোচ্ছিয সদচ্ছিরিে। 
সসই জচ্ছনযই েুরসরে তাচ্ছক সদিচ্ছত পায়রন। 
  
বারেি ওপচ্ছিি টায়াচ্ছিি দাি মুিচ্ছত সবশ রকিুক্ষণ সময় োিচ্ছো। তািপি 
পামিািগুচ্ছোি কাচ্ছি এচ্ছস সাবধাচ্ছন িতিাচ্ছতি পাচ্ছয়ি িাপগুচ্ছোি উপি রদচ্ছয় সেিঁচ্ছট 
আবাি িাস্তা ধচ্ছি রেচ্ছি সিোম িাচ্ছত আমাি ও েুরসরেি পাচ্ছয়ি িাপগুচ্ছো মুচ্ছি িায়। 
এইভাচ্ছব আিও একবাি িাস্তায় এচ্ছস উপরস্থত েোম। 
  
কাজ সশষ কচ্ছি মচ্ছন একটা রনিাপোি ভাব এে সি পুরেশ িরদ সমুচ্ছদ্রি ধাি পিথন্ত 
অনুসন্ধান কিচ্ছত আচ্ছস তােচ্ছে আি পাচ্ছয়ি িাপগুচ্ছো সদিচ্ছত পাচ্ছব না। 
  
অতযন্ত সাবধানতা অবেম্বন কচ্ছি পরন্টয়াচ্ছক রেচ্ছি এোম। িারড়ি দিজা িুেরিোম তিন 
একটা িারড়ি এরিচ্ছয় আসাি শব্দ শুনচ্ছত সপোম এবং চািপাচ্ছশ তারকচ্ছয়, একটা োে 
েেুদ িং এি িারড়চ্ছক িাস্তাি সমাড় ঘুচ্ছি আমাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় আসচ্ছত সদিোম। 
  
ধক্ কচ্ছি উেে হৃদরপণ্ডটা ভাবোম সি িারড়টা িরদ আি রতন রমরনট আচ্ছি আসত তচ্ছব 
আমাচ্ছক িাপগুচ্ছো মুিচ্ছত সদিচ্ছত সপত। 
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শিাচ্ছনক িজ দূি সথচ্ছক সদিোম িারড়টাি চােক একজন মরেো। দশ িজ মত দুচ্ছি 
িারড়টা থামে। আমাি রদচ্ছক সদচ্ছি িারড় সথচ্ছক সনচ্ছম এে। 
  
তাি পিচ্ছন োে সপাশাক, মাথায় সিাট সাদা টুরপ এবং োচ্ছত সাদা সনচ্ছটি দস্তানা। সবশ 
সদাোিা সচোিা, িাচ্ছয়ি িং কাচ্ছো। মুিটা সফ্লারিিায় সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সবথদা সদিচ্ছত পাওয়া 
িায় েযারটন আচ্ছমরিককান সমচ্ছয়চ্ছদি মত, িািা দশথনাকাঙ্ক্ষীচ্ছদি প্রচ্ছয়াজন মত রনচ্ছজচ্ছদি 
সভািযপচ্ছণযি মত সদরিচ্ছয় সবড়ায়। 
  
সস িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসচ্ছত তাি নাইেন ঢাকা সুন্দি পা দুচ্ছটা সদিা সিে, ভািী 
রনতচ্ছম্বি উপচ্ছিি সপাশাকটায় োত বুরেচ্ছয় সস তাি কাচ্ছো সকৌতূেেী সচাচ্ছি আমাি রদচ্ছক 
চাইে। 
  
এই জায়িাচ্ছতই রক পুরেচ্ছশি সোকরট মািা পচ্ছড়রিে? 
  
আশ্চিথ েরেোম সমচ্ছয়রট সক। আি এিাচ্ছন রক কিচ্ছত এচ্ছসচ্ছি। বেোম। মচ্ছন েয় 
আিও উপচ্ছিি রদচ্ছকি িাস্তায় ঘচ্ছটরিে। বিং বেব আপরন আসে জায়িাটা সেচ্ছে 
এচ্ছসচ্ছিন। 
  
ও কাচ্ছি এচ্ছস বেে। আপনাি মচ্ছন েয়। আিও রপিচ্ছন ওপি রদচ্ছকি িাস্তায়? 
  
কািচ্ছজ বচ্ছেচ্ছি, সস িাস্তাি উপচ্ছি মািা রিচ্ছয়রিে। 
  
সস একটা রসিাচ্ছিট বাি কচ্ছি তাি োে সোিঁচ্ছট সচচ্ছপ আমাি রদচ্ছক তাকাে। 
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আমাি োইটািটা বাি কচ্ছি ধিাোম সস িিন রসিাচ্ছিচ্ছটি প্রান্তটা ধিাচ্ছত এরিচ্ছয় এে 
তিন তাি চুচ্ছেি িন্ধ সপোম। 
  
ধনযবাদ। 
  
সস আমাি রদচ্ছক সসাজা তাকাচ্ছত আরম তাি কড়া সমকআপ কিা মুি আি মুচ্ছিি উপি 
সরু সিািঁচ্ছেি সিিা সদিচ্ছত সপোম িা েযারটন আচ্ছমরিককান সমচ্ছয়চ্ছদি নবরশষ্টয। 
  
আপরন রক সংবাদপচ্ছত্রি সোক? সস বেে। 
  
 সংবাদপচ্ছত্রি সোক? না সতা। আরম এিাচ্ছন এমরন এচ্ছসরিোম। সািঁতাি কাটচ্ছত। 
  
সস মাথা ঘুরিচ্ছয় বারেি জায়িাটাি রদচ্ছক চাইে। েুরসরে ও আমাি পাচ্ছয়ি িাপ মুচ্ছি 
সেোি সময় িচ্ছতথি মত সি িাপ পচ্ছড়রিে সসরদচ্ছক চাইে। 
  
আপরন রক এই িাপগুচ্ছো কচ্ছিচ্ছিন? 
  
 বারেি উপচ্ছিি িাপগুচ্ছোি কথা বেচ্ছি? িিন এিাচ্ছন আরস তিনও দািগুচ্ছো ওিাচ্ছন 
রিে। 
  
 সদচ্ছি মচ্ছন েচ্ছে সকউ সিন পাচ্ছয়ি িাপ মুচ্ছি সেোি সচষ্টা কচ্ছিচ্ছি। 
  
 আপনাি তাই মচ্ছন েচ্ছে? বাতাচ্ছসও েচ্ছত পাচ্ছি। বাতাচ্ছসও বারেি উপি অদু্ভত দাি 
েয়। 
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েয় নারক? উপচ্ছিি িাস্তায় এিান সথচ্ছক মাইে দুচ্ছয়ক দূচ্ছি একটা জায়িায় সদিোম, 
মারটটা সিন সতরেচ্ছয় সিচ্ছি। ওিাচ্ছনই রক সোকটা মািা রিচ্ছয়রিে? 
  
েচ্ছত পাচ্ছি। আরম রেক জারন না। 
  
সকৌতূেেী েচ্ছয় রজজ্ঞাসা কিরি, তা নয়। তাি সচ্ছে আমাি রবচ্ছয় েত। 
  
মচ্ছন পড়ে সকান একটা কািচ্ছজ সদচ্ছিরিোম সি ও’িায়ান একজন নাইট ক্লাচ্ছবি 
িারয়কাচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছি। 
  
েযািঁ। আজ সকাচ্ছেই কািচ্ছজ সদিোম সি আপরন তাচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছত িারেচ্ছেন। 
  
সস োসে। োরসটা োণ্ডা, রতি োরস। পচ্ছড়চ্ছিন? মচ্ছন েয় না কািচ্ছজ পড়াি আচ্ছি 
আপরন সকানরদন আমাি নাম শুচ্ছনরিচ্ছেন। দশ বিি ধচ্ছি আরম এই কাজ কিরি। এটা 
সমাচ্ছটই উৎসােবযঞ্জক নয় সি, প্রথম নাম প্রচাচ্ছিি সুচ্ছিাি সপোম তিনই, িিন সি 
সোক আমাচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছব বচ্ছে রস্থি কচ্ছিরিে। সস রনচ্ছজচ্ছক সমচ্ছি সেেে, কািণ সস 
এতই সবাকা রিে সি এি সচচ্ছয় ভাে রকিু কিচ্ছত সস জানত না। 
  
সস েোৎ রপিন রেচ্ছি ওন্ডস সমাবাইে িারড়ি রদচ্ছক রেচ্ছি সিে। আরম সসিাচ্ছনই তাি 
রদচ্ছক সচচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় িইোম। 
  
সস িারড়চ্ছত বচ্ছস উচ্ছল্টা রদচ্ছক িারড় চাোে। আমাি রদচ্ছক একবািও না তারকচ্ছয় বারে ও 
ধুচ্ছোি ঝচ্ছড়ি মচ্ছধয সজাচ্ছি িারড় চারেচ্ছয় সবরিচ্ছয় সিে। 
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সপ্তম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
দুপুচ্ছিি িাবািটা সযান্ডউইচ রদচ্ছয় সসচ্ছি বাংচ্ছোি রদচ্ছক িুটোম। োচ্ছঞ্চি সময় অচ্ছনক 
রকিুই ভাবরিোম। দুঘথটনাটা সি একটা সিােচ্ছমচ্ছে বযাপাি এই রবশ্বাস মচ্ছন েমশিঃ দৃঢ় 
েরেে। আরম রনরশ্চত সি েুরসরে দুঘথটনা রকভাচ্ছব ঘরটচ্ছয়রিে সসটা আমাচ্ছক রমথযা 
বচ্ছেচ্ছি। ঘটনাস্থে সদিাি পি বযাপািটা আিও জরটে মচ্ছন েচ্ছে। এমনও েচ্ছত পাচ্ছি 
সি, েুরসরে ও’িায়ানচ্ছক তাি রদচ্ছক আসচ্ছত সদচ্ছি িারড়ি িরত কমাচ্ছত না সপচ্ছি সস 
সসাজা তাি রদচ্ছক িারড় চারেচ্ছয়রিে। এইিকম একটা অদু্ভত পরিরস্থরতচ্ছত সস সকান 
জুরিি কাচ্ছিই সকান িকম করুণা পাবাি আশা কিচ্ছত পাচ্ছি না। সমস্ত সদাষটা আমাি 
ঘাচ্ছড় তুচ্ছে সদওয়াি বযাপাচ্ছি সকন তাি এত আিে অবাক োিরিে আমাি। 
  
বতথমান সমসযা েচ্ছে। কযারিোকটা রনচ্ছয় আরম রক কিব। পুরেশ িরদ সসিকম িুিঁরটচ্ছয় 
সাচথ কিচ্ছত থাচ্ছক, তচ্ছব রসচ্ছবাচ্ছনথি িযাচ্ছিচ্ছজ তািা িারড়টাচ্ছক সদিচ্ছত পাচ্ছব। 
  
পুরেচ্ছশি বড়কতথা সঘাষণা কচ্ছিচ্ছিন সি, দুঘথটনাি পি িরদ কািও িারড় ক্ষরতিস্ত েচ্ছয় 
থাচ্ছক, তচ্ছব অরবেচ্ছম্ব থানায় রিচ্ছপাটথ কিচ্ছত েচ্ছব এবং রকভাচ্ছব িারড়ি ক্ষরত েচ্ছয়চ্ছি তা 
জানাচ্ছত েচ্ছব। 
  
ভাবরিোম। এই রনয়চ্ছমি মচ্ছধয রদচ্ছয় সকানিকচ্ছম সবরিচ্ছয় আসা িায় রকনা। িযাচ্ছিচ্ছজি 
দিজায় িরদ িারড়টাচ্ছক চারেচ্ছয় সসাজা রিচ্ছয় ধািা রদই এবং তািপি পুরেশচ্ছক সোন 
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কচ্ছি জানাই সি, িারড়টা এিকম ভাচ্ছব িযাচ্ছমজ েচ্ছয়চ্ছি। তচ্ছব তািা রক আমাি কথা 
রবশ্বাস কিচ্ছব? রকন্তু িারড়ি পাচ্ছশ িভীি ক্ষচ্ছতি দািদুচ্ছটাি সচ্ছে সতা এি সকান সেরত 
সনই। এবং এই দাি দুচ্ছটা পুরেচ্ছশি মচ্ছন সেচ্ছজই সচ্ছন্দচ্ছেি উচ্ছদ্রক কিচ্ছব। 
  
িাই সোক সমাটামুরট আরম এই রনচ্ছয়ই রচন্তা কিচ্ছত োিোম। সদি দিজাি তাো িুেচ্ছত 
িুেচ্ছত তিন এটা রনচ্ছয় ভাবরিোম, সসই সময় সটরেচ্ছোন বাজচ্ছত শুচ্ছন োউচ্ছঞ্জ ঢুচ্ছক 
রিরসভািটা তুচ্ছে রনোম। 
  
 রমিঃ েট? 
  
ওয়াটরকনচ্ছসি িোি স্বি রচনচ্ছত পািোম। আশ্চিথ, রক কািচ্ছণ সস সোন কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
 েযািঁ কথা বেরি। 
  
রমিঃ আইচ্ছকন আপনাচ্ছক সোন কিচ্ছত বচ্ছেচ্ছিন, সযাি। রতরন বেচ্ছেন সি সম্ভবতিঃ 
এিনও আপরন বারড়চ্ছতই আচ্ছিন। িরদ আপরন সময় কিচ্ছত পাচ্ছিন, তচ্ছব একবাি 
এিাচ্ছন এচ্ছে রমিঃ আইচ্ছকন িুব িুরশ েচ্ছবন। 
  
রকন্তু এিন আমাি িেে ক্লাচ্ছব রবশ্রাম সনওয়াি কথা। আমাচ্ছক সোচ্ছন পাওরন একথা রক 
তাচ্ছক বেচ্ছত পাি না? 
  
বেচ্ছত পারি সযাি। রকন্তু রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি কথাি ধিচ্ছন মচ্ছন েে, বযাপািটা িুব জরুিী। 
িাই সোক, িরদ মচ্ছন কচ্ছিন… 
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না, রেক আচ্ছি। আরম আসরি। রতরন এিনই সদিা কিচ্ছত চান? 
  
 রতরন আপনাি অচ্ছপক্ষায় িচ্ছয়চ্ছিন সযাি। 
  
রেক আচ্ছি। এিনই সবরিচ্ছয় পড়রি, বচ্ছে রিরসভাি নারমচ্ছয় িািোম। 
  
আয়নায় তারকচ্ছয় সদিোম আমাচ্ছক েযাকাচ্ছশ সদিারেে, দু সচাচ্ছি সন্ত্রস্ত ভাব। 
  
েুরসরে রক নাভথাস েচ্ছয় তাচ্ছক সব বচ্ছে রদচ্ছয়চ্ছি? সস রক রনচ্ছজি কথা আচ্ছি বচ্ছেচ্ছি? 
সকান িণ্ডচ্ছিাে না েচ্ছে এমন েোৎ জরুিী তেব কিচ্ছবন সকন? 
  
িারড় চারেচ্ছয় িাবাি সময় মচ্ছন েরেে, সকান বৃি মরেো রবিানাি রনচ্ছচ শব্দ শুনচ্ছে সি 
িকম আতেিস্ত েন, আমাি মচ্ছনি অবস্থাও রেক সসই িকম। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি বারড়ি সামচ্ছনি অরেচ্ছন্দ দািঁড় কিাচ্ছনা ধূসি িচ্ছঙি বুইক কনভািরটবে 
িারড়টাি পাচ্ছশ আমাি িারড়টা সিচ্ছি উপচ্ছি উেচ্ছত োিোম। 
  
উপচ্ছিি ধাপটায় উচ্ছেই সামচ্ছন চাইচ্ছত আইচ্ছকনচ্ছক পাজামা ও সড্ররসংিাউন পচ্ছি একটা 
োউচ্ছঞ্জি সচয়াচ্ছি শুচ্ছয় থাকচ্ছত সদিোম, একটা কম্বচ্ছে পা দুচ্ছটা ঢাকা। তাি পাচ্ছশ চওড়া 
কািঁচ্ছধি একজন ভদ্রচ্ছোক বচ্ছসরিচ্ছেন আমাি রদচ্ছক রপিন রেচ্ছি। 
  
আমাি বুকটা কািঁপরিে এবং স্ন্াযু়গুচ্ছো সিন অসাড় েচ্ছয় আসরিে। তাি মুচ্ছি সকামে 
রস্মত োরস সদিা রদে আমাচ্ছক স্বািত জানাচ্ছত। আরম একটু রনরশ্চত েোম। আমাি 
ওপি চচ্ছট থাকচ্ছে, তাি এমন োরসমুি থাকত না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

137 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
এই সি েট, তুরম রক িেে সিেচ্ছত রিচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
অনয সোকরট রেচ্ছি চাইে তিনই রচনোম, টম েযাচ্ছকট সসই সোকটা, সি দুঘথটনাি িাচ্ছত 
েুরসরে ও আমাচ্ছক বাংচ্ছো সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসচ্ছত সদচ্ছিরিে, রসচ্ছবাচ্ছনথি অনুিািী টম 
েযাচ্ছকট। 
  
 সস দিাজ োরসচ্ছত োতটা বারড়চ্ছয় রদে, েযাচ্ছো আবাি তচ্ছব সদিা েে। আি. এ. 
বেরিচ্ছেন, আপরন নারক রনউইয়কথ অরেচ্ছসি সেি েচ্ছয় িাচ্ছেন? 
  
আইচ্ছকন রবিি েচ্ছয় বেচ্ছেন। বস, বস, তুরম রক িেে সিেচ্ছত িারেচ্ছে? 
  
ওয়াটরকনস িিন িাকে তিন প্রায় িাবাি মুচ্ছি, বেচ্ছত বেচ্ছত েযাচ্ছকচ্ছটি পাচ্ছশ একটা 
সচয়াি সটচ্ছন বসোম। 
  
অতযন্ত দুিঃরিত সিেচ্ছত সিচ্ছত বচ্ছেরিোম, সরতযই তাই সচচ্ছয়রিোম রকন্তু েযাচ্ছকট এচ্ছস 
পড়ায় মচ্ছন েে তাি সচ্ছে সতামাি আোপ েওয়া উরচত। 
  
েযাচ্ছকচ্ছটি রদচ্ছক চাইোম বযাপািটা রেক বুঝচ্ছত পািরি না তচ্ছব মচ্ছন েয় সিােচ্ছমচ্ছে রকিু 
নয়। 
  
েযাচ্ছকচ্ছটি রদচ্ছক সচচ্ছয় আইচ্ছকন সেচ্ছস বেচ্ছেন। এই সিাকিা িুব পরিশ্রম কচ্ছি। আরম 
সপ্তাচ্ছেি সশচ্ছষ ওচ্ছক িুরট রনচ্ছত বচ্ছেরিোম। িেে সিেচ্ছত ও সুন্দিী সমচ্ছয় িুিঁচ্ছজ রনচ্ছত 
বচ্ছেরিোম। তুরম এভাচ্ছব োরজি েচ্ছয় সব পণ্ড কচ্ছি রদচ্ছে। 
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েযাচ্ছকট সেচ্ছস, তা মচ্ছন কিচ্ছবন না। সস েয়ত িেে সিোি সুচ্ছিাি পায়রন রকন্তু অনয 
রজরনসরট সথচ্ছক বরঞ্চত েয় রন। রক, তাই না? 
  
আরম সকানিকচ্ছম োরস বজায় িািোম। 
  
আইচ্ছকন তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত চাইচ্ছেন। আো? ওি সম্বচ্ছন্ধ তুরম রক কচ্ছি জানচ্ছে? 
  
রেক আচ্ছি। সিাকিাি একটা বযরিিত জীবন আচ্ছি, তাই না? বযাপািটা েচ্ছে েট, আরম 
রনউইয়চ্ছকথি বযবসায় রকিু টাকা িাটাচ্ছত চাই। িিন আি, এ. বেচ্ছেন সি, ওিানকাি 
অরেস তুরমই চাোচ্ছব। তিন সতামাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত িুব ইো েে। এই জচ্ছনযই আি 
রক, তাই না আি. এ.? 
  
আইচ্ছকচ্ছনি মুিটা ভাি েচ্ছয় উেচ্ছে রতরন িচ্ছথষ্ট নিম সুচ্ছি বেচ্ছেন। েযািঁ তাই। িাই 
সোক ও সতামাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত এচ্ছসচ্ছি। েযাচ্ছকট প্রায় োজাি দচ্ছশক িোি বযবসায় 
িাটাচ্ছত চায়। সস চাইচ্ছি সি, তুরম তাি টাকা পয়সাি বযাপাচ্ছি সদিাশুনা কিচ্ছব। এ 
রবষচ্ছয় রনরশ্চন্ত েচ্ছত চায়। 
  
েযাচ্ছকট আমাচ্ছক বেচ্ছেন, তুরমই উপিুি সোক। রকন্তু দু একটা বযাপাচ্ছি আরম সতামাি 
সচ্ছে একটু আচ্ছোচনা কিচ্ছত চাই। কচ্ছয়করট প্রচ্ছশ্নি উেি রদচ্ছত রনশ্চয়ই মচ্ছন রকিু 
কিচ্ছব না? 
  
না, না। আনচ্ছন্দি সচ্ছেই বেব। 
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এগুচ্ছো সতামাি বযরিিত রবষচ্ছয় সকান প্রশ্ন নয়। অরেচ্ছসি বাইচ্ছি সক রক কচ্ছি তা রনচ্ছয় 
মাথাবযথা সনই। িতক্ষণ না সস সকান িণ্ডচ্ছিাে বা সকচ্ছেংকািীচ্ছত জরড়চ্ছয় পড়চ্ছি। 
  
একটা রসিাচ্ছিট বাি কচ্ছি তা ধিাবাি সমচ্ছয় রনচ্ছজচ্ছক আড়াে কিোম। 
  
আশা করি, তুরম সকান সকচ্ছেোিীি সচ্ছে িুি নও। 
  
আইচ্ছকন অধধিথ েচ্ছয় বেে, েচ্ছটি এ ধিচ্ছনি সকান বযাপাি সনই। তুরম রনশ্চয় মচ্ছন কি 
না সি, েযান্ডাচ্ছেি সচ্ছে জরড়ত সকান সোকচ্ছক আরম চাকরি রদই, নয় রক? 
  
আরম রনরশ্চত সি তুরম তা কিনা–েযাচ্ছকট সামচ্ছন ঝুিঁচ্ছক আমাি োিঁটুচ্ছত একটা সটাকা 
মািে। আরম সিচ্ছেমানুরষ কিচ্ছত ভােবারস। তুরম এি সকান গুরুে রদও না। এিন, 
আমাচ্ছক সতামাি পড়াশুনাি রবষচ্ছয় রকিু বেচ্ছব রক? 
  
আরম রনরশ্চত জারন সি সস সকান রকিু জাচ্ছন বা সচ্ছন্দে কচ্ছি। আমাি সচ্ছে সি সমচ্ছয়রটচ্ছক 
সদচ্ছিরিে। সস সি েুরসরে, তা রক সস আন্দাজ কিচ্ছত সপচ্ছিরিে? 
  
রশক্ষািত সিািযতা বেোম। পচ্ছি আমাি কমথজীবন সংোন্ত প্রচ্ছশ্নি উেি রদচ্ছত েে। 
রনউইয়চ্ছকথি অরেস রকভাচ্ছব চাোব সভচ্ছবরি, কতজন কমথচািীি প্রচ্ছয়াজন েচ্ছব, অরেস 
সকাথায় েচ্ছব ইতযারদ অচ্ছনক প্রশ্ন কিে। সব শুচ্ছন তাচ্ছক সন্তুষ্ট মচ্ছন েে। 
  
তুরম পািচ্ছব। তুরম রেক সিাজাচ্ছিি ধািঁচ্ছচি সোক এবং আমাি পচ্ছক্ষ আশাতীত। তািাড়া 
রবশ োজাি িোি বযবসাচ্ছয় োিাচ্ছব। 
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আইচ্ছকন মাথা নাড়চ্ছেন। 
  
মাইচ্ছন িাড়া সমাট আচ্ছয়ি শতকিা পািঁচভাি পাচ্ছব? 
  
েযািঁ। 
  
েযাচ্ছকট রকিুক্ষণ সভচ্ছব, রেক আচ্ছি। শতথ িুবই ভাে, েট আশা করি তুরম ভাে মুনাো 
কিচ্ছব। কিন টাকাটা রদে? 
  
পচ্ছিি বৃেস্পরতবাি। 
  
রেক আচ্ছি, সিাজাি। আমাি সচকও ঐ সমচ্ছয় পাচ্ছব। রেক আচ্ছি? 
  
আমাি পচ্ছক্ষও ভাে েয়। আরম ও ওচ্ছয়স্টািচ্ছক রদচ্ছয় সব বচ্ছন্দাবস্ত কচ্ছি িািব। তুরম 
ওচ্ছক সচন রনশ্চয়ই? 
  
েযািঁ, ভাে সোক। েযাচ্ছকট উচ্ছে দািঁড়াে। রেক আচ্ছি, আমিাও েটচ্ছক িেচ্ছেি আনন্দ 
সথচ্ছক বরঞ্চত কিচ্ছত চাই না। আমাি রস্থি রবশ্বাস তুরম চাকরিচ্ছত উন্নরত কিচ্ছব। সতামাি 
উন্নরত কামনা করি। োত বারড়চ্ছয় রদে। 
  
ধনযবাদ। তাি সচ্ছে কিমদথন কচ্ছি আইচ্ছকচ্ছনি রদচ্ছক চাইোম, িরদ তাই েয়… 
  
আইচ্ছকনচ্ছক রনচ্ছচ িাস্তাি রদচ্ছক চাইচ্ছত সদচ্ছি চুপ কচ্ছি সিোম। 
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আইচ্ছকন বেচ্ছেন, এ আবাি রক ঝাচ্ছমো? 
  
 আরমও সস রদচ্ছক চাইোম। 
  
একটা নীে িচ্ছঙি িারড়, মাথায় িাি োে সংচ্ছকত আচ্ছো এবং সাইচ্ছিন বসাচ্ছনা দ্রুত 
বারড়টাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় আসচ্ছি। আরম শি েোম। 
  
িারড়চ্ছত চািজন পুরেচ্ছশি সোক বচ্ছসরিে। 
  
. 
  
০২. 
  
 ধূসি িচ্ছঙি সদামড়ান সমাচড়ান সপাশাক এবং োো টুরপ পিা এক দীঘথকায় সতাক িারড় 
সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এে। তাি মাংসে মুি করেন এবং সিাচ্ছদ সপাড়া। তাি চযাো নাচ্ছকি 
দুপাচ্ছশ জঙুচ্ছেি রচহ্ন সদচ্ছিই মচ্ছন েচ্ছে এ ভীষণ কড়া সমজাচ্ছজি সরন্দগ্ধ প্রকৃরতি 
পুরেচ্ছশি সোক। 
  
আরম ও েযাচ্ছকট িিন সিরেং–এ ঝুিঁচ্ছক সদিরিোম সস উপচ্ছি সচচ্ছয় আমাচ্ছদি সদিে। 
এবং ধীচ্ছি ধীচ্ছি উপচ্ছি উচ্ছে এে। 
  
উরদথ পিা দুজন পুরেশ িারড়টাি দু-পাচ্ছশ এচ্ছস দািঁড়াে এবং ড্রাইভাি িাড়ীি সভতচ্ছিই 
িইে। 
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সাদা সপাশাচ্ছকি সোকরটচ্ছক আমাচ্ছদি কাচ্ছি আসচ্ছত সদচ্ছি ভচ্ছয় আমাি বুক কািঁপরিে। 
সব দািী আসামীই সি ভাচ্ছব পুরেচ্ছশি রদচ্ছক চায়। আরমও ভাবরিোম সস আমাচ্ছক 
সিপ্তাি কিচ্ছত এচ্ছসচ্ছি। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি সামচ্ছন এচ্ছস বেে, শেচ্ছিি পুরেশ বারেনীি রিচ্ছটকরটভ সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়স্ট 
বেরি। কযাচ্ছেচ্ছনি অরভবাদন সনচ্ছবন। আপনাি সেচ্ছিারিতা কামনা করি। 
  
রক বযাপাি? কযাচ্ছেন রক চান? –এচ্ছকবাচ্ছি েতভম্ব েচ্ছয় বেচ্ছেন। 
  
ঐ সি চাপা রদচ্ছয় পারেচ্ছয় িাওয়া বযাপািটা সম্ভবত আপরন সকাচ্ছেি কািচ্ছজ পচ্ছড়চ্ছি। 
কযাচ্ছেন শেচ্ছিি প্ররতরট িারড় পিীক্ষা কচ্ছি সদিচ্ছত চান সম্প্ররত ক্ষরতিস্ত েচ্ছয়চ্ছি রকনা। 
রমিঃ আমিা শুধু একবাি সদচ্ছি রনচ্ছত চাই। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি মুি িম্ভীি। িারড় সদিচ্ছত চান? এটা রক ভাবচ্ছত পািচ্ছিন না সি আমাি সচ্ছে 
এই ঘটনাি সকান সম্পকথ সনই? 
  
েযাচ্ছকট সিরেং–এ সেোন রদচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয়। তাি মুচ্ছি সকৌতূেে প্রকাশ পারেে। 
  
ওচ্ছয়স্ট মাথাি রপিনরদচ্ছক টুরপটা আিও সেচ্ছে রদে। তাি কপােটা ঘাচ্ছম চকচক 
কিরিে। 
  
না, সযাি আমিা সস সব ভারবরন। তচ্ছব আমিা শেচ্ছিি প্ররতরট িারড়ই, সচক কচ্ছি 
সদিরি। আপনাি ড্রাইভাি আচ্ছি। এমনও েচ্ছত পাচ্ছি সি সস িতিাচ্ছত্র আপনাি সকান 
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িারড় বযবোি কচ্ছিরিে। রনরশ্চত বেরি না, তচ্ছব একবাি সদচ্ছি রনচ্ছেই েচ্ছয় িায়। 
কযাচ্ছেন অবশয বচ্ছেচ্ছিন সি আপরন আপরে কিচ্ছে সিন আপনাচ্ছক রবিি না কিা েয়। 
  
আইচ্ছকন সিচ্ছি বেচ্ছেন, আমাি ড্রাইভাি িতিাচ্ছত্র সকান িারড় বযবোি কচ্ছিরন। 
  
 রেক আচ্ছি সযাি, কযাচ্ছেন সজাি কিচ্ছত বািণ কচ্ছিচ্ছিন। তচ্ছব ড্রাইভাি না কিচ্ছে অনয 
সকউ বযবোি কচ্ছি থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমাি পা ভাোি পি আমাি একটা িারড়ও বাইচ্ছি িায় রন। আপরন বৃথা সময় নষ্ট 
কিচ্ছিন। 
  
আমাি এই কাজ। িরদ আপনাি িারড় সদিাচ্ছত আপরে কচ্ছিন, রেক আচ্ছি। আরম চচ্ছে 
িারে এবং কযাচ্ছেনচ্ছক একথাই বেব। 
  
আইচ্ছকন সিন সেচ্ছট পড়চ্ছেন এবং েযাচ্ছকচ্ছটি রদচ্ছক সচচ্ছয়, কথা সশান আমাচ্ছদি টাকাি 
সি রকভাচ্ছব অপবযবোি েয় এরট তািই উদােিণ। চািচ্ছট িারড় পিীক্ষা কিচ্ছত চািজন 
সোক। আরম সুরেভানচ্ছক রেচ্ছি সব জানাব। একটা সবাকা সোক িারড় চাপা পচ্ছড় 
মচ্ছিচ্ছি, তাি জনয এত েট্টচ্ছিাে। 
  
েযাচ্ছকট রবনীতভাচ্ছব বেে, ড্রাইভাি থাচ্ছমরন। এই অরেসািচ্ছক তুরম সদাষ রদচ্ছত পাি না। 
সিাজাি উরন ওি রিউরট কিচ্ছিন। 
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রেক আচ্ছি, িান, আমাি িারড় পিীক্ষা করুন। আরম রমথযা বরে না। আমাচ্ছদি কি বাবদ 
সদওয়া টাকাি এইভাচ্ছব অপবযবোি করুন। িান! এিুরন এিান সথচ্ছক চচ্ছে িান। 
  
ওচ্ছয়স্ট বেে, ধনযবাদ। আপনাি িযাচ্ছিজ সকাথায় দয়া কচ্ছি বেচ্ছবন? 
  
 আইচ্ছকন আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয়, িযাচ্ছিজটা সকাথায় জান? 
  
জারন। 
  
 তােচ্ছে এই ভদ্রচ্ছোকচ্ছক রনচ্ছয়রিচ্ছয় সদরিচ্ছয় আনচ্ছত পািচ্ছব? ওি সচ্ছে সচ্ছেই থাকচ্ছব। 
সদিচ্ছব ওি সোচ্ছকচ্ছদি অনয সকউ সিন সভতচ্ছি না সঢাচ্ছক। সকবে েক্ষয িািচ্ছব সি 
আমাি ড্রাইভািচ্ছক রবপচ্ছদ সেোি মত সকান সাক্ষয প্রমাণ সসিাচ্ছন সনই। 
  
আমিা রসিঁরড় সভচ্ছে নীচ্ছচ এোম সিিাচ্ছন উরদথপিা সোকগুচ্ছো রিে। ওচ্ছয়স্ট তাচ্ছদি রদচ্ছক 
মাথা নাড়ে। িিন তাচ্ছদি সচাচ্ছিি আড়াচ্ছে এোম ওচ্ছয়স্ট শান্ত িোয় বেে, আপরন রক 
এই সোকটাি কাচ্ছি কাজ কচ্ছিন? 
  
েযািঁ। 
  
আমাি সচচ্ছয়ও িািাপ অবস্থা। আমাি ধািণা রিে আমাচ্ছদি কযাচ্ছেন েচ্ছে পৃরথবীি 
সবচ্ছচচ্ছয় িািাপ সোক। এিন সদিরি এই আইচ্ছকচ্ছনি সচ্ছে তাি সকান তুেনাই েয় না। 
  
আমিা পরন্ডয়াক ও বুইকটাি পাশ রদচ্ছয় িারেোম। ওচ্ছয়স্ট সথচ্ছম িারড় দুচ্ছটাি রদচ্ছক 
চাইে। 
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এ দুচ্ছটা কাি জানচ্ছত পারি? 
  
রসচ্ছবাচ্ছনথি িারড় োইচ্ছসচ্ছিি রটরকটটা সরিচ্ছয় সসিাচ্ছন আমাি রটরকটটা আচ্ছিই আটচ্ছক 
সিচ্ছিরিোম রকন্তু জানতাম ইচ্ছে কিচ্ছে সস োইচ্ছসচ্ছিি রটরকচ্ছটি সচ্ছে িারড়ি নাম্বাি 
রমরেচ্ছয় সদিচ্ছত পাচ্ছি তােচ্ছেই সবথনাশ। িারড়টা ধাি কিা তাও বেচ্ছত ইতস্ততিঃ 
কিোম। 
  
পরন্টয়াকটা আমাি। বুইকটা রমিঃ েযাচ্ছকচ্ছটি িাচ্ছক উপচ্ছি সদিচ্ছেন। 
  
ওচ্ছয়স্ট িারড় দুচ্ছটাি চািপাচ্ছশ পাক রদচ্ছয় আো িারড় দুচ্ছটাি রনশ্চয়ই সকান িণ্ডচ্ছিাে 
সনই তাই না? আপরন বেচ্ছেন না সি পরন্টয়াকটা আপনাি? 
  
েযািঁ। 
  
আপনাচ্ছক একটা সারটথরেচ্ছকট রদচ্ছত পারি। আমাচ্ছদি সোচ্ছকিা তােচ্ছে আপনাি কাচ্ছি 
িাচ্ছব না। আপনাি নাম রক? 
  
বেোম। 
  
 িাপা েচ্ছমথি একটা পযাি সস োচ্ছতি উপি তুচ্ছে রনে এবং রেিচ্ছত শুরু কিে। 
  
রেকানা? 
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 বেোম। 
  
সস িারড়টাি রদচ্ছক সচচ্ছয় আিও রকিু রেিে। পচ্ছি কািজটা পযাি সথচ্ছক রিিঁড়ে। 
  
 কযাচ্ছেন এইভাচ্ছব সারটথরেচ্ছকট রদচ্ছত চান। মচ্ছন েচ্ছত পাচ্ছি সিন উকুন বািা েচ্ছে। এই 
সারটথরেচ্ছকচ্ছটি বচ্ছে আপনাি িারড় আজ সথচ্ছক রবপদমুি। িরদ সেণ্ডাি সবিঁচ্ছক িায় বা 
িারড় ক্ষরতিস্ত েয়। আমাচ্ছদি কাচ্ছি আি রিচ্ছপাটথ কিাি দিকাি েচ্ছবনা। সকউ রকিু 
বেচ্ছে সারটথরেচ্ছকটটা সদিাচ্ছকন। ঝাচ্ছমো রকিু সনই, এই ভাচ্ছব আমিা শেচ্ছিি সব 
িারড়ই পিীক্ষা কচ্ছি সদিরি। সারটথরেচ্ছকটটা রনচ্ছয় রনোম। 
  
োিাচ্ছবন না। অচ্ছনক ঝাচ্ছমো সথচ্ছক সিোই পাচ্ছবন। 
  
না োিাব না। সারটথরেচ্ছকটটা িত্ন কচ্ছি পচ্ছকচ্ছট িািোম সিন দশেক্ষ িোচ্ছিি রবে 
িািরি। 
  
ওচ্ছয়স্ট বেে, কযাচ্ছেচ্ছনি আইরিয়া িুব সুন্দি। এই জচ্ছনযই রতরন কযাচ্ছেন। অবশয 
সকান কাজ কচ্ছিন না। আরম বেচ্ছত চাইরি সি আরম কযাচ্ছেন েচ্ছে এিকমটা কিতাম 
না। এিন পুরেচ্ছশি সবচ্ছোকই সসই েতযাকািীি সিািঁচ্ছজ ঘুিচ্ছি। প্রচ্ছতযকরট পুরেশ বারড় 
বারড় ঘুচ্ছি িযাচ্ছিজ সদিচ্ছি। িাস্তায় অবচ্ছিাধ সৃরষ্ট কিচ্ছি। আমাচ্ছদি কযাচ্ছেন সকমন 
জাচ্ছনন? পরত্রকায় সিসব পুরেচ্ছশি িবি বাি েয় রতরন তাচ্ছদিই মত একজন। রতরন 
আত্মপ্রচাি চান। সপ্রচ্ছসি কাচ্ছি সি টুকচ্ছিা িবিটা আজ সকাচ্ছে রতরন রদচ্ছয়রিচ্ছেন, 
পচ্ছড়চ্ছিন? ও’িায়াচ্ছনি বযাপাচ্ছি। আপনাি কাচ্ছিই বেরি, ও’িায়ান রিে পুরেশ বারেনীি 
সবচ্ছচচ্ছয় িািাপ সোক, ভীষণ কুিঁচ্ছড় সবসময় এক কাজ রনচ্ছয় পচ্ছড় থাকত। সস ঘুষ রনত 
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এবং একটু আধটু ব্ল্যাকচ্ছমেও কিত। পুচ্ছিাপুরি বদমাশ রিে, কযাপচ্ছটন তা জানত। িত 
সপ্তাচ্ছে ও’িায়ান বেে এইবাি সস কযাচ্ছেচ্ছনি োত সথচ্ছক রনস্তাি পাচ্ছব। উচ্ছল্ট সোকটা 
রনচ্ছজই িারড় চাপা পড়ে। জাচ্ছনন, এ কয়রদচ্ছন কতটুকু ঘুরমচ্ছয়রি? এক ঘণ্টা দশ রমরনট, 
তাও আবাি িারড়চ্ছত বচ্ছস বচ্ছস। আজ একটু ঘুচ্ছমাবাি সময় সপচ্ছে ভািযবান মচ্ছন কিব। 
  
শুনচ্ছত শুনচ্ছত ভাবরিোম সকান পুরেশ অরেসািচ্ছক এভাচ্ছব কথা বেচ্ছত শুরনরন। রকিুটা 
েতভম্ব েচ্ছয়রিোম। 
  
ওচ্ছয়স্ট তাি সাদা দািঁত বাি কচ্ছি সোিঁট সচচ্ছপ ধিে। 
  
িুব রসরিয়াসরে কথাগুচ্ছো ধিচ্ছবন না রমিঃ েট। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আরম এভাচ্ছব কথা বরে। 
এচ্ছত সবশ ভাচ্ছোই োচ্ছি। িরদও জারন ও’িায়ান ভাে সোক রিে না তবুও সি সোকটা 
েতযা কচ্ছিচ্ছি তাচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কিা আমাি িুব ইো। েয়ত রকিুটা সময় সনচ্ছব তচ্ছব 
আমিা তাচ্ছক িুিঁচ্ছজ বাি কিবই–রসিাচ্ছিচ্ছটি টুকচ্ছিাটা মারটচ্ছত সেচ্ছে জুচ্ছতাসুষু্ঠ পা রদচ্ছয় 
চাপা রদচ্ছয় বেে। এবাি চেুন, আপনাি বচ্ছসি িারড় সদিা িাক। এই নয় সি িারড়গুচ্ছো 
রনচ্ছয় রকিু কিাি আচ্ছি। তচ্ছব আমাচ্ছক একটা রক্লয়াচ্ছিি সারটথরেচ্ছকট রদচ্ছত েচ্ছব। 
সকাথায় িারড়গুচ্ছো আচ্ছি? 
  
 সুইরমং পুচ্ছেি ধাচ্ছি, কাচ্ছিই। 
  
সুইরমং পুে, অযািঁ? দারুণ বড়চ্ছোক। আপরন বড়চ্ছোচ্ছকি কাজ কিচ্ছত ভােবাচ্ছসন, রমিঃ 
েট? 
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চাকরি সিমন রনচ্ছতও পারি সতমরন আবাি িাড়চ্ছতও পারি। 
  
েযািঁ, সসইটাই একমাত্র উেি। সোকটানিাধমও েচ্ছত পাচ্ছি। করমশনাচ্ছিিও সচাচ্ছি 
একইিকম দৃরষ্ট সদচ্ছিরি। টাকাি জনয সোচ্ছক রনচ্ছজচ্ছক ক্ষমতাশােী মচ্ছন কচ্ছি। আরম 
এধিচ্ছনি ক্ষমতাশােী সোচ্ছকচ্ছদি পিন্দ করি না। টাকা পয়সাওয়াো মানুচ্ছষিা সি পচ্ছথ 
চচ্ছে, িিন চচ্ছে সবসময়ই রনচ্ছজচ্ছদি ভাি, অনযচ্ছদি ঘাচ্ছড় চাপাবাি সচষ্টা কচ্ছি। 
  
সমাড়টাি বািঁক রনচ্ছতই চাি িারড়ি িযাচ্ছিজ ও সুইরমং পুেটাি কাচ্ছি এচ্ছস পড়োম। 
  
েুরসরে সুইরমং পুচ্ছেি ড্রাইভ সবাচ্ছিথ সসাজা েচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয়রিে। আমাচ্ছদি রদচ্ছক পাশ রেচ্ছি 
থাকচ্ছত আমাচ্ছদি সদিচ্ছত পায়রন। একটা সাদা রবরকরন পচ্ছিরিে সিটা সোকচ্ছক সদিা 
িায় না এমন সদচ্ছেি অংশচ্ছক সকানিকচ্ছম আড়াে কচ্ছি সিচ্ছিরিে। শিীচ্ছিি অনযানয 
অংশগুচ্ছো সসানােী সদিারেে, তাি ঘন বাদামী চুে কািঁচ্ছধ িরড়চ্ছয় রিে। এমন একটা 
দৃচ্ছশযি অবতািণা কচ্ছিরিে সি আরম ও ওচ্ছয়স্ট থমচ্ছক দািঁড়াোম সিন েোৎ একটা শি 
সদয়াচ্ছেি সামচ্ছন এচ্ছসরি। 
  
সস পাচ্ছয়ি সিাড়ারেি উপি ভি কচ্ছি োত দুচ্ছটা উপি রদচ্ছক তুচ্ছে সবািথ সথচ্ছক োে 
রদে। 
  
 মচ্ছনািম ভেীচ্ছত রিিবাজী সিচ্ছয় সস জচ্ছে এচ্ছস পড়ে। চুেগুচ্ছোদুপাচ্ছশভারসচ্ছয় 
রচৎসািঁতাি সকচ্ছট বািঁধাচ্ছনা রসিঁরড়ি রদচ্ছক এরিচ্ছয় আসচ্ছত োিে। 
  
আো ওচ্ছয়স্ট বেে। 
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সস টুরপ সরিচ্ছয় রুমােটা রনচ্ছয় কপাচ্ছেি ঘাম মুিে েুরসরেচ্ছক উচ্ছে আসচ্ছত সদচ্ছি। তাি 
সসানােী চুে সথচ্ছক জে পড়রিে এবং সাদা রবরকরনটা িাচ্ছয়ি উপি এমনভাচ্ছব সচচ্ছপ 
বচ্ছস রিে মচ্ছন েরেে সিন রিতীয় সকান চামড়া। 
  
সস সকরবচ্ছন সঢাকা পিথন্ত আমিা দািঁরড়চ্ছয় েক্ষয কিোম। 
  
 ওচ্ছয়চ্ছস্টি শি মুিটা দুচ্ছবথাধয োরসচ্ছত ভচ্ছি উেে। ওি সমচ্ছয়? 
  
 রমচ্ছসস আইচ্ছক। 
  
রমচ্ছসস আইচ্ছকন? 
  
ো। 
  
আপরন বেচ্ছত চান ঐ পাকা বুচ্ছড়াটাি সবৌ? 
  
ো, রমচ্ছসস আইচ্ছকন। 
  
সস রশস রদচ্ছত রদচ্ছত বেে, বয়স কুরড় বিচ্ছিি সবরশ বচ্ছে মচ্ছন েয় না। 
  
এটা অবশয আমাি সদাষ নয়। 
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 রেক, রেক। আপনাি সদাষ নয়। আো সোকটা রনশ্চয়ই টাকাি সজাচ্ছি রবচ্ছয় কচ্ছিচ্ছি, 
তাই না? 
  
বেচ্ছত বেচ্ছত সস আমাচ্ছক সিচ্ছড় িযাচ্ছিচ্ছজি রভতচ্ছি ঢুকে। 
  
সিাচ্ছদ দািঁরড়চ্ছয় অচ্ছপক্ষা কিোম। 
  
েুরসরে সকরবন সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এে। তাি সকামচ্ছি োে িচ্ছঙি সবল্ট পিচ্ছন পযান্ট ও পাচ্ছয় 
চরট। োচ্ছত রিে কম্বচ্ছে নতরি রবরকরনি অংশ দুচ্ছটা এবং সস আমাচ্ছদি রদচ্ছকই আসরিে। 
  
সাবধান কচ্ছি না রদচ্ছে ওচ্ছয়চ্ছস্টি সামচ্ছন রকিু সবাস বচ্ছে সেেচ্ছে েে সি রক মািাত্মক 
েচ্ছত পাচ্ছি বুঝচ্ছত সপচ্ছি তাি রদচ্ছক িুটোম। 
  
সচচ্ছয় সদিোম ওচ্ছয়স্ট িযাচ্ছিজ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসচ্ছি। ওচ্ছয়স্ট িযাচ্ছিচ্ছজি দিজাবন্ধ 
কয়রিে, আরম পা সেচ্ছে তাি কাচ্ছি এোম। 
  
এই সোকটা পুরেশ অরেসাি, তাড়াতারড় বেোম। সস সতামাি সিািঁচ্ছজ আচ্ছসরন। িারড় 
পিীক্ষা কিচ্ছত এচ্ছসচ্ছি। ভয় পাবাি রকিু সনই। এভাচ্ছব আসা আমাি উরচত েয়রন, রকন্তু 
সময় রিে না। িাই সোক এিন েয়চ্ছতা মূিথা িাচ্ছব। 
  
সচাি মুি সদচ্ছি, তাি বয়স অচ্ছনক সবরশ সদিারেে। 
  
ওচ্ছয়চ্ছস্টি পাচ্ছয়ি শব্দ শুনচ্ছত সপোম, আমাচ্ছদি রদচ্ছক আসচ্ছি এবং উপরস্থত েে। 
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 সস দািঁড়াে আমাি পাচ্ছশ এচ্ছস, এবং েুরসরেি রদচ্ছক সচচ্ছয় রিে। 
  
েুরসরেও তাি রদচ্ছক চাইে সিন একটা িিচ্ছিাস একটা সাচ্ছপি রদচ্ছক সচচ্ছয় আচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্ট বেে, শুভ সন্ধযা, মাদাম। আরম িারড় পিীক্ষা কচ্ছি সদিরিোম, আশা করি 
পচ্ছড়চ্ছিন…আি সবরশ কথা সস বেচ্ছত পািে না। 
  
েোৎ েুরসরে রপিন রেচ্ছি োিঁটচ্ছত োিে। তচ্ছব সজাচ্ছি সজাচ্ছি োিঁটরিে। 
  
 রেচ্ছি সদিরিে ওচ্ছয়স্ট, িুচ্ছট অদৃশয না েওয়া পিথন্ত আমিা দুজচ্ছন কথা বেচ্ছত পািোম 
না। 
  
সবশ সমজারজ, আিঁ, সস বেে, বদ–সিয়ারে, তাই না? 
  
 পুরেশ অরেসাি ওি কাচ্ছি আি এমন রক? স্বাভারবক ভাচ্ছব বেোম, বড়চ্ছোচ্ছকি সবৌ 
সতা। 
  
রেক রুমাে বাি কচ্ছি ঘাম মুিচ্ছত মুিচ্ছত সস বেে, এটা ওি অভযাস। বুঝচ্ছত পািরি না 
রক েচ্ছয়রিে। মুচ্ছিি িং পােটাচ্ছত চচ্ছেচ্ছিন? 
  
তাই বুরঝ? 
  
 ওচ্ছয়স্ট আমাি পাচ্ছশ পাচ্ছশ োিঁটচ্ছত োিে। 
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েযািঁ, িং পােচ্ছটরিে। সিন পুতুে। এমন সুন্দি সচোিা রনচ্ছয় ঐ বুচ্ছড়া আইচ্ছকনচ্ছক রবচ্ছয় 
কিা মাচ্ছন জীবনটা নষ্ট কিাই মচ্ছন েয়। 
  
ককথশ স্বচ্ছি বেোম, সতামাি িরদ এতই কষ্ট েয় তচ্ছব সমচ্ছয়টাচ্ছক রিচ্ছয় বে না। 
  
আমাি চাকরিটাচ্ছক পিন্দ করি না বচ্ছট তচ্ছব োিাচ্ছতও চাই না। ওি রক সকান প্রণয় 
আচ্ছি, আপরন রক মচ্ছন কচ্ছিন? 
  
ওচ্ছক রজজ্ঞাসা কিচ্ছেই জানচ্ছত পািচ্ছবন। 
  
 ইো েয় তচ্ছব মচ্ছন েয় না আমাচ্ছক বেচ্ছব। সস রক সকানরদন আইচ্ছকচ্ছনি িারড় বযবোি 
কচ্ছিচ্ছি? সকানটাচ্ছক রক সকানরদন ভাো সচািা অবস্থায় সদচ্ছিচ্ছিন? 
  
না, ড্রাইভাি ভােভাচ্ছবই িাচ্ছি। সদিচ্ছে সম্ভবতিঃ সসই সদিচ্ছব। 
  
 ও বযবোি কচ্ছি রকনা এটা সদিা অবশয আপনাি কাজ নয়। রকন্তু তাি িরদ ড্রাইভাি 
পািরমট না থাচ্ছক তচ্ছব উেি েচ্ছব সস রনশ্চয়ই িারড় বযবোি কচ্ছি না। 
  
ওচ্ছয়স্ট আড়চ্ছচাচ্ছি আমাচ্ছক সদচ্ছি, ওি সকান ড্রাইরভং পািরমট সনই। এি অথথ এই নয় 
সি ও িারড় রনচ্ছয় মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ বাইচ্ছি বাি েয় না। অচ্ছনচ্ছকই এ িকমরট কচ্ছি। রক কচ্ছি 
জানচ্ছেন সি ও িারড় চাোচ্ছত জাচ্ছন না? 
  
মচ্ছন েয় ওচ্ছকই রজচ্ছজ্ঞস কিা ভাে। এচ্ছত আপনাি রকচ্ছসি দিকাি? 
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সদিুন ভাই, মচ্ছন রকিু কিচ্ছবন না। আমাি কাজই েচ্ছে প্রশ্ন কিা। আরম পুরেচ্ছশি 
সোক। িিন অস্বাভারবক রকিু ঘচ্ছট আমিা ভারব সকন এমনরট েে। ভাবরি আমাচ্ছক 
সদচ্ছি সকন সস রববণথ েে। সুন্দি সচোিাি সমচ্ছয়চ্ছক বাচ্ছি আনচ্ছত পুরেচ্ছশি সচচ্ছয় সতামিা 
সচামিা সোচ্ছকি দিকাি রকন্তু সস সরতযই সকমন েচ্ছয় সিে। সকন? রক এমন ঘটে? 
রবচ্ছবক িরদ দংশন না কচ্ছি তচ্ছব পুরেচ্ছশি সোক সদিচ্ছে মুি েযাকাচ্ছশ েচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
আরম রক কচ্ছি জানব? 
  
 রেক। আপরন রক কচ্ছি জানচ্ছবন? 
  
ওচ্ছয়স্ট আইচ্ছকন সিিাচ্ছন রিচ্ছেন সস রদচ্ছক চেে। রকিুটা দুিে সিচ্ছি আরমও রপিন 
রপিন চেোম। 
  
চািরট িারড়ি জনয আইচ্ছকচ্ছনি নাচ্ছম সস চািরট সারটথরেচ্ছকট রদে। 
  
আইচ্ছকন সসগুচ্ছো রনচ্ছয় সটরবচ্ছে িুিঁচ্ছড় রদে। ওচ্ছয়স্ট েযাচ্ছকটচ্ছকও তাি িারড়ি জনয 
একটা সারটথরেচ্ছকট রদে। 
  
মচ্ছন েয় সব রেক আচ্ছি। আপনাি সেচ্ছিারিতাি জনয ধনযবাদ, সযাি। রনস্তব্ধ পদচ্ছক্ষচ্ছপ 
সস রনচ্ছচ নামে। 
  
আমাি মচ্ছন েয় এসব েচ্ছে কিদাতাচ্ছদি টাকাি িচ্ছথে অপবযবোি। িতসব 
ঝাচ্ছমো..আইচ্ছকন িজথন কিচ্ছেন। 
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েযাচ্ছকট ভুরু কুিঁচচ্ছক বেে। 
  
তুরম রক তাই বে? সি সোকটা পুরেশটাচ্ছক সমচ্ছিচ্ছি ওিা তাচ্ছকই িুিঁজচ্ছি। ওচ্ছদি কাচ্ছি 
এটা িচ্ছথষ্ট গুরুেপূণথ। তািা জাচ্ছন েতযাকািীি িারড় ক্ষরতিস্ত েচ্ছয়চ্ছি। িারড়টা সিািঁজাি 
বযাপাি এটাই সবচ্ছচচ্ছয় ভাে উপায়। ক্ষরতিস্ত িারড়টাচ্ছক তািা িুিঁচ্ছজ বাি কিচ্ছবই সিটাি 
সকান সারটথরেচ্ছকট সনই। তিন তািা েতযাকািীচ্ছকও বাি কিচ্ছত পািচ্ছব। আো, আমিা 
সতামাি িেে সিোয় বাধা রদরে। আমাচ্ছকও সিচ্ছত েচ্ছব। আইচ্ছকচ্ছনি রদচ্ছক সচচ্ছয়। 
সবৌটা সভচ্ছব িুন েচ্ছব আরম আবাি সকাথায় সিোম। তােচ্ছে আি. এ. আমাচ্ছদি এই 
প্রচ্ছচষ্টা িচ্ছথষ্ট আনচ্ছন্দি েচ্ছব, রক বে? বচ্ছেই সস আইচ্ছকচ্ছনি সচ্ছে কিমদথন কিে। 
  
আইচ্ছকন বেচ্ছেন, সব রকিুই েচ্ছটি উপি রনভথি কচ্ছি। 
  
েযাচ্ছকট আমাি কািঁধ চাপচ্ছড়, ও রেকই বচ্ছেচ্ছি। সবশ। আরম এবাি িাই। পাচ্ছয়ি রদচ্ছক 
েক্ষয িািচ্ছব আি. এ.। িত শীঘ্র ভাে েচ্ছব ততই মেে। 
  
েযাচ্ছকট ও আরম আমাচ্ছদি িারড়ি রদচ্ছক সিচ্ছত সিচ্ছত েযাচ্ছকট বেে, আমাি সোচ্ছটচ্ছে 
আসচ্ছত ভুেচ্ছব না। আমাি স্ত্রীি সচ্ছে পরিচয় করিচ্ছয় রদচ্ছত পািচ্ছে িচ্ছথষ্ট আনন্দ পাব। 
  
বািঃ িুব সুন্দি। রকন্তু অসুরবধা েচ্ছে আি. এ. চান প্ররতিাচ্ছতই আরম তাি কাচ্ছি আরস 
েচ্ছে সময় পাই না। 
  
েযািঁ, আরম তাি বযবস্থা কিব। তবু সময় কিাি সচষ্টা কিচ্ছব। পরন্টয়াচ্ছকি রদচ্ছক সচচ্ছয়, 
সদিরি এিনও তুরম জযাচ্ছকি িারড়টা বযবোি কিি। 
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েযািঁ, তচ্ছব সবরশরদন কিচ্ছত েচ্ছব না। শীঘ্রই আমাি িারড় রেচ্ছি পাব। 
  
 িারড়টাি রক েচ্ছয়চ্ছি বেচ্ছে? 
  
সতে পচ্ছড় িাচ্ছে। 
  
সস মাথা সনচ্ছড়, িারড়গুচ্ছো বড় রবপচ্ছদ সেচ্ছে। এিাচ্ছন আসাি আচ্ছি আমাি িারড়ি 
িযাসচ্ছকট। সভচ্ছে িায়। প্রচ্ছতযক িারড়ই রকিুরদন পচ্ছি পচ্ছি িণ্ডচ্ছিাে কিচ্ছব। 
  
আরম রনরশ্চত সি একটা অপ্রীরতকি মুেূচ্ছতথি সামচ্ছন পড়চ্ছত েচ্ছব। 
  
অনুসন্ধানী দৃরষ্ট সমচ্ছে বেে, আি. এি স্ত্রীচ্ছক সদচ্ছিি? 
  
আরম, আরম সদচ্ছিরি। 
  
আরমও সদচ্ছিরি। প্রায়ই ভারব আি, এ. সকন তাচ্ছক রবচ্ছয় কিে। সস আসচ্ছে একজন 
িুবচ্ছকি উপিুি। আি.এ. তাি পচ্ছক্ষ িচ্ছথষ্ট বয়ে। িিন এই বয়চ্ছসি সমচ্ছয় তাি সচচ্ছয় 
প্রায় চরিশ বিচ্ছিি বড় বুচ্ছড়াচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি তাি আচ্ছশপাচ্ছশি সমস্ত িুবকচ্ছক সস 
রবপথিামীকচ্ছি। সকন সি সতামাচ্ছক কথাগুচ্ছো বেরি বুঝচ্ছত পািরি না। সতামাি মত 
বুরিমান সিচ্ছে অবশয নষ্ট েচ্ছব না। 
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আমাি োত চাপড়াচ্ছত চাপড়াচ্ছত সময় সপচ্ছেই আমাচ্ছদি ওিাচ্ছন সিচ্ছত ভুেচ্ছব না। আজ 
এই পিথন্ত। আশাকরি আবাি শীঘ্র সদিা েচ্ছব। িারড়ি জানাো সথচ্ছক মুি বারড়চ্ছয় বচ্ছে 
চচ্ছে সিে। 
  
আরম চুপ কচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় তাি চচ্ছে িাওয়া সদিোম। 
  
বুঝচ্ছত পািোম িতকাে িাচ্ছত আমাি বাংচ্ছোয় েুরসরেচ্ছক সদচ্ছি সস রচনচ্ছত সপচ্ছিরিে। 
তাই উপচ্ছদচ্ছশি ভরেচ্ছত আমাি মুচ্ছি সিন রবপচ্ছদি োে আচ্ছো সেেরিে। 
  
সজাচ্ছি রনশ্বাস রনচ্ছত রনচ্ছত পরন্টয়াচ্ছকি রভতচ্ছি বসোম। সামচ্ছন ঝুিঁচ্ছক উইন্ড–িীচ্ছনি 
মচ্ছধয রদচ্ছয় সামচ্ছন সচচ্ছয় স্টাটথাচ্ছিি সবাতাম রটচ্ছপ সজাচ্ছি িারড় চারেচ্ছয় বাংচ্ছোি রদচ্ছক 
িুটোম। 
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অ্ষ্টম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
অচ্ছনক রকিু রচন্তা কিরিোম রবচ্ছকেচ্ছবোয়। েযাচ্ছকচ্ছটি ইরেত উচ্ছিচ্ছিি কািণ েচ্ছেও 
রবপচ্ছদি কািণও েচ্ছব। আসে সমসযা কযারিোকটাি বযাপাচ্ছি মচ্ছনাচ্ছিাি সদওয়াই ভাে। 
িরদ সকানমচ্ছত একবাি সমিামত কচ্ছি রনচ্ছত পািতাম তােচ্ছে অনয সমসযাগুচ্ছো সেজ 
েত। 
  
সচ্ছন্ধযি পচ্ছিই মচ্ছনেে কাজটা আরম িুব সেচ্ছজই কিচ্ছত পারি। ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক 
সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়চ্ছস্টি সদওয়া সারটথরেচ্ছকটটা বাি কচ্ছি পিীক্ষা কচ্ছি সদিোম। সমসযাি 
সমাধান সস রনচ্ছজই আমাচ্ছক কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
েমথটা পূিণ কিচ্ছত রিচ্ছয় সস সকবে োইচ্ছসি নম্বিটাই রেচ্ছিচ্ছি। রকন্তু সকান সকাম্পারনি 
িারড় তা সেচ্ছিরন। পরন্টয়াচ্ছকি নম্বি সপ্লটটা িরদ কযারিোচ্ছক োরিচ্ছয় সমিামচ্ছতি জনয 
স্থানীয় িযাচ্ছিচ্ছজ রনচ্ছয় িাবাি পচ্ছথ িরদ সকউ বাধা সদয় তচ্ছব সারটথরেচ্ছকটটা আমাি 
সমসযাি সমাধান কিচ্ছব। 
  
সারটথরেচ্ছকটটাি রদচ্ছক রকিুক্ষণ সচচ্ছয়রিোম। রবশ্বাস েরেে না সমাধান এত সেচ্ছজ 
েচ্ছব। একমাত্র রবপদ রিে িরদ সকান পুরেচ্ছশি সোক িারড় থারমচ্ছয় োইচ্ছসি টযাচ্ছিি 
সচ্ছে নম্বি সপ্লটটা রমরেচ্ছয় সদচ্ছি। সস সক্ষচ্ছত্র ভিািুরব অবশযম্ভাবী রকন্তু ঝুিঁরক একটা 
রনচ্ছতই েচ্ছব। 
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নম্বি সপ্লটটা সচ্ছন্ধযি আচ্ছি পােটাচ্ছত িাওয়া রবপজ্জনক। সচ্ছন্ধয েচ্ছত তিনও সবশ কচ্ছয়ক 
ঘণ্টা বারক। িতক্ষণ অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত েচ্ছব সসই সমচ্ছয় বযাপািটা েুরসরেচ্ছক সোচ্ছন 
জারনচ্ছয় সদওয়া ভাে। সস ওচ্ছয়চ্ছস্টি আকরস্মক আরবভথাচ্ছব ভয়ানক নাভথাস েচ্ছয় 
পচ্ছড়রিে। একটা উপায় িিন পাওয়া িাচ্ছে তিন তাচ্ছক সমূ্পণথ নাভথ োিাচ্ছত সদওয়া 
রেক নয়। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি বারড়চ্ছত সোন কিচ্ছতই েুরসরে ধিে। 
  
সচস বেরি। শুনচ্ছত পাে? 
  
েযািঁ, রক বযাপাি? 
  
সতামাচ্ছক বেচ্ছত চাই সি আরম একটা উপায় সপচ্ছয়রি। মচ্ছন েয় সব রেক েচ্ছয় িাচ্ছব। 
  
নীিবতাি মচ্ছধয তাি দ্রুত রনশ্বাচ্ছসি শব্দ, তুরম রক তাই মচ্ছন কচ্ছিি? 
  
েযািঁ, সব রেক েচ্ছয় িাচ্ছব। দুজচ্ছনই ঝাচ্ছমো সথচ্ছক সিোই পাব। 
  
সকমন কচ্ছি? 
  
 সোচ্ছন বো রেক েচ্ছব না। সতামাি আি রচন্তাি সকান কািণ সনই। সসটাই জানাচ্ছত 
চাইরি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

159 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

 আো, রেক আচ্ছি। 
  
তুরম এিন রবশ্রাম রনচ্ছত পাি। বযাপািটা সেজভাচ্ছব সনবাি সচষ্টা কি। 
  
 রেক আচ্ছি বচ্ছে োইন সিচ্ছি রদে। 
  
রিরসভািটা নারমচ্ছয় িািচ্ছত রিচ্ছয় তাি বযবোচ্ছি েতবুরি েচ্ছয় পচ্ছড়রিোম। আশা 
কচ্ছিরিোম, সস িুরশ েচ্ছব এবং দুরশ্চন্তা িাড়চ্ছব। রকন্তু মচ্ছন েে সস রকিুটা েতাশ 
েচ্ছয়চ্ছি। 
  
বািান্দায় বচ্ছস এইসব রচন্তা কিরিোম আি সূিথ অস্ত িাওয়াি জনয অচ্ছপক্ষা কিরিোম। 
সাচ্ছড় আটটাি আচ্ছি আশানুরূপ অন্ধকাি েে না। 
  
সসাজা রসচ্ছবাচ্ছনথি বারড় এোম পরন্টয়াকটা রনচ্ছয়। 
  
পরন্টয়াচ্ছকি নম্বি সপ্লটটা িুেচ্ছত সবশ রকিুক্ষণ সময় োিে। টচ্ছচথি আচ্ছোয় কাজ কিচ্ছত 
েরেে। িগুচ্ছোচ্ছতও মিচ্ছচ পচ্ছড়রিে, সশষ পিথন্ত সপ্লটটা িুচ্ছে পরন্টয়াচ্ছকি সামচ্ছনি 
রদচ্ছক এচ্ছস সদিোম। সামচ্ছনি সপ্লটটাি েুগুচ্ছোচ্ছত রবশ্রীভাচ্ছব মিচ্ছচ পচ্ছড়চ্ছি। সসগুচ্ছো 
িুেচ্ছত প্রায় েড়াই কিচ্ছত েে। 
  
িারড়ি রনচ্ছচ প্রায় অচ্ছধথক শিীি ঢুরকচ্ছয় রচৎ েচ্ছয় শুচ্ছয় িিন মিচ্ছচ–পড়া স্তুগুচ্ছো িুেচ্ছত 
বযস্ত রিোম তিন বাইচ্ছি মৃদু পাচ্ছয়ি শব্দ সপোম। 
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স্পযানািটা তিনও োচ্ছত, ভচ্ছয় রেম েচ্ছয় সিোম। অন্ধকাচ্ছি কযারিোচ্ছকি ইরঞ্জচ্ছনি রদচ্ছক 
চাইোম। কানদুচ্ছটা িাড়াকচ্ছিচুপকচ্ছি শুচ্ছয়রিোম। বুকটাকািঁপরিেমচ্ছনেরেে তচ্ছবরক 
মচ্ছনি ভুে। 
  
আি সকান শব্দ শুনচ্ছত না সপচ্ছয় ভাবোম বাইচ্ছিি সকান সিােমাচ্ছেি শব্দ কাচ্ছন 
এচ্ছসরিে। আবাি স্ক্রুগুচ্ছো িুেচ্ছত োিোম। 
  
সশষ টা প্রায় িুচ্ছে এচ্ছনরি তিন িযাচ্ছিচ্ছজি দিজায় িট কচ্ছি শব্দ েে। 
  
 বুচ্ছকি সভতিটা ধড়াস কচ্ছি উেে। সিিাচ্ছন শুচ্ছয়রিোম সসিান সথচ্ছক একটা কপাচ্ছটি 
রনচ্ছচি অংশ সদিা িায়। সসটা েমশিঃ িুচ্ছে আসচ্ছি। 
  
শিীিটা দুমচ্ছড় মুচচ্ছড় িারড়ি রনচ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসাি সচষ্টা কিোম। সামচ্ছনি 
বাম্পাচ্ছিি রনচ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসাি আচ্ছিই আচ্ছোটা রনচ্ছভ সিে। তািপচ্ছিই িযাচ্ছিজ 
ঘচ্ছিি দিজা োট কচ্ছি িুেচ্ছত শুনোম। এত ভয় সপোম সি তাড়াতারড় িারড়ি রনচ 
সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এোম। 
  
পরন্টয়াচ্ছকি নম্বি সপ্লটটা োচ্ছত রনচ্ছয় সিই দািঁড়াবাি সচষ্টা কিরি অমরন একটা সচাি 
ধািঁধাচ্ছনা তীি আচ্ছো আমাি উপি এচ্ছস পচ্ছড়ই আবাি চারিরদক অন্ধকাি েচ্ছয় সিে। 
  
েতবুরি েচ্ছয় প্রস্তি মূরতথি মত গুরটসুরট েচ্ছয় বচ্ছস িইোম। কািও িুচ্ছট পাোবাি শব্দ 
সপচ্ছয়ই আমাি বুরি কাজ কিে। বযাপািটা রক েচ্ছত পাচ্ছি বুঝচ্ছত পািোম। 
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ফ্লযাশোইট কযাচ্ছমিা সচ্ছে রনচ্ছয় সকউ আমাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছিরিে এবং পরন্টয়াচ্ছকিনম্বি 
সপ্লটটা োচ্ছত রনচ্ছয় ভাো সচািাকযারিোকটাি পাচ্ছশ িিন োমাগুরড় রদচ্ছয় বচ্ছসরিোম সসই 
অবস্থায় আমাি িরব তুচ্ছে রনচ্ছয়চ্ছি। 
  
িাচ্ছি ও ভচ্ছয় নম্বি সপ্লটটা সেচ্ছে রদচ্ছয় িযাচ্ছিচ্ছজি বাইচ্ছি িুচ্ছট এোম। 
  
েচ্ছটািাে সনওয়া সোকটা িাস্তাি রদচ্ছক িুচ্ছট িারেে। তাি পাচ্ছয়ি শচ্ছব্দ মচ্ছন েে 
পোতক একজন পুরুষ। সকান মরেোি পচ্ছক্ষ এত সজাচ্ছি সিাটা সম্ভব নয়। 
  
তাি রপিচ্ছন িুটোম রকন্তু চািঁচ্ছদি আচ্ছো না থাকায় সিাটাি অসুরবধা েরেে। 
  
িাস্তাটা আরম রচনতাম। জানতাম কচ্ছয়ক শ িজ দূচ্ছি আমাি বাংচ্ছোি ওপাচ্ছি েুচ্ছেি 
চািািাি ও পামিাচ্ছিি একটা বািান আচ্ছি। বািানটাি ওপাচ্ছি সভাো িাস্তা বড় িাস্তা 
পিথন্ত। িাস্তাি দুপাচ্ছশ রিে বারেি সিাট সিাট সূ্তপ। েচ্ছে সকান আড়াচ্ছেি সৃরষ্ট েয়রন। 
  
এত সজাচ্ছি আচ্ছি কিনও িুরটরন। েুচ্ছেি চািািাি ও পামিাচ্ছিি সারিি কাচ্ছি এচ্ছস 
সকান শব্দ সপোমনা। বুঝচ্ছত পািোম সোকটািাস্তা সথচ্ছক পারেচ্ছয় সকান চািািাচ্ছিি 
সপিচ্ছন েুরকচ্ছয়চ্ছি। 
  
রনিঃসচ্ছন্দে সি, এই সোকটাই আজ সকাচ্ছে আমাচ্ছক ও েুরসরেচ্ছক সোন কচ্ছিরিে। এই 
সোকটাই ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা কিচ্ছি। সস আমাি একটা িরব রনচ্ছয়চ্ছি িাি জনয দশ 
বিচ্ছিি শারস্ত েচ্ছত পাচ্ছি। রকিুচ্ছতই তাচ্ছক পারেচ্ছয় সিচ্ছত সদবনা। িরদ তাচ্ছক সশষ কচ্ছি 
রদচ্ছত েয় তাও কিব। 
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ফ্লযাশোইটটা সকন সি সচ্ছে আনোম না। চারিরদক এত অন্ধকাি। সোকটা আমাি 
সামচ্ছন সকাথাও েুরকচ্ছয় আচ্ছি। সকান িকম শব্দ না কচ্ছি এরিচ্ছয় চািািাচ্ছিি বািানটায় 
এোম। রনরশ্চত রিোম সনাকটা এিাচ্ছনই আচ্ছি। রকন্তু আচ্ছো িাড়া তাচ্ছক বাি কিা সবশ 
করেন। 
  
রকিুটা পথ সেিঁচ্ছট শব্দ সশানাি জনয দািঁড়াোম। রকন্তুনা, সকান শব্দ সনই। োমাগুরড় রদচ্ছয় 
আমাি মতই ভয় সপচ্ছয় েয়চ্ছতা কাচ্ছি সকাথাও েুরকচ্ছয় আচ্ছি। 
  
অন্ধকাচ্ছি আরম োতচ্ছড় সবড়ারেোম। েোৎ পাচ্ছয় রকিু একটা সেকচ্ছতই চমচ্ছক দ্রুত 
রনশ্বাস সেোি শব্দ শুনচ্ছত সপোম। অন্ধকাচ্ছি োত দুচ্ছটা বারড়চ্ছয় রদোম এবং একটা 
মুচ্ছিি উপি আমাি োত পড়ে। চািািাি সথচ্ছক মানুচ্ছষি একটা অস্পষ্ট সচোিা উচ্ছে 
আসচ্ছত সদিোম। রপিু েচ্ছট ঘুরষ পাকাোম রকন্তু সদিী েচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
একটা রকিু িুব সজাচ্ছি আমাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় আসচ্ছত সদচ্ছি োত দুচ্ছটা তুচ্ছে মাথা 
বািঁচাবাি ভরেচ্ছত একপাচ্ছশ সচ্ছি দািঁড়াোম। করেন রকিু একটা ঘাচ্ছড়ি উপি এচ্ছস পড়চ্ছত 
োিঁটুি উপি ভি রদচ্ছয় বচ্ছস পড়োম। রকিু বুচ্ছঝ ওোি আচ্ছিই মাথাি উপি ভয়ানক 
আঘাত সপোম। 
  
রনজথন শূনয অন্ধকাচ্ছি েুরটচ্ছয় পড়োম। 
  
. 
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০২. 
  
অচ্ছনক দূচ্ছি ঘরড়চ্ছত নটা বাজাি শব্দ শুনচ্ছত সপোম। ঘণ্টা বাজাি রমরষ্ট মৃদু শব্দ অচ্ছনক 
দূি সথচ্ছক সভচ্ছস এে। শব্দটা িুব পরিরচত। বুঝোম োউচ্ছঞ্জ বািান্দায় সঝাোন আমাি 
রনচ্ছজি ঘরড়টাি শব্দ শুনরি। 
  
সচাি িুেোম। োতুরড় সপটাচ্ছনাি একটা সজাি শব্দ তিনও মাথাি মচ্ছধয পারেোম। 
  
রনচ্ছজি সসাোয় শুচ্ছয়রিোম। মাথাি সপিনরদচ্ছক োত িািচ্ছতই সোো জায়িাটা ও িচ্ছিি 
শুকচ্ছনা দোটাি উপি োত পড়ে। কচ্ছয়ক রমরনট পচ্ছি উচ্ছে বচ্ছস চারিরদচ্ছক চাইোম। 
  
সমস্ত আচ্ছোগুচ্ছো োোন রিে। পাচ্ছশ সিাট একটা সটরবচ্ছে আমাি সবচ্ছচচ্ছয় ভাে 
হুইরেি একটা সবাতে ও একটা পাচ্ছত্র রকিুবিে রিে। এই হুইরে রবচ্ছশষ অনুষ্ঠাচ্ছনি 
জনয এচ্ছন সিচ্ছিরিোম। প্রায় রসরক ভাি োিঁকা। 
  
আচ্ছস্ত বািঁ রদচ্ছক চাইোম। রকিু দূচ্ছি একটা সচয়াচ্ছি একজন সোকচ্ছক বচ্ছস থাকচ্ছত সদচ্ছি, 
তাি অস্পষ্ট সচোিা সদচ্ছিই বুঝোম এই সোকটাই আমাচ্ছক ও েুরসরেচ্ছক সোন 
কচ্ছিরিে। পরন্টয়াকটাি নম্বি সপ্লটটা পােটাবাি সময় আমাি িরব তুচ্ছেরিে এবং আমাি 
মাথায় আঘাত কচ্ছিরিে। 
  
আবাি সচাি বন্ধ কচ্ছি কচ্ছয়ক রমরনট চুপ কচ্ছি িইোম। রকিুটা ধাতস্থ েচ্ছয় উচ্ছল্টা রদচ্ছক 
বচ্ছস থাকা সোকটাি রদচ্ছক চাইোম। 
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ধীচ্ছি ধীচ্ছি তাি মুিটা স্পষ্ট েে। সুন্দিবরেষ্ঠ সচোিা। বয়স প্রায় সতইশ চরিশ, েিসা 
িাচ্ছয়ি িং, িাচ্ছয়ি চামড়া তামাচ্ছট। িীরসয়ান নাক, নীে সচাি এবং সরু সিািঁে? সুন্দি 
মাথাি উপি চুেগুচ্ছো গুরিচ্ছয় সাজাচ্ছনা। অবশয সমচ্ছয়চ্ছদি কাচ্ছি আকষথচ্ছণি অনযতম 
কািণ। 
  
পিচ্ছন রিে নীে সস্পারটথং সুযট এবং পাচ্ছয় েরিচ্ছণি চামড়াি জুচ্ছতা, োচ্ছত সসানাি ভািী 
সিসচ্ছেট তাচ্ছত ঘরড় োিাচ্ছনা রিে। িানোচ্ছত রিে হুইরেি গ্লাস। আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় 
োসচ্ছত মচ্ছন েে িুচ্ছট রিচ্ছয় একটা ঘুরষ বরসচ্ছয় রদই। 
  
এই সি, শয়তান, সবশ উৎেুন্নভাচ্ছব সস বেে। আরম রক সজাচ্ছি আঘাত কচ্ছিরি? 
  
 মািটা সবশ সজাচ্ছি েচ্ছয়চ্ছি। 
  
সস বেচ্ছো, মদ িাচ্ছব? 
  
 তুরম সক? এিাচ্ছন রক কিি? িজথন কচ্ছি উেোম। 
  
সামচ্ছনি রদচ্ছক পা বারড়চ্ছয় সস বেে, একটু আোপ েওয়া দিকাি। সতামাি সচ্ছে বনু্ধে 
িচ্ছড় উেচ্ছত চচ্ছেচ্ছি। আমাি নাম িস, বনু্ধিা অসকাি বচ্ছে। আোপ কিাি ইচ্ছে আচ্ছি 
নারক? 
  
ইচ্ছে েচ্ছে সতামাি দািঁতগুচ্ছো ঘুরষ সমচ্ছি মাথাি রভতি ঢুরকচ্ছয় রদই, উচ্ছে বেোম। 
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সতামাই সদাষ রদচ্ছত চাই না, তচ্ছব সতামাি অবস্থায় পড়চ্ছে আরম এসব সচষ্টা কিতাম না। 
সতামাি সচচ্ছয় বড় মাতিিিা সভচ্ছবরিে আমাচ্ছক জব্দ কিচ্ছত পািচ্ছব। রকন্তু োে িাড়চ্ছত 
েচ্ছয়রিে। আমাচ্ছদি মচ্ছধয বনু্ধে নষ্ট না েয় সিন। সসাজাসুরজ সেনচ্ছদচ্ছনি বযাপাি। আরম 
সকান রজরনস রবরে কিচ্ছত চাই, আি তুরম সসটা রকনচ্ছত চাও। এচ্ছকবাচ্ছি সসাজা 
বযাপাি। 
  
েুরসরে তচ্ছব রেকই বচ্ছেরিে সি ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা েচ্ছে। িস-এি রদচ্ছক সসাজাসুরজ 
চাইোম। সোকটা রক ভয়ংকি েচ্ছত পাচ্ছি ভাবরিোম। প্রথচ্ছমই জানা দিকাি সস ঘটনাি 
কতটুকু জাচ্ছন। তািপি রেক কিব রক কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
রক রবরে কিচ্ছব ভাবি? 
  
এিান সথচ্ছক কাচ্ছিই সুন্দি সমুদ্রতীি আচ্ছি সসিাচ্ছন সিচ্ছেচ্ছমচ্ছয়িা একটু আচ্ছমাদ কিচ্ছত 
িায়। সসিাচ্ছন েুরকচ্ছয় থাকাি মত একটু জায়িা আচ্ছি। টাকাি দিকাি েচ্ছে, সসিাচ্ছন 
রিচ্ছয় ওৎ সপচ্ছত বচ্ছস থারক, িতিাচ্ছত অবশয ভািয ভােই রিে। এক বড় রবজ্ঞাপন 
সকাম্পারনি মারেচ্ছকি স্ত্রীি সচ্ছে সসই অরেচ্ছসিই এক কমথচািী বারেি উপি রকিু একটা 
কিরিে, মচ্ছন েে, সস েয়ত চাইচ্ছব না সি সসিাচ্ছন রক েরেে, বচ্ছে রদই তাি মরনবচ্ছক 
বিং রকিুটাকা িিচ কিচ্ছত িারজ েচ্ছব। এই ভাচ্ছবই বিচ্ছিি রবরভন্ন সমচ্ছয় অচ্ছনক িরসক 
সোকচ্ছক পাকড়াও করি। এচ্ছত আমাি দু পয়সা েয়। 
  
 একটা রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় বেোম, এটা বযবসা নয়। আসচ্ছে কথা রদচ্ছয় কথা িািা। 
  
সস মাথা নাড়ে। 
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 রেক সমস্ত বযাপািটা ধামা চাপা রদচ্ছত সকচ্ছেই সিাটা পঞ্চাচ্ছশক কচ্ছি সদয়। আরম 
সতামাি কাচ্ছি সবরশ চাই না রকন্তু সসই সচ্ছে িারড় দুঘথটনাও আচ্ছি। রবজ্ঞাপন মারেচ্ছকি 
স্ত্রীি রদচ্ছক তুরম সিভাচ্ছব এরিচ্ছয় িারেচ্ছে তাচ্ছত সস ভচ্ছয় সতামাি িারড় রনচ্ছয় পাোয়। 
পুরেচ্ছশি একটা সোকচ্ছক চাপা সদয়। রনশ্চয়ই সব কািচ্ছজ পচ্ছড়ি। ওি চাপা সদওয়াি দু 
রমরনট পচ্ছিই আরম সসিাচ্ছন োরজি েই। সস থাচ্ছমরন, সতামাি িারড়টা সভচ্ছঙচুচ্ছি দুমচ্ছড় 
সিচ্ছি। নম্বি সপ্লট পােটাচ্ছনাি আইরিয়াটা চমৎকাি। রকন্তু আরমও ফ্লযাশোইট ও 
কযাচ্ছমিা রনচ্ছয় ঘণ্টাি পি ঘণ্টা সতামাি বারড়ি বাইচ্ছি অচ্ছপক্ষা কিরিোম। আমাি 
কযাচ্ছমিায় এিন একটা িরব আচ্ছি সতামাচ্ছক আি সমচ্ছয়টাচ্ছক দশবিি শ্রীঘচ্ছি িািচ্ছব। 
তুরম িরদ তা না সিচ্ছত চাও এবং সমচ্ছয়টাচ্ছক পাোচ্ছত না চাও তচ্ছব আরমও সতামাি। 
কাচ্ছি সবশ সমাটা টাকা পাবাি আশা কিচ্ছত পারি। 
  
বুঝচ্ছত পািোম সবশ বড় িকচ্ছমি ঝাচ্ছমোয় পচ্ছড়রি।   
  
এই শয়তান, এতটা মুষচ্ছড় পড়চ্ছে সকন? আি িাই সোক টাকা সকবেই টাকা। টাকাি 
সচচ্ছয় জীবচ্ছন বড় রজরনস আি রক আচ্ছি। আি োি টাকা রনচ্ছয় সজচ্ছে থাকচ্ছে জীবচ্ছন 
েুরতথ কিচ্ছবকিন? আমািও টাকাি সবশ দিকাি। আমাচ্ছক শেচ্ছিি বাইচ্ছি সিচ্ছত েচ্ছব। 
এক দোয় টাকা রমরটচ্ছয় দাও। নিদ রমরটচ্ছয় দাও, আরমও সকানরদন আি সতামাি 
মরনবচ্ছক বেচ্ছত িাব না সি তাি সবৌ-এি সচ্ছে েুরতথ কচ্ছি তুরম তাচ্ছক সবাকা বানাবাি 
সচষ্টা কচ্ছিরিচ্ছে। িরবটাও আি পুরেচ্ছশি সোচ্ছকি কাচ্ছি পাোবাি দিকাি েচ্ছব না। রক 
বে? 
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তােচ্ছে আিও পাবাি জচ্ছনয তুরম রেচ্ছি আসচ্ছব। 
  
হুইরেচ্ছত চুমুক রদচ্ছয় সস দািঁত বাি কচ্ছি োসে। তা রনশ্চয় সতামাচ্ছক অবশযই একটা 
রবপচ্ছদি ঝুিঁরক রনচ্ছত েচ্ছব। রকন্তু সবশ সমাটা রকিু িরদ িাড় তচ্ছব সতামাচ্ছক একদম ভুচ্ছে 
সিচ্ছত পারি। 
  
কত টাকা? 
  
রতরিশ োজাি মত সতামাচ্ছদি সদওয়া উরচত। েুরসরেি রকিু েীিাি িেনা আচ্ছি। আমাি 
ধািণা সসগুচ্ছোি রকিু রকিু তুরমও োরতচ্ছয় রনচ্ছয়ি। রেক আচ্ছি। রতরিশ োজািই কথা 
িইে। সতামািও সস্তাচ্ছতই সব রমচ্ছট সিে। 
  
পািে! আমাি এত টাকাই সনই। িরবটা পািঁচ োজাি রদচ্ছয় রকনচ্ছত িারজ আরি–আি এক 
পয়সাও সবরশ নয়। 
  
সস হুইরে সশষ কচ্ছি। বািঃ, সুন্দি েচ। টাকা সজািাড় কিচ্ছত সতামায় এক সপ্তাে সময় 
রদরে। আরম সতামাচ্ছক সোন কচ্ছি বচ্ছে সদব সকাথায় টাকাটা জমা রদচ্ছত েচ্ছব। নিদ 
রতরিশ োজাি রকন্তু। 
  
বেরি সতা আমাি অত টাকা সনই। পািঁচ োজাি অবরধ রদচ্ছত পারি। 
  
সিচ্ছেমানুষী সকাচ্ছিা না। সভচ্ছব সদি। এই বাংচ্ছোটা রবরে কিচ্ছে পচ্ছনি োজাি রমেচ্ছব। 
েুরসরেও রকিু রদচ্ছত পািচ্ছব। দুজচ্ছন রমচ্ছেরমচ্ছশ একটা বযবস্থা কি। টাকাটা রকন্তু এক 
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দোয় রদচ্ছত েচ্ছব। বাি বাি আসচ্ছত পািব না। আরম আি রেচ্ছি আসরি না সশান। আরম 
িিন িভীি জচ্ছে রিপ সেরে তিন রনরশ্চত জারন সি বিঁড়রশচ্ছত মাি িািঁথচ্ছবই। েয় 
সমচ্ছয়টাচ্ছক রনচ্ছয় সজে িাচ্ছটা নয়চ্ছতা রতরিশ োজাি টাকা সজািাড় কিাি বযবস্থা কি। 
বৃেস্পরতবাি সোন কচ্ছি জানব কতদূি রক কিচ্ছে। আমাি রক কিা উরচত আরম জারন। 
তচ্ছব তুরম িা ভাবি আমাি রচন্তাধািা সসিকম নাও েচ্ছত পাচ্ছি। তচ্ছব সতামাি মধুি স্বপ্ন 
নষ্ট েচ্ছত রদও না। টাকাচ্ছত রক আচ্ছস িায়? সতামাচ্ছক আঘাত সদওয়াি জচ্ছনয দুিঃরিত 
তচ্ছব এটাি জচ্ছনয তুরমই দায়ী। আবাি আমাচ্ছদি সদিা েচ্ছব। আজ চরে, পানীচ্ছয়ি জনয 
ধনযবাদ। 
  
আরম তাি রদচ্ছক চাইোম সসদিজাি রদচ্ছক সিে। মাথাি িন্ত্রণায় সবশ অসুস্থ সবাধ 
কিরিোম। 
  
 সস বেে, বযাপািটা োেকা ভাচ্ছব রনও না। রকিু সময় রনচ্ছত পাি। এটা অবশয 
স্বাভারবক একটা রকিু উপায় সবচ্ছি সনচ্ছবকািণ তুরম এিন বিঁড়রশচ্ছত িািঁথা, পচ্ছি আিও 
ভােভাচ্ছব বুঝচ্ছব সি বিঁড়রণ্টা রভতচ্ছি রিচ্ছয় শিভাচ্ছব আটচ্ছক রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
রকিুক্ষণ পচ্ছিই সস চচ্ছে সিে। িারড়চ্ছত স্টাটথ সদওয়াি শব্দ শুনোম। 
  
টেচ্ছত টেচ্ছত রিচ্ছয় কযারবচ্ছনট সথচ্ছক একটা গ্লাস বাি কচ্ছি কড়া হুইরে ঢাচ্ছোম। সসটা 
সিচ্ছয় বাথরুচ্ছম এচ্ছস োণ্ডা জচ্ছেি কেটা িুেোম। মাথাটা তাি নীচ্ছচ িািোম। সবশ 
আিাম েরেে। আি এক গ্লাস হুইরে সঢচ্ছে রনচ্ছয় একটা রসিাচ্ছিট ধিাোম। 
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ভাবরিোম তােচ্ছে ব্ল্যাচ্ছকচ্ছমচ্ছেি সচোিাটা এই িকম। িস বেরিে বিঁড়রশটা সবশ 
ভােভাচ্ছবই সিিঁচ্ছথচ্ছি রনস্তাি পাওয়াি সকান উপায় সনই। সদিাই িাক তাি কথামত 
বিঁড়রশটা কতদূি রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
অচ্ছনক রচন্তাি পচ্ছি মচ্ছন েে বিঁড়রশটা সরতযই সবশ িভীচ্ছি ঢুচ্ছকচ্ছি। সি রদচ্ছকই িাই না 
সকন ধিা পড়ব। িরদ আইচ্ছকচ্ছনি কাচ্ছি রিচ্ছয় সরতয কথা বরে, রতরন আমাচ্ছক বাি কচ্ছি 
সদচ্ছবন। পুরেশচ্ছক সরতয কথা বেচ্ছে, তািা েুরসরেচ্ছক সচচ্ছপ ধিচ্ছব। িরদ সকান িকচ্ছম 
রতরিশ োজাি িোি সজািাড় না কিচ্ছত পারি, তচ্ছব আমাি ভিািুরব রনরশ্চত, রবচ্ছশষ 
কচ্ছি রনউইয়চ্ছকথি চাকিীটা িাচ্ছব। 
  
তােচ্ছে এিন আমাি রক কিা কতথবয? 
  
একরট মাত্র পথ আচ্ছি তাচ্ছত শুধু সি মুরি সপচ্ছত পারি তাই নয়, িসচ্ছকও ধরিচ্ছয় রদচ্ছত 
পারি। তােচ্ছে সস আমাি আি সকান ক্ষরত কিচ্ছত পািচ্ছব না। েয় তাচ্ছক পাকড়াও 
কিচ্ছত েয় নতুবা রনচ্ছজি সবথনাশ সিচ্ছক আনচ্ছত েয়। 
  
এিন আমাি প্রথম কতথবয েচ্ছে কযারিোকটাচ্ছক রনিাপচ্ছদ সরিচ্ছয় িািা। 
  
সাচ্ছড় নটা বাচ্ছজ, সাম সোথািচ্ছক সোন কিোম। সস একটা িযাচ্ছিচ্ছজি মারেক। আমাি 
িারড়ি সমিামরতি কাজ সস-ই কচ্ছি। 
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সাম, এত িাচ্ছত সোন কিাি জচ্ছনযদুিঃরিত, রকন্তু কযারিোকটা রনচ্ছয় বড় ঝাচ্ছমোয় 
পচ্ছড়রি। একটা িাচ্ছি রিচ্ছয় ধািা সেচ্ছিচ্ছি। সতামাি কাচ্ছজি চাপ সকমন? তাড়াতারড় 
সমিামত কচ্ছি রদচ্ছত েচ্ছব। 
  
রমিঃ েট, আপনাি িরদ িুব তাড়া থাচ্ছক তচ্ছব কাজটা এিনই োচ্ছত রনচ্ছত পারি। আমাি 
এিাচ্ছন কচ্ছয়কজন সোক আচ্ছি িারড়টা এচ্ছেই ওিা সসটা সমিামচ্ছতি কাচ্ছজ সেচ্ছি িাচ্ছব। 
বুধবাচ্ছিই েয়চ্ছতা িারড়টা পাচ্ছবন রকন্তু কথা সদওয়াি আচ্ছি িারড়ি ক্ষরতি পরিমাণটা 
একবাি সদিচ্ছত চাই। 
  
অচ্ছনক ধনযবাদ সাম। আরম আধঘণ্টাি মচ্ছধযই িারড়টা রনচ্ছয় আসরি। 
  
রেক আচ্ছি রকন্তু একটা কথা রমিঃ েট। িারড়ি ধািা িাওয়াি িবিটা পুরেচ্ছশি কাচ্ছি 
আপনাচ্ছক রিচ্ছপাটথ কিচ্ছত েচ্ছব। আমাি উপি পুরেচ্ছশি কড়াকুম আচ্ছি রক্লয়াচ্ছিি 
সারটথরেচ্ছকট িাড়া সকান িারড়ি কাজ সিন োচ্ছত না রনই। িবচ্ছিি কািচ্ছজ রনশ্চয়ই 
একথা পচ্ছড়চ্ছিন। আপরন রক একটা সারটথরেচ্ছকট সজািাড় কিচ্ছত পাচ্ছিন? 
  
ইরতমচ্ছধযই সারটথরেচ্ছকট সজািাড় কচ্ছিরি। ঘটনাটা ঘটা মাত্রই পুরেচ্ছশি কাচ্ছি রিচ্ছপাটথ 
করি। ওিা সচ্ছে সচ্ছেই আমাচ্ছক সারটথরেচ্ছকট সদয়। 
  
বািঃ, চমৎকাি। তােচ্ছে িারড়টা রনচ্ছয় আসুন। আরম সোকগুচ্ছোচ্ছক কাচ্ছজ োরিচ্ছয় সদব। 
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নম্বি সপ্লটটা পােটাচ্ছনা েচ্ছয়চ্ছি। তা েয়ত সস ধচ্ছি সেেচ্ছত পাচ্ছি, রকন্তু ঝুিঁরক সতা একটা 
রনচ্ছতই েচ্ছব। একটা অজানা িযাচ্ছিচ্ছজ িাওয়াি সচচ্ছয় তাি ওিাচ্ছন অচ্ছনক অবান্তি প্রচ্ছশ্নি 
উেি সদওয়া সথচ্ছক সিোই পাওয়া িাচ্ছব। 
  
বাংচ্ছোচ্ছত তাো োরিচ্ছয় প্রায় সপৌচ্ছন এক মাইে পাচ্ছয় সেিঁচ্ছট রসচ্ছবাচ্ছনথি বারড় এোম 
পরন্টয়াকটা সি ভাচ্ছব সিচ্ছি রিচ্ছয়রিোম সসভাচ্ছবই িচ্ছয়চ্ছি। 
  
মাথাটা দপদপ কিরিে তবুও রভতচ্ছি ঢুচ্ছক সামচ্ছনি নম্বি সপ্লট োিাচ্ছনাি কাজটা 
তাড়াতারড় সসচ্ছি রনোম। শুকচ্ছনা িচ্ছিি দািগুচ্ছো তুেচ্ছত েচ্ছব। িরদ সরতযই সকানরদন 
রবচাচ্ছিি কােিড়ায় দািঁড়াচ্ছত েয় তচ্ছব আমাি অনুকূচ্ছে সি সব সাক্ষয আচ্ছি সসগুরে আরম 
মুচ্ছি সেেচ্ছত চাই। এক বােরত জে এচ্ছন িচ্ছিি দাি ধুচ্ছয় সেেোম। তািপচ্ছি 
কযারিোকটা িাস্তায় এচ্ছন পরন্টয়াকটা িযাচ্ছিচ্ছজ সঢাকাোম। িযাচ্ছিচ্ছজ তাো োরিচ্ছয় িারড় 
রনচ্ছয় বড় িাস্তায় এোম। 
  
িাস্তা জনেীন রিে বো চচ্ছে। একটা সেিোইচ্ছটই িারড় চাোচ্ছত েরেে। সি কচ্ছয়কটা 
িারড় পাশ কারটচ্ছয় িারেে তাচ্ছদি একটা আচ্ছোি রদচ্ছকনজি পচ্ছড়চ্ছিবচ্ছে মচ্ছনেেনা। 
সাচ্ছমি িযাচ্ছিচ্ছজ সসাজা চচ্ছে এোম। 
  
স্বল্প আচ্ছোরকত রটচ্ছনি বড় িাউরনি রনচ্ছচ িারড় রনচ্ছয় এচ্ছস সদিোম, সাম দুজন 
সমকারনচ্ছকি সচ্ছে কথা বেচ্ছি। 
  
দীঘথ, সুিরেত সাম সবরিচ্ছয় এচ্ছস কিমদথন কচ্ছি বেে। গুি ইভরনং, রমিঃ েট। রনশ্চয়ই 
আপরন িারড়টা সজাচ্ছি ধািা সমচ্ছিচ্ছিন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

172 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
ো। সমচ্ছয়চ্ছদি িো জরড়চ্ছয় সজাচ্ছি িারড় চাোচ্ছে এ িকমটা েয়। 
  
সস দািঁত বাি কচ্ছি সেচ্ছসবচ্ছে জারন। বচ্ছে রদচ্ছত েচ্ছবনা। রনচ্ছজিও অচ্ছনকবাি েচ্ছয়চ্ছি। 
সমচ্ছয়িা অচ্ছনক সময় সবথনাশ সিচ্ছক আচ্ছন। আমাি মচ্ছন েয় এক সপ্তাচ্ছেি আচ্ছি 
সািাচ্ছনা সম্ভব েচ্ছব না। 
  
সমকারনকিা িম্ভীি মুচ্ছি িারড়টা সদিরিে। িারড়ি পযাচ্ছনেটা পিীক্ষা কচ্ছি সাম বেে। 
এই দাি দুচ্ছটা িতথ েচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি। সতামিা কাচ্ছজ সেচ্ছি িাও দিজাটা িুচ্ছে িতথটা সমচ্ছি 
রদচ্ছয় আবাি োিাচ্ছব। রমিঃ েট, পুরেচ্ছশি সারটথরেচ্ছকটটা এচ্ছনচ্ছিন? 
  
ওয়াচ্ছনটটা বাি কিাি জনয িিন পচ্ছকচ্ছট োত রদোম দূচ্ছি একটা সমাটি সাইচ্ছকে 
এরিচ্ছয় আসাি শব্দ শুনচ্ছত সপোম। পুরেচ্ছশি একজন সোক িযাচ্ছিচ্ছজি বাইচ্ছি এচ্ছস 
দািঁড়াে। 
  
সাম, এক সসচ্ছকন্ড বচ্ছেই পুরেচ্ছশি সোকরটি কাচ্ছি রিচ্ছয় এই সি রটম রক বযাপাি? 
  
একটা ভাঙাচ্ছচািা িারড় সদিরি? 
  
েযািঁ, ো। রমিঃ েট ওিঁি কযারিোকটা রনচ্ছয় এচ্ছসচ্ছিন। একটা িাচ্ছি রিচ্ছয় ধািা 
রদচ্ছয়রিচ্ছেন। 
  
পুরেচ্ছশি সোকরট করেন দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় কযারিোকটাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় ভাো 
সেিেযাম্পটা সদিরিে। 
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 ইরতমচ্ছধয আরমও িারনকটা ধাতস্থ েচ্ছয়, ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক সারটথরেচ্ছকটটা বাি কচ্ছি তাি 
রদচ্ছক এরিচ্ছয় বেোম। 
  
িারড়টাি ক্ষরত েওয়ায় আমাি কাচ্ছি সারটথরেচ্ছকট আচ্ছি, সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়স্ট আমাচ্ছক 
রদচ্ছয়চ্ছিন। 
  
সস ঘুচ্ছি োতটা বারড়চ্ছয় রদে। তাি অনুসন্ধানী দৃরষ্টচ্ছত দৃরষ্ট সমোচ্ছত িচ্ছথষ্ট সােচ্ছসি 
প্রচ্ছয়াজন। রকন্তু আরম তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইোম। 
  
সস সারটথরেচ্ছকটটা িুিঁরটচ্ছয় সদিচ্ছত োিে। সস নম্বি সপ্লটটা সদচ্ছি আমাি সারটথরেচ্ছকটটা 
সদিে। টুরপটা মাথাি রপিন রদচ্ছক সেচ্ছে রদচ্ছয় মুচ্ছি বাতাস সটচ্ছন িাে দুচ্ছটা েুোে। 
  
সেেচ্ছটনযাচ্ছন্টি সচ্ছে আপনাি কিন সদিা েচ্ছয়রিে? 
  
রতরন রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি বারড় রিচ্ছয়রিচ্ছেন। আরম রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি কাচ্ছি চাকরি করি। 
সেেচ্ছটনযান্ট আমাি ও রমিঃ আইচ্ছকচ্ছনি িারড় সদচ্ছি সারটথরেচ্ছকট সদন। সাম আমাচ্ছক 
সচচ্ছন। সস আমাি িারড় প্রায়ই সমিামত কচ্ছি। আমাি িোি স্বি কািঁপরিে। 
  
িারড়টাি এমন দশা সকমন কচ্ছি েে? 
  
িাচ্ছি ধািা মারি। 
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সাম সেচ্ছস বেে, রমিঃ েট একরট সমচ্ছয়ি সচ্ছে েুরতথকিরিচ্ছেন। ওিঁিবয়চ্ছসআরম রনচ্ছজও 
আচ্ছমাদ সু্ফরতথ কচ্ছিরি। অবশয িারড়ি ক্ষরত েচ্ছে সসাজা সকান িযাচ্ছিচ্ছজ রিচ্ছয় সমিামত 
কচ্ছি রনতাম। 
  
সারটথরেচ্ছকটটা আমাচ্ছক রদচ্ছত রদচ্ছত পুরেচ্ছশি কমথচািীরট করেন দৃরষ্টচ্ছত তারকচ্ছয় বেে 
আমাি ইো েচ্ছে আপনাচ্ছক ধচ্ছি রনচ্ছয় সিচ্ছত। আপরনও কাউচ্ছক চাপা রদচ্ছত পািচ্ছতন। 
  
 ো জারন। সেেচ্ছটনযান্টও একই কথা বচ্ছেরিচ্ছেন। তাচ্ছক বচ্ছেরি আি সকানও রদন এ 
িকম েচ্ছব না। অতযন্ত রবনচ্ছয়ি সচ্ছে বেোম। 
  
বুঝচ্ছত পািোম সস এই রনচ্ছয় রকিু একটা কিচ্ছত চাইরিে, রকন্তু ওচ্ছয়চ্ছস্টি নাম বোচ্ছত 
আি রকিু কিচ্ছত সােস পাচ্ছব না। 
  
ভরবষযচ্ছত আি কিনও কিচ্ছবন না, বচ্ছে সাচ্ছমি কাচ্ছি রিচ্ছয় বেে, সভচ্ছবরিোম 
ও’িায়ানচ্ছক েতযা কচ্ছিচ্ছি সি সোকটা তাচ্ছক ধচ্ছি সেেব। িারড়টা সদচ্ছিচ্ছি এমন একজন 
ড্রাইভাচ্ছিি কাচ্ছি িবি সপোম। রেক আচ্ছি। আরম িারে। বচ্ছে িযাচ্ছিজ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় 
সিে। 
  
সাম সচাি রটচ্ছপ বেে। ভাচ্ছিয তাড়াতারড় সেেচ্ছটনযাচ্ছন্টি কথা বচ্ছেরিচ্ছেন নইচ্ছে 
মাথাচ্ছমাটা সোকটা েয়ত ঝাচ্ছমোয় সেেত। 
  
আরম তাচ্ছক সারটথরেচ্ছকটটা রদোম। 
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 সতামাি রক এটা দিকাি েচ্ছব? 
  
ো েচ্ছব। বচ্ছে সাম সারটথরেচ্ছকটটা পচ্ছকচ্ছট পুিে। আপনাচ্ছক রক একটা িারড় বযবোি 
কিচ্ছত সদব, রমিঃ েট? 
  
সপচ্ছে িুব ভাে েয়। 
  
 বুইকটা রনন। শুেবাচ্ছিি মচ্ছধযই কযারিোকটা সমিামত েচ্ছয় িাচ্ছব। বারড় সেিাি পচ্ছথ 
বুইকটা এিাচ্ছন রনচ্ছয় আসচ্ছবন, কযারিোক নতিী থাকচ্ছব। 
  
ধনযবাদ জারনচ্ছয় বুইচ্ছক চচ্ছড় বড় িাস্তাি রদচ্ছক িুটোম। 
  
তিন এিািটা বাজচ্ছত রবশ রমরনট। পুরেশ অরেসাচ্ছিি সচ্ছে ঝাচ্ছমোি জনয তিনও 
বুকটা কািঁপরিে তাই রনজথন বাংচ্ছোয় সিচ্ছত ইচ্ছে েে না। শেচ্ছিি রদচ্ছক িারড় চাোোম। 
  
একটা বাচ্ছি এচ্ছস ঢুকোম। নতুন আইরিয়া মাথায় আনাি জনয আরম এবং সজা অচ্ছনক 
সময় এিাচ্ছন এচ্ছস মদ সিতাম। 
  
বাচ্ছিি মারেক বয়ে, সমাটা, োরসিুরশ। সস আমাচ্ছক সদচ্ছি োত তুচ্ছে অরভবাদন জানাে। 
আমিা তাচ্ছক রিম বেতাম। 
  
টুচ্ছে বসচ্ছত বসচ্ছত বেোম িবে েচ। 
  
 তিন বাচ্ছি মাত্র চািজন সোক রিে দূচ্ছি এক প্রাচ্ছন্ত। 
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 রিম বেে, এিনই আনরি রমিঃ েট। আজ আপনাি সদিী েচ্ছয়চ্ছি। 
  
েযািঁ। তা সোক, কাে সতা িরববাি। 
  
তা অবশয সরতয, িরববাি আমাি রপ্রয় রদন। চাপা রদচ্ছয় পারেচ্ছয় িাওয়াি ঘটনাটাি সশষ 
িবি শুচ্ছনচ্ছিন? 
  
না, নতুন রকিু? 
  
সিরিওচ্ছত বেে, মাত্র রমরনট দচ্ছশক আচ্ছি একজন পুরুষ ও একজন মরেোচ্ছক বড় 
িাস্তা ধচ্ছি সমুচ্ছদ্রি তচ্ছটি রদচ্ছক সিচ্ছত সদিা রিচ্ছয়রিে। সিিাচ্ছন দুঘথটনা ঘচ্ছট সসই 
রদচ্ছকই তািা িারেে। পুরেশ তাচ্ছদি থানায় আসচ্ছত বচ্ছেচ্ছি। পুরেশ সচ্ছন্দে 
কিচ্ছিও’িায়ানচ্ছক সি িারড়টা চাপা রদচ্ছয়রিে তািা সসটা সদচ্ছিচ্ছি অথবা রনচ্ছজিাই চাপা 
রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
অচ্ছনকক্ষণ ধচ্ছি হুইরেচ্ছত চুমুক রদোম। 
  
 তাই বুরঝ? 
  
বারজ সিচ্ছি বেচ্ছত পারি তািা থানায় আসচ্ছব না। একজন মরেো রনশ্চয়ই সসিাচ্ছন 
প্রাকৃরতক দৃশয সদিচ্ছত িায় রন। তািা রনশ্চয়ই চাইচ্ছব না সি তাচ্ছদি নাম িবচ্ছিি 
কািচ্ছজি প্রথম পাতায় িাপা সোক। 
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সরতয কথা। সি সোকটা চাপা রদচ্ছয়চ্ছি তাচ্ছক ধিাি জনয পুরেচ্ছশি সোচ্ছকিা রনশ্চয়ই 
আপ্রাণ সচষ্টা কিচ্ছি। 
  
েযািঁ, সমস্ত বযাপািটা সকমন সিন প্রেসন মচ্ছন েচ্ছে। রদচ্ছনি প্ররত সসচ্ছকচ্ছন্ড প্রায় একজন 
সোক মািা িায়। রকন্তু পুরেচ্ছশি সোক বচ্ছে চারিরদচ্ছক সাড়া পচ্ছড় সিচ্ছি। 
  
েোৎ তাচ্ছক রজজ্ঞাসা কিোম, অসকাি িস নাচ্ছম সকান সোকচ্ছক তুরম সচন? 
  
েযািঁ, রচরন। মাউন্ট সেস্তায় রেটনটযাভানথনাইটক্লাচ্ছবিবািমযান। আপরন তাচ্ছক সচচ্ছনন, রমিঃ 
েট? 
  
না, সক একজন বেরিে শেচ্ছিি সবচ্ছচচ্ছয় ভাে বািমযান। আরম ভাবরিোম তাি এমন 
রক রবচ্ছশষে আচ্ছি। 
  
রনশ্চয়ই সকান মরেো আপনাচ্ছক বচ্ছেচ্ছি। শেচ্ছিি সবচ্ছচচ্ছয় ভাে বািমযান! িুব বড় বড় 
কথা। তািাড়া এ কাজ সস শচ্ছি কচ্ছি। মারতথরন িা নতরি কচ্ছি একটা সবড়াচ্ছেও বরম 
কচ্ছি উিচ্ছি সদচ্ছব। তাি রক আচ্ছি জাচ্ছনন, আসচ্ছে তাি আচ্ছি রূপ। সমচ্ছয়িা দচ্ছে দচ্ছে 
তাি পাচ্ছশ আনাচ্ছিানা কচ্ছি। তািাড়া রবচ্ছশষ সকান গুণ সনই। আরম েচ্ছে এই বাচ্ছি 
তাচ্ছক রনতাম না। রবনা পয়সায় কাজ কিচ্ছেও না। 
  
রেটে টযাভানথ? আো। ওিাচ্ছন িচ্ছোচ্ছিস সেন িান কচ্ছি না? 
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রেক বচ্ছেচ্ছিন। সসিাচ্ছন না রিচ্ছয় আপনাি অবশয ক্ষরত েয়রন। কািণ সচাচ্ছিি ঘুম 
োিাবাি মত সমচ্ছয়টাি রকিু সনই। 
  
সস রক পুরেচ্ছশি সি সোকটা মািা রিচ্ছয়চ্ছি, তাি বািদো রিে না? 
  
েযািঁ, রেকই বচ্ছেচ্ছিন। এমনও েচ্ছত পাচ্ছি সি এটা সংবাদপচ্ছত্রি বানাচ্ছনা িল্প। নাইট 
ক্লাচ্ছবি িারয়কা। সকন একজন পুরেশচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছব? 
  
হুইরে সশষ কচ্ছি। রেকই বচ্ছেচ্ছিন। অবশয িবচ্ছিি কািচ্ছজ িা পরড় তাি অচ্ছধথকটা আরম 
রবশ্বাস করি। রেক আচ্ছি। আমাচ্ছক এবাি বারড় রেিচ্ছত েচ্ছব। িারে রফ্লম। 
  
মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আপনাি সদিা সপচ্ছে িুরশ েব, রমিঃ েট। সপ্তাচ্ছেি সশষটা আনচ্ছন্দ কাটাচ্ছবন 
রনশ্চয়ই। 
  
একটা রসিাচ্ছিট ধিাোম বুইচ্ছক বচ্ছস। ভাবোম তােচ্ছে িস ও িচ্ছোচ্ছিস একই নাইট 
ক্লাচ্ছব চাকরি কচ্ছি। সরতযই সতা রিচ্ছমি কথাই রেক, নাইট ক্লাচ্ছবি িারয়কা সকন পুরেচ্ছশি 
সোকচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছত িাচ্ছব? বযাপািটা একটু তদন্ত কচ্ছি সদিা দিকাি। 
  
রেক কিোম রেটে টযাভানথ নাইট ক্লাবটা একবাি ঘুচ্ছি সদচ্ছি আরস। 
  
স্টাটথাচ্ছি চাপ রদচ্ছয় িাচ্ছতি িাস্তায় মাউন্ট সেপ্তাচ্ছিি রদচ্ছক িারড় িুটাোম। 
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নবম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
রেটন টযাভানথ নাইট ক্লাব িাস্তাি রেক সমাচ্ছড়, রভতচ্ছি সঢাকাি পথটা সঘািাচ্ছনা নানা 
িচ্ছঙি রনয়ন আচ্ছোয় সাজাচ্ছনা। জমকাচ্ছো সাচ্ছজ এক দাচ্ছিায়ান বচ্ছস আচ্ছি। িারড় দািঁড় 
কিাচ্ছনা জায়িা সদচ্ছি িারড় দািঁড় করিচ্ছয় ইরঞ্জন বন্ধ কচ্ছি আচ্ছো রনরভচ্ছয় রদোম। 
  
নাইট ক্লাচ্ছবি দিজায় আসচ্ছতই দাচ্ছিায়ান দিজা িুচ্ছে রদচ্ছয় তাি টুরপচ্ছত োত সেকাে। 
  
একটা সাজাচ্ছনা ঘচ্ছি এচ্ছস ঢুকোম। টুরপ ও সকাচান সপাশাক পিা একরট সমচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় 
রিে। তাি অনাবৃত োিঁটু সদিা িারেে। রনতম্ব দুরেচ্ছয় অভযথথনাি ভরেচ্ছত সাদা দািঁতগুচ্ছো 
বাি কচ্ছি োসে। আমাি মাথায় টুরপ সনই সদচ্ছি তাি োরসি বেি কচ্ছম সিে। বুঝচ্ছো 
সি আমাি কাচ্ছি িোি বকরশশ পাবাি আশা সনই। শিীচ্ছিি িেচ্ছনি সচ্ছে তাি ও 
সমরিরেন মনচ্ছিাি অচ্ছনক সাদৃশয আচ্ছি। 
  
িাচ্ছদি সঝাোন আচ্ছোি োে কাচ্ছপথচ্ছট সমাড়া রসিঁরড় সবচ্ছয় উপচ্ছি উচ্ছে োো নীে আচ্ছোয় 
ভিা জায়িায় এোম। সসটা একটা বাি। 
  
ঘিটা সবশ বড়, সশচ্ছষি রদচ্ছক সঘাড়াি িুচ্ছিি মত সদিচ্ছত একটা বাি আচ্ছি। অসংিয 
সটরবে সচয়াচ্ছি শিাচ্ছনক মানুষ মদ িারেে। 
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তাচ্ছদি একজনও বাচ্ছতি সপাশাচ্ছক রিে না। সমচ্ছয়িাও রিে রবরভন্ন ধিচ্ছনি, সকউ েয়চ্ছতা 
বযবসায়ীি সসচ্ছেটািী। অতীত উপকাচ্ছিি রবরনমচ্ছয় িাচ্ছত সবরিচ্ছয়চ্ছি। সপিচ্ছনি সারিচ্ছত 
সনাংিা সপাশাচ্ছক রকিু িুবতী সমচ্ছয় রিে িাচ্ছদি অচ্ছনচ্ছক সপশাদাি। রকিু বয়ে সমচ্ছয়ও 
রিে িািা তাচ্ছদি নাচ্ছচিসেীি আশায় রিে। পামরসরটি সি সকান রনকৃষ্ট নাইটক্লাচ্ছবি 
সোচ্ছকিা এচ্ছদি সচচ্ছয় মারজথত। 
  
দুজন বািমযান ভীড় সামোরেে। তাচ্ছদি একজনও িসনয়। সোকদুজনচ্ছক সমরিচ্ছকা 
সদশীয় মচ্ছন েে। 
  
বাচ্ছিি রপিচ্ছনিসচ্ছক মদ পরিচ্ছবশন কিচ্ছত সদিোম। চািপাচ্ছশজন দচ্ছশক সমচ্ছয় ইচ্ছে 
কচ্ছিই আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয়রিে। তাচ্ছদি আহ্বাচ্ছনি দৃরষ্ট িােয কিোম না। 
  
বাচ্ছিি চারিরদচ্ছক ঘুচ্ছি সদচ্ছি েরপকযাে সুযট পিা এক সমাটা সোচ্ছকি রপিচ্ছন দািঁরড়চ্ছয় 
অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত োিোম। সোকরট িাম িারেে বচ্ছে মচ্ছন েে। রতনভািই ইরতমচ্ছধয 
সশষ েচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
েচ্ছচি অিথাি রদোম। বািমযান িিন মদ ঢােরিে তিন বেোম কযাবাচ্ছি কিন শুরু 
েচ্ছব। 
  
সাচ্ছড় এিাচ্ছিাটায় সযাি, সস গ্লাসটা এরিচ্ছয় রদচ্ছয় বেে। 
  
সিচ্ছস্তািািঁয় িাবাি িাস্তাি বািঁ রদচ্ছক। 
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আকাশী সবুজ িচ্ছঙি সপাশাক পিা এক েম্বা সিািা সমচ্ছয় মদ রনচ্ছয় চচ্ছে সিে। শযাচ্ছম্পন 
িাওয়াি জনয নারকসুচ্ছি সজদ ধিায় তাি বয়ে সেী অরনোসচ্ছেও িাজী েে। তিন 
ঘরড়চ্ছত এিাচ্ছিাটা সবচ্ছজ কুরড়। 
  
অতযারধক মদ সিচ্ছয় সমাটা সনাকটা সবাকাি মত সেচ্ছস বেে, আপনাি সিাজিাচ্ছিি পয়সা 
কযাবাচ্ছি সদচ্ছি নষ্ট কিচ্ছবন না। শেচ্ছিি সবচ্ছচচ্ছয় সনাংিা সজাচ্ছচ্চারিি জায়িা–অচ্ছনচ্ছকই 
একথা বচ্ছে। 
  
সমচ্ছয় সনই? 
  
 েযািঁ, সমচ্ছয় আচ্ছি। িরদ অবশয তাচ্ছদি সমচ্ছয় বো িায়। 
  
শুচ্ছনরি সসই সেন সমচ্ছয়টা নারক দারুণ রজরনস। 
  
সস িারনকটা িাম এবং োইম জুস চুমুক রদচ্ছয় সচাি বন্ধ কচ্ছি বেে, িরদ সমচ্ছয়টা 
বািাচ্ছত পাচ্ছিন তােচ্ছে অবশয িুরশই েচ্ছব। তচ্ছব তাচ্ছক বািাচ্ছনা িুবই কষ্টকি। অবশয 
দুরদন সন্ধযায় আরম তাি িান শুচ্ছনরি অরত জঘনয িান। 
  
তােচ্ছে এিানকাি রবচ্ছশষে রক? 
  
সস চািপাশ সদচ্ছি রনচ্ছয় িুব কাচ্ছি এচ্ছস িোি স্বি নারমচ্ছয় বেে, বনু্ধ সভচ্ছবই বেরি! 
উপি তোয় ওচ্ছদি জুয়াচ্ছিোি আো আচ্ছি। জুয়াি বারজ মািাত্মক প্রায় আকাশচ্ছিািঁয়া। 
এসব োট েচ্ছে সোক সদিাচ্ছনা। কথাটা িুব সিাপচ্ছন িািচ্ছবন ভাই। 
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আরমও তােচ্ছে উপিটা সদচ্ছি আসচ্ছত পারি। 
  
উপচ্ছি সোক সিচ্ছত সদওয়াি বযাপাচ্ছি িুব কড়াকরড়। কািণ এ সব রকিুই সতা সবআইনী। 
ক্লচ্ছিি সচ্ছে কথা বচ্ছে সদিচ্ছত পাচ্ছিন, আড্ডাটা সসই সদিাচ্ছশানা কচ্ছি। ইচ্ছে কিচ্ছে 
আমাি নাম বেচ্ছত পাচ্ছিন। আমাি নাম রেে ওচ্ছয়রেভাি। 
  
ধনযবাদ। সকাথায় তাি সদিা পাব? 
  
সভতচ্ছি, সবরিচ্ছয় সিচ্ছত সিচ্ছত বেে। আমাচ্ছক এিন সিচ্ছত েচ্ছব। সবৌ-সক বচ্ছে এচ্ছসরি। 
আজ িাচ্ছত সবড়াচ্ছত রনচ্ছয় িাব। পািঁচ রমরনট আচ্ছিও কথাটা মচ্ছন েয়রন। আি সদিী কিা 
রেক েচ্ছব না। 
  
আরমও ঐ পচ্ছথ এরিচ্ছয় বািঁ রদচ্ছক সিচ্ছস্তািািঁটা সদিচ্ছত সপোম। রিম্বাকৃরত একটা ঘি, োে 
ও সিাোপী আয়না এবং নীে সাচ্ছজ ঘিটা মৃদু আচ্ছোয় আচ্ছোরকত। জন ষাচ্ছটক সোক 
সসিাচ্ছন রিনাি িারেে। তাচ্ছদি মৃদু গুঞ্জন ও রসিাচ্ছিচ্ছটি সধায়ায় ঘিটা ভচ্ছি রিচ্ছয়রিে। 
  
সেি ওচ্ছয়টাি একজন রিটরিচ্ছট সিািা সোক। মাথায় সকাকড়া চুে োেচ্ছচ সসানারে, 
বযবসায়ী সুেভ োরস সেচ্ছস আমাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় এে। 
  
আরম কযাবাচ্ছি সদিচ্ছত চাই। তচ্ছব রিনাি চাই না। 
  
আো সযাি। রড্রে ও সযান্ডউইচ োিচ্ছব…? 
  
রনশ্চয়ই। টক হুইরে এবং সিচ্ছষ মািান মুিরি আি রুরট রনচ্ছয় এস। 
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রপিচ্ছনি সারিচ্ছত বযাচ্ছন্ডি কাচ্ছি আমাচ্ছক একটা সিাট সটরবচ্ছেি সামচ্ছন সস রনচ্ছয় এে। 
আরম বসোম। 
  
বযাচ্ছন্ডি চাি িকচ্ছমি বাজনা রিে : চািজন রবশােকায় রনচ্ছিা, একটা োচ্ছম্পট, ড্রাম, 
িবে বাস এবং সযাচ্ছিাচ্ছোন। 
  
একটু পচ্ছিই ওচ্ছয়টাি আমাি জচ্ছনয মুিরিি সযান্ডউইচ রনচ্ছয় এে। সিচ্ছষ মািাচ্ছনা রুরট 
শুকচ্ছনা আি মুিরিটা সদচ্ছি মচ্ছন েরেে পৃরথবী সথচ্ছক রবদায় সনওয়াি আচ্ছি তাি জরন্ডস 
েচ্ছয়রিে। সযান্ডউইচটা সেচ্ছে রদোম। িািাপটক হুইরে অচ্ছনকবাি সিচ্ছয়রি রকন্তু এত 
িািাপকিনও িাইরন। 
  
প্রায় সপৌচ্ছন বাচ্ছিাটায় চািজন সমচ্ছয় নাচচ্ছত নাচচ্ছত রভতচ্ছি এচ্ছস ঢুকে। মাতােচ্ছদি 
জচ্ছনযই তািা এচ্ছসরিে এবং রনয়রমত সোকচ্ছদি ইশািা কচ্ছি তািা িত নে নে কচ্ছি 
ঢুচ্ছকরিে তাি সচচ্ছয়ও সবরশ সজাচ্ছি নাচচ্ছত নাচচ্ছত চচ্ছে সিে। সসই ভদ্রচ্ছোক রেকই 
বচ্ছেরিে, কযাবাচ্ছি রেসাচ্ছব এটা জঘনয। 
  
মাঝ িাচ্ছতি একটু পচ্ছিই িচ্ছোচ্ছিস এে। োচ্ছত মাইচ্ছোচ্ছোন। পিচ্ছন সসানােী িচ্ছঙি 
সপাশাক এত সজাচ্ছি িাচ্ছয়ি উপি সচচ্ছপ বচ্ছসরিে মচ্ছন েরেে সিন চামড়া। আচ্ছোি 
রনচ্ছচ সসদািঁরড়চ্ছয়রিে, সদিচ্ছত িুব সুন্দি োিরিে। দুচ্ছটা েযারটন আচ্ছমরিককান িান 
িাইে। মাইচ্ছোচ্ছোন িাড়া কািও পচ্ছক্ষ তাি িান সশানা সম্ভব নয়। সস উদাসীনভাচ্ছব 
িাইরিে সিন রি েচ্ছয়। িাচ্ছনি সশচ্ছষ অরত নিণয পরিমাণ কিতারে তাি ভাচ্ছিয জুটে। 
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সস চচ্ছে সিে। তাি সচাি চকচক কিরিে। তািপি সমস্ত জনতা আবাি নাচচ্ছত শুরু 
কিে। 
  
ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক এক টুকচ্ছিা কািজ বাি কচ্ছি রেিোম। আমাি সচ্ছে রড্রে কিচ্ছবন? 
আশা করি আজ সকাচ্ছে পাচ্ছয় বারে োচ্ছিরন। 
  
একটা ওচ্ছয়টািচ্ছক পাকড়াও কিোম এবং তাি োচ্ছত কািচ্ছজি টুকচ্ছিা ও পািঁচ িোচ্ছিি 
সনাট রদচ্ছয় বযবস্থা কিচ্ছত বেোম। 
  
িিন রিতীয়বাি টক হুইরে িারেোম ওচ্ছয়টাি রেচ্ছি এে। 
  
সস অদু্ভতভাচ্ছব আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, আপনাি সচ্ছে সড্ররসং রুচ্ছম সদিা কিচ্ছব। ঐ 
দিজা রদচ্ছয় সবরিচ্ছয় বািঁ রদচ্ছক িাচ্ছবন সামচ্ছনই তািকা রচরহ্নত একটা দিজা সদিচ্ছত 
পাচ্ছবন। 
  
তাচ্ছক ধনযবাদ জানাোম। 
  
 গ্লাস সশষ কচ্ছি ওচ্ছয়টাচ্ছিি রনচ্ছদথশমত এক অদু্ভত ধিচ্ছনি গুপ্ত িাস্তা রদচ্ছয় সিোম। 
  
তািকা রচহ্ন দিজায় সটাকা মািচ্ছতই মরেো কচ্ছে শুনচ্ছত সপোম, সভতচ্ছি আসুন। 
  
দিজাি োতে ঘুিাচ্ছতই একটা সিাট ঘচ্ছি এচ্ছস সপৌঁিাোম। ঘচ্ছি একটা আচ্ছো সদওয়া 
আয়না, একটা সড্ররসং সটরবে, একটা কাবািথ, সমচ্ছঝয় শতরিন্ন একটা কাচ্ছপথট। 
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িচ্ছোচ্ছিস আয়নাি সামচ্ছন বচ্ছস প্রসাধন কিরিে। একটা োে রসচ্ছেি ওড়না তাি 
শিীচ্ছিি উপি রদচ্ছয় উরু পিথন্ত এচ্ছসচ্ছি। নাইেন সমাজায় ঢাকা তাি সুন্দি পা দুচ্ছটা 
সদিা িারেে। 
  
সড্ররসং সটরবচ্ছেি উপি অচ্ছধথক িারে একটা রজচ্ছনি সবাতে। রজন ভরতথ একটা সিোস 
পাচ্ছশ। 
  
সস আয়না রদচ্ছয় চাইে। সভচ্ছবরিোম, আপরনই েচ্ছবন। রজন িাচ্ছবন? 
  
না। ধনযবাদ। এতক্ষণ ইরে িারেোম। আপনাি জনয মদ রকনব এটাই ধািণা রিে। 
  
আয়নায় বুচ্ছক একটা িাশ রদচ্ছয় কাচ্ছো ভুরুি উপি সথচ্ছক পাউিাচ্ছিি গুচ্ছড়া ঝাড়ে। 
সকন? 
  
 আপনাি িান িুব ভাে সেচ্ছিচ্ছি। এক সবাতে শযাচ্ছম্পচ্ছনি সচ্ছে আিও জমত। তািাড়া 
আপনাি সচ্ছে একটু কথাও বেচ্ছত সচচ্ছয়রিোম। 
  
গ্লাচ্ছস চুমুক রদচ্ছত রদচ্ছত, জানচ্ছত চাই আপরন সক? 
  
সস এিন রতনভাি মাতাে, তচ্ছব রেক কাজ না কিা বা কথা না বোি মত মাতাে 
েয়রন। 
  
নাম সচসটাি েট। বাসস্থান ও কমথস্থান শেচ্ছি। 
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সচসটাি েট? সকাথায় সিন নামটা শুচ্ছনরি? 
  
 তাই বুরঝ? 
  
সকাথায়…আমাি িান তােচ্ছে ভাে সেচ্ছিচ্ছি? তােচ্ছে একটা রসিাচ্ছিট রদন। 
  
 তাচ্ছক রদচ্ছয় রনচ্ছজও একটা ধরিচ্ছয় রনোম–িান সুন্দি েচ্ছয়রিে তচ্ছব বযাকিাউন্ড ভাে 
রিে না। 
  
জারন। রকভাচ্ছব োততারে রদরেে েক্ষয কচ্ছিচ্ছিন? মচ্ছন েয় তাচ্ছদি োচ্ছত সোো 
পচ্ছড়চ্ছি। 
  
সশ্রাতািা আপনাি উপিুি নয়। বাচ্ছজ আরঢটচ্ছকঅবশয জনতাি সি সকাচ্ছনাঝাচ্ছমো 
সপায়াচ্ছত পাচ্ছি। সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সকােচ্ছবো সকন রিচ্ছয়রিচ্ছেন? ঐ সািঁতাচ্ছিি ঘটনাি 
বযাপাচ্ছি রনশ্চয়ই নয়। 
  
জায়িাটা সদিচ্ছত রিচ্ছয়রিোম। 
  
একজন পুরেচ্ছশি সোকচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছত আপরন সকন িারজ েচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
সস ধীচ্ছি ধীচ্ছি ভাসা সচাচ্ছি আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, আরম কাচ্ছক রবচ্ছয় করি তাচ্ছত 
আপনাি রক? 
  
রকিুই না। তচ্ছব আপনাি মত সমচ্ছয় পুরেশচ্ছক রবচ্ছয় কিা সকমন সিন অদু্ভত সশানারেে। 
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সস সেচ্ছস বেে, পুরেচ্ছশি সোক েচ্ছেও সস অনয ধিচ্ছনি রিে। 
  
তাই বুরঝ? তা রবচ্ছশষে রক রিে? 
  
ওি টাকা রিে। উচ্ছে দািঁরড়চ্ছয় টেচ্ছত টেচ্ছত পদথাি রপিচ্ছন সিে। আপনাি টাকাকরড় 
আচ্ছি, রমিঃ েট? 
  
তাি মাথাটা সদিচ্ছত পারেোম। সস তিন পিচ্ছনি সপাশাকটা িুচ্ছে পদথাি বাইচ্ছি সেচ্ছে 
রদে। 
  
সবরশ নয়। তচ্ছব রকিু টাকাকরড় আচ্ছি। 
  
এই পৃরথবীচ্ছত সকানঅথথআচ্ছি। সকান গুরুেআচ্ছি। এমন রজরনসেচ্ছে টাকা। 
নইচ্ছেকাউচ্ছক আমে রদচ্ছত সনই। অচ্ছনচ্ছকই বচ্ছে, স্বাস্থয আি ধমথই েচ্ছে জীবচ্ছনি পিম 
কাময, রকন্তু আরম সকবে টাকাই বুরঝ। িরদ টাকা না থাচ্ছক তচ্ছব সকান িকচ্ছম একটা 
কু্ষি রকচ্ছন িোয় বরসচ্ছয় রদন। একটা ভাে চাকরি পাচ্ছবননা। সবড়াবাি মত জায়িায় 
সিচ্ছত পািচ্ছবননা। উপিুি মানুচ্ছষি সচ্ছে রমশচ্ছত পািচ্ছবন না। টাকা না থাকচ্ছে আপরন 
িাস্তাি মানুষ, সিিাচ্ছন কদিথ জীবন িাপন কিচ্ছত েয়। 
  
পদথাি রভতি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এে। পিচ্ছন োে িচ্ছঙি সপাশাক িাচ্ছত তাি শিীচ্ছিি রবরভন্ন 
অংশ প্রকট েচ্ছয় উচ্ছেরিে। সস টেচ্ছত টেচ্ছত সড্ররসং সটরবচ্ছেি কাচ্ছি এে। 
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সস মাথায় রচরুরণ চাোচ্ছত চাোচ্ছত বেে, িত দশ বিি ধচ্ছি এই কাজ কিরি। আমাি 
প্ররতভা রিে সামানয। আমাি মাতাে দাোেটা এিকমভাচ্ছব আমাি কাচ্ছি আচ্ছস সি 
অননযি কাচ্ছি পাো পাওয়া িায় না। েচ্ছে আমাি জীবনটা সি িকম বেোম অচ্ছনকটা 
সসই ধিচ্ছনি। সুতিাং ঐ োেমুচ্ছিা পুরেশটা িিন আমাি কাচ্ছি আনাচ্ছিানা শুরু কিে 
তিন তাচ্ছক সুচ্ছিাি রদোম কািণ তাি টাকাকরড় রিে। িত দশবিি ধচ্ছি অচ্ছনক নাইট 
ক্লাচ্ছব কাজ কচ্ছিরি রকন্তু কিনও রবচ্ছয়ি প্রস্তাব আচ্ছসরন। সশচ্ছষ এই পুরেশটাই রদে। 
িরদও সস রুক্ষ রনদথয় ও ভয়ংকি প্রকৃরতি, তবুও সস অন্তত রবচ্ছয় কিচ্ছত সচচ্ছয়রিে। 
রকিুক্ষণ সথচ্ছম আবাি রজন সিে। ওি টাকা রিে, আমাচ্ছক অচ্ছনক উপোি রদচ্ছয়চ্ছি। সস 
ড্রয়াি সথচ্ছক একটা অতযন্ত দামী সুন্দি অেংকাি সবি কচ্ছি সদিাে। সস আমাচ্ছক এটা 
সদয় এই উচ্ছেচ্ছশয নয় সি আরম পাওয়া মাত্র জামা-কাপড় িুেচ্ছত থাকব। সস আমাচ্ছক 
নিম চামড়াি সকাটথ রদচ্ছয়রিে এবং বচ্ছেরিে রবচ্ছয়ি উপোি রেচ্ছসচ্ছব একটা দামী সকাটথ 
সদচ্ছব। পাম উপসািচ্ছিি তীচ্ছি তাি একটা ভািীসুন্দি বাংচ্ছো আচ্ছি। বািান্দাি সামচ্ছন 
রবসৃ্তত সমুদ্র, ঘিগুচ্ছোও রবরচত্র : একটা ঘচ্ছিি সমচ্ছঝ কািঁচ্ছচি এবং রনচ্ছচ আচ্ছোি বযবস্থা 
আচ্ছি। সস সবিঁচ্ছচ থাকচ্ছে আরম তাচ্ছকই রবচ্ছয় কিতাম িরদও সোকটা ভুে রুরচি সস 
মাথাি টুরপ পচ্ছিই এিাচ্ছন এচ্ছস সড্ররসং সটরবচ্ছেি উপি পা তুচ্ছে রদত, এবং আমাচ্ছক 
সবরব িে বচ্ছে িাকত। সস রজচ্ছনি সশষটুকু সিচ্ছয়, রচিরদচ্ছনি মত স্তব্ধ েচ্ছয় সিে িিন 
সস এবং আটথ িযােিাচ্ছনা…সস কািঁদচ্ছত শুরু কিে, রতিথক দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছক তারকচ্ছয়, 
মচ্ছন েচ্ছে আরম এিন মাতাে। আপনাি কাচ্ছি সকন এসব কথা বেরি? 
  
জারন না। সোচ্ছক অচ্ছনক সময় মচ্ছনি কথা বচ্ছে োেকা েচ্ছত চায় তাই েচ্ছব। মৃতুয িাড়া 
তাি আি সকান িরত রিে না। তাি জনয আপনাি দুিঃরিত েওয়া উরচত। 
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তাই বুরঝ? আরম রনচ্ছজি জচ্ছনযই দুিঃরিত েরে? আপনাি রক সবৌ দিকাি রমিঃ েট? 
  
 বেচ্ছত পািরি না। 
  
আপনাি রক দিকাি? 
  
আরম জানচ্ছত চাই, ও’িায়ান রকভাচ্ছব চাপা পচ্ছড়রিে? 
  
সস রজচ্ছনি গ্লাসটা তুচ্ছে শুিঁকচ্ছত োিে, ভীষণ বাচ্ছজ রজরনস। িিন িান করি আি আজ 
িাচ্ছতি মত োততারে পাই, তিন এই মদ িাই। ও’িায়াচ্ছনি সচ্ছে আপনাি রক সম্পকথ? 
  
রকিু নয়। আরম জানচ্ছত চাইরি, সকমন কচ্ছি সস চাপা পচ্ছড়রিে? 
  
সকান কািণ সনই। অকািণ সকৌতূেে? 
  
 সকবে সকৌতূেে। 
  
 আমাচ্ছক িুিঁরটচ্ছয় সদিচ্ছত োিে। 
  
আপনাি নাম রক বেচ্ছেন সিন? 
  
েট। 
  
আপরন জানচ্ছত চান েযারি সকমন কচ্ছি চাপা পচ্ছড়রিে? 
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েযািঁ, রেক বচ্ছেচ্ছিন? 
  
পারি বেচ্ছত। রজন চুমুক রদে, অতযন্ত রবিি েচ্ছয় রজনটা সঢচ্ছে রদে। বেচ্ছত পারি। 
রকন্তু রমিঃ েট, আপনাি কাচ্ছি এি মূেয কত? 
  
রসিাচ্ছিটটা সেচ্ছে রদোম। 
  
টাকায় এি মূেয কত জানচ্ছত চান। 
  
টয়চ্ছেচ্ছটি সামচ্ছন রিচ্ছয় সস োসে। রকন্তু সুন্দি নয়। তাচ্ছক করেন সদিারেে, সিন তাি 
শিীিটা পাথচ্ছি সিাদাই কিা। 
  
ো, বেচ্ছত চাই এি আরথথক মূেয কত? 
  
 সচসটাি েট–এিন বুচ্ছঝরি আপরন সক! অসকাি িস আপনাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত 
চাইচ্ছি। 
  
একথা ভাবচ্ছেন সকন? ভাবচ্ছেশেীন মুচ্ছি রজজ্ঞাসা কিোম। 
  
শুনচ্ছত পাই অচ্ছনক রজরনস সসবেে। ব্ল্যাকচ্ছমে কিা আরম পিন্দ করিনা। আমাি টাকা 
দিকাি, রমিঃ েট। আরম সচষ্টা কিচ্ছবা অসকাি িচ্ছসি োত সথচ্ছক মুরি পান। রকন্তু মূেয 
রদচ্ছত েচ্ছব, সজাি কচ্ছি নয়। মাত্র পািঁচশ, সস তুেনায় রকিুই নয়। 
  
রক তথয? 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

191 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
আপনাি কাচ্ছি পািঁচচ্ছশা িোি আচ্ছি রমিঃ েট? 
  
না কাচ্ছি সনই। 
  
আজ িাচ্ছত আনচ্ছত পাচ্ছিন? 
  
তা পারি। মচ্ছন পড়ে অরেচ্ছস আটচ্ছশা িোি সিচ্ছি এচ্ছসরি। আরম ধাি রনচ্ছত পারি, 
সসামবাি বযাংক িুেচ্ছে জমা রদচ্ছয় সদব। রক কচ্ছি বুঝচ্ছেন সি আপনাি তথয আমাি 
প্রচ্ছয়াজচ্ছন আসচ্ছব? 
  
একটা রসিাচ্ছিট রদন। 
  
সস রসিাচ্ছিট ধিারেে, তিন তাি োতটা আমাি োচ্ছতি উপি িািে। 
  
তাি কাি সথচ্ছক সচ্ছি সিোম। 
  
অসকাচ্ছিি োত সথচ্ছক সতামাচ্ছক মুরি রদচ্ছত পারি, সস বেে। 
  
রক কচ্ছি আমাচ্ছক মুরি সদচ্ছবন? রজজ্ঞাসা কিোম। মচ্ছন েে আমাি মাথায় পা রদচ্ছয় সস 
রনচ্ছজই মুরি সপচ্ছত চায়। 
  
আরম বচ্ছে সদব কিন টাকা রদচ্ছত েচ্ছব, তাি আচ্ছি নয়। িিন সাচ্ছপ কামড়ায় তিন তাি 
প্ররতচ্ছষধক দিকাি। অসকাচ্ছিি কামড় সথচ্ছক সিোই পাবাি জনয আরম আপনাচ্ছক 
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প্ররতচ্ছষধক সদব। িরদ পািঁচচ্ছশা িোচ্ছিি রবরনমচ্ছয় রতরিশ োজাি বািঁচাচ্ছত না চান তচ্ছব 
আপরন সবাকা। আজ িাচ্ছতই রক টাকাটা রদচ্ছত পািচ্ছবন? 
  
েযািঁ, রদচ্ছত পািব। 
  
সস বেে, দুচ্ছটাি পি আরম বারড়চ্ছত থাকব। মযািি আমথচ্ছসি দশনম্বি ঘচ্ছি আমাচ্ছক 
পাচ্ছবন। সকাথায় আপরন জাচ্ছনন? 
  
বেোম, জারন। 
  
টাকাটা তােচ্ছে রনচ্ছয় আসুন, রমিঃেট। আরম আপনাচ্ছক প্ররতচ্ছষধক সদব। রেকদুচ্ছটায় 
আসচ্ছবন। আমাচ্ছক সেন ধিচ্ছত েচ্ছব। ঐ মাতােচ্ছদি কাচ্ছি আবাি আমাচ্ছক িান কিচ্ছত 
েচ্ছব। পচ্ছি তােচ্ছে সদিা েচ্ছব। 
  
তাি পাশ কারটচ্ছয় পযাচ্ছসচ্ছজ এোম। রেচ্ছি তাকাোম তাচ্ছক সদচ্ছি মচ্ছন েে, সস ভয় 
সপচ্ছয়চ্ছি। 
  
সসও রকিুক্ষণ তারকচ্ছয় সথচ্ছক আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত আমাি মুচ্ছিি উপি দিজাটা বন্ধ কচ্ছি রদে। 
  
. 
  
০২. 
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 িারড় রনচ্ছয় সবরিচ্ছয় আসাি সময় সদিোম একটা কাচ্ছো িচ্ছঙি িারড় রিতীয় সারি সথচ্ছক 
সবরিচ্ছয় আমাি রপিু রনে। 
  
কাচ্ছো িারড়টা আমাি রপিচ্ছন রপিচ্ছন এচ্ছস অরেচ্ছসি সামচ্ছন আমাি িারড়টা দািঁড় কিাচ্ছত 
ঐ িারড়টা িিন পাশ রদচ্ছয় চচ্ছে সিে তিন বযাপািটা আমাি কাচ্ছি সকমন সেকে। 
  
সপৌচ্ছন একটা বাচ্ছজ। সদি দিজাি একটা চারবআমাি কাচ্ছি রিে রকন্তু ভাবোমসদি 
দিজাটা িুেচ্ছে অযাোমথটা আি বাজচ্ছব না। তাই করেং সবেটা রটপোম। 
  
সস উচ্ছে এচ্ছস শারসথি সভতি সথচ্ছক সদচ্ছি িুচ্ছে রদে। 
  
আশা করি সতামাচ্ছক রবিানা সথচ্ছক তুরেরন। িরববাচ্ছি কাজ কিাি জনয কািজপত্র রনচ্ছয় 
সিচ্ছত ভুচ্ছে রিচ্ছয়রি। 
  
রেক আচ্ছি রমিঃ েট। আপরন রক অচ্ছনকক্ষণ থাকচ্ছবন? 
  
পািঁচ রমরনট। 
  
তােচ্ছে আরম এিাচ্ছন আপনাি জনয অচ্ছপক্ষা কিব, আপরন চচ্ছে সিচ্ছে দিজা বন্ধ 
কিচ্ছবা। আপরন রক অচ্ছনক িাত পিথন্ত কাজ কচ্ছিন? 
  
রকিুনা বচ্ছে এরেচ্ছভটচ্ছিি রদচ্ছক রিচ্ছয় অরেচ্ছসি দিজা িুচ্ছে আেমািীিুচ্ছে কযাশবাি 
সথচ্ছক পািঁচচ্ছশা িোি সনওয়াি জনয সসিাচ্ছন একটা রিপ সিচ্ছি রদোম। 
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পচ্ছথ অচ্ছনক রকিু ভাবরিোম। িচ্ছোচ্ছিস বেরিে, িচ্ছসি কামড় সথচ্ছক িক্ষা পাবাি জনয 
সস আমাচ্ছক প্ররতচ্ছষধক সদচ্ছব। এি অথথ েচ্ছে। সস আমাচ্ছক এমন কতগুচ্ছো তথয সদচ্ছব 
িা রদচ্ছয় আরম িসচ্ছক ভয় সদিাচ্ছত পারি। 
  
পািঁচচ্ছশা িোচ্ছিি সনাটগুচ্ছো পচ্ছকচ্ছট িািচ্ছত রিচ্ছয় ভাবরিোম সি তথযটা রক েচ্ছত পাচ্ছি। 
িচ্ছোচ্ছিসচ্ছক কতদুি রবশ্বাসকিা িায়। িসও বচ্ছেরিে তাচ্ছক শেি সিচ্ছড় সিচ্ছত েচ্ছব। 
িচ্ছোচ্ছিসও বচ্ছেচ্ছিশেি সিচ্ছড় িাওয়াি জনয তাি টাকাি দিকাি। ও’িায়াচ্ছনি মৃতুযচ্ছত 
তাচ্ছদি সকান পরিকল্পনা রক নষ্ট েচ্ছত চচ্ছেচ্ছি? 
  
একজন সাধািণ পুরেচ্ছশি কমথচািীি পচ্ছক্ষ চামড়াি সকাট উপোচ্ছিি প্ররতশ্রুরত 
সদওয়াকািঁচ্ছচি সমচ্ছঝওয়াো বাংচ্ছোি মারেক েওয়াি রপিচ্ছন রনশ্চয় সকান সিাপন আচ্ছয়ি 
পথ আচ্ছি। তােচ্ছে সস পুরেচ্ছশি কাজ কচ্ছি সকন? 
  
দাচ্ছিায়ানচ্ছক গুিনাইট জারনচ্ছয় বাইচ্ছি সবরিচ্ছয় এোম। 
  
বুইকটা সিিাচ্ছন রিে সসরদচ্ছক িাবাি সময় সদিোম িাভাি উচ্ছল্টারদচ্ছকি সদাকাচ্ছন একটা 
সোক দািঁরড়চ্ছয় আমাচ্ছক েক্ষয কিরিে। আরম রকিু সবাঝাি আচ্ছিই সস িায়াি আড়াচ্ছে 
চচ্ছে সিে। 
  
বুইচ্ছক রেচ্ছি এচ্ছস পাম রসরটি সকায়াটথািগুচ্ছোি রদচ্ছক িারড় চাোচ্ছত চাোচ্ছত তাচ্ছক 
সবমােুম ভুচ্ছে রিচ্ছয়রিোম। রকন্তু কাচ্ছো িারড়টাি মত তাচ্ছক সদচ্ছি আবাি মচ্ছন কিচ্ছত 
েচ্ছয়রিে। 
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মযািাম আমথস েচ্ছে মযািি অযারভরনউচ্ছয়ি অল্প সশৌরিন পাড়াগুচ্ছোি আবারসক অঞ্চে। 
প্রায় পঞ্চাশ বিি আচ্ছি পাথচ্ছিি ইট রদচ্ছয় সকান বারড় নতরি কিাি পি তাচ্ছত আি োত 
না রদচ্ছে সিমন সদিায় সসিকম সদিারেে। 
  
একটা অল্প আচ্ছোরকত সদউরড়চ্ছত এচ্ছস দািঁড়াোম। িান রদচ্ছক সারি সারি রচরেি বাি, 
সামচ্ছন পুিচ্ছনা ধিচ্ছনি একটা এরেচ্ছভটি এবং িানরদচ্ছক একটা ঘচ্ছিি বাইচ্ছি সেিা 
দাচ্ছিায়ান। 
  
প্রাচীি পত্র সথচ্ছক বুঝোম দশ নম্বি ঘি েচ্ছে চািতোয়। এরেচ্ছভটাি সচচ্ছপ ঘরড় 
সদিোম, দুচ্ছটা বাজচ্ছত রতন রমরনট বাকী। 
  
একরট সিাট পযাচ্ছসচ্ছজ এচ্ছস দািঁড়াোম। িাি দুরদচ্ছক দিজা। বািঁরদচ্ছকই দশ নম্বি ঘি। 
  
দিজায় িাচ্ছয় সেিা রিে, রমস িচ্ছোচ্ছিস সেন। 
  
করেং সবেটা রটচ্ছপ রকিুক্ষণ দািঁরড়চ্ছয় িইোম। দিজাি সপিচ্ছন চোচ্ছেিাি শব্দ সপোম। 
দিজাটা ইরঞ্চিাচ্ছনক োিঁক েচ্ছয় তোি রশকচ্ছে এচ্ছস আটচ্ছক সিে। 
  
সক? িচ্ছোচ্ছিস বেে। 
  
েট। অনয সক সভচ্ছবরিচ্ছেন? 
  
 রশকেটা রভতচ্ছি সটচ্ছন সদওয়াি জনয দিজাটা একবাি বন্ধ েচ্ছয় তািপচ্ছি িুচ্ছে সিে। 
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একটা ধূসি িচ্ছঙি সপাশাচ্ছকি উপি সস োেকা োচ্ছভরেং সকাট পচ্ছিরিে। তাি মুি 
িম্ভীি। 
  
 রভতচ্ছি আসুন। এিকম একটা সনাংিা জায়িায় বাসকিচ্ছে িাত দুচ্ছটায় কাউচ্ছক রভতচ্ছি 
ঢুকচ্ছত সদওয়াি আচ্ছি সাবধান েওয়া দিকাি। 
  
ঘিটা সবশ বড়, োরনথশড় অযাপাটথচ্ছমচ্ছন্ট সি ধিচ্ছনি আসবাবপত্র থাকা উরচত সসতুেনায় 
নিণয আসবাবপত্র। সম্ভবতিঃ সস সবশ আরথথক কচ্ছষ্ট রদন কাটাচ্ছে। 
  
আমাচ্ছক চািপাচ্ছশ চাইচ্ছত সদচ্ছি বেে, এসব রদচ্ছক তাকাচ্ছবন না। ভিবানচ্ছক ধনযবাদ সি 
আজ এসব সিচ্ছড় িারে। একমাত্র সুরবধা সি ঘিটা িুব সস্তা।  
  
একটা অচ্ছধথক সভজান দিজাি রদচ্ছক সচচ্ছয় মচ্ছন েে ঘিটা সশাবাি ঘি। রবিানাি রনচ্ছচ 
বড় বড় সুযটচ্ছকশ িচ্ছয়চ্ছি। সস িাবাি জনয প্রস্তুত। 
  
সস উচ্ছিচ্ছিি সচ্ছে বেে। টাকা এচ্ছনচ্ছিন? 
  
এচ্ছনরি। রকন্তু টাকা রদরেনা িতক্ষণ না জানচ্ছত পািরি আপরন সি িবি সদচ্ছবন তাি 
জনয টাকা সদওয়া িাচ্ছব রকনা। 
  
সদওয়া িায়। টাকাটা একবাি সদিান। 
  
টাকাটা বাি কচ্ছি তাচ্ছক সদিাচ্ছতই, সস কু্ষধাতথ দৃরষ্টচ্ছত সচচ্ছয় বেে, পািঁচচ্ছশা িোি? 
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েযািঁ। 
  
এবাি আপনাচ্ছক সদিাব আমাি কাচ্ছি রক আচ্ছি। বচ্ছে সস সটরবচ্ছেি একটা ড্রয়াি সটচ্ছন 
িুেে। 
  
আরম এতই মূিথ সি সব সময় সভচ্ছবরিোম সস একজন স্ত্রীচ্ছোক এবং তাচ্ছক সি সকান 
সময় বাচ্ছি আনচ্ছত পািব। 
  
তাি োত উচ্ছে এে ৩৮ ইরঞ্চ অচ্ছটাচ্ছমরটক রিভেবাচ্ছি, তাি মুচ্ছি ভয়ংকি ভাব, নেটাি 
মুি আমাি রদচ্ছক তাক কিা। 
  
একটুও নড়চ্ছবন না। সটরবচ্ছেি উপি টাকাটা িািুন। 
  
আমাি জীবচ্ছন প্রথম অরভজ্ঞতা সকউ বনু্দক উিঁরচচ্ছয় আমাি রদচ্ছক দািঁরড়চ্ছয়। বযাপািটা 
রবেী। বনু্দকটা রবপজ্জনক ও মািাত্মক। 
  
এ ধিচ্ছনি উচ্ছেজনাপূণথ ঘটনা সিাচ্ছয়ন্দা কারেনীচ্ছত পচ্ছড়রি। মুিটা শুরকচ্ছয় আসচ্ছি এবং 
শিীিটা োণ্ডা ও োেকা মচ্ছন েচ্ছে। 
  
ওটা বিং নারমচ্ছয় িািুন। গুরে সবরিচ্ছয় আসচ্ছব। 
  
 সটরবচ্ছে টাকা না িািচ্ছে এিনই গুরে সবরিচ্ছয় আসচ্ছব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

198 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

 আমাি রদচ্ছক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত েক্ষয সিচ্ছি সসবা রদচ্ছক রকিুটা সচ্ছি োত বারড়চ্ছয় সিরিওটা 
চাোে। 
  
গুরেি শব্দ সশানাি মত এই তোয় সকউ সনই। রনচ্ছচি তোি সোকটা কাচ্ছন শুনচ্ছত পায় 
না সস ভাবচ্ছব এটা িারড়ি ব্ল্যাংক োয়ারিং অথবা রকিুই শুনচ্ছত পাচ্ছব না। 
  
ভয়ানক সজাি বাজনাি সুচ্ছি ঘিটা ভচ্ছি উেে, সকাচ্ছনা সস্টশচ্ছনি িান োউি স্পীকাচ্ছিি 
মাধযচ্ছম সভচ্ছস এে। 
  
সটরবচ্ছে টাকা িািুন নইচ্ছে গুরে কচ্ছি মািব। 
  
সবাঝা সিে সস রমথযা বেচ্ছি না। বুকটা সকিঁচ্ছপ উেে। রেিাচ্ছি তাি আেুে, সি সকান 
সময় গুরে সবরিচ্ছয় আসচ্ছব। 
  
প্রসাধন সচ্ছেও সস ঘামচ্ছি। 
  
সদওয়াে সঘিঁচ্ছষ দািঁড়ান। 
  
 দািঁড়াোম। িোচ্ছিি সনাটগুচ্ছো রনচ্ছয় সস তাি ওভািচ্ছকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট িািে। 
  
 স্বাভারবক িোয় বেোম। সবরশ দূি সিচ্ছত েচ্ছব না। পুরেশ ধচ্ছি সেেচ্ছব। 
  
চাোরক কিচ্ছবন না। আপরন িরদ পুরেশচ্ছক আমাি সম্বচ্ছন্ধ বচ্ছেন। আরমও তাচ্ছদি 
আপনাি সম্বচ্ছন্ধ বেব। আপনাি সম্বচ্ছন্ধ শুধু অসকাি িসই জাচ্ছন না, আরমও সব জারন। 
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আরম সচাি নই। ব্ল্যাকচ্ছমোি নই। রকন্তু শেচ্ছি সথচ্ছক সিভাচ্ছবই সোক আমাচ্ছক সবরিচ্ছয় 
সিচ্ছত েচ্ছব। তািাড়া আমাি আি সকান পথ সনই। েোৎ সােসী েবাি সচষ্টা কচ্ছি 
আমাচ্ছক বাইচ্ছি সিচ্ছত বাধা সদচ্ছবন না, তােচ্ছেই গুরে কিব। এবাি রেচ্ছি সদয়াচ্ছেি 
রদচ্ছক মুি কচ্ছি দািঁড়ান। নড়বাি সচষ্টা কিচ্ছবন না। 
  
তাি সচাচ্ছি একটা রনষু্ঠি ভয়াতথ ভাব। তাি কথামত কাজ না কিচ্ছেই সস গুরে কিচ্ছব। 
রপিন রেচ্ছি সদয়াচ্ছেি রদচ্ছক মুি কচ্ছি দািঁড়াোম। 
  
সশাবাি ঘচ্ছি রিচ্ছয় তাি সুটচ্ছকসটা রনচ্ছয় িাচ্ছে। 
  
 চরে রমিঃ েট, আপরন অচ্ছনক উপকাি কচ্ছিচ্ছিন। ধাপ্পা সদওয়াি জনয দুিঃরিত, রকন্তু 
আপরন িরদ সবাকাি মত োিঁচ্ছদ পা সদন তােচ্ছে আমাি সদাষ রক? 
  
দিজা বন্ধ েওয়াি ও চারব োিাচ্ছনাি শব্দ সপোম। 
  
সদয়াে সথচ্ছক সচ্ছি সিরিওটা বন্ধ কচ্ছি দিজাি রদচ্ছক সিচ্ছত রিচ্ছয় বাইচ্ছি পযাচ্ছসচ্ছজ 
িচ্ছোচ্ছিসচ্ছক ভচ্ছয় চীৎকাি কচ্ছি উেচ্ছত শুনোম, না। আমাি কাি সথচ্ছক সচ্ছি িাও। 
না…িবিদাি না… 
  
বুকটা দুিদুি কচ্ছি কািঁপরিে। তাি িোি স্বি আতচ্ছে পূণথ। 
  
 চীৎকাচ্ছিি পচ্ছিই একটা ধস্তাধরস্তি শব্দ, তািপচ্ছিই একটা ভািী রজরনস পড়াি শব্দ 
েে। 
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সস আবাি আতথ চীৎকাি কচ্ছি উেে তািপচ্ছিই রনস্তব্ধ। 
  
আরম কান সপচ্ছত শুনরিোম এরেচ্ছভটাচ্ছিি রিে বন্ধ েওয়াি ও রনচ্ছচি রদচ্ছক নামাি শব্দ। 
  
িাস্তা সথচ্ছক ইরঞ্জন স্টাটথ কচ্ছি একটা িারড় দ্রুত চচ্ছে সিে। 
  
একটা রনস্তব্ধতা চারিরদচ্ছক আরম তিনও সসিাচ্ছন দািঁরড়চ্ছয়। এিপি িুব আচ্ছস্ত একটা 
ভয়ংকি ধিচ্ছনি দীঘথশ্বাস সেোি শব্দ দিজাি ওপাশ সথচ্ছক এে। সস শচ্ছব্দ আমাি িি 
রেম েচ্ছয় সিে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

201 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

দশম পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
েোৎ সটরেচ্ছোচ্ছনি শচ্ছব্দ চমচ্ছক উেোম। সটরেচ্ছোন বাজচ্ছত থাকে, দিজাি োতে 
সঘািাবাি সচষ্টা কিোম রকন্তু বাইচ্ছি সথচ্ছক তাোবন্ধ। 
  
ভয়ানক মজবুত দিজা সভচ্ছে সেোি আশা সনই তািাড়া জানাোি কাচ্ছি িুচ্ছট রিচ্ছয় পদথা 
সরিচ্ছয় রনচ্ছচি রদচ্ছক চাইোম। না, সসরদক রদচ্ছয় পাোবাি সকান পথ সনই। 
  
সশাবাি ঘচ্ছি রিচ্ছয় সদিোম, এিাচ্ছনও সকান পথ সনই। 
  
বসবাি ঘচ্ছি রেিোম। সটরেচ্ছোচ্ছনি আওয়াজ আমাি নাচ্ছভথ আঘাত কিরিে। 
  
ঘচ্ছিি ওপাচ্ছশ আি একটা দিজা িান্নাঘচ্ছিি ও বাথরুচ্ছমি। উপচ্ছিি জানো িুব সিাট্ট। 
  
রিরসভািটা তুচ্ছে সটরবচ্ছে িািোম, রিরসভাি সথচ্ছক একজন পুরুচ্ছষি ক্ষীণ শব্দ সভচ্ছস 
এচ্ছো। 
  
িরে? িরে বেি? আরম এি। আি, পািঁচ রমরনচ্ছটি মচ্ছধয সেন সিচ্ছড় সদচ্ছব…। 
  
িান্নাঘচ্ছি রিচ্ছয় িুিঁজোম িরদ শি রকিু পাওয়া িায়। িা রদচ্ছয় দিজা ভাো সিচ্ছত পাচ্ছি 
রকন্তু রকিুই সপোম না। 
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দিজাি কাচ্ছি রেচ্ছি এোম। চারবি িচ্ছতথ সচাি সিচ্ছি সদিোম তিনও তাোয় চারব 
সঢাকাচ্ছনা। 
  
ভুতুচ্ছড় শচ্ছব্দি মত তিনও রিরসভাি সথচ্ছক ক্ষীণ শব্দ সভচ্ছস আসচ্ছি। সচয়াচ্ছিি উপি 
সথচ্ছক িবচ্ছিি কািজ রনচ্ছয় একটা পাতা রিিঁচ্ছড় দিজাি োিঁক রদচ্ছয় িরেচ্ছয় রদোম। 
  
আবাি িান্নাঘচ্ছি িুচ্ছট রিচ্ছয় কযারবচ্ছনচ্ছটি ড্রয়াি োতচ্ছড় একটা সরু প্লায়াসথ সপোম। সসটা 
রদচ্ছয় একটু সচষ্টা কিচ্ছতই চারবটা দিজাি তাো সথচ্ছক সবরিচ্ছয় িবচ্ছিি কািচ্ছজি উপি 
পড়ে। 
  
িুব আচ্ছস্ত িবচ্ছিি কািচ্ছজি পাতাটা সটচ্ছন চারবটা তুচ্ছে রনোম। 
  
সটরেচ্ছোচ্ছনি কাচ্ছি এচ্ছসরিরসভািটা িথাস্থাচ্ছন সিচ্ছি দিজাি কাচ্ছি রেচ্ছি তাোয় চারবটা 
পরিচ্ছয় দিজাটা িুচ্ছে সেেোম। 
  
স্বল্প আচ্ছোরকত পযাচ্ছসচ্ছজ এচ্ছস সদিোম এরেচ্ছভটচ্ছিি পাচ্ছশ মুি রনচু কচ্ছি িচ্ছোচ্ছিস 
পচ্ছড়। তাি সকাটটা জচ্ছড়া েচ্ছয় এক পাচ্ছশ পচ্ছড় আচ্ছি। মািা না সিচ্ছে সকউ এভাচ্ছব 
পচ্ছড় থাচ্ছক না। আমাি শিীি োণ্ডা েচ্ছয় এে। 
  
বসাি ঘচ্ছি রিচ্ছয় আচ্ছোটা রনরভচ্ছয় দিজাটা বন্ধ কচ্ছি রদোম। 
  
ধীচ্ছি ধীচ্ছি পযাচ্ছসচ্ছজ এচ্ছস ঝুিঁচ্ছক ওচ্ছক সদিোম তাি মুি অনযরদচ্ছক সঘািান। তবু তাি 
চুচ্ছে িি সদিোম। 
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কাধটা ধচ্ছি তাচ্ছক রচৎ কচ্ছি রদোম। 
  
িানরদচ্ছকি কপাচ্ছে সকউ মািাত্মকভাচ্ছব আঘাত কচ্ছি িুরেি োড় সভচ্ছে চুণথ রবচূণথ কচ্ছি 
রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
তাি সকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট োত রদোম পািঁচচ্ছশা িোি আি তাি সুটচ্ছকশ অদৃশয েচ্ছয়চ্ছি। 
  
সসাজা েচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় তাি কাি সথচ্ছক সচ্ছি এোম। কািণ সকউ সদিচ্ছে ভাবচ্ছব আরমই 
তাচ্ছক েতযা কচ্ছিরি। 
  
একথা মচ্ছন েচ্ছতই তাড়াতারড় রসিঁরড় রদচ্ছয় নামচ্ছত োিোম। 
  
প্রায় অচ্ছধথক রসিঁরড় সনচ্ছমরি। এমন সময় একজন মরেোচ্ছক উচ্ছে আসচ্ছত সদিোম। 
  
প্রচণ্ড ভচ্ছয় রসিঁরটচ্ছয় সিোম রকন্তু পিক্ষচ্ছণই রনচ্ছজচ্ছক সংিত কচ্ছি স্বাভারবক ভাচ্ছব নামচ্ছত 
োিোম। 
  
রসিঁরড়চ্ছত স্বল্প আচ্ছোচ্ছত ভােভাচ্ছবই সমচ্ছয়রটচ্ছক সদিচ্ছত সপোম এবং সমচ্ছয়রটও আমাচ্ছক 
সদিে। 
  
সস িুবতী ও সুন্দিী। মরেন েযাকাচ্ছশ ও একটা রমরষ্ট ভাব তাি মুচ্ছি রিে, সচাচ্ছিি রনচ্ছচ 
কারে। তাি কাচ্ছো সকাচ্ছটি রনচ্ছচ েুেকাটা সান্ধয সপাশাক সদিা িারেে। মাথায় একটা 
োে রিবন বািঁধা। 
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সস সসাজা উপচ্ছি উচ্ছে সিে। 
  
িরদ সস চািতোয় িায় তচ্ছব িচ্ছোচ্ছিচ্ছসি মৃতচ্ছদচ্ছে সোিঁচট িাচ্ছব। তাি চীৎকাচ্ছি পুরেশ 
এচ্ছস পড়াি আচ্ছিই পাোচ্ছত েচ্ছব। 
  
েে ঘচ্ছি এচ্ছস উপিতোি সকাথাও দিজা বন্ধ কিাি শব্দ সপোম। মচ্ছন মচ্ছন ভাবোম 
তাি ঘি রনশ্চয়ই রতনতোয়। সাবধাচ্ছন দিজা িুচ্ছে িাস্তায় নামোম। িাস্তা সথচ্ছক প্রায় 
পঞ্চাশ িজ দূচ্ছি সিিাচ্ছন বুইকটা সিচ্ছিরিোম সসিাচ্ছন এোম। 
  
 রভতচ্ছি এচ্ছস ভীষণ িািাপ োিরিে। িচ্ছোচ্ছিসচ্ছক মৃত সদচ্ছি মচ্ছন দুিঃি েরেে। সচাি 
বন্ধ কচ্ছি মচ্ছনি দুবথেতাি সচ্ছে েড়াই কিচ্ছত োিোম। 
  
একটা িারড়ি শচ্ছব্দ ধাতস্থ েচ্ছয় তাড়াতারড় চারবটা রস্টয়ারিং-এি তাোি িচ্ছতথ বসাোম। 
  
স্টাটথ সদওয়াি সচ্ছে সচ্ছে একটা টযারি আমাি পাশ কারটচ্ছয় মযািি আমথচ্ছসি সামচ্ছন 
এচ্ছস দািঁড়াে। সুযটচ্ছকশ োচ্ছত একজন এচ্ছস দািঁড়াে। 
  
ড্রাইভাচ্ছিি টাকা রমরটচ্ছয় সস িুচ্ছট সদউরড়ি রদচ্ছক চচ্ছে সিে।   
  
টযারিটাচ্ছক চচ্ছে সিচ্ছত সদচ্ছি ইতস্তত কিরিোম, এই সোকটাই রক এি, সি সটরেচ্ছোচ্ছন 
কথা বেরিে? 
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িাস্তায় এচ্ছস প্রথমবািঁক রনচ্ছয়ই সিক কচ্ছষ পাচ্ছশি িাস্তায় সিিাচ্ছন অচ্ছনক িারড় দািঁরড়চ্ছয় 
সসিাচ্ছন িারড়টা দািঁড় কিাোম। ভাবোম সোকটা িরদ এি েয় তচ্ছব তাচ্ছক ভােভাচ্ছব না 
সদিচ্ছে সরতযই সবাকারম েচ্ছব। 
  
বুইকটা দািঁড় করিচ্ছয় আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত মযািি অযারভরনউি রদচ্ছক োিঁটচ্ছত োিোম। 
  
মযািি আমথচ্ছসি প্রায় পঞ্চাশ িচ্ছজি মচ্ছধয এচ্ছস একটা িায়া িায়া জায়িায় েুরকচ্ছয় 
অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত োিোম। 
  
সুযটচ্ছকশ োচ্ছত সোকটা পািঁচ-িয় রমরনট পচ্ছি সবরিচ্ছয় এে। 
  
আড়াে সথচ্ছক সবরিচ্ছয় তাি রদচ্ছক এমন ভাচ্ছব এচ্ছিাচ্ছত োিোম সিন পারটথ সথচ্ছক রেিচ্ছত 
সদিী েচ্ছয় সিচ্ছি। তাড়াতারড় বারড় িাওয়া দিকাি। 
  
আমাচ্ছক সদচ্ছি সুযটচ্ছকশ োচ্ছত সোকটা ভয়ানক ভাচ্ছব চমচ্ছক উেে। তািপি তাড়াতারড় 
িুটচ্ছত োিে। 
  
আরম রপিু রনোম রকন্তু সস িাচ্ছত বুঝচ্ছত না পাচ্ছি সি আরম তাচ্ছক অনুসিণ কিরি 
সসরদচ্ছক সিয়াে িািোম। 
  
সস সচৌমাথায় এচ্ছস আমাি রদচ্ছক রপিন রেচ্ছি তারকচ্ছয় বািঁ রদচ্ছক সমাড় রনে। 
  
আরম িুটচ্ছত শুরু কিোম সস সচাচ্ছিি আড়াে েওয়ামাত্র। সস একটা টযারি স্টযাচ্ছন্ডি 
রদচ্ছক িাচ্ছে। সসিাচ্ছন রতনচ্ছট টযারি রিে। প্রথমটায় ঢুচ্ছক ড্রাইভািচ্ছক বেোম, ঐ 
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টযারিটাচ্ছক েচ্ছো করুন। িরদ ওটাচ্ছক সচাচ্ছিি আড়াচ্ছে সিচ্ছত না সদন তােচ্ছে পািঁচ 
িোি সবরশ পাচ্ছবন। িুব কাচ্ছি িাচ্ছবন না। 
  
টযারিি দিজা োিাবাি আচ্ছিই টযারি সিচ্ছড় রদে। 
  
আমাচ্ছদি সদচ্ছি সেোি রবচ্ছশষ সকান ভয় সনই। ওচ্ছদি েুরকচ্ছয় পড়াি মত িারড়ও িাস্তায় 
সনই। আমাি বনু্ধচ্ছক বেচ্ছত শুনোম ওয়ারশংটন সোচ্ছটচ্ছে রনচ্ছয় িাবাি জনয। 
  
মত পােটাচ্ছতও পাচ্ছি। সকানমচ্ছতই োতিাড়া কিচ্ছত চাই না। 
  
ড্রাইভাি বেে সকাথায় রিচ্ছয়চ্ছি আেচ্ছেি আমাচ্ছক বচ্ছে সদচ্ছব, সবচ্ছচচ্ছয় ভাে েয় িরদ 
সসাজা ওয়ারশংটন সোচ্ছটচ্ছে িাই। নইচ্ছে সোকটা রনশ্চয়ই আমাচ্ছদি সদচ্ছি সেেচ্ছব। 
  
রেক আচ্ছি। প্রথচ্ছম তচ্ছব ওয়ারশংটন সোচ্ছটচ্ছেই চেুন। 
  
ড্রাইভাি িরত বারড়চ্ছয় রদে। আপরন বুরঝ প্রাইচ্ছভট রিচ্ছটকরটভ! 
  
ো, বেোম কািণনা বেচ্ছে অচ্ছনক কথা বেচ্ছত েয়। এই সোকটাচ্ছক োতিাড়াকিচ্ছে 
আমাি চাকরি চচ্ছে িাচ্ছব। 
  
ঐ সোকটা োতিাড়া েচ্ছব না। আরম আপনাচ্ছক রেক রনচ্ছয় িারে। 
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পািঁচ রমরনচ্ছটিও কম সময় সস সোচ্ছটচ্ছেি পঞ্চাশ িচ্ছজি মচ্ছধয িারড় থারমচ্ছয় দািঁত বাি 
কচ্ছি বেে, সদিুন, সস এিনও এচ্ছস সপৌঁিায়রন। শ্চয়ই এিাচ্ছন আসচ্ছব। আরম রক 
অচ্ছপক্ষা কিব? 
  
ো। 
  
রসিাচ্ছিট বাি কচ্ছি তাচ্ছক রদোম। দুজচ্ছনই ধিাোম। 
  
টযারিি রভতচ্ছিই বচ্ছস উইন্ড িীচ্ছনি রভতি রদচ্ছয় সোচ্ছটচ্ছেি প্রচ্ছবশ পচ্ছথি রদচ্ছক েক্ষয 
িািোম। 
  
ওয়ারশংটন একটা চতুথথ সশ্রণীি সোচ্ছটে। পাম রসরটচ্ছত সি সব োচ্ছভরেং সসেসমযান 
আচ্ছস তািাই এটা বযবোি কচ্ছি। এি একমাত্র সুরবধা সিে সস্টশচ্ছনি িুব কাচ্ছি। 
  
চুপচাপ বচ্ছস পািঁচ রমরনট ধচ্ছি ভাবরিোম তিন টযারিটা এচ্ছস সোচ্ছটচ্ছেি সামচ্ছন দািঁড়াে। 
  
ড্রাইভািচ্ছক পয়সা রমরটচ্ছয় সুযটচ্ছকশ োচ্ছত সোকটা সোচ্ছটচ্ছে ঢুচ্ছক সিে। 
  
আমাি ড্রাইভাি বেে ঐ সদিুন। আপনাচ্ছক আি রক বেব? 
  
তাচ্ছক পািঁচ িোি রদচ্ছয় ধনযব? বেোম। রভতচ্ছি রিচ্ছয় সোকটাি সচ্ছে কথা বে। 
  
সকান সাোিয দিকাি? 
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রেক আচ্ছি। 
  
রসিঁরড় রদচ্ছয় উচ্ছেকািঁচ্ছচি দিজাি বাইচ্ছি দািঁড়াোম। সুযটচ্ছকস োচ্ছত সোকটা িাচ্ছতি 
সকিানীটাি সচ্ছে কথা বেরিে। িাদ সথচ্ছক সঝাোচ্ছনা আচ্ছোি িটায় তাচ্ছক সবশ 
ভােভাচ্ছব সদিোম। 
  
সস সি সশ্রণীি মানুষ তাচ্ছত তাি সচ্ছে িচ্ছোচ্ছিস বাইচ্ছি িাচ্ছব আশা কিা িায় না। সবিঁচ্ছট, 
সমাটা বয়স ষাট িুিঁই িুিঁই কিচ্ছি। কাপড় সচাপড় ভয়ংকি ময়ো, নীে সযচ্ছটি কনুইগুচ্ছো 
ময়ো সেচ্ছি চকচক কিরিে। মাথাি টুরপ ময়ো সতেরচচ্ছট। শুধু টাইটা নতুন আনচ্ছকািা 
নীে িচ্ছঙি চকচচ্ছক মাঝিাচ্ছন েেুদ সুচ্ছতায় একটা সঘাড়াি মুি আিঁকা। 
  
সস সকিানীি সচ্ছে কথা বেচ্ছত বেচ্ছত একটা ময়ো রুমাে রদচ্ছয় বািবাি মুি মুিরিে। 
তাচ্ছক অতযন্ত রবচরেত সদিারেে। 
  
সশচ্ছষ সকিানীচ্ছক রকিু পয়সা রদচ্ছত সস সিরজস্টািটা তাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় রদে। িাতায় সই 
কচ্ছি কাউন্টাচ্ছিি উপি সথচ্ছক চারব, সুযটচ্ছকশ তুচ্ছে রনচ্ছয় রসিঁরড় রদচ্ছয় অদৃশয েচ্ছয় সিে। 
  
রকিুক্ষণ ইতস্ততিঃ কচ্ছি তািপচ্ছি কািঁচ্ছচি দিজাটা সেচ্ছে রভতচ্ছি ঢুকোম। 
  
. 
  
০২. 
  
 ভাবচ্ছেশেীন বুচ্ছড়া রিটরিচ্ছট সকিানীরট আমাচ্ছক আসচ্ছত সদিে। 
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কাউন্টাচ্ছিি সামচ্ছন এচ্ছস দািঁড়াোম। তাচ্ছক ভােভাচ্ছব সদিাি পি মচ্ছন েে, এসব 
সোকচ্ছক বাচ্ছি আনাি একমাত্র পথ ঐ। তাি সপাশাক সদচ্ছি মচ্ছন েে সস অতযন্ত দরিদ্র। 
  
িম্ভীি ভাচ্ছব বেোম। সি সোকটা এইমাত্র উপচ্ছি সিে আরম তাি সম্বচ্ছন্ধ জানচ্ছত চাই। 
  
ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক একটা দশ িোচ্ছিি সনাট বাি কচ্ছি আেুচ্ছেি োিঁচ্ছক সনাটটাচ্ছক অচ্ছনকটা 
পতাকাি মত কচ্ছি ধচ্ছি তাি কাি সথচ্ছক েুট রতচ্ছনচ্ছকি মচ্ছধয দািঁরড়চ্ছয় কাউন্টাচ্ছিি উপি 
োত িািোম। 
  
সকিানীি সচাি আমাি োচ্ছতি রদচ্ছক সচ্ছি সিে, মচ্ছি অল্প রেংস্রভাব েুচ্ছট উেে। 
  
আমাচ্ছদি িচ্ছেিচ্ছদি বযাপাচ্ছি সকান িবি রদই না। আপরন সক মোশয়? 
  
আরম একজন মানুষ সি দশ িোি রদচ্ছয় িবি সকচ্ছন। 
  
মচ্ছন েে সস আমাচ্ছক রবরচত্র ধিচ্ছনি শাসাচ্ছো মানুষ সভচ্ছবচ্ছি। 
  
আপরন রনশ্চয়ই পুরেচ্ছশি সোক নন বা প্রাইচ্ছভট রিচ্ছটকরটভও নন। 
  
আরম সক জানাি সকান প্রচ্ছয়াজন সনই। সোকটাি নাম রক? 
  
 তাি োত দুচ্ছটা এরিচ্ছয় এে। তাি োত আসা মাত্র আরম োত সরিচ্ছয় রনোম। 
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সোকটাি নাম রক? 
  
জারন না। তচ্ছব রনশ্চয় বেচ্ছত পারি িাতায় িা রেচ্ছিচ্ছি তা নয়। 
  
 িাতাটা এরিচ্ছয় রদচ্ছতই পড়োমিঃ জন টানথাি সানোরিচ্ছো। িুব সিাট্ট কচ্ছি রবশ্রীভাচ্ছব 
সেিা। 
  
সস বেে, এ িকম টানথাচ্ছিি জনয িরদ দশ িোি কচ্ছি পাই তচ্ছব সবশ বড়চ্ছোক েচ্ছয় 
উেচ্ছত পারি। এ চাকরিটা সিচ্ছড়ও রদচ্ছত পারি। 
  
সস রক বচ্ছেচ্ছি সি এত িাচ্ছত সকন এচ্ছসচ্ছি। রকংবা করদন এিাচ্ছন থাকচ্ছব? 
  
সকিানীরট কািঁধ নাচাে। 
  
িরদ টাকা পাই মশায় তচ্ছব সৃ্মরত শরিও সজচ্ছি উেচ্ছব। 
  
 কাউন্টাচ্ছি সনাটটা িািোম। 
  
এিাচ্ছনই থাকচ্ছত রদন। এি উপি নজি িািুন। 
  
সস সনাটটাি উপি ঝুিঁচ্ছক আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, আপরন রক জানচ্ছত চান মশায়? 
  
আরম আবাি প্রশ্ন কিোম। 
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সস বেে সি সশষ সেন সেে কচ্ছিচ্ছি, কাে সভাচ্ছি সেন ধিচ্ছব। তাচ্ছক সকাে সাতটায় 
সিচ্ছক রদচ্ছত েচ্ছব। 
  
সেচ্ছন সকাথায় িাচ্ছব? 
  
রকিুই বচ্ছেরন। তচ্ছব সানোরিচ্ছো নয়। কাে সকাে সাচ্ছড় সাতটায় সানোরিচ্ছো িাবাি 
সকান সেন সনই। সান রিচ্ছয়চ্ছিা েচ্ছত পাচ্ছি। সান রিচ্ছয়চ্ছিা িাবাি সেন সকাে সাচ্ছড় 
সাতটায় িাড়চ্ছব। 
  
ওি রুম নাম্বাি কত? 
  
সকিানী সনাটটা িুব আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত তাি রদচ্ছক টানচ্ছত োিে। 
  
আোশ নম্বি ঘি। তচ্ছব েোৎ রকিু একটা কচ্ছি বসচ্ছবন না। ঘি ভাড় না রনচ্ছে কাউচ্ছক 
উপচ্ছি সিচ্ছত সদওয়া েয় না। 
  
সাতাশ বা উনরত্রশ নম্বি ঘি িারে আচ্ছি! 
  
কী সবািথ সথচ্ছক ঝুচ্ছে থাকা চারবি সারিি রদচ্ছক সদিে। সনাচ্ছটি উপি সথচ্ছক আেুেনা 
সরিচ্ছয় বািঁ োত বারড়চ্ছয় উনরত্রশ নম্বি ঘচ্ছিি চারবটা ক সথচ্ছক বাি কচ্ছি আনে। 
  
চারবটা আমাি সামচ্ছন সিচ্ছি মারি ধিবাি আচ্ছি রটকরটরকিা সিমন সজাি সিাচ্ছট সসইভাচ্ছব 
দ্রুতিরতচ্ছত দশ িোচ্ছিি সনাটটাচ্ছক অদৃশয কচ্ছি রদে। 
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িাচ্ছতি জনয দু িোি। িািাপ ঘি নয়। অন্তত তাি সচচ্ছয় ভাে। 
  
 দু িোি সিচ্ছি চারবটা রনোম। 
  
 িরদ সকান কািচ্ছণ ঘুরমচ্ছয় পরড়। তচ্ছব সকাে সাচ্ছড় িটায় আমাচ্ছক সিচ্ছক সদচ্ছবন। 
  
 রেক আচ্ছি। উপি তোয়, সদাতোয়। রসিঁরড়ি মুচ্ছি বািঁ রদচ্ছক। 
  
 তাচ্ছক ধনযবাদ জারনচ্ছয় রসিঁরড় রিরেচ্ছয় সদাতোয় এোম। 
  
পযাচ্ছসচ্ছজি আচ্ছো অতযন্ত কম। কাচ্ছপথটটা অতযন্ত সনাংিা ও িং ওো। বািঁধাকরপ সধায়া 
জচ্ছেি িন্ধ েুচ্ছটা পাইপ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসা জে এবং আচ্ছবায়া রজরনসপত্র পযাচ্ছসচ্ছজ 
পচ্ছড়রিে। ওয়ারশংটন অবশয পাম রসরটি প্রথম সশ্রণীি সোচ্ছটে নয়। 
  
আোশনম্বি ঘচ্ছিি সামচ্ছন এচ্ছস কান সপচ্ছত িইোম। সকান শব্দ না সপচ্ছয় উনরত্রশ নম্বি 
ঘচ্ছিি রদচ্ছক সিোম। তাো িুচ্ছে সুইচ োতচ্ছড় আচ্ছোটা োোোম। 
  
দিজাটা সভরজচ্ছয় রদচ্ছয় চািরদচ্ছক চাইোম। একটা িিচ্ছিাচ্ছসি বাসস্থান বো চচ্ছে। 
  
একটা রবিানা একটা টয়চ্ছেট সবরসন এবং দুচ্ছটা সচয়াি। রবিানাি উপি রদচ্ছক সদয়াচ্ছে 
একটা সমচ্ছয়ি িরব টাোচ্ছনা িচ্ছয়চ্ছি সমচ্ছয়টাি দুচ্ছটা পািা, রপিচ্ছন সিশচ্ছমি জাে িড়াচ্ছনা 
আচ্ছি। সস দু োচ্ছতি মুচ্ছো রদচ্ছয় একটা সোোি দিজায় সজাচ্ছি ঘা মািচ্ছি। সম্ভবতিঃ 
সমচ্ছয়রট প্রণচ্ছয়ি প্রতীক। িাচ্ছক দিজাি রভতি বন্ধ কচ্ছি িািা েচ্ছয়চ্ছি। 
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ঘচ্ছি এচ্ছস রবিানায় শুোম। 
  
তিন আমাি োতঘরড়চ্ছত রতনচ্ছট বাজচ্ছত দশ। েোৎ মচ্ছন েে সিন জেচ্ছে এচ্ছস পচ্ছড়রি। 
আজচ্ছকি শরনবািটা আমাি জীবচ্ছনি সবচ্ছচচ্ছয় কমথচঞ্চে ও দুচ্ছিথািপূণথ রদন। ভাবরিোম 
এি পচ্ছি সকাথায় িাব। 
  
ঘুচ্ছমাবাি সোভ সামোচ্ছত পািরিোম না এমন সময় সটরেচ্ছোচ্ছনি শব্দ। রিরসভাি তুেচ্ছে 
সি শব্দটা েয় পাচ্ছশি ঘি সথচ্ছক এে। 
  
সশানাি সচষ্টা কিোম। 
  
সি সোকটা সোচ্ছটচ্ছেি সিরজস্টাচ্ছি টানথাি নাম রেচ্ছিচ্ছি সস বেে, আমাচ্ছক এক সবাতে 
েচ ও বিে পাোন। 
  
রকিুক্ষণ চুপচাপ, তািপি কড়ািোয় সস বেে, আচ্ছজ বাচ্ছজ কথা শুনচ্ছত চাই না। সকান 
তকথাতরকথ না কচ্ছি পাোবাি বযবস্থা করুন। রিরসভাি নারমচ্ছয় িািে। 
  
সবশ কষ্ট কচ্ছিই রবিানা সিচ্ছড় উচ্ছে পা রটচ্ছপ রটচ্ছপ দিজাি কাচ্ছি এচ্ছস আচ্ছো রনরভচ্ছয় 
দিজাি সচৌকাচ্ছে সেোন রদচ্ছয় অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত োিোম। 
  
রমরনট দচ্ছশক পচ্ছি রসিঁরড়ি উপি পা সটচ্ছন সটচ্ছন োিঁটাি শব্দ সপোম। একটা পািঁচ 
িোচ্ছিি সনাট বাি কিোম। 
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িাচ্ছতি সসই সকিানীটা করিিি রদচ্ছয় আসরিে োচ্ছত একটা সে, সেি উপি এক সবাতে 
হুইরে ও এক পাত্র বিে। 
  
িিন সস পিঁরচশ নম্বি ঘচ্ছিি সামচ্ছন এে অমরন আরম তাি সামচ্ছন এচ্ছস পািঁচ িোচ্ছিি 
সনাট তাি রদচ্ছক বারড়চ্ছয় রদোম। সসই সচ্ছে সে টা তাি োত সথচ্ছক রনোম। 
  
কু্ষধাতথ বাঘ সিভাচ্ছব মাংচ্ছসি টুকচ্ছিা সিািঁ সমচ্ছি সনয়, সসইভাচ্ছব সস পািঁচ িোচ্ছিি সনাটটা 
রনে। শূনয দৃরষ্টচ্ছত আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় আোশ নম্বি ঘচ্ছিি রদচ্ছক সচচ্ছয় চচ্ছে সিে। 
  
রসিঁরড় রদচ্ছয় সিচ্ছত সিচ্ছত একবাি রপিন রেচ্ছি সচচ্ছয় অদৃশয েচ্ছয় সিে। 
  
আোশ নম্বি ঘচ্ছি সটাকা মািোম। 
  
সক? 
  
রুম সারভথস। 
  
দিজায় চারব সঘািাচ্ছত শুনোম, কপাচ্ছট িুব সজাচ্ছি চাপ রদোম সশচ্ছব্দ দিজা িুচ্ছে সিে। 
টানথাি বা এি সিই সোক টাে সিচ্ছয় রভতচ্ছি সচ্ছি সিে। আরম রভতচ্ছি ঢুকোম। 
  
ষাট বিচ্ছিও তাি ক্ষমতা অসাধািণ। সচ্ছে সচ্ছে সস পাক সিচ্ছয় রবিানাি উপি িািা 
সকাল্ট ৪৫ রপস্তেটা রনচ্ছত িুটে। 
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আরম িুচ্ছট রিচ্ছয় রবিানায় তাচ্ছক সচচ্ছপ ধিোম। তাি োত রপস্তচ্ছেি ওপি। আমাি োত 
তাি ওপি, রকিুক্ষণ দুজচ্ছন বে প্রচ্ছয়াি কিোম। 
  
তাি মুচ্ছো সথচ্ছক রপস্তেটা সকচ্ছড় রনোম। সস িিন উচ্ছে বসে এচ্ছকবাচ্ছি রপস্তচ্ছেি মুচ্ছি। 
তাি অরভজ্ঞতা সিন আিও সবরশ। 
  
বেোম, রবশ্রাম নাও। সতামাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত চাই। 
  
সস িম্ভীি ও কািঁপা িোয় বেে, তুরম সক? 
  
আরম সক জানাি সকান প্রচ্ছয়াজন সনই। দিজাি বাইচ্ছি মদ আচ্ছি। িরদ রনচ্ছয় আসদুজচ্ছন 
সিচ্ছয় িল্প কিা িাচ্ছব। 
  
তাি প্রচ্ছয়াজচ্ছনি তারিচ্ছদ সস রবিানা সথচ্ছক একিকম িুচ্ছট রিচ্ছয় সেটা এমনভাচ্ছব রনচ্ছয় 
এে সিন তাি জীবন এি উপি রনভথি কিচ্ছি। 
  
সস িিন গ্লাচ্ছস েচ ঢােরিে আরম দিজায় চারব োরিচ্ছয় রদোম। 
  
 সস এক চুমুচ্ছক েচটা সশষ কচ্ছি আবাি পানীয় নতরি কিচ্ছত োিে। 
  
 আচ্ছস্ত বেোম, আমাি রকন্তু বিে দিকাি। 
  
সস িজথন কচ্ছি উেে, তুরম সক? রক চাও? 
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িোি স্বি দৃঢ় কচ্ছি বেোম, আরম প্রশ্ন কিব এবং তুরম উেি সদচ্ছব। িিন 
িচ্ছোচ্ছিসচ্ছক ঐ অবস্থায় সদিচ্ছে তিন সকন পুরেশচ্ছক িবি রদচ্ছে না। 
  
িিশূনয মুচ্ছি সস বেে, ওি রক েচ্ছয়রিে তুরম জান? 
  
জারন। সতামাচ্ছক রভতচ্ছি ঢুকচ্ছত ও সবরিচ্ছয় আসচ্ছত সদচ্ছিরি। পুরেশচ্ছক সকন িবি দাও 
রন? 
  
তাচ্ছত রক োভ েত? 
  
সতামাি নাম রক? 
  
টানথাি। জন টানথাি। 
  
রেক আচ্ছি তুরম িরদ এিকমই চাও বচ্ছে ভািী রপস্তেটা তুচ্ছে রনোম। রিচ্ছটকরটভ িচ্ছল্প 
৪৫ সবাচ্ছিি রপস্তচ্ছেি কথা শুচ্ছনরি রকন্তু এই প্রথম বযবোি কিরি। 
  
উচ্ছে সদয়াচ্ছে রপে রদচ্ছয় দািঁড়াও। আরম পুরেশ িাকরি। 
  
সস ককথশ স্বচ্ছি বেে, এক রমরনট। এ বযাপাচ্ছি আরম রকিুই জারন না। আরম তাচ্ছক ঐ 
অবস্থায় সদরি। সকউ সিন তাি মাথায় সজাচ্ছি আঘাত কচ্ছিরিে। 
  
সতামাি নাম রক? 
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এি নাটচ্ছে। আরম তাি এচ্ছজন্ট রিোম। 
  
 মচ্ছন পড়ে িচ্ছোচ্ছিস সকান এক এচ্ছজচ্ছন্টি কথা উচ্ছিি কচ্ছিরিে। 
  
পুরেশচ্ছক সকন িবি দাওরন? 
  
 মচ্ছদি প্রভাচ্ছব তাি নাভথ শি েচ্ছয় উেে, তাচ্ছত সতামাি রক? সসাজাসুরজ বে তুরম সক? 
তুরম পুরেচ্ছশি সোকনও। িবচ্ছিি কািচ্ছজি সোক নও, প্রাইচ্ছভট রিচ্ছটকরটভ েচ্ছে অবাক 
েব না, রেক কচ্ছি বে তুরম সক? 
  
সদি, তুরম আমাি প্রচ্ছশ্নি উেি না রদচ্ছে পুরেশ িাকব। 
  
সস ভচ্ছয় রববণথ েচ্ছয় বেে, আরম পুরেশ িাকচ্ছত িারেোম। 
  
 রেক আচ্ছি, এিন তচ্ছব িাক। ভাবোম সস েয়চ্ছতা সটরেচ্ছোচ্ছনি রদচ্ছক িাচ্ছে। রকন্তু সস 
একটা সদামড়াচ্ছনা সমাড়াচ্ছনা রসিাচ্ছিচ্ছটি বাি এচ্ছন একটা রসিাচ্ছিট রনচ্ছয় ধিাে। 
  
আরম সতামাচ্ছক রচরন। ধস্তাধরস্তচ্ছত সেচ্ছি িাবাি আচ্ছিই সতামাচ্ছক সচনা উরচত রিে। 
তুরমই তাি সিচ্ছেি ভাড়াি টাকা জুরিচ্ছয়রিচ্ছে না? 
  
৪৫ রপস্তেটা সড্ররসং সটরবচ্ছেি উপি সিচ্ছি তাি কাচ্ছি এচ্ছস একটা গ্লাস তুচ্ছে এক সটাক 
সিোম। মদটা োচ্ছত কচ্ছিই সচয়াচ্ছি বসোম। 
  
িরদ সসই সোকই েই তাচ্ছত রক েচ্ছয়চ্ছি? 
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আো তােচ্ছে তুরম তাচ্ছক টাকা রদচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
তুরম আসে কথা এরড়চ্ছয় িাে। আরম জানচ্ছত চাই, িিন তুরম সদিচ্ছে সি তাচ্ছক িুন 
কিা েচ্ছয়চ্ছি। তিন পুরেশ িাকচ্ছে না সকন? তুরম আমাচ্ছক সব রকিু িুচ্ছে বে, নইচ্ছে 
আরম থানায় রিচ্ছয় সব বচ্ছে সদব। 
  
সস ইতস্ততিঃ কচ্ছি বেে, আরম সকান বযাপাচ্ছি জরড়চ্ছয় পড়চ্ছত চাই না। তািা েয়ত 
ভাবচ্ছব আরমই ওচ্ছক িুন কচ্ছিরি। এই নয় সি আরম তাচ্ছক আচ্ছি সাবধান কচ্ছি 
রদইরন…। সস সথচ্ছম মুি বািঁকাে, আরম সকান রকিুচ্ছতই রনচ্ছজচ্ছক জরড়চ্ছয় সেেচ্ছত চাই না। 
  
রকচ্ছসি জচ্ছনয তাচ্ছক সাবধান কচ্ছিরিচ্ছে? 
  
গ্লাচ্ছসি সবটুকু এক চুমুচ্ছক সিচ্ছয় আিও হুইরে সঢচ্ছে বেে, জারন না সকন সতামাি সচ্ছে 
কথা বেরি। েয়ত আরম মাতাে তবুও তুরম িরদ জানচ্ছত চাও তচ্ছব বেরি। ঐ পুরেচ্ছশি 
সোকটাচ্ছক রবচ্ছয় কিাি জনয সস পািে েচ্ছয় উচ্ছেরিে। 
  
 সকন তাচ্ছক এই জচ্ছনয সাবধান কচ্ছিরিচ্ছে? 
  
হুইরে রিচ্ছে রনচ্ছয় আমাি রদচ্ছক সঘাোচ্ছট সচাচ্ছি সচচ্ছয় বেে, কািণ সোকটা ভাে রিে 
না। সভাচ্ছোচ্ছিস সস কথা মানচ্ছত চায় না। তাি সনাংিা োচ্ছত গ্লাসটা সঘািাচ্ছত সস িজথন 
কচ্ছি উেে, আরম িাই বরে সস শুনচ্ছত চায় না। আরম িিন বেতাম সস সনাংিা বযাপাচ্ছি 
রনচ্ছজচ্ছক জরড়চ্ছয় সেেচ্ছি। ও’িায়ান সি রবোচ্ছস রদন কাটাত সস ভাচ্ছব পুরেচ্ছশি পচ্ছক্ষ 
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জীবন ধািণ কিা সম্ভব নয়, িরদ না সস দুনথীরতপিায়ণ েয়। িচ্ছোচ্ছিস কথা শুনচ্ছতানা। 
ভাবচ্ছতা রবচ্ছয় কিচ্ছে রবচ্ছনারদনীি জীবন িাপচ্ছনি আি দিকাি েচ্ছব না। আি একটু 
সিচ্ছয় রনে। তািপি বেে, এি পরিণরত েে মাথা সভচ্ছে মৃতুয। 
  
ও’িায়াচ্ছনি দুনথীরত? সচয়াচ্ছিি ধাচ্ছি এচ্ছস রজজ্ঞাসা কিোম। 
  
 সস ধূচ্ছতথি মত চাইে। 
  
জারন না। 
  
িচ্ছোচ্ছিস চচ্ছে সিচ্ছত চাইরিে? 
  
কািণ সকান আকষথণ রিে না। তাি শি রিে সমরিচ্ছকা সদিাি। 
  
সস বযাকুে েচ্ছয় উচ্ছেরিে। কািণটা রক? 
  
একটু হুইরে সিে। 
  
 তুরম রক টাকা রদচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
টাকা রদচ্ছয়রিোম। রকন্তু সি তাচ্ছক েতযা কচ্ছিচ্ছি সস টাকা রনচ্ছয় পারেচ্ছয়চ্ছি, বেোম। 
  
মচ্ছন েচ্ছে মাতাে েচ্ছয় পচ্ছড়রি। আমাচ্ছক ভাবচ্ছত দাও। রকিুক্ষণ পচ্ছি সস বেে, এি 
অথথ েচ্ছে সস মৃত, তুরম আচ্ছিই জানচ্ছত। পািঁচচ্ছশা িোচ্ছিি জনয সস সতামাচ্ছক সিিঁচ্ছথরিে, 
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এই মাত্র বেচ্ছে সি তুরম টাকা রদচ্ছয়রিচ্ছে। আরম এিন আধ-মাতাে, তােচ্ছেও আরম 
সবাকা নই। এমনও েচ্ছত পাচ্ছি সি তুরম তাচ্ছক েতযা কচ্ছিরিচ্ছে। েযািঁ..েচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছন 
েয় পুরেচ্ছশি কাচ্ছি িবিটা সদওয়া বৃথা েচ্ছব না। আমাি সচচ্ছয় সতামাি বযাপাচ্ছিই 
সকৌতূেে সবরশ েচ্ছব। তাচ্ছক েতযা কিাি আমাি উচ্ছেশয রিে না। রকন্তু সতামাি রিে। 
  
আরম তাচ্ছক েতযা করিরন, বেোম সচাচ্ছিি রদচ্ছক সচচ্ছয়, এবং আমাি ধািণা তুরম তাচ্ছক 
েতযা কি রন। িরদ তুরম মনরস্থি কচ্ছি থাক তচ্ছব দুজচ্ছনই থানায় িাওয়া িাক, পুরেশই 
রেক কিচ্ছব সক সদাষী। 
  
রেক আচ্ছি, আরম রবশ্বাস করি, সস বেে। সমচ্ছয়টা মািা রিচ্ছয়চ্ছি। সকানমচ্ছতই তাি জীবন 
রেরিচ্ছয় আনা সম্ভব নয়। সিই মরুক না সকন আমাি রকিু এচ্ছস িায় না। অতীচ্ছত 
বহুিাি পুরেচ্ছশি ঝাচ্ছমোয় পচ্ছড়রি। তচ্ছব এসব ঝাচ্ছমো সথচ্ছক সচ্ছি দািঁড়ানই 
বুরিমাচ্ছনি কাজ। িরদ তুরম আমাচ্ছক একটু ঘুচ্ছমাচ্ছত দাও ভাে েয়। সকাচ্ছেি সেন 
ধিচ্ছত েচ্ছব, শিীিটা িািাপ োিচ্ছি। 
  
একটু পচ্ছিই ঘুমাও তুরম রক িসচ্ছক সচন? রজজ্ঞাসা কিোম। 
  
আরম কাউচ্ছক রচরন না, আমাি কথা সশান, িরদ বািঁচচ্ছত চাও তচ্ছব এই শেচ্ছিি কাউচ্ছক 
রচনচ্ছত চাইচ্ছব না। এবাি রক ঘুমাচ্ছত সদচ্ছব? 
  
তুরম রক মচ্ছন কি িস তাচ্ছক েতযা কচ্ছিচ্ছি? 
  
 বস? িরসকতা কিি? একটা মারি মািাি মত সােস তাি সনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

221 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

  
 তােচ্ছে রক আটথ িযােিাচ্ছনা তাচ্ছক েতযা কচ্ছিচ্ছি? 
  
সমৌচাচ্ছক সিন রঢে পড়ে। একটু চুপ কচ্ছি রেস রেস কচ্ছি বেে, আরম জারন না সক 
েতযা কচ্ছিচ্ছি। এিন রবদায় েও! 
  
মচ্ছন েচ্ছো রবচ্ছশষ রকিু আদায় কিা িাচ্ছব না। মচ্ছন মচ্ছন ভাবোম সকাচ্ছে একবাি সচষ্টা 
কিা িাচ্ছব। 
  
িাওয়াি আচ্ছি সদিা কিব, সিচ্ছত সিচ্ছত বেোম। সব রকিু জানা েে না, রক বে? 
  
আচ্ছি ভুচ্ছে িাও, এই সনাংিা শেি সম্বচ্ছন্ধ অচ্ছনক অরভজ্ঞতা েচ্ছয়চ্ছি। এবাি সবচ্ছিাচ্ছত 
পািচ্ছেই বািঁরচ। 
  
তাচ্ছক সদিরিোম, সমাচ্ছটই সুন্দি সদিারেে না। 
  
স্বল্প আচ্ছোরকত পযাচ্ছসচ্ছজ সবরিচ্ছয় দিজা সভরজচ্ছয় রদোম। সনাংিা দুিথচ্ছন্ধ ভিা সোচ্ছটচ্ছে। 
বাকী িাতটুকু কাটাবাি ইো রিে না, এিান সথচ্ছক বাংচ্ছো এই দীঘথ পথ িারড় চারেচ্ছয় 
িাবাি মত অবস্থা আমাি রিে না। 
  
ঊনরত্রশ নম্বি ঘচ্ছি ঢুচ্ছক আচ্ছোটা োরেচ্ছয় রদোম। রবিানায় সদেটা এরেচ্ছয় রদচ্ছয় 
ভাবোম শিীচ্ছিি রবশ্রাম দিকাি। 
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সািারদচ্ছনি ঘটনাগুচ্ছো রচন্তা কিরিোম। নাটচ্ছেি কাচ্ছি সিটুকু জানা সিে রবচ্ছেষণ 
কিাি সচষ্টা কিোম, রকন্তু এতই ক্লান্ত সি দু-এক রমরনচ্ছটি মচ্ছধযই িভীি ঘুচ্ছম আেন্ন 
েচ্ছয় পড়োম। 
  
প্রচণ্ড গুরেি আওয়াচ্ছজ সজচ্ছি উেোম। সসাজা েচ্ছয় বসোম, হৃৎরপণ্ডটা সজাচ্ছি কািঁপরিে। 
অন্ধকাচ্ছি সচচ্ছয় িইোম। একটু বাচ্ছদই পযাচ্ছসচ্ছজ মৃদু রকন্তু দ্রুত পাচ্ছয়ি শব্দ শুচ্ছন আচ্ছো 
না সেচ্ছেই দিজা িুচ্ছে পযাচ্ছসচ্ছজ উিঁরক রদোম। 
  
নাটচ্ছেি ঘি সথচ্ছক সপাড়া বারুচ্ছদি িন্ধ সভচ্ছস আসরিে। তাি ঘচ্ছিি দিজা আধ 
সভজাচ্ছনা। আচ্ছো েেচ্ছি। 
  
দিজাি কাচ্ছি রিচ্ছয় রভতচ্ছি সদিোম। 
  
ঘচ্ছিি এক সকাচ্ছণ গুরটসুরট সমচ্ছি পচ্ছড় আচ্ছি। তাি পিচ্ছন সনাংিা পাজামা। পা দুচ্ছটা 
িারে। জামাি বুক পচ্ছকচ্ছটি রনচ্ছচ দো দো িি। 
  
এিন আি তাি জনয সকউ রকিুই কিচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
সস এিন অনয জিচ্ছত। 
  
রনচ্ছচ সকান মরেোি আতথনাদ শুনচ্ছত সপোম। 
  
আমাি রনচ্ছজিও তিন ভচ্ছয় রচৎকাি কিচ্ছত ইো েরেে। 
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একাদশ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
আরম সিন দুিঃস্বচ্ছপ্নি িাচ্ছজয উপরস্থত েচ্ছয়রি। মৃত মানুষচ্ছদি মচ্ছধয সময় কাটারে। 
  
নাটচ্ছেি রদচ্ছক সচচ্ছয় বুঝোম এই সোচ্ছটচ্ছে সকউ আমাচ্ছক সদিচ্ছত সপচ্ছে চেচ্ছব না এবং 
পুরেশ আসাি আচ্ছিই আমাচ্ছক পাোচ্ছত েচ্ছব। 
  
মরেোরট পযাচ্ছসচ্ছজি সকাথাও দািঁরড়চ্ছয় প্রাণপচ্ছণ রচৎকাি কিরিচ্ছেন এবং উপি তোি 
আি একজন সমচ্ছয় চীৎকাচ্ছি সিাি রদে। 
  
চীৎকাি কিচ্ছত থাকা সমচ্ছয়টা এবাি জানাো রদচ্ছয় আতথনাদ কচ্ছি উেে, পুরেশ! িুন! 
পুরেশ। ভচ্ছয় এবাি িুটচ্ছত োিোম। ভয়েি সজাচ্ছি রনিঃশ্বাস পড়চ্ছি। আি একটা 
অপ্রতযারশত আঘাত আমাি জনয অচ্ছপক্ষা কিরিে। 
  
 িাচ্ছতি সকিানীরট সিচ্ছেি উপি মুি রনচু কচ্ছি শুচ্ছয় রিে, তাি মাথাি চািপাচ্ছশ িি। 
তাি িানরদচ্ছকি কপাচ্ছে সকউ ভীষণ সজাচ্ছি আঘাত কিচ্ছি, একই ভাচ্ছব িচ্ছোচ্ছিস 
সেনচ্ছক েতযা কিা েচ্ছয়রিে। 
  
 মৃতচ্ছদেটা সদিবাি জনয দািঁড়াোম রকন্তু দূচ্ছি পুরেচ্ছশি িারড়ি সাইচ্ছিন শুচ্ছন ভচ্ছয় আমাি 
শিীিটা শি েচ্ছয় উেে। 
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কািঁচ্ছচি দিজা রদচ্ছয় িাবাি পথটা বড় িাস্তায় এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি, করম্পত বুক রনচ্ছয় সসরদচ্ছক 
িুটোম। সিয়াে েে িরদ এই পচ্ছথ িাই পুরেচ্ছশি িারড়ি সামচ্ছন রিচ্ছয় পড়ব। 
  
রিচ্ছসপশান সিচ্ছেি রেক সপিচ্ছন একটা দিজায় সেিা সারভথস। 
  
কাউন্টাচ্ছিি পাশ রদচ্ছয় িুচ্ছট পযাচ্ছসচ্ছজ এোম। অল্প আচ্ছোচ্ছত রসিঁরড় সবচ্ছয় রনচ্ছচ এচ্ছস আি 
একটা পযাচ্ছসজ সপোম সিটা িান্নাঘচ্ছি সপৌঁচ্ছিচ্ছি। একটা দিজাি সামচ্ছন সেিা োয়াি 
এরেট। 
  
শি কচ্ছি আটকাচ্ছনা রিটরকরন িুচ্ছে একটা অন্ধকাি িরে সপোম। 
  
দিজাটা সটচ্ছন সভরজচ্ছয় রদচ্ছয়ই িরে রদচ্ছয় সদি িাস্তায় এোম। িরেি সশচ্ছষ এচ্ছস িাস্তাি 
দুপাচ্ছশ সচচ্ছয় সদিোম। 
  
সোচ্ছটচ্ছেি প্রচ্ছবশ পচ্ছথ একটা পুরেচ্ছশি িারড় দািঁরড়চ্ছয়। সকান পুরেচ্ছশি সোক সনই। 
  
অন্ধকাচ্ছি ক্লান্ত পা দুচ্ছটা সটচ্ছন িাস্তাি উচ্ছল্টা রদচ্ছক িুটোম। 
  
 দুচ্ছটা িাস্তা সপরিচ্ছয় িিন োিঁটরি তিন একটা টযারি উচ্ছল্টারদক সথচ্ছক আমাি রদচ্ছক 
আসচ্ছি। টযারিটা দািঁড় কিাচ্ছে রবপচ্ছদি সম্ভাবনা। রকন্তু তিন এত ক্লান্ত সি এসব 
রবচ্ছবচনা কিাি মত অবস্থা রিে না। 
  
োত নাড়চ্ছতই টযারিটা দািঁড়াে। ড্রাইভািচ্ছক বেোম, মযািি অযারভরনউচ্ছয় রনচ্ছয় সিচ্ছত। 
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দশ রমরনচ্ছটি মচ্ছধযই মযািি অযারভরনউচ্ছয় এচ্ছস সপৌঁিোম। মযািি আমথস সপরিচ্ছয় 
িাবাি সময় জানাো রদচ্ছয় উিঁরক সমচ্ছি সদিোম। 
  
পুরেচ্ছশি রতনচ্ছট িারড় দািঁরড়চ্ছয়। িারড়ি পাচ্ছশ পািঁচজন উরদথপিা এবং একজন সাদা 
সপাশাচ্ছকি পুরেশ দািঁরড়চ্ছয়রিে। রেক পচ্ছিি সমাচ্ছড় টযারিটাচ্ছক দািঁড়াচ্ছত বচ্ছে তাি প্রাপয 
রমরটচ্ছয় রদোম। টযারিটা চচ্ছে সিচ্ছত সিিাচ্ছন বুইকটা সিচ্ছিরিোম সসিাচ্ছন এোম। 
  
সসিান সথচ্ছক িিন সবরিচ্ছয় এোম সাচ্ছড় রতনচ্ছট বাচ্ছজ। বাংচ্ছোয় িাবাি পচ্ছথ ভাবরিোম, 
আজচ্ছকি িাতটা কী ভয়েি। 
  
শুধু একরট পুরেচ্ছশি মৃতুযি সচ্ছে সি জরড়চ্ছয় পচ্ছড়রি তা নয়। এিন আরম রতনচ্ছট 
েতযাকাচ্ছণ্ডি সচ্ছে জরড়ত। এি অবশযম্ভাবী েে িারচচ্ছয় সদিবাি মত মচ্ছনি অবস্থা রিে 
না। 
  
বাংচ্ছোচ্ছত চািচ্ছট বাজচ্ছত পািঁচ রমরনট আচ্ছি এচ্ছস সপৌঁিোম। 
  
সদি দিজাি তাো িুচ্ছে অন্ধকাি েেঘচ্ছি এচ্ছস পড়োম। আচ্ছো োোি প্রচ্ছয়াজন েে 
না। েেঘচ্ছিি রভতি রদচ্ছয় রিচ্ছয় সশাবাি ঘচ্ছিি দিজা িুচ্ছে অন্ধকাচ্ছি রভতচ্ছি ঢুকোম। 
  
েোৎ থমচ্ছক দািঁড়াোম, একটা রমরষ্ট মৃদু িন্ধ ঘচ্ছিি বি বাতাসচ্ছক ভরিচ্ছয় তুচ্ছেচ্ছি, এ 
ধিচ্ছনি িন্ধ জীবচ্ছন সকানরদন সশাবাি ঘচ্ছি পাইরন। 
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আচ্ছোটা োেচ্ছতই সদিোম আমাি রবিানায় বাদারম িচ্ছঙি চুচ্ছে মুিটা অচ্ছধথক সঢচ্ছক নগ্ন 
োত দুচ্ছটা রবিানাি চাদচ্ছি এরেচ্ছয় রদচ্ছয় েুরসরে শুচ্ছয় আচ্ছি। মচ্ছি সিচ্ছি না ঘুরমচ্ছয় আচ্ছি 
বুঝোম না। 
  
নড়াচড়াি বা রনিঃশ্বাস সেোি সকান েক্ষণ সদিোম না। আমাি রবিানায় তাচ্ছক সদিচ্ছত 
পাওয়া এক চিম রবস্ময়। সস েয়চ্ছতা মৃত। 
  
আজ িাচ্ছত রতনজন সোক মািা সিচ্ছি, এ েয়ত চতুথথ। রতনজন মািা িাওয়াি পচ্ছি 
পারেচ্ছয় আসচ্ছত সপচ্ছিরি। রকন্তু েুরসরে মািা সিচ্ছে পারেচ্ছয় সিচ্ছত পািব না। তাচ্ছক 
সকানরদনও ভুেচ্ছত পািব না, কািণ সস আমাি বাংচ্ছোয়, আমাি রবিানায় মচ্ছি পচ্ছড় 
আচ্ছি। 
  
রবিানাি কাচ্ছি এচ্ছস কািঁপা োচ্ছত আচ্ছস্ত তাি বাহুচ্ছত োত রদোম। 
  
েুরসরে দীঘথশ্বাস সেচ্ছে পাশ রেিে। সিন আচ্ছোটা এড়াচ্ছত চাইচ্ছি। 
  
স্বরস্ত সপচ্ছয় সচ্ছি এোম। তাি সপাশাক সমচ্ছঝি উপি িরড়চ্ছয় পচ্ছড় আচ্ছি, এক সজাড়া 
বাসন্তী িচ্ছঙি স্ন্যাি। একটা সাদা জামা, এক সজাড়া পযারন্ট এবং সচয়াচ্ছি একরট িা। 
  
ভাবচ্ছত পািরিোম না। সস সকন আমাি রবিানায় শুচ্ছয় আচ্ছি, এবং তাি েে রক েচ্ছত 
পাচ্ছি। 
  
এিন আমাি ঘুচ্ছমি দিকাি। 
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পাচ্ছশি অবযবহৃত সশাবাি ঘিটাি রিচ্ছয় জামা কাপড় িুচ্ছে রবিানাি চাদিটা সটচ্ছন শুচ্ছয় 
পড়োম। 
  
বারেচ্ছশ িিন মাথা িািোম। মচ্ছন েে সিন অতচ্ছে সভচ্ছস িারে। আমাি রবিানায় 
েুরসরে। ভাোকযারিোক, পুরেচ্ছশি ভয় এবং অসকাি িচ্ছসি ভয়াবেতা–সব গুরেচ্ছয় িিন 
ঘুরমচ্ছয় রিোম তিন আমাি সমসযা ও ভয় আড়াচ্ছে বচ্ছস অচ্ছপক্ষা কিরিে, কিন আমাি 
ঘুম ভাচ্ছঙ। 
  
. 
  
০২. 
  
 সচাি িুচ্ছে সদরি রবিানাি পাচ্ছশ ঘরড়চ্ছত এিািটা সবচ্ছজ পািঁচ। কাচ্ছেি িড়িরড়ি রভতি 
রদচ্ছয় সূচ্ছিথি প্রিি রকিণ এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি। 
  
চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় রকিুক্ষণ ভাবরিোম িত িাচ্ছতি ঘটনাগুচ্ছো রক সরতযই ঘচ্ছটচ্ছি না আরম 
স্বপ্ন সদিরিোম। ঘুম এচ্ছকবাচ্ছি িুচ্ছট সিচ্ছত িিন বুঝচ্ছত পািোম এসব কল্পনা নয়, 
িাচ্ছয়ি চাদি িুিঁচ্ছড় সেচ্ছে স্ন্াচ্ছনি সপাশাক রনচ্ছয় বাথরুচ্ছম সিোম। 
  
বাথরুম সথচ্ছক সবরিচ্ছয় সশাবাি ঘচ্ছি চোচ্ছেিাি শব্দ সপোম। একটু পচ্ছিই দিজা িুচ্ছে 
সদািচ্ছিাড়ায় েুরসরেচ্ছক দািঁরড়চ্ছয় থাকচ্ছত সদিোম। 
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বেোম, এই সি, অরতরিি রবিানাটা বযবোি কিরন সকন? নারক সতামাি অনয সকান 
উচ্ছেশয রিে? 
  
েরজ্জত ভাচ্ছব বেে, অতযন্ত দুিঃরিত। অচ্ছনকক্ষণ অচ্ছপক্ষা কিোম সতামাি জনয। এত 
ক্লান্ত রিোম সি কিন সতামাি রবিানায় শুচ্ছয় ঘুরমচ্ছয় পচ্ছড়রি জারন না। 
  
আি ঘুচ্ছমি মচ্ছধযই বুরঝ জামাকাপড় িুচ্ছে ঘিময় িরড়চ্ছয় রবিানাি চাদচ্ছিি মচ্ছধয 
ঢুচ্ছকরিচ্ছে? আশা করি তুরম আমাি মতই ঘুরমচ্ছয়রিচ্ছে। আরম একটু সবরড়চ্ছয় রেচ্ছিরিোম, 
ভাবোম সতামাচ্ছক জািাচ্ছনা রেক েচ্ছব না। তা এিাচ্ছন আসাি রক কািণ রিে, না 
সভচ্ছবরিচ্ছে সি রবিানাি পরিবতথন েচ্ছে সিবেচ্ছস িাত কাটাচ্ছনাি একচ্ছঘচ্ছয়রম কাটচ্ছব। 
  
তুরম বচ্ছেরিচ্ছে সমসযাি একটা সমাধান িুিঁচ্ছজ সপচ্ছয়ি। রকন্তু সসটা রক বেরন, সসটা 
জানচ্ছতই এিাচ্ছন এচ্ছসরিোম। 
  
আো, রভতচ্ছি ঢুকচ্ছে রক কচ্ছি? 
  
আরম–আরম একটা জানো সিাো সদিচ্ছত পাই। 
  
সসটা আমাি িারেেরতি জনয েচ্ছয়চ্ছি। সদি, শিীিটা ভাে োিচ্ছিনা। তুরম রক েক্ষ্মী 
সমচ্ছয়ি মত সাইচ্ছকচ্ছে সচচ্ছপ এিন চচ্ছে িাচ্ছব? আজ সকাচ্ছে একটু রনরিরবরেচ্ছত রবশ্রাম 
চাই। 
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সচস, একটু সশান। সতামাি সচ্ছে আমাি কথা আচ্ছি। সি সোকটা সোন কচ্ছিরিে…সস 
আমাি সচ্ছে সদিা কিচ্ছত এচ্ছসরিে। সস আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত চায়। 
  
েযািঁ, আরম বযাপািটা জারন। রেক আচ্ছি, এ রনচ্ছয় কথা বেব। রকন্তু এিন একটু করে 
চাই। তুরম বাথরুচ্ছম রিচ্ছয় রনচ্ছজচ্ছক পরিষ্কাি কচ্ছি নাও। সতামাচ্ছক সদচ্ছি মচ্ছন েয় তুরম 
নদথমায় ঘুরমচ্ছয়রিচ্ছে। করে রনচ্ছয় আরস, পচ্ছি কথা েচ্ছব। 
  
করে নতরি কিচ্ছত িান্নাঘচ্ছি সিোম, েুরসরে বাথরুচ্ছম সিে। 
  
সস বাথরুম সথচ্ছক সচ্ছব সবরিচ্ছয়চ্ছি, আরম সটরবচ্ছেি উপি করে, কমোচ্ছেবুি িস ও 
সটাস্ট িািোম। অচ্ছনক সমচ্ছয়িই সিমন পুরুচ্ছষি সড্ররসং িাউন পিাি আিে থাচ্ছক 
সতমরন সসও আমাি িাউচ্ছনি োত দুচ্ছটা গুরটচ্ছয় পচ্ছিচ্ছি, তাচ্ছক সুন্দি ও সোভনীয় 
সদিারেে। 
  
বচ্ছস করে িাও, সকান আচ্ছোচনা এিন নয়, কথা বোি অচ্ছনক সময় পাচ্ছব। 
  
রকন্তু সচস…. 
  
বেোম সতা করে িাওয়াি সময় একটু চুপচাপ থাকচ্ছত চাই। 
  
সস রবষণ্ণভাচ্ছব কাচ্ছপ করে ঢােে। 
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পরিচ্ছবশটা ভািী সুন্দি। িরদ আমাি সকান সমসযা না থাকত, িরদ আইচ্ছকন মািা 
সিচ্ছতন। ও েুরসরে আমাচ্ছক রবচ্ছয় কিত, তচ্ছব আিামী কুরড় বিচ্ছিি এমরনভাচ্ছব দুজচ্ছন 
করে িাওয়াি সুন্দি িরব কল্পনা কিচ্ছত ভাে োিে। 
  
দুজচ্ছন রনিঃশচ্ছব্দ করে িারেোম। করে িাওয়া সশষ েচ্ছে রসিাচ্ছিচ্ছটি বািটা তাি রদচ্ছক 
সেচ্ছে রদোম। রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় আরম ইরজচ্ছচয়াচ্ছি শুচ্ছয় পড়োম। রকিুটা সুস্থ সবাধ েে। 
এবাি সশানা িাক। 
  
রেক আচ্ছি, বে রক বেচ্ছত চাও। সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা েচ্ছে, তাই না? 
  
েযািঁ, কাে সন্ধযায় এচ্ছসরিে। আরম তিন সািঁতাি কাটরিোম। জে সথচ্ছক উচ্ছে আসাি 
সময় েোৎ সস সামচ্ছন এচ্ছস দািঁড়াে। 
  
সতামাচ্ছক রবরকরন পচ্ছি সি অবস্থায় একরদন সদচ্ছিরিোম। আমাি সচ্ছন্দে, সসই অবস্থায় 
সকউ সতামাচ্ছক সদিচ্ছে সি ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা কিচ্ছব। সোকটাচ্ছক সতামাি পিন্দ 
েচ্ছয়চ্ছি? সমচ্ছয় সদিচ্ছে অচ্ছনচ্ছক সিমন পািচ্ছেি মত ভুে বচ্ছক আমাি মচ্ছন েচ্ছে সোকটা 
সসই ধিচ্ছনি। 
  
সরতয? জঘনয, সবাধেয় সোকটা টাকা সচচ্ছয়রিে সসইজনয। সস িরদ সতামাচ্ছক জে সথচ্ছক 
সবরিচ্ছয় এচ্ছস রিনাচ্ছি সিচ্ছত বেত তচ্ছব সতামাি তাচ্ছক পিন্দ েত। 
  
সচস! তুরম রক পািচ্ছেি মত বকা বন্ধ কিচ্ছব? সোকটা রতরিশ োজাি িোি দাবী 
কচ্ছিচ্ছি। তাি মচ্ছত, তুরম ও আরম ঐ টাকাটা রদচ্ছত পারি। 
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জারন। আমাি কাচ্ছিও সস একই প্রস্তাব কচ্ছিরিে। আমাচ্ছক এক সপ্তাে সময় রদচ্ছয়চ্ছি। 
সতামাি রক মচ্ছন েয় রতরিশ োজাি িোি সজািাড় কিচ্ছত পািচ্ছব? 
  
সকানমচ্ছতই সম্ভব নয়। 
  
 তুরম রক পরিমাণ সজািাড় কিচ্ছত পািচ্ছব? 
  
জারন না। আমাি একটা েীিাি আংরট আচ্ছি। এইরটই আমাি সম্বে। আমাচ্ছদি রবচ্ছয়ি 
আচ্ছি সিাজাি আমাচ্ছক রদচ্ছয়রিে, জারন না এি দাম কত েচ্ছব। ইো কিচ্ছে তুরম এটা 
রবরে কিচ্ছত পাি। 
  
একবাি সদিচ্ছত দাও। 
  
 সস আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় সথচ্ছক পচ্ছি আঙুে সথচ্ছক আংরট িুচ্ছে আমাি োচ্ছত তুচ্ছে রদে। 
  
ইরজচ্ছচয়াচ্ছিি পাশটা সদরিচ্ছয় বেোম, এিাচ্ছন এচ্ছস বস। 
  
সস োতদুচ্ছটা সকাচ্ছেি উপি সিচ্ছি বসে। 
  
েীিাি টুকচ্ছিাটা মন্দ নয়। তচ্ছব এমন রকিু সোভনীয় নয় সি বযবসায়ীিা সকনাি জনয 
হুমরক সিচ্ছয় পড়চ্ছব। 
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আমাি ধািণা পািঁচচ্ছশা িোি সপচ্ছত পাি। অবশয তুরম িরদ তাচ্ছক বে সি সতামাি মত 
অনাোচ্ছি আচ্ছি এবং তুরম িাচ্ছদযি অভাচ্ছব মিচ্ছত বচ্ছসি, এবং িরদ সস রবশ্বাস কচ্ছি। 
রেক আচ্ছি আমিাও সচষ্টা কচ্ছি িারে। আমাচ্ছদি এিন উনরত্রশ োজাি পািঁচচ্ছশা িোি 
দিকাি। 
  
সচস, আমাি সচ্ছে এভাচ্ছব কথা বেি সকন? আরম রক কচ্ছিরি? আমাচ্ছদি ব্ল্যাকচ্ছমে 
কিাি সচষ্টা কিা েচ্ছে তাই সতামাচ্ছক সাবধান কিচ্ছত চাইরি। তুরম আমাচ্ছক রবশ্বাস 
কিিনা, বিং আমাি উপি চচ্ছট িাে। এটা আমাি সদাষ নয়। 
  
িত িাত আমাি ভয়ানক ভাচ্ছব সকচ্ছটচ্ছি। সতামাি সমসযাি বযাপাচ্ছি আমাি এিনই সকান 
আিে সনই, েুরসরে। বতথমাচ্ছন মাথা ঘামাবাি মত অনয অচ্ছনক রকিু আচ্ছি। 
  
রকন্তু এসব সতামাি রনচ্ছজিও সমসযা। সকমন কচ্ছি টাকা সজািাড় কিচ্ছব? 
  
েযামচ্ছেটও একরদন একই প্রশ্ন কচ্ছিরিে। সতামাি রনচ্ছজি এ বযাপাচ্ছি সকান মতামত 
আচ্ছি 
  
েযািঁ, এি সবরশি ভািটা তুরম রনচ্ছজই রদচ্ছত পাি, পাি না? 
  
তুরম বচ্ছেরিচ্ছে না সতামাি রবশ োজাি িোি আচ্ছি? 
  
েুরসরে সামচ্ছন ঝুিঁচ্ছক বচ্ছসরিে, তাি সচাচ্ছি ভয় ও উচ্ছিি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

233 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

সতামাি স্বামীচ্ছক বযবসাচ্ছয় এই টাকাটা রদচ্ছত েচ্ছব। তাি বদচ্ছে অসকািচ্ছক এই অথথ 
রদচ্ছে রতরন িাি কিচ্ছবন। 
  
সচস! বযাপািটা তুরম রসরিয়াসরে রনে না! রক েচ্ছয়চ্ছি বেত? এই সোকটা বেে সি সস 
সিাজািচ্ছক রিচ্ছয় বেচ্ছব। আমিা সমুচ্ছদ্রি তীচ্ছি সপ্রম কিরিোম এবং পুরেশচ্ছক রিচ্ছয় 
বেচ্ছব সি পুরেচ্ছশি সোকটাচ্ছক আরম চাপা রদচ্ছয়রি। তুরম িিন িারড়ি নম্বি সপ্লটটা 
পাল্টারেচ্ছে তিন সস একটা িরব তুচ্ছে রনচ্ছয়চ্ছি। এ বযাপাচ্ছি আরম িতটা জরড়ত, তুরমও 
ততটা। এিন বে আমিা রক কিব? 
  
আমিা চাই না সি এ বযাপাচ্ছি আমাচ্ছদি সবথনাশ ঘরনচ্ছয় আসুক। এইরটই েচ্ছে প্রথম 
কথা দু নম্বি, অসকািচ্ছক এক পয়সাও সদব না, আি রতন নম্বি েচ্ছে সকউ আমাচ্ছদি 
সদচ্ছি সেোি আচ্ছি তুরম এিান সথচ্ছক চচ্ছে িাও। 
  
সস শি েচ্ছয় উেে। 
  
তুরম টাকা সদচ্ছবনা? সতামাচ্ছক অবশযই রদচ্ছত েচ্ছব। সস পুরেচ্ছশি কাচ্ছি িাচ্ছব। সস 
সিাজািচ্ছক রিচ্ছয় বেচ্ছব…সতামাচ্ছক রদচ্ছতই েচ্ছব। 
  
এ বযাপাচ্ছি সকান অবশয চচ্ছে না। সপ্তাচ্ছেি সশষ পিথন্ত আমাচ্ছদি সময় আচ্ছি, তাি মাচ্ছন 
ি-রদন। িস িাচ্ছত সজাি কচ্ছি টাকা আদায় কিচ্ছত না পাচ্ছি সসজনয তাচ্ছক রনিঙ কিাি 
উপায় িরদ এ করদচ্ছন না পাই। তচ্ছব িুব আশ্চচ্ছিথি বযাপাি। এ ধিচ্ছনি সোচ্ছকি একটা 
অতীত থাচ্ছক শেি সথচ্ছক চচ্ছে িাওয়াি তাি িচ্ছথষ্ট আিে। তাি অতীত ও সকন শেি 
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সিচ্ছড় চচ্ছে সিচ্ছত চাইচ্ছি জানাি সচষ্টা কিরি। িতক্ষণ না বুঝচ্ছত পািরি সি তাচ্ছক টাকা 
সদওয়া উরচত তাি আচ্ছি তাচ্ছক এক পয়সাও রদরে না। 
  
িরদ সস জানচ্ছত পাচ্ছি সি তুরম তাি অতীত জানাি সচষ্টা কিি, সস সসটা বিদাস্ত নাও 
কিচ্ছত পাচ্ছি। সস তিন পুরেচ্ছশি কাচ্ছি সিচ্ছত পাচ্ছি… 
  
সস িাচ্ছব না। তুরম রক এিন েক্ষ্মী সমচ্ছয়ি মত জামাকাপড় পচ্ছি বারড় িাচ্ছব? আমাি 
অচ্ছনক কাজ, তুরম থাকায় বাধা পড়চ্ছি। 
  
সরতযই রক তুরম রসরিয়াস নও? অিথা তাচ্ছক চটাচ্ছত িাে। সস টাকা তুচ্ছে সনচ্ছব। 
  
সস পািচ্ছব না। সস সবাকা নয়। সস রনচ্ছজও জাচ্ছন সি রতরিশ োজাি িোি তাি পচ্ছক্ষ 
আশাতীত। এিন তুরম রক বারড় িাচ্ছব? 
  
সস অরনো সচ্ছে উচ্ছে দািঁড়াে। 
  
সচস, সতামাি রক মচ্ছন েয় না সি তাি পাওনা রমরটচ্ছয় সদওয়াই ভাে। চাোক েবাি সচষ্টা 
কিচ্ছত সিচ্ছে দুজনচ্ছকই সজে িাটচ্ছত েচ্ছব। 
  
সেচ্ছস বেোম, এসব রচন্তা আমাি োচ্ছত সিচ্ছড় তুরম রবশ্রাম নাও। িচ্ছথষ্ট সময় আচ্ছি, 
এমন রক ভািয ভােি রদচ্ছকও সমাড় রনচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমাি এটা পিন্দ েচ্ছে না, তাি পাওনা রমরটচ্ছয় তাি োত সথচ্ছক মুরি পাওয়াই ভাে। 
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সতামাি পচ্ছক্ষ ভাবা স্বাভারবক কািণ টাকাটা সতামাি নয়। সোকটাচ্ছক টাকা সদওয়াি 
বযাপাচ্ছি সতামাি এত আিে থাকচ্ছে সতামাি স্বামীি কাচ্ছি রতরিশ োজাি িোি ধাি 
চাও না সকন? অবশয রতরন সদচ্ছবন এই আশা িুবই কম। 
  
সস সিচ্ছি ঘি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় সিে। 
  
সটরেচ্ছোন িাইচ্ছিি পাতা উচ্ছল্ট আি পৃষ্ঠায় এোম। রবচ বুচ্ছেভাচ্ছদথ সবচ্ছে–রভউচ্ছত 
একজন অসকাি িচ্ছসি নাম সপোম। পাড়াটা শেচ্ছিি সবচ্ছচচ্ছয় অরভজাত অঞ্চে না 
েচ্ছেও অচ্ছনকটা আমাি পাড়াি মত। 
  
সকৌতূেে বশত আটথ িযােিাচ্ছনাি নাম আচ্ছি রকনা সদিাি সচষ্টা কিোম। রকন্তু সপোম 
না। 
  
বইটা নারমচ্ছয় আি এক কাপ করে ঢাচ্ছোম। মাথাটা আবাি বযথা কিরিে রতনচ্ছট 
অযাসরপরিন অল্প িিম করেি সচ্ছে সিচ্ছয় রনোম। 
  
ঘটনাগুচ্ছো ভাবরিোম, রমরনট দচ্ছশক পচ্ছি েুরসরে আমাি সশাবাি ঘি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় 
এে। েেচ্ছদ সেবু িচ্ছঙি স্ন্যাি ও সাদা জামায় তাচ্ছক সুন্দি সদিারেে। তাি িান োচ্ছত 
সাদা কািচ্ছজ সমাড়া একটা েযািল্ডবযাি। 
  
সস দিজাি কাচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় বেে, সচস, এ বযাপাচ্ছি আমাচ্ছদি বাস্তব দৃরষ্ট সনওয়া উরচত। 
আরম ভাবরিোম…. 
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আি বেচ্ছত েচ্ছব না, তুরম রেক কচ্ছিি। আমাচ্ছদি উভচ্ছয়ি মেচ্ছেি জনয। আমাি প্ররতরট 
পয়সা সোকটাি োচ্ছত তুচ্ছে সদওয়া উরচত। রকন্তু তুরম জান না, ব্ল্যাকচ্ছমোিচ্ছক একবাি 
পয়সা রদচ্ছে সস বাি বাি আচ্ছস। িস আনচ্ছন্দি সচ্ছে সমস্ত টাকা সনচ্ছব, সম্ভবত বিি 
িাচ্ছনক চুপচাপ থাকচ্ছব। আমিা িিন ভাবব সব রেক েচ্ছয় সিচ্ছি তিন েোৎ সস এচ্ছস 
োরজি েচ্ছব এবং কামড় বসাচ্ছব। এটা আমাি টাকা, েুরসরে। আমাি সমস্ত টাকা তিনই 
সিায়াচ্ছবা, িিন বুঝব এিাড়া সকান িরত সনই। 
  
সস পায়চারি কিচ্ছত কিচ্ছত বেে, তােচ্ছে আমাি মচ্ছন েয় সিাজািচ্ছক সব ঘটনা বোই 
ভাে। সস সক্ষচ্ছত্র আমাি সজচ্ছে িাওয়াি বদচ্ছে সস টাকাটা রদচ্ছত েয়চ্ছতা িারজ েচ্ছব। 
  
এ ধিচ্ছনি কথা সতা আচ্ছিও অচ্ছনকবাি েচ্ছয়চ্ছি। মচ্ছন েয় আমাি সিচ্ছি িাওয়াি আচ্ছিই 
সতামাি এিান সথচ্ছক চচ্ছে িাওয়া ভাে। 
  
সস সচাি োে কচ্ছি বেে, এই টাকা আমাচ্ছদি রদচ্ছতই েচ্ছব। িরদ তুরম না দাও তচ্ছব 
সিাজািচ্ছক বেচ্ছতই েচ্ছব। 
  
আচ্ছিি বািও এই অরভনয় কচ্ছিরিচ্ছে, সশচ্ছষ বচ্ছেরিচ্ছে সি তাচ্ছক সকানরদন বেচ্ছব না 
এবং আমাি সামচ্ছন তাি নাম উচ্চািণও কিচ্ছব না। রেক আচ্ছি, িরদ বোি আিে এত 
সবরশ থাচ্ছক, তচ্ছব চে দুজচ্ছন একসচ্ছে িাওয়া িাক। অন্তত জানচ্ছত পািব সি প্রকৃত 
ঘটনা তাচ্ছক বো েচ্ছয়চ্ছি। 
  
সতামাচ্ছক সঘন্না েচ্ছে, তীক্ষ্ণস্বচ্ছি চীৎকাি কচ্ছি উচ্ছে েযািল্ডবযাি রদচ্ছয় সজাচ্ছি আমাি মুচ্ছি 
আঘাত কিে। 
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সময় মত োত তুচ্ছে আড়াে কিচ্ছত আঘাতটা আমাি োচ্ছতি করিচ্ছত এচ্ছস পড়ে। তাি 
োত সথচ্ছক েযািল্ডবযািটা রিটচ্ছক সদয়াচ্ছে সেচ্ছি সেচ্ছট সিে, রভতচ্ছিি সমস্ত রজরনস 
ঘিময় িরড়চ্ছয় পড়ে। 
  
একটা রজরনচ্ছস সচাি পড়চ্ছতই, রবস্মচ্ছয় রচৎকাি কচ্ছি বেোম, আো এটা রক? 
  
সস সিািঁ সমচ্ছি রজরনসটা রনচ্ছয় শাচ্ছটথি রনচ্ছচ েুরকচ্ছয় িািে। ভীত ও রবরস্মত সচাি দুচ্ছটা 
বড় বড় কচ্ছি রপিন রদচ্ছক সচ্ছি সিে। 
  
সস দিজাি রিটরকরন সিাোি জনয িুটে, আরমও তাি রদচ্ছক িুচ্ছট সিোম। 
  
 েেঘচ্ছিি রভতচ্ছি তাচ্ছক ধচ্ছি সেেোম। সস রনচ্ছজচ্ছক মুি কচ্ছি সদি দিজা সিাোি 
সচষ্টা কিে। তাচ্ছক সচচ্ছপ ধচ্ছি পািঁজাচ্ছকাো কিোম। সস োত পা িুিঁচ্ছড় আমাচ্ছক রকে 
োরথ সমচ্ছি কামড়াবাি সচষ্টা কিে। িাচ্ছয়ি সজাি অদু্ভত, োত দুচ্ছটা সচচ্ছপ ধিাি আচ্ছিই 
কচ্ছয়কটা ঘুরষ মত পড়চ্ছত পািচ্ছেি মত েচ্ছয় উেোম। 
  
তাচ্ছক রপিন সথচ্ছক সচচ্ছপ ধচ্ছি বে প্রচ্ছয়াি কিোম। সস রচৎকাি কিে। তাচ্ছক সজাি 
কচ্ছি োিঁটুি উপি বসাচ্ছত বাধয কিোম। 
  
সস পাক সিচ্ছয় রনচ্ছজচ্ছক মুি কচ্ছি আবাি সদি দিজাি রদচ্ছক িুটে। আবাি তাচ্ছক ধচ্ছি 
সেেোম। সস সমাচড় সিচ্ছয় আমাচ্ছক েক্ষয কচ্ছি োরথ িুিঁড়ে। আরম প্রস্তুত রিোম, োরথটা 
এরড়চ্ছয় সিোম। 
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তাি মাথা রদচ্ছয় আমাি নাচ্ছক আঘাত কিাি সচষ্টা কিে, একটা োত মুি কচ্ছি আমাি 
ঘাচ্ছড় নি বরসচ্ছয় রদে। 
  
নিগুচ্ছো সকচ্ছট বচ্ছস সিচ্ছতই আমাি িাি সবচ্ছড় সিে। অচ্ছনকটা সিন এক বন রবড়াে 
ধিাি সচষ্টা কিোম। সস োিঁটু দুচ্ছটা উপচ্ছি তুচ্ছে আমাি বুচ্ছক সজাচ্ছি আঘাত কিে এবং 
রনচ্ছজচ্ছক মুি কচ্ছি িুচ্ছট পাোচ্ছত রিচ্ছয় রজরনসটা মারটচ্ছত পচ্ছড় সিে। 
  
রজরনসটা তুচ্ছে সদিোম িারড় চাোচ্ছনাি পািরমট। 
  
ভাে ভাচ্ছব সদিোম েুরসরেি নাচ্ছম পািরমট, দু বিি আচ্ছি সদওয়া েচ্ছয়রিে। 
  
তাি রদচ্ছক সদিোম। 
  
সস নড়ে না। এক সকাচ্ছন োত রদচ্ছয় মুি সঢচ্ছক কািঁদচ্ছত শুরু কিে। 
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িাদশ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
পািরমটটা পচ্ছকচ্ছট পুচ্ছি েন্দনিত েুরসরেি রদচ্ছক রপিন রেচ্ছি বাথরুচ্ছম সিোম। 
টয়চ্ছেচ্ছট সবরসচ্ছনি জচ্ছে ঘাচ্ছড়ি কাটা জায়িাটা ধুচ্ছত থাকোম। িি পড়া বন্ধ েচ্ছে 
আয়নায় রনচ্ছজচ্ছক সদচ্ছি মচ্ছন েরেে এতক্ষণ রনশ্চয়ই সকাথাও মািামারি কিরিোম। 
  
সশাবাি ঘচ্ছি এচ্ছস পায়জামা পােচ্ছট একটা িোচ্ছিাো শাটথ ও স্ন্যাি পচ্ছি োউচ্ছঞ্জ এচ্ছস 
সমুচ্ছদ্রি বারে ও পাম িািগুচ্ছো সদিচ্ছত সদিচ্ছত ভাবরিোম। 
  
এমন সময় একটা শব্দ েচ্ছতই রপিচ্ছন রেচ্ছি সদিোম েুরসরে দিজাি কাচ্ছি দািঁরড়চ্ছয়। 
কািঁপা কািঁপা িোয়…সচস…আরম সব বুরঝচ্ছয় বেরি…সরতয…আরম…। 
  
রেক আচ্ছি, রভতচ্ছি এচ্ছস সব বুরঝচ্ছয় বে। শুনচ্ছত মন্দ োিচ্ছব না, িচ্ছথষ্ট প্রমাণ সপচ্ছয়রি 
সি তুরম প্রথম সশ্রণীি রমথযাবাদী। এিন সরতযই িরদ সতামাি কািথকোপ বুরঝচ্ছয় বে, 
তাি সতামাচ্ছক অোি পুিোি সদওয়া উরচত। 
  
সস একটা সচয়াি রনচ্ছয় বসচ্ছত বসচ্ছত বেে, দয়া কচ্ছি সশান, সচস..আরম জারন সতামাি 
পরিমাণ িাি কিা উরচত, রকন্তু আরম কিনও সতামাি কাচ্ছি রমথযা বরেরন। তাি মুচ্ছি 
একটা রনিপিাধ ভাব। সকানরদন িরদ পািরমট চাইচ্ছত সচ্ছে সচ্ছে রদচ্ছয় রদতাম। এ িকম 
বযবোি সতামাি উরচত েয়রন। 
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সদি, আমাচ্ছক তুরম িারিচ্ছয় রদও না। 
  
অতযন্ত রবনচ্ছয়ি সচ্ছে সস বেে, অতযন্ত দুিঃরিত, সচস। সতামাচ্ছক িািাচ্ছত আরম চাই না 
সকানরদনই সতামাি কাচ্ছি রমথযা বরেরন, িরদ, তুরম আমাচ্ছক রবশ্বাস না কি…। 
  
উিঃ, এসব কথা িাড়া সতামাি কথাগুচ্ছো সশানা িাক। িারড় চাোচ্ছনা রশিচ্ছত চাওয়া আি 
রক একটা ধাপ্পা? 
  
সদি সচস, সতামাচ্ছক সি মুেূচ্ছতথ প্রথম সদরি সসরদনই সতামাি সপ্রচ্ছম পরড়। 
  
সসই মুেূতথটা কিন? 
  
 সিরদন িাচ্ছত তুরম আমাচ্ছদি বারড়চ্ছত এচ্ছসরিচ্ছে–আমাচ্ছক সদচ্ছিরিচ্ছে। 
  
মচ্ছন েে অচ্ছনক অচ্ছনক রদন আচ্ছিি কথা। 
  
িিন রনচ্ছজি সদেটাচ্ছক আয়নায় ঘুরিচ্ছয় রেরিচ্ছয় সদিরিচ্ছে? সসই সময়? 
  
েযািঁ, আরম অতযন্ত একা, সচস। একটা বুচ্ছড়াি সচ্ছে রবচ্ছয় েওয়াি কষ্ট তুরম বুঝচ্ছবনা। 
অতযন্ত রবিরিকি। আরম সতামাি সচ্ছে পরিরচত েচ্ছত সচচ্ছয়রিোম। আরম জানতাম 
সতামাি কাচ্ছি আনন্দ পাব। সসইজচ্ছনযই আরম িারড় চাোচ্ছত রশিচ্ছত চাওয়াি ভান করি। 
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প্রশংসাি ভরেচ্ছত বেোম, বািঃ, সরতযই দারুণ বযাপাি। সকবেমাত্র আমাি সচ্ছে পরিরচত 
েওয়াি জনয একটা ওজি িুিঁজরিচ্ছে? 
  
সস অনযরদচ্ছক মুি ঘুরিচ্ছয় বেে, েয়ত সকানরদনও সতামাচ্ছক একথা বেতাম না সচস, 
কািণ সপ্রম এমনই রজরনস সমচ্ছয়িা মুি েুচ্ছট বেচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
আমাি রকন্তু মচ্ছন পড়চ্ছি িিন আমিা সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রিচ্ছয়রিোম, সতামাচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস 
কচ্ছিরিোম, তুরম আমাচ্ছক ভােবাস রকনা? তুরম রকন্তু অবাক েচ্ছয় আমাি উপি সিচ্ছিও 
রিচ্ছয়রিচ্ছে। 
  
সস অস্বরিভচ্ছি বেে, আরম–আরম সভচ্ছবরিোম ভােবারস এটা স্বীকাি কচ্ছি সনওয়া 
রবপজ্জনক। আরম–আরম সসটা চাইরন… 
  
েুরসরে, আরম সতামাচ্ছক সকান অস্বরস্তকি অবস্থায় সেেচ্ছত চাই না। তুরম িারড় চাোচ্ছত না 
জানাি ভান কচ্ছিরিচ্ছে সকবেমাত্র মজা মািাি জনয? আরম সসাজাসুরজ উেি চাই। 
  
না, রেক তা নয়। সতামাি সচ্ছে পরিরচত েচ্ছত সচচ্ছয়রিোম। জানচ্ছে তুরম িুরশ েচ্ছব। 
সভচ্ছবরিোম। 
  
আো, এিন সতা আমাচ্ছক রচচ্ছনি। এিন রক আমাচ্ছক সতামাি ভাে োিচ্ছি? 
  
রনশ্চয়ই। িাি সপ্রচ্ছম পচ্ছড়রি তাচ্ছক জানা ভাে। সি সকান সমচ্ছয়ি জীবচ্ছন সপ্রম অতযন্ত 
গুরুেপূণথ রজরনস। সিাজাি আমাচ্ছক ভােবাচ্ছস না। 
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এটা কিন আরবষ্কাি কচ্ছিি, রবচ্ছয়ি পচ্ছি না আচ্ছি? 
  
সস সি আচ্ছি অরভনয় কচ্ছিরিে সসটা মচ্ছন পড়চ্ছতই বেে, রবচ্ছয়ি পচ্ছি এটা জানচ্ছত 
পারি। আমাি উপি তাি আি সকান আিে সনই। 
  
সকন সনই? আশ্চিথ কথা। 
  
 সস বৃি। তািাড়া আমাচ্ছদি দৃরষ্টভরেও রভন্ন। 
  
বুঝচ্ছত পািরি। সতামাি প্ররত অনুিি এমন সকান মানুষচ্ছক িুিঁচ্ছজ রনচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে এবং 
সসইজচ্ছনযই আমাি উপি সতামাি দৃরষ্ট পচ্ছড়। 
  
সতামাি িাি কিাি কািণ বুঝচ্ছত পারি, সচস। সতামাি জায়িায় আরম েচ্ছে এইিকমই 
মচ্ছন কিতাম। সতামাি িাি কিাি জনয একটুও সদাষ রদরে না। এি অচ্ছনকটা সদাষ 
আমাি। আরম অতযন্ত একা সবাধ করি। তুরম আমাি জীবন আবাি সজীব কচ্ছি 
তুচ্ছেরিচ্ছে। 
  
েযািঁ, আমাি জীবচ্ছনও তুরম িচ্ছথষ্ট আচ্ছোড়ন তুচ্ছেরিচ্ছে। তুরম সব রকিুই বচ্ছেি। এিন 
সসগুচ্ছো িুিঁরটচ্ছয় সদিা িাক। তুরম রনশ্চয়ই বিি দুচ্ছয়ক িারড় চাোন রশচ্ছিি, তাই না? 
  
না, না, বিি দুই িারড় চাোরে না। আমাি একটা পািরমট রিে বচ্ছট। রকন্তু িুব সবরশ 
চাোইরন। সিাজাি তাি িারড় বযবোি কিচ্ছত রদত না। েপ্তা দুচ্ছয়ক চারেচ্ছয়রি, সস বেত 
আরম নারক িুব সজাচ্ছি িারড় চাোই সস জনয আমাচ্ছক িারড় চাোচ্ছত রদত না। 
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িিন তুরম আমাচ্ছক সশিাচ্ছত বে তিন বুরঝ আবাি নতুন কচ্ছি রশিচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
েযািঁ। 
  
পািরমটটা তাি সকাচ্ছেি উপি িুিঁচ্ছড় রদোম। 
  
আশা করি তুরম এটা প্রমাণ কিচ্ছত পািচ্ছব। সতামাি স্বামীি ড্রাইভািচ্ছক িরদ রজজ্ঞাস 
কিা েয় কিনও তুরম িারড় বযবোি কিচ্ছত রকনা। সতামাচ্ছক আরম সচ্ছন্দে করি, েুরসরে। 
একজন– রশক্ষানবীচ্ছসি পচ্ছক্ষ পুরেচ্ছশি সোকচ্ছক চাপা সদওয়া এবং একজন অরভজ্ঞ 
ড্রাইভাচ্ছিি চাপা সদওয়া এক নয়। আদােচ্ছত রবচািক িিন সতামাি পািরমট সদিচ্ছবন, 
তিন অনযিকম েচ্ছব। 
  
এভাচ্ছব কথা বেচ্ছব না। তুরম সকবে আমাচ্ছক ভয় সদিাবাি সচষ্টা কিি। 
  
সরতযই সতামাচ্ছক ভয় সদিাচ্ছনাি ইো আমাি আচ্ছি, েুরসরে। সতামাি রবশ্বাস তুরম এভাচ্ছব 
িাড়া সপচ্ছয় িাচ্ছব, তাই না? 
  
এই প্রথম সবাঝা সিে সস েমশ আত্মরবশ্বাস োরিচ্ছয় সেচ্ছেচ্ছি এবং তাচ্ছক অতযন্ত রবিি 
েচ্ছত েে। 
  
তুরম রক বেচ্ছত চাইচ্ছি বুঝচ্ছত পািরি না, সস তীক্ষ্ণস্বচ্ছি বচ্ছে উেে। 
  
বুঝচ্ছত পািিনা? আমাচ্ছক একটু অনুিে কিচ্ছব? সতামাি েতাশা, সতামাি স্বাথথ এবং 
সতামাি সমসযা রনচ্ছয় আমাি এিান সথচ্ছক চচ্ছে িাচ্ছব? সতামাি সিৌন–আচ্ছবদন, সতামাি 
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সিচ্ছেমানুরষ ভাব এবং সতামাি সোভনীয় সদে আমাি দৃরষ্টি সামচ্ছন সথচ্ছক সরিচ্ছয় সনচ্ছব? 
সতামাি িাচ্ছতি সপাশাচ্ছক িিন তুরম সতামাি সদেটাচ্ছক তুচ্ছে ধচ্ছিরিচ্ছে, তিন সরতযই 
আরম আসি েচ্ছয় পচ্ছড়রিোম। িিন সতামাচ্ছক িারড়ি রভতি সদরি তিন আবাি আমাি 
অনুিাি সজচ্ছি ওচ্ছে। আবাি সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি িিন তুরম এমন ভাব সদিারেচ্ছে সিন সি–
সকান মুেূচ্ছতথ আমাচ্ছক সদেদান কিচ্ছব, সকান স্বাচ্ছথথ বা মূচ্ছেয নয়, তিনও অনুিাি কম 
সজচ্ছি ওচ্ছেরন। রকন্তু সসই সব ঘটনাি পি আমাি সচাি িুচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি। সতামাি প্ররত 
সকান আিেই বতথমাচ্ছন আমাি সনই। আমাি ধািণা তুরম প্রতািক। আরম জারন তুরম 
একজন রমথযাবাদী। এটাও জারন, সি সকান কািচ্ছণই সোক সতামাি টাকাি প্রচ্ছয়াজন। 
সকানমচ্ছতই এ টাকা আমাি কাি সথচ্ছক পাচ্ছব না। অনয সকান সোকচ্ছক ধাপ্পা সদবাি 
সচষ্টা কি। আমাি মত সতামাি োিঁচ্ছদ পা সদবাি োজাি োজাি সোক আচ্ছি। আবাি 
সচষ্টা কি। তচ্ছব এমন সোক সবচ্ছি সনচ্ছব িাি বুরিসুরি কম। আমাি উপচ্ছদশ নাও, তচ্ছব 
আমাি আশা সিচ্ছড় দাও। িরদ তাড়াতারড় সচষ্টা কি আি একজনচ্ছক রনশ্চয়ই বািাচ্ছত 
পািচ্ছব। সতামাি শুভ কামনা করি, এিন সতামাি সুেরেত সদেটা আমাি সামচ্ছন সথচ্ছক 
সরিচ্ছয় রনচ্ছয় আমাচ্ছক একটু শারন্তচ্ছত থাকচ্ছত দাও। 
  
আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় সস চুপ কচ্ছি বচ্ছস িইে। তাি মুিটা েযাকাচ্ছস এবং সচািদুচ্ছটা করেন 
ও চকচচ্ছক সদিারেে। 
  
তুরম রক বেচ্ছত চাইচ্ছি বুঝচ্ছত পািরি না, সস সশষ পিথন্ত বেে। তাি রনিঃশ্বাস সজাচ্ছি 
সজাচ্ছি পড়রিে। আমাচ্ছদি সচ্ছে এভাচ্ছব কথা বেচ্ছত পািচ্ছে রক কচ্ছি? আমাচ্ছদি 
ব্ল্যাকচ্ছমে কিা েচ্ছে! এ বযাপাচ্ছি আরম িতটা জরড়ত তুরমও ততটা! আচ্ছিই বচ্ছেরি সকন 
আমাি একটা ড্রাইরভং পািরমট আচ্ছি। রকন্তু তাচ্ছত সমস্ত ঘটনাটাি পরিবতথন েওয়া 
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উরচত নয়। এই সোকটা রতরিশ োজাি িোি চায়, নােচ্ছে সিাজািচ্ছক আমাচ্ছদি কথা 
বেচ্ছব। এই অবস্থায় আমাি সচ্ছে এভাচ্ছব কথা বেচ্ছত পািচ্ছে রক কচ্ছি? 
  
উচ্ছে দািঁড়াোম। 
  
বে, েুরসরে, কতরদন তুরম ও অসকাি একসচ্ছে কাজ কচ্ছিি? কতরদন সোচ্ছকি এভাচ্ছব 
িি সচাষাি সচষ্টা কিি? সতামাি ঘাড় ধচ্ছি বাি কচ্ছি সদবাি আচ্ছি এই কথাটা বচ্ছে 
িাও। 
  
সস ভয়েি সিচ্ছি তাি োত দুচ্ছটা রনচ্ছয় আমাি রদচ্ছক িুচ্ছট এে। আরম নতরিই রিোম। 
তাি মরনবন্ধ সচচ্ছপ ধচ্ছি ধািা রদচ্ছয় সচয়াি সথচ্ছক উরেচ্ছয় রনোম ও োতটা বািঁরকচ্ছয় রপিন 
রদচ্ছক সচচ্ছপ ধিোম। 
  
সস িন্ত্রণায় চীৎকাি কিচ্ছি। তাচ্ছক এক পাক ঘুরিচ্ছয় মরনবন্ধটা সিচ্ছড় রদচ্ছয় তাি বাহু 
সচচ্ছপ ধিোম ও তাি রেংস, েেেচ্ছে সচাি দুচ্ছটাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইোম। 
  
বে, এবাি উেি দাও। কতরদন ধচ্ছি সতামিা দুজচ্ছন একসচ্ছে কাজ কিি? 
  
তুরম ভুে কিি, ঐ সোকটাি সচ্ছে আরম সকানরদনই কাজ করিরন। রক কচ্ছি এ ধািণা 
েে? 
  
োজোরম কিচ্ছব না। আমাচ্ছক সসই রনজথন সমুচ্ছদ্রি তচ্ছট রনচ্ছয় িাওয়াি জনয তুরম কািঁদ 
সপচ্ছতরিচ্ছে। সসিাচ্ছন অনয সকউ রিে না। িতকাে আরম জায়িাটা সদচ্ছি এচ্ছসরি। 
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সসিাচ্ছন সতামাি ও আমাি িাড়া আি কািও পাচ্ছয়ি রচহ্ন রিে না। িস সসিাচ্ছন িায় রন। 
রক ঘচ্ছটরিে সস জানত, তুরমই তাচ্ছক সব বচ্ছেরিচ্ছে। সতামাি স্বামীি বযবসাচ্ছয় সি রবশ 
োজাি িোি িাটাব রেক কচ্ছিরিোম, সতামিা দুজচ্ছন সসটা বািাবাি তাচ্ছে রিচ্ছে। 
সতামাি স্বামী সতামাচ্ছক এসব বচ্ছেরিচ্ছেন, তাই না? সসই জচ্ছনযই তুরম প্রথম সাক্ষাচ্ছতি 
রদন একথা বািবাি রজজ্ঞাসা কিরিচ্ছে। তুরম িসচ্ছক সব বচ্ছেরিচ্ছে এবং দুজচ্ছন 
ব্ল্যাকচ্ছমে কচ্ছি আমাি কাি সথচ্ছক টাকাটা বািাবাি সচষ্টা কচ্ছিি। সিরদন সতামাচ্ছক 
সটরেচ্ছোচ্ছন বরে সি সমসযাি একটা সমাধান েচ্ছয়চ্ছি, তুরম সসরদন িুরশ েওরন। আরম 
রিরসভাি নারমচ্ছয় িািামাত্র তুরম সোন কচ্ছি িসচ্ছক সব জারনচ্ছয় দাও। সস প্রথচ্ছম এচ্ছস 
সদিে আরম রক কিরি এবং আসাি সময় একটা কযাচ্ছমিা ও ফ্লযাশোইট রনচ্ছয় এচ্ছসরিে। 
এিন পািচ্ছে সতামাি বতথমান দুভথাচ্ছিযি কথা রমথযা কচ্ছি বেচ্ছত পাি। 
  
সস সচয়াচ্ছি বচ্ছস কািঁদচ্ছত োিে। 
  
বাইচ্ছি এচ্ছস রকিু পানীয় সঢচ্ছে বিে রমরশচ্ছয় গ্লাসটা রনচ্ছয় রেচ্ছি এোম, তিন সস কান্না 
থারমচ্ছয় সচাি মুিরিে। 
  
সচস…..। 
  
 আবাি শুরু কিা িাক। ইরতমচ্ছধয আি রক রক িল্প বানাচ্ছে? 
  
 সচস, আমাচ্ছক এত কষ্ট রদও না, এবাচ্ছিি ভরে একটু নতুন। আরম রকিুই জারন না, 
সস–সস সবশ কচ্ছয়কমাস ধচ্ছি আমাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছি। 
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অল্প েচ পান কিোম। 
  
তুরম বেচ্ছত চাও অসকাি সতামাচ্ছক কচ্ছয়কমাস ধচ্ছি ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছি? 
  
েযািঁ 
  
সুতিাং তুরম ভাবচ্ছে সি অসকাি িরদ একই সচ্ছে আমাচ্ছকও ব্ল্যাকচ্ছমে কচ্ছি তচ্ছব ভাে 
েয়? 
  
আরম এরড়চ্ছয় সিচ্ছত পারিরন। সস সকান িকচ্ছম সজচ্ছনরিে সি সতামাি অচ্ছনক টাকা 
আচ্ছি…। 
  
রনশ্চয়ই তুরম বচ্ছেরিচ্ছে? 
  
না রদরবয কচ্ছি বেচ্ছত পারি আরম বরেরন, সস রনচ্ছজই সজচ্ছনরিে। 
  
সিচ্ছি বেোম, সদি বাচ্ছজ কথা বে না। ভিবাচ্ছনি সদাোই, এমন িল্প বানাচ্ছব সিন সসটা 
রবশ্বাসচ্ছিািয েয়। সকবে আইচ্ছকন ও তুরম জানচ্ছত সি আরম রক পরিমাণ অথথ বযবসাচ্ছয় 
িাটাব। আইচ্ছকন রকিুচ্ছতই বেচ্ছবন না। সুতিাং তুরমই বচ্ছেি। 
  
 আরম–আরম তাচ্ছক বেচ্ছত চাইরন সচস। তুরম এটুকু রবশ্বাস সিি। আমিা দুজচ্ছন কথা 
বেরিোম এবং বচ্ছেরিোম, এমন একজনচ্ছক রচরন িাি অচ্ছনক টাকা আচ্ছি। আরমও িরদ 
এত টাকাি মারেক েচ্ছত পািতাম। এমরন কথােচ্ছে…মুি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আচ্ছস, ইো 
কচ্ছি তাচ্ছক বরেরন। 
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তােচ্ছে তুরমই বচ্ছেরিচ্ছে? 
  
সস আবাি োিঁটুি রভতি োত দুচ্ছটা ঘষাি সকৌশে িপ্ত কিচ্ছত োিে। 
  
েযািঁ, তচ্ছব সকান উচ্ছেশয রনচ্ছয় বরেরন। 
  
সস সকন মাচ্ছসি পি মাস সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিাি সচষ্টা কিরিে? 
  
সস ইতস্ততিঃ কিরিে এবং অস্বরস্ত ভচ্ছি বেে, আরম সস কথা বেচ্ছত পািব না সচস। 
এটা–এটা অতযন্ত সিাপনীয়। এমন রকিু আরম কচ্ছিরিোম…। 
  
সকান আকষথণীয় বযরিচ্ছক সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রনচ্ছয় িাওয়াি মত ঘটনা? 
  
 না, সসিকম নয়। আরম আচ্ছি কিনই এিকম করিরন। 
  
সবশ রেক আচ্ছি, বচ্ছে সেে। সস তােচ্ছে সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিরিে এবং তা সচ্ছেও 
তুরম সবশ সিাশ সমজাচ্ছজই তাি সচ্ছে িল্প কিরিচ্ছে, সিমন ধি সতামাি স্বামীি 
কমথচািীচ্ছদি রনচ্ছয় এবং তাচ্ছদি কাি কত টাকা আচ্ছি সস সব রনচ্ছয়। 
  
না, এসব রনচ্ছয় নয়… 
  
বাজী সিচ্ছি বেচ্ছত পারি এসব রনচ্ছয়। িাই সোক, আমাচ্ছক সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রনচ্ছয় িাওয়া, 
সতামাচ্ছক িারড় চাোন সশিাচ্ছত বো তািই আইরিয়া, রক বে? 
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ো। 
  
তুরম আমাচ্ছক সকন সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি রনচ্ছয় রিচ্ছয়রিচ্ছে তা জানচ্ছত না। রক বে? 
  
না না, সস বচ্ছেরন। 
  
সিচ্ছেতু সস সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কচ্ছি সসজনয তাি কথামত তুরম ওো বসা কি। রক বে? 
  
তাি মুচ্ছি িি জমা েে। 
  
সস িা বচ্ছে তাই আমাচ্ছক কিচ্ছত েয়। 
  
 তুরম রক তাচ্ছক টাকা দাও? 
  
সংকুরচত মুচ্ছি সস বেে, না, সকান টাকা রদইরন। 
  
সস তােচ্ছে ব্ল্যাকচ্ছমে কচ্ছি সকবে তাি ইচ্ছেমত সতামাচ্ছক রদচ্ছয় কাজ করিচ্ছয় রনচ্ছয়। 
  
েযািঁ। 
  
আমাি সচ্ছে সসরদচ্ছনি সিাষ্ট্র অরভনচ্ছয়ি পি তুরম িারড় চারেচ্ছয় সিভাচ্ছবই সোক একজন 
পুরেশচ্ছক চাপা দাও। তাড়াতারড় কাচ্ছিি সকান জায়িা সথচ্ছক তাচ্ছক সোন কচ্ছি বে সি 
তুরম একজন পুরেশচ্ছক চাপা রদচ্ছয়ি। সস সদিে আমাি রবরুচ্ছি বযবোি কিাি মত এটা 
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মািাত্মক অস্ত্র এবং সতামাচ্ছক উপচ্ছদশ রদে আমাি বাংচ্ছোচ্ছত রিচ্ছয় আি এক দো 
অরভনয় কিচ্ছত। তাি কথামত তুরম বািবাি আমাচ্ছক অনুচ্ছিাধ কিচ্ছত োিচ্ছে দারয়ে 
আমাি রনচ্ছজি কািঁচ্ছধ তুচ্ছে সনওয়াি জচ্ছনয। সস সতামাচ্ছক আশ্বাস রদে টাকাটা আমাি 
কাি সথচ্ছক সস সনচ্ছব। সিচ্ছেতু তুরম তাি কথায় ওেবস, সসচ্ছেতু তাি উপচ্ছদশ মত কাজ 
কিচ্ছে। 
  
সমস্ত ঘটনাটা এভাচ্ছব ঘচ্ছট রন, সচস। আরম সোন করিরন। আরম এিাচ্ছন এচ্ছসরিোম। 
  
সতামাচ্ছক রবশ্বাস করি না, েুরসরে। আরম রবশ্বাস করি না িস সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে 
কচ্ছিচ্ছি। আরম রবশ্বাস করি তুরম এবং িস একই সচ্ছে এই বযবসা চাোে। 
  
ভুে কিি, সচস! রদরবয কচ্ছি বেরি আমিা ব্ল্যাকচ্ছমে করি না, সস বেে, আরম িা 
বচ্ছেরি। তাই সরতয। 
  
তাচ্ছক সচচ্ছয় সদিরিোম, সস রমথযা বেচ্ছি। 
  
রেক আচ্ছি, দুজচ্ছন এক সচ্ছে রিচ্ছয় িচ্ছসি সচ্ছে কথা বেব। তাি রক বোি আচ্ছি শুনচ্ছত 
চাই। তুরম অচ্ছপক্ষা কি, সপাশাক পােচ্ছট এিনই আসরি। তুরম আি আরম তাি সচ্ছে 
কথা বেব। 
  
তাি প্ররতবাদ কিাি আচ্ছিই োউঞ্জ সথচ্ছক সবরিচ্ছয় এচ্ছস ঘচ্ছিি দিজাটা সভরজচ্ছয় রদোম। 
সশাবাি ঘিটায় এোম। সস–ঘচ্ছিি দিজাটা িুচ্ছে চুপ কচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় শুনচ্ছত োিোম। 
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োউচ্ছঞ্জি দিজা সিাোি শব্দ সপোম। েুরসরেচ্ছক েেঘচ্ছি ঢুকচ্ছত এবং সসিান সথচ্ছকই 
আি সশাবাি ঘচ্ছিি রদচ্ছক চাইচ্ছত সদিোম, সস োউচ্ছঞ্জ রিচ্ছয় দিজাটা বন্ধ কচ্ছি রদে। 
একটু পচ্ছি সটরেচ্ছোন কিাি শব্দ সপোম। 
  
তাি জনয সি োিঁদ সপচ্ছত সিচ্ছি এোম সস তাচ্ছত পা রদে। 
  
পা রটচ্ছপ রটচ্ছপ দিজাি কপাচ্ছট কান সপচ্ছত শুনচ্ছত োিোম। 
  
 তাচ্ছক বেচ্ছত শুনোমিঃ আরম এিন রক কিব? মচ্ছন েয় না সস টাকা সদচ্ছবানা…আি 
সামোচ্ছত পািরি না, সতামাি রকিু কিা দিকাি…। 
  
োতেটা ঘুরিচ্ছয় ঢুকোম। 
  
েুরসরে সটরেচ্ছোচ্ছনি কাি সথচ্ছক সচ্ছি এে। 
  
রেক আচ্ছি, রেক আচ্ছি, বেোম। অপিাধীি মত সচচ্ছয় সথচ্ছকা না, সতামাি কথা শুচ্ছনরি। 
এবাি স্বীকাি কিচ্ছব তুরম তাচ্ছদি দচ্ছে। 
  
সস আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইে। তাচ্ছক আি সুন্দি বা তাজা িুবতী সদিারেে না। তাচ্ছক 
বয়ো, পিারজত এবং োিঁচ্ছদ ধিা-পড়া জীচ্ছবি মত সদিারেে। 
  
 রনচ্ছজচ্ছক িুব চাোক সভচ্ছবি, তাই না? 
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রেক আচ্ছি, আরম সদাষ স্বীকাি কিরি। রকন্তু টাকা সতামাচ্ছক রদচ্ছত েচ্ছব। তুরম প্রমাণ 
কিচ্ছত পািচ্ছব না আরম সতামাি সচ্ছে রিোম। আরম িারড় চাোরেোম। িারড়ি পাচ্ছশ 
দািঁরড়চ্ছয় থাকা অবস্থায় সতামাি একটা িরব আমাি োচ্ছত আচ্ছি। িরদ টাকা না দাও 
সতামাি িরব পুরেচ্ছশি কাচ্ছি পারেচ্ছয় সদব। আরম অনয জায়িায় রিোম প্রমাণ কিচ্ছত 
পািব। আমাি সোক আচ্ছি, িািা সাক্ষয রদচ্ছত পািচ্ছব সি, দুঘথটনাি সময় আরম তাচ্ছদি 
সচ্ছে রিোম। টাকা সদওয়া িাড়া সতামাি িতযন্তি সনই। 
  
িারড়ি রপিচ্ছনি চাকাি িচ্ছিি দািগুচ্ছো আমাচ্ছক ভারবচ্ছয় তুচ্ছেরিে রকন্তু এিন বুঝচ্ছত 
পািোম দািগুচ্ছো রক কচ্ছি েচ্ছয়রিে। িচ্ছোচ্ছিস এবং নাটচ্ছেি মত ও িায়ানচ্ছকও েতযা 
কিা েচ্ছয়রিে। 
  
তুরম ও িস তাচ্ছক েতযা কচ্ছিরিচ্ছে, তাই না? ধািা সদওয়াটা রমচ্ছথয ঘটনা। তুরম তাি 
মাথায় আঘাত কচ্ছিরিচ্ছে, পচ্ছি কযারিোকটাি রপিচ্ছনি চাকা রদচ্ছয় তাচ্ছক চাপা 
রদচ্ছয়রিচ্ছে। না সভচ্ছব কাজ কিায় সতামিা রবিাট ভুে কচ্ছিরিচ্ছে। ভুে কচ্ছি রপিচ্ছনি 
চাকা রদচ্ছয় তাচ্ছক চাপা রদচ্ছয়রিচ্ছয় এটা এত বড় ভুে, েুরসরে সি েতযাকািীি তাি জনয 
োিঁরস েচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সস েযাকাচ্ছশ মুচ্ছি বেে, আরম তাচ্ছক েতযা করিরন। 
  
তুরম ও িস তাচ্ছক েতযা কচ্ছিরিচ্ছে। এক রঢচ্ছে সতামিা দুচ্ছটা পারি মািচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে, 
চাও রন? সতামিা ও’িায়াচ্ছনি োত সথচ্ছক মুরি সপচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে এবং আমাি কাি সথচ্ছক 
রবশ োজাি িোি বাি কিচ্ছত সচচ্ছয়রিচ্ছে। 
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ককথশ স্বচ্ছি সস বেে, কথাটা রেক নয়। তুরম রকিুই প্রমাণ কিচ্ছত পািচ্ছব না। আরম 
তাচ্ছক েতযা করিরন। িরদ তুরম আমাচ্ছদি টাকা না দাও… 
  
সকান মচ্ছতই টাকা পাে না। সামচ্ছনি রবচ্ছকেটা িুব বযস্ততায় কাটাব। আরম জানচ্ছত চাই 
সকন সতামিা ও িায়ানচ্ছক েতযা কচ্ছিরিচ্ছে। আরম সতামাচ্ছক সচ্ছে রনরে না। সতামাি 
োত-পা সবিঁচ্ছধ এিাচ্ছন সিচ্ছি িাব। আরম িা জানচ্ছত চাই িতক্ষণ না তা জানচ্ছত পারি। 
  
সস ভচ্ছয় সপিন রদচ্ছক েটচ্ছত শুরু কিে, আমাি িাচ্ছয় োত সদওয়াি সচষ্টা কচ্ছিা না। 
আমাচ্ছক এিাচ্ছন সিচ্ছি সিচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
তাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিচ্ছত সিচ্ছত বেোম, িরদ শান্তভাচ্ছব আত্মসমপথণ না কি তচ্ছব বে 
প্রচ্ছয়াি কিচ্ছত েচ্ছব। িোি কািটা সিমন আিঁচচ্ছড় রদচ্ছয়রিচ্ছে িরদ সসিকম িািাপ 
বযবোি কি তচ্ছব বাধয েচ্ছয় আমাচ্ছকও িািাপ বযবোি কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
সস পাক সিচ্ছয় জানাোি রদচ্ছক িুটে রকন্তু তাি আচ্ছিই িুচ্ছট রিচ্ছয় তাি বাহু সচচ্ছপ ধচ্ছি 
এক পাক ঘুরিচ্ছয় রদোম। সস আমাি মুি আিঁচচ্ছড় সদবাি সচষ্টা কিরিে, তাি োচ্ছত দুচ্ছটা 
ধািা সমচ্ছি সরিচ্ছয় সজাচ্ছি মুচ্ছিি সচায়াচ্ছে আঘাত কিোম। তাি সচাি রবস্ফারিত েচ্ছয় 
উেে, সস জড়বস্তুি মত আমাি আরেেচ্ছন ধিা রদে। 
  
তাড়াতারড় তাি োত দুচ্ছটা রপিচ্ছন সটচ্ছন তাি পাচ্ছয়ি সচ্ছে সবিঁচ্ছধ রদোম। তাচ্ছক চযাংচ্ছদাো 
কচ্ছি সশাবাি ঘচ্ছি রনচ্ছয় আমাি রবিানায় শুইচ্ছয় রদোম। 
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ওয়ািথচ্ছিাচ্ছবি কাচ্ছি রিচ্ছয় জামা ও টাই পচ্ছি জুচ্ছতা পােচ্ছট রনোম। সদিোম সস নড়চ্ছত 
শুরু কচ্ছিচ্ছি। 
  
িান্নাঘি সথচ্ছক একটা দরড় এচ্ছন রবিানাি সচ্ছে তাচ্ছক আচ্ছষ্টপৃচ্ছষ্ঠ বািঁধোম। 
  
সস সচাি িুচ্ছে আমাি রদচ্ছক চাইে, ভচ্ছয় পূণথ সচাি। 
  
অতযন্ত দুিঃরিত, রকন্তু সতামাি এটা প্রচ্ছয়াজন রিে। সতামাচ্ছক এভাচ্ছব সেচ্ছে সিচ্ছত আমাি 
কষ্ট েচ্ছে রকন্তু উপায় সনই। িত শীঘ্র পারি রেিব। চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় থাক, সতামাি সকান 
ক্ষরত েচ্ছব না। 
  
সস রেংস্রভাচ্ছব বেে, আমাচ্ছক সিচ্ছড় দাও বেরি, এি সশাধ সনব। 
  
 সব রেক আচ্ছি সদচ্ছি রনচ্ছয় দিজাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় সিোম। 
  
আমাচ্ছক সিচ্ছড় সিও না। রেচ্ছি এস। 
  
ঘাবরড়ও না। সবরশ সদরি কিব না 
  
সবরিচ্ছয় দিজাটা সভরজচ্ছয় রদোম। 
  
পযাচ্ছসজ রদচ্ছয় িিন িারে তাচ্ছক প্রাণভচ্ছয় চীৎকাি কিচ্ছত শুনোম। সচস আমাচ্ছক সিচ্ছড় 
সিও না। দয়া কচ্ছি আমাচ্ছক সিচ্ছড় সিও না। 
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আরম ভ্রূচ্ছক্ষপ না কচ্ছি বাংচ্ছোি সদি দিজায় তাো রদচ্ছয় বুইক িারড়টাি রদচ্ছক িুচ্ছট 
সিোম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হিট অ্যান্ড রান । জেমস জিডহি জেে  

256 

www.bengaliebook.com                                  সূহেপত্র 
 

 

ত্রচ্য়াদশ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
সবশ কচ্ছয়কটা িবচ্ছিি কািজ রকনোম শেচ্ছি এচ্ছস এবং বুইচ্ছক রেচ্ছি িাবাি সময় 
িবচ্ছিি রশচ্ছিানামাগুচ্ছো সদিোম। িচ্ছোচ্ছিস ও নাটচ্ছেি েতযাকাণ্ড প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় 
অক্ষচ্ছি সেিা থাকচ্ছব সভচ্ছবরিোম, রকন্তু তাচ্ছত রকিুই সনই। 
  
এমন জায়িায় িারড়টা রিে সিিাচ্ছন িারড় িািা রনচ্ছষধ, সসজনয িারড়চ্ছত এচ্ছস তাড়াতারড় 
রিমস বাচ্ছিি রদচ্ছক িুটোম, সিিাচ্ছন পিবতথী কািথকোপ রেক কিাি আচ্ছি সযান্ডউইচ ও 
বীয়াচ্ছিি সচ্ছে িবচ্ছিি কািজগুচ্ছো পড়চ্ছত পািব। 
  
বাি প্রায় িারে, এক সকাচ্ছণ এক অপরিরচত ভদ্রচ্ছোচ্ছকি সচ্ছে সজা সেচ্ছোস বচ্ছসরিে। 
দুজচ্ছনই রবে পযারটচ্ছসি সচ্ছে বীয়াি িারেে। দৃরষ্টি আড়াচ্ছে িাবাি আচ্ছিই সজা সেচ্ছোস 
আমাচ্ছক সদচ্ছি, এই সি সচস, এরদচ্ছক এস। 
  
একটা সযান্ডউইচ ও বীয়াি আনচ্ছত বচ্ছে সজাি বুচ্ছথ এচ্ছস ঢুকোম। 
  
সজা বেে, সভচ্ছবরিোম িেে সিেচ্ছত রিচ্ছয়ি, বস, বস। রজম বাকচ্ছেি সচ্ছে পরিচয় 
কচ্ছি নাও। ইরন েচ্ছে ইনচ্ছকযায়ািাি পরত্রকাি প্রধান বযরি। 
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সকবেমাত্র ইনচ্ছকযায়ািাি পরত্রকাই সসকথা জাচ্ছননা, বাকচ্ছে বেে। সবিঁচ্ছট, সমাটা, 
মাঝবয়সী ভদ্রচ্ছোক, সচাচ্ছিি দৃরষ্ট অনুসন্ধানী। 
  
আমাি ঘাচ্ছড়ি কাটা দািগুচ্ছোি রদচ্ছক তীক্ষ্ণদৃরষ্টচ্ছত সচচ্ছয় বেে, সদি ভাই, সমচ্ছয়টা 
রনশ্চয়ই সবশ চড়া দাচ্ছম তাি আত্মসম্মান রবরে কচ্ছিচ্ছি। 
  
সজা অবাক েচ্ছয় চাইে। 
  
আরম বেোম, রকিু ভাবচ্ছবন না, বযাপািটা অচ্ছনকটা এই ধিচ্ছনি–একটা সিচ্ছে একটা 
সমচ্ছয়চ্ছক প্রায় রবিি কচ্ছি। সবাকাি মত আরম তাচ্ছত বাধাি সৃরষ্ট কচ্ছিরিোম। সদিা সিে 
সমচ্ছয়টা আমাি বাধা সদওয়া পিন্দ কিে না। আরম সি প্রাণ রনচ্ছয় পাোচ্ছত পািোম 
এটাই আশ্চিথ। 
  
দুজচ্ছনই সেচ্ছস উেে। রকন্তু সজা আমাি রদচ্ছক অবাক েচ্ছয় সচচ্ছয় িইে। 
  
আচ্ছোচনাি রবষয় পােটাবাি জনয রজজ্ঞাসা কিোম, িরববাচ্ছিি রদচ্ছন তুরম এিাচ্ছন রক 
কিি? 
  
এি সচ্ছে সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সািাটা রদন কাটাব বচ্ছে রেক কচ্ছিরিোম, সজা বাকচ্ছেি রদচ্ছক 
বুচ্ছড়া আঙুে সদরিচ্ছয় বেে, এিন বেচ্ছি কাজ আচ্ছি। সুতিাং এিন একাই সিচ্ছত েচ্ছব। 
অবশয তুরম িরদ িাজী েও। 
  
ইচ্ছে রিে সজা, রকন্তু নানা কাচ্ছজ বািঁধা। 
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িতক্ষণ সমচ্ছয়টা বািঁধা আচ্ছি ততক্ষণ আপনািা দুজচ্ছন মারনকচ্ছজাড় েচ্ছত পাচ্ছিন, বচ্ছে 
বাকচ্ছে, সো সো কচ্ছি সেচ্ছস উেে। 
  
মচ্ছন পড়ে েুরসরে আমাি রবিানায় বািঁধা অবস্থায় আচ্ছি। অবচ্ছচতন মচ্ছন সস সরতয 
ঘটনাি কািাকারি এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি। 
  
এই ইনচ্ছকযায়ািািটা রক আপরন এিাচ্ছন রকচ্ছনচ্ছিন? আমাচ্ছক সীচ্ছটি উপি কািজটা 
িািচ্ছত সদচ্ছি বেে। 
  
েযািঁ, আপনাি দিকাি? 
  
িত িাচ্ছত আরম সি িবিটা পারেচ্ছয়রিোম সসটাি রক েে এিনও সদিাি সুচ্ছিাি েয় রন। 
সস কািজটা িুচ্ছে সামচ্ছনি পৃষ্ঠায় দৃরষ্ট সবাোচ্ছত োিে। কািচ্ছজি পাতা উরল্টচ্ছয় সদচ্ছি 
আমাচ্ছক রেরিচ্ছয় রদে। রতন োজাি শব্দ প্রায় িি ও েচ রদচ্ছয় সেিা বো চচ্ছে। আি 
রনষু্ঠি বদমাশ তাচ্ছক দুচ্ছশা শচ্ছব্দ করমচ্ছয় এচ্ছনচ্ছি। এচ্ছদি জনয কাজ করি ভাবচ্ছতও সঘন্না 
েয়। 
  
সজা বেে, রজম সসই িারড় চাপা সদওয়াি িবিটা পাোচ্ছে এবং সসটাি তোবধাচ্ছন 
আচ্ছি। 
  
সযান্ডউইচ্ছচ কামড় রদচ্ছয় রচচ্ছবাচ্ছত োিোম আি বেোম, সরতয? আজ সকাচ্ছে িবিটা 
পড়াি সময় পাইরন। সকান নতুন িবি আচ্ছি? 
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বাকচ্ছে গ্লাচ্ছস চুমুক রদচ্ছয় একটা রসিাচ্ছিট ধিাে। 
  
নতুন? সদিুন, এই িবিটা এিন সাংঘারতক আচ্ছোড়চ্ছনি সৃরষ্ট কচ্ছিচ্ছি। এমন রক, এি 
উপি বতথমান শাসন বযবস্থাি পরিবতথনও আসচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সজা বেে, বাচ্ছজ কথা সিচ্ছড় আমাচ্ছদি আসে কথায় আসা িাক। িবিটা িরদ এতই 
আচ্ছোড়চ্ছনি সৃরষ্ট কচ্ছিচ্ছি তচ্ছব প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষচ্ছি সদওয়া েে না সকন? 
  
কািণ এিনও আমিা সব রকিু তথয জানচ্ছত পারিরন। কাে পিথন্ত অচ্ছপক্ষা করুন। 
  
 সজা অধীি েচ্ছয় বেে, রক বযাপাচ্ছি? সকান্ ঘটনাি কথা বেি? 
  
 বাকচ্ছে বেে, বেরি। ও’িায়ান মািা না সিচ্ছে তাি সম্বচ্ছন্ধ সোচ্ছক রকিুই জানচ্ছত পািত 
না।ও’িায়ান দারুণ ভাে সোক রিে বচ্ছে সুরেভা সি সপ্রস রবজ্ঞরপ্ত রদচ্ছয়রিে সসটা শুনচ্ছত 
ততরদনই ভাে োিরিে িতরদন না আমিা ও’িায়াচ্ছনি বযাপাচ্ছি তদন্ত করি। প্রকৃত 
ঘটনা জানচ্ছত পািা সিচ্ছি। বযাচ্ছে তাি প্রায় এক েক্ষ পিঁরচশ োজাি িোি এবং পাম 
সেচ্ছসচ্ছন্ট তাি সুন্দি একটা বাংচ্ছো আচ্ছি। িা একমাত্র রসচ্ছনমা তািকাচ্ছদিই থাকা 
সম্ভব। পুরেচ্ছশি সকান সোক এভাচ্ছব থাকা মাচ্ছন ঘুষ। তাি এই সব বযাপাি জানচ্ছত মাত্র 
দুজন। সি সি সমচ্ছয়চ্ছক সস রবচ্ছয় কিচ্ছত সচচ্ছয়রিে, একজন নাইট ক্লাচ্ছবি িারয়কা এবং 
তাি এচ্ছজন্ট নাটচ্ছে। তাচ্ছদি ভাচ্ছিয িত িাচ্ছত। রক ঘচ্ছটচ্ছি জাচ্ছনন? 
  
সজা সিাে সিাে সচাচ্ছি তাি রদচ্ছক সচচ্ছয়রিে। 
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তাচ্ছদি দুজনচ্ছকই সরিচ্ছয় সেো েচ্ছয়চ্ছি। ওয়ারশংটন সোচ্ছটচ্ছে নাটচ্ছেি বুচ্ছক গুরেরবি 
অবস্থায় পাওয়া সিচ্ছি। সোচ্ছটচ্ছেি িাচ্ছতি সকিানীচ্ছক মাথায় আঘাত কচ্ছি সমচ্ছি সেো 
েচ্ছয়চ্ছি। েতযাকািী রভতচ্ছি এচ্ছস সকান ঘচ্ছি নাটচ্ছে আচ্ছি জানচ্ছত সচচ্ছয়রিে তািপচ্ছিই 
তাচ্ছক েতযা কচ্ছি। সশচ্ছষ উপচ্ছি রিচ্ছয় নাটচ্ছেচ্ছক েতযা কচ্ছি। সমচ্ছয়টা িিন তাি মযািি 
আমথচ্ছসি ঘি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসরিে তিন তাচ্ছক েতযা কিা েয়। 
  
সজা বেে, এত বড় ঘটনা কািচ্ছজ সনই। 
  
েযািঁ, আচ্ছি মাত্র দশ োইন। রকন্তু আিামীকাে কািচ্ছজি প্রথম পাতায় সবচ্ছচচ্ছয় বড় িবি 
েচ্ছব। আমিা এি উপি তদন্ত কিরি। ও’িায়াচ্ছনি সজাচু্চরি জানাি সচষ্টা কিরি। পুরেশ 
করমশনাি মচ্ছন কচ্ছিন ও’িায়ান কচ্ছয়করট প্রতািক দচ্ছেি সচ্ছে জরড়ত রিে। সুরেভা 
রকন্তু মচ্ছন কচ্ছিন সোকটা ব্ল্যাকচ্ছমোি রিে। 
  
সি সমচ্ছয়টা িতকাে িুন েচ্ছয়চ্ছি সস রক রেটে টযাভানথ নাইট ক্লাচ্ছব িান কিত? স্বাভারবক 
িোয় রজজ্ঞাসা কিোম। 
  
েযািঁ। সুন্দিী সমচ্ছয়, রকন্তু টাকাি জনয িান কিচ্ছত েত। 
  
 রেটন টযাভাচ্ছনথি প্রকৃত মারেক সক? 
  
বাকচ্ছে কািঁধ ঝািঁরকচ্ছয় সরতযই িেসযময়। আরম জানাি সচষ্টা কচ্ছিরি। সিরজরষ্ট্র কিা আচ্ছি 
আটথ িযােিাচ্ছনা নাচ্ছম জধনক বযরিি নাম। রকন্তু সকউ জাচ্ছন না সোকরট সক। আমাি 
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ধািণা শেচ্ছি ঐ নাচ্ছম সকান সোক বাস কচ্ছি না। ক্লাবটা চাোয় জযাক ক্লি নাচ্ছম 
একজন। সকন রজজ্ঞাসা কিচ্ছিন? 
  
শুচ্ছনরি িতকাে িাচ্ছত ক্লাচ্ছবি উপিতোয় এক জুয়াি আড্ডা বচ্ছসরিে এবং বাজীি োি 
রিে িুব চড়া। 
  
বাকচ্ছে মাথা নাড়চ্ছত নাড়চ্ছত বেে, এটা কথাি কথা। এই শেচ্ছি জুয়া বন্ধ েচ্ছয় সিচ্ছি। 
সবশ কচ্ছয়কজন মাতিি সোক আড্ডা সিাোি তাচ্ছে রিে, রকন্তু পুরেশ করমশনাি সচ্ছে 
সচ্ছে তাচ্ছদি উদযম নষ্ট কচ্ছি সদন। রেটে টযাভানথ রতন বিি েে চােু েচ্ছয়চ্ছি। জুয়াি 
আজ্ঞা থাকচ্ছে রনশ্চয়ই শুনতাম। 
  
আপরন রক সরেক জাচ্ছনন? িত িাচ্ছত আরম সসিাচ্ছন রিচ্ছয়রিোম। একজন আমাচ্ছক বেে 
সি উপচ্ছি জুয়াি আো আচ্ছি। 
  
বাকচ্ছে আমাি উপি দৃরষ্ট সিচ্ছি বেে, এক রমরনট, এই অঞ্চেটা ও’িায়ান তদািরক 
কিত। সস রনশ্চয়ই ক্লাচ্ছবি এই সব আড্ডা সিাপন সিচ্ছি থানায় সকান রিচ্ছপাটথ পাোত 
না। এটা দারুণ িবি। তােচ্ছে এিাচ্ছনই সস ঘুচ্ছষি টাকা সপত। আপরন রক প্রায়ই 
সসিাচ্ছন িান? 
  
প্রায়ই িাই না তচ্ছব মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ িাই। 
  
আপরন রক সসিাচ্ছন রিচ্ছয় সদিচ্ছবন জুয়াি সটরবে আচ্ছি রক সনই? 
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মাঝিাচ্ছন সজা বেে, এই! সতামািও রকিু সােস থাকা উরচত। তােচ্ছে সচস সকন সতামাি 
সনাংিা কাজগুচ্ছো কিচ্ছত িাচ্ছব? 
  
বাকচ্ছে বেে, উপচ্ছি জুয়াি আড্ডা আচ্ছি রকনা সদিাি সুচ্ছিাি একজন পুরেচ্ছশি পচ্ছক্ষ 
িতটা কষ্টকি আমাি পচ্ছক্ষও একই িকম। রকন্তু ইরন সসিাচ্ছন িান। িরদ ইো কচ্ছিন 
তচ্ছব আমাচ্ছদি সকন সাোিয কিচ্ছবন না? 
  
িরদ সম্ভব েয় তচ্ছব আরম আপনাি িেসয জানাি সচষ্টা কিব। আজ রবচ্ছকচ্ছে সসিাচ্ছন 
িাব এবং িরদ সুচ্ছিাি পাই আপনাচ্ছক সোচ্ছন জানাব। 
  
 সজা অবাক েচ্ছয় আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইে আি বাকচ্ছে এরিচ্ছয় এচ্ছস আমাি িাচ্ছয় োত 
সবাোচ্ছত োিে। 
  
আপরনই েচ্ছেন মানুচ্ছষি মত মানুষ। ইনচ্ছকযায়ািাি সকানরদনই আপনাি অবদান ভুেচ্ছব 
না। পচ্ছিি বাি আপনাি সসেসমযান িিন রবজ্ঞাপচ্ছনি জনয আসচ্ছব তিন বিকম সুচ্ছিাি 
সুরবধাি বযবস্থা কিব। 
  
ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক একটা কািথ বাি কচ্ছি আমাি োচ্ছত রদচ্ছয় িরদ আরম ধাচ্ছি কাচ্ছি না 
থারক তচ্ছব জযাক সেরমংচ্ছসি সচ্ছে সিন সদিা করি। সি সকান প্রচ্ছয়াজচ্ছন সস সাোিয 
কিচ্ছব। সরতযই িরদ উপচ্ছি জুয়াি আড্ডা থাচ্ছক তচ্ছব সবশ ঝাচ্ছমোি বযাপাি। শুনুন, 
আপরন িরদ আমাি অরেচ্ছস আসচ্ছত পাচ্ছিন তােচ্ছে আপনাচ্ছক একটা কযাচ্ছমিা সদব। 
তাচ্ছদি আড্ডাি িরব িরদ একটা তুচ্ছে আনচ্ছত পাচ্ছিন তােচ্ছে আমিা ওচ্ছদি সবকায়দায় 
সেেচ্ছত পারি। 
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মচ্ছন েয় না তািা সসটা বিদাস্ত কিচ্ছব। 
  
কযাচ্ছমিাটা না সদিচ্ছে বুঝচ্ছত পািচ্ছবন না। এি সেিটা আপনাি সবাতাচ্ছমি িচ্ছতথ রেট 
কিা থাকচ্ছব। আপনাি কিণীয় েচ্ছে পচ্ছকচ্ছটি রভতি েুরকচ্ছয় িািা শাটথাি রটচ্ছপ ধিচ্ছত 
েচ্ছব। বাকী কাজটুকু সেি এবং রেচ্ছে েচ্ছয় িাচ্ছব। জুয়াি আড্ডাি একরট িরব এচ্ছন রদন 
রমিঃ েট। কািচ্ছজি কতৃথপক্ষ আপনাি কাচ্ছি রচিকৃতজ্ঞ থাকচ্ছব। 
  
আশা করি পািব। 
  
 সস আমাি োচ্ছত আনচ্ছন্দ চাপড় মািে। 
  
চেুন এিান সথচ্ছক ওো িাক। আমাি বড় সাচ্ছেচ্ছবি সচ্ছে সদিা কিচ্ছবন চেুন। 
  
সজা েোৎ োচ্ছতি উপি রদকটা সচচ্ছপ ধিে, এক রমরনট সচস তুরম অিথা ঝাচ্ছমো ঘাচ্ছড় 
তুচ্ছে রনে। ধি, তুরম আি আরম িরদ িাই তােচ্ছে সকমন েয়? 
  
না, সজা, দুজচ্ছন সিচ্ছে অিথা রভড় েচ্ছব। আরম সকান ঝাচ্ছমোয় রিচ্ছয় পড়রিনা। ঝাচ্ছমোি 
সমাকারবো কিচ্ছত চচ্ছেরি। 
  
বাকচ্ছে বেে, রনশ্চয়, রনশ্চয়। এচ্ছত ঝাচ্ছমোি রকিু সনই। সরতযই িরদ আড্ডা থাচ্ছক তচ্ছব 
পুরেশ করমশনাচ্ছিি িরদ কািঁরপচ্ছয় রদচ্ছত পািব। 
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একই বযাপাি। আরম সতামাি সচ্ছে িাচ্ছবা। দুজচ্ছন রভড় েচ্ছব রেক রকন্তু রবপচ্ছদি সময় 
িক্ষা পাওয়া িাচ্ছব। 
  
না, সজা। আরম রনচ্ছজই েয়ত উপচ্ছি সিচ্ছত পািচ্ছবা না। দুজচ্ছনি পচ্ছক্ষ সতা অসম্ভব। আি 
রবচ্ছকচ্ছে েয়ত আজ্ঞা নাও বসচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সজা সজদ কচ্ছি সবরিচ্ছয়, আরম সতামায় সচ্ছে আসরি, সচস। িরদ প্রচ্ছয়াজন েয় বাইচ্ছি 
অচ্ছপক্ষা কিব। 
  
আরম জারন, সকান কাচ্ছজ একা কিচ্ছে সােচ্ছেযি সম্ভাবনা সবরশ। 
  
সতামাচ্ছক সচ্ছে রনচ্ছত চাই না, সজা। আরম রনচ্ছজি শচ্ছিি সচ্ছে বযবসাচ্ছক জরড়চ্ছয় সেচ্ছেরি 
রকন্তু তুরম অিথা প্ররতবন্ধক েচ্ছয় উেচ্ছব। 
  
বাকচ্ছে বেে, েযািঁ, েযািঁ, রনচ্ছচ রিচ্ছয় সমুচ্ছদ্রি জচ্ছে িুব দাও সি, সজা। আমাি বনু্ধি সচ্ছে 
আমাি অনয দিকাি আচ্ছি। তুরম সািঁতাি দাও সি। বচ্ছে আমায় োত ধচ্ছি টানচ্ছত টানচ্ছত 
বুইচ্ছকি কাচ্ছি রনচ্ছয় এে। 
  
পচ্ছথ রজজ্ঞাসা কিোম, সেন সমচ্ছয়টাচ্ছক সক সমচ্ছিচ্ছি এ সম্বচ্ছন্ধ পুরেচ্ছশি রক সকান ধািণা 
আচ্ছি? 
  
নাম না জানচ্ছেও তাচ্ছক পাকড়াও কিাি বযবস্থা েচ্ছয়চ্ছি। তাচ্ছদি কাচ্ছি তাি আঙুচ্ছেি 
িাপ আচ্ছি এবং সোকটাি সচোিাি রববিণও তািা জানচ্ছত সপচ্ছিচ্ছি। আমাি ধািণা 
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সোকটা েয় পািে। নয়ত এচ্ছকবাচ্ছি রশক্ষানবীস। সমস্ত জায়িা জুচ্ছড় সস আঙুচ্ছেি িাপ 
সিচ্ছি সিচ্ছি। সমচ্ছয়টাি ঘি সথচ্ছক এবং ওয়ারশংটন সোচ্ছটে সথচ্ছক সোকটাচ্ছক সবরিচ্ছয় 
আসচ্ছত সদিা রিচ্ছয়রিে। িচ্ছোচ্ছিস সেচ্ছনি ঘচ্ছি এবং নাটচ্ছেি ঘচ্ছি সোকটাি আঙুচ্ছেি 
িাপ পাওয়া রিচ্ছয়চ্ছি তািা বচ্ছে। সোকটা দীঘথকায়, িাচ্ছয়ি িং কাচ্ছো এবং বয়স 
আপনািই মত। সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়স্ট মচ্ছন কচ্ছিন িুব শীিরিিই তাচ্ছক ধিা সম্ভব েচ্ছব। 
  
বাইচ্ছি সচচ্ছয় কািঁপা বুচ্ছক বেোম, সরতযই? 
  
েযািঁ, তািা শেচ্ছি সসই সমচ্ছয়টাি সিািঁজ কিচ্ছি সি তাচ্ছক সদচ্ছিরিে। মচ্ছন েয় সস রচনচ্ছত 
পািচ্ছব। তােচ্ছে সোকটাচ্ছক সিপ্তাি কচ্ছি তাি আঙুচ্ছেি িাপ সনওয়া েচ্ছব এবং দুচ্ছটা 
রমরেচ্ছয় সদিা েচ্ছব। 
  
. 
  
০২. 
  
দু এক রমরনট পচ্ছিই রেটে টযাভথান নাইট ক্লাচ্ছব এচ্ছস উপরস্থত েোম। িারড় িািাি 
জায়িা রিে না, রকন্তু জায়িা কচ্ছি রনচ্ছত সবশ সবি সপচ্ছত েে। 
  
সস রদন প্রচণ্ড িিম এবং বাতাস বেচ্ছত রিে না। পাম রসরটচ্ছত এমন েয়, রকন্তু 
বাতাচ্ছসি জনয প্রাণটা ো–হুতাশ কচ্ছি, বাতাচ্ছসি বদচ্ছে ধুচ্ছো এচ্ছস রবিরিি কািণ েচ্ছয় 
ওচ্ছে। সমজাজটা িাপ্পা েচ্ছয় ওচ্ছে, সি–সকান মুেূচ্ছতথ সেচ্ছট পড়াি পিথাচ্ছয় আচ্ছস। 
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বািান্দাি সামচ্ছন সটরবেগুচ্ছোচ্ছত পুরুষ ও স্ত্রীচ্ছোচ্ছকি দে িাবাচ্ছিি রবিাট তারেকায় সচাি 
বুচ্ছোরেে। 
  
ওপচ্ছি উচ্ছে এোম রসিঁরড় সবচ্ছয়। দাচ্ছিায়ান িাড়া সকউ আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় সদিে না; 
দাচ্ছিায়ান রিটরিচ্ছট সমজাচ্ছজি। সস সসোম জানাে এবং সেজ ভাচ্ছব রিভেরভং 
দিজাটাচ্ছক সরিচ্ছয় পথ কচ্ছি রদে সিন সস রিচ্ছমি সিাোয় সেো রদচ্ছে। 
  
েযাট–পিা সমচ্ছয়টা আমাচ্ছক রচনচ্ছত পািে। জায়িা সথচ্ছক সচ্ছি দািঁড়াে না। আমাি রদচ্ছক 
সচচ্ছয় মৃদু সেচ্ছস অনয রদচ্ছক চাইে। 
  
বাচ্ছিি রদচ্ছক সিচ্ছেও রভতচ্ছি ঢুকোম না। বািটা সোচ্ছক ভরতথ। রপচ্ছপ রপচ্ছপ মদ সিচ্ছয় 
চীৎকাি কচ্ছি কথা বেচ্ছি। সচ্ছে আসা সুন্দিী ও সসানারে চুচ্ছেি সমচ্ছয়চ্ছদি মচ্ছন দাি 
কাটাি সচষ্টা কচ্ছি সািা সপ্তাচ্ছেি কচ্ছষ্ট সিাজিাি কিা টাকাি শ্রাি কিচ্ছি। 
  
বাচ্ছিি রপিচ্ছন অসকাি িস রিে। সসিাচ্ছন দুজন সমরিকান সোকও রিে। তািা িুব 
বযস্ত। সমচ্ছয়চ্ছদি মেচ্ছে িস বযস্ত রিে। সদিচ্ছত সপোম রতনজন মরেোচ্ছক শযাচ্ছম্পন 
ককচ্ছটে পরিচ্ছবশন কিচ্ছি। 
  
সচ্ছি এোম সসিান সথচ্ছক। িস আমাচ্ছক সদচ্ছি, সসটা চাইরিোম না। আমাি িাম িাওয়া 
বনু্ধি সন্ধাচ্ছন চািপাশ সচচ্ছয় সদিোম। 
  
এবং িুিঁচ্ছজ বাি কিোম। বাচ্ছিি এক সকাচ্ছণ সথচ্ছক উচ্ছে আসরিে। 
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কাচ্ছি আসচ্ছতই রজজ্ঞাসা কিোম, রচনচ্ছত পাচ্ছিন? 
  
তিন সস মাতাে। সচাি িুচ্ছে আমাচ্ছক সচনাি সচষ্টা কিে, রচনচ্ছত সপচ্ছি সেচ্ছস উেে। 
  
েযাচ্ছিা, সস বেে, দুিঃি কষ্ট ভুেচ্ছত এচ্ছসচ্ছিন? 
  
সদিচ্ছত এচ্ছসরি বাজী ধচ্ছি রকিু টাকা সিাজিাি কিা িায় রক না, বচ্ছে েরবি রদচ্ছক 
সিোম। ওপচ্ছি রিচ্ছয় সুচ্ছিাি পাব? আপরন রক বচ্ছেন? 
  
সকন নয়? আরম ওপচ্ছি িারে। আমাি সচ্ছে আসুন। 
  
সভচ্ছবরিোম ওপচ্ছি সিচ্ছে ঝাচ্ছমোয় পড়ব। 
  
 তা বচ্ছট। আমাচ্ছক এিাচ্ছন সকচ্ছেই সচচ্ছন। আপনাি নাম, সিন রক বচ্ছিন? 
  
 েট। 
  
সবশ, সবশ। তােচ্ছে চেুন ভাই, েট। সদিা িাক আপরন রকিকম জুয়ায় সেচ্ছি িান। 
  
েেঘচ্ছিি রভতি রদচ্ছয় সস আমাচ্ছক রনচ্ছয় একটা সরু পযাচ্ছসজ রদচ্ছয় এরিচ্ছয় চেে। আরম 
তাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি চেোম। এরেচ্ছভটচ্ছি কচ্ছি দুচ্ছটা তো ওপচ্ছি রনচ্ছয় এে। 
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রিজথায় রবশপ সিমন তাি ভিচ্ছদি েুিঁ রদচ্ছয় আশীবথাদ কচ্ছিন, আমাচ্ছদি ওপচ্ছি ওোি 
সময় ওচ্ছয়রেভাি সসই ভাচ্ছব আমাি মুচ্ছিি উপি সঢকুি তুচ্ছে িাচ্ছমি বাষ্পকণা িরড়চ্ছয় 
রদরেে। 
  
আমাি সবশ অস্বরস্ত েরেে। 
  
বাকচ্ছেি সদওয়া সিাট্ট কযাচ্ছমিাটা আমাি সকাচ্ছটি ভাচ্ছজ রপন রদচ্ছয় আটকাচ্ছনা রিে। 
জামাি পচ্ছকচ্ছটি মচ্ছধয িািা শাটাি আেুে রদচ্ছয় রটচ্ছপ ধিোম। বাকচ্ছে একটা িরব রনচ্ছত 
বচ্ছেরিে। কযাচ্ছমিায় সিাট্ট রেে। পাল্টাবাি সকান সুচ্ছিাি রিে না। সস বচ্ছেরিে, জীবচ্ছন 
েয়ত এই একবািই সুচ্ছিাি রমেচ্ছব। িরদ আমিা জুয়াি আড্ডাি একটা িরব আনচ্ছত 
পারি–অবশয সকান আো িরদ সথচ্ছক থাচ্ছক তােচ্ছে এই শেচ্ছিি অচ্ছনক সিাপন কথা 
োস েচ্ছয় িাচ্ছব। 
  
িরদ িরবটা রনচ্ছত রিচ্ছয় আরম ধিা পরড় তচ্ছব শেচ্ছিি বদচ্ছে সি আরমই সমাক্ষম ভাচ্ছব 
সেিঁচ্ছস িাব, এ তথযটা সস মচ্ছন েয় সিয়াে কচ্ছিরন। 
  
এরেচ্ছভটি দািঁড়াে, অল্প শব্দ কচ্ছি দিজাটা িুচ্ছে সিে। 
  
একটা েেঘচ্ছি ওচ্ছয়রেভাি ঢুকে সিিাচ্ছন দুজন সোক। মিবীি বেচ্ছেই চচ্ছে। সািা 
জায়িাটা জুচ্ছড় বচ্ছস বচ্ছস শিীচ্ছিি সপশীি কসিৎ কিরিে। সিন সজা েুই বা িরক 
মারসথয়াচ্ছনাি সচ্ছে তািা অনায়াচ্ছস এক োত েড়চ্ছত পাচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়রেভাচ্ছিি রদচ্ছক তািা করেন দৃরষ্টচ্ছত চাইে। তািপি আমাি উপি। 
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েেঘচ্ছিি দুই পািাি দিজাি রদচ্ছক ওচ্ছয়রেভাি শান্তভাচ্ছব এরিচ্ছয় িারেে সপিচ্ছন আরমও 
িারেোম। িরববাচ্ছিি িুরটচ্ছত সবড়াচ্ছত সবরিচ্ছয়রি এই িকম ভাব সদরিচ্ছয় এরিচ্ছয় সিচ্ছত 
োিোম। 
  
িিন আমিা দিজাি সবশ কাচ্ছি তিন তাচ্ছদি একজন কসিৎ থারমচ্ছয় আমাচ্ছদি রদচ্ছক 
অবাক েচ্ছয় চাইে। 
  
একটা উচ্ছড়াজাোচ্ছজি মিচ্ছচ-পড়া স্ক্রু িুচ্ছে সিচ্ছে প্রচ্ছপোচ্ছি সিমন শব্দ েয়, সসই িকম 
িোয় একজন রচৎকাি কিে, এই সি, তুরম সকাথায় িাচ্ছব ভাবি? 
  
ওচ্ছয়রেভাি সচাি িারেচ্ছয় রেচ্ছি দািঁড়াে। বাজিাই িোয় সসও সকিঁচ্ছপ উচ্ছেরিে। োজাি 
সোক সস ক্লাচ্ছবি সমম্বাি, এ ধিচ্ছনি বযবোি আশা কচ্ছিরন। 
  
আমাচ্ছক রজজ্ঞাসা কিি? 
  
ওচ্ছদি মচ্ছধয বয়ে সোকরট আমাি রদচ্ছক এরিচ্ছয়, না–ওচ্ছক। সকাথায় িাচ্ছব? 
  
সস সম্ভ্রচ্ছমি সচ্ছে বোি সচষ্টা কিে, আমাি বনু্ধ, আরম ওচ্ছক, রভতচ্ছি রনচ্ছয় িারে। সকান 
আপরে আচ্ছি? 
  
রমিঃ ক্লি রক সিচ্ছত বচ্ছেচ্ছিন? 
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রনশ্চয়ই, রমিঃ ক্লি অনুমরত রদচ্ছয়চ্ছিন। বচ্ছে আমাি োত ধচ্ছি দিজাি রদচ্ছক এরিচ্ছয় 
সিে। সচ্ছন্দচ্ছেি সচাচ্ছি তািা আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইে। 
  
একটা বড় ঘি, পুরুষ ও মরেোয় ঘিটা োসা ভরতথ। মৃদু আচ্ছো, রসিাচ্ছিচ্ছটি সধািঁয়া ও 
উচ্ছেরজত কথাবাতথায় ঘি ভচ্ছি রিে। 
  
ঘচ্ছিি রেক মাঝিাচ্ছন জুয়াি সটরবে। সটরবচ্ছেি চাি পাচ্ছশ রভড় কচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় পাম রসরটি 
অরভজাত সম্প্রদাচ্ছয়ি সোচ্ছকিা। ওচ্ছয়রেভাি বচ্ছেরিে বাজীি োি সবশ চড়া। সটরবচ্ছেি 
ওপি িািা টাকা পয়সাি ভুপ। একবাচ্ছিি বাজীি জনয সটরবচ্ছেি ওপি প্রায় চরিশ 
সথচ্ছক পঞ্চাশ োজাি িোি িািা রিে। 
  
ওচ্ছয়রেভাি টাকাি রদচ্ছক সচচ্ছয় রবড়রবড় কচ্ছি বেে, এটা একবাচ্ছিি বাজী, পািে 
সোচ্ছকচ্ছদি সচ্ছে আমিা সকান ঝাচ্ছমোয় আসচ্ছত চাই না। 
  
প্রচ্ছতযচ্ছকি দৃরষ্ট রিে একজন সমাটা বয়ে সোচ্ছকি উপি, সি এক িাদা িুচচ্ছিা টাকা 
পয়সা সামচ্ছন সিচ্ছি বচ্ছসরিে। তাি কাচ্ছি এরিচ্ছয় সিোম। পািঁচ নম্বি কাচ্ছো ঘচ্ছি 
অচ্ছনকগুচ্ছো িুচচ্ছিা পয়সা তাচ্ছক িািচ্ছত সদিোম। 
  
সবশ কচ্ছয়কজন সোক সমাটা সোকটাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি কম বাজী ধিে। একরট চাকা 
সঘািাি পি একটা বে ঘুিচ্ছত ঘুিচ্ছত পািঁচ নম্বি কাচ্ছো ঘচ্ছি এচ্ছস থামে। 
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একটা মৃদু গুঞ্জন উেে চারিরদচ্ছক। জুয়াি পরিচােক সঘাি কৃষ্ণবচ্ছণথি একজন সমরিকান, 
সস িািা সেচ্ছি সিে তাচ্ছদি িুচচ্ছিা পয়সাগুচ্ছো একচ্ছত্র জড় কচ্ছি সমাটা সোকটাি রদচ্ছক 
এরিচ্ছয় রদে। 
  
একজন সুন্দিী মরেো সামচ্ছন দািঁরড়চ্ছয়। তাি মুি সথচ্ছক মচ্ছদি উি িন্ধ সবরিচ্ছয় 
আসরিে। সেো রদচ্ছয় পথ কচ্ছি সামচ্ছন এরিচ্ছয় সমচ্ছয়রটি সপিচ্ছন এচ্ছস দািঁড়াোম। সসিান 
সথচ্ছক সটরবেটা পরিষ্কাি সদিা িারেে। তীি আচ্ছোয় জুয়াড়ীচ্ছদি সামচ্ছন টাকা পয়সা 
সুন্দি সদিা িারেে। িরব সনওয়াি পচ্ছক্ষ অনুকূে অবস্থা। 
  
বাকচ্ছে বচ্ছেরিে আমাচ্ছক সটরবচ্ছেি সামচ্ছন দািঁরড়চ্ছয় পচ্ছকচ্ছট িািা শাটাি রটপচ্ছত েচ্ছব। 
সেি এত দ্রুত িরব রনচ্ছত পাচ্ছি এবং রেে আচ্ছোি স্বল্পতাচ্ছক এত সুন্দি ভাচ্ছব 
পরিপূিণ কিচ্ছত পাচ্ছি সি িরব সকানমচ্ছতই িািাপ েচ্ছব না। 
  
একটা বসাি জায়িাি সিািঁচ্ছজ ওচ্ছয়রেভাি সচ্ছি সিে। সবচ্ছচচ্ছয় ভাে জায়িায় দািঁরড়চ্ছয় 
আরি বুঝচ্ছত সপচ্ছি শাটাচ্ছিি সবাতাচ্ছমি আেুে এচ্ছন দম বন্ধ কচ্ছি বাকচ্ছেি উপচ্ছদশ 
মত আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত সবাতমটা রটচ্ছপ রদোম। একটা অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনচ্ছত সপোম। 
বুঝোম শাটাি কাজ কচ্ছিচ্ছি। . 
  
রেক তািপচ্ছিই ঘটনাটা ঘটে। 
  
জানতাম না সি সোকগুচ্ছো িিন জুয়াড়ীচ্ছদি সিো সদিরিে আিবাজীি রেচ্ছসব িািরিে, 
তিন আমাি ওপি ও নজি িািরিে। আমাি মুচ্ছিি অরভবযরিি জনয অথবা আমাি 
সকাচ্ছটি ভাচ্ছজ সেিটা জুয়াি পরিচােক সদচ্ছিরিে রকনা জারন না। তািা ধচ্ছি সেচ্ছেরিে। 
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দুচ্ছটা শি শিীি আমাি শিীচ্ছি চাপ রদে। সোোি সািঁড়াশীি মত দুচ্ছটা োত সচচ্ছপ 
ধিে। দুজন সোক আমাি দুপাচ্ছশ। 
  
এই দুজন রকন্তু আচ্ছিি দুই মিবীি নয়, এিা দুজন সপশাদািী জুয়াড়ী। সিািা সচোিাি 
সোক দুজনচ্ছক িমজ সদিারেে। একজন েসথা, অনযজন কাচ্ছো। দুজচ্ছনিই মুি 
কুড়াচ্ছেি মত। সচাি মরেন, চযাো এবং ভাবচ্ছেশেীন। 
  
দুজচ্ছনই ভয়ংকি প্রকৃরতি, করেন রুক্ষ ও রনষু্ঠি সদিারেে। 
  
েসথা সোকরট বেে, এই শয়তান, সকান িকম ঝাচ্ছমো কিরব না। আমাচ্ছদি মারেক 
সতাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত চায়। 
  
রবচ্ছশষ পিরতচ্ছত জনতাি রভড় সথচ্ছক আমাচ্ছক সরিচ্ছয় রনে। তাচ্ছদি মুচ্ছোি চাচ্ছপ আমাি 
োত দুচ্ছটা সিন পেু েচ্ছয় সিে। 
  
সচ্ছবমাত্র সটরবচ্ছেি পাচ্ছশ ওচ্ছয়রেভাি একটা বসাি জায়িা সপচ্ছয়চ্ছি আমাি এই অবস্থা 
সদচ্ছি অবাক েে রকন্তু বসাি জায়িাি সোচ্ছভ আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় োসে। 
  
েসথা সোকটা বেে, এই শয়তান, ভয় পারবচ্ছন। ভােভাচ্ছব সেিঁচ্ছট চে। িরদ বািঁদড়ারম 
করিস তােচ্ছে আমাি উপিুি বযবস্থা সনব। 
  
আমাি মরনবন্ধ সিচ্ছড় সোক দুচ্ছটা কািঁচ্ছধ ধািা সমচ্ছি সমচ্ছি আমাচ্ছক সামচ্ছনি রদচ্ছক 
োিঁটাচ্ছত োিে। 
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সকউ আমাি রদচ্ছক নজিও রদে না। আরম েয়ত তাচ্ছদি ঘুরষ সমচ্ছি সাোচ্ছিযি জনয 
রচৎকাি কিচ্ছত পািতাম রকন্তু তাচ্ছত রবপদ সবচ্ছড় সিত। 
  
সুতিাং তাচ্ছদি সচ্ছে সেিঁচ্ছট দিজাি সামচ্ছন এোম। েসথা সোকটা দিজায় সটাকা মািে। 
  
রভতচ্ছি এস, েসথা সোটা োতে ঘুরিচ্ছয় দিজা িুেে। 
  
কাচ্ছো সোকটা কনুইচ্ছয়ি ধািা সমচ্ছি ঘচ্ছি রনচ্ছয় এে। ঘিটা অরেস না বসবাি ঘি সবাঝ 
সিে না। োে টকটচ্ছক পদথায় ঢাকা জানাোি পাচ্ছশ একটা সিি। সিচ্ছিি রপিচ্ছন 
একটা সচয়াি এবং িানরদচ্ছক একটা সোোি কযারবচ্ছনট। ঘচ্ছি বারক সচয়াি ও সিরিও 
সসট। এবং স্পযারনশ শাচ্ছে সমাড়া একটা ইরজচ্ছচয়াচ্ছি ভরতথ। ঘচ্ছি একটা সিাট বাি রিে। 
  
সিচ্ছেি রপিচ্ছন এরিরকউরটভ সচয়াচ্ছিি উপি কাচ্ছো জামা পচ্ছি একজন সমাটা, দীঘথকায় 
সোক বচ্ছসরিে। তাি মাথা োে ও পাকা চুচ্ছে ভরতথ, তাি মাংসে মুচ্ছি একটা িভীি 
রচন্তাি ভাব তাি সিাট্ট কটা সচাি দুচ্ছটা রস্থি ও দৃরষ্ট সিন ভাসা ভাসা। 
  
কাচ্ছোচ্ছোকটা সিচ্ছিি পাচ্ছশ এচ্ছস দািঁড়াে এবং অনযজন দিজা সভরজচ্ছয় রদে। মচ্ছন েে 
দিজায় চারব োিাচ্ছনা েে। 
  
এবাচ্ছি অস্বরস্ত োিরিে িরদ তািা কযাচ্ছমিাটা সদিচ্ছত পায়, তচ্ছব রবপদ। 
  
সিচ্ছে বচ্ছস থাকা সোকটা আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় পচ্ছি কাচ্ছো সোকটাি রদচ্ছক সচচ্ছয় ভুরু 
দুচ্ছটা সকািঁচকাে। 
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কাচ্ছো সোকটা বেে, সদসয নয়। প্রতািচ্ছকি মত রবনচ্ছয়ি সুচ্ছি সমাটা সোকটা িাচ্ছক 
জযাক ক্লি সভচ্ছবরিোম বেে, অতযন্ত দুিঃরিত বনু্ধ। আমিা রকন্তু িবাহুত সোকচ্ছক স্বািত 
জানাই না। আপনাি নাম জানচ্ছত পারি। 
  
আরম সচসটাি েট। এিাচ্ছন এত উচ্ছেজনা সকন? রেে ওচ্ছয়রেভাি আমাচ্ছক এিাচ্ছন রনচ্ছয় 
এচ্ছসচ্ছি, সস েে আমাি বনু্ধ। 
  
সকাথায় থাচ্ছকন রমিঃ েট? 
  
 বেোম। 
  
সস সটরেচ্ছোন বইটা রনচ্ছয় আমাি রেকানা িাচাই কচ্ছি সদিে। 
  
রমিঃ ওচ্ছয়রেভাচ্ছিি জানা উরচত আমাি অনুমরত িাড়া সকান বনু্ধচ্ছক রতরন ওপচ্ছি আনচ্ছত 
পাচ্ছিন না, িতক্ষণ না তাি বনু্ধিা আমাচ্ছদি বাৎসরিক চাদা রদচ্ছয় সদয়। 
  
আরম সসকথা জানতাম না। রে-এি কথা ওচ্ছয়রেভাি সকানরদন বচ্ছেরন। আরম রে রদচ্ছত 
িাজী আরি। কত? 
  
ক্লি বেে, পিঁরচশ িোি। 
  
 কাচ্ছো সোকটাি রদচ্ছক সচচ্ছয়। বেে, রমিঃ েচ্ছটি সম্পচ্ছকথ সতামিা রকিু জান? 
  
 িত িাচ্ছত এচ্ছক রমস সেচ্ছনি সচ্ছে কথা বেচ্ছত সদিা রিচ্ছয়রিে। 
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 ক্লচ্ছিি দৃরষ্ট সিন অচ্ছনক দুচ্ছি সচ্ছি সিে। সচয়াচ্ছি, একটু নচ্ছড় বচ্ছস রবনচ্ছয়ি সচ্ছে বেে, 
রমিঃ েট, রমস সেনচ্ছক আপরন সচচ্ছনন? 
  
না, তাি িান শুচ্ছনরি। আমাি ধািণা সস সবশ সুন্দিী। আমাি সচ্ছে মদ িাবাি জনয 
তাচ্ছক অনুচ্ছিাধ কচ্ছিরিোম। 
  
সস সিচ্ছয়রিে? 
  
না। 
  
 রকন্তু আপরন রক তাি সড্ররসংরুচ্ছম কথা বেরিচ্ছেন? 
  
েযািঁ, বচ্ছেরিোম। রকন্তু এসব প্রশ্ন সকন? 
  
 রক রনচ্ছয় কথা বেরিচ্ছেন? 
  
 এমরন এটা সসটা রনচ্ছয়। আপনাচ্ছদি রক দিকাি? 
  
 ক্লি কাচ্ছো সোকটাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেে, আি সকান প্রশ্ন আচ্ছি? 
  
আি রকিু সনই। 
  
আপনাচ্ছক কষ্ট সদওয়াি জনয দুিঃরিত। রমিঃ েট। পিঁরচশ িোি রদন। 
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ওয়াচ্ছেট সথচ্ছক পিঁরচশ িোি বাি কচ্ছি সটরবচ্ছেি উপি িািোম। 
  
একটা িরসদ রেচ্ছি আমাি োচ্ছত রদচ্ছয়, একটু সাবধাচ্ছন চেচ্ছবন, রমিঃ েট। কািণটা 
রনশ্চয়ই আপনাচ্ছক বেচ্ছত েচ্ছব না। আশাকরি প্রায়ই আপনাি সদিা পাব। 
  
আশা করি পাচ্ছবন। 
  
 কাচ্ছো ও েসথা সোকটা রবিরি রনচ্ছয় আমাি কাি সথচ্ছক দূচ্ছি সচ্ছি সিে। 
  
িরসদটা ওয়াচ্ছেচ্ছট সিচ্ছি। আো ধনযবাদ বচ্ছে রপিন রদচ্ছক সিোম। 
  
 রেক সসই সময় অসকাি িস রভতচ্ছি এচ্ছস ঢুকে। 
  
তাি পিচ্ছন বািমযাচ্ছনি সপাশাক এবং োচ্ছতি সেচ্ছত এক সবাতে েচ, একটা গ্লাস এবং 
বিচ্ছেি পাত্র। 
  
ক্লচ্ছিি সটরবচ্ছে সে িািাি আচ্ছি পিথন্ত সস আমাচ্ছক রচনচ্ছত পাচ্ছিরন। পচ্ছি সস আমাি 
রদচ্ছক এমন ভাচ্ছব চাইে সিন রনচ্ছজি সচািচ্ছক রবশ্বাস কিচ্ছত পািচ্ছি না। 
  
িত তাড়াতারড় সম্ভব আরম সবরিচ্ছয় িাবাি পচ্ছথি রদচ্ছক সেিঁচ্ছট িারেোম। 
  
 িস আমাি রদচ্ছক একদৃরষ্টচ্ছত সচচ্ছয় িইে। 
  
 দিজাি োতে ঘুিাোম রকন্তু দিজায় তাো োিান রিে। 
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 েসথা সোকটা তাো িুেচ্ছত এচ্ছিাচ্ছে িস হুংকাি রদে, এই, ওচ্ছক এিান সথচ্ছক সিচ্ছত 
রদও না। 
  
 চারব তাোয় োিাচ্ছনা রিে। চারব ঘুরিচ্ছয় দিজাটা িুেচ্ছত িাব সোকটা িুচ্ছট দিজাি 
কাচ্ছি এচ্ছস পা রদচ্ছয় দিজাটা সেচ্ছে ধিে। 
  
িস বেে, ও এিাচ্ছন রক কিরিে? 
  
 েসথা সোকটা েতবুরি েচ্ছয় ক্লচ্ছিি রদচ্ছক চাইে। 
  
আরম তাি সচায়াচ্ছে সচ্ছজাচ্ছি এক ঘুরষ মািোম সস রপিন রদচ্ছক সচ্ছি সিচ্ছতই তাি 
মাথাটা । সদয়াচ্ছে েুচ্ছক সিে। 
  
চারব ঘুরিচ্ছয় দিজাটা িুেোম। 
  
ধি ধি। 
  
 কাচ্ছো সোকটা রচৎকাি কচ্ছি উেে। 
  
তাি রদচ্ছক চাইোম োচ্ছত একটা ৩৮ স্বয়ংরেয় রপস্তে। নেটা আমাি রদচ্ছক। 
  
 তাি হুমরক উচ্ছপক্ষা কচ্ছিই দিজা িুচ্ছে সেেোম। 
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 িস রেংস্র ও ভয়াবে ভাচ্ছব আমাি রদচ্ছক িুচ্ছট এে। 
  
 সস আসাি আচ্ছিই আরম পযাচ্ছসচ্ছজ এচ্ছস দািঁড়াোম। 
  
আমাি মুচ্ছি ঘুরষ মািচ্ছো। রকন্তু আরম এক পাক ঘুচ্ছি তাি োতটা ধিাি সচষ্টা কিোম। 
তাি মুচ্ছি এক ঘুরষ বরসচ্ছয় রদোম। সস রিটচ্ছক পচ্ছড় সিে। আরম িুচ্ছট দিজা সপরিচ্ছয় 
জুয়াি ঘচ্ছি এোম। 
  
সবশ ভািী একটা রকিু আমাি োিঁটুি সপিচ্ছন োিচ্ছতই আরম মারটচ্ছত পচ্ছড় সিোম। 
উেচ্ছত িাব এমন সময় কাচ্ছো সোকটা আমাি সচায়াচ্ছে এক ঘুরষ বরসচ্ছয় রদে। মাথাটা 
তুেচ্ছত িাব একটাি পি একটা ঘুরষ পড়ে। 
  
এক োরথ সমচ্ছি কাচ্ছো সোকটাচ্ছক দুচ্ছি রিটচ্ছক সেচ্ছে টেচ্ছত টেচ্ছত উচ্ছে দািঁড়াোম। িস 
সবরিচ্ছয় আমাচ্ছক আেমণ কিচ্ছত এে। 
  
সস একটা ঘুরষ িুিঁড়চ্ছতই আরম িুচ্ছট এচ্ছস সচ্ছজাচ্ছি এক ঘুিঁরষ বরসচ্ছয় রদোম। 
  
রকন্তু ওচ্ছক সবরশ আঘাত সদওয়া আমাি পচ্ছক্ষ সম্ভব েে না। 
  
কাচ্ছো সোকটা উচ্ছে এত দ্রুতিরতচ্ছত আমাি রদচ্ছক িুচ্ছট এে সি আমাি আি রকিুই 
কিাি রিে না। 
  
ভািী িচ্ছিি মত একটা রকিু সনচ্ছম আসাি শব্দ সপোম। মাথাটা বািঁচাবাি জনয অল্প 
পাচ্ছশ সরিচ্ছয় রনোম। 
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আমাি সচাি অন্ধকাি েচ্ছয় উেে। বুঝোম। রিতীয়বাচ্ছি আমাি সদিী েচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
িাই সোক সস একজন সপশাদাি সোক। িিন সস োিঁচ্ছদ সেেবাি সচষ্টা কিচ্ছব তিন 
োিঁচ্ছদ পড়চ্ছতই েচ্ছব। 
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েতুদশথ পহরচ্ছেদ 
  
০১. 
  
 অন্ধকাি সথচ্ছক সবরিচ্ছয় আসচ্ছতই মুচ্ছি িিম সিাদ এচ্ছস পড়ে এবং তীি আচ্ছো সচাচ্ছিি 
বন্ধ পাতায় পড়চ্ছত সচাি ধািঁরধচ্ছয় উেে। 
  
একটা চোি অনুভুরত সপোম। সবশ কচ্ছয়ক সসচ্ছকণ্ড পচ্ছি বুঝচ্ছত পািোম আরম একটা 
িারড়চ্ছত শুচ্ছয় আরি এবং সকউ একজন িুব সজাচ্ছি িারড়টা চাোচ্ছে। 
  
িন্ত্রণায় রচৎকাি কিচ্ছত ইচ্ছে েরেে। কািণ একটা িন্ত্রণা ঘাড় সবচ্ছয় মাথাি রপিন 
রদচ্ছক ও সচাচ্ছি সেচ্ছে উেচ্ছত চাইচ্ছি। 
  
চুপ কচ্ছি রনস্পন্দ েচ্ছয় িইোম এবং িাড়ীি সদাোয় উোনামা কিচ্ছত োিোম। একটু 
আিাম সবাধ কিচ্ছতই সচাি িুচ্ছে চািপাচ্ছশ চাইোম। 
  
আমাি সসই ভাড়া কিা বুইক িারড়ি রপিচ্ছনি সীচ্ছট আরম শুচ্ছয় আরি। একজন সোক 
আমাি পাচ্ছশ বচ্ছস, তাি ইস্পাত িচ্ছঙি ধুসি পযাচ্ছন্টি পাচ্ছয়ি রদকটা সি আমাচ্ছক সজাচ্ছি 
আঘাত কচ্ছিরিে। 
  
েসথা সোকটা িারড় চাোরেে। তাি মাথায় োেকা িচ্ছঙি সজাকাচ্ছিি মত একটা টুরপ 
সিটা নারমচ্ছয় প্রায় নাচ্ছকি উপি রনচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি। 
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সচাি দুচ্ছটা অচ্ছধথক বন্ধ কচ্ছি জানাোি বাইচ্ছি সচচ্ছয় সবাঝাি সচষ্টা কিোম িারড়টা সকান্ 
রদচ্ছক চচ্ছেচ্ছি। 
  
আমিা পামরসরটি এক প্রাচ্ছন্তি িাস্তা ধচ্ছি এরিচ্ছয় চচ্ছেরি। িরববাচ্ছিি রবচ্ছকচ্ছে িাস্তা 
জনেীন। 
  
রমরনট পািঁচ্ছচক পচ্ছি সদিচ্ছত সপোম, পাম রসরট সপিচ্ছন সেচ্ছে সমুদ্রতীচ্ছি িাওয়াি বড় 
িাস্তায় এোম। আরম সি রদকটায় থাকতাম, ভাবোম তািা েয়ত আমাচ্ছক আমাি 
বাংচ্ছোচ্ছত িািচ্ছত িাচ্ছে। 
  
আমাি োত ও মরনবন্ধ সঢচ্ছক িািাি জনয একটা সিাট কম্বে োিঁটু পিথন্ত িািা েচ্ছয়রিে। 
আমাি মরনবন্ধ দুচ্ছটা আড়াআরড়ভাচ্ছব সিচ্ছি আো োিাচ্ছনা রেচ্ছত রদচ্ছয় বািঁধা রিে। একটু 
আেিা কিাি জনয সচষ্টা কিচ্ছতই বুঝচ্ছত পািোম এত সজাচ্ছি োিান আচ্ছি সি মচ্ছন 
েচ্ছে েু রদচ্ছয় আটকান। 
  
কাচ্ছো সোকটা বেে, সমাচ্ছড় িান রদচ্ছক বািঁক সনচ্ছব রেউ। ওি বারড় েচ্ছে এিান সথচ্ছক 
িানরদচ্ছক প্রায় রতনচ্ছশা িজ দুচ্ছি, সি সকান সোচ্ছকি বাস কিাি পচ্ছক্ষ চমৎকাি। এিাচ্ছন 
থাকবাি সুচ্ছিাি সপচ্ছে মন্দ েত না। 
  
রেউ অথথাৎ েসথা সোকটা বেে, ওচ্ছক বে না সকন উইচ্ছে সতামাি নাচ্ছম বারড়টা রেচ্ছি 
িাচ্ছব। ওি সতা বারড়টাি আি সকান প্রচ্ছয়াজন েচ্ছব না। 
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আিঃ, গুরে মাি। আমাি অতটা প্রচ্ছয়াজন সনই। 
  
 েোৎ মচ্ছন েে তািা রক উচ্ছেশয রনচ্ছয় আচ্ছোচনা কিচ্ছি বুঝচ্ছত পািোম না, কািণ 
িারড়টা েোৎ িরত করমচ্ছয় দািঁরড়চ্ছয় পড়ে। 
  
কাচ্ছো সোকটা বেে, এিাচ্ছন। 
  
 রেউ বেে, রেক আচ্ছি ওচ্ছক নারমচ্ছয় সেো িাক। 
  
সচাি বন্ধ কচ্ছি পচ্ছড় িইোম। হৃৎরপণ্ডটা পািঁজিায় সজাচ্ছি ঘা রদচ্ছত োিে। 
  
কাচ্ছো সোকটা িারড় সথচ্ছক সবরিচ্ছয় রবপিীত রদচ্ছকি দিজা িুচ্ছে আমাচ্ছক সচচ্ছপ ধচ্ছি 
বাি কচ্ছি রনে। 
  
মারটচ্ছত নারমচ্ছয় িািা েচ্ছে রেউ বেে, তুরম রক িুব সজাচ্ছি আঘাত কচ্ছিরিচ্ছে রনক? এি 
এিন মারটি উপি োিঁটা উরচত। 
  
রেক ভাচ্ছবই সমচ্ছিরি কচ্ছয়ক রমরনচ্ছটি মচ্ছধযই সতা পৃরথবীি বািঁধন রিিঁড়চ্ছব। 
  
দুজচ্ছন রমচ্ছে কিনও ঘাচ্ছড় তুচ্ছে, কিনও বা পথ রদচ্ছয় টানচ্ছত টানচ্ছত রনচ্ছয় রসিঁরড়ি উপি 
ধাচ্ছপ এচ্ছন সেেে। 
  
রনক বেে, ওি চারব সপচ্ছয়চ্ছি? 
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েযািঁ, এই সি। 
  
সদি দিজাি তাো িুচ্ছে েেঘচ্ছিি রভতি রদচ্ছয় আমাচ্ছক টানচ্ছত টাচ্ছত এচ্ছন আমািই 
ইরজচ্ছচয়াচ্ছি দুম কচ্ছি সেেে। 
  
রেউ বেে, ওরক সবিঁচ্ছচ আচ্ছি সতামাি ধািণা? 
  
অরভজ্ঞ োত আমাি নারড় রটচ্ছপ, সবশ ভােই আচ্ছি, রমরনট পািঁচ্ছচচ্ছকি রভতি জ্ঞান রেচ্ছি 
আসচ্ছব, উচ্ছে বসচ্ছব। 
  
ওি ভাে েওয়া দিকাি। িযােিাচ্ছনাি সচ্ছে কথা বোি আচ্ছি িরদ সোকটা সেিঁচ্ছস িায় 
তচ্ছব িযােিাচ্ছনা সক্ষচ্ছপ িাচ্ছব। 
  
শান্ত েও ভাই, ভােই আচ্ছি। কাউচ্ছক িিন োিঁচ্ছদ সেরে, রেকভাচ্ছবই সেরে। সদি না, 
একটু পচ্ছিই সকমন নাচ নাচচ্ছব। 
  
মৃদু কাতরিচ্ছয় পাশ রেিোম। 
  
সদিি? সঘাি ভাবটা েমশিঃ সকচ্ছট িাচ্ছে, দরড় দাও। 
  
রেউ িিন ইরজচ্ছচয়াচ্ছিি পায়াি সচ্ছে দরড়টা বািঁধরিে তিন সচাি িুচ্ছে তাকাোম। সস 
আমাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় রপিচ্ছন সচ্ছি সিে। 
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সচাি চাইচ্ছি, আমাি রদচ্ছক ঝুিঁচ্ছক মুচ্ছিি উপি োত বুোচ্ছত োিে। রবশ্রাম সন সযাঙাৎ। 
বড়কতথা সতাি সচ্ছে কথা বেচ্ছত চায়। রকিুক্ষচ্ছণি মচ্ছধযই আসচ্ছব। 
  
রনক অধীিভাচ্ছব বেে, চচ্ছে এস। এিান সথচ্ছক িাওয়া িাক। ভুচ্ছে িাে আমাচ্ছদি সেিঁচ্ছট 
রেিচ্ছত েচ্ছব? 
  
রেউ িজথন কচ্ছি উেে। 
  
 ক্লি বদমাশটা একটা িারড় পাোে না সকন? 
  
তাচ্ছকই প্রশ্ন কচ্ছিা। 
  
বুচ্ছকি উপি বািঁধা দরড়টা িুিঁরটচ্ছয় পিীক্ষা কচ্ছি সঘািঁৎ সঘািঁৎ কিচ্ছত কিচ্ছত রপিচ্ছন সেচ্ছি 
রনষু্ঠি োরস সেচ্ছস। 
  
রবদায় সযাঙাৎ বচ্ছে তািা েেঘচ্ছি ঢুকে এবং োউচ্ছঞ্জি দিজাটা অচ্ছধথক িুচ্ছে িািে। 
সদি দিজা িুচ্ছে আবাি বন্ধ কিাি শব্দ সপোম। 
  
বাংচ্ছোয় আবাি নীিবতা। এমনরক সদয়াে ঘরড়টাি রটক রটক শব্দ ও অস্বাভারবক 
োিরিে। 
  
কচ্ছয়ক রমরনট ধচ্ছি োচ্ছতি মরনবচ্ছন্ধ োিান আোমািা রেচ্ছতটা সিাোি বৃথা সচষ্টা কিোম 
রকন্তু সভাো সম্ভব নয় সদচ্ছি চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় িইোম। 
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সসই সময় মচ্ছন পড়ে েুরসরেচ্ছক আমাি রবিানায় সবিঁচ্ছধ সিচ্ছি রিচ্ছয়রিোম। েয়ত সস 
বািঁধন িুেচ্ছত সপচ্ছিচ্ছি। এমনও েচ্ছত পাচ্ছি সস েয়ত আমাি বািঁধন িুচ্ছে রদচ্ছত পাচ্ছি। 
  
সজাচ্ছি িাকোম, েুরসরে! েুরসরে আমাি কথা শুনচ্ছত পাে? 
  
রকন্তু ঘরড়ি রটক রটক শব্দ ও জানাোি পদথাি পত পত শব্দ িাড়া রকিু শুনচ্ছত সপোম 
না। 
  
 িোি স্বি সপ্তচ্ছম চরড়চ্ছয়, েুরসরে তুরম সকমন আি? 
  
আবাি চারিরদক রনস্তব্ধ। 
  
েুরসরে! 
  
দিজা সিােি মৃদু শব্দ সপোম পযাচ্ছসচ্ছজি সকাথাও, েয়ত আমাি সশাবাি ঘচ্ছিি দিজা 
সিাোি শব্দ। 
  
মাথাটা একটু তুচ্ছে সদিোম আমাি সশাবাি ঘচ্ছিি দিজা। 
  
তীক্ষস্বচ্ছি বেোম, সক ওিাচ্ছন? েুরসরে তুরম? 
  
ধীি রকন্তু ভািী পাচ্ছয়ি শব্দ পযাচ্ছসচ্ছজ এরিচ্ছয় আসচ্ছি শুনোম। ভয়ানক ভয় সপোম, 
এত ভয় জীবচ্ছন পাইরন। 
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েুরসরে না। এত ভািী পাচ্ছয়ি শব্দ সমচ্ছয়চ্ছদি েচ্ছত পাচ্ছি না। একজন পুরুষ আমাচ্ছদি 
সশাবাি ঘি সথচ্ছক এরিচ্ছয় আসচ্ছি। 
  
সক ওিাচ্ছন? বুকটা ধড়েড় কচ্ছি ভচ্ছয়। 
  
ভািী পাচ্ছয়ি শব্দ ধীি িরতচ্ছত এরিচ্ছয় োউচ্ছঞ্জি দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস থামে। দিজাি 
ওপাচ্ছশ দ্রুত রনিঃশ্বাচ্ছসি শব্দ শুনচ্ছত সপোম। 
  
ভচ্ছয় রচৎকাি কচ্ছি উেোম, রভতচ্ছি এস, সিই েও না সকন। ওিাচ্ছন সচাচ্ছিি মত 
দািঁরড়চ্ছয় সকন? রভতচ্ছি এচ্ছস সচোিা সদিাও। 
  
 দিজাটা আচ্ছস্ত িুেচ্ছত োিে। সমূ্পণথ িুচ্ছে সিচ্ছে সদিোম দূিজায় দািঁড়ান সোকরট 
বরেষ্ঠ ও দীঘথকায়। পিচ্ছন ঘননীে িচ্ছঙি সকাট, ধুসি ফ্লযাচ্ছনচ্ছেি পযান্ট ও বাদামীিচ্ছঙি 
জুচ্ছতা। পচ্ছকচ্ছট োত ঢুরকচ্ছয় সস দািঁরড়চ্ছয় আচ্ছি। 
  
রনচ্ছজি সচািচ্ছক রবশ্বাস কিচ্ছত পািরিোম না, দিজায় দািঁরড়চ্ছয় আচ্ছিন সিাজাি 
আইচ্ছকন। 
  
. 
  
০২. 
  
 আইচ্ছকন ঘচ্ছি এচ্ছস ঢুকচ্ছেন, তাি ধীি রকন্তু সংিত মুচ্ছিি ভরে সদচ্ছি একটু স্বরস্ত 
সপোম। 
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সচ্ছে সচ্ছে সিয়াে েে রতরন িুরড়চ্ছয় োিঁটচ্ছিন না, স্বাভারবক ভাচ্ছবই চোচ্ছেিা কিচ্ছিন। 
মাত্র কচ্ছয়করদন আচ্ছিই রতরন প্লাজা রিচ্ছেি রসিঁরড়চ্ছত পচ্ছড় রিচ্ছয় পা সভচ্ছঙচ্ছি। 
  
সব সিন স্বপ্ন মচ্ছন েে। ইরনই আইচ্ছকন, তবুও মচ্ছন েে ইরন সিন আইচ্ছকন নন। 
উজ্জ্বে সচাি ও দৃঢ় বযরিচ্ছে ভিা মুি সদচ্ছি মচ্ছন েরেে এ অনয আইচ্ছকন িাচ্ছক আরম 
রচরন না এবং সি সকবে আমাচ্ছক ভয় সদিায়। সসই পরিরচত কণ্ঠস্বি সভচ্ছস এে। 
  
সতামাচ্ছক মচ্ছন েচ্ছে ভীষণ ভয় সদরিচ্ছয়রি, েট। 
  
আি সকান সচ্ছন্দে িইে না ইরনই আইচ্ছকন। 
  
ককথশ কচ্ছণ্ঠ বেোম, েযািঁ। সবশ ভােভাচ্ছবই ভয় সদরিচ্ছয়চ্ছিন। আপনাি পা সদিরি িুব 
তাড়াতারড় ভাে েচ্ছয় রিচ্ছয়চ্ছি। 
  
রতরন েেেে সচাচ্ছি আমাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বেচ্ছেন, ঐ ধিচ্ছনি সকান রকিুই ঘচ্ছটরন। 
আমাি স্ত্রীি সাচ্ছথ তুরম িাচ্ছত পরিরচত েও তাি জনযই এই বযবস্থা কচ্ছিরিোম। 
  
আরম সকান কথা বেচ্ছত পািোম না, চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইোম। 
  
রতরন এরিচ্ছয় একটা সচয়াচ্ছি বসচ্ছেন। 
  
ভািী সুন্দি সতামাি বাংচ্ছো, েট। একটু রনজথন রকন্তু সুরবধা অচ্ছনক। অনয সমচ্ছয়চ্ছদি 
সচ্ছে সপ্রম কচ্ছি তুরমই রক তাচ্ছদি স্বামীচ্ছদি সবাকা বানাবাি সচষ্টা কি? 
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সকান রদনই একচ্ছত্র সবরশক্ষণ থারকরন বা সকানরদনই তাি শিীি স্পশথ করিরন। অতযন্ত 
দুিঃরিত, োত পা িুচ্ছে রদচ্ছে সবশ ভােভাচ্ছব গুরিচ্ছয় বেচ্ছত পািব, অচ্ছনক কথাই বোি 
আচ্ছি। 
  
েুরসরনি জনয দুরশ্চন্তা েরেে, সসরক পাোচ্ছত সপচ্ছিচ্ছি, নারক এিনও বাংচ্ছোচ্ছত আচ্ছি? 
রবিানায় িরদ বািঁধা থাচ্ছক তচ্ছব আইচ্ছকন রনশ্চয়ই জাচ্ছনন, রতরন সতা সশাবাি ঘি সথচ্ছকই 
সবরিচ্ছয় এচ্ছেন। 
  
আইচ্ছকন সসানাি রসিাচ্ছিট সকস সথচ্ছক একটা রসিাচ্ছিট বাি কচ্ছি ধিাচ্ছেন। 
  
 ভাবরি সিমন আি সসই ভাচ্ছবই সতামাচ্ছক সিচ্ছি িাব। িাইচ্ছোক ইরতমচ্ছধয কথা বো 
িাক। 
  
আমাি মাথায় তিন এক অদু্ভত রচন্তা, আমাি শিীিটা ভাবচ্ছতই শি েচ্ছয় উেে তাি 
রদচ্ছক চাইোম। আমাি সচ্ছে কথা বোি জনয সি সোকরট আসচ্ছব রেউ জারনচ্ছয়রিে রতরন 
এবং ইরনই রক একই বযরি। িাচ্ছক আরম সিাজাি আইচ্ছকন নাচ্ছম জানতাম, রেউ এবং 
তাি সাকচ্ছিদিা তাচ্ছকই আটথ িযােিাচ্ছনা নাচ্ছম সচচ্ছন। রচন্তাটা অদু্ভত েচ্ছেও িুরিপূণথ। 
  
েযািঁ, তুরম রেকই সভচ্ছবি, আরম িযােিাচ্ছনা। 
  
আড়াআরড় ভাচ্ছব পাচ্ছয়ি উপি পা চারপচ্ছয় বসচ্ছেন। 
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 ইনটািনযাশানাে সথচ্ছক আরম িা পাই তা রদচ্ছয় আরম সিভাচ্ছব আড়ম্বচ্ছিি সচ্ছে জীবন 
িাপন করি তা রক সম্ভব, েট? রতন বিি আচ্ছি রেটে টযাভানথ ক্লাব রকচ্ছন সনওয়াি 
একটা সুচ্ছিাি আচ্ছস এবং আরম সসটা রকচ্ছন রনই। এই শেচ্ছি বড়চ্ছোচ্ছকি বাস। 
সমাচ্ছজি অপাঙচ্ছিয় ধনী সোচ্ছক সিাটা শেি ভরতথ, তাচ্ছদি কিাি মত সকান কাজ সনই। 
একজন আি একজচ্ছনি সবৌ রনচ্ছয় পারেচ্ছয় মদ সিচ্ছয় সবড়ায়। আরম জানতাম এচ্ছদি 
সুচ্ছিাি রদচ্ছে জুয়া সিেচ্ছত রিধা কিচ্ছব না। তাচ্ছদি জনয সস সুচ্ছিাি কচ্ছি রদোম। 
  
িত রতন বিি ধচ্ছি রেটন টযাভাচ্ছনথ সজাি জুয়াি আড্ডা চেচ্ছি এবং আমাি ভািযও রেচ্ছি 
রিচ্ছয়চ্ছি। আরম অতযন্ত ভািযবান। রেটে টযাভানথ সি অঞ্চচ্ছে সসই অঞ্চচ্ছেি দারয়চ্ছে রিে 
ও িায়ান। সকান জুয়াি আড্ডা সচ্ছন্দে েচ্ছে রিচ্ছপাটথ কিাি কাজ রিে তাি। সস আবাি 
পুরেশ করমশনাচ্ছিি মাথাি মরন, প্রথম রদচ্ছক একটা সবাঝাপড়া থাকচ্ছেও পচ্ছি তাি 
সোভ েমশিঃ সবচ্ছড় চেে। আো সথচ্ছক পাওয়া োচ্ছভি টাকা আমাি কাচ্ছি আসাি 
বদচ্ছে তাি কাচ্ছি সিচ্ছত োিে। দাবীি সচাচ্ছট সস আমাচ্ছক উতযি কচ্ছি তুেে। 
ব্ল্যাকচ্ছমোি রেচ্ছসচ্ছব সস রিে প্রথম সশ্রণীি। পািঁচ িয় মাস পচ্ছি সদিা সিে রেটে টযাভানথ 
সকনাি আচ্ছি আমাি িা আয় রিে বতথমান আয় তাি সচচ্ছয়ও কম। তাি সোভ এতই 
সবচ্ছড় চেে সি অচ্ছনক সময় ইনটািনযাশনাচ্ছেি মুনাোি টাকা সথচ্ছক তাি দাবী সমটাচ্ছত 
েত। এ বযবস্থা সবরশরদন চেচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
চািচ্ছট বাজে। রবচ্ছকচ্ছেি পড়ন্ত সিাদ জানোি িড়িরড়চ্ছত এচ্ছস পড়ে। 
  
চুপ কচ্ছি শুচ্ছয় এমন একজন সোচ্ছকি কথা শুনরিোম রিরন আমাি বড়সাচ্ছেব এবং 
সদচ্ছশি রবজ্ঞাপন বযবসাচ্ছয়ি অনযতম প্রধান বযরি। তাি রবিাট আকৃরত। বরেষ্ঠ সচোিা 
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এবং সুন্দি সপাশাচ্ছক এিনও তাচ্ছক সুন্দি ও িম্ভীি সদিারেে। আমাি কাচ্ছি রকন্তু তাি 
মূেয এিন অচ্ছনক কম। 
  
রতরন আচ্ছিকটা রসিাচ্ছিট ধরিচ্ছয় আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় োসচ্ছেন। ও িায়াচ্ছনি মত একজন 
ব্ল্যাকচ্ছমোচ্ছিি মুি বন্ধ কিাি একমাত্র পথ েচ্ছে তাচ্ছক েতযা কিা। পুরেচ্ছশি একজন 
সোকচ্ছক েতযা কিা সবশ রবপচ্ছদি েট। সমস্ত পুরেশ বারেনীি কাচ্ছি সিন একটা চযাচ্ছেঞ্জ 
এবং তািা েতযাকািীচ্ছক ধিাি আপ্রাণ সচষ্টা কচ্ছি। আরম সমাটামুরট একটা প্লযান 
কচ্ছিরিোম, সমস্ত ঘটনাচ্ছক আরম বৃেৎ দৃরষ্টভরে রদচ্ছয় সদচ্ছিরিোম। সভচ্ছবরিোম সি িরদ 
একটা মানুষচ্ছক েতযা কিচ্ছতই েয় তচ্ছব তা সথচ্ছক সিোই পাবাি মত সব বযবস্থা আচ্ছি 
সথচ্ছকই কচ্ছি িািচ্ছত েচ্ছব। 
  
ভয়ানক আরথথক অসুরবধায় পচ্ছড়রিোম। ইনটািনযাশানাে সথচ্ছক ইরতমচ্ছধযই পচ্ছনি োজাি 
িোি সরিচ্ছয়রিোম এবং সসটা িুব সবরশরদন সচচ্ছপ িািা সম্ভব েত না। এিাড়া সবথত্র 
সদনা েচ্ছয় রিচ্ছয়রিে। অবশয ও’িায়াচ্ছনি োত সথচ্ছক রনষৃ্করত সপচ্ছে জুয়াি আড্ডাি আয় 
সথচ্ছক এই সদনা সশাধ কিচ্ছত এক সপ্তাচ্ছেি সবরশ োিচ্ছব না। ও’িায়াচ্ছনি পচ্ছি সসই 
পচ্ছদ সি আসচ্ছব তাি পচ্ছক্ষ নাইট ক্লাচ্ছবি িেসয জানাি আচ্ছিই আরম আজ্ঞা তুচ্ছে রদচ্ছত 
পািব। সুতিাং আমাচ্ছক তাড়াতারড় টাকা তুেচ্ছত েচ্ছব। রেক সসই সময় সতামাি কথা 
মচ্ছন পচ্ছড়। আচ্ছিই শুচ্ছনরিোম সতামাি রকিু টাকা জমা আচ্ছি। সতামাি কাচ্ছি টাকাটা 
েরকচ্ছয় সনওয়াি একটা প্লযান কচ্ছি রনচ্ছয়রিোম, েট। সসই জনযই রনউইয়কথ অরেচ্ছসি 
অবতািণা এবং তুরমও োিঁচ্ছদ ধিা রদচ্ছয়রিচ্ছে। 
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েুরসরেি কথা মচ্ছন পড়ে তাি শান্ত রকন্তু ভয়ংকি কথাবাতথা শুনচ্ছত শুনচ্ছত। আইচ্ছকচ্ছনি 
আসাি আচ্ছি েুরসরে রক বািঁধন িুচ্ছে চচ্ছে রিচ্ছয়চ্ছি অথবা সস এিনও আমাি সশাবাি ঘচ্ছি 
আচ্ছি–একথা রজজ্ঞাসা কিচ্ছত সােস েে না। ওি মুরি পাওয়াি সুচ্ছিাি কম। 
  
রতরন বচ্ছে চেচ্ছেন, িরদ সবরকিু ভণু্ডে েচ্ছয় িায়, সসচ্ছক্ষচ্ছত্র বািঁচাি একটা পথ কচ্ছি 
সিচ্ছিরিোম। সকবে রমচ্ছসস সেপে ও েুরসরে জানত। রমচ্ছসস সেপে অচ্ছনকরদন আমাি 
সচ্ছে আচ্ছিন এবং তাচ্ছক রবশ্বাস কিা িায়। েুরসরে…সম্পচ্ছকথ রকিু বচ্ছে রনই। সস রিে 
রেটে টযাভাচ্ছনথি একজন নতথকী। িিন ক্লাবটা রকচ্ছন রনই তিন সতকথ রিোম িাচ্ছত ক্লি 
িাড়া অনয সকউ জানচ্ছত না পাচ্ছি আইচ্ছকন সক। সসিাচ্ছন িচ্ছেি রেচ্ছসচ্ছব আরম সিতাম। 
সমচ্ছয়টাি প্ররত আকৃষ্ট েচ্ছয় পরড়। জীবচ্ছন এটা এক রবিাট ভুে। সস সুন্দিী, িুবতী ও 
আমুচ্ছদ। রকন্তু সকান সমচ্ছয়ি িরদ রূপ থাচ্ছক এবং মাথাচ্ছমাটা েয় তচ্ছব সি সকউ তাচ্ছক 
রনচ্ছয় রকিুরদন পচ্ছি ক্লান্ত েচ্ছয় পড়চ্ছব। 
  
িাই সোক তাি একটা গুণ রিে তাচ্ছক িা কিচ্ছত বরে সস তাই কিত। তাি মুি ভাই 
িস একই ভাচ্ছব আমাি কথায় ওোবসা কিত। িিন রেটে টযাভানথ রকচ্ছন রনই তিন সস 
সসিাচ্ছন কাজ কিত। এচ্ছদি দুজনচ্ছক রক কিচ্ছত েচ্ছব বুরঝচ্ছয় বেোম, ও িায়ান িরদ 
এভাচ্ছব ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত থাচ্ছক তচ্ছব রেটে টযাভানথ উচ্ছে িাচ্ছব। িচ্ছসি চাকরি চচ্ছে িাচ্ছব 
এবং েুরসরে সদিচ্ছব এক িিীব সোচ্ছকি সচ্ছে তাি রবচ্ছয় েচ্ছয়চ্ছি। আমািই উপচ্ছদশমত 
েুরসরে সতামাচ্ছক িারড় চাোচ্ছত সশিাচ্ছনাি জনয অনুচ্ছিাধ কচ্ছিরিে–ভাে উপচ্ছদশ আশা 
করি। করেন োরসচ্ছত বেে, িিন প্রস্তুত েোম তিন েুরসরেচ্ছক বেোম সতামাচ্ছক রনচ্ছয় 
সমুচ্ছদ্রি ধাচ্ছি সিচ্ছত। ও িায়ানচ্ছক বেোম সসিাচ্ছন তাি সচ্ছে সদিা কিব। তাি মারসক 
প্রাপয পাওনা েচ্ছয়রিে। দুজচ্ছনি সসিাচ্ছন সাক্ষাৎ েে। আরম িিন তাি সচ্ছে কথা 
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বেরিোম িস রপিন সথচ্ছক এচ্ছস মাথায় আঘাত কচ্ছি তাচ্ছক অধচতনয কচ্ছি সেচ্ছে। 
ইরতমচ্ছধয েুসরে ও তুরম সসিাচ্ছন এক নাটক কিরিচ্ছে। রক ভাচ্ছব আচিণ কিচ্ছত েচ্ছব 
েুরসরেচ্ছক বুরঝচ্ছয় রদচ্ছয়রিোম। 
  
তুরম তাি প্ররত আসি েচ্ছয় উেচ্ছব এটাি অতযন্ত প্রচ্ছয়াজন রিে। কািণ সসচ্ছক্ষচ্ছত্র 
সতামাি মচ্ছন একটা অপিাধচ্ছবাধ জািচ্ছব। েুরসরে সতামাি িারড় রনচ্ছয় পাোচ্ছব সসটািও 
প্রচ্ছয়াজন রিে। পুরুচ্ছষি মনস্তে আমাি ভােভাচ্ছবই জানা রিে এবং জানতাম সি আরম 
সিভাচ্ছব সচচ্ছয়রিোম তুরম সসভাচ্ছবই কাজ কচ্ছি িাচ্ছব। েুরসরে িারড়টা রনচ্ছয় আমাি কাচ্ছি 
আচ্ছস। দুঘথটনাি পরিরস্থরত সাজান িুব করেন নয়। ও িায়ান িাস্তায় শুচ্ছয়রিে। তাি 
উপি রদচ্ছয় িারড়টা চারেচ্ছয় রদোম। িাস্তাি মাঝিাচ্ছন তাি সমাটি সাইচ্ছকেটা সিচ্ছি িুব 
সজাচ্ছি চারেচ্ছয় সসটাি উপি এচ্ছস পড়োম। সভচ্ছে এচ্ছকবাচ্ছি চুিমাি েচ্ছয় সিে। িারড়টা 
েুরসরে ও িচ্ছসি োচ্ছত তুচ্ছে রদচ্ছয় বেোম, সতামাি বাংচ্ছোয় রনচ্ছয় সিচ্ছত। 
  
আপরন একটা ভুে কচ্ছিরিচ্ছেন, সব েতযাকািীই এ ধিচ্ছনি ভুে কচ্ছি। ও’িায়ানচ্ছক 
রপিচ্ছনি চাকায় চাপা সদন। আি তাি সমাটি সাইচ্ছকেটা গুিঁরড়চ্ছয় সদন সামচ্ছনি চাকা 
রদচ্ছয়। এ সথচ্ছকই। আরম বুঝচ্ছত পারি বযাপািটা সিােচ্ছমচ্ছে। সি ভাচ্ছব আপরন ঘটনাটা 
সারজচ্ছয়রিচ্ছেন তাচ্ছত অযাকরসচ্ছিচ্ছন্ট ও িায়ানচ্ছক চাপা সদওয়া সদিান সিত না। 
  
রতরন ভুরু কুিঁচরকচ্ছয় বেচ্ছেন, তাচ্ছত রকিু এচ্ছস িায় না। এই রবপদ সথচ্ছক উিাি 
পাওয়াি জনয তুরম িারড়টা সমিামত কচ্ছি রনচ্ছয়রিচ্ছে। বুরিমাচ্ছনি মত তুরম িারড়ি 
নম্বিটা পােরটচ্ছয় রনচ্ছয়রিচ্ছে। রকন্তু সতামাচ্ছক নম্বি সপ্লট োচ্ছত িারড়ি পাচ্ছশ দািঁরড়চ্ছয় িস 
একটা িরব সতাচ্ছে। িরবটা সদচ্ছি আরম বুঝচ্ছত পারি সতামাচ্ছক আরম সিভাচ্ছব োসাচ্ছত 
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সচচ্ছয়রিোম তুরম সসভাচ্ছবই সেিঁচ্ছসি। রকন্তু অতযন্ত দুিঃচ্ছিি কথা সি তুরম চাোক েচ্ছত 
সচচ্ছয়রিচ্ছে। তাি সচচ্ছয়ও দুিঃচ্ছিি সি তুরম সেন সমচ্ছয়টাি ঘচ্ছি রিচ্ছয়রিচ্ছে। এচ্ছত আমাি 
পচ্ছক্ষ জরটেতাি সৃরষ্ট েয়। জানতাম সি এই সমচ্ছয়টাি োত সথচ্ছক আমাচ্ছক মুরি সপচ্ছত 
েচ্ছব। কািণ ও িায়ান ইরতমচ্ছধযই তাচ্ছক বচ্ছেরিে সি, সস আমাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত 
চাইচ্ছি। েচ্ছে তাি পচ্ছক্ষ ধািণা কচ্ছি সনওয়া স্বাভারবক সি ও’িায়াচ্ছনি মৃতুয 
অযাকরসচ্ছিচ্ছন্ট ঘচ্ছটরন। 
  
আমাি সোচ্ছকিা সবসময় তাি ওপি নজি িািত এবং সসটাও সস জানত। সস এবং 
নাটচ্ছে ভয় সপচ্ছয়রিে। তািা শেি সথচ্ছক পারেচ্ছয় সিচ্ছত সচচ্ছয়রিে সিিাচ্ছন আমাি নািাে 
িাচ্ছব না। রকন্তু তাচ্ছদি পারেচ্ছয় িাবাি মত অথথ রিে না। সুতিাং তুরম িিন তাচ্ছদি 
সামচ্ছন োরজি েচ্ছে, সস সদিে অথথ সংিে কিাি এই সুচ্ছিাি। আমাি সোচ্ছকিা বেে 
তুরম তাি ঘচ্ছি ঢুচ্ছকি। সসিাচ্ছন সিচ্ছত একটু সদরি েচ্ছয়রিে, অবশয সস সি সতামাচ্ছক 
উচ্ছল্টাপাল্টা কথা বচ্ছেরিে সসটা শুনচ্ছত সপচ্ছয়রিোম। আরম ঘচ্ছিি বাইচ্ছি অচ্ছপক্ষা 
কিরিোম, সবরিচ্ছয় আসচ্ছতই তাচ্ছক েতযা করি। নাটচ্ছেি েরদশ প্রায় োরিচ্ছয় সেচ্ছেরিোম 
রকন্তু সসৌভািযবশত আমাি একজন সোক এচ্ছস বেে সি সতামাচ্ছক এবং নাটচ্ছেচ্ছক 
ওয়ারশংটন সোচ্ছটচ্ছেি একটা ঘচ্ছি সস সদচ্ছিচ্ছি। সসাজা সসিাচ্ছন রিচ্ছয় তাচ্ছক গুরে সমচ্ছি 
েতযা করি। িাচ্ছতি সকিানীটািও রদন ঘরনচ্ছয় এচ্ছসরিে। নাটচ্ছেি ঘচ্ছি িাবাি জনয সস 
আমাি কাচ্ছি একশ িোি সনয়। বাইচ্ছি সবরিচ্ছয় আসাি সময় সসইজনয তাচ্ছক েতযা 
করি। তানইচ্ছে পচ্ছি সস আমাচ্ছক রচচ্ছন সেেত। তাি োে মাংসে মুচ্ছি োত বুরেচ্ছয় 
আমাি রদচ্ছক সচচ্ছয় িইচ্ছেন। 
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একবাি েতযা কিচ্ছে তিন সসটাচ্ছক চাপা সদওয়াি জনয সেচ্ছজই আবাি েতযা কিাি 
প্রচ্ছয়াজন েয়, েট। রকন্তু সমস্ত ঘটনা তাচ্ছত জরটে েচ্ছয় পচ্ছড়। একবাি একজনচ্ছক 
েতযা কি, পচ্ছি প্রথম েতযািকািণ চাপা সদওয়াি জনয আবাি েতযাকিচ্ছত েচ্ছব। আবাি 
রিতীয় েতযাচ্ছক চাপা সদওয়াি জনয েতযা কিচ্ছত েচ্ছব। 
  
ককথশ কচ্ছণ্ঠ বেোম, আমাি ধািণা আপরন মানরসক রদক সথচ্ছক সুস্থ নন। ও সথচ্ছক 
মুরি পাবাি আশা কিচ্ছবন না। 
  
রনশ্চয়ই পাব। এই সময় আরম পা-ভাো অবস্থায় রবিানায় শুচ্ছয় থাকা রিে বািঁচবাি সেজ 
উপায়। কািও মচ্ছন সচ্ছন্দেই েচ্ছবনা সি এসব েতযাকাচ্ছণ্ডি সচ্ছে আরম জরড়ত। তািাড়া 
অপিাচ্ছধি সমস্ত দারয়ে সতামাি ঘাচ্ছড় চারপচ্ছয় সদব। সতামাি এিাচ্ছন একটা 
টাইপিাইটাি আচ্ছি। এচ্ছত আরম একটা অধথ সমাপ্ত ভাচ্ছব টাইপ কচ্ছি িািব িাচ্ছত 
সতামাি অপিাধ স্বীকাচ্ছিি প্রথম রদকটা টাইপ কিা থাকচ্ছব। এ সথচ্ছক পুরেশ বুঝচ্ছত 
পািচ্ছব সি, তুরম ও’িায়ানচ্ছক অযাকরসচ্ছিচ্ছন্ট চাপা রদচ্ছয় সমচ্ছিরিচ্ছে এবং সুরসরে ও িস 
সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত সচচ্ছয়রিে। সতামাচ্ছক বেচ্ছত ভুচ্ছে রিচ্ছয়রি িিন আমাি 
সোচ্ছকিা সতামাচ্ছক এিাচ্ছন রনচ্ছয় আসরিে তিন আরম কাচ্ছক তাি বাংচ্ছোয় রনচ্ছয় রিচ্ছয় 
নাটচ্ছেচ্ছক সিবনু্দক রদচ্ছয় েতযা কচ্ছিরিোম সসই বনু্দক রদচ্ছয় তাি মাথায় গুরে চারেচ্ছয় 
েতযা কচ্ছিরি। প্ররতবন্ধক িািা, তাচ্ছদি আরম পৃরথবী সথচ্ছক সরিচ্ছয় রদই, েট। 
  
িচ্ছসি বযাপাচ্ছি ক্লান্ত েচ্ছয় পরড়, তাি সচচ্ছয় সবরশ েুরসরেচ্ছক রনচ্ছয়। সতামাি সসই অপিাধ 
স্বীকাি কিা রচরেটায় আবাি রেচ্ছি আসা িাক, েট। পুরেচ্ছশি সোক রচরে সথচ্ছক জানচ্ছব 
সেন ও তাি এচ্ছজন্ট নাটচ্ছে সতামাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিচ্ছত সচচ্ছয়রিে আি সসজনয তুরম 
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তাচ্ছদি েতযা কচ্ছিরিচ্ছে। তুরম সি তাচ্ছদি েতযা কচ্ছিরিচ্ছে পুরেশ তাি িচ্ছথষ্ট প্রমাণ 
পাচ্ছব। আি তািা এও পড়চ্ছব সি তুরম িচ্ছসি বাংচ্ছোয় রিচ্ছয় তাচ্ছক েতযা কচ্ছি রনচ্ছজি 
বাংচ্ছোয় রেচ্ছি এচ্ছসরিচ্ছে। আসাি সময় েুরসরেচ্ছক রমরষ্ট কথায় ভুরেচ্ছয় এচ্ছন সতামাি 
সনকটাই তাি িোয় সবিঁচ্ছধ শাসচ্ছিাধ কচ্ছি তাচ্ছক েতযা কি। 
  
অস্বরস্ত ভচ্ছি বেোম, আপরন রক েুরসরেচ্ছক েতযা কচ্ছিচ্ছিন বেচ্ছত চান? 
  
আইচ্ছকন বেচ্ছেন, অবশযই। এ ধিচ্ছনি সুচ্ছিাি সেোয় োিাচ্ছনা িায় না। িিন েুরসরেচ্ছক 
রবিানাি সচ্ছে অসোয় অবস্থায় বািঁধা সদিচ্ছত সপোম তিন মচ্ছন েে তাি োত সথচ্ছক 
মুরি পাওয়াি সেজ উপায় েচ্ছে সতামাি একটা িঙীন সনকটাই তাি নিম রনচ্ছবথাধ 
িোয় জরড়চ্ছয় টান সদওয়া। িুব সেজ বযবস্থা, েট। িস ও েুরসরে দুজচ্ছনি োত সথচ্ছকই 
মুরি সপোম। একজন ব্ল্যাকচ্ছমোচ্ছিি োত সথচ্ছক মুরি সপোম সি আমাি সবথনাশ সিচ্ছক 
এচ্ছনরিে। ভিবাচ্ছনি আশীবথাচ্ছদি মত েযাচ্ছকট একেক্ষ িোি রনচ্ছয় উপরস্থত েে, এিন 
সতামাি টাকা প্রচ্ছয়াজন সনই। আরম আবাি বযবসা শুরু কিচ্ছত পািব। এমন রক জুয়াি 
আড্ডা িরদ চােু না িািচ্ছত পারি তােচ্ছে একেক্ষ িোিও আমাি প্ররতভা রনচ্ছয় নতুন 
কচ্ছি বযবসা শুরু কিচ্ছবা। 
  
সিোই পাচ্ছেন না আপরন, তাি রদচ্ছক সচচ্ছয় বেোম, অচ্ছনচ্ছকই জাচ্ছন। ক্লি জাচ্ছন তাি 
সাকচ্ছিদ দুজচ্ছন জাচ্ছন… 
  
সসই করেন োরস তাি মুচ্ছি সদিা সিে। 
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আমাি ভিািুরব েচ্ছে তাচ্ছদিও েচ্ছব, এটা তািা জাচ্ছন। এিন বাকী রবচ্ছবচ্ছকি তাড়নায় 
সতামাি রনচ্ছজই রনচ্ছজি রশকাি েওয়া েট। এিন আত্মেতযা কিা। এত িুন কিাি পি 
জীবন সতামাি কাচ্ছি দুরবথসে েচ্ছয় রনচ্ছজি জীবচ্ছনি ইরত সটচ্ছনি, পুরেচ্ছশি সোক সশষ 
পিথন্ত জানচ্ছব। 
  
পচ্ছকট সথচ্ছক চামড়াি দস্তানা বাি কচ্ছি আইচ্ছকন িান োত পযাচ্ছন্টি রপিন পচ্ছকট সথচ্ছক 
৪৫ রপস্তে বাি কিচ্ছেন। 
  
এটা নাটচ্ছেি রপস্তে রতরন বচ্ছে চেচ্ছেন। এই রপস্তচ্ছে নাটে ও িসচ্ছক মািা েচ্ছয়রিে। 
এিন সতামাচ্ছক মািা েচ্ছব। আরম অতযন্ত দুিঃরিত, েট। রচিরদচ্ছনি মত সতামাচ্ছক োিাব, 
তুরম অরভজ্ঞ ও দক্ষ, রকন্তু এই সমসযা সথচ্ছক মুরি পাবাি আি সকান পথ সনই। আশ্বাস 
রদরে কষ্ট পাচ্ছব না। কাচ্ছন গুরে কিচ্ছে সচ্ছে সচ্ছে প্রাণ োিাচ্ছব। 
  
আরম আঘাচ্ছতি জনয প্রস্তুত েরেোম। ধীচ্ছি ধীচ্ছি আমাি রদচ্ছক আসচ্ছত সদিোম, 
রপস্তেটা কািঁচ্ছধ সঝাোন। এমন সময় করেং সবে সবচ্ছজ উেে। 
  
 জীবচ্ছনি এক চিম মুেূতথ, িা ভুেচ্ছত পািব না। 
  
আইচ্ছকন দিজাি রদচ্ছক চাইচ্ছেন, তািঁচ্ছক বুচ্ছড়া আঙুচ্ছে রদচ্ছয় রপতচ্ছেি সসেরট সটচ্ছন 
ধিচ্ছত সদিোম। 
  
আইচ্ছকন সসিাচ্ছন দািঁরড়চ্ছয় কান িাড়া কচ্ছি শুনচ্ছত োিচ্ছেন। 
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ওিা জানচ্ছত পািচ্ছব আরম রভতচ্ছি আরি, ককথশ িোয় বেোম, িারড়টাও বাইচ্ছি আচ্ছি। 
  
 আমাি রদচ্ছক চাইচ্ছেন, তাি মুি সথচ্ছক িজথচ্ছনি মত শব্দ সবরিচ্ছয় এে। 
  
একটা শব্দ কিচ্ছে সশষ কচ্ছি সদব, রতরন বেচ্ছেন। 
  
সদচ্ছি ঘণ্টা সবচ্ছজ সিে। 
  
আইচ্ছকন রনিঃশচ্ছব্দ েচ্ছেি রদচ্ছক সচচ্ছয় সদিচ্ছেন, তাি রপে এিন আমাি রদচ্ছক এবং 
ঘচ্ছিি দিজাি রদচ্ছক সেিাচ্ছনা। সিাট দিজায় িায়া সদিা সিে। দীঘথকায়, বরেষ্ঠ সচোিাি 
সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়স্ট ঘচ্ছি ঢুকচ্ছেন। তাি োচ্ছত ৩৮ রপস্তে। 
  
আমাি রদচ্ছক না, আইচ্ছকচ্ছনি রদচ্ছক রতরন সচচ্ছয় রিচ্ছেন। 
  
রপস্তে উিঁচু কচ্ছি িচ্ছজথ উেচ্ছেন, োত সতাে, আইচ্ছকন। রপস্তে সেচ্ছে দাও। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি সদে সকিঁচ্ছপ উেচ্ছো। ঘুচ্ছি দািঁরড়চ্ছয় রতরন রপস্তে তুচ্ছে ধিচ্ছেন, ভয় ও িাচ্ছি 
তাি মুি রবকৃত েচ্ছয় সিচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্ট তাচ্ছক গুরে কিচ্ছেন। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি রপস্তেও িজথন কচ্ছি উেে রকন্তু রতরন মারটচ্ছত ঢচ্ছে পড়চ্ছিন, বুচ্ছেটটা কাচ্ছেি 
সমচ্ছঝয় িতথ কচ্ছি সবরিচ্ছয় সিে। আইচ্ছকচ্ছনি সচাচ্ছি িচ্ছিি রচহ্ন সদিা রদে। সশচ্ছব্দ 
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পড়চ্ছেন সমচ্ছঝি ওপি। সশষবাচ্ছিি মত নচ্ছড় স্তব্ধ েচ্ছয় সিচ্ছেন। আি আঙুে সথচ্ছক 
রপস্তেটা রিটচ্ছক সিে, ওচ্ছয়স্ট িভীি ভাচ্ছব রপস্তেটা তুচ্ছে রনচ্ছেন। 
  
বাইচ্ছি শব্দ সশানা সিে। পুরেচ্ছশি সোক বনু্দক োচ্ছত রভতচ্ছি এচ্ছস ঢুকে। 
  
রেক আচ্ছি, রেক আচ্ছি, ওচ্ছয়স্ট বেচ্ছেন। সশষ কচ্ছি রদচ্ছয়রি। 
  
রপিচ্ছনি পচ্ছকচ্ছট রপস্তেটা সিচ্ছি, আমাি রদচ্ছক এচ্ছস সেচ্ছস বেচ্ছেন, ভীষণ ভয় সপচ্ছয়চ্ছিন 
রনশ্চয়? 
  
তাি রদচ্ছক চাইোম, এত ভয় সপচ্ছয়রিোম সি কথা বোি শরি রিে না। 
  
ওচ্ছয়স্ট িিন োচ্ছতি রেচ্ছত িুেরিচ্ছেন, সজা সোোস িুচ্ছট ঘচ্ছি এচ্ছস ঢুকে। তাি সচাি 
ও মুি চকচক কিচ্ছি। 
  
এই সি, সচস! আরম উচ্ছে বচ্ছস মরনবচ্ছন্ধ োত ঘষরিোম, সসিাচ্ছন সাড় রেরিচ্ছয় আনচ্ছত। 
এিন রেক আি সতা? 
  
েযািঁ, বেোম। তুরম রক কিি? 
  
আরমই পুরেশ িারক, সস বেে। আইচ্ছকচ্ছনি মৃতচ্ছদে সদিচ্ছত সপে। রপিন রদচ্ছক সচ্ছি 
এে। োয় ভিবান! মচ্ছি রিচ্ছয়চ্ছি? 
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সদিুন আপনািা দুজচ্ছন, ওচ্ছয়স্ট বেচ্ছেন, বাইচ্ছি সবরিচ্ছয় আসুন। টেচ্ছত টেচ্ছত িিন 
দািঁড়াোম, ওচ্ছয়স্ট আমাি কািঁচ্ছধ সটাকা সমচ্ছি বেচ্ছেন, আপনাচ্ছদি সচ্ছে কথা বোি আচ্ছি 
বাইচ্ছি রিচ্ছয় অচ্ছপক্ষা করুন, রচন্তা কিচ্ছবন না। আইচ্ছকচ্ছনি কথা শুচ্ছনরি, আপনাি 
রবপচ্ছদি সকান কািণ সনই? বাইচ্ছি রিচ্ছয় অচ্ছপক্ষা করুন। 
  
আইচ্ছকন রক েুরসরেচ্ছক সমচ্ছি সেচ্ছেচ্ছিন? 
  
েযািঁ, ওচ্ছয়স্ট বেচ্ছেন। সোকটা উন্মাদ েচ্ছয় রিচ্ছয়রিে। এটা রক সরতয রেটে টযাভাচ্ছনথ তাি 
জুয়াি আড্ডা রিে? 
  
সকাচ্ছটি ভাচ্ছজ োত িািোম। কযাচ্ছমিাটা তিনও সসিাচ্ছন রিে। সসটা বাি কচ্ছি 
ওচ্ছয়চ্ছস্টি োচ্ছত রদোম, এচ্ছত জুয়াি আড্ডাি িরব আচ্ছি। ইনচ্ছকযায়ািাি আমাচ্ছক 
কযাচ্ছমিাটা রদচ্ছয়রিে। 
  
মচ্ছন েচ্ছে রবচ্ছকেটা বযস্তভাচ্ছব কাটচ্ছব। বািান্দায় আমাি জনয অচ্ছপক্ষা করুন, 
সটরেচ্ছোচ্ছনি রদচ্ছক সিে। 
  
একজন পুরেশ সজা এবং আমাচ্ছক সেেচ্ছত সেেচ্ছত বািান্দায় রনচ্ছয় এে। আমিা বসচ্ছস 
বসচ্ছত, পুরেশ দুজন রবিি েচ্ছয় আমাচ্ছদি রদচ্ছক চাইে। 
  
ক্লাচ্ছবি রপিন দিজা রদচ্ছয় সোক দুজনচ্ছক বাি কচ্ছি আনচ্ছত সদিোম, সজা বেে। আরম 
তাচ্ছদি অনুসিণ করি, ভাবোম তুরম রবপচ্ছদ পচ্ছড়ি। বাংচ্ছো পিথন্ত তাচ্ছদি অনুসিণ 
করি, রকন্তু একা তাচ্ছদি সচ্ছে েড়াই কিা সম্ভব নয়। তিন পুরেশ িাকচ্ছত িাই। 
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ধনযবাদ সজা, বচ্ছে সচয়াচ্ছি রিচ্ছয় বসোম। ভীষণ িািাপ োিরিে। 
  
কচ্ছয়ক রমরনট সিচ্ছত সজা বেে, মচ্ছন েচ্ছে আমিা দুজচ্ছন চাকরি োিাব। 
  
 না, োিাব না। সকান একজনচ্ছক ইনটািনযাশানাে চাোচ্ছত েচ্ছব, আমাচ্ছদি এটা রবিাট 
সুচ্ছিাি সজা। 
  
তা বচ্ছট। আরম সভচ্ছব সদরিরন, আইচ্ছকন রনশ্চয়ই উন্মাদ রিে। আমাি রকন্তু মচ্ছন েত ওি 
সকাথাও একটা িণ্ডচ্ছিাে আচ্ছি। 
  
আইচ্ছকচ্ছনি মুচ্ছিি কথা তুরম শুচ্ছনি? 
  
সমস্তক্ষণ আরম বািান্দায় দািঁরড়চ্ছয়রিোম। সব সময় ভয় েরেে আমাচ্ছক সদচ্ছি সেেচ্ছব। 
ঐ নদচ্ছতযি মত সোকটা না থাকচ্ছে জারন না রক কিতাম। 
  
আরম রনচ্ছজও রেক একই কথা ভাবরিোম, আরম বেোম। 
  
তািপি আমিা সকান কথা বরেরন, আমিা বচ্ছেরিোম, প্রায় ঘণ্টািাচ্ছনক পচ্ছি 
সেেচ্ছটনযান্ট ওচ্ছয়স্ট বািন্দায় এচ্ছেন। 
  
ক্লি এবং সেী দুজন ধিা পচ্ছড়চ্ছি, রতরন বেচ্ছেন। তাি মুি িুরশচ্ছত ভচ্ছি উেে। দুই 
ওয়ািন ভরতথ শেচ্ছিি িনযমানয সোকচ্ছক ধিা েচ্ছয়চ্ছি, তাচ্ছদি সজচ্ছে পাোন েচ্ছব। আিামী 
কাে িবচ্ছিি কািচ্ছজ িাপা েচ্ছব। সসিাচ্ছন ওচ্ছয়স্ট আমাি রদচ্ছক চাইচ্ছেন। রেক আচ্ছি, 
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সবরকিু আমাচ্ছদি আবাি িুিঁরটচ্ছয় সদিচ্ছত েচ্ছব। আরম এিনও সরেক তথয জারন না। 
আপনাচ্ছক একবাি থানায় আসচ্ছত েচ্ছব এবং আমিা সব রকিু রেচ্ছি সনব। িান, এিন 
কথা বেুন সি। 
  
আবাি কথা শুরু কিোম আমিা….. 
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