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 ০১. জি ভোস্কেজিয়োয 

গকোোাঁআুস্কয অনোয গঘনো এওচন গও থোস্কওন নো? যয-গযোভোঞ্চ নযোজও চিোয়ু যস্কপ রোরস্কভোন কোঙু্গরীস্কও 
জচস্কে ওযর গপরুদো। 

অভযো, জি ভোস্কেজিয়োয, জবস্কটোজযয়ো গভস্কভোজযয়োর গদস্কঔ োাঁিস্কত্ োাঁিস্কত্ এস্কওফোস্কয কঙ্গোয ধোস্কয গৌঁস্কঙ গকজঙ। জিস্কে 
খোস্কিয ওোস্কঙ গম কমু্বচয়োরো খযিো অস্কঙ গিোয ভস্কধয ফস্ক ঘোনোঘুয অয কঙ্গোয োয়ো ঔোজি। ভয় স্কি জফস্কওর 
োাঁঘিো, ত্োজযঔ স্কটোফস্কযয গত্স্কযোআ। অভোস্কদয োভস্কনআ চস্করয ভস্কধয এওিো ফয়ো বোস্কঙ, গিোয ফযফোয ওী গিো 
রোরস্কভোনফোফুস্কও ফুজছস্কয় জদস্কয় গপরুদো িশ্ন ওযর। বদ্রস্করোও ফরস্করন, অস্কঙ। ফআওী। তু্রীফোফু। তু্রীঘযণ 
দোগুপ্ত। এজথজনয়োস্কভ ঙ্ক অয জচস্কয়োগ্রোজপ ড়োস্কত্ন। যোচো দীস্কনন্দ্ৰ জিস্কি থোওস্কত্ন, এঔন জযিোয়োয ওস্কয ঘস্কর 
গকস্কঙন গকোোাঁআুয। ঔোস্কন পতৃ্ও ফোজড় অস্কঙ। বদ্রস্করোও গত্ো ওত্ফোয অভোস্কও মোফোয চনয জরস্কঔস্কঙন। অভোয 
জফস্কল বক্ত, চোস্কনন গত্ো? জনস্কচ কল্প-িল্প গরস্কঔন, গঙোিস্কদয চনয। স্কেস্ক গকোিো দুআ গফজযস্কয়স্কঘ। -জওন্তু ঠোৎ 
গকোোাঁআুয গওন? 

ঔোন গথস্কও এওিো জঘজঠ এস্কস্কঙ। জরস্কঔস্কঙন চীফনরোর ভজিও। যোভরোর ভজিও, ত্য ুত্র চীফনরোর। ফং-
জযঘয় তৃ্ত্ীয় ঔণ্ড ঔুস্কর গদঔরোভ গকোোাঁআুস্কযয চজভদোয জঙস্করন এআ ভজিওযো। 

গপরুদো থোভর। ওোযণ এওিো চোোচ িঘণ্ড গচোস্কয গবোাঁ জদস্কয় উস্কঠস্কঙ। অচআ ওোস্কর গকোোাঁআুস্কযয জঘজঠিো এস্কস্কঙ 
গিো চোজন। মজদ ত্োস্কত্ ওী গরঔো জঙর চোজন নো। জঘজঠিো স্কড় গপরুদো এওিো ঘোযজভনোয ধজযস্কয় জওঙুক্ষণ ঘু ওস্কয 
ফস্ক জঙর গিো রক্ষ ওস্কযজঙরোভ। 

ওী জরস্কঔস্কঙন বদ্রস্করোও? রোরস্কভোনফোফু জচস্কে ওযস্করন। 

জরস্কঔস্কঙন ত্োাঁয জত্োস্কও নোজও গও ফো ওোোযো ত্যো ওযোয ংওল্প ওস্কযস্কঙ। অজভ জকস্কয় মজদ ফযোোযিোয এওিো 
জওনোযো ওযস্কত্ োজয ত্ো স্কর উজন জফস্কল ওৃত্ে গফোধ ওযস্কফন এফং অভোস্কও উমুক্ত োজযশ্রজভও িদোন ওযস্কফন। 

ঘরুন নো ভোআ ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু। গফ গত্ো ছোড়োছোিো এঔন; অভোয নতু্ন ফআ গফজযস্কয় গকস্কঙ। অনোয 
োস্কত্ আজভজিস্কয়ি জওঙু গনআ, ত্ো ঙোড়ো জজি-জদজি গত্ো স্কনও র, এফোয স্বোদফোদস্করয চনয িীগ্রোভিো ভে ওী? 
ওোস্কঙআ গগুনোজিস্কত্ শুজনজঘ জফযোি গভরো য় এআ ভয়িোস্কত্আ। ঘরুন যোয, গফজযস্কয় জড়। 

াঁস্কদয ফোজড়স্কত্ নোজও থোওোয ুজফস্কধ অস্কঙ, ত্োআ ভোআর জত্স্কনও দূস্কয শ্ৰীুস্কয গওোন এও গঘনো ফোজড়স্কত্ অভোয 
ফযফস্থো ওযস্কফন ফস্করস্কঙন। োআস্কওর জযওোস্কত্ মোত্োয়োত্। অভোয ভস্কন জির গকোোাঁআুস্কযআ থোওস্কত্ োযস্কর ুজফস্কধ 
ত্। ত্োআ অনোয ফনু্ধজিয ওথো জচস্কে ওযরোভ। 

অভোয ফনু্ধ উআর জফ িযোভ গ্রযোি। অয অজন মোস্কিন শুনস্কর গত্ো ওথোআ গনআ। উজন অনোয দোরুণ বক্ত। 



অয ওোয ওোয বক্ত গিো গচস্কন জনআ। 

রোরস্কভোনফোফু এআ গঔোাঁঘো-গদয়ো িশ্নিোস্কও জজযয়োজর জনস্কয় ফরস্করন, চকদী গফোস্কয নোভ ওযস্কত্ শুজনজঘ 
এওওোস্কর, ফরস্কত্ন। ত্ ফড় ভনীলী ৃজথফীস্কত্ গনআ; অয গকোফযফোফুয ওোস্কঙ গফোধয় গঙস্করস্কফরো ওুজি জস্কঔস্কঙ; 
অয— 

অয, আ মস্কথষ্ট। 

*** 

গকোোাঁআুয গমস্কত্ গকস্কর ওোিোয়ো চংস্কন গনস্কভ ফো ধযস্কত্ য়। ওোিোয়ো গথস্কও োত্ ভোআর; ত্োয ভোস্কন ফড় গচোয 
অধো খণ্টো। যোভরোর ত্য ুত্র চীফনরোরস্কও গপরুদো জরস্কঔ জদস্কয়জঙর। অভযো অজঙ ফস্কর, অয ফস্করজঙর 
গকোোাঁআুস্কযআ অভোস্কদয থোওোয ফেোফি স্কয়স্কঙ। এজদস্কও তু্রীফোফু চিোয়ুয জঘজঠ োয়ো ভোত্র উত্তয গদন। শুধু গম 
ঔুজ স্কয়স্কঙন ত্ো নয়, জরস্কঔস্কঙন গকোোাঁআুয োজত্য ংখ গপরুদো অয রোরস্কভোনফোফুস্কও এওিো চস্কয়ন্ট ংফধধনো 
গদফোয অস্কয়োচন ওযস্কত্ ঘোয়। রোরস্কভোনফোফুয এস্কওফোস্কযআ অজত্ত জঙর নো, জওন্তু গপরুদো ওথোিো শুস্কনআ গঘোঔ 
যোজগস্কয় ফরর, গদস্ক ক্রোআভ ফন্ধ স্কয় গকস্কর গকোস্কয়েোস্কদয োাঁজড় ঘস্কড় নো। ওী ফস্থোয় ওোচ ওযজঙ গিো ফুছস্কত্ 
োযস্কঙন? এস্কত্ অভোয ংফধধনোয ওী অস্কঙ ভোআ? অয ফস্কর জদন গম অভোয জযঘয়িো জদয়ো ওস্কয গমন গকোন 
যোস্কঔন, নআস্কর ত্দস্কেয ফোস্কযোিো গফস্কচ মোস্কফ। 

রোরস্কভোনফোফুস্কও ফোধয স্কয়আ অস্কদ োরন ওযস্কত্ র। ত্স্কফ এিো জরঔস্করন গম ংফধধনো জনস্কত্ াঁয জনস্কচয 
গওোন ফোধো গনআ। এআ নুষ্ঠোস্কনয ওথো গবস্কফআ গফোধয় উজন নীর ুস্কত্োয় জঘওোস্কনয ওোচ ওযো এওিো ভরভস্করয 
োঞ্জোজফ স্কঙ্গ জনস্করন। 

তু্রীফোফু চোজনস্কয় গযস্কঔজঙস্করন গম গকোোাঁআুয গ্রোস্কভ গ োওফোয ভুস্কঔ গমোস্ককস্কয ভুজদয দোওোস্কন জত্জন অভোস্কদয চনয 
স্কক্ষো ওযস্কফন। গঔোন গথস্কও ত্োাঁয ফোজড় দ জভজনস্কিয োাঁিো থ। 

ওোস্কিোয়ো গথস্কও ফো ধস্কয গকোোাঁআুয মোফোয স্কথ এওিো োরজও গদস্কঔ গফ ফোও রোকর। গপরুদো অয 
রোরস্কভোনফোফু গদঔরোভ খোড় জপজযস্কয় জওঙুক্ষণ গদঔর োরজওিোস্কও।স্কওোন গঞ্চজযস্কত্ এস্ক ড়রোভ ভোআ, ফরস্করন 
রোরস্কভোনফোফু, গকোোাঁআুস্কয জফচজর গৌঁস্কঙস্কঘ গত্ো? এত্িো চ োড়োকোাঁ ফস্কর গত্ো অভোয ধোযণো জঙর নো। 

ফোস্কয ওন্ডোওিোয গমোস্ককস্কয গদোওোস্কনয নোভ চোস্কন, ত্োস্কও ফরো জঙর। জঠও চোয়কোয় গঘযো করোয় গকোোাঁআুয, 
গকোোাঁআুয। ফস্কর দুস্কিো জঘৎওোয জদস্কয় ফো থোজভস্কয় অভোস্কদয নোজভস্কয় জদর। গম বদ্রস্করোও রোরস্কভোনফোফুয জদস্কও 
োজ ভুস্কঔ এজকস্কয় এস্করন জত্জন গম এওওোস্কর আেুরভোস্টোয জঙস্করন গিো অয ফস্কর জদস্কত্ য় নো। বদ্রস্করোস্কওয োস্কত্ 
ত্োজি-ভোযো ঙোত্ো, োস্কয় ব্ৰোউন গওড  চুস্কত্ো, গঘোস্কঔ ঘভো, যস্কন োপ োঞ্জোজফ অয ঔোিো ওস্কয যো ধূজত্, অয 
ফকস্কর এওিো ভোন্ধত্োয অভস্করয ুযস্কনো নযোনোর জচগ্রোজপও ভযোকোজচন। গপরুদোয স্কঙ্গ জযঘয় ওজযস্কয় জদস্কত্ 
বদ্রস্করোও গস্ক গঘোঔ জিস্ক ফরস্করন, অনোয অস্কদ োরন ওজযজঘ-গওোন জঘেো গনআ। অজন স্করন িুজযস্ট, 



গোর রোআপ ওযোনোিোয় ওোজিস্কয়স্কঙন, গদস্ক জপস্কয োড়োকোাঁ গদঔোয ঔ স্কয়স্কঙ। বোফরুভ অজন মজদ ত্দস্কেয 
ফযোোস্কযআ এস্ক থোস্কওন, ত্ো স্কর ত্িোজয চনয এস্কঔস্কন-গস্কঔস্কন খোজি ভোযস্কত্ স্কত্ োস্কয, ওোস্কচআ গপ োআস্কি 
থোওো বোর। িুজযস্টস্কদয উগ্র গওৌতু্র থোস্কও গিো ওস্করআ চোস্কন। 

অনোয ফোজড়স্কত্ ওযোনোিো ম্বস্কন্ধ ত্থযয়োরো ফআ অস্কঙ অো ওজয? গপরুদো গস্ক ফরর। 

গওোন জঘেো গনআ, অফোয ফরস্করন তু্রীফোফু। ত্োযয রোরস্কভোনফোফুয জদস্কও জপস্কয ফরস্করন, অয কোঙু্গরী বোয়ো, 
গত্োভোস্কও জওন্তু এওিু ছজি গোয়োস্কত্ স্কি, ত্োাঁযশু থধোৎ শুওুযফোয, অভোস্কদয জনউ িোআভোজয েুস্কর এওিো পোংন 
যোস্কযঞ্জ ওজযজঘ। ুস্কয ঘোওরোদোয উজওর গৌস্কযোজত্য ওযস্কফন। জওঙু নো—এওিু নোঘ কোন, দুস্কিো অফৃজত্ত, দুস্কিো 
বোলণ। এআ অয ওী ! অভোস্কদয গোস্টভোস্টোয জযস্কযয গঙস্কর ফরস্কদফ বোর ঙজফ অাঁস্কও, গ এওিো ভোনত্র 
জরঔস্কঙ। বোলোিো জফজয, গ গ, অভোয। 

রংওোস্কযয অফোয গফজ ফোড়োফোজড়–, ওোাঁঘো যোিোয় ওীস্ক চোজন গঠোিয ঔোয়োস্কত্ রোরস্কভোনরূওুয ওথো গল র 
নো। জওন্তু ফোজওিো ফুস্কছ জনস্কয়আ তু্রীফোফু ফরস্করন, ত্ো এ ফ ফযোোস্কয এওিু গত্ো ফোড়োফোজড় স্কফআ। অয গত্োভোয 
ভস্কত্ো োওস্কপুর থয অয ওোাঁিো এস্কস্কঙ ফস্কর এস্কঔস্কন। রোস্ট এজজঘর। যীজক্ষত্ ঘোিুস্কচয।–ত্ো জওস জি 
গস্কবস্কন। 

গপরুদো ফরর, অফোয স্কথ এওিো োরজও গদঔরোভ। এজদস্কও এঔন োরজও ফযফোয য় নোজও? 

শুধু োরজও? তু্রীফোফু ঙোত্োয ফোজড়স্কত্ এওিো ফোঙুযস্কও থ গথস্কও জযস্কয় ফরস্করন, “অজন জফকত্ মুস্ককয গওোন 
জচজনিো ঘোন ফরুন। োআও-ফীযওেোচ? োস্কফন। আস্কওোফযোদোয? োস্কফন। িোনো-োঔো? োস্কফন। রম্প-জজদভ-
জরুচো? োস্কফন। — 

জওন্তু এঔোস্কন গত্ো আস্করওজিজজি অস্কঙ গদঔজঙ। 

ফ চোয়কোস্কত্আ অস্কঙ, গওফর গমঔোস্কন ফ ঘোআস্কত্ গফজ থোওোয ওথো গআস্কঔস্কনআ গনআ। 

গওোথোয় ভোআ? রোরস্কভোনফোফু িশ্ন ওযস্করন। 

ভজিওস্কদয ফোজড়। 

অভযো জত্নচস্কনআ ফোও স্কয় বদ্রস্করোস্কওয জদস্কও ঘোআরোভ। 

ভজিও ভোস্কন যোভরোর ভজিও? গপরুদো জচস্কে ওযর। 

আ এওজিআ গত্ো ভজিও গকোোাঁআুস্কয। এস্কঔনওোয চজভদোয জঙস্করন াঁযো। দুরধব ভজিস্কওয নোস্কভ ফোস্কখ গকোরুস্কত্ এও 
খোস্কি চর গঔত্। যোভরোর ত্োাঁয গঙস্কর। চজভদোজয উস্কিদ ফোয য ওরওোত্োয় জকস্কয় িোজস্টস্কওয ফযফো ওস্কয জফিয 



িোওো ওজযজঙর। এওজদন ন্ধওোস্কয োত্স্কড় খস্কযয ুআঘ জ্বোরস্কত্ গকোর, ুআঘ গফোস্কিধ এওিো গঔোরো ত্োয জঙর, ত্োস্কত্ 
োত্ গরস্কক মোয়। এ জ ওোস্কযন্ট ভোআ, োত্ অাঁিস্কও জকস্কয় হুরুসূ্থর ফযোোয। োোত্োস্কর জঙর গফ জওঙুজদন। 
গফজযস্কয় এস্ক ফযফো গঙস্করয োস্কত্ তু্স্কর জদস্কয় গকোোাঁআুস্কয ঘস্কর অস্ক। এস্কআ আস্করওজিও ওোস্কনওন গওস্কি গদয়। 
শুধু গ স্কর নো য় ত্ফু গফোছো গমত্। গআ স্কঙ্গ জফং ত্োব্দীয ফ জওঙু ফোজত্র ওস্কয জদস্কয়স্কঙ। ঘুরুি গঙস্কড় 
কড়কড়ো ধস্কযস্কঙ ; পোউনস্কিন গন ফযফোয ওস্কয নো ; িুথব্ৰোস্কয ফদস্কর দোাঁত্ন। আংজযজচ ফআ মো জঙর ফোজড়স্কত্ ফ 
গফস্কঘ জদস্কয়স্কঙ, জনস্কচয কোজড়িো গফস্কঘ জদস্কয়স্কঙ, ত্োয চোয়কোয় োরজও স্কয়স্কঙ। এওিো ুযস্কনো বোগো োরজও ফোজড়স্কত্আ 
জঙর, গিোস্কও োজযস্কয় জনস্কয়স্কঙ, ত্োয চনয ঘোযজি গফোযো ফোর স্কয়স্কঙ। জফজরজত্ লুধ মো জঙর ফ নদধভোয় গপস্কর 
জদস্কয়স্কঙ; এঔন নজর ওফস্কযজচ। পোাঁওত্োস্কর ত্োযও ওফস্কযস্কচয ওোর জপস্কয গকস্কঙ। অয ওত্ ওী গম ওস্কযস্কঙ ত্োয 
জস্কফ গনআ। এস্কঔস্কন মঔন এস্কস্কঙন ত্ঔন অরো স্কফ জনশ্চয়আ; ত্ঔন ৰ্ব্ধ চোনস্কত্ োযস্কফন। 

অরো নো স্কয় উোয় গনআ ফরর গপরুদো। অজভ এস্কজঙ াঁয গঙস্করয ওোঙ গথস্কও ত্রফ গস্কয়। 

যোাঁ, ত্ো গঙস্কর। ও‖জদন র এস্কস্কঙ ফস্কি। জওন্তু যযিো ওী? 

যোভরোর ভজিওস্কও ঔুন ওযোয গঘষ্টো ঘস্করস্কঙ ফস্কর গওোন ঔফয অনোয ওোস্কন এস্কস্কঙ জও? 

তু্রীফোফু ওথোিো শুস্কন গফ ফোও স্করন।ওআ গত্ভন জওঙু শুজনজন। ত্ো ঔুন ওযোয ওথোআ মজদ ফস্করন, ত্োয চস্কনয 
ফোআস্কযয গরোস্কওয দযওোয ওী? খস্কযআ গত্ো যস্কয়স্কঙ। 

ওীযওভ? 

আ জমজন অনোস্কও ত্রফ জদস্কয়স্কঙন, ত্োয স্কঙ্গ ফোস্কয গত্ো ফজনফনো গনআ এওদভ। এস্কঔস্কন এস্করআ গত্ো ছকড়োছোজি 
য়। জফজয অজভ চীফনরোরস্কও গদোল জদআ নো। যওভ উদ্ভি গঔয়োর গম ওোস্কয, ত্োস্কও গওোন গঙস্কর ভোনস্কফ ফরুন। 
চীফনরোরস্কও গত্ো এস্ক। আ ফোজড়স্কত্আ থোওস্কত্ য়। আ বূস্কত্য ফোজড়স্কত্ ভোথো জঠও যোঔো ঔুফ ভুজওর। 

এও জফস্কখ চজভয উয তু্রীফোফুয গওোঠোফোজড়, ফরস্করন ফয় নোজও িোয় এওস্কো। ফো-ঠোওুযদো দুচস্কনআ গভোক্তোজয 
ওযস্কত্ন, ফোজড়িো ঠোওুযদোআ ফোজনস্কয়স্কঙন। তু্রীফোফুয স্ত্রী ওরওোত্োস্কত্আ ভোযো গকস্কঙন। এওজি গভস্কয়য জফস্কয় স্কয় 
গকস্কঙ, ত্োয স্বোভী গরোো-রিস্কড়য ফযফো ওস্কয অজচভকস্কঞ্জ। দুআ গঙস্করয এওচস্কনয োআন গজন্টং-এয ফযফো অস্কঙ 
ওরওোত্োয়, অস্কযওচন লুস্কধয গরভযোন। এঔোস্কন তু্রীফোফু এওআ থোস্কওন। —ত্স্কফ ওী চোস্কনন, োড়োকোাঁস্কয় এও 
ভস্কন য় নো। এঔোস্কন ফোআ যস্পস্কযয গঔোাঁচঔফয যোস্কঔ, গযোচআ গদঔো য়, গভরোস্কভোিো স্কনও গফজ। 

জফস্কওর ঘোযস্কি নোকোত্ তু্রীফোফুয ফোজড়স্কত্ গৌঁস্কঙ োত্ ভুঔ ধুস্কয় িথস্কভআ ঘোস্কয়য অস্কয়োচন র। গপরুদো স্কঙ্গ বোর 
ঘো এস্কনজঙর, ওোযণ আ এওিো ফযোোস্কয  জত্যআ ঔুাঁত্ঔুাঁস্কত্। জফজয গ ঘো ওস্করআ গঔর, অয ত্োয স্কঙ্গ জঘস্কড়-
নোযস্কওর। গচোকোড়-মন্ত্র ওযর তু্রীফোফুয ঘোওয কঙ্গো। 



এওত্রোয দুস্কিো খস্কযয এওিোস্কত্ তু্রীফোফু জনস্কচ থোস্কওন, গদোত্োরোয ঙোস্কত্ এওিো ফড় খয, ত্োস্কত্ জত্নস্কি 
ত্ক্তস্কোলো গস্কত্ অভোস্কদয চনয ফস্কেোফি ওযো স্কয়স্কঙ। এ খয নোজও তু্রীফোফুয গভস্কয়-চোভোআ ত্োস্কদয গঙস্করুস্কর 
জনস্কয় ফঙস্কয এওফোয ওস্কয এস্ক গথস্কও মোয়। 

ঘো গঔস্কত্ গঔস্কত্ গপরুদো ফরর, অভোস্কও জওন্তু এওফোয আ জফচজরীন ফোজড়স্কত্ গমস্কত্ স্কফ চীফনফোফুয স্কঙ্গ গদঔো 
ওযস্কত্। াঁস্কও জরস্কঔ চোজনস্কয়জঙ গম োস্কড় োাঁঘিো নোকোত্ মোফ। 

তু্রীফোফু ফরস্করন, ত্ো গফ গত্ো, অজভ গৌঁস্কঙ গদফঔন। ভজিওফোজড় োাঁঘ-োত্ জভজনস্কিয থ। ত্স্কফ কোঙু্গরীবোয়োস্কও 
অজভ ঙোড়োজঘ গন। অচ স্কন্ধস্কফরো জওঙু গরোও অস্কফ অভোয এস্কঔস্কন; এওিু দোরো ওযস্কত্ ঘোন োজজত্যস্কওয 
স্কঙ্গ। জভজত্তয ভোআ খণ্টোঔোস্কনস্কওয ভস্কধযআ জপস্কয অস্কফন গত্ো? 

গওন ফরুন গত্ো? 

এওফোয অত্মোযোভফোফুয ঔোস্কন অনোস্কও জনস্কয় গমস্কত্ ঘোআ। উজন গকোোাঁআুস্কযয এওজি যোিোওন। 

অত্মোযোভফোফু? 

অর নোভ জফজয ভৃস্ককন বিঘোম। অত্মো-িোত্মো জনস্কয় ঘঘধো ওস্কযন। ত্োআ এঔোনওোয ওস্কয়ওচন নোভ জদস্কয়স্কঙ 
অত্মোযোভ। অজভ জদআজন জওন্তু! অভোয ধোযণো বদ্রস্করোস্কওয ভস্কধয জত্যআ আস্কয় অস্কঙ। 

অত্মো জনস্কয় ঘোাঁঘিো গম ওী গিো অয জচস্কে ওযো র নো। ওোযণ জঠও ত্ঔনআ অফোয গদঔস্কত্ গরোভ 
োরজওিোস্কও। অভযো ফোআস্কযয দোয়োয় ফস্ক ঘো-জঘস্কড় ঔোজিরোভ, োভস্কনআ যোিো, অয গআ যোিো জদস্কয়আ োরজওিো 
অস্কঙ। এফোয গদঔস্কত্ গরোভ গম জবত্স্কয এওচন গরোও ফস্ক অস্কঙ। 

বদ্রস্করোও োরজওয দযচো জদস্কয় ফোআস্কয উাঁজও ভোযজঙস্করন। গফোজযোগুস্করো জঠও কস্কল্প গমযওভ ড়ো মোয় গআবোস্কফ 
হুভোোভ ব্দ ওযস্কত্ ওযস্কত্ এস্ককোজির, এভন ভয় স্কব্দয স্কঙ্গ স্কঙ্গ োরজওিো গথস্কভ গকর। 

োরজও ভোজিস্কত্ নোভস্কত্আ, ত্োয জবত্য গথস্কও এওচন ফঙয য়জত্রস্কয বদ্রস্করোও গফ ওষ্ট ওস্কয ফোআস্কয গফজযস্কয় 
অয ঔোজনওিো ওষ্ট ওস্কয উস্কঠ দোাঁড়োস্করন। ভি ফযোোযিো গফভোনোন, ওোযণ বদ্রস্করোস্কওয স্মোিধ ওরওোজত্য়ো গঘোযো, 
কোস্কয় ফু োিধ অয গিজযজরস্কনয যোন্ট। 

জভস্টোয জভজত্তয? গপরুদোয জদস্কও এজকস্কয় এস্ক োজ ভুস্কঔ িশ্ন ওযস্করন বদ্রস্করোও। 

অস্কে যোাঁ। 

অভোয নোভ চীফনরোর ভজিও। 



ফুস্কছজঙ। আজন অভোয ফনু্ধ জভস্টোয কোঙু্গরী, অয এ র অভোয ঔুড়তু্স্কত্ো বোআ ত্স্ক। তু্রীফোফুয স্কঙ্গ গফোধয় 
অনোয জযঘয় অস্কঙ। 

অভোয নোভ চীফনরোর ভজিও। 

তু্রীফোফুয স্কঙ্গ গফোধয় অনোয জযঘয় অস্কঙ! 

চীফনফোফু োরজওিোস্কও গঙস্কড় জদস্কয় ফরস্করন, অভোয ফোজড় জভজনি োাঁস্কঘস্কওয োাঁিো থ। অস্কফন এওফোযজি? 
অনোস্কদয ঘো ঔোয়ো স্কয়স্কঙ? এওিু ওথো জঙর। 

রোরস্কভোনফোফু যস্কয় গকস্করন, অজভ অয গপরুদো বদ্রস্করোস্কওয স্কঙ্গ ভজিওফোজড় যনো জদরোভ। যোিো গঙস্কড় এওিো ফোাঁ 
ফস্কন  ুস্কও ফুছরোভ এিো িধওোি। চীফনফোফু ফরস্করন, ওরওোত্োয় এওিো গিজরস্কপোন ওযোয দযওোয জঙর, ত্োআ 
গস্টস্কন গমস্কত্ র। 

োরজও ঙোড়ো কজত্ গনআ ফুজছ?। 

চীফনফোফু গপরুদোয জদস্কও অড়ঘোস্কঔ গঘস্কয় ফরস্করন, অনোস্কও তু্রীফোফু ফস্করস্কঙন ফুছস্কত্ োযজঙ। 

যোাঁ, ফরজঙস্করন আস্করওজিও স্কওয জযণোভ। 

জযণোভিো গকোড়োয় এত্ বয়োফ জঙর নো, অস্কক্রোিো জঙর, শুধু আস্করওজিজজিয জফরুস্কে। এঔন ওী দোাঁজড়স্কয়স্কঙ গিো 
অভোস্কদয ফোজড় গকস্করআ ফুছস্কত্ োযস্কফন। 

অজন এঔোস্কন িোয়আ অস্কন? 

দুভোস্ক এওফোয। অভোস্কদয এওিো ফযফো অস্কঙ, গিো এঔন অভোস্কওআ গদঔস্কত্ য়। গআ জনস্কয় ওথো ফরস্কত্আ 
অজ। 

ত্ো স্কর ফযফোয় এঔন আন্টোস্কযস্ট অস্কঙ অনোয ফোফোয? 

গভোস্কিআ  নো। জওন্তু অজভ গিো ঘোআ নো। অজভ অিোণ গঘষ্টো ওস্কয ঘস্করজঙ। মোস্কত্ উজন অফোয স্বোবোজফও ফস্থোয় জপস্কয 
অস্কন। 

গওোন অো গদঔস্কঙন জও? 

এঔন নো। 

  



০২. ভজিও ফোজড় গম স্কনও‖জদস্কনয ুযস্কনো 

ভজিও ফোজড় গম স্কনও‖জদস্কনয ুযস্কনো গিো ফস্কর জদস্কত্ য় নো, ত্স্কফ গভযোভস্কত্য দরুন ফোজড়িোস্কও অয গোস্কড়ো 
ফরো ঘস্কর নো। িোোদ নো স্কর, ট্টোজরওো জনশ্চয়আ ফরো ঘস্কর এ ফোজড়স্কও। পিও জদস্কয়  ুস্কও িোআস্কন এওিো ফোাঁধোস্কনো 
ুওুয, ফোজড়য দুোস্কয পোাঁও জদস্কয় জঙস্কন কোঙোরো গদস্কঔ ভস্কন য়। জদস্কও এওিো ফোকোন যস্কয়স্কঙ। োাঁজঘরিো 
গভযোভত্ য়জন, ত্োআ এঔোস্কন ঔোস্কন পোির ধস্কযস্কঙ, ওস্কয়ও চোয়কোয় অফোয গদয়োর গবস্কগ স্কড়স্কঙ। 

পিস্কও এওচন দোস্কযোয়োন গদঔরোভ মোয োস্কত্ ড়জও অয  োর গদস্কঔ ভস্কন র গওোন ঐজত্োজও নোিস্কও নোভোয 
চনয পত্জয স্কয়স্কঙ। দয দযচোয োস্কআ জঠও আ যওভআ োযওয গোোও-যো এওচন ফীযওেোচ চীফনফোফুস্কও 
গদস্কঔ এও গোিোয় গরোভ ঠুওর। এআ থভথস্কভ জযস্কফস্ক এআ ধযস্কনয ফ জফশ্বোয ফযোোয গদস্কঔ োজ োজির। 

অভযো এওত্রোস্কত্আ পফঠওঔোনোয় পযোস্কয উয ফরোভ। খস্কয গঘয়োয গনআ। গদয়োস্কর মো ঙজফ অস্কঙ ফআ য় 
গদফস্কদফীয, নো য় গৌযোজণও খিনোয। গদয়োস্করয অরভোজযয এওিো ত্োস্কও গকোিো দস্কও ফোংরো ফআ গদঔরোভ, ফোজও 
ত্োওগুস্করো ভস্কন র ঔোজর। 

অনোস্কদয োঔো রোকস্কফ জও? ত্ো স্কর দোুস্কও রোজকস্কয় জদআ। 

এত্ক্ষণ রক্ষ ওজযজন, এফোয গদঔরোভ ভোথোয উয ছোরযয়োরো িফর-ভোদুয এওিো ওোস্কঠয িোণ্ডো গথস্কও ছুরস্কঙ, 
অয িোণ্ডোিো ছুরস্কঙ জজরং-এ দুস্কিো অংিো গথস্কও। িোণ্ডো গথস্কও দজড় গফজযস্কয় ফোিধ জদস্কওয এওিো দযচোয উয 
গদয়োর পুস্কড় ফোযোেোয় ঘস্কর গকস্কঙ। এআ র িোনো-োঔো, গমিো িোনো য় ফোযোেো গথস্কও, অয োয়ো য়। খস্কয। 
স্কটোফয ভো, স্কন্ধ স্কয় এস্কস্কঙ ত্োআ কযভ গনআ; োঔোয অয দযওোয র নো। 

এিো ওী চোস্কনন? 

চীফনফোফু অরভজযিো ঔুস্কর ত্োয গথস্কও এওিো কোভঙো, িোআস্কয ঘোযস্কওোনো ওোড় ফোয ওস্কয গপরুদোস্কও গদঔোস্করন। 
গিোয জফস্কলত্ব এআ গম ত্োয এওস্কওোস্কণ গকস্কযো জদস্কয় ফোাঁধো যস্কয়স্কঙ এওিো োথস্কযয িুওস্কযো। 

কোভঙোিো োস্কত্ জনস্কয় গপরুদোয বুরু ওুাঁঘস্কও গকর। গ োথস্কযয উস্কটো জদস্কওয গওোনিো োস্কত্ জনস্কয় কোভঙোিোস্কও ফোয 
ওস্কয়ও ূস্কনয খুজযস্কয় ফরর, গত্োপ স্ক, উস্কঠ দোাঁড়ো গত্ো। 

অজভ দোাঁড়োরোভ অয গআ স্কঙ্গ গপরুদো দোাঁড়োর অভোয গথস্কও োত্ জত্স্কনও দূস্কয। ত্োযয কোভঙো োয়োয় খুজযস্কয় 
োস্কত্ ধযো ফস্থোস্কত্আ চোর গপরোয ভস্কত্ো ওস্কয অভোয জদস্কও ঙুাঁস্কড় জদর, অয স্কঙ্গ স্কঙ্গ োথস্কযয জদওিো অভোয 
করোয় গাঁজঘস্কয় গকর। 

ঠকী! অজভ ফস্কর উঠরোভ। 



গপরুদোআ ফস্করজঙর এওওোস্কর অভোস্কদয গদস্ক ঠকীস্কদয দুযজকজযয ওথো। ত্োযো জঠও এআবোস্কফ থঘোযীস্কদয করোয় 
পোাঁ জদস্কয় যোাঁঘওোিোস্কন ত্োস্কদয ঔুন ওস্কয ফধস্ব রুি ওস্কয জনত্। 

গপরুদো জফজয কোভঙো ধস্কয িোন গদয়জন। গ ত্কু্ষজন োাঁঘ ঔুস্কর জনস্কয় পযোস্ক ফস্ক ফরর, এ জচজন অজন গওোথোয় 
গস্করন? 

ভোছ যোজত্তস্কয ফোফোয খস্কযয চোনোরো জদস্কয় ঙুাঁস্কড় গপস্করজঙর গওউ। 

ওস্কফ? 

অজভ অোয ওস্কয়ও‖জদন অস্কক। 

এত্ োোযো স্কে এিো য় ওী ওস্কয? 

োোযো? চীফনফোফু গস্ক উঠস্করন।োোযো গত্ো শুধু গোোস্কওয ফোোস্কয ভোআ, ভোনুলগুস্করো গত্ো ফ গকয়ো বূত্, ওুাঁস্কড়য 
হৃদ। অয ত্োযো গত্ো ফুছস্কত্ োস্কয ফোফুয বীভযজত্ ধস্কযস্কঙ। ওোচ মো ওস্কয গ গত্ো শুধু নোভ ওো য়োস্কি। গনোত্ 
ফোজড়স্কত্ িোওোত্ স্কড়জন। ত্োআ, নআস্কর গফোছো গমত্ ওোয গদৌড় ওত্দূয। 

এ ফোজড়স্কত্ অয গও গও থোস্কওন চোনস্কত্ োজয জও? 

ফোফো ঙোড়ো অয অস্কঙন অভোয জফধফো ঠোওুভো। জত্জন িোঘীন অভস্করয গরোও ত্োআ জদজফয অস্কঙন। ত্ো ঙোড়ো অস্কঙন 
গবোরোনোথফোফু। এস্কও ফোচোয যওোয ফরস্কত্ োস্কযন, ভযোস্কনচোয ফরস্কত্ োস্কযন— ফোফোয পোআপযভো ঔোিো, 
গদঔোস্কোনো ওযো, ফআ আজন ওস্কযন। ফোফোয ুঔ-জফুঔ স্কর ওজফযোচ িোওস্কত্ য়, গজি আজনআ ওস্কযন। গওোন 
ওোস্কচ স্কয মোফোয দযওোয স্কর আজনআ মোন। ফয-এ ঙোড়ো অয গওউ গনআ। জফজয ঘোওয অস্কঙ; এওজি যোন্নোয 
গরোও, দুজি দোস্কযোয়োন, এওজি এভজন ঘোওয-এয ফোজড়স্কত্আ থোস্কও। োরজওয গরোও অয োগঔোয়োরো ওোস্কঙআ গ্রোভ 
গথস্কও অস্ক। 

এআ গবোরোনোথফোফু গওোথোওোয গরোও? ও‖জদন অস্কঙন? 

উজন এআ গ্রোস্কভযআ গরোও। অভোস্কদয িচো জঙস্করন। ফো-ঠোওুযদো ঘোলফো ওযত্। গবোরোফোফু জনস্কচ আেুস্কর স্কড়স্কঙন, 
গফ ফুজেভোন গঙস্কর জঙস্করন। এঔন ফয় লোস্কিয ওোঙোওোজঙ। 

উজন জও অনোয জত্োভ? 

গপরুদো গদয়োস্কর এওিো ঙজফ গদজঔস্কয় িশ্ন ওযর। জফযোি এও গচোড়ো োওোস্কনো গকোাঁপ জনস্কয় এও চজভদোয ফোাঁ োত্ 
গশ্বত্ োথস্কযয গিজফস্করয উয গযস্কঔ িোন োস্কত্ এওিো রূস্কোয় ফোাঁধোস্কনো রোজঠ ধস্কয গঘয়োস্কয ফস্ক অস্কঙন। গদঔস্করআ 
ভস্কন য় মোস্কও ফস্কর গদোদধণ্ডিত্ো। 



যোাঁ, উজনআ দুরধব জং। 

মোাঁয নোস্কভ ফোস্কখ গকোরুস্কত্ এও খোস্কি চর গঔত্? 

চীফনফোফু গস্ক উঠস্করন। 

ফোখ জফজয এওওোস্কর থোওস্কর, ঠোওুযদোয অভস্কর জঙর নো; ত্স্কফ যোাঁ, িোওোআস্কি চজভদোয জঙস্করন জঠওআ। এফং 
গভপুজর ত্যোঘোযী। 

এওচন ঘোওয এওিো গিস্কত্ ওস্কয এওিো গয়োরো অয দুস্কিো গকরোস্ক ওী গমন জনস্কয় এর। 

ত্ো স্কর ঘোস্কয়য োি উজঠস্কয় গদনজন অনোয ফোফো? 

অরফত্ জদস্কয়স্কঙন। এিো জফজয ঘো নো, ওজপ। অভোয জনস্কচয এওজি ওো এফং এওজিন গনওযোস্কপ অজভ স্কঙ্গ 
ওস্কয জনস্কয় অজ। ওর স্কন্ধ এওত্রোয় ফস্ক ঔোআ। ত্োআ অনোস্কদয চনয গকরো; জওঙু ভস্কন ওযস্কফন নো। 

ভস্কন ওযফ গওন? এ গত্ো ঔোাঁজি ভোদ্রোজচ জস্কিভ। গওোভরো জফরোস্ক এআবোস্কফ ওোোয োস্কত্র গঔস্কয়জঙ। ওজপ। 

গদোত্রো গথস্কও ভোস্কছ ভোস্কছআ এওিো ঔিো ঔিো ব্দ োজিরোভ; গিো গম ওীস্কয ব্দ গিো গপরুদোয িশ্ন গথস্কও 
ফুছস্কত্ োযরোভ। 

অনোয ফোফো ফুজছ ঔড়ভ ফযফোয ওস্কযন? 

চীফনফোফু এওিু গস্ক ফরস্করন, গিোআ স্বোবোজফও নয় জও? 

এআ ঠকীয কোভঙো ঙোড়ো অয ওী গথস্কও অনোয ধোযণো র গম অনোয ফোফোয চীফন জফন্ন? 

চীফনফোফু এফোয ত্োাঁয স্কওি গথস্কও এওিো ওোকচ ফোয ওস্কয গপরুদোস্কও জদস্করন। ত্োস্কত্ গকোিো গকোিো গনজোস্করয 
ক্ষস্কয গরঔো– 

গত্োভোয ূফধুরুস্কলয োস্কয িোয়জশ্চত্ত স্বরূ গত্োভোয িোণদস্কণ্ডয অস্কদ আর। ত্এফ িস্তুত্ থোস্কওো? 

এিো এস্কস্কঙ ৫আ স্কটোফয, অজভ অোয অস্ককয জদন। গোস্ট ওযো স্কয়জঙর ওোিোয়ো গথস্কও। এঔোন গথস্কও গম-গওউ 
জকস্কয় িোস্কও গপস্কর অস্কত্ োস্কয। 

জওঙু ভস্কন ওযস্কফন নো–ূফধুরুস্কলয োিো ওী গ ফযোোস্কয জওঙু অস্করোওোত্ ওযস্কত্ োযস্কর ুজফস্কধ ত্। 



ফুছস্কত্আ গত্ো োযস্কঙন, ফরস্করন চীফনফোফু, এওিো চজভদোয ফংস্কয আজত্োস্ক নযোস্কয়য গত্ো ওত্যওভ দৃষ্টোে 
থোওস্কত্ োস্কয। গওোন োস্কয ওথো ফরস্কঙ গিো ওী ওস্কয ফজর ফরুন! অভোয ঠোওুযদোদো দুরধব ভজিওআ গত্ো ওত্যওভ 
ত্যোঘোয ওস্কযস্কঙন িচোস্কদয উয। 

এিো গস্কয় ুজরস্ক ঔফয জদস্করন নো গওন? 

দুস্কিো ওোযস্কণ, এওিু গবস্কফ ফরস্করন চীফনফোফু। এও, এঔোস্কন অনোস্কও গওউ জঘনস্কফ নো, ত্োআ গম-গরোও হুভজও 
জদস্কি গ োফধোনত্ো ফরম্বন ওযোয ত্িো ত্োজকদ নুবফ ওযস্কফ: নো। দুআ, ুজর এস্কর িথস্কভ অভোস্কও স্কে 
ওযস্কফ। 

অভযো দুচস্কন জচেোু দৃজষ্টস্কত্ ঘোআরোভ বদ্রস্করোস্কওয জদস্কও। চীফনফোফু ফস্কর ঘরস্করন, ফোফোয এআ দু্ভত্ জযফত্ধস্কনয 
য গথস্কও অভোয স্কঙ্গ ত্োাঁয অয ওজনফনো গনআ। অভযো হুস্কয ভোনুল, জফেোস্কনয ফদোনগুস্করো ত্ স্কচ ফচধন 
ওযো অভোস্কদয ঘস্কর নো ভোআ। এিো জঠও গম আস্করওজিও স্কওয পস্কর ফোফো ভোনজও ও গস্কয়জঙস্করন 
োংখোজত্ও। খিনোিো খস্কি োাঁঘ ফঙয অস্কক। অজভ অয ফোফো অজ গথস্কও জপস্কয এওস্কঙ্গ পফঠওঔোনোয়  ুজও। 
ন্ধওোস্কয ফোজত্ জ্বোরস্কত্ জকস্কয় ুআঘস্কফোস্কিধ এওিো গঔোরো ত্োস্কয ফোফোয োত্ অিস্কও মোয়। ফোআস্কযআ জঙর গভআন ুআঘ, 
অজভ গদৌস্কড় জকস্কয় োাঁঘ গস্কওস্কন্ডয ভস্কধয প ওজয। ত্ফু গওন চোজন ফোফোয ধোযণো য় গম অজভ ফযোোযিো অয 
ত্োড়োত্োজড় ওযস্কত্ োযত্োভ। গআ ত্ঔন গথস্কওআ। মোআ োও, এঔোস্কন এস্করআ ওথো ওোিোওোজি য়। এওফোয গত্ো গযস্কক 
জকস্কয় এওিো জ্বরে গওস্কযোজস্কনয রযোম্প ঙুস্কড় গপস্কর জদআ। ত্োয পস্কর পযোস্ক অগুন-িোগুন ধস্কয হুরুেুর ফযোোয। 
োড়োকোাঁস্কত্ ঔফযিো যস্কি মোয়। ত্োযয গথস্কও ফোআ চোস্কন যোভ ভজিস্কওয স্কঙ্গ ত্োয গঙস্করয োস্ক-গনউস্কর ম্পওধ। 
ওোস্কচআ ফুছস্কত্আ োযস্কঙন গওন ুজর িোজওজন। জফজয অনোস্কও িোওোয অস্কযওিো ওোযণ র অনোয ঔযোজত্। 
অয অভোয জফশ্বো এওচন অধুজনও হুস্কয গরোও ভযোিো অয বোর ফুছস্কত্ োযস্কফ। 

গনওযোস্কপ গল ফোয অস্ককআ খস্কয রযোম্প ঘস্কর এস্কস্কঙ। স্কয োাঁঘোজর ফন্ধ স্কয়স্কঙ। চীফনফোফু ফরস্করন, অজন 
ফোফোয স্কঙ্গ জও এওফোয গদঔো ওযস্কত্ ঘোন? 

গিো স্কর ভে ত্ নো। 

োভোনয ওোাঁিো রযোম্প-রণ্ঠস্কনয অস্করোয় এত্ ফড় ফোজড়য স্কনওঔোজন গম ন্ধওোয গথস্কও মোস্কফ ত্োস্কত্ অয অশ্চমধ ওী? 
জাঁজড় জদস্কয় ঠোয ভয় চীফনফোফু স্কওি গথস্কও গঙোট্ট এওিো িঘধ ফোয ওস্কয গজ্বস্কর ফরস্করন, এিো রুজওস্কয় অনো। 

যভরোর ভজিও ত্োাঁয জনস্কচয খস্কয পযোস্ক ফস্ক ত্োজওয়োয় গঠ জদস্কয় কড়কড়োয নর োস্কত্ জনস্কয় ফস্ক অস্কঙন। 
চীফনফোফু অয নীস্কঘয ঙজফয দুরধবফোফু, এআ দুচস্কনয স্কঙ্গআ বদ্রস্করোস্কওয গঘোযোয জভর অস্কঙ। য়স্কত্ো এআ গঘোযোয় 
দুরধব জংস্কয গকোাঁপ চুস্কড় জদস্কর এাঁস্কও িোওোআস্কি ফস্কর ভস্কন য়। এআ ফস্থোয় গদস্কঔ বয় ওস্কয নো, মজদ ওথো 
ফরস্কর করোয কবীয স্বস্কয ভস্কন য় যোকোস্কর বয়ংওয স্কত্ োস্কয। 



অজন এফোয অুন, কবীয করোয় ফরস্করন যোভরোরফোফু। মোস্কও ওথোিো ফরো র জত্জন পযোস্কয এও গওোস্কণ ফস্ক 
জঙস্করন। চীফনফোফু ত্োস্কও ওজফযোচ ত্োযও ঘক্রফত্ধী ফস্কর জযঘয় ওজযস্কয় জদস্করন। গযোক জিকজিস্কক গঘোযো, খন বুরুয 
নীস্কঘ নোস্কওয উয ুরু ওোস্কঘয ঘভো, নোস্কওয নীস্কঘ এওস্কচোড়ো ুরু গকোাঁপ। ত্োযও ঘক্রফত্ধী নভেোয ওস্কয খয 
গথস্কও গফজযস্কয় গকস্করন। 

গকোস্কয়েো জদস্কয় ওী স্কফ? যোভরোর ভজিও গপরুদোয জযঘয় গস্কয়আ জফযক্তবোস্কফ িশ্ন ওযস্করন। এআ ঘক্রোস্কেয 
জওনোযো গকোস্কয়েোয ওস্কমো নয়। অভোয ত্রু অভোয খস্কযআ অস্কঙ। এ ওথো দুরধব ভজিস্কওয অত্মো ফস্কর জদস্কয়স্কঙন। 
গ ওথো ওোকস্কচ গরঔো অস্কঙ অভোয ওোস্কঙ। অত্মো জত্রওোরে। চযোজ ে ভোনুল োস্কজফ গওত্োফ স্কড় ত্োয গঘস্কয় গফজ 
চোনস্কফ ওী ওস্কয? 

চীফনফোফু গদঔরোভ ওথোিো শুস্কন গওভন চোজন থত্ভত্ গঔস্কয় গকস্করন। ফুছরোভ জত্জন খিনোিো চোস্কনন নো। 

অজন জও ভৃকোঙ্ক বট্টোঘোস্কমধয ফোজড়স্কত্ জকস্কয়জঙস্করন? 

অজভ মোফ গওন? গ এস্কজঙর। অজভ ত্োস্কও গিস্কওজঙরোভ। অভোস্কও এআবোস্কফ জফব্ৰত্ ওযস্কঙ গও গিো অভোয চোনোয 
জঙর। এঔন গচস্কনজঙ। 

চীফনফোফু কবীযবোস্কফ ফরস্করন, ওস্কফ এস্কজঙস্করন ভৃকোঙ্কফোফু? 

তু্জভ অোয অস্ককয জদন। 

ওআ, তু্জভ গত্ো অভোস্কও ফরজন। 

যোভরোরফোফু গওোন উত্তয জদস্করন নো। জত্জন ওথোয পোাঁস্কও পোাঁস্কও ভোস্কন কড়কড়ো গিস্কন ঘস্করস্কঙন। গপরুদো ফরর, 
দুরধব ভজিস্কওয অত্মো ওী জরস্কঔ গকস্কঙন গিো গদঔো মোয় জও? 

বদ্রস্করোও ভুঔ গথস্কও কড়কড়োয নর জযস্কয় রোর গঘোঔ ওস্কয গপরুদোয জদস্কও ঘোআস্করন। 

গত্োভোয ফয় ওত্ র? 

গপরুদো ফয় ফরর। 

এআ ফয়স্ক এত্ অস্পধধো য় ওী ওস্কয? গ গরঔোয অধযোজত্মও ভূরয চোনো তু্জভ? গিো জও মোস্কও-ত্োস্কও গদঔোফোয 
জচজন? 

অভোয় ভো ওযস্কফন, গপরুদো ঔুফ োেবোস্কফআ ফরর, অজভ শুধু চোনস্কত্ গঘস্কয়জঙরোভ অনোয ংওি গথস্কও গওোন 
ভুজক্তয উোয় অনোয যস্করোওকত্ জত্ো ফস্করস্কঙন জও নো। 



গিোয চনয ওোকচিো গদঔোফোয ওী দযওোয? অভোস্কও জচস্কে ওযস্করআ গত্ো য়। ভুজক্তয উোয় এওিোআ—ক্রস্কও 
জফদোয় ওস্কযো। 

ওস্কয়ও ভুূত্ধ ফোআ ঘু। ত্োযয ধীযওস্কণ্ঠ চীফনরোর ফরস্করন, তু্জভ ত্ো স্কর অভোয় ঘস্কর গমস্কত্ ফরজঙ? 

অজভ জও গত্োভোস্কও অস্কত্ ফস্করজঙ গওোনজদন? 

চীফনফোফু গদঔরোভ ঙোড়ফোয োত্র নন। ফরস্করন, ফোফো, তু্জভ অভোয গঘস্কয় গবোরোনোথফোফুয উয গফজ অস্থো যোঔজঙ, 
গফোধয় ত্োয জযফোজযও আজত্োিো বুস্কর মোি। গবোরোনোথফোফুয ফোফো ঔোচনো জদস্কত্ গদজয ওযোয় দুরধব ভজিস্কওয 
গরোও জকস্কয় ত্োাঁয খস্কয অগুন রোজকস্কয় জদস্কয়জঙর। অয– 

ভূঔধ! ভজিওভোআ দোাঁত্ জঔাঁজঘস্কয় ফস্কর উঠস্করন।স্কবোরোনোথ ত্ঔন জঙর জশু। খিনোয মোি ফঙস্কয গ িজত্স্কোধ গনস্কফ। 
অভোস্কও ত্যো ওস্কয? এভন ওথো শুনস্কর গরোস্কও োস্কফ গিো ফুছস্কত্ োযজঙ নো? 

অভযো অয ফরোভ নো; ঘরুন, অনোস্কদয গৌঁস্কঙ জদস্কয় অজ, ফোআস্কয এস্ক ফরস্করন চীফনফোফু।অনোযো িধওোি 
জঘস্কন জপযস্কত্ োযস্কফন নো। 

পজিও গথস্কও গফজযস্কয় এস্ক বদ্রস্করোও ফরস্করন, অনোস্কও গিস্কও এস্কন অজভ ছোস্কভরোয ভস্কধয গপরস্কত্ ঘোআজন। 
অনোস্কও গম-বোস্কফ ভোজনত্ স্কত্ র ত্োয চনয অজভ ত্যে রজিত্! 

গকোস্কয়েোস্কদয এ ফ ফযোোস্কয রিোস্কফোধ থোস্কও নো চীফনফোফু, ফরর গপরুদো।এঔোস্কন এস্ক অভোয অস্কদৌ অস্কোাঁ 
স্কি নো। এ জনস্কয় অজন জঘেোআ ওযস্কফন নো। অভোয গওফর অনোয ম্বস্কন্ধআ বোফনো স্কি। এওিো ওথো অনোয 
গফোছো উজঘত্; হুভজও জঘজঠ স্কড় গবোরোনোথফোফুয ওথো ভস্কন স্কি ফস্করআ জওন্তু স্কেিো অয গফজ ওস্কয অনোয 
উয ড়স্কঙ। 

জওন্তু কোভঙো অয জঘজঠ মঔন অস্ক ত্ঔন গত্ো অজভ ওরওোত্োয়, জভস্টোয জভজত্তয। 

গপরুদো এওিো গঙোট্ট োজ জদস্কয় ফরর, অনোয গম গওোন নুঘয গনআ গকোোাঁআুস্কয গিো ওী ওস্কয চোনফ 
চীফনফোফু? 

অজন অভোস্কও স্কে ওযস্কঙন? শুওস্কনো ধযো করোয় িশ্ন ওযস্করন চীফনফোফু। 

অজভ এঔন ওোউস্কওআ স্কে ওযজঙ নো, ওোউস্কওআ জনস্কদোল বোফজঙ নো। ত্স্কফ এওিো ওথো অজভ অনোস্কও জচস্কে 
ওযস্কত্ ঘোআ। গবোরোনোথফোফু ওীযওভ গরোও? 

চীফনফোফু এও ভুূত্ধ ঘু ওস্কয গথস্কও ফরস্করন, ত্যে জফশ্বি। এিো স্বীওোয নো ওস্কয উোয় গনআ। জওন্তু ত্োআ ফস্করআ 
জও অভোয উয স্কে ড়স্কফ? গল িশ্নিো ভজযয়ো স্কয় ওযস্করন চীফনফোফু। গপরুদো ফরর, চীফনফোফু, এঔন 



অভোস্কও মূ্পণধ জনযস্কক্ষবোস্কফ ভি ফযোোযিো গদঔস্কত্ স্কফ। এ ঙোড়ো উোয় গনআ। এফং অনোস্কও পধমধ ধযস্কত্ 
স্কফ। এ ঙোড়ো অনোয উোয় গনআ। যোধীস্কও যক্ষো ওযোয যোিো অভোয চোনো গনআ। জওন্তু গম জনস্কদোল ত্োস্কও 
অজভ ফোাঁঘোফআ। 

এস্কত্ চীফনফোফু অশ্বি স্করন জও নো গিো ন্ধওোস্কয ত্োাঁয ভুঔ নো গদস্কঔ গফোছো গকর নো। 

ফোাঁফনিো পুজযস্কয় অোয ভুস্কঔ গপরুদো এওিো িশ্ন ওযর চীফনফোফুস্কও। 

অনোয ফোফো গত্ো ঔড়ভ ফযফোয ওস্কযন; ঔোজর োস্কয় োাঁিোোাঁজি ওস্কযন জও ওঔন—ফোজড়য ফোআস্কয? 

ফোজড়য জবত্স্কযআ ওস্কযন নো ওঔন, গত্ো ফোজড়য ফোআস্কয!! এিো জফজয নতু্ন জওঙু নয়। জঘযওোস্করয ফযোোয। 

োস্কয়য ত্রোয় গমন ভোজি গদঔরোভ। ত্োআ জচস্কে ওযজঙ। অয এওিো ওথো—উজন। ভোজয ফযফোয ওস্কযন নো? 

জনশ্চয়আ। এঔোস্কন ফোআ ওস্কয। ওযস্কত্আ য়। গওন ফরুন গত্ো? 

অজন গফোধয় রযোস্কম্পয অস্করোয় জঠও ফুছস্কত্ োস্কযনজন; াঁয ফস্কঙ্গ ংঔয ভোয ওোভস্কড়য জঘহ্ন। 

ত্োআ ফুজছ? ফুছরোভ চীফনফোফু গঔয়োর ওস্কযনজন। জত্য ফরস্কত্ ওী অজভ ওজযজন। জওন্তু ফোফো গত্ো ভোজয ফযফোয 
ওস্কযন। ভোজয গত্ো োস্কফস্কদয জচজন নো, স্কত্ অজত্তয ওী অস্কঙ? 

ত্ো স্কর গফোধয় পুস্কিো অস্কঙ। এওিু গদঔস্কফন গত্ো। 

  



০৩. তু্রীফোফু অয চিোয়ু 

তু্রীফোফু অয চিোয়ু অভোস্কদয চনয স্কক্ষো ওযজঙস্করন; এত্ক্ষস্কণ আস্করওজিও রোআস্কি এস্ক গমন োাঁপ গঙস্কড় 
ফোাঁঘরোভ। রোরস্কভোনফোফু ফরস্করন, বোফস্কত্ োস্কযন, এআ কণ্ডগ্রোস্কভ িোয় জফ চস্কনয ভস্কত্ো গরোও োয়ো গকর। মোযো 
অভোয জপপজি োযস্কস্কন্টয গফজ ফআ স্কড়স্কঘ? জফজয ফোআ গম জওস্কন স্কড়স্কঘ ত্ো নয়; জক্সজি পোআব োযস্কন্ট 
আেুস্করয রোআস্কব্ৰজয গথস্কও জনস্কয় স্কড়স্কঘ। মোযো জওস্কনোস্কঘ ত্োযো এস্ক ফআস্কয় আ জনস্কয় গকর। 

তু্রীফোফু গপরুদোস্কও ফরস্করন, অনোয স্কক্ষোস্কত্আ ফস্ক অজঙ। এওফোয অত্মোযোস্কভয দধনিো ওস্কয জনন। 
ফোদুস্কড়ওোরী নো য় ওোর গদঔো মোস্কফ। 

গিো অফোয ওী? 

গকোোাঁআুস্কযয অস্কযওজি যোিোওন। অনোযো গম ফোাঁফন জদস্কয় এস্করন, ত্োযআ গবত্স্কয এওজি দুস্কো ফঙস্কযয 
ুযস্কনো গোস্কড়ো ভজেয। জফগ্র গনআ। ফহুজদন গথস্কওআ ফোদুস্কড়য ফোো স্কয় স্কড় অস্কঙ। এওওোস্কর ঔুফ চোাঁস্কওয ভজেয 
জঙর। 

বোর ওথো, অনোয এআ অত্মোযোভফোফুি এ-কোাঁস্কয়যআ গরোও? 

নো, ত্স্কফ যস্কয়স্কঙন। এঔোস্কন স্কনও‖জদন। ফঙয দুস্কয়ও র বদ্রস্করোস্কওয এআ ক্ষভত্ো িওো োয়। ত্ো ঙোড়ো 
গচযোজত্ল চোস্কনন। ঔুফ নোভ-িোও। ওরওোত্ো গথস্কও গরোও এস্ক োত্-িোত্ গদজঔস্কয় মোয়। 

য়ো গনন? 

ত্ো য়স্কত্ো গনন। জওন্তু এঔোস্কনয ওোরুয ওোঙ গথস্কও গওোনজদন জওঙু জনস্কয়স্কঙন ফস্কর শুজনজন। অত্মো নোভোন গোভ 
অয শুওুস্কয; অচ শুধু দধনিো ওজযস্কয় অনফ। 

গপরুদো দধস্কনয ফযোোস্কয গদঔরোভ গওোন অজত্ত ওযর নো। ওোযণ জযষ্কোয : গ ফুস্কছস্কঙ ভৃস্ককন বিযঘোম এঔন 
ত্দস্কেয স্কঙ্গ চজড়স্কয় গকস্কঙ। অভযো গফজযস্কয় ড়রোভ। 

ফোআস্কয কোঙোরোয পোাঁও জদস্কয় এফোজড়-ফোজড়য জফচজর-অস্করো গদঔো গকস্কর ন্ধওোযিো গফ চভচভোি। ঘোাঁদ এঔন 
স্কঠজন। জফপ্নজফষু্ণ যোাঁঘ গয়োর ফ জভজরস্কয় ভস্কন জির এঔোস্কন যোভ ভজিস্কওয োরজও অয গওস্কযোজন রযোম্পআ 
ভোনোয় গফজ। রোরস্কভোনফোফু ফরস্করন এয গঘস্কয় যযভয় অয গযোভোঞ্চওয জযস্কফ জত্জন অয গদস্কঔনজন। 
ফরস্করন,  গম-উনযোিোয ঙও গওস্কিজঘ গিো গকোয়োস্কিভোরোয় গপরফ বোফজঘরুভ, এঔন গদঔোঘ গকোোাঁআুয 
গিপোস্কযফর। 

ত্ো গত্ো ঠকীয পোাঁিো গদস্কঔনজন, ত্ো স্কর ফুছস্কত্ন গযোভোঞ্চ ওোস্কও ফস্কর। 



গ ওী ফযোোয ভোআ? 

গপরুদো ংস্কক্ষস্ক খিনোিো ফরর। হুভজও জঘজঠয ওথোিো ফরর। তু্রীফোফু ভেফয ওযস্করন,ভৃস্ককন বিঘোম। মজদ 
অত্মো অজনস্কয় আ ওথোআ ফস্কর থোস্কও গম ভজিও ফোজড়স্কত্আ যস্কয়স্কঙন যোভ ভজিস্কওয ত্রু ত্ো স্কর গিো ভোনস্কত্আ 
স্কফ। অনোয োযো কোাঁ ঘস্কল গফড়োস্কনোয দযওোয গনআ। 

অজভ ভস্কন ভস্কন ফররোভ—তু্রীফোফুয বজক্তয োস্কত্রয ভস্কধয অস্কযওচন গরোও োয়ো গকর—অত্মোযোভ ভৃস্ককন 
বট্টোঘোমধ। 

ভৃস্ককনফোফুয ফোজড়স্কত্ গদঔরোভ আস্করওজিজজি গনআ। গফোধয় অফঙো অস্করোয় অত্মো স্কচ নোস্কভ ত্োআ। বদ্রস্করোস্কওয 
গঘোযোিো গফ গঘোস্কঔ ড়োয ভস্কত্ো। গদস্কঔ ফয় গফোছোয উোয় গনআ। োত্রো ঘুস্কর োও ধস্কযজন, মজদ 
গঘোস্কঔয  গওোস্কর অয থুত্জনয নীস্কঘ ঘোভড়ো ওুাঁঘস্কও গকস্কঙ। নোও, গঘোঔ, ওোর, োত্রো গঠোাঁি, কোস্কয়য যং ফআ 
এস্কওফোস্কয ওোজয িোস্করয জণ্ডস্কত্য ভস্কত্ো। ভোস্কন মোস্কও ফস্কর ভোওকধ ভোযো ফোভুন। োস্কয়য গুজর গদস্কঔ ভস্কন র 
বদ্রস্করোও এঔন নো স্কর এওওোস্কর িঘুয গাঁস্কিস্কঙন। 

জফচজর নো থোওস্কর এঔোস্কন গঘয়োয গিজফস্করয বোফ গনআ। বিযঘোম ভোআ জনস্কচ ত্ক্তস্কোস্কল ফস্ক অস্কঙন, োভস্কন 
জত্নজি জিস্কনয অয এওিো ওোস্কঠয গঘয়োয ঙোড়ো দুোস্ক দুস্কিো গফঞ্চ যস্কয়স্কঙ। িোন জদস্কওয গফজঞ্চস্কত্ এওচন ফঙয 
জঘস্কয গঙস্কর ফস্ক এওিো ুযস্কনো োাঁজচয োত্ো উরিোস্কি। স্কয গচস্কনজঙরোভ  ভৃস্ককনফোফুয বোকস্কন জনত্যোনে, 
অত্মো নোভোস্কনোয ফযোোস্কয ভোভোস্কও োোময ওস্কয। 

তু্রীফোফু বিঘোমধ ভোআস্কও জি ওস্কয এওিো িণোভ ওস্কয অভোস্কদয জদস্কও গদজঔস্কয় ফরস্করন, ওরওোত্ো গথস্কও এস্করন 
এযো। অভোয ফনু্ধ। জনস্কয় এরোভ। অনোয ওোস্কঙ। গকোোাঁআুয ওোস্কও জনস্কয় কফধ ওস্কয গিো এস্কদয চোনো উজঘত্ নয় 
জও? 

ভৃকোঙ্কফোফু খোড় তু্স্কর অভোস্কদয গদস্কঔ গঘয়োস্কযয জদস্কও গদজঔস্কয় জদস্করন। অভযো জত্নচস্কন ফরোভ, তু্রীফোফু দোাঁজড়স্কয় 
যআস্করন। 

ভৃকোঙ্কফোফু ঠোৎ িোন স্কয় দ্মোন ওস্কয ফস্ক জভজনি ঔোস্কনও গঘোঔ ফুস্কচ। ঘু ওস্কয যআস্করন। ত্োযয গআ 
ফস্থোস্কত্আ ফরস্করন, ন্ধযোী ফনু্ধজি গওোন চন? 

অভযো ফোআ ঘু। গপরুদোয গঘোঔ ওুাঁঘস্কও গকস্কঙ। রোরস্কভোনফোফু ফরস্করন, অস্কে আ নোস্কভ গত্ো গওউ—? 

তু্রীফোফু গঠোাঁস্কি অগুর জদস্কয় ত্োাঁস্কও থোজভস্কয় জদস্করন। 

িস্কদোল ঘন্দ্ৰ জভত্র অভোয নোভ, ঠোৎ ফস্কর উঠর। গপরুদো। জত্যআ গত্ো!—িস্কদোল ভোস্কন ন্ধযো, ঘন্দ্ৰ র ী, অয 
জভত্র র ফনু্ধ! 



বিঘোম ভোআ গঘোঔ ঔুস্কর গপরুদোয জদস্কও ভুঔ গখোযোস্করন। তু্রীফোফু গদজঔ গফ কফধ-কফধ। বোফ ওস্কয গপরুদোয জদস্কও 
গঘস্কয় অস্কঙন। 

ফুছস্কর তু্রীঘযণ, ফরস্করন বিঘোমধ ভোআ।জওঙুজদন স্কয অয অত্মোয িস্কয়োচন স্কফ। নো। অভোয জনস্কচয ভস্কধযআ 
ক্রস্কভ জত্রওোর দধস্কনয জক্ত চোকস্কঙ ফস্কর নুবফ স্কি। জফজয অয ওস্কয়ও ফঙয রোকস্কফ। 

াঁয গোিো ওী ফরুন গত্ো! তু্রীফোফু গপরুদোয জদস্কও গদজঔস্কয় িশ্নিো ওযস্করন। আজত্ভস্কধয এওচন ফোআস্কযয গরোও 
এস্ক  ুস্কওস্কঙ, ত্োয োভস্কন গপরুদো গম গকোস্কয়েো এআ ঔফযিো গফজযস্কয় ড়স্কর গভোস্কিআ বোর স্কফ নো। 

গিো অয ফরোয দযওোয গনআ, ফরর গপরুদো। তু্রীফোফু জনস্কচয োফধোনত্োয ফযোোযিো ফুস্কছ গপস্কর জচবো 
গওস্কি ওথো খুজযস্কয় ফরস্করন, শুওুযফোয অস্কযওফোয অনোয এঔোস্কন জনস্কয় অফো াঁস্কদয। অচ গওফর দধনিো 
ওজযস্কয় গকরোভ। 

ভৃকোঙ্কফোফুয গঘোঔ এঔন গপরুদোয জদস্কও। এওিু গস্ক ফরস্করন, ূক্ষ্ম োর স্কযয ওোস্কচ এস্কস্কঙন। অজন, এ 
ওথো ফরস্কর অজন ঙোড়ো অয গওউ ফুছস্কফ জও? অজন ওোযস্কণ জফঘজরত্ স্কিন। 

বদ্রস্করোস্কওয ওোঙ গথস্কও জফদোয় জনস্কয় ফোআস্কয এস্ক গপরুদো ফরর, ঘতু্য গরোও। এয োোয চোভস্কফ নো গত্ো ওোয 
চভস্কফ? 

ূক্ষ্ম োর য ওী ভোআ? রোরস্কভোনফোফু জচস্কে ওযস্করন। ন্ধযো ী ফনু্ধ গত্ো ত্ো স্কনও ওস্কষ্ট ফুছরোভ–ত্ো 
অজন জনস্কচয নোভিো ফরস্করন ফস্কর। 

ূক্ষ্ম র ণু, োর-দিয ো-র ন, অয য র ধোন। জত্স্কন জভস্কর— 

নুন্ধোন! রোরস্কভোনফোফু ক্ল্যো জদস্কয় ফস্কর উঠস্করন, গরোওিো শুধু কণনো চোস্কন নো, গাঁয়োজর চোস্কন। অশ্চমধ! 

গও গমন এজদস্কওআ অস্কঙ-োস্কত্য রণ্ঠনিো গদোরোয পস্কর ত্োয জনস্কচয ঙোয়োিো োযো যোিো ছোাঁি জদস্কত্ জদস্কত্ এজকস্কয় 
অস্কঙ; তু্রীফোফু োস্কত্য িঘধ তু্স্কর ত্োয ভুস্কঔ গপস্কর ফরস্করন, বট্টঘোস্কময ঔোস্কন ফুজছ? ওী ফযোোয, খন খন দধন? 

বদ্রস্করোও এওিু গাঁ গাঁ বোফ ওস্কয জওঙু নো ফস্কর অভোস্কদয ো ওোজিস্কয় ঘস্কর গকস্করন। 

গবোরোনোথফোফু ফরস্করন তু্রীফোফু, বিঘোমধ ভোআস্কয়য গরস্কিস্ট বক্ত। ভোস্কছ এও‖জদন াঁয ফোজড়স্কত্ জকস্কয় ওোয চোজন 
অত্মো নোজভস্কয়স্কঙন। 

  



যোস্কত্র তু্রীফোফুয দোয়োয় ফস্ক জত্নযওভ ত্যওোজয, ভুস্ককয িোর অয জিস্কভয িোরনো জদস্কয় জদজফয গবোচ র। 
তু্রীফোফু ফরস্করন গম এঔোনওোয জিউফস্কয়স্করয চরিোয় নোজও ঔুফ জঔস্কদ য়। 

ঔোয়ো-দোয়ো ওস্কয ফোআস্কযয দোয়োয় ফস্ক তু্রীফোফুয ওোস্কঙ াঁয ভোস্টোজয চীফস্কনয কল্প শুস্কন মঔন গদোত্রোয় শুস্কত্ 
এরোভ। ত্ঔন খজড় ফরস্কঙ োস্কড় নিো, জওন্তু ভস্কন স্কি গমন ভোছযোজত্তয। অভযো ভোজয স্কভত্ জফঙোনোত্র ফ জনস্কয় 
এস্কজঙরোভ; গপরুদো ফরর স্কিোভ গভস্কঔ গোফ, ভোজযয দযওোয গনআ। অজভ রক্ষ ওস্কযজঙ। কত্ গদড় খণ্টোয়  
এওফোয গওফর কঙ্গোয যোন্নোয িংো ঙোড়ো অয গওোন ওথো ফস্করজন। এত্ ঘি ওস্কয স্কও জঘেোয় িুস্কফ গমস্কত্ এয 
অস্কক ওঔন গদজঔজন। রোরস্কভোনফোফু ফরস্করন াঁয ংফধধনোয জস্পঘিো পত্জয ওস্কয যোঔস্কত্ স্কফ, ত্োআ উজন এওিো 
রণ্ঠন গঘস্কয়স্কঙন, ওোযণ খস্কয ফোজত্ জ্বজরস্কয় যোঔস্কর অভোস্কদয খুস্কভয ফযোখোত্ স্কফ। 

অজভ জফঙোনোয় শুস্কয় গপরুদোস্কও এওিো িশ্ন নো ওস্কয োযরোভ নো। 

গত্োভোয নোভ অয গ ওী ওস্কয ফস্কর জদর ফস্করো গত্ো? 

অভোয ভস্কনয স্কনওগুস্করো িস্কশ্নয ভস্কধয িো এওিো গয গত্োপ স্ক। ত্স্কফ স্কনও গরোস্কওয স্কনও জজওউরোয 
ক্ষভত্ো থোস্কও মোয গওোন ফযোঔযো োয়ো মোয় নো। 

রোরস্কভোনফোফু ফরস্করন, অভোস্কও এবোস্কফ গেপ আকস্কনোয ওযর গওন ফরুন গত্ো। 

োযো কোাঁস্কয়য গরোও অনোস্কও বযথধনো জদস্কত্ ঘস্করস্কঙ, অয এওজি গরোও অনোয নোস্কভ গাঁয়োজর ফোাঁধর নো ফস্কর 
অজন ভুলস্কড় ড়স্করন? 

ত্ো স্কর গফোধয় অভোয নোভ গথস্কও গাঁয়োজর য় নো ত্োআ। 

গপরুদো দুস্কিো গধোাঁয়োয জযং গঙস্কড় ফরর, যক্তওযণ ভুগ্ধওযণ নদীোস্ক মোো জফাঁজধস্কর 

ভযণ-গওভন র? 

ওীযওভ, ওীযওভ? ফস্কর উঠস্করন রোরস্কভোনফোফু। গপরুদো এত্ প ওস্কয ঙড়োিো ফস্করস্কঙ গম দুচস্কনয গওউআ জঠওভত্ 
ধযস্কত্ োজযজন। গপরুদো অফোয ফরর-যক্তফযণ ভুগ্ধওযণ নদীোস্ক মোো জফাঁজধস্কর ভযণ। 

দোাঁড়োন, দোাঁড়োন…যক্তফযণ রোর, অয ভুগ্ধওযণ– 

গভোন! অজভ গঘাঁজঘস্কয় ফস্কর উঠরোভ। 



আস্কয়, রোরস্কভোন-জওন্তু কোঙু্গরী?-ো, নদী র কোগ অয গুজর জফজধস্কর ভযণ–ঃ, জব্ৰজরয়োন্ট ভোআ! ওী ওস্কয গম 
অনোয ভোথোয় এত্ অস্ক চোজন নো! অজন থোওস্কত্ ংফধধনোিো অভোস্কও গদয়োয গওোন ভোস্কনআ য় নো। বোর 
ওথো, জস্পঘিো পত্জয স্কর এওিু গদস্কঔ গদস্কফন গত্ো? 

  



০৪. গ্রোভিো খুস্কয গদস্কঔ 

যজদন ওোস্কর গ্রোভিো খুস্কয গদস্কঔ অভযো চোকযণী ক্ল্োস্কফয ফোজড়স্কত্ জযোচস্কদৌরো নোিস্কওয জযোোজ র গদঔস্কত্ 
গকরোভ; গপরুদো জবস্কনত্োস্কদয স্কঙ্গ অরো ওস্কয ত্োস্কদয ওযোস্কনজিয়োন জথস্কয়িোয ম্বস্কন্ধ এওিো গঙোিঔোিো ফকৃ্তত্ো 
জদস্কয় গপরর। গঔোস্কনআ অরো র গকোোাঁআুস্কযয এওভোত্র ভূওোজবস্কনত্ো গফণীভোধস্কফয স্কঙ্গ। ফরস্করন শুওুযফোয 
জফস্কওস্কর অভোস্কদয ফোজড়স্কত্ এস্ক ত্োাঁয অিধ গদজঔস্কয় মোস্কফন! গদঔস্কফন যোয, ফ্ল্যোি ঙোস্কত্য উয জাঁজড় গফস্কয় ঠো 
গদজঔস্কয় গদফ, ছস্কড়য ভস্কধয ভোনুস্কলয জবফযজক্ত ওীযওভ য়, যোড় গথস্কও ঙযওভ গঘস্কঞ্জয ভস্কধয জদস্কয় যোাঁজস্কত্ জনস্কয় 
মোয়ো ফ গদজঔস্কয় গদফ। 

জফস্কওস্কর গগুনোজিয গভরো গদঔস্কত্ গকরোভ। গঔোস্কন নোকযস্কদোরোয় ঘস্কড়, ঘো জঘস্কওন ওোিস্করি অয যোচস্কবোক গঔস্কয় 
স্পোআিোয গরজিয ফীবৎ গবরজও গদস্কঔ, োস্কড় গত্স্কযো িোওোয ঔুঘস্কযো জচজন জওস্কন গকোোাঁআুয মঔন জপযরোভ ত্ঔন 
ঙিো ফোস্কচ। অওোস্ক অস্করো অস্কঙ গদস্কঔআ গফোধয় গপরুদো ফরর এওফোয ভজিওফোজড়স্কত্ চীফনফোফুয স্কঙ্গ গদঔো 
ওস্কয মোস্কফ। তু্রীফোফু ফরস্করন ফোজড় জকস্কয় অভোস্কদয চনয স্কক্ষো ওযস্কফন। 

দয দযচোয় গৌঁঙোস্কনোয অস্ককআ চীফনফোফু গফজযস্কয় এস্করন; ফরস্করন াঁয খস্কযয চোনোরো জদস্কয়আ স্কনও অস্ককআ 
অভোস্কদয গদঔস্কত্ গস্কয়স্কঙন। ত্োযয গপরুদোয িস্কশ্নয উত্তস্কয ফরস্করন গম নতু্ন গওোন ঔফয গনআ।অনোস্কদয 
ফোকোনিো এওিু গদঔস্কত্ োজয? জনশ্চয়আ, ফরস্করন চীফনফোফু, অুন অভোয স্কঙ্গ। 

ফোকোনিো জফজয পুস্করয ফোকোন নয়, এঔোস্কন গফজয বোকআ ফড় ফড় কোঙ অয পস্করয কোঙ। গপরুদো খুস্কয খুস্কয ওী 
গদঔস্কঙ ত্ো আ চোস্কন! এওফোয এও চোয়কোয় গথস্কভ ভোজিিোয জদস্কও গমন এওিু গফজক্ষণ ধস্কয গদঔর। এযআ পোাঁস্কও 
অফোয ভজিওফোজড়য গদোত্রোয জঙস্কনয ফোযোেো গথস্কও গও গয, গও ঔোস্কন? ফস্কর চীফনফোফুয ঠোওুভো গঘাঁজঘস্কয় 
উঠস্করন। ত্োস্কত্ চীফনফোফুস্কও অফোয উরস্কি গঘাঁজঘস্কয় ফরস্কত্ র, গওউ নো ঠোওুভো-অভযো। , গত্োযো, উত্তয জদস্করন 
ঠোওুভ, অজভ গযোচআ গমন গদজঔ ওোযো খুযখুয ওস্কয ঔোস্কন। 

অনোয ঠোওুভোয দৃজষ্টজক্ত গওভন? জচস্কে ওযর গপরুদো। 

ঔুফআ ওভ, ফরস্করন চীফনফোফু, এফং ত্োয স্কঙ্গ ভোনোনআ শ্রফণজক্ত! 

ফোকোন এভজনস্কত্ গত্ভন গদঔোস্কোনো য় নো? 

আ গবোরোনোথফোফুআ মো গদস্কঔন। 

যোস্কত্র গরোও থোস্কও। এজদস্কও? 

যোস্কত্র? ভোথো ঔোযো! যোত্ গচস্কক ফোকোস্কন ির গদস্কফ এযো? 



দয দযচোয় ত্োরো গদয়ো থোস্কও অো ওজয? 

িো গবোরোনোথফোফুয জিউজি! ত্স্কফ অজভ থোওস্কর অজভআ ঘোজফ ফন্ধ ওজয, ঘোজফ অভোয ওোস্কঙআ থোস্কও। 

গবোরোনোথফোফুয স্কঙ্গ অরো য়জন; ত্োাঁস্কও এওফোয িোওস্কত্ োস্কযন! 

গবোরোনোথফোফুস্কও জদস্কনয অস্করোয় গদস্কঔ ভস্কন র জত্জন হুস্কয গরোস্কওয ভস্কত্ো ধুজত্ োিধ যস্কর ত্োাঁয গঘোযোয় 
এঔন স্কনওঔোজন ত্োাঁয ূফধুরুস্কলয ঙো যস্কয় গকস্কঙ। ঔোজর কো ওস্কয ভোস্কঠ জনস্কয়, োস্কত্ রোগর ধজযস্কয় জদস্কর ঔুফ 
গফভোনোন স্কফ নো। অভযো ফোজড়য োভস্কন ফোাঁধোস্কনো ুওুস্কযয খোস্কি ফস্ক ওথো ফররোভ। ফলধোয চস্কর ুওুয িোয় ওোনোয় 
ওোনোয় বস্কয অস্কঙ অয োযো ুওুয গঙস্কয় অস্কঙ। োরুস্কও। নফীন ফস্কর এওজি ঘোওযস্কও গরফুয যফত্ অনস্কত্ 
ফরস্করন চীফনফোফু! ঘোজযজদও দু্ভত্ যওভ জনিব্ধ, গওফর দূস্কয গওস্কঔস্কও চোজন জঘ জঘ ওস্কয গোনো মোস্কি িোনজচস্টোস্কয 
কোন। িো নো স্কর জত্যআ গমন ভস্কন ত্ অভযো গওোন অজদযওোস্কর জপস্কয গকজঙ। 

ভৃকোঙ্কফোফু অনোস্কদয ফোজড়স্কত্ এওফোযআ এস্কস্কঙন? গবোরোনোথফোফুস্কও জচস্কে ওযর গপরুদো। 

ম্প্রজত্ এওফোযআ এস্কস্কঙন। 

অভোয অস্কক? 

অস্কক এস্কস্কঙন। ওস্কয়ওফোয। ওোস্কিোয়ো গথস্কও অলোঢ় ভোস্ক ভদন গকোোাঁআয দর এর, ত্ঔন ভৃকোঙ্কফোফুআ ত্োস্কদয 
জনস্কয় এস্ক ওত্োাঁস্কও গওোত্তন শুজনস্কয় মোন। এভজনস্কত্ ফোয ওস্কয়ও এওো অস্কত্ গদস্কঔজঙ; ভস্কন য়। জওেকধ এওিো 
ওুজষ্ঠ ঙস্কও গদফোয ওথো ফস্করজঙস্করন। 

গ ওুজষ্ঠ স্কয়স্কঙ? 

অস্কে ত্ো ফরস্কত্ োযফ নো। 

এফোয গম এস্করন, ত্োয ফযফস্থো গও ওযর? 

অস্কে ওত্ধোয জনস্কচযআ আিো জঙর, অয ওজফস্কযচ ভোআ ফরস্করন, অয-অস্কে, অজভ ফস্করজঙরোভ। 

অনোয গত্ো মোত্োয়োত্ অস্কঙ বিঘোম ফোজড়স্কত্? 

অস্কে যোাঁ। 

বজক্ত য়? 



গবোরোনোথফোফুয ভোথো গাঁি স্কয় গকর। অস্কে ওী অয ফরফ ফরুন। অভোয গভস্কয়য নোভ জঙর রক্ষ্মী, গমভন নোভ 
গত্ভজন গভস্কয়, একোস্কযোয় ড়স্কত্ নো ড়স্কত্ রোউস্কঠীয় ঘস্কর গকর। ভৃকোঙ্কফোফু শুস্কন ফরস্করন, গ গওভন অস্কঙ চোনস্কত্ 
ঘো ত্োয জনস্কচয ওথোয়? 

গবোরোনোথফোফু ন্ধওোস্কয ধুজত্য ঔুাঁস্কি গঘোঔ ভুঙস্করন। ত্োযয োভস্কর জনস্কয় ফরস্করন, গআ গভস্কয়স্কও নোজভস্কয় অনস্করন 
বট্টঘোল ভোআ! গভস্কয় ফরস্কর বকফোস্কনয গওোস্কর গ ুস্কঔ অস্কঙ, ত্োয গওোন ওষ্ট নোআ! ভুস্কঔ ফরস্কর নো। জফজয, 
ওোকস্কচ গরঔো র। গআ গথস্কও… 

গবোরোনোথফোফুয করো অফোয ধস্কয গকর। গপরুদো ফযোোযিোস্কও অয নো ফোজড়স্কয় ফরর, এ ফোজড়স্কত্ অত্মো নোভোস্কনোয 
ভয় অজন জঙস্করন? 

জঙরোভ, ত্স্কফ খস্কযয ভস্কধয জঙরোভ নো, দযচোয ফোআস্কয। গবত্স্কয গওফর ওত্োভোআ অয বিঘোল ভোআ অয জনত্যোনে 
ঙোড়ো গওউ জঙস্করন নো। ভো ঠোওরুন গমন চোনস্কত্ নো োস্কযন। এআস্কি ফস্কর জদস্কয়জঙস্করন ওত্ধোভোআ, ত্োআ দযচোয় 
োোযো থোওস্কত্ র। 

ত্ো স্কর অজন জওঙুআ গোস্কননজন? 

অস্কে দ জভজনি ঔোস্কনও ঘুঘোস্কয য ভধু যওোস্কযয ফোাঁ ফস্কনয জদও গথস্কও মঔন গয়োর গিস্কও উঠর। গআ 
ভয় গমন ওত্োভোআস্কয়য করোয় শুনরোভ।–গওউ এস্করন, গওউ এস্করন? ত্োযয অয জওঙু শুজনজন। ফ স্কয় মোফোয 
য বিঘোমধ ভোআস্কও জনস্কয় ত্োাঁয ফোজড় গৌঁস্কঙ জদস্কয় অজ। 

যফত্ ঔোয়ো গল ওস্কয এওিো ঘোযজভনোয ধজযস্কয় গপরুদো ফরর, দুরধব ভজিস্কওয গরোও অনোস্কদয খস্কয অগুন 
রোজকস্কয় জদস্কয়জঙর গ ওথো ভস্কন স্কড়? 

গবোরোনোথফোফুয উত্তয এর গঙোট্ট দুস্কিো ওথোয়। 

ত্ো স্কড়। 

অনোয ভস্কন অস্কক্রো গনআ? 

গপরুদোস্কও এ ধযস্কনয ধোিো-ভোযো িশ্ন ওযস্কত্ অস্কক গদস্কঔজঙ।  ফস্কর এআ ধযস্কনয িস্কশ্নয জযযোওন গথস্কও নোজও 
স্কনও জওঙু চোনো মোয়। গবোরোনোথফোফু জচব গওস্কি ভোথো গাঁি ওযস্করন। ত্োযয ওস্কয়ও গস্কওন্ড ঘু গথস্কও 
ফরস্করন, এঔন ভোথোিো জঠও গনআ। ত্োআ, নআস্কর ওত্োভধোআস্কয়য ভস্কত্ো ভোনুল ওচন য়? 

গপরুদো অয গওোন িশ্ন ওযর নো। গবোরোনোথফোফু এওিুক্ষণ স্কক্ষো ওস্কয ফরস্করন, মজদ নুভজত্ গদন-অজভ এওিু 
বিঘোমধ ভোআস্কয়য ফোজড় মোফ। 



গপরুদো ফো চীফনফোফুয গওোন অজত্ত গনআ গচস্কন বদ্রস্করোও ঘস্কর গকস্করন। চীফনফোফু এওিু উস ঔুস  ওযস্কঙন গদস্কঔ 
গপরুদো ফরর, জওঙু ফরস্কফন জও? 

অজন জওঙুিো গ্রয স্করন জও নো চোনোয অগ্র স্কি। 

ফুছরোভ বদ্রস্করোও জনস্কচয ম্বস্কন্ধ জফস্কল জঘজেত্। 

গপরুদো ফরর, গবোরোনোথফোফুস্কও গফ বোর রোকর। 

চীফনফোফুয ভুঔ শুজওস্কয় গকর। ত্োয ভোস্কন অজন ফরস্কত্ ঘোন— 

অজভ জনশ্চয়আ ফরস্কত্ ঘোআ নো অনোস্কও অভোয বোর রোস্কক নো। অজভ ফরস্কত্ ঘোআ শুধু দু-এওিো ঔিওোয উয 
জনবধয ওস্কয গত্ো ঔুফ গফজ দূয এস্ককোস্কনো মোয় নো-জফস্কল ওস্কয গআ ঔিওোগুস্করোয স্কঙ্গ মঔন ভূর ফযোোযিোয গওোন 
ম্পওধ োয়ো মোস্কি নো। এঔন গমিো দযওোয গিো র গওোন এওিো খিনো গমিো— 

গও গয, গও ঔোস্কন? 

গপরুদোয ওথো গথস্কভ গকর, ওোযণ ঠোওুভো গঘাঁজঘস্কয় উস্কঠস্কঙন। অয়োচিো এস্কস্কঙ ফোজড়য জঙন জদও গথস্কও। ঘোযজদও 
জনিব্ধ ফস্কর করো এত্ জযষ্কোয গোনো গকর। 

গপরুদো গদঔরোভ ভুূস্কত্ধয ভস্কধয গোচো ফোকোস্কনয জদস্কও ঙুিস্কঙ। অভযো ত্োয জঙু জনরোভ; রোরস্কভোনফোফু এত্ক্ষণ 
ুওুস্কযয জদস্কও ত্োজওস্কয় গুনগুন ওস্কয কোন কোআজঙস্করন। জত্জন গদঔরোভ স্কঙ্গ স্কঙ্গ জদস্করন ঙুি। 

জত্নস্কি িস্কঘধয অস্করোয োোস্কময অভযো ফোকোস্কন জকস্কয় গৌঁঙরোভ! গপরুদো এজকস্কয় গকস্কঙ, গ জশ্চস্কভয োাঁজঘস্করয কোস্কয় 
এওিো ধস্ক মোয়ো ংস্কয োস্ক দোাঁজড়স্কয় ফোআস্কয িঘধ গপস্কর যস্কয়স্কঙ।ওোউস্কও গদঔস্করন? চীফনফোফু িশ্ন ওযস্করন। 

গদঔরোভ, জওন্তু গঘনোয ভস্কত্ো স্পষ্ট নয়। 

অধখণ্টো ধস্কয ভোয জফনজফনুজন অয ওোভড় অয জফজছয ওোন পোিোস্কনো স্কব্দয ভস্কধয োযো ফোকোন ঘস্কল গমিো োয়ো 
গকর গিো এওিো ঘযভ যয। গিো র ফোকোস্কনয উত্তয জদস্কওয গল ভোথোয় এওিো কোস্কঙয গুজড়য োস্ক এওিো 
দস্কঔোাঁড়ো কত্ধ। ত্োয ভস্কধয গম ওী জঙর ফো ওী থোওস্কত্ োস্কয গ ফযোোস্কয চীফনফোফু গওোনযওভ অস্করোওোত্ 
ওযস্কত্ োযস্করন নো। রোরস্কভোনফোফু জফজয গোচোুজচ ফরস্করন গুপ্তধন, জওন্তু চীফনফোফু ফরস্করন ত্োাঁস্কদয ফংস্ক 
ওজস্মনওোস্কর গুপ্তধন ম্বস্কন্ধ গওোন জওংফদজে জঙর নো। গপরুদো গম ওথোিো ফরর গিো অভোয ওোস্কঙ ুস্কযোুজয 
যয। 

চীফনফোফু, অভোয ভস্কন স্কি অভযো এআ খিনোিোয চনয স্কক্ষো ওযজঙরোভ। 



অভযো জওঙুক্ষণ র ঔোয়ো-দোয়ো গস্কয অভোস্কদয খস্কয এস্ক ফস্কজঙ। অচ গফ ওোজর। রোকস্কঙ; ফুছস্কত্ োযজঙ। 
ন্ধওোস্কয ফনফোদোস্কড় গখোযোিো চ ওোচ নয়। অভোয অয রোরস্কভোনফোফুয োস্কয় গফ ওস্কয়ও চোয়কোয় গিির 
জদস্কত্ স্কয়স্কঙ। ওোযণ অকোঙোয ভস্কধয ওোাঁিো-গছো জঙর গফ ওস্কয়ওিো। 

এওভোত্র গপরুদোস্কও গদস্কঔ ভস্কন স্কি ত্োয ভস্কধয গওোন জযফত্ধন গনআ। গ অচ ত্োয ঔোত্ো ঔুস্করস্কঙ। কোস্কয় 
স্কিোভ রোজকস্কয় ফোজরস্ক ফুও জদস্কয় শুস্কয় ওী গমন জজচজফজচ জরঔস্কঙ। রোরস্কভোনফোফু এওিো োআ স্কধধও তু্স্কর গথস্কভ 
গকস্করন, ওোযণ গপরুদো এওিো িশ্ন ওস্কযস্কঙ—রোরস্কভোনফোফুস্কও নয়, তু্রীফোফুস্কও। তু্রীফোফু অভোস্কদয চনয োন 
জনস্কয়  ুওস্কঙন। 

তু্রীফোফু, অজন মজদ এওচন ভৎ গরোওস্কও এওিো গরোও ঠওোস্কনো পজে ফোত্স্কর গদন, গ-গরোও মজদ গ পজে 
ওোস্কচ রোকোয়, ত্ো স্কর ত্োস্কও জও অয ভৎ ফরো ঘস্কর? 

তু্রীফোফু বযোফোঘযোও বোফ ওস্কয ফরস্করন, স্কয ফোফো, অজভ ভোআ এফ গাঁয়োজর-গিয়োজরস্কত্ এস্কওফোস্কযআ িু। ত্স্কফ 
যোাঁ, ভৎ গরোও ত্ নীস্কঘ নোভস্কফন গওন? জনশ্চয়আ নোভস্কফন নো। 

মোও, ফরর গপরুদো, অজভ ঔুজ রোভ গচস্কন গম অজন অভোয স্কঙ্গ এও ভত্। 

এস্কওআ গত্ো যোাঁঘোস্করো যয, গিোস্কও গধোাঁয়োস্কি ওথো ফস্কর গপরুদো অয গজঘস্কয় জদস্কি, অজভ ত্োআ  জনস্কয় অয 
এওদভ জঘেো নো ওস্কয ভোজযয জবত্য  ুওরোভ। জওন্তু জঘেো ওযফ নো। বোফস্করআ জও অয ভন গথস্কও জঘেো োজরস্কয় 
মোয়? অভোয জনস্কচয, ভস্কনআ গম িশ্ন চভো স্কয়স্কঙ এওকোদো। যোভরোরফোফুয োস্কয় ওোদো গওন? গও োজঠস্কয়স্কঙ ঠকীয 
পোাঁ অয হুভজও জঘজঠ? ঠোওুভো ওোস্কও গদস্কঔ গঘাঁঘোস্করন অচস্কও? ফোকোস্কনয কস্কত্ধ ওী জঙর? অত্মোয উত্তয গরঔো ওোকচ 
গদঔোস্করন নো গওন ভজিওভোআ?…কত্ওোস্করয ভস্কত্ো অচ জফঙোনোয় ড়স্কত্ নো ড়স্কত্ খুজভস্কয় স্কড়জঙরোভ, গওফর 
ত্পোত্িো এআ গম কত্ওোর এও খুস্কভ যোত্ ওোফোয, অয অচ গঘোঔ ঔুস্কর গদজঔ ত্ঔন ন্ধওোয। 

অস্কর খুভিো গবস্কগস্কঙ এওিো জঘৎওোস্কয। গিোয চনয দোয়ী গফোধয় রোরস্কভোনফোফু, ওোযণ জত্জন ঔোস্কিয উয ফস্ক 
অস্কঙন ভোজযয ফোআস্কয, োভস্কনয গঔোরো চোনোরোয কযোস্কদয জবত্য জদস্কয় ঘোাঁস্কদয অস্করো এস্ক স্কড়স্কঙ ত্োাঁয ভুস্কঔয 
উয, অয স্পষ্ট গদঔজঙ ত্োাঁয গঘোঔ গকোর স্কয় গকস্কঙ। 

ফোুস্কয ফো, ওী স্বপ্ন, ওী স্বপ্ন! ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু। 

ওী গদঔস্করন অফোয? অজভ জচস্কে ওযরোভ। 

গদঔরুভ। অভোয ঠোওুযদো। জযস্কভোন কোঙু্গরীস্কও.এওিো ংফধধনো বো, ত্োস্কত্ ঠোওুযদো। জস্পঘ জদস্করন, ত্োযয 
অভোয করোয় ভোরো জযস্কয় জদস্কয় ফরস্করন, এআ দযোঔ, গওভন গযোভোঞ্চওয ভোরো জদরোভ গত্োস্কও—অয অজভ গদঔজঙ 
গিো পুস্করয ভোরো নয় ত্স্ক, গিো—স্কযৰ্ব্োস্কয ফোস-গিো ঔুস্কদ ঔুস্কদ যক্তফণধ নযভুণ্ড জদস্কয় কোাঁথো! 



এভন ঘভৎওোয ব্ৰোহ্ম ভুূস্কত্ধ অজন এআ ফ উদ্ভি স্বপ্ন গদঔস্কঙন? 

অশ্চমধ! গপরুদো গম ত্োয ঔোস্কি গনআ গিো এত্ক্ষণ গঔয়োরআ ওজযজন। গ ঙোস্কত্য দযচো জদস্কয় খস্কয এস্ক  ুওরো; 
ফুছরোভ গ গমোকফযোয়োভ ওযজঙর। মোও, ত্ো স্কর ওোর স্কয় গকস্কঙ। 

ওী ওযফ ফরুন, ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু, অনোয আ যক্তওযণ অয অত্মোযোভ অয ংফধধনো জভস্কর এভন 
চকোজঔঘুজড় স্কয় গকস্কঙ অভোয ভস্কধয। 

অভযো উস্কঠ ড়রোভ; তু্রীফোফু জও এঔন খুস্কভোস্কিন? ঙোস্কত্ এস্ক গদজঔ ুফ জদওিো স্কফ পযো স্কয়স্কঙ, ত্োয 
পস্কর ঘোাঁস্কদয অস্করোিো জপস্কও রোকস্কঙ। দু-জত্নস্কি ত্োযো এঔন জট -জিু ওযস্কঙ, জওন্তু ত্োস্কদয গভয়োদ অয গফজক্ষণ 
নয়। দোাঁত্ন জদস্কয় এক্সস্কজযস্কভন্ট ওযফ ফস্কর জওঙু জনস্কভয িোর গবস্কগ গযস্কঔজঙরোভ-গপরুদো ফস্কর গদোওোস্কনয গম গওোন 
িুথব্ৰো অয গস্কস্টয গঘস্কয় দ গুণ গফজ বোর—ত্োযআ এওিো জঘজফস্কয় গযজি ওযজঙ, এভন ভয় শুনরোভ জযত্রোজ 
জঘৎওোয। 

জভজত্তয ভোআ! জভজত্তয ভোআ! 

গবোরোনোথফোফুয করো। অভযো দুদোড় ওস্কয নীস্কঘ জকস্কয় োজচয রোভ। ফধনো স্কয় গকস্কঙ! 

গবোস্কযয অওোস্ক বদ্রস্করোস্কওয পযোওোস্ক ভুঔ অয পযোওোস্ক রোকজঙর। ওী স্কয়স্কঙ? গপরুদো গদৌস্কড় জকস্কয় জচস্কে 
ওযর। 

ওোর যোজত্তস্কয ফোজড়স্কত্ িোওোত্ স্কড় ফ রণ্ডবণ্ড। জেুও ঔোজর! ওত্ভোআস্কয়য োত্-ো-ভুঔ গফাঁস্কধ গযস্কঔজঙর। 
অভোস্কও গফাঁস্কধজঙর, ওোস্কর গঙোিফোফু এস্ক ঔুস্কর জদস্করন। অজন জকজকয অুন! 

  



০৫. যোভরোর ভজিও চঔভ নজন ফস্কি 

যোভরোর ভজিও চঔভ নজন ফস্কি, জওন্তু ত্োাঁস্কও গমবোস্কফ দুখণ্টো ফোাঁধো ফস্থোয় স্কড় থোওস্কত্ স্কয়জঙর ত্োস্কত্ জত্জন 
গফ, িস্কও গকস্কঙন। পযোরপযোর ওস্কয োভস্কনয জদস্কও গঘস্কয় ফস্ক অস্কঙন পযোস্কয উয, গওফর এওফোয ভোত্র 
জফড়জফড় ওস্কয ফরস্কত্ শুনরোভ, ফোাঁধজর মজদ গত্ো গভস্কয গপরজর নো গওন? এজদস্কও ত্োাঁয জেুও গম পোাঁও গিো জও 
জত্জন গঔয়োর ওস্কযস্কঙন? 

গপরুদো িথস্কভ যোভরোরফোফুয খযিো ত্ন্ন ত্ন্ন ওস্কয গদঔর। শুধু জেুওিোআ গঔোরো স্কয়স্কঙ, অয মোয গমভন গত্ভজনআ 
অস্কঙ। ঘোজফ থোওত্ নোজও বদ্রস্করোস্কওয ফোজরস্কয নীস্কঘ। গবোরোনোথফোফু গদোত্রোস্কত্আ গোন, ত্োাঁস্কও খুস্কভয ভস্কধয যোিোও 
ওস্কয োত্-ো গঘোঔ-ভুঔ গফাঁস্কধ গপস্করস্কঙ িোওোত্। াঁয ধোযণো গম েত্ দুচন গরোও জঙর। ঘোওয নফীন নোজও 
োযোযোত্ নোস্কও গত্র জদস্কয় খুজভস্কয়স্কঙ। দুচন োআস্কওয ভস্কধয এওচন ঘস্কর জকস্কয়জঙর গগুনোজি মোত্রো গদঔস্কত্, অয 
এওচন ত্োয জিউজি জঠওআ ওযজঙর, দুঃস্কঔয জফলয় িোওোত্ ভোথোয় রোজঠ গভস্কয গফ ওস্কয়ও খণ্টোয চনয ত্োস্কও 
স্কওস্কচো ওস্কয জদস্কয়জঙর। োভস্কনয দযচো ফন্ধআ জঙর, ওোস্কচআ ভস্কন য় জঔড়জওয োাঁজঘর িস্কও জঙস্কনয ফোযোেো 
জদস্কয়  ুস্কওজঙর। ঠোওুভোস্কও জওঙু জচস্কে ওস্কয রোব গনআ, ওোযণ জত্জন থোস্কওন ফোযোেোয উত্তয িোস্কে জত্নস্কি 
স্কওস্কচো খস্কযয স্কয গল খস্কয। 

স্কনস্কযো জভজনি র এস্কজঙ, জওন্তু এঔন চীফনফোফুয গদঔো গনআ। গবোরোনোথফোফু অভোস্কদয স্কঙ্গআ জঙস্করন, গপরুদো 
ত্োাঁস্কও ফরর, চীফনফোফু জও অভোস্কদয স্কঙ্গ ওথো নো ফস্করআ ুজরস্ক ঔফয জদস্কত্ গকস্করন নোজও? 

গবোরোনোথফোফু অভত্ো অভত্ো ওস্কয ভোথো গনস্কড় ফরস্করন, অস্কে অভোস্কও ফস্করআ জত্জন ফোআস্কয গফজযস্কয় জঙস্করন ফস্কি, 
জওন্তু ত্োয স্কয গত্ো… 

গপরুদো এফোয ঙুজির জাঁজড়য জদস্কও, জঙস্কন অজভ অয রোরস্কভোনফোফু। উস্কঠোন গজযস্কয় গোচো জঔড়জও জদস্কয় ফোআস্কয 
ফোকোস্কন োজচয রোভ। এঔন বোর ওস্কয ূমধ স্কঠজন। ল্প ওুয়োো গমন যস্কয়স্কঙ, জওংফো চস্কভ থোওো উনুস্কনয 
গধোাঁয়ো। কোস্কঙয োত্োগুস্করো জজস্কয গবচো, োস্কয়য নীস্কঘ খো গবচো। োজঔ িোওস্কঙ-ওোও, োজরও, অয অস্কযওিোয 
নোভ চোজন নো। 

অভযো ফোকোস্কনয ভস্কধয জদস্কয় এজকস্কয় জকস্কয় থভস্কও গথস্কভ গকোরোভ। 

দ োত্ দূস্কয এওিো ওোাঁঠোর কোস্কঙয গুজড়য ধোস্কয নীর োঞ্জোজফ অয োয়চোভো যো এওচন গরোও স্কড় অস্কঙ। আ 
গোোও অজভ জঘজন; আ ঘজিিো জঘজন। 

গপরুদো এজকস্কয় জকস্কয় ওোঙ গথস্কও গদস্কঔআ এওিো অত্ঙ্ক অয অস্কক্ষ গভোস্কনো ব্দ ওস্কয জজঙস্কয় এর। 

 ভোআ। 



রোরস্কভোনফোফু অগুর জদস্কয় জওঙু দূস্কয ভোজিস্কত্ এওিো চোয়কোয় স্কয়ন্ট ওস্কয ওথোিো ফরস্করন। 

চোজন। গদস্কঔজঙ, ফরর গপরুদো, িো গঙোস্কফন নো। িো জদস্কয়আ চীফনফোফুস্কও ঔুন ওযো স্কয়স্কঙ। গছোস্কয ধোস্কয স্কড় 
যস্কয়স্কঙ। গওোস্কণ োথয ফোাঁধো এওিো কোভঙো। 

গবোরোনোথফোফু গফজযস্কয় এস্কস্কঙন, অয গদস্কঔআ ফুছস্কঙন ওী স্কয়স্কঙ। ―ফধনো‖ ফস্কর ভোথোয় োত্ জদস্কয় িোয় গমন 
জবযজভ রোকোয বোফ ওস্কয জত্ন োত্ গজঙস্কয় গকস্করন বদ্রস্করোও। 

এঔন জফঘজরত্ স্কর ঘরস্কফ নো গবোরোনোথফোফু, অজন ঘস্কর মোন বদ্রস্করোস্কওয স্কঙ্গ। এঔোস্কন ুজরস্কয খোাঁজিস্কত্ জকস্কয় 
ঔফয জদন। দযওোয স্কর য গথস্কও দোস্কযোকো অস্কফ। গওউ গমন রো ফো কোভঙো নো ধস্কয। জওঙুক্ষণ অস্ককআ এ 
ওীজত্ধিো স্কয়স্কঙ। গ গরোও য়স্কত্ো এঔন এ ত্িোস্কিআ অস্কঙ। অয—বোর ওথো—ভজিওভোআ গমন ঔুস্কনয ওথোিো নো 
চোস্কনন। 

গপরুদো গদৌড় জদর জশ্চভ জদস্কওয োাঁজঘর রক্ষয ওস্কয, স্কঙ্গ স্কঙ্গ অজভ। 

এ জদস্কওয োাঁজঘস্করয এওিো চোয়কো ধস্ক জকস্কয় জদজফয ফোআস্কয মোফোয থ স্কয় গকস্কঙ। অভযো দুচস্কন িস্কও ফোআস্কয 
জকস্কয় ড়রোভ। গপরুদোয গঘোঔ ঘোজযজদস্কও খুযস্কঙ, এভনওী চজভয জদস্কও। অভযো এজকস্কয় গকরোভ। এওস্কো কস্কচয 
ভস্কধয নয গওোন ফোজড় গনআ, ওোযণ এিো গআ িধওোস্কিয ফোাঁফন। জওন্তু িো ওী? এওিো বোগো ভজেয। জনশ্চয় 
গআ ফোদুস্কড় ওোরী ভজেয। 

ভজেস্কযয োস্ক এওচন গরোও, অভোস্কদয জদস্কওআ এজকস্কয় অস্কঙন। ওজফযোচ যজও ঘক্রফত্ধী।ওী ফযোোয? এত্ 
ওোস্কর? বদ্রস্করোও জচস্কে ওযস্করন। 

অজন ঔফয োনজন গফোধয়? 

ওী ঔফয? 

ভজিওভোআ— 

যোাঁ! ওজফযোস্কচয গঘোঔ ওোস্কর উস্কঠ গকস্কঙ। 

অজন মো বয় োস্কিন ত্ো নয়। ভজিওভোআ ুস্থআ অস্কঙন, ত্স্কফ ত্োাঁয ফোজড়স্কত্ িোওোত্ স্কড়স্কঙ। অয চীফনফোফু 
ঔুন স্কয়স্কঙন—ত্স্কফ এ ঔফযিো অয ভজিওভোআস্কও গদস্কফন নো। 

যজওফোফু ফযিবোস্কফ এজকস্কয় গকস্করন। অভযো গপযোয যোিো ধযরোভ; ঔুজন োজরস্কয় গকস্কঙ। 



োাঁজঘর িস্কও ফোকোস্কন  ুস্কও এজকস্কয় গমস্কত্আ জত্ন নম্বয জফস্কফোযণ। অভোয ভোথো গবোাঁ গবোাঁ ওযস্কঙ। এজও স্বপ্ন নো। 
জত্য? ওোাঁঠোর কোস্কঙয নীঘিো এঔন ঔোজর। 

চীফনফোফুয রো উধো। 

গছোস্কয ো গথস্কও ঠকীয পোাঁিো উধো। 

রোরস্কভোনফোফু এওিো গকোরঞ্চ কোস্কঙয োস্ক দোাঁজড়স্কয় ঠও ঠও ওস্কয ওোাঁস্কঙন। গওোনযওস্কভ বদ্রস্করোও ভুঔ ঔুরস্করন। 

গবোরোনোথফোফু ুি—ুজরস্ক ঔফয জদস্কত্ গকস্করন, অজভ অনোস্কদয ঔুাঁচস্কত্ এস্ক গদজঔ… 

এস্ক গদঔস্করন রো গনআ? গপরুদো গঘাঁজঘস্কয় জচস্কে ওযর। নো! 

গপরুদো অফোয গদৌড় জদর। এফোয জশ্চস্কভ নয়, ুস্কফ। 

ুস্কফয গদয়োস্কর পোাঁও গনআ, জওন্তু উত্তস্কয অস্কঙ। ওোরস্কওয গআ কত্ধ—অচ গদঔরোভ গিো এওিো অভ কোস্কঙয নীঘ—
অয জঙস্কনআ পোাঁও। ফড় পোাঁও, িোয় এওিো পিও ফরস্করআ ঘস্কর। অজভ অয গপরুদো ফোআস্কয গফস্কযরোভ। 

দ োস্কত্য ভস্কধযআ এওিো ুওুয, চস্কর িুআিম্বয। এআ ুওুস্কযআ গম গপরো স্কয়স্কঙ রো ত্োস্কত্ স্কে গনআ। 

অভযো জপস্কয জকস্কয় জঙস্কনয জাঁজড় জদস্কয় গোচো উঠরোভ গদোত্রোয়। 

 চীফন,  ফোফো চীফন!—ঠোওুভো গঘাঁঘোস্কিন—এআ গমন গদঔরোভ চীফনস্কও, গকোর গওোথোয় গঙস্করিো? 

কোর গত্োফড়োস্কনো, ঘুর গঙোি ওস্কয ঙোাঁিো, থোন যো অজ ফঙস্কযয ফুজড়, গখোরোস্কি ঘভো স্কয জনস্কচয খয গঙস্কড় 
ফোযোেোয এজদস্কও ঘস্কর এস্কস্কঙন। যোজদন করো শুস্কনজঙ, অচ িথভ গদঔরোভ ঠোওুভোস্কও। গপরুদো এজকস্কয় 
গকর।চীফনফোফু এওিু গফজযস্কয়স্কঙন। অভোয নোভ িস্কদোল জভত্র। অনোয ওী দযওোয অভোস্কও ফরস্কত্ োস্কযন। 

তু্জভ গও ফোফো? 

অজভ চীফনফোফুয ফনু্ধ। 

গত্োভোস্কও গত্ো গদজঔজন। 

অজভ দুজদন অস্কক এস্কজঙ ওরওোত্ো গথস্কও। 

তু্জভ ওরওোত্োয় থোস্কওো? 



অস্কে যোাঁ। জওঙু ফরোয জঙর অনোয? 

ফুজড় ঠোৎ গমন গঔআ োজযস্কয় গপরস্করন। খোড় উাঁঘু ওস্কয জওঙুক্ষণ এজদও জদও গঘস্কয় ফরস্করন, ওী ফরোয জঙর গ 
অয ভস্কন গনআ ফোফো, অভোয ফড্ড গবোরো ভন গম! 

অভযো ঠোওুভোস্কও অয ভয় জদরোভ নো। জত্নচস্কন জকস্কয়  ুওরোভ যোভরোরফোফুয খস্কয। 

যজওফোফু আজত্ভস্কধয এস্ক োজচয স্কয়স্কঙন; জত্জন যোভরোরফোফুয নোজড় ধস্কয ফস্ক অস্কঙন। 

চীফন গওোথোয় গকর? এঔন গওভন চোজন োয় বোফ ওস্কয ওথো ফরস্কঙন বদ্রস্করোও। ফুছরোভ যজওফোফু 
চীফনফোফুয ভৃতু্য ংফোদিো যোভরোরফোফুস্কও গদনজন। 

অজন গত্ো ঘোআজঙস্করন জত্জন ওরওোত্োয় জপস্কয মোন, ফরর গপরুদো। 

 ঘস্কর গকর! ওীস্ক গকর? োরজওস্কত্? 

োরজওস্কত্ গত্ো অয ফিুওু মোয়ো মোয় নো। ওোিোয়ো গথস্কও গিন ঙোড়ো কজত্ গনআ। গকোরুয কোজড় ফো িোও কোজড়স্কত্ 
মোয়ো অচস্কওয জদস্কন গম ম্ভফ নয় গিো জনশ্চয়আ গফোস্কছন। 

তু্জভ অভোস্কও জফদুয ওযঙ? যোভরোরফোফুয করোয় গমন এওিু জবভোস্কনয ুয। 

শুধু অজভ গওন? গপরুদো ফরর, গ্রোস্কভয ফোআ ওস্কয। অজন মো ওযস্কঙন ত্োস্কত্ অনোয গত্ো নয়আ, ওোরুযআ রোব 
ফো ভঙ্গর স্কি নো। অনোয জনস্কচয ওী র গিো গত্ো গদঔস্করন। ড়জওয ফদস্কর ফেুওধোযী এওচন বোর 
োোযোদোয থোওস্কর অয এ ওোণ্ডিো ত্। নো। পফদুযজত্ও ও-এয গঘস্কয় এ ওিো জও জওঙু ওভ র? গম-মুক ঘস্কর 
গকস্কঙ ত্োস্কও অয জপজযস্কয় অনো মোয় নো ভজিওভোআ। 

অশ্চমধ, অজভ গবস্কফজঙরোভ বদ্রস্করোও গত্স্করস্কফগুস্কন জ্বস্কর উঠস্কফন, জওন্তু গিো র নো। 

গপরুদোয ওথোয উত্তস্কয এওজি ওথো ফরস্করন নো। জত্জন, গওফর এওিো দীখধশ্বো গপস্কর ঘু ওস্কয যআস্করন। 

  



০৬. ভুস্কঔয গঘোযো ওী স্কয়স্কঙ 

ভুস্কঔয গঘোযো ওী স্কয়স্কঙ গদস্কঔস্কঙন? 

রোরস্কভোনফোফু ত্ক্তস্কোস্কল ফস্ক োস্কত্ ত্োাঁয দোজড় ওোভোস্কনোয অয়নোিো জনস্কয় ত্োস্কত্ জনস্কচয ভুঔ গদস্কঔ ভেফযিো 
ওযস্করন। াঁয ভুস্কঔয মো ফস্থো, অভোস্কদয ওস্করযআ ত্োআ। 

গকোোাঁআুস্কযয আ এওিো ড্রফযোও, ফরস্করন তু্রীফোফু।এিোয জফলয় অনোস্কদয অস্কক গথস্কওআ য়োজনধং গদয়ো উজঘত্ 
জঙর। 

অজন গকোোাঁআুয ফরস্কঙন, অজভ ফরফ ভজিওফোজড়য ফোকোস্কন, ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু। আস্কিআ র ভোয জিস্কো। 

দুুস্কযয ঔোয়ো গল ওস্কয অভযো গদোত্রোয় অভোস্কদয খস্কয এস্ক ফস্কজঙ। ুজর এস্ক ত্দে শুরু ওস্কয জদস্কয়স্কঙ। 
গপরুদো এবোস্কফ গুভ গভস্কয গকস্কঙ গওন ফুছস্কত্ োযজঙ নো। অভোয জফশ্বো চীফনফোফুয ঔুনিো য ওোস্কঙ এত্আ 
িত্যোজত্ গম য ওযোরওুস্করন ফ কণ্ডস্ককোর স্কয় গকস্কঙ। অয িোওোত্আ মজদ ঔুনিো ওস্কয থোস্কও, ত্ো স্কর 
ত্দস্কেয ভচোিো গওোথোয়? িোওোত্ ধযোয যোিো গত্ো ুজরস্কয গ য গফজ বোর চোনো অস্কঙ; গঔোস্কন এওচন িোআস্কবি 
গকোস্কয়েো অয ওী ওযস্কত্ োস্কয? 

দোস্কযোকী ুধোওয িভোজণও আজত্ভস্কধয গপরুদোয স্কঙ্গ এস্ক ওথো ফস্কর গকস্কঙন। জত্জন গপরুদোয নোভ শুস্কনস্কঙন, ত্স্কফ 
গপরুদোয উয ঔুফ এওিো বজক্তবোফ অস্কঙ ফস্কর ভস্কন র নো। জফস্কল ওস্কয চীফনফোফুয রো গরোোি স্কয় মোয়োস্কত্ 
জত্জন যীজত্ভস্কত্ো জফযক্ত। 

অনোযো মোাঁযো স্কঔয জিস্কিওজিব, ফরস্করন ুধোওয দোস্কযোক, ত্োস্কদয গদস্কঔজঙ ওোস্কচয ভস্কধয জস্কিস্কভয গওোন 
ফোরোআ গনআ। অস্কযওচন গদস্কঔজঙ অনোয ভস্কত্ো কস্কণ দত্তগুপ্ত–ত্োয স্কঙ্গ এওিো গওস্ক গঠোওোঠুজও রোস্কক। গমঔোস্কন 
দযওোয যোওস্কনয, গঔোস্কন গঘোঔ ওুাঁঘস্কও ফস্ক বোফস্কঙ। ওী গম বোফস্কঙ ত্ো ভো কঙ্গোআ চোস্কন। অফোয গমঔোস্কন ওোচ 
ওযস্কঙ, ত্োয গঙস্কন গওোন জঘেো গনআ। রোিো মঔন গদঔস্করন স্কড় অস্কঙ, অয গিোস্কও গঙস্কড় মজদ গমস্কত্আ য় 
গত্ো এওিো গরোওস্কও োোযোয় ফজস্কয় গমস্কত্ োযস্করন নো? এঔন অভোস্কদয আ গঙস্কনয ুওুস্কযয চস্কর চোর 
গপরস্কত্ স্কফ। অয ত্োস্কত্ মজদ ফজি নো স্কঠ গত্ো গবস্কফ গদঔুন–এআ কোাঁস্কয় একোস্কযোিো ুওুয, ত্োয ভস্কধয এওিোস্কও 
দীজখ ফরো ঘস্কর! অয ত্োস্কত্ মজদ নো য় ত্ো স্কর.এ ফআ জওন্তু অনোয গনকজরস্কচন স্কয চনয। 

গপরুদো ুস্কযো ছোরিো চভ ওস্কয উরস্কি এওিো গফয়োড়ো িশ্ন ওস্কয ুধোওয দোস্কযোকস্কও অয উস্কও জদর। 

অজন গিত্োত্মোয় জফশ্বো ওস্কযন? 

দোস্কযোকো জওঙুক্ষণ ফোও স্কয় গপরুদোয জদস্কও গঘস্কয় গথস্কও ভোথো গনস্কড় ফরস্করন, অনোয জজযয়ো ফস্কর ঔযোজত্ অস্কঙ 
শুস্কনজঙরুভ, এঔন গদঔজঙ গিো বুর। 



গপরুদো ফরর, ওথোিো জচস্কে ওযরোভ। ওোযণ অনোযো মজদ ঔুজন ধযস্কত্ নো োস্কযন ত্ো স্কর অভোস্কও ভৃকোঙ্ক 
বট্টোঘোস্কমধয যণোন্ন স্কত্ স্কফ। জত্জন গিত্োত্মো নোভোস্কত্ োস্কযন। অভোয ভস্কন স্কি চীফনরোস্করয অত্মোআ 
চীফনরোস্করয ঔুজনয জঠও ন্ধোন জদস্কত্ োস্কযন। 

অজন জনস্কচ ত্ো স্কর োস্কর জপর ওযস্কঙন ফরুন। 

ঔুস্কনয ত্দে অভোয োস্কধযয ফোআস্কয গিো স্বীওোয ওযজঙ, ফরর গপরুদো, জওন্তু িোওোস্কত্য োস্কত্ োত্ওড়ো যোস্কত্ 
োযফ ফস্কর অভোয জফশ্বো অস্কঙ। 

ুধোওযফোফুয গম গপরুদোয উয অস্থো ওত্ ওভ গিো ত্োাঁয স্কযয ওথো গথস্কওআ ফুছস্কত্ োযরোভ! 

অজন গিড় ফজি অয় চযোস্তু ফজি ত্পোত্ ওযস্কত্ োস্কযন। অো ওজয? করোয় পোাঁ জদস্কয় িোন ভোযস্কর ওী ওী 
জযফত্ধন য় গিো চোনো অস্কঙ অনোয? 

গপরুদো ঠোণ্ডো বোস্কফআ উত্তযিো জদর। 

ুধোওযফোফু, অভোয মঔন ুজরস্ক ঘোওজয গনফোয গওোন ফোনো গনআ, ত্ঔন অনোয িস্কশ্নয চফোফ গদয়োিো অভোয 
ভজচধয ফযোোয। ুজরস্কয উয জনবধয নো ওস্কয মঔন অজভ গিত্োত্মোয ওথো ফরজঙ ত্ঔন ফুছস্কত্আ োযস্কঙন অভোয 
ত্দস্কেয যোিোিো এওিু স্বত্ন্ত্র। 

গবোরোনোথফোফু ম্পস্কওধ অনোয ভস্কন গওোন স্কেস্কয বোফ গনআ? 

জনশ্চয়আ অস্কঙ। অভোয স্কে য় অনোযো জদগ জফজদও জফস্কফঘনো নো ওস্কযআ বদ্রস্করোস্কওয োস্কত্ োত্ওড়ো যোস্কফন, 
ওোযণ ত্োাঁয ূফধুরুল গম চীফনফোফুয ূফধুরুস্কলয দ্বোযো রোজিত্। স্কয়জঙস্করন গ ঔফয য়স্কত্ো অনোস্কদয ওোস্কনো 
গৌঁস্কঙস্কঙ। জওন্তু গিো ওযস্কর অনোযো ভোযোত্মও বুর ওযস্কফন। 

ুধোওয দোস্কযোক স্কব্দ গস্ক গভোড়ো গথস্কও উস্কঠ দোাঁড়োস্করন। ত্োযয গপরুদোয জদস্কও গঘস্কয় ঘুও ঘুও ওস্কয অস্কক্ষস্কয 
ব্দ ওস্কয ফরস্করন, ভুজওর স্কি ওী চোস্কনন, অনোযো গফজ গবস্কফ চ জচজনিোস্কও চজির ওস্কয গপস্করন। 
গওিো চস্করয ভস্কত্ো জযষ্কোয। 

অনোস্কদয চোর গপরো ুওুস্কযয চস্করয ভস্কত্ো? 

গপরুদোয গঔোাঁঘো গ্রোয ওস্কয দোস্কযোকো ফস্কর ঘরস্করন, অজন এওিু গবস্কফ গদঔস্করআ ফুছস্কত্ োযস্কত্ন গওন 
গবোরোনোথফোফুয ওথো ফরজঙ। িোওোজত্ এফং ঔুন দুস্কিোয চস্কনযআ গ দোয়ী। এ িোওোজত্ খস্কযয গরোস্কওয ওোচ গ গত্ো 
গফোছোআ মোয়। অর িোওোত্ স্কর জেুও বোগত্-ঘোজফ জদস্কয় ঔুরত্ নো। গবোরোনোথ িোওো জনস্কয় োরোজির, জঙস্কনয 
ফোকোন জদস্কয়, ঔুন ওযফোয গওোন জবিোয় জঙর নো ত্োয। চীফনফোফু খুভ গবস্কগ গট্টয গস্কয় ত্োস্কও ধোয়ো ওস্কযন; 
গবোরোনোথ ঔুন ওযস্কত্ ফোধয য়। ত্োযয স্কে মোস্কত্ নো স্কড়। ত্োআ অনোস্কদয ঔফয জদস্কত্ অস্ক। গবোরোনোথ 



ফস্করস্কঙ িোওোত্ ত্োস্কও গফাঁস্কধ গযস্কঔজঙর, চীফনফোফু এস্ক ত্োয ফোাঁধন গঔোস্কর। এ ওথো গম জত্য ত্োয িভোণ ওআ? 
এয গত্ো গওোন োক্ষী গনআ। 

জেুস্কওয িোওো ত্ো স্কর গওোথোয় গকর ুধোওযফোফু? গপরুদো কবীযবোস্কফ জচস্কে ওযর। 

গস্কআিোওো ঔুাঁচস্কত্ স্কফ, ফরস্করন ুধোওযফোফু। রো গস্কর য অভযো গবোরোনোথফোফুস্কও গচযো ওযফ। ত্ঔন ফ 
ুযুয ওস্কয গফজযস্কয় ড়স্কফ। 

অভোয জওন্তু ুধোওযফোফুয ওথোগুস্করো গফ ভস্কন ধযর; জওন্তু গপরুদো গওন অভর জদস্কি নো? দোস্কযোক মঔন জাঁজড় 
জদস্কয় নোভস্কঙ ত্ঔনআ গওন গ ফরস্কত্ গকর, অজচ ন্ধযোয় চীফনরোস্করয অত্মো নোভোস্কনো স্কফ ভৃকোঙ্কফোফুয ফোজড়স্কত্! 
এস্কর জঠওস্কফন নো! 

তু্রীফোফুয গদঔরোভ এওভোত্র জঘেো ওোরস্কওয ংফধধনো স্কফ জও নো গআ জনস্কয়; যস্কযয জওনোযো নো স্কর, ঔুজনয 
োস্কত্ োত্ওড়ো নো ড়স্কর, জনশ্চয়আ স্কফ নো, ওোযণ গ্রোস্কভয গরোস্কওয ংফধধনো বোয় গমোক গদফোয উৎোআ স্কফ নো। 
রোরস্কভোনফোফু জফজয গভস্কনআ জনস্কয়স্কঙন গম ভোরো অয ভোনত্র পস্কও গকর, অয জস্পঘিো ভোস্কঠ ভোযো গকর। য়স্কত্ো 
জনস্কচস্কও োত্মনো গদফোয চনযআ ফরস্করন, অভযো ভোআ যয গফস্কঘ ঔোআ; ফোিজফও এওিো ঔোাঁজি যস্কযয োভস্কন 
ড়স্কর গআস্কিআ অভোস্কদয ফস্কঘস্কয় ফড় ুযেোয। 

ভুস্কঔ এিো ফরো স্কে রক্ষ ওযজঙ উজন ফোয ফোয জনস্কচয চোনস্কত্ জফড় জফড় ওস্কয জস্পস্কঘয রোআন ফরস্কঙন, অয 
ফস্করআ জনস্কচস্কও োভস্কর জনস্কিন। 

ভৃকোঙ্ক বিোঘোজময গওোন ফোজড়স্কত্ থোস্কওন ফরস্কত্ োস্কযন? 

িশ্নিো এর তু্রীফোফুয ফোজড়য দযচোয ফোআস্কয গথস্কও। 

এআ শুরু র, ফরস্করন তু্রীফোফু।স্কোভ অয শুওুস্কয এ উদ্রফ গরস্ককআ অস্কঙ, অয যোিোয় িথভ ফোজড় ফস্কর 
অভোস্কওআ এ ছজি গোয়োস্কত্ য়। 

বদ্রস্করোও চোনোরো জদস্কয় নীস্কঘয জদস্কও গঘস্কয় ফরস্করন, অয জত্নস্কি ফোজড় স্কয িোন জদস্কও। 

গপরুদো ফরর, অভযো অজঙ ফস্কর ঔফযিো োজঠস্কয় জদস্কত্ োযস্কর বোর ত্। অয ফরস্কফন জওউস্কয় দোাঁড়োস্কত্ োযফ 
নো। অভোস্কদয অত্মোস্কও িোআয়জযজি জদস্কত্ স্কফ। 

তু্রীফোফু গফোধয় এআ িথভ ফুছস্করন গম গপরুদো ফযোোযিো ম্বস্কন্ধ জত্যআ জজযয়ো। ত্োাঁয ভুস্কঔয বোফ গদস্কঔ 
গপরুদো ফরর, অভোয এওোয ওোচ পুজযস্কয় গকস্কঙ তু্রীফোফু। এঔন বিঘোজময ভোআস্কয়য োোময ঙোড়ো এস্ককোস্কত্ োযফ 
নো। 



গপরুদো স্কনও ভয়আ ফস্কর গম ভস্কনয দযচো গঔোরো যোঔো উজঘত্, জফস্কল ওস্কয অচস্কওয জদস্কন; ওোযণ গযোচআ িভোণ 
স্কি গম এভন স্কনও খিনো ৃজথফীস্কত্ খস্কি মোয ওোযণ পফেোজনস্কওযো চোস্কন নো, থঘ চোস্কন নো ফস্কর গিোস্কও 
উজড়স্কয় জদস্কত্ োযস্কঙ নো। এআ গমভন গজদন ওোকস্কচ গফস্কযোর গম আউজয গকরয ফস্কর এও হুআজদ মুফও 
গঘোস্কঔয  ঘোজনয গচোস্কয োাঁঘ োত্ দূয গথস্কও পফেোজনস্কওয োস্কত্ ধযো ওোাঁিো ঘোভঘ গফাঁজওস্কয় গপরস্কঙ। এ খিনো 
গঘোস্কঔয  োভস্কন গদঔস্কঙ অয এওচন িোওোআস্কি পফেোজনও, অয গদস্কঔ ত্োযো নো োস্কয ওোযণ ফরস্কত্, নো োস্কয 
উজড়স্কয় জদস্কত্। ভৃকোঙ্কফোফুয ক্ষভত্ো জও এআ ধযস্কনয? 

তু্রীফোফু ফরস্করন, োস্কড় োাঁঘিো ফোস্কচ; ঘরুন অজভ অজন এওস্কঙ্গ জকস্কয় াঁস্কও জযস্কওোস্কয়স্টিো ওজয, ত্ো স্কর 
গচোযিো গফজ স্কফ। 

গপরুদো উস্কঠ স্কড় ফরর, গত্োযো ফযং এওিু গফজড়স্কয় অয় নো। 

অভোয জনস্কচয এও খস্কয গফজক্ষণ ফস্ক থোওস্কত্ বোর রোকজঙর নো, রোরস্কভোনফোফু ফরজঙস্করন গকোোাঁআুস্কযয 
যৎওোস্করয জফস্কওস্করয তু্রনো গনআ, ত্োআ গপরুদোয গফস্কযোস্কনোয স্কঙ্গ স্কঙ্গআ অভযো দুচন গফজযস্কয় ড়রোভ। 

  



০৭. ভূওোজবস্কনত্ো গফণীভোধফ 

দুজদন অস্কক মঔন এস্কজঙরোভ, ত্ঔন এওযওভ ভস্কন স্কয়জঙর গ্রোভিোস্কও; অচ অভোয ভস্কন স্কি অস্কযও যওভ। 
ত্োয ওোযণ ভন ফরস্কঙ এআ ুেয গ্রোস্কভয গওোন এওিো গকোন চোয়কোয় করোয়-পোাঁজ-জদস্কয়-ভযো ভোনুস্কলয রো 
রুজওস্কয় অস্কঙ। ঠোৎ মজদ গদজঔ— 

নোঃ— ফ বোফফ নো। ত্ো স্কর গফড়োস্কনো ভোজি স্কয় মোস্কফ। 

জওন্তু ফোাঁজ ফস্কনয ভস্কধয জদস্কয় এস্ককোস্কত্ এস্ককোস্কত্ অস্করো ওস্কভ অোয স্কঙ্গ স্কঙ্গ োিো অফোয ওস্কভ জকস্কয়জঙর। 
গিোস্কও ফোজড়স্কয় জদর ভূওোজবস্কনত্ো গফণীভোধফ। 

অস্কয, অজভ গম অনোস্কদয ফোজড়আ মোজিরোভ। ফররুভ নো শুওুযফোয জফস্কওস্কর এস্ক জবনয় গদজঔস্কয় মোফ। 

ওী ওজয ফস্কর বোআ, ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু।এভন এওিো জফমধয় খস্কি মোস্কফ গ জও চোনত্োভ? এয স্কয অয 
যোওজিং গদঔোয ভুি থোস্কও? তু্জভআ ফস্করো। 

ত্ো মো ফস্করস্কঙন যোয। ত্ো অনোযো ও‖জদন অস্কঙন গত্ো? 

যোাঁ, ত্ো জদন জত্স্কনও গত্ো অজঙআ। 

এ জদস্কও ঘস্কিন গওোথোয়? 

গওোনজদস্কও মোয়ো মোয় তু্জভআ ফস্করো নো। 

ফোদুস্কড়-ওোরী গদস্কঔস্কঙন যোয? প্তদ ত্োব্দীয গিম্পর। এঔন জওঙু োস্কত্য ওোচ যস্কয় গকস্কঙ গদয়োস্কর। ঘরুন 
গদজঔস্কয় জদজি। 

অজভ গম ওস্কর গদস্কঔজঙ ভজেযিো গিো অয ফররোভ নো। জত্য ফরস্কত্ ওী, ত্ঔন মো ভস্কনয ফস্থো জঙর ত্োস্কত্ 
োস্কত্য ওোচিোচ গঘোস্কঔ স্কড়জন। 

জভজনি জত্স্কনও গমস্কত্আ ভজেযিোয় গৌঁস্কঙ গকরোভ। এঔোস্কন ওোস্করআ অো উজঘত্। স্কন্ধস্কফোরো কো-িো এওিু ঙভঙভ 
ওস্কয। োস্কআ অফোয এওিো ফিকোঙ। ত্োয এওিো ফুজয ভজেস্কযয ঘুস্কড়োিোস্কও অওস্কড় ধস্কয ঔুজর পোজিস্কয় জদস্কয়স্কঙ। 

এআস্কঔনিোয় ফজর ত্। যোয, ফিকোস্কঙয গুজড়য োস্ক এওিো চোয়কো গদজঔস্কয় ফরর গফণীভোধফ। 

ফজর? রোরস্কভোনফোফু ওোাঁো করোয় জচস্কে ওযস্করন। 



নযফজর, যোয। গকোোাঁআুস্কযয িোওোত্ য়োরধি গপভো গনস্কদো িোওোস্কত্য আজত্ো স্কড়নজন? আ জনস্কয়আ গত্ো 
অনোয এওিো যয-গযোভোস্কঞ্চয ফআ স্কয় মোয়। গবত্যিো গদঔস্কফন? িঘধ অস্কঙ? 

গবত্যিো এয ভস্কধয ন্ধওোয স্কয় গকস্কঙ। 

গবত্য? ধযো করোয় ফরস্করন রোরস্কভোনফোফু। িঘধ গত্ো অজনজন বোআ। শুজনজঘ ফোদুড়-িোদুড়… 

ফোদুস্কড়য গত্ো এঔন আজবজনং এক্সওোযন যোয। এআস্কত্ো স্কফ ঘযস্কত্ গফজযস্কয়স্কঙ। ফোদুড় গদঔস্কত্ ঘোআস্কর– 

নো বোআ, ঘোআ নো। ফযং নো গদঔোিোআ ফোিনীয়। 

ঘস্কর অুন যোয। ভোজঘ গজ্বস্করজঙ। এওিো জফজড় ধযোরুভ যোয।জওঙু ভোআন্ড ওযস্কফন নো গত্ো। 

গনো গনো বোআ, ভোআন্ড ওী, তু্জভ োাঁঘিো জফজড় এওস্কঙ্গ ধযো নো। 

গফণীভোধফ জফজড় ধজযস্কয় জ্বরে গদরোআিো ভজেস্কযয দযচোয চোয়কোয় ধযরো, অয অভজন এও রোস্কপ অভোয 
হৃৎজণ্ডিো করোয ওোস্কঙ ঘস্কর এর। রোরস্কভোনফোফু ঘোযফোয চী-চী-চী-চী ফস্কর গথস্কভ গকস্করন। 

চীফনফোফুয ভৃত্স্কদ! ভজেস্কযয জবত্স্কয থোস্কভয অড়োস্কর নীর োঞ্জোজফ অয োদো োয়চোভোয ঔোজনওিো উাঁজও ভোযস্কঙ। 
ওোস্কর োস্কত্ খজড় জঙর, এঔন গনআ। 

এআ গদঔুন, গও ওোড় গপস্কর গকস্কঙ। 

গফণীভোধফ জদজফয –এজকস্কয় মোজিস্করন, গফোধয় ওোড়গুস্করো উেোয ওস্কয ত্োয ভোজরওস্কও গপযত্ জদস্কত্, রোরস্কভোনফোফু 
ত্োয োস্কিধয গওোনো ঔোভস্কঘ ধস্কয ফরস্করন, িো রো-রো! ু-ু ু ুজরস্কয ফযোোয! 

ভূওোজবস্কনত্ো রো শুস্কনআ ভূও গভস্কয জকস্কয়জঙস্করন—এআফোয গদঔরোভ ত্োয জবনয়। ফোও গথস্কও শুরু ওস্কয এও 
ধোস্ক অত্স্কঙ্ক গৌঁস্কঙ জত্জন গদজঔস্কয় জদস্করন ওথো নো ফস্কর ওী ওস্কয জিুিোন গদয়োয জবনয় ওযস্কত্ য়। অভযো 
অয স্কক্ষো নো ওস্কয এআ জফবীজলওোভয় জযস্কফ গথস্কও খুস্কয গচোস্কয গাঁস্কি ফোজড়ভুস্কঔ যনো জদরোভ। 

গপরুদো গদঔরোভ জপস্কয এস্কস্কঙ। ফরর, অভন পযোওোস্ক গভস্কয গকজঙ গওন? ঘিি গযজি স্কয় গন। স্কনস্কযো 
জভজনস্কিয ভস্কধয অত্মো নোভস্কফ। 

রোরস্কভোনফোফু গপরুদোস্কও গদস্কঔআ মূ্পণধ স্বোবোজফও। ফরস্করন, এওিো আম্পযিোন্ট জিওবোজয ওস্কয এরুভ। জফজয 
এও নয়, দুচস্কন। চীফনফোফুয রো স্কড় যস্কয়স্কঙ ফোদুস্কড় ওোরীয ভজেস্কয। ুজরস্কও চোনোস্কফন, নো ঔুাঁচস্কত্ গদস্কফন? 



অজভ চোনত্োভ ুধোওয দোস্কযোকোস্কও রোরস্কভোনফোফুয গভোস্কিআ ঙে য়জন, ত্োআ ঔুাঁচস্কত্ গদস্কফন। গপরুদো ফরর, 
ভজেস্কযয গবত্স্কয গকস্করন? 

গনো যোয। রো গত্ো যোন্ডর ওযো ফোযণ, ত্োআ অয মোআজন। ত্স্কফ জফয়োন্ড িোউি চীফন ভজিও। 

জঠও অস্কঙ। ুধোওযফোফু এজঙস্করন এওিু অস্কক। গফোধয় বট্টোঘোমধ ভোস্কয়য ঔোস্কন অস্কঙন। ত্ঔন ঔফযিো জদস্কয় 
জদস্করআ স্কফ। 

দ জভজনস্কিয ভস্কধয অভযো যনো জদস্কয় জদরোভ। তু্রীফোফু ফরস্করন গম এওফোয উজওরফোফুয ফোজড় গথস্কও ঘন্ট ওস্কয 
খুস্কয অস্কত্ স্কফ। ওোরস্কওয নুষ্ঠোনিো গম গবস্কি গমস্কত্ োস্কয গিো াঁস্কও চোনোস্কনো দযওোয। 

মোফোয স্কথ গপরুদো ফরর গম ভৃকোঙ্কফোফু নোজও চীফনরোস্করয অত্মো নোভোস্কনোয ফযোোস্কয অজত্ত দূস্কযয ওথো, যীজত্ভস্কত্ো 
অগ্র গদজঔস্কয়স্কঙন। ফোআস্কয গথস্কও অয চন জত্স্কনও গরোও এস্কস্কঙন, ত্োস্কদয ফোআস্কয ফজস্কয় গযস্কঔ অস্কক অভোস্কদয 
ওোচিো ওস্কয গদস্কফন। 

ভৃকোঙ্কফোফুয খস্কয অচ ত্ক্তস্কোস্কলয ফদস্কর যস্কয়স্কঙ এওিো ওোস্কঠয গিজফর, অয গিোস্কও জখস্কয জিন অয ওোস্কঠ 
গভোস্কনো োাঁঘিো গঘয়োয। এযআ এওিোস্কত্ ফস্ক অস্কঙন ভৃকোঙ্ক বজিঘোমধ। গিজফস্করয ভোছঔোস্কন যস্কয়স্কঙ এওিো জজদভ, 
অয ত্োয োস্কআ এওিো ওোকচ অয গনজর। এ ঙোড়ো খস্কয যস্কয়স্কঙ দুস্কিোয ফদস্কর এওিো গফজঞ্চ, অয দুস্কিো 
গভোড়ো। গফজঞ্চস্কত্ ফস্ক অস্কঙ বোকস্কন জনত্যোনে। 

অভযো জত্নচস্কন জত্নস্কি গঘয়োস্কয ফরোভ, এওিো ঔোজর যআর তু্রীফোফুয চনয। 

তু্রীঘযস্কণয চনয স্কক্ষো ওযফ জও? িশ্ন ওযস্করন ভৃকোঙ্কফোফু। 

োাঁঘ জভজনি গদঔো গমস্কত্ োস্কয, ফরর গপরুদো। 

অজভ চোনত্োভ। গজদন অনোস্কও গদস্কঔআ উরজব্ধ স্কয়জঙর গম অভোয ওোস্কঙ অৰ্ব্োয অস্কত্ স্কফ। বদ্রস্করোস্কওয 
করোিো এআ ন্ধওোয খস্কয কভকভ ওযস্কঙ। ভৃকোঙ্কফোফু ফস্কর ঘরস্করন, জফেোন থধ জফস্কল েোন; যস্করোওকত্ অত্মোয 
স্কঙ্গ গমোকস্থোন র এআ জফস্কল েোস্কনয গশ্রষ্ঠ েোন। ুত্যোং মোযো িওৃত্ পফেোজনও, ত্োযো এআ জফস্কল েোনস্কও গয় 
েোন ওস্কয নো। 

েোন েোন ওস্কয এআ খযোনখযোনজন অভোয বোর রোকজঙর নো। বদ্রস্করোও এফোয অযম্ভ ওযস্করআ োস্কযন। 

অনোযো ওস্করআ যস্করোওকত্ চীফনরোরস্কও িত্যক্ষ ওস্কযস্কঙন, এফং জত্জন দয ভৃত্। এআ দুআ ওোযস্কণ অচস্কওয 
জধস্কফস্কনয ঘূড়োে োপরয অজভ অো ওজয। অত্মো এঔন নযস্করোও স্কত্ যস্করোস্কও উত্তীণধ ফোয ফওো রোব 
ওস্কযজন। স্কনও োজথধফ ফন্ধন ভুক্ত ওস্কয ত্স্কফ অত্মোয উত্তযণ। চীফনরোস্করয অত্মো এঔন অভোস্কদয জযোস্কশ্ব 
জফদযভোন। গ অভোয অফোস্কনয স্কক্ষোয় অস্কঙ। গ চোস্কন অজভ ত্োস্কও িোওস্কর োফ, অজভ চোজন ত্োস্কও িোওস্কর 



গ অস্কফ। চীফনরোস্করয অত্মো জত্রওোরে, জফনশ্বয। চস্কর স্থস্কর েযীস্কক্ষ ত্োয ফোধ কজত্। অভোয এআ গরঔনী 
স্কফ ত্োযআ গরঔনী। ত্োযআ েোন, ত্োযআ উরজব্ধ, ত্োযআ জফশ্বো, ফযজক্ত স্কফ ত্োযআ বোলোয় অভোয এআ গরঔনীয 
োোস্কময। 

এফোয গপরুদোয ভুঔ ঔুরর! এ ফস্থোয় ওথো ফরো য স্কক্ষআ ম্ভফ, গওননো অভোয করো শুজওস্কয় গকস্কঙ, অয অভোয 
জফশ্বো রোরস্কভোনফোফুয। 

অজন ওী জরঔস্কঙন গিো চোনোয চনয ওস্করযআ গওৌতু্র স্কফ, থঘ অজভ ঙোড়ো অয ওস্করআ গিজফস্করয উরিো 
জদস্কও ফস্কস্কঙ, গরঔো ড়ো ম্ভফ নয়। অজভ মজদ ওস্করয ুজফস্কধয চনয স্কড় জদআ ত্োস্কত্ অনোয অজত্ত অস্কঙ 
জও? 

গওোন অজত্ত গনআ, ফরস্করন ভৃকোঙ্কফোফু, অজন স্বিস্কেআ গরঔো স্কড় শুজনস্কয় জদস্কত্ োস্কযন। অনোয জচেোয গত্ো 
এওিোআ, নয় জও? 

জত্নস্কি-িোওোস্কত্য জযঘয়, ঔুজনয জযঘয় এফং ওঔন ওী বোস্কফ ঔুজনিো য়। 

উত্তভ, ফরস্করন ভৃকোঙ্কফোফু। 

  



 ০৮. োস্কত্ োত্ওড়ো 

োাঁঘ জভজনস্কিয ভস্কধয তু্রীফোফু এস্করন নো গদস্কঔ ভৃকোঙ্কফোফু ওোচ অযম্ভ ওস্কয গদয়ো জস্থয ওযস্করন। ভস্কন ভস্কন 
ফররোভ।–তু্রীফোফু এ জচজন স্কনও গদস্কঔস্কঙন, ত্োাঁয ুস্কযোিো নো গদঔস্কর ঘরস্কফ। 

নুগ্র ওস্কয অনোজদস্ককয িস্কত্যস্কওয িদ্বয় ঙু্গজর িোজযত্ ওস্কয এআ গিজফস্করয উয স্থোন ওরুন। 

ওোস্কঠয গিজফস্কর োত্গুস্করো যোঔোয স্কঙ্গ স্কঙ্গ গম এওিো িও িও ব্দ শুরু র গিো অয জওঙুআ নো, রোরস্কভোনফোফুয 
ওোাঁো অগুর গিজফস্করয উয ত্ফরোয গফোর তু্স্কর গপরস্কঙ। বদ্রস্করোও দোাঁস্কত্ দোাঁত্ গঘস্ক োত্ গস্টজি ওযস্করন। 

ভৃকোঙ্কফোফুয গঘোঔ ফন্ধ, গঠোাঁি নড়স্কঙ। ঘোজযজদও এস্কওফোস্কয জনিব্ধ ফস্করআ ফুছরোভ উজন জপ জপ ওস্কয এওিো গলোও 
অড়োস্কিন। 

এও জভজনি স্কয গিো ফন্ধ স্কয় গকর। এফোস্কয মোস্কও আংজযজচস্কত্ ফস্কর গিথজর োআস্করে। জজেস্কভয জঔো ওোাঁস্কঙ, 
অয ত্োয ঘোয োস্ক খুয খুয ওযস্কঙ জত্নস্কি পজড়ং। খস্কযয ঘোজযজদস্কওয গদয়োস্কর ঘোযস্কি ভোনুস্কলয ঙোয়ো থয থয ওস্কয 
ওোাঁস্কঙ। অড়স্কঘোস্কঔ গপরুদোয জদস্কও গঘস্কয় ত্োয ভস্কনয ফস্থো জওঙু ফুছস্কত্ োযরোভ নো। ঘোয়োর ক্ত, গঘোস্কঔয োত্ো 
িোয় ড়স্কঙআ নো, দৃজষ্ট িোন ভৃকোঙ্কফোফুয জদস্কও। ভৃকোঙ্কফোফু জনস্কচ গমন োথস্কযয ভূজত্ধ। এয ভস্কধয ওঔন গম 
গনজরিো ত্োয োস্কত্ ঘস্কর গকস্কঙ চোজন নো। গিো এঔন ঔোত্োয োদো োত্োয উয ধযো, জস্কয িকোিো গঠস্কও 
যস্কয়স্কঙ। ওোকস্কচয স্কঙ্গ। 

এফোয ভৃকোঙ্কফোফুয গঠোাঁস্কি ওোাঁুজন অযম্ভ র। ওোস্কর জফেু জফেু খোভ। অভোয োস্ক অফোয ত্ফরোয গফোর শুরু 
স্কয়স্কঙ, এঔন অয়োচিো যীজত্ভস্কত্ো গবৌজত্ও ফস্কর ভস্কন স্কি। স্কনস্কওযআ এ ফস্থোয় এবোস্কফ োত্ ওোাঁস্কত্ োস্কয, 
মজদ অভোয ওোাঁস্কঙ শুধু ফুও। 

চীফনরোর, চীফনরোর, চীফনরোর… 

জত্নফোয য য জত্ অস্কি উচ্চোযণ র নোভিো। ভৃকোঙ্কফোফুয গঠোাঁিিো নড়র জও নো ত্ো বোর ওস্কয ফুছস্কত্ োযরোভ 
নো।এস্কস্কঙন? অজন এস্কস্কঙন? 

িশ্ন এর অভোস্কদয ঘভস্কও জদস্কয় অভোস্কদয জঙন গথস্কও। এআফোস্কয ফুছরোভ জনত্যোনস্কেয বূজভওোিো ওী। ভৃকোঙ্কফোফু 
জনস্কচ এআ ফস্থোয় ওথো ফস্করন নো। য়স্কত্ো ফরো ম্ভফআ নো। এস্কজঙ। 

গপরুদোয করো। ঔোত্োয় গরঔো স্কয়স্কঙ গপরুদো গিোআ স্কড় ফস্করস্কঙ। 

অভোয গঘোঔ ভৃকোঙ্কফোফু োস্কত্য জদস্কও গকর। জঙন গথস্কও িশ্ন এর, তু্জভ গওোথোয় অঙ? 

ওোস্কঙআ—স্কড় ফরর গপরুদো। 



ওত্গুজর িশ্ন গত্োভোস্কও ওযো স্কফ, গগুস্করোয চফোফ জদস্কত্ োযস্কফ? গনজর নোড়র। 

োযফ—স্কড় ফরর গপরুদো। 

জেুও ঔুস্কর িোওো জনর গও? অজভ। 

গত্োভোস্কও গম ত্যো ওযর, ত্োস্কও গদস্কঔজঙস্কর? যোাঁ। 

জঘস্কনজঙস্কর? যোাঁ। 

গও গ? ফোফো। 

জওন্তু ওী বোস্কফ ঔুনিো ওযো র গিো অয চোনো র নো, ওোযণ িশ্নিো ফোয স্কঙ্গ স্কঙ্গ এস্কত্আ স্কফ ফস্কর গপরুদো 
উস্কঠ দোাঁড়োর। ত্োযয অভোয জদস্কও জপস্কয ফরর, গত্োপ স্ক, আ রণ্ঠনিো অন গত্ো—দযচোয ফোআস্কয যোঔো যস্কয়স্কঙ। 
অস্করো ফড় ওভ। 

অজভ বযোফোঘযোওো, রণ্ঠনিো এস্কন গিজফস্করয উস্কয যোঔরোভ। 

গপরুদো ভৃকোঙ্কফোফুয োভস্কন গথস্কও ওোকচিো তু্স্কর জনর। ত্োযয উত্তযগুস্করোয জদস্কও এওফোয গঘোঔ ফুজরস্কয় জনস্কয় 
ফরর, ভৃকোঙ্কফোফু, অভোয ভস্কন স্কি অনোয এআ অত্মজি এঔন জঠও জত্রওোরে স্কয় উঠস্কত্ োস্কযজন, ওোযণ 
িস্কশ্নোত্তস্কয ওত্গুস্করো গকোরভোর োজি। 

ভৃকোঙ্কফোফু ওিভি ওস্কয গপরুদোয জদস্কও ঘোআস্করন, গমন এও ঘোজনস্কত্ গপরুদোস্কও বস্ম ওযস্কফন। গপরুদো ত্োাঁস্কও গ্র 
ওস্কয ফস্কর ঘরর, গমভন, ত্োাঁস্কও জচস্কে ওযো স্কি জেুও ঔুস্কর িোওো জনর গও, উত্তয স্কি—অজভ। জওন্তু জেুস্কও 
গত্ো িোওো জঙর নো ভৃকোঙ্কফোফু! 

ভযোজচস্কওয ভস্কত্ো ভৃকোঙ্কফোফুয ভুঔ গথস্কও গক্রোস্কধয বোফিো ঘস্কর জকস্কয় গঔোস্কন গদঔো জদর ংয়। গপরুদো ফরর, িোওো 
জঙর নো ফরজঙ। এআ ওোযস্কণ গম জেুও ঔুস্করজঙর চীফনরোর নয়, ঔুস্করজঙর িস্কদোল ঘন্দ্ৰ জভত্র। জফজয চীফনফোফু এআ 
ফযোোস্কয অভোস্কও োোময ওস্কযজঙস্করন। জত্জনআ ভোছযোজত্তস্কয দযচো ঔুস্কর অভোস্কও  ুওস্কত্ গদন, জত্জনআ ফস্কর গদন গম 
ত্োাঁয ফোফোয ফোজরস্কয ত্রোয় থোস্কও জেুস্কওয ঘোজফ; গবোরোনোথফোফু অয যোভরোরফোফুস্কও ফোাঁধোয ফযোোস্কয জফজয 
জত্জন অভোস্কও োোময ওস্কযন। মোআ োও, জেুস্কও িোওোয ফদস্কর গমিো জঙর গিো র– 

গপরুদো স্কওি গথস্কও অয এওিো ওোকচ গফয ওযর। এিো ঔোত্োয ওোকচ, এিোস্কত্ গনজর জদস্কয় গরঔো। 

এআ ওোকচিোআ, ফরর গপরুদো, যোভরোরফোফুয ওোঙ গথস্কও গঘস্কয় অজভ োআজন। এিোয িস্কয়োচন স্কয়জঙর। এআ 
ওোযস্কণআ গম ভৃকোঙ্কফোফুয ত্ত্ো ম্বস্কন্ধ অভোয ভস্কন স্কে উজস্থত্ স্কয়জঙর, অয গিো স্কয়জঙর এস্কওফোস্কয িথভ 
জদস্কনয োক্ষোস্কত্য স্কযআ। অভোয স্কঙ্গ অরো ফোয যভুূস্কত্ধআ জত্জন বোন ওযস্করন গম অভোয নোভ এফং গো 



জত্জন স্করৌজওও উোস্কয় গচস্কন গপস্করস্কঙন। অস্কর এগুস্করো জওন্তু ত্োাঁস্কও অস্ককআ চোজনস্কয় গযস্কঔজঙস্করন। তু্রীফোফু। 
ত্োআ নয়, তু্রীফোফু? 

তু্রীফোফু এয ভস্কধয ওঔন গম ন্ধওোস্কয খস্কয  ুস্কও গভোড়োয় ফস্কস্কঙন ত্ো গদজঔআজন। বদ্রস্করোও গপরুদোয ওথোয় বোযী 
িস্তুত্ স্কয় অভত্ো অভত্ো ওস্কয ফরস্করন, ভোস্কন অনোয ভস্কন, আস্কয়, মজদ এওিু বজক্তবোফ চোস্কক… 

গপরুদো ত্োাঁস্কও থোজভস্কয় ফরর, গদোল অজভ অনোস্কও জদজি নো তু্রীফোফু। অজন গত্ো অয জনস্কচস্কও ভৎ িজত্ন্ন 
ওযোয গঘষ্টো ওস্কযন নো। জওন্তু আজন ওস্কযন। মোআ োও, এআ বণ্ডোজভয কন্ধ গস্কয়আ অজভ ওোকচিো গস্কত্ ফেজযওয। 
অভোয অো জঙর যোভরোরফোফু ম্পস্কওধ ওস্কয়ওিো ঔিওোয উত্তয অজভ এআ ওোকস্কচ োফ। 

জজেস্কভয অস্করোস্কত্ ফুছস্কত্ োযরোভ ভৃকোঙ্কফোফুয ওোর গখস্কভ গকস্কঙ। গপরুদো ওোকচিো অস্করোয় ধস্কয ফরর, দুরধব 
ভজিস্কওয অত্মো এআ ওোকস্কচ ত্োাঁয গঙস্করয জওঙু িস্কশ্নয উত্তয জদস্কয়স্কঙন। িশ্নগুস্করো ভুস্কঔ ওযো স্কয়জঙর, ত্োআ এস্কত্ 
গরঔো গনআ; জওন্তু উত্তযগুস্করো গথস্কও িশ্নগুস্করো নুভোন ওযো মোয়। অজভ উত্তস্কযয োস্ক োস্ক গগুস্করো জরস্কঔজঙ, এফং 
গআ বোস্কফআ স্কড় গোনোজি; অভোয বুর স্কর ংস্কোধন ওস্কয গদস্কফন ভৃকোঙ্কফোফু! 

ভৃকোঙ্কফোফুয দ্রুত্ জনশ্বোস্ক িদীস্কয জঔো গওাঁস্ক গওাঁস্ক উঠস্কঙ। গপরুদো ড়ো অযম্ভ ওযর— 

এও নম্বয িশ্ন—অভোয ত্রু গও? উত্তয—খস্কযআ অস্কঙ। 

গ জও অভোয ভৃতু্য ওোভনো ওস্কয—নো। ত্স্কফ ওী ঘোয়?—িোওো। িোওো যক্ষোয উোয় ওী?–জেুস্কও গযস্কঔো নো। গওোথোয় 
যোঔফ?—ভোজিয নীস্কঘ। গওোনঔোস্কন?—ফোকোস্কন। ফোকোস্কনয গওোথোয়?—উত্তস্কয। উত্তস্কয গওোথোয়?—অভ কোস্কঙয নীস্কঘ। 
গওোন অভ কোঙ?—গদয়োস্করয পোিস্করয ধোস্কয। 

গপরুদো এফোয োস্কত্য ওোকচিো গিজফস্করয উস্কয গযস্কঔ ফরর, যোভরোরফোফুয োস্কয়য ত্রোয় ভোজি এফং কোস্কয় ভোয 
ওোভড় গদস্কঔ ভস্কন স্কয়জঙর। জত্জন গওোন ওোযস্কণ ফোকোস্কন জকস্কয় গঔোস্কন জওঙুিো ভয় ওোজিস্কয়স্কঙন। অচ চোজন 
জত্জন এআ ওোকস্কচয— থধোৎ ভৃকোঙ্কফোফুয-জনস্কদধ নুমোয়ী জেুও গথস্কও িোওোয ফোক্স ফোয ওস্কয ভোজিস্কত্ ুাঁজত্স্কত্ 
জকস্কয়জঙস্করন। িোওো রুজওস্কয় যোঔোয এআ িোঘীন ন্থো যোভরোরফোফুয ভনঃূত্ স্কফ এিো ভৃকোঙ্কফোফু ফুস্কছজঙস্করন। এআ 
িোওোয উয ভৃকোঙ্কফোফুয গরোব স্কনও জদস্কনয, জওন্তু জফশ্বি গবোরোনোথ মজদন অস্কঙন ত্জদন জেুস্কওয নোকোর োয়ো 
ম্ভফ। িথস্কভ গঘষ্টো ওস্কযজঙস্করন গবোরোনোথফোফুয উয যোভরোস্করয স্কে গপস্কর ত্োস্কও োাঁিোস্কনোয। গিো পর 
য়জন। জওন্তু গআ ভয় অশ্চমধ ুস্কমোক এস্ক মোয়। যোভরোরফোফু জনস্কচআ ভৃকোঙ্কফোফুস্কও গিস্কও োঠোন অত্মো নোভোস্কনোয 
চনয। ভৃকোঙ্কফোফু ত্োাঁয অশ্চমধ ফুজে ফস্কর এও জিস্কর দুআ োজঔ ভোস্কযন; যোভরোস্করয খস্কযয গরোওস্কওআ যোভরোস্করয ত্রু 
ওস্কয গদন, এফং িোওোয ফোক্স জেুও গথস্কও ফোয ওজযস্কয় ফোকোস্কন নযোন। গআ ফোক্স ওোর ন্ধযোস্কফরো– 

এওিো ব্দ শুস্কন জঙন জপস্কয গদজঔ বোকস্কন গফজঞ্চ গঙস্কড় দযচোয জদস্কও এওিো রোপ গভস্কযস্কঙ। জওন্তু খয গথস্কও 
গফস্কযোস্কনো অয র নো। ওোযণ দুস্কিো ক্ত োত্ ত্োস্কও ফোধো জদস্কয়স্কঙ। এফোয োস্কত্য ভোজরও বোকস্কন স্কভত্ জবত্স্কয 



 ুওস্করন। অস্কযৰ্ব্ো-এ গম ুধোওয দোস্কযোকো : দোস্কযোক ফরস্করন, ফোক্সিো গস্কয়জঙ জভস্টোয জভজত্তয; এওিো িোস্কঙ্কয ভস্কধয 
ওোস্কড়য নীস্কঘ যোঔো জঙর। ভণী–দো গত্ো! 

এওচন ওনস্কস্টফর এওিো জস্টস্করয ফোক্স জনস্কয় খস্কয  ুস্কও গিোস্কও গিজফস্করয উয যোঔর। 

এয িোরো গত্ো গবস্কগআ গপরো স্কয়স্কঙ গদঔজঙ, ফরর গপরুদো। 

ফোক্স ঔুরস্কত্ রণ্ঠন অয জজেস্কভয অস্করোয় ত্োড়ো ত্োড়ো এওস্কো িোওোয গনোি গদস্কঔআ ফুছরোভ। এত্ িোওো অজভ 
এওস্কঙ্গ ওঔন গদজঔজন। 

জওন্তু ঔুন? ঠোৎ জঘৎওোয ওস্কয উঠস্করন ভৃকোঙ্কফোফু।ঔুন ওযর গও? ঔুন গত্ো অজভ ওজযজন! 

ঔুন এওচনআ ওস্কযস্কঙ ভৃকোঙ্কফোফু!—গপরুদোয করো গমন ঔোস্কঔোরো ত্স্করোয়োক্সধ—এফং ত্োয নোভ িস্কদোল ঘন্দ্ৰ জভত্র। 
ঔুন স্কয়স্কঙ। অনোয বণ্ডোজভ, অনোয য়ত্োজন, অনোয গরোব। এয গওোনিোআ অয গওোনজদন ভোথো তু্রস্কত্ 
োযস্কফ নো, ওোযণ ওস্করআ চোনস্কফ গম অজন অচ ূফধ ক্ষভত্োফস্কর এওজি চীফে ফযজক্তয অত্মোস্কও যস্করোও 
গথস্কও গিস্কও এস্কনস্কঙন অনোয এআ খস্কয—অুন, চীফনফোফু! 

এফোয জঙন নয়, োভস্কনয দযচো জদস্কয়  ুওস্করন চীফনরোর ভজিও। ত্োাঁস্কও গদস্কঔআ ভৃকোঙ্কফোফু গম ওথোিো ফস্কর 
অত্ধনোদ ওযস্করন, গিো রোরস্কভোনফোফুয জফশ্বো ো স্কত্োজস্ম, জওন্তু অজভ গমন শুনরোভ োয়! োস্কত্ োত্ওড়ো। 

*** 

জফজয োস্কত্ োত্ওড়ো স্কড়জঙর জঠওআ। ুধোওযফোফু শুধু এওিো জবস্কমোক ওযস্করন গপরুদোস্কও—জভজঙজভজঙ দুস্কিো 
ুওুস্কয চোর গপরস্করন অভোস্কদয জদস্কয়। 

ওী ফরস্কঙন ুধোওযফোফু, ফরর গপরুদো,চীফনফোফু ঔুন স্কয়স্কঙ। এ ধোযণো ওস্করয ভস্কন ফেভূর নো স্কর ভৃকোঙ্কফোফুয 
বণ্ডোজভ োস্কত্নোস্কত্ ধযফ ওী ওস্কয? 

চীফনফোফু ঔুস্কনয ফযোোযিো শুধুআ ভৃকোঙ্কফোফুস্কও োস্কয়িো ওযোয চনয। এস্কওফোস্কয িযোন ওস্কয বোাঁত্ো। এজদস্কও অজভ 
অয গপরুদো, অয জদস্কও রোরস্কভোনফোফু  গবোরোনোথফোফু ঘস্কর মোয়ো ভোত্র বদ্রস্করোও ফোকোন গথস্কও উস্কঠ ফোজড়স্কত্ 
জপস্কয জকস্কয় গদোত্রোয জঙন জদস্কওয এওিো গুস্কেোভ খস্কয কো  োওো গদন। মোফোয স্কথ ঠোওুভো গদস্কঔ গপস্করজঙস্করন, 
জওন্তু গিো গপরুদো ভযোস্কনচ ওস্কয। অচ ন্ধযোয় জত্জন অফোয ফোজড় গথস্কও গফজযস্কয় অস্কন। ভৃকোঙ্কফোফুয পফঠস্কওয 
গস্কল অত্মিওো ওযস্কফন ফস্কর! গআ ভয় ফোাঁ ফস্কন দূয গথস্কও অভোস্কদয গদস্কঔ ফোদুস্কড় ওোরীভজেস্কয  ুস্কও ভড়ো 
গস্কচ স্কড় থোওস্কত্ য়। 

যোস্কত্র ঔোফোয ভয় তু্রীফোফু ওোাঁঘুভোঘু বোফ ওস্কয গপরুদোস্কও ফরস্করন, অজন অভোয উয ন্তুষ্ট নজন গত্ো? 



ন্তুষ্ট? ফরর গপরুদো, অজন অভোস্কও ওত্িো গর ওস্কযস্কঙন চোস্কনন? গরোওিো গজদন অভোয নোভ জনস্কয় গাঁয়োজর 
নো ওযস্কর গত্ো য য অভোয স্কেআ ড়ত্ নো! অভোয গত্ো অনোস্কও ধনযফোদ গদয়ো উজঘত্। 

অচ চীফনফোফু অভোস্কদয ফোজড়স্কত্ মোজিস্করন। ফরস্করন, অজভ গফস্কক্সফোয অস্কক ফোফোস্কও িণোভ ওস্কয এরোভ। 

ওী ভস্কন র? জচস্কে ওযর গপরুদো। 

ত্োিফ ফস্কন গকরোভ, ফরস্করন চীফনফোফু।অভোয ভোথোয় োত্ ফুজরস্কয় জচস্কে ওযস্করন ফযফো গওভন ঘরস্কঙ। 

রোরস্কভোনফোফু এত্ক্ষণ ভোস্কঙয ভুস্কড়ো জঘস্কফোজিস্করন ফস্কর জওঙু ফস্করনজন। এফোয তু্রীফোফুয জদস্কও জপস্কয ফরস্করন, ত্ো 
স্কর ওোরস্কওয আস্কয়িো—? 

স্কি ফআওী। এঔন গত্ো অয গওোন ফোধো গনআ। 

গবজয গুি। অভোয আস্কয়িো গযজি অস্কঙ। 

 


