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০১. রোরয়ভোন গোঙু্গরী যয়প জেোেু 

রোরয়ভোন গোঙু্গরী যয়প জেোেু-য োয়ত জভজিয ফোক্স বদয়ে বফ ফোক রোভ! োধোযণত বদ্রয়রোক মেন অভোয়দয 
ফোজিয়ত অয়ন তেন োয়ত ছোতো ছোিো অয জকছু থোয়ক নো। নতুন ফআ বফয়যোয়র ফআয়েয একেো যোয়কে থোয়ক 
জফজয, জকন্তু ব বতো ফছয়য দু ফোয। অজ এয়কফোয়য জভজোুয জিয়েয োয়রয বদোকোন কয়লোর জভিোন্ন বোণ্ডোয়যয 
ঁজচ েোকো দোয়ভয োদো কোর্ড বফোয়র্ডয ফোক্স, বেো অফোয বোনোজর জপয়ত জদয়ে ফোঁধো। ফোয়ক্সয দু োয় নীর ক্ষয়য 
বরেো কয়লোরস্  পোআব জভক্স ুআেজভে–ভোয়ন োঁচ-বভোজর জভজি। ফোক্স েুরয়র বদেো মোয়ফ। োঁচেো বেো কযো অয়ছ, 
তোয এয়ককেোয়ত এয়কক যকয়ভয জভজি। ভোয়ঝযেোে থোকয়তআ য়ফ কয়লোয়রয অজফষ্কোয র্োেভন্ডো–জয়যয ভয়তো 
োর-কোেো রুয়োয তফক বদেো য-বযো কিো োয়কয য়ে। 

এভন ফক্স রোরয়ভোনফোফুয োয়ত বকন? অয ঁয ভুয়ে এভন বকলো-পোয়ত োজ োজ বোফআ ফো বকন? 

বদ্রয়রোক ঘয়য ঢুয়ক ফোক্স বেজফয়র বযয়ে বচেোয়য ফয়তআ বপরুদো ফরর, বফোম্বোআয়েয 

ুেফযেো ফুজঝ অজআ বয়রন? 

রোরয়ভোনফোফু প্রশ্নেো শুয়ন ফোক য়র তোঁয ভুে বথয়ক োজেো বগর নো, বকফর বুরু দুয়েো য়য ঈঠর। 

কী কয়য ফুঝয়রন, ব ব? 

োআয়যন ফোজোয এক ঘণ্টো য়য মেন বদেজছ অনোয োতঘজি ফরয়ছ বোেো জতনয়ে, তোয ভোয়নআ েোেকো অনয়েয 
অজতয়ময ঘজিেো যোয ভে অয েোয জদয়ক চোআয়তআ োয়যনজন। —জিপ্রং বগয়ছ, নো দভ বগয়ছ? 

রোরয়ভোনফোফু তোঁয নীর য যোোয়যয েয় িো জদকেো বযোভযোন কোেদোে ফোঁ কোঁয়ধয ঈয বপয়র জদয়ে ফরয়রন, ঁজচ 
বচয়েজছরুভ; তো অজ ববোয়য ঘুভ বোঙয়তআ চোকয এয় বেজরগ্ৰোভ ধজযয়ে জদয়র। এআ বম। 

রোরয়ভোনফোফু য়কে বথয়ক একেো বগোরোজ বেজরগ্ৰোভ ফোয কয়য য়ি বোনোয়রন— 

বপ্রোজর্ঈোয ঈআজরং পোয বেন পয বফোয়ম্বয়ে, জিজ বকফর কনয়ন্ট। অজভ জযিোআ োজঠয়ে জদয়ে এরুভ-যোঁজজর 
বজরং বফোয়ম্বয়ে পয বেন বেক বেজং। 

দ োজোয! বপরুদোয ভয়তো ভোথো-ঠোণ্ডো ভোনুয়লয মডন্ত বচোে বগোর বগোর য়ে বগর। দ োজোয়য গপ্প জফজি য়েয়ছ 
অনোয? 

জেোেু একেো োরকো ভজরজন োজ োয়রন। 

েোকোেো োয়ত অয়জন এেন। েো ফয়ম্ব বগোয়রআ োফ। 



অজন ফয়ম্ব মোয়েন? বপরুদোয বচোে। অফোয বগোর। 

শুধু অজভ বকন? অনোযো। যোে ভোআ এক্সয়ন। অজন ছোিো বতো এ গপ্প দোঁিোতআ নো ভোআ। 

কথোেো বম জতয, বেো ফযোোযেো েুয়র ফরয়রআ বফোঝো মোয়ফ। 

জেোেুয য়নক জদয়নয স্বপ্ন বম তোয একেো গল্প বথয়ক জয়নভো ে। ফোংরো ছজফয়ত েো বনআ, তোআ জজেয জদয়কআ 
ঁয বঝোঁক বফজ। এফোয়য তোআ বকোভয বফঁয়ধ জজে জয়নভোয গল্প বরেো শুরু কয়যজছয়রন। ফয়ম্বয জপল্ম রোআয়ন 
রোরয়ভোনফোফুয একজন বচনো বরোক অয়ছ, নোভ ুরক বঘোলোর। অয়গ গিোয়যআ থোকত, রোরয়ভোনফোফুয দুয়েো 
ফোজি য়য। করকোতোে েোজরগয়ে জতনয়ে ছজফয়ত কোযী জযচোরয়কয কোজ কয়য বযোয়েয ভোথোে ফয়ম্ব জগয়ে োজজয 
ে। বেোয়ন এেন ব জনয়জআ একজন জে জর্য়যক্টয। 

তৃতীে জযয়েদ ফজধ জগয়ে গল্প অয এয়গোয়ে নো বদয়ে জেোেু বপরুদোয কোয়ছ অয়ন! বপরুদো তেন-তেনআ 
বরেোেো য়ি ভন্তফয কয়য–ভোঝয়থ অেয়ক বোরআ য়েয়ছ। ভোআ! এ অনোয ণ্ডশ্রভ ত। বফোম্বোআ জনত নো। 

রোরয়ভোনফোফু ভোথো চুরয়ক ফরয়রন, কী য়র বনয়ফ ভোআ ফরুন বতো। অজভ বতো ববয়ফজছরুভ েোনকতক কোয়যন্ট 
জে ছজফ বদয়ে জনয়ে তোযয জরেফ! দু জদন জকঈয়ে দোঁিোরুভ; এক’জদন য়কেভোয র, এক’জদন বোেো ঘণ্টো 
দোঁজিয়ে জোনরো ফজধ বৌঁয়ছ শুনরোভ োঈ পুর। ফোআয়য জেজকে েযোক জের, জকন্তু ফোয়যো েোকো েযচ কয়য 
বলেোে বকোয়র্োোআজযন বেয়ত য়ফ বআ বয়ে জজছয়ে বগরুভ। 

বয়ল বপরুদোআ একেো ছক বকয়ে বদয়ফ ফরর রোরয়ভোনফোফুয জনয। ফরর, অজকোর র্ফর বযোয়রয েুফ চর 
য়েয়ছ, বেো জোয়নন বতো? 

রোরয়ভোনফোফু র্ফর বযোর কী বেোআ জোয়নন নো। 

একআ বচোযোয দুজন নোেক ে ছজফয়ত বেো জোয়নন নো? বপরুদো প্রশ্ন কযর। 

মভজ বোআ? 

তো য়ত োয়য, অফোয অত্মীে নে। থচ বচোযোে জভর বেো য়ত োয়য। একআ বচোযো, থচ একজন বোর 
বরোক, একজন েোযো বরোক; থফো একজন ক্ত-ভথড অয একজন বগোয়ফচোযো। োধোযণত এেোআ ে। অজন 
একেু নতুনবোয়ফ এক কোজঠ ফোজিয়ে কযয়ত োয়যন;–একেো র্ফর বযোয়রয ফদয়র এক বজোিো র্ফর বযোর। এক 
নম্বয জয়যো অয এক নম্বয জবয়রন র বজোিো, অয দুআ নম্বয জয়যো অয দুআ নম্বয জবয়রন র অয়যক বজোিো! 
এআ দুআ নম্বয বজোিো বম অয়ছ, বেো বগোিোে পোঁ কযো য়ফ নো। তোযয– 

এেোয়ন রোরয়ভোনফোফু ফোধো জদয়ে ফরয়রন, একেু বফজ জজের য়ে মোয়ে নো? 



বপরুদো ভোথো বনয়ি ফরর, জতন ঘণ্টোয ভোরভরো চোআ। অজকোর নতুন জনেয়ভ েুফ বফজ পোআজেং চরয়ফ নো। 
কোয়জআ গল্প নযবোয়ফ পোঁদয়ত য়ফ। বদি ঘণ্টো রোগয়ফ জজে োকোয়ত, বদি ঘণ্টো ছোিোয়ত। 

তো য়র র্ফর-বযোয়রআ কোমডজজি য়ে মোয়ফ ফরয়ছন? 

তো বকন? অয অয়ছ। বনোে কয়য জনন। 

রোরয়ভোনফোফু ুরু্ৎ কয়য ফুক য়কে বথয়ক রোর েোতো অয বোনোজর বনজর ফোয কযয়রন। 

জরেুন-স্মোগজরং চোআ-বোনো জয়য গোঁজো চয, মো োক; োঁচজে গোয়নয জচুয়েন চোআ, তোয ভয়ধয একজে বজক্তভূরক 
য়র বোর; দুজে নোচ চোআ; েোন দু-জতন শ্চোিোফন দৃয ফো বচজ-জকুয়েন্স চোআ-তোয়ত ন্তত একজে দোজভ বভোেযগোজি 
োোয়িয গো গজিয়ে বপরয়ত োযয়র বোর ে; জিকোয়ণ্ডয দৃয চোআ; নোেয়কয গোরডয়েন্ড জয়য়ফ নোজেকো এফং 
জবয়রয়নয গোরডয়েন্ড জয়য়ফ বযোম্প ফো েরনোজেকো চোআ; একজে কতডফযয়ফোধম্পন্ন ুজর জপোয চোআ; নোেয়কয 
ফ্ল্যোফযোক চোআ; কজভক জযজরপ চোআ; গল্প মোয়ত ঝুয়র নো য়ি, তোয জনয দ্রুত ঘেনো জযফতডন  দৃযে জযফতডন 
চোআ; ফোয কয়েক োোয়ি ফো ভুয়দ্রয ধোয়য গল্পয়ক জনয়ে বপরয়ত োযয়র বোর, কোযণ এক নোগোয়ি সু্টজর্য়েোয ফি 
জযয়ফয় শুজেং জচত্ৰতোযকোয়দয স্বোয়যযয য়ক্ষ োজনকয। —ফুয়ঝয়ছন বতো? 

রোরয়ভোনফোফুঝয়িয ভয়তো জরেয়ত জরেয়ত ভোথো বনয়ি যোঁ ফুজঝয়ে জদয়রন। 

অয ফ বয়ল–এেো এয়কফোয়য ভোস্ট-চোআ যোজ এজন্ডং। তোয অয়গ জফজয ফোয কয়েক কোন্নোয বরোত ফআয়ে জদয়ত 
োযয়র বলেো জয়ভ বোর। 

রোরয়ভোনফোফুয ব জদনআ োত ফযথো য়ে জগয়েজছর। তোযয গল্প জনয়ে ঝোিো দু ভোয়যধস্তোধজস্তয়ত র্োন োয়তয 
দুয়েো অঙুয়র কিো য়ি জগয়েজছর। বোজগয ব ভেেো বপরুদোয করকোতোয ফোআয়য বকোন কোজ জছর নো-বকদোয 
যকোয়যয যযজনক েুয়নয তদয়ন্তয ফযোোয়য য়ক ফয়চয়ে বফজ দূয বময়ত য়েজছর ফযোযোকুয—কোযণ 
রোরয়ভোনফোফু প্তোয় দু ফোয কয়য বপরুদোয কোয়ছ এয় ধন জদজেয়রন। তো য়ে জেোেুয ফজত্ৰ নম্বয ঈনযো 
বফোম্বোআয়েয বফোয়ম্বয়ে ভোরেোয জঠক য়যআ বফজযয়ে মোে। অয গল্পেো বম যকভ দোঁজিয়েজছর, তো বথয়ক ছজফ কযয়র 
অয মোআ বোক, ব ছজফ বদয়ে বকোয়র্োোআজযন বেয়ত য়ফ নো। জজে ছজফয ভোরভরো থোকয়র তোয়ত জজে ছজফয 
বছয়ি-বদ-ভো-বকঁয়দ-ফোঁজচ ফোিোফোজিেো বনআ। 

োণু্ডজরজয একেো কজ ুরক বঘোলোরয়ক অয়গআ োজঠয়েজছয়রন রোরয়ভোনফোফু। জদন দয়ক অয়গ জচজঠ অয় বম, 
গল্প ছে য়েয়ছ অয েুফ জগজগযআ কোজ অযম্ভ কয়য জদয়ত চোন ুরকফোফু। জচত্ৰনোেয জতজন জনয়জআ কয়যয়ছন, 
অয জজে ংরো জরয়েয়ছন জত্ৰবুফন গুয়প্ত, মোয এক-একেো কথো নোজক এক-একেো ধোযোয়রো চোকু, বোজো জগয়ে 
দডয়কয ফুয়ক জফঁয়ধ য়র োেযো ঈজিয়ে বদে। এআ জচজঠয ঈত্তয়য রোরয়ভোনফোফু বপরুদোয়ক জকছু নো ফয়রআ তোঁয 
গয়ল্পয দোভ জয়য়ফ ঁজচ োজোয োঁয়কন, অয তোয ঈত্তয়যআ অজয়কয বেজরগ্ৰোভ। অভোয ভয়ন র ঁজচ বচয়ে 
রোরয়ভোনফোফু বম একেু ফোিোফোজি কয়যজছয়রন বেো ঈজন জনয়জআ ফুঝয়ত বয়যয়ছন। 



গযভ চোয়ে চুভুক জদয়ে অধয়ফোজো বচোয়ে একেো অঃ ব্দ কয়য রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, ুরক বছোকযো জরয়েজছর 
বম, গল্পেো জফয়ল বচে কয়যজন; বভোেোভুজে অজভ-থুজি, অভযো, মো জরয়েজছরোভ— 

বপরুদো োত তুয়র রোরয়ভোনফোফুয়ক থোজভয়ে ফরর, অজন ফহুফচনেো নো ফযফোয কযয়রআ েুজ ফ। 

জকন্তু- 

অোঃ–বকজেয বতো য়নযয গয়ল্পয োোময জনয়ে নোেক জরয়েয়ছ, তো ফয়র তোয়ক জক বকঈ কেন অভোয়দয 
যোঁভয়রে ফরয়ত শুয়নয়ছ? কেেন নো। ঈোদোয়ন অভোয জকছুেো কন জিজফঈন থোকয়র, োচক বতো অজন। 
অনোয ভয়তো োয়তয তোয জক অয অভোয অয়ছ? 

রোরয়ভোনফোফু কৃতজ্ঞতোে কোন ফজধ বয় ফরয়রন, থযোঙ্ক আঈ যোয। —মোআ োক, মো ফরজছরোভ। বকফর একজে 
ভোত্ৰ ভোআনয বচে কয়যয়ছ গয়ল্প। 

কী যকভ? 

ব অয ফরয়ফন নো ভোআ। তোজ্জফ ফযোোয। অজন শুনয়রআ ফরয়ফন বেজরযোজথ। য়েয়ছ কী, অভোয গয়িয 
স্মোগরোয ঢুনূজেযোভ ধুযন্ধয়যয ফোযোন জয়য়ফ একেো বততোজল তরো ফোজিয একেো ফ্ল্যোয়েয ঈয়লে কয়যজছরুভ। 
অজন েঁুজেনোজেয য নজয জদয়ত ফয়রন, তোআ ফোজিেোয একেো নোভ জদয়েজছরুভ-জফোজী কোর। ফোম্বোআ বতো—
তোআ ভোযোয়েয জোতীে ফীযুরুয়লয নোয়ভ ফোজিয নোভেো বফ যোয়প্রোজপ্রয়েে ভয়ন য়েজছর। ভো, ুরক জরেয়র আ 
নোয়ভ নোজক জতযআ একেো ঈঁচু ফ্ল্যোেফোজি অয়ছ, অয তোয়ত নোজক য ছজফয বপ্রোজর্ঈোয জনয়জআ থোয়কন। ফরুন, 
এয়ক বেজরযোজথ ছোিো অয কী ফরয়ফন? 

কুং-পু থোকয়ছ, নো ফোদ? বপরুদো জজয়জ্ঞ কযর। 

অভযো জতনজয়ন একয়ঙ্গ এনেোয দয ড্রোগন বদেোয য বথয়কআ রোরয়ভোনফোফুয ভোথোে ঢুয়কজছর বম গয়ল্প কুং-পু 
বঢোকোয়ফন! বপরুদোয প্রয়শ্নয ঈত্তয়য রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, অরফত থোকয়ছ। বেোয কথো অজভ অরোদো কয়য 
জজয়জ্ঞ কয়যজছরুভ; তোয়ত জরয়েয়ছ, ভযোড্রোড বথয়ক বেোজর কুং-পু-য জনয পোআে ভোস্টোয অয়ছ। ফয়র নোজক 
ংকং-বিনর্। 

শুজেং শুরু কয়ফ? 

বআয়ে জজয়জ্ঞ কয়য অজ একেো জচজঠ জরেজছ। জোনোয য অভোয়দয মোফোয তোজযেেো জপক্স কযফ। অভোয়দয-গুজি, 
অভোয গয়ল্পয শুজেং শুরু য়ফ, অয অভযো বেোয়ন থোকফ নো। ব কী কয়য ে ভোআ? 

র্োেভন্ড এয অয়গ বেয়েজছ, জকন্তু অজয়ক মতেো বোর রোগর। বতভন অয বকোনজদন রোয়গজন। 



০২. য়যয যজফফোয অফোয রোরয়ভোনফোফু 

য়যয যজফফোয অফোয রোরয়ভোনফোফুয জফবডোফ। বপরুদো অয়গ বথয়কআ জঠক কয়য বযয়েজছর বদ্রয়রোকয়ক য়ধডক 
েযচ পোয কযয়ফ, কোযণ য জনয়জয োয়ত ম্প্রজত জকছু েোকো এয়য়ছ। শুধু বক বথয়ক নে; গত জতন ভোয় 
 দুয়েো আংয়যজজ ফআ নুফোদ কয়যয়ছ—ঈনজফং তোব্দীয দুজন জফেযোত মডেয়কয ভ্ৰভণ কোজনী-দুয়েোআ ছোো য়ে, 
অয দুয়েো বথয়কআ জকছু অগোভ েোকো বয়েয়ছ। । এয অয়গ ফয ভে বপরুদোয়ক ভোয়ঝ ভোয়ঝ জরেয়ত 
বদয়েজছ।-জকন্তু অদো-নুন বেয়ে জরেয়ত রোগো এআ প্রথভ। 

রোরয়ভোনফোফু ফজয বপরুদোয প্রস্তোফ এক কথোে ঈজিয়ে জদয়রন। ফরয়রন, বেয়য়ছন? বরেোয ফযোোয়য অজন 
এেন অভোয গোআি। যোন্ড গর্পোদোয। এেো র অনোয়ক অভোয োভোনয দজক্ষণো। 

এআ ফয়র য়কে বথয়ক দুয়েো বিয়নয জেজকে ফোয কয়য বেজফয়রয ঈয বযয়ে ফরয়রন, ভঙ্গরফোয কোর দেো 
োেতোজলয় ফ্ল্োআে। এক ঘণ্টো অয়গ জযয়োজেং েোআভ। অজভ বোজো দভদয়ভ জগয়ে অনোয়দয জনয য়েে কযফ। 

শুজেং অযম্ভ য়ে কয়ফ? 

জফলুযদ ফোয। এয়কফোয়য ক্লোআভযোকয়য জন। বআ বিন, বভোেয অয বঘোিোয ফযোোযেো। 

এ ছোিো অয একেো েফয বদফোয জছর। রোরয়ভোনফোফুয। 

কোর য়ন্ধয়ফরো অয়যক ফযোোয ভোআ। এেোনকোয এক জপজরভ বপ্রোজর্ঈোয–ধযভতরোে অজ-অভোয 
োফজরোয়যয কোছ বথয়ক জঠকোনো বজোগোি কয়য বোজো অভোয ফোজিয়ত জগয়ে োজজয! ব  বফোম্বোআয়েয বফোয়ম্বয়ে 
ছজফ কযয়ত চোে। ফয়র ফোংরোে জজে েোআয়য ছজফ নো কযয়র অয চরয়ছ নো। গল্প জফজি য়ে বগয়ছ শুয়ন বফ 
তো র। ফআেো জফজয ঈজন জনয়জ য়িনজন; ঁয এক বোগয়ন য়ি ঁয়ক ফয়রয়ছ। অজভ বফোম্বোআ নো জগয়েআ 
ফআেো জরয়েজছ শুয়ন বফ ফোক য়রন। অজভ অয বোঙরুভ নো বম ভোয়য-য গোআর্ ঢুঁ আজন্ডেো অয বপরুজভজত্তয়যয 
গোআয়র্ন্স ছোিো এ কোজ ত নো। 

বদ্রয়রোক ফোঙোজর? 

আয়ে যোয। ফোয়যন্দ্র। োনোর! কথোে জশ্চভো েোন অয়ছ। ফরয়রন জব্বরুয়যয ভোনুল। গোয়ে ঈগ্ৰ োযজপঈয়ভয 
গন্ধ। নোক জ্বয়র মোে ভোআ। ুরুল ভোনুল এবোয়ফ বন্ট ভোয়ে এআ প্রথভ এক্সয়জযয়েন্স কযরুভ। মোআ োক, অজভ 
চয়র মোজে শুয়ন একেো জঠকোনো জদয়ে জদয়রন। ফরয়রন, বকোন ুজফয়ধ য়র এয়ক বপোন কযয়ত োয়যন। অভোয 
এ ফনু্ধজে েুফ বরপ পুর। 

  



করকোতোে জর্য়ম্বয়য বফ ীত িয়র ফয়ম্বয়ত নোজক বতভন ঠোণ্ডো য়ি নো। অভোয়দয বছোে দুয়েো ুেয়ক বআ ফ 
ভযোয়নজ য়ে বগর! ভঙ্গরফোয কোয়র ঈয়ঠ বদজে কুেোোে যোস্তোয  োয়য রুেুয়দয ফোজিেো মডন্ত বোর কয়য বদেো 
মোয়ে নো। বিন ছোিয়ফ বতো? অশ্চমড নেোয ভয়ধয ফ োপ য়ে জগয়ে ঝকঝয়ক বযোদ ঈয়ঠ বগর। জব অআ জ বযোয়র্ 
এভজনয়তআ য়যয বচয়ে বফজ কুেোো ে, জকন্তু অজ বদেরোভ বতভন জকছু নে। 

এেোযয়োয়েড মেন বৌঁছরোভ, তেন বিন ছোিয়ত ঞ্চো জভজনে ফোজক। রোরয়ভোনফোফু অয়গআ োজজয। এভনকী 
বফোজর্ডং কোর্ড বদেরোভ ঈঁজক ভোযয়ছ য়কে বথয়ক। ফরয়রন, জকছু ভয়ন কযয়ফন নো, বপরুফোফু-রম্বো জকঈ বদয়ে 
বোফরুভ মজদ জোনরোয ধোয়য জে নো োআ, তোআ অয়গবোয়গআ বয়য যোেরুভ। এআচ বযো-বদেুন েয়তো বদেয়ফন 
কোছোকোজছ জে বয়ে বগয়ছন। 

অনোয োয়ত িো কী? কী ফআ জকনয়রন? 

রোরয়ভোনফোফুয ফগয়র একেো ব্ৰোঈন কোগয়জয যোয়কে বদয়ে অভোয ভয়ন য়েজছর। ঈজন জনয়জয ফআ য়ঙ্গ জনয়ে 
মোয়েন। েোয়ন কোঈয়ক বদয়ফন ফয়র। 

বপরুদোয প্রয়শ্নয জফোয়ফ বদ্রয়রোক ফরয়রন, জকনফ জক ভোআ; বআ োনযোর-ব জদন মোয কথো ফয়রজছরোভ—ব জদয়ে 
বগর। এআ জভজনে দয়ক অয়গ। 

ঈোয 

বনো যোয। ফয়ম্ব এেোযয়োয়ে বরোক এয় জনয়ে মোয়ফ। অভোয নোভ-ধোভ তোয়ক জোজনয়ে জদয়েয়ছন। বকোন এক 
অত্নীয়েয কোয়ছ মোয়ফ এ ফআ। তোযয একেু বয় ফরয়রন, আয়ে–<একেো বফ যোর্য়বঞ্চোয়যয গন্ধ োয়েন নো? 

োেো ভুজকর, ফরর বপরুদো, কোযণ বোযত বকজভকযোর-এয গুরফোোয বয়ন্টয গন্ধ অয ফ গন্ধয়ক স্নোন কয়য 
জদয়েয়ছ। 

গন্ধেো অজভ বয়েজছরোভ। োনযোর ভোআ এভনআ বন্ট ভোয়েন বম তোয ুফো এআ যোয়কয়ে মডন্ত বরয়গ যয়েয়ছ। 

মো ফয়রয়ছন যোয, োঃ োঃ, োে জদয়রন জেোেু। তয়ফ য়নক ভে শুজনজচ, এআব বরোয়ক ঈরেোোরেো জজজন 
চোরোন বদে। 

ব বতো ফয়েআ। ফুজকং কোঈন্টোয়য বতো বনোজেআ রোগোয়নো অয়ছ বম, য়চনো বরোয়কয োত বথয়ক চোরোন বদেোয জনয 
বকোন জজজন বনেোেো জফজ্জনক। জফজ; এ বদ্রয়রোকয়ক বেকজনকযোজর জঠক য়চনো ফরো চয়র নো, অয 
যোয়কেেো বম ফআয়েয, বেো য়ে কযোয বকোন কোযণ বদেজছ নো। 

বিয়ন জতনজয়ন োোোজ জোেগো বরোভ নো; রোরয়ভোনফোফু অভোয়দয জতনয়ে োজয জছয়ন জোনরোয ধোয়য 
ফয়রন। ফ্ল্োআয়ে ফরফোয ভয়তো বতভন জকছু ঘয়েজন। বকফর রোঈর্জেকোয়য কযোয়েন দত্ত মেন ফরয়ছন অভযো 



নোগুয়যয ঈয জদয়ে মোজে, তেন জছন জপয়য বদজে রোরয়ভোনফোফু জজে বছয়ি ঈয়ঠ বিয়নয রযোয়জয জদকেোে 
চয়রয়ছন। বলেোে একজন এেোয োয়ে ঁয়ক থোজভয়ে ঈরয়েো জদয়ক বদজেয়ে জদয়ত বদ্রয়রোক অফোয োযো থ 
বঁয়ে বোজো োআরয়েয দযজো েুয়র ককজয়ে ঢুয়ক তকু্ষজন বফজযয়ে এয় জজবো বকয়ে ফোঁ জদয়কয দযজো জদয়ে 
ফোথরুয়ভ ঢুকয়রন। জনয়জয জয়ে বপযোয য়থ অভোয ঈয ঝুয়ক য়ি কোয়ন জপস্ জপ কয়য ফয়র বগয়রন, অভোয 
োয়য বরোকজেয়ক এক ঝরক বদয়ে নো। োআ-জযোকোয য়র অশ্চমড ফ নো। 

ভোথো ঘুজযয়ে বদয়ে ফুঝরোভ জেোেু যোর্য়বঞ্চোয়যয জয়নয এয়কফোয়য য়নয য়ে নো থোকয়র  যকভ জনযী, বনআ-
থুতজন ভোনুলেোয়ক কক্ষন োআ-জোকোয বোফয়তন নো। 

োন্টো িুয়জ বিন রযোন্ড কযোয জঠক অয়গআ রোরয়ভোনফোফু ফযোগ বথয়ক ফআেো ফোয কয়য বযয়েজছয়রন। বর্োয়ভজেক 
রোঈয়ে ঢুয়ক অভযো জতনজয়নআ এজদক জদক বদেজছ, এভন ভে জভস্টোয গোঙু্গরী? শুয়ন র্োআয়ন ঘুয়য বদজে গোঢ় 
রোর যয়ঙয বেজযজরয়নয োেড যো একজন বরোক ভোদ্রোজজ েোআয়য এক বদ্রয়রোকয়ক প্রশ্নেো কয়য তোয জদয়ক তযন্ত 
অগ্ৰয়য য়ঙ্গ বচয়ে অয়ছ। বদ্রয়রোক একেু বমন জফযক্ত বোয়ফআ ভোথো বনয়ি নো ফয়র বরোকেোয়ক ো কোজেয়ে চয়র 
বগয়রন, অয রোরয়ভোনফোফু ফআ োয়ত রোর োয়েডয জদয়ক এজগয়ে বগয়রন। 

অআ যোভ জভস্টোয গোঙু্গরী যোন্ড জদ আজ েভ জভস্টোয োনযোর, এক জনশ্বোয় ফয়র বপরয়রন জেোেু। 

রোর োেড ফআেো জনয়ে ঘোি বফঁজকয়ে ধনযফোদ জোজনয়ে চয়র বগয়রন, অয রোরয়ভোনফোফু কতডফয বয়য জনজশ্চয়ন্ত োত 
ঝোিয়রন। 

অভোয়দয ভোর বফয়যোয়ত রোগর অধো ঘণ্টো। এেন একেো বফয়জ কুজি, য়য বৌঁছয়ত বৌঁছয়ত য়ে মোয়ফ প্রোে 
দুয়েো। ুরক বঘোলোর গোজিয নম্বযেো জোজনয়ে জদয়েজছয়রন অয়গআ, বদেরোভ বেো একেো বগরুেো যয়ঙয স্টযোন্ডোর্ড! 
ড্রোআবোযজে বফ বৌজেন  জপেপে; জজে ছোিো আংয়যজজেো বভোেোভুজে জোয়ন। করকোতোয জতনজন য়চনো বরোয়কয 
জনয বোিো েোেয়ত য়ে ফয়র বকোনযকভ জফযজক্তয বোফ বদেরোভ নো। ফযং রোরয়ভোনফোফুয়ক বম যকভ একেো 
বরোভ ঠুকর, তোয়ত ভয়ন র কোজেো বয়ে ব কৃতোথড। ড্রোআবোযআ েফয জদর বম য়যয জবতয়যআ োজরভোয 
বোয়েয়র অভোয়দয থোকোয ফয়েোফস্ত য়েয়ছ, অয ুরজকফোফু জফয়কর োয়ি োঁচিোয ভে বোয়েয়র এয় অভোয়দয 
য়ঙ্গ বদেো কযয়ফন। গোজি অভোয়দয জনয যোেো থোকয়ফ, অভযো মেন েুজ বমেোয়ন আেো বময়ত োজয। 

বপরুদো জফজয এেোয়ন অফোয অয়গ য বযো ভয়তো ফয়ম্ব ম্বয়ন্ধ িোশুনো কয়য জনয়েয়ছ!  ফয়র, বকোন 
নতুন জোেগোে অোয অয়গ এ জজজনেো কয়য নো জনয়র নোজক ব জোেগো দূয়যআ বথয়ক মোে। ভোনুয়লয বমভন একেো 
জযচে তোয নোয়ভ, একেো বচোযোে, একেো চজযয়ত্ৰ অয একেো তোয তীত আজতোয়, জঠক বতভনআ নোজক 
য়যয। ফয়ম্ব য়যয বচোযো অয চজযত্ৰ এেন বপরুদোয জোনো বনআ, তয়ফ এেো জোয়ন বম োজরভোয বোয়ের র 
বকম্প কনডোয়যয কোয়ছ। 

অভোয়দয গোজি োআয়ে জদয়ে জগয়ে একেো ফি যোস্তোে িোয য়ঙ্গ য়ঙ্গ বপরুদো ড্রোআবোযয়ক ঈয়ে কয়য ফরর-
ঈয়েো বম েযোজক্স যোঁে নো–এভ অয জ জগ্ৰ পোআব জি এআে-ঈয়কো জয়ছ জয়ছ চরনো। 



কী ফযোোয ভোআ? রোরয়ভোনফোফু জজয়জ্ঞ কযয়রন। 

একেো োভোনয বকৌতুরী, ফরর বপরুদো। 

অভোয়দয গোজি একেো সু্কেোয অয দুয়েো যোম্বোোর্যয়ক ছোজিয়ে জপেোে েযোজক্সেোয জঠক জছয়ন এয় ির। এফোয 
েযোজক্সেোয জছয়নয কোচ জদয়ে বদেরোভ জবতয়য ফোো রোর বেজযজরয়নয োেড। 

একেু বমন ফুকেো বকঁয় ঈঠর। জকছুআ েজন, বকন বপরুদো েযোজক্সেোয়ক ধোেো কযয়ছ তো জোজন নো, তফু ফযোোযেো 
অভোয জয়য়ফয ফোআয়য ফয়রআ বমন একেো যয অয যোর্য়বঞ্চোয়যয বছোঁেো রোগর। রোরয়ভোনফোফু জফজয 
অজকোর ধয়যআ জনয়েয়ছন বম, বপরুদোয ফ কোয়জয ভোয়ন জজয়জ্ঞ কয়য ফ ভয়ে জঠক ঈত্তয োেো মোয়ফ নো; 
মথোভয়ে অনো বথয়কআ বেো জোনো মোয়ফ। 

অভোয়দয গোজি জদজফয েযোজক্সেোয়ক বচোয়ে বযয়ে চয়রয়ছ, অভযো নতুন য়যয যোস্তোঘোে বরোকজন বদেয়ত বদেয়ত 
চয়রজছ। একেো জজজন ফরয়তআ য়ফ।–জজে ছজফয এত বফজ। অয এত ফি ফি জফজ্ঞোন অয বকোন য়যয 
যোস্তোে বদজেজন। রোরয়ভোনফোফু জকছুক্ষণ ধয়য ঘোি জপজযয়ে জপজযয়ে বগুয়রো বদয়ে ফরয়রন, ফোআয়েয নোভআ বতো 
বদেজছ, থচ কোজনীকোয়যয নোভেো বকন বচোয়ে িয়ছ নো। এযো জক গল্প বরেোে নো কোঈয়ক জদয়ে? 

বপরুদো ফরর, গল্প বরেক জয়য়ফ নোভ মজদ অো কয়যন, তো য়র ফয়ম্ব অনোয জোেগো নে। এেোয়ন গল্প বরেো 
ে নো, গল্প ততজয ে, ভযোনুপযোকচোয ে–বমভন ফোজোয়যয অয োঁচেো জজজন ভযোনুপোকচোয ে। রোক্স োফোন বক 
ততজয কয়যয়ছ, তোয নোভ জক বকঈ জোয়ন?—বকোম্পোজনয নোভেো েয়তো জোয়ন। েোকো োয়েন, ফয; ভুেজে ফন্ধ কয়য 
ফয় থোকুন। ম্মোয়নয কথো তুয়র মোন। 

হঁু…। রোরয়ভোনফোফু বফ জচজন্তত য়ে িয়রন। তো য়র ভোন র জগয়ে অনোয বফঙ্গয়র, অয ফয়ম্বয়ত য়ে 
ভোজন। 

ক কথো, ফরর বপরুদো। 

বপরুদো বম-এরোকোেোয়ক ভোরক্ষ্মী ফয়র ফরর, বেো ছোজিয়ে জকছু দূয জগয়ে অভোয়দয ভোকোভোযো েযোজক্সেো একেো বোন 
জদয়কয যোস্তো ধযর। অভোয়দয ড্রোআবোয ফরর বম, োজরভোয বোয়ের বময়ত য়র অভোয়দয বোজোআ মোেো ঈজচত। 

বপরুদো ফরর, অ দোঁেো চজরয়ে। 

র্োন জদয়ক ঘুয়য জভজনে দু-এক বময়তআ বদেরোভ েযোজক্সেো ফো জদয়ক একেো বগয়েয জবতয ঢুয়ক বগর! বপরুদোয 
জনয়দডয় অভোয়দয গোজি বগয়েয ফোআয়যআ থোভর। অভযো জতনজয়নআ গোজি বথয়ক নোভোরোভ, অয নোভোয য়ঙ্গ য়ঙ্গআ 
রোরয়ভোনফোফু জক কয়য একেো দু্ভত ব্দ <दू।8न्! 



কোযণেো জযষ্কোয। অভযো একেো জফযোে ঢোঙো ফোজিয োভয়ন দোঁজিয়েজছ, তোয জতনতরোয োআয়ে ফি ফি ঈঁচু ঈঁচু 
কোয়রো ক্ষয়য আংযোজজয়ত বরেো–জফোজী কোস্ র। 

  



০৩. নোভেো বদয়ে ফোক রোগর 

নোভেো বদয়ে অভোয এত ফোক রোগর বম, জকছুক্ষণ বকোন কথোআ ফরয়ত োযরোভ নো। এ বম বেজরযোজথয 
ঠোকুযদোদো —ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। 

বপরুদো চু। বদেরোভ  শুধু ফোজিেোআ বদেয়ছ নো, তোয অোেো বদেয়ছ। ফোঁজদয়ক য য য়নকগুয়রো ফোজি, 
তোয বকোনেোআ জফ তরোয কভ নো। র্োন জদয়কয ফোজিগুয়রো জনচু অয ুযয়নো, অয বগুয়রোয পোঁক জদয়ে জছয়ন 
ভুদ্র বদেো মোয়ে। 

ড্রোআবোয একেু বমন ফোক য়েআ অভোয়দয োফবোফ রক্ষ কযজছর। বপরুদো তোয়ক য়ক্ষো কযয়ত ফয়র বোজো 
বগয়েয জবতয জদয়ে ঢুয়ক বগর। অজভ অয রোরয়ভোনফোফু বফোকোয ভয়তো দোঁজিয়ে যআরোভ। 

জভজনে জতয়নক য়যআ বপরুদো বফজযয়ে এর। 

চজরয়ে োজরভোয বোয়ের। 

অভযো অফোয যনো জদরোভ। বপরুদো একেো জগোয়যে ধজযয়ে ফরর, েুফ ম্ভফত বয়বনজেন থ বেোয়য, থডোৎ 
অঠোয়যো তরোে বগয়ছ অনোয ফআয়েয যোয়কে। 

অজন বম ববরজক বদেোয়রন ভোআ, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু, এআ জতন জভজনয়েয ভয়ধয ত ফি ফোজিয বকোন তরোে 
বগয়ছ বরোকেো, বেো বজয়ন বপয়র জদয়রন? 

অঠোয়যোতরোে বগয়ছ জক নো জোজনফোয জনয অঠোয়যোতরোে ঠোয দযকোয ে নো। এক তরোয জরপয়েয ভোথোয 
ঈয়যআ ফোয়র্ড নম্বয বরেো থোয়ক। মেন বৌঁছরোভ, তেন জরপে ঈঠয়ত শুরু কয়য জদয়েয়ছ। বল বম নম্বযেোয ফোজত 
জ্বয়র ঈঠর, বেো র য়তয়যো। এফোয ফুয়ঝয়ছন বতো? 

রোরয়ভোনফোফু দীঘডশ্বো বপয়র ফরয়রন, ফুঝরুভ বতো। এত জ ফযোোযেো অভোয়দয ভোথোে বকন অয় নো বেোআ 
বতো ফুজঝ নো। 

োঁচ জভজনয়েয ভয়ধযআ োজরভোয বোয়েয়র বৌঁয়ছ বগরোভ। বপরুদো অয অভোয জনয োঁচ তরোে একেো র্োফর রুভ, 
অয রোরয়ভোনফোফুয জনয আ একআ তরোে অভোয়দয ঈরেো জদয়ক একেো জঙ্গর। অভোয়দয ঘযেো যোস্তোয জদয়ক, 
জোনোরো জদয়ে নীয়চ চোআয়রআ জফযোভ গোজিয বরোত, অয োভয়নয জদয়ক চোআয়র দুয়েো ঢোঙো ফোজিয পোঁক জদয়ে দূয়য 
ভুদ্র। ফয়ম্ব বম একেো গভগয়ভ য, বেো এআ ঘয়য ফয়আ বফ বফোঝো মোে। জেয়দ বয়েজছর প্রচণ্ড; োত-ভুে ধুয়ে 
জতনজয়ন বগরোভ োয়েয়রযআ দোতরোে গুরভোগড বযয়স্টোয যোয়ন্ট। রোরয়ভোনফোফুয বঠোঁয়েয র্গোে বম প্রশ্নেো এয় 
অেয়ক জছর, বেো েোফোয়যয র্ডোয জদয়েআ কয়য বপরয়রন। 



অজন তো য়র যোর্য়বঞ্চোয়যয গন্ধ োয়েন, বপরুফোফু? 

বপরুদো যোজয ঈত্তয নো জদয়ে একেো োরেো প্রশ্ন কযর। 

বরোকেো অনোয োত বথয়ক ফআেো জনয়ে কী কযর, বেো রক্ষ কয়যজছয়রন? 

বকন?–চয়র বগর! ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। 

আ বতো! বকফর বভোেো জজজনেোআ বদয়েয়ছন, ূক্ষ্ম জজজনেো বচোয়ে য়িজন। বরোকেো েোজনক দূয জগয়েআ য়কে 
বথয়ক েুচয়যো েো ফোয কয়যজছর। 

বেজরয়পোন। অজভ ফয়র ঈঠরোভ। 

ববজয গুর্, বতোপ য়। অভোয জফশ্বো বরোকেো এেোযয়োয়েডয োফজরক বেজরয়পোন বথয়ক য়য বপোন কয়য। তোযয 
অভযো মেন অভোয়দয ভোয়রয জনয য়ক্ষো কযজছরোভ। তেন বরোকেোয়ক অফোয বদেয়ত োআ। 

বকোথোে? 

অভযো বমেোয়ন দোঁজিয়েজছরোভ, তোয জঠক ফোআয়যআ প্রোআয়বে গোজি দোঁিফোয জোেগো। ভয়ন িয়ছ। 

যোঁ যোঁ, অজভ ফয়র ঈঠরোভ। রোরয়ভোনফোফু চু। 

বরোকেো একেো নীর যোম্বোোর্োয়য য়ঠ। ড্রোআবোয জছর। োঁচ-োত জভজনে বচিো কয়য গোজি স্টোেড বনে নো। বরোকেো 
গোজি বথয়ক বনয়ভ এয় ড্রোআবোয়যয ঈয তজম্ব কয়য। কথো নো শুনয়র, বোফবজঙ্গয়ত বেো জযষ্কোয বফোঝো মোজের। 
তোযয বরোকেো গোজিয অো বছয়ি চয়র মোে। 

েযোজক্স জনয়ত —এফোয রোরয়ভোনফোফু। 

এগজোক্টজর-তোয়ত কী বফোঝো মোে? 

বরোকেো ফযস্ত-আয়ে, ফযজতফযস্ত-আয়ে, ভোয়ন, বরোকেোয তোিো জছর। 

গুর্। দৃজি অয ভজস্তষ্ক—এআ দুয়েোয়ক জোগ যোেয়র য়নক জকছুআ নুভোন কযো মোে, রোরয়ভোনফোফু। কোয়জআ অজভ 
বম েযোজক্সেোয়ক পয়রো কয়যজছরোভ তোঁয জছয়ন একেো কোযণ জছর। 

কী ভয়ন য়ে ফরুন বতো অনোয? রোরয়ভোনফোফু বোজো য়ে ফয় কনুআ দুয়েো বেজফয়রয ঈয বযয়ে প্রশ্নেো 
কযয়রন। 



এেন জকছুআ ভয়ন য়ে নো, ফরর বপরুদো, শুধু একেো েেকো। 

এয য়য অভযো এ ফযোোযেো জনয়ে অয বকোন কথো ফজরজন। 

োঁচেো নোগোত জফশ্রোভ-জেশ্রোভ কয়য রোরয়ভোনফোফু অভোয়দয ঘয়য এয়রন। জতনজয়ন ফয় চো অজনয়ে েোজে, এভন 
ভে দযজোে েোকো। জমজন ঢুকয়রন তোয ফে ঁেজত্ৰয়য বফজ। জকছুয়তআ নে, জকন্তু ভোথো বযজত বঢঈ বেরোয়নো 
চুয়র অশ্চমড বফজ যকভ োক ধয়য বগয়ছ। 

এআ বম রোরুদো—বকভন, এবজযজথং রযোআে? 

রোরুদো!–রোরয়ভোনফোফুয়ক বম বকঈ রোরুদো র্োকয়ত োয়য বেো বকন জোজন ভোথোয়তআ অয়জন। ফুঝরোভ-আজনআ 
য়েন ুরক বঘোলোর। বপরুদো অয়গআ রোরয়ভোনফোফুয়ক োজয়ে বযয়েজছর বম, য অর জযচেেো বমন বচয় 
যোেো ে। তোআ ুরকফোফুয কোয়ছ  য়ে বগর। রোরয়ভোনফোফুয ফনু্ধ। ুরকফোফু অয়ক্ষয়য বজঙ্গয়ত ভোথো বনয়ি 
ফরয়রন, বদেুন বতো, অজন রোরুদোয ফনু্ধ, এত কোয়ছয ভোনুল, অয অভযো জয়যোয বোয়ফ জভজভ েোজে। 
অনোয জজে অয়? 

বপরুদো একেো বেোরো োজ বয় ফরর, জজে বতো অয়আ নো, জবনেেো অযআ অয় নো। জকন্তু জয়যোয বোফ 
কী যকভ? অনোয়দয বতো শুজেং অযম্ভ য়ে মোয়ে শুনরোভ। জুডন বভযয়োত্ৰো কযয়ছ নো? 

তো বতো কযয়ছ, জকন্তু জুডন জক অয ব-জুডন অয়ছ? এেন তোয োজোয ফোেনোক্কো। এয়দয অজভ জয়যো ফজর নো 
ভোআ। অয়র এযো বচোযো জবয়রন, দোে মোআ ন নো বকন। নোআ জদয়ে জদয়ে এয়দয ভোথোজে বেয়ে বপয়রয়ছ। 
এেোনকোয বপ্রোজর্ঈোযযো। —মোক বগ, যশু অনোয়দয আনবোআে কয়য মোজে। এেোন বথয়ক ভোআর ত্তয দূয়য 
শুজেং ৭ ড্রোআবোয জোেগো বচয়ন। ঙ্কোর ঙ্কর বফজযয়ে বোজো চয়র অয়ফন। জভস্টোয বগোয়য-ভোয়ন অভোয 
বপ্রোজর্ঈোয—এেোয়ন, বনআ; ছজফ জফজিয ফযোোয়য জদন োয়তয়কয জনয জদজল ভোদ্রোজ করকোতো ঘুযয়ত বগয়ছন। তয়ফ 
ঈজন ফয়র বগয়ছন অনোয়দয অজতয়থেতোয বমন বকোন ত্রুজে নো ে। 

বকোথোে শুজেং? বপরুদো প্রশ্ন কযর। 

জফেঈআন েোণ্ডোরো যোন্ড বরোনোঈজর। বিয়নয জন। যোয়েোয়যয বোফ য়র অনোয়দয ফজয়ে বদফ জকন্তু। 

বোর কথো, রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, অভযো জফোজী কোর বদয়ে এরুভ। 

কথোেো শুয়ন ুরকফোফুয বুরু কঁুচয়ক বগর। 

বকী, কেন? 

এআ বতো, অোয য়থ। ধরুন, এআ দুয়েো নোগোদ। 



। তো য়র ফযোোযেো অয য়য য়েয়ছ। 

কী ফযোোয ভোআ? 

েুন। 

ব কী।—অভযো জতনজয়ন প্রোে একয়ঙ্গ ফয়র ঈঠরোভ। ে-বে হ্রস্বঈ অয ন—এআ দুয়েো য য জুিয়র অনো 
বথয়কআ বমন জঈয়য ঈঠয়ত ে। 

অজভ েফয োআ এআ অধঘণ্টো অয়গ, ফরয়রন ুরকফোফু। ফোজিয়ত বতো অভোয বযগুরোয মোতোেোত ভোআ! জভস্টোয 
বগোয়য জফোজী কোয়রআ থোয়কন—ফোয়যো নম্বয বফ্ল্োয়য। োয়ধ জক অনোয গয়ি ফোজিয নোভ বচে কযয়ত য়েয়ছ। 
জফজয ঈজন জনয়জ েুফ ভোআ-জর্েোয বরোক। –অনোযো ফোজিয ববতয়য বগয়রন নোজক? 

অজভ জগয়েজছরোভ, ফরর বপরুদো, জরপয়েয দযজো ফজধ। 

য়যব্বোফো! জরপয়েয ববতয়যআ বতো েুন। রো নোক্ত েজন এেন। বদেয়ত গুণ্ডো েোআ। জতনয়ে নোগোত 
তযোগযোজন ফয়র েোনকোযআ এক ফোজেো জতন তরো বথয়ক জরপয়েয জনয বফর বেয়। জরপুে য বথয়ক নীয়চ 
বনয়ভ অয়। বদ্রয়রোক দযজো েুয়র ববতয়য ঢুকয়ত জগয়েআ বদয়েন এআ কোণ্ড। বয়ে বছোযো বভয়যয়ছ ভোআ। জযফর 
ফযোোয। 

আ ভেেোে জরপয়ে কোঈয়ক ঈঠয়ত-েুঠয়ত বদয়েজন। বকঈ? প্রশ্ন কযর বপরুদো। 

জরপয়েয অয়োয় বকঈ জছর নো। তয়ফ জফজডং-এয ফোআয়য দুজন ড্রোআবোয জছর, তোযো আ ভেেোে োঁচ-ছজনয়ক 
ঢুকয়ত বদয়েয়ছ। তোয ভয়ধয একজয়নয গোয়ে রোর োেড, একজয়নয কোঁয়ধ ফযোগ অয গোয়ে েয়েজয যয়ঙয- 

বপরুদো োত তুয়র ুরকফোফুয়ক থোজভয়ে ফরর, আ জিতীে ফযজক্তজে স্বেং অজভ, কোয়জআ অয বফজ ফরোয দযকোয 
বনআ। 

অভোয ফুয়কয জবতযেো ধিো কয়য ঈয়ঠয়ছ। ফডনো!—বপরুদো জক েুয়নয ভোভরোে জজিয়ে িয়ফ নোজক? 

এজনয়ে, অশ্বোয়য ুয়য ফরয়রন ুরক বঘোলোর,  জনয়ে অজন জচন্তো কযয়ফন নো। অজন নো রোরুদো। অনোয 
গয়ল্প জফোজী কোয়র স্মোগরোয থোয়ক জরয়েয়ছন, তোয়ত অয বয়েয কী অয়ছ ফরুন! ফয়ম্বয বকোন যোোেডয়ভয়ন্ট 
স্মোগরোয থোয়ক নো? জভোে অয কেোয়ক ধয়যয়ছ? এ বতো য়ফ বেোো ছোিোয়নো চরয়ছ এেন, োঁয় বৌছুয়ত য়নক 
বদজয। োযো যেোআ বতো স্মোগজরং-এয ঈয দোঁজিয়ে অয়ছ। 



বপরুদোয়ক বফ জচজন্তত ভয়ন জের। তয়ফ ব বোফেো বকয়ে বগর অয একজন বরোয়কয অজফবডোয়ফ। জিতীে েোকোয 
ব্দ য়ত ুরকফোফুআ বচেোয বছয়ি এআ বফোধে জবক্টয ফয়র ঈয়ঠ জগয়ে দযজো েুরয়রন। চোফুয়কয ভয়তো 
যীযেোরো ভোঝোজয োআয়েয একজন বরোক ঘয়য ঢুকর। 

জযচে কজযয়ে জদআ রোরুদো–আজন য়রন জবক্টয বরুভর—ংকং-বিনর্ কুং-পু এক্সোেড। 

বদ্রয়রোক জদজফয বেোরতোআ বয় অভোয়দয কয়রয য়ঙ্গ যোন্ডয়ক কযয়রন। 

বোঙো বোঙো আংয়যজজ ফয়রন, ুরকফোফু ফরয়রন, অয জজে বতো ফয়েআ, মজদ আজন দজক্ষণ বোযয়তয বরোক। অয আজন 
শুধু কুং-পু বেোন নো, এঁয স্টোয়ন্টয জফোফ বনআ। বঘোিো বথয়ক চরন্ত বিয়নয ঈয রোজপয়ে িোয ফযোোযেো 
জয়যোয বোআয়েয বভক-অ জনয়ে আজনআ কযয়ফন। 

অভোয বদ্রয়রোকয়ক বদয়ে বকন জোজন বফ বোর বরয়গ জগয়েজছর। োজেোয ভয়ধয জতযআ একেো বেোরো বোফ অয়ছ। 
তোয ঈয়য স্টোন্টভযোন শুয়ন বদ্রয়রোয়কয ঈয একেো বজক্তবোফ বজয়গ ঈঠর। মোযো োভোনয কেো েোকোয জনয 
জদয়নয য জদন জনয়জয়দয জীফন জফন্ন কয়য, অয তোয জনয ফোফো জনয়ে মোে প্রজক্স-বদেো জয়যোগুয়রো, তোয়দয 
োফো ফরয়তআ ে। 

জবক্টয বরুভোর ফরয়রন, জতজন শুধু কুং-পু-আ জোয়নন নো–অআ বনো বভোক্কোআজয রয়ো। 

বভোক্কোআজয? ব অফোয কী? বপরুদোয বম এত জ্ঞোন, - ফরর জোয়ন নো; অয রোরয়ভোনফোফুয কথো বতো বছয়িআ 
জদরোভ, কোযণ ঈজন জনয়জয বরেো ছোিো জফয়ল জকছু য়িন-েয়িন নো। 

বরুভোর ফরর, বভোক্কোআজয য়ে নোজক এক-যকভ পোআজেং বমেো কযোয জনয ো ূয়নয তুয়র োয়ত োঁেয়ত ে। এেো 
নোজক ংকং-এ চোরু য়েয়ছ ভোত্ৰ ভো ছয়েক র, মজদ জন্মযোন জোোন। 

এেো যয়েয়ছ। নোজক ছজফয়ত? রোরয়ভোনফোফু বমন জকজঞ্চৎ বয়ে বয়ে জজয়জ্ঞ কযয়রন। ুরক বঘোলোর বয় ভোথো 
নোিয়রন। এক কুং-পু-য বঠরোআ অয়গ োভরোআ। এগোয়যোজন বরোকয়ক কোর-জফয়কর বিজনং জদয়ত য়ে বআ 
নয়বম্বয়যয বগোিো বথয়ক। অজন বতো জরয়ে েোরো, ঝজক্ক বতো বোেোয়ত য়ে অভোয়দয। জফজয অনোযো বম 
শুজেংেো বদেয়ফন, তোয়ত কুং-পু বনআ। এয়ত বদেয়ফন স্টোন্টভযোয়নয বেরো।ক্লো ছজফ য়ফ অনোয গয়প্পো বথয়ক 
রোরুদো-কুছ য়যোে বনজ। 

ুরক বঘোলোর অয জবক্টয চয়র মোফোয য বপরুদো বোপো বছয়ি ঈয়ঠ জগয়ে জোনোরোেো েুয়র জদর, অয য়ঙ্গ য়ঙ্গ 
যোস্তোয িোজপয়কয য়ব্দ ঘয বয়য বগর। জফজয োঁচতরো েোয়ত তোয জনয কথো ফরয়ত ুজফধো জের নো। 
অয়র অভোয়দয কোরুযআ এেোযকজন্ডজনং-এয য়বযো বনআ, বোর রোয়গ নো। ফোআয়যয ব্দ অুক; তোয য়ঙ্গ 
েোঁজে ফোতোেো বতো ঢুকয়ছ। 



জোনোরো বথয়ক জপয়য এয় বোপোে ফয় বপরুদো একেু বমন গবীযবোয়ফআ ফরর, রোরয়ভোনফোফু, যোর্য়বঞ্চোয়যয 
গন্ধেো বম যকভ ঈগ্ৰ য়ে ঈঠয়ছ, বেো বফ স্বজস্তকয। অজন আ যোয়কেেো চোরোয়নয বোয নো জনয়রআ োযয়তন। 
অজভ মজদ তেন থোকতোভ, তো য়র অনোয়ক ধোযণ কযতোভ। 

কী কজয ফরুন, রোরয়ভোনফোফু কোঁচুভোচু য়ে ফরয়রন, বদ্রয়রোক ফরয়রন, অজভ এয য বম গল্পেো জরজেফ বেো বমন 
ঁয জনয জযজোবড কয়য যোজে। তোযয়য অয কী কয়য নো ফজর ফরুন। 

ফযোোযেো কী জোয়নন? এেোযয়োয়েড মেন জজকঈজযজে বচক ে, তেন জনেভ য়ে যোয়েোয়যয কোয়ছ বভোিক 
জোযীে জকছু থোকয়র বেো েুয়র বদেো। অনোয়ক জনযী ভয়ন কয়য অনোয বফরো বেো অয কয়যজন! েুরয়র কী 
বফয়যোত বক জোয়ন? আ যোয়কয়েয য়ঙ্গ বম আ েুয়নয ম্বন্ধ বনআ তো বক ফরয়ত োয়য? 

রোরয়ভোনফোফু গরো েোঁকয়য জভনজভন কয়য ফরয়রন, জকন্তু একেো ফআয়েয যোয়কয়ে অয… 

ফআ ভোয়নআ বধো ফআ তো বতো নো য়ত োয়য; অংজেয ভয়ধয জফল যোেোয ফযফযো থোকত যোজোফোদোয়দয অভয়র, বেো 
জোয়নন? ব অংজেয়ক শুধু অংজে ফরয়র জক জঠক য়ফ? অংজে ফয়ে, জফলোধোয ফয়ে।…মোক, অনোয কতডফয মেন 
জনজফয়ে োযো য়ে বগয়ছ, তেন অনোয জনয়জয বকোন জফদ বনআ ফয়রআ ভয়ন য়ে। 

ফরয়ছন? রোরয়ভোনফোফুয ভুয়ে এতক্ষয়ণ োজ পুয়েয়ছ। 

ফরজছ, ফআকী, বপরুদো ফরর। অয অনোয জফদ ভোয়ন বতো অভোয়দয জফদ। এক ূয়ত্ৰ ফোঁধো অজছ ভোযো 
জতনজনোে। ুয়তোে েোন িয়র জতনজয়নআ কোত। 

রোরয়ভোনফোফু এক ঝজেকোে েোজ ে বথয়ক ঈয়ঠ ফোঁ ো-েোয়ক কুং-পুয ভয়তো কয়য ূয়নয একেো রোজথ বভয়য ফরয়রন, 
জগ্ৰ জচেোয পয দয জি ভোয়কজেেোয। –জ জ— 

বপরুদো অয অজভ রোরয়ভোনফোফুয য়ঙ্গ গরো বভরোরোভ— 

হুর য়য! 

  



০৪. বোয়ের বথয়ক বফজযয়ে িরোভ 

ন্ধযো ছেো নোগোত অভযো বোয়ের বথয়ক বফজযয়ে িরোভ। োয়ে বঁয়ে ঘুয়য নো বদেয়র নতুন য বদেো ে নো, 
এেো অভযো জতনজয়নআ জফশ্বো কজয। বমোধুয, কোী, জদজল, গযোংেক-ফ জোেগোয়তআ অভযো এ জজজনেো কয়যজছ। 
ফয়ম্বয়তআ ফো কযফ নো বকন? 

বোয়ের বথয়ক বফজযয়ে র্োন জদয়ক জকছু দূয বগয়রআ মোয়ক বকম্পো কনডোয ফয়র, বেোয়ন একেো দুদডোন্ত ফ্ল্োআবোয 
য়ি; প্রকোণ্ড প্রকোণ্ড তোগিোআ থোয়ভয ঈয জদয়ে জব্ৰয়জয ভয়তো যোস্তো, তোয ঈয়য িোজপক, নীয়চ িোজপক। অভযো 
জব্ৰয়জয তরো জদয়ে যোস্তো বজযয়ে জগফ বযোি জদয়ে দজক্ষণ জদয়ক চয়রজছ। বপরুদো র্োন জদয়ক বদজেয়ে জদর োোয়িয 
গো জদয়ে যোংজগং গোর্ডন মোফোয যোস্তো। এআ োোয়িয নোভআ ভোরোফোয জর! 

ভোআরেোয়নক এজগয়ে বময়ত োভয়ন ভুদ্র ির। অজ বপযত গোজিয বরোত এজিয়ে যোস্তো বজযয়ে এক বকোভয 
ঈঁচু োথয়যয োঁজচয়রয ধোয়য জগয়ে দোঁিোরোভ। োঁজচয়রয জছন জদয়ক ভুয়দ্রয জর এয় অছয়ি অছয়ি িয়ছ। 

যোস্তোেো ফোঁজদক জদয়ে বোজো ুয়ফ চয়র জগয়ে বগোর য়ে ঘুয়য বল য়েয়ছ বআ এয়কফোয়য দজক্ষয়ণ, বমেোয়নয 
অকোয়ছোঁেো ফোজিগুয়রো ঝোো য়ে অয়ছ জফয়কয়রয িন্ত বযোয়দ। আ ধনুয়কয ভয়তো যোস্তোেো নোজক ভযোজযন 
ড্রোআব। 

রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, স্মোগরোযআ ফরুন অয মোআ ফরুন-োোি অয ভুদ্র জভজরয়ে ফয়ম্ব এয়কফোয়য চযোজম্পেন য 
ভোআ। 

োঁজচয়রয ধোয জদয়ে অভযো ভযোজযন ড্রোআয়বক্স জদয়ক এয়গোয়ত রোগরোভ! ফো জদক জদয়ে জঁয়িয োজযয ভয়তো গোজি 
চয়রয়ছ। জকছুক্ষণ োঁেোয য রোরয়ভোনফোফু অয একেো ভন্তফয কযয়রন। 

এেোয়ন বফোধে জ এভ জর্ এ বনআ; অয়ছ জক? 

যোস্তোে েোনোেে বনআ ফয়র ফরয়ছন বতো? 

এেোযয়োেড বথয়ক অোয ভেআ রক্ষ কযজছরুভ বম, গোজিয়ত চয়রজছ থচ রোপোজে নো। জফশ্বোয? 

জকছুক্ষণ বথয়কআ ভুয়দ্রয ধোয়য একেো জোেগোে জবি রক্ষ কযজছরোভ। বমভন যজফফোয অভোয়দয জদ জভনোয়যয 
নীয়চ ে, য়নকেো বআ যকভ। অয কোয়ছ বময়ত বপরুদো ফরর জোেগোেোয নোভ বচৌোজি। এেোয়ন বযোজআ নোজক 
যয়থয বভরোয ভয়তো জবি ে। োয-ফোঁধো বদোকোন, বদয়েআ ভয়ন ে পুচকো ফো ববরুজয ফো অআজিভ ফো আ 
জোতীে জকছু জফজি য়ে। 



িয়ভ কোয়ছ এয় ফুঝরোভ অেোয়জ বুর কজযজন। বভরোয ভয়তো বভরো ফয়ে। য়ধডক ফয়ম্ব য ববয়ঙ য়িয়ছ 
এেোয়ন। রোরয়ভোনফোফু জগজগযআ জযচ ভযোন য়েন, তোআ ঁয ঘোি বোঙয়ত বদোল বনআ। জতনজয়ন োয়ত ববরুজযয 
বঠোঙো জনয়ে জবি অয আ-হুয়লোজি বছয়ি এজগয়ে জগয়ে ভুয়দ্রয ধোয়য ফোজরয ঈয ফরোভ। ঘজিয়ত বৌয়ন োতেো, 
জকন্তু এেন অকোয় বগোরোজ যং। অভোয়দয ভয়তো য়নয়কআ ফোজরয ঈয ফয় অযোভ কযয়ছ। রোরয়ভোনফোফু 
েোেো বল কয়য োত বনয়ি একেো ংসৃ্কত বলোক অিোয়ত জগয়ে বথয়ভ বগয়রন। ফো জদয়ক ফয় থোকো বরোকজয়নয 
ভয়ধয কোরুয োত বথয়ক একেো েফয়যয কোগজ ঈয়ি এয় বদ্রয়রোয়কয ভুয়েয ঈয বরয়ে জগয়ে কথো ফন্ধ কয়য 
জদয়েয়ছ। 

কোগজেো োয়ত জনয়ে নোভেো বদয়ে রোরয়ভোনফোফু য়ফ আবজনং জনঈজ কথোেো ফয়রয়ছন, এভন ভে বপরুদো তোঁয 
োত বথয়ক বেো জছজনয়ে জনর। 

নোভেো িয়রন, অয তোয নীয়চ বর্-রোআনেো বচোয়ে ির নো? 

অভযো জতনজয়ন একয়ঙ্গ কোগজেোয ঈয ঝুয়ক িরোভ। বর্রোআন য়ে–ভোর্য আন যোোেডয়ভন্ট জরপুে, অয 
তোয নীয়চআ বম েুন য়েয়ছ তোয ছজফ। মোক-এ তো য়র অভোয়দয রোরোেড নে। 

েফয়য ফরয়ছ, েুনেো য়েয়ছ দুয়েো বথয়ক অিোআয়েয ভয়ধয। েুজন এেন ধযো য়িজন, তয়ফ ুজর নুন্ধোন 
চোরোয়ে। বম েুন য়েয়ছ তোয নোভ ভঙ্গরযোভ বঠী। চোযোকোযফোজযয়দয য়ঙ্গ মুক্ত জছর, বফ জকছু জদন বথয়কআ 
ুজর েঁুজয়ছ। জরপুয়ে বফ ধ্বস্তোন্ধফজস্ত য়েজছর তোয নোজক প্রভোণ োেো বগয়ছ। কুয়েয ভয়ধয নোজক এক েুকয়যো 
কোগজ োেো বগয়ছ ভৃতয়দয়য োয়। কোগয়জ একজয়নয নোভ জছর। নোভেো য়ে– 

 অঁ অঁ অঁঅ অঁ অঁ… 

একেো দু্ভত বগোঙোজন-েোআয়য ব্দ রোরয়ভোনফোফুয গরো জদয়ে বফয়যোর। বদ্রয়রোক জ্ঞোন য়ে বময়ত োয়যন ভয়ন 
কয়য অজভ তোিোতোজি ঁয়ক জোয়ে ধযরোভ। জফজয এ যকভ কযোয ময়থি কোযণ জছর। আবজনং জনঈজ জরেয়ছ 
জচযকুয়ে বরেো জছর—জভস্টোয গোঙু্গরী, র্োকড, েড, ফড, ভুেো। 

েফযেো িো বল েো ভোত্ৰ রোরয়ভোনফোফু বপরুদোয োত বথয়ক কোগজেো জছজনয়ে জনয়ে েুকয়যো েুকয়যো কয়য জছঁয়ি 
োেোে ঈজিয়ে জদয়রন। 

বপরুদো ফরর, এভন জযষ্কোয ভুদ্রতেজেয়ক অফজডনোে বজযয়ে জদয়রন? 

বদ্রয়রোক এেন বোর কয়য কথো ফরয়ত োযয়ছন নো বদয়ে বপরুদো এফোয ধভয়কয ুয়য ফরর, অনোয জক ধোযণো, 
বগোেো য়যয বরোক অনোয়ক বদয়েআ ফুয়ঝ বপরয়ফ বম অজনআ য়েন এআ ফযজক্ত? 



রোরয়ভোনফোফু এয়ত োন্তুনো বয়রন নো। বকোনযকয়ভ বঢোক জগয়র ফরয়রন, জকন্তু-জকন্তু-এয ভোয়নেো ফুঝয়ছন বতো? 
বক েুন কয়যয়ছ, ফুঝয়ছন বতো? 

বপরুদো বফ কয়েক বয়কন্ড চু কয়য একদৃজি রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক বচয়ে বথয়ক ভোথো বনয়ি ফরর, রোরুদো, চোয 
ফছয অভোয ংগড-রোব কয়য ভোথো ঠোণ্ডো কয়য বোফয়ত জেয়রন নো। 

বকন, বকন-রোরোেড–? 

রোরোেড কী? কোগজেো রোরোয়েডযআ োত বথয়ক জরপয়ে য়িয়ছ বেো ধয়য জনয়র তোয়ত কী প্রভোণ য়ে? তোয 
ভোয়নআ বম ব েুন কয়যয়ছ তোয কী প্রভোণ? অনোয কোছ বথয়ক যোয়কে োফোয য তোয য়ঙ্গ অনোয ম্পকড 
বল-এেো বতো জঠক? তো য়র কোগজজেয তোয অয বকোন প্রয়েোজন থোয়ক নো। জরপুয়ে ঠোয ভে বেো য়কয়ে 
যয়ে বগয়ছ বদয়ে, ব বেো জরপয়েআ বপয়র জদর—এভন বোফয়ত েুফ কি য়ে জক? 

রোরয়ভোনফোফু তফু ঠোণ্ডো য়রন নো।অজন মোআ ফরুন, রোয়য োয় মেন অভোয নোভ অয বর্জিন বরেো 
কোগজ বয়েয়ছ, তেন অভোয চযভ ববোগোজন্ত অয়ছ-এ অজভ েি বদেয়ত োজে। যোস্তো একেোআ।েোয়ক বতো অয 
চুর গজোয়ফ নো, োআে ফোিয়ফ নো, অয কভয়িকন বচে য়ফ নো। অয়ছ এক বগোপঁ। অজন মোআ ফরুন, এ 
বগোঁপ অজভ কোরআ োেো কয়য বদফ। 

অয োয়েয়রয বরোয়কযো কী বোফয়ফো? তোযো জক অয আবজনং জনঈজ য়িজন ববয়ফয়ছন? েুয়নয েফয তকযো নব্বফুআ 
বোগ বরোয়ক িয়ফ, ভোনুয়লয স্ববোফআ আ। অভোয ধোযণো। অজন বগোঁপ ছোঁেয়র দৃজিোেো, এফং বআ য়ঙ্গ য়ঙ্গ 
য়েেো, অয বফজ কয়য অনোয ঈয িয়ফ। 

অকোয়য রোরেো মেন বফগুজন য়ে বয়ল োংশুয়েয জদয়ক বময়ত শুরু কয়যয়ছ, জশ্চয়ভয বচযো বভয়ঘয পোঁয়ক 
শুকতোযোেো ুয়ফয ভযোজযন ড্রোআয়বয োজোয অয়রোয ভোরোয য়ঙ্গ একো োলো জদয়ত জগয়ে ধুকুক কযয়ছ, তেন 
অভযো ঈয়ঠ য়ি গো বথয়ক ফোজর বঝয়ি অফোয ভোনুল অয বদোকোয়নয জবি বজযয়ে ফি যোস্তোে জগয়ে একেো েযোজক্স 
ধয়য বোয়েরভুয়ে রোভ। 

ফোিোয়রন, ভুেেো তোয ঈরয়েোজদয়ক ঘুজযয়ে যোেয়রন। জকন্তু তোয়ত বযোআ বনআ, ঈরেোজদয়ক রজফয়ত ফো োতজন 
বদজ-জফয়দজ বরোয়কয জতনজয়নয োয়ত আবজনং স্টযোন্ডোর্ড। স্টযোন্ডোয়র্ডয োভয়নয োতোয়ত েুয়নয েফয অয 
ভৃতয়দয়য ছজফ। েফয়যয ভয়ধয বেয়কো বফঁয়ে গুয়পো যং-ভেরো জভস্টোয গোঙু্গরীয ঈয়লে বনআ। এ য়তআ োয়য নো। 

০৫. বগোঁপেো কোভোনজন 

রোরয়ভোনফোফু বল মডন্ত অয বগোঁপেো কোভোনজন; যোয়ত্ৰ ঘুভ য়েজছর জক নো জজয়জ্ঞ কযয়ত ফরয়রন মতফোযআ 
বচোে ঢুয়র এয়য়ছ ততফোযআ ভয়ন য়েয়ছ ঁয ঘযেো জরপয়েয ভয়তো ঠোনোভো কযয়ছ, অয তোয পয়র তন্দ্রো ছুয়ে 
বগয়ছ। 



ুরকফোফু কোর যোয়ত্ৰআ বপোন কয়য ফয়রজছয়রন অজ কোর দেোে এয় অভোয়দয সু্টজর্য়েোয়ত জনয়ে মোয়ফন। 
অভযো অেেোে বব্ৰকপোস্ট বয়য যোস্তোে বফজযয়ে বিোয বযোর্ জদয়ে েোজনকদূয়য বঁয়ে একেো োয়নয দোকোন বথয়ক 
জদজফয জভয়ঠ োন। জকয়ন বৌয়ন নেোে বোয়েয়র ঢুকয়তআ বকভন বমন একেো চোো ঈয়ত্তজনোয বোফ রক্ষ কযরোভ। 

কোযণ অয জকছুআ নো, ুজর এয়য়ছ। একজন আনয়েক্টয বগোয়ছয বরোক কোঈনেোয়যয োভয়ন দোঁজিয়েজছয়রন, 
োয়েয়রয কভডচোযী একেো আজঙ্গত কযয়তআ জতজন ঘুয়য রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক চোআয়রন। আনয়েক্টয়যয চোজনয়ত মজদ 
বকোন হুভজকয বোফ জছর নো, োয় একেো েট্  ব্দ শুয়ন ফুঝরোভ রোরয়ভোনফোফুয দুয়েো োঁেুয়ত বঠোকোঠুজক বরয়গ 
বগয়ছ। 

আনয়েক্টয োজভুয়ে রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক এজগয়ে এয়রন। বপরুদো োস্তবোয়ফ রোরয়ভোনফোফুয জয়ঠ একেো ভৃদু 
চো জদয়ে ফুজঝয়ে জদর—নোবডো য়ফন নো, ঘোফিোফোয জকছু বনআ। 

আনয়েক্টয েফধডন। জ অআ জর্ বথয়ক অজছ। অজন জভস্টোয গোঙু্গরী? 

োঁয়ে। 

এআ বয, রোরয়ভোনফোফু আংজযজজ-ফোংরো গুজরয়ে বপয়রয়ছন। 

েফধডন বপরুদোয জদয়ক চোআয়রন। 

অনোযো-? 

বপরুদো য়কে বথয়ক য প্রোআয়বে আনয়বজেয়গেয বরেো কোর্ডেো ফোয কয়য জদর। েফধডন বেো য়ি বপরুদোয 
জদয়ক একেো জজজ্ঞোু দৃজি জদয়রন। 

জভেোয? অজনআ জক এয়রোযোয বআ ভূজতড চুজযয-? 

বপরুদো তোয একয়য় োজেো বয় ভোথো বনয়ি যোঁ ফরর। 

গ্ল্যোন্ড ঢুঁ জভে আঈ যোয, োত ফোজিয়ে ফরয়রন েফধডন। আঈ জর্র্ এ ববজয গুর্ জফ বদেোয। 

বপরুদোয ফনু্ধ ফয়র। রোরয়ভোনফোফুয েোজতয বফয়ি বগর জঠকআ, জকন্তু বজযোয োত বথয়ক জতজন বযোআ বয়রন নো। 
কথো র বোয়েয়রয ভযোয়নজোয়যয ঘয়য ফয়। 

েফধডন মো ফরয়রন তোয়ত জোনরোভ বম ভৃতয়দয়য গোয়ে নোজক য়নক অঙুয়রয ছো োেো বগয়ছ, তয়ফ েুজন 
এেন ধযো য়িজন। জকন্তু একজন রোরোেড যো বরোক বম এেোযয়োেড বথয়ক জফোজী কোর-এ এয়জছর বেো 
ুজর ফোয কয়যয়ছ েযোজক্সেোরোেোয ন্ধোন ফোয কয়য। ুজরয়য ধোযণো এআ রোরোেডআ েুজন এফং তোয য়কে 



বথয়কআ জচযকুেেো বফজযয়েয়ছ। রোরয়ভোনফোফুয কথো শুয়ন জফজয েফধডয়নয ধোযণো অয ফিভূর র। ফরয়রন, 
এেো ফুঝয়তআ োযজছরোভ বম বরোকেো গোঙু্গরী নোয়ভ কোঈয়ক জভে কযয়ত জগয়েজছর এেোযয়োয়েড। অভযো গতকোর 
কোর বথয়ক দুুয়যয ভয়ধয মত বিন যোন্টোব্রুয়জ বনয়ভয়ছ, তোয প্রয়তযকেোয যোয়েোয জরস্ট বদয়ে কযোরকোেো 
ফ্ল্োআয়ে গোঙু্গরী নোভেো োআ। তোযয এেোনয প্রবৃক বোয়েয়র বেোঁজ কজয। বদেরোভ োজরভোয বোয়েয়র দুুয়য 
এয়য়ছন জভস্টোয এর গোঙু্গরী। 

েফধডয়নয অর বমেো জোনোয জছর, বেো য়ে এআ ফযোোয়য রোরয়ভোনফোফুয বূজভকোেো কী; থডোৎ আ কোগয়জ 
তোয নোভ অয বচোযোয ফণডনো থোকয়ফ বকন। রোরয়ভোনফোফু জভস্টোয োনযোয়রয ফযোোযেো ফরয়ত েফধডন ফরয়রন, 
হু আজ জদ োজনেোর? োঈ য়ের রু্ আঈ বনো জভ? 

রোরয়ভোনফোফু মো ফরফোয ফরয়রন। োনযোয়রয জঠকোনো জজয়জ্ঞ কযোয়ত ফোধয য়েআ ফরয়ত র। ঈজন জোয়নন নো! 

ফয়য়ল আনয়েক্টয েফধডন জঠক বপরুদোয ভয়তো কয়যআ োফধোন কয়য জদয়রন রোরয়ভোনফোফুয়ক। ফরয়রন, জঠক 
এআবোয়ফআ জনযী জনয়দোল বরোয়কয োত জদয়ে অজকোর বচোযোআ ভোর োচোয য়ে। কোঠভোণু্ড বথয়ক জকছু দোজভ 
ভজণভুয়ক্তো এয়দয় এয়য়ছ ফয়র অভযো েফয বয়েজছ। শুনজছ, তোয ভয়ধয নোজক নোনোোয়য়ফয জফেযোত নরোেো 
োয অয়ছ। 

জোজ জফয়দ্রোয়য ভে নোনোোয়ফ জব্ৰজেয়দয জফরুয়ি রয়িজছয়রন ফয়র আজতোয় য়িজছ। েফধডন বআ 
নোনোোয়য়ফয কথো ফরয়ছন জক নো জোজন নো। 

অভোয জফশ্বো এআ যোয়কেেোয়ত বকোন বচোযোআ ভোর জছর, ফরয়রন েফধডন। বম গযোং এেো করকোতো বথয়ক 
োজঠয়েয়ছ, তোযআ জফরুি গযোয়ঙয বকঈ েফয বয়ে জফোজী কোয়রয অয়োয় ঘুযঘুয কযজছর। বআ বরোকআ 
রোরোেডয়ক অিভণ কয়য, পয়র রোরোয়েডয োয়ত তোয ভৃতুয ে। 

রোরয়ভোনফোফু ধয়যআ জনয়েজছয়রন বম, তোঁয নোভ-বরেো কোগজ ুজরয়য োয়ত িোয়ত ঁয পোঁজ নো-ে মোফজ্জীফন 
িীোন্তয য়ফআ। বকফর কয়েকেো ঈয়দ-ফোকয শুয়ন ছোিো বয়ে মোেোয়ত বদ্রয়রোয়কয বচোযোে নতুন বজলো এয় 
বগর! 

ুরকফোফু দেো ফয়র এয়রন প্রোে এগোয়যোেোে। ুজরয়য ফযোোযেো শুয়ন ফরয়রন, অয ফরয়ফন নো-কোর কোগজ 
বদয়েআ ফুকেো ছোৎ কয়য ঈয়ঠয়ছ। রোরুদোয য়ঙ্গ নোভ-বর্জিন ফ জভয়র মোয়ে, থচ ুয়যো ফযোোযেোআ অভোয 
কোয়ছ যয। 

োনযোয়রয ঘেনোেো শুয়ন ফরয়রন, বকোন োনযোর ফরুন বতো? ী োনোর? ভোঝোজয োআে, বচোেদুয়েো একেু ফো, 
থুতজনয়ত েোঁজ কোেো? 

থুতজন বতো বদজেজন বোআ। দোজি অয়ছ। বফোধে অয়গ যোেয়তন নো। 



অজভ দু ফছয অয়গয কথো ফরজছ। একআ বরোক জক নো জোজন নো। ফোয়ম্বয়ত জছর জকছু জদন। ছজফ বপ্রোজর্ঈ 
কয়যজছর েোন দু-এক! ভোয বেয়েজছর—মেূয ভয়ন য়ি। 

বরোক কী যকভ? 

ব েফয জোজন নো রোরুদো, তয়ফ ফদনোভ শুজনজন কেন। 

তো য়র বফোধে কোগয়জয যোয়কয়ে বকোন বগোরভোর বনআ। 

বদেুন রোরুদো, অজকোর বনোত স্মোগজরং-েোগজরং য়ে ফয়র, নআয়র অভযো বতো এককোয়র য়নক য়চনো 
বরোয়কয োত বথয়ক জজজন জনয়ে এক জোেগো বথয়ক অয এক জোেগোে বৌঁয়ছ জদয়েজছ। কআ, বকোনজদন বতো 
বকোন বগোরভোর েজন। 

বম গোজিেো কোর ফযফোয কয়যজছরোভ, বেোয়তআ অভযো চোযজয়ন ভোরক্ষ্মীয বপভো সু্টজর্য়েোয়ত জগয়ে োজজয রোভ। 
গোজি বথয়ক নোভফোয ভে ুরকফোফু ফরয়রন, অগোভী কোয়রয শুজেং-এ বিয়নয ফযোোযেোে বযর বকোম্পোজনয 
বরোকয়দয য়ঙ্গ বঠোকোঠুজক জের। েফযেো বয়েআ বপ্রোজর্ঈোয যোজত্তয়যয বিন ধয়য করকোতো বথয়ক চয়র এয়য়ছন। 
চরুন, অনোয়দয য়ঙ্গ অরো কজযয়ে জদজে। 

কোরয়কয শুজেংেো য়ফ বতো? রোরয়ভোনফোফুয গরোে অঙ্কোয ুয। 

শুজেং-এয পোদোয য়ফ রোরুদো, ঘোফিোআয়ে ভৎ। 

অভযো একেো জেয়নয ছোতেোরো কোযেোনোয ঘয়যয ভয়তো জফযোে ঘয়য জগয়ে ঢুকরোভ। এেোয়নআ শুজেং ে, অয অজ 
এেোয়নআ চয়রয়ছ কুং-পুয বিজনং। একেো প্রকোণ্ড গজদয ঈয জবক্টয বরুভয়রয জনয়দডয় একদর বরোক রোপোয়ে, ো 
ছুিয়ছ, অছোজ ি েোয়ে। গজদ বথয়ক োত দয়ক দূয়য একেো বফয়তয বচেোয়য ফয় অয়ছন একজন ফছয 
েতোজলয়য বদ্রয়রোক। 

অরো কজযয়ে জদআ, ফরয়রন ুরকফোফু, আজন য়েন অভোয়দয ছজফয প্রয়মোজক জভঃ বগোয়য…জভস্টোয গোঙু্গরী, বস্টজয 
যোআেোয-জভস্টোয জভত্ৰ, অয-—বতোভোয নোভেো কী বোআ? 

তয়যেন জভত্ৰ। 

জভঃ বগোয়যয গোর দুয়েো অয়য়রয ভয়তো, ভোথোয জঠক ভোঝেোয়ন একেো চকচয়ক েোক, অয বচোেদুয়েো োভোনয কেো। 
তুজিেো জনশ্চেআ। আদোনীং য়েয়ছ, কোযণ ে কয়য এত েোআে জোভো বকঈ য়য নো। ুরকফোফু অরো কজযয়ে জদয়ে 
োেো, কোযণ কোরয়কয শুজেং-এয নোজক য়নক বতোিয়জোি অয়ছ। ফয়র বগয়রন, বদিেোে জপযজছ রোরুদ; অভোয 
য়ঙ্গ রোঞ্চ েোয়েন। অনোযো। 



বগোয়য অভোয়দয েুফ েোজতয-েোজতয কয়য বচেোয অজনয়ে ফয়ত জদয়রন। জনয়জ রোরয়ভোনফোফুয োয় ফয় ফরয়রন, 
অজন এয়রন ফয়র অজভ েুফ েুজ রোভ। 

ব কী, অজন বতো জদজফয ফোংরো ফয়রন! 

রোরয়ভোনফোফু বফোধে তোঁয দ োজোয োনোয কথোেো ববয়ফআ একেু বফজ েুয়র তোজযপ কযয়রন। 

অভোয পোদোয়যয জফজয়ন জছর কযোজনং জিয়ে। জি আেোয অআ েজ এ সু্টয়র্ন্ট আন র্ন ফয়স্কো। বদন পোদোয়যয 
বর্থ র, অজভ অয়স্কয়রয কোয়ছ চয়র এরোভ ফুম্বআ। ব তেুন বথয়কআ অআ যোভ জেোয। বরজকন জপজরভ রোআয়ন 
জদ আজ ভোআ পোস্ট ববনচোয। 

বগোয়য ফোংরো জোয়নন বদয়েআ বফোধে রোরয়ভোনফোফু বফ ঈৎোয়য য়ঙ্গ োনযোর বথয়ক শুরু কয়য অজয়কয 
ুজরয়য বজযো ফজধ ফ ঘেনো বদ্রয়রোকয়ক ফয়র বপরয়রন। তোয়ত জভঃ বগোয়য চুকচুক ব্দ কয়য োনুবূজত 
জোজনয়ে ফরয়রন, অজকোর কোঈয়ক জফয়োেো কযো মোে নো, জভস্টোয গোঙু্গরী। অজন এজভয়নন্ট যোআেোয, অনোয 
োয়ত চোযোআ ভোর োচোয য়ফ বোফয়ত রুভ রোয়গ। 

এফোয বপরুদো বমোগ জদর কথোে। 

অজন বতো জফোজী কোূয়র থোয়কন ফয়র শুনরোভ! 

োঁ। দুভো র অজছ। জযফর ভোর্োয। আবজনং ফ্ল্োআয়ে এয়জছ অজভ। ফোজি জপয়যজছ যোত আগোযেো। যোে দযোে েোআভ 
রয়ো বদেোয েজ এ জফগ িোঈর্ আন দয জিে। োআ-যোআজ জফজডংয়ভৌ েুনেোযোজফ োয়নয় ফহুং হুজ্জৎ। 

আয়ে-বয়বনজেনথ বফ্ল্োয়য বক থোয়ক জোয়নন? 

বয়বনজেন থো…বয়বনজেনে. বদ্রয়রোক ভয়ন কযয়ত োযয়রন নো। অভোয জচনো অদজভ এক যোঁে। এআেুথ বভ—এন 
জ বভতো; অভোঈয বদো বভ র্ক্টয স্তোজজপদোয। ভোআ ফ্ল্যোে আজ ন েুয়েরপথ বফ্ল্োয। 

বপরুদো অয বকোন প্রশ্ন কযর নো। জভঃ বগোয়যয বদেরোভ ঈজঠ-ঈজঠ বোফ। ফরয়রন ফহুৎ ঝোয়ভরোয বপ্রোর্োকন, 
ফ ভে জকছু নো জকছু কোজ বরয়গআ থোয়ক। তো ছোিো কোরয়কয শুজেংেো জতযআ এরোজ ফযোোয। ভোয়থযোন বস্টন 
বথয়ক বোিো কযো বিন েোণ্ডোর অয বরোনোঈজরয ভোঝোভোজঝ বরয়বর িজং-এ অয়ফ। জভঃ বগোয়য ভোয়থোযোয়নআ 
থোকয়ফন, কোযণ বযর বকোম্পোজনয়ক েোকজি বদেোয ফযোোয অয়ছ! একেো ুযয়নো অভয়রয পোস্ট-ক্লো কোভযো 
থোকয়ফ বিয়ন, জভঃ বগোয়য বআ কোভযোে বচয়আ শুজেং-এয জোেগোে অয়ফন। অজভ েুফ েুজ ফ। মজদ অনোযো 
অভোয য়ঙ্গ এয় রোঞ্চ কয়যন। অনোযো ববজজয়েজযেোন জক? 

বনো বনো, নন নন, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। 



বোেোে ঈআর আঈ যোব? জচয়কন অয ভেন? 

জচয়কন যোঁর্ আয়েেোযয়র্। ভোেনআ বোক েুভয়যো; কী ফয়রন, বপরুফোফু? 

তথোস্তু, ফরর বপরুদো। 

বপরুদো জভস্টোয বগোয়যয ফ কথোআ শুনজছর, জকন্তু তোযআ পোঁয়ক পোঁয়ক য বচোেেো বম ফোযফোয কুং-পুয জদয়ক চয়র 
মোজের, বেো অজভ রক্ষ কযজছরোভ। জবক্টয বরুভয়রয তধমড অয ধযফোে বদয়ে জতযআ ফোক য়ত ে। 
বফোঝোআ মোয়ে, ফযোোযেোয়ক জনেঁুত নো কয়য ব ছোিয়ফ নো। মোযো জেয়ছ, তোয়দয ভয়ধয দু-একজন বদেরোভ। 
যীজতভয়তো ততজয য়ে বগয়ছ। 

বরুভোরয়ক বদেজছরোভ কোয়জয পোয়ঁক পোঁয়ক বপরুদোয জদয়ক বদেয়ছ। বপরুদোয চোজনয়ত তোজযয়পয বোফেো 
বফোধে তোয়ক ঈৎোজত কযজছর। বগোয়য চয়র মোফোয য বরুভোর বপরুদোয়ক আোযো কয়য কোয়ছ অয়ত ফরর। 
বপরুদো োয়তয জগোয়যেেো বপয়র জদয়ে ঈয়ঠ এজগয়ে বগর। 

অআয়ে জভস্টোয জভত্ৰো-িোআ জকজজয়ে-আে নে ব জর্জপকোল্ট। 

ফোজক মোযো বিজনং জনজের, তোযো গজদ বছয়ি য়য বগর। বরুভোর একেো বছোি রোয়পয য়ঙ্গ দু্ভত বোয়ফ র্োন ো-েো 
ভোথো ফজধ তুয়র বোজো োভয়নয জদয়ক জছেয়ক জদর। োয়েয োভয়ন বকঈ থোকয়র জনঘোঁত ধযোোেী ত! বপরুদো 
গজদয ঈয ঈয়ঠ োঁচ-ছ ফোয বছোি বছোি রোপ জদয়ে যীযেোয়ক ততজয কয়য জনর। বরুভোর বপরুদোয বথয়ক োত 
চোয়যক দূয়য দোঁজিয়ে ফরর, অভোয জদয়ক বছোঁয়িো ো। 

বরুভয়রয জোনোয কথো নে বম, এনেোয দয ড্রোগন বদেোয য বথয়ক ভো কয়েক ধয়য প্রোেআ কয়র বপরুদো 
অভোয়দয তফঠকেোনোে কুং-পুয ঢয়ঙ োত ো বছোঁিো য়বযো কয়যয়ছ। পুজতড ছোিো এয জছয়ন অয বকোন ঈয়েয 
জছর নো জঠকআ, জকন্তু ো বছোঁিোয কোেদোেো যপ্ত য়ে জগয়েজছর। w 

েোন-েু-জি ফরোয য়ঙ্গ য়ঙ্গ বপরুদোয র্োন ো-েো োযোআজন্টযোরবোয়ফ জফদুযয়িয়গ োভয়নয জদয়ক জছেয়ক বগর, অয 
য়ঙ্গ য়ঙ্গ বরুভয়রয যীযেো জছয়ন জছেয়ক জগয়ে অছোি বের গজদয ঈয—মজদ অজভ জোজন বম বপরুদোয ো 
তোয গোয়ে রোয়গজন। 

তোযয এআবোয়ফ োঁচ জভজনে ধয়য চরর। জবক্টয বরুভোর অয প্রয়দোল জভজত্তয়যয কুং-পুয বর্ভনয়েন। অভোয দৃজি 
চয়র মোজের বরুভয়রয োকয়যদয়দয জদয়ক-বদি ভো ধয়য রোপ-ফোঁজ কয়য মোয়দয জজব বফজযয়ে এয়য়ছ। এেো 
বদয়ে বোর রোগর বম, জংোয বচয়ে  ংোয বোফেোআ তোয়দয ভুয়ে বফজ প্রকো োয়ে। োঁচ জভজনয়েয বয়ল মেন 
দুজয়ন যোন্ডয়ক কয়য যেয়যয জঠ চোিোয়ে, তেন কয়র োততোজর জদয়ে ঈঠর। 

  



০৬. ুরকফোফু অয ংরো-বরেক জত্ৰবুফন গুপ্ত 

দুয়েো নোগোদ ুরকফোফু অয ংরো-বরেক জত্ৰবুফন গুয়প্তয য়ঙ্গ অভযো েোযজরয কোয জচভজন বযয়স্টযোয যোয়ন্ট 
রোঞ্চ বেয়ত ঢুকরোভ। বদয়ে ভয়ন ে। জতরধযোয জোেগো বনআ, জকন্তু ুরকফোফু অভোয়দয জনয একেো বেজফর অয়গ 
বথয়কআ জযজোবড কয়য বযয়েয়ছন। 

রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, অভোয়দয ছজফয নোভেো কী য়ে বোআ ুরক? 

নোয়ভয কথোেো জফজয অভোয য়নকফোয ভয়ন য়েয়ছ, জকন্তু জজয়জ্ঞ কযোয ুয়মোগেো অয়জন। বফোম্বোআয়েয 
বফোয়ম্বয়ে নোভ বম থোকয়ফ নো বেো অজভ অেোজ কয়যজছরোভ। 

অয ফরয়ফন নো রোরুদো, ফরয়রন ুরকফোফু; নোভ জনয়ে জক কভ হুজ্জত বগয়ছ? মো বোজফ, তোআ বদজে ে য়ে বগয়ছ, 
নো ে। নয বকোন োজেড বযজজজি কয়য ফয় অয়ছ। গুয়প্তজজয়ক জজয়জ্ঞ করুন নো, কত জফজনদ্র যজনী বগয়ছ। 
ঁয নোভ ববয়ফ ফোয কযয়ত? বলেোে এআ জতনজদন অয়গ-মো ে। অয কী-োআ-ববোয়ল্টজ েোকড। 

োআ-ববোয়ল্টজ েোকড? ছজফয নোভ োআ-ববোয়ল্টজ েোকড? বরো-ববোয়ল্টজ গরোয স্বয়য জজয়জ্ঞ কযয়রন জেোেু। 

ুরকফোফু ো-ো কয়য বয় চোজযজদয়কয বেজফয়রয বরোকয়দয ভোথো অভোয়দয জদয়ক ঘুজযয়ে জদয়ে ফরয়রন, ভোথো 
েোযো রোরুদো?  নোয়ভ ছজফ চয়র? অজভ আনজেয়যয়নয কথো ফরজছ। বজে ফোোদুয। 

যোঁ? 

বজে ফোোদুয। যোস্তোে োজর্ডং য়ি মোয়ফ অনোযো থোকয়ত থোকয়তআ। ববয়ফ বদেুন–অনোয গয়ল্পয এয বচয়ে বোর 
নোভ অয েঁুয়জ োয়ফন নো। যোকন, জের্, জির-বজে কথোেোয ভয়ধয অজন ফ োয়ফন। িো ফোোদুয। নোভ 
অয কোজস্টং-এয বজোয়যআ অর োজকডে বোড। 

রোরয়ভোনফোফুয োজয ববোয়ল্টজেো বমন ফোিয়ত জগয়ে কয়ভ বগর। বফোধে বোফয়ছন-শুধুআ নোভ অয কোজস্টং? 
গয়ল্পয জক তো য়র বকোন দোভআ বনআ? 

অভোয বকোন ছজফ অনোয বদয়েয়ছন, রোরুদো? ফরয়রন ুরকফোফু। তীযেোজেো য়ে বরোেোয়। অজ আবজনং 
বো-এ বদয়ে অুন। অজভ ভযোয়নজোযয়ক ফয়র বদফ-জতনেোনো োকডয়রয জেজকে বযয়ে বদয়ফ। বোর ছজফ-জুজফজর 
কয়যজছর। 

অভযো ুরকফোফুয বকোন ছজফ বদজেজন। রোরয়ভোনফোফুয স্বোবোজফক কোযয়ণআ বকৌতুর জছর, তোআ মোফ ফয়রআ ফয়র 
জদরোভ। ফয়ম্বয়ত বচনোয়োনো নো থোকয়র য়ন্ধ কোেোয়নো বোযী ভুজকর। গোজিেো অভোয়দয কোয়ছআ থোকয়ফ-তোয়ক 
ফরয়রআ বরোেোয় জনয়ে মোয়ফ। 



েোফোয ভোঝেোয়ন বযয়স্টোয যোয়ন্টয একজন বরোক ুরকফোফুয়ক এয় কী বমন ফরর। ুরকফোফুয বম এেোয়ন মোতোেোত 
অয়ছ, বেো বঢোকোয ভে য়েেোযয়দয ভুয়ে োজ বদয়েআ ফুয়ঝজছ। জে জর্য়যক্টয়যয এ য়য েুফ েোজতয। 

ুরকফোফু কথোেো শুয়নআ রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক জপযয়রন। 

অনোয বেজরয়পোন, রোরুদো। 

রোরয়ভোনফোফু বোজগয বোরোয়েয চোভচেো ভুয়ে বোয়যনজন, তো য়রো জনঘোত জফলভ বেয়তন। এ ফযোে 
চভকোয়নোেো বকফর েোজনকেো বোরো চোভচ বথয়ক জছেয়ক বেজফয়রয চোদয়য িোয ঈয জদয়ে বগর। 

জভস্টোয বগোয়য র্োকয়ছন, ফরয়রন ুরকফোফু। েয়তো জকছু গুর্ জনঈজ থোকয়ত োয়য। 

জভজনে দুয়েয়কয ভয়ধয বেজরয়পোন বয়য এয় রোরয়ভোনফোফু অফোয কোঁেোচোভচ োয়ত তুয়র জনয়ে ফরয়রন, চোযয়েয 
ভে বদ্রয়রোয়কয ফোজিয়ত বময়ত ফরয়রন। জকছু থডপ্রোজপ্ত অয়ছ ফয়র ভয়ন য়ে-ব ব। 

তোয ভোয়ন অজ জফয়কয়রয ভয়ধয রোরয়ভোনফোফুয য়কয়ে দ োজোয েোকো এয় মোয়ফ। বপরুদো ফরর, এয য়যয 
জদন রোঞ্চেো অনোয ঘোয়ি। অয কোয-স্টোয নে, এয়কফোয়য বগোয়রণ্ডন জচভজন। 

রুভোজর রুজে, বোরো, নোজফজগজ বকোপুতো অয কুরজ বেয়ে মেন বযয়স্টোয যোন্ট বথয়ক বফয়যরোভ, তেন প্রোে বৌয়ন 
জতনয়ে। ুরকফোফু অয জভস্টোয গুয়প্ত সু্টজর্য়ে চয়র বগয়রন। ংরো এেন জকছু জরেয়ত ফোজক অয়ছ। প্রয়তযকেো 
ংরো, োজনয়ে জরেয়ত ে। বতো, তোআ নোজক ভে রোয়গ, ফরয়রন, ুরকফোফু; গুয়প্তজজ চুরুয়েয পোঁক জদয়ে একেু 
োয়রন। বদ্রয়রোক ংরো জরেয়র জনয়জ ংরো েুফআ কভ ফয়রন, বেো রক্ষ কযরোভ। 

অভযো োন জকয়ন গোজিয়ত ঈঠরোভ। োজরভোয? ড্রোআবোয জজয়জ্ঞ কযর। 

বপরুদো ফরর, ফয়ন্ধ এয় বগেয়ে প আজন্ডেো নো বদয়ে মোেো মোে নো। —চজরয়ে তোজভর বোয়েরক ো। 

ফহুৎ অেো। 

ড্রোআবোয ফুয়ঝজছর অভোয়দয বকোন কোজ বনআ, বকফর য বদেোয আয়ে, তোআ ব জদজফয ঘুজযয়ে জবয়ক্টোজযেো 
েোজভডনো, বফ্ল্োযো পোঈনয়েন, বেজরজবন বস্টন, জপ্রন্স প য়ের জভঈজজেোভ আতযোজদ বদজেয়ে োয়ি জতনয়ে 
নোগোদ বগেয়ে প আজন্ডেোয োভয়ন বৌঁছর। অভযো গোজি বথয়ক ভোভরোভ। 

জছয়ন অযফয োগয, তোয়ত গুয়ন বদেরো এগোয়যোেো বছোে-ফি জোোজ দোঁজিয়ে অয়ছ। এেোয়ন যোস্তোেো বোলোে 
চিো। ফোঁ জদয়ক বগেয়েয জদয়ক ভুে কয়য বঘোিোয জয়ঠ ফয় অয়ছন। ছত্ৰজত জফোজী। র্োন োয় দোঁজিয়ে 
অয়ছ ৃজথফী-জফেযোত তোজভর বোয়ের, মোয জবতযেো একফোয বদয়ে নো মোেোয বকোন ভোয়ন ে নো, কোযণ 
ফোআয়যেো বদয়েআ অভোয়দয চকু্ষ চিকগোছ। 



ঠোণ্ডো রজফয়ত ঢুয়ক বচোে এয়কফোয়য বেজযয়ে বগর! এ বকোন বদয় এরোভ বয ফোফো! এত যকভ জোয়তয এত বরোক 
একয়ঙ্গ কেন বদজেজন। োয়ফয়দয বচয়ে বদেরোভ অযফয়দয ংেযো বফজ। এেো বকন র? বপরুদোয়ক জজয়জ্ঞ 
কযয়ত ফরর, এফোয বফরুজে মোেো জনয়লধ ফয়র অযফযো ফ বফোম্বোআ এয়য়ছ ছুজে ববোগ কযয়ত। বয়িোয়রয 
বদৌরয়ত এয়দয বতো অয েোয বোফ বনআ। 

জভজনে োঁয়চক োেচোজয কয়য অভযো অফোয গোজিয়ত এয় ঈঠরোভ। মেন জফোজী কোূয়রয জরপয়েয বফর জেজছ, 
তেন ঘজিয়ত চোযয়ে বফয়জ দু জভজনে। 

েুয়েরপথ বফ্ল্োয ফো বতয়যোতরোে বৌঁয়ছ জরপে বথয়ক বফজযয়ে বদজে, জতন জদয়ক জতনয়ে দযজো। ভোয়ঝযেোয ঈয 
বরেো জজ বগোয়য। বফর জেয়ত ঈজদ-যো বফেোযো এয় দযজো েুয়র জদর। 

েয অআয়ে। 

ফুঝরোভ, বগোয়য োয়ফ চোকযয়ক অয়গআ ফয়র বযয়েজছয়রন অভোয়দয কথো। 

জবতয়য ঢুয়ক বদ্রয়রোকয়ক বচোয়ে বদেোয অয়গ তোয গরো বরোভ—অুন, অুন! 

এআ ফোয বদেো বগর একেো রু যোয়য়জয জবতয জদয়ে জতজন োজভুয়ে এজগয়ে অয়ছন। অভোয়দয জদয়ক। 

োঈ েজ জদ রোঞ্চ? 

ববজয ববজয গুর্, ফরয়রন জেোেু। 

বদ্রয়রোয়কয তফঠকেোনো বদয়ে তোক বরয়গ বগর! অভোয়দয করকোতোয ফোজিয প্রোে ুয়যো একতরোেোআ এআ ঘয়যয 
ভয়ধয ঢুয়ক মোে। জশ্চভ জদকেোে োযফোঁধো কোয়চয জোনরো জদয়ে ভুদ্র বদেো মোয়ে। ঘয়যয অফোফয়ত্ৰয এক 
একেোযআ দোভ েয়তো দু-জতন োজোয েোকো, তো ছোিো বভয়ঞ্চ-বজোিো কয়ডে, বদেোয়র বজন্টং, জজরং-এ ঝোি-
জরষ্ঠোন-এ ফ বতো অয়ছআ। এক জদয়ক বদেোরয়জোিো ফুকয়রয়প দোজভ দোজভ ফআগুয়রো এত ঝকঝয়ক বম, বদেয়র 
ভয়ন ে ফুজঝ এআভোত্ৰ বকনো। 

অজভ অয বপরুদো একেো ুরু গজদেোরো বোপোয়ত োোোজ ফরোভ, অয অভোয়দয র্োন োয় অয একেো 
গজদেোরো বচেোয়য ফয়রন রোরয়ভোনফোফু। ফোোয য়ঙ্গ য়ঙ্গআ একেো জফোর কুকুয এয় ঘয়যয জঠক ভোঝেোয়ন 
দোঁজিয়ে অভোয়দয জতনজয়নয জদয়ক ভোথো ঘুজযয়ে বদেয়ত রোগর। রোরয়ভোনফোফু বদেরোভ পযোকোয় য়ে বগয়ছন। 
বপরুদো োত ফোজিয়ে তুজি জদয়ত কুকুযেো য জদয়ক এজগয়ে এর।  য়য ফয়রজছর বম, কুকুযেো জোয়ত র বগ্ৰে 
বর্ন। 

জর্ঈক, জর্ঈক। 



কুকুযেো এফোয বপরুদোয়ক বছয়ি দযজোয জদয়ক এজগয়ে বগর। জভঃ বগোয়য অভোয়দয ফজয়ে জদয়ে একেু ঘয বথয়ক 
বফজযয়েজছয়রন, এফোয োয়ত একেো েোভ জনয়ে ঢুয়ক রোরয়ভোনফোফুয নয োয়য বচেোয়য ফয়রন। 

অজভ অনোয বফোযেো বযজর্ কয়য যোেফ ববয়ফজছরোভ, ফরয়রন জভঃ বগোয়য, জকন্তু জতনেো িোঙ্ক কর এয় বগর। 

বদ্রয়রোক েোভেো রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক এজগয়ে জদয়রন। ভয়নয বজোয়য োত কোঁো ফন্ধ কয়য রোরয়ভোনফোফু বেো 
জনয়ে তোয জবতয বথয়ক বেয়ন ফোয কযয়রন একতোিো একয়ো েোকোয বনোে। 

জগজনজত কজযয়ে জরন, ফরয়রন জভঃ বগোয়য। 

জগনফ? 

অফোয বোলোয গণ্ডয়গোর। 

জগজনয়ফন অরফৎ। বদেোয শুর্ জফ েোন োয়ের্ বনোে বদেোয। 

বম ভয়ে রোরয়ভোনফোফু বগোনো বল কযয়রন, তোয ভয়ধয রুয়োয জে-বয়ে অভোয়দয জনয চো এয় বগয়ছ। বেয়ে 
ফুঝরোভ এয়কফোয়য বযো দোজজডজরং জে। 

অনোয জযচে অজব তক জভরর নো, বগোয়য ফরয়রন বপরুদোয জদয়ক বচয়ে। 

বনো যোয, ফরয়রন বগোয়য, দযোে আজ নে এনোপ। আঈ অয বনো জর্ডনোজয োযন—অনোয বচোে, অনোয বয়ে, 
অনোয োআে, েক, ফজর্-নোজথং আজ জর্ডনোজয। অজন োভোয়ক মজদ নোআ ফরয়ফন বতো জঠক অয়ছ। বরজকন জরপ 
জভস্টোয গোঙু্গরীয বদোস্ত মজদ ফয়রন, ঈ বতো োজভ জফয়োেো কযফ নো। 

বপরুদো ল্প বয় চোয়ে চুভুক জদয়ে প্রঙ্গেো বচে কয়য বপরর। 

অনোয য়নক ফআ অয়ছ বদেজছ। 

োঁ—ফোে অআ ববন্ট জযর্ বদভ! ঈ ফ জকতোফ নজর পয বো। তোযোয়োযেোরো দুকয়ন বযগুরোয র্োয—এজন গুর্ 
ফুক দযোে কোভ অঈে—এক কজ োভোয়ক োজঠয়ে বদে। 

একেো ফোংরো ফআ চয়র এয়য়ছ বদেজছ। 

বচোে ফয়ে বপরুদোয! আ োজয োজয জফজরজত ফআয়েয ভয়ধয য়নয়যো োত দূয বথয়ক ধয়য বপয়রয়ছ বম, একেো ফআ 
ফোংরো। 



জভঃ বগোয়য বয় ঈঠয়রন। শুধু ফোংরো বকন জভঃ জভেোয, জজে, ভোযোজঠ, গুজযোজে, ফ অয়ছ। অভোয এক অদজভ 
অয়ছ—ফোংরো জজে গুজযোজে জতন বোলো জোয়ন; -আ জতন বোলোে নয়বর য়ি োভোয়ক জনজ কয়য বদে। জভঃ 
গোঙু্গরীয জকতোফ বক জব অঈেরোআন জঢ়য়েজছ অজভ। আঈ জ, জভস্টোয জভেোয, জপল্ম ফোনোয়নয়ক জরয়ে বতো— 

ঘয়য বেজরয়পোন বফয়জ ঈয়ঠয়ছ। জভঃ গোয়য ঈয়ঠ বগয়রন। দযজোয োয় একেো বতোেো বেজফয়র যোেো োদো 
বেজরয়পোন। 

যোয়রো…োঁ.. োড ন। —অনোয বেজরয়পোন, জভস্টোয গোঙু্গরী। 

রোরয়ভোনফোফুয়ক ফোয ফোয এবোয়ফ চভকোয়ত য়ে—অো কজয তোয়ত ঁয োেড-েোয়েডয বকোন ক্ষজত য়ে নো। 

ুরকফোফু জক? বেজরয়পোয়নয জদয়ক মোফোয য়থ বদ্রয়রোক প্রশ্ন কযয়রন। 

বনো যোয, ফরয়রন জভঃ বগোয়য। অআ বর্োন্ট বনো জদ োযন। 

যোয়রো। 

বপরুদো অিয়চোয়ে বদেয়ছ রোরয়ভোনফোফুয জদয়ক। 

যোয়রো…যোয়রো… 

রোরয়ভোনফোফু বযোফোচযোক বোফ কয়য অভোয়দয জদয়ক চোআয়রন। 

বকঈ ফরয়ছ নো জকছু। 

রোআন কোে জগেো বোগো, ফরয়রন জভস্টোয বগোয়য। 

রোরয়ভোনফোফু ভোথো নোিয়রন! নয ফ ব্দ োজে বেজরয়পোয়ন। 

এফোয বপরুদো ঈয়ঠ জগয়ে রোরয়ভোনফোফুয োত বথয়ক বেজরয়পোনেো জনয়ে জনর। 

যোয়রো, যোয়রো… 

বপরুদো ভোথো বনয়ি বপোন বযয়ে ফরর, বছয়ি জদয়েয়ছ। 

অশ্চমড, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু, বক য়ত োয়য, ফরুন বতো? 

 জনয়ে জচন্তো কযয়ফন নো, জভস্টোয গোঙু্গরী, ফরয়রন জভঃ বগোয়য। ফোম্বোআ য়য এআ যকভ োয়ভো ে। 



বপরুদোয বদেোয়দজে অভযো বচেোয বছয়ি ঈয়ঠ িরোভ। রোরয়ভোনফোফুয য়কয়ে এত েোকো ফয়রআ বফোধে 
যযজনক বপোয়নয ফযোোযেো ঁয়ক ততেো বোফোর নো। বফ জনজশ্চন্তবোয়ফআ বদ্রয়রোক য়যয কথোেো ফরয়রন জভঃ 
বগোয়যয়ক। 

োঁ, োঁ মোয়ফন ফআকী। ববজয গুর্ জর্য়যক্টয ুরকফোফু। বজে ফোোদুয জব ফক জপ জে বোগো জরুয। 

দযজোয, ভুে মডন্ত এয়রন জভঃ বগোয়য। বর্োন্ট পযয়গে যোফোঈে রোঞ্চ েুভয়যো। িোনয়োেড অয়ছ বতো অনোয়দয 
য়ঙ্গ? 

অভযো অশ্বো জদরোভ বম, কোর বথয়ক যোত ফজধ গোজিয ফযফযো কয়য জদয়েয়ছন ুরকফোফু। 

ফোআয়য বফজযয়ে এয় জরপয়েয বফোতোভ জেয় বপরুদো ফরর, ভোজন কোয়ক ফয়র বদেয়রন বতো রোরয়ভোনফোফু? 

বদেরোভ জক ভোআ, তোয েোজনকেো বতো অভোয য়কয়েআ যয়েয়ছ। 

নজয, নোজয। রোে েোকো এয়দয কোয়ছ নজয। েোকোেো জদয়ে যজদ জরজেয়ে জনর নো, বেো বদেয়রন বতো? তোয ভোয়ন 
অনোয য়কেেো কোয়রো য়ে বগয়ছ। জকন্তু। থডোৎ এআ অনোয ন্ধকোয়য দোডণ শুরু। 

ঘিোং য়ব্দ জরপেেো ঈয়যয বকোন বফ্ল্োয বথয়ক বনয়ভ এয় অভোয়দয োভয়ন থোভর। 

ব অজন মোআ ফরুন বপরুফোফু, য়কয়ে েোকো এয়র তো ব কোয়রোআ োক, অয— 

বপরুদো জরপয়ে বঢোকোয জনয দযজো েুয়রজছর, অয তোয পয়রআ জেোেুয কথো ফন্ধ। 

জরপয়েয জবতয বথয়ক এক ঝরক ঈগ্ৰ গন্ধ। গুরফোোয বন্ট। এ গন্ধ অভযো জতনজয়নআ জচজন; জফয়ল কয়য 
রোরয়ভোনফোফু। 

জেু জে ফুয়ক বপরুদোয জছন জছন জরপয়ে ঢুয়ক বগরোভ। 

অজভ একেো কথো নো ফয়র োযরোভ নো। 

গুরফোোয বন্ট জভঃ োনযোর ছোিো বোযতফয়লডয য়নয়কআ জনশ্চেআ ফযফোয কয়য। 

বপরুদো কথোেোয জফোয়ফয ফদয়র গবীযবোয়ফ য়তয়যো নম্বয ফোতোভ জের। অভযো অয োঁচতরো য়য ঈয়ঠ 
বগরোভ। 



নযোনয তরোয ভয়তোআ য়তয়যো নম্বয়য জতনেোনো ঘয। ফোঁ জদয়কয দযজোে বরেো এআচ বিথো। বপরুদো ফরর, 
জোভোন নোভ। র্োন জদয়কয দযজোে বরেো এন জ ভোনুেোজন। জনঘোত জজন্ধ নোভ। ভোঝেোয়নয দযজোে বকোন নোভ 
বনআ। 

ফ্ল্যোে েোজর, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। 

নো য়ত োয়য, ফরর বপরুদো।ফোআ দযজোে নোভ রোগোে নো। আন পযোক্ট, অভোয জফশ্বো এ ফ্ল্যোয়ে বরোক যয়েয়ছ। 

অভযো দুজয়নআ বপরুদোয জদয়ক চোআরোভ। 

বম কজরং বফয়রয বফোতোভ ফযফোয ে নো, তোয়ত ধুয়রো জয়ভ থোকো ঈজচত। থচ এেো বোর কয়য কোছ বথয়ক বদেুন, 
অয নয দুয়েোয য়ঙ্গ জভজরয়ে বদেুন। 

কোয়ছ জগয়ে বদয়েআ ফুঝরোভ, বপরুদো জঠক ফয়রয়ছ। জদজফয চকচক কযয়ছ বফোতোভ, ধুয়রোয বরভোত্ৰ বনআ। 

জেয়ফন নোজক? কোঁো গরোে প্রশ্ন কযয়রন রোরয়ভোনফোফু। 

বপরুদো জফজয বফোতোভ জের নো। তোয ফদয়র বমেো কযর, বেো অয য়নক বফজ তোজ্জফ ফযোোয। —ভোজেয়ত 
ঈুি য়ে েোন শুয়ে নোকেো রোজগয়ে জদর দযজোয নীয়চ অধ আজঞ্চ পোঁকোেোয়ত। তোযয ফোয দুয়েক বজোয়য জনশ্বো 
বেয়ন ঈয়ঠ য়ি ফরর, কিো কজপয গন্ধ। 

তোযয বমেো কযর, বেো দু্ভত। জরপে ফযফোয নো কয়য অঠোয়যো তরো বথয়ক জঁজি ধয়য নোভয়ত শুরু কযর। 
প্রয়তযক তরোয়তআ বথয়ভ প্রোে অধ জভজনে ধয়য ঘুয়য ঘুয়য কী বম বদের, তো আ জোয়ন। 

ফ বয়য নীয়চ মেন নোভরোভ, তেন ঘজিয়ত োঁচেো বফয়জ দ। 

বফ ফুঝয়ত োযজছ বম, ফয়ম্ব এয় অভযো একেো যোঁচোয়রো যয়যয ভয়ধয জজিয়ে য়িজছ। 

  



০৭. একেু বজযো কযয়র 

অনোয়ক একেু বজযো কযয়র অনোয অজত্ত য়ফ নো অো কজয। 

কথোেো ফরর বপরুদো, রোরয়ভোনফোফুয়ক ঈয়ে কয়য। জভজনে দয়ক র জফোজী কোর বথয়ক জপয়যজছ–জযয়য়ন 
েফয বয়েজছ বম এআ অধো ঘন্টো অয়গ।–তোয ভোয়ন মেন অভযো জফোজী কোূয়রয জঁজি জদয়ে নোভজছরোভ তেন-
রোরয়ভোনফোফুয একেো বপোন এয়জছর; বক কয়যজছর তো জোনো বনআ। 

অয়র ুরকআ ফোযফোয কযয়ছ, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু।ুরক ছোিো অয বকঈ য়ত োয়য নো। 

এেন অভোয়দয ঘয়য ফয় বপরুদোয প্রশ্নেো শুয়ন রোরয়ভোনফোফু ফরয়রন, ুজরয়য বজযোয়তআ মেন ফ্ল্োআং কোরোযয় 
বফজযয়ে এরুভ, তেন অয অনোয বজযোে কী অজত্ত থোকয়ত োয়য? 

অেো, জভঃ োনযোয়রয প্রথভ নোভেো বতো অনোয জোনো বনআ। 

নো ভোআ, েো জজয়জ্ঞ কযো েজন। 

বরোকেোয একেো জযষ্কোয ফণডনো জদন বতো! অনোয ফআয়ে বম যকভ অধোয়েচিো ফণডনো থোয়ক, ব যকভ নে। 

রোরয়ভোনফোফু গরো েোঁকজযয়ে বুরু কঁুচয়কোয়রন। 

োআে…এআ ধরুন জগয়ে— 

অজন জক একেো ভোনুয়লয োআেেোআ প্রথভ বদয়েন? 

তো বতভন বতভন রম্বো ফো বফঁয়ে য়র– 

আজন জক েুফ রম্বো? 

তো জফজয নো। 

েুফ বফঁয়ে? 

নো, তো জফজয নো। 

তো য়র োআে য়য। অয়গ ভুে ফরুন। 

ন্ধযোয়ফরোে বদয়েজছ; অভোয ফোআয়যয ঘয়যয ফোরঘোেো অফোয চজল োেোয়যয। 



তো ফরুন। 

চিো ভুে। বচোে, অনোয-আয়ে, বচোয়ে চভো; দোঁজি অয়ছ, চো দোজি, বগোঁপ। অয়ছ।–দোজিয য়ঙ্গ বজোিো– 

বেঞ্চকোে? 

এআ বয়যয়ছ। নো, তো বফোধে নো। কুরজয য়ঙ্গ বজোিো। 

তোযয? 

কোঁচোোকো বভোয়নো চুর। র্োন জদয়ক-নো নো, ফোঁ জদয়ক জঁজথ। 

দোঁত। 

জযষ্কোয। পর-জেথ ফয়র বতো ভয়ন র নো। 

গরোয স্বয। 

ভোঝোজয। ভোয়ন, বভোেো নো। রু  নো। 

োআে? 

ভোঝোজয। 

বদ্রয়রোক অনোয়ক একেো জঠকোনো জদয়েজছয়রন নো? ফয়ম্বয? ফয়রজছয়রন ুজফধো য়র এয়ক বপোন কযয়ফন—বফ 
বরোপুর? 

বদয়েয়ছন! বফভোরুভ বুয়র বগরুভ! অজজ মেন ুজর বজযো কযর, তেন ফরয়ত বুয়র বগরুভ। 

অভোয়ক ফরয়রআ চরয়ফ। 

দোঁিোন, বদজে। 

রোরয়ভোনফোফু ভোজনফযোগ বথয়ক একেো বোঁজ-কযো নীর কোগজ ফোয কয়য বপরুদোয়ক জদয়রন। বপরুদো বেো েুফ ভন 
জদয়ে বদের, কোযণ বরেোেো জভঃ োনযোয়রয জনয়জয। তোয য কোগজেো অফোয বোঁজ কয়য জনয়জয ফযোয়গয ভয়ধয 
বযয়ে জদয়ে ফরর : 

বতোপ য়, নম্বযেো চো বতো—েু পোআব জি বপোয েোন এআে। 



অজভ োয়যেযয়ক নম্বয জদয়ে জদরোভ। বপরুদো আংযোজজয়তআ কথো ফরর। 

যোয়রো, জভস্টোয বদোআ অয়ছন? 

অেো পযোোদ। এআ নম্বয়য জভঃ বদোআ ফয়র বকঈ নোজক থোয়কআ নো। জমজন থোয়কন, তোযঁ দজফ োয়যে, অয গত 
দ ফছয জতজন এআ নম্বয়যআ অয়ছন। 

রোরয়ভোনফোফু, বপরুদো বপোনেো বযয়ে ফরর, োনযোরয়ক অনোয বনকস্ট গল্প জফজি কযোয অো ছোিুন। বরোকজে 
তযন্ত গোরয়ভয়র এফং অভোয জফশ্বো অজন বম যোয়কেজে ফয়ে অনয়রন, বজে তযন্ত বগোরয়ভয়র। 

রোরয়ভোনফোফু ভোথো চুরয়ক দীঘডশ্বো বপয়র ফরয়রন, জতয ফরয়ত কী ভোআ, বরোকজেয়ক অভোয বকন জোজন 
জফয়ল ুজফয়ধয ফয়র ভয়ন েজন। 

বপরুদো হুভজক জদয়ে ঈঠর। 

অনোয আ বকন জোজন কথোেো অভোয বভোয়েআ বোর রোয়গ নো। বকন বেো জোনয়ত য়ফ, ফরয়ত য়ফ। বচিো কয়য 
বদেুন বতো োয়যন জক নো। 

রোরয়ভোনফোফুয জফজয বপরুদোয কোয়ছ ধভক েোেোয য়বযো অয়ছ। এেো জোজন বম ঈজন বেো ভোআন্ড কয়যন 
নো, কোযণ ধভক বেয়ে বেয়ে ঁয বরেো বম য়নক আভপ্রুব কয়য বগয়ছ, বেো ঈজন জনয়জআ স্বীকোয কয়যন। 

রোরয়ভোনফোফু বোজো য়ে ফয়রন। এক নম্বয, বরোকেো বোজোুজজ ভুয়েয জদয়ক তোজকয়ে কথো ফয়র নো। দুআ নম্বয, 
ফ কথো ত গরো নোজভয়ে ফরোয কী দযকোয তো জোজন নো। বমন বকোন বগোন যোভড কযয়ত এয়য়ছন। জতন 
নম্বয… 

দুঃয়েয জফলে, জতন নম্বযেো বম কী, বেো রোরয়ভোনফোফু য়নক ববয়ফ ভয়ন কযয়ত োযয়রন নো। 

োয়ি ছেোে বরোেোয় আবজনং বো, তোআ অভযো ছেো নোগোদ ঈয়ঠ িরোভ। অভযো ভোয়ন অজভ অয রোরয়ভোনফোফু। 
বপরুদো ফরর মোয়ফ নো, কোজ অয়ছ। ফযোয়গয জবতয বথয়ক য ফুজ নোেফআেো বফজযয়ে এয়য়ছ, তোআ কোজেো বম কী 
বেো ফুঝয়ত ফোজক যআর নো। 

েোযজরয়ত জপয়য বময়ত য়র অভোয়দয, বকননো বেোয়নআ বরোেো জয়নভো। রোরয়ভোনফোফু বফ নোবডো ফযো; 
ুরকফোফু বকভন জযচোরক, বেো তীযেোজ ছজফ বদয়েআ ভোরুভ য়ফ। ফরয়রন, জতনয়ে ছজফ মেন য য জে 
কয়যয়ছ, তেন এয়কফোয়য জক অয েযোক-থু য়ফ? কী ফয়রো, তয়? 



অজভ অয কী ফরফ? অজভ জনয়জ বতো জঠক আ কথোেো ববয়ফআ ভয়ন বজোয অনজছ। ুরকফোফু ভযোয়নজোযয়ক 
ফরয়ত ববোয়রনজন; যয়ের োকডয়র জতনয়ে জে অভোয়দয জনয যোেো জছর।, এেো ছজফয জযজে বো, তোআ য়র 
এভজনয়তআ য়নক জে েোজর জছর। 

আন্টোযবযোয়রয অয়গআ ফুঝয়ত োযরোভ বম তীযেোজ য়ে এয়কফোয়য বন্ট োয়ডন্ট বকোয়িোোআজযন-ভোকডো ছজফ। এয 
ভয়ধযআ ন্ধকোয়য বফ কয়েকফোয অভযো দুজয়ন যেয়যয জদয়ক ভুে চোেোচোজে কয়যজছ। োজ োজের, অফোয 
বআ য়ঙ্গ বজে ফোোদুয়যয কী ফযো য়ফ অয তোয পয়র জেোেুয কী ফযো য়ফ, বেো ববয়ফ কি জের। 
আন্টোযবযোয়র ফোজত জুরয়র য রোরয়ভোনফোফু দীঘডশ্বো বপয়র ফরয়রন, গিোয়যয বছয়র-তুআ যোজেন এআ কয়য চুর 
োকোজর? তোযয একেো গযো জদয়ে অভোয জদয়ক জপয়য ফরয়রন, জপ ুয়জোে োিোে একেো কয়য জথয়েেোয কযত; 
মেূয ভয়ন িয়ছ জফ কভ বপর —তোয কোছ বথয়ক অয কী অো কযো মোে, ফয়রো বতো? 

আন্টোযবযোয়রয বয়ল ফোজত বনবোয য়ঙ্গ য়ঙ্গ অভযো র বছয়ি বফজযয়ে এরোভ। বে জছর, ুরকফোফু ফো তোয দয়রয 
বকঈ মজদ ফোআয়য থোয়ক; জকন্তু ব যকভ কোঈয়ক বদেরোভ নো। 

মজদ জজয়জ্ঞ কয়য বতো ফয়র বদফী পোস্ট ক্লো। য়কয়ে জকযকয়য বনোেগুয়রো নো থোকয়র ভনেো জতযআ ববয়ঙ বমত 
তয়। 

গোজিেো োঈয়য োভয়নআ ঈরেোজদয়কয পুেোয়ত োকড কযো জছর। রোরয়ভোনফোফু ব জদয়ক নো জগয়ে একেো 
বদোকোয়ন ঢুয়ক এক বঠোঙো র্োরভুে, দু যোয়কে ভোংঘোযোয়ভয জফসু্কে, আেো কভরোয়রফু অয এক যোয়কে যোজযয 
রজঞু্চ জকয়ন জনয়রন। ফরয়রন, োয়েয়রয ঘয়য ফয়। ফৰুয় ঠোৎ ঠোৎ জেয়দ োে, তেন এগুয়রো কোয়জ বদয়ফ। 

দুজয়ন দুোত বফোঝোআ যোয়কে জনয়ে গোজিয়ত ঈঠরোভ, অয ঈয়ঠআ ফোঁআ কয়য ভোথোেো ঘুয়য বগর। 

গোজিয জবতয়য গুরফোোয বয়ন্টয গন্ধ। 

অোয ভে জছর নো; এআ বদি ঘন্টোয ভয়ধয য়েয়ছ। 

ভোথো জঝয়ভ জঝভ কযয়ছ, তয়ী, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। এ বূয়তয ঈদ্রফ ছোিো অয জকছুআ নো। োনযোর েুন 
য়েয়ছ, অয তোয বন্ট-ভোেো বূত অভোয়দয ঘোয়ি বচয়য়ছ। 

অভোয ভয়ন র-ঘোয়ি নে, গোজিয়ত বচয়য়ছ; জকন্তু বেো অয ফররোভ নো। 

ড্রোআবোযয়ক জজয়জ্ঞ কযোয়ত ব ফরর, ব বফজয বোগ ভে গোজিয়তআ জছর, বকফর জভজনে োঁয়চয়কয জনয কোয়ছআ 
একেো বযজর্য়েো-বেজরজবয়নয বদোকোয়নয োভয়ন দোঁজিয়ে পুর জেয়র ে গুরন গুরন বদয়েয়ছ। যোঁ, গন্ধ ব 
োয়ে ফআকী, জকন্তু গোজিয জবতয়য কী কয়য এভন গন্ধ ে, বেো জকছুয়তআ তোয ভগয়জ ঢুকয়ছ নো। ফযোোযেো তোয 
কোয়ছ এয়কফোয়যআ অজফ। 



বোয়েয়র জপয়য এয় কথোেো বপরুদোয়ক ফরয়ত  ফরর, যয মেন জোর জফস্তোয কয়য, তেন এআবোয়ফআ কয়য, 
রোরয়ভোনফোফু। এ নো য়র জোত-যয ে নো, অয তো নো য়র বপরুজভজত্তয়যয ভজস্তষ্কুজি ে নো। 

জকন্তু- 

অজভ জোজন অজন কী প্রশ্ন কযয়ফন, রোরয়ভোনফোফু। নো, জকনোযো এেন েজন। এেন শুধু জোয়রয কযোয়যকেোযেো 
বফোঝোয বচিো কযজছ। 

তুজভ বফজযয়েজছয়র ফয়র ভয়ন য়ে?—অজভ ধোঁ কয়য একেো বগোয়েেো-ভোকডো প্রশ্ন কয়য ফরোভ। 

োফো বতোপ য়। তয়ফ বোয়ের বথয়ক বফয়যোআজন। এেো নীয়চ জযয়য়নআ জদর। 

বপরুদোয োয় একেো আজন্ডেোন এেোয রোআনয়য েোআভয়েজফর জছর, বেো বদয়েআ অজভ প্রশ্নজে কয়যজছরোভ। 

বদেজছরোভ কোঠভোণু্ড বথয়ক কেো ফ্ল্োআে করকোতোে অয়, অয কেন অয়। 

কোঠভোণু্ড ফরয়তআ একেো জজজন বপরুদোয়ক জজয়জ্ঞ কযোয কথো ভয়ন য়ি বগর। 

অেো, আনয়েক্টয েফধডন বম নোনোোয়য়ফয কথো ফয়রজছয়রন, বেো বকোন নোনোোয়ফ? 

বোযতফয়লডয আজতোয় একজন নোনোোয়ফআ জফেযোত। 

জমজন জোজ জফয়দ্রোয় জব্ৰজেয়দয য়ঙ্গ রয়িজছয়রন? 

রয়িজছয়রন, অফোয তোয়দয কোছ বথয়ক অত্মযক্ষোয জনয বদ বছয়ি োজরয়ে জছয়রন। োজজয য়েজছয়রন জগয়ে 
এয়কফোয়য কোঠভোণু্ড। য়ঙ্গ জছর ভোভূরয ধনযত্ন-আনকুজর্ং জয়য অয ভুয়ক্তোে গোঁথো একজে োয—মোয নোভ নরোেী! 
বআ োয বল মডন্ত চয়র মোে বনোয়রয জং ফোোদুয়যয কোয়ছ। তোয জযফয়তড জং ফোোদুয দুজে গ্ৰোভ জদয়েজছয়রন 
নোনোোয়য়ফয স্ত্রী কোীফোইয়ক। 

এআ োয জক বনোর বথয়ক চুজয য়ে বগয়ছ নোজক? 

েফধডয়নয কথো শুয়ন বতো তোআ ভয়ন ে। 

অজভ জক আ োযআ োচোয কয়য ফরুভ নোজক ভোআ? রোরয়ভোনফোফু তোযস্বয়য বচঁজচয়ে প্রশ্নেো কযয়রন। বপরুদো 
ফরর, ববয়ফ বদেুন। আজতোয় জয়যয ক্ষয়য বরেো থোকয়ফ অনোয নোভ। 

জকন্তু…জকন্তু… ব বতো তো য়র মথোযোয়ন বৌঁয়ছ বগয়ছ। ব জজজন বদ বথয়ক ফোআয়য মোে জক নো মোে ব বতো 
বদেয়ফ ুজর। অজন কী জনয়ে এত বোফয়ছন? অজন জনয়জআ জক এআ স্মোগরোযয়দয– 



জঠক এআ ভেআ বেজরয়পনেো বফয়জ ঈঠর। অয রোরয়ভোনফোফুয জদয়কআ েো জছর ফয়র ঈজন তুয়র জনয়রন।যোয়রো-
যোঁ, ভোয়ন আয়ে-জেজকং। 

রোরয়ভোনফোফুযআ বপোন। ফোধ ে ুরকফোফু। নো, ুরকফোফু নো। ুরকফোফু এভন জকছু ফরয়ত োয়যন নো মোয়ত 
রোরয়ভোনফোফুয ভুে তেো ো য়ে মোয়ফ, অয বেজরয়পোনেো কোঁয়ত কোঁয়ত কোন বথয়ক জজছয়ে অয়ফ। 

বপরুদো বদ্রয়রোয়কয োত বথয়ক বপোনেো জনয়ে একফোয কোয়ন জদয়ে বফোধে জকছু নো শুনয়ত বয়েআ বেোয়ক 
মথোযোয়ন বযয়ে জদয়ে প্রশ্ন কযর, োনযোর জক? 

ভোথো বনয়ি যোঁ ফরয়ত বমন কি র বদ্রয়রোয়কয। ফুঝরোভ ভোস্ রগুয়রো জঠকবোয়ফ কোজ কযয়ছ নো। 

কী ফরর? অফোয বপরুদো। 

ফরর– রোরয়ভোনফোফু গো-ঝোিো জদয়ে ভয়ন ো অনোয বচিো কযয়রন।ফরর—ভু-ভুে েুরয়র ব-বে পোঁক কয়য 
বদয়ফ। 

মোক–বোর কথো। 

যোঁ!–বফোকোয ভয়তো পযোরপযোর কয়য বপরুদোয জদয়ক চোআয়রন রোরয়ভোনফোফু। অভোয কোয়ছ এআ ফযোে বপরুদোয 
োঁো ছোিোেো বফেোিী ফয়র ভয়ন জের। বপরুদো ফরর, শুধু গুরফোোয়যয গয়ন্ধ জের নো। কু জয়য়ফ েো ফড্ড 
রকো। এভনকী বরোকেো জতয কয়য ফয়ম্ব এয়য়ছ নো। নয বকঈ বন্টেো ফযফোয কযয়ছ, বেো বফোঝো মোজের 
নো। এেন ন্তত জয েো বগর। 

জকন্তু অভোয বছয়ন রগো বকন? 

ভজযেো য়ে প্রশ্নেো কযয়রন রোরয়ভোনফোফু। বেো জোনয়র বতো ফোজজভোত য়ে বমত রোরয়ভোনফোফু। বেো জোনোয 
জনয একেু তধমড ধযয়ত য়ফ। 

  



০৮. রোরয়ভোনফোফু জর্নোয়য 

রোরয়ভোনফোফু জর্নোয়য জফয়ল ুজফয়ধ কযয়ত োযয়রন নো, কোযণ ঁয নোজক একদভ জেয়দ বনআ। বপরুদো ফরর 
তোয়ত জকছু এয় মোয়ফ নো, কোযণ দুুয়য কোয জচভজনতৃ বে ুয়জোঁেো বোরআ য়েয়ছ। জতয ফরয়ত কী, অভোয়দয 
ভয়ধয রোরয়ভোনফোফুআ ফয়চয়ে বফজ বেয়েজছয়রন। 

েোেোয য গতকোর জতনজয়নআ বফজযয়ে জগয়ে োন। জকয়নজছরোভ। অজ রোরয়ভোনফোফু জকছুয়তআ বফয়যোয়ত 
চোআয়রন নো। ফরয়রন, আ জবয়িয ভয়ধয বক মোয়ে ভোআ? োনযোয়রয বরোক জনঘডোত বোয়ের েোচ কযয়চ, 
বফয়যোয়রআ চোকু্ক। 

বল মডন্ত বপরুদোআ বফয়যোর, রোরয়ভোনফোফু অভোয়দয ঘয়য অভোয য়ঙ্গ ফয় যআয়রন, অয ফোয ফোয েোজর ফরয়ত 
রোগয়রন, কী কুক্ষয়ণআ ফআয়েয যোয়কেেো জনয়েজছরোভ। িয়ভ ফতডভোন ংকয়েয ভূর কোযণ েঁুজয়ত েঁুজয়ত কী 
কুক্ষয়ণআ জজে ছজফয জনয গল্প জরয়েজছরোভ, অয ফ বয়ল কী কুক্ষয়ণআ যয ঈনযো জরেয়ত শুরু কয়যজছরোভ 
মডন্ত চয়র বগয়রন। 

অনোয একো শুয়ত বে কযয়ফ নো বতো? বপরুদো োন জফজর কয়য জজয়জ্ঞ কযর। রোরয়ভোনফোফু বকোন ঈচ্চফোচয 
কযয়ছন নো বদয়ে বপরুদো অশ্বো জদয়ে ফরর, অভোয়দয ঘয। বথয়ক বফজযয়েআ যোয়য়জয ধয়য একেো বছোি ঘয 
অয়ছ বদয়েয়ছন বতো? েোয়ন ফ ভে বফেোযো থোয়ক। বোয়েয়র োযো যোত বকঈ নো বকঈ বজয়গ থোয়ক। এ বতো 
অয জফোজী কোর নো। 

জফোজী কোর নোভেো শুয়ন রোরয়ভোনফোফু অয়যকফোয জঈয়য ঈঠয়রন, জকন্তু বল মডন্ত ভয়ন ো এয়ন দেো 
নোগোদ গুয়আর্নোআে কয়য জনয়জয ঘয়য চয়র বগয়রন। 

োযো জদন ফয়ম্ব চয়ল বফিোয়নোয বচয়ে ুরকফোফুয ছজফয য়ধডক বদয়ে য়নক বফজ। কজর রোগজছর, তোআ জেোেু 
চয়র মোফোয জভজনে জদয়য়কয ভয়ধযআ শুয়ে িরোভ! বপরুদো বম এেন বোয়ফ নো, বেো জোজন। য বনোেফুকেো েোয়েয 
োয়আ বেজফয়রয ঈয যোেো যয়েয়ছ, োযো জদন বেয় বেয় তোয়ত য়নক জকছু বরেো য়েয়ছ, েয়তো অয জকছু 
বরেো য়ফ। 

  

অজভ য়নক জদন বচিো কয়যজছ। যোয়ত্ৰ জফছোনোে শুয়ে বচোে ফুয়জ বেেোর যোেয়ত জঠক বকোন ভে ঘুভেো অয়, জকন্তু 
প্রজতফোযআ যজদন কোয়র ঈয়ঠ ফুয়ঝজছ, ঘুভেো কেন জোজন অভোয জোয়ন্তআ এয় বগয়ছ। অজ কেন ঘুজভয়েজছ 
বেো বেয োআজন। ঘুভেো বোঙজর দযজোে ঘন ঘন ধোক্কো, অয বআ য়ঙ্গ বফোতোভ বেোয চদডো য়ব্দ। ঈয়ঠ বদজে, 
বপরুদোয রযোম্প তেন জ্বরয়ছ অয ফোজরয়য োয় যোেো অভোয ঘজিয়ত ফরয়ছ বৌয়ন একেো। বপরুদো দযজো 
েুরয়তআ হুভজি জদয়ে প্রয়ফ কযয়রন জেোেু। 



রোরয়ভোনফোফু োঁোয়র জতজন বম েুফ বে বয়েয়ছন বেো জকন্তু ভয়ন র নো, অয বম-কথোেো ফরয়রন ঘয়য ঢুয়কআ, 
বেো বয়েয কথো নে। 

বকয়রঙ্কোজযেো ফযোোয ভোআ। 

অয়গ েোয়ে এয় ফুন, ফরর বপরুদো। 

দুয ভোআ, ফফ কী—এআ বদেুন-কোঠভোণু্ডয কী ভোভূরয ধনযত্ন অভোয োত জদয়ে োচোয কযো জের। 

রোরয়ভোনফোফু বপরুদোয োভয়ন বমেো এজগয়ে ধযয়রন, বেো একেো ফআ। আংয়যজজ ফআ, অয নোভ-কযো ফআ; 
রযোন্সর্োঈয়নয বভোয়িয বদোকোয়নো একেো যোেো জছর, ব জদন বদয়েজছ। 

ফআেো র শ্ৰীযজফয়েয বরেো দয রোআপ জর্বোআন। 

বপরুদোয বচোে কোয়র ঈয়ঠ বগয়ছ। 

তোয ঈয অফোয ফোঁধোআয়েয গণ্ডয়গোর, ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু! প্রথভ জত্ৰ োতোয য কয়েকেো োতো যেয়যয 
য়ঙ্গ বঁয়ে অয়ছ। এ ফআ নো বদয়ে জকনয়র বতো ুয়যো েোকোেো বর্র্ র ভোআ। জণ্ডয়চযীয ফোআন্ডোয এ যকভ কোঁচো 
কোজ কযয়ফ বোফয়ত োয়যন? 

তো য়র ব জদন কী জদয়রন রোরোয়েডয োয়ত? জজয়জ্ঞ কযর বপরুদো। 

জোয়নন কী জদরুভ, বোফয়ত োয়যন? অভোয জনয়জয ফআ ভোআ, জনয়জয ফআ! বফোম্বোআয়েয বফোয়ম্বয়ে! ুরকয়ক বতো 
োণু্ডজরজয কজ োজঠয়েজছরুভ, তোআ এফোয বোফরুভ এক কজ ছোো ফআ বদফ-ঈআথ ভআ বব্ৰজং যোন্ড ভোআ 
য়েোগ্ৰোপ। অয জতন কজ যয়েয়ছ এেন অভোয ফযোয়গ, প্রয়তযকজে ব্ৰোঈন কোগয়জ বভোিো; অভোয বক্ত বতো োযো 
আজন্ডেোয়ত ছজিয়ে যয়েয়ছ—তোআ বোফরুভ, ফয়ম্ব মোজে, মজদ এক-অধজয়নয য়ঙ্গ অরো-েোরো য়ে মোে, তোআ য়ঙ্গ 
এয়নজছরুভ, অয তোযআ একেো কজ-বঃ বঃ বঃ োঃ! 

এত োরকো রোরয়ভোনফোফুয়ক য়নক জদন বদজেজন। 

ফআেো োয়ত জনয়ে বনয়িয়চয়ি বপরুদো ফরর, জকন্তু োনযোর বম বেজরয়পোয়ন হুভজক জদর, বেো কী ফযোোয? এয য়ঙ্গ 
রোআপ জর্বোআন েো েোয়ে জক? 

রোরয়ভোনফোফু এয়ত দভয়রন নো। 

বক ফরর োনোর? বেজরয়পোয়ন ত গরো বচনো মোে নোজক? বকোন ঈেয়ক ফদভো যজকতো কযয়ছ। েয়তো; 
বফোম্বোআয়ত মজদ তীযেোজ ছজফ জে য়ত োয়য বতো ফআ য়ত োয়য। 



অয গোজিয়ত গুরফোোয বন্ট? 

েো আ ড্রোআবোযআ ভোয়ে। কী যকভ বেজযয ফোোয বদয়েয়ছন? বৌজেন বরোক। ধযো য়ি প্রস্তুত য়ে স্বীকোয 
কযয়র নো। 

তো য়র অয কী, জনজশ্চয়ন্ত ঘুয়ভোন জগয়ে। 

ব অয ফরয়ত। ভোথোেো ধয়যজছর ফয়র ফযোগেো েুয়রজছরুভ বকোয়র্োোআজযয়নয জনয, অয তোয়তআ এআ োআ-ববোরয়েজ 
অজফষ্কোয। মোক, যয মেন জভয়েআ বগর, তেন অজন ফযং একেু অধযোজত্মক জফলে ধযেয়ন ভয়নোজনয়ফ 
করুন। ফআেো বযয়ে বগরুভ! গুর্ নোআে। 

রোরয়ভোনফোফু চয়র বগয়রন, অয অজভ অফোয জনয়জয জোেগোে এয় শুরোভ। 

বম বরোক অযজফয়েয ফআয়েয ফদয়র জেোেুয ফআ বর, তোয ভয়নয ফযো কী য়ফ বপরুদো। 

বেচুজযেো, ফোজরয় ভোথো জদয়ে ফরর বপরুদো। ভোথোয জছয়নয ফোজতেো  জ্বজরয়েআ যোের। বদয়ে োজ বর, 
বপরুদো তোয ফুজ বনোেফআ জযয়ে বযয়ে যজফয়েয রোআপ জর্বোআয়নয োতো রেোর। 

অভোয জফশ্বো জঠক আ ভেেোয়তআ অভোয বচোে ঘুয়ভ ফন্ধ র। 

  



০৯. ফয়ম্ব বথয়ক ুণো 

ফয়ম্ব বথয়ক ুণো মোফোয য়থ েোণ্ডোরো অয বরোনোঈজরয ভোঝোভোজঝ একেো বরয়বর িজং-এয কোয়ছ অভোয়দয বময়ত 
য়ফ শুজেং বদেয়ত। ছজফয এগোয়যোেো ক্লোআভযোয়ক্সয বল ক্লোআভযোক্স দৃয বতোরো য়ফ। অজ; এক জদয়ন কোজ বল 
য়ফ নো, য য অয চোয জদন বময়ত য়ফ ফোআয়ক। অভযো জঠক কয়যজছ অজ মজদ বোর রোয়গ, তো য়র ফোজক 
ক জদন মোফ। বিনোেো এআ োঁচ জদনআ োেো মোয়ফ, প্রজত জদনআ জঠক একেো বথয়ক দুয়েো-থডোৎ এক ঘণ্টোয জনয। 
র্োকোত দয়রয বঘোিো অয জয়যোয জরংকন কনবোযজেফর থোকয়ফ োযো জদয়নয জনয। জবয়রন। আজেন ড্রোআবোয়যয 
জোেগো দের কয়য বিন চোজরয়ে জনয়ে চয়রয়ছ, বআ বিয়নযআ একেো কোভযোে োত-ো ফোঁধো ফযোে য়ি যয়েয়ছ 
জয়যোআন অয তোয কোকো। বভোেয়য কয়য জয়যো বিয়নয ঈয়েয় ধোেো কযয়ছ। এজদয়ক জয়যোয বম মভজ বোআ—
মোয়ক বছয়রয়ফরোে র্োকোয়ত ধয়য জনয়ে জগয়েজছর, অয বম, এেন জনয়জআ র্োকোত-ব। অয়ছ বঘোিো কয়য দরফর 
জনয়ে বিনেোয়ক যোেোক কযয়ফ ফয়র! বভোেয়য জয়যো এয় বৌঁছয়নোয প্রোে য়ঙ্গ য়ঙ্গআ ড্রোকোত বোআ বঘোিো বথয়ক 
চরন্ত বিয়ন রোজপয়ে য়ি ৪ আজেয়নয জবতয পোআে ে, জবয়রন-ড্রোআবোয েতভ ে। বআ ভে বভোেয়য কয়য জয়যো 
এয় য়ি, অয তোযয.ফোজক ং রুোজর দোে বদজেয়ফন। অয়র বলেো নোজক জতন যকভ বোয়ফ বতোরো য়ফ, 
তোযয দডোে বমেো বফজ বোর রোয়গ বেো যোেো য়ফ। 

ুরকফোফু কোয়র জতন জভজনয়েয জনয ঢুঁ বভয়য বগয়ছন। অভোয়দয ফযফযো ফ জঠকঠোক বজয়ন ফরয়রন, রোরুদো, 
অনোয়ক বদয়েআ ফুঝয়ত োযজছ তীযেোজ। অনোয েুফ বোর বরয়গয়ছ। 

অয়র রোরয়ভোনফোফু কোর বথয়কআ যোজত্তয়যয ঘেনোেো ববয়ফ ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ অন ভয়ন বয় বপরজছয়রন; 
ুরকফোফুয োভয়ন বআ োজেোআ বফজযয়ে য়িজছর। এেন ুরকফোফুয কথো শুয়ন অয বজোয়য বয় ফরয়রন, ঃ-
গিোয়যয বছয়র—তুজভ দযোেোয়র বোআ।–োঃ। 

জপযয়ত যোত য়ফ, তোআ বপরুদো ফরর োত-ফযোগগুয়রো য়ঙ্গ জনয়ে জনয়ত। কোরয়কয বকনো কভরোয়রফু, জফসু্কে, 
রজঞু্চ আতযোজদ জতন ফযোয়গ বোগ কয়য বদেো র, অয রোরয়ভোনফোফুয কযো দ োজোয েোকো ভযোয়নজোয়যয 
জজন্মোে জেুয়ক বযয়ে যজদ জনয়ে বনেো র।কী জোজন ফোফো, বদ্রয়রোক ফরয়রন, জপজরয়ভয র্োকোয়তয দয়র অর 
র্োকোত বম ঢুয়ক িয়ফ নো এক-অধেো, তোয কী গযোযোজন্ট? 

বপরুদো কোয়র একফোয বফজযয়েজছর, ফরর য জগোয়যয়েয স্টক নোজক পুজযয়েয়ছ, বমেোয়ন মোজে। বেোয়ন 
কোছোকোজছয ভয়ধয নো োেো বময়ত োয়য।  বপযোয দ জভজনয়েয ভয়ধয অভযো যনো জদয়ে জদরোভ। অজ 
বদেরোভ গোজিয়ত গুরফোোয়যয গন্ধ জকছুেো যয়ে বগয়ছ। 

ফয়ম্ব বথয়ক থোনো বস্টন প্রোে ঁজচ জকয়রোজভেোয। বেোন বথয়ক যোস্তো র্োআয়ন ঘুয়য নযোনোর োআয়ে ধয়য ুণোয 
জদয়ক চয়র বগয়ছ। এআ যোস্তোে অজ জকয়রোজভেোয বগয়রআ েোণ্ডোরো। অজ জদনেো বোর, অকোয় েুকয়যো েুকয়যো বভঘ 
োেোয বতয়জ তরুতয কয়য ববয় চয়রয়ছ, তোরু পোঁক জদয়ে পোঁক জদয়ে বযোদ বফজযয়ে বফোম্বোআ যেোয়ক ফোয ফোয 
ধুয়ে জদয়ে। ুরকফোফু ফয়র বগয়ছন শুজেং-এয জনয এেো নোজক অআজর্েোর য়েদোয। রোরয়ভোনফোফুয জফজয 



অজয়ক ফ জকছুআ বোর রোগয়ছ। েোজর েোজর ফরয়রন, জফয়রত মোফোয অ জভয়ে বগর ভোআ। ফোয় বরোক ঝুরয়ছ 
নো। বেো রক্ষ কয়যয়ছন? ঃ-কী জজবক বন্স এয়দয! 

থোনো বৌঁছয়ত রোগর প্রোে এক ঘণ্টো। এেন বোেো নেো। োয়ত ভে অয়ছ, তোআ অভযো জতনজন অয ড্রোআবোয 
স্বরূরোর একেো চোয়েয বদোকোয়নয োভয়ন গোজি দোঁি কজযয়ে এরোচ বদেো চো বেয়ে জনরোভ। 

থোনো ছোিফোয জকছুক্ষয়ণয ভয়ধযআ বদেরোভ অভযো য়েস্টোনড ঘোজে-এয োোয়িয ো জদয়ে চয়রজছ। বিন রোআন 
অয এেন অভোয়দয োয় বনআ; বেো থোনোয য়যআ ঈত্তয়য ঘুয়য চয়র বগয়ছ করযোণ। করযোণ বথয়ক অফোয দজক্ষয়ণ 
ঘুয়য বেো ভোয়থযোন য়ে মোয়ফ ুণো, ভোঝয়থ িয়ফ অভোয়দয বরয়বর িজং। 

য়থ রোরয়ভোনফোফুয গরোে কভরয়রফুয জফজচ অেয়ক জগয়ে জফলভ রোগো ছোিো অয বকোন ঘেনো ঘয়েজন। বপরুদোয 
ভয়নয ফযো কী বেো য ভুে বদয়ে বফোঝো মোজের নো।  গবীয ভোয়নআ বম জচজন্তত, বেো বপরুদোয বফরোে েোয়ে 
নো এ অজভ অয়গ বদয়েজছ। 

োয়ি ফোয়যোেো নোগোত েোণ্ডোরো ছোজিয়ে ভোআরেোয়নক বময়তআ োভয়ন দূয়য যোস্তোয ধোয়য একেো জোেগোে ভয়ন র বমন 
বভরো ফয়য়ছ। তোযয ভয়ন র বভরোে এত গোজি থোকয়ফ বকন? অয কোয়ছ বময়ত গোজি অয ভোনুল ছোিো অয 
একেো জজজন বচোয়ে ির, ব য়ে বঘোিো। এফোয়য ফুঝরোভ জবিেো অয়র য়ে বজে ফোোদুয়যয শুজেং-এয দর। 
ফ জভজরয়ে ন্তত েোয়নক বরোক, ফোক্সযোেযো কযোয়ভযো অয়রো জযয়ফ্ল্ক্টয তযজঞ্চ-ব এক এরোজ ফযোোয। 

অভোয়দয গোজিেো একেো যোম্বোোর্য অয একেো ফোয়য ভোঝেোয়ন একেো পোঁক বয়ে তোয জবতয়য ঢুয়ক বথয়ভ 
বগর। অভযো নোভোয য়ঙ্গ য়ঙ্গআ ুরকফোফু এজগয়ে এয়রন—তোঁয ভোথোে একেো োদো কযো অয গরোে ঝুয়রোনো 
একেো দূযফীয়নয ভয়তো মন্ত্র। 

গুর্ ভজনডং। ফ জঠক যোঁে? 

অভযো জতনজয়নআ ভোথো বনয়ি আয়ে জোজনয়ে জদরোভ। 

শুনুন-জভস্টোয বগোয়যয আনিোকন—ঈজন ভোয়থযোয়ন অয়ছন বমেোন বথয়ক বিন অয়ছ। বযর বকোম্পোজনয কতোঁয়দয 
য়ঙ্গ কথোফোতডো অয়ছ; জকছু বয়ভন্ট অয়ছ বফোধে। ঈজন বিয়নয য়ঙ্গআ চয়র অয়ফন, থফো বভোেয়য কয়য 
অয়ফন। অনোযো বিনেো এয়রআ েফয বয়ে মোয়ফন। বভোে কথো, ঈজন অুন ফো নো অুন, অনোযো পোস্ট ক্লোয় 
ঈয়ঠ িয়ফন। র জক্লেোয? 

র জক্লেোয, ফরর বপরুদো। 



বফোম্বোআয়েয জপল্ম রোআয়ন বম এত ফোঙোজর কোজ কয়য এেো অভোয ধোযণো জছর নো। তোয ভয়ধয বকঈ বকঈ বম 
বপরুদোয়ক জচয়ন বপরয়ফ, তোয়ত অয অশ্চমডকী? কযোয়ভযোভযোন দোশু বঘোয়লয য়ঙ্গ জযচে য়তআ তোয বচোে কঁুচয়ক 
বগর! 

জভজত্তয? অজন জক জর্য়েক–? 

ধয়যয়ছন জঠক, জকন্তু বচয় যোেুন, ফরর বপরুদো। 

বকন ভোআ? অজন বতো অভোয়দয প্রোআর্। বফোয়য এয়রোযোয ভূজতড চুজযয ফযোোযেো— 

বপরুদো অফোয বঠোঁয়ে অঙুর জদয়ে বদ্রয়রোকয়ক থোভোর। 

দোশুফোফু এফোয গরো নোজভয়ে ফরয়রন, অফোয বকোন তদন্ত-েদন্ত কযয়ছন নোজক এেোয়ন? 

অয়জ্ঞ নো, বপরুদো ফরর, বরপ বফিোয়ত এয়জছ অভোয এআ ফনু্ধজেয য়ঙ্গ। 

দোশু বঘোল একু ফছয ফয়ম্বয়ত বথয়ক জনেজভত ফোংরো ঈনযো য়িন, এভনকী জেোেুয ফআ য়িয়ছন দু-
জতনয়ে। এ দৃয়য জফজয ঈজন ছোিো অয দুজন কযোয়ভযোভযোন কোজ কযয়ছন; তোঁযো ফোঙোজর! ুরকফোফুয চোযজন 
যোজেযোয়ন্টয দুজন ফোঙোজর। মোঁযো যোকজেং কযয়ফন তোঁয়দয ভয়ধয জফজয বকঈআ ফোঙোজর বনআ। জুডন বভযয়োত্ৰো 
ছোিো অজ অয়ছন জবয়রন বফী জভজক। শুধু জভজক; দজফ ফযফোয কয়যন নো। বফোম্বোআয়েয ঈঠজত জবয়রয়নয ভয়ধয 
ে, একয়ঙ্গ োঁআজত্ৰেো ছজফ আ কয়যয়ছন, মজদ তোয ভয়ধয ঈনজত্ৰেোয গয়প্পো বচে কয়য পোআয়েয ংেযো কভোয়ত 
য়ে। বোয়গয বজে ফোোদুয-এ ভোত্ৰ চোযয়ে পোআে, নো য়র ুরকফোফু, অয জভস্টোয বগোয়যয়ক ভোথো চুরয়কোয়ত 
ত। 

এ ফ েফয অভোয়দয জদয়রন বপ্রোর্োকন ভযোয়নজোয ুদডন দো। আজন ঈজিলযোয বরোক, য়নক জদন ফয়ম্বয়ত 
যয়েয়ছন, তয়ফ এ ছজফেো য়ে বগয়রআ নোজক কেক জপয়য জগয়ে জনয়জ জিেো ছজফ জযচোরনো কযয়ফন। 

বপরুদো আজতভয়ধয োঁেয়ত োঁেয়ত চয়র বগয়ছ অয একেো জেরোয জদয়ক। বেোয়ন র্োকোয়তয দরয়ক বভক-অ কয়য 
বোোক যোয়নো য়ে। একজন র্োকয়তয য়ঙ্গ বপরুদোয়ক জদজফয ফোৎজচৎ কযয়ত বদয়ে একেু ফোক য়েআ এজগয়ে 
বগরোভ। তোযয র্োকোয়তয গরো শুয়ন ফুঝরোভ-ভ, এ বম কুং-পু এক্সোেড জবক্টয বরুভোর। জয়যোয মভজ। 
বোআয়েয বভক-অ কযো য়েয়ছ তোয়ক। ছুেন্ত বঘোিো বথয়ক রোজপয়ে চরন্ত বিয়নয ছোয়ত িয়ত য়ফ, তোযয ছেো 
কোভযোয ছোয়দয য জদয়ে বঁয়ে জগয়ে এয়কফোয়য আজেয়ন বৌঁয়ছ জবয়রন বফী জভজকয়ক ঘোয়ের কযয়ত য়ফ। 
তোযয জয়যো অয তোয জফ-ফছয-নো-বদেো র্োকোত-ফযয়ন-মোেো বোআয়েয ভয়ধয োআ-ববোয়ল্টজ ংঘলড। 

রোরয়ভোনফোফু এআ এরোজ ফযোোয বদয়ে বকভন জোজন চু বভয়য বগয়ছন, মজদ ববয়ফ বদেয়র তোঁয পুজতড ফোয 
কথো, কোযণ তোঁয গল্পয়ক জঘয়যআ এত োআ-লো। ফরয়রন, একেো গল্প জরয়ে এতগুয়রো বরোকয়ক এত যোঁঙ্গোভো এত 



জযশ্রভ। এত েযয়চয ভয়ধয বপজরজচ, এেো বোফয়ত একেো জজকঈজরেোয জপজরং য়ে, তয়। এক এক ভে 
জনয়জয়ক যীজতভয়তো জক্তোরী ফয়র ভয়ন য়ে। ভোয়ঝ ভোয়ঝ অফোয জগরজে ভয়ন য়ে; অফোয বআ য়ঙ্গ এ ভয়ন 
য়ে বম এযো বরেকয়ক বকোন ম্মোন বদে নো। কেো বরোক এেোয়ন জেোেুয নোভ জোয়ন, বেো ফরয়ত োয়যো? 

অজভ োন্ত্বনো বদফোয জনয ফররোভ, ছজফ মজদ জে ে, তো য়র জনশ্চেআ জোনয়ফ। 

অো কজয —দীঘডশ্বো বপয়র ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু। 

বম ফ র্োকোয়তয বভক-অ য়ে বগয়ছ তোয়দয ভয়ধয কয়েকজন বঘোিোয জয়ঠ বচয় ছুেোছুজে অযম্ভ কয়য জদয়েয়ছ। 
বঘোিোগুয়রো একেো জফোর ফেগোয়ছয তরোে জয়িো য়েজছর। গুয়ন বদেরোভ ফুি ন’েো। 

জভজনেেোয়নয়কয ভয়ধযআ নীর কোচ-বতোরো একেো প্রকোণ্ড োদো জরংকন কনবোযজেফর গোজিয়ত জয়যো অয জবয়রন এয় 
োজজয র। জয়যোআয়নয দযকোয রোগয়ফ নো, কোযণ বিয়নয কোভযোে ফজে ফযোে তোয েগুয়রো নোজক সু্টজর্য়েোয়ত 
বতোরো য়ফ। বেো এক জয়য়ফ বোর। এআ দুআ ুরুল তোযকো গোজি বথয়ক নোভয়তআ চোজযজদয়ক মো বোযয়গোর য়ি 
বগর, জয়যোআন থোকয়র নো জোজন কী ত। 

ুদডনফোফু চো এয়ন জদয়েজছয়রন, অভযো েোেো বল কয়য বেোরো বপযত জদজে, এভন ভে ফোজেোঁআ গরোে 
রোঈর্জেকোয়যয োঁক বোনো বগর-বিন কোজভং! বিন অজত যোঁে! এবজযফজর্ বযজর্! 

  



১০. ঝুক ঝুক য়ব্দয য়ঙ্গ কোয়রো বধোেঁো 

ঝুক ঝুক য়ব্দয য়ঙ্গ কোয়রো বধোঁেো ছোিয়ত ছোিয়ত অেেো ফোজগ য়ভত ুযয়নো েোআয়য আজেনেো মেন বরয়বর 
িজং-এয কোয়ছ এয় দোঁিোর, তেন ঘজিয়ত জঠক একেো ফোজয়ত োঁচ জভজনে। পোস্ট ক্লো কোভযো বম ভোত্ৰ একেোআ, 
অয বেো বম ুযনো ধোঁয়চয, বেো দূয বথয়কআ ফুঝয়ত োযজছ। নয কোভযোগুয়রোয়ত ভোয়থযোন বথয়কআ যোয়েোয 
ফজয়ে বদেো য়েয়ছ। তোয়দয ভয়ধয বছয়রয়ভয়ে ফুয়িোফুজি ফ যকভআ অয়ছ। বিন থোভোয য়ঙ্গ য়ঙ্গআ ুরকফোফুয 
ফযস্ততো এয়কফোয়য প্তয়ভ চয়ি বগয়ছ। জতজন একফোয এ কযোয়ভযো বথয়ক  কযোয়ভযোে ছুয়ে মোয়েন, একফোয জয়যো 
বথয়ক জবয়রন, একফোয এ-যোজেযোন্ট বথয়ক -যোজেযোন্ট। রোরয়ভোনফোফু মডন্ত ফরয়ত ফোধয য়রন, নো ভোআ, 
শুধু েোকো জদয়ে ছজফ ে নো এেো বফোঝো মোয়ে। 

জয়যোয গোজি বযজর্, কোয়রো চভো য়য জস্টেোজযং ধয়য ফয় অয়ছ জডন বভযয়োত্ৰো, োয় তোয জনয়জয বভক-
অভযোন অয দুজন ছোকযো েোআয়য বরোক, বফোধে চোভচোেোভচো য়ফ। জুডয়নয োভয়ন একেো হুর্য়েোরো জজয় 
বতোেো স্টযোয়ন্ডয ঈয কযোয়ভযো বযজর্। জবক্টয য়ভত র্োকোয়তয দর বঘোিোয জয়ঠ অয়গআ এজগয়ে বগয়ছ। তোযো 
চরন্ত বিন বথয়ক জগনযোর বয়র একেো জফয়ল োোয়িয জফয়ল জোেগো বথয়ক বনয়ভ এয় বিয়নয োয় োয় 
বদৌি অযম্ভ কযয়ফ। জবয়রন জভজকয়ক বদেরোভ ুরকফোফুয একজন কোযীয য়ঙ্গ আজেয়নয জদয়ক এজগয়ে বগর। 

অভোয়দয কী কযো ঈজচত, জঠক ফুঝয়ত োযজছ নো। কোযণ জভঃ বগোয়যয বদেো বনআ। জতজন বিয়নআ এয়য়ছন জক নো 
বেো ফুঝয়ত োযজছ নো। 

জবি োতরো য়ে বগয়ছ। থচ অভোয়দয জদয়ক বকঈ অয়ছ নো বদয়ে রোরয়ভোনফোফুয ঈেুুজন অযম্ভ য়ে 
বগর। ফরয়রন,  বপরুফোফু, এযো জক বুয়র বগর নোজক অভোয়দয? 

বপরুদো ফরর, একজেআ ভোত্ৰ প্রথভ বশ্রণীয কোভযো; কথো ভয়তো বেোয়ত জগয়েআ ঠো ঈজচত অভোয়দয। বদজে অয দু 
জভজনে। 

দু জভজনয়েয অয়গআ, আজেন বথয়ক দুয়েো হুআর বোনো বগর, অয বআ ভুূয়তডআ ুদডন দোয়য োক। 

এআ বম, অনোযো চয়র অুন, চয়র অুন! 

অভযো োয়ত ফযোগ জনয়ে বদৌি জদরোভ। ুদডনফোফু অভোয়দয পোস্ট ক্লোয়য দযজো ফজধ বৌঁয়ছ জদয়রন। ফরয়রন, 
অজভ বতো জকছুআ জোনতোভ নো। এআভোত্ৰ একজন বরোক এয় েফয জদয়র—ফরয়র বগোয়য োয়ফ অধঘণ্টোয ভয়ধযআ 
এয় িয়ফন। প্রথভ য়েয য বিন অফোয এআেোয়নআ জপয়য অয়ফ। 

কোভযোে ঈয়ঠ বদজে একেো বফজঞ্চয ঈয ফি জয়রয ফ্ল্োস্ক, অয োপোজয বযয়স্টোয যোয়ন্টয নোভ বরেো চোযয়ে োদো 
কোগয়জয ফোক্স। থডোৎ অভোয়দয রোঞ্চ। এত ফযস্ততোয ভয়ধয বদ্রয়রোয়কয বম অশ্চমড বেেোর, বেো স্বীকোয কযয়তআ 
য়ফ। 



অয একেো হুআয়য়রয য়ঙ্গ একেো ঝোঁকুজন জদয়ে গোজি বছয়ি জদর। অভযো জতনজয়ন জোনোরো জদয়ে ফোআয়যয 
কোণ্ডকোযেোনো বদেফোয জনয ততজয রোভ। এয়কফোয়য নতুন জবজ্ঞতো, তোআ ভয়ন একেো বফ বযোভোঞ্চ বোফ জের। 

গোজি িভ জেি জনয়ে। র্োন ো জদয়ে যোস্তো বগয়ছ, বজদয়কয বফজঞ্চয়তআ ফয়জছ অভযো জতনজন। ফোঁ জদয়ক 
োোি িয়ফ, থডোৎ বেো র র্োকোয়তয জদক। র্োন জদকেো জয়যোয জদক। 

অয একেু জের্ ফোিোয য র্োন জদয়কয যোস্তো জদয়ে প্রথয়ভ কযোয়ভযো য়ভত জজ, তোয য জয়যোয গোজি 
অয়ত বদেো বগর। এেন জফজয জয়যো ছোিো গোজিয়ত অয বকঈ বনআ। কযোয়ভযোয ভুেেো বম তোয জদয়কআ 
বঘোযোয়নো বেো ফুঝয়ত োযরোভ। জমজন ছজফ তুরয়ছন, জতজন ছোিো অয জতনজন বরোক যয়েয়ছন, তোয ভয়ধয একজন 
র ুরকফোফুয যোজেযোন্ট। ব োয়ত একেো চোঙো জনয়ে তোয জবতয জদয়ে জয়যোয়ক র্োআয়ন তোকো ফোঁয়ে তোকো 
আতযোজদ জনয়দড জদয়ে। 

অয দুয়েো কযোয়ভযোয একেোয য়ঙ্গ ুরকফোফু যয়েয়ছন।–বেো যয়েয়ছ বিয়নযআ একেো কোভযোয জবতয। তৃতীে 
কযোয়ভযোেো যয়েয়ছ বিয়নয জছন জদয়কয বল কোভযোয ছোয়ত। 

জয়যো বতভন বজোয়য গোজি চোরোয়ে নো বদয়ে অভোয ভনেো দয়ভ জগয়েজছর, জকন্তু বপরুদো ফরর েো ছজফয়ত নোজক 
বজোয়যআ ভয়ন য়ফ, কোযণ কযোয়ভযোয জের্ কজভয়ে েেো বনেো য়ে। 

তো ছোিো মতেো অয়স্ত বোফজছ, ততেো অয়স্ত জকন্তু মোয়ে নো। গোজিেো, কোযণ অভোয়দয বিনেো বতো চয়রয়ছ য়ঙ্গ 
য়ঙ্গ, অয চয়রয়ছ বফ বজোয়যআ। 

জঠক কথো। এেো অভোয বেেোর েজন। 

জকছুক্ষয়ণয ভয়ধয কযোয়ভযো অয জয়যোয গোজি অভোয়দয কোভযো ছোজিয়ে চয়র বগর। ুযনো কোভযো, তোআ জোনোরোে 
গযোদ বনআ; গরো ফোজিয়ে অয জকছুক্ষণ বদেোয আয়ে জছর, জকন্তু বপরুদো ফোধো জদয়ে ফরর, বজে ফোোদুয ছজফ 
বদেয়ত জগয়ে মজদ দোে বদজে, তুআ গরো ফোজিয়ে শুজেং বদেজছ, বেো জক েুফ বোর য়ফ? 

বরোব ংফযণ কয়য ঈরয়েো জদয়কয জোনোরোয ধোয়য ফফ ফয়র জে বছয়ি দোঁজিয়েজছ, জঠক বআ ভে নোয়ক গন্ধেো 
এর। 

বপরুদো বদজে অয অভোয োয় বনআ। তোয দৃজি ফোথরুয়ভয দযজোয জদয়ক, ব এক রোয়প ঈরয়েোজদয়ক চয়র বগয়ছ, 
তোয র্োন োত বকোয়েয য়কয়ে! 

ফেুক ফোয কয়য রোব বনআ, জভস্টোয জভজত্তয। রয়যজর্ একজে জযবরবোয অনোয জদয়ক য়েন্ট কযো অয়ছ। 

এফোয বদেরোভ োোয়িয জদয়কয দযজোেো েুয়র বগর। একজন বরোক োয়ত একেো জযবরবোয জনয়ে দযজো বঠয়র 
জবতয়য ঢুয়ক দযজোয ভুয়েআ দোঁজিয়ে যআর। এয়ক জক বদয়েজছ অয়গ? আেো—এআ বতো বআ রোরোেড! জকন্তু অজ এয 



বোোক নয, অয বচোযোে বম জংর বোফ বদেজছ, বেো ব জদন এেোযয়োয়েড বদজেজন। অজ এআ ফযোে বদয়ে 
ফুঝজছ, বরোকেো এয়কফোয়য জনেোদ েুয়ন। তোয োয়তয জযবরবোযেো তোগ কযো যয়েয়ছ বোজো বপরুদোয জদয়ক। 

এফোয ফোথরুয়ভয দযজোেো ল্প পোঁক ফযো বথয়ক ুয়যো েুয়র বগর, অয বআ য়ঙ্গ কোভযোেো গুরফোোয়যয গয়ন্ধ 
বয়য বগর। 

োন…োন… 

রোরয়ভোনফোফুয যীয কঁুকয়ি বছোে য়ে বগ… 

োনযোরআ ফয়ে, ফরয়রন অগন্তুক, অয অনোয য়ঙ্গআ অভোয অর দযকোয জভঃ গোঙু্গরী। ফআয়েয যোয়কেেো 
জনশ্চেআ বপয়র বযয়ে অয়নজন। ফযোগেো েুরুন, েুয়র ফোয কয়য জদন। নো-জদয়র কী পর য়ফ বেো অয নোআ 
ফররোভ। 

যো--যোয়কে… 

কী যোয়কয়েয কথো ফরজছ। ফুয়ঝয়ছন জনশ্চেআ। অনোযআ ফআ অনোয োয়ত জনশ্চেআ তুয়র জদয়ে অজজন ব জদন 
এেোযয়োয়েড। ফোয করুন, ফোয করুন! 

অজন বুর কযয়ছন। যোয়কে ঁয কোয়ছ বনআ, অভোয কোয়ছ। 

বিয়নয য়ব্দয জনয করয়কআ বচঁজচয়ে কথো ফরয়ত য়ে, জকন্তু বপরুদোয গবীয গরো চোো ফযোয়তআ বিয়নয ব্দ 
ছোজয়ে োনযোয়রয কোয়ন বৌঁয়ছয়ছ, কোযণ চভোয জছয়ন বদ্রয়রোয়কয বচোে দুয়েো জ্বয়র ঈঠর। 

রোআপ জর্বোআয়নয এতগুয়রো োতো নি কয়য অনোয ঐশ্বমড জকছু ফোির জক?—বপরুদোয গরোয স্বয এেন ধীয, 
কথোগুয়রো ভোো। 

জনয়ম্মো, গুণ্ডোেোয জদয়ক অি দৃজি জদয়ে েেয় গরোে ফরয়রন োনযোর, আয়ে অদজভ বকোআ জব গিফি কযয়নয় 
আনয়কো েতভ কয নো…োত তুয়র যোেুন, জভস্টোয জভজত্তয? 

অনোয ঝুজকেো একেু বফজ য়ে মোয়ে নো জক? বপরুদো ফরর।অজন বম জজজনেো চোআয়ছন, বেো বয়রআ বতো 
অয অভোয়দয বছয়ি বদয়ফন নো। েতভ অভোয়দয এভজনয়তআ কযয়ফন। জকন্তু বিন থোভয়র য অনোয কী দো 
য়ফ বেো ববয়ফ বদয়েয়ছন? 

ববজয আজজ, দোঁত বফয কয়য জফশ্ৰী বয় ফরয়রন জভঃ োনযোর, অভোয়ক অয বক বচয়ন ফরুন! এত যোয়েোয যয়েয়ছ 
বিয়ন, তোয ভয়ধয জভয় বময়ত োযফ নো? অনোয়দয রো য়ি থোকয়ফ, অজভ ফোআয়য বফজযয়ে নয কোভযোে চয়র 
মোফ। ববজয আজজ, আজ নে আে? 



বপরুদোয য়ঙ্গ য়নক যকভ ঙ্কয়েয ভয়ধয য়ি অভোয ো বফয়ি জগয়েয়ছ জঠকআ, জকন্তু একেো কোযয়ণ এআ 
ভুূয়তড ো অনোয য়নক বচিো য়ে ফোয ফোয অভোয ভস্ত যীয ঠোণ্ডো য়ে মোজের। কোযণ অয জকছুআ নো—
আ জনয়ম্ম। এ যকভ একেো জনষু্ঠয েুয়ন বচোযো গয়ল্পআ িো মোে। কোভযোয ফন্ধ দযজোে বঠ জদয়ে দোঁজিয়ে অয়ছ, 
গোয়েয জপনজপয়ন পুরকোজয কযো োেডেো বেোরো জোনোরো জদয়ে অো োেোয়ত পুযপুয কযয়ছ, র্োন োতেো বিয়নয 
ঝোঁকুজনয়ত দুরয়র জযবরবোযেো জঠকআ বপরুদোয জদয়ক তোগ কযো যয়েয়ছ। 

োনযোর এক ো এক ো কয়য এজগয়ে এয়রন। নোজক জ্বয়র মোয়ে বয়ন্টয গয়ন্ধ। োনযোয়রয দৃজি বপরুদোয ফযোয়গয 
জদয়ক। এেোয আজন্ডেোয ফযোগ, বপরুদোয োভয়নআ জয়েয ঈয যোেো। রোরয়ভোনফোফুয কী ফযো জোজন নো, কোযণ 
জতজন এেন অভোয জছয়ন। বিয়নয অেোয়জয ভয়ধয ঁয োঁোজনয েোয়নয ভয়তো জনশ্বোয়য ব্দ শুনয়ত োজে। 

বিন ছুয়ে চয়রয়ছ। তোয ভোয়ন শুজেং য়ে চয়রয়ছ জনশ্চেআ। জভঃ বগোয়য কী োংঘোজতকবোয়ফ অভোয়দয বর্োফোয়রন, 
বেো ঈজন জোয়নন জক? 

োনোর জয়ে ফয় ফোক্সেোয কযোচ জেয়রন। ঢোকনো েুরর নো। ফোয়ক্স চোজফ রোগোয়নো। 

চোজফ বকোথোে? এেোয চোজফ বকোথোে? 

জভঃ োনযোয়রয ভস্ত ভুে জষু্ণ যোয়গ কঁুচয়ক বগর। —বকোথোে চোজফ! 

য়কয়ে, োন্তবোয়ফ জফোফ জদর বপরুদো। 

বকোন য়কয়ে? 

র্োন। অজভ জোজন আ য়কয়েআ বপরুদোয জযবরবোয। 

োনোর ঈয়ঠ দোঁিোয়রন। 

যোয়গ পুরয়ছন জতজন। কয়েক ভুূতড বমন জকংকতডফযজফভূঢ়। তোযয— 

তুজভ এয়ো।—অভোয জদয়ক জপয়য গজজডয়ে ঈঠয়রন জভঃ োনযোর। 

বপরুদো অভোয জদয়ক চোআর। আজঙ্গয়ত ফুঝরোভ, ব অভোয়ক োনযোয়রয অয়দ োরন কযয়ত ফরয়ছ। 

মেন বপরুদোয জদয়ক এয়গোজে, তেন বিয়নয ব্দ ছোিো অয একেো ব্দ কোয়ন এর। বঘোিোয েুয়যয ব্দ। এয ভয়ধয 
কেন বম ফোঁজদয়ক োোি এয় বগয়ছ, তো বেেোরআ কজযজন। বপরুদোয য়কয়ে মেন োত বঢোকোজে। তেন বদেরোভ 
োোয়িয গো জদয়ে ধুয়রো ঈজিয়ে র্োকোয়তয দর নোভয়ছ। 



জযবরবোয়যয োয় োতিোয়তআ চোজফ বঠকোর োয়ত। 

জদয়ে বদ। 

অজভ চোজফ জদয়ে জদরোভ জভঃ োনযোরয়ক। বপরুদোয োত দুয়েো এেন ভোথোয ঈয। োনযোর ফোয়ক্সয তোরোে চোজফ 
রোজগয়ে বঘোযোয়রন। ফোক্স েুয়র বগর। রোআপ জর্বোআন ঈয়যআ যোেো। ফোক্স বথয়ক ফআ বফজযয়ে এর। 

জোনোরোয জঠক ফোআয়যআ বঘোিোয েুয। একেো নে—য়নকগুয়রো—তীযয়ফয়গ বনয়ভ অয়ছ োোয়িয গো বফয়ে, ছুয়ে 
চয়রয়ছ বিয়নয য়ঙ্গ োলো জদয়ে। 

োনযোর ফআেো োয়ত, জনয়ে কয়েকেো োতো ঈরজেয়ে বমেোয়ন বৌঁছয়রন, তোয য়য অয ঈরয়েোয়নো মোে নো। কোযণ 
বগুয়রো যেয়যয য়ঙ্গ োঁেো। এফোয ঈরয়েোয়নোয ফদয়র োনযোর একেো দু্ভত কোজ কযয়রন। োতোয ভোঝেোনেো 
েোভজচয়ে বেোয়ক জছঁয়ি বপরয়রন, অয বপরয়তআ তোয তরোে একেো বচৌয়কো বেো বফজযয়ে ির। োতোগুয়রোয 
ভোঝেোনেো একয়ঙ্গ বকয়ে বপয়র বেোেো ততজয কযো য়েয়ছ। 

বেোয়য জবতয দৃজি জদয়তআ োনযোয়রয ভুয়েয ফযো বদেফোয ভয়তো র। ঈজন জবতয়য কী অো কয়যজছয়রন জোজন 
নো, এেন বফয়যোর েোন অয়িক জগোয়যয়েয বোিো েুকয়যো, র্জন। েোয়নক বোিো বদরোআ অয বফ েোজনকেো 
জগোয়যয়েয ছোআ। 

জকছু ভয়ন কযয়ফন নো, ফরর বপরুদো, েোয়ক ছোআদোন জোয়ফ ফযফোয কযোয বরোব োভরোয়ত োযরোভ নো। 

এফোয়য োনযোর এত বজোয়য চযোচোয়রন বম, ভয়ন র ভস্ত বিন য কথো শুয়ন বপরয়ফ। 

বফেোদজফয অয জোেগো োজন? ববতয়যয অর জজজন বকোথোে? 

কী জজজনয়য কথো ফরয়ছন অজন? 

স্কোঈয়ের!-তুজভ জোয়নো নো কীয়য কথো ফরজছ? 

জনশ্চেআ জোজন, তফু অনোয ভুে বথয়ক শুনয়ত চোআ! 

বকোথোে ব জজজন?—অফোয গজজডয়ে ঈঠয়রন জভঃ োনযোর। 

য়কয়ে। 

বকোন য়কয়ে? 

ফোঁ য়কয়ে। 



র্োকোয়তয দর এেন জোনোরোয জঠক ফোআয়য, কোযণ োোি অয কোয়ছ চয়র এয়য়ছ। ধুয়রো এয় ঢুকয়ছ অভোয়দয 
কোভযোে। 

আঈ বদেোয! 

অজভ জোজন অভোয ঈয অফোয হুকুভ য়ফ। 

োঁ কয়য দোঁজিয়ে অছ কী—মো, োত বঢোকো। 

অফোয অয়দ ভোনয়ত র। 

এফোয য়কে বথয়ক বম জজজন বফয়যোর, বতভন জজজন অজভ বকোনজদন োয়ত ধজযজন। জয়য অয ভুয়ক্তো জদয়ে গোঁথো 
এআ অশ্চমড োয যোজো-ফোদোয়দয োয়তআ ভোনোে। 

দো েো অভোয়ক। 

জভঃ োনযোয়রয বচোে জ্বরজ্বর কযয়ছ, জকন্তু এফোয যোয়গ নে, ঈলোয়, বরোয়ব। 

অভোয োত োনযোয়রয জদয়ক এজগয়ে বগর। বপরুদোয োত ভোথোয ঈয বতোরো। রোরয়ভোনফোফুয ভুে জদয়ে 
বগোঙোজনয ভয়তো ব্দ বফয়যোয়ে। র্োকোয়তয দর— 

দিোম্ ! 

একেো বোযী য়ব্দয য়ঙ্গ য়ঙ্গ অভোয়দয কোভযোেো বমন একেু বকঁয় ঈঠর, অয তোয য়যআ বদেরোভ জনয়ম্মো 
কোভযোয বভয়ঝয়ত গিোগজি জদয়ে, কোযণ একয়জোিো ো জোনোরো জদয়ে ঢুয়ক েোন য়জোয়য রোজথ বভয়যয়ছ তোয 
গোয়ে। পয়র জনয়ম্মোয োয়তয জযবরবোয ছুয়ে জদয়ে জজরং-এয ফোজতয কোচ চুযভোয কয়য জদর, অয বআ য়ঙ্গ 
বপরুদোয োয়ত জফদুযয়িয়গ চয়র এর তোয জনয়জয জযবরবোয। 

এফোয়য োোয়িয জদয়কয দযজোেো অফোয েুয়র বগর, অয বআ দযজো জদয়ে র্োকোয়তয বফয় জমজন ঢুকয়রন তোয়ক 
অভযো জতনজয়নআ েুফ বোর কয়য জচজন। 

থযোঙ্ক আঈ, জবক্টয, ফরর বপরুদো। 

  



১১. তোযঁ অয োরোফোয থ বনআ 

জভঃ োনযোর জয়েয ঈয ফয় য়িয়ছন। এফোয কোঁুজনেো যোয়গয নে, বয়েয, কোযণ জতজন জোয়নন জতজন জব্দ, তোঁয 
অয োরোফোয থ বনআ। 

এজদয়ক শুজেং-এ গণ্ডয়গোর ফুয়ঝ বকঈ জনশ্চেআ বচন বেয়ন জদয়েয়ছ, কোযণ বিনেো বমবোয়ফ থোভোর বেো বচন েোনয়রআ 
ে। 

থোভোয কয়েক বয়কয়ন্ডয ভয়ধযআ বোযয়গোর শুনয়ত বরোভ। একআ বরোয়কয নোভ ধয়য য়নয়ক জচৎকোয কযয়ছ। 

জবক্টয! জবক্টয! বকোথোে বগর, জবক্টয? 

ুরকফোফুয গরো। মত গণ্ডয়গোর বতো জবক্টযয়ক জনয়েআ, কোযণ তোয রোজপয়ে িোয কথো ছোয়ত, অয ব জকনো বোজো 
এয় ঢুয়কয়ছ অভোয়দয কোভযোে। 

বপরুদো দযজো েুয়র ভুে ফোয কয়য ুরকফোফুয়ক র্োকয়রন। 

এআ বম ভোআ, এজদয়ক। 

বদ্রয়রোক স্তদন্ত য়ে অভোয়দয কোভযোে ঈয়ঠ এয়রন। বদয়ে ভয়ন র তোঁয বল ফযো, কোযণ শুয়নজছ। এআ 
ধযয়নয একেো য়ে গণ্ডয়গোর েো ভোয়ন প্রোে জত্ৰ োজোয েোকো জয়র মোেো। 

ফযোোয কী, জবক্টয? বতোভোয জক ভোথো েোযো য়ে বগর নোজক? 

অনোয ছজফয়ত বজে ফোোদুয অেযো একভোত্ৰ জবক্টয বরুভরআ বয়ত োয়য, ুরকফোফু। 

তোয ভোয়ন? ুরকফোফু ফোক য়ে বদেয়রন বপরুদোয জদয়ক। তোয পযোরপোয়র বোফেোয ভয়ধয এেন ময়থি 
জযভোয়ণ জফযজক্ত বভোয়নো যয়েয়ছ। 

অয স্মোগরোয়যয োেডেো যয়ভ কোুযয়ক নো জদয়ে অনোয এঁয়ক বদেো ঈজচত জছর। 

কী ফ ঈরয়েোোরেো ফকয়ছন। আজন বক? ুরকফোফু জভঃ োনযোয়রয জদয়ক বচয়ে জজয়জ্ঞ কযয়রন। 

আজতভয়ধয র্োনজদয়কয যোস্তোে দুয়েো নতুন গোজিয অজফবডোফ য়েয়ছ—একেো ুজর জজ অয একেো ুজর বযোন। 
জজেো অভোয়দয কোভযোয োয়আ এয় থোভর। তোয বথয়ক নোভয়রন আনয়েক্টয েফধডন। 

এআফোয ুরকফোফুয প্রয়শ্নয ঈত্তয়য বপরুদো জভঃ যোনোয়রয জদয়ক এজগয়ে জগয়ে দুআ েোয়ন তোঁয দোজি অয বগোঁপ, অয 
অয দুআ েোয়ন তোঁয যচুরো অয চভোেো েুয়র বপয়র জদয়ে ফরর— 



অনোয গো বথয়ক গুরফোোয়যয গন্ধেো বেয়ন েুয়র বপরয়ত োযয়র েুজ তোভ জভস্টোয বগোয়য, জকন্তু আ একজে 
ফযোোয়য বপরুজভজত্তয োযগ। 

  

বপ্রোজর্ঈোয জভোে ধযো িয়র ছজফ ফন্ধ য়ে মোয়ফ। এ কথো অনোয়ক বক ফরয়র, রোরুদো? 

প্রশ্নেো কযয়রন ুরকফোফু। রোরয়ভোনফোফু জকছুআ ফয়রনজন, বকফর ঘোি বগোঁজ কয়য গবীয য়ে ফয় জছয়রন; মজদ 
এেো জঠক বম গবীয ফোয একেো কোযণ র বজে ফোোদুয়যয বজফলযৎ ম্বয়ন্ধ জচন্তো। 

বজে ফোোদুযয়ক বকঈ রুেয়ত োযয়ফ নো, রোরুদো, ফরয়রন ুরকফোফু! বগোয়য চুয়রোে মোক, বগোলোে মোক, োজয়ত 
মোক, বমেোয়ন েুজ মোক-বপ্রোজর্ঈোয বতো অয ফয়ম্বয়ত একেো নে। চুজন োয়ঞ্চোজর বতো এক ফছয বথয়ক অভোয 
বছয়ন বরয়গ অয়ছ-বদেয়ফন অনোযো থোকয়ত থোকয়তআ নতুন ফযোনোয়য অফোয কোজ অযম্ভ য়ে বগয়ছ। 

অজয়কয শুজেং জফজয বআ বদিেোে ফন্ধ য়ে বগয়ছ। বগোয়য অয জনয়ম্মোয োয়ত োতকিো য়িয়ছ, নোনোোয়য়ফয 
নরোেো োয ুজরয়য জজম্মোে চয়র বগয়ছ। অজ বম এযকভ একেো ঘেনো ঘেয়ত োয়য বেো বপরুদো অয়গআ 
ফুয়ঝজছর, অয তোআ  কোয়র জগোয়যে জকনয়ত মোফোয নোভ কয়য আন্সয়ক্টয েফধডয়নয য়ঙ্গ বদেো কয়য ুজরয়য 
ফযফযো কয়য এয়জছর। বগোয়য নোজক এককোয়র একেোনো ফোয়যো ফছয করকোতোে জছর, শুধু র্ন ফয়স্কো নে, বন্ট 
বজজবেোয়ড য়িয়ছ—তোআ ফোংরোেো ব বোরআ জোয়ন—মজদ ফয়ম্বয়ত ব চযোচয জজে, ভোযোজঠ। অয আংয়যজজেোআ 
ফযফোয কয়য। 

অভযো ফয় অজছ েোণ্ডোর র্োকফোংয়রোয ফোযোেোে। চভৎকোয োোয়ি জোেগো, ফোতোয় যীজতভয়তো ঠোণ্ডোয অয়ভজ। 
ফয়ম্বয য়নয়কআ নোজক েোণ্ডোরোে বচয়ে অয়। োপোজযয ভোেন বদো বেোজজ অয নোন েোেো য়ে বগয়ছ অয়গআ, 
এেন জফয়কর োয়ি চোযয়ে, তোআ চো অয কীিো েোয়ে কয়র। 

অভোয়দয বেজফয়র অভযো জতনজনআ ফয়জছ। ুরকফোফু জছয়রন এতক্ষণ অভোয়দয য়ঙ্গ, এআভোত্ৰ ঈয়ঠ বভযয়োত্ৰোয 
বেজফয়র চয়র বগয়রন। জুডন বভযয়োত্ৰোয একেু বমন ভনভযো বোফ; তোয একেো কোযণ েয়তো এআ বম, অজয়কয 
জয়যো য়ে জনঃয়েয় প্রয়দোল জভজত্তয। আজতভয়ধয য়নয়কআ বপরুদোয আ জনয়ে বগয়ছ, এভনকী জবয়রন জভজক 
মডন্ত। 

বয়কন্ড জয়যো বম জবক্টয বরুভোর তোয়ত বকোন য়ে বনআ। বপরুদো জবক্টযয়ক অয়গ বথয়কআ তোজরভ জদয়ে 
বযয়েজছর। ফয়রজছর—বঘোিো জনয়ে মেন বিয়নয ধোয়য বৌঁছোয়ফ, তেন পোস্ট ক্লো কোভযোয জদয়ক একেু বচোে বযয়েো। 
বগোরভোর বদেয়র বোজো দযজো জদয়ে ঢুয়ক এয়ো, বপরুদোয দুোত ভোথোয ঈয বতোরো বদয়েআ জবক্টয ধয়য বপয়রয়ছ। 
গণ্ডয়গোয়রয ফযোোয। অশ্চমড এত ফি একেো কোজ কয়য তোয বকোন তো-ঈত্তো বনআ। ব এযআ ভয়ধয অফোয 
ফোংয়রোয োভয়নয ভোয়ঠ তোয বরোকজন জনয়ে েোন-েু-জি কয়য কুং-পু বযো শুরু কয়য জদয়েয়ছ। 



জকন্তু ফযোোযেো য়ে কী— 

রোরয়ভোনফোফু এআ এতক্ষয়ণ প্রথভ ভুে েুরয়রন। বপরুদো ঁয ভুয়েয কথো বকয়ি জনয়ে ফরর, ফযোোযেো য়ে জক, 
অজন এেন বমআ জতজভয়য বআ জতজভয়য—তোআ বতো? 

জেোেু একেো বগোয়ফচোফো োজ বয় ভোথো বনয়ি যোঁ বফোঝোয়রন। 

বপরুদো ফরর, অনোয ভয়নয ন্ধকোয দূয কযো েুফ কজঠন নে। তয়ফ তোয অয়গ বগোয়য বরোকেোয়ক একেু ফুঝয়ত 
য়ফ, তো য়রআ তোয কোমডকরোেো বফোধগভয য়ফ। 

প্রথয়ভআ ভয়ন যোেয়ত য়ফ বম ব অয়র স্মোগরোয, জকন্তু ববক ধয়যয়ছ। ম্ৰোন্ত জপল্ম বপ্রোজর্ঈোয়যয। অনোয গল্প 
বথয়ক ব ছজফ কযয়ছ। গয়ল্প অজন জফোজী কোস্ য়র স্মোগরোযযো থোয়ক ফয়র জরয়েয়ছন। স্ববোফতআ বগোয়য তোয়ত 
জফচজরত য়ে য়ি। তোয ভয়ন প্রশ্ন জোয়গ-অজন জফোজী কোস্ র ম্বয়ন্ধ কেূয কী জোয়নন, কোযণ ব জনয়জ 
স্মোগরোয অয তোয ফোযোন জফোজী কোর। এআয়ে জোনোয জনয ব োনযোর বয়জ অনোয ফোজি জগয়ে োজজয 
ে। অনোয য়ঙ্গ অরো কয়য ব ফোয়ঝ বম বয়েয বকোন কোযণ বনআ, অজন তযন্ত জনযী জনজরডপ্ত ভোনুল এফং 
জফোজী কোর-এয ফযোোযেো অনোয কোয়ছ এয়কফোয়যআ কোল্পজনক। বআ ভে তোয ভোথোে অয় অনোয োত 
জদয়ে ফআয়েয যোয়কয়ে নরোেো োয োচোয কযোয অআজর্েো। ভোরেো বগোয়য োঠোজের তোযআ এক গযোয়ঙয 
বরোকয়ক—বম েুফ ম্ভফত থোয়ক। জফোজী কোয়রযআ য়তয়যো নম্বয তরোয দুনম্বয ফ্ল্যোয়ে। অজন মজদ ধযো য়িন, 
তো য়র বদোল বদয়ফন। োনযোরয়ক, বগোয়যয়ক নে—তোআ বতো? থডোৎ োনযোরয়ক েোিো কয়য বগোয়য জনয়জ থোকয়ছ 
বপোআয়র্। 

এজদয়ক য়ে বগর গণ্ডয়গোর। অজন ঞ্চো রোে েোকোয োয়যয ফদয়র চোরোন কয়য। ফয়রন। অনোযআ োঁচেোকো 
দোয়ভয ফআ। বআ ফআয়েয যোয়কে জনয়ে রোরোেড থডোৎ জনয়ম্মো জফোজী কোস্ য়রয জরফ ে জদয়ে ঈঠজছর 
য়তয়যোতরোে; বআ ভে বগোয়যযআ বকোন প্রজতিন্দ্বী গযোয়ঙয বরোক জনয়ম্মোয়ক অিভণ কয়য যোয়কে অদোে কযোয 
জনয। জনয়ম্মো তোয়ক েুন কয়য যোয়কে মথোযোয়ন চোরোন জদয়ে গো ঢোকো বদে। এজদয়ক যোয়কয়ে বম োয বনআ ব 
েফয বয়তআ বগোয়যয়ক চয়র অয়ত র। ব বতো ফুয়ঝয়ছ কী য়েয়ছ। তোয এেন দুয়েো কোজ কযয়ত য়ফ। এক, 
োয জপয়য বয়ত য়ফ; দুআ, অভোয়দয েতভ কযয়ত য়ফ। তোয একভোত্ৰ বযো বম অভযো রোআপ জর্বোআয়নয যয 
ববদ কয়য োযেো ুজরয়য োয়ত জভো জদআজন। বগোয়য এয়আ ফুঝর বম োনযোয়রয ুনযোজফবোয়ফয প্রয়েোজন য়ফ। 
োনযোরআ মেন ভোরেো োজঠয়েজছর, তেন োনযোরয়কআ বেো ুনরুিোয কযয়ত য়ফ, তো য়র বগোয়যয জনয়জয ঈয 
বকোন য়ে িয়ফ নো। 

জকন্তু গুরফোোয— 

ফরজছ, ফরজছ—ফ ফরজছ। গুরফোোয বয়ন্টয ফযফোযেো বগোয়যয েতোজন ফুজিয অশ্চমড ঈদোযণ। এেোয জনয ব 
করকোতো বথয়কআ ততজয য়ে জছর। োনযোর ভোয়নআ গুরফোোয, অলোয ভোয়নআ োনোর—এ ধোযণো ন্তত অনোয 
ভয়ন ফহুভুর য়ে জগয়েজছর—তোআ নে জক? 



যোঁ—তো একযকভ য়েজছর ফআকী। 

বফ। এফোয ভয়ন কয়য বদেুন—বজদন বগোয়য অভোয়দয তফঠকেোনোে ফজয়ে জকছুক্ষয়ণয জনয ঘয বথয়ক বফজযয়ে 
জগয়েজছর—বোফেো বমন অনোয জয়নয েোকো অনয়ত জগয়েয়ছ—বকভন? 

জঠক। 

বআ পোঁয়ক জরপয়ে ঢুয়ক দুয়পোঁেো গুরফোোয বন্ট জছজেয়ে বদেো জক েুফ কজঠন ফযোোয? ঈয বথয়ক নীচ মডন্ত 
ফ কেো তরো শুয়ক মেন বকোন বয়ন্টয গন্ধ বরোভ নো, তেনআ ফুঝরোভ বম গন্ধেো যয়েয়ছ শুধু জরপয়েয 
জবতয। থোৎ বেো য়ে ভোনুয়লয গো বথয়ক নে, এয়য়ছ। বয়ন্টয জজ বথয়ক। জঠক বআবোয়ফআ বরোক রোজগয়ে 
বরোেো জয়নভোয োভয়ন গোজিয জোনরো জদয়ে োত ফোজিয়ে কয়েক বপোঁেো বন্ট গোজিয জয়ে জছজেয়ে বদেো জত 
জ ফযোোয। 

বপরুদো ফুজঝয়ে জদয়র জতযআ জ। রোরয়ভোনফোফু বম ফযোোযেো ফুয়ঝয়ছন তোয়ত বকোন য়ে বনআ, জকন্তু তফু 
তোঁয ভুয়ে োজ পুেয়ছ নো বদয়ে বফ ফোক রোগর। বেো বম বল মডন্ত ুরকফোফুয একেো কথোে পুেয়ফ বেো কী 
কয়য জোনফ? 

চো বল কয়য মেন য়য বপযোয বতোিয়জোি চরয়ছ, ূমডেো োোয়িয জছয়ন বনয়ভ মোেোে ঠোৎ ঠোণ্ডো বফয়ি ভোয়ঝ 
ভোয়ঝ বফ কোঁুজন রোজগয়ে জদয়ে, তেন বদজে ুরকফোফু অভোয়দয জদয়ক ফযস্তবোয়ফ এজগয়ে অয়ছন। 

রোরুদো, বজে ফোোদুয়যয জফজ্ঞোন িয়ছ শুকুযফোয-জকন্তু তোয অয়গ একেো ফযোোয বজয়ন বনেো দযকোয। 

কী ফযোোয বোআ? 

অনোয বকোন নোভেো মোয়ফ।–অর নো। নকর? 

নকরেোআ অর বোআ, একগোর বয় ফরয়রন রোরয়ভোনফোফু, ফোনোন য়ফ বজ এ জে এ েোআ আঈ। 

 

 

 


