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 ০১. বলটোয় মোত্রো বদঔরত র 

িঅভোরদয ফনু্ধ যয-বযোভোঞ্চ নযোপও রোররভোন কোঙু্গরী যরপ চটোয়ুয োল্লোয় রে বলটোয় মোত্রো বদঔরত 
র। এঔনওোয ফরঘরয় নোভওযো মোত্রোয দর বোযত িরযোয পট নোটও ূমযরতোযণ। এটো ফররতিআ রফ বম 
মতক্ষণ বদঔো মোয় ততক্ষণ চরভ বমরত য়। বওোথো বওোন পটররঢোরো ফযোোয বনিআ; িযোওপটিং এওটু যিং ঘেো 
রর ওোিঈরওিআ ওোাঁঘো ফরো মোয় নো। রোররভোনফোফু বপযোয রথ ফরররন, িঅভোয করল্পয মো গুণ, এয তোিআ! 
ভনরও টোনফোয পি িঅরঙ ুরযোুপয। িথঘ তপররয় বদঔুন, বদঔরফন িরনও পোাঁও, িরনও পোাঁপও। 

ওথোটো ফেোিআ-এয ভরতো বোনোরর, িস্বীওোয ওযো মোয় নো। রোররভোনফোফুয বরঔো তপররয় বদঔরর তোরত বতভন 
পওঙু োয়ো মোরফ নো। িথঘ বদ্রররোরওয ুরোপযপট পওন্তু এওটো ঘভও রোকোয ভরতো ফযোোয। নতুন ফিআ বফরযোরনোয 
যপদন বথরও এওটোনো পতন ভো বফস্ট বরয পররস্ট নোভ থোরও। িথঘ িঈপন বফপ বররঔন নো; ফঙরয দুরটো 
িঈনযো-এওটো বফোরঔ, এওটো ুরচোয়। িঅচওোর তরথযয বুর িঅরকয বঘরয় িরনও ওভ থোরও। ওোযণ শুধু বম 
বপরুদোরও োণু্ডপরপ –বদপঔরয় বনন তো নয়, ম্প্রপত পনরচ িরনও যওভ এনোিআরলোপপিয়ো িআতযোপদ পওরনরঙন। 
বগুররোয বম দ্ব্যফোয রে বটো ফিআগুররো েররিআ বফোছো মোয়। 

ূমযরতোযণ মোত্রো নোভটো প্রথরভিআ ওযোয ওোযণ র, এিআ মোত্রোয রঙ্গ মুি এও বদ্রররোওরও পনরয়িআ িঅভোরদয 
এফোরযয তদন্ত। বদ্রররোরওয নোভ িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোময। এযিআ বরঔো নোটও, কোন এয বরঔো, িথযোৎ পনরচিআ 
কীপতওোয—িঅয িআপন পনরচিআ িরওযস্ট্রোয় বফোরো ফোচোন। বভোট ওথো গুণী বরোও। তোাঁরও পনরয় বম বকোরভোরটো র 
বটো িপফপয ঔুফিআ যোাঁঘোররো ফযোোয, িঅয বপরুদোরও তোয ফুপিয বল ওণোটুওু ঔযঘ ওরয এিআ যরযয ভোধোন 
ওযরত রয়পঙর। 

িঅভযো মোত্রো বদঔফোয পদন দরও রযিআ এও‖পদন বটপররপোরন িযোপরয়ন্টরভন্ট ওরয িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু পনরচিআ 
িঅভোরদয রোররভোনফোফু মথোযীপত নটোয ভরধযিআ িঅেো ভোযরত ঘরর এররঙন, দটো নোকোত বদ্রররোও এর োপচয 
ররন। মোরও ফরর পলন বোবন বঘোযো, ফয় িঅন্দোচ ঘপল্ল-বফয়োপল্ল, যিং পযো। োিআট ভোছোপযয বঘরয় এওটু 
বফপ, ভোথোয ঘুর প্রোয় ফিআ ওোাঁঘো। বপরুদো প্রথরভিআ ূমযরতোযরণয প্রিংো ওরয ফরর, িঅপন বতো ভোিআ ভযোন িপ 
বভপন োটয, এত যওভ পঔররন। ওী ওরয? বদ্রররোও োরওো বর ফরররন, িঅভোয রোিআপ পপস্ট্রটো এওটু বফয়োেো 
ধযরনয। িঅভোয পযোপভপরয ওথো চোনরর রয ফুছরফন বম িঅভোয মোত্রোয রঙ্গ ওোরনওনটো ওত িস্বোবোপফও। 
িঅপন পও বফোুওুরযয িঅঘোময পযফোরযয ওথো চোরনন? 

যোাঁ যোাঁ, বপরুদো ফরর, ব বতো িপত নোভওযো পযোপভপর ভোিআ। িঅনোরদযিআ এও ূফযুরুল পঙররন নো। 
ওন্দযনোযোয়ণ িঅঘোময? পমপন পফররত পকরয় পপ্রন্স দ্ব্োযওোনোরথয ভরতো নফোপফ বভচোরচ থোওরতন? 

িঅপন পিওিআ ফরররঙন, ফরররন িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু। পওন্দযনোযোয়ণ পঙররন িঅভোয িোওুযদোয ফোফো। িঅিোরযো বো 
ঘোত্তরয পফররত মোন। িতযন্ত বৌপঔন বরোও পঙররন। কোন-ফোচনোয ঔ পঙর। তোাঁয পওরন িঅনো বফোরোিআ িঅপভ 
ফোচোিআ। িঅভোরদয পযফোরয এও িঅভোয বভরচো দোদো পযনোযোয়ণ ঙোেো কোন-ফোচনোয পদরও িঅয বওিঈ মোয়পন। ব 



িপফপয পওঙু ফোচোয়-টোচোয় নো; তোয িঈচ্চোঙ্গ িংকীরতয ঔ। ব বযওিয িঅয ওযোরট বোরন। মোিআ বোও, পযফোয 
বম ঔোনদোপন ব বতো ফুছরতিআ োযরঙন। িঅভযো পতন বোিআ-িঅপভ, পযনোযোয়ণ িঅয বদফনোযোয়ণ। িঅপভ বঙোট, 
বদফনোযোয়ণ ফে। বদফ ফযফোয়ী িঅয পয ঘোটযোিয িযোওোিঈন্টযোন্ট। িঅভোরদয ফোফো বফাঁরঘ িঅরঙন। নোভ ওীপতযনোযোয়ণ, 
ফয় িঈনিঅপ; িঈপন ফযোপযস্টোয, মপদ এঔন িঅয বওোটয-ওোঙোপয ওযোয োভথযয বনিআ। ফুছরতিআ োযরঙন, এিআ 
িফস্থোয় িঅভোয মোত্রোয রঙ্গ বমোকটো ওত িস্বোবোপফও। পওন্তু িঅভোয বঙরররফরো বথরওিআ িআ পদরও োঔো। িঅিআ. এ. 
ো ওরয িঅয পেপন। বফোরো পরঔপঙ ভোস্টোয বযরঔ, কোন ওযতোভ, কোন পরঔতোভ ঔুফ ওভ ফয় বথরওিআ। 
ফোফোরও বোচোুপচ ফপর বম িঅপভ মোত্রোয় চরয়ন ওযফ। ফোফোয িঅফোয বওন চোপন িঅভোয িঈয এওটো দুফযরতো পঙর, 
তোিআ িঅভোয িঅফদোযটো বভরন পনররন। এঔন িপফপয িঅপভ িঅভোয িনয দু বোিআরয়য বঘরয় ওভ পওঙু বযোচকোয ওপয 
নো। মোত্রোয িঅপথযও েরতোয ওথোটো চোরনন বতো? 

তো িঅয চোপন নো, ফরররন রোররভোনফোফু। পরযো-পরযোিআন ভোিআরন োয় াঁপঘ-পত্র োচোয টোওো ওরয। 

িঅভোয পনরচয ওথোটো পনরচিআ ফরপঙ ফরর পওঙু ভরন ওযরফন নো, ফরররন িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু, পওন্তু িঅপচ বোযত 
িরযোয বম এত নোভ-িোও বটো প্রোয় িরনওটোিআ িঅভোয চনয। িঅভোয নোটও, িঅভোয কোন, িঅভোয ফোচনো-এগুররো 
বোযত িরযোয ফে িযোট্রোওন, এফিং িঅভোয বকোরভোরটো এয বথরওিআ। 

ওথোটো ফরর বদ্রররোও থোভররন। তোয এওটো ওোযণ িপফপয শ্ৰীনোথ ঘো এরনরঙ তোিআ। বপরুদো ফরর, িঅপন পও 
িনয দররয রঙ্গ প্রপতদ্ব্পিতোয ওথো ফররঙন? 

িঅরে যোাঁ, িঅপন পিও ধরযরঙন। িঅভোরও বফপ টোওোয প্রররোবন বদপঔরয় বোপগরয় বনফোয বঘষ্টো বতো িরনও পদন 
বথরওিআ ঘররঙ। টোওো পচপনটোরও বতো িঅয িগ্রোয ওযো ঘরর নো, তরফ বোযত িরযোয রঙ্গ িঅপভ িঅপঙ িঅপচ 
রতরযো ফঙয ধরয। এযো িঅভোরও মরথষ্ট মত্ন-িঅপত্ত ওরয, িঅভোয গুরণয ভয যোদো বদয়। ওোরচিআ এ দর বঙরে িনয 
দরর মোফোয িঅরক িরনওফোয বোফরত য়। িঅপভ তোিআ এরদয ফোিআরও বিপওরয় বযরঔপঙ। পওন্তু বপদন বমটো র 
এফিং বমটোয চনয িঅপভ িঅনোয ওোরঙ িঅরত ফোধয রোভ।–বটো র িঅভোরও পটরয় বোযত িরযোরও ঙু্গ 
ওযোয বঘষ্টো। 

পটরয় ভোরন? 

বোচো ওথোয় ঔুন ওরয। 

এটোয প্রভোণ ওী? 

প্রভোণ এরওফোরয োযীপযও িঅক্রভণ। পতন পদন িঅরকয খটনো। এঔন ওোাঁরধ ফযথো যরয়রঙ। 

বওোথোয় র িঅক্রভণটো? 



পফিন পস্ট্রট বথরও বফপযরয়রঙ ভম্মদ পপ বরন। বঔোরন এওটো ফোপেরত িঅভোরদয িঅপ িঅয পযোোররয খয। 
কপররটো িন্ধওোয এফিং পনপযপফপর। বপদন িঅফোয পঙর বরোিরপিিং। পিপ িপ। িঅপভ মোপে। িঅপর, এভন ভয় 
পঙন বথরও এর ভোযোর যি চোতীয় এওটো পওঙু পদরয়। ভোথোয় ভোযরত বঘরয়পঙর বফোধয়; িরল্পয চনয োরযপন। 
বৌবোকযক্ররভ পিও বিআভয় িঅভোরদয দররয দুচন িপবরনতো িঅপঙর কপর পদরয় িঅপরিআ। িঅপভ তঔন ভোপটরত 
রে মন্ত্রণোয় ওোতযোপে। তোযো িঅভোরও তুরর িঅপর পনরয় পকরয় ফ ফযফস্থো ওরয। িঅভোয োরত ফোরে বফোরো 
পঙর, বটো রে মোয় যোস্তোয়। িঅভোয ফরঘরয় বয় পঙর বটোয ফুপছ বওোন ক্ষপত রয়রঙ–পওন্তু বদঔরোভ তো য়পন! 
এঔন, িঅপভ িঅনোয ওোরঙ এরপঙ িঅভোয ওী ওযো িঈপঘত ব পফলরয় যোভয পনরত। 

বপরুদো এওটো ঘোযপভনোয ধপযরয় ফরর, এিআ িফস্থোয় বতো িঅভোয রক্ষ পওঙু ওযো ম্ভফ নয়। িঅয বম বরোও 
িঅনোরও িঅক্রভণ ওরযরঙ ব বম পফরুি োপটযয বরোও এভন বোফোয বওোন ওোযণ বদঔপঙ নো। ব োধোযণ বঘোয 
ঙযোাঁঘে রত োরয।–য়রতো িঅনোয ভোপনফযোক োতোরনোয তোরর পঙর। িঅপন ফযিং ুপরর ঔফয পদরত োরযন। এয 
বফপ িঅয িঅভোয পদরও বথরও পওঙু ফরো ম্ভফ নয়, পভিঃ িঅঘোময। তরফ িঅয মপদ বওোন খটনো খরট তো রর 
িঅপন িঅভোরও চোনোরফন। পওন্তু এ ফযোোরয ুপর িঅনোরও িঅয বফপ োোময ওযরত োযরফ ফরর িঅভোয 
পফশ্বো। এটুওু ফররত োপয বম িঅনোয পযফোপযও িআপতো িঅভোয ঔুফ িআন্টোরযপস্টিং রোকর। এ যওভ পযফোয 
বথরও বওিঈ বওোনপদন মোত্রোয় বমোক পদরয়রঙ ফরর িঅভোয চোনো বনিআ। 

িঅভোরও ফরো ত িঅঘোময পযোপভপরয ব্ল্যোও প, ফরররন িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু, িন্তত িঅভোয বোিআযো তোিআ ফররতন। 

িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু িঅয ফররন নো। িঈপন ঘরর মোফোয য বপরুদো দুরটো বধোাঁয়োয পযিং বঙরে ফরর, বোফরত িফোও রোরক 
বম ভোত্র এওরো ফঙয িঅরক এিআ িঅঘোময পযোপভপরয ওন্দযনোযোয়ণ পফররত পকরয় ঘুপটরয় নফোপফ ওরযরঙ, িঅয িঅচ 
বিআ পযোপভপরযিআ বঙরর ভম্মদ পপ বররন মোত্রোয পযোযোর পদরত পকরয় গুণ্ডোয োরত ব্ল্রিয ফোপে ঔোরে। ভোত্র পতন 
বচনোরযরন এিআ পযফতযন ওল্পনো ওযো মোয় নো। 

িপফপয পযফতযনটো রয়রঙ শুধু এযিআ বক্ষরত্র, ফরররন রোররভোনফোফু। িনয বোিআরদয ওথো মো শুনরুভ তোরত বতো 
ভরন য় তোাঁযো পদপফয িঅঘোময পযোপভপরয ট্রযোপিন ঘোপররয় মোরেন। মোিআ বোও, ফরর বপরুদো, পযোপভপরটোরও 
িআন্টোরযপস্টিং রোকরঙ! বফোুওুরয এওফোয পকরয় েরত োযরর ভন্দ ত নো। 

বিআ বফোুওুরযয িঅঘোময ফোপেরত মোফোয ুরমোক বম ওরয়ও‖পদরনয ভরধযিআ এর েরফ তো বও চোনত? 

  



০২. িআন্দ্রনোযোয়রণয ওথো 

ম্রোট িরোও িঅয দুপদরন বল রয় মোরফ। বপদও পদরয় িআন্দ্রনোযোয়রণয পঘন্তো ওযোয পওঙু বনিআ। পতয ফররত ওী, 
নোটও িঅয ঘোযঔোনো িঅরকিআ বতপয রয় িঅরঙ, মপদ ব ওথো িআন্দ্রনোযোয়ণ তোাঁয মোত্রো দররয ভোপরওরও এঔন 
ফররনপন। ফ নোটও ফ ভয় ঘরর নো; দযরওয রুপঘ িঅশ্চমযযওভ ফদরোয় ফঙরয ফঙরয। োয়ো ফুরছ নোটও 
পরঔরত য়, নো রর বোর নোটও িরনও ভয় ভোয বঔরয় মোয়। ব পফঘোরয ম্রোট িরোও এঔন ঔুফিআ 
মুরকোরমোকী নোটও। 

িঅরর দুপশ্চন্তোয ওোযণ িনয। এঔন বফরচরঙ যোত দটো। িঅয পওঙুক্ষণ রযিআ ফীণোোপণ িরযোয ভযোরনচোয 
িপশ্বনী পবে িঅরফন িআন্দ্রনোযোয়রণয ওোরঙ। এিআ পনরয় োাঁঘফোয রফ তোাঁয িঅো। এ ঙোেো নফ নোট্ট বওোম্পোপনয 
বরোও এররঙ তোাঁয ওোরঙ; পওন্তু ফীণোোপণয ভরতো বচোয তোরদয বনিআ। িঅোয ওোযণ এওটোিআ, বোযত িরযো 
বথরও বোপগরয় পনরত ঘোয় তোযো িআন্দ্রনোযোয়ণরও। রতরযো ফঙয মোত্রোয রঙ্গ মুি যরয়রঙন িআন্দ্রনোযোয়ণ। এঔন তোাঁয 
ফয় বফয়োপল্ল। এিআ ঔোয়ো-ঔোপয়য ফযোোযটো ম্পরওয এতপদন পতপন য়োপওফোর পঙররন নো; এঔন রয়রঙন। 
িপফপয এয চনয তোাঁয ঔযোপতিআ দোয়ী। িইশ্বযদত্ত ক্ষভতো পনরয় চরেপঙররন িআন্দ্রনোযোয়ণ। তোিআ িঅপচ ফ দর তোাঁরও 
োত ওযরত ঘোয়। পফরল ওরয ফীণোোপণ িরযো। 

বপদরনয িঅক্রভণটো িপফপয এিআ বযলোরযপলয রঙ্গ মুি নো রত োরয। প্ররদোপলফোফু পিওিআ ফররপঙররন। এটো ঔুফ 
ম্ভফত ঘোয-ঙোাঁঘরেয ফযোোয। ভোথোয় ফোপে ভোযরত ঘোিআরর পও ভোযরত োযত নো? িঅরর ব িঈরেয পঙর নো; পঙর 
িেোন ওরয রওট বথরও ভোপনফযোকপট পনরয় োরোরনো। বপদন রঙ্গ টোওো পঙর বদেরোয িঈয। বোপকয ভরয় 
িঅয িআন্দ্রপচৎ এর ের! ঔুফ ফোাঁঘন বফাঁরঘরঙন িআন্দ্রনোযোয়ণ। 

রন্তোল বফয়োযো এর পি পদর। িপশ্বনী বে। 

মো, বিরও িঅরনো, ফরররন িআন্দ্রনোযোণ িঅঘোময। 

িপশ্বনী বে এর বঘয়োয বটরন পনরয় োরিআ ফর ফরররন, ফরুন। 

িঅপন ফরুন, ফরররন িআন্দ্রনোযোয়ণ। 

িঅপভ িঅয নতুন ওথো ওী ফরফ। িআন্দ্রফোফু। িঅপভ বতো এিআ পনরয় োাঁঘফোয এরুভ। এফোয বতো এওটো এোয োয 
নো ওযররিআ নয়। 

ব বতো ফুছরতিআ োযপঙ। পওন্তু িঅপভ বম ভনপস্থয ওরয িঈিরত োযপঙ নো। িপশ্বনীফোফু। এতপদরনয এওটো ম্পওয 
ঘুপওরয় বদয়ো বতো ভুরঔয ওথো নয়। 



ফিআ ফুছরুভ, পওন্তু িঅপটযস্টযো বতো খয ফদর ওযরঙ। পনিঈ িরযোয় দ ফঙয থোওোয য বোযরত ঘরর বকররন 
ঞ্জয়ওুভোয। এ বতো োরভোিআ রে। িঅয টোওোয িঙ্কটো িগ্রোয ওযরঙন ওী ওরয? িঅপন ওত োরেন বোযত 
িরযোয় ব বতো িঅভযো চোপন। রনরযো োচোয। িঅভযো বঔোরন ফরপঙ পফ। এও ফঙরয িঅনোয িআনওোভ রফ। 
িঅেোিআ রোঔ। িঅয ঔোপতয মত্ন িঅনোরও িঅভযো রদয বঘরয় পওঙু ওভ ওযফ নো। গুরণয ওদয িঅভযো ওপয। 
পফেোরন িঅনোয নোভ থোওরফ বভোটো যরপ। িঅপন মো ফররফন তোিআ িঅভযো বভরন বনফ।–বনোত মপদ োরধযয 
ফোিআরয নো য়? 

শুনুন িপশ্বনীফোফু! িঅভোয িঅয দু-পতনপদন রোকরফ এিআ নোটওটো বল ওযরত। িঅপভ এঔন িঅয পওঙু বোফরত োযপঙ 
নো। িঅপন োভরনয প্তোর িঅয এওপটফোয িঅুন। 

বযো পদরেন পওঙুটো? 

এরওফোরয পনযো ওযোয িআরে থোওরর িঅয িঅনোরও িঅরত ফরফ বওন? তরফ িঅভোয পদওটো িঅনোয পঘন্তো 
ওরয বদঔরত রফ। টোওোটোিআ বম ফ ভয় ফ বথরও ফে পচপন তো বতো নয়। বোযত িরযো মপদ চোরন বম 
িঅনোযো িঅভোরও পফ িপোয ওযরঙন, তো রর িঅভোয পফশ্বো তোযো িঅভোরও িআ টোওোিআ পদরত ঘোিআরফ। িঅয 
ফরঘরয় ফে ওথো রে—এত ফঙরযয ম্পওয পও ঘট ওরয ববোরো মোয়? 

পিও িঅরঙ। তো রর বতো এঔন িঅয ওথো ফরর রোব বনিআ। পদন োরতও রয এরর িঅো ওপয পর রফ। এবোরফ 
ছুপররয় যোঔোটো বওোন ওোরচয ওথো নয়, িআন্দ্রফোফু! িঅপ। নভস্কোয। 

নভস্কোয। 

িআন্দ্রনোযোয়ণ খয বথরও বফপযরয় োভরনয দযচোয পদরও পওঙুদূয এপকরয় পদররন। িপশ্বনীফোফুরও। তোযয পনরচয 
ওোরচয খরয পপরয এর িঅফোয বঘয়োরয ফররন। বল দৃযটো বোরিআ মোরে। এবোরফ এরওফোরয বল মযন্ত বকরর 
এ নোটওরও বওিঈ রুঔরত োযরফ নো। এটো রফ িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোরমযয চীফরনয বেষ্ঠ ওোচ। 

িআন্দ্রনোযোয়ণ এও ভরন ওোচ ওরয ঘরররঙন। ভোরছ ভোরছ দু-এওটো যোভো বোওো িঅরঙ। োভরন ুরচ। এিআ 
বোওোিআ তোাঁয ওোরচ ফরঘরয় বফপ ফযোখোরতয ৃপষ্ট ওরয। িঅয বরোিরপিিং। তরফ িঅচ ও‖পদন বথরও বরোিরপিিং 
রে নো!! িঅো ওপয োভরনয দুরটো পদন রফ নো। 
িআন্দ্রনোযোয়ণ তোাঁয ুরযো ভরনোরমোকটো বরঔোয় পদররন। তোাঁয চীফরনয বেষ্ঠ নোটও। ম্রোট িরোও। 
পওন্তু ওোচ বফপ দূয এরকোরত োযর নো। িআন্দ্রনোযোয়ণ বটয বররন নো বম এওপট বরোও খরয ঢুরও িপত ন্তযরণ 
তোাঁয পঙরন এর দোাঁপেরয়রঙ। 
তোযয োভোনপদস্তোয এওপট বভোক্ষভ ফোপে। িঅয িআন্দ্রনোযোয়রণয বঘোরঔয  োভরন ফ পওঙু পঘযতরয িন্ধওোয রয় 
বকর! 
  



০৩. ঔফরযয ওোকচ ঔুরর ঘভরও িঈিরোভ 

ঔফরযয ওোকচ ঔুরর ঘভরও িঈিরোভ। 

িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোময তোাঁয ফোপেরত ঔুন রয়রঙন। কত যশু যোরত্র রয়রঙ খটনোটো। ঔফরয মোত্রোয় িআন্দ্রনোযোয়রণয 
বূপভওো ম্বরন্ধ ওরয়ও রোিআন পররঔরঙ। িঅশ্চময দ পদন য়পন বদ্রররোও িঅভোরদয ফোপে এরপঙররন বপরুদোয 
রঙ্গ বদঔো ওযরত। 

বপরুদো িপফপয িঅভোয িঅরকিআ ঔফযটো রেরঙ। িঅরক্ষরয বপঙ্গরত ভোথো বনরে ফরর, বরোওটো এর িঅভোয ওোরঙ, 
িথঘ পওঙু ওযরত োযরোভ নো। য চনয। িপফপয ওযোয বওোন িঈোয় পঙর নো। 

িঅভোয এওটো ফযোোরয ঔটওো রোকপঙর। ফররোভ, প্রথভফোয বদ্রররোওরও কপররত িযোটোও ওরযপঙর, িঅয এফোয 
এরওফোরয ফোপেয পবতয এর ঔুন ওযর। ঔুফ বিয়োপযিং ঔুপন ফররত রফ। 

বপরুদো ফরর, বটো াঁয ফোপেয প্ল্যোন, বদ্রররোও বওোন খরয থোওরতন, িআতযোপদ নো বদরঔ ফরো মোরফ নো। িঅয ঔুন 
ওযোয বতভন তোপকদ থোওরর ফোপেরত এর ওযরফ নো বওন? 

পওন্তু এফোয বতো িঅয বতোভোরও তদন্তয চনয িোওর নো। 

এফোরয ুপররওিআ বিরওরঙ বফোছো মোরে। তরফ  োেোয থোনোয দরযোকো ভপণরোর বোদোযরও বতো বফ বোর ওরয 
পঘপন। এও পতপন মপদ বওোন ঔফয বদন। 

ভপণরোর বোেোযরও িঅপভ এওফোয বদরঔপঙ। বভোটোরোটো গুরপো বদ্রররোও, বপরুদোরও বমভন িোট্টো ওরযন বতভপন 
েিো ওরযন। 

তরফ বল মযন্ত ঔফযটো এর দোরযোকোয ওোঙ বথরও নয়; স্বয়িং িঅঘোময ফোপেয ওতযো িঈনিঅপ ফঙরযয ফুরেো 
ওীপতযনোযোয়ণ বপরুদোরও বিরও োিোররন। ঔুনটো ফোয পতন পদন রয ওোরর নটো নোকোত এও বদ্রররোও এররন 
িঅভোরদয ফোপেরত। ফয় ঘপল্লরয ওোঙোওোপঙ, বফ োয বঘোযো, বঘোরঔ বোনোয ঘভো। িরটোফয ভো রর বফ 
কযভ, বদ্রররোও বোপোয় ফর রুভোর ফোয ওরয খোভ ভুরঙ ফরররন, পওঙু ভরন ওযরফন নো, পভিঃ পভপত্তয; ফহুফোয বঘষ্টো 
ওরয িঅনোয রোিআন বরোভ নো। িঅপভ িঅপঙ বফোুওুরযয িঅঘোময ফোপে বথরও। িঅভোয় োপিরয়রঙন ফোপেয ওতযো 
ওীপতযনোযোয়ণফোফু! িঅভোরদয ফোপেরত এওটো ঔুন রয়রঙ চোরনন বফোধয়। বিআ ফযোোরয মপদ িঅনোয োোময োয়ো 
মোয়। 

িঅনোয পযঘয়টো…? 



এিআ বদঔুন, িঅর ওথোটোিআ ফরো য়পন। িঅভোয নোভ প্রদুযম্ন ভপল্লও। িঅপভ  ফোপেরত বথরও ফিংরয িঅপদুরুল 
ওন্দযনোযোয়রণয এওটো চীফনী পরঔপঙ। বরঔোিআ িঅভোয বো। এওটো ঔফরযয ওোকরচ ঘোওপয ওযতোভ, এঔন বঙরে 
পদরয়পঙ। িঅোতত চীফনীয চনয তথয িংগ্ররয রঙ্গ রঙ্গ ওীপতযনোযোয়রণয বরক্রটোপযয ওোচ ওযপঙ। িঈপন 
ফযোপযস্টোয পঙররন; পযটোয়োয ওরযরঙন ফঙয ঘোরযও র। াঁয যীযটো পফরল বোর বনিআ। 

িঅভোরও িোওরত এররঙন—ুপরর ঔফয বদয়ো য়পন? 

ুপর মো ওযোয ওযরঙ, পওন্তু ওীপতযনোযোয়রণয ঙন্দ-িঙন্দ এওটু কতোনুকপতরওয ফোিআরয। ুপররও বিরওরঙ। 
াঁয বঙররযো। িঈপন পনরচ িঅনোয ওথো ফরররন। ফরররন ুপররয বঘরয় এওচন বোর প্রোিআরবট পিরটওপটব 
পনরয়োক ওযরর ওোচ রফ বফপ। িঈপন িঅফোয বকোরয়ন্দো ওোপনীয পফরল বি। িঅনোয মো োপযেপভও তো িঈপন 
পদরত যোপচ িঅরঙন। িফযিআ। 

িআপতভরধয ঔুন ম্বরন্ধ িঅয বওোন তথয োয়ো বকরঙ? 

পফরল পওঙুিআ নো। ঔুনটো ভোথোয পঙন পদরও ফোপে বভরয ওযো য়। িআন্দ্রনোযোয়ণ তঔন বটপফরর ফর ওোচ 
ওযপঙররন। ুপররয িোিোয যীক্ষো ওরয ফররন বম ঔুনটো য় যোত ফোরযোটো বথরও োরে ফোরযোটোয ভরধয। 
িআন্দ্রনোযোয়রণয খয পঙর ফোপেয এও তরোয়। এওটো বোফোয খয িঅয তোয োর এওটো ওোরচয খয। িঈপন িরনও 
যোত মযন্ত ওোচ ওযরতন। িঈপন বম মোত্রোয রঙ্গ মুি পঙররন ব ঔফয চোরনন বফোধয়? 

বপরুদো এফোয পভিঃ ভপল্লওরও ফরর পদর বম িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোময তোয ওোরঙ এরপঙররন, তোিআ িঅঘোময পযফোয ম্বরন্ধ 
িরনও তথযিআ ব চোরন। 

ওোরঙ ফীণোোপণ িরযোয ভযোরনচোয িঅরন বদঔো ওযরত। ুপর িপফপয তোাঁরও বচযো ওযরঙ, ওোযণ ফোপেয ঘোওয 
রন্তোল বফয়োযো তোয চফোপনরত ফরর বম, িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅয িআ বদ্রররোরওয ভরধয ফোঘো পের বটো ব শুনরত 
োয়। পওন্তু ফীণোোপন িরযোয বদ্রররোও——নোভ বফোধয় িপশ্বনীফোফু—একোরযোযটোয ভরধয ঘরর মোন। তোযয 
িঅফোয িঅরন। পও নো চোনো মোয়পন, ওোযণ ফোপেয পঙন পদরও এওটো দযচো িঅরঙ বটো ঘোওযীযো ফন্ধ ওরয 
িরনও যোরত্র। যোরতয ওোরচয য ঘোওযোগুররো োেোয় িঅেো পদরত বফরযোয়, বপরয এওটোয ওোঙোওোপঙ। ওোরচিআ 
ফোরযোটো নোকোত মপদ িঅপশ্বনীফোফু িঅফোয পপরয এর থোরওন তো রর ব ঔফয বওিঈ নো চোনরত োরয। মোিআ োও, 
ব বতো িঅপন পকরয় তদন্ত ওযরফনিআ। িপফপয মপদ িঅপন তদরন্তয বোয পনরত যোপচ থোরওন। মপদ তোিআ য় তো 
রর িঅচ ওোররিআ একোরযোটো নোকোত িঅপন িঅরত োরযন। তঔন ওীপতযনোযোয়ণ পি থোরওন। 

বপরুদ যোপচ রফ চোনতোভ, ওোযণ িঅঘোময পযফোয ম্বরন্ধ য এওটো বওৌতুর িঅরক বথরওিআ পঙর। তো ঙোেো 
িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয রঙ্গ ওথো ফরর য বফ বোর বররকপঙর। পিও র িঅভযো একোরযোটোয ভয় বফোুওুরয পকরয় 
োপচয ফ। প্রদুযন্নফোফু িঅরযওফোয খোভ ভুরঙ পফদোয় পনররন। 



িআ ওোকচটো ওী বফপযরয় ের বদঔ বতো, বপরুদো ফরর বদ্রররোও ঘরর মোফোয য। এওটো বোাঁচ ওযো োদো ওোকচ 
বোপোয বওোরণ রে িঅরঙ, িঅপভ বটো তুরর বপরুদোরও পদরোভ। বোাঁচ ঔুররত বদঔো বকর িট বরন দুরোিআন িআিংপযপচ 
বরঔো— 

HAPPY BRTHDAY 
HUKUM CHAND 

বপরুদো বুরু ওুাঁঘরও বরঔোটোয পদরও পওঙুক্ষণ বঘরয় বদরঔ ফরর, হুওুভ ঘোাঁদ নোভটো বঘনো বঘনো ভরন রে। ওথোটো 
বফোধয় চেপদরনয বওরওয িঈয বরঔো রফ। হুওুভ ঘোাঁদ ম্ভফত ওীপতযযনোযোয়রণয ফনু্ধ! পওম্বো য়রতো বটপরগ্রোভ 
োিোরনো রফ; ভপল্লরওয িঈয বোয পঙর ওোচটো ওযফোয। 

বপরুদো ওোকচটোরও িঅফোয বোাঁচ ওরয পনরচয োরটযয ফুও রওরট বযরঔ পদর। 

এফোয ওতযফয রে তৃতীয় ভোরস্কপটয়োযরও বপোন ওযো। তোাঁয মোন ঙোেো বতো িঅভোরদয কপত বনিআ, এফিং তোাঁরও ফোদ 
পদরর পতপন স্তুষ্ট রফন ফরর ভরন য় নো। 

রোররভোনফোফুরও বপোন ওযোয এও খণ্টোয ভরধযিআ বদ্রররোও স্নোন ওরয পপটপট রয় পনরচয ফুচ িযোম্বোোিয 
পনরয় ঘরর এররন। ফ শুরননু্টরন ফরররন, এফোরয ুরচোটো তোয ভোরন যরযয চট ঙোেোরতিআ বওরট মোরফ। তো এও 
পররফ বোর। িঈনযোটো বরঔো রয় বকরর য োতটো ফে ঔোপর ঔোপর রোরক। এরত ভয়টো পদপফয বওরট মোরফ। 
বোর ওথো, িঅভোয েপ বযোপণীফোফু বপদন ফরপঙররন াঁয নোপও বফোুওুরয িঅঘোমযরদয রঙ্গ বঘনো শুনো িঅরঙ। 
ফরররন, এভন পযফোয বদঔরফন নো ভোিআ; ফো-বঙররীয় পভর বনিআ, বোিআরয়-বোিআরয় পভর বনিআ, তো এওোন্নফতযী রয় 
ফর িঅরঙ। ব ফোপেরত বম ঔুন রফ বটো িঅশ্চরমযয পওঙুিআ নয়। 

িঅভযো যনো পদরয় পদরোভ। রোররভোনফোফুয ড্রোিআবোয পযদফোফু বম কোপেটোয মত্ন বনন। বটো কোপেয ওপিন 
বদঔররিআ বফোছো মোয়। বদ্রররোও বপরুদোয বীলণ বি। 

একোরযোটো বফরচ োাঁঘ পভপনরট বফোুওুয বযোরে িঅঘোমযরদয ফোপেয বোপটযরওোয নীরঘ দযচোয োভরন পকরয় দোাঁেোর 
িঅভোরদয িযোম্বোিয। ওপরিং বফর পটরত ঘোওয এর দযচো ঔুরর পদরতিআ বদপঔ পঙরন দোাঁপেরয় িঅরঙন প্রদুযম্ন 
ভপল্লও। ফরররন, কোপেয িঅয়োচ শুরনিআ ফুরছপঙ িঅপন এররঙন। িঅপভ থোপও এওতরোরতিআ। িঅুন বদোতরোয় 
এরওফোরয ফে ওতযোয ওোরঙ। 

বল্লোয় ফোপে, পনশ্চয়িআ বিআ ওন্দযনোযোয়রণয বতপয, পওম্বো তোয িঅরক রত োরয, ওোযণ বদরঔ ভরন য়। ফয় 
রফ িন্তত বদেরো ফঙয। ঘেো ওোরিয পাঁপেরত ব্দ তুরর িঅভযো বদোতরোয় পকরয় বৌঁঙরোভ। পাঁপেয োরয 
বদয়োরর িঅঘোমযরদয ূফযুরুলরদয পফোর পফোর িরয়র বপন্টিং, পাঁপে পদরয় িঈরিিআ োভরন এওটো প্রওোণ্ড 
বশ্বতোথরযয ভূপতয, এপদরও পদরও ঙেোরনো নোনোন োিআরচয পুরদোপন তোয বফপয বোকিআ পঘরন ফরর ভরন র! 
এওটো পফোর দোাঁেোরনো খপে যরয়রঙ পাঁপেয োভরনয ফোযোন্দোয়। ফোযোন্দোয এও োর দোাঁেোরর নীরঘ নোটভপন্দয 



বদঔো মোয়, িনয োর োযফোাঁধো খয। এযিআ এওটো খরয িঅভোরদয পনরয় পকরয় বঢোওোররন প্রদুযম্ন ভপল্লও। বদঔরোভ 
এটো এওটো ভোছোপয োিআরচয বফিওঔোনো; ঘোপযপদরও বোপো পফঙোরনো, ভোপটরত ওোরযট, ভোথোয িঈয দুপদরও দুরটো 
ছোে রণ্ঠন। িঅপভ িঅয রোররভোনফোফু এওটো বোপোয় ফরোভ। বপরুদো পওঙুক্ষণ োয়ঘোপয ওরয পচপনত্র বদঔো 
িঅয এওটো বঙোট বোপোয় ফর। ভপল্লও। ভোিআ বকরঙন ওীপতযনোযোয়ণরও িোওরত। 

দু পভপনরটয ভরধযিআ এর েররন ফোপেয ওতযো ওীপতযনোযোয়ণ িঅঘোময। ধধোর পযো যিং, দোপে বকোাঁপ ওোভোরনো, ঘুর 
িপধওোিংিআ োওো। তরফ িঈনিঅপরত বম পওঙু ওোাঁঘো িফপষ্ট যরয়রঙ বটোিআ িঅশ্চময। বঙোটঔোটো ভোনুল পওন্তু এভন 
এওটো োরযোনোপরপট িঅরঙ বম তোাঁয পদরও বঘোঔ মোরফিআ, এফিং পকরয় বথরভ থোওরফ। বদরঔ ভরন য় ফযোপযস্টোয 
পররফ িআপন পনশ্চয়িআ ঔুফ োওো পঙররন। বদ্রররোরওয যরন পররৃয োয়চোভো, োঞ্জোপফ িঅয বফগুপন যরগয বড্রপিং 
কোিঈন। বঘোরঔ বম ঘভোটো যরয়রঙ বটো র মোরও ফরর োপ গ্লো, িথযোৎ নীরঘয পদরও েোয চনয িরধযও বরন্স 
িঅয িঈয পদওটো পোাঁওো। 

ওিআ, পওপন বকোরয়ন্দো ভোিআ? 

বপরুদো পনরচয, এফিং বিআ রঙ্গ িঅভোরদয দুচরনয পযঘয় পদরয় পদর। রোররভোনফোফুয পযঘয় বরয় ওীপত্তযনোযোয়ণ 
বঘোঔ ওোরর তুরররন। ওিআ, িঅনোয বরঔো বওোন যয কল্প বতো বওোনপদন পেপন! 

রোররভোনফোফু বীলণ পফনয় ওরয ফরররন, িঅরে ব ফ িঅনোয েোয ভরতো পওঙুিআ নো। তফু, যয কল্প মঔন 
বররঔন তঔন িঅনোয ভরধয এওপট বকোরয়ন্দো পনশ্চয়িআ ফতযভোন। বদঔুন, িঅনোযো দুচরন পভরর এিআ যরযয 
বওোন পওনোযো ওযরত োরযন। পওনো। িআন্দ্র পঙর িঅভোয বঙোট বঙরর। মো য়, ওপনষ্ঠ ন্তোন িরনও ভয়িআ এওটু 
বনকররওরটি য়। য বক্ষরত্র তোিআ রয়পঙর, পওন্তু তোয চনয  বওোনপদন িপবরমোক ওরযপন ফো ওুরথ মোয়পন। 
কোন-ফোচনো বোরফোত, েোশুনো মঔন র নো। তঔন বোফরুভ পদরওিআ মোও। বঙোট ফয় বথরওিআ কোন পরঔত, 
নোটও পরঔত, বফোরো ফোচোত। ফোপেরত বফোরো পঙর িোওুযদোদোয িঅনো পফররত বথরও, িঅভ িঅপটয ববাঁু— 

িঅভ িঅাঁপটয ববাঁু? বপরুদো িফোও রয় প্রশ্ন ওযর। 

িআ যওভিআ যপওতো পঙর িোওুযদোয, ফরররন ওীপত্তযনোযোয়ণ, বফোরোরও ফররতন। িঅভ িঅাঁপটয ববাঁু, প্রথভ রযোকিো 
বভোটয কোপে মঔন পওনররন তঔন বটোরও ফররতন ুষ্পও যথ, গ্রোরভোরপোন বযওিযরও ফররতন। ুদযন ঘক্র—এিআ 
িঅয ওী। িোওুযদোদোয ওথো ফররত বকরর যোত ওোফোয রয় মোরফ। িঅর ওথো রে ওী, িআন্দ্রয এিআ বোরফ চীফন 
বল রয় মোয়োরত িঅপভ প্রঘণ্ড িঅখোত বরয়পঙ। মোত্রোয় বমোক বদয়োটো িঅঘোময ফোপেয বঙররয রক্ষ পওঙু বকৌযরফয 
নয় পিওিআ, পওন্তু বরলয পদরও ব ভোিআরন বত রনরযো োচোয টোওো; এটো বতো বদঔরত রফ! তোয ভরধয গুণ নো 
থোওরর এটো পও য়? িঅপভ পনরচ মোত্রো পথরয়টোরযয ঔুফ বি পঙরোভ। এও যওভ বনো পঙর ফররত োয। বঔোরন 
িঅভোয পনরচয বঙরর ব রোিআরন বকরর নোও পপটরওোরর ঘররফ বওন? নো, িআন্দ্ররও িঅপভ মূ্পণয স্বোধীনতো 
পদরয়পঙরোভ। িঅয ব বটোয দ্ব্যফোয ওরয ুরযোুপয। মোত্রোয ওোচ ওরয তোয ভরধয বওোন ফদ বঔয়োর বদঔো 



বদয়পন। ওোচ-োকরো ভোনুল পঙর ব। বফোরোয় োত পঙর ঘভৎওোয, কোন পরপঔত যীপতভরতো বোর। িঅভোয ভরত 
িঅঘোময ফিংরয ব বওোন যওভ িম্মোন ওরযপন; ফযিং এওপদও পদরয় বদঔরর ভুঔ িঈজ্জ্বরিআ ওরযরঙ। 

বপরুদো ফরর, িঅপন পও চোরনন বম পদন রনরযো িঅরক ভম্মদ পপ বররন তোাঁরও এওচন এর পঙন বথরও 
িঅখোত ওরয, এফিং ব িঅখোত ওোাঁরধ নো রে ভোথোয় েরর পতপন য়রতো তঔনিআ ভোযো বমরতন? 

তো চোপন ফিআওী, ফরররন ওীপতযনোযোয়ণ।িঅপভিআ বতো তোরও বতোভোয যোভয পনরত ফপর। 

এফোয বম খটনোটো খপটর, িঅনোয ভরত পও তোয চনয এিআ মোত্রোয দরগুপরয ভরধয বযলোরযপলিআ দোয়ী? 

ব বতো িঅপভ ফররত োযফ নো। বটো ফোয ওযোয দোপয়ত্ব বতোভোয। তরফ এটো ফররত োপয বম িআন্দ্রয ত্ৰু মপদ 
বথরও থোরও বতো ব মোত্রোয দররিআ য়রতো থোওরফ? এভপনরত ব পফরল ওোরুয রঙ্গ পভত নো, িঅয মূ্পণয 
পনপফযফোদী বরোও পঙর। ফররোভ নো, ব বম পচপনটো চোনত বটো র ওোচ। ওোরচয ফোিআরয তোয িঅয বওোন 
িআন্টোরযস্ট পঙর নো। 

ুপর বতো বফোধয় ফোপেয ওররও বচযো ওরযরঙ? 

তো বতো ওযরফিআ। বটো বতো তোরদয রুপটরনয ভরধযিআ রে। পওন্তু তোযো ওরযরঙ ফরর তুপভ ওযরত োযরফ নো। এভন 
বওোন ওথো বনিআ। এঔন িপফপয তুপভ িঅভোয িনয বঙরররদয োরফ নো! ন্ধযোয় এরর োরফ। প্রদুযম্ন এঔন িঅরঙ, 
তোরও পওঙু পচরে ওযরত ঘোিআরর ওযরত োরযো। ঘোওয-বওয়োযোযো িঅরঙ। িঅভোয এও ফিঈভো িঅরঙন, 
পযনোযোয়রণয স্ত্রী। ফে বঙরর বদফনোযোয়ণ পফত্নীও। পযনোযোয়রণয বভরয় রীনো িঅরঙ। ব ঔুফ ঘোরোও-ঘতুয। িআন্দ্রয 
ঔুফ নযোটো পঙর। বোর  ওথো, বতোভোয পপ ওত? 

িঅপভ িঅকোভ োচোয টোওো পনিআ, তোযয তদন্তু পিও ভরতো বল রর য িঅয োচোয পনিআ। 

যরযয ভোধোন নো রর িঅকোভটো বপযত বদয়ো য়? 

িঅরে নো, তো য় নো। 

ববপয গুি। িঅপভ বতোভোরও োচোয টোওোয বঘও পররঔ োপিরয় পদপে। বদোোিআ ফোু-িঅপভ বওোনপদন প ওরয ঘরর 
মোফ-এরও িোয়রফপট, তোয িঈয এওটো বরোও রয় বকরঙ -মোফোয িঅরক িআরন্দ্রয ঔুপনয োপস্ত য় এটো িঅপভ বদরঔ 
বমরত ঘোিআ। 

শুধু এওটো প্রশ্ন ওযোয ফোপও িঅরঙ। 

ফররো। 



হুওুভ ঘোাঁদ ফরর পও িঅনোয ফনু্ধস্থোনীয় বওিঈ িঅরঙ? 

হুওুভ পিং ফরর এওচনরও পঘনতোভ, তো ব িরনও‖পদন িঅরক। 

থযোঙ্ক িআিঈ। 

বপরুদো প্রদুযম্নফোফুয রঙ্গিআ িঅরক ওথো ফরো পস্থয ওযর। ওীপতযনোযোয়ণফোফু িঈরি ঘরর বমরতিআ প্রদুযন্নফোফু এর খরয 
ঢুওররন। বদ্রররোও প্রথভ ওথোিআ ফরররন, দোরযোকো োরফ এওফোয িঅনোয রঙ্গ বদঔো ওযরত ঘোন! 

বও, পভস্টোয বোেোয? 

যোাঁ, িঈপন নীরঘ িঅরঙন। 

িঅভযো পতনচন নীরঘ যনো পদরোভ। রোররভোনফোফু এতক্ষণ ঘুঘো পঙররন, তরফ ফুছরত োযপঙরোভ বম িঈপন ফ 
ওথো ভরনোরমোক পদরয় শুনপঙররন। পফপবন্ন বরোরও ওী বোরফ ওথো ফরর। বপদরও নোপও বরঔওরদয দৃপষ্ট যোঔরত য়, 
তো নো রর করল্প বোর িোয়োরক বরঔো মোয় নো। তো ঙোেো পওঙুপদন িঅরকিআ রোররভোনফোফু এও‖পদন িঅভোরদয ফোপেরত 
িঅড্ডো ভোযরত ভোযরত ফররপঙররন, বোরনো বোিআ তরী, বতোভোয দোদোরও পওন্তু িঅভযো তদরন্তয ফযোোরয মতটো 
োোময ওযরত োপয ততটো ওপয নো। এফোয বথরও িঅভযো বঘোঔ-ওোন বঔোরো যোঔফ। শুধু দযরওয বূপভওো বনয়োটো 
বওোন ওোরচয ওথো নয়-পফরল ওরয িঅপভ পনরচিআ মঔন বকোরয়ন্দো ওোপনী পরপঔ! 

ভপণরোর বোেোয বপরুদোরও বদরঔ এওকোর বর ফরররন, করন্ধ করন্ধ পিও এর োপচয রয়রঙন বদঔপঙ। 

বপরুদো ফরর, িঅপভ বতো বোফরোভ এর বদঔফ। িঅপন ফুপছ বও ঔতভ ওরয বপরররঙন। 

ফযোোযটো বতো বভোটোভুপট বফোছোিআ মোরে, ফরররন ভপণরোরফোফু, মোত্রো োপটযরদয ভরধয বযলোরযপল। পবওপটভ বোযত 
িরযোয স্তম্ভ পফরল, াঁয বচোরযিআ প্রোয় নোটও ঘরত, িনয দর তোাঁরও বোপগরয় পনরত বঘষ্টো ওযপঙর, োরযপন, তোিআ 
তোাঁরও ঔুন ওরয বোযত িরযোরও বঔোাঁেো ওরয পদরয়রঙ। িপফপয ঘুপযয এওটো বভোপটব পঙর, ওোযণ খরয পওঙু 
ওোকচত্র খোাঁটোখোাঁপট ওযো রয়পঙর। য়রতো াঁয বরঔো বওোন নতুন নোটও ঔুাঁচপঙর। 

িঅপন বোযত িরযোয ভোপররওয রঙ্গ ওথো ফরররঙন? 

শুধু বোযত িরযো বওন? বমপদন ঔুনটো য় বপদন যোিআবযোর বওোম্পোপন ফীণোোপণ িরযোয ভযোরনচোয এরপঙররন 
পবওপটরভয রঙ্গ বদঔো ওযরত। বদ্রররোরওয নোভ িপশ্বনী বে। িরনও প্রররোবন বদঔোন। পফ োচোয টোওো ভোিআরন 
িঅপোয ওরযন; পওন্তু িআন্দ্রনোযোয়ণ বওোন ওপভপট ওরযনপন। বোযত িরযোয প্রপত নযোঘোরযপর াঁয এওটো রোরয়রপট 
পঙর। িপশ্বনী পবে ঘরর মোন। ীরন একোরযোটোয়। ঔুনটো য় ফোরযোটো বথরও োরে ফোরযোটোয ভরধয। ফোপেয পঙরনয 
দযচো বঔোরো পঙর। ঘোওয ফরর িআন্দ্রনোযোয়ণ তঔন ওোচ ওযপঙররন, িঅয ভোরছ ভোরছ বফোর ফোচোপেররন। য়রতো 



কোন পরঔপঙররন। বিআ ভয় ভোিযোযটো য়। পঙন পদও বথরও এর বওোন ববোাঁতো বোযী িস্ত্র পদরয় ভোথোয় ভোরয। 
তৎক্ষণোৎ ভৃতুয! বটপফরর ছুরও ওোচ ওযপঙররন, এভপনরতিআ ভোযোয ুপফরধ। 

িস্ত্রটো োয়ো বকরঙ? 

নো। বমপদওটো িআন্দ্রনোযোয়ণ থোওরতন বপদওটো পনপযপফপর। এও তরোয খয। ঘোওয-ফোওয বঔরয় বদরয় িঅেেো ভোযরত 
পকরয়পঙর। ঔো বফয়োয! রন্তোরলয িঅফোয ভরদয বনো, ব ঔোফোয রয ভোর বঔরত মোয়, োরে ফোরযোটো এওটোয় 
এর পঙরনয দযচো ফন্ধ ওরয। দয দযচো িপফপয ফ ভয়িআ ফন্ধ থোরও, িঅয ফোিআরয দোরযোয়োন িঅরঙ। 
ফোরযোটোয য মপদ বওিঈ পঙরনয দযচো পদরয় বঢোরও তো রর বওিঈ বটয োরফ নো। ওোযণ ফোপেয পঙরন কপর-মদু 
নস্কয বরন। 

িঅপভ মপদ এওফোয িআন্দ্রনোযোয়রণয বোফোয খয িঅয ওোরচয খযটো বদপঔ তো রর িঅনোরদয িঅপত্ত বনিআ বতো? 

বভোরটিআ নো। িআিঈ িঅয বভোস্ট রয়রওোভ। তরফ িঅপভ বমভন িঅনোরও িআনপযরভন পদরোভ, বটো িঅনোয তযপ 
বথরও বরর দুরক্ষযিআ ুপফধো-ফুছরতিআ বতো োযরঙন, বাঁ বাঁ। 

  



 ০৪. ভপণরোরফোফুয রঙ্গ ওথো 

ভপণরোরফোফুয রঙ্গ ওথো বরয িঅভযো প্রদুযন্নফোফুয রঙ্গ বকরোভ িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোরমযয খরয। খযটো এও তরোয 
িঈত্তয-পশ্চভ বওোরণ। ফোপেয িঈত্তয পদওটো রে োভরনয পদও। ভোছঔোরন নোটভপন্দয িঅয তোরও পখরয পতনপদরও 
ফোযোন্দো িঅয োপয োপয খয। ফোপেয পঙরনয দযচোটো দপক্ষণ-পশ্চভ পদরও, পশ্চরভয ফোযোন্দোয বল ভোথোয়। তোয 
ভোরন বওিঈ দযচো পদরয় ঢুরও ফোযোন্দো বরযোররিআ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয বোফোয খয োরফ োভরন। তোযয িঈত্তরযয 
ফোযীন্দী ধরয দ ো বকরর িোিআরন োরফ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ওোরচয খরযয দযচো। িথযোৎ ফোিআরয বথরও এওচন 
বরোও এর ঔুন ওযোটো ঔুফিআ চ ফযোোয। 

বোওোয খরয ঔোট, এওটো িঅরভোপয, দুরটো তোও িঅয পওঙু ট্রোঙ্ক ুটরও ঙোেো পচপন বফপ বনিআ। িঅভযো ওোরচয 
খরয পকরয় োপচয রোভ। 

এঔোরন ফে ফে দুরটো তোও বফোছোিআ ওোকচত্র ঔোতো িআতযোপদরত। ফুছরোভ। এগুররোরত নোটও িঅয কোরনয ঔেো 
যরয়রঙ। রতরযো ফঙরযয মত ওোকচ ফিআ ভরন র এিআ দুরটো তোরও যরয়রঙ! ফোযোন্দোয পদরও বম দযচোটো যরয়রঙ 
বটোয পিও িোন োর এওটো বটপফর িঅয বঘয়োয। বফোছোিআ বকর এিআঔোরনিআ ঔুনটো রয়পঙর। বটপফররয িঈয 
পোিঈনরটন বন, িট বন, বনপর, বোয রয়ট, ওোপর, বটপফর রযোম্প িআতযোপদ যরয়রঙ। িঅয বমটো যরয়রঙ বটো 
র এওটো বফোরোয বও। বপরুদো ফরর, এওফোয িঅভ িঅাঁপটয ববাঁুয বঘোযোটো বদঔো মোও। 

ফোে ঔুরর বফোরোটো বদরঔ ফুছরোভ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু বটোয ঔুফ মত্ন পনরতন। এওরো ফঙরযয ুযরনো বফোরো 
এঔন প্রোয় নতুরনয ভরত যরয়রঙ। 

বপরুদো বওটো ফন্ধ ওরয পদর। 

এ ঙোেো খরয যরয়রঙ এও োর এওটো বোপো, এওটো বঘয়োয িঅয বশ্বত োথরযয এওটো বঙোট বতোয়ো বটপফর। 
বদয়োরর ঙপফয ভরধয যরয়রঙ দুরটো ফোাঁধোরনো ভোনত্র—িআন্দ্রনোযোয়রণয োয়ো-এওটো পফপরপত রযোিরস্ক িঅয এওটো 
যোভওৃষ্ণ যভিংরয ভোওোভোযো ঙপফ। 

খয বদঔো রর বোপো িঅয বঘয়োরয বোকোবোপক ওরয ফরোভ িঅভযো ঘোযচন প্রদুযন্নফোফু িআপতভরধয বখোররয যওরতয 
চনয ফররপঙররন, বটো এরন ঘওয বশ্বতোথরযয বটপফররয িঈয যোঔর। যফত বঔরত বঔরত ওথো র। 

িঅনোয খযটো বওোথোয়? বপরুদো প্রশ্ন ওযর প্রদুযম্নফোফুরও। 

বটযঘো বোরফ এিআ খরযয পফযীত পদরও, ফরররন প্রদুযম্নফোফু, িথযোৎ দপক্ষণ-ূফয বওোরণ। এরওযোরয বওোরণয খযটো 
র। রোিআরেপয, িঅয িঅভোযটো র তোয োরিআ। 

িঅপন যোরত্র খুরভোন ওঔন? 



তো বফ যোত য়। এও-িঅধো পদন বতো এওটো বদেটো রয় মোয়। িঅভোয ওোচটো-িথযোৎ ওন্দযনোযোয়ণ ম্বরন্ধ তথয 
িংগ্ররয ফযোোযটো—িঅপভ োধোযণত যোরত্রিআ ওপয। প্রথভ পদরও িঅভোয ওোচ পঙর ওীপতযনোযোয়ণরও িআন্টোযপবিঈ ওযো। 
পতপন ফোিআ ফঙয ফয় মযন্ত তোাঁয িোওুযদোদোরও বদরঔরঙন। তোাঁয ওোঙ বথরও ফ তথয বনয়ো রর য িঅপভ 
পঘপিত্র দপরর িোয়পয িআতযোপদ স্টোপি ওযো শুরু ওপয। 

তো রর বপদন মঔন ঔুনটো য় তঔন িঅপন বচরক পঙররন? 

তো বতো ফরটিআ। তরফ নোটভপন্দযটো এত ফে বম িঅভোয ওোরচয খয বথরও এ খযটো বদঔো মোয় নো, এঔোনওোয 
বওোন ব্দ বোনো মোয় নো। 

ফীণোোপণ িরযো বথরও বরোও এরপঙর িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ওোরঙ ব ঔফয চোনো বকর ওী বোরফ? 

বটো ফরররঙ রন্তোল বফয়োযো। িপশ্বনী পবে বম পিটো োপিরয়পঙররন বটো বটপফররয িঈয োয়ো মোয়। বদ্রররোও 
ওঔন মোন। ব ঔফয বফয়োযোিআ বদয়। 

িঅপন বফোরো শুনরত োনপন? 

তো য়রতো এও-িঅধওোয শুরনপঙ, পওন্তু বটো প্রোয় বযোচিআ শুনতোভ ফরর পফরল ওরয বিআ পদন শুরনপঙরোভ। পওনো 
ফররত োযফ নো। 

ওনদযনোযোয়ণ পও পনয়পভত িোয়পয পরঔরতন? 

রযয পদরও বররঔনপন, পওন্তু োাঁপঘ ফঙয বথরও ঘপল্ল ফঙয মযন্ত পররঔপঙররন। 

তোয ভোরন পফররত ভ্ৰভরণয িোয়োপয িঅরঙ? 

িঅরঙ ফিআওী, িঅয ব এও িঅশ্চময পচপন। ওত রিয িঅয পিিঈও িঅয ফযোযরনয রঙ্গ বম পতপন ঔোনোপনো ওরযরঙন 
তো েরর িঅশ্চময রয় বমরত য়। রণ্ডন বথরও ওন্দযনোযোয়ণ িোরন্স মোন। বঔোরন যোপযর পওঙুপদন ওোপটরয় পতপন 
ঘরর মোন। বূভধযোকরযয িঈওূরর দপক্ষণ িোরন্সয পযপবরয়যোরত। িঅপন বতো চোরনন এিআ িঞ্চররয ওরয়ওপট 
রযয ওযোপরনো র চুয়োপেরদয তীথযস্থোন! ওন্দযনোযোয়ণ ভপন্ট ওোররয ওযোপরনোরত রুররট বথরও রোঔ রোঔ টোওো 
বচরতন। ঔুফ ওভ ফোগোপরিআ ব মুরক পফররত পকরয় এযওভ ওীপতয বযরঔ এররঙন। 

িঅঘোমযরদয চপভদোপয বওোথোয় পঙর? 

ূফযফরঙ্গ ওোপন্তুরয। পফযোট চপভদোপয। 

বপরুদো এওটো ঘোযপভনোয ধযোর! দুরটো টোন পদরয় তোযয ফরর, ভৃতরদ িঅপফষ্কোয ওরয বও? 



ব রন্তোল বফয়োযো। ব পনরচ বপরয প্রোয় বৌরন এওটোয়। তোযয িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ওোরচয খরয ফোপত জ্বররঙ 
বদরঔ এওফোয িঈাঁপও পদরত এর বদরঔ এিআ ফযোোয! রঙ্গ রঙ্গ িঅভোরও ঔফয বদয়। তোযয িঅপভ বদোতরোয় পকরয় 
িনযরদয চোনোিআ। 

ুপরর ঔফয বদফোয পিোন্ত ওোয? 

বদফনোযোয়ণফোফুয। ফে ওতযো নো ওরযপঙররন, পওন্তু বদফনোযোয়ণফোফু ফোরয ওথোয় ওোন বদনপন। 

িঅনোয রঙ্গ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ম্পওয ওীযওভ পঙর? 

পদপফয বোর। িঅপভ বদ্রররোওরও পওঙু প্রশ্ন ওরযপঙরোভ। পফরল ওরয তোাঁয বফোরো ম্পরওয। িঈপন ফররন মন্ত্রটো ঔুফ 
বোর এফিং িঅয়োচ িপত পভপষ্ট। প্রোয় ত্তয ফঙয। টো নো ফোচোরনো িফস্থোয় রে পঙর, পওন্তু িআন্দ্রনোযোয়ণ টো ফোয 
ওরয ফোচোরত িঅযম্ভ ওযোয রঙ্গ রঙ্গিআ টোয িঅয়োচ ঔুরর মোয়। 

বদ্রররোও ম্পরওয িঅনোয ধোযণো ওী? 

এরওফোরয ওোচ-োকরো ভোনুল পঙররন। ওোরচ িুরফ থোওরতন মতক্ষণ ফোপেরত থোওরতন। রোিআরেপয বথরও ফিআ পনরত 
িঅরতন ভোরছ ভোরছ। পফরল ওরয ঐপতোপও নোটও বরঔোয ভয় ফিআ বদঔোয দযওোয োতিআ। ওন্দযনোযোয়রণয 
বঙরর, ওীপতযনোযোয়রণয ফোফো দযনোযোয়ণ িআপতোর এভ. এ. পঙররন। তোিআ রোিআরেপযরত িআপতোরয ফিআ ঔুফ বোরিআ 
িঅরঙ। 

এফোয িনয দু বোিআ ম্বরন্ধ এওটু চোনরত ঘোিআ। 

বফ বতো। 

ফরঘরয় ফে বতো বদফনোযোয়ণ। তোযয পযনোযোয়ণ, তোযয িআন্দ্রনোযোয়ণ! 

যোাঁ। 

িআন্দ্রনোযোয়ণ বতো পফরয়িআ ওরযনপন। িঅয বদফনোযোয়ণ শুনরোভ পফত্নীও? 

িঅরে যোাঁ। ফঙয োরতও িঅরক াঁয স্ত্রীয ভৃতুয য়। 

াঁয বঙররপরর বনিআ? 

এওপট বভরয় িঅরঙ, তোয পফরয় রয় বকরঙ। স্বোভী ুনোয় ওোচ ওরয। বঙরর এওপট িঅরঙ ব িঅরভপযওোয় 
িআপঞ্জপনয়োপযিং রে। 



িঅনোয ভরত বদফনোযোয়ণ বরোও বওভন? 

িতযন্ত ঘোো, কবীয প্রওৃপতয ভোনুল। 

িঈপন পও ঘোওপয ওরযন? 

িঈপন স্টওরয়র পট বওোম্পোপনরত িঈাঁঘু বোরস্ট িঅরঙন। 

িপপ বথরও ফোপে বপরযন ওঔন? 

তো যোত োরে নটোয িঅরক বতো নয়িআ, ওোযণ িপপ বথরও লোরফ মোন। ন্ধযোটো বঔোরনিআ ওোটোন। 

বোিআরয়য ভৃতুযরত পও িঈপন ঔুফ বোও বরয়পঙররন ফরর ভরন য়? 

পতন বোিআরয়য ভরধয পফরল ম্ভোফ পঙর নো। পফরল ওরয িআন্দ্রনোযোয়ণ মোত্রোয ওোচ ওরযন। ফরর িঅভোয ধোযণো িনয 
দুবোিআ াঁরও বফ বয় েোন ওযরতন। 

পওন্তু ওীপতযনোযোয়ণ বতো বঙোট বঙরররও বফ বোরিআ ফোরতন। 

শুধু বোরফোরতন নো, পতন বঙররয ভরধয বঙোটরওিআ ফরঘরয় বফপ বোরফোরতন। এ-পফলরয় িঅভোয বওোন রন্দ 
বনিআ, ওোযণ িরনও ওথোরতিআ এিআ ক্ষোপতত্ব প্রওো বত। 

ওীপতযনোযোয়ণ পও িঈিআর ওরযরঙন? 

ওরযরঙন ফররিআ বতো িঅভোয ধোযণো। 

বিআ িঈিআরর বতো এিআ ক্ষোপতত্ব প্রওো বরত োরয। 

তো বতো োরযিআ। 

বপরুদো এওটো ঘোযপভনোয ধযোর। রোররভোনফোফু তোাঁয বঙোট্ট রোর ঔোতোটো ফোয ওরয ওী বম বনোট পরঔরঙন তো িঈপন 
চোরনন! য়রতো বপফলযরতয এওটো করল্পয গ্লট াঁয ভোথোয় িঅরঙ। 

এফোয পদ্ব্তীয় বোিআ ম্বরন্ধ এওটু চোনো দযওোয। 

ওী চোনরত ঘোন ফরুন, ফরররন প্রদুযম্নফোফু! 

িঈপন বতো ঘোটকোিয িযোওোিঈন্টযোস্ট? 



যোাঁ! পস্কনোয িযোি োিযিঈিআও বওোম্পোপনরত িঅরঙন। 

বওভন বরোও? 

াঁয বতো পযোপভপর িঅরঙ, ওোরচিআ বঔোরনিআ ফে বোিআরয়য রঙ্গ এওটো তপোত রয় মোরে। বদ্রররোও বভোটোভুপট 
পুপতযফোচ, পফপরপত কোন ফোচনোয ঔুফ বি। 

বযওিয িঅয ওযোরট বোরনন? 

যোাঁ, তরফ বটো যপফফোরয। িনযপদন ন্ধযোয় িআপন লোরফ মোন, বপরযন বিআ োরে নটো দটোয়। 

বওোন লোফ? 

যোটোযরি লোফ। 

ফে বোিআ পও এওিআ লোরফয বভম্বোয নোপও? 

নো, িঈপন বফঙ্গর লোরফ। 

পযনোযোয়রণয বতো এওপট বভরয় িঅরঙ। 

যোাঁ—রীনো। ফুপিভতী। ফঙয বঘোে ফয়, পয়োরনো পঔরঙ। ওযোরওোটো কোরয সু্করর রে। ব বফঘোপয ওোওোয ভৃতুযরত 
ঔুফ িঅখোত বরয়রঙ, ওোযণ ব ওোওোয ঔুফ বি পঙর। 

িঅয পযনোযোয়ণফোফু? পতপন িঅখোত োনপন? 

ফে দু বোিআরয়য বওিঈিআ ঙোটরও পফরল িঅভর পদরতন নো। 

িঅয য়রতো িআন্দ্রনোযোয়ণ মোত্রো বথরও এত বযোচকোয ওযরঙ বটো তোযো পফরল ুনচরয বদঔত নো। 

তো রত োরয। 

িঅভোয িপফপয এিআ দুিআ বোিআরয়য রঙ্গ ওথো ফররত রফ। বটো বফোধয় পন পও যপফফোয ওযরর বোর য়, তোিআ 
নো? 

পনফোয ওোরর এরর দু বোিআরওিআ োরফন। 

িঅপন বম ওন্দযনোযোয়রণয চীফনীয িঈয ওোচ ওযরঙন, বটো ওতপদন বথরও? 



তো প্রোয় ঙভো র। 

িোৎ এিআ ভপত র বওন? 

িঅপভ িঈনপফিং তোব্দী পনরয় এওটো িঈনযো পরঔফ ফরর নযোনোর রোিআরেপযরত পকরয় েোশুনো ওযপঙরোভ। বিআ 
ভয় ওন্দযনোযোয়রণয নোভ োিআ। বঔোাঁচঔফয পনরয় চোপন তোাঁয ফিংধরযযো এঔন িঅরঙন বফোুওুরয। বোচো এর 
ওীপতযনোযোয়রণয রঙ্গ বদঔো ওপয। ওীপতযনোযোয়ণ ফররন—তুপভ িঅভোয ফোপেরত বথরও পযোঘয ওযরত োরযো, পওন্তু বিআ 
রঙ্গ িঅভোয পওঙু ওোচ ওরয পদরত রফ। তোয চনয িঅপভ বতোভোরও োপযেপভও বদফ। িঅপভ তঔন ঔফরযয 
ওোকরচয ওোচ বঙরে এঔোরন ঘরর িঅপ। এঔোরন িরনও খয ঔোপর রে িঅরঙ, তোযিআ এওটো খরয িঅভোরও এও 
তরোয় থোওরত বদন ওীপতযনোযোয়ণ। কত ঙভোর িঅপভ এফোপেয রঙ্গ বফ পভর বকপঙ। িঅভোয ওোযফোয িপফপয শুধু 
ওীপতযনোযোয়ণরও পনরয়িআ, তরফ িনযযো িঅভোয ফযোোরয বওোন িঅপত্ত ওযরঙন ফরর শুপনপন। 

বোর ওথো– 

বপরুদো তোয োয বথরও এও টুওরযো োদো ওোকচ ফোয ওযর। 

এটো বফোধয় বপদন িঅনোয রওট বথরও রে পকরয়পঙর—িঅপন মঔন খোভ রুভোর ফোয ওরযন। চেপদরনয চনয 
বওরওয িিযোয পও, নোপও বটপরগ্রোভ? 

বপরুদো যোপ ফোথরিয হুওুভ ঘোাঁদ বরঔো ওোকচটো প্রদুযম্নফোফুয োরত পদর। প্রদুযম্নফোফু বুরু ওোরর তুরর ফরররন, ওিআ, 
এভন বতো বওোন ওোকচ িঅভোয রওরট পঙর নো। িঅয এিআ হুওুভ ঘোাঁদ বম বও ব বতো িঅপভ ফুছরতিআ োযপঙ নো। 

িঅপন বপদন ওীর ওরয িঅভোয ফোপেরত এরপঙররন? 

ফো। 

ফোর পবে পঙর? তোয ভরধয বওিঈ এটো রওরট বপরর পদরত োরয? 
তো োরয, পওন্তু এটোয বতো বওোন ভোরনিআ িঅপভ ফুছরত োযপঙ নো। 
এটো মপদ িঅনোয নো য় বতো িঅভোয ওোরঙিআ থোওুও। 
বপরুদো ওোকচটো িঅফোয োরয বযরঔ পদর। এিআ ওোকচ বম এওটো যরযয ভরধয রে তোরত বওোন রন্দ বনিআ। 
  



০৫. বফোুওুয পকরয়পঙরোভ 

িঅভযো বফোুওুয পকরয়পঙরোভ পফলুযদফোয, িঅফোয বমরত রফ পনফোয, ওোরচিআ ভোরছ শুওুযফোযটো পোাঁও। বিআ পোাঁরও 
বদপঔ রোররভোনফোফু িঅভোরদয ফোপেরত এর োপচয। িঅরর এওটো তদন্তু মঔন শুরু রয় মোয়। তঔন িঅয পনয়ভ 
ভোনো মোয় নো। 

বদ্রররোও এরিআ ধো ওরয বোপোয় ফর ফরররন, িঅনোয বতো শুধু বফোুওুয বকরর ঘররফ নো ভোিআ-মোত্রো 
োপটগুররোরত বতো এওফোয মোয়ো দযওোয। 

ব িঅয ফররত, ফরর বপরুদো।ভৃত ফযপিয ভস্ত চীফনটোিআ বতো মোত্রোয রঙ্গ চপেরয় যরয়রঙ। িঅপন মঔন এরিআ 
রেরঙন তঔন ফোপেরত ফর নো বকপচরয় ঘরুন ভম্মদ পপ বরনটো খুরয িঅো মোও। 

তোযয ফীণোফোপণ িরযোয ভযোরনচোয বিআ িইোনফোফু নো পও- 

িঅপশ্বনীফোফু! যোাঁ। িপশ্বনীফোফুয রঙ্গ বতো ওথো ফররত রফ। তোিআ নো? 

পনশ্চয়িআ। বতোপ র, এওফোয পিরযওটপযরত দযোঔ বতো ফীণোোপণ িরযোয পিওোনোটো ওী। 

পিরযওটপয বদঔরত বফরযোর ফীণোোপণ িরযো ুরয ভপল্লও পস্ট্ররট। রোররভোনফোফু ফরররন বম যোস্তোটো াঁয চোনো 
িঅরঙ। ঔোরনয এওটো ফযোয়োভোকোরয নোপও িঈপন ওরররচ থোওরত বযগুরোযপর বমরতন। 

ফররন ওী! ফরর বপরুদো। 

পফশ্বো ওরুন। িুন বফিও ফোযরফর বঘস্ট-এেযোিোয বওোনটো ফোদ পদিআপন। ফপিয বিরবররভন্ট রয়পঙর 
বোরিআ; িঅভোয োিআটু বফয়োপল্ল িআপঞ্চ ঙোপত বনোত পনরন্দয নয়। 

তো ব ফ ভোিংরপ বকর বওোথোয়? 

িঅয ভোিআ, বরঔও রর পও িঅয ভোর থোরও যীরয? তঔন ফ ভোর পকরয় চভো য় বেরন। তরফ ববোরয োাঁটোয 
িরবযোটো বযরঔপঙ। বিিআপর টু ভোিআর। তোিআ বতো িঅনোয রঙ্গ োল্লো পদরয় ঘররত োপয। 

ঘো বঔরয় িঅভযো বফপযরয় েরোভ। রোররভোনফোফুয ড্রোিআবোয পযদফোফুয ঔুফ িঈৎো। ঔুরনয ফযোোযটো ওোকরচ 
রেরঙন, তো ঙোেো বোযত িরযোয িরনও মোত্রো াঁয বদঔো। িঅভযো বিআ ঔুরনযিআ তদন্ত ওযপঙ বচরন ফরররন, িআন্দ্র 
িঅঘোপময এও বোযত িরযোরও দোাঁে ওপযরয় পদরয়পঙররন। াঁয ঔুপনরও ওোিকেোয় দোাঁে ওযরত োযরর এওটো ওোরচয 
ওোচ রফ। 



শুক্রফোয ট্রযোপপও প্রঘুয, তোিআ বোযত িরযোয িঅপর বৌঁঙরত রোকর প্রোয় াঁয়তোপল্ল পভপনট। নম্বযটো 
পিরযওটপযরত বদরঔ পনরয়পঙরোভ, তো ঙোেো দযচোয িঈরয োিআন বফোরিয বরঔোিআ যরয়রঙ বওোম্পোপনয নোভ। 

দযচো পদরয় ঢুরও এওটো বটপফররয পঙরন এওচন ওোররো ভতন ভোছফয়ী বরোও ফর িঅরঙন; ফরররন, ওোরও 
ঘোিআ? 

বপরুদো তোয ওোিযটো ফোয ওরয বদঔোরত বদ্রররোরওয বঘোরঔয ির ঘোপনরত পওঙুটো বচৌরু এর। ফরররন, 
িঅনোযো পও যৎফোফুয রঙ্গ বদঔো ওযরত ঘোিআরঙন—িঅভোরদয বপ্রোোিআটোয? 

িঅরে যোাঁ, ফরর বপরুদো।এওটু ফুন। এওটো বফপঞ্চ িঅয িঅয এওটো বঘয়োয পঙর খযটোয়, িঅভযো তোরতিআ 
বোকোবোপক ওরয ফরোভ। বদ্রররোও িঈরি পঙরনয এওটো দযচো পদরয় বফপযরয় বকররন। রোররভোনফোফু ফরররন, এিআ 
বওোম্পোপনয বম এত যভযভো বটো পওন্তু এখয বথরও বফোছোয বওোন িঈোয় বনিআ। 

পভপনট ঔোরনরওয ভরধযিআ বদ্রররোও পপরয এর ফরররন, িঅুন িঅভোয রঙ্গ। যৎফোফু বদোতরোয় ফরন। 

এওটো রু পাঁপে পদরয় বদোতরোয় িোয ভয় োযরভোপনয়োরভয ব্দ বরোভ। পযোযররয বতোেরচোে ঘররঙ নোপও? 
ঔুাঁপট ঘরর বকরর মোত্রো বতো ঘোপররয়িআ বমরত রফ। 

বপ্রোোিআটোয যৎ বট্টোঘোপমযয িঅপ বদরঔ পওন্তু ধোযণো োররট বকর। বফ ফে খয, ফে বটপফর, ঘোযোর ভচফুত 
বঘয়োয, বদয়োরর এওটো পফযোট ফোরযোভোপ ওযোররিোয, িঅপটযস্টরদয ফোাঁধোরনো ঙপফ, দুরটো িঅরভোপযরত বভোটো বভোটো 
ঔোতত্র ঙোেো এওটো বকোদোরযরচয িঅরভোপয যরয়রঙ, ভোথোয িঈয ফাঁাোিআ ফোাঁিআ ওরয খুযরঙ োঔো। 

বটপফররয পঙরন পমপন ফো পতপনিআ িপফপয যৎফোফু। তোাঁয ভোথোয় টোও, ওোরনয োর োওো ঘুর, খন ওোররো বুরু, 
ভুরঔয ঘোভেো টোন। ফয় বফোছো মোয় নো, শুধু ফরো মোয় ঞ্চোন্ন বথরও য়লপট্টয ভরধয। 

িঅপনিআ প্ররদোল পভপত্তয? বপরুদোয পদরও তোপওরয় বদ্রররোও প্রশ্ন ওযররন। 

িঅয িআপন রেন িঅভোয ফনু্ধ যয বযোভোঞ্চ নযোপও রোররভোন কোঙু্গরী, ফরর বপরুদো! রয ফোফো, িঅপন বতো 
স্বনোভধনয ফযপি ভোিআ! িঅভোয ফোপেরত িঅনোয িরনও বি িঅরঙ! 

রোররভোনফোফু ফোয ঘোরযও বাঁ বাঁ ওযররন, তোযয বদ্রররোও ফররত িঅভযো বঘয়োরয ফরোভ। বপরুদোিআ ওথো শুরু 
ওযর। 

িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ফোফো িঅভোরও তোাঁয বঙররয ঔুরনয তদন্ত ওযরত ফরররঙন, বিআ চরনযিআ িঅো। 

যৎফোফু ভোথো বনরে ফরররন, িঅপভ িঅয ওী ফররত োপয ফরুন, শুধু এিআটুওুিআ চোপন বম িঅভোরদয এরওফোরয রথ 
ফপরয় পদরয় বকরঙন বদ্রররোও। নোটও পরপঔরয় য়রতো োয়ো মোয়, পওন্তু িভন কোন বওিঈ পরঔত নো, িঅয বওিঈ 



পরঔরফ নো! িঅো-িঅওোর োপরঙ ঘোাঁদ, তুপভ বওন িঅনভনো-ওী কোন! শুধু কোন শুনরতিআ বরোরও ফোয ফোয পপরয 
পপরয িঅর। 

িঅভযো শুরনপঙ। িনয দর বথরও তোাঁরও প্রররোবন বদঔোরনো পের। 

ব বতো ফরটিআ। তরফ প্রররোবরন বওোন ওোচ য়পন। িঅভোয রঙ্গ তোয ম্পওয এত খপনষ্ঠ পঙর বম িঅভোরও 
ঙোেফোয ওথো ব ওল্পনো ওযরত োযত নো। মঔন প্রথভ এর তঔন তোয ফয় োাঁপঘ। িঅপভিআ বম তোরও প্রথভ 
ুরমোক পদরয়পঙরোভ বটো ব বওোনপদন বুররত োরযপন! বলটোয় তোয চীফননো ওরয িঅভোয় বঔোাঁেো ওরয পদর। 

যৎফোফু ধুপতয ঔুাঁট পদরয় বঘোরঔয চর ভুঙররন। তোযয ফরররন, িঅরক এওফোয য ভোথোয় ফোপে ভোযোয বঘষ্টো 
ওরযপঙর যোস্তোয়। িপফপয বটো ঔুরনয বঘষ্টো পওনো, িঅয বটোয রঙ্গ িঅর ঔুরনয বওোন ম্পওয িঅরঙ পওনো, 
বটো ফররত োযফ নো। এিআ কোপরটোয় গুণ্ডো ফদভোরয়রয িবোফ বনিআ। বপদন যো দুচন এর নো েরর িন্তত য 
ভোপনফযোকপট োয়ো রয় বমত ফরর িঅভোয পফশ্বো। বটো িঅয য়পন। তরফ িঅর ঔুনটো বম িঅভোরও এও যওভ 
ঔুন ওযো ব পফলয় িঅভোয বওোন রন্দ বনিআ! িঅপন তদন্ত ওযরত ঘোন বতো ফীণোোপণ িরযোয় পকরয় ওরুন; 
িঅভোয পনরচয িঅয পওঙু ফরোয বনিআ। 

িঅভযো িঈরি েরোভ। িআপতভরধয ঘো ঔোয়ো রয় বকরঙ বটো ফরর পনিআ। এয রযয স্ট র ুরয ভপল্লও পস্ট্রট। 

িঅভোস্ট পস্ট্রট ধরয িঈত্তরয বমরত পকরয় ফরয় এওটো বভোে পনরয় তোয রযয িোিআরনয যোস্তোটোিআ র ুরয ভপল্লও 
পস্ট্রট। বঘোে নম্বরয ফীণোোপণয িঅপ ফোয ওযরত বওোন িুপফধো র নো! 

এঔোরন ফোপেরত ঢুরওিআ মোরও ফরর িঈদোত্ত ওণ্ঠস্বয শুনরত বরয় ফুছরোভ ুরযোদরভ ভেো ঘররঙ। ভযোরনচোয 
িপশ্বনীফোফুরও ফোয ওযরত ভয় রোকর নো। ফদরভচোপচ বঘোযো, টুথ েো বকোাঁপ, ফঙয ঞ্চোরও ফয়। ফোিআরযয 
এওটো খরয িঅভোরদয ফরত বদয়ো রয়পঙর, বদ্রররোও ঢুরও এর বপরুদোয ওোিয বদরঔিআ ঔোপ্পো রয় িঈিররন। 

এ পও বফোুওুরযয ঔুরনয ফযোোয নোপও? 

বপরুদো ফরর, িঅরে যোাঁ। িঅভোয িঈয তদরন্তয বোয রেরঙ। িঅপন িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয রঙ্গ ঔুরনয যোরত্র বদঔো 
ওরযপঙররন, তোিআ িঅনোরও দু-এওটো প্রশ্ন ওযোয পঙর। 

ুপর বতো এও দপো বচযো ওরয বকরঙ, িঅফোয িঅপন বওন? তো মোিআ োও, িঅপভ ফররিআ পদপে, িঅপভ ঔুরনয পফলয় 
পওঙুিআ চোপন নো। িঅপভ বকোরুভ তোাঁরও এওটো িপোয পদরত িঅভোরদয তযপ বথরও। এয িঅরক ওরয়ওফোয বকপঙ! 
াঁরও পনভযোপচ ওপযরয় এরনপঙরোভ, ওোযণ বোযত িরযো াঁরও বম টোওো পদত। িঅভযো তোয বঘরয় বঢয বফপ িপোয 
ওপয। িঅভোরদয ব বচোয িঅরঙ ফররিআ ওপয। ওোরচিআ এ িফস্থোয় িঅভযো বমটো বঘরয়পঙরোভ বটো র িঈপন মোরত 
িঅভোরদয দরর বমোক বদন। িঈপন মপদ ভরযিআ মোন তো রর িঅভোরদয রোবটো রে বওোরেরও? 



িনয দররয ক্ষপত রর তোরতাঁ বতো িঅনোরদয রোব। 

নো। ফ ঙযোাঁঘেোরভোয ভরধয িঅভযো বনিআ। এ দর ব দর বথরও িঅপটযস্ট বোপগরয় বনফোয বঘষ্টো িঅভযো ফ ভয়িআ 
ওপয, পওন্তু তোরত পর নো রর পও িঅভযো ব িঅপটযস্টরও প্রোরণ বভরয িনয দররয ক্ষপত ওযফ? 

িঅপন ফরপঙররন িঈপন পনভযোপচ রয়পঙররন। তোয বওোন প্রভোণ িঅরঙ পও? 

বকোেোয় মঔন পঘপি পররঔ িপোয পদিআ, তোয এওটো বোস্টওরিযয িঈত্তয িঅরঙ, বদঔরত ঘোন। বদঔোরত োপয। 

বপরুদো ফররত বদ্রররোও পোিআর বথরও বোস্টওোিযটো ফোয ওরয বদঔোররন। তোরত বদঔরোভ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু পতযিআ 
ফরররঙন, িঅনোরদয প্রস্তোফ িঅপভ ববরফ বদঔপঙ। িঅপন ভো ঔোরনও ফোরদ িনুগ্র ওরয িঅরযওফোয িনুন্ধোন 
ওযরফন। িথযোৎ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু ফীণোোপণ িরযোয প্রস্তোরফ ুরযোুপয নো ওরযনপন। তোাঁয ভরন এওটো পদ্ব্ধোয বোফ 
এরপঙর। 

বপরুদো ফরর, বপদন যোরত্র বম িঅপন বকররন, তঔন িঅনোরদয ভরধয বওোন ওথো ওোটোওোপট রয়পঙর? 

িঅপভ াঁরও নোনোন বোরফ বফোছোরনোয বঘষ্টো ওযপঙরোভ বটো পিও িঅয তোরত য়রতো করো এওিঅধফোয ঘরে বমরত 
োরয। পওন্তু িআন্দ্রনোযোয়ণফোফু ভোথো িোণ্ডো বরোও পঙররন; বিআ ওোযরণিআ তোাঁয ওোচটো এত বোর ত। িঈপন ফরররন, 
বোযত িরযোয রঙ্গ এতপদরনয ম্পওয। বটো বোগো বতো চ ওথো নয়। পওন্তু তো ফরপঙ িঅনোযো োযরর 
িঅভোরও িঅয পওঙুটো ভয় পদন। এওটো নতুন নোটও িঅপভ পরঔপঙ বোযত িরযোয চনয। বটো বদফ ফরর ওথো 
পদরয়পঙ; ব ওথোয বতো িঅয নেোঘে ওযরত োপয নো। এিআ ফঙরযয বরল িঅপভ িঅফোয িঅনোরদয রঙ্গ বমোকোরমোক 
ওযফ—এিআ র বল ওথো। তোযয িঅপভ ঘরর িঅপ। তঔন বৌরন একোরযোটো।… 

বকোররভরর ফযোোয, বপরুদো ভন্তফয ওযর বঘৌযপঙ্গরত এওটো বযরস্টোরযরন্ট ফর ওপপ বঔরত বঔরত। 

ফীণোোপণ িরযোিআ বম গুণ্ডো রোপকরয় ঔুন ওরযরঙ বটো এঔন িঅয ভরন রে নো—তোিআ নো? ফরররন রোররভোনফোফু। 

তো রে নো, ফরর বপরুদো, তরফ প্রশ্ন রে ত্ৰুপফীন এিআ ফযপিপটয িঈয ওোয এত িঅরক্রো পঙর? বোেোরট 
গুণ্ডোিআ মপদ বভরয থোরও তো রর বপরুপভপত্তরযয পফরল পওঙু ওযফোয বনিআ। বঔোরন বোদোযভোিআ বটক্কো বভরয 
বফপযরয় মোরফন। 

পওন্তু িপশ্বনীফোফুয ওথো শুরন— 

িপশ্বনীফোফু বম পতয ওথো ফররঙন বটোিআ ফো বভরন পনিআ। ওী ওরয? বপদন াঁয ওথোয় বম িআন্দ্রনোযোয়ণ যোপয নো 
ওরয বদনপন। বটোিআ ফো বও ফররত োরয? োক্ষী ওিআ? 

িঅেো, ফোপেয বরোও মপদ ঔুন ওরয থোরও? 



বটোয ম্ভোফনো এরওফোরয ফোদ বদয়ো মোয় নো। ওীপতযনোযোয়ণ তোাঁয বঙোট বঙরররও ফরঘরয় বফপ বোরফোরতন। 
পতপন মপদ তোাঁয িঈিআরর িআন্দ্রনোযোয়ণরও বফপ টোওো পদরয় থোরওন, তোরত ফে বোিআরদয পও ভরন রত োরয নো 
ঙোটবোিআরও পটরয় তোরদয বয়োয পওঙুটো ফোপেরয় বনয়ো? 

এটো িঅপন বভোক্ষভ ফরররঙন, ফরররন রোররভোনফোফু। 

পওন্তু ফযোোয ওী চোরনন? ঔুন পচপনটো ওযো িতযন্ত ওপিন। প্রঘণ্ড তোপকদ নো থোওরর োধোযণ ভোনুরলয রক্ষ ঔুরনয 
ো ঞ্চয় ওযো ম্ভফ নয়। িঅরক িনয বোিআ দুরটোরও এওটু ফোপচরয় পনিআ, তোযয বতভন ফুছরর টো পনরয় বোফো 
মোরফ। 

বপরুদোয ওোরর ভ্রূওুপট তো মোরে নো বদরঔ পচরে ওযরোভ। ব ওী বোফরঙ। বপরুদো ফরর, বরওি েোদোয 
পযনোযোয়রণয ওথো। 

বওন? 

বরোওটো িঅফোয রয়স্টোনয পভিঈপচরওয বি—লযোপওযোর পভিঈপচও। এিআ পনরয় বম দুরটো প্রশ্ন ওযফ তোয বচো বনিআ। 
ওোযণ বপরুপভপত্তয  ফযোোরয এরওফোরযিআ ওোাঁঘো। 

রোররভোনফোফু ফরররন, িঅভোয ওোরঙ এওটো োশ্চোতয িংকীরতয এনোিআরলোপপিয়ো িঅরঙ—এও বরুভ, োরে 
োতরো োতো। তোরত িঅপন মো চোনরত ঘোন ফ োরফন। 

িঅপন  ফিআ পনরয় ওী ওযরঙন? 

টো এওটো বরটয ভরধয রে পকরয়পঙর—তোরত পপস্ট্র, পচগ্রোপপ, বভপিপন, োরয়ন্স, িযোপনভযোর—ফিআ িঅরঙ। 
িঅপভ পনরচ িঈররট োররট বদরঔপঙ পভিঈপচরওয ফিআটো বিন, বভোচোটয, পফরথোরবন ফ ফে ফে ুযওোযরদয চীফনী 
যরয়রঙ। 

িঅপভ এফ ুযওোযরদয যঘনো শুপনপন ফরট, পওন্তু এরদয নোরভয িঈচ্চোযণগুররো িন্তত িঅভোয চোনো িঅরঙ, পওন্তু 
িঅনোয বনিআ। 

ওী যওভ? 

োিআড্রন, বভোৎোটয, বফটোরপন-এিআ র িঅর িঈচ্চোযণ। 

োিআড্রন, বভোৎোটয, বফটোরপন-থযোঙ্ক িআিঈ যোয, িঅয বুর রফ নো। 

এঔনিআ পদরত োরযন ফিআটো? 



িযোরফত! িঅনোয চনয এপন টোিআভ। 

িঅভযো বযরস্টোযোল্ট বথরও কেোয পকরয় রোররভোনফোফুয ফিআটো তুরর পনরয় বদ্রররোওরও ফোপেরত বযরঔ এওটো টযোপে 
পনরয় ফোপে পপযরোভ। 

ফোপও পদনটো বপরুদোয রঙ্গ িঅয ওথো ফরো ম্ভফ য়পন, ওোযণ ব খয ফন্ধ ওরয এনোিআরলোপপিয়ো িপ রয়স্টোনয 
পভিঈপচও ের। 

  



০৬. পযনোযোয়ণফোফুয বভরয় রীনো 

পনফোয ওোর দটোয় বফোুওুয পকরয় প্রথরভিআ মোয রঙ্গ ওথো র, ব র পযনোযোয়ণফোফুয বভরয় রীনো। রীনোয 
িঅচ িআসু্কর ঙুপট, ব ও‖পদন বথরওিআ শুরনরঙ ফোপেরত পিরটওপটব এররঙ। তোিআ িঈদগ্রীফ রয় িঅরঙ। বপরুদোয বি 
য়োরত তোয রঙ্গ ওথো ফররত িঅয ুপফধো র। 

বতোভোয বঙোটওোওো বতোভোরও ঔুফ বোরফোরতন, তোিআ নো? বপরুদো পচরে ওযর। 

শুধু বোরফোরতন নো, ফরর রীনো, িঅভযো দুচরন ফনু্ধ পঙরোভ। ওোওোয ফ বরঔো িঅরক িঅভোরও রে বোনোরতন। 
িঅভোয মপদ বওোন চোয়কো বকোরভোর রোকত। তো রর ওোওো বটো ফদরর পদরতন। 

িঅয কোন? 

িঅভোরও প্রথভ বোনোরতন। 

তুপভ পনরচ কোন বোরফো? 

িঅপভ পয়োরনো পঔপঙ। 

তোয ভোরন বতো পফপরপত ফোচনো। 

যোাঁ, পওন্তু িঅভোয যফীন্দ্রিংকীত বোর রোরক, িঅয ওোওোয কোন বোর রোকত। িঅপভ পনরচ কোন ওপয এওটু 
এওটু। 

বতোভোয ওোওো বওোনপদন বোযত িরযো বঙরে বদফোয ওথো ফররপঙররন বতোভোরও? 

ফীণোোপণ িরযো ওোওোরও িরনও টোওো পদরত যোপচ রয়পঙর, পওন্তু িঅভোয ভরন য় নো। ওোওো বওোনপদন বোযত 
িরযো ঙোেরতন। িঅভোয় ফররতন, িঅভোয বওে বোযত িরযোয়; বওে তুরর িনয চোয়কোয় বকরর পও িঅয 
িঅপভ ফোাঁঘফ? 

ওোওো এওটো নতুন নোটও পরঔপঙররন বটো তুপভ চোন? 

এওটো বওন; ম্রোট িরোও বতো বল য়পন; তো ঙোেো ওোওোয ঘোযরট নোটও বরঔো পঙর। এঙোেো াঁয প্রোয় রনরযো-
ওুপেটো ঔুফ বোর বোর কোন বরঔো পঙর বমগুররো এঔন মোত্রোয় ফযফোয য়পন। িঅয নোটরওয ঔেো বমগুররো পঙর-
ব প্রোয় িঅট-দটো রফ।–বগুররো বতো ঔেোিআ যরয় বকর! 



রীনোয রঙ্গ ওথো ফররোভ। প্রদুযম্নফোফুয খরয। ঔুফ োদোপরধ। খয, রোিআরেপযয পিও োরিআ। বদ্রররোও ফরররন বম 
াঁয পযোরঘযয ওোচ প্রোয় বল রয় বকরঙ, এয য ওোকচত্র ফ পনরয় িঈপন ফিআটো বরঔোয চনয শ্ৰীাীযোভুরয াঁয 
ফোপেরত ঘরর মোরফন! াঁয িঅন্দোচ এও ফঙয রোকরফ। ফিআটো পরঔরত। 

িপফপয যরযয ভোধোন নো য়ো মযন্ত িঅনোরও এঔোরন থোওরতিআ রফ বটো বফোধ য় ফুছরতিআ োযরঙন। 

ব ওথো ুপর িঅরকিআ ফরর পদরয়রঙ। 

িঅপন ঘরর বকরর ওীপতযনোযোয়ণফোফুয বরক্রটোপযয ওী রফ? 

ব িঅপভ িনয এওপট বঙরররও ফদপর পদরয় মোফ। চীফনী এওফোয পরঔরত িঅযম্ভ ওযরর িনয বওোন পদরও ভন 
পদরত োযফ নো। 

বপরুদো খুরয খুরয খযটো বদঔপঙর, িঅয খরযয দযচো পদরয় ফোিআরযয ওী িিং বদঔো মোয় বটো বদঔপঙর। বদঔরোভ 
প্রদুযম্নফোফুয বোফোয খয বথরও িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ওোরচয খরযয দযচোটো বদঔো মোয়, পওন্তু রোিআরেপয বথরও দুরটোয 
এওটো খয বদঔো মোয় নো। খরযয পঙরনয চোনোরো পদরয় ফোিআরয কপর বদঔো মোয়—মদু নস্কয বরন। বফোুওুয 
বযোিটো র ফোপেয োভরন, িথযোৎ দপক্ষণ পদরওয ফোকোরনয রয। 

রীনো িআপতভরধয তোয ফোফো পযনোযোয়ণফোফুরও িঅভোরদয ওথো ফরর বযরঔরঙিঃ িঅভযো বদোতরোয় দপক্ষণ পদরওয 
ফোযোন্দোয োর এওটো বফিওঔোনোয় পকরয় োপচয রোভ। বফ ুন্দয োচোরনো খয, তোরত পওঙু দোপভ ুযরনো 
পচপন যরয়রঙ ফরর ভরন র। বম ফ পচপন ভোনুল পওিঈপযয বদোওোন বথরও বওরন। খরযয এও োর এওটো 
ফে তোরও োিআপোিআ মন্ত্র বযওিয িঅয ওযোরট ঘোরনোয চনয, িঅয তোরওয িঈরয দুপদরও দুরটো পস্টপয পিওোয। 

পযনোযোয়ণফোফুরও বদরঔিআ রীনোয ফোফো ফরর বফোছো মোয়। বফ ুুরুল বঘোযো, যিং এ ফোপেয িঅয ওররয ভরতোিআ 
পযোো, ঔোপর যীরয ভোিংটো এওটু বফপ। 

বদ্রররোও বপরুদো িঅয রোররভোনফোফুরও ফরররন, িঅনোরদয দুচরনয নোভিআ বোনো ফরর ভরন রে। এঔন ফরুন 
ওীবোরফ িঅনোরদয োোময ওযরত োপয। 

বপরুদো প্রথরভিআ ওোরচয ওথোয় বকর নো। ফরর, িঅনোয বতো বদঔপঙ পফযোট কোন-ফোচনোয ওোররওন। 

যোাঁ, তো পফ ফঙয র শুনপঙ। রয়স্টোনয পভিঈপচও। টোরতিআ ওোন ফর বকরঙ, পদপ িঅয বোর রোরক নো। 

িঅনোয বওোন বপবোপযট ওরম্পোচোয িঅরঙ বনপও? 

পঘোিআরওোবপস্ক ঔুফ বোর রোরক; ুভোন, েোম , বৌযোাঁ। 



িথযোৎ বযোভযোপন্টও মুকটোিআ িঅনোয বফপ পপ্রয়? 

যোাঁ। 

িঅনোয বঙোট বোিআ বফোরো ফোচোরর পফপরপত িংকীরতয পদরও বছোাঁরওনপন বফোধয়। 

নো। য ফযোোযটো পঙর এরওফোরয িঈররটো। শুরনপঙ। য নোপও টযোররন্ট পঙর, পওন্তু মোত্রো বদঔোয বওোন তোপকদ 
বওোনপদন িনুবফ ওপযপন। িঅভোয স্ত্রী িঅয বভরয় বকরঙ ওরয়ওফোয। 

িআন্দ্রনোযোয়রণয ভৃতুয ম্বরন্ধ িঅনোয পনরচয বওোন পথপয িঅরঙ? 

ফযোোয ওী চোরনন,  বম লোরয বরোরওরদয রঙ্গ বভরোরভো ওযত তোরদয বতো িঅয পিও বদ্রররোও ফরো ঘরর নো। 
মোত্রোয পযরফপটোিআ ঔোযো! বওোথোয় ওোয রঙ্গ ওী বকোরভোর োপওরয় বযরঔপঙর বও চোরন? তোযিআ এওচন এর 
ফদরো পনরয়রঙ–এ ঙোেো িঅয ওী? পচপনত্র মঔন পওঙুিআ ঘুপয মোয়পন তঔন িঅয ওী ওোযণ থোওরত োরয তো বতো 
িঅপভ চোপন নো। য ঙ্গিআ য ওোর রয়পঙর। িঅপন এনরওোয়োপয ওযরত ঘোিআরর িআ মোত্রো োপটগুররোরত পকরয়িআ 
ওরুন। এঔোরন পফরল ুপফরধ ওযরত োযরফন নো। 

ুপরর ঔফয পও িঅনোয দোদো বদন? 

িঅপভ, দোদো দুচরনিআ পদিআ! ফোপেরত ঔুন রর বটোিআ বতো স্বোবোপফও। ঘনু্ট ওরয বওিঈ প্রোিআরবট পিরটওপটব িোরও পও? 
ফোফোয তোিআ িআেো পঙর, পওন্তু ফোফো পঘযওোরিআ পঙটগ্রস্ত। ওী ওরয বম ফযোপযস্টোপয ওরযরঙন এতপদন তো চোপন নো! 

িঅনোয ফোফো বফোধয় িঅনোয বঙোট বোিআরও ঔুফ বোরফোরতন। 

বটো িআ পঙরটযিআ িঈদোযণ। ফোফো কতোনুকপতওতো ঙন্দ ওরযন নো। এিআ ফযোোরয ফোফোয রঙ্গ িঅভোরদয 
ূফযুরুল ওন্দযনোযোয়রণয পভর িঅরঙ। 

বপরুদো িঈরি ের। িঅপভ ফুছরত োযপঙরোভ বম এিআ বদ্রররোরওয রঙ্গ িঅয ওথো ফরর বওোন পর রফ নো। 

ফে বোিআ বদফনোযোয়ণ পঙররন ফোপেয পশ্চভ পদরওয ফোযোন্দোয়, বফরতয বঘয়োরয ফর। োভরন বফরতয বটপফর, তোয 
িঈয বওোল্ড পফয়োয যোঔো। িঅভোরদয িপবফোদন চোপনরয় বদ্রররোও পফয়োয িপোয ওযররন, িঅভযো স্ববোফতিআ ভোথো 
বনরে নো চোনোরোভ। 

প্রোিআরবট পিরটওপটব এভপ্ল্য় ওযো ফুপছ ফোফোয প্ল্যোন? 

বপরুদো বর ফরর, বফোধয় তোিআ, ওোযণ িঅয ওোরুযিআ রঔয বকোরয়ন্দোয িঈয িঅস্থো বনিআ। 



এ পচপন িঈনযোর ঘরর, পযরয়র রোিআরপ ঘরর নো। 

বদ্রররোও ওথোগুররো ফররঙন এরওফোরয শুওরনো ভুরঔ। পতয ফররত ওী, এত কবীয বরোও ওভিআ বদরঔপঙ। 

বদফনোযোয়ণফোফু ফরররন, িঅভোয বোিআরয়য ম্বরন্ধ পচরে ওযরফন বতো? বটো িনুভোন ওরযিআ ফরপঙ, িআন্দ্রনোযোয়ণ 
পঙর িঅভোরদয পযফোরযয ওরঙ্ক। িঅভোরও লোরফ িরনও ভয়িআ বরোরও তোয ওথো পচরে ওরযরঙ; তোয মোত্রো 
বওভন ঘররঙ, কোন ুরোয রে পওনো, ব বফোরো বওভন ফোচোয়-িআতযোপদ। িঅপভ ভোথো বাঁট নো ওরয বওোন ওথোয 
চফোফ পদরত োপযপন। িঅভোরদয িঅপন বোিআরয়য এিআ দো রফ এ িঅপভ স্বরে বোফরত োপযপন। তোয ভৃতুযয 
চরনয ব পনরচিআ দোয়ী। তোয িঈয িঅভোয বওোন োনুবূপত বনিআ। িঅয িঅপন বম তদরন্তয বোয পনরয়রঙন, 
িঅনোয রয িঅভোয বওোন পভযোপথ বনিআ। রও ঔুন ওরযরঙ। মোত্রো দররয গুণ্ডো। বদ িঅয ির 
বোরটনপয়োর পক্রপভনযোর। িঅপন ওোরও বঙরে ওোরও ধযরফন? 

বদফনোযোয়ণফোফুয রঙ্গ ওথো এিআঔোরনিআ বল রয় বকর। 

নীরঘ িঅোয ভয় বপরুদো প্রদুযম্নফোফুরও ফরর, এওটো পচপন বদঔোয ফে বওৌতুর রে িঅভোয; ওন্দযনোযোয়রণয 
পফরররতয িোয়পয; ওোটো ঔণ্ড িঅরঙ ফুি? 

দুরটো। িঈপন পফরররত পঙররন এও ফঙরযয পওঙু বফপ। 

টো পদন-পতরনরওয চনয ধোযো োয়ো মোরফ? 

পনশ্চয়িআ। 

বপরুদো তোয থপররত ফিআ দুরটো পনরয় পনর, িঅভযো িঅফোয ফোপেভুরঔ যনো পদরোভ। 

  



০৭. এওভুরিো িোরভুট ভুরঔ ুরয 

ওীযওভ ভরন রে ফরুন বতো? রোররভোনফোফু প্রশ্ন ওযররন এওভুরিো িোরভুট ভুরঔ ুরয। 

িঅভযো বফোুওুয বথরও পপরযপঙ। পভপনট রনরযো র, শ্ৰীনোথ রফভোত্র ঘো-িোরভুট পদরয় বকরঙ। 

বপরুদো এওটো ঘোযপভনোয ধপযরয় ফরর, শুধু িরযো-িরযোয় ঔোয়ো-ঔোপয় রর ফযোোযটো িরনও চ ত। পওন্তু 
এঔোরন তো রে নো। ফোপেয বরোওরদয এরওফোরয ফোদ বদয়ো মোরে নো। িপফপয দুবোিআরয়য বভচোচ ঙোেো এঔন 
তোরদয পফলয় িঅয পফরল পওঙু চোনো মোয়পন! দুচরনয ভরধয ওোরুয মপদ টোওোয টোনোটোপন বদঔো পদরয় থোরও, তো 
রর বঙোট বোিআ মোরত ফোরয টোওো নো োয় বপদরও ব দৃপষ্ট পদরত োরয। ওীপতযনোযোয়ণ মপদ তোাঁয বঙোট বঙরররও 
বফপ টোওো পদরয় থোরওন তো রর বতো তোাঁরও ব িঈিআর বঘঞ্জ ওযরত রফ। তোয পরর িফপষ্ট দুবোিআরয়য বোরক 
পনশ্চয়িআ বফপ ওরয েরফ। 

িঅভোয পওন্তু ভোিআ বদফনোযোয়ণরও বোর রোকর নো। যওভ এওটো ওোিরঔোট্টো বরোও ঘযোঘয বদঔো মোয় নো। 

ফোপেরত বদরঔ এরদয ুরযোুপয পফঘোয ওযো মোরফ নো। িঅভোয চোনোয িআরে রন্ধরফোরো াঁযো লোরফ পকরয় ওী ওরযন। 

বটো চোনরঙন ওী ওরয? 

দুিআ লোরফিআ িঅভোয বঘনো বরোও বভম্বয িঅরঙ, ফরর বপরুদো। দুচরনিআ িঅভোয োিী পঙর। বফঙ্গর লোরফ িঅপনরভল 
বোভ, িঅয যোটোরিয লোরফ বোস্কয বদফ। দুচরনিআ ফে ঘোওুরয। তোরদয পচরে ওযররিআ ফরর বদরফ। 

এিআ লোফগুপরয ঔোপর নোভিআ শুরনপঙ; ববতরয বম ওী ফস্তু চোপন নো। 

িঅনোয পুপতয ফোয ভরতো বতভন পওঙুিআ বনিআ। িঅপন ভদয োন ওরযন নো, তোাঁ বঔররন নো, পফপরয়োিয বঔররন নো—
িঅপন লোরফ পকরয় ওী ওযরফন? 

তো ফরট। 

বপরুদো িঅয ভয় নষ্ট ওযর নো। প্রথরভ বফঙ্গর লোরফয বভম্বয িপনরভল বোভরও বপোন ওযর। িপফপয োতফোয 
িোয়োর ওযোয য নম্বয োয়ো বকর। এওতযপো ওথো শুরন ুরযো ফযোোযটো িঅঘ ওযরত োযরোভ নো; তোিআ বপরুদো 
ঔুরর ফরর পদর। 

বদফনোযোয়ণফোফু লোরফ মোন পনয়পভত এফিং িপধওোিং ভয় ভদ বঔরয় ঘুয রয় থোরওন। বঔরোধুরোয ভরধয বনিআ, 
বরোওচরনয ভরধয িঅড্ডো প্রোয় ভোরযন নো ফরররিআ ঘরর, রিরনয ঔফরযয ওোকচ পনয়পভত রেন। িঅরযওটো ফযোোয, 
বদ্রররোরওয িঅপর কণ্ডরকোর মোরে, স্ট্রোিআও ফোয ম্ভোফনো িঅরঙ। 



এযয বপরুদো বোস্কয বদফরও বপোন ওরয এওফোরয বরয় বকর। এঔোরন শুধু বপরুদোয পদওটো শুরনিআ বভোটোভুপট 
ুরযো ফযোোযটো িঅাঁঘ ওরয পনরোভ। 

বও, বোস্কয ওথো ফরপঙ? িঅপভ বপরু, প্ররদোল পভপত্তয। 

— 

তুিআ বতো যোটোযরি লোরফয বভম্বয, তোিআ নো? 

— 

বতোরদয এওচন বভম্বয ম্বরন্ধ এওটু িআনপযরভন দযওোয পঙর। পযনোযোয়ণ িঅঘোময। 

— 

যোাঁ যোাঁ, মোয বোিআ ঔুন রয়রঙ। এ বরোওটো ভোনুল বওভন? বতোয রঙ্গ িঅরো িঅরঙ পনশ্চয়িআ? 

— 

 ফোফো, চুয়োপে? বপব বস্টওর বোওোয বঔরর? তোয ভোরন বগ্রট গ্রযোি পোদোরযয ফোপতওটো বরয়রঙ িঅয ওী? 

— 

তুিআ বঔররপঙ য রঙ্গ? 

— 

বদনো বফরে মোরে তো বঔরো থোভোয়পন? তোয ভোরন বতো ঔুফিআ বনো ফররত রফ! 

— 

এপনরয়, িরনও ধনযফোদ বোিআ। িঅভোয িঈয িঅফোয তদরন্তয বোয রেরঙ, তোিআ এপদও বপদও বথরও তথয িংগ্র 
ওযপঙ। পিও িঅরঙ।–িঅপ! 

বপরুদো বপোন বযরঔ ফরর, বফোরছ! বরোওটো ঔুন ওযরফ। ওী, ফযিং তপফর তঙরু ওযরর ফুছরত োযতোভ। বদদোয 
বদনো রয় বকরঙ তোরয চুয়োরত, িথঘ বদরঔ বফোছফোয বওোন িঈোয় বনিআ! 

রোররভোনফোফু িোৎ বীলণ এওোিআরটি রয় েররন। 



 ভোিআ-এ বম োিংখোপতও ফযোোয! ফো নো ভযরর বতো িঅয িঈিআর বথরও বওোন টোওো িঅরঙ নো। টোওোয মপদ 
দযওোযিআ য় বঙররয তো রর বতো এফোয ওীপতযনোযোয়রণয ঔুন য়ো িঈপঘত! 

িঅনোয বকোরয়ন্দোপকপযরত ভোথো ঔুরর মোরে, রোররভোনফোফু! িঅপন ঔুফ বুর ফররনপন। 

তো রর বতো এ-ফযোোরয তওযতো িফরম্বন ওযরত য়। 

শুনুন। বপরুদো ঘোরয়য ওোটো নোপভরয় বঘয়োরয এওটু এপকরয় ফর ফরর, িঅনোরও িঅরক ফররপঙ, ঔুন পচপনটো 
িত চ নয়।  ফোপেরত ুপর বভোতোরয়ন িঅরঙ! এওটো ঔুন িআপতভরধয রয় বকরঙ। বঙোট বোিআ বম ফোফোয পপ্রয় 
পঙর এওথো িচোনো বনিআ। বঔোরন বঙোট বোিআ ঔুনী ফোয য মপদ ফোফো ঔুন ন, তোরত দু-বোিআরয়য িঈয বম 
পযভোণ রন্দ ফতযরফ, তোরত তোযো বওোনভরতিআ োয োরফ নো। এও বতো ুপর, তোয িঈয বপরুপভপস্তয। তোরদয 
পনরচরদয পও প্রোরণয বয় বনিআ? িঈিআররয চনয মপদ িআন্দ্রনোযোয়ণরও ঔুন ওযো রয় থোরও, ফোরও ভোযোয বওোন 
তোেো বনিআ, ওোযণ বদ্রররোরওয িঈনিঅপ ফঙয ফয়, িোয়োরফপটরয রুপক, এওটো বরোও িআপতভরধয রয় বকরঙ। াঁয 
িঅয ও‖পদন? তরফ যোাঁ-পযনোযোয়রণয ম্বরন্ধ তথযটো চরুপয তথয। ফোপেরত ভোনুলটোরও বঘনো মোয়পন। িঅপভ চোনতোভ 
মোযো কোন-ফোচনোয বি তোযো োধোযণত বওোভর প্রফৃপত্তয বরোও য়। এ বদঔপঙ। এরওফোরয িদু্ভত ওপম্বরনন। 

িআ ুরযো পযোপভপরটোিআ বতো তোিআ ভোিআ! 

ওথোটো ফরর োভরন রে থোওো পনফোরযয বস্টটভযোনটো োরত তুরর পনররন রোররভোনফোফু। বপরুদো বঘোঔ 
খুপযরয়পঙর ওোকচটোয পদরও, িোৎ ওী চোপন বদরঔ ব ওোকচটো রোররভোনফোফুয োত বথরও পঙপনরয় পনর। তোযয 
পভপনট ঔোরনও ধরয পঙরনয োতোয় বঘোঔ ফুরোর। তোযয ওোকচটো োত বথরও নোপভরয় বযরঔ ফরর, িঅিআ প। 

পভপনট ঔোরনও য িঅফোয ফরর, ফুছরোভ। 

তোযয িঅয িঅধ পভপনট রয ফরর, এিআ ফযোোয! 

রোররভোনফোফু িঅয থোওরত নো বরয ফরররন, ওী ফুছররন ভোিআ? 

তোরত বপরুদো ফরর, ফুছরোভ বকোরয়ন্দো রর িঅভোয েোন ওত ীপভত। ফুছরোভ এঔন িঅভোয িরনও পওঙু 
বঔোয িঅরঙ। 

বপরুদো মঔন যয ওযরত ঘোয় তঔন তোয চোর ববদ ওরয এভন োধয ওোরুয বনিআ। ওোরচিআ  মঔন পভপনট 
ঔোরনও রয ফরর, িঅচ এওটো নতুন িপবেতো রফ, তঔন ফুছরোভ এটো যরযযিআ এওটো িঙ্গ। 

ওী ফযোোয? রোররভোনফোফু মথোযীপত পচরে ওযররন। 

িঅচ িঅভযো পতনচরনিআ বপ্ল্রয ভোরি মোপে। 



ব ওী? বযরয ভোরি? বওন ভোিআ? 

এটো িঅভোয িরনও‖পদরনয এওটো োঔ। িঅচ পফরওরটো িঅভযো পি িঅপঙ। ওরওোতোয় এভন এওটো িঅশ্চময খটনো 
খরট ঘরররঙ প্রপত পনফোয বিআ ওত ওোর বথরও, পওন্তু িঅভযো তোয ধোরযোর মোফ নো এটো বভোরটিআ পিও নয়। 
িন্তত এওফোরযয চনয ফ যওভ িপবেতো রয় থোওো বোর। 

এ ওথোটো িঅভোয িরনও‖পদন ভরন রয়রঙ ভোিআ, ঘোো িঈরত্তচনোয রঙ্গ ফরররন। রোররভোনফোফু। িঅরর 
ফযোোযটো ওী চোরনন, বঘনো বওিঈ মপদ বদরঔ বপরর চুয়োপে বোরফ, এিআঔোরনিআ িঅভোরদয রঙ্কোঘ। 

এফোরয বটোয বওোন ম্ভোফনো বনিআ! 

বওন? 

ওোযণ িঅভযো পতনচরনিআ মোফ ঙদ্মরফর। 

িঃ, দুদযোন্ত ফযোোয ভোিআ! িঅভোরও এওটো বিঞ্চওোটয দোপে পদরত োযরফন? 

িঅপভ ভরন ভরন তোিআ বোফপঙরোভ। 

বগ্রট! 

বভও-িঅর বপরুদোয চুপে বনিআ বটো িঅরক ফররপঙ, পওন্তু এতপদন শুধু য পনরচয বভওিঅিআ বদরঔপঙ, এফোয  
িঅভোরও িঅয রোররভোনফোফুরও বমবোরফ বভও-িঅ ওযর তোরত িঅয়নোয় পনরচয বঘোযো বদরঔ পনরচযোিআ 
ওঘোপওরয় বকরোভ। রোররভোনফোফুরও বিঞ্চ-ওোট দোপে িঅয বঢিঈ বঔরোরনো ঘুর, িঅয িঅভোয বকোাঁপ দোাঁপে িঅয োওয 
পস্ট্রট-ভোও ছোাঁওেো ঘুররয বওোন তুরনো বনিআ। 

বপরুদো পনরচ এওটো ঘোেো বদয়ো পভপরটোপয বকোাঁপ রোপকরয়রঙ, িঅয এওটো যঘুরো রযরঙ। মোরত ভরন য় ঘুরটো 
বঙোট ওরয ঙোাঁটো। এিআ োভোনয ফযোোরযিআ য বঘোযোয় িঅওো োতোর তপোত রয় বকরঙ। 

বযরয ভোরি বম বওোনপদন মোফ বটো বোফরত োপযপন। যোস্তোয পবপঔপয বথরও যোচো ভোযোচো িফপধ ফোিআ মপদ 
বওোথো এওিআ িঈরেয পনরয় এওিআ চোয়কোয় চভোরয়ত য় বতো বটো র বযরয ভোি। এভন দৃয ওরওোতো রয 
িঅয বওোথো বদঔো মোয় নো, বওোথো বদঔোয ম্ভোফনো বনিআ। এওভোত্র বযরয ভোরিিআ ভুপে পভঙপয এও দয। 

বখোে বদৌে এঔন শুরু য়পন, িঅভযো এপদও বপদও খুরয বফেোপে। এও চোয়কোয় এওটো বফেোয় বখযো ভোরিয 
ভরধয বম ফ বখোেো বযর বদৌিুরফ তোরদয খুপযরয় বদঔোরনো রে। বপরুদো ফরর চোয়কোটোরও ফরর যোিও; 
িঅরযওটো চোয়কো-বমঔোরন এওটো এওতরো ফোপেয কোরয় োয োয চোনোরো, বঔোরন বফপটিং বপ্ল্ ওযো রে। 



ওররয ভরতো িঅভযো এওটো ওরয বযরয ফিআ পওরন পনরয়পঙ। িপবনয় বোর রফ ফরর। রোররভোনফোফু বটো 
বয়িংওয ভরনোরমোরকয রঙ্গ োতো িঈররট বদঔরঙন। 

িঅভযো পঙরোভ ফ ুি িঅধো খণ্টো। প্রথভ বযটো বদঔরোভ, বরোওরদয ভপযয়ো রয় বখোেোয নোভ ধরয পঘৎওোয ওযো 
শুনরোভ, তোযয বপরুদো িোৎ এও ভয় ফরর, বম প্ররয়োচরন িঅো বটো মঔন পভরট বকরঙ তঔন িঅয ফৃথো বভও-
িঅরয বফোছো ফরয় ওী রোব? 

ওী প্ররয়োচরনয ওথো ফররঙ চোপন নো, পচরে ওযরর িঈত্তয োফ এভন বযো বনিআ, তোিআ িঅভযো পতনচন ফোিআরয 
বফপযরয় এর রোররভোনফোফুয কোপে ঔুাঁরচ ফোয ওরয তোরত বঘর ফরোভ। 

  



০৮. দোরযোকো ভপণরোর বোেোরযয বপোন 

যপফফোয ওোরর দোরযোকো ভপণরোর বোেোরযয বপোন এর। ফরররন, পওঙু এরকোররন? বপরুদো ফরর, িঅরক 
ভোনুলগুররোরও বঘনোয বঘষ্টো ওযপঙ, নিআরর এরকোরত োযফ নো। বফ চপটর বও ফরর ভরন রে। 

ভপণরোরফোফুয ওথো বথরও চোনো বকর বম িঅরযওফোয িঅঘোময ফোপেরত িোওোত েরর িঈপন িঅশ্চময রফন নো। 
প্রথভফোয বতো ঔুনিআ ওরযরঙ, বওোন পচপন বতো বনয়পন; াঁয ধোযণো মোত্রোয বম দরটো ঔুন ওপযরয়রঙ তোযো 
িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয িনয নোটও িঅয কোনগুররো োতোফোয বঘষ্টো ওযরফ। বফোুওুরযয ওোরঙিআ এওটো কপর িঅরঙ, যোভ 
যোভোপনও বরন, বটো নোপও নরটোপযয়ো গুণ্ডোরদয িঅড্ডো। তো ঙোেো এটো ভপণরোরফোফু রন্দ ওযরঙন বম িঅঘোময 
ফোপেয বফয়োযো রস্তোরলয রঙ্গ য়রতো এিআ গুণ্ডদররয বমোকোচ িঅরঙ। 

বপরুদো প্রশ্ন ওযর, িঅনোযো পও ফোপেয পঙরনয মদু নস্করযয কপররত ুপর োোযো যোঔরঙন? 

তো যোঔো রে ফিআওী, ফরররন বোেোযভোিআ। 

বতভন দযওোয রর এওফোয িন্তত এওযোরতয চনয তুরর বনয়ো বমরত োরয পও? 

িঅপন পও গুণ্ডোরদয প্রররোবন বদঔোরত ঘোন? 

পিও তোিআ। 

তো বফ। িঅনোয প্ররয়োচন রর ফররফন, িঅভযো োোযো পযরয় বনফ। 

বোেোয ভোিআ-এয বপোনটো এরপঙর োরে োতটোয ভয়। তোয রনরযো পভপনট রযিআ বপোন ওযররন প্রদুযন্নফোফু, 
ফরররন িঅধো খণ্টো বথরও নোপও বঘষ্টো ওযরঙন। ফযোোয গুরুতয। কতওোর যোরত্র ফোরযোটোয ভয় নোপও বঘোয 
এরপঙর িঅঘোমযফোপেরত। িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয খরয ঢুরওপঙর পনশ্চয়িআ বওোন ঘোওরযয োোরময, ওোযণ পঙরনয কপররত 
ুপর োোযো িঅরঙ। এওটো ব্দ বরয় প্রদুযন্নফোফু নোপও তোাঁয ওোরচয খয বথরও বফপযরয় িঅরন ফোযোন্দোয়। তোরত 
বঘোযটো োরোয়। প্রদুযম্নফোফু বদৌরে পকরয় বরোওটোরও ধযফোয বঘষ্টো ওরযপঙররন, পওন্তু ব ধোক্কো পদরয় প্রদুযম্নফোফুরও 
ভোপটরত বপরর বদয়। পরর বদ্রররোরওয োাঁটুরত ঘোট বররকরঙ, িঈপন নোপও ঔুাঁপেরয় োাঁটরঙন। 

বপোন যোঔোয য বপরুদো ফরর, এঔন পতযিআ ভরন রে াঁয ওোকচত্র যোফোয িঈরেরযিআ িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুরও ঔুন 
ওযো রয়পঙর। বম বরঔরওয নোটও িঅয কোরনয এত ঘোপদো, ব োাঁঘোাঁঘ ঔোনো নোটও িঅয রনয-পফ ঔোনো কোন 
পররঔ বযরঔ মোরফ, িঅয তোয িঈরয বঘোঔ েরফ নো। িনয মোত্রো দররয? িপফপয পনয়ভভরত এিআ ফ কোন িঅয 
নোটও বোযত িরযোযিআ প্রোয। তোযো মোরত নো োয় বিআচরনযিআ এগুররো োতফোয এত িঈরদযোক। 



িঅপভ ফররোভ, িনয মোত্রোয দর মপদ িআন্দ্রনোযোয়রণয এিআ ফ কোন িঅয নোটরওয ওথো বচরন থোরও, তো রর ব ওথো 
পনশ্চয়িআ িআন্দ্রনোযোয়ণ পনরচিআ ফরররঙন। তোয ভোরন পতপন বোযত িরযোয প্রপত মতটো ররয়র পঙররন বোফপঙরোভ, 
িঅরর য়রতো ততটো পঙররন নো। পতযিআ য়রতো পতপন িনয দরর মোফোয ওথো বোফপঙররন। 

পওন্তু তো রর ঔুনটো ওযর বও এফিং বওন? 

য়রতো ফীণোোপণ িরযোরও িআন্দ্রনোযোয়ণ ওথো পদরয়পঙররন, তোিআ িঅরযওটো দর ব থ ফন্ধ ওরযরঙ। 

বপরুদো কম্ভীযবোরফ ভোথো বনরে িঅভোয ওথোয় োয় পদর। পতয, এঔন মযন্ত যরযয বওোনিআ পওনোযো র নো। 

বপরুদো তোয পফঔযোত ফুচ ঔোতো ঔুরর ওী বমন পরঔরত শুরু ওযর। িঅচ ওোর বথরওিআ তোরও বীলণ পপযয়ো 
বদঔপঙ। ওী বমন এওটো নতুন পঘন্তো তোয ভোথোয় এররঙ বটো ফুছরত োযপঙ নো। 

নটোয ভয় মথোযীপত রোররভোনফোফু এর োপচয ররন। বপরুদো ফরর, িঅনোয পভিঈপচও এনোিআরলোপপিয়োটো 
িঅয দু-ঘোয পদন যোঔপঙ। 

দু-ঘোয পদন বওন, দু-ঘোয ভো যোঔরর বওোন িঅপত্ত বনিআ। 

িরনও পওঙু নতুন েোন িচযন ওযপঙ ফিআটো বথরও। বভরপি, োযভপন, পরপপন, ওোিঈন্টোযরয়ন্ট—িরনও পওঙু চোনো 
বকর। পভিঈপচরওয িআপতোর বদঔপঙ যয যরয়রঙ—ৃপথফীয িনযতভ বেষ্ঠ ওরম্পোচোয বভোৎোটযরও নোপও িঅরযও 
ওরম্পোচোয োপররয়পয পফল ঔোিআরয় তযো ওরযন। িথঘ এিআ ক্রোিআরভয বওোন পওনোযো য়পন। 

ব বতো ফুছরোভ, পওন্তু িঅচ িঅভোরদয প্ল্যোনটো ওী? 

িঅঘোময ফোপেরত নোপও ওোর িঅফোয িোওোত রেপঙর, পওন্তু প্রদুযন্নফোফুয তৎযতোয চনয পওঙু ওযরত োরযপন। 
িঅভোয পফশ্বো যোপত্তরয  ফোপেটোরও এওটু বঘোরঔ বঘোরঔ যোঔো বোর। 

যোপত্তরয? 

যোাঁ। এিআ ধরুন োরে একোরযোটো বথরও শুরু ওরয এওটো বদেটো মযন্ত। 

বটো ওী ওরয ম্ভফ রে? 

ফোপেয িঈত্তয কো বখাঁরল কপর বকরঙ। িঈত্তয পদরওিআ পঙরনয দযচো। ধরুন মপদ বিআ কপরয পুটোরথ ফর থোওো মোয় 
ফোপেয পদরও বঘোঔ বযরঔ। 

পুটোরথ ফর থোওো? পতনচন বদ্রররোও পুটোরথ ফর থোওরফন িঅয যোস্তোয বরোও রন্দ ওযরফ নো? 



তো ওযরফ নো। মপদ তোরদয িঅয বদ্রররোও ফরর নো ভরন য়। 

বপরুদোয প্ল্যোনটো শুরন ভোথো খুরয বকর। বফোছোিআ মোরে  িঅফোয ঙদ্মরফরয ওথো ফররঙ। পওন্তু ওী ঙদ্মরফ? 
িঈত্তযটো বপরুদোিআ পদর। 

িঅপন পও তো এরওফোরযিআ বঔররনপন? রোররভোনফোফুরও পচরে ওযর বপরুদো। 

স্ক্রু বঔরতুভ এও ওোরর, িঅয বকোরোভ বঘোয…। 

মোিআ োও, তো বঘরনন বতো বকোরোভ বদঔরর োরফ ফরর বুর রফ নো বতো, িঅয পঘপেতন বদঔরর িআস্কোন? 

োকর! 

তো রর পতনচন প্ল্ো পযদফোফু পভরর বটোরয়পন্ট-নোিআন বঔরফ। িঈৎওরোফোী ঘোযচন ঘোওয রয় মোফ িঅভযো। 
বভও-িঅরয বয িপফপয িঅভোয িঈয। বনোতিআ ওথো ফরোয দযওোয রর ফরো রফ, িঅয তঔন িওোযোন্ত ব্দ 
ন্ত পদরয় বল ওযো ঘররফ নো। িথযোৎ তো রফ তোি, োরফ রফোরফি। ফুরছরঙন? 

ফুরছপঙ পভস্টোযিঅ পভপত্তযি। 

রোররভোনফোফুয বঘোরঔ এওটো বোো বোো ঘোপন বদরঔ ফুছরত োযরোভ। পতপন বফ এওটো িযোিরবঞ্চোরযয কন্ধ 
োরেন। িঅপভ িফোও বোফটো এঔন ওোপটরয় িঈিরত োপযপন, তরফ এটো ফুরছপঙ বম তদন্তটো বফ চরভ িঈরিরঙ। 

রোররভোনফোফু ফোরযোটো নোকোত মোফোয ভয় ফরর বকররন িঅফোয ন্ধযো োতটোয় িঅরফন, িঅভোরদয ফোপেরতিআ 
ঔোরফন। তোযয িঅভযো এঔোন বথরওিআ বভও-িঅ পনরয় একোরযোটো নোকোত ঘরর মোফ মদু নস্কয বররন। কপরটো বদরঔ 
পনপযপফপর ফররিআ ভরন রয়রঙ, এওটো রযোম্প বোস্ট বদরঔ তোয নীরঘ ঘোদয পফপঙরয় ফর বঔরররিআ ঘররফ। 
পযদফোফু তোাঁয ফোপে বথরও এও যোরওট ুযরনো তো। এরন বদরফন ফরররঙন। বঔরোটো ন্ধযোরফরোিআ 
রোররভোনফোফুরও বভোটোভুপট পপঔরয় বনয়ো রফ। 

বপরুদোয িঈরত্তচনো থোওরর বফোছোয িঈোয় বনিআ; ব োযোপদন পভিঈপচও এনোিআরলোপপিয়ো রেরঙ। িঅয িঅপভ 
পত্রওোয োতো িঈররটপঙ। 

এিআ বভও-িঅটো চ পঙর, তোিআ িঅভযো িনোয়োরিআ োরে দটোয ভরধয বতপয রয় পনরোভ। ধুপতগুররোরও ঘোরয়য 
চরর পবপচরয় এওটু ভয়রো ওরয পনরয়পঙরোভ, ঘোদয িঅয তো—দুরটোিআ বভক্ষভ এরনপঙররন, পযদফোফু। 
রোররভোনফোফুরও টোরারয়পন্ট-নোিআন পপঔরয় দুোত বঔরর বনয়ো রয়রঙ, বদ্রররোও ঔোপর ভরন ভরন পফেপফে ওরয 
ঘরররঙন-বকোরোভ নরো বটক্কো দ োরফ পফপফ িঅট োত। 



কোপেটোরও ফে যোস্তোয় িন্ধওোরয এওটো চোয়কোয় োওয ওরয িঅভযো ঘোযচন ঘোদয ফকরর পনরয় মদু নস্করযয বররন 
পকরয় োপচয রোভ। িনযপদন এ যোস্তোয় ুপর থোরও, িঅচ বপরুদোয িনুরযোরধ বনিআ। যোস্তোয এও োর এওটো 
পফযোট চোয়কো চুরে দোাঁপেরয় িঅরঙ িঅঘোমযরদয ফোপে। িঈত্তয পদরওয খযগুররোয পঙন পদওটো যোস্তোয িঈয রেরঙ, 
তোয ভরধয ফো পদরও, িথযোৎ িঈত্তযূফয বওোরণ, প্রথভ র রোিআরেপয, িঅয তোয রযিআ র প্রদুযন্নফোফুয বোফোয খয। 
খরযয োপযয বরল র ফোপেয পঙরনয দযচো, বটো এঔন ফন্ধ। রোিআরেপয। িঅয প্রদুযম্নফোফুয খয দুরটোরতিআ ফোপত 
জ্বররঙ, তরফ বদ্রররোও বম বওোন খরয যরয়রঙন বটো যোস্তো বথরও বফোছোয বওোন িঈোয়। বনিআ। 

িঅভযো ঘোযচরন রযোম্প বোরস্টয তরোয় ঘোদয বরত ফর বকরোভ। বপরুদো তোয কোরয়য ঘোদরযয তরো বথরও এওটো 
োরনয পিরফ ফোয ওরয তোয বথরও ঘোযচনরও ঘোযরট োন পদরয় রোররভোনফোফুরও ফরর, ―কোরর গুরচ বযরঔ পদন; 
িঅয ফোয ফোয পও বপররফন নো। 

িঅঘোময ফোপে বথরও বফোধয় গ্রযোিপোদোয লরও একোরযোটো ফোচরত বোনো বকর। 

িঈপনি। 

রোররভোনফোফু বপরুদোয োটযনোয রয়রঙন, এঔন িোওোিোপও ঘররঙ। বপরুদো রঙ্গ এও যোরওট পফপে এরনরঙ। তোয 
বথরও এওটো পযদফোফুরও পদরয় পনরচ এওটো ধপযরয় পনর। পফ পুরটয বফপ ঘেো কপর নয়, িঅয তোরত বরোও 
ঘরোঘর প্রোয় বনিআ ফরররিআ ঘরর! োর পওঙু দূরয এওটো পযওো দোাঁে ওযোরনো যরয়রঙ, তোয ঘোপরওটো খুপভরয় 
ওোদো। িঅচ বফোধ য় িভোফযো, ওোযণ িঅওোর বভখ নো থোওরর বফ খুটপুরট। ভোথোয িঈয ওোরুরুল বদঔো 
মোরে। 

তুরুিঅ ভোরুপঘ ওোাঁিআ? 

রোররভোনফোফু িঈপেয়ো বোলো ফররত বঘষ্টো ওরয এওটু ফোেোফোপে ওযরঙন, তোিআ বপরুদো এওটো ―িঈিঃ‖ ব্দ ওরয াঁরও 
তওয ওরয পদর। িঅশ্চময এিআ বম মপদ িঅভোরদয প্রধোন িঈরেয ভয়ওোটোরনো, বটোরয়পন্ট-নোিআন বঔরোটো এভনিআ বম 
এযিআ ভরধয বফ চরভ িঈরিরঙ। ভয় বওোথো পদরয় ঘরর মোরে বটযিআ োপে নো। িঅঘোময ফোপেরত এওটো ঢিং ব্দ 
বরয় োরে একোরযোটো বফরচরঙ ফুরছ বফ িফোও রোকর। িআপতভরধয রোররভোনফোফু এওফোয এওটো পফপে ধযোফোয 
বঘষ্টো ওরয পফরল চুৎ ওযরত নো বরয বটো িঅফোয বপরর পদরয়রঙন। 

এওটো ওুওুরযয িোরও িঅরযওটো োেো পদরয়রঙ এভন ভয় বপরুদো িোৎ িঅভোয োাঁটুরত এওটো োত যোঔর। 

এওটো বরোও িঅরঙ কপরয পশ্চভ পদও বথরও। যরন ধুপত োঞ্জোপফ, তোয িঈয এওটো বঙরয় যরগয ঘোদয 
চেোরনো। ঘোদয িঅভোরদয কোরয় িঅরঙ, ওোযণ িরটোফয ভোরয যোপত্তরয বফ পঘনপঘরন িোণ্ডো। 

বরোওটো িঅভোরদয ঙোপেরয় ঘরর বকর িনয পুটোথ পদরয়। ব োাঁটরঙ িঅঘোময ফোপেয কো বখাঁরল। 



এফোয ব দযচোয ওোঙোওোপঙ বৌঁরঙ োাঁটোয কপত ওোভোর। 

তোযয দযচোয োভরন এর থোভর। 

িক্  িক্  িক্ … 

পতনরট ভৃদু বটোওো দযচোয িঈয। ওোন বরতপঙরোভ ফরর ব্দটো শুনরত বরোভ। দযচো ঔুরর বকর। িল্প পোাঁও, পিও 
মোরত এওটো ভোনুল ঢুওরত োরয। ভোনুলটো ঢুরও বকর। বম ঢুওোর তোরও িঅভযো পতনচরনিআ পঘপন। 

িআপন ররন ফীণোোপণ িরযোয ভযোরনচোয িপশ্বনী বে। 

খপেরত ঢিং বঢিং ওরয ফোরযোটো ফোচর। 

িথযোৎ িপশ্বনীফোফু বঢোওোয য রনরযো পভপনট রয় বকরঙ। 

এফোয বদ্রররোও বফরযোররন। তোাঁয রঙ্গ মপদ পওঙু বথরও থোরও বতো বটো বফোছোয বওোন িঈোয় বনিআ, ওোযণ োত 
দুরটো ঘোদরযয নীরঘ। 

বদ্রররোও বমপদও পদরয় এরপঙররন বপদও পদরয়িআ িঅফোয ঘরর বকররন। 

িঅভোরদয োোযো োথযও এফিং বল। এিআ দোনটো বঔরর িঈিফ, বপরুদো পপপপ ওরয ফরর। যপদন ওোরর বপরুদো 
ফোুওুরয বপোন ওযর প্রদুযম্নফোফুরও। িঅপভ ফফোয খরয বভন বটপররপোরন ওোন রোপকরয় ওথো শুনরোভ। 

বও, পভস্টোয ভপল্লও? 

যোাঁ, ওী ঔফয? 

ওোর যোরত্র পওঙু য়পন বতো? 

ওিআ, নো বতো। 

এও ওোচ ওরুন; িঅপভ বপোনটো ধযপঙ, িঅপন এওফোয িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয ওোরচয খরয পকরয় বদরঔ িঅুন বতো ফ 
পিও িঅরঙ পওনো। 

িঅধ পভপনরটয বফপ ধযরত র নো। এফোরয প্রদুযম্নফোফুয করোয স্বয এরওফোরয ফদরর বকরঙ। 

 ভোিআ, ফযনো রয় বকরঙ! 



ওী র? 

ফ নতুন নোটও িঅয কোন োয়ো! 

িঅপভ িঅন্দোচ ওরযপঙরোভ ফররিআ বপোন ওযরোভ। 

এয ভোরনটো ওী? 

িনয যযগুররোয রঙ্গ িঅরযওটো বমোক র। 

িঅপন পও িঅচ এওফোয িঅরঙন? 

প্ররয়োচন রর মোফ। তোয িঅরক দোরযোকো োররফয রঙ্গ এওফোয ওথো ফররত রফ। 

বপোনটো বযরঔ বপরুদো ভপণরোর বোদোরযয নম্বয িোয়োর ওযর। 

শুনুন পভিঃ বোেোয, কপর বথরও িঅনোয বরোও পযরয় বনফোয চনয ধনযফোদ। ওোর পতযিআ ওোচ রয়রঙ। িঅপন 
িপশ্বনীফোফুয পদরও দৃপষ্ট যোঔরঙন বতো? িঈপন পওন্তু ওোর যোত ফোরযোটোয় িঅঘোময ফোপেরত পকরয় িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয 
ফহুভূরয ফ ওোকচত্র পযরয় পনরয় বকরঙন। 

বরোওটো ঔুফ বকোররভরর, ফরররন পভিঃ বোেোয।ঔুরনয টোিআরভয চনয। য বওোন িযোপরফোিআ বনিআ। বপদন যোরত্র 
িঅঘোময ফোপে বথরও পনরচয ফোপেরত বপরযপন। ফররঙ রথ টযোপে পফকরে মোয় ফরর িঅটরও রেপঙর, পওন্তু বটো 
পফশ্বোরমোকয নয়। িঅনোয বপ্রোরগ্র বওভন? 

বভোটোভুপট বোরিআ। িপফপয িঅভযো বতো পিও এও যোস্তোয় ঘরপঙ নো, তোিআ িঅভোয পিোন্তগুররো িঅনোয রঙ্গ পভররফ 
নো। 

তো নো পভরুও। বম বওোন যওরভ যরযয ভোধোন ররিআ র। 

বপরুদো বওোন যোস্তোয় ঘররঙ বটো চোনরত ঘোিআরর িঈত্তয োয়ো মোরফ নো, তোিআ িঅয িঅপভ পদরও বকরোভ নো। 
বপরুদো বপোন বযরঔ ফরর, িঅপভ এওটু বফরযোপে। বস্টটভযোরনয োরযনোর ওরোরভ এওটো চরুপয পফেোন পদরত 
রফ। এওটো বোর বফোরোয দযওোয। 

বস্টটভযোরন যপদনিআ বফরযোর বম এওটো িঈৎওৃষ্ট পফরদপ বফোরোয প্ররয়োচন, িভুও ফে নোম্বোরয পররঔ ঔফয 
চোনোরনো বোও। 



এিআ পফেোরনয িঈত্তয এর বকর দুপদরনয ভরধয। পঘপিটো রে বপরুদো ফরর, িঅভোরও এওটু রোিঈিন পস্ট্ররট বমরত 
রে, পফরল দযওোয। 

িঅধো খণ্টোয ভরধযিআ পপরয এর বপরুদো ফরর, বফচোয় দোভ ঘোিআরঙ। 

িঅপভ ফররোভ, এনোিআরলোপপিয়ো রে বতোভোয পও এিআ ফয়র বফোরো বঔোয ঔ র? 

বপরুদো কম্ভীযবোরফ ফরর, িআট িআচ বনবোয টু বরট টু রোনয। 

িথযোৎ িঅয যয। 

এপদরও রোররভোনফোফু খন খন িঅরঙন িঅয ঙটপট ওযরঙন। এওফোয িঅভোয় এওো বরয় ফরররন, বতোভোয 
দোদোয ফ বোর শুধু এও এও ভয় ঘু বভরয মোয়োয ফযোোযটো বভোরট ওযদোস্ত ওযো মোয় নো। 

ফুধফোয োরযনোর ওরোরভ পফেোন বফপযরয়পঙর, শুক্রফোয িঈত্তয বরয় বপরুদো রোিঈেন পস্ট্ররট পকরয়পঙর, পনফোয 
ওোরর বদপঔ য বঘোযো এওদভ োররট বকরঙ। গুন গুন ওরয কোন কোিআরত কোিআরত ফরর, িঅপচ িঅঘোময ফোপে 
বমরত রফ, ওীপতযযনোযোয়ণরও এঔুপন বপোন ওযো দযওোয। 

ওীপতযনোযোয়ণ বপোন বরয় ফরররন, িঅনোয ওোচ পও পভরট বকরঙ! 

তিআ বতো ভরন রে, ফরর বপরুদো, তরফ বটো মূ্পণয পভটরফ এওটো পভপটিং ওরয ুরযো ফযোোযটো পযষ্কোয ওরয 
ফররর রয। িঅয বিআ ফরোটো ফররত রফ ওররয োভরন। িন্তত িঅপন, িঅনোয দুিআ বঙরর, িঅয প্রদুযন্নফোফুরও 
বঔোরন িঈপস্থত থোওরত রফ। 

বটো িঅয এভন ওপিন ওী? এযো বতো ফোিআ ফোপেরতিআ িঅরঙ। ব ফযফস্থো িঅপভ ওযপঙ; িঅপন পঘন্তো ওযরফন নো। 
ওটোয় িঅরঙন? 

এিআ ধরুন দটো। 

ওীপতযনোযোয়রণয য ভপণরোর বোেোযরও বপোন ওরয বপরুদো দটোয় বফোুওুরয িঅরত ফরর। 

রোররভোনফোফু এররন নটোয়, িঅভযো োরে নটোয় ঘো বঔরয় বফপযরয় েরোভ। 

িঅঘোময ফোপেরত বৌঁরঙ বদপঔ দোরযোক োরফ এর বকরঙন। বপরুদো ফরর, িঅচিআ খটনোয লোিআভযোে, িতএফ 
িঅনোয থোওোয প্ররয়োচন। 

বদোতরোয় বম বফিওঔোনোয় প্রথভ পদন ওীপতযনোযোয়রণয রঙ্গ ওথো রয়পঙর, িঅচ বঔোরনিআ ফযফস্থো রয়রঙ। 



িঅভযো িঅোয প্রোয় রঙ্গ রঙ্গিআ ওীপতযনোযোয়ণ এর বকররন। 

ওিআ, এরদয ফ িোরওো, প্রদুযম্ন। 

প্রদুযন্নফোফু বফপযরয় বকররন দুিআ বঙরররও িোওরত। 

প্রথরভ এররন বদফনোযোয়ণফোফু, িঅয এরিআ ফরররন, ুপর বতো িরনও দূয এপকরয়রঙ ফরর শুরনপঙ, তো রর 
িঅফোয এিআ বদ্রররোরওয ফিৃতো শুনরত রে বওন? 

বপরুদো ফরর, ুপররয রঙ্গ রঙ্গ িঅপভ এপকরয়পঙ, পওন্তু বটো এওটু িনয রথ। িঅয ভোিযোয িআচ নট দয নপর 
ক্রোিআভ ওপভরটি িআন পদ বও–বটো িঅনোরও চোনোরনো দযওোয। িঅপভ ুরযো ফযোোযটোিআ পযষ্কোয ওরয ফররত 
বঘষ্টো ওযফ। 

িআিংরযপচরত মোরও ফরর গ্রন্ট, বিআযওভ এওটো ব্দ ওরয বদফনোযোয়ণফোফু ঘু ওরয বকররন। িঅরর বদ্রররোরওয 
ভুরঔ িষ্টপ্রয োিআ থোরও, ফোরয োভরন বটো ম্ভফ রে নো ফরর বফোধ য়। িঈপন িঅয ঔোপ্পো রয়রঙন। 

পযনোযোয়ণফোফু এর বওোন তপম্ব ওযররন নো, পওন্তু তোাঁয ভ্রূওুপট বদরঔ ফুছরোভ বম পতপন ফযোোযটো ঙন্দ ওযরঙন 
নো। 

ওরর িঈপস্থত বদরঔ বপরুদো িঅযম্ভ ওযর। 

তোাঁরও ঔুন ওরয ওী রোব রত োরয। এিআরট পফঘোয ওযোয ভয় িঅভযো চোনরত োপয বম পতপন পঙররন তোাঁয ফোরয 
পপ্রয় ুত্র। িনুভোন ওযো মোয় বম ওীপতযনোযোয়রণয িঈিআরর তোাঁয বঙররয প্রপত এিআ ক্ষোপতত্ব প্রওো োরফ, এফিং বিআ 
বঙরর নো থোওোয় ব িঈিআর ফদর রফ। এিআ ফদরোরনো িঈিআরর তোাঁয িনয দুিআ বঙররয প্রোপপ্ত বফরে বকরর, মতপদন 
ওীপতযনোযোয়ণ বফাঁরঘ িঅরঙন। ততপদন তোাঁযো এিআ টোওো োরেন নো। িথযোৎ বোিআরও ঔুন ওরয তোাঁরদয িআপভপিরয়ট 
বওোন রোব বনিআ। 

িঅরযওটো তথয িঅভযো চোনরত োপয বটো এিআ বম ফীণোোপণ িরযো িআন্দ্রনোযোয়ণরও বোযত িরযো বঙরে তোরদয 
দরর বমোক বদফোয চনয প্রররোবন বদঔোপের, পওন্তু িআন্দ্রনোযোয়ণ তোরত যোপচ নপন। এিআ িফস্থোয় বোযত িরযোরও 
ঙু্গ ওযোয চনয িআন্দ্রনোযোয়ণরও ঔুন ওযোয এওটো ওোযণ থোওরত োরয। এ ওোচটো ফীণোোপণ িরযো গুণ্ডো রোপকরয় 
ওযরত োরয। ঔুরনয পদন যোত একোরযোটো মযন্ত িআন্দ্রনোযোয়রণয রঙ্গ ওথো ফররন ফীণোোপণ িরিোযোয ভযোরনচোয 
িপশ্বনী বে। পতপন ঘরর মোফোয খণ্টোঔোরনও রয ঔুনটো য়। 

এঔোরন িঅরযওটো তথয িঅভোরদয ঔুফ ওোরচ রোরক। িঅভযো রীনোয ওোঙ বথরও চোনরত োপয বম, িআন্দ্রনোযোয়রণয 
ওোরঙ তোাঁয বরঔো োাঁঘপট নতুন নোটও  ঔোন ওুপে কোন পঙর। মোত্রোয ফোচোরয বম এ পচপনরয দোভ িরনও বটো 
িঅয ফরর পদরত রফ নো। িঅভযো চোপন পমপন িআন্দ্রনোযোয়ণরও ঔুন ওরযপঙররন পতপন িআন্দ্রনোযোয়রণয ওোকচত্র 



খোাঁটোখোাঁপট ওরযপঙররন, পওন্তু ভরয়য িবোরফিআ বোও ফো িনয বওোন ওোযরণিআ োও, তোয পওঙুিআ যোরত োরযনপন। 
কত ওোর যোরত্র ফীণোোপণ িরযোয ভযোরনচোয এর নোটও িঅয কোনগুররো পনরয় বকরঙন। 

তো রর িনুভোন ওযো মোয় বম ঔুরনয এওটো িঈরেয রত োরয এিআ নোটও িঅয কোনগুপর োত ওযো। এ ওোচ পওন্তু 
ফোিআরযয বরোরওয রক্ষ চ নয়। ওোযণ িআন্দ্রনোযোয়রণয ওোকচরত্রয রঙ্গ তোরদয পযঘয় থোওোয ম্ভোফনো ওভ। 
খরযয বরোরওয রক্ষ এ ঔফয চোনো িরনও বফপ। স্বোবোপফও। খরযয বরোও মপদ ঔুরনয রঙ্গ রঙ্গ ওোকচগুররো নো 
পনরত োরযন, তোয চনয রয ভয় বরত বওোন িুপফধো বনিআ, ওোযণ ওোকচগুররো বথরওিআ মোরে। এঔোরন 
িঅভোরদয বদঔো দযওোয ফোপেয বওোন বরোরওয টোওোয টোনোটোপন মোপের। পওনো। 

এ-ফযোোরয বঔোাঁচ পনরয় চোনরত োপয বম পযনোযোয়ণফোফু ম্প্রপত তোাঁয লোরফ বফপ টোওোয় চুয়ো বঔরর িরনও 
বরোওোন পদরয়রঙন। পওন্তু তো রর পযনোযোয়ণফোফুয রক্ষ িআন্দ্রনোযোয়রণয নোটও িঅয কোন ঘুপয ওরয বগুররো 
িনয মোত্রো দরর পফপক্র ওযোটো িঅভোয ওোরঙ পফশ্বোরমোকয ফরর ভরন পের নো। তো রর িঅয বও িবোফী ফযপি 
িঅরঙন ফোপেরত? 

এঔোরন িওস্মোৎ এওপট তথয িঅপফষ্কোয ওযোয খটনো িঅপভ িঅনোরদয ওোরঙ ফররত ঘোিআ। 

প্রদুযম্বফোফু বমপদন িঅভোয ফোপেরত িঅরন বপদন তোাঁয রওট বথরও এও টুওরযো ওোকচ িঅভোরদয বোপোরত রে 
মোয়। এিআ ওোকরচ িট বন পদরয় দুরোিআন ওথো বরঔো পঙর—যোপ ফোথযরি িঅয হুওুভ ঘোাঁদ। প্রদুযম্নফোফুরও পচরে 
ওযোরত িঈপন ফররন। ওোকচটো াঁয নো। এয পওঙুপদন রয িোৎ পনফোরযয ওোকরচয বল োতোয় এওপট নোরভয 
তোপরওো বথরও চোনরত োপয বম যোপ ফোথযরি িঅয হুওুভ ঘোাঁদ দুরটোিআ র বযরয বখোেোয নোভ। তঔন িঅভোয 
ধোযণো য় বম, প্রদুযম্নফোফু বয বঔররন, পওন্তু ব তথয িঅভোরদয ওোরঙ বকোন যোঔরত ঘোন। িঅভযো বপদনিআ বযরয 
ভোরি মোিআ। বঔোরন িঅপভ প্রদুযম্নফোফুরও বদপঔ পবরেয ভরধয চোনোরোয োভরন দোাঁপেরয় বফপটিং ওযরত। িথযোৎ 
প্রদুযন্নফোফু বম চুয়োপে বটো প্রভোণ রয় মোয়। িঅভোয ধোযণো মোযো পনয়পভত বয বঔরর এফিং মোরদয বযোচকোয ঔুফ 
বফপ নয়, তোরদয ফ ভয়িআ টোওোয টোনোটোপন য়। ুতযোিং বযর মপদ ফে যওভ োয রয় থোরও তো রর ঔুরনয 
বভোপটব প্রদুযম্নফোফুয পঙর, এফিং বিআ রঙ্গ ুরমোক পঙর। পতয ফররত ওী, তোয বঘরয় বফপ ুরমোক এ ফোপেয 
ওোরুয পঙর নো। ঔুরনয ভয় প্রদুযম্নফোফু ওোচ ওযপঙররন, তোাঁয রঔ নোটভপন্দরযয ফোযোন্দো পদরয় এর িআন্দ্রনোযোয়রণয 
ভোথোয় ফোপে বভরয ওোচটো ওযো পঙর িতযন্ত চ ফযোোয। 

প্রদুযম্ন ভপল্লরওয িফস্থোটো িঅয পটরর রয় মোয়। এিআ ওোযরণিআ বম পতপন ররন পভরথযফোদী। পতপন শুধু বযরয 
ফযোোরযিআ পভরথয ফররনপন; তোাঁয ভরত ও‖পদন িঅরক এ ফোপেরত িঅফোয বঘোয িঅর এফিং ব বঘোযরও ফোধো পদরত 
পকরয় পতপন ধোক্কো বঔরয় ভোপটরত রে োাঁটুরত বঘোট োন—মোয পরর তোাঁরও নোপও বঔোাঁেোরত রে। পওন্তু িঅচ ওোরর 
পতপন িন্তত দুফোয োাঁটোয ভয় বঔোাঁেোরত বুরর বকরঙন বটো বফোধয় পতপন পনরচ বঔয়োর ওরযনপন। 

কত যপফফোয যোপত্তরয িআন্দ্রনোযোয়রণয খয বথরও নোটও  কোনগুপর ঘুপয মোয়। বগুররো ওোয োরত বকরঙ িঅভযো চোপন, 
ওোযণ িঅভযো তঔন ফোপেয পঙরনয কপররত রযোম্প বোরস্টয িঅররোয় ফর তো বঔরপঙরোভ। ফীণোোপণ িরযোয 



ভযোরনচোয িঅরন বৌরন ফোরযোটোয়। তোাঁরও ফোপেয পঙরনয দযচো ঔুরর বদয়ো য়। প্রদুযম্নফোফুয খরযয ফোপত 
জ্বরপঙর। িঅভোরদয ধোযণো তোাঁয রঙ্গিআ য় বরনরদনটো। িপশ্বনী পবে টোওো বদন, প্রদুযন্নফোফু তোয পফপনভরয় তোাঁরও 
নোটও  কোনগুররো বদন। মপদ িঅপভ বুর ফরর থোপও তো রর প্রদুযন্নফোফু িঅভোরও শুধরয পদরত োরযন। 

প্রদুযম্নফোফুয ভুঔ পযোওোর, ভোথো বাঁট, যীরয ওোাঁুপন। দোরযোকো োরফ এপকরয় পকরয় তোাঁয পিও পঙরনিআ দোাঁপেরয়রঙন, 
খরয যরয়রঙ িঅয দুচন ওনরস্টফর। 

এিআ র িআন্দ্রনোযোয়ণ িঅঘোময ঔুরনয িআপতো, ফরর বপরুদো। পওন্তু এঔোরনিআ িযোরধয বল নয়। এফোয িঅপভ 
পদ্ব্তীয় িযোরধ িঅপঙ। 

িঅপভ প্রথভ পদন মঔন এ ফোপেরত িঅপ তঔন এওটো ফযোোয বদরঔ িঅভোয এওটু ঔটওো বররকপঙর। বটো র 
িআন্দ্রনোযোয়ণফোফুয বফোরো। এওরো ফঙরযয ুযরনো বফোরো এত ছওছরও য় ওী ওরয? িপফপয িঅভোয বফোরোয 
িপবেতো ওভ, ওত ফঙরয তোয ওীযওভ বঘোযো য়। বটো িঅভোয চোনো বনিআ, তোিআ ফযোোযটো পনরয় তঔন িঅয 
ভোথো খোভোিআপন। বপদনিআ িপফপয শুরনপঙরোভ বম ওন্দযনোযোয়ণ যপওতো ওরয তোাঁয বফোরোরও ফররতন িঅভ িঅাঁপটয 
ববাঁু। ম্প্রপত দুরটো পচপন েোয ুরমোক রয়রঙ িঅভোয। এও র োশ্চোতয িংকীত ম্পরওয এও 
এনোিআরলোপপিয়ো িঅয দুিআ র ওন্দযনোযোয়রণয পফরররতয িোয়পয। প্রথভ ফিআ বথরও িঅপভ বচরনপঙ বম বলোে  
প্তদ তোব্দীরত বফোরো ফো মরন্ত্রয িংস্কোয য় িআতোপররত। তঔন বথরও বফোরোয বঘোযো এফিং িঅয়োচ োররট 
িঅয ুন্দয  িঅয বচোযোররো য়। িআতোপরয বফোরো প্রস্তুতওোযওরদয ভরধয পতনচরনয নোভ ফরঘরয় পফঔযোত। 
এযো পতনচরনিআ প্তদ তোব্দীয বরোও। প্রথভ র িঅনন্টন স্ট্রোপিবোপয, পদ্ব্তীয় িঅরন্দ্রয়ো গুয়োযরনপয, িঅয তৃতীয় 
পনরওোরর িঅভোপট। এয ভরধয িঅভোপটিআ প্রথভ বফোরোয িংস্কোয ওরযন িআতোপরয বক্ররভোনো রয। 

তঔন িঅভোয ভোথোয় িঅরপন বম এিআ িঅভোপট িঅয ওন্দযনোযোয়রণয িঅভ িঅাঁপট এওিআ পচপন। এটো পযষ্কোয য় 
ওন্দযনোযোয়রণয িোয়পয রে। তোরত এও চোয়কোয় পতপন পররঔরঙন, বপরুদো রওট বথরও এওটো ওোকচ ফোয ওরয 
ের—িঅিআ ফাঁট িযোন িঅভোপট টুরি িভ এ পভিঈপচপয়োন হু য়চ যোঙ্ক িআন বিট িযোি বোল্ড িআট টু পভ পয টু 
থোিঈচযোি োিঈি। িআট যোাঁচ এ বগ্লোপযয়ো বটোন। িথযোৎ িঅপভ িঅচ এওপট বদনোয় চচযপযত ফোপচরয়য ওোঙ বথরও 
এওপট িঅভোপট বফোরো পওভরোভ দুোচোয োিঈরি। মন্ত্রপটয িঅয়োচ িঅশ্চময ুন্দয।–তঔনওোয পদরন দুোচোয োিঈি 
ভোরন পফ োচোয টোওো! িঅচরও এওপট িঅভোপট বফোরোয দোভ বদে-দুরোঔ টোওো। 

এভন এওপট বফোরো এিআ ফোপেরত এতওোর রেপঙর, িঅয এিআ বফোরো মোত্রোয ওনোরটয ফোচোরতন। িআন্দ্রনোযোয়ণ 
িঅঘোময। বফোরোয িঅর ঔফয বওিঈ চোনরতন পও? িঅভোয ভরন য় নো। ওীপত্তযনোযোয়ণফোফু ফো বদফনোযোয়ণফোফু 
চোনরতন, পওন্তু দুচরনয চোনোয ওথো। এও হুর প্রদুযম্ন। ভপল্লও, পমপন দযনোযোয়রণয িোয়পয রেপঙররন, িঅরযও র 
পযনোযোয়ণফোফু। পতপন পফরদপ িংকীত ম্বরন্ধ চোরনন, বোর বফোরোয দোভ চোরনন, এফিং এটো পনশ্চয়িআ চোরনন বম 
বফোরোয কোরয় দুপদরও বম িআিংপযপচ এ-এয ভরতো পোাঁও থোরও, তোয এওটোয় বঘোঔ রোকোরর পবতরয বফোরো 
প্রস্তুতওোযরওয নোভ রভত বররফর বদঔো মোয়। 



এিআ িঅভোপটয ওথো চোনোয রযিআ িঅভোয রন্দ ফিভূর য় বম িআন্দ্রনোযোয়রণয ঔুরনয য তোাঁয বফোরোপট যোরনো 
রয়রঙ এফিং তোয চোয়কোয় এওপট স্তো নতুন বফোরো পওরন এরন যোঔো রয়রঙ। পওন্তু এিআ বফোরো পযরয়রঙ, বও, 
এফিং বম পযরয়রঙ। ব বতো টোওোয চনযিআ পযরয়রঙ? 

িঅভোয রন্দটো স্ববোফতিআ পযনোযোয়ণফোফুয িঈয রে এফিং এটো ফুছরত োপয বম বফোরো োঘোয রয় খরয টোওো 
এর বকরঙ। তঔন িঅপভ বোর পফরদপ বফোরো পওনরত ঘোিআ ফরর ওোকরচ এওটো পফেোন পদিআ। তোয িঈত্তরয িঅভোয় 
পঘপি বররঔন চননও পভিঃ বযরফররো। এিআ বযরফররোয ফোপে পকরয় বদপঔ পতপন এওচন পফযোট প্রোঘীন দ্রফয পফরক্রতো—
মোরও ফরর িযোনপটও পিরোয। পতপন ফররন তোাঁয ওোরঙ এওপট িঅভোপট বফোরো িঅরঙ বমটো পতপন বদে রোঔ টোওোয় 
পফপক্র ওযরত যোপচ িঅরঙন। িঅপভ াঁরও পচরে ওপয বফোরটো পতপন পভিঃ িঅঘোমযয ওোঙ বথরও পওরনরঙন পওনো। 
তোরত পতপন যোাঁ ফররন এফিং ফররন িআট িআচ দয নপর িঅভোপট িআন িআপিয়ো। 

এিআ র পযনোযোয়ণফোফুয িযোরধয ওোপনী, এফিং িঅভোয ফিৃতোয এঔোরনিআ বল। 

িঅশ্চময এিআ বম বপরুদোয এওটো ওথোরত বওোন প্রপতফোদ বোনো বকর নো! প্রদুযন্নফোফু এঔন পভিঃ বোদোরযয 
পচম্মোয়। পযনোযোয়ণফোফু যোক পটর ফর িঅরঙন ভোথো বাঁট ওরয। বদফনোযোয়ণফোফু রজ্জোয় রোর রয় খয বথরও ঘরর 
বকরঙন। ওীপতযনোযোয়ণ দীখযশ্বো বপরর ফরররন, পয মপদ িঅভোয ফরত তো রর িঅপভ রও চুরয়োয বদনো বোধ 
ওযোয টোওো পদরয় পদতোভ। পভপঙপভপঙ। িঅভোরদয পযফোরযয এওটো িঅশ্চময ম্পপত্ত ব বফোত ওযর। পওন্তু প্রদুযম্ন 
বম এত িৎ তো িঅপভ বোফরত োপযপন। তোরও এিআটুওুিআ ফররত োপয বম ব িঅভোয ূফযুরুরলয চীফনী বরঔোয 
রক্ষ মূ্পণয িরমোকয। তোয িঈমুি োপস্ত রর িঅপভ ফরঘরয় বফপ ঔুপ ফ। 

*** 

ওীপতযনোযোয়রণয বফোধয় ঔুফিআ ঔ পঙর বম ওন্দযনোযোয়রণয এওটো চীফনী বরঔো বোও। নো রর িঅয 
রোররভোনফোফুরও পতপন িপোযটো ওরযন? 

িঅপন বতো পরপঔরয় ভোনুল–যয বযোভোঞ্চ নযোপও-তো ওন্দযনযোয়রণয বঘরয় ফে যয িঅয বযোভোঞ্চ এওিআ 
বরোরওয চীফরন পওন্তু িঅয োরফন নো। 

রোররভোনফোফু িতযন্ত পফনরয়য রঙ্গ খোে ওোত ওরয ফরররন, িঅভোরও িঅয রজ্জো বদরফন। নো, িঅপভ িপত নকণয 
ফযপি, িঅভোয বরঔোয বওোন ভূরযিআ বনিআ। 

রয িপফপয িঈপন বপরুদোরও ফররপঙররন, রূরক্ষ ওরুন ভোিআ-িআ ঔুন য়ো ফোপেরত ফর। িঅপভ ওন্দযনোযোয়রণয 
চীফনী পনরয় পযোঘয ওযফ!—বফাঁরঘ থোওুও িঅভোয যয-বযোভোঞ্চ, বফাঁরঘ থোওুও প্রঔয রুদ্র-িযোি রিং পরব দয পি 
ভোস রওপটয়োয! 

 


