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ফপরুদা – তযজজত যায় 



 ০১. ফেজরজবনো জিনন 

ফেজরজবনো জিনন ফিান রাব র না ভাাআ ফরনরন রারনভানফাফু। ফদখায ভনতা জিু থানি না। যাভায়ণ 
ভাবাযত দুনোাআ ফদখনত ফচষ্টা িনযজছ। াাঁচ জভজননেয ফফজ স্ট্যান্ড িযা মায় না। 

াঅজন ফম ফখরাধুনরায় াআন্টানযনস্ট্ড নন, ফরর ফপরুদা। তা নর ফদখনতন ভানঝ ভানঝ ফফ বার ফরাগ্রাভ থানি। 
ফেজন, জিনিে, পুেফর-ফিজনোাআ ফাদ ফনাআ। ফমভন ফদনয ফখরা, ফতভজন জফনদনয ফখরা। 

তনফ যা াঅভায এিো গল্প ফথনি জে জব জজযয়ার িযনত চানে। 

ফাাঃ এ ফতা বার খফয। 

বার ভানন? রখয রুদ্র িযনফ। এভন ফিান াযািেয াঅনছ ফাাংরানদন? াথচ  ফদন ফদখুন-ুাযভযাননয জনয 
মযন্ত ফরাি ফনয় ফগর। ভনন য় এনিফানয ফাআনয়য াতা ফথনি উনে এননছ? 

াঅভানদয াড়ায় ফিান ফড় ুনজা ফনাআ। তনফ এিেু দূনযাআ াঅনছ, ফখান ফথনি ভানঝ ভানঝ রাউডজিিানয 
জজি গান ফবন াঅনছ! রারনভানফাফু তায নে গরা ফভরানত ফচষ্টা িনয াযনছন না। গানো বদ্রনরানিয 
এনিফানযাআ াঅন না, মজদ ফনরন াঁয দাদাভাাআ নাজি খান জিনাি স্তাজদ গান ফযিডয িনযজছনরন। 

চা এি রস্থ নয় ফগনছ, াঅনযিফায নফ জি না বাফজছ। এভন ভয় ফাাআনয গাজড় থাভায ব্দ ফরাভ। াঅয তায 
নযাআ ফডাযনফর। 

দযজা খুনর ফদজখ এি রম্বা চড়া ধফধনফ পযাী বদ্রনরাি দাাঁজড়নয় াঅনছন। 

এো জি রনদাল জভনিয ফাজড়? 

াঅনে যাাঁ–াঅুন জবতনয! ফপরুদা ফাপা ফথনি উনে দাাঁজড়নয়নছ। 

বদ্রনরাি ঘনয ঢুিনরন। ধূজত, াঞ্জাজফ াঅয িাাঁনধ াদা চাদয। ানয় াদা াম্প শু। াঅজবজাতয পুনে ফফনযানে 
ভস্ত যীয ফথনি। 

ফুন, ফরর ফপরুদা। 

বদ্রনরাি এিো ফাপায় ফন রারনভানফাফুয জদনি জজোু দৃজষ্ট জদনরন। াআজন াঅভায ফনু্ধ রারনভান গােুরী, 
ফরর ফপরুদা। রারনভানফাফু এিো নভস্কায িযনরন, জিন্তু বদ্রনরাি ফমন ফো ফদনখ ফদখনরন না। ানয়য 
উয া তুনর জগনর িযা ধুজতয ফিাাঁচোনি মনে ফিানরয উয ফযনখ ফরনরন, াঅনায িথা াঅভায় ফনর 
াাআিাড়ায াধন চিফতযী। 



াঁয এিো তদনন্তয নে াঅজভ জজড়ত জছরাভ, ফরর ফপরুদা। 

বদ্রনরাি াঅনায ুখযাজত িযনরন, তনফ জডনের জিছু ফদনজন। াঅজন ি‖জদন ধনয িযনছন। এ িাজ? 

ফছয দনি র। 

জনেভো জদজ না জফজরজত? 

ফম ফিন ফমভনো দযিায য়। াঅয িী। 

াঅাআ জ… 

াঅনায ভযাো িী ফো মজদ ফনরন… 

ফোনি ভযা ফরা চনর জি না জাজন না। ফো াঅজনাআ জফচায িযনফন। 

বদ্রনরাি নিে ফথনি এিো খাভ ফায িযনরন। তাযয তায ফথনি মনে এিো ছজফ ফায িনয ফপরুদানি 
জদনরন। াঅজভ ফপরুদায িাাঁনধয উয জদনয় ফদখরাভ জপনি নয় মায়া ুযননা এিো ফপানোগ্রাপ, তানত যনয়নছ 
াাাজ দাাঁজড়নয় যিনযয িাাঁনধ াত জদনয় দুজন যান্ট-ােয যা ফছনর। তানদয ফয় ফলানরা-নতনযায ফফজ 
নয়। 

এয ভনধয িাউনি জচননছন জি? বদ্রনরাি রশ্ন িযনরন। 

ফাাঁ জদনিয জন ফতা াঅজন, ফরর ফপরুদা। 

যাাঁ, াআ এিজননিাআ াঅজভ জচননত াযজছ। 

ানযজে াঅনায ফনু্ধ াফযাআ। 

ফদনখ ফতা তাাআ ভনন য়, তনফ য জযচয় ধযনত াজযজন। ছজফো াঅজভ ম্প্রজত ফনয়জছ। এিো ফদযানজয 
িাগজনিয তরায় জছর। াঅনানি াঅজভ এিজেভাি িাজ জদনত এনজছ। বূনফ ফদখুন। ফো ফননফন জি না। 

িী িাজ? 

াঅভায নে াআ ফছনরজে ফি ফো াঅভায জানা চাাআ। এয জযচয় াঅনানি ানুন্ধান িনয উদঘােন িযনত 
নফ।  ফিাথায় াঅনছ িী িনয, াঅভায নে জযচয় র িনফ, িী িনয-ফ ফ াঅভায জানা চাাআ। ফো 
িযনরাআ াঅনায িাজ ফল! এয জনয াঅনায ুনযা াজযশ্রজভি াঅজভ ফদফ। 



াঅভায াঅনগ জানা দযিায াঅজন জননজ ফিান ফখাাঁজ িনযনছন জি না। 

ক্লানফ াঅভায সু্কর-িনরনজয িনয়িজন ােী াঅনছ, াঅজভ তানদয ফদজখনয়জছ। তাযা ফিউ জচননত ানযজন। 
াঅজন রক্ষ িযনফন। ফছনরজে ফাঙাজর জি না তা ফফাঝা ক্ত। 

চুরো ফতা িানরা, তনফ ফচাখ দুনো ফমন এিেু িো। াঅনায ানফ ফনু্ধ জছর িখন? 

াঅজভ াআাংরযানন্ড চায ফছয সু্কনর াঅয এি ফছয িনরনজ জড়। ফাফা খানন ডাক্তাজয িযনত জগনয়জছনরন। তাযয 
াজফজয াঅভযা ফাাআ ফদন জপনয াঅজ। জপনয াঅায াঅনগ াআাংরযানন্ডয ফিান িথা াঅভায ভনন ফনাআ, িাযণ 
খানন থািনত ফাাআজির ফথনি নড় জগনয় াঅভায স্কার ফ্র্যািচায নয় মায়। তায পনর াাঁচ-াত ফছনযয সৃ্মজত 
াঅভায ভন ফথনি ফরা ফনয় ফগনছ। 

ফিান সু্কর াঅয িনরনজ নড়জছনরন ফো ভনন ফনাআ? 

ফাফা ফনরজছনরন। ফ- াননি ফছয াঅনগ। িনরজ ফফাধয় ফিভজিজ। সু্কনরয নাভ ভনন ফনাআ। 

সৃ্মজত জপজযনয় াঅনায জনয ফিান লুধ-েলুধ খানেন না? 

াযানরাযাজথি ফখনয়জছ! তানত ফিান িাজ য়জন। এখন এিো িজফযাজজ লুধ খাজে। 

াআাংরযান্ড ফথনি জপনয িী য়? 

ফন্ট ফজজবয়ানয বজতয াআ। ফাফাাআ ফ ফযফস্থা িনয ফদন, িাযণ তখন াঅজভ মূ্পণয ুস্থ াআজন। 

ফো ফিান ফছয? 

জপপজে েু। াআন্টাযজভজডনয়নে বজতয াআ। 

হাঁ…। 

ফপরুদা ছজফো ানত জননয় জভজনেখাননি বাফর। তাযয রশ্ন িযর, াঅনায জি ভনন য় এাআ ফছনরয নে 
ফিান এিো জফনল ঘেনা জজড়নয় াঅনছ? 

ফযিভ ভনন নয়নছ। এি-এি ভয় াঅফছা াঅফছা সৃ্মজত জপনয াঅন, াঅয তখন ফমন এনি ফদখনত াাআ। জিন্তু 
এয জযচয় াজানাাআ ফথনি মায়। াতযন্ত াস্বজস্তিয ফযাায। মায নে এত ফনু্ধত্ব জছর ফ ফি, ফ এখন ফিাথায় 
াঅনছ, িী িনয, াঅভানি ভনন ফযনখনছ জি না, এ ফ জানায জনয রফর ফিৌতুর য়। িাজো জ না ফুঝনত 
াযজছ, জিন্তু ফাআ িাযনণাআ য়নতা াঅজন াআন্টানযনস্ট্ড নত ানযন। 



জেি াঅনছ। িাজো াঅজভ জনজে। তনফ এনত িত ভয় রাগনফ তা াঅজভ ফরনত াযজছ না। াঅয ধরুন মজদ 
জফনরত ফমনত য়? 

তা নর াঅনায এফাং াঅনায াযাজস্ট্যানন্টয ফেন বাড়া াঅজভ ফদফ, খানন ফানেনর থািায খযচ াঅজভ ফদফ, ফম 
াাঁচনা ডরায াঅনানদয রায তায োিাো াঅজভ ফদফ। ফুঝনতাআ াযনছন াঅজভ এয জযচয় াফায জনয িতো 
াঅগ্রী। 

াঅনায ফাফা জি–? 

ভাযা ফগনছন। জফনরত ফথনি ফপযায াাঁচ ফছনযয ভনধযাআ। ভা- ভাযা গগনছন। দ ফছয। র। াঅভায স্ত্রী ফতযভান। 
এিজোআ ন্তান াঅনছ-াঅভায ফভনয়। ফ জফনয় িনয জদজিনত যনয়নছ। স্বাভী াঅাআ. এ. এ; এাআ র াঅভায িাডয। 
এনত াঅভায নাভ জেিানা ফপান নম্বয ফাআ ানফন। 

িাডযো ফদখরাভ। নাভ-যজঞ্জন ফি. ভজুভদায; জেিানা-১৩ ফযারযান্ড ফযাড, ফপান– sbr-68の> ] 

ফপরুদা ফরর, াঅজভ াঅনায নে াফযাআ ফমাগানমাগ যাখফ। ফিান রনয়াজন নর াঅা িজয াঅজন াঅভানি 
াাময িযনফন। 

ম্ভফ নর জনশ্চয়াআ িযফ? 

বদ্রনরাি উনে নড় ফরনরন, ছজফো তা নর াঅনায িানছাআ যাআর। 

যাাঁ। োয এিো িজ িনয জযজজনারো াঅনানি ফপযত জদনয় ফদফ। বার িথা— াঅজন িী িনযন ফো ফতা 
জানা র না। 

জয। াঅভাযাআ ফরা উজচত জছর। াঅজভ চােযাডয াযািাউন্টযান্ট। জফ, িভ া িজয ফন্ট ফজজবয়ায ফথনিাআ। রী াযান্ড 
য়ােজিন নে াঅভায াঅজনয নাভ। 

থযাঙ্ক াআউ। 

াঅজ তা নর। গুড ফড। 

াজবনফ ভাভরা, বদ্রনরানিয গাজড় চনর মাফায য ফরনরন রারনভানফাফু। 

ফ জফলনয় নি ফনাআ, ফরর ফপরুদা। এভন ফি াঅয ফনয়জছ ফনর ফতা ভনন নড় না। 

এিফায ছজফো ফদখনত াজয জি? 



ফপরুদা ছজফো জোয়ুনি জদর। বদ্রনরাি বুরু িুাঁচনি ফোয জদনি জিছুক্ষণ ফচনয় ফথনি ফরনরন, ানফ না। 
াআজন্ডয়ান তা ফফাঝায ফিান উায় ফনাআ। এ ফি াঅজন িীবানফ িনডাক্ট িযনফন তা াঅভায ভাথায় াঅনছ না। 

াঅনায ভাথায রনয়াজন ফনাআ। ফপরুজভজিনযয ভাথায় এনরাআ র। 

  



 ০২. চােযাডয াযািাউন্টযান্ট ভনের 

ফপরুদায এিজন চােযাডয াযািাউন্টযান্ট ভনের জছর, নাভ ধযণী ভুখাজজয। ফপরুদা ফেজরনপানন তায নোআ ফমাগানমাগ 
িযর। বদ্রনরাি ফরনরন, যঞ্জন ভজুভদাযনি খুফ বার িনয ফচননন, িাযণ দুজননাআ যাোনডয ক্লানফয ফভম্বায। 
যঞ্জনফাফু িীযিভ ফরাি জজনে িযানত ধযণীফাফু ফরনরন ফম, জতজন এিেু চাা ধযননয ফরাি, জফনল জভশুনি 
নন, ফফজযবাগ ভয় ক্লানফ চুচা এিা ফন থানিন। জরাংি িনযন—তনফ ভািাজতজযক্ত নয়। যঞ্জনফাফু ফম 
ফছনরনফরায় জিছুিার জফনরনত জছনরন ফ িথা ধাযণীফাফু জাননন, জিন্তু তায ফাাআনয াঅয জিছুাআ জফনল জাননন 
না। 

১৯৫২-ফত ফন্ট ফজজবয়ানয াআন্টাযজভজডনয়নে ফি ফি ছাি জছর তায জদ ফনত ফপরুদায জফনল ফফগ ফনত র 
না। ফাআ ছািনদয তাজরিায় খুফ বার িনয ফচাখ ফুজরনয় ফপরুদা ফরর, এয ভনধয এিজননয নাভ ফচনা ফচনা ভনন 
নে। মদু্দয ভনন য়। বদ্রনরাি ফাজভযাজথ িনযন। ফাজড় জপনয এন ফরর, ফতাপ ন, ডাক্তায ীনযন ফানিয 
নাভো জডনযক্টজযনত ফায িনয বদ্রনরানিয ফেজরনপান নাম্বাযো াঅভায় ফদ ফতা। 

াঅজভ দু জভজননে িাজো ফনয জদরাভ। ফপরুদা ফাআ নম্বনয ফপান িনয এিো াযাানয়ন্টনভন্ট চাাআর। ডাক্তায 
ফপরুদায নাভ শুননাআ য়নতা যজদন িানরাআ ভয় জদনয় জদনরন–ানড় এগানযাো। 

ফি ফিভন মানে খফয জননত যজদন িানর রারনভানফাফু এনজছনরন। াঅভযা তাাঁয গাজড়নতাআ ডাক্তানযয 
ফচম্বানয ফগরাভ। 

নয়াআজোং রুনভ জবড় ফদনখাআ ফফাঝা মায় ডাক্তানযয ায বার। ডাক্তানযয িাযী াঅুন, াঅুন ফনর ফপরুদানি 
এনিফানয াঅর ঘনয জননয় জগনয় ফঢািার; জছন জছন াফয াঅভযা দুজন ঢুিরাভ। 

ডাক্তায ফাি ফপরুদানি ফদনখ াজভুনখ ফচয়ায ফছনড় উনে দাাঁড়ানরন। 

িী ফযাায? াঅনায ফতা ফড় এিো ফযাযাভ-েযাযাভ য় না। 

ফযাযাভ না, ফপরুদা ফন ফরর। এিো তদনন্তয ফযাানয াঅনানি এিো রশ্ন িযনত এনজছ। 

িী রশ্ন। 

াঅজন জি ফন্ট ফজজবয়ানযয ছাি জছনরন? 

যাাঁ, তা জছরাভ। 

াঅভায াঅর রশ্নো র—এাআ দুজে ফছনরনি জি জচননত াযনছন? 



ফপরুদা নিে ফথনি ফনরানপনন ফভাড়া ছজফো ফায িনয ডাক্তায ফানিয ানত জদর। এি জদননয ভনধযাআ ছজফোয 
িজ িজযনয় জননয় াঅর ছজফো ফপরুদ যঞ্জনফাফুনি ফপযত জদনয় এননছ। ডাক্তায বুরু িুাঁচনি ছজফোয জদনি 
জিছুক্ষণ ফচনয় ফথনি ফরনরন, এনদয ভনধয এিজন ফতা ভনন য় াঅভানদয নে ড়ত। যঞ্জন। যাাঁ, যঞ্জনাআ ফতা 
নাভ। 

াঅজভ জফনল িনয ানযজননয ম্বনন্ধ জাননত চাাআজছ। 

ডাক্তায ছজফো ফপযত জদনয় ভাথা ফননড় ফরনরন, ানযজেনি িজস্মনিানর ফদজখজন াঅজভ। 

াঅনানদয নে ফন্ট ফজজবয়ানয ড়ত না? 

ফডজপজনেজর না। 

ফপরুদা ছজফো াঅফায ফনরানপনন ভুনড় নিনে ফযনখ জদর। 

াঅজন তা নর ফরনছন াঅনায ক্লানয ানয ফছনরনদয জজনে িনয খুফ এিো রাব ফনাআ? 

াঅভায ফতা ভনন য় ফৃথা ভয় নষ্ট। 

তা, াঅজন এিো িাজ িনয জদনর াঅজভ খুফ উিৃত ফ। 

িী? 

ফপরুদা নিে ফথনি ফন্ট ফজজবয়ানযয ছািনদয তাজরিাো ফায িনয ডাক্তায ফািনি ফদখার। 

এয ভনধয িারুয ফতযভান খফয জাননন? 

াঅজভ ফুঝরাভ ফপরুদা নজ ছাড়নছ না। 

ডাক্তায তাজরিাোয উয ফচাখ ফুজরনয় ফরনরন, এিজননয খফয জাজন। ফজযাজতভযয় ফন। াআজন ডাক্তায, তনফ 
াযানরাযাথ। 

ফিাথায় থানিন ফরনত ানযন? 

ফজস্ট্াং। জেিানাো াঅজন ফেজরনপাননয ফাআনয়নতাআ ফনয় মানফন। 

থযাঙ্ক াআউ, যায। 



গাজড়নত উনে রারনভানফাফু ফরনরন, সু্কর-িনরনজয ফাাআনয ফতা ফনু্ধ য় ভাাআ। াযাে ফরনজন্ট াঅভায ফম িজন 
ফনু্ধ াঅনছ তানদয ফিউাআ াঅভায ােী জছর না। 

এো জেিাআ ফনরনছন, ফরর ফপরুদা। াঅভায ভনন য় ফল মযন্ত খফনযয িাগনজ ছজফ জদনয় এননিায়াজয িযনত 
নফ। তনফ াঅনগ এাআ ফজস্ট্াংনয ডাক্তাযনি এিেু ফাজজনয় ফদখা মাি। 

ফজযাজতভযয় ফন াঅভানদয াযাজনয়ন্টনভন্ট জদনয়জছনরন জতন জদন নয, িার ানড় নোয়। ফপরুদায নাভ শুনননছন, 
মনথষ্ট ম্রানভয নে িথা ফরনরন, াঅয ফরনরন উজন দোয় ফচম্বানয মান, তায াঅনগাআ াঅভানদয নে িাজো 
ফনয জননত চান। ফপরুদা ফরর, াঅয এো জাজননয় যাজখ ফম এয নে ফযাযানভয ফিান ম্পিয ফনাআ; ফযাাযো 
াঅভায এিো তদনন্তয নে াংজিষ্ট। 

রারনভানফাফু াযানয়ন্টনভনন্টয িথাো ফজনন জননয়জছনরন; তাাঁয গাজড়নতাআ াঅভযা শুিফায িানর জেি ানড় 
নোয় ফজস্ট্াংন ফজযাজতভযয় ফননয ফাজড় ফৌঁনছ ফগরাভ। 

এাঁয ায ফম বার ফো ফাজড় ফদনখাআ ফফাঝা মায়। ফফয়াযা এন ফরাভ েুনি াঅভানদয ফফায ঘনয জননয় জগনয় 
ফজনয় ফরর, ডাক্তাযফাফু াাঁচ জভজননেয ভনধযাআ াঅনফন। 

রারনভানফাফু গরা নাজভনয় ফপরুদানি রশ্ন িযনরন, াঅজন িায জফলয় জাননত চাাআনফন— যঞ্জন ভজুভদায, না 
ছজফয ানয ফছনরজে? 

ফপরুদা ফরর, যঞ্জন ভজুভদায ফরািোনি এিেু বার িনয জানা দযিায। এখন মযন্ত খুফাআ াভানয জাজন। তাাঁয 
ফনু্ধয জফলয় এাআ ডাক্তায জিছু ফরনত াযনফন ফনর ভনন য় না। 

ফপরুদায িথা ফল ফায নে নোআ ফজযাজতভযয়ফাফু এন ফগনরন। 

াঅজন ফতা রনদাল জভি, ফরনরন বদ্রনরাি ফাপায় ফন। াজফজয ফপরুদা নানভাআ ফফজ। রজদ্ধ। াআজন ফতা 
ফতাপ ন, ফুঝনতাআ াযজছ, াঅয াআজন জনশ্চয়াআ জোয়ু। াঅনায তদনন্তয ফ িাজনী াঅভায ফাজড়য ফছনর ফুনড়া 
ফাাআ নড়, তাাআ াঅনানি এিযিভ াঅত্মীয় ফনরাআ ভনন য়। ফরুন, িী রনয়াজন াঅনায। 

এাআ ছজফয দুজননয এিজননি ফচননন? 

এ ফতা ফদখজছ যঞ্জন ভজুভদায। জযষ্কায ভনন ড়নছ। এ ফচাযা। এাআ জিতীয় ফছনরোনি জচনরাভ না। 

িনরনজ াঅনানদয ক্লান জছর না? 

উাঁহ–তা নর ভনন থািত। 



তা নর এাআ যঞ্জন ভজুভদায ম্বনন্ধ দু-এিো রশ্ন িযফ। 

িনরনজ যঞ্জন াঅভায াআজন্টনভে ফনু্ধ জছর। াঅভযা দুজনন এি ফফনে ফতাভ, এিনে জননভা ফদখতাভ।  
াঅভায নয় রজি জদত, াঅজভ য নয় জদতাভ। াজফজয এখন াঅয ফিান ফমাগানমাগ ফনাআ। 

িীযিভ ফছনর জছনরন জতজন? াথযাৎ, ভানুল জননফ িীযিভ? 

ফজযাজতভযয় ফন বুরু িুাঁচনি এিেু বাফনরন। তাযয ফরনরন, এিেু খযাানে ফগানছয। াজফজয ফো াঅজভ ভাাআন্ড 
িযতাভ না। 

খযাানে ফিন ফরনছন? 

িাযণ াআ ফয়ন াজত স্ট্রাং নযানাজরস্ট্ জপজরাং াঅজভ িারুয ভনধয ফদজখজন! এো ভনন য় য োিুযদাদায িাছ 
ফথনি ায়া। যঘুনাথ ভজুভদায। াআয়াাং ফয়ন ফেযজযস্ট্ দনর জছনরন, ফফাভা-ফেভা গতজয িযনতন। যঞ্জননয ফাফায 
ভনধয ফফাধয় এ জজজনো জছর। জফনরানত ডাক্তাজয িযনতন। ফিান এি াননফয নে ফননজন ফনর াঅফায 
ফদন জপনয াঅনন। 

জফনরনত থািায ভয় যঞ্জনফাফু ফতা খানিায সু্কনর ড়নতন। 

তা ড়ত য়নতা, জিন্তু ফ ম্বনন্ধ  জননজ জিছুাআ ফনরজন। য ফতা খানন এিো জফশ্ৰী াযাজিনডান্ট য়–ফ জফলয় 
জাননন ফফাধয়? 

যাাঁ। উজন জননজাআ ফনরজছনরন। 

তায পনর  াাঁচ-াত ফছনযয ঘেনা এিদভ বুনর মায়। াথযাৎ জফনরনতয ফ ঘেনাাআ য ভন ফথনি ফরা ফনয় 
মায়। 

তা নর খানন িায নে জযচয় নয়জছর না-নয়জছর ফো জানফায ফিান উায় ফনাআ? 

না। মজদ না ঘেনাচনি সৃ্মজত াঅফায জপনয াঅন। তনফ এো ফনর যাজখ-যঞ্জন খুফ াধাযণ ফছনর জছর না। াুনখ 
য িী ক্ষজত িনযজছর জাজন না-ফা াআাংরযানন্ডয ছাি াফস্থা য িীযিভবানফ ফিনেনছ জাজন না, জিন্তু য ভনধয 
এিো ফযজক্তত্ব জছর ফমো াআ ফয়ন ফফাঝা ফমত। 

যজদন িানর ফেজরনপানন াঅনয়ন্টনভন্ট িনয াঅজভ াঅয ফপরুদ যঞ্জন ভজুভদানযয ফাজড় ফগরাভ। িদূ্দয 
এনগানরন? বদ্রনরাি জজনে িযনরন। 



এাআ ফছনরজে ফম িরিাতায় াঅনায ােী জছর না ফো জাননত ফনযজছ। এফায এিো ফস্ট্ ফনফ বাফজছ। 
ফমো জননয় াঅনায নে াঅনরাচনা িযনত চাাআ এফাং াঅনায ানুভজত চাাআ। 

িী ফস্ট্? 

এাআ ছজফ ফথনি ানচনা ফছনরয ছজফো খফনযয িাগনজ ছানত চাাআ—এিো জফোনন। িরিাতা াঅয জদজিয 
িাগনজ জদনরাআ নফ। 

বদ্রনরাি এিেু ফবনফ ফরনরন, াঅভায নানভয ফিান উনিখ থািনফ না ফতা? 

ফভানোআ না, ফরর ফপরুদা। াঅজভ শুধু জাননত চাাআ এাআ ফছনরয জযচয় ফিউ জানন জি না। মজদ জানন তা নর 
াঅভায নে ফমন ফমাগানমাগ িনয! াঅভায নাভ-জেিানা থািনফ। 

জেি াঅনছ। াঅনায াআননবজস্ট্নগননয জনয মা মা িযায দযিায ফ ফতা াঅনানি িযনতাআ নফ! াঅভায 
ফিান াঅজি ফনাআ। 

  



০৩. জদজিয ফস্ট্েভযানন জফোন 

াাঁচ জদন নয যজফফানয িরিাতা াঅয জদজিয ফস্ট্েভযানন জফোনো ফফানযার। 

রথভ জদন ফিান পরাপর ফনাআ, ফিউ ফমাগানমাগ িযর না। 

ফফাঝাাআ মানে িরিাতায ফিউ নয়; তা নর এয ভনধয ফেজরনপান এন ফমত, ফরর ফপরুদা। 

ফুধফায িানর ফপরুদায এিো ফপান এর। গ্রযান্ড ফানের ফথনি। জন ফডিেয ফনর এিজন েুজযস্ট্। জতজন এিো 
ানেজরয়ান দনরয নে বাযতফলয ভ্ৰভনণ ফফজযনয়নছন, জদজিনত এন াঅচভিা িাগনজ ছজফো ফদনখাআ জস্থয 
িনযজছনরন িরিাতায় এন ফপরুদায নে ফমাগানমাগ িযনফন। ফরনরন াঅজাআ জফনিনর িােভাণু্ড চনর মানেন, 
দুুয এিো নাগাত াঅভানদয ফাজড় াঅনত ানযন। 

ফপরুদা াফযাআ াাঁ ফরর। ফ ফফ উনিজজত। জফোননয ফম ফিান পর নফ ফো  াঅা িনযজন। 

এিোয িাছািাজছ এিো েযাজি এন াঅভানদয ফাজড়য াভনন দাাঁড়ার! ফপরুদা দযজা খুরর! েযাজি ফথনি ফননভ 
এি ফছয োনয ানফ ফপরুদায জদনি এজগনয় এর। 

জভস্ট্ায জভোয? 

াআনয়-জেজ িাভ াআজন। 

বদ্রনরাি জবতনয এন ঢুিনরন। গানয়য চাভড়া ফযানদ ুনড় এিো ফাদাজভ যনঙ এন দাাঁজড়নয়নছ। ফফাঝাাআ মায়। 
বদ্রনরাি ফফ জিছু জদন র বাযত দযন িনয ফফড়ানেন। 

বূদ্রনরাি ফায নয ফপরুদা জজনে িযর, াঅজন িাগনজয ছজফো ফদনখনছন? 

ফো ফদনখজছ ফনরাআ ফতা াঅজছ। াযাজদ্দন নয াঅভায খুড়তুনতা বাাআ জোয ফডিেনযয ছজফ িাগনজয জফোনন 
ফদনখ াফাি রাগর। 

এ জফলনয় াঅজন জনজশ্চত ফম এো াঅনায খুড়তুনতা বাাআনয়য ছজফ? 

যাাঁ, তানত ফিান নি ফনাআ। তনফ াঅজভ খুফ াল্প ফয়ন ানেজরয়া চনর মাাআ। তাযনয াঅয জোনযয খফয 
যাজখজন। াআন পযাক্ট, াঅভায পযাজভজরয নে াঅভায ফমাগানমাগ জফজেন্ন নয় মায়। তাাআ যা এখন ফি িী াফস্থায় 
াঅনছ তা ফরনত াযফ না। এাআেুিু ভনন াঅনছ ফম জোনযয ফাফা-াঅভায িািা-ভাাআনির ফডিোয াআজন্ডয়ান 
াঅজভযনত জছনরন। াঅভায ভনন য়। াআনজডনননডনেয নয উজন াঅফায ফদন জপনয মান। 



জোযাআ জি াঁয এিভাি ফছনর জছর? 

াঃ ফনা! ফুদ্ধ াতজন ন্তান জছর ভাাআনির ফডিেনযয! জোয জছর লষ্ঠ! ফড় ফছনর জজয াআজন্ডয়ান াঅজভযনত 
জছর। 

ভাাআনির ফডিেয জফনরনত ফিাথায় থািনতন? 

িাউজন্টো ভনন াঅনছ। নযনপাি! নযয নাভ ভনন ফনাআ। 

এনত াননি িাজ র। 

জন ফডিেয উনে ড়নরন। তাাঁনি ফানেনর জগনয় রাে ফখনত নফ। –তাাঁয দনরয ফরাি ফ ানক্ষা িযনছ। 
ফপরুদা বদ্রনরািনি াঅফায ধনযফাদ জাজননয় েযাজিনত তুনর জদর। 

যজদন াঅফায াযাজনয়স্ট্নভন্ট িনয াঅভযা যঞ্জন ভজুভদানযয ফাজড় জগনয় াজজয রাভ। জফোননয ফিান পর 
ফনরন? বদ্রনরাি জজনে িযনরন। 

ফাআনে জানানতাআ াঅনায িানছ াঅা, ফরর ফপরুদা। ফছনরজে জিজে, নাভ জোয ফডিোয। 

িী িনয জাননরন? 

ফপরুদা জন ফডিেনযয ঘেনাো ফরর। 

যঞ্জনফাফু ফিভন ফমন ানযভনস্ক নয় ফগনরন। তাযয জফড়জফড় িনয দুফায ফরনরন, জোয ফডিেয…জোয 
ফডিেয… 

জিছু ভনন ড়নছ জি? ফপরুদা জজনে িযর। 

াঅফছা াঅফছা। এিো দুঘযেনা…না, এাআ সৃ্মজতয য জনবযয িযা চনর না। 

াঅজন ফম-ভনয়য িথা বুনর ফগনছন, ফাআ ভনয়য ঘেনা জি ভানঝ ভানঝ ভনন নড় মায়? 

মা ভনন নড় ফো জতয জি না। িী িনয জফচায িযফ? এভন ফতা ফিউ ফনাআ মানি জজনে িনয মাচাাআ িযনত 
াজয। ফাফা-ভা দুজননাআ ভাযা ফগনছন। াঅভায জফনরনতয ঘেনা াঁযাাআ জাননতন? 

এিো জজজন ফফাধয় ফুঝনত াযনছন, ফম িরিাতায় ফন এাআ জোয ফডিেয ম্বনন্ধ াঅয জিছু জানা মানফ না। 

যাাঁ…াাঁ… তা ফতা ফুঝনতাআ াযজছ… 



বদ্রনরাি াঅফায ানযভনস্ক। 

না জি ফযাাযো এখাননাআ াআজত ফদনফন? ফপরুদা জজনে িযর। 

বদ্রনরাি োৎ ফমন জাগ নয় উেনরন। 

ফভানোআ না—ফভানোআ না। াাঁেুনত চাড় ফভনয ফরনরন যঞ্জন ভজুভদায। ফ ফিাথায় াঅনছ িী িযনছ, াঅভানি ভনন 
াঅনছ জি না—ফ াঅজভ জাননত চাাআ। াঅজন িনফ ফমনত াযনফন? 

োৎ এাআ রনশ্ন ফমন ফপরুদা এিেু িচাজিনয় ফগর। ফরর, ফিাথায়? 

রন্ডন—াঅফায ফিাথায়? রন্ডন ফতা াঅনানি ফমনতাআ নফ। 

যাাঁ, ফো ফুঝনত াযজছ। 

িনফ মানফন? 

াঅভায ফতা ানয ফিান িাজ ফনাআ। এোাআ এিভাি ফি। 

াঅনানদয ানােয-োনােয নয় ফগনছ? 

যাাঁ। াঅভযা িনয়ি ফছয াঅনগ াংিাং মাাআ; তখনাআ িজযনয় জননয়জছরাভ। 

তা নর াঅয িী—ফফজযনয় ড়ুন। াঅজভ জেজিনেয ফযফস্থা িযজছ। 

াঅভানদয নে এি ফনু্ধ মানফন—জননজয খযনচ াফয। 

জেি াঅনছ—তাাঁয নাভ াঅভায ফনিোজয শুজতনি জদনয় ফদনফন। শুজতাআ াঅভায ট্র্যাবর এনজনন্টয খুাঁ জদনয় 
াঅনানদয মাফায এফাং খানন থািায ফ ফযফস্থা িনয ফদনফ। তা ছাড়া পনযন এিনচনঞ্জয ফযাাযো ফতা াঅনছ; 
ফো  িনয ফদনফ। 

খানন িজদ্দন থাি? 

যঞ্জনফাফু এিেু ফবনফ ফরনরন, াত জদনন মজদ র ফতা র, না নর চনর াঅনফন। াঅজভ জযোনয ফুজিাংো 
ফাআবানফাআ িযফ। 

াঅজভ মজদ ািনপুর না াআ, তা নর জিন্তু াঅনায িাছ ফথনি োিা জননত রস্তুত নাআ। 



াঅজন ফিান ফিন জফপর নয়নছন? 

তা াআজন। 

তা নর এোনত নফন না। 

  



০৪. রারনভানফাফুয ফচাখ ছানাফড়া 

াআউ. ফি? 

রারনভানফাফুয ফচাখ ছানাফড়া নয় ফগর। ফপরুদা বদ্রনরািনি িরিাতায ঘেনা ফ ফনর জদনয় তাযয রন্ডননয 
ফযাাযো ফরর। বদ্রনরাি এোয জনয এনিফানযাআ গতজয জছনরন না। 

াঅজন ফগনর জিন্তু াঅনায জননজয খযনচ ফমনত নফ। াঅভানদয খযচ জভস্ট্ায ভজুভদায জদনেন। 

িুছ নযায় ফনজ। খযনচয বয় াঅভানি ফদখনফন না, জভস্ট্ায ফাভ। াঅনায ায ফফনড়নছ জেিাআ, জিন্তু এখন 
াঅভায ফযাজগায াঅনায ফচনয় ফফজ। শুধু ফনর জদন িী িযনত নফ। 

জদন ানতনিয ভনতা গযভ িাড় ফননফন। ানােযো াযানজন ফতা? 

ফনা যায-ফিয়াযপুজর ফিে াআন ভাাআ াযারভাাআযা। 

তা নর াঅয াঅনায িযণীয় জিছু ফনাআ। মাফায তাজযখো মথাভনয় জাননত াযনফন। মদু্দয ভনন য়-এখান 
ফথনি ফনম্ব, ফনম্ব ফথনি রন্ডন! 

খানন থািজছ ফিাথায়? 

ফো যঞ্জনফাফুয ট্র্যাবর এনজন্ট ফযফস্থা িযনফ। এিো জি-স্ট্ায ফানের নফ। াঅয িী। 

ফায়াাআ নজর জি স্ট্ায? 

তায ফচনয় ফফজ চড়নত ফগনর ভজুভদায ভানয়য নিে পাাঁি নয় মানফ। রন্ডননয খযয ম্বনন্ধ ফিান ধাযণা 
াঅনছ াঅনায? 

তা াজফজয ফনাআ। তনফ, এিো িথা ফনর যাজখ-গড়ানয এি বদ্রনরাি থানিন, াঅভায খুফ ফচনা। চন্দ্ৰনখয 
ফফা। ফযফাদায। ফছনয দুফায িনয জফনরত মান। তাাঁয িাছ ফথনি জিছু ডরায ভযাননজ িযফ। –িী ফনরন? 

ফযাাযো জিন্তু ফফাঅাআজন। াতএফ নীজতজফরুদ্ধ। 

াঅনয ভাাআ াঅজন াজত াধুজগজয িযনফন না ফতা। াঅজিার নীজতয ফডজপজনন ফচঞ্জ িনয ফগনছ। 

জেি াঅনছ। াজনো নে াঅনায িাযচুজনত ায় জদজে। 



াঅভানদয ভেরফায এয়ায াআজন্ডয়ানত মায়া জেি র। ফেন ছাড়নফ যাত জতননেয়, তাযয ফনম্ব নয় রন্ডন ফৌঁছানফ 
ভেরফায িার ানড় এগানযাোয়। ফানেনরয ফুজিাং- নয় ফগনছ–জিাজডজর ািান জযনজন্ট যানর। ফপরুদা 
ফরর, খুফ বার ফরানিন। এনিফানয নযয ভাঝখানন! ফপরুদা ি‖জদন ফথনি রন্ডন াংিান্ত গাাআড ফুনি ডুনফ 
াঅনছ, খুাঁজেনয় খুাঁজেনয় নযয ভযা ফদখনছ। 

মাফায াঅনগয জদন জভস্ট্ায ভজুভদাযনি ফপান িযা র। জভজনে দুনয়ি িথা ফনর ফপান নাজভনয় ফযনখ ফপরুদা 
ফরর, জাননত ফচনয়জছরাভ াঁয ফাফা ফিান াাতানরয নে মুক্ত নরন জি না। ফরনরন াঁয ভনন ফনাআ। াঁযা 
ফিাথায় থািনতন জজনে িযানত এিাআ উিয ফরাভ! ফরনরন াঁয ফাফা াঁনি ফনরজছনরন। জিন্তু এখন াঅয 
ভনন ফনাআ। াঅভায ভনন য়। াযািজনডান্টো াঁয সৃ্মজতজক্তনিাআ দুফযর িনয জদনয়নছ। রন্ডনন াঅভায িনরনজয 
এি ােী াঅনছ, ফ- ডাক্তায। ফদখফ য িাছ ফথনি ফিান খফয ায়া মায় জি না। 

ফদখনত ফদখনত মাফায জদন চনর এর। ফপরুদায ফদৌরনত িত জায়গাাআ না ফদখরাভ, জিন্তু রন্ডন মায়া নফ এো 
ফিানজদন স্বনে বাজফজন। রারনভানফাফু ফরনরন, জফনরত াঅজিার যাভ যাভ মদু ভধুিনরাআ মানে, ফাআ ফবনফ 
ভনোনি এিেু োণ্ডা যাখায ফচষ্টা িযজছরাভ- ভা, িার যাজিনয ফদজখ ার ফযে ফফনড় এিনা জদন উনেনছ। 
এভজননত াঅজয ফফজ িদাজচৎ নে। 

এখানন ফনর যাজখ, রারনভানফাফু তাাঁয গড়ানযয ফনু্ধয িাছ ফথনি ফফ জিছু ডরায ভযাননজ িনযনছন। 

ফপরুদানি ি‖জদন ফথনি এিেু চুচা ফদখজছ, মজদ িাজ মা িযায ফাআ িযনছ; ফিো ফম জ নয়। ফোাআ 
ফফাধয় ভাথায ভনধয ঘুযনছ। াঅজভ ফতা িল্পনাাআ িযনত াযজছ না  িীবানফ এনগানফ। তথয এত িভ। তায 
নয যঞ্জনফাফুয সৃ্মজতনরা। ফম িো ফছয াআ ফছনরজেয নে াঁয ফনু্ধত্ব জছর, ফাআ িো ফছনযয িথাাআ উজন 
বুনর ফন াঅনছন। রারনভানফাফু ফাজাুজজ ফরনরন, াঅজন াননি যনযয ভাধান িনযনছন, জিন্তু এোয 
ভনতা িজেন ফি তায িখন াঅনায ানত এননছ ফনর ফতা ভনন য় না। াঅজন ফম ফিো ফিন জননরন তা 
ফুঝনত াযজছ না। 

এো জনরাভ ফনরাআ জিন্তু াঅনায জফনরত মায়া নে। 

তা ফনে, তা ফনে। 

মাফায জদন এফাং তাযয মাফায ভয় এন ড়র। রারনভানফাফুয গাজড়নতাআ এয়াযনােয ফগরাভ। বদ্রনরাি 
ুনযাদস্তুয ানফ ফনজনছন। এাআ োাআো াঅনগ ফদজখজন, ফুঝরাভ নতুন জিনননছন। 

িাস্ট্ভানয ঝানভরা এখাননাআ চুজিনয় জদনয় ফনম্ব ফৌঁনছ রানগজ জভা জদনয় রাউনঞ্জ জিছুো ভয় ানক্ষা িনয, 
রাউডজিিানযয ফঘালণা শুনন াঅভযা ফেনন জগনয় উেরাভ। াঅশ্চময— এখন জফছানায় শুনয় ঘুনভাননয িথা, জিন্তু 
মাফায উনিজনায় এিেু ঘুভ ানে না। রারনভানফাফু নাজি দুুনয এি দপা ঘুজভনয় জননয়নছন, তাাআ ফরনরন 
ফেনন াঅয ঘুনভাননায দযিায নফ না। বদ্রনরাি জননজয জায়গায় ফন ফফল্ট ফফাঁনধ ফরনরন, ফাআ েরানরয গনল্প 



নড়জছরাভ না-জতজভ ভানছয ফনে ঢুনিজছর ে–এ ফমন ফাআ জতজভ ভানছয ফে। এত ফরাি নভত ফেনো ভাজে 
ফথনি নে িী িনয ফোাআ াঅশ্চময। 

ফাআ াঅশ্চময ঘেনাো ঘনে ফগর। যাননয় জদনয় মখন ফেন িান-পাোননা ব্দ িনয ছুনে চনরনছ, রারনভানফাফুয 
ফচাখ তখন ফন্ধ। ফোাঁেো এিফায ননড় উের, াঅয ফুঝরাভ ফম উজন ফরনরন দুগ্ধ দুগ্ল, াঅয ফাআ ভুূনতয ফেনো 
জজভ ফছনড় াঅিান উনে ড়র, জানারা জদনয় ফদখরাভ ফনম্বয াঅনরা দ্রুত দূনয নয মানে। তাযয ফেনো িনভ 
নাি উাঁচু াফস্থা ফথনি ফাজা র, ব্দ িনভ ফগর, াঅয রাউডজিিানয এয়ায ফানস্ট্নি ফরনত ফানা ফগর 
াঅভযা এখন ফফল্ট খুরনত াজয, তনফ াঅরগা িনয নয থািাাআ বার। তাযয এি জদনি এিজন ফছনর াঅভায 
ানয জদনি এিজন ফভনয় দাাঁজড়নয় রাাআপ জযানিে াঅয াজিনজননয ফযাাযো ফুজঝনয় জদর। 

াঅভযা নন-ফস্মাজিাং এজযয়ানত ফনজছ। ফপরুদা জগানযে খায় ফনে, জিন্তু দযিায ড়নর ানায়ান দ-ফানযা ঘণ্টা 
না ফখনয় থািনত ানয। জননভা ফদখানফ না? রারনভানফাফু জজনে িযনরন। াঅজভ ফররাভ, চযাচয ফতা ফদখায় 
ফনরাআ শুননজছ। 

জননভা ফদখার জেিাআ, ফাআ নে িথা ফানায জনয এিো িনয ফডনপান জদনর, জিন্তু এত ফানজ ছজফ ফম াঅজভ 
দ জভজনে ফদনখ ফডনপান খুনর ফযনখ ঘুভ জদরাভ। 

ঘুভো মখন বাঙর তখন জানারা জদনয় ফযাদ াঅনছ। ফপরুদা ফরর  ঘণ্টা দুনয়ি ঘুজভনয় ুজলনয় ফনফ। 

ফযনপ ঢািা াঅরনয উয জদনয় ফেনো না উনড় ফগনর রায় জিছুাআ ফদখায থািত না। াাড়োয নাভ ফজনন 
রারনভানফাফু জজনে িযনরন, াঅভযা জি ভন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফদখনত াফ? ফপরুদা ফরর, তা াফ, তনফ ভন্ট ব্ল্যাঙ্ক নয়, 
রারনভানফাফু। এখন াআউনযান এননছন, এখানিায দ্রষ্টফযগুনরায নানভয উচ্চাযণ জেি িনয িযনত জখুন। ো 
র ভ ব্ল্াাঁ। 

তায ভানন াননিগুনরা াখিনযয ফিান উচ্চাযণাআ ফনাআ? 

পযাজনত ফো খুফ স্বাবাজফি। 

রারনভানফাফু ফফ িনয়িফায ভা ব্ল্াাঁ ভ ব্ল্াাঁ ফনর জননরন। 

াঅয াঅভানদয ফানের ফমখানন, ফরর ফপরুদা, ফোয ফানান ফদনখ জিাজডজর ফরনত াআো িযনর াঅজন মজদ 
জক জর ফনরন তা নর খানিায াধাযণ ফরানি ফুঝনফ াঅয নজ। জক জর ািযা। 

জক জর ািযা। থযাঙ্ক াআউ। 

াঅধা ঘণ্টা ফরনে াঅভানদয ফেন রন্ডননয জথনযা এয়াযনানেয ফৌঁনছ ফগর। ফপরুদা ফরর, এখান ফথনি ফন্ট্রার 
রন্ডন জতনযিনভ মায়া মায়। এি র ফা, দুাআ র েযাজি াঅয জতন জেউফ। েযাজিনত ফদদায খযচা, াঅয ফানয 



ফচনয় জেউনফ িভ ভয় রানগ। াঅভায ভযা ফরনছ এনিফানয জিাজডজর ািযা মযন্ত জেউফ মায়, িানজাআ তানতাআ 
মায়া বার। 

জেউফো িী ফযাায ভাাআ? রারনভানফাফু জজনে িযনরন। 

জেউফ র িরিাতায় াঅভযা মানি ফভনট্র্া ফজর, ফাআ। াথযাৎ াতার ফযর। রন্ডননয নীচ জদনয় জিরজফর িনয 
ছড়াননা যনয়নছ এাআ জেউনফয রাাআন। এিফায ফুনঝ জননর জেউনফ মাতায়ানতয ভনতা জ জজজন াঅয ফনাআ। ভযা 
ায়া মায়; এিো াঅনানি এনন ফদফ। 

  



০৫. াঅভানদয ফানেরো ফফ ফড় 

াঅভানদয ফানেরো ফফ ফড় াঅয জযেন্ন, াথচ বাড়া খুফ ফফজ নয়। ট্র্যাবর এনজন্ট বারাআ চনয় িনযজছর 
ভাাআ ফরনরন রারনভানফাফু। জেউফ ফথনি ফফজযনয় নযয ফচাযা ফদনখ রথনভ বদ্রনরানিয ভুখ জদনয় িথাাআ 
ফফনযাজের না। ফনল ফরনরন, াঅো ভাাআ, াঅভানদয রার ডফর ফডিায, াঅয এখানন ফদখজছ রার ডফর 
ফডিায, এগুনরা ফিভন জছভছাভ, াঅয াঅভানদযগুনরা এভন জছফনড় ফচাযা ফিন ফরুন ফতা? 

রাে ফানেনর ফনয ফপরুদা ফরর, ফতাযা মজদ খুফ োয়াডয না ফফাধ িজয তা নর এিফায ািনপাডয জস্ট্রেো ঘুনয 
ফদনখ াঅয়। ফযস্ত রন্ডননয এভন ফচাযা াঅয ফিাথা াজফ না। 

াঅয তুজভ িী িযনফ? 

ফরজছরাভ না—াঅভায এি িনরনজয ফনু্ধ—জফিা দি—এখানন ডাক্তায। তানি এিফায ফপান িনয জাজননয় জদাআ। 
াঅজভ এনজছ, াঅয ফদজখ মজদ  ফিান াআনপযনভন জদনত ানয। 

াঅভযা াজফজয ফতভন জিছু ক্লান্ত াআজন, তাাআ ফফনযাননাাআ জস্থয িযরাভ। 

ফপান িনয তায ফনু্ধনি ফনয় ফগর ফপরুদা। জভজনেখাননি িথা ফনর ফপান ফযনখ ফরর, জফিা াঅভায গরা শুনন 
এনিফানয থা। এিো ভাভরা ফম ফিানজদন াঅভানি রন্ডনন এনন ফপরনফ ফো  বাফনতাআ ানযজন। তা ছাড়া য 
িাছ ফথনি এিো খফয ায়া ফগর। 

িী খফয? জরন্ডনন এি ফৃদ্ধ ফাঙাজর ডাক্তায াঅনছন, জতজন নাজি জিতীয় ভামুদ্ধ ফল ফায জিছু নযাআ এখানন 
াঅনন ডাক্তাজযয ছাি নয়। তাযয রন্ডনন রযািজে িনযন। নাভ জনানাথ ফন। খুফ জভশুনি ফরাি। জফিানয 
ধাযণা উজন য়নতা যঞ্জনফাফুয ফাফানি জচননতন। াঁয ফচম্বানযয জেিানাো জদনয় জদর। াঅজভ এিফায বদ্রনরানিয 
নে ফদখা িনয াঅজ। 

ফপরুদা উনে ড়র। 

ান্ধিানয জঢর। মজদ ছুড়নতাআ য়, তা নর ফো এখনাআ াঅযম্ভ িনয ফদয়া বার। 

াঅভযা এিনোআ ফফনযরাভ। ফপরুদা জেউফ ফস্ট্ননয জদনি ফগর, াঅভযা য িাছ ফথনি জডনযিন জননয় 
ািনপাডয জস্ট্রনেয জদনি াাঁো জদরাভ। 

ানক্টাফয ভা, তাাআ ফফ োণ্ডা। াঅভযা দুজননাআ গরায় ভাপরায জজড়নয় জননয়জছ। 

নথ ানফযত বাযতীয় ফচানখ ড়নছ, তাাআ ফফাধয় জোয়ু ফরনরন, ফফ াযাে-াভ জপর িযজছ বাাআ তন। 
াজফজয যাস্তায় ভৃণ ফচাযা ফভানোআ ানভয িথা ভনন ড়ায় না। 



ািনপাডয জস্ট্রনে ফৌঁনছ ফচাখ ফেজযনয় ফগর। শুধু ফম ফদািাননয ফাায তা নয়; এযিভ জবড় াঅয ফিান যাস্তায় 
িখন ফদনখজছ ফনর ভনন নড় না। 

জনভুদ্র! ন াপ জউভযাজনজে, তন, ন াপ জউভযাজনজে। 

এাআ জনভুনদ্রয নে তার ফযনখ চরনত নে, তাাআ াঅনস্ত াাঁোয উায় ফনাআ। ভস্ত যাস্তাোাআ ফমন এিো াজফযাভ 
ফযস্ততায ছজফ। াঅয ফদািাননয িথা িী াঅয ফরফ! ঝরভনর ফরাব রাগাননা ফচাযা জননয় াাাজ দাাঁজড়নয় যনয়নছ 
জফার জফার জডােযনভন্ট ফস্ট্ায। নাভগুনরা ড়জছ। –ফডাফনযাাঁভ, ভািয াযান্ড ফিনয, ফুে, জড এাআচ 
এবান… 

এিো ফড় ফদািাননয িথা াঅজভ াঅনগাআ জানতাভ-ফরজফ্র্নজ। –াঅয এো জানতাভ ফম ফো ািনপাডয জস্ট্রনেয 
এনিফানয ফল রানন্ত। ফদািানো ফম এত ফড় ফো াঅজভ বাফনতাআ াজযজন। চরুন, এিো জজজন ফদখাাআ ফনর। 
রারনভানফাফুনি াত ধনয যাস্তা ায িনয ফরজফ্র্নজনয াভনন এন দাাঁড়ারাভ। তাযয ঘুযাি খায়া দযজা 
জদনয় দুজনন ফদািাননয জবতয ঢুিরাভ। াঅভানদয ভুখ াাঁ নয় ফগর। যানজযয ফযিভ জজজন এাআ এি ফদািানন 
ায়া মায়, তাাআ ফিতানদয জবড় ফদখফায ভনতা। ফাআ জবনড়য চান এজদনি জদনি। েরজছ, এি া এনগাজে। 
ফতা দু া ফনছাজে। জোয়ু মানত াজযনয় না মান। তাাআ তাাঁয াতো ফচন ধনয াঅজছ। 

ভানুনলয ফম ট্র্যাজপি জযাভ য় তা এাআ রথভ ফদখরাভ, ফরনরন বদ্রনরাি। 

খাজনি দূয এজগনয় এিো ফভাোভুজে িভ জবনড়য জায়গায় ফৌঁছরাভ। 

এভন জায়গায় এন জিছু না জিনন জপনয মাফ? ফরনরন রারনভানফাফু। 

িী, জিননত চাাআনছন াঅজন? 

চাজযজদনি ফতা ফদখজছ িরভ ফনজর ফনেফুনিয ম্ভায। এিো ভাঝাজয দানভয পাউনন্টন ফজন মজদ জিননত 
াযতাভ। াভননয উনযাো রন্ডনন ফিনা। িরনভ জরখনত াযনর… 

ফফ ফতা, াঅজন ফদনখ ফফনছ জনন। 

জভজনে াাঁনচি ফদখায য বদ্রনরাি এিো ভননয ভনতা িরভ খুাঁনজ ফনরন। জি। াউন্ড থাজে ফে। তায ভানন 
াঅভানদয ফদনয জননফ িত র? 

তা রায় াঁচািয োিা। 

গুড। এাআ জজজননয িরিাতায় দাভ ত দুনা। 



াঅয িী–ফনভন্ট িনয জদন। 

িী ফরফ ফনরা ফতা? ভানন, রথভ জদন ফতা, এিেু গাাআনডে না ফনর… 

াঅনানি জিছুাআ ফরনত নফ না। িরভো জননয় িযা িাউস্ট্ানয জদন াঅয এিো াাঁচ াউনন্ডয ফনাে জদন। যা 
ফচঞ্জ ফপযত ফদনফ, াঅয িরভো নদয এিো খানভ ুনয ফদনফ। ফয, খতভ! 

তুজভ রথভ জদন এত িী িনয জাননর ফনর ফতা? 

াঅজভ ফতা এন াফজধ চতুজদযনি ফদখজছ। াঅজন ফদখনছন, জিন্তু াঅজন াফজাবয িযনছন না। 

দু জভজননেয ভনধয বদ্রনরাি তায নতুন ফিনা িরভ জননয় ানত ানত জপনয এনরন াঅজভ ফররাভ চা খানফন? 

ফিাথায়? 

াঅজভ মত দূয জাজন, নয এিো ফযনস্ট্াযান্ট াঅনছ। 

ফফ ফতা, চনর মায়া মাি। 

চরন্ত জাঁজড় জদনয় নয উনে জগনয় চায তরায় খাফায জায়গাো াঅজফষ্কায িযরাভ, াঅয ফাআ নে বাগযিনভ 
এিো খাজর ফেজফর ফনয় ফগরাভ। 

চা খায়া ফল িনয াঅফায ািনপাডয জস্ট্রনেয জনভুদ্র ফজযনয় মখন ফানেনর জপযরাভ তখন ানড় চাযো ফফনজ 
ফগনছ। ঘনয জগনয় ফদজখ ফপরুদা াজজয। 

জফনরত ফযাাযো িী তায জিছু াঅিাজ ফনরন? 

রারনভানফাফুনি জজনে িযর ফপরুদা। 

ফিভন রাগর ফরায বালা খুাঁনজ াজে না। 

ফিন, াঅনায ফাআ নড় ফতা ভনন য় াঅনায জফনলনণয স্ট্ি াপুযন্ত। 

ফাাংরায় ফফাঝানত াযফ না। ফরনত য় ুায-ফনননার। এখন ভাথা ফবাাঁ ফবাাঁ িযনছ। জফশ্ৰী ফদজোনায ভনধয 
নড় ফগজছ। 

ফিন? 



রন্ডন ফদখফ, না াঅনায তদনন্তয ফরানগ্র ফদখফ। 

তদন্ত ফতা নফ শুরু। ফতভন জনভ উেনর াঅজভ জননজ ফথনিাআ ফরফ। াঅাতত রন্ডন ফদনখ জনন। 

ফাআ ডাক্তানযয নে ফদখা র? াঅজভ জজনে িযরাভ। 

র, তনফ িথা রায় জিছুাআ র না। বদ্রনরাি রুজগ জননয় ফযস্ত জছনরন। িার িানর াঁয ফাজড় ফমনত ফনরনছন। 
জযচভনন্ড থানিন। 

ফো ফিাথায়? 

জিাজডজর াঅন্ডাযগ্রাউন্ড ফথনি যনা নয় াউথ ফিনজাংেনন ফচঞ্জ িনয জগ্রন রাাআন ধনয ফাজা জযচভন্ড। এ 
ধযননয জায়গা ফতা ফদখা দযিায। বদ্রনরাি ফস্ট্ননয ফাাআনয গাজড় জননয় ানক্ষা িযনফন াঅভানদয জনয। ফফ 
াভাজয়ি ফরাি। যঞ্জনফাফুয ফাফানি জচননতন এেুিু ফজননজছ। 

ফানেনরয ঘনয ঘনয ফেজরজবন, তাাআ ফদনখাআ নন্ধো জদজফয ফিনে ফগর। তাড়াতাজড় জডনায ফনয শুনয় ড়রাভ, 
াঅয ফাজরন ভাথা যাখনতাআ ফচাখ ঘুনভ ঢুনর এর। 

  



০৬. াঅিা ফভঘরা 

যজদন িানর উনে ফদজখ াঅিা ফভঘরা, জে জে িনয ফৃজষ্ট ড়নছ। াঅভায এিো য়াোযপ্রুপ জযানিে জছর, 
ফো গানয় চাজনয় জনরাভ। ফপরুদা াঅয রারনভানফাফু দুজননাআ ভযাজিনে চাজনয়নছ। 

ফিিপাস্ট্ ফনয ফানেনরয ফাাআনয ফফজযনয় ফপরুদা ফরর, জভস্ট্ায জোয়ু, াঅনানি ফনর যাজখ ফম এোাআ র 
রন্ডননয স্বাবাজফি ফচাযা। িার ফম খেখনে জদন াঅয ঝরভনর ফযাদ ফনয়জছনরন, ফো নে ফযজতিভ। 

এখানন িরিাতায ভনতা জর জনভ না জনশ্চয়াআ। 

তা জনভ না। াঅয খুফ ফম ভুলরধানয ফৃজষ্ট য় তা নয়। 

াঅন্ডাযগ্রাউনন্ড ফদজখ িনরযাআ তাড়া, ফিউ াঅনস্ত াাঁেনছ না। াঅভযা তায নে তার জভজরনয় চররাভ। 

এাআ জিডো ফদখজছ ফছাাঁয়ানচা, ফরনরন রারনভানফাফু। িরিাতায় এভন রুদ্ধশ্বান ােফায িথা িল্পনাাআ িযনত 
াজয না। 

ফচঞ্জ িযায ভয় ফাআ এিাআ তাড়া। এি রাাআন ফথনি াঅনযি রাাআনন ফমনত নে, জভজননে জভজননে ফট্র্ন াঅনছ 
মানে, ভয় মানত নষ্ট না য় তায জনয ফরানি উনে নড় ফরনগনছ। 

জযচভন্ড ফৌঁছরাভ। এগানযাো ফফনজ াাঁনচ। জনানাথফাফু ফনর জদনয়জছনরন ানত িত ভয় যাখনত নফ, তাাআ 
ফিান াুজফধা র না। 

ফস্ট্ননয ফাাআনয ফফনযানতাআ এিজন লাে-ফালজি ফছনযয ফৌভযদযন বদ্রনরাি াজভুনখ ফপরুদায জদনি এজগনয় 
এনরন। এখানন ফৃজষ্ট নে না, মজদ াঅিান ফভঘ। 

নয়রিাভ েু জযচভন্ড। 

ফপরুদা বদ্রনরািনি ম্ভালণ জাজননয় াঅভানদয দুজননয জযচয় জদনয় জদর। 

াঅজন যাাআোয? রারনভানফাফুনি জজনে িযনরন বদ্রনরাি। িতিার ফম ফাাংরা ফাআ জড়জন তায জনফ ফনাআ। 

াঅজন ফদন মান না ভানঝ ভানঝ? রারনভানফাফু জজনে িযনরন। 

রাস্ট্ ফগজছ ফনবনজে জিনত। তাযয াঅয না। িায জননযাআ ফা মাফ ফরুন। াঅভায ুনযা পযাজভজরাআ ফতা এখানন। 
াঅভায ফাজড়নত াজফজয াঅজভ াঅয াঅভায স্ত্রী ছাড়া ফিউ থানি না, জিন্তু ছজড়নয় জছজেনয় এাআ াআাংরযানন্ডাআ যনয়নছ 
াঅভায দুাআ ফছনর, দুাআ ফভনয়, নাজত-নাতজন। 



বদ্রনরানিয গাজড়ো এিেু দূনয ািয িযা জছর; ফরনরন, এখানন তফু িভ; রন্ডনন গাজড় াজিযাং নে এিো জফযাে 
ভযা। াঅজন য়নতা জননভা মানফন, গাজড় ািয িযনত নফ জননভা াউ ফথনি াঅধ ভাাআর দূনয। 

াঅভযা গাজড়নত উেরাভ। বদ্রনরাি জননজাআ রাাআব িনযন, ফপরুদা াঁয ান ফন স্ট্রযা রাজগনয় জনর। ফযাাযো 
ফদনখ এিেু াফাি নয় রারনভানফাফু াঅভায জদনি চাাআনত ফররাভ, এখানন গাজড়নত াভননয জনে ফনর স্ট্রযা 
রাগাননা জনয়ভ। 

ফিন? 

মানত াযাজিনডান্ট নর ফরানি ভুখ থুফনড় না নড়। 

জনানাথফাফু গাজড় চারু িনয জদনয় ফরনরন, াঅভায ফাজড় এখান ফথনি ফদড় ভাাআর। এখানন এখন ভাাআর চনর। 
ফদন ফতা জিনরাজভোয, জিনরাগ্রাভ নয় ফগনছ, তাাআ না? 

জযচভন্ড ফম খুফ ফছাে জায়গা তা ভনন র না, িাযণ ফদািানাে ফাআ যনয়নছ। ািনপাডয জস্ট্রনে ফম ফ ফদািাননয 
নাভ ফদনখজছরাভ, তায জিছু জিছু এখানন ফদখরাভ। 

জনানাথ ফননয ফাজড় এিো ুিয জনজযজফজর জায়গায়, চাজযজদনি গাছারা, গানছয াতায় যৎিানরয রনদ 
াঅয ফাদাজভ যাং। ফদাতরা ফাজড়ো ুিয, াভননয ফাগানন পুর— এনিফানয ফাস্ট্িনডযয ছজফ। 

াঅভযা এিতরায় ফফায ঘনয ফরাভ। াঅজ ফফ োণ্ডা াঅয যাাঁতনাঁনত, তাাআ পায়ায ফেন াঅগুন জ্বরনছ। 

াঅভযা ফায রায় নে নোআ এিজন ফয়স্ক ফভভানফ এন ঢুিনরন, ভুনখ াজ। 

াঅভায স্ত্রী এজভজর, ফরনরন জনানাথফাফু। াঅভযা জননজযাাআ জননজনদয জযচয় জদনয় জদরাভ। 

াঅনানদয জনয এিেু িজপ িজয? ভজরা জজনে িযনরন। ফপরুদা ম্মজত জাজননয় ধনযফাদ জদনয় জদর। এফায 
জনানাথফাফু ফপরুদায াভনন এিো িাউনচ ফন ফরনরন, িী জাননত চান ফরুন। 

াঅজন িার ফরজছনরন যঞ্জন ভজুভদানযয ফাফানি জচননতন। াঅজভ যঞ্জন ভজুভদায ম্বনন্ধ জিছু তথয াংগ্র িযজছ। 

যঞ্জননয ফা যজনী াঅয াঅজভ রায় এিাআ নে পজে এাআনে জফনরানত াঅজ।  াঅভায ফচনয় ফলার-নতনযা 
ফছনযয ফড় জছর। াঅরাো য়। নয। তত জদনন াঅজভ এজডনফযায় ডাক্তগজয া িনয রন্ডনন রযািজে শুরু 
িনযজছ, াঅয যজনী ভজুভদায ফন্ট ফভজযজ াাতানরয নে াযাোজচড যনয়নছন। এিো জথনয়োনয াঅভানদয 
াাাজ জজে নড়জছর। িী নােি তা ভনন াঅনছ—ফভজয ফাযফাযা। াআন্টাযজভনন যিনযয নে জযচয় 
য়। য নে য। স্ত্রী জছনরন।  থািত ফগারডায জগ্রনন, াঅয াঅজভ—তখন াঅভায জফনয় য়জন-
যাম্পানস্ট্নড। 



াঅয াঁয ফছনর? 

ফছনর এখানন এন জিছু জদননয ভনধযাআ সু্কনর বজতয য়। 

িী সু্কর ভনন াঅনছ? 

াঅনছ ফাআিী—য়ানযননডর। এজাং-এ। তাযয ফিভজিনজ মায়। 

ফিান িনরজ? 

মদু্দয ভনন নড়—জট্র্জনজে। ফাআ ভয়াআ াঅভায নে যজনী ভজুভদানযয াঅরা। 

িীযিভ ফরাি জছনরন যজনী ভজুভদায? 

জনানাথফাফু এিেু ফবনফ ফরনরন, জজিউজরয়ায। 

ফিন—জজিউজরয়ায ফরনছন ফিন? 

াঅভায ভনন য়। নদয ুনযা পযাজভজরোাআ এিেু াদু্ভত ধযননয জছর। যজনী ভজুভদানযয ফাফা যঘুনাথ ভজুভদায 
াআয়াাং ফয়ন ফেযজযস্ট্ জছনরন, ফফাভা-োভা গতজয িনযনছন। নয উজন নাভিযা ােয ফিাজরস্ট্ ন। তখন াঅয 
ানফনদয য ফিান জফনিল ফনাআ। এভনিী জতজনাআ ফজায িনয যজনীনি জফনরত াোন। তাাঁয খ তাাঁয নাজত 
ানফ াআসু্কনর ড়নফ। াঅয ফছনর রন্ডনন রযািজে িযনফ। এযিভ রূান্তয ফড় এিো ফদখা মায় না। াঅয যজনী 
ফম বানফ ফদন জপনয ফগর ফ াদু্ভত। য এিো ধাযণা জছর ফম াআাংনযজযা এখন বাযতীয়নদয ঘৃণায ফচানখ 
ফদনখ। াঅজভ নি াননি ফফাঝানত ফচষ্টা িনযজছ ফম ফযাাযো জতয নয়। এাআ জফনিনলয দু-এিো াঅাআনানরনেড 
ঘেনা য়নতা ঘনে থািনত ানয, জিন্তু এখানন ফহ বাযতীয় াআাংনযজনদয নে এিনে িাজ িযনছ, দুাআ জানতয 
ভনধয ফিান ক্লযা ফনাআ। 

জিন্তু যজনী ভজুভদায াঅভায িথা ভাননত যাজজ য়জন। এিো াভানয ফযাানয—যাআ এি জিজে ফননন্টয 
এিো িথায়— োৎ জস্থয িনয ফদন জপনয মানফ। 

ততজদনন ফতা াঁয ফছনরয াযাজিনডান্ট ঘনে ফগনছ? 

তা ফগনছ। ফাআ ফছনর এখন িী িযনছ? তায ফতা োনয য ফয় য়া উজচত। 

যাাঁ। উজন চােযাডয াযািাউন্টযান্ট। 



তায ভানন এখানিায ড়াশুনা য ফিানাআ িানজ রানগজন? িরিাতায় জপনয জগনয় নতুন িনয ড়াশুনা িযনত 
য়? 

তাআ ফতা ভনন য়। াআনয়—যঞ্জননয ফনু্ধফান্ধফ ম্বনন্ধ জিছু জাননতন জি? 

না। নাজথাং াযাে ার। 

াআজতভনধয িজপ এন জগনয়জছর, াঅয াঅভানদয খায়া নয় জগনয়জছর, তাাআ াঅভযা উনে। ড়রাভ। বদ্রনরাি 
ফপযায নথাআ এিযিভ ফজায িনযাআ াঅভানদয ফস্ট্নন ফৌঁনছ জদনরন। 

  



 ০৭. জেউনফ িনয এজাং 

াঅভযা যজদন জেউনফ িনয এজাং জগনয় ফৌঁছরাভ জফনির ানড় জতননে নাগাদ। ফস্ট্ন ফথনি ফাঁনে য়ানযননডর 
সু্কনর ফৌঁছনত রাগর িুজড় জভজনে। জফার ফখরায ভানেয জছনন দাাঁজড়নয় াঅনছ সু্কর জফজডাং—ান্তত দুনা ফছনযয 
ুযননা ফতা নফাআ। ফপরুদায উনদ্দয র যঞ্জন ভজুভদায খানন ছাি জছর জি না, এফাং জোয ফডিেয য নে 
ড়ত জি না ফাআনে জানা। 

াআসু্কনরয দয দযজায় ফােযায দাাঁজড়নয় াঅনছ, ফ জজনে িযর। াঅভযা িায নে ফদখা িযনত চাাআ। ফপরুদা 
ফরর ফ চজি দনিয ফল জদনিয এিজন ছাি ম্বনন্ধ জিছু তথয জাননত চায়। ফােযায াঅভানদয এিো 
রাাআনিজয জাতীয় নর ঢুজিনয় জদনয় ফরর, জভস্ট্ায ভযাজনাং ফদয়ায উাআর ফর াআউ। 

ভযাজনাং বদ্রনরািজে এিো ফডনস্ক ফন ুরু িানচয চভা নয এিো খাতায় িী জাজন জরখজছনরন, ফপরুদা তাাঁয 
িাছািাজছ দাাঁজড়নয় এিো ভৃদু গরা খাাঁিযাজন জদর। বদ্রনরাি ফরখা থাজভনয় ফচাখ তুনর ফরনরন, াআনয়? 

ফপরুদা ফযাাযো ফুজঝনয় জদর। 

হাআচ াআয়ায জডড াআউ ফ? 

নাাআনজেন পজেয এাআে। 

জভস্ট্ায ভযাজনাং তাাঁয জায়গা ফছনড় উনে জছন জদনি জগনয় এিো ফাআনয়য তাি ফথনি ফফ ফড় এফাং ফভাো এিো 
খাতা ফায িযনরন। তাযয ফোনি এনন ফপরনরন তাাঁয ফডনস্ক। 

াঅভযা চু িনয দাাঁজড়নয় াঅজছ, বদ্রনরাি খাতায াতা উরজেনয় এিো জফনল াতায় এন চভায য জদনয় 
ফপরুদায জদনি ফচনয় ফরনরন, ফায়াে ফনভ জডড াআউ ফ? 

াঅাআ যাবনে োড াআউ াআনয়ে, ফরর ফপরুদা। দয ফনভ াআজ ভজুভদায, াযান্ড দয পাস্ট্ ফনভ াআজ যঞ্জন। 

ভযাজুভডা, ভযাজুভডা, নানভয তাজরিায য জদনয় াঅঙুর চারানত চারানত জফড়জফড় িযনত রাগনরন জভস্ট্ায 
ভযাজনাং। 

োৎ াঅঙুরো এি জায়গায় এন ফথনভ ফগর। 

াআনয় াঅয. ভযাজুভডা, ফরনরন জভস্ট্ায ভযাজনাং। 

য নে জি জোয ফডিেয ফনর ফিউ ড়ত? 



ফডিোয… ফডিেয… ফনা, ফনা ফডিোয াআন দয ফজভ ক্লা। 

াঅাআজ। ফপরুদায বুরু িুাঁচনি ফগনছ। ফরর, মজদ ানুগ্র িনয পজেয নাাআনো এিেু ফদনখ দা। য়নতা জোয 
ফডিেয নযয ফছয এননছ। 

দুাঃনখয জফলয় পজেয নাাআননয খাতানত জোয ফডিেনযয নাভ ায়া ফগর না। াথযাৎ এখানন াঅয াঅভানদয 
থািায ফিান ভনন য় না। 

থযাঙ্ক াআউ ফবজয ফবজয ভাচা, ফরর ফপরুদা। াআউ যাব জফন ফভাস্ট্ ফরাপুর! 

ফট্র্নন াঅনত াঅনত ফপরুদা ফরর, ফিভজিনজ জগনয় ফখাাঁজ িযনরাআ ফডিেনযয নাভ ায়া মানফ। জিন্তু তা 
াঅভায ভনন জের ফম এখানন িাগনজ এিো জফোন জদনর ভি ত না। 

িী জফোন? জজনে িযনরন জোয়ু। 

োাআভনয ানযনার িরানভ ফদফ। নযনপানিয জোয ফডিেয ম্বনন্ধ িায ফিান াআনপযনভন থািনর ফ ফমন 
াভুি ফানেনরয াভুি ঘনযয াভুি ফযজক্তয নে ফমাগানমাগ িনয। 

এনত িী পর নত ানয ফনর াঅজন াঅা িযনছন? 

িীন পর য়। াঅয িীন না য় ফো ফতা ফ ভয় াঅনগ ফথনি ফরা মায় না। ফিভজিনজয তাজরিায় নাভ 
ফনর ফতা শুধু নাভোাআ ায়া মানফ; ফরািো ম্বনন্ধ ফতা জিছু জানা মানফ না। জদনয়াআ ফদজখ না এিো জফোন। 

জিন্তু ফ ফতা ফফনযানত ফফনযানত জতন-চায জদন ফরনগ মানফ। 

দুজদননয ফফজ ভয় রাগায িথা না। এিো জদন মজদ পাাঁি াাআ তা নর ফজদন াঅভযা রন্ডন ফদখফ। এখানন 
ফদখায জজজননয জি াবাফ াঅনছ? ভাদাভ তুযনায নাভ শুনননছন? 

ভযাডাভ েুড? 

াঅনায উচ্চাযনণ তাাআ। 

ফমখানন জফখযাত ফরানিনদয ফভানভয রজতিৃজত াঅনছ ফতা? াআনয় যায। াফয দ্রষ্টফয। তাযয াঅেয গযারাজযগুনরা 
াঅনছ, ারানভন্ট াউন জফগ ফফন। াঅনছ, ফন্ট র িযাজথরার াঅনছ—িত চাাআ? ফাঁনে ফাঁনে াঅনায ানয়য 
ফগাড়াজরনত ফপাস্কা নড় মানফ। াথচ এগুনরা না ফদখনর রন্ডন ফদখা র ফরা চনর না। 

াঅনায জফোনজো িনয জদনেন? 



াঅজাআ এি ঘণ্টায ভনধযাআ। যশু ফফজযনয় মানফ। 

তা নর িারনিয জদনো াঅভযা য ফদখজছ? 

যাাঁ। 

ভাদাভ তুনা (নপরুদায উচ্চাযনণ) ফদনখ তাি ফরনগ ফগর জেিাআ। রনতযিো ঘনযয দযজায াভনন ফােযায দাাঁজড়নয় 
াঅনছ এভনবানফ ফম ফগুনরানি ফদখনর ভনন য় ফভানভয গতজয। তাযয ফচম্বায াপ যয–জতযাআ গানয় িাাঁো 
ফদয়। 

জভউজজয়ভ ফদখায য ফাাআনয ফফজযনয় াঅভযা ফপরুদানি ানুযণ িনয চররাভ। এফানয ফিাথায় মানে ফো াঅনগ 
ফথনি জিছুাআ ফরর না। 

এখানিায াননি যাস্তায নাভ ফড় ফড় াথনযয পরনি ফরখা থানি। এিেুক্ষণ চরায য ফাআযিভ এিো পরি 
ফচানখ ড়ায় ফযাাযো এি ঝরনি ফুনঝ জনরাভ। যাস্তায নাভ ফফিায জস্ট্রে। ২২১ জফ ফফিায জস্ট্রনে ফম ারযি 
ফাভনয ফাজড় ফ ফি না জানন? াআ নম্বনয মজদ জতয িনয ফিান ফাজড় ফনাআ। জিন্তু িাছািাজছ নম্বয ফতা 
াঅনছ। ফপরুদা ফাআযিভ এিো ফাজড়য াভনন দাাঁজড়নয় গবীয গরায় ফরর, গুরু, তুজভ জছনর ফনরাআ াঅভযা াঅজছ। 
াঅজ াঅভায রন্ডন াঅা াথযি র। 

জফনশ্বয গল্প াজনতয মত চজযি ৃজষ্ট নয়নছ, তায ভনধয খযাজতনত ফম ারযি ফাভ নাম্বায য়ান ফো ফপরুদা 
াননিফায ফনরনছ। িনযান ডনয়র এিো গনল্প জতজন ফাভনি ফভনয ফপনরজছনরন। জিন্তু াফজরি াযায়া িা 
িনয ফম ডনয়র ফাধয নয় ফাম নি াঅফায ফাাঁজচনয় তুনরজছনরন। 

ফফিায জস্ট্রনে না এনর রন্ডন ফদখা মূ্পণয ত না এো ফুঝনত াযরাভ। 

  



০৮. োাআভন ফপরুদায জফোন 

দুজদন নয াথযাৎ যজফফায, োাআভন ফপরুদায জফোন ফফনযার। াঅয াঅশ্চময ফযাায— তায যজদনাআ জফোননয 
পর ায়া ফগর। ফাভফায িার ানড় াঅেোয় ফপরুদায ফপান ফফনজ উের। জভজনেখাননি িথা ফনর ফপরুদা 
ফপানো ফযনখ ফরর, াতযন্ত রুক্ষ ফভজানজয ফরাি। নাভ াঅজচযফড জি। ফরর য িানছ জোয ফডিেনযয 
খফয াঅনছ। াঅধা ঘণ্টায ভনধযাআ এন মানে ফরািো। যগড় নত ানয। তুাআ রারনভানফাফুনি খফয ফদ। 

রারনভানফাফু গতজয জছনরন, এন ফরনরন এত তাড়াতাজড় ফযজাল্ট ায়া মানফ ফো উজন বাফনতাআ ানযনজন। 

ফায়া নোয ভয় দযজায় োিা ড়র। ভৃদু নয়, ফফ ফজানয। াঅজভ দযজা খুররাভ। রুক্ষ গরায নে ভানানাআ 
রুক্ষ ফচাযায়ারা এিজন বদ্রনরাি ঢুনি এনরন। তাাঁয দৃজষ্ট রথনভ ফগর জোয়ুয জদনি। 

াঅয াআউ জভস্ট্ায জভোয? 

ফনা ফনা। জ, জ। 

রারনভানফাফু ফপরুদায জদনি ফদজখনয় জদনরন। জি ানফ এিো ফচয়ায ফেনন এনন তানত ফন ফপরুদায জদনি 
িনোয দৃজষ্ট জদনয় ফরনরন, ফায়াে ডু াআউ য়ান্ট েু ফনা াযাফাউে জোয ফডিেয। 

রথভত, ফ এখন ফিাথায়? 

জ াআজ াআন ফবন। 

তায ভৃতুয নয়নছ শুনন াঅজভ দুাঃজখত। িনফ র? 

াঅজ নয়। াননি িার াঅনগ। ানয়ন জ য়জ াআন ফিভজিজ। 

উজন ফিভজিনজ ড়নতন? 

যাাঁ, াঅয ভূনখযয ভনতা িযাভ নদীনত ফনৌনিা চারানত জগনয়জছর। 

ভূনথযয ভনতা ফিন? 

িাযণ  াাঁতায জানত না। ফনৌনিা উরনে জগনয় জনর নড় তায ভৃতুয য়। 

াঁযা ফতা শুননজছ াননি বাাআনফান জছনরন। 



পাাআব িাদায াযান্ড েু জোয। তায ভনধয শুধু দুজননয খফয জাজন-ফড় ফছনর জজয াঅয ফছাে ফছনর ফযজজ:নযান্ড। 
জজয াঅজভযনত জছর, াআজণ্ডননন্ডনেয য এখানন চনর াঅন। ফরত জখ াঅয গুথয ছাড়া  ফদনয ফাাআ য় 
ফদভাাআ না য়। ািভযণয। ফডিোযনদয ফিউাআ াআজণ্ডয়ান জনগাযনদয ছি িনয না। 

জনগায? জনগায ফতা বাযতফনলয ফনাআ। াআন পযাক্ট, াঅনভজযিানত াঅজিার জননগ্রানদয াঅয ফিউ জনগায ফনর না। 

ফপরুদায ভুখ গম্ভীয। ফরর, াঅনায িথা শুনন ভনন নে বাযতীয়নদয ম্বনন্ধ াঅনায ধাযণা ফডিেযনদয 
ভনতাাআ। 

তা ফতা ফনোআ। এিনাফায। 

তা নর াঅনায িাছ ফথনি াঅয ফিান াআনপযনভন াঅজভ চাাআ না। ফমেুিু জদনয়নছন তায জনয ধনযফাদ। 

এাআ গযভ িথাগুনরা শুনন জি ানফ ফমন এিেু নযভ নরন। ফরনরন, াঅাআ াযাভ জয াআপ াঅাআ যাব 
াঅনপনন্ডড াআউ। ফযজজনযানন্ডয িথাো ফনরাআ াঅজভ উেজছ। ফযজজ নযান্ড নদয ফছাে বাাআ। ফ াআজন্ডয়ানত এিো চা 
ফাগানন াঅনছ, জিন্তু ফফজজদন থািনফ না। 

ফপরুদা ফচনয়াআ যনয়নছ বদ্রনরানিয জদনি, ভুনখ জিছু ফরনছ না। 

জফিজ জ যাাঁজ িযানায, ফনর চরনরন জি।  জগনয়জছর শুধু য়া ফযাজগানযয জনয। বাযতফনলযয য য 
ফিান ভভতা ফনাআ। 

ফপরুদা উনে দাাঁড়ার। 

থযাঙ্ক াআউ জভস্ট্ায জি। াঅভায াঅয জিছু জানায রনয়াজন ফনাআ। 

জি ফিভন ফমন ফািা-ফফািা বাফ িনয উনে দাাঁড়ানরন। তাযয োৎগুড ফড ফনর োন ঘয ফথনি ফফজযনয় 
ফগনরন। 

িী জঘনয ফরাি ভাাআ, দযজা ফন্ধ ফায নে নে ফরনরন রারনভানফাফু। তনফ াঅজন রন্ডনন ফন এিজন 
ানফনি ফম বানফ দাফড়াজন জদনরন, তায ফিান জফাফ ফনাআ। 

মাাআ ফাি, ফরর ফপরুদা, এয িাছ ফথনি ান্তত এিো জরুজয তথয ায়া ফগর। জোয ফডিেয ফিভজিনজ 
জছনরন এফাং ফনৌনিাডুজফ নয় ভাযা মান। 

এখন িী িযা? 



ভয় হ হ িনয ফফজযনয় মানে, ফরর ফপরুদা। যশু াঅভানদয ফপযায জদন, বুরনফন না। াঅজাআ দুুনয তাড়াতাজড় 
রাে ফনয ফিভজিজ মািা। 

াঅভযা ফদড়োয ভনধয ফফজযনয় ড়রাভ। 

জিাজডজর ািযা ফথনি রথনভ জরবাযুর জস্ট্রনে জগনয় ফখানিায ফযর ফস্ট্ন ফথনি াধাযণ ফট্র্ন ধনয ফমনত 
য় ফিভজিনজ। ফৌঁছনত রানগ এি ঘণ্টা। এখানন ফট্র্ন খুফ দ্রুত চনর, াঅয চনড় াঅযাভ িাযণ িাভযাগুনরা 
াতযন্ত জযষ্কায, জযেন্ন। 

ুিয য ফিভজিজ, তায ভনধয াআউজনবাজযজে দাাঁজড়নয় াঅনছ তায রাচীন ঐজতয জননয়। াাাজ াননিগুনরা 
িনরজ াঅনছ—ফপরুদা ফরর াঅেনাো—তনফ জনানাথফাফু ফনর জদনয়জছনরন যঞ্জন ভজুভদায জট্র্জনজে িনরনজ 
ড়নতন, তাাআ াঅভযা ফখাননাআ ফখাাঁজ িযরাভ। জানা ফগর ফম ১৯৫১-ফত যঞ্জন ভজুভদায াআজতা ড়নত জট্র্জনজে 
িনরনজ বজতয ন, এফাং তায নে এিাআ ক্লান জছর জোয ফডিোয। 

এাআ জোয ফডিেয ফতা ফনৌিাডুজফ নয় ভাযা মান? জজনে িযর ফপরুদা। ফম বদ্রনরাি াঅভানদয াাময 
িযজছনরন—নাভ জভস্ট্ায ফেরয—জতজন ফরনরন ফম জতজন ভাি াত ফছয র জনয়ন িনযনছন, িানজাআ ুযননা 
ঘেনা জিছুাআ জাননন না। 

তনফ এখানন এিজন খুফ ুযননা গাডযনায াঅনছ, চজি ফছয র এখানন িাজ িযনছ, নাভ হজিন। তানি 
জজনে িনয ফদখনত ানযন। 

ফপরুদা ফাগাননাআ হজিননি ািড়া িযর। গানয়য চাভড়া এখন ফফ োন-োন, তনফ চুর াদা। তা জদজফয 
িাজ িনয চনরনছ। 

তুজভ এখানন াননিজদন াঅছ, তাাআ না? ফপরুদা ফভারানয়ভ ুনয রশ্ন িযর। 

াআনয়, ফরর হজিন। তনফ াঅয ফফজজদন নয়, িাযণ াঅভায জযোয়াযনভনন্টয ভয় এন ফগনছ। াঅভায ফয় 
ফতলজি র, জিন্তু এখন জযশ্রভ িযনত াজয। াঅভায ফাজড় চযাোয়াথয জস্ট্রনে—এখান ফথনি দু ভাাআর। ফযাজ 
ফাঁনে াঅজ, ফাঁনে জপজয। 

ছািনদয নে ফতাভায িীযিভ ম্পিয? 

খুফ বার। ফদ ার রাব জভ। াঅভায নে এন গল্প িনয, োিা তাভাা িনয, াঅভানি জগানযে ফদয়, জফয়ায ফদয়। 
াঅাআ ফগে াযারাং ফবজয নয়র উাআথ ফদভ। 

ুযননা ঘেনা ভনন থানি ফতাভায? স্মযণজক্ত ফিভন? 



ানরয ঘেনা বুনর মাাআ, জিন্তু ুযনা জিছু জিছু ভনন াঅনছ। াজফজয িত ুযনা তায য জনবযয িনয। 

ভনোনি চজি ফছয জজছনয় জননয় ফমনত াযনফ? 

ফায়াাআ? 

ফতাভানদয এখানন িযাভ নদীনত ফনৌনিা চারায় না ফছনরযা? 

শুধু ফছনরযা ফিন, ফভনয়যা চারায়। 

ফিান ফনৌনিাডুজফয ঘেনা ভনন ড়নছ? 

হজিন ভাথা ফননড়-গরাোনি বাযী িনয ফরর, াআে এ যাড ফস্ট্জয, যাড ফস্ট্াজয। এিজে াআাংনযজ ফছনর, নাভ 
ভনন ফনাআ। ফনৌনিা উরজেনয় জনর ডুনফ ভাযা মায়। াাঁতায জানত না। 

ফ জি এিাাআ জছর? 

এিা? না ফফাধয়। নে ফফাধয় াঅনযিজন জছর। 

জেি িনয ফবনফ ফনর ফতা। 

াত জদন াঅনগয িথা ফতা— তাাআ বার ভনন ড়নছ না। 

াআ াআাংনযজ ফছনরজেয এিজন বাযতীয় ফনু্ধ জছর না? 

াঅাআ জথঙ্ক জ যাড। 

এিেু ফচষ্টা িনয ভনন িনয ফদনখা ফতা-ফাআ বাযতীয় ফছনরজে ফনৌনিায় জছর জি না। 

ফভ জফ জ য়াজ-ফভ জফ জ য়াজ… 

াআ ঘেনায ভয় তুজভ ফিাথায় জছনর? 

াঅজভ এিো ফঝানয ধানয ফন জফশ্রাভ িযজছরাভ। য়নতা জগানযে খাজেরাভ। 

ঘেনাো তুজভ ফদনখজছনর? 

ফর-ফর জচৎিায শুনন াঅজভ নদীয ধানয মাাআ। জগনয় ফদজখ এাআ িাণ্ড! 



তা নর ফতা ফতাভায ভনন থািা উজচত ফনৌনিানত াঅয ফিউ জছর জি না। 

হজিন ভাথা ফাঁে িনয ফমন বাফফায ফচষ্টা িযর। তাযয ফরর, নাাঃ—এয ফফজ াঅয ভনন িযনত াযজছ না! 
াঅাআ াযাভ জয। এাআেুিু ফম ভনন াঅনছ তায এিো িাযণ াআ এিাআ জদনন াঅজভ জফনয় িজয। ভযাজগ। দয ফফস্ট্ 
য়াাআপ য়ান িুড যাব। 

  



০৯. ফানেনর াঅত্মতযা 

োাআভনয জফোননয পর ফম জভস্ট্ায জি-এয াঅানতাআ ফল নয় ফগর তা নয়। ফিভজিজ মাফায যজদনাআ 
ফপরুদা ফেজরনপান ফর এি বাযতীয় বদ্রনরানিয িাছ ফথনি-নাভ তযনাথন। ভাদ্রাজজ, তানত নি ফনাআ। 
বদ্রনরাি ফরনরন জোয ফডিেয ম্বনন্ধ জিছু তথয জতজন জদনত ানযন। াঅজভ এগানযাো নাগাদ ফতাভানদয 
ফানেনর ফৌঁছনত াজয। 

খুফ বার িথা, ফরর ফপরুদা, চনর াঅুন। 

তযনাথন িথা ভনতা এনরন। ফফ গাঢ় িানর যাং, ভাথায চুর এনিফানয াদা। এিো ফচয়ানয ফন ফরনরন, 
জফোনজো নড়াআ াঅনায নে ফমাগানমাগ িযফ ফবনফজছরাভ, জিন্তু িনয়িো িানজ এিেু াঅেিা নড় 
জগনয়জছরাভ। 

াঅজন রন্ডননাআ থানিন? 

না। জিরফাননয। এখান ফথনি ফফজ দূয নয়! খানন এিো াআসু্কনর ভাস্ট্াজয িজয। জোয ফডিেনযয নে এিনে 
াঅজভ ফিভজিনজ জছরাভ। 

তায ভানন যঞ্জন ভজুভদায াঅনায ােী জছর? 

তা ফতা ফনোআ। 

তানি ভনন াঅনছ? 

িষ্ট। জোনযয খুফ ফনু্ধ জছর। াজফজয দুজননয ভনধয ঝগড়া ত রায়াআ। 

িী জননয়? 

জোয বাযতীয়নদয এনিফানয ছি িযত না। যঞ্জননি ফদনখ এনিফানয ানফ ফনর ভনন ত, তাাআ জোয 
তানি ফনু্ধ জননফ ফভনন ফনয়। ফরত—াআউ াঅয নে াআজন্ডয়ান, াআউ াঅয াপ াআাংজর। 

াঅনায নে জোনযয িীযিভ ম্পিয জছর? 

াঅভায গানয়য যাং ফতা ফদখনতাআ ানেন। াঅভানি ফ ফহফায ডাজেয জনগায ফনর নম্বাধন িনযনছ। াঅজভ ফযাাযো 
জভ িনয জনতাভ। 

জোনযয ভৃতুযয িথা ভনন াঅনছ? 



তা থািনফ না? এভন িী জদনো ভনন াঅনছ-হাআে-াননডয াঅনগয জদন। জোয, মখন াাঁতায জানত না তখন 
য ফনৌনিায় চড়া াতযন্ত বুর নয়জছর। 

য নে াঅয ফি জছর? 

যঞ্জন। 

ফ জফলয় াঅজন জনজশ্চত? 

াযাফনাজরউেজর। যঞ্জননয ফযাে জনর ফবজা ফচাযাো এখন াঅভায ফচানখয াভনন বান। াঅজভ তখন াঅভায 
ঘনয জছরাভ। াঅভানদয ভারী হজিননয ফচচানভজচনত ফাাআনয ফফজযনয় এন ফ ফযাাযো জাননত াজয। যঞ্জন তায 
ফনু্ধনি ফাাঁচাফায জননয জনর ঝাাঁজনয় নড়। ফাাআ াআে য়জ ঢুাঁ ফরে। ফযজজনাড ফচষ্টা িনযজছর দাদানি ফাাঁচানত, 
জিন্তু ানযজন। 

জোনযয নযয বাাআ? 

যাাঁ। ফ াঅভানদয নযয ফছযাআ ফিভজিনজ বজতয য়। ফাআ এিাআ ছাাঁনচ ঢারা। বাযতীয়নদয নে রায়াআ াতাাজত 
ফরনগ ফমত। াননিফায য়াজনযাং ফদয়া নয়নছ। জিন্তু ফিান পর য়জন। ফযজজ:নযানন্ডয ধাযণা জছর যঞ্জন াআো 
িযনর জোযনি ফাাঁচানত াযত। এাআ িথা ফ াযা িনরনজ ফনর ফফড়াত-জ ফডজরফানযেজর ফরে জভ রাউন। 

যঞ্জন ভজুভদায ফতা এি ফছনযয ফফজ ফিভজিনজ নড়জন? 

না। এিো ফাাআজক্ল াযাজিনডনন্টয য ফ ফদন জপনয মায়। 

িথা ফল, তাাআ তুযনাথন উনে ড়নরন। াঁয িাছ ফথনি এিো ভূরযফান তথয জানা ফগর—নীনিাাঁনত জোনযয 
নে যঞ্জন জছনরন, াঅয জতজন ফনু্ধনি ফাাঁচানত ফচষ্টা িনয ানযনজন। তযনাথন চনর মাফায য ফথনিাআ রক্ষ 
িযরাভ ফপরুদায বুরুো িুাঁচনি ফগর। রাে ফখনত ফখনত রারনভানফাফু ফরনরন, াঅনানি ফমন 
জডযাজেপানয়ড ফনর ভনন নে। িাযণো জাননত াজয জি? 

এিো ফযাানয খেিা রাগনছ। 

িী? 

ভনন নে হজিন মা ফনরনছ তায ফচনয় ফফজ  জানন এফাং য ভনন াঅনছ। ফিান এিো িাযনণ তথয রুজিনয় 
মানে। 

তা নর িী িযনফন? 



াঅনযিফায ফিভজিজ মায়া দযিায। এফানয হজিননয ফাজড়। যাস্তায নাভো  ফনরজছর। ভনন াঅনছ, ফতাপ ন? 

ভনন জছর। ফররাভ, চযােয়াথয জস্ট্রে। 

ফবজয গুড। ফিভজিজ জগনয় যাস্তায এিো ুজরনি জজনে িযনরাআ ফাতজরনয় ফদনফ। এো ফজনন যাখুন, 
রারনভানফাফু-এখানিায ুজর, মানি এযা ফনর ফজফ-এনদয ভনতা ফরাপুর ুজর ৃজথফীনত াঅয ফিাথা 
ফনাআ। 

রানেয য ফপরুদা ফরর য এিো িাজ াঅনছ,  এিেু ফফনযানফ।  জপযনর তাযয াঅভযা ফিভজিজ মাফ। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিভজিনজয ফট্র্ন ছানড়–ফিান াুজফধা ফনাআ। 

ানড় চাযোয় যনা নয় াঅভযা মখন ফিভজিনজ ফৌঁছরাভ, তখন যাস্তায ফাজত জ্বনর ফগনছ। াঅভযা এিো ফড় 
যাস্ত ধনয এজগনয় এিো ুজরনয িানছ জগনয় াজজয রাভ। 

চযােয়থয জস্ট্রে ফিাথায় ফরনত ায? ফপরুদা জজনে িযর। ুজর রায় িাগনজ নিা াঅাঁিায ভনতা িনয 
ফুজঝনয় জদর। 

াঅধঘণ্টা রাগর চযােয়যথয জস্ট্রে ফৌঁছনত। এোনি গজর ফরনরাআ চনর, ফদনখ ফফাঝা মায় ফম খুফ াফস্থাম্পন্ন 
ফরানিনদয াড়া নয়। এিো ফাজড়য াভনন এিজন ফরাি যাস্তা ফথনি এিো ফফড়ারনি তুনর ফিানর জনর। 
তানিাআ ফপরুদা জজনে িযর হজিন ফিান ফাজড়নত থানি। 

ফফ্র্ড হজিন? বদ্রনরাি ফরনরন। নাম্বায জিেন। 

এখানন ফ ফাজড়য ফাাআনযাআ নম্বয ফরখা থানি, তাাআ ফলানরা খুাঁনজ ফনত ভয় রাগর না। 

এজগনয় জগনয় দযজায় নি িযনত হজিন জননজাআ দযজা খুরর। 

গুড াআবজনাং, ফরর ফপরুদা। 

াঅভানদয ফদনখ হজিননয ভুখ াাঁ নয় ফগনছ। ফ িী-ফতাভযা াঅফায…? 

এিেু জবতনয াঅনত াজয? ফপরুদা জজনে িযর। 

জনশ্চয়াআ, জনশ্চয়াআ। 

হজিন এি ান নয দাাঁজড়নয় াঅভানদয ফঢািফায জায়গা িনয জদর। াঅভযা জতনজনন ঢুিরাভ। এোাআ ফফায 
ঘয, মজদ াঅয়তনন খুফাআ ফছাে। াঅভযা দুোন  ফচয়ানয াঅয এিো ফাপায় বাগাবাজগ িনয ফরাভ। 



নয়র? 

ফপরুদায জদনি জজোুয দৃজষ্ট জদনর হজিন । 

ফতাভানি দু এিো রশ্ন িযায জছর। 

াযাফাউে দয রাউজনাং? 

যাাঁ। 

াঅজভ মা ফনরজছ তায ফফজ ফতা াঅয জিছু জাজন না। 

াঅজভ নতুন রশ্ন িযফ। 

িী? 

জভস্ট্ায হজিন, ফম ফনৌনিা ধীনয চরনছ, তানত ফিউ ফা াফস্থায় জনর নড় ফমনত ানয এো জি ফতাভায 
জফশ্বানমাগয ভনন য়? 

মজদ ঝড় থানি তা নর ফনৌনি জনশ্চয়াআ উরনে ফমনত ানয। ফদয়ায য়জ এ াাআ উাআন্ড দযাে ফড। 

াঅজভ াঅজাআ দুঘযেনায নযয জদননয খফনযয িাগজ ফদনখজছ। তানত জোয ফডিেনযয ভৃতুয াংফাদ াঅনছ, জিন্তু 
ঝনড়য ফিান খফয ফনাআ। নয়দায জযনানেয ফরনছ ফাতানয গজতনফগ জছর ঘণ্টায় ৩৫ ভাাআর। ফোনি জি তুজভ 
াাআ উাআন্ড ফরনফ? 

হজিন চু। াঅয এিো ফেজফর ক্লনিয জেি জেি ব্দ ছাড়া াঅয ফিান ব্দ ফনাআ। 

ফপরুদা ফরর, াঅভায ধাযণা তুজভ এিো জিছু রুনিাে। ফো িী দয়া িনয ফরনফা? 

এতজদন াঅনগয ঘেনা… 

জিন্তু াতযন্ত গুরুত্বূণয ঘেনা। ফম দুজননি জননয় ঘেনা, তায ভনধয এিজন ফতা ফতাভায ফফ িানছয ফরাি জছর 
ফনর ভনন নে। 

হজিন ফপরুদায জদনি চাাআর। ফফ ফফাঝা মানে ফম তায দৃজষ্টনত াংয় ঘজননয় াঅনছ। 

ফায়াে ডু াআউ জভন? 



ফতাভায ফরনপ াঅজভ াননিযিভ জজজননয ভনধয এিো জতনরয গনণ াঅয এিো াঅাআবজযয ফুদ্ধ ফদখনত 
াজে। গুনরা িী িনয ফনর জাননত াজয জি? 

যন জদনয়জছর াঅভানি ৷ 

যন ভানন ফফাধ িজয যঞ্জন। 

াআনয়। নি াঅজভ যন ফরতাভ, যন ফরতাভ। 

াঅাআ জ। এফায এিো িথা ফনরা—জোনযয ফর ফর জচৎিানযয াঅনগ তুজভ নদয ফিান িথা ফাননাজন? 
াআজন্ডয়ান গডনদয াভনন জভথযা িথা ফরা জিন্তু ভাা। 

িী িথা ফরজছর ফুজঝজন—াঅাআ নজর াডয ফদয়ায বনয়ন। 

তায ভানন যা ফফ ফজানয িথা ফরজছর? 

াযযা…াযযা… 

াঅভায িী জফশ্বা জান? 

হজিন াঅফায ফপরুদায জদনি ফদখর। 

ফায়াে? 

াঅভায জফশ্বা নদয ভনধয ঝগড়া জের। জোয দাাঁজড়নয় উনেজছর, াঅয—— 

াআনয়, াআনয়। হজিন োৎ ফনর উের। াঅয  যননি াঅিভণ িযনত মায়, াঅয োর াভরানত না ফনয জনর 
নড় মায়। 

তায ভানন জোয তায ভৃতুযয জনয জননজাআ দায়ী? 

াপ ফিায! 

ফতাভানদয এাআ ফম িযাভ নদী, াঅভানদয ফদন এোনি ফনর ফিনযার। এনত এিো ফরাি াাঁতায না জাননর এত 
নজ ডুনফ ফমনত ানয। –জফনল িনয মখন তানি এিজন ফাাঁচাফায ফচষ্টা িযনছ? 

ডুফর ফম ফ ফতা ফচানখয াভনন ফদখরাভ। 



তুজভ এখন জতয িথা ফরজছ না, জভস্ট্ায হজিন। াঅাআ য়ান্ট দয টু্র্থ। াঅজভ এত দূয ফথনি এনজছ শুধু এাআ 
টু্র্নথয ন্ধানন; জোয ফিন এত নজ ডুনফ ফগর? 

ছজিননি ফদনখাআ ফুঝনত াযজছরাভ ফম ফ িনভাআ ফিাণোা নে! এফায ফ োৎ ফবনঙ নড় ফরর, জেি 
াঅনছ, াঅজভ ফরজছ ফিন জোয ডুনফ মায়। তায িাযণ  মখন জনর নড় তখন য োন জছর না। 

োন জছর না? 

ফপরুদা তীক্ষ্ণ দৃজষ্টনত ফচনয় যনয়নছ হজিননয জদনি। তাযয চা স্বনয ফরর, ফুনঝজছ। ফনৌনি ফাাআজছর যঞ্জন, তাাআ 
না? 

াআনয়। 

তায ভানন তায ানত দাাঁড় জছর। 

াআনয়। 

াথযাৎ এিো াস্ত্র জছর, ফমো জদনয় ফ জোযনি াঅঘাত িনয। তায পনর জোয াংো াজযনয় জনর নড় মায়। 
াথযাৎ ফ ফিান স্ট্রাগরাআ িনযজন। াঅয যঞ্জন ফম তানি ফাাঁচাফায ফচষ্টা িযজছর ফো এিো াজবনয়। াথযাৎ 
যঞ্জনাআ জোনযয ভৃতুযয জনয দায়ী। 

হজিন ভাথা চানড় ফরর, াঅজভ ফতাভানদয াঅঘাত জদনত চাাআজন। তাাআ তয ফগান িযজছরাভ। যঞ্জননয জায়গায় 
াঅজভ থািনর াঅজভ যাআ ভনতা িযতাভ। জোয নি াশ্রাফয বালায় গার জদজের। ফরজছর ফতাভায চাভড়া াদা 
নর িী নফ, াঅাঁচড় িােনরাআ ফদখা মানফ। নীনচ িানরা। াআউ াঅয নাজথাং ফাে এ ডাজেয ব্ল্যাি ফনজেব। এনত িায 
ভাথা জেি থানি ফনরা! 

তুজভ ছাড়া এাআ ঘেনায াক্ষী াঅয ফিউ জছর? 

াআনয়। নজর য়ান। 

ফি? 

ফযজজনযাড । 

ফযজজনযাড ফডিেয? 



াঅভযা দুজন এিনোআ ফন জগানযে খাজেরাভ। ভস্ত ঘেনাাআ াঅভযা দুজন এিনে ফদজখ। নয াঅজভ যননি 
ফাাঁচাফায জনয ফনরজছরাভ জোয যননি াঅিভণ িযনত জগনয় জনর নড় মায়। এজদনি ফযজজনযাড ানফযত জতয 
ঘেনাো ফনর ফফড়াজের। ফৌবাগযিনভ িনরাআ জানত ফম ফযজজনযাড াআজন্ডয়াননদয ঘৃণা িনয, তাাআ তায িথা ফিউ 
জফশ্বা িনযজন। থযাঙ্ক গড পয দযাে–যন য়জ াচ এ নাাআ ফয়, ফ ফজনাা্যা, ফ িাাআন্ড। 

এ ফযাানয তদন্ত য়জন? াআনিুনয়স্ট্ য়জন?’ 

নয়জছর ফাআিী। 

তুজভ াখিী জদনয়জছনর? 

াআনয়। 

জভনথয াক্ষী ফতা? 

তা ফনে। াঅাআ য়জ জডোযজভনড েু ফব যঞ্জন। ফ াফয াক্ষী জদনয়জছর। াঅজভ মা ফনরজছরাভ, ফ তাাআ 
ফনরজছর। 

াঅয ফযজজনযাড ? ফ াক্ষী ফদয়জন?’ 

যাাঁ-এফাং ফ জতয ঘেনাাআ ফনরজছর। তনফ তায িথায় বাযতীয় জফনিল এত রিা াজের ফম জুজয তায িথা 
জফশ্বা িনযজন। তাযা যায় জদনয়জছর ফডথ ফাাআ াযাজিনডন্ট। 

ফপরুদা উনে ড়র। 

থযাঙ্ক াআউ জভস্ট্ায হজিন। াঅভায াঅয ফিান রশ্ন ফনাআ। 

  

ফানেনর জপযরাভ জডনানযয জেি াঅনগ। জযনন ফথনি ঘনযয চাজফ জনজে, এভন ভয় এিজন িভযচাফী ফপরুদায 
জদনি ফচনয় ফরর, জভস্ট্ায জভোয ? 

াআনয়। 

ফতাভায এিজে ফেজরগ্রাভ াঅনছ। 

ফপরুদা ফেজরগ্রাভো জননয় খুনর ড়র। াজেনয়নছন যঞ্জন ভজুভদায। জতজন ফরনছন- িযান জযির এবজযজথাং। জযোনয 
াআজভজডনয়েজর। 



াযনপক্ট োাআজভাং, ফরর ফপরুদা। এখাননয ভাভরা ফল, িার াঅভানদয জযোনয ফুজিাং, াঅয জভস্ট্ায ভজুভদানযয 
সৃ্মজত জপনয এননছ। 

ফেননাআ ফপরুদা ফনরজছর ফম দভদভ ফথনি ফাজা জভস্ট্ায ভজুভদানযয ফাজড় মাফ। াঅভযা িরিাতায় ফৌঁছাজে। 
দুুয এিো াাঁনচ। 

ভনন গবীয উৎিণ্ঠা। যঞ্জনফাফু জাননন জতজন খুন িনযজছনরন; এখন জতজন িী িযনফন ? 

াঅভানদয ফপযায তাজযখ াঅয ভয় াঅনগ ফথনিাআ জানা জছর, তাাআ রারনভানফাফুয গাজড় এয়াযনানেয াজজয জছর। 

ফযারযান্ড ফযানড ফৌঁনছ ফুিো ধি িনয উের। যঞ্জনফাফুয ফাজড়য াভনন ুজরনয গাজড় ফিন? 

গাজড় ফথনি ফননভ ফগনেয জবতয ঢুিনতাআ াঅভানদয ফচনা াআননিিিয ভণ্ডর গম্ভীয ভুনখ এজগনয় এনরন। 

াঅজ িার াঅেোয় ফযাাযো ঘনেনছ। 

িী ফযাায? ফপরুদা জজনে িযর। 

জভস্ট্ায ভজুভদায খুন নয়নছন। িানর নাজি এিজন ানফ এনজছর াঁয নে ফদখা িযনত। ফ ফি তা জানা 
মায়জন। াঅজন ফিান এননিায়াজয িযনফন? 

না। 

  

যজদন িার ানড় াতোয় রারনভানফাফু এন াজজয। বদ্রনরাি াতযন্ত উনিজজত। াাঁচ নম্বনযয াতায 
খফযো ফদনখনছন? 

ফিান িাগজ? ফপরুদা জজনে িযর। 

ফস্ট্েভযান–াঅফায ফিান িাগজ। 

না, এখন ফদজখজন। 

রথভ াতায় ফতা ভজুভদানযয খফযো যনয়নছ-এফায াাঁনচয াতা ফদখুন। 

ফপরুদা িাগজো জননয় াাঁনচয াতা খুরর। ―নীনচ ফা জদনি‖, ফরনরন জোয়ু। খফযো ফায িনয ফপরুদা নড় 
ফানার। তায ফাাংরা িযনর এাআ দাাঁড়ায়— 



ফানেনর াঅত্মতযা 

দয জস্ট্রনেয এিজে ফানেনর গতিার যানি গুজরয াঅয়াজ ফনয় ানুন্ধান িনয ফদখা মায় াত নম্বয ঘনয 
এিজে ানফ ভৃত াফস্থায় ফভনঝনত নড় াঅনছন। তাাঁয ানত জযবরবায। ফানেনরয খাতা ফথনি জানা মায় 
াননফয নাভ ফযজজনাড ফডিোয। াআজন এনজছনরন দাজজযজরাং-এয জনিেফতযী খয়যাফাজড় চা ফাগান ফথনি। 

  



 

 

 


