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 শয়ার-শদফত়া যয – ০১ 

―শেলরফপ়ানে়া শে েফযলছর শপরুদ়া ?‖ 
প্রশ্নে়া েফযাআ ফুঝফত ়াযর়াভ শম শফ়াে়ালভ েফযলছ, ে়াযণ শম়াগফয়ায়াভ েয়ায ভয শপরুদ়া েথ়া ফফর ন়া। 
এক্স়ায়াাআজ শছফ়ে শপরুদ়া এ-লজলনে়া ফফ ভ়া ছফযে র ধফযফছ। ে়াফর াঅধঘণ্ট়া ধফয ন়ান়াযেভ াঅন 
েফয শ। এভনেী, েনুাআফযয াঈয বয লদফয ভ়াথ়া নীফচয লদফে াঅয ়া াঈয লদফে ূফনয তুফর ীলষলন মষন্ত। 
এে়া স্বীে়ায েযফতাআ ফফ শম এেভ়াফ শপরুদ়ায যীয াঅযও লপে ফযফছ ফফর ভফন য; ে়াফজাআ ফরফত য শম 
শম়াগ়াফন যীলতভফত়া াঈে়ায ফে। 
প্রশ্নে়া লজফে েফযাআ লছন লদফে শেলফফরয াঈফয য়াখ়া ঘল়েয ে়াাআভে়া শদফখ লনর়াভ। লিে ়াফ়ে ়াত লভলনে 
ফয াঅন শল েফয শপরুদ়া জফ়াফ লদর— 
―তুাআ লচনলফ ন়া।‖ 
এতক্ষণ ফয এযেভ এেে়া াঈত্তয শফয ব়াযী য়াগ র। লচলন ন়া শত়া াফনেফোআ, লেন্তু ন়াভে়া ফরফত শদ়াল েী ? 
াঅয ন়া লচনফরও, লচলনফয শদওয়া ম়ায ন়া লে ? এেলে গম্ভীযব়াফফাআ লজফে েযর়াভ, ―তুলভ শচফন়া?‖ 
শপরুদ়া জফর-শবজ়াফন়া শছ়ার়া শখফত শখফত ফরর, াঅফগ লচনত়াভ ন়া। এখন লচলন!‖ েফযেলদন র াঅভ়ায ুফজ়ায 
ছুলে ফয শগফছ। ফ়াফ়া লতনলদন র জ়াভফদুফয শগফছন ে়াফজ। ফ়াল়েফত এখন াঅলভ, শপরুদ়া াঅয ভ়া। এফ়ায 
াঅভয়া ুফজ়ায ফ়াাআফয ম়াফ ন়া। ত়াফত াঅভ়ায লফফল াঅফ়া শনাআ, ে়াযণ ুফজ়ায েরে়াত়াে়া ব়ারাআ র়াফগ, 
লফফল েফয মলদ শপরুদ়া ফে থ়াফে। ওয াঅজে়ার ফখয শগ়াফযন্দ়া ল়াফফ শফ ন়াভে়াভ ফযফছ, ে়াফজাআ ভ়াফঝ 
ভ়াফঝ শম যয ভ়াধ়াফনয জনয ওয ড়াে ়েফফ ত়াফত াঅয াঅশ্চমষ েী? এয াঅফগ প্রফতযেে়া যফযয ফয়া়াফযাআ 
াঅলভ শপরুদ়ায ফে লছর়াভ। বয য ওয ন়াভ শফল ওয়াফত ি়াৎ মলদ ও এেলদন ফফর ফফ ন়াাঃ, শত়াফে াঅয 
এফ়ায ফে শনফ ন়া। লেন্তু এখন মষন্ত শে়া ঘফেলন। াঅভ়ায লফশ্ব়া ওয াঅভ়াফে ফে য়াখ়ায এেে়া ে়াযণ াঅফছ। 
যফত়া ফে এেে়া াল্পফযস্ক শছফরফে শদফখ াফনফোআ ওফে শগ়াফযন্দ়া ফফর ব়াফফত ়াফয ন়া। শে়া শত়া এেে়া 
ভস্ত ুলফফধ। শগ়াফযন্দ়ায়া মতাআ াঅত্মফগ়ান েফয থ়ােফত ়াফয ততাআ ত়াফদয র়াব। 
―শপ়ানে়া শে েযর জ়ানফত খুফ াআফে েযফছ শফ়াধয ?‖ 
এে়া শপরুদ়ায এেে়া ে়াযদ়া ও মখনাআ ফুঝফত ়াফয াঅভ়ায শে়ানও এেে়া লজলন জ়ানফ়ায খুফ াঅগ্র, তখনাআ 
শে়া চে েফয ন়া-ফফর াঅফগ এেে়া ়াফন্স ততলয েফয। শে়া াঅলভ জ়ালন ফফরাআ লফফল াঈৎ়া ন়া শদলখফয 
ফরর়াভ, শপ়ানে়ায ফে মলদ শে়ানও যফযয ফয়া়ায জল়েফয থ়াফে ত়া ফর জ়ানফত াআফে েফয ফাআেী।‖ 
শপরুদ়া শগলিয াঈয ত়ায ফুজ শড়ায়াে়াে়া ়ােষে়া চ়ালফয লনফয ফরর, শর়ােে়ায ন়াভ নীরভলণ ়ানয়ার। শয়ারয়ান্ড 
শয়াফড থ়াফে। লফফল জরুলয দযে়াফয াঅভ়াফে শডফে ়ালিফযফছ।‖ 
―েী দযে়ায ফফরলন?‖ 
ন়া। শে়া শপ়াফন ফরফত চ়ায ন়া। তফফ গর়া শুফন ভফন র ঘ়াফফ়েফছ।‖ ‗েখন শমফত ফফ ?‖ েয়ালক্সফত েফয শমফত 
লভলনে দফে র়াগফফ। ন‖ে়ায ায়াফযন্টফভন্ট। ুতয়াাং াঅয দুলভলনফেয ভফধয শফলযফয ়ে়া াঈলচত।‖ 

েয়ালক্স েফয নীরভলণ ়ানয়াফরয ফ়াল়ে শমফত শমফত শপরুদ়াফে ফরর়াভ, াফনে যেভ শত়া দুষ্ট্র শর়াে থ়াফে; ধফয 
নীরভলণফ়াফুয মলদ শে়ানওযেভ লফদ ন়া ফয থ়াফে—লতলন মলদ শুধু শত়াভ়াফে ়াফচ শপর়ায জনযাআ শডফে 



থ়াফেন।‘ 
শপরুদ়া য়াস্ত়ায লদে শথফে শচ়াখ ন়া লযফয ফরর, শ লযস্ক শত়া থ়াফোআ। তফফ শযেভ শর়াে ফ়াল়েফত শডফে লনফয 
য়াাঁফচ শপরফফ ন়া, ে়াযণ শে়া ত়াফদয ফক্ষও লযলে ফয ম়াফফ। শ ফ ে়াফজয জনয াল্প ে়াে়ায ব়া়ে়াফে গুণ্ড়ায 
শে়ানও াব়াফ শনাআ।‖ 
এেে়া েথ়া ফর়া যলন—শপরুদ়া গত ফছয ার াআলন্ডয়া য়াাআপর েলিলেফন প়াস্ট ফযফছ। ভ়াত্র লতনভ়া ফনু্দে 
লফখাআ ওয ম়া লে ফযলছর শ এফেফ়াফয থ শভফয ম়াফ়ায ভফত়া। শপরুদ়ায এখন ফনু্দে লযবরফ়ায দুাআ-াআ াঅফছ, 
তফফ ফাআফযয লডফেেলেফবয ভফত়া ও ়ায়াক্ষণ লযবরফ়ায লনফয শঘ়াফয ন়া। লতয ফরফত েী, এখন মষন্ত শপরুদ়াফে 
ও দুফে়ায এেে়াও ফযফ়ায েযফত যলন; তফফ শে়ানওলদন শম ফফ ন়া শ েথ়া েী েফয ফলর? 
েয়ালক্স মখন ভয়াডক্ শস্ক়ায়াফযয ে়াছ়াে়ালছ এফফছ, তখন লজফে েযর়াভ, বদ্রফর়াে েী 
শপরুদ়া ফরর, বদ্রফর়াে ়ান খ়ান, শফ়াধয ে়াফন এেেু েভ শ়াফনন, ‗াআফয‘ ব্দে়া এেেু শফল ফযফ়ায েফযন, 
াঅয াল্প লদষফত বুগফছন—এ ছ়া়ে়া াঅয লেছুাআ জ়ালন ন়া।‖ 
এয ফয াঅয াঅলভ লেছু লজফে েলযলন। 
নীরভলণ ়ানয়াফরয ফ়াল়েফত শৌছফত েয়ালক্সব়া়ে়া াঈির এে ে়াে়া ত্তয য়া। এেে়া দুে়াে়ায শন়াে ফ়ায েফয 
েয়ালক্সওয়ার়ায ়াফত লদফয শপরুদ়া ়াফতয এেে়া ে়াযদ়ায বলেফত ফুলঝফয লদর শম ত়ায শচি শপযত চ়াাআ ন়া। গ়াল়ে 
শথফে শনফভ শ়ালেষফেয তর়া লদফয লগফয ়াভফনয দযজ়ায শৌফছ েলরাং শফর শে়া র। 
শদ়াতর়া ফ়াল়ে, তফফ খুফ শম ফ়ে ত়াও নয, াঅয খুফ ুযফন়াও নয। ়াভফনয লদফে এেে়া ফ়াগ়ানও াঅফছ, তফফ শে়া 
খুফ ফ়া়াফযয লেছু নয। 
এেজন দ়াফয়ায়ান শগ়াফছয শর়াে এফ শপরুদ়ায ে়াছ শথফে লবলজলোং ে়াডষ লনফয াঅভ়াফদয তফিেখ়ান়ায ফফত 
ফরর। ঘফয ঢুফে চ়াযলদফে ত়ালেফয শফ ত়াে শরফগ শগর। শ়াপ়া, শেলফর, পুরদ়ালন, ছলফ, ে়াফচয াঅরভ়ালযফত 
়াজ়াফন়া ন়ান়াযেভ ুন্দয ুযফন়া লজলন-লেলন লভলরফয শফ এেে়া জভে়াফর়া ব়াফ ভফন য াফনে খযচ েফয 
ভ়াথ়া খ়ালেফয লেফন ়াজ়াফন়া ফযফছ। 
শপরুদ়া লনফজাআ াঈফি ়াখ়ায শযগুফরে়াযে়া শঘ়ায়াফন়ায ফে ফোআ এেজন বদ্রফর়াে এফ ঢুেফরন। গ়াফয লিলাং 
ুফেয ়াযজ়াভ়ায াঈয এে়াফ শফ়াত়াভওয়ার়া াঅলদয ়াি়ালফ, ়াফয লযফণয চ়াভ়ে়ায চলে, াঅয দু়াফতয াঅঙুফর 
াফনেগুফর়া াঅাংলে। ়াাআে ভ়াঝ়ালয, দ়াল়ে শগ়াাঁপ ে়াভ়াফন়া, ভ়াথ়ায চুর শফল শনাআ, যাং শভ়াে়াভুলে পয়া, াঅয শচ়াখ 
দুফে়া ঢুরুঢুরু–শদখফর ভফন য এাআ ফুলঝ ঘুভ শথফে াঈফি এফরন। ফয েত ফফ? ঞ্চ়াফয শফল নয। 
―াঅন়াযাআ ন়াভ প্রফদ়াল লভলত্তয ?‖ লজফে েযফরন। াঅলন শম এত াআযাং শে়া জ়ান়া লছর ন়া। ‖ 
শপরুদ়া এেেু শাঁ শাঁ েফয াঅভ়ায লদফে শদলখফয ফরর, ―এলে াঅভ়ায খু়েতুফত়া ব়াাআ। খুফ ফুলিভ়ান শছফর। াঅলন 
চ়াাআফর াঅভ়াফদয েথ়াফ়াতষ়ায ভয াঅলভ ওফে ফ়াাআফয ়ালিফয লদফত ়ালয।‖ 
াঅভ়ায ফুেে়া ধুেুে েফয াঈির। লেন্তু বদ্রফর়াে াঅভ়ায লদফে এেফ়ায শচ়াখ ফুলরফয লনফযাআ ফরফরন, ―শেন, 
থ়ােুে ন়া—শে়ানও ক্ষলত শনাআ। ত়াযয শপরুদ়ায লদফে লপফয ফরফরন, াআফয—াঅন়ায়া লেছু খ়াফফন-ে়াফফন? চ়া ফ়া 
েলপ ?‖ 
―ন়াাঃ ! এাআ ফফ চ়া শখফয শফলযফযলছ।― 
―শফ, ত়া ফর াঅয ভয নষ্ট ন়া েফয শেন শডফেলছ শাআফে ফলর। তফফ ত়ায াঅফগ াঅভ়ায লনফজয লযচযে়া 
এেেু লদাআ। ফুঝফতাআ ়াযফছন াঅলভ এেজন শৌলখন শর়াে। য়া েল়েও লেছু াঅফছ শে়াও লনশ্চযাআ ানুভ়ান 



েফযফছন। তফফ ফরফর লফশ্ব়া েযফফন ন়া, াঅলভ চ়ােলযও েলয ন়া, ফযফ়াও েলয ন়া, ফ়া ফ়াফয িলত্তও এে 
য়াও ়াাআলন।― 
নীরভলণফ়াফু যয েয়ায ব়াফ েফয চু েযফরন। 
শপরুদ়া ফরর, ―ত়া ফর লে রে়ালয ?‖ 
―াঅফে ?‖ 
―ফরলছর়াভ—ত়া ফর লে েখনও রে়ালয-েে়ালয লজফতলছফরন ?‖ 
―এগজ়াক্টলর ? বদ্রফর়াে প্র়ায শছফরভ়ানুফলয ভফত়া শচলচফয াঈিফরন। এগ়াফয়া ফছয াঅফগ শযি়াষ রে়ালয লজফত এে 
ধ়াক্ক়ায শফয ম়াাআ প্র়ায াঅ়ে়াাআ র়াখ ে়াে়া। ত়াযয শাআ ে়াে়া লদফয, খ়ালনেে়া ফুলি াঅয খ়ালনেে়া ব়াফগযয শজ়াফয, 
শফ ব়ারব়াফফাআ চ়ালরফয এফলছ। ফ়াল়েে ততলয েলয ফছয াঅফষ্টে াঅফগ। াঅলন যফত়া ব়াফফছন, এযেভ 
াফেফজ়াব়াফফ এেে়া ভ়ানুল শফাঁফচ থ়াফে েী েফয; লেন্তু াঅফর এেে়া ে়াজ াঅভ়ায াঅফছ—এেে়াাআ ে়াজ—শে়া 
র, ােন শথফে এাআফ লজলনত্র লেফন ঘয ়াজ়াফন!‖ 
বদ্রফর়াে ত়াাঁয ড়ান ়াতলে ফ়াল়েফয চ়ালযলদফেয ়াজ়াফন়া লজলনত্রগুফর়ায লদফে শদলখফয লদফরন। ত়াযয 
ফরফরন— ―শম ঘেন়াে়া ঘফেফছ ত়ায ফে াঅভ়ায এাআফ াঅলেষলস্টে লজলনত্তফযয শে়ানও িেষ াঅফছ লে ন়া 
জ়ালন ন়া, লেন্তু াঅভ়ায ভফন ফন্দ য শম যফত়া থ়ােফতও ়াফয। এাআ শম— ।― 
নীরভলণফ়াফু ত়াাঁয ়াি়ালফয ফেফে ়াত ঢুলেফয েফযেে়া ে়াগফজয েুেফয়া ফ়ায েফয শপরুদ়ায লদফে এলগফয 
লদফরন। শপরুদ়ায ফে ফে াঅলভও ে়াগজগুফর়া শদফখ লনর়াভ। লতনফে ে়াগজ, ত়ায প্রফতযেে়াফতাআ শরখ়ায ফদফর 
র়াাআন েফয শছ়াে শছ়াে ছলফ াঅাঁে়া। শাআ ছলফয ভফধয লেছু লেছু শফ শফ়াঝ়া ম়ায—শমভন, য়াাঁচ়া, শচ়াখ, ়া, ূমষ—
এাআফ। াঅভ়ায শেভন শমন ফয়া়াযে়াফে শদখ়া শদখ়া ফফর ভফন লের, এভন ভয শপরুদ়া ফরর, ―এফ শত়া 
লফযফয়ালিলপে শরখ়া ফফর ভফন ফে।― 
বদ্রফর়াে এেেু থতভত শখফয ফরফরন, ―াঅফে ?‖ 
শপরুদ়া ফরর, ―প্র়াচীনে়াফর াআলজলয়ানয়া শম শরখ়া ফ়ায েফযলছর, এে়া শাআ লজলন ফফর ভফন ফে।‖ 
―ত়াাআ ফুলঝ?‖ 
―হাঁ। তফফ এ শরখ়া ়েফত ়াফয এভন শর়াে েরে়াত়ায াঅফছ লে ন়া ফন্দ।― 
বদ্রফর়াে শমন এেেু ভুলফ়ে ফ়ে ফরফরন, ত়া ফর? শম লজলন দুলদন ান্তয ান্তয ড়াফে াঅভ়ায ন়াফভ াঅফছ, 
ত়ায ভ়াফন ন়া েযফত ়াযফর শত়া ব়াযী াস্বলস্তেয ফয়া়ায ফফ! ধরুন মলদ এগুফর়া ়াাংফেলতে হভলে য—শোঈ 
যফত়া াঅভ়াফে খুন েযফত চ়াাআফছ, াঅয ত়ায াঅফগ াঅভ়াফে ়া়াফে।‖ 
শপরুদ়া এেেুক্ষণ চু েফয শথফে ফরর, াঅন়ায শম-ভস্ত লজলনত্র ়াজ়াফন়া যফযফছ— ত়ায ভফধয াআলজলন্সয়ান 
লেছু াঅফছ? – 
নীরভলণফ়াফু শফ ফরফরন, ―শদখুন, াঅভ়ায শে়ান লজলন শম শে়াথ়াে়ায, শে়া াঅলভ লনফজাআ লিে ব়ারব়াফফ জ়ালন 
ন়া। াঅলভ লেলন, ে়াযণ াঅভ়ায য়া াঅফছ এফাং াঅয ়াাঁচজন শৌলখন শর়ােফে এ ফ লজলন লেনফত শদফখলছ, 
ত়াাআ।‖ 
লেন্তু াঅন়ায এত লজলনফয ভফধয এেলেফেও শত়া শখফর়া ফফর ভফন ফে ন়া। ম়ায়া শুধু এগুফর়া শদখফফ, ত়ায়া 
শত়া াঅন়াফে যীলতভফত ভঝদ়ায শর়াে ফফর ভফন েযফফ। 
বদ্রফর়াে শফ ফরফরন, ওে়া েী জ়াফনন? এ ফ ফয়া়াফয চয়াচয লজলন ব়ার ফরাআ ত়ায দ়াভ শফল য। ে়াে়া 



মখন াঅফছ, তখন াঅলভ শয়া লজলনে়া লেনফ ন়া শেন! াফনে ব়াযী ব়াযী খফেফযয াঈফয শেক্ক়া লদফয লনর়াভ 
শথফে এ ফ লেফনলছ ভ়াাআ, ে়াফজাআ ব়ার লজলন াঅভ়ায ে়াফছ থ়াে়াে়া লেছু াঅশ্চমষ নয।‖ 
লেন্তু লভফযয লজলন লেছু াঅফছ লে ন়া জ়াফনন ন়া ? 
নীরভলণফ়াফু শ়াপ়া শছফ়ে াঈফি এেে়া ে়াফচয াঅরভ়ালযয লদফে লগফয ত়ায াঈফযয ত়াে শথফে এেে়া লফঘতখ়াফনে 
রম্ব়া ভূলতষ ন়ালভফয এফন শে়া শপরুদ়ায ়াফত লদফরন। ফুজ ়াথফযয ভূলতষ, ত়ায গ়াফয াঅফ়ায ন়ান়া যফঙয ঝরভফর 
়াথয ফ়াফন়া। দু-এে জ়াযগ়ায শমন শ়ান়াও যফযফছ। তফফ াঅশ্চমষ এাআ শম, ভূলতষে়ায যীয ভ়ানুফলয ভফত়া ফরও, 
ত়ায ভুখে়া শয়াফরয ভফত়া। এে়া লদন দফে াঅফগ লেফনলছ ায়ায়ােুন ব্র়াদ়াফষয এেে়া লনর়াভ শথফে। এে়া 
শফ়াধয—‖ 
শপরুদ়া ভূলতষে়ায এেফ়ায শচ়াখ ফুলরফযাআ ফরর, াঅনুলফ।‘ 
াঅনুলফ ? শ াঅফ়ায েী? 
শপরুদ়া ভূলতষে়া ়াফধ়াফন শনফ়েফচফ়ে নীরভলণফ়াফুয ়াফত শপযত লদফয ফরর, াঅনুলফ লছর প্র়াচীন লভফযয গড াপ 
দয শডড। ভৃত াঅত্ম়াফদয শদফত়া।..চভৎে়ায লজলন শফযফছন এে়া।‖ 
লেন্তু— বদ্রফর়াফেয গর়ায বফযয ুয —এাআ ভূলতষ াঅয এাআফ লচলিয ভফধয শে়ানও িেষ াঅফছ লে? াঅলভ লে 
এে়া লেফন বুর েযর়াভ? শোঈ লে এে়া াঅভ়ায ে়াছ শথফে লছলনফয শনফফ ফফর ়া়াফে? 
শপরুদ়া ভ়াথ়া শনফ়ে ফরর, শে়া ফর়া ভুলের। লচলিগুফর়া েফফ শথফে শফত শুরু েফযফছন ?? 
―গত শ়াভফ়ায শথফে ৷ ‘ 
―াথষ়াৎ, ভূলতষে়া শেন়ায লিে য শথফোআ? 
―য়াাঁ।‖ 
―খ়াভগুফর়া াঅফছ?‘ 
ন়া, শপফর লদফযলছ। শযফখ শদওয়া যফত়া াঈলচত লছর—তফফ খুফাআ ়াধ়াযণ খ়াভ, ়াধ়াযণ ে়াাআয়াাআে়াফয লিে়ান়া 
শরখ়া শ়াস্টালপ এরলগন শয়া়ে।‖ 
লিে াঅফছ শপরুদ়া াঈফি ়ের। ―াঅ়াতত লেছু েয়ায াঅফছ ফফর ভফন য ন়া। শুধু শপ ়াাআফড থ়াে়ায জনয 
ভুলতষে়াফে ওাআ াঅরভ়ালযফত ন়া শযফখ াঅন়ায ়াফতয ে়াফছ য়াখফফন। ম্প্রলত এেজনফদয ফ়াল়ে শথফে এ ধযফনয 
লেছু লজলন চুলয ফযলছর।‖ 
ত়াাআ ফুলঝ ? 
―য়াাঁ। এেজন ললি বদ্রফর়াে মেূয জ়ালন এখনও শ শচ়ায ধয়া ফ়েলন।‖ 
াঅভয়া ঘয শথফে শফলযফয ফ়াাআফয রয়ালন্ডাং-এ এর়াভ। 
শপরুদ়া ফরর, াঅন়ায ফে যলেত়া েযফত ়াফয এভন ে়ারুয েথ়া ভফন ়েফছ? 
বদ্রফর়াে ভ়াথ়া শনফ়ে ফরফরন, ―শোঈ ন়া। ুযফন়া ফিুফদয ফে াফনেলদন ছ়া়ে়াছ়াল়ে ফয শগফছ।‖ 
―াঅয ত্রু ?? 
বদ্রফর়াে েফযে ভুহতষ চু শথফে ফরফরন, ধনীয শত়া ত্রু ফ ভযাআ থ়াফে, তফফ ত়ায়া শত়া শোঈ াঅয ত্রু ফফর 
লনফজফদয লযচয শদয ন়া। ়াভন়া়াভলন শদখ়া ফর েফরাআ খ়ালতয েফয েথ়া ফফর |‖ 
াঅলন ভূলতষে়া শত়া লনর়াফভ লেফনলছফরন ফরফরন।‖ 
―য়াাঁ। ায়ায়ােুন ব্র়াদ়াফষয লনর়াফভ।‘ 



―ওে়ায ওয াঅয ে়াযও শর়াব লছর ন়া ?‖ 
েথ়াে়া শুফন বদ্রফর়াে ি়াৎ শমন শফ এেেু াঈফত্তলজত ফয ়াত েচর়াফত শুরু েযফরন। ত়াযয ফরফরন, াঅলন 
েথ়াে়া লজফে েফয াঅভ়ায ব়াফন়ায এেে়া নতুন লদে খুফর লদফরন। াঅভ়ায ফে এেলে বদ্রফর়াফেয াফনেফ়ায 
লনর়াফভ শি়াে়ািুলে ফযফছ—শলদনও ফযলছর। 
লতলন শে ?‖ 
―প্রতুর দত্ত।‖ 
―েী েফযন?‖ 
―শফ়াধয াঈলের লছফরন। লযে়ায়ায েফযফছন। শলদন ওয াঅয াঅভ়ায ভফধয শল াফলধ শযল়াফযলল চফর। ত়াযয 
াঅলভ ফ়াফয়া ়াজ়ায ফর়ায য াঈলন শথফভ ম়ান। ভফন াঅফছ, লনর়াফভয য াঅলভ মখন ফ়াাআফয এফ গ়াল়েফত াঈিলছ, 
তখন ি়াৎ ওয ফে এেফ়ায শচ়াখচুলখ ফয ফ়ে। ওয শচ়াফখয চ়ালনে়া শভ়াফোআ ব়ার র়াফগলন।‖ 
―াঅাআ ল।‘ 
াঅভয়া নীরভলণফ়াফুয ফ়াল়ে শথফে শফফয়ার়াভ। শগফেয লদফে ়াাঁেফত ়াাঁেফত শপরুদ়া প্রশ্ন েযর, ‗এ ফ়াল়েফত লে 
াঅন়ায়া াফনফে থ়াফেন ?‖ 
নীরভলণফ়াফু শফ ফরফরন, ‗েী ফরফছন ভ়াাআ? াঅভ়ায ভফত়া এে়া ভ়ানুল শফ়াধয েরে়াত়ায দুলে শনাআ। ড্র়াাআব়ায, 
ভ়ালর, দুলে ুযফন়া লফশ্বস্ত চ়ােয, ও াঅলভ—ফয। 
শপরুদ়ায ফযয প্রশ্নে়া এফেফ়াফযাআ এক্সফক্ট েলযলন— 
―ফ়াচ্চ়া শছফর লে শোঈ থ়াফে ন়া এ ফ়াল়েফত ? 
বদ্রফর়াে এেভুূফতষয জনয এেেু াফ়াে ফয ত়াযয শ়া শ়া েফয শফ ফরফরন, ―শদফখফছন—বুফরাআ শগলছ! 
াঅফর াঅলভ শর়াে ফরফত ফযস্ক শর়াফেয েথ়াাআ ব়াফলছর়াভ। াঅজ লদন দফে র াঅভ়ায ব়াগফন ঝুনু্ট এখ়াফন 
এফ যফযফছ। ওয ফ়াফ়া ফযফ়া েফযন। এাআ শলদন স্ত্রীে জ়া়াফন শগফছন। ঝুনু্টফে শযফখ শগফছন াঅভ়ায লজন্ম়ায। 
শফচ়ালয এফ াফলধ াআনফু্লফযি়ায বুগফছ।‖ 
ত়াযয ি়াৎ শপরুদ়ায লদফে শচফয ফরফরন, াঅন়ায ফ়াচ্চ়ায েথ়া ভফন র শেন ? 
শপরুদ়া ফরর, ‗তফিেখ়ান়ায এেে়া াঅরভ়ালযয লছন শথফে এেে়া ঘুল়েয শে়ান়া াঈলে ভ়াযলছর। শাআফে শদফখাআ’‘ 
নীরভলণফ়াফুয চ়ােয এেে়া েয়ালক্স ড়ােফত লগফযলছর, শে়া নুল়ে শপর়া ফথয াঈয লদফয ে়ে ে়ে ব্দ েফয 
শ়ালেষফেয তর়ায লিে াঅভ়াফদয ়াভফন এফ দ়াাঁ়ে়ার। শপরুদ েয়ালক্সফত ওি়ায ভয ফরর, ফন্দজনে াঅযও লেছু 
মলদ ঘফে ত়া ফর তৎক্ষণ়াৎ াঅভ়াফে জ়ান়াফফন। াঅ়াতত াঅয লেছু েয়ায াঅফছ ফফর ভফন য ন়া।‖ 
ফ়াল়ে শপয়ায ফথ শপরুদ়াফে ফরর়াভ, শয়ার-শদফত়ায শচ়ায়াে়া শদফখ েীযেভ বয েফয—ত়াাআ ন়া ?‖ – 
শপরুদ়া ফরর, ভ়ানুফলয ধফ়ে ানয শম-শে়ানও লজলনফয ভ়াথ়া জুফ়ে লদফরাআ বয েফয—শুধু শয়ার শেন ?? 
াঅলভ ফরর়াভ, ুযফন়া াআলজলন্সয়ান শদফফদফীয ভূলতষ ঘফয য়াখ়া শত়া শফ লফজ্জনে।‖ ―শে ফরর ?‖ . ফ়াাঃ—তুলভাআ 
শত়া ফফরলছফর।‖ – ―শভ়াফোআ ন়া। াঅলভ ফফরলছর়াভ, শম ফ প্রত্নত়ালিেয়া ভ়ালে খুাঁফ়ে প্র়াচীন াআলজলন্সয়ান ভূলতষ েুলতষ 
ফ়ায েফযফছ, ত়াফদয ভফধয েফযেজনফে শফ ন়াফজ়ার ফত ফযফছ।‖ 
য়াাঁ-়াাঁ—শাআ শম এেজন ়াফফ—শ শত়া ভফযাআ লগফযলছর—েী ন়াভ ন়া ? রডষ ে়াযন়াযবন। 
েুেুয ত়ায ফে লছর ন়া। েুেুয লছর লফফরফত। ়াফফ লছফরন াআলজফে। তুত়ানখ়াফভফনয েফয খুাঁফ়ে ফ়ায েয়ায 
লেছুলদফনয ভফধযাআ ে়াযন়াযবন ি়াৎ বীলণ াুফখ ফ়ে ভ়ায়া ম়ান। ত়াযফয খফয ়াওয়া লগফযলছর শম, শম ভয 



়াফফ ভ়ায়া ম়ান, লিে শাআ এোআ ভয লফন়া াুফখ যযজনেব়াফফ শফ েফযে ়াজ়ায ভ়াাআর দূফয ত়ায 
েুেুযলেও ভ়ায়া ম়ায।‖ 
প্র়াচীন াআলজফেয শে়ানও লজলন শদখফরাআ াঅভ়ায শপরুদ়ায ে়াফছ শ়ান়া এাআ াদূ্ভত ঘেন়াে়া ভফন ফ়ে ম়ায। শয়ার 
শদফত়া াঅনুলফফয ভূলতষে়াও লনশ্চযাআ শে়ানও ভ়াি়াত়ায াঅভফরয াইলজলন্সয়ান ম্র়াফেয েফয শথফে এফফছ। 
নীরভলণফ়াফু লে এ ফ েথ়া জ়াফনন ন়া? ়াধ েফয লফদ বফে াঅন়ায ভফধয েী ভজ়া থ়ােফত ়াফয ত়া শত়া াঅলভ 
শবফফাআ ়াাআ ন়া। 

  



শয়ার-শদফত়া যয – ০২ 

যলদন শব়ায শৌফন ছে়ায াঅভ়াফদয ফ়ায়ান্দ়ায খফফযয ে়াগফজয ফ়ালন্ডরে়া ়ে়ায প্র়ায ফে ফোআ শেলরফপ়ানে়া 
শফফজ াঈির। াঅলভ শপ়ানে়া তুফর য়াফর়া‖ ফফরলছ, লেন্তু াঈরফে়ালদফেয েথ়া শ়ান়ায াঅফগাআ শপরুদ়া শে়া াঅভ়ায 
়াত শথফে লছলনফয লনর। য য লতনফ়ায ―হ, দুফ়ায ―ও‖, াঅয এেফ়ায াঅে়া লিে াঅফছ ফফরাআ শপ়ানে়া ধ েফয 
শযফখ লদফয ও ধয়াগর়ায ফরর, াঅনুলফ গ়াফযফ। একু্ষলন শমফত ফফ।‖ 
ে়ারফফর়ায ট্র়ালপে েভ ফফর নীরভলণ ়ানয়াফরয ফ়াল়ে শৌছ়াফত র়াগর লিে ়াত লভলনে। েয়ালক্স শথফে শনফভাআ 
শদলখ নীরভলণফ়াৰু শেভন শমন বয়াফ়াচয়াে ব়াফ েফয ফ়াল়েয ফ়াাআফযাআ াঅভ়াফদয াফক্ষ়ায দ়াাঁল়েফয াঅফছন। 
শপরুদ়াফে শদফখাআ ফরফরন, ন়াাআেফভয়াফযয ভফধয লদফয শগলছ ভ়াাআ। এযেভ লযফর ালবেত়া াঅভ়ায েক্ষনও 
যলন।‖ 
াঅভয়া ততক্ষফণ তফিেখ়ান়ায ঢুফেলছ। বদ্রফর়াে াঅভ়াফদয াঅফগাআ শ়াপ়ায ফফ প্রথফভ ত়াাঁয ়াফতয েলজগুফর়া 
শদখ়াফরন। শদখর়াভ, শর়াফে শমখ়াফন ঘল়ে ফয, ত়ায লিে নীচ লদফয দুাআ ়াফত দল়েয দ়াগ ফফ লগফয ়াতে়া র়ার 
ফয শগফছ। 
শপরুদ়া ফরর, েী ফয়া়ায ফরুন। 
বদ্রফর়াে দভ লনফয ধয়া গর়ায ফরফত শুরু েযফরন, াঅন়ায েথ়া ভফত়া গতে়ার ভূলতষে়া শ়াফ়ায ঘফয লনফয লগফয 
এফেফ়াফয ফ়ালরফয তর়ায শযফখ লদফযলছর়াভ। এখন ভফন ফে শমখ়াফন লছর শখ়াফনাআ য়াখফর াঅয লেছু ন়া শ়াে, 
ান্তত ়াযীলযে মন্ত্রণ়াে়া শব়াগ েযফত ত ন়া। ম়াে শগ—ভূলতষে়া শত়া ভ়াথ়ায তর়ায লনফয লদলফয ঘুফভ়ালে, এভন 
ভয–য়াত েত জ়ালন ন়া—এেে়া লফশ্রী াফস্থ়ায ঘুভ শবফঙ শগর। শদলখ শে জ়ালন াঅভ়ায ভুখে়া াঅফষ্ট্রৃফে গ়াভছ়া 
লদফয ফ়াাঁধফছ। গর়া লদফয াঅওয়াজ শফফয়াফ়ায থ ফি শদফখ ়াত লদফয ফ়াধ়া লদফত শগরুভ, াঅয তখনাআ ফুঝফত 
়াযরুভ শম াঅভ়ায শচফয াফনে শফল লি়ারী শর়াফেয ়াল্ল়ায ফ়েলছ। শদখফত শদখফত াঅভ়ায ়াত লছফভ়া়ে়া 
েফয লদফর। ফয়াস্—ত়াযয ফ়ালরফয তর়া শথফে ভূলতষ লনফত াঅয েী ? 
বদ্রফর়াে দভ শনফ়ায জনয েফযে ভুূতষ চু েফয যাআফরন। ত়াযয ফরফরন, ঘণ্ট়া লতফনে শফ়াধয ়াত ফ়াাঁধ়া 
াফস্থ়ায ফ়েলছরুভ। ভস্ত যীফয লঝ লঝ ধফয শগর। ে়াফর চ়ােয নন্দর়ার চ়া লনফয এফ াঅভ়াফে ওাআ াফস্থ়ায 
শদফখ ফ়াাঁধন খুফর শদয, াঅয তৎক্ষণ়াৎ াঅলভ াঅন়াফে শপ়ান েলয।‘ 
শপরুদ়ায শদখর়াভ শচ়াখ-ভুফখয ব়াফ ফদফর শগফছ। শ শ়াপ়া শছফ়ে াঈফি দ়াাঁল়েফয ফরর, াঅন়ায ঘযে়া এেফ়ায 
শদখফ, াঅয প্রফয়াজন ফর াঅন়ায ফ়াল়েয লেছু ছলফ তুরফ।‖ েয়াফভয়াে়াও শপরুদ়ায নতুন ফ়ালতফেয ভফধয এেে়া। 
নীরভলণফ়াফু শদ়াতর়ায ত়াাঁয শ়াফ়ায ঘফয লনফয শগফরন। ঘফয ঢুফোআ শপরুদ়া ফরর, এ েী— জ়ানর়ায লে শনাআ?‖ 
বদ্রফর়াে ভ়াথ়া শনফ়ে ফরফরন, াঅয ফরফফন ন়া—লফলরলত ে়াযদ়ায ফ়াল়ে শত়া! াঅয াঅলভ াঅফ়ায জ়ানর়া ফি েফয 
শুফতাআ ়ালয ন়া।‖ 
শপরুদ়া জ়ানর়া লদফয গর়া ফ়াল়েফয নীফচয লদফে শদফখ ফরর, ―খুফ জ— ়াাআ যফযফছ, ে়ালনষ যফযফছ। এেেু 
শজ়ায়ান শর়াে ফরাআ ান়ায়াফ জ়ানর়া লদফয ঘফয ঢুফে াঅফত ়াফয।‖ 
ানয াাংও এফ়ায ঘুফয শদখফত চ়াাআ। নীরভলণফ়াফু প্রথফভ শদ়াতর়া শদখ়াফরন। ়াফয ঘযে়াফত শদখর়াভ এেে়া 
খ়াফে ফ়াফয়া-শতফয়া ফছয ফযফয এেে়া শছফর গর়া াফলধ শর ভুল়ে লদফয শুফয াঅফছ। ত়ায শচ়াখগুফর়া ফ়ে ফ়ে, 
াঅয শদখফরাআ ভফন য ত়ায স্ব়াস্থয শভ়াফোআ ব়ার নয। ফুঝর়াভ এাআ র ঝুনু্ট। নীরভলণফ়াফু ফরফরন, ে়ারাআ াঅফ়ায 



ড়াি়ায শফ়া ফুনু্টফে ঘুফভয ওলুধ লদফয শগফছন। ত়াাআ ও য়াফত্র লেছুাআ শুনফত ়াযলন।‖ 
শদ়াতর়ায াঅযও দুে়াফ  ঘয শদফখ, এেতর়ায ঘযগুফর়াফত শচ়াখ ফুলরফয াঅভয়া ফ়াল়েয ফ়াাআফয এর়াভ। নীরভলণফ়াফুয 
ঘফযয জ়ানর়ায লিে নীফচাআ শদখর়াভ েফযেে়া পুফরয েফফ ়াভজ়াতীয গ়াছ র়াগ়াফন়া। শপরুদ়া েফগুফর়ায লবতয 
লেছু াঅফছ লে ন়া শদখফত র়াগর। প্রথভ দুফে়ায লেছু শর ন়া। তৃতীযে়ায ়াত়ায লবতয ়াতফ়ে এেে়া শছ়াট্ট 
লেফনয শেৌে়াফ  শর। শে়ায ঢ়ােন়া খুফর নীরভলণফ়াফুয লদফে এলগফয লদফয শপরুদ়া ফরর, এ ফ়াল়েফত ে়ারুয 
নলয ফ়ালতে াঅফছ? নীরভলণফ়াফু ভ়াথ়া শনফ়ে ন়া ফরফরন। শপরুদ়া শে়াে়াফ ে়া লনফজয য়াফন্টয ফেফে শযফখ লদর। 
এফ়ায নীরভলণফ়াফু শমন শফ ভলযয়া ফযাআ ফরফরন, ―লভস্ট়ায লভলত্তয—াঅয লেছু ন়া—ভূলতষ এেে়া শগফছ, াঅফযেে়া 
ন়া য লেনফ—লেন্তু এেে়া ড়াে়াত াঅভ়ায ফ়াল়েফত এফ াঅভ়ায ঘফয ঢুফে াঅভ়ায াঈয ম়া-ত়া াতয়াচ়ায েফয 
চফর ম়াফফ—এ লেছুফতাআ ফযদ়াস্ত েয়া ম়ায ন়া। াঅন়ায এয এেে়া লফলত েযফতাআ ফফ। মলদ শর়ােে়াফে ধফয 
লদফত ়াফযন ত়া ফর াঅলভ 
াঅন়াফে াআফয–ভ়াফন, াআফয াঅয েী—‖ 
়ালযশ্রলভে ?‖ য়াাঁ য়াাঁ। ়ালযশ্রলভে—ভ়াফন, লযওয়াডষ শদফ!‖ مخصصة শপরুদ়া ফরর, লযওয়াডষে ফ়ে েথ়া নয। শ 
াঅলন লদফত চ়ান শদফফন। লেন্তু াঅলভ ে়াজে়ায ব়ায লনলে ত়ায প্রধ়ান ে়াযণ র, এ ধযফনয ানুি়াফন এেে়া 
চয়াফরি াঅফছ, এেে়া াঅনন্দ াঅফছ।‖ 
এে়া শুফন াঅভ়ায ভফন র, ফ়ে ফ়ে শগ়াফযন্দ়াে়ালনীফত লডফেেলেবয়া শম ব়াফফ েথ়া ফফর, শপরুদ়াও শমন লিে 
শাআব়াফফাআ েথ়াে়া ফরর। 
এয ফয প্র়ায দ লভলনে ধফয শপরুদ়া নীরভলণফ়াফুয ড্র়াাআব়ায শগ়ালফন্দ, চ়ােয নন্দর়ার াঅয ়াাঁচু, াঅয ভ়ালর 
নেফফযয ফে েথ়া ফরর। ত়ায়া ফ়াাআ ফরর য়াফত্র াস্ব়াব়ালফে লেছু শদফখলন। ফ়াাআফযয শর়াে াঅ়ায ভফধয এে 
য়াত নে়া ন়াগ়াত ড়াি়ায শফ়া এফলছফরন ফুনু্টফে শদখফত। নীরভলণফ়াফু লনফজ ন়ালে ত়াযয এেফ়ায 
শফলযফযলছফরন—ও এন ভুখ়ালজষয ড়াি়াযখ়ান়া শথফে ঝুনু্টয জনয ওলুধ লেফন াঅনফত। 
শপয়ায ফথ এেেু ানযভনস্ক লছর়াভ। ি়াৎ শখয়ার র েয়ালক্স াঅভ়াফদয ফ়াল়েয য়াস্ত ছ়াল়েফয ানয শে়াথ়াও চফরফছ 
শপরুদ়াফে গবীয শদফখ ত়াফে াঅয লেছু লজফে েযর়াভ ন়া। েয়ালক্স থ়াভর লি সু্কর লষ্ট্রফেয এেে়া ফ়াল়েয ়াভফন। 
শদখর়াভ ফ়াল়েয দয দযজ়ায াঈফয ়াাআনফফ়াফডষ াঈচু াঈাঁচু রুফ়ালর াক্ষফয শরখ়া যফযফছ—াঅয়ােুন ব্র়াদ়াষ—
ােলনয়াষ‖। এে়াাআ শাআ লনর়াফভয শদ়াে়ান । 
াঅলভ শে়ানওলদন লনর়াভঘয শদলখলন। এাআ প্রথভ শদফখ এফেফ়াফয শচ়াখ ছ়ানলফ়ে়া ফয শগর। এত যেভ ললজলফলজ 
লজলন এেফে এয াঅফগ েখনও শদলখলন। 
শপরুদ়ায ে়াজ দুলভলনফেয ভফধয ়ায়া ফয শগর। প্রতুর দফত্তয লিে়ান়া শফবন ফাআ ওয়ান র়াবরে লষ্ট্রে। াঅলভ ভফন 
ব়াফর়াভ প্রতুর দফত্তয ফ়াল়ে লগফযও মলদ শপরুদ়াফে ত়া ফত য, ত়া ফর াঅয ওয শে়াথ়াও ম়াফ়ায থ়ােফফ ন়া। 
ত়ায ভ়াফন এফ়ায শপরুদ়াফে ়ায স্বীে়ায েযফত ফফ। াঅয ত়া ফর াঅভ়ায শম েী দ়া ফফ ত়া জ়ালন ন়া। ে়াযণ 
এখন মষন্ত শপরুদ়া শে়াথ়াও ়ায ভ়াফনলন। ও শে়ানও ফয়া়াফয ়ার শছফ়ে লদফয ভুখ চুন েফয ফফ াঅফছ—এ দৃয 
াঅলভ েল্পন়াাআ েযফত ়ালয ন়া। াঅ়া েলয লগলগযাআ ও এেে়া ―েু‖ শফয ম়াফফ। াঅলভ ান্তত এখন মষন্ত শচ়াফখ 
ািে়ায শদখলছ। 
দুুফয শখফত শখফত শপরুদ়াফে ফরর়াভ, এয য?‖ 
ও ব়াফতয লেলয ভফধয এেে়া গতষ েফয ত়াফত এে ফ়ালে শ়ান়াভুগ ড়ার শঢফর ফরর, ―এয য ভ়াছ। ত়াযয 



চ়ােলন, ত়াযয দাআ!‖ 
―ত়াযয ?‘ 
ত়াযয জর শখফয ভুখ শধ়াফ। ত়াযয এেে়া ়ান খ়াফ।‘ 
―ত়াযয ?‖ 
ত়াযয এেে়া শেলরফপ়ান েফয াঅধঘণ্ট়া ঘুভ শদফ।‖ 
এয ভফধয শেলরফপ়ানে়াাআ এেভ়াত্র াআন্ট়াফযলস্টাং খফয, ে়াফজাআ াঅলভ শে়ায াফক্ষ়ায ফফ যাআর়াভ। 
লডফযেেলয শথফে প্রতুর দত্তয নম্বযে়া াঅলভ ফ়ায েফয লদফযলছর়াভ। নম্বযে়া ড়ায়ার েফয য়াফর়া‖ ফর়ায ভয 
শদখর়াভ শপরুদ়া গর়াে়া এেদভ শচি েফয ফুফ়ে়ায গর়া েফয লনফযফছ। শম েথ়াে়া র শপ়াফন, ত়ায শুধু এেে়া 
লদোআ াঅলভ শুনফত শফযলছর়াভ, াঅয শাআব়াফফাআ শে়া লরফখ লদলে— 
য়াফর়া—াঅলভ ন়ােতর়া শথফে েথ়া োআলচ।‖ 
াঅফে, াঅভ়ায ন়াভ শ্রীজযন়ায়াযণ ফ়াগলচ। াঅলভ প্র়াচীন ে়ারুলল্প িফেষ লফফল াঈৎ়াী। এাআ লফলয লনফয াঅলভ 
এেলে ুস্তে যচন়া েযলচ। 
য়াাঁ..াঅফে য়াাঁ। াঅন়ায াংগ্রফয েথ়া শুফনলছ। াঅভ়ায এে়ান্ত ানুফয়াধ, াঅলন মলদ ানুগ্র েফয াঅন়ায লেছু 
লজলন াঅভ়াফে শদখফত শদন’‖ 
―ন়া ন়া ন়া ; ়াগর ন়ালে ? 
―াঅে়া! 
―য়াাঁ–লনশ্চযাআ!‖ 
াঅন়াফে াফল ধনযফ়াদ। নভস্ক়ায।‖ শেলরফপ়ান শল েফয শপরুদ়া ফরর, বদ্রফর়াফেয ফ়াল়েফত চুনে়াভ ফে—ত়াাআ 
লজলনত্রগুফর়া লযফয শযফখফছন। তফফ ফিয লদফে শগফর শদখফত ়াওয়া ম়াফফ।‖ 
াঅলভ এেে়া েথ়া ন়া ফফর ়াযর়াভ ন়া। 
াঅভ়াফদয শদখ়াফফন ন়া। ‖ 
শপরুদ়া ফরর, মলদ শত়ায ভফত়া শফ়াে়া য ত়া ফর শদখ়াফতও ়াফয; তফফ ন়া শদখ়াফন়াে়াাআ ম্ভফ। াঅলভ ভূলতষ শদখ়ায 
জনয ম়ালে ন়া, ম়ালে শর়ােে়াফে শদখফত।‘ 
ত়ায েথ়া ভফত়া শপরুদ়া শেলরফপ়ানে়া েফযাআ লনফজয ঘফয চফর শগর ঘুফভ়াফত। শপরুদ়ায এেে়া াঅশ্চমষ ক্ষভত়া র, 
ও মখন তখন প্রফয়াজন ভফত়া এেেু-াঅধেু ঘুলভফয লনফত ়াফয। শুফনলছ শনফ়ালরযফনযও ন়ালে এ-ক্ষভত়া লছর; 
মুফিয াঅফগ শঘ়া়ে়ায চ়া়া াফস্থ়াফতাআ এেেু ঘুলভফয লনফয যীযে়াফে চ়াে েফয লনফতন। 
াঅভ়ায লফফল লেছুাআ েয়ায লছর ন়া, ত়াাআ শপরুদ়ায ত়াে শথফে এেে়া াআলজলন্সয়ান াঅফেষয ফাআ লনফয শে়া াঈরফে 
়ারফে শদখলছর়াভ, এভন ভয লি-– াং েফয শপ়ানে়া শফফজ াঈির। 
াঅলভ এে শদৌফ়ে ফফ়ায ঘফয লগফয শপ়ানে়া তুফর লনর়াভ। ―য়াফর়া!‘ লেছুক্ষণ শোঈ লেছু ফরর ন়া, মলদও শফ 
ফুঝফত ়াযলছর়াভ শপ়ানে়া শোঈ ধফয াঅফছ। াঅভ়ায ফুফেয লবতযে়া লে লে েযফত শুরু েযর। ― প্র়ায দ 
শফেন্ড ফয এেে়া গম্ভীয, েেষ গর়া শুনফত শর়াভ। ―প্রফদ়াল লভলত্তয াঅফছন?‖ াঅলভ শে়ানওভফত শঢ়াে লগফর 
ফরর়াভ, াঈলন এেেু ঘুফভ়াফেন। াঅলন শে েথ়া ফরফছন? াঅফ়ায েফযে শফেন্ড চু। ত়াযয েথ়া এর, লিে 
াঅফছ। াঅলন ত়াফে ফফর শদফফন শম লভফযয শদফত়া শমখ়াফন ম়াফ়ায শখ়াফনাআ শগফছন। প্রফদ়াল লভলত্তয শমন ও 
ফয়া়াফয াঅয ন়াে গর়াফত ন়া াঅফন, ে়াযণ ত়াফত ে়ারুয শে়ানও াঈে়ায ফফ ন়া। ফযাং ালনষ্ট ফ়ায ম্ভ়াফন়া 



শফল।‖ 
এয ফযাআ েে েফয শপ়ানে়া য়াখ়ায ব্দ শর়াভ, াঅয ত়ায ফযাআ ফ চু। েতক্ষণ শম শপ়ানে়া ়াফত ধফয প্র়ায 
দভ ফি েফয ফফলছর়াভ জ়ালন ন়া, ি়াৎ শপরুদ়ায গর়া 
শফয ত়া়ে়াত়াল়ে লযলব়াযে়াফে জ়াযগ়ায শযফখ লদর়াভ। 
―শে শপ়ান েফযলছর ?‖ 
াঅলভ শপ়াফন ম়া শুফনলছ ত়া ফরর়াভ। শপরুদ়া গম্ভীয ভুখ েফয বুরু েুচফে শ়াপ়ায ফফ ফরর, াআ—তুাআ মলদ 
াঅভ়াফে ড়ােলত! 
েী েযফ ? ে়াাঁচ ঘুভ ব়াঙ়াফর শম তুলভ য়াগ েফয়া।‖ 
―শর়ােে়ায গর়ায াঅওয়াজ েীযেভ?‘ 
ঘ়েঘফ়ে গম্ভীয।‖ 
হ’ ম়াে শগ, াঅ়াতত প্রতুর দত্তয শচ়ায়াে়া এেফ়ায শদফখ াঅল। ভফন লের এেেু াঅফর়া শদখফত ়ালে; এখন 
াঅফ়ায ফ শঘ়ার়াফে । 

  



শয়ার-শদফত়া যয – ০৩ 

ছে়া ফ়াজফত ়াাঁচ লভলনফে াঅভয়া প্রতুর দত্তয ফ়াল়েয শগফেয ়াভফন েয়ালক্স শথফে ন়াভর়াভ। াঅলভ ফ়ালজ শপফর 
ফরফত ়ালয শম ফ়াফ়াও াঅভ়াফদয শদফখ লচনফত ়াযফতন ন়া। শপরুদ়া শফজফছ এেে়া ল়াে ফছফযয ফুফ়ে়া। ে়াাঁচ়া-
়াে শভ়াফন়া শঝ়ার়া শগ়াাঁপ, শচ়াফখ শভ়াে়া ে়াফচয চভ়া, গ়াফয ে়াফর়া গর়াফি শে়াে, ়াাঁেুয াঈয শত়ার়া ধুলত, াঅয 
শভ়াজ়ায াঈয ফ়াে়ায ততলয ব্র়াাঈন শেড্র জুফত়া াঅধঘণ্ট়া ধফয ঘফযয দযজ়া ফি েফয শভে-াঅ েফয ফ়াাআফয 
এফাআ ফরর, ‗শত়ায জনয দু-লতনফে লজলন াঅফছ—চে েফয ফয শন।‖ 8 
াঅলভ াফ়াে ফয ফরর়াভ, াঅভ়াফেও শভে-াঅ েযফত ফফ ন়ালে ?‖ 
াঅরফ়াৎ!‖ – দুলভলনফেয ভফধয াঅভ়ায ভ়াথ়ায এেে়া েদভ-ছুলে যচুর়া, াঅয াঅভ়ায ন়াফেয াঈয এেে়া চভ়া 
ফফ শগর। ত়াযয এেে়া ে়াফর়া শলন্সর লদফয াঅভ়ায লযষ্ক়ায েফয ছ়াাঁে়া-জুরলে়া শপরুদ়া এেেু ালযষ্ক়ায েফয 
লদর। ত়াযয ফরর— 
তুাআ াঅভ়ায ব়াগফন, শত়ায ন়াভ ুফফ়াধ—াথষ়াৎ ়াস্তলষ্ট শরজলফলষ্ট ব়ারভ়ানুললে। ওখ়াফন ভুখ খুফরছ লে ফ়াল়ে এফ 
যদ়া! 
প্রতুরফ়াফুয ফ়াল়েয চুনে়াভ প্র়ায ফয এফফছ। লডজ়াাআন শদফখ শফ়াঝ়া ম়ায ফ়াল়ে ান্তত লচ-লত্র ফছফযয ুযফন়া, 
তফফ নতুন যফঙয জনয দযজ়া জ়ানর়া শদয়ার ফ লেছু ঝরভর েযফছ। 
শগে লদফয ঢুফে এলগফয লগফযাআ শদলখ ফ়াাআফয এেে়া শখ়ার়া ফ়ায়ান্দ়ায এেে়া শফফতয শচয়াফয এেজন ভ়াঝফযী 
বদ্রফর়াে ফফ াঅফছন। াঅভ়াফদয এফগ়াফত শদফখও লতলন শচয়ায শছফ়ে াঈিফরন ন়া। িয়ায াঅফছ়া ািে়াফযও 
ফুঝর়াভ ত়াাঁয ভুখে়া শফ গম্ভীয। 
শপরুদ দু়াত তুফর ভ়াথ়া শাঁে েফয নভস্ক়ায েফয ত়ায নতুন ফুফ়ে়া লভল গর়ায ফরর, ভ়া েযফফন—াঅলনাআ লে 
প্রতুরফ়াফু? 
বদ্রফর়াে গম্ভীয গর়ায ফরফরন, ―য়াাঁ।‖ াঅফে াঅভ়াযাআ ন়াভ জযন়ায়াযণ ফ়াগলচ। াঅলভাআ াঅন়াফে াঅজ দুুফয 
শেলরফপ়ান েফযলছর়াভ। এলে াঅভ়ায ব়াগফন ুফফ়াধ।‖ 
‗াঅফ়ায ব়াগফন শেন? ওয েথ়া শত়া শেলরফপ়াফন যলন।‖ াঅভ়ায ভ়াথ়ায যচুর়া েুেেুে েযফত শুরু েফযফছ। 
শছফ়ে াঈিফরন। 
াঅন়ায়া াঅভ়ায লজলনগুলর শদখফত চ়াাআফছন ত়াফত াঅলত্ত শনাআ; তফফ লযফয য়াখ়া লজলন ফ শেফন ফ়ায েযফত 
ফযফছ। াফনে য়াে়াভ। এফে ফ়াল়েফত য়াতলদন লভলস্ত্রফদয ঝ়াফভর়া, এে়া শিফর়া, ওে়া ঢ়াফে়া, চ়ালযলদফে ে়াাঁচ়া যাং. 
যফঙয গিে়াও ধ়াফত ম়ায ন়া। ফ ঝলক্ক শল ফর শমন ফ়াাঁলচ। াঅুন শবতফয’‖ 
শর়ােে়াফে ব়ার ন়া র়াগফরও, লবতফয লগফয ত়ায লজলনত্তয শদফখ শচ়াখ ছ়ান়াফ়ে়া ফয শগর ! 
শপরুদ়া ফরর, াঅন়ায ে়াফছ লভয শদফয লল্পের়ায াফনে চভৎে়ায লনদষন যফযফছ শদখলছ। 
ত়া াঅফছ। লেছু লজলন ে়াযফয়াফত শেন়া, লেছু এখ়াফন ােফন।‖ – ―দয়াফখ়া ফ়াফ়া ুফফ়াধ ব়ার েফয দয়াফখ়া।‖ 
শপরুদ়া াঅভ়ায লফি এেে়া লচভলে শেফে াঅভ়ায লজলনগুফর়ায লদফে শিফর লদর। েতযেভ শদফফদফী-দ়াফখ়া! এাআ 
শম ফ়াজ়ালখ, এও শদফত়া, এাআ শম য়াাঁচ়া-এও শদফত়া।.লভযফদফ েতযেভ লজলনফে ুফজ়া েযত শর়াফেয 
দ়াফখ়া।‖ 
প্রতুরফ়াফু এেে়া শ়াপ়ায ফফ চুরুে ধয়াফরন। – ি়াৎ েী শখয়ার র, াঅলভ ফফর াঈির়াভ, শয়ার শদফত়া শনাআ, 



ফ়ে ভ়াভ়া ? 
প্রশ্নে়া শুফনাআ প্রতুরত্ব়াফু শমন ি়াৎ লফলভ শখফয াঈিফরন। ফরফরন, চুরুফেয শে়ায়ালরলে পর েযফছ। াঅফগ এত 
ে়ে়া লছর ন়া।‖ 
শপরুদ়া শাআ যেভাআ লভল ুফয ফরফরন, ―শাঁ শাঁ—াঅভ়ায ব়াগফন াঅনুলফফয েথ়া ফরফছ। ে়ারাআ ওফে ফরলছর়াভ 
লেন়া ?‖ 
প্রতুরফ়াফু ি়াৎ শপ়াাঁ েফয াঈিফরন, ―হ!—াঅনুলফ। সু্টলড পুর!‖ াঅফে ? শপরুদ়া শচ়াখ শগ়ার শগ়ার েফয 
প্রতুরফ়াফুয লদফে চ়াাআফরন। াঅনুলফফে ভূখ ফরফছন াঅলন?‖ 
াঅনুলফ ন়া। শলদন লনর়াফভ—শর়ােে়াফে াঅফগও শদফখলছ াঅলভ—ল াআজ এ পুর। ওয লফলডাং-এয শে়ানও ভ়াথ়াভুণু্ড 
শনাআ। চভৎে়ায এেে়া ভূলতষ লছর। এভন এে ায়াফ়াডষ দ়াভ ়াাঁের শম ম়ায ওয াঅয চ়ে়া ম়ায ন়া। াত ে়াে়া 
শে়াথ়ায ়ায জ়ালন ন়া।‖ – শপরুদ়া চ়ালযলদফে াঅফযেফ়ায শচ়াখ ফুলরফয লনফয বদ্রফর়ােফে নভস্ক়ায েফয ফরফরন, 
াফল ধনযফ়াদ। াঅলন ভ়ায ফযলি। যভ াঅনন্দ শর়াভ াঅন়ায লল্প াংগ্র শদফখ|‖ 
এ ফ লজলনত্র লছর শদ়াতর়ায। াঅভয়া এফ়ায নীফচ যওন়া লদর়াভ। লাঁল়ে লদফয ন়াভফত ন়াভফত শপরুদ়া ফরর, 
াঅন়ায ফ়াল়েফত শর়ােজন াঅয লফফল’ ? 
‗লগলি াঅফছন। শছফর লফফদফ।‖ প্রতুর দত্তয ফ়াল়ে শথফে শফলযফয েয়ালক্সয জনয ়াাঁেফত ়াাঁেফত ফুঝর়াভ ়া়ে়াে়া েত 
লনজষন। ়াতে়াও ফ়াফজলন, াথচ য়াস্ত়ায প্র়ায শর়াে শনাআ ফরফরাআ চফর। দুলে ফ়াচ্চ়া লবখ়ালয শছফর য়াভ়াাংগীত 
গ়াাআফত গ়াাআফত এলগফয াঅফছ। এেেু ে়াফছ এফর ফয ফুঝর়াভ এেজন গ়াাআফছ াঅয ানযজন ফ়াজ়াফে। ব়াযী 
ুন্দয গ়ান েফয শছফরে়া। শপরুদ়া ত়াফদয ফে গর়া লভলফয শগফয াঈির— 
ফর ভ়া ত়াাঁয়া দ়া়ে়াাআ শে়াথ়া 
াঅভ়ায শে ন়াাআ ঙ্কযী শথ়া.. 
ফ়ালরগি ়ােুষর়ায শয়াড লদফয লেছুদূয শাঁফে এেে়া চরন্ত খ়ালর েয়ালক্সয শদখ়া শফযাআ শপরুদ়া ়াাঁে লদফয শে়াফে 
থ়াভ়ার। ওি়ায ভয শদলখ ফুফ়ে়া ড্র়াাআব়ায ব়াযী াফ়াে ফয শপরুদ়ায লদফে শদখফছ। এাআ লচভফ়ে ফুফ়ে়ায গর়া লদফয 
ওযেভ শজ়ায়ান লচৎে়ায শফফয়ার েী েফয শে়াাআ শফ়াধয লচত্ত়া েযফছ ও। 

যলদন ে়াফর মখন শেলরফপ়ানে়া ফ়াজর, তখন াঅলভ ফ়াথরুফভ দ়াাঁত ভ়াজলছ। ে়াফজাআ শপ়ানে়া শপরুদ়াাআ ধযর। 
লজফে েফয জ়ানর়াভ নীরভলণফ়াফু শপ়ান েফযলছফরন এেে়া খফয শদফ়ায জনয। 
প্রতুরফ়াফুয ফ়াল়েফতও ে়ার ড়াে়ালত ফয লগফযফছ, াঅয এ খফযে়া ে়াগফজও শফলযফযফছ। ে়াে়া য়া লেছু ম়াযলন; 
শগফছ শুধু লেছু প্র়াচীন ে়ারুলফল্পয নভুন়া। াঅে-দে়া শছ়াে শছ়াে লজলন, ফ লভলরফয ম়ায দ়াভ লফ-াঁলচ ়াজ়ায 
ে়াে়ায েভ ন়া। ুলর ন়ালে তদন্ত াঅযম্ভ েফয লদফযফছ। 
প্রতুরফ়াফুয ফ়াল়েফত শম ে়াফরাআ ুলরফয শদখ়া ়াফ, াঅয ত়ায ভফধয শম শপরুদ়ায শচন়া শর়ােও শফলযফয ়েফফ 
শে়া লেছুাআ াঅশ্চমষ ন়া। াঅভয়া মখন শৌঁফছলছ তখন শ়ায়া ়াতে়া। ালফলয াঅজ াঅয শভে-াঅ েলযলন। শপরুদ়া 
শদখর়াভ ত়ায জ়া়ালন েয়াফভয়াে়া লনফত শব়াফরলন। 
াঅভয়া শগফেয লবতয ফফ ঢুফেলছ—এভন ভয এেজন শফ ়ালখুল শভ়াে়াফ়াে়া চভ়া য়া ুলর–শফ়াধয 
াআনফেক্টয-লেনফেক্টয ফফন—শপরুদ়াফে শদফখাআ এলগফয এফ ওয লফি এেে়া চ়া়ে শভফয ফরর, েী শ, 
শপরুভ়াস্ট়ায?—গফি গফি এফ জুফেছ শদখলছ!‖ 



শপরুদ়া শফ নযভব়াফফাআ শফ ফরর, াঅয েী েলয ফরুন—াঅভ়াফদয শত়া ওাআ ে়াজ।‘ ে়াজ শফ়াফর়া ন়া। ে়াজে়া 
শত়া াঅভ়াফদয। শত়াভ়াফদয র খ। ত়াাআ ন়া ?‘ শপরুদ়া এেথ়ায শে়ানও াঈত্তয ন়া লদফয ফরর, লেছু লেন়ায়া েযফত 
়াযফরন। ফ়াগষর়ালয শে ? 
ত়া ছ়া়ে়া াঅয েী? তফফ বদ্রফর়াে খুফ াঅফে। খ়ালর ভ়াথ়া চ়া়ে়াফেন াঅয ফরফছন ে়ার এে ফুফ়ে়া ন়ালে এে 
শছ়ােয়া ফে েফয ওাঁয লজলন শদখফত এফলছর। ওাঁয ধ়াযণ়া এাআ দুজফনাআ ন়ালে াঅফছ এাআ ফ়াগষর়ালযয শছফন।‖ । 
াঅভ়ায েথ়াে়া শুফনাআ গর়া শুলেফয শগর। লতয, শপরুদ়া ভ়াফঝ ভ়াফঝ ফড্ড শফফয়ায়া ে়াজ েফয শপফর। 
শপরুদ়া লেন্তু এেেু ঘ়াফফ়ে ন়া লগফয ফরর, ত়া ফর শত়া শাআ ফুফ়ে়ায ি়ান েযফত ়াযফরাআ শচ়ায ধয়া ়েফফ। এ 
শত়া জফরয ভফত়া শে। 
শগ়ারগ়ার ুলরলে ফরফরন, ―শফ ফফরছ—এফেফ়াফয খ়াাঁলে াঈনয়াফয শগ়াফযন্দ়াফদয ভফত়া ফফরছ—ফ়াাঃ!‖ 
বদ্রফর়াফেয ়াযলভন লনফয শপরুদ়া াঅয াঅলভ ফ়াল়েয লদফে এলগফয শগর়াভ। প্রতুরফ়াফু শদলখ াঅজও শাআ 
ফ়ায়ান্দ়াফতাআ ফফ াঅফছন। ফুঝর়াভ লতলন এতাআ ানযভনস্ক শম াঅভ়াফদয শদফখও শদখফত শফরন ন়া। 
শে়ান ঘযে়া শথফে চুলয ফযফছ শদখফফ?‖ শভ়াে়া ুলর লজফে েযর। 
চরুন ন়া।‖ 
ে়ার ফিফফর়া শদ়াতর়ায শম ঘযে়ায লগফযলছর়াভ, াঅজও শে়াফতাআ শমফত র। ানয লেছুয লদফে দৃলষ্ট ন়া লদফয 
শপরুদ়া ে়ান ঘফযয দলক্ষণ লদফেয ফয়ারেলনে়ায লদফে চফর শগর। শে়া শথফে ঝুাঁফে নীফচয লদফে শচফয ফরর, ―হ, 
়াাআ শফফয ান়ায়াফ াঈফি াঅ়া ম়ায—ত়াাআ ন়া? 
শভ়াে়া ুলর ফরফরন, ত়া ম়ায। াঅয ভুলের ফে েী—দযজ়ায যাং ে়াাঁচ়া ফফর ওে়াফে াঅফ়ায দুলদন শথফে ফি 
েয়া লের ন়া।‖ 
লিে েখন ফযফছ চুলযে়া ? 
―য়াত শৌফন দে়া।‖ 
―শে প্রথভ শেয শর ?‖ ―এফদয এেলে ুযফন়া চ়ােয াঅফছ, শ ওলদফেয ঘফয লফছ়ান়া েযলছর। এেে়া ব্দ শফয 
াঅফ। ঘয তখন ািে়ায। ফ়ালত জ্ব়ার়াফন়ায াঅফগাআ শ এেে়া প্রচণ্ড ঘুলল শখফয প্র়ায াে়ান ফয ম়ায। শাআ 
ুফম়াফগ শচ়ায ফ়াফ়ালজ ়াওয়া।‖ 
শপরুদ়ায ে়াফর াঅফ়ায শাআ লফখয়াত ভ্র়ােুলে। ফরর, ―এেফ়ায চ়ােযে়ায ফে েথ়া ফরফ।‖ 
চ়ােফযয ন়াভ ফাংফর়াচন। শদখর়াভ ঘুললে়া খ়াওয়ায পফর ত়ায এখনও মন্ত্রণ়া াঅয বয— শে়ানওে়াাআ ম়াযলন। 
শপরুদ়া ফরর, ‗শে়াথ়ায ফযথ়া ? 
চ়ােযে়া লচ লচ েফয াঈত্তয লদর, তরফফে।‖ 
তরফফে? ঘুলল তরফফে শভফযলছর?‖ 
―শ েী ়াফতয শজ়ায-ফ়াফয ফ়া! ভফন র শমন শফে এফ এেখ়ান়া ়াথয র়াগর। াঅয ত়ায ফযাআ ফ 
ািে়ায।‖ 
―াঅওয়াজে়া শুনফর েখন? তখন তুলভ েী েযলছফর ?‖ 
―ে়াাআভ শত়া শদলখলন ফ়াফু! াঅলভ তখন ভ়াফযয ঘফয লফছ়ান়া েযলছ। দুফে়া শছফর এফ েীতষন গ়ান েযলছর ত়াাআ 
শুনলছর়াভ। ভ়া ি়ােরুণ লছফরন ুফজ়ায ঘফয; ফরফরন শছফরে়াফে য়া লদফয াঅয। াঅলভ ম়াফ ম়াফ েযলছ এভন 
ভয ফ়াফুয ঘয শথফে ঘলেফ়ালে ়ে়ায ভফত়া এেে়া ব্দ শর়াভ। ব়াফর়াভ—-শোঈ শত়া ন়াাআ—ত়া লজলন ফ়ে শেন 



? ত়াাআ শদখফত শগলছ—াঅয ঘফয ঢুেফতাআ’‖ 
ফাংফর়াচন াঅয লেছু ফরফত ়াযর ন়া। 
ফ শুফন-েুফন ফুঝর়াভ, াঅভয়া চফর ম়াফ়ায ঘণ্ট়াখ়াফনফেয ভফধযাআ শচ়ায এফলছর। াঅলভ ব়াফর়াভ শপরুদ়া শফ়াধয 
াঅযও লেছু লজফে েযফফ, লেন্তু শল মষন্ত ও াঅয শে়ানও েথ়াাআ ফরর ন়া। শাআ শভ়াে়া ুলরফে ধনযফ়াদ লদফয 
াঅভয়া ফ়াল়ে শথফে শফলযফয এর়াভ। 
ফ়াাআফয য়াস্ত়ায এফ শপরুদ়ায ভুফখয শচ়ায়া এেদভ ফদফর শগর। এ শচ়ায়া াঅলভ জ়ালন। শপরুদ়া েী জ়ালন এেে়া 
য়াস্ত়া শদখফত শফযফছ, াঅয শ য়াস্ত়া লদফয শগফরাআ যফযয ভ়াধ়াফন শৌঁছফন়া ম়াফফ। 
়া লদফয খ়ালর েয়ালক্স শফলযফয শগর, লেন্তু শপরুদ়া থ়াভ়ার ন়া। াঅভয়া দুজফন ়াাঁেফত র়াগর়াভ। শপরুদ়ায শদখ়াফদলখ 
াঅলভও ব়াফফত শচষ্ট়া েযর়াভ, লেন্তু ত়াফত খুফ শফলদূয এফগ়াফত ়াযর়াভ ন়া। প্রতুরফ়াফু শম শচ়ায নন শে়া শত়া 
লযষ্ক়ায শফ়াঝ়া ম়াফে, মলদও প্রতুরফ়াফুফে শফ শজ়ায়ান শর়াে ফফর ভফন য, াঅয ওাঁয গর়ায াঅওয়াজে়া শফ 
ব়াযী। লেন্তু ত়াও এে়া লেছুফতাআ ম্ভফ ফফর ভফন লের ন়া শম, প্রতুরফ়াফু এেে়া ফ়াল়েয ়াাআ শফফয শদ়াতর়ায 
াঈিফত ়াফযন। ত়ায জনয শমন াঅযও াফনে েভ ফযফয শর়াফেয দযে়ায। ত়া ফর শচ়ায শে? াঅয শপরুদ়া 
শে়ান লজলনে়ায েথ়া এত ভন লদফয ব়াফফছ ? 
লেছুক্ষণ ়াাঁে়ায ফয শদলখ াঅভয়া নীরভলণফ়াফুয ফ়াল়েয ়াাঁলচফরয ়াফ এফ ফ়েলছ। শপরুদ়া ়াাঁলচরে়া ফ়াাঁফয শযফখ 
ধীফয ধীফয ়াাঁেফত াঅযম্ভ েযর। 
লেছুদূয লগফয ়াাঁলচরে়া ফ়াাঁ লদফে ঘুফযফছ। শপরুদ়াও ঘুযর, াঅয ত়ায ফে ফে াঅলভও। এলদফে য়াস্ত শনাআ, ঘ়াফয 
াঈয লদফয ়াাঁেফত য। শভ়া়ে ঘুফয াঅি়াফয়া লে াঈলন ়া ়াাঁে়ায য শপরুদ়া ি়াৎ শথফভ লগফয ়াাঁলচফরয এেে়া 
লফফল াাংফয লদফে খুফ ভন লদফয শদখর। ত়াযয শাআ জ়াযগ়াে়ায খুফ ে়াছ শথফে এেে়া ছলফ তুরর। াঅলভ 
শদখর়াভ শখ়াফন এেে়া ব্র়াাঈন যফঙয ়াফতয ছ়া যফযফছ। ুফয়া ়াত নয—দুফে়া াঅঙুর াঅয শতফর়ায খ়ালনেে়া 
াাং–লেন্তু ত়া শথফোআ শফ়াঝ়া ম়ায শম শে়া ফ়াচ্চ়া শছফরয ়াত। 
এফ়ায াঅভয়া শম ফথ এফলছর়াভ শ ফথ লগফয শগে লদফয লবতফয ঢুফে শ়াজ়া এফেফ়াফয ফ়াল়েয লদফে চফর 
শগর়াভ। 
খফয ়াি়াফতাআ নীরভলণফ়াফু শফ ফযস্ত ফয নীফচ চফর এফরন। াঅভয়া লতনজফনাআ তফিেখ়ান়ায ফ়ায য 
নীরভলণফ়াফু ফরফরন, াঅলন শুনফর েী ফরফফন জ়ালন ন়া, তফফ াঅভ়ায ভনে়া াঅজ ে়ারফেয শচফয লেছুে়া ়ারে়া। 
াঅভ়ায ভফত়া দুদষ়া শম াঅফযেজফনযও ফযফছ, শে়া শবফফ খ়ালনেে়া েফষ্টয র়াঘফ ফে। লেন্তু ত়াও এেে়া প্রফশ্নয 
াঈত্তয ন়া ়াওয়া াফলধ েষ্ট 
ম়াফফ ন়া—শে়াথ়ায শগর াঅভ়ায াঅনুলফ ? ফরুন ? াঅলন এত ফ়ে লডফেেলেব—দু-দুফে়া 

ড়াে়ালত দুলদন াঈলয াঈলয ফয শগর াঅয াঅলন এখনও শমাআ লতলভফয শাআ লতলভফয? 
শপরুদ়া এেে়া প্রশ্ন েফয শপরর। 
াঅন়ায ব়াগফনলে শেভন াঅফছ? 
―শে, ফুনু্ট ? ও াঅজ াফনেে়া ব়ার। ওলুফধ ে়াজ লদফযফছ। াঅজ জ্বযে়া াফনে েফভ শগফছ? 
াঅে়া—ফ়াাআফযয শে়ানও শছফরফেফর লে ়াাঁলচর েফে এখ়াফন াঅফ? ঝুনু্টয ফে শখরফত-শেরফত ?‖ 
়াাঁলচর েফে? শেন ফরুন শত়া? 



াঅন়ায ়াাঁলচফরয ফ়াাআফযয লদেে়ায এেে়া ফ়াচ্চ়া শছফরয ়াফতয ছ়া শদখলছর়াভ। 
ছ়া ভ়াফন ? েীযেভ ছ়া ?‖ 
―ব্র়াাঈন যফঙয ছ়া। 
ে়ােে়া ?‖ 
ফর়া ভুলের—তফফ খুফ ুযফন়া নয।‖ 
োআ, াঅলভ শত়া শে়ানওলদন শে়ানও ফ়াচ্চ়াফে াঅফত শদলখলন। ফ়াচ্চ়া ফরফত এে াঅফ— ত়াও শে়া ়াাঁলচর েফে 
নয—এেে়া শছ়ােয়া লবলখলয। লদলফয য়াভ়াাংগীত গ়ায। তফফ য়াাঁ— াঅভ়ায ফ়াগ়াফনয লশ্চভ লদফে এেে়া জ়াভরুর 
গ়াছ াঅফছ! ভফধয ভফধয ফ়াাআফযয শছফর ়াাঁলচর েফে এফ শ গ়াফছয পর শফ়ে খ়ায ন়া, এভন গয়ায়ালন্ট াঅলভ 
লদফত ়ালয ন়া।‖ 
―হাঁ’‖ 
নীরভলণফ়াফু এফ়ায লজফে েযফরন, ―শচ়াফযয লফলয াঅয লেছু জ়ানফত ়াযফরন লে ?‖ 
শপরুদ়া শ়াপ়া শছফ়ে াঈফি ়ের। 
―শর়ােে়ায ়াফতয শজ়ায ়াাংঘ়ালতে এে ঘুললফত প্রতুরফ়াফুয চ়ােযফে াে়ান েফয লদফযলছর।‖ 
ত়া ফর এচুলয-ওচুলয এে শচ়াযাআ েফযফছ ত়াফত ফন্দ শনাআ। 
ফত ়াফয। তফফ গ়াফযয শজ়াযে়া এখ়াফন ফ়ে েথ়া ফফর াঅভ়ায ভফন য ন়া। এেে়া ফীবৎ ফুলিযও াআলেত শমন 
়াওয়া ম়াফে।‖ 
নীরভলণফ়াফু শমন ভুলফ়ে ়েফরন। ফরফরন, াঅ়া েলয শ ফুলিফে জব্দ েয়ায ভফত়া ফুলি াঅন়ায াঅফছ। ন়া ফর 
শত়া াঅভ়ায ভূলতষ লপফয ়াফ়ায াঅ়া ছ়া়েফত য।‖ 
শপরুদ়া ফরর, াঅযও দুফে়া লদন াফক্ষ়া েরুন। এখন মষন্ত েখনও শপরুলভলত্তফযয লডলপে যলন।‖ 
নীরভলণফ়াফুয ফ়াল়েয গ়াল়েফ়ায়ান্দ়া শথফে শগে াফলধ নুল়ে ়াথয শদওয়া য়াস্ত়া। শে়ায ভ়াঝ়াভ়ালঝ মখন শৌফছলছ 
তখন এেে়া েট্ েট্ ব্দ শফয লছন লপফয শদলখ নীরভলণফ়াফুয শদ়াতর়ায এেে়া ঘফযয জ়ান়ার়ায লছফন দ়াাঁল়েফয 
এেে়া শছ়াে শছফর—ফুনু্টাআ শফ়াধয—জ়ান়ার়ায ে়াচে়াফত ়াত লদফয শে়াে়া ভ়াযফছ। 
াঅলভ ফরর়াভ, ―ফুনু্ট।‘ 
শপরুদ়া ফরর, ‗শদফখলছ।‘ 

়ায়া দুুয শপরুদ়া ত়ায নীর খ়াত়ায াবয়া ভফত়া লগ্রে াক্ষফয েী ফ ললজলফলজ লরখর। াঅলভ জ়ালন ব়াল়াে়া 
াঅফর াআাংলযলজ, লেন্তু াক্ষযগুফর়া লগ্রে, ম়াফত াঅয শোঈ ফ়ে ভ়াফন ফুঝফত ন়া ়াফয। াঅভ়ায ফে ওয েথ়া 
এফেফ়াফযাআ ফি, তফফ শে়া এে লফফফ ব়ার। এখন ওয ব়াফফ়ায ভয, েথ়া ফর়ায ভয নয। ভ়াফঝ ভ়াফঝ 
শুনলছর়াভ ও গুন গুন েফয গ়ান গ়াাআফছ। এে়া শাআ লবলখলয শছফরে়ায গ়াওয়া য়াভপ্র়াদী গ়ানে়া। 

লফফেফর ়াাঁচে়া ন়াগ়াত চ়া শখফয শপরুদ়া ফরর, াঅলভ এেেু শফরুলে। ুর়ায শপ়াফে়া শথফে াঅভ়ায ছলফয 
এনর়াজফভন্টগুফর়া লনফয াঅফত ফফ।‖ 
াঅলভ এে়াাআ ফ়াল়েফত যফয শগর়াভ। 
লদন শছ়াে ফয াঅফছ। ত়াাআ ়াফ়ে ়াাঁচে়া ফ়াজফত ন়া ফ়াজফতাআ ূমষ ডুফফ ািে়ায ফয এর। ুর়ায শপ়াফে়া 



শদ়াে়ানে়া ়াজয়া শয়াফডয শভ়াফ়ে। শপরুদ়ায ছলফ লনফয লপফয াঅফত েুল়ে লভলনফেয শফল র়াগ়া াঈলচত ন়া। তফফ 
এত শদলয ফে শেন? ালফলয াফনে ভয ছলফ ততলয ন়া ফর শদ়াে়াফন ফলফয য়াফখ। াঅ়া েলয ানয শে়াথ়াও 
ম়াযলন ও । াঅভ়াফে শপফর শঘ়ায়াঘুলযে়া াঅভ়ায ব়ার র়াফগ ন়া। 
এেে়া েযত়াফরয াHওয়াজ ে়াফন এর, াঅয ত়ায ফে ফে শচন়া গর়ায শাআ গ়ান— 
ফর ভ়া ত়ায়া দ়াাঁ়ে়াাআ শে়াথ়া 
াঅভ়ায শে ন়াাআ ঙ্কযী শথ়া’ 
শাআ শছফর দুফে়া। াঅজ াঅভ়াফদয ়া়ে়ায লবফক্ষ েযফত এফফছ। 
গ়ান িফভ এলগফয এর। াঅলভ াঅভ়াফদয ঘফযয জ়ানর়াে়ায ে়াফছ লগফয দ়াাঁ়ে়ার়াভ। এখ়ান শথফে য়াস্ত়াে়া শদখ়া ম়ায। 
ওাআ শম শছফর দুফে়া—এেজন গ়াাআফছ, এেজন েযত়ার ফ়াজ়াফে েী ুন্দয গর়া শছফরে়ায। 
এফ়ায গ়ান থ়ালভফয শছফরলে লিে াঅভ়াফদয ফ়াল়েয ়াভফন দ়াাঁল়েফয াঈফযয লদফে ভুখ েফয ফরর, ―ভ়া দুলে লবফক্ষ 
শদফফ ভ়া ? 
েী ভফন র, াঅভ়ায ফয়াগ শথফে এেে়া ঞ্চ়া নয়া ফ়ায েফয জ়ানর়া লদফয শছফরে়ায লদফে শপফর লদর়াভ। লোং 
ব্দ েফয য়াে়া ভ়ালেফত ়ের। শদখর়াভ শছফরে়া শে়া েুল়েফয লনফয শঝ়ার়ায ভফধয ুফয াঅফ়ায গ়ান গ়াাআফত 
গ়াাআফত ়াাঁেফত শুরু েযর। 
এেে়া ফয়া়াফয াঅভ়ায ভ়াথ়াে়া শেভন জ়ালন শগ়ারভ়ার ফয শগর। মলদও াঅভ়াফদয য়াস্ত়াে়া শফ ািে়ায, তফু 
লবলখলয শছফরে়া মখন ওয লদফে ভুখ েফয লবফক্ষ চ়াাআর তখন শমন ভফন র ত়ায ভুফখয ফে ফুনু্টয এেে়া াঅশ্চমষ 
লভর াঅফছ। যফত়া এে়া াঅভ়ায শদখ়ায বুর, লেন্তু ত়াফত ভফনয ভফধয শেভন খেে়া র়াগফত র়াগর। াঅলভ লিে 
েযর়াভ শপরুদ়া এফরাআ েথ়াে়া ওফে ফরফ । 
প্র়ায ়াফ়ে ছে়ায ভয শভজ়াজ শফ গযভ েফয শপরুদ়া এনর়াজষফভন্ট লনফয ফ়াল়ে লপযর। ম়া শবফফলছর়াভ ত়াাআ, 
ওফে শদ়াে়াফন ফফ াফক্ষ়া েযফত ফযলছর। ফরর, ―এফ়ায শথফে লনফজাআ এেে়া ড়ােষরুভ ততলয েফয ছলফ 
শডফবরলাং-লপ্রলন্টাং েযফ। ফ়াঙ়ালর শদ়াে়াফনয েথ়ায শে়ানও লিে শনাআ।‖ 
শপরুদ়া মখন ওয লফছ়ান়ায ওয ছলফগুফর়া লফলছফয ফফফছ, তখন াঅলভ ওফে লগফয লবলখলয শছফরে়ায েথ়া ফরর়াভ 
ও লেন্তু এেেুও াফ়াে ন়া ফয ফরর, শে়া াঅয াঅশ্চমষ েী? 
‗াঅশ্চমষ ন়া ?‖ 
াঈহাঁ।‖ .. 
‗লেন্তু ত়া ফর বীলণ গণ্ডফগ়ার ফরফত ফফ।‖ গণ্ডফগ়ার শত়া ফফোআ। শে়া শত়া াঅলভ প্রথভ শথফোআ ফুফঝলছ।‖ 
―তুলভ ফরফত চ়াও শম ওাআ শছফরে়া চুলযয ফয়া়াফয জল়েত? 
‗ফতও ়াফয।‖ 
লেন্তু এেে়া ফ়াচ্চ়া শছফরয খুাঁললয এত শজ়ায শম এেে়া শধফ়ে শর়ােফে াে়ান েফয শদফফ? 
ফ়াচ্চ়া শছফর ঘুলল শভফযফছ ত়া শত়া ফলরলন।‖ 
ত়াও ব়ার!‖ 
মলদও ব়ার ফরর়াভ, লেন্তু াঅফর শভ়াফোআ ব়ার র়াগলছর ন়া। শপরুদ়াও শম শেন লযষ্ক়ায েফয লেছু ফরফছ ন়া ত়া 
জ়ালন ন়া। 
খ়াফেয াঈয লফছ়াফন়া ফ়াফয়াে়া ছলফয ভফধয শদখর়াভ এেে়া ছলফ শপরুদ়া লফফল ভফন়াফম়াগ লদফয শদখফছ। ে়াফছ লগফয 



শদলখ শে়া াঅজাআ েফর শত়ার়া নীরভলণফ়াফুয ়াাঁলচফর ফ়াচ্চ়া শছফরয ়াফতয দ়াফগয ছলফে়া। এনর়াজষফভফন্টয পফর 
়াফতয শতফর়াে়া েষ্ট শফ়াঝ়া ম়াফে। ফরর়াভ, তুলভ শত়া ফফর ়াত শদখফত জ়ান–ফফর শত়া শছফরে়ায েত াঅযু।‖ 
শপরুদ়া শে়ানও াঈত্তয লদর ন়া। শ তন্ময ফয ছলফে়ায লদফে শচফয াঅফছ। রক্ষ েযর়াভ শম ত়ায ভফধয এেে়া 
দ়ারুণ েনফনফট্রফনয ব়াফ। 
লেছু ফুঝফত ়াযলছ ? 
ি়াৎ ওয প্রশ্নে়া াঅভ়াফে এফেফ়াফয চভফে লদর। 
েী ফুঝফ? 
ে়াফর েী ফুফঝলছলর, াঅয এখন েী ফুঝলর—ফর শত়া। 
ে়াফর ? ভ়াফন, মখন ছলফে়া তুরফর ? 
―য়াাঁ।‖ 
েী াঅয ফুঝফ? ফ়াচ্চ়া শছফরয ়াত—এ ছ়া়ে়া াঅয েী শফ়াঝ়ায াঅফছ? 
―ছ়াফয যাংে়া শদফখ লেছু ভফন যলন?‖ 
―যাং শত়া ব্র়াাঈন লছর।‖ 
―ত়ায ভ়াফন েী ?‖ 
ত়ায ভ়াফন শছফরে়ায ়াফত ব্র়াাঈন যফঙয লেছু এেে়া শরফগলছর।‖ 
লেছু ভ়াফন েী? লিে েফয ফর।‖ 
―শন্ট ফত ়াফয।‖ 
―শে়াথ়াে়ায শন্ট ?‖ 
―শে়াথ়াে়ায শন্ট’শে়াথ়াে়ায’ ? 
ি়াৎ ভফন ফ়ে শগর। 
প্রতুরফ়াফুয ঘফযয দযজ়ায যাং! 
―এগ্জজয়াক্টলর শলদন শত়াযও ়াফেষয ফ়াাঁলদফেয াঅলস্তফন শরফগ লগফযলছর। এখনও লগফয শদখফত ়ালয শরফগ াঅফছ।‖ 
―লেন্তু‖—াঅভ়ায ভ়াথ়াে়া শব়াাঁ শব়াাঁ েযলছর, ―–ম়ায ়াফতয ছ়া, শাআ লে প্রতুরফ়াফুয ঘফয ঢুফেলছর ?‖ 
―ফতও ়াফয। এখন ফর—ছলফ শদফখ েী ফুঝলছ।‖ 
াঅলভ াফনে শবফফও নতুন লেছু শফ়াঝ়ায েথ়া ফরফত ়াযর়াভ ন়া। 
শপরুদ়া ফরর, ―তুাআ ়াযফর াঅশ্চমষ ত়াভ। শুধু াঅশ্চমষ ত়াভ ন়া—ে শত়াভ। ে়াযণ ত়া ফর ফরফত ত শত়ায 
াঅয াঅভ়ায ফুলিফত শে়ানও তপ়াত শনাআ।‖ 
―শত়াভ়ায ফুলিফত েী ফরফছ?‖ 
ফরফছ শম এে়া এেে়া ়াাংঘ়ালতে শে। বয়াফ ফয়া়ায। াঅনুলফ শমযেভ বযঙ্কয—এাআ যযে়াও শতভলন 
বযঙ্কয।‖ 

  



শয়ার-শদফত়া যয – ০৪ 

যলদন ে়াফর শপরুদ়া প্রথভ নীরভলণ ়ান়ারফে শপ়ান েযর। য়াফর়া—শে, লভস্ট়ায ়ানয়ার?’াঅন়ায যয 
ভ়াধ়ান ফয শগফছ.ভূলতষ এখনও ়াফত াঅফলন, তফফ শে়াথ়ায াঅফছ শভ়াে়াভুলে াঅন্দ়াজ শফযলছ’াঅলন লে ফ়াল়ে 
াঅফছন?’াুখ 
শফফ়েফছ?’শে়ান ়া়াত়াফর লনফয ম়াফেন’ও, াঅে়া! ত়া ফর ফয শদখ়া ফফ’‖ 
শপ়ানে়া শযফখাআ শপরুদ়া চে েফয াঅফযেে়া নম্বয ড়ায়ার েযর। লপ লপ েফয েী েথ়া র শে়া ব়ার শুনফত 
শর়াভ ন়া—তফফ শপরুদ়া শম ুলরফ শেলরফপ়ান েযফছ শে়া ফুঝর়াভ। শপ়ানে়া শযফখাআ ও াঅভ়াফে ফরর, ―একু্ষলন 
শফফয়াফত ফফ—ততলয ফয শন? 
এফে ে়াফর ট্র়ালপে েভ, ত়ায াঈয শপরুদ়া াঅফ়ায েয়ালক্সয ড্র়াাআব়াযফে ফরর ে লিফ়ে শমফত। শদখফত শদখফত 
াঅভয়া নীরভলণফ়াফুয ফ়াল়েয য়াস্ত়ায এফ ়ের়াভ। 
শগফেয ে়াছ়াে়ালছ মখন শৌফছলছ, তখন শদলখ নীরভলণফ়াফু ত়াাঁয ে়াফর়া ায়াভফয়া়াডফয শফলযফয শফ লেফডয ভ়াথ়ায 
াঅভয়া শমলদফে ম়ালে ত়ায াঈরে়াফ  লদফে যওন়া লদফরন। ়াভফন ড্র়াাআব়ায াঅয লছফন নীরভলণফ়াফু ছ়া়ে়া াঅয 
ে়াাঈফে শদখফত শর়াভ ন়া। 
াঅাঈয শজ়াযফ‖—শপরুদ়া শচলচফয াঈির। েয়ালক্স ড্র়াাআব়াযও েীযেভ এক্স়াাআফেড ফয ায়ালক্সর়াফযেফয ়া শচফ লদর। 
়াভফনয গ়াল়েে়া শদখর়াভ লফশ্রী শগ়াাঁ শগ়াাঁ ব্দ েফয ড়ান লদফে শভ়া়ে লনফে। 
এাআফ়ায শপরুদ়া শম লজলনে়া েযর শে়া এয াঅফগ েক্ষনও েফযলন। শে়াফেয লবতফয ়াত ঢুলেফয ি়াৎ ত়ায 
লযবরব়াযে়া ফ়ায েফয গ়াল়েয জ়ানর়া লদফয ঝুাঁফে ফ়ে নীরভলণফ়াফুয গ়াল়েয লছফনয ে়ায়াফযয লদফে াফযথষ লে 
েফয লযবরব়াযে়া ভ়াযর। 
প্র়ায এোআ ফে লযবরব়াফযয াঅয ে়ায়ায প়াে়ায ফব্দ ে়াফন ত়ার শরফগ শগর। শদখর়াভ নীরভলণফ়াফুয গ়াল়েে়া 
লফশ্রীব়াফফ য়াস্ত়ায এে়াফ শেদফয লগফয এেে়া রয়ািফ়াফস্টয ফে ধ়াক্ক়া শখফয শথফভ শগর । 
াঅভ়াফদয গ়াল়েে়া নীরভলণফ়াফুয গ়াল়েয লছফন থ়াভফতাআ শদলখ াঈরফে়ালদে শথফে ুলরফয লজ এফফছ। 
এলদফে নীরভলণফ়াফু গ়াল়ে শথফে শনফভ এফ বীলণ লফযি ভুখ েফয এলদে ওলদে চ়াাআফছন। 
শপরুদ়া াঅয াঅলভ েয়ালক্স শথফে শনফভ নীরভলণফ়াফুয লদফে এলগফয শগর়াভ। 
ুলরফয লজে়াও ে়াছ়াে়ালছ এফ শথফভফছ। শদখর়াভ শে়া শথফে ন়াভফরন শাআ শভ়াে়া ালপ়াযলে। 
নীরভলণফ়াফু ি়াৎ ফফর াঈিফরন, এ ফ েী ফে েী? শপরুদ়া গম্ভীয গর়ায ফরর, াঅন়ায ফে গ়াল়েফত ড্র়াাআব়ায 
ছ়া়ে়া াঅয শে াঅফছ জ়ানফত ়ালয লে ?‖ 
―শে াঅফ়ায থ়ােফফ? বদ্রফর়াে শচলচফয াঈিফরন। ফরর়াভ শত়া াঅলভ াঅভ়ায ব়াগফনফে লনফয ়া়াত়াফর ম়ালে।‖ 
শপরুদ়া এফ়ায াঅয লেছু ন়া ফফর শ়াজ়া লগফয নীরভলণফ়াফুয গ়াল়েয দযজ়ায য়াফন্ডরে়া ধফয এেে়াফন দযজ়াে়া খুফর 
শপরর। 
শখ়ার়ায ফে ফে এেে়া ফ়াচ্চ়া শছফর গ়াল়ে শথফে তীফযয ভফত়া শফলযফয শপরুদ়ায াঈয ঝ়াাঁলফয ফ়ে ওয েুলে 
লেফ ধযর। লেন্তু শপরুদ়া শত়া শুধু শম়াগফয়ায়াভ েফয ন়া? ও যীলতভফত়া মুমুৎু াঅয ে়ায়াফে লফখফছ। শছফরে়ায 
েফলজ দুফে়া ধফয াঈরফে ত়াফে াদু্ভত ে়াযদ়ায ভ়াথ়ায াঈয লদফয ঘুলযফয াঅছ়া়ে শভফয য়াস্ত়ায শপরর। মন্ত্রণ়ায 
শচ়াফে এেে়া লচৎে়ায শছফরে়ায ভুখ লদফয শফফয়ার, াঅয শ লচৎে়ায শুফন াঅভ়ায যি জর ফয শগর! 



ে়াযণ শে়া শভ়াফোআ ফ়াচ্চ়ায গর়া নয। 
শে়া এেে়া ফযস্ক শর়াফেয লফেে শাঁফ়ে গর়ায লচৎে়ায! 
এাআ গর়াাআ শলদন াঅলভ শেলরফপ়াফন শুফনলছর়াভ! াআলতভফধয ুলর এফ নীরভলণফ়াফুয গ়াল়েয ড্র়াাআব়ায াঅয 
ফ়াচ্চ়াে়াফে ধফয শপরর। 
শপরুদ়া ত়ায জ়াভ়ায ের়াযে়া লিে েযফত েযফত ফরর, ়াাঁলচফরয গ়াফয ়াফতয ছ়া শদফখাআ ধফযলছর়াভ। াল্প 
ফযফয শছফরয ়াফত এত র়াাআন থ়াফে ন়া। ত়াফদয ়াত াঅযও াফনে ভৃণ থ়াফে। াথচ ়াাআজ মখন শছ়াে, 
তখন ত়ায এেে়াাআ ভ়াফন ফত ়াফয। এে়া াঅফর এেে়া শফাঁফে ফ়াভফনয ়াফতয ছ়া। ফ়াচ্চ়াে়া াঅফর াঅয লেছুাআ 
ন়া—এেলে শড়ায়াপষ। েত ফয র াঅন়ায ়ােফযফদয, নীরভলণফ়াফু? 
চলল্ল! বদ্রফর়াফেয গর়া লদফয ব়ার েফয াঅওয়াজ শফফয়াফে ন়া। 
খুফ ফুলি খ়ালেফযফছন ম়া শ়াে। াঅফগ লজলন চুলযয লভফথয ঘেন়াে়া খ়া়ে়া েফয াঅভ়াফে শডফে ়ালিফয, ত়াযয 
লনফজাআ শর়াে র়ালগফয ফযয লজলন চুলয েযফছন। াঅন়ায ফ়াল়েফত ে়ার ম়াফে শদখর়াভ শ লে শাআ লবখ়ালয 
শছফরলে ? 
নীরভলণফ়াফু ভ়াথ়া শনফ়ে য়াাঁ ফরফরন। 
―ত়ায ভ়াফন াঅন়ায ব়াগফন ফফর াঅফর শোঈ শনাআ। ওফে ফ়াল়েফত এফন ধফয শযফখফছন এাআ চুলযয ফয়া়াফয শল্প 
েয়ায জনয ? 
বদ্রফর়াে ভ়াথ়া শাঁে েফয চু েফয যাআফরন। 
শপরুদ়া ফফর চরর, শছফরে়া গ়ান গ়াাআত াঅয ফ়াভনে়া খিলন ফ়াজ়াত। শেফর চুলযয ে়াাআভ এফর খিলনে়া লবখ়ালযয 
়াফত লদফয শমত, এফাং তখন শ-াআ ফ়াজ়াফত থ়ােত। ফ়াভন ফফরাআ ত়ায গ়াফযয শজ়াফযয াব়াফ শনাআ। এে ঘুললফত 
এেজন শজ়ায়ান শর়ােফে ঘ়াফযর েযফত ়াফয। ওয়ান্ড়াযপুর। াঅন়ায ফুলিয ত়ালযপ ন়া েফয ়ায়া ম়ায ন়া 
নীরভলণফ়াফু!‖ 
নীরভলণফ়াফু এেে়া দীঘষশ্ব়া শপফর ফরফরন, ―লভফযয প্র়াচীন লজলনফয াঈয এেে়া শন়া ধফয লগফযলছর। প্রচুয 
়ে়াশুন়া েফযলছ এাআ লনফয। ়াফধ লে প্রতুর দফত্তয াঈয লাং়া ফযলছর।‖ 
শপরুদ়া ফরর, ালত শর়াফব শুধু ত়াাঁলতাআ নষ্ট য ন়া, ফ়াভুনও য। ে়াযণ াঅন়ায ওাআ শফফেলেও ফ়াভুন, াঅয াঅলন 
়ানয়ার—এফেফ়াফয াঈচ্চ শশ্রণীয ফ়াভুন!..ম়ােফগ—এফ়ায এেে়া শল ানুফয়াধ াঅফছ।‖ 
―েী ?‖ 
াঅভ়ায লযওয়াডষে়া। 
নীরভলণফ়াফু পয়ার পয়ার েফয শপরুদ়ায লদফে চ়াাআফরন। 
―লযওয়াডষ!‘ 
াঅনুলফফয ভূলতষে়া াঅন়ায ে়াফছাআ াঅফছ শফ়াধয? 
বদ্রফর়াে শেভন শমন শফ়াে়ায ভফত়া ড়ান ়াতে়া লনফজয ়াি়ালফয ফেফে ঢুলেফয লদফরন। ়াতে়া ফ়ায েযফত 
শদখর়াভ ত়াফত যফযফছ এে লফঘত রম্ব়া ে়াফর়া ়াথফযয াঈয যলঙন ভলণভুি ফ়াফন়া চ়ায ়াজ়ায ফছফযয ুযফন়া 
লভয শদফয শয়ারভুখী শদফত়া াঅনুলফফয ভূলতষ। 
শপরুদ়া ়াত ফ়াল়েফয শে়া লনফয ফরর, থয়াঙ্ক াআাঈ।‖ 


