যফার্ভননয রুবফ (উনযা)
(১৯৯১)
ফপরুদা – তযবজত যায়

০১. ভাভা-বাগনন
ভাভা-বাগনন ফরনত আনায বফনল বিছু ভনন নে? প্রশ্নর্া জর্ায়ু নি িযর ফপরু দা।
আবভ অবফবয উত্তযর্া জানতাভ, বিন্তু রারনভানফাফু িী ফনরন ফর্া জানায জনয তাাঁয বদনি ফিৌতূ রী দৃ বি
বদরাভ।
আঙ্কর অযান্ড ফনবপউ? চানয় ব্দ চুভুি বদনয় ারর্া প্রশ্ন িযনরন রারনভানফাফু।
ফনা যায। ইংনযবজ িযনর চরনফ না। ভাভা-বাগনন। ফরু ন ফতা ফদবি িীনয িথা ভনন নে।
দাাঁোন ভাই, আনায এই দু ভ িনয িযা প্রশ্নগুনরা ফে ফগারনভনর। ভাভা বাগনন…ভাভা বাগনন…। উাঁহু। আবভ
ার ছােরু ভ, এফায আবন আনরািাত িরুন।
অববমান ছবফর্া ফদনিনছন?
ফ ফতা ফহুিার আনগ!– ইনয়!–রারনভানফাফুয ফচাি দু নর্া জ্বরজ্বর িনয উঠর। ফই াথয। এির্া বফযার্
চযার্া চাইনয়য উয আনযির্া বফযার্ াথয ফযারান্স িযা যনয়নছ নানিয ডগায়। ভনন য় াত বদনয় ফঠরা
ভাযনরই উনযয াথযর্া দু রনফ। ভাভায বনঠ বাগনন—তাই ফতা?
যাইর্। ফযাাযর্া ফিাথায় ফর্া ভনন েনছ?
ফিান ফজরা ফরু ন ফতা!
ফীযবূ ভ।
বঠি বঠি।
অথচ  অঞ্চরর্ায় এিফায ঢুাঁ ভাযা য়বন। আবন ফগনছন?
র্ু ফর্র ইউ দয র্ুথ-ফনা যায।
বাফুন ফতা ফদবি! –আবন ফরিি, তা ফমযিভ ফরিাই বরিুন না ফিন। অথচ যফীন্দ্ৰনাথ ফমিানন তাাঁয অবধিাং
জীফন িাবর্নয়নছন, ফইিাননই মানবন। িী রজ্জায িথা ফরু ন ফতা ফদবি!
মাফ মাফ িনয মায়া য়বন ভাই। আয বতয ফরনত িী, আভযা ফতা র্যানগানযয যাস্তা ফছনে অনয যাস্ত ধবযবচ
বিনা, তাই াবিবননিতন-ফর্িননি ফতভন আয াত্তা বদইবন। নরু রুনত হুরু স্থূর ফম বরিনছ ফ আয িবফগুরু
ফথনি িী ফপ্রযণা ফনত ানয ফরু ন!

আবন ফীযবূ ভ ফরনত আা িবয শুধু াবিবননিতন বাফনছন না। ফনেশ্বনযয র্ বরং আনছ, ফিন্দুবরনত িবফ
জয়নদনফয জন্মস্থান আনছ, ফাভাক্ষ্যাা ফমিানন াধনা িযনতন। ফই তাযাীঠ আনছ, ভাভা-বাগননয দু ফযাজুয
আনছ, অজস্ৰ ফাো ইনর্য ভবন্দয আনছ–
ফর্া আফায িী ফদিফায বজবন ভাই?
ফর্যা ফিার্া জাননন না? ফাংরায এি ফে ম্পদ!
র্যাো ফিাঠা? ভানন, ফযাি ফাবে?
ফিউ ফিান বফলনয় অজ্ঞতা প্রিা িযনর ফপরু দায স্কুরভাস্টায ভূ বতভর্া ফফবযনয় নে।  ফরর–
ফর্যা-বর্ হুাঁ আয আয এ-রযাবর্ন  ইর্াবরয়ান িথা, ভানন ভাবর্; আয ফিার্া-ব  ডফর বর্ এ—এ ইর্াবরয়ান
িথা, ভানন ফাো। ভাবর্ আয ফাবর বভবনয় তা বদনয় নানাযিভ ভূ বতভ ইতযাবদ গনে উনু ননয আাঁনচ ফযনি বদনর ফম
রার ফচাযার্া ফনয়। তানি ফনর ফর্যা ফিার্া। ফমভন াধাযণ ইর্। ফমর্া ফানাননা য় ফর্া ফম শুধু ফদিনত ু ন্দয
তা নয়, ফর্িই ফনর্। এই ফর্যা ফিার্ায ভবন্দয ছবেনয় আনছ। াযা বিভ ফাংরায় আয ফাংরানদন। তায ভনধয
ফযা ভবন্দয বিছু ায়া মানফ ফীযবূ নভ। তায ফিান ফিানর্া আোইনা-বতননা ফছনযয ুযননা। িারুিামভ
ফদিনর ভাথা ঘুনয মায়। ফাংরায এ ম্পদ ম্বনে ফম য়াবিফার নয়। ফ ফাংরায বিছু ই জানন না।
ফুঝরাভ। জানরাভ। আভায ঘার্ নয়নছ। িাইন্ডবর এক্সবিউজ ভাই ইগননাযান্স।
আবন জাননন না, অথচ এিজন ফশ্বতাঙ্গ অধযাি এই বননয় মা িাজ িনয ফগনছন তায তুরনা ফনই।
িায িথা ফরনছন?
ফডববড ভযািিাচন। অিার ভৃতুয তাাঁয িাজ ফল িযনত ফদয়বন, বিন্তু তা মা িনযনছন তায জফাফ ফনই। আবন
িফনযয িাগনজয ফডরাইন ছাো আয বিছু নেন না জাবন—তাই আজ ফস্টর্ভযানন প্রিাবত এিবর্ প্রফে
আনায দৃ বি এবেনয় ফগনছ তা অনু ভান িযনত াবয। না নর ফডববড ভযািিাচননয উনেি ফিানন ফনতন।
িী ফরিা ফরু ন ফতা।
যফার্ভন রুবফ।
যাইর্, যাইর্। ফরিায নাভর্া ফদনি আয রুবফয যবঙন ছবফর্া ফদনি েনত আযম্ভ িনযবছরাভ, বিন্তু ফধাা এন ফ
ভাবর্ িনয বদর।

প্রফনেয ফরিি বর্ায যফার্ভন এিন এিানন। বাযতনপ্রবভি ফনর ভনন র। ভযািিাচননয ফরিা নে ফীযবূ নভয
ভবন্দয ফদিনত চায়, তা ছাো র্যানগানযয াবিবননিতন ফদিনত চায়।
বিন্তু রুবফয ফযাাযর্া িীবানফ আনছ?
এই বর্ানযয এি ূ ফভুরুল যাবিি যফার্ভন বাইনদয বফরুনে রনেবছনরন। ফফঙ্গর ফযবজনভনে িযানেন
বছনরন। মু ে মিন ফল য় এফং বিবর্নদয জয় য়, যাবিি তিন রখননৌনত। ফভানর্ ছাবি ফছয ফয়।
ইংনযজ ফনা ছনরফনর নফানফয প্রাানদ রু র্তযাজ িনয এফং ভাভূ রয ভবণভুক্তা বননয় ারায়। যাবিি যফার্ভন
এিবর্ রুবফ ান মায আয়তন এির্া ায়যায বডনভয ভান। ফই রুবফ যাবিনিয নঙ্গ ইংরযানন্ড আন এফং
যাবিনিয ভৃতুযয য যফার্ভন বযফানযই ফথনি মায়। ফরানি উনেি িযত। যফার্ভন রুবফ ফনর। ম্প্রবত
যাবিনিয এিবর্ ফল ফয়নয ডায়বয ায়া ফগনছ মায অবস্তত্ব আনগ জানা বছর না। তানত যাবিি রখননৌনয়য
রু র্তযানজয উনেি িনয গবীয অনু নাচনা প্রিা িনযনছন। যাবিি ফনরনছন তাাঁয আত্মা াবি ানফ শুধু ভাত্র
মবদ তাাঁয ফিান ফংধয বাযতফলভ ফথনি রু র্ িনয আনা এই রুবফ আফায বাযতফনলভ ফপযত বদনয় ফদয়। বর্ায
ফই াথয নঙ্গ িনয এনননছ, এফং মাফায আনগ এিানন ফিান বভউবজয়ানভ বদনয় মানফ।
রারনভানফাফু ুনযা ফযাাযর্া শুনন বিছু ক্ষ্ণ চু িনয ফথনি ফরনরন, ফিন্দুবরনত ীতিানর দারুণ ফভরা য় ফনর
শুননবছ।
বঠিই শুনননছন। দনর দনর ফাউর আন। ফই ফভরানত।
ফর্া বঠি িিন য় ভাই?
এই এিন। ভিয ংোবস্তনত শুরু নয়নছ।
ফায়ার্ ইজ দয ফফস্ট নয় র্ু ফগা?
রারনভানফাফুয ভানঝ ভানঝ এির্া ানবফ ফভজাজ প্রিা ায়। উবন ফনরন ফর্া াঁয গল্প ফরিায জনয অননি
ইংনযবজ ফই িনাল্ট িযনত য় ফনর।
ফপরু দা ফরর, বতযই ফমনত চাইনছন ফীযবূ ভ?
ফববয ভযাচ ফা।
তা নর আবভ ফবর িী, আবন বযদফাফুনি ফরু ন ফাজা আনায গাবে বননয় ফফারুয চনর ফমনত। আভযা
ফবদনই াবিবননিতন এক্সনপ্রন চনর মাফ। মাফায আনগ অফয র্ুবযস্ট রনজ ফুবিং িনয বননত নফ। পাস্ট ফিন;
শুধু ফধভভানন থানভ; আোই ঘণ্টায় াবিবননিতন ফৌঁনছ মাফ।

ফিননই মাফ ফরনছন?
তায িাযণ আনছ। াবিবননিতন এক্সনপ্রন রাউঞ্জ িনয ফনর এির্া পাস্ট ক্লা এয়াযিবন্ডনে ফবগ থানি।
এনত িবযডয ফনই, ফই আবদযিানরয িাভযায ভনতা চো। াঁবচ বত্রজন মায়, বফঠিিানায ভনতা ফাপা িাউচ
ফর্বফর াতা যনয়নছ। এ ু নমাগ ছাো উবচত নয়।
বজহ্বা বদনয় রারাক্ষ্যণ নে ভাই। তা নর এির্া িাজ িবয। –তদরনি এির্া ফাস্টিাডভ ড্র িনয বদই।
তদরর্া ফি?
তদর ফন। এি স্কুনর এি ক্লান বেবচ, এিন বফশ্ববাযতীয ইবতানয অধযাি। বিবরয়াে ছাত্র বছর ভাই,
আবভ নি ফিানবদন ফর্ক্কা বদনত াবযবন।
তায ভানন আবন বিবরয়াে ছাত্র বছনরন ফরনছন?
তা ফাংরায জনবপ্রয়তভ বিরায যাইর্ায ম্বনে ফর্া বি বফশ্বা িযা িুফ িবঠন ফযাায?
—তা আনায ফতভভান আই বিউ-৫ মভি ফনর ফপরু দা আয িথার্া ফল িযর না। ফরর, বরনি বদন আনায
ফেুনি।
দু বদননয ভনধয ফ ফযফস্থা নয় ফগর। ফফারুয র্ুবযস্ট রনজ এির্া ডাফর আয এির্া বঙ্গর রুভ ফুি িযা
নয়নছ। গযভ িাে ফফ বারযিভ বননত নফ, িাযণ এর্া জানু য়াবয ভা, াবিবননিতনন িরিাতায ফচনয় ফফব
ীত। ইবতভনধয আবভ ফডববড ভযািিাচননয ফইর্ায় এিফায ফচাি ফুবরনয় বননয়বছ। ফদনি অফাি রাগবছর ফম
এিজন ফরাি িী িনয এত জায়গায় ঘুনয এত িুাঁবর্নাবর্ তথয ংগ্র িনযনছ। ফাংরায এই আিমভ ম্পদ ম্বনে
আভায ফিান ধাযণাই বছর না।
বনফায িানর রারনভানফাফুয ফুজ অযাম্বাাডয বননয় বযদফাফু ফফবযনয় েনরন। ানাগে অফবধ বগনয়
ডাইনন ঘুযনত নফ, তাযয অজয় নদী ফবযনয় ইরাভফাজায বদনয় ফফারুয।
আভযা ানে নর্ায় াো ফস্টনন জনো রাভ। রারনভানফাফু ফরনরন, আভায দু বদন ফথনি ডান ফচাির্া নাচনছ;
ফর্া গুড াইন না ফযান্ড াইন, ভাই?
ফপরু দা ফরর, আবন িুফ বার িনযই জাননন আবভ  ধযননয িুংস্কানয বফশ্বা িবয না, তা ফিন বজনজ্ঞ
িযনছন ফরু ন ফতা!

রারনভানফাফু ফিভন ফমন ভুলনে নে ফরনরন, এিফায বাফরু ভ এর্া য়নতা ফিান আন্ন তদনিয রক্ষ্ণ;
তাযয ভনন র র্যানগানযয নঙ্গ োইনভয ফিান যিভ ম্পিভ থািা এনিফানযই অম্ভফ। িানজই র্া আবন
ভন ফথনি দূ য িনয বদনত ানযন, ফপরু ফাফু।

০২. ইংবযবজনত ফনর ফিাইবন্সনডন্স আয ফাংরায় িািতারীয়
রারনভানফাফু অফয নয ফরনরন, র্াই নে, াঁয ডান ফচাি নাচায িাযণ, আভায বিন্তু ভনন র ফযাাযর্া
মানি ইংবযবজনত ফনর ফিাইবন্সনডন্স আয ফাংরায় িািতারীয়।
রাউঞ্জ িনয ফু ে চবি জন ফনত ানয, বিন্তু উনঠ ফদবি আভানদয বননয় যনয়নছ ভাত্র দ জন; তায ভনধয
আফায দু জন ানফ। এিজননয ফানাবর চুর, দাবেনগাাঁপ ফনই, আনযিজননয িানরা চা দাবে আয িাাঁধ অফবধ
রম্বা চুর। ফয় ফপরু দায ফচনয় বিছু িভই নফ-ভানন বত্রনয াভানয ফফব। আভায ভন বিন্তু ফরর এয ভনধয
এিজন বনিয়ই বর্ায যফার্ভন।
ফর্া ফম বতয ফর্া জানা ফগর গাবে ছাোয দ বভবননর্য ভনধযই।
এির্া ফাপায় আভযা বতনজন াাাব ফনবছ, বতযই ফুঝনত াযবছ এযিভ আযানভয িাভযা এয আনগ
িিন ফদবিবন। ফপরু দা এির্া চাযবভনায ফায িনয ভুনি ুনয রাইর্াযর্া বদনয় ফর্া ধবযনয়নছ এভন ভয়
ফানাবর চুর-য়ারা ানফ ভুনি এির্া বগানযর্ ুনয ফপরু দায বদনি াত ফাবেনয় ফরর, ফভ আই–?
ফপরু দা রাইর্াযর্া াননফয ানত বদনয় ফরর, আয ইউ ফগাইং র্ু ফফারুয র্ু?
ানফ বগানযর্র্া ধবযনয় রাইর্াযর্া ফপযত বদনয় াবভুনি ফপরু দায বদনি যান্ডনানিয জনয াত ফাবেনয় ফরর,
ইনয়। ভই ফনভ ইজ বর্ায যফার্ভন, অযান্ড বদ ইজ ভই ফেন্ড র্ভ ভযাক্সনয়র।
ফপরু দা এফায আভানদয বতনজননযই বযচয় িবযনয় বদনয় ফরর, ফতাভায ফরিাই ফতা ফবদন ফস্টর্ভযানন
েবছরাভ না?
ইনয়। বডড ইউ রাইি ইর্?
অতযি বচত্তািলভি ফরিা। ফই রুবফ বি তুবভ িাউনি বদনয় বদনয়ছ?
না। র্া আভানদয নঙ্গই আনছ। আভযা িরিাতায বভউবজয়াভনি র্া অপায িনযবছ। ঘর্নার্া বিউনযর্যনি
জাবননয়বছ। উবন ফনরনছন। উবন অতযি িুব নফন াথযর্া বভউবজয়ানভয জনয ফনর। উবন অফয ফযাাযর্া
বদবেনত জাবননয়নছন। িান ফথনি অনু ভবত ফনরই আভযা াথযর্ানি আনু ষ্ঠাবনিবানফ বভউবজয়নভয ানত তুনর
ফদফ। বিউনযর্য ফরনরন বাযতফনলভয অননি ম্পাদই নাবি বফনদন চনর ফগনছ, তায াভানয অং মবদ
এইবানফ ফপযত ায়া ফমত তা নর িত বার ত।
ফতাভায ফতা ইবন্ডয়ায নঙ্গ এির্া ফমাগূ ত্র যনয়নছ; ফতাভায ফেুযা আনছ নাবি?
উত্তযর্া ফেু বননজই বদনত াযনতন, বিন্তু বদনরন বর্ায যফার্ভন।

র্নভয ঠািুযদাদায ঠািুযদাদা বছনরন ফীযবূ নভ এি নীরিুবঠয ভাবরি। জাভানযা িৃবত্রভ উানয় নীর ফায িনয
স্তায় ফাজানয ছাোয য বাযতফলভ ফথনি নীনরয চাল উনঠ মায়। তিন র্নভয ূ ফভুরুল ফযবজনাল্ড ভযাক্সনয়র
ফদন বপনয মান। আভানদয দু জননযই এিই ভ্রভনণয ফনা আয তায ফথনি ফেুত্ব। র্ভ এিজন ফাদায
ফপার্াগ্রাপায। আবভ ইস্কুর ভাস্টাবয িবয।
র্নভয ানই িাভযায ফভনঝনত যািা এির্া ফযাগ ফদনি আন্দাজ িনযবছ। তানত িযানভযায যঞ্জাভ যনয়নছ।
ফতাভযা ি’বদন ফীযবূ নভ থািনফ? ফপরু দা বজনজ্ঞ িযর।
বদন ানতি, ফরর। বর্ায যফার্ভন। আর িাজ িরিাতানতই, বিন্তু ফাংরায বিছু ফর্যা ফিার্া ভবন্দয ফদিায
ি আনছ।
ফীযবূ নভ অবফবয ভবন্দয ছাো ফফ বিছু ফদিফায বজবন আনছ! এিফায বগনয় েনর এিনঙ্গ ঘুনয ফদিা মানফ।
বার িথা-ফতাভায ফস্টর্ভযাননয ফরিায ফিান প্রবতবেয়া য়বন?
িী, ফরছ! –ফরিা ফায ফায বতনবদননয ভনধয ফস্টর্ভযানন বচবঠ আনত শুরু িনয। ফরিিনদয ভনধয যাজাযাজোয
ভযাননজায আনছ, ধনী ফযফাদায আনছ, যত্ন ংগ্রাি আনছ। এযা িনরই রুবফর্া বিননত চায়। আবভ আভায
ফরিায ভনধয স্পিই ফনর বদনয়বছ ফম র্া আবভ বফবে িযফ না। যফার্ভননয রুবফ বননয় আভানদয ফদন যত্ন
ংগ্রািনদয ভনধয চাঞ্চরয নে ফগনছ অননিবদন ফথনি। তাযা র্ায জনয িত র্ািা বদনত প্রস্তুত তা তুবভ িল্পনা
িযনত াযনফ না। আবভ রন্ডনন মাচাই িবযনয় ফদনিবছ, এর্ায ভূ রয নে ফর্ানয়বে থাউজযান্ড াউন্ড।
াথযর্া ফফাধয় ফতাভায িানছই যনয়নছ?
র্া র্নভয বজন্মায়। এ ফযাানয  আভায ফচনয় অননি ফফব াফধান। তা ছাো য বযবরবায আনছ, প্রনয়াজনন
ফর্া ফযফায িযনত ানয।
াথযর্া বি এিফায ফদিা মায়?
বনিয়ই।
বর্ায র্নভয বদনি দৃ বি বদর। র্ুভ তায িযানভযায ফযাগ িুনর তায ভনধয ফথনি এির্া নীর ভিভনরয ফাক্স ফায
িযর। ফপরু দা তায াত ফথনি ফাক্সর্া বননয় িুরনতই আভানদয বতনজননয ভুি বদনয় এিনঙ্গ এির্া বফস্ময়ূ চি
ব্দ ফফবযনয় ের। শুধু ফম এভন াথয এয আনগ ফদবিবন তা নয়-এভন রার যং আয ফিাথা ফদনিবছ ফনর
ভনন ের না।

ফপরু দা াথযর্া বিছু ক্ষ্ণ ানত ঘুবযনয় বপবযনয় ফদনি ইর্স্ অযানভবজং! ফনর ফর্া ফপযত বদনয় বদর। তাযয র্ভ
ভযাক্সনয়রনি উনে িনয ফরর, আনায বযবরবাযর্া এিফায ফদিনত াবয?  বফলনয় আভায বিবঞ্চৎ জ্ঞান
আনছ।
িথার্া ফনর ফপরু দা তায নির্ ফথনি এির্া বববজবর্ং িাডভ ফায িনয বর্ানযয ানত বদর।
বর্ানযয ফচাি িানর উনঠ ফগর।
ফ িী-তুবভ ফম ফদিবছ প্রাইনবর্ ইননববস্টনগর্য? তা নর ফতা আভানদয ফিান গণ্ডনগার নর ফতাভায যণান্ন
নত নফ।
গণ্ডনগার আা িবয নফ না, মবদ ফর্া বনবভয িযনছ ভযাক্সনয়র াননফয উয, িাযণ াথযর্া াঁয বজন্মায়
যনয়নছ।
ইবতভনধয ভযাক্সনয়র তায বযবরবাযর্া ফায িনযনছ, এফায ফর্া ফপরু দানি ফদিনত বদর। ফদনিই ফুঝরাভ ফর্া
ফপরু দায ফিাল্ট না, অনয ফিাম্পাবনয বতবয।
নয়যবর স্কর্, ফরর ফপরু দা। তাযয বযবরবাযর্া ফপযত বদনয় ফরর, ফতাভায় এির্া িথা বজনজ্ঞ িযনত াবয?
বনিয়ই।
ফতাভায এর্ায দযিায য় ফিন?
ফপার্াগ্রাবপয ফনা আভানি নানান জায়গায় বননয় মায়। অননি দু গভভ জায়গায় আবভ বগনয়বছ, জংবর উজাবতনদয
ছবফ তুনরবছ। ফুঝনতই াযবছ নঙ্গ এির্া অস্ত্র থািনর িাজর্া অননি জ নয় মায়। এই বযবরবায বদনয় আবভ
অযাবেিায় ব্ল্যাি ভাম্বা া মভি ফভনযবছ।
বাযতফনলভ এয আনগ িিন এনছ?
না, এই প্রথভ।
ছবফ ফতারা শুরু িনয বদনয়ছ?
িরিাতায বিছু জনফহুর অঞ্চনরয ছবফ তুনরবছ।
তায ভানন ফবস্ত?

যাাঁ। আবভ ফমই বযনফন ভানু ল ফযিভ বযনফনয ছবফ ফতারায ফিান ইো আভায ফনই। তায ফথনি মত
অনযযিভ য় ততই বার; আভায ভনন য়, বাবর্ ইজ ফভায ফপানর্ানজবনি দযান প্রনবযবর্।
ফপানর্া-ফায়ার্? প্রশ্নর্া িযনরন জর্ায়ু ।
ফপার্ানজবনি, ফরর ফপরু দা। অথভাৎ বচত্রগুণম্পন্ন।
রারনভানফাফু বফেবফে িনয ফাংরায় ভিফয িযনরন, এ, বি ফরনত চায় াোবানতযা আয ফভায. ফপানর্ানজবনি
দযান মাযা ফিনয়-নয আনছ?
ভযাক্সনয়র ফরর, িানজই এিানন আভানদয ই িথার্া ভনন যািনত নফ? ই িথা ভনন ফযনিই আবভ
এিানন ছবফ তুরফ।
বদ্রনরানিয িথাগুনরা আভায ফিন জাবন অদ্ভুত রাগবছর। বর্ায বাযতফলভনি বারফান তানত ফিান নন্দ
ফনই, বিন্তু তায ফেুয ভননাবাফ এত অনযযিভ য় িী িনয? এই ফেুত্ব বর্িনফ ফতা?
ফধভভানন চা-য়ারা ফডনি বাাঁনে চা িায়া র, ফই চা-য়ারানি দাাঁে িবযনয় তায ছবফ তুরনরন ভযাক্সনয়র। ।
ফফারুয ফস্টনন ফৌঁনছ াইনির বযিায ববে ফদনি ভযাক্সনয়র ফযস্ত নয় নেবছর, বিন্তু বর্ায তানি জাবননয়
বদর ফম ফস্টনন এত ভয় নি িযা চরনফ না।
চাযনর্ বযিা বননয় ভারত্তয নভত আভযা মিন ফফারুয র্ুবযস্ট রনজ ফৌঁছরাভ তিন এির্া ফফনজ দ বভবনর্।

০৩. রারনভানফাফুয ফেু তদর ফন
ফস্টনন রারনভানফাফুয ফেু তদর ফন এনবছনরন। রারনভানফাফুযই ফয়ী, পযা যং, ভাথায় ফঢউ ফিরাননা
িানরা চুর। অননিবদন নয এিজননি ফদিরাভ বমবন রারনভানফাফুনি রারু ফনর নম্বাধন িযনরন। বদ্রনরাি
বননজ অবফবয নয় ফগনরন তু।
ফম মায ঘনয মাফায আনগ র্ুবযস্ট রনজয রাউনঞ্জ ফন িথা বের। তদরফাফু ফরনরন, ফতানদয গাবে ফরবছ
বতননর্ নাগাত আনফ। তাযয ফতাযা চনর আব আভায িানন। বয়াভন েীনত ফিাাঁজ িযনরই আভায ফাবে
ফদবিনয় ফদনফ। নাভ াবিবনরয়। ফতানদয এিফায উত্তযায়ণ িভনেক্সর্া ফদবিনয় আনফ।
ফপরু দা ফরর, আভানদয নঙ্গ বি দু জন ানফ ফমনত ানযন?
ফফ ফতা-তাযা নয়রিাভ।
তদরফাফু চনর ফগনরন।
িানর স্নান িনয ফফবযনয়বছরাভ, তাই ঘনয ভারত্তয ফযনি প্রথনভই রাঞ্চর্া ফনয বনরাভ। াবস্তবননিতনন বতযই
াি বযনফ, তাই ফপরু দায ফযস্ট নফ বার;  ম্প্রবত দু নর্া ভাভরা িনয এননছ। প্রথভর্া ভনন নয়বছর
আত্মতযা, বিন্তু ফলর্ায় দাাঁোর িুন, আয বিতীয়র্া জাবরয়াবত। দু নর্াই ফফ ঝানভরায ফি বছর, তাই যা এিন
বতযই বফশ্রানভয দযিায।
ডাইবনং রুনভই বর্ায আয র্ভনি আভানদয বফনিনরয েযানর্া ফনর বদরাভ। বর্ায তৎক্ষ্ণাৎ যাবজ, মবদ র্ভ
বিছু ই ফরর না। বর্ায এ ফরর ফম এয ভনধযই  দু ফযাজুনযয এি ধনী ফযফায়ীয িাছ ফথনি ফর্বরনপান
ফনয়নছ। ফপানর্া িনযবছর তাাঁয ফছনর, িাযণ বদ্রনরানিয ইংবযবজর্া নাবি ফতভন েগে নয়। বর্ায ফরর,
বদ্রনরাি আভায রুবফয িফযর্া ফনয়নছন এফং ফর্া ফিনায ইো প্রিা িনযনছন। আবভ অবফবয ফরনত ফাধয
রাভ ফম আবভ র্া ফফচফ না। তানত বদ্রনরাি ফছনরনি বদনয় ফরনরন ফম াথযর্া তাাঁয এিফায ফদিায ইনে।
আা িবয ফ ু নমাগ ফথনি তানি ফবঞ্চত িযফ না।
বদ্রনরানিয নাভ িী?
বজ. এর. ডযানডযাবনয়া।
ঢানঢাবনয়া। ফুঝরাভ। িিন অযাবনয়েনভে?
িার িার দর্া।
আভযা আনত াবয বি?

বনিয়ই। আনাযা এনর আবভ অননির্া বনবিি ফফাধ িযফ। ইন পযাক্ট, আনাযা বার ফদাবালীয িাজ িযনত
াযনফন। দু ফযাজুয আয তায ানই ফতভুনয ফতা বার ফর্যা ফিার্ায ভবন্দয আনছ ফনর ভযািিাচন বরনিনছ।
িথা ফনয না য় ফগুনরা ফদনি আফ।
শুধু ভবন্দয না, ফপরু দা ফরর, দু ফযাজুনয আয ফদিায বজবন আনছ। ানত ভয় থািনর ফ ফদিা ফমনত
ানয।
বযদফাফু অযাম্বাডয বননয় ফৌনন চাযনর্য় এন ফৌঁছানরন। নথ ফধভভানন ফিনয় বননয়বছনরন, ফরনরন আভযা
ফফনযানত চাইনর ফফনযানত াবয। —আভায বফশ্রানভয ফিান দযিায ফনই, যায।
আভযা আয ভয় নি না িনয ফফবযনয় েরাভ। বয়াভন েী ফথনি তদর ফননি তুনর বননয় ছজনন বগনয়
াবজয রাভ। উত্তযায়নণ। বর্ায এযিভ ফাবে এয আনগ ফদনিবন, ফরর, ইর্ রু িা রাইি এ ফপয়াবয ফর্র
যানর।
উদীচী, যাভরী ফদিা র। ফিানিাননই বাবর্ভয ছা ফনই ফনরই ফফাধয় ভযাক্সনয়র তায িযানভযা ফাযই
িযর না।
রারনভানফাফু ফ ফদনিনর্নি ফরনরন, ফনা যায, এই অযার্নভাবপয়ানয এিন প্রিয রুদ্রয েি ফফনযানফ না; তায
জনয চাই িযারিার্ায বযনফ।
ফপযফায নথ বর্ায আয র্ভ এির্া াইনির বযিা ধযর। বর্ায ফরর, িানছই এির্া িাইফযার ববনরজ আনছ,
র্ভ তায বিছু ছবফ তুরনত চায়।
ফুঝরাভ াাঁতার গ্রানভয িথা ফরা নে।
ানফনদয বফদায় বদনয় আভযা আভানদয ঘনয এন অিযাক্ষ্যী ফিনর বফনিরর্া িাবর্নয় বদরাভ। মাফায ভয়
তদরফাফু তাাঁয থবর ফথনি এির্া ফই ফায িনয জর্ায়ু নি বদনয় ফরনরন, এই বনন—রাইপ অযান্ড য়িভ ইন
ফীযবূ ভ, ফরিি এি াবদ্র, নাভ ফযবানযন্ড বপ্রচাডভ। এিনা ফছয আনগয ফরিা ফই। ইোনযবস্টং তনথয ফফাঝাই।
নে ফদিনফন।
উবন না েনর আবভ বনিয়ই েফ। ফরর ফপরু দা।

যবদন িানর ানে আর্র্ায় ফিিপাস্ট াযা র। দু ফযাজুয এিান ফথনি ২৫ বিনরাবভর্ায, ফমনত আধা ঘণ্টায
ফফব রাগনফ না। ঢানচাবনয়ায ফছনর নদয ফাবের্া ফিাথায় ফর্া ফুবঝনয় বদনয়বছর, আয তা ছাো এ ফনরবছর ফম
দু ফযাজুনয র্াই নে ফনচনয় ফে ফাবে।

আভযা দর্ায াাঁচ বভবনর্ আনগই এির্া উাঁচু ফদয়ানর ফঘযা ফাবেয ফরাায ফগনর্য াভনন এন দাাঁোরাভ, ফগনর্য
গানয় পরনি ফরিা বজ. এর. ঢানগবনয়া।
স্ত্র দানযায়ান এিফায আভানদয ভুির্া ফদনি বননয়ই ফগর্ িুনর বদনত ফুঝরাভ ফম তানি ফরা নয়নছ ানফযা
আনছ।
ফগর্ িুনর বদনত গাবে ঢুনি িাবনির্া ফভাযাভনপরা থ বদনয় বগনয়ই দয দযজায াভনন ফৌঁনছ ফগরাভ। দযজায
াভনন এির্া স্কুর্ায ধনয এিজন ফছয াাঁবচনয ফছনর, ফ আভানদয ফদনিই স্কুর্াযর্া এি ান দাাঁে িবযনয়
এবগনয় এর। আভযা গাবে ফথনি নাভরাভ। বর্ায এবগনয় ফগর মু ফনিয বদনি। াত ফাবেনয় ফরর, ভই ফনভ ইজ
বর্ায যফার্ভন। ইউ ভাস্ট বফ বিনাযীরার?
যাাঁ। আবভ বিনাযীরার ঢানঢাবনয়া। আভায ফাফা আনানদয নঙ্গ অযাানয়েনভে িনযনছন। চরু ন, আবভ
আনানদয বননয় মাবে।
আভায এই বতনজন বাযতীয় ফেু ফমনত ানযন ফতা?
বনিয়ই।
আভযা বিনাযীরারনি অনু যণ িনয ফাবেয ববতয ঢুনি এির্া উনঠান ফবযনয় বাঁবে বদনয় দাতরায় উনঠ দু নর্া
ঘয আয এির্া ফাযান্দা ফবযনয় এির্া দযজায াভনন এন দাাঁোরাভ।
জুনতা িুরনত নফ বি? ফপরু দা বজনজ্ঞ িযর।
না না, ফিান দযিায ফনই! বিনাযীরানরয ফাংরায় ফফ এির্া র্ান আনছ।
আভযা বফঠিিানায় ঢুিরাভ।
ফফ ফে ঘয। দযজা জানারায় যবঙন িাচ, তাই বদনয় আনরা এন ঘযর্ানি ফফ যংদায িনয তুনরনছ। ঘনযয
অনধভির্া পযা াতা, ফাবি অংর্ায় ফাপা ফচয়ায ইতযাবদ যনয়নছ।
ভাবরি ফন আনছন পযানয এি প্রানি, ীণভিায় ফচাযায় এির্া প্রিাণ্ড তাগোই ফগাাঁপ। এির্া অদ্ভুত বফুযীতয
এনননছ। চাযান তাবিয়া ছোননা। ভাবরি ছাো ঘনয যনয়নছন ফছয ঞ্চাননিয এিবর্ বদ্রনরাি, যনন ছাই
যনঙয যানেয নঙ্গ িনয়বয যনঙয জযানির্। ইবন আভানদয ফদনিই উনঠ দাাঁোনরন।
বর্ায ঢানঢাবনয়ানি উনে িনয বাযতীয় ববঙ্গনত এির্া নভস্কায িনয ফরর, বভিঃ ডযানডযাবনয়া, আই বপ্রাবজউভ।
ইনয়, ফরনরন ঢানঢাবনয়া, অযান্ড বদ ইজ ভাই ফেন্ড ইননস্পক্টয ফচৌনফ।

ইবন আভায ফেু র্ভ ভযাক্সনয়র, আয এাঁযা বতনজন আভায ফেুস্থানীয়।
ফপরু দা ফরর, আভায নাভ প্রনদাল বভত্র, ইবন বভিঃ গাঙ্গুরী, আয এ আভায বাই তন।
বর্ ডাউন, বফবঠনয়। —বিনাযী, যাভবজননি ফফানরা বভঠাই আয যফতনি বরনয়।
বিনাযীরার আজ্ঞা ারন িযনত ঘয ফথনি ফফবযনয় ফগর। আভযা ফচয়ায আয ফাপায় বাগাবাবগ িনয ফরাভ।
এফানয রক্ষ্ িযরাভ ফদয়ানর চতুবদভনি র্াঙাননা ফদফনদফীয ছবফ। ভগনরার ফভঘযানজয ফফনাযনয বফঠিিানায
িথা ভনন বেনয় ফদয়।
আভযা ফনত ফপরু দা গরা িািবযনয় ফরর, আভানদয ফতা ফিান অযানয়েনভে বছর না, আভযা এনবছ বভিঃ
যফার্ভননয নঙ্গ। আনায ফিান আবত্ত থািনর বিন্তু আভযা এিুবন চনর ফমনত াবয।
ফনা, ফনা। ফস্ৰপ এির্া াথয ফদিায ফযাায, আনাযা থািনর ফক্ষ্বত িী?
ভযাক্সনয়র ঠাৎ ফনর উঠর, ফভ আই ফর্ি াভ বিচাভ, বভিঃ ডযানডযাবনয়া!
ফায়ার্ বিচাভ।
অপ বদ রুভ।
বঠি যায়।
ব ফজ ইউ ফভ, ফনর বদর ফপরু দা।
ফরবিন ানর ফতা উনয়া রুবফ ফদিরাইনয়।
ব য়ে ঢুাঁ ব দয রুবফ পাস্ট, ফরর ফপরু দা।
আই ব
ভযাক্সনয়র িযানভযার্া ান বযনয় ফযনি ফযানগয ববতয াত ঢুবিনয় রুবফয ফিার্ার্া ফায িযর। তাযয ফর্ানি
িুনর ঢানঢাবনয়ায বদনি এবগনয় বদনত আভায ফুির্া ফিন জাবন ধু িুি িনয উঠর।
ঢানঢাবনয়া াথযর্া ফায িনয ঘুবযনয় বপবযনয় ফদনি ফিান ভিফয না িনয ফর্া তাাঁয ফেু ইন্সনক্টয ফচৌনফয ানত
চারান বদনরন। ফচৌনফ ফর্া িুফ তাবযনপয দৃ বিনত ফদনি আফায ঢগনঢাবনয়ানি ফপযত বদর।
ফায়ার্ প্রাই ইন ইংরযান্ড? ঢানঢাবনয়া প্রশ্ন িযনরন।

ফর্ানয়বে থাউজযান্ড াউন্ড, ফরর। বর্ায যফার্ভন।
হুভ—দ রাি রূয়া…
এফায াথযর্া ফানক্স ফযনি ফর্া ভযাক্সনয়রনি ফপযত বদনয় ঢানঢাবনয়া ফরনরন, আই উইর ফ ফর্ন রযাি।
রাি ফযাাযর্া ানফযা ফানঝ না ফনর আফায ফপরু দানি ফনর বদনত র, ব বভন য়ান বভবরয়ান রুবজ।
বিন্তু তায প্রশ্ন আনছ িী িনয, ফরর যফার্ভন, আবভ ফতা াথযর্া বফবে িযফ না।
এই প্রথভ ফুঝরাভ ঢানঢাবনয়া ইংনযবজর্া বদবফয ফানঝন, ফিফর ফরায ভয় াাঁচর্ িান।
ফায়াই নর্? শুনধানরন ঢানঢাবনয়া।
আভায ূ ফভুরুনলয াধ বছর এর্া বাযতফনলভ ফপযত মাি, ফরর যফার্ভন, আবভ তাাঁয ফ াধ ূ যণ িযনত
এনবছ। আবভ এ াথয বননয় ফযফা িযফ না। এর্া আবভ িরিাতায বভউবজয়নভ বদনয় ফদফ।
দযার্ ইজ পুবর, ফরনরন ঢানর্াবনয়া। জাদু ঘনয এই াথয আরভাবযয এি ফিানণ নে থািনফ। ফরানি বুনরই
মানফ র্ায িথা।
ফ ফতা আনানি বফবে িযনর আবন র্া ফাক্স-ফবন্দ িনয ফযনি ফদনফন।
নননন্স! ফফ ফজানযয নঙ্গ ফনর উঠনরন ঢানঢাবনয়া। আবভ আভায বননজয বভউবজয়ভ িযফ—ফমভন ারায জং
বভউবজয়ভ আনছ ায়দ্রাফানদ। ফই যিভ বভউবজয়ভ আবভ িযফ, দু ফযাজুনয নয়, িরিাতায়। গনণ ঢানঢাবনয়া
বভউবজয়ভ। ফরানি এন আভায িানরিন ফদনি মানফ; ইয রুবফ উইর বফ ইন এ ফস্পার ফা ফি। ফরানি
এন ফদনি তাবযপ িযনফ। রুবফয তরায় ফরিা থািনফ ফর্া ফিনথনি িী বানফ ায়া ফগনছ। ফতাভায নাভ বব
থািনফ।
এফায দু জন বূ নতযয প্রনফ ঘর্র। তানদয এিজননয ানত ফিনত রাডু, আনযিজননয ফিনত যফত।
রােু িান, ফিনয় বডাইড িরুন। বভিঃ যফার্ভন।
আভযা ডান ানতয িাজর্া ফনয ফপরায জনয বতবয রাভ। রাঞ্চ র্াইভ নত এিন ফদবয, বিন্তু ফর্ ফরনছ
ফিনত আবত্ত ফনই। ফীযবূ নভয জনরয িথা আনগই শুননবছরাভ।
আভানদয নঙ্গ ানফযা রােু ফির। তাযয যফত িাফায ভয় ফদবি র্ভ ভযাক্সনয়র নির্ ফথনি এিবর্ ফবে
ফফয িনয তানত ফপনর বদর।

বভিঃ বভর্ায, ফরনরন গনণ চানচাবনয়া, আনায ফেুনদয ফনর বদন বি ফীযবূ নভয জর বউবযপাই িযায ফিান
দযিায য় না।
ফপরু দা অবফবয ফর্া আয ফরর না।
নয়র? বভবি িাফায য গুরুগম্ভীয গরায় বজনজ্ঞ িযনরন গনণ ঢানাগবনয়া। ক্স ীণভ যীয ফথনি এই ফাঁনে
গরা ফায য়ার্া ফফ এির্া অফাি িযা ফযাায।
ফববয বয বভিঃ ডযানডযাবনয়া, ফরর যফার্ভন, আবভ ফতা ফনরই বছরাভ। এ াথয বফবেয জনয নয়। তুবভ ফদিনত
ফচনয়বছনর তাই ফদিরাভ।
এফায ইন্সনক্টয ফচৌনফ ভুি িুরনরন।
আবভ িাবর এির্া প্রশ্ন িযনত চাই। াথয বফবে িযা না-িযা আনায ভাবজভ। বিন্তু এভন এির্া বজবন আনায
ফেু ফযানগ বননয় ঘুনয ফফোনেন ফদনি আভায ফভানর্ই বার রাগনছ না! আবন ফরনর আবভ র্ায ফপ্রানর্িননয
জনয ফরাি বদনত াবয। ফ নফ। ফেন ফক্লাদ ভযান। আবন তানি ুবর ফনর ফুঝনত াযনফন না, বিন্তু ফ
আনানদয বনযাত্তা এনবয িযনফ।
ুবরনয ফিান প্রনয়াজন ফনই, ফরর। র্ভ ভযাক্সনয়র। আভায িানছ এ াথয ম্পূ ণভ বনযাদ অফস্থায় আনছ।
চায ছযাাঁচে এয য দৃ বি বদনর তানি িীবানফ ানয়স্তা িযনত য় তা আবভ জাবন। আবভ বননজই অস্ত্রধাযণ িবয,
ুবরনয ফিান প্রনয়াজন ফনই।
ফচৌনফ ার ফছনে বদনরন।
বঠি আনছ। আনায মবদ এতই িনবপনডন্স থানি তা নর আভায ফরায বিছু ফনই।
আনাযা ি’বদন আনছন? বজনজ্ঞ িযনরন ঢানঢাবনয়া।
চায াাঁচ বদন ফতা ফনর্ই, ফরর। বর্ায যফার্ভন। আবভ বননজ ফর্যা ফিার্া ভবন্দয ম্বনে ইোনযনস্টড, এফং ফই
বননয় বিছু োশুনা িনযবছ।
বথঙ্ক, বভিঃ যফার্ভন, বথঙ্ক, ফরনরন ঢানঢাবনয়া। বথঙ্ক পয ঢুাঁ ফডজ-ফদন িাভ ঢু বভ আনগন।
ফফ ফতা। বাফনত ফতা আয য়া রানগ না। ফবনফ বননয় তাযয ফতাভানি আফায জানাফ।
গুড, ফরনরন ঢাননাবনয়া, অযান্ড গুড ফাই।

০৪. বপবপবনয় িথা
নািঃ-এ ভাই বাফা মায় না?
গবীয ম্মনভয নঙ্গ বপবপবনয় িথার্া ফরনরন জর্ায়ু । উবন না ফরনর য়নতা আবভ ফরতাভ, িাযণ এযিভ দৃ য
আবভ এয আনগ িিন ফদবিবন। প্রায় এি ফগভ ভাইর জায়গা জুনে ছার্ ফে ভাঝাবয াইনজয াথয িাত নয়
নে আনছ না য় িাো দাাঁবেনয় আনছ, তায ভনধয ফমগুনরায াইর্ বতযই উাঁচু ফগুনরা প্রায় বতন তরা ফাবেয
ভান। এনিির্া বফার দাাঁোননা াথয আফায ভাঝিান ফথনি বচনয দু বাগ নয় ফগনছ। –য়নতা ু দূয অতীনতয
ফিান বূ বভিনম্পয বচহ্ন। দৃ যর্ায ভনধয এভন এির্া প্রাগগবতাবি ছা যনয়নছ ফম এির্া াথনযয া বদনয়
মবদ এির্া ডাইননায ফফবযনয় আন তা নর অফাি ফ না।
এইিাননই এির্া বফনল ফজাো াথযনি ফরা য় ভাভা-বাগনন, আয তায ফথনি ুনযা জায়গার্াযই নাভ নয়
ফগনছ ভাভা-বাগনন।
গনণ ঢান ঢাবনয়ায িানছ বফদায় বননয় ফাইনয ফফবযনয় এনই ফপরু দা প্রস্তাফ িযর। দু ফযাজুনযই মিন আা
নয়নছ তিন ভাভা-বাগনন না ফদনি মায়ায ফিান ভানন য়। না। ফচৌনফ প্রস্তাফ ভথভন িযনরন। ানফযা
এর্ায িথা আনগ ফাননবন, এন তানদয ফচাি ছানাফাো নয় ফগনছ। বর্ায িাবর িাবর ফরনছ পযানর্যাবস্টি.
পযানর্যাবস্টি, আয র্নভয ভুনি এই প্রথভ াব ফদিা বদনয়নছ। ফ এির্া ছবফ ফতারায বফলয় ফনয় ফগনছ-এির্া
উাঁচু াথনযয ভাথায় ফন এির্া াধু বচরুবন বদনয় দাাঁবে আাঁচোনে। বতবন িী িনয ই র্নঙ চনেনছন তা ভা গঙ্গাই
জাননন।
বর্ায ফরর, আে, চাবযবদনি বত্রীভানায় ফিান াথয ফদিবছ না, অথচ এইিানন এত াথয-এ বননয় ফিান
বিংফদবি ফনই?
ডু ইউ ফনা গে নু ভান?
প্রশ্নর্া অপ্রতযাবতবানফ িযনরন জর্ায়ু । উত্তনয বর্ায ভৃদু ফন ফরর, আই যাব াডভ অপ বভ।
এয নয রারনভানফাফু মা ফরনরন, এিনঙ্গ এতর্া বনতুর ইংবযবজ ফরনত তাাঁনি এয আনগ িিন শুবনবন।
নয়র, ানয়ন গে নু ভান য়জ ফ্লাইং থু দয এয়ায উইথ ভাউে গেভাদন অন বজ ফড, াভ যি েভ বদ
ভাউননর্ন ফপর বয়ায ইন দু ফযাজুয।
ফববয ইোনযবস্টং, ফরর। বর্ায যফার্ভন।

ানফ থািা নে ফপরু দা জর্ায়ু নি উনে িনয ফাংরায় ফরর, নু ভাননয বিংফদবির্া ফফাধয় আনায
িল্পনাপ্রূ ত?
ফনা যায! ফনর ফচাঁবচনয় উঠনরন জর্ায়ু । রনজয ভযাননজায বননজ আভায় এর্া ফনরনছন। এিানন ফাই এর্াই বফশ্বা
িনয।
ফাংরায় ভ্রভণ তা ফনরবন।
িী ফনরনছ?
ফনরনছ যাভচন্দ্ৰ মিন ফতুফেননয জনয াথয আনাইনরন, তিন বিছু াথয ুষ্পি যথ ফথনি এিানন নে মায়।
বারই, তনফ নর্ অযাজ গুড অযাজ ভাই নু ভান।
ভযাক্সনয়নরয ভনন র াথনযয ছবফ তুরনত বফনল বার রাগনছ না, মবদ আভায ভনন বের াথযগুনরা দারুণ
ফপার্ানজবনি। য ু নমাগ এর ভাভা-বাগননয এি প্রানি াানেশ্বয বফ আয শ্মানিারীয ভবন্দনয এন।
ভবন্দনয ুনজা ফদয়া  ফফাধয় এই প্রথভ ফদির, িাযণ ফদিরাভ য িযানভযায িচিচ ব্দ আয থাভনছ না।
এই শ্মানিারীনিই নাবি যঘু ডািাত ুনজা বদত।
ফচৌনফ ফদিরাভ ভযাক্সনয়নরয িাণ্ড ফদনি এির্ু বফচবরত নয় নেনছন। ফরনরন, এিানন অনননিই বিন্তু
বফনদবযা ফম ফ বিছু য ছবফ তুনর বননয় মায় ফর্া ছন্দ িনয না। এই ফযাানয ফতাভানি এির্ু াফধান নত
নফ।
ফিন? ফপাাঁ িনয ফনর উঠর ভযাক্সনয়র। এিানন ফচানিয াভনন মা ঘর্নছ তাযই ফতা ছবফ তুরবছ আবভ, ফজাঙ্গুবয
ফতা িযবছ না।
তা ফরবছ—িিন, িী বননয় ফি আবত্ত িনয ফন তা ফরা মায় না। বাযতীয়যা এ ফযাানয এির্ু ফনববর্ব।
আভানদয বিছু আচায ফযফায বফনদবনদয ফচানি দৃ বিির্ু রাগা অস্বাবাবফি নয়, বিন্তু ফগুনরায ছবফ তুনর ফাইনয
প্রচায িযার্া অনননিয িানছই আবত্তিয ভনন নত ানয।
ভযাক্সনয়র ফতনে ফভনে িী ফমন ফরনত মাবের। বিন্তু বর্ায তানি এির্া ভৃদু ধভনি বনযস্ত িযর।

আভযা ভাভা-বাগনন ফদনি ফতিা ফভর্াননায জনয বিছু দূনয যাস্তায ধানয এির্া চানয়য ফদািানন বগনয় যাস্তায উনযই
যািা ফফবঞ্চগুনরানত ফন চা আয নানিাব র্ই আোয বদরাভ। বযদফাফু ফরনরন উবন এই পাাঁনি এিফায চা ফিনয়
বননয়নছন তাই আয িনফন না?
ইন্সনক্টয ফচৌনফ ফপরু দায ান ফনবছনরন, তাাঁয ান আবভ। তাই ফচৌনফ ফম িথার্া ফরনরন ফর্া আভায িাননা
এর।
আনায নাভ শুননই আবভ আনানি বচননবছ, বিন্তু ফর্া আয প্রিা িবযবন, িাযণ ভনন র মত্রতত্র আনায
আর বযচয়র্া প্রিা ফনয় মায় ফর্া য়নতা আবন চাইনফন না।
আবন বঠিই অনু ভান িনযনছন, ফরর ফপরু দা।
এিানন বি ফফোনত?
ুনযাুবয
আই ব।
আবন ফতা বফানযয ফরাি ফফাধয়।
যাাঁ, বিন্তু াাঁচুরুল ধনয আভযা ফীযবূ নভই যনয়বছ। বার িথা, ভযাক্সনয়র ফছনরবর্য নঙ্গ বাযতফনলভয ফিান
ফমাগূ ত্র আনছ বি?
ভযাক্সনয়নরয ঠািুযদায ঠািুযদাদা এই ফীযবূ নভই এির্া নীরিুবঠয ভাবরি বছনরন। নাভ ফফাধয় ফযবজনাল্ড
ভযাক্সনয়র।
তাই নফ। আবভ ফছনরনফরায় ফা-ঠািুযদাদায ভুনি এি ভযাক্সনয়র াননফয নাভ শুননবছ, বতবন নীরিুবঠয
ভাবরি বছনরন। রাবুনযয িানছ বছর তাাঁয িুবঠ। গাাঁনয়য ফরানি ফরত ভযািনয়ার ানফ। তাযয েনভ ফর্া
িাাঁবিনয়ানর বযণত য়।
ফিন?
িাযণ ফরাির্া বছর ফঘায অতযাচাযী এফং অংিাযী। এয ভনধয ফদিবছ ফই ূ ফভুরুনলয যক্ত বিছু র্া ফইনছ।
অথচ যফার্ভন ানফ বিন্তু এিফানযই ফযিভ নন, বতয িনযই বাযতফলভ  বাযতীয়নদয বারফানন।
চা ফভ ফনয দু ফযাজুনযয দু ভাইনরয ভনধয ফতভুনয িনয়ির্া ু ন্দয ফর্যা ফিার্া ভবন্দয ফদনি আভযা রানঞ্চয
আনগই র্ুবযস্ট রনজ বপনয এরাভ! ফতভুনযয ভবন্দনযয গানয় দু না ফছনযয ুযননা থানভ ফভভাননফয ভূ বতভ ফদনি

যফার্ভন ভুগ্ধ। ভযাক্সনয়নরয ফদিরাভ ভবন্দয ম্বনে ফিান ফিৌতূ র ফনই। ফ যাস্তায ধানয বর্উফনয়নর এি
ভা তায ফাচ্চানি স্নান িবযনয় বদবের, তাযই িনয়ির্া ছবফ তুনর ফপরর।
ফতভুয ফথনি ফচৌনফ বফদায় ফনফায আনগ ফপরু দা তানি এির্া প্রশ্ন িযর।
আনায নঙ্গ ফতা ঢানাগবনয়ায মনথি বযচয় আনছ ফদিরাভ। ফরাির্া ফিভন?
ফচৌনফ ফরর, বযচয় ভানন  আভানি ানত যািনত চায়। য নানাযিভ ফ ফধাাঁয়ানর্ িাযফায আনছ, তাই
ুবরনয নঙ্গ য ফদাবস্ত যািার্া দযিায। আবভ অফয য িাবতনযয ভানন ফুবঝ এফং ফ ভয়ই ফচাি িান ফিারা
যাবি। ফগারভার ফদিনর আবভ নি ফযাই ফদফ না। তনফ ফরাির্া ধনী। ই রুবফয জনয দ রাি বদনত য গানয়
রাগনফ না।
াঁয ফছনর বি য ফানয ফযফা ফদনি?
বিনাযীরানরয বননজয ইো ফনই ফানয ফযফায় থািায। ফ বননজ এির্া বিছু িযনত চায়, এফং ফই বননয় তায
ফানয নঙ্গ িথা নয়নছ। গনণ তায ফছনরনি িুফ বারফান, তাই ফল মভি ফ যাবজ নয় ফমনত ানয।
আই ব।
বার িথা-আনানদয িারনিয েযান িী?
িার বাফবছ িানর এিফায ফিন্দুবরয ফভরার্া ফদনি আফ।
আনাযা ফাই মানফন? ইনিুবডং এই দু ই ানফ?
ফযিভই ফতা ভনন য়।
তা নর আনানি ফনর বদই–আবন এই ভযাক্সনয়র ছািযাবর্য উয এির্ু দৃ বি যািনফন। য ফযফায আভায
ভাথায় দু বিিা ঢুবিনয় বদনয়নছ।
বনিয়ই যািফ।
রনজ বপনয এন আয দু জননয নঙ্গ আরা র—তানদয িথা এই ফফরা বরনি যাবি।
এি–বভস্টায নস্কয। ইবন িরিাতায এিজন নাভ-িযা ধনী ফযফায়ী। ইবন আনগই দু নর্ায ভয় বননজয গাবেনত
এন ফৌঁনছনছন।

দু ই–জগন্নাথ চনটাাধযায়। ইবন ফারুনযই থানিন। ফস্টর্ভযানন বর্ানযয ফরিার্া নে ফাজা আভানদয নঙ্গ এন
ফদিা িনয ফরনরন উবন ফীযবূ ভ ম্পনিভ বফনলজ্ঞ। এিানিায প্রনতযিবর্ ফর্যা ফিার্া ভবন্দয াঁয ফদিা এফং ফ
ফযাানয উবন ানফনদয িুফ াাময িযনত ানযন। বর্ায তাাঁনি ফনর বদর য নঙ্গ ফমাগানমাগ যািনত।
বভিঃ নস্কয-নয ফজননবছরাভ ুনযা নাভ অনধভন্দু নস্কয-স্টুবযস্ট রনজ এন রাউনঞ্জ আভানদয ফদিা ফনরন। আভযা
ফাই তিন রানঞ্চয ডাি িিন েনফ তায অনক্ষ্ায় ফন আবছ। বদ্রনরাি এন ঢুিনত আভানদয িনরযই দৃ বি
আিলভণ িযনরন, িাযণ ফচাযার্া ফফ ফচানি োয ভনতা! র্ির্নি গানয়য যং, ফেঞ্চ িার্ িানরা দাবে, ফচানি
বযভানর চভা, যনন গাঢ় নীর ু নর্য নঙ্গ জাভায উয িানরা নিা িযা স্কাপভ।
বদ্রনরাি দু জন াননফয াভনন দাাঁবেনয় বভিঃ যফার্ভন? ফরনতই বর্ায উনঠ দাাঁবেনয় তায াতর্া ফাবেনয় বদর।
বদ্রনরাি িযভদভন িনয ফরনরন, ভই ফনভ ইজ নযাস্কায। আবভ ফস্টর্ভযানন ফতাভায ফরিার্া নে ফিাাঁজিফয িনয
ফতাভায নঙ্গ ফদিা িযফ ফনর ফাজা এিানন চনর আবছ আভায গাবেনত।
ফায়ার্ িযান আই ডু পয ইউ?
নস্কয এির্া ফচয়ায ফর্নন বননয় বর্ানযয ভুনিাভুবি ফন ফরর, আনগ ফতাভায ভুি ফথনি আবভ এির্া িথা শুননত
চাই…
িী?
ফদেনা ফছয আনগ ফতাভায ূ ফভুরুল তাাঁয ডায়বযনত ফম ফানায িথা বরনিনছন, তুবভ বি বতযই ফর্া ূ যণ
িযনত এনদন এনছ?
অযাফনাবরউর্বর, ফরর। বর্ায।
তুবভ বি অবতপ্রািৃনত বফশ্বা িযা? ফতাভায বি বতযই ধাযণা ফম রুবফর্া বাযতফনলভ ফপযত বদনর ফতাভায
ূ ফভুরুনলয আত্মা াবস্ত ানফ?
বর্ায শুিননা গরায় উত্তযর্া বদর।
আবভ িী বফশ্বা িবয ফা না িবয ফর্া জানায িী দযিায? মতদূ য ফুঝবছ আবন রুবফর্া ফিনায প্রস্তাফ িযনছন।
আভায উত্তয র আবভ র্া ফফচফ না।
তুবভ ফতাভায ফদনয জহুবযনি এর্া ফদবিনয়ছ?
ফদবিনয়বছ।

রুবফয দাভ তায ভনত িত নত ানয?
ফর্গনয়বে থাউজযান্ড াউন্ড।
াথযর্া বি ানতয িানছ আনছ? ফর্া এিফায ফদিনত াবয বি?
াথযর্া র্নভয িানছই বছর; ফ ফযাগ ফথনি ফিৌনর্ার্া ফায িনয নস্কযনি বদর। বভিঃ নস্কয ফিৌনর্ার্া িুনর াথযর্া
ফায িনয ফফ বিছু ক্ষ্ণ ধনয ফর্া ঘুবযনয় বপবযনয় ফদনি তাযয বর্ানযয বদনি বপনয ফরর, ফতাভানদয দু জননয
িাউনিই ফতা ফতভন ধনী ফনর ভনন নে না।
তায িাযণ, ফরর। বর্ায, আভযা ধনী নই। বিন্তু এ ফরনত াবয ফম আভযা ফরাবী নাই।
আভযা দু জনন বিন্তু এি ছাাঁনচ ঢারা নাই, র্ভ ভযাক্সনয়র ঠাৎ ফনর উঠর।
তায ভানন? নস্কয শুনধানরন।
বর্ায ফরর, আভায ফেু ফরনত চাইনছ ফম এ ফযাানয আভানদয দু জননয ভনধয ভনতয ম্পূ ণভ বভর ফনই। অথভাৎ,
রুবফর্া বফবে িনয দু য়া ফযাজগানযয ফযাানয তায ফিান আবত্ত ফনই। বিন্তু রুবফর্া ফতা য প্রাবর্ভ নয়,
আভায প্রাবর্; িানজই য িথায় ফতভন আভর না বদনর চরনফ।
র্ভ ফদবি। গম্ভীয নয় ফগনছ, তায িানর গবীয িাাঁজ।
এবননয়, ফরনরন নস্কয, আবভ এিানন আয বতনবদন আবছ। াবিবননিতনন আভায ফাবে যনয়নছ। আবভ
আনানদয নঙ্গ ফমাগানমাগ যািিভ। অত নজ আভানি ফঝনে ফপরনত াযনফন না বভস্টায যফার্ভন। আবভ
আনানি ফানযা রাি র্ািা বদনত যাবজ আবছ। আভায ভূ রযফান াথনযয ংগ্র াযা বাযতফনলভ বযবচত। এত ফে
এির্া ফযাজগানযয ু নমাগনি আনাযা ফিন ফরানপরা িযনছন জাবন না। আা িবয েনভ আনানদয ভত
বযফতভন নফ।
বর্ায ফরর, এিানন এির্া িথা বিন্তু ফরা দযিায। আনায আনগ আনযিজন আভানদয অপায বদনয়নছন।
ফি?
দু ফযাজুনযয এিজন ফযফায়ী।
ঢানঢাবনয়া?
যাাঁ।

 িত ফদনফ ফনরনছ?
দ রাি। ফর্া আয ফােনফ না। এভন ফিান িথা ফনই।
বঠি আনছ। ঢানঢাবনয়ানি আবভ িুফ বচবন; নি আবভ ভযাননজ িনয ফনফ।
বভিঃ নস্কয আভানদয িাছ ফথনি বফদায় বননয় চনর ফগনরন, আয বদনি ডাইবনং রুভ ফথনি িফয এর ফম াত
নেনছ।

০৫. যাধাবফননানদয ফর্যা ফিার্া ভবন্দয
ফফারুয ফথনি ২৫ ভাইর দূ নয আোইনা ফছয আনগ ফধভভাননয এি ভাযাবনয বতবয যাধাবফননানদয ফর্যা ফিার্া
ভবন্দয বঘনয চনরনছ ফিন্দুবরয বফযার্ ফভরা। ফভরা ফরনত মা ফফাঝায়। তায ফই এিানন আনছ। দবক্ষ্ণ বদনয় ফনয়
চনরনছ অজয় নদী।
আভযা আভানদয গাবেনতই এনবছ। িনর; ফর্া ম্ভফ নয়নছ ফপরু দা গাবে চারাননায পনর। আভযা বতনজন
াভনন আয বছনন বর্ায, র্ভ  জগন্নাথ চার্ুনজয।।
ফভরায এি ান এির্া বফযার্ ফর্গানছয তরায় ফাউরযা জভানয়ত নয়নছ। তানদয ভনধয এিজন আফায
এিতাযা আয ডুগডুবগ বননয় ফননচ ফননচ গান গাইনছ–
আবভ অচর য়া রাভ ফয বনফয ফাজানয
তাই ঘৃ ণা িনয ফছাাঁয় না আভায় যবি ফদািানদানয…
জগন্নাথফাফু এবদনি বর্াযনি ভবন্দনযয গানয়য িারুিামভ ফফাঝানে। আবভ িানছ বগনয় অফাি নয় ফদিরাভ ফম
যাভায়ণ-ভাবাযনতয অননি দৃ য ভবন্দনযয গানয় ফিাদাই িযা যনয়নছ।
র্ভ এির্ু আনগ আভানদয ানই বছর, এিন জাবন না ফিাথায় চনর ফগনছ।
এির্া ু নমাগ ফনয় ফপরু দা বর্াযনি বননজয িানছ ফডনি বননয় এির্া প্রশ্ন িযর, ফমর্া আভায ভাথায় ঘুযবছর।
ফতাভানদয দু জননয ফেুনত্ব বি এির্ু বচে ধনযনছ? র্নভয িথাফাতভা াফবাফী িার ফথনিই আভায বার রাগনছ না।
তুবভ য উয িতিাবন বফশ্বা যাি?
বর্ায ফরর, আভযা এিই স্কুনর এিই িনরনজ নেবছ। য নঙ্গ আভায ফেুত্ব ফাই ফছনযয। বিন্তু বাযতফনলভ
আায য ফথনি নি ফমভন ফদিবছ ফতভন আয আনগ িিন ফদবিবন। য ভনধয িতিগুনরা বযফতভন ফদিবছ;
এি এি ভয় ভনন য় য়া ধাযণা বিবর্যা এিন ফুবঝ বাযতীয়নদয ান িনয। তা ছাো নদন থািনত
রুবফর্া বাযতফনলভ ফপযত ফদফায ফযাানয  ফিান আবত্ত িনযবন। এিন ভনন নে, র্া বফবে িযনত াযনর
 আয িুব য়।
য বি িুফ র্ািায দযিায?
 াযা ৃবথফী ঘুনয ছবফ তুরনত চায়—বফনল িনয ফমফ ফদন দাবযনদ্রযয ফচাযার্া িুফ প্রির্। এনত মা িযচ
নফ ফ র্ািা য িানছ ফনই। তনফ রুবফর্া বফবে িযনর মা র্ািা ায়া মানফ তানত আভানদয দু জননয িযচ
িুবরনয় মানফ।

 মবদ ফতাভানি না জাবননয় াথযর্া াচায িনয?
ফযিভ বফশ্বাঘাতিতা  িযনফ ফনর ভনন য় না। আবভ নি ভানঝ ভানঝ ান িযনত শুরু িনযবছ। ভনন য়
তানত িাজ ফদনফ।
ফপরু দা এবদি বদি ফদনি ফরর,  ফিাথায় ফগনছ ফরনত ানযা?
তা ফতা জাবন না। আভানি ফনর মায়বন।
আভায এির্া নন্দ নে।
িী?
দবক্ষ্ণ বদনি নদীয াে ফথনি ফধাাঁয়া উঠনছ ফদনি ফুঝনত াযবছ িানন শ্মান আনছ।  আফায তায ছবফ তুরনত
মায়বন ফতা? এিফায বগনয় ফদিা দযিায।
রারনভানফাফু িানছই এির্া ফদািাননয াভনন দাাঁবেনয়বছনরন। আভযা তাাঁনি ফডনি বননয় ফধাাঁয়ায বদনি যনা
বদরাভ।
ফাউনরয দর ফবযনয় নদীয াে। ফিান ফথনি জবভর্া ঢারু নয় বগনয় জনর বভননছ।
ই ফম শ্মান। এির্া ভো ুেনছ, আনযির্া বচতায় শুইনয় তায উয িাঠ চাাননা নে।
ই ফতা র্ভ। বর্ায ফচাঁবচনয় উঠর।
আবভ ফদিরাভ র্ভনি। ফ িযানভয ানত ফম ভোর্ায় িাঠ চাাননা বের তায ছবফ ফতারায ফতােনজাে িযনছ।
ব ইজ ডুইং াভবথং ফববয পুবর, ফরর ফপরু দা।
িথার্া ফরায নঙ্গ নঙ্গই ফর্া ফম বতয ফর্া প্রভাণ নয় ফগর। ভোয িানছই ফগার্া চানযি ভাস্তান র্াইনয
ফছনর ফনবছর। র্ভ নফ িযানভযার্া ফচানিয াভনন ধনযনছ। আয ফই ভয় এির্া ভাস্তান র্নভয বদনি দ্রুত
এবগনয় বগনয় িযানভযার্ায় ভাযার এির্া চাে, আয মন্ত্রর্া র্নভয াত ফথনি বছর্নি বগনয় ফাবরয য ের।
আয র্ভ? ফ বফদু যনিনগ তায ডান াত বদনয় ভাস্তাননয নানি ভাযর এি ঘুবল। ভাস্তানর্া াত বদনয় ভুি ফচন
ভাবর্নত ফন ের। াত যানত ফদবি য নাি বদনয় যক্ত েনছ।
ফপরু দা আয এি ভুূতভ অনক্ষ্া না িনয উধভফভশ্বান বগনয় ভাস্তাননদয াভনন াত তুনর দাাঁোর, তায বছননই র্ভ।

ফপরু দা এফায ভুি িুরর। মতর্া ম্ভফ নযভ িনয ফ িথাগুনরা ফরর।
আনাযা এইফানযয ভনতা এই ানফনি ভা িনয বদন। উবন নতুন এননছন, ফিাথায় িী িযনত য় না-য় ফ
বফলনয় এিন ধাযণা ফনই। ভৃতনদনয ছবফ তুনর উবন িুফই অনযায় িাজ িনযনছন। ফর্া আবভ াঁনি ফুবঝনয়
ফরবছ। আনাযা এইফানযয ভনতা। াঁনি ভা িনয বদন।
অফাি নয় ফদিরাভ। এিজন ভাস্তান এবগনয় এন বর্ িনয ফপরু দানি এির্া প্রণাভ িনয ফরর, আবন যায
ফপরু দা নন? এনিফানয ফই ভুি, ফই বপগায।
যাাঁ। আবভ স্বীিায িযবছ আবভ ফপরু বভবত্তয। এই ানফ আভানদয ফেু। আনায দয়া িনয এনি ফযাই বদন।
বঠি আনছ যায, বঠি আনছ, ফিভন ফমন ভন্ত্রভুনগ্ধয ভনতা ফরর ভাস্তাননয দর। আবভ ফুঝরাভ ফপরু দানি বচনন
ফপরনর পর ফম ফ ভয় িাযা য় তা ফভানর্ই না।
বিন্তু ফম ভাস্তান ঘুবল ফিনয়বছর ফ এ মভি িথা ফনরবন, এফায ফরর– আবভ এয ফদরা ফনফ, ভনন ফযনিা ানফ—
চাাঁদু ভবেনিয িথা নোচে য় না।
আভযা বপযবত থ ধযরাভ। ফাবরয উয োনত র্নভয িযানভযায ফিান ক্ষ্বত য়বন। তনফ  ফদিরাভ ফফ
িচবিনয় ফগনছ। আা িবয এফায ফথনি  এির্ু াফধান নফ।
আভানদয ফভরা ফদিায ি বভনর্ বগনয়বছর, তাই আভযা ফারুযভুনি যনা বদরাভ।

ফফারুনয বপনয রাঞ্চ ফিনয় রাউনঞ্জ এন ফনতই ফদবি ফচৌনফ াবজয।
আনানদয িফয বননত এরাভ, ফরনরন ফচৌনফ। ুবরনয ফচাি, তাই ফরনরন, ফদনি ভনন নে ফিাথা ফমন এির্া
ফগারভার নয়নছ?
বফস্তয ফগারভার, ফরর ফপরু দা। তাযয শ্মাননয ঘর্নার্া ফণভনা িনয ফরর, চাাঁদু ভবেি নাভর্া বি ফচনা ফচনা ভনন
নে?
বফরক্ষ্ণ ফচনা, ফরনরন ফচৌনফ। ফতভুনয থানি, নাভ-িযা গুণ্ডা। ফায বতননি ফজনর ফগনছ।  মবদ ফদরা
ফনফায িথা ফনর থানি ফতা ফর্া ফন উবেনয় ফদয়া চরনফ না।
ইবতভনধয র্ভ ঘনয চনর বগনয়বছর। বর্ায ফনবছর আভানদয নঙ্গ। ফচৌনফ ইংবিবজনত ফরনরন, শুধু এিবর্ভাত্র
ফরাি এই অফস্থায বযফতভন ঘর্ানত ানযন। বতবন নরন বর্ায যফার্ভন। বভিঃ যফার্ভন— বেজ িননিার ইয

ফেন্ড ফর্ভায। বাযতফলভ াঁয়তাবে ফছয র স্বাধীন নয়নছ। তানদয প্রাক্তন ভবনফনদয িাছ ফথনি এ যিভ
ফযফায আজ আয ফিান বাযতীয় ফযদাস্ত িযনত াযনফ না।
ফর্া তুবভই নি ফনরা, ফরর। বর্ায। আভায ভাথায় ভস্ত রর্-ারর্ নয় ফগনছ। আবভ এই র্ভনি আয বচবন
না। তায নঙ্গ িথা ফরনত য় তুবভ ফনর। ফনর মবদ বিছু পর য় তা নর আভানদয এিানন আার্া াথভি নফ।
বঠি আনছ। আবভই ফরবছ। বিন্তু াথযর্া বি আনায ফেুয িানছই থািনফ? ফর্া বি আনায বননজয বজম্যু ম্বায়
যািা চনর না?
আভায অম্ভফ বুনরা ভন, জাননন বভিঃ ফচৌনফ। াথযর্া ভনন য় য িানছই বনযানদ আনছ। আয  মবদ
াথযর্ানি াচায িযনত চায় তা নর ফর্া  আভানি না জাবননয় িযনফ ফনর ভনন য় না।
আভযা উনঠ েরাভ! ফাই বভনর বগনয় ঢুিরাভ দ নম্বয ঘনয।
এির্া ফচয়ানয ভাথা বনচু িনয ফন আনছ র্ভ ভযাক্সনয়র, তায ফঠাাঁর্ ফথনি ঝুরনছ এির্া আধা-িায়া বগানযর্।
ঘনযয দযজা ফিারাই বছর, আভযা ঢুিনত ফ ভুি তুনর চাইর, বিন্তু উনঠ দাাঁোর না। বভিঃ ফচৌনফ বগনয় তায ানয
ফচয়াযর্ায় ফনরন, আভযা ফাবি িজন দু িানর্ বাগাবাবগ িনয ফরাভ।
আয ইউ িাইং ঢুাঁ ুর্ ফপ্রাব য অন বভ? বজনজ্ঞ িযর র্ভ ভযাক্সনয়র।
ফনা, ফরনরন ফচৌনফ, উই যাব নর্ িাভ ঢুাঁ বেড উইথ ইউ। ফতাভানি বনফভে অনু নযাধ জানানত এনবছ।
িী অনু নযাধ?
বাযতীয়নদয প্রবত ফতাভায মতই বফনিল থাি না ফিন, ফর্া ফাইনয প্রিা ফিানযা না।
আবভ ফতা ফতাভায িথা ভনতা চরাফ না। আভায বননজয বফচাযফুবে মা ফনর আবভ তাই িযফ। আবভ এই দু ই বদননই
ফদিনত াবে। ফতাভানদয ফদ ফিাথায় ববছনয় নে আনছ। এই াঁয়তাবে ফছনয ফতাভযা এি চুর অগ্রয
বন। এিন ফতাভযা ার ফরদ বদনয় চাল িয, িরিাতায ভনতা নয ভানু ল বদনয় বযিা র্ানা, পুর্ানথ
ফরানি শুনয় থানি বযফানয-এ ফ বি বযতায রক্ষ্ণ? ফতাভযা এ ফ ফগান যািনত চা বফনশ্বয ফরানিনদয
িাছ ফথনি। আবভ তা ভানফ না। আবভ ছবফ তুনর ফদবিনয় ফদফ স্বাধীন বাযতফনলভয আর ফচাযা।
শুধু এই ির্া বদি ফদিনর চরনফ না, র্ভ ভযাক্সনয়র। অনয িত বদনি আভানদয ফদ এবগনয়নছ ফর্া তুবভ
ফদিনফ না? আভযা ভািান মান াবঠনয়বছ। আভানদয ফদন বদবনি ফযফানযয িতযিভ বজবন বতবয নয়নছ
ফর্া তুবভ বনিয়ই ফদনিছ? জাভা-িাে, লু ধত্র, প্রাধননয বজবন, ইনরিিবনি মন্ত্রাবত-ফিানর্া না বতবয
নে বাযতফনলভ। শুধু অবাফর্াই তুবভ ফদিনফ? ফতাভানদয ফদন বি বনন্দনীয় বিছু ফনই?

দু নর্ায তুরনা ফিানযা না। ইবন্ডয়ায স্বাধীনতা এির্া বাাঁতা। ফর্া আবভ আভায িযানভযা বদনয় প্রভাণ িযনত চাই।
আজ ফথনি ঞ্চা ফছয আনগ আভানদয ূ ফভুরুনলযা ফতাভানদয উয ফমভন িতৃভত্ব িনয এননছ, এিন ফর্ায
দযিায। না নর এ ফদনয ফিান উন্নবত নফ না। ভই ফগ্রর্ ফগ্রর্ গ্রযান্ডপাদায য়াজ যাইর্।
ভানন?
বতবন বছনরন নীর িুবঠয ভাবরি। ব বিকড য়ন অপ বজানবভে র্ু ফডথ।
ফ িী?
ইনয় যায। বজ াংিা-ুরায। এিন ফতা তফু ীতিার, গযনভ ফতাভানদয ফদনয আফায়া িী ফীবৎ য় তা
আবভ শুননবছ। ফই গযভিানর যানত্র আভায ূ ফভুরুল ফযবজনাল্ড ভযাক্সনয়র ঘুনভাবেনরন তাাঁয ফাংনরায়।
াংিায়ারা াংিা র্ানবছর। র্াননত র্াননত ফ ঘুবভনয় নে। ঘাভ এফং অজস্ৰ ভায িাভনেয ফচানর্ ফযবজনাল্ড
ভযাক্সনয়নরয ঘুভ ফবনঙ মায়। বতবন আন্দাজ িনযন ফযাাযর্া িী। ফাইনয এন ফদনিন। াংিাুরায ভুি াাঁ িনয
ঘুনভানে। ফযবজ নযান্ড প্রচণ্ড যানগ তায চািনযয ফনর্ িনল রাবথ ভাযনত থানিন। তানত চািনযয ঘুভ বচযবনদ্রায়
বযণত য়। এই নে যাইর্ বির্নভে। ফতাভযা িী বফশ্ৰীবানফ ভো ফাো আজ তায ছবফ তুরনত বগনয়বছরাভ।
এ দৃ য আভানদয ফদন ফিউ ফদনিবন-আবভ তানদয ফদিানত ফচনয়বছরাভ। তনফ স্থানীয় িনয়িজন হুডরাভ
আভানি াানত আন। আবভ ঘুবল ফভনয তানদয এিজননয নাি পাবর্নয় বদই। ব বডজাবভড ইর্। এ ফযাানয
আভায বফন্দুভাত্র আনা ফনই।
ফচৌনফ এির্ুক্ষ্ণ চু িনয ফথনি ফরর, বভস্টায ভযাক্সনয়র, আবভ শুধু এইর্ুিুই ফরনত চাই ফম দয ু নায ইউ বরব
আয়ায িাবি দয ফফর্ায। তুবভ থািনর শুধু ফদনয অভঙ্গর নয়, ফতাভায বননজয ফম অভঙ্গর নত ানয ফর্া
আা িবয ফুঝনত ফনযছ।
আবভ এ ফদন এনবছ। ছবফ তুরনত। ফ িাজ ফল িনয তনফ আবভ বপযফ।
ফতাভানদয আায আর উনেয ফতা র যফার্ভননয রুবফর্া ফপযত ফদয়া।
ফর্া বর্ানযয উনেয-অযান্ড আই বথঙ্ক ব ইজ বফইং ফববয িবে।  মবদ াথযর্া ফফনচ ফদয় তা নর আবভ
আয অননি ফফব িুব ফ।

০৬. ঘনয ফন আড্ডা ভাযবছ
যানত্র বডনায ফনয ঘনয ফন আড্ডা ভাযবছ, ফপরু দা নফ এির্া চাযবভনায ধবযনয়নছ, এভন ভয় রারনভানফাফু
ঠাৎ ফযস্ত নয় উনঠ েনরন।
এত তাো িীনয? বজনজ্ঞ িযর ফপরু দা।
আনয ভাই, তদর এির্া ফই েনত বদনয়নছ না–ফর্া ছােনত াযবছ না। র্ভ ভযাক্সনয়র ফম াংিা-ুরাযনি
জুবতনয় ভাযায গল্প ফরর, ফই ঘর্না এই ফইনত যনয়নছ।
ফনর্।
ফইর্ায নাভ রাইপ অযান্ড য়িভ ইন ফীযবূ ভ; বরনিনছন এি াবদ্র, নাভ ফযবানযন্ড বপ্রচাডভ! গত ফঞ্চুবযয ফনলয
বদনিয ঘর্না। ফযবজনাল্ড ভযাক্সনয়র তায চািযনি িুন িনয। বিন্তু ফই িুননয জনয ফিান াবস্ত তানি
ফিানবদন ফবাগ িযনত য়বন। এই চািনযয নাভ বছর ীযারার।
ভাযা মায়ানত তায ফছনর অনাথ নয় নে। এই াবদ্র তিন বছনরন বউবেনত। বতবন িুননয িফযর্া ফনয়
ভযাক্সনয়নরয নীরিুবঠনত মান। ফিানন এগানযা ফছনযয অনাথ অনি নাযায়ণনি ফদনি বাযী দু িঃি ান। তিনই
ফছনরবর্য বযণনালনণয বায গ্রণ িনযন। তাযয ফছনরবর্নি বোিান িনয এিবর্ বভনাবয স্কুনর ববতভ িনযন।
এই মভি নেবছ ভাই। ফই ফছনরবর্য িী র জানায জনয প্রাণর্া আাঁিুাাঁিু িযনছ, ফ বেজ এক্সবিউজ–
দযজায় র্ািা। িুনর ফদবি বর্ায যফার্ভন।
ফভ আই িাভ ইন?
বনিয়ই, বনিয়ই।
ফপরু দা উনঠ দাাঁোর। রারনভানফাফু আফায ফন েনরন। বর্াযনি গবীয ফদিানে; বিছু এির্া ঘনর্নছ বনিয়ই।
িী ফযাায বর্ায? ফপরু দা বজনজ্ঞ িযর।
আই যাব বডাইনডড ঢুাঁ ফর দয রুবফ।
ফ িী! ফন, ফনা–ফন িথা ফনর।
বর্ায ফর। তাযয ফরর, এই দূ য ফদন এন ফেু-বফনেনদয িথা ফবনফ ভনর্া ফে উবিগ্ন নয় উঠর। র্ভ
ফেবযিয ফম াথযর্া ফফনচ মা র্ািা আনফ তাই বদনয় ৃবথফী ভ্রভনণ ফফনযানফ। এই ধাযণার্া নি এনিফানয

ফনায ভনতা ফনয় ফননছ। আয আবভ ফবনফ ফদিরাভ। — বভউবজয়ানভ বদনর িজনন আয াথযর্ায িথা
জাননত াযনফ? তাই অননি ফবনফ-বচনি…অফননল…
ফপরু দা গম্ভীয। ফরর, ফতাভানদয বোি আবভ নািচ িযায ফি? তনফ অননি আা িনযবছরাভ ফম ফতাভায
বোিই িানয়বভ থািনফ। এিন ফদিবছ তা নয়।
রারনভানফাফু ফরনরন, িনফ বফবে িযায িথা বাবফছ তুবভ?
প্রথভ আপায মিন ঢানঢাবনয়ায তিন নিই ফদফ বাফবছ। য নঙ্গ ফর্বরনপানন িথা নয় ফগনছ। যশু িার
দর্ায় র্াইভ বদনয়নছ।
এির্া ঐবতাবি ঘর্না ঘর্নফ ফনরবছনর, এিন ফর্া এির্া ভাভুবর ঘর্নায় মভফবত র, দীঘভশ্বা ফপনর ফরর
ফপরু দা।
আই অযাভ ফববয বয।
বর্ায চনর ফগর। যফার্ভননয রুবফয নঙ্গ ফযফায ফযাাযর্া জবেনয় বজবনর্া ফিভন জাবন ফজানরা নয় ফগর।

আভযা আনগ ফথনিই বঠি িনয ফযনিবছরাভ ফম যবদন িানর বগনয় ফনেশ্বযর্া ফদনি আফ। ফিিপাস্ট িাফায
দ বভবননর্য ভনধয বভিঃ নস্কয তাাঁয গাবেনত এন র্ুবযস্ট রনজয বযনন বফবল্ডংর্ায াভনন াবজয নরন।
গুড ভবনং।
আভযা রাউনঞ্জ দাাঁবেনয়বছরাভ, িনরই গুড ভবনভং ফররাভ।
ঠাৎ? ফপরু দা বজনজ্ঞ িযর।
এিদর জাাবন র্ুবযস্ট এননছ। তানদয জনয ফযফস্থা িযা নয়নছ। আবভ এনবছ আনানদয আভায িানন
ইনবাইর্ িযনত। যানত্র বডনায। তাযয দর্া নাগাদ দু ভাইর দূ নয াাঁতার গ্রানভ বগনয় নাচ ফদিা। ফিভন?
ফপরু দা ফরর, ইনবাইর্ িযনছন ভানন ফাইনি?
এববযয়ান। আনাযা বতনজন এফং ানফ দু জন।
থযাঙ্ক ইউ ফববয ভাচা, ফরর ফপরু দা। ি’র্ায় আফ?

এই আর্র্া নাগাদ। আবভ গাবে াবঠনয় ফদফ বি?
না না, ফরর ফপরু দা। আভযা ফতা ড্রাইবায বননয় ফু ে ছজন—ফিান অু বফধা নফ না।
ফববয নয়র। গুড ফড।

ফনেশ্বয বগনয় ভনন র ফই ফিান আবদযিানর এন নেবছ। াভনন াবয াবয ভবন্দয, বছনন জঙ্গর। তায ভনধয
ফর্গাছই ফফব। ফিান ফিান ফর্গাছ ফথনি ঝুবয ফননভ এন ভবন্দযনি আাঁিনে ধনযনছ। এতগুনরা ভবন্দয আয
এতগুনরা িুণ্ড, জগন্নাথফাফু ফদিরাভ ফগুনরায নাভ জাননন। রারনভানফাফু ুনজা বদনরন। িাযণ ফরনরন, না
বদনর বননজনি ফে ফফ-ধবভভি ভনন নে। দু জন াননফয এিজন—বর্ায যফার্ভন—ু ইবভং িাি নয ফৌবাগয
িুনণ্ড াাঁতায িার্র। িুনণ্ডয নানভয ভাননর্া আনগই ফজনন বননয়বছর। তাই ফরর,বদ উইর বিং বভ গুড রাি।
ভবন্দনযয আনগই বববিবযয দর। তাই র্ভ ভযাক্সনয়নরয ফপানর্ানজবনি বফলনয়য অবাফ ঘনর্বন।
রনজ বপনয আায আধা ঘণ্টায ভনধযই ফপরু দায এির্া ফপান এর। ইন্সনক্টয ফচৌনফ। বজনজ্ঞ িযর। আভযা
াাঁতার নানচয িফযর্া ফনয়বছ বি না! ফপরু দা অবফবয নস্কনযয ফাবেনত বডনানযয িফযর্া বদনয় বদর। ফরর,
ফিান ফথনি আভযা নাচ ফদিনত মাফ। ফচৌনফ ফরনরন বতবন ানে দর্া নাগাদ মানফন, িানজই িাননই
আভানদয নঙ্গ ফদিা নফ।
বভিঃ নস্কয বারযিভ বডনযিন বদনয় বদনয়বছনরন। তাই াঁয ফাবে ফনত ফদবয র না। ফফ ফে ফদাতরা ফাবে,
াভনন পুনরয ফাগান, ফগর্ বদনয় গাবে ঢুনি ফাবর্ভনিয নীনচ থাভর।
নস্কয আভানদয জননয অনক্ষ্াই িযবছনরন, আভযা গাবে ফথনি নাভনত আভানদয আযায়ন িনয ববতনয বননয়
ফগনরন। এির্া ু বজ্জত বফঠিিানায় বগনয় আভযা িজন ফবরাভ! ানফনদয জনয ইংবযবজনতই িথাফাতভা র।
এিা ভানু নলয নক্ষ্ ফতা আনায বফযার্ ফাবে ফদিবছ, ফরর ফপরু দা।
এিা ফনর্ই, তনফ আভায ফেু-ফােফ অননি! তানদয চায-াাঁচজননি ধনয বননয় প্রায়ই এিানন ছু বর্ িাবর্নয় মাই।
নস্কয আয দু ই াননফয জনয হুইবস্ক এর, আয আভযা  যন ফবঞ্চত ফজনন আভানদয জনয বরভিা।
রারনভানফাফুয বদনি দৃ বি বদনয় ঠাৎ নস্কয ফরনরন, আনায ফেু ফম ফগানয়ন্দা ফ আবভ নাভ শুননই ফুনঝবছ।
বিন্তু আনায বঠি বযচয়র্া ায়া মায়বন। এিন বজনজ্ঞ িযনত াবয বি?
উত্তয বদর ফপরু দা।

য আর নাভর্া অনননিই জানন না। উবন ছদ্মনানভ বিরায ফরনিন। ফই নাভর্া র। জর্ায়ু । জনবপ্রয়তায় উবন
নাম্বায য়ান ফরনর ফফব ফরা নফ না।
বঠি, বঠি-আবভ নেবছ আনায ফরিা। াংঘাইনয় ংঘাত—ফিভন, বঠি ফবরবন?
রারনভানফাফু এির্া বফনয়ী াব ানরন।
আবভ ববযয়া ফই এিদভ েনত াবয না, ফরনরন নস্কয। বফবরবত োইভ বপিন বে আয ভানঝ ভানঝ দু এির্া বদব ফচানি ফদবি। এিন িী বরিনছন?
আাতত ফযস্ট। গত ুনজায় এির্া ফফবযনয়নছ। নাভ শুনন থািনত ানযন—– রন্ডনন রণ্ডবণ্ড।
এর্া বি বর্?
ানে চায াজায িব বনিঃনল। –ফিঃ ফিঃ।
বভিঃ নস্কয আর প্রনঙ্গ ফমনত ফযব ভয় বননরন না। বর্ানযয বদনি বপনয ফরনরন, আভায প্রস্তাফর্া বননয় বি
আবন বিছু ফবনফনছন?
আবভ াথযর্া বফবে িনয বদবে। ফরার বর্ায।
দযাট এনক্সনরে।
বিন্তু আনানি না।
ঢানঢাবনয়া?
যাাঁ। উবনই প্রথভ আপায বদনয়বছনরন। তাই….?
ফনা, বভিঃ যফার্ভন, আবন র্া আভানিই বফবে িযনফন।
ফ িী িনয য়? আই যাব ফর্-আ ভাই ভাইন্ড।
িী িনয য় আবভ ফুবঝনয় বদবে। িাযণর্া আবভ এিজন বনযনক্ষ্ ফযবক্তয ভুি বদনয় শুবননয় বদবে। –বভিঃ গাঙ্গুরী!
আগ-ফগাঁ?
ডাির্া এত অপ্রতযাবত ফম রারনভানফাফুয গরা বচনয দু -বাগ নয় ফগর।

আবন িাইন্ডবর মবদ এই িানানর্য াভননর্ায় এন দাাঁোন।
আ-আবভ?
আবনই ফনচনয় বনযনক্ষ্ এফং ফনচনয় অভাবয়ি। আবন বয় ানফন না। আনায বফন্দুভাত্র ক্ষ্বত নফ না।
আভায এির্া বফনল ক্ষ্ভতায িথা আনানদয ফরা য়বন। আবভ িরনি বননার্াইজ িযনত াবয। ফই
অফস্থায় তানদয নানাযিভ প্রশ্ন িনয বঠি জফাফ ফনত াবয। বূ ননাব র্াইজড ফযবক্ত িিন বভথযা ফনর না।
িাযণ ফই ক্ষ্ভতার্া তানদয াভবয়িবানফ ফরা ফনয় মায়। ফই জায়গায় নতুন ক্ষ্ভতা আন। ফর্ায, বযচয়
আনাযা এিনই ানফন।
ফযাাযর্া এত দ্রুত ঘনর্ ফগর ফম রারনভানফাফু আবত্ত িযায ফিান ু নমাগই ফনরন। না! ফপরু দা ফদিরাভ
বনবফভিায। আনর রারনভানফাফুনি বননয় ফিউ যগে িযনর  ফর্া ফফ উনবাগ িনয।
নস্কয উনঠ বগনয় রারনভানফাফুয িাাঁধ ধনয তাাঁনি এিযিভ ফর্নন এননই ঘনযয ভাঝিানন দাাঁে িযানরন। তাযয
বননজই বগনয় ঘনযয ফাবতগুনরা বনববনয় বদনয় নির্ ফথনি এির্া ফছাট রার র্চভ ফায িনয ফর্া জ্ববরনয় জর্ায়ু য
ফচানিয উয ফপনর আনরার্ানি ফঘাযানত শুরু িযনরন। ফই নঙ্গ তায িথা শুরু র।
আবন ম্পূ ণভ আভায উয বনবভয িরুন, আভায উয বনবভয িরুন। আনায বননজয ত্তা ফরা ফনত ফননছ,
ফই জায়গায় আনছ এিবর্ অরীবিি বক্তম্পন্ন বফজ্ঞ ভানু ল। …ইনয়… ইনয়… ইনয়… ইনয়…
স্পি ফদিনত াবে রারনভানফাফুয দৃ বি ফঘারানর্ নয় আনছ, তাাঁয ভুি াাঁ নয় আনছ। বতবন র্ান ফচনয়
আনছন নস্কনযয বদনি।
এফায র্চভ ফঘাযাননা থাভর, বিন্তু নস্কয ফর্া রারনভানফাফুয ভুনিয উয ফপনর যািনরন। তাযয এর প্রথভ
প্রশ্ন।
আনায নাভ িী?
শ্ৰী ফভজ্ঞ গনঙ্গাাধযায়, যনপ রারনভান, যনপ জর্ায়ু ।
রারনভানফাফুয এ নাভ আবভ িিন শুবনবন।
এ ঘনয িজন উবস্থত আনছ?
ছয় জন।
তানদয ফাই বি ফাঙাবর?

দু জন ানফ।
তানদয নাভ িী?
বর্ায যফার্ভন। আয র্ভ ভযাক্সনয়র।
তাাঁযা ফিানথনি আনছন?
রযানঙ্কবয়ায, ইংরযান্ড।
এাঁনদয ফয় িত?
বর্ায ফচৌবত্র ফছয বতন ভা, র্ভ ফতবত্র ফছয নয় ভা।
এাঁনদয বাযতফনলভ আায উনেয িী?
বর্ানযয উনেয যফার্ভননয রুবফ ফদযত ফদয়া।
ফ রুবফ িায িানছ আনছ?
বর্ভ ভযাক্সনয়র।
এই রুবফয ববফলযৎ িী?
র্া বফবে নফ।
ফর্া বি গনণ ঢানঢাবনয়া বিননফ?
না।
বিন্তু উবন ফতা দয বদনয়নছন?
এফায দ রাি ফননভ নফ ানে াত।
তায ভানন বর্ায বফবে িযনফ না?
না।
তা নর?

র্া অনয এিজন বিননফন?
ফি?
অনধভন্দু নস্কয।
িত দাভ?
ফানযা রাি।
থযাঙ্ক ইউ, যায।
এফায নস্কয রারনভানফাফুয িাাঁধ ধনয ঝাাঁিাবন বদনতই বতবন ধেভবেনয় স্বাবাবফি অফস্থায় বপনয এনরন।
নয়র বভস্টায যফার্ভন?
নস্কয বর্ানযয বদনি ফচনয় প্রশ্নর্া িযনরন।
দযার্ য়জ ফভাস্ট ইভনপ্রবব।
এিন বফশ্বা র?
আই ফডাে ফনা ফায়ার্ ঢু বথঙ্ক।
ফতাভানি বাফনত নফ না। তাো ফনই। তুবভ ঢানঢাবনয়ায নঙ্গ িার ফদিা িনয। ানে াত রানি ফতাভায রুবফ
বফবে িযনত চা ফতা ায। তা না নর আভায ফানযা রানিয অপায ফতা যনয়ইনছ।
চািয এন িফয বদর বডনায ফযবড।
আভযা িনর উনঠ ডাইবনং রুনভয উনেন যনা বদরাভ।

০৭. ফলােনাচানয বডনায
ফলােনাচানয বডনায ফনয আভযা ফায়া দর্া নাগাত পুরনফবেয়া গ্রানভ াবজয রাভ। ূ বণভভা যাত, তা ছাো
এিানন িানন ভার জ্বরনছ, তাই ফদিায ফিান অু বফধা ফনই। গ্রানভয এিান এির্া ভাঠ, ফিাননই ফরানিয
ববে। এযা াাঁতার নয়–ফফবয বাগই নযয ফরাি, নাচ ফদিনত এননছ। তানদয ভনধয ফভনয়-ুরুল দু ইই
যনয়নছ।
ববনেয ভনধয ফথনি ফদবি ইন্সনক্টয ফচৌনফ ফফবযনয় এনরন।
শুধু আবভ নয়, ফরনরন চীনফ, আনানদয অননি বযবচত ফযবক্তই এিানন উবস্থত।
িী যিভ? বজনজ্ঞ িযর ফপরু দা।
বিনাযীরার আয চাাঁদু ভবেিনি ফদিরাভ। ফই ফীযবূ ভ বফনলজ্ঞ ফযবক্ত যনয়নছন।
ফ ফতা বার িথা। নাচর্া আযম্ভ নফ িিন?
ফ রাইন িনয দাাঁবেনয় নেনছ ফতা। ফম ফিান ভুূনতভই শুরু নফ।
বর্াযনি ফদনি ফপরু দা এবগনয় বগনয় ফরর, িাছািাবছয ভনধয ফথনি, না নর ফপযায ভয় িুাঁনজ ফায িযা ভুবির
নফ।
র্ভ ভযাক্সনয়র িযানভযা ফায িনয তানত ফ্লযা রাগানে। নস্কযনি ফদিুরাভ বতবন এির্া ফছার্িানর্া ফ্লযা
িযানভযা বননয় ফযবড। বতবন র্নভয বদনি এবগনয় বগনয় ফপানর্াগ্রাবপ ম্বনে আনরাচনা শুরু িযনরন। আবভ িানছই
বছরাভ, তাই িথাগুনরা শুননত াবেরাভ। নস্কয বজনজ্ঞ িযনরন, ফতাভায বি স্টুবডনয়া আনছ?
না, ফরর। র্ভ ভযাক্সনয়র। আবভ স্টুবেনয় ফপর্াগ্রাপায নই। আবভ ফদ-বফনদন ঘুনয ঘুনয ছবফ তুবর। বে রযান্স।
আভায ছবফ ফহু ত্র-বত্রিায় ফফবযনয়নছ। বাযতফনলভ মা ছবফ তুবরফ তা নযানার বজগ্রাবপি ভযাগাবজন ফননফ
ফনরনছ। তাযাই আভায িযচ ফন িযনছ।
ভাদনর চাাঁবর্ ের। র্নভয নঙ্গ আভযা নানচয দনরয বদনি এবগনয় ফগরাভ।
নাচ শুরু নয় ফগনছ। জনা বতবযনি াজনগাজ িযা ফভনয় যস্পনযয াত ধনয দু রনত শুরু িনযনছ। বতননর্
ভাদনরয নঙ্গ বতনজন ফংীফাদি যনয়নছ। ভাদর মাযা ফাজানে তানদয ানয় ঘুঙুয।
রারনভানফাফু আভায ান এন ফঘাঁনল দাাঁবেনয় ফরনরন, এিন আফায ফাাঁ। ফচাির্া নাচনছ। িানর িী আনছ ফি
জানন।

বূ ননার্াইজড নয় যীয িাযা য়বন ফতা?
নািঃ। অদ্ভুত অববজ্ঞতা, জাননা বাই তন। িী ফম িনযবছ। আয িী ফম ফনরবছ তায বিছু ভনন ফনই।
এফায ভানরয আনরায় ঠাৎ চাাঁদু ভবেিনি ফদিনত ফরাভ বফবে িুাঁিনছ। এি া এি া িনয ফ নানচয দনরয
বদনি এনগানে।
না, নানচয বদনি নয়, র্নভয বদনি।
আবভ রারনভানফাফুনি বপবপবনয় ফররাভ, নি ফচানি ফচানি যািা দযিায।
মা ফনরবছ।
র্ভ বিন্তু এি জায়গায় দাাঁবেনয় ফনই। ফ এফায বছন বদনি চনর ফগর, ফফাধয় নতুন দৃ বিনিাণ ফিাাঁজফায জনয।
ফ ফপর্াগ্রাপাযই বি এই যিভ ছর্পনর্ য়?
চাাঁদু ভবেি এির্া জায়গায় এন দাাঁবেনয়নছ, তায দু াত রু যানেয নিনর্ ফগাাঁজা।
েনভ আভানদয দনরয ফরানিযা ছবেনয় বছবর্নয় ের। রারনভানফাফু অফয আভায া ছানেনবন। আবভ ফাবি
িনরয উয দৃ বি যািনত ফচিা িযবছরাভ, িাযণ ফপযায ভয় িরনি এি জায়গায় জনো নত নফ। ই ফম
ফপরু দা, ফচৌনফনি এির্ু আনগ য। ান ফদনিবছরাভ, এিন আয ফনই। ই ফম নস্কায-াঁয ফ্লযা জ্বনর উবঠর।
অর ছনন্দ নাচ নয় চনরনছ।
ই বিনাযীরার। ফ বর্ানযয বদনি এনগানে। নদয ভনধয বিছু িথা য় বি না। জাবনফায জনয আবভ জর্ায়ু নি
ফছনে নদয বদনি এবগনয় ফগরাভ।
বিনাযীরার বর্াযনি াভনন ফনয় ফরর, গুড ইববনং।
বর্ায ফরর, িারনি আভানদয অযাবনয়েনভের্া বঠি আনছ ফতা?
ইনয় যায।
আা িবয ফতাভায ফাফা ভত ফদরানফন না।
ফনা যায। ব যাাঁজ ফভড আ বজ ভাইন্ড।
ফববয গুড।

বিনাযীরার চনর ফগর।
এফায জগন্নাথফাফুনি ফদিরাভ তাাঁয জায়গা বননত। বর্ায যানরা ফনর ফরর, আভানি এই নানচয ফযাাযর্া এির্ু
ফুবঝনয় ফদনফ?
ানর্ভনবর।
জগন্নাথফাফু বর্ানযয ান ঘন নয় দাাঁবেনয় িাননয িানছ ভুি এনন নানচয ফযাাযর্া. ফফাঝানত আযম্ভ িযর।
আবভ আয শুননত না ফনয় রারনভানফাফুয বদনি এবগনয় ফগরাভ।
এফায ফপরু দানি ফদিরাভ এির্া ভানরয আনরায়। ফ এির্া চাযবভনায ধযার।
প্রথভ নাচ ফল নয় বিতীয় নাচ শুরু র। এয তার এনিফানয অনয, আনগযর্ায ফচনয় অননি দ্রুত। ফভনয়যা
এিফায বনচু নে যস্পনযয াত ধনয, তায নযই ফাজা নয় উঠনছ, তানর তানর, ভাদর আয ফাাঁবয নঙ্গ।
ফই নঙ্গ এির্ানা ু নয গান। ফববয এক্সাইবর্ং ভিফয িযনরন জর্ায়ু ।
আভানদয াভনন বদনয় বভিঃ নস্কয িযানভযা বননয় ফফবযনয় ফগনরন আভানদয বদনি এির্া প্রশ্ন ছনে বদনয়— ফিভন
রাগনছ?
িী ফযাায? এভন ফজায নাচ চনরনছ আয আনায িানর িাাঁজ?
প্রশ্নর্া জর্ায়ু িযনরন আভানদয বদনি এবগনয় আা ফপরু দানি।
ভ্রূিুবর্য িাযণ আনছ। বযনফর্া বার নয়, বার নয়। —ভযাক্সনয়রনি ফদনিবছ, ফতাপন?
বিছু ক্ষ্ণ আনগ ফদনিবছ, বিন্তু এিন আয ফদিবছ না।
ছািযা ফগর ফিাথায়? ফনর আভানদয ফছনে ফপরু দা ফা বদনি এবগনয় ফগর।
রারনভানফাফু ফরনরন, ফতাভায দাদানি ফর িযনফ? চনরা আভযা বগনয় ফদবি ভযাক্সনয়র ফগর ফিাথায়।
চরু ন।
রারনভানফাফুয াত ধনয এবগনয় ফগরাভ নানচয দনরয বছন বদির্ায়। চাাঁদু ভবেি। বিনাযীরার। এি ঝরি
এি ঝরি ফদিবছ। এনিির্া ফচনা ভুি। বিন্তু র্ভ িই?
ই ফম বর্ায। ফ এি জায়গায় দাাঁবেনয় ভ্রূিুবর্ িনয এবদি বদি ফদিনছ।

যাব ইউ বন র্ভ?
আভযা নিই িুাঁজবছ।
আই ফবে রাইি বদ অযার্ অর।
বর্ায র্ভনি িুাঁজনত ডাইনন চনর ফগর। আভযা ফাাঁনয় এবগনয় ফগরাভ। নাচ এিন আয দ্রুত, ভাদর ফফনজ
চনরনছ। নীনচয দর গাইনছ, দু রনছ আয ঘুযনছ।
ঠাৎ ববনেয ভনধয ফথনি ফপরু দা ফফবযনয় এর।
ফচৌনফনি ফদনিবছ?
ফ গম্ভীযবানফ উবিগ্ন।
উত্তনযয অনক্ষ্া না িনযই ফ এবগনয় ফগর। দু ফায তানি গরা তুরনত শুনরাভ।
ইন্সনক্টয ফচৌনফ! ইন্সনক্টয ফচৌনফ।
এি বভবননর্য ভনধয ফপরু দানি আফায ফদিরাভ, নঙ্গ ফচানফ। তাযা দ্রুত এবগনয় ফগর ডান বদনি।
িী ফযাায? রারনভানফাফু প্রশ্ন িযনরন।
ংনক্ষ্ন ভযাক্সনয়র ফনর ফপরু দা আয ফচৌনফ এবগনয় ফগর।
এফায আভযা ফপরু দা আয চীনফনি অনু যণ িনয ফদৌে শুরু িযরাভ।
এির্া গানছয ধনয বগনয় ফপরু দা থাভর। াত দনি দূ নয এির্া ভার জ্বরনছ। তাাঁয আনরায় ফদিরাভ
ভযাক্সনয়র ভাবর্নত উুে নয় নে আনছ। তায ান ঘানয উয রু র্ানে তায ফযাগ আয ফ্লযাানভত
িযানভযা।
ইজ ব ফডড? ফচৌনফয প্রশ্ন।
না। অজ্ঞান। ার আনছ।
ফচৌনফয িানছ ফদিরাভ এির্া ফছাট র্চভ যনয়নছ। ফর্া জ্ববরনয় র্নভয ভুনিয উয ফপরনত র্নভয ফচানিয াতার্া
ফমন ননে উঠর। ফপরু দা এফাযর্নভয িাাঁধ ধনয ঝাাঁিুবন বদর।

ভযাক্সনয়র। র্ভ!
বঠি ফই ভুূনতভ অেিায ফথনি ভানরয আনরায় ছু নর্ ফফবযনয় এর বর্ায।
ফায়ার্ দয ভযার্ায উইথ বভা? ইজ ব ফডড?
না। অজ্ঞান, ফরনরন ফচৌনফ। তনফ জ্ঞান বপযনছ।
ইবতভনধয র্ভ ফচাি িুনরনছ। তায ভুি মন্ত্রণায় বফিৃত।
ফিাথায় ফরনগনছ ফতাভায? ফপরু দা বজনজ্ঞ িযর।
র্ভ ফিানযিনভ াত বদনয় ভাথায বছনর্া ফদবিনয় বদর।
এফায বর্ায ভাবর্ ফথনি ফযাগর্া িুবেনয় বননয় ফর্া িুনর ববতনয াত ফঢািানত তায ভুির্া পযািান নয় ফগর।
দয রুবফ ইজ গান, বাযী গরায় ফরর বর্ায।

র্ভনি গাবেনত তুনর বননয় আভযা আফায নস্কনযয ফাবেনত বপনয এরাভ। রুবফ উধা শুনন নস্কনযয অফস্থা ফদিফায
ভনতা নয়বছর। ফ ফেল ফভাননা গরায় ফরর, ফতাভযা মা ফচনয়বছনর তাই র। বাযতফনলভয রুবফ বাযতফনলভই
বপনয এর, তনফ ফতাভানদয ৃবথফী ভ্রভণ আভায র না।
ূ ফভেীয ডাক্তায বং র্ভনি যীক্ষ্া িনয ফরনরন, ভাথায বছননয এির্া অং পুনরনছ। ফিান বাযী বজবন
বদনয় আঘাত িযায পনর র্ভ ংজ্ঞা াযায়।
এই আঘাত ফথনি ভৃতুয নত াযত বি? বর্ায বজনজ্ঞ িযর।
আনযির্ু ফজানয নর নত াযত ফইিী? ফরনরন ডািঃ বং। আাতত িানর্ায় ফযপ ঘনল ফদয়া ছাো আয
ফিান বচবিৎা ফনই। ফযথা ফফব নর এির্া ফন। বিরায ফিনয় বননর িাজ ফদনফ।
ডািঃ বং চনর মাফায য ফচৌনফ ভুি িুরনরন।
বভিঃ ভযাক্সনয়র, আনানি ফম আঘাত িনযনছ তানি ফতা আবন ফদিনত ানবন ফনর ফরনরন।
না। ফ ফরাি আভায বছন বদি বদনয় আন।

মতদূ য ফুঝনত াযবছ, ফরনরন ফচৌনফ, ভাথায বছনন ফাবে ভাযায িাযণ ই াথয চুবয িযা। র্ভ ভযাক্সনয়নরয
ফযানগ এযিভ এির্া াথয বছর ফর্া অনননিই জানত না, মবদ যফার্ভন রুবফয িথা অনননিই এয ভনধয
ফজনন ফগনছ। মাাঁযা র্নভয ফযানগ াথয আনছ জাননতন তাাঁযা নরন আবভ, বভস্টায বভবত্তয, তাাঁয বাই, তাাঁয ফেু
রারনভানফাফু, জগন্নাথ চার্ুনজয, বিনাযীরার এফং বভিঃ নস্কয।
বভিঃ নস্কয া াাঁ িনয উঠনরন। –াথযর্া ফতা আভায ানত চনরই আত; ফিানন আবভ এ যাস্তা ফনফ ফিনফমিানন আভায ফাবে ফিনয় র্ভ িুবন নয় ফমনত াযত?
 ফ ফনর রাব ফনই, বভিঃ নস্কয। আবন প্রাইভ ানক্ট। বূ ননাব র্াইজড অফস্থায় বভিঃ গাঙ্গুরী মা ফনরনছন
ফগুনরা ফম পরনফই এভন ফিান গযাযাবস্ট ফনই। এ রুবফ ফমভন ফতভন রুবফ নয়, আয আবন ফমভন ফতভন
িানরক্টয নন। ফ রুবফ ফৃ ীত নয় ফমনত ানয ফজনন আবন ফর্া বফনা য়ায় াত িযায ফচিা িযনফন না? িী
ফরনছন। আবন?
নননন্স! নননন্স! ফনর নস্কয চু িনয ফগনরন।
ফচৌনফ ফনর চরনরন, এ ছাো আনছ বিনাযীরার। তায ফা য়া বদনয় বজবনর্া বিননত ফচনয়বছনরন। তানত
ফছনরয ফিান রাব ত না। অথচ ফছনর রুবফয ভূ রয জানন, ফর্া ফিাথায় থানি তা জানন। এই অফস্থায় ফর্ানি
াতাফায ফচিা িযার্া বি িুফ অস্বাবাবফি?..র্নভয উয আনো বছর এভন এি ফযবক্ত িানন উবস্থত বছনরন।
ফ র চাাঁদু ভবেি। ভাথায় ফাবে ভাযার্া চাাঁদুয নক্ষ্ অতযি স্বাবাবফি, িাযণ ফ ফদরা ফননফ। ফনর াবনয়ই
ফযনিবছর। প্রশ্ন নে, ফ বি রুবফয়া ফযাাযর্া জানত? ভনন ফতা য় না। এিানন র্ভনি ভাথায় আঘাত ফভনয
অজ্ঞান িনয ফস্ৰপ র্ািািবেয ফরানব ফযানগ াত ঢুবিনয় মবদ ঘর্নাচনে রুবফয ফিৌনর্ার্া ফনয় মায়—এই
ম্ভাফনানি আভযা উবেনয় বদনত াবয না, াবয বি?… আনযিজন ানক্ট নে জগন্নাথ চার্ুনজয। ইবন রুবফ
ম্বনে জাননতন, ফিাথায় ফর্া থানি তা জাননতন। াঁয এ ফন আচযনণয িাযণ এিভাত্র ফরাব।
ফপরু দা ফরর, এিজন ানক্টনি আবন ফাদ বদনয় মানেন, বভিঃ ফচৌনফ।
ফি?
বর্ায যফার্ভন।
ফায়ার্! ফনর রাবপনয় উঠর। বর্ায।
ইনয় বভিঃ যফার্ভন! ফরর ফপরু দা। তুবভ ফচনয়বছনর রুবফর্নি িরিাতায বভউবজয়ানভয ানত তুনর বদনত। ফতাভায
ফেু তানত ফাদ াধবছর। ানছ বফনদন এন ফেু-বফনেদ য় তাই তুবভ াথযর্া বফবে িযনত যাবজ নয়বছনর।
বিন্তু ফনল ফতাভায ভত ারর্াননা আিমভ নয়। এভবননত র্নভয নঙ্গ ফতাভায আয ীানদযয ম্পিভ বছর না।
আবভ মবদ ফবর ফম তুবভ ফতাভায ভূ র বোনি বপনয বগনয়বছনর, এফং তাই াথযর্া বননজয িানছ বননয় আ।

িথাগুনরা শুনন যফার্ভন বিছু ক্ষ্ণ চু িনয দাাঁবেনয় যইর। তাযয র্ান উনঠ দাাঁবেনয় াত দু নর্া ভাথায় তুনর
ফরর, আবভ বননয়বছ বি না জানায িুফ জ। যাস্ত আনছ। াচভ বভ, ইন্সনক্টয ফচৌনফ। রুবফ বননয় থািনর এয ভনধয
ফর্া যাফায ফিান ু নমাগ আবভ াইবন। িাভ অন, ইন্সনক্টয-াচভ বভ।
ফববয নয়র, ফনর ইন্সনক্টয ফচৌনফ উনঠ বগনয় বর্াযনি াচভ িযনরন। বিছু ই ায়া ফগর না।
এফায ফপরু দা ফরর, াঁনি মিন াচভ িযা র তিন আভযা বতনজন ফাদ মাই ফিন? আু ন বভিঃ ফচৌনফ।
ফচৌনফ ইতস্তত বাফ িযনছন ফদনি ফপরু দা আফায ফরর, আু ন আু ন, ভননয ভনধয নন্দ যািা বার না।
ফচৌনফ আভানদয বতন জননিই াচভ িযনরন। তাযয ফরনরন, বভিঃ যফার্ভন, এ ফযাানয। আবভ তদি িবয এর্া
আবন চান বি?
বনিয়ই, ফজানযয নঙ্গ ফরর যফার্ভন। আই য়ে দযার্ রুবফ ফযাি অযার্ এবন িস্ট।

০৮. ফযথার্া এিন ম্পূ ণভ মায়বন
যবদন িানর র্ভনি ফদিরাভ ফ অননির্া াভনর বননয়নছ। ফরর ফযথার্া এিন ম্পূ ণভ মায়বন। বিন্তু আয
দু বদননয ভনধযই চনর মানফ।
াথয চুবযয ফযাাযর্ায় দু ই ফেুই ফদিরাভ ভান িাতয। এই বানফ াথযর্ানি বাযতফনলভ ফযনি মাফায িথার্া
বর্ায ফভানর্ই বানফবন, আয র্ভ আনা িযনছ। প্রথভ বদনই ফিন ফর্ানি বফবে িনয ফদয়া য়বন, মিন
ঢানঢাবনয়া এত বার অপায বদর।
বভস্টায ফচৌনফ িানর আভানদয ঘনয এনরন এগানযার্া নাগাত। ফরনরন এন প্রথনভ এিফায র্ভনি ফদনিনছন,
তাযয আভানদয িানছ এননছন বযনার্ভ বননত।
বিছু এনগার? বজনজ্ঞ িযর ফপরু দা।
এিজন ানক্টনি ফাদ বদনত নয়নছ।
ফি?
বিনাযীরার।
ফিন? ফাদ ফিন?
প্রথভত, আবভ মতদূ য জাবন বিনাযীরারনি, ফ অত ফফনযায়া নয়। তা ছাো—এর্া আবভ জানতাভ না-ভা
িাননি র ঢানঢাবনয়া ফফ িনয়ি রাি র্ািা িযচ িনয তায ফছনরনি এির্া েযাবস্টনিয পযাক্টবয ফাবননয়
বদনয়নছ। বিনাযী ফযগুরায িানজ মাতায়াত িযনছ। তায ফাফা িো নজয ফযনিনছন তায উয। এই ভয় এির্া
াথয চুবয িনয বফবে িনয ানত িাাঁচা র্ািা ফনর ফর্া ফাফায দৃ বি এোত না। ফা—বিনাযীরার ইজ আউর্।
চাাঁদু ভবেি?
আভানদয মা বনফ, তানত র্ভ ভাথায় আঘাত ায় ীনন এগানযার্া নাগাত। তিন চাাঁদু ফারুনয নফীন ফঘানলয
ভনদয দািানন। এিাবধি াক্ষ্ী আনছ। তানদয ফাইনি ফজযা িনয ফদনিবছ। চাাঁদু ইজ আউর্ র্ু।
ফাবি দু জন?
আজ িানর নস্কনযয ফাবে াচভ িনযবছরাভ। াথযর্া ায়া মায়বন। অবফবয তানত বিছু প্রভাণ য় না। এতর্ুিু
াথয রু বিনয় যািা ফতভন বিছু িবঠন ফযাায নয়। তনফ ফনচনয় ফফব নন্দ েনছ বিন্তু ফীযবূ ভ এক্সার্ভ
জগন্নাথ চযার্াবজভয য।

এর্া ফিন ফরনছন?
 ফীযবূ ভ এননছ ভাত্র বতন ফছয র। য ফাবেনত এির্া র্ুবযস্ট গাইড আনছ, ফর্ায নাভ র ভ্রভণঙ্গী। তা
ফথনিই  তথয ংগ্র িনয। ফারুনযয আনগ ফধভভানন বছর। ফিানন তায ুবর ফযিডভ যনয়নছ—জাবরয়াবতয
ফি।
তাই ফুবঝ?
ইনয় যায। আভায ভনত ব ইজ আয়ায ভযান। ানফনদয িাছ ফথনি  াবযশ্রবভি আদায় িযবছর। য়ান
াবূ ড রুবজ ায ফড। ভস্ত ফযাাযর্া িুফই নন্দজনি।
য ফাবে াচভ িনযনছন?
িযফ আবজ দু ুনয। শুধু াচভ না-িাযণ াচভ িনয বিছু ায়া মানফ ফনর ভনন য় না-িো িথা ফনর য ভনন
চযভ বয় ঢুবিনয় বদনত নফ। বার িথা-আবন বননজ ফিান তদি িযনফন না?
ফতভভান ফক্ষ্নত্র আবন অননি ফফব িামভিযী নফন ফনর ভনন য়। তনফ ভাথা ফিরনফ। বঠিই, আয বিছু ভনন
এনর আনানি জানাফ। ইনয়–আবভ ফম ানক্টর্ায িথা ফনরবছরাভ তায িী র?
বর্ায যফার্ভন?
যাাঁ, িাযণ আভায ধাযণা য এিন ফম ভননয অফস্থা তানত  ফেুবফনেদর্া ফভনন বননত প্রস্তুত। যাবিি
যফার্ভননয ভননাফাঞ্ছা ূ ণভ িযার্া য এিন প্রধান রক্ষ্য।
আনায িথা ভনন ফযনিই আবভ এির্ু আনগই য ঘযর্া বার িনয। াচভ িনযবছ। বিছু াইবন।
ফচৌনফ চা আয বফস্কুর্ ফিনয় উনঠ েনরন; ফরনরন নফরা আফায আনফন।
ফপরু দা এির্া দীঘভশ্বা ফপনর ফরর, ফে ফগারনভনর ফযাায। াাঁচর্া ানক্ট াাঁচ জায়গায় ছবেনয় আনছ। এিানন
নিয ফগানয়ন্দানি ুবর ফর্ক্কা ফদনফ তানত আয আিনমভয িী?
আনায বি িারুয উয নন্দ ের? জর্ায়ু প্রশ্ন িযনরন।
এই াাঁচজননয ভনধয?
যাাঁ।

বিনাযীরানরয ফযফায ফযাাযর্া মবদ জানতাভ না, বিন্তু তা আভায ভন নি ফাবতর িনয বদবের। তায
িাযণ ফছনরর্ায ভনধয বম্যনতয অবাফ। িাউনি ভাথায় ফাবে ফভনয অজ্ঞান িযায াভথভয য আনছ ফনর ভনন য়
না, আয তায উয ই ববনেয ভনধয ফযাগ িুনর তায ফথনি াথয ফায িনয বননয় ারাননা…
চাাঁদু ভবেি?
য াভথভ আনছ নন্দ ফনই, তনফ রুবফ ম্বনে-বফনল িনয র্নভয ফযানগ রুবফ আনছ ফর্া য নক্ষ্ জানা িুফই
অস্বাবাবফি ফনর ভনন য়। নস্কয ফরাির্ানি নন্দ িযনত আভায ভন চায় না। বফনল িনয ভাথায় ফাবের্াবে
ভাযায ফযাানয  ফভানর্ই বননজনি জোনফ না। তা ছাো এর্া ভনন যািনত নফ ফরাির্ায র্ািায অবাফ
এনিফানযই ফনই।
এির্া বজবন। আবভ বিছু নতই ফুঝনত াযবছ না।
িী
বপননার্াইজ নয় ভানু ল বতয িথা ফনর?
ফিান বতযর্া ফরনছন আবন?
ফািঃ, তনা ফম ফরনর নদয ফয় ফনর বদরু ভ। যা রযানঙ্কবয়ায ফথনি এননছ ফনর বদরু ভ।
দু নর্া তথযই ফস্টর্ভযাননয ফরিায ফগাোয বদনিই বছর।
তই ফুবঝ?
ইনয় যায। আয ফাবি মা ফনরনছন ফর্া ফম বভনথয ফ ফতা প্রভাণই নয় ফগর।
তা ফনর্। … তা নর জগন্নাথ চযার্াবজভই িারবপ্রর্?
ফচৌনফ মা ফরর, তানত ফতা ফযিভই ভনন নে। ভাভরার্ায বযভাবি িুফ জভাবর্ র না ফর্া–
ফপরু দায িথা ফল র না। িাযণ দযজায় র্ািা নেনছ।
িুনর ফদবি র্ভ ভযাক্সনয়র-তয ভুি গম্ভীয। ফপরু দা উনঠ দাাঁবেনয় এির্া ফচয়ায এবগনয় বদর র্নভয বদনি! র্ভ ভাথা
নাের।
আবভ ফনত আববন।

আই ব।
আবভ এনবছ তুবভ এফং ফতাভায দু ই ফেুয ঘয াচভ িযনত।
াচভ ফতা িার এিফায িযা নয় ফগনছ। তানত ফতাভায বফশ্বা র না!
ফনা। ফ াচভ িনযনছ ইবন্ডয়ান ুবর। আভায তানদয য ফিান বফশ্বা ফনই।
াচভ িযনত য়ানযে রানগ তা জাননা? ফম ফিউ াচভ িযনত চাইনরই াচভ িযনত ানয না।
তা নর তুবভ আভানি াচভ িযনত ফদনফ না?
ফনা, বভিঃ ভযাক্সনয়র।  ফযাাযর্া িারই নয় ফগনছ। আজ আয নফ না।
ভযাক্সনয়র আয বিরুবক্ত না িনয অযাফাউর্ র্ানভ িনয চনর ফগর।
ফফানঝ, ফরনরন রারনভানফাফু। আনায নঙ্গ অননি তদনিই অংগ্রণ িযরু ভ, বিন্তু বেবভনযার ফনর াবন
এই প্রথভ ের আভানদয উয।
ফ যিভ অববজ্ঞতাই নয় থািা বার, তাই নয় বি?
তা ফনর্। তা আবন বি ফস্ৰপ ঘনয ফন তদি িযনফন। ফফনযানফন না ফিাথা?
দযিায নর বনিয়ই ফফনযাফ। তনফ এিনিায ফস্টজর্া র বচিা িযায ফস্টজ, আয ফর্া ঘনয ফনই ফনচনয়
বার য়। অবফবয তাই ফনর আনানদয ধনয যািনত চাই না। আনায স্বেনন্দ ফফনযানত ানযন। াবিবননিতন
এফং তায আনান এিন অননি বিছু ই ফদিনত ফাবি আনছ।
ফববয নয়র। আভযা তা নর এিফায তদরনি বগনয় ধবয;  ফরবছর য আজ ফিান ক্লা ফনই। ফদবি  িী
ানজস্ট িনয। আনানি ফযং এির্া বজবন বদনয় মাবে। –তদনরয ফদয়া ফই ফই। ফই াবদ্র বপ্রচানডভয
ফরিা। দারুণ ফই ভাই। িার যাবত্তনয ফল িনযবচ। এই ভযাক্সনয়নরয ূ ফভুরুল ম্বনে অননি তথয ানফন।
আয নীর চাল ম্বনে বযষ্কায ধাযণা নয় মানফ।
ফপরু দানি ফইর্া বদনয় আবভ আয রারনভানফাফু ফফবযনয় েরাভ।
তদরফাফু ফরনরন, চনরা ফতাভানদয এির্া িাাঁবর্ গ্রাভ ফদবিনয় বননয় আব। ফগায়ারাো। আয তায বছননই
আনছ গুরুনদনফয বপ্রয় নদী ফিাাই। এ দু নর্া না ফদিনর াবিবননিতন দভন অম্পূ ণভ ফথনি মানফ।

গ্রাভ এয আনগ ফম ফদবিবন তা নয়, তনফ ফগায়ারাোয ভনতা িাাঁবর্ গ্রানভয ফচাযা এয আনগ ফদনিবছ ফনর ভনন
নে না। রারনভানফাফুনি িবফতায় ফনয়নছ। তাাঁয বপ্রয় িবফ বফিুণ্ঠ ভবেনিয এির্া িবফতায িাবনির্া অং
আফৃ বত্ত িনয ফপরনরন–
ফাংরায গ্রানভ স্পবন্দনছ ফভায প্রাণ
ফই িনফ ফদিা-আজ স্মৃবত অম্লান
ফমবদনি ফপযা দৃ বি
ভানু ল  প্রিৃবত দু ইনয় বভনর ফদিা িী অরূ ৃ বি!
ফিাাই ফদনি ফই এিই ফযাায। এর্ানত ফফাঝা মায় ফম বফিুণ্ঠ ভবেি াবিবননিতনন এনবছনরন–
জীণভ ফিাাই বভর গবত
ভন ফনর ফদনি–~ভননাযভ অবত
দু ই ান ধান
প্রিৃবতয দান
দু নর নঠ ভীযনণ,
ফনর ফদনফ িবফ
আাঁিা রূনফ ছবফ
বচযতনয ফভায ভনন।
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