সোনোয সেল্লো (১৯৭১)

০১. সোনোয সেল্লো
সপরু দো োততয ফইটো তে ফন্ধ েতয টক্ টক্ েতয দু তটো তুড়ি সভতয ডফযোট োই তুতর ফরর, ডজত োতভডি।
আডভ ডজতে েযরোভ, এতক্ষণ ডে তুডভ ডজত োতভডিয ফই ়িডছতর?
ফইটো এেটো খফতযয েোগতজয ভরোট সদ ো, তোই নোভটো ়িতত োডযডন। এটো জোডন সম, টো ডধু জযোঠোয েোছ
সথতে ধোয েতয আনো। ডধু জযোঠোয খুফ ফই সেনোয ফোডতে, আয ফইত য খুফ মত্ন। ফোইতে ফই ধোয সদন নো,
ততফ সপরু দোতে সদন। সপরু দো ডধু জযোঠোয ফই ফোড়িতত এতনই আতগ সটো এেটো ভরোট ডদত সন ।
এেটো চোযডভনোয ধডযত য য দু তটো সধোোঁ োয ডযিং সছত়ি সপরু দো ফরর, ডজত োতভডিয ফই ফতর আরোদো ডেছু সনই।
সম-সেোন ফই-ই ডজত োতভডিয ফই তত োতয, েোযণ ভস্ত জীফনটোই ডজত োতভডি। রক্ষ েযডর ডনশ্চ ই-সধোোঁ োয
ডযিংটো মখন আভোয ভুখ সথতে সফতযোর, তখন টো ডছর োতপক্ট োেকর। এই োেকর ডজডনটো েী বোতফ ছড়িত
আতছ ডফশ্বব্ৰহ্মাোতডে  সটো এেফোয সবতফ দযোখ। সতোয ডনতজয যীতয দযোখ। সতোয সচোতখয, ভডণটো এেটো োেকর। এই
োেকতরয োোতময তুই সদখতত োডি আেোতয চোোঁদ তোযো ূ মক। এগুতরোতে ফ্ল্যোটবোতফ েল্পনো েযতর োেকর,
আতর সগোরে—এে-এেটো ডরড ফুদ্বুদ, অথকোৎ ডজত োতভডি। সৌযজগততয গ্রগুতরো আফোয ূ মতক ে প্ৰদডক্ষণ
েযতছ এডরডটব েোতবক। এখোতন ডজত োতভডি; তুই সম এেটু আতগ জোনোরো ডদত থুে েতয যোস্তো থুতু সপরডর–
অডফডয সপরো উডচত ন –টো আনোইডজডনে–সনক্সট টোইভ সপরতর গোোঁট্টো খোডফ–ই থুতুটো সগর। ডেন্তু এেটো
যোযোতফোডরে েোতবক-ডজত োতভডি। ভোে়িোয জোর ডজডনটো বোর েতয সদতখডছ েখন। েী জডটর ডজত োতভডি
যত তছ তোতত জডন? এেটো যর চতুতকোণ ডদত শুরু  জোর সফোনো। তোযয সটোতে দু তটো ডো োগনোর সটতন
চোযতট ডিতেোতণ বোগ েযো  । তোযয সই ডো োগনযোর দু তটোয ইন্টোযতডক্টিং ত ন্ট সথতে শুরু  স্পোইযোর
জর; আয সটোই ক্রভ ফো়িতত ফো়িতত ুতযো চতুতকোণটোতে সছত

সপতর। ফযোোযটো এভন তোজফ সম বোফতর

েুরডেনোযো োডফ নো। …
যডফফোতযয েোর। আভযো দু জতন আভোতদয ফোড়িয এেতরোয বফঠেখোনো ফত আডছ। ফোফো তোোঁয যডফফোতযয ডন ভ
ভততো সছতরতফরোয ফন্ধু ু ডফভর েোেোয ফোড়িতত আ়িো ভোযতত সগতছন। সপরু দো সোপো ফত তোয ো দু তটো োভতনয
ডনচু সটডফরটোয উয তুতর ডদত তছ। আডভ ফতরডছ তক্ততোত, সদ োতরয তে তোডে োটো রোডগ ো তোতত সঠ ডদত ।
আভোয োতত যত তছ প্লোডিতেয বতডয এেটো সগোরেধোোঁধোয ডবতয ডতনতট সছোট্ট সরোোয দোনো। প্ৰো আধ ঘণ্টো ধতয
সই দোনোগুতরোতে ঘুডযত ঘুডযত সগোরেধোোঁধোয ভোঝখোতন আনফোয সচষ্টো েযডছ। ফুঝরোভ সম, এ- এেটো েডঠন
ডজত োতভডিয ফযোোয।
েোতছই নীোয-ডন্টুতদয ফোড়িতত ুতজোয যোতেতর েোডট তে ছডফয ইত সজো ভব্বৎ যোোঁ গোনটো ফোজতছ। সগোর
গ্রোভোতপোন সযেতডক ডভড স্পোইযযোর যোোঁচ। অথকোৎ ডজত োতভডি।

সেফর সচোতখ সদখো মো

এভন ডজডন নো, সপরু দো ফতর চরর, ভোনু তলয ভতনয ফযোোযটো ডজত োতভডিয োোতময

সফোঝোতনো মো । োদোডতধ ভোনু তলয ভন সেট রোইতন চতর; যোোঁচোতরো ভন োতয ভততো এতেতফোঁতে চতর, আফোয
োগতরয ভন সম েখন সেোন ডদতে চরতফ তো সেউ ফরতত োতয নো–এতেফোতয জডটর ডজত োতভডি।
সপরু দোয সদৌরতত অডফডয আভোয সোজো-ফোোঁেো োগর-ছোগর অতনে যেভ সরোতেয তেই আরো ফোয ু তমোগ
ত তছ। সপরু দো ডনতজ েীযেভ জযোডভডতে নেোয ভতধয ত়ি, সটোই এখন বোফডছরোভ। তে ডজতে েযতত
ফরর, এেটো সভডন-ত তন্টড িোয ফো সজযোডতক ফরতত োডয।
তুই এেটো ডফন্দু, সমটোতে অডবধোতন ফতর ডযভোণীন স্থোনডনতদকে ডচহ্ন।
আভোয ডনতজতে যোডটরোইট ফতর বোফতত বোরই রোতগ। ততফ ফ ভ যোডটরোইট থোেো ম্ভফ  নো। এই মো
আপতো। গযোিংটতে গডে তগোতরয ফযোোতয অডফডয য তেই ডছরোভ, েোযণ তখন আভোয ছু ডট ডছর। তোয তযয
দু তটো তদতেয ফযোোতয—এেটো ধরবূ ভগত়ি খুন, আতযেটো োটনো এেটো জোর উইতরয ফযোোয—এই দু তটোতত
আডভ ফোদ ত়ি সগডছ। এখন ূ তজোয ছু ডট। েডদন সথতেই বোফডছ। এই ভ এেটো সে এতর ভন্দ  নো, ডেন্তু
সটো সম ডতযই এত ়িতফ তো বোফতত োডযডন। সপরু দো অডফডয ফতর, সম-সেোন ডজডন ভতন ভতন খুফ সজোয
ডদত চোইতর অতনে ভ আনো সথতেই এত ত়ি; সভোট েথো আজ সমটো ঘটতর সটো আভোয এই চো োয পর
ফতর সবতফ ডনতত আভোয সেোন আডি সনই।
ডন্টুতদয ফোড়িয রোউডডস্পেোতয তফভোি জডন সভযো নোভ-এয এেটো গোন ডদত তছ, সপরু দো অযো-সিতত ছোই সপতর
ডন্দুস্থোন িযোেোডক েোগজটো োতত ডনত তছ, আডভ এেফোয যোস্তো

সফতযোডফ ডে নো বোফডছ, এভন ভ

আভোতদয

ফোইতযয দযজোয ে়িোটো সে সমন তজোতয সনত়ি উঠর। ফোফো ফোতযোটোয আতগ ডপযতফন নো, তোই ফুঝরোভ এ অনয
সরোে। দযজো খুতর সদডখ, ধু ডত আয নীর োটক যো এেজন ডনযী সগোতছয বদ্রতরোে দোোঁড়িত আতছন।
এ ফোড়িতত প্ৰতদোল ডভডিয ফতর সেউ থোতেন?
রোউডডস্পেোতযয জনয প্ৰশ্নটো েযতত বদ্রতরোেতে সফ সচোঁচোতত র। ডনতজয নোভ শুতন সপরু দো সোপো সছত়ি
দযজোয ডদতে এডগত এর।
সেোতেতে আতছন?
আতে, আডভ আডছ। সই যোভফোজোয সথতে।
সবততয আু ন।
বদ্রতরোে ঘতয ঢুতে এতরন।
ফু ন। আডভই প্ৰতদোল ডভডিয।

ঃ! আডন এত ই িং সটো আডভ ডঠে…
বদ্রতরোে গদগদ বোফ েতয সোপোয োতয সচ োযটো ফত ়িতরন। তোোঁয োড ডেন্তু ফোয তযই ডভডরত সগর!
েী ফযোোয? সপরু দো ডজতে েযর।
বদ্রতরোে গরো খোেডযত

ফরতরন, বেরো সচৌধু যী ভোত য েোছ সথতে আনোয অতনে ু খযোডত শুতনডছ। ডতডন,

ভোতন, আভোয এেজন খতেয আয েী। আভোয নোভ ু ধীয ধয। আভোয এেটো ফইত য সদোেোন আতছ েতরজ
ডিতট–ধয অযোে সেোম্পোডন–সদতখ থোেতত োত ন  ততো।
সপরু দো সছোট্ট েতয ভোথো সনত়ি যোোঁ ফুডঝত ডদর। তোযয আভো ফরর, সতোত–জোনরোটো ফন্ধ েতয সদ সতো।
যোস্তোয ডদতেয জোনোরোটো ফন্ধ েযতত গোতনয আ োজটো এেটু েভর আয তোয পতর বদ্রতরোে আতযেটু
স্বোবোডফেবোতফ ফোডে েথোগুতরো ফরতত োযতরন।
ডদন োততে আতগ খফতযয েোগতজ এেটো খফয সফডযত ডছর আভোয সছতরয ডফলত –আডন ডে?
েী খফয ফরু ন সতো?
ই জোডতস্ময…ভোতন…
ই ভুেুর ফতর সছতরডট?
আতে যোোঁ।
খফযটো তো তর ডতয?
ভোতন,  আনোয সম ধযতনয েথোফোতকো ফতর তোতত সতো…
জোডতস্ময ফযোোযটো আডভ জোনতোভ। এে-এেজন থোতে, তোতদয নোডে ঠোৎ ূ ব্বকজতেয েথো ভতন ত়ি মো ।
তোতদয ফতর জোডতস্ময।
অডফডয ূ ব্বকজে ফতর ডেছু আতছ ডে নো সটো সপরু দো নোডে জোতন নো।
সপরু দো চোযডভনোতযয যোতেটটো খুতর বদ্রতরোতেয ডদতে এডগত ডদর। বদ্রতরোে এেটু সত ভোথো সনত়ি ফুডঝত
ডদতরন ডতডন খোন নো। তোযয ফরতরন, সফোধ ভতন থোেতফ, আভোয এই সছতরডট–আট ফছয ভোি ফ –এেটো
জো গোয ফণকনো সদ , সখোতন নোডে স সগতছ। অথচ সতভন জো গো —আভোয সছতর সতো দূ তযয েথো-আভোয ফো

আভোয ূ ফকুরুলতদয েোরুয েখন মোফোয সৌবোগয  ডন। ছো-সোলো সরোে, ফুঝততই সতো োযতছন। সদোেোন সদডখ,
এডদতে ফইত য ফোজোয ডদতন ডদতন–
এেটো দু তগকয েথো ফতর নো আনোয সছতর? সপরু দো বদ্রতরোেতে েতেটো ফোধো ডদত ই ফরর।
আতে যোোঁ। ফতর—সোনোয সেল্লো। তোয ভোথো েোভোন ফোতনো আতছ, মু দ্ধ তি, সরোে ভযতছ—স ফ নোডে স
সদতখতছ। স ডনতজ োগড়ি তয উতটয ডতঠ চত়ি ফডরয উয সফ়িোত। ফোডরয েথো খুফ ফতর। োডত সঘো়িো এ ফ
অতনে ডেছু ফতর। আফোয, ভ ূ তযয েথো ফতর। য োতত এেটো দোগ আতছ েনু ইত য েোতছ। সটো জতে অফডধ
আতছ–আভযো সতো জেদোগ ফতরই জোনতোভ।  ফতর সম এেফোয নোডে এেটো ভ ূ য তে সঠোেয সভতযডছর, এটো
নোডে সই সঠোেোতযয দোগ।
সেোথো থোেত সটো ডযকোয বোতফ ফতর?
নো–ততফ তোয ফোড়ি সথতে নোডে সোনোয সেল্লো সদখো সমত। ভোতঝ ভোতঝ েোগতজ ডডজডফডজ েোতট সনডর ডদত ।
ফতর–এই দযোতখো আভোয ফোড়ি। সদতখ সতো ফোড়িয ভততোই ভতন  ।
ফই-টইত য ভতধয এভন সেোন জো গোয ছডফ স সদতখ থোেতত োতয নো? আনোয সতো ফইত য সদোেোন আতছ…
তো অডফডয োতয। ডেন্তু ছডফয ফই সতো অতনে সছতরই সদতখ-তোই ফতর ডে তোযো অষ্টপ্ৰয এইবোতফ েথো ফতর?
আডন আভোয সছতরতে সদতখনডন। তোই; ডতয ফরতত েী–তোয ভনটোই সমন ত়ি আতছ অনয সেোথো। ডনতজয
ফোড়ি, ডনতজয বোই-সফোন ফো-ভো আত্মী স্বজন-এয সেোনটোই সমন তোয আডন ন । আভোতদয ভুতখয ডদতে
তোডেত েথোই ফতর নো স সছতর।
েতফ সথতে এই ফ ফরতত শুরু েতযতছ? সপরু দো ডজতে েযর।
তো ভো দু ত ে। ই ছডফ আোঁেো ডদত ই শুরু, জোতনন। সডদন খুফ জর ত তছ, আডভ সদোেোন সথতে তফ ডপডযডচ,
আয স আভো এত ছডফ সদখোতি। সগো়িো গো েডযডন। সছতরডফ ত সতো েত যেভ োগরোডভই থোতে! েতনয
েোতছ বযোনয বযোনয েতযতছ, েোন োডতডন। আভোয ডগডিই প্ৰথভ সখ োর েতয। তোযয েডদন ধতয তোয েথো
শুতন-টুতন, তোয োফবোফ সদতখ, আভোয আতযে খতেয আতছ–নোভ শুতনতছন ডে?–ডোক্তোয সভোে োজযো…
যোোঁ যোোঁ। যোযোোইেরডজি। শুতনডছ ফইেী। তো ডতডন সতো আনোয সছতরতে ডনত ফোইতয সেোথো মোতফন ফতর
েোগতজ সফডযত তছ।
মোতফন নো, চতর সগতছন অরতযডড। ডতনডদন এতরন আভোয ফোড়িতত। ফরতরন, এ সতো যোজুতোনোয েথো ফরতছ ফতর
ভতন তি। আডভ ফররু ভ তত োতয। সলটো

ফতরন েী, সতোভোয সছতর জোডতস্ময; এই জোডতস্ময ডনত আডভ
ডযোচক েযডছ। আডভ সতোভোয সছতরতে তে ডনত যোজুতোনো মোফ। ডঠে জো গো ডগত সপরতত োযতর সতোভোয

সছতরয ডনশ্চ ই আয অতনে েথো ভতন ়িতফ। তোতত আভোয খুফ ু ডফতধ তফ। য খযচ আডভ সদফ, খুফ মতত্ন
যোখফ, সতোভোয ডেছু বোফতত তফ নো।
তোযয? সপরু দোয গরোয স্বয আয তোয এডগত ফোয বডেতত ফুঝরোভ স সফ ইন্টোতযি সত তছ!
তোযয আয েী–ভুেুরতে ডনত চতর সগতরন!
সছতর আডি েতযডন?
বদ্রতরোে এেটো শুেতনো োড সত ফরতরন, সেোথো আতছন। আডন? সমই ফরতর সোনোয সেল্লো সদখোতফ আভডন
এে েথো যোডজ ত সগর। আডন সতো সদতখনডন। আভোয সছতরতে। , ভোতন, ডঠে আয োোঁচটো সছতরয ভততো
ন । এতেফোতযই ন । যোত ডতনতটয ভ উতঠ ফত আতছ। গুন-গুন েতয গোন গোইতছ। ডপডরতভয গোনটোন ন ।
ভোই–সগোোঁত গোোঁত ু য—ততফ ফোিংরোতদতয গোোঁ ন এটো জোডন। আডভ আফোয এেটু োযতভোডন োভ-টোযতভোডন োভ
ফোজোই, ফুতঝতছন…
বদ্রতরোে এত েথো ফরতরন, ডেন্তু সপরু দোয েোতছ সেন এতরন, সগোত ন্দোয সেন প্ৰত োজন তত োতয তোোঁয, সটো
এখন মকে ডেছু ই ফরতরন নো। ঠোৎ সপরু দোয এেটো েথোততই সমন ফযোোযটো এেটো অনয সচোযো ডনত ডনর।
আনোয সছতর সতো েী ফ গুপ্তধতনয েথো ফতরতছ নো?
বদ্রতরোে ঠোৎ সেভন সমন ভুলত়ি ত়ি এেটো দীঘকশ্বো সপতর ফরতরন, সইখোতনই সতো গডে তগোর ভোই। আভো
ফতরতছ ফতরতছ, ডেন্তু েোগতজয ডযতোটকোতযয োভতন েথোটো ফতরই সতো ফকনো েতযতছ।
সেন ফকনো ফরতছন সেন? প্ৰশ্নটো েতযই সপরু দো আভোতদয চোেয শ্রীনোথতে োোঁে ডদত চো আনতত ফরর।
বদ্রতরোে ফরতরন, সেন, সটো ফুঝততই োযতফন। গতেোর েোতর তুপোন এক্সতপ্ৰত সভোেফোফু আভোয সছতরতে
ডনত যোজস্থোন যনো ডদত তছন, আয—
সপরু দো ফোধো ডদত ফরর, যোজস্থোতনয সেোন জো গো সগতছন সটো জোতনন?
ু ধীযফোফু ফরতরন, সমোধুয ফতরই সতো ফরতরন। ফরতরন, মখন েোডরয েথো ফরতছ, তখন উিয-ডশ্চভ ডদেটো
ডদত শুরু েযফ। তো, স মোে সগ—এখন েথো তি েী, েোরই ন্ধযো আভোতদয ো়িো সথতে এেডট ভুেুতরয
ফ ী সছতরতে সে ফো েোযো সমন ধতয ডনত মো ।
আনোয ধোযণো তোতে আনোয সছতর ফতর বুর েতয?

স ডফলত সেোন তন্দই সনই। দু জতনয সচোযোতত সফ ডভর আতছ। ডফযতন ভুখুতজয ডরডটতযয ফোড়ি আতছ
আভোতদয ো়িো , এডট স ফোড়িযই সছতর, নোভ নীরু , ভুখুতজয ভোত য নোডত। তোতদয ফোড়িতত, ফুঝততই োযতছন,
েোিোেোডট ত়ি সগর। ুডর টুডর অতনে োেোভো! এখন অডফডয তোতে ডপতয সত ফ ঠোডে ো।
এয ভতধযই সপযত ডদত ডদর?
আজই সবোতয। ডেন্তু তোতত েী র ভোই! আভোয সতো এডদতে ভোথো খোযো ত ডগত তছ। মোযো ডেডনযো েতযডছর
তোযো সতো ফুতঝতছ বুর সছতর এতনতছ। ডেন্তু স সছতর সম এডদতে তোতদয ফতর ডদত তছ সম ভুেুর সমোধুয সগতছ।
এখন ধরুন মডদ স গুডে োযো গুপ্তধতনয সরোতব যোজস্থোন ধো ো েতয তো তর সতো ফুঝততই োযতছন…
সপরু দো চু েতয বোফতছ। তোোঁয েোতর চোযতট সঢউ-সখরোতনো দোগ! আভোয ফুতেয ডবতয ডটডটোডন। সটো আয
ডেছু ন —এই ু তমোতগ মডদ ুতজো যোজস্থোনটো ঘুতয আো মো , সই আো আয েী। সমোধুয, ডচততোয,
উদ ুয–নোভগুতরো শুতনডছ সেফর, আয ইডতোত ত়িডছ। আয অফন ঠোেুতযয যোজেোডনীতত–সমটো আভোয নতয
েোেো আভোতে জেডদতন সদ ।
শ্রীনোথ চো এতন যোখর সটডফতরয উয। সপরু দো ু ধীযফোফুয ডদতে এেটো স োরো এডগত ডদতরন। বদ্রতরোে এফোয
এেটো ডেন্তু-ডেন্তু বোফ েতয ফরতরন, আনোয ডফল বেরোফোফু মো ফতরডছতরন, তোতত সতো আনোতে খুফই ইত
ফতর ভতন  । তোই বোফডছরু ভ, মডদ ধরুন, আডন মডদ যোজস্থোনটো সমতত োযততন! অডফডয ডগত মডদ সদতখন যো
ডনযোতদ আতছ, তো তর সতো েথোই সনই। ডেন্তু মডদ ধরুন ডগত ডেছু সগোরভোর সদতখন; ভোতন, আনোয োতয
েথো অতনে শুডনডচ! অডফডয আডভ সনোত স্থো-সোলো সরোে। আনোয েোতছ আোটোই আভোয তক্ষ এেটো ধৃ ষ্টতো।
ডেন্তু মডদ ধরুন আডন সমতত যোডজই ন, তো তর আনোয, ভোতন, মোতো োততয খযচটো আডভ আনোতে ডনশ্চ ই
সদফ!
সপরু দো েোতর বুেুডট ডনত আয অেত ডভডনট খোতনে ইবোতফ চু েতয ফত যইর। তোযয ফরর, আডভ েী
ডস্থয েডয, সটো আনোতে েোর জনোফ। আনোয সছতরয এেটো ছডফ ফোড়িতত আতছ ডনশ্চ ই? েোগতজ সমটো
সফডযত ডছর সটো সতভন স্পষ্ট ন ।
ু ধীযফোফু চোত এেটো ফ়ি যেভ চুভুে ডদত ফরতরন, আভোয খু়িতুততো বোই ছডফ-টডফ সতোতর—স এেটো তুতরডছর
ভুেুতরয ছডফ। আভোয ডগডিয েোতছ আতছ।
ডঠে আতছ।
বদ্রতরোে ফোডে চো-টো সল েতয োত সথতে েো সযতখ উতঠ ়িতরন।
আভোয সদোেোতন অডফডয সটডরতপোন আতছ-৩৪-৫১ ১৬। দটো সথতে আডভ সদোেোতন থোডে।

আডন এভডনতত থোতেন সেোথো ?
সভতছোফোজোয। োত নম্বয সভতছোফোজোয ডিট। সভন সযোতডয উতযই।
বদ্রতরোে চতর মোফোয য দযজোটো ফন্ধ েতয ডদত

সপরু দোতে ফররোভ,আিো, এেটো েথোয ডেন্তু ভোতন ফুঝতত

োযরোভ নো!
যোযোোইেরডজি সতো?
আডভ ফররোভ, যোোঁ।
সপরু দো ফরর, ভোনু তলয ভতনয েতগুতরো ডফতল ধযতনয সধোোঁ োতট ডদে ডনত

মোযো চচকো েতয তোতদয ফতর

যোযোোইেরডজি। সমভন সটডরযোডথ। এেজন সরোে আতযেজন সরোতেয ভতনয েথো সজতন সপরর। ডেিংফো
ডনতজয ভতনয সজোতয আতযেজতনয ডচেোয সভো়ি ঘুডযত ডদর। অতনে ভ এভন  সম, তুই ঘতয ফত আডছ,
ঠোৎ এেজন ুযতনো ফন্ধুয ক্লথো ভতন ়ির—আয ডঠে সই ভুহুততকই স ফন্ধু সতোতে সটডরতপোন েযর।
যোযোোইেরডজিযো ফতর সম ফযোোযটো আেডস্মে ন । এয সছতন আতছ সটডরযোডথ। আয আতছ। সমভন এক্সিো
সন্সডয-োযতন–মোতে িংতক্ষত ফতর হুোঁ এ ড। বডফলযতত েী ঘটতত মোতি সটো আতগ সথতে সজতন সপরো;
ফো এই সম জোডতস্ময-ূ ফকজতেয েথো ভতন ত়ি মো ো। এগুতরো ফই তি যোযোোইেরডজিতদয গতফলণোয
ডফল ।
এই সভোে োজযো ফুডঝ খুফ ফ়ি যোযোোইেরডজি?
সম েডট আতছন, তোতদয ভতধয সতো সফ নোভেযো ফতরই জোডন। ডফতদত-ডটতদত সগতছ, সরেচোয-সটেচোয ডদত তছ,
সফোধ এেটো সোোইডট েতযতছ।
সতোভোয এ ফ ডজডনত ডফশ্বো  ফুডঝ?
আডভ সমটো ডফশ্বো েডয সটো র এই সম, প্ৰভোণ ছো়িো সেোন ডজডন ডফশ্বো ফো অডফশ্বো েযোটো সফোেোতভো! ভনটো
সখোরো নো যোখতর সম ভোনু লতে সফোেো ফনতত  , তোয প্ৰভোণ ইডতোত অজস্ৰ আতছ। এেেোতর সরোতে ৃডথফীটো
ফ্ল্যোট ফতর ভতন েযত। জোডন? আয বোফত সম এেটো জো গো ডগত ৃডথফীটো পুডযত সগতছ, মোয য আয মো ো
মো নো। ডেন্তু বূ মকযটে ভযোতগরোন মখন এে জো গো সথতে যনো ত বূ প্ৰদডক্ষণ েতয আফোয সই জো গোততই
ডপতয এতরন, তখন ফ্ল্যোট- োরোযো ফ ভোথো চুরতেোতত রোগতরন। আফোয সরোতে এটো ডফশ্বো েতযতছ সম,
ৃডথফীটোই ডস্থয, গ্র-নক্ষি-ূ মক তোতে প্ৰদডক্ষণ েযতছ। এে ভ এেদর আফোয বোফত সম, আেোটো ফুডঝ এেটো
ডফযোট উু়িো-েযো ফোডট, মোয গোত তোযোগুতরো ফ ভডণভুতক্তোয ভততো ফোতনো আতছ। সেোোযডনে প্ৰভোণ েযর সম
ূ মকই ডস্থয, আয ূ মকতে ডঘতযই ৃডথফী তভত সৌযজগততয ফ ডেছু ঘুযতছ। ডেন্তু সেোোযডনেো সবতফডছর সম,

এই সঘোযোটো ফুডঝ ফৃ িোেোতয। সেরোয এত প্ৰভোণ েযর, সঘোযোটো আতর এডরডটে েতক্ষ। তোযয আফোয
গযোডরডর… মোে সগ, সতোতে এত েোন ডদত রোব সনই। সতোয নোফোরে ভডস্ততক এ ফ ঢুেতফ নো।
সপরু দো এত ফ়ি সগোত ন্দো ত  ফুঝতত োযর নো সম আভোতে এখন সখোোঁচো-সটোোঁচো ডদত আভোয পুডতকটো ভোডট েযো
জ তফ নো, েোযণ আভোয ভন অরতযডড ফরতছ সম এফোয ছু ডটটো যোজস্থোতনই েোটতফ, আয নতুন সদ সদখোয
তে তে চরতফ নতুন যতযয জট ছো়িোতনো। সদখো মোে আভোয সটডরযোডথয সদৌ়ি েেূ য।

০২. সপরুদো মডদ এেডদন ভ সচত ডছর
সপরু দো মডদ এেডদন ভ সচত ডছর, ু ধীযফোফু চতর মো োয এে ঘণ্টোয ভতধযই  যোজস্থোন মো ো ডঠে েতয
সপররো! েথোটো আভোতে ফরতত আডভ ফররোভ, আডভ মোডি সতো?
সপরু দো ফরর, এে ডভডনতটয ভতধয যোজস্থোতনয োোঁচটো সেল্লো োরো তযয নোভ েযতত োযতর চোন্স আতছ।
সমোধুয, জ ুয, ডচততোয, ডফেোডনয আয…আয…ফুোঁডদয সেল্লো!
ডযি োতচয ডদতে এে ঝরে তোডেত

ডনত

ত়িোে েতয সোপো সথতে উতঠ ত়ি োত়ি ডতন ডভডনতটয ভতধয

ো জোভো োঞ্জোডফ সছত়ি যোন্ট-োটক তয ডনত সপরু দো ফরর, আডজ সযোফফোয-দু তটো মকে সপ োযডর সপ্ল সখোরো-চট
েতয ডযজোতবকনটো েতয আড।
এেটোয ভতধয সপরু দো েোজ সতয ফোড়ি ডপতয এত প্ৰথতভই ডডতযক্টডয খুতর নম্বয ফোয েতয ডক্টয সভোে োজযোয
ফোড়িতত এেটো সটডরতপোন েযর। সম সরোেটো সনই, তোতে সপোন েযো তি সেন ডজতে েযোতত ফরর, ু ধীযফোফু
সরোেটো ডতয েথো ফতরতছ ডে নো সটোয প্ৰভোতণয দযেোয ডছর।
সতর প্ৰভোণ?
যোোঁ।
দু ুযতফরোটো সপরু দো ফুতেয তরো

ফোডর ডনত

উু়ি ত

তোয খোতট শুত

এে তে োোঁচখোনো ফই ঘোোঁটোঘোোঁডট

েযর। দু তটো ফই সডরেযোতনয–সগুতরো যোযোোইেরডজ ম্বতন্ধ। এগুতরো নোডে সপরু দো তোয েতরতজয ুযতনো ফন্ধু
অনু ততোল ফটফযোতরয েোছ সথতে ধোয েতয এতনতছ। অনয ডতনতটয ভতধয এেটো র ডটড োততফয সরখো
যোজস্থোতনয ফই, আতযেটো র গোইড টু ইডে ো, োডেস্তোন, ফোভকো অযোে ডতরোন, আয আতযেটো র বোযতফতলকয
ইডতো, েোয সরখো বুতর সগডছ।
ডফতেতর চো খোফোয য সপরু দো ফরর, বতডয ত সন। এেফোয ু ধীযফোফুয ফোড়ি মো ো দযেোয।
এখোতন ফতর যোডখ সম, ফোফোতে যোজস্থোন মোডি ফরতত উডন খুফ খুড তরন। উডন ডনতজ দোদু য তে সছতরতফরো
দু ফোয যোজস্থোন ঘুতয এততছন। ফরতরন, ডচততোযটো ডভ েডয নো। ডচততোতযয সেল্লো সদখতর গোত
যোজুতযো সম েত ফ়ি ফীয সমোদ্ধো ডছর সটো তোতদয দু তগকয সচোযো সদখতরই সফোঝো মো ।

েোোঁটো সদ ।

ন্ধযো োত়ি ছটো নোগোত আভযো োত নম্বয সভতছোফোজোয ডিতট ডগত োডজয রোভ। সপরু দো সমতত যোডজ ত তছ
শুতন ু ধীযফোফুয ভুতখ আফোয সই গদগদ বোফ পুতট উঠর।
েী ফতর সম েৃতেতো জনোফ আনোতে তো ফুঝতত োযডছ নো।

সপরু দো ফরর, এখন সটোয প্ৰত োজন আতডন ু ধীযফোফু। এখন ধতয ডনন আভযো এভডন সফ়িোতত মোডি, আনোয
অনু তযোতধ মোডি নো।
মোই োে, এেটু চো খোতফন সতো?
ভ খুফ েভ। আভযো েোরই যনো ডি। ডেন্তু তোয আতগ দু তটো েোজ আতছ। এে তি-আনোয সছতরয এেটো
ছডফ চোই। আয দু ই—মডদ ম্ভফ  , তো তর সই নীরু । সছতরডটয তে এেফোয সদখো েযফ।–সই মোতে
ডেডনযো েতযডছর।
ু ধীযফোফু ফরতরন, এভডনতত স সছতর ডফতেতর ফোড়িতত থোতে নো। তো ছো়িো ুতজোয ফোজোয, ফুঝততই সতো
োযতছন। ততফ আজ সফোধ তোতে আয সফতযোতত সদতফ নো। দোোঁ়িোন, আতগ ছডফটো এতন ডদই। আনোতে।
ু ধীযফোফুয ফোড়িয ডতনতট ফোড়ি তয এেই পুটোতথ র ডরডটয ডফযোতন ভুখোডজকয ফোড়ি। বদ্রতরোে ফোড়িততই
ডছতরন; োভতনয বফঠেখোনো

তক্ততোত এেজন ভুতখ সশ্বডতয দোগ োরো সরোতেয তে ফত চো খোডিতরন।

ু ধীযফোফুয েথো শুতন ফরতরন, আনোয সছতরয সদৌরতত আভোয নীডতয সম খযোডত সফত়ি মোতি সদখতত োডি। —
ফু ন আনোযো। ভতনোয!
চোেয এতর য ডফযতনফোফু ফরতরন, এোঁতদয ডতনজতনয জনয চো েয। আয সদখ সতো নীরু আতছ ডে নো–ফর আডভ
ডোেডছ।
আভযো এেটো ফ়ি সটডফতরয োত ডতনতট সচ োতয ফতডছরোভ। আভোতদয দু োতয সদ োতরয োভতন ডডরিং মকে
উচু আরভোডয সভোটো সভোটো ফইত ঠোো! সপরু দো ফতর সম আইতনয ফযোোতয মত ফই রোতগ, অনয ডেছু ততই নোডে তত
রোতগ নো।
আডভ এই পোোঁতে এেফোয ভুেুতরয সপোটোটো বোর েতয সদতখ ডনরোভ। ফোড়িয ছোতত সতোরো ছডফ। সছতরডট সযোতদ বুরু
েুোঁচতে গবীয ভুখ েতয সোজো েযোতভযোয ডদতে তোডেত য তছ।
ডফযতনফোফু ফরতরন, নীরু তে আভযো অতনে ডেছু ডজতে-ডটতে েতযডছ। সগো়িোয ডদতে সতো েথোই ফরডছর
নো; নোবকো তে গুভ সভতয ডগত ডছর। ডফতেতরয ডদে সথতে এেটু নযভযোর ভতন তি।
ুডরত খফয সদ ো  ডন? সপরু দো ডজতে েযর।
ধতয ডনত মোফোয য সদ ো ত ডছর। ততফ তোযো ডেছু েযফোয আতগই সতো সদখডছ সপযত এত সগর।
এইফোয নীরু সছতরডট এত চোেতযয তে ঘতয ঢুের। ডতযই, ছডফতত ভুেুতরয সম সচোযো সদখডছ, তোয তে সফ
ডভর আতছ। সদতখ সফ সফোঝো মোতি সছতরডটয এখন ব েোতটডন। স তন্দতয বোফ েতয আভোতদয ডদতে সচত
যত তছ।

সপরু দো ঠোৎ প্ৰশ্ন েতয ফর, সতোভোয োতত ফুডঝ ফযথো সত ছ, নীরু ?
ডফযতন েী জোডন এেটো ফরতত মোডিতরন, ডেন্তু সপরু দো তোোঁতে ইোযো েতয থোডভত ডদর। নীরু ডনতজই প্ৰশ্নটোয
জফোফ ডদর—
যো মখন আভোয োত ধতয টোনর, তখন আভোয োতত বীলণ জ্বোরো েযর।
েফডজয ডেছু তয েোটো দোগটো স্পষ্ট সফোঝো মোতি।
সপরু দো ফরর, যো ফরডছ–তোয ভোতন এেজতনয সফড সরোে ডছর ফুডঝ?
এেজন সরোে আভোয সচোখটো আয ভুখটো সচত ধযতর, আয সেোতর তুতর ডনত গোড়িতত উঠর। আয আতযেজন
সতো গোড়ি চোরোর। আভোয খুফ ব েযডছর।
আভোয ব েযত, সপরু দো ফরর, সতোভোয সচত  সফড। তুডভ খুফ োী। সতো সতোভোতে মখন ধযর, তখন তুডভ
েী েযডছতর?
আডভ ঠোেুয সদখতত মোডিরোভ। ভডততদয ফোড়িতত ুতজো  । ভডত আভোয ক্লোত ত়ি।
যোস্তো তখন সফড সরোেজন ডছর নো ফুডঝ?
ডফযতনফোফু ফরতরন, এ ডদেটো যশু এেটো সগোরভোর ত
ডদতে সরোে চরোচরটো এেটু েতভতছ।

সগতছ। সফোভো-সটোভো ত়িডছর। তোই েোর তন্ধয

সপরু দো ভোথো সনত়ি এেটো হুোঁ ে েতয আফোয নীরু য ডদতে ডপতয ফরর, সতোভোতে যো সেোথো ডনত সগর?
জোডন নো। আভোয সচোখ সফোঁতধ ডদত ডছর। অতনেক্ষণ গোড়ি চরর।
তোযয?
তোযয এেটো সচ োতয ফোর। তোযয ফডত

এেজন ফরর, তুডভ সেোন ইস্কুতর ়ি? আডভ ইস্কুতরয নোভ

ফররোভ। তোযয ফরর, সতোভোতে মো ডজতে েযডছ তোয ডঠে ডঠে উিয দো, তো তর সতোভোয ইস্কুতরয োভতন
নোডভত সদফ, আয তো তর তুডভ ফোড়ি সমতত োযতফ সতো? আডভ ফররোভ, যোোঁ োযফ। তোযয আডভ ফররোভ, েী
ডজতে েযতফ: তো়িোতোড়ি েতযো, সদডয তর ভো ফোেতফ। তখন সরোেটো ফরর, সোনোয সেল্লো সেোথো ? তখন আডভ
ফররোভ, আডভ জোডন নো, আয ভুেুর জোতন নো;  খোডর সোনোয সেল্লো জোতন। তখন যো ফ েী ইিংডযডজতত ফরর,
ডভতটে। তোযয ফরর, সতোভোয নোভ েী? আডভ ফররোভ, ভুেুর আভোয ফন্ধু ডেন্তু স যোজস্থোতন চতর সগতছ। তখন
ফরর, জো গোটোয নোভ তুডভ জোন? আডভ ফররোভ, জ ুয।

জ ুয ফরতর? সপরু দো ডজতে েযর।
নো নো, সমোধুয। যোোঁ, সমোধুয ফররোভ।
নীরু এেটু থোভর। আভযো েতর চু। চোেয চো আয ডভডষ্ট এতন সযতখ সগতছ, ডেন্তু েোরুযই স ডদতে দৃ ডষ্ট
সনই। সপরু দো ফরর, আয ডেছু ভতন ়িতছ?
নীরু এেটু সবতফ ফরর, এেজন সরোে ডগোতযট খোডির। নো নো, চুরুট।
তুডভ চুরুতটয গন্ধ জোন?
আভোয সভতোভোই খো সম।
সই যোতি তুডভ ঘুতভতর সেোথো ? সপরু দো প্ৰশ্ন েযর।
নীরু ফরর, জোডন নো সতো।
জোন নো? জোন নো ভোতন?
আভোতে এেফোয ফরর, দু ধ খো। তোযয এেটো খুফ বোযী সগোরোত দু ধ ডদর আয আডভ সখরোভ। আয তোযয
সতো আডভ ঘুডভত ়িরোভ ফত ফতই।
তোযয? ঘুভ বোঙর েখন?
নীরু এেটু সফচোযো-সফচোযো বোফ েতয ডফযতনফোফুয ডদতে তোেোর। ডফযতনফোফু সোত ফরতরন, য ঘুভ বোতঙ
ফোড়িতত আোয য। তে য স্কুতরয োভতন সপতর ডদত

ডগত ডছর। তখন  ঘুভে। সফোধ

সবোয যোতিয

ডদতে। তোযয আভোতদয ফোড়িতত সম সরোেটো খফতযয েোগজ সদ , স সবোতয োইতের েতয খোন ডদত মোফোয
ভ সদখতত ো । -ই এত আভোতদয ফোড়িতত খফয সদ । তোযয আডভ আয আভোয সছতর ডগত তে ডনত
আড। বোক্তোয ফরতর সম, সেোন ঘুতভয লু ধ এেটু সডব সডোতজ খোইত ডদত ডছর আয েী।
সপরু দো গম্ভীয। চোত য স োরোটো তুতর ডনত

চোো গরো এেফোয শুধু ফরর, স্কোউতেরস্। তোযয নীরু তে ডঠ
চোড়িত ডদত ফরর, থযোঙ্ক ইউ নীরু ফোফু। এফোয তুডভ সমতত োতযো।
ডফযতনফোফুয েোছ সথতে ডফদো ডনত যোস্তো সফতযোফোয য ু ধীযফোফু ফরতরন, ডচেোয েোযণ আতছ ফতর ভতন
েযতছন ডে?

সপরু দো ফরর, েত েজন অতযে সরোবী এফিং সফতযো ো সরোে সম আনোয সছতরয ফযোোতয এেটু সফড ভোিো
সেৌতুরী ত ত়িতছ স সতো সদখততই োডি। ততফ তোযো যোজস্থোন মকে মোতফ ডেনো সটো ফরো ভুডের। বোর
েথো, আডন ফযিং আভোতে এেটো ডচডঠ ডদত ডদন। ডক্টয োজযো সতো আয আভোতে সচতনন নো। আডন আভোতে
ইনতিোডডউ েতয ডদতর ু ডফতধ তফ।
ডচডঠটো সদফোয য ু ধীযফোফু আতযেফোয সপরু দোতে যোজস্থোতনয বো়িোটো অপোয েযতরন। সপরু দো তোতত েোনই ডদর
নো। ফোিতয েোছোেোডছ এত বদ্রতরোে ফরতরন, ডগত অেত এেটো খফয সদতফন। যোয। ফ়ি ডচেো থোেফ।
অডফডয ডোক্তণযফোফু ডরখতফন ডচডঠ, ডনতজই েথো ডদত তছন। ডেন্তু মডদ নো সরতখন, আডন অেত এেখোনো…
ফোড়িতত ডপতয এত সগোছগোছ েযোয আতগ সপরু দো তোয ডফখযোত নীর খোতো বডরউভ ডক্স খুতর খোতট ফত ফরর,
েতগুতরো তোডযতখয ডতফ ফর সতো সদডখ-ডরতখ ডন। ডক্টয োজযো ভুেুরতে ডনত যোজস্থোন যনো ত তছন েতফ?
গতেোর ৯ই অতক্টোফয।
নীরু তে ডেডনযো েতযডছর েতফ?
েোরই। তন্ধতফরো।
সপযত ডদত তছ আজ েোতর, অথকোৎ ১০ই। আভযো যনো ডি েোর ১১ই েতর। আগ্রো সৌঁছোফ ১২ই। সডদনই
ডফতেতর সিতন চত়ি সডদনই যোতি সৌঁছোফ ফোডন্দেুই। ফোডন্দেুই সথতে যোত ১২টো

গোড়ি, ভো়ি োয সৌঁছোফ

যডদন ১৩ই দু ুতয। সখোন সথতে আফোয গোড়ি ফদর েতয সমোধুয সৌঁছোফ সডদনই—অথোৎ ১৩ই—ন্ধযোতফরো,
১৩ই…১৩ই…
এইবোতফ সপরু দো ডেছু ক্ষণ আন ভতন ডফ়িডফ়ি েতয েী জোডন েযোরেুতরট েযর। তোযয ফরর, ডজত োতভডি।
এখোতন ডজত োতভডি। এেটো ডফন্দু-সই ডফন্দুয ডদতে েনবোজক েযতছ েতগুতরো রোইন। ডজত োতভডি…

০৩. আগ্রো সপোটক সিন সথতে ফোডন্দেুইত য সিন
আভযো আধো ঘণ্টো র আগ্রো সপোটক সিন সথতে ফোডন্দেুইত য সিতন সচতডছ। আগ্রো োতত ডতন ঘণ্টো ভ ডছর।
সই পোোঁতে দ ফছয ফোতদ আতযেফোয তোজভরটো সদতখ ডনরোভ, আয সপরু দো আভোতে তোতজয ডজত োতভডি
ম্পতেক এেটো সছোটখোটো সরেচোয ডদত ডদর।
গতেোর েরেোতো ছো়িোয আতগ এেটো জরুডয েোজ সতয ডনত ডছরোভ।–সটোয েথো এখোতন ফতর যোডখ। তুপোন
এক্সতপ্ৰ ছো়িতফ েোর োত়ি নটো , তোই আভযো ঘুভ সথতে উতঠডছরোভ খুফ সবোতয। ছটো নোগোত চো খোফোয য
সপরু দো ফরর, এেফোয সতোয ডধু জযোঠোয খোতন টু ভোযতত তি। বদ্রতরোতেয েোছ সথতে ডেছু তথয সজোগো়ি
েযতত োযতর ু ডফতধ তফ।
ডধু জযোঠো থোতেন দয ঙ্কয সযোতড। আভোতদয তোযো সযোড সথতে সোঁতট সমতত রোতগ োোঁচ ডভডনট। এখোতন ফতর
যোডখ, ডধু জযোঠো জীফতন নোনোযেভ ফযফো েতয অতনে টোেো সযোজগোয েতযতছন, আফোয অতনে টোেো
খুইত তছন। আজেোর আয েোজেভক েতযন। নো। ফইত য বীলণ খ, তোই গুতিয ফই সেতনন, ডেছু টো ভ
সগুতরো ত়িন, ফোডে ভ টো এেো এে ফই সদতখ দোফো সখতরন, আয খো ো ডনত

এক্সতডযতভন্ট েতযন।

এক্সতডযতভন্টটো তি এে খোফোতযয তে আতযে খোফোয ডভডত খো ো। উডন ফতরন দইত য তে আভতরট সভতখ
সখতত নোডে অভৃততয ভততো রোতগ। আতর ম্পতেক আভোতদয ডেছু ই ন নো। উডন। আভোতদয সম বতৃে গ্রোভ
(আডভ মোইডন েক্ষন) উডন স গ্রোতভযই সরোে, আয আভোতদয ফোড়িয োতই োঁয ফোড়ি ডছর। উডন তোই আভোয
ফোফোয দোদো আয আভোয জযোঠোভোই।
োঁয ফোড়িতত সৌঁতছ সদডখ ডধু জযোঠো দযজোয ডঠে ভুখটো এেটো ভোডকোয উয ফত নোডততে ডদত চুর ছোটোতিন,
মডদ ভোথোয ডছন ডদতে ছো়িো আয সেোথো চুর সনই তোোঁয। আভোতদয সদতখ সভো়িোটো ো েতয ফরতরন, সফোত।
নোযো ণতে োোঁডে ডদত ফতর চো সদতফ।
এেটো তক্ততো, দু তটো সচ োয, আয ই ো ফ়ি ফ়ি ডতনতট ফইত য আরভোডয ছো়িো ঘতয আয ডেছু সনই।
তক্ততোডটয অতধকেটো ফইত সফোঝোই। আভযো জোনতোভ ই খোডর জো গোটোই ডধু জযোঠোয জো গো, তোই আভযো
সচ োয দু তটোতত ফরোভ! সপরু দো তোয ধোয-েযো ভরোট সদ ো ফইটো তে এতনডছর, সটো এেটো আরভোডযয এেটো
তোতেয পোোঁতে গুোঁতজ ডদর।
চুর েোটতত েোটততই ডধু জযোঠো ফরতরন, সপরু , সম সগোত ন্দোডগডয েযছ, ডক্রডভনযোর ইনতবডিতগতনয ইডতোটো
এেফোয বোর েতয ত়ি ডনত ছ সতো? সম েোতজই সস্পোরোইজ েতযো নো সেন, তোয ইডতোটো জোনো থোেতর েোতজ
আনন্দ আয েনডপতডন্স দু তটোই োতফ সফড।
সপরু দো নযভ ু তয ফরর, আতে যোোঁ, তো সতো ফতটই।

এই সম আঙু তরয ছো সদতখ ডক্রডভনযোর ধযোয দ্ধডত, এটোয আডফকতকো সে জোতনো? সপরু দো আভোয ডদতে সচোখ ডটত
ফরর, ডঠে ভতন ়িতছ নো; ত়িডছরোভ সফোধ ।
আডভ ফুঝরোভ সপরু দোয ডদডফয ভতন আতছ, ডেন্তু স ডধু জযোঠোতে খুড েযোয জনয বুতর মো োয বোন েযতছ।
হুোঁ! ডজতে েযতর অতনতেই সদখতফ প েতয ফতর ফোতফ আরতপোোঁ সফোডতকত োোঁ। ডেন্তু সটো বুর। েোতযক্ট নোভটো
তি হু োন বুতেডটচ। ভতন সযতখো। আতজকডন্টনোয সরোে। ফুত়িো আঙু তরয ছোতয য ইডনই প্ৰথভ সজোযটো সদন।
আয স ছোতে চোযডট েযোতটগডযতত বোগ েতযন উডনই। অডফডয তোয েত ে ফছয তয ইিংরযোতেয সনডয োতফ
আয ভজফুত েতযন এই ডতিভতে।
সপরু দো আয সফড ভ নষ্ট নো েতয ঘড়ি সদতখ ফরর, আডন ডক্টয সভোে োজযোয নোভ শুতনতছন সফোধ । ডমডন
যোযোোইেরডজ ডনত –
ো়িো-ছোই চতরো-মোই?
এটো ডধু জযোঠোয এেটো ফোডতে। এতেেটো ইিংডযডজ েথোতে উডন এইবোতফই সফোঁডেত

ফোিংরো েতয ফতরন।

Exhibition র ই-েী বীলণ, impossible র আভ-তচ-সফর, Dictionary র দযোখ-নো়িী, Governor
র সগোফয-নোডু—এই যেভ আয েী।
শুতনডছ ফইেী! ফরতরন ডধু জযোঠো। এই সতো সডদন েোগতজ নোভ সদখরোভ য। সেন—তোতে ডনত আফোয েী?
ডেছু সগোরভোর েতযতছ নোডে?  সতো সগোরভোর েযোয সরোে ন । ফযিং উরটো। অনযতদয ফুজরুডে ধতয ডদত তছ ।
তোই ফুডঝ? সপরু দো ফুতঝতছ সম এেটো ইন্টোতযডিিং খফতযয ম্ভোফনো সদখো ডদত তছ।
স জোতনো নো ফুডঝ? ফছয চোতযে আতগয ফযোোয। েোগতজ সফডযত ডছর সতো। ডেোতগোতত এে ফোঙোডর বদ্রতরোে-বদ্র
আয ফডর েী েতয, চযভ সছোটতরোে-এে আধযোডত্মে ডচডেৎোর খুতর ফতডছর। খো ডেোতগো তয। তযতয
েতয আতভডযেোন খতেয জুতট মো , ফুতঝডছ। হুজুতগ জোত সতো, আয  ো অতঢর। ডূ নডটজভ অযোপ্লোই েতয
দু যোতযোগয ফযোডধ োডযত সদফ ফতর সক্লভ েতযডছর। এইডটনথ সঞ্চুডযতত ইউতযোত আনটন সভভোয মো েতয। এয
সফরো দু -এেটো পুটছোট সরতগ ডগত ডছর ফোধ  —সমভন 

আয েী। সই ভ

োজযো ডেোতগোতত ফক্তৃতো

ডদত মো । স জোনতত সতয ফযোোযটো চোপুল েযতত মো ; ডগত শুডে োডভ ধতয সপতর। স এে স্কযোেোর। সল মকে
সরোেটোতে সদ ছো়িো েতয সছত়িডছর। আতভডযেোন যেোয। ইযোোঁ যোোঁ-নোভ ডনত ডছর বফোনন্দ। …োজযো খুফ ডরড
সরোে। অেত সরখোতটখো ত়ি সতো তোই ভতন  । খোন দু ত ে সরখো সতো আভোয েোতছই যত তছ। ফোোঁডদতেয
আরভোডযয তরোয তোতে ডোন সেোতণ সদতখো সতো। যোযোোইেরডজেযোর সোোইডটয ডতনখোনো জোনকোর োতফ…

সপরু দো ভযোগোডজন ডতনতট ধোয েতয সন । এখন সিতন ফত  সগুতরোই উরতট-োরতট সদখতছ। আডভ জোনোরো
ডদত ফোইতযয দৃ য সদখডছ। উিযপ্ৰতদ সডযত যোজস্থোতন ঢুতেডছ ডেছু ক্ষণ আতগই।
এখোতন সযোতদয সতজই আরোদো। োতধ ডে আয সরোেগুতরো এত ো োযপুর।
েথোটো এর আভোতদয োভতনয সফডঞ্চ সথতে। সপোয-ফোথক েম্পোটকতভন্ট, আয মোিী আডছ ফু দ্ধ চোযজন। ডমডন
েথোটো ফরতরন ডতডন সদখতত অতযে ডনযী, যীডতভততো সযোগ, আয োইতট ডনঘোত আভোয সচত  অেত দু ইডঞ্চ
েভ। আভোয সতো তো ফ  ভোি তনতযো, তোই ফো়িোয ফ  মো ডন। ইডন েভতক্ষ  ডি, েোতজই সমভন
আতছন সতভনই থোেতফন। ইডন সম ফোঙোডর সটো এতক্ষণ ফুঝতত োডযডন, েোযণ ফু টক আয যোন্ট সথতে সফোঝো
খুফ ক্ত। বদ্রতরোে সপরু দোয ডদতে তোডেত ভুচডে সত ফরতরন, অতনেক্ষণ সথতে আনোতদয েথো শুনডচ; দূ য
সদত এত জোতবোইত য োক্ষোৎ ো ো ডে েভ সৌবোতগযয েথো? আডভ সতো ধতযই ডনত ডছরু ভ। এই এেটো ভো
ভোতৃবোলোটোতে এেযেভ ফোধয ত ই ফ েট েযতত তফ।
সপরু দো  ততো খোডনেটো বদ্রতোয খোডততযই ডজতে েযর, েেুয মোতফন?
সমোধুযটো সতো সৌঁছই, তোযয সদখো মোতফ। আনোযো?
আভযো আোতত সমোধুয।
ফোঃ–চভৎেোয র। আডন ডে সরতখন-সটখখন নোডে?
আতে নো। সপরু দো োর। আডভ ড়ি। আডন সরতখন?
জটো ু নোভটো সচনো সচনো রোগতচ ডে?
জটো ু ? সই সম ফ সযোভলকে অযোডতবঞ্চোয উনযো সরতখন? আডভ সতো ত়িডছ, তোয দু -এেটো ফই—োোযো
ডযণ, দু ধকলক দু লভণ—আভোতদয স্কুতরয রোইতব্ৰডয সথতে ডনত ।
আডনই জটো ু ? সপরু দো ডজতে েযর।
আতে যোোঁ—বদ্রতরোতেয দোোঁত সফডযত সগর, ঘো়ি নু ত ়ির—এই অধতভয ছদ্মনোভই জটো ু ! নভস্কোয।
নভস্কোয। আভোয নোভ প্ৰতদোল ডভডিয। ইডন শ্রীভোন ততযঞ্জন।
সপরু দো োড সচত সযতখতছ েী েতয? আভোয সতো সই মোতে ফতর সট সথতে ববোডত সোডোয ভততো োড গরো
অফডধ উতঠ এততছ। ইডনই জটো ু । আয আডভ বোফতোভ, সম যেভ গল্প সরতখ, সচোযো ডনশ্চ ই তফ এতেফোতয
সজভ ফতেয ফোফো।

আভোয আর নোভ রোরতভোন গোেুরী। অডফডয ফরতফন নো েোউতে। ছদ্মনোভটো, ভোতন, ছদ্মতফতয ভততোই–ধযো ত়ি
সগতর তোয আয সেোন ইত থোতে নো।
আভযো আগ্রো সথতে ডেছু গুরোডফ সযউড়ি ডনত এতডছরোভ, সপরু দো সঠোঙোটো বদ্রতরোতেয ডদতে এডগত ডদত ফরতরন,
আডন সতো সফ ডেছু ডদন সথতেই ঘুযতছন ফতর ভতন তি।
বদ্রতরোে যোোঁ, তো- ফতর এেটো সযউড়ি তুতর ডনত ই সেভন সমন থতোভত–সখত সগতরন। সপরু দোয ডদতে অফোে
ত সচত ফরতরন, আডন জোনতরন েী েতয?
সপরু দো সত ফরতরন, আনোয ঘড়িয ফযোতেয তরো ডদত আনোয গোত য চোভ়িোয সযোতদ-নো-সো়িো আর যিংটো
ভোতঝ ভোতঝ সফডযত ়িতছ।
বদ্রতরোে সচোখ সগোর সগোর েতয ফরতরন, তযব্বোতয, আনোয সতো ব ঙ্কয অফজোযতবন ভোই! ডঠেই
ধতযতছন। ডদডল্ল, আগ্রো, পততুয ডডক্র—এই ফ এেটু ঘুতয সদখরু ভ। আয েী। ডদন দতে র সফডযত ডচ।
অযোডেন সস্ৰপ ফোড়িতত ফত ফত। সদ-ডফতদতয গতপো ডরডখডচ; থোডে বতদ্রশ্বতয। এফোয তোই বোফরু ভ—এেটু ঘুতয
সদখো মোে, সরখোয ু ডফতধ তফ। আয অযোডতবঞ্চোতযয গতপো এই ফ ডদতেই জতভ বোর, ফরু ন! সদখুন নো। েী যেভ
ফ রুক্ষ োো়ি, ফোইত-িোইততয ভততো পুতর পুতর যত তছ! ফোিংরোতদতয—এে ডভোর

ছো়িো—ভোস্র সনই

ভোই। ভতরবূ ডভতত ডে অযোডতবঞ্চোয জতভ?
আভযো ডতনজতন সযউড়ি সখতত রোগরোভ। জটো ু সদডখ ভোতঝ ভোতঝ আ়িতচোতখ সপরু দোয ডদতে, সদখতছন। সলটো
ফরতরন, আনোয োইট েত ভোই? ডেছু ভতন েযতফন নো।
প্ৰো ছ , সপরু দো ফরর। ঃ, দোরুণ োইট। আভোয ডতযোতে আডভ ছ েডযডচ। প্ৰখয রুদ্র–জোতনন সতো? যোড োন
নোভ–প্ৰখয, ডেন্তু ফোঙোডরতে েী যেভ ভোডনত

সগতছ ফরু ন! আতর ডনতজ মো তত োযরু ভ নো, ফুতঝতছন,

ডতযোতদয ভতধয ডদত সই ফ আ ডভডটত ডনডি। েভ সচষ্টো েডযডচ ভোই ফোয জতনয? সই েতরতজ থোেতত
চোরক অযোটরোতয ডফেোন সদখতুভ ডফডরডত ভযোগোডজতন। ফুে ডচডতত ভোূ র পুডরত সেোভতয োত ডদত দোোঁড়িত
আতছ। েী োততয গুডর, েী ফুতেয ছডত, সেোভোযখোনো এতেফোতয ডিংতয ভততো। চডফক সনই এে সপোোঁটো োযো
যীতয। ভোথো সথতে ো অফডধ সঢউ সখতর সগতছ ভোতেয। ফরতছ-এে ভোতয ভতধয আভোয ভততো সচোযো ত মোতফ,
আভোয ডতিভ ডপতরো েতয। তদয সদত তত োতয। ভোই! ফোিংরোতদত ইভডফর। ফোতয  ো ডছর, ডেছু
নষ্ট েযরু ভ, সরন আনোরু ভ, পতরো েযরু ভ-ডেূ র নো। সমই সে সই। ভোভো ফরতরন-দোড য যড ধতয ঝুরডফ
সযোজ, সদখডফ এেভোতয ভতধয োইট সফত়ি মোতফ। সেোথো এেভো! ঝুরতত ঝুরতত এেডদন ভোই যড ু ন্ধু খত
ভোডটতত ত়ি োোঁটুয ো়ি ডডতরোতেট ত সগর, অথচ আডভ সই োোঁচ োত়ি ডতন-সই োোঁচ োত়ি ডতডনই যত
সগরোভ। ফুঝরু ভ, টোগ অপ  োতযয দড়িয ফদতর আভোতে ধতয টোনতর রম্বো। আডভ ফ নো। সলটো বোফরু ভদূ তিোডয, গোত য ভোতরয েথো আয বোডফফ নো, তোয সচত সব্ৰতনয ভোতরয ডদতে অযোতটনন সদ ো মোে। আয

সভনটোর োইট। শুরু েযরোভ সযোভোঞ্চ উনযো সরখো। রোরতভোন গোেুরী নোভ সতো আয চতর নো, তোই ডনরু ভ
ছদ্মনোভ৷–জটো ু । পোইটোয। েী পোইটটো ডদত ডছর যোফণতে ফরু ন সতো!
সিনটোতে পোি যোতঞ্জোয ফরতর েোছোেোডছয ভতধয এত সিন ়িতছ সম তনতযো-েুড়ি ডভডনতটয সফড এেটোনো
গোড়ি চরততই োযতছ নো। সপরু দো যোযোোইেরডজেযোর ডিেো সছত়ি এখন যোজস্থোতনয ডফল এেটো ফই ়িতত
শুরু েতযতছ। যোজস্থোতনয সেল্লোয ফ ছডফ যত তছ। এ ফইতত। সগুতরো স খুফ খুোঁডটত সদখতছ আয ভন ডদত
তোতদয ধণকনো ়িতছ। আভোতদয োভতন আোয ফোতথক আতযেজন বদ্রতরোে যত তছন, তোয সগোোঁপ আয সোোে
সদখতরই সফোঝো মো ডতডন ফোঙোডর নন। বদ্রতরোে এেটোয য এেটো েভরতরফু সখত চতরতছন, আয তোয সখোো
আয ডছফত়ি সপরতছন োভতন োতো এেটো উদু ক খফতযয েোগতজয উয।
সপরু দো তেট সথতে এেটো নীর সনডর ফোয েতয োততয ফইটোতত দোগ ডদডির, এভন ভ রোরতভোনফোফু
ফরতরন, ডেছু ভতন েযতফন নো–আডন ডে ভোই সগোত ন্দো জোতী ডেছু ?
সেন ফরু ন সতো?
নো, ভোতন, সমবোতফ প েতয তখন আভোয ফযোোযটো ফতর ডদতরন…
আভোয  ফযোোতয ইন্টোতযি আতছ।
ফোঃ! তো আনোযো সতো সমোধুতযই মোতিন ফতর ফরতরন।
আোতত।
সেোন যয আতছ নোডে? মডদ থোতে সতো আডভ ডেন্তু আনোতদয তে ঝুতর ়িফ–ইপ ইউ সডোন্ট ভোইে। এভন
ু তমোগ আয আতফ নো।
আনোয উতটয ডতঠ চ়িতত আডি সনই সতো?
আতযব্বো, উট! বদ্রতরোতেয সচোখ জ্বরজ্বর েত উঠর। ড অপ ডদ সডজোটক! এ সতো আভোয স্বপ্ন ভোই। আভোয
আযক্ত আযফ উনযোত আডভ সফদু ইতনয েথো ডরতখডছ সম! তো ছো়িো োোযো

ডযণ-এ আতছ। অদ্ভুত জীফ।

ডনতজয  োটোয োপ্লোই ডনতজয োেস্থরীয ভতধয ডনত ফোডরয ভুদ্র ডদত োয সফোঁতধ চতরতছ। েী সযোভোডন্টে-ঃ!
সপরু দো ফরর, োেস্থরীয ফযোোযটো ডে আনোয ফইত ডরতখতছন নোডে?
রোরতভোনফোফু থোতভত সখত ফরতরন, টো ডঠে ন ফুডঝ?

সপরু দো ভোথো সনত়ি ফরর, জর আত উতটয েুোঁজ সথতে। েুোঁজটো আতর চডফক। ই চডফকতে অডক্সডোইজ েতয উট
জর েতয সন । এে নোগোত়ি দ তনতযো ডদন ই চডফকয সজোতয জর নো সখত থোেতত োতয। অডফডয এেফোয
জতরয ন্ধোন সতর দ ডভডনতট োোঁডচ গযোরোন সখত সন ফতর সোনো সগতছ।
রোরতভোনফোফু ফরতরন, বোডগয ফরতরন। সনক্সট এডডতন টো েোতযক্ট েতয সদফ।

০৪. সিন ডঢতভ তর
এখোনেোয সিন ডঢতভ তর, সফড সম সরট েযতছ নো এটোই বোডগয। গোড়ি ফদর েযোয ফযোোয সমখোতন থোতে,
সখোতন সরট েযতর অতনে ভ বোযী ভুডের  ।
বযতুয সিতন এত আভযো প্ৰথভ ভ ূ য সদখরোভ। প্লযোটপতভকয উরটো ডদতে ডতনতট ভ ূ য ডদডফয রোইতনয উয
ঘুতয সফ়িোতি। সপরু দো ফরর, েরেোতো সমভন েোে-চ়িুই সদডখ ফকি, এখোতন সতভডন সদখডফ ভ ূ য আয ডট ো।
সরোেজন মো সদখো মোতি, তোতদয ভতধয –োগড়ি আয গোরোোট্টোয োইজ ক্রতভই সফত়ি চতরতছ। এযো ফোই
যোজস্থোডন। এতদয যতন খোতটো ধু ডত োোঁটু অফডধ সতোরো, আয এে োত সফোতোভ োরো জোভো। এ ছো়িো োত আতছ
বোযী নোগযো, আয অতনতেয োততই এেটো েতয রোডঠ।
ফোডন্দেুই সিতনয ডযতেতভন্ট রুতভ ফত রুডট আয ভোিংতয সঝোর সখতত সখতত রোরতভোনফোফু ফরতরন, এই সম
ফ সরোে সদখতছন, এতদয ভতধয এে-আধটো ডোেোত থোেোয ম্ভোফনো ডেন্তু খুফ সফড। আযোফল্লী োো়ি র ডগত
ডোেোততদয আস্তোনো, জোতনন সতো? আয এ ফ ডোেোত েী যেভ ো োযপুর  , সটো ডনশ্চ ই আনোতে ফতর
ডদতত তফ নো। জোনোরোয সরোোয ডে দু োতত দু ডদতে সটতন পোোঁে েতয সজরখোনো সথতে োরো ভোই এযো।
সপরু দো ফরর, জোডন। আয েোরুয উয সখত সগতর এযো েীবোতফ োডস্ত সদ ফরু ন সতো?
উোঁহু। ইখোতনই সতো ভজো। স সরোে সমখোতনই থোেুে নো সেন, তোতে খুোঁতজ সফয েতয ততরো োয ডদত

নোেটো

সেতট সছত়ি সদ ।
রোরতভোনফোফুয োততয ভোিংতয টুেতযোটো আয ভুতখ সোযো র নো।
নোে সেতট?
তই সতো শুতনডছ। এ সম সই সৌযোডণে মু তগয োজোয ভততো ভতন তি ভোই। েী োিংঘোডতে!
ভোঝযোডিতয ভো়ি োতযয সিতন ঠোয ভ অন্ধেোতয এেটু োোঁতচো়ি যোতচো়ি েযতত তর, জো গো সতত অু ডফধো
র নো। যোতি ঘুভ র বোর। েোতর ঘুভ সথতে উতঠ চরে সিতনয জোনোরো ডদত এেটো োোত়িয ভোথো এেটো
ুযতনো সেল্লো সদখতত সরোভ। তোয এে ডভডনতটয ভতধযই গোড়ি ডেলণগ়ি সিতন এত থোভর। সপরু দো ফরর,
জো গোয নোতভ গ়ি আতছ সদখতরই ফুঝডফ েোছোেোডছয ভতধয সেোথো এ যেভ এেটো োোত়িয উয এেটো সেল্লো
আতছ।

ডেলণগ়ি সিতন প্লযোটপতভক সনতভ চো সখরোভ। এখোনেোয চোত য বোোঁ়িগুতরো সদখরোভ। ফোিংরোতদতয বোোঁত়িয সচত
অতনে সফড ফ়ি আয ভজফুত। চোত য স্বোদ এেটু অনয যেভ। সপরু দো ফরর সম, উতটয দু ধ ডদত বতডয। সটো
শুতনই সফোধ রোরতভোনফোফু য য দু বোোঁ়ি চো সখতরন।
চো সখত প্লযোটপতভকয েোতর চট েতয দোোঁতটো সভতজ সচোতখভুতখ জতরয ঝোটো ডদত গোড়িতত ডপতয এত সদডখ, ডফযোট
োগড়ি ভোথো এেটো যোজস্থোডন সরোে নোে অফডধ চোদতয সঢতে সফডঞ্চয উয ো তুতর োোঁটুয উয থুতডন বয েতয
রোরতভোনফোফুয সফডঞ্চয এেটো ো দখর েতয ফত আতছ। চোদতযয পোোঁে ডদত সবততযয জোভোয যিংটো সদখরোভ,
টেটতে রোর।
রোরতভোনফোফু েোভযো

ঢুতে তোতে সদতখই টোন ডনতজয জো গো সছত়ি আভোতদয সফডঞ্চয এেটো সেোতণ ফত

়িতরন। সপরু দো সতোযো আযোভ েতয সফো ফতর এতেফোতয সই যোজস্থোডনটোয োতই ফত ়ির।
আডভ সরোেটোয োগড়িটো রক্ষ েযডছরোভ; েত অজস্ৰ যোোঁচ আতছ। ই োগড়িতত সটো সবতফ েূরডেনোযো োডিরোভ
নো। রোরতভোনফোফু চোো গরো সপরু দোতে উতে েতয ফরর, ো োযপুর োস্ডোস্। এ যেভ চোলোবুতলোয ভততো
সোোে অথচ ডদডফয প্ৰথভ সেণীতত উতঠ ফত আতছ। েত ডতয-জযত আতছ ই ুটডরটোয ভতধয সে জোতন!
ুোঁটডরটো োতই যোখো ডছর। সপরু দো খোডর এেটু োর, ভুতখ ডেছু ফরর নো। গোড়ি সছত়ি ডদর। সপরু দো তোয
সঝোরোয ডবতয সথতে যোজস্থোতনয ফইটো ফোয েতয ডনর। আডভ ডনউভযোতনয ব্ৰযোড টোইভ-সটডফরটো খুতর োভতন েী
েী সিন ়িতফ সদখতত রোগরোভ। অদ্ভুত নোভ এখোনেোয ফ সিতনয–গোতরোটো, ডতরোডন ো, ভোতক্রযো, সবোনো,
সন্দ্ৰো। সেোতথতে এর এ ফ নোভ সে জোতন। সপরু দো ফতর জো গোয নোতভয ভতধয নোডে অতনে ইডতো রু তেোতনো
থোতে। ডেন্তু স ফ ইডতো খুোঁতজ ফোয েযতফ সে?
গোড়ি ঘটোয ঘটয েতয চতরতছ, আডভ যোজেোডনীয ডরোডদতয ফোপ্লোডদততযয েথো বোফডছ, এভন ভ ফুঝতত োযরোভ
আভোয োতটকয োটো এেটো টোন ়িতছ। ো ডপতয সদডখ রোরভোনফোফুয ভুখ পযোেোত ত সগতছ। সচোখোতচোডখ
ততই ডতডন সঢোে ডগতর শুেতনো গরো ডপ ডপ েতয ফরতরন, ব্লোড।
ব্লোড? সরোেটো ফতর েী?
তোযয তোয দৃ ডষ্ট ঘুতয সগর োভতনয যোজস্থোডন সরোেটোয ডদতে। সরোেটো ভোথো ডছন ডদতে সডরত ভুখ োোঁ েতয
ঘুডভত আতছ। এফোয তোয সফডঞ্চয উতয সতোরো ো দু তটোয ডদতে সচোখ সগর। সদখরোভ, ফুত়িো আঙু তরয োটো ছোর
উতঠ যক্ত জতভ যত তছ। তোযয ফুঝরোভ এতক্ষণ েোত়ি সমগুতরোতে ভোডটয দোগ ফতর ভতন ডির, সগুতরো
আতর শুেতনো রোরতচ যক্ত।
সপরু দোয ডদতে সচত সদডখ,  ডদডফয এেভতন ফই ত়ি চতরতছ।

রোরতভোনফোফুয তক্ষ সফোধ

সপরু দোয ডনডশ্চে বোফটো য র নো। ডতডন ঠোৎ সই শুেতনো গরোততই ফতর

উঠতরন, ডভিোয ডভটোয, োস্ডোস্ ব্লোড-ভোেক অন আ োয ডনউ সেো-যোতঞ্জোয।
সপরু দো ফই সথতে সচোখ তুতর এেফোয ঘুভে সরোেটোয ডদতে সদতখ ডনত ফরর, প্ৰফযোফডর েজড ফোই ফোগ।
যতক্তয েোযণ ছোযতোেো তত োতয সজতন জটো ু সেভন জোডন ভুলত়ি ়িতরন। ডেন্তু তো তে তোোঁয ব সম েোটর
নো সটো তোয জত়িোত়িো বোফ আয ফোয ফোয বুরু েুোঁচতে আ়িচোতখ ঘুভে সরোেটোয ডদতে চো ো সথতে ফুঝতত
োযডছরোভ।
দু ুয আ়িোইটোয ভ গোড়ি ভো়ি োয জিংতন সৌঁছোর। খো োটো সিতনয ডযতেতভন্ট রুতভ সতয ঘণ্টোখোতনে
প্লোটপতভক ো চোডয েতয োত়ি ডতনতট

সমোধুতযয গোড়িতত ঠোয ভ

আয সই রোর জোভো-যো সরোেটোতে

সদখতত সরোভ নো।
আ়িোই ঘণ্টোয জোডনকয ভতধয ঘন ঘন। উতটয দর সচোতখ ়িো রোরভোনফোফু ফোয ফোয উতিডজত ত ়িডছতরন।
সমোধুতয সৌঁছোরোভ ছটো সফতজ দ ডভডনতট। সিনডট েুড়ি ডভডনট সরট েতযতছ। েরেোতো তর এতক্ষতণ ূ মক ডুতফ
সমত, ডেন্তু এ ডদেটো ডশ্চতভ ফতর এখন ডদডফয সযোদ যত তছ।
আভোতদয ফুডেিং ডছর োডেকট োউত। রোরতভোনফোফু ফরতরন ডতডন ডনউ ফতম্ব ডরতজ থোেতছন। ―েোর েোর েোর
এত ়িফ, এেতে সপোতটক মো ো মোতফ‖ ফতর বদ্রতরোে টোেোয রোইতনয ডদতে এডগত সগতরন।
আভযো এেটো টযোডক্স ডনত
ফোড়িয পোোঁে ডদত

সিন সথতে সফডযত

পোোঁে ডদত

়িরোভ। শুনরোভ োডেকট োউটো খুফ েোতছই। সমতত সমতত

রক্ষ েযডছরোভ এেটো ডফযোট োথতযয োোঁডচর–প্ৰো

এেটো সদোতরো ফোড়িয ভোন

উোঁচু। সপরু দো ফরর, এেেোতর ুতযো সমোধুয যটোই নোডে ই োোঁডচরটো ডদত সঘযো ডছর। টোয োত জো গো
নোডে োতটো পটে আতছ। ফোইতয সথতে বনয আক্রভণ েযতত আতছ জোনতর ই পটেগুতরো ফন্ধ েতয সদ ো
ত।
আতযেটো যোস্তোয সভো়ি ঘুযততই সপরু দো ফরর, ই দযোখ ফোোঁডদতে।
সচত সদডখ তযয ফোড়িয ভোথোয উয ডদত দূ তয সদখো মোতি ডফযোট থভথতভ এে সেল্লো। ফুঝরোভ টোই র
ডফখযোত সমোধুয সপোটক। আডভ জোনতোভ এখোনেোয যোজোযো সভোগরতদয ত র়িোই েতযতছ।
েখন সেল্লোটো েোছ সথতে সদখতত োফ সটো বোফতত বোফততই োডেকট োউত সৌঁতছ সগরোভ। সগতটয ডবতয ডদত
ঢুতে এেটো ফোগোতনয ো ডদত ডগত এেটো সোডটকতেয তরো আভোতদয টযোডক্স দোোঁ়িোর। ভোরিয নোডভত টযোডক্সয
বো়িো চুডেত ডদত আভযো ডবততয ঢুেরোভ। এেজন বদ্রতরোে এডগত এত ইিংতযডজতত ডজতে েযতরন আভযো
েরেোতো সথতে আডছ ডে নো। আয সপরু দোয নোভ ডভিোয ডভটোয ডে নো। সপরু দো যোোঁ ফরতত বদ্রতরোে ফরতরন—

আনোতদয জনয এেতরো

এেটো ডোফর রুভ ফুে েযো আতছ। খোতো

নোভ ই েযোয ভ

আভোতদয নোতভয

েত ে রোইন উতযই য য দু তটো নোভ সচোতখ ়ির–ডক্টয এইচ ডফ োজযো আয ভোিোয এভ ধয।
োডেকট োউতয প্লযোনটো খুফ জ। ঢুতেই এেটো ফ়ি সখোরো জো গো, ফো ডদতে ডযতন েোউন্টোয আয
ভযোতনজোতযয ঘয, োভতন সদোতরোয ডোঁড়ি, ডোইতন আয ফোোঁত দু ডদতে রম্বো ফোযোন্দোয োত য য রোইন েতয
ঘন্ধু। ফোযোন্দো সফততয সচ োয োতো যত তছ। এেজন সফ োযো এত আভোতদয ভোর তুতর ডনর, আভযো তোয ডছন
ডছন ডোনডদতেয ফোযোন্দো ডদত

যনো ডদরোভ। ডতন নম্বয ঘতযয ডদতে। এেজন রু সগোোঁপো োরো ভোঝফ ী
বদ্রতরোে এেটো সফততয সচ োতয ফত, এেজন ভো়ি োডয টুড যো বদ্রতরোতেয তে েথো ফরডছতরন; আভযো তোোঁয
ো ডদত মোফোয ভ ডযকোয ফোিংরো ফরতরন, ফোঙোডর ভতন তি? সপরু দো সত যোোঁ ফরর। আভযো ডতন নম্বয
ঘতয ডগত ঢুেরোভ।
সফ ফ়ি ঘয। দু তটো োোোড খোট, তোতত আফোয ভোডযয ফযফস্থো যত তছ। এে োত এেটো দু জন-ফোয আয
দু তটো এেজন-ফোয সোপো, আয এেটো সগোর সটডফতরয উয এেটো অযো-সে। এ ছো়িো সেডিং সটডফর, আরভোডয
আয খোতটয োত দু তটো ছোট সটডফতর জতরয ফ্ল্োস্ক, সগরো আয সফড-োইড রযোম্প।। ঘতযয তে রোগো ফোথরুতভয
দযজোটো ফোোঁ ডদতে।
সপরু দো সফ োযোতে চো আনতত ফতর োখোটো খুতর ডদত সোপো ফত ফরর, খোতো নোভ দু তটো সদখডর?
আডভ ফররোভ, যোোঁ। ডেন্তু ই চো়িো-সদ ো সগোোঁপ োরো সরোেটো আো েডয ডক্টয োজযো নন।
সেন? তর ক্ষডত েী?
ক্ষডত সম েী সটো অডফডয আডভ চট েতয সবতফ ফরতত োযরোভ নো। সপরু দো আভোয ইতস্তত বোফ সদতখ ফরর,
সতোয আতর সরোেটোতে সদতখ বোর রোতগডন। তুই ভতন ভতন চোইডছ সম ডক্টয োজযো সরোেটো খুফ োস্তডষ্ট
োডখুড অভোড ে ন—এই সতো?
সপরু দো ডঠেই ধতযতছ। এ সরোেটোতে সদখতর সফ স োনো ফতরই ভতন  । তো ছো়িো সফোধ সফ রম্বো। আয
জোোঁদতযর। ডোক্তোয ফরতত মো সফোঝো তো সভোতটই ন ।
সপরু দো এেটো ডগোতযট সল েযতত নো েযততই চো এত সগর, আয সফ োযো ঘয সথতে সফতযোতত নো সফতযোততই
দযজো সটোেো ়ির। সপরু দো বীলণ ডফডরডত েো দো ফতর উঠর, েোভ ইন! দ পোোঁে েতয সবততয ঢুেতরন
ডভডরটোডয সগোোঁপ।
ডডটফক েযডছ নো সতো?
সভোতটই নো। ফু ন। চো খোতফন?

নোঃ। এই অল্পডক্ষণ অ োতগই সখত ডছ। আয েযোিংেডর ডস্পডেিং-চো-টো এখোতন সতভন ু ডফতধয ন । শুধু এখোতন ফরডছ
সেন, বোযতফলক র খো চোত য সদ, অথচ েটো োতটতর েটো ডোেফোিংতরো েটো োডেকট োউত বোর চো সখত তছন
আডন ফরু ন সতো? অথচ ফোইতয মোন, ডফতদত মোন–অযোরতফডন োয ভততো জো গো ডগত বোর চো সখত ডছ জোতনন?
পোি ক্লো দোডজকডরিং ডট। আয ইতযোতয অনয ফ়ি তয সতো েথোই সনই। এেভোি খোযো সমটো রোতগ সটো র
েোত়িয থডরতত চোত য োতোয ফযোোযটো—মোতে ডট-ফোগ ফতর। েোত থোেতফ গযভ জর, আয এেটো ু ততো ফোোঁধো
েোত়িয থডরতত থোেতফ চোত য োতো। সইতট জতর ডুডফত ডরেোয বতডয েতয ডনতত তফ আনোতে। তোযয
তোতত আডন দু ধ ডদন ডে সরফু, েচতর ডদন সটো আনোয রুডচ। সরভন ডট-টোই আডভ সফড সপ্ৰপোয েডয। ততফ
তোয জতনয চোই বোর ডরেোয। এখোনেোয চো খুফ অডডকনোডয।
আনোয সতো অতনে সদ-সট সঘোযো আতছ ফুডঝ? সপরু দো ডজতে েযর।
ইতটই সতো েতযডছ। োযো জীফন ধতয, বদ্রতরোে ফরতরন। আডভ রোভ। লোতে ফতর সলোফ-িটোয। তোয তে
আফোয ডেোতযয খ আতছ। সটো অডফডয আডেেো থোেততই ত ডছর; আভোয নোভ ভন্দোয সফো।
সলোফ-িটোয উতভ বট্টচোতমকয নোভ শুতনডছ, ডেন্তু এোঁয নোভ সতো শুডনডন। বদ্রতরোে সমন আভোয ভতনয েথোটো আন্দোজ
েতযই ফরতরন, অডফডয আভোয নোভ আনোতদয সোনোয েথো ন । মখন প্ৰথভ সফডযত ডছরোভ, তখন েোগতজ নোভটোভ সফডযত ডছর। তোযয এই ছডি ফছয তয ভো ডততনে র তফ সদত ডপতযডছ।
স অনু োতত আনোয ফোিংরোয উয দখরটো সতো বোরই আতছ ফরতত তফ।
সদখুন ভোই, সটো এনটো োযডর আনোয ডনতজয ইতি-অডনতিয য ডনবকয েতয। আডন মডদ ডফতদত ফোিংরো
বুরতফন ফতর ইতি েতযন, তো তর ডতন ভোত বুতর সমতত োতযন। আয তো মডদ ইতি নো েতযন, তো তর ডি
ফছতয সবোরফোয সেোন চোন্স সনই। অডফডয আডভ আফোয ফোঙোডরয ে সত ডছ। মতথষ্ট। ডেডন োতত এেফোয
োডতয দোোঁততয ফযফো শুরু েতযডছরোভ, তখন আভোয তে এেডট ফোঙোডর ডছতরন। আভযো এে তে ডছরোভ। প্ৰো
োত ফিয।
োডেকট োউত আডন ছো়িো আয সেউ ফোঙোডর আতছন ডে?
এটো অতনেফোয রক্ষ েতযডছ, েোতজ েথো ভ নষ্ট েযোয সরোে সপরু দো ন !
বদ্রতরোে ফরতরন, আতছ। ফইেী। সটোই সতো আশ্চমক রোগতছ আভোয। আতর েরেোতো ফোঙোডরতদয আয সো োডস্ত
সনই সটো সফ ফুঝতত োযডছ। তোই ু তমোগ সতরই এডদতে ডদতে ডগত ঘুতয আতছ। অডফডয ডদ ভযোন যোোঁজ
েোভ উইথ এ ডযোস্। বদ্রতরোে োইেরডজি। ততফ সগোরতভতর ফযোোয ফতর ভতন  । তে এেডট সছতর
আতছ। ফছয আতষ্টতেয, স নোডে জোডতস্ময; ূ ফকজতে যোজস্থোতন সেোন সেল্লোয েোতছ নোডে জতেডছর। বদ্রতরোে
সছতরডটতে তে ডনত সই সেল্লো খুোঁতজ সফ়িোতিন। ডোক্তোযডট ফুজরুে নো সছতরডট ধোপো ডদতি সফোঝো ক্ত।
এভডনতত সছতরডটয োফবোফ োস্ডোস্। েোরুয তে বোর েতয েথো ফতর নো। ডেছু ডজতে েযতর জফোফ সদ

নো। সবডয ডপড। অতনে সতো সদখরু ভ বডে োডভ এই ডি ফছতয, আফোয এখোতন এত সম সই এেই ডজডন
সদখতত তফ তো বোডফডন।
আডন ডে এখোতন িডটিং েযতত এততছন নোডে?
বদ্রতরোে সত সোপো সছত়ি উতঠ ত়ি ফরতরন, টু সটর ইউ দয িুথ–ডনতজয সদটো বোর েতয সদখোই  ডন
এখন। ফোই দয ত —আনোয ডযচ টো সতো ো ো সগর নো!
সপরু দো ডনতজয আয আভোয ডযচ ডদত ফরর, আডভ আফোয আভোয সদতয ফোইতয সেোথোই মোইডন।
আই ড। ত র–োত়ি আটটো নোগোদ মডদ ডোইডনিং রুতভ আতন সতো আব্বোয সদখো তফ। আভোয আফোয আডরক টু
সফড, আডর টু যোইজ…
বদ্রতরোতেয তে আভযো দু জতন ফোইতযয ফোযোন্দো এরোভ। এত সদখরোভ, সগট ডদত এেটো টযোডক্স ঢুেতছ। সটো
এত োডেকট োউতয োভতন থোভর, আয সটো সথতে নোভর এেডট ফছয চডল্লতয ভোঝোডয োইতটয বদ্রতরোে আয
এেটো সযোগ পযো ফোিো সছতর। সফোঝোই সগর সম, এযোই তি ডক্টয সভোে োজযো এফিং জোডতস্ময শ্রীভোন ভুেুর
ধয।

০৫. ডভিোয সফো ডক্টয োজযোতে গুড ইবডনিং ফতর
ডভিোয সফো ডক্টয োজযোতে গুড ইবডনিং ফতর ডনতজয ঘতযয ডদতে চতর সগতরন। ডক্টয োজযো সছতরডটয োত ধতয
ফোযোন্দো ডদত আভোতদয ডদতেই এডগত এত, সফোধ ঠোৎ দু জন অতচনো ফোঙোডরতে সদতখ সেভন সমন এেটু
থতভত সখত সগতরন। সপরু দো সত নভস্কোয েতয ফরর, আডনই সফোধ ডক্টয োজযো?
যোোঁ–ডেন্তু আনোতে সতো–?
সপরু দো তেট সথতে তোয এেটো েোডক ফোয েতয ডক্টয োজযোতে ডদত ফরর, আনোয তে এেটু েথো ডছর।
ডতয ফরতত েী, আভযো আনোয সখোোঁতজই এতডছ। ু ধীযফোফুয অনু তযোতধ। ু ধীযফোফু এেটো ডচডঠ ডদত ডদত তছন
আনোয নোতভ।
। আই ড। ভুেুর, তুডভ ঘতয মো, আডভ এোঁতদয তে এেটু েথো ফতর আডছ, সেভন?
আডভ ফোগোতন মোফ।
সছতরডটয গরো ফোোঁডয ভততো ডভডষ্ট, মডদ েথোটো ফরর। এতেফোতয নযো়িোবোতফ, এে ু তয। প্ৰো সমন এেটো মতেয
ভোনু তলয সবতয সথতে েথো সফতযোতি। ডক্টয োজযো ফরতরন, ডঠে আতছ, ফোগোতন মো, ততফ রক্ষ্মী ত সথতে,
সগতটয ফোইতয সমত নো, সেভন?
সছতরডট আয ডেছু নো ফতর ফোযোন্দো সথতে এে রোতপ নু ড়ি-সপরো জো গোটো নোভর। তোযয এেটো পুতরয রোইন
টতে ফোগোতনয ঘোতয উয সৌঁতছ চু েতয এে জো গো দোোঁড়িত যইর। ডক্টয োজযো আভোতদয ডদতে ডপতয
সেভন সমন এেটো অপ্ৰস্তুত োড সত ফরতরন, সেোথো ফতফন?
আু ন আভোতদয ঘতয।
ডক্টয োজযোয েোতনয চুতর োে ধতযতছ। সচোখ দু তটো সফ এেটো তীক্ষো ফুডদ্ধয ছো আতছ। েোছ সথতে সদতখ ভতন
র ফ  প্ৰো ঞ্চোতয েোছোেোডছ; আভযো ডতনজতন সোপো ফরোভ। সপরু দো ডক্টয োজযোতে ু ধীযফোফুয ডচডঠটো
ডদত তোোঁতে এেটো চোযডভনোয অপোয েযর। বদ্রতরোে এেটু সত  যত ফডঞ্চত ফতর ডচডঠটো ়িতত রোগতরন।
়িো তর য ডক্টয োজযো ডচডঠটো বোোঁজ েতয খোতভ ুতয যোখতরন।
সপরু দো এফোয নীরু তে ডেডনযো েযোয ঘটনো ফতর ফরর, ু ধীযফোফু ব

োডিতরন সম ই সরোেগুতরো  ততো

ভুেুরতে ধো ো েতয এতেফোতয সমোধুয মকে চতর এততছ। সই েোযতণই উডন ডফতল ডচডেত ত আভোয েোতছ
এতডছতরন। আডভ খোডনেটো তোোঁয অনু তযোতধ ত়িই এতডছ। অডফডয দু ঘকটনো মডদ সেোন নো ঘতট তো তর
আভোতদয আোটো সম এতেফোতয ফযথক তফ তো ন , েোযণ যোজস্থোন সদখোয খটো অতনে ডদতনয।

ডক্টয োজযো এেটুক্ষণ সবতফ ফরতরন, দু ডশ্চেোয েোযণ মোতে ফতর স যেভ অডফডয এখন মকে ডেছু ঘতটডন।
ততফ ফযোোযটো েী জোতনন, খফতযয েোগতজয ডযতোটকোযতদয অতগুতরো েথো নো ফরতর চরত। আডভ ু ধীযফোফুতে
ফতরডছরোভ সম ইনতবডিতগনটো সতয ডনই, তোযয আডন মত ইিো ডযতোটয ডোেতত চোন ডোেতত োতযন।
ডফতল েতয সমখোতন গুপ্তধতনয েথোটো ফরতছ। আডভ নো  জোডন সম সেোন েথোটোযই  ততো ডবডি সনই, ডেন্তু
ডেছু সরোে থোতে মোযো তজই প্ৰরু ব্ধ ত ত়ি।
জোডতস্ময ফযোোযটো ম্বতন্ধ আডন েী ভতন েতযন?
ভতন মো েডয সটোতে সতো এখন মকে অন্ধেোতয ড়ির ভোযো ছো়িো আয ডেছু ই ফরো চতর নো। অথচ ডটর নো সভতযই
ফো েী েডয ফরু ন। জোডতস্ময সম আতগ এে-আধটো সফতযো ডন তো সতো ন । আয তোতদয অতনে েথোই সতো হুফহু
ডভতর সগতছ। সই জতনযই মখন এই ভুেুর সছতরডটয খফয োই, তখনই ডঠে েডয সম এতে ডনত এেটো থতযো
ইনতবডিতগন েযফ। মডদ সদডখ সম এয েথোয তে ফ ডডতটর ডভতর মোতি, তখন সটোতে এেটো প্ৰোভোণয ঘটনো
ডততফ ধতয তোয উয গতফলণো চোরোফ।
ডেছু দূ য এডগত তছন ডে? সপরু দো ডজতে েযর।
এইতট অেত ফুতঝডছ সম, যোজস্থোন ম্বতন্ধ সেোন বুর েডযডন। এখোনেোয ভোডটতত ো সদ োয য সথতে ভুেুতরয
োফবোফ ফদতর সগতছ। ফুঝততই সতো োযতছন, েো-ভো-বোই-সফোনতে এই প্ৰথভ সছত়ি এেজন অতচনো সরোতেয তে
চতর এর, অথচ এই েডদতন এেডটফোয তোতদয নোভ মকে েযর নো।
আনোয তে ম্পেক সেভন?
সেোন সগোরভোর সনই। েোযণ, ফুঝততই সতো োযতছন, আডভ তে য স্বপ্নযোতজয ডনত চতরডছ। য ভস্ত ভনটোই
সতো ত়ি আতছ। য সোনোয সেল্লোয সদত, আয এখোতন এত সেল্লো সদখতরই  রোডপত উঠতছ।
ডেন্তু সোনোয সেল্লো সদতখতছ ডে?
ডক্টয োজযো ভোথো নো়িতরন।
নো। তো সদতখডন। আফোয তথ ডেলণগ়ি সদডখত

এতনডছ। গতেোর ন্ধযো

এখোনেোয সপোটকটো সদতখতছ ফোইতয

সথতে। আজ ফোযতভয ডনত ডগত ডছরোভ। প্ৰডতফোযই ফতর—এটো ন -আতযেটো সদখতফ চতরো! এ ফযোোতয বধমক রোতগ
ভোই। অথচ ডচততোয-উদ ুতযয ডদেটো ডগত সেোন রোব সনই, েোযণ ডদতে ফোডর সনই; ফোডরয েথো  ফোয
ফোয ফতর, আয ফোডর ফরতত এডদেটোততই আতছ, আয আতগ তোই ডছর। েোর তোই বোফডছ ডফেোডনযটো সদডখত
আডনফ।
আভযো আনোয তে সগতর আডি সনই সতো?

সভোতটই নো। আয শুধু তোই নো। আডন তে থোেতর ডেছু টো ডনডশ্চে তত োযফ, েোযণ…এেটো ঘটনো…
বদ্রতরোে চু েযতরন। সপরু দো ডগোতযতটয যোতেটটো তেট সথতে ফোয েতযডছর, ডেন্তু সটো আয খুরর নো।
েোর ন্ধযো এেটো সটডরতপোন এতডছর, ডক্টয োজযো ফরতরন।
সেোথো ? সপরু দো ডজতে েযর।
এই োডেকট োউত। আডভ তখন সেল্লো সদখতত সগডছ। সেউ এেজন সপোন েতয জোনতত সচত ডছর, েরেোতো সথতে
এেজন বদ্রতরোে এেডট সছতরতে তে ডনত এততছ ডে নো। ভযোতনজোয নযোচোতযডর যোোঁ ফতর ডদত তছ।
সপরু দো ফরর, ডেন্তু এভন সতো তত োতয সম েরেোতোয েোগতজয খফযটো এখোতন সেউ সেউ  ততো জোতন, এফিং
সই জতনযই সটোতে সবডযপোই েযোয জনয এখোতন সপোন েতযতছ। সমোধুতয সতো ফোঙোডরয অবোফ সনই। এ ফ
ফযোোতয সেৌতুর ডজডনটো স্বোবোডফে ন ডে?
ফুঝরোভ। ডেন্তু স সরোে আডভ এতডছ সজতন আয সখোোঁজ েযর নো সেন? ফো এখোতন এর নো সেন?
হুোঁ… সপরু দো গবীযবোতফ ভোথো নো়ির। আভোয ভতন  আডভ আনোয তে থোেোটোই বোর। আয ভুেুরতে এেো
ছো়িতফন নো সফড।
োগর!
ডক্টয োজযো উতঠ ়িতরন।
েোরতেয জতনয এেটো টযোডক্সয ফতন্দোফস্ত েযো আতছ। আনোযো সতো ভোি দু জন, তোই এেটো টযোডক্সততই ত মোতফ।
বদ্রতরোে মখন দযজোয ডদতে এতগোতিন তখন সপরু দো ঠোৎ এেটো প্ৰশ্ন েতয ফর—
বোর েথো–ডেোতগোতত আনোতে জড়িত এেফোয সেোন ঘটনো ঘতটডছর ডে? এই ফছয চোতযে আতগ?
ডক্টয োজযো বুরু েুোঁচতেোতরন।
ঘটনো? ডেোতগোতত আডভ সগডছ ফতট…
এেটো আধযোডত্মে ডচডেৎোর িংক্রোে ফযোোয…?
ডক্টয োজযো সো সো েতয সত উঠতরন—তো–সই স্বোভী বফোনতন্দয ফযোোয? মোতে আতভডযেোনযো ফরত
ফযোফযোনযোেো? ঘতটডছর ফতট, ডেন্তু েোগতজ সমটো সফডযত ডছর সটো অডতযডঞ্জত। সরোেটো বডে  ডঠেই, ডেন্তু স যেভ

বডে  অতনে োতুত়ি, অতনে টোটেো োরোতদয ভতধয ো ো মো । তোয সচত সফড ডেছু নো। যো ফুজরুডেক আতর
ধতয সপতর য সতন্টযোই। খফযটো যতট মো । সপ্ৰ সথতে আভোয েোতছ আত  ডডন তনয জনয। আডভ ফযিং
য ম্বতন্ধ খোডনেটো সভোরোত ভ েতযই ফতরডছরোভ। েোগতজ ডতরডটতে তোর েতয ছোো । তোযয আভোয
বদ্রতরোতেয তে ডযচ  ত ডছর। আডভ ডনতজই য তে সদখো েতয ফযোোযটো ডক্ল োয েতয ডনই–অযোে উই
োতটকড অযোজ সেেস্।।
ধনযফোদ। েোগতজয ডযতোটক সদতখ আভোয ধোযণো অনযযেভ ত ডছর।
ডক্টয োজযোয তে তে আভযো ঘয সথতে সফতযোরোভ; ন্ধযো ত সগতছ। ডশ্চতভয আেোটো এখন রোর, ততফ
যোস্তোয ফোডত জ্বতর সগতছ। ডেন্তু ভুেুর সেোথো ? ফোগোতন ডছর স, ডেন্তু এখন সদখডছ সনই। ডক্টয োজযো চট েতয
এেফোয ডনতজয ঘতয খুোঁতজ ফযস্তবোতফ সফডযত এতরন।
―সছতরটো সগর সেোথো ‖ ফতর বদ্রতরোে ফোযোন্দো সথতে ফোইতয নোভতরন। আভযো তোয ডছন ডছন সগরোভ ফোগোতন।
ফোগোতন সম সনই। স সছতর তোতত সেোন তন্দ সনই।
ভুেুর। ডক্টয োজযো ডোে ডদতরন। ভুেুর!
 আনোয ডোে শুতনতছ, সপরু দো ফরর।  আতছ।
আফছো অন্ধেোতয সদখরোভ ভুেুর যোস্তো সথতে সগট ডদত ঢুের। আয সই তে সদখরোভ উরটোডদতেয পুটোথ
ডদত এেটো সরোে দ্রুত সোঁতট ুফডদতে নতুন যোতরতয ডদেটো চতর সগর। সরোেটোয ভুখ সদখতত োযরোভ নো
ফতট, ডেন্তু তোয গোত য জোভোয টেটতে রোর যিংটো এই অন্ধেোতয স্পষ্ট ফুঝতত োযরোভ। সপরু দো সদতখতছ ডে
সরোেটোতে?
ভুেুর এডগত এর আভোতদয ডদতে। ডক্টয োজযো োডভুতখ োত ফোড়িত এডগত সগতরন। তোযয খুফ নযভ গরো
ফরতরন–
যেভবোতফ ফোইতয সফতযোতত  নো ভুেুর?
সেন? ভুেুর ঠোডে ো গরো ডজতে েযর।
অতচনো জো গো–েতযেভ দু ষ্ট সরোে আতছ এখোতন।
আডভ সতো ডচডন।
েোতে সচন?

ভুেুর োত ফোড়িত যোস্তোয ডদতে সদখোর–
ই সম, সম সরোেটো এতডছর।
সভোেফোফু ভুেুতরয েোোঁতধ োত ডদত সপরু দোয ডদতে তোডেত ফরতরন, দযোটস্ দো িোফর। েোতে সম ডতয েতয সচতন
আয েোতে সম ূ ব্বকজতে ডচনত তো ফরো ভুডের।
রক্ষ েযরোভ ভুেুতরয োতত েী জোডন এেটো েোগতজয টুেতযো চে চে েযতছ। সপরু দো সদতখডছর সটো! ফরর,
সতোভোয োততয েোগজটো এেফোয সদখফ?
ভুেুর েোগজটো ডদর। এেটো দু ইডঞ্চ রম্বো আধো ইডঞ্চ চ়িো সোনোডর যোিংতো।
এটো সেোথো সতর ভুেুর? সপরু দো ডজতে েযর।
এইখোতন, ফতর ভুেুর ঘোতয ডদতে আঙু র সদখোর।
এটো আডভ যোখতত োডয? সপরু দো ডজতে েযর।
নো। টো আডভ সত ডছ। সই এেই ু য। এেই ঠোডে ো গরোয স্বয। অগতযো সপরু দো েোগজটো সপযত ডদত ডদর।
ডক্টয োজযো ফরতরন, চতরো ভুেুর, ঘতয মোই। োত-ভুখ ধু ত তোযয সখতত মোফ আভযো। চডর ডভিোয ডভডিয। েোর
ডঠে োত়ি োতটো আডরক সব্ৰেপোি েতয সফতযোডি আভযো।

সখতত মোফোয আতগই সপরু দো ু ধীযফোফুতে সৌঁছ-খফয আয ভুেুতরয খফয ডদত এেটো সোিেোডক ডরতখ ডদত ডছর।
স্নোনটোন সতয মখন ডোইডনিং রুতভ সৌঁতছডছ। ততক্ষতণ ডক্টয োজযো আয ভুেুর ঘতয চতর সগতছন। ভন্দোযফোফুতে
সদখরোভ উরটোডদতেয সেোনো সই অফোঙোডর বদ্রতরোতেয তে ফত ুডডিং খোতিন। আভোতদয ু  আতত আতত
তোোঁযো উতঠ ়িতরন। দযজোয ডদতে মোফোয তথ ভন্দোয সফো োত তুতর গুডডনোইট জোডনত সগতরন।
দু ডদন সিতন থ চতর সফ ক্লোে রোগডছর। ইতি ডছর, সখত এতই ঘুডভত ়িফ, ডেন্তু সপরু দোয জনয এেটুক্ষণ
সজতগ থোেতত র। সপরু দো তোয নীর খোতো ডনত ডগোতযট ধডযত সোপো ফততছ, আয আডভ খোতট ডগত শুত ডছ।
তে অযোডন্ট-ভো ভরভ ডছর ফতর আয ভোডয টোঙোতত ডদইডন।
সপরু দো ডট সতনয সছনটো ডটত ডনফটো ফোয েতয ডনত ফরর, েোয েোয তে আরো র ফর।
ফররোভ, েতফ সথতে শুরু েযফ?

ু ধীয ধতযয আো সথতে।
তো তর প্ৰথতভ ু ধীযফোফু। তোযয ডফযতন। তোযয নীরু । তোযয ডফযতনফোফুয চোেয–
নোভ েী?
ভতন সনই।
ভতনোয। তোযয?
তোযয জটো ু ।
আর নোভ েী?
রোরতভোন।
দডফ??
দডফ..দডফ…গোেুরী।
গুড।
সপরু দো ডরতখ চতরতছ। আডভ ফতর চররোভ।
তোযয সই রোর জোভো যো সরোেটো।
আরো ত ডছর তোয তে?
নো—তো  ডন–
ডঠে আতছ। সনক্সট?
ভন্দোয সফো। আয তোয তে সম সরোেটো ডছর।
আয ভুেুর ধয, ডক্টয–
সপরু দো!

আভোয ডচৎেোতয সপরু দোয েথো সথতভ সগর। আভোয সচোখ ত়িতছ সপরু দোয ডফছোনোয উয। েী সমন এেটো ডফশ্রী
ডজডন ফোডরতয তরো সথতে সফতযোতত সচষ্টো েযতছ। আডভ সডদতে আঙু র সদখরোভ।
সপরু দো ত়িোে েতয রোডপত উতঠ এত ফোডরটোতে ডযত সপরততই এেটো েোোঁে়িো ডফতছ সফডযত ়ির। সপরু দো
ডফছোনোয চোদযটো ধতয এেটো ঝডটেো টোন ডদত ডফতছটোতে ভোডটতত সপতর ডদত চডট ডদত ডতনতট প্ৰচডে  চো়ি সভতয
সটোতে োফো়ি েযর। তোযয এেটো খফতযয েোগতজয টুেতযো ডছত়ি ডনত সথতরোনো ডফতছটোতে তোয ভতধয তুতর
ফোথরুতভ ডগত ডছতনয দযজোটো খুতর েোগজটোতে ুোঁটডর োডেত ফোইতয সপতর ডদর। তোযয ডপতয এত ফরর,
জভোদোতযয আোয দযজোটো সখোরো ডছর, তোই এ ফযোটো ঢুেতত সতযতছ। সন, তুই এফোয ঘুডভত ত়ি। েোর সবোতয
ঠো আতছ।
আভোয ডেন্তু সভোতটই অতটো ডনডশ্চে রোগডছর নো। আভোয ভতন ডির—নোঃ, থোে। মডদ আভোয সটডরযোডথয সজোয
থোতে, তো তর  ততো ডফতদয েথো সফড বোফতরই ডফদ এত ়িতফ। তোয সচত ঘুতভোতনোয সচষ্টো েতয সদডখ।

০৬. যডদন েোতর উতঠ
যডদন েোতর উতঠ দোোঁত-টোত সভতজ স ই ঘয সথতে সফডযত ডছ আভডন এেটো সচনো গরো
ভডনকিং ফুঝরোভ জটো ু োডজয। সপরু দো আতগই ফোযোন্দো

সফডযত

শুনরোভ, গুড

সফততয সচ োতয ফত চোত য অতক্ষো েযডছর।

রোরতভোনফোফু সচোখ সগোর সগোর েতয ফরতরন, ঃ–েী ডিডরিং জো গো ভোই! পুর অপ ো োযপুর োডোস্
েযোতযেটোযস্!
আডন অক্ষত আতছন সতো? সপরু দো ডজতে েযর।
েী ফরতচন ভোই! এখোতন এত দোরুণ ডপট রোগতছ। আজ আভোতদয রতজয ভযোতনজোযতে োঞ্জো

চযোতরঞ্জ

েতযডছরু ভ। বদ্রতরোে যোডজ তরন নো। তোযয এডগত এত ডপডপ েতয ফরতরন, আভোয েোতছ এেডট অস্ত্ৰ
আতছ ু টতেত–
গুরডত? সপরু দো ডজতে েযর।
সনো যোয! এেডট সনোডর সবোজোডর। খো েোঠভোডে ুয ডজডন। সেউ অযোটোে েযতর জ

ভো ফতর চোডরত

সদফ

সতটয ভতধয, তোযয মো থোতে েোতর। অতনেডদতনয খ এেটো ত তনয েোতরেন েযফ, ফুতঝতছন।
আভোয আফোয োড সর, ডেন্তু ক্রতভই িংমভ অতবয ত আতছ, তোই োভতর সগরোভ। রোরতভোনফোফু সপরু দোয
োতয সচ োতয ফত ফরতরন,আজতেয প্লযোন েী আভোতদয? সপোটক সদখতত মোতিন নো?
সপরু দো ফরর, মোডি ফতট, ততফ এখোতন ন , ডফেোডনয।
ঠোৎ আতগবোতগ ডফেোডনয? েী ফযোোয?
েী ো ো সগতছ। গোড়ি মোতি এেটো।
ফোযোন্দোয ডশ্চভডদে সথতে আতযেটো গুড ভডনকিং সোনো সগর। সলোফিটোয আতছন।
ঘুভ র বোর?
রোরতভোনফোফু সদখরোভ ভন্দোয সফোতয ডভডরটোডয সগোোঁপ আয জোোঁদতযর সচোযোয ডদতে সফ প্ৰিংোয দৃ ডষ্টতত
সদখতছন। সপরু দো দু জতনয আরো েডযত ডদতরন।
আতযব্বো! সলোফ-িটোয? রোরতভোনফোফুয সচোখ ছোনোফ়িো।আনোতে সতো তো তর েোরডটতবট েযতত তি ভোই।
অতনে সরোভলকে অডবেতো আতছ ডনশ্চ ই আনোয!

সেোন যেভটো চোই আনোয? ভন্দোয সফো সত ফরতরন, এে েযোডনফতরয োোঁড়িতত সদ্ধ  োটোই ফোদ ডছর, ফোডে
প্ৰো ফ যেভই ত তছ।
ভুেুর সম েখন ফোৱোন্দো

এত দোোঁড়িত তছ তো সটযই োইডন। এখন সদখরোভ স চুচো এে ধোতয দোোঁড়িত

ফোগোতনয ডদতে তোডেত যত তছ।
এফোয ডক্টয োজযো বতডয ত সফডযত এতরন। তোোঁয এে েোোঁতধ এেটো ফ্ল্োস্ক, আতযেটো এেটো ফোইতনোেুরোয,
আয গরো ঝুরতছ এেটো েযোতভযো। ফরতরন, প্ৰো োত়ি চোয ঘণ্টোয থ। আনোতদয ফ্ল্োস্ক থোেতর তে ডনত
সনতফন। তথ েী ো ো মোতফ ডঠে সনই। আডভ োতটতর ফতর ডদত ডছ—চোযতট যোেড রোঞ্চ ডদত সদতফ।
ভন্দোয সফো ফরতরন, সেোথো চরতরন আনোযো ফ?
ডফেোডনতযয েথো শুতন বদ্রতরোে সভতত উঠতরন—
মো োই মডদ  , তো তর ফ এে তে সগতরই  ।
ডদ আইডড ো? ফরতরন জটো ু ।
ডক্টয োজযো এেটু েোোঁচুভোচু বোফ েতয ফরতরন, ফু দ্ধ তো তর ডে জন মোডি। আভযো?
ভন্দোয সফো ফরতরন, এে গোড়িতত ফোই মোফোয প্ৰশ্নই তঠ নো। আই উইর অযোতযঞ্জ পয অযোনোদোয টযোডক্স। আভোয
তে ডভিোয ভোতশ্বযী মোতফন সফোধ ।
আডন মোতফন ডে? রোরতভোনফোফুতে ডজতে েযতরন ডক্টয োজযো।
সগতর স োতয মোফ। েোরুয স্কতন্ধ চোতত যোডজ নই। আনোযো চোযজন এেটোতত পোন। আডভ ডভিোয সলোফ-িটোতযয
তে আডছ।
ফুঝরোভ, বদ্রতরোে ভন্দোযফোফুয েোছ সথতে গল্প শুতন োঁয প্লতটয িে ফো়িোতত চোতিন। অরতযডড উডন েভ েতয
োঁডচখোনো অযোডতবঞ্চোয উনযো ডরতখতছন। বোরই র; এে গোড়িতত োোঁচজন তর এেটু সফড ঠোোঠোড ত।
ভন্দোযফোফু ভযোতনজোযতে ফতর আতযেটো টযোডক্সয ফতন্দোফস্ত েতয সপরতরন। রোরতভোনফোফু ডনউ ফতম্ব রোতজ বতডয
তত চতর সগতরন। মোফোয ভ

ফতর সগতরন, আভোতে েোইেডর ডে আ েতয সনতফন। আডভ োপ অযোন

আ োতযয ভতধয সযডড ত থোেডছ।
আতগই ফতর যোডখ–ডফেডনতযয সেল্লো ভুেুর এেফোয সদতখই ফোডতর েতয ডদত ডছর। ডেন্তু সটোই আজতেয ডদতনয
আর ঘটনো ন । আর ঘটনো ঘটর সদফীেুতডে , আয সটো সথতেই ফুঝতত োযরোভ সম, আভযো ডতযই দু ধল
ক ক
দু ভতনয োল্লো ত়িডছ।

ডফেোডনয মোফোয তথ ডফতল ডেছু ঘতটডন, সেফর ভোইর লোতটে মোফোয য এেটো সফতদয দরতে সদখতত সরোভ
যোস্তোয ধোতয িংোয সতত ফততছ। ভুেুর গোড়ি থোভোতত ফতর তোতদয ভতধয ডেছু ক্ষণ সঘোযোঘুডয েতয এত ফরর
সম, তোতদয সচতন।
এয তয সপরু দোয তে ডক্টয োজযোয ডেছু েথোফোতো ত ডছর ভুেুরতে ডনত , সটো এখোতন ফতর যোডখ। এই ফ
েথো ভুেুর েোইবোতযয োত ফত শুনতত সত ডছর ডে নো জোডন নো; ডেন্তু সতর তোয োফবোতফ সটো ডেছু ই
সফোঝো মো ডন।
সপরু দো ফরর, আিো ডক্টয োজযো, ভুেুর তোয ূ ফকজতেয েী েী ঘটনো ফো ডজডনতয েথো ফতর সটো এেফোয
ফরতফন?
োজযো ফরতরন, সম ডজডনটোয েথো ফোয ফোযই ফতর সটো তি সোনোয সেল্লো। সই সেল্লোয েোতছই নোডে য
ফোড়ি ডছর। সই ফোড়িয সভতঝয তরো নোডে ধনযত্ন সোোঁতো ডছর। সমযেভবোতফ ফতর তোতত ভতন  সম এই ধনযত্ন
রু ডেত যোখোয ফযোোযটো য োভতনই ঘতটডছর। এ ছো়িো মু তদ্ধয েথো ফতর। ফতর, অতনে োডত, অতনে সঘো়িো,
সোই, েোভোন, বীলণ ে, বীলণ ডচৎেোয। আয ফতর উতটয েথো। উতটয ডতঠ স চত়িতছ। আয ভ ূ য। ভ ূ তয
নোডে য োতত সঠোেয সভতযডছর। যক্ত ফোয েতয ডদত ডছর। আয ফতর ফোডরয েথো। ফোডর সদখতরই েী যেভ
চঞ্চর ত উঠতছ সটো রক্ষ েতযনডন?
ডফেোডনয সৌঁছরোভ ীতন ফোতযোটো । তয সৌঁছফোয ডেছু আতগ সথতেই যোস্ত ক্রতভ চ়িোই উতঠতছ; এই চ়িোইত য
উতযই োোঁডচর ডদত

সঘযো য। আয তযয ভতধয ফতচত

সচোতখ ়িোয ভততো ডজডন তি রোরতচ যতঙয

োথতযয বতডয প্ৰেোডে  দু গক।
আভোতদয গোড়ি এতেফোতয সোজো দু তগকয ডদতে ডনত

মো ো র। রক্ষ েযরোভ, মতই েোতছ মোডি ততই সমন

দু গকটতে আয ফ়ি ফতর ভতন তি। ফোফো। ডঠেই ফতরডছতরন। যোজুতযো সম দোরুণ ডক্তোরী জোত ডছর সটো
তোতদয দু তগকয সচোযো সদখতরই সফোঝো মো ।
দু তগকয সগতটয োভতন ডগত টযোডক্স থোভোয তে তেই ভুেুর ফতর উঠর, এখোতন সেন থোভতর?
ডক্টয োজযো ফরতরন, সেল্লোটো ডে ডচনতত োযছ ভুেুর?
ভুেুর গম্ভীয গরো ফরর, নো। এটো ডফডিডয সেল্লো। এটো সোনোয সেল্লো নো।
আভযো ফোই গোড়ি সথতে সনতভ ফোইতয দোোঁড়িত ডছরোভ। ভুেুতরয েথোটো সল ফোয তে তেই সেতথতে জোডন
এেটো েেক আ োজ সোনো সগর আয তৎক্ষণোৎ ভুেুর সদৌত়ি এত ডক্টয োজযোতে দু োতত জড়িত ধযর।
আ োজটো এর সেল্লোয উরটোডদতেয োেকটো সথতে।

সপরু দো ফরর, ভ ূ তযয ডোে। এ যেভ আতগ ত তছ ডে?
ডক্টয োজযো ভুেুতরয ভোথো োত ফুতরোতত ফুতরোতত ফরতরন, েোর সমোধুতযই ত ডছর। ড েোন্ট িযোে ডেক্।
ভুেুর সদখরোভ পযোেোত ত সগতছ। স আফোয সই গবীয অথচ ডভডষ্ট গরো ফরর, এখোতন থোেফ নো।
ডক্টয োজযো সপরু দোতে উতে েতয ফরতরন, আডভ ফযিং গোড়িটো ডনত এখোনেোয োডেকট োউত ডগত অতক্ষো
েযডছ। আনোয অযোদু য এততছন, এেটু ঘুতযটুতয সদতখ ডনন। আডভ ডগত গোড়িটো সপযত োডঠত ডদডি।
আনোতদয সদখো তর োডেকট োউত চতর আতফন। ততফ দু তটোয সফড সদডয েযতফন নো। ডেন্তু, তো তর ডদতে
ডপযতত যোত ত মোতফ।
ডক্টয োজযোয উতেয পর  ডন ডঠেই, ডেন্তু আভোয তোতত ডফতল দু ঃখ সনই। এই প্ৰথভ এেটো যোজুত
সেল্লোয ডবতযটো সদখতত োফ সবতফই আভোয গোত েোোঁটো ডদডির।
সেল্লোয সগতটয ডদতে মখন এতগোডি তখন সপরু দো আচভেো থভতে দোোঁড়িত

আভোয েোোঁতধ এেটো চো ডদত

ফরর, সদখডর?
ফররোভ, েী ডজডন?
সই সরোেটো।
ফুঝরোভ সপরু দো সই রোর জোভো-যো সরোেটোয েথো ফরতছ। ডেন্তু  সমডদতে তোডেত যত তছ, সডদতে সেোন
রোর জোভো সদখতত সরোভ নো। অডফডয সরোেজন অতনে যত তছ। েোযণ সেল্লোয সগতটয ফোইতযটো এেটো সছোটখোতটো
ফোজোয। ফররোভ, সেোথো সরোেটো?
ইডড ট। তুই ফুডঝ রোর জোভো খুোঁজডছ?
ততফ সেোন সরোতেয েথো ফরডছ তুডভ?
সতোয ভততো সফোেচন্দয দু ডন ো সনই। তুই শুধু জোভোই সদতখডছ, আয ডেছু ই সদডখডন। ইন্ট  োজ দয সোভ ভযোন,
চোদয ডদত নোে অফডধ ঢোেো। সেফর আজ তযডছর নীর জোভো। আভযো মখন সফতদতদয সদখতত সনতভডছরোভ, সই
ভ এেটো টযোডক্স সমতত সদডখ ডফেডনতযয ডদতে। তোতত সদতখডছরোভ এই নীর জোভো।
ডেন্তু এখোতন েী েযতছ সরোেটো?
সটো জোনতর সতো অতধকে ফোডজ ভোত ত সমত।

সরোেটো উধো। ভতন এেটো উতিজনোয বোফ ডনত

সেল্লোয ডফোর পটে ডদত

ডবততয ঢুেরোভ। ঢুতেই এেটো

ডফযোট চোতোর, সটোয ডোনডদতে ফুতেয ছোডত পুডরত সেল্লোটো দোোঁড়িত আতছ। সদ োতরয সখোতয সখোতয ো যোয
ফোো। ডফেোডনয নোডে োজোয ফছয আতগ এেটো ভৃদ্ধ য ডছর, সমটো ফহুেোর র ফোডরয তরো তডরত সগতছ।
সপরু দো ফরর সম, সেল্লোটো চোযতো ফছয আতগ যোজো যো

ডিং প্ৰথভ বতডয েযতত শুরু েতযন। ইডন নোডে

আেফতযয এেজন ডফখযোত সনোডত ডছতরন।
আভোয ভতনয ডবতযটো ডেছু ক্ষণ সথতে খচখচ েযতছ এেটো েথো সবতফ। রোরতভোনফোফুযো এখন এতরন নো সেন?
তোতদয ডে তো তর যনো তত সদডয ত তছ? নোডে যোস্তো গোড়ি খোযো ত সগতছ? মোে সগ। তদয েথো সবতফ
আশ্চমক ঐডতোডে ডজডন সদখোয আনন্দ নষ্ট েযফ নো।
সম ডজডনটো ফতচত

অদ্ভুত রোগর সটো র সেল্লোয অস্ত্ৰোগোয। এখোতন সম শুধু অস্ত্ৰই যত তছ তো ন , আশ্চমক

ু ন্দয এেটো রুতোয ডিংোন যত তছ, মোয নোভ আরভ আম্বোডর। এটো নোডে সভোগর ফোদোতদয উোয। এ
ছো়িো যত তছ। মু তদ্ধয ফভক ডযস্ত্ৰোণ ঢোর ততরো োয ফল্লভ সছোযো-আয েত েী! এে-এেটো ততরো োয এত ডফযোট
আয এত তোগ়িোই সম সদখতর ডফশ্বোই  নো সগুতরো ভোনু তল োতত ডনত চোরোতত োতয। এগুতরো সদতখ জটো ু য
েথো সমই ভতন ত়িতছ, আভডন সদডখ আভোয সটডরযোডথয সজোতয বদ্রতরোে োডজয। ডফযোট সেল্লোয ডফযোট ঘতযয
ডফযোট দযজোয োভতন তোতে আয খুতদ আয আয োযেয ভতন তি।
রোরতভোনফোফু আভোতদয সদখতত সত এে গোর সত চোডযডদতে সচত শুধু ফরতরন, যোজুতযো ডে জোত ন্ট ডছর
নোডে ভোই। এ ডজডন সতো ভোনু তলয োতত ফযফোয েযোয ডজডন ন !
মো সবতফডছরোভ। তোই। িয ডেতরোডভটোতযয ভোথো

তদয টযোডক্সয এেটো টো োয োিংচোয  । সপরু দো ফরর,

আনোয তেয আয দু জন সেোথো ?
যো ফোজোতয েী ফ ডেনতত সরতগতছ। আডভ আয থোেতত নো সতয ঢুতে ়িরু ভ। আভযো পুরভর, গজভডন্দয,
ডভর আয গেোডনফো সদতখ মখন ডচডন ফুতজক সৌঁতছডছ, তখন ভন্দোয সফো আয ডভিোয ভোতশ্বযীয তে সদখো
ত সগর। তোোঁতদয োতত খফতযয েোগতজয সভো়িে সদতখ ফুঝরোভ তোোঁযো সেনোেোটো েতযতছন। ভন্দোয সফো ফরতরন,
ইউতযোত ভধযমু তগয দু গক টুগকগুতরোতত সম অস্ত্ৰ সদতখডছ, আয এখোতন মো সদখরোভ, তোতত এেটো ডজডনই প্ৰভোণ
েতয; ভোনু ল জোতটো ডদতন ডদতন দু ফকর ত

আতছ, আয আভোয ডফশ্বো সই তে তোযো আ ততন সছোট ত

আতছ।
এই আভোয ভততো ফরতছন?? রোরতভোনফোফু সত ফরতরন।
যোোঁ। ডঠে আনোযই ভততো, ভন্দোয সফো ফরতরন, আভোয ডফশ্বো আনোয ডোইতভনতনয সরোে সলো়ি তোেীয
যোজস্থোতন এেডট ডছর নো। তো-ফই দয ত — ভন্দোযফোফু সপরু দোয ডদতে ডপযতরন, আনোয জনয এইতট এত
ত়িডছর োডেকট োউত ডযতন সডতস্ক।

বদ্রতরোে তেট সথতে এেটো খোভ ফোয েতয সপরু দোতে ডদতরন। তোতত ডটডেট সনই। সফোঝোই মো সেোন স্থোনী
সরোে সটো ডদত সগতছ।
সপরু দো ডচডঠ খুরতত খুরতত ফরর, আনোতে সে ডদর?
আভযো মখন সফতযোডি, তখন ফোগডয ফতর সম সছোেযোটো ডযততন ফত, সই ডদর। ফরতর সে েখন সযতখ সগতছ
জোতন নো।
সপরু দো এক্সডেউজ ডভ ফতর ডচডঠটো ত়ি আফোয খোতভ ুতয তেতট সযতখ ডদর। তোতত েী সরখো আতছ ডেছু ই
ফুঝতত োযরোভ নো, ডজতে েযতত োযরোভ নো।
আয আধঘণ্টো সঘোযোয য সপরু দো ঘড়ি সদতখ ফরর, এফোয োডেকট োউত সমতত  । সেল্লোটো সছত়ি সমতত ইতি
েযডছর নো, ডেন্তু উো সনই।
সেল্লোয ফোইতয দু তটো টযোডক্সই দোোঁড়িত যত তছ। ডঠে র সম এফোয আভযো এে তেই ডপরুফ। মখন টযোডক্সতত উঠডছ,
তখন েোইবোয ফরর ডক্টয োজযোযো, নোডে োডেকট োউত মোনডন। উত ো সমো সরো়িেো থো– নোডে ফতরতছ োডেকট
োউত মোতফ নো।
ততফ সেোথো সগতছ যো? সপরু দো ডজতে েযর।
তোতত েোইবোয ফরর, যো সগতছ সদফী েুতডে । সটো আফোয েী জো গো? সপরু দো ফরর, খোতন নোডে যোজুত
সমোদ্ধোতদয স্মৃডতস্তম্ভ আতছ।
োোঁচ ভোইর থ, সমতত রোগর দ ডভডনট। জো গোটো ডতযই ু ন্দয, আয সতভডন ু ন্দয স্মৃডতস্তম্ভগুতরো। োথতযয
সফডদয উয োথতযয থোভ, তোয উয োথতযয ছোউডন, আয ভোথো সথতে ো অফডধ ু ন্দয েোরুেোমক। এই যেভ
স্মৃডতস্তম্ভ চোযডদতে ছ়িোতনো যত তছ েভতক্ষ ঞ্চোটো। ভস্ত জো গোটো গোছোরো বডতক, সই ফ গোতছ ডট োয দর
জটরো েযতছ, এ-গোছ সথতে -গোছ পুরুৎ পুরুৎ েতয উত়ি সফ়িোতি আয টযোোঁ টযো েতয ডোেতছ। এত ডট ো
এেতে আডভ েখন সদডখডন।
ডেন্তু ডক্টয োজযো সেোথো ? আয সেোথো ই ফো ভুেুর?
রোরতভোনফোফুয ডদতে সচত সদডখ, উডন উখু েযতছন। ফরতরন, সবডয োডোস্ অযোে ডভডিডয ো।
ডক্টয োজযো! ভন্দোয সফো ঠোৎ এে োোঁডে ডদত উঠতরন। তোোঁয বোযী গরোয ডচৎেোতয এে ঝোোঁে ডট ো উত়ি োরোর,
ডেন্তু ডোতেয সেোন ো়িো ো ো সগর নো।

আভযো েজতন খুোঁজতত আযম্ভ েতয ডদরোভ! স্মৃ ডতস্ততম্ভ স্মৃডতস্ততম্ভ জো গোড টো প্ৰো এেটো সগোরেধোোঁধোয ভততো ত
যত তছ। তোযই ভতধয ঘুযতত ঘুযতত সপরু দোতে সদখরোভ। ঘো সথতে এেটো সদরোইত য ফোক্স েুড়িত

ডনত

তেতট ূ যর।
সলেোতর ডেন্তু রোরতভোনফোফুই আডফকোয েযতরন ডক্টয োজযোতে। তোোঁয ডচৎেোয শুতন আভযো সদৌত়ি ডগত সদডখ,
এেটো আভগোতছয ছো ো সরো-ধযো সফডদয োভতন ভুখ আয োত। ডছন ডদতে ফোোঁধো অফস্থো ভোডটতত েুোঁেত়ি
ত়ি আতছন ডক্টয োজযো। তোোঁয ভুখ ডদত এেটো অদ্ভুত অো সগোোঁ সগোোঁ ে সফতযোতি।
সপরু দো হুভড়ি সখত বদ্রতরোতেয উয ত়ি তোোঁয োততয ফোোঁধন আয ভুতখয গযোগ খুতর ডদর। সদতখই ভতন র সমটো
ডদত ফোোঁধো ত তছ সটো এেটো োগড়ি সথতে সছ়িো েো়ি।
ভন্দোয সফো ফরতরন, ফযোোয েী ভোই, এভন দো র েী েতয?
সৌবোগযক্রতভ ডক্টয োজযো জখভ নডন। ডতডন ভোডটতত ঘোতয উতয ফত ডেছু ক্ষণ োোঁোতরন। তোযয ফরতরন,
ভুেুর ফরর, োডেকট োউত মোতফ নো। অগতযো গোড়ি েতয ঘুযতত রোগরোভ। এখোতন এত তোয জো গোটো বোর সরতগ
সগর। ফরর—এগুতরো ছিী। এগুতরো আডভ জোডন। আডভ সনতফ সদখফ। —নভরোভ।  এডদে ডদে ঘুযডছর, আডভ
এেটু গোতছয ছো ো দোোঁড়িত ডছরোভ। এভন ভ সছন সথতে আক্রভণ। োত ডদত ভুখটো সচত ভোডটতত উু়ি েতয
সপতর োোঁটুটো ডদত ভোথোটো সচত সযতখ োত দু তটো ডছতন সফোঁতধ সপরর। তোযয ভুতখ ফযোতেজ।
ভুেুর সেোথো ? সপরু দো ডজতে েযর। তোয গরোয স্বতয উৎেণ্ঠো।
জোডন নো। এেটো গোড়িয আ োজ সত ডছরোভ ফতট আভোতে ফোোঁধফোয ডেছু ক্ষণ তযই।
সরোেটোয সচোযোটো সদতখনডন? সপরু দো প্ৰশ্ন েযর।
ডক্টয োজযো ভোথো নো়িতরন। ততফ িোগর-এয ভ তোয সোোতেয এেটো আন্দোজ সত ডছরোভ। স্থোনী সরোতেয
সোোে। যোন্ট-োটক ন ।
সদ োয ড ইজ! ঠোৎ সচোঁডচত উঠতরন ভন্দোয সফো।
অফোে ত সদখরোভ, এেটো ছিীয ো সথতে ভুেুর আনভতন ঘো ডচফোতত ডচতঝতত আভোতদয ডদতে এডগত
আতছ। ডক্টয োজযো এেটো োোঁ ছো়িোয ে েতয থযোঙ্ক গড ফতর ভুেুতরয ডদতে এডগত সগর।
সেোথো ডগত ডছতর ভুেুর?
সেোন উিয সনই।

সেোথো ডছতর তুডভ এতক্ষণ? 
ইটোয ডছতন। ভুেুর আঙু র ডদত এেটো ছিীয ডদতে সদখোর।
 যেভ ফোড়ি আডভ সদতখডছ।
সপরু দো ফরর, সম সরোেটো এতডছর তোতে তুডভ সদতখডছতর?
সেোন সরোেটো?
ডক্টয োজযো ফরতরন, য সদখোয েথো ন । এখোতন এতই  সদৌত়ি এক্সতপ্লোয েযতত চতর সগতছ। ডফেডনতয এত
এ যেভ সম এেটো ডেছু ঘটতত োতয সটো বোডফডন, তোই আডভ য জনয ডচেো েডযডন।
তো তে সপরু দো আফোয প্ৰশ্ন েযর, তুডভ সদতখোডন সরোেটোতে-সম ডক্টয োজযোয োত-ভুখ ফোোঁধর?
আডভ সোনোয সেল্লো সদখফ।
ফুঝরোভ ভুেুরতে সেোন প্ৰশ্ন েযো ফৃ থো। সপরু দো ঠোৎ ফরর, আয টোইভ ত ি েতয রোব সনই। এেডদে ডদত
বোরই সম ভুেুর আনোয তে ফো আনোয েোছোেোডছ ডছর নো। থোেতর  ততো তোতে ডনত ই উধো ত সরোেটো।
মডদ স সরোে সমোধুয ডপতয ডগত থোতে তো তর মতথষ্ট ডস্পতড গোড়ি চোরোতর  ততো এখন তোতে ধযো মোতফ।
দু । ডভডনতটয ভতধয আভযো গোড়িতত উতঠ যনো ত সগরোভ। রোরতভোনফোফু এফোয আভোতদয তে এতরন? ফরতরন,
 সরোেগুতরো ফডড ডেিংে েতয। আভোয আফোয ভতদয গন্ধ য  নো।
োঞ্জোডফ েোইবোয যডভত ডিং মোট ভোইর মকে ডস্পড তুরর। গোড়িতত। এে জো গো যোস্তোয ভোঝখোতন এেটো ঘুঘু
ফতডছর, সটো উত়ি োরোতত ডগত আভোতদয গোড়িয উইেোডিতন ধোক্কো সখত ভতয সগর। আডভ আয ভুেুর োভতন
ফতডছরোভ। এেফোয ডছন ডপতয সদখরোভ, রোরতভোনফোফু সপরু দো আয ডক্টয োজযোয ভোঝখোতন েুোঁেত়ি সচোখ ফন্ধ
েতয ফত আতছন। তোোঁয ভুখ পযোেোত তর সঠোোঁতটয সেোতণ এেটো োড সদতখ ফুঝরোভ, ডতডন অযোডতবঞ্চোতযয গন্ধ
সত তছন;  ততো তোোঁয োভতনয গতল্পয প্লট ভোথো এত সগতছ।
খোতনে ভোইর আোয য ফুঝতত োযরোভ সম,  তোতনয গোড়ি ধযতত োযোয সেোন ম্ভোফনো সনই। স গোড়িটো
সম নতুন ন , আয তোতত সম ডস্প়ি তঠ নো, এ েথো বোফতর চরতফ সেন?
সমোধুয মখন সৌঁছরোভ, তখন তযয ফোডত জ্বতর উতঠতছ। সপরু দো ফরর, রোরতভোনফোফু, আনোতে ডনউ সফোতম্ব
রোতজ নোডভত সদফ সতো?

বদ্রতরোে ডভড গরো

ফরতরন, তো সতো ফতটই—আভোয ডজডনিয সতো ফ সখোতনই যত তছ; ডেন্তু বোফডছরু ভ

খো োদো ো েতয মডদ আনোতদয খোতন..ভোতন…
সফ সতো, সপরু দো আশ্বোতয ু তয ফরর, ডজতে েতয সদখফ, োডেকট োউত ঘয খোডর আতছ ডে নো। আডন ফযিং
নটো নোগোদ এেটো সটডরতপোন েতয সজতন সনতফন।
আডভ বোফডছ আজতেয ঘটনোয েথো। ক্ত সরোতেয োল্লো ত়িডছ আভযো, স েথো সফ ফুঝতত োযডছ। এ সরোেই
ডে সই রোর জোভো যো সরোে? সম আজ ডফেোডনয ডগত ডছর নীর জোভো তয? জোডন নো। এখন মকে ডেছু ই ফুঝতত
োযডছ নো। আভোয ভতন  সপরু দো োযতছ নো! মডদ োযত তো তর য ভুতখয বোফই অনয যেভ ত সমত।
অযোডেন য তে সথতে আয য তদতেয েো দটো সদতখ আডভ এটো খুফ বোর েতযই সজতনডছ।
োডেকট োউত সৌঁতছ সম মোয ঘতযয ডদতে সগরোভ। ডতন নম্বতয সঢোেোয আতগ সপরু দো ডক্টয োজযোতে ফরর, ডেছু
ভতন েযতফন নো, আডভ এই েো়িটো আভোয েোতছ যোখডছ। ডক্টয োজযোতে সম েো়িটো ডদত ফোোঁধো ত ডছর সটো
সপরু দো তে ডনত ডনত ডছর।
োজযো ফরতরন, স্বিতন্দ। তোযয সপরু দোয ডদতে এডগত

এত গরো নোডভত

ফরতরন, ফুঝততই সতো োযতছন

প্ৰতদোডলফোফু, ফযোোয গুরুতয। সমটো আঙ্কো েযো ডগত ডছর, সটোই তত চতরতছ। আডভ ডেন্তু এতটো সগোরভোর তফ
সটো অনু ভোন েডযডন।
সপরু দো ফরর, আডন বোফতছন সেন? আডভ সতো যত ডছ। আডন ডনবকত ডনতজয েোজ চোডরত মোন। আভোয ডফশ্বো,
আডন মডদ আজ সদফীেুতডে  নো ডগত োডেকট োউত সমততন, তো তর আনোতে এতটো নোতজোর তত ত নো।
অডফডয ভুেুরতে সম ডেডনযো েযতত োতযডন সরোেটো এটোই বোগয। এফোয সথতে আভোতদয েোছোেোডছ থোেতফন,
তো তর দু তমোতগয ব টো অতনে েভতফ।
ডক্টয োজযোয ভুখ সথতে দু ডশ্চেোয বোফটো সগর নো। ফরতরন, আডভ ডেন্তু আভোয ডনতজয জনয বোফডছ নো।
বফেোডনেতদয গতফলণোয ফযোোতয অতনে ডযস্ক ডনতত  । বোফডছ আনোতদয দু জতনয জনয। আনোযো সতো
এতেফোতয ফোইতযয সরোে।
সপরু দো এেটু সত ফরর, ধতয ডনন। আডভ এেজন বফেোডনে, আডভ গতফলণো েযডছ, আয সই েোযতণ আডভ
ডযস্ক ডনডি।
ভুেুর এতক্ষণ ফোযোন্দোয এ-ভোথো সথতে -ভোথো ো চোডয েযডছর, ডক্টয োজযো এফোয তোতে সডতে ডনত আভোতদয
গুড নোইট জোডনত অনযভনস্কবোতফ তোয ঘতয চতর সগতরন। আভযো আভোতদয ঘতয ঢুেরোভ! সফ োযোতে সডতে ঠোডে ো
সেোেোতেোরো আনতত ফতর সপরু দো সোপো

ফত তেট সথতে ডগোতযট আয রোইটোয ফোয েতয ডচডেতবোতফ

সগুতরোতে সটডফতরয উয যোখর। তোযয অনয তেট সথতে সফয েযর এেটো সদরোই—সমটো সদফীেুতডে  েুড়িত
সত ডছর। সটক্কো-ভোেকো সদরোই। ফোক্স খোডর। সটোয ডদতে ডেছু ক্ষণ তোডেত সথতে ফরর, এই সম সযতর আতত

এতগুতরো সিতন এতগুতরো োন-ডগোতযট োরোতে সদখডর, তোতদয েোরুয েোতছ সটক্কো সদরোই ডছর ডে নো রক্ষ
েতযডছডর?
আডভ ডতয েথোটো ফররোভ। নো সপরু দো, রক্ষ েডযডন।
সপরু দো ফরর, ডশ্চভ অঞ্চতরয সেোন সদোেোতন সটক্কো সদরোই থোেোয েথো ন । যোজস্থোতন সটক্কো ডফডক্র  নো।
এ সদরোই যোজস্থোতনয ফোইতয সথতে আনো।
তোয ভোতন এটো সই রোর জোভো-যো সরোেটোয ন ?
সতোয প্ৰশ্নটো খুফই েোোঁচো র। প্ৰথভত, যোজস্থোডন সোোে যতরই এেটো সরোে যোজস্থোডন  নো। টো সম-সেউ
যতত োতয। আয ডদ্বতী ত, ই সরোে ছো়িো আয অতনতেই আজ সদফীেুতডে  ডগত েুেীডতকটো েযোয ু তমোগ
সত তছ।
তো সতো ফতটই! ডেন্তু তোতদয সতো েোউতেই আভযো ডচডন নো, েোতজই  ডনত সবতফ েী রোব?
এটো খুফ েোোঁচো েথো র। ভোথো খোটোতত ডখডর নো এখন তুই! রোরভোন, ভন্দোয সফো এফিং ভোতশ্বযী—এযো
েত সদডযতত সেল্লো সৌঁতছতছ সটো সবতফ দযোখ। আয তোযয সবতফ দযোখ—ফুতঝডছ, ফুতঝডছ।
ডতযই সতো! এটো সতো আভোয ভোথোততই আতডন। তদয আতত প্ৰো

ো তোডল্ল ডভডনট সদডয ত ডছর।

রোরতভোনফোফু ফরতরন, গোড়িয টো োয োিংচোয ত ডছর। মডদ নো ত থোতে? মডদ ডতডন ডভতথয েথো ফতর থোতেন?
ডেিংফো সটো মডদ ডি্মু ত থোতে, আয রোরতভোনফোফু মডদ ডনতদোল ত থোতেন, ভন্দোয সফো আয ভোতশ্বযী সতো
ফোজোয নো েতয সদফীেুতডে  ডগত থোেতত োতযন।
সপরু দো এফোয এেটো দীঘকডনশ্বো সপতর তেট সথতে আতযেটো ডজডন ফোয েযর। সটো সদতখই ঠোৎ ফুেটো
ধ়িো েতয উঠর। এটোয েথো এতক্ষণ ভতনই ডছর নো। এটো সই ভন্দোয সফোতয সদ ো ডচডঠটো।
টো েোয ডচডঠ সপরু দো? েোোঁো গরো ডজতে েযরোভ আডভ।
জোডন নো, ফতর সপরু দো ডচডঠটো আভোয ডদতে এডগত ডদর। োতত ডনত সদডখ, সটো ইিংতযডজতত সরখো ডচডঠ। ভোি
এেটো রোইন-ফ়ি োততয অক্ষতয ডট সন ডদত সরখো–
ইপ ইউ বোরু ইত োয রোইপ–সগো ফযোে টু েযোরেোটো ইডভডডত টডর।
অথকোৎ সতোভোয জীফতনয প্ৰডত মডদ সতোভোয ভো ো থোতে, তো তর এক্ষুডন েরেোতো ডপতয মো।

আভোয োতত ডচডঠটো েোোঁতত রোগর। আডভ চট েতয সটো সটডফতরয উয সযতখ োত দু তটোতে সেোতরয উয জত়িো
েতয ডনতজতে সিডড েযোয সচষ্টো েযরোভ।
েী েযতফ সপরু দো?
ডডরিং-এয ঘুযে োখোোঁটোয ডদে সথতে দৃ ডষ্ট নো ডযত

সপরু দো প্ৰো

আন ভতনই ফরর, ভোে়িোয

জোর…ডজত োতভডি…। এখন অন্ধেোয… সদখো মোতি নো… সযোদ উঠতর জোতর আতরো ়িতফ—-ডচক্ ডচক্ েযতফ…তখন
ধযো ়িতফ জোতরয নেো!…এখন শুধু আতরোয অতক্ষো…

০৭. েোর ভোঝযোডিতয ঘুভ সবতঙ ডগত ডছর
েোর ভোঝযোডিতয ঘুভ সবতঙ ডগত ডছর এেফোয, তখন ভ েটো জোডন নো, সদখরোভ সপরু দো সফড-োইড রযোম্পটো
জ্বডরত তোয নীর খোতো েী সমন ডরখতছ!  েত যোত মকে েোজ েতযডছর জোডন নো। ডেন্তু েোর োত়ি ছটো
উতঠ সদখরোভ,  তোয আতগই উতঠ দোড়ি-টোড়ি েোডভত সযডড।  ফতর, ভোনু তলয সব্ৰন মখন খুফ সফড েোজ েতয,
তখন ঘুভ আনো সথতেই েতভ মো ; ডেন্তু তোতত নোডে যীয খোযো  নো। অেত য সতো তোই ধোযণো, আয য
যীয গত দ ফছতয এে ডদতনয জতনয খোযো ত তছ ফতর সতো ভতন ত়ি নো। আডভ জোনতোভ সম সমোধুতয
এত  সমোগফযো োভ ফন্ধ েতযডন। আজতে জোডন, আভোয ঘুভ বোঙোয আতগই য স-েোজটো োযো ত সগতছ।
ডোইডনিং রুতভ সব্ৰেপোি সখতত ডগত েতরয তেই সদখো র! রোরতভোনফোফু েোর যোতিই োডেকট োউত চতর
এতডছতরন। ডতডন ফোযোন্দোয ডশ্চভ অিংটোতত ভন্দোয সফোতয দু তটো ঘয তযই যত তছন। বদ্রতরোে ডডতভয অভতরট
সখতত সখতত ফরতরন, তোোঁয নোডে চভৎেোয এেটো প্লট ভোথো এততছ। ডক্টয োজযো এেদভ ভুলত়ি ত়িতছন;
ফরতরন সম, যোতি নোডে তোয বোর ঘুভ  ডন। এেভোি ভুেুরই সদখরোভ ডনডফকেোয।
ভন্দোয সফো আজ প্ৰথভ যোডয ডক্টয োজযোয তে েথো ফরতরন—
ডেছু ভতন েযতফন নো ভোই, আডন সম উদ্ভট ডজডন ডনত ডযোচক েযতছন, তোতত এ ধযতনয গডে তগোর তফই। সম
সদত েুিংস্কোতযয এত ছ়িোছড়ি, স সদত এ ফ ডজডন সফড নো ঘটোতনোই বোর। সলেোতর সদখতফন, ঘতয ঘতয
ফ েডচ সছোেযীযো ডনতজতদয জোডতস্ময ফতর সক্লভ েযতছ। তডরত সদখতর সদখতফন, ফযোোযটো আয ডেছু ই নো,
তোতদয ফীতযো এেটু োফডরডডট চোইতছ, ফযো। তখন আডন ঠোরো োভরোতফন েী েতয? েটো সছতরতে তে ডনত
ডফতদত ডফবুোঁইত চতয সফ়িোতফন?
ডক্টয োজযো সেোন ভেফয েযতরন নো। রোরতভোনফোফু এয-য ভুতখয ডদতে চোইতরন, েোযণ জোডতস্ময ফযোোযটো
উডন এখন ডেছু জোতনন নো।
সপরু দো আতগই ফতরডছর সম, সব্ৰেপোি সতয এেটু ফোজোতযয ডদতে মোতফ। আডভ জোনতোভ, সটো ডনশ্চ ই শুধু য
সদখোয উতেতয ন । সৌতন আটটোয ভ

আভযো সফডযত

়িরোভ.। দু জন ন , ডতনজন। রোরতভোনফোফু

আভোতদয ে ডনতরন। আডভ এয ভতধয দু -এেফোয বদ্রতরোেতে দু ভন ডততফ েল্পনো েযোয সচষ্টো েতযডছরোভ,
ডেন্তু প্ৰডতফোযই এত োড সর সম ফোধয ত সটো ভন সথতে দূ য েযতত র।
োডেকট োউতয ডদেটো ডনডযডফডর আয সখোরোতভরো তর যটো ডগজডগতজ। প্ৰো

ফ জো গো সথতেই ুযতনো

োোঁডচরটো সদখো মো । সই োোঁডচতরয গোত সদোেোতনয োডয, টোেোয রোইন, সরোতেয থোেফোয ফোড়ি আয আয েত
েী! োোঁচতো ফছয আতগেোয তযয ডচহ্ন আজতেয তযয তে ডভত এেোেোয ত সগতছ।

আভযো এ-সদোেোন স-সদোেোন সদখতত সদখতত সোঁতট চতরডছ। সপরু দো ডেছু এেটো খুোঁজতছ সটো ফুঝতত োযরোভ,
ডেন্তু সটো সম েী সটো ফুঝরোভ নো। রোরতভোনফোফু ঠোৎ ডজতে েযতরন, োজযো েীতয ডোক্তোয ফরু ন সতো?
আজ আফোয সটডফতর ডভিোয িটোয েী-ফ ফরডছতরন…
সপরু দো ফরর, োজযো এেজন যোযোোইেরডজি। যোযোোইেরডজি? রোরতভোনফোফুয বুরু েুোঁচতে সগর।
োইেরডজয আতগ সম আফোয যোযো ফত সটো সতো জোনতুভ নো ভোই। টোইপত তডয আতগ ফত সটো জোডন। তোয
ভোতন ডে োপ-োইেরডজ–যোযো-টোইপত ড সমভন োপ-টোইপত ড?
সপরু দো ফরর, োপ ন , যোযো ভতন তি অযোফনযভযোর। ভনস্তে ফযোোযটো এভনই সধোোঁ োতট; তোয ভতধয আফোয সম
ডদেটো সফড সধোোঁ োতট, সটো যোযোোইেরডজয আেোতয ত়ি।
আয জোডতস্মতযয েথো েী সমন ফরডছতরন?
ভুেুর ইজ এ জোডতস্ময। অেত তোই ফরো  তোতে।
রোরতভোনফোফুয ভুখ োোঁ ত সগর।
আডন প্লতটয অতনে সখোযোে োতফন, সপরু দো ফরর, সছতরডট ূ ফক জতে সদখো এেটো সোনোয সেল্লোয েথো ফতর।
আয স নোডে এেটো ফোড়িতত থোেত। মোয ভোডটতত গুপ্তধন সোোঁতো ডছর।
আভযো ডে সই তফয সখোোঁতজ মোডি নোডে ভোই? রোরতভোনফোফুয গরো ঘ়িঘত়ি ত সগতছ।
আডন মোতিন ডে নো জোডন নো, ততফ আভযো মোডি।
রোরতভোনফোফু যোস্তোয ভোঝখোতন দু োত ডদত খ েতয সপরু দোয োত ধতয সপরর।
ভোই–চোনস্ অপ এ রোইপটোইভ। আভো সপতর প েতয সেোথো চতর মোতফন নো–এইতটই আভোয ডযতেোত ি।
এয তয সেোথো মোফ এখন ডেছু ই ডঠে  ডন।
রোরতভোনফোফু েী জোডন সবতফ ফরতরন, ডভিোয িটোয ডে আনোতদয তে মোতফন নোডে?
সেন? আনোয আডি আতছ?
সরোেটো ো োযপুডর োডোস্!
যোস্তোয এেধোতয এেটো জুততো োরো ফততছ, তোয চোডযডদতে ডঘতয নোগযোয ছ়িোছড়ি। এখোনেোয সরোতেযো এই
ধযতনয নোগযোই তয। সপরু দো জুততোগুতরোয োভতন দোোঁ়িোর।

ো োযপুর সতো জোডন। োডোস্ সেন? সপরু দো ডজতে েযর।
েোর গোড়িতত সমতত সমতত খুফ ফোক্তোল্লো ভোযডছর! ফতর–টযোেোডনেো

নোডে সনেত়ি সভতযতছ ডনতজ ফন্দুে ডদত ।

অথচ আডভ জোডন সম, োযো আডেেোয সেোন তল্লোতট সনেত়ি জোতনো োযটোই সনই। ভোডটকন জনতনয ফই ত়িডছ
আডভ–আভোয েোতছ ধোপো!
আডন েী ফরতরন??
েী আয ফরফ? প েতয ভুতখয য সতো রো োয ফরো মো নো! দু জতনয ভোঝখোতন যোেউইচ ত ফত আডছ।
আয সরোেটোয ছোডত সদতখতছন সতো? েভতক্ষ পোড টকপোইব ইতঞ্চজ। আয যোস্তোয দু ধোতয সদখডচ ই ো ই ো ভনোয
সঝো়িো-েনিযোডডক্ট েযরু ভ, আয অভডন সেোরোোঁজ েতয তুতর ডনত মডদ ই এেটো সঝো়িোয সছতন সপতর ডদত
চতর মো -ইন সনো টোইভ ভোই েুডনয সস্কো োেন এত রযোে েতয ডপডি রোডগত সদতফ।
আনোয রোত েটো েুতনয সট বযতফ ফরু ন সতো।
সঃ সঃ সঃ সঃ…
সপরু দো ইডতভতধয োত য যোতের খুতর নোগযো তয ো চোডয শুরু েতয ডদত তছ। রোরতভোনফোফু ফরতরন, সবডয
ো োযপুর শুজ–ডেনতছন নোডে?
এেটো তয সদখুন নো, সপরু দো ফরর।
বদ্রতরোতেয োত য ভোতয ভততো ছোট জুততো অডফডয সদোেোতন ডছর নো, তো তোয ভতধয সম সজো়িোটো ফতচত সছোট,
সটো তয ডতডন প্ৰো আোঁততে উঠতরন। এ সম গডে োতযয চোভ়িো ভোই! এ সতো গডে োয ছো়িো আয েোরুয োত ু ট
েযতফ নো।
তো তর ধতয ডনন যোজস্থোতনয তেযো নব্বই বোগ সরোে আতর গডে োয। দু জতনই নোগযো খুতর সম মোয জুততো তয
ডনর। দোেোনদোয োডছর। স ফুতঝতছ,
আভযো এডগত

চররোভ। এেটো োতনয সদোেোন সথতে সফদভ সজোতয সযডডত োতত ডপতেয গোতনয আ োজ

সফতযোতি। ভতন ত়ি সগর। েরেোতোয ুতজো-যোতেতরয েথো। এখোতন ুতজো সনই, আতছ। দতয। ডেন্তু তোয
এখন অতনে সদডয।
আয ডেছু দূয এডগত সপরু দো এেটো োথতযয বতডয ডজডনতয দোেোতনয োভতন দোোঁড়িত সগর। সদোেোনটোয সচোযো
সফ বদ্র, নোভ সোরোডঙ্ক সিোক। ফোইতয েোতচয জোনোরোয ডছতন ু ন্দয ু ন্দয োথতযয ঘডট ফোডট সগরো োি
োজোতনো যত তছ। সপরু দো এেদৃ ডষ্ট সগুতরোয ডদতে সচত আতছ। সদোেোনদোয দযজোয ভুখটোতত এডগত এত
আভোতদয ডবততয আতত অনু তযোধ েযর।

সপরু দো জোনোরোয ডদতে সদডখত ফরর, ই ফোডটটো এেফোয সদখতত োডয?
সদোেোনদোয জোনোরোয ফোডটটো নো ফোয েতয ডবততযয এেটো আরভোডয সথতে ডঠে সই যেভই এেটো ফোডট ফোয
েতয ডদর। ু ন্দয রতদ যতঙয োথতযয ফোডট। আতগ েখন এ যেভ ডজডন সদতখডছ ফতর ভতন ত়ি নো।
এটো ডে এখোনেোয বতডয? সপরু দো ডজতে েযর।
সদোেোনদোয ফরর, যোজস্থোতনযই ডজডন, ততফ সমোধুতযয ন ।
ততফ সেোথোেোয?
জ রভীয। এই রতদ োথয শুধু খোতনই ো ো মো ।
আই ড…
জ রভীয নোভটো আডভ আফছো শুতনডছ। জো গোটো সম যোজস্থোতনয ডঠে সেোনখোতন সটো আভোয জোনো ডছর নো।
সপরু দো ফোডটটো ডেতন ডনর। োত়ি নটো নোগোত টোেোয ঝোোঁেুডন সখত েোতরয ডডভ-রুডট জভ েতয আভযো োডেকট
োউত ডপযরোভ।
ভন্দোয সফো ফোযোন্দো ফত খফতযয েোগজ ়িডছতরন। আভোতদয োতত যোতেট সদতখ ফরতরন, েী, ডেনতরন?
সপরু দো ফরর, এেটো ফোডট। যোজস্থোতনয এেটো সভতভতন্টো যোখতত তফ সতো।
আনোয ফন্ধু সতো সফতযোতরন সদখরোভ।
সে, ডক্টয োজযো?
নটো নোগোত সফডযত সমতত সদখরোভ এেটো টযোডক্স েতয।
আয ভুেুর?
তেই সগতছ। ফোধ  ুডরত ডযতোটক েযতত সগতছন। েোরতেয ঘটনোয য ড ভোি ডফ সেো োইট সক্ন।
রোরতভোনফোফু ―প্লটটো এেটু সচঞ্জ েযতত তফ‖ ফতর তোোঁয ঘতয চতর সগতরন।
ঘতয ডগত সপরু দোতে ডজতে েযরোভ, ঠোৎ ফোডটটো ডেনতর সেন সপরু দো!
সপরু দো সোপো ফত ফোডটটো সভো়িে সথতে খুতর সটডফতরয উয সযতখ ফরর, এটোয এেটো ডফতলত্ব আতছ।

েী ডফতলত্ব?
জীফতন এই প্ৰথভ এেটো ফোডট সদখরোভ সমটোতে সোনোয োথযফোডট ফরতর খুফ বুর ফরো  নো।
এয তয আয সেোন েথো নো ফতর স ব্ৰযোড-য োতো উরটোতত আযম্ভ েযর। আডভ আয েী েডয। জোডন এখন
ঘণ্টোখোতনে সপরু দোয ভুখ ডদত সেোন েথো সফতযোতফ নো, ফো তোতে ডেছু ডজতে েযতর তোয উিয ো ো মোতফ
নো, তোই অগতযো ফোইতয সফতযরোভ।
রম্বো ফোযোন্দোটো এখন খোডর। ভন্দোযফোফু উতঠ সগতছন। দূ তয এেজন সভভোতফ ফতডছতরন, ডতডন উতঠ সগতছন।
এেটো সঢোরতেয আ োজ সবত আতছ। এফোয তোয তে এেটো গোন শুরু র। সগতটয ডদতে সচত সদখরোভ,
দু তটো ডবডখডয সগোতছয সরোে—এেটো ুরুল আয এেটো সভত —সগট ডদত ঢুতে আভোতদয ফোযোন্দোয ডদতে এডগত
আতছ। সছতরটো সঢোরে ফোজোতি আয সভত টো গোন গোইতছ। আডভ ফোযোন্দো ডদত এডগত সগরোভ।
ভোঝখোতনয সখোরো জো গোটো

ডগত

ইতি র এেফোয সদোতরো

মোই। ডোঁড়িটো প্ৰথভ ডদন সথতেই সদখডছ, আয

জোডন সম উতয ছোত আতছ। উতঠ সগরোভ ডোঁড়ি ডদত ।
সদোতরোয ভোঝখোতন োোোড খোন চোতযে ঘয। সগুতরোয দু ডদতে ুতফ আয ডশ্চতভ সখোরো ছডত।| ঘযগুতরোতত
সরোেজন সনই ফতরই ভতন র। ডেিংফো  ততো মোযো আতছ তোযো সফডযত তছ।
ডশ্চভ ডদতেয ছোতটো ডগত সদডখ সমোধুতযয সেল্লোটো দোরুণ সদখোতি সখোন সথতে।
নীতচ ডবডখডযয গোন ত চতরতছ। ূ যটো সচনো সচনো রোগতছ। সেোথো শুতনডছ। এ ু য? ঠোৎ ফুঝতত োযরোভ, ভুেুর
সম ু তয গুনগুন েতয, তোয তে এয খুফ ডভর আতছ। ফোয ফোয এেই ু য ঘুতয ঘুতয আতছ, ডেন্তু শুনতত
এেতঘত রোগতছ নো। আডভ ছোততয ডনচু োোঁডচরটোয ডদতে এডগত সগরোভ। এডদেটো তি োডেকট োউতয ডছন
ডদে।
 ভো, ডছতন সম ফোগোন আতছ তো সতো জোনতোভ নো! আভোতদয ঘতযয ডছন ডদতেয জোনোরো ডদত এেটো ঝোউ
গোছ সদখো মো ফতট, ডেন্তু এতখোডন জো গো জুত়ি এত যেভ গোছ আতছ এডদেটো , সটো ফুঝতত োডযডন।
ঝরভতর নীর টো েী ন়িতছ। গোছোরোয ডছতন? ো-এেটো ভ ূ য। গোতছয ডছতন রু তেোতনো ডছর যীতযয
খোডনেটো, তোই ফুঝতত োডযডন। এফোতয ুতযো যীযটো সদখো মোতি। ভোডট সথতে খুোঁতট খুোঁতট েী সমন খোতি।
সোেোটোেো সফোধ  ; ভ ূ য সতো সোেো খো ফতরই জোডন। ঠোৎ ভতন ়ির সেোথো সমন ত়িডছরোভ সম, ভ ূ তযয
ফো খুোঁতজ ো ো খুফ ভুডের। তোযো সফতছ সফতছ নোডে অদ্ভুত ফ সগোন জো গো ফোয েতয ফোো বতডয েতয।
আতস্ত আতস্ত ো সপতর ভ ূ যটো এতগোতি, রম্বো গরোটোতে সফোঁডেত এডদে ডদে ঘুতয সদখতছ, যীযটো ঘুযতর ভস্ত
সরজটো তে তে ঘুতয মোতি।

ঠোৎ ভ ূ যটো দোোঁ়িোর। গরোটো ডোন ডদতে সঘোযোর। েী সদখতছ ভ ূ যটো? নোডে সেোন ে শুতনতছ?
ভ ূ যটো তয সগর। েী জোডন সদতখ ভ ূ যটো তয মোতি।
এেজন সরোে। আডভ সমখোতন দোোঁড়িত ডছ, তোয ডঠে নীতচ। গোতছয পোোঁে ডদত পোোঁে ডদত সদখো মোতি। সরোেটোয
ভোথো োগড়ি। খুফ সফড ফ়ি নো-ভোঝোডয। গোত োদো চোদয জ়িোতনো। এতেফোতয য সথতে সদখডছ ফতর
সরোেটোয ভুখ সদখো মোতি নো। খোডর োগড়ি আয েোোঁধ। োত দু তটো চোদতযয তরো ।
সরোেটো ো ডটত ডটত এতগোতি। ডশ্চভ ডদে সথতে ূ ফ ডদতে। আডভ যত ডছ ডশ্চতভয ছোতত। ুফ ডদতে
এেতরো আভোতদয ঘয।
ঠোৎ ইতি েযর সরোেটো সেোথো

মো সদডখ। ভোতঝয ঘযগুতরো সদৌত়ি সডযত
ডছতনয োোঁডচতরয েোতছ ডগত োভতন ঝুতে ়িরোভ।

ডগত

উরতটো ডদতেয ছোততয

সরোেটো এখন আফোয আভোয ডঠে নীতচ। ছোততয ডদতে চোইতর আভোতে সদখতত োতফ, ডেন্তু সদখর নো।
এডগত আতছ োভতনয ডদতে সরোেটো; আভোতদয ঘতযয জোনোরোয ডদতে এডগত আতছ। োতটো চোদতযয ডবতয
সথতে ফোয েযর। েফডজয েোছটো চেচতে টো েী?
সরোেটো সথতভতছ। আভোয গরো শুডেত সগতছ। সরোেটো আতযে ো এতগোর–
েযোোঁ  যোোঁ!
সরোেটো চভতে ডডছত সগর। ভ ূ যটো েেক স্বতয সডতে উতঠতছ। আয সই তে তেই আডভ সচোঁডচত উঠরোভ–
সপরু দো?
োগড়ি যো সরোেটো উধকফকশ্বোত সদৌত়ি সম ডদে ডদত এতডছর, সডদতে অদৃ য ত সগর, আয আডভ দু ়িদো়ি
েতয ডোঁড়ি ডদত সনতভ ফোযোন্দো ডদত এে ডনশ্বোত সদৌত়ি ডগত আভোতদয ঘতযয দযজোয ভুতখ সপরু দোয তে দো়িোভ
েতয েডরন সখত বযোফোচোেো চু।
আভোতে ঘতয সটতন ডনত ডগত সপরু দো ফরর, েী ফযোোয ফর সতো?
ছোত সথতে সদখরোভ, এেটো সরোে, োগড়ি োতয…সতোভোয জোনোরোয ডদতে আতছ…
সদখতত েী যেভ? রম্বো?
জোডন নো. উয সথতে সদখডছরোভ সতো!… োতত এেটো…

োতত েী?
ঘড়ি…
আডভ সবতফডছরোভ সপরু দো ফযোোযটো সত উড়িত সদতফ ডেিংফো আভোতে সফোেো আয ডবতু ফতর ঠোট্টো েযতফ। ডেন্তু
তোয সেোনটোই নো েতয  গবীযবোতফ জোনোরোটোয ডদতে ডগত ফোইতয ভুখ ফোড়িত এডদে ডদে সদতখ ডনর।
দযজো এেটো সটোেো ়ির।
েোভ ইন।
সফ োযো েডপ ডনত ঢুের।
সরোভ োফ।
সটডফতরয উয েডপয সি-টো সযতখ তেট সথতে এেটো বোোঁজ েযো ডচডঠ ফোয েতয সপরু দোতে ডদর।
বভতনজোয ো‖ফতন ডদ ো।
সফ োযো চতর সগর! সপরু দো ডচডঠটো ত়ি এেটো তোোয বোফ েতয ধো েতয সোপোয উয ফত ়ির।
েোয ডচডঠ সপরু দো?
ত়ি দযোখ।
ডক্টয োজযোয ডচডঠ। ডক্টয োজযোয নোভ সরখো যোতেয েোগতজ ইিংডযডজতত সরখো সছোট্ট চোয রোইতনয ডচডঠ—আভোয
ডফশ্বো আভোতদয তক্ষ আয সমোধুতয থোেো ডনযোদ ন । আডভ অনয আতযেটো জো গো চররোভ, সখোতন ডেছু টো
োপতরযয আো আতছ ভতন  । আডন আয আনোয বোইডট সেন আয ডভথযো ডফতদয ভতধয জ়িোতফন; তোই
আনোতদয েোতছ ডফদো নো ডনত ই চররোভ। আনোতদয ভের েোভনো েডয। –ইডত এইচ. এভ, োজযো।
সপরু দো দোোঁতত দোোঁত সচত ফরর, অতযে সডি েোজ েতযতছন বদ্রতরোে। তোযয েডপ নো সখত ই সোজো চতর সগর
ডযতন েোউন্টোতয। আজ এেডট নতুন বদ্রতরোে ফত আতছন সখোতন। সপরু দো ডজতে েযর, ডক্টয োজযো ডে
ডপযতফন ফতর সগতছন?
নো সতো। উডন বো়িো চুডেত ডদত সগতছন। সপযোয েথো সতো ডেছু ফতরনডন।
সেোথো সগতছন, সটো আডন জোতনন?

সিতন সগতছন এটোই শুধু জোডন।
সপরু দো এেটুক্ষণ সবতফ ফরর, জ রভীয সতো এখোন সথতে সিতন মো ো মো , তোই নো?
আতে যোোঁ। ফছয দু ত ে র ডডতযক্ট রোইন ত তছ।
েখন সিন?
যোত দটো।
েতরয ডদতে সেোন সিন সনই?
সমটো আতছ সটো অতধকে থ মো , সোেযোন মকে। সটো এই আধো ঘণ্টো র সছত়ি সগতছ। সোেযোন সথতে মডদ
গোড়িয ফযফস্থো থোতে, তো তর অডফডয এ সিনটোতত জ রভীয মো ো মো ৷।
েতটো যোস্তো সোেযোন সথতে?
িয ভোইর।
েতর সমোধুয সথতে অনয েী সিন আতছ?
বদ্রতরোে এেটো ফইত য োতো উরতট-োরতট সদতখ ফরতরন, আটটো এেটো যোতঞ্জোয আতছ, সটো ফোযতভয মো ।
নটো আতছ সয োডয যোতঞ্জোয। দযোট অর।
সপরু দো েোউন্টোতযয উয ডোন োততয আঙু তরয ডগো ডদত েত েফোয অডষ্ণুবোতফ টোেো ডদত ফরর, জ রভীয
সতো এখোন সথতে প্ৰো দু তো ভোইর, তোই নো?
আতে যোোঁ। আডন অনু গ্র েতয এেটো টযোডক্সয ফতন্দোফস্ত েতয সদতফন? আভযো োত়ি এগোতযোটো নোগোত সফতযোতত
চোই।
বদ্রতরোে ম্মডত জোডনত সটডরতপোন তুরতরন।
সেোথো চরতরন আনোযো?
ভন্দোয সফো। স্নোনটোন েতয ডপটপট ত োতত ু টতে ডনত সফডযত তছন ঘয সথতে।
সপরু দো ফরর, এেটু থয ভরুবূ ডভটো সদখোয ইতি আতছ।

, তোয ভোতন নথক-ত ি। আডভ মোডি এেটু ইতি।
আডন চরতরন?
ভোই টযোডক্স শুড ডফ ড োয এডন ডভডনট নোউ। সফড ডদন এে জো গো ভন সটতে নো। ভোই। আয আনোযো মডদ
চতর মোন, তো তর সতো োডেকট োউ খোডর ত মোতি এভডনতত।
েোউন্টোতযয বদ্রতরোে েথো সল েতয সটডরতপোনটো নোডভত সযতখ ফরতরন, ইি অযোতযঞ্জড।
সপরু দো এেফোয আভোতে ফরর, দযোখ সতো রোরতভোনফোফুয সদখো ো ডেনো। ফর সম, আভোয এগোতযোটো
জ রভীয মোডি। মডদ উডন আতত চোন আভোতদয তে, তো তর সমন ইডভডডত টডর বতডয ত সনন।
আডভ ছু ডটরোভ দ নম্বয ঘতযয ডদতে। েী উতেতয সম জ রভীয মোডি, জোডন নো। সপরু দো অনয ফ জো গো সপতর
এ জো গোটো ফোছর সেন? সফোধ  ভরুবূ ডভয েোতছ ফতর! ডক্টয োজযো ডে জ রভীয সগতছন? এই ডে আভোতদয
ডফতদয সল? নো এই তফ শুরু?

০৮. সমোধুয সথতে সোেযোন
সমোধুয সথতে সোেযোন প্ৰো এেতো েুড়ি ভোইর যোস্তো। সখোন সথতে জ রভীয আফোয িয ভোইর। ফু দ্ধ
এই দু তো ভোইর সমতত আন্দোজ োত়ি ছ োত ঘণ্টো রোগো উডচত। অেত আভোতদয েোইবোয গুরুফচন ডিং তোই
ফরর। সফ সগোরগোর োডখুড ডখ েোইবোযডটতে রক্ষ েযডছরোভ ভোতঝ ভোতঝ ডি োডযিং সথতে োত দু তটো ডযত
ডনত ভোথোয ডছতন ডদত যীযটো ডছন ডদতে সডরত ডফেোভ ডনতি। গোড়ি অফয তখন চরতছ, আয ডি োডযিং
সঘোযোতনোয েোজটো সতয ডনতি বূ ড়িটোতে এডগত ডদত । েোজটো অডফডয শুনতত মত েডঠন ভতন  ততটো ন ,
েোযণ প্ৰথভত গোড়ি চরোচর এ যোস্তো প্ৰো সনই ফরতরই চতর, আয ডদ্বতী ত োোঁচ ছ ভোইর ধতয এেটোনো োজো
যোস্তো এয ভতধয অতনেফোযই রক্ষ েযরোভ। তথ সেোন সগোরভোর নো তর ভতন  ন্ধযো ছটো নোগোদ জ রভীয
সৌঁতছ মোে।
সমোধুয ছোড়িত ভোইর দতে য সথতেই এভন ফ দৃ য আযম্ভ ত তছ, সমভন আডভ এয আতগ েখন সদডখডন।
সমোধুতযয আতোত অতনে োো়ি আতছ, সম ফ োোত়িয রোরতচ যতঙয োথয ডদত ই সমোধুতযয সেল্লো বতডয।
ডেন্তু ডেছু ক্ষণ সথতেই ভতন তি সমন োো়ি পুডযত সগতছ। তোয ফদতর আযম্ভ ত তছ ডদগে অফডধ গড়িত মো ো
সঢউ সখরোতনো জডভ। এই জডভয ডেছু টো ঘো, ডেছু টো রোরতচ ভোডট, ডেছু টো ফোডর আয ডেছু টো েোোঁেয। োধোযণ
গোছোরো ক্রভ েতভ ডগত তোয ফদতর সচোতখ ়িতছ। ফোফরো গোছ, আয নোভ-নো-জোনো ফ েোোঁটো গোছ আয েোোঁটো
সঝো।
আয সদখডছ। ফুতনো উট। সগোরু, ছোগতরয ভততো উট চতয সফ়িোতি সমখোতন সখোতন। তোয সেোনটোয যিং দু ধ-সদ ো
চোত য ভততো, আয সেোনটো আফোয ব্লযোে েডপয েোছোেোডছ। এেটো উটতে সদখরোভ। ই শুেতনো েোোঁটো গোছই
ডচডফত খোতি। সপরু দো ফরর, েোোঁটো গোছ সখত নোডে অতনে ভ তদয ভুতখয ডবতযটো ক্ষতডফক্ষত ত মো ।
ডেন্তু এ ফ অঞ্চতর এটোই তদয খোদয ফতর যো নোডে সটো গ্রোযই েতয নো।
জ রভীতযয েথো সপরু দো ফরডছর। দ্বোদ তোেীতত বতডয এই য নোডে বোডট যোজুততদয যোজধোনী ডছর।
খোন সথতে ভোি সচৌলডট্ট ভোইর দূ তয োডেস্তোতনয ফেোয। দ ফছয আতগ নোডে জ রভীতয মো ো খুফ ভুডের
ডছর। সিন সতো ডছরই নো, যোস্তো মো ডছর, তো অতনে ভ ই ফোডরতত ঢোেো ত়ি োডযত সমত। জো গোটো নোডে এত
শুেতনো সম খোতন ফছতয এেডদন ফৃ ডষ্ট তর সরোতেযো সটোতে সৌবোগয ফতর ভতন েতয। মু তদ্ধয েথো ডজতে
েযতত সপরু দো ফরর সম আরোউেীন ডখরডজ নোডে এেফোয জ রভীয আক্রভণ েতযডছর।
নব্বই ডেতরোডভটোয ফো ছোি ভোইতরয েোছোেোডছ এত ঠোৎ আভোতদয টযোডক্সয এেডট টো োয োিংচোয ত গোড়িটো
এেটো ডফশ্রী ে েতয যোস্তোয এেোত সেততয সথতভ সগর। গুরুফচন ডিং-এয উয ভতন ভতন সফ যোগ র। 
ফতরডছর টো োয সচে েতয ডনত তছ, ো ো সদতখ ডনত তছ ইতযোডদ। ডতয ফরতত েী, গোড়িটো সফ নতুনই।
দযডজয তে তে আভযো ফোইতয সফতযরোভ। টো োয সচঞ্জ েযোয যোোঁেোভ আতছ, অস্তুত তনতযো ডভডনতটয ধোক্কো।

চযোটো টো োতযয ডদতে সচোখ মো োয প্ৰো তে তেই আভযো োিংচোতযয েোযণটো ফুঝতত োযরোভ।
যোস্তোয অতনেখোডন জুত়ি ছড়িত ত়ি আতছ অজস্ৰ সতযে। সগুতরো সদতখই সফোঝো মো সম, দয সেনো ত তছ।
আভযো এ-য ভুখ চো োচোড েযরোভ। ডিং োতফ দোোঁততয পোোঁে ডদত এেটো েথো ফরর, সমটো অডফডয ফইত
সরখো মো নো। সপরু দো ডেছু ই ফরর নো, শুধু সেোভতয োত ডদত যোস্তোয ডদতে তোডেত বুরু েুোঁচতে বোফতত রোগর।
রোরতভোনফোফু এেটো ুযতনো জোোন এ োয রোইনতয ফযোগ সথতে এেটো ডোত ডয ধযতনয ফুজ খোতো ফোয েতয
তোতত খখ েতয সনডর ডদত েী জোডন ডরখতরন।
নতুন টো োয ডযত , সপরু দোয েথোভতিো যোস্তো সথতে সতযে ডযত , মখন আফোয যনো ডি, তখন ঘড়িতত ীতন
দু তটো। সপরু দো েোইবোযতে ফরর—এেটু যোস্তোয ডদতে নজয সযতখ চোরোতফন দতযডজ-আভোতদয সছতন সম দু ভন
সরতগতছ স সতো ফুঝততই োযতছন।
এডদতে সফড আতস্ত সগতর সৌঁছতত যোত ত

মোতফ, েোতজই গুরুফচন ডিং লোট সথতে নোডভত

চডল্লত যোখতরন

ডস্পতডোডভটোয। ডতয ফরতত েী, যোস্তোয উয সচোখ যোখতত সগতর ঘণ্টো দ-তনতযো ভোইতরয সফড ডস্পড সতোরো
চতর নো।
প্ৰো এেতো লোট ডেতরোডভটোয অথকোৎ এেতো ভোইতরয েোছোেোডছ এত ফকনোটো আয এ়িোতনো সগর নো।
এফোয ডেন্তু সতযে নো, এফোয ডততরয সফোডক ডন। আন্দোতজ ভতন  প্ৰো োজোয দতোে ডন ডফ-োঁডচ োত
জো গো জুত়ি ছ়িোতনো যত তছ। ফুঝততই োযরোভ সম, টো োয পোোঁড সন োরোযো সেোন ডযস্ক ডনতত চোনডন।
আয এটো জোডন, গুরুফচন ডিং-এয েযোডয োতয আয সস্প োয সনই।
চোযজতনই আফোয গোড়ি সথতে নোভরোভ। ডিং োততফয স্ববোফ সদতখ ভতন র, ভোথো
ডনশ্চ ই ভোথো চুরতেোততন।
সপরু দো ডজতে েযর, সোেযোন টোউন যোোঁ ই ো গোোঁ যোোঁ ?
টোউন যোোঁ ফোফু।
ডেতনো দূ য ইোঁোত?
োঁডচ ডভর সোগো।
ফকনো!…তব্ আডব সোগো সে ো?

োগড়ি নো থোেতর ডতডন

গুরুফচন ফুডঝত ডদর সম, এ রোইতন সম টযোডক্সই মোে নো সেন, সটো তোয সচনো তফই। এখোতন অতক্ষো েতয মডদ
সযেভ টযোডক্স এেটো ধযো মো , তো তর তোতদয েোছ সথতে সস্প োয সচত ডনত তোযয সোেযোতন ডগত োিংচোয
োডযত সন ো মোতফ। ডেন্তু েথো তি, স যেভ টযোডক্স মোতফ ডে নো, আয সগতর, সটো েখন মোতফ! েতক্ষণ
আভোতদয এই ধু -ধু প্ৰোেতযয ভতধয োোঁ েতয দোোঁড়িত থোেতত তফ!
োোঁচটো উট আয তোয তে ডতনডট সরোতেয এেটো দর আভোতদয ো ডদত

সমোধুতযয ডদতে চতর সগর।

সরোেগুতরোয প্ৰততযেটোয যিং এতেফোতয ডভেোতরো। তোয ভতধয আফোয এেজতনয ধফধতফ োদো দোড়ি আয
গোরোট্টো। তোযো আভোতদয ডদতে সদখতত সদখতত চতরতছ। সদতখই সফোধ রোরতভোনফোফু এেটু সপরু দোয ডদে
সঘোঁতল দোোঁ়িোতরন।
ব্ত নজডদে সেোন্ সযর সিন যোোঁ ? সপরু দো ফোডক ডন তুরতত তুরতত ডজতে েযর। আভযো অনয গোড়িয
েথো সবতফ এই ৎেোমকটো োত রোডগত ডছরোভ।
োত-আট ডভর সোগো যোভতদযো।
যোভতদযো…
যোস্তো সথতে সফোডক ডন যোতনো তর য, সপরু দো তোয সঝোরো সথতে ব্ৰযোড টোইভ সটফর ফোয েযর। এেটো ডফতল
োতো বোোঁজ েযো ডছর, সখোনটো খুতর সচোখ ফুডরত ডনত ফরর, রোব সনই। ডতনতট োঁ তোডল্লত সমোধুয সথতে
েোতরয সিনটো যোভতদযো সৌঁছনোয েথো। অথকোৎ স গোড়ি ডনশ্চ ই এতক্ষতণ আভোতদয ছড়িত চতর সগতছ।
আডভ ফররোভ, ডেন্তু যোতিয ডদতে আয এেটো সিন মো নো জ রভীয?
হুোঁ। ডেন্তু সটো যোভতদযো সৌঁছতফ সবোয যোডিতয-ডতনতট ডতি। এখোন সথতে এখন োোঁটো ডদতর যোভতদযো সৌঁছতত
ঝো়িো দু ঘণ্টো। েোতরয সিনটো ধযোয মডদ আো থোেত, তো তর সোঁতট মো োতত এেটো রোব ডছর। অেত
সোেযোনটো সৌঁছতনো সমত। এই ভোতঠয ভোঝখোতন…
রোরতভোনফোফু এই অফস্থোয ভতধয সত এেটু েোোঁো েোোঁো গরো ফরতরন, মোই ফরু ন ভোই, এ ফ ডচুত ন।
ডেন্তু উনযোতই ো ো মো । ডযত র রোইতপ সম এ যেভটো—
সপরু দো ঠোৎ োত ফোড়িত বদ্রতরোেতে থোভতত ফরতরন। চোডযডদতে এেটো ে সনই, োযো ৃডথফী সমন এখোতন
এত সফোফো ত সগতছ। এই ডনস্তব্ধতোয ভতধয স্পষ্ট শুনতত সরোভ এেটো ক্ষীণ আ োজ-ঝুক্-ঝুক্ ঝুক্-ঝুক্ ঝুক্ঝুক্ ঝুক্-ঝুক্…
সিন আতছ। সোেযোতনয সিন। ডেন্তু রোইন সেোথো ? তেয ডদতে এেদৃ ডষ্ট সচত সথতে ঠোৎ দূ তয সচোতখ ়ির।
সধোোঁ ো। আয তোয তে তেই সদখতত সরোভ সটডরগ্রোতপয সোর। জডভটো ঢোরু ত সগতছ। তোই সফোঝোই মো নো।

ডছতনয রোর ভোডটয তে রোর সটডরগ্রোপ-সোর ডভত প্ৰো

অদৃ য ত

আতছ। আেোত ভোথো উডচত

থোেতর

আতগই সচোতখ ়িত।
সদৌত়িো!
সপরু দো ডচৎেোযটো ডদত ই সধোোঁ ো রক্ষয েতয ছু ট ডদর। তে তে আডভ। আয আভোয ডছতন জটো ু । আশ্চমক।
বদ্রতরোে ই ডরক্ডতে যীয ডনত

এভন ছু টতত োতযন, তো আডভ বোফতত োডযডন। আভোতে ছোড়িত

প্ৰো

সপরু দোতে ধতয সপতরন আয েী!
োত য তরো ঘো, ডেন্তু স ঘোতয যিং ফুজ ন —এতেফোতয তুতরোয ভতো োদো। তোয উয ডদত ড়ি-ডে-ভোডয
ছু ডট ডদত আভযো ঢোরু য নীতচ রোইতনয ধোতয সৌঁতছ সদডখ, সিনটো আভোতদয এেতো গতজয ভতধয এত ত়িতছ।
সপরু দো এে ভুূতক ইতস্তত নো েতয এে রোতপ এতেফোতয রোইতনয ভোঝখোতন দোোঁড়িত ত়ি দু তটো োত ভোথোয উয
তুতর ই-ই েতয নো়িতত আযম্ভ েতয ডদর। সিন এডদতে হুইর ডদতত আযম্ভ েতযতছ, আয সই হুইর ছোডত
সোনো মোতি জটো ু য ডচৎেোয—, সযোক্তে, সযোক্তে, ল্ট, ল্ট, সযোক্তে ।…
ডেন্তু সে েোয েথো সোতন। এ সিন মডদ সছোট, ডেন্তু ভোডটকন সেোম্পোডনয সিতনয ভততো ন সম, ভোঝ-যোস্তো দোোঁড়িত
োত সদখোতর ফোতয ভততো সথতভ মোতফ। প্ৰচডে  হুইরোভোযতত ভোযতত ডস্পড ডফন্দুভোি নো েডভত সিনটো এতেফোতয
ই-ই েতয আভোতদয োভতন এত ়ির। পতর সপরু দোতে ফোধয ত রোইন সথতে ফোইতয চতর আতত র, আয
সিন ডদডফয আভোতদয োভতন ডদত

ঘযোচোিং ঘযোচোিং ে েযতত েযতত েুচেুতচ েোতরো সধোোঁ ো

ূ তমকয সতজ

ডেছু ক্ষতণয জনয েডভত ডদত দূ তয অদৃ য ত সগর। এই দু ঃভত  ভতন র সম, এভন অদ্ভুত সিন এেভোি
ডরউতডয ত িোনক ছডফততই সদতখডছ, এ সদত সেোনডদন সদডখডন, সদখফ বোডফডন।
শুোঁত োতোেোয সযো োফটো সদখতরন? ভেফয েযতরন রোরতভোন গোেুরী।
সপরু দো ফরর, ফযোড রোক্। সিনটো সরট ডছর। অথচ সটোয ু তমোগ ডনতত োযরোভ নো। সোেযোতন  ততো এেটো
টযোডক্স ো ো সমতত োযত।
গুরুফচন ডিং ফুডদ্ধ েতয আভোতদয ভোরগুতরো ফ োতত েতয ডনত আডছর, ডেন্তু এখন আয তোয প্ৰত োজন তফ
নো। রোইতনয ডদতে সচত সদখরোভ, এখন আয সধোোঁ ো ছো়িো ডেছু ই সদখো মোতি নো।
ফোট ো োটক অযোফোউট েযোতভর? উতিডজত স্বতয ঠোৎ ফতর উঠতরন জটো ু ।
েযোতভর? সপরু দো ডজতে েযর।
ই সতো!

ডতযই সদডখ, আতযেটো উতটয দর আতছ সমোধুতযয ডদে সথতে।
গুড আইডড ো। চরু ন!
সপরু দোয েথো আফোয সদৌ়ি।
স যেভ সখত উঠতর নোডে উট টোত ডন্ট ভোইরস্ োয আ োয ছু টতত োতয—ছু টতত ছু টততই ফরতরন
রোরতভোনফোফু।
উতটয দরতে থোভোতনো র। এফোতয দু জন সরোে আয োতখোনো উট। সপরু দো প্ৰস্তোফ েযর—যোভতদযো মোফ, ডতনতট
উট েত রোগতফ ফতরো। এতদয বোলো আফোয ডডন্দ ন ; স্থোনী সেোন এেটো বোলো েথো ফতর। ততফ ডডন্দ সফোতঝ,
আয বোঙো বোঙো ফরতত োতয। গুরুফচন ডিং এত আভোতদয ত ডেছু টো েথোফোতকো ফতর ডদর। দ টোেো যোডজ
ত সগর উট বো়িো ডদতত।
সদৌ়িোতন সতেগো আেো উট? রোরতভোনফোফু ডজতে েযতরন। সিন ধযতন সোগো।
রু ব্ধ সত ফরর, আতগ তো উঠুন। সদৌত়িয েথো তয।
উঠফ?
এই প্ৰথভ সফোধ

রোরতভোনফোফু উতটয োভতন ত়ি তোয ডতঠ ঠোয ফযোোযটো তডরত

সদখতরন। আডভ

জোতনো োযগুতরোতে বোর েতয সদখডছরোভ। েী ডফদঘুতট সচোযো, ডেন্তু েী–ফোোতযয োজ ডযত তছ তোতদয। োডতয
ডতঠ সমভন ঝোরযো োরো জোডজভ সদতখডছ। ছডফতত, এতদয ডতঠ তোই! এেটো েোতঠয ফফোয ফযফস্থো যত তছ, তোয
নীতচ জোডজভ। জোডজতভ আফোয রোর-নীর-রতদ ফুজ জযোডভডতে নেো। উতটয গরো সদখরোভ। রোর চোদয ডদত
ঢোেো, আয তোতত আফোয েড়ি ডদত েোজ েযো। ফুঝরোভ, মতই েুশ্রী সোে, জোতনো োযগুতরোতে এযো বোরফোত।
ডতনতট উডট আভোতদয জনয ভোডটতত োোঁটু সগত়ি ফততছ। আভোতদয দু তটো ু টতে, দু তটো সোডে -আর আয সছোটখোতটো
মো ডজডন ডছর, ফই গুরুফচন ডিং এতন জত়িো েতযতছ। স ফতর ডদর, সিন ধযতত োযতর আভযো সমন সোেযোতন
অতক্ষো েডয; আজ যোতিয ভতধয স অফযই সৌঁতছ মোতফ। ভোরগুতরো অনয দু তটো উতটয ডতঠ চোডত সফোঁতধ সদ ো
র।
সপরু দো রোরতভোনফোফুতে ফরর, উতটয ফোটো রক্ষ েযতরন সতো? োভতনয ো দু তটো প্ৰথতভ দু ভত়ি যীতযয
োভতনয ডদেটো আতগ ভোডটতত ফতছ। তোযয সছন। আয ঠোয ভ ডেন্তু তফ ডঠে উরটোটো। আতগ উঠতফ
ডছন ডদেটো, তোযয োভতনটো। এই ডতফটো ভোথো
সেোন সেতরঙ্কোডয তফ নো।
সেতরঙ্কোডয? জটো ু য গরো েোঠ।

সযতখ যীযটো আগু-ডছু েতয সনতফন, তো তর আয

সদখুন, সপরু দো ফরর, আডভ আতগ উঠডছ। সপরু দো উতটয ডতঠ চোর। উট োরোতদয ভতধয এেজন ভুখ ডদত
এেটো আ োজ েযততই ডঠে সম যেভবোতফ সপরু দো ফতরডছর, সইবোতফ উটটো সততযতেোঁতে বীলণ এেটো
রযোগফযোতগ বডেতত উতঠ দোোঁ়িোর। এটো ফুঝতত োযরোভ সম, সপরু দোয সফরো সেোন সেতরঙ্কোডয র নো।
সতোত ঠ। সতোযো োরেো ভোনু ল, সতোতদয ঝোতভরো অতনে েভ।
উট োরোযো সদডখ ফোফুতদয েোডে  সদতখ দোোঁত ফোয েতয োতছ। আডভ ো েতয উতঠ ়িরোভ, আয সই তে
উটটো উতঠ দোোঁ়িোর। ফুঝরোভ সম আর সগোরভোরটো তি এই সম, ডছতনয ো-টো মখন খো়িো  ,  োডযয
যীযটো তখন এে ঝডটেো োভতনয ডদতে অতনেখোডন এডগত মো । ভতন ভতন ডঠে েযরোভ সম, এয তয মডদ
েখন উডঠ তো তর প্ৰথভ ডদতে যীযটোতে ডছতন সডরত টোন েতয যোখফ, তো তর ফযোতরন্সটো ডঠে তফ।
জ ভযো—
রোরতভোনফোফুয ভো-টো ভযো ত সগর এই েোযতণই সম, ডতডন েথোটো ফরোয তে তেই উতটয ডছন ডদেটো এে
ঝডটেো উোঁচু ত সগর, মোয পতর ডতডন সখতরন এে যোভ-হুভড়ি। আয তোযতযই উরতটো যোোঁচেো সোঁইে েতয
এে ডফেট ে েতযই বদ্রতরোে এতেফোতয োযতডডে েুরোয।
গুরুফচন ডিং-এয েোতছ ডফদো ডনত আভযো ডতন সফদু ইন যোভতদযো সিতনয উতেত মোিো েযরোভ।
আধো ঘতণ্ট সভ আট ডভর মোন যোোঁ , ডটতযন োে়িন যোোঁ , সপরু দো উট োরোতদয উতে েতয োোঁে ডদর। েথোটো
শুতন এেজন উট োরো আতযেটো উতটয ডতঠ চত়ি খচুভোচু খচুভোচু েতয োভতন এডগত

সগর। তোযয অনয

সরোেটোয ভুখ ডদত সোঁই সোঁই েতয েত েটো ে সফতযোততই শুরু র উতটয সদৌ়ি।
ন়িফত়ি জোতনো োয, সদৌত়িয তে তে যীযটো ঝোোঁেুডন খো

যীডতভততো, ডেন্তু তো ফযোোযটো আভোয সভোতটই

খোযো রোগডছর নো। আয তো ছো়িো ফোডর আয োদো ঝরোতনো ঘোতয য ডদত

ছু তট চতরডছ, জো গোটো

যোজস্থোন—ফ ডভডরত সফ এেটো সযোভোঞ্চই রোগডছর।
সপরু দো আভোয সচত খোডনেটো এডগত ডগত ডছর। রোরতভোনফোফু আভোয ডছতন। সপরু দো এে ফোয ঘো়িটো ডছতন
ডপডযত োোঁে ডদর—
ড অপ দয সডজোটক েী যেভ ফুঝতছন ডভিোয গোেুরী?
আডভ এে ফোয ভোথো ঘুডযত সদতখ ডনরোভ রোরতভোনফোফুয অফস্থোটো। খুফ ীত রোগতর সরোতে সমভন ভুখ েতয–
তরোয সঠোোঁট পোোঁে ত

সদখো মো

দোোঁতত দোোঁত সরতগ যত তছ, আয গরোয ডযোগুতরো ফ সফডযত

রোরতভোনফোফুয সদডখ সই যেভ অফস্থো।
েী ভোই? সপরু দো োোঁের, ডেছু ফরতছন নো সম?

আত–

ডছন সথতে এফোয োোঁচটো ইনিরতভতন্ট োোঁচটো েথো সফতযোর।–ড… অরযোইট… ফোট… টডেিং… ইম্পডফর…
সেোন যেতভ োড সচত  োডযয ডদতে ভন ডদরোভ। আভযো এখন সযর রোইতনয ধোযো ডদত চতরডছ। এেফোয
ভতন র, দূ তয সমন সিতনয সধোোঁ োটো সদখতত সরোভ, তোযয আফোয সটো ডভডরত সগর। ূ মক সনতভ আতছ। দৃ য
ফদতর আতছ। আফোয আফছো োোত়িয রোইন সদখতত োডি। ফহু দূ তয। ডোন ডদতে এেটো প্ৰেোডে  ফোডরয স্তু
়ির। সদতখ ফুঝরোভ, তোয উতয ভোনু তলয োত য ছোো ত়িডন। ভস্ত ফোডরয গোত সঢউত য ভততো রোইন।
উন্টগুতরোয সফোধ

এেটোনো এত সদৌত়ি অতবযো সনই, তোই ভোতঝ ভোতঝ তোতদয ডস্পড েতভ মোডির, তোযয

ডছন সথতে সোঁই সোঁই তে তোযো আফোয সদৌ়িতত শুরু েযডছর।
সো ো চোযতট নোগোদ আভযো দূ তয রোইতনয ধোতয সচৌতেো ঘতযয ভততো ডেছু সদখতত সরোভ। এটো সিন ছো়িো আয
েী তত োতয?
আয েোতছ এতর য ফুঝরোভ, আভোতদয আন্দোজ ডঠেই। এেটো ডগনযোডর সদখো মোতি। এটো এেটো সযরত
সিন, এফিং ডনশ্চ ই যোভতদযো সিন।
আভোতদয উতটয সদৌ়ি ডটতভ ত এততছ। ডেন্তু আয সোঁই সোঁই েযোয প্ৰত োজন তফ নো, েোযণ সিন এত চতর
সগতছ; েতক্ষতণয জনয সিনটো পতে সগর জোডন নো, ততফ পতে সম সগতছ, স ডফলত সেোন তন্দ সনই।
তোয ভোতন এখন সথতে যোত ডতনতট মকে আভোতদয এই জনভোনফূ নয প্ৰোেতয এে অজোনো জো গো এেটো নোভেো- োতস্ত সযর সিতনয প্লযোটপতভক ফত েোটোতত তফ।

০৯. সিন ফরতত এেটো প্লযোটপভক
সিন ফরতত এেটো প্লযোটপভক, আয এেটো সছোট্ট েোজ চোরোফোয ভততো ডটডেট ঘয। আতর সিন বতডযয েোজ
এখন চরতছ। েতফ সল তফ তোয সেোন ডঠে সনই। আভযো ডটডেট ঘতযয েোতছই এেটো জো গো সফতছ ডনত
ু টতে আয োল্ড অর ভোডটতত সতত তোয উতয ফতডছ। এখোতন ফোয এেটো েোযণ এই সম, েোতছই এেটো
েোতঠয সোতি এেটো সেতযোডতনয ফোডত ঝুরতছ, েোতজই অন্ধেোয তর সই আতরোতত আভযো অেত যস্পতযয
ভুখটো সদখতত োফ।
সিতনয েোতছ এেটো সছোটখোটো গ্রোভ জোতী ফযোোয আতছ। সপরু দো এেফোয স ডদেটো ঘুতয এত জোডনত তছ
সম, খোফোতযয সদোেোন ফতর ডেছু ই নোডে সখোতন সনই। খোফোয ফরতত আভোতদয এখন মো ম্বর দোোঁড়িত তছ, সটো
তি ফ্ল্োতস্কয ভতধয োভোনয জর আয রোরতভোনফোফুয েোতছ এে ডটন ডজতবগজো। ফুঝতত োযডছ, আজ যোতটো এই
গজো সখত ই থোেতত তফ। ডভডনট দতে র ূ মক ডুতফতছ। ডেছু ক্ষতণয ভতধযই অন্ধেোয ঘডনত আতফ। গুরুফচন
ডিং আতফ ফতর ডফতল বযো  নো, েোযণ আভযো এই সম ডতন ঘণ্টো র এতডছ, তোয ভতধয এেটো গোড়ি
মো ডন যোস্তো ডদত -নো সমোধুতযয ডদতে, নো জ রভীতযয ডদতে। যোত ডতনতট মকে এই প্লযোটপতভক ফত থোেো ছো়িো
আয সেোন উো আতছ ফতর ভতন  নো।
সপরু দো য ু টতেটোয উয ফত সযতরয রোইতনয ডদতে সচত

আতছ এেদৃ ডষ্ট। তে এয ভতধয ফোয দু -ডতন

সদতখডছ ফোোঁ োততয সততরোয চোত ডোন োততয আঙু র ভটেোতত। সফ ফুঝডছ য সবতয এেটো চোো উতিজনোয
বোফ যত তছ, আয তোই  েথো ফরতছ নো সফড।
দোরদোয ডটনটো খুতর এেটো ডজতবগজো ফোয েতয তোতত এেটো েোভ়ি ডদত রোরতভোনফোফু ফরতরন, েী সথতে েী
ত

মো

ভোই। আগ্রো সথতে মডদ এে েোভযো

ডট নো ়িত, তো তর ডে আয এবোতফ আভোয ডরতডয

সচোযোটো োরতট সমত?
আনোয ডে আতো তি? সপরু দো ডজতে েযর।
ফতরন েী ভোই! সপরু দোয প্ৰশ্নটো বদ্রতরোে সতই উড়িত ডদতরন। ততফ েী জোতনন, ফযোোযটো মডদ আভোয েোতছ
আয এেটু ডক্ল োয ত, তো তর ভজোটো আয জভত।
সেোন ফযোোযটো?
ডেছু ই সতো জোডন নো ভোই। খোডর োটরেতেয ভততো এ ডদতে থোপ়ি সখত  ডদতে মোডি, আয  ডদতে থোপ়ি
সখত এ ডদতে আডছ। এভনেী আডন সম আতর সে–ডতযো নো ডবতরন—তোই সতো ফুঝতত োযডছ নো, স স।

েী তফ সজতন? সপরু দো ভুচডে সত ফরর।আডন মখন উনযো সরতখন, ফ ডজডন ডে আতগ সথতে ফতর সদন?
এই যোজস্থোতনয অডবেতোটোতে এেটো উনযো ফতর ধতয ডনন নো। গতল্পয সতল সদখতফন ফ যয ডযকোয ত
সগতছ।
আডভ আস্ত থোেতফ সতো গতল্পয সতল? জোস্ত থোেফ সতো?
সঠেো ়িতর আডন সম সদৌড়িত খযতগোতে োয ভোনোতত োতযন, সটো সতো সচোতখই সদখরোভ। এটো ডে েভ
বযোয েথো?
এেটো সরোে এত েখন জোডন সেতযোডতনয ফোডতটো জ্বডরত

ডদত

সগতছ। সই আতরো

সদখতত সরোভ স্থোনী

সোোে যো দু তটো োগড়িধোযী রোডঠ ঠক্ ঠক্ েযতত েযতত আভোতদয ডদতে এডগত আতছ। তোযো এত আভোতদয
ডঠে চোয-োোঁচ োত দূ তয ভোডটতত উফু ত ফত ডনতজতদয ভতধয দু তফোধয বোলো েথোফোতকো আযম্ভ েতয ডদর। সরোে
দু তটোয এেটো ফযোোয সদতখ আভোয ভুখ োোঁ ত সগর। তোতদয দু জতনযই সগোোঁপ সজো়িো অেত চোয ফোয োে সখত
গোতরয দু োত দু তটো ঘড়িয ডরিং-এয ভততো ত যত তছ। ভতন  , সটতন সোজো েযতর এে এে ডদতে অেত
োত সদত়িে রম্বো তফ। রোরতভোনফোফুয সদডখ চক্ষুডস্থয।
সপরু দো চোো গরো ফরর, ফযডেটস্।
ফতরন েী! রোরতভোনফোফু ফ্ল্োস্ক সথতে জর সঢতর সখতরন।
ডনঃতন্দত।
রোরতভোনফোফু এফোয দোরদোয ডটনটো ফন্ধ েযতত ডগত ঢোেনোটো োত সথতে পতে সপতর এেটো ডফশ্রী খযোনতখতন
ে েতয ডনতজই আয সফড নোবকো ত ়িতরন।
সরোেগুতরোয গোত য যিং এতেফোতয দয েোডর ডদত ফুরু েযো নতুন জুততোয ভততো চেচতে। দু তটোয ভতধয এেটো
সরোে এফোয এেটো ডগোতযট ফোয েতয ভুতখ ুযর, তোযয তেট থোফত়ি-থুফত়ি এেটো সদরোইত য ফোক্স ফোয
েতয সটো খোডর সদতখ সিতনয রোইতনয ডদতে ছু ত়ি সপতর ডদর। খচ েতয এেটো ে শুতন সপরু দোয ডদতে সচত
সদডখ, স তোয রোইটোযটো জ্বডরত সরোেটোয ডদতে এডগত ডদত তছ। সরোেটো প্ৰথতভ এেটু অফোে, তোযয ভুখ
ফোড়িত ডগোতযটটো ধডযত সপরু দোয েোছ সথতে রোইটোযটো ডনত সনত়িতচত়ি সদতখ এখোতন-সখোতন ডটত প েতয
সটোতে জ্বোরোর। রোরতভোনফোফু েী জোডন ফরতত সগতরন, ডেন্তু গরো ডদত ডযকোয আ োজ সফতযোর নো। সরোেটো
আয ডতনফোয রোইটোযটো জ্বডরত -ডনডবত সটো সপরু দোতে সপযত ডদত ডদর। রোরতভোনফোফু এফোয ঢোেনো
রোগোতনো ডটনটো ু টতেত বযতত ডগত ুতযো ডটনটোই োত সথতে সপতর গতফোতযয সচত আয চোযগুণ সফড ে
েতয ফতরন। সপরু দো স ডদতে সেোন বুতক্ষ নো েতয তোয থডর সথতে নীর খোতটো েোয েতয এই ডটভডটতভ
আতরোততই সটো উরতট-োরতট সদখতত রোগর।

ঠোৎ রক্ষ েযরোভ, ডটডেট ঘতযয ডছতন ডেছু টো দূ তয এেটো েোোঁটো সঝোতয উয সেতথতে জোডন এেটো আতরো
এত ত়িতছ।
আতরোটো ফো়িতছ। এফোয এেটো গোড়িয আ োজ সরোভ। জ রভীতযয ডদে সথতে আতছ গোড়িটো। মোক্ ফোফো!
ভতন তি গুরুফচতনয ভযোয ভোধোন তর তত োতয।
গোড়িটো হু েতয নোতেয োভতন ডদত সমোধুতযয ডদতে চতর সগর। ঘড়িতত সদখরোভ োত়ি োতটো।
সপরু দো খোতো সথতে ভুখ তুতর রোরতভোনফোফুয ডদতে চোইর। তোযয ফরর, আিো! রোরতভোনফোফু, আডন সতো
গল্প-টল্প সরতখন, ফরু ন সতো সপোেো ডজডনটো েী এফিং সপোেো সেোন ত়ি।
সপোেো?… সপোেো?… রোরতভোনফোফু থোতভত সখত

সগতছন। সেন ত়ি ভোতন, এই ধরুন আডন ডগোতযট

ধযোতত ডগত োতত ছযোোঁেো রোগর—
স সতো ফুঝরোভ—ডেন্তু সপোেো ়িতফ সেন?
সেন? –আই ড-সেন…
ডঠে আতছ। এফোয ফরু ন সতো এেটো সরোেতে ভোথোয উয সথতে সদখতর তোতে সফোঁতট ভতন  সেন?
রোরতভোনফোফু চু েতয োোঁ েতয সচত যইতরন। আফছো আতরো সদখরোভ। ডতডন োত েচরোতিন। োতয সরোে
দু তটো এে ু তয এেবোতফ গল্প েতয চতরতছ। সপরু দো এেদৃ ডষ্ট রোরতভোনফোফুয ডদতে তোডেত যত তছ।
রোরতভোনফোফু ডজব ডদত সঠোোঁট সচতট ফরতরন, আভোতে এ ফ, ভোতন, সেোতশ্চন—
আতযেটো প্ৰশ্ন আতছ রোরতভোনফোফু—এটোয উিয আডন ডনশ্চ জোতনন।
রোরতভোনফোফু ডনফকোে। সপরু দো সমন তোোঁতে ডপতনোটোইজ েতয সপতরতছ।
আজ েোতর আডন োডেকট োউতয ডছতনয ফোগোতন আভোয জোনোরোয েোতছ েী েযডছতরন?
রোরতভোনফোফু এে ভুহুতক োথয। তোযতযই ডতডন এতেফোতয োত-ো ছু োঁত়ি োউভোউ েতয উঠতরন।
আতযো ভোই–আনোয েোতছই সতো মোডিরু ভ! আনোযই েোতছ! এভন ভ

ভ ূ যটো এভন সচোঁডচত

উঠর—আয

তোযয এেটো ডচৎেোয শুনরোভ-সেভন জোডন নোবকো-টোবকো ত …
আভোয ঘতয মোফোয ডে অনয যোস্তো ডছর নো? আয আভোয েোতছ আোয জনয ভোথো োগড়ি আয গোত চোদয ডদতত
 ?

আতযো ভোই, গোত য চোদয সতো ডফছোনোয চোদয, আয োগড়ি সতো োডেকট োউতয সতো োতর! এেটো ডডজগোইজ নো
তর সরোেটোয উয স্পোইিং েযফ েী েতয?
সেোন সরোেটো?
ডভিোয িটোয! সবডয োস্ডোস্! বোতগয সগোরু ভ। েী সরু ভ সদখুন নো, য জোনরোয ফোইতয ঘোতয উয।
ডতক্রট সেোড! এইতটই সতো আনোতে ডদতত মোডিরু ভ, আয ডঠে সই ভ ভ ূ যটো সচচোতভডচ রোডগত ফ বডে ুর
েতয ডদতর৷
আডভ রক্ষ েযডছরোভ। রোরতভোনফোফুয ঘড়িটো। ডতয, এই ঘড়িটোই সতো সদতখডছরোভ ছোত সথতে।
রোরতভোনফোফু ু টতে খুতর তোয খো সথতে এেটো সেোোঁে়িোতনো েোগতজয টুেতযো ফোয েতয সপরু দোতে ডদর।
ফুঝরোভ েোগজটোতে দর োেোতনো ত ডছর, সটো আফোয সোজো েযো ত তছ।
সপরু দোয োত ডগত সেতযোডতনয আতরোতত সদখরোভ েোগজটো ু সনডর ডদত সরখো আতছ–
IP 1625+U
U–M
সপরু দো বীলণবোতফ বুরু েুোঁচতে েোগজটোয ডদতে সচত যইর। আডভ এই অযোরতজব্ৰোয ভোথোভুডে ু ডেছু ই ফুঝরোভ নো,
মডদ রোরতভোনফোফু দু ফোয ডপস্ ডপস্ েতয ফরতরন, োইডর োস্ডোস্।
সপরু দো বোফতছ, আয বোফতত বোফতত আন ভতন ডফ়িডফ়ি েযতছ—
সলোর  োোঁডচ…সলোর  োঁডচ..এই িংখযটো সেোথো সমন সদতখডছ ডযতন্টডর?…
টযোডক্সয নম্বয?? আডভ ডজতে েযরোভ।
উোঁহু, সলোর  োঁডচ…ডক্সডটন সটোত ডন্ট পো—”
সপরু দো েথোটো সল নো েতয এে ঝডটেো থতর সথতে ব্ৰযোড টোইভ সটডফরটো ফোয েযর। োতো বোোঁজ েযো
জো গোটো খুতর োতোয উয সথতে নীতচয ডদতে আঙু র চোডরত এে জো গো এত থোভর।
ইত । ডক্সডটন সটোত ডন্ট পোইব তি অযোযোইবযোর।
সেোথো ? ডজতে েযরোভ।
সোেযোতন।

ফররোভ, তো তর সতো P-টো সোেযোন তত োতয। সোেযোতন ডক্সডটভ সটোত ডন্ট পোইব। আয ফোডেটো?
ফোডেটো…ফোডেটো…আই ড-আফোয প্লো ইউ।
তোরোয Mটো ডেন্তু বোর রোগতছ নো ভোই, রোরতভোনফোফু ফরতরন। M ফরতরই ডেন্তু ভোডকোয ভতন ত়ি।
দোোঁ়িোন ভোই–আতগ তযযটোয োতঠোদ্ধোয েডয।
রোরতভোনফোফু ডফ়িডফ়ি েতয ফরতরন, ভোডকোয…ডভডি…ভযোোেোয…ভনিোয…
সপরু দো সেোতরয উয েোগজটো সখোরো সযতখ বোফতত রোগর।।
রোরতভোনফোফু গজোয ডটনটো ফোয েতয আভোতদয আফোয অপোয েযতরন। আডভ এেটো সনফোয য সপরু দোয ডদতে
ডটনডটো এডগত ডদত বদ্রতরোে ফরতরন, বোর েথো—আডভই সম আনোয জোনোরোয েোতছ ডগত ডছরু ভ, সটো েী েতয
ফুঝতরন যোয? আডন ডে আভো সদতখ সপতরডছতরন নোডে?
সপরু দো এেটো গজো তুতর ডনত ফরর, োগড়িটো সখোরোয য সফোধ চুরটো আোঁচ়িোনডন। ঘটনোটোয ডেছু ক্ষণ য
মখন আনোয তে সদখো  , তখন আনোয চুতরয অফস্থোটো সদতখই তন্দ ত ডছর।
বদ্রতরোে সত ফরতরন, ডেছু ভতন েযতফন নো যোয–আনোতে ডেন্তু সন্ট-োযতন্ট সগোত ন্দো ফতরই ভতন তি।
সপরু দো এফোয তোয এেটো েোডক ফোয েতয রোরতভোনফোফুতে ডদর। রোরতভোনফোফুয দৃ ডষ্ট উদ্ভোডত ত উঠর।
ঃ!–প্ৰতদোল ড ডভটোয! এটো ডে আনোয ডয যোর নোভ?
আতে যোোঁ! তন্দতয সেোন েোযণ আতছ ডে?
নো, ভোতন বোফডছরোভ েী অদ্ভুত নোভ
অদ্ভুত?
অদ্ভুত ন ? সদখুন নো সেভন ডভতর মোতি! –প্ৰতদোল–প্ৰ তি প্ৰতপনোর, সদোল তি ক্রোইভ আয ড তি–টু ড–
অথকোৎ সদখো–অথকোৎ ইনতবডিতগট। অথকোৎ প্ৰতদোল ড ইজ ইেু যোর টু প্ৰতপনযোর ক্রোইভ ইনতবডিতগটয!
োধু োধু ।—আয ডভটোয?
ডভটোযটো এেটু সবতফ সদখতত তফ, রোরতভোনফোফু ভোথো চুরতে ফরতরন।

ডেু বোফোয দযেোয সনই। আডভ ফতর ডদডি। টযোডক্স ডভটোয জোতনন সতো? সই ডভটোয—অথকোৎ ইডেতেটয। তোয
ভোতন শুধু ইনতবডিতগন ন , অরতো ইনডডতেন। ক্রোইতভয তদেই শুধু ন , ডক্রডভনোর ফোয েতয তোয ডদতে
অেুডর ডনতদক। র সতো?
রোরতভোনফোফু ব্ৰোতবো ফতর োততোডর ডদত উঠতরন। সপরু দো ডেন্তু আফোয ডডয ো। আতযেফোয োততয েোগজটোয
ডদতে সদতখ সটোতে োতটকয ফুে-তেতট গুোঁতজ সযতখ ডগোতযটটো ফোয েতয ফরর, I এফিং U-এয অডফডয খুফ জ
ভোতন তত োতয।I অথকোৎ আডভ এফিং U অথকোৎ তুডভ, ডেন্তু প্লো ইউ-টো সগোরতভতর। আয ডদ্বতী রোইনটোয সেোন
ডেনোযোই েযো মোতি নো। …সতোত, তুই ফযিং োে-অরটো ডফডছত শুত ়ি। আডন—রোরতভোনফোফু; এখন
সতো োত়ি োত ঘণ্টো সদডয সিন আতত। আডভ আনোতদয ডঠে ভত তুতর সদফ।
েথোটো ভন্দ ফতরডন সপরু দো। শুধু িযো দু তটো খুতর োল্ড-অরটোতে ডফডছত প্লযোটপতভকয উয শুত ়িরোভ। ডচত
 োভোি আেোতয ডদতে সচোখ সগর, আয তক্ষুডন ফুঝতত োযরোভ সম, এেতে এত তোযো আডভ জীফতন েখন
সদডখডন। ভরুবূ ডভতত ডে আেোটো তো তর এেটু সফড ডযকোয থোতে? তোই তফ।
আেো সদখতত সদখতত ক্রতভ সচোখটো ঘুতভ ফুতজ এর। এেফোয শুনরোভ। রোরতভোনফোফু ফরতছন, উতট চ়িতর গোোঁতট
সফ ফযথো  ভোই। আয এেফোয সমন ফরতরন, এভ ইজ ভোডকয। এয য আয ডেছু ভতন সনই।
ঘুভ বোঙর সপরু দোয ঝোোঁেোডনতত।
সতোত—উতঠ ়ি~~গোড়ি আতছ।
ত়িোে েতয উতঠ সোল্ড-অর সফোঁতধ সপরতত সপরতত সিতনয সড-রোইট সদখো সগর।

১০. ডভটোয সগতজয যোতঞ্জোয গোড়ি
ডভটোয সগতজয যোতঞ্জোয গোড়ি। েোভযোগুতরো তোই খুফই সছোট। মোিী সফড সনই, তোই এেটো খোডর পোি ক্লো
ো োতত খুফ এেটো অফোে রোগর নো।
েোভযো অন্ধেোয; োতড়িত ু ইচ ফোয েতয ডটত সেোন পর র নো। রোরতভোনফোফু ফরতরন,বয সদতই সযতরয
ফোরফ সরোোট ত মো , ডোেোততয সদত সতো টো আো েযোই বুর।
সপরু দো ফরর, সতোযো দু জন দু ডদতেয সফডঞ্চতত শুত

়ি। আডভ ভোঝখোতনয সভতঝতত তযডঞ্চ সতত ভযোতনজো

েযডছ। ঝো়িো ছ ঘণ্টো ভ আতছ োতত, ডদডফয গড়িত সন ো মোতফ।
রোরতভোনফোফু এেফোয এেটু আডি েতযডছতরন—আডন আফোয সফ্ল্োতয সেন ভোই, আভোতে ডদন নো-ডেন্তু
সপরু দো এেটু ে়িো েতয সভোতটই নো ফরতত বদ্রতরোে সফোধ গোোঁতটয ফযথোয েথো সবতফই সফডঞ্চতত োে-অর খুতর
সতত ডনতরন।
গোড়ি সছত়ি প্লযোটপভক সযতনয এে ডভডনতটয ভতধযই সে এেজন আভোতদয দযজোয ো-দোডনতত রোডপত

উঠর।

রোরতভোনফোফু সত ফতর উঠতরন, আতয ফোফো, গোড়ি ডযজোবক ো । সজনোনো েোভযো যো ।
এফোতয ঝ়িোে েতয আভোতদয দযজোটো খুতর সগর, আতযেটো উজ্জ্বর টতচকয আতরো জ্বতর উতঠ েত ে ভুহুততকয জনয
আভোয সচোখ ধোোঁডধত ডদর।
সই আতরোততই সদখরোভ, এেটো োত আভোতদয ডদতে এডগত

এততছ, আয স োতত চেচে েযতছ এেটো

সরোোয নর োরো ডজডন।
আভোতদয ডতনজতনযই োত ভোথোয উয উতঠ সগর।
এফোয উঠুন সতো ফোফুযো! দযজো খোরো আতছ, এতে এতে সনতভ ়িুন সতো ফোইতয।
এ সম ভন্দোয সফোতয গরো।
গোড়ি সম চরতছ।–েোোঁো গরো ফতর উঠতরন রোরতভোনফোফু।
োট আ। ভন্দোয সফো গজকন েতয দু ো এডগত এতরন। টতচকয আতরোটো অনফযত আভোতদয ডতনজতনয উয
সঘোযোতপযো েযতছ। নযোেোতভো তি। েরেোতো চরে িোভ-ফো সথতে ঠোনোভো েযো  নো? উঠুন উঠুন–
েথোটো সল তত নো তত এভন এেটো ফযোোয ঘতট সগর, সমটো আডভ জীফতন সেোন ডদন বুরফ নো। সপরু দোয ডোন
োতটো এেটো ডফদু যততয ডখোয ভততো সনতভ এত তোয ডনতজয তযডঞ্চয োভতনয ডদেটো খোভোতচ ধতয ভোযর এেটো

প্ৰচডে  যোোঁচেো টোন–আয তোয পতর ভন্দোয সফোতয ো দু তটো োভতনয ডদতে ়িতে ছটতে ূ তনয উতঠ ডগত উতযয
যীযটো এে ঝডটেো

ডচডতত

দো়িোভ েতয রোগর েোভযোয সদ োতর। আয সই তে তোয ডোন োত সথতে

ডযবরবোযটো ডছটতে সফডযত ডগত ়ির রোরতভোনফোফুয সফডঞ্চতত, আয ফোোঁ োত সথতে জুরে টচকটো পতে ডগত
়ির সভতঝতত।
ভন্দোয ফোতয ুতযো যীযটো ভোডটতত ়িফোয আতগই রোপ ডদত উতঠ দোোঁড়িত তছ সপরু দো–তোয োতত সেোতটয ডবতয
সথতে ফোয েযো তোয ডনতজয ডযবরবোয।
সগট আ! সপরু দো ভন্দোয সফোতে উতে েতয গডজকত উঠর।
ডভটোয সগতজয গোড়ি, প্ৰচডে  ে েতয দু তর দু তর এডগত চতরতছ ভরুবূ ডভয ভতধয ডদত । রোরতভোনফোফু ইডতভতধয
ভন্দোযফোফুয ডযবরবোযটো তোয জোোন এ োয রোইন-এয ফযোতগয ভতধয ঢুডেত ডদত তছন।
উঠুন ফরডছ! সপরু দো আফোয গডজকত উঠর।
টোচকটো ভোডটতত গ়িোগড়ি মোতি, অথচ ফুঝতত োযডছ সটো ভন্দোয সফোতয উয সপরো উডচত—নইতর সরোেটো
অন্ধেোতযয ু তমোগ ডনত এেটো সগোরভোর েযতত োতয। এই েথোটো সবতফ টচকটো তুরতত ডগত ই ত সগর ফকনো;
আয সটো এভনই ফকনো সম, সটোয েথো বোফতত এখন আভোয যক্ত ঠোডে ো ত মো । ভন্দোয সফোতয যীতযয
উয ডদেটো ডছর আভোয সফডঞ্চয ডদতে। আডভ সমই টোড চকটো তুরতত ডনচু ত ডছ, বদ্রতরোে তৎক্ষণোৎ এেটো
আচভেো ঝোোঁ ডদত

আভোতে জোতট ধতয আভোতে ু দ্ধ উতঠ দোোঁ়িোতরন। তোয পতর ভন্দোয সফো আয সপরু দোয

ভোঝখোতন ত়ি সগরোভ আডভ। এই চযভ ডফতদয ভত  ভতন ভতন সরোেটোয  তোডন ফুডদ্ধয তোডযপ নো েতয
োযরোভ নো। ফুঝতত োযরোভ, সপরু দো প্ৰথভ যোউতে আশ্চমক বোতফ ডজততর, ডদ্বতী যোউতে সফেো দো ত়ি সগতছ।
এটো ফুঝরোভ সম, এই অফস্থোটোয জনয দো ী এেভোি আডভ।
ভন্দোয সফো আভোতে ডছন সথতে আোঁেত়ি ধতয োভতনয ডদতে সযতখ, সখোরো দযজোটোয ডদতে ডছোতত রোগতরন।
েোোঁতধয েোছটো েী সমন এেটো পুটতছ। ফুঝরোভ, সটো ভন্দোয সফোতয োততয এেটো নখ। নীরু য োততয মেণোয
েথো ভতন ত়ি সগর।
ক্রতভ ফুঝরোভ, দযজোয খুফ েোতছ এত সগডছ। েোযণ ফোইতয সথতে েনেতন ঠোডে ো ো ো এত আভোয ফোোঁ েোোঁধটো
রোগতছ।
আয এে ো ডতছোতরন ভন্দোয সফো। সপরু দো ডযবরবোয উোঁডচত যত তছ ডেন্তু ডেছু েযতত োযতছ নো। জ্বরে
টচকটো এখন সিতনয সদোরোয তে তে সভতঝয এডদতে-ডদতে গ়িোতি।

ঠোৎ ডছন সথতে এেটো প্ৰচডে  ধোক্কো সখত আডভ সপরু দোয উয হুভড়ি সখত ়িরোভ। আয তোয তযই এেটো
ে সরোভ মোতত ফুঝরোভ সম, ভন্দোয সফো চরে সিন সথতে রোডপত ত়িতছন। ডতডন ফোোঁচতরন ডে ভযতরন, সটো
সফোঝোয সেোন উো সনই।
সপরু দো দযজো ডদত গরো ফোড়িত ডেছু ক্ষণ সদতখ ডপতয এর। তোযয মথোস্থোতন ডযবরবোযটোতে চোরোন ডদত ডনতজয
জো গো ফত ত়ি ফরর, দু -এেটো ো়িতগো়ি অেত নো বোঙতর খুফ আতক্ষতয েোযণ তফ।
রোরতভোনফোফু সমন এেটু অডতডযক্ত সজোতযই সত উতঠ ফরতরন, ফতরডছরোভ নো ভোই, সরোেটো োস্ডোস্।
আডভ এয ভতধয ফ্ল্োস্ক সথতে খোডনেটো জর সখত ডনত ডছ। ফুতেয ধ়িপ়িোডনটো আতস্ত আতস্ত েভডছর, ডনশ্বো-প্ৰশ্বো
স্বোবোডফে ত আডছর। েী বীলণ এেটো ঘটনো েত ে ভুূততকয ভতধয ঘতট সগর, সটো সমন এখন ডঠে ডফশ্বো
েতয উঠতত োযডছরোভ নো।
সপরু দো ফরর, শ্রীভোন তত ডছতরন ফতর সরোেটো এ-মোিো োয সত সগর, নইতর ফন্দুেটো নোতেয োভতন ধতয
য সট সথতে ফ ফোয েতয ডনতোভ। অডফডয—
সপরু দো থোভর। তোযয ফরর, খুফ ফ়ি ডফতদয োভতন ়িতরই সদতখডছ, আভোয ভোথোটো ডফতল যেভ ডযকোয
ত মো । ই িংতেততয ভোতনটো এখন স্পষ্ট ফুঝতত োযডছ।
ফতরন েী! ফরতরন রোরতভোনফোফু।
সপরু দো ফরর, আতর খুফই জ। আই তি আডভ, ড তি সোেযোন, ইউ তি তুডভ, আয এভ তি ডভডিয–
প্ৰতদোল ডভডিয।
আয প্লো-ভোইনো?
আই ড ১৬২৫ + ইউ। অথোৎ আডভ সোেযোন সোোঁচডি ডফতের চোযতট োোঁডচত, তুডভ আভোয তে এত সমোগ
ডদত ো।
আয ইউ ভোইনো এভ?
আয জ-–তুডভ ডভডিযতে েোটো।
েোটো! ধযো গরো ফরতরন রোরতভোনফোফু। তোয ভোতন ভোইনো তি ভোডকোয?
ভোডোতযয প্ৰত োজন েী? ভোঝতথ চরে সিন সথতে নোডভত ডদতর এে সতো জখভ ফোয ম্ভোফনো ডছরই, তোয উয
চডব্ব ঘণ্টো অতক্ষগ েযতত ত তযয সিতনয জনয। তোয ভতধয তদয েোমকডডদ্ধ ত

সমত। দযেোযটো ডছর

আভোতদয জ রভীয সথতে ভোইনো েযো। সই জতনযই সতো যোস্তো এত সতযতেয ছ়িোছড়ি। সটো েোজ  ডন
ফুঝতত সতয সলটো । সিন সথতে নোভোতনোয সচষ্টো।
এতক্ষতণ ঠোৎ এেটো ডজডন সখ োর েযরোভ। সপরু দোতে ফররোভ, চুরুতটয গন্ধ োডি সপরু দো।
সপরু দো ফরর, সটো সরোেটো েোভযো সঢোেোভোি সত ডছ। োডেকট োউত সেোন ফযডক্ত সম চুরুট খোতিন, সটো
আতগই ফুতঝডছ। ভুেুতরয োততয সই যোিংতোটো চুরুতটই জ়িোতনো থোতে।
আয বদ্রতরোতেয এেটো নখ বীলণ ফ়ি। আভোয েোোঁধটো সফোধ নীরু য োততয ভততোই ছত়ি সগতছ।
ডেন্তু ডমডন ইন্েোেন ডদতিন, সই আই-ডট ডেডন? ডজতে েযতরন রোরতভোনফোফু।
সপরু দো গবীয গরো

ফরর, োডেকট োউত ো ো ইিংডযডজতত সরখো হুভডে-ডচডঠয তে এই িংতেততয সরখো

ডভডরত সতো এেটো সরোতেয েথোই ভতন  ।
সে? আভযো দু জতন এে তে ডজতে েযরোভ।
ডক্টয সভোেতভোন োজযো।

যোতি ফু দ্ধ সফোধ  ঘণ্টো ডততনে ঘুডভত ডছ। মখন ঘুভ বোঙর তখন ফোইতয সযোদ। সপরু দোতে সদখরোভ সভতঝ
সথতে উতঠ আভোয সফডঞ্চয এে সেোতণ ফত ফোইতযয ডদতে সচত যত তছ। তোয সেোতর যত তছ সই নীর খোতো,
আয োতত যত তছ দু খোনো ডচডঠ-এেটো সই ইিংডব্ৰডজতত হুভডে আয অনযটো ডক্টয োজযোয সরখো ডচডঠ। ঘড়িতত সদডখ
সৌতন োতটো। রোরতভোনফোফু এখন ডদডফয ঘুভোতিন। ডখতদ োডির বীলণ, ডেন্তু গজো সখতত আয ভন চোইডছর
নো। জ রভীয সৌঁছতফ প্ৰো নটো । ফুঝরোভ এই দু ঘণ্টো ভ ডখতদটোতে সেোনযেতভ সচত যোখতত তফ।
ফোইতযয দৃ য অদ্ভুত। ভোইতরয য ভোইর অল্প সঢউ-সখরোতনো জডভ সদখো মোতি দু ডদতে-তোয ভতধয এেটো ফোড়ি
সনই, এেটো সরোে সনই, এেটো গোছ মকে সনই। অথচ ভরুবূ ডভ ফরো মো নো, েোযণ, ফডর ভোতঝ ভোতঝ থোেতর,
সফডয বোগটোই শুেতনো োদো ঘো, রোরতচ ভোডট আয রোর-েোতরো োথতযয েুডচ। এয তয সম আফোয এেটো
য থোেতত োতয সটো বোফতর ডফশ্বো তত চো নো।
এেটো সিন এর-সজঠী চন্দন। আডভ ব্ৰযোড খুতর সদখরোভ এটোয য থোই ৎ োডভযো, আয তোযতযই
জ রভীয। সিতন সদোেোন-সটোেোন সনই, সরোেজন সনই, েুডর সনই, সপডয োরো সনই। ফ ডভডরত ভতন 
সমন ৃডথফীয সেোন এেটো অনোডফকৃ ত জো গো
যতেট ডগত োডজয  চোোঁতদ।

এই সিনটো সেভন েতয জোডন এত ত়িতছ-ডঠে সমভডন েতয

এফোয গোড়ি ছো়িোয ডভডনটখোতনে তযই রোরতভোনফোফু উতঠ ত়ি ডফযোট এেটো োই তুতর ফরতরন, পযোনটোডটে
স্বপ্ন সদখরু ভ ভোই!! এেদর ডোেোত, তোতদয সগোোঁপগুতরো ফ সব়িোয ডতঙয ভততো যোোঁচোতনো—তোতদয আডভ
ডূ তনোটোইজ েতয ডনত

চতরডছ। এেটো সেল্লোয ডবতয ডদত । সই সেল্লো

এেটো ু ়িে! তোই ডদত

এেটো

আেোযগ্রোউে সচম্বোতয সৌঁছরু ভ। জোডন সখোতন গুপ্তধন আতছ, ডেন্তু ডগত সদডখ এেটো উট সভতঝতত ফত ডজতবগজো
খোতি।
গজো খোতি সটো জোনতরন েী েতয? সপরু দো ডজতে েযর। োোঁ েতয সদখোর?
আতয নো ভোই। স্পষ্ট সদখরু ভ। আভোয দোরদোয ডটনটো সখোরো ত়ি আতছ। উতটয ডঠে োভতন।
থোই ৎ োডভযো সিন সযতনয ডেছু ক্ষণ তযই দূ তয আফছো এেটো োো়ি সচোতখ ়ির। এ- সই যোজস্থোডন
চযোটো সটফর ভোউতন্টন। আভোতদয সিনটো ভতন র সই োোত়িয ডদতে মোতি।
আটটো নোগোত ভতন র োো়িটোয উয এেটো ডেছু যত তছ।
ক্রতভ ফুঝতত োযরোভ, সটো এেটো সেল্লো। ভস্ত োোত়িয উযটো জুত়ি ভুেুতটয ভততো ফত আতছ। সেল্লোটো।–
তোয উয সোজো ডগত ত়িতছ ঝেঝতে ডযকোয েোতরয ঝরভতর সযোদ। আভোয ভুখ সথতে এেটো েথো আনো
সথতেই সফডযত ়ির–
সোনোয সেল্লো!
সপরু দো ফরর, ডঠে ফতরডছ। এটোই র যোজস্থোতনয এেভোি সোনোয সেল্লো। ফোডটটো সদতখই তন্দ ত ডছর।
তোযয গোইডফুে সদতখ েনপোভকড রোভ। ফোডটটো সম োথতযয বতডয, সেল্লো সই োথতযযই বতডয–ইত তরো
যোেতিোন। ভুেুর মডদ ডতয েতযই জোডতস্ময ত থোতে, আয ূ ফকজে ফতর মডদ ডতযই ডেছু সথতে থোতে, তো
তর ভতন   এখোতনই জতেডছর।
আডভ ফররোভ, ডেন্তু ডক্টয োজযো ডে সটো জোতনন?
সপরু দো এ েথোয সেোন উিয নো ডদত

এেদৃ ডষ্ট সেল্লোয ডদতে সচত

সথতে ফরর, জডন সতোত–অদ্ভুত এই

সোনোডর আতরো। ভোে়িোয জোতরয নেোড টো সচোতখয োভতন স্পষ্ট সদখতত োডি। এই আতরো ।

১১. জ রভীয সিতন সনতভ
জ রভীয সিতন সনতভ প্ৰথতভই সমটো েযরোভ, সটো তি এেটো খোফোতযয সদোেোতন ডগত চো আয এেটো নতুন
যেতভয ডভডষ্ট সখত ডখতদটোতে ডভডটত ডনরোভ। সপরু দো ফরর-ডভডষ্ট ডজডনটো নোডে দযেোয-তত গুতেোজ থোতেোভতন ডযেভ আতছ-লুতেোতজ এনোডজক সদতফ।
দোোঁড়িত , ততফ সটো সম বো়িোয ন , সটো সদতখই সফোঝো মো । টোেো এক্কো োইের-ডযেো টযোডক্স ডেছু সনই। আভযো
মখন সিন সথতে সনতভডছরোভ, তখন এেটো েোতরো অযোম্বোোডয দোোঁড়িত

থোেতত সদতখডছরোভ; এখন সদখডছ স

গোড়িটো সনই। সপরু দো ফরর, জো গোটো ছোট সটো ফোঝোই মোতি। েোতজই এে জো গো সথতে আতযে জো গোয
দূ যত্ব সফড ন ডনশ্চ ই। ডোেফোিংতরো এেটো আতছ সটো গোইড-ফুতে ডরতখতছ। আোতত সটোয সখোোঁজ েযো মোে।
সম মোয ভোরিোয োতত, ডনত সিন সথতে সফডযত ়িরোভ। েোতছই এেটো সতিোর সিতন এেটো সরোেতে
ডজতে েযততই স যোস্তো ফোততর ডদর। ফুঝরোভ, সম ডোেফোিংতরো

মোফোয জনয োোত়ি উঠতত তফ নো, সটো

োোত়িয দডক্ষণ ডদতে ভতর জডভয উতযই। োোঁটতত োোঁটতত যোস্তোয ফোডরয উয টো োতযয দোগ সদতখ সপরু দো
ফরর অযোম্বোোডযটো এই যোস্তোততই সগতছ ফতর ভতন তি।
প্ৰো

ডভডনট তনতযো োোঁটোয য এেটো এেতরো ফোড়িয োভতন েোতঠয পরতে সরখো সদতখ ফুঝরোভ, আভযো

ডোেফোিংতরো এত সগডছ। ফোিংতরোয োভতনই সদডখ প্ৰেোতরো অযোম্বোোডযটো দোোঁড়িত আতছ।
আভোতদয সদখতত সত ই সফোধ  এেটো খোডে োটক খোটো ধু ডত আয োেোতনো োগড়ি যো ফুত়িো সরোে োতয
এেটো আউট-োউ সথতে সফডযত

আভোতদয ডদতে এডগত

এর। সপরু দো তোতে ডডন্দতত ডজতে েযর স

সচৌডেদোয ডে নো। সরোেটো ভোথো সনত়ি োোঁ ফুডঝত ডদর। তোয চোউডন সদতখ ফুঝরোভ সম আভোতদয আোটো তোয েোতছ
অপ্ৰতযোডত, আয ফযোোযটো স এেটু তন্দতয সচোতখ সদখতছ, েোযণ োযডভন ছো়িো ফোিংতরো থোেতত সদ নো।
এটো আডভ জোডন।
সপরু দো ফোিংতরো থোেোয প্ৰশ্নটোই তুরর। নো। স ফরর সম আোতত স শুধু ভোরগুতরো সযতখ সমতত চো , তোযয
োযডভতনয সচষ্টো েতয সদখতফ। সচৌডেদোয ফরর সটোয জনয যোজোয সতক্রটোডযয েোতছ সমতত তফ। যোজফোড়ি
সেোন ডদতে সটো স োত তুতর সদডখত ডদর। দূ তয গোছোরোয ভোথোয উয ডদত রতদ োথতযয বতডয
যোতরতয খোডনেটো অিং সদখতত সরোভ।
সচৌডেদোয ভোরগুতরো যোখতত ডদতত সেোন আডি েযর নো। তোয এেটো েোযণ অডফডয এই সম, সপরু দো ইডতভতধয
তোয োতত এেটো েডুেত়ি দু টোেোয সনোট খুোঁতজ ডদত তছ।
এেটো ঘতযয ভতধয ু টতে ডফছোনো সযতখ ফ্ল্োস্কগুতরোতত জর বতয েোোঁতধ ঝুডরত ডনত সচৌডেদোযতে ডজতে েযো
র সেল্লো সমতত তর সেোন যোস্তো ডদত সমতত তফ।

ইউ  োন্ট টু সগো টু দয সপোটক?
প্ৰশ্নটো এর ফোযোন্দোয -ভোথো সথতে। এেডট বদ্রতরোে  ডদতেয এেটো ঘয সথতে তফভোি সফডযত তছন। পযো
যিং, ফ  চডল্লতয সফড ন , খুফ ভন ডদত ছটো রু এেটো সগোোঁপ সচোখো নোতেয নীতচ। এফোয আতযেটু সফড
ফ তয আয এেডট বদ্রতরোে ঘয সথতে সফডযত

প্ৰথভ বদ্রতরোেডটয োত দোোঁ়িোতরন। ঐয োতত এেটো রোডঠ-

সমভন রোডঠ আভযো সমোধুতযয ফোজোতয সদতখডছ।–আয গোত সেভন সমন এেটো সফখোপো েোতরো ু ট। এযো দু জতন
সেোন সদড সটো সফোঝো সগর নো। রক্ষ েযরোভ ডদ্বতী বদ্রতরোেডট এেটু সমন সখোোঁ়িোতিন, আয সই জতনযই
সফোধ তোয রোডঠয দযেোয তি।
সপরু দো ফরর, সপোটকটো এেফোয সদখতত োযতর ভন্দ ত নো।
েোভ অযোরিং উইথ আস্—উই আয সগোড িং দযোট ত ।
সপরু দো েত ে সতেতেয জনয েী সমন সবতফ সমতত যোডজ ত সগর।
থযোঙ্ক ইউ সবডয ভোচ। দযোট ইজ সবডয েোইে অপ ইউ।
আভযো গোড়িয ডদতে মোফোয ভ

রোরতভোনফোফু ডপডপ েতয ফরতরন, এযো আফোয চরে সভোটযগোড়ি সথতে

নোডভত ডদতত চোইতফ নো সতো?
গোড়ি সেল্লোয ডদতে যনো ডদর। রোডঠ োরো বদ্রতরোে ডজতে েযতরন, আয ইউ েভ েযোরেোটো?
সপরু দো ফরর, যোোঁ।
ফোোঁ ডদতে ফোডরয উয দূ তয সদখরোভ সদফীেুতডে য ভততো েতগুতরো স্মৃ ডতস্তম্ভ যত তছ। সপরু দো ফরর  ডজডনটো নোডে
যোজস্থোতনয ফ তযই যত তছ।
আভোতদয গোড়ি ক্রতভ োোত়িয গো সফত চ়িোই উঠতত আযম্ভ েযর।
ডভডনটখোতনে ঠোয য ডছন সথতে আতযেটো গোড়িয ে সরোভ। গোড়িটো ক্রভোগত নক ডদতি। অথচ আভযো সম
খুফ আতস্ত চরডছরোভ তো ন । তো তর সরোেটো ফোয ফোয নক ডদতি সেন?
সপরু দো দু ই বদ্রতরোতেয তে ডছতন ফতডছর। স ঠোৎ ঘো়ি ডপডযত েোতচয ভধয ডদত সদতখ ডনত আভোতদয
গোড়িয েোইবোযতে উতেয েতয ফতর উঠর, সযোক্তে, সযোক্তে!
আভোতদয গোড়ি যোস্তোয এে োত থোভততই আভোতদয ডোন োত এত দোোঁ়িোর এেটো টযোডক্স—তোয ডি োডযিং ধতয
োডভুতখ ফত আভোতদয সরোভ জোনোতিন গুরুফচন ডিং।

আভযো ডতনজতনই সনতভ ়িরোভ। সপরু দো বদ্রতরোে দু জনতে ইিংডযডজতত ফরর–আনোতদয অতনে ধনযফোদ।
আভোতদয ডনতজতদয টযোডক্সটো তথ খোযো ত ডগত ডছর–সটো এত ত়িতছ।
গুরুফচন ফরর সবোয োত়ি ছটো নোডে এেটো সচনো। টযোডক্স জ রভীয সথতে ডপযডছর—তোয েোছ সথতে সস্প োয
সচত ডনত তছ। নব্বই ভোইর যোস্তো নোডে স দু ঘণ্টো

এততছ। এখোতন এত সতিোর সিনটো

দোোঁড়িত ডছর,

ঠোৎ েতরো অযোম্বোোডযটোয ডবতয আভোতদয সদখতত ো ।
আয খোডনেটো থ সমততই আভযো এেটো ফোজোতযয ভতধয এত ়িরোভ। চোযডদতে সদোেোনোট ডগজডগজ েযতছ,
রোউডডস্পেোতয ডডন্দ ডপতেয গোন তি, এেটো সছোট্ট ডতনভো োউতয ফোইতয আফোয ডডন্দ ছডফয ডফেোন
যত তছ।
আতরোগ ডেল্লো সদখতন ভোিংতো? গুরুফচন ডিং ডজতে েযর। সপরু দো যোোঁ ফরতত গুরুফচন ডিং টযোডক্স থোভোর; ইত
যো ডেতল্লেো সগট।
ডোন ডদতে সচত

সদডখ এে সল্লো

পটে–তোযয োথতয ফোোঁধোতনো যোস্তো চ়িোই উতঠ সগতছ আতযেটো পটতেয

ডদতে। ফুঝরোভ, এটো ফোইতযয সগট আয সবততযযটো আর সগট। ডদ্বতী সগতটয ডছন সথতেই খো়িোই উতঠ সগতছ।
জ রভীতযয সোনোয সেল্লো।
সগতটয ফোইতয এেটো সরোে দোোঁড়িত আতছ। তোতে সদখতরই প্ৰযী ফতর সফোঝো মো । সপরু দো তোতে ডগত ডজতে
েযর, েোতরয ডদতে সেোন ফোঙোডর বদ্রতরোে এেডট সছোট সছতরতে তে েতয সেল্লো সদখতত এতডছতর ডে নো;
সপরু দো োত ডদত ভুেুতরয োইটটো ফুডঝত ডদর।
–আ ো থো, ডেন্তু এখন সনই, চতর সগতছ।
–েখন?
–আধো ঘণ্টো তফ।
—গোড়িতত এতডছর?
–োোঁ-এে সটডক্স থো।
–সেোন ডদতে সগতছ ফরতত োয?
প্ৰযী ডশ্চভ ডদতেয যোস্তোটো সদডখত

ডদর। আভযো সই যোস্তো ধতয আডর সদোেোনোতটয ভতধয ডদত

চরতত

রোড গরোভ। রোরতভোনফোফু োভতন ফততছন গুরুফচতনয োত, আডভ আয সপরু দো ডছতন। ডেছু ক্ষণ চরোয য
সপরু দো ঠোৎ প্ৰশ্ন েযর, আনোয অস্ত্ৰটো আতননডন সতো তে?

রোরতভোনফোফু অনযভনস্কতোয ভতধয ঠোৎ প্ৰশ্ন শুতন চভতে ফরতরন, সবোোডর? ইত -ভোতন-ডগত -আনোয-সবোজোডর?
যোোঁ আনোয সনোডর সবোজোডর!
স সতো ু টতেত যোয।
তো তর আনোয োত যোখো জোোন এ োয রোইনতয ফযোগ সথতে ভন্দোয সফোতয ডযবরবোযটো ফোয েতয সেোতটয
তরো সফতল্টয ভতধয গুজুন—মোতত ফোইতয সথতে সফোঝো নো মো ৷।
রোরতভোনফোফুয ন়িোচ়িো সথতে ফুঝরোভ ডতডন সপরু দোয আতদ োরন েযতছন। এই ভ

তোয ভুখটো সদখতত

বীলণ ইতি েযডছর।
ডেিু নো, সপরু দো ফরর, সগোরভোর সদখতর সস্ৰপ টযোোঁে সথতে ডট ফোয েতয োভতনয ডদতে ত ন্ট েতয দোোঁড়িত
থোেতফন।
আয স-সছন ডদত মডদ–
সছতন ডেছু তি ফুঝতর আডন ডনতজ ঘুতয মোতফন, তখনই সটো োভতন ত মোতফ।
আয আডন? আডন ফুডঝ আজ, ভোতন, নন-বোত োতরন্ট?
সটো প্ৰত োজন ফুতঝ।
টযোডক্সটো ফোজোয ছোড়িত এেটো সখোরো জো গো এত ়ির। আভযো এয ভতধয আয দু এেজনতে ডজতে েতয
অনয টযোডক্সটো সেোন তথ সগতছ সজতন ডনত ডছ। তো ছো়িো যোস্তো ফোডরয উয ভোতঝ ভোতঝ টো োতযয দোগ সদখতত
োডি। আয তোততই ফুঝতত োযডছ সম আভযো সভোে োজযোয যোস্তোততই চতরডছ।
গুরুফচন ডিং ফরর, ইত যোোঁ সভোনগ়ি মোতনেো যোস্তো। আউয এে ডভর মোনো সেতো। উতে ফোদ যোস্তো ফহুৎ
খোযো যো । ডজ ছো়িতে দু স্যো গোড়ি সনড মোত৷
এে ভোইর অডফডয সমতত র নো; ডেছু দূ য ডগত ই সদখতত সরোভ যোস্তোয এে ধোতয এেটো টযোডক্স দোোঁড়িত
আতছ। যোস্তোয ডোন ডদতে খোডনেটো দূ তয যত তছ এেতে অতনেগুতরো ডযতযক্ত এেতরো, ছোত-ছো়িো খুডযয ভততো
োথতযয ফোড়ি। ফুঝরোভ, এটো তি এেটো প্ৰোচীন গ্রোভ, সমভন গ্রোভ আভযো এয আতগ আয দু -এেটো সদতখডছ।
এ ফ গ্রোভ সথতে সরোেজন নোডে ফহুেোর আতগ চতর সগতছ; শুধু সদ োরগুতরো োথতযয বতডয ফতর এখন দোোঁড়িত
আতছ।

গুরুফচন ডিংতে অতক্ষো েযতত ফতর আভযো ফোড়িগুতরোয ডদতে এতগোরোভ। দোড যডজ সদখরোভ গোড়ি সথতে সনতভ
অনয টযোডক্সয ডদতে এডগত সগোর—সফোধ জোতবোইত য তে আ়িভডে  ভোযতত।
চোডযডদে থভথভ েযতছ। ডছন ডদতে চোইতর দূ তয সদখো মোতি োোত়িয ভোথো জ রভীতযয সেল্লো। যোস্তোয উরটো
ডদতে খো়িোই উতঠ সগতছ োো়ি। তোয ডঠে োত য েোতছ এেটো প্ৰেোডে  সখোরো জো গো জুত়ি ভোডটতত সোোঁত ডরসনো়িোয ভততো রতদ োথতযয োডয। সপরু দো ডপডপ েতয ফরর, সমোদ্ধোতদয েফয।
রোরতভোনফোফু খখত ডভড গরো ফরতরন, আভোয ডেন্তু আফোয সরো ব্লোড সপ্ৰোয।
ডেিু বোফতফন নো, সপরু দো ফরর, সদখতত সদখতত োই ত সমভনডট চোই সতভডনডট ত মোতফ।
ফোড়িগুতরোয েোতছ এত ত়িডছ। োডয োডয ফোড়িয ভোঝখোন ডদত চতর সগতছ সোজো যোস্তো। সফ ফুঝরোভ, এ গ্রোভ
ফোিংরোতদতয গ্রোতভয ভততো ন । এয ভতধয এেটো জ জযোডভডতে প্লযোন আতছ।
ডেন্তু টযোডক্সয মোিীযো সেোথো ? ভুেুর সেোথো ? ডক্টয সভোে োজযো সেোথো ?
ভুেুতরয ডেছু  ডন সতো?
ঠোৎ সখ োর র েোতনো এেটো ে আতছ-এখন খুফই আতস্ত–ডেন্তু েোন োততর সোনো মো । খট-খট-খট…
অতযে োফধোতন এেটু ে নো েতয আয েত ে ো এডগত সদখরোভ, এেটো সচৌযোস্তো এত ত়িডছ। আভযো
এখন দু তটো যোস্তোয ক্রতয ভোঝখোতন দোোঁড়িত আডছ। ডোন ডদে ডদত েটো আতছ। যোস্তোয দু ডদতে দ-ফোতযোটো
ফোড়িয োডয—তোতদয সদ োর আয দযজোয পোোঁেগুতরো শুধু দোোঁড়িত আতছ।
আভযো ডোন ডদতেয যোস্তোটো ধতযই ো ডটত ডটত এতগোতত রোগরোভ।
সপরু দো দোোঁততয পোোঁে ডদত প্ৰো সোনো মো নো এভনবোতফ ফরর, ডযবরবোয–আয সই তে তোয ডনতজয োতটো
চতর সগর সেোতটয ডবতয। আ়িচোতখ সদখরোভ রোরতভোনফোফুয োতত ডযবরবোয এত সগতছ, আয সটো অম্ভফ
েোোঁতছ।
ঠোৎ এেটো খচভচ আ োজ শুতন আভযো থভতে দোোঁ়িোরোভ, আয তোয যভুহুততকই সদখরোভ যোস্তোয সল ভোথো ফোোঁ
ডদতেয এেটো ফোড়িয দযজো ডদত ভুেুর সদৌত়ি সফডযত এর-তোযয আভোতদয সদখতত সত আয ডদ্বগুণ সজোতয
ছু তট এত সপরু দোয ফুতেয উয ঝোোঁডত ়ির। স োোঁোতি, তোয ভুখ যক্তীন পযোেোত।
আডভ ডজতে েযতত মোডিরোভ েী ত তছ, ডেন্তু সপরু দো সঠোোঁতট আঙু র ডদত আভোয েথো ফন্ধ েতয ডদর।

ডপডপ েতয এতে এেটু সদখুন ফতর ভুেুরতে রোরতভোনফোফুয ডজম্মী

সযতখ সপরু দো ডনঃতে এডগত

চরর

সমখোন সথতে ভুেুর সফডযত তছ সই ডদতে। আডভ চররোভ তোয ডছন ডছন।
এতগোতনোয তে তে েটো ফো়িতছ। ভতন র সে সমন োথয ডনত নো়িোচো়িো েযতছ—খট–খটোিং—খুট–খুট…
ফোড়িটোয েোতছ সৌঁতছ সদ োতরয ডদেটো সঘোঁতল সগর সপরু দো।
আয ডতন ো ফো়িোততই দযজোয োোঁ েযো পোোঁেটো ডদত

সদখরোভ। ডক্টয োজযোতে। ঘতযয এে সেোতণ দোোঁড়িত
আভোতদয ডদতে ডঠ েতয োগতরয ভততো এেটো বোঙো োথতযয স্তৃ সথতে এেটোয য এেটো োথয তুতর এে
োত সপরতছন। আভযো সম এত দযজোয ভুতখ দোোঁড়িত তোতে সদখডছ, সটো তোোঁয সখ োরই সনই।
আতযে ো োভতন এতগোর সপরু দো—তোয োতত ডযবরবোয ডক্টয োজযোয ডদতে উোঁতচোতনো।
ঠোৎ উয ডদে সথতে এেটো ঝটট ে।
এেটো ভ ূ য োোঁডচতরয উয সথতে রোডপত ত়িতছ।
ভোডটতত ত়িই তীযতফতগ ছু তট ডগত ভ ূ যটো উু়ি  ো ডক্টয োজযোয ফোোঁ েোতনয ডঠে নীতচ এেটো োিংঘোডতে
সঠোেয ভোযর। ডক্টয োজযো মেণো

আতকনোদ েতয োত ডদত

সঠোেযোতনোয জো গোটো সচত ধযততই তোয োদো

োতটকয আডস্তনটো রোর ত উঠর।
এডদতে ভ ূ যটো সঠোেয সভতযই চতরতছ। তোয ভতধযই ডক্টয োজযো োরোতত ডগত আভোতদয োভতন সদতখ বুত সদখোয
ভততো বোফ েযতরন। আভযো দযজো সছত়ি ডডছত দোোঁ়িোরোভ, আয ভ ূ য তোতে ঠুেতয ঘয সথতে ফোয েতয ডদর।
গুপ্তধতনয জো গো

সম ভ ু তযয ফোো থোেতফ, আয তোয ভতধয সম ডডভ থোেতফ—এটো সফোধ 

আডন বোফতত

োতযনডন।–তোই নো?
সপরু দোয গরোয স্বয ইস্পোত, তোয ডযবরবোয ডক্টয োজযোয ডদতে তোগ েযো। সফ ফুঝতত োযডছরোভ সম ডক্টয
োজযোই  তোন, আয তোয োডস্ত ত তছ চভৎেোয, ডেন্তু অনয অতনে ডেছু ই এখন এত সধোোঁ োতট যত তছ সম,
ভোথোটো সেভন জোডন সগোরভোর ত মোডির।
এেটো গোড়িয ে ো ো সগর। ডক্টয োজযো ভোডটতত উু়ি ত আতছন। তোয ঘো়িটো আতস্ত আতস্ত সপরু দোয ডদতে
ডপযর, তোোঁয ফোোঁ োতটো এখন এেটো যক্তোক্ত রুভোর তভত ক্ষততয উয চোো।
সপরু দো ফরর, আয সেোন আো সনই, জোতনন। এফোয আনোয দু ডদতেয যোস্তোয ফন্ধ।

সপরু দোয েথো সল ফোয আতগই ডক্টয োজযো ঠোৎ সচোতখয রতে দোোঁড়িত
উরটো ডদতে। সপরু দো ডযবরবোযটো নোডভত

উতঠ এেটো উেোদ সদৌ়ি ডদতরন

ডনর—েোযণ ডতযই োরোফোয সেোন থ সনই। উরটো ডদে সথতে

আভোতদয দু জন সচনো বদ্রতরোে এডগত আতছন। মোয োতত রোডঠ সনই, ডতডন খ েতয ডক্রতেট ফর সরোপোয ভততো
ডক্টয োজযোতে ফগরদোফো েতয ডনতরন।
এফোতয রোডঠ োরো বদ্রতরোেডট সপরু দোয ডদতে এডগত

এতরন। সপরু দো ডযবরবোযটো ফোোঁ োতত চোরোন ডদত

ডোন

োতটো বদ্রতরোতেয ডদতে ফোড়িত ডদত ফরতরন, আু ন ডক্টয োজযো।
অযোোঁ! ইডনই ডক্টয োজযো?
বদ্রতরোে সপরু দোয তে যোোঁেতে েতয ফরতরন, আডনই সতো সফোধ  প্ৰতদোল ডভডিয?
আতে যোোঁ। আনোয নোগযো যোয দরুন সপোেোটো এখন োতযডন ফতর ভতন তি…
আর ডক্টয োজযো সত ফরতরন, যশু ু ধীযফোফুতে িোঙ্ক ের েতযডছরোভ। উডনই ফরতরন আডন এততছন; মো
ফণকনো ডদতরন, তো সথতে ডচনতত সেোন অু ডফধো  ডন। আরো েডযত ডদই।–ইডন তরন ইনতস্পক্টয যোতঠোয।
আয উডন? সপরু দো োত-ে়িো যো, ভোথো সোঁডট-েযো ভ ূ তযয সঠোেয-খো ো বদ্রতরোেডটয ডদতে সদখোর। উডনই ফুডঝ
বফোনন্দ?
ইত , ফরতরন ডক্টয োজযো, যতপ অডভ নোথ ফভকন, যতপ দয সগ্রট ফোযভযোন–উইজোডক অপ দয ইি।

১২. বফোনন্দ এখন যোজস্থোডন ুডরতয ডজেো
বফোনন্দ এখন যোজস্থোডন ুডরতয ডজেো । তোয ডফরুতদ্ধ অডবতমোগ–ডক্টয সভোে োজযোতে খুন েযোয সচষ্টো, তোয
ডজডনি ডনত

টতে ়িো, ডনতজয নোভ বোোঁড়িত

সভোে োজযোয বূ ডভেো গ্রণ েযো ইতযোডদ। আভযো
ডোেফোিংতরোয ফোযোন্দো ফত উতটয দু ধ-সদ ো েডপ খোডি। ভুেুর োভতনয ফোগোতন ডদডফয পুডতকতত সখতর সফ়িোতি,
েোযণ স জোতন আজই স েরেোতো যনো তফ। সোনোয সেল্লো সদখোয য তোয আয যোজস্থোতন থোেোয ইতি
সনই।
সপরু দো আর ডক্টয োজযোয ডদতে ডপতয ফরর, বফোনন্দ ডেোতগোতত ডতযই বডে োডভ েযডছর সতো? েোগতজ মো
সফডযত ডছর তো ডতয সতো?
োজযো ফরতরন, সলোতরো আনো ডতয। বফোনন্দ আয তোয েোযী ডভতর সম েত সদত েত েুেীডতক েতযতছ, তোয
ই িো সনই। তো ছো়িো ডেোতগো আয ফযোোয আতছ। ডনতজয বডে োডভয তে তে আভোয ডভতথয ফদনোভ যটোডির,
আভোয েোতজয ডফস্তয অু ডফধো েযডছর। েোতজই সলটো ফোধয ত সি ডনতত র। অডফডয এ র চোয ফছয
আতগয েথো! যো েতফ সদত ডপতযতছ জোডন নো। আডভ ডপতযডছ ভোি ডতন ভো র। ু ধীযফোফুয দোেোতন
ডগত ডছরোভ, সখোতন তোয সছতরয েথো শুতন তোতে সদখতত মোই। তোয তযয ফযোোয সতো আডন জোতননই। আডভ
মখন ভুেুরতে ডনত যোজস্থোতন আো ডস্থয েযরোভ, তখন ডেন্তু বোফততই োডযডন সম আভোয ডছতন সরোে রোগতফ।
এে ডটতর দু ই োডখ সে নো ভোযতত চো ফরু ন! সপরু দো ফরর। এতে গুপ্তধতনয আো, তোয উয আনোয উয
প্ৰডততোধ। …তো, এতদয তে েরেোতো সদখো  ডন আনোয?
সভোতটই নো। প্ৰথভ সদখো  এতেফোতয ফোডন্দেুই সিতনয ডযতফ্ল্তভন্ট রুতভ। আডভ আগ্রো এেডদন সথতে নো
সগতর সিতন তদয তে সদখো ত নো। বদ্রতরোতেযো ডনতজ সথতে এত আভোয তে আরো েযতরন।
আডন ডচনতত োযতরন নো?
েী েতয ডচডনফ? ডেোতগোতত সতো এযো ডছতরন এতেফোতয শ্মশ্রুগুম্ফ ম্বডরত ভোঋডল ভত!
তোযয?
তোযয আভোতদয তে এে সটডফতর ফত সখর, ভযোডজে সদডখত ভুেুতরয তে বোফ জোভোর, এেই সিতন এেই
েোভযো উঠর। ডেলণগত়ি সনতভ ভুেুরতে সেল্লো সদখোফ সটো আতগই ডঠে েতযডছরোভ, ডেন্তু এযো সম আভোয ডছু
ডছু সনতভতছ সটো জোনতত োডযডন। আডভ সেল্লো

মোফোয ডেছু তযই এযো সৌঁতছতছ। জনভোনফূ নয জো গো,

চোতযয ভতো এততছ, আ়িোতর আ়িোতর তোতে তোতে সথতেতছ, ু তমোগ সত

োোত়িয উয সথতে সঠতর সপতর
ডদত তছ। গ়িোতত গ়িোতত  খোতনে পুট নীতচ ডগত এেটো সঝো়িো আটতে ত়ি সফোঁতচ সগরোভ। জোভো খুরতর
সদখতফন ফোে ছত়ি সগতছ। মোই োে—এই সঝো়িোয োত ঘণ্টোখোতনে ইবোতফই যত সগরোভ। আডভ চোইডছরোভ

সম যো আদ সগতছ সবতফ ডনডশ্চতে ভুেুরতে ডনত

চতর মো । মখন সিতন সৌঁছরোভ ততক্ষতণ আটটোয

ভোত়িো োতযয সিন চতর সগতছ। আয তোতত েতযই চতর সগতছ ভুেুর, এফিং আভোয মোফতী ভোরি তভত ই দু ই
ধু যন্ধয। তোয ভোতন সরোতেয েোতছ আভোয ডঠে ডযচ টো সদফোয যোস্তোটো তোযো ফন্ধ েতয ডদত সগতছ।
ভুেুর তদয তে সমতত আডি েযর নো?
ডক্টয োজযো োতরন। ভুেুরতে ডচনতত োতযনডন এখন? ডনতজয ফো-ভোত য যই মখন য টোন সনই, তখন
দু জন অতচনো সরোতেয ভতধয  োথকেয েযতফ। সেন? বফোনন্দ ফতরতছ। তে সোনোয সেল্লো সদখোতফ।–ফয, পুডযত
সগর। মোই োে-োর সতো ছো়িরোভই নো, ফযিং ডজদ সচত সগর। ভোডনফযোগটো তেই ডছর। ডনতজয সছ়িো জোভোেো়ি
ুটডরয ভতধয ডনত নতুন সোোে ডেতন যোজস্থোড ডন োোঁজরোভ। নোগযো যো অতবযো সনই, োত সপোডে ত়ি
সগর। যডদন ডেলণগত়ি আনোতদয েোভযো উঠরোভ! ভোয ো়ি সথতে এেই সিতন সমোধুয এরোভ। যঘুনোথ
যোইত উঠরোভ। সচনো সরোে ডছর তয-প্ৰতপয ডিতফদী-—তোতে সগো়িো ডেছু জোনোরোভ নো। সফড ই-ল্লো তর
যো োরোতত োতয, ডেিংফো ভুেুর ব সত সফোঁতে ফতত োতয। আডভ ডনতজ আোঁচ েতযডছরোভ জ রভীযই আর
জো গো, এখন খোডর অতক্ষো-েতফ বফোনন্দ ভুেুরতে ডনত জ রভীতয োড়ি সদ । তোয আতগ মকে আভোয েোজ
তফ বফোনন্দ  ভুেুরতে সচোতখ সচোতখ যোখো।
সডদন োডেকট োউতয ফোইতয সতো আডনই ঘুযডছতরন?
যোোঁ। আয তোতত সতো এে পযোোদ! ভুেুর সদডখ আভোতে ডচতন সপতরতছ। অেত সযেভ এেটো বোফ েতযই সগট
সথতে সফডযত সোজো আভোয ডদতে চতর আডছর।
তোযয আডন বফোনন্দতে পতরো েতয সোেযোতনয গোড়িতত উঠতরন?
যোোঁ। আয ফতচত ভজো–সিন সথতে সদখতত সরোভ আনোযো গোড়ি থোভোতত সচষ্টো েযতছন।
সটো ডনশ্চ বফোনন্দ সদতখডছর, আয তোই সজতন ডগত ডছর যোভতদযোততই  ততো আভযো সিন ধযয।
ডক্টয োজযো ফতর চরতরন, ―সিতন ঠোয আতগ ডিতফদীতে সপোন েতয জ রভীতয ুডরতে খফয ডদতত ফতর
ডদত ডছরোভ। তোয আতগই অফয য ফোড়ি সথতেই েরেোতো সপোন েতয আনোয আোয খফয সত ডছ, আয
ডিতফদীয েোছ সথতে এেডট ু ডট ধোয েতয বদ্রতরোে সতজডছ।
সপরু দো ফরর, সোেযোতন ডগত সফোধ সদখতরন বফোনন্দয অযোডিযোন্ট টযোডক্স ডনত োডজয, তোই নো?
ইখোতনই সতো গডে তগোর ত সগর। আই রি সদভ। দ ঘণ্টো অতক্ষো েতয আফোয যোতিয সিন ধযতত র। স
গোড়িতত সম আডন আতছন, তো সতো জোডন নো। আনোতদয প্ৰথভ সদখরু ভ। এই ডোেফোিংতরোতত। এখন আভোয প্ৰশ্ন
তি—আডন েখন প্ৰথভ বফোনন্দতে তন্দ েযতরন?

সপরু দো সত ফরর, বফোনন্দতে তন্দ েতযডছরোভ ফরতর বুর ফরো তফ। েতযডছরোভ ডক্টয োজযোতে। সমোধুতয
ন , ডফেডনতয। সদফীেুতডে  ডগত

সদডখ বদ্রতরোে োত-ভুখ ফোোঁধো অফস্থো

ত়ি আতছন। তোয ডঠে আতগই এেটো

সদরোই েুড়িত োই-সটক্কো ভোেকো। এটো যোজস্থোতন ডফডক্র  নো। তোযয বদ্রতরোেতে ই সফগডতে অফস্থো সদতখ
ভতন র, সম-সরোে এই েুেভকডট েতযতছ তোযই  ততো সদরোই। ডেন্তু তোযয সদখরোভ ফোোঁধতন গডে তগোর।
এেজন সরোতেয োত-ো এে তে সফোঁতধ ডদতর স সরোে অো ত ়িতত োতয, ডেন্তু সমখোতন শুধু োত দু তটো
সছতন সফোঁতধ সদ ো ত তছ, সখোতন এেটু ফুডদ্ধ থোেতরই ো দু তটোতে বোোঁজ েতয তোয তরো ডদত োত দু তটো
োভতন এতন ফোোঁধন খুতর সপরো মো । ফুঝতত োযরোভ বদ্রতরোে ডনতজই ডনতজতে সফোঁতধতছন। এটো ফুতঝ ডেন্তু
বোফডছ, ডক্টয োজযোই আর েোরডপ্ৰট; সলটো সচোখ খুতর সগর। আজ েোতর সিতন-আনোয যোত়ি সরখো
বফোনন্দয এেটো ডচডঠয ডদতে সচত থোেতত থোেতত।
েীযেভ?
েোগতজয তয আনোয নোভ ছোো ত তছ, তোতত J ডদত োজযো সরখো। আয ইডন নোভ ই েতযতছন ডচডঠয নীতচ,
তোতত সদডখ Z। তখনই ফুঝরোভ এ োজযো আতর োজযোই নন। ডেন্তু ইডন তো তর সে? ডনশ্চ মোযো েরেোতো
নীরু । সছতরডটতে ধতয ডনত ডগত ডছর তোতদযই এেজন। আয অনযডট তিি ভন্দোয সফো–মোয ডোন োততয এেটো
নখ ফ়ি, আয মোয ভুতখ ডগোতযয গন্ধ আডভ সত ডছ, নীরু  সত তছ। ডেন্তু তো তর আর োজযো সেোন ফযডক্ত
এফিং ডতডন এখন সেোথো ? এয উিয এেটোই তত োতয-োজযো তরন ডতডনই, ডমডন নোগযো তয োত সপোেো
েতযডছতরন, ডেলণগত়ি আভোতদয েোভযো

উতঠডছতরন, োডেকট োউতয এফিং ডফেোডনয সেল্লোয আতোত
সঘোযোঘুডয েযডছতরন, এফিং জ রভীতযয ডোেফোিংতরো রোডঠ োতত খুোঁড়িত োোঁটডছতরন।
ডক্টয োজযো ফরতরন, ু ধীযফোফু আনোতে খফয ডদত
ফোধ

খুফই ফুডদ্ধভোতনয েোজ েতযডছতরন, েোযণ আডভ এেো

জুত েতয উঠতত োযতোভ নো। বফোনন্দয অযোডিোন্টতে সতো আনোযোই জে েতযতছন। এফোতয তোোঁয

োতত োতে়িোডট ়িতরই সলোতরো েরো ূ ণক  ।
সপরু দো রোরতভোনফোফুয ডদতে সদডখত

ফরর, ভন্দোয সফোতে প্ৰথভ তন্দ েযোয ডছতন ডেন্তু এনোয মতথষ্ট

েনডিডফউন আতছ।
রোরতভোনফোফু এয ভতধয অতনেফোয এেটো েথো ফরতত সচষ্টো েতযতছন, ডেন্তু োতযনডন। এফোয ডতডন সটো ফতর
সপরতরন–
আিো যোয, তো তর গুপ্তধতনয ফযোোযটো েী তি?
টো ভ ু তয োোযো ডদতি ডদে নো!” ফরতরন ডক্টয োজযো। তদয সফড ঘোোঁটোতর েী পর  , সটো সতো সদখতরন।
সপরু দো ফরর, আোতত আনোয েোতছ সম গুপ্তধনটো যত তছ সটো সতো সপযত ডদন ভোই! অডফডয সমবোতফ উডচত
যত তছ, আনোয সেোটটো সেোভতযয েোতছ তোতত গুপ্ত আয ফরো চতর নো।

রোরতভোনফোফু সফ এেটু ভন-ভযো বোতফই ভন্দোয সফোতয ডযবরবোযটো ফোয েতয সপরু দোতে ডদত ডদতরন।
সটো োতত ডনত থযোঙ্ক ইউ ফতরই সপরু দো ঠোৎ সেভন জোডন গবীয ত সগর। তোযয ডযবরবোযটো সনত়িতচত়ি
সদখর। তোযয ডফ়িডফ়ি েতয ফরর, েোডরোডয ডভিোয িটোয-এবোতফ বোতো ডদতরন প্ৰতদোল ডভডিযতে?
েী ফযোোয? েী র?–আভযো ভস্বতয ফতর উঠরোভ।
আতযো এ সম এতেফোতযই পোোঁডে–সভড ইন জোোন-ভযোডজড োনযো সিতজ ফযফোয েতয এই ডযবরবোয।
েতর সত সপতট ়িোয ডঠে আতগ সপরু দোয োত সথতে ডযবরবোযটো ডনত দোোঁত ফোয েতয জটো ু ফরতরন, পয
ভোই েোতরেন–অযোে অযোজ এ স্মৃডতডচহ্ন অপ আ োয ো োযপুর অযোডতবঞ্চোয ইন যোজস্থোন! থযোঙ্ক ইউ যোয।

