
ুান্ত বট্টাঘাম্য  

[শ্চিভফঙ্গ ফ্তারযারণ যারটা ( ুান্ত বট্টাঘাম্ ) বীলণ শ্চযশ্চঘত নাভ। পায় 

ডাক্তায। ফ্তারযাী তওভায ফাআরয াশ্চফ্ওবারফ শ্চনরচরও ট্রারবরায রূর পদঔরত 

ঘান। এবারযস্ট  ফহু শ্চবমারন ংগ্রণ ওরযরঙন। ৯ শ্চি ফ্ত অরযাণ 

ওরযরঙন। এওওথায় প্রওৃশ্চতরপ্রশ্চভও অযডরবঞ্চাযা ভানুল।]  

 প্রশ্চতশ্চদন পভরখরদয এওআ পঔরা, ওারভি অয ভানারও শ্চনরয়। পমআ খশ্চ়িরত অ়িাআরি ফাচরফ, 
শ্চতব্বরতয শ্চদও পথরও শ্চফার পভরখয এও চভাি পাাক ধীরয এশ্চকরয় অরফ ওারভরিয াভানয পরর থাওা, 
ঁশ্চঘ াচায পুি উঁঘু তাভারি দ্ধরতযয শ্চঙরন। এয য পআ ুঞ্জীবূত পভখ ওারভরিয কা অওঁর়ি পবর 
পবর উঠরত থাওরফ ীরল্য ররযয। ঘূর়িায় পৌঁঙাফায য অয দুযন্ত পঔরা! পভরখরদয খন শুভ্রতা শ্চঔরয 
পৌঁরঙ তধা শ্চফবক্ত রয় ঙশ্চ়িরয় ়িরফ, পমন ীল্চরয়য শ্চনফ্াও উল্লা। এ উল্লা প্রকরব নয়। পভরখরদয 
রূান্তয খিরফ শ্চষু্ণ যঞ্চারয। অয অিম্য, ঙশ্চ়িরয় ়িা পভরখয াচারযা িুওরযা এযয এওারথ ধীরয 
ধীরয এরকারফ ভানা শ্চঔরযয শ্চদরও। পমন যা ভানায পভখদূত। 
 াভরন, প্রায় অধ শ্চওররাশ্চভিায দূরযয দূযাশ্চতক্রভয কশ্চররত শ্চনরব শ্চনরব অরফ করন্ত পানা-যং। 
পপরর অা রথয শ্চদরও শ্চফধান, পদফরনয শ্চকশ্চযযা অয শ্চওযীরি জ্বরর উঠরফ শ্চদনারন্তয অগুন। ়িন্ত 
পফরায় ওারভরিয দীশ্চি যশ্চণও শ্চিব রয় প্রশ্চতপশ্চরত রফ ূশ্চফ্-ওরভি শ্চভফারয শ্চফস্তারয, ভানায শুভ্রতায়। 
শ্চনঃরের তঔন পফাছা মায় ওারভি ওতিা াথ্ওনাভা। 'ওারভি' ব্দিা শ্চতব্বশ্চত 'ওাংরভ'-য শ্চযফশ্চতত্ রূ, 
মায থ্ 'শ্চভফারয অগুন'। ওারভরিয ঘুর়িা পথরও পপায়াযায ভত পভখ ভানায ীলর্ও চশ্চ়িরয় ধযরফ অয 
ভাথায য পফরা ঘাযরিয ছরারনা ূম্ ধীরয ভুঔ রুওারফ। পেতুেযী ভানায শ্চফার পদরয দীখর ঙায়া 
পঢরও পদরফ ূশ্চফ্ওারভি শ্চভফারয শ্চক্রবা-পওাঁও়িারনা াদা যাচথ। প ঙায়া দীখ্ পথরও দীখত্য রফ 
তযঙ্গংওুর, শ্চ্র শ্চভফারয প্রফারথ। এ পমন শ্চদরনয ায প্রওৃশ্চতয ফ্ারঙ্গ ক্রী়িাযত দাঘঞ্চর 
িােরও াযাফায অওশ্চিও শ্চফভল্তা। 
 এিা ওুরশ্চরয অ়িারর রুরওাঘুশ্চয পঔরা নীরাঘঞ্চর শ্চভাঘর নয়, চীফন-স্পেরন ভুঔয শ্চক্ত-যাভর 
ওুভাযু়ন নয়, যণযরাশ্চবত শ্চশ্চওভ শ্চভারয় নয়; এভনশ্চও অভায নচরয পৌভয, ধযানরভৌন পঘনা কার়িায়ার 
নয়। এঔারন ঊলয, নি শ্চতব্বরতয শ্চনভ্ভতা এর গ্রা ওরযরঙ কার়িায়াররও। 
 এ ভয় ঞ্চা পুি শ্চনরঘ, ভানা শ্চভফারয াে্-গ্রাফরযঔা পখঁর থাওা অভারদয শ্চতন নাম্বায 
ওযারেয এওভাত্র ঔাফায চররয উৎ পআ 'পেশ্চয়যারিার্্ন'-িা চরভ াথয রয় মায়। াঁঘ শ্চওররা চরনয 
পফাল্ডায ঙুঁর়ি ভাযরর মারও রচ পািারনা মায়না। এিাআ অভায তাঁফুরত ঢুরও ়িফায ভয়। শ্চঠও 
এযযআ শ্চভরড ওর পশ্চযরয় অা শ্চতব্বরতয া়ি শ্চভ ওযা ফাতা প্ররয় নৃতয শুরু ওযরফ ূশ্চফ্-ওারভি 
শ্চভফা-পফশ্চরনয পঘৌশ্চি চুর়ি। তায য অরযা শ্চফরদয ংরওত। ীত অরঙ। ফুধাযা তার পথরও পম 
ফনু্ধয থ ধরয ওারভরিয কনতয াশ্চিরধয উরঠ এরশ্চঙ; তুলাযাত শুরু রয় পকরর প রথ পপযা 



শ্চফদচনও রয় উঠরফ। ভাত্র ও'ফঙয অরক এত প্রতযাশ্চত দ্রুততায় ীত এরশ্চঙর পম, এ রথয পল 
গ্রাভ শ্চনশ্চত পথরও চরন চরন গ্রাভফাীরও উদ্ধায ওরয শ্চনযাদ অশ্ররয় পৌঁরঙ শ্চদরয়শ্চঙর আরো-শ্চতব্বত-ীভান্ত-
যযীরদয পশ্চরওপ্টায। 
 অফায ভয় শ্চনরচয পঘারঔআ পদরঔ এরশ্চঙ; অি ীরতয অঙ্কায় শ্চনশ্চত কাঁরয়য ফাশ্চোযা 
তশ্চিতিা গুশ্চিরয় পনরভ মাফায পতা়িরচা়ি শুরু ওরযরঙ। পররয ভযুভ পল। ও়িাআশুঁশ্চি, ারকভ, রল,্ 
পাঁপয, যাভদানা, যাআ, আতযাশ্চদ তুরর, পছর়ি-পফরঙ তশ্চ়িখশ্চ়ি ফস্তাফশ্চে ওযা রে শ্চনরঘ নাভাফায চরনয। অভায 
াতারনা পফান ফঔ্া পুশ্চনয়া খরযয উনুরনয ার ফর নানান ওথায ভাছঔারন শ্চনরচয দুশ্চিন্তায ওথা ওফুর 
ওরযশ্চঙর, ‘য শ্চফ শ্চদন আাঁ ঠর্ না ভত্তৎ প পঔল রন শ্চও ফযাফয পাশ্চক বাআয়া।’ 
 য়ত এযওভ অতরঙ্কয কন্ধ পরয়আ অভারদয দররয অরযাী চশ্চফয শ্চং হুর্ন-চন দু'নাম্বায 
ওযারেয এও ন্ধযায় দররনতা পকৌতরভয রঙ্গ য ভতান্তয  ভরনাভাশ্চরনয আতযাশ্চদরও শ্চপরয মাফায চুাত 
শ্চররফ প ওরযশ্চঙর। নয ফায ওারঙ মা-আ পাও না পওন, অর শ্চতযিা ফায অ়িারর চশ্চফয 
এওারন্ত অভারওআ ফররশ্চঙর, এরওফারয পদশ্চ ওায়দায়, 'আরয় পতা ক়িশ্চও শ্চফচ্ শ্চফশ্চল্ল ওা য পাঁনফাশ্চর ফাত 
পাশ্চক।' থ্াৎ, এ-পতা খ়িায পবতয পফ়িাররয ভাথা অিরও মাফায ভত শ্চফশ্চত্ত রত ঘরররঙ। ভভা্থ্িা প্রাঞ্জর; 
পম থ ধরয ওারভরিয েরয ঢুরও র়িশ্চঙ, তুলাযাত শুরু রয় পকরর প রথ পপযা ভুশ্চওর রয় মারফ। 
এফারয, এআ ঞ্চরর অফায়ায ূফ্াবার অি ও'শ্চদরন প্রফর তুলাযারতয আশ্চঙ্গত যরয়রঙ। তরফ অঙ্কা 
ফযাাযিা াার়ি যীশ্চতভরতা ংক্রাভও ফরর এফ ওাউরও ফশ্চরশ্চন, শ্চওন্তু শ্চভরড ওর ম্ন্ত ঠায ফযশ্চক্তকত 
অগ্র থাওরর অশ্চভ ওাররদারলআ অিরও র়িশ্চঙ শ্চতন নম্বয ওযারে। শ্চনস্করুণ, চনীন এও শ্চযরফর, 
ালাণ অয তুলারযয রুয, ীতর াম্রারচয অশ্চভ এওদভ এওা রয় পকশ্চঙ। ওাররদাল না ফরর ফয 
শ্চনরচয বুর ফরািাআ ঙ্গত। 
 ৩০ পরপ্টম্বয, ২০০০। দুুরয অশ্চভ অয পকৌতভ শ্চতন নম্বয ওযারেয ঘাযা খুরয পদঔশ্চঙরাভ। 
অভারদয পযাযা, থ্াৎ ওাশ্চভ, পিশ্চি এফং তাশ্চ আশ্চতভরধয ঘায নম্বয শ্চশ্চফয ঔা়িা ওরয পপরররঙ। ৩০ 
তাশ্চযঔ ওাররআ তাশ্চ পনরভ এররঙ শ্চতন নং ওযারে। ওাশ্চভ এফং পিশ্চি াঁঘ-নম্বয ওযারেয 'রুি রন' 
ওযায পঘষ্টা ঘারারে।  দু-নম্বয ওযাে পথরও ফরশ্চফয উরঠ এররঙ শ্চতন-নম্বয ওযারে। শ্চতন নম্বয ওযারে 
ঔাফায ঔুফ এওিা পফশ্চ পনআ, শ্চওন্তু পকৌতরভয শ্চনরদ্ শ্চঙর দু-শ্চতন শ্চদরনয ভরধযআ দু'নম্বয ওযাে পথরও তন 
ুধা শ্চওংফা শ্চভত অভারদয ওুও নাযায়ণরও রঙ্গ ওরয যদ শ্চনরয় শ্চতন-নম্বয ওযারে উরঠ অরফ। 
 অধ শ্চওররাশ্চভিায দূরয কাশ্চর-িায ওাঙাওাশ্চঙ এওিা ওযাে-াআি পদঔরত পরয়শ্চঙ। িা রনও 
অরকয ফযফহৃত এওিা ওযাশ্চেং গ্রাউি। তঔরনা দু'শ্চতনরি পফাল্ডারয তাঁফু ঔািাফায চীণ্ নাআররনয দশ্চ়ি 
রাকারনা শ্চঙর। ঐ শ্চশ্চফয প্রাঙ্গরণ র়ি থাওা এওিা রযাশ্চভরনি ওযা শ্চযঘয়ত্র পথরও ফকত রাভ পম িা 
গুচযারিয পওারনা ভশ্চরা শ্চবমাত্রী ংকঠরনয শ্চযতযক্ত  ওযাে-াআি। তরফ পঔারন শ্চবমারনয াররয 
উরল্লঔ শ্চঙরনা। ঔারনআ র়ি শ্চঙর প্লাশ্চস্টরওয এওিা ফ়ি়ি ওা। পকৌতভ যশ্চওতা ওরয ফরর, 'পযরঔ দা 
ডাক্তায, িা শ্চনিয়আ ফ্র্যাঙ্ক্-িাআরথয ফযশ্চক্তকত ঘারয়য ওা।' অয এওিা গুিধন অভায পঘাঔ এ়িায়শ্চন। ঐ 
শ্চযতযক্ত ওযাে-াআি পথরও শ্চওঙুিা দূরযআ াথরযয অ়িারর পপরর যাঔা প্রায় ওুশ্চ়ি ঔানা শ্চঘরওন শ্চওউফ। 
গুররা কযভ চরর শ্চভশ্চরয় শ্চঘরওন ুয ততশ্চয ওযা মায়। শ্চওউরফয পভা়িওগুররা তঔরনা িুি। অশ্চভ 
পকৌতরভয নচয এশ্চ়িরয় াঁঘ-ঙ'ঔানা শ্চওউফ রওিস্থ ওরযশ্চঙ। 



 
 াতাপাআ ওযফায ওাযণ শ্চঙর। অভারদয ফরয়ারচযষ্ঠ ওাশ্চভ দাচু ধভ্প্রাণ পযা। য ওথাভরতা 
অানরার পথরওআ পকৌতভ শ্চঠও ওরযরঙ পম অভারদয শ্চবমারনয ঔায়া-দায়া েূণ্ শ্চনযাশ্চভল রফ। 
শ্চবমান পল রর পপযায রথ শ্চনশ্চত কাঁরয় নোরদফীয ভশ্চেরয ুরচা অয াঁঠাফশ্চর শ্চদরয় তাযয ভাং 
ঔায়া। ুতযাং শ্চঔঘুশ্চ়ি, ঘাউশ্চভন, পযাশ্চি-ফশ্চচয যআ শ্চবমান ঘররঙ (পও চারন, িা চশ্চফরযয শ্চপরয 
মাফায ওাযণ শ্চওনা)। অভায ভরতা অশ্চভলাক্ত পরারওয ওারঙ এযাশ্চিন তফধরফযয য শ্চঘরওন শ্চওউফগুররারও 
যীশ্চতভরতা নোরদফীয দান ভরন রয়রঙ। ওযারে শ্চপরয এর অশ্চভ কযভ চরর ঘাযরি শ্চওউফ শ্চভশ্চরয় 
পকৌতরভয ঐ 'ফ্র্যাঙ্ক্-িাআরথয ওা'-এ অরয় ওরয পঔরয়শ্চঙ, ফরা ফাহুরয, এফায ফায নচয এশ্চ়িরয়। 
 শ্চতররারবয প্রশ্চতশ্চক্রয়া রন্ধয পথরওআ পিয পরয়শ্চঙ। পি ওাভর়ি ফযথা, ীত ীত ওরয জ্বয এফং 
কা পকারারনা। তঃয ফশ্চভ এফং দাস্ত। যারত ঔায়ায অয আরে শ্চঙর না। পকৌতভ উৎওশ্চিত শ্চঙর। অশ্চভ 
ুস্থতািা স্বীওায ওরযশ্চঙ, শ্চওন্তু পনরথযয ওাযণিা খুণাযরয পাঁ ওশ্চযশ্চন। যারত য ীত উরযা ওরয 
াঁঘফায তাঁফুয ফাআরয পকশ্চঙ। শ্চনঃরের 'পুড য়চশ্চনং।'  
 যশ্চদন, থ্াৎ য়রা রটাফয অভারদয মাফায ওথা ঘায নম্বয ওযারে। ছওছরও অফায়ারত 
ওার াতিায় পকৌতভ, রুভ, ফরশ্চফয, তাশ্চ অয শ্চভংভা ততশ্চয রয়রঙ রয মাফায চরনয, অভায ফস্থা 
তঔন পাঘনীয়। দুফ্রতায চরনয দাঁ়িারত াযশ্চঙ না, ঔায়ায শ্চফেুভাত্র আরে পনআ। এশ্চদরও অভায এআ 
ফস্থায় প্ররয়াচনীয় লুধত্রগুররা বুর ওরয পপরর এরশ্চঙ দু'নম্বয ওযারে। অভায দা পদরঔ পকৌতভ 
শ্চদ্ধান্ত শ্চনরয়রঙ, 'তুশ্চভ এঔারনআ পযস্ট না। অশ্চভ শ্চভংভারও ওার শ্চওংফা যশু াশ্চঠরয় শ্চদশ্চে পতাভায় শ্চনরয় 
অায ওযারে উরঠ অায চনয। ততযরণ দু'নম্বয ওযাে পথরও শ্চভত, ুধা, তন শ্চওংফা নাযায়ন উরঠ 
অরফ এঔারন।' 
 শ্চতন নম্বয ওযাে পথরও প্রায় ফ যদআ উরঠ পকরঙ অায ওযারেয চরনয, অভায চরনয র়ি 
অরঙ শ্চওঙু ঘার, ডার, অরু অয াভানয ভরাাশ্চত। যািায ফযাারয অশ্চভ এরওফারয ও-যয পকাভাং। 
ফাআরও কাশ্চর-িা ম্ন্ত এশ্চকরয় শ্চদরত শ্চদরত অশ্চভ রূরভয ওারঙ শ্চঔঘুশ্চ়িয পভু্রািা চানরত পঘরয়শ্চঙ। 
রূভ চ উত্তয শ্চদরয়রঙ, 'মত ঘার পনরফ, তায পদ়িগুণ ডার শ্চভশ্চরয় এওিু পফশ্চ চর শ্চদরয় ঘশ্চ়িরয় শ্চদ।' 
পকৌতভযা কাশ্চরয রধ্ও তদখ্য উরঠ মাফায য অশ্চভ শ্চপরয এরশ্চঙ ওযারে। াঁিরত ওষ্ট রে। পপযায 
রথ দু'ফায ফশ্চভ ওরযশ্চঙ। বাশ্চকয ফরশ্চফয পচশ্চযওযারন শ্চওঙুিা চর পযরঔ পকরঙ; নআরর পভারযন পফরয় 
পেশ্চয়যার পরওিা ম্ন্ত নাভা প্রাণান্তওয ত। মশ্চদ ওযাে দুআ পথরও অচ পওউ উরঠ না অর, অচ যাত 
অভায় এওাআ ওািারত রফ। তাঁফুয ফাআরয ফর শ্চওঙুযণ ডারয়শ্চয পরঔায পঘষ্টা ওরযশ্চঙ। শ্চওন্তু শ্চওঙুআ বাররা 
রাকশ্চঙর না। এআ শ্চনরয় পভাি ফারযাফায িয়ররি পমরত রয়রঙ। ফশ্চভ অয জ্বযজ্বয বাফিা যরয় পকরঙ। 
ঔায়ায আরে না থাওরর ফযফস্থা পতা ওযরতআ রফ। য়ায দভও ফা়িরতআ অশ্চভ পপ্রায ওুওারয ঘার, 
ডার অয চর শ্চনরয় যািায় ফর পকশ্চঙ।  
 রূরভয ফরািা মত চ শ্চঙর, ওাচিা তরতাশ্চধও ওশ্চঠন। শ্চফশ্চত্তয য শ্চফশ্চত্ত। ওুওারযয 
কযারওিিা দুফ্র শ্চঙর। িানা-যাঁঘ়িা ওরয রাকারত পমরতআ িা শ্চঙঁর়ি এররঙ। পস্টারবয য়াাযিা শ্চঢরর 
রয় ারেয পচায ওরভ পকরঙ। রনও ওযৎ ওরয মশ্চদফা জ্বারারনা মারে, শ্চওরঘরনয ওশ্চ়িফযকা নাশ্চ়িরয় 
পদয়া ায়ায় দভরও ফায শ্চতন শ্চনরব পকরঙ পস্টাব। শ্চনরচরওআ শ্চবা শ্চদশ্চে পওন াার়ি পওানশ্চদন যািা 



ওযফায পঘষ্টা ওশ্চযশ্চন। খটা পদর়িও পঘষ্টা ওরয দুোআ ফরর ার পঙর়ি শ্চদরয়শ্চঙ। তরফ শ্চওরঘরনয ভরধযআ 
ওাররচারয এওিা পওশ্চ-দারয যরকাল্লায শ্চিন ঔঁুরচ পরয়শ্চঙ। অশ্চভ আ শ্চিন অয চররয পফাতর শ্চনরয় 
অভায য়ান-ভযান ডানর তাঁফুরত ঢুরও র়িশ্চঙ। 
 শ্চভাররয়য অওার যাত নাভররআ পদয়াশ্চর! নন্ত অওারয পযশ্চভ-ওাররা ভুিুরয পবর মায় রয 
নযত্র অয পচযাৎস্নায ভায়া। পআ ভায়াফী অররা শ্চফধান, পদফন, ভানা অয ওাভরিয শুভ্র প্রাঘীরয ঙুরঁয় পওান 
চানায় পমন শ্চভর মায়। স্বরেয পঘরয় স্বেভয়, রীও এআ ঙশ্চফ পঘাঔ বরয পদঔফায া য়শ্চন অচ। 
শ্চওঙু ুরমাকন্ধানী শ্চতশ্চথ ফুরছরঙ পম, ওযারে অশ্চভ এওা! এআ শ্চতন নম্বয ওযারেয অরার ঘতুষ্পরদয 
ারয়য ঙা পদরঔশ্চঙ প্রঘুয। পঙাি পঙাি আ ঙাগুররা অভায পঘনা, গুররা পস্না-পক্সরদয ারয়য ঙা। শ্চওন্তু 
ফ়ি ফ়ি পফাল্ডারযয কা পখঁরল অরযা ফ়ি ঙা এআ প্রথভ পদরঔশ্চঙ। প্রথভ পদঔরর রে শ্চঙরনা পম গুররা 
পস্না-পরারড্য দশ্চঘহ্ন। পিশ্চি পযা এওনচয পদরঔআ যায় শ্চদরয়শ্চঙর, 'আউ শ্চঘতা-শ্চ যায়!' 
 এযা ওাঙাওাশ্চঙআ খুযরঙ। কা-ঢাওা শ্চদরয়, ধূত্ দরযর। অচ যারত এরদয পদৌযাত্ম্য ীভা 
ঙাশ্চ়িরয়রঙ। শ্চওরঘন তাঁফুয পবতরয ভারছ ভরধযআ ফানত্র কশ্চ়িরয় মাফায ব্দ। এযা মতআ 'আরুযশ্চব' পাও, 
ভানুলরও মতআ এশ্চ়িরয় ঘরুও; যারত, এওা, এআ দু্ভত রঘনা শ্চযরফর, এরদযআ রঙ্গ ফা ওঔনআ 
স্বশ্চস্তয নয়। ার বয ওরয তাঁফুয ফাআরয উঁশ্চও শ্চদরয় অভায কারয়য যক্ত শ্চভ রয় পকরঙ। এআ-পতা াত 
াঁরঘও দূরয শ্চওরঘন তাঁফুয ন্ধওারয  এওরচা়িা জ্বরজ্বরর ফুচ পঘাঔ অভায শ্চদরওআ শ্চস্থয! ফুছরাভ, ংসৃ্করত 
পওন শ্চফ়িাররয অরযও নাভ দীিায! 
 ঠাৎ পফ শ্চঔরদ ায়। ুযআ নাআপ শ্চদরয় যরকাল্লায শ্চিন পওরি াঁঘিা যরকাল্লা অয চর পঔরয় 
স্থানুফৎ শ্চিশ্চং ফযারকয পবতয র়ি যআরাভ। শ্চওন্তু খুরভারনা ম্ভফ। এওা থাওফায বয়িা অভায় গ্রা 
ওরযরঙ। থঘ অশ্চভ পতা ততশ্চযআ শ্চঙরাভ। যারত াার়ি রনও যওভ ব্দ শুনরত ারফা, ফ শ্চওঙু উরযা 
ওযরত রফ। শ্চওন্তু, পম ফ ব্দ যাতবয শুনরত পরয়শ্চঙ, এত যওভাশ্চয অয়াচ ওঔন শুশ্চনশ্চন। ক্ত ফযরপ 
শ্চওঙু পমন শ্চঙরর মারে; ভরন র, পওউ শ্চওঙু পিরন শ্চনরয় মারে। শ্চরঠয তরায় ভারছভরধযআ ঠং, ঠাআঁ, ঠাস্ 
রব্দ শ্চভফার শ্চঘ়ি ধযরঙ পমন! ূফশ্চদরওয পদয়ারর াথয ক়িারনা দুভদাভ, তাঁফুয ঘারা ওাঁশ্চরয় ফাতারয 
তীব্র দভও, যাতচাকা যারবন শ্চওংফা ঘরপয তাঁফু পখরঁল উর়ি মায়ায অয়াচ। শুনরর শ্চফওর ভরন য় পওউ 
াঁশ্চ়িয পবতয পচায শ্চনঃো পপররঙ। রঙ্গ শ্চওরঘন তাঁফুয পবতয দযমজ্ঞ। 
 পফ শ্চওঙুযণ অগুরর দু'ওান পঘর, শ্চিশ্চং ফযাক ভুশ্চ়ি শ্চদরয় উু়ি রয় শুরয় শ্চঙরাভ। খুভ অয 
অরশ্চন। ফ্লাআরয়য পাঁও শ্চদরয় অভায যাতচাকা পঘারঔয াভরনআ পবারযয নযভ অররা পচরকরঙ। শ্চনস্তব্ধ রয় 
পকরঙ ঘযাঘয। শ্চওঙুযণ ফৃথা খুরভাফায পঘষ্টা ওরযশ্চঙ।  তাযয পযারদয অররা শ্চশ্চফয-প্রাঙ্গণ ঙুরঁতআ অশ্চভ 
পফশ্চযরয় এরশ্চঙ। শ্চওরঘন তাঁফুরত শ্চকরয় ফ্নািা স্বঘরয পদঔরত পরাভ। ঘার-ডার-অরুয যারওি পদ্াপাআ, 
মত্রতত্র ঙশ্চ়িরয় অরঙ ওযারেয রাস্ট পযন। পপ্রায ওুওুযিা উরে র়ি কতশ্চদরনয পবচারনা ঘার-ডার 
ওাদায় ভাঔাভাশ্চঔ রয় পকরঙ; রঙ্গ শ্চভররঙ োরনা পস্টাব পথরও ঘুঁআরয় ়িা পওরযাশ্চন পতর। 
 অচ মশ্চদ শ্চভংভা পনরভ না অর? শ্চওংফা দুনাম্বায ওযাে পথরও পওান 'শ্চয-আনরপা্রভট'? শুধু বুঔা 
থাওা নয়, এওা থাওায অতঙ্ক যরয়রঙ। মশ্চদ পওউ না অর? না, যরকাল্লাগুররা ফাঁশ্চঘরয় যাঔরত রফ। 
এওিা ওাঁঘা অরু নুন শ্চদরয় ঔাফায পঘষ্টা ওরযশ্চঙরাভ। অধঔানা শ্চঘরফারনায য অয বশ্চক্ত য়শ্চন। তাঙা়িা 
ভারছভরধয পরি এওিা পভাঘ়ি এঔন অরঙ। ভাশ্চি পথরও ঘার-ডার তুরর পম অফায শ্চঔঘুশ্চ়ি ফানারফা, ওুওায 



 পস্টারবয ওরযারণ প ম্ভফ।  
 পবরফশ্চঙরাভ পদশ্চযরত রর পওউ অরফ, শ্চওন্তু পদঔরত পদঔরত ঘাযরি পফরচরঙ। ফ অা উরফ 
পকরঙ। তরফ যাঁ, শ্চিরন এঔরনা রনরযািা যরকাল্লা যরয়রঙ। ঙ’িায ভয় অয াঘঁিা যরকাল্লা শ্চদরয় শ্চডনায 
পরয িঘ্, ঙুশ্চয অয চররয পফাতর ভাথায ার পযরঔ শুরয় র়িশ্চঙ। ন্ধওায পনরভরঙ। অশ্চভ ফাআরযয ব্দ 
উরযা ওফায দৃঢ় প্রশ্চতজ্ঞা শ্চনরয় পঘাঔ ফুরচশ্চঙ। এওিু তন্দ্রাভরতা এরশ্চঙর। ঠাৎ দশ্চদও ওাঁারনা ফজ্রনাদ। 
ভরন র, পকািা ৃশ্চথফীিা পবরগ র়িরঙ ভাথায়। পমন এিাআ ভাপ্রররয়য শ্চদন, ফা ডুম্'স্  পড! 
 এ রথ অফায ভয় ূশ্চফ্-ওারভি শ্চভফারয রয অভযা খনখন যাবারাঞ্চ রত পদরঔশ্চঙ। 
প্রশ্চতশ্চিআ শ্চফধ্বংী। ওাযণফতআ ূশ্চফ্-ওারভি শ্চভফারয ডানশ্চদও ধরয পওান প্রথাকত থ পনআ। প্রায়আ 
শ্চভফারয ারয ওারভি পফশ্চরনয পভৌনতা তবযফ কচ্রন ঔার্ন-ঔান ওরয পনরভ অরফ ফযরপয ধ্ব। 
শ্চভফারয ফুরও বীভরফরক অরঙর়ি র়িআ ফযরপয প্রাত শ্চঙিরও উঠরফ অওার, শ্চদরনয ূম্রও পঢরও শ্চদরয়। 
শ্চভফারয শ্চফস্তায পশ্চযরয় ফযরপয পভখ শ্চখরয শ্চখরয ধযরফ এারয অভারদয মাত্রারথয ঘাযা। এযয 
ভুলরধারয ফৃশ্চষ্টয ভত শ্চভশ্চনি াঁরঘও ফযপ-ওুশ্চঘয প্রফর ফল্ণ।  
 ভানা ফ্রতয রনওিা রয, অাতদৃশ্চষ্টরত ঘূর়িায ওাঙাওাশ্চঙ এওিা বাগারঘাযা ফযরপয পল্লাআ 
পদয়ার ছুরর শ্চঙর, য়রতা ফহুওার ধরযআ শ্চঙর। এভন পািা ওার অভায, যাত-ফারযািায় পিাআ পবরগ 
র়িরঙ! ভরন র পমন ভাূনয পথরও ওযঘুযত পওারনা ভাওায় যারস্টযরয়রডয রঙ্গ ৃশ্চথফীয ংখারতয 
শ্চযরভয় তািফ। এিা অভায ওারঙ এতিা প্রতযাশ্চত শ্চঙর পম প্রথরভ পবরফশ্চঙ যাবারাঞ্চিা যাশ্চয 
অভায ভাথায য র়িরঙ। ডানর তাঁফুয ংওীণ্ অশ্ররয় অশ্চভ দুারত ভাথা পঘর উু়ি রয় রযা 
ওরযশ্চঙরাভ অি ভৃতুযয। বুরর শ্চকরয়শ্চঙরাভ তাঁফু পঙর়ি ফাআরয পমরত, বুরর শ্চকরয়শ্চঙরাভ পম অশ্চভ ূশ্চফ্-ওারভি 
শ্চভফারয পরপি রযািাযার পভারযরনয শ্চনযাদ উচ্চতায় শ্চফদীভায ফাআরযআ যরয়শ্চঙ। প মাআ পাও, 
যাবারারঞ্চয রুদ্রনারদয রনরযা শ্চভশ্চনি য তাঁফুয য শ্চছযশ্চছয তুলাযারতয ব্দ শুরন ফুরছশ্চঙ, পফরঁঘ 
অশ্চঙ। 
 তফু ভুশ্চক্ত পনআ। এযযআ শুরু য় বয়ধযারনা যারুশ্চরনন। শ্চওঙুযণ শুরয় খুরভাফায পঘষ্টা ওযরতআ 
স্পষ্ট শুনরাভ অভায ারআ, অভায তাঁফুরত পওউ 'ভা, ভা-পকা' ফরর শ্চিশ্চং ফযাক রভত া শ্চপরয শুররা। 
এযয খুভ য়?  
 অশ্চভ উরঠ ফরশ্চঙ। ফর শ্চছরভাশ্চে। ঠাৎ শুনরাভ, তাঁফুয দযচায ারআ পও ফররঙ, 'পওউ অশ্চঙ'? 
 - ‘পও?' অশ্চভ রমাশ্চরতয ভরতা প্রশ্ন ওরযশ্চঙ। 
 - ‘অশ্চভ ুরঔেু। উঠরত াযশ্চঙ না।'  
 অশ্চভ ফি পদর-ভরন ফুছরত াযশ্চঙ পম অশ্চভ বুর শুনশ্চঙ, প্ররা ফওশ্চঙ। অশ্চভ ুরঔেুরও 
পওানশ্চদন পদশ্চঔশ্চন। শুধু শুরনশ্চঙরাভ পম পআ ওতওার অরক শ্চভরড ওররয শ্চওঙুিা রয শ্চক্রবার র়ি 
ুরঔেুয ভৃতুয রয়শ্চঙর, তায ভৃতরদ ায়া মায়শ্চন। তন্দ্রােি দায় যারত অশ্চভ ংরি ওী ওথা শ্চফ়িশ্চফ়ি 
ওরয ফররশ্চঙ, তা অচ অয ভরন পনআ; শ্চওন্তু চাশ্চন পম ওাউরও ফরর শ্চফো ওযারত াযরফা না পম, পআ 'ভা, 
ভা-পকা' ফরা পআ অত্ওন্ঠ, ুরঔেুয ংরা ওতিা স্পষ্ট শুনরত পরয়শ্চঙরাভ। 
 াযাযাত এও দু্ভত পখারযয ভরধয ফর ফরআ পওরি পকরঙ। না, এযয অয বয় শ্চঙর না, পমন 
অশ্চভ য়তায ীভা শ্চতক্রভ ওরয এও তীশ্চন্দ্রয়, পবৌশ্চতও শ্চযরফর শ্চনরচরও েূন্ ভ্ন ওরযশ্চঙ। 



শ্চওন্তু পবারযয অররা পপািায রঙ্গআ শ্চফঘায-ফুশ্চদ্ধ শ্চপরযরঙ। ফুরছশ্চঙ, এঔারন অয এওযাশ্চত্র ওািারর অভায 
ভানশ্চও বাযাভয থাওরফ না। 
 এঔান পথরও ারারতআ রফ। শ্চওন্তু এও শ্চওররাশ্চভিায দূরয ূশ্চফ্-ওারভি শ্চভফা ঠাৎ ঢারু রয় 
মায়ায় ঔারন 'পপ্রায পচান' ততশ্চয রয়রঙ। চায়কািা শ্চক্রবার পুশ্চিপািা। ন্তত শ্চতনরি কবীয শ্চক্রবারয 
পাঁদ াতা অরঙ। রঙ্গ ন্তত এওচন থাওরর শ্চফরদ শ্চযয়যাট ওযরত াযত; শ্চওন্তু এঔন শ্চক্রবার র়ি পকরর 
ৃশ্চথফীয পওউ অভায শ্চযণশ্চতয ওথা চানরফ না। ভৃতুযীতর কহ্বরয অভারও এওাআ পরলয রযা ওযরত 
রফ!  
 এরন এওাশ্চওরেয শ্চফোয ঘা ওাউরও পফাছারনা মায় না। ভরন য়, চীফরন এও দু্ভত ীভারন্ত 
এর পৌঁরঙশ্চঙ, শ্চফে-ব্রহ্মারে অশ্চভআ এওভাত্র চীফন্ত ভানুল। এ এও ন্তীন ূনযতা। বাররা ওরয ািঁরত 
াযশ্চঙনা। চাশ্চননা, ভাথায রনও রয ছুরন্ত অআপর, ঔা়িা াথয, ফযরপয পদয়ার অয শ্চক্রবা-শ্চফযত 
থ পশ্চযরয় ওারভি-ীরল্য ওতিা ওাঙাওাশ্চঙ পৌঁঙারত পরযরঙ পকৌতভ, রূভ, ফরশ্চফয, ওাশ্চভ, পিশ্চি, পম্বা, 
শ্চভংভা অয তাশ্চ। চাশ্চননা, পঙরন দু'নাম্বায ওযারেয অশ্ররয় পওন শ্চনরিষ্ট রয় ফর অরঙ শ্চভত, ুধা অয 
তন। পও চারন, রনও নীরঘ পফ-ওযারে ওতিা উৎওিা শ্চনরয় প্রয গুনরঙ প্রান্ত ফভন্। পওন পওউ 
অরঙ না?  
 না, অশ্চভ ভনশ্চস্থয ওরয পপররশ্চঙ। দুরিা ম্ন্ত রযা ওরয পফশ্চযরয় ়িফ দু'নম্বয ওযারেয ররযয। 
শ্চওন্তু শ্চক্ত ঘাআ। পদ়িিায ভয় অশ্চভ অরযা াঁঘিা যরকাল্লা পঔরয় শ্চিরনয ফিুওু য ঘুভুও শ্চদরয় পল 
ওরযশ্চঙ। ফশ্চষ্ট াঁঘিা যরকাল্লা শ্চিন রভত যারওয াআড-রওরি ুরয, চর পঔরয় রুওযাও গুশ্চঙরয় শ্চরঠ 
তুররশ্চঙ। ওার বাররা, অফায়া শ্চযস্কায। অচ বাফরর দুঃস্বরেয ভত ভরন য় ফ। ওীবারফ যুধাত,্ 
শ্রান্ত যীরয অশ্চভ শ্চক্রবা-দীণ্ শ্চভফারয শ্চফজ্জনও থ পশ্চযরয় ফাঁশ্চদরওয ফনু্ধয পভারযন-প্রাঘীরয া 
পযরঔশ্চঙ, ক্ত ফযপ অয পফাল্ডায-পফাছাআ বয়ঙ্কয রথ শ্চনরচরও িানরত িানরত, িররত িররত পশ্চযরয়শ্চঙ – 
তায অোচ পদয়া ক্ত।  
 ার়ি ঘাযরিয ভয় দূয পথরও দু'নম্বয ওযারেয তাঁফুিা পদঔরত পরয়শ্চঙ। তাফুঁয ফাআরয পওউ দাশঁ্চ়িরয় 
শ্চঙর। অয এওিু পমরত ফুছরাভ, শ্চভত। প অভায পঘাযা পদরঔ শ্চওঙু পিয পরয়রঙ, প্রশ্ন ওরয, 'পতাভায 
ওী রয়রঙ ডাক্তায?' 
 - ‘পতাযা উরঠ এশ্চর না পওন?' 
 - ‘পকৌতভদায রঙ্গ পতা পযওভ ওথাআ শ্চঙর’, শ্চভত অভায ওাঁধ পথরও যাও অরকা ওযরত ওযরত 
ফররর, ‘পতাভযা রয উরঠ পকরর শ্চভংভা পনরভ অরফ। তাযয অভযা শ্চতন নম্বয ওযারে মারফা।'  
 পকৌতভ ফা শ্চভত, মাযআ পফাছা শ্চওংফা পফাছারনায বুর পাও না পওন, ক্লান্ত যীরয এআ শ্চনরয় 
অররাঘনা শ্চওংফা তও্ ওযরত বাররা রাকশ্চঙররা না। শ্রান্ত করায় ফররাভ, 'প্রশ্চতজ্ঞা ওযশ্চঙ, য়াশ্চও-িশ্চও ঙা়িা 
অয াার়ি অরফা না। 
 ওার বাররা, দু'নম্বয ওযারে তঔরনা রারঞ্চয শ্চঔঘুশ্চ়ি ফশ্চষ্ট শ্চঙর। অশ্চভ দু'শ্চতন গ্রা শ্চঔঘুশ্চ়ি পঔরয় 
শুরয় র়িশ্চঙ। অয শ্চওঙু ভরন পনআ। তরনয ডারও মঔন খুভ পবরগরঙ, তঔন পফ যাত, 'যারটাদা, ঔায়া-
দায়া ওরয শ্চফরয়ফাশ্চ়িয রাআশ্চিংিা পদরঔ মা।' 
 - ‘ওায শ্চফরয়?' 
 - 'ওারভি অয ভানায।' 



 তাঁফুয ফাআরয এর পদঔরাভ, ূশ্চফ্-ওারভি পফশ্চরনয য শ্চফার অওা চুর়ি অতফাশ্চচয পঔরা। 
কশ্চণত তাযা  পচযাৎস্নায ভায়াফী অররায় পবর মারে ঘযাঘয। দুযশ্চতভয় ঙায়াথিা পমন াত ফা়িাররআ 
পঙাঁয়া মায়। ওষ্ট, ক্লাশ্চন্ত রনওিাআ পওরি পকরঙ। অশ্চভ ফররাভ, 'ফযমাত্রীরদয ঔফযিা অরক পনয়া দযওায।'  
 - ‘রফ, ফ রফ,' শ্চভত তাঁফুয পবতয পথরও ফরর, 'ওাররওয শ্চদনিা পযস্ট, যশু ফাআ শ্চভরর 
রয মাফ।  
 


