
ক ৌানন ক ৌধুযী  

[অফশশল নি ায ফব ননষ্ঠ করখ নিশ  খুুঁশে ায়া কের। ক ৌানন এখন ভাি কতশযা, 
ক্লা এইশি শে। নিশ ি কখশর, নেিায ফাোয়, আয ুশমাে কশরই ফাফা-ভাশয়য াশথ 

কফনযশয় শে াাশেয শথ। এয ভশধে ক য-ন -দুন, ান্দা পু,  ানাশভা ন , নফয়া-

 ুণ্ড কে   শযশে। এফায ক  রভ ধশযশে। ব্র্োশবা, ক ৌানন!]  

 তখন আনভ আয কোি। শফ সু্কর কথশ  ফানে নপশযনে। ফাফা আয ভা ক াথায় কমন মাশফ কেন িং 
 যশত, কই ননশয় আশরা না  যশে। আনভ ধ  শয ভনধেখাশন ফশ েরাভ। শুনরাভ কম োয়োিায নাভ 
নফয়া ুণ্ড, ভানানর কথশ  কমশত য়। মায়ায নদন নি , কেশনয নিন ি  ািা শয় কের। োন িং স্টািব - ভশন 
ন  আনন্দ! রশেন্স আয  োডশফনযয ানদশয় ঘুযা  খানিরাভ, মনদ এ িা কদয়। ইনতভশধে  ুনাশয দু-
এ িা াফাে  শযনে।  
 অফশশল অশক্ষা কল, াো কথশ  আভযা কেন ধযরাভ। দুই যাত কেশন  ানিশয় আভযা ভাঝযাশত 
 নিেে কস্টশন এশ নাভরাভ। আভায এখন কফ ভশন আশে কই ভাঝযাশত  নিেে কস্টশন  ী ফৃনি। 
তাযশয আনভ ঘুনভশয় শেনেরাভ িাৎ ঘুভ কথশ  উশি কদনখ াাশেয ভশধে নদশয় আভাশদয োনে মাশি 
এনদশ  ফৃনি শি খুফ। ফাফা খুফ ন ন্তা  যনের, এত ফৃনিশত নি িা  ভানানর কৌঁোশত াযশর য়। না, 
আভযা কই যাশত ভানানর কৌঁোশত ানযনন, বুনিাশয কভঘ-বাঙ্গা ফৃনিয েনে াযাযাত োনেশত  ানিশয়নেরাভ। 
শযয নদন মখন ভানানর কৌোরাভ,  াশযন্ট কনই, ের কনই, খুফ ফাশে অফস্থা। শযয নদনিা আভযা 
ভানানরশতই  ািারাভ। ফাফা-ভা ক শযানন কতর কোোে  যা আয ফনে ক না ািা ননশয় বীলণ ফেস্ত। আয 
ই নদনই প্রথভ ভঙ্গর  া ু ূফবা  া ু আয নিক্কাভযাভ কেিুয াশথ আভায ফনু্ধত্ব শয় কের।  
 শযযনদন  ারশফরায় এ িা কোি োনেশত  শয আভাশদয কারািং নারা অনি কমশত ’র। কখান 
কথশ  নিক্কাভ কেিুয  াুঁশধ ক শ 
কারািং নারা কনযশয় াুঁিা শুরু। 
আধঘণ্টা  শয াুঁিশরই াশত 
 োডশফনয রশেন্স। আয এ  ঘন্টা 
াুঁিশর ভোিংশো ফু্রনি। এয ভ নতন
- াযশি ভোিংশো ফু্রনি াফাে  শয 
আভযা ফশখাযথা  এশ 
কৌঁোরাভ। খুফ ুন্দয োয়ো। 
এ দভ াভশন কফ্রিন ৃঙ্গ। 
আভাশদয নতন- াযশি কিন্ট 
খািাশনা ’র আয এ িু দূশয 



প্লানস্ট  খানিশয় ন শ ন কিন্ট। ফ 

ানেশয় গুনেশয় আশাশয ফন েু 
কদখশত কদখশত শন্ধ শয় কের।  
 যানিশফরা খায়া-দায়া  শয 
আভযা কফ ঘুনভশয় শেনেরাভ। ভাঝ 
যাশত িাৎ ফাফা োনেশয় নদর। ফাইশয 
 ী ফৃনি! কিন্ট-এয কবতশয কদনখ, ের 
ঢুশ  ফ নবশে কেশে, ই ফৃনিয 
ভশধেই আভযা অনে এ িা কিন্ট-এ নেশয় ঢু রাভ। ক এ   াণ্ড।  
 আফায শযয নদন  াশর উশি কদনখ আ া এশ ফাশয নযষ্কায। িাৎ কদনখ, বীলণ কোশয কভঘ 

ডা শে। ভা ফরশর, ‘ই কদখ 
এবারান ।’ আনভ ফে ফে ক াখ  শয ক 
অূফব দৃে কদখরাভ। তাযয  াশরয 
েরখাফায কখশয় আফায াুঁিা শুরু। এফায 
েন্তফে নফয়া ুন ড। প্রথশভ এ িা  োই 
উিশত খুফ  ি নির, তাযয 
অশন গুশরা কোি ফে কফাল্ডায কনযশয় 
এ িা কোি নারা কশযারাভ। তায 

ন েুক্ষশণয ভশধেই নফার ফে এ িা ভাি, প্র ুয পুর।  ফাফা ফরর, এিাই নফয়া  ুন ড। বীলণ আনন্দ 

নির,  ী অূফব োয়ো! কেশন 
নুভাননিব্বা, াভশন সৃ্মনতধয, ভানানর, 
রাদান , কফ্রিন ৃঙ্গ। এ িু দূশয 
নফয়া- ুন ড। ইখাশন আভযা দুই নদন 

নেরাভ। কপযায নদন নিক্কাভ কেিু পুর 
আয করশ য ের নদশয় আভাশ   ুভাযী 
ূো  শযনের। ঐ নদন আভযা 

এ ফাশয কারািংনারায়  শর 
এশনেরাভ। কপযায ভয় নারায় প্র ুয 
ের কফশে নেশয়নের দনে ধশয কেিুয 
 াুঁশধ ক শ কই নারা কশযারাভ।  
 এফায আভাশদয নপযশত শফ ভানানর। খাশন োনে অশক্ষা  যনের। আয কই কথশ  আভায ভনিা 

বীলণ খাযা শয় কের। কেন িং কল। আফায ঘশয নপশয োশানা, সু্কর, আফায কই ফ ুনন। ক াখ নদশয় 
ের কফনযশয় এশরা। ক াখিা ফন্ধ  শয ঘুনভশয় েরাভ। 


