
ুান্ত বট্টাচাময্ (যান্টা)  

[শ্চিভফঙ্গ ফ্তান্যান্ন যান্টা (ুান্ত বট্টাচাম্)  বীলণ শ্চযশ্চচত  বান্রাফাায নাভ। পায় 
ডাক্তায। ফ্তান্যাী তকভায ফাআন্য াশ্চফ্কবান্ফ শ্চনন্েন্ক ফযাফযআ ট্রান্বরায রূন্ পদখন্ত 
চান।  এবান্যস্ট  ফহু ফ্তাশ্চবমান  কন্যন্েন। ন'শ্চি ফ্ত অন্যান কন্যন্েন। এক কথায় 
প্রকৃশ্চতন্প্রশ্চভক যাডন্বঞ্চাযা ভানুল। পরখাশ্চি পানাযুয অন্যাীয ২০১২ ান্রয ফাৎশ্চযক ংখযা 
পথন্ক এখান্ন ুণঃপ্রকাশ্চত র।]  

 পফ কযান্ে অভান্দয তাাঁফুয চাযা শ্চনস্তব্ধ, শ্চনথয। ফাআন্য তাযায ভুন্ক্তায় পফানা,  ন্ধকায অকান্য নন্তফযাী 
কান্রা ভশ্চরন অয তান্ক শ্চোঁন়্ে ভাথা পতারা শ্চফার াান়্েয যযঘন, অফো ফয়ফ। অভান্দয কান্ন চযাচয েুন়্ে একিাআ 
অয়াে স্পষ্ট – ান্আ শ্চকন্চন তাাঁফুন্ত পস্টান্বয শ্চনযফশ্চিন্ন পাাঁ পাাঁ প্রশ্চতফাদ। প্রতা যান্তয যান্নায় ফযস্ত। 
তাাঁফুয পবতন্যয শ্চযন্ফ শ্চকন্তু যীশ্চতভত থভথন্ভ, গম্ভীয। 
 ―--- াযন্তআ ন্ফ।' অশ্চভ ঈংায পিন্নশ্চে। 
―--- শ্চকন্তু ফযাাযিা মশ্চদ যাডবান্স শ্চিন্ভয কান্ন পৌঁন্োয়?‖ তরুণ বূাঁআঞা ঈৎকশ্চিত। 
―-– পতাযা ভুখ না খুরন্র ন্দয কান্ন পৌঁন্োন্নায প্রশ্নআ ন্ে না', অশ্চভ অশ্বস্ত কযরাভ। 
―— মশ্চদ পকান্না যাশ্চিন্ডট য়?' শ্চরর দা ভুখ খুন্রন্ে।  
―— পকঈ অভান্দয ভাথায শ্চদশ্চফয পতা পদয়শ্চন, 'অশ্চভ ফররাভ, 'মশ্চদ শ্চফন্দয শ্চফনু্দভাত্র গন্ধ াআ, তান্র শ্চপন্য অন্ত ফাধািা 
পকাথায়।‖ 
 পভাভফাশ্চতয পকাঁন্ পকাঁন্ ো নীরন্চ ভায়াফী অন্রায় ফাআ থ পনফায বঙ্গীন্ত ান্ত াত শ্চভশ্চরন্য়শ্চে, এভনশ্চক শ্চডনান্যয 
াি দয চুশ্চকন্য় অা প্রতা শ্চং-। 
 ১৯৮৫ ান্রয এ পন এক নািকীয় ভুূন্ত্য িাৎি অে তুি বাফন্র, দয াান়্েয পখরায় া ফা়োন্না অভায 
কান্ে তখন প যান্তয পআ ভুূত্িা যাশ্চরন্স্টয়ায ভযাকশ্চরন্নয ঈনযান্য চাআন্ত পযাভল্ক। 
 তখন ফ্তান্যান্ণয শ্চকেুআ োশ্চন না। ভন েুন়্ে শুধু াান়্েয ভাথায় দাাঁশ্চ়েন্য় চাযান্য শ্চচন্তয স্বগ্ ঈন্বাগ কযফায 
আন্িয পঘায। পখরায পেন্ন পম শ্চকেু জ্ঞান অফযক তা' তখন ভাথায় পনআ। োশ্চননা রযাশ্চিিুযড-রংশ্চগিুযড কান্ক ফন্র, োশ্চননা শ্চক 
কন্য ভযা শ্চযশ্চডং কযন্ত য়, ন্যায়া কশ্চযনা াান়্েয পকানিা পকান্ পপআ, পকননা শ্চদক শ্চনণ্য় কযািা বান্রাবান্ফ শ্চশ্চখশ্চন। ন্ঙ্গ 



শুধু শ্চের ১৯৮৪ ান্র, েীফন্নয প্রথভ শ্চবমান চন্দ্রফ্ত (২২০৭৪) এয াশ্চভি কযাে (২০৮০০) ম্ন্ত ফরীরায় ঈেফায 
অত্মপ্রতায়। 
 ―তারতরা পট্রকাযস্ শ্চগল্ড' ফ্তান্যাণ ংস্থায ন্ঙ্গ, প্রদী কয-এয পনতৃন্ে ান়্ে একু াোয পুি কুরু ুন্ভাশ্চয 
শ্চবমান্ন পভশ্চডকযার শ্চপায ন্য় পগশ্চে। ফাতার পথন্ক কচ্া নারা পশ্চযন্য় শ্চতনন্ি ট্রানশ্চেি কযাে ন্য় অভান্দয পফ কযাে 
কনকশ্চড্য়ান্ত পৌঁন্োন্ত য়। কনকশ্চড্য়ান্ত পৌঁন্োফায অন্গআ শ্চফশ্চি। শ্চরর ুস্থ। রক্ষণ পদন্খ ভন্ন ন্য়ন্ে 'ভাঈন্টআন 
শ্চকন্ন'। পআ 'যশ্চত নাভশ্চর' পথন্কআ য িন্রাভন্রা দন্ক্ষ অয শ্চিভুশ্চন পদন্খআ অভায ন্ন্দ ন্য়শ্চের। রায়ন শ্চভফান্য 
কান্ে, থ্াৎ অভান্দয তৃতীয় ট্রান্ শ্চেি কযান্ে পৌঁন্ে শ্চরর এন্কফান্য মযা শ্চনন্য়ন্ে। 
 ফাধয ন্য় অভান্ক থাভন্ত ন্য়ন্ে। ভন্ন ভন্ন শ্চরন্রয পচাদ্দ ুরুন্লয শ্রাদ্ধ কযন্র, ন্ক ুস্থ কযফায দায়ফদ্ধতািা 
একভাত্র অভাযআ কাাঁন্ধ। প্রতা, শ্চরর অয অভান্ক পযন্খ প্রদীদা, প্রান্তদা, শ্চতযা যশ্চদন কান্রআ চন্র পগন্ে কনকশ্চডয়্ায 
ঈন্দ্দন্য। 
 অশ্চভ অয প্রতা কযাে াআন্িয চাযান্ ন্ধানী পচাখ অয তক্ কান পন্ত খুাঁন্ে ফায কন্যশ্চে ন্তঃশ্চররায ভৃদু 
করকর ব্দ, শ্চভফান্য শ্চফগশ্চরত করুণায ধ্বশ্চণ। প্রায় শ্চযাশ্চভড ততযীয শ্চযশ্রভ কন্য 'দুন্য়ক পফাল্ডায শ্চযন্য় ফায কন্যশ্চে তুশ্চন 
েন্রয ঈৎ। খান পথন্ক পভ-শ্চিন্ন ফাযফায ের ফন্য় এন্ন, পিা পুশ্চিন্য় শ্চরন্রয গা স্পঞ্জ কন্য শ্চদশ্চি, ুয ফাশ্চনন্য় চাভন্চ 
কন্য খাআন্য় শ্চদশ্চি, শ্চনয়ভ কন্য লুধ খায়াশ্চি। অভান্দয পফামত্ন পদখন্র তখন পফরশ্চবঈ নাশ্চ্ংন্ান্ভয শ্চস্টায এশ্চরয়া রজ্জা 
পত। 
 পৌবাগযক্রন্ভ দু'শ্চদন্নয ভন্ধযআ শ্চরর েূণ্ ুস্থ। শ্চতন নাম্বায ট্রানশ্চেি কযান্েয তৃতীয় শ্চদন কান্র অশ্চভ প্রতান্ক 
শ্চনন্দ্ শ্চদন্য়শ্চে শ্চররন্ক শ্চনন্য় পফ কযান্েয শ্চদন্ক যয়ানা ন্ত। অভায আন্ি একিু ন্য ন্দয নুযণ কযফায। 
―—ম্ভাল্-পক দাদা', শ্চরর অয শ্চনন্েয ভারত্র কাাঁন্ধ তুন্র প্রতা অভায় াফধান কযন্ে।  
 াান়্ে একা াাঁিা স্বাস্থযকয শ্চদ্ধান্ত নয় পিা  োন্ন, শ্চকন্তু এ ক'িা শ্চদন্নয াশ্চন্নধয অয একান্থ থচরায শ্চবজ্ঞতায় 
প্রতা ান়্ে ান়্ে ফুন্িন্ে পম অশ্চভ পেন্রিা শ্চনন্েয ভশ্চে্য ভাশ্চরক। 
 গুরুেিা অশ্চভ োশ্চন। শ্চকন্তু একা এন্গাফায আন্িিা দুন্িা কাযন্ণ। শ্চরর একঘটায় মতিা দূযে াাঁন্ি, পিা অভায 
কুশ্চ়ে শ্চভশ্চনন্িয থ; ুতযাং ন্থআ ন্দয ধন্য পপরন্ত াযফ। শ্চিতীয় কাযণ, এ ক'শ্চদন্নয ফযস্ততায় চাযান্য স্বগি্ান্ক দাশ্চয়েভুক্ত 
ন্য় অবন্য পদখন্ত াফায ফকা ৷ 
 িক্ িন্ক পযাদু্দন্য তাাঁফুয দযোয় ফন্ প্রান্তদায পদয়া পোট্ট ফাআন্নাকুরান্য পচাখ পযন্খশ্চে। প্রতা অয শ্চরর দৃয 
য়া ম্ন্ত ন্ক্ষা কন্যশ্চে। 
 াধাযণত: এআ ট্রান্ শ্চেি কযাে পথন্ক 
পফকযান্েয শ্চদন্ক মাত্রািা ফ়ো শ্চশ্চিয ―টু্র পরপি‖ প্রান্ত 
ধন্যআ য়। বান্রা কন্য তাকান্র ঈরাকীণ্ কারন্চ ―যট্ন 
অআ‖ ধন্য একিা স্পষ্ট থচ শ্চন:ন্ন্দ ান্য় চরা থ 
নেন্য ন়্ে। ম্ভফতঃ শ্চধকাং শ্চবমাত্রীযাআ এ ন্থ মায়। 
শ্চদককায িাফন্যখায় দুন্িা বীভাকৃশ্চত গণ্ডশ্চরায গান্য় পভািা 
রার ভাক্ায শ্চদন্য় অাঁকা শ্চযং এয ভত পট্রক-াআনদু‖পিা তাযআ 
প্রভাণ । প্রদীদা ফন্রশ্চের িা োানী শ্চবমাত্রীন্দয অাঁকা 
ন্থয শ্চনানা। এআ দু'শ্চদন্ন ঐ ন্থ ন্নকিা অশ্চভ পযশ্চক 
কন্য এন্শ্চে। 
 অভায আন্ি ডানশ্চদক ধন্য এন্গান্না। প্রতা থাকন্র শ্চনিয়আ ভানা কযত। ফাধা অন্ে োশ্চন। শ্চকন্তু ান্ত এন্তায ভয়, 
অফায়া তকতন্ক। পতভন ফাাঁধায ভুন্খাভুশ্চখ ন্র অ়োঅশ্চ়ে পেশ্চয়ায পশ্চযন্য়  ান্ চন্র মাফ । 
 ান়্ে দিায প্রখয ূম্ পচাখ িরান্না। শ্চনন্ভ্ঘ অকান্য াশ্চভয়ানায় শ্চেন্িন্পাাঁিা পভন্ঘয পদৌযাত্ময পনআ। তাাঁফু 
শ্চডভযন্টট্র কন্য, ফ শ্চকেু যান্ক গুশ্চেন্য় অশ্চভ অআ-যাি তুন্র শ্চনন্য়শ্চে। তায অন্গ দু'পচাখ বন্য পদন্খ শ্চনন্য়শ্চে চাযান্য পচনা 
ন্চনা ফ্তগুন্রান্ক – িাআগায িুথ, কযাশ্চথড্রার, দূয পথন্ক অব্ ো পনান্কান, পনা পডাভ, াফ্তীন্ক। 
 গান়্োয়ান্রয তুলাযন্যখায পমভন একিা পৌভয, াশ্চেক, ভাশ্চত পৌন্দম্ অন্ে, শ্চভাচন্রয পনা-রাআন পথন্ক শ্চনগ্ন্ক 
অভায ঈন্টা ভন্ন য়। পমন ঈিতায ভাত্রািা একিু পফী। 



 শ্চকেুিা এন্গান্রআ এক শ্চফার প্রান্তয ন্ঙ্গ াক্ষাৎ। ন্যয পকান্না জ্ঞাত ঈৎ পথন্ক বীভগে্ন্ন মাত্রান্থয নীন্চ 
অেন়্ে ন়্ে, মুত ীকন্য পবন্ঙ্গ পধাাঁয়া ন্য় ঈেন্ে ের। ক্রভ: স্পষ্ট ন্য় অন্ে কারন্চ াথন্যয শ্চফার পদন্ ফযন্পয চাদয 
ে়োন্না ভ্রংকল কুরু ুন্ভাশ্চয – অভান্দয রক্ষয। 
 প্রতা অয শ্চররন্ক খুফ তা়োতাশ্চ়েআ ধন্য পপন্রশ্চে ফ়ো শ্চশ্চিয ভািফযাফয পআ শ্চফযাি চযািান্রা পফাল্ডাযিায ান্। ঐ 
পফাল্ডাযিায য এআ যশু শ্চদন ম্ন্ত েযান্কি, ফুি, োব যা একিা অস্ত ভানুন্লয কঙ্কার ফন্শ্চের। পকরং ুশ্চর যশু শ্চদনআ 
িান্ক শ্চনন্য় পগন্ে। ন্দয কান্েআ পেন্নশ্চে িা শ্চফযাশ্চ ান্র এআ ঞ্চন্র শ্চবমান্ন অা একিা োভ্ান দন্রয অঞ্চশ্চরক 
পাি্ায। তখন পফাল্ডান্যয য ন়্ে অন্ে শ্চরগান্ভট-ন্ভত একিা ান্তয াঞ্জা, একিা পযশ্চডয়া, পট্রা শ্চযন্েয একিা 
িুকন্যা অয বাশ্চি্ব্রার করান্ভয ক‖শ্চি া়ে। 
 প নয কাশ্চনী। 
 কনকশ্চড্য়া একাশ্চধক শ্চভফান্য ঙ্গভ ফন্র ফ়ো শ্চশ্চিয ফুন্ক পভান্যআন ন্নকগুশ্চর। পম পভান্যআন্নয য শ্চদন্য় অভযা 
চন্রশ্চে, প্রতান্য ভন্ত পিাআ পাো চন্র পগন্ে অভান্দয পফ কযাে শ্চব্দ। 
 যাাঁ, ফুে শ্চফনু্দয ভত অভান্দয পফ কযান্েয তাাঁফুিা ফন্ন্ল নেন্য ন়্েন্ে। অভান্ক ফাযফাযআ প্রায় দ শ্চভশ্চনন্িয 
ভত দাাঁশ্চ়েন্য় ন্ক্ষা কযন্ত ন্ি শ্চশ্চেন্য় ়ো শ্চরন্রয েন্নয। য দুফ্রতা এখন্না কান্িশ্চন। 

 এআ অন্য়ী পট্রশ্চকংন্য় অভায পচাখ শ্চকন্তু 
ফাযফায একিাআ দৃন্য অিন্ক মান্ি। শ্চফার ফ়ো 
শ্চশ্চি শ্চভফা পমখান্ন কুরু ুন্ভাশ্চযন্ক ফাাঁান্ 
পযন্খ আঈিান্ শ্চনন্য়ন্ে, শ্চেক পআ ফাাঁন্কয ভুন্খআ 
একিা াা়ে। এখান পথন্ক শ্চন্ফ কযন্র কুরু- 
ুন্ভাশ্চযয শ্চদন্ক িায ঢার ফ়েন্োয লাি শ্চডিী 
িাশ্চডয়যান্টয, অয িাআগায িুন্থয শ্চদক পথন্ক 
িায ঢার িয-অশ্চ শ্চডিীয এফং পানায় 
পাাগায ভত বাযযাং অন্ে। থ্াৎ শ্চদক 
পথন্ক াা়োিায় চ়ো অাদভস্তক প্রমুশ্চক্তগত 
অন্যাণ ৷ এিা অভায ন্ফ শ্চিতীয় ফ্তাশ্চবমান 
ন্র কভ ফয়ন্য পফন্যায়া পেদ শ্চকন্তু 
নান্ো়েফান্দায ভত অভায় ফাযফায ঈন্েন্ে পম 
াা়োিান্ত চ়ো অভায ন্ক্ষ ম্ভফ নয় । 

 পফকযান্ে পৌঁন্ে পদখরাভ তরুণ একা তাাঁফু অগরান্ি, ফাশ্চক ফাআ চন্র পগন্ে এক নাম্বায কযান্ে। 
 একিা ুন্খয ফযাায, অভান্দয পফ কযাে পথন্ক দু'পিা পভান্যআন তপান্ত, যশ্চফন ফযানাশ্চে্ন্দয তাাঁফু ন়্েন্ে। যশ্চফনদায 
পনতৃন্ে াাঁচেন্নয একিা দর ফ়ো শ্চশ্চিয তল্লান্ি একাশ্চয ফ্তাশ্চবমান্নয শ্চযকল্পনা শ্চনন্য় ঢুন্কন্ে। মতদূয ভন্ন ন়্ে, যা প 
ভয় ঐ এরাকায় শ্চতনন্ি ীল্ অন্যাণ কন্যশ্চের। 
- অঈিরুক, হুনহুনভা এফং াশ্চযভা। পফ কযান্ে ন্দয শ্চফশ্রান্ভয শ্চদনগুন্রান্ত যশ্চফনদা, ভানদা, পগাারদা, স্বনদা যা 
অভান্দয তাাঁফুন্ত চন্র অত। েশ্চভন্য় অড্ডা শ্চির। 
 অশ্চভ শ্চকন্তু দু'শ্চদন্নআ ন্তাদযভ ন্য় ন়্েশ্চে। ন্যয কযান্েয ন্ঙ্গ পমাগান্মাগ পনআ, পফ কযান্ে শ্চকেু কযফায পনআ। 
াান়্ে এক োয়গায় ফন্ থাকা অে অভায ধান্ত য়না, থচ ঈায় পনআ। 
এক শ্চফন্কন্র যশ্চফনদায ন্ঙ্গ তাাঁফুন্ত ফন্ অড্ডা ভাযন্ত ভাযন্তআ তাাঁফুয ফ্লাআন্য়য পাাঁক শ্চদন্য় পআ াা়েিায শ্চদন্ক ফাযফায 
তাকাশ্চিরাভ, পম াা়েিা ট্রানশ্চেি কযাে পথন্ক পফ কযান্ে পৌঁোন্না এফং তাযয পথন্ক ক্রভ: অভায ফন্ন ন্য় 
দাাঁশ্চ়েন্য়ন্ে।  
'_ ঐ াা়েিায নাভিা বাশ্চয আটান্যশ্চস্টং,' যশ্চফন দা অভায ভন্নান্মাগ রক্ষ কন্য ফন্রন্ে।  
- শ্চক নাভ?' অশ্চভ ঈৎুক। 
- 'েরশ্চদ েরশ্চদ', যশ্চফদা েফাফ শ্চদর, ' নাভিায পেন্ন একিা ভোয আশ্চতা অন্ে।' 
 শ্চভারয় শ্চনন্য় যশ্চফনদায ফুযৎশ্চিিা পআ শুশুশ্চনয়া যক ক্লাআশ্চম্বং পকা্ পথন্কআ অভায ইম্ায শ্চফলয়। যশ্চফনদা পম শ্চবমান্নআ 



মান্ফ, প ঞ্চন্রয শ্চত ূক্ষ্মাশ্চতূক্ষ্ম নাশ্চ়েনক্ষন্ত্রয পখাাঁে পম  শ্চক কন্য োন্ন, পিা অে অভায কান্ে শ্চফস্মন্য়য ফযাায। এআ 
পমভন, পফান্য াশ্চযভা ীল্ অন্যাণ কন্য যশ্চফনদা ান্য ফন্রশ্চের, 'এন্কফান্য ন্দযভর ন্য় এরাভ। যযিা অভায 
পফাধগভয য়শ্চন ফুিন্ত পন্য যশ্চফনদা ফযাখযা কন্যশ্চের, 'শ্চভাচন্র শ্চযভা ব্দিায থ্ যদানশ্চন, থ্াৎ ন্তঃুযফাশ্চনী। 
 এআ 'েরশ্চদ েরশ্চদ' নাভিায আশ্চতা 
যশ্চফনদায ভুন্খআ পানা । ম্ভফত: শ্চতশ্চয ফেয অন্গ 
েন্য় ডযানশ্চচ নান্ভয এক আংন্যে ভশ্চরায পনতৃন্ে 
আংরযান্েয একিা ভশ্চরা শ্চবমাত্রীদর ফ়ো শ্চশ্চি 
পফশ্চন্ন অন্। যা এআ এরাকায ন্নকগুন্রা 
ীন্ল্য অন্যাী। যশ্চফনদায ফণ্না মতিুকু ভন্ন ন়্ে 
তান্ত 'পনান্কান' ীন্ল্য নাভিা েন্য়ন্যআ পদয়া। 
 এআ েন্য় ডযানশ্চচআ কনকশ্চড্য়া পথন্ক 
এআ াা়োিান্ক পদন্খ অন্যাণ কযফায শ্চযকল্পনা 
কন্যশ্চেন্রন। তখন্না াা়েিায নাভ শ্চেরনা। 
 এআ াা়েিায় অন্যাণ কযফায ভয় 
েন্য় ম্ভফত ক্লান্ত ন্য় ন়্েন। তায ঙ্গী শ্চভাচন্রয াআ শ্চটচুযড গাআডযা ক্রভাগত েন্য়ন্ক ঈৎা শ্চদশ্চির, 'ভযাডাভ ‗েরশ্চদ 
েরশ্চদ‘ চন্র অআন্য়।‖ ফন্ন শ্চফন্দশ্চনীয কান্ন ঐ ‗েরশ্চদ েরশ্চদ" ব্দদুন্িা অত্মায পকান তত্ত্বীন্ত ভধুয ন্য় পফন্েশ্চের োশ্চন না, 
ীল্ান্যাণ কন্যআ ঈশ্চন াা়োিায নাভকযণ কন্যন ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘। 
—— েন্য়ন্য য অয পকঈ িান্ত চন়্েশ্চন?' অশ্চভ অিী । 
—— ম্ভফত: না,' যশ্চফনদা একিু পবন্ফ ফরর, 'অন্র চাযান্ এত পিকশ্চনকযার িাপ যথী-ভাযথীন্দয বী়ে পম ফ্তান্যাীন্দয 
কান্ে ঐ শ্চকিা ব্রাতযআ পথন্ক পগন্ে। অন্ন ন্ন্ধযয ন়্ে অা অন্রান্ত যশ্চফনদা শ্চপন্য পগন্ে শ্চনন্েয কযান্ে, শ্চকন্তু অভায ুপ্ত 
আন্িয অগুন্ন দাঈ দাঈ কযা আন্ধন পঢন্র শ্চদন্য়। 
 অশ্চভ শ্চনবৃন্ত অভায ডান্য়যীন্ত শ্চরখরাভ, 'িুভন্যা, ফ়ো শ্চশ্চি ঈআর ঈআিন্ন দয পগআভ এন্গন।' 
প যান্তআ অশ্চভ যীশ্চতভত 'শ্চিভ শ্চভশ্চিং' এয অন্য়ােন কন্যশ্চে। অভায শ্চযকল্পনা, যশ্চদন পবান্যআ অভযা ফাআ ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘ 
অন্যান্ণয েন্নয পফন্যান্ফা। এআ যাতআ ་་་ অভায কাশ্চনীয পগৌযচশ্চন্দ্রকা। — যশ্চফনদায কান্ন পমন কথািা না মায়।' অশ্চভ অফায 
ফাআন্ক াফধান কন্যশ্চে। 
 ফাআ শ্চকেুিা শ্চঙ্কত থাকন্র যাশ্চে ন্য়ন্ে, শ্চকন্তু পিনান্নয শ্চংবাগিাআ অভায। শ্চরডান্যয নুভশ্চত না শ্চনন্য় একিা 
ফ্তাশ্চবমান্ন এন্ েূণ্ শ্চবন্ন একিা ীল্ান্যান্ণয কুফুশ্চদ্ধিা একান্তআ অভায। অশ্চভআ এআ শ্চবমান্নয পাতা, শ্চরশ্চখত বান্ফ 
অশ্চভআ দরন্নতা । 
 শুধু েুন্তান্ো়ো ো়ো ভস্ত পাাক-অাক ন্যআ শুন্য়শ্চে। নযাযান্ক গুশ্চেন্য় পযন্খশ্চে শুকন্না খাফায অয দু'ফ্লাে 
পপ্রারাআি াঈডায পগারা ের। প্রমুশ্চক্তগত অন্যান্ণয যঞ্জাভ ফয ফাদ শ্চদন্য়শ্চে, পকননা যশ্চফনদা চন্র মাফায য প্রায় একঘটা 
ফাআন্নাকুরান্য অন্যাীয নেয পযন্খ, খুাঁশ্চিন্য় পদন্খ প্রায় শ্চনশ্চিত ন্য়শ্চে পম অভায অন্যান্ণয রুি ুন্যািাআ ―নন্ পিকশ্চনকযার'। 
াযাযাশ্চত্র দু'পচান্খয াতা এক কযন্ত াশ্চযশ্চন। অভায পচান্খয াভন্নআ ফাআন্যয শ্চনকল ন্ধকায পকন্ি পবান্যয নযভ অন্রা তাাঁফুয 
শ্চবঈশ্চয়ং পারন্ক অন্রাশ্চকত কন্যন্ে। 
 শ্চিশ্চং ফযাগ পেন়্ে ফাআন্য পফশ্চ়েন্য়আ ফ়ে অাত ন্য়শ্চে। "েরশ্চদ েরশ্চদ‘য শ্চদন্ক ুন্যা দৃযি ঘন কুয়াায় ঢাকা। 
ুন্যা াা়েিাআ দৃয। 
— অভায ান্য় কার যাত পথন্ক ক্রযাে ন্ি, ' তাাঁফুয ফাআন্য পফশ্চযন্য় একরক চাযা পদন্খ তরুণ ভন্তফয কন্যন্ে। অশ্চভ 
ফুন্িশ্চে, িা েুাত। 
—অেন্কয শ্চদনিা পেন়্ে পদ না,' শ্চরন্রয প্রফর নীা। প্রতান্য ভতাভত োনন্ত চাআন্তআ প্রতা পফ িাাঁন্িয ন্ঙ্গ েফাফ 
শ্চদন্য়ন্ে, 'আনন্রান্গাাঁন্ক শ্চরন্য় শ্চকঈ পফকায কা আন্ন্তোয। চন্রা দাদা, ভ পদান্নাাঁ শ্চ চরন্ত যাাঁ।' 
 তরুণন্ক পেন়্ে শ্চদন্র, ন্নক াশ্চধয-াধনা কন্য শ্চররন্ক ন্ঙ্গ শ্চনরাভ। ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘ অন্যাণ কযা ম্ভফ ন্র 
শ্চরর অভায ফচাআন্ত ভূরযফান  অন্যাী। িাআড কযান্ভযািা যআ ান্ত। অন্র কুরুুন্ভাশ্চয শ্চবমান্নয  আ শ্চপশ্চয়যার 



কযান্ভযাভযান। 
চা পখন্ত পখন্ত অন্যা অধঘটা ন্ক্ষা কন্যশ্চে, শ্চকন্তু কুয়াায কুন্শ্চর একিু শ্চপন্ক য়শ্চন। 
 শ্চতনন্ি শ্চভশ্চডয়যার পভান্যআন পশ্চযন্য় প্রতা অয অশ্চভ া পযন্খশ্চে ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘য গান্য়। শ্চরর তখন্না ন্নক 
পেন্ন। শ্চকন্তু ফুন্কয ঈন্িেনায মন্ত্রনািা স্বাথ্ন্যয ভত োনান শ্চদন্য়ন্ে, এখন কান্যা েন্নয ন্ক্ষায ভয় অভায পনআ। 
 পচান্খয াভন্ন ভাত্র দু'াত দূন্যয োয়গা পদখন্ত াশ্চি। পেন্ন, পমশ্চদক পথন্ক অভান্দয তাাঁফু পেন়্ে এন্শ্চে পশ্চদক 
দৃয কুয়াায াদা ন্ধকান্য। ফয এত স্বল্প দৃযভানতায় অন্যাণ কযন্ত খুফ একিা ুশ্চফন্ধ ন্ি না। ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘য 
এআ ঢার ―পআশ্চর', িাশ্চরয ভত অরগা াথন্য বযা। ান্য়য তরায় মখন তখন ়েকান্র, অন্যান্ণয 'রাআন' ধন্য ংখয বযায 
'পাল্ড'। ভান্িভন্ধয প্রায় ফন্ শ্চফশ্রাভ পনফায ভত প্রস্ত 'পরে'।  
  কতক্ষণ ধন্য ঈন্েশ্চেরাভ, প শ্চন্ফ অে অয ভন্ন পনআ। ধীন্য কুয়াা শ্চপন্ক ন্য় অন্ে অভান্দয পেন্ন। ান্য়য 
তরায াথন্যয ফুক পথন্ক ফাষ্প ন্য় ঈ়েন্ে শ্চশ্চন্যয শ্চক্ততা। শ্চররন্ক এক ভুূন্ত্য েন্নয প্রায় দুন্া গে শ্চনন্চ পদখন্ত 
পন্য়শ্চেরাভ। এয যআ  াশ্চযন্য় পগন্ে ান্য়য তরায 'াে‖ -এয অ়োন্র। শ্চেন্ন ন্নক শ্চনন্চ াদা যােন্থয ভত স্র 
শ্চক্রবান্য ক্ষত শ্চনন্য় শ্চফযাি ফ়ো শ্চশ্চি শ্চভফা অয তায ফুন্ক ফুে শ্চফনু্দয ভত অভান্দয 'পভরায   পুল্ ডা' োভ্ান তাাঁফু। 
 থচ অভায াভন্ন এখন্না শ্চফশ্বচযাচয কুয়াায ঘন চাদন্য ঢাকা। প্রতা এখন অভায পচন্য় চায াাঁচ াত ন্য। 
ন্ক ভান্ি ভন্ধযআ দৃয ন্ত পদখশ্চে। শ্চরন্রয েন্নয ন্ক্ষায আন্ি থাকন্র, প্রতান্ক াশ্চযন্য় পপরফায বন্য় মথাম্ভফ দ্রুত 
অন্যাণ কযশ্চে। 
 নন্তমাত্রা। ন্তত: তাআ পবন্ফশ্চেরাভ। কতক্ষণ ক্লাআম্ব কন্যশ্চেরাভ োশ্চননা। শ্চকন্তু এিুকু ভন্ন অন্ে, প্রতযাায চাআন্ত 
অন্গ মাত্রা পল ন্য়ন্ে। পমখান্ন পৌঁন্ে প্রতান্ক ফন্ ন্ক্ষা কযন্ত পদখরাভ, প োয়গািা একিা ডাআশ্চনং পিশ্চফন্রয ভত ফ়ে। 
--পয়া ংন্যে যৎ পন েরুয আা পকাআ শ্চনাশ্চন পো়ে গই পাগী', প্রতান্য ভন্তফয, শ্চকন্তু মুশ্চক্তমুক্ত। শ্চতশ্চয ফেয অন্গ েন্য় 
ভযাডাভ শ্চনিয়আ এয ীন্ল্ পকান্না স্মাযক পযন্খ শ্চগন্য়শ্চেন্রন। শ্চকন্তু পকাথায়? 
 দু'েন্নআ তীক্ষ্ণ পচান্খ চাযশ্চদক পদখশ্চে, মশ্চদ তিা তক্ নেন্যয প্রন্য়ােন শ্চেন্রা না। ঐিুকু োয়গা ান্তয পতন্রায 
ভত শ্চযষ্কায। ান্য়য তরায় ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘য াথুন্য ঢার পঢঈ পখন্র পনন্ভ পগন্ে। এশ্চদকিায় কুয়াা েূণ্ ন্য পগন্ে ফন্র ফ়ো 
শ্চশ্চি শ্চভফা অয তায যেতধফর ফুন্ক শ্চফনু্দযভত অভান্দয তাাঁফুিা পদখা মান্ি, এভনশ্চক, তাাঁফু পথন্ক খাশ্চনকিা দুন্য শ্চফার — 
পোশ্চয়ায পিফর' - িান্ক নাক্ত কযন্ত পন্যশ্চে। কুরু ুন্ভাশ্চয অয শ্চদন্কয ফ ভাকায় ৃন্ঙ্গযা অন্যা স্পষ্ট, শ্চকন্তু এআ পোট্ট 
চূন়্ো পথন্ক ঈন্টাশ্চদন্ক নাফযক া ফ়োফায া ন্ি না। শ্চদকিা এখন্না এত ঘন কুয়াায় ঢাকা পম, ীন্লয্  ান্য 
প্রান্তিা ম্ন্ত দৃয। অশ্চভ এশ্চদককায শ্চনযাদ প্রান্ন্ত দাাঁশ্চ়েন্য় শ্চকেুক্ষণ শ্চরন্রয ন্ক্ষা কন্য ভাথা ঘুশ্চযন্য়শ্চে, অয - অিময্, 
প্রতা পনআ!  
 এিুকু শ্চযন্যয একিা ীন্ল্ একিা 
েরেযান্ত ভানুল কূ্ন্যয ভত ঈন্ফ পগর?! দু'ফায 
পোন্য ডাকরাভ শ্চকন্তু া়ো শ্চভরন্রা না। অভায 
প্রথন্ভআ ভন্ন 'র, কুয়াািন্ন শ্চদন্কয প্রান্ন্ত 
েন্য়ন্য 'শ্চনাশ্চন' খুাঁেন্ত শ্চগন্য় প্রতা শ্চি কন্যন্ে। 
ঐ প্রান্ত ধন্য খন্ ়েন্র তায শ্চযণশ্চত শ্চক 'পফ 
পিা কল্পনা কযন্তআ শ্চযদাাঁ়ো পফন্য় শ্চন্ভর পস্রাত 
ফন্য় পগর। খান পথন্ক ফ়ো শ্চশ্চি শ্চভফা মন্্ত 
শ্চয়ায ড্র। শ্চদন্ক শ্চরন্রয ািা পনআ। 
শ্চকেুক্ষন্ণয শ্চকংকত্ফযশ্চফভূঢ় দায য া কন্য 
কুয়াায ন্ধকান্যআ এক া এক া কন্য এন্গারাভ, 
এফং অফো অন্রা-অাঁধাশ্চযয যন্য পদখন্ত পরাভ পআ ফণ্নীয় দৃয। অভায নান্কয পুি চান্যক দূযে পথন্ক একিা াদা 
ফযন্পয পদয়ার প্রায় ঞ্চা শ্চডিী িাশ্চডয়যান্ট পাো ঈন্ে অফায কুয়াায যান্েয াশ্চযন্য় পগন্ে অয তা'য শ্চনষ্করঙ্ক াদা ফুন্ক 
প্রতান্য পো়ো গবীয পকাপরযা ফুন্িয শ্চরন্ভায। 
 অন্র পমিান্ক ীল্ পবন্ফশ্চে, পিা অন্যান্ণয ন্থ একিা 'প্ল্যািপভ্'। ীল্ এখন্না ধৃত। এআ ফযন্পয পদয়ারিা 



অভায এন্কফান্যআ প্রতযাশ্চত শ্চের না। অন্র অভান্দয কযাে পথন্ক ফাআন্নাকুরান্য এআ ফযন্পয ঢারিা নেন্য অন্ না। অশ্চভ 
অন্যান্ণয রুি শ্চন্ন্ফ পম ফযপীন 'শ্চযে'-িা পদন্খশ্চে; কুয়াায অাঁধান্য পআ শ্চযে পথন্ক ন্য শ্চগন্য় অশ্চভ পপআ ধন্য ঈেন্ত 
শুরু কন্যশ্চে। 
 প্রতান্য প্ল্যাশ্চস্টক ক্লাআশ্চম্বং ফুন্িয োন্আ া শ্চভশ্চরন্য় ঈেশ্চে। ক্রােন না থাকন্র ুশ্চফন্ধ ন্ি না। ান্য়য তরায় 
প্রায় চায আশ্চঞ্চ নযভ ফযন্প ফুন্িয পখার নায়ান্ ফন্ মান্ি। এো়ো প্রতান্য ান্য় ান্য় অভায পস্ট' ততযী ন্য় অন্ে। 
অভান্দয অন্যান্ণয ান্থ াল্লা শ্চদন্য় দ্রুত নীচ পথন্ক ন্য কুয়াা পকন্ি মান্ি। শুধু তাআ নয়, এফায পযান্দয অন্রায ংখয 
পানারী, তীক্ষ্ণ ায়ক শ্চেন্নশ্চবন্ন কযন্ত শুরু কন্যন্ে ন্যয কুয়াায মফশ্চনকান্ক। ভান্িভন্ধযআ শ্চোঁন়্ে শ্চোঁন়্ে মায়া কুয়াায পাাঁন্ক 
প্রতান্ক পদখন্ত াশ্চি।  পকান্নাশ্চদন্ক না তাশ্চকন্য় পাো ঈন্ে চন্রন্ে। একভয় পনৌকায ভত ফাাঁকা, াথুন্য ীলি্ান্ক পদন্খ 
শ্চনন্য়শ্চে। 
 কতদূয ন্ফ। নুভান্ন দু' পুি। রক্ষয নাগান্রয ভন্ধয। 
 দশ্চদক এখন পযাদ িরান্না। কুয়াায অয পরভাত্র পনআ। ফযন্পয পদয়ান্রয পন্ল ‗েরশ্চদ েরশ্চদ‘য বঙু্গয, ফাাঁকা, 
ধাযান্রা, ালাণ ীল্িা শ্চনন্ভ্ঘ অকান্ ঈদাীন ভাথা তুন্র যন্য়ন্ে। প্রতা প্রায় পৌঁন্ে পগন্ে। 
 অয পদ়ে' পুি ফযন্পয ঢান্র ঈেফায য একিানা অন্যান্ণয ফন্নতািা পিয পরাভ। ফযন্প অআ-যাি পগাঁন্থ 
পকাভন্যয রাআন্নয কযাযাশ্চফনায, যান্িয রুন্ গশ্চরন্য় শ্চনন্েন্ক যাঙ্কায কন্য াাঁিু ভুন়্ে ফরাভ। নযাযাক পথন্ক ফ্লাে ফায কন্য 
পপ্রারাআি পগারা শ্চফস্বাদ েন্র চুভুক শ্চদরাভ ।  
 প্রায় ঞ্চা পুি ন্য ীন্ল্য ধাযান্রা পরায দুান্ া িুশ্চরন্য় প্রতা পকৌতুন্কয ন্ঙ্গ অভায় রক্ষয কযশ্চের। পচান্খ 
পচাখ ়েন্তআ  পচাঁশ্চচন্য় ফরর, 'ফযায়ন্ো পনশ্চ দাদা, চন্র চন্রা, শ্চফ্ চা পুি কা পারা (দূযে) যায়।‖ 
 অভান্দয ীল্ান্যান্ণয অন্যা একঘটা য শ্চরর চূন়্োয় ঈন্েশ্চের। শ্চকন্তু অভায পনতৃন্ে য়া এআ াপন্রয ‗েরশ্চদ 
েরশ্চদ‘য শ্চখন্য অভায শ্চনন্েয েশ্চফআ ন্ে শ্চন। শ্চরর অআ যাি শ্চনন্য় অন্শ্চন ফন্র  পআ ফযন্পয পদয়ান্রয তরায় দাাঁশ্চ়েন্য় 
আাযায় অভান্ক অআ যাি শ্চদন্ত ফন্রন্ে। অশ্চভ ―শ্চেন্আড‖ কন্য পনন্ভ এন্ ন্ক তুলায গাাঁআশ্চতিা শ্চদন্য়শ্চে। েশ্চফ তুরফায েন্নয 
অফায ঈেফায শ্চদিা য়শ্চন। পবন্ফশ্চেরাভ অভান্দয এআ পগান যাডন্বঞ্চাযিা াাঁচকান ন্ফ না। শ্চকন্তু পনন্ভ এন্আ শ্চফযাি 
েনতায ঈষ্ণ বযথ্নায ভুন্খাভুশ্চখ রাভ । যশ্চফনদা, পমাগযাে, দরী োকুয, তাযাচাাঁদ, ভানদা, েগৎ শ্চং, যায়াত...... 
'_ অশ্চভ ফাআন্নাকুরান্য থ্রুঅঈি পতাভান্দয ক্লাআশ্চম্বং পদন্খশ্চে,' যশ্চফনদা অভায ন্ঙ্গ াত শ্চভশ্চরন্য় ার, পপ্রাফযাফশ্চর আঈ অয দয 
পাস্ট্ াযন্স িু যাশ্চচব দযা ান্ি অপিায থাশ্চি্ আয়া্ শ্চন্  েন্য় ডযানশ্চচ অন্বড আি।' 
 ন্য শুন্নশ্চে, পশ্চদন অভান্দয যাডবান্স শ্চিন্ভয দন্যযা কুরু ুন্ভাশ্চযয পদয়ার পথন্ক অভান্দয অন্যাণ পদখন্ত 
পন্য়শ্চের। 
 ফায শ্চবনন্দন্ন অন্যান্ণয ফ শ্রাশ্চন্ত ধুন্য় ভুন্ে পগন্ে, তফু তাাঁফুন্ত ঢুন্ক একান্ন্ত একিা কথাআ ভন্ন ‖র৷ ভন্ন ‖র, 
শ্চতশ্চয ফেন্যয ―পারা‖-পক অে বুশ্চরন্য় শ্চদন্য় অয একফায েন্য় ডযানশ্চন্চয পআ ুযান্না আংশ্চযশ্চে নািকিা অয শ্চনখুাঁত কন্য 
ভঞ্চস্থ কযা পমত, মশ্চদ শুধু মশ্চদ ঞ্চা পুি ন্য চূন়্ো পথন্ক প্রতা ন্তত একফায পচাঁশ্চচন্য় ফরত, ―দাদা, েরশ্চদ েরশ্চদ অ মা!'  
অন্ক্ষিা যন্য়আ পগর। 




