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২৪শে জুন 

  

ইংলন্ডের সলসন্ডেরর শেন্ডন আজ শেন্ডে চার হাজার েছর আন্ডে তৈরর রেখ্যাৈ শটানন্ডহন্ডের 

ধান্ডর েন্ডস আমার ডায়রর রলখ্রছ। আজ রমড-সামার শড, অেথাৎ েেথটক্রারয। শম সময় 

শটানন্ডহে তৈরর হয়, ৈখ্ন এ শেন্ডে প্রস্তরমুে শেষ হন্ডয় ব্ৰে মুে সন্ডে ুরু  হন্ডয়ন্ডছ। মানুষ 

ধাৈুর েযেহার রেন্ডখ্ শেখ্ন্ডৈ শেখ্ন্ডৈ সভ্যৈার রেন্ডে এরেন্ডয় মান্ডে। রমের, ভ্ারৈ, 

শমন্ডসাপন্ডটরময়া, পারসয ইৈযারের ৈুলনায় অরেরেয ইউন্ডরান্ডপ সভ্যৈা এন্ডসন্ডছ অন্ডনে 

পন্ডর। রেন্তু চার হাজার েছর আন্ডে এই ইংলন্ডেই মারা শটানন্ডহে তৈরর েরন্ডৈ শপন্ডরন্ডছ, 

ৈান্ডের অসভ্য েলন্ডৈ রিধা হয়। েহু েূর শেন্ডে আনা রেোল রেোল পােন্ডরর স্তম্ভ  ো   

েরান্ডনা মারটর উপর, প্ররৈ দুন্ডটা পাোপারে স্তন্ডম্ভ র উপর আোর আ াআর  ভ্ান্ডে রাখ্া 

হন্ডয়ন্ডছ আন্ডরেটা পাের। এই পাোপারে শৈারণগুন্ডলা আোর এেটা রেরাট েৃত্ত  রচনা 

েন্ডরন্ডছ। অযারিন শলান্ডের ধারণা রছল, এই শটানন্ডহে রছল শেল্টন্ডের ধমনুষ্ঠান্ডনর 

জায়ো। এই রেছুরেন হল প্রত্নৈারিেরা েুন্ডেন্ডছ শম এটা আসন্ডল রছল এেটা মানমরির। 

পৃরেেীর প্রাচীনৈম মানমরিন্ডরর অনযৈম—োরণ পােরগুন্ডলার অেস্থান্ডনর সন্ডগে  সূন্ডমথর 

েরৈরেরধর এেটা পররষ্কার সম্বন্ধ পাওয়া শেন্ডছ, শমটা রেন্ডেষ েন্ডর আজন্ডে, অেথাৎ ২৪শে 

জুন েেথটক্রারস্তন্ডৈ, সেন্ডচন্ডয় পররষ্কার ভ্ান্ডে ধরা পন্ড । ভ্ােন্ডৈ অোে লান্ডে শম আজন্ডের 

রেন্ডন আধুরনে এরেরনয়াররং েলন্ডৈ আমরা মা েুরে, ৈার অভ্ান্ডে শস োন্ডল েী েন্ডর এই 

পােরগুন্ডলান্ডে এমনভ্ান্ডে রহন্ডসে েন্ডর েসান্ডনা হন্ডয়রছল। আমার েনু্ধ শক্রাল অরেরেয অনয 

েো েন্ডল। ৈার ধারণা প্রাচীনোন্ডল মানুষ এমন শোনও রাসায়রনে উপায় জানৈ, মার 

ফন্ডল সামরম়িেভ্ান্ডে পােন্ডরর ওজন েরমন্ডয় শফলা শমৈ। শসই োরন্ডণ নারে রপরারমড ো 

শটানন্ডহন্ডের মন্ডৈা রজরনস তৈরর েরা আজন্ডের শচন্ডয় শস োন্ডল অন্ডনে শেরে সহজ রছল। 

উইলন্ডহলম শক্রাল রচরোলই আরেম মানুন্ডষর অন্ডলৌরেে ক্ষমৈায় রেশ্বাসী। প্রাচীন 

জাদুরেেযা, শপ্রৈৈি, উইচক্রাফট ইৈযারে রনন্ডয় ৈার অোধ প াুরনা। শস আমার সন্ডগে  

রৈব্বন্ডৈ রেন্ডয়রছল এেেৃগে -অরভ্মান্ডন। এখ্ন শস শটানন্ডহন্ডেরই এেটা পােন্ডর শহলান 

রেন্ডয় ঘান্ডসর উপর েন্ডস এেটা রেন্ডেষ রেন্ডমর ো রে োজান্ডে, শমটা শস রৈব্বন্ডৈর এেটা 
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গুমফা শেন্ডে সংগ্রহ েন্ডররছল। এ ো রে মানুন্ডষর পান্ডয়র হা  রেন্ডয় তৈরর। এ শেন্ডে শম 

এমন আশ্চমথ সুির জামান শলােসংেীন্ডৈর সুর শেন্ডরান্ডৈ পান্ডর, ৈা শে জানৈ  

  

শক্রাল ছা া রৈব্বৈ অরভ্মান্ডন আমার আর এে সগে ীও োন্ডছই েন্ডস। ফ্লাস্ক থ শেন্ডে শেন্ডল 

েরফ খ্ান্ডে। শস হল আমার রেরেষ্ট েনু্ধ ইংন্ডরজ ভ্ূৈিরেে শজন্ডররম সোসথ। সোন্ডসথর 

আমন্ত্রন্ডণই এোর আমার লেন্ডন আসা। হযাম্পন্ডটন্ডড ওর োর ন্ডৈ শক্রাল আর আরম অরৈরে 

হন্ডয় আরছ। আরও রেন সান্ডৈে োোর েো। এোর ইংলন্ডে গ্রীষ্মোলটা ভ্ারী উপন্ডভ্ােয 

মন্ডন হন্ডে। েৃরষ্ট শনই। নীল আোন্ডে সাো শমন্ডঘর ফা ে রেন্ডয় সূন্ডমথর আন্ডলা সোল শেন্ডে 

সন্ধযা অেরধ মানুন্ডষর মন ও েরীরন্ডে ৈাজা েন্ডর রেন্ডে।  

  

এোন্ডর শলখ্া শেষ েরর। শক্রান্ডলর ো রে শেন্ডমন্ডছ। ৈার সন্ডগে  লেন্ডনর এে রনলামঘন্ডর 

শমন্ডৈ হন্ডে। শসখ্ান্ডন নারে অযালন্ডেরম সম্বন্ডন্ধ স্প্যারনে ভ্াষায় ত্ৰন্ডম়িােে েৈাদীরীর এেটা 

পাণু্ডরলরপ রেরক্র আন্ডছ। শক্রান্ডলর ধারণা, শসটা শস সস্তায় হাৈ েরন্ডৈ পারন্ডে, োরণ 

অযালন্ডেরম সম্বন্ডন্ধ আজোল আর শলান্ডের শৈমন উৎসাহ শনই। আণরেে মুন্ডে েৃরত্ৰম 

উপান্ডয় শসানা তৈরর েরা েযয়সান্ডপক্ষ হন্ডলও আর অসম্ভ ে নয়।  

  

২৪শে জুন, রাৈ সান্ড  েেটা 

  

রনলান্ডম রেরচত্ৰ অরভ্জ্ঞৈা। োভ্াররয়ার অরধোসী শক্রাল স্বভ্ােৈ হারসখ্ুরে রেলােররয়া 

মানুষ, ৈান্ডে এভ্ান্ডে উন্ডত্ত রজৈ হন্ডৈ ে  এেটা শেরখ্রন। অযালন্ডেরম সম্বন্ডন্ধ শম প্রাচীন 

পাণু্ডরলরপটা শস পঞ্চাে পাউন্ডের মন্ডধয পান্ডে েন্ডল আো েন্ডররছল, ৈার জনয শেষপমথয 

ৈান্ডে রেন্ডৈ হল শে  হাজার পাউে। অেথাৎ আমান্ডের রহসান্ডে প্রায় পা রচে হাজার টাো। 

এৈটা োম চ ার োরণ এেরট মাত্ৰ েযরি, রমরন শক্রান্ডলর সন্ডগে  শমন মররয়া হন্ডয় পাল্লা 

রেন্ডয় সাৈন্ডো েছন্ডরর পুরন্ডনা জীণথ োেন্ডজর োরেলটান্ডে জন্ডলর ের শেন্ডে শেখ্ন্ডৈ 

শেখ্ন্ডৈ আগুন্ডনর েন্ডর চর ন্ডয় রেন্ডলন। ভ্দ্রন্ডলান্ডের শপাোে ও েোর উচ্চারণ শেন্ডে 

ৈা ন্ডে আন্ডমররোন েন্ডল মন্ডন হরেল। শক্রান্ডলর োন্ডছ শেষপমথয শহন্ডর মাওয়ান্ডৈ রৈরন শম 
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আন্ডেৌ খ্ুরে হনরন শসটা স্প্ষ্টই শোো মারেল। এর পন্ডর মৈক্ষণ রছন্ডলন রনলান্ডম, ৈৈক্ষণ 

ৈা র েপান্ডল ভ্ুেুরট শেন্ডখ্রছ। 

  

শক্রাল অরেরেয োর  শফরার পর শেন্ডেই পাণু্ডরলরপটার উপর হুমর  শখ্ন্ডয় পন্ড  আন্ডছ। 

োেন্ডজর অেস্থা জীণথ হন্ডলও, হান্ডৈর শলখ্া অৈযয পররষ্কার, োন্ডজই প ন্ডৈ শোনও 

অসুরেধা হন্ডে না। আর শক্রাল স্প্যারনে ভ্াষাটা শেে ভ্ালই জান্ডন। শস্প্ন্ডন ত্ৰন্ডম়িােে 

েৈাদীরীন্ডৈ অযালন্ডেরম রনন্ডয় রীরৈমন্ডৈা আন্ডলা ন্ডনর সৃরষ্ট হন্ডয়রছল শসটা আরম জারন। 

প্রভ্ােটা এন্ডসরছল আরে শেে শেন্ডে, আর শসটা ইউন্ডরান্ডপর অন্ডনে জায়োন্ডৈই শেে 

স্থাম়িী ভ্ান্ডে ছর ন্ডয় পন্ড রছল। ধাৈুর রাজা হল শসানা। শসানা ুরধু শেখ্ন্ডৈই সুির নয়, 

শসানা অক্ষয়। পুরান্ডণ শসানান্ডে েলা হয় সূমথ, আর ু ন্ডপান্ডে চা ে। হাজার হাজার েছর 

ধন্ডর এে শেণীর শলাে ৈামা, রসসা ইৈযারে সাধারণ ধাৈু শেন্ডে েৃরত্ৰম উপান্ডয় শসানা 

তৈরর েরা মায় রে না ৈাই রনন্ডয় মাো ঘারমন্ডয় এন্ডসন্ডছ। এন্ডেরই েলা হৈ অযালন্ডেরমট, 

মার োংলা হল অপরাসায়রনে। এ োন্ডজ তেজ্ঞারনে উপান্ডয়র সন্ডগে  নানারেম মন্ত্রৈন্ত্র 

শমোন্ডনা হৈ েন্ডলই খ্া রট তেজ্ঞারনেরা অযালন্ডেরমটন্ডের শোনওরেন আমল শেয়রন। 

আমান্ডের শেন্ডেও শম অযালন্ডেরমর চাচা হন্ডয়ন্ডছ ৈার প্রমাণ আন্ডছ আমার সংগ্রন্ডহর এেটা 

সংস্ক থৃৈ পু রেন্ডৈ। এর নাম ধনোপ্রেরণৈন্ত্রসার। এন্ডৈ শসানা তৈররর অন্ডনে উপায় 

োৈলান্ডনা আন্ডছ। ৈার মন্ডধয এেটা এখ্ান্ডন ৈুন্ডল রেরে–  

  

ৈাম্র রসসা রেংো রপত্ত ল জাররৈ েররয়া ভ্স্ম েররয়া লইন্ডে। ৈৎপন্ডর মৃরত্ত োন্ডৈ চাররহস্ত 

েভ্ীর এেরট েৈথ েররয়া েরপখ্েৃন্ডক্ষর অগে ার িারা ওই েন্ডৈথর অধথ পূণথ েররয়া। ৈদুপন্ডর 

ৈাম্রাভ্স্ম রেয়া েনমুইটা িারা েৈথ সমুোয় পূণথ েররয়া ৈাহান্ডৈ অরিপ্রোন েররন্ডে। সপ্তাহ 

পমথয জ্বাল রেয়া পন্ডর উহা উঠাইয়া শসই পান্ডত্ৰ েররয়া রেরজাগে ান্ডরর অরিন্ডৈ জ্বাল রেন্ডে। 

এইরূপ েররন্ডল ৈামা োরলয়া মাইন্ডে, ৈৎপর ৈাহান্ডৈ ৈামার অধথ পারে রেয়া ৈাহান্ডৈ 

রেরজা োন্ডষ্ঠর রস োসন্ডের রস, ও রসন্ডজর রস রেন্ডে। এইরূপ েররন্ডল স্বণথ হইয়া 

োন্ডে।—এখ্ান্ডন শেষ হন্ডল ৈাও না হয় হৈ, রেন্তু ৈার পন্ডরই েলা হন্ডয়ন্ডছ—এই প্ররক্রয়ার 
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পনূ্ডেথ েে সহস্র ধনো মন্ত্র জপ ও ৈৎপূজা এেং শহাম েররন্ডৈ হইন্ডে। ৈাহা হইন্ডলই োমথ। 

সফল হইন্ডে। 

  

সান্ডধ রে আর আরম েযাপারটা শোনওরেন শচষ্টা েন্ডর শেরখ্রন। অরেরেয আরম না েরন্ডল 

েী হন্ডে। ইরৈহান্ডস অযালন্ডেরমটন্ডের উন্ডল্লখ্ সেথোন্ডলই পাওয়া মায়। ইউন্ডরান্ডপর অন্ডনে 

রাজারা মাইন্ডন েন্ডর অযালন্ডেরমট রাখ্ন্ডৈন এেং ৈান্ডের জনয লযােন্ডরটরর তৈরর েন্ডর 

রেন্ডৈন এই আোয় শম, রাজন্ডোন্ডষ শসানা েম প ন্ডল এরা শস অভ্াে রমরটন্ডয় রেন্ডৈ 

পারন্ডে। অরেরেয শেউ শোনওরেন শপন্ডরন্ডছ রে না শস খ্ের জারন না। শমাট েো, শক্রাল 

শম েযাপারটা রেশ্বাস েন্ডর শসটা শৈা স্প্ষ্টই শোো মান্ডে। নইন্ডল আর এেটা পাণু্ডরলরপর 

রপছন্ডন এৈ খ্রচ েন্ডর  সোসথ েলন্ডছ, শক্রান্ডলর রেশ্বাস, লযােন্ডরটররন্ডৈ েন্ডস শসানা তৈরর 

েন্ডর অনায়ান্ডস খ্রচ পুরষন্ডয় শনন্ডে। ওর এই উদ্ভট শখ্য়াল রনন্ডয় শেরে হাসাহারস না েরন্ডল 

হয়ন্ডৈা আমরাও শস শসানার ভ্াে শপন্ডৈ পারর! 
  

২৫শে জুন 

  

আরম লেন্ডন এন্ডস আমার রেরররডর অভ্যাস মন্ডৈা শভ্ার পা চটায় উন্ডঠ প্রাৈৰমণমন্ডণ শেন্ডরই। 

এখ্ান্ডন গ্রীষ্মোন্ডল পা চটায় রেরেয ফুটফুন্ডট আন্ডলা, রেন্তু সোন্ডল সান্ডহেন্ডের ওঠার অভ্যাস 

শনই েন্ডল রাস্তাঘাট ও আমার শে াোর রপ্রয় জায়ো হযাম্পন্ডটড রহে োন্ডে জনমানেেূনয। 

সমুন্ডদ্রর মন্ডৈা শেউ শখ্লান্ডনা এই সেুজ মান্ডঠ এে ঘণ্টাখ্ান্ডনে শের ন্ডয় শভ্ান্ডরর আন্ডলা-

োৈান্ডস েরীরটান্ডে ৈাজা েন্ডর আরম মখ্ন োর  রফরর, ৈৈক্ষন্ডণ সোসথ উন্ডঠ েরফ তৈরর 

েন্ডর শফন্ডল। শক্রান্ডলর উঠন্ডৈ হয় শনাটা, োরণ ৈার রাৈ শজন্ডে প া অভ্যাস। 

  

আজ শেন্ডখ্ অোে হলাম শম শক্রাল এরই মন্ডধয সোন্ডসথরও আন্ডে রনন্ডজই েরফ োরনন্ডয় 

রনন্ডয় তেঠেখ্ানায় েযস্তভ্ান্ডে পায়চারর েরন্ডছ। আমান্ডে শোরন্ডো ায় শেন্ডখ্ শস টে েন্ডর 

হা টা োরমন্ডয় আমার রেন্ডে এেেৃরষ্ট শচন্ডয় শেন্ডে এে অোে প্রশ্ন েন্ডর েলল— 

  

শৈামার রারে শৈা েৃরশ্চে-ৈাই নয় রে  
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আরম মাো শনন্ড  হযা  জানালাম। 

  

শৈামার চুন্ডলর রং পাোর আন্ডে োন্ডলা রছল রে  

  

আোর হযা । 

  

শৈামার রসুন খ্াওয়া অন্ডভ্যাস আন্ডছ  

  

ৈা মান্ডে মান্ডে খ্াই েই েী। 

  

েযস। ৈা হন্ডল শৈামান্ডে ছা া চলন্ডে না। োরণ সোসথ রসংহ রারে আর আরম েৃষ। 

সোন্ডসথর চুন্ডলর রং েটা, আমার শসানারল। আর আমরা দুজন্ডনর শেউই রসুন খ্াই না। 

  

েী শহ য়ারল েরছ েন্ডল শৈা ৈুরম  

  

শহ য়ারল নয় েঙ্কু। মানুন্ডয়ল সান্ডভ্দ্রা ৈার পাণু্ডরলরপন্ডৈ রলন্ডখ্ন্ডছ, েৃরত্ৰম উপান্ডয় শসানা তৈরর 

েরন্ডৈ শেন্ডল লযােন্ডরটররন্ডৈ এই রৈনরট গুণসম্পন্ন েযরির অযৈ এেজন োো চাই। 

োন্ডজই শৈামান্ডে চাই। 

  

শোোয় চাই  োজটা রে এই হযাম্পন্ডটন্ডড েন্ডসই হন্ডে নারে  সোসথ-এর এই তেঠেখ্ানা 

হন্ডে অযালন্ডেরমন্ডটর েন্ডেষণাোর  শক্রালন্ডে রসররয়াসরল শনওয়া উরচৈ রে না। শসটা 

আরম েুেন্ডৈ পাররছলাম না। 

  

শক্রাল েভ্ীর ভ্ান্ডে শেয়ান্ডল টাঙান্ডনা এেটা পৃরেেীর মানরচন্ডত্ৰর রেন্ডে আঙুল শেরখ্ন্ডয় 

েলল, শফার রডরগ্র ওন্ডয়ট োই োরট শসন্ডভ্ন পন্ডয়ন্ট টু রডরগ্র নেথ। 

  

আরম মযান্ডপর রেন্ডে না শেন্ডখ্ই েললাম, শস শৈা শস্প্ন েন্ডল মন্ডন হন্ডে। গ্রানাডা অঞ্চল 

না  

  

রঠেই েন্ডলছ েলল শক্রাল, ৈন্ডে আসল জায়োটার নাম মযাপ না শেখ্ন্ডল জানন্ডৈ পারন্ডে। 
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আরম মযান্ডপর রেন্ডে এরেন্ডয় শেলাম। রহন্ডসে েন্ডর শমখ্ান্ডন আঙুল শেল, শসখ্ান্ডন এেরট 

মাত্ৰ নাম শপলাম—মন্ডন্টরিও। শক্রাল েলল, এই মন্ডন্টরিওই রছল নারে পাণু্ডরলরপর শলখ্ে 

মানুন্ডয়ল সান্ডভ্দ্রার োসস্থান। 

  

শৈামার রে মাো খ্ারাপ হন্ডয় শেন্ডছ -আরম না েন্ডল পারলাম না। সাৈন্ডো েছন্ডরর পুরন্ডনা 

োর  এখ্নও শসখ্ান্ডন রন্ডয়ন্ডছ, এ েো শে েলল শৈামায়  আর ৈা ছা া পাণু্ডরলরপন্ডৈ 

মরে শসানা তৈররর উপায় শলখ্াই োন্ডে, ৈা হন্ডল শস শৈা শম শোনও লযােন্ডরটররন্ডৈই 

পরীক্ষা েন্ডর শেখ্া শমন্ডৈ পান্ডর। ৈার জনয শস্প্ন্ডন মাোর েরোর হন্ডে শেন  

  

শক্রাল শমন আমার েোয় শেে রেরি হল। হান্ডৈর েরফ োপটা সেন্ডদীর শটরেন্ডল নারমন্ডয় 

শরন্ডখ্ েলল, ৈুরম শম ধরন্ডনর তেজ্ঞারনে পরীক্ষার েো েলছ এটা শস রেম নয় েঙ্কু। ৈাই 

মরে হৈ, ৈা হন্ডল ৈুরম রসুন খ্াও রে না। আর শৈামার চুন্ডলর রং োন্ডলা রছল রে না, এ 

সে রজন্ডজ্ঞস েরার শোনও েরোর হৈ না। এখ্ান্ডন রেজ্ঞান্ডনর সন্ডগে  রেনক্ষণ, লি, 

েন্ডেষণাোন্ডরর শভ্ৌন্ডোরলে অেস্থান, পরীক্ষন্ডের মনন্ডমজাজ-স্বাস্থয-ন্ডচহারা সে রেছুরই 

সমন্বয় ঘটন্ডছ। এ রজরনস শফলনা নয়; এন্ডে ঠাট্টা শোন্ডরা না। আর সাৈন্ডো েছন্ডরর 

পুরন্ডনা োর  োেন্ডে না। শেন  ইউন্ডরান্ডপ মধযমুন্ডের শেল্লা শেখ্রন  ৈারা শৈা এখ্নও 

রেরেয মাো ৈুন্ডল ো র ন্ডয় আন্ডছ। সান্ডভ্দ্রা রছল ধনী েংন্ডের শছন্ডল। ৈার োর র মা েণথনা 

পারে, ৈান্ডৈ শসটান্ডে এেটা শছাটখ্ান্ডটা শেল্লা েন্ডলই মন্ডন হয়। হলই না হয় এেটু জীণথ 

অেস্থা; ৈার মন্ডধয এেটা ঘর রে পাওয়া মান্ডে না, শমটান্ডে আমরা লযােন্ডরটরর রহন্ডসন্ডে 

েযেহার েরন্ডৈ পারর  অরেরেয শস োর ন্ডৈ মরে এখ্নও শলাে শেন্ডে োন্ডে, ৈা হন্ডল 

ৈান্ডের সন্ডগে  হয়ন্ডৈা এেটা শোোপ া েরন্ডৈ হন্ডৈ পান্ডর। রেন্তু পয়সা রেন্ডল োজ হন্ডে 

না। এটা আরম রেশ্বাস েরর না। অযালন্ডেরম শৈা–?  

  

এই সাৈসেন্ডল েী রনন্ডয় এৈ োচসা হন্ডে শৈামান্ডের মন্ডধয  

  

সোসথন্ডে ঘন্ডর েুেন্ডৈ আমরা শেউই শেরখ্রন। শক্রাল সহন্ডজ ছা োর পাত্ৰ নয়। শস 

সোসথন্ডে পুন্ডরা েযাপারটা েলল। সে শেন্ডষ েলল, এেটা োল্পরনে জান্ডনায়ান্ডরর সন্ধান্ডন 
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আমরা রৈব্বৈ শমন্ডৈ পারর, আর শমখ্ান্ডন শসানা তৈরর েরার সম্ভ ােনা রন্ডয়ন্ডছ, শসখ্ান্ডন 

মাত্ৰ দুই ঘণ্টার শেন জারন েন্ডর ঘন্ডরর শোনায় শস্প্ন্ডন শমন্ডৈ এৈ আপরত্ত   

  

সোসথ শেখ্লাম ৈন্ডেথর মন্ডধয শেল না। োরণ শোধ হয় এই শম, শক্রান্ডলর হােভ্ান্ডে এেটা 

সাংঘারৈে শো । আর এেটা চরম উন্ডত্ত জনার ভ্াে ফুন্ডট শেন্ডরারেল। সোসথ েলল, শস্প্ন্ডন 

শমন্ডৈ আমার আপরত্ত  শনই, হয়ন্ডৈা েঙ্কুরও শনই, রেন্তু শৈামার এই েন্ডেষণায় এে েঙ্কু 

ছা া আর েী েী উপাোন লােন্ডে শসটা জানন্ডৈ পারর রে?  

  

উপাোন্ডনর শচন্ডয়ও শমটা শেরে জু রর, েলল শক্রাল, শসটা হল সময়টা। সান্ডভ্দ্রা 

রমডসামান্ডরর সাৈ রেন আন্ডে ো পন্ডর শম শোনওরেন রঠে দুপুর োন্ডরাটার সময় োজ 

আরম্ভ  েরন্ডৈ েন্ডলন্ডছ—োরণ সারা েছন্ডরর মন্ডধয ওই ো টা রেন সূন্ডমথর শৈজ োন্ডে 

সেন্ডচন্ডয় শেরে। মালমেলা অৈযয সহজলভ্য। পারা আর রসসার েো শৈা সে শেন্ডের 

অযালন্ডেরমন্ডৈই পাওয়া মায়; এখ্ান্ডন শস দুন্ডটা আন্ডছ। এ ছা া লােন্ডে জল, েন্ধে, নুন, 

রেছু রেন্ডেষ োন্ডছর ডাল, পাৈা ও রেে । মন্ত্রপারৈর মন্ডধয মারট আর োন্ডচর রজরনস 

ছা া আর রেছু চলন্ডে না—এটাও অনয অযালন্ডেরমর েইন্ডয়ন্ডৈও শলন্ডখ্—আর এ ছা া চাই 

এেটা হাপর, চুরল্ল, শমন্ডেন্ডৈ এেটা শচৌোচ্চা–  

  

শেন, শচৌোচ্চা শেন  প্রশ্ন েরল সোসথ। 

  

েৃরষ্টর জল ধন্ডর জরমন্ডয় রাখ্ন্ডৈ হন্ডে ৈান্ডৈ। এটা অনয শোনও অযালন্ডেরমর েইন্ডয়ন্ডৈ 

পাইরন। 

  

পরেপােন্ডরর েো েন্ডলন্ডছ রে  আরম প্রশ্ন েরলাম। পরেপােন্ডরর সংস্ক থার সে শেন্ডেই 

আন্ডছ। আরম শম সে অযালন্ডেরমর রেেরণ পন্ড রছ, ৈান্ডৈ পরেপাের তৈররই হল েন্ডেষণার 

প্রেম োজ। ৈারপর শসই পাের ছুইন্ডয় অনয ধাৈুন্ডে শসানায় পররণৈ েরা হয়। 

  

শক্রাল েলল, না। সান্ডভ্দ্রা পরেপােন্ডরর শোনও উন্ডল্লখ্ েন্ডররন।. উপাোনগুন্ডলা 

রাসায়রনে প্ররক্রয়ার ফন্ডল এেটা রচটরচন্ডট পোন্ডেথ পররণৈ হন্ডে। শসটান্ডে েৃরষ্টর জন্ডলর 
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সন্ডগে  রমরেন্ডয় রপউররফাই েরার এেটা পেথ আন্ডছ। ৈার ফন্ডল শম ৈরল পোন্ডেথর সৃরষ্ট 

হয়, শসটাই েযাটারলন্ডটর োজ েন্ডর। অেথাৎ এই ৈরল পোন্ডেথর সংস্প্ন্ডেথ এন্ডসই সাধারণ 

ধাৈু শসানা হন্ডয় মায়। 

  

সান্ডভ্দ্রার শক্ষন্ডত্ৰ পরীক্ষা সফল হন্ডয়রছল রে  সোসথ এেটু ো োভ্ান্ডে প্রশ্নটা েরল। 

  

শক্রাল এেটুক্ষণ চুপ শেন্ডে পাইন্ডপ ৈামাে ভ্ন্ডর েলল, পাণু্ডরলরপটা আসন্ডল এেটা 

ডায়রর। অন্ডনযর উপোন্ডরর জনয শটক্সটু েই রহন্ডসন্ডে শলখ্া নয় এটা। পরীক্ষা মৈ 

সফলৈার রেন্ডে শেন্ডছ, সান্ডভ্দ্রার ভ্াষা ৈৈই োেযময় হন্ডয় উন্ডঠন্ডছ। আজ অমুে সময় 

আরম শসানা তৈরর েরলাম—এ ধরন্ডনর েো শোোও শলখ্া শনই রঠেই, রেন্তু সান্ডভ্দ্রা 

শেন্ডষর রেন্ডে েন্ডলন্ডছ–শক্রাল রপয়ান্ডনার ওপন্ডর রাখ্া পাণু্ডরলরপটা ৈুন্ডল রনন্ডয় ৈার শেষ 

পাৈাটা খ্ুন্ডল প ল-আরজ রনন্ডজন্ডে ুরধু রেজ্ঞানী ো জাদুের েন্ডল মন্ডন হন্ডে না; আজ 

মন্ডন হন্ডে। আরম রেল্পীর শসরা রেল্পী—মার মন্ডধয এে ঐশ্বররে প্ররৈভ্ার রেোে ঘন্ডটন্ডছ, 

মার হান্ডৈর মুন্ডঠায় এন্ডস শেন্ডছ সৃষ্ট েস্তুন্ডে অরেনশ্বর রূপ শেোর অন্ডমাঘ ক্ষমৈা.। এ 

শেন্ডে েী েুেন্ডৈ চাও শৈামরাই েুন্ডে নাও। 

  

আরম আর সোসথ পরস্প্ন্ডরর রেন্ডে চাইলাম। রেছুক্ষণ রৈনজন্ডনই চুপ; েুেন্ডৈ পাররছ 

আমার মন্ডৈা সোন্ডসথর মন্ডনও হয়ন্ডৈা শক্রান্ডলর উৎসান্ডহর রেছুটা শছা য়াচ শলন্ডেন্ডছ। সোসথ 

শমন উৎসাহটান্ডে শজার েন্ডর চাপা রেন্ডয় পন্ডরর প্রশ্নরট েরল। 

  

অনুষ্ঠান ো মন্ত্রৈন্ডন্ত্রর প্রন্ডম়িাজন হয় না এন্ডৈ  

  

শক্রাল পাইন্ডপ টান রেন্ডয় শধা য়া শছন্ড  েলল, শপ্রৈাত্মা নামান্ডনার েযাপার এেটা আন্ডছ-

শম রেন োজ ুরু  েরা হন্ডে, ৈার আন্ডের রেন রান্ডত্ৰ।  

  

োর শপ্রৈাত্মা  
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জেরিখ্যাৈ আরেন্ডেেীয় অযালন্ডেরমট জেীর ইেন হায়ান্ডনর। েেম েৈাদীরীর এই মহান 

েযরিরটর নাম শৈামরা রনশ্চয়ই ুরন্ডনছ। আর রেছুই না—ৈা র োছ শেন্ডে আেীোে শচন্ডয় 

শনওয়া আর েী। ৈন্ডে শস োজটা আরম োেন্ডৈ শোনও অসুরেধা হন্ডে না। 

  

শক্রাল রমউরনন্ডে এেটা েযানন্ডচট সরমরৈর সভ্াপরৈ, শসটা আরম জানৈাম। 

  

আর েরোর লােন্ডে ওন্ডে। 

  

েোটা েলল শক্রাল—আর ৈার েৃরষ্ট ঘন্ডরর েরজার শচৌোন্ডঠর রেন্ডে। শচন্ডয় শেরখ্, শসখ্ান্ডন 

সোন্ডসথর পারসয শেেীয় মাজার মুস্তাফা েণ্ডায়মান।  
  

ওন্ডে মান্ডন  শচ রচন্ডয় প্রশ্ন েরল। সোসথ। সোসথ শে াল-পােল-েৈেটা আমারই মন্ডৈা। 

রৈন েছর আন্ডে আমার রেরররডর োর ন্ডৈ এন্ডস শস আমার শে াল রনউটন্ডনর েলায় এেটা 

লাল রসন্ডন্ধর ররেন শে ন্ডধ রেন্ডয় রেন্ডয়রছল। 

  

শক্রাল েলল, শে াল সম্বন্ডন্ধ স্প্ষ্ট রনন্ডেথে রেন্ডয় শেন্ডছ সান্ডভ্দ্রা। েন্ডেষণাোন্ডর শে ান্ডলর 

উপরস্থরৈ অেযেথভ্ান্ডে োন্ডজ সাহাময েন্ডর। ৈার অভ্ান্ডে পযা চা। রেন্তু আমার মন্ডন হয়, 

শে াল মখ্ন হান্ডৈর োন্ডছ রন্ডয়ন্ডছই, ৈখ্ন পযা চার শচন্ডয়… 

  

সোসথ ো আরম শেউই সরাসরর শক্রালন্ডে শস্প্ন মাওয়া রনন্ডয় েো রেলাম না—মরেও 

শক্রাল োর োর েন্ডল রেল েেথটক্রারযর সুন্ডমােটা না রনন্ডল আোর এে েছর অন্ডপক্ষা 

েরন্ডৈ হন্ডে। 

  

শব্ৰেফাট শখ্ন্ডয় আমরা রৈন জন্ডন হযাম্পান্ডটড রহন্ডে শমলা শেখ্ন্ডৈ শেলাম। এটা প্ররৈ 

েছর এে োর েন্ডর হয় এই গ্রীন্ডষ্মর সময়। শোোনপাট, জুন্ডম়িার জায়ো, নােরন্ডোলা, 

শমরর-ন্ডো-রাউে আর শছন্ডলন্ডমন্ডয় েুন্ড ােুর র রভ্ন্ড র মন্ডধয হা টন্ডৈ হা টন্ডৈ শমখ্ান্ডন 

শপৌ ন্ডছালাম শসখ্ান্ডন এেটা সুসরিৈ েযারাভ্ান জাৈীয় োর  ো র ন্ডয় আন্ডছ, ৈার োন্ডয় 

শলখ্া—োম অযাে হযাভ্ ইওর ফরচুন শটাল্ড োই মযাডাম শরনাটা।  
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মরহলা রনন্ডজই পরো শেওয়া জানলা রেন্ডয় মুখ্ োর ন্ডয় রন্ডয়ন্ডছন, আমান্ডের শেন্ডখ্ সহান্ডসয 

গুড মরনথং েরন্ডলন। এ জাৈীয় শেন্ডে শেণীর মরহলা ফরচুন-ন্ডটলারন্ডের এ শেন্ডে প্রায়ই 

শেখ্া মায়-রেন্ডেষ েন্ডর শমলায়। শক্রাল শৈা ৈৎক্ষণাৎ রস্থর েন্ডর েসল শম আমান্ডের ভ্ােয 

েণনা েররন্ডয় রনন্ডৈ হন্ডে। ৈার পাল্লায় পন্ড  আমরা রৈনজন্ডনই েযারাভ্যান্ডন রেন্ডয় উঠলাম। 

  

রেোলেপু মযাডাম শরনাটা ঘর সারজন্ডয় শোোন সারজন্ডয় েন্ডস আন্ডছন খ্ন্ডিন্ডরর 

অন্ডপক্ষায়। সরোম সামানযই। এেটা শোলন্ডটরেন্ডলর উপর োন্ডচর ফুলোরনন্ডৈ এেরট 

মাত্ৰ লাল শোলাপ, আর ৈার পান্ডে এেটা োন্ডচর েল-মান্ডে এরা রক্রটযাল েন্ডল োন্ডেন। 

এই রক্রটান্ডলর রেন্ডে এেেৃরষ্ট ৈারেন্ডয় শেন্ডে এ রা নারে খ্ন্ডেরন্ডের ভ্রেষযন্ডৈর ঘটনা 

শচান্ডখ্র সামন্ডন ছরের মন্ডৈা শেখ্ন্ডৈ পান। 

  

শক্রাল আর ভ্রনৈা না েন্ডর েলল, েলুন শৈা মযাডাম আমান্ডের রৈন েনু্ধর জীেন্ডন সামন্ডন 

শোনও উন্ডল্লখ্ন্ডমােয ঘটনা ঘটন্ডৈ চন্ডলন্ডছ রে না। আমরা রৈনজন্ডন এেসন্ডগে  এেটা ে  

োন্ডজ হাৈ রেন্ডৈ মারে। 

  

শরনাটা েনুই দুন্ডটান্ডে শটরেন্ডলর ওপর ভ্র েন্ডর রক্রটযান্ডলর রেন্ডে েৃরষ্ট রনে্ধ  েরন্ডলন। 

আমরা রৈনজন্ডন ৈা র সামন্ডন শটরেলটান্ডে রঘন্ডর রৈনন্ডট শচয়ান্ডর েন্ডসরছ। োইন্ডর শেন্ডে 

নােরন্ডোলার োজনার েদীর শোনা মান্ডে, আর ৈার সন্ডগে  োচ্চান্ডের শোলাহল। শক্রালও 

শেরখ্ মাোটা এরেন্ডয় রেন্ডয়ন্ডছ েলটার রেন্ডে। 

  

আই রস েয সান রাইরজং-প্রায় পুু ষারল েন্ডে রফসরফস েন্ডর েলন্ডলন মযাডাম শরানাটা। 

শক্রান্ডলর রনশ্বাস হঠাৎ েন্ধ হন্ডয় শেল। সান েলন্ডৈ শস শসানাই ধন্ডর রনন্ডয়ন্ডছ ৈান্ডৈ শোনও 

সন্ডিহ শনই। 

  

আই রস েয সান রাইরজং ফর ইউ, আোর েলন্ডলন মযাডাম শরনাটা। অযাে— 

  

মরহলা চুপ। এোর আমারও শমন েুেটা দুরদুর েরন্ডছ। এ সে েযাপান্ডর েয়স্ক থ শলােন্ডেরও 

শমন আপনা শেন্ডেই শছন্ডলমানুষ হন্ডয় শমন্ডৈ হয়।  
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অযাে শহায়াট  অসরহষু্ণভ্ান্ডে প্রশ্ন েরল শক্রাল। ৈার আর ৈা র সইন্ডছ না। রেন্তু মযাডাম 

শরনাটা রনরেথোর। ৈা র হাৈ দুন্ডটা েলটান্ডে দু পাে শেন্ডে রঘন্ডর শরন্ডখ্ন্ডছ-ন্ডোধ হয় োইন্ডরর 

আন্ডলা ো রচন্ডয় ভ্রেষযন্ডৈর ছরেটান্ডে আরও স্প্ষ্ট েরার জনয। 

  

অযাে— আোর শসই খ্সখ্ন্ডস পুু ষারল েেস্বর অযাে আই রস শডে। ইন্ডয়স, শডে। হুজ 

শডে  

  

শক্রান্ডলর েলা এই দুন্ডটা েো েলন্ডৈই শে ন্ডপ শেল। আোর দ্রুৈ প ন্ডছ ৈার রনশ্বাস। 

  

েয শডে অফ এ শররডম়িযান্ট মযান। 
  

অেথাৎ এেজন েীপযমান পুু ন্ডষর মৃৈুয। 

  

এর শেরে আর রেছু খ্ুন্ডল েলন্ডলন না মযাডাম শরনাটা। েীপযমান পুু ষরট শেমন শেখ্ন্ডৈ 

রজন্ডজ্ঞস েরন্ডৈ েলন্ডলন, রহজ শফস ইজ এ ব্লার। অেথাৎ ৈার মুখ্ োপসা। 

  

সোসথ শচয়ার শছন্ড  উন্ডঠ প ল। ভ্দ্রমরহলার শঘার শেন্ডট শেন্ডছ। রৈরন হারসমুন্ডখ্ ৈা র 

হাৈখ্ানা োর ন্ডয় রেন্ডয়ন্ডছন। সোসথ শসই হান্ডৈ মন্ডোপমুি পাররেরমে রেন্ডয় রেল। আমরা 

রৈনজন্ডন েযারাভ্ান শেন্ডে শেররন্ডয় এলাম। 

  

২৬শে জুন 

  

মন্ডন্টরিওন্ডৈ েী পাওয়া মান্ডে না মান্ডে শস রনন্ডয় আর রচযা না েন্ডর আমরা এখ্ান শেন্ডেই 

আমান্ডের অযালন্ডেরমে লযােন্ডরটররর জনয মােৈীয় রজরনস রেন্ডন রনন্ডয়রছ। শপান্ডটান্ডেন্ডলা 

রিন্ডট এখ্ানোর শচারাোজার। শসখ্ান্ডন আ াই ঘণ্টা োরটন্ডয় রঠে পুরন্ডনা ছরেন্ডৈ শমমন 

শেখ্া মায় শৈমনই সে মারটর পাত্ৰ, োন্ডচর ফ্লাস্ক থ, ররটাটথ ইৈযারেও শজাো  েন্ডররছ। 

সোন্ডসথর এে েনু্ধ এখ্ানোর নাম েরা রফলম শপ্রারডউসার। রৈরন নারে েছর রৈন্ডনে 

আন্ডে অযালন্ডেরম সংক্রায এেটা ভ্ুৈুন্ড  ছরে েন্ডররছন্ডলন। শসই ছরেন্ডৈ েন্ডেষণাোন্ডরর 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । শঙু্কর সবুৰ্ণ সফু োগ ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

েৃন্ডেয েযেহান্ডরর জনয নানারেম হাৈা খ্ুরয ঘরট োরট ে া ইৈযারে তৈরর েরান্ডনা 

হন্ডয়রছল। সোসথ ৈার রেছু রজরনস ভ্া া শনোর েযেস্থা েন্ডরন্ডছ।  

  

সোন্ডসথর শে াল মুস্তাফাও অরেরেয আমান্ডের সন্ডগে  মান্ডে। আমার ধারণা শক্রাল না। 

েলন্ডলও সোসথ ৈান্ডে সন্ডগে  রনৈ, োরণ মুস্তাফান্ডে শেরে রেন শছন্ড  োো ৈার পন্ডক্ষ 

সম্ভ ে নয়। 

  

শসানা তৈরর রনন্ডয় আমার রেন্ডেষ আগ্রহ শনই, ো তৈরর হন্ডলও শস শসানায় আমার শোনও 

শলাভ্ শনই। আমার আগ্রন্ডহর প্রধান োরণ আরম শস্প্ন্ডনর এ অংেটা শেরখ্রন। সোন্ডসথর 

হান্ডৈ রেন্ডেষ শোনও শোজ শনই, ৈাই ও এই আউরটং-এর েযাপান্ডর শমাটামুরট উৎসান্ড হই 

শোধ েরন্ডছ। আর শক্রান্ডলর েো েী আর েলে। উন্ডত্ত জনার শঠলায় শস এে মুহুৈথ চুপ 

েন্ডর েন্ডস োেন্ডৈ পারন্ডছ না। মান্ডে মান্ডে আোর শেখ্রছ রপয়ান্ডনার উপর শনাটেই শরন্ডখ্ 

ৈান্ডৈ েী সে শমন রহরজরেরজ জযারমরৈে নেো োটন্ডছ-ন্ডেন্ডখ্ অন্ডনেটা ৈারন্ত্রে মণ্ডন্ডলর 

মন্ডৈা মন্ডন হয়। 

  

রেন্ডেন্ডলর রেন্ডে োক্স গুন্ডছারে, এমন সময় নীচ শেন্ডে েরলংন্ডেন্ডলর েদীর শপলাম। ৈার 

রেছুক্ষণ পন্ডরই নীন্ডচর েরজা শখ্ালার েন্ডদীরর সন্ডগে  সন্ডগে  এেটা শচনা েেস্বর শপলাম। 

ইরন শসই শক্রান্ডলর প্ররৈিন্দ্বী আন্ডমররোন ভ্দ্রন্ডলাে। শেৌৈূহল হওয়ান্ডৈ আরমও নীন্ডচ 

শেলাম। 

  

সোসথ ৈৈক্ষন্ডণ ভ্দ্রন্ডলােন্ডে তেঠেখ্ানায় েরসন্ডয়ন্ডছ। শক্রালও রনশ্চয়ই আেস্তুন্ডের েলার 

আওয়াজ শপন্ডয়রছল, োরণ রমরনটখ্ান্ডনন্ডের মন্ডধয শসও শনন্ডম এল। 

  

আেন্তুে প্রেন্ডমই পন্ডেট শেন্ডে রৈনন্ডট রভ্রজরটং োডথ োর েন্ডর আমান্ডের রৈনজন্ডনর 

হান্ডৈ ৈুন্ডল রেল। ৈান্ডৈ নাম শলখ্া আন্ডছ—ররউফাস এইচ. ব্লযােন্ডমার। 

  

ররউফাস ব্লযােন্ডমার  েন্ডল উঠল। শক্রাল। ৈুরমই রে ব্লযাে আটথ এে শহায়াইট মযারজে 

নান্ডম েইটা রলন্ডখ্ছ  
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আন্ডজ্ঞ হযা , আরমই শসই েযরি। 

  

আরম মুখ্টা ভ্াল েন্ডর শেখ্রছলাম। লম্বান্ডট ে ন। চাম া অস্বাভ্ারেে রেম ফযাোন্ডে। 

মাোর োন্ডলা লম্বা চুল োন্ডনর পাে রেন্ডয় ো ধ অেরধ েুন্ডল আন্ডছ। শচান্ডখ্র চাহরনন্ডৈ 

এখ্ন শম ঠাণ্ডা। অলস ভ্ােটা রন্ডয়ন্ডছ শসটা স্থাম়িী নয় রনশ্চয়ই, োরণ এই শচাখ্ন্ডেই 

জ্বলন্ডৈ শেন্ডখ্রছ শসরেন েরলংউন্ডডর রনলামঘন্ডর। 

  

ভ্দ্রন্ডলাে এোর ৈা র শোন্ডটর ডান পন্ডেট শেন্ডে োর েরন্ডলন রৈনন্ডট ু পারল েল, সাইন্ডজ 

রপংপং েন্ডলর মন্ডৈা। ৈারপর শচান্ডখ্র সামন্ডন শসগুন্ডলা রেন্ডয় পরপর অযৈ প রচে রেম 

মযারজে শেরখ্ন্ডয় শফলন্ডলন। েলমন্ডল েলগুন্ডলা এই আন্ডছ, এই শনই। শোোয় শম মান্ডে 

শচান্ডখ্র রনন্ডমন্ডষ ৈা শোোর শোনও উপায় শনই, এমনই হাৈ সাফাই রমিঃ ব্লযােন্ডমান্ডরর। 

সে শেন্ডষ অেৃেয েল রৈনন্ডট মখ্ন এেটা এেটা েন্ডর আমান্ডের রৈনজন্ডনর পন্ডেট শেন্ডে 

োর েরন্ডলন, ৈখ্ন আপনা শেন্ডেই হাৈৈারল রেন্ডয় উঠলাম।  

  

শৈামার ক্ষমৈার ৈাররফ না েন্ডর উপায় শনই, েন্ডল শফলল উইলন্ডহলম শক্রাল। 

  

েী শেখ্ন্ডল আমার ক্ষমৈা  ুরেন্ডনা হারস শহন্ডস েলল, ররউফাস ব্লযােন্ডমার। এ শৈা অৈযয 

মামুরল মযারজে। আমার আসল মযারজে শোনটা জান  

  

এই েন্ডল ব্লযােন্ডমার এেটা েল। ৈার ডান হান্ডৈর ৈজথনী আর েুন্ড া আঙুন্ডল ধন্ডর 

আমান্ডের সামন্ডন ৈুন্ডল ধন্ডর েলল, এই েল ু ন্ডপার তৈরর। আর এই ু ন্ডপা আমার তৈরর। 

এর শচন্ডয় শেরে খ্া রট ু ন্ডপা পৃরেেীর শোনও খ্রনন্ডৈ পাওয়া মান্ডে না। 

  

আমরা রৈনজন্ডনই চুপ। ব্লযােন্ডমান্ডরর োয শচাখ্ এখ্ন জ্বলজ্বল েরন্ডছ। 

  

অযালন্ডেরমর অন্ডধথে জাদু এখ্ন আমার হান্ডৈর মুন্ডঠায় েন্ডল চলল ব্লযােন্ডমার, রেন্তু শসানা 

তৈররর োন্ডজ এখ্নও সফল হন্ডৈ পারররন। আজ রৈন েছর ধন্ডর শচষ্টা েন্ডরও। আমার 

রেশ্বাস সান্ডভ্দ্রার ডায়ররন্ডৈ ৈার রেেরণ আন্ডছ। সান্ডভ্দ্রা শম এেটা ডায়রর রলন্ডখ্রছল, শস 

খ্ের আরম আমার গুু র োছ শেন্ডে পাই। শসটা েরলংউন্ডড রনলান্ডম চ ন্ডে শজন্ডন আরম 
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সানিানরসন্ডস্ক থা শেন্ডে ফ্লাই েন্ডর চন্ডল আরস। শভ্ন্ডেরছলাম সস্তায় শপন্ডয় মাে, রেন্তু 

শপ্রান্ডফসর শক্রান্ডলর মাোয় শম খ্ুন চাপন্ডে শসটা েুেন্ডৈ পারররন। আরম শস রেন ৈা ন্ডে 

ওভ্াররেড েরন্ডৈ পারৈাম, রেন্তু পন্ডর মন্ডন হল আমার সন্ডগে  ভ্াল েন্ডর আলাপ হন্ডল 

রৈরন রনন্ডজই হয়ন্ডৈা ওই এেই োন্ডম ডায়ররটা আোর আমায় শেন্ডচ শেন্ডেন। আমার 

রেশ্বাস শপ্রান্ডফসর শক্রাল ডায়ররটা ৈা র সংগ্রন্ডহর জনয রেন্ডনন্ডছন, শমমন আর পা চজন 

োন্ডলেটর রেন্ডন োন্ডেন। রেন্তু আরম রনন্ডজ অযালন্ডেরমট। আন্ডমররোর—সম্ভ েৈ সারা 

রেন্ডশ্বর—এেমাত্ৰ খ্া রট অযালন্ডেরমট। আমার গুু  এখ্ন জীরেৈ শনই। এখ্ন এেমাত্ৰ 

আরমই ওই ডায়ররটার সিযেহার েরন্ডৈ পারর। আরম টাো রনন্ডয় এন্ডসরছ। ডায়ররটা আমার 

চাই। 

  

ররউফাস ব্লযােন্ডমার এোর ৈার শোন্ডটর পন্ডেট শেন্ডে এেটা সুেৃেয চাম ার শনাটন্ডেস 

োর েরল। ৈারপর ৈা শেন্ডে এে ৈা া েে পাউন্ডের শনাট োর েন্ডর সামন্ডনর শটরেন্ডলর 

উপন্ডর রাখ্ল। এোর শক্রাল মুখ্ খ্ুলল। 

  

আপরন ও টাো রফররন্ডয় রনন, রমটার ব্লযােন্ডমার। সান্ডভ্দ্রার ডায়রর হাৈছা া েরার শোনও 

োসনা শনই আমার। 

  

আপরন ভ্ুল েরন্ডছন শপ্রান্ডফসর শক্রাল। শোধ হয় না। আপরন জাদুের হন্ডৈ পান্ডরন, রেন্তু 

আপরন শম অযালন্ডেরমট, ৈার শোনও প্রমাণ শনই। ওই েন্ডলর ু ন্ডপা শম আপনারই তৈরর 

শসটা আরম মানন্ডৈ োধয নই। 

  

ররউফাস ব্লযােন্ডমার েন্ডয়ে মুহুৈথ চুপ। ৈারপর আমান্ডের রৈনজন্ডনর রেন্ডে রনমথম েৃরষ্ট 

শহন্ডন শনান্ডটর উপর ৈা াটা ৈুন্ডল পন্ডেন্ডট পুন্ডর এে েরটোয় শচয়ার শছন্ড  উন্ডঠ ো  াল। 

ৈারপর শক্রান্ডলর রেন্ডে ৈারেন্ডয় েলল, েৈেরা রনরানব্বুই ভ্াে খ্া রট ু ন্ডপা েন্ডেষণাোন্ডর 

রাসায়রনে উপান্ডয় তৈরর েরা সম্ভ ে হন্ডয়ন্ডছ শসটা জান শোধ হয়। রেন্তু হান্ড ড পান্ডসথন্ট 

খ্া রট ু ন্ডপার শোনও হরেস পাওয়া মায় না—এে আমার তৈরর এই ু ন্ডপা ছা া। 
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এই েন্ডল ব্লযােন্ডমার রৈনন্ডট েন্ডলর এেটা শক্রান্ডলর রেন্ডে ছুন্ড  রেল। েলটা শক্রান্ডলর 

শোন্ডল রেন্ডয় প ল। 

  

শৈামরা রৈনজন্ডনই তেজ্ঞারনে েন্ডল জারন, েন্ডল চলল ব্লযােন্ডমার। অযৈ আমার েোটা 

সরৈয রে না রেচার েন্ডর শেখ্ার জনয এই ু ন্ডপা শৈামান্ডের মাচাই েন্ডর শেখ্ন্ডৈ অনুন্ডরাধ 

েররছ। দু রেন সময় রেরে। আরম ওয়ালডফথ শহান্ডটন্ডল রন্ডয়রছ; আমার ঘন্ডরর নম্বর চারে 

ঊনরত্ৰে। মরে শৈামান্ডের মৈ েেলায়, এেং শৈামরা সান্ডভ্দ্রার ডায়ররটা আমান্ডে রেরক্র 

েরা রস্থর ের, ৈা হন্ডল আমান্ডে শফান েন্ডর রেন্ডম়িা। আর মরে রেরক্র না ের, ৈা হন্ডল 

এটুেু েন্ডল মারে শম শৈামান্ডের িারা তৈরর হন্ডে না। 

  

এই নাটেীয় েিৃৈাটা রেন্ডয় আর এে মুহুৈথ অন্ডপক্ষা না েন্ডর ররউফাস ব্লযােন্ডমার েটেট 

েন্ডর েরজার রেন্ডে এরেন্ডয় শেল। েরজার মুন্ডখ্ শস শম োজটা েরল, শসটান্ডে শোনও 

মন্ডৈই সমেথন েরা মায় না। সোন্ডসথর শে াল মুস্তাফা শচৌোন্ডঠর পান্ডে েন্ডস রছল, ৈান্ডে 

ব্লযােন্ডমার ৈার শপন্ডটন্ট শলোন্ডরর ছুন্ডচান্ডলা জুন্ডৈার ডো রেন্ডয় এে লারে শমন্ডর রৈন হাৈ 

েূন্ডর রছটন্ডে শফন্ডল রেল। সোসথ শহায়াট েয শহল–েন্ডল উন্ডঠ ো র ন্ডয় শলােটান্ডে শোধ হয় 

আক্রমণই েরন্ডৈ মারেল, রেন্তু শক্রাল ৈান্ডে োধা রেল। ৈৈক্ষন্ডণ অরেরেয ব্লযােন্ডমার 

রাস্তায় শেররন্ডয় শেন্ডছ। শক্রাল েলল, শলােটা শমান্ডটই সুরেন্ডধর েন্ডল মন্ডন হন্ডে না; ওর 

রপছন্ডন না লাোই ভ্াল। 

  

মুস্তাফা রান্ডে মন্ত্রণায় েরের েরন্ডছ। সোসথ ৈান্ডে শোন্ডল রনন্ডয় আের েরন্ডৈ ক্রন্ডম ৈার 

রাে প ল। অযালন্ডেরমন্ডটর মরে এই নমুনা হয়, ৈা হন্ডল শোধ হয়। অপরসায়ন 

রজরনসটান্ডে েূন্ডর রাখ্াই ভ্াল। রেন্তু শস আর উপায় শনই। আমরা পরুরই গ্রানাডার 

উন্ডিন্ডে শেররন্ডয় প রছ। েী আন্ডছ েপান্ডল শে জান্ডন। 

  

মন্ডন্টরিও, ২৯শে জুন 

  

েৃরষ্ট প ন্ডছ। আোন্ডের মা অেস্থা ৈান্ডৈ সহন্ডজ শমঘ োটন্ডে েন্ডল মন্ডন হয় না। শক্রান্ডলর 

মন্ডৈ এর শচন্ডয় ুরভ্লক্ষণ আর রেছু হন্ডৈ পান্ডর না, োরণ আমান্ডের েন্ডেষণার এেটা 
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প্রধান উপাোন অনায়ান্ডস সংগ্রহ হন্ডয় মান্ডে। সান্ডভ্দ্রা োসন্ডলর শোৈলার এেটা শখ্ালা 

ছান্ডৈ এেটা োরটন্ডের োমলা শরন্ডখ্ শেওয়া হন্ডয়ন্ডছ। মন্ডন হয় রেন্ডেন্ডলর মন্ডধযই শসটা 

ভ্ন্ডর यदि।  

  

আমরা অরেরেয োসন্ডল উরঠরন; উন্ডঠরছ শহান্ডটন্ডল। আরও রেন দুন্ডয়ে শহান্ডটন্ডলই োেন্ডৈ 

হন্ডে। সান্ডভ্দ্রা োসন্ডল শেউ োন্ডে না, এেং েৈোল শম োন্ডে না ৈার শোনও রহন্ডসে 

শনই। ৈন্ডে সান্ডভ্দ্রা পররোন্ডরর নাম এখ্ান্ডন সেন্ডলই জান্ডন। আমরা মন্ডন্টরিও শপৌ ছান্ডনার 

সন্ডগে  সন্ডগে  রাস্তায় প্রেম শম শলােরটন্ডে রজন্ডজ্ঞস েরলাম শস-ই শেল্লার হরেস রেন্ডয় রেল। 

গ্রানাডান্ডৈ রান্ডত্ৰ রেোম শনোর সুন্ডমাে হওয়ান্ডৈ আমরা রেরেয ৈাজা শোধ েররছলাম, 

ৈাই আর সময় নষ্ট না েন্ডর শসই শলান্ডের রনন্ডেথে অনুমাম়িী মন্ডন্টরিও শপাট আরপন্ডসর 

পাে রেন্ডয় ো  রেন্ডে শমা  রনন্ডয় পাহার  পে ধন্ডর চলন্ডৈ ুরু  েরলাম।  

  

রিৈীয় লযােমান্ডেথ শপৌ ছান্ডৈ লােল েে রমরনট। এটা এেটা প্রাচীন মুরীয় সরাইখ্ানার 

ধ্বংসােন্ডেষ। শস্প্ন্ডনর এ অংেটা অষ্টম েৈাদীরী শেন্ডে সাৈন্ডো েছর আরে শেেীয় 

মুসলমানন্ডের ো মুরন্ডের অধীন রছল। ৈার রচহ্ন এখ্নও সেথত্ৰ ছর ন্ডয় আন্ডছ। গ্রানাডার 

আলহামব্ৰা প্রাসাে শৈা জেরিখ্যাৈ। 

  

রেধ্বস্ত সরাইখ্ানার পান্ডে োছৈলায় এেরট শছন্ডল েলায় ের  ো ধা এেটা শপাষা শেরজ 

ো ন্ডধ রনন্ডয় ো র ন্ডয় রছল। শস আমান্ডের টযারক্স োমন্ডৈ শেৌৈূহলভ্ান্ডর এরেন্ডয় এল। ৈান্ডে 

সান্ডভ্দ্রা োসল-এর েো রজন্ডজ্ঞস েরন্ডৈ শসই খ্ের রেল শম শসখ্ান্ডন শেউ োন্ডে না। 

আমরা েললাম শম শসখ্ান্ডন োু র সন্ডগে  শেখ্া েরা আমান্ডের উন্ডিেয নয়; আমরা ুরধু 

এেোর োস্লটা শেখ্ন্ডৈ চাই। ৈান্ডৈ শস েলল শম, ৈান্ডে োর ন্ডৈ ৈুন্ডল রনন্ডল শস খ্ুে 

সহন্ডজই পে শেরখ্ন্ডয় রেন্ডৈ পারন্ডে। ুরধু ৈাই নয়-ন্ডস। এখ্ানোর োইড রহন্ডসন্ডেও োজ 

েরন্ডৈ পারন্ডে। এন্ডৈ আমান্ডের আপরত্ত  শনই, োন্ডজই ৈান্ডে ৈুন্ডল রনলাম। 

  

শছন্ডলটা খ্ুে শোপন্ডপ। না রজন্ডজ্ঞস েরন্ডৈই রনন্ডজর সম্বন্ডন্ধ এে েুর  খ্ের রেন্ডয় রেল। 

ৈার নাম পােন্ডলা, ৈার আরও পা চরট ভ্াই ও সাৈরট শোন আন্ডছ। শস রনন্ডজ সেন্ডচন্ডয় 
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শছাট। শস এখ্ন শোনও োজ েন্ডর না। ৈার োন্ডপর এেটা মন্ডের শোোন আন্ডছ, রৈন 

ভ্াই শসখ্ান্ডন োন্ডজ শলন্ডে শেন্ডছ। আর দুভ্াই-এর এেজন্ডনর ফন্ডলর শোোন আন্ডছ, আর 

এেজন শরন্ডটারান্ডন্ট োজনা োজায়। শোন্ডনন্ডের সেন্ডলরই রেন্ডয় হন্ডয় শেন্ডছ। পােন্ডলা 

মন্ডন্টরিওর ইরৈহাস জান্ডন। শোন োর র েৈ েয়স, শোোয় শে োেৈ, শোন রাজা 

শোন মুন্ড্ধ  মারা রেন্ডয়রছল—শস সেই জান্ডন। মান্ডে মান্ডে টুররটন্ডের োইড রহন্ডসন্ডে োজ 

েন্ডর শস দুে পয়সা েরমন্ডয় শনয়, মরেও প াুরনা রেন্ডেষ েন্ডররন েন্ডল ভ্াল োজ পায় 

না। ৈার আসল োখ্ হল জন্তু ধরা এেং শপাষা। এই শেরজটান্ডে ধন্ডরন্ডছ মাত্ৰ রৈন রেন 

আন্ডে, রেন্তু এর মন্ডধযই রেরেয শপাষ শমন্ডন শেন্ডছ।  

  

সামন্ডনর রসন্ডট েন্ডস শস আত্মজীেনী শোনারেল। আমরা রৈনজন্ডন রপছন্ডন েন্ডস পরস্প্ন্ডরর 

সন্ডগে  রফসরফস েন্ডর রঠে েন্ডর রনলাম শম পােন্ডলান্ডে প্রস্তাে েরে আমরা শম েরেন 

এখ্ান্ডন আরছ শস েরেন শস আমান্ডের ফাইফরমাে খ্াটন্ডে, ৈান্ডে আমরা পয়সা শেে। 

অরেরেয আমান্ডের োজটা আন্ডেৌ েরা সম্ভ ে হন্ডে রে না শসটা সান্ডভ্দ্রা োসল না শেখ্া 

পমথয শোো মান্ডে না। 

  

জগে ন্ডলর মন্ডধয এোন্ডেে পে ধন্ডর আরও রমরনট পন্ডনন্ডরা রেন্ডয় এেটা জায়োয় এন্ডস 

পােন্ডলা োর  োমান্ডৈ েলল। োরে পেটা আমান্ডের শহ ন্ডট শমন্ডৈ হন্ডে। েৈেূর  রজন্ডজ্ঞস 

েরল শক্রাল। শেরে নয়, দুরমরনন্ডটর পে, আশ্বাস রেন্ডয় েলল পােন্ডলা। 

  

ঘর  ধন্ডর দু রমরনট না হন্ডলও, আোছা শভ্ে েন্ডর রমরনটপা ন্ডচন্ডের মন্ডধয আমরা শম 

োর টার ফটন্ডের সামন্ডন শপৌ ন্ডছালাম, শসটা োসল েলন্ডৈ শম রেরাট অট্টারলোর শচহারা 

আমান্ডের শচান্ডখ্র সামন্ডন শভ্ন্ডস ওন্ডঠ শসরেম ে  অেেযই নয়, রেন্তু েৈখ্ান্ডনে শলাে 

এেসন্ডগে  োোর পন্ডক্ষ শম মন্ডেষ্ট ে  ৈান্ডৈ শোনও সন্ডিহ শনই। এই দুন্ডেথর চাররেন্ডে 

পররখ্া শনই, ো শোনওোন্ডল রছলও না। রাস্তা শেন্ডে সান্ড জা শেন্ডটর রভ্ৈর রেন্ডয় েুন্ডে 

ো ো পে রেন্ডয় রেছুেূর শেন্ডলই োর র সের েরজায় শপৌ ছান্ডনা মায়।  
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পােন্ডলা েুন্ডেন্ডছ শম আমরা োর র রভ্ৈর েুেন্ডৈ চাই, ৈাই শস সৈেথ েন্ডর রেল—ও োর  

এখ্ন হাজারখ্ান্ডনে োদুন্ড র োসা। ৈা ছা া ই দুর, সাপ। এ সেও আন্ডছ। সোসথ েলল, 

ৈুরম ও োর র রভ্ৈর সম্বন্ডন্ধ এৈ জানন্ডল েী েন্ডর  পােন্ডলা েলল, এেোর এেটা 

সযান্ড লামযাোরন্ডে ৈা া েন্ডর োসন্ডলর মন্ডধয েুন্ডেরছলাম। খ্ুে নান্ডজহাল েন্ডররছল 

জান্ডনায়ারটা; এন্ডেোন্ডর ছাৈ পমথয শেৌ  েররন্ডয়রছল।  

  

সযালামযাোর হল রেররেরট শেণীর জান্ডনায়ার। শস্প্ন্ডনর এ অঞ্চন্ডল পাওয়া মায়। এটা 

জানৈাম। 

  

োর র রভ্ৈর আর েী শেখ্ন্ডল  প্রশ্ন েরল শক্রাল। 

  

পােন্ডলা েলল, আসোেপত্ৰ েলন্ডৈ েন্ডয়েটা ভ্াঙা োন্ডঠর শচয়ার আর শটরেল ছা া রেছু 

শনই। শেয়ান্ডলর োন্ডয় রেছু মরন্ডচ ধরা অস্ত্রেস্ত্র নারে এখ্নও টাঙান্ডনা আন্ডছ। েন্ডয়েটা 

ঘন্ডর নারে ছান্ডৈর ের োরো আলো হন্ডয় নীন্ডচ েুন্ডল পন্ড ন্ডছ, আন্ডরেটা ঘন্ডর ৈালা 

শেওয়া েন্ডল ৈান্ডৈ শোো মায় না। ৈন্ডে আশ্চমথ এই শম, োসন্ডল এেটা রান্নাঘর রন্ডয়ন্ডছ 

ৈান্ডৈ নারে রেছু পুরন্ডনা োসনপত্ৰ এখ্নও পন্ড  আন্ডছ। পােন্ডলা শসখ্ান শেন্ডে এেটা 

মারটর পাত্ৰ রনন্ডয় রেন্ডয় ৈার মান্ডে উপহার রেন্ডয়রছল।  

  

এই েোটা ুরন্ডন আমান্ডের রৈনজন্ডনর শেৌৈূহল সপ্তন্ডম চন্ড  শেল। শস রান্নাঘর আমান্ডের 

শেখ্ান্ডৈ পারন্ডে  চাপা স্বন্ডর প্রশ্ন েরল শক্রাল। 

  

শোন পারে না  েলল পােন্ডলা। আপনারা চলুন না। আমার সন্ডগে ।  

  

আমরা শেলাম, এেং রেন্ডয় শেখ্লাম আমান্ডের অনুমান রমন্ডেয হয়রন। সান্ডভ্দ্রা োসন্ডলর 

েরক্ষণপূেথ শোন্ডণ এেটা ঘর শম আজ শেন্ডে সাৈন্ডো েছর আন্ডে শোনও অযালন্ডেরমন্ডটর 

েন্ডেষণাোর রহন্ডসন্ডে েযেহার হন্ডয়রছল ৈান্ডৈ রেিুমাত্ৰ সন্ডিহ শনই। চুরল্ল, শমন্ডের 

মােখ্ান্ডন শচৌোচ্চা, মারটর পাত্ৰ, োন্ডচর শোয়াম, ররটাটথ-ন্ডোনও রজরনন্ডসরই অভ্াে শনই, 

মরেও সে রেছুর উপন্ডরই রন্ডয়ন্ডছ সাৈ েৈাদীরীর ধুন্ডলার আোেন। এেটা হাপরও রন্ডয়ন্ডছ 
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শসই মুন্ডের, শমটা শনন্ড ন্ডচন্ড  শক্রাল েলল ৈান্ডৈ এখ্নও অনায়ান্ডস োজ চলন্ডে। আশ্চমথ 

লােরছল, োরণ রঠে এইরেম রজরনসপত্ৰ সন্ডমৈ এইরেমই ঘন্ডরর ছরে েহু প্রাচীন 

অযালন্ডেরমর েইন্ডয়ন্ডৈ শেন্ডখ্রছ—শেেল ৈফাৈ এই শম মারা এখ্ান্ডন োজ েরন্ডৈ চন্ডলন্ডছ 

ৈারা রেংে েৈাদীরীর মানুষ। ৈন্ডে এও রঠে শম শক্রান্ডলর সন্ডগে  সন্ডগে  আমান্ডের মনও ক্রন্ডম 

শপৌরছন্ডয় মান্ডে শসই মধযমুন্ডে। নাড়িীর মন্ডধয শম চাঞ্চলয অনুভ্ে েররছ, রঠে শসইরেমই 

চাঞ্চলয রনশ্চয় অনুভ্ে েরৈ মধযমুন্ডের অযালন্ডেরমটরা। 

  

পােন্ডলান্ডে আমরা োন্ডজ েহাল েন্ডর রনলাম। রেন্ডন হাজার শপন্ডসট, অেথাৎ েে টাোর 

মন্ডৈা শনন্ডে। লযােন্ডরটররটান্ডে ও এেরেন্ডনর মন্ডধযই ো ন্ডপা ছ েন্ডর শরন্ডখ্ শেন্ডে, মান্ডৈ 

পরুর। শেন্ডে আমরা োজ আরম্ভ  েরন্ডৈ পারর। আরও খ্ানদুন্ডয়ে ঘর পররষ্কার েরন্ডৈ 

হন্ডে, োরণ আমরা রৈনজন রান্ডত্ৰ োসন্ডলই োেে। এেোর শসানা তৈররর োজ ুরু  হন্ডয় 

শেন্ডল োসল শছন্ড  আর শোোও মাওয়া চলন্ডে না। পােন্ডলান্ডে রেন্ডয় খ্াোর আরনন্ডয় 

শনে। শোোর েযাপান্ডর সমসযা শনই, োরণ আমান্ডের রৈনজন্ডনরই রিরপং েযাে আন্ডছ। 

খ্টপালন্ডঙ্কর েরোর হন্ডে না, শমন্ডেন্ডৈ ুরন্ডয় প ন্ডলই হল। 

  

সান্ডভ্দ্রা োসল শেন্ডে শহান্ডটন্ডল রফন্ডররছ। দুপুর শে টায়। ৈার আধা ঘণ্টার মন্ডধযই েৃরষ্ট 

ুরু  হন্ডয়ন্ডছ, এেং সন্ডগে  সন্ডগে  আমরা োরটন্ডের োমলা সন্ডমৈ পােন্ডলান্ডে োসন্ডল পারঠন্ডয় 

রেন্ডয়রছ জল ধন্ডর রাখ্োর েযেস্থা েরন্ডৈ। এখ্ন রাৈ সান্ড  আটটা। েৃরষ্টটা এেটু ধন্ডরন্ডছ। 

এ অঞ্চলটা ুরেন্ডনা েন্ডলই জানৈাম; শনহাৈই েপালন্ডজান্ডর আমরা এন্ডসই েৃরষ্ট শপন্ডয় 

শেরছ। 

  

শক্রাল আর সোসথ এইমাত্ৰ শফান েন্ডর জানাল শম ৈারা রডনান্ডরর জনয তৈরর। এেটা 

েো রলখ্ন্ডৈ ভ্ুন্ডল শেরছ—ররউফাস ব্লযােন্ডমার শম েলটা রেন্ডয় রেন্ডয়রছল শসটা আসার 

আন্ডে মাচাই েররন্ডয় শজন্ডনরছ শম ৈান্ডৈ শম ু ন্ডপা েযেহার েরা হন্ডয়ন্ডছ শসটা হাভ্ুন্ড ড 

পান্ডসথন্ট রেুর্ধ । অেথাৎ ব্লযােন্ডমারন্ডে আর জাদুের েলা চলন্ডে না; অযালন্ডেরমট রহসান্ডেও 

শম শস েৃৈোমথ হন্ডয়ন্ডছ শসটা আর অস্বীোর েরা চন্ডল না। ব্লযােন্ডমারন্ডে শটক্কা রেন্ডৈ হন্ডে 
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েৃরত্ৰম উপান্ডয় হান্ডেড পান্ডসথন্ট খ্া রট শসানা তৈরর েন্ডর। এ েযাপান্ডর আমরা রৈনজন্ডনই 

েৃঢ়সংেল্প। 

  

৩০শে জুন রাৈ সান্ড  োন্ডরাটা  

  

সন্ডেমাত্ৰ সান্ডভ্দ্রা োসল শেন্ডে শহান্ডটন্ডল রফন্ডররছ। েৈ দুঘণ্টা আমরা োরটন্ডয়রছ আমান্ডের 

অযালন্ডেরমে লযােন্ডরটররন্ডৈ। শসানা তৈররর োজ ুরু  েরার আন্ডে সান্ডভ্দ্রার ডায়ররর 

রনন্ডেথে অনুমাম়িী এেটা জু রর োজ আমান্ডের শসন্ডর রনন্ডৈ হল। শসটার েোই এখ্ন রলন্ডখ্ 

রাখ্রছ। আন্ডেই েন্ডল রারখ্, েেম েৈাদীরীর জেরিখ্যাৈ আরেন্ডেেীয় অযালন্ডেরমন্ডটর 

শপ্রৈাত্মা আমান্ডের উন্ডিন্ডে ৈার আেীোে জারনন্ডয় শেন্ডছ। োল রঠে দুপুর োন্ডরাটায় 

  

আমান্ডের হাপর চলন্ডৈ ুরু  েরন্ডে। োন্ডজর মােৈীয় উপাোন মন্ডেষ্ট পররমান্ডণ 

লযােন্ডরটররন্ডৈ রাখ্া হন্ডয় শেন্ডছ। ঘন্ডরর েরজায় এেটা মজেুৈ নৈুন ৈালা লারেন্ডয় শেওয়া 

হন্ডয়ন্ডছ। োল শেন্ডে আমরা োসন্ডল রেন্ডয় োেরছ। পােন্ডলাও োেন্ডে। আমরা েী োজ 

েরন্ডৈ মারে শসটা আমরা শমাটামুরট ওন্ডে েুরেন্ডয় রেন্ডয়রছ। শছন্ডলরটর মন্ডধয এমন এেটা 

সরলৈা আন্ডছ শম ৈার উপর রেশ্বাস রাখ্ন্ডৈ আমান্ডের শোনও রিধা হয়রন। 

  

জেীর ইেন হায়ান্ডনর শপ্রৈাত্মা নামান্ডনার েযাপান্ডর শক্রাল শম পন্থান্ড টা েযেহার েরল 

শসটার মন্ডধয নৈুনত্ব েলন্ডৈ রছল ুরু ন্ডৈ লযারটন ও রৈব্বরৈ মন্ত্র উচ্চারণ। প্রেমটা েরল 

সোসথ ও রিৈীয়টা শক্রাল। ৈারপর শক্রাল ৈার মানুন্ডষর হান্ড র তৈরর ো রেন্ডৈ রমরনট 

পা ন্ডচে ধন্ডর এেটা মধযমুেীয় ইউন্ডরাপীয় ধমথসংেীন্ডৈর সুর ভ্া জল। এখ্ান্ডন েন্ডল রারখ্ 

শম এই েযানন্ডচন্ডটর সময় আমান্ডের ঘন্ডর আমরা রৈনজন োন্ডে আরও এেরট প্রাণী রছল। 

শস হল সোন্ডসথর শে াল মুস্তাফা। মুস্তাফা এই োসন্ডল এন্ডস এরই মন্ডধয রৈনরট ই দুর 

সংহার েন্ডরন্ডছ। আরও ইদুন্ডরর আো আন্ডছ েন্ডলই শোধ হয় ৈার শমজাজ এৈটা শখ্াে। 

  

শস্তাত্ৰ ও ো রের পর আমরা প্রচরলৈ োয়োয় এেটা শটরেলন্ডে রঘন্ডর েন্ডস জেীর ইেন 

হায়ান্ডনর রচযায় মি হলাম। শক্রাল আর আরম দুজন্ডনই আররে ভ্াষা জারন, োন্ডজই 

শপ্রৈাত্মার সন্ডগে  েো েলন্ডৈ শোনও অসুরেধা হন্ডে না। শক্রালই রমরডয়াম, সুৈরাং ৈার 
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মন্ডধয রেন্ডয়ই আত্মার আরেভ্ে হন্ডে। শস শচাখ্ েুন্ডজ রন্ডয়ন্ডছ; আরম আর সোসথ ৈার রেন্ডে 

প্রায় রনষ্পরলে েৃরষ্টন্ডৈ শচন্ডয় আরছ। ঘন্ডর আন্ডলা েলন্ডৈ শেেল দুরট শমামোরৈ। ৈার রেখ্া 

অল্প অল্প দুলন্ডছ, শসইসন্ডগে  আমান্ডের রৈনজন্ডনর ছায়াও ঘন্ডরর শেয়ান্ডল সো েম্পমান। 

  

রমরনট পন্ডনন্ডরা শক্রান্ডলর রেন্ডে শচন্ডয় োোর পর শখ্য়াল হল শেয়ান্ডল হঠাৎ এেটা েীন্ডসর 

ছায়া শখ্ন্ডল শেল। ছায়ার েরৈ অনুসরণ েন্ডর উপন্ডর শচন্ডয় শেরখ্ এেটা োদু  েুন্ডে 

ের োন্ডঠ আেয় রনন্ডয়ন্ডছ। এ সে োর ন্ডৈ ের োঠ শেন্ডে োদু  শোলান্ড টা অস্বাভ্ারেে 

েৃেয নয়, রেন্তু এ োদুন্ড র রেন্ডেষত্ব হল শসটা ঘর র শপণু্ডলান্ডমর মন্ডৈা দুলন্ডছ, রনিঃেন্ডদীর 

দুলন্ডছ, আর ৈার শচাখ্দুন্ডটা সটান ৈযাে েন্ডর আন্ডছ আমান্ডের রৈনজন্ডনর রেন্ডে। সোন্ডসথর 

শোন্ডল মুস্তাফাও শেখ্লাম এেেৃরষ্ট শচন্ডয় রন্ডয়ন্ডছ েুলয োদুন্ড র রেন্ডে। 

  

শক্রান্ডলর শচহারায় এেটা পররেৈথন হন্ডৈ ুরু  েন্ডরন্ডছ। শচহারায় েলে না, েরং ৈার েসার 

ভ্রগে ন্ডৈ। ৈার শোমর শেন্ডে মাো অেরধ েরীরটা শেমন শমন আপনা শেন্ডে ভ্া জ শহয় 

সামন্ডনর রেন্ডে দুন্ডয় প ন্ডছ, আর শসইসন্ডগে  ৈলার অংেটা শমন শচয়ার শছন্ড  েূন্ডনয উঠন্ডছ। 

  

রমরনট দু-এে পন্ডর শক্রান্ডলর শেহটা আপনা শেন্ডেই শম ভ্রগে টা রনল, শসটান্ডে নন্ডমাজ 

প ার এেটা অেস্থা েলা চন্ডল। আরম আর সোসথ দুজন্ডনই স্প্ষ্ট শেখ্লাম শম ৈার পা 

আর মারটন্ডৈ শঠন্ডে শনই। আর শস শম শচয়ান্ডরর উপর েন্ডসরছল, ৈার শোনও অংন্ডের 

সন্ডগে ই ৈার শেন্ডহর শোনও শমাে শনই। 

  

ঘন্ডর শোন্ডেন্ডে জারন আৈন্ডরর েন্ধ এন্ডস েুন্ডেন্ডছ। এটা েুেন্ডৈ পারার সন্ডগে  সন্ডগে  এেটা 

মৃদু েুপ েদীর হল। শেখ্লাম শটরেন্ডলর উপর শক্রান্ডলর নুইন্ডয় প া মাোটার সামন্ডন এন্ডস 

পন্ড ন্ডছ এেটা মুন্ডিার জপমালা—মান্ডে মুসলমানরা েন্ডল ৈসরে। 

  

ৈারপর আরও রেস্ময়! মুহুন্ডৈথর মন্ডধয শেখ্ন্ডৈ শেখ্ন্ডৈ মালার মুন্ডিাগুন্ডলা আপনা শেন্ডেই 

আলো হন্ডয় শটরেন্ডলর উপর ছর ন্ডয় প ল, পরমুহুন্ডৈথই আোর আপনা শেন্ডেই সারজন্ডয় 

রেন্ডয় এে লাইন আররে শলখ্া হন্ডয় শেল! এই শলখ্ার মান্ডন হল শৈামরা সফল হও।  
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েে শসন্ডেে শলখ্াটা শটরেন্ডলর উপর শেন্ডে আোর এন্ডলান্ডমন্ডলা হন্ডয় রেন্ডয় আোর এেটা 

নৈুন শলখ্ায় পররণৈ হল। এ শলখ্ার মান্ডন শসানার মূলয। ভ্ােরছ। এই েোটা রেন্ডয় 

শপ্রৈাত্মা েী শোোন্ডৈ চাইন্ডছ। এমন সময় ৈৃৈীয়োর মুন্ডিাগুন্ডলা মযারজন্ডের মন্ডৈা 

আন্ডরেটা োন্ডেযর সৃরষ্ট েরল—জীেন্ডনর মূলয। আর ৈারপন্ডরই মুন্ডি উধাও! 

  

শক্রান্ডলর শেহ এোর সেন্ডদীর েূনয শেন্ডে শচয়ান্ডরর উপর প ল। আরম সোসথন্ডে 

শলখ্াগুন্ডলার মান্ডন েুরেন্ডয় রেলাম। শস েলল, সফল হওয়া শৈা েুেলাম, রেন্তু শসানার 

মূলয জীেন্ডনর মূলয আোর েী রেম েো  েয প্রাইস অফ শোল্ড ইজ েয প্রাইস অফ 

লাইফ এর মান্ডন েী  

  

শক্রাল এ প্রন্ডশ্নর সন্ডযাষজনে উত্ত র রেন্ডৈ পারল না। শস েলল শস েভ্ীর। ৈন্দ্রার মন্ডধয 

রছল, এেং শস অেস্থায় েী েন্ডরন্ডছ শস রনন্ডজই জান্ডন না।  

  

আমার মন্ডৈ অরেরেয রিৈীয় ও ৈৃৈীয় োেযটায় রেন্ডেষ আমল শেোর েরোর শনই। সফল 

হও—এইটুেুই মন্ডেষ্ট। 

  

আমরা শপ্রৈাত্মা নামান্ডনা শসন্ডর মখ্ন ঘর শেন্ডে শেন্ডরারে ৈখ্নও ের োন্ডঠর রেন্ডে শচন্ডয় 

ুরধু োদু টা েুলন্ডছ। ইরন রে আমান্ডের েন্ডেষণাোন্ডরর রচরস্থাম়িী োরসিা হন্ডয় শেন্ডলন 

নারে  

  

১লা জুলাই 

  

আজ সোন্ডল আমরা শহান্ডটল শছন্ড  সান্ডভ্দ্রা োসন্ডল চন্ডল এন্ডসরছ। আসার আন্ডে এেটা 

ঘটনা ঘন্ডট শেন্ডছ শমটা আমান্ডের রৈনজনন্ডেই শেে ভ্ারেন্ডয় ৈুন্ডলন্ডছ। এটার জনয োম়িী 

প্রধানৈ শহান্ডটন্ডলর েৈৃথপক্ষ, ৈাই মযান্ডনজারমোইন্ডে আমান্ডের েো ুররনন্ডয় আসন্ডৈ 

হন্ডয়ন্ডছ। েযাপারটা খ্ুন্ডল েরল। 

  

শম শোনও সাধারণ শহান্ডটন্ডলও এেটা ঘন্ডরর চারে অনয ঘন্ডর লাো উরচৈ না; রেন্তু এখ্ান্ডন 

এন্ডস প্রেম রেন্ডনই শেরখ্ শম সোন্ডসথর ঘন্ডরর চারে রেন্ডয় শক্রান্ডলর ঘন্ডরর েরজা রেরেয খ্ুন্ডল 
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মায়। ৈা সন্ডিও, শহান্ডটন্ডলর পররন্ডেেটা সুির আর রনরররেরল েন্ডল আমরা শসখ্ান্ডনই 

শেন্ডে মাই। আজ সোন্ডল শক্রাল আমার ঘন্ডর এন্ডস প্রচণ্ড ৈরম্ব। েন্ডল মােরান্ডত্ৰ নারে ৈার 

ঘন্ডর শচার েুন্ডে ৈার সমস্ত রজরনস। ৈছনছ েন্ডরন্ডছ। রেছু রনন্ডয়ন্ডছ রে  আরম েযস্তভ্ান্ডে 

রজন্ডজ্ঞস েরলাম। না, ৈা শনয়রন েলল শক্রাল, রেন্তু অনায়ান্ডস রনন্ডৈ পারৈ। রেন্ডেষৈ 

সান্ডভ্দ্রার ডায়ররটা মরে আমার সন্ডগে  োেৈ ৈা হন্ডল েী হৈ শভ্ন্ডে শেন্ডখ্া। 

  

এটা েলা হয়রন শম লেন্ডন োেন্ডৈই শক্রাল ডায়রর শেন্ডে শসানা োনান্ডনার প্ধ রৈটা 

সাংন্ডেরৈে ভ্াষায় েরপ েন্ডর রনন্ডয় মূল ডায়ররটা ৈার েযান্ডঙ্কর রজম্ময় শরন্ডখ্ এন্ডসন্ডছ। এই 

েরপ আোর আমান্ডের রৈনজন্ডনর মন্ডধয ভ্াোভ্ারে েন্ডর রাখ্া হন্ডয়ন্ডছ। প্রন্ডৈযন্ডের ভ্ান্ডে 

পন্ড ন্ডছ রৈনন্ডট েন্ডর ফুলস্ক থযাপ োেজ। এরেম না েরন্ডল শম সরৈযই রেপে হন্ডৈ পারৈ 

শসটা শেে েুেন্ডৈ পাররছ। সোসথ শৈা শসাজা মযান্ডনজান্ডরর ঘন্ডর রেন্ডয় ৈান্ডে এই মান্ডর 

শৈা শসই মান্ডর। ভ্দ্রন্ডলাে ো ন্ডো ো ন্ডো হন্ডয় েলন্ডলন শম েৈ ছারব্বে েছন্ডর-অেথাৎ শমরেন 

শেন্ডে শহান্ডটল খ্ুন্ডলন্ডছ শসরেন শেন্ডে—এেরটোরও নারে শহান্ডটন্ডল শচার শোন্ডেরন। 

শহান্ডটন্ডলর শম নাইটওয়াচমযান, শসই শপন্ডরা শলােরটর েয়স ষান্ডটর উপন্ডর। ৈান্ডে শজরা 

েরান্ডৈ শস েলল শম এেজন টুররট নারে রাৈ এেটার পন্ডর শহান্ডটন্ডল আন্ডস ঘন্ডরর শখ্া জ 

েরন্ডৈ। শপন্ডরা ৈান্ডে েন্ডল ঘর শনই। ৈখ্ন শলােরট শপন্ডরান্ডে এেরট রসোন্ডরট অফার 

েন্ডর। ভ্াল ফরারস রসোন্ডরট শেন্ডখ্ শপন্ডরা ধূমপান্ডনর শলাভ্ সামলান্ডৈ পান্ডর না। এই 

রসোন্ডরন্ডট টান শেোর সন্ডগে  সন্ডগে  নারে ৈার শচান্ড খ্ ঘুন্ডম জর ন্ডয় আন্ডস, শসই ঘুম 

শভ্ন্ডঙন্ডছ। এন্ডেোন্ডর সোল সান্ড  ছটায়। েীরেম শেখ্ন্ডৈ শলােটা  প্রশ্ন েরল শক্রাল। 

োর  শো ন্ডফ োো মুখ্, শচান্ডখ্ োন্ডলা চেমা, েলল শপন্ডরা। শপন্ডরার রেশ্বাস শম শচার সের 

েরজা েযেহার েন্ডররন। শহান্ডটন্ডলর েরক্ষণ রেন্ডের শেয়ান্ডলর পাইপ শেন্ডয় শোৈলার 

োরািায় ওঠা নারে শৈমন েরঠন েযাপার নয়; আর োরািায় শনন্ডম পযান্ডসজ ধন্ডর এরেন্ডয় 

শেন্ডলই রস র । 

  

এোর আরম শক্রালন্ডে রজন্ডজ্ঞস েরন্ডৈ োধয হলাম। ৈার ঘন্ডর এৈ োণ্ড হন্ডয় শেল। অেচ 

ৈার ঘুম ভ্াঙল না শেন। ৈান্ডৈ শক্রাল েলল শম শস নারে েৈোল দুন্ডটা ঘুন্ডমর ের  
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শখ্ন্ডয়রছল—োজ ুরু  হোর আন্ডে অযৈ এেটা রাৈ ভ্াল েন্ডর ঘুরমন্ডয় রনন্ডৈ পারন্ডে 

েন্ডল। মাই শহাে, শক্রান্ডলর মখ্ন টাোের  ো রজরনসপত্ৰ রেছু মারা মায়রন, এেং আমরা 

মখ্ন শহান্ডটল শছন্ড  চন্ডলই মারে, ৈখ্ন এই রনন্ডয় আর মাো ঘারমন্ডয় লাভ্ শনই। 

মযান্ডনজার েলন্ডলন, রৈরন মোরীরৈ পুরলন্ডে খ্ের শেন্ডেন। রেন্ডেষ েন্ডর অনয শহান্ডটন্ডল 

মরে সম্প্ররৈ শোনও নৈুন টুররট এন্ডস োন্ডে, ৈান্ডের মন্ডধয অনুসন্ধান েন্ডর শেখ্ন্ডেন। 

  

এখ্ান্ডন এন্ডস আমরা রৈনজন্ডন রেন্ডনর আন্ডলায় োস্লটা শেে ভ্াল েন্ডর ঘুন্ডর শেন্ডখ্রছ। ুরধু 

এেোর শেখ্ন্ডল োর টার জরটল েযান মাোয় রঠে ভ্ান্ডে শোন্ডে না। সরৈয েলন্ডৈ েী, 

পােন্ডলা সন্ডগে  না োেন্ডল আমরা অন্ডনে সময় রাস্তা গুরলন্ডয় শফলৈাম। 

  

শোৈলার পুেরেন্ডের এেটা ঘন্ডরর েরজায় শম ৈালা শেওয়া শসটা আন্ডেই ুরন্ডনরছলাম; 

আজ শসটা রনন্ডজর শচান্ডখ্ শেখ্লাম। এেটা রেোল ৈালা েরজায় েুলন্ডছ। শসটা শনন্ড ন্ডচন্ড  

রেন্ডেষ সুরেধা েরা শেল না। আমান্ডের োন্ডছ শম সে চারে আন্ডছ শসগুন্ডলা রেন্ডয় এ ৈালা 

শখ্ালার শচষ্টা হাসযের। শক্রাল েলল, আমরা শৈা এখ্ান্ডনই োরেরছ; এরমন্ডধয এেরেন 

হাৈুর  এন্ডন োন্ডয়র শজার প্রন্ডম়িাে েন্ডর শেখ্া মান্ডে ৈালা ভ্ান্ডঙ রে না। 

  

সোসথন্ডে োল শেন্ডেই এেটু মনমরা েন্ডল মন্ডন হন্ডে। শসই রজপরস মরহলার ভ্রেষযিাণী, 

আর োলন্ডের শপ্রৈাত্মার েোর মন্ডধয শস এেটা শমােসূত্ৰ খ্ু ন্ডজ শপন্ডয়ন্ডছ। েলল, মযাডাম 

শরনাটা েন্ডলন্ডছ আই রস শডে, আর োলন্ডে েযানন্ডচন্ডট-েো শেন্ডরাল েয প্রাইস অফ শোল্ড 

ইজ েয প্রাইস অফ লাইফ। শসানার শলান্ডভ্ মরে শেরখ্ প্রাণ রনন্ডয় টানাটারন, ৈা হন্ডল আরম 

রেন্তু সন্ডর প ে। আর ুরধু আমার রনন্ডজর প্রাণ নয়, মুস্তাফার প্রান্ডণর মূলযও আমার মন্ডৈ 

শসানার শচন্ডয় রেছু েম নয়। 

  

শক্রাল শেখ্লাম শষান্ডলা আনা আোোেী। েলল, ওই শেন্ডোরনর েো রনন্ডয় মাো ঘামান্ডনার 

শোনও েরোর শনই। শসানার সন্ডগে  মৃৈুযর শোনও সম্পেথ োেন্ডৈ পান্ডর না। জীেীর 

হায়ান্ডনর শপ্রৈাত্মা মা েন্ডলন্ডছ ৈান্ডৈ অযালন্ডেরমে শসানা শম এেরট অমূলয ধাৈু শসইটাই 

শোোয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । শঙু্কর সবুৰ্ণ সফু োগ ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 25 

www.bengaliebook.com 
 

 

ো টায় ো টায় দুপুর োন্ডরাটার সময় আমরা চুরল্লন্ডৈ অরিসংন্ডমাে েন্ডর আমান্ডের োজ 

ুরু  েন্ডর রেলাম। োন্ডজর পন্থায় শোনও জরটলৈা শনই-সেই জন্ডলর মন্ডৈা সহজ-ন্ডেেল 

সময় ও তধন্ডমথর প্রন্ডম়িাজন। আজন্ডের রেনটা ুরধু শেন্ডছ নানারেম োছোছ ান্ডে ভ্ন্ডে 

পররণৈ েরন্ডৈ, আর উপাোনগুন্ডলান্ডে (প্রধানৈ পারা, েন্ধে আর নুন) রনরি রেন্ডয় ওজন 

েন্ডর রেন্ডেষ পররমান্ডণ রেন্ডেষ রেন্ডেষ পান্ডত্ৰর মন্ডধয রাখ্ন্ডৈ। েৃরষ্টর জলটা ঘন্ডরর মােখ্ান্ডন 

রডম্বােৃরৈ শচৌোচ্চাটার মন্ডধয রাখ্া হন্ডয়ন্ডছ।  

  

এখ্ন রাৈ েেটা। আমরা রৈনজন্ডনই পালা েন্ডর ঘুরমন্ডয় রনন্ডয়রছ, োরণ েন্ডেষণাোন্ডর সে 

সময়ই অযৈ দুজনন্ডে শজন্ডে োেন্ডৈ হন্ডে। পােন্ডলা রাৈ শজন্ডে পাহারা শেন্ডে, ৈাই শসও 

দুপুন্ডর ঘণ্টাচান্ডরে ঘুরমন্ডয় রনন্ডয়ন্ডছ। 

  

৪ঠা জুলাই 

  

েৈ রৈনরেন উন্ডল্লখ্ন্ডমােয রেছু ঘন্ডটরন। ৈাই আর ডায়রর রলরখ্রন। আজন্ডের োজ 

রঠেমন্ডৈা এরেন্ডয় চন্ডলন্ডছ। আজ দুপুন্ডর এেটা ঘটনা ঘন্ডটন্ডছ শমটা রলন্ডখ্ রাখ্া েরোর। 

  

সান্ড  োন্ডরাটার সময় পান্ডের ঘর শেন্ডে সোন্ডসথর অযালাম ঘর ন্ডৈ ঘণ্টার েদীর ুরন্ডন 

েুেলাম এোর ওন্ডে আসন্ডৈ হন্ডে োন্ডজ, আর আমার ঘুমান্ডনার পালা। এরেন্ডে শেে 

েুেন্ডৈ পাররছ আমার ঘুম আসন্ডে না, োরণ আমার স্নাম়িু সমূ্পণথ সজাে। মাই শহাে, ু রটন 

রক্ষা না েরন্ডল পন্ডর শোলমাল হন্ডৈ পান্ডর েন্ডল সোসথ আসামাত্ৰ আরম লযােন্ডরটরর শেন্ডে 

পান্ডের ঘন্ডর চন্ডল শেলাম। রঠে েরলাম। এই রৈনন্ডট ঘণ্টা এেটু এরেে ওরেে ঘুন্ডর 

শেখ্ে। 

  

আপনা শেন্ডেই মনটা চন্ডল শেল শোৈলার শসই েন্ধ েরজাটার রেন্ডে। সারা দুন্ডেথর 

ছরেেেটা ঘন্ডরর মন্ডধয শেেলমাত্ৰ এেটা ঘন্ডরর েরজায় শেন ৈালা োেন্ডে এটা আমার 

োন্ডছ এেটা রেরাট খ্টো ও শেৌৈুহন্ডলর োরণ হন্ডয় ো র ন্ডয়রছল। 
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শোৈলায় শপৌ ন্ডছ। অন্ধোর পযান্ডসজ রেন্ডয় েরজাটার রেন্ডে এরেন্ডয় শেলাম। রেোল 

েরজা-দেন্ডঘথয অযৈ েে ফুট আর প্রন্ডস্থ সান্ড  চার ফুট শৈা েন্ডটই। েরজার োন্ডয় নেো 

েরা ৈামার পাৈ েসান্ডনা। শলাহার ৈালাটাও নেো েরা। সন্ডগে  টচথ রছল। েরজার উপর 

শফন্ডল আন্ডলাটা এরেে ওরেে শঘারান্ডৈ এেটা জায়োয় োন্ডঠ এেটা শছাট্ট ফাটল শচান্ডখ্ 

প ল। চেমা খ্ুন্ডল আমার ডান শচাখ্টা প্রায় ফাটন্ডলর সন্ডগে  লারেন্ডয় রেলাম। রেছু শম 

শেখ্ন্ডৈ পাে এমন আো রছল না। োরণ ঘন্ডরর রভ্ৈর রনশ্চয়ই দুন্ডভ্থেয অন্ধোর; আর 

ফুন্ডটা রেন্ডয় মরে টচথ শফলন্ডৈ হয় ৈা হন্ডল শচাখ্ লাোোর আর জায়ো োন্ডে না। 

  

রেন্তু এই রসরে ইরঞ্চ লম্বা সুন্ডৈার মন্ডৈা সু  ফাটল রেন্ডয়ও শেন্ডখ্ েুেলাম শম ঘন্ডরর 

রভ্ৈরটা অন্ধোর নয়। সম্ভ েৈ এেটা জানালা ো স্ক থাইলাইট রেন্ডয় আন্ডলা আসন্ডছ, আর 

স্প্ষ্ট েুেন্ডৈ পাররছ শম আন্ডলাটার এেটা হলন্ডে আভ্া রন্ডয়ন্ডছ। হয়। ঘন্ডরর শেয়ান্ডলর রং 

হলন্ডে, না হয় জানালায় হলন্ডে োচ রন্ডয়ন্ডছ। 
  

আমার পন্ডক্ষ এর শচন্ডয় শেরে অনুসন্ধান সম্ভ ে নয়; শসটা পান্ডর আন্ডরেজন। আরম আর 

অন্ডপক্ষা না েন্ডর শসই আন্ডরেজন্ডনর সন্ধান্ডন োসল শেন্ডে শেররন্ডয় এলাম।  

  

পােন্ডলান্ডে শপন্ডৈ শেরে সময় লােল না। োসন্ডলর োোন্ডন আোছা আর শোপোন্ড  শঘরা 

এেটা ওে োন্ডছর নীন্ডচ শস এেটা ফা ে পাৈার েন্ডিােস্ত েরন্ডছ। েলল এেটা েজাু  

শেন্ডখ্ন্ডছ, শসটান্ডে ধরন্ডে। আরম েললাম, েজাু  পন্ডর হন্ডে, আন্ডে আমার এেটা োজ 

েন্ডর 06 .  छठ ां।  

  

পােন্ডলান্ডে ঘরটা শেরখ্ন্ডয় েললাম, রস র  রেন্ডয় শৈৈলায় উন্ডঠ রেন্ডয় শেখ্ন্ডৈ এই ঘন্ডরর 

উপর শোনও ছাৈ আন্ডছ রে না, এেং শসই ছান্ডৈ এই ঘন্ডর আন্ডলা প্রন্ডেে েরন্ডৈ পান্ডর 

এমন শোনও স্ক থাইলাইট আন্ডছ রে না। 

  

পােন্ডলা েে রমরনন্ডটর মন্ডধয হা পান্ডৈ হা পান্ডৈ ঘুন্ডর এল। ৈার শচাখ্দুন্ডটা জ্বলজ্বল েরন্ডছ।–

শপ্রান্ডফসর, চন্ডল এন্ডসা আমার সন্ডগে ! 
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রৈনৈলার ছাৈ অেরধ সারা পে পােন্ডলা আমার হাৈ ছান্ড রন। েলন্ডৈ শেন্ডল এেরেম 

রহ রহ  েন্ডর শটন্ডনই রনন্ডয় শেল আমান্ডে। ছান্ডৈ শপৌ ন্ডছ শস অগুে রল রনন্ডেথে েরল। 

  

ওই শম স্ক থাইলাইট। এেোর শচাখ্ লারেন্ডয় শেন্ডখ্া ঘন্ডর েী আশ্চমথ রজরনস রন্ডয়ন্ডছ! 

  

ুরধু শেন্ডখ্ই সস্তুষ্ট হইরন; শমাটা ের  সংগ্রহ েন্ডর স্ক থাইলাইন্ডটর োচ শভ্ন্ডঙ পােন্ডলান্ডে 

ের র সাহান্ডময ঘন্ডরর রভ্ৈন্ডর নারমন্ডয় রেন্ডয়রছ। শস মখ্ন আোর ের  শেন্ডয় উপন্ডর উন্ডঠ 

এল, ৈখ্ন ৈার সন্ডগে  রন্ডয়ন্ডছ শসানার তৈরর এেটা জান্ডনায়ার, এেটা পারখ্ আর এেটা 

ফুল। জান্ডনায়ারটা এেটা োঠন্ডে ারল, পারখ্টা পযাচা আর ফুলটা শোলাপ। ু মাল রেন্ডয় 

মুছন্ডৈ শসানার শম শজৌলুস শেন্ডরাল ৈান্ডৈ শচাখ্ েলন্ডস মায়। এ শসানা শম েৈেরা এেন্ডো 

ভ্াে খ্া রট ৈান্ডৈ সন্ডিহ শনই। 

  

আর এন্ডৈও সন্ডিহ শনই শম এ হল ত্ৰন্ডম়িােে েৈাদীরীর স্প্যারনে অযালন্ডেরমট মানুন্ডয়ল 

সান্ডভ্দ্রার তৈরর শসানা। আজ েুেন্ডৈ পাররছ সান্ডভ্দ্রা রনন্ডজন্ডে রেল্পী েন্ডলরছল। শেন। শস 

শম ুরধু অযালন্ডেরমন্ডৈই অরিৈীয় রছল ৈা নয়, শসই সন্ডগে  রছল অপূেথ স্বণথোর মার হান্ডৈর 

োন্ডজর োন্ডছ শষা ে েৈাদীরীর ইৈারলর রেখ্যাৈ স্বণথোর শেনন্ডভ্নুন্ডৈা শচরল্লরনর োজও 

স্নান হন্ডয় মায়। 

  

৫ই জুলাই 

  

শসানার রজরনসগুন্ডলা শভ্ন্ডেরছলাম। আপাৈৈ সোসথ আর শক্রালন্ডে শেখ্াে না। শেষপমথয 

সোন্ডসথর েো শভ্ন্ডেই শস রেনই মূরৈথগুন্ডলা ওন্ডের শেরখ্ন্ডয় রেলাম। োজ ুরু  েরার দুরেন 

পর শেন্ডেই সোসথ শমন এেটু রনু ৎসাহ হন্ডয় পন্ড রছল—ৈার এেটা োরণ অরেরেয এই 

শম অযালন্ডেরমর প্ধ রৈটান্ডে এেজন তেজ্ঞারনন্ডের পন্ডক্ষ রসররয়াসরল শনওয়া শেে েরঠন। 

এটা আরম েুেন্ডৈ পারর। আরম রনন্ডজ ভ্ারৈীয় েন্ডলই হয়ন্ডৈা ভ্ূৈন্ডপ্রৈ মন্ত্রৈন্ডন্ত্রর 

েযাপারটান্ডে সে সমন্ডয় উর ন্ডয় রেন্ডৈ পারর না। আমার রনন্ডজর জীেন্ডনই এমন অন্ডনে 

ঘটনা ঘন্ডটন্ডছ মার শোনও তেজ্ঞারনে োরণ খ্ু ন্ডজ পাওয়া েি। রেন্তু সোসথ হল খ্া রট 

ইংন্ডরজ; শস মান্ডম্বাজান্ডম্বা ো ৈুেৈান্ডে শমান্ডটই রেশ্বাস েন্ডর না।  
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আজ অরেরেয সোন্ডসথর শভ্াল পালন্ডট শেন্ডছ, আর ৈার এেমাত্ৰ োরণ সান্ডভ্দ্রার তৈরর 

শসানা। রজরনসগুন্ডলান্ডে আমরা েন্ডেষণাোন্ডরর ৈান্ডে সারজন্ডয় শরন্ডখ্রছ। ৈার ফন্ডল ঘন্ডরর 

শোভ্া শম েৈগুণ শেন্ড  শেন্ডছ ৈা েলন্ডৈ পারর না। অরেরেয শসইসন্ডগে  শচান্ডরর উপদ্রন্ডের 

েোটাও ভ্ােন্ডৈ হন্ডে। আমরা রৈন জন্ডনই সন্ডগে  অস্ত্র এন্ডনরছ। সোসথ দুধথষথ রেোরর, আর 

শক্রালও রপস্তল চালান্ডৈ জান্ডন। আমার শোন্ডটর পন্ডেন্ডট সে সময়ই োন্ডে অযানাইরহরলন 

োন। োন্ডজই ভ্ন্ডয়র োরণ শনই। 

  

পােন্ডলা রান্ডত্ৰ পাহারা রেন্ডে। রনয়রমৈ। ৈার ফা ন্ডে েজাু  ধরা পন্ড ন্ডছ। শেরজ আর 

েজাু  রনন্ডয় শস রেরেয আন্ডছ। 

  

মন্ডন হন্ডে আমান্ডের োজ শেষ হন্ডৈ আর দুরেন লােন্ডে। আজ শসই রচটারচট পোেথটা 

তৈরর হন্ডয়ন্ডছ। ভ্ারী অদু্ভৈ শচহারা রজরনসটার। এন্ডেে রেে শেন্ডে এন্ডেে রেম রং মন্ডন 

হয়, আর পারা োোর ফন্ডলই শোধ হয় সে রন্ডঙর মন্ডধযই এেটা ু পারল আভ্াস লক্ষ 

েরা মায়।  

  

৬ই জুলাই 

  

আজ এেটা দুরশ্চযার োরণ ঘন্ডটন্ডছ। মন্ডন হন্ডে শচার এখ্নও আমান্ডের রপছু ছান্ড রন। 

আজ সোন্ডল পােন্ডলা এন্ডস খ্ের শেওয়ান্ডৈ োইন্ডর রেন্ডয় শেরখ্ োোন্ডন এেটা অন্ডচনা 

পান্ডয়র ছাপ। ছাপটা নানান জায়োয় পাওয়া মান্ডে। আর ৈার রেছু আোর আমান্ডের 

লযােন্ডরটররর জানালার শেে োন্ডছ পমথয চন্ডল এন্ডসন্ডছ। অেচ পােন্ডলা রেছুই শটর পায়রন। 

শসটা অরেরেয শৈমন আশ্চন্ডমথর রেছু নয়, োরণ সের ফটে ছা াও োসূন্ডলর োোন্ডন 

শোোর অনয পে আন্ডছ। সাৈন্ডো েছন্ডরর পুরন্ডনা পা রচন্ডলর অন্ডনে অংেই শভ্ন্ডঙ পন্ড ন্ডছ। 

শসই সে ভ্াঙা অংন্ডের এেটা রেন্ডয় োইন্ডর শেন্ডে শলাে এন্ডস শোপোন্ড র রপছন্ডন 

আত্মন্ডোপন েন্ডর রনিঃেন্ডদীর শঘারান্ডফরা েরন্ডৈ পান্ডর েই েী। পােন্ডলান্ডে এোর শেন্ডে 

আরও সজাে োেন্ডৈ হন্ডে। 
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এখ্ন সোল নটা। সন্ডেমাত্ৰ েরফ শখ্ন্ডয় ডায়রর রলখ্ন্ডৈ ুরু  েন্ডররছ। এোর শক্রান্ডলর 

ঘুমান্ডনার পালা, রেন্তু আজ আমান্ডের রৈনজন্ডনর এেজন্ডনর পন্ডক্ষও ঘুমান্ডনা সম্ভ ে হন্ডে 

রে না জারন না। আজ েৃরষ্টর জন্ডল শসই রচটরচন্ডট পোেথটান্ডে রমরেন্ডয় ৈান্ডে রপউররফাই 

ো রেুর্ধ  েরন্ডৈ হন্ডে টানা সাৈ ঘণ্টা ধন্ডর। ৈারপর দুো েন্ডল আমান্ডের সন্ডগে  আনা ৈামা 

রপৈল রটন শলাহা ইৈযারে নানারেম ধাৈুর তৈরর ঘরট োরটর শম শোনও এেটান্ডে ওই 

ৈরল পোন্ডেথর মন্ডধয রচমন্ডট রেন্ডয় চুরেন্ডয় শেখ্ন্ডৈ হন্ডে আমান্ডের অযালন্ডেরম সফল হল 

রে না। না হন্ডল ৈার পন্ডরর রাস্তান্ড টা শম েী হন্ডৈ পান্ডর ৈা আমান্ডের োু রই জানা 

শনই। সম্ভ েৈ সুন্ডোধ োলন্ডের মন্ডৈা ঘন্ডরর শছন্ডল ঘন্ডর রফন্ডর শমন্ডৈ হন্ডে। োরণ রজন্ডজ্ঞস 

েরন্ডল েলন্ডৈ পারে না, রেন্তু আমার মন েলন্ডছ আমান্ডের েন্ডেষণা সফলৈার রেন্ডে 

চন্ডলন্ডছ। 

  

আোন্ডে শমন্ডঘর শলেমাত্ৰ শনই। সূমথন্ডেে হারসমুন্ডখ্ শমন আমান্ডের োহো শেোর জনয 

তৈরর হন্ডয় আন্ডছন। 

  

৭ই জুলাই 

  

চরম হৈাো। অযালন্ডেরমে প্ররক্রয়ায় অসীম তধমথ ও অধযেসান্ডয়র সাহান্ডময তৈরর ৈরল 

পোেথরটর সাহান্ডময শসানা তৈররর শোনও সম্ভ ােনা শনই। আমান্ডের োন্ডছ ধাৈুর তৈরর মা 

রেছু রছল ৈার প্রন্ডৈযেরট রচমন্ডট রেন্ডয় এই রলেুইন্ডড  ুরেন্ডয় শেন্ডখ্রছ—শোনওটারই 

শোনও পররেৈথন হয়রন। অেচ এটার শম এেটা রেন্ডেষ গুণ আন্ডছ শসটা েুেন্ডৈ পাররছ; 

রজরনসটা ঠাণ্ডা হোর েো, রেন্তু হাৈ োন্ডছ রনন্ডলই মন্ডন হন্ডে অজস্র খ্ু ন্ডচর মন্ডৈা অেৃেয 

েী সে শমন হান্ডৈ এন্ডস ফুটন্ডছ। অরেরেয সান্ডভ্দ্রা ৈার ডায়ররন্ডৈ েন্ডলই শেন্ডছ শম এই 

রলেুইন্ডড, হাৈ শেওয়া চলন্ডে না। সোসথ মুস্তাফান্ডে রনন্ডয় েন্ডেষণাোর শেন্ডে শেররন্ডয় 

োোন্ডন রেন্ডয় েন্ডস আন্ডছ। শক্রাল এেটা টুন্ডল েন্ডস শোোর মন্ডৈা ফযাল ফযাল েৃরষ্টন্ডৈ 

রডম্বােৃরৈ শচৌোচ্চাটার রেন্ডে শচন্ডয় আন্ডছ। মাোর উপর শসই োদু টা েুলন্ডছ এখ্নও। 

শসই প্রেম রেন শোোর পন্ডর এটা ঘর শেন্ডে আর শেন্ডরায়রন। শক্রান্ডলর শম প্রায় উোে 

অেস্থা শসটা েুেলাম, হঠাৎ ৈান্ডে োদু টার উপর শখ্ন্ডপ উঠন্ডৈ শেখ্লাম। জামান ভ্াষায় 
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এেটা রেেী োলাোল রসরলং-এর রেন্ডে ছুন্ড  রেন্ডয় শস পন্ডেট শেন্ডে ররভ্লভ্ার োর েন্ডর 

এে গুরলন্ডৈ োদু টান্ডে শমন্ডর শফলল। আশ্চমথ োদু !—মন্ডর রেন্ডয়ও শসটা শসই 

এেইভ্ান্ডে রসরলং শেন্ডে েুলন্ডৈ লােল–শেেল ৈার ো শেন্ডে টপটপ েন্ডর রি শমন্ডের 

উপর প ন্ডৈ লােল। 

  

ররভ্লভ্ান্ডরর আওয়াজ ুরন্ডন সোসথ হযেয লযােন্ডরটররন্ডৈ ছুন্ডট এন্ডস েযাপারটা েুন্ডে 

শক্রান্ডলর উপর শচাটপাট ুরু  েন্ডর রেল। আরম শেেরৈে শেন্ডখ্ ঘর শেন্ডে শেররন্ডয় শেলাম। 

অযারেন্ডনর পররেম আর রারত্ৰজােরন্ডণর পর সাফন্ডলযর অভ্ান্ডে শেে ক্লারয অনুভ্ে েররছ। 

সচরাচর আমার অরভ্মানগুন্ডলা েযেথ হয় না। রেন্তু এোন্ডর শোধ হয় ৈাই হন্ডৈ চন্ডলন্ডছ। 

  

৭ই জুলাই, রাৈ এোন্ডরাটা 

  

আমার জীেন্ডনর সেন্ডচন্ডয় শলামহষথে, সেন্ডচন্ডয় স্মরণীয় রেন।  

  

শক্রাল-সোন্ডসথর েে ার ুরু  শেন্ডখ্ লযােন্ডরটরর শেন্ডে শেররন্ডয় আসার েে রমরনন্ডটর 

মন্ডধযই শ্বাসন্ডরারধোরী ঘটনাগুন্ডলা ঘন্ডট শেল। েীভ্ান্ডে হল শসটাই গুরছন্ডয় েলার শচষ্টা 

েররছ। 

  

লযােন্ডরটরর শেন্ডে শেররন্ডয় রনন্ডজর ঘন্ডর না রেন্ডয় োোন্ডন শেলাম। দুরমরনট আন্ডে শরাে 

োো অেস্থান্ডৈই এেপেলা েৃরষ্ট হন্ডয় শেন্ডছ। োইন্ডর এন্ডস পুে রেন্ডে শচন্ডয় শেরখ্ শস্প্ন্ডনর 

উচ্চৈম পাহান্ড র চুন্ড া মূলহান্ডসন শেখ্া মান্ডে, আর চুন্ড ার উপন্ডর আোে জুন্ড  এে 

আশ্চমথ সুির শজা া রামধনু। শসই রামধনু শেখ্ন্ডৈ শেখ্ন্ডৈ এেটা অস্ফুট আৈথনান্ডের 

েদীর োন্ডন শেল। 

  

েদীর লক্ষয েন্ডর শেৌন্ড  এরেন্ডয় রেন্ডয় শেরখ্ পােন্ডলা ঘান্ডসর উপর অজ্ঞান হন্ডয় পন্ড  আন্ডছ। 

ৈার শচায়ান্ডল োলরসন্ডট, ৈার এেটা ো ৈ শভ্ন্ডঙ মুখ্ রেন্ডয় রি প ন্ডছ।  

  

ৈার পরমুহুন্ডৈথই লযােন্ডরটররর রভ্ৈর শেন্ডে নানারেম উন্ডিেজনে েদীর। উধথেথশ্বান্ডস 

শেৌন্ড  রেন্ডয় েরজার মুন্ডখ্ই ে হন্ডয় ো র ন্ডয় শেলাম। ররউফাস ব্লযােন্ডমার মুন্ডখ্ এে 
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তপোরচে হারস ও হান্ডৈ এেটা . ৩৮ শোল্ট ররভ্লভ্ার রনন্ডয় সোসথ ও শক্রান্ডলর রেন্ডে 

মুখ্ েন্ডর ো র ন্ডয় আন্ডছ। আমান্ডে শেন্ডখ্ই েলল, শচৌোঠ শপন্ডরান্ডলই মৃৈুয অরনোমথ! 

  

এই েন্ডল প্রেন্ডমই শস শটরেন্ডলর উপর রাখ্া শসানা তৈররর ফরমুলাটা—অেথাৎ রৈন-রৈররন্ডক্ষ 

নখ্ানা ফুলস্ক থযাপ োেজ-হাৈ েরল। ৈারপর ডান রেন্ডে শেয়ান্ডলর োন্ডয় ৈান্ডে রাখ্া 

শসানার রজরনসগুন্ডলার রেন্ডে এন্ডোন্ডৈ লােল। 

  

ৈার পরমুহুন্ডৈথই শম রজরনসটা ঘটল শসটা ভ্ােন্ডৈ আৈন্ডঙ্ক ও রেস্মন্ডয় এখ্নও আমার 

শরামাঞ্চ হন্ডে। 

  

সোন্ডসথর শোল শেন্ডে হঠাৎ এেটা শলামে রপণ্ড েূনয রেন্ডয় রৈরন্ডেন্ডে রেন্ডয় ব্লযােন্ডমান্ডরর 

েুন্ডের উপর ো রপন্ডয় পন্ড  রহংস্র আ চন্ড  ৈার মুখ্ ক্ষৈরেক্ষৈ েন্ডর রেল। ব্লযােন্ডমান্ডরর 

হান্ডৈর ররভ্লভ্ার ছুন্ডট শেল, রেন্তু গুরল আমান্ডের োন্ডয় না শলন্ডে লােল এেটা োন্ডচর 

ররটন্ডটথ। 

  

আর শসইসন্ডগে  শেসামাল হন্ডয় ব্লযােন্ডমার হুমর  শখ্ন্ডয় প ল ঘন্ডরর মােখ্ান্ডন শচৌোচ্চাটার 

রভ্ৈর। মুস্তাফা ৈার প্ররৈরহংসা চররৈােথ েন্ডর আোর ৈার প্রভ্ুর োন্ডছ রফন্ডর শেন্ডছ। 

ব্লযােন্ডমান্ডরর েরীরটা ৈরল পোন্ডেথর সংস্প্ন্ডেথ এন্ডসই শোয়াল মান্ডছর ঘাই মারার মন্ডৈা 

েন্ডর এেোর লারফন্ডয় উন্ডঠ, ৈৎক্ষণাৎ অসা  হন্ডয় শসই জন্ডলই পন্ড  রইল। আমরা 

রৈনজন্ডন রেস্ফাররৈ শচান্ডখ্ শেখ্লাম শম ৈার েরীন্ডরর শম অংেগুন্ডলা অনােৃৈ—অেথাৎ েলা 

পমথয মুখ্ আর েেরজ পমথয হাৈ—শসগুন্ডলা শেখ্ন্ডৈ শেখ্ন্ডৈ শচাখ্ েলসান্ডনা শসানায় 

রূপাযররৈ হন্ডে! 

  

সোসথ অস্ফুটস্বন্ডর েলল, েয প্রাইস অফ শোল্ড.ইজ েয প্রাইস অফ লাইফ… অেথাৎ 

সান্ডভ্দ্রার অযালন্ডেরমন্ডৈ শসানা েরন্ডৈ হন্ডল ধাৈুর েেন্ডল জীেয প্রাণীর প্রন্ডয়াজন–শমমন 

মানুষ, ফুল, জন্তু, পারখ্ ইৈযারে। 
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এই ব্লযােন্ডমার, ওই পযাচা, ওই োঠন্ডে ারল, ওই শোলাপ—সেই এেোন্ডল রছল নশ্বর 

প্রােৃরৈে জীে। 

  

এখ্ন আর ৈান্ডের রেনাে শনই। 

  

সন্ডিে। তেোখ্, তজযষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৮৪ 
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