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১. শলন আর ররাববার ছুলির লদন 
শনি আর ররোববোর ছুনির নিি েট ও নিস্টোর আন র ছুনি রিই। িোাঁটে েোজ েরটি েয। 
শনিবোর নিি রিো শোি ো ট্রোটে  এটজনি িোাঁটে রেো ো রোেটিই েয, ররোববোটর রবরুটি 
েয  ন্ডটির বোইটর েটের িিোটি, িিুি েটেটরর জটিয জো  রে টি। িযোিটচস্টোটর। 
বোনিডিংেোটি, েোনর্ডটে। এসব জোযেোয বোঙোন  আটছ, েোরিীয আটছ, আটছ িোনেস্তোনি। 
িটব নিস্টোর আন  িোনেস্তোনি িো়েোয আর িো বো়েোি িো; অেচ এেোত্তর সোট র জুি 
িোস ির্ডন্ত  ন্ডটি নিনি নি.আই.এ-রি চোেনর েরো েোট  নবস্তর িোনেস্তোনির সটঙ্গ 
িনরনচি েটযনছট ি। নবট টি এেি িোনেস্তোনিরো বোঙোন টে বযবসো রিয িো। অেচ, 
নিস্টোর আন  ররো  অিুেব িো েটর িোটরি িো, বোঙোন রো নিনবয বযবসো নিটয র্োটে 
িোনেস্তোনিটির। িোাঁর এই ররো  রিশোত্মটবো ে েটব বট  িটি েটি িোটর েইটর রেটে। 
অটিে বোঙোন  েটের িোর েোটছ নেন্তু আটস নিনি বোঙোন  বট । িোরো বট , এে 
িোনেস্তোনির েোটছ নেছু সোিোিয ির রিটযনছ োি, নেন্তু আিিোর েোটছই এ োি, িযসো 
র্নি নিটি েয রিো বোঙোন টেই রিব। অেচ িোরো জোটি িো, নিস্টোর আন টে েটেটরর 
িো  িযোনেিংটযর জটিয অন্তি িোনেস্তোনি নিস্টোর েোটির েোটছ রর্টি েয। এই িেযনি 
নিনি সর্টে রেোিি রোটেি এবিং েটেরটে বট ি িোাঁর নিজস্ব ওটযর েোউস আটছ, 
িযোেোর আটছ। েিেো  এে বোঙোন র েোজোর নিটিে িোউটন্ডর বযবসো অটের জটিয 
নিনি িোি নি। রিটযটছ নিস্টোর েোি। রিশিুটেো বোঙোন নি র্িরেি নবজ ীর নজনিস 
বোজোটর, প্রোয সবই। নিটয র্োটেি। েটযেবোর নিস্টোর আন র েোটছ এটসটছি, িোন েো 
েটরটছি, এে রেি েেোও নিটযটছি িোর েোছ রেটেই নেিটবি। রশষ ির্ডন্ত নেিট ি 
নিনি নিস্টোর েোটির েোছ রেটে। আন টে রর্টি েটযনছ  েোটির েোটছ এেিো েোটজ, 
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আর রসেোটি নেটয রিটেি বোঙোন িো সওিো েরটছ। এিি নি ডজ্জ, র োেনি অপ্রস্তুি েয 
নি। অবশয, রসিোও রেটব। রিটেটছি আন , নবট টি েষ্ট েটর এে েোিরোয রোন্নো-েোেো-
েোওযো েটর জনিটয নজনিস রেিোর সিয রর্েোটি সুনবট , এে িযসো সুনবট  েট ও 
রসেোটি নেিটব ববনে। বোিং োটিটশ বোটির রিৌ টিও র্ো রেিোর িুটরোি েয িো বহু বট়ে 
েোাঁর এেোটি ইিংটরটজর িটিো েোনিটয আর বোঙোন র িটিো বোস েটর, রেনজটিনজও নিজ 
রিন নেশি নরেিনর্শন্ড েোন়ে নেটি রেট । েরীটবর জুটিো েট  র্ো েয, ঘুটিোবোর সিয 
ির্ডন্ত জুটিো বোন টশর িোটশ নিটয রশোয। চকু্ষ জ্জো েোেটব রেি? 
 
িবু িিিো নেচট়ে নছ  আন র। 
 
বসি বোন়েরই নিটচর ি োয সিুটের ঘটর িোর রেোম্পোনির আনিস–শোি ো ট্রযোটে স 
এটজনি। নেম্বো ব ো র্োয, রিোেোটির ওির ি োয িোর বোসো। 
 
সেো  িিোয নসাঁন়ে নিটয িোিটছি, স্ত্রী েোিরুন্নোেোর রিছি র্োটে। 
 
এই রশোি। 
 
আন  নবরক্ত েি। রিছি র্োে রিোটিই নিনি িছন্দ েটরি িো। িোও নিটির শুরু রেোর 
রব োয রেোিোর িোি নিটয আনিস রেো োর সিয। 
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িিিো আটরো নেচট়ে রে  িোর। রিছি র্োেোর রিোষ েোিোটি নিনি আবোর নেটর এট ি 
ঘটর। 
 
েী েট ো? 
 
িো, নজটেযস েরনছ, িুনি আবোর বোইটর িোইটর র্োে িো রিো? 
 
র্োবোর েোেট  রিো বট ই রর্িোি। 
 
বট ই নিনি র্োি সব সিয। েোরণ, নিনি র্েি বোইটর েোটেি, েোিরুন্নোেোরটে আনিটস 
বসটি েয। স্বোিীর েোজ রস েোট ো রেোছোটি িোটর িো, িটব রেোি  রো, েটের এট । 
প্রোেনিে আ োি েরো, র িটিটির বযোিোর েোেট  রচে রিযো, রনশি রিযো, এ সব 
চোন টয নিটি িোটর। 
 
িোেোর রেটস বট , রিোিোটে রর্টেনছ এেিো েোরটণ। এেবোর নিটচ িোিট  রিো আর 
বোেরুটির িরেোর ছো়েো িুটিোর আটে ওিটর উঠটব িো। ব নছ োি, েোটজ র্োবোর আটে 
নিিোর সটঙ্গ এেিু েেো বট  র্োও। 
 
নিিো, ইযোসনিি, ওটির ব়ে রিটয। 
 
একু্ষনণ ব োর েী আটছ? 
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আন  নঠে বুঝটি িোটরি িো, নবটযর প্রস্তোবই েয নি এেি ির্ডন্ত, এর িট য রিটযর সটঙ্গ 
েেো েীটসর? আজ এেজি আসটছ ইযোসনিিটে রিেটি। আিুষ্ঠোনিে রিেো িয, িবু 
বোন়ের সবোই জোটি, িছন্দ েরটিই আসটছ। 
 
রিোিোর রিটয র্নি নবেট়ে বটস? 
 
রেি? নবে়েোটব রেি? বযস েি েয নি। নবটয বসটি েটব িো? িোনে, রস রিোিোটে 
নেছু বট টছ? 
 
এেটিো বট  নি, িটব, সটন্দে েনর, ব টব। রিোিোর রিটয রিো রিি সোটযব। 
 
ভ্রু েুনিি েটর রোটে আন । 
 
িোেোর বট , িুনি এেিু বটসো, রিটযটে রর্টে নি। িুনি নিটজ বট  িোও, শনিবোর রিটে 
রর্ি আবোর রবটরোয িো। েো  রোটি িোনিড েটরটছ। আজ বোন়েটি েোে। এেিু ররস্ট িো 
নিট  রচেোরোই বো েী রিেোটব? আর র্োক্তোর র্েি আসটব, িোর সটঙ্গ রর্ি এেিু েোট ো 
েটর েেোিো েয। 
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স্কি যোন্ড রেটে ইযোসনিিটে রিেটি আসটছ র্োিঃ েোইযোি। িোটি, র্োিঃ ইউিুস েূাঁইযো। 
ইিংটরটজর িুটে ‘েূাঁইযো েটযটছ ‘েোইযোি। এেি রসিো িোটির রেোি িোন ে নিটজই 
বযবেোর েটর। 
 
রিোিোর নে িটি েয, নিিো রেো িো  েরটব? 
 
স্ত্রীর েেোয আন  সনন্দগ্ধ েটয িট়েি। রিি সোটেব েটয র্োবোর উটেেিোও িোটে নচনন্তি 
েটর রিোট । িুটের ওির রছট নিটে িো বট  রিটব িোনে? রীনিিটিো শিংনেি েটয 
িট়েি আন । র্িুর র্ো শুটিটছি র্োিঃ েোইযোিটে িোর িছন্দ েটযটছ, শু ু রচোটে রিেটি 
বোনে। আর র্োক্তোর িোত্র, েি র োেিীয িয। 
 
িোেোর বট , েো  িোনিডটি র্োবোর আটে ব নছ , িো, সটির বছর বযটস রিো রিোিোরও 
নবটয েয নি। নবট টি এটস রিোে সেয েয, রিোিরো আটরো রিছি নিটে র্োে। 
 
সব রিোিোর আশেোরো। 
 
িোেোর সনিয সনিয অবোে েয। 
 
আিোর আশেোরো? 
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িযটিো েী? এই রর্ িোনিড, েো  সটে রব োয িোনিডটি রে , েেি নের , েোর সোটে 
নের , রেোাঁজ েটর িযোে? ইিংটরজ িো েটযছ? রিটযটে নিনিটন্ত অজোিো অটচিো জোযেোয। 
রছট়ে নিে? 
 
রেোাঁজ নিট  রোে েটর রর্। 
 
রেি? রোে েীটসর? 
 
রেোাঁজ নিট  িোনে অনবশ্বোস েরো েয। সেয সিোটজ রছট টিটযটে নবশ্বোস েরো েয। 
 
রোে রিোিোর সেয সিোজ। 
 
িোেোর রোে েটর এবোর। 
 
আিোর েটযটছ র্ন্ত্রণোর এেটশষ। এেনিটে িুনি, আটরে নিটে রিটযরো। 
 
রিটযরো রবোট ো ো িো। আিোর িোেজোবীি অিয রেি রিটয। আিব েোযিো আটছ। 
 
িোেজোবীি ইযোসনিটির িুবছর রছোি। বোটরো বছর আটে র্েি এ রিটশ প্রেি 
এটসনছট ি আন রো, ইযোসনিি সোি, িোেজোবীি িোাঁচ।  ন্ডটি িোটির িৃিীয রিটযর জন্ম 
েয। িোসনরি, রস এেি ি বছটরর। 
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আন  আটরো বট ি, িোসনরি র্নি িষ্ট েয রিো ঐ ইযোসনিটির জটিযই েটব। 
 
ঝিংেোর নিটয ওটঠ িোেোর, বোন়েটি িুনি আছ েী েরটি? রিটযটে শোসি েরটি িোর 
িো? 
 
র্োও, রিটযটে ব , র্োক্তোর এট  রর্ি েোট ো বযবেোর েটর। 
 
রিটযটির সটঙ্গ এেিো িুরত্ব বজোয ররটে চট ি আন । রসই রেিই রিটে এটসটছি 
নিনি িোর বোিজোিটে, সন্তোটির সটঙ্গ িূরত্ব রোেটি। আন  র্েি রিটযটির সটঙ্গ েেো 
বট ি, ইটে েটরই সিংনক্ষপ্ত এবিং রুঢ় েি, িোটছ রেে প্রেোশ রিটয র্োয। িোেোর েোট ো 
েটরই জোটি, আন  নিটজ রেটে রিটযর ঘটর র্োটবি িো, বো এ ঘটর র্োেটবি িো। িোই 
চযোট ঞ্জিো। ছুাঁট়ে নিটয আন র অস্বনস্ত সৃনষ্ট েটর িোর এে  রটির নজৎ েটয র্োয। 
রসোিোন  রসই আেোয উজ্জ্ব  েটয র্োয রস। িিিোও স্বোিীর অিুেি েটয র্োয আবোর 
েটযে িুেূটিডর নবচুযনির ির। 
 
িোেোর বট , রিোিোটে আর রিটযটে এে সটঙ্গ চো নিনে। রেটি রেটি চি েটর েেোিো 
বট  েোটজ চট  র্োও। বোনে আনি রিেব। 
 
র্োিঃ েোইযোটির েেো শুটি রিেোর আটেই িোটে েুব িছন্দ েটযটছ িোেোটররও। িোছো়েো, 
িোর িটির িট য নেছুনিি রেটেই এ আশিংেোিো রিেো নিটযটছ, ইযোসনিি েযটিো 
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 োেোি। ছো়েো েটয র্োটব। বযস িো েয সটিরই েট ো, বো়ে েুন়ে-এেুটশর, এেি এেিো 
নবটয নিটয নিটি িোরট  িোেোর নিনিন্ত েটি িোটর। 
 
র্োই, রিোিোর রিটয েযটিো এেটিো ঘুিুটে। 
 
র্োক্তোর আজ আসটছ র্েি জোি, েো  িোনিডটি রর্টি রিযো নঠে েয নি। 
 
িোেট  আজ আর রিেটি েটিো িো। 
 
িোেোর রিটযর ঘটরর নিটে িো বো়েোয। 
 
রশোি। 
 
িোেোর নেটর িোাঁ়েোয। 
 
এে েোজ ের িো েয। আন  ইিস্তি েটর বট ি, আনি আনিটস নেটয বসনছ। িুনি 
নিিোটে চো নিটয িোঠোও। আনিস েু টিও রিনর েটয র্োটে। এে ক্লোটযন্ট আসবোর 
েেো। বট  নিনি আর এে িুেূিড িোাঁ়েোি িো। িরির েটর নসাঁন়ে রবটয নিটচ রিটি র্োি। 
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২. লিনটি রশাবার ঘর 
ওিটর, নিিটি রশোবোর ঘটরর সবটচটয রছোি ঘরেোিো ব়ে রিটযর, িোটি ইযোসনিটির। 
িোঝোনর ঘটর েোটে িোেজোবীি আর িোসনরি। আন টির রশোবোর ঘরিো ব়ে, রেউ এট  
 
রসেোটিই বসবোর বযবস্থো। িোেোর নেটয ইযোসনিটির িটরোজোয রিোেো রিয। 
 
এই অেযোসনি বহু েটষ্ট িোটে নশনেটযটছ ইযোসনিি। আটে রিো হুি েটর ঢুটে ি়েি 
িোেোর, প্রনিবোরই ইযোসনিি এিি েটর উঠি রর্ি িোর েোটয রেউ আগুি  নরটয 
নিটযটছ। নিন়েিং নবন়েিং েটর  োেোি আর চোচোি। িোেোর বুঝটিই িোরি িো, রিটযর ঘটর 
িো ঢুেটব িোর আবোর রিোনিশ েীটসর? রিটয নে ির? িো, িো রিটি  টর নি িোটে? 
রশটষ রিটযর রজটি িট়ে অেযোসিো েটর নিটযটছ রস। িোও িোটঝ িট য েু  েটিো। 
রসিো এটেবোটরই শু টর র্োয, র্েি ইযোসনিি িোর এে জন্মনিটি ক্লোটশর এেগুে 
বোেবীর সিুটে বট  বস , িোরো এেি নিটজটির রেিটর েে েরটব, িো রর্ি জোিোি িো 
নিটয ঘটর িো আটস, রর্িি িোর অটেযস। 
 
িটরোজোয আবোর রিোেো রিয িোেোর। 
 
রেির রেটে রেোটিো সো়েো িোওযো র্োয িো। 
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েো  েি রোটি নেটরটছ? েো  ওর এে বোেবীর জন্মনিি নছ । েটযেজি নিট  
নসটিিো রিেটব, িোরির চোইনিজ রিে-অযোওটয েোবোর এটি বোেবীর বোসোয েোটব, এেিু 
বে-বচ েরটব, নেটর আসটব। েিই বো রোি েটি িোটর? সোট়ে বোটরোিো ির্ডন্ত িোেোর 
নিটজই রজটেনছ । ইযোসনিটির রিনর রিটে এেিু েোবিো েটযনছ  িোর, নেন্তু প্রেোশ 
েরট  স্বোিী িু েো োি েটর ছো়েটিি। িোই রস ঘুিন্ত আন টে আর জোেোয নি। 
িোরির নিটজও রস এে সিয ঘুনিটয িট়েনছ । এর আটেও েটযেবোর এ রেি রিনর 
েটরটছ, চোনব নিটয িটরোজো েুট  িো নিটি নিটি ওিটর এটসটছ। িোেোর নেছু ব ট ই 
বট টছ, িোটে অনবশ্বোস েরো েটে, িোর সব বোেবীই এ স্বো ীিিো িোয, িোছো়েো বযস 
রষো  েটয র্োবোর ির িোিুটষর স্বো ীিিো আটছ র্িক্ষণ েুনশ বোইটর েোেবোর, রসিো িোর 
বযনক্তেি বযোিোর, এবিং বযনক্তেি বযোিোটর িো নেম্বো রর্ই রেোে িোেো ে োটিোিো অশো ীি। 
 
িোেোর এবোর িোি  টরই র্োটে। 
 
নিিো। 
 
িবু সো়েো িোওযো র্োয িো। 
 
রিটযর েোটছ নিরসৃ্কি েবোর আশিংেোর রচটয উটেেিোই  োে নিটয প্রেোণ্ড েটয র্োয। 
 
েোি  রঘোরোটিই িটরোজো েুট  র্োয, িটরোজো েুট  রিেো র্োয, ইযোসনিি নবছোিোয রিই। 
রিই, িবু নবশ্বোস েয িো। রচোটের েু  বট  িটি েয। রছোট্ট এিিুেু ঘর–এেবোটরই 
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রচোটে সবিো রিটি রিযো র্োয। ঘর শূিয। নবছোিো অটেোছোট ো। েযটিো রোটি রেউ 
ঘুনিটযনছ , েযটিো রেউ ঘুটিোয নি, রবোঝো র্োয িো। ইযোসনিি নবছোিো েরটি ব়ে 
আ টস। রর্িি ঘুি রেটে উটঠ র্োয, রিিনি রোটি এটস বোনস নবছোিোয শুটয িট়ে। 
িোেোর নেছু ব ট  রেটি ওটঠ। বট , রস নে ে ওটয  েোরোেোটর বনন্দ রর্ ররোজ রেোটর 
ওযোটর্ডটির ররোটি রবরুবোর আটেই িোটে নবছোিো েটর রোেটি েটব, ররটে নবছোিোর 
িোটশ নিষ্পোি। সটন্তর িটিো িোাঁন়েটয েোেটি েটব? 
 
ইযোসনিি নে িোেট  ঘুি রেটে উটঠ বোেরুটি রেটছ, িোেোর রির িোয নি? 
 
িো়েোিোন়ে রবনরটয এটস বোেরুি িযোটে। রেউ রিই রেিটর। 
 
িেি িোটঝর ঘর, অিয িু রিটযর রর্ৌে রশোবোর ঘৱৈ আটস িোেোর। রছোি রিটয িোসনরি 
শুটয শুটয চোন ড ব্রোউি েনিে বই ি়েটছ। আর িোেজোবীি জোিো োর েোটছ রিনবট র 
ওির বটস, জোিো োর বোইটর িুে েটর রিোটের রঙ ওঠোটে। ঘটর আর রেউ রিই। 
িোেোটরর িোটযর শটে িু রিটযর রেউ নেটর িোেোয িো। ইযোসনিিটে এেোটিও িো রিটে 
িোর বুে নেি েটয র্োয। 
 
নেছুটিই সনিয বট  িটি েয িো, ইযোসনিি েি রোটি রেটর নি। 
 
িোেোিো ঘুটর উটঠ এেবোর। নিটচর রঠোাঁি েোিট়ে  টর িোেোর। শূিয িৃনষ্টটি ইযোসনিটির 
নিটঠোনিনঠ রিটয িোেজোবীটির নিটে িোনেটয েোটে। 
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নেছুক্ষণ ির িোেজোবীি রিোটের রঙ িু টি িু টিই বট , িোি, আজ প্রোিরোশ েোইটি 
চোনে িো। নিজ। 
 
প্রোয ছুনির নিটিই িোেজোবীি রেোটর িোশিো েরটি আিনত্ত েটর। 
 
সপ্তোটের িোাঁচনিি রেোটর ইসু্কট  র্োবোর আটে িোটযর ে়েোটচোটের নিটচ বোনি েনিড িু  
নসনরটয  নে টি েয, ছুনির নিটি নবটরোে েটর স্বো ীিিো রিেোয রস। এিো িিুি িয। 
িবু, িোেোটরর িটি েয, আজ এর নবটশষ এেিো অেড আটছ। 
 
রস রিটযটে বট , েেি উটঠনছস ঘুি রেটে? 
 
িোেজোবীি আিি েোটজ বযস্ত েোটে। রিোে ঘুনরটয নেনরটয িযোটে। জবোব রিয িো। 
 
িোেোর নেছুিো েনঠিম্বটর নজটেযস েটর এবোর–উটঠনছস েেি? 
 
রছোি রিটয িোসনরি চোন ড ব্রোউটির বইটযর নিটে িোনেটযই বট  ওটঠ, আে রিোিরো েী 
শুরু েনরট  ব  রিো? আিোটে িন়েটি িোও। 
 
িোসনরিটে ি়েবোর অেণ্ড িীরবিো রিবোর জিয িয, নেন্ন েোরটণ িোেোর িোেজোবীিটে 
বট , বীিো, এনিটে শুটি র্োও। 
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িোেজোবীি ভ্রু েুাঁচটে িোটযর নিটে িোেোয। 
 
প্রোিরোশ িয, নিজ। 
 
এটসো এনিটে। 
 
িোেোটরর ে োয েী নছ , িোেজোবীি রিনব  রেটে রিটি আটস। 
 
িোটশই ইযোসনিটির ঘর, িটরোজো রেো ো, রেিটর ঢুটে িটরোজোিো বে েটর িোেোর 
সরোসনর প্রশ্ন েটর, নিিো রেোেোয? 
 
ঘটরর চোরনিটে  ীর রচোটে িোেজোবীি িোেোয। িোেোর রুদ্ধশ্বোটস অটিক্ষো েটর। 
নিটঠোনিনঠ রবোি, েযটিো রছোিনি ব়ে-র েনিনবন  জোটি। িোর এে প্রেোর নবশ্বোসও েয, 
িোেজোবীি নিিযই জোটি। 
 
গুর্টিস, রস নে নেনরযো আটস িোই? 
 
িোেট  আর রিোিোটে নজটেযস েরনছ রেি? 
 
িোেজোবীি ব়ে ব়ে রচোটে িোটযর নিটে িোেোয। 
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আনি জোনিব েী প্রেোটর? 
 
িুনি জোিটব িো রিো রে জোিটব? রোিনিি রিোিোটির েেোবোিডো, েোসোেোনস। 
 
িোেোটি েী? িোেোর রেোিিীযিো িোেোর েোটছ। 
 
েো  েোর জন্মনিি নছ ? 
 
আনি জোনি িো? 
 
নেছু বট  নি? 
 
আিোর স্মরণ েয িো। 
 
রেোেোয রর্টি িোটর জোনিস? 
 
িোেোর বেুরো আিোর িটে। অনি সিংবোি রোনে িো। 
 
িোেোর গুি েটয র্োয। এেবোর িটির রেিটর চিে নিটয র্োয, িোেজোবীি রজটিও 
রেোিি েরটছ িো রিো? নেন্তু িোর িুটের নিটে িোনেটয িোটে নিষ্পোি িটি েয। 
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রচোটের ওির। রিোে িুট   টর রস এেি নিনরে েটর রিেটছ, রঙ নঠেিটিো উটঠটছ 
নেিো। 
 
ইযোসনিটির শূিয নবছোিোর ওির বটস িট়ে িোেোর। 
 
বীিো। 
 
িোেজোবীি িোটযর আিিংনেি েণ্ঠস্বটর রচোে রেরোয। রক্তশূিয িুেিোর নিটে িোনেটয 
িুেূটিডর জটিয আটন্দোন ি েয রস। িোরির, আবোর রস নস্থরির েয। 
 
িোি, এিিও নে সম্ভব িটে নেনরযোনছ  সিয, প্রেোটি আবোর বোনেটর নেযোটছ। 
 
অিুিোিনি র োেিীয িটি েয। নবশ্বোস েরটি ইটে েয। নবশ্বোস েটর িোেোর, নেন্তু ির 
িুেূটিডই ছুাঁট়ে রেট  রিয। 
 
িো, আনি েুব রেোটর উটঠনছ োি। রবনরটয রেট  রির রিিোি। 
 
িটব আনি আর জোনি িো। 
 
রিোর বোবোটে এেি েী ব ব? 
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বন টব, প্রেোটি বোনের র্োয। রিোিোটে বন যো র্োয। অেবো িুনি সো়েো িোইযোনছট । 
 
িোেো িোট়ে িোেোর। 
 
িো, িোটে আনি বট নছ, নিিো ঘটর আটছ। 
 
ভ্রূ েুাঁচটে িোটযর নিটে িোেোয িোেজোবীি। 
 
র্যোনর্ সেসো রেি সেোি েনরট ি? 
 
আজ রসই র্োক্তোর আসটব, নবটেট র নিটে। নিিো রিোটে নেছুই বট  নি? িুই এেিুও 
রির িোস নি? 
 
সিয, িোি। 
 
নেছু র্নি বট  েোটে, আিোটে ব । 
 
জোনিট  বন িোি। 
 
রবোি ঘটর রেটর নি, শুটি এি ঠোণ্ডো আছ েী েটর? 
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িোেোর নিরস্কোর েটর রিটযটে। 
 
িোেজোবীি ঘর রছট়ে রর্টি রর্টি বট , িোেোর জীবি িোেোর। 
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৩. ইয়াৈলমন চা লনটয় আলপৈ ঘটর এটিা না 
অটিেক্ষণ িটরও র্েি ইযোসনিি চো নিটয আনিস ঘটর এট ো িো, নিস্টোর আন  নবরক্ত 
রবো  েটরি। রিটযনির রেোটিো শ্রদ্ধোটবো  রিই বোবো-িোটযর জিয। বযস সটির িুটরো েয 
নি, র েোি়েো রশষ েয নি, েোওযো-িরো-জোিো-েোিট়ের জিয এেটিো নিেডরশী , অেচ 
চ ি রিেট  িটি েটব, রেোটিো এে অন েোর বট  বোবো িোটযর েোছ রেটে ের আিোয 
েটর চট টছ, বোবো-িোটেই িোর িুেোটিক্ষী েটয েোেটি েটব। 
 
আন  রিছটির িটরোজোর নিটে এেবোর িোেো । িটরোজোর ওিোটরই নসাঁন়ে। নসাঁন়েটি 
এেটিো রেোটিো িোটযর শে রিই। 
 
রর্ বোঙো নি িোটে েোাঁনে নিটযটছ, নিস্টোর েোিটে বযবসো নিটযটছ, িোর নজনিটসর েস়েো 
িোন েো রিনবট  েোেজিটত্রর ওিটরই িট়ে নছ । আন  এেি রসিো নিটয েোস েটর 
নছাঁট়ে রেট ি। বোঙোন টির রিশটপ্রি সম্পটেড রিোেেঙ্গ েটয, িটি িটি রেোিো 
বোিং োটিটশরই েনবষযি অনেশপ্ত বট  নস্থর েটরি। 
 
িোন েোনি নছাঁট়ে রে বোর ির নেিীয রর্ েোেজনি সিুটে রিট  েোটে, িোটি সব ব়ে 
েোটির অক্ষটর র েো নি. বজ ু  েনরি,  ন্ডি-ঢোেো- ন্ডি, আেোিী সপ্তোটের প্রেি নিটে 
রর্-রেোটিো নিি। প্রেটি িটি িট়ে িো। িোরির েঠোৎ  ক্ষ েয। েরট োে আজই 
আসটবি নিনেি নিটি। রিটশ র্োটেি। আন  িোন েোেুক্ত এজন্ট িি বট  িোটে িেি 
িোেোয নবিোি-আনিস রেটে নিনেি এটি েটেরটে নিটি েয। নিস্টোর েনরটির নিনেি 
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এেটিো আিো েয নি। েরট োে নবটেট ই এটস েোনজর েটবি। ঘন়ে রিটেি আন । 
নবটেট  র্োিঃ েোইযোি আসটব, েেি আসটব নঠে রিই, িযোিটচস্টোর রেটে েোন়ে চোন টয 
আসটছ। নিনেি আিটি েট  এেি রবরুটিোই েো । নিনি নে এেবোর ওিটর র্োটবি? 
িোেোরটে ব টবি। আনিস  ক্ষ রোেটি? অজুেোিিো েোট ো  োটে িোর। ইযোসনিি 
আসটি রিনর েরটছ রেি, ওিটর নেটয রসিোও র্োচোই েরো র্োটব। 
 
আন  উঠটি র্োটবি, রিছটি শে িোওযো রে । 
 
িোেোর। 
 
নজজ্ঞোসু রচোটে নিনি স্ত্রীর নিটে িোেোি। প্রশ্নিো এই, ইযোসনিটির িো চো নিটয আসবোর 
েেো? 
 
িোেোরটে ইিস্তি েরটি রিটে আন র িোেোয রক্ত চট়ে র্োয। রিটযনি নিিযই নবটযর 
নবরুটদ্ধ নবটরোটের ধ্বজো উন়েটয নিটযটছ। িোই নিটচ িোটি নি। 
 
ইযোসনিি েই? 
 
আন  প্রোয সব সিযই রিটযটির িুটরো িোি  টর র্োটেি। এেি রিো রেিটর রেিটর 
রুদ্ধ েটয আটছি। 
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িুনি িো ব ট  িোটে িোনঠটয রিটব? 
 
রস রিই। 
 
রিই? 
 
িোটি বোন়েটি রিই। 
 
বোন়েটি রিই িোটি েী? বোন়েটি েোেটব িো রেি? এই রেোটর রেোটর আবোর রেোেোয 
রেটছ? 
 
রবো েয রস বোন়েটিই রেটর নি। 
 
নচৎেোর েটর উঠটি র্োনেট ি, েঠোৎ েেোিোর অেড িটিড প্রটবশ েটর। রিিোটিো ে োয 
প্রনিধ্বনি েটরি িেি, বোন়েটি রেটর নি। 
 
িোেোয েোি নিটয বটস েোটেি আন । িোরির  ীটর  ীটর রচোে িুট  স্ত্রীর নিটে 
িোেোি। িুেূটিডর জটিয িোেোরটেও িোর অটচিো িটি েয। 
 
িোেোর প্রস্তুি েটয েোটে স্বোিীর রর্-রেোটিো অনেটর্োে, রর্-রেোটিো নচৎেোর শুিবোর জটিয। 
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রস জোটি একু্ষনণ নিনি সিস্ত রিোষ িোটেই রিটবি। 
 
িোর বিট  আন  িুিঃনেি ে োয উচ্চোরণ েটরি, রেোটিো নিি রিো এ রেি েটর নি। 
 
রিটযর েুশট র রচটয িোনরবোনরে ির্ডোিোেোিীর আিিংে আন র িোেোয ব়ে েটয েোটে। 
এবিং রিশ িো আটরো ব়ে েয। 
 
এর অেড রেটব রিেছ? 
 
আনিও রিো েোনব নি, নিিো এ ব টব। 
 
েঠোৎ দ্রুি িোটয আন  উটঠ িোাঁ়েোি। নসাঁন়ে নিটয রসোজো ওিটর চট  র্োি।  যনন্ডিংটয 
িোাঁন়েটয র্োটেি, িোেজোবীি। 
 
সটঙ্গ সটঙ্গ রস রবনরটয আটস। আিোিিস্তে িোটে এেবোর রিটে রিি আন । রিটযনি 
এেটিো রোটির রশোবোর রিোশোে ছোট়ে নি। বুটের েোটছ রবোিোিিো  োনেটয রস িীরটব 
অটিক্ষো েটর। 
 
আন  সরোসনর প্রশ্ন েটর, ইযোসনিি রেোেোয বন টি িোর? 
 
িোেজোবীি িোেো িোট়ে। 
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আিোর সনেি আইস। 
 
নিটজর রশোবোর ঘটর আন  ঢুটে র্োি। িোেজোবীি িবু নেছুক্ষণ িোাঁন়েটয েোটে। িোরির 
 ীটর  ীটর ঘটরর রেিটর র্োয। 
 
আসি  ও। 
 
িোেজোবীি েিিো েয রিটযটছ ব ো র্োয িো। ব়ে ব়ে রচোটে বোবোর নিটে িোনেটয রেটে 
রস বটস িট়ে। বসবোর িরও িৃনষ্ট নেনরটয রিয িো। 
 
আন  নেছুক্ষণ নস্থর িোনেটয রেটে বট ি, আিোর  োরণো িুনি নিেযো েেো বন টিছ। 
 
চিটে িোেজোবীি বোবোর নিটে িোেোয। 
 
নিেযো িটে। 
 
 ুেোইও িো। রিোিরো নশশু। রিোিরো েনবষযি জোি িো। রিোিোটির েোট োর জটিযই 
বন টিনছ। আিোটে ব , ইযোসনিি রেোেোয নেযোটছ? 
 
আিোটে বট  িোই। 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

25 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

 
সিয? 
 
সিয বন টিনছ। 
 
িোেজোবীটির নিটে আবোর িীক্ষ্ণ রচোটে িোেোি আন । িটির বছটরর এই রিটযনির 
িটক্ষ িনরষ্কোর নিটেয েেো ব ো সম্ভব নেিো, িোও বোবোর রজরোর িুটে, িটি িটি আন  
আটন্দো ি েটরি। এবিং রশষ ির্ডন্ত নিনিি েি, িোেজোবীি নিটেয েেোই ব টছ। 
 
িোেজোবীি আিোর নিটে িোেোও। 
 
রিটযনি রচোে িুট  িরক্ষটণই িোনিটয রিয। 
 
আিোর নবশ্বোস, ইযোসনিি েইটি িুনি নেন্ন। িুনি িোেোর িটিো িও। নিিোিোিোটে িুনি 
শ্রদ্ধো ের, বোঙোন  রিটযর শো ীিিোটবো  রিোিোর আচরটণ আনি  ক্ষ েনরযোনছ। িুনি নে 
বুনঝটি িোনরটিছ িো, রিোিোর েনি আিোটির প্রটিযটের িুটে চুিেোন  িোেোইযো নিটি 
অগ্রসর েইযোটছ? 
 
িোেজোবীি চুি েটর েোটে। 
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িুই নিিয জোনিস, ইযোসনিি রেেোয? ব  আিোটে, রিোটে িো ব ট ও, িুই নিিযই 
েেটিো নেছু শুটিনছস। এেনিি েঠোৎ এ রেি রেউ েটর িো। ব  আিোটে, নেছু িটি 
িট়ে রিোর? 
 
িোেজোবীি অন্তি এিুেু েুনশ েয রর্, বোবো িটি িটি িোর নবরুটদ্ধ নিটেয ব োর 
অনেটর্োেিো িুট ই নিটযটছি। িইট  এেোটব এেি নিিনি েরটিি িো। 
 
রিটযর িোটশ এটস বটসি আন । 
 
নেছু নে িটি িন়েটিটছ? 
 
িো র্যোনর্। 
 
নেছুই নে িটি িট়ে িো? রেোটি রেোটিো আ োি? িত্র? অেবো, িোেোর এিি রেোটিো বেু  
এইরূি বুনদ্ধ রজোেোইটি িোটর? 
 
বেুর উটেে েটর নিটজই নশউটর ওটঠি আন । নিনি এেোন ে ইিংটরজ িরুটণর েণ্ঠ 
িটি েরটি িোটরি, র্োরো রিন টেোটি ইযোসনিটির সটঙ্গ েেো ব টি রচটযনছ । বোন়ের 
রিন টেোিই আনিটসর বট , নিনি রিটযটির েোউটে েুব রবনশ রেোি বযবেোর েরটি 
নিটিি িো। আন  জোটিি, নিটিডশিো রিটযটির বেুরোও নিিযই জোটি। িো সটেও র্েি 
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রেোি আটস, িেি েুব িরেোটরই আটস, িো রবোঝো শক্ত িয। রসই িরেোরিো েী? এিি 
নেছু র্ো নিনি জোিটি িোটরি নি েেটিো। 
 
িোেজোবীি? 
 
আনি নেছুই স্মরণ েনরটি িোনরটিনছ িো? 
 
গুরুত্ব উি নি ের? 
 
েোাঁ, র্যোনর্? 
 
সিোটজ িুে রিেোইটি িোনরটব? 
 
িো, র্যোনর্? 
 
িোেজোবীি নিটজই েুনশ েটয র্োয উত্তরিো সোব ী েোটব নিটি িোরবোর েৃনিটত্ব। 
সিোটজর উটেটে িোেজোবীটির সিুটে বোঙোন  নেছু িম্পনির রচেোরো রেটস ওটঠ, র্োরো, 
উিযোস্ত িনরশ্রি েটর, িোউন্ড জিোয, আিন্দ েটর িো, েোি রশোটি িো, েোনর রোন্নো েটর, 
আিন ে বোিং ো বট  র্োর অন েোিংশই িোর রবো েিয েয িো এবিং রর্-রেোটিো বোন়েটি 
নেটয বোন়ের িোি েিিো বো়ে , রেেোয সু টে েী িোওযো র্োটে, িিুি সোিগ্রীনি েটব 
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েি িোটি রেিো েট ো, এ আট োচিোয ঘন্টোর ির ঘন্টো েোনিটয িুিুররোটি রঢেুর িুট  
বোন়ে রেটর। এটির েোটছ িুে রিেোটি িো িোর  রিো বটযই রে  িোর। 
 
িটির রেিটর নেেনেে েটর েোটস িোেজোবীি। রবো েয িোর নেছুিো রচোটে িুটে প্রেোশ 
রিটয েোেটব। 
 
আন  িীঘড নিিঃশ্বোস রেট  বট ি, িুনি এেটিো নশশু। িুনি উি নি েনরটি িোনরটব িো। 
ইযোসনিি আিোটে সোেটর নিিনজ্জি েনর । র্োক্তোর আনসট  িোেোটেই বো েী বন ব? 
র্েোসম্ভব েরুণ ও িুিঃনেি রচেোরো িুট  িোেজোবীি বোবোর নিটে িোনেটয েোটে। 
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৪. মযানটচস্টার রেটক নিার লদটক 
িযোিটচস্টোর রেটে িিোর নিটে রওযোিো নিটযটছ র্োিঃ ইউিুস েোইযোি। স্কি যোটন্ডর 
রব নশট  েোজ েটর রস, রসেোিেোর িোিৃসিি েোসিোিোট । এেিোিো চট  আসটি 
িোরি  ন্ডটি েোন়ে চোন টয। বহুবোর  ন্ডটি রস রব়েোটি এটসটছ রসোজো রেোেোও িো 
রেটি। এ র্োত্রোয িযোিটচস্টোটর রেটিনছ  র্োিঃ বোরীটে িুট  রিবোর জটিয। িোর সটঙ্গ 
শ ো েটযটছ, িুজটি িুটিো নিি  ন্ডটি েোেটব, িোরির েোইযোি িোটে িোনিটয নিটয 
রব নশট  নেটর র্োটব। 
 
আসট , এ র্োত্রোয রিটয রিেটি রবনরটযটছ, বোরীটে িো বট  নি েোইযোি। বট টছ ছুনি 
েরটি র্োটে, রস আসটব নেিো। 
 
রিোিরওটয নিটয ঘণ্টো িুটযে এেিোিো চ বোর ির চোটযর িৃষ্ণোয এে সোনেডস রস্টশটি 
ঢুটে িট়ে িোরো। েোন়ে িোেড েটর ররটস্তোরোয নেটয েোউন্টোর রেটে চো আর সযোন্ডউইচ 
নিটয বটস িোরো। রিোির িটের আরও বহু র্োত্রী িোটিরই িটিো চো েনে রেটি নে়ে 
েটরটছ। িুই বেু চো রেটি রেটি িরুণী রশ্বিোনঙ্গিীটির নিটে িোনেটয িযোটে, নেছুক্ষণ 
িযোটে, িৃনষ্ট িৃপ্ত েট , অেবো, িরুণীনির সটঙ্গ রচোেোটচোনে েটয রেট  রচোে নেনরটয 
আবোর অিয েোউটে সেোি েটর। েোাঁট  র্োর্োবর-রিোি ো নিটয িুনি িরুণী েোউন্টোটর 
েোবোর নেিটছ। িুজটির রুেু  ো  চু । িরটি জীিস, অসিংেয িোন িোরো, েোটয আনিড 
সোরিোস রসোটযিোর ঢ  ঢ  েরটছ। এেজটির েোটি নেিোর। িরুণী িুনি চো রেো  রুনি 
নিটয নঠে েোইযোিটির িোটশই বটস। 
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েোটছ এটস বসটিই প্রেি িুই বেুই রচোে নেনরটয রিয দ্রুি। রর্ি–িো, রিোিোটির 
রিেনছ োি িো। িোরির আবোর িোরো িিটর্োে রিয িরুণী িুনির নিটে। িোরো নস্তনিি 
রচোটে িোনেটয িযোটে িোি বণড িোিুষ িুনিটে। রচোটে রচোে ি়েবোর সিংটেোচ িোটির 
িোই। র্োিঃ বোরী নিটজর িোটে েোি রোটে, দ্রুি িোে বুন টয িটেি রেটে রুিো  রবর 
েটর িুেিো িুটছ রিয। এই িোর এে িুরোটিোষ। রেউ িোর নিটে রবনশক্ষণ িোনেটয 
েোেট ই িোটে েোি চট  র্োয। 
 
বোরী বট , র্োক্তোর সোটেব, আিিোর নিটে িোনেটয আটছ। 
 
েোইযোি রসিো জোটি। নেছুিো েুনশও েয। বট , রিেটি িন্দ িো। 
 
এেনিটে িোর িছন্দ েয, র্োর েোটি নেিোর রিই। বযসিো অিটরর িু িোয নেছু রবনশ, 
িুেিো িুরুষোন , েোটির িোঞ্জো শক্ত সিেড। িোর সনঙ্গিীনি প্রোয রছট িোিুষ, রিটয-রিটয 
েোবিো িোর অিযন্ত স্পষ্ট। িোটে আবোর র্োিঃ বোরীর রবশ েোট ো  োটে। িোটের েেো 
ঘিঘি রবযো়েো রেি িটি িট়ে র্োটে রিটে নিটজই রস বুঝটি িোটর, রেিটর িোর 
প্রনিনরযো েটে। 
 
বোরী আর েোইযোি এেসটঙ্গই চোটযর েোটি িুে িোনিটয আটি। িোরির িুজটিই িুে 
িুট , এটে অিটরর নিটে িোনেটয িৃিু েোটস। 
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বোরী বট , নেছু বুঝটি িোরট ি? 
 
িো। 
 
নেছু িো? 
 
নেচেোইে শেিো উচ্চোরণ েরট  িরুণীরো বুটঝ রে টি িোটর, েোইযোি িোই বোিং ো েটর 
বট  আঙু  রিনেটয েোন়ে েোিোয, আর েী? েোিিোি েোয। রব়েোটব রবনরটযটছ। রিটবি 
িোনে  ন্ডি ির্ডন্ত এেিো ন েি? 
 
ন েি শেিো িুে েসটে রবনরটয রর্টিই েোইযোি সচনেি েটয িট়ে। বুটঝ রে   িো 
রিো? 
 
রিো বোরী বট , িুর সোটেব, ন েি নিটয  োে রিই। বুঝটি িোরটছি িো? এরো সিেোিী। 
 
েোইযোি রেৌিুে রচোটে িরুণী িুনিটে দ্রুি রিটে রিয এেবোর। 
 
েী রর্ বট ি? 
 
েোাঁ, নিঘডোি। ব়েনি সনরয, রছোিনি নিনিয। েষ্ট েটর বোিং ো শে েোিট়ে িটি েটর বোরী 
িোর অনেিি জ্ঞোিি েটর। 
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রিযো ো িোনিটয রোটে েোইযোি। বট , নিি, উঠুি। িটে রেিি নে়ে রিেটছ িো? 
রিৌঁছুটি রিনর েটয র্োটব। 
 
বোরী উটঠ িোাঁ়েোটি িোাঁ়েোটি বট , েোাঁ, শনিবোর রিো। েী অিচয! 
 
রশষ েেোনি নঠে বুঝটি িোটর িো েোইযোি। 
 
েীটসর অিচয? 
 
রিটযনির েেো ব নছ। সিেোিী এেনি রিণী অন্তি এেনি িুরুষটে বনিি েনরটিটছ, 
িুইনি বনিি েনরটিটছ িুই জিটে। 
 
নিরোিি িুরটত্ব এটস রেটছ বট  বোরী বোেযনি ইিংটরনজটি রশষ েরবোর সোেস িোয। 
 
রবরুবোর আটে নেছু চটেোট ি আর চুনযিংেোি রেটি িোরো। িটে েোন়ে চো োটি চো োটি 
েোওযো র্োটব। েোইযোি বট , আিিোর নে েোাঁেো র্োটে িোনে? 
 
বোরী েোটস। রবরুবোর িটরোজো েুট  েোইযোিটে আটে রবরুটি রিয। বট , এেি এেিু 
সোব োি েটি েয। রসনিি রিেট ি িো, ইনন্ডযোি এে র্োক্তোর েীেোটব িোর ররনজটস্ট্রশি 
েোরো ? 
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েোইযোটির িটি িট়ে র্োয েবরনি। িনে ো এে রিটশন্টটে রিে িরীক্ষোর ছট  িোনে 
র্োক্তোরনি রিেটেোে েটরটছ। িোরির িোন শ, িোি ো। িনরণোটি নবট টি প্রযোেনিস েরো 
িোর বে। 
 
সোনেডস রস্টশটির রেো ো চত্বর রিনরটয েোন়ের নিটে রর্টি রর্টি েোইযোি বট , আিনি 
রিো আর রিটশটন্টর সটঙ্গ নেছু েরটি র্োটেি িো। 
 
িবু ব ো র্োয নে? এ রিটশ আিোটির ওরো চোয িো। েেি রে বট  বসটব, আনি 
রিটশন্ট নছ োি, আিোটে ইটয েটরটছ, বযোস, েটয রে । নেছু িো রেোে, নবটয েরটি 
বো য েরটি িোটর। 
 
রিো েরটবি। আিনি রিো নবটয েটরি নি। 
 
বোরী বট , ইিংটরজ রিটযটে নবটয? বোটরোজটির নজনিসটে নবটয েটর রে সোটেব? 
েরট  রিো েটবই েরটি িোরিোি। 
 
নবযোনেশ বছর বযস েটয রেটছ র্োিঃ বোরীর, এেটিো অনববোনেি। িোর বক্তবয, িটির 
িটিো 
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রিটয এেটিো েুাঁটজ িোওযো র্োয নি। অিয র্োক্তোটররো বট , বোরীর নিেষ েোট ো রচেোরো, 
িোর ওিটর রছট টব োর গুনি বসটন্তর িোে, রেোটিো রিটয িছন্দ েটর নি িোটে। বোরী 
রর্ বছটর এেবোর নিযনিি রিটশ র্োয এে িোটসর জটিয, র োটে বট , রেোিটি রস 
রিটয রিটে রব়েোয। প্রনিবোরই েিোশ েটয নেটর আটস। 
 
েোন়ের েোটছ এটস বোরী বট , র্োক্তোর সোটেব, এবোর আনি চো োই। 
 
িযোিটচস্টোর রেটে চোন টয এটসনছ  েোইযোি, এবোটর বোরী নেটয েো   টর। 
 
িটের ওির আবোর েোন়ে উধ্বশ্বোটস ছুটি চট   ন্ডটির নিটে। 
 
রবশ নেছুক্ষণ রিনরটয র্োবোর ির েোইযোি ইিস্তি েটর বট , বোরী সোটেব, আিনি 
শুিট  রিো আবোর রোে েরটবি, আটে বন  নি রেি? 
 
িটের নিটে রচোে ররটে বোরী ভ্রু েুাঁচটে রোটে। 
 
েোইযোি বট ,  ন্ডটি এেিো নবটশষ উটেশয আটছ। 
 
িিুি রেোটিো েোসিোিোট  ইন্টোরনেউ নিটেি িোনে? ও আশোও েরটবি িো। স্কি যোটন্ডর 
র্োক্তোরটির ইিং যোটন্ড সেটজ েোজ েয িো। রস ইিংটরজই রেোে, আর আিরোই েই। 
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রেিটরর েেোিো ব টি নেটযও ইিস্তি রবো  েটর েোইযোি। এেিু  জ্জোও েটর। িোই 
রস আিোিি রসিোটে চোিো নিটয িেি প্রসটঙ্গরই রজর রিটি বট , জোনি। িোনেস্তোনিটির 
আিরো ব িোি ইস্ট িোনেস্তোিটে িোনবটয রোটে, এেোটিও েি িয। র্িবোর  ন্ডি রেটে 
েোন়েটি েটর নেটর রেনছ স্কি যোটন্ড, রবোঝোই র্োয েেি স্কি যোটন্ড ঢুটে িট়েনছ। 
রোস্তোগুট ো েরীব, সোনেডস রস্টশিগুট ো বোটজ, বোন়েঘর সো োরণ। িেোিিো স্পষ্ট রবোঝো 
র্োয ইিং যোন্ড রেটে। িোই িো? 
 
স্কি যোন্ড রিো এেি স্বো ীি েবোর েেো েোবটছ। িেড নস-রি রি  রবনরটয রেটছ, আর 
রঠেোয রে? 
 
এেিো নজনিটসর জটিয আিোর অবোে  োটে, এটির প্রনি শ্রদ্ধো েয। স্বো ীিিোর েেো 
এরো রেো োেুন  ব টি িোরটছ, আর আিোটির রিটশ ব ট  েোাঁনস। নিটেয এেিো িোি োই 
েটর নি  রশে িুনজটবর িোটি আইযুব েোাঁ। 
 
ইিংটরজও েটর। নিটজর রিটশ বট  িুটেোশিো নঠে ররটেটছ। নব্রনিশ আিট  আিোটির 
রিটশ েি েটরটছ সোটেব? আইযুব েোাঁ রিো িোটিরই রট্রনিিং িোওযো। েঠোৎ িটি িট়ে 
র্োয বোরীর। িুেূটিডর জটিয িে রেটে রচোে নেনরটয েোইযোিটে রিটে নিটয, আবোর 
সিুটে রচোে ররটে বট , েই ব ট ি িো রিো,  ন্ডটি আিিোর উটেশযিো? িোেট  নিজড ো 
ছুনি িয? 
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রুহু  েুেুসটে রচটিি রিো? রসই রর্ রসটেনন্ট-রেোটর র্োবন টি িরীক্ষো নিটি নেটয 
রিেো েট ো। এে চোটি এি-আর-নস-ও-নজ েটয রে ? 
 
েচ েটর বুটের রেিটর  োে  েেোিো। বোরী বহু বৎসর  টর িরীক্ষো নিটযও িোশ 
েরটি িোটর নি। এেি েো  রছট়ে নিটযটছ। 
 
েোাঁ, িটি আটছ। 
 
রুহু  েুেস এে রিটযর েবর নিটযটছ। 
 
রিটয? 
 
বোঙোন  রিটয। বোবো-িো অটিেনিি এটিটশ আটছ। বোবোর ট্রোটে  এটজনি আর রিটশ 
িো  িোঠোবোর বযবসো। 
 
দ্রুিিি িৃিীয র ি রছট়ে অটিক্ষোেৃি  ীর েনির প্রেি র টি েোন়ে সনরটয আটি 
বোরী। রিটয রিটেটছি? 
 
িো, রসই রিেটিই র্োনে। আনিও আিিোর িটিো র্োক্তোর সোটেব, নবটয বোঙোন  ছো়েো 
েরব 
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িো। রুহু  েুিুস ব  , রিটযনি িোনে েোট ো। বোবো-িো িুজটি বহুনিি এটস েোেট ও 
এেটিো িুটরোিস্তুর বোঙোন । িো রুহু  েুিুস আবোর েোেটি িোরটছ িো, িোর েী েোজ 
আটছ। িোই আিিোটে নিটয এ োি। এেিো ওনিনিযি নিটি িোরটবি। অটিেনিি রিো 
আিোটে রচটিি, আিোর সবই আিিোর জোিো। েী রেি রবৌ চোই, আিনি েোট ো 
বুঝটবি। বোরী আবোর  ীটর  ীটর িৃিীয র টি েোন়ে নিটয র্োয। রর্টি র্িক্ষণ  োটে রস 
নেছু বট  িো। িোরির দ্রুি েনিটি নস্থর েটয বট  রসই রিটযনির েী েট ো? 
 
অযোি? 
 
চুি েটর েোটে বোরী। অটিক্ষো েটর উত্তটরর জটিয। 
 
েোইযোি বট , র্োিঃ েন ট র েেো িটি আটছ? েোিড উর্ েোসিোিোট  নছ , রসেোটি িোসড 
নবটয েটরনছ , েযোনে িোি? 
 
েোাঁ। 
 
নবটযর ির েন ট র অবস্থো রিটে আিোর আর ইিংটরজ নবটয েরবোর সো  রিই। রিটশ 
িোেো। িোঠোি রিো বেই েটরটছ, রিটশও র্োয িো আজ নিি বছর। রিেট  আর নচিটি 
িোরটবি িো েন  টে। িোেো ইিংটরজ। আিোটির এেি রর্ সব শুিটি েয, শুটি িটি 
েয, বোিং োটিটশ িোর জন্ম িয। অযো 
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রির সটঙ্গ রিো রবশ ঘুরটিি। এেবোর ব ট ি িো, েোট োবোটসি? 
 
েোইযোি  ম্বো নিিঃশ্বোস নিটয, িো সিুটে ছন়েটয রিবোর রচষ্টো েটর বো ো রিটয, িো আবোর 
গুনিটয বট , রস এেিো রিটযর সটঙ্গ ঘুরট  ও রেি িটি েয র্োক্তোর সোটেব। িোছো়েো 
রিেুি িো, রিটশ রেোটিো র্োক্তোর িোসড নবটয েরট  নছ নছ িট়ে র্োয, র্োক্তোটররোই রর্ি 
এে ঘটর েটর রোটে। এেোটি শোিো চোি়েো বট ই িোসড উচ্চিিবোচয েটয রে ? অটিে 
রেটব রিে োি বোরী সোটেব, িোে, নবটয েরট  বোঙোন । আিোর অন্তি ও সব রিোষোটব 
িো। নবছোিোয নিটজর িুনিি েুনিডর জটিয সোরো জীবি রিশ রছট়ে, বোি-িো েোই-রবোি 
েুট  রবের্ বীিস আর সসটজ রেটয েোেটি িোরব িো। 
 
রসই জটিয বোঙোন  রিটয েুাঁজটছি? 
 
েোাঁ, িোই আর েী। রুহু  েুেুসও েুব েটর ব  । েোব োি রিটেই আনস। রিেটি ক্ষনি 
েী? 
 
নিটজর উেোি আগ্রে, বোরীটে আটে রেটে জোিোি িো নিটয রিটি আিবোর জটিয নববৃনি, 
এে সটঙ্গ সব চোিো রিবোর জটিয র্োিঃ েোইযোি ে োয িোনেট যর সুর আটি। রর্ি, 
রিেোি এেিো িজো েরটি র্োটে, নবটযিো রেোটিো েেোই িয। 
 
র্োিঃ বোরী েঠোৎ নজটেযস েটর, আেো রসই রুহু  েুেুস এেি েী েটর? 
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 ন্ডটি নেিং এটর্োযোর্ড েোসিোিোট র েিসো িযোন্ট। 
 
বুটের রেিটর আবোর রেোাঁচো অিুেব েটর বোরী। িযোিটচস্টোর রেটে িোটে রিটয রিেোর 
জটিয িো বট  নিটয আিোর িরুণ রেিরিো েঠোৎ রুদ্ধ েটয ওটঠ িোর। িীরটব রস েোন়ে 
চো োটি েোটে। 
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৫. বজুিি কলরম ৈাটহব আৈটবন 
িুিুটরর ির রর্-রেোটিো সিয বজু   েনরি সোটেব আসটবি ঢোেোর নিনেি নিটি। 
নিনেি আিটি একু্ষনণ িো রবরুট  িয। নিস্টোর আন  আনিস ঘটর নেটর এটস শূিয 
িৃনষ্টটি েনরি সোটেটবর িোি র েো নচরেুিিোর নিটে িোনেটয েোটেি। এিক্ষণ িোেোর 
আনিস ঘটরই বটসনছ । ঘর েোন  ররটে রর্টি িোটর িো। এেি স্বোিীর িুটের নিটে 
িোনেটয রস িুেূটিড বুটঝ রিয, িোেজোবীটির েোছ রেটে রেোটিো নেছু জোিো র্োয নি। 
 
িোাঁন়েটয িো রেটে রবোটসো। েটয েটয িোেোর বট । 
 
রচযোটর বটস আন  িুেোটি িোেোর িুিোশ  টর িোেটরর িটিো বটস েোটেি। েী েরটবি, 
রেোি িটে এটেোটবি, নেছুই রেটব িোি িো। িোর স্ত্রীও চুি েটর বটস। িোর এই চুি 
েটর েোেোিো আন টে বরিং নক্ষপ্তই েটর রিোট । 
 
বটস আছ েী েরটি? র্োও সোরো  ন্ডটি বট  রব়েোও রিোিোর রিটযর েীনিড। িোরো 
বোেবো রিটব। 
 
িোেোর নেছু বট  িো। 
 
বোরবোর বট নছ, রিশ রেটে বই আনিটয নিটযনছ, েিবোর রিোিোটে বট নছ, রিটযটির 
িোিোজ ি়েো রশেোও, আিব েোযিো রশেোও। আরনব অক্ষর রশেোও, সপ্তোটে অন্তি 
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এেনিি বটস রেোরোি ি়েে। রিটয রসযোিো েটয র্োয, রিোিোর হুশ েয িো। নছনছনছ। 
র োটে েী ব টব? 
 
িোেোর িৃিুস্বটর বট , েী জোনি, বেুর বোন়েটি রোি েটয রেটছ বট  রেটে রেটছ নেিো। 
 
রেটে রে  রব ো িশিো ির্ডন্ত? িোর হুশ রিই, এেিো রেোি েরি িো? আর ও রেি 
েোেটবই বো রেি? 
 
রিটযর বোইটর রোিবোস েরবোর েেো রেটবও নশউটর উটঠি আন । 
 
এেি আবোর আিোর নবিোি আনিটস র্োওযো িরেোর। 
 
িোেোর উটঠ িোাঁ়েোয। বট , রিটযর িোনযত্ব আিোর এেোর নছ  িো। 
 
 িো েোর নছ ? রিোিোর েোজিো েী শুনি রিটয র েোজ-িনিজ িোটযর েোছ রেটে নশেটব। 
িো েোর েোটছ নশেটব? রছট  েট  আিোটে ব টি িোরটি। রিটযর িোনযত্ব িোটযটির। 
রছট  রিো জন্ম নিটি িোর নি। নিিটি রিটয জন্ম নিটয আিোটে উদ্ধোর েটরছ। 
 
িীরটব িোেোর আনিস ঘর রেটে রবনরটয র্োয। 
 
রশোি। 
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িোেোর বোইটরই িোাঁন়েটয েোটে। 
 
আছ িো রেছ? 
 
শুিনছ। 
 
রিটযর বেু বোেব র্োরো আটছ রিন টেোি ের। নজটেযস ের, রেউ জোটি নেিো, েোটরো 
েোটছ আটছ নেিো। অন্তি এ েোজিো ের। র্ি িোনযত্ব আিোর? িোিসম্মোি রেট  আিোর 
র্োটব, িো, রিোিোরও র্োটব? 
 
নিস্টোর আন  আনিটসর িটরোজো বে েটর রক্লোজর্ র েোিো সিুটে ঝুন টয রিি। িোরির 
েঠৎ েটর িটি িট়ে েনরি সোটেব র্নি আটসি? 
 
িটরোজো আবোর েুট  রক্লোজর্ র েো সনরটয আন  বট ি, আনিটস রবোটসো। রেোিটিোি র্ো 
েরটি েয এেোি রেটে ের। আনি ঘুটর আনস। এবোর বযবসোিো  োটি উঠট ই িো-
রিটযটি শোনন্ত িোও। 
 
ে  রেটে রেোি েোটি নিটয আন  িুিিোি েটর রবনরটয র্োি। 
 
িোেোর নিটচর ি ো রেটেই র্োটে, বীিো। 
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িোি। 
 
নিটচ এটসো! 
 
িোেজোবীটির আটে িোসনরি রিটি আটস। আন র রচযোটর িোেোর এেি বটসটছ। 
রচযোটরর েোি   টর িোসনরি বট , িোি, বুবু নে নচরনিটির িটিো চন যো নেযোটছ? 
 
চুি ের। 
 
রেি চুি েনরব? 
 
ব়েটির সটঙ্গ িুটে িুটে িেড েনরটি নশটেছ? 
 
েী বন টিছ? বুনঝ িো। 
 
বুঝটব রেি? রেটিো বোঙোন র রিটয বোিং ো বুঝটব রেি? 
 
িোসনরি এ েেোর এেবণড রবোটঝ িো। িোর িোেোয রর্ েেোিো ঘুরটছ, িনরষ্কোর বট  
রেট । িোি, বুবুর ঘর আিোটে নিটি েইটব। বীিোবুবুটে আনি িছন্দ েনর িো। িোেোর 
সনেি বোস েনরব িো। 
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ওিটর র্োও, নরিো। 
 
িোটযর েম্ভীর আটিশ শুটি এেিু েেচনেটয র্োয িোসনরি। িোরির সোিট  নিটয রবনরটয 
রর্টি রর্টি বট , িোয িন়েযোটছ। 
 
এেি নঠে আন র িটিো েনঙ্গটি িোেোর িুেোটি িোেো  টর বটস েোটে। রচোে বুটজ 
বোস্তবিোর রবো  নেনরটয আিটি রচষ্টো েটর অটিেক্ষণ  টর। সে  েয িো। েো  রছট়ে 
রিয। েঠোৎ িটি িট়ে িোেজোবীি সো়েো নিটয এেটিো আটস নি। 
 
বীিো। 
 
রস র্োে ওির ির্ডন্ত রিৌঁছুট ো নেিো, সটন্দে েয। উটঠ িটরোজো েুট  িোেোর নচৎেোর 
েটর বট , িুইও নে বোন়ে রছট়ে নেটযনছস, েোরোিজোনি? িোই র্ো। েোট োিোিুষ রসটজ 
েোনেস, িটি েনরস িো রবোেো, িো নেছু রবোটঝ িো? এইবোর আনি েোট়ে েোট়ে রবোঝোব। 
রিটি এটসো নিটচ। 
 
 ীর িোটয রিটি আটস িোেজোবীি। 
 
িযোর্ িনরবিডি েনরটি নছ োি। র্োনেট ই নেছু সটঙ্গ সটঙ্গ আসো র্োয িো। 
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নি ডজ্জ। িুনিযোটে জোিোি নিটয িযোর্ বি োও। িুটে আিটি শরি িোই। রবেোযো রিটয। 
িোেজোবীি নবনস্মি েয। 
 
ইেো বজনবে বযোিোর, ইেোটি  নজ্জি েইবোর েী আটছ? িুনি িোরী িও? িোরীটত্বর 
েোরটণ িুনি  নজ্জি? রেি র্োনেটিনছট ? 
 
রোেিো িটির রেিটর িুটষ ররটে নিটি েয, এেই সটঙ্গ েিোশও রবো  েটর িোেোর। 
রিটযটির িুটে েঠোৎ েঠোৎ এ সব েেো শুটি, এটেে সিয িোর িটি েয িো এরো িোর 
রিটির রিটয। 
 
িোেোর বট , নিিোর বেুটির রেোি িম্বরগুট ো রি। 
 
রস িোেোর নঠেোিো-বনেটি আটছ। 
 
রস বই নিটয আয। 
 
রস উেো  ইযো নেযোটছ। উেো িোেোর ঝুন টি েোটে। 
 
িোেোর েীষণেোটব িরোনজি রবো  েটর। 
 
িোি, িুনি েোাঁনিটিছ? 
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িিিি েটর রচোটের িোনি িট়ে িোেোটরর। রিোছোর রচষ্টো ির্ডন্ত রস েটর িো। রর্ি িোর 
েোিও িোর নিযন্ত্রটণ িয। 
 
িুনি েোাঁনিটিছ রেি? 
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৬. ইয়াৈলমন আজ নবজন্ম গ্রহণ কলরি 
নেিটসন্ট প্রস্তোব েটর, প্রেৃিিটক্ষ ইযোসনিি আজ িবজন্ম গ্রেণ েনর । রস আিোটির 
িট য। আনস । আইস আিরো আিন্দ েনর। 
 
রিটঝর ওির বটস রিযোট  রঠস নিটয নিিোর িেি রেটে রেোটেোর েোট  চুটিো েোনে । 
নেিটসটন্টর প্রস্তোব শুটি রস িোর আিন্দিয েোটজ ক্ষণেোট র নবরনি নিটয বট , িোেোর 
িূটবড জন্মগ্রেটণর অিুষ্ঠোি সম্পোনিি েওযো আবশযে। 
 
রেোটেো নিিোটরর েোট  চুটিো নিটয সিেডি জোিোয এবিং িোর িুই উরুর েোাঁটে েোি 
ঢুনেটয বট , শীি েনরটিটছ। উষ্ণিো  োর  ইটিনছ। 
 
নিিোর রেোি  েোটি রেোটেোটে ছোন়েটয এবোর উটঠ িোাঁ়েোয। ঊধ্বডবোহু েটয ঘুটর ঘুটর রস 
বট , বেুেণ, ইযোসনিি এেি জন্মগ্রেণ েনরটব। 
 
সেট  এিিনে ইযোসনিি নিটজও েোিিোন  নিটয ওটঠ। 
 
উত্তি, উত্তি প্রস্তোব। 
 
অ বোনি স্ট্রীটির এই নবশো  রিি ো বোন়েনি বহুনিি েোন  িট়েনছ ।  ন্ডটি এিি বহু 
বোন়ে আটছ, রেোটিো েোরটণ েোন । প্র োি এেিো েোরণ, িোন ে রবনশ েো়েোর আশোয 
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রেট । রোটে। আটরেিো ব়ে েোরণ, িুরটিো বোন়ে রেটঙ্গ িিুি বহুি  িো োি ওঠোটিোর 
অিুিনি িোওযো নিটয আিন ে েিৃডিক্ষ এবিং স্থোিীয জিসো োরটণর িট য িোিোটোঁচ়েো 
চট , রসই অবসটর বোন়েনি েোটে েোন  িট়ে। 
 
নেছুনিি রেটে এেিো েোওযো বইটছ। নেছু িরুণ-িরুণী, নেছু িম্পনি এেসটঙ্গ নিট  
এই সব বোন়ে িে  েটর নবিোেো়েোয বোস েরটছ। িরুণ-িরুণীটির আ েোিংশই এে 
 রটির আনিি ও রিৌন ে জীবির্োত্রোয নবশ্বোসী। এরো র্িনিি িোটর সরেোটরর েোছ 
রেটে রবেোর েোিো রিয। র্েি রবনশ চোি আটস এেিো রেোটিো েোজ জুনিটয রিয, 
ররটস্তোরোর েোজ, রোজনিনস্ত্রর রজোেোিিোটরর েোজ, রিযোট  রঙ বো েোেজ  োেোবোর েোজ, 
ব়েট োে বোন়ের বোেোি িনরষ্কোর রোেবোর েোজ। নবন বদ্ধ সোিোনজে জীবি-র্োত্রোর প্রনি 
এটির চূ়েোন্ত নবিৃষ্ণো। রর্-রেোটিো আচোর বো আিুষ্ঠোনিেিো এটির রচোটের নবষ। এটে 
অিটরর নজনিস েোে েটর বযবেোর েটর, প্রোযই রজো়েো িোনিটয রিয; স্বোিী-স্ত্রীর িটিো 
বোস েটর, েেটিো েোয েেটিো েোয িো। নিযনিি গ্রেটণর রেিটর েোাঁজো বো চরস জোিীয 
নেছু। 
 
ইযোসনিটির বেু এবিং বোেবীটির রেিটর সবটচটয ঘনিষ্ঠ রর্ েটযেজি, িোরো সেট ই। 
এটে এটে র েোি়েো রছট়ে, বোবো বো িোটযর বোন়ে রছট়ে অ বোনি স্ট্রীটির এই বোন়ের 
রিি োয এটস জোযেো নিটযটছ আজ রবশ েটযে িোস। নিটচর িুনি ি োটিও এ 
 রটির। নেছু ি  আটছ। আসট , আটে রেটে র্োরো িনরনচি, িোরো এেোটি এটসও 
সূত্রিো রক্ষো েটর বট  রছোি রছোি িট  িোরো েোে েরো িটি েয। সবোই আবোর এে 
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সটঙ্গ প্রনি সপ্তোটে অন্তি এেনিি বটস বোন়ের েোট োিন্দ, িোনি নবজ ী নিটয আট োচিো 
েটর। িুন নশ উৎেোি উৎিোটির রিোেোটব ো েরো র্োয েী েটর, আ োি েটর। 
 
িোটযর েোটছ বেুর জন্মনিটির েেো নিটেয বট  ইযোসনিি রসোজো চট  আটস অ বোনি 
স্ট্রীটির রিি োয। িোটে রিটে বেৱচ েটর ওটঠ নিিোর, নেিটসন্ট, রজো, েযোনব, রেোটেো, 
িযোি, এিিনে স্বেোবিই রর্ চুিচোি েোটে, রোটি রেোরস্তোটি নেটয নেিোর বোজোয, রসই 
িোেড ির্ডন্ত েুনশ েয। এরো সেট ই এে ইসু্কট  ি়েোটশোিো েরি। এটির িট  এিনিি 
িোি র েোয নি রেব  ইযোসনিি। 
 
সটে রব োয এটস প্রেটি রস বট  নি, বোন়েটি আর নেরটব িো বট ই রস এটসটছ। 
সিস্ত সটে-রোি, িুিুর-রোি ির্ডন্ত র োাঁযোয র োাঁযোেোর েটয র্োবোর ির, েযোনব আর 
নেিটসন্ট, রেোটেো আর নিিোর, িযোি আর রজো, এটে অিটরর েোাঁট  িোেো ররটে জুনি 
রবাঁট  র্োবোর ির ইযোসনিি েীষণ এেো রবো  েরটি েোটে। িোর এেবোর িটি েয, 
বোন়ে নেটর র্োয। নেন্তু এটির িুক্ত এই জীবি িোটে আযিোর িটিো আেষডণ েটর 
রোটে। িূটর, এেো, আিিিটি নেিোর বোজোনে  িোেড। রস  ীটর এনেটয আটস 
ইযোসনিটির েোটছ এবিং এেনি িোত্র বোেয উচ্চোরণ েটর বেুটির সোনন্নট য নিিঃসঙ্গ রবো  
েনরও িো। িোরির আর নেছু িো বট  নেিোর নিটয নেছুক্ষণ িুিংিোিং েটর েসেটস ে োয 
েোি  টর িোেড। েেোগুট ো ইযোসনিিটে নস্থর নসদ্ধোন্ত নিটি সোেোর্য েটর। 
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অিযই আেোিীেো , আেোিীেো ই অিয। জিুই িৃিুয এবিং িৃিুযই জীবি। সম্পিই িোনররয 
িোনররোই সম্পি। বেু উি নি েনরট ই িুনি আিোর বেু। রিোিোরও স্থোি আটছ 
রোঁ়েোটেোটির ি োয। 
 
িোিুটষর রচোটে রচোে— ইন্দ্রজো । জট র েেীটর িোছ ইজো । শটের অিট  িীরবিো— 
ইন্দ্রজো । বেু, রেো োে  েোিট ই িুনি আিোর বেু। রিোিোরও স্থোি আটছ হৃিটযর 
আগুটির িোটশ। 
 
সোরোরোি ঘুটির রেিটরও েোিনি শুিটি িোয ইযোসনিি। সেোট  রজটে উটঠ নিটজটে 
র্েি রস আনবষ্কোর েটর িোরো সেট  রিটঝর ওির রেো  েটয ঘুনিটয আটছ িেি রস 
আিি িটিই বট  ওটঠ, ইেো সুন্দর, ইেো েী সুন্দর! 
 
িোরির ঘুি রেটে উটঠ সবোই রেো  েটয রর্োেোসি েরটি বটস। ইযোসনিটির অটেযস 
রিই, িবু রসও িোটির অিুেরণ েটর। নেিটসটন্টর রিিৃটত্ব আ ঘণ্টো  যোি রশষ েবোর 
ির ইযোসনিি রসোজো উটঠ নেটয িোটে বট , এই আিোর বোসেৃে। আিোটে রিোিরো গ্রেণ 
েনরটব? 
 
নেিটসন্ট রঘোষণো েটর, েোিিোন  রেটি র্োবোর ির, অিিঃির ইযোসনিি জন্মগ্রেণ 
েনরটব। আিরো রসই স্বেডীয িৃশয প্রিযক্ষ েনরব। 
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এই ি নির প্র োি নেটসটব নেিটসন্টটে সেট ই িোিয েটর। বযটসও রস সেট র রচটয 
ব়ে। িোর বোবোর অবস্থোও অিযন্ত েোট ো। বোবো নবট টির সবটচটয িোিেরো স্থিনি। 
নেিটসটন্টর িটি, নিনি িোিুটষর জটিয েোরোেোর নিিডোণ েটরি। উনু্মক্ত আেোশ নিিডোণ 
েনরবোর ক্ষিিো িোেোর িোই। 
 
নেিটসন্ট এেি অিুষ্ঠোিনির রিিৃত্ব রিয। ি টিিো নেসোটব রস িোর জুনি েযোনবটেই 
জিিী নেসোটব িটিোিযি েটর। 
 
নেিটসন্ট রঘোষণো েটর, রিোিরো রিযো  রঘাঁনষযো চরোেোটর উিটবশি ের। িদ্মোসটি 
িন্তয েও। অিিঃির, েযোনব, এই রিণী, নবশ্বজিিী েই । ইযোসনিি, নিেটি আইস। 
িুনি নে এই রিণীটে নচনিটি িোর? 
 
ইযোসনিি নঠে বুঝটি িোটর িো, েী িোর উত্তর েওযো িরেোর। রস নিটজটে িুে ও 
অসেোয রবো  েরটি েোটে। 
 
েোট ো েনরযো অবট োেি ের। অিুিোি েয? 
 
েযোনব রেো  চটরর িোঝেোটি  যোিটিটত্র বটস আটছ। িোর েোাঁট র িু িোশ নিটয েন়েটয 
িট়েটছ রসোিোন  িীঘডচু । িুেেোনি এেই সটঙ্গ রেোি  ও েনঠি বট  িটি েটে। 
ইযোসনিি েঠোৎ রর্ি এিনিটির রচিো েযোনবটে নচটি উঠটি িোটর িো। িুেূিড েোট র 
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জটিয িোর েয েয। রস িোটশ িোেোটিই িোেড েোিোগুন়ে নিটয েোটছ এটস িোর েোটি 
েোটি বট , ব , েোাঁ, নচনিটি িোনরটিনছ। ইনিই আিোর েেড োনরণী। 
 
েোাঁ, নচনিটি িোনরটিনছ, ইনিই আিোর েেড োনরণী। 
 
সটন্দে িোই? 
 
ইযোসনিি অিুষ্ঠোটির িোিেিোয প্রনিধ্বনি েটর ওটঠ, সটন্দে িোই। 
 
 নেিটসন্ট রচোে বুটজ েি েি ে োয উচ্চোরণ েটর, িটব েটেড প্রনবষ্ট েও। 
 
ইযোসনিি আবোর অপ্রনিে রবো  েটর। েী েিডবয অিুিোি েরটি িোটর িো। এটির 
উিরু্ক্ত রস এেটিো িয, িোটে নক্লষ্ট েটর রেট । 
 
নেিটসন্ট নিনি ীি রচোটেই বট , ক্ষণেো  অটিক্ষো েরবোর ির, বোন েোেণ, রিোিোটির 
নে েিডবযটবো  িোই? রিোিোটির েিীটে সোেোর্য েনরবোর রেোটিো রপ্ররণোই নে রবো  
েনরটিছ িো? 
 
চি  েটয ওটঠ িযোি, রেোটেো। িোরো রজো আর নিিোটরর িোশ রেটে েোিোগুন়ে নিটয 
এনেটয আটস ইযোসনিটির েোটছ। ইনঙ্গটি িোটে উটঠ িোাঁ়েোটি বট । বটস েোেো 
প্রটিযটের নিটে রচোে িো নেনরটযও ইযোসনিটির িটি েয, রস েীষণ  ম্বো েটয রেটছ। 
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িোর সিংটেোচ রবো  েয। নেছুক্ষণ ির অনি  ীর েনিটি উটঠ িোাঁ়েোয রেোটেো আর িযোি। 
নিিঃশটে িোরো ইযোসনিটির রিে রেটে এটে এটে রসোটযিোর, জোিো,  ম্বো স্কোিড রেটের 
সটঙ্গ েুট  রে টি েোটে। ইসু্কট  সোাঁিোর রেটিটছ, র্নিও বোবো জোিট  িোটে সোাঁিোর 
েোিটি নিটিি িো ঐ সিংনক্ষপ্ত রিোশোটে, এ ছো়েো প্রেোটশয অিোবৃি েবোর অনেজ্ঞিো িোর 
রিই। িুেূটিডর জিয এেবোর িটি েট ো, িোর েীষণ  জ্জো েরটব। নেন্তু এটে এটে 
র্েি সিস্ত নেছু িোটযর। েোটছ  ুনিটয ি়ে , িেি নবনু্দিোত্র িটি েট ো িো, রস উ ঙ্গ। 
িিিোর উি নি র্নি নেছুিো েটয েোটে রিো শীিটবোট ই িো সীনিি। িোর নিটজর িটি 
েয,  জ্জোয িয শীটির েোি রেটে ররেোই িোবোর জটিয িুেোি বুটের ওির গুনিটয 
আটি এবিং িু েোাঁিুর রেিটর িুে গুাঁটজ রিয। 
 
রস েোাঁ  গুনিটয বটস ি়েটি নেটযও, িোটছ নেছু ত্রুনি েয, বটস িো। 
 
নেিটসন্ট নিটিডশ উচ্চোরণ েটর, প্রনবষ্ট েও। 
 
িোর রসই েণ্ঠস্বটরর অনেঘোটিই রর্ি ইযোসনিি উিু়ে েটয বটস িট়ে। িোর িোেোর 
রেিটর নঝি নঝি েরটি েোটে। রেোটর উটঠই এে প্রস্থ র োাঁযো রে োর ির র্ো িটি েয 
নি, এেি নিটজটে অস্বেোনবে রেটি নিেডোর ও অবোস্তব বট  রবো েয িোর। 
 
ইযোসনিি েোি েটয শুটয িট়ে। নশশুর িটিো িোর িো েোাঁজ েটয আটস বুটের েোটছ, 
িোর েোাঁটে িুেোি গুাঁটজ রিয রস। রঠোাঁি িী  েটয র্োয শীটি ও উটত্তজিোয। রঠোাঁি ের 
ের েটর েোাঁিটি েোটে। 
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ইযোসনিি প্রনবষ্ট েও। 
 
ইযোসনিি িোর িুিোটশ নেছু এেিোর উিনস্থনি অিুেব েটর। রচোে েুট  িযোটে েযোনব রর্ 
এিক্ষণ িদ্মোসটি বটসনছ , এেি রস িুিো ছন়েটয ইযোসনিটির িুনিটে রিট  নিটযটছ। 
িেি িোর িোশ রেটে সটর রেটছ িযোি আর রেোটেো। িোরো নেটর রেটছ রজো আর 
নিিোটরর েোটছ। র্োর র্োর জুনির েোি শক্ত িুটঠোয  টর িোরো নবস্ফোনরি রচোটে নস্থর 
িোনেটয আটছ ইযোসনিটির নিটে। 
 
 ীটর  ীটর েযোনব এটেোয। বটস বটসই রস এনেটয এটস িুিোটযর রেিটর ইযোসনিটির 
িোেোিো সমূ্পণড নিটয রিয। িোরির নিটজর  ম্বো স্কোিড নিটয রঢটে রিয িোর িোেো, েোাঁ , 
নিঠ। রিশ ইযোসনিটির িুটরো রিটে ঢোেো িট়ে র্োয েযোনবর নঢট  স্কোটিডর ি োয। 
 
িোেড িোর নেিোটর ঝিঝিোৎ েটর অপ্রিযোনশি এবিং ক্ষণস্থোযী আওযোজ রিোট । 
 
ইযোসনিি, িুনি এেি রেোেোয? 
 
এইেোটি। 
 
নবশ্বজিিীর েটেড? 
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সেট  এেসটঙ্গ িটন্ত্রর িটিো প্রনিধ্বনি েটর, ব , েোাঁ, নবশ্বজিিীর েটেড। 
 
েোাঁ, নবশ্বজিিীর েটেড। 
 
িুনি নে েটেডর উষ্ণিো রবো  েনরটিছ? 
 
এবোর সিটবি সেট র সটঙ্গ সুর নিন টয ইযোসনিি বট –েোাঁ, েটেডর উষ্ণিো রবো  
েনরটিনছ। 
 
রিোিোর নে ভ্রূণোবস্থো? 
 
েোাঁ, আিোর ভ্রূণোবস্থো। 
 
রিোিোর নে েস্তিি আটছ? 
 
িো, আিোর েস্তিি িোই। 
 
রিোিোর নে চকু্ষ আটছ? 
 
িো, আিোর চকু্ষও িোই। 
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নেিটসন্ট এবোর আটিশ েটর, িুনি প্রোেডিো ের–আিোটে ভ্রুণ েইটি িূণডটিে ের 
র্োেোটি রিটের সিস্ত সম্ভোবিো আনবষ্কোর েনরটি িোনর, আিোটে েস্তিি প্রিোি ের 
র্োেোটি নিিডোণ ও অনিরি েনরটি িোনর, আিোটে চকু্ষ িোও র্োেোটি বেুটে অবট োেি 
েনরটি িোনর। িুনি েূনিষ্ঠ েও। 
 
সটঙ্গ সটঙ্গ ইযোসনিি রির িোয েযোনবর িো িুেোিো িোর ে ো জন়েটয  টরটছ। প্রেটি রস 
গুরুত্ব রিয নি, ক্ষণেো  িটর েণ্ঠিো ীর ওির িোটযর সব  চোি অিুেব েটর রস। 
েযোনবর স্কোটিডর রেির িোর সিস্তিো শরীর, েট  নিিঃশ্বোস রিযো আটরো েনঠি েটয িট়ে। 
রস ছিেি েরটি েোটে। আিডিোি েটর ওটঠ। েযোনব আটরো রজোটর িী়েি েরটি েোটে 
িোটে। রস িেি নিটজটে িুক্ত েটর রিবোর জটিয প্রোণিণ রচষ্টো েটর, েযোনবর স্কোটিডর 
ি ো রেটে রবনরটয আসবোর জটিয শরীটরর সবডশনক্ত প্রটযোে েটর। 
 
িুেূটিডই রস রবনরটয আটস েযোনবর স্কোটিডর রেির রেটে। রবনরটয রিটঝর উির িিটিটে 
িট়ে রেটে রস েোাঁিোয। সেট  এেসটঙ্গ আে ধ্বনি েটর ওটঠ। িযোি এেিো েম্ব  নিটয 
রঢটে রিয ইযোসনিিটে। 
 
নেিটসন্ট রঘোষণো েটর— বোন েোর জন্ম েইযোটছ। রস এেি শোনযি আটছ। ক্ষণেো  
িটর রস রর্ৌবিপ্রোপ্ত েইটব এবিং আিোটির আিটন্দ অিংশগ্রেণ েনরটব। 
 
ইযোসনিি উি নি েটর, িোটযর রিি রেটে রবরুবোর অনেিয রস এইবোর েটর উঠ । 
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েযোনব িো নিটয রচটি  রোয অনেিয রর্ জীবন্ত েয, এটি রস আটিোি রবো  েটর এেি। 
বেুটির সটঙ্গ নিনব়ে আত্মীযিো রবো  েটর। 
 
নেিটসন্ট বট , আজ আিরো নিবস ও রজিী আিন্দ েনরব। ইযোসনিি, উঠ, বস্ত্র 
িনর োি ের। িুনি এেি র্েোেডই আিোটির েইট । 
 
ইযোসনিি উটঠ বটস িযোটির নিটে েোি বো়েোয— আিোর শোিড রেোেোয রোনেযোছ? 
 
উেো এেি িনরটি িোনরটব িো। নেন্ন রিোশোে িনরটি েইটব। 
 
আনি রর্ নেিীয বস্ত্র সটঙ্গ আনি িোই। িোেজোবীিটে বন যো আনসযোনছ, রস র্নি িোটর 
আিোর নেছু েোি়ে ও নজনিস নিযো র্োইটব। 
 
িটব এেিেোর িটিো আিোর জীিস িনরযো  ও। 
 
ইযোসনিি েম্ব  েোটয উটঠ িোাঁ়েোয। িোটশর ঘটর নেটয িযোটির েোি রেটে জীিস রিয। 
 
িযোি বট , রিোিোর জন্মগ্রেণ সুন্দর েইযোটছ। 
 
অদু্ভি িটি েইট ও অিুষ্ঠোিনির রসৌন্দর্ড আটছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

58 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

ইেো নেিটসটন্টর উদ্ভোবিো। রস বট , আচোর অিুষ্ঠোি নেন্ন ি ীয সিংেনি িোই, আত্মোর 
বেিও স্থোনিি েয িো। 
 
আিোর রিো এেি িজোই  োনেটিটছ। বোন়ে েইটি িো োইযো বোনচযোনছ। িইট  আজই 
েযটিো আিোর নববোে নিযো নিি। 
 
জীিস িটর ইযোসনিি বট , িিবক্ষ েইযো েোনেব িোনে? জোিো নিটব িো? 
 
িিই রিো সুন্দর। রিোিোর বটক্ষর ে়েি অিূবড। ব টি ব টি িযোি এেিো র বু-ে ুি 
শোিড  োর রিয। 
 
েোনর সুন্দর শোিড। রেোেো েইটি নেনিযোছ? 
 
রিোটিডোটবট ো িোটেডি েইটি চুনর েনরযোনছ। 
 
িোেজোবীি আিোর রিোশোেগুন  আনিটি িোনরটব নেিো, রে জোটি। 
 
ইযোসনিি র্েি িোটশর ঘটর নেটর র্োয, িোটে রিটেই নিিোর নশস নিটয ওটঠ। িোর 
বোেবী রেোটেো সটঙ্গ সটঙ্গ আিটরর রেোি  চ়ে  োনেটয রিয নিিোরটে। শোসি েটর–
নেন্ন রক্ষটি েস  বিি েনরটব িো। 
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নিিোর চিিি উত্তর রিয, নশস রক্ষি রিনেযো নিই িোই, রক্ষটির েোটয িোঙ্গোটিো রিোনিশ 
রিনেযো নিযোনছ। 
 
নিিোর আঙু্গ  নিটয ইযোসনিটির রিছিিো রিনেটয রিয। রসেোটি, জীিটসর ওির সোিো 
নস্টেোর। িোটি র েো I’M A LUNATIK. 
 
নেিটসন্ট ইযোসনিিটে েোটছ র্োটে। রিোিোর সটঙ্গ অেড েী িনরিোণ আটছ? 
 
গুনিযো রিনে িোই। সোিোিয আটছ। 
 
বৃটদ্ধর নেনিি েসোইযো আসো উনচি নছ । উেোরো িুাঁনজবোিী। রর্ েনবষযি আিনবে 
রবোিোর আিটে নেেনণ্ডি, উেোরো রসই েনবষযটির জটিয অেড সিয েনরযো রোটে। অেচ 
েুসুটির সন্তোটিরো  যোটির রেোরোে িোয িো। উচ্চিূট য রয েনরটি েয।  রো িন়েট  
েোরোিণ্ড, িোও িীঘডটিযোিী। 
 
িোউণ্ড িটশটের িটিো নছ , ইযোসনিি নেিটসটন্টর েোটি িুট  রিয। 
 
িোেজোবীি আনসট  বন ব, আিোটে নেছু অেড সিংগ্রে েনরযো নিটব। 
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নেিটসন্ট উিটিশ েটর, সরেোনর আনিটস নেযো রবেোরেোিোর জিয িোি ন েোইযো 
আনসটব। িুে এই বোস্তব  ইযো েেো বন টি আিোর েোট ো  োটে িো। নিিোর নসেোটরি 
বোিোইটিটছ। িুনি আিোর নিেটি েোে। আিটন্দ রিোিোটে িীক্ষো  ইটি েইটব িো? 
 
েোাঁজোর অেযোস আিোর আটছ। নিিোর জোটি। েযোনব জোটি। আজ প্রেোটিও রেোিো নিটিে 
িোি নিযোনছ। 
 
ইযোসনিটির বোেোিুনর িসযোৎ েটর রিয নেিটসন্ট। বট , িোনিট ই িোিো েয িো। িোনিবোর 
িটিো িোনিটি েয। নিটজটে প্রস্তুি েনরটি েয। রিোিোটে রিেোইযো নিট  বুনঝটব, িূটবডর 
অনেজ্ঞিো, অনেজ্ঞিোই িটে। 
 
ইযোসনিি েঠোৎ  ক্ষ েটর িোেড নেিোটর িুিংিোিং েরটি েরটি িোর নিটে অি ে 
িোনেটয আটছ। 
 
েী িোেড? 
 
িোেড আিি িটি িুিং িোিং েটর চট । উত্তর রিয িো। িৃনষ্টও নেনরটয রিয িো। িেি 
ইযোসনিি িোর েোটয রঠ ো নিটয বট , র্যোবর্যোব েনরযো েী রিনেটিছ? রিোিোটে রিো 
েোট ো িোিুষ বন যোই জোনিিোি। 
 
িোেড িুিংিোিং েরটি েরটিই প্রশ্ন েটর, ইযোসনিি, িুনি নে েোেোটরো সনেি নিরো নেযোছ? 
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িো। 
 
আিোরও িোই রবো  েইটিনছ । 
 
র্েি আিোর রিে িি নছ , িুনি বুনঝ এই রিনেটিনছট ? 
 
েোাঁ, সিয বন  োি। 
 
রিনেট , রিো বুনঝট  েী েনরযো আনি েুিোরী? এি অনেজ্ঞিো েোেোর েৃিোয  োে 
েনরযোছ, িোেড। ব , আিোটে সিয েনরযো ব । আিোর েোটছ  ুেোইটব িো। আনি সব 
শুনিটি চোই। িুনি আিোর সনেি নিরো র্োইটব? 
 
ইযোসনিি এেিু নচন্তো েটর বট , প্রস্তোব েনরটিছ, িো ঠোট্টো েনরটিছ? র্নি ঠোট্টো েয, 
রিোিোর িুটে জ িযোে েনরব। 
 
আর র্নি প্রস্তোব েয? 
 
েোনবযো রিনেব, রিোিোর িটিো অনেজ্ঞট োটের েোটছ েুিোরীত্ব নবসজডি নিব, িো রেোটিো 
অনিিুিটে বোনছযো  ইব। িোেড ঠোট্টো রোে। িুনি নে সিযই এইসব েোনবটিনছট ? 
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িুনি েযটিো জোি িো ইযোসনিি, িোরীর প্রনি আিোর রেোটিো আেষডণ িোই। র্নি চোনেিোি, 
েযোনবর সনেি, রেোটেোর সনেি, িযোটির সনেি, এিিনে রিোিোর সনেি নিরো নিটি 
িোনরিোি। নিটচর ি োয নজজ্ঞোসো েনরযো রিনেও, নিি বোন েো আিোর সনেি সম্পেড 
েনরটি রেনিযো রনেযোটছ। 
 
িবু, িুে েোরোি েনরট  রেি? 
 
আনি র্েি েোি রচিো েনর, ইযোসনিি, িেি আিোর রচিিোর অেযন্তটর িুই শনক্ত নরযো 
েটর। এে, েোবযশনক্ত, িুই, রিেশনক্ত। উেযই িূ ি প্রজিি। রচিোেোট  আনি িোরী 
সঙ্গ েেিো িো েনরযো িোনর িো। েেটিো েেটিো আিোর স্ব িও েয। 
 
এেি? 
 
এেিও িরোনজি িনে? রিোিোর জিয এই িোত্র এেনি েোি রচিো েনরটিনছ োি। র্নি 
শুনিটি চোও, েোনেটি িোনর। 
 
আনি শুনিব। আিোটে  ইযো িূটবড রেে েোি রচিো েটর িোই। 
 
নেিটসন্ট এিক্ষণ বযস্ত নছ  নিিোটরর সটঙ্গ বটস নসেোটরি বোিোটিোয। ইযোসনিিটে 
িোটেডর সটঙ্গ, রর্ িোেড স্বেোবিই েি েেো বট , েেো ব টি রিটে রস িূর রেটেই ে ো 
রিয। 
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ইযোসনিি সোব োটি েোনেও, রেোটিো রেোটিো জন্তুর বোেশনক্ত িোই, েোি়ে নিটি ি়ে। 
 
িোেড রস নিটে ভ্রুটক্ষি িো েটর েোি  টর, িৃিু ে োয, নেনরযো র্োইবোর জিয আিোর 
বোসোয। আনসও িো। েুন বোর জিয রেে েোট োবোনসও িো। ইেোর রচটয শূিযিো অটিে 
েোট ো। ইেোর রচটয শূিয রচোটে িূটরর রেোটিো জোিোর নিটে িৃনষ্ট েরো অটিে েোট ো। ও 
ইযোসনিি, আনসও িো, েোট ো বোনসও িো। 
 
নেিটসন্ট উটঠ আটস ইযোসনিটির েোটছ। বট , নসেোটরি প্রস্তুি, িীক্ষো  ইটব িো? 
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৭. রাটের মাোয় বিটিও 
রোটের িোেোয ব ট ও, েেোিো নঠেই বট নছ  িোেোর। িোেজোবীি আসট  ইযোসনিটির 
রচটযও  ুরের। বোইটর রেটে নেছু রবোঝো র্োয িো, রেিটর রেিটর েী েটে। এিি 
চিৎেোর িোর অনেিয রর্ নিস্টোর আন র িটিো িশ ঘোটির িোনি েোওযো র োে 
িোেজোবীটির সম্পটেড এটেবোটর উ টিো  োরণো নিটয বটস আটছি। 
 
ইযোসনিি রর্ বোন়ে রছট়ে র্োটে িোেজোবীি িো েিেো ই জোিি। িুটবোটি এ নিটয  ম্বো 
িরোিশডও েটযটছ। 
 
আনি নে রেোবৎস, বীি, রর্ এেজি েৃষে আিোটে নেনিবোর জিয রিনেটি আনসটিটছ? 
েো  রিোিোর নববোে নিটব, িরশু আিোটেও েোেোটরো েোটি িুন যো নিটব। 
 
এই নিিোিোিোর েোটি িন়েযো জীবি এেটশষ েই । েোি েরটচর অেড িোই িো চুনর 
েনরটি েয, বোনেটর রেট  নিরস্কোর শুনিটি েয, রেোি বযবেোর েনরট  নিিো সবডস্বোন্ত 
েইবোর অনেিয েটরি। 
 
আবোর িোটযর বোঙোন  বোেবীরো আিোটির চ ি  ইযো র্েি উটেে প্রেোশ েটরি, রেি 
আিরো েো ঢোনেযো রিোশোে িনর িো অিুটর্োে েটরি, রেি আিরো বোিং ো বন টি িোনর িো 
বন যো েুাঁি  টরি, িেি িো এটেবোটর আিোটির  ইযো িট়েি। 
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উেোরো রেব  েোনর রোন টি জোটি, জীবি সম্পটেড রেোটিো  োরণো িোই। 
 
আিোটির আর-আর বেুরো েী সুটে আটছ! 
 
িোই আনি চন  োি। সোব োি, প্রেোশ িো িোয। 
 
িোইটব িো। 
 
প্রেোশ েইট  রিোিোরই িন্দ। রিোিোটে আর বোনের েইটি সোেোর্য েনরটি িোনরব িো, 
বীি। েোি েনরটব রর্ি িুনি নেছুই জোি িো। 
 
রিোিোটে আর নশেোইযো নিটি েইটব িো। আিোর বযস র্নি রিো  েইি, আনিও বোন়ে 
ছোন়েযো নিিোি। রিোিোর িটিো স্বো ীি েইিোি। 
 
রসনিি রিনেযোনছ, িোট েো, রিোিোর বযসী, নিনবয বোন়েটি নসেোটরি েোইটিটছ। িোেোর িো 
নেছুই িটি েটর িোই। আিরো নবযোর র িটির্ নিযো েোই, িোেোর িটর ে়েো ঝোাঁটঝর 
চুনযিংেোি েোই, িবু আশেো েয িো  নরযো রেন টবি। রেি, আিোর নে বযস েয িোই? 
আনি নে আিিোর েোট োিন্দ বুনঝ িো। 
 
েোাঁনি েেো বন যোছ। িটব, আিোটে রিো চুি েনরযো সেয েনরটিই েয। িটির 
চন টিটছ। আর এে বছর িটর েোেোটরো রিোযোক্কো েনরব িো। অযোন সটির িটিো আনিও 
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নসটিিোয র্োইব, নজিজোর এ  নিযো হুইনস্ক িোি েনরব, িোনচব, েোনেব, িোটয েোাঁনিযো 
নবশ্বভ্রিণ েনরব। িুনি েোেযবিী, সটির বৎসর েইযোটছ, িুনি চন ট , আনি িন়েযো 
রনে োি। 
 
বোন়ে রেটে রবরুবোর সিয িো েোটছ েোটছই নছট ি বট  ইযোসনিি নিটজর নেছু েোি়ে 
আর িরেোনর নজনিস িুটিো বযোটে গুনছটয ররটেও সটঙ্গ নিটয রর্টি িোটর নি। বযোে 
রিেট ই প্রশ্ন েটিো, এিিনে রর্িি িো, িেোশীও েটয রর্টি িোরি। অবশয, এেবোর 
রবনরটয র্োবোর ির নেটর এটস বযোে এবিং নিটজর সব নেছু নিটয রর্টি বো ো রিই। রিো  
বছর বযস েটবই িোর েটয রেটছ, এেি িুন শও িোটে বোন়ে নেরটি বো য েরটি 
িোরটব িো, এিিনে এেি রস রসোজো র্োক্তোটরর েোটছ নেটয জন্মনিযন্ত্রটণর বন়ে চোইটি 
িোটর, িো-বোবোর অিুিনি  োেটব িো। িবু বোন়ে রছট়ে িরনিিই বোন়েটি বযোে নিটি 
আসোিো সেজ িয। িো-বোবো েোন্নোেোনি েরটি িোটর, এবিং েোজোর রেোে িোরো িো-বোবো, 
র্ি রসটেট ই রেোে িোরো এটেবোটর বুটের ওির িোাঁন়েটয ে োয িো রিযো র্োয িো। িোই 
রশষ ির্ডন্ত িোেজোবীিটে বট  রর্টি েয, রস রর্ি রর্ েটরই রেোে অ বোনি স্ট্রীটি বযোে 
িুটিো িো রেোে অন্তি এেিো আজ রিৌঁটছ রিয। 
 
িুটিো রিযো িুশনে  েটব। িোেজোবীি রবোটির ঘটর ঢুটে, েোটির ি ো রেটে বযোে িুটিো 
রবর েটর দ্রুি েোটি নবটশষ জরুনর নজনিস রবটছ রিয। নিটয, এেিোটি েটর রেট । 
িোরির, নিটজর ঘটর নেটয ি়েোর  োইটব্রনর রেটে েি সপ্তোটে  োর েটর আিো িুেোিো 
বই রসই বযোটের ওিটর সোনজটয রোটে। 
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ঘর রেটে উাঁনে নিটয িযোটে, িো রেোেোয। 
 
িোেোর িেি আনিস ঘটরই। নিস্টোর আন  বোইটর রেটে রেটরি নি। 
 
নিিঃশটে িটরোজো েুট  রঢোটে িোেজোবীি। ইিস্তি েটর বট , িোি, িোসনরি কু্ষ োিড। 
 
বচিিয েয িোেোটরর। সেো টব োয এি ব়ে এেিো  োক্কোয রছোি রিটযনির েোওযোর েেো 
এেবোটরই েুট  নেটযনছ । উটেে আর অিরো টবো  নিটশ নেটয িোটে ঝোঝোট ো েটর 
রিোট । 
 
রেি, িুনি নেছু েটর নিটি িোর নি? রিেছ িো আনি আনিটস আনছ? 
 
িুনি অটেিুে বনেটিছ। আনি রেোাঁজ নিটি আনসর্োনছ, িুনি নেছু েোইটব নে িো। 
িোসনরি এবিং আিোর নবেবোেডোর েনরটিনছ। িুনি েোইটব রিো রিোিোটেও েনরযো নিই। 
 
রিটযনির েেোয েঠোৎ রেোি  েটয র্োয িোেোটরর িি। আেো, রিটির রিটয রিো, ব়েনির 
িটিো নিষু্ঠর িয, িোটযর িি েোরোি রিটে রেোটিোনিি র্ো েটর িো, আজ েোবোর বিনর 
েটর। নিটি চোইটছ। 
 
িোেোর রিটযর েোি  টর েোটছ িোটি। 
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েোটছ আয। 
 
িোেজোবীি রেিটর রেিটর েুনশ েয। িোটে রোনজ েরোটিো িোেট  শক্ত েটব িো। চোইনে 
ঘণ্টো নিটিটের ছুনিও িোওযো রর্টি িোটর। িোেট  রসোজো অ বোনি স্ট্রীি। 
 
িোেোর রিটযর িোেোয েোি বুন টয বট ি, নিিোর িটি নে িযোিোযো রিইটর? বোবো-িো, 
রছোি রছোি িুটিো রবোি, েোটরো জিয িি েোাঁি  িো? 
 
িোেজোবীি িোেোটরর েোট  রছোট্ট েটর চুটিো নিটয বট , আর েোনবও িো, িোি। এেি নেছু 
আেোর ের। আনি আনিযো নিটিনছ। 
 
িোনের িটিো উট়ে র্োয িোেজোবীি। িোেোটরর িীঘডশ্বোস িট়ে। িুটিো রিটয িু রেি েট ো 
রেি? 
 
রছোিনিই বো রেিি েটব, রে জোটি? আেোটে স্মরণ েটর িোেোর। রিটশর বোন়ের জিয 
িি েঠোৎ আেূ  েটয ওটঠ। এর রচটয অটিে েোট ো নছ  ঢোেোয েোেো। 
 
. 
 
ও িো, এর িট য সব েটর রেট নছস? আিোর রর্ নেটি রিই িো। নিিোর জটিয নেছু 
েোট ো  োেটছ িো। 
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রিোিোর েোট ো  োনেটব এবিং িুনি আেোর েনরটব। িনেট  বুনঝব, িুনি আিোটির 
েোট োবোস িো, বুবুটেই েোট োবোস। 
 
অেিযো েোবোর িু টিই েয িোেোরটে। িোসনরিটে রেোট  নিটয রেটি েোটে রস। 
 
িোি। িোেজোবীি সোেস েটর র্োে রিয। 
 
েীটর? 
 
আজ শনিবোর। িোঠোেোটর বই নেরোইযো নিবোর নিি। 
 
িোেোটরর এেিু েিেো  োটে। এর আটেও েি শনিবোর িোেজীবি বই রেরোটি রেটছ, 
িোর জটিয ঘিো েটর অিুিনি রিয নি। বইটযর বযোে েোাঁট  নিটয বট টছ,  োইটব্রনরটি 
র্োনে। 
 
িোটযর িুটে সেসো রিঘ  ক্ষ েটর িোেজোবীি িো়েোিোন়ে বট  ওটঠ, রিোিোটে এেো 
রেন যো র্োইটি চোনে িো। অেচ, আজ বই িো নেরোইট  জনরিোিো নিটি েইটব। 
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িোেোটরর িি রেটে রিঘ রেটি র্োয। ইযোসনিি অিি এেিো েোণ্ড েটরটছ বট ই রিজ 
রিটয িোটযর েেো এি রবনশ েটর েোবটছ। িোেজোবীটির নিটে িোর সিস্ত রেে ঝোাঁনিটয 
িট়ে। 
 
রবশ রিো, র্ো। রিনর েনরস িো। বোন়েটি রিেিোি আসটব। 
 
েোাঁ, িোি, িোেোটে েী বন টব? 
 
জোনি িো, েী ব ব। রস রওযোিো েটয রেটছ, রেোি েটর িোিো েরবোরও রজো রিই। 
 
আনি িো েয এেিো নিেযো বন যো নিব। িোেোটে েটে িোিোইযো রোনেব। রস রেিি েয, 
িোি? 
 
িোেোর প্রীি রচোটে রিটযর নিটে িোনেটয েোটে— বুন়ের িটিো েেো রিোর! 
 
িোি, িোঠোেোটরর নিেটিই চন্দিো রিৌ টির বোন়ে। নেরবোর িটে চন্দিোটে রিনেযো 
আনসব? 
 
উনেি রচোটে িোেজোবীি িোটযর নিটে িোনেটয েোটে। অিুিনি আিোটযর রচটযও এই 
িুেূটিড িোর ব়ে েোবিো, িো নিটেযিুেু  রটি িোর  নে? 
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িোেট  িোসনরিটেও নিটয র্ো। 
 
িোসনরি এেটিো ি়েটছ। সেোট র চোন ড ব্রোউি রশষ েটয, আটরেিো রশষ েটয, নিি 
িম্বর চোন ড ব্রোউটির বই িোর েোটি এেি। িীরটব িট়ে র্োটে আর েোটে। রেোটিোনিটে 
ভ্রুটক্ষি রিই। 
 
বোাঁনচটয নি  িোসনরিই। 
 
চন্দিোটে আনি িছন্দ েনর িো। িোেোর িোেোয উেুি আটছ। 
 
িোেজোবীি েোিংনচ েোটি। 
 
উেুি রিোিোর িোেোয, কু্ষটি শযিোি। 
 
আিোর িোেোয উেুি রিোিোর িোেো েইটি আনসযোটছ। 
 
িোেোর বো ো রিয। 
 
এই শুরু েট ো িুজটির। চুি ের। আিোর িি েোট ো রিই। 
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িোসনরি সেটজ ছোট়ে িো। িোটে রস িটি েনরটয রিয, বুবুর রর্ ঘর েোন  েইযোটছ, 
আিোটে রসেোটি িে  নিটব রিো? আনি এই িুেরো বোন েোর সনেি এে ঘটর বোস 
েনরব িো। 
 
িোেোর  িে রিয, আে, নরিো। বুবুটে এেোটব রি রিই। 
 
আনি বন ব। 
 
িো, ব টব িো। 
 
ঠোস েটর নিটঠ নে  বনসটয রিয িোেোর। 
 
রবযোিব রিটয। বীিো, িুই র্োনব রিো র্ো। আিোটে আর রিোরো জ্বো োসটি। আিোর রচোটের 
সিুে রেটে িূর েটয র্ো। 
 
িোেজোবীি িোেোটরর রচোটের আ়েোট  িোসনরিটে রছোট্ট েটর েোিংনচ রেটি দ্রুি রবনরটয 
র্োয। ওিটর নেটয বযোেিো নিটয িরির েটর িোটি। এে িুেূিড িোাঁ়েোয িো। িোটছ, 
িোটযর িি বিট  র্োয। র্োবোর সিয ে  রেটে নচৎেোর েটর বট  র্োয, নবিোয, িোি। 
 
রিন টেোি রবটজ ওটঠ, িোেজোবীিটে িো়েোিোন়ে রেরোর েেো ব বোর আটেই। 
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িোেোর রেোি িুট  রিয। 
 
শোি ো ট্রোটে  এটজনি। েযোট ো। 
 
েনরি বন টিনছ। 
 
আিিোর নিনেি রিো? 
 
েোাঁ, প্রস্তুি আটছ নে? েেি আনসব? আিনি নে বোিং ো বট ি। 
 
েোাঁ, আনি নিটসস আন । উনি এেিু িটরই নেরটবি। আিনি নিিটির নিটে আসুি। 
 
আেো। আেো, েটবেোর ফ্লোইি ব টি িোরটবি, নিটসস আন ? 
 
উনি ব টি িোরটবি। 
 
জোিটি িোরট  েোট ো েটিো। রিন গ্রোি েটর নিটি িোরিোি। বোিং োটিটশর বযোিোর 
েনেটি রিৌঁছোয। আিোর আবোর আটজডন্ট বযোিোর। আেো, নিিটির সিয আসব। 
 
রেোি ররটে নিটি িো নিটিই েোটচর রেির নিটয স্বোিীটে রিেটি িোয িোেোর। ক্লোন্ত 
িোটয েুিিোে নিটয রোঁটি আসটছ। রোস্তোর ওিোটর রনসিংটয এটস িোাঁ়েোি আন । নসেিযো  
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রিটে দ্রুি িোটয িে রিনরটয আবোর  ীর িোটয এনেটয আসটছি। েোটির নব্রেটেসিোও 
রর্ি আজ ব়ে েোনর িটি েটে। এেনিটে এেিু ঝুাঁটে িট়েটছি। 
 
আন  িটরোজো রঠট  ঢুেটিই িোেোর উটঠ িোাঁ়েো । িোেোটরর রচোটে িুটে নেটর এট ো 
উটেে, সেো টব োর সিোি িোত্রোয। 
 
রিনবট র ওির নব্রেটেসিো িোনিটয ররটে আন  বট ি, েোিোয নেটযনছ োি। বট  চুি 
েটর বটস েোটেি। অটিেক্ষণ আর নেছু বট ি িো। 
 
রেি, েোিোয রেি? েী েটযটছ ইযোসনিটির? 
 
নিটজটে ক্ষিো েরটি িোটর িো িোেোর। এই সম্ভোবিোিো িোর িোেোয আটস নি রেি? 
রিটযনি বোন়ে িো িোন টয আসট  রেোটিো নবিটিও ি়েটি িোটর রিো? অিেরণ?  ষডণ? 
েুি? 
 
চুি েটর রেটেো িো, আিোটে ব  েী েটযটছ। 
 
িো, নেছু েয নি। 
 
িোেট  েোিোয রেট  রেি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

75 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

জোনিটয রোে োি ওটির। রর্েোটিই আটছ, রবাঁটচ আটছ নিিযই। িইট  রেোটিো িুঘডিিোর 
েেো িুজটির েোটরোরই িটি এট ো িো রেি? রট্রটি েবটরর েোেটজ, েোরো রষো  বছটরর 
এেিো ইিংটরজ রিটযটে ররি েটর রিটর রেটছ, রসই েবর রিটে, িিিো রেিি েটর 
উঠ । রে োি েোিোয। রিটযর বযস আইটির রচোটে সোবোন েো। রস্বেোয রেট  রিো আর 
িুন শ নেনরটয আিটি িোটর িো। নেন্তু ওটির বযবেোরিো রিটে অবোে ে োি। আিোর 
েোটযর রঙ রিটে নেিো জোনি িো, প্রেটি অটিেক্ষণ িোত্তোই নি  িো, িোাঁন়েটয েোেটি 
েট ো, অেচ  ন্ডটির িুন টশর েি িোি েি েে শুটিনছ, নিটজও রিটেনছ, আটে এ 
রেি নছ  িো, এেি রর্ি অিয রেি, আিোর েোটছ সব শুটি, রিিি রেোটিো রিটযর 
নেছু েটযটছ বট  িোটির জোিো রিই এই েেোিো এিিেোটব ব  , রর্ি আনি রিটযর 
বোবো িই, অিয রেউ, বোইটরর রেউ েোটিোেো নবরক্ত েরটি রেনছ। িোরির িোেোর, 
িুন শ এেেোিো আিোটে উিটিশও নি । 
 
আন  আবোর অটিেক্ষণ চুি েটর েোটেি রর্ি িটি িটি আবোর েোিোয নেটর র্োি। 
 
েী ব   িোরো? 
 
রস আর িুনি শুটি েী েরটব? স্ত্রীর নিটে েরুণ রচোে িুট  আন  িোেোি। আজেো  
 ন্ডটি বহু েোরিীয রিটয রবশযোবৃনত্ত েরটছ। ঐ রর্ রি-বয বট  এেিো েোরোি েোেজ 
আটছ, ওটি িোনে েোরিীয রেোটিো এে রিটয, রেোেোয রেোি বযোিংটে েোজ েটর, িোর 
সব নববস্ত্র ছনব রবনরটযটছ। রসই রেটে েোরিীয রিটযটির িোনে েুব চোনেিো। িোটি 
বুঝটিই িোরছ, িুন শ ব টি চোই , রস রেি রেোটিো েোবেোব রিটযর িট য  ক্ষ 
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েটরনছ নে িো। েী আর ব ব েোটে? নিটজর রিটযটে নিটয এ সব েেো রশোিোও, েী 
বট , িরণিু য। িোে, আিোটির জিয িুন টশরও আর রেোটিো সেোিুেূনি রিই রিেট ই 
রিো, িু িুবোর আিোর এই আনিটসর েোচ িুট র রবোি  রিটর শোিো রছোেরোগুট ো েোঙ , 
ের  নেছু িুন শ? এটস শু ু নজটেযস, রে রিটরটছ, রিেটি রেিি, আবোর রিেট  
নচিটি িোরব নেিো, সোি সটির। আটর, নচিটিই র্নি িোরব, রিটেই র্নি েোেব, রিো 
রছট়ে নিটযনছ িোটে? িু িুবোর ঘিিো, রিোিরো এেিো িোেোরোর বটন্দোবস্ত েরটি িোর িো? 
িজর রোেটি িোর িো? নেছু িো িোর, িুটিো আশো েরসো রিো নিটি িোর? িোে, িোেোর, 
আিোর িি উটঠ রেটছ আজ েোিোয নেটয। বযস র্নি েোেি, রিটশ নেটয আবোর সব 
শুরু েরবোর িটিো উিোয র্নি েোেি,  োনে রিটর চট  রর্িোি। ইযোসনিি র্নি নেটর 
আটস, আসটব, নে ব ?— এট  ওটে আনি ঢোেোয িোনঠটয রিব। নিযো েোইটযর েোটছ 
েোেটব। িোরও রিটয আটছ, ইউনিেোনসডনিটি ি়েটছ। িোেজোবীিটে িোনঠটয রিব। িু 
বছর িটর িোসনরিটেও। ও আনি েোউটে আর এেোটি রোেব িো! 
 
ইিস্তি েটর িোেোর বট , আর আিরো? 
 
েঠোৎ শূিয রচোটে স্ত্রীর নিটে িোয আন । িোরির দ্রুি রচোে নেনরটয রিয। নব্রেটেস 
েুট  নিনেি েোেজিত্র রবর েটর চশিো রচোটে নিটয ি়েবোর রচষ্টো েটরি। অেক্ষণ 
িটরই  রো িট়ে, চশিোর েোচ রর্ি অস্বে েটয রেটছ, র োাঁযোটি  োেটছ। 
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৮. মাহজাবীন হাাঁপ রছট়ে বাাঁটচ 
বোন়ে রেটে রবনরটয িোেজোবীি েোাঁি রছট়ে বোাঁটচ। এে িুেূিড বোন়েটি েোট ো  োটে িো 
িোর। আবোর ইযোসনিটির িটিো িোর িছন্দিো অস্পষ্ট িয। ইযোসনিি চোয বেিেীি 
জীবি, শোসি রিই, বোবো-িো, এিিনে স্বোিীরও িয। নবটযর েেো রস েেিোও েরটি 
িোটর িো। িটব, েোউটে েোট ো  োেট  িোর সটঙ্গ বোস েরটি আিনত্ত রিই িোর। রিিি 
েোট ো র টেটছ, এেটিো রেউ রিই অবশয! ইযোসনিি েোট োবোটস েোি, বেুত্ব, িোটয রোঁটি 
ভ্রিণ, র্োর্োবটরর িটিো রেো ো আেোটশর নিটচ রোিবোস। জীনবেোর জটিয র েোি়েোটে 
ঘৃণো েটর, নবটযর। জটিয নিটজটে ব়ে েটর রিো ো িোর েোটছ েুসিংস্কোর বট  রবো  েয। 
জীনবেো উিোজডটির এেিো  োরণো িোর আটছ। রস েোঠনিনস্ত্র েটব এবিং রেব  জোিো োই 
বোিোটব। িোর িোেোয িিুি িিুি নর্জোইটির জোিো ো রঘোটর। নিটজটে রস েেিো েটর 
িৃনেবীর সবটচটয প্রনিেোবোি জোিো ো নিিডোিো নেটসটব। 
 
আর িোেজোবীি চোয র্ি নশেনের সম্ভব, সিযটে রঠটস েোটিো েটর েট ও, রষো  বছর 
অনিরি েরটি। িোরির রস রবরুবোর স্বো ীিিো আিোয েটর রিটব। বোবো িোটযর েোছ 
রেটে রস স্বো ীিিো িো িোওযো রেট  নবিবী রর্িি রিশিযোে েটর, রস েৃেিযোে েরটব। 
রস র্োক্তোটরর েোটছ নেটয িোটসর এেুশ বন়ে বযবেোর েরবোর বযবস্থো রিটব। িোরির 
নেছুনিি রছট টির সটঙ্গ িোনরে েরটব, েেো েরটব, িোচ েরটব, রছট র েোন়েটি 
রশষরোি ির্ডন্ত ঘুটর রব়েোটব, ছুনির নিটি িূরিূরোটন্ত র্োটব, এেনিি বোেিত্তো েটব, নবটয 
েটব, িোেজোবীটির নিটজর সিংসোর েটব। রস িনরষ্কোর জোটি, রোন়ে রেটে এর রেোটিোনিই 
সম্ভব িয। এিিনে িুে নসেোটরি ির্ডন্ত রস রেটি িোরটব িো। িোই র্িনিি িোর রিো  
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বছর িো েটে, চিৎেোর অনেিয েটর র্োটে বোন়েটি। নসদ্ধোন্ত েটর অনেিয িয, এেিু 
এেিু েটর সেজেোটব রস এই রেৌশ নি অব ম্বি েটরটছ। 
 
রবনরটয রস চন্দিোর বোন়ের েোছোেোনছ র্োয। চন্দিোর েেোিো িেি িটি এটস েোট োই 
েটযটছ। বরিং ওটে নিটযই ইযোসনিটির েোটছ র্োওযো র্োটব। অ বোনি স্ট্রীি নিউব 
রস্টশটির এটেবোটর েোটছ। 
 
িটে  োইটব্রনর িট়ে। বই িুটিো চি েটর নেনরটয রিয িোেজোবীি। েুিিোটি  ো  
রিন টেোটির বোটে রঢোটে। চন্দিোটে রেোি েটর রিটে রিযো িরেোর, বোন়েটি আটছ 
নেিো। 
 
রেোি েরটি ঢুটে, প্রেটি রস েোাঁট র ঝুন  রেটে নসেোটরি রবর েটর। নিিুণ েোটি 
 নরটয  ম্বো এেিো িোি রিয। িোেোিো রবশ েোল্কো আর শরীরিো রবশ প্রেুে েটয ওটঠ 
িোর। 
 
চন্দো? 
 
বীি? 
 
েোাঁ, বীি বন টিনছ। বোন়েটি আছ? 
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আনছ। 
 
রিোিোর নিিো িোিো? 
 
িোেোরো েোটজ নেযোটছ। আিিোয নর্উনি রশষ েইটব। িুনি রেোেোয? 
 
নিেটিই। আনসটিনছ। 
 
চন্দো রিৌঁট র বোবো-িো িুজটিই  ন্ডি ট্রোিটিোিড বোটস েোজ েটর, চন্দিো িোটির এেিোত্র 
রিটয। েোট োই েট ো, েোন  বোন়েটি বটস িটির সুটে নসেোটরি েোওযো র্োটব। 
 
নিনিি েোটিটের রেিটরই িোেজোবীি রিৌঁটছ র্োয। িটরোজো েুট  নিটযই িুই বেু রেটস 
েন়েটয িট়ে। ঐ বযটস এেোটবই েোনস িোয; এর নবটশষ রেোটিো েোরণ েোটে িো। 
 
রেিটর ঢুটে িোেজোবীি বযোেিো  ি েটর িোনিটয ররটে রসোেোর ওির িুিো িুট  
রজো়েোসি েটয বটস। নিটজ আটরেিো নসেোটরি  রোয, চন্দিোটে রিয। 
 
িো,  িযবোি। আনি এই িোত্র এেনি রশষ েনরযোনছ। 
 
এেেো  র োাঁযো রছট়ে িোেজোবীি বযটসর িু িোয রবনশ সোবো ে স্বটর বট , ইেো নে 
সম্ভব? 
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েী? 
 
িোিীয র্োেোই েউে। 
 
আনি রচষ্টো েনরব। 
 
চন্দিো েোটিডটির ওির, িোেজোবীটির িোটযর েোটছ বটসনছ । উটঠ িোাঁ়েোয। নরিংেস 
েযোনবটিটির নিটে িৃনষ্টিোি েটর বট , র্যোনর্ চোনব নিযো র্োয। 
 
রিোিোর চোনব িোই? 
 
িোেো রিোিোটে বন ব রেি? 
 
িোেজোবীি সপ্রশিংস িৃনষ্টটি চন্দিোর নিটে িোনেটয েোটে। িটি িটি ঈষডোও েয িোর। 
এই চন্দিো েী সুটে আটছ! িোর বোবো-িো এেসটঙ্গ েোটজ রবনরটয রেটছ। সোরো বোন়েটি 
রস এেি এেো। র্ো েুনশ ের। িোর বোবোর আনিস বোন়ের িট য। েিেোেয আর েোটে 
বট ! চন্দিো রিো ইটে েরট  বো ে-বেুটেও নিিন্ত্রণ েরটি িোটর। েী রসৌেোেয! 
 
চন্দিো বট , িুনি এনিটে রিনেও িো। েযোনবটিি েুন টিনছ। 
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েযোনবটিিিো রিে নিটয আ়েো  েটর চন্দিো েী এে রেৌশট  িুেূটিডর রেিটর েুট  
রেট । 
 
েী িোি েনরটব? চোনেযো িযোটেো। িটব সোিোিয নিটি িোনরব, িনেট  র্যোনর্ সটন্দে 
েনরটবি। িোরট োর েনরটবি। 
 
িোরট োর েটরি? 
 
েোাঁ, প্রোযই। 
 
িোেজোবীটির নচত্ত  ঘু েটয র্োয। র্োে, িোেট  িিিো সুটে চন্দিো রিই। অন্তি িোর 
বোবো। েোটয েোি রিোট  িো। রস উটঠ এটস েযোনবটিটির রেিটর সোজোটিো সোনর রিওযো। 
রবোি গুট োর নিটে িরীক্ষোিূ ে িৃনষ্টিোি েটর। ঐ রোঁটে রোটে। িোরির বট , সিয 
সিংেীণড। রবনশক্ষণ েোনেটি িোনর িো। আিোটে রেোিেোর সনেি অটিেেোনি  োইি। 
নিশোইযো িোও। 
 
নশস রিয চন্দিো। বট , েোর েোটছ নশনেযোছ? 
 
জি। 
 
িোনরে েনরযোনছট ? 
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উেোটে িিিো িছন্দ েনর িো। আিোটে চুম্বি েনরযোনছ । নজহ্বো প্রটবশ েরোইযো 
নিযোনছ । আনি িোেো রুঢ় িটি েনরযোনছ োি। আর বোনের েই িোই। 
 
িুজটিই সুরো রিয। িোেজোবীি আবোর রসোেোয নেটয রজো়েোসি েটয বটস। আবোর রস 
নসেোটরি  রোয। চন্দিো েোটিডটির ওির, িোটযর েোটছ বটস। িুটেোিুনে েটয। 
 
এটের ির এে নসেোটরি  রোইটিছ? 
 
েোাঁ, এেনি রজোট়ের রেিটর বিডিোটি আনছ। 
 
েী বযোিোর। সটঙ্গ এেনি েোনর বযোেও রিনেটিনছ। েী আটছ উেোটি? 
 
ইযোসনিটির েোি়ে রিৌঁছোইযো নিটি েইটব। 
 
বুনঝ োি িো। 
 
ইযোসনিি বোন়ে ছোন়েযোটছ। আজ েিযো রিনেবোর জিয এে ষোাঁট়ের আনসবোর েেো! ইেো 
বযিীি িে নছ  িো। 
 
আবোর নশস রিয চন্দিো। নজটেযস েটর, বোন়ের িনরনস্থনি েী? 
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িোি েোাঁনিটিটছ। র্যোনর্ েোাঁনিটিটছ। উেোরো বুটঝ িো। উেোরো বোঙোন ই রনেযো রে । আজ 
শুনিটিনছ োি আিোটির রেোরোি ি়েোইবোর েেো েইটিটছ। উেোরো রেোরোিটে সোেড 
সোবোটির গুাঁ়েোিু য জ্ঞোি েটর। সিস্ত নিিড  নবশুদ্ধ েইযো র্োইটব। 
 
 ম্বো এেিো চুিুে রিয রে োটশ িোেজোবীি। িো ু নজটেয িে েটর শে িুট  বট , 
 োইি রবনশ নিযোছ। আনি নেনিি রেোিেো ঢোন যো  ই। 
 
চন্দিো বট , ইযোসনিিটে রিোষ নিই িো। রস উত্তি েনরযোটছ। আিোরও েযটিো নবিটি 
িন়েটি েইটব। নেন্তু আনি বোন়ে ছোন়েটি িোনরব িো। 
 
রেি িোনরটব িো? 
 
আিোর সোেস েয িো। এই জিযই আিোর িৃিুয েইটব। িনেটষর িটিো েেরু্ক্ত রেোটিো 
অজোিো বযনক্তটে গ্রেণ েনরটি েইটব। িো, আনি আর েোনবটি িোনরটিনছ িো। 
 
এি সুটর্োে েোনেটিও িুনি এি েীিু, অবোে েইটিনছ। 
 
িুিঃনেি স্বটর চন্দিো বট , র্যোনর্ আিোটে েুি েনরটিও নে ো েনরটব িো। 
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িোেজোবীটির েোবিো েয। চন্দিোর জটিয িয, এি র্োর েয, িোটে নিটয অ বোনি স্ট্রীটি 
র্োওযো রবো েয আর েটব িো। এেো র্োওযো রস েোট ো িটি েটর িো। আত্মরক্ষোর 
স্বোেোনবে রপ্ররণোয রস নেছুক্ষণ রেটেই রির িোটে রর্, ইযোসনিটির অিুিনস্থনির প্রেি 
নিটি িোর নিটজর িীঘডক্ষণ এেো বোইটর েোেোিো রেো টিট  েটয রিেো নিটি িোটর। 
বোন়েটি নেছুক্ষটণর রেিটরই রেোাঁজ ি়েটব। চন্দিো েোেট , িোটে নিটয িো েয এেসটঙ্গ 
বোন়ে রেরো রর্ি, িোটে ব ো রর্ি— িুজটি ইন িং ব্রর্ওটযর নবিণী নবিোি ঘুটর 
রব়েোনে োি। 
 
িুশনেট র েেো। 
 
িোেজোবীি নিটজর িনরনস্থনি সম্পটেড িন্তবযনি েরট ও চন্দিো রসিোটে িোরই ওির 
িন্তবয বট   টর রিয এবিং বেুর প্রনি আটরো অন্তরঙ্গিো রবো  েটর। চন্দিো বট , িুনি 
আর েোনিেিো িোিীয  ও? 
 
িো। 
 
নবিি অবশয আনসযো িন়েট  আনি রশষ রচষ্টো েনরব। িিনিটি রেোটিো বো টের সটঙ্গ 
সোক্ষোৎ েইট  িোেোর সনেি িো োইযো র্োইব। 
 
িোেজোবীি অিয েেো েোবটছ। রস বট , চন্দিো, েোনবযোনছ োি রিোিোটে  ইযো বোনের 
েইব। 
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িো েোে। আিোটে শীঘ্র বোন়ে নেনরটি েইটব। িুনি এেিো েোজ েনরটব? 
 
েী েোজ? 
 
ইযোসনিটির এই বযোে  ইযো বোন়েটি নেনরযো র্োইটি িোনরব িো। র্যোনর্ েযটিো নেনরযো 
আনসযোটছ। রচোটে িন়েট  ওযোিোরটেি েইযো র্োইটব। বযোেনি িুনি রোনেটব? 
 
েোাঁ, রোনেব। 
 
িটর  ইযো র্োইব। 
 
র্েি েুনশ  ইও। ইযোসনিি রেোেোয আটছ? 
 
অ বোনি স্ট্রীটি, রস অটিে িূর। অেটেোর্ড স্ট্রীটির নিেিবিডী। 
 
বো েবেুর সনেি আটছ? 
 
িো, আনি র্িিূর জোনি, িোেোর রেে িোই। ইযোসনিি স্বপ্নজেটি বোস েটর। রসই জেি 
স্বেোবিই নিিঃসঙ্গ। সেসো সঙ্গী জুটি িো। িো, আিোর িটি েয িো, ইযোসনিটির িৃঢ় 
রেোটিো বো েবেু আটছ। 
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চন্দিো উটঠ িোাঁ়েোয। নিিঃশ্বোস রেট  বট , চন ট ? 
 
েোাঁ। িোাঁ়েোও, আটরেনি নসেোটরি রশষ েনরযো  ই। বোন়েটি ঢুনেট  রিো আর সম্ভব েইটব 
িো। 
 
আিোটে িুইনি  োর িোও। আিোর েুরোইযো নেযোটছ। র্যোনর্র িটেি েইটি এেনির রবনশ 
সিংগ্রে েনরটি িোনর িোই। 
 
িোেজোবীি িোটে বযোে রোেবোর িুরস্কোর নেটসটব রেোিো িযোটেিিোই নিটয রিয। বযোেনি 
 ুেোইযো রোনেও। 
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৯. এক প্রস্থ র াাঁয়া রেিার পর 
এে প্রস্থ র োাঁযো রে োর ির অ বোনি স্ট্রীটির রিিো ো এেি নেছু সিটযর জটিয িো িটিড 
িো সুিীট । নেিটসন্ট িৃশযিই প্রটিযটের ওির নবরক্ত েটযটছ। িোর নবরনক্তর েোরণ, 
এেই সটঙ্গ সেট র েো়েোর ি োনিটি এটস রঠটেটছ, রসিো িোটে আটে জোিোি েয নি 
রেি? েযোনব, িোর বোেবী এবিং শর্যোসনঙ্গিী, িোটে ির্ডন্ত রস এেিো  োনে রিটরটছ। এিি 
নেছু প্রচণ্ড  োনে িয, ইযোসনিি বো ো রিযোয গুরুত্বিো রবনশ রিটয র্োয। নেিটসন্ট 
ক্ষণেো  এ ইেো  ো ি েটর, ইযোসনিিটেও  োনে িোরটব নেিো। 
 
নিনি ীনি রচোটে িোেড নেিোর েোটি নিটয চুি েটর বটসনছ । েুব অেিোটিই িোর িশো 
েটয র্োয। সবোর রেটে এিনিটিই রস আ োিো, িশো-র ির িোটে নেন্নগ্রটের বট  রবো  
েয। ইযোসনিি িবু িোর েোটছই আটস, েোাঁ  রঘটষ বটস। অিয েোটরো েোটছ র্োবোর প্রশ্ন 
ওটঠ িো। েযোনব বোেরুটি নেটয রসই রর্ েোি েরটছ, রবরুবোর িোি রিই। নেিটসন্ট েুদ্ধ। 
নিিোর। আর রেোটেো িরস্পর নজহ্বো র েি েরটছ সবোইটে অিুিনস্থি েণয েটর। িযোি 
আর রজো, িুজটি িুটেোিুনে রজো়েোসি েটয বটস িীঘডির  যোটির অটেযস েরটছ। 
 
িোেড। িোেড সো়েো রিয িো। নেিীযবোর র্োেটি রস এেিো েোি ইযোসনিটির েোটির ওির 
আ টিো েটর রোটে। 
 
িোেড, রস রেি  োনে িোনর ? 
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উেো িোেোর চুম্বি। 
 
বুনঝটি িোনর িো। 
 
উেো আির। 
 
এ েীরূি আির?  োনে েয  োনে। িয? 
 
েোাঁ,  োনে েয  োনে, চুম্বি েয চুম্বি এবিং নেিটসন্ট েয নেিটসন্ট। 
 
ইযোসনিি েোনিেিো েীি রচোটে িূটর নেিটসটন্টর নিটে চনেি িৃনষ্টিোি েটর। এই 
ঘণ্টোেোটিে আটেও জন্মগ্রেটণর রর্ অিুষ্ঠোি েটয রেটছ, িোর রসৌন্দর্ড আনবষ্কোর েটর রস 
িুগ্ধ েটযনছ । এেি রস িুগ্ধিোটবোট  রর্িি সূক্ষ্ম এেিো নচর  টর র্োয, রিিনি 
নেিটসন্টও অিয রেোটিো বো ে বট  িটি েয িোর। 
 
িোেড, আনি িছন্দ েনরটি িোনর োি িো। 
 
েোাঁজোর সরবরোে ির্ডোপ্ত র্িক্ষণ, নেিটসন্ট আেষডণীয। িোেোর িু িোয প্রনিনি বযনক্ত 
েেডশ। েোাঁজো েুরোই , নেিটসন্ট রুদ্ধ েই । 
 
আনি নেিটসন্টটে নিরস্কোর েনরব। 
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িো, েনরটব িো। 
 
রেি? 
 
িুনি অিুিপ্ত েইটব। 
 
রেি? অিুিপ্ত েইব রেি? 
 
এই েৃে িোেোর। 
 
েৃে িোেোর রেি েইটব? এ েীরূি েেো ব । েৃে সে  সন্তোটির। 
 
অন েোরটবোট র িুরোিি  োরণো চন যো নেযো িিুি  োরণো স্থোি েনরযো  য। 
 
স্বীেোর েনর িো। 
 
শূিযিো রর্ প্রেৃনি নবরুদ্ধ। 
 
িোেো েউে। েৃে নেিটসটন্টর েই  েী প্রেোটর? 
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রস এেোটি প্রেি িে   ইযোনছ । িোেোরই নিিন্ত্রটণ অিয সেট  আনস । র্োেোরো নেন্ন। 
েৃটের সেোি িোয, িোেোরো চন যো র্োয। 
 
উত্তি েটর। 
 
রসেোটিও িোেোরো অির রেোটিো নেিটসটন্টর অ ীিস্থ েয। 
 
সোিোিয েোাঁজোর জিয নেিটসন্ট  োনে িোনর । েযোনব সেয েনর ? 
 
েযোনব শর্যোয ইেোর প্রনিটশো   ইটব। 
 
ইযোসনিি িটির রেিটর দ্রুি নচন্তো েটর। 
 
িোেড  ীর  টয রেটস উটঠ বট , িোরী স্বো ীিিোর েোট ও িোরীর িোরোত্মে অস্ত্রনি এেটিো 
শর্যোটিই িোেোটির বযবেোর েনরটি েয। 
 
ইযোসনিি জোিোর এেিো রবোিোি রেোট , নিটজর বুটের রেিটর এেিো েোি ঢুনেটয 
রিয। 
 
 েী েনরটিছ? আিোরই ওির অস্ত্র প্রটযোে েনরটব িোনে? িোেড েৃনত্রি আাঁিটে উটঠ 
বট । 
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িো, ইেো িযোটেো। 
 
ইযোসনিি বুটের রেির রেটে রসোিোর  টেি রবর েটর। আবু োনব রেটে িোর বোবো 
এিো আনিটয নিটযনছট ি। েুব রছোি বোাঁ োটিো বইটযর িটিো রিেটি। রসোিোর ওির নিিো 
েরো িেো। রেিটর িুটরো রেোরোি শনরটের অিুবীক্ষটণ রিেো সম্ভব এি কু্ষর অিুন নি। 
 
িোেড িুগ্ধ েটয র্োয। 
 
সুন্দর! 
 
ইযোসনিি রচি ঘুনরটয হুটের িুে নবরু্ক্ত েটর। ঝি েটর েোটির রিট োর ওির  ুনিটয 
িট়ে রসোিোর রচি  টেি। িূটর নেিটসটন্টর নিটে িোনেটয িযোটে রস এেবোর। িোেড 
নবনস্মি েটয বট , েুন ট  রেি? 
 
ইেোটি আিোর প্রটযোজি িোই। 
 
ইযোসনিি উটঠ নেটয নেিটসন্টটে বট , এই  ও। 
 
নেিটসন্ট নেছুক্ষণ নস্থর রচোটে িোনেটয েোটে বস্তুিোর নিটে, িোরির েি েটর েোটি 
িুট  রিয। 
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ইযোসনিি বট , ইেো স্বণড। রেোেোয নবরয েনরটব জোনি িো। প্রেি নিটিই ে ে আনি 
চোই িো। আিরো আিন্দ েনরব। 
 
নেিটসন্ট িোাঁ়েোয। 
 
েোাঁ, িুনি সিয বন যোছ। আিোর বযবেোটরর জিয আনি  নজ্জি। আিোটে িূবডোটে বন ট ই 
বযবস্থো েনরটি িোনরিোি। র্োেো েউে, আনি আনসটিনছ। 
 
নেিটসন্ট দ্রুি ঘর রছট়ে র্োয। 
 
ইযোসনিি িেি রিযোট  রঠস নিটয িো ছন়েটয বটস। 
 
আিোটে রেে এেিো নসেোটরি নিটব? 
 
রেোটেোর িুে রেটে িুে সনরটয নিিোর বট , বিঘড এবিং আযিি সম্পটেড  োরণো নিট , 
নবটবচিো েনরটি িোনর। 
 
রেোটেো িোর চু   টর নিটজর িুটের েোটছ আবোর রিটি আটি। ইযোসনিটির েঠোৎ ইেো 
েয নিিোরটে  োনে িোটর। এবিং িটি েবোর সটঙ্গ সটঙ্গই স্মরণ েয। নেিটসন্ট রর্ 
েযোনবটে  োনে রিটরনছ , রসিো আর এেি এিেোনি িী়েোিোযে িটি েয িো। আসট  রস 
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নিটজও জোটি িো, সেোট  এবিং িুিুটর িুইপ্রস্থ িোযো রিবোর ির রস এবিং সেট ই েী 
নক্ষপ্রেনি উেচর রু্নক্তটবোট র রজযোৎসরোন্ত প্রোন্তটর রিৌঁটছ রেটছ। 
 
ইেোই বো অিূণড েোটে রেি? ইযোসনিি উটঠ নেটয নিিোটরর িোছোয  োনে েনসটয রিয। 
 
বট , বিঘড এবিং আযিি জোনিটি চোও বটি। িটব রিোিোরিো রিনেযো নবটবচিো েনরব, 
চন টব নে িো। 
 
িযোি ওনিে রেটে নবরনক্তসূচে শে েটর ওটঠ, আে, রিোিরো েী  োেোইট ? আিোর 
 যোি েঙ্গ েনরযো নিট ? 
 
রজো বট , ইযোসনিটির সটঙ্গ রে িোনরটব? নিিোর? শুস। 
 
িযোি িেি রজো-রে নিটয িট়ে। 
 
এই রিোিোর  যোি? িুনি সব শুনিটিনছট । আনি িনন্দটর নেযো গুরুটে বন যো নিব। 
 
ইযোসনিি রেটস উটঠ বট , রেি? গুরুটে িোন শ নিটব রেি? শর্যোয অস্ত্র প্রটযোে 
েনরটব। রজো নস ো েইটব। 
 
িযোি িোটে  োক্কো নিটয রেট  নিটয আবোর  যোটি বটস। 
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িোেড, আিোর কু্ষ ো িোইযোটছ। 
 
সিংেীি ছো়েো আিোিি আিোর েোটছ নেিীয রেোটিো আেোর্ড িোই। 
 
িুনি নে অিোেোটর েোনেটব? 
 
েোাঁ, অিয বযবস্থো িো েইট , সেযোটব োয চযোনরিং রস র্োইব। রসেোটি িোরীরো সুি নবিরণ 
েনরটি প্রিযে আইটস। 
 
রিোিোর নে অেড িোই? 
 
নছ , েুরোইযো নেযোটছ। রসোিবোটর েোিো িুন ব, িটব েোইব। 
 
ইযোসনিি নিটজর নক্ষটি সটেও িোটেডর নক্ষটির জটিয েষ্ট রিটি েোটে। নেিটসন্ট 
 টেি রবটচ সব িোেোই েোাঁজোয েরচ েরটব, িো েোবোরও আিটব— রসই সিংশটয 
নেছুক্ষণ রস রিোট । প্রোেডিো েটর, নেিটসন্ট রর্ি নেছু েোিয আটি। 
 
েোি শুনিটব, ইযোসনিি? িটব রশোি। কু্ষ োিৃষ্ণো েুন যো র্োইটব। 
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১০. শাপিা ট্রাটেি এটজলির ৈাইনটবার্ড 
শোি ো ট্রোটে  এটজনির সোইিটবোর্ড রিটেই র্োিঃ বোরী বট  ওটঠ, আটর, এেোটি িোনে? 
রিটয েোর? আন  সোটেটবর? 
 
র্োিঃ ইউিুস েোইযোি েসডো িোিুষ।  জ্জোয রোঙ্গো েট  সেটজ বুঝো র্োয। রসিো রেোিি 
েরবোর বযেড রচষ্টো েটর রস বট , েোাঁ। ব়ে রিটয। 
 
আির্ড, নে বছর নিনেি নিনে আন  সোটেটবর েোছ রেটে, এেবোরও রিো শুনি নি, রিটয 
আটছ। 
 
রু্নক্তিো িুবড । নিনেি নিট ই নিনেিিোিোর িোনরবোনরে সব েবর ররিোর জোিো েটয 
র্োটব, বো েওযো উনচি, এিো রেোটিো েেো িয। বোরী নিটজও রসিো অিয সিয েট  
বুঝি। নেন্তু, প্রনি বছর রস রিটশ রেটছ িোত্রী েুাঁজটি, রস িনরটপ্রনক্ষটি এেোিেোর এই 
আনবষ্কোর সনিয িোটে নক্লষ্ট েটর। রুহু  েুিুস এেবোটর িোশ েটরটছ, রস িোটর নি, 
িুিুটর রসিো িটি েটরও এেটিো বুটের রেির েচেচ েরটছ। 
 
েোন়ে েোনিটয বোরী েম্ভীর িুটে রবনরটয আটস। েোইযোি রেটে িূরত্ব বজোয রোটে। 
েোইযোটির এেবোর িটি েয, িোটে িো বট  এিিূর রিটি আিোিো রবো েয নঠে েয নি। 
র োেিো সনিয সনিয রোে েটরটছ। িুনষটয রিবোর জিয রস েুব চিিটি েটয বট , 
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রবনশক্ষণ বসব িো। এে িজর রিেো, এই রিো! আিিোর ওির েুব নর্টিন্ড েরনছ। 
আিনিই রিেটবি, আিনি ব ট  েরব, িইট  িয। 
 
রি িোটি নবটশষ েোজ েয বট  িটি েয িো। বোরী প্রোয স্বেটিোনক্তর িটিো উচ্চোরণ 
েটর, আনি নিটজর ওির স্বযিং নিেডর েরটি িোনর িো। 
 
িোশোিোনশ িুটিো িটরোজো। বোন়ের রেিটরর ওির ি োয র্োবোর িটরোজোিো নিটরি েোটঠর। 
িোর িোটশই আনিটস রঢোেোর িটরোজো স্বে েোটচর। েোইযোি বোরীটেই সিুটে রঠট  
রিয। আনিস রেটেই নিষ্টোর আন  রিেটি রিটযনছট ি ওটির। স্বোেোনবে িনরনস্থনি েট  
সোগ্রটে উটঠ এটস আিযোযি েটর রেিটর আিটিি, এেি ওটির রিেো িোত্র িোর িটি 
েট ো, র্নি িোন টয রর্টি িোরিোি। ইযোসনিটির অিুিনস্থনির েী বযোেযো রিটবি বহু 
রেটবও িো নঠে েটর উঠটি িোটরি নি। রশটষ েনবষযটির েোটিই রছট়ে নিটযটছি 
নিটজটে। এিুেু নস্থর েটরটছি, ইযোসনিি বোন়েটি রিই ব টবি, বোনেিো অবস্থো রিটে 
বোনিটয রিটবি। 
 
এই িুেূটিড িোর িটি েট ো েোেজিত্র নিটয বযস্ত েোেোই েোট ো। নিনি েোটচর িটরোজোর 
ওিোটর ওটির রিটেই নবরোি এে েোই  েুট  বটসি। 
 
িটরোজো রঠট  প্রেটি রঢোটে বোরী, রিছটি েোইযোি। 
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বোরীটে রিটে অবোে েি আন । েোইযোটির নিটে রচোে রর্টি চোয িোর, নিনি শোসি 
েটর রোটেি। েোি বোন়েটয রিি বোরীর নিটে। 
 
আটর, আিনি, আসসো োিুআ োইেুি, আসুি, আসুি। েোট ো আটছি? িযোিটচস্টোটরই 
আটছি? এিিেোটব েেো বট ি নিনি রর্ি নেিীয আর রেউ রিই রসেোটি। 
 
বোরী িনরচয েনরটয রিয। 
 
ইনি আিোর বেু র্োিঃ ইউিুস েুইঞো, রব নশট  েোটেি। 
 
নিস্টোর আন  এেিো নিেযো েেো বট ি, ও িোই রিো! আিিোর আসবোর েেো, অটিক্ষোও 
েরনছ, অেচ বুঝটি িোনর নি। বোরী সোটেবটে রিটে িটি েটরনছ, নিনেটির বযোিোর নে 
রিটশটিটশ র্োটেি, নজনিস রেিো েোিো আটছ। বসুি, বসুি। 
 
িুজটি বটস। আনিটসর এে িোটশ রজো়েো এেিো রসোেো, রসেোটিই বটস িোরো। নিস্টোর 
আন  েোই  বে েটর েযোনবটিটি িুট  রোেটি রোেটি বট ি, বযবসোর অবস্থো েুব 
েোরোি, র্োক্তোর সোটেব। 
 
িুজটিই র্োক্তোর, িবু বুঝটি েষ্ট েয িো, উনেষ্ট েটে র্োিঃ বোরী। 
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েোইযোি িেি রেটে িুটে এেিো নস্থর নবসৃ্তি েোনস ঝুন টয বটস আটছ। বটস আটছ নেন্তু 
স্বনস্ত রিই, এেবোর িো  ম্ব েরটছ, েোট ো  োেটছ িো; িো েোজ েরটছ, আরোি রবো  েটে 
িো; আবোর র্োি নিটে এেিু েোি েটে, েোিট   োেটছ; িেি আবোর রসোজো েটে; 
আবোর রেো়েো রেটে শুরু েরটছ। 
 
বোরী বট , রেি েোরোি রেি? 
 
আন  এটস রচযোর িোটিি, রিনবট  এে েোি রোটেি, রঠস নিটয বটসি। 
 
েোরোি েটব িো? রিটশ র োে র্োটে রেোেোয? সবোই রিো আসটছ। বোিং োটিশ রেটে 
এেোটি আসটছ। রেরি র্োবোর সিংেযো নিিটে নিি েটি র্োটে, র্োক্তোর সোটেব। আিরো 
রিো এই বযবসোই েনর, স্টযোনিেনিে আিোটির েোটছ আটছ। 
 
বোরী র্িেোনি নচনন্তি িয, িোর রচটয রবনশ নচনন্তি িুে েটর বটস েোটে। এেিু ির 
বট , উনি রব নেশ রেটে আসনছট ি, িটে আিোটে িুট  নিট ি। আনি নেছু জোিিোি 
িো। 
 
ও। 
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িোও উনি ওেোটি আিোটে নেছু বট ি নি। িটে শুি োি। িো আিিোর বযবসো েোরোি 
র্োটে, আবোর নঠে েটয র্োটব। বযবসোয ওঠোিোিো রিো আটছই। েী বট ি র্োক্তোর 
সোটেব? েোইযোি েেচনেটয িো়েোিোন়ে জবোব রিয, েোাঁ, িোটিো বটিই। 
 
িু নিনিিও েয নি, এর রেিরই অন র রবো  েরটছ রস। েেি রিটয রিেো র্োটব? 
রেিটর নিটয র্োটব? িো এেোটিই রিেোটব? রিটযর সটঙ্গ আ োিো এেিু েেো ব ো র্োটব 
রিো? রিটয স্বযিং িো রেোে, রিটযর রছোি রবোি িুনিটেও এেবোর রিেো র্োটে িো রেি? 
িোত্র বোন়েটি এটসটছ, িোটির নে রেোটিো রেৌিূে  রিই! 
 
আন  িু েোটির েরি  নচৎ েটর বট ি, এবোর িোিোরই িো ো, বুঝট ি? বোিং োটিটশর 
র্ো িনরনস্থনি আিনি রিো প্রটিযে বছরই র্োটেি, আিনিই েোট ো ব টি িোরটবি 
িোিুটষর ত্রোনে ত্রোনে অবস্থো। এিনিি নশনক্ষিট োে, রিটশর উিেোটর আসটব, এই 
জোিিোি, এেি। রিেনছ, নশনক্ষি েট ই বোইটর রছোটি িো। আর নশনক্ষিটিরই বো রিোষ 
রিই রেি? নিনর্  ইটস্ট আিিোর েী বট , সো োরণ র োে, িজুর, রোইেোর, বোবুনচড 
ছুিটছ িো? 
 
বোরী এেোটি বো ো রিয। 
 
এেিো িেোি আটছ আন  সোটেব। ওরো র্োরো র্োটে, রিটশ নেটয রিো েটযেবোরই 
রিে োি, িু েোটি িোেো উিোজডি েটর, নজনিসিত্র নেটি রিটশ নেরটছ, রিটশ জনি 
নেটিটছ, বোন়ে নেটিটছ। আর নশনক্ষি র োে, িোরো ররোজেোর েটর নবটিটশই েরচ 
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েরটছ, নবটিটশই বোন়ে েোন়ে েরটছ। আিরোই বো েী েরনছ? এই রর্ েোইযোি সোটেব, 
িো আিিোর িশ বছর েটয রে  িো? আিোর রিো িোটরো রবনশ, আিরো এেোটি িট়ে 
আনছ, রিটশ র্োব, রিটশ রেট  আিোরই সিসোিনযে র্োক্তোটররো সব রিোস্ট িে  েটর 
বটস আটছ, রেউ িন্ত্রী েটযটছ, রেউ গু শোটি বোন়ে িোন়ে েটর রেট টছ, আিরো রেট  
েিুই রিটর বোর েটর রিটব, রিটশ র্োনে িো িো আিিোর েেোই নঠে, রিটশ রেউ আর 
নেটর র্োটে িো। 
 
বোরীর  োরণো, এবিং িোর আটশিোটশর বেু বোঙোন  র্োক্তোরটির  োরণো, রস েুব বন টয 
েইটয র োে, রোজিীনিও েুব েোট ো রবোটঝ। িোই েোইযোটির িটিো অটিে র্োক্তোরই 
িোটে েোজ েটিড সটঙ্গ রোটে। িোর েেোর রিোট়ে েরি রবো  েটর। আসট , বোরী রর্ 
এে েেো রেটে আটরে েেোয  োে নিটয র্োয, িুটিো েেোর রেিটর রু্নক্তর েোাঁে 
েিেটি আওযোজ নিটয েনরটয রিয, এিো েঠোৎ েোটরো রচোটে িট়ে িো। িোর েেোয 
রশটষ সেট ই, বুঝুে আর িো বুঝুে, িুনিন্তোগ্রস্ত রিেোটি েয। 
 
অটেযস বটশ েোইযোিও নচনন্তি িুে সৃনষ্ট েটর। 
 
আন  রসিো  ক্ষ েটরি। িোর বচিিয েয, রিটয রিেটি এটসটছ, রিনর েটয র্োটে, আর 
রিোটিই রশোেি রিেোটে িো। 
 
আটরো নেছু সিয রিবোর জটিয, িনরনস্থনি সোিো  রিবোর উিোয রেটব রিবোর জটিয আন  
এই আট োচিোর রজর রিটি বট ি, গু শোটির েেো ব নছট ি, র্োক্তোর সোটেব। রসনিি 
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এে েরট োটের সটঙ্গ নবিোি আনিটস রিেো। িোস নিটিটের জিয এটসটছি। 
ইউনিেোনসডনিটি ি়েোি। নিনি এে েেো ব ট ি। 
 
বোরী ভ্রূ িুট  অটিক্ষো েটর। রিযোট  িযোি আনিনরেোি-এর এে রিোস্টোটর সেোসয এে 
িরুণীর জীবন্ত ছনব রিটে অজোটন্ত িোর েোি উটঠ র্োয িোটে। বোর িুটযে বুন টয রিয। 
আন  বট ি, রসই েরট োে ব নছট ি, গু শোটি আর এেনি বোন়েও েোেটব িো। 
 
রেি? 
 
িোবন ে এেিো এেিো েটর ইি েুট  রিটব। রবনশনিি আর বোনে রিই। 
 
ররটেট উশি রিো এেিো েওযো িরেোর, আন  সোটেব। িটব, েটব বট  আিোর িটি েয 
িো। বোঙোন টে নেছুিো নচনি রিো? রেোটিট র সোিটি রেট  রিওযো েোবোর নিটয 
েো়েোেোন়ে েরটব, রেোটিট  ঢুটে রেট়ে েোটব িো। এই েটে আিিোর বোঙোন । িোহ্, 
আিিোর েরট োটের েেো িোিটি িোর োি িো। েট  রিো েোট োই। 
 
েোইযোি এবোর নস্থর েটয রেটছ। প্রেি ঢুটেই রর্ উটত্তজিো রবো  েরনছ , নেছুটিই শোন্ত 
েটয বসটি িোরনছ  িো, এেি রস রর্ি অে নিযনির েোটি নিটজটে রছট়ে নিটযটছ। 
 
আন  উটঠ িোাঁ়েোি। 
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ওিটর এেিো েবর নিটয আনস। 
 
র্োিঃ ইউিুস েোইযোটির বুটের রেিরিো ধ্বে েটর ওটঠ। ট্রোউজোটরর রেিটর নশরনশর 
েরটি েোটে। এেোন ে রশ্বিোিংনেিীর সোেচর্ড িোবোর িরও, িোর নিটজরই নবশ্বোস েটয 
র্োয, রস এেটিো েুিোর। 
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১১. অিযন্ত লনলিি ও মূিযবান ৈামগ্রী 
ইযোসনিি, িুনি আিোর িনক্ষণ িোটশ্বড উিটবশি ের। ইেো অিযন্ত নিনিি ও িূ যবোি 
সোিগ্রী। বহুেটষ্ট রজোেো়ে েনরযোনছ। 
 
নেিটসটন্টর নিটিডটশ িোর র্োি িোটশ নেটয ইযোসনিি বটস। বোি িোটশ েযোনব, িোরিটর 
নিিোর, রেোটেো, রজো, িযোি, িোেড, িোটেডর িটরই ইযোসনিি–এইেোটব বৃত্ত রচিো েটর 
বটসটছ ওরো। ইযোসনিি রেটবনছ , বস্তুিো েোাঁজো জোিীয নেছু েটব, নসেোটরটির িটিো 
িোিটি েটব। নেন্তু িো, আটযোজি সমূ্পণড নেন্ন। নেিটসন্ট দ্রুি েোটি অেচ সোব োটি 
এেিো রছোি রেো  নশনশ রবর েটর, িোর রেিটর শোিো গুাঁট়েো। অনি সূক্ষ্ম রসই গুাঁট়েো। 
িোউর্োটরর িটিো। 
 
ইেো িুনি িছন্দ েনরটব। 
 
 ূিিোটিব িটিো রছোট্ট এেিো নজনিস রবর েটর নেিটসন্ট। েোি বো়েোয। রেউ িোটে 
এেিো রিশ োই রিয। 
 
ইেো িোনসেো নিযো গ্রেণ েনরটি েয। 
 
নেিটসন্ট  োরোনববরণী নিটয চট ।  ূিিোটির িটিো বস্তুনির রেিটর গুাঁট়েো সোিোিয এেিু 
রঢট , নশনশর িুে বে েটর রস। 
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িুনি প্রস্তুি, ইযোসনিি। িূবড অনেজ্ঞিো িোই বন যো, শ্রবণ ের। িুই েোি রিযো োর িটিো 
েনরটব। িোত্র সিুটে  নরব আনি, িুনি চকু্ষ িুাঁনজযো, িোত্রনিটে েরিট র িুই রিযো োর 
রেির  ইযো ঘ্রোণ গ্রেণ েনরটব। অিিঃির, িোত্রনিটে গ্রেণ েনরযো রিোিোর িনক্ষণ িোটশ 
রর্ উিনবষ্ট িোেোর সমু্মটে  নরটব। রস ঘ্রোণ গ্রেণ েনরযো িোত্রনি অিুরূিেোটব রিোিোর 
েোি েইটি  ইটব। এইেোটব আিোর েোটছ সবডটশটষ নেনরযো আনসটব। আরম্ভ েনরটিনছ। 
ইযোসনিি রচোে বুটজ অটিক্ষো েটর। েস েটর রিশ োই জ্বট  ওঠোর শে িোয। 
িুেূিডেো  িটরই নেিটসন্ট নেসনেস েটর বট ,  ও। 
 
ইযোসনিি িুই েরি  রিযো োর িটিো েটর, রচোে বুটজ রেটেই িোত্রনিটে নঘটর িুে 
িোনিটয আটি, ঘ্রোণ রিয, সো োরণ র োাঁযোর িটিোই িটি েয িোর, িোত্রনিটে  টর এবিং 
র্োিিোটশ িোটেডর সমু্মটে  টর। িোেড দ্রুি ঘ্রোণ নিটযই িোত্রনি িোর েোি রেটে সনরটয 
রিয। 
 
প্রেটি নেছুই িটি েয িো ইযসনিটির। রচোটের রেিটর ঘি রবগুনি রঙিো নস্থর েটয 
েোটে। রসেোটি নেন্ন রটঙর রেোটিো নচ়ে  টর িো। সো োরণ অবস্থোয রচোে বুটজ েোেট , 
রচোটের রেিটর রঙ রর্িি সিুর িরটঙ্গর িটিো েুট  েুট  ওটঠ, িোও ওটঠ িো। সব 
নেছু নস্থর এবিং স্বোেোনবে িটি েয। িবু রস অটিক্ষো েটর। অটিক্ষো েটর েঠোৎ রেোটিো 
িীনপ্তর, নবিুযটির, স্তিিোর অেবো সিংেীটির জটিয। িোত্র আবোর িোর েোটছ নেটর 
আটস। 
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আবোর রস ঘ্রোণ রিয। প্রেটি েযটিো িিুি বট  েোট ো েটর নিিঃশ্বোস িোটি নি, এবোর রস 
বুে েটর র োাঁযো রিয। অনচটর িোর িটি েয, ব়ে দ্রুি িোত্রনি িোর েোটছ ঘুটর ঘুটর 
আসটছ। অনবরোি রস ঘ্রোণ নিটে। িোর রিে অনি  ীটর সমু্মটের নিটে চ টছ, নেটর 
আসটছ, িু টছ, নেটর আসটছ। 
 
ইযোসনিি। 
 
বহুিূর ির্ডন্ত প্রনিধ্বনিি রসই র্োটে রস েঠোৎ আনবষ্কোর েটর এিক্ষণ এে েযোবে 
স্তিিোর রেিটর রস নছ । রসই স্তিিো এেি অিোনেডব অিুরণটি িী বণড  োরণ েরটছ 
এবিং িোর িোটির ধ্বনিিবডগুট ো িীনপ্তিয রেো টের িটিো ওঠো িোিো েরটছ। 
 
ইযোসনিি, শুনিটি িোইটিছ? 
 
েোাঁ, নেিটসন্ট, আনি শুনিটি িোইটিনছ। 
 
িী বণড রিনেটি িোও? 
 
েোাঁ। ঘি িী । 
 
উেো আেোটশর িী । 
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েটযেনি রেো ে রিনেটিনছ। 
 
শীঘ্রই উেোরো এেনি রেো টে িনরণি েইটব। 
 
েোাঁ, এেি এেনি রেো ে রিনেটিনছ। 
 
িুনি রেো টের নিটে িোেোইযো েোে। 
 
েোাঁ, আনি িোেোইযো আনছ। আিোর চকু্ষ ঝ নসযো র্োইটিটছ। 
 
িুনি িিুি চকু্ষ প্রোপ্ত েইটব। 
 
রেো ে বৃেৎ েইটিটছ। 
 
েোাঁ,  ক্ষ েনরযো িযোটেো, িী  আর িোই। 
 
িী  আর িোই। 
 
আিোর েস্ত  োরণ ের। 
 
েনর োি। 
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রিোিোর সমু্মে েোে এেি রঘোর েৃষ্ণ বণড। 
 
েোাঁ, অেেোর। 
 
চকু্ষ েুন ও িো, জোেনিে চকু্ষ আর রিোিোর েোটজ  োনেটব িো। রিোিোর িিুি চকু্ষ নিযো 
িেোশূটিযর নিস্তি অি  েৃষ্ণ শূিযিো প্রিযক্ষ ের। 
 
েনরটিনছ। 
 
রিোিোর িুই িোশ্বড নিযো রসই অসীি শূিযিো প্রব  রবটে বনেযো র্োইটিটছ। 
 
রেোেোয র্োইটিটছ? 
 
এে শূিযিো েইটি আটরে শূিযিোয। 
 
আনি েনি অিুেব েনরটিনছ, নেিটসন্ট। 
 
উত্তি। িুনি িুনক্ত িোইযোছ। 
 
আনি ছুনিযো র্োইটিনছ। 
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উত্তি। উত্তি। 
 
আিোর েয েনরটিটছ। 
 
ইযোসনিি, েীি েইও িো। আিোর েস্ত  োরণ ের। 
 
আনি রেোেোয? 
 
এেনি চন্দ্রর্োটি। 
 
চন্দ্রর্োি? 
 
েোাঁ, িুনি এেি চন্দ্রর্োটি, িুনি এেি িীনপ্তিোি রেো টের নিটে  োনবি েইটিছ, িৃনেবী 
িুনি িিোটি রেন যো আনসযোছ। 
 
আনি রসেোটি নেনরটি চোনে িো। 
 
 িটব িুনি নেনরটব িো। 
 
আনি েনির রবে অিুেব েনরটিনছ। এই েনি আনি েোরোইটি চোনে িো। 
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িটব িুনি েোরোইটব িো। আিোর রিটের রেিটর িীব্র আিন্দ েটেোন ি েইযো বনেযো 
র্োইটিটছ। আিোর রক্তপ্রবোে আনি প্রিযক্ষ েনরটি িোনরটিনছ। আিোর েটরোনি েইটি 
িূণডচক্ক নিেডি েইটিটছ। আিোর হৃিয েোনিযো র্োইটিটছ। আনি আট োে নেন্ন নেছু 
রিনেটিনছ িো। নবশুদ্ধ রসই আট োে েোেোটেও আট োনেি েটর িো। আনি রসই 
আট োটের রেিটর  ীি েইযো র্োইটিনছ। আিোর চন্দ্রর্োি আট োে নিনিডি রবো  
েইটিটছ; আনি অবিরণ েনরটি চোনে িো, আনি অবিরণ েনরটি চোনে িো। 
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১২. আলপৈ ঘটর বারী আর োইয়ান 
আনিস ঘটর বোরী আর েোইযোিটে ররটে ওিটর র্োবোর জিয নসাঁন়েটি িো রোেটিই 
নিস্টোর আন র িোেোয নবিুযটির িটিো বুনদ্ধিো রেট  র্োয। এি সেজ বুনদ্ধিো আটে রেি 
িোেোয আটস নি, রেটব নিনি অবোে েি। িো়েোিোন়ে ওিটর উটঠ িোেোরটে নেসনেস 
েটর বট ি, ইযোসনিটির েেো রিো োর িরেোরই রিই। িোেজোবীিটে রিনেটয িোও। 
 
েী ব ছ? 
 
আে, অসুনবট  েী? 
 
বীিোর বযস িোত্র িটির। ওটে িুনি নবটয রিটব? 
 
িো িয, িো িয। রিটয রিেটি এটসটছ, রিটয রিটে র্োে। অসনেষু্ণেোটব আন  েোি 
িোট়েি। বুনদ্ধিো নিটজর েোটছই এি েোট ো র টেটছ, িুনক্ত িোবোর এি নিনবডঘ্ন িে রিটয 
রেটছি, রর্ রসিোটে বযবেোর িো েরো ির্ডন্ত িোর রেিটর উটত্তজিো েোিটছ িো। নিনি 
বট ি, িোেজোবীিটে এেি নবটয রিব রেি? রিটে র্োবোর ির জোনিটয রিব, রছট  
আিোর িছন্দ েয নি। 
 
এবোর েেোিো নেছু িিিঃিুি েয িোেোটরর। আবোর সটন্দেও রিেো রিয। 
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রিটযর িোি রিো রছট  জোটি। 
 
েী আর জোটি? অি নে আর র োে রেযো  রোটে? এেবোর িুবোর রশোিো? েোবটব, ব়ে 
রবোি রছোি রবোটির িোি গুন টয রেট টছ। িোও চিিি ের। আনি ওটির ওিটর নিটয 
আনস। িোেজোবীিটে ব , চো ও-ই রিটব। 
 
বীিো র্নি রবাঁটে বটস। 
 
আে, ওটে এসব ব টি র্োটব রেি? ও নেছুই জোিটব িো। চো-িো রিটব, এেিু েেো 
ব টব, েটয রে । এ নে আর রিটশর রিটয রিেো রর্ সোনজটয গুনছটয রিেোি? আর রস 
রেি রিো রেোটিো েেোও নছ  িো। রছট  আসটব, সবোর সটঙ্গ রিেো েটব, রসই সটঙ্গ 
রিটযটেও রিেটব, আিরোও রছট  রিেব, এইটিো? 
 
িরির েটর নসাঁন়ে রবটয রিটি র্োি আন । 
 
রেিটর এটস অিযন্ত স্বোেোনবেেোটব অিযোযটির েোনস েুনিটয বট ি, আিিোরো িোেট  
ওিটর আসুি। এেিু চো েোটবি। 
 
আনিস ঘর বে েটরি িো আন । রেির রেটে শু ু েোি -িো োিো ঘুনরটয রিি। ইটেিো, 
ওটির ওিটর বনসটয নিটচ রিটি আসটবি। এেটিো আনিস বে েরবোর সিয েয নি, 
িোছো়েো, নিনি এেিো নিটেযর রেিটর উিনস্থি েোেোিো েোট োও রবো  েরনছট ি িো। 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

112 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

 
ওিটর নিটজটির রশোবোর ঘরিোই বসবোর ঘর। রসেোটি বোরী আর েোইযোিটে বনসটয 
িোেোরটে রর্টে আটিি। আ োি েনরটয রিি। 
 
িুনি ওটির চো-িো িোও। রিটযটিরও র্োে, িোরোও বসুে। আিিোরো বসুি, আিোর আবোর 
ক্লোটযন্ট এেজি আসটব। নিটচ েোেটি েয। চো রেটয নিটচই আসুি িোেট । 
আিিোটিরও রিো সিয রিই ব নছট ি। 
 
েোইযোি বট , িো, সিয, সিয আর েী। 
 
আন  চোইনছট ি িো়েোিোন়ে নবিোয েরটি। েোইযোটির িুটে অনিনিডষ্ট েেোিো শুটি 
িুেূটিডর জটিয েয েয িোর। র্িক্ষণ েোেটব, িিক্ষণই নবিি। রেটস নিনি বট ি, িো 
রবশ, রবশ রিো। স্ত্রীটে বট ি, এনিটে রশোি। 
 
রোন্নোঘটর িোেোরটে নিনি বট ি, িোেজোবীিটে র্োেবোর আটে, র্োক্তোরটে রবোট ো, 
রিটযটে আিরো বন  নি নেছু। িোই, রস রেি আেোষ রর্ি িো রিয। আর 
িোেজোবীিটেও রবনশক্ষণ সোিটি েোেটি নিও িো। বুঝট ? 
 
স্ত্রীটে সোেটর রেট  নিনি নিটচ রিটি র্োি। 
 
রিছি রেটে িোেোর বট , িুনি চো েোটব িো? 
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ব়ে আেু  রশোিোয িোর েণ্ঠস্বর। স্বোিী েোেট  রস েরসো রিি। িোই রশষ রচষ্টো েটর। 
আন  শুটিও রেোটিো উত্তর িো নিটয আনিস ঘটর নেটয রঢোটেি। রেিরিো েযোবে রেি 
শূিয  োটে িোর। রেোেোয রর্ি নিটজটে অিরো ী িটি েয। বযেডিোটবো  বোিুটরর িটিো 
ঝুট  েোটে। িুেোটি িোেোর িুিোশ  টর নিনি েিক্ষণ বটস েোটেি, রচিিো েোটে িো। 
িোরির েঠোৎ র্েি বোস্তটব নেটর আটসি, ইযোসনিটির জটিয প্রচণ্ড এেিো বযেো অিুেব 
েটরি নিনি। রেোেোয নিনি েু  েটরটছি? েী নিনি রিটযটে নিটি িোটরি নি? রেোি 
িীব্রির আেষডটণ রস িোটে িযোে ের ? র্নি বো চট ই রে , েবর নি  িো রেি? 
িোটে নিনি রেে রিি নি? নশশুেোট  বুটের িটর ররটে রোি েোনিটয রিি নি? 
ইযোসনিি নে রবোটঝ িো, রস েোট ো আটছ নে িো শু ু এেিু জোিোর রেিটর এেি িোর 
নিিোর জটিয সিস্ত সঞ্জীবি? 
 
েণ্ড েণ্ড ছনবগুট ো িোর রচোটের ওির নিটয দ্রুিেনিটি সটর র্োয। সোিষনট্ট সোট  
ি,আই.এ-র  ন্ডি আনিটস বি ী েটয এট ি। রিি রেটে িোিটছি। নবটযর ির রসই 
িোর এেো এিিূর ভ্রিণ। িোেোটরর জটিয র্িিো িয, িোর রচটয রবনশ শূিয রবো  
েরটিি ইযোসনিি আর িোেজোবীটির জটিয। িোেজোবীি িেি নিি, ইযোসনিি িোাঁচ। 
েরোনচটি রেট  এটসনছট ি নিনি। িোরির, বোসো গুনছটয রিবোর ির, ওরো এ । িোসিো 
নছ । নর্টসম্বর। ে়েো শীি। সেট ই নিটষ  েটরনছ , এ সিটয ওটির আিটবি িো। 
আন  রস িরোিশড গ্রোেয েটরি নি। িোছ রিি রেটে রিটি বোসো ির্ডন্ত রর্টিই শীটি েষ্ট 
েয, নিনি স্ত্রী আর িুটিটযর জটিয েরি রেোি নেটি নেেটরো এযোরটিোটিড সটঙ্গ নিটয 
িোাঁন়েটয নছট ি। এেটিো স্পষ্ট রচোটে েোটস। নি.আই.এ-র িোশ েোেবোর িরুণ এটেবোটর 
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রেির ির্ডন্ত নেটযনছট ি নিনি। িোটযর রেোট  নছ  িোেজোবীি, আর িোটশ িুরিুর েটর 
রোঁটি আসনছ  ইযোসনিি। আন  রিৌট়ে নেটয েি েটর রেোট  িুট  নিটযনছট ি িোটে। 
 
েোেোেোর েটর ওটঠ বুটের রেিটর। 
 
েোাঁট র িটর রেোি  এেনি েোি অিুেব েটরি নিনি। এেোত্তর সোট  নি.আই.এ-র 
চোেনর রেটে নবিোয রিবোর ির এই ঘটর এই আনিটস নিটজর এটজনি র্েি েট়ে 
িু টছি, িেি ইযোসনিি এটেেনিি িো নিটি নিটি রিছটি এটস িোাঁ়েোি। 
 
রচোে নেনরটয রিটেি, িোেোর। 
 
রিটযটির সটঙ্গ িূরত্ব ররটে চট টছি নিনি আজীবি। ইযোসনিি র্েি িো নিটি আসি, 
রিটযনির নে ইটে েরি, বোবোর েোটয েোি রোটে? সোেস রিি িো? নিনি নিরস্কোর 
েরটিি, র্নি েোি রোেি? 
 
স্বোিীর নবর  রচেোরো রিটে িোেোর বযনিবযস্ত েটয বট , িুনি নেেু রেব িো। সব নঠে 
আটছ। 
 
আন  রর্ি এে িুেূটিডর জটিয নেছুই বুঝটি িোটরি িো। 
 
চো রেটয নিটযটছ। এেি এে িুশনে  েটযটছ। 
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েী, েীটসর িুশনে ? 
 
বীিোটে নিটয ওরো এেিু রবরুটি চোইটছ। সটঙ্গ িোসনরিও র্োটব। 
 
িোেজোবীিটে িছন্দ েটর রে   িোনে? রিেটি ওটেও রিো সটির আঠোর  োটে। 
 
েী রর্ িুনি ব ! বীিো রর্ রছট িোিুষ। ওরো েী েোন়ে েটর এটসটছ, েি িোই  স্পীটর্ 
এটসটছ, এই সব েে িুট  বীিো রবশ িোনিটয ররটেটছ, এরই িট য শুনি র্োক্তোর ব টছ, 
রবশ রিো েোন়ে েটর ঘুনরটয আনি। বীিো রোনজ েটয রে  আিোটে নজটেযস িো েটরই। 
আনি আর েী েনর, িোসনরিটে সটঙ্গ নিটি ব  োি। র্োটব আর আসটব। 
 
এ আবোর রেোি নবিি েট ো? আন  আবোর সোেটর নেটয িট়েি। 
 
িোেোর বট , রর্টি িো নিট  েোরোি রিেোটব। বীিোটে অবশয আনি রোন্নোঘটর রর্টে সব 
বট  নিটযনছ। িোেোর ওিটরর নিটে শিংনেি িৃনষ্টিোি েটর নেসনেস েটর বট , 
রিটযটে িো বট  আর রোেো রে  িো। রিটযনি রিোিোর েোট ো। ঘুিোক্ষটরও ওরো জোিটি 
িোরটব িো। ইযোসনিটির েেো। 
 
িবু রছট িোিুষ। 
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িো, িো। বীিো নিটজ আিোটে ব  , রস জোিটিই রিটব িো। রবোটির জটিয ওরও রিো 
এেিো েষ্ট আটছ। েীটস সুিোি, েীটস িুিডোি, িো নে রবোটঝ িো? েী সুন্দর আ োি 
েরটছ, রিটে আনিই অবোে। 
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১৩. োল়ের লস্টয়ালরিং  টর 
েোন়ের নস্টযোনরিং  টর এবোর েোইযোি। রিটযনিটে িোর িছন্দ েটযটছ। চিিটি, িুেশ্রী 
সুন্দর, বযসিোও েি। এই রশষ নিেিোই েোইযোিটে িোনিটয রোটে। অন েোিংশ বোঙোন র 
িটিোই িোর িজ্জোেি রর্ েটযেনি রক্ষণশী িো রটয রেটছ, িোর এেনি েটে, রিটযটির 
বোটরো বছর বযস রেটেই সেবোসটর্োেয িটি েরো, নবটযর জটিয রিো র  োটর েোটছ িোত্রী 
রেোজো। রস এটেবোটর আিেোিো েটয েোটে। বোরীটে িো বট  এিিূর রিটি আিবোর 
জটিয নেছু সিয আটেও রর্ অিরো টবো  ও েুণ্ঠো নছ , এেি আর িো রিই। বরিং 
বোরীর উিনস্থনিটে রস এেি অবোনিি িটি েরটছ, শোিশোিোন্ত েরটছ। রবশ েটযটছ, 
বোরী রর্িি রু্বিী িোে , িোর েোটেয রিছটির নসটি িট়েটছ ি বছটরর িুাঁচটে িোসনরি। 
 
সোাঁৎ েটর েোন়ে িটে িোিোয েোইযোি। 
 
রিোিোটে িুনি েটরই বন , রেিি? 
 
িোেজোবীি নিিঃশটে সুন্দর েটর েোটস। রস জোটি, নঠে রেোি েোনসনি রেোেোয নেটয িুিং 
েটর শে রিোট । েোইযোি উৎসোটের সটঙ্গ েোন়ে চো োয, ঘি ঘি আযিোয নিটজর রচেোরো 
িযোটে।  োইটব্রনরর েোটছ েোন়ে আসটিই িোেজোবীি বট , সেসো িটি িন়ে । বোি নিটে 
রিো়ে নিি। 
 
েযোবোচযোেো রেটয েোইযোি বোি রোস্তোয েোন়ে আটি, এটিও  ীটর চো োটি েোটে। 
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এেনি বোন়ে েইটি এেনি বযোে িুন টি েইটব। 
 
রিছি রেটে িোসনরি বট  ওটঠ, েীটসর বযোে। 
 
আিোর সনেি আনসট ই রিনেটি িোইটব। িোেজোবীি িটি িটি নবরক্ত েয। এই 
রিটযনিই সব েণু্ড  েটর রিটব। অেচ এটে িো নিট  িো রবরুটিই নিটিি িো। 
চিক্কোরেোটব রস েোন়ের েেো িুট , বোরবোর েোন়ের প্রশিংসো েটর রবরুবোর িে েটর 
এটিনছ , েোাঁটি িো নিটয েোইযোি িোটে নিটয রবরুটি রচটযনছ , িোনি েটর নি  
িোসনরি। 
 
এই বোন়ে। 
 
চন্দিোটির বোন়ে রেটে এেিু িূটরই িোাঁ়ে েরোয রস েোইযোিটে। 
 
এে নিনিটি নেনরব। িোসনরি, আইস। 
 
র্েি নিনিি রর্, এিিূর রেটে িোটির েেো ওরো শুিটি িোটব িো, িোেজোবীি বট , 
িোসনরি, এেনি রেোিিীযিো রক্ষো েনরটি েইটব। িনেট  ব়ে নিি আনসটিটছ, 
সোন্তোক্লজটে বন যো নিব, রিোিোটে আর উিেোর নিটব িো। র্নি আিোর েেো রশোি, 
রিোিোটে আেোিী সপ্তোটেই বোটযোনিে উিযোি িুিু নি নেনিটয নিব। 
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িিুি এই িুিু িো বোজোটর রবর েবোর ির রেটেই িোসনরি বোযিো  টরনছ । আন  বো 
িোেোর রেউই িো িোত্তো রিয নি বট  িোসনরটির এেিো রক্ষোে নছ । রস এেি েুনশটি 
উজ্জ্ব  েটয উঠ । 
 
সিয বন টিছ? 
 
েোাঁ। আেোিী শনিবোটরই িোইটব। 
 
েী রেোিি েনরটি েইটব? 
 
আনি আজ রর্েোটি র্োই, র্োই েনর, বোন়েটি িোি বো র্যোনর্ নজজ্ঞোসো েনরট  বন টব, েী 
বন টব িটর িোেো আনি নশেোইযো নিব। এই  ও, িশ রিনি অনগ্রি নিটিনছ। 
 
চন্দিো িটরোজো েুট  রিয। িোেজোবীি ও িোসনরিটে এে সটঙ্গ রিটে উি ক্ষযিো নঠে 
বুঝটি িোটর িো। 
 
েী বযোিোর? 
 
বযোেনি  ইটি আনসযোনছ। নেিটর আর র্োইব িো। রিোিোটে অটিে  িযবোি। 
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বযোে নিটয িটরোজো বে েটরও িুটরো বে েটর িো চন্দিো। এেিু েোাঁে ররটে রচোে 
চোন টয িোেজোবীটির েনিনবন   ক্ষ েটর। িোটে এেিো ঝেঝটে ব়ে েোন়েটি উঠটি 
রিটে অবোে েয। এ েোন়ে েোর! িীঘড নিিঃশ্বোস িট়ে িোর। িোহ্, িোেজোবীি সনিযই 
েোেযবিী। 
 
েোন়েটি বসটিই েোইযোি বট , বযোটের রেিটর েী? 
 
িনে োটির বযোটের েবর  ইটি িোই। বট ই রস আবোর রসই িুিং েরো েোনসিো উিেোর 
রিয। 
 
আর রেোটিো বযোে  ইটি িোই? েোইযোি রনসেিো েটর। 
 
িো, িোই। 
 
রেোিনিটে িোেট  র্োব? 
 
িুশনেট  রেন ট ি। িোেজোবীি েোট ো েটরই জোটি, রেোেোয িোর এেি েন্তবয, িবু 
েিো  েুাঁচটে নচন্তো েরবোর েোি েটর। 
 
রিছি রেটে বোরী বট  ওটঠ, িুশনে  রিো রেব  শুরু েই । 
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িোেজোবীি সোয রিয। েোাঁ, িো েই । 
 
িোসনরি উিগ্রীব েটয বট , রিোিোটির নে রেোিি রেোটিো েেো েইটিটছ? 
 
িোেজোবীি িোটে  িে রিয, িোসনরি। বোটযোনিে উিযোি স্মরণ রোনেও। 
 
িোসনরি চুি েটর র্োয। 
 
িোেজোবীি নস্টযোনরিং হুইট  চোি়ে নিটয বট , উিেোর র্েি েনরটিটছি, আটরো এেনি 
েনরটবি? 
 
েোইযোি নবেন ি েটয র্োয। িোেজোবীি েী সুেে িোটে? িোিিো রজটি নিটি িোরট , 
আজই এেিো নশনশ নেটি উিেোর রিওযো রর্ি। 
 
এই বযোেনি রিৌঁছোইটি েইটব। 
 
রেোেোয? 
 
অ বোনি স্ট্রীটি। 
 
অ বোনি স্টীি রেোেোয? 
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আনি জোনি িো। আিিোর েোন়েটি িোিনচত্র িোই? 
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১৪. বজিিু কলরম লিলকিিা োটিা কটর রদটে 
বজ ু  েনরি নিনেিিো েোট ো েটর রিটে নিটয রবশ র্ে েটর িটেটি ররটে, রচোে 
রেটে চশিো িোনিটয েোটি িুটর, েোিনি রেোটির িটেটি ররটে, রিনবট  িুেোি জট়েো 
েটর বট ি, আন  সোটেব, এেিো ইিেরটিশি নিটি িোটরি? 
 
ব ুি। 
 
ঢোেোয রিো র্োনে। ঢোেো রেটে সটঙ্গ েোউটে আিটি েট , িোর নিনেি নে এেোি রেটে 
রেিো র্োয? আনি শুটিনছ, ঢোেোয  ন্ডটির নিনেি রেিো অটিে ঝোটি ো। িোরনিশটির 
বযোিোর আটছ। 
 
বযবসো রছট়ে নিটি রিই। আন  বট ি, এেোি রেটে নিনেি নিটয র্োওযোই েোট ো। 
আিনি এেোটি িোি রিটবি, অযোর্েোইস চট  র্োটব ঢোেোয, নিনেি রসেোটি নিটয রিটবি। 
রেিটরর ে েজো আর নবটশষ েুট  ব ট ি িো আন । 
 
িোেট  আিনি িোই অযোর্েোইস েরটছি? 
 
েোাঁ। আনিই আিিোটে েনরটয নিটি িোনর। েজি আসটব? 
 
এেজি। রসই এেজিই রবোঝো েটয িোাঁন়েটযটছ। 
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বযবসোিো িোবোর জিয আন  সেোিুেূনিশী  েটয ওটঠি। 
 
িো এ রেি রবোঝো রিো আিোটির বইটিই েয। িবু রিো আিনি এেোটি আটছি, িোউন্ড 
ররোজেোর েরটছি, রিটশর রবোঝো র্িই রেোে, অিিো িয। িোেোয উিোজডি েটর রবোঝো। 
িোিো, রস র্োরো িোটি িোরো রবোটঝ। 
 
িো অবশয। 
 
েরট োেটে রবশ নবচন ি রিেোয। আন র রচোে এ়েোয িো। 
 
র্োটে আিটি চোি িোর এিনট্র িোরনিি এ-সব আটছ রিো? রস নেন্তু  ম্বো ঝোটি ো। 
নবটশষ েটর এেি। 
 
িো, িো, রস-সব আটছ। রেোটিো অসুনবট  রিই। আিোরই রিটয, এেোটি এিনিি আিোর 
েোটছই নছ । 
 
আন  েঠোৎ বযবসোযী রেটে নিিো েটয র্োি। রেৌিূে  েয িোর। 
 
আিিোর রিটয? 
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েোাঁ, আিোর রিটয। ইউনিেোনসডনিটি ি়েটছ। িোটে আিটিই রিটশ র্োনে। আর ব টবি 
িো। েরট োে সটেটি উচ্চোরণ েটর গুি েটয বটস েোটেি েোনিে। 
 
িোনঠটয নিটযনছট ি রেি? 
 
িো িোনঠটয উিোয নছ  িো। বোঙোন যোিো সব েুট  র্োনে । আিোটির েযোনিন টি ও-সব 
রিো চট  িো। এটেবোটর বো়েোবোন়ে রিটে বহুেটষ্ট রজোরজোর েটর বছরেোটিে আটে 
ঢোেো িোনঠটয নিই আিোর শশুটরর েোটছ। 
 
আন  বযগ্র েটয নজটেযস েটরি, িোরির? 
 
এটে রসেোটি বোবো রিই, িো রিই, িোিো-িোিী। আন  সোটেব, অটিেনিি রেটেই 
আিিোটে জোনি, নিটজর র োে িটি েনর, িোছো়েো আিিোরও েযোনিন  আটছ, ঢোেো িোনে 
এেি  ন্ডিটেও ছোন়েটয েযোটছ। 
 
বট ি েী? এি অেোব অনেটর্োে। 
 
রোেুি সোটেব অেোব অনেটর্োে। রস রিো নিটচর ি োয। আর অেোব অনেটর্োটের সটঙ্গ 
রিো আিিোর, েী বট , েযো ু জোজটিন্ট বো িরোন নির রেোটিো সম্পেড রিই। ঢোেোয 
রিটযরো এেি র্ো েরটছ অটিে ইিংটরজ রিটযও িোনে িো েরটি িুবোর নচন্তো েরটব। 
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প্রনিবোি েরটি রপ্ররণো িোি আন , নেন্তু নিটজর রিটযর েেো রিটি র্েি ব টছি, 
েরট োেটে অনবশ্বোস েরবোর রেোটিো েোরণ েোটে িো। 
 
েনরি সোটেব বট ি, র্োেটে, এেি নঠে েটরনছ নেনরটয আিব। আিোর েোটছই রোেব। 
েোটছ রেটেই সেয েরটি িোনর নি, িূর রেটে শুটি নে সেয েয? আিনি িোেট  রিটযর 
এেেোিো নিনেটির বযবস্থো েটর নিি। 
 
শুেটিো ে োয আন  বট ি, েরব। আিিোটে আর েষ্ট েরটি েটব িো। আনি নিটয 
আসব। আিিোর বোসোয। 
 
রস রিো েোট োই েয, েুব েোট ো েয। আিোর র্ো িটির অবস্থো বুঝটিই িোরটছি। 
রিটযটে নিটয িো আসো ির্ডন্ত শোনন্ত রিই। রস রিো আসটিই চোয িো। িোই র্োনে। 
 
আসটি চোয িো রেি? 
 
রিটিো ে োয েনরি সোটেব বট ি, নিটজ রবোটঝি িো? রসেোটি সুটর্োেও আটছ, 
স্বো ীিিোও আটছ। 
 
নিনেটির িোি রচে ন টে নিটয বজ ু  েনরি  ীর িোটয রবনরটয র্োি। 
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১৫. ইলিিং রেটক আিবালন স্ট্রীি 
ইন িং রেটে আ বোনি স্ট্রীি িূর েট ও রসোজো রোস্তো। ওটযস্টোিড এটেযিু  টর রেট ই 
েট ো। িোিোি িুযটসো-র রিোিিুিুট র র্োিুঘর রিনরটয এেিু িটরই বোাঁ েোনি রোস্তো। 
েোইযোটির েোটি েোন়ে উট়ে চট । িোেজোবীি অটিেক্ষণ রেোটিো প্রসঙ্গ রিোট  িো বট , 
িোর সটন্দে েয, রিটযনি িোটে অিছন্দ েরটছ িো রিো? 
 
েোইযোি অটিে রেটব রেোটিো প্রসঙ্গ িো রিটয েোটির েোটছ র্ো েুাঁটজ িোয িোই রিোট । 
েোন়ে রেিি? 
 
িোেজোবীি সিংটক্ষটি উত্তর রিয, উত্তি। 
 
িুনি নে এটেবোটরই বোিং ো ব টি িোর িো? 
 
নেছু নেছু িোনর। অটিে বুনঝ। 
 
এই রিো সুন্দর বোিং ো ব ছ। 
 
েোট ো এেসটপ্রশি েয িো। 
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রচষ্টো েরট ই েটব। বোঙোন  রিটয, বোবো-িো বোঙোন , রচষ্টো েরট ই েটয র্োটব। ইিংটরজ 
রিো আর িও। 
 
 র োেনির েেো শুটি েো়ে  িটি েয িোেজোবীটির। িবু অ বোনি স্ট্রীটি র োেিোর ঘোট়ে 
রচটি র্োওযো র্োটে, িোেজোবীি িুটে েোনস েুনিটয রোটে। 
 
রিছি রেটে অটিেক্ষণ ির বোরী িুে রেোট । িোেজোবীিটে  ক্ষয েটর বট , বুঝটি 
িোরটছি িো? বোিং োয এেিো েেো আিিোর িুে রেটে শুিটি চোয। েোন়ের েেো 
নজটেযস। েরনছ , েোন়ে রেিি? েোন়ে িয, নিটজ রেিি রসিোই আস  প্রশ্ন। নিটয নিি 
উত্তর। বট  েো েো েটর েোটস র োেিো। 
 
বুনঝ োি িো। 
 
জোনিটি চোয, েোন়ে িয, েোন়ের িোন ে আিিোর িছন্দ েইযোটছ নে? 
 
ব়ে সু্ক  িটি েয িোেজোবীটির। এে ঘণ্টোর আ োটিই এরো এেনি িোিুটষর িোজোিোর 
রেির ঢুটে ি়েটি চোয। নিষু্ঠরেোটব রস রে োটি শুরু েটর িেি। বোরীটে বট , 
আিনি নববোনেি? 
 
িো। রসৌেোেযবোি িনে। 
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নববোে েনরটবি? 
 
েিযো িোইট  েনরব। 
 
েিযো িোি িোই। 
 
িোইযোনছ অটিে। িছন্দ েয িোই। 
 
এেটিো বোজোর েনরযো চন যোটছি? 
 
েোাঁ, আশো ছোন়ে িোই। 
 
িু যহ্রোটসর আশোয রনেযোটছি নে? 
 
রনসেিোনি নঠে রনসেিো িয বট  বোরীর সটন্দে েয। রস েোসটি নেটযও আ েোিো 
রেটস নবসিৃশেোটব চুি েটয র্োয। 
 
 ক্ষ রোনেটবি, ইনিিট য স্বযিং আিিোর িূ য িো হ্রোস েইযো র্োয। ঈশ্বর িো আিিোর 
রিটে নবরোি িূ যহ্রোস ঝু োইযো রিি। 
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গুি েটয র্োয বোরী। রেো়েোটিই িোটে রর্ এিিুর রিটি আিো েটযনছ , এর জটিয 
আবোর রস রুদ্ধ েটয ওটঠ িটি িটি। 
 
িোেজোবীি এবোর েোইযোিটে নিটয িট়ে। িোর ওির রোেিো আটরো রবনশ, েোরণ এই 
র োেনিই রিো ইযোসনিিটে েোেীর িটিো বযবেোর েরটি চোয। 
 
আিনি েী রেি বোজোর েনরযোটছি? 
 
আনি? িো, এটেবোটরই িো, রিোটিই িো। 
 
আনিই প্রেি? 
 
েোইযোি আিিো আিিো েটর। 
 
িোেজোবীি বট , সিয বন ট  নেছু িটি েনরব িো। 
 
েোইযোি বট , নিটেয েটর বট , এই প্রেি েিযো রিনেটি আনস োি। 
 
ইিংটরনজটি নিটেয েেোিো বট  িিিো অিরো ী িটি েয িো নিটজটে। 
 
আিোটে িছন্দ েইযোটছ? 
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রিোিোর েী িটি েয? 
 
িোেজোবীিও রিটযন িিো েটর, সুর িুট , বোিং ো জবোব রিয, রেি ব ব? রিটয বট  
িো। রছট  বট । 
 
েোইযোি শরীটরর রেিটর নশেরণ অিুেব েটর। এিিনে রস নেযোর বি োবোর ছুটিোয 
িোেজোবীটির উরু ছুাঁটয রিয। রোটে রেিরিো িিিি েরটি েোটে িোেজোবীটির। এেিো 
নিষু্ঠর রে ো িোর িোেোয আটস। আর সটঙ্গ সটঙ্গ অনেিটয নেটর র্োয রস। 
 
চুি েনরযো আটছি রেি? উত্তর নিি। িছন্দ েইযোটছ? 
 
েোাঁ েুব িছন্দ রিোিোটে। 
 
সিয? 
 
ঈশ্বর উিটর। আিোর নবষটয নেছু বন ট  িো? 
 
েী বন ব? 
 
আিোটে িছন্দ নেিো? 
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আিরো রর্রূি নশক্ষো িোইযোনছ, িুরুটষর িছন্দটেই এেিোত্র জ্ঞোি েনর। আনি আিিোর 
উিরু্ক্ত েইটি িোনরব নেিো রে জোটি, আিনি রর্ আিোটে িযো েনরযো িছন্দ 
েনরযোটছি, আনি রসৌেোেয নবটবচিো েনরটিনছ। 
 
েোইযোি েোটি চোাঁি িোবোর সুে অিুেব েটর। অন্তটর বোঙোন  বোইটর ইিংটরজ, রসোিোয 
রসোেোেো আর েোটে বট ? এটেবোটর জোি ইিংটরজ রিটয ঘটর আিটি িোর রর্িি েয, 
রিনিি িুাঁইশোটের েেিোেো বোঙোন  রিটয িোর নববনিষোর উটরে েটর। অেচ িুটিোরই 
িজোর নিে রস  ুিটি চোয। এরেি েোটে েোে আর রস রেোেোয রিি। েুনশটি রস 
িোেজোবীটির েোটছ এেিো েোিই ক্ষণেোট র জটিয ছুাঁইটয রিয নবিো ছুটিোয। 
 
রিছি রেটে েসেটস ে োয বোরী বট , িোিোি িুটসো রিনরটয রে োি, র্োক্তোর সোটেব। 
আ বোনি স্ট্রীটি র্োটেি রিো? 
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১৬. অল কার রবাট র পাোয় ের কটর 
সিয অন েোর রবোট র িোেোয ের েটর েোন়ে রেটে িোেজোবীটির সটঙ্গ সটঙ্গ েোইযোিও 
রিটি আটস। রিছি রিছি িটরোজো ির্ডন্ত আসবোর উটিযোে রিটে রস বট , আিনি 
অটিক্ষো েরুি। 
 
চুিটস নেটয েোইযোি েোন়েটিও রঢোটে িো, সটঙ্গও র্োয িো। েুিিোটে িোাঁন়েটয েোটে। 
ঝুন  রেটে নঠেোিো র েো েোেজিো রবর েটর আবোর িম্বর নিন টয রিয িোেজোবীি। 
িোরির েোনর আর চও়েো েোট ো েোটঠর িটরোজোর েোটছ নেটয িোাঁ়েোয! িটরোজোর েোটয 
রেোটিো রব  রবোি রিই। িোেট ? েঠোৎ িোর িটি িট়ে র্োয, এেোটি র্োরো আটছ, িোরো 
রজোর েটর িে  েটর আটছ। রস িটরোজোয েরোঘোি েটর। সো়েো িোওযো র্োয িো। 
আবোর েরোঘোি েটর। অটিক্ষো েটর। 
 
অটিেক্ষণ ির্ডন্ত সো়েো িোওযো র্োয িো। েু  নঠেোিো িয রিো? নেম্বো বোন়েটি রেউ রিই? 
এি অনেিয েটর এেিো উজবুেটে িনিটয এিিূর আসোিোই বৃেো েটয রে ? রিছি 
নেটর িোেোয। রোস্তোর ওিোটরই িুন শ েোিো। এিক্ষণ েোিোর িী  রচৌটেো রর্োিবোনিিো 
রচোটে িট়ে নি। এেি রিটেই রেিি েয েটর িোেজোবীটির। েোিোর এি েোটছ? এটির 
সোেস আটছ ব টি েয? 
 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

134 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

েযোাঁচ েটর শে েটিই প্রোয  োে নিটয উটঠনছ  আর েী। িোনেটয িযোটে চও়েো 
িটরোজোর রেির রেটে এেিুেোনি েোাঁে েটর ঘি িোন়েওযো ো এে রশ্বিোঙ্গ উাঁনে নিটয 
নিিঃশটে িোটে রিেটছ। িটরোজো রেির রেটে রসেনি-রচি নিটয আিেোি। 
 
অটিেক্ষণ ির িোন়ের েোাঁটে েোনস নবেুনরি েয। 
 
েোেোটরো সোক্ষোিপ্রোেডী? 
 
েোাঁ। আিোর েিী এেোটি েোটে। 
 
িোেোর েী িোি? 
 
ইযোসনিি। িোত্র েিরোনত্র আনসযোটছ। 
 
েোাঁ, উেোরো নত্রিট  আটছ। 
 
রস রেিটরর রচি েুট  রিয। িোেজোবীি রঢোেোর সটঙ্গ সটঙ্গ িন়েৎ েনিটি িটরোজো বে 
েটর রিয িরুণনি। িোরির িোেজোবীটির নিটে সপ্রশিংস িৃনষ্টিোি েটর নিিঃশটে েোটস। 
বট , আিোটির সোব োি েোনেটি েয। িোন ে রজোর েনরযো ঢুনেটি িোটর। িুন শ 
আনসটি িোটর। ঐরূি আ োিি রিনেট  আিরো িটরোজো েুন  িো। রিোিোর েিী অটিক্ষো 
িুনি সুন্দর। র্োও, নসাঁন়ে বোনেযো নত্রিট  সবডিনক্ষণ িটরোজোয ঘো নিটব। রসেোটি আটছ। 
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নসাঁন়েগুট ো অিযন্ত চও়েো এবিং রবশ উাঁচু উাঁচু। িটরোজো জোিো ো অনিেোয, ছোি েেিস্পশডী 
প্রোয। বোন়ের রেিটর েযোিসো েে। বোন়ের প্রোচীিত্ব, অন বোসীটির নবনচত্র রোন্নো, আর 
িোিোটের র োাঁযো নিন টয েেিো নস্থর ঝুট  আটছ। িোেজোবীি নসাঁন়ে নিটয উঠটি উঠটি িো 
রেটব িোটর িো, ইযোসনিি এেোটি েোেটব েী েটর? শুেোেোঙ্ক্ষোর ক্ষীণ এেিো রজযোৎেো 
িোর রেিটর নবেীণড েটি েোটে। 
 
রিি োয উটঠ এটেবোটর র্োি নিটের িটরোজো আট ো রেো ো িযোটে রস। েোটছ এটস উাঁনে 
রিয। েটযেজি িরুণ িরুণীটে রিেো র্োয। ইযোসনিিটে রিেো র্োয িো। িোরো 
িোেজোবীটির নিটে নেটর িোেোয। নেন্তু অবোে েয িো, নেম্বো রচোটে রেোটিো প্রশ্ন আাঁটে 
িো। এেনি রিটয আিন্ত্রটণর েোনস নিটয রেিটর আসটি ইশোরো েটর িোটে। িটরোজো 
রঠট । রেিটর ঢুেটিই রিেো র্োয ইযোসনিিটে। রছ়েো এে িুেটরো েোটিডটির ওির নচৎ 
েটয শুটয আটছ, রচোে রবোজো, িটি েয িৃি। বুটের রেিটর ছোৎ েটর ওটঠ 
িোেজোবীটির। িো অবশ েটয র্োয। বযোেু  রচোটে সবোর নিটে িৃনষ্টিোি েটর। 
 
রস ঘুিোইটিটছ। 
 
িোেজোবীি িোনেটয িযোটে, নেিোর রেোট  এে িরুণ। িোর আটরো রচোটে িট়ে, শু ু 
ইযোনিি িয আটরো নিি জি ঘুনিটয আটছ। এে িরুণ িরুণী প্রোয িিটিটে নিনব়ে 
আন ঙ্গিবদ্ধ েটয ঘুিুটে। ঘটরর এে িোটশ েযোরোনেি নেিোর জ্ব টছ। িোর উত্তোটি উষ্ণ 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

136 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

এবিং সুেী িটি েয রু্ে টিে। ক্ষণেো  আটের আশিংেোয িোেজোবীি নিটজই নব্রি 
রবো । েটর। সেজেোব েোটস রস। 
 
িোেড বট , আনি িোেড, িুনি ইযোসনিটির েনেিী। 
 
েোাঁ, এই বযোে নিটি আনসযোনছ। রিনর েনরটি িোনরব িো। 
 
িোেড ির্ডটবক্ষটণর িৃনষ্টটি ঘুিন্ত ইযোসনিিটে িযোটে। 
 
িোেজোবীি বট , িো, জোেোইও িো। বন ও আনি আনসযোনছ োি। 
 
িোেজোবীি আবোর ঘুিন্ত রু্ে টে িযোটে। িরুণীনির স্তি রসৌষ্ঠব িোটে িুগ্ধ েটর। 
আটরে রু্বে রর্ ঘুিন্ত িয, রিযোট  রঠস নিটয বটস আটছ, নস্থর িৃনষ্টটি রিেটছ 
িোেজোবীিটে, িোর িরটি রেব  অন্তবডোস। রু্বটের  ব টব উরু রস এর আটে এি 
স্বোেোনবেেোটব রিটে নি। ক্ষণেো  িোর রচোে রসেোটিও আিটে েে। িোরির রস বট , 
বন ও সব নঠে আটছ। 
 
রিটি আটস িোেজোবীি। এটেবোটর নিটচ রিৌঁছুটিই, েট র িোটশ িুে েটর এেিো 
িটরোজো েুট  র্োয। িোন়েওযো ো রসই িরুণ উাঁনে রিয। িোটে রিটেই িৃিু েোটস। রর্ি 
ব টি চোয, েটয রে । এর িট যই চ ট ? িোেজোবীি িোটে বট , এে নিনিটির 
িট যই আনি আবোর আনসটিনছ, সটঙ্গ এেজি বেু েোনেটব। আিনত্ত িোই রিো? 
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িরুণ সম্মনি রিয। 
 
িোেজোবীি রবনরটয েোি িুট  ইশোরো েটর েোইযোিটে র্োটে। রস িেিও িটের ওির 
িোাঁন়েটয আটছ। ইশোরো রিটয দ্রুি িোটয েোটছ আটস রস। 
 
েী বযোিোর? 
 
আ োি েরোইযো নিব। 
 
েোর সটঙ্গ? ব টি ব টি েোইযোি িূটর েোন়ের রেিটর বোরীটে এেবোর চি েটর রিটে 
নিটয, উত্তটরর অটিক্ষো িো েটরই িোেজোবীিটে অিুসরণ েটর। 
 
রসই রুশ রসেনি-রচি  োনেটয িটরোজো েোাঁে েটর এিক্ষণ রিেনছ , এেি িটরোজো েুট  
রিয। িোটে রিটে এেিু েেচনেটয র্োয েোইযোি। িরুণ এেি নিিঃশটে েোটস, রস 
আটরো অপ্রস্তুি রবো  েটর। 
 
িোেজোবীি িোটে আশ্বস্ত েটর বট , বেু। 
 
নসাঁন়ে নিটয উঠটি েোটে িুজি। েোইযোি েযোিসো েেিোর জটিয রুিো  রবর েরটব নে 
িো নচন্তো েটর। বিট  নজটেযস েটর, এেোটি েোরো েোটে? 
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িোিুষ। 
 
রিি োয রিৌঁটছ র্োয ওরো। রিি োয এটেবোটর র্োি নিটের ঘটর ঢুটে জ়েোজন়ে েটর 
েোেো রু্ে টে রিটে েোইযোটির রচোে েিোট  উটঠ র্োয। রিটঝর ওির শুটয েোেো, বটস 
েোেো িোিুষগুট োটে রিটে েীষণ অপ্রনিে রবো  েটর। 
 
িোটেডর নিটে িোনেটয িোেজোবীি ক্ষিো প্রোেডিোর িীরব েোনস নিটবিি েটর। উত্তটর েোি 
েোটস িোেড। 
 
বযোিোর নেছুই বুঝটি িোটর িো েোইযোি। িোর িৃনষ্ট এবোর আনবষ্কোর েটর সবগুট ো 
শোিোর রেিটর এেনি বোিোনি। ঘুনিটয েোেো ইযোসনিি। 
 
িোেজোবীি ইযোসনিটির নিটে আঙু  িুট  েোইযোিটে বট , েোট ো েনরযো রিনেযো 
 উি। আিোর রজষ্ঠো েনেিী। উেোটেই আিিোর রিনেটি আনসবোর েেো। িছন্দ েনরবোর 
েেো। আিোটে িটে। 
 
েিেম্ব েটয র্োয েোইযোি। ইযোসনিটির নিে রেটে রচোে নেনরটয নিটি িোটর িো। 
 
িোেজোবীি িীব্র ে োয বট , আর উেোটে িৃনষ্ট নিযো র েি েনরটবি িো। 
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নিটচ রিটি, িটে রবনরটয িোেজোবীি বট , বজ্রোেি েইবোর অনেিয িো েনরট ও 
চন টব। আিিোর বেুনির িটিো আিনিও েিযো রিনেযো রব়েোি, বোিং োটিটশর বোজোটর বহু 
েোেী আটছ। 
 
েোন়ের েোটছ এটস িোেজোবীি বট , িোসনরি, বোনের েও। 
 
িুনি নে আজই বোটযোনিে উিযোি নেনিযো নিটব? 
 
বোনের েও। 
 
িোেজোবীি সরোসনর িো িোনেটযও রির িোয, বসন্তিুটে েোট ো রিটেো র্োক্তোরনি নেছু িো 
বুটঝই রবোেো েটয রেটছ, এেবোর িোর নিটে, এেবোর েোইযোটির নিটে িোেোটে। 
 
িোিো  রর িটে বোন়ে নেটর িোেজোবীি রঘোষণো েটর, িোি, েোনবও িো। রস নবিোয। 
েইযোটছ। 
 
নিস্টোর আন  উনেিস্বটর জোনিটি চোি, েিু বযবেোর েনরস নি রিো? 
 
বুনঝ োি িো। 
 
জোনিটি চোনেটিনছ, রূঢ়েোটব নবিোয িোও িোই রিো? রস রর্ রিোিোটে রিৌঁছোইযো নি  িো? 
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 রস চোনেযোনছ । 
 
ও। আশ্বস্ত েি আন । 
 
র্যোনর্, রিোিোর নিন্দো েইটি নিব িো। নবিোয িু র েইযোনছ । 
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১৭. লনিঃৈঙ্গ রবা  কলরটিলছ 
িোেড, আনি নিিঃসঙ্গ রবো  েনরটিনছ। 
 
িোঝরোটি েোটছর রোস্তো ও রিোেোিগুট ো র্েি জিজঙ্গ  আর িয, িেি রসোটেো রস্কোযোর 
র োটের নেট়ে েিেি েরটছ। চোরনিটে এি উজ্জ্ব  আট ো রর্, আট োটেই িটি েয 
ে রব িুটেোনরি। অন েোিংশ রিোেোি স্ট , ররটস্তোরো রেো ো। নবটিশী ির্ডিেটির নে়ে। 
উাঁাো়েো নচে রিওযো ছনব, নববসিো রিণীর রিে এবিং আসি প্রিশডিী আর নর্টস্কো িোটচর 
আসরগুট োটি িোিুষ নে়ে েটর ঢুেটছ। রেউ বোইটর িোাঁন়েটয আটছ আ  ঘণ্টো িটরর 
রসশটি ঢুেটব, চ নিিোয আসি িোয নি। রেউ জোিো োয সোাঁিো িি রিটযটির রিোস্টোর 
রিেটছ, রেিটর ঢুেটব নে িো িিনস্থর েরটি িোরটছ িো। রেউ সুইচ রসন্টোটরর িোেোয 
আট োয র েো চ িোি নবশ্ব সিংবোটির নশটরোিোি ি়েটছ, ররেটর্ডর রেো ো রিোেোটি 
হ্রোসিূ য ররের্ড নেিটছ রেউ। সুটেযনিটরর রিোেোটি  ন্ডি সৃ্মনি নেিটছ। আর নেছু 
র োে অ স ররোটি জ জগুট োর িটিো রেটস চট টছ। 
 
অ বোনি স্ট্রীটির ি , ইযোসনিটির রসোিোর  টেি রবচোর িোেোয, আজ রসোটেোটি 
এটসনছ  চোইনিজ রেটি। এেি িোরো জ জগু  েটয রেটছ। নেিটসন্ট, নিিোর আর রজো 
এটেেনি রিটযর রেোির জন়েটয  টর েোাঁিটছ। িোেড এেো রিছটি, ইযোসনিিও এেো, 
িোটশ এবিং িূটর। 
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শরীটরর রেির িুটবডো য এেিো অিুরণি রবো  েটর ইযোসনিি, বযোেোিো শোনররীে নেম্বো 
আত্মীে রস অটিেক্ষণ নস্থর েরটি িোটর িো। এিিও িটি েয, অিয েোটরো শরীর  োরণ 
েটর রস চ োচ  েরটছ। 
 
এে সিটয নিনছটয এটস িোেড িোটশ চ টি শুরু েটর। 
 
িোেড, আনি নিিঃসঙ্গ রবো  েনরটিনছ। 
 
েোাঁ, ইেোটি িুিঃনেি েইও িো। নিিঃসঙ্গিো সটচিি বযনক্তই অিুেব েটর। অনস্থর রেিটর। 
িোেড, আিোর েোট ো  োনেটিটছ, এবিং র ো  োনেটিটছ িো। 
 
িোেড চুি েটর েোটে। 
 
নেিটসন্ট েঠোৎ িোাঁন়েটয িট়ে, ি টে সিটবি েটর। িু নিিজিটে এে সটঙ্গ েোাঁ  
জন়েটয  টর বট , েোাঁ, ে ুি শযিোিগুট োটে িযোটেো। 
 
িোর আঙু  অিুসরণ েটর রিেো র্োয, এেিো িোইি ক্লোটবর সিুটে িশ বোটরোজি 
জোিোনি। রিটে রবোঝো র্োয, ির্ডিে নঠে িয, বযবসোর রেোটিো েোটজ এটসটছ, অবসটর 
েুনিড েরটি রবনরটযটছ। িোটির নবনচত্র ে রব শুটি িট র আটিোি েয। এিক্ষণ 
উটেশযেীি নিরবিো নছ , িো রেো রেো েোনসটি িোরো নছাঁট়ে েযোট । 
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িু নে চোট  সবোই এনেটয র্োয। নেিটসন্ট এে জোিোনিটে বট , িযসো রেি েরচ 
েনরটব এেোটি? চোও রিো, আিোর বোন েোরো রিেোইটব। এইসব বোন েো উেোটির রচটয 
উত্তি। 
 
জোিোনিটির রেিটর সবোই ইিংটরনজ রবোটঝ িো। এেজি রবোটঝ। েঠোৎ উৎেণড েটয 
ওঠোটিই রির িোওযো র্োয। িোই রস এেিু এনেটযও আটস। 
 
িেি নিিোর জোিোনিনির েোটছ রঘাঁটষ রেোটেোটে রিনেটয বট , ইেোটে  ইটব? 
 
জোিোনিনি  ুদ্ধ িৃনষ্টিোি েটর। 
 
 রজো িযোটির নচবুে িুট   টর বট , এবিং ইেোটে? 
 
নেিটসন্ট বট , রিোিোটির িুটে ইেোরো সুন্দর নবষ্ঠো িযোে েনরটব। েোাঁ? 
 
জোিোনিনি ইিংটরনজ েোট ো জোটি িো, িোই িিডোেড িোর রবো েিয েয িো। 
 
নেিটসটন্টর রনসেিো শুটি িট র রিটি েোনস বু়েবু়ে েরনছ , জোিোনিনি র্েি েোটির 
আঙু  িুট  আন্তজডোনিে নিরব েোষোয জোিটি চোয ঐ েোটজর িরুি িোরো িোনরশ্রনিে 
েি চোয, িেি রেোিো ি , এিিনে ইযোসনিিও িিেো েোনসটি রেটি িট়ে। েিবোে। 
জোিোনিটির রিছটি রেট , েোনসটি রেটঙ ি়েটি ি়েটি িোরো অিয িজো সেোি েটর। 
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এইেোটব বহুবোর িোরো চক্কর রিয সুইস রসন্টোর রেটে নিেোটর্ন র রিো়ে ির্ডন্ত, রর্ 
ির্ডন্ত েোন়ে চ োচ  নিনষদ্ধ, িুটরো িেিোই িনেটের। 
 
িোেড বট , েোনসটিছ? 
 
ইযোসনিি েিিি রেটয র্োয। 
 
িোেড আশ্বস্ত েটর িোটে, েোনসটব িো রেি? উেোরোও নিিঃসঙ্গ। রসই নিিঃসঙ্গিো েোিোইবোর 
জিয েোনসবোর উিেরণ েুাঁনজটিটছ। 
 
ইযোসনিি আবোর রেটস রেট  সনিয। নবষ্ঠো িযোটের েেোিো রর্ জোিোনিরো আটিৌ বুঝটি 
িোটর িো, এেটিো সু়েসুন়ে রিয িোটে। 
 
ি যপ্রোটচযর িুই আরবটে রিেো র্োয। িট র রিটযগুট োর নিটে র ো ুি িৃনষ্টটি িোরো 
িোনেটয েোটে। র্িবোর সিুে নিটয ওরো র্োয, ওটির িৃনষ্ট অিুসরণ েটর। 
 
বযোিোরিো রচোটে িট়েনছ  রজো-র। রস নেছুিূটর িোাঁন়েটয ি টে েোনিটয বট , েরীব 
আরব রিনেটব? 
 
েোাঁ, েোাঁ, রেোেোয? 
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ে রব েটর ওটঠ সেট । 
 
ঐ িযোটেো। 
 
রসই আরব িুজি র্যোব র্যোব েটর িোনেটয আটছ িোটির নিটে, এবোর সেট র রচোটে 
িট়ে। 
 
রেোটেো রজো-র েোট  রিোেো নিটয বট , েরীব েী প্রেোটর জোনিট ? 
 
িনেট  রিোিোটির নিটে িৃনষ্টিোি েটর? 
 
রেোটেো এেিু কু্ষণ্ণ েয। নেন্তু অিযোিয সেট ই রেটস ওটঠ। িোটির নবদ্রুটির েোনসটি 
আরব িুজি িুে নেনরটয রিয। 
 
নেিটসন্ট িেি ি টে রঠট  আরবটির িোশ নিটয নিটয রর্টি রর্টি, েোটছ এট  ঘো়ে 
নেনরটয আরবটির উটেটশয বট , এেোটি িোইটব িো; িেোরোিীর প্রোসোটি র্োও। রসেোটি 
অশ্বোিিো রোজেুিোরী অযোি রনেযোটছি। ছুনিটব এবিং েোট ো রছোিোইটব। 
 
বট ই েো েো েটর েোসটি েোসটি সেট  িোটির, অনিরি েটর র্োয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সৈয়দ শামৈুি হক । বালিকার চন্দ্রযান । উপনযাৈ 

146 

www.bengaliebook.com                                  ৈূলচপত্র 
 

 

িোে, নেনরযো র্োইটি েয। িযোি িুেোি ওিটর িুট  আ়েটিো়েো রেটঙ শরীর বোাঁনেটয 
বট । 
 
আনি শর্যোয র্োইটি চোই। 
 
নে, আরবটির শর্যোয? 
 
নিিোটরর িুিুে িন্তবয শুটি িযোি িোটে  োনে িোটর রিছটি। বট , আরবরো বো ে িছন্দ 
েটর। িুনি িোেোটির শর্যোয র্োও। 
 
সবোই আবোর এে প্রস্থ রেটস ওটঠ। 
 
রেরোই নস্থর েয। িীরটবই নস্থর েটয র্োয। িোরো আর সুইসটসন্টোটরর নিটে রেটর িো। 
 ীটর  ীটর এ োেো রছট়ে এটেোয িোরো। রোঁটিই িোরো র্োটব। অ বোনি স্ট্রীি িোই  
রিট়েটের িটিো। শনিবোর রোটি এিি বহু ি  িুটিো নিিটির সিয রিেো র্োয অ স 
িোটয নেটর র্োটে রোস্তোর সিস্ত িেন সে নিটয। 
 
রসোটেো রস্কোযোটরর রেিটরই অটিক্ষোেৃি নিজডি এেিো রোস্তোয বোাঁে নিটিই রিেো র্োয, 
চীিো এেিো ররটস্তোরো, িোরিটর েোন়ে রঢোেোর িটিো েোটঠর চও়েো রেি, িোটশ এে 
আট োনেি সৰু িটরোজো। িটরোজোর িুিোটশ উজ্জ্ব  ে ুি রটঙর িিেূনিটি, েোটচর 
আ়েোট  সোাঁিো উ ঙ্গ িৃিযেরো রিণীটির ছনব। িটরোজোর িুটেই েোউন্টোটর িুজি বটস 
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আটছ নিনেি রবচটি। আর িটরোজোর সোিটি িোাঁন়েটয রেিটরর নিটে ঘি ঘি েীরু 
িৃনষ্টিোি েরটছ বোিোনি এে র োে। 
 
র োেনিটে অনিরি েটর র্োবোর িুেূটিডই নেিটসটন্টর বোসিোনি েয। রস বট , বোিোনি 
শুেরনি িিুি আনসযোটছ। 
 
রিছি নেটর িোেোয িট র সবোই। র োেনির েীরু েোব এিিূর রেটেও স্পষ্ট রবোঝো 
র্োয। িোটির সিটবি সূ্ফনিড েয। 
 
নেিটসন্ট ইযোসনিিটে েোাঁট   টর বট , উেোটে র্োনেযো আি। নেিটসন্ট িোর নিটঠ 
এেিো িৃিু  োক্কো নিটয এনেটয রিয। 
 
ইযোসনিি রেটস বট , র্নি আিোটে প্রস্তোব েটর, বোাঁচোইটব রিো? 
 
রে়ে রিেবোর জটিয সোগ্রটে অটিক্ষো েটর ি নি। ইযোসনিি নেছুিো িূটর িোাঁন়েটয 
র োেনিটে েোি নিটয েোটছ আসটি ইশোরো েটর। র োেনি প্রেটি শিংনেি েয। িটর, 
ইযোসনিটির বোিোনি রঙ রিটে, রচেোরো েোরিীয বট  আশ্বস্ত েটয এনেটয আটস। 
 
অেেোটরর রেির আসটিই চোরনিে রেটে ি নি নঘটর  টর র োেনিটে। এে িুেূিড 
সিয িো নিটয িোটে নঘটরই আটরো নিজডি অেেোটরর নিটে রঠট  নিটয র্োয িোরো। 
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র োেনি ইযোসনিিটে আর রিেটি িোয িো। িোর চোরনিটে শোিো িুেগুট ো রিটে, েোটযর 
ঝোঝোট ো। েে রিটয েযোবোচযোেো রেটয র্োয রস। 
 
নেিটসন্ট বট , িিুি আনসযোছ? 
 
র োেনি েয প্রশ্ন বুঝটি িোটর িো, অেবো েটয িোর ে ো শুনেটয র্োয। রস রঠোাঁি চোিটি 
েোটে ঘি ঘি। নিিোর বট , আিোর নেরনেনি স্মরণ েইটিটছ। 
 
রজো বট , বোিোনি শুেরনি নেরনেনির নজ়েো প্রোপ্ত েইযোটছ। প্রেৃনির রেৌিুে অবট োেি 
ের। 
 
র োেনি রবরুবোর রচষ্টো েটর। ে ো িুট  িট র িোেোর ওির নিটয আটশিোটশ িনেে 
সেোি েটর। িেি নেিটসন্ট িোর ে ো  টর বট , িুনি সেবোস েনরটব? রশ্বিোঙ্গ 
বোন েোর সনেি নিরো র্োইটব? েি আনিযোছ? 
 
সটেৌিুে ি  র োেনির উত্তটরর অটিক্ষো েটর। সেবোটসর উটেটে র োেনির নজে 
এেবোর রবনরটয আর রবটরোয িো। 
 
নিিোর র োেনির রেোটির িটেটি েোি ঢুনেটয রিয। 
 
র্টেষ্ট আনিযোছ রিো? 
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র োেনি সটঙ্গ সটঙ্গ িুেোটি রেোটির িুনিে রচটি  টর েোঙো ে োয নচৎেোর েটর ওটঠ, 
সরেোনর বৃনত্তপ্রোপ্ত, সরেোনর বৃনত্তপ্রোপ্ত। 
 
শক্ত েোবোয িোর িুে রচটি  টর নেিটসন্ট। সবোর নিটে রেট  িোনেটয বট , ইেো 
ইিংরোনজ বট  রিনেটিনছ। েইটব িো রেি? সরেোনর বৃনত্তপ্রোপ্ত রিো। 
 
সেট  নিচু িিডোয রেটস ওটঠ। র োেনি ইযোসনিটির নিটে েযোিড েরুণ রচোটে িোনেটয 
বট , ছয িোস িটর চন যো র্োইব। 
 
রজো র োেনির রিটি ঘুনষ রিয। বট , ছয িোস সরেোনর বৃনত্তটি রশ্বিোঙ্গ বোন েোর সুে 
 ইটব? িটব এই  ও। বট , রস িযোিটে  োক্কো নিটয র োেনির বুটের ওির রেট  
রিয। এবিং িরক্ষটণই িোটে সনরটয নিটয র োেনির রিটি প্রচণ্ড এে ঘুনষ রিটর বট , 
িুনি আিোর বোেবীর েোটয েোি নিট  রেি? 
 
নেিটসন্ট িোর িুে শক্ত েটর রচটি  টর রোটে। আর িিোিি িোটে  োনে ঘুনষ িোরটি 
েোটে রজো আর নিিোর। রিটযরো িৃশযিোটে আ়েো  েটর চোরনিটে সিেড িৃনষ্ট রোটে, 
িোটছ িুন শ িো এটস র্োয। 
 
েোবোয িুে আিেোটিো েোেট ও র োেনির িুে রেটে এেনি আিড শে রবনরটয আটস, 
বোবোটেো। 
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ইযোসনিটির েোটছ শেনি নবিুযৎটবটে িনরনচি রবো  েয। 
 
র োেনির রক্তিোেো রঠোাঁি রেটে আবোর উচ্চোনরি েয, আর িো, আর িো। 
 
ইযোসনিিটে নেিটসন্ট প্রশ্ন েটর, রস েী বন টিটছ? বুনঝটি িোর? 
 
বুটের রেিটর রেিি রর্ি েটর ওটঠ ইযোসনিটির। নেিটসটন্টর নিটে িোনেটয 
অিনরনচি িটি েয। েটয িোর উত্তর আিিো রেটে েন়েটয িট়ে, র্টেষ্ট েইযোটছ 
বন টিটছ। 
 
সটঙ্গ সটঙ্গ র োেনি রেোেো রেটে শনক্ত িোয। নিটজটে িুক্ত েটর নিটি িোটর েোনিে। 
নিিজ্জিোি িুিূষড িোিুষও েোটঠর িুেটরো রিটে ব  নেটর িোয। র োেনি ইযোসনিটির 
িোটযর েোটছ হুিন়ে রেটয বোিং োয বট , আিনি বোঙোন , আিনি আিোটে বোাঁচোি, আিোটে 
বোাঁচোি। 
 
এে ঝিেোয িোটে রিটি রিোট  রজো আর নিিোর িুনিে রেটে। নেিটসন্ট র োেনির িুই 
উরুর েোাঁটে প্রচণ্ড এে  োনে িোরটিই র োেনি রেোৎ েটর ওটঠ। ইযোসনিটির নিটে 
আবোর িোেোয। িোর িৃনষ্টটি েী নছ , ইযোসনিি রচোে নেনরটয রিয। 
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র োেনিটে সিংজ্ঞোেীি েটর, িোর িটেি রেটে িোেোগুট ো নিটয ি  অ বোনি স্ট্রীটির 
নিটে ে ো জ়েোজন়ে েটর এটেোয। 
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১৮. ঘুম আটৈ না ইয়াৈলমটনর 
ঘুি আটস িো ইযোসনিটির। রেবন  রস এিোশ ওিোশ েরটি েোটে। র োেনির রচেোরো 
িয, েণ্ঠস্বর িোর সৃ্মনিটি বোর বোর নেটর আটস। র োেনি রর্ িনরষ্কোর বোিং ো েেোগুট ো 
বট নছ , এেি িো ইযোসনিটির েোটি িীব্র েোষোয রূি রিয। বোিং ো নে ইিংটরনজ, রস 
আর সটচিি িয। 
 
ঘর অেেোর। রিটঝর ওির প্রটিযটে জোযেো িে  েটর শুটয িট়েটছ িোেো ির্ডন্ত েম্ব  
রিটি। ইযোসনিিটে িটরোজোর েোটছ জোযেো রিযো েটযটছ। িটরোজোর েোাঁে নিটয নেস-
নেস েটর নেি বোিোটসর ররোি আটস। িোর িরুণ শীিটবো  েয। 
 
নে নে েটর েোাঁিটি েোাঁিটি েুণ্ড ী িোনেটয রস শীটির সটঙ্গ  ়েোই েটর। েম্ব  আটি 
নি, েোটযর রেোি েুট  ওিটর নিটয নিটযটছ রস। 
 
নিটজটে নরক্ত এবিং বযেড িটি েয িোর। বযেডিোই ব়ে েটয িোটে ররোিশ জন্তুর িটিো 
রচটি  টর। রসই সটঙ্গ আবোর িোর িটি েয, অিয েোটরো শরীর রস  োরণ েটর আটছ, 
িোর িুরটিো রিে নবিোয নিটযটছ, এই রিটের রেোটিো সিংটেিই রবো েিয বো নিযনন্ত্রি 
িয। 
 
িোটযর শে িোওযো র্োয। 
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অেেোটর েোিোগুন়ে নিটয িোেড এটস নেসনেস েটর বট , আিোর েম্ব   ও। 
 
অিুেব েটর িোেড রেোি সনরটয নিটয েম্ব  নিটয রঢটে রিয িোটে। ইযোসনিি িোটেডর 
েোি  টর েোটে নেছুক্ষণ। রর্ি রস এিক্ষণ উাঁচু িো োটির েোনিডটশ নবিজ্জিেেোটব 
িোাঁন়েটয নছ , েঠোৎ এেিো অব ম্বি রিটযটছ। 
 
িুনি েী েোটয নিটব? 
 
আনি বনসযো েোনেব। 
 
ইযোসনিি অটিেক্ষণ চুি েটর েোটে। শীি িরোনজি েয। উষ্ণিো নেটর আটস। 
 
িোেড, িুনি আছ? 
 
েোাঁ, আনি আনছ। 
 
আনি েোাঁনিটি ইেো েনর। 
 
েোাঁনিও িো, রেি েোাঁনিটব? 
 
িুনি ইেোটির িটিো িও। িুনি ইেোটির সটঙ্গ আছ রেি? 
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িোেড রেোটিো উত্তর রিয িো। 
 
ইযোসনিি এবোর েম্বট র ঢোেো সনরটয িুে রবর েটর নেসনেস েটর বট , চ  আিরো 
িুজটি রেোেোও চন যো র্োই। িোেডটে িীরব রিটে ইযোসনিি আটঘো উটঠ বটস। সটঙ্গ সটঙ্গ 
িোেীর নিটচ ক্ষীণ অেচ েেীর এেিো বযেো অিুেব েটর, র োেনিটে িেি প্রেোর 
েরবোর সৃ্মনি নেটর আটস, এই বযেোটবো  িোিনসে এবিং িোরই সেোিুেূনিটি বট  
ইযোসনিি িটি িটি বযোেযো েটর নিটয, িোটেডর েোি  টর বযগ্র েটণ্ঠ বট , র্োইটব িোেড? 
 
িো, র্োইব িো। 
 
িুনিও নে আিোর ত্বটের রঙ ঘৃণো ের। 
 
িোেড িোর েিোট  েোি রোটে। রিোিোর ত্বটের রঙ সম্পটেড আনি সটচিি িনে। 
 
রস রিো উেোরোও িটে। আিোর উিনস্থনিটি র োেনিটে বোিোনি শুের বন  । 
 
উেোটির েেো আ োিো। আনি উেোরো িনে। 
 
িটব র্োইটি চোে িো রেি? 
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আনি িুিঃে এবিং িিি প্রিযক্ষ েনরটি চোই। 
 
আর েি েনরটব? 
 
জীবেো  ির্ডন্ত। রিোিোর সটঙ্গ র্োইটি িোনরট  েুনশ েইিোি, সুে আনি চোনে িো। সুটের 
নেিটর সম্পি িোই, ঐশ্বর্ড িোই। আিোর সঙ্গীি িনরযো র্োইটব। সঙ্গীি নেন্ন আিোর বেু 
িোই। িোিুষ েেটিোই িোিুটষর বেু েইটি িোটর িো। ইেো অ িংঘিীয িূরত্ব। 
 
ইযোসনিি  ীটর  ীটর শুটয িট়ে। অটিেক্ষণ চুি েটর েোটে রস। 
 
িোেড বট , িুনি নিরো র্োও। 
 
উেোরো র োেনিটে বোিোনি শুের বন   রেি? 
 
িুনি নিরো র্োও। 
 
উেোরো র োেনিটে প্রেোর েনর  রেি? 
 
িুনি নিরো র্োও। 
 
উেোর র োেনিটে সবডস্বোন্ত েনর  রেি? 
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িুনি নিরো র্োও। 
 
আনি রেি প্রনিবোি েনরটি িোনর োি িো। রেি বো ো নি োি িো। রেি িোেোটে র্োনেযো 
আনি োি? 
 
িুনি রিো স্ব ইেোয আনসযোনছট । িুনি রিো িূটবডও বো ো িোও িোই। িুনি রিো িূটবডও 
প্রনিবোি ের িোই। 
 
ইযোসনিি আবোর উটঠ বটস। েো রেটে েম্ব  সনরটয বট , েী বন টিছ? এ েী রু্নক্ত 
নিটিছ? 
 
রু্নক্ত র্েোর্ে। 
 
িুনিও উেোটির িট । িুনিও বোিোনি শুের বন টি িোর। আিোর উিনস্থনিটি েী েনরযো 
বন টি িোনর ? িটব নে আিোটে অন্তর েইটি গ্রেণ েটর িোই? 
 
িো, েটর িোই। 
 
ইযোসনিি স্তি েটয র্োয। 
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িোেড বট , রিোেেঙ্গ সমূ্পণড েইযো র্োউে। বোেয সিয েউে। রিোিোটেও বোিোনি েুেুরী 
বন যোটছ, রিোিোর সোক্ষোটিই বন যোটছ। 
 
িো, বট  িোই। রে বন যোটছ? 
 
অবশয রিোিোর িেি উি নি েনরবোর িটিো অবস্থো নছ  িো। নেিটসন্ট বন যোটছ। 
 
অেেোর নবেি ও িুিঃসে িটি েয ইযোসনিটির। িুবড  েটণ্ঠ রস উচ্চোরণ েটর, সিয? 
 
েোাঁ। সিয। রিোিোটে েোট োবোনসযো রেন যোনছ। নিেযো বন ব িো। অিরোটে ঘ্রোণ  ইবোর 
অন টবশটি িুনি সমূ্পণডরূটি উটত্তোন ি েইযো র্োইবোর ির, নেিটসন্ট রিোিোর েুিোরীত্ব 
েরণ েটর। 
 
িো। আিডিোি েটর ওটঠ ইযোসনিি। িোনের নিটচ ক্ষীণ বযেোিো েঠোৎ িীব্র েটয র্োয। িোেড 
িন্ত্র িোটঠর িটিো উচ্চোরণ েটর চট , নবকু্ষি সিুটরর িযোয রিোিোর শরীর েুন যো েুন যো 
উনঠটিনছ । সম্ভবি রিোিোর র্ন্ত্রণো েইটিনছ । 
 
ইযোসনিটির সৃ্মনিটি র্ন্ত্রণো রিই রিটে রস নিটজই নবনস্মি েটয র্োয। িোর সৃ্মনিটি 
িেোশূটিয চন্দ্রর্োটির সুেের সমু্মে- োবিোি। িোর রচিিো এেি রিশ নেেনণ্ডি েটয 
রর্টি েোটে। 
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িোেড নিষ্করুণ েটণ্ঠ বট  র্োয, িেি নেিটসন্ট রিোিোটে চ়ে িোনরটি িোনরটি বোিোনি 
েুেুরী শোন্ত েও বন টিনছ । 
 
চন্দ্রযোি রেটে নছিটে িট়ে ইযোসনিি। েযোবে দ্রুি েনিটি িনিি েটি েটি রস 
আেু  েটণ্ঠ বট , িোেড আিোটে িুনি রক্ষো েনরট  িো? 
 
িোেড উত্তর রিয, আনি িেি আিো েইটি নবরু্ক্ত নছ োি। 
 
১৯. 
 
এি রেোটর িটরোজোয রব  বোজটি শুটি নিস্টোর আন  আর িোেোর, িুজটি এেই সটঙ্গ 
রিটি আটসি। িোেোর নসাঁন়ের রশষ  োটি িোাঁন়েটয েোটে িুিঃসিংবোটির িুিঃসে প্রিীক্ষোয। 
নিিযই েোিো রেটে িুন শ ইযোসনিটির রেোটিো েবর নিটয এটসটছ। রস আেোটে 
র্োটে। 
 
িটরোজো েুট ই আন  েিেম্ভ েটয র্োি। 
 
ইযোসনিি িোাঁন়েটয আটছ। 
 
িোেোটরর িটি েয, বোস্তব এি সেোিুেূনিশী  িয। এ স্বপ্ন। 
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ইযোসনিি বোবোর নিটে এেবোর িৃনষ্টিোি েটর বট , নেিটর আনসটি িোনর? 
 
আন  সটর িোাঁ়েোি িীরটব। ইযোসনিি ক্ষণেো  অটিক্ষো েটর রেিটর িো রোটে। িোেোর 
এটস িোর েোি  রট , রস অট োিুটে েটযে িুেূিড িোাঁন়েটয রেটে, সন্তিডটণ েোি ছোন়েটয 
নসাঁন়ে রবটয ওিটর উটঠ র্োয। 
 
স্বোিী-স্ত্রী িরস্পটরর িুটের নিটে নেছুক্ষণ িোনেটয েোটে। রর্ি, বোস্তব এেটিো সনিয 
বট  নবশ্বোস েয িো িোটির। িোরির, স্বোিীর বুটে েোি ররটে িোেোর বট , আেো িুে 
িুট  রচটযটছি, ওটে িুনি নেছু বট ো িো। 
 
িুজটি ওিটর এটস রিটেি, ইযোসনিি িোর ঘটর ঘটরর িটরোজো রস বে েটর রিয নি। 
রেোটরর  ূসর আট োয ইযোসনিিটে রিেো র্োয নবছোিোর ওির েোটির ব়ে বযোেিো ররটে 
নস্থর িোাঁন়েটয আটছ। 
 
িূর রেটেই আন  ইযোসনিিটে  ক্ষয েটর বট ি, নিটজর বোন়েটি প্রটবশ েনরবোর জিয 
অিুিনির আবশযে েয িো, স্মরণ রোনেও। 
 
আন  িোর নিটজর ঘটর চট  র্োি। িটরোজো বে েটয রর্টিই িোেোর ছুটি র্োয 
ইযোসনিটির ঘটর। িুেোটি রিটযটে জন়েটয  টর রস বট , রিোর িযো িোযো রিই, িুই 
িোষোণ, েী েটর িোরন  িুই? 
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 ীটর ইযোসনিি নিটজটে ছোন়েটয নিটয বট , িোি, আনি ঢোেো র্োব। 
 
িোেোর অবোে েটয র্োয। ঢোেো? 
 
রিটশ র্োব। র্যোনর্টে ব । 
 
রিটযর নস্থর নিনিি উচ্চোরণ শুটি িোেোর আর নেছু ব টি িোটর িো। ত্রস্ত িোটয স্বোিীর 
েোটছ র্োয। 
 
িোেোটরর িুটে শুটি আত্মোর রেিটর চিটে ওটঠি নিস্টোর আন । রশোবোর ঘটরর রিযোট  
িোিোটিো রিোস্টোটরর র েো, ফ্লোই নবিোি ফ্লোই রেোি আজ এই প্রেি িোর েোটছ নবেি ও 
েযোবে িটি েয। 
 
স্বটিশ নে এই েোঢ় সবুজ রিোস্টোটরর িটিো সুন্দর? রেোি স্বটিটশ নেটর রর্টি চোয। 
ইযোসনিি। 
 
ইউনিেোনসডনির রসই অ যোিটের েেো, বজ ু  েনরটির েেো, র্োিঃ বোরীর েেো, িুেটরো 
িুেটরো েেোগুট ো আছট়ে িট়ে িোর রচিিোয। আবোর এেই সটঙ্গ রস েোটি শুিটি িোয, 
িোর আনিস ঘটর িুট র রবোিট  জোিো ো েোঙ্গোর শে, েোিোয িুন টশর িনরেোস, স়েটে 
রশ্বিোঙ্গটির নিষু্ঠর িন্তবয। 
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নিস্টোর আন  নিিঃশটে সটেটি রিোেি িোেো িোট়েি। িোরির েঠোৎ িুেোটি নিটজর িুে 
রঢটে অসু্ফি স্বটর বট ি, উেোর রেোটিো স্বটিশ িোই, উেোর রেোটিো স্বটিশ িোই। 
 
নিনি নিটজও রির িোি িো, নব োটির উচ্চোরণ ইিংটরনজটিই েরটছি। 
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