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১. সিশ্বসিখ্যাত মািুষদদ্র জীিি 
  
বিশ্ববিখ্যাত্ মানুষদের্জীিন্আমাদের্ াদন্ াদন্ ডসই্ থা্ িদল,্আমরাও্তাদের্
মদতা্ হদত্পাবর।্তারা্ চদল্যান,্ ব ন্তু্সমদ়ের্িালু াদিলা়ে্তাদের্পেবচহ্ন্ ডথদ ্
যা়ে। 
  

–ডহনবর্ও়োেেসও়োথে্লংদেদলা। 
  
. 
  
না,্যারা্মারা্ডেদেন্তাদের্ঘুম্ভাঙািার্ডচষ্টা্ দরা্না। 
  
তারা্এই্পৃবথিীর্অংি্হদ়ে্ডেদেন।্এই্পৃবথিীর্মদযয্তাদের্সি্ব েু্বমদি্আদে।্
তারা্সম্মাদনর্সদে্মৃতুযিরণ্ দরদেন।্ডসপদনর্েৃহযুদে্যারা্ বনহত্হদ়েদেন,্তারা্
ইবতমদযযই্অমরত্ব্লাভ্ দরদেন। 
  

—আরদনস্ট্ডহবমংওদ়ে। 
  
. 
  
েল্প্শুরুর্আদে্আপনারা্এটাদ ্এ টা্িানাদনা্উপনযাস্িলদত্পাদরন,্ব ন্তু… 
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আমরা্ প্রদিি্  রদত্ চদলবে্ েন্  ুই দসাট্ এিং্ ডেবমংদ ার্ ডসই্ ডরামাবি ্
ভূবমখ্দে,্ যা্ িরাির্ টুযবরস্টদের্ হাতোবন্ বেদ়ে্ ডেদ দে।্ এদ ্ আমরা্ ডেনী়ে্
অবভযাত্রীদের্ মহান্ ডেি্ িলদত্ পাবর।্ টরদ াদ়েমাোর্ ডেি্ বহদসদিও্এদ ্ বচবহ্নত্
 রা্ ডযদত্ পাদর।্ ইবতহাদসর্ পাতা়ে্ ডচাখ্্ রাখ্দল্আমরা্ ডেখ্ি,্ এই্ ডেদির্ িুদ ্
এ ো্সিদথদ ্রক্তাক্ত্েৃহযুে্হদ়ে্ডেদে।্পাাঁচ্লক্ষ্মানুদষর্মৃতুয্হদ়েদে।্এ বেদ ্
প্রজাতন্ত্রী,্ অনযবেদ ্ বিদরাহী্ জাতী়েতািােীরা।্ ১৯৩৬্ সাদলর্ ডেব্রু়োবর্ ডথদ ্ জুন্
মাদসর্মদযয্২৬৯বট্রাজননবত ্হতযা াে্সংঘবটত্হ়ে।্জাতী়েতািােীরা্হতযা্ রদত্
থাদ ্ প্রজাতন্ত্রীদের।্ প্রবত্ মাদস্ অন্তত্ এ ্ হাজার্  দর।্ বনহতদের্ জনয্ ডিা ্
প্র াদির্ ওপর্জাবর্  রা্ হ়ে্ বনদষযাজ্ঞা।্ ১০৭বট্ বেজো্ যূবলসাৎ্  দর্ ডেও়ো্ হ়ে।্
 নদভি্ডথদ ্বিতাব়িত্ রা্হ়ে্উপাবস াদের।্ো ে্বে্ডসি্বসমন্বলদখ্দেন–্এটা্
হল্ডেনী়ে্সর ার্এিং্চাদচের্ তৃেদত্বর্মদযয্ল়িাই।্ডিষ্পযেন্ত্তা্অনযবেদ ্ডমা়ি্
বনদ়েবেল।্ সংিােপদত্রর্আবয াবর দের্ তাব়িদ়ে্ ডেও়ো্ হদ়েদে।্ খ্িদরর্ টুবট্ ডচদপ্
যরা্ হদ়েদে।্ এই্ েৃহযুে্ ডিষ্ পযেন্ত্ সমাপ্ত্ হ়ে।্ জাতী়েতািােীরা্ ফ্রাদের্ ডনতৃদত্ব্
ডেদনর্ওপর্তাদের্েখ্লোবর্ াদ়েম্ দর।্ফ্রাদের্ মৃতুযর্পর্ ডেদন্রাজতদন্ত্রর্
যাত্রা্শুরু্হ়ে। 
  
১৯৩৬-১৯৩৯্ সর ারীভাদি্ েৃহযুদের্ সম়েসীমা।্ তারপদরও্ যুদের্ আগুদনর্ আাঁচ্
বযব বযব ্ জ্বদলদে।্ ডেদনর্ েুবট্ অংি্ পরেদরর্ বিরুদে্ ল়িাই্  দরদে।্  খ্নও্
সবিচুবক্ত্ সম্পাবেত্  রা্ সম্ভি্ হ়েবন।্ আজ্ ডেদনর্ িুদ ্ আর্ এ বট্ েৃহযুদের্
সূত্রপাত্ হদ়েদে।্ ডেবরলারা্ িাসদ ার্ ডনতৃদত্ব্  তৃেদত্বর্ জনয্ ল়িাই্  রদে।্ এই্
ল়িাইদ়ের্প্রথম্পযোদ়ে্তারা্েণতন্ত্রীদের্সদে্বনদ়েবেল।্ব ন্তু্ফ্রাদের্িাসন াদল্এই্
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যুদে্তারা্পরাস্ত্হ়ে।্এই্যুদে্যদথষ্ট্ডিামা্িযিহার্ রা্হদ়েদে।্এদ র্পর্এ ্
িযাে্ো াবতর্ঘটনা্ঘদটদে।্ডেখ্া্ডেদে্গুপ্ত্হতযা্এিং্সাম্প্রোব়ে ্োো। 
  
ই্বট্এ্অথোৎ্এ বট্ডেবরলা্সংিাবহনীর্ডনতা্মাবরে্হাসপাতাদল্মারা্ডেদেন।্তাদ ্
ভীষণভাদি্ অতযাচার্  রা্ হদ়েবেল।্ এই্ মৃতুয্ ডেিিযাপী্ সাম্প্রোব়ে ্ োোর্ সূচনা্
 দরদে।্এর্েদল্ডেদনর্পুবলি্বিভাদের্মহা্আবয াবর দ ্পে্তযাে্ রদত্িাযয্
 রা্হদ়েদে।্পাাঁচজন্বনরাপত্তা্প্রযানদ ও্অপসাবরত্ রা্হদ়েদে।্চদল্ডেদেন্২০০্
জন্িবলষ্ঠ্পুবলি্আবয াবর । 
  
১৯৮৬্সাদল্ িাবসেদলানাদত্ িাসদ াদ়েটরা্জনসমদক্ষ্ ডেদনর্জাতী়ে্ পতা া্ পুব়িদ়ে্
বেদ়েদেন।্িাসদ ার্অযীনস্থ্মানুষদের্অতযাচাদর্পাম্পাদলানাদত্হাজার্হাজার্মানুষ্
ভদ়ে্িহর্ডেদ়ি্পাবলদ়ে্ডেদেন।্পুবলি্েীঘেবেন্ডযািা্ভূবম া্পালন্ দরদে।্তারপর্
শুরু্ হদ়েদে্আযা্ সামবর ্ িাবহনীর্ িাসন।্প্রবতবহংসার্আগুন্জ্বদল্ উদেদে।্ ডেখ্া্
বেদ়েদে্ বিিৃঙ্খলা।্ িাসদ ার্ িাব়িদত্ গুবল্ চদলদে।্ জনেণ্ অনযযে্ হদ়ে্ উদেদে।্
সন্ত্রাসিােীদের্ াযে লাপ্ডচাদখ্্প়িদে। 
  
১৯৭৬্সাদলর্ঘটনািহুল্েুবট্সপ্তাহদ ্পাদথ়ে্ দর্ডলখ্া্হল্এই্উপনযাসবট।্তাই্.্
িলবে্পাে -পাবে া,্এদ ্িানাদনা্উপনযাস্িলার্আদে্এ ্মুহূতে্বচন্তা্ রদিন… 
  
. 
  
০১.্পাম্পাদলানা,্ডেন-১৯৭৬ 
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যবে্পবর ল্পনাটা্ ড াদনা্ ারদণ্ বে মদতা্ াজ্না্ দর,্তাহদল্আমাদের্স লদ ্
মরদত্হদি। 
  
ডিষ্ মুহূতে্ পযেন্ত্ বতবন্ িযাপারটা্ বনদ়ে্ ভািবেদলন,্ খু্াঁবটদ়ে্ খু্াঁবটদ়ে্ ডেখ্বেদলন্ এই্
প্র ল্পনার্মদযয্ড াদনা্লুদ াদনা্ত্রুবট্িা্অসেবত্আদে্ব না।্উবন্এ জন্িুবেমান্
মানুষ।্ ডিষ্ পযেন্ত্ ডেখ্দলন,্ না,্ ড াদনা্ বের্ ডচাদখ্্ প়িদে্ না।্ পবর ল্পনাটার্ মদযয্
েুুঃসাহদসর্ োপ্ আদে।্ এদ ্ আমরা্ এ ্ বনভেী ্ প্র ল্প্ িলদত্ পাবর।্ ডসদ দের্
ক্ষণভগ্াংদির্মদযয্ াজ্ রদত্হদি।্জ়েযুক্ত্হদল্অসামানয্সেলতা্অবজেত্হদি।্
ব ন্তু্যবে্আমরা্ডহদর্যাই… 
  
এখ্ন্ বচন্তা্  রার্ ড াদনা্ মাদন্ হ়ে্ না।্ জাইদম্ বমদরা্ োিেবন ভাদি্ বচন্তা্  রদলন্
এখ্ন্ াদজ্ডলদে্প়িদত্হদি। 
  
জাইদম্বমদরাদ ্আমরা্ব ংিেন্তীর্এ ্মহানা়ে ্িলদত্পাবর।্িাসদ র্অযীদন্এ ্
মহান্ ডনতা।্ ইবতমদযয্ বতবন্ ডেনী়ে্ সর াদরর্  াদে্ েুুঃস্বপ্ন্ হদ়ে্ উদেদেন।্ েেুট্
লম্বা,্মুখ্মেদল্িুবের্েুযবত,্পুরুষাবল্ডচহারা,্েুবট্ডচাদখ্র্তারা়ে্তীক্ষ্ণ্েৃবষ্ট।্অি়েদির্
ডথদ ্তাদ ্আরও্ডিবি্উচ্চ্িদল্মদন্হ়ে।্ডেদহর্যা্রং,্তার্ডথদ ্ডিবি্িাোমী্
িদল্মদন্হ়ে।্বতবন্এ ্জবটল্চবরদত্রর্মানুষ।্িাস্তিিােী,্ডয্ড াদনা্ঘটনার্ভবিষযৎ্
িযাপার্ ী্হদত্পাদর,্তা্অনা়োদস্িুঝদত্পাদরন।্আিার্ডরামাবি ্মদনাভািাপন্ন।্
স্বদপ্নর্জনয্জীিন্বেদত্ ুবিত্হন্না। 
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পাম্পাদলানা্িহরবটর্স দল্এখ্ন্উন্মাে্হদ়ে্ডেদে,্ ারণ্ব েুক্ষণ্িাদেই্শুরু্হদি্
ডসই্রক্ত্নাচাদনা্ডখ্লা।্বেদ়েস্টা্ডে্সান্ডেরবমন,্উন্মত্ত্ষাাঁদ়ির্ল়িাই,্জুলাই-এর্৭্
ডথদ ্১৪্তাবরখ্্পযেন্ত্এই্হা়ি্ বহম্ রা্ ডখ্লার্আসর্িদস।্সমস্ত্ পৃবথিী্ ডথদ ্
বতবরি্ হাজার্ পযেট ্ ইবতমদযযই্এই্িহদর্ বভ়ি্ দরদে।্ ড উ্ ড উ্এদসদে্এই্
শ্বাসদরায ারী্ ডখ্লাদত্অংি্ বনদত্ওই্ভ়েং র্জন্তুর্সাদথ্ল়িাইদত্অিতীণে্হদত।্
ড াদনা্ ডহাদটদল্এ টু দরা্জা়েো্োাঁ া্ ডনই।্ বিশ্ববিেযালদ়ের্ োত্ররা্ নাভারা্ ডথদ ্
বিোনা্ বনদ়ে্েরজার্সামদন্শুদ়ে্পদ়িদে।্িযাদে্ ড া া্সম্ভি্হদে্না।্পাব েং্ রা্
োব়িগুদলাদতও্ তারা্ ডজার্  দর্ িদস্ পদ়িদে।্ মাদে্ ম়েোদন্ তাদের্ তািু্ ডচাদখ্্
প়িদে।্এমন্ব ্েুটপাদথও্ডেখ্া্যাদে্তাদের্সাবরিে্বমবেল। 
  
 াদে্ এিং্ ডহাদটদল্ নানা্ ভাষার্ মানুদষর্ বভ়ি।্ স দলই্ ওই্ িব্দচঞ্চল্ িণেরবিত্
বমবেদলর্বেদ ্তাব দ়ে্আদে।্আহা,্ড ৌতূহদলাদ্দীপ ্িাজনা্ডিদজ্উদেদে।্পযাদরে্
এবেদ়ে্চদলদে।্িাোমী্রদঙর্ডলা ্পরা।্ড উ্িা্সিুজ্ডপািাদ ্আোবেত।্মাথা়ে্
উষ্ণীষ,্হাদত্উনু্মক্ত্তরিাবর।্ডসানার্আদলা্বঝ বঝ ্ রদে।্রাস্তার্মদযয্বেদ়ে্তারা্
িীরেদপে্এবেদ়ে্চদলদে।্মদন্হদে্এ্িুবঝ্সাতরঙা্নেী,্মাদঝ্মদযয্আতস্িাবজর্
বিদফারণ,্এখ্াদন্ডসখ্াদন্আদলার্েটা।্উৎসি্শুরু্হল্িদল। 
  
মানুষজন্ এদসদে্ সািযল়িাইদত্ ডযাে্ ডেদি্ িদল।্ সিদথদ ্ উদেখ্দযােয্ অংি্ হল্
এনবসদরা–্ডভারদিলার্ল়িাই।্এর্জনয্অদনদ ্উেগ্রীি্বচদত্ত্অদপক্ষা্ দর। 
  
মযযরাত্শুরু্হিার্েি্বমবনট্আদে,্রাস্তাঘাট্অি ার্হদ়ে্ডেদে।্পােল্ষাাঁ়িগুদলাদ ্
তাদের্আস্তানা্ডথদ ্ডির্ রা্হদে।্এিার্তারা্ডসতুর্ওপর্বেদ়ে্ডেৌদ়িাদত্শুরু্
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 রদি।্তাদের্েন্তিয্ যাদল্সানদটা্ডোবমংদো।্ডসখ্াদন্সারারাত্তাদের্আটদ ্রাখ্া্
হদি।্ডভার্হিার্আদে্েব়ি্খু্দল্ডেও়ো্হদি।্তারা্এবেদ়ে্যাদি্সরু্ যাদল্সানদটা্
ডোবমংদোর্মদযয্বেদ়ে।্হাজার্মানুদষর্েৃবষ্ট্তাদের্ওপর্প়িদি।্ডপৌঁদোদি্প্লাজা্ডে্
ডহবমংওদ়েদত।্ডসখ্াদন্তাদের্আটদ ্রাখ্া্হদি্বিদ ল্পযেন্ত। 
  
মযযরাত্ ডথদ ্ স াল্ েটা,্ আেন্তু দের্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্ ঘুম্ উযাও,্ তারা্ আনদে্
মেযপান্ রদে,্ ডযৌিদনর্ োন্ োইদে,্এদ ্অনযদ ্অনবভদপ্রত্ভাদলািাসা্ বনদিেন্
 রদে।্এত্ডিবি্উদত্তবজত্ডয্ঘুদমাদত্পারদে্না।্যারা্এই্মরণ্ডখ্লা়ে্অংি্ডনদি,্
তারা্ইবতমদযযই্বজভ্বেদ়ে্ডোাঁট্চাটদে।্উদত্তজনা়ে্টেিে্ দর্েুটদে। 
  
েটা্ িাজদত্আর্ ডিবি্ ডেরী্ ডনই।্ বমবনট্পদনদরা্ িাব ্আদে,্ িযাদের্িব্দ্পাও়ো্
ডেল।্অসাযারণ্সংেীত,্নাভাদর্ িৃেিােন।্স াল্সাতটা,্মদন্হল্িাতাদসর্মদযয্
বেদ়ে্রদ ট্েুদট্ডেদে।্মানুষ্পােল্হদ়ে্ডেদে।্তারা্আনদে্বচৎ ার্ রদে।্এ -
এ টা্মুহূতেদ ্এ -এ টা্যুে্িদল্মদন্হদে।্সম়ে্এবেদ়ে্এদসদে,্এিার–ডসই্িহু্
প্রতীবক্ষত্মুহূতে। 
  
এমন্ব েু্ঘটনা্ডচাদখ্্প়িদে্যা্ড াদনাবেন্ডভালা্সম্ভি্হদি্না–এ বটর্পর্এ বট।্
িাতাদসর্ িুদ ্ আদলা়িন।্ জদলর্ িুদ ্ িুেিুে,্ ভাষা়ে্ িণেনা্  রা্ যা়ে্ না।্ িব্দরা্
হাবরদ়ে্যাদে।্নতুন্এ বট্িব্দ্আসদে।্ডেখ্া্ডেল,্েবট্ াদলা্ ুচ ুদচ্ডো ্আর্
েবট্বিরাট্আ াদরর্ষাাঁ়িদ ।্এ -এ বটর্ওজন্১৫০০্পাউদের্ ম্হদি্না।্তারা।্
স দলই্ প্রবিবক্ষত।্ চািুদ র্ আঘাত্ মাত্রই্ েজেন্  দর্ উেদে।্  াদের্ আোেদনর্
ডভতর্স দলর্ ডচাখ্।্ল়িাই্এিার্শুরু্হদি।্ষাাঁ়িগুদলাদ ্ ড াদনার দম্ ডিষ্অবব্দ্
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ডিাঁদয্রাখ্া্হদে।্তারাও্ল়িাই্ রদত্উেগ্রীি।্ব েু্ব েু্মানুষ্বচৎ ার্ রদে–ভ়ে্
এিং্আতদে।্ড উ্আিার্ওই্উন্মত্ত্িনয্জন্তুর্সাদথ্ল়িাই্ রার্প্রহর্গুণদে। 
  
রাস্তার্ ডিষ্প্রাদন্ত্অদন ্ মানুদষর্ বভ়ি,্ যাদল্ লােটদেটা্ এিং্ যাদল্জাবভ়োদরর্
পাদি।্ ডো ানগুদলা্ ডচাদখ্্ প়িদে।্ জামা াপদ়ির্ ডো ান,্ েদলর্ ডো ান।্ আমরা্
এবেদ়ে্চদলবে্প্লাজা্ডে্ডহবমংওদ়ের্বেদ ।্এিার্এ টা্বচৎ ার্ডিানা্যাদি।্উন্মাে্
মানুদষর্মুখ্্ডথদ ।্ওই্ডেখ্া্যাদে,্ওই্ডেখ্া্যাদে্ষাাঁদ়ির্বমবেল।্শুরু্হদ়ে্ডেল,্
শুরু্হদ়ে্ডেল্আতেনাে।্তাদের্চ চদ ্তীক্ষ্ণ্ বিং,্তাদের্খু্র্ বেদ়ে্আগুন্েুটদে।্
আমরা্িাস্তদি্বেদর্এদসবে।্মৃতুয,্আরও্আরও্ াদে্এদস্ডেদে।্আমরা্ব ্এখ্ন্
পালাি?্  ুদ ্ প়িি্ ঘদরর্ মদযয।্ ডেখ্া্ ডেল,্ এ েল্ ভীতু্ মানুষদ ।্ তারা্ এখ্াদন্
থা দত্পারদে্না।্এই্উদত্তজনার্আগুদনর্আাঁচ্তাদের্পুব়িদ়ে্ডেলদে।্মদন্হদে্
ষাাঁদ়ির্পাদ়ের্তলা়ে্তারা্চাপা্প়িদি।্এখু্বন্এখ্ান্ডথদ ্চদল্ডযদত্হদি,্বনরাপে্
আশ্রদ়ের্সিাদন। 
  
এ বট্ ডোট্ট্ ডেদল্ তার্ োেুর্ সদে্ োাঁব়িদ়েবেল্ িযাবরদ দের্ আ়িাদল।্ েুজদনরই্
বনুঃশ্বাস্িি্হদ়ে্ডেদে।্উদত্তজনা়ে্থরথর্ দর্ াাঁপদে্েুবট্িরীর। 
  
ওদের্বেদ ্তা াও,্িৃে্মানুষবট্িলদলন,্অসাযারণ্তাই্ন়ে্ব ? 
  
 ডোদটা্ডেদলবট্ভ়ে্ডপদ়েদে্আবম্ভ়ে্পাবে্োেু,্আর্এখ্াদন্থা ি্না। 
  
োেু্এবেদ়ে্এদলন,্ ডেদলবটদ ্ ড াদল্ তুদল্ বনদলন।্িলদলন,্ভ়ে্পািার্ ী্আদে?্
হযাাঁ,্ভ়ে-ভ়ে্ রদে্িদট,্ ব ন্তু্ ডেদখ্া,্এই্অবভজ্ঞতা্ তুবম্সারা্জীিন্মদন্রাখ্দি।্
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আবম্এ িার্ষাাঁদ়ির্সদে্লদ়িবেলাম।্প্রথদম্ খু্ি্ভ়ে্ ডলদেবেল।্তারপর্ ডেখ্লাম,্
না,্ িযাপারটার্ ডভতর্ এত্ আতদের্ ব েু্ ডনই।্ এভাদিই্ তুবম্ মৃতুযর্ সাদথ্ পািা্
ল়িদত্পারদি।্বজতদল্মদন্হদি্তুবম্সবতয াদরর্পুরুষ। 
  
এখ্াদন্এ টা্ বন়েদমর্ থা্িলা্যা ।্ওই্জন্তুগুদলা্ যাদল্সানদটা্ ডোবমংদো্যদর্
প্রবত্েুবমবনদট্৯০০্েজ্েুদট্বনরাপে্জা়েো়ে্চদল্আসদি।্িাতাদসর্মদযয্সংদ ত্
ডভদস্আসদি।্শুরু্হদি্ল়িাই।্ব ন্তু?্চারদিা্িের্যদর্আমরা্এ ই্বন়েম্পালন্
 দর্আসবে,্তাই্ডতা? 
  
সরু্পথ্ বেদ়ে্যাাঁদ়ির্ ডেৌ়ি্শুরু্হদ়ে্ ডেদে।্অন্তত্েজন্িীর্ পুরুষদ ্ডেখ্া্ ডেল,্
িণেরবিত্ডপািা ্তাদের্পরদন,্তারা্সিব েু্সামলাদে।্তারা্ওই্ষাাঁ়িগুদলার্ওপর্
বন়েন্ত্রণ্জাবর্ডরদখ্দে।্ডেখ্দে,্এখ্াদন্ডযন্ড াদনা্অশুভ্ঘটনা্না্ঘদট।্এ টু্িাদেই্
সিব েু্ পালদট্ যাদি।্ অদনদ র্ শুভ্ সিযা্ েুুঃস্বদপ্ন্ পবরণত্ হদি।্ অদনদ র্ জীিন্
মৃতুযর্হাহা াদর্হাবরদ়ে্যাদি।্ডিাঝা্যাদে,্উন্মােনা্আরও্িা়িদে।্আঘাত্ রা্হদে্
ওই্ষাাঁ়িগুদলাদ ।্তাদের্োদ়ে্চািু ।্তারা্ডক্ষদপ্উদেদে। 
  
আমরা্আিার্ েৃবষ্ট্ ডেরাবে্ওই্ ডোট্ট্ ডেদল্এিং্তার্ োেুর্ওপর।্ ী্ হল?্এ ্
মুহূদতের্অসতে তা।্ষাাঁদ়ির্পাদ়ের্তলা়ে্েুজদনই্প্রাণ্হাবরদ়েদে্ব ?্আতেনাে?্হযাাঁ,্
ঘাত ্ ষাাঁদ়ির্ বিং্  ুদ ্ ডেদে্ ওই্ ডোদটা্ ডেদলবটর্ ডপদটর্ মদযয।্ তৎক্ষণাৎ্ মৃতুয্
হদ়েদে্তার।্এ টু্িাদে্তার্মার্মৃতদেহ্আবিষৃ্কত্হল।্িাতাদস্মৃতুযর্ইিারা।্শুরু্
হদ়ে্ ডেদে্ বিিৃঙ্খলা।্ ড উ্ াউদ ্মানদত্চাইদে্না।্ যাাঁদ়িরা্ ডখ্দপ্ ডেদে।্ বিদিষ্
 দর্মবহলা্এিং্ বিশুদের্অিস্থা্ ডিাচনী়ে।্তারা্ বিং্িাবেদ়ে্যদরদে।্  ুদ ্পদ়িদে্
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িাব়ির্ মদযয।্ ডভদঙ্ বেদে্ খ্ািাদরর্স্টলগুবল।্ ড াদনা্ ব েুদ ই্তারা্ ডর়োে্ রদে্
না।্ড ন্এমন্হল?্মানুষজন্পালাদে,্ ীভাদি্এখ্ান্ডথদ ্বনরাপে্আশ্রদ়ে্যাও়ো্
ডযদত্পাদর,্তাই্বনদ়ে্ল়িাই্শুরু্হদ়ে্ডেদে। 
  
হোৎ্ডেখ্া্ডেল্এ টা্উজ্জ্বল্লাল্ট্রা দ ।্ড ্এদসদে?্পুবলি্ব ?্এিার্ ী্হদি?্
এই্রাস্তা্ড াথা়ে্ডেদে?্পাম্পাদলানার্ ারাোদরর্বেদ । 
  
. 
  
এিার্আমরা,্ডোতলা্পাথদরর্ততবর্িাব়ির্বেদ ্েৃবষ্ট্ডেরাি।্এই্িাব়ির্সিদথদ ্
িদ়িা্ তিবিষ্টয্ হল্এর্ ডোদটা্ ডোদটা্জানলাগুবল।্চারবট্ বেদ ্চারবট্জানালা্আদে।্
মাথার্ওপর্লাল-হলুে্ডেনদেিী়ে্পতা া্উ়িদে।্পাথদরর্ততবর্ডেট।্ডোট্ট্িাোন।্
বতনতলা়ে্আদে্ডিি্ দ়ে টা্ডসল,্ডযখ্াদন্মৃতুয্েোজ্ঞাপ্রাপ্তদের্আটদ ্রাখ্া্হ়ে। 
  
ডজলখ্ানার্মদযয্এ েল্োেে্ ইউবনেমে্পদর্পা়েচাবর্ রদে।্ বেন্ দোর্তাদের্
েৃবষ্ট।্পুবলদির্হাদত্ডমবিন্োন। 
  
এখ্াদন্ড উ্ড াদনা্প্রশ্ন্ রদত্পাদর্না।্প্রশ্ন্ রাটা্অপরায।্ড উ্এ জন্জানদত্
চাইল্োোর,্আমরা্ব ্আরও্সত ে্হি?্মদন্হদে,্এ টা্অঘটন্ঘটদত্চদলদে। 
  
ডসই্প্রহরী্তাব দ়ে্ থা ল্োোদরর্ বেদ ।্ ডমটাল্ বেদটক্টর্তার্ হাদত্ যরা্আদে।্
এগুদলা্সাযারণত্এ়োরদপাদটে্িযিহার্ রা্হ়ে। 
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–আবম্েুুঃবখ্ত্োোর,্ব ন্তু্এটাই্হল্এখ্ান ার্বন়েম। 
  
–বে ্আদে,্বে ্আদে,্ডতামাদ ্এত্ব ন্তু্ব ন্তু্ রদত্হদি্না। 
  
পােবর্ সাদহি্ বসব উবরবট্ ডপট্রদলর্ মদযয্ বেদ়ে্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ বতবন্ িুঝদলন,্
পবরবস্থবত্এখ্ন্অনু ূল্ন়ে।্ ডেখ্া্ ডেল্রথী্তার্হাদত্যরা্অদের্ওপর্আঙুদলর্
চাপ্িাব়িদ়ে্বেদ়েদে। 
  
যাজ ্তা াদলন।্প্রশ্রদ়ের্হাবস। 
  
–এটা্আমারই্ভুল।্ বতবন্ ডমটাল্ বেদটক্টদরর্মদযয্ বেদ়ে্এবেদ়ে্ ডেদলন।্তার্েলা়ে্
এ টা্রুদপার্ ডচন্ বেল।্ ডসবট্ তুদল্ বেদলন্প্রহরীর্ হাদত।্ না,্ এিার্ ড াদনা্ িব্দ্
ডনই।্ডমবিন্নীরি্হদ়ে্ডেদে।্প্রহরী্ওই্ক্ৰিটা্আিার্তার্হাদত্বেদ়ে্বেল।্এিার্
বতবন্ড াথা়ে্যাদিন?্বতবন্ডিাযহ়ে্ ারাোর্ দক্ষ্প্রদিি্ রদিন। 
  
 বরেদর্ ব েু্মানুদষর্ বভ়ি।্প্রহরী্োিেবন ্ সুদর্িদল্উেল–্আপবন্যাদিন,্সবতয্
োোর?্ব ন্তু্ড ন?্এই্ষাাঁদ়ির্আত্মার্িাবন্ত্ ামনা়ে? 
  
হযাাঁ,্আমাদ ্ডতা্ডচষ্টা্ রদত্হদি। 
  
প্রহরী্ মাথা্ না়িল-্ আবম্ ডতা্ িদলবে,্ এখ্াদন্ নরদ র্ অি ার।্ এখ্াদন্ আপনার্
ড াদনা্ াজ্ডনই। 
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পােবর্ সাদহি্অিা ্ হদ়ে্ প্রহরীর্ বেদ ্তা াদলন।্ বতবন্ িলদলন-্ হযাাঁ,্আবম্ ড ন্
এদসবে্জাদনা?্আবম্স্বী াদরাবক্ত্গ্রহণ্ রি।্অন্তত্ব েু্মানুদষর্ াে্ডথদ । 
  
প্রহরী্ঘা়ি্ঝাাঁ াল–্ড াদনা্ড াদনা্সম়ে্আমরা্আপনাদ ্িাাঁবচদ়েবে।্জামদিারা্মারা্
ডেদে্ইনোরবমদত,্হাটে্অযাটা ্হদ়েবেল্তার। 
  
প্রহরী্এবেদ়ে্ডেদে্েূরিতেী্ডসদলর্বেদ । 
  
–এখ্াদন্এদস্বেদ়েবে্আমরা,্োোর। 
  
এ ্প্রহরী্েরজাটা্খু্দল্বেল।্তারপর্সািযাদন্ডভতদর্প্রদিি্ রল।্তাদ ্অনুসরণ্
 দর্পােবর্সাদহি্ ডভতদর্  ুদ ্পদ়িদেন।্প্রহরী্েরজাটা্িি্ দর্ বেল।্ বরেদর্
োাঁব়িদ়ে্থা ল।্তার্মুদখ্্বিরবক্ত্এিং্ভদ়ের্বচহ্ন। 
  
পাদ়ে্পাদ়ে্যাজ ্এবেদ়ে্ডেদলন্সামদনর্বেদ ।্ডনাংরা্ ারা দক্ষ্শুদ়ে্আদেন্এ ্
িেী। 
  
বতবন্িলদলন-্ডতামার্নাম্ ী? 
  
–বর াদেো্ডমলাদো। 
  
 পােবর্অিা ্হদ়ে্তা াদলন।্এই্মানুষবটদ ্ ড মন্ ডেখ্দত্তা্ভাষা়ে্ িণেনা্ রা্
সহজ্ন়ে।্মুখ্টা্েুদল্ডেদে।্ডচাখ্্প্রা়ে্িি।্ডমাটা্েুবট্ডোাঁট।্ডস্ড াদনার দম্িলল্
োোর্ডিষ্পযেন্ত্আপনার্সদে্ডেখ্া্হদি,্আবম্স্বদপ্নও্তা্ভািদত্পাবরবন। 
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োোর্হাসদলন–্এটা্আমার্ তেিয।্এই্জনযই্ডতা্আমাদ ্এই্পদে্বনিোবচত্ রা্
হদ়েদে। 
  
আজ্স াদল্আমার্োাঁবস্হদি।্তাই্ডতা। 
  
 োোর্িলদলন-্হযাাঁ,্ডতামার্ওপর্মৃতুয্েোদেি্জাবর্ রা্হদ়েদে। 
  
 বর াদেো্ডমলাদো্োোদরর্বেদ ্তা াল।্ব েু্িলার্ডচষ্টা্ রল। 
  
 োোর্িলদলন্আবম্েুুঃবখ্ত,্ডেদির্প্রযানমন্ত্রী্এই্আদেি্জাবর্ দরদেন। 
  
োোর্ওই্িেীর্মাথা়ে্হাত্বেদলন।্িলদলন-্তুবম্ব েু্িলদি্ব ? 
  
বর াদেো্ ডমলাদো্িদল্উেল–্আবম্আর্ ী্িলি?্হযাাঁ,্ ডয্পাপ্আবম্ দরবে,্তার্
জনয্আবম্অনুতপ্ত।্আন্তবর ভাদি্আবম্ক্ষমা্প্রাথেনা্ রবে। 
  
প্রহরী্ব েু্ডিানার্ডচষ্টা্ রবেল।্ভািবেল,্এসি্পােলাবমর্ ী্লাভ? 
  
পােবর্সাদহি্িলদলন-্ডতামার্আত্মা্িাবন্ত্লাভ্ রু ।্এখ্ন্আবম্আর্ ী্িলদত্
পাবর। 
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পেবর্সাদহি্যীদর্যীদর্এবেদ়ে্ডেদলন্ ারা দক্ষর্েরজার্বেদ ।্প্রহরী্েরজা্খু্দল্
বেল।্ডস্এ ্মুহূদতের্জনয্ডপেন্বেদর্তা াল।্ওই্িেীর্বেদ ্তার্িেু টা্তা ্
 রল।্েরজাটা্িি্হদ়ে্ডেল। 
  
পােবর্সাদহি,্ াজ্ডিষ্হল? 
  
যাজ ্ এিার্ বিতী়ে্  ারা দক্ষ্ প্রদিি্  রদিন।্ এখ্াদন্ ডয্ মানুষবট্ পদ়ি্ আদে,্
তাদ ও্ভীষণভাদি্আঘাত্ রা্হদ়েদে।্অদন ক্ষণ্তার্রক্তাক্ত্মুদখ্র্বেদ ্তা াদলন্
যাজ ।্িলদলন-্ডতামার্নাম্ ী? 
  
ডেবলক্স্ ারবপও।্েলাটা্খ্াসখ্দস।্ডিি্োব়ি্ডোাঁে্আদে।্ডচাদখ্র্তারা়ে্উজ্জ্বলতা।্
মদন্হ়ে্ডস্ব েু্লুদ াদত্চাইদে।্ডস্িলল,্আবম্মরদত্ভ়ে্পাই্না্োোর। 
  
িাুঃ,্এই্সাহসই্ ডতা্আবম্চাইবে।্এই্ পৃবথিীদত্ মৃতুয্অিিযম্ভািী,্তাদ ্ভ়ে্ রি্
ড ন? 
  
এিার্পােবর্তার্স্বী াদরাবক্ত্শুনদলন।্েূর্ডথদ ্িব্দ্ডভদস্আসদে।্প্রথদম্জ়িাদনা,্
তারপর্পবরষ্কার।্অদন ্ঘটনা্ ঘদট্ ডেদে্তার্জীিদন।্ বিেুযৎ্ চম ।্এ বটর্পর্
এ বট্মুহূতে্ড দট্ডেদে।্প্রহরী্শুনবেল,্অিা ্হদ়ে্িব্দগুদলা্ঘুরপা ্খ্াদে। 
  
োোর,্তা়িাতাব়ি্ রুন,্িাইদর্ব েু্এ টা্হদে্িদল্মদন্হ়ে। 
  
 –আমার্হদ়ে্ডেদে। 
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প্রহরী্ আিার্ ওই্  ারা দক্ষর্ েরজাটা্ খু্দল্ বেল।্ যাজ ্ ডিবরদ়ে্ এদলন্ িাইদর,্
 বরেদর্ োাঁ়িাদলন।্ প্রহরী্ েরজা্ িি্  দর্ বেল।্ িাইদর্ সংঘদষের্ িব্দ।্ ী্ হদে?্
ডোট্ট্জানলা্বেদ়ে্প্রহরী্ডেখ্ার্ডচষ্টা্ রল। 
  
িুঝদত্পারবে্না।্এত্ডোলমাদলর্উৎস্ড াথা়ে? 
  
যাজ ্িলদলন-্মদন্হদে,্ড উ্ডিাযহ়ে্আমাদের্সদে্ল়িাই্ রদত্চাইদে।্আবম্
ব ্এ িার্ডেখ্ি? 
  
–ব ন্তু্এভাদি? 
  
না,্ডতামার্অেটা্এ িার্যার্ডেদি্ভাই? 
  
 যাজ ্ থা্ িলদলন,্ বতবন্প্রহরীর্ াদে্এবেদ়ে্ ডেদলন,্তারপর?্এ টা্ বস্টদলদট্র্
হাত্িেল্হল।্মুহূদতের্মদযয্এ টা্চ চদ ্েুবর্ ুদ ্ডেল্প্রহরীর্িুদ র্ডভতর। 
  
–আমার্ ব েু্  রার্ ডনই,্ জাইদম্ বমদরা্ িলদলন।্ সাি্ ডমবিনোনটা্ বনদ়ে্ ডনও়ো্
হদ়েদে্মৃতাতে্ওই্প্রহরীর্হাত্ডথদ ।্ডহ্ঈশ্বর,্আবম্জাবন,্এই্অেটা্আর্ডতামার্
ড াদনা্ াদজ্লােদি্না। 
  
রক্তাক্ত্ডেহ,্পদ়ি্ডেল্বসদমদির্ডমদঝর্ওপর।্জাইদম্বমদরা্চাবি্বনদলন,্মৃতদেদহর্
 াে্ ডথদ ।্ অবত্ দ্রুত্ েুখ্ানা্  ারা ক্ষ্ খু্দল্ বেদলন।্ িাইদর্ িব্দ্ আরও-আরও্
উদত্তবজত। 
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এিার্আমাদের্ডযদত্হদি।্জাইদম্আদেদির্সুদর্িলদলন। 
  
বর াদেো্ ডমলাদো,্ ওই্ ডমবিনোনটা্ তুদল্ বনদ়েদে।্ ডেখ্বে্  াজটা্ আপবন্ ভাদলাই্
 দরদেন।্আপবন্ডতা্আমাদ ্প্রা়ে্ঘািদ়ি্বেদ়েবেদলন। 
  
ডস্হাসার্ডচষ্টা্ রদে,্ব ন্তু্আহত্মুদখ্্হাবস্েুটদে্না। 
  
–আর্এ টু্ডেরী্হদল্ ী্হত্িলুন্ডতা?্যা ্আবম্ব ন্তু্ভ়ে্পাইবন। 
  
জাইদম্বমদরা্অে্হাদত্রাখ্দলন।্আর্এবেদ়ে্চলদলন্ বরের্বেদ়ে। 
  
–জামদিারার্ ী্হদ়েদে? 
  
–প্রহরীরা্তাদ ্ ডমদর্ ডেদলদে,্আঘাত্ রদত্ রদত।্আমরা্তার্আতেনাে্শুনদত্
ডপদ়েবে।্ তাদ ্ ইনোরমাবরদত্ বনদ়ে্ যাও়ো্ হদ়েবেল।্ বমদথয্  দর্ িলা্ হদ়েদে,্ হাটে্
অযাটাদ ্ডস্মারা্ডেদে। 
  
সামদন্তালা্িি্এ টা্ডলাহার্েরজা। 
  
এখ্াদন্এ টু্োাঁ়িাও।্জাইদম্বমদরা্িলদলন। 
  
বতবন্ েরজার্  াদে্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ ওবেদ ্ ডয্ প্রহরী্ বেল্ তাদ ্ িলদলন-্আমার্
 াজ্হদ়ে্ডেদে। 
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প্রহরী্িলল-্আপবন্তা়িাতাব়ি্ রুন্োোর।্িাইদর্ডপালমাল্শুরু্হদ়ে্ডেদে। 
  
 িাব টু ু্ডস্ডিষ্ রদত্পারল্না।্জাইদমর্েুবর্অবত্দ্রুত্তার্ডপদট্ ুদ ্ডেল।্
রক্ত্বেটদ ্এল,্ওই্হতভােয্প্রহরীর্মুখ্্ডথদ । 
  
জাইদম্িলদলন–্আরও্তা়িাতাব়ি। 
  
ডেবলক্স্  রবপও্ ওই্ প্রহরীর্ িেু টা্ তুদল্ বনল।্ তারা্ বসাঁব়ি্ বেদ়ে্ নীদচ্ নামদে।্
িাইদর্ ী্হদ়েদে?্পুবলি্েুদটােুবট্ রদে।্উন্মত্ত্মানুদষর্বচৎ ার।্ড ন?্আতেনাে?্
ড উ্ডিাযহ়ে্এই্ষাাঁ়িদের্ডেদ়ি্বেদ়েদে।্এ টা্পােল্ষাাঁ়ি্এই্িাব়িটার্সামদন্চদল্
এদসদে।্ পাথদরর্প্রদিি্ পথটা্ ডভদঙচুদর্ বেদ়েদে।্আর্এ টা্ ষাাঁ়ি্ ইউবনেমে্ পরা্
োদেের্িরীর্ বেন্ন-বিবেন্ন্ দর্ বেদ়েদে।্সামদন্এ টা্লাল্ট্রা ্োাঁব়িদ়ে্আদে।্ ডয্
ড াদনা্ মুহূদতে্ ডসটা্ সচল্ হদি।্প্রচে্ ডোলমাল।্ বতনজন্ মানুষ্ ড াথা়ে্ চদল্ ডেল,্
ড উ্ নজর্ রল্ না।্ ড উ্ ডেখ্ল্ না,্  ী্ ঘদটদে্ এখ্াদন,্ তারা্ তখ্ন্ওই্ ঝঞ্ঝাট্
সামলাদত্িযস্ত। 
  
ড াদনা্ থা্না্িদল্জাইদম্এিং্েুই্অপরাযী্ট্রাদ র্ওপর্লাবেদ়ে্প়িল।্তারপর্
জনা ীণে্ রাস্তার্ মদযয্ বেদ়ে্ এবেদ়ে্ যাও়ো।্ আর্ এভাদিই!্ এভাদিই্ পযারাবমবলটারী্
পুবলিদ ্ ডিা া্ িানাদনা্ হল।্সিুজ্ইউবনেমে্ পদর্তারা্ িৃথাই্ ডখ্াাঁজাখু্াঁবজ্ দরদে।্
তাদের্মাথা়ে্ াদলা্চাম়িার্টুবপ।্তারা্উন্মত্ত্জনতাদ ্বন়েন্ত্রদণ্রাখ্দত্পারদে্না।্
 ী্হদি?্স লদ ই্অসহা়ে্িদল্মদন্হদে।্এখ্াদন্সিাই্নীরি্েিেদ র্ভূবম া়ে।্
মানুষজন্বিবভন্ন্বেদ ্েুদটােুবট্ রদে।্উন্মাে্ষাাঁ়িদের্হাত্ডথদ ্রক্ষা্পািার্ডচষ্টা্
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 রদে।্সমসযা্আরও্িা়িদে।্আরও–আরও্ডিবি্মানুষ্পেপৃষ্ট্হদে।্রক্ত্ঝরদে।্
মৃতুযর্ঘটনা।্এ ্িৃে্িৃোদ ্পদ়ি্থা দত্ডেখ্া্ডেল।্তারা্চাপা্পদ়িদে্মানুদষর্
পাদ়ের্তলা়ে। 
  
জাইদম্ওই্ বিিৃঙ্খলতার্ বেদ ্তা াদলন?্ িলদলন–্আহা,্এমন্ঘটনা্ ড ন্ ঘটল?্
বতবন্ িব্দ্ রদলন।্ বতবন্ এ ্ মদন্ তাব দ়ে্ থা দলন।্ এখ্াদন্ ব েুই্  রার্ ডনই।্
বতবন্ডচাখ্্িি্ রদলন।্ডিা বিহ্বল্এই্েৃিযগুদলাদ ্না্ডেখ্াই্ভাদলা। 
  
ট্রা ্পাম্পাদলানা্িহদরর্িাইদর্চদল্ডেদে।্েবক্ষণবেদ ্এবেদ়ে্চদলদে।্িব্দ্ক্ৰমি্
 দম্আসদে।্োোর্বচহ্ন্এখ্াদন্ডনই। 
  
–জাইদম্আমরা্ ড াথা়ে্ চদলবে।্ বর াদেো্ ডমলাদো্ জানদত্ ডচদ়েবেল।্ টদচের্ িাইদর্
এ টা্ভাদলা্জা়েো্আদে,্বনরাপে।্আমরা্ডসখ্াদন্থা ি,্সদিয্পযেন্ত। 
  
ডেবলক্স্ ারবপও্মাদঝ্মদযয্যন্ত্রণা়ে্েটেট্ রবেল। 
  
জাইদম্ বমদরা্তার্ বেদ ্তা াদলন।্তার্মুদখ্্ রুণার্আভাস।্ বতবন্িলদলন–্িিু,্
আমরা্অবত্িীঘ্র্ডযখ্াদন্ডপৌঁদে্যাি। 
  
মন্ডথদ ্পাম্পাদলানার্এই্েুুঃখ্জন ্সৃ্মবত্ব েুদতই্মুেদে্না। 
  
বতবরি্বমবনট্ড দট্ডেদে।্তারা্টদরর্ডোট্ট্গ্রাদম্চদল্এদসদেন।্এ টা্োাঁ া্িাব়ি্
ডেখ্া্যাদে।্গ্রাদমর্এদ িাদর্মদযয্জাইদম্বমদরা্েুজনদ ্বনদ়ে্এদলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

19 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

মযযরাদত্আপনাদের্বনদত্আসি?্তাই্ডতা?্ড্রাইভার্জানদত্চাইল। 
  
–হযাাঁ,্এ টা্ভাদলা্োক্তার্পাও়ো্যাদি?্জাইদম্প্রশ্ন্ রদলন। 
  
বতনজদন্ িাব়ির্ ডভতর্  ুদ ্ প়িল।্ এটা্ এ টা্ োমে্ হাউস।্ ডোট্ট্ বেমোম্ অথচ্
আরামপ্রে।্এ ্ ড াদণ্ো়োর্ চুবে্আদে,্ বলবভং্রুদমর্মদযয।্ ডটবিদলর্ওপর্এ ্
টু দরা্  ােজ্ ডেখ্া্ ডেল।্ জাইদম্ বমদরা্  ােজটা্ প়িদলন।্আহা্ সম্ভাষণী্ িব্দিি্
িাদর্ দ়ে ্ডিাতল্মে্ডেখ্া্ডেল।্জাইদম্বমদরা্মুদখ্্মে্ ালদত্শুরু্ রদলন। 
  
বর াদেো্ডমলাদো্মন্তিয্ রল–্আপনাদ ্ ী্িদল্যনযিাে্জানাি।্আপবন্না্থা দল্
এতক্ষদণ… 
  
জাইদম্গ্লাস্তুলদলন্আসুন,্আমরা্স্বাযীনতার্সপদক্ষ্জ়েোন্োই। 
  
হোৎ্এ টা্িব্দ্ ডিানা্ ডেল।্জাইদম্ বমদরা্এবেদ়ে্ ডেদলন।্ বতবন্ ডেখ্দলন,্এ টা্
পাবখ্্ খ্াাঁচার্ ডভতর্ েটেট্  রদে।্ বতবন্ খ্াাঁচাটা্ খু্লদলন।্ পাবখ্টাদ ্ ডভালা্ জানলা্
বেদ়ে্উব়িদ়ে্বেদলন। 
  
িান্তভাদি্িলদলন–্ডয্ড াদনা্জীিন্ত্মানুদষর্স্বাযীনতা্থা া্উবচত। 
  
. 
  
০২.্মাবরে 
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প্রযানমন্ত্রী্ বলও্ ডপালদো্ মাবটেদনজ্ ভীষণ্ ডরদে্ ডেদেন।্ ডমাটামুবট্ মাঝাবর্ উচ্চতার্
মানুষ।্ ডচাদখ্্চিমা্আদে।্সমস্ত্িরীরটা্ াাঁপদে।্জাইদম্ বমদরাদ ্থামাদতই্হদি।্
বতবন্বচৎ ার্ রদলন।্তার্ িস্বর,্তীক্ষ্ণ্এিং্উচ্চ। 
  
আপনারা্ব ্আমার্ থার্মাদন্িুঝদত্পারদেন? 
  
বতবন্ওই্ঘদর্উপবস্থত্ে-জন্মানুষদ ্উদদ্দিয্ দর্িলদলন্আমরা্এ জন্উগ্রপন্থীর্
সিান্ রি।্ব ন্তু্ডোটা্পুবলি্এিং্বমবলটারী্তার্ডখ্াাঁজ্পাদি্না।্আমরা্ব ্মুদখ্র্
স্বদেে্িাস্ রবে? 
  
ডমানদলা়ো্ পযাদলদস্ এই্ গুরুত্বপূণে্ অবযদিিনবট্ অনুবষ্ঠত্ হদে।্ এখ্াদন্ প্রযানমন্ত্রী্
থাদ ন্এিং্ াজ্ দরন।্এবট্হল্মাবরে্িহদরর্ড ন্দ্র্ডথদ ্পাাঁচ্ব দলাবমটার্েূদর।্
 ারদটরা্ডে্েযাবলবস়ো্অঞ্চদল।্এটা্এমন্এ বট্হাইওদ়ে্যার্ড াদনা্সংদ ত্বচহ্ন্
ডনই।্ সিুজ্ ইট্ বেদ়ে্ িাব়িটা্ ততবর্ হদ়েদে।্ ডলাহার্ িযাল বন্ আদে,্ আদে্ সিুজ্
জানালা্ া না্এিং্প্রদতয ্ড াদণ্প্রহরীদের্থা ার্জা়েো। 
  
এটা্এ ্েরম্শু দনা্ বেন।্িাতাস্হল া্িহন্ রদে।্যতেূর্ ডচাখ্্প়িদে,্শুযুই্
বনোদঘর্তপ্ত্বনুঃশ্বাস।্আর্ব েু্ডনই।্আর্ডেখ্া্যাদে,্এ েল্ডভৌবত ্ডসনা্িুবঝ্
এবেদ়ে্চদলদে,্িযাদটবল়েদনর্মদতা। 
  
–েত াল্বমদরা্পাম্পাদলানাদ ্এ টা্রণদক্ষদত্র্পবরণত্ দরবেদলন।্মাবটেদনজ্অিা ্
হদ়ে্ এ থা্ িলদলন।্ ঘুবষ্ মারদলন্ ডেদের্ ওপর,্ বতবন্ েুজন্  ারারক্ষীদ ্ হতযা্
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 দরদেন।্ ডজলখ্ানা্ ডথদ ্ েুই্সন্ত্রাসিােীদ ্ ডির্ দর্ বনদ়েদেন।্ইদে্ দর্উন্মত্ত্
ষাাঁ়িগুদলাদ ্ডেদ়ি্ডেও়ো্হদ়েবেল।্তার্েদল্অদন ্সাযারণ্মানুদষর্মৃতুয্হদ়েদে। 
  
এ ্মুহূতে্স দলই্চুপচাপ,্ড উ্ড াদনা্ থা্িলদত্পারদেন্না। 
  
যখ্ন্এই্প্রযানমন্ত্রী্অবেদস্িদসবেদলন,্বতবন্িদলবেদলন্আমার্প্রথম্ াজ্হল্এই্
সি্উগ্রিােী্সংেেনগুবলদ ্ডভদঙ্ডেও়ো।্ইবতমদযয্মাবরে্অদন ্রক্ত্সহয্ দরদে,্
আবম্ডেদি্এতগুদলা্উপেল্থা দত্ডেি্না। 
  
বতবন্আিািােী।্ তদি্ স্বাযীনদচতা্ িাসদ াস্অনয্  থা্ বচন্তা্  দরবেদলন।্ তাই্ শুরু্
হদ়েবেল্িযাপ ্ডিামািষেণ।্এ বটর্পর্এ বট্িযাে্লুিদনর্ঘটনা্ডচাদখ্্পদ়িদে।্ই্
বট্ এ্ সংস্থার্ সন্ত্রাসিােীরা্ আরও্ ভ়েং র্ হদ়ে্ ওদে।্ শুরু্ হ়ে্ তাদের্ ডচারাদোপ্তা্
আক্ৰমণ। 
  
মাবটদনদজর্ োনপাদি্ িদস্ থা া্ মানুষবট্ িান্তভাদি্ িলদলন্ আবম্ ওনাদ ্ সনাক্ত্
 রিই,্আজ্অথিা্আোমী াল,্আমাদ ্এ টু্সম়ে্বেন। 
  
বতবন্হদলন্ দনেল্রয্ামন্আদ া া,্বজওই-র্প্রযান।্এই্সংস্থাবট্স্থাপন্ রা্হদ়েদে।্
িাসদ া্উগ্রপন্থীদের্বিরুদে্ল়িাই্জাবর্ রার্জনয।্আদ া াদ ্সংদক্ষদপ্এ ্েসয্
িলা্ডযদত্পাদর।্ি়েস্ষাদটর্ড াো্ডপবরদ়ে্ডেদেন।্মুদখ্্িীতল্িান্ত্আভা।্ডচাখ্্
েুবট্  ুত ুদত।্ এ ্ সম়ে্ বতবন্ ফ্রাবিসদ া্ ফ্রাদোর্ অযীদন্ এ ্ তরুণ্ অবেসার্
বহদসদি্ াজ্ দরবেদলন,্ েৃহযুদের্সম়ে।্ফ্রাদো্েিেদন্ বিশ্বাস্ রদতন।্এই্েিেন্
িলদে্আমরা্ড িল্মাত্র্ঈশ্বর্এিং্ইবতহাদসর্ াদে্ো়েিে্থা ি। 
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আদ া াদ ্ এ ্ প্রবিবক্ষত্ আবয াবর ্ িলা্ ডযদত্ পাদর।্ বতবন্ বেদলন্ ফ্রাদোর্
োনহাত।্এই্ দনেদলর্মদযয্এ টা্ডলৌহ বেন্বন়েমিৃঙ্খলা্আদে।্যারা্আইন্ডমদন্
চলদত্ভাদলািাদস্না,্সদে্সদে্তাদের্ওপর্িাবস্ত্জাবর্ দরন।্েৃহযুদের্ভ়েং র্
বেনগুবলর্সাক্ষী্বতবন।্বতবন্ডেদখ্দেন,্জাতী়েতািােী্সবি্েলগুবল্ ীভাদি্রাজতদন্ত্রর্
সদে্ ল়িাই্  রদে।্ ড াদনা্ ড াদনা্ ডজনাদরল্ বিদরাহ্ ডঘাষণা্  দরদেন।্ ভূবমর্
মাবলদ রা্ বনজস্ব্ সংেেন্ ততবর্  দরদেন।্ চাদচের্ আবযপদতযর্ অিসান্ ঘদট্ ডেদে।্
েযাবসিােী্ েলগুবল্ ডজদে্ উদেদে।্ বতবন্ ডেদখ্দেন,্ বিবভন্ন্ রাজননবত ্ সংেেদনর্
উত্থান।্ এ বেদ ্ েণতন্ত্রদপ্রমীরা,্ অনযবেদ ্ সমাজিােীরা।্ সামযিােী্ অথিা্
উোরননবত তা।্ িাসদ া্এিং্ যাটালন,্এদ ্অদনযর্ বিরুদে্অে্যারণ্ দরদেন।্
িলা্ডযদত্পাদর,্ডসটা্বেল্ভ়েং র্প্রহর,্মৃতুয্বনদ়ে্মানুষ্ডেদলদখ্লা্ডখ্দলদে।্ডেদি্
আইনিৃঙ্খলা্িলদত্ ব েু্ বেল্না।্ বেদনর্পর্ বেন্যদর্ মৃতুযর্সংজ্ঞা্শুযু্ ডিদ়িদে।্
এখ্ন্িাসদ া্আিার্নতুন্এ বট্রণদক্ষত্র্খু্দলদেন।্হতাহদতর্সংখ্যা্ক্ৰমি্িা়িদে। 
  
 দনেল্আদ া ার্ অযীদন্ এ বট্ অতযন্ত্ প্রবিবক্ষত্ বনমেম্ সন্ত্রাসবিদরাযী্ পুবলিিাবহনী্
আদে।্তার্অনুোমীরা্মাবটর্তলা়ে্ াজ্ দর।্তারা্েদ্মদিি্যারণ্ রদত্পাদর।্
জনসমদক্ষ্ বনদজর্ মুখ্্ ডেখ্া়ে্না।্তাদের্মদন্অনুদিাচনা্ ডনই।্ভ়ে্িব্দটাদ ্তারা্
অবভযান্ডথদ ্তাব়িদ়ে্বেদ়েদে। 
  
ব ন্তু,্ড ্এই্ াজটা্ রদি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

23 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

 প্রযানমন্ত্রী্ জানদত্ চাইদলন।্  দনেদলর্ ওপদরই্ এই্  াদজর্ োব়েত্ব্ বেদল্ ডিাযহ়ে্
ভাদলা্হদি।্প্রাইদভট্লাইদন্ডোন্ডিদজ্উদেদে।্ডিাঝা্ডেল,্এবট্ ার্ িস্বর। 
  
–জাইদম্ বমদরাদ ্ বনদ়ে্ আদলাচনা্ হদে।্ উবন্ এ টা্ ভীষণ্ সন্ত্রাসিােী্ েদলর্
সিোবযনা়ে ।্আমরা্ দনেল্রয্ামন্আদ া াদ ্এই্োব়েত্ব্ডেি।্তাদ ই্আমরা্এই্
িাবহনীর্প্রযান্ রি।্িযাপারটা্ডিাঝা্ডেল? 
  
-বে ্আদে্সযার।্আপনার্আদেি্বিদরাযাযে। 
  
লাইনটা্মদর্ডেল। 
  
এই্ িস্বর্হল্ও্বপ্ইউ্এস-এর্এ ্সেদসযর।্এই্সংস্থাবটদ ্আমরা্এ ্ডোপন্
সংেেন্ িলদত্ পাবর।্ এই্ সংস্থার্ মদযয্ সমাদজর্ বিবভন্ন্ িযবক্তরা্ আদেন।্ আদেন্
িযাদের্অবয তোরা,্আইনজীিীরা,্িবক্তিালী্ রদপারদিদনর্প্রযানরা,্সর ারী্মন্ত্রীরা।্
এই্ সংস্থাবট্ স্থাপন্  রা্ হদ়েদে্ সন্ত্রাসিােীদের্ ডমা াবিলার্ জনয।্ এই্ সংস্থাবটর্
ড াষাোদর্ অদন ্ অথে্ আদে।্ বিবভন্ন্ জা়েো্ ডথদ ্ অদথের্ যারািাবহ ্ ডরাত্ ডেখ্া্
যাদে।্ ব ন্তু্ ীভাদি্এত্টা া্আসদে,্তা্এ টা্রহসয।্ ড উ্ ড উ্িদল্থাদ ন,্
এখ্াদন্েুনেীবতর্িযাপ ্অনুপ্রদিি্ঘদট্ডেদে।্তদি্এই্সংস্থার্ াজ মে্সম্পদ ে্ড উ্
প্রশ্ন্ রার্সাহস্ দরন্না। 
  
ডিষ্অবব্দ্প্রযানমন্ত্রী্ দনেল্আদ া াদ ই্প্রযান্আবয াবর ্ বনযুক্ত্ রদলন।্তাাঁদ ্
নানা্ যরদনর্ উপদেি্ ডেও়ো্ হল।্ িলা্ হল,্ ডয্  দরই্ ডহা ্ ওই্অিস্থার্অিসান্
ঘটাদত্হদি।্ইবতমদযযই্িযিস্থাটা্হাদতর্িাইদর্চদল্ ডেদে।্এিার্ দনেল্আদ া া্
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রণদক্ষদত্র্নামদলন।্িযাপ ্যর-পা ়ি্শুরু্ রদলন।্প্রযানমন্ত্রী্ ডভদিবেদলন,্িাসদ া্
এিার্ োো্ হদ়ে্ যাদিন।্ ডযভাদি্ প্রবত্আক্ৰমণ্ শুরু্ হদ়েদে।্ ডিষ্ অবব্দ্ িাসদ ার্
ড াদনা্ ড াননা্অনুোমীদ ্পাদলানার্ াদে্ ারারুে্ রা্ সম্ভি্ হল।্তাদের্োাঁবস্
ডেও়ো্ হল।্  দনেল্ আদ া া্ প্রথম্ রাউদে্ বজদত্ ডেদলন।্ বতবন্ ডচদ়েবেদলন্ ওই্
োাঁবসর্ঘটনা্ডযন্স দল্প্রতযক্ষ্ রদত্পাদরন।্নৃিংসভাদি্ওদের্হতযা্ রা্হদি।্
জনমানদস্ ভ়েং র্প্রবতবক্ৰ়ো্ প়িদি।্ ড দট্ ডেও়ো্ হদি্ ওই্অপরাযীদের্ ডমরুেে,্
রক্ত্বেনব ্বেদ়ে্ডিবরদ়ে্আসদি। 
  
জাইদম্বমরা্এখ্নও্পযেন্ত্অযরা্ডথদ ্ডেদেন।্ দনেল্আদ া া্রাদত্েুুঃস্বপ্ন্ডেদখ্ন। 
  
 দনেল্ আদ া া্ বচৎ ার্  দর্ িদলন-্ আবম্ ওাঁর্ মাথা্ চাই।্ ওনার্ মাথাটা্ ড দট্
ডেদলা।্তাহদল্িাসদ ার্আদোলন্ডথদম্যাদি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্মাদঝ্মদযযই্ বিদিষ্অবযদিিদনর্িযিস্থা্ রদেন,্ বতবন্এ টা্সরল্সতয্
স্বী ার্ দরদেন।্তা্হল্জাইদম্বমদ়োর্অদন ্অনুোমী্আদে।্অদনদ র্ডচাদখ্্বতবন্
ডেিেূত।্ব ংিেন্তীর্মহানা়ে ।্তাই্অতযন্ত্বিপজ্জন । 
  
প্রযানমন্ত্রী্ভািদলন-্ দনেল্আদ া াদ ্আরও্তৎপর্হদত্হদি। 
  
প্রাইদমা্ াসাদভা,্ পুবলি্িাবহনীর্ বেদরক্টর্ ডজনাদরল্ থা্িলদেন–্মাননী়ে্মহাি়ে,্
পাম্পদলানাদত্যা্ঘদট্ডেদে্তা্এ টা্েুুঃস্বপ্ন।্জাইদম্বমদরা… 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

25 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

-হযাাঁ,্ আবম্ জাবন।্ প্রযানমন্ত্রী্ িাযা্ বেদ়ে্ িলদলন,্আবম্ জানদত্ চাইবে্ ড াথা়ে্ উবন্
আদেন? 
  
উবন্ দনেল্আদ া ার্বেদ ্তা াদলন। 
  
উবন্ ড াথাও্ লুব দ়ে্আদেন।্ দনেল্ িলদলন,্ তার্  িস্বদর্অবভজ্ঞতার্ সুর–্আবম্
আপনাদ ্আরও্এ িার্মদন্ রাদত্চাইবে্ডয,্আমরা্শুযু্এ জন্মানুদষর্বিরুদে্
অে্যারণ্ বরবন।্আমরা্িাসদ ার্অনুোমীদের্সাদথ্ল়িাই্ রবে।্তারাই্জাইদম্
বমদরাদ ্ সাহস্ জুবেদ়ে্ চদলদে।্ তারাই্ ওই্ সন্ত্রাসিােীদের্ হাদত্ অে্ তুদল্ বেদে।্
বেদে্খ্ােয্এিং্অে।্হযাাঁ,্ওই্মানুষবট্স দলর্ডচাদখ্্ বহদরা।্ ব ন্তু্ভ়ে্পাদিন্না,্
ব েুবেদনর্ মদযযই্ তাদ ্ আমরা্ োাঁবসর্ মদঞ্চ্ ডঝালাি।্ অিিয্ তার্ আদে্ বিচাদরর্
প্রহসন্ রদত্হদি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্ এখ্নও্ িুঝদত্ পারদেন্ না,্  ীভাদি্ বনদেেিনামা্ জাবর্  রা্ ডযদত্ পাদর।্
বতবন্ব ্স্না়ুেদরাদে্ভুেদেন?্ দনেল্সম্পদ ে্ব েু্বসোন্ত্অবত্দ্রুত্বনদত্হদি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্িলদলন–্ভরমদহাে়েরা,্আরও–আরও্তৎপর্হদত্হদি্আমাদের। 
  
এিার্ স দল্ চদল্ যাদিন।্ ব ন্তু্  দনেল্ আদ া া্ এখ্ন্ যাদিন্ না।্ তাদ ্ থা দত্
হদি।্ বলও্ ডপালদো্ মাবটেদনজ্ যািার্ জনয্ উেদলন।্ বতবন্ িলদলন–আমরা্
েযাবন়োনদের্সাহাযয্বনদত্পাবর,্তাদের্েলভুক্ত্ রদল্ড মন্হ়ে? 
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আদ া া্ িলদলন্ না,্ তারা্ রাজননবত ্ক্ষমতা্ েখ্দলর্ জনয্ তৎপর।্ তারা্ ডেদির্
তস্বরতাবন্ত্র ্িাসনিযিস্থা্ াদ়েম্ রদত্চা়ে।্তাদের্ বনজস্ব্ভাষা্আদে,্আদে্ বনজস্ব্
পতা া। 
  
-না,্যতবেন্যদর্আবম্এই্অবেদস্িদস্থা ি,্আবম্ডেনদ ্বিখ্বেত্হদত্ডেি্না।্
সর াদরর্প্রযান্বহদসদি্এটা্আমার্এ মাত্র্ তেিয।্তাই্ওদের্আমরা্এ যরদনর্
বিপ্লিী্ো়িা্আর্ব েু্িলদত্পাবর্না। 
  
তনুঃিব্দয্ ডভদস্ এল,্ আমা়ে্ ক্ষমা্  রদিন,্ মাননী়ে্ মহাি়ে।্ বিিপ্ আইিাদনজ্
এদসদেন। 
  
–ওনাদ ্আমার্ াদে্পাোন। 
  
 দনেদলর্ ডচাখ্্ ডোদটা্ হদ়ে্ এল।্ আপবন্ সুবনবিত্ থা দল্ পােবররা্ এই্ ঘটনার্
অন্তরাদল্আদেন।্এিার্ওাঁদের্উপযুক্ত্বিক্ষা্বেদত্হদি। 
  
ইবতহাদসর্পাতা়ে্ডচাখ্্রাখ্দল্আমরা্ডেখ্ি,্চাদচের্ভূবম া্সবতযই্বিতব েত।্ দনেল্
আদ া া্এই্িযাপাদর্বচন্তা্ রদলন।্েৃহযুদের্শুরুদত্ যাদথাবল ্চাচে্জাতী়েতািােী্
িবক্তগুবলদ ্সাহাযয্ দরদে।্ডপাপ্বনদজ্ফ্রাদোর্সমথে ্বেদলন।্বতবন্ঈশ্বদরর্নাদম্
এই্ াজ্ দরদেন।্যখ্ন্িাসদ া্ বিবভন্ন্ বেজো্এিং্মদনবিগুবলদ ্আক্ৰমণ্ রদত্
থা দলন,্চাচে্তার্সমথেন্তুদল্বনল। 
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-িাসদ া্ এিং্  যাটালানসদ ্ আরও্ ডিবি্ স্বাযীনতা্ ডেও়ো্ উবচত।্ পােবররা্ এই্
আদিেন্ দরবেদলন।্িলা্হদ়েবেল,্িাসদ া্যাদত্পাবরদের্হতযা্ রদত্না্পাদরন,্
ডসবেদ ্নজর্বেদত্হদি। 
  
ফ্রাদো্ এই্  থা্ ডিাদননবন,্ বতবন্ ডক্ষদপ্ বেদ়েবেদলন–চাচে্ এদস্ আমার্ সর ার্
পবরচালনা্ রদি?্আবম্এ ্নীরি্েিে ্হদ়ে্অদপক্ষা্ রি? 
  
শুরু্হল্িযবক্তদত্বর্সংঘাত।্আরও–আরও্ডিবি্ বেজো্এিং্মদনবি্ফ্রাদোর্িাবহনীর্
িারা্আক্ৰান্ত্হল।্উপাবস া্এিং্যাজ দের্হতযা্ রা্হল।্বিিপদের্েৃদহ্অন্তরীণ্
 রা্হল।্সমস্ত্ডেন্জুদ়ি্শুরু্হল্অরাজ তা।্যাজ দের্ওপর্ র্যাযে্ রা্হল,্
িলা্হল,্বমদথয্উপদেি্ডেিার্জনয্সর ারী্তহবিদল্অথে্জমা্রাখ্দত্হদি।্এিার্
চাচে্আিার্ বিরুোচরণ্ রদত্ শুরু্ দর,্ তারা্ ফ্রাদোদ ্ ভ়ে্ ডেখ্াদত্ থাদ ।্ ডিষ্
অবব্দ্ফ্রাদোর্আক্ৰমদণর্তীব্রতা্ দম্আদস। 
  
আদ া া্ ভািবেদলন,্ চাদচের্ ভূবম া্ সবতযই্ সদেহজন ।্ ফ্রাদোর্ মৃতুযর্ পর্ চাদচের্
প্রভাি্প্রবতপবত্ত্আিার্িৃবে্ডপদ়েদে। 
  
উবন্ প্রযানমন্ত্রীর্ বেদ ্ তা াদলন্ এিার্ বিিদপর্  াদে্ পবরষ্কার্  দর্ জানদত্ চান,্
ডেদনর্আসল্িাস ্ড ? 
  
বিিপ্  ালদো্ প্রদিি্  রদলন–্ ডরাো্ পাতলা্ ডচহারা,্ মুদখ্র্ ওপর্ েুবিন্তার্ োপ।্
মাথা়ে্এ োো্সাো্চুল।্চারপাদি্েব়িদ়ে্পদ়িদে।্বতবন্তার্চিমার্আ়িাল্ডথদ ্
এই্েুবট্মানুদষর্প্রবত্েৃবষ্ট্বনদক্ষপ্ রদলন।্িলদলন–্শুভ্সিযা। 
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  দনেল্আদ া া্ভািদলন,্এখ্নই্ থা্িলদল্ড মন্হ়ে?্ওই্ভরদলা দ ্ডেখ্া্মাত্র্
বতবন্অসুস্থ্হদ়ে্পদ়িদেন।্মদন্হদে্সামদন্ডিাযহ়ে্ সাই্মাংস্ঝুবলদ়ে্ডরদখ্দে।্
মুখ্টা্তার্বি ৃত্হদ়ে্ডেল। 
  
বিিপ্এদস্োাঁ়িাদলন।্িসার্জনয্এখ্নও্আমন্ত্রণ্পানবন্ বতবন।্আমন্ত্রণ্এদলা্না।্
তাদ ্ দনেদলর্সাদথ্পবরবচত্ রাদনা্হল্না,্িযাপারটা্সবতয্ভািদত্খ্ারাপ্লােদে। 
  
প্রযানমন্ত্রী্আদ া ার্বেদ ্তা াদলন।্ব েু্িলার্ থা্ভািদত্থা দলন। 
  
আদ া া্  াটা্  াটা্  িস্বদর্ িলদত্ থাদ ন্ আমাদের্  াদে্ ব েু্ খ্ারাপ্ সংিাে্
এদসদে।্িাসদ া্ বিপ্লিীরা্ যাদথাবল ্মদনবিদত্ডোপন্অবযদিিন্ডেদ দে।্আমরা্
আরও্জানদত্ডপদরবে্ডয,্বিবভন্ন্চাদচে্ওই্সন্ত্রাসিােীরা্আশ্র়ে্ডপদ়েদে। 
  
 িস্বদর্ইোদতর্ াবেনয। 
  
–আপনারা্ ডেদনর্ িত্রুদের্ সাহাযয্  রদেন,্  াদজই্ আপনাদের্ আমরা্ ডেন্
জনেদণর্িত্রু্িলদত্পাবর। 
  
বিিপ্ ইিাদন্ অিা ্ ডচাদখ্্ তা াদলন।্ বলও্ ডপালদো্ মাবটেদনদজর্ বেদ ্ তাব দ়ে্
িলদলন–্ মাননী়ে্ প্রযানমন্ত্রী,্ আপনার্ প্রবত্ সমস্ত্ শ্রো্ ডরদখ্্ আবম্ িলবে,্ আমরা্
স দল্ ডেদনর্সন্তান।্িাসদ া্ ব ন্তু্আপনার্িত্রু্ন়ে।্তারা্এ যরদনর্স্বাযীনতা্
চাইদে। 
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আদ া া্ েজেন্ দর্উেদলন–্ চাইদেন,্ না,্ ডজার্ দর্ ড দ়ি্ বনদত্ ডচষ্টা্ রদেন।্
ডেদির্এখ্াদন্ডসখ্াদন্অরাজ তার্আিরণ।্এ বটর্পর্এ বট্িযাে্ডথদ ্টা া্লুট্
হদ়ে্যাদে।্পুবলিদের্হতযা্ রা্হদে।্আর্আপবন্িলদেন,্তারা্ডেদির্িত্রু্ন়ে?্
এ্আপনার্ ী্বিচার? 
  
-হযাাঁ,্আবম্িলবে,্এই্ াজ্ রদত্বেদ়ে্তারা্ব েুটা্িা়িািাব়ি্ দর্ডেদলদে।্ব ন্তু্
ড ন?্ডভদি্ডেখু্ন্ডতা,্ ী্তাদের্উদদ্দিয? 
  
তাদের্ড াদনা্উদদ্দিয্ডনই,্তারা্বনদজদের্উেরপুবতে্ রদত্চাইদে।্ডেদনর্িযাপাদর্
তারা্বিেুমাত্র্বচন্তা্ দর্না।্এই্জনযই্আমাদের্এ ্মহান্ডলখ্ ্িদলদেন্ডেদনর্
ড উই্ সাযারণ্ মানুদষর্  থা্ ভাদি্ না।্ প্রদতয টা্ েল্ বনদজর্ স্বাথে্ বসবের্ জনয্
উেগ্রীি।্ এ বেদ ্ পােবর,্ অনযবেদ ্ িাসদ া,্ এপাদি্  যাটাদলান।্ এদ ্ অনযদ ্
আঘাত্ রার্ডচষ্টা্ রদে। 
  
বিিপ্ িুঝদত্ পারদলন,্  দনেল্ আদ া ার্  থার্ মদযয্ ভুল্ আদে।্ উবন্ অরদটো্
োদসদটর্উবক্ত্বমদথযভাদি্িদলদেন।্সমূ্পণে্উবক্তটা্িলদল্আমরা্িুঝদত্পারতাম,্ওই্
ডলখ্ ্ সিে্ িাবহনী্ এিং্ সর ারদ ্ সািযান্  দরদেন।্ তদি্ বতবন্েষ্টভাদি্ ব েু্
িদলন্বন।্ভরদলা ্প্রযানমন্ত্রীর্বেদ ্তা াদলন।্ডভদিবেদলন্প্রযানমন্ত্রীর্মুখ্্ডথদ ্
তাবি ্িব্দ্ডিবরদ়ে্আসদি। 
  
মাননী়ে্মহাি়ে,্ যাদথাবল ্চাচে… 
  
 প্রযানমন্ত্রীর্মদন্হল,্আদ া া্জিাি্বেদত্পারদিন। 
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–বিিপ,্ আমাদ ্ ভুল্ িুঝদিন্ না।্ তাবি ্ বে ্ ডথদ ্ সর ার্  যাদথাবল ্ চাচেদ ্
সাহাযয্ রদি,্এ দিা্িতাংি্সাহাযয। 
  
 দনেল্আদ া া্আিার্িলদত্থাদ ন।্ব ন্তু্আমরা্আপনাদের্িারা্ড ান্ধ্বংসাত্ম ্
 াজ্হদত্ডেি্না।্অনুগ্রহ্ দর্চাচেদ ্িলুন্এসি্িযাপাদর্মাথা্না্ঘামাদত।্ড ন্
চাচে্ মদনবি্ আর্  নদভি্ আমাদের্ বিরুোচরণ্  রদে?্ যতবেন্ পযেন্ত্ আপনারা্
িাসদ ার্ সন্ত্রাসিােীদের্আশ্র়ে্ ডেদিন,্ তাদের্ ডোপন্অবযদিিদনর্ িযিস্থা্  রদিন,্
ততবেন্ভ়েং র্ঘটনার্জনয্আপনাদের্ততবর্থা দতই্হদি। 
  
–আমার্ মদন্ হদে্এ্ বিষদ়ে্অবতরবিত্ খ্ির্এদসদে,্ বিিপ্ িলদলন,্ বে ্আদে,্
আবম্এই্িযাপারটা্তেন্ত্ দর্ডেখ্ি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্িলদলন–্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে,্বিিপ।্তা্হদলই্হদি। 
  
 প্রযানমন্ত্রী্মাবটেদনজ্এিং্ দনেল্আদ া া্তাব দ়ে্থা দলন,্বিিপ্চদল্যাদেন। 
  
–আপনার্ ী্মদন্হল? 
  
মাবটেদনজ্বজজ্ঞাসা্ রদলন। 
  
উবন্সি্জাদনন্ব ন্তু্িলদলন্না। 
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 প্রযানমন্ত্রী্ েীঘেশ্বাস্ ডেলদলন,্ বতবন্ িুঝদত্ পারদেন,্ চাচেদ ্ বনদ়ে্ ভবিষযদত্ আরও্
সমসযা্ হদি।্ এদ ই্ চাবরবেদ ্ নানা্ সমসযা,্ তার্ ওপর্ এ টা্ নতুন্ ঝাদমলা্ এদস্
ডেল। 
  
যবে্ চাচে্ িাসদ াদ ্ সাহাযয্  দর,্ তাহদল্ আমরা্ চাদচের্ বিরুোচরণ্  রি।্  দনেল্
আদ া ার্  িস্বর্ আরও্  বেন।্ আবম্ আপনাদ ্ িলবে,্ আপবন্ আমাদ ্ অনুমবত্
বেন।্আবম্ওই্বিিপদ ্সাংঘাবত ্বিক্ষা্ডেি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্তাব দ়ে্থা দলন।্ডিাঝা্ডেল,্ওই্মানুষবটর্ডচাদখ্্মুদখ্্এ ্যরদনর্উগ্র্
প্রবতদিায্বয বয ্ দর্জ্বদল্উদেদে।্উবন্সািযাদন্িলদলন–্সবতয-সবতয্আপবন্এই্
সংিাে্ডপদ়েদেন?্উপাসনাল়েগুবল্ব ্সন্ত্রাসিােীদের্হদ়ে্ াজ্ রদে? 
  
হযাাঁ,্মাননী়ে্মহাি়ে। 
  
ড ্সবতয্িলদে্িুঝদত্পারা্যাদে্না।্প্রযানমন্ত্রী্জাদনন,্আদ া া্চাচেদ ্অতযন্ত্ঘৃণা্
 দরন।্ তদি্ চাচে্ যবে্ এইভাদি্ বিরুোচরণ্  দর,্ তাহদল্ তাদ ্ সহিত্ ডিখ্াদতই্
হদি।্ব ন্তু্ডেখ্দত্হদি্ দনেল্আদ া া্ডযন্তার্ওপর্নযস্ত্োব়েদত্বর্অপিযিহার্না্
 দরন।্প্রযানমন্ত্রী্মাবটেদনজ্ডিি্ব েুক্ষণ্বচবন্তত্মুদখ্্োাঁব়িদ়ে্থা দলন। 
  
আদ া া্তনুঃিব্দ্ডভদঙ্িলদলন–্যবে্চাচে্ওই্উগ্রিােীদের্আশ্র়ে্ডে়ে,্তাহদল্িাবস্ত্
বেদতই্হদি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্উোসীনভাদি্মাথা্না়িদলন–্আপবন্ ীভাদি্শুরু্ রদত্চাইদেন? 
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–জাইদম্ বমদরা্এিং্তার্অনুোমীদের্েত াল্আবভলাদত্ডেখ্া্ ডেদে।্তারা্ ড াদনা্
এ বট্ নদভদি্লুব দ়ে্আদেন্িদল্আমার্বস্থর্বিশ্বাস। 
  
প্রযানমন্ত্রী্এিার্মনবস্থর্ দর্িলদলন-্তাহদল্অনুসিান্শুরু্ রুন। 
  
এই্ ডোট্ট্ উবক্ত্ ডয্ ঘটনা্ পরাম্পরার্জন্ম্ বেদ়েবেল,্ তা্ সমস্ত্ ডেদনর্ িুদ ্এ বট্
আতে্স্বরূপ্বিরাজ্ দর।্শুযু্ডেন্ন়ে,্সারা্পৃবথিীর্মানুষ্বিহবরত্হদ়ে্ওদে। 
  
. 
  
০৩.্আবভলা 
  
নীরিতার্ সাদথ্ আমরা্ িান্ত্ তুষাদরর্ পতদনর্ তুলনা্  রদত্ পাবর,্ ড ামল্ এিং্
িব্দহীন।্আহা,্িুবঝ্বনোঘ্তপ্তবেদন্িাতাদসর্বেসবেসাবন,্আ াদির্িুদ ্খ্দস্প়িা।্
তারপর্নীরিতা। 
  
বসস্টারবস়োন্ নদভি,্এবট্প্রাচীর্আোবেত্আবভলা্িহদরর্অনযতম্সম্পে।্এবট্
হল্ডেদনর্সিদথদ ্উাঁচু্িহর।্মাবরে্ডথদ ্১১২্ব বম্উত্তর-পবিদম্এর্অিস্থান।্
 নদভদির্সিেত্র্নীরিতা্বিরাজ্ রদে।্১৬০১্সাদল্ডয্অনুিাসন্চালু্ রা্হদ়েবেল,্
এখ্নও্তা্অক্ষদর্অক্ষদর্পালন্ রা্ হ়ে।্ ত্িতাব্দী্ ড দট্ ডেদে,্তিুও্এখ্াদন্
আযযাবত্ম ্ অনুিীলন্  রা্ হ়ে।্ এখ্াদন্ আদে্  বেন্ বন়েমনীবত।্ আদে্ নীরিতা,্
নীরিতার্মদযযই্এখ্ান ার্িাবসোরা্আত্মার্সিাদন্মগ্্থাদ ন। 
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এই্  নদভিদ ্ আমরা্ পাথদরর্ বনবমেত্ িান্ত্ িীতল্ িাব়ির্ সমাহার্ িলদত্ পাবর,্
বিিাল্এ ্ ভূবমখ্দের্ মদযয্ তাদের্অিবস্থবত।্ মাদঝ্আদে্ ডিি্ দ়ে ্ বিঘা্ ডখ্ালা্
জবম,্ সূদযের্আদলা্ পদ়ি।্আর্আদে্ উপাবস াদের্ িসিাদসর্জনয্  দ়ে বট্ িাব়ি।্
স াল্ডথদ ্সদিয্তারা্জীিদনর্ বন়েমনীবত্পালন্ দরন।্এই্ নদভদি্চবেিজন্
যমেযাবজ া্আদেন।্তারা্ঈশ্বদরর্ াদে্প্রাথেনা্ দরন।্সৎ্সুের্জীিন্যাপন্ দরন।্
আবভলার্ এই্  নদভিবট্ সাতবট্  নদভদির্ অনযতম।্ আদে্ এখ্াদন্  দ়ে দিা্
 নদভষ্ট্বেল।্ব ন্তু্বসবভল্ও়োর্তার্সি বটদ ্ধ্বংস্ দর্বেদ়েদে।্মাত্র্এই্ বট্
 নদভি্এখ্নও্তাদের্অবস্তত্ব্িজা়ে্রাখ্দত্ডপদরদে। 
  
বসস্টারবস়োন্ নদভদির্ডভতর্শুযু্প্রাথেনার্িব্দ্ডিানা্যা়ে।্এবট্হল্এমন্এ টা্
জা়েো্ ডযখ্াদন্ অনযা়ে্ অতযাচার্ ডনই।্ এখ্াদন্ মানুদষ্ মানুদষ্ বহংসা্ ডনই।্ মদন্ হ়ে্
মানুদষর্ মন্ ডথদ ্ বহংসাদ ্ বচরবেদনর্ জনয্ েূরীভূত্  রা্ হদ়েদে।্ বসস্টারবস়োদনর্
জীিন্ অতযন্ত্ প্রিংসনী়ে।্ মানুষ্ এখ্াদন্ সন্তুষ্ট।্ সামানয্ উপাোদন্ জীিন্  াটাদত্
ভাদলািাদসন,্আহা,্এ্িুবঝ্পৃবথিী্ডথদ ্বিবেন্ন্এ ্স্বেেী়ে্িীপ। 
  
সি্ বসস্টাররা্ এ ই্ যরদনর্ ডপািা ্ পদর্ থাদ ন।্ ডপািাদ র্ মদযয্ ড াদনা্ িাহুলয্
ডনই।্ দ়ে ্িতাব্দী্যদর্এ ই্েযািান্তারা্পালন্ রদেন।্এ যরদনর্আলখ্াো,্
ডলা ্ এিং্ মাথা়ে্ টুবপ।্ সরলতা্ ও্ পবিত্রতার্ প্রতী ।্আদে্ বলদনন্ বটউবন ,্ যা্
ডেখ্দল্ িুঝদত্পারা্যা়ে,্এখ্াদন্অবস্থরতার্প্রদিি্ বনদষয।্িীদতর্ বেদন্তারা্োদ়ে্
িাল্জব়িদ়ে্রাদখ্ন।্স াল্ডথদ ্পবরশ্রম্ দরন।্পবরশ্রদমর্বচহ্ন্মুদখ্্আাঁ া্থাদ । 
  
. 
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 এই্  নদভদির্ ডভতর্ আদে্ অভযন্তরীণ্ বন়েমনীবত।্ চারপাদি্ বিরাজ্  রদে্
বন়েমিৃঙ্খলা।্ ডিি্  দ়ে বট্ িদ়িা্ িদ়িা্ ঘর,্ পযাদসজ্ ওদ়ে,্ বসাঁব়ি,্ োইবনং্ রুম,্
 বমউবনবট্ রুম,্ ডোদটা্ ডোদটা্  ক্ষ্ এিং্ চযাদপল।্ সি্ জা়েোদত্ িীতলতার্ ডোাঁ়ো,্
পবরষ্কার্ পবরেন্নতা।্ েরজা-জানালা়ে্ পেো্ ঝুলদে।্ িাইদর্ উাঁচু্ পাাঁবচলও়োলা্ িাোন।্
প্রদতয টা্ েরজার্ ওপর্ আদে্ ডলাহার্ েে,্ ড াদনা্ ব েু্ ডেখ্দত্ পাও়ো্ যাদি্ না্
ডভতদর্ ী্হদে।্োইবনং্হলবট্ডিি্লম্বা।্এর্জানালা়ে্খ়্িখ্ব়ি্আদে,্জানলা়ে্পেো্
ঝুলদে।্ ডমামোবনদত্ ডমাম্ রদ়েদে।্ পুদরাদনা্ ডমামোবন।্ বসবলং-এ্ এিং্ ডেও়োদল্
ডভৌবত ্ো়ো্ াাঁপদে। 
  
মদন্হ়ে,্চারদিা্িের্এই্প্রাচীদরর্ওপর্োে্ াটদত্পাদরবন।্ নদভি্এ ইর ম্
আদে,্শুযু্িাবসোদের্মুখ্গুদলা্পালদট্ডেদে।্বসস্টারদের্িযবক্তেত্সম্পবত্ত্িদল্ব েু্
ডনই।্তারা্েবররতা্ভাদলািাদসন।্েবররতাদ ্মহান্বযশুবিদস্টর্অিোন্বহদসদি্েণয্
 দরন। 
  
চাদচের্সিেত্র্বেমোম্পবরবস্থবত।্মদন্হ়ে,্এখ্াদন্বিরাজ্ রদে্বনোরুণ্িাবন্ত।্ব ন্তু্
এখ্াদন্এ ্অমূলয্সম্পে্আদে,্ বনদরট্ ডসানার্ ততবর্ক্ৰি,্অদন ্ বেন্আদে্এ ্
যনী্ভক্ত্উপহার্বেদ়েবেদলন।্এবটদ ্বরেযাক্টবর্ যাবিদনদটর্মদযয্ ুব দ়ে্রাখ্া্আদে।্
আর্ডিেীদত্ঝুলদে্এ বট্সাযারণ্ াদের্ততবর্কু্ৰি্বচহ্ন। 
  
মহান্ ঈশ্বদরর্ সাদথ্ যারা্ জীিন্ ভাে্  দর্ বনদ়েদেন,্ তারা্ এ দত্র্ বেন্  াটান।্
এ সদে্ াজ্ দরন,্এ সদে্খ্ােয্গ্রহণ্ দরন,্এ সদে্ঈশ্বদরর্উপাসনা্ দরন।্
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ড াদনা্ঘটনা্তাদের্হৃে়েদ ্েিে্  রদত্পাদর্না।্তারা্খু্ি্ ম্ থা্িদলন।্ব ন্তু্
যখ্ন্পরম্শ্রদে়ে্মাোর্প্রাওদরস্ডিবটনা্আদসন,্তখ্ন্এইসি্িাবসোদের্মদযয্বচত্ত্
চাঞ্চলয্ডেখ্া্যা়ে।্তখ্ন্তারা্এদ ্অদনযর্সাদথ্অবতবরক্ত্ থা্িদলন।্তিুও্তারা্
প্রাচীন্সাংদ বত ্িব্দ্িযিহার্ দরন।্এই্িদব্দর্ওপর্ডিবি্ডজার্ডেন। 
  
মহান্মাোরদ ্আমরা্এ ্প্রিীণ্ ডনত্রী্ িলদত্পাবর,্সত্তর্িের্ি়েস্হদ়ে্ ডেদে।্
মুদখ্্ এখ্নও্ ডযৌিদনর্ উজ্জ্বলতা,্ সি্ সম়ে্ হাবসমুদখ্্ থা দত্ ভাদলািাদসন।্ অসীম্
িবক্তর্অবয াবরনী।্জীিদন্ ত্আনে্আদে,্তা্বতবন্উপলবি্ দরদেন।্তার্সমস্ত্
জীিন্ঈশ্বদরর্উদদ্দদিয্বনদিবেত।্বতবন্এই্সি্উপাবস াদের্পরম্রক্ষা ত্রী।্বতবন্
মদন্ দরন,্আরও্ডিবি্িৃঙ্খলাদিাদযর্মাযযদম্আমরা্ঈশ্বরদ ্অনুভি্ রদত্পারি। 
  
উপাবস ারা্ বরের্বেদ়ে্ডহাঁদট্যান।্মাবটর্বেদ ্আিে্তাদের্ডচাখ্।্হাত্েুবট্জদ়িা্
 রা্প্রাথেনার্ভবেদত্িুদ র্ াদে্যরা্আদে।্এবে -ওবে ্আসা-যাও়ো্ দরন।্ থা্
িদলন্না।্ ড উ্ াউদ ্ বচনদত্পাদরন্না,্এমন্ভবেমা।্ নদভদি্ ডয্িব্দ্ ডিানা্
যা়ে,্ডসবট্হল্ঘণ্টাধ্ববন।্বভক্টর্হুদোদ ্যাদ ্িদলদেন-্ডস্টদপলদসর্অদপরা। 
  
এই্ বসস্টাররা্ এদসদেন্ বনম্ন্ মযযবিত্ত্ পবরিার্ ডথদ ।্ বিবভন্ন্ ডেি্ ডথদ ্ তাদের্
আেমন।্তদি্স দলই্ডয্ওই্পবরিারভুক্ত্এমনবট্মদন্ রার্ ড াদনা্ ারণ্ডনই।্
অদনদ ্ বেদলন্ অবভজাত্ পবরিাদরর্  নযা,্ ড উিা্  ৃষ ্ তন়ো,্ ড উিা্ ড াদনা্
ডসনাপবতর্ ডমদ়ে।্ তারা্ এই্  নদভদি্ এদস্ সিব েু্ ভুদল্ ডেদেন।্ যনী-েবরদরর্
প্রদভে্ এখ্াদন্ ডনই,্ বিবক্ষত-অবিবক্ষদতর্ বিভাজন্ ডরখ্া্ মুদে্ ডেদে।্ েুুঃবখ্ত্ অথিা্
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উেবসত্ড াদনা্ডভোদভে্এখ্াদন্মানা্হ়ে্না।্ঈশ্বদরর্ডচাদখ্্তারা্স দলই্সমান।্
বযশুর্সদে্তারা্স দল্এ ্আযযাবত্ম ্বিিাহ-িিদন্আিে। 
  
এখ্ান ার্ তেনবেন্ জীিদনর্ মদযয্ এমন্ ব েু্ আদে,্ যা্ তাদের্ আ ষেণ্  দর।্
িীত াদলর্িাতাস্তীক্ষ্ণ্েুবর্হদ়ে্আক্ৰমণ্ দর।্ বেদনর্আদলা্ক্ৰমি্ বনদভ্আদস।্
জানালার্মদযয্বেদ়ে্অি ার্ঘনীভূত্হ়ে।্যমে্ যাবজ ারা্ডপািা ্পদর্খ্দ়ির্বিোনা়ে্
শুদ়ে্ পদ়িন।্ োদ়ের্ ওপর্  ুট ুদট্ ম্বল্ চাপা্ ডেও়ো্ হ়ে।্ প্রদতযদ র্জনয্ এ বট্
ডোট্ট্ ক্ষ্ বনবেেষ্ট্ রা্আদে।্ ডসখ্াদন্এ টা্ ে েদ ্ ডচ়োর্ ো়িা্আর্ ব েু্ ডনই।্
ডনই্আর্ ড াদনা্উপ রণ।্ তেনবেন্জীিদনর্ওপর্োবররতার্োপ।্ ডিবসন্আদে,্
ডমদঝর্ এ দ াদণ,্ মাবটর্ ততবর্ মে্আদে।্ ড াদনা্ উপাবস া্ অনয্ উপাবস ার্ ঘদর্
প্রদিি্ রদত্পাদরন্না।্এ মাত্র্মহান্মাোর্ ডিবটনা্সি্জা়েো়ে্ ডযদত্পাদরন।্
বিদনােদনর্ ড াদনা্ িযিস্থা্ ডনই।্ শুযু্  াজ্ আর্ প্রাথেনা।্  াদজর্ মদযয্  ী্ আদে?্
ডসলাই্ ডিানা,্ িই্ িাাঁযাই্ ।্  রা,্ ডমবিদন্ উল্ ডিানা,্ রুবট্ ততবর্  রা,্ প্রদতয দ ্
বন়েমমদতা্বেদন্আট্ঘণ্টা্ াজ্ রদত্হ়ে।্এই্ াজগুদলাদ ্আিার্নানা্নাম রদণ্
নামাবেত্ রা্হদ়েদে।্এো়িাও্তাদের্তেনবেন্প্রাথেনা্সভা়ে্ডযাে্বেদত্হ়ে। 
  
এিার্আমরা্চাদচের্বনবেেষ্ট্বন়েমনীবত্সম্পদ ে্আদলাচনা্ রি।্প্রথদমই্মযািদনর্ থা্
িলদত্হদি।্এই্ াজ্শুরু্হ়ে্এদ িাদর্ডভারদিলা।্পৃবথিীর্অবয াংি্মানুষ।্তখ্ন্
ঘুবমদ়ে্থাদ ন।্আিার্ব েু্মানুষ্তখ্ন্পাপ্ াদজ্বলপ্ত্হ়ে। 
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লাউেস্নাদম্পরিতেী্পিেবট্শুরু্হ়ে্বেন্সূবচত্হও়োর্সদে্সদে।্এরপর্মাবটেি।্
নাদম্আর্এ বট্ াজ।্ তখ্ন্ সূযে্ মাথার্ ওপর্ ডেখ্া্ যাদে,্আ াি্ পবরষ্কার্ হদ়ে্
উদেদে। 
  
প্রাইমদ ্িলা্হ়ে্ওই্চাদচের্স ালদিলার্প্রাথেনা।্ঈশ্বদরর্ াে্ডথদ ্অনুমবত্ডনও়ো্
হ়ে-্ডহ্মহান্ডেিতা,্আজদ র্বেনবট্ডযন্আমরা্ভাদলাভাদি্ াটাদত্পাবর।্স াল্
নটা়ে্ডটরদসর্আসর্িদস।্ডসি্অোস্টাইন্মহান্আত্মাদ ্ডেদ ্পাোন। 
  
ডস দটর্আসর্ িদস্এোদরাটা্ ডিদজ্ বতবরি্ বমবনদট।্ মন্ ডথদ ্ ামনা-িাসনা্ েূর্
 রার্জনযই্এই্প্রাথেনা্সভা। 
  
বিদ ল্ বতনদটর্সম়ে্ ডয্প্রাথেনা্তাদ ্িদল্নান।্এই্ মুহূতেবটদ ্আলাোভাদি্মদন্
রাখ্া্ হ়ে।্  ারণ্ এই্ মুহূদতেই্ মহান্ বিদস্টর্ মৃতুয্ হদ়েবেল।্ চাদচের্ বিদ দলর্
অবযদিিনদ ্ ডভসপারস্ িলা্ হ়ে।্ বেন্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেল।্ রাবত্র্ আসদে।্ তার্ জনয্
মনদ ্প্রস্তুত্ রদত্হদি। 
  
 মপ্লাইন্ হল্ বেদনর্ ডিষ্ অবযদিিন।্ রাবত্রর্ জনয্আমরা্ ততবর্ হবে।্ মৃতুযর্ জনয্
অন্তহীন্প্রতীক্ষা।্এভাদরই্ডতা্সিব েু্ডিষ্হদ়ে্যা়ে। 
  
ড ান্ ড ান্ ডক্ষদত্র্ আিার্ ব েু্ বনতযনতুন্ বন়েদমর্ িযিস্থাপনা্  রা্ হ়ে।্ ব ন্তু্
বসস্টারবস়োন্ নদভদি্ডসই্ পুদরাদনা্ বন়েমটাদ ই্ ডমদন্চলা্হদে।্সপ্তাদহ্এ বেন্
বিদিষ্ অবযদিিন্ িদস।্ ডসবেন্আরও্ ডিবি্আগ্রহী্ হদ়ে্ উদেদত্ হ়ে।্ ডসবেন্ এই্
সন্নযাবসনীরা্িরীদর্ যন্ত্রণা্ ডেন।্তারা্আঙুদলর্ ডভতর্উাঁচ্ েুবটদ়ে্ ডেন।্তারা্ িাদরা্
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ইবঞ্চ্ লম্বা্ ডেে্ বেদ়ে্ বনদজদের্ আঘাত্  রদত্ থাদ ন।্ যন্ত্রণা়ে্  াঁব দ়ে্ ওদেন।্
এইভাদিই্তারা্যন্ত্রণা্েগ্ধা্হদত্ভাদলািাদসন।্তখ্ন্ডিানা্যা়ে্বসস্টারবস়োন্চাদচের্
মোযযদক্ষর্েম্ভীর্ িস্বর। 
  
বতবন্ িলদত্ থাদ ন্ ডচাখ্্ িি্  দর্ এ িার্ ডভদি্ ডেদখ্া্ ডতা,্ মহান্ বযশুবিস্টদ ্
 ীভাদি্ আহত্  রা্ হদ়েবেল।্ ডসই্ আঘাত্ অনুভি্  রার্ জনযই্ আমরা্ আমাদের্
ডেহদ ্এইভাদি্ক্ষত-বিক্ষত্ রবে। 
  
আমরা্এই্জীিনটাদ ্িেীজীিন্িলদত্পাবর্ব ?্ব ন্তু্এখ্ান ার্িাবসোদের্মুদখ্র্
বেদ ্তা াদল,্আপবন্প্রতযক্ষ্ রদিন,্ ডসখ্াদন্অদলৌব  ্আভার্প্রজ্জ্বলন।্িাইদরর্
পৃবথিীদত্ ী্ঘটদে,্ ডস্সম্পদ ে্তারা্ বিেুমাত্র্আগ্রহী্নন।্তারা্িারীবর ্ ডপ্রমদ ্
েূদর্ বিসজেন্ বেদ়েদেন।্ বনজস্ব্ িলদত্ ড াদনা্ ব েু্ ডনই।্ বনিোচদনর্ স্বাযীনতা্ ডনই,্
তদি্ডলাভ্এিং্প্রবতদযাবেতার্আসর্ডথদ ্তারা্ ব ্সবতয্সবতয্ েূদর্চদল্ডেদেন?্
ঘৃণা্এিং্পারেবর ্ বিদিষ?্আমরা্জাবন্না্িাইদরর্ পৃবথিীদত্প্রবত্ মুহূদতে্ল়িাই্
চদলদে,্ডসই্ল়িাই্ডথদ ্এরা্ব ্সবতয্সবতয্েূদর?্এই্ নদভদির্মদযয্এদল্মদন্
হ়ে,্ এখ্াদন্ :্ িুবঝ্ শুযুই্ আনদের্ ঝরনা্ যারা,্ ঈশ্বদরর্ সদে্ এ ীভূত্ হিার্ এ ্
ঐ াবন্ত ্প্র়োস।্এখ্াদন্বিরাজ্ রদে্িান্ততা,্এিং্নীরিতা।্চার্ডেও়োদলর্মদযয্
অনয্এ ্পৃবথিী।্এখ্াদন্হৃে়ে্আরও্পবরপূণে্হদ়ে্ওদে।্যবে্ড উ্এই্ নদভিদ ্
এ বট্ ডজলখ্ানার্ সদে্ তুলনা্  রদত্ ডচষ্টা্  দরন,্ তাহদল্ এবটদ ্ আমরা্ মহান্
ঈশ্বদরর্ বনজস্ব্ ারাোর্ িলি।্অথিা্ িলি,্এবট্ হল্স্বদেের্ ইদেন্উেযান।্এখ্াদন্
বচরন্তনতা্ বিরাজ্  রদে।্ যারা্ এখ্াদন্ এদসদেন,্ তারা্ ইদে্  দরই্ এই্ অিস্থাদ ্
ডমদন্বনদ়েদেন।্সুতরাং্তাদের্মদনর্মদযয্ড াদনা্অনুদিাচনা্ডনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

39 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
. 
  
 নদভদির্ ডিদলর্িদব্দ্ বসস্টার্ লুবস়োর্ ঘুম্ ডভদঙ্ ডেল।্ বতবন্ ডচাখ্্ েুবট্ খু্লদলন।্
তা াদলন্েুদরর্বেদ ।্এ ্মুহূদতে্তার্মদনর্মদযয্ড ান্্ভািনার্অনুরণন।্ডয্ডোট্ট্
 দক্ষ্ বতবন্ শুদ়েবেদলন,্ ডসবট্ এখ্নও্ অি াদর্  া া।্ স াল্ বতনদট,্ ডিল্ িাজদে,্
এিার্ ডিাযহ়ে্  াজ্ শুরু্ হদি।্ এখ্নও্ সারা্ পৃবথিী্ অি াদরর্ ও়িনা্ ড দ ্ শুদ়ে্
আদে। 
  
বিট,্এই্রুবটনটা্আমাদ ্ডমদর্ডেলদি,্বসস্টার্লুবস়ো্ভািদলন। 
  
বতবন্তার্ডোট্ট্আরামবিহীন্খ্াদট্ডিি্ব েুক্ষণ্শুদ়ে্থা দলন।্এ বট্বসোদরট্ডখ্দত্
ইদে্  রদে।্ উোসীনভাদি্ বনদজদ ্ িযযা্ ডথদ ্ তুদল্ আনদলন।্ ভাদলা্ লােদে্ না্
এইভাদি্শুদ়ে্শুদ়ে্বেন্ াটাদত।্আহা,্এ সম়ে্ডরাদম্থা ার্সম়ে্ ত্সুের্সুের্
ডপািা ্ পরদতন।্ ডেস্টাদের্ ডসই্ বেনগুবল্ মদন্ প়িদে।্ ভযাদলবিনদসর্  থা্ মদন্
প়িদে,্আমোবনস্এিং্বজ়োবনস। 
  
বসস্টার্ লুবস়ো্ এ টা্ িান্ত্ পেধ্ববন্ শুনদত্ ডপদলন।্ উপাবস াদের্ চলাচল্ শুরু্
হদ়েদে।্ তারা্ এিার্ পযাদসদজ্ বেদ়ে্ োাঁ়িাদিন।্ উোসীনভাদি্ বতবন্ বিোনা্ গুবটদ়ে্
রাখ্দলন।্ লম্বা্  বরের্ বেদ়ে্ ডহাঁদট্ ডেদলন।্ ইবতমদযয্ ডসখ্াদন্ যমেযাবজ াদের্ বভ়ি্
ডলদেদে।্স দলর্ মুখ্্মাবটর্ বেদ ্নামান।্তারা্ চযাদপদলর্ বেদ ্এবেদ়ে্চদলদেন।্
মদন্ হদে,্ এরা্ িুবঝ্ এ েল্ ডপেুইন,্ বসস্টার্ লুবস়ো্ ভািদলন।্ এই্ মবহলারা্  ী্
জীিন্  াটাদেন?্ ডযৌন্ উদত্তজনা্ ডনই,্ ভাদলা্ ডপািা ্ পরদেন্ না,্ ভাদলা্ ডখ্দত্
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পারদেন্না,্এইসি্বজবনস্ো়িা্ড ন্ডিাঁদচ্আদেন?্ ীদসর্আিা়ে?্বন ুবচ্ দরদে্
এই্যাদেতাই্বন়েমনীবতর। 
  
যখ্ন্ বসস্টার্ লুবস়ো্ প্রথম্ এই্  নদভদি্ প্রদিি্  দরবেদলন,্ পরম্ শ্রদে়ো্ মাোর্
তাদ ্উদদ্দিয্ দর্িদলবেদলন-্এখ্াদন্ডতামা়ে্ তগুদলা্বন়েম্মদন্রাখ্দত্হদি।্সি্
সম়ে্হাত্জদ়িা্ দর্রাখ্দি।্ডোদটা্ডোদটা্পা্ডেলদি।্যীদর্যীদর্হাাঁটদি।্ খ্নও্
অনয্ড াদনা্ বসস্টাদরর্ডচাদখ্র্ বেদ ্ডচাখ্্ডমদল্ডেদি্না।্তাদের্অিদলা ন্ রদি্
না।্ থা্খু্ি্ ম্িলদি।্মদন্রাখ্দি,্ডতামার্ ান্েুবট্শুযু্ভেিাদনর্ থা্ডিানার্
জনয্উৎ ীণে্হদ়ে্আদে। 
  
–হযাাঁ,্পরম্শ্রদে়ো্মাোর। 
  
পরিতেী্মাদস্লুবস়োর্প্রবিক্ষণ্শুরু্হল। 
  
যারা্এখ্াদন্আদস,্তারা্এদ ্অদনযর্নাম্পযেন্ত্জানদি্না।্ঈশ্বদরর্সদেই্আমাদের্
সংযুবক্ত্মদন্ ডরদখ্া।্আত্মাদ ্জাোদত্হদল্ তনুঃিদব্দযর্আিরণ্চাই।্আমরা্ঈশ্বদরর্
সাদথ্এ ্হি,্তাই্নীরিতার্মদযয্বেদ়ে্সম়ে্ াটদি। 
  
-হযাাঁ,্মহামানযা্মাোর।  
  
সিসম়ে্ডচাদখ্র্তারা়ে্নীরিতার্চাউবন্ডমদল্ডেদি।্অনয্ াদরার্বেদ ্তা াদি্না।্
তাহদল্তুবম্এ ্অদু্ভত্েৃিয ল্প্ডেখ্দি। 
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-হযাাঁ,্মহামানযা্মাোর। 
  
–ডতামা়ে্ প্রথম্ ডয্ বিক্ষা্ ডেি,্ তা্ হল্ অতীতদ ্ ভুলদত্ হদি।্ পুদরাদনা্ অদভযসদ ্
পাল্টাদত্ হদি।্ পাবথেি্ সম্পদের্ প্রবত্ ড াদনা্ আ ষেণ্ থা া্ চলদি্ না।্ অতীদতর্
ড াদনা্েবি্ডযন্ডতামার্মনদ ্ভারাক্ৰান্ত্ রদত্না্পাদর,্ডেখ্দত্হদি।্তুবম্মনদ ্
আরও্ পবিত্র্  রদি।্ প্রবত্ মুহূদতে্ বনদজদ ্ পাল্টাদি।্ বনদজদ ্ ভাদলািাসদি।্
আত্মবিশ্বাদস্ ডমদত্ উেদি।্ িযাপারটা্ সহদজ্ আসদি্ না।্ অতীদতর্ ঘটনা্ আমাদের্
নানাভাদি্ বিব্রত্  দর।্ অতীদতর্ ড াদনা্ অপরাযদিায্ মনদ ্আেন্ন্  দর।্ ডেখ্দি,্
তুবম্যবে্এই্বন়েমগুবল্পালন্ দরা,্তাহদল্অবচদরই্ঈশ্বদরর্সাবন্নযয্পাদি।্ঈশ্বদরর্
পবিত্র্আভা়ে্ডতামার্চবরত্র্উজ্জ্বল্হদ়ে্উেদি।্তুবম্ডতামার্পাপগুবলদ ্ভুদল্যািার্
ডচষ্টা্  রদি,্ ভবিষযদত্ যাদত্আর্ ড াদনা্ বেন্ পাপ াজ্  রদত্ না্ পাদরা,্ ডসবেদ ্
সদচষ্ট্হদি। 
  
-ডহ্মহামানয্মাোর,্আপনার্সি্ থা্আবম্অক্ষদর্অক্ষদর্পালন্ রি। 
  
তুবম্ইবন্দ্র়েপরা়েণতার্সদে্ল়িাই্ রদি।্জাদনাত,্জন্অে্েয্ক্ৰি্িদলবেদলন,্রাবত্র্
এইসি্ ামনামবের্মুহূতেগুবলদ ্বনদ়ে্আদস। 
  
-হযাাঁ,্মহামানয্মাোর। 
  
প্রদতয ্উপাবস া্তনুঃিদব্দযর্মদযয্বিচরণ্ রদি।্মদন্হদি,্তুবম্ডযন্স্বদেেই্ডপৌঁদে্
ডেদে।্এই্পবিত্র্সুের্নীরিতা্ ডতামাদ ্আরও্আনে্ডেদি।্ তুবম্ ডতামার্মদনর্
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ডভতর্এ টা্আদলা বিখ্া্ডেখ্দত্পাদি।্মদন্হদি,্ঈশ্বর্ডতামার্মদযয্ বিলীন্হদ়ে্
ডেদেন,্অথিা্তুবম্ঈশ্বরদ ্অনুভি্ রদত্পারে। 
  
প্রথম্ মাস্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেল।্ লুবস়ো্ তার্ প্রবতবট্ িপথদ ্ মদন্ ডরদখ্দেন।্ এিার্
আনুষ্ঠাবন ্ উৎসি্ শুরু্ হদি।্ তার্ মাথার্ চুল্ ড দট্ ডেও়ো্ হল।্ ভ়েং র্ এ টা্
অবভজ্ঞতা।্ এই্  াজটা্ মহামানয্ মাোর্ বনদজর্ হাদত্  দরন।্ বতবন্ লুবস়োদ ্ তার্
অবেদস্ ডেদ ্ বনদ়ে্ ডেদলন।্ তাদ ্ িসদত্আদেি্  রদলন।্ লুবস়োর্ ডপেদন্ এদস্
োাঁ়িাদলন।্লুবস়ো্ব েুদতই্ডটর্ডপদলন্না,্শুযু্ াঁবচর্ চ চাবন্িব্দ্শুনদত্ডপদলন।্
িুঝদত্ পারদলন,্ তার্ মাথা্ ডথদ ্ ব েু্ এ টা্ খ্দস্ প়িল।্ বতবন্ িাযা্ ডেিার্ ডচষ্টা্
 দরবেদলন।্ ব ন্তু্ হোৎ্ বতবন্ অনুভি্  রদলন্ এই্ িযাপারটা্ ভাদলাই্ হল।্ এদত্
েদ্মদিি্ যারণ্  রা্ সহজ্ হদি।্ আবম্ ডতা্ এটাই্ ডচদ়েবেলাম,্ চুল্ ভবিষযদত্ ডিদ়ি্
যাদি।্ লুবস়ো্ ডভদিবেদলন,্ এিার্ আমাদ ্ এইভাদিই্ থা দত্ হদি।্ আবম্ ডিাযহ়ে্
এ টা্োনাোটা্মুরবে। 
  
লুবস়ো্ওই্ ব উবি দলর্মদযয্প্রদিি্ রদলন।্তাদ ্অদন ্োব়েত্ব্ডেও়ো্হদ়েদে।্
বতবন্ডচাখ্্িি্ দর্বচন্তা্ রদলন।্এটা্হল্সাদপর্েতে।্এই্ডমদঝর্ড াথাও্ড াদনা্
োাঁ ্ডো র্ডনই।্চারপাদি্উাঁচু্জানালা।্আ াি্ডচাদখ্্পদ়ি্না।্ব ন্তু্এ টা্খ্িদরর্
 ােজ্ ডপদল্ভাদলা্হত।্ ড াথা়ে্পাও়ো্যা়ে?্এই্জা়েোটার্ থা্খ্িদরর্ ােদজ্
 খ্নও্ ডলখ্া্ হ়ে্ না।্ এখ্াদন্ ড াদনা্ ডরবেও্ আনার্ অনুমবত্ ডেও়ো্ হ়ে্ না।্
ডটবলবভিদনর্ প্রদিি্ বনদষয।্ িাইদরর্ সাদথ্ ড াদনা্ সম্প ে্ রাখ্া্ যাদি্ না।্ এমনই্
বিবেবর্বন়েম। 
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লুবস়ো্ বচন্তা্  রদত্ থা দলন।্ তনুঃিদব্দযর্ মদযয্ েুদি্ ডেদলন।্ ড াথা়ে্ ডযাোদযাে্
আদে?্হাদতর্সাহাদযয।্আর?্এই্ভাদলা্মানুষবট্সি্ থা্িলদত্পাদর?্যখ্ন্ঝাটার্
ের ার্হ়ে,্লুবস়ো্োনহাদত্বিদিষ্ইবেত্ দরন।্োন্আঙুলদ ্িাাঁ্আঙুদলর্বেদ ্
বনদ়ে্আদসন।্সদে্সদে্বনবেেষ্ট্িস্তুবট্এদস্যা়ে।্যখ্ন্তার্ওপর্মহামানযা্মাোর্রাে্
 দরন?্ বতবন্ লুবস়োদ ্ ডেদ ্ পাোন।্ বতবন্ তাাঁর্ িরীদরর্ সামদন্ বতনিার্ আঙুল্
ইবেত্ দরন।্অনয্আঙুলগুদলা্যরা্থাদ ।্লুবস়ো্িুঝদত্পাদরন,্ড াথাও্এ টা্ভুল্
হদ়ে্ডেদে।্মহামানযা্মাোর্মাদঝ্মদযয্তার্োনহাদতর্ওপর্চাপ্ডেন,্ডিাঝা্যা়ে,্
বতবন্ লুবস়োদ ্ িাবস্ত্ বেদত্ চাইদেন।্ লুবস়ো্ ডোষ্ স্বী ার্  দর্ ডনন।্ বতবন্ িুঝদত্
পাদরন,্এইভাদি্ াজ্ রদল্হ়েদতা্তাাঁদ ্এই্ নদভি্ডথদ ্বিতাব়িত্ রা্হদি। 
  
হা়ে্বযশুর্ডোহাই,্লুবস়ো্ভািদলন,্এইভাদি্মানুষ্ব ্ডিাঁদচ্থা দত্পাদর? 
  
তারা্ চযাদপদল্ ডপৌঁদে্ ডেদেন।্যমেযাবজ ারা্ নীরিতার্ বমবেল্ দর্এবেদ়ে্ চদলদেন।্
িতাব্দী্ প্রাচীন্ ডিেীমূদল্ তারা্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ এখ্ান্ ডথদ ্ যাত্রা্ শুরু্ হদি্
পযাটানস্টাদরর্ বেদ ।্ বসস্টার্ লুবস়োর্ বচন্তা্ এখ্ন্আ াদি্ ঘুদর্ ডি়িাদে।্ ঈশ্বদরর্
প্রবত্তার্বিেুমাত্র্আগ্রহ্ডনই।্বতবন্িাইদরর্জেদতর্ থা্বচন্তা্ রদেন। 
  
—্আর্এ টা্ মাস,্ ব ংিা্ েুমাস।্এিার্ ডিাযহ়ে্ পুবলি্আর্আমাদ ্ খু্াঁজদি্ না।্
আবম্তখ্ন্এদ িাদর্স্বাযীন্হি।্এই্পােলাখ্ানা্ডথদ ্আমাদ ্মুক্ত্হদতই্হদি। 
  
স াদলর্প্রাথেনা্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্বসস্টার্লুবস়ো্োইবনং্রুদম্চদল্এদলন।্বন়েমনীবত্
ভাঙিার্ডচষ্টা্ রদলন।্ডরাজই্বতবন্এই্বন়েম্ভাদঙন।্অিা ্ডচাদখ্্তাব দ়ে্থাদ ন্
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অনয্উপাবস াদের্মুদখ্র্বেদ ।্ডসখ্াদন্শুযুই্আনদের্বিেুরণ।্ভািদত্পারা্যাদে্
না,্ওরা্ ীভাদি্এই্জঘনয্বন়েমটাদ ্ডমদন্বনদ়েদে? 
  
বসস্টার্িুঝদত্পারদলন্ড াদনা্ড াদনা্মুদখ্্ঔৎসু য্আদে,্ড াদনা্মুখ্্ি়েদসর্ভাদর্
ভারাক্ৰান্তা,্ ড াদনা্ মুদখ্্ লািদণযর্ েটা,্ ড উ্ ড উ্ অতযন্ত্ সুেরী।্ ড উ্  ুৎবসত।্
স লদ ্ এত্ খু্িী্ ডেখ্াদে্ ড ন?্ এমন্ এ বট্ মুদখ্র্ সিান্ লুবস়ো্ ডপদলন্ না,্
ডযখ্াদন্ েুুঃদখ্র্ োপ্আদে।্ বসস্টার্ ডথদরসা,্ হা,্ ষাট্ িের্ ি়েো্ এই্ ভরমবহলার্
মুখ্খ্াবন্খু্িই্ড ৌতূহদলাদ্দীপ ।্তাদ ্সুেরী্িলা্যা়ে্ব ?্তার্িরীদরর্মদযয্এ টা্
আযযাবত্ম ্অদলৌব  তার্েিে্আদে।্মদন্হ়ে্বতবন্সিেো্বনদজদ ্বনদ়ে্িযস্ত্থা দত্
ভাদলািাদসন।্ মুদখ্র্ ড াদণ্ হাবস্ েুদটদে।্ ওই্ হাবসর্ মদযয্  রুণা্ ঝরদে।্ লুব দ়ে্
আদে্এ টা্ডোপন্অবভলাষ। 
  
আর্এ ্যাবজ াদ ্ লুবস়োর্ খু্িই্ভাদলা্লাদে।্ বতবন্হদলন্ বসস্টার্গ্রাবসলা।্এ ্
অসাযারণ্রূপিতী্মবহলা।্বতবরি্িের্ি়েস্হ়েবন।্অবলভ্পাতার্মদতা্তার্ত্বদ র্
রং,্ অসাযারণ্ ডেহিেরী,্ ডচাদখ্র্ মদযয্  াদলা্ োে্আদে,্ ডসই্ োে্ সিসম়ে্ জ্বদল্
উেদে। 
  
ওই্ভরমবহলা্এ জন্অবভদনত্রী্ হদত্পারদতন,্ লুবস়ো্ভািদলন।্ওনার্েল্পটা্ ী?্
উবন্ড ন্এমন্এ বট্িেীিালা়ে্বনদজদ ্লুব দ়ে্ডরদখ্দেন? 
  
তৃতী়ে্ডয্যমেযাবজ া্লুবস়োর্আগ্রহ্ড দ়ি্বনদ়েবেদলন,্ বতবন্হদলন্বসস্টার্ডমোন।্
নীল্ডচাদখ্র্অবয াবরনী,্ ডচাদখ্র্তারা্ ডসানাবল,্ ডোদটা্ ডোদটা্ বচহ্ন্আদে,্ খু্ি্ মই্
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ি়েস।্সদিমাত্র্ ুব়ির্েবে্পার্হদ়েদেন,্মুদখ্র্ওপর্এ টা্অসাযারণ্সারলয্ডখ্লা্
 রদে। 
  
ওই্ডমদ়েবট্ড ন্এখ্াদন্এদসদেন?্উবন্এখ্াদন্ডথদ ্ ী্ রদিন?্ওনার্ব ্ড াদনা্
ডোপন্েল্প্আদে?্এমন্ ড াদনা্অপরায,্যা্ ডচদপ্রাখ্ার্জনয্এই্চার্ ডেও়োদলর্
মদযয্ িবেনী্জীিন্ যাপন্ রদেন?্আরামবিহীন্ খ্াদট্ শুদত্ িাযয্ হদেন,্ সারাবেদন্
আট্ঘণ্টা্প্রাথেনা্ রদেন,্আট্ঘণ্টা্ াব়ে ্পবরশ্রম্ রদেন,্সামানযক্ষণ্ঘুদমাদেন। 
  
আমার্মদতা্ওদের্স দলর্এ টা্অতীত্ইবতহাস্আদে,্ডসই্ইবতহাসটা্ভ়েং র।্
তাই্ডিাযহ়ে্ওরা্স দল… 
  
লুবস়ো্ভািদলন,্আমার্অিস্থান্ওাঁদের্ ডথদ ্অদন ্ভাদলা।্আবম্সারা্জীিন্এই্
িেীিালা়ে্থা ি্না।্এ মাস,্অথিা্ েুমাস্িাদে্আবম্এখ্ান্ ডথদ ্পাবলদ়ে্যাি।্
হ়েদতা্ বতন্ মাস,্ লুবস়ো্ ভািদত্ থাদ ন।্ লুব দ়ে্ থা ার্ পদক্ষ্ এটা্ এ টা্ আেিে্
জা়েো।্ এতবেন্আবম্ ড ন্এ ্জা়েো্ ডথদ ্অনয্জা়েো়ে্ ঘুদর্ ডিব়িদ়েবে।্ েুই-
এ মাস্িাদে্পুবলি্ভািদি,্আবম্মদর্ডেবে।্আবম্আমার্টা া্বনদ়ে্সুইজারলযাদে্
চদল্ যাি।্ তারপর্ এই্ জা়েো্ সম্পদ ে্ এ টা্ িই্ বলখ্ি।্ পৃবথিীর্ মানুষ্ এই্
 নদভদির্আসল্ থা্জানদত্পারদি। 
  
. 
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ডেদ ্ পাোদনা্ হল্ লুবস়োদ ্ মহামানযা্ মাোদরর্  াদে।্ তাদ ্ এ টা্  ােদজ্ সই্
 রদত্হদি।্তখ্নই্ বতবন্োইদলর্ বেদ ্তা ািার্ েুরসত্ ডপদলন।্ ব ন্তু্মাোদরর্
ডচাদখ্্যরা্পদ়ি্ডেদলন। 
  
মাোর্ ডিবটনা্  বেন্ ডচাদখ্্ তাদ ্ পযেদিক্ষণ্  রদত্  রদত্ িলদলন-্ তুবম্ ড ন্
আমাদের্বন়েমনীবত্ভে্ রে্িলল্ডতা? 
  
বসস্টার্লুবস়ো্হাদত্ইবেত্ দর্িলদলন–্হযাাঁ,্মহামানযা্মাোর।্আবম্অপরায্স্বী ার্
 রবে। 
  
লুবস়োদ ্আিার্তার্ডসদল্পাবেদ়ে্ডেও়ো্হল।্ দ়ে ্মুহূতে্ড দট্ডেদে।্ বরেদর্
যমেযাবজ াদের্পাদ়ে্হাাঁটার্িব্দ্ডিানা্ডেল।্ডিাঝা্ডেল,্ াউদ ্চািু ্ বেদ়ে্আঘাত্
 রা্ হদে।্ িারংিার্  াদরার্ বপদে্ চািুদ র্ আঘাত।্ ড ন?্ এই্ আঘাত্ বসস্টার্
লুবস়োদ ্ রা্হদ়েদে?্নাদনরা্অিা ্হদ়ে্ডেদেন।্তারা্ঘুদমাত্পারদেন্না,্লুবস়ো্
 ী্অপরাদয্অপরাযী! 
  
বরেযাক্টবরদত্ওাঁরা্িদস্আদেন।্চবেি্জন্যাবজ া।্বিিাল্এ বট্ডটবিদলর্চারপাদি্
বসস্টারবস়োদন্ খ্ািার্ বিতরণ্শুরু্ হদ়েদে।্এখ্াদন্ বনরাবমষ্আহার্ িিন্ রা্ হ়ে।্
 ারণ্যবে্আমরা্মাে-মাংস্খ্াই্তাহদল্িরীর্আরও্ বচ নিতী্হদ়ে্উেদি।্ ডভার্
হিার্আদে্এ ্ াপ্চা্ব ংিা্ বে্ডেও়ো্হ়ে।্ডেও়ো্হ়ে,্ দ়ে ্আউি্শু দনা্
পাউরুবট।্ডিলা্এোদরাটার্সম়ে্েুপুদরর্খ্ািার্িণ্টন্ রা্হ়ে।্ ী্থাদ ,্ডসখ্াদন?্
পাতলা্সুযপ,্ দ়ে ্টু দরা্সিবজ,্ড াদনা্ড াদনা্সম়ে্এ ্টু দরা্েল। 
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এখ্াদন্আমরা্এদসবে্িরীরদ ্ ষ্ট্বেদত,্আমরা্ঈশ্বরদ ্খু্িী্ রি। 
  
আবম্এই্প্রাতরাি্জীিদন্খ্াইবন।্বসস্টার্লুবস়ো্ভািদত্থাদ ন।্মাত্র্েুমাস।্েুমাস্
পর্ ী্হদি?্আবম্িাবজ্ডেদল্িলদত্পাবর,্ইবতমদযয্আমার্ওজন্েি্পাউে্ দম্
ডেদে।্আহা,্ঈশ্বর্ব ্তাই্চাইদেন? 
  
প্রাতরাদির্আসর্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্েুজন্উপাবস াদ ্ডেখ্া্ ডেল,্তাদের্থালািাসন্
যুদ়ে্রাখ্দেন।্তারা্থালািাসন্ডটবিদলর্এ ্ড াদণ্সাবজদ়ে্রাখ্দিন।্তারা্ বসস্টার্
লুবস়োর্ বেদ ্তা াদলন।্এখ্ান ার্ বন়েম্ খু্ি্ বেন।্এ জদনর্ওপর্এই্োব়েত্ব্
ডেও়ো্হদ়েদে।্এ জন্আিার্ডতা়োদল্বেদ়ে্সি্ব েু্মুদে্বেদেন।্পাবেদ়ে্বেদেন্
তার্মাবলদ র্হাদত।্জলটা্েরম্এিং্ড মন্এ টা্েি্আদে্তার্মদযয। 
  
আহা,্এইসি্মবহলারা্সারা্জীিন্এই্নরদ র্যন্ত্রণা্ডভাে্ রদিন।্বসস্টার্লুবস়ো্
ভািদত্ থা দলন।্আবম্ ার্  াদে্ অবভদযাে্ জানাি?্ িলা্ ডযদত্ পাদর,্ ডজলখ্ানা়ে্
মৃতুযেেপ্রাপ্ত্আসামীর্ডথদ ্এই্জীিনটা্ডতা্ভাদলা। 
  
আহা,্ড উ্যবে্আমাদ ্এ টা্বসোদরট্বেত,্তাহদল্আমার্আত্মা্তৃবপ্ত্লাভ্ রত। 
  
ডযখ্াদন্ নদভদির্অিস্থান্তার্ ডথদ ্পাাঁচদিা্েজ্ েূদর,্ রাস্তা়ে্তখ্ন্শুরু্হদ়েদে্
ডিষ্ মুহূদতের্প্রস্তুবত।্ দনেল্ রয্ামন্আদ া ার্ ডনতৃদত্ব্ চবিিজন্মানুষদ ্ বনিোবচত্
 রা্হদ়েদে।্তারা্বচন্তা্ রদেন,্ খ্ন্ নদভদির্ওপর্িহু্প্রতীবক্ষত্অবভযান্শুরু্
হদি। 
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. 
  
০৪. 
  
 দনেল্ রয্ামন্আদ া ার্ মদযয্ এ ্ বি ারীর্ মদনাভাি্ রদ়ে্ ডেদে।্ সি্সম়ে্ বতবন্
অনুসরণ্ রদত্ভাদলািাদসন।্ডিষ্অবব্দ্হতযা্ রাদতই্তার্মদন্অসীম্আনে্ডজদে্
ওদে।্এ ো্বতবন্তার্এ ্িিুর্ াদে্স্বী াদরাবক্ত্ দরবেদলন–্হতযা্ রার্মুহূদতেই্
আবম্আত্মরবতর্ চরম্ সীমা়ে্ ডপৌঁদে্ যাই।্আবম্  খ্নও্ ডভদি্ ডেবখ্্ না,্ ডস্ হবরণ,্
খ্রদোি,্নাব ্মানুষ।্যখ্ন্ তুবম্ াদিার্প্রাণ্ বনদো,্ বনদজদ ্ভেিাদনর্প্রবতেযেী্
ভািদত্পাদরা। 
  
আদ া া্ বমবলটারী্ ইনদটবলদজদির্ সদে্ যুক্ত্ বেদলন।্ ডসখ্াদন্ এ ্ িুবেেীপ্ত্ মানুষ্
বহদসদি্সহদজই্নাম্ব দনবেদলন।্তাাঁর্মন্বনভেী ,্বতবন্বনমেম,্প্রজ্ঞািান্এই্বতনবট্
বিষদ়ের্সদম্মলন্তাাঁদ ্ডজনাদরল্ফ্রাদোর্অনযতম্সহ ারীদত্পবরণত্ দরদে। 
  
বতবন্ফ্রাদোর্ডসনািাবহনীদত্ডলেদটনযাি্বহদসদি্ডযাে্বেদ়েবেদলন।্বতন্িেদরর্মদযয্
বতবন্ দনেল্পদে্উন্নীত্হন।্তাাঁর্ াজ দমের্বিরুদে্ড াদনা্ত্রুবটর্অনুসিান্ড উ্
এখ্নও্পযেন্ত্ রদত্পাদরবন।্তাদ ্েযালাইনবজস্নাদম্এ বট্ বিদিষ্েদলর্োব়েত্ব্
ডেও়ো্ হদ়েবেল।্ এই্ েলভুক্ত্ মানুষদের্  াজ্ বেল্ ফ্রাদোর্ বিরুেিােীদের্ ওপর্
আতে্ঘন্পবরদিি্সৃবষ্ট্ রা। 
  
েৃহযুদের্সম়ে্অপাসমুদো্নাদম্এ বট্ডোপন্সংেেন্তাদ ্িযিহার্ দরবেল। 
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আমরা্ডয্আপনার্সদে্ থা্িলবে,্এদত্ডজনাদরল্ফ্রাদোর্অনুমবত্আদে্ডতা? 
  
ইদ়েস্সযার। 
  
 দনেল,্আপনার্ াজ দমের্ওপর্আমরা্তীক্ষ্ণ্নজর্ ডরদখ্বে।্আপনার্ াযেযারাদত্
আমরা্খু্বি্হদ়েবে। 
  
–আপনাদ ্অদন ্যনযিাে্সযার। 
  
মাদঝ্ মদযয্ আপনার্ হাদত্ আমরা্ ডোপন্  াদজর্ োব়েত্ব্ তুদল্ ডেি।্  াজগুদলা্
ভ়েং র।্এ টু্ভুল্হদলই্মৃতুয্অবনিাযে। 
  
–আপনার্ থা্িুঝদত্পারবে্সযার। 
  
মদন্রাখ্দিন,্আমাদের্অদন ্ ডোপন্িত্রু্আদে।্আমরা্ ডয্ যরদনর্ াজ্ রবে,্
জনেণ্ডসই্ াদজর্গুরুত্ব্িুঝদত্পাদর্না।্তারা্মাদঝ্মদযযই্বিরুোচরণ্ দর। 
  
–আবম্জাবন্সযার। 
  
-ড াদনা্ড াদনা্সম়ে্তারা্আমাদের্বিরুদে্যুে্ডঘাষণা্ দর।্আমরা্এটা্হদত্ডেি্
না। 
  
না্সযার। 
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 দনেল,্আপনার্ মদতা্ এ ্ মানুদষর্ ের ার।্আিা্ বর্আমরা্ পরেরদ ্ িুঝদত্
ডপদরবে। 
  
–হযাাঁ,্সযার।্আপনাদ ্সাহাযয্ রদত্পারদল,্আবম্বনদজদ ্সম্মাবনত্িদল্মদন্ রি। 
  
আবম্ চাইবে,্আপবন্আরও্ ব েুবেন্এই্আবমের্ সদে্ যুক্ত্ থা ুন।্আপনার্ সাহাযয্
আমাদের্ াজদ ্ত্বরাবিত্ রদি।্মাদঝ্মদযয্আপনাদ ্এই্বিদিষ্প্র দল্পর্োব়েত্ব্
ডেও়ো্হদি। 
  
এজনয্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে্সযার। 
  
 খ্নও্অন্তরে্মহদলও্এই্বিষদ়ে্আদলাচনা্ রদত্পারদিন্না। 
  
–না,্সযার। 
  
ডেদের্অন্তরাদল্িদস্থা া্মানুষবট্আদ া ার্স্না়ুেপুিদ ্ব েুক্ষদণর্জনয্উদত্তবজত্
 দর্তুদলবেল।্তাদ ্ডেদখ্ই্ডিাঝা্যা়ে,্বতবন্আতে্এিং্বিহরদণর্প্রতী । 
  
ডসই্ডথদ ্ দনেল্আদ া াদ ্মাদঝ্মদযয্ডেদ ্পাোদনা্হত।্অপাসমুোর্জনয্বতবন্
ডিি্ব েু্ডোপন্ াজ্ দরবেদলন।্এই্ াজগুদলা্বেল্ভ়েং র্এিং্ডোপনী়ে্তার্
চূ়িান্ত্পেো্বেদ়ে্ া া। 
  
এমন্এ বট্অবভযাদন্আদ া া্এ িার্এ ্পবরিাদরর্রূপসী্যুিতীর্সাদথ্পবরবচত্
হদ়েবেদলন।্ তখ্নও্ পযেন্ত্ তার্ সবেনীরা্ বেদলন্ িাজাদরর্ িারােনা্ অথিা্  যাদম্প্
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ডি়িাদত্আসা্ লোলেরা।্আদ া া্তাদের্সাদথ্বনমেম্আচরণ্ রদতন।্ড উ্ড উ্
অিিয্ সবতয্ সবতয্ আদ া াদ ্ ভাদলাদিদস্ ডেদলবেল।্ আদ া ার্ ডপৌরুষ্ তাদের্
আ ৃষ্ট্  দরবেল।্ আদ া া্ ব ন্তু্  াউদ ্ ভাদলািাসা্ ডেনবন।্ এইসি্ িাজাবর্
ডমদ়েদেদলদের্জনয্বতবন্শুযু্ঘৃণা্আর্ রুণা্জবমদ়ে্ডরদখ্বেদলন। 
  
ব ন্তু্সুসানা্ বরবেলা,্ডস্ বেল্এ ্অনয্জেদতর্িাবসো।্তার্িািা্ বেদলন্মাবরে্
বিশ্ববিেযালদ়ের্এ ্অযযাপ ।্ সুসানার্ মা্ বেদলন্আইনজ্ঞ।্ সুসানা্সপ্তেিী,্তখ্নই্
পূণে্যুিতী্হদ়ে্উদেদে।্মুখ্খ্াবন্ডেখ্দল্মদন্হ়ে্ডস্িুবঝ্এ ্জলপরী।্অথিা্তাদ ্
আমরা্মযাদোনার্সাদথ্তুলনা্ রদত্পাবর। 
  
রয্ামন্আদ া া্এই্ যরদনর্ মবহলার্ সংেদিে্ আদে্আদসনবন।্এ বেদ ্ নারীদত্বর্
পূণে্ বি াি,্ অনযবেদ ্ বিশু-সরলতা।্ ওই্ ডমদ়েবট্ িহুমুখ্ী্ প্রবতভাসম্পন্ন,্ ব ন্তু্ মুদখ্্
ঝরদে্অপূিে্ সরলতা।্তাই্ডিাযহ়ে্ দনেল্আদ া া্ডমদ়েবটদ ্পােদলর্মদতা্ভাদলা্
ডিদসবেদলন।্ এই্ ভাদলািাসা্ ডয্  তেুর্ ডপৌঁদে্ বেদ়েবেল,্ বতবন্ হ়েদতা্ তা্ িুঝদত্
পাদরন্বন।্অিা ্ রা্ থা,্সুসানাও্ব ন্তু্ভাদলািাসার্প্রবতোন্বেদত্বেল্উনু্মখ্। 
  
মযুচবন্দ্রমা,্আদ া া্তখ্নও্পযেন্ত্আর্ড াদনা্ডমদ়েদ ্ভাদলািাদসনবন।্ ামনার্সাদথ্
তাাঁর্পবরচ়ে্ হদ়েদে।্ ব ন্তু্ভাদলািাসার্সদে্আদিদের্এমন্সদম্মলন,্এ্অবভজ্ঞতা্
আদে্তার্ খ্নও্হ়েবন।  
  
বিদ়ের্পর্বতন্মাস্ড দট্ডেদে।্এ বেন্সুসানা্জানাল,্ডস্েভেিতেী,্এই্খ্ির্শুদন্
আদ া া্ িনয্ উন্মােনা়ে্ উদত্তবজত্ হদ়ে্ উদেবেদলন।্ তখ্ন্ তারা্ আনেঘন্ মুহূতে্
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 াটািার্ জনয্  যাসবটলিাং া্ নাদম্ এ টা্ ডোট্ট্ গ্রাদম্ এদলন।্ এই্ গ্রামবট্ িা ে্
 াউবিদত্অিবস্থত।্১৯৩৬্সাদলর্িরৎ াল।্েৃহযুে্তখ্ন্চরম্সীমা়ে্ডপৌঁদে্ডেদে।্
এ বেদ ্েণতন্ত্রদপ্রমীরা,্অনযবেদ ্জাতী়েতািােীরা,্মাঝখ্াদন্েুস্তর্িযিযান। 
  
এ ্িান্ত্সমাবহত্রবিিাদরর্স ালদিলা।্রয্ামন্আদ া া্এিং্তার্নিিযু্ বভদলম্
প্লাজাদত্ িদস্  বে্ খ্াবেদলন।্ হোৎ্ ডসখ্াদন্ িা েস্ সমথে দের্ ডেখ্া্ ডেল।্ তারা্
বচৎ ার্ রদেন। 
  
আদ া া্ িলদলন্ আবম্ ডতামাদ ্ িাব়িদত্ বেদ়ে্ আবস।্ মদন্ হদে্ ড াদনা্ এ টা্
ঝাদমলা্হদি। 
  
ব ন্তু্ডতামার? 
  
–আমার্জনয্ডভদিা্না।্বনদজদ ্িাাঁচাদনার্মদতা্যদথষ্ট্সাহস্আদে্আমার। 
  
ডেখ্া্ডেল্উদত্তবজত্জনতা্চারপাি্বঘদর্যদরদে। 
  
রয্ামন্আদ া া্তার্ নিিযূদ ্ বনদ়ে্ওই্জনেদণর্  াে্ ডথদ ্ চদল্ ডেদলন।্তাাঁরা্
এ টা্ নদভদির্বেদ ্চদল্ডেদলন।্এই্ নদভিবট্ডো়োদরর্এদ িাদর্ডিষ্প্রাদন্ত্
অিবস্থত।্সুসানা্ডসখ্াদন্ডপৌঁেল।্ নদভদির্েরজা্খু্দল্ডেল।্ডভতদর্িদস্বেদলন্
সিে্িাসদ াদ়েস।্ডসখ্াদন্লুব দ়ে্ বেদলন্বতবন।্ বতবন্ডিবরদ়ে্এদলন।্হাদত্উেযত্
বপস্তল।্আদ া া্ডচাদখ্র্সামদন্মৃতুয্ডেখ্দলন।্এ ্ঝাাঁ ্িুদলট্এদস্তাাঁর্বপ্র়েতমার্
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হৃে়ে্বিেীণে্ রল।্তখ্ন্ডথদ ই্বতবন্িাসদ াদ়েদসর্পরম্িত্রুদত্পবরণত্হন।্এই্
ঘটনার্অন্তরাদল্চািোদ ও্ো়েিে্ রা্যা়ে। 
  
এখ্ন্ আদ া া্ আবভলাদত্ িদস্ আদেন,্ আর্ এ বিটল্ ডভদনির্ িাইদর।্ এিার্
প্রবতবহংসা,্শুযু্প্রবতদিায্আর্প্রবতদিায। 
  
*** 
  
 নদভদির্ডভতর্ডিষ্রাদতর্অি ার।্ডিষ্তারাবট্এিার্ঘুদমাদত্যািার্জনয্ততবর্
হদে।্বসস্টার্ডথদরসা্আরও্ বেন্ তেিয্বনষ্ঠার্জনয্প্রস্তুত্হদেন।্বতবন্েুবট্হাত্
ডজা়ি্  রদলন।্ িুদ র্ ওপর্ কু্ৰদির্ বচহ্ন্আাঁ দলন।্ মদন্ হল্ ড উ্ ডযন্ উচ্চব ত্
 িস্বদর্িাইদিল্ডথদ ্ব েু্পাে্ রদে।্ব ন্তু্ড ্হদত্পাদর?্বতবন্বচৎ ার্ রদত্
বেদ়েবেদলন।্ ব ন্তু্এখ্াদন্ িদব্দর্ বনদষয।্ তাই্আতেনােটা্ মদনর্ মদযয্ রাখ্দত্ িাযয্
হদলন।্ বযশু,্ তুবম্আমাদ ্ক্ষমা্ দরা,্আবম্ ডয্ পাপ্ দরবে,্ বনদজই্ ডসই্পাদপর্
জ্বালা়ে্পুদ়ি্মরবে।্ডতামার্ক্ষমা্না্ডপদল্আবম্িাাঁচি্ ী্ দর?্আবম্িরীরদ ্ক্ষত্
বিক্ষত্  দরবে।্আমাদ ্আরও্ যন্ত্রণা্ োও,্ আরও্ যন্ত্রণােগ্ধ্ প্রহদরর্ িাবসো্  দর্
ডভাদলা। 
  
যন্ত্রণা়ে্ বতবন্ প্রা়ে্ অদচতন্ হদ়ে্ বেদ়েবেদলন।্ এর্ আদে্ বতবন্ আরও্ অদন ্ িার্
বনদজদ ্ এইভাদি্  ষ্ট্ বেদ়েদেন।্ রক্ত্ ডিবরদ়ে্ এদসদে।্ তিুও্ উপিম্  রার্ ডচষ্টা্
 দরন্বন।্প্রবত্মুহূদতে্তাদ ্এইভাদি্যন্ত্রণা্সহয্ রদত্হদি।্চািুদ র্আঘাত,্ডচাখ্্
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মুখ্্িি্ দর্তাও্সদ়েদেন।্চারপাদি্অি ার্ঘবনদ়ে্এদসদে।্সি্ থা্মদন্পদ়ি্
যাদে,্পাদপর্িাবস্ত্এভাদিই্বেদত্হ়ে। 
  
ডসবেন্স াদল্ বসস্টার্ ডথদরসার্মদনর্মদযয্এ টা্অদু্ভত্রূপান্তর্ ডেখ্া্ বেদ়েবেল।্
বতবন্  বরেদরর্ এ প্রাদন্ত্ িদসবেদলন।্ ডচাখ্্ েুবট্ িি।্ ডচাখ্্ খু্লদলন।্ বসস্টার্
গ্রাবসলার্ বেদ ্ ডচাখ্্ পদ়ি্ ডেল।্ অিা ্ হদলন।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ তা াদলন্ বসস্টার্
গ্রাবসলার্ মুদখ্র্ বেদ ।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ িুঝদত্পারদলন,্ ব েু্এ টা্ ঘদটদে।্ মহান্
মাোর্ ডিবটনা্এদস্ থা্ িলদিন।্ বতবন্এদস্ভাষণ্ ডেদিন।্োন্হাতবট্এ ্ াাঁয্
ডথদ ্অনয্ াাঁদয্ বনদ়ে্যাদিন্ বতনিার,্মদন্হদি্ বতবন্ ডযন্চািু ্হাাঁ াদেন।্তার্
আঙুদলর্প্রান্তভাে্যরা্থা দি্অেৃিয্ভবেদত। 
  
সারা্রাত্ বিোনাদত্শুদ়ে্েটেট্ দরদেন্ বসস্টার্ডথদরসা।্ডসই্সুের্মুখ্বটর্ থা্
ভুলদত্পাদরনবন।্ওই্েুবট্উৎসু ্ডচাখ্্ড ন্তাদ ্পযেদিক্ষণ্ রদে?্বসস্টার্ডথদরসা্
জাদনন,্বতবন্ খ্নও্ওই্ডমদ়েবটর্সাদথ্ থা্িলদত্পারদিন্না।্ওই্ডমদ়েবটর্বেদ ্
আর্ খ্নও্এভাদি্তা াদত্পারদিন্না।্যবে্তাদের্মদযয্সামানযতম্অন্তরেতা্েদ়ি্
ওদে,্ তাহদল্ চরমতম্ িাবস্ত্ ডপদত্ হদি।্ এখ্াদন্ তনবত তার্ িাাঁযন্ অতযন্ত্  ়িা।্
িারীবর ্সম্প ে্ েূদর্থা ,্মানবস ্বে ্ডথদ ্যাদত্ড উ্ াদরা্ াদে্আসদত্না্
পাদর্তার্জনয্এ াবয ্ বিবয্ বনদষয্চালু্আদে।্এখ্াদন্ ড াদনা্সম্প ে্েদ়ি্ওদে্
না।্ েুজন্ বসস্টার্ পািাপাবি্  াজ্  দরন।্ এদ ্ অদনযর্ নীরি্ সাহচযে্ উপদভাে্
 দরন।্মহান্শ্রদে়ো্মাোদরর্েৃবষ্ট্সি্বেদ ।্যবে্ডেদখ্ন্এমন্ঘটনা্ঘটদে,্তাহদল্
বতবন্ সদে্ সদে্ তাাঁদের্ মদযয্ েুস্তর্ িযিযান্ রচনা্  দরন।্ েুজন্ বসস্টারদ ্ পরপর্
েুবেন্পািাপাবি্িসার্অনুমবত্ডেও়ো্হ়ে্না।্চাচে্এ্িযাপাদর্ বনজস্ব্যারা্উপযারা্
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ততবর্ দরদে।্এ জন্উপাবস া্অনয্এ জদনর্সদে্ বিদিষ্িিুদত্বর্সম্প ে্স্থাপন্
 রদত্পাদরন্না।্এমন্সম্ভািনা্থা দল্েুজনদ ই্ বেন্িাবস্তর্মুদখ্্োাঁ়িাদত্হ়ে।্
এই্বন়েম্ভাঙার্জনয্বসস্টার্ডথদরসাদ ্ দ়ে িার্িাবস্ত্ডপদত্হদ়েদে। 
  
ঘণ্টা্ডিদজ্উদেদে।্বসস্টার্ডথদরসা্ডসই্ধ্ববন্শুনদত্ডপদলন।্ঈশ্বর্তাদ ্ো দেন,্
িলদেন,্এখ্নই্অনুদিাচনা্ রদত্হদি। 
  
*** 
  
পাদির্ ঘদরও্ ঘণ্টাধ্ববন্ ডপৌঁদে্ ডেদে।্ বসস্টার্ গ্রাবসলা্ এতক্ষণ্ স্বপ্ন-সমুদর্ সাাঁতার্
 াটবেদলন।্ঘণ্টাধ্ববন্তার্ মদনর্ েবতপ্র ৃবত্এদ িাদর্পালদট্ বেল।্মদন্ হল,্ ড ্
ডযন্এবেদ়ে্আসদে্তার্ বেদ ্উলে্অিস্থা়ে্এ ্ মুখ্।্তার্ ডপৌরুষ্তাদ ্আ ৃষ্ট্
 দরদে।্হাত্েুবট্সামদনর্বেদ ্প্রসাবরত্ দর্ডস্েুদট্আসদে। 
  
বসস্টার্গ্রাবসলা্ডচাখ্্খু্লদলন।্ঘুম্ডভদঙ্ডেল।্িু টা্য়িে়ি্ রদে।্বতবন্চার্পাদি্
তা াদলন।্আতবেত্হদলন।্ডোট্ট্এই্ দক্ষ্বতবন্এ া।্ঘণ্টাধ্ববন্ো়িা্আর্ড াদনা্
িব্দ্ডনই। 
  
বসস্টার্গ্রাবসলা্বিোনা্ডথদ ্নামদলন।্হাাঁটু্মুদ়ি্িসদলন্–ডহ্বযশু,্ডতামাদ ্অদন ্
যনযিাে।্তুবম্আমাদ ্অতীত্ডথদ ্িতেমাদন্বনদ়ে্এদসে।্ডতামার্আদলাদ ্আমার্
জীিন্আদলাব ত্হদ়ে্উদেদে।্আবম্পৃবথিীর্সিেত্র্ ডতামার্ রুণার্ থা্িলি।্ডহ্
আমার্বপ্র়েতম,্আমার্প্রবত্আরও্ভাদলািাসা্প্রেিেন্ দরা।্আবম্ডযন্ডতামার্পবিত্র্
হৃেদ়ের্বেদ ্তা াই।্আমার্েুুঃখ্্ভুদল্যাই। 
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বসস্টার্গ্রাবসলা্উদে্োাঁ়িাদলন।্ বিোনা্গুবটদ়ে্রাখ্দলন।্তারপর?্ ডযাে্ বেদলন্ ডসই্
নীরি্ ডিাভাযাত্রা়ে,্ ডয্ ডিাভাযাত্রা্ চযাদপদলর্ বেদ ্ এবেদ়ে্ চদলদে।্ এখ্নই্ মাবটেনস্
নাদম্প্রাথেনা্ সভা্শুরু্হদি।্ বতবন্প্রজ্ববলত্ ডমাদমর্ সুেি্অনুভি্ রদলন।্ িুঝদত্
পারদলন,্তার্সযাদেল্পবরবহত্পাদ়ের্তলা়ে্পাথদরর্টু দরা্আদে।্এদলাদমদলা্পথ,্
এিদ়িা্ডখ্িদ়িা,্চদল্ডেদে্বস্থর্বনবেেষ্ট্সীমাদরখ্া্যদর।  
  
যখ্ন্ বসস্টার্ গ্রাবসলা্ প্রথম্ এই্  নদভদি্ এদস্ প্রদিি্  দরবেদলন,্ এখ্ান ার্
বন়েমনীবত্ব েুই্িুঝদত্পাদরনবন।্মাোর্প্রাওদরদসর্ভাষণ্িুঝদত্পারদতন্না।্বতবন্
ভািদতই্পারদতন্না্এ জন্রমণী্ ীভাদি্সাযারণ্জীিদনর্সুখ্-স্বােেযদ ্এভাদি্
বিসজেন্ ডে়ে।্তখ্ন্ বসস্টার্গ্রাবসলা্এ ্চতুেেিী,্ বতনবট্ িের্ ড দট্ ডেদে।্আরও্
 ত্িের্ড দট্ডেল।্সদতদরা্িের।্এখ্ন্বতবন্সিই্িুঝদত্পাদরন।্বতবন্িুঝদত্
পাদরন,্ আত্মা্ ড ন্ আদিদে্ অযীর্ হদ়ে্ ওদে।্ বতবন্ নীরিতার্ মদযয্ ডহাঁদট্ ডযদত্
ভাদলািাদসন।্তার্ডচাখ্্েুবটদত্এখ্ন্এ ্অদু্ভত্িাবন্ত্ডনদম্এদসদে। 
  
ডহ্মহান্ বপতা,্আবম্আমার্ভ়েং র্অতীতদ ্ভুলদত্ ডপদরবে।্এর্জনয্ ডতামাদ ্
অসংখ্য্ যনযিাে।্ তুবম্ সিসম়ে্আমার্ পাদি্ োাঁব়িদ়েে।্আবম্ ডতামার্ ওপর্আমার্
সিব েু্সমপেণ্ দরবে।্ডতামাদ ্অসংখ্য্যনযিাে। 
  
মাবটেনস্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্উপাবস ারা্তাদের্বনজস্ব্ দক্ষ্বেদর্আসদেন।্এিার্তারা্
আরও্ ব েুক্ষণ্ ঘুবমদ়ে্থা দিন।্ পুি্আ াদি্ সূযে্ উেদি,্ মেিযস্ত্ বেদনর্জ়ে্যাত্রা্
শুরু্হদি।্লাউেস্নাদম্আর্এ বট্প্রাথেনা্সভার্আসর্িসদি। 
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*** 
  
িাইদর্ দনেল্রয্ামন্আদ া া্এিং্তাাঁর্অনুোমীরা্অি াদরর্মদযয্দ্রুত্চলাদেরা্
 রদেন।্যীদর্যীদর্তারা্ নদভদির্ াদে্ডপৌঁদে্ডেদলন।্ দনেল্আদ া া্িলদলন 
  
জাইদম্বমদরা্এিং্তাাঁর্অনুোমীদের্হাদত্অে্আদে।্তাই্আমরা্সামানযতম্সুদযাে্
ডেি্না। 
  
বতবন্  নদভদির্ সামদনর্ বেদ ্ তা াদলন।্ এ ্ মুহূদতের্ জনয্ মদন্ হল,্ এখ্াদন্
থমথদম্ নীরিতা্আদে।্ মদন্ হল,্এই্ নদভি্ খু্লদলই্ িাসদ ার্ তসনযেল্ ডিবরদ়ে্
আসদি।্সুসানাদ ্এ ঝা ্িুদলদটর্সামদন্প়িদত্হদি। 
  
বতবন্িলদলন্জাইদম্বমদরাদ ্আবম্জীবিত্অিস্থা়ে্রাখ্ি্না।্এটাই্আমার্িপথ। 
  
অি ার,্তা্না্হদল্আমরা্ডেখ্দত্ডপতাম,্প্রবতবহংসার্আগুদন্ দনেদলর্ডচাখ্্েুবট্
বযব বযব ্জ্বদল্উদেদে। 
  
*** 
  
তনুঃিদব্দযর্ মদযয্ ডজদে্ উেদলন্ বসস্টার্ ডমোন।্এটা্ এ টা্ অনয্ যরদনর্ নীরিতা।্
িাতাদসর্ িুদ ্আদলা়িন।্ দ়ে বট্অেষ্ট্ো়োমূবতে্ ডহাঁদট্যাদে।্ড াদনা্িব্দ্ডনই।্
ব ন্তু্ ী্ ডযন্এ টা্িব্দ্হদে।্পদনদরা্ িের্যদর্ বতবন্এই্ নদভদির্িাবসো।্
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এমন্িদব্দর্সমাহার্আদে্ খ্নও্শুনদত্পানবন।্হোৎ্তার্মদন্হল,্ড াথাও্ব েু্
এ টা্ঘটদত্চদলদে।্ভ়েং র্এ টা্ঘটনা,্যার্জনয্আপদসাস্ রদত্হদি। 
  
অি াদরর্ মদযযই্ বতবন্ িান্তভাদি্ উদে্ োাঁ়িাদলন।্ তার্ ডোট্ট্ ঘদরর্ েরজাটা্ খু্দল্
বেদলন।্  ী্ আিযে,্ বিশ্বাস্  রদত্ ইদে্  রদে্ না,্ পাথদরর্ ততবর্ েীঘে্  বরেদর্
এ েল্মানুষ্োাঁব়িদ়ে্আদে।্এ টা্বিিাল্আ াদরর্মানুদষর্মুখ্্হোৎ্ডভদস্উেল।্
উবন্মহান্মাোদরর্ডসদলর্সামদন্োাঁব়িদ়ে্আদেন।্মাোদরর্বেদ ্তার্উেযত্িেু ।্
ডমোন্আহত্আতেনাে্ রদত্ ডচদ়েবেদলন,্ ব ন্তু্পাদরনবন।্এটা্ ব ্এ টা্ েুুঃস্বপ্ন?্
ডমোন্ভািদলন,্িাইদরর্পুরুষ্এখ্াদন্আসদি্ ী্ দর? 
  
–আপবন্ওদ ্ড াথা়ে্লুব দ়ে্ডরদখ্দেন?্ দনেল্আদ া া্জানদত্চাইদলন। 
  
 মহতী্মাোর্ডিবটনা্অিা ্ডচাদখ্্তাব দ়ে্আদেন্ দনেদলর্বেদ ।্আতদের্পবরদিি্
সৃবষ্ট্হদ়েদে।্উবন্িলদলন্এভাদি্ থা্িলদিন্না।্এটা্ঈশ্বদরর্মবের।্এখ্ান ার্
পবরদিি্নষ্ট্ রদিন্না। 
  
ডিি্িুঝদত্পারা্যাদে,্মাোর্ডিবটনার্ িস্বর্ াাঁপদে। 
  
আপনারা্এখ্নই্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যান। 
  
সাহস্এিং্িবক্ত্সঞ্চ়ে্ দর্বতবন্ড াদনামদত্িলদলন। 
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 দনেল্ িক্ত্  দর্ মাোদরর্ হাত্ ডচদপ্ যদরদেন।্ বতবন্ মাোদরর্ িরীরটা্ না়িাদত্
না়িাদত্প্রশ্ন্ রদলন্বসস্টার,্বমদরাদ ্এখ্নই্আমার্হাদত্সমপেণ্ রুন।্না্ রদল্
েল্ভাদলা্হদি্না। 
  
না,্এটা্ড াদনা্েুুঃস্বপ্ন্ন়ে,্এটা্এ টা্জ্বলন্ত্িাস্তি। 
  
অনযানয্ দক্ষর্েরজা্খু্দল্ডেদে,্এ বট্এ বট্ দর।্যমেযাবজ ারা্যীদর্যীদর্ডিবরদ়ে্
আসদেন।্ ডচাদখ্্ মুদখ্্এ টা্অদু্ভত্ভাদির্ সৃবষ্ট্ হদ়েদে।্এতবেন্ যদর্তারা্এখ্াদন্
আদেন,্ ত্ঘটনা্ঘদট্ডেদে,্ব ন্তু্এমন্পবরদিি্আর্পবরবস্থবত?্না,্এর্আদে্এ্
অবভজ্ঞতা্হ়েবন্তাদের। 
  
 দনেল্আদ া া্মাোর্ডিবটনাদ ্টানদত্টানদত্সামদনর্বেদ ্এবেদ়ে্বনদ়ে্ডেদলন।্
পাদিই্োাঁব়িদ়ে্বেদলন্পযাটবরবসও্অযাবরদ়েটা।্ দনেল্আদ া ার্বিশ্বস্ত্সহচর।্বতবন্
িলদলন,্এিার্অনুসিান্শুরু্ ড ার।্তন্নতন্ন্ দর্ খু্াঁদজ্ ডেখ্দি।্সদেহজন ্ ব েু্
ডেখ্দল্সদে্সদে্আমাদ ্জানাদি। 
  
আদ া ার্ মুখ্্ ডথদ ্িব্দগুদলা্ ডিদরাদনার্সদে্সদে্শুরু্হল্অনুসিান।্চযাদপদলর্
ডভতর্ তার্ অনুোমীরা্  ুদ ্ পদ়িদে।্ বরেযাক্টবরদতও্ তারা্ ডপৌঁদে্ ডেদে।্ প্রদতয বট্
ডসলদ ্আলাোভাদি্ ডেখ্া্ হদে।্ ড ান্ ড ান্ জা়েোদত্ উপাবস রা্ এখ্নও্ ঘুবমদ়ে্
আদেন।্তাদের্ ঘুম্ভাবঙদ়ে্ ডেও়ো্হল।্তাদের্ বরেদরর্ওপর্এদন্োাঁ়ি্ রাদনা্
হল।্ তারা্ ড াদনা্ প্রবতিাে্  রদত্ পারদলন্ না।্ নীরিতার্ মদযয্ বেদ়েই্ এবেদ়ে্
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ডেদলন।্ডমোদনর্ াদে্এই্েৃদিযর্সাদথ্বেল্ম্শুু্যবটং-এর্সােৃিয্বেল।্এই্ভাদিই্
ডতা্শুু্যবটং্হ়ে,্ব ন্তু্িব্দ্ো়িা্হ়ে্ব ? 
  
আদ া ার্ অনুোমীরা্ চারপাদি্ আতেঘন্ পবরদিি্ সৃবষ্ট্  দরদে।্ তারা্ স দল্
েযালানবজর্েলভুক্ত।্তারা্জাদন্ ীভাদি্চাচে্তাদের্বিরুোচরণ্ দর্বেল,্েৃহযুদের্
সম়ে।্তারা্ ডজনাদরল্ফ্রাদোর্ বিরুোচরণ্ দরদে।্সমথেন্ দরদে্ বিরুেিােীদের।্
এিার্ প্রবতবহংসার্ আগুন্ জ্বালদত্ হদি।্ প্রবতদিাদযর্ পালা্ এদস্ ডেদে।্ ওই্
সন্নাবসনীদের্িবক্ত্ তটু ু?্তারা্ ী্ রদত্পারদিন? 
  
আদ া া্এ বট্ডোট্ট্ঘদরর্পাি্ বেদ়ে্এবেদ়ে্ডেদলন।্আতেনাদের্িব্দ্ডভদস্এল।্
আদ া া্ ডেখ্দলন,্  ী্ হদে?্ অনুোমীরা্ এ ্ সন্নযাবসনীর্ ওপর্ আক্ৰমণ্ চালাদে?্
আদ া া্ডচাখ্্িি্ রদলন।্সামদনর্বেদ ্পা্রাখ্দলন। 
  
*** 
  
 বসস্টার্ লুবস়োর্ ঘুম্ ডভদঙ্ ডেদে।্ িাইদর্ পুরুদষর্  িস্বর,্ বতবন্ আতদের্ মদযয্
িদসবেদলন।্ পুবলি্আমাদ ্ খু্াঁদজ্পাদি্এটাই্ বেল্তার্প্রথম্ বচন্তা।্আমাদ ্এখু্বন্
এখ্ান্ ডথদ ্ পালাদত্ হদি।্ ব ন্তু্  নদভি্ ডথদ ্ ডিদরাদনার্ ড াদনা্ পথ্ ডনই।্
এ বটমাত্র্প্রদিি্পথ্আদে,্ডসখ্ান্বেদ়েই্পালাদত্হদি। 
  
বতবন্ তা়িাতাব়ি্  বরের্ বেদ়ে্ ডহাঁদট্ ডেদলন।্ এ্  ী?্ বিস্মদ়ে্ আবিষ্ট্ হদলন্ বতবন।্
 বরের্ ভরবত্ এ াোো্ পুরুষ্ ব ন্তু্ তারা্ ডতা্ পুবলি্ নন,্ তাদের্ পরদন্ সাযারণ্
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মানুদষর্ ডপািা ।্ াাঁদয্অে।্তারা্এ বটর্পর্এ বট্আদলা স্তম্ভ্ ডভদঙ্ বেদেন।্
ডটবিল্তেনে্ রদেন।্ ী্ঘটনা্ঘদটদে,্বসস্টার্লুবস়ো্িুঝদত্পারদলন্না। 
  
মাোর্ ডিবটনাদ ্এ দ াদণ্ ডেখ্া্ ডেল,্ বতবন্ ডচাখ্্িি্ দর্প্রাথেনা্ রদেন।্আহা,্
তাাঁর্ বপ্র়ে্ নদভদির্এ্ ী্অিস্থা।্ বসস্টার্ ডমোন্তার্পাদি্ েুদট্ ডেদলন।্এ টু্
িাদে্লুবস়ো্ডসখ্াদন্ডপৌঁদে্ডেদলন। 
  
- ী্হদে?্এাঁরা্ ারা?্লুবস়ো্ভ়েচব ত্ িস্বদর্জানদত্ডচদ়েবেদলন। 
  
  নদভদি্প্রদিদির্পর্এই্প্রথম্বতবন্ থা্িলার্অনুমবত্ডপদলন। 
  
 মহতী্মাোর্িুদ ্কু্ৰি্বচহ্ন্আাঁ দলন।্ডয্বচহ্ন্ডিাঝাল,্এখ্ন্লুব দ়ে্থা দত্হদি। 
  
লুবস়ো্ অবিশ্বাসী্ ভবেদত্ তা াদলন–আমরা্ এখ্ন্  থা্ িলদত্ পাবর।্ এখ্ান্ ডথদ ্
পালাদত্হদি,্ঈশ্বদরর্ডোহাই। 
  
পযাটবরবসও্ অযাবরদ়েটা,্  দনেদলর্ োনহাত।্আ াদ ার্ বেদ ্ এবেদ়ে্ ডেদলন্  দনেল,্
আমরা্সি্জা়েো্খু্াঁদজ্ডেদখ্বে।্জাইদম্বমদরা্অথিা্তার্অনুোমীদের্ড াদনা্ বচহ্ন্
ডনই। 
  
–আর্এ িার্খু্াঁজদত্হদি,্আদ া ার্ িস্বদর্অসবহষু্ণতা। 
  
 মদন্পদ়ি্ডেল্মাোদরর্এই্ নদভদি্এ টা্মহান্মহাঘেয্সম্পবত্ত্আদে।্বতবন্অবত্
দ্রুত্ বসস্টার্ ডথদরসার্ াদে্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ াদনর্ াদে্ মুখ্্এদন্ বেসবেস্ দর্
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িলদলন-ডতামার্ওপর্এ টা্গুরুত্বপূণে্োব়েত্ব্অপেণ্ রি।্তুবম্এখ্নই্চযাদপল্ডথদ ্
ডসানার্ ওই্ ক্ৰিটাদ ্ সবরদ়ে্ ডেলল।্ এটাদ ্ বনদ়ে্ ডমনোবভ়োর্ বেদ ্ চদল্ যাও।্
তা়িাতাব়ি্ রদত্হদি।্হাদত্ব ন্তু্ডিবি্সম়ে্ডনই। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ এই্  থাগুদলা্ শুদন্ এ িার্ মাত্র্ মাথা্ না়িদলন।্ বতবন্ তাব দ়ে্
থা দলন্ মহতী্ মাোদরর্ বেদ ।্ ডচাদখ্্ মুদখ্্ ভদ়ের্অবভিযবক্ত।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ েত্
বতবরি্িের্এই্ নদভদির্মদযয্িসিাস্ রদেন।্এই্ নদভি্ডেদ়ি্ড াদনা্ বেন্
িাইদরর্পৃবথিীদত্আসদত্পারদিন,্এটা্বতবন্স্বদপ্নও্ভাদিন্বন।্বতবন্হাত্তুলদলন।্
ডিাঝ্ডেল,্বতবন্পারদিন্না। 
  
তাহদল?্মাোদরর্ডচাদখ্্মুদখ্্ভদ়ের্অবভিযবক্ত। 
  
–ওই্ক্ৰি্ডযন্এই্ি়েতানদের্হস্তেত্না্হ়ে।্ডহ্বযশু,্তুবম্িদল্োও্এখ্ন্আবম্
 ী্ রি?্.্আদলা্এদস্প়িল্বসস্টার্ডথদরসার্মুদখ্র্ওপর।্বতবন্ইবেত্ রদলন,্
চযাদপদলর্বেদ ্তা াদলন। 
  
বসস্টার্গ্রাবসলাদ ্ডেখ্া্ডেল,্অনযদের্মদযয্োাঁব়িদ়ে্আদেন।্তার্মদযযও্এ ্যরদনর্
বিভ্রাবন্ত্ডজদেদে। 
  
আেন্তুদ রা্আিার্অসভয্আচরণ্ রদত্শুরু্ দরদে।্ডচাদখ্র্সামদন্যা্পাদে,্তাই্
ডভদঙচুদ়ি্ বেদে।্  দনেল্ আদ া া্ বনিুপ্ হদ়ে্ োাঁব়িদ়ে্ আদেন।্ ডিি্ িুঝদত্ পারা্
যাদে,্ওই্তপিাবচ ্অবভযাদন্তাাঁর্নীরি্সমথেন্আদে। 
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লুবস়ো,্ ডমোন্এিং্গ্রাবসলার্ বেদ ্তা াদলন।্আবম্আপনাদের্ েুজনদ ্জাবন্ না,্
ব ন্তু্এখ্নই্এখ্ান্ডথদ ্পালাি।্আপনারা্ব ্আমার্সদে্যাদিন? 
  
তারা্পরেদরর্মুখ্্চাও়ো-চাওব়ে্ রদলন।্উত্তর্ডেিার্মদতা্মানবস ্অিস্থা্ডনই। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্অবত্দ্রুত্তাদের্ াদে্েুদট্এদসদেন।্ যানভাদস্ডমা়িা্ব েু্এ টা্
হাদত্রদ়েদে্তার।্এিার্আেন্তু রা্চদল্ডেদে্বরেযা টবরদত। 
  
লুবস়ো্বজজ্ঞাসা্ রদলন্আসদিন্ব ? 
  
বসস্টার্ ডথদরসা,্ ডমোন্এিং্গ্রাবসলা্এ ্ মুহূতে্ ইতস্তত্ দরবেদলন।্তারপর্তারা্
লুবস়োদ ্অনুসরণ্ রদলন।্তারা্সামদনর্েরজার্বেদ ্এবেদ়ে্ডেদলন।্যীদর্যীদর্
তারা্ েীঘে্  বরেদরর্ প্রান্তসীমা়ে্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ তারা্ ডেখ্দত্ ডপদলন,্ ওই্ বিরাট্
েরজাটাদ ্ডভদঙ্ডেলা্হদ়েদে। 
  
ড াদনা্এ জন্সামদন্এবেদ়ে্এল।্িলল–ডহ্মবহলারা,্আপনারা্ ড াথা়ে্চদলদেন?্
ড াথাও্যাদিন্না।্আমার্িিুরা্আপনাদের্জনয্এ টা্সুের্পবর ল্পনা্ দরদে। 
  
লুবস়ো্হাসদলন্আপনার্জনয্এ বট্উপহার্আদে। 
  
বতবন্যাতুর্ ততবর্এ টা্িাবতোন্হাদত্যরদলন,্হদলর্ডটবিদলর্ওপর্এটা্িসাদনা্
বেল। 
  
ডলা বটর্ডচাদখ্্মুদখ্্ড ৌতূহল্এটা্বনদ়ে্আপনারা্ ী্ রদিন? 
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–এটা,্ লুবস়ো্ওই্িাবতোনটা্ বেদ়ে্সদজাদর্আঘাত্ রদলন্ পুরুষবটর্ মুদখ্র্ওপর।্
এ ্মুহূদতের্মদযয্রক্ষী্অদচতন্হদ়ে্ডেল। 
  
িাব ্ বতনজন্ উপাবস া্ পরেদরর্ বেদ ্ তা াদলন,্ আতে্ এিং্ অবিশ্বাদসর্ েৃবষ্ট্
ভবেদত। 
  
–সামদন্এবেদ়ে্চলুন।্লুবস়ো্িলদলন। 
  
 এ ্মুহূতে্ড দট্ডেদে।্লুবস়ো,্ডমোন,্গ্রাবসলা্এিং্ডথদরসা্ নদভদির্িাইদর্এদস্
পা্ডরদখ্দেন।্না,্আরও্এ বট্পথ্িাব ্আদে।্ওই্বিরাট্মাে,্তখ্ন্ডসখ্ান্বেদ়ে্
তারা্েুটদেন।্অি ার্রাত।্ াদে-বপদে্ড াদনা্িব্দ্ডনই। 
  
লুবস়ো্িলদলন্আবম্আপনাদের্ডেদ়ি্যাবে।্স দল্এ সদে্থা াটা্উবচত্হদি্না।্
এখু্বন্তোবি্শুরু্হদি।্ডয্যার্মদতা্প্রাণ্িাাঁচািার্ডচষ্টা্ রুন। 
  
লুবস়ো্এখ্ন্মুক্ত্স্বাযীন।্এ টু্আদেও্বতবন্এটা্ভািদত্পাদরনবন।্বতবন্পাহাদ়ির্
বেদ ্েুটদত্শুরু্ রদলন।্যীদর্যীদর্েৃবষ্টসীমার্িাইদর্চদল্ডেদলন।্আবম্ড াথা়ে্
থা ি?্পাহাদ়ির্চূ়িা়ে্ড াদনা্এ বট্গুহাদত্লুব দ়ে্থা দত্হদি।্আদে্তোবি্ডিষ্
ডহা ।্তারপর্সুইজারলযাদের্বেদ ্যাত্রা্ রি।্হা়ে্আমার্ভােয,্এই্ডিজন্মারা্না্
এদল্আবম্এভাদি্মুবক্ত্ডপতাম্না। 
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লুবস়ো্ এবেদ়ে্ চদলদেন।্ তাব দ়ে্ ডেখ্দলন্ চারপাদি।্ বতনজনদ ্ ডেখ্া্ যাদে।্ েূর্
ডথদ ্আরও্েূদর্তারা্চদল্যাদেন।্তারা্ড াথা়ে্যাদেন?্আরও্তা়িাতাব়ি্হদল্না্
হদল্যরা্প়িার্সম্ভািনা। 
  
*** 
  
ওাঁরা্ ড াথাও্ ডযদত্ পারদেন্ না।্ মদন্ হদে্ ড উ্ ডযন্ জােুেে্ বেদ়ে্ ওদের্ সমস্ত্
ডচতনাদ ্স্তি্ দর্বেদ়েদে।্এইমাত্র্ডয্ঘটনাটা্ঘদট্ডেল,্তার্জনয্ওাঁরা্মানবস ্
বে ্ডথদ ্প্রস্তুত্বেদলন্না।্উপাবস ারা্এ ই্জা়েো়ে্োাঁব়িদ়ে্আদেন।্বচন্তা্হাবরদ়ে্
ডেদে।্ েীঘেবেন্ যদর্ তারা্ এই্  নদভদির্ মদযয্ ডস্বোিেী্ জীিন্ যাপন্  দরদেন।্
বিশ্বপ্র ৃবত্ ডথদ ্ সমূ্পণে্আলাো্ হদ়ে্ বেন্ াবটদ়েদেন।্এই্ নদভি্তাদের্ াদে্
বনরাপত্তার্ প্রতী ্ বেল।্ এখ্ন্ চার্ ডেও়োদলর্ িাইদর্ এদস্ তারা্ ভদ়ে্  াাঁপদত্
থা দলন।্মদনর্ডভতর্ বিভ্রাবন্ত্ ডজদেদে।্ ডজদেদে্আতে।্তারা্জাদনন্না্ ড াথা়ে্
ঝদিন,্ ী্ রদিন।্ নদভদির্ডভতদরর্জীিন্বেল্সুিৃঙ্খল,্বন়েবমত্এিং্বন়েবন্ত্রত।্
খ্ািার্ ডেও়ো্ হত,্িযযা্ বেল,্ ী্ রদত্ হদি্তাও্ িদল্ ডেও়ো্ হত।্তারা্এ টা্
বনবেেষ্ট্ বন়েমনীবত্ ডমদন্ জীিন্  াটাদতন।্ এখ্ন্ ড াদনা্ বন়েম্ ডনই।্ ঈশ্বর্ এখ্ন্
আমাদের্ াে্ডথদ ্ ী্চাইদেন?্এটা্ব ্তাাঁরই্ইো?্অদন ক্ষণ্তারা্অিা ্হদ়ে্
তাব দ়ে্ থা দলন।্  থা্ িলদত্ পারদেন্ না।্ এত্ ভ়ে্ ডপদ়েদেন্ ডয,্ এদ ্ অদনযর্
বেদ ্তা াদত্পারদেন্না। 
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ডিষ্পযেন্ত্ বসস্টার্ ডথদরসা্আবভলার্আদলার্ বেদ ্তা াদলন।্ইবেত্ রদলন,্ওই্
বেদ ্এদোদত্হদি।্তার্মাদন?্এদলাদমদলা্পেদক্ষদপ্তখ্ন্তারা্অনাহুদতর্মদতা্
িহদরর্বেদ ্এবেদ়ে্চদলদেন। 
  
পাহাদ়ির্মাথা্ ডথদ ্ লুবস়ো্তাব দ়ে্থা দলন।্আুঃ,্ওখ্াদন্ লুদ ািার্ভাদলা্জা়েো্
ডনই।্এটাই্আপনাদের্সমসযা।্আপনাদের্ থা্আবম্আর্ভািি্না।্বনদজর্সমসযা্
বনদ়েই্এখ্ন্আমাদ ্িযস্ত্থা দত্হদি। 
  
লুবস়ো্ ডসখ্াদন্ ব েুক্ষণ্ োাঁ়িাদলন।্এখ্ন্ ড াথা়ে্ যাও়ো্ যা়ে?্ ডেখ্দত্পাও়ো্ ডেল,্
বতনজন্ যাবজ া্এদলাদমদলা্ উদদ্দিযহীনভাদি্ ডঘারাদেরা্ রদেন।্ নাুঃ,্ ওাঁরা্ ডিাযহ়ে্
আর্ডিাঁদচ্থা দিন্না।্লুবস়ো্ক্ষণমুহূতে্ভািদলন। 
  
বতবন্পাহা়ি্ডথদ ্নামার্ডচষ্টা্ রদলন।্িলদলন,্থামুন-থামুন,্আর্এ টু্থামুন। 
  
 িস্বর্ডিানা্ডেল।্বসস্টাররা্ডথদম্ডেদেন। 
  
লুবস়ো্ হাাঁোবেদলন।্ বনুঃশ্বাস্ িি্ দর্ িলদলন–্আপনারা্ ভুল্ পদথ্ যাদেন।্ ড ন্
ভািদেন্না,্ওরা্ব ন্তু্িহদরই্ডখ্াাঁজ্খ্ির্ রদি।্অনয্ড াথাও্লুব দ়ে্থা ার্ডচষ্টা্
 রুন। 
  
নীরিতার্মদযয্বতনজন্বসস্টার্লুবস়োর্বেদ ্তা াদলন। 
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লুবস়ো্অনযযেভাদি্িলদলন্চলুন,্আমরা্পাহাদ়ির্চূ়িা়ে্চদল্যাই।্আমাদ ্অনুসরণ্
 রুন। 
  
লুবস়ো্বপেন্বেরদলন,্আিার্পাহাদ়ির্চূ়িার্বেদ ্ডেৌদ়িাত্থা দলন।্অদনযরা্তাদ ্
বনরীক্ষণ্ রদলন।্এ ্মুহূতে্ড দট্ডেল।্তারপর্এদ ্এদ ্তারা্লুবস়োদ ্অনুসরণ্
 রদলন। 
  
েুটদত্েুটদত্লুবস়ো্মাদঝ্মদযয্ডপেন্বেদর্তা াবেদলন।্ওাঁরা্ব ্আমাদ ্অনুসরণ্
 রদেন?্ব ন্তু্আবম্ড ন্আমার্বনদজর্সমসযা্ বনদ়ে্িযস্ত্থা দত্পারবে্না,্লুবস়ো্
ভািদলন।্ ওাঁদের্  ী্ হদি,্ ডসটা্ ডেখ্া্ ডতা্ আমার্ ের ার্ ডনই।্ আমরা্ স দল্
এ সদে্থা দল্সমসযা্িা়িদত্পাদর।্ লুবস়ো্পাহাদ়ি্উেদত্শুরু্ দরদেন।্তখ্নও্
পযেন্ত্নজর্ডরদখ্দেন্ওই্বতন্বসস্টাদরর্ওপর। 
  
ওাঁরা্ ী্ রদিন?্প্রবত্ মুহূদতে্ ওাঁদের্েবত্ দম্আসদে।্ লুবস়ো্িাতাদসর্ িুদ ্িব্দ্
েুাঁদ়ি্বেদলন্আরও্তা়িাতাব়ি্ রুন,্বযশুর্ডোহাই,্জীিনটা্এইভাদি্নষ্ট্ রদিন্না। 
  
লুবস়ো্মদন্মদন্ভািদলন,্স াল্হিার্সদে্সদে্এই্সে্ডেদ়ি্মামাদ ্চদল্ডযদত্
হদি। 
  
*** 
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অযাদিদত্ অবভযান্ ডিষ্ হদ়ে্ এদসদে।্ হতভম্ব্ উপাবস ারা্ অিা ্ হদ়ে্ ডেদেন।্
তেনবেন্জীিন্ বিিৃঙ্খল্হদ়ে্ ডেদে।্সিেত্র্রদক্তর্োপ।্তারা্জাদনন,্আর্ খ্নও্
আদের্বন়েমনীবত,্বেদর্আসদি্না। 
  
–এদের্মাবরদে্ বনদ়ে্ যাও,্আমার্ ডহে্ ড া়োটোদর,্প্রদতয দ ্আলাোভাদি্ রাখ্দি।্
 দনেল্আদ া া্আদেি্বেদলন। 
  
- ী্অবভদযাদে? 
  
–উগ্রপন্থীদের্সাহাযয্ দরদে,্এই্অবভদযাদে। 
  
 দনেল,্পযাটবরবসও্অযাবরদ়েটা্িলল,্চারজনদ ্খু্াঁদজ্পাও়ো্যাদে্না। 
  
. 
  
 দনেল্আদ া া্োো্মাথা়ে্িলদলন্এখু্বন্অনুসিান্শুরু্ডহা । 
  
*** 
  
 দনেল্ আদ া া্ মাবরদে্ বেদর্ এদলন।্ প্রযানমন্ত্রীর্  াদে্ বরদপাটে্ ডপৌঁদে্ বেদলন–্
আমরা্ নদভদি্ডপৌঁদোিার্আদে্জাইদম্বমদরা্ডসখ্ান্ডথদ ্পাবলদ়ে্ডেদেন। 
  
প্রযানমন্ত্রী্মাবটেদনজ্মাথা্ডনদ়ি্িলদলন্আবম্শুনদত্ডপদ়েবে। 
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বতবন্তখ্নও্বচন্তা্ রদেন,্সবতয্সবতয্জাইদম্বমদরা্ওই্ নদভদি্ ুদ বেদলন্ব না?্
হ়েদতা্ ুদ বেদলন,্ব ন্তু্এ্িযাপাদর্বনবিত্বচহ্ন্ড াথা়ে?্ দনেল্আদ া ার্ াজ মে্
আর্তার্ভাদলা্ লােদে্ না।্ নদভদির্ওপর্এই্ ডয্আক্ৰমণ্হল,্ েণমাযযম্এর্
প্রবতিাে্ রদি।্জনেণ্বিদক্ষাভ্ডেখ্াদি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্ যীদর্ যীদর্ িলদলন্ সাংিাবে রা্ এদস্ ডেদে,্  নদভদি্  ী্ ঘদটদে,্ তা্
জানদত্চাইদে। 
  
–সাংিাবে রা্ চাইদে্ এই্ সন্ত্রাসিােী্ ডনতাদ ্ ডেদির্ না়েদ ্ পবরণত্  রদত।্
আদ া ার্  িস্বর,্ মদন্ হ়ে্ েলা়ে্ পাথর্ জদমদে,্আমরা্ ব ন্তু্ ব েুদতই্ মাথা্ নত্
 রি্না। 
  
 দনেল,্উবন্এ াই্ডতা্সর ারদ ্নাব়িদ়ে্বেদেন,্আর্ওই্চারজন্উপাবস া।্যবে্
তারা্ থা্িলদত্শুরু্ দরন? 
  
এ্ বিষদ়ে্ বচন্তা্  রদিন্ না,্ তারা্ ডিবি্ েূর্ ডযদত্ পারদিন্ না,্ আবম্ তাদের্ যদর্
ডেলি।্বমদরাদ ও্আবম্ডগ্রপ্তার্ রি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্ িুঝদত্ ডপদরদেন,্এ্িযাপাদর্আর্ ড াদনা্ সুদযাে্ ডেও়ো্উবচত্ হদি্ না।্
বতবন্ িলদলন্ দনেল,্ ডয্ েবত্রিজন্ বসস্টারদ ্ বনদ়ে্আসা্ হদ়েদে।্ তাদের্ স দলর্
প্রবত্ভাদলা্িযিহার্ রা্উবচত।্আবম্িলবে,্ বমদরাদ ্খু্াঁদজ্ডির্ রার্জনয্আিার্
অনুসিান্শুরু্ডহা ।্আপবন্ দনেল্সসবটদরার্সদে্এ সাদথ্ াজ্ রুন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

70 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

েীঘেক্ষদণর্ নীরিতা্ আপবন্ বে ্  দর্ িলুন,্  ার্ ওপদর্ এই্ অপাদরিদনর্ োব়েত্ব্
ডেদিন? 
  
আদ া ার্ডচাদখ্্িরদের্িীতলতা। 
  
 ড া ্বেদল্প্রযানমন্ত্রী্িলদলন–ডযমন্আপনার্ওপর্োব়েত্ব্বেল্ডতমনবটই্থা দি। 
  
*** 
  
লুবস়ো্এিং্বতন্বসস্টার্ডভাদরর্অদপক্ষা়ে্োাঁব়িদ়েবেদলন।্তখ্ন্তারা্পাহাদ়ির্উত্তর-
পূিে্অংদি্ডপৌঁদে্ডেদেন।্আবভলা্এিং্ নদভি্ডথদ ্অদন টা্েূদর্চদল্এদসদেন।্
বসস্টাররা্ নীরিতা্ িজা়ে্ ডরদখ্দেন।্ ব ন্তু্ মাদঝমদযয্ ডোদটা্ ডোদটা্ িব্দ্ হদে।্ িব্দ্
হদে্তাদের্আলখ্াোর্খ্সখ্সাবনদত।্ জুদতার্ মৃেুমে্আও়োদজ।্ চুদলর্ েুদল্ওো।্
েীঘেশ্বাস্আরও্ ত্ ী।্পথ্উাঁচু্ডথদ ্আরও্উাঁচুদত্চদল্ডেদে। 
  
ডিষ্ অবব্দ্ তারা্ গু়োরোরমা্ পাহাদ়ির্ এ বট্ মালভূবমদত্ এদস্ ডপৌঁদোদলন।্ সামদন্
পাথদরর্ প্রাচীর্ ডেখ্া্ ডেল।্ এ েল্ ডমাষ্আর্ োেল্ চরদে।্ স াল্ হদ়েদে।্ তারা্
বভলা্ াসবটন্নাদম্এ বট্ডোদটা্গ্রাদমর্প্রান্তসীমা়ে্এদস্পদ়িদেন। 
  
লুবস়ো্মদন্মদন্ভািদলন্এখ্নই্এই্বতন্বসস্টাদরর্সে্ডেদ়ি্আমাদ ্চদল্ডযদত্
হদি।্ঈশ্বদরর্হাদত্ওনাদের্ভবিষযৎ্সমপেণ্ রদত্হদি।্ঈশ্বর্বনি়েই্আমার্ডথদ ্
ভাদলাভাদি্ ওনাদের্ সামলাদত্ পারদিন।্ বচন্তাটার্ মদযয্ বতক্ততা্ বেল।্ এখ্ান্ ডথদ ্
সুইজারলযাে্অদন ্েূর।্আমার্পদ দট্ড াদনা্প়েসা্ডনই,্পািদপাটে্ডনই,্আমাদ ্
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ডেদখ্্ ী্মদন্হদে?্এ ্ভিঘুদর?্তাহদল?্আবম্ড াথা়ে্যাি?্এিার্অনুসিান্শুরু্
হদি।্ আমাদের্ না্ পাও়ো্ পযেন্ত্ অনুসিান্ ডিষ্ হদি্ না।্ তাহদল?্ খু্ি্ তা়িাতাব়ি্
অবভযানটা্ডিষ্ রদত্হদি। 
  
এ টু্িাদে্এ টা্ঘটনা্ঘদট্ডেল।্ভবিষযৎ্বচন্তা-ভািনা্এদ িাদর্পালদট্ডেল। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ োদের্ তলা্ বেদ়ে্ হাাঁটবেদলন।্ এতক্ষণ্ যদর্ বতবন্ এ টা্ পযাদ ট্
সািযাদন্িহন্ রবেদলন।্হোৎ্ ডসটা্মাবটদত্পদ়ি্ ডেল।্ যানভাদসর্আিরণ্ খু্দল্
ডেদে।্লুবস়ো্তাব দ়ে্থা দলন।্এ্ ী?্ঝ ঝ ্ রদে্স াদলর্সূযোদলাদ ।্বনদরট্
ডসানা্বেদ়ে্ততবর্কু্ৰিবচহ্ন। 
  
এটা্ আসল্ ডসানা,্ লুবস়ো্ ভািদলন।্ তাহদল?্ এই্ ক্ৰিই্আমার্ উোর্  তো্ হদত্
পাদর।্এর্োদ়ে্সুইজারলযাদের্বটব ট্ডলখ্া্আদে। 
  
লুবস়ো্ ডেখ্দলন,্ বসস্টার্ডথদরসা্পরম্মমতা়ে্ওই্ক্ৰিবটদ ্তুদল্ বনদলন।্ ডসবটদ ্
আিার্ যানভাস্ াপ়ি্বেদ়ে্মুদ়ি্বেদলন।্লুবস়ো্তার্বেদ ্তাব দ়ে্হাসদলন–অবত্
সহদজই্এটা্আবম্ বেবনদ়ে্ বনদত্পাবর।্এই্ বসস্টাররা্ ব েুদতই্িাযা্ বেদত্পারদিন্
না! 
  
*** 
  
আবভলা্িহদরর্অিস্থা্মুদখ্্িণেনা্ রা্যা়ে্না।্ নদভদির্ওপদর্জঘনয্আক্ৰমদণর্
সংিাে্অবত্দ্রুত্চারবেদ ্েব়িদ়ে্পদ়িদে।্োোর্ডিদরনদো্ দনেল্আদ া ার্সদে্
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প্রতযক্ষ্ সংঘদষে্ নামদত্ চাইদেন।্ ভরদলাদ র্ ি়েস্ সত্তর্ োব়িদ়ে্ ডেদে।্ তার্ মদযয্
এ টা্অন্তবনেবহত্িবক্ত্আদে।্বতবন্ডয্ড াদনা্ইোদ ্ াদজ্পবরণত্ রদত্পাদরন।্
এখ্ন্বতবন্অতযন্ত্কু্ৰে্হদ়ে্উদেদেন। 
  
 দনেল্আদ া া্ তাদ ্ এ ঘণ্টা্ োাঁ়ি্  বরদ়ে্ রাখ্দলন।্ তারপর্ ওই্ পােবরদ ্ তার্
অবেস্ঘদরর্ডভতর্বনদ়ে্ডেদলন। 
  
োোর্ ডিদরনদো্ ড াদনা্ ভূবম া্ না্  দর্ সরাসবর্ িলদলন্ আপবন্ এিং্ আপনার্
অনুোমীরা্ ড াদনা্  ারণ্ ো়িাই্  নদভি্আক্ৰমণ্  দরদেন।্ এটাদ ্আমরা্ উন্মত্ত্
আচরণ্িলদত্পাবর। 
  
–আমরা্আমাদের্ওপর্নযস্ত্োব়েত্ব্পালন্ দরবে্মাত্র।্ দনেল্িান্তভাদি্িলদলন।্
ওই্  নদভদি্ জাইদমা্ বমদরা্ এিং্ তাাঁর্ সন্ত্রাসিােী্ অনুোমীদের্ আশ্র়ে্ ডেও়ো্
হদ়েবেল।্ বসস্টারদের্ জিানিেীদত্ এমন্  থাই্ আদে।্ আমরা্ ওাঁদের্ যদর্ এদনবে্
আরও্বজজ্ঞাসািাে্ রি্িদল। 
  
আপবন্ব ্জাইদম্বমদরাদ ্ওই্ নদভদি্ডপদ়েদেন? 
  
রাদের্প্রশ্ন্েুদট্এল্পােবরর্মুখ্্ডথদ । 
  
 দনেল্ আদ া া্ িান্তভাদি্ িলদলন্ না,্ আমরা্ ডসখ্াদন্ যািার্ আদেই্ ওই্ ি়েতান্
পাবলদ়ে্ ডেদেন।্ ব ন্তু্আমরা্ ওদ ্ যদর্ ডেলিই।্আর্ ওাঁদের্ ওপর্ সুবিচার্  রা্
হদি। 
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 দনেল্আদ া া্ হাসদলন।্ সুবিচার,্ ড ্ বনযোরণ্  রদি?্ এখ্াদন্ প্রযান্ বিচারপবতর্
আসনটা্আমাদ ই্অলং ৃত্ রদত্হদি। 
  
. 
  
০৫. 
  
বসস্টাররা্যীদর্যীদর্এবেদ়ে্চদলদেন।্জামা াপদ়ির্অিস্থা্ডিাচনী়ে।্সযাদেল্অতযন্ত্
পাতলা।্পাথুদর্ভূবমখ্ে্ডথদ ্পা-ড ্রক্ষা্ রদত্পারদেন্না।্এভাদি্েীঘে্ পথ্চলার্
অদভযস্তাদের্ ড াদনাবেন্ বেল্না।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ক্ৰমি্ বপবেদ়ে্প়িদেন।্ েুহাদত্
ওই্মূবতেবটদ ্যদর্থা দত্হদ়েদে।্মাদঝমদযযই্োদের্িাখ্াপ্রিাখ্ার্আক্ৰমণ। 
  
বেদনর্আদলা্পবরষ্কার্েুদট্উদেদে।্স্বাযীনতা্িব্দটা্ াদনর্ াদে্ঝমঝবমদ়ে্িাজদে।্
ভেিান্ ব ্এই্ বসস্টারদের্ িাইদর্ বনদ়ে্এদসদেন?্ ইদেন্ উেযাদনর্ িাইদর?্জঘনয্
পৃবথিীর্ ঘটনািহুল্ আিদতে?্ ভেিান্ ব ্ এখ্ন্ তাদের্ ওপর্ অসীম্  রুণা্ িষেণ্
 রদিন?্তারা্ ীভাদি্জীিন্ াটাদিন?্ ড াথা়ে্ যাদিন?্ ব েুই্ িুঝদত্পারা্ যাদে্
না।্ড াদনা্মানবচত্র্ডনই,্ড াদনা্ ম্পাস্ডনই,্উত্তর-েবক্ষণ্যরা্যাদে্না।্ ত্বেন?্
 ত্বেন্এভাদি্থা া্যা়ে?্বনরাপত্তার্ওই্প্রাচীরগুদলা্হাবরদ়ে্ডেদে।্মদন্হদে্তারা্
িুবঝ্ নগ্া্ এিং্ উনু্মক্তা।্ সিেত্র্ বিপদের্ েি।্আশ্র়ে্ ড াথা়ে্ পাদিন?্ এখ্াদন্ তারা্
বিদেিী।্ িুঝদত্ পারা্ যাদে,্ ডেি্ জুদ়ি্ এিার্ চরম্ বিত ে্ শুরু্ হদি।্ পতদের্
হাতোবন,্ পাবখ্র্  ুজন,্ নীল্আ াি,্ সুের্প্র ৃবত্ ব ন্তু্ওই্প্রা ৃবত ্ ডসৌেযে্ ড ্
ডেখ্দি?্ওাঁদের্মন্এখ্ন্বিরক্ত,্কু্ষি্এিং্আহত।  
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যখ্ন্ ওনারা্ প্রথদম্  নদভি্ ডথদ ্ ডিবরদ়ে্ এদসবেদলন,্ ড উ্  ারও্ মুদখ্র্ বেদ ্
তা ানবন,্ তখ্নও্ বন়েমনীবত্ মাথা়ে্ বেল।্অিদিদষ্তারা্এদ ্অদনযর্ মুদখ্র্ বেদ ্
তা াদলন।্অদন ্িের্নীরিতার্মদযয্সম়ে্ ড দট্ ডেদে।্ থা্ িলদত্ ষ্ট্হদে।্
 থা্িলার্অদভযস্ডনই্ডতা।্অিদিদষ্ওনারা্ থা্িলদত্শুরু্ রদলন।্মদন্হল,্
িব্দগুদলা্ ড াথা়ে্ হাবরদ়ে্ বেদ়েবেল।্ অদন ্ পবরশ্রদম্ তাদের্ খু্াঁদজ্ ডির্  রা্ সম্ভি্
হদ়েদে।্ মদন্ হল্  থা্ িলা্ এমন্ এ টা্ িবক্ত্ যা্ িহুবেন্ িযিহার্  রা্ হ়েবন।্
বনদজদের্ াদনর্ াদে্মুখ্্ডথদ ্েুদট্আসা্এই্িব্দগুদলা্ড মন্অদু্ভত্িদল্ডিানাল।্
লুবস়ো্অিিয্অনয্মদনর।্বতবন্জাদনন,্ওই্বতনজন্বসস্টারদ ্এখু্বন্িিীভূত্ রদত্
হদি।্আমার্আচরদণর্মদযয্ তৃেদত্বর্িযিনা্আনদত্হদি।্চারজদনর্এই্েদল্বতবনই্
হদিন্সিোবযনাব়ে া। 
  
আদে্পারেবর ্আলাপটা্ডসদর্ডেলা্যা ।্লুবস়ো্িলদলন,্আবম্বসস্টার্লুবস়ো। 
  
এ টা্অদু্ভত্নীরিতা।্গ্রাবসলা্যীদর্যীদর্লাজু ্স্বদর্জিাি্ বেদলন্–আবম্ বসস্টার্
গ্রাবসলা। 
  
আহা,্সূযেেীপ্ত্োদ়ের্রং।্ভারী্সুেরী। 
  
–আবম্বসস্টার্ডমোন। 
  
অল্প্ি়েদসর্ওই্ডসানাবল্চুদলর্ নযাবট,্ডচাদখ্র্তারা়ে্নীলাভ্েুযবত। 
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-আবম্বসস্টার্ডথদরসা।্আমাদের্েদলর্মদযয্প্রিীণা,্ ত্ি়েস?্পঞ্চাি্অথিা্যাট। 
  
তারা্গ্রাদমর্পাদি্এ বট্িদনর্ডভতর্প্রদিি্ রদলন। 
  
লুবস়ো্ ভািদত্ থা দলন্ ওনারা্ হদলন্ পাবখ্র্ িাি ।্ এই্ প্রথম্ নী়ি্ ডেদ়ি্ িাইদর্
উ়িদত্ বিদখ্দে।্ ব ন্তু্এই্অিস্থাটা্ ডিবিক্ষণ্ থা দি্ না।্তার্আদেই্ াজ্ রদত্
হদি।্ক্ৰিটা্হাতাদত্হদি।্ওটা্বনদ়ে্সুইজারলযাদে্পালাদত্হদি। 
  
লুবস়ো্পাদ়ে্পাদ়ে্সামদনর্ বেদ ্এবেদ়ে্ ডেদলন।্োদের্োাঁ ্ বেদ়ে্ ডোট্ট্গ্রামবটদ ্
ডেখ্া্যাদে।্ দ়ে জন্মানুষ্রাস্তা্ বেদ়ে্ডহাঁদট্চদলদে।্ ব ন্তু্যারা্ নদভদির্ওপর্
আক্ৰমণ্চাবলদ়েবেল,্তাদের্ াউদ ্ডচাদখ্্প়িদে্না।্এখ্ন,্লুবস়ো্ভািদলন,্এখ্াদনই্
আমাদ ্সুদযাে্বনদত্হদি। 
  
বতবন্ অনয্ বতনজদনর্ বেদ ্ তা াদলন।্ বতবন্ িলদলন–্ খ্ািার্ আনদত্ আবম্ গ্রাদম্
যাবে।্ আপনারা্ এখ্াদন্ অদপক্ষা্  রদিন।্ বতবন্ বসস্টার্ ডথদরসার্ বেদ ্ তাব দ়ে্
িলদলন–আপবন্ব ্আমার্সদে্আসদিন? 
  
আহ্বাদন্ বসস্টার্ ডথদরসা্অিা ্হদ়ে্ ডেদলন।্ বতবরি্িের্যদর্ বতবন্মহতী্ মাোর্
ডিবটনার্আদেি্পালন্ দরদেন।্এখ্ন্এই্অদচনা্অজানা্ বসস্টার্মাোর্ ডিবটনার্
আসন্গ্রহণ্ দরদেন।্ব ন্তু্যা্ব েু্ঘটদে্সি্ঈশ্বদরর্আদেিানুসাদর,্বসস্টার্ডথদরসা্
ভািদলন,্ঈশ্বর্আদেন,্বতবনই্আমাদের্রক্ষা্ রদিন। 
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বতবন্ঈশ্বদরর্সাদথ্ থা্িলদলন্এই্ডসানার্ক্ৰিবটদ ্বনদ়ে্ডমনোবভ়োর্ নদভদি্
ডযদত্হদি।্যত্তা়িাতাব়ি্সম্ভি। 
  
–বে ্আদে,্আমরা্ খ্ন্ডসখ্াদন্যাি?্ ীভাদি্যাি? 
  
তারা্েুজন্পাহা়ি্ডথদ ্নীদচ্নামদত্শুরু্ রদলন।্ডোদটা্ওই্গ্রাদমর্বেদ ্এবেদ়ে্
চলদলন।্ লুবস়ো্সমস্ত্সমসযার্ওপর্নজর্ ডরদখ্দেন।্আদিপাদি্সদেহজন ্ ড উ্
আদে্ব ?্না,্ াউদ ্ডচাদখ্্প়িল্না। 
  
তাহদল্ াজটা্সহজ্হদি,্লুবস়ো্ভািদলন। 
  
তারা্ ওই্ ডোট্ট্ গ্রাদমর্ প্রান্তসীমা়ে্ এদস্ োাঁ়িাদলন।্ ডসখ্াদন্ এ টা্ বচহ্ন্ রদ়েদে–্
বভলা াসবটন।্ সামদন্ প্রযান্ পথ।্ িাাঁবেদ ্ োাঁ া্ এ টা্ রাস্তা।–্ বে ্আদে,্ লুবস়ো্
ভািদলন,্এই্ঘটনার্ড াদনা্সাক্ষী্থা দি্না। 
  
লুবস়ো্ িাাঁবেদ র্ োাঁ া্ পদথ্  ুদ ্ প়িদলন্আমরা্ এই্ পথ্ যদর্ যাি।্ এখ্াদন্ যরা্
প়িার্আিো্ ম। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্মাথা্না়িদলন।্লুবস়োদ ্অদির্মদতা্অনুসরণ্ রদত্িাযয্হদলন। 
  
লুবস়োর্ মদন্ এখ্ন্ এ টাই্ প্রদশ্নর্ উতদরাল,্  ীভাদি্ ডসানার্ ক্ৰিটা্ বেবনদ়ে্ ডনি্
আবম? 
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আবম্চট্ দর্এটা্ ড দ়ি্ বনদ়ে্ েুটদত্পাবর,্ লুবস়ো্ভািদলন।্ ব ন্তু্ বসস্টার্ডথদরসা্
বচৎ ার্  রদিন।্ অদনদ র্ নজর্আমার্ ওপর্ পদ়ি্ যাদি।্ না,্ এমন্ ব েু্ িযিস্থা্
 রদত্হদি,্যাদত্বসস্টার্ডথদরসা্বনিুপ্থা দত্িাযয্হন। 
  
সামদন্োদের্এ টা্োল্পদ়ি্আদে।্লুবস়ো্এ মুহূতে্ ী্ডযন্বচন্তা্ রদলন।্োদের্
োলটা্ খু্িই্ িক্ত।্ আুঃ,্ এটা্ এ টা্ ভাদলা্ অে্ হদত্ পাদর।্ বতবন্ এ টু্ অদপক্ষা্
 রদলন।্বসস্টার্ডথদরসা্ াদে্এদস্ডেদেন। 
  
-বসস্টার্ডথদরসা,্লুবস়ো্এ িার্ো দলন। 
  
  বসস্টার্ডথদরসা্তা াদলন্লুবস়োর্বেদ ।্আর্এ ্মুহূতে,্োদের্োলটা্েোর্মদতা্
আঘাত্ রদি্ বসস্টার্ ডথদরসার্ পাদলর্ওপর।্ সদে্ সদে্এ টা্ পুরুষ ি্ ডিানা্
ডেল।্ দির্উৎস্খু্াঁদজ্পাও়ো্ডেল্না। 
  
–বসস্টার,্ঈশ্বর্আপনাদের্সহা়ে্হদিন। 
  
ভ়ে্ডপদ়ে্লুবস়ো্চারপাদি্তা াদলন।্পালািার্ডচষ্টা্ রদলন।্এ জন্মানুষ্ডসখ্াদন্
োাঁব়িদ়ে্আদেন।্লম্বা্ িাোমী্ রদঙর্আলখ্াো্তার্পরদন।্মাথার্ওপর্ টুবপ।্ বতবন্
অতযন্ত্েীঘে্এিং্িীণে।্মুদখ্র্ডভতর্মযযযুেী়ে্োপ।্িুঝদত্পারা্যা়ে্বতবন্এ ্মহান্
যাজ ।্লুবস়ো্এমন্মূবতে্ খ্নও্ডেদখ্নবন। 
  
ওই্ভরদলাদ র্ডচাখ্্েুবটদত্আদলা্জ্বদল্উদেদে।্তার্ িস্বর্ড ামল্এিং্ রুণা়ে্
ভরা। 
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–আবম্ফ্রা়োর্বমগুদ়েল্ াবরদলা।্উবন্ডথদম্ডথদম্িলদলন। 
  
লুবস়োর্মন্েুদট্চদলদে।্লুবস়ো্ডচদ়েবেদলন,্এখ্নই্ থা্থাবমদ়ে্ বেদত।্ ব ন্তু্তার্
উপা়ে্ডনই।্লুবস়ো্পবরবস্থবত্ বিদিচনা্ দর্িলদলন্হা়ে্ভেিান,্ডিষ্পযেন্ত্আপবন্
আমাদের্খু্াঁদজ্ডপদ়েদেন। 
  
ভরদলা ্ বজজ্ঞাসু্ ডচাদখ্্ তা াদলন।্ বতবন্ জানদতন,্ এই্ বসস্টাররা্ ড াথা্ ডথদ ্
এদসদেন। 
  
–আমরা্আবভলার্ াদে্বসস্টারবস়োন্ নদভি্ডথদ ্আসবে।্লুবস়ো্িযাখ্যা্ রদলন,্
েত্ রাদত্  দ়ে জন্ আততা়েী্ আমাদের্  নদভদি্ চ়িাও্ হদ়েবেল।্ তারা্ সমস্ত্
বসস্টারদ ্সদে্বনদ়ে্ডেদে।্আমরা্চারজন্ড াদনার দম্পালাদত্ডপদরবে। 
  
ভরদলা ্জিাি্বেদলন,্তার্ িস্বদর্রাে-বিরবক্ত-ঘৃণা্এ ই্সদে্ঝদর্প়িদে্–আবম্
ডসি্ডজদনদরার্মনাবি্ডথদ ্আসবে।্ ুব়ি্িের্যদর্আবম্ডসখ্াদনই্বেলাম।্পরশু্
রাদত্আমাদের্আশ্রমদ ্আক্ৰমণ্ রা্হ়ে।্বতবন্েীঘেশ্বাস্ডেলদলন,্মদন্হদে,্ঈশ্বর্
ডিাযহ়ে্ আমাদের্ জনয্ অনয্ ড াদনা্ পবর ল্পনা্  দরদেন।্ ব ন্তু্ এখ্ন্ আমাদ ্
স্বী াদরাবক্ত্ রদতই্হদি।্আবম্িুঝদত্পারবে্না,্চারপাদি্এমন্ঘটনা্ঘটদে্ড ন? 
  
–ওই্আততা়েীরা্আমাদের্সিাদন্পােল্হদ়ে্উদেদে।্লুবস়ো্িলদলন।্খু্ি্তা়িাতাব়ি্
ডেন্ডথদ ্অনয্ড াদনা্ডেদি্চদল্ডযদত্হদি।্আপবন্ব ্এ টা্উপা়ে্:্িাতলাদত্
পাদরন? 
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োোর্  াবরদলা্ ডহদস্ ডেলদলন্ মদন্ হদে্আবম্আপনাদের্ সাহাযয্  রদত্ পারি।্
বসস্টার,্ ঈশ্বদরর্ অসীম্ অনুগ্রদহ্আমরা্ পরেদরর্ সদে্ পবরবচত্ হদ়েবে।্আপনারা্
আমাদ ্অনুসরণ্ রদত্পাদরন। 
  
লুবস়ো্ওই্ভরদলা দ ও্তাদের্েলভুক্ত্ দর্বনদলন। 
  
লুবস়ো্িলদলন্ইবন্হদলন্ফ্রা়োর্ াবরদলা,্েত্ ুব়ি্িের্যদর্বতবন্এ টা্মনাবিদত্
িসিাস্ রদেন।্বতবন্আমাদের্সাহাযয্ রদত্চাইদেন। 
  
িাব ্ বতনজন্ সাবয া্ ওই্ যাজ দ ্ ডেদখ্্ অিা ্ হদ়ে্ বেদ়েবেদলন।্ তাদের্ মদনর্
ডভতর্বমশ্র্অনুভূবতর্জন্ম্হদ়েদে।্গ্রাবসলা্তার্মুদখ্র্বেদ ্ডসাজাসুবজ্তা াদত্ভ়ে্
পাদেন।্ ডমোন্ পবরষ্কার্ েৃবষ্টদত্ ভরদলা দ ্ পযেদিক্ষণ্  রদলন।্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্
ড ৌতূহদলর্ আভাস।্ বসস্টার্ ডথদরসার্ ডচাদখ্্ ইবতমদযযই্ উবন্ ভেিান্ ডপ্রবরত্ এ ্
ডেিেূত্ বহদসদি্ েণয্ হদ়েদেন।্ উবন্ হ়েদতা্ ডমনোবভ়ো্  নদভদির্ পথ্ ডেখ্াদত্
পারদিন। 
  
ফ্রা়োর্  াবরদলা্ িলদলন্ ী্ জনয্ ওরা্আমাদের্  নদভি্আক্ৰমণ্ দরদে?্ হ়েদতা্
ড াদনা্উদদ্দিয্বেল।্আর্আপনারাও্এখ্ন্বনরাপে্নন।্ওরা্বনি়েই্হদনয্ ু ুদরর্
মদতা্আপনাদের্সিাদন্ঘুদর্ডি়িাদে।্তাই্ডপািা ্পালটাদনা্ের ার। 
  
ডমোন্মদন্ রাদলন্পালটািার্মদতা্ড াদনা্ডপািা ্ডতা্আমাদের্সদে্ডনই। 
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 াবরদলার্ মুদখ্্ এ টা্ রহসযঘন্ হাবস্ েুদট্ উেল-্ মহান্ ঈশ্বদরর্ হাদত্ মস্ত্ িদ়িা্
ও়োরদড্রাি্আদে।্আপনারা্ বিেুমাত্র্ বিযা্না্ দর্আমাদ ্অনুসরণ্ রুন।্আমরা্
এখ্ন্িহদর্যাি। 
  
ডিলা্ েুদটা্ ডিদজদে।্  াবরদলা্ এিং্ চারজন্ বসস্টার্ প্রযান্ রাজপথ্ বেদ়ে্ ডহাঁদট্
চদলদেন।্তারা্গ্রাদমর্পদথই্ চদলদেন।্ চারপাি্ ডেখ্দেন্সত ে্ েৃবষ্টদত।্অপবরবচত্
ড াদনা্ আেন্তু দ ্ ডেখ্া্ যাদে্ ব ?্ ডো ানগুদলা্ িি।্ ডরসু্টদরি্ এিং্ িার্ ডখ্ালা্
আদে।্ ডসখ্ান্ ডথদ ্ সংেীদতর্ িব্দ্ ডভদস্ আসদে।্ এদলাদমদলা্ ব েু্ আও়োজ।্
উেবসত্মানুদষর্বচৎ ার। 
  
োোর্ াবরদলা্বসস্টার্ডথদরসার্মুদখ্র্বেদ ্তা াদলন।্িলদলন্–এ্হদে্র ্অযাে্
ডরাল।্তরুণ-তরুণীদের্ াদে্আেিে্নাদচর্িাজনা। 
  
েুজন্ মবহলা্ োাঁব়িদ়ে্ বেদলন্ এ বট্ িাদরর্ সামদন।্ ডসবি ারা্ ডসখ্ান্ বেদ়ে্ চদল্
ডেদলন।্ তারা্ এ িার্ মুখ্্ বেবরদ়ে্ তা াদলন।্ পরদন্ অদু্ভত্ ডপািা ।্ বসস্টাররা্
ভািদলন,্এ জন্এত্ডোদটা্এ বট্োটে্পদরদে,্ড াদনার দম্ডসবট্তার্ডেদহর্ব েু্
অংিদ ্ ড দ ্ ডরদখ্দে।্আর্এ জন্লম্বা্োটে্ পদরদে।্ ব ন্তু্ ডসবট্মাঝখ্ান্ ডথদ ্
বিসেৃি্ভাদি্ াটা।্তারা্অন্তিোস্পদরদে্এ েম্চাপা।্ড াদনা্োাঁ া্ডনই। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্ভািদলন,্ঈষৎ্বচবন্তত্হদ়ে্এদ ই্ডিাযহ়ে্নগ্া্অবভিযবক্ত্িদল। 
  
েরজাদত্ এ ্ ভরদলা ্ োাঁব়িদ়েবেদলন।্ বচত্র্ বিবচত্র্ ডসাদ়েটার্ তার্ পরদন।্ জযাদ ট্
আদে্ব ন্তু্ লার্ডনই।্েলাদত্এ টা্ডপনোন্ঝুলদে। 
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এমন্এ টা্ েি্ নাদ ্এল,্ যা্ মনদ ্ চঞ্চল্ দর্ ডতাদল।্ বনদ াবটন্এিং্ হুইবে,্
ডিাঝা্ডেল। 
  
ডমোন্রাস্তার্অনযবেদ ্তাব দ়ে্বেদলন।্হোৎ্বতবন্ডথদম্ডেদলন। 
  
 াবরদলা্জানদত্চাইদলন্ ী্হদ়েদে? 
  
বতবন্ঘা়ি্ঘুবরদ়ে্তা াদলন। 
  
ডমোন্ ডেখ্দলন,্এ ্মবহলা্এ বট্ বিশুদ ্িহন্ রদে।্ ত্ বেন্হদ়ে্ ডেল,্ বতবন্
ড াদনা্ বিশুর্ মুখ্্ ডেদখ্নবন।্ ড াদনা্ ডেদলর্ সদে্ তার্ ডেখ্া্ হ়েবন।্ ডসই্ অনাথ্
আশ্রদমর্ থা্মদন্পদ়ি্ডেল,্ডচাদদ্দা্িের।্অতব েত্এই্আক্ৰমণ্ডমোনদ ্জীিন্
সম্পদ ে্ ও়োব িহাল্  দর্ তুলল।্ তার্ মাদন্ এতবেন্ আবম্ িাইদরর্ জেত্ ডথদ ্
বিবেন্ন্হদ়ে্এ ্বনুঃসে্িীদপ্অিস্থান্ রবেলাম। 
  
বসস্টার্ ডথদরসাও্ ওই্ িাচ্চাটার্ বেদ ্ তাব দ়ে্ বেদলন।্ ব ন্তু্ বতবন্ অনয্ ব েু্
ভািবেদলন।্ তাাঁর্ মদন্ হবেল,্ িাচ্চাবট্ ডিাযহ়ে্ ঈশ্বদররই্ সন্তান।্ িাচ্চাবট্ বক্ষদেদত্
বচৎ ার্ রদে।্ ড ন?্ মদন্ হদে,্আবম্তাদ ্ সাহাযয্  রদত্ পারবে্ না।্ তাই্ ডস্
আ ুল্ হদ়েদে।্ ব ন্তু্ এটা্ সম্ভি্ ন়ে।্ বতবরি্ িের্ ড দট্ ডেদে,্ বসস্টার্ ডথদরসা্
তা াদলন,্িাচ্চাবটর্ ান্না্তার্অন্তরদ ্িযবথত্ দরদে।্তারা্এবেদ়ে্চলদলন। 
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তাাঁরা্এ টা্ বসদনমা্ হলদ ্ ডপেদন্ ডেদল্এদলন।্ ডপাস্টাদর্ ডলখ্া্আদে–গ্রী্লাভোস,্
ডেখ্া্যাদে্স্বল্পিাস্এ ্রমণী্ডখ্ালা্িুদ র্এ ্পুরুষদ ্আবলেন্ রদে। 
  
-ড ন?্ড ন্সিেত্র্নগ্তার্ে়িােব়ি। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্বিস্ম়ে্প্র াি্ রদলন। 
  
 াবরদলা্ ভুরু্ ভবেদত্ বিরবক্ত্ এদন্ িলদলন্ বে ই্ িদলদেন,্ এই্ যরদনর্ বসদনমা্
প্রেিেদনর্অনুমবত্পা়ে্ ী্ দর?্এই্ বেল্মটাদ ্আমরা্এ ্সস্তা্ পণেগ্রাবে্ িলদত্
পাবর।্মানুদষর্জীিদনর্এ ান্ত্িযবক্তেত্ভাি-ভাদলািাসার্মুহূতেগুদলাদ ্সিার্সামদন্
তুদল্যরা্হদে।্এই্ভাদিই্আমরা্ঈশ্বদরর্সন্তানদের্জন্তুদত্পবরণত্ বর। 
  
তারা্এ টা্হােেও়োদরর্ডো ান্ডপবরদ়ে্ডেদলন।্এ টা্ ডহ়োর্ডড্রবসং্ডসলুন্ডচাদখ্্
প়িল।্ েুদলর্ ডো ান,্ বমবষ্টর্ ডো ান–বসদ়েসটা্ উৎসদির্ জনয্ সি্ িি্ আদে।্
প্রদতয বট্ ডো াদনর্ সামদন্ বসস্টাররা্ ব েুক্ষণ্ থমদ ্ ডথদমবেদলন।্জানলার্ ডভতর্
বেদ়ে্উৎসু ্বজজ্ঞাসু্ডচাদখ্্তা াবেদলন।্সি্জা়েোদতই্বজবনসপদত্রর্ে়িােব়ি।্ব ন্তু্
এসি্বজবনস্ডথদ ্তারা্ ত্বিবেন্ন। 
  
তারা্মবহলাদের্পবরেদের্ডো াদন্এদলন। 
  
 াবরদলা্িলদলন-্োাঁ়িান। 
  
 সামদনর্েরজা্খু্দল্ডেল।্এ টা্আদলা্জ্বদল্উেল,্িি্হদ়ে্ডেদে। 
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–এখ্াদন্আমার্জনয্অদপক্ষা্ রুন,্ড মন? 
  
চারজন্ ভরমবহলা্ তাব দ়ে্ থা দলন।্ ভরদলা ্ ডচাদখ্র্ িাইদর্ চদল্ ডেদলন।্ তারা্
সিাই্িূনয্ডচাদখ্্এদ ্অনযদ ্পযেদিক্ষণ্ রদলন।্বতবন্ড াথা়ে্চদলদেন?্উবন্যবে্
না্আদসন্তাহদল্ ী্হদি?্আিো্এিং্হতািার্অনুভূবত। 
  
 দ়ে ্মুহূতে্ ড দট্ডেদে।্তারা্সামদন্এ টা্িব্দ্শুনদলন।্ াবরদলা্েরজার্ াদে্
োাঁব়িদ়ে্আদেন। 
  
বতবন্িলদলন্তা়িাতাব়ি্ রদত্হদি। 
  
তারা্ স দল্ ডো াদনর্ ডভতর্ চদল্ এদলন।্ ভরদলা ্ ডো াদনর্ েরজা্ িি্  দর্
বেদলন। 
  
লুবস়ো্বজজ্ঞাসা্ রদলন্আপবন্ ী্ দর্এ াজ্ রদলন? 
  
–ডযমন্সামদন্েরজা্আদে,্ ডতমন্ ডপেদন্এ বট্েরজা্আদে।্ভরদলা ্িান্তভাদি্
জিাি্বেদলন।্তার্ িস্বদর্এমন্এ ্ভ়ে,্ডমোন্ডহদস্ডেলদত্িাযয্হদ়েবেদলন। 
  
ভ়ে্ডমিাদনা্শ্রো়ে্বসস্টাররা্চারবেদ ্তা াদলন।্অসংখ্য্ডপািা ্থদর্থদর্সাজাদনা্
আদে।্রং্আর্রং-এর্ডখ্লা।্ডসাদ়েটাদরর্পািাপাবি্অন্তিোস,্ডমাজাও্ডচাদখ্্প়িল।্
হাইবহল্জুদতা্এিং্আরও্ ত্েযািান্সামগ্রী।্এমন্িস্তু্অদন ্িের্তারা্ ডচাদখ্্
ডেদখ্নবন।্ স্টাইল্ অদন টা্ পালদট্ ডেদে।্ অদু্ভত্ ব েু্ স্টাইল।্ হযােিযােও্ ডচাদখ্্
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প়িল।্ রুমালও্ আদে।্ ব েু্ োউজ্ টাঙাদনা্ আদে।্ এত্ ব েু্ ডনও়ো্ সম্ভি্ ন়ে।্
চারজন্বসস্টার্অিা ্হদ়ে্অদন ক্ষণ্ডসখ্াদন্োাঁব়িদ়ে্বেদলন। 
  
তা়িাতাব়ি্ াজ্ রদত্ হদি,্ াবরদলা্ মদন্ রাদলন।্ খু্ি্তা়িাতাব়ি্এই্ ডো ানটা্
ডেদ়ি্ চদল্ ডযদত্ হদি।্ বসদ়েসটার্ ডিষ্ হদল্ ব ন্তু্ ডো ান্ খু্লদি।্ এিার্আপনারা্
বনদজরা্বনদজদের্সাহাযয্ রুন।্ডযটা্বে ্হদ়েদে্িদল্মদন্হদি,্ডসটাই্পদর্বনন।্
ডেখ্দিন,্ডচহারাটা্এদ িাদর্িেলাদত্হদি।্চট্ দর্ড উ্ডযন্আপনাদের্বচনদত্না্
পাদর। 
  
লুবস়ো্ডহদস্ডেলদলন্হা়ে্ঈশ্বর,্আবম্ডিষ্পযেন্ত্আিার্রমণীসুলভ্ডপািা ্পরি?্
বতবন্ ডপািাদ র্ রয্াদ র্  াদে্ চদল্ ডেদলন।্ ডপািা ্ িােদত্ শুরু্ রদলন।্ এ টা্
সুের্োটে্ তার্পেে্হল।্টযান্বসদের্এ টা্োউজ।্হযাাঁ,্এর্সদে্চলদত্পাদর।্
হ়েদতা্ খু্ি্এ টা্েযািান্ েুরস্ত্ ন়ে,্ ব ন্তু্ ী্ রা্ যাদি।্ বতবন্এ টা্পযাবি্ ডির্
 রদলন।্এ বট্ব্রা্এিং্ড ামল্িুট্জুদতা।্ডযখ্াদন্ডপািা ্আদে,্তার্আ়িাদল্চদল্
ডেদলন,্সমূ্পণে্নগ্্হদলন।্ দ়ে ্মুহূদতের্মদযয্ডপািা ্পালদট্ডিবরদ়ে্এদলন। 
  
ইবতমদযয্অনয্বসস্টাররাও্উপযুক্ত্ডপািা ্পদর্বনদ়েদেন। 
  
গ্রাবসলা্পেে্ দরবেদলন্সাো্সৃ্মবতর্ডপািা ।্তার্ াদলা্ চুদলর্সাদথ্তা্মাবনদ়ে্
ডেদে।্সূযেেীপ্ত্তার্োদ়ের্চাম়িা,্তাই্সাো্ডপািাদ ্তাদ ্ডিি্ভাদলাই্ডেখ্াবেল।্
পাদ়ে্এ দজা়িা্সযাদেল্েবলদ়ে্বেদ়েদেন। 
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ডমোদনর্ পেে্ পযাটানে্  রা্ নীল্ সুবতর্ ডপািা ।্ ফ্র টা্ হাাঁটুর্ নীদচ্ ডনদম্ ডেদে।্
বতবন্এ টা্প্লাটেমে্বহদলর্জুদতা্পরদলন। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্ ী্ডপািা ্পরদিন্ভািদতই্পারবেদলন্না।্ব েু্এ টা্পরদত্ডতা্
হদি,্ এখ্াদন্ যা্ আদে্ সিই্ খু্িই্ উজ্জ্বল,্ বসে্ আদে,্ োদনল্ আদে,্  ুইট্ এিং্
চাম়িার্ ডপািা ।্ সুবতও্ ডচাদখ্্ প়িল।্ টুইল্ এিং্ ড ারুে়ে।্ ড াদনাটাদত্ ডচ ,্
ড াদনাটাদত্িাইপ,্ ড াদনাটাদত্ ডপ্লট্আদে।্ এসি্ ডপািা ্ পরদল্ বনদজদ ্ ড মন্
উদ্ভট্ িদল্ মদন্ হদি।্ বসস্টার্ ডথদরসার্ মদন্ তখ্ন্ এ বটই্ বচন্তা,্  ীভাদি্ বতবন্
বনদজদ ্ পালদট্ ডেলদিন?্ েত্ বতবরি্ িের্ যদর্ সন্নযাবসনীর্ সাো্ আলখ্াো্ পদর্
থা দতন।্এখ্ন্তাদ ্নতুন্ডপািা ্পরদত্িলা্হদে।্হা়ে্ভেিান,্আবম্এই্বিশ্রী্
ডপািা গুদলা্ ী্ দর্পরি?্ডিষ্পযেন্ত্বতবন্এ বটমাত্র্লং্োটে্খু্াঁদজ্ডপদ়েবেদলন।্
পুদরা্হাতা,্উাঁচু্ লার্ডেও়ো্এ বট্সুবতর্োউজ। 
  
ফ্রা়োর্ াবরদলা্িলদলন্তা়িাতাব়ি্বসস্টাররা,্খু্ি্তা়িাতাব়ি্ রদত্হদি। 
  
এিার্ডপািা গুদলা্পরদত্হদি।্ব ন্তু্ ী্ দর?্আদের্ডপািা গুদলা্ডখ্ালা্ের ার। 
  
  াবরদলা্ডহদস্িলদলন্আবম্অবেদস্অদপক্ষা্ রবে,্ড মন? 
  
উবন্ডো াদনর্পাদি্অবেদস্চদল্ডেদলন। 
  
বসস্টাররা্এিার্দ্রুত্ডপািা ্পাল্টাদত্শুরু্ রদলন।্িযাপারটা্ েুুঃখ্ো়ে ,্ ব ন্তু্ ী্
 রা্যাদি।্এখ্ন্সম়ে্খু্িই্ ম। 
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অবেদস্ িদস্  াবরদলা্ িাইদরর্ বেদ ্ তা াদলন।্ ভািদলন্ ওই্ বসস্টাররা্ এখ্ন্  ী্
 রদেন?্মুহূদতের্মদযয্ডচাখ্্ডসবেদ ্পদ়ি্বেদ়েদে।্বতবন্বচন্তা্ রদলন,্ াদ ্প্রথম্
গ্রহণ্ রা্ডযদত্পাদর। 
  
*** 
  
বমগুদ়েল্ াবরদলা্তার্জীিন্শুরু্ দরবেল্এ জন্ ডচার্ বহদসদি।্তখ্ন্তার্ি়েস্
মাত্র্ েি্ িের।্ জন্ম্ হদ়েবেল্ তার্ ড াাঁ ়িাদনা্ ডসানাবল্ চুল্ বনদ়ে,্ ডেিেূদতর্ মদতা্
সরলতা্ এিং্ বনষ্পপতা্ লুব দ়ে্ বেল্ মুদখ্র্ মদযয।্ এইজনয্ ডস্ ডিাযহ়ে্তার্ ঈবেত্
ডপিাবট্ সহদজই্ ডিদে্ বনদ়েবেল।্ শুরু্  দরবেল্ এদ িাদর্ নীচু্ ডথদ ।্ প্রথম্ প্রথম্
হাতিযাে্চুবর্ দর্পালাত।্ডো ান্ডথদ ্এটা্ডসটা্তুদল্বনত।্তারপর্ি়েস্িা়িল।্
তার্ডপিা্আরও্বিসৃ্তত্হল।্ডস্তখ্ন্মাতালদের্পদ ট্হাত়িাদে।্যনী্মবহলাদেরও্
আক্ৰমণ্  রদে।্ অসাযারণ্ িযবক্তত্ব্ বেল্ তার।্ তাই্ প্রবতবট্  াদজ্ ডস্ সেল্ হত।্
এিার্ বসাঁে াটা্ বিদখ্্ ডেলল।্ বনতয্ নতুন্ আবিষ্কাদর্ বনদজদ ্ আরও্ েুরন্ত্  দর্
ডেলল।্ েুভোেয,্ ডিষ্অবভযানটা্ ডমাদটই্ সাথে ্ হ়েবন।্আর্ ডসিারই্ ডস্ যরা্ পদ়ি্
যা়ে। 
  
বনদজদ ্ডস্েূরিতেী্এ ্মদনবির্যাজদ র্ভূবম াদত্সাবজদ়েদে।্ াবরদলা্এ ্চাচে্
ডথদ ্অনয্চাদচে্ঘুদর্ডি়িা়ে।্মযয্রাদতর্অবভযান।্ডিবির্ভাে্ডক্ষদত্রই্তার্প্রাথেনা্
মিুর্হ়ে।্স াল্হ়ে।্প্রযান্যমেযাজ ্এদস্েরজা্ খু্দল্ ডেন।্অিা ্হদ়ে্ ডেদখ্ন্
চাদচের্অদন ্মূলযিান্সামগ্রী্খু্াঁদজ্পাও়ো্যাদে্না।্ড াথা়ে্ডেল্ডসগুদলা?্ব ন্তু্সি্
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সম়ে্ভােয্ব ্এইভাদি্সাহাযয্ দর?্েু-রাদতর্আদের্ঘটনা,্আবভলার্ াদে্এ টা্
ডোট্ট্িহর্ডিনজা।্যমেযোজ ্মাঝরাদত্বেদর্এদসবেদলন।্বমগুদ়েল্ াবরদলাদ ্পাও়ো্
ডেল্ চাচে্ ডট্রজাবরর্মদযয্ িদস্থা দত।্ যমেযাজ ্ বেদলন্অতযন্ত্িক্ত্মদনর্মানুষ।্
বতবন্ াবরদলার্সাদথ্ধ্বস্তাধ্ববস্ত্শুরু্ দর্বেদলন। 
  
ডিষ্পযেন্ত্ াবরদলাদ ্ভ়ে্ডেখ্াদলন,্িলদলন,্এখ্নই্পুবলদি্ডোন্ রদিন।্মাবটর্
ওপর্মস্ত্ি়ি্এ টা্রুদপার্পাত্পদ়িবেল।্ াবরদলা্ডসটাদ ই্তুদল্বনল।্সদজাদর্
আঘাত্ রল্ওই্যাজদ র্মাথার্ওপর।্তখ্ন্ ী্হল?্হ়েদতা্আঘাতটা্খু্ি্গুরুতর্
হদ়েবেল।্ ব ংিা্ যমেযোজদ র্ মাথার্ খু্বলটা্ বেল্ খু্িই্ পাতলা।্ বতবন্ মদর্ ডেদলন।্
রদক্তর্ডরাত্ডিবরদ়ে্এল।্বমগুদ়েল্ াবরদলা্পাবলদ়ে্ডেল।্মদন্আতে্ডজদেদে।্খু্ি্
তা়িা্ তাব়ি্ এখ্ান্ ডথদ ্ চদল্ ডযদত্ হদি।্ ডস্ আবভলার্ বেদ ্ চদল্ ডেল।্  দনেল্
আদ া া্ নদভি্আক্ৰমণ্ দরদেন,্এই্ খ্িরটা্ িাতাদস্ েব়িদ়ে্পদ়িদে।্ ডস্এই্
খ্িরটা্ডপদ়েবেল।্এখ্ন্ভাদেযর্হাদত্বনদজদ ্ডেদ়ি্বেল।্ভােযই্তাদ ্ওই্চারজন্
পলাত া্যাবজ ার্সামদন্বনদ়ে্এদসদে। 
  
এখ্ন্ তাদ ্ অনুমাদনর্ ওপর্ ভর্  দর্ হাাঁটদত্ হদি।্ ইবতমদযযই্ ডস্ ওই্ চার্
সন্নযাবসনীর্ নগ্্ ডেহ্ ডেদখ্্ ডেদলদে।্ এখ্ন্  ী্ হদি?্  দনেল্ আদ া া্ এিং্ তার্
আততা়েীরা্বনি়েই্ ু ুদরর্মদতা্ডখ্াাঁজাখু্াঁবজ্শুরু্ দরদে।্এই্চার্মবহলাদ ্ দনেল্
আদ া ার্হাদত্তুদল্বেদত্হদি।্তাহদল?্ ত্টা া্পাও়ো্ডযদত্পাদর? 
  
বোঁচদ ্ ডচার্ মদন্ মদন্ এ টা্ বহসাি্  রবেল।্ এ মাত্র্ লুবস়োই্ ডপািা ্ পবরবহতা,্
িাব ্ বতনজন্তখ্নও্পযেন্ত্নতুন্ ডপািাদ ্িরীর্  া দত্পাদরনবন।্তারা্ নগ্্হদ়ে্
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োাঁব়িদ়ে্আদেন।্ াবরদলা্নীচু্ডচাদখ্্সি্ব েু্ডেদখ্্বনল।্ভািল,্নতুন্এই্ডপািাদ ্
তাদের্ড মন্ডেখ্াদি?্এ টু্িাদেই্তাদের্ডপািা ্পরা্ডিষ্হদ়ে্ডেল।্তারা্ডিাম্
লাবেদ়ে্বেদলন।্বলপ্আটদ ্বেদলন।্খু্ি্তা়িাতাব়ি্তাদের্িাইদর্আসদত্হদি। 
  
সম়ে্এবেদ়ে্চদলদে।্ াবরদলা্ভািল,্ডস্ডচ়োর্ডথদ ্উদে্োাঁ়িাল।্ডো াদন্ডপৌঁদে্
ডেল।্বসস্টারদের্সামদন্বেদ়ে্তা াল।্িলল্ভারী্সুের্হদ়েদে।্এই্পৃবথিীর্ড উ।্
আপনাদের্আর্ যাবজ া্ িদল্ বচনদত্ পারদি্ না।্ মাথার্ ওপর্ োেে্ লাবেদ়ে্ বনদল্
ভাদলা্হ়ে।্ডস্স দলর্জনয্আলাো্োেে্ ডির্ রল।্চারজন্ বসস্টার্মাথা়ে্োেে্
পদর্বনদলন। 
  
এিার্ বমগুদ়েল্ াবরদলা্ তার্ পথ্ বে ্ রল।্ গ্রাবসলাদ ্ প্রথদম্ বনদ়ে্ ডযদত্ হদি।্
বতবন্হদলন্অতযন্ত্রূপিতী্এ ্ নযা।্এমন্রূপসী্নারীর্সাদথ্বমগুদ়েল-এর্আদে্
ডেখ্া্হ়েবন।্আহা,্রক্ত্মাংদসর্এই্িরীর।্ঈশ্বদরর্নাদম্এদ ্নষ্ট্ দর্ ী্লাভ?্
আবম্ডমদ়েবটদ ্ডেখ্াি,্ ীভাদি্জীিদন্আনে্ডপদত্হ়ে। 
  
ডস্ লুবস়ো,্ ডথদরসা্আর্ ডমোনদ ্িলল্মদন্হদে,্আপনারা্স দলই্ খু্ি্ কু্ষযাতে।্
আমরা্এ টা্ াদেদত্ডযদত্চাইবে।্আপনারা্ বতনজন্ডসখ্াদন্ বেদ়ে্আমাদের্জনয্
অদপক্ষা্ রুন।্আবম্চাদচে্যাি।্যাজদ র্ াে্ডথদ ্ব েু্টা া্ বভদক্ষ্ রি,্যাদত্
আমাদের্খ্ািাদরর্সংস্থান্হ়ে। 
  
তারপর্ ডস্গ্রাবসলার্ বেদ ্তাব দ়ে্িলল–বসস্টার,্অনুগ্রহ্ দর্আপবন্আমার্সদে্
যাদিন্ ব ?্ আপবন্ ডেদল্  নদভদির্ িযাপারটা্ পবরষ্কার্ িুবঝদ়ে্ িলা্ ডযদত্ পাদর।্
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আপনার্ থা্শুদন্হ়েদতা্পােবর্সাদহি্ খু্বি্হদিন।্আমার্ মুখ্্ ডথদ ্এসি্ থা্
শুনদল্উবন্রাজী্হদিন্না। 
  
-বে ্আদে। 
  
 াবরদলা্ অনযদের্ িলল্আপনারা্ এ টু্ অদপক্ষা্  রুন।্আমার্ মদন্ হ়ে,্আপনারা্
ডপেদনর্েরজাটা্িযিহার্ রদত্পাদরন। 
  
ডস্ লুবস়ো,্ ডথদরসা্ এিং্ ডমোদনর্ বেদ ্ তা াল্ বতন্ বসস্টার্ িান্ত্ মদন্ এবেদ়ে্
চদলদেন।্েরজা্িি্হদ়ে্ডেল।্এিার্ডস্গ্রাবসলার্বেদ ্তা াল।্আহা,্এমন্রূপ্
ডযৌিন,্ ডস্ ভািল,্ ডমদ়েবটদ ্আমার্ রবক্ষতা্  দর্ রাখ্দল্ ড মন্ হ়ে?্ মাদঝ্ মদযয্
ভাবঙদ়ে্খ্াি।্ভবিষযদত্ডস্হ়েদতা্আমার্পরম্উপ ারী্িস্তু্হদ়ে্োাঁ়িাদি। 
  
গ্রাবসলা্তার্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন্আবম্প্রস্তুত। 
  
না,্ এখ্নও্ ডপািা ্ সমূ্পণে্ হ়েবন।্  াবরদলা্ অনুসিানী্ েৃবষ্টদত্ বসস্টারদ ্ বনরীক্ষণ্
 রল।্না,্এই্ডপািা টা্আপনাদ ্বে ্মানাদে্না।্এটা্খু্দল্ডেলদত্হদি। 
  
-ড ন্ ী্হদ়েদে? 
  
–এটা্ আপনার্ োদ়ে্  ল ল্  রদে।্ ডয্ ড াদনা্ ডলা ্ ডেখ্দলই্ িুঝদত্ পারদি।্
 াবরদলা্ বচন্তা্ দর্িলল,্আমার্মদন্হদে্আপবন্এই্ডপািা ্পদর্ডলাদ র্মদন্
অদহতু ্সদেদহর্সৃবষ্ট্ রদিন। 
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গ্রাবসলা্ইতস্তত্ রবেদলন।্তারপর্এ টা্রয্াদ র্পাদি্চদল্ডেদলন। 
  
তা়িাতাব়ি,্সম়ে্ব ন্তু্ক্ৰমি্ দম্আসদে। 
  
গ্রাবসলা্ ডপািা ্ খু্লদলন।্ পযাবি্ এিং্ ডব্রবস়োর্ পরা।্ বে ্ তখ্ন্  াবরদলা্ ডসখ্াদন্
এদস্উপবস্থত্হদ়েদে। 
  
সি্ব েু্খু্লদত্হদি,্ িস্বদরর্মদযয্ডজদেদে্িযবক্তত্ব। 
  
গ্রাবসলা্ তার্ বেদ ্ তা াদলন্  ী্ িলদেন?্ গ্রাবসলা্ আতেনাে্  দর্ উেদলন্ –না্ না,্
আমাদ ্এভাদি্িাযয্হদত্িলদিন্না। 
  
 াবরদলা্ক্ৰমি্আরও্ াদে্এবেদ়ে্এদসদে্বসস্টার,্আবম্ব ্আপনাদ ্সাহাযয্ রি? 
  
হাত্আগ্রাসী্হদ়ে্উদেদে।্অতযন্ত্দ্রুত্ডস্ডব্রবস়োর্ খু্দল্ বেল।্পযাবি্ বোঁদ়ি্ টু দরা্
টু দরা্ দর্বেল। 
  
না,্আতে্বচৎ ার্ডভদস্আদস।্এটা্আপবন্ রদত্পাদরন্না।্আপবন্চদল্যান। 
  
 াবরদলা্বচৎ ার্ রদে–্শুরু্হদি,্এখ্নই্শুরু্হদি।্এটাদ ্ভাদলািাসদতই্হদি। 
  
তারপর?্ েুবট্ সিল্ িাহু্ সামদনর্ বেদ ্ এবেদ়ে্ আদস।্ আক্ৰমণ্ শুরু্ হদ়ে্ ডেদে।্
গ্রাবসলাদ ্ মাবটদত্ ডেদল্ ডেও়ো্ হদ়েদে।্ উন্মত্ত্ পশুর্ মদতা্  াবরদলা্ তার্ ডপািা ্
খু্লদত্িযস্ত্এখ্ন। 
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গ্রাবসলার্মদন্এখ্ন্ ী্বচন্তা?্মদন্হদে,্মদন্হদে,্এ ্মুর্ডিায্হ়ে্তাদ ্অপমান্
 রদে।্মৃতুযর্ঘণ্টা্বতবন্শুনদত্পাদেন।্তার্মাদ়ের্আতেনাে্ডভদস্উেদে। 
  
গ্রাবসলা্ভািদলন্না,্আর্ন়ে,্ব ন্তু্ড ্ডিাদন্ ার্ থা? 
  
বতবন্আপ্রাণ্ডচষ্টা্ রদেন্ওই্নরেসুযর্সাদথ্ল়িাই্ রদত।্এই্ল়িাইদত্বতবন্ব ্
জ়েযুক্ত্হদিন?্পারদেন্না।্আিার্ডসই্আতে্বচৎ ার। 
  
 াবরদলা্বচৎ ার্ দর্িলল্ি়েতান,্তুই্ তক্ষণ্এভাদি্আমার্সদে্ল়িাই্ রবি? 
  
চদ়ির্আঘাত,্োদলর্ওপর।্গ্রাবসলা্ ডপেন্ বেদর্পদ়ি্ডেদলন।্অিা ্হদ়ে্ডেদেন্
বতবন। 
  
িুঝদত্পারদলন,্তাাঁদ ্সমদ়ের্সাদথ্তাল্ডরদখ্্চলদতই্হদি। 
  
তখ্ন?্তখ্ন্চারবেদ ্শুযুই্অি ার। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

92 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

২. লাস্ লাভাস্ সডল মারদ াদ়েস্ 
০৬. 
  
লাস্লাভাস্ডেল্মারদ াদ়েস-ডেন,্১৯৫০। 
  
তখ্ন্ ডস্ বেল্ পাাঁচ্ িেদরর্ িাবল া।্ মদন্ পদ়ি্ যা়ে,্ মদন্ পদ়ি্ যা়ে্ এ টা্ অদু্ভত্
সৃ্মবত।্এ টা্নগ্্পুরুষ্ডেহ,্মাদ়ের্খ্াদট্এদস্িদসদে।্আিো্অি াদর্তার্মুখ্।্
তার্িরীর,্সি্ব েু্মদন্পদ়ি?্এ জন্ব ?্নাব ্অদন জন। 
  
মা্ িুবঝদ়ে্িদলবেদলন-্এরা্সিাই্ডতামার্ া ু।্তুবম্এদের্স লদ ্ভাদলািাসদি।্
সম্মান্ডেখ্াদি্ড মন? 
  
এইসি্ পুরুদষরা্ বিরাট্ আ াদরর।্ ডস্নহ্ বিতরণ্  রদত্ জাদন্ না।্ তারা্ রাবত্রদত্
থা ত,্ খ্নও্এ ্সপ্তাহ,্ খ্নও্িা্এ ্মাস।্তারপর্িাতাদস্ভর্বেদ়ে্ড াথা়ে্
হাবরদ়ে্ডযত।্যখ্ন্তারা্চদল্ডযত,্েদলাদরস্বপদনদরা্আিার্এ জন্পুরুদষর্সিান্
 রদতন। 
  
ডযৌিন াদল্ েদলাদরস্ বেদলন্ অসামানয্ রূপিতী।্ গ্রাবসলা্ মাদ়ের্  াে্ ডথদ ্ এই্
রূদপর্ব েুটা্ডপদ়েদে।্ডোদটাদিলাদতই্গ্রাবসলাদ ্ডেদখ্্অদনদ ্ডপ্রম্বনদিেন্ রদত্
চাইত।্আহা,্অবলভ্েুদলর্মদতা্োদ়ের্রং,্ঘন্চ চদ ্ াদলা্চুল,্ডচাদখ্র্পাতার্
বেদ ্তা াদল্মন্ ড মন্ দর।্ ডোদটাদিলাদতই্ ডিাঝা্ বেদ়েবেল,্ভবিষযদত,্ ডস্ পূণে্
িিী্ হদ়ে্উেদি।্িের্ াটদত্থাদ ।্েদলাদরস্ বপদনদরার্িরীর্তখ্ন্ পৃথুলা্ হদ়ে্
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ডেদে।্তার্ সুের্ মুদখ্র্এখ্াদন্ ডসখ্াদন্মাংদসর্োপ্ ডলদেদে।্সম়ে্এদস্ পাদল্
এাঁদ দে্েীঘে্িবলদরখ্া। 
  
েদলাদরস্ বপদনদরা্ আর্ এখ্ন্ রূপসী্ নন।্ ব ন্তু্ সহদজ্ তাদ ্ গ্রহণ্  রা্ যা়ে।্
ইবতমদযযই্ বতবন্ এ ্ ডযৌন্ আদিেনম়েী্ িযযাসবেনী্ বহদসদি্ সুনাম্ লাভ্  দরদেন।্
অপবরবচত্পুরুদষর্ডপ্রদম্প়িা্তার্অনযতম্স্বভাি।্েীঘেবেন্যদর্বতবন্এই্ াদজ্িযস্ত্
আদেন।্এইভাদিই্িরীর্বিবক্ৰ্ দর্অথে্উপাজেন্ রদেন।্এটা্না্হদল্আর্ ী্িা্
 রদিন?্তাই্ডেখ্া্ডেল,্পুরুষ্খ্দদ্দদরর্সংখ্যা্তখ্নও্বিদিষ্ দমবন। 
  
এই্হল্গ্রাবসলার্মাদ়ের্জীিন থা।্ বতবন্ডচদ়েবেদলন,্ ডমদ়েদ ও্এই্পদথর্পবথ ্
 রদত।্গ্রাবসলার্িািা্বেদলন্এ ্তরুণ্ডম াবন ।্এ সম়ে্বতবন্ডসবেদনর্তরুণী্
েদলাদরসদ ্ভাদলািাসা্অপেণ্ দরবেদলন।্েুজদনর্মদযয্জদম্উদেবেল্ডপ্রদমর্আসর,্
জানা্ ডেল,্ ডিচারী্ েদলাদরস্ েভেিতেী,্ ভরদলা ্ ড াথা়ে্ ডযন্ অেৃিয্ হদ়ে্ ডেদলন।্
েদলাদরসদ ্এখ্ন্অবভিাপ্এ াই্িহন্ রদত্হদি। 
  
েদলাদরস্ বপদনদরা্ বেদলন্ িে্ স্বভাদির্ মবহলা।্ বতবন্ সমস্ত্ রাে্ েুুঃখ্্ ঘৃণা্ ওই্
নিজাবত ার্ওপর্িষেণ্ রদলন।্গ্রাবসলাদ ্ডেখ্দত্পারদতন্না।্িলা্হত,্ডস্নাব ্
তার্িািার্মদতা্ডিা া। 
  
ডোদটাদিলা়ে্ গ্রাবসলা্ এই্ অস্বাস্থয র্ পবরদিি্ ডথদ ্ পালাদত্ ডচদ়েবেল।্ তার্ এই্
প্র়োস্সেল্হ়েবন।্প্রদতয ্স াদল্ডস্ভেিাদনর্ াদে্প্রাথেনা্ রত–ঈশ্বর,্আজ্মা্

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

94 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

ডযন্আমাদ ্িারীবর ্আঘাত্না্ রদত্পাদর।্আজ্মাদ ্তুবম্খু্বি্ডরদখ্া।্মা্ডযন্
আমাদ ্এ টুখ্াবন্ভাদলািাদস। 
  
ডযবেনটা্ গ্রাবসলার্ ভাদলা্  াটত,্ রাদত্ ভাদলা্ ঘুম্ হত্ তার।্ ডসবেন্ মা্ তার্ বেদ ্
বেদরও্ তা াদতন্ না।্ গ্রাবসলা্ বনদজ্ ডোদটা্ ডোদটা্ হাদত্ তার্ খ্ািার্ ততবর্  রত।্
জামা াপ়ি্পবরষ্কার্ রত।্লাদঞ্চর্থালা্সাজাত্বনদজই।্েুদলর্বটবেন্িদক্স্বটবেন্
ভরত।্ আর্ বিবক্ষ াদ ্ িলত–্ আজ্ মা্ আমার্ জনয্ পাউরুবট্ ডটাস্ট্ ততবর্  দর্
বেদ়েদে।্মা্জাদন,্আবম্পাউরুবট্ডখ্দত্ ত্ভাদলািাবস। 
  
অথিা,্আমার্ডপািা ্বোঁদ়ি্ডেদে।্ডেখু্ন্মযাোম,্মা্ ীর ম্যত্ন্ দর্ডসলাই্ দর্
বেদ়েদে।্মা্আমার্সি্িযাপাদর্ ত্নজর্ডে়ে। 
  
অথিা,্ াল্আবম্মাদ ্বনদ়ে্বসদনমা্ডেখ্দত্যাি। 
  
এইসি্িব্দগুদলা্ বিক্ষব়েত্রীর্মন্ডভদঙ্ বেত।্আবভলার্ াো াবে্এ বট্ ডোট্ট্গ্রাম–্
লাস্ লাভাস্ ডেল্ মারদ াদ়েস,্ গ্রাদমর্ সিাই্ সিার্ হাাঁব়ির্ খ্ির্ জাদন।্ েদলাদরস্
বপদনদরার্জীিনযারা্গ্রাদমর্আদলাচয্বিষ়ে।্গ্রাবসলার্ওপর্তার্প্রবতেলন্পদ়িবেল।্
অনয্ড াদনা্মাদ়েরা্তাদের্ডোদটা্ডমদ়েদের্সাদথ্গ্রাবসলাদ ্বমিদত্বেদতন্না।্তারা্
ভািদতন,্ ওই্ ডমদ়েবটর্ সংেদিে্ এদল্ তনবত তার্ অিমূলযা়েন্ ঘদট্ যাদি।্ গ্রাবসলা্
প়িত্প্লযাদজাদলটা্ ডেল্ বক্ৰসদটা্ েুদল।্ ডসখ্াদন্তার্ ড াদনা্ িিু্ বেল্ না।্ বেল্ না্
ড াদনা্ডখ্লার্সাথী।্ব ন্তু্ ী্আিযে,্ওই্েুদল্ডস্বেল্সিদথদ ্উজ্জ্বল্োত্রী।্ব ন্তু্
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পরীক্ষার্েলােল্ডমাদটই্ভাদলা্হত্না।্ ারণ্ডস্ ড াদনা্িযাপাদর্মদনাদযাে্ বেদত্
পারত্না।্লাবন্ত্এদস্সিসম়ে্তাদ ্অিসন্ন্ দর্রাখ্ত। 
  
বিবক্ষ ারা্ বনো্ দর্িলদতন্তুবম্তা়িাতাব়ি্ঘুদমাদত্যাদি্গ্রাবসলা,্যাদত্ বে মদতা্
 াজ্ রদত্পাদরা। 
  
অথচ্গ্রাবসলা্ব েুদতই্তা্ রদত্পারত্না।্ ারণ্তারা্এ টা্ডোট্ট্ঘদর্থা ত।্ডস্
আর্তার্মা।্ ডোট্ট্ঘদরর্ ড াদচর্ওপর্ওই্ ডমদ়েবটদ ্ ঘুদমাদত্হত।্পাতলা্পেো্
হাও়োদত্উ়িত।্ওপাদি্ডিেরুম।্গ্রাবসলা্ ী্ দর্ঘুদমাদি?্ ী্ দর্মাদ ্িলদি,্
ডজদে্ডজদে্তাদ ্অশ্লীল্ ব েু্িব্দ্শুনদত্হ়ে।্সমস্ত্রাত্তার্ডচাদখ্র্তারা়ে্ ঘুম্
আদস্না।্শুনদত্হ়ে,্তার্মা্সমূ্পণে্ অপবরবচত্এ ্পুরুদষর্সাদথ্ভাদলািাসার্েল্প্
িলদেন।্বিোনাদত্আহ্বান্জানাদেন।্িরীর্বমলদনর্জনয্তীব্র্আ ুবত। 
  
গ্রাবসলা্যখ্ন্িাব়িদত্তার্প্রেবত্পত্র্ বনদ়ে্আসত,্মা্ বচৎ ার্ দর্িলদতন–্এত্
 ম্ নম্বর্ ডপদল্ চলদি্  ী্  দর?্ তুই্ ব ্ জাবনস,্ তুই্ ড ন্ এত্ খ্ারাপ্ ডরজাল্ট্
 বরস?্তুই্মূখ্ে,্তুই্ডিা া।্ডতার্মাথা়ে্ডোির্ডপারা। 
  
গ্রাবসলা্তাই্বিশ্বাস্ রত।্তখ্ন্েুুঃদখ্- দষ্ট্ ান্নাও্ভুদল্ডেদে্ডস। 
  
*** 
  
বিদ লদিলা্েুল্েুবট্হদ়ে্ডেদে,্গ্রাবসলা্বনদজই্বনদজদ ্প্রশ্ন্ রত,্ডোট্ট্রাস্তা্বেদ়ে্
হাাঁটদত্ হাাঁটদত,্ েুপাদি্এ াবি়ো্এিং্ সাইনাদমার্ োদের্সাবর।্পাথদরর্ঘর্ ডচাদখ্্
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প়িদে।্ ড াথা়ে্তার্িািা্েী-পুত্র্ বনদ়ে্িাস্ দরন।্গ্রাবসলার্ দ়ে জন্িিু্ বেল,্
িাস্তদি্ন়ে,্ ল্পনাদত।্তারা্ সুেরী্িাবল া,্ সুের্িাল ,্তারা্মাদঝ্মদযয্পাবটেদত্
গ্রাবসলাদ ্ বনমন্ত্রণ্  রত।্ ডসখ্াদন্ সুের্ ড  ্ সরিরাহ্  রা্ হত।্ ডলাভনী়ে্
আইসবক্ৰম।্ াল্পবন ্িিুরা্তাদ ্ভীষণ্ভাদলািাসত।্তাদের্স দলর্ডচাদখ্্গ্রাবসলা,্
আহা,্ এ ্ িুবেমতী্ িাবল া।্ যখ্ন্ মা্  াো াবে্ থা দতন্ না,্ গ্রাবসলা্ মদন্ মদন্
িিুদের্সাদথ্ থা্িলত,্মাদঝ্মদযয্ডস্সবতয্সবতয্িানাদনা্ থা্িলত। 
  
ডস্িলত–ডতামরা্ ব ্আমাদ ্ ডহামও়োদ ে্সাহাযয্ রদি?্গ্রাবসলা,্আমরা্ ডতা্জাবন্
না,্  ীভাদি্ অে্  রদত্ হ়ে।্ তুবম্  ত্ তা়িাতাব়ি্ ডযাে্ বিদ়োে্ গুণ্ ভাে্  রদত্
পাদরা। 
  
অথিা্ ড উ্ এ জন্ িলত্ গ্রাবসলা,্ আজ্ রাদত্ আমরা্  ী্  রি?্ আমরা্ এ টা্
বসদনমা়ে্যাি।্আমরা্িহদরর্পদথ্হাাঁটদত্হাাঁটদত্ডলমদনট্খ্াি। 
  
অথিা্ডতামার্মা্ ব ্ডতামাদ ্অনুমবত্ডেদিন্বেনাদর্ডযাে্বেদত,্গ্রাবসলা?্ডসখ্াদন্
আমরা্অদন ্ব েু্খ্াি। 
  
অথিা্মদন্হদে,্না্মাদ়ের্সাদথ্না্থা দল্মা্মদন্মদন্ ষ্ট্পা়ে,্যবে্মা্রাজী্হ়ে,্
তাহদল্ডতাদ ্আবম্বনি়েই্জানাি। 
  
ডরািিার্গ্রাবসলার্স াদল্ঘুম্ভাঙত।্িান্তভাদি্ডস্ডপািা ্পরত।্মাদ ্জাোত্না,্
 ারণ্ড াদনা্এ জন্ া া্তার্পাদি্শুদ়ে্আদে।্ডস্এ া্এ া্হাাঁটদত্হাাঁটদত্সান্
জু়োন্ িাউবটস া্ চাদচে্ চদল্ ডযত।্ োোর্ বপদরজ্ জীিদনর্  থা্ িলদতন।্ মৃতুযর্
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পরিতেী্ অনুভূবতর্  থা।্ বযশুর্ জীিদনর্ েল্প।্ গ্রাবসলা্ মৃতুযর্ জনয্ অদপক্ষা্  রদত্
চাইত্না।্ডস্বযশুদ ্ডেখ্ার্জনয্িযগ্র্হদ়ে্উদেবেল। 
  
োোর্বপদরজ,্চবেি্িের্ি়েদসর্এ ্আ ষেণী়ে্িযবক্তদত্বর্মানুষ।্বতবন্েরীি্এিং্
যনীদ ্এ ই্ ডচাদখ্্ ডেদখ্ন।্অসুস্থ্এিং্িলিালীর্মদযয্ ড াদনা্তোত্ দরন্না।্
বতবন্লাস্লাভাস্ ডেল্মারদ াদ়েদস্এদসদেন্ দ়ে ্িের্আদে।্এই্িহদরর্সি্
মানুদষর্ াদে্গ্রহণদযােয্ হদ়ে্উদেদেন।্োোর্ বপদরজ্সি্ িাব়ির্খ্ির্জানদতন।্
বতবন্ জানদতন,্ গ্রাবসলা্ প্রবত্ ডরািিার্ চাদচে্ আদস।্ বতবন্ জানদতন,্ গ্রাবসলার্
পাবরিাবর ্ পবরবস্থবত্ ড মন।্ েদলাদরস্ বপদনদরার্ িযযাসবেদের্ আনুষবে ্ বিষ়ে্
সম্পদ েও্বতবন্খ্ির্রাখ্দতন।্বতবন্জানদতন,্এমন্এ বট্িাব়ি্ব দিারী্ নযা্ডিদ়ি্
ওোর্পদক্ষ্ডমাদটই্সুখ্ো়ে ্ন়ে।্ব ন্তু্ ী্আর্ রা্যাদি?্মাদঝ্মদযয্ওই্ভরদলা ্
অিা ্ হদতন।্ ওই্ মাদ়ের্ এমন্ ডমদ়ে?্ গ্রাবসলা্ সহজ্ সরল।্ িান্ত্ স্বভাদির।্
ড াদনাবেন্তার্িযবক্তেত্িযাপার্বনদ়ে্পােবরর্ াদে্অবভদযাে্ দরবন। 
  
পবরষ্কার্ডপািা ্পদর্গ্রাবসলা্চাদচে্আসত।্পােবর্সাদহি্জানদতন,্এই্ডপািা টা্ডস্
বনদজর্ হাদত্ পবরষ্কার্  দর।্ োোর্ বপদরজ্আরও্ জানদতন,্ এই্ ডমদ়েবট্ স দলর্
মদযয্ ডথদ ও্এদ িাদর্আলাো।্ বতবন্ ডচষ্টা্ রদলন,্এই্ ডমদ়েবটদ ্আলাো্ ডচাদখ্্
ডেখ্দত।্ ডরািিাদরর্ বিদিষ্ প্রাথেনা্ সভার্ পর্ গ্রাবসলার্ জনয্ এ টু্ সম়ে্ বেদতন।্
ডমদ়েটার্েুুঃখ্্ডভালাদনার্জনয্আপ্রাণ্ডচষ্টা্ রদতন।্ খ্নও্ খ্নও্ডমদ়েটাদ ্বনদ়ে্
ড াদনা্ াদেদত্চদল্ডযদতন।্সামানয্ ব েু্খ্ািার।্আহা,্মহা্আনদে্ডমদ়েবটর্মুখ্্
উদ্ভাস্হদ়ে্উদেদে। 
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*** 
  
িীত াদল্গ্রাবসলার্জীিদন্এ টা্অদু্ভত্ঘটনা্ঘদট্ডযত।্িীত ালগুদলা্তার্ াদে।্
এ দঘদ়ে্এিং্বিষণ্ণ্ াতর্িদল্মদন্হত।্লাস্লাভাস্ডেল্মারদ াদ়েস্এমন্এ বট্
উপতয ার্ওপর্অিবস্থত,্যার্চারপাদি্ক্ৰাজ্ভাদেে্পিেদতর্অিস্থান।্এখ্াদন্েমাস্
শুযুই্ িীদতর্ ইিারা।্ হু-হুাঁ্  দর্ িদ়ে্ যাদে্  ন দন্ িাতাস।্ িরং্ েরম াদলর্
বেনগুদলাদ ্অদন ্সহজ্সরল।্েরদম্অদন ্টুযবরস্ট্ডসই্গ্রাদম্আসদতন।্ওই্ডোট্ট্
গ্রাম্অথিা্আযা্িহদরর্িাতাদস্তখ্ন্শুযুই্হাবসর্উতদরাল।্রাস্তার্ ডমাদ়ি্ ডমাদ়ি্
তরুণ-তরুণীর্এ ান্ত্আলাপচাবরতা।্মদন্হত্এই্প্রাণহীন্িহর্িুবঝ্ব েুবেদনর্জনয্
প্রাণিন্ত্হদ়ে্উদেদে।্ টুযবরস্টরা্মাদঝ্মদযয্প্লাজা্ বে্মযানুদ়েল্এলোদটা্ িযাদরদটাদত্
ডযদতন।্ ডসখ্াদন্এ টা্ সুের্িযাে-স্টযাে্আদে।্পাথর্ বেদ়ে্ ততবর,্তারা্অদ েিা্
তুলদতন।্সারোনাদত্বেদ়ে্আঞ্চবল ্নাদচর্আসদর্ডযাে্বেদতন।্আহা,্ ত্িতাব্দী্
যদর্এই্ডলা নৃদতযর্আসর্িদসদে।্খ্াবল্পা,্হাদত্হাত,্তারা্এ ্িণেম়ে্িৃত্ত্রচনা্
 রদেন। 
  
গ্রাবসলা্ অিা ্ ডচাদখ্্ তাব দ়ে্ থা ত্ এইসি্ অদচনা্ আেন্তু দের্ বেদ ।্ তারা্
েুটপাদথ।্িদস্ বে্পান্ রদে।্ডযখ্াদন্ডসখ্াদন্পােদলর্মদতা্বজবনসপত্র্ব নদে।্
মাদের্িাজাদর্বেদ়ে্েরোম্ রদে।্অথিা্মাদঝ্মদযয্তাদের্ডেখ্া্যাদে,্ওদ়েসাইে্
পাদি।্েুপুর্এ টা্ডিদজদে।্প্রবতবট্ডরসু্টদরদি্েমেম্ রদে্মানুষ।্ড উ্মে্পান্
 রদে,্ড উ্জু়ো্ডখ্লদে,্ড উ্িা্সীেুদে্মগ্,্ড উ্অবলদভর্েরোম্ রদে,্ড উ্
মুদখ্্বচপ্পুদর্চুষদে। 
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গ্রাবসলার্  াদে্ এটাই্ বেল্ সি্ ডথদ ্ ড ৌতূহদলাদ্দীপ ্ ঘটনা।্ মাদঝ্ মদযয্ ডস্
বিদ দলর্বেদ ্তাব দ়ে্থা ত।্ডেদলদমদ়েরা্হাদত্হাত্ডরদখ্্এবেদ়ে্চদলদে।্প্লাজা্
ডম়েদরই্তাদের্ডজা়িা়ে্ডজা়িা়ে্ডেখ্া্যাদে।্ডেদলরা্ডমদ়েদের্অদু্ভত্ডচাদখ্্আমন্ত্রণ্
জানাদে।্িািা্মাদ়েরা্তাব দ়ে্আদেন।্ডচাদখ্্ডচাখ্্প়িদে।্িিুরাও।্ি ুদনর্মদতা্
ডচাখ্,্ াদেদত্বভ়ি।্আহা,্এটাই্ডিাযহ়ে্ াদে্আসার্সম়ে।্িতাব্দীর্পর্িতাব্দী্
যদর্এমন্ঘটনাই্ঘদট্আসদে।্গ্রাবসলার্মন্চঞ্চল্হদ়ে্ওদে।্ডস্ভাদি,্ দি্ওই্
জনসমােদম্ডযাে্ডেদি।্ব ন্তু্মাদ়ের্লাল্ডচাদখ্র্ইিারা্তার্স্বপ্নটাদ ্মুহূদতের্মদযয্
যূবলসাৎ্ দর্ডে়ে। 
  
মা্বচৎ ার্ দর্িলদত্থাদ ন্ডেদলদের্ াে্ডথদ ্বনদজদ ্িাাঁবচদ়ে্রাখ্দি।্তুবম্ব ্
িাজাদরর্ ডিিযা্ হদি্ নাব ?্ ডেদলরা্ ডতামার্  াে্ ডথদ ্  ী্ চা়ে্ িদলা্ ডতা?্ ওই্
িরীরটা।্আবম্আমার্অবভজ্ঞতা্ডথদ ্িলবে। 
  
মাদ়ের্ িস্বদর্ঝদর্প়িদে্বতক্ততা,্বিরবক্ত্এিং্িীতরাে। 
  
*** 
  
 খ্নও্  খ্নও্ বেনগুদলা্ সহনদযােয্ িদল্ মদন্ হত,্ রাতগুদলা্ পবরপূণে্ থা ত্
আতেনাদে।্মাদঝ্মদযয্ওই্হাল া্পেোটা্সদর্ডযত।্গ্রাবসলার্ডচাদখ্র্সামদন্ডভদস্
উেত্নগ্্েৃদিযর্বমবেল। 
  
ডোঙাবনর্িব্দ।্বিৎ ার।্েীঘেশ্বাস।্আহা,্এত্অবস্থরতা? 
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–ডজাদর্আরও্ডজাদর? 
  
–তুবম্সুখ্ী্ডতা? 
  
–বে ্মদতা্ ু দে্না? 
  
–আবম্ ী্ রদত্পাবর? 
  
েি্িেদরর্গ্রাবসলা্ডেনী়ে্ভাষার্সি্ বট্বখ্বস্ত্ডখ্উর্বিদখ্্বনল।্তারা্মাদঝ্মদযয্
বেসবেস্ দর্এইসি্ থা্িলত।্ডোঙাবনর্িব্দ।্বিৎ ার।্আরও্ ত্ ী।্গ্রাবসলার্
মদনর্মদযয্তখ্ন্এ টা্অদু্ভত্অিেমদনর্ সৃবষ্ট্হদ়েদে।্মদন্হদে্ ী্ ডযন্এ টা্
সত্তা্এিার্মাথা্তুদল্োাঁ়িািার্ডচষ্টা্ রদে।্গ্রাবসলা্আ াঙ্খী্হদ়ে্উেল।্এ টু দরা্
ডপ্রম্অথিা্এ িু ্বত়োদসর্জনয! 
  
*** 
  
গ্রাবসলা্তখ্ন্চতুেেিী।্মুদরর্সদে্ডেখ্া্হল।্এত্িদ়িা্মানুদষর্সাদথ্গ্রাবসলার্এর্
আদে্ খ্নও্ডেখ্া্হ়েবন।্তার্চাম়িা্ বেল্ সূযেেীপ্ত।্তার্মাথা়ে্এতটু ু্ চুল্ ডনই।্
চও়িা্ েুবট্ াাঁয,্ উপযুক্ত্ িু ,্ িক্ত্ েুবট্ হাত।্ মুর্এদসদে্ মযযরাদত,্ গ্রাবসলা্তখ্ন্
ঘুদম্অদচতন।্ ডভারদিলা্ মুদরর্ সাদথ্ ডেখ্া্ হদ়ে্ ডেদে্ তার।্ পেো্ সদর্ ডেদে।্ ডস্
সমূ্পণে্নগ্্হদ়ে্গ্রাবসলার্বিোনার্বেদ ্ডহাঁদট্ডেদে।্তারপর্বমবলদ়ে্ডেদে্উেযাদনর্
বেদ ।্ গ্রাবসলা্ তার্ বেদ ্ তাব দ়েদে।্ বনুঃশ্বাস্ ডনিার্ ডচষ্টা্  দরদে।্ অসাযারণ্
ডপৌরুদষর্প্রতী ।্এই্ডলা টা্আমার্মাদ ্ডমদর্ডেলদি্–গ্রাবসলা্ডভদিদে। 
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মুর্তার্বেদ ্তাব দ়েদে–িাুঃ-িাুঃ,্তাহদল?্ডতামার্মদতা্এ টা্রত্ন্এখ্াদন্লুব দ়ে্
আদে? 
  
েদলাদরস্বপদনদরা্বচৎ ার্ দর্উদেদেন,্বিোনা়ে্িদস্িদস্আমার্ডমদ়ে,্সংদক্ষদপ্
িদলদেন্বতবন। 
  
গ্রাবসলার্ সমস্ত্ িরীদর্ এ টা্ অদু্ভত্ বিহরণ।্ ডস্ মাদ়ের্ নগ্্ ডেহ্ ডেদখ্্ ডেদলদে।্
মুদরর্পাদি্ডেদখ্দে্এিং্বিহবরত্হদ়েদে। 
  
মুর্ডহদসদে,্হাবসর্মদযয্সাো্োাঁত্বঝব দ়ে্উদেদে্নাম্ ী্খু্ব ্ডতামার? 
  
সামদন্নগ্্পুরুষ্ডেদখ্্গ্রাবসলার্মুদখ্্ডিলা্ডিদষর্লাবলমা।্ থা্আটদ ্ডেদে্তার। 
  
–ও্হল্গ্রাবসলা,্ড মন্ডেখ্ে্ওদ ? 
  
–অসামানযা্রূপিতী।্আমার্মদন্হ়ে্না,্তুবমও্ওই্ি়েদস্এমন্সুেরী্বেদল? 
  
–এখ্নও্ আবম্ তরুণী,্ েদলাদরদসর্ মুদখ্্ বখ্বে্ হাবস,্ বতবন্ ডমদ়ের্ বেদ ্ তাব দ়ে্
িদলদেন্–ডপািা ্পদর্নাও,্েুদলর্ডেরী্হদি। 
  
–হযাাঁ,্যাবে্মা। 
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মুর্তখ্নও্এ েৃদষ্ট্গ্রাবসলার্বেদ ্তাব দ়ে্আদে।্মদন্হদে্ডস্ডযন্সি্ব েু্বেদল্
খ্াদি। 
  
এিার্প্রিীণা্ভরমবহলা্এবেদ়ে্এদলন।্বতবন্হাসদত্হাসদত্িলদলন–এদসা,্বিোনাদত্
চদল্এদসা।্ডখ্লাটা্ব ন্তু্এখ্নও্ডিষ্হ়েবন। 
  
মুর্িলল্–পদর্হদি।্তখ্নও্ডস্গ্রাবসলার্বেদ ্এ েৃদষ্ট্তাব দ়ে্আদে। 
  
গ্রাবসলার্ মদন্ হল,্ মুদরর্ ডচাখ্্ ডথদ ্ ডলাভ্ ঝদর্ প়িদে।্ বিষ্ তীর্ হদ়ে্আক্ৰমণ্
 রদে্ডিচারী্গ্রাবসলাদ । 
  
*** 
  
মুর্ডথদ ্ডেল।্প্রদতয ্বেন্যখ্ন্গ্রাবসলা্েুল্ডথদ ্বেদর্আদস,্ভেিাদনর্ াদে্
প্রাথেনা্ দর,্ডলা টার্ ুৎবসত্মুখ্্ডযন্না্ডেখ্দত্হ়ে।্ব ন্তু্ডস্জাদন্না,্ড ন্ডস্
এই্পুরুষবটদ ্ভ়ে্পা়ে।্মুর্ব ন্তু্ভাদলা্িযিহার্ রার্ডচষ্টা্ দর।্এখ্নও্অবব্দ্ডস্
অিালীন্আচরণ্  দরবন।্ ব ন্তু্ মুদরর্ বচন্তাই্ গ্রাবসলাদ ্ বিহবরতা্  দর্ রাদখ্।্ তার্
সমস্ত্িরীর্জুদ়ি্এ টা্অজানা্ ম্পন্ডেখ্া্ডে়ে। 
  
মাদ়ের্ প্রবত্ মুদরর্ িযিহাদরর্ মদযয্ এ টা্ অস্বাভাবি তা্ আদে।্ এ টা্ অনযর ম্
উোসীনতা।্ মুর্এই্ডোদটা্িাব়িদত্সারাবেন্থাদ ।্প্রচে্মে্খ্া়ে,্েদলাদরস্ বপদন্
ডরা্ ডয্ টা াটা্ আ়ে্  দরন,্ মুর্ সিটাই্ বেবনদ়ে্ ডন়ে।্ মাদঝ্ মদযয্ মাঝরাদত্
ভাদলািাসার্ ডখ্লা্ চলদত্ থাদ ।্ গ্রাবসলা্ শুনদত্ পা়ে,্ মুর্ মাদ ্ আঘাত্  রদে,্
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স ালদিলা্েদলাদরস্বপদনদরা্িরীদর্নানা্বচহ্ন্বনদ়ে্আবিভূেত্হন।্িুঝদত্পারা্যা়ে,্
ডচাদখ্র্ ড াদণ্  াদলা্ োে,্ ডোাঁদটর্ ড াদণ্ রক্ত্ ঝরদে,্ এসি্ হল্ মুদরর্ িারীবর ্
আক্ৰমদণর্েলশ্রুবত। 
  
এ বেন্গ্রাবসলা্জানদত্ডচদ়েবেল,্মা,্তুবম্ওই্ডলা টার্সদে্থাদ া্ড ন? 
  
মা্ জিাি্ বেদ়েবেদলন্ বিষণ্ণভাদি্ –তুই্ িুঝদত্ পারবি্ না।্ ও্ সবতয াদরর্ পুরুষ।্
অনযদের্মদতা্ডমবনমা ো্ন়ে।্ডস্জাদন,্এ জন্মবহলাদ ্ ীভাদি্সন্তুষ্ট্ রদত্হ়ে।্
তাো়িা্ও্সবতয্আমাদ ্ভাদলািাদস।্এই্ডয্আমার্সিে্অদে্োে্ডেখ্বেস,্এ্হল্
ভাদলািাসার্েংিন।্তুই্এখ্ন্িুঝবি্নাদর। 
  
গ্রাবসলা্ বিশ্বাস্ দরবন।্ডস্জাদন্ মুর্তার্মাদ ্িযিহার্ দর।্ড াদনা্এ ্অজ্ঞাত্
 ারদণ্মা্প্রবতিাে্ রদত্সাহস্পা়ে্না।্ড াদনা্ড াদনা্সম়ে্ডস্মাদ়ের্রাে্ডেদখ্্
অিা ্হদ়ে্যা়ে।্যখ্ন্েদলাদরস্ বপদনদরা্সবতয্ ডরদে্যান,্তার্মদযয্এ ্যরদনর্
উন্মােনার্জন্ম্হ়ে।্এ িার্বতবন্গ্রাবসলাদ ্তা়িা্ দরবেদলন।্তাাঁর্হাদত্বেল্এ বট্
েুবর।্ ারণ?্গ্রাবসলা্ ী্ দরদে?্ ডস্ া ার্জনয্আনা্এ বট্ চাদ়ের্ াদপ্ চুমু ্
বেদ়েদে।্এই্হল্তার্অপরায! 
  
*** 
  
এ বেন্ স ালদিলা,্ রবিিার,্ গ্রাবসলা্ তা়িাতাব়ি্  রদে,্ চাদচে্ ডযদতহদি।্ মা্ আরও্
স াদল্ িাব়ি্ ডথদ ্ চদল্ ডেদেন।্ হাদত্ ডসলাই্  রা্ ডপািা ্ খ্দদ্দদরর্ িাব়ি্ ডপৌঁদে্
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বেদত্হদি।্গ্রাবসলা্নাইট্োউন্খু্লল।্পেো্সদর্ডেল।্মুর্সামদন্এদস্োাঁ়িাল।্ডস্
সমূ্পণে্নগ্। 
  
–ডতামার্মা্ড াথা়ে্খু্ব ? 
  
মা্িাইদর্ডেদে,্ব েু্ াজ্আদে। 
  
 মুর্ এ ্ েৃদষ্ট্ গ্রাবসনার্ উলে্ ডেদহর্ বেদ ্তাব দ়ে্ বেল।্ ডস্ িলল–সবতয,্ ভেিান্
ডতামাদ ্ ী্বেদ়ে্ততবর্ দরদেন। 
  
এই্প্রিংসা্গ্রাবসলার্ মুদখ্্লাল্আভা্এদন্ বেদ়েদে।্গ্রাবসলা্জাদন্এখ্ন্তাদ ্ ী্
 রদত্হদি।্এখ্নই্এই্নগ্তা্ড দ ্ডেও়ো্উবচত।্োটে্এিং্োউজ্পরদত্হদি।্
এখ্ান্ ডথদ ্চদল্ ডযদত্হদি্ ব ন্তু্ ড াদনা্এ ্অজ্ঞাত্ ারদণ্ ডস্ ডযদত্পারল্না।্
মদন্হল্ ড াদনা্এ ্জােু র্ িুবঝ্তাদ ্মাবটর্সদে্আটদ ্ ডরদখ্দে।্ ডস্ ডেখ্দত্
ডপল,্মুদরর্ডপৌরুষ্ক্ৰমি্ডজদে্উেদে।্ডচাদখ্র্তারা়ে্এ টা্অদু্ভত্েীবপ্ত। 
  
শুনদত্পাদে,্ াদনর্ডভতর,্ডসই্অদু্ভত্িব্দ,্আরও্ডজাদর্আরও্ডজাদর,্ ী্হদে্
 ী?্সিটা্আমার্ডভতর্ ুব দ়ে্োও। 
  
গ্রাবসলা্অনচতনয্হদ়ে্প়িল। 
  
মুদরর্েলা্খ্সখ্দস্ তুবম্এখ্ন্এ ্িাবল া,্ ডপািা ্পদর্নাও।্এখ্ান্ ডথদ ্চদল্
যাও। 
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গ্রাবসলা্ বনদজদ ্ বেদর্ ডপল।্পালাদত্হদি,্এই্ভ়েং র্ ডলা টার্ হাত্ ডথদ ।্ ডস্
সদর্ডেল,্এবেদ়ে্ডেল,্ব ন্তু্এ্ ী?্ ী্এ ্অজানা্আ ষেণ্তাদ ্মুদরর্বেদ ্ডেদল্
বেদে।্ডস্মুদরর্ড ামদর্হাত্রাখ্ল।্িুঝদত্পারল,্এ টা্সিল্পুংেে্তাদ ্আঘাত্
 রদে। 
  
গ্রাবসলা্গুবঙদ়ে্উেল্না,্ঈশ্বদরর্ ডোহাই,্আবম্ ব ন্তু্সি্ িুঝদত্পাবর।্আবম্এখ্ন্
আর্খু্ব বট্নই। 
  
 গ্রাবসলা্ এ্ যরদনর্ অনুভূবত্  খ্নও্ পা়েবন।্ এ টা্ অদচনা্ আদিে,্ িনয্ উদত্তজনা,্
অসহনী়ে।্ভাদলািাসার্আনে,্উদিে,্আ ুলতা,্িাসনা- ামনার্আদলা়িন।্ডস্মুরদ ্
জব়িদ়ে্যদরদে।্আবলেদন্ ী্সুখ্!্তার্মুখ্্বেদ়ে্বিৎ াদরর্িব্দ্ডিবরদ়ে্আসদে।্মুর্
এিার্শুরু্ দরদে্তার্ ডখ্লা।্ তৃবপ্তর্ চরম্অিস্থা,্ গ্রাবসলা্ভািল,্তাহদল্এই্হল্
আসল্জীিন্রহসয।্ডিষ্অবব্দ্ডস্সি্ব েু্জানদত্পারল।্এটাই্হল্সৃবষ্টর্উৎস।্
এটাই্হল্জীিদনর্অোেী্অংি।্এই্হল্এমন্এ টা্আনে,্যা্লাভ্ রার্জনয্
আমরা্তৃবষত্তাবপত্হদ়ে্অদপক্ষা্ দর্থাব । 
  
- ী্হদে?্ডতামরা্ রে্ ী? 
  
 েদলাদরস্ বপদনদরার্  িস্বর্আতেনাে,্ ভ়োতে্ হাহা ার।্ এ ্ মুহূদতের্ মদযয্ সিব েু্
িি্হদ়ে্ডেল।্মদন্হল্সম়ে্ডযন্তুষাদর্আিৃত।্েদলাদরস্বপদনদরা্তাব দ়ে্আদেন,্
বিোনার্ বেদ ্ িূনয্ েৃবষ্টদত।্ ভািদতও্ পারদেন্ না,্ তার্ অিতেমাদন্ ডমদ়ে্ এিং্ মুর্
িরীদরর্ডসই্ডখ্লা়ে্ডমদত্উেদি। 
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গ্রাবসলা্ মার্ বেদ ্তা াল।্ ভ়ে্ ডপদ়ে্ ডেদে।্ মুদখ্্ ড াদনা্ িব্দ্ রদত্ পারদে্ না।্
েদলাদরস্বপদনদরার্ডচাদখ্্ডজদেদে্িনয্উদত্তজনা। 
  
 ু ুবরর্িাচ্চা,্তুই্এ টা্ ু ুবর। 
  
–মা-মা,্বপ্লজ। 
  
েদলাদরস্ বপদনদরা্ হাদত্ তুদল্ বনদ়েদেন্ ডলাহার্ অযািদট্র।্ ডসটাদ ্ েুাঁদ়ি্ বেদ়েদেন্
ডমদ়ের্মাথা্লক্ষয্ দর। 
  
এটাই্ হল্ ডিষ্ অনুভূবত,্ ডযটা্ গ্রাবসলার্ মদন্ পদ়ি,্ আিো-আিো,্ ডচতন্ এিং্
অদচতদনর্মাদঝ্এ বট্সরু্সুদতার্ওপর্তা্ভাসদে। 
  
*** 
  
ঘুম্ডভদঙবেল্অদন ক্ষণ্িাদে।্হাসপাতাদলর্িযযা।্অদু্ভত্ ষ্ট।্পািাপাবি্োবিিবট্
ডিে্সাজাদনা্আদে।্প্রদতয বট্ডিদে্এ জন্ দর্ডপদিি।্নাসেদের্েুদটােুবট্এখ্াদন্
ডসখ্াদন।্প্রদতয ্ডপদিিদ ্ডেখ্দত্হদি। 
  
গ্রাবসলার্ মাথা্ ডেদট্ ডেদে।্ অসহয্ যন্ত্রণা।্ যতিার্ ডস্ পাি্ ডেরার্ ডচষ্টা্  দরদে,্
আগুদন্নেী্তাদ ্গ্রাস্ দরদে।্ডস্বনিুপ্হদ়ে্শুদ়ে্আদে।্অনয্ডরােীদের্আতেনাে্
এিং্ ান্না্শুদনদে। 
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সদিয্ ঘবনদ়ে্ এদসদে।্ ডোযূবলর্ অস্তরাে।্ অল্পি়েসী্ এ ্ োক্তার্ তার্  াদে্ এদস্
োাঁ়িাদলন।্ বতবরি্িের্ি়েস্হদ়েদে্ব ?্ডেখ্দল্মদন্হ়ে,্পৃবথিীর্সমস্ত্ভার্ বনদ়ে্
বতবন্িুবঝ্ভারাক্ৰান্ত।্অ াদল্িুব়িদ়ে্ডেদেন। 
  
–তাহদল্ডতামার্ঘুম্ভাঙল? 
  
আবম্ড াথা়ে?্গ্রাবসলার্ থা্িলদত্ ষ্ট্হবেল। 
  
–তুবম্ এখ্ন্ আবভলার্ হসবপটাল্ প্রবভনবি়োদলর্ চযাবরবট্ ও়োদেে্ আদে।্ েত াল্
ডতামাদ ্ এখ্াদন্ এদন্ ভবতে্  রা্ হদ়েদে।্ ডতামার্ অিস্থাাঁ্ ডচাদখ্্ ডেখ্া্ যাবেল্ না।্
ডতামার্ পাদল্ডসলাই্ রদত্হদ়েদে। 
  
োক্তার্ িদল্ চদলদেন্ আমাদের্ বচে্ সাদজেন্ বনদজ্ এই্  াজটা্  দরদেন।্ বতবন্ ।্
িদলদেন,্ ডতামার্ বেদ ্ তা াদনা্  ষ্ট্ হ়ে।্ তুবম্ এত্ সুের,্ ভািদত্ খ্ারাপ্ লােদে্
ডতামার্ পাদল্এ টা্োে্হদ়ে্ডেল। 
  
গ্রাবসলা্ভািল্–খ্ারাপ্ ী্হদি?্সারাজীিন্আমাদ ্এই্ লদের্ডিাঝা্িহন্ রদত্
হদি। 
  
*** 
  
বিতী়ে্বেন্োোর্বপদরজ্গ্রাবসলাদ ্ডেখ্দত্এদলন।্নাসে্ডচ়োর্এবেদ়ে্বেদলন।্ওই্
পােবর্সাদহি্গ্রাবসলার্ বেদ ্অদন ক্ষণ্তাব দ়ে্ বেদলন।্ মুখ্খ্ানা্ ড মন্ বিিণে্হদ়ে্
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ডেদে।্ডচাদখ্র্তারা়ে্যূসর্বিষণ্ণতা।্গ্রাবসলাদ ্এই্অিস্থা়ে্ডেদখ্্তার্হৃে়ে্বিেবলত্
হদ়েবেল।্বতবন্সি্শুনদত্ডপদ়েদেন।্লাস্লাভাস্ডেল্মারদ াদ়েদসর্িাতাদস্েব়িদ়ে্
পদ়িদে্এই্গুজি।্গুজি্ন়ে,্সবতয্ থা।্ব ন্তু্বতবন্ব েুই্মদন্ রদেন্না।্অথচ,্
ড উ্ড উ্এই্ঘটনাটাদ ্ডচদপ্ডেিার্ডচষ্টা্ দরদে। 
  
ডযমন্েদলাদরস্ বপদনদরা্স লদ ্িদল্ ডিব়িদ়েদেন–্ বসাঁব়ি্ ডথদ ্পদ়ি্ বেদ়ে্ ডমদ়ের্
মাথা্ডেদট্ডেদে। 
  
এখ্ন্োোর্বপদরজ্প্রশ্ন্ রদলন-্গ্রাবসলা,্তুবম্এখ্ন্ড মন্ডিায্ রদো? 
  
 গ্রাবসলা্মাথা্না়িল,্ডস্তা াল্োোদরর্বেদ । 
  
–এ টা্প্রদশ্নর্জিাি্ডেদি?্সবতয্ থা্িলদি?্ ী্ দর্এমন্ঘটনা্ঘটল? 
  
 অদন ক্ষণ্নীরিতা।্ডিষ্পযেন্ত্গ্রাবসলা্িলল–্এটা্ডনহাতই্এ টা্অযাবক্সদেি। 
  
 োোর্গ্রাবসলার্মুদখ্র্বেদ ্তা াদত্পারদলন্না।্মাথা্ডনদ়ি্িলদলন,্তাই্নাব ? 
  
বতবন্খু্িই্েুুঃখ্্ডপদ়েদেন।্েুুঃদখ্্তাাঁর্মুখ্্ভদর্উদেদে।্বতবন্িলদলন–গ্রাবসলা,্আবম্
ডতামার্মাদ়ের্সাদথ্ থা্িদলবে। 
  
গ্রাবসলা্িলল–্আবম্িাব়িদত্যাি্না,্আমার্ব ্যাও়ো্উবচত? 
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না,্আমার্মদন্হদে্তুবম্িাব়িদত্ডযও্না।্আমরা্এ্ বিষ়ে্ বনদ়ে্আদলাচনা্ রি,্
বতবন্এ ্হাত্রাখ্দলন্গ্রাবসলার্হাদত।্িলদলন-্ াল্ডতামাদ ্ডেখ্দত্আসি। 
  
–আপনাদ ্অদন ্যনযিাে্োোর। 
  
োোর্চদল্ ডেদলন,্গ্রাবসলা্ ডসখ্াদন্অদন ক্ষণ্শুদ়েবেল,্তারপর্ ডস্ঈশ্বদরর্ াদে্
প্রাথেনা্ রল-্ভেিান,্তুবম্আমদ ্ডমদর্ডেদলা,্আবম্আর্ডিাঁদচ্থা দত্চাই্না। 
  
ডস্এখ্ন্ ড াথা়ে্ যাদি?্ ড াথাও্যািার্ ডতা্তার্জা়েো্ ডনই।্ ডস্আর্ ড াদনাবেন্
িাব়িদত্ বেরদত্ পারদি্ না।্ ডস্ আর্  খ্নও্ েুদল্ ডযদত্ পারদি্ না।্ ডস্ আর্
ড াদনাবেন্তার্মযাোমদের্পবরবচত্মুখ্্ডেখ্দত্পাদি্না। 
  
পৃবথিী্ এখ্ন্ এদ িাদর্ িূনয্ হদ়ে্ ডেদে্ তার্  াদে।্ চারপাদি্ শুযুই্ অি ার্ আর্
বনরািা। 
  
এ জন্নাসে্বজজ্ঞাসা্ রল–ডতামার্ব েু্ব ্লােদি? 
  
 গ্রাবসলা্নাদসের্বেদ ্তা াল।্মুদখ্্হতািা।্ ী্িলার্আদে?্ডস্বনিুপ্হদ়ে্থা ল। 
  
*** 
  
পদরর্বেন্োক্তার্আিার্এদলন। 
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বতবন্িলদলন-্ডতামার্জনয্ভাদলা্খ্ির্আদে,্তুবম্আজ্হাসপাতাল্ো়িদত্পারদি।্
এটা্এ টা্বমদথয্ থা।্িাব টা্হ়েদতা্সবতয।্ ারণ্এই্বিোনাটা্আমাদের্লােদি।্
অনয্এ জন্ডরােী্এদস্ডেদে। 
  
গ্রাবসলা্িুঝদত্পারল,্তাদ ্এখ্ন্চদল্ডযদত্হদি।্ব ন্তু্ডস্ড াথা়ে্যাদি? 
  
*** 
  
এ ঘণ্টা্িাদে্োোর্বপদরজ্আিার্এদলন।্তার্সদে্আদর ্জন্পােবর্বেদলন। 
  
–ইবন্োোর্ডিদরনদো,্আমার্এ ্পুদরাদনা্িিু। 
  
গ্রাবসলা্বিষণ্ণ্মুদখ্্ওই্ভরদলাদ র্বেদ ্তা াল।্িলল–োোর? 
  
–হযাাঁ,্োোর্ডিদরনদো্ভািদলন,্সবতযই্ডস্অসামানযা্রূপিতী। 
  
গ্রাবসলার্ ী্হদ়েদে,্োোর্ বপদরজ্সংদক্ষদপ্সি্িদলদে।্আরও্িদলদেন,্ ীর ম্
পবরদিদির্ মদযয্ এই্ ডমদ়েবট্ িদ়িা্ হদ়ে্ উদেদে।্ আদে্ জীিদনর্ বতক্ততা,্ আদে্
বনদজদ ্অপমান্ রার্ইো,্ব ন্তু,্ডমদ়েবটর্সরল্মুদখ্্তার্ড াদনা্েবি্ডনই। 
  
োোর্ডিদরদনা্িলদলন–্ডতামার্এই্অিস্থার্জনয্সবতযই্আবম্েুুঃবখ্ত।্খু্ি্খ্ারাপ্
সমদ়ের্মদযয্ বেদ়ে্ তুবম্এবেদ়ে্চদলে।্হ়েদতা্এই্িব্দগুদলার্আলাো্এ টা্মাদন্
আদে।্ডিচারী্গ্রাবসলা্তা্িুঝদত্পাদরবন। 
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োোর্ বপদরজ্ িলদলন-্ গ্রাবসলা,্আবম্ লাস্ লাভাস্ ডেলা্ মারদ াদ়েদস্ বেদর্ যাি।্
ডতামাদ ্োোর্ডিদরনদোর্হাদত্ডেদ়ি্যাবে্ড মন? 
  
এই্ থা্শুদন্গ্রাবসলার্মদনর্ডভতর্উদিে্আ ুলতার্জন্ম্হদ়েবেল।্মদন্হদ়েবেল্
ডস্ডিাযহ়ে্িাব়ির্সদে্ডিষ্সম্প ে্ বেন্ন্ রল।্ডস্ বচৎ ার্ দর্িদলবেল–আমাদ ্
এভাদি্এ লা্ডেদল্আপবন্ড াথাও্যাদিন্না। 
  
োোর্ বপদরজ্ তার্ বেদ ্ তাব দ়ে্ বেদলন।্ িদলবেদলন–্ আবম্ িুঝদত্ পারবে,্ তুবম্
এখ্ন্ বনদজদ ্ বনুঃসে্ ডিায্  রে।্ ব ন্তু্ তা্ ভািে্ ড ন?্ আমাদ ্ বিশ্বাস্  দরা,্
ডতামার্েুুঃদখ্্আমার্হৃে়ে্েদল্ডেদে।্ডেদখ্া,্ভবিষযৎ্বেন্ব ন্তু্এত্খ্ারাপ্থা দি্
না। 
  
এ জন্নাসেদ ্ডেখ্া্ ডেল,্ ডিদের্ বেদ ্এবেদ়ে্আসদে।্তার্হাদত্এ বট্িাবেল।্
ডস্ওই্িাবেলটা্গ্রাবসলাদ ্বেদ়ে্িলল–্এ্হল্ডতামার্জামা- াপ়ি।্এখ্নই্ডতামাদ ্
এখ্ান্ডথদ ্চদল্ডযদত্হদি। 
  
গ্রাবসলার্মদন্আরও্আতে–্এখ্নই? 
  
েুজন্পােবর্পরের্েৃবষ্ট্বিবনম়ে্ রদলন। 
  
–তুবম্ ডপািা ্ পদর্ নাও,্ আমাদের্ সদে্ চদল্ এদসা,্ োোর্ ডিদরনদো্ িলদলন–্
আমরা্ থা্িলি। 
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পদনদরা্ বমবনট্হদ়ে্ডেদে।্োোর্ডিদরনদো্গ্রাবসলার্হাদত্হাত্ডরদখ্দেন।্গ্রাবসলা্
হাসপাতাদলর্েরজা্ বেদ়ে্িাইদর্ডিবরদ়ে্এল।্উজ্জ্বল্সূদযের্আদলাদ ,্সামদন্এ টা্
সুের্িাোন।্আহা,্রং-ডিরদঙর্েুল্েুদটদে।্ব ন্তু্গ্রাবসলার্মন্এতই্ভারাক্ৰান্ত্ডয,্
েুদলর্ডসৌেযে্তাদ ্বিেুমাত্র্আ ষেণ্ রদত্পারল্না। 
  
*** 
  
এিার্অবেদস্তারা্ডপৌঁদে্ডেদেন।্োোর্ডিদরনদো্িলদলন্োোর্বপদরজ্আমাদ ্
সি্িদলদেন,্এই্পৃবথিীদত্ডতামার্থা ার্ড াদনা্জা়েো্ডনই। 
  
গ্রাবসলা্মাথা্না়িল। 
  
–ড াদনা্আত্মী়ে? 
  
না,্মা্ো়িা্আমার্আর্ড উ্ডনই। 
  
–মাোর্বপদরজ্িদলদেন,্তুবম্নাব ্প্রবত্ডরািিার্চাদচে্ ডযদত? 
  
-হযাাঁ,্ ডযতাম্আবম।্ ী্ সুের্ বেল্রবিিাদরর্ওই্স ালগুদলা।্চাদচের্পবরদিি্খু্িই্
ভাদলা্ লােত।্ ডস্ বযশুর্ সাদথ্ ডেখ্া্  রার্ জনয্ উেগ্রীি্ বচদত্ত্ অদপক্ষা্  রত্
ক্ষণ াদলর্জনয্ভুদল্ডযত্জীিন্যন্ত্রণা। 
  
গ্রাবসলা,্ তুবম্  খ্নও্  নদভদি্ থা ার্  থা্ ডভদিে?্ না,্ এই্ বচন্তাযারা্  খ্নও্
গ্রাবসলাদ ্আক্ৰান্ত্ দরবন। 
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. 
  
–আবভলাদত্ এ টা্  নদভি্ আদে,্ বমিনারীদের্  নদভি।্ তুবম্ ডসখ্াদন্ থা দত্
পাদরা।্বনরাপত্তার্অভাি্হদি্না। 
  
বচন্তাটা্আতেঘন্জাবন্না,্ নদভি্সম্পদ ে্আমার্ড াদনা্যারণা্ডনই। 
  
 নদভি্স দলর্জনয।্োোর্ ডিদরনদো্ িদলবেদলন,্আবম্ ডতামাদ ্ সািযান্ দর্
বেবে।্ ডসখ্াদন্ ডেদল্অদন ্ বেন্অনুিাসন্পালন্ রদত্হ়ে।্এ িার্ তুবম্ যবে্
ডেট্ বেদ়ে্ ওখ্াদন্ প্রদিি্  দরা,্ আর্ িপথ্ গ্রহণ্  দরা,্ তাহদল্ তুবম্আর্  খ্নও্
 নদভি্ডথদ ্িাইদরর্ পৃবথিীদত্আসদত্পারদি্না।্ ারণ্ ডতামাদ ্ঈশ্বদরর্নাদম্
িপথ্বনদত্হদি।্এই্িপথ্ভাঙা্যা়ে্না। 
  
গ্রাবসলা্ডসখ্াদন্িদস্ বেল।্তার্মদন্পরের্বিদরাযী্ভািনার্অনুরণন।্ডস্জানলা্
বেদ়ে্ আ াি্ ডেখ্বেল।্ পৃবথিী্ ডথদ ্ বচরবেদনর্ মদতা্ হাবরদ়ে্ যাদি?্ িেী্ জীিন্
 াটাদি?্এো়িা্আর্ ী-ই্িা্ রদত্পাদর্ ডস?্ পৃবথিীদত্ ড াথাও্তার্জনয্এ ্
টু দরা্ বনরাপে্আশ্র়ে্আদে্ ী?্ যন্ত্রণা্ এিং্অবিশ্বাস।্অসহনী়ে্এিং্ েুুঃখ্জন ।্
মাদঝ্মদযয্ডস্আত্মহনদনর্ থা্বচন্তা্ দর।্ব ন্তু্ নদভদির্জীিন্তাদ ্নতুন্আিা্
ডেদি।্হদত্পাদর্িেী্জীিন,্ব ন্তু্প্রবত্মুহূদতে্তাদ ্ডতা্বরক্ত্বিবিক্ত্হদত্হদি্না। 
  
োোর্ডিদরনদো্িলদলন্আবম্িুঝদত্পারবে,্তুবম্এখ্ন্ ী্বচন্তা্ রদে।্যবে্তুবম্
রাজী্থাদ া,্আবম্ডতামাদ ্মহতী্মাোর্প্রাওদরদসর্সদে্ডেখ্া্ রাি। 
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. 
  
গ্রাবসলা্সদে্সদে্মাথা্ডনদ়িবেল-্বে ্আদে্আবম্রাজী। 
  
*** 
  
মাোর্এ েৃদষ্ট্তাব দ়ে্বেদলন্এই্ব দিারী্ নযার্মুদখ্র্বেদ ।্অদন ্অদন ্বেন্
আদে্ বতবন্ তেিিাণী্ শুদনবেদলন–্ এ ্ ব দিারী্  নযা্ আসদি্ ডতামার্  াদে।্ তুবম্
তাদ ্বনরাপত্তা্বেও। 
  
-ডতামার্ি়েস্ ত? 
  
–ডচাদদ্দা।্। 
  
 ডমদ়েবট্যদথষ্ট্িদ়িা্হদ়েদে,্ তবেন্আদে্মহামানয্ডপাপ্ডঘাষণা্ দরবেদলন,্িাদরা্
িের্হদ়ে্যািার্পর্ড াদনা্ব দিারী্ নযাদ ্আর্ডসবি া্হদত্ডেও়ো্হদি্না। 
  
গ্রাবসলা্মাোর্ডিবটনাদ ্িদলবেদলন-্আমার্ভীষণ্ভ়ে্ রদে। 
  
*** 
  
এই্িব্দগুদলা্ডিবটনার্মদন্প্রবতধ্ববন্তুদলদে্আমার্ভীষণ্ভ়ে্ রদে। 
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 ত্ ত্িের্হদ়ে্ ডেল।্ বতবন্জাদনন্না,্ ড াথা়ে্এই্ো ?্োোর?্আবম্ভীতা্
সস্তা। 
  
ডিবটনা,্ ঈশ্বদরর্ সদে্ ডতামার্ প্রথম্ সংদযাে্  খ্ন্ হদি?্ যখ্ন্ তুবম্ বিপদের্ মদযয্
প়িদি। 
  
ডিবটনা্ ভািবেদলন,্আমার্ ো ্ ব ্এদসদে?্এই্ ডমদ়েবটদ ্আবম্ ব ্ দর্ সাহাযয্
 রি? 
  
যমে্ সম্বদি্তার্ ব ্ যারণা্ বেল?্ ডোদটাদিলা়ে্ বতবন্ রবিিার্ চাদচে্ ডযদতন্ না।্ মদন্
পদ়ি্যা়ে্ ব দিারী্ ডিলার্ থা।্ভাদলাম্ ডপািা ্পরদতন,্ ডেদল্িিু্ বেল্অগুণবত।্
মাবরে্িহদরর্এ াবয ্ডেদল্তখ্ন্তাদ ্বিদ়ে্ রার্জনয্মবর়ো।্ব ন্তু্ড ন?্এই্
জীিন্ ী্ দর্এল?্অদন ্ব েু্ভািদত্থাদ ন্বতবন।্ খ্নও্বতবন্এই্সন্নযাবসনী্
জীিদনর্  থা্ ভাদিনবন।্ উবনি্ িের্ ি়েস,্ এমন্ এ টা্ ঘটনা্ ঘটল,্ জীিনটা্
এদ িাদর্পালদট্ডেল। 
  
বতবন্বিোনাদত্শুদ়ে্বেদলন,্ঘুবমদ়ে্বেদলন,্এ টা্ িস্বর্তাদ ্িলল,্ডিবটনা,্ওদো্
জাদো,্িাইদর্যাও। 
  
বতবন্ডচাখ্্ডমদল্বেদলন,্উদে্িসদলন,্ভ়ে্ডপদ়েদেন।্আদলা্ডজ্বদল্বেদলন,্ডিেসাইে্
লযাম্প।্বতবন্এ া,্ ী্অদু্ভত্স্বপ্ন। 
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ব ন্তু্ওই্িব্দটা্ বতবন্শুদনদেন।্ বতবন্আিার্শুদ়ে্প়িদলন।্ ব ন্তু্ ঘুদমর্রাজদত্ব্পা্
বেদত্পারদলন্না। 
  
ডিবটনা্ উদে্ িাইদর্ যাও।্ এটা্ আমার্ অিদচতন্ মন,্ উবন্ ভািদলন।্ আবম্ এখ্ন্
মযযরাদত্িাইদর্বেদ়ে্ ী্ রদিা? 
  
বতবন্আদলা্বনবভদ়ে্বেদলন।্আিার্আদলা্জ্বালাদলন। 
  
 ডড্রবসং্োউন্পরদলন।্ বিপার্পরদলন।্ বসাঁব়ি্ বেদ়ে্নামদলন।্িাব়ির্স দল্ ঘুবমদ়ে্
আদে। 
  
ব দচদনর্েরজা্ খু্দল্ বেদলন।্এ টা্অদু্ভত্ভদ়ের্অনুভূবত্তাদ ্আক্ৰমণ্ দরদে।্
বতবন্ িুঝদত্ পারদেন,্ তাদ ্ এখ্ন্ ডপেদনর্ েরজা্ বেদ়ে্ ডিদরাদত্ হদি।্ বতবন্
অি াদরর্বেদ ্তা াদলন।্তার্ডচাখ্্প়িল্চাাঁদের্যূসর্আদলার্বেদ ।্ডেখ্া্ডেল্
এ টা্পুদরাদনা্ডরবফ্রজাদরটার্োাঁব়িদ়ে্আদে।্এখ্াদন্এখ্ন্ভাঙা্বজবনসপত্র্রাখ্া্হ়ে। 
  
ডিবটনা্ জানদত্ পারদলন,্ ড ন্ বতবন্ এখ্াদন্ এদসদেন।্ বতবন্ ওই্ ডরবফ্রজাদরটাদরর্
বেদ ্ এবেদ়ে্ চদলদেন।্ মদন্ হল্ ড উ্ ডযন্ তাদ ্ সদম্মাবহত্  দরদে।্আহা,্ বতবন্
ডরবফ্রজাদরটাদরর্  া না্ খু্লদলন।্ বতন্ িেদরর্ভাইদ ্ ডসখ্াদন্ পাও়ো্ ডেল,্অজ্ঞান্
হদ়ে্ডেদে। 
  
এটাই্ হল্প্রথম্ঘটনা।্ ড াদনা্ ড াদনা্সম়ে্ ডিবটনা্এই্ঘটনাবটদ ্ ডিাঝিার্ ডচষ্টা্
 দরন।্িযবক্তেত্জীিদনর্অবভজ্ঞতা্বেদ়ে্ভাদিন।্আবম্শুদনবেলাম,্ড ্ডযন্আমাদ ্
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ো দে।্আবম্জানতাম্পুদরাদনা্ডরবফ্রজাদরটারটা্ওখ্াদনই্আদে।্আবম্জানতাম্এর্
 া না্এখু্বনই্খু্লদত্হদি। 
  
পরিতেী্অবভজ্ঞতাটা্খু্ি্সহদজ্িলা্যা়ে্না।্এ মাস্পদরর্ঘটনা। 
  
 ঘুমন্ত্অিস্থা়ে্ডিবটনা্আিার্শুনদত্ডপদ়েদেন্তেিিাণী–্আগুনটা্বনবভদ়ে্োও। 
  
ডিবটনা্উদে্প়িদলন,্ ঘুম্ডভদঙ্ডেদে।্নাব়ির্েবত্দ্রুত্হদ়েদে।্আিার,্আিার্ ী্
বতবন্ঘুদমাদত্পারদিন?্বতবন্ডড্রবসং্োউন্পরদলন,্িীপার্পাদ়ে্েবলদ়ে্বেদলন।্চদল্
ডেদলন্ িাইদর,্ ড াদনা্ ডযাাঁ়ো্ ডনই,্ ড াদনা্আগুন্ ডনই।্ বতবন্ মা-িািার্ ডিেরুদমর্
েরজা্খু্লদলন।্সিব েু্বে ্আদে।্ভাইদ়ের্ডিেরুম?্আগুদনর্বিখ্া্আদে্ব ?্বসাঁব়ি্
বেদ়ে্নীদচ্ডনদম্ডেদলন।্প্রদতয টা্ঘর্ভাদলাভাদি্পরীক্ষা্ রদলন।্ড াথাও্আগুদনর্
বচহ্ন্ডনই। 
  
ডিবটনা্ভািদলন,্আবম্এ টা্ডিা া,্এটা্ডনহাতই্এ টা্স্বপ্ন। 
  
বতবন্বিোনাদত্বেদর্ডেদলন।্আর্তখ্নই্িাব়িদত্এ টা্বিদফারণ্হল।্প্রচে্িব্দ,্
ঝনঝন্ িদব্দ্  াাঁচ্ ডভদঙ্ পদ়িদে।্ বতবন্ এিং্ তার্ পবরিাদরর্ স দল্ পালাদত্
ডপদরবেদলন।্ড াদনাভাদি্ো়োর্বব্রদেদের্মানুষরা্এদস্আগুন্বনবভদ়ে্বেদ়েবেল। 
  
এ জন্ো়োরমযান্িযাপারটা্িযাখ্া্ রদলন-্ ডিসদমদিই্আগুদনর্ েুলব ্ ডেখ্া্যা়ে,্
ি়েলার্ডেদট্যা়ে। 
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পরিতেী্ঘটনা্ঘটল্বতন্সপ্তাহ্িাদে।্এটা্ব ন্তু্ড াদনা্স্বপ্ন্ন়ে। 
  
ডিবটনা্ প়িার্ ঘদর্ িদসবেদলন,্ প়িবেদলন,্ মদন্ হল্ ড ্ ডযন্ ডহাঁদট্ চদলদে্ িাোন্
বেদ়ে।্ভরদলা ্ডিবটনার্বেদ ্তা াদলন।্ ী্আিযে?্এ্ড ?্ডিবটনা্ওই্মানুষবটর্
েবি্ খ্নও্মন্ডথদ ্মুেদত্পাদরবন। 
  
বতনবেন্ড দট্ডেদে,্ডিবটনা্এ টা্অবেস্ঘদর্িদস্আদেন,্িাইদর্এদলন,্বলেদটর্
জনয্অদপক্ষা্ রদেন।্বলেট্এদস্ডেল।্েরজা্খু্দল্ডেল।্ডিবটনা্ডভতদর্পা্বেদত্
যাদিন,্ হোৎ্ তা াদলন্ বলেট্ অপাদরটাদরর্ মুদখ্র্ বেদ ।্ িুদ র্ ডভতর্ য ্  দর্
উেল।্ এই্ মুখ্বট্ বতবন্ িাোদন্ ডেদখ্দেন।্ ডিবটনা্ ভ়ে্ ডপদ়ে্ ডপেন্ বেদ ্ বেদর্
এদলন।্ েরজা্ িি্ হদ়ে্ ডেল।্ বলেট্ ওপদর্ উদে্ ডেল।্ এ ্ মুহূতে্ পদর্ বলেট্
হু়িমুব়িদ়ে্ডভদঙ্প়িল।্স দলই্মারা্ডেল। 
  
পদরর্বেন্ডরািিার,্ডিবটনা্চাদচে্ডেদলন। 
  
ডহ্ঈশ্বর,্আবম্জাবন্না্ড ন্আমাদ ই্এইসি্অদু্ভত্অবভজ্ঞতার্সমু্মখ্ীন্হদত্হদে।্
আমাদ ্ ী্ রদত্হদি?্অনুগ্রহ্ দর্সবে ্পথ্িাতদল্ বেন।্িলুন্ ড াথা়ে্ ডেদল্
আবম্িাবন্ত্পাদিা। 
  
উত্তর্ডভদস্এদলা্মযযরাদত,্ ঘুমন্ত্ডিবটনার্ াদন্ াদন্ ড ্ডযন্িদল্ বেল–্আরও,্
আরও্ডিবি্তযাে,্আরও্বতবতক্ষা্এিং্যযান। 
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ডিবটনা্ভািদলন্সমস্ত্রাবত্র্যদর,্স াল্হল,্বতবন্যাজদ র্ াদে্ডেদলন।্ভরদলা ্
মন্বেদ়ে্ডিবটনার্সি্ থা্শুদনবেদলন। 
  
–ও,্তুবম্ডসই্ভােযিতীদের্এ জন,্ডতামাদ ্বনিোবচত্ রা্হদ়েদে। 
  
– ী্জনয? 
  
–তুবম্ব ্ঈশ্বদরর্জনয্ডতামার্জীিদনর্প্রবতবট্মুহূতে্উৎসেে্ রদত্চাও? 
  
 –আবম্জাবন্না,্আমার্ভ়ে্ রদে। 
  
 ডিষ্পযেন্ত্বতবন্ নদভদি্ডযাে্বেদ়েবেদলন। 
  
আবম্আমার্জীিদনর্সবে ্পদথর্সিান্ডপদ়েবে।্মহতী্মাোর্ডিবটনা্বচন্তা্ রদলন,্
এত্আনে,্আবম্ভাষা়ে্িণেনা্ রদত্পারি্না। 
  
*** 
  
এখ্ন্এই্চতুেেিী্ব দিারী্ নযাবট্িলদে–্আবম্ভ়ে্ডপদ়েবে। 
  
মহতী্ মাোর্গ্রাবসলার্ হাদত্হাত্ বেদলন–্সম়ে্নাও্গ্রাবসলা,্ভেিান্ ডতামার্সদে্
আদেন।্ তুবম্ ডভদিা্ না,্ তুবম্ এ া।্ পৃবথিীর্ সিেত্র্ বতবন্ েব়িদ়ে্আদেন।্আমাদের্
েুভোেয্আমরা্তাদ ্ডচাদখ্্ডেখ্দত্পাই্না। 
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 ী্বচন্তা?্আবম্আবে,্আবম্সিখ্াদন্আবে।্গ্রাবসলা্ভািল।্তারপর?্নীরিতা,্তনুঃিব্দ,্
আবম্ বিবেবর্িব্দ্শুদনবে।্গ্রাবসলা্মাোদরর্ মুদখ্র্ বেদ ্তা াল।্িলল-্হযাাঁ,্এিার্
আবম্নীরিতার্জেদত্প্রদিি্ রি। 
  
*** 
  
সদতদরা্ িের্ ড দট্ ডেদে,্ তখ্ন্ ডথদ ্ গ্রাবসলা্ এ ্ অনাস্বাবেত্আনদের্ সমু্মখ্ীন্
হদ়েদেন।্জীিদন্প্রথম্বতবন্এই্আনদের্সিান্ডপদলন।্তার্জীিনটাদ ্ভেিাদনর্
চরণতদল্উৎসেে্  দরদেন।্অতীদতর্েৃিয্আর্ড াদনাভাদি্তাদ ্তাব়িত্ রদত্পাদর্
না।্ডসই্আতেঘন্মুহূতেগুদলাদ ্বতবন্ভুদল্ডেদেন।্বতবন্এখ্ন্বযশুর্পরম্বপ্র়োদত্
পবরণত্হদ়েদেন।্জীিন্যখ্ন্ডিষ্হদ়ে্যাদি,্বতবন্বযশুদতই্বমদল্যাদিন। 
  
িের্ এবেদ়ে্ ডেদে্ নীরিতার্ মদযয,্ মাদঝ্ মদযয্ তনি ালীন্ েুুঃস্বপ্ন।্ ভ়েং র্ িব্দ,্
এো়িা,্আর্ড াদনা্সৃ্মবত্ডনই।্গ্রাবসলা্জাদনন,্যীদর্যীদর্ওই্অতীতটা্এদ িাদর্
মদর্যাদি। 
  
. 
  
বসস্টার্গ্রাবসলাদ ্অদন ্ াজ্ডেও়ো্হল।্িাোদনর্ াজ্ রদত্হল।্িাোদনর্ াজ্
 রদত্বতবন্ভাদলািাদসন।্আহা,্ঈশ্বদরর,্এই্অসাযারণ্সৃবষ্ট।্ডোদটা্ডোদটা্েুলগুবল।্
ড াদনা্ পাপ্  রদত্ জাদন্ না।্ চারপাদি্ উাঁচু্ পাাঁবচল।্ িাইদরর্ পৃবথিীর্ িব্দ্ এখ্াদন্
আদস্না।্মদন্হ়ে,্এটা্িুবঝ্পাথদরর্ততবর্পাহা়ি।্গ্রাবসলার্ খ্নও্এ া্মদন্হ়ে্
না,্মদন্হ়ে্বতবন্ডিাযহ়ে্এই্জেদত্বনদজই্রানী্হদ়ে্িদস্আদেন। 
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*** 
  
 নদভদির্জীিন্িাবন্ত্এিং্স্তিতা়ে্ভরা।্ হোৎ্আিার্ ডসই্ েুুঃস্বদপ্নর্রাত্ বেদর্
এদসদে।্ েুুঃস্বপ্ন্ িাস্তি্ হদ়ে্ উদেদে।্ পৃবথিীটা্ িিের্ জাবতদত্ ভদর্ ডেদে।্ তারা্
গ্রাবসলাদ ্ এই্ অঞ্চল্ ডথদ ্ িাইদর্ বনদ়ে্ আসদি।্ ডয্ পৃবথিী্ ডথদ ্ সদর্ ডযদত্
ডচদ়েবেদলন,্ আিার্ তাদ ্ ডসই্ পৃবথিীদত্ বনদ়ে্ আসা্ হদি।্ সমস্ত্ পাপগুদলা্ বেদর্
এদসদে,্আতেঘন্ পবরদিি।্ মুর্ বেদর্ এদসদে।্ মুদরর্ মুখ্্ বতবন্ ডেখ্দত্ পাদেন।্
মুদরর্সাদথ্ল়িাই্ দর্বতবন্পারদিন্ব ?্গ্রাবসলা্ডচাখ্্খু্লদলন।্আহা,্ডলা বট্তার্
ডভতর্ বনদজদ ্ প্রদিি্  রাদে।্ ডপৌরুদষর্ িন্দ্ব।্ ডস্ িলদে–্ আমার্ সাদথ্ ল়িাই্
ড াদরা্না্বসস্টার,্এটাদ ্ভাদলািাসার্ডচষ্টা্ দরা।্ডেখ্দি,্তুবম্এমন্আনে্পাদি,্
িাব ্জীিন্ভুলদত্পারদি্না। 
  
গ্রাবসলা্বচৎ ার্ রদলন্মা,্মা,্আমাদ ্সাহাযয্ দরা! 
  
. 
  
০৭. 
  
লুবস়ো্  ারমাইদনর্ মদনর্ ডভতর্ এ টা্ অদু্ভত্ যারণা।্ বতবন্ এবেদ়ে্ চদলদেন্ রাস্তা্
বেদ়ে।্ডমোন্এিং্ডথদরসার্সদে।্হারাদনা্আত্মবিশ্বাস্বেদর্এদসদে।্আহা,্ তবেন্
িাদে্চলার্সাদথ্বসদের্খ্সখ্সাবন্িব্দ।্বতবন্অনয্েুজদনর্বেদ ্তা াদলন।্তাদের্
আচরদণর্মদযয্এ যরদনর্স্না়েবি ্েুিেলতা্েুদট্উদেদে।্নতুন্ডপািা ্তারা্ডমাদটই্
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পেে্ রদেন্না।্অনভযদস্তর্মদতা্হাাঁটদেন।্আত্মসদচতন্হদ়ে্উদেদেন।্িুঝদত্পারা্
যাদে,্এই্োটে্ এিং্ডমাজা্পদর্তাদের্খু্িই্অস্ববস্ত্হদে।্মদন্হদে,্তারা্ডিাযহ়ে্
বভনগ্রদহর্ িাবসো।্ তাাঁরা্ এই্ পৃবথিীর্ ড উ্ নন।্ লুবস়ো্ ভািদলন,্ ডিাযহ়ে্ তাদের্
আচরদণর্ডভতর্এ বট্মাত্র্আদিদের্অনুরণন্আমাদের্যদর্ডেলল। 
  
বসস্টার্ ডথদরসাদ ্ সি্ ডথদ ্ খ্ারাপ্ অিস্থা়ে্ মদন্ হদে।্ বত্রি্ িের্ ড দট্ ডেদে,্
 নদভদির্মদযয,্এ যরদনর্িালীনতা্ডিাদযর্জন্ম্হদ়েদে্তার্আচরদণর্মদযয,্এখ্ন্
ডসই্িালীনতাদিায্ডভদঙ্যাদে্খ্ান্খ্ান্হদ়ে।্িযাপারটা্বতবন্ডমাদটই্পেে্ রদেন্
না।্ এখ্ন্ তাদ ্ ডয্ পৃবথিীদত্ বনদ়ে্ আসা্ হদ়েদে,্ ডসই্ পৃবথিীর্ ঘটনািলীর্ সদে্
বনদজদ ্মানাদত্পারদেন্ না।্ নদভদির্সি্ ব েুই্তার্ াদে্ চরম্ িাস্তি।্ বতবন্
আিার্এ বট্ নদভদি্বেরদত্চাইদেন।্বনরাপত্তা্িলদ়ের্মদযয্ ু দত্চাইদেন। 
  
ডমোন্ চারপাদির্ মানুষজন্ সম্পদ ে্ অতযন্ত্ ও়োব িহাল।্ স দল্ ডচাখ্্ বেদ়ে্ তাদ ্
বেদল্খ্াদে।্বতবন্রাস্তা্বেদ়ে্ডহাঁদট্চদলদেন।্মুদখ্্লজ্জার্আভা্ডলদেদে।্বতবন্এমন্
এ বট্জেদত্িাস্ দরদেন,্ডযখ্াদন্শুযুই্ডমদ়েদের্এ াবযপতয।্পুরুষ্মানুষ্ড মন্
ডেখ্দত্তা্ভুদল্বেদ়েবেদলন।্এখ্ন্এত্পুরুষ্ডেদখ্্মনটা্তার্চঞ্চল্হদ়ে্উদেদে।্
িযাপারটা্ খু্িই্ বিরবক্তজন ,্ আিার্ উদত্তজ ও্ িদট।্ চারপাদির্ মানুষরা্ ডমোনদ ্
ডেদখ্্ ী্ভািদেন?্ িদরর্অি ার্ ডথদ ্ বতবন্উদে্এদসদেন?্অদন ্িের্িাদে্
বতবন্তার্নারীত্ব্সম্পদ ে্ও়োব িহাল্হদ়ে্উেদলন। 
  
তাাঁরা্ পাদ ে্ চদল্ ডেদলন।্আিার্ উদত্তজ ্ থািাতো্ ডিানা্ ডেল।্ রাম্ এিং্ োদনর্
আদোলন।্  াবরদলা্  ী্  রদে?্ র ্ অযাে্ ডরাল?্ হযাাঁ,্ উবন্ িদলবেদলন।্ তরুণ্
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তরুণীরা্এই্োদনর্তাদল্তাদল্নাচদত্ভাদলািাদস।্িযাপারটা্আমাদের্আ ৃষ্ট্ রদি্
 ী? 
  
ডমোদনর্মদন্হল,্সবতযই্ডতা,্এর্মদযয্জীিন্আদে,্ডযৌিদনর্উন্মােনা্আদে।্ওাঁরা্
এ টা্ বসদনমা্ হদলর্ পাি্ বেদ়ে্ ডেদলন।্ ওই্ পারীসাদহি্ িদলবেদলন্ ব ্ যরদনর্
বসদনমা্এখ্ন্ডেখ্াদনা্হদে।্ভািদল্অিা ্হদত্হ়ে।্এই্বসদনমাদ ্ব ্আবম্এ বট্
পণেগ্রাবে্ িলদত্ পাবর?্ জীিদনর্ এ ান্ত্ িযবক্তেত্ েবিগুদলাদ ্ স দলর্ সামদন্ তুদল্
যরা্হদে। 
  
ডমোদনর্ হৃৎেেন্ দ্রুত্ হদ়েদে।্  াবরদলা্ েত্  ুব়ি্ িের্ যদর্ এ বট্ মনাবিদত্
জীিন্  াটাদেন?্ তা্ হদল?্ তা্ হদল্ বতবন্ র ্ োন্ সম্পদ ে্ এত্  থা্ ড াথা়ে্
জানদলন?্এই্বসদনমাদত্ ী্ডেখ্াদনা্হ়ে্তাই্িা্ ী্ দর্জানদলন?্ড াথাও্এ টা্
ভুল্হদে। 
  
বতবন্লুবস়োর্বেদ ্তা াদলন।্ডথদরসার্বেদ ও্তা াদলন।্িলদলন-্এখু্বন্ডো াদন্
বেরদত্হদি। 
  
তারা্এবেদ়ে্ডেদলন।্ডমোন্েুটদত্শুরু্ দরদেন,্খু্ি্তা়িাতাব়ি,্খু্ি্তা়িাতাব়ি্ওই্
িি্েরজার্ডভতর্ডপৌঁদোদতই্হদি। 
  
*** 
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গ্রাবসলাদ ্ ডমদঝর্ ওপর্ শুইদ়ে্ ডেও়ো্ হদ়েদে।্ গ্রাবসলা্ তখ্ন্আপ্রাণ্ ডচষ্টা্  রদেন্
বনদজর্নারীত্ব্িাাঁচাদনার্জনয।্ াবরদলাদ ্আাঁচদ়ি্ ামদ়ি্ডেিার্ডচষ্টা্ রদেন। 
  
- ী্হদে?্এর ম্ রদল্আবম্ডতামাদ ্ডমদর্ডেলি। 
  
 াবরদলার্মুদখ্্বনষু্ঠর্অবভিযবক্ত। 
  
ডস্এ টা্িব্দ্শুনদত্ডপল।্তার্মাথার্ডভতর্বিদফারণ।্ডস্ডেখ্দত্ডপল্বহলতলা্
এ টা্জুদতা্দ্রুত্েুদট্আসদে্মাথার্ াদে।্তারপর?্এটাই্ডিাযহ়ে্ডিষ্ঘটনা্ডযটা্
ডস্মদন্ডরদখ্বেল। 
  
ডমোন্ ইবতমদযযই্ বিহবরত্ গ্রাবসলাদ ্ ডটদন্ বনদ়েদেন।্ তাদ ্ জব়িদ়ে্ যদরদেন–বে ্
আদে,্আমরা্এদস্ডেবে।্ি়েতান্আপনার্খু্ি্ক্ষবত্ রদত্পাদরবন্ডতা? 
  
ডিি্ব েুটা্সম়ে্ড দট্ডেদে,্গ্রাবসলা্ড াদনার দম্িদলদেন-্ওুঃ,্ওুঃ,্ভাবেযস্আপবন্
এদসদেন,্ তা্ না্ হদল্  ী্ ডয্ হত?্ লুবস়ো্ ও্ ডথদরসাও্ ওই্ ডো াদনর্ মদযয্  ুদ ্
পদ়িদেন।্িযাপারটা্ ী্ঘদটদে্লুবস়ো্এ ্লহমাদত্িুদঝ্বনদ়েদেন। 
  
ডিজন্মার্িাচ্চা! 
  
বতবন্ অদচতন্ অযেনগ্্ ওই্ মূবতেটার্ বেদ ্ তা াদলন।্ গ্রাবসলা্ ডমদঝদত্ শুদ়ে্আদে।্
অনযরাও্ ভাদলাভাদি্ ডেখ্দলন।্ লুবস়ো্ এ দ াণ্ ডথদ ্ ডিল্ট্ বনদ়ে্ এদলন।্ ডমোন্
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 াবরদলার্ হাত্ েুবট্ ডিাঁদয্ বেদলন্ বপেদমা়িা্  দর।্ তারপর্ িলদলন-্ থুুঃ্ থুুঃ,্ বতবন্
িলদলন্ডমোনদ ,্ভাদলাভাদি্িাাঁযুন্ডতা।্ডমোন্ াজ্ রদত্ডলদে্ডেদলন। 
  
ডিষ্ পযেন্ত্ লুবস়ো্ খু্বি্ হদলন।্ বে ্আদে,্ বিদ লদিলা্ ডো ান্ খু্লদি,্ তখ্ন্ এই্
ডলা বট্িলদি্এখ্াদন্ডস্ ী্ রবেল? 
  
লুবস়ো্গ্রাবসলার্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন–্আপবন্বে ্আদেন্ডতা? 
  
গ্রাবসলা্হাসার্ডচষ্টা্ রবেদলন-্হযাাঁ। 
  
–এখ্ন্এখ্ান্ডথদ ্ডযদত্হদি,্ডমোন্িলদলন,্ডপািা ্পদর্বনন্তা়িাতাব়ি। 
  
যখ্ন্তারা্ডিদরাদত্যাদিন,্লুবস়ো্হোৎ্িলদলন-্এ ্মুহূতে্অদপক্ষা্ রুন। 
  
বতবন্  যাি্ বলস্টাদরর্ বেদ ্ চদল্ ডেদলন।্ এ টা্ চাবি্ হাদত্ ডপদলন।্ পাও়ো্ ডেল,্
 দ়ে দিা্ ডপস্টার,্ ডভতদর্ বেল।্ বতবন্ অবত্দ্রুত্ ডসগুদলা্ তুদল্ বনদলন।্  াউিার্
ডথদ ্এ টা্ পাসে্ বনদলন।্ টা াটা্ ওই্পাদসের্ মদযয্ পুদর্ বেদলন।্ ডেখ্া্ ডেল,্ এই্
 াজটা্ডথদরসা্মানদত্পারদেন্না।্তাাঁর্মুখ্্রাদে্থমথম্ রদে। 
  
লুবস়ো্িলদলন-্িযাপারটা্এইভাদি্ভািুন্বসস্টার,্ভেিান্আমাদের্হাদত্টা া্তুদল্
বেদ়েদেন।্যবে্ বতবন্সাহাযয্ না্ রদতন,্তাহদল্আমরা্এই্ ডপস্টার্সিান্ ডপতাম্
ব ? 
  
*** 
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তারা্ াদেদত্িদস্আদেন।্সংদক্ষদপ্আদলাচনা্ রদেন। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ িলদেনপ্রথদম্ এই্ পাসেটা্ ডমনোবভ়ো্  নদভদি্ বেদত্ হদি।্ যত্
তা়িাতাব়ি্সম্ভি।্ডসখ্াদন্ডেদল্আমরা্সিাই্আিার্বনরাপে্আশ্রদ়ে্থা দত্পারি। 
  
লুবস়ো্ভািদেন,্না,্আবম্ খ্নওই্ড াদনা্ নদভদি্যাি্না।্আমার্বনরাপত্তা্লুব দ়ে্
আদে্ সুইস্িযাদের্মদযয।্আদের্ াজ্আদে্ রদত্হদি।্ ডেখ্া্যা ্ ীভাদি্এই্
পাসেটা্হাতাদত্পাবর। 
  
–এখ্ান্ডথদ ্ড ান্বেদ ্ডেদল্ডমনোবভ়োদত্ডপৌঁদোি?্উত্তর্বেদ ্ডতা? 
  
 –হযাাঁ। 
  
–ওই্ ি়েতানগুদলা্ সিেত্র্ আমাদের্ অনুসিান্  রদে।্ আজ্ রাদত্ পাহাদ়ির্ ওপর্
থা াটাই্ভাদলা। 
  
মদন্হদে,্ড উ্ডিাযহ়ে্লুবস়োর্ থা্শুনদেন্না। 
  
এ জন্ওদ়েদট্রস্এল,্ডটবিদলর্ওপর্ডমনু ােে্রাখ্ল। 
  
বসস্টাররা্ ডমনু ােে্ ভাদলাভাদি্ ডেখ্দলন।্ তাদের্আচরদণর্ মদযয্ এ টা্ অদু্ভত্ ভাি্
ডজদেদে।্ লুবস়ো্ িুঝদত্ পারদলন,্  ী্ খ্াও়ো্ ডযদত্ পাদর?্ অদন ্ বেন্ িাদে্ তারা্
ডমনু ােে্ডেখ্দেন।্ নদভদি্তাদের্সাযারণ্খ্ািার্ডেও়ো্হত।্ডসখ্াদন্িাে্বিচাদরর্
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ড াদনা্ িযাপার্ বেল্ না।্ এখ্ন্ তারা্ অদচনা্ অপবরবচত্ খ্ােয্ তাবল া্ ডেদখ্্ অিা ্
হদ়েদেন। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ িলদলন্ আবম্  বে্ খ্াি,্ েু-বতন্ টু দরা্ পাউরুবট্ তাদতই্ হদি।্
বসস্টার্গ্রাবসলা্িলদলন্আবমও্তাই্ডনদিা। 
  
ডমোন্ িলদলন–অদন টা্ পথ্ হাাঁটদত্ হদি।্আরও্ ডিবি্ ব েু্ ডখ্দল্ ভাল্ হ়ে,্ বেম্
খ্াও়োটাই্ভাল। 
  
 লুবস়ো্নতুন্ডচাদখ্্তা াদলন,্আহা,্লুবস়ো্ভািদলন,্বসস্টার্ডমোন্বে ই্িদলদেন,্
আপনারাও্তাই্খ্ান।্সবতয,্আিার্ খ্ন্খ্াও়ো্জুটদি্ড ্জাদন। 
  
বতবন্ মলাদলিুর্টু দরা্অেোর্বেদলন।্বেদলন্শুদ়োদরর্মাংস,্হট্ডরাল,্জযাম্এিং্
 বে। 
  
বতবন্িলদলন্ওদ়েদট্রসদ ্আমাদের্খু্ি্বখ্দে্ডপদ়েদে। 
  
বিদ ল্ চারদট্ বত্রি।্ বসদ়েস্টা্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেদে।্ ঘুমন্ত্ িহদরর্ ঘুম্ ভাঙদে।্ বতবন্
চাইদলন,্এখ্ান্ডথদ ্দ্রুত্চদল্ডযদত। 
  
 াবরদলার্অযেনগ্্অদচতন্িরীর্আবিষৃ্কত্হিার্আদে। 
  
খ্ািার্এদস্ডেদে।্বসস্টাররা্তাব দ়ে্আদেন। 
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লুবস়ো্িলদত্থাদ ন-্তা়িাতাব়ি্শুরু্ রুন। 
  
খ্াও়ো্ শুরু্ হদ়ে্ যা়ে,্প্রথদম্ ইতস্ততভাদি,্তারপর্অতযন্ত্দ্রুত।্ ডিাঝা্ ডেল,্তাাঁরা্
কু্ষযাতে।্মদনর্ডভতর্অপরায্প্রিণতা।্ডসটাদ ্জ়ে্ রদত্হদি। 
  
বসস্টার্ডথদরসার্এ টা্সমসযা্আদে।্বতবন্এ ্টু দরা্খ্ািার্মুদখ্্বেদলন।্তারপর্
িলদলন,্না্না,্এভাদি্িদস্আবম্ডখ্দত্পারি্না।্সিাই্েযািেযাি্ দর্ডেখ্দে। 
  
ডমোন্ডিাঝািার্ডচষ্টা্ রদলন–বসস্টার,্আপবন্ব ্ নদভদি্ডেরত্যাদিন,্তা্হদল?্
হারাদনা্িবক্ত্সঞ্চ়ে্ রুন।্তা্হদল্এতটা্পথ্হাাঁটদিন্ ী্ দর। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ িান্তভাদি্ িলদলন,্ বে ্আদে,্আবম্ খ্াবে,্ ব ন্তু্এই্ খ্ািার্ ডখ্দত্
আমার্ডমাদটই্ভাদলা্লােদে্না। 
  
লুবস়োর্মুদখ্র্ডভতর্এ টা্অদু্ভত্অনুভূবত।্লুবস়ো্িলদলন্বসস্টার,্খ্ািারগুদলা্ব ন্তু্
সবতযই্সুস্বােু। 
  
খ্াও়ো্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্লুবস়ো্বিল্বেদলন।্েয্বহলস্টার্ডথদ ্ডয্টা া্পাও়ো্ডেদে,্
তার্ ব েুটা্ খ্রচ্ হল।্ তারা্ এখ্ন্ উত্তপ্ত্ সূযোদলাদ র্ মদযয্ ডহাঁদট্ চদলদেন।্
রাস্তাগুদলাদত্ প্রাণেেন্ বেদর্ এদসদে।্ ডো ানগুদলা্ খু্দল্ ডেদে।্ এখ্ন্ ডিাযহ়ে্
বমগুদ়েল্ াবরদলার্ডেহটা্আবিষৃ্কত্হদ়েদে।্লুবস়ো্ভািদলন। 
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লুবস়ো্এিং্ডথদরসা্িহর্ডথদ ্িাইদর্যািার্জনয্উদিদে্আ ুল্হদ়ে্উদেবেদলন।্
গ্রাবসলা্এিং্ডমোন্িান্তভাদি্হাাঁটদেন।্তারা্চারপাদির্েৃিয্ডেখ্দেন।্িহদরর্নানা্
েি্নাদ ্ ু দে। 
  
ডিষ্ পযেন্ত্ তারা্ িহদরর্ িাইদর্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ এিার্ পাহাদ়ির্ বেদ ্ পথ্ এবেদ়ে্
ডেদে।্ডসখ্াদন্ডপৌঁদে্লুবস়ো্এ টু্বনরাপে্ডিায্ রদলন।্তারা্উত্তর্বেদ ্এবেদ়ে্
চদলদেন।্পথ্ক্ৰমি্খ্া়িাই্হদে।্ডিাঝা্যাদে,্উচ্চতা্খু্ি্এ টা্ ম্ন়ে।্লবস়ো্
বসস্টার্ ডথদরসাদ ্ বজজ্ঞাসা্ দরবেদলন্ বতবন্ ব ্ওই্পযাদ টটা্ িইদিন?্নাব ্তার্
হাদত্ পযাদ টটা্ ডেও়ো্ হদি।্ আহা্ আপনার্ িদ়েস্ হদ়েদে,্ এতটা্ পথ্ আপবন্
পযাদ টটা্িইদেন।্ ষ্ট্হদে্না্ডতা? 
  
ডিষ্পযেন্ত্হাইলযাে্ ডচাদখ্্প়িল।্ চারপাদি্োদের্সমাদরাহ।্ লুবস়ো্ িলদলন,্আজ্
রাদত্এখ্াদন্থা দত্হদি।্স ালদিলা্আমরা্ ডমনোবভ়ো্ নদভদির্ বেদ ্এবেদ়ে্
যাি। 
  
লুবস়োর্ থা়ে্বিশ্বাস্স্থাপন্ দর্িাব ্বতনজন্সা়ে্বেদলন। 
  
. 
  
নীল্আ াদি্সূযে,্যীদর্যীদর্চারপাি্িান্ত্হদ়ে্আসদে,্েরম াল,্এ টা্অদু্ভত্িব্দ্
তারপর?্রাবত্র্এদস্ডেল। 
  
সিুজ্ঘাদসর্ওপর্ডমদ়েরা্শুদ়ে্পদ়িদেন। 
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লুবস়ো্ শুদ়েদেন,্ যীদর্ যীদর্ বনুঃশ্বাস্ বনদেন।্ আরও–আরও্ ঘন্ বনরাপত্তা্ চাই।্
নীরিতা্ এিং্ তনুঃিব্দয।্ যখ্ন্ বতনজন্ বসস্টাদরর্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্ ঘুম্ নামদি,্ তখ্ন্
লুবস়োদ ্ াজ্ রদত্হদি। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ ব ন্তু্ ঘুদমাদত্ পারদেন্ না।্ যখ্নই্ ঘুদমাদত্ যাদেন,্ অদনদ র্ থা্
মদন্প়িদে।্আ াদির্তারা্গুনদেন।্পাদি্আরও্ বসস্টাররা্শুদ়ে্আদেন,্এতবেন্
ড উ্ াউদ ্বচনদতন্না।্আজ্স দলর্নাম্ডজদনদেন,্স দলর্মুখ্্ডচাদখ্্প়িদে।্
বতবন্ ভািদেন,্ ভেিান্ তাদ ্ বনি়েই্ িাবস্ত্ ডেদিন,্ বতবন্  নদভদির্ বন়েমনীবত্
ডভদঙদেন।্বনদজদ ্হাবরদ়ে্ডেলদলন্বতবন। 
  
বসস্টার্ ডমোন,্ তার্ ডচাদখ্ও্ ঘুম্ আসদে্ না।্ সারাবেন্ ডয্ ঘটনা্ ঘদট্ ডেদে,্ ডসই্
ঘটনাগুদলা্তাদ ্উদত্তবজত্ দর্তুদলদে।্আবম্ ী্ দর্জানি,্পারী্ডিদি্আসা্ওই্
ডলা টা্ এ টা্ ি়েতান।্ বতবন্ ভািদলন।্ আিার্ ভািদলন,্ বসস্টার্ গ্রাবসলাদ ্ রক্ষা্
 রার্ মদতা্ সাহস্ আবম্ ড াথা়ে্ ডপলাম।্ ডোাঁদটর্ ড াদণ্ এ টু দরা্ হাবস।্ বতবন্
জাদনন্না,্ তখ্াবন্খু্বি্হদ়েদেন,্আহা,্এটা্এ টা্পাপ,্ ব ন্তু্ডিষ্পযেন্ত্এ জন্
বসস্টাদরর্জীিন্রক্ষা্ রা্সম্ভি্হদ়েদে। 
  
গ্রাবসলা্ ঘুবমদ়ে্পদ়িদেন।্সারা্ বেদনর্ঘটনা্তাদ ্লান্ত্ দরদে।্ বতবন্ ঘুদমর্মদযয্
স্বপ্ন্ ডেখ্দেন।্এমন্স্বপ্ন্যার্ ড াদনা্আবে্ ডনই্অন্ত্ ডনই,্ ডয্স্বপ্নটা্অি ার্লম্বা্
ডিষহীন্ বরের্বেদ়ে্সামদনর্বেদ ্এবেদ়ে্চদলদে। 
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লুবস়ো্  ারমাইন্ তখ্নও্ েযািেযাি্  দর্ তাব দ়ে্আদেন।্ অদপক্ষা্  রদেন্ বি ারী্
বি়িালীর্ মদতা।্ েুঘণ্টা্ ড দট্ ডেল,্ তারপর?্ বতবন্ অি াদরর্ বেদ ্ তা াদলন।্
বসস্টার্ ডথদরসার্ বেদ ্ তা াদলন।্ এিার্ ওই্ পযাদ টটা্ বনদত্ হদি।্ এখ্ান্ ডথদ ্
অেৃিয্হদত্হদি। 
  
যীদর্যীদর্বতবন্বসস্টার্ডথদরসার্ াদে্এবেদ়ে্ডেদলন।্ডেখ্দলন,্ওই্মবহলা্এখ্নও্
ডজদে্আদেন।্হা়ে্ভােয,্লুবস়ো্তা়িাতাব়ি্আিার্বনদজর্জা়েো়ে্বেদর্এদলন। 
  
লুবস়ো্ শুদ়ে্প়িদলন।্ ঘুদমািার্ভান্ রদলন।্আহা,্ থা ার্ ডচষ্টা্ রদলন।্ বসস্টার্
ডথদরসা্সমস্ত্রাত্যদর্ ী্প্রাথেনা্ রদত্পারদিন,্এ সম়ে্তার্ডচাদখ্র্তারা়ে্ঘুম্
আসদি।্তখ্নই্সুিণে্সুদযাে। 
  
লুবস়ো্ ভািদলন–্  যাি্ বফ্রজটা্ ডথদ ্ ডয্ টা া্ বেবনদ়ে্ বনদ়েদেন,্ ডসটা্ বেদ়ে্ বতবন্
বটব ট্ াটদিন,্ ডট্রন্ অথিা্ িাদস্ দর্ মাবরে্ িহদর্ ডপৌঁদোদিন।্ এ িার্ ডসখ্াদন্
ডপৌঁেদত্পারদল্পবরবচত্িিু-িািদির্সদে্ডেখ্া্হদ়ে্যাদি।্আহা,্হাদত্ওই্ডসানার্
ক্ৰিটা্ থা দল্আমাদ ্আর্পা়ে্ ড ?্ ড াথা়ে্এটা্ বিবক্ৰ্ রা্ ডযদত্পাদর?্এমন্
ড াদনা্ ডো ান্আদে্ ব ?্ হ়েদতা্ ড উ্ভািদি্এটা্ চুবর্ দর্আনা্ হদ়েদে?্আদর্
তাদত্আমার্ ী্যা়ে্আদস।্অদন দ ই্পাও়ো্যাদি,্যারা্এবট্ব নদত্আগ্রহী।্ ার্
সদে্ডেখ্া্ রি?্পবরবচত্ড াদনা্োলাল্ডতা্ডনই! 
  
এটার্জনয্আবম্ডতামাদ ্এ ্হাজার্ডপস্তা্ডেি। 
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–আহা,্ এ ্ হাজার,্  াউিার্ ডথদ ্ আপবন্ এটা্ বনদ়ে্ ডনদিন।্ তারপর?্ বনদজদ ্
বিবক্ৰ্ রদিন। 
  
 ত্পাও়ো্যাদি?্মাত্র্পঞ্চাি্হাজার্ডপস্তা। 
  
–আবম্এটাদ ্েলািার্ডচষ্টা্ রি,্তারপর?্আর্ ী? 
  
 েু্লক্ষ্ডপস্তা?্এই্আমার্ডিষ্আদেি। 
  
আপবন্ব ্আমাদ ্ডচার্ডভদিদেন?্বে ্আদে্আবম্এটা্বনদ়ে্বনবে। 
  
 োলাল্িলদি। 
  
না,্এ টা্িতে্আদে। 
  
 ী?্আমার্পাসদপাটে্ততবর্ রদত্হদি।্আপবন্ব ্জাদনন্ডয্আমাদ ্এ টা্ন ল্
পািদপাটে্িাবনদ়ে্ডেদি? 
  
আহা,্তখ্নও্আবম্হাত্বেদ়ে্আেদল্রাখ্ি্ওই্ডসানার্ক্ৰিবটদ । 
  
োলাল্ ইতস্তত্  রদি।্ তারপর্ িলদি–্ হযাাঁ,্ আমার্ এ ্ িিু্আদে্ ডয্ এই্  াদজ্
পারেিেী। 
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িযাপারটা্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেল।্এিার্আবম্এবেদ়ে্ চদলবে্ সুইজারলযাদের্ বেদ ,্ ওখ্াদন্
ডেদলই্স্বাযীনতা্আমার্ মুদোিেী্ হদি।্ বপতার্ থা্ মদন্প়িল–্ মাদঝ্ মদযয্ টা া্
ডতামার্জীিনসীমা্েিগুণ্িাব়িদ়ে্ডেদি। 
  
ডচাখ্্িি্হদ়ে্যাদে।্আহা,্অযে্অদচতন্অিস্থা।্মদন্হ়ে,্ ড াথা়ে্ ডযন্চাদচে্ঘিা্
ধ্ববন্ ডিদজ্ উদেদে।্ েূরিতেী্ ড াদনা্ এ বট্ গ্রাদমর্ মদযয।্ সৃ্মবত,্ সৃ্মবতর্ সমুদর্
ডতালপা়ি,্অনয্ড াদনা্এ টা্জা়েো,্অনয্এ টা্সম়ে… 
  
. 
  
০৮. 
  
টারবমনা,্বসবসবল্১৯৬৮ 
  
ডরাজ্স াদল্চাচে্ অে্সান্ডেবমংদোর্িদব্দ্তার্ঘুম্ভাঙত।্ঘণ্টা্ডিদজ্উদেদে।্এই্
চাদচের্অিস্থান্ডপদলাবভটাবনর্মাথার্ওপর।্আহা,্বতবন্এ টা্বি়িাবলনীর্মদতা্ডহাঁদট্
ডযদতন,্যীদর্যীদর।্বতবন্ডচাখ্্িি্ রদতন,্বতবন্জানদতন,্ভাদলা্ব েু্ডেখ্দত্হদি্
ডচাদখ্র্সামদন।্এখ্ন্ ী?্এই্প্রশ্নটা্সি্সম়ে্তার্মনদ ্উবিগ্্ দর্রাখ্ত।্বতবন্
এবে ্ ওবে ্ তা াদতন।্ ড ান্্ বেদ ্ যাদিন্ িুঝদত্ পারদতন্ না।্ হোৎ্ তার্ মন্
আনদে্পবরপূণে্ হদ়ে্উেত।্ বতবন্ লুবস়ো্মাবর়ো্ ারমাইন,্অযানদজদলা্ ারমাইদনর্
 নযা।্পৃবথিীদত্সমস্ত্ডলা দ ্সুখ্ী্ রাই্অযানদজালার্জীিদনর্এ মাত্র্ াজ। 
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তারা্এ টা্মস্তি়ি্বভলা়ে্িাস্ রদতন।্এতজন্চা র্িা র,্পঞ্চেিী্লুবস়ো্গুদন্
ডিষ্  রদত্ পারদতন্ না।্ এ জন্ িবেোেে্ তাদ ্ েুদল্ বনদ়ে্ ডযদতন।্ ডরাজ্
স ালদিলা।্ এ টা্ সুের্ বলমুবজদন্  দর।্ বতবন্ সিদথদ ্ সুের্ ডপািা ্ পরদত্
ভাদলািাসদতন।্ বসবসবলর্ সিদথদ ্ োমী্ ডখ্লনা্ বনদ়ে্ অিদহলা়ে্ ডখ্লদতন।্ েুদলর্
সদহলীরা্তার্বেদ ্ঈষোপূণে্েৃবষ্টদত্তাব দ়ে্থা দতন। 
  
 ব ন্তু?্ িািাদ ্ ড ন্দ্র্  দর্ তাাঁর্ জীিদনর্ সমস্ত্ ঘটনা্ আিবতেত।্ তার্ ডচাদখ্্ িািা্
বেদলন্ পৃবথিীর্ সিদথদ ্ সুপুরুষ,্ তাাঁর্ মদতা্ যনী্ এিং্ প্রভাি্ প্রবতপবত্তিালী্ মানুষ্
আর্ ড উ্ বেদলন্ না।্ বতবন্ খ্িো ৃবত,্ সুের্ ডচহারা,্ িবক্তিালী,্ ডচাখ্্ েুবট্ িাোমী,্
সিসম়ে্িরীর্ ডথদ ্এ টা্অদু্ভত্িবক্ত্ বিব বরত্ হদে।্ লুবস়ো্ ো়িাও্ েুজন্ পুত্র্
সন্তান্ বেল্ তার্ আরমালদো্ এিং্ বভক্টর।্ ব ন্তু্  নযাদ ই্ ডিবি্ ভাদলািাসদতন্
অযানদজদলা্  ারমাইন।্ লুবস়ো্ বপতাদ ্ ঈশ্বদরর্ মদতা্ ডসিা্  রদতন,্ চাদচে্ পােবর্
সাদহি্মাদঝ্মদযয্ভেিাদনর্ থা্িলদতন।্তখ্ন্লুবস়োর্মদন্প়িত্িািার্পবরেন্ন্
মুখ্খ্াবন। 
  
স ালদিলা্ িািা্ বিোনার্ পাদি্আসদতন।্ িলদতন,্ ওদো,্ ওদো্আমার্ ডোট্ট্ পরী,্
েুদল্যািার্সম়ে্হদ়েদে। 
  
সিসম়ে্অিিয্লুবস়ো্েুদল্ডযদতন্না।্আর্লুবস়োদ ্ডেখ্দত্ড মন্বেল?্না,্খু্ি্
এ টা্সুেরী্বতবন্বেদলন্না।্অিিয্তার্মদযয্এ টা্আলো্চট ্বেল।্মাদঝমদযয্
আ়েনার্সামদন্োাঁ়িাদতন।্ বনদজদ ্ খু্াঁবটদ়ে্ খু্াঁবটদ়ে্ ডেখ্দতন।্হযাাঁ,্তাদ ্রূপসী্ িলা্
ডযদত ্পাদর।্এ বট্ব দিারী্ নযা্যীদর্যীদর্যুিতী্হদ়ে্উদেদে।্বেদমর্মদতা্মুখ্,্
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উজ্জ্বল্চ চদ ্ত্ব ,্আর্সাো্োাঁত,্ সুের্সাজাদনা্ বচিু ।্ ডেখ্দল্মদন্হ়ে,্ ডযৌন্
আদিেনম়েী,্ডোাঁট্েুবটদত্অদন ্লাসয।্ াদলা্ডচাদখ্র্তারা।্মদন্হ়ে,্তার্মুখ্খ্াবন্
শুযু্সুের্ন়ে,্তার্িরীরটা্যদথষ্ট্সুের।্পদনদরা্িের,্লুবস়ো্ইবতমদযযই্এ ্যুিতী্
হদ়ে্উদেদেন।্স্তন্েুবট্তার্সুেবেত্আ ার্যারণ্ দরদে,্ড ামর্ক্ৰমি্সরু্হদে।্
পিাৎদেদি্মাংস্জদমদে।্প্রবতবট্পেদক্ষদপ্তরদের্বহদোল। 
  
–আবম্খু্ি্তা়িাতাব়ি্ডতামার্বিদ়ে্ডেি,্িািা্ডপেদন্ডলদেদেন–্তুবম্ডতামার্মদনর্
মতন্মানুষদ ্বনদ়ে্যাদি্এবেদ়ে্জীিন্পদথ। 
  
-িািা,্আবম্ ডতামার্ মদতা্  াউদ ্ বিদ়ে্ রি।্ ব ন্তু্আমার্ েুভােেয,্ এই্ পৃবথিীদত্
ডতামার্মদতা্পুরুষ্এ বটও্ডনই। 
  
িািা্ হাসদেন-্ বে ্ আদে,্ ডতামার্ জনয্ এ ্ রাজ ুমার্ খু্াঁদজ্ আনি।্ তুবম্ যখ্ন্
জদন্মবেদল,্আ াদি্শুভ্নক্ষত্র্ডেখ্া্বেদ়েবেল।্তুবম্এ বেন্জানদত্পারদি,্ ীভাদি্
এ ্ পুরুষদ ্আবলেন্  রদত্ হ়ে।্  ীভাদি্ তাদ ্ জীিদনর্ সি্ ভাদলািাসা্ উজা়ি্
 রদত্হ়ে। 
  
লুবস়োর্োদল্রবক্তম্আভা-্হযাাঁ্িািা্আবম্তা্জানি। 
  
তখ্নও্ পযেন্ত্ লুবস়ো্ ভাদলািাসা্ সম্পদ ে্ ড াদনা্ অনুভূবত্ জাোদত্ পাদরন্ বন।্ েত্
িাদরা্ঘণ্টা্ ড দট্ ডেদে,্ ডিবনদটা্পাটাস,্তার্এ জন্িবেোেে,্সিসম়ে্তার্ াদে্
চদল্ আদস,্ যখ্ন্ িািা্ িাব়িদত্ থাদ ন্ না।্ ডিবনদটাদ ্ ভাদলািাসদল্ ড মন্ হ়ে?্
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অসাযারণ্ উন্মােনা,্ লুবস়ো্ জানদতন,্ িািার্  াদন্ এখ্ির্ ডপৌঁদোল্ িািা্ েুজনদ ই্
হতযা্ রদিন।্িািা্ভীষণ্এ দরাখ্া্স্বভাদির্মানুষ। 
  
*** 
  
ডিবনদটার্ি়েস্ ত?্সদি্মাত্র্বত্রদি্পা্ বেদ়েদে।্তার্ওপর্োব়েত্ব্ডেও়ো্হদ়েদে,্
অযানদজদলা্ ারমাইদনর্এই্অসামানয্ব দিারী্ নযাদ ্রক্ষণাদিক্ষণ্ রা। 
  
-তুবম্ব ্এটা্ডভদিবেদল?্প্রথমিার্িযযাদত্শুদ়ে্ডিবনদটা্জানদত্ডচদ়েবেল। 
  
–আুঃ্ভাদলা্লােদে,্লুবস়ো্জিাি্বেদ়েবেদলন। 
  
লুবস়ো্ ডভদিবেদলন–মাবরওর্মদতা্ ডস্হ়েদতা্এত্ সুের্ন়ে,্টবন্ ব ংিা্এনবরদ ার্
মদতা।্তদি্রিারদটা্ব ংিা্বলওর্ডথদ ্ডস্অদন ্িবক্তিালী্তা্আবম্ডচাখ্্িি্ দর্
িলদত্পাবর।্িাব ্নামগুদলা্বতবন্আর্মদন্রাখ্দত্পাদরনবন। 
  
ডতদরা্ িের্ িদ়েস,্ লুবস়োর্ মদন্ হল,্ এখ্নও্ পযেন্ত্ বতবন্  ুমারী্ রদ়ে্ ডেদেন।্
চারপাদি্বতবন্তা াদলন,্ডেখ্দলন,্অদন ্ভাদলা্ভাদলা্ডেদলর্সিান্পাও়ো্যাদে।্
প্রথদমই্ পাওদলা্  সদটদলা,্ অযানদজদলা্  ারমাইদনর্ োক্তাদরর্ ডেদল,্ সদতদরা্ িের্
িদ়েস,্ লম্বা্ এিং্ সুপুরুষ,্ েুদলর্ এ ্ বিখ্যাত্ েুটিল্ ডখ্দলা়ো়ি।্ লুবস়ো্ তাদ ই্
ভাদলািাসদলন।্ পাওদলার্ সাদথ্ প্রথম্ েিেদনই্ ডপ্রম।্ মাদঝমদযয্ তার্ সাদথ্ ডি়িাদত্
ডিদরাদতন।্ পাওদলা্ িযাপারটাদ ্ ভাদলাভাদি্ বনদ়েবেদলন।্ বতবন্ অযানদজদলা্
 ারমাইদনর্এই্সুেরী্ব দিারী্ নযাদ ্ডপ্রম্বনদিেন্ দরবেদলন।্আেদস্টর্এ বট্
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বনোঘতপ্ত্বেন,্লুবস়ো্বে ্ রদলন,্বতবন্আর্অদপক্ষা্ রদিন্না।্বতবন্পাওদলাদ ্
ডোন্ রদলন। 
  
-পাওদলা,্ আবম্ লুবস়ো্  ারমাইন্ িলবে।্ আমার্ িািা্ ডতামার্ সদে্ ড াদনা্ এ টা্
বিষদ়ে্আদলাচনা্ রদত্চান।্তুবম্ব ্তার্সাদথ্আমাদের্পুে্হাউদসর্ডপেদন্ডেখ্া্
 রদি? 
  
এই্  থা্ শুদন্ পাওলল্ অিা ্ হদ়েবেদলন।্ অহং ারীও্ হদ়ে্ উদেবেদলন।্ বতবন্
জানদতন,্ অযানদজদল্  ারমাইদনর্ ডমজাজ্ ড মন।্ বতবন্ জানদতন্ না,্ মা্ বেওদসর্
মদতা্এ জনও্এই্িযাপারটা্জানদতন।্পাওদলা্িদলবেদলন–্আবম্খু্বি্হলাম,্ খ্ন্
যাি্িদলা? 
  
–বিদ ল্বতনদট। 
  
বসদ়েস্টার্সম়ে,্সারা্পৃবথিী্ঘুবমদ়ে্পদ়িদে।্পুে্হাউদসর্অিস্থান্এদ িাদর্িাইদর।্
বিিাল্সম্পবত্তর্এ ্ড াদণ।্িািা্ডসখ্াদন্বেদলন্না।্যরা্প়িার্আিো্বেল্না। 
  
পাওদলা্ এদসবেদলন্ বে ্ সম়ে।্ েরজাটা্ ডখ্ালাই্ বেল,্ পাওদলা্ যীদর্ যীদর্ ডহাঁদট্
ডেদলন,্ পুে্ হাউদস্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ েরজাটা্ িি্ বেল,্ বতবন্ িব্দ্ রদলন-্ বসদনট্রা্
 ারমাইন?্আবম্ ী্ডভতদর্ ু ি? 
  
–ড াদনা্িব্দ্ডনই।্পাওদলা্ঘব়ি্ডেখ্দলন।্সািযাদন্েরজা্খু্লদলন।্ডভতদর্ ু দলন।্
ঘরটা্অি ার। 
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–বসদনট্রা্ ারমাইন? 
  
এ টা্আিো্ো়ো্িরীর্সদর্ডেল।্পাওদলা? 
  
বতবন্লুবস়োদ ্বচনদত্পারদলন।্লুবস়োর্ িস্বর্িুঝদত্পারদলন। 
  
–লুবস়ো,্ডতামার্িািা্ড াথা়ে?্উবন্ব ্এখ্াদন্আদেন? 
  
 লুবস়ো্আরও্ াদে্চদল্এদসদেন।্পাওদলা্অিা ্হদ়ে্ডেখ্দলন,্লুবস়ো্সমূ্পণে্নগ্। 
  
–হযা়ে্ঈশ্বর,্পাওদলা্েীঘেশ্বাস্ডেলদলন,্ ী্ রে্তুবম? 
  
আবম্ ডতামাদ ্ পােদলর্ মদতা্ ভাদলািাসি।্ তুবম্ ব ্আমাদ ্ ডসই্ সুদযাে্ ডেদি্ না্
পাওদলা? 
  
–এমন্ডেদলমানুষী্ দরা্না,্তুবম্এ টা্ডোট্ট্িাবল া।্আর্আবম্এখ্ান্ডথদ ্চদল্
যাবে। 
  
পাওদলা্ডিবরদ়ে্যািার্ডচষ্টা্ দরবেদলন। 
  
–তুবম্যাও,্আবম্আমার্িািাদ ্িলি্তুবম্আমাদ ্যষেণ্ দরে। 
  
না,্তা্তুবম্ড াদরা্না। 
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না,্তুবম্ডযও্না।্পাওদলা্থমদ ্ডথদম্ডেদলন।্লুবস়ো্যবে্সবতয্সবতয্এই্ থাটা্
িদল্ডে়ে্তাহদল্ ী্হদি?্পাওদলা্জাদনন্তাহদল্তার্ভােয্ড মন্হদি। 
  
বতবন্ ডভতদর্ এদলন,্ লুবস়োদ ্ ডিাঝািার্ ডচষ্টা্  রদলন।্ লুবস়ো্ বপ্র়েতমা্ আমার,্
ডিাদনা্এভাদি্অিুদঝর্মদতা্ াজ্ দরা্না। 
  
–তুবম্ খ্ন্আমাদ ্আের্ডেদি? 
  
না্ লুবস়ো,্িযাপারটা্ভ়েং র।্যবে্িািাদ ্এ থা্িদলা্তাহদল্ বতবন্আমাদ ্ডমদর্
ডেলদিন। 
  
আবম্জাবন। 
  
পাওদলা্ আমতা্ আমতা্  রদত্ থাদ ন্ আমার্ িািাও্ অখু্বি্ হদিন।্ আমার্ সমস্ত্
পবরিাদরর্ ী্অিস্থা্হদি্িদলা্ডতা? 
  
–আবম্জাবন। 
  
আিা্ডিষ্হদ়ে্ডেদে। 
  
তুবম্ ী্চাইে? 
  
 –তুবম্আমার্সাদথ্সেদমর্ডখ্লা্ডখ্ল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

140 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

না,্এটা্অসম্ভি।্ডতামার্িািা্জানদত্পারদল্আমাদ ্ডমদর্ডেলদিন। 
  
আর্যবে্তুবম্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাও,্তাহদলও্ডতামাদ ্মরদত্হদি।্ডতামার্ াদে্
এখ্ন্আর্ড াদনা্সুদযাদে্ডনই্পাওদলা।্তুবম্আমার্োাঁদে্পা্বেদ়েে। 
  
পাওদলা্তা াদলন,্আতবেত্ িস্বর্আমাদ ্তুবম্ড ন্এভাদি্োসাদল্লুবস়ো? 
  
–আবম্ডতামাদ ্ভাদলািাবস্পাওদলা। 
  
লুবস়ো্পাওদলার্হাদত্হাত্রাখ্দলন।্তার্পাদ়ের্ওপর্ডসই্হাত্ডিালাদত্লােদলন।্
ডেদখ্া,্ ডেদখ্া,্আবম্এ টা্পবরপূণে্ যুিতী্হদ়ে্উদেবে।্তুবম্ ব ্আমাদ ্ভাদলািাদসা্
না? 
  
আিো্ আদলা়ে্ পাওদলা্ ডেখ্দত্ ডপদলন,্ েুবট্ স্তনিৃন্ত,্ িাোমী্ িৃন্ত্ েুবট্ িক্ত্ হদ়ে্
উদেদে।্তারপর?্েুবট্পাদ়ের্োাঁদ ্ঘন্চুদলর্আিরণ। 
  
–হযা়ে্বযশু,্পাওদলা্ভািদলন,্এখ্ন্আবম্ব ্ রি? 
  
 ডমদ়েবট্ড ৌদচ্শুদ়ে্পদ়িদেন,্যীদর্যীদর্ডেদলবটদ ্উনু্মক্ত্ দর্বেদলন।্ট্রাউজারস–্
এিং্ িাটে্ খু্দল্ বেদলন।্ তারপর?্ বতবন্ হাাঁটু্ মুদ়ি্ িসদলন।্ পুংেেবট্ মুদখ্র্ ডভতর্
বনদলন।্যীদর্যীদর্চুষদত্থা দলন।্পাওদলা্ভািদলন-্ডমদ়েবট্অভীজ্ঞা,্িযাপারটা্এত্
সুের্ রদে।্তারপর?্ডমদ়েবটর্অিস্থান্নীদচ,্ডেদলবট্ওপদর,্ইবতমদযয্পুংেে্ ুদ ্
ডেদে,্ ডযাবনর্ অভযন্তদর।্ হাত্ েুদটা্ বনতম্বদেদি্ বখ্মবচ্  াটদে।্ বনতম্বদেি্ এত্
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ডলাভনী়ে্হদ়ে্উদেদে।্শুরু্হদ়ে্ডেদে্ডসই্ডখ্লা।্পাওদলা্মদন্মদন্ভািদলন-্হা়ে্
ঈশ্বর,্ডমদ়েবট্এত্ডযৌনিতী? 
  
লুবস়ো্তখ্ন্স্বদেে্ডপৌঁদে্ডেদেন।্বতবন্ভািদেন–্এই্ঘটনা্ড ন্িার্িার্ঘদট্না।্
বতবন্ জাদনন্  ীভাদি্ এ জন্ পুরুষদ ্ খু্বি্  রদত্ হ়ে।্ তার্ সমস্ত্ িরীদর্আগুন্
জ্বলদে।্মদন্হদে,্বতবন্ডযন্যীদর্যীদর্ডসই্সদিোচ্চ্অিস্থাদনর্বেদ ্চদল্যাদেন।্
আুঃ,্ আরও্ উাঁচুদত,্ আরও্ উাঁচুদত।্ ডিষ্ পযেন্ত্ ঘটনাটা্ ঘদট্ ডেল।্ বতবন্ বি ার্
 রদলন।্ডসই্বিৎ াদরর্মদযয্আনে্আর্তস্ববরনীর্অনুভূবত।্তারপর?্তারা্ েুজন্
নগ্্হদ়ে্পািাপাবি্শুদ়ে্রইদলন। 
  
লুবস়ো্ডিষ্পযেন্ত্ থা্িদলবেদলন।্িদলবেদলন–্পাওদলা,্আিার্এদসা,্এইখ্াদন্বে ্
এইসমদ়ে্ড মন! 
  
লুবস়ো্তখ্ন্ডষা়িিী।্অযানদজদলা্ ারমাইন্বে ্ রদলন,্ডমদ়েদ ্বনদ়ে্পৃবথিী্েিেদন্
ডিদরাদিন।্ড াথা়ে্যাও়ো্ডযদত্পাদর?্িৃো্আি্ডরাজার্ াদে?্লুবস়ো্ যাপবর্আর্
ইসবচ়োদত্তার্েুল্জীিদনর্েুবটর্প্রহরগুবল্ াবটদ়েবেদলন।্ খ্নও্ডভবনস্ খ্নও্
ডরাম।্আরও্অদন ্ভাদলা্ভাদলা্জা়েো়ে। 
  
–ডতামাদ ্আরও্সহিত্ বিখ্দত্হদি।্ ডোঁদ়ো্ ডমদ়ে্হদ়ে্থা দল্চলদি্না।্ ডতামার্
িািার্মদতা।্পৃবথিীর্নানা্জা়েো়ে্ডযদত্হদি।্ যাপবরদত্যাও,্আি্ডরাজা্ডসখ্াদন্
থাদ ।্তার্সাদথ্ ারথুবস়োন্ মনাবিবরদত্ যাদি।্ ডসি্ ডজমদস।্ চযাদপল্অে্সান্
মাইদ দল্ডযও।্পযালজা্এ্ডম়োদর। 
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–হযাাঁ্িািা। 
  
–ডভবনদস্ডেদল্ডসি্মা েস্িযাবসবল া্যাদি্োেস্পযাদলস।্চাচে্অে্সান্জরবজও,্
অযা াদভবম়ো্বমউবজ়োম। 
  
–হযাাঁ্িািা,্যাি। 
  
ডরামদ ্ আমরা্ পৃবথিীর্ অসাযারণ্ িহর্ িলদত্ পাবর।্ ডরাদম্ বেদ়ে্ তুবম্ বসটা্
ভযাবট যাদনাদত্ ডযও,্ িযাবসবল ্ অে্ সামটা্ মযাবর়ো্ মযাদোবর,্ েযাদলবর়ো্ িরবেজ্
অিিযই্যাদি। 
  
বনি়েই্যাি। 
  
–বমলাদনা,্ ডসখ্াদন্ বেদ়ে্ নজারভাদটাবরওদত্ডযও।্আবম্লা্োলার্ বটব দটর্িযিস্থা্
 দর্ রাখ্বে।্ তুবম্এিং্ ডতামার্আি্ ডরাজা,্ ডতামরা্ বমউবনবসপযাল্ বমউবজ়োম্অে্
হাদে্যাদি।্এই্িহদর্আরও্অদন ্চাচে্এিং্বমউবজ়োম্আদে। 
  
িািা,্ বনি়েই্ যাি।্ এইভাদি্ সুের্ এ টা্ পবর ল্পনা্  রা্ হল।্ লুবস়ো্ এইসি্
জা়েোদত্যা়েবন,্ াব ্ডরাজা্বসদ়েস্টাদর্ডযদতন।্প্রদতয বেন্বিদ দল।্তার্বেরদত্
বেরদত্রাত্হদ়ে্ডযত। 
  
–তুবম্বিশ্রাম্ দরা। 
  
হা,্ াব ্ডরাজা। 
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ডরাজা্ ঘুবমদ়ে্ প়িদতন,্ লুবস়ো্  ুইবমনাইন্  যাপবরদত্ নাদচর্ আসদর্ ডযাে্ বেদতন।্
এ া্এ া্ড াথা়ে্চদল্ডযদতন।্এ েল্ দলজ্োদত্রর্সদে্ভাি্হদ়ে্ডেল,্মাবরনা্
বপনাদ াদলাদত,্ িােবমদত্ বপ বন ্ রদত্ ডেদলন।্ অযানাপাপবর্ ডথদ ্ ঘুদর্ এদলন।্
ডসখ্াদন্েরাসী্যুি দের্সাদথ,্ভাি্জমাদলন।্বপ়োজা্উমারটদল্বেদ়ে্মে্ডখ্দলন। 
  
ডভবনদস্ ডেখ্া্হদ়েবেল্এ ্ ডেদলর্সদে,্ বেসদ াদত,্জনন ্ ডেদলর্হাত্যদর্চদল্
ডেদলন্বচদোবে়োদত।্তখ্নও্আি্ডরাজা্ঘুবমদ়ে্আদেন। 
  
ডরাদম্বেদ়ে্অনয্অবভজ্ঞতা।্অযাপুলাদত্মেয্পান,্আহা,্মযারদট্এিং্রয্াবনোবরর্মদতা্
ডরসু্টদরি্িদস্খ্াও়ো। 
  
ডযখ্াদন্ বতবন্ ডযদতন,্ লুবস়ো্ নতুন্ আনে্ খু্াঁদজ্ ডপদতন।্ ডোদটা্ ডোদটা্ িার্ এিং্
নাইটলাদি্ডেখ্া্হত্ডরামাবি ্স্বভাদির্পুরুষদের্সদে।্বতবন্ভািদতন,্িািা্ বে ই্
িদলবেদলন,্ডেি্ভ্রমণ্না্ রদল্আমাদের্প়িাদিানা্ডিষ্হ়ে্না। 
  
বিোনাদত্ শুদ়ে্ শুদ়ে্ বতবন্ বিবভন্ন্ ভাষা়ে্  থা্ িলদতন।্ বতবন্ ভািদতন,্ আহা,্ এই্
ি়েদস্আবম্ ত্অভীজ্ঞা্হদ়ে্উদেদে। 
  
লুবস়ো্ আিার্ টারবমনাদত্ বেদর্ এদলন।্ বপ্র়েতম্ সদহলীদের্ িদলবেদলন–্ আবম্
ডনপলদস্সমূ্পণে্নগ্্হদ়েবেলাম,্আর্সাদলরদমাদত্প্রস্তর্প্রবতমা্হদ়ে্যাই।্েুরামেদস্
আমার্বখ্দে্ডপদ়েবেল,্লুক্কাদত্আবম্বপাঁপদ়ি্হদ়েবেলাম! 
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লুবস়োর্িািিীরা্জাদন,্এই্ডমদ়েবটর্ থা্িলার্মদযয্ড াদনা্বমদথয্ডনই। 
  
 বসবসবলদ ্আমরা্এ ্অসাযারণ্জা়েো্িলদত্পাবর।্এখ্াদন্ডগ্রবস়োন্যুদের্মবের্
আদে,্আদে্ ডরামান্ িাইজানটাইন্অযাবি্ বথদ়েটার,্ চযাদপল,্আরি্ ডেদির্ পানাোর্
এিং্ ডসা়োবি়োন্ যাদসল।্ লুবস়ো্ াদলরদমাদ ্অতযন্ত্জীিন্ত্অিস্থা়ে্ ডপদ়েবেদলন।্
 ালসাদত্ ঘুদর্ ডি়িাদলন।্ পুদরাদনা্আরি্ ড া়োটোদর্ ডেদলন।্ অদপরা্ ডেই্ পুবপদত্
ডেদলন।্ পুতুল্ নাদচর্ আসর।্ টারবমনা,্ ডযখ্াদন্ বতবন্ জদন্মবেদলন,্ তখ্নও্ তাদ ্
আ ষেণ্ রত।্মদন্হত,্আ়েত্তবমদ়োর্সমুদরর্পাদি্এ্িুবঝ্এ ্স্বদপ্নর্িহর।্পিেত্
আদে,্আদে্বিশুে্িাতাস।্এই্িহদর্এতগুদলা্ডড্রদসর্ডো ান,্ে়েনার্ডো ান,্িার্
এিং্ডোদটা্ডোদটা্ডো়োর।্িণে্রঙীন্ডহাদটল,্এক্সদল়োর্পযাদলস,্সান্ডোদমবনদ া। 
  
ডনদ াদস বসদ া,্ডোদটা্ডোদটা্পট,্লুবস়ো্ ারমাইনদ ্তাাঁর্পঞ্চেি্জন্মবেদন্এ টা্
োব়ি্ডেও়ো্হল।্বতবন্ট্রাবে ্বন়েম্নীবত্ডমদন্চলদেন।্ খ্নও্ড াথাও্থামদেন,্
না।্ ডিষ্ অিবয্ বতবন্ অযানদজদলা্  ারমাইদনর্ সবতয াদরর্ সুখ্ী্  নযাদত্ পবরণত্
হদ়েবেদলন। 
  
এিার্আমরা্অনুসিান্ রি,্অযানদজদলা্ ারমাইদনর্িযিসা,্ বতবন্সম্পবত্তদরা্ বনদ়ে্
িযিসা্ দরন।্সবতয্ থা্িলদত্ডেদল,্ ারমাইদনর্পবরিার্টারবমনাদত্এ টা্বিরাট্
বভলা্ ডপদ়েবেদলন।্ ডল ্ ড াদমাদত্ বেল্ আদর বট্ িাব়ি।্ ডেস্টাদে্ এ বট্ লজ।্
ডরাদমদত্এ বট্অযাপাটেদমি।্ডরাদম্এ টা্মস্ত্িদ়িা্োমে্ বেল।্অযানদজদলা্ ারমাইন্
আরও্  দ়ে বট্ অনয্ িযিসা্  দরবেদলন।্ বতবন্ এ েজন্ ও়েযার্ হাউদসর্ মাবল ্
বেদলন।্ েুবট্ জু়ো্ ডখ্লার্  যাবসদনাদতও্ বেল্ তার্ মাবল ানা।্ েবট্ জাহাজ্ বেল।্
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 লবম্ব়োদত্ বেল্ ড াদ ন্ চাদষর্ আসর।্ আিার্ যার্ ডেও়োর্ িযিসা্  রদতন।্
অযানদজদলা্ ারমাইনদ ্আমরা্অনযতম্যনী্মানুষ্িলদত্পাবর।্তার্জীিনটা্ বেল্
উদত্তজনা়ে্ ভরা।্ বতবন্ িদলবেদলন,্ এ জন্ েরীি্ বসবসবল়োন্ চাষী্  ীভাদি্ জীিদন্
িাাঁচদি।্প্রদতয বট্আিা়ে্বেন্চলদত্হদি।্অথে্ ো়িা্এ্জীিদন্আর্ব েুই্থাদ ্না। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইন্ েুষু্ট্ ডেদল্ বহদসদি্তার্জীিন্শুরু্ দরন।্িাদরা্িের্ি়েদস্
িাব়ি্ডেদ়ি্পাবলদ়ে্যান।্পদনদরা্িের্ি়েদসর্মদযয্জেতদ ্ডেদখ্্ডেদলন,্ডষাদলা্
িের্ ি়েদস্ প্রথম্ হতযা াদে্ হাত্ পা ান।্ যীদর্ যীদর্ আরও্ সাহসী্ হদ়ে্ ওদেন।্
লুবস়োর্মাদ়ের্সদে্তার্বিদ়ে্হ়ে,্অযানা,্পরিতেী্িেরগুদলাদত্অযানদজদলা্ ারমাইন্
অবতদ্রুত্সােদলযর্পদথ্এবেদ়ে্ ডেদেন।্ বিশ্বাসঘাত ্ ডসদজদেন।্এ েল্ মৃত্অি্
িত্রুর্জন্ম্বেদ়েদেন।্িদ়েস্ডিদ়িদে।্অযানা্তখ্নও্পযেন্ত্এ ্সহজ্সরল্অবিবক্ষতা্
গ্রাময্ নযাই।্ডথদ ্ডেদেন।্বতন্বতনিার্সন্তাদনর্জন্ম্বেদ়েদেন।্ব ন্তু্অযানদজদলার্
জীিদন্ তার্ ড াদনা্ প্রভাি্ পদ়িবন।্ বতবন্ জানদতন,্ এই্ পবরিার্ তাদ ্ বিবেন্ন্
 দরদে।্বতবন্মারা্ডেদলন।্তার্মৃতুয্পবরদিিদ ্ডিা ািহ্ রদত্পাদরবন। 
  
আরনালদো্এিং্বভক্টর্িািার্সাদথ্িযিসা়ে্ডযাে্বেদলন।্তখ্ন্লুবস়োর্ি়েস্খু্িই্
 ম।্বতবন্িািা্এিং্ভাইদের্মদযয্িযিসা্সংক্ৰান্ত্ থািাতো্শুনদতন।্ ীভাদি্তারা্
িত্রুদের্হাবরদ়ে্ বেদ়েদেন্ ডসই্  ৃবতদত্বর্েল্প্শুনদতন।্ িুবের্ল়িাইদত্জ়ে,্ লুবস়ো্
আনদে্ ডনদচ্ উেদতন।্ লুবস়োর্ াদে্ িািা্ বেদলন্ মযযযুেী়ে্এ ্নাইট,্ যার্ হাদত্
উজ্জ্বল্অদের্সমাহার।্িািা্এিং্ভাইদের্এই্ াদজ্বতবন্খ্ারাপ্ব েু্ডেখ্দতন্না।্
িরং্তারা্অদন ্মানুদষর্মুদখ্্অদন্নর্সংস্থান্ রদেন,্এই্িযাপারটা্লুবস়োদ ্খু্বি্
 রত। 
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মানুষ্যবে্জু়ো্ডখ্লার্আসদর্ডযাে্বেদত্চা়ে,্আবম্ড ন্ডসখ্াদন্িাযার্সৃবষ্ট্ রি।্
মানুষ্যবে্টা া্বেদ়ে্নারী্মাংস্ব নদত্চা়ে,্ড ন্তাদ ্সাহাযয্ রি্না।্িািা্এিং্
ভাইদ়েরা্চ়িা্ সুদে্মানুষদের্হাদত্টা া্ তুদল্ ডেন,্এটাও্ ডতা্ভাদলা্ াজ,্তা্না্
হদল্ মানুষ্ যাদি্ ড াথা়ে?্ লুবস়োর্  াদে্ তার্ িািা্ এিং্ ভাইদ়েরা্ বেদলন্ আেিে্
নােবর ।্ িািার্ িিুদের্ সাদথও্ মাদঝ্ মদযয্ ডেখ্া্ হত।্ প্রবত্ সপ্তাদহ্ অযানদজদলা্
 ারমাইন্িাব়িদত্এ টা্ বিিাল্ বেনার্পাবটের্িযিস্থা্ রদতন।্ ারমাইদনর্ ডটবিদল্
 ারা্ আসদতন?্ মাদঝ্ মদযয্ িহদরর্ ডম়ের্ আসদতন,্  দ়ে জন্ অলোরমযান্ বেল্
বন়েবমত্ অবতবথ।্ মাননী়ে্ বিচারপবতরা্ আসদতন।্ পািাপাবি্ িদস্ থা দতন্
বচত্রাবভদনত্রীরা।্ অদপরা্ নাব়ে ারা্ ডেখ্া্  রত,্ ড াদনা্ ড াদনা্ সম়ে্ পুবলদির্ প্রযান্
আসদতন।্এ িার্েভণেরও্ডসখ্াদন্এদসবেদলন।্এ িার্না,্ডিি্ দ়ে িার। 
  
এইভাদি্ লুবস়ো্অবভজাত্জীিনযাপদন্অভযস্ত্হদ়ে্ওদেন।্জীিনটা্পাবটেদত্পবরপূণে্
হদ়ে্ওদে।্োমী্োমী্জামা াপ়ি,্হীদর্ মুদক্তার্অলং ার,্এ বটর্পর্এ বট্িাব়ি্
োব়ি,্ চারপাদি্ চা র্ বঝদের্ বভ়ি।্ িবক্তিালী্ িিু্ িািিদের্ েল।্ ডেব্রু়োরী্ মাস,্
ডতইি্িেদরর্জন্মবেন,্সিব েু্হোৎ্ডিষ্হদ়ে্ডেল। 
  
অথচ্ ড াথাও্ ড াদনা্ বিপে্ সংদ ত্ বেল্ না।্ েুজন্ ভরদলা ্ ডেখ্া্  রদত্
এদসবেদলন।্ জুোদত,্ এ জন্ তাদের্ পুদরাদনা্ িিু।্ পুবলি্ প্রযান,্ অনযজন্ তার্
ডলেদটনযাি। 
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আমাদ ্ক্ষমা্  রদিন,্ পুবলি্প্রযান্ িদলবেদলন,্ এটা্ হল্ ডনহাতই্এ টা্রুবটদনর্
িযাপার,্  বমিনার্ আমাদ ্ পাবেদ়েদেন।্ আপবন্ ব ্ ে়ো্  দর্ আমার্ সদে্ যাদিন্
পুবলি্ ডস্টিদন?্ ডসখ্াদন্আপনাদ ্ ব েু্ বজজ্ঞাসািাে্  রা্ হদি।্আবম্ ডেখ্ি্ যাদত্
আপবন্যথাসমদ়ে্বেদর্এদস্আপনার্ডমদ়ের্জন্মবেদনর্পাবটেদত্ডযাে্বেদত্পাদরন। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইন্হাসদত্হাসদত্িদলবেদলন–্ড াদনা্সমসযা্ডনই,্আবম্ডতা্ডিি্
িুঝদত্পারবে,্আপনারা্সর াদরর্চা রী্ দরন।্োব়েত্ব্পালন্ ডতা্ রদতই্হদি।্
এই্ নতুন্  বমিনারদ ্ ডিাযহ়ে্ ডপ্রবসদেি্ বনযুক্ত্  দরদেন্ তাই্ না?্ উবন্  াজ্
ডেখ্াদত্চাইদেন্তাই্ডতা? 
  
–আমার্ তাই্ মদন্ হদে,্ পুবলি্ প্রযান্ েীঘেশ্বাস্ ডেদলবেদলন।্ বচন্তার্ ড াদনা্  ারণ্
ডনই,্খু্ি্তা়িাতাব়ি্আপনাদ ্বেবরদ়ে্আনি।্আবম্ থা্বেবে। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইন্আর্ডসবেন্পাবটেদত্বেদর্আসদত্পাদরনবন।্পদরর্বেনও্ন়ে।্
আসদল্ বতবন্ আর্  খ্দনা্ তার্ িাব়িদত্  ু দত্ পাদরনবন।্ সর ার্ তার্ বিরুদে্
এ দিাটা্মারাত্ম ্অবভদযাে্োদ়ের্ দরদেন।্বতবন্অদন দ ্হতযা্ দরদেন।্ড্রাদের্
িযিসা্  দরন।্ ডিিযািৃবত্তদত্ ডমদ়ে্ ভা়িা্ খ্াটান।্ খু্ন্ জখ্ম্ রাহাজাবন্ আরও্  ত্
অবভদযাে।্ ডিল্ ডেও়ো্ হল্ না।্  ারমাইদনর্ এ টা্ বিরাট্ সংেেন্ আদে,্ বনবষে্
সংেেন।্ তাদ ্ িলা্ হল,্ বতবন্ বসবসবলদত্ মাবে়োদের্ সদে্ যুক্ত,্ বনদ়ে্ যাও়ো্ হল্
ডরাদম,্ আটদ ্ রাখ্া্ হল্ ডরবজনা্ ড া়োবলদত,্ বপ্রি্ অে্ ডহদেন্ নাদম্ এ বট্
িেীিালা়ে।্ডোট্ট্এ বট্ডসলুলার্ দক্ষ্তার্বেন্ াটত। 
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এখ্াদন্িি্জানলা্আদে,্আদে্এ টা্ ডরবেওটার,্ ডোট্ট্খ্াট,্এ বট্ট়েদলট,্জীিন্
অনযযে্ হদ়ে্উেল। 
  
প্রথম্ বেদ ্অযানদজদলা্ ারমাইন্ভািদতন,্তার্উব ল্টম্নাদচাস্ মটদনা্তাদ ্
সাহাযয্ রদিন।্আজ্অথিা্আোমী াল্বতবন্এই্ ারা ক্ষ্ডথদ ্মুবক্ত্পাদিন। 
  
 মটদনা্ তার্ সদে্ ডেখ্া্  রদত্ আসদতন।্ গুরুদমর্ অবতবথ্ ঘদর্ িদস্ থা দতন।্
 ারমাইন্ মাদঝমদযয্ রাদে্ ডেদট্ প়িদতন–্  ী্ হদে?্আমার্ সি্ িযিসা্ িি্ হদ়ে্
ডেল।্ পুবলি্ এত্ খ্ির্ জানল্  ী্  দর?্ ব েু্ এ টা্  রুন।্ ডেখু্ন্ ডতা,্ ড ্ এই্
ষ়িযদন্ত্রর্ডপেদন্আদে। 
  
 মটদনা্ িলদতন–্আমরা্ ডির্ রি,্আপনার্িত্রুদ ্ বচবহ্নত্ রদিা।্আপবন্এত্
ডভদঙ্প়িদিন্না। 
  
যীদর্ যীদর্আিার্আদলা্ বনদভ্ ডেল।্ ডেখ্া্ ডেল,্ সর ার্ পক্ষ্আদরা্ উাঁদে্ উব ল্
বনদ়োে্  দরদে।্ শুরু্ হল্ বিচার।্ এদ ্ এদ ্ সাক্ষী্ এদস্ োাঁ়িাদত্ লােল।্ ভদ়ে্
অযানদজদলার্মুখ্্শুব দ়ে্ডেল। 
  
বিচার্শুরু্হিার্েুবেন্আদে্অযানদজদলা্ ারমাইন্এিং্মাবে়ো্েদলর্স লদ ্অনয্
ডজদল্ পাবেদ়ে্ ডেও়ো্ হল।্ ডসখ্াদন্ বনরাপত্তার্ োরুণ্ িা়িািাব়ি।্ ডরাম্ িহর্ ডথদ ্
িাদরা্ মাইল্ েূদর।্ এ দিা্ সাতজন্ মাবে়ো্ সেসযদ ্ ডসখ্াদন্ রাখ্া্ হদ়েদে।্ তাদের্
মাবটর্তলার্টাদনদল্রাখ্া্হ়ে।্হাত্এিং্পাদ়ে্ডচন্িাাঁযা্হত।্ডোদটা্ডোদটা্খ্াাঁচার্
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মদযয্তাদের্ ুব দ়ে্রাখ্া্হ়ে।্খ্াাঁচাগুবল্ইোত্বেদ়ে্ততরী।্িুদলট্বনদরায ্গ্লাদসর্
আোেন।্সিে্প্রহরী্আদে্চারপাদি,্যাদত্ড াদনা্সমসযা্না্হ়ে। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইনদ ্ ড াটেরুদম্ বনদ়ে্আসা্হল।্তার্মন্আনদে্ভদর্উদেদে।্
আহা,্ জদজর্ আসদন্ ড ্ িদসদেন?্ বজওভাবন্ িাসদ ট্রা,্ েত্ পদনদরা্ িের্ যদর্
 ারমাইদনর্সাদথ্তার্সুের্সম্প ে।্ ারমাইদনর্সািয্আসদর্ বতবন্ তিার্ডযাে্
বেদ়েদেন।্অযানদজদলা্ ারমাইন্জাদনন,্ডিষ্পযেন্ত্বতবন্সুবিচার্পাদিন। 
  
বিচার্শুরু্হল।্অযানাদজদলা্ ারমাইন্প্রথমবেদ ্খু্িই্আনদে্বেদলন।্তাদ ্িপথ্
বনদত্ হল।্ যীদর্ যীদর্আনে্ পালদট্ ডেল।্ ডেখ্া্ ডেল,্ সর ার্ পদক্ষ্ বযবন্ প্রযান্
সাক্ষী্বহদসদি্এদসদেন,্বতবন্হদলন্ডিবনদটা্পাটাস,্িবেোেে।্ডিবনদটা্পাটাদসর্সাদথ্
 ারমাইন্ পবরিাদরর্ অদন ্ বেন্ যদর্ ওোিসা।্  ারমাইন্ তাদ ্ খু্িই্ বিশ্বাস্
 রদতন।্মাদঝমদযয্ওই্ভরদলা ্ডিািার্ঘদর্ ুদ ্প়িদতন।্এখ্াদন্িযিসার্ডোপন্
আদলাচনা্ হত।্ িযিসাটা্ সমূ্পণে্ অননবত ।্ পুবলদির্ ডচাদখ্,্ জাবতর্ ডচাদখ্।্ পাটাস্
এ বট্এ বট্ দর্সি্সংিাে্সংগ্রহ্ দরদেন।্এখ্ন্সিব েু্উেদর্বেদ়েদেন।্পুবলি্
পাটাসদ ্নানা্প্রশ্ন্ দরদে।্পাটাস্িদলদেন,্ ীভাদি্ ারমাইন্োো্মাথা়ে্মানুষদ ্
হতযা্ দরদেন।্ ীভাদি্বতবন্এ বটর্পর্এ বট্ডমদ়েদ ্ডিিযাদত্পবরণত্ দরদেন।্
নানার ম্ভ়ে্ডেবখ্দ়ে,্মানুদষর্মুখ্্চাপা্ডেিার্ডচষ্টা্ দরদেন।্পাটাস্আরও্অদন ্
ডোপন্ খ্ির্ বেদ়েবেদলন।্ অযানদজদলা্  ারমাইদনর্ অবিশ্বাস্ তখ্ন্ আ াি্ েুাঁদ়েদে।্
বন়েম্মদতা্তাদ ্ড াটেরুদম্আসদত্হদে।্বতবন্শুনদত্পাদেন।্পাটাস্ ীভাদি্তার্
েুনেীবতর্েবিগুদলা্তুদল্যদরদেন। 
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প্রদতয ্ বেন্ লুবস়ো্ ড াদটে্ আসদতন,্ এ জদনর্ সও়োল্ জিাি্ শুনদতন।্ ডসই্
মানুষবটদ ্ বতবন্ ডমাদটই্ ভাদলািাসদতন্ না।্ বযবন্ তাাঁর্ বপতা্ এিং্ ভাইদের্ জীিন্
েুবিেসহ্ দর্তুদলদেন। 
  
ডিবনদটা্পাটাদসর্ থাগুদলা্িনযার্উনু্মক্ত্জলতরদের্মদতা্ডভদস্এল।্ বমিনাদরর্
অনুসিান্ শুরু্ হল।্ আরও্ অদন ্ মানুষ্ এদস্ োাঁ়িাদলন।্ স দলই্ অযানদজদলা্
 ারমাইদনর্বিরুদে্বিষ্উেোর্ রদেন।্ ীভাদি্অযানদজদলার্গুোরা্তাদের্জীিন্
েুবিেসহ্ দরদে,্সবিস্তাদর্তা্িণেনা্ রদেন।্মাবে়োরা্সমাদজর্ক্ষতবচহ্ন,্তারা্ াদলা্
পদথর্পবথ ,্তারা্েুনেীবতদ ্প্রশ্র়ে্ডে়ে।্তারা্সাযারণ্ডমদ়েদ ্পদথর্ডিিযা্িানা়ে।্
বপ্র়েতমদ ্ হতযা্  দর।্ ডমদর্ পেু্  দর্ ডে়ে।্ বিশুদের্ ড্রাে্ আসক্ত্  দর্ ডতাদল।্
আতদের্ডিষ্ডনই।্অপরায্বমবেল্ দর্এবেদ়ে্চদলদে। 
  
ডিষ্অিবয্ডিাঝা্ডেল,্অযানদজদলা্ ারমাইন্ডিাযহ়ে্আর্ো়িা্পাদিন্না। 
  
 লুবস়ো্তখ্ন্িািার্সদে্ডেখ্া্ রদেন,্ ারা দক্ষর্অি াদর। 
  
প্রথমবেদ ্ িািা্ লুবস়োদ ্ আনদের্ সদে্ আহ্বান্ জানাদতন-্ লুবস়ো,্ ভ়ে্ পাস্ না,্
বিচার ্ আমার্ খু্িই্ পবরবচত।্ বতবন্ হদলন্ আমার্ তুরুদপর্ তাস।্ বতবন্ আইদনর্
মারপযাাঁচ্জাদনন।্ বতবন্জাদনন,্ ীভাদি্এ জন্ডোষীদ ্ বনদেোষ্প্রমাণ্ রদত্হ়ে।্
তুই্ব েু্ভাবিস্না,্আমরা্িীেবেবর্ো়িা্পাি। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইন্তখ্নও্জানদতন্না,্তার্ভাদেয্ ী্ডলখ্া্আদে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

151 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

 জনমানদস্িযাপ ্িীত-রাদের্সৃবষ্ট্হদ়েদে।্মাবে়োর্অতযাচাদর্স দলই্অবস্থর্হদ়ে্
উদেদেন।্ ডিষ্ পযেন্ত্ বিচার্ ডিষ্ হল।্ বজওভাবন্ তার্ রা়ে্ বেদলন,্ বতবন্ মাবে়ো্
সেসযদের্ েীঘেবেন্  ারােে্ বেদলন।্ অযানদজদলা্  ারমাইন্ এিং্ তার্ েুই্ সন্তানদ ্
যািজ্জীিন্ ারােদে্েবেত্ রা্হল।্আোি্িের্তাদের্রুে ারার্অন্তরাদল্থা দত্
হদি। 
  
অযানদজদলা্ ারমাইদনর্ াদে্এটা্মৃতুযেদের্সাবমল। 
  
 ইতাবলর্ মানুষজন্ আনদে্ উৎেুে্ হদ়ে্ উেল।্ ডিষ্ পযেন্ত্ সুবিচার্  থা্ িদলদে।্
লুবস়োর্  াদে্ এটা্ এ টা্ েুুঃস্বপ্ন।্ বতবন্ স্বদপ্নও্ ভািদত্ পাদরনবন্ তার্ ভাদেয্ এই্
বিপযে়ে্ ঘদট্ যাদি।্ ডয্ বতনজন্ পুরুষদ ্ বতবন্ সিদথদ ্ ডিবি্ ভাদলািাসদতন,্ তারা্
এখ্ন্নরদ র্িাবসো্হদ়ে্ডেদলন। 
  
আরও্এ িার্লুবস়োদ ্অনুমবত্ডেও়ো্হল,্িািার্সদে্ডেখ্া্ রদত্এদলন্বনজেন্
 ারা দক্ষ।্এ ্রাদতর্মদযয্িািা্এদ িাদর্পাদল্ট্ডেদেন।্মাত্র্ দ়ে টা্বেন,্িািার্
ি়েস্এ লাদে্ ডিদ়ি্ ডেদে।্তার্ ডচহারা্ ডভদঙ্ ডেদে,্আহা,্ ড াথা়ে্ হাবরদ়ে্ ডেদে্
ডসই্উজ্জ্বলতা। 
  
–ওরা্ আমাদ ্ নষ্ট্  দর্ ডেলল,্ আমার্ সাদথ্ বিশ্বাসঘাত তা্  রল,্ উবন্ গুবঙদ়ে্
উেদলন-্ওরা্স দল,্এমন্ ব ্স্ব়েং্ বিচার ্পযেন্ত,্ লুবস়ো,্আবম্ভরদলা দ ্ ত্
টা া্বেদ়েবে্তুই্ব ্জাবনস?্উবন্এইভাদি্আমার্সাদথ্প্রবতদিাদযর্ডখ্লা্ডখ্লদলন?্
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পাটাস,্ পাটাস্ আমার্  াদে্ বেল্ বনদজর্ সন্তাদনর্ মদতা।্ সারা্ পৃবথিীর্  াদে্ মুখ্্
ডেখ্াদত্পারি্না।্ ী্হল্আমার্িল্ডতা? 
  
লুবস়ো্িািার্ মুদখ্র্ বেদ ্তা াদলন।্নীচু্ িস্বদর্িলদলন-্িািা,্প্রবতদিায্ বনদতই্
হদি,্আবম্িপথ্বনবে,্আবম্এর্প্রবতদিায্ডনিই। 
  
–আমার্জীিন্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্িািা্িলদলন,্ব ন্তু্ডতার্সামদন্বিিাল্জীিন্পদ়ি্
আদে।্আমার্জুবরদখ্্িযাং ্অযা উি্আদে,্িযাং ্ বলউদত।্এই্টা াটা্ ডপদল্তুই্
েিটা্জীিন্পাদ়ের্ওপর্পা্ডরদখ্্ াটাদত্পারবি। 
  
বতবন্ াদন্ াদন্ডোপন্সংখ্যাটা্িদল্বেদ়েবেদলন–ইতাবল্ডেদ়ি্চদল্যা।্টা াটা্তুদল্
ডন।্জীিদনর্বেনগুদলা্আনদে্থাব স। 
  
লুবস়ো্িদলবেদলন-্িািা। 
  
আর্ব েু্বতবন্িলদত্পাদরনবন।্আদিদে্ ি্রুে্হদ়ে্ডেদে। 
  
যবে্ড াদনা্িিুর্ের ার্হ়ে,্ডোবমবন ্োদ়েদলর্সদে্ডযাোদযাে্ বরস।্আমরা্েুই্
ভাইদ়ের্ মদতা্ বেলাম।্ ডোবমবন ্ েরাসী্ ডেদির্ ডিবরদ ্ এ টা্ িাব়ি্  দরদে।্
েযাবনি্সীমাদন্তর্ াদে। 
  
-মদন্রাখ্ি। 
  
–ইতাবল্ডেদ়ি্চদল্যাস্মা,্ড মন? 
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–হযাাঁ্িািা,্যাি।্যািার্আদে্ব েু্এ টা্ রদিা। 
  
এইভাদি্আগুন্ জ্বদল্ উেল,্ প্রবতদিাদযর্আগুন।্  ী্  দর্ এই্  াদজ্ সেল্ হদিন্
বতবন?্ লুবস়ো্তখ্ন্এ া,্ াজটা্ রা্ খু্ি্এ টা্সহজ্না।্এ টা্ইতালী়ে্প্রিাে্
তাাঁর।্ মদন্ পদ়ি্ ডেল-্আদস্ত্আদস্ত্এদোদত্ হদি।্ তদিই্আমরা্ পদথর্ ডিষপ্রাদন্ত্
ডপৌঁদোদত্পারদিা। 
  
 দ়ে ্ সপ্তাহ্ ড দট্ ডেদে,্ িািা্ এিং্ ভাইদের্ বনদ়ে্ যাও়ো্ হদ়েদে্ যািজ্জীিন্
 ারােদের্ জনয।্ লুবস়ো্  ারমাইন্ জজসাদহদির্ িাব়ির্ সামদন্ এদস্ োাঁ়িাদলন।্
জজসাদহি্বনদজই্েরজা্খু্দল্বেদলন। 
  
বতবন্ অিা ্ ডচাদখ্্ লুবস়োর্ বেদ ্ তা াদলন।্  ারমাইদনর্ িাব়িদত্ যখ্ন্ বতবন্
আসদতন,্িবনিাদরর্সািয্আসদর,্তখ্ন্এই্ডমদ়েবট্ ত্সম়ে্সামদন্আসত।্ব ন্তু্
এই্ডমদ়েবটর্সাদথ্খু্ি্এ টা্ডিবি্পবরবচত্হনবন্বতবন। 
  
লুবস়ো্ ারমাইন?্তুবম্এখ্াদন্ ী্ রে?্ডতামার্এখ্াদন্আসা্উবচত্হ়েবন। 
  
–আবম্আপনাদ ্যনযিাে্জানাদত্এদসবে। 
  
 জজসাদহি্সবেহান্ডচাদখ্্তা াদলন্ ীজনয্যনযিাে? 
  
লুবস়ো্তার্ডচাদখ্র্তারার্বেদ ্তাব দ়ে্থা দলন্আমার্িািা্এিং্ভাইদের্আসল্
ডচহারাটা্আপবন্জেৎিাসীর্সামদন্খু্দল্যদরদেন।্আবম্সরল্জীিন্ াবটদ়েবে।্এই্
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িাব়িদত্আতেঘন্পবরদিদির্মদযয্িদ়িা্হদ়ে্উদেবে।্আবম্জানতাম্না্জীিন্ত্তেতয্
ড মন্হ়ে। 
  
লুবস়ো্ডভদঙ্প়িদলন,্ ান্নাদত্তার্ িস্বর্স্তি্হদ়ে্ডেদে। 
  
বিচার ্ ভরদলা ্ ডভদি্ পাদেন্ না্ এখ্ন্  ী্  রদিন।্ বতবন্ লুবস়োর্  াাঁদয্ হাত্
রাখ্দলন।্িলদলন–এদসা্এদসা,্চা্খ্াদি্ব ? 
  
-না্না,্আপনাদ ্অসংখ্য্যনযিাে। 
  
 তারা্ডভতদর্ ু দলন,্বলবভংরুদম্িসদলন।্জজসাদহি্িলদলন–্আবম্জাবন্না্িািা্
সম্পদ ে্ ডতামার্ ী্মদনাভাি।্ ব ন্তু্ ডতামার্ ডচাখ্্ ডেদখ্্ িুঝদত্পারবে,্ তুবম্িািাদ ্
খু্িই্ভাদলািাসদত্তাই্ডতা? 
  
–হ,্আবম্ ডতা্ জানতাম্ না্ িািা্ এিং্ ভাইদ়েরা্ ড ান্ অসামাবজ ্ াজ দমের্ সদে্
যুক্ত।্যখ্ন্আসল্সতযাটা্আবম্জানদত্পারলাম-্ লুবস়ো্ থা্ ডিষ্ রদত্পারদলন্
না। 
  
–এখ্ন্িািাদ ্আবম্ডঘন্না্ বর।্লুবস়ো্িলদলন,্আবম্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাি,্ ব ন্তু্
 ীভাদি্যাি? 
  
ভরদলা ্িলদলন-্আবম্বে ্িুঝদত্পারবে্না,্আবম্ব ্ডতামাদ ্ভুল্িুদঝবে? 
  
–আবম্িািাদ ্ভ়ে্পাই, 
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লুবস়োর্ িস্বর্জব়িদ়ে্এদসদে। 
  
জজসাদহি্িুঝদত্পারদলন,্আহা,্ ী্সুেরী্এই্ নযাবট।্ াদলা্ডপািা ্পদরদে,্তার্
 ামনাম়েী্ িরীদরর্ অদন খ্াবন্ প্র াবিত্ হদ়েদে,্ ভরদলা ্ অিা ্ ডচাদখ্্ লুবস়োর্
প্রফুবটত্ েুবট্ উন্নত্ স্তদনর্ বেদ ্ তা াদলন,্ আদর টু্ িদ়িা্ হদল্ ডমদ়েবট্ আরও্
ডযৌনিতী্হদ়ে্উেদি,্বিচার ্সাদহি্ভািদলন। 
  
ভারী্ভাদলা্ লােল,্ বিচার ্সাদহি্ভািদেন,্অযানদজলল্ ারমাইদনর্ নযার্সাদথ।্
শুদল্ড মন্হ়ে?্এখ্ন্অযানদজদলা্ব েুই্ রদত্পারদি্না,্ডস্ডতা্ডজদলর্অি াদর্
পদচ্মরদে।্িুদ়িা্ডিজন্মার্এমনই্হদ়েদে।্আবম্এখ্ন্ ী্ রি?্মদন্হদে্লুবস়ো্
এখ্নও্  ুমারী,্ অেবিেতা,্ আবম্ ইদে্  রদল্ এখ্নই্ তাদ ্ বিোনাদত্ বনদ়ে্ যাি।্
এমন্বিক্ষা্ডেি,্যা্ডস্ খ্নও্ভুলদত্পারদি্না। 
  
এ ্িৃে্পবরচার ্এদস্োাঁ়িাল,্ডট্রদত্চাদ়ের্ াপ্এিং্ বিেুট।্ডস্ডটবিদলর্ওপর্
ডট্রটা্রাখ্লল।্িলল,্সযার,্আবম্ব ্ড দল্ডেি? 
  
লুবস়ো্িলল-্না,্আবম্ড দল্বেবে। 
  
তার্ িস্বদর্উষ্ণতা্েুদটদে,্আর্ব েু্আনুেতয। 
  
জজসাদহি্লুবস়োর্বেদ ্তাব দ়ে্হাসদলন।্তুবম্পারদি?্তাহদল্তুবম্চদল্যাও। 
  
পবরচাবর া্চদল্ডেল। 
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-হযাাঁ,্আবম্পারি্সযার। 
  
লুবস়ো্ ডোট্ট্ ডটবিদলর্ পাদি্ এদস্ োাঁ়িাদলন।্ যীদর্ যীদর্ চা্ ড দল্ বেদলন।্ তারপর্
জজসাদহদির্হাদত্এ বট্ াপ্তুদল্বেদলন।্বনদজ্এ বট্বনদলন। 
  
–আমরা্ভাদলা্িিু্হদত্পাবর্না্ব ্লুবস়ো? 
  
বজওভাবন্িাসদ ট্রা্জানদত্ডচদ়েবেদলন। 
  
লুবস়োর্ডোাঁদট্আমন্ত্রণী্হাবসর্ইিারা-্হযাাঁ,্যবে্আপবন্অনুমবত্ দরন। 
  
–িদসা। 
  
বজওভাবন,্ লুবস়ো্ হাদত্  াপখ্াবন্ তুলদলন,্ তারপর?্আসুন্আমরা্ ওই্ ি়েতানদের্
মৃতুয্ ামনা়ে্পান্ বর। 
  
হাবসমুদখ্্িাসদট্রা্ াপ্তুদল্বনদলন।্আিার্উচ্চারণ্ রদলন–্ওই্ি়েতানদের্মৃতুয। 
  
বতবন্যীদর্যীদর্পান্ রদলন,্আুঃ,্চাটা্ডতদতা্লােদে্ড ন? 
  
-িড্ড্ডতদতা? 
  
—না্না্আমার্ডতা্ভাদলা্লােদে। 
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লুবস়ো্আিার্ াপ্তুলদলন্আমাদের্িিুত্ব্েীঘেজীিী্ডহা । 
  
বতবন্আিার্চাদ়ে্চুমু ্বেদলন। 
  
বিচার ্সাদহি্খ্াদেন। 
  
িাসদ ট্রা্ ব ন্তু্ ডটাদস্ট্ াম়ি্ ডিষ্ রদত্পাদরনবন।্সমস্ত্িরীদর্এ টা্উদত্তজনা।্
মদন্হল,্ড ্ডযন্েুবর্ ুব দ়ে্বেদ়েদে্তার্িুদ র্মদযয।্বতবন্িুদ ্হাত্বেদ়ে্পদ়ি্
ডেদলন।্এখু্বন্োক্তারদ ্ো দত্হদি। 
  
লুবস়ো্ ডসখ্াদন্ িদসবেদলন।্ যীদর্ যীদর্ চা্ ডখ্দলন।্ ডেখ্দলন,্  ীভাদি্ জজসাদহদির্
মৃতুয্হল।্এ টু্িাদে্িরীরটা্বনেে্হদ়ে্ডেল। 
  
তারপর?্ লুবস়ো্ ডচাখ্্ িি্  রদলন?্ িলদলন–িািা,্ তুবম্ ব ্ ডেখ্দত্ পাদো?্ আবম্
 ীভাদি্আমার্প্রথম্অবভযানটা্ডিষ্ রলাম! 
  
লুবস়োর্ডোাঁদট্তখ্ন্ি়েতাবনর্হাবস্ডখ্লা্ রবেল। 
  
ডিবনদটা্ পাটাস,্ আনদে্ উদিল,্ ডজলার্ সাদহি্ িলদলন্ এ জন্ আেন্তু ্ এদসদেন্
ডেখ্া্ রদত। 
  
ডিবনদটা,্তাদ ্এ ্ইনেরমার্বহদসদি্ডিি্খ্াবতর্ রা্হদে।্তাদ ্অদন ্সুদযাে্
সুবিযা্ডেও়ো্হদ়েদে।্যখ্ন্তখ্ন্ড উ্এদস্তার্সাদথ্ডেখ্া্ রদত্পাদর।্পাটাদসর্
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অন্তত্জনা্েদ়ে ্িািিী্বেল।্মাদঝমদযযই্তারা্আদস।্পাটাস্জাদনন্না,্আজ্ ার্
পালা। 
  
বতবন্আ়েনাদত্মুখ্্ডেখ্দলন।্মাথা়ে্খ্াবন টা্ দমট্ডমদখ্্বনদলন।্তারপর?্প্রহরীদ ্
অনুসরণ্ রদলন।্ডোট্ট্ বরের,্প্রাইদভট্পথ্পািাপাবি। 
  
প্রহরী্ তাদ ্ ডভতদর্  ুব দ়ে্ বেদলন।্ পাটাস্ ঘদর্ বেদ়ে্ িসদলন।্ মদন্ প্রশ্ন,্ ড ্
এদসদে? 
  
লুবস়ো,্হা়ে্ঈশ্বর,্তুবম্এখ্াদন্ড ন্এদসে?্তুবম্এদল্ ী্ দর? 
  
লুবস়ো্হাসদত্হাসদত্িলদলন-্ডিবনদটা,্আবম্ওদের্িদলবে,্আবম্ডতামার্িােেত্তা। 
  
অসাযারণ্ রূপিতী্ ডেখ্াদে্ লুবস়োদ ।্ রক্ত্ লাল্ বসে্ ডড্রস্ তার্ পরদন।্ িরীদরর্
খ্াজগুদলা্েষ্ট্প্রবতভাত্হদ়ে্উদেদে। 
  
ডিবনদটা্পাটাস্িলদলন-্ডিবরদ়ে্যাও। 
  
যবে্আপবন্চান,্ ব ন্তু্আপনার্জনয্ ব েু্ভাদলা্খ্ির্আদে।্যখ্ন্আপনাদ ্আবম্
স্টযাদে্ডেদ বেলাম,্আমার্িািা্এিং্ভাইদের্বিরুদে্সাক্ষয্বেদেন,্আপনাদ ্আবম্
ঘৃণা্ দরবেলাম।্আপনাদ ্হতযা্ রদত্ডচদ়েবেলাম। 
  
লুবস়ো্আদর টু্ াদে্এবেদ়ে্এদলন,্ ডিবনদটা্পাটাস্এিার্প্রসাযদনর্েি্পাদেন্
ব ন্তু্যখ্ন্ ডেখ্লাম্আপবন্সাহদসর্ াজ্ দরদেন,্আপবন্সদতযর্জ়েপতা া্উদিে্

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

159 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

তুদলদেন,্আমার্িািা্এিং্ভাইদ়েরা্অতযন্ত্খ্ারাপ্মানুষ,্আপবন্তাদের্বিরুদে্ থা্
িলদেন 
  
–বিশ্বাস্ দরা্লুবস়ো,্ডিবনদটা্িলদলন্পুবলি্আমাদ ্এ থা্িলদত্িাযয্ দরদে। 
  
না্ না,্আপনাদ ্আর্ভাদলাভাদি্ িলদত্ হদি্ না।্ লুবস়ো্ িলদলন্আমাদ ,্আমরা্
ভাদলািাসদত্পাবর্ না্ ব ?্আমার্ মদন্ হদে,্আবম্আপনাদ ্ভাদলাদিদস্ ডেদলবে।্
ভবিষযদত্আবম্আপনার্অনুেত্থা ি। 
  
লুবস়ো,্আবম্ডতা্িুঝদত্পারবে্না্এখ্ন্আমার্ ী্ রা্উবচত। 
  
–যা্ঘদট্ডেদে্তা্ভুদল্যান।্এখ্ন্আপবন্আর্আবম্ডিাঁদচ্আবে।্আমাদের্সম্প ে্
ডিাঁদচ্থা দি। 
  
লুবস়ো্আদর টু্ াদে্এদলন।্তাাঁ,্ঘাম্ডমিাদনা্প্রসাযদনর্েি।্ড মন্এ টা্ডঘার্
ডঘার্অনুভূবত।্ডিবনদটা্অিা ্হদ়ে্ডেদেন।্বতবন্আমতা্আমতা্ রদত্থাদ ন–্তুবম্
 ী্িলে? 
  
আমরা্জীিনটা্এ সদে্ াটাি।্আপবন্ব ্জাদনন্আবম্ড ন্এখ্াদন্আজ্এদসবে?্
শুযু্এ থা্িলদত,্আবম্আপনাদ ্ভাদলািাবস।্এটা্ব ন্তু্ থার্ থা্ন়ে। 
  
লুবস়োর্আঙুল্ ডখ্লা্ রদে,্ যীদর্যীদর্ বতবন্ বনদজর্মনদ ্প্রস্তুত্ রদলন।্এিার্
নাটদ র্চরম্ েৃিযটা্অবভনীত্হদি।্এ মুহূদতের্মদযয্অবিশ্বাসয্ঘটনাটা্ঘদট্ ডেল।্
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ডিবনদটার্ অিা ্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্ তখ্ন্ লুবস়োর্ নগ্্ মূবতে।্ স্বপ্ন,্ না্ সবতয?্ বতবন্
ডেখ্দলন,্ সবতয্ সবতয্ লুবস়োর্ ডপািা ্ মাবটদত্পদ়ি্ ডেদে।্ লুবস়ো্ এদ িাদর্ নগ্া।্
লুবস়ো্িলদলন-্আপবন্ব ্এখ্ন্আমাদ ্বিশ্বাস্ রদেন? 
  
হা়ে্ ঈশ্বর,্ ডমদ়েবট্ এত্ সুেরী।্ হযাা্ঁ আবম্ ডতামাদ ্ বিশ্বাস্  রবে।্ ডিবনদটা্ বনদজর্
 িস্বর্বনদজই্বচনদত্পারদলন্না। 
  
লুবস়ো্অবত্দ্রুত্তার্বেদ ্এবেদ়ে্এদসদেন।্েুবট্িরীর্বমদল্বমদি্এ া ার্হদ়ে্
ডেদে।্ লুবস়ো্ বেসবেবসদ়ে্ িলদলন–্ তা়িাতাব়ি্  রুন,্ খু্ি্ তা়িাতাব়ি,্ আপনাদ ্
এখ্নই্উলে্হদত্হদি।্হাদত্ব ন্তু্খু্ি্এ টা্ডিবি্সম়ে্ডনই। 
  
পাটাস্ডপািা ্খু্লদলন,্লুবস়ো্সন্তপেদণ্তাব দ়ে্থা দলন।্পাটাস্এখ্ন্সমূ্পণে্নগ্।্
পাটাস্ লুবস়োর্ হাদত্ হাত্ রাখ্দলন।্ ঘাদ়ি্এ টা্ ডোট্ট্ খ্াাঁজ্ রদ়েদে।্ পাটাদসর্ মন্
এখ্ন্ েুুঃসাহদস্ পবরপূণে্ হদ়ে্ উদেদে।্ এ মুহূদতের্ মদযয্ ঘটনাটা্ ঘদট্ ডেল।্ লুবস়ো্
নীদচ্এিং্পাটাস্ওপদর।্লুবস়োর্পা-েুদটাদ ্ডজা়ি্ দর্োাঁ ্ দর্বেদলন।্তারপর,্
তারপর্অহং াদরর্পুংেে্ ুদ ্ডেল্যীদর্যীদর।্পাটাদসর্মুদখ্্িনয্হাবসর্টু দরা। 
  
পাটাস্িলদলন–্মদন্হদে্আদের্ বেনগুদলা্আিার্ বেদর্এদসদে,্তাই্না্ লুবস়ো?্
তুবম্ব ্ডসইসি্সুখ্ী্সমৃ্পক্ত্মুহূতেগুবলদ ্ভুলদত্পারে্না? 
  
লুবস়ো্ াদনর্ াদে্মুখ্্এদন্িলদলন-্না,্আবম্ড াদনাবেন্ভুলদত্পারি্না।্আবম্
ব ্আপনাদ ্ভুলদত্পাবর? 
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-না,্আমাদ ্সবতয্ দর্িদলা্ডতা? 
  
আবম্এ জন্বসবসবল়োন,্আমার্িািার্মদতা। 
  
ইবতমদযয্লুবস়োর্এ বট্হাত্মাথা়ে্ডপৌঁদে্ডেদে।্বতবন্েীঘে্ তীক্ষ্ণ্ াাঁটাটা্মাথার্চুল্
ডথদ ্ডির্ দরদেন। 
  
ডিবন্ পাটাদসর্ মদন্ হল,্ ড ্ ডযন্ িুদ র্ ডভতর্ ী্ বিাঁবযদ়ে্ বেদ়েদে।্অসহয্ যন্ত্রণা,্
রদক্তর্ডরখ্া,্বতবন্আতেনাে্ রার্জনয্মুখ্্ডখ্ালার্ডচষ্টা্ রদলন।্ব ন্তু্পারদলন্না।্
 ারণ,্  ারণ্ লুবস়োর্ আগ্রাসী্ েুবট্ ডোাঁট্ তখ্ন্ তাদ ্ আদষ্টপৃদষ্ট্ জব়িদ়ে্ ডরদখ্দে।্
ডিবনদটা্  থা্ িলদত্ পারদেন্ না।্ এ টু্ িাদে্ িরীরটা্ যীদর্ যীদর্ িান্ত্ হদ়ে্ এল।্
তারপর?্লুবস়ো্বে ্তখ্নই্চরম্রবতর্প্রান্তসীমা়ে্ডপৌঁদে্ডেদেন। 
  
 দ়ে ্মুহূতে্ড দট্ডেদে,্লুবস়ো্চট্ দর্ডপািা ্পদর্বনদলন।্আততা়েী্বপনটাদ ্
যথাস্থাদন্ ডরদখ্্ ডেও়ো্ হল।্ ডিবনদটার্ িরীরটা্ ড দ ্ ডেও়ো্ হল্  ম্বল্ বেদ়ে।্
ডিবনদটার্ডচাখ্্েুদটা্িি।্লুবস়ো্েরজা়ে্আঘাত্ রদলন।্েরজা্খু্দল্ডেল।্প্রহরীর্
বেদ ্তাব দ়ে্বমবষ্ট্ দর্হাসদলন।্িলদলন–্ও্এখ্ন্ঘুবমদ়ে্পদ়িদে। 
  
প্রহরী্অথেপূণে্েৃবষ্টদত্এই্সুেরী্ডমদ়েবটর্বেদ ্তা াল।্তার্মুদখ্্হাবস।্মদন্হদে্
তুবম্ওদ ্বোঁদ়ি্টু দরা্টু দরা্ দরে,্তাই্না্সুেরী? 
  
লুবস়ো্ঘা়ি্ডনদ়ি্িলদলন-্হযাাঁ,্আবমও্তাই্ভািবে। 
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েু-েুখ্ানা্েুুঃসাহবস ্হতযা,্ইতাবলদত্ঝ়ি্তুদলদে।্ ারমাইদনর্সুেরী্ নযা্এইভাদি্
বপতা্এিং্েুই্ভাইদ়ের্বিরুদে্অনযাদ়ের্প্রবতদিায্বনদ়েদেন।্ইটাবলর্ড াদনা্ড াদনা্
অঞ্চদলর্ মানুষ্ খু্িই্ খু্বি্ হদ়েদে।্ তারা্ ভেিাদনর্  াদে্ প্রাথেনা্  রদে,্ আততা়েী্
ডমদ়েটা্ ডযন্ বনরাপদে্ এই্ ডেি্ ডথদ ্ পালাদত্ পাদর।্ সেত্  ারদণ্ পুবলি্আরও্
তৎপর্হদ়ে্উদেদেন।্পাবলদ়ে্যািার্সি বট্জা়েোদত্তীক্ষ্ণ্েৃবষ্ট্রাখ্া্হদ়েদে।্লুবস়ো্
 ারমাইন্ এ ্ মাননী়ে্ বিচারপবতদ ্ হতযা্  দরদেন।্ আর্ ডজলখ্ানা়ে্ বেদ়ে্
 ারা দক্ষর্মদযয্আরও্এ বট্হতযা াে্সংঘবটত্হদ়েদে।্পুবলি্ তোরা্অিা ্হদ়ে্
ডেদেন।্ এমন্ েু-েুবট্ েুুঃসাহসী,্ হতযা াে্  ী্  দর্ ঘটল?্ পুবলি্ এিং্ প্রিাসনদ ্
ডিা া্িাবনদ়ে!্খ্িদরর্ ােদজর্পাতা়ে্িদ়িা্িদ়িা্প্রবতদিেন্প্র াবিত্হদ়েদে। 
  
পুবলি্ বমিনার্তার্ডেপুবটর্বেদ ্তাব দ়ে্বচৎ ার্ দরদেন্ডমদ়েটাদ ্ডয্ দরই্
ডহা ্যরদত্হদি্আজদ র্মদযয।্আবম্ড াদনা্ওজর্আপবত্ত্শুনি্না। 
  
শুরু্হল্অনুসিান।্ ড ্ ড াথা়ে্আদে্সি্ ডেখ্া্হল।্ পুবলিদ ্আরও্তৎপর্ রা্
হল।্ ইবতমদযয্ লুবস়ো্ ডপৌঁদে্ ডেদেন্ িািার্ বপ্র়ে্ সহ মেী্ সালভাদোদরর্ াদে।্এই্
ভরদলা ্ পুবলদির্ ডচাদখ্্ যুদলা্ বেদ়ে্ এখ্নও্ পযেন্ত্ তাাঁর্ সাম্রাজয্ িজা়ে্ রাখ্দত্
ডপদরদেন।্ তাাঁর্ সাহদসর্ প্রিংসা্  রদতই্ হদি।্ প্রথমবেদ ্ লুবস়ো্ ডভদিবেদলন্  ী্
 দর্ওই্অনযা়ে্অবিচাদরর্প্রবতদিায্ডনও়ো্যা়ে।্এখ্ন্তাাঁর্মদন্অনয্বচন্তা।্প্রথদম্
বতবন্ ডভদিবেদলন্ এর্ জনয্ যরা্ প়িদত্ হ়ে্ তাহদলও্ পদরা়ো্ ডনই।্ বতবন্
আত্মিবলোদনর্জনয্মনদ ্প্রস্তুত্ দরবেদলন।্তাই্ বনভেদ়ে্ বনভেী ্ বচদত্ত্ ডজলখ্ানা়ে্
ডহাঁদট্ বেদ়েবেদলন।্ ডসখ্ান্ ডথদ ্ ডিবরদ়ে্ এদসদেন।্ এই্ মুহূদতে্ তার্ মদন্ অনযতর্
বচন্তাযারা,্এখ্ন্িাাঁচদত্হদি,্হযাাঁ,্পৃবথিীটাদ ্অনয্ডচাদখ্্ডেখ্দত্হদি।্ব ন্তু্ ী্ দর?্
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জীিনটা্আদের্মদতা্োমী্হদ়ে্উদেদে।্না,্আদের্ ডথদ ্আরও্ডিবি্োমী,্আবম্
 খ্নই্ওদের্হাদত্যরা্প়িি্না,্ লুবস়ো্ বনদজদ ্ বনদজই্ ডিাঝািার্ ডচষ্টা্ রদলন।্
না,্ খ্নওই্ন়ে। 
  
সালভাদোর্ এিং্ তার্ েী্ সম্ভি্ মদতা্ ডচষ্টা্  রদলন,্ লুবস়োদ ্ েদ্মদিদি্ লুব দ়ে্
রাখ্দত।্তার্চুদলর্রং্পালদট্ডেও়ো্হল।্োাঁদতর্ওপর্হাল া্ াদলা্ডোপ্ডেও়ো্
হল।্িাজার্ডথদ ্মস্ত্ি়ি্চিমা্ব দন্আনা্হল।্ডোঁ়িা্েুবট্োটা্ডপািা ্পরাদনা্
হল্তার্িরীদর।্সালভাদোর্এই্ সুচারু্ বিল্প দমের্ বেদ ্ঈষোবিত্ েৃবষ্টদত্তাব দ়ে্
থা দলন। 
  
বতবন্ িলদলন,্ খু্ি্ এ টা্ খ্ারাপ্ ন়ে,্ ব ন্তু্ আদর টু্ ব েু্  রদত্ হদি।্ ডতামাদ ্
এখ্নই্ইতাবল্ডথদ ্িাইদর্পাবেদ়ে্ডেি।্ বিদশ্বর্ডয্ড ান্জা়েো়ে্তুবম্চদল্ডযও,্
ব ন্তু্ডেদখ্া,্ডতামার্েবি্ডযন্ড াদনাবেন্খ্িদরর্ ােদজর্প্রথম্পাতা়ে্োপা্না্হ়ে।্
 দ়ে ্মাস্ড াদনা্এ টা্জা়েো়ে্লুব দ়ে্থা দত্হদি।্এমন্এ টা্জা়েো্ডযখ্াদন্
ডোদ়েোরা্ খ্নও্হানা্ডেদি্না। 
  
লুবস়োর্মদন্প়িল্ডতামার্যবে্ড াদনা্িিুর্ের ার্হ়ে,্তুবম্ডোবমবন ্োদরদলর্
সদে্ ডযাোদযাে্  দরা।্ আমরা্ ভাইদ়ের্ মদতা।্ ডস্ েরাসী্ ডেদির্ সীমাদন্তর্  াদে্
ডিবে়োদস্এ টা্িাব়িদত্থাদ । 
  
–আবম্ জাবন্ ড াথা়ে্ আবম্ যাি,্ লুবস়ো্ িদলবেদলন,্ আমার্ শুযু্ এ টা্ পাসদপাটে্
ের ার। 
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আবম্তার্িযিস্থা্ রবে। 
  
. 
  
চবিি্ঘণ্টা্ড দট্ডেদে,্লুবস়ো্ডরামান্নাদম্এ বট্পাসদপাটে,্নতুন্েদ্মদিদি্লুবস়োর্
েবি্ডসখ্াদন্সাটাদনা্আদে। 
  
-তুবম্ড াথা়ে্যাদি? 
  
েরাসী্ডেদি্আমার্িািার্এ জন্িিু্আদেন,্বতবন্আমাদ ্সাহাযয্ রদিন। 
  
 সালভাদোর্িলদলন-্তুবম্ব ্চাও্আবম্ডতামাদ ্সীমান্ত্পযেন্ত্ডপৌঁদে্ডেি? 
  
ওাঁরা্েুজদনই্জাদনন্িযাপারটা্খু্ি্এ টা্সুবিযার্ন়ে।্ডয্ড াদনা্মুহূদতে্যরা্প়িার্
আিো।্সালভাদোর্এ ্ঘৃবণত্অপরাযী। 
  
লুবস়ো্তাই্িলদলন্না্সালভাদোর,্আপবন্আমার্জনয্অদন ্ দরদেন।্িাব টু ু্
আমাদ ্ এিার্ এ লাই্  রদত্ হদি।্ পদরর্ বেন্ স ালদিলা,্ সালভাদোর্ এ বট্
বে়োট্ভা়িা্ রদলন্লুবস়ো্ডরামান্নাদম।্লুবস়োর্হাদত্চাবি্তুদল্বেদলন। 
  
বতবন্িলদলন–সািযাদন্ডযও্ব ন্তু।্তুবম্বনরাপদে্িাইদর্না্যাও়ো্পযেন্ত্আমার্মন্
েুবিন্তােন্ন্হদ়ে্থা দি। 
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–ভািদিন্ না,্ আবম্ যখ্ন্ জদন্মবেলাম,্ আ াদি্ তখ্ন্ নতুন্ এ টা্ তারার্ জন্ম্
হদ়েবেল।্আপবন্ব ্তা্জাদনন? 
  
হযাাঁ,্িািা্ডতা্আমাদ ্এ থাই্িদলবেল।্জাবন্না্িািার্ থার্ তটা্সবতয। 
  
ইটাবল্ও্েরাসী্সীমান্ত।্োব়িগুদলা্োাঁব়িদ়ে্আদে।্লম্বা্লাইন্পদ়ি্ডেদে।্প্রদতয টা্
োব়িদ ্ভাদলাভাদি্পরীক্ষা্ রা্হদি।্তিয্ ােজপত্র্আদে্ব না্ডেখ্া্হদি।্তদিই্
সীমান্ত্পার্হও়োর্ো়িপত্র্ডেও়ো্হদি।্লুবস়ো্যীদর্যীদর্এবেদ়ে্ডেদলন্অবেদসর্
বেদ ।্অতযন্ত্স্না়ুে াতর্হদ়ে্উদেদেন্বতবন।্মদনর্ডভতর্অজানা্আতদের্বিহরণ।্
ডিষ্ পযেন্ত্আবম্ যরা্ পদ়ি্ যাি্ নাব ?্ েুেুদটা্ হতযা াে?্ বিচাদর্আমার্ োাঁবস্ ডতা্
হদিই,্তা্হদল?্তা্হদল্ওদের্মুদখ্্বিধ্বংসী্হাবস্ডলদে্থা দি।্না,্আবম্ খ্নওই্
তা্ হদত্ ডেি্ না।্ লুবস়ো্ জাদনন,্ এই্ ডেি্ ডথদ ্ ডিদরািার্ সি বট্ পদথর্ ওপর্
পুবলদির্ সত ে্ েৃবষ্ট্ আদে।্ তারপর?্ না,্ এমন্ ঘটনা্ ঘটদল্ আবম্ বনদজদ ্ হতযা্
 রি।্লুবস়ো্ভািদলন।্এটাই্বেল্তার্অবন্তম্ভািনা। 
  
বতবন্এবেদ়ে্ডেদলন্অবেসাদরর্বেদ । 
  
–পাসদপাটে্মযাোম? 
  
 লুবস়ো্ তার্  াদলা্ পাসদপাটেবট্ োব়ির্ জানলা্ বেদ়ে্ ডির্  দর্ ডেখ্াদলন।্ অবেসার্
পাসদপাটেবট্হাদত্ বনদলন।্ বতবন্ লুবস়োর্ বেদ ্তা াদলন।্অন্তদভেেী্ চাহবন।্ লুবস়োর্
হৃে়ে্ শুব দ়ে্ ডেদে।্ জল্ বপপাসা্ ডপদ়েদে।্ বতবন্ ডেখ্দলন,্ ওই্ ভরদলাদ র্ ডচাদখ্্
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এ টা্অদু্ভত্েৃবষ্ট।্ভরদলা ্পাসদপাদটের্বেদ ্তা াদলন,্আিার্লুবস়োর্মুদখ্র্বেদ ্
তা াদলন।্এিার্অতযন্ত্িান্তভাদি্িলদলন,্আপবন্লুবস়ো্ ারমাইন,্তাই্ন়ে্ব ? 
  
. 
  
০৯.্লুবস়ো্ ারমাইন 
  
লুবস়ো্বচৎ ার্ দর্িদলবেদলন্না,্সমস্ত্রক্ত্মুদখ্্এদস্জমা্হদ়েদে।্তখ্ন–্বতবন্
পালািার্পদথর্সিান্ রবেদলন।্না্ড াদনা্পথ্ডনই।্হোৎ্মদন্হল,্এ্ব ,্প্রহরীর্
মুদখ্্হাবস্ ড ন?্ বতবন্ লুবস়োর্ বেদ ্এবেদ়ে্এদলন।্হাতটা্নীচু্ রদলন,্ বেসবেস্
 দর্িলদলন–্বসদনাবর়ো,্আপনার্িািা্আমাদের্পবরিারদ ্অদন ্ দরদেন।্আপবন্
চদল্যান,্ডসৌভােয্আপনার্সদে্থা ু । 
  
লুবস়ো্হতভদম্বর্মদতা্িদলবেদলন্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
লুবস়ো্ এ বসদলটদরর্ ওপর্ উদে্ ডেদলন।্এিার্ পাঁবচি্ েজ্ েূরিতেী্ েরাসী্ সীমান্ত্
ডেখ্া্ যাদে।্েরাসী্অবেসার্আিার্পরীক্ষার্ ডমজাদজ্ িদস্আদেন।্এখ্নও্পযেন্ত্
ড ান্সুেরী্মবহলার্সাক্ষাৎ্বতবন্পানবন।্যারা্ইবতমদযয্সীমান্ত্পার্হদ়েদে,্তাদের্
 ুৎবসত্িলা্ডযদত্পাদর।্ভরমবহলার্মাথা়ে্এ রাি্চুল,্ডচাদখ্্ াদলা্চিমা,্োাঁদত্
ডোপ্ডোপ্োে,্না,্ডপািা টাও্ডমাদটই্ভাদলা্ন়ে। 
  
ইতালী়ে্ মবহলারা্ ড ন্েরাসী্ ডেদির্ মবহলাদের্ মদতা্ সুেরী্ ন়ে।্ উবন্ মদন্ মদন্
ভািদলন।্উবন্লুবস়োর্পাসদপাদটের্ওপর্স্টযাম্প্ডমদর্বেদলন।্পথ্ডেবখ্দ়ে্বেদলন। 
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 দ়ে ্ঘণ্টা্পদ়ি্লুবস়ো্ডিবে়োদস্এদস্অিতরণ্ রদলন। 
  
*** 
  
প্রথমিার্িব্দ্হদতই্ডোনটা্ড ্ডযন্যদরদেন।্পুরুষ্ িস্বর–্হযাদলা। 
  
ডোবমবন ্োদরল? 
  
 আবম্ডোবমবন ্োদরল্িলবে,্ড ্ থা্িলদেন্জানদত্পাবর্ব ? 
  
লুবস়ো্ ারমাইন,্আমার্িািা্িদলদেন 
  
লুবস়ো,্সদে্সদে্ িস্বদর্উষ্ণতা্এিং্স্বােত্সম্ভাষণ–আবম্ ডতামার্ ডোদনর্জনযই্
িদস্আবে। 
  
–আবম্আপনার্সাহাযয্চাইবে। 
  
–তুবম্আমার্ওপর্পুদরা্বিশ্বাস্ রদত্পাদরা। 
  
লুবস়োর্মদনর্ডভতর্আিার্আদলা্জ্বদল্উেল।্অদন ্বেন্িাদে্বতবন্এ টা্ভাদলা্
খ্ির্ শুনদলন।্ বতবন্ িুঝদত্ পারদলন,্ এখ্ন্ তার্ মানবস ্ অিস্থা্ ড াথা়ে্ বেদ়ে্
ডপৌঁদেদে। 
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–আমাদ ্এমন্এ টা্জা়েোর্সিান্বেদত্পাদরন্ডযখ্াদন্আবম্পুবলদির্ডচাদখ্্যুদলা্
বেদ়ে্লুব দ়ে্থা দত্পারি? 
  
–ড াদনা্ সমসযা্ ডনই।্ আবম্ এিং্ আমার্ িউ্ েুজদন্ বমদল্ এ টা্ পবর ল্পনা্ বে ্
 দরবে।্আমরা্ডতামাদ ্এমন্এ টা্জা়েো়ে্লুব দ়ে্রাখ্ি,্ডযখ্াদন্পুবলদির্িািাও্
 ু দত্পারদি্না। 
  
িযাপারটা্ভািদত্লুবস়োর্ভীষণ্ভাদলা্ডলদেবেল। 
  
–আপনাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
–তুবম্এখ্ন্ড াথা়ে্আদো্লুবস়ো? 
  
 –আবম…। 
  
 তখ্নই্ লুবস়োর্ মদন্ হল,্এ টা্ খ্রখ্দর্ িব্দ্ ডভদস্আসদে।্তা্ হদল?্ পুবলি্ ব ্
এখ্াদনও্আমার্ওপর্নজর্ডরদখ্দে্নাব ?্নাব ্সদটেে্ডরবেওর্িব্দ। 
  
ডোনটা্সদে্সদে্বতবন্ড দট্বেদলন। 
  
লুবস়ো? 
  
 মাথার্ডভতর্অসংখ্য্ঘণ্টার্ধ্ববন। 
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লুবস়ো? 
  
তুবম্এখ্ন্ড াথা়ে?্আবম্ডতামাদ ্বনদত্আসবে। 
  
 উবন্ড ন্িাব়িদত্এ টা্ডরবেও্ডরদখ্দেন?্এটা্ডতা্পুবলদির্িযিহার্ রা্ডরবেও। 
  
তার্মাদন?্ ডটবলদোনটা্ িাজার্সদে্সদে্উবন্ যদরদেন।্িযাপারগুদলা্ বমদল্ যাদে।্
তার্মাদন?্উবন্ডিায্হ়ে্আমার্ডোদনর্অদপক্ষা়ে্িদসবেদলন। 
  
লুবস়ো্তুবম্ব ্আমার্ থা্শুনদত্পাদো? 
  
 লুবস়ো্জাদনন,্জাদনন্ড ন,্এখ্ন্ বতবন্ িুঝদত্ডপদরদেন,্ওই্ভরদলা ্আর্ড উ্
নন,্উবন্হদলন্এ জন্েদ্মদিিী্পুবলি।্তাহদল?্এখ্াদন্থা াটা্আর্উবচত্হদি্না।্
এখু্বন্পুবলি্এখ্াদন্আসদত্পাদর। 
  
লুবস়ো?্ লুবস়ো্ বরবসভারটা্ নাবমদ়ে্ রাখ্দলন।্অবত্দ্রুত্ ডটবলদোন্ িুথ্ ডথদ ্অেৃিয্
হদ়ে্ডেদলন। 
  
পরক্ষদণই্মদন্মদন্বতবন্ভািদলন,্না,্এখ্নই্আমাদ ্ফ্রাি্ডেিদ ্গুেিাই্জাবনদ়ে্
অনয্ড াথাও্ডযদত্হদি। 
  
লুবস়ো্ তাাঁর্ োব়িদত্ এদস্ িসদলন।্ ডগ্লাি্  মপাটেদমি্ ডথদ ্ এ বট্ মযাপ্ ব দন্
আনদলন।্ ব েু্ েূদরই্ ডট্রদনর্ সীমান্ত।্ বতবন্ মযাপটা্ যথাস্থাদন্ ডরদখ্্ বেদলন,্ োব়ি্
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চালাদনা্শুরু্হল।্েবক্ষণ্ বেদ ্এবেদ়ে্ চদলদেন,্ফ্রাি্ ডসিাসবত়োন্তাাঁদ ্ হাতোবন্
বেদ়ে্ো দে। 
  
ডেনী়ে্সীমাদন্ত্ডপৌঁেদনার্সদে্সদে্ঘটনাগুদলা্আ়েদত্তর্িাইদর্চদল্ডেল। 
  
*** 
  
–অনুগ্রহ্ দর্পাসদপাটে্ডেখ্াদিন? 
  
লুবস়ো্ ডেনী়ে্ অবেসাদরর্ হাদত্ তার্ পাসদপাটে্ তুদল্ বেদলন।্ বতবন্ ভাদলাভাদি্
পাসদপাটেটা্পরীক্ষা্ রদলন।্ ব ন্তু্ ড মন্এ টা্অবনি়েতার্ভাি্ েুদট্উদেদে্তার্
আচরদণ।্বতবন্লুবস়োর্বেদ ্আিার্তা াদলন।্মুহূদতের্মদযয্তার্মুদখ্র্ভাি্পালদট্
ডেল। 
  
এ ্মুহূদতের্মদযয্ লুবস়োর্মদন্হল,্উবন্ডিাযহ়ে্আমাদ ্ বচনদত্ডপদরদেন।্এখ্ন্
 ী্ রা্যা়ে?্ বতবন্ ডেখ্দত্ ডপদলন,্ভরদলা ্ ডোদটা্অবেস্ ব ়েদসর্ বেদ ্এবেদ়ে্
চদলদেন।্পাসদপাটেবট্ বতবন্আর্এ জন্অবেসারদ ্ডেখ্াদলন।্েুজন্উদত্তবজতভাদি্
 থা্িলদেন।্এখ্নই্পালাদত্হদি,্লুবস়ো্ভািদলন।্বতবন্ড্রাইভাদরর্বেদ র্েরজা্
খু্লদলন।্িাইদর্ডিবরদ়ে্এদলন।্এ েল্জামোন্টুযবরস্ট্মদনর্আনদে্তহ্তচ্ রদে।্
এইমাত্র্ তাদের্ হাদত্  াস্টমদসর্ ো়িপত্র্ বমদল্ ডেদে।্ তারা্ লুবস়োর্ োব়ির্ পাদি্
এ বট্ভযাদন্বেদ়ে্উেদি।্সামদন্ডলখ্া্আদে্মাবরে। 
  
োইে্হাবসমুদখ্্ো দেন্চদল্আসুন,্চদল্আসুন,্এিার্যািার্সম়ে্হদ়েদে। 
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 লুবস়ো্ডসবেদ ্তা াদলন।্মুহূদতের্মদযয্এ টা্বসোন্ত্বনদ়ে্বনদলন। 
  
উদে্ প়িদলন্ ওই্ ভযাদনর্ মদযয।্ তারপর?্ সীমান্ত্ পার্ হদ়ে্ ভযান্ এবেদ়ে্ চদলদে্
মাবরদের্পদথ। 
  
*** 
  
জামোন্ টুযবরস্টরা্মদনর্আনদে্োন্যরদেন।্যরদিন্নাই্িা্ ড ন?্তাদের্ াদরার্
মাথা়ে্ডতা্আর্লুবস়োর্মদতা্বিপে্ডনই।্পুবলি্ডতা্ওদের্ াউদ ্তা়িা্ রদে্না।্
ওরা্এখ্ন্আনদে্োন্ডতা্োইদিই। 
  
লুবস়ো্মুহূদতের্জনয্ডচাখ্্িি্ রদলন।্েুবট্েৃিয্েুদট্উেল্তার্মদনর্ যানভাদস।্
ওই্ হদলন্ বিচার ,্তার্সদে্ াটাদনা্ সংবক্ষপ্ত্প্রহর।্উবন্ িদলবেদলন্ লুবস়ো,্ সি্
বিিাে্ভুদল্এদসা,্আমরা্ভাদলা্িিু্হই।্তারপর?্তারপর্নীরি্মৃতুযর্ো়ো। 
  
এিং্ ডিবনদটা্ পাটাস-্ এদসা,্ এদসা্ লুবস়ো,্ পুদরাদনা্ বেদনর্ মদতা্আিার্ শুরু্ রা্
যা । 
  
আর্এ বট্মৃতুয। 
  
িাস্এবেদ়ে্চদলদে। 
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োইে্ িলল্ এিার্ আমরা্ ব েুক্ষদণর্ জনয্ বিরবত্ ডেি।্ আপনারা্ হাত-মুখ্্ যুদ়ে্
আসুন।্বমবনট্পদনদরা্এখ্াদন্থা ি। 
  
লুবস়ো্ভািদলন,্মাবরদে্ডপৌঁদোদনার্পর্বে ্ রি,্আবম্ড াথা়ে্যাি। 
  
*** 
  
এবট্হল্প্রাচীর্ া া্িহর্আবভলা।্সিাই্ডনদম্ডেদে।্লুবস়ো্ব ন্তু্বসদট্িদসবেদলন।্
বতবন্যাদিন্ড াথা়ে? 
  
োইে্িলদলন-েদ়েবলন,্আপবন্যাদিন্না? 
  
লুবস়ো্ ইতস্তত্ রদেন।্ ডিষ্ পযেন্ত্অবনেু ্ ভাদি্ উেদলন।্ েরজার্ বেদ ্এবেদ়ে্
ডেদলন। 
  
োইদের্েুদচাদখ্্বিস্ম়ে–েদ়েবলন,্আপবন্ডতা্এই্েলভুক্ত্নন। 
  
লুবস়ো্ হাসদলন্উষ্ণতার্হাবস্না,্আমার্োব়িটা্ ডভদঙ্ ডেদে,্সান্ ডসিাস্ বত়োদন।্
আমাদ ্খু্ি্তা়িাতাব়ি্মাবরদে্ডযদত্হদি।্তাই্িাযয্হদ়ে… 
  
-না-না,্তা্হদি্না।্এটা্এ টা্প্রাইদভট্টুর। 
  
লুবস়ো্িলদলন্ডেখু্ন্আবম্জাবন,্আপবন্যবে্আমাদ ্সাহাযয্ দরন— 
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–আপবন্বমউবনদখ্্বেদ়ে্ড াম্পাবনর্ডহে্ড া়োটাদরর্সদে্ থা্িলুন। 
  
–এখ্ন্ ী্ দর্ডযাোদযাে্ রি?্িদলবে্ডতা,্আমার্খু্ি্তা়িা্আদে। 
  
না-না,্ আপবন্ আমাদ ্ সমসযা়ে্ ডেলদলন।্ এখ্নই্ িাস্ ডথদ ্ ডনদম্ যান,্ না্ হদল্
পুবলি্ো দত্িাযয্হি। 
  
লুবস়ো্ ড াদনা্  থা্ িলদত্ পারদলন্ না।্  ুব়ি্ বমবনট্ ড দট্ ডেল।্ লুবস়োর্ বিবস্মত্
ডচাদখ্র্সামদন্ বেদ়ে্িাস্সামদনর্ বেদ ্এবেদ়ে্ডেল।্লুবস়ো্ডসখ্াদন্পদ়ি্রইদলন,্
এ া,্ ী্ রদিন্ িুঝদত্পারদেন্না।্ ড াথা়ে্যাও়ো্যা়ে?্ ডস্টিদনর্ বেদ ্এবেদ়ে্
ডেদলন।্বিরাট্ি়ি়িা্িাব়ি,্পাথদরর্ততবর্প্রাচীর,্এ -এ টা্জানালাদত্এ -এ টা্
িহদরর্নাম্ডলখ্া্আদে।্পাদিই্ াদেদটবর়ো।্ ত্ব েু্বজবনস্বিবক্ৰ্হদে।্যূমাব়েত্
 বে্ াদপর্ বেদ ্তাব দ়ে্ লুবস়োর্ মদন্ হল,্অদন ক্ষণ্তার্ ডপদট্ ব েু্ পদ়িবন।্
ব ন্তু্হাদত্ডোনা্মাত্র্ বট্প়েসা্আদে্মাবনিযাদের্মদযয।্এখ্ন্বতবন্ব েু্ব নদিন্
না।্িাদসর্বটব দটর্োম্ ত্তাও্ডেখ্দত্হদি। 
  
মাবরে্ডলখ্া্জানলার্বেদ ্লুবস়ো্এবেদ়ে্ডেদলন।্ইউবনেমে্পরা্েুজন্পুবলি্েুদটা্
েুবট্ রদে।্এ জদনর্হাদত্এ বট্েদটাগ্রাে।্এ ্েরজা্ডথদ ্অনয্েরজার্বেদ ্
তারা্চদলদে। 
  
লুবস়োর্মদন্হল,্ওরা্ডিাযহ়ে্আমাদ ই্খু্াঁজদে।্তার্মাদন?্িাস্ড্রাইভার্সি্ থা্
িদল্বেদ়েদে? 
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এসপ্লাটদরর্ওপর্এ েল্মানুষ্ ডহাঁদট্চদলদে।্এ বট্পবরিার।্ লুবস়ো্তাদের্মদযয্
বমদি্ ডেদলন।্তারপর্আবভলার্রাজপদথ্এদস্োাঁ়িাদলন।্যীদর্ সুদস্থ্হাাঁটদেন্যাদত্
 াদরার্সদেহ্না্হ়ে।্ যাদল্ডে্লা্মাদর্ডসাদলাদভর্বেদ ্ডেদলন।্গ্রানাইট্পাথদর্
ততবর্িাব়ি।্রট্আ়েরদনর্িযাল বন।্ ডপৌঁদে্ ডেদলন্প্লাজা্ ডে্লা্সানটাদত।্পাদ ের্
বেদ ্ তা াদলন।্  দ়ে জন্ মবহলা্ পাদ ে্ িদস্আদে।্ েম্পবতরা্ েল্প্  রদে।্ সিযা্
হদ়ে্আসদে।্এ বট্বেদনর্অিসান। 
  
লুবস়ো্িসদলন,্পুবলদির্োব়ি্োাঁব়িদ়েদে।্েুজন্পুবলি্ডনদম্এল।্তারা্এ লা্িদস্
থা া্এ বট্মবহলাদ ্প্রশ্ন্ রদে। 
  
লুবস়োর্হৃৎেেন্দ্রুত্হদ়েদে। 
  
বতবন্িাইদর্ডিবরদ়ে্এদলন।্েূর্ডথদ ্আরও্েূদর্চদল্যািার্ডচষ্টা্ রদলন।্পরিতেী্
রাস্তাটার্নাম্ ী?্লুবস়ো্অিা ্হদলন।্এই্রাস্তার্নাম্হল্বিট্অে্লাইে্অযাে্
ডেথ।্লুবস়ো্ভািদলন,্জাবন্না্আমার্ভাদেয্ ী্ডলখ্া্আদে? 
  
হোৎ্ঘণ্টাধ্ববন্ডিানা্ডেল।্চাচে্ডথদ ্ডভদস্আসদে।্বতবন্সামদনর্বেদ ্তা াদলন।্
পাহাদ়ির্ ওপর্ এ টা্ মে্ ডচাদখ্্ প়িদে্ ব ?্ লুবস়োর্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্ বিস্ম়ে্ এিং্
সামানয্ব েু্উবিগ্তা। 
  
*** 
  
তুবম্ড ন্এখ্াদন্এদসে?্মাোর্ডিবটনা্জানদত্চাইদলন। 
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আমার্ড াদনা্আশ্র়ে্ডনই্মাোর। 
  
 –তুবম্ডিষ্পযেন্ত্ঈশ্বদরর্ াদে্আশ্র়ে্ডনদি? 
  
বে ই্িদলদেন,্লুবস়ো্িলার্ডচষ্টা্ রদলন।্ডোদটা্ডথদ ই্আমার্মদন্হদ়েদে,্এই্
জীিনটা্আবম্ঈশ্বরদ ্োন্ রি। 
  
-ড ্িলদত্পাদর,্ খ্ন্ড ান্্বনদেেি্আমাদের্ াদে্আদস,্তাই্না্ নযা? 
  
বযশু,্সবতয্সবতয্তুবম্ব ্আদে?্লুবস়ো্ভািদলন। 
  
মাোর্িলদলন্ডতামাদ ্মদন্রাখ্দত্হদি,্এখ্ান ার্বিবয্বনদষয্খু্িই্ ়িা।্এখ্াদন্
প্রদিি্ রার্পর্িাইদরর্পৃবথিীর্েরজা্বচরবেদনর্জনয্িি্হদ়ে্যাদি। 
  
মাোদরর্মুখ্্ডথদ ্বেটদ ্আসা্এই্ থাগুদলা্লুবস়োর্মদন্িাজনা্িাবজদ়ে্বেদ়েদে। 
  
চার্ডেও়োদলর্মদযয্এ িার্ ুদ ্প়িদল্তুবম্ব ন্তু্আর্িাইদর্ডিদরাদত্পারদি্না।্
আমার্মদন্হ়ে,্তুবম্িাব়ি্ বেদর্যাও।্িান্ত্মদন্সিব েু্ বচন্তা্ দরা।্ াল্না্হ়ে্
আমার্সদে্ডেখ্া্ রদত্এদসা। 
  
লুবস়োর্মদন্হল,্সুসম়েটা্হাত্ডথদ ্েসদ ্যাদে।্বতবন্অনযযে্ হদ়ে্িলদলন–্না,্
মাোর।্আবম্সি্বচন্তা্ দরবে।্আবম্এই্িেী্জীিন্ াটাদত্চাই। 
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মাোর্অিা ্হদ়ে্ডেদেন।্এই্তরুণীর্হািভাদির্মদযয্ড মন্এ টা্চঞ্চলতা্ডেখ্া্
যাদে।্মদন্হদে্ডস্ডযন্মানবস ্বে ্ডথদ ্সুস্থ্ন়ে। 
  
উবন্জানদত্চাইদলন-্তুবম্ব ্ যাদথাবল ? 
  
–হযাাঁ। 
  
উবন্এ টা্পুদরাদনা্আমদলর্ডপন্হাদত্তুদল্বনদ়ে্বজজ্ঞাসা্ রদলন্ডতামার্নাম্ ী্
ডমদ়ে? 
  
-আমার্নাম্লুবস়ো্ ার্ডরামা। 
  
–ডতামার্মা-িািা্ডিাঁদচ্আদেন? 
  
–আমার্মা-িািা 
  
 ডিাঁদচ্আদেন। 
  
উবন্ ী্ দরন? 
  
–উবন্এ জন্িযিসাোর।্এখ্ন্িযিসা্ডথদ ্েুবট্বনদ়েদেন। 
  
এ ্মুহূদতের্মদযয্িািার্বিিণে্শু দনা্মুখ্খ্াবন্মদন্পদ়ি্ডেল। 
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–ডতামার্ড াদনা্ভাইদিান্আদে? 
  
েুবট্ভাই। 
  
–তারা্ ী্ দর? 
  
লুবস়ো্িলদলন্–ওরা্যমেযাজ । 
  
-িাুঃ,্চমৎ ার। 
  
বতন্ঘণ্টা্যদর্নানা্অনুষ্ঠান্চলল।্সি্ব েু্ডিষ্হদ়ে্ডেল।্মাোর্ডিবটনা্িলদলন্
রাদত্তুবম্এইখ্াদন্শুদ়ে্থা দি?্স ালদিলা্ডতামাদ ্এ েো্বনদেেি্ডেি।্তারপর,্
তুবম্এখ্ান ার্িাবসো্হদ়ে্যাদি।্আবম্আিার্িলবে,্এই্পথ্ব ন্তু্সহজ্ন়ে,্মদন্
থাদ ্ডযন। 
  
লুবস়ো্িদলবেদলন্বিশ্বাস্ রুন,্এো়িা্আমার্ড াদনা্উপা়ে্ডনই। 
  
*** 
  
রাদতর্িাতাস্নরম্হদ়ে্উদেদে।্মদন্হদে্ াদের্বেসবেসাবন্ িস্বর্ডিানা্যাদে।্
লুবস়ো্ঘুবমদ়ে্পদ়িবেদলন।্মদন্হবেল,্বতবন্ডযন্এ টা্সুের্বভলা়ে্এ টা্পাবটেদত্
উপবস্থত্ হদ়েদেন।্ িািার্ উজ্জ্বল্ মুখ্খ্ানা্ ডেখ্া্ যাদে।্ ভাইদ়েরা্ িযস্ত্ হদ়ে্ েুদটােুবট্
 রদে।্আহা,্ এমন্ সুসম়ে,্ ডসই্ ঘদরর্ মদযয্ ড ্ ডযন্  ুদ ্ প়িল।্ িলল–্ সমস্ত্
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আদলাগুদলা্ বনবভদ়ে্োও।্শুযু্এ বট্েযাি্লাইট্জ্বদল্উেল্ লুবস়োর্ মুদখ্র্ওপর।্
লুবস়োর্ঘুম্ডভদঙ্ডেল।্এই্আদলা্তাদ ্অি্ দরদে। 
  
জনা্েদ়ে ্মানুষ্ডঘারাঘুবর্ রদে।্ ারা্এরা? 
  
এ জন্জানদত্চাইল্আপনারা্ড ?্তার্ িস্বর্  েি। 
  
লুবস়োর্মন্সত ে্হদ়ে্উদেদে।্তাহদল?্ডিষ্পযেন্ত্আমরা্োাঁদে্প়িলাম?্ব ন্তু্যবে্
এরা্পুবলদির্ডলা ্হদ়ে্থাদ ন,্তাহদল্ডতা্এদের্জানা্উবচত,্আমাদের্পবরচ়ে।্
অি ার্অরদণয্এরা্ ী্ রদে? 
  
লুবস়ো্এ টা্সুদযাে্ডনিার্ডচষ্টা্ রদলন।্বতবন্িলদলন-্আমরা্আবভলা্ নদভদির্
বসস্টার।্সর াদরর্তরে্ডথদ ্ওই্ নদভি্আক্ৰমণ্ রা্হদ়েদে। 
  
ওই্ভরদলা ্িাযা্বেদ়ে্িলদলন্আমরা্ওই্ঘটনাটা্শুদনবে। 
  
িাব ্ েুজন্ বসস্টাদরর্ ঘুম্ ডভদঙ্ ডেদে,্ তারা্ উদত্তজনা়ে্ েটেট্  রদেন।্ ভদ়ের্
অবভিযবক্ত্ডজদেদে্মুদখ্র্তারা়ে। 
  
ডমোন্বজজ্ঞাসা্ রদলন্আপনারা্ড ?্আপনারা্ড ? 
  
–আবম্হলাম্জাইদম্বমদরা। 
  
*** 
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সি্শুে্ওরা্বেদলন্সংখ্যা়ে্েজন।্েুবটোটা্ট্রাউজাসে্পরদন,্চাম়িার্ততবর্জযাদ ট।্
বোঁদ়ি্ ডেদে্ এমন্ ডসাদ়েটার।্  যানভাদসর্ ততবর্ জুদতা।্ মাথা়ে্ আদে্ ডতরচা্ টুবপ।্
ওাঁদের্ হাদত্অেচাাঁদের্ বনষ্প্রভ্আদলা়ে্ওদের্ মুদখ্র্ বেন্অবভিযবক্ত্ ডচাদখ্্প়িল।্
েুজনদ ্ডেদখ্্ডিাঝা্যাদে,্তাদের্বনমেমভাদি্আঘাত্ রা্হদ়েদে। 
  
ডয্ভরদলা ্বনদজদ ্জাইদম্বমদরা্িদল্পবরচ়ে্বেদলন,্বতবন্লম্বা্এিং্িীণে।্ াদলা্
েুবট্ডচাদখ্্লাল্আগুন্জ্বলদে।, 
  
–ওরা্আমাদের্অনুসরণ্ রদত্পাদর।্এখ্নই্িযিস্থা্বনদত্হদি। 
  
লুবস়ো্িুঝদত্পারদলন।্ড াদনা্এ ্মবহলা্উত্তর্বেদলন।্লুবস়ো্েূদরর্জেদলর্বেদ ্
তা াদলন। 
  
বর াদেো্ডমলাদো্জানদত্চাইদলন,্এদের্বনদ়ে্ ী্ রি? 
  
জাইদম্বমদরা্িলদলন-্ওদের্বনদ়ে্বচন্তা্ রদত্হদি্না।্আমরা্এখ্ান্ডথদ ্এখ্নই্
চদল্যাি। 
  
এ জন্িদলবেদলন্–জাইদম,্এাঁরা্হদলন্বযশুর্বলটল্বসস্টার। 
  
–বযশু্এদের্ডেখ্াদিানার্োব়েত্ব্ডনদিন।্আমাদের্হাদত্অদন ্ াজ্আদে। 
  
ডসবি ারা্উদে্োাঁব়িদ়েদেন।্অদপক্ষা্ রদেন।্জাইদম্এখ্নও্ থা্িলদেন। 
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–আপবন্ডতা্জাদনন্আদ া া্ ী্যরদনর্মানুষ।্এাঁদের্এভাদি্ডেদল্যাও়ো্উবচত্
ব ? 
  
–এ টা্ থা্মদন্ডরদখ্া,্পুবলি্ব ন্তু্আমাদের্খু্াঁদজ্ডি়িাদে। 
  
 –আমরা্সাহাযয্না্ রদল্বসস্টাররা্ব ন্তু্িাাঁচদিন্না। 
  
জাইদম্ বমদরা্িান্তভাদি্জিাি্ বেদলন্না,্ওদের্জনয্আমরা্আমাদের্জীিদন্ বিপে্
ডেদ ্আনি্না।্বনদজদের্সমসযা্সমাযান্ রদত্হদি। 
  
এ জন্ডলেদটনযাি,্ডেবলক্স্ ারবপও্িলদলন,্আমরা্ব েু্েূর্যবে্ওাঁদের্সে্বেই?্
তাহদল্ ী্হদি? 
  
–আপনারা্ ড াথা়ে্ যাদিন।্ ডথদরসা্  থা্ িলদলন।্ বতবন্ িলদলন্আবম্ এ টা্ মহৎ্
উদদ্দদিয্ এদসবে।্ ডমনোবভ়োদত্ এ বট্  নদভি্ আদে।্ আমরা্ ডসখ্াদন্ ডপৌঁদোদত্
চাইবে। 
  
ডেবলক্স্ ারবপও্জাইদম্বমদরাদ ্িলদলন্চলুন,্এদের্ডমনোবভ়ো্পযেন্ত্বনদ়ে্যাই।্
আমরা্ডতা্সান্বসিাসবট়োদন্যাি,্পদথই্ডমনোবভ়ো্প়িদি। 
  
জাইদম্ বমদরা্ ডরদে্ ডেদেন্ –তুবম্ ডিা ার্মদতা্ থা্িদলা্না।্ তুবম্ ড ন্স লদ ্
িলে্আবম্ড াথা়ে্যাি। 
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-না,্আবম্িলদত্ডচদ়েবেলাম… 
  
হতািা্ ঝদর্ প়িদে্ জাইদম্ বমদরার্  িস্বদর্ এখ্ন্ আর্ ড াদনা্ উপা়ে্ ডনই।্ যবে্
আদ া া্ এদের্ যদর্ ডেদল,্ তাহদল্এরা্ থা্ িলদত্ িাযয্ হদি।্ সুতরাং্ বিপে্ যা্
হিার্তা্হদ়েই্ডেদে। 
  
লুবস়ো্  থাগুদলা্ ডিাঝার্ ডচষ্টা্  রবেদলন।্  ী্ হদি?্ ডসানার্ ততবর্ ক্ৰিটা্ হাদতর্
িাইদর্চদল্ডেল্তাহদল? 
  
-বে ্আদে।্জাইদম্বমদরা্ডিষ্পযেন্ত্িলদলন্চল,্যাত্রা্শুরু্ রা্যা ।্ নদভদির্
 াো াবে্আমরা্ডপৌঁদে্যাই।্তারপদরই্এই্সা োসটা্ডিষ্ রদত্হদি। 
  
বতবন্ বসস্টারদের্ বেদ ্ তা াদলন।্ রােত্  িস্বদর্ িলদলন্ আপনাদের্ ড উ্ ব ্
জাদনন,্ডমনোবভ়ো্ড ান্বেদ ? 
  
বসস্টাররা্মুখ্্চাও়ো-চাওব়ে্ রদলন। 
  
গ্রাবসলা্িলদলন্না,্আবম্বে ্জাবন্না। 
  
–তাহদল?্ডসখ্াদন্বেদ়ে্আপনারা্ ী্ রদিন?্যাদিন্ ী্ দর? 
  
বসস্টার্ডথদরসা্িলদলন্ভেিান্আমাদের্সাহাযয্ রদিন। 
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রুবিও্আরবজদনা্নাদম্আর্এ জন্সহ ারী্িলদলন্এখ্নও্ভাদেয্ বিশ্বাস্ দরন?্
বতবন্জাইদমর্ াদে্এদস্িলদলন,্চলুন,্এিার্যাত্রা্শুরু্ বর। 
  
জাইদম্িলদলন্আমরা্বতনদট্বিবভন্ন্পথ্যরি। 
  
বতবন্এ টা্মযাপ্খু্দল্যরদলন।্মযাদপর্ওপর্েযাি্লাইদটর্আদলা্প়িল। 
  
–ডমনোবভ়ো্  নদভি্এখ্াদন্অিবস্থত,্ ডগ্রাদনার্ েবক্ষণ্ পূিেবেদ ।্আবম্উত্তর্ বেদ ্
এবেদ়ে্যাি,্ভাদলা্ডোলদের্মদযয্বেদ়ে।্তারপর্িারদোদজর্পথ্যরি। 
  
বতবন্রুবিওর্বেদ ্তা াদলন,্লম্বা্ওই্ভরদলা । 
  
–আপবন্অল্ডমদোর্বেদ ্যাদিন।্ডসখ্ান্ডথদ ্ডপনাবেদ়েল। 
  
–বে ্ আদে।্ জাইদম্ বমদরা্ আিার্ মানবচদত্রর্ বেদ ্ তা াদলন।্ এিার্ বর াদেো্
ডমলাদোদ ্ লক্ষয্  রদলন।্ ডমলাদোর্ মুদখ্্ যূসরতা্ বর াদেো,্ আপনার্ েন্তিয্
ডসদভাবে়ো।্ পািেতয্ পথ্ যদর্ আপবন্  াবরদজাবে্ আিননর্ বেদ ্ যাদিন।্ তারপর্
ডসাবর়ো।্আমাদের্ডেখ্া্হদি্লদগ্রাদনাদত,্ড মন? 
  
এখ্ান্ ডথদ ্লদগ্রাদনা্ ২১০্ ব .বম্ েূদর্অিবস্থত।্ মদন্ মদন্ বতবন্ ী্এ টা্ বহসাি্
 রদলন্ সাতবেন্ িাদে্ আমরা্ ডসখ্াদন্ ডেখ্া্  রি,্ ড মন?্ প্রযান্ রাস্তাদ ্ এব়িদ়ে্
যািার্ডচষ্টা্ রদিন। 
  
ডেবলক্স্জানদত্চাইদলন্লদগ্রাদনার্ড াথা়ে্আমাদের্ডেখ্া্হদি? 
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 বর াদেো্িলদলন্বেরদলা্জাপাদন।্তাই্ডতা? 
  
হযাাঁ,্এই্িযিস্থা্পা া্রইল। 
  
োব়িও়োলা্ডেবলক্স্ ারবপও্িলদলন–্এই্বসস্টারদের্সদে্ড ্যাদিন? 
  
ওনাদের্নানা্ভাদে্ভাে্ রদত্হদি। 
  
লুবস়ো্ বচন্তা্  রদলন,্ এখ্াদনই্ প্রবতিাে্  রা্ ের ার।্ আমার্ মদন্ হদে,্ বসনর্
আমাদের্এ া্যাও়োই্উবচত।্ ারণ্যবে্তসনযরা্আপনাদের্অনুসিান্ দর,্তাহদল্
বিপে্হদত্পাদর। 
  
জাইদম্ িলদলন্ বসস্টার,্ এখ্ন্আর্তা্ হ়ে্ না।্  ারণ্আপনারা্আমাদের্ ভবিষযৎ্
পবর ল্পনা্সম্পদ ে্অদন ্ব েু্ডজদন্ডেদলদেন। 
  
রুবিও্নাদম্মানুষবট্িলদলন্–ড াদনা্সুদযাে্ডেও়ো্যা়ে্না।্আমরা্এই্ডেিটার্সি্
ব েু্ জাবন।্ উত্তদরর্ িাবসোরা্আমাদের্ িিু।্ তারা্আমাদের্ লুব দ়ে্ রাখ্ার্ িযিস্থা্
 দরদে।্আপনারা্ খ্নওই্এ া-এ া্ডমনোবভ়োদত্ডপৌঁদোদত্পারদিন্না। 
  
লুবস়ো্ ী্জিাি্ডেদিন,্িুঝদত্পারদলন্না। 
  
জাইদম্ বমদরা্ িলদত্ থাদ ন–বে ্আদে,্ এখ্ান্ ডথদ ্ যাত্রা্ শুরু্ ডহা ,্ ডভার্ হিার্
আদে্ডিি্ব েুটা্পথ্পার্হদত্হদি। 
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বসস্টার্ডমোন্চুপ্ দর্োাঁব়িদ়ে্বেদলন।্ডয্ভরদলা ্ থা্িলদেন,্তার্স্বভাি্ড মন্
উেত।্ জাইদম্ বমদরা্ ডথদরসার্ বেদ ্ তা াদলন।্ তারপর্ িলদলন-্ এই্ েুজন্
আপনাদের্োব়েত্ব্ডনদিন। 
  
বতবন্টমাস্সানজুদরা্এিং্রুবিওর্বেদ ্তা াদলন। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্িলদলন্ভেিান্আমাদের্পথপ্রেিে ্হদিন। 
  
জাইদম্ শু দনা্  দি্ িলদলন্ ওসি্  থা্ পদর্ ভািদিন,্আদে্ এখ্ান্ ডথদ ্ িাইদর্
যািার্ডচষ্টা্ রুন। 
  
রুবিও্ডথদরসার্বেদ ্এবেদ়ে্ডেদলন।্জানদত্চাইদলন্বসস্টার,্আপনাদের্ ী্িদল্
ো ি? 
  
–আবম্বসস্টার্ডথদরসা। 
  
 লুবস়ো্সদে্সদে্িদলবেদলন,্আবম্বসস্টার্ডথদরসার্সদে্যাি। 
  
 লুবস়ো্জাদনন,্বসস্টার্ডথদরসার্হাদতই্ডসানার্ওই্ক্ৰিটা্আদে। 
  
জাইদম্ বমদরা্িলদলন-্ বে ্আদে।্ বতবন্গ্রাবসলার্ বেদ ্তা াদলন্ বর াদেো,্আপবন্
এদের্োব়েত্ব্বনন। 
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এ জন্মবহলা্এদস্গ্রাবসলার্োব়েত্ব্বনদলন। 
  
জাইদম্ডমোদনর্বেদ ্তা াদলন্বসস্টার্আপবন্আমার্সদে্আসুন। 
  
ডমোন্এ ্মুহূতে্োাঁব়িদ়ে্বেদলন,্এখ্ন্আর্ভািিার্সম়ে্ডনই।্ওই্ভরমবহলা্এিার্
এবেদ়ে্ এদলন।্ বতবন্ ডমোনদ ্ িলদলন্আবম্ অযামপারা্ বজরন।্ মুখ্্ িি্ রাখ্দিন।্
বসস্টার,্মুখ্্খু্লদলই্ব ন্তু্সমসযা্ডেখ্া্বেদত্পাদর। 
  
অি াদরর্ মদযয্ ডমোন্ তা াদলন্ ওই্ ভরমবহলার্ মুদখ্র্ বেদ ।্ মুখ্টা্ ডেদখ্্ মদন্
হদে,্ এ টা্ লাল্ ক্ষতবচহ্ন্ আদে্ ড াথাও,্ ব ন্তু্ িরীদরর্ ডভতর্ এ টা্ আদিেন।্
অি াদরর্ডভতদরও্তা্েষ্ট্ডিাঝা্যাদে। 
  
 যাত্রা্শুরু্হল।্ বসস্টার্ ডথদরসা্এিং্রুবরও্আরজনন্ইবতমদযযই্অদন টা্এবেদ়ে্
ডেদেন।্লুবস়ো্দ্রুত্তাদের্অনুসরণ্ রদত্থা দলন। 
  
তারপর?্নতুন্এ ্অবভযাত্রা। 
  
. 
  
১০. 
  
বমগুদ়েল্ খু্িই্ভ়ে্ ডপদ়েবেল।্ ড ন?্ ড ্তাদ ্ ডেদখ্্ ডেদলদে?্ মাবলদ র্েী।্এ ্
ি়েো্মবহলা,্ডেখ্দলই্ডিাঝা্যা়ে্খু্িই্রােী্স্বভাদির।্বতবন্বচৎ ার্ দর্িলদলন 
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-তুবম্ড ?্ ু দল্ ী্ দর?্এখ্াদন্ ী্ রে? 
  
বমগুদ়েল্হাসার্ডচষ্টা্ রল।্হাবস্েুটদে্না্তার্ডোাঁদট।্ভদ়ের্এ টা্ডরাত। 
  
ডস্ িলল্ আমাদ ্ এখ্াদন্ ডেদ়ি্ ডেও়ো্ হদ়েদে।্ ডেখ্দতই্ ডতা্ পাদেন।্ আবম্ ব ্
এ িার্ডোন্ রদত্পারি?্পুবলিদ ্ো দত্পারি। 
  
–এখ্নও্তুবম্আমার্প্রথম্প্রদশ্নর্উত্তর্োওবন। 
  
 বমগুদ়েল্ ভাদলাভাদি্ িসার্ ডচষ্টা্  রবেল।্ ডস্ িলল–্ মযাোম্ উত্তরটা্ খু্িই্ সহজ।্
আবম.্ েিাদলস,্ আবম্ মাবরদের্  াো াবে্ এ টা্ মে্ ডথদ ্ এখ্াদন্ এদসবে।্ আবম্
আপনার্ সুের্ ডো াদনর্ পাি্ বেদ়ে্ যাবেলাম।্ েুজন্ অল্পি়েসী্ ডো রা্ ডো ানটা্
ডভদঙ্ড া ার্ডচষ্টা্ রবেল।্আবম্ডভদিবেলাম,্তাদের্িাযা্ডেও়ো্উবচত।্িাযা্বেদত্
ডভতদর্  ুদ ্ পদ়িবেলাম।্ তারা্ আমাদ ্  ািু্  দর্ ডেদল।্ হাত-পা্ ডিাঁদয্ এইভাদি্
ডরদখ্্পাবলদ়ে্যা়ে।্এখ্ন্যবে্আপবন্এ টু্সাহাযয্ দরন। 
  
ভরমবহলা্এই্ থাগুদলা্বিশ্বাস্ রদত্পারদেন,্ব ? 
  
তারপর্বতবন্িলদলন-্তুবম্পৃবথিীর্সি্ডথদ ্িদ়িা্বমদথযিােী্ডেখ্বে।্এগুদলা্ ী? 
  
উবন্ এবেদ়ে্ ডেদলন,্ বসস্টারদের্ আলখ্াো্ বনদ়ে্ বেদর্ এদলন।্ জানদত্ চাইদলন–্
এগুদলা্ ী? 
  
–ডয্েুবট্ডেদল্এখ্াদন্ ুদ বেল,্তারা্েদ্মদিি্যারদণর্জনয্এই্ডপািা ্পদরবেল। 
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চারদট্আলখ্াো্পদ়ি্আদে।্তুবম্িলে্েুজন্এদসদে। 
  
–পদর্েুজন,্আিার্ডযাে্ডে়ে। 
  
ভরমবহলা্যীদর্যীদর 
  
এবেদ়ে্ডেদলন্ডোন্ রদিন্িদল। 
  
–আপবন্ ী্ রদেন?্–পুবলিদ ্ো ি। 
  
–তার্ ড ান্ ের ার্ ডনই।্ আপবন্ আমার্ িাাঁযন্ খু্দল্ বেন।্ আবম্ বনদজই্ পুবলি্
ডস্টিদন্যাি,্ডসখ্াদন্বেদ়ে্পুদরা্ঘটনা্িলি। 
  
ভরমবহলা্তা াদলন।্িলদলন-্ফ্রা়োর।্িাাঁযন্খু্দল্ডেও়ো্হল। 
  
*** 
  
 াবরদলাদ ্ প্রশ্ন্  রা্ হদে্ এসি্ িযাপার্ খু্দল্ িলল।্ িুঝদতই্ ডতা্ পারে,্ ডতামার্
সামদন্এখ্ন্বিপে্অদপক্ষা্ রদে। 
  
 াবরদলা্আমতা্আমতা্  রদত্ থাদ ।্ ভ়েং র্ মুদখ্র্এ ্ভরদলা ্ ডসখ্াদন্ এদস্
প্রদিি্ রদলন। 
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–শুভ্সিযা্ দনেল্আদ া া। 
  
এই্ব ্ডসই্ডলা বট? 
  
-হযাাঁ,্ দনেল।্বসস্টারদের্আলখ্াো্পাও়ো্ডেদে।্ডলা বটদ ও্আমরা্ডো াদনর্মদযয্
ডপদ়েবে।্আপবন্ব ্বনদজ্প্রশ্ন্ রদিন? 
  
 দনেল্ রয্ামন্আদ া া্  াবরদলার্ বেদ ্এবেদ়ে্ ডেদলন।্ িলদলন্ হযাাঁ,্আবম্ বনদজই্
প্রশ্ন্ রি। 
  
বমগুদ়েল্হাবস্ বেদ়ে্অবভিােন্জানািার্ ডচষ্টা্ দরবেল।্ ডস্ িলল্ দনেল,্আপনাদ ্
ডেদখ্্ ভাদলা্ লােল।্আবম্ চাদচের্  াদজ্ িাইদর্ এদসবেলাম।্ খু্ি্ তা়িাতাব়ি্আমাদ ্
িাবসেদলানাদত্ ডপৌঁদোদত্ হদি।্ সি্  থা্ এদের্ িুবঝদ়ে্ িলার্ ডচষ্টা্  দরবে।্ ঘটনার্
আিদতে্আমাদ ্জব়িদ়ে্ডেও়ো্হদ়েদে। 
  
 দনেল্আদ া া্হাবস্মুদখ্্িলদলন্বে ্আদে,্আপনার্তা়িা্আদে।্তাই্ডতা?্আবম্
ডিবি্সম়ে্নষ্ট্ রি্না। 
  
বমগুদ়েল্জিাি্বেল্–আপনাদ ্যনযিাে্ দনেল। 
  
–আপনাদ ্ দ়ে টা্অবত্সাযারণ্প্রশ্ন্ রি,্যবে্উত্তর্শুদন্আবম্সন্তুষ্ট্হই,্তাহদল্
আপনাদ ্এখ্নই্ডেদ়ি্ডেি।্আর্যবে্আমাদ ্ডিা া্িানািার্ডচষ্টা্ দরন্িা্বমদথয্
 থা্িদলন,্তাহদল্েল্ব ন্তু্ভাদলা্হদি্না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

189 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

বতবন্হাদত্ ব েু্এ টা্ বনদলন।্ বমগুদ়েল্আত্মপক্ষ্সমথেন্ দর্িলদত্ডেল্ঈশ্বদরর্
ডসি রা্ খ্নও্বমদথয্িদল্না। 
  
বে ্ আদে,্ এই্ িব্দগুদলা্ আিার্ আপনার্ মুখ্্ ডথদ ্ শুনি।্ ওই্ চারজন্ বসস্টার্
সম্পদ ে্সংদক্ষদপ্িলুন্ডতা। 
  
আবম্ব েু্জাবন্না,্ দনেল। 
  
এ টা্ঘুবষ,্সদজাদর্এদসদে্িা্ডচা়োদলর্ওপর।্রক্ত্বেটদ ্এদসদে।্এতক্ষণ্িাদে্
 াবরদলা্ িুঝদত্ ডপদরদে,্ হাদত্ ডয্আংবট্আদে,্ ডসখ্াদন্ চ চদ ্ এ বট্ তীক্ষ্ণ্ যার্
আদে। 
  
 াবরদলা্থতমত্ডখ্দ়ে্ডেল্হা়ে্ঈশ্বর,্আপবন্ ী্ রদেন? 
  
 দনেল্আদ া া্আিার্জানদত্চাইদলন্ওই্চারজন্সম্পদ ে্গুবেদ়ে্িলুন। 
  
–আবম্জাবন্না। 
  
আিার্মুদখ্র্ওপর্এ টা্ঘুবষ,্োাঁত্ডভদঙ্ডেদে। 
  
বমগুদ়েল্ রক্ত্ ডেদখ্্ ঘািদ়ি্ ডেদে।্ ব েু্ িলার্ ডচষ্টা্  রদে্ ডস।্আদ া ার্  িস্বর্
হোৎ্নরম্হদ়ে্উদেদে।্আর্এ টা্ঘুবষ।্ডিষ্পযেন্ত্মুখ্্খু্লদত্িাযয্হল্ াবরদলা। 
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ডস্ ে়িে়ি্  দর্ িদল্ ডেল্ ওরা্  নদভি্ ডথদ ্ পালাবেল।্ আমাদ ্ আর্ আঘাত্
 রদিন্না? 
  
িলদত্থা ুন,্িলদত্থা ুন। 
  
আবম্ওদের্সাহাযয্ রদত্বেদ়েবেলাম।্ওরা্ডপািা ্পালদটবেল। 
  
–তাই্আপবন্ াাঁদচর্েরজা্ডভদঙ্ ুদ ্পদ়িন,্তাই্ডতা? 
  
-হযাাঁ,্আবম্ দ়ে টা্ডপািা ্চুবর্ দরবেলাম।্তারা্আমাদ ্যাক্কা্ বেদ়ে্ডেদল্ডে়ে।্
আমাদ ্এ া্ডরদখ্্চদল্যা়ে। 
  
–ওরা্ড ানবেদ ্যাদে,্ব েু্িদলবেল? 
  
 াবরদলা্িলল্না।্ডস্ডমলোবভ়োর্নাম্ দরবন।্ াবরদলা্জাদন,্এ থা্িদল্ড াদনা্
লাভ্ ডনই।্ ইবতমদযয্  দনেল্ ঘুবষ্ ডমদর্ তার্ মুখ্টা্ ডভদঙ্ বেদ়েদেন।্ এখ্ন্ আর্
ভবিষযদতর্ থা্ডভদি্ ী্হদি? 
  
*** 
  
লুবস়ো,্ বসস্টার্ ডথদরসা,্ রুবিও্ আরবজদনা্ এিং্ টমাস্ সানজুদরা্ উত্তর-পূিেবেদ ্
হাাঁটবেদলন।্অলদমো্তাদের্লক্ষয।্প্রযান্রাস্তা্এব়িদ়ে্তারা্চলবেদলন।্ঘাদসর্িুদ ্
পা্ডরদখ্্ডরদখ্।্আহা,্প্র ৃবত্এখ্াদন্বনভোর।্ ত্সুের্েৃিয্ডেখ্া্যাদে। 
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রুবিও্আরবজদনা্িলদলন্আমরা্অলদমোর্ াো াবে্ডপৌঁদে্ডেবে।্রাত্হও়ো্অবব্দ্
এখ্াদন্অদপক্ষা্ রি।্ডেখ্া্যা ্ঘুদমাদনার্িযিস্থা্ রা্যা়ে্ব না। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্িারীবর ভাদি্আর্পারদেন্না।্ব ন্তু্তার্মাথা্এখ্নও্ াজ্ রদে।্
এখ্নও্বতবন্ওই্মূলযিান্িস্তু্সম্পদ ে্ও়োব িহাল। 
  
ড াথা়ে্যাি?্ব েুই্জাবন্না।্ডিষ্অবব্দ্পথ্পবরষ্কার্হদি্ডতা? 
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৩. মদির মদযয পসিত্র আগুিসিখ্া 
১১.্ইদজ,্ফ্রাি,্১৯২৪ 
  
আট্িেদরর্ থা্ মদন্পদ়ি্ যা়ে্ ডথদরসার।্তখ্ন্ ডথদ ই্তার্ মদনর্ মদযয্ পবিত্র্
আগুনবিখ্া্ জ্বদল্ উদেবেল।্ বতবন্  যাবথড্রাদল্ ডি়িাদত্ ডযদতন।্  খ্নও্ ডমানাদ াদত,্
 খ্নও্ডনাতরোদম।্প্রবত্ডরািিার্ইদজর্চাদচে্ডযদতন।্প্রাথেনা্সভা়ে্ডযাে্বেদতন। 
  
ডথদরসা্ থা দতন্ পাহাদ়ির্ ওপর।্ মযযযুদের্ এ ্ ডোট্ট্ গ্রাদম।্ গ্রামবটর্ নাম্ ইদজ।্
তারই্ পাদি্ মবি ারদলা-্ এই্ গ্রাদমর্ চারপাদি্ উাঁচু্ উাঁচু্ বটলা।্ ডথদরসার্ মদন্ হত,্
পৃবথিীর্সমস্ত্িাবন্ত্এখ্াদন্সমাবহত্হদ়ে্আদে।্এদ িাদর্ওপদর্বেল্এ বট্মনাবি।্
তার্ পাদি্  ত্  ী্ ডেখ্া্ যা়ে।্ ওই্ েূদর্ আ ািদরখ্া,্ আরও্ েূদর্ ভূমযযসােদরর্
জলরাবি। 
  
ডথদরসার্ ডথদ ্ এ ্ িেদরর্ ডোদটা্ মবন া,্ ডস্ ডিাযহ়ে্ স দলর্ ডচাদখ্র্ মবণ।্
ডোদটাদিলা্ডথদ ই্তার্মদন্হদ়েবেল্ভবিষযদত্ডস্এ ্পবরপূণো্ যুিতী্হদ়ে্উেদি।্
েূবতম়ে্েুবট্নীল্ডচাখ্্বেল্তার।্যখ্ন্হাসত,্মদন্হত,্স্বদেের্সুষমা্তার্ওপর্ঝদর্
প়িদে।্এরই্পািাপাবি্ডথদরসা।্তাদ ্আমরা্এ টা্ ুৎবসত্হাাঁস্িলদত্পাবর।্এই্
ডমদ়েবটদ ্বনদ়ে্িািা্বেেদসর্মদন্েুবিন্তার্অন্ত্বেল্না।্ভবিষযদত্এই্ডমদ়েবটর্ ী্
হদি,্তা্ বনদ়ে্ বতবন্ খু্িই্ বচবন্তত্ বেদলন।্হা়ে্ঈশ্বর,্সিেত্র্ খু্াঁদত্ভরা্এ বট্ ডমদ়ে।্
িাাঁচদি্ড মন্ দর? 
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ভরদলাদ র্ ড িলই্ মদন্ হত,্ ভেিান্ তার্ সদে্ প্রতারণার্ ডখ্লা্ ডখ্দলদেন।্ তদি্
ডথদরসার্ িস্বরবট্ বেল্ভারী্ সুের।্ যখ্ন্ ডস্ থা্ িলত,্ মদন্ হত্স্বদেের্ ড াদনা্
ডেিেূবত্ িুবঝ্  থা্ িলদে।্ চাচে্  ়োদর্ তার্ োন্ শুদন্ অদনদ ্ অিা ্ হদ়ে্
বেদ়েবেদলন।্অদনদ র্ ডচাদখ্্ ডজদে্ বেল্ বিস্ম়ে,্ ডথদরসার্ি়েস্িা়িল,্তার্ িস্বর্
আরও্সুের্হদ়ে্উেল।্তখ্ন্ ডসই্প্রাথেনা্সেীদত্প্রযান্অংি্ বনত।্মদন্হত্ডস্
িুবঝ্সংেীদতর্সাদথ্বনদজর্আত্মাদ ্বমবলদ়ে্বেদ়েদে। 
  
েুদল্ মবন ার্ অদন ্ িিু্ বেল।্ ডেদল্ এিং্ ডমদ়েরা্ তার্ চারপাদি্ বভ়ি্  রত।্
স দলই্তার্সদে্ ডখ্লদত্ভাদলািাসত।্মাদঝ্মদযয্মবন াদ ্ বিবভন্ন্পাবটেদত্ো া্
হত।্ ডথদরসাদ ও্ িলা্ হত,্ ব ন্তু্ অদন ্ ভািনা্ বচন্তা্  দর।্ ডযদহতু্ এটাও্ এ টা্
সামাবজ ্ো়েিেতা।্ডথদরসা্ডসটা্িুঝদত্পারত। 
  
ডিষ্ অবব্দ্ ড মন্ ডযন্ হদ়ে্ ডেল্ ডস।্ যবেও্ মা-িািার্ বে ্ ডথদ ্ ঘৃণা্ উোসীনতা্
ড াদনা্ব েুই্বেল্না।্তারা্তাদের্ওপর্নযস্ত্োব়েত্ব্পালদনর্ডচষ্টা্ দরবেদলন।্তদি্
এ থা্সবতয্মবন াদ ্তারা্এ টু্ডিবি্ভাদলািাসদতন।্ডথদরসার্জীিদন্তখ্ন্ডথদ ্
এ টা্বিষদ়ের্অভাি্ডচাদখ্্পদ়ি।্তা্হল্বনখ্াে্ভাদলািাসা। 
  
ডথদরসা্ বেল্ অনুেত্ িাবল া।্ সিাইদ ্ খু্বি্  রার্ ডচষ্টা্  রত।্ োন্ ভাদলািাসত,্
ভাদলািাসত্ইবতহাস্আর্বিদেিী্ভাষা।্েুদল্োরুণ্পবরশ্রম্ রত।্বিবক্ষ ারা্িলত,্
ডমদ়েটার্মাথা্আদে। 
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ডিষ্ অবব্দ্ ডথদরসা্ চাদচের্ মদযযই্ বনদজদ ্ খু্াঁদজ্ ডপদ়েবেল।.যাজ ্ তাদ ্ খু্িই্
ভাদলািাসদতন।্বযশুর্ াে্ডথদ ও্ডস্অেৃিয্ভাদলািাসা্ডপদ়েবেল।্ডরাজ্স াদল্মাস্
অনুষ্ঠাদন্ ডযত।্ক্ৰদির্ ডচাদদ্দাটা্ ডস্টিন্ অবতক্ৰম্  রত।্ তারপর?্ ডথদরসার্ মদনর্
মদযয্ এ টা্ অদু্ভত্ পবরিতেন্ হল।্ ডস্ ডিানদ ্ ভাদলািাসত।্ ডিাদনর্ এই্ সােদলয্
 খ্নও্ঈষোবিতা্হ়েবন। 
  
এিার্িাবল া্ি়েস্ডিষ্ দর্তারা্এল্ ব দিারী্ ডিলা়ে।্এ বেন্রাদত্র্মা-িািাদ ্
তার্সম্বদি্ থা্িলদত্শুদনবেল্ডথদরসা।্িািা্বচবন্তত্মদন্িলদলন–িদ়িা্ডমদ়েবটদ ্
বনদ়ে্আমার্েুবিন্তার্ডিষ্ডনই।্সারা্জীিন্ওর্ভার্িহন্ রদত্হদি। 
  
মা্জিাি্বেদ়েবেদলন–্ডেদখ্া,্এ বেন্ডথদরসা্তার্মদনর্সাথীদ ্খু্াঁদজ্পাদি। 
  
িািা্ তাবেলযতার্ উত্তর্ বেদ়েবেদলন্ তুবম্ ব েু্ ডিাদঝা্ না,্ সুের্ েলা্ থা দলই্ ব ্
ড াদনা্পুরুষ্পেে্ দর?্তারা্ডেখ্দি্ডমদ়েবট্ড মন্িযযাসবেনী। 
  
ডথদরসা্এই্ থা্শুদন্ভদ়ে্পাবলদ়ে্আদস। 
  
*** 
  
তখ্নও্ডথদরসা্প্রবত্রবিিার্চাদচে্োন্োইদে।্এই্োনই্তার্জীিদন্এ টা্বিরাট্
পবরিতেন্ এদন্ ডে়ে।্ মাোম্ তুদরা,্ ডরবেও্ ডস্টিদনর্ এ ্ বেদর টদরর্ সদে্ তার্
পবরচ়ে্হ়ে।্ডথদরসার্েলা্শুদন্বতবন্সরাসবর্ডথদরসাদ ্ডরবেওদত্োন্োইিার্জনয্
আমন্ত্রণ্জানান। 
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ডিষ্ অবব্দ্ এল্ ডসই্ িহু্ প্রতীবক্ষত্ মুহূতেবট।্ মাইদক্ৰাদোদনর্ সামদন্ িদস্ ডথদরসা্
অিা ্হদ়ে্বেদ়েবেল।্এখ্াদন্ ীভাদি্োন্োইদত্হ়ে,্ডস্বিষদ়ে্তার্ড াদনা্যারণা্
বেল্না।্ব ন্তু্ডস্অসাযারণ্োন্োইল।্তার্োন্শুদন্স দল্িুঝদত্পারল,্সংেীত্
আ াদি্এ ্নতুন্নক্ষদত্রর্জন্ম্হদে। 
  
এ বেন্স াদল্ডস্এ টা্ডটবলদোন্ডপল।্িলা্হল,্তাদ ্েরাবস্ডেদি্ডযদত্হদি।্
ড ্ডোন্ দরদেন?্জযা ুইস্রাইমু,্েরাবস্ডেদির্অনযতম্ডস্টজ্বেদরক্টর। 
  
এই্ ডোন্ ডপদ়ে্ ডথদরসা্ বনদজদ ্আর্ বে ্ রাখ্দত্ পাদরবন।্ আদিদে্আপু্লত্ হদ়ে্
বেদ়েবেল্ ডস।্ সি্ ব েুই্ স্বপ্ন্ িদল্ মদন্ হদ়েবেল্ তার্  াদে।্ রাইমুর্ েবিদত্ ডস্
অবভন়ে্ রদি?্তা্ড মন্ দর্সম্ভি? 
  
–্ ডথদরসার্ িািা্ এই্  থা্ শুদন্ েভীর্ বচন্তাবিত্ হদ়ে্ ওদেন।্ বতবন্ িদলবেদলন,্
ডথদরসা,্ বথদ়েটাদরর্ মানুষজদনর্ সদে্ বমিদত্ ডেদল্ আরও্ ডিবি্ আত্মবিশ্বাসী্ হদত্
হদি। 
  
মা্ িদলবেদলন–আমরা্ ডতাদ ্এ টা্ নতুন্ ডপািা ্ ব দন্ ডেি।্ ভরদলা দ ্এখ্াদন্
আমন্ত্রণ্জানাদল্ড মন্হ়ে। 
  
মবন া্এই্খ্ির্শুদন্ড মন্এ টা্হদ়ে্যা়ে।্যা্ ব েু্ঘটদে্সিই্অবিশ্বাসয।্তার্
ি়িবে্এখ্ন্এ ্স্টার্হদি?্এটা্ব ্বিশ্বাস্ রা্যা়ে? 
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*** 
  
বে ্ সমদ়ে্ জযা ুইস্ রাইমু্ এদলন।্ ডোদটা্ এ বট্ ডমদ়ে্ তাদ ্ অবভনেন্ জানাল।্
ভরদলাদ র্ হৃে়ে্ ড াঁদপ্ উেল।্আহা,্ সুের্ সাো্ ডপািা ্ পদরদে।্ তিুও্ িরীদরর্
চ়িাই্উৎরাইগুদলা্েষ্ট্ডেখ্া্যাদে। 
  
ভরদলা ্ ডভদিবেদলন।্এমন্ ডচহারা্আর্এমন্ েলা,্ মদন্ হ়ে্ ডমদ়েবট্ ল্পদলাদ র্
নাব়ে া্হদ়ে্উেদি।   
  
রাইমু্িলদলন্ডতামার্সদে্ডেখ্া্হদ়ে্আবম্বনদজদ ্খু্িই্আনবেত্িদল্মদন্ রবে। 
  
মবন া্উষ্ণ্হাবসর্ টু দরা্এদন্িদলবেল–আপনার্নাম্আবম্অদন বেন্যদর্শুদনবে্
মাঁবসদ়ে্রাইমু।্আপনাদ ্ডয্ডচাদখ্র্সামদন্ডেখ্দত্পাি্তা্ভািদতই্পাবরবন। 
  
–তাহদল্ এদসা,্  থা্ শুরু্ ডহা ।্ এ টা্ সুের্ ডপ্রদমর্ েল্প।্ আমার্ মদন্ হদে।্
ডথদরসা্ইবতমদযযই্ঘদর্এদস্ ুদ দে।্ডস্জযা ুইস্রাইমুর্বেদ ্তা াল। 
  
–আবম্জাবন্না,্আপবন্এদসদেন। 
  
অিা ্হদ়ে্রাইমু্মবন ার্বেদ ্তাব দ়ে্আদেন। 
  
মবন া্িলল্ও্হল্আমার্বেবে্ডথদরসা। 
  
মুদখ্র্হািভাি্পবরিবতেত্হদে।্হতািা্েম্ভীর্হতািা্এিং্বিষাে। 
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–তাহদল্তুবমই্হদল্ডসই্োব়ে া। 
  
–হযাাঁ। 
  
 উবন্মবন ার্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন্তাহদল্তুবম্ড ? 
  
মবন া্অমাব়ে ্হাবস্ডহদস্জিাি্বেদ়েবেল্আবম্ডথদরসার্ডোদটা্ডিান। 
  
রাইমু্আিার্ ডথদরসার্ বেদ ্তা াদলন।্মাথা্ না়িদলন।্িলদলন্না,্ ডতামাদ ্ বেদ়ে্
হদি্না।্আমার্নাব়ে া্হিার্পদক্ষ্তুবম্এখ্নও্উপযুক্ত্হদ়ে্উেদত্পাদরাবন।্তুবম্
এখ্নও্ব দিারী্ নযা।্আবম্পযাবরদস্চদল্যাবে।্ড মন? 
  
েুই্ডিান্অিা ্হদ়ে্বেদ়েবেল।্আহা,্ডিষ্অবব্দ্আমার্ষ়িযন্ত্র্ াজ্বেদ়েদে।্মবন া্
ভািল।্বেবে্তাহদল্আর্স্টার্হদত্পারল্না। 
  
*** 
  
এটাই্হল্ডথদরসার্ডিষ্ব্রে াস্ট।্ডিাদনর্বেদ ্তাব দ়ে্থা ল্ডস।্ভািল,্আবম্।্
ব ্এতই্ ুৎবসত? 
  
জীিদন্ড াদনাবেন্ডস্জযা ুইস্রাইমুর্মুখ্খ্ানা্ভুলদত্পারদি্না।্উবন্ড ন্আমাদ ্
এমন্এ টা্স্বদপ্নর্উপতয া়ে্বনদ়ে্ডেদলন।্হা়ে্ঈশ্বর,্আবম্ ী্ডোষ্ দরবে। 
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এরপর্ডথদ ্ডথদরসা্শুযুমাত্র্চাদচেই্োন্োইত।্অদন ্সাযয্সাযনা্ রা্হদ়েদে।্ডস্
ব ন্তু্ খ্নও্মুখ্্ডখ্াদলবন। 
  
*** 
  
েি্িের্ড দট্ডেদে।্মবন া্এখ্ন্এ ্সুেরী্রূপসী্যুিতী্হদ়ে্উদেদেন।্এদ র্
পর্ এ ্ িাদরাবট্ বিদ়ের্ সম্বি্ ডভদঙ্ বেদ়েদেন।্ এদসদেন্ ডম়েদরর্ পুত্র,্ িযাোদরর্
তন়ে,্োক্তার,্উেী়েমান্আইনজীিী।্ ডোট্ট্গ্রাদমর্িযিসা়েী।্তা্সদিও্মবন ার্মন্
ডভালাদনা্ সম্ভি্ হ়েবন।্ ড উ্ ড উ্ মযযিস়েী্ ড উ্ সদিমাত্র্ ডযৌিন্ বেদন্ পোপেণ্
 দরদেন।্তাদের্অদনদ ই্িদ়িাদলা ।্ড উ্বিবক্ষত,্ড উ্অবিবক্ষত। 
  
স লদ ই্মবন া্না্িদল্বেদ়েদেন। 
  
এ বেন্অিা ্হদ়ে্িািা্জানদত্ডচদ়েবেদলন্তুই্ ী্চাইবেস্িল্ডতা? 
  
িািা,্এখ্ান ার্সি্ব েু্ বিরবক্ত র।্আমার্স্বদপ্নর্রাজ ুমার্পযাবরস্িহদর্থাদ ।্
তাহদল?্ মবন াদ ্ এখ্নই্ পযাবরদস্ পাোদত্ হদি।্ ডথদরসাদ ও্ বতবন্ সদে্ বেদলন।্
তারা্পযাবরদসর্এ টা্ডোদটা্ডহাদটদল্িসিাস্ রদত্শুরু্ রল–িইস্অঞ্চদল। 
  
েুজদনর্ডচাদখ্্পযাবরস্েুভাদি্যরা্পদ়িবেল।্মবন া্তখ্ন্এ বটর্পর্এ বট্চযাবরবট্
 দর্ চদলদেন।্ জাাঁ জম পূণে্ বেনার্ পাবটেদত্ তার্ ো ্ প়িদে।্ সম্ভািয্ ডপ্রবম দের্
সাদথ্ডযাে্বেদেন্চাদ়ের্আসদর।্এর্পািাপাবি্ডথদরসা?্এ বটর্পর্এ বট্চাদচে্
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যাদেন।্ মনটা্ এদ িাদর্ পালদট্ যাদে।্ এ বেন্ এদলন্ ডনাতরোদমর্ বিখ্যাত্
 যাবথড্রাদল।্এ বেন্চদল্ডেদলন্মাবটেদনর্ যানল্বিদট। 
  
তারপর?্ দ়ে ্সপ্তাহ্ড দট্ডেল,্ব ন্তু্মদনর্মদতা্পুরুষ্ড াথা়ে?্িািার্সদে্ডেখ্া্
হল।্িািা্জানদত্চাইদলন। 
  
ডিষ্অবব্দ্মবন া্িদলবেদলন্মযাবক্সদম্বেনাদরর্আসদর্এ জদনর্সদে্ডেখ্া্হদ়েদে।্
তার্িািার্ ়েলার্খ্বন্আদে। 
  
মা্জানদত্ডচদ়েবেদলন্ডেদলবট্ডেখ্দত্ড মন? 
  
–ওর্অদন ্প়েসা্আদে।্ডেখ্দত্ভারী্সুের।্আমাদ ্ভাদলািাদস। 
  
–ডতাদ ্বিদ়ে্ রদি্ব না্জানবল্না। 
  
–বে ্আদে,্আবম্জানদত্ডচষ্টা্ রি।্ব ন্তু্ওদ ্আমার্ভাদলা্লাদেবন। 
  
–ড ন্িল্ডতা? 
  
–ও্খ্াবল্ ়েলার্েল্প্ দর।্বিরবক্ত র,্বনি়েই্বিরবক্ত র। 
  
. 
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পরিতেী্ িেদর্ মবন া্আিার্ পযাবরদস্আসদত্ ডচদ়েবেদলন।্ ডথদরসা্ িদলবেল,্আবম্
সদে্যাি্ব ? 
  
মবন া্িদল্না্বেবে,্আবম্এ াই্ডযদত্পারি। 
  
মবন া্পযাবরদস্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ ডথদরসা্িাব়িদত্থা দলন।্ ডরাজ্স াদল্চাদচে্যান।্
ভেিাদনর্ াদে্প্রাথেনা্ দরন।্ ডিান্ ডযন্ভাদলা্িদরর্সিান্পা়ে।্এ বেন্এ টা্
অবিশ্বাসয্ঘটনা্ঘদট্ডেল।্ডেখ্া্হল্রাউল্বজরােদটর্সদে। 
  
ওই্ডেদলবট্প্রবত্রবিিার্চাদচে্আদসন।্ ডথদরসার্োন্শুদন্ বিদমাবহত্হদ়ে্ ডেদেন।্
এই্ িযাপাদর্ উবন্ ব েুই্জানদতন্ না।্ উবন্ ভািদতন,্ ডমদ়েবটর্ সদে্ ডেখ্া্  রদতই্
হদি। 
  
ডসামিার্স ালদিলা,্রাউল্ াউিাদরর্আ়িাদল্োাঁব়িদ়ে্বেদলন। 
  
বতবন্ডথদরসার্বেদ ্তা াদলন।্তার্মুদখ্্আদলা্জ্বদল্উেল।্বতবন্িুঝদত্পারদলন,্
এই্ডমদ়েবট্এ ্সুোব়ে া। 
  
ডথদরসাও্তাব দ়ে্বেদলন্রাউদলর্বনদ ।্ব েু্িলদত্চাইবেদলন। 
  
রাউল্িলদলন-্আপনার্োন্আমাদ ্মুগ্ধ্ দরদে। 
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ডেদলবট্ডেখ্দত্চমৎ ার।্লম্বা,্িুবেেীপ্ত্েুবট্ডচাখ্।্ডোাঁট্েুবটদত্আদিেন্আদে।্ ত্
ি়েস?্সদিমাত্র্বতবরি্অবতক্ৰম্ দরদেন্হ়েদতা।্ডথদরসার্ডথদ ্এ ্েুিেদরর্িদ়িা্
হদিন। 
  
তারপর?্ তারপর্ শুরু্ হল্ আলাপচাবরতা।্ ডথদরসার্ মদন্ হল,্ ডেদলবট্ তার্ প্রবত্
অবতবরক্ত্ আ ষেণ্ ডিায্  রদেন।্ ড ন?্ এ্ পযেন্ত্ ডথদরসা্ ডপ্রদমর্ িযাপাদর্ ব েুই্
জানদতন্না। 
  
 থা়ে্ থা়ে্অদন ্ব েুই্জানা্হল।্ডথদরসার্মুদখ্্হাবস্েুটল। 
  
ডেদলবট্ িদলবেদলন-্  দ়ে বেন্আদে্আবম্ ইবজদত্ এদসবে।্ এই্ ডো ানটা্ আমার্
 াব মার।্উবন্আমাদ ্ডেদ ্পাবেদ়েদেন।্আবম্এখ্ন্এখ্াদনই্থা ি। 
  
ডথদরসা্জানদত্ডচদ়েবেদলন,্অিিযই্মদন্মদন,্ তবেন? 
  
 রাউল্িদলবেদলন-্আপবন্ড ন্ডপিােতভাদি্োন্ দরন্না? 
  
 ডথদরসার্মদন্পদ়ি্বেদ়েবেল্রাইমুর্অবভিযবক্ত। 
  
না,্ডথদরসা্িদলবেদলন,্আপনাদ ্যনযিাে। 
  
এই্লাজু ্আভা্ডেদলবটদ ্মুগ্ধ্ দরবেল।্তারপর্আরও্ব েুবেন্চলদত্থাদ ্এই্
আলাপচাবরতা। 
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ডেদলবট্িদলবেদলন–্এই্িহরটা্ভারী্ সুের।্ডোট্ট্িহর,্তাই্ডতা?্আপবন্ড াথা়ে্
জদন্মদেন? 
  
ডথদরসা্িদলবেল–্এইখ্াদন। 
  
পদরর্ বেন্ ডথদরসা্ ড াদনা্ এ টা্ েুদতা্  দর্আিার্ ওই্ ডো াদন্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্
রাউলদ ্  ী্ িলদিন,্ তা্ বনদ়ে্ সারারাত্ বনদজর্ সাদথ্ ল়িাই্  দরদেন।্  ীভাদি্
 থািাতো্আরও্সামদনর্বেদ ্এবেদ়ে্বনদ়ে্যাও়ো্যা়ে? 
  
ডিষ্অবব্দ্ বতবন্ ব েুই্ িলদত্পাদরনবন।্তদি্ মােদমা়োদজল্ বেেসদ ্ ডেদখ্্ রাউল্
খু্বি্হদ়েবেদলন।্আাঁর্মদন্হদ়েবেল,্বতবরি্িেদরর্ড াদনা্মবহলা্ব ্ব দিারীর্মদতা্
অবভন়ে্  রদত্ পাদরন?্ বতবন্ বনদজদ ্ বনদজই্ প্রশ্ন্  রার্ ডচষ্টা্  দরবেদলন্ ব ন্তু্
পাদরনবন।্তারপর?্তারপর্ব েুবেদনর্মদযয্িিুত্ব্আরও্োঢ়্হদ়ে্উেল। 
  
 ডথদরসা্জানদত্ডচদ়েবেদলন-্আপনার্ব ্বিদ়ে্হদ়েদে? 
  
না,্আমার্ডস্ডসৌভােয্এখ্নও্হ়েবন। 
  
 ডথদরসা্ডভদিবেদলন,্বিেবেবরই্তাই্হদি। 
  
তারপর্মবন া্বেদর্এদলন্পযাবরস্ডথদ ।্মবন াও্এই্ডেদলবটদ ্ভাদলািাসদত্শুরু্
 রদলন।্মদন্হল,্তাাঁরা্এদ ্অদনযর্পবরপূর ্হদ়ে্উেদত্পাদরন। 
  
এ বেন্ডথদরসা্যখ্ন্ডো াদনর্পাি্বেদ়ে্এবেদ়ে্ডেদলন,্ডেখ্দত্ডপদলন্রাউলদ । 
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 রাউল্িলল-্মামদজল্শুভ্সিযা,্আপবন্ ব ্োাঁ া্আদেন?্আপবন্ ব ্আমার্সদে্
এ ্ াপ্চা্খ্াদিন? 
  
–অদন ্যনযিাে। 
  
 ডথদরসার্ মুখ্্ ডথদ ্ সি্  থা্ ডসবেন্ চুবর্ হদ়ে্ বেদ়েবেল।্ রাউলদ ্ আরও্ সুের্
লােদে্ব ?্রাউল্ডথদরসার্মন্জ়ে্ রার্ডচষ্টা্ দরবেদলন।্তারা্বনুঃসেতার্মদযয্
 থা্িলবেদলন। 
  
ডথদরসা্িদলবেদলন্আমার্সিসম়ে্এ া্থা দত্ভাদলা্লাদে। 
  
–আবম্িুঝদত্পারবে। 
  
–ব ন্তু্আপনার্ডতা্অদন ্িিু্আদে। 
  
িিু্ন়ে,্পবরবচত,্তাদত্ ী্হল? 
  
 থা্এবেদ়ে্চলল। 
  
রাউল্জানদত্চাইদলন–্আপবন্ াল্আমার্সদে্লাঞ্চ্খ্াদিন্ব ? 
  
 এটা্এ টা্অবিশ্বাসয্আমন্ত্রণ।্ডথদরসা্িদলবেদলন-্আসদত্পারদল্ভাদলা্লােদি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

204 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

পরিতেী্ বেন্ ডেখ্া্ হল।্ রাউল্ িদলবেদলন-্ আবম্ বিদ ল্ অবব্দ্ েুবট্ বনদ়েবে।্ চলুন্
আমরা্নাইদসর্যার্ডথদ ্ঘুদর্আবস। 
  
আহা,্প্র ৃবত্এখ্াদন্ ত্অিায,্ ত্বনভোর্মদন্হদে,্পাদ়ের্তলা়ে্ড ্ডযন্এ টা্
মযাবজ ্ াদপটে্ বিবেদ়ে্ ডরদখ্দে।্ ডথদরসা্ চুপবট্  দর্ িদসবেদলন,্ মদন্ হদ়েবেল,্ এ্
জীিদন্এত্আনে্ খ্নও্আদসবন।্ব ন্তু?্মবন ার্ থা্মদন্পদ়ি্বেদ়েবেল্তার। 
  
পদরর্ বেন্মবন া্পযাবরস্ ডথদ ্ চদল্এদলন।্মবন া্ ডভদিবেদলন,্ ডয্ দরই্ ডহা ্
রাউলদ ্অবয ার্ রদত্হদি। 
  
তারপর?্এ বটর্পর্এ বট্ঘটনা্দ্রুত্ঘটদত্থাদ । 
  
ডিষ্পযেন্ত্রাউল্এদস্হাবজর্হদলন্ডথদরসাদের্িাব়িদত। 
  
ডথদরসা্স দলর্সাদথ্রাউদলর্পবরচ়ে্ রাদলন।্ডিষ্অবব্দ্মবন া।্মবন ার্ িস্বদর্
মযু্ঝরদে।্ডথদরসা্ডভদিবেদলন,্রাউল্মবন ার্ডসৌেযে্ডেদখ্্অিা ্হদ়ে্যাদিন। 
  
ডথদরসা্ ডসখ্াদন্অদন ক্ষণ্োাঁব়িদ়েবেদলন,্ বনুঃশ্বাস্িি্ দর।্ ব ন্তু্ ই?্রাউল্ ডতা্
আমার্বেদ ্তাব দ়ে্আদেন। 
  
–আপনাদ ্োরুণ্ডেখ্দত। 
  
ডথদরসা্ভািদত্পাদরনবন,্এই্ল়িাইদত্মবন াদ ্বতবন্হাবরদ়ে্ডেদিন। 
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 তারপর,্ তাদের্ বতনজনদ ্ এখ্াদন্ ডসখ্াদন্ ডেখ্া্ ডেল।্  খ্নও্ সিযার্ আাঁযার্
অি াদর,্তারা্ঘুদর্ডি়িাদেন্িহদরর্জনা ীণে্পথ্যদর।্ খ্নও্আিার্মযয্েুপুদর্
হাবরদ়ে্যাদেন্বরমবঝম্িৃবষ্টর্ডেদি।্নতুন্ড াদনা্ডরসু্টদরদি্ ুদ ্বেনাদরর্আসদর্
হাবজর্থা দেন। 
  
তখ্ন্ ডথদরসা্এিং্রাউল্পরেরদ ্েভীরভাদি্ভাদলাদিদস্ ডেদলদেন।্ ডিষ্পযেন্ত্
তারা্ বিদ়ে্ রদিন্ িদল্ মনবস্থর্ রদলন।্ বনবেেষ্ট্ বেদন্ ডথদরসাদ ্হাবজর্ হদত্হল্
চাদচে।্ পােবর্ এদস্ লযাবটন্ মন্ত্র্ উচ্চারণ্  রদেন।্ আর্ েি্ বমবনদটর্ মদযয্ রাউল্
ডসখ্াদন্এদস্প়িদিন।্ ডথদরসার্অদপক্ষার্প্রহর্ ডিাযহ়ে্ ডিষ্হদ়েদে।্ বনদজর্এই্
ডসৌভােযদ ্বতবন্ বনদজই্বিশ্বাস্ রদত্পারদেন্না।্ ব ন্তু,্রাউল্আসদেন্না্ড ন?্
এত্ডেরী্হদে্ড ন? 
  
 এ টু্ িাদে্ ডথদরসা্ ডেখ্দলন,্ প্রযান্ যমেযাজ ্ তার্ বেদ ্ এবেদ়ে্আসদেন।্ বতবন্
ডথদরসার্হাদত্হাত্রাখ্দলন।্তার্আচরদণর্মদযয্উবিগ্তার্োপ্পদ়িদে।্ডথদরসার্
হৃৎবপে্দ্রুত্লাোদত্শুরু্ দরদে।  
  
–ড াদনা্বিপে্হদ়েদে্ব ্রাউদলর? 
  
উবন্িলদলন–্আবম্বে ্জাবন্না্ড ন্এত্ডেরী্হদে। 
  
এিার্িািা্এবেদ়ে্এদলন,্িািা্লান্ত্েলা়ে্িদলবেদলন-্ডথদরসা। 
  
-িািা,্ ী্হদ়েদে।্আমাদ ্সি্খু্দল্িলল। 
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এ টু্আদে্আমরা্এ টা্খ্ির্ডপদ়েবে।্রাউল— 
  
সবতয্িলল।্রাউল্ব ্আহত্হদ়েদে? 
  
–রাউল্আয্ঘিা্আদে্িহর্ডথদ ্চদল্ডেদে। 
  
 ী্িলে?্তাহদল্বনি়েই্ড াদনা্ের ারী্ াজ্পদ়িদে।্ ী্িদল্ডেদে্ও? 
  
না,্ও্ডতার্ডিাদনর্সদে্চদল্ডেদে।্ওরা্ডট্রন্যদর্পযাবরদসর্বেদ ্যাদে।্সংিােটা্
অভাবিত,্ ব ন্তু্ ডথদরসা্ ডিষ্ পযেন্ত্ িদলবেদলন,্ এর্ জনয্ বনদজদ ্ অবভযুক্ত্  দর্
ড াদনা্লাভ্ডনই। 
  
তারপর?্ ডথদরসার্ মা্ এবেদ়ে্ এদসবেদলন।্ ডথদরসার্ মাথা়ে্ হাত্ বেদ়ে্ িদলবেদলন্
আবম্ভািদতই্পারবে্না্ডথদরসা্ডতার্বনদজর্ডিান্ডতার্সদে্এমন্বিশ্বাসঘাত তার্
 াজ্ রদত্পাদর। 
  
ডথদরসা্হোৎ্িান্ত্হদ়ে্বেদ়েবেদলন।্বতবন্জানদতন্এখ্ন্েুুঃখ্্ দর্ড ান্লাভ্ডনই।্
বতবন্ িদলবেদলন,্ মা,্ তুবম্ ষ্ট্ ডপও্না।্ মবন ার্ মদতা্ সুেরী্ ডমদ়েদ ্রাউল্ ডতা্
ভাদলািাসদিই।্ডয্ড ান্ডেদল্হদল্তাই্ রত।্এই্পৃবথিীর্ড উ্ খ্নও্আমাদ ্
ভাদলািাসদি্না। 
  
িািা্ বচৎ ার্  দর্ িদলবেদলন–্ ডথদরসা,্ েিটা্ মবন াদ ্ এ সদে্ রাখ্দলও্ ডতার্
মদতা্হদি্না। 
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ব ন্তু্এই্সমদিেনা়ে্ড াদনা্লাভ্আদে্ব ? 
  
ডথদরসা্ িাব়িদত্ বেদরবেদলন,্ তারপর?্ িািার্ ঘদর্ বেদ়েবেদলন।্ িািার্ কু্ষর্ বনদ়ে্
হাদতর্বিরা্ড দট্ডেদলবেদলন! 
  
. 
  
১২. 
  
ডথদরসা্ ডচাখ্্ ডমলদলন।্ োক্তারিািু্ সামদন্ তাব দ়ে্ আদেন।্ এদস্ ডেদেন্ গ্রাদমর্
যাজ মিাই। 
  
ডথদরসা্ বচৎ ার্ দরবেদলন্না,্আমাদ ্ডমদর্ ডেল,্আমাদ ্ডমদর্ ডেল।্না,্আবম্
আর্িাাঁচদত্চাই্না। 
  
ওই্ যাজ ্ ভরদলা ্ িদলবেদলন-্ ডথদরসা্ আত্মহতযা্ মহাপাপ।্ ঈশ্বর্ এই্ জীিন্
আমাদের্ বেদ়েদেন।্ বতবন্ জাদনন,্  খ্ন্ এই্ জীিদনর্ অিসান্ হদি।্ ডতামার্ ি়েস্
এখ্ন্ডিবি্হ়েবন।্জীিদনর্অদন টাই্ডতামার্সামদন্পদ়ি্আদে। 
  
ডথদরসা্েুাঁবপদ়ে্েুাঁবপদ়ে্ড াঁদেবেদলন–্আবম্ড ন্ডিাঁদচ্থা ি?্আরও্ডিবি্ ষ্ট্পািার্
জনয,্তাই্ডতা?্বিশ্বাস্ রুন,্এ্যন্ত্রণা্আবম্আর্সহয্ রদত্পারবে্না। 
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ভরদলা ্ িান্তভাদি্ িদলবেদলন-্ মহাত্মা্ বযশুর্  থা্ স্মরণ্  দরা।্ বতবন্ আমাদের্
স দলর্যন্ত্রণার্উপিম্ দরন। 
  
োক্তার্পরীক্ষা্ রদলন।্িলদলন–্ ডতামাদ ্এখ্ন্ বিশ্রাম্ বনদত্হদি।্আবম্ ডতামার্
মাদ ্সি্িুবঝদ়ে্িদলবে। 
  
পদরর্ বেন্ স াল্ হদ়েদে।্ ডথদরসা্ উদে্ োাঁ়িাদলন।্ ড্রব়েং্ রুদম্ যািার্ জনয্ ততবর্
হদলন। 
  
মা্ িাযা্ ডেিার্ ডচষ্টা্  দরবেদলন।্ ডথদরসা্ েৃঢ়ভাদি্ িদলবেদলন-্ মা,্ আমাদ ্ ডেদ়ি্
োও।্আবম্এ িার্চাদচে্যাি।্এখ্নই,্ডতামরা্ড উ্আমার্সদে্ডযও্না। 
  
তারপর?্ডথদরসা্ডসাজাসুবজ্যাজদ র্ াদে্এদলন,্িলদলন–্সিাই্আমাদ ্প্রতারণা্
 দরদে।্আবম্এখ্াদনই্আশ্র়ে্ডনি।্আপবন্ব ্আমাদ ্সাহাযয্ রদিন? 
  
 থাগুদলা্ খু্িই্ ডজাদর্ িদলবেদলন্ বতবন।্ চাদচে্ যাাঁরা্ বেদলন,্ তাাঁরা্ অিা ্ হদ়ে্
বেদ়েবেদলন।্ তারা্ িুঝদত্ ডপদরবেদলন,্ এই্ তরুণীর্ মদন্ বনোরুণ্ েুুঃখ্- দষ্টর্জন্ম্
হদ়েদে। 
  
. 
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ডথদরসা্জাদনন্না,্ ী্ রদিন্এখ্ন।্যন্ত্রণাটা্অসহয।্ ঘুদমাত্পারদেন্না,্ ড াদনা্
ব েু্খ্াও়োর্ইদে্ডনই।্সি্সম়ে্ড ্ডযন্তাদ ্আক্ৰমণ্ রদে,্সৃ্মবত্শুযু্সৃ্মবতর্
বমবেল্এবেদ়ে্চদলদে। 
  
সি্ থা্মদন্পদ়ি্ডেল।্এই্ডতা্ব েুবেন্আদে্তারা্নাইদসর্পার্যদর্হাাঁটবেদলন।্
বতবন,্রাউল্এিং্মবন া। 
  
রাউল্িদলবেদলন-্আহা,্আজ্সাাঁতার্বেদল্ড মন্হ়ে? 
  
–আবম্সাাঁতরাদত্পাবর।্ব ন্তু্ডথদরসা্সাাঁতার্ াটদত্জাদন্না। 
  
 –ডতামরা্যাও্না,্আবম্না-হ়ে্ডহাদটদল্অদপক্ষা্ রি। 
  
 রাউল্এিং্মবন া্চদল্বেদ়েবেদলন। 
  
 ত্ সৃ্মবত,্ ােনাদস্ াটাদনা্এ বট্সিযাদিলা,্ টু দরা্ টু দরা্ সৃ্মবত।্ ডথদরসা্ ডচাখ্্
িি্ রদলন।্বনদজদ ্ডোষ্ডেিার্ইদে্হল্তার।্ ী্ডিা া্আবম।্ডচাদখ্র্সামদন্
এত্ঘটনা্ঘদট্ডেদে,্অথচ্আবম্বনদজদ ্সুখ্ী্িদল্ডভদিবে। 
  
. 
  
রাত্হদ়েদে,্অদু্ভত্স্বপ্ন,্নানা্যরদনর্মানুদষর্মুখ্।্এ ই্স্বপ্ন্িারিার্বেদর্আসদে। 
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রাউল্এিং্মবন া্ডট্রদন্এবেদ়ে্চদলদে।্েুজদনর্পরদন্ড াদনা্ডপািা ্ডনই।্তারা্
পােদলর্মদতা্এদ ্অনযদ ্ভাদলািাসদেন। 
  
রাউল্ আর্ মবন া্ এখ্ন্ এ টা্ ডহাদটল্ ঘদর।্ তারা্ ভাদলািাসা্ প্রেিেন্  রদেন।্
রাউদলর্ ডোাঁদট্ প্রজ্ববলত্ বসোদরট।্ হোৎ্ ঘদর্এ টা্ বিদফারণ।্ েুজদনর্ মৃতুয্ হল।্
বচৎ ার,্শুযু্আতেনাে।্ডথদরসার্ঘুম্ডভদঙ্ডেল। 
  
রাউল্আর্মবন া্এ টা্পাহা়ি্ডথদ ্পদ়ি্ডেদেন্নেীদত্েুদি্ডেদেন। 
  
 মৃতুয্হদ়েদে্ডপ্লন্ধ্বংদসর্ ারদণ। 
  
এত্স্বপ্ন্ড ন?্ডথদরসার্মা্এিং্িািা্িুঝদত্পারদলন,্ডমদ়েদ ্বনদ়ে্আরও্ভািনা্
বচন্তা্ রদত্হদি।্তারা্সি্সম়ে্ডমদ়ের্ওপর্নজর্ডরদখ্বেদলন। 
  
ডিষ্অবব্দ্ তারা্ বে ্ রদলন,্ ডমদ়ের্ জীিনযারা্ এদ িাদর্ পাল্টাদত্ হদি।্ ডথদরসা্
জাদনন,্এ্জীিদন্আর্ড উ্তাদ ্ভাদলািাসদি্না।্ভাললািাসার্অবভন়ে্ রদি্না। ্
ডিষ্অবব্দ্ বতবন্তার্ বনজস্ব্জেত্ খু্াঁদজ্ ডপদলন,্এ্এমন্এ ্জেত্ ডযখ্াদন্ ড উ্
তাদ ্বিরক্ত্ রদত্পারদি্না।্এ্জেদতর্সিটু ু্নীরিতা়ে্ভরা। 
  
এ িের্ড দট্ডেদে।্রাউদলর্চদল্যািার্পর্ডথদরসার্বপতা্আবভলার্বেদ ্যাত্রা্
 রদিন্িদল্বে ্ রদলন। 
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বতবন্ডথদরসাদ ্িদলবেদলন্ডসখ্াদন্আমার্ব েু্ াজ মে্আদে।্তুবম্ব ্আমার্সদে্
যাদি?্আবভলা্এ টা্ ভারী্ সুের্িহর।্আবম্ ডতামাদ ্এখ্ান্ ডথদ ্অনয্ ড াথাও্
বনদ়ে্ডযদত্চাইবে। 
  
না্িািা,্আবম্ড াথাও্যাি্না। 
  
 েীর্বেদ ্তাব দ়ে্বনুঃশ্বাস্ডেদল্ডথদরসার্িািা্িদলবেদলন-্বে ্আদে। 
  
তখ্নই্িাটলার্এদস্ওই্ড্রব়েংরুদম্প্রদিি্ দরবেল।্ডস্িদলবেল-্বমস্বেেদসর্এই্
বচবেখ্ানা্এইমাত্র্এদসদে। 
  
ডথদরসা্অিা ্হদ়ে্ডেদলন,্ডসখ্াদন্ ী্ডলখ্া্আদে?্ডলখ্া্আদে-্ডথদরসা,্জাবন্না,্
ডতামাদ ্ বচবে্ ডলখ্ার্ অবয ার্আবম্ হাবরদ়েবে্ ব না।্ ওই্ ভ়েং র্ ঘটনাটা্ ঘটাদত্
আবম্িাযয্হদ়েবে।্আবম্ ীভাদি্শুরু্ রি্িুঝদত্পারবে্না। 
  
মবন া্আমাদ ্ডেদ়ি্চদল্ডেদে।্শুযু্আমাদ ্ন়ে,্েুমাদসর্এ টা্িাচ্চা্ডমদ়েদ ও।্
সবতয্ থা্িলদত্ব ,্আবম্িাবন্ত্ডপদ়েবে।্আর্এ টা্িযাপার্ডতামাদ ্িলা্উবচত,্
ডতামার্সাদথ্এই্আচরণ্ রা্ খ্নও্উবচত্হ়েবন্আমার।্ড ন্ডয্আবম্এতখ্াবন্
বনষু্ঠর্ হদত্ পারলাম!্ আসদল্ মবন া্ আমাদ ্ জােু্  দরবেল।্ আবম্ প্রথম্ ডথদ ই্
জানতাম্ আমার্ বিদ়েটা্ এ টা্ মারাত্ম ্ ঘটনা।্ ডতামাদ ই্ আবম্ এ মাত্র্
ভাদলাদিদসবে।্ আবম্ জাবন,্ ডতামার্  াদেই্ আবম্ আমার্ হারাদনা্ সুখ্্ আিার্ বেদর্
ডপদত্পাবর।্যখ্ন্ তুবম্এই্ বচবেখ্ানা্পাদি,্তখ্ন্আবম্ ডতামার্ েু়োদর্প্রা়ে্ ডপৌঁদে্
ডেবে। 
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আবম্ ডতামাদ ্ সারাজীিন্ ভাদলািাসি্ ডথদরসা।্ বিশ্বাস্  দরা,্ আমাদ ্ তুবম্ বিশ্বাস্
 দরা,্আবম্ডতামার্ াদে্ক্ষমা্প্রাথেনা্ রবে।্আবম… 
  
না,্এই্ বচবের্িাব টু ু্উবন্আর্প়িদিন্না।্ রাউলদ ্আর্ ডচাদখ্র্ ডেখ্া্ ডেখ্দত্
চাইদলন্না।্ ী্হদি্মবন ার্েুমাদসর্িাচ্চাবটদ ্ডেদখ্। 
  
 াাঁেদত্ াাঁেদত্বতবন্বচবেখ্ানা্জানালা্বেদ়ে্িাইদর্ডেদল্বেদলন। 
  
ডথদরসা্ বচৎ ার্  দর্ িদলবেদলন-্ িািা,্ আমাদ ্ এখ্ান্ ডথদ ্ এখ্নই্ ডযদত্ হদি।্
আজ্রাদতর্মদযয্সম্ভি্হদি্ব ? 
  
মা-িািা্ডমদ়েদ ্িান্ত্ রদত্পাদরনবন।্িািা্িদলবেদলন-্যবে্রাউল্আদস,্তুই্অন্তত্
এ িার্তার্সদে্ থা্িল। 
  
ডথদরসা্ িািার্ হাত্আাঁ দ়ি্যদর্িদলবেদলন-্ না,্আবম্তাদ ্ ডেখ্দল্ বনদজদ ্ বে ্
রাখ্দত্পারি্না,্হ়েদতা্তাদ ্ডমদরই্ডেলি। 
  
তখ্ন্তাাঁর্েুদচাদখ্্জদলর্যারা–তুবম্আমাদ ্ডতামার্সদে্বনদ়ে্চদলা,্যত্তা়িাতাব়ি্
সম্ভি। 
  
পৃবথিীর্ডযখ্াদন্ডহা ,্ডসখ্াদনই্তাদ ্ডযদত্হদি,্তখ্ন্তার্এমনই্মদনর্অিস্থা। 
  
ডসই্সিযাদিলা্ডথদরসা্আর্তার্িািা্আবভলার্উদদ্দদিয্যাত্রা্ রদলন। 
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ডমদ়ের্ েুুঃদখ্র্ বেদনর্ অিসান্  দি্ হদি?্ িািা্ ভািদলন।্ িািা্ সবতয্ সবতয্ িদ়িা্
ডমদ়েদ ্ভাদলািাসদতন।্ ডিষ্অবব্দ্ ডথদরসা্ বনদজদ ্ খু্াঁদজ্ ডপল্চাদচের্মদযয,্োোর্
ডিদরনদো,্ডসখ্ান ার্প্রযান্যাজ ।্তার্িািার্এ ্পুদরাদনা্িিু।্িািার্অনুদরাদয্
ডথদরসা্ োোর্ ডিদরনদোর্ সদে্ ডেখ্া্  দরবেদলন।্ সি্  থা্ খু্দল্ িলার্ ডচষ্টা্
 দরবেদলন।্শুরু্হদ়েবেল্তার্জীিদনর্এ টা্নতুন্অযযা়ে।্ ব ন্তু্প্রথমবেদ ্ বতবন্
ড মন্ডযন্ রদতন।্চাচে্তার্অিান্ত্মনদ ্িান্ত্ রদত্পাদর,্এমন্যারণা্ড াথা়ে্
হাবরদ়ে্বেদ়েবেল। 
  
োোর্ ডিদরনদো্হাসদত্হাসদত্িদলবেদলন-্প্রদতযদ র্ াদে্ চাদচের্এ টা্আলাো্
আদিেন্আদে।্এই্চাচেই্আমাদের্আিা্ও্স্বপ্ন্বেদত্পাদর। 
  
আমার্সি্স্বপ্ন্ডভদঙ্ডেদে্োোর।্আবম্আর্নতুন্ দর্স্বপ্ন্ডেখ্দত্চাইবে্না। 
  
োোর্ ডথদরসার্ হাদত্ তার্ িীণে্ হাত্ ডরদখ্বেদলন।্  িবজদত্ তখ্নও্  াটা্ োে।্
এ টা্পাতলা্সৃ্মবত। 
  
–ঈশ্বদরর্সদে্ থা্িলার্ডচষ্টা্ দরা।্তাাঁদ ্সিব েু্িলল।্ব েু্লুব দ়ো্না। 
  
ডথদরসা্িদসবেদলন।্তারপর?্শুরু্হল্তাাঁর্আত্ম থন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

214 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

পদরর্ বেন্স াল্হদ়েদে।্ ডথদরসা্এ া্এ া্ চাদচে্এদলন।্মনটা্এদ িাদর্পাদল্ট্
ডেদে্তার।্বতবন্িুঝদত্পারদেন,্েুিেলতা্তার্সদে্প্রবতবহংসার্ডখ্লা্ডখ্দলদে।্এর্
জনয্ঈশ্বরদ ্ো়েিে্ দর্ ী্লাভ? 
  
ডথদরসা্িদলবেদলন-্আমাদ ্ক্ষমা্ দরা।্আবম্পাপ্ দরবে,্আমাদ ্ক্ষমা্ দরা। 
  
োোর্ডিদরনদো্ডসখ্াদন্োাঁব়িদ়ে্বেদলন।্বতবন্িলদলন্বপ্র়ে্ নযা্আমার,্ভেিান্ব ্
ডতামাদ ্িাবন্ত্বেদত্ডপদরদেন? 
  
-হযাাঁ,্আবম্এখ্ন্িান্ত্হদ়ে্ডেবে। 
  
ডভদি্ডেদখ্া,্এই্বিশ্বাসটাই্এ মাত্র্সতয।্এটাই্বচরন্তন,্িাব ্সি্ব েুই্মাহুবতে । 
  
 তারা্অদন ক্ষণ্যদর্ থা্িদলবেদলন। 
  
সিযাদিলা্ডথদরসা্ডহাদটদল্বেদর্এদলন। 
  
 িািা্িলদলন্আবম্ইদজদত্বেদর্যাি,্তুবম্ব ্আমার্সদে্যাদি? 
  
–আবম্এখ্াদনই্ব েুবেন্থা ি। 
  
–তুবম্বে ্থা দি্ডতা? 
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–হুাঁ,্িািা।্আবম্প্রবতজ্ঞা্ রবে,্আমা়ে্বনদ়ে্ডতামার্ড াদনা্অসুবিযা্হদি্না।্এরপর্
ডথদরসা্ এিং্ োোর্ ডিদরনদোর্ মদযয্ ডরাজ্ ডেখ্া্ হদত্ থাদ ।্ োোর্ ডিদরনদোর্
হৃে়ে্ তখ্ন্ েলদত্ শুরু্  দরদে।্ বতবন্ িুঝদত্ ডপদরবেদলন,্ এই্  ুৎবসত্ েিেনা্
ডমদ়েবটর্ মদন্  ী্ আনবেত্ সুখ্্ উজ্জ্বল্ আত্মা্ রদ়ে্ ডেদে।্ তারা্ ঈশ্বদরর্ উৎপবত্ত্
সম্পদ ে্ আদলাচনা্  রদতন।্ জীিদনর্ আসল্ অথে্ অদিষণ্  রার্ ডচষ্টা্  রদতন।্
ডথদরসা্ িুঝদত্ পারদলন,্ চাদচের্ চার্ ডেও়োদলর্ মদযযই্ তার্ আসল্ িাবন্ত্ লুব দ়ে্
আদে। 
  
এই্প্রথম্তার্মদন্হল,্বতবন্ডিাযহ়ে্অনয্জেদতর্িাবসো্হদ়ে্ডেদেন। 
  
ডিষ্ অবব্দ্ োোর্ ডিদরনদো্ িদলবেদলন-্ ডথদরসা,্ তুবম্ যবে্ মদন্  দরা,্ তা্ হদল্
ডমদ়েদের্ নদভদি্থা দত্পাদরা,্ডেখ্দি,্ডসখ্াদন্ডেদল্ডতামার্ভাদলাই্লােদি। 
  
আহা,্এমন্আমন্ত্রণ্ডতা্ড উ্আমা়ে্ খ্নও্ দরবন। 
  
ডথদরসা্ডভদিবেদলন। 
  
তার্মাদন্এ টা্নতুন্জীিন? 
  
পদরর্ বেন্ োোর্ ডিদরনদো্ ডথদরসাদ ্ বনদ়ে্  নদভদি্ ডেদলন।্ ডসখ্াদন্ মাোদরর্
সদে্ডেখ্া্হল।্মাোর্সি্ব েু্শুনদলন।্মাোর্িুঝদত্পারদলন,্এই্ডমদ়েবটদ ্এখ্ন্
আশ্র়ে্বনদত্হদি। 
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আবভলার্ বিিপ্ ডসই্মহান্মন্ত্রগুদলা্উচ্চারণ্ রবেদলন,্ বতবন্িলবেদলন-্ ডহ্ঈশ্বর,্
আবম্ডতামার্কু্ষর্ ণা্মাত্র।্তুবম্আমাদ ্অসীম্িাবন্তর্ডেদি্বনদ়ে্যাও। 
  
ডথদরসা্ ডচাখ্্ িি্ দর্ ডসই্ মন্ত্রগুদলা্ িলবেদলন।্ ডথদরসা্ িলবেদলন–্এই্ পৃবথিীর্
সিেত্র্অিাবন্ত,্তুবম্আমাদ ্িাবন্ত্োও। 
  
আদমন! 
  
তারপর?্তারপর্ ত্ ী্ডতা্ঘদট্ডেল।্এই্জীিন,্এই্এ া ীত্ব,্এই্বনুঃসেতা।্: 
  
বতবরি্ িের্ ড দট্ ডেদে,্ অরণয্ প্রান্তদর্ শুদ়ে্ বেেন্ত্ ডরখ্া়ে্ সূদযের্ আদলার্ ডখ্লা্
ডেখ্দত্ডেখ্দত্ বসস্টার্ ডথদরসা্ভািবেদলন–্আবম্ ড ন্ নদভদি্এদসবেলাম?্আবম্
ঈশ্বদরর্  াদে্আসদত্ চাইবন,্ পবরেৃিযমান্ পৃবথিী্ ডথদ ্ পালাদত্ ডচদ়েবেলাম।্ ব ন্তু্
ঈশ্বর,্ডিাযহ়ে্আমার্হৃেদ়ের্িাতো্প়িদত্ডপদরবেদলন। 
  
এখ্ন্ডথদরসার্ি়েস্ষাট্িের,্েত্ বতবরিটা্িেরদ ্ বতবন্জীিদনর্সিদথদ ্ সুখ্ী্
সম়ে্ বহসাদি্ বচবহ্নত্  রদত্ পাদরন।্ তাদ ্আিার্ ডসই্ পৃবথিীর্ মদযয্ এখ্ন্ এদন্
ডেলা্হদে,্ডয্পৃবথিীর্ঘটনািলী্ডথদ ্বতবন্বনস্তার্ডচদ়েবেদলন। 
  
ভাদলা্ লােদে্ না,্ বতবন্ িুঝদত্ পারদেন্ না,্ ড ানটা্ িাস্তি,্ আর্ ড ানটা্ আমাদের্
 ল্পনা।্অতীত্এিং্িতেমান্সি্ বমদলবমদি্এ া ার্হদ়ে্যাদে।্এমন্ঘটনা্ ড ন্
আমার্জীিদন্ঘটল।্ঈশ্বর্ ব ্আমার্জনয্অনয্ ড াদনা্পবর ল্পনা্ ততবর্ দরদেন?্
ডসটা্ ী? 
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. 
  
১৩. 
  
 বসস্টার্ডমোদনর্ াদে্এই্অবভযান্বেল্যদথষ্ট্ড ৌতূহদলাদ্দীপ ।্বতবন্নতুন্নতুন্
ডেি্ডেখ্দত্ভাদলািাসদতন। 
  
তার্ সহযাত্রীরাও্ অসাযারণ।্ অযামপাদরা্ বজরনদ ্ এ ্ িবক্তিালী্ মবহলা্ িলা্ ডযদত্
পাদর।্উবন্অনা়োদসই্িাব ্ েুজদনর্সদে্তাল্ ডরদখ্্চলবেদলন।্আিার্তার্মদযয্
নারীদত্বর্সি বট্গুণই্আদে। 
  
ডেবলক্স্ ারবপওদ ্এ ্খ্াসদখ্দস্েলার্ভরদলা ্িলা্যা়ে।্মাথা়ে্ াটা্বচহ্ন্আদে।্
লালদচ্োব়ি্আদে।্মানুষবট্খু্ি্এ টা্খ্ারাপ্ন়ে। 
  
ডমোদনর্ াদে্সিদথদ ্আ ষেণী়ে্িযবক্তত্ব্অিিযই্জাইদম্ বমদরা।্ বমদনার্িারীবর ্
িবক্ত্ তখ্াবন,্তার্পবরচ়ে্ডমোন্ডপদ়েদেন। 
  
তাদের্  াাঁদয্ বিবপং্ িযাে্ আর্ ঝুলদে্ রাইদেল।্ ডমোন্ িদলবেদলন–্ অনুগ্রহ্  দর্
এ টা্ডিাঝা্আমাদ ্ডেদিন্ব ? 
  
জাইদম্বমদরা্এ টা্বিবপং্িযাে্তুদল্বেদ়েবেদলন। 
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 ডমোদনর্ মদন্ হল্ এটা্ ডিাযহ়ে্ তার্ বনদজর্ ওজদনর্ ডথদ ও্ ডিবি।্ তিু্ বতবন্
অবভদযাে্ দরনবন। 
  
পথ্ডিষ্হদে্না,্অি াদরর্মদযয্বেদ়ে্রাস্তা্এাঁদ ্ডিাঁদ ্চদল্ডেদে।্মাদঝ্মদযযই্
োদের্িাখ্া-প্রিাখ্ার্আঘাত্ ডপদত্হদে।্ ডপা া্ াম়িাদে।্চাাঁদের্আদলার্আভা়ে্
পথ্ডেখ্দত্হদে। 
  
এাঁরা্ ারা?্ ডমোন্ভািবেদলন।্এাঁরা্ ী্ খু্াঁদজ্ডি়িাদেন।্অথিা্এাঁদের্ওপর্পুবলি্
ড ন্ডচাখ্্ডরদখ্দে?্ডমোন্ব েুই্জানদতন্না।্ব ন্তু্এই্নতুন্িিুর্জনয্তার্হৃে়ে্
ড মন্ দর্উেল। 
  
 থািাতো্খু্িই্ ম,্মাদঝ্মদযয্তারা্সাংদ বত ্ভাষা়ে্ ী্ডযন্িলদেন। 
  
লারদো্  রদটদজর্ নাম্ িলা্ হত,্ রুবিও্ এিং্ টমাস্ ডমোদনর্  াদে্ িব্দগুদলা্
অপবরবচত।্  ী্ হদি?্ বতবন্ ব েুই্ িুঝদত্ পারদেন্ না।্ মাদঝ্ মদযয্ ষাাঁদ়ির্ ল়িাই্
িব্দেুবট্ াদন্ডভদস্আসদে। 
  
স াল্হদ়েদে।্নীদচর্উপতয া্পবরষ্কার্ডেখ্া্যাদে। 
  
জাইদম্বেসবেবসদ়ে্িলদলন-্এখ্াদন্অদপক্ষা্ রুন।্িান্ত্থা দিন। 
  
জাইদম্িদনর্মদযয্অেৃিয্হদ়ে্ডেদলন। 
  
 ডমোন্িলদলন-্ ী্হদে? 
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 অযামপাদরা্বজরন্িদলবেদলন–্চুপ্ রুন। 
  
পদনদরা্বমবনট্ড দট্ডেল।্জাইদম্বমদরা্বেদর্এদলন। 
  
–আমরা্সবে ্জা়েো়ে্ডপৌঁদে্ডেবে। 
  
তারা্এ টু্বপবেদ়ে্আসদত্িাযয্হদলন।্পাি্বেদ়ে্এ টা্রাস্তা্চদল্ডেদে।্ডমোদনর্
ড ৌতূহল্আ ািদোাঁ়ো। 
  
জাইদম্িলদলন–্চারপাদি্তসনযরা্আদে,্ওরা্ব ন্তু্সিে।্আরও্সািযান্হদত্হদি। 
  
আর্থা দত্না্ডপদর্ডমোন্িদলবেদলন–্তসনযরা্আমাদের্খু্াঁজদে্ড ন? 
  
 জাইদম্বমদরা্জিাি্বেদলন–্এখ্ন্ড াদনা্ থা্িলদিন্না। 
  
 তারপর?্এই্মানুষগুদলা্সম্পদ ে্আরও্ডিবি্জানদত্হদি। 
  
 আযঘণ্টা্ড দট্ডেদে। 
  
জাইদম্িলদলন,্সূযে্উদেদে,্এখ্াদন্রাত্অবব্দ্অদপক্ষা্ রদত্হদি।্ডমোদনর্বেদ ্
তাব দ়ে্ বতবন্আরও্িদলবেদলন,্আমাদের্চলার্েবত্িা়িাদত্হদি।্না্হদল্আমরা্
ড উ্িাাঁচি্না। 
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বিবপং্িযাে্ডখ্ালা্হল।্ডেবলক্স্ ারবপও্ডমোনদ ্িলদলন-বসস্টার,্আপবন্আমারটা্
বনদত্পাদরন।্আবম্মাবটদত্ডিাদিা।্আমার্ড াদনা্অসুবিযা্হদি্না। 
  
ডমোন্িলদলন–্এটা্আপনার্আবম্ড ন্ডনি? 
  
অযামপাদরা্িলদলন–বে ্আদে,্ড ন্এমন্ভািদেন?্মাবটদত্শুদল্আপনাদ ্মা ়িসা্
 াম়ি্ডেদি। 
  
ডমোন্বিবপং্িযাদের্মদযয্ ুদ ্ডেদলন। 
  
জাইদম্ বশ্লবপং্ িযােবট্ খু্দলদেন।্ বতবন্ িযাদের্ মদযয্ হামা্ বেদ়ে্  ুদ ্ ডেদলন।্
অযামপাদরা্ তার্ পাদি্ চদল্ ডেদেন।্ ডমোন্ িুঝদত্ পারদলন,্ এখ্নই্ ডসখ্াদন্ ড ান্
ঘটনা্ ঘটদি।্ জাইদম্ ডমোদনর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ িলদলন-্ আপবন্ এ টু্ ঘুবমদ়ে্ বনন্
বসস্টার।্অদন টা্পথ্সামদন্পদ়ি্আদে। 
  
আতেনাদের্িব্দ,্ ী্হদে্িুঝদত্পারা্যাদে্না।্ াদরার্যন্ত্রণা্হদে্ব ?্ডমোন্উদে্
িসদলন।্িব্দটা্আসদে্জাইদমর্ বিবপং্িযাদের্মদযয্ ডথদ ।্জাইদম্ ব ্অসুস্থ্হদ়ে্
পদ়িদেন?্এটাই্তার্প্রথম্বচন্তা। 
  
আতেনাে্আরও্আরও্েীঘে্হদ়েদে।্ডমোন্অযামপাদরার্ িস্বর্শুনদত্ডপদলন–্আরও্
তা়িাতাব়ি,্এখ্নই,্এখ্নই। 
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ডমোদনর্মুদখ্্লজ্জার্আভা।্ডসটা্ব ্সম্ভি?্জাইদম্বমদরা্এভাদি্ভাদলািাসা্বনদিেন্
 রদেন? 
  
ডমোন্ িুদ ্ক্ৰিবচহ্ন্আাঁ দলন।্তারপর্িলদলন–্ঈশ্বর্আমাদ ্ক্ষমা্ রুন।্আবম্
ভািদত্পারবে্না্ডয,্এসি্েৃিয্ডচাদখ্র্সামদন্ডেখ্দত্হদি। 
  
িব্দ্ ডিানা্ যাদে।্ ডমোন্ ভািদলন,্ বতবন্ ডিাযহ়ে্ এই্ িব্দগুদলা্ আর্ সহয্  রদত্
পারদিন্না।্তখ্নই্িব্দ্ ডথদম্ ডেল।্এিার্অনয্ ব েু্আও়োজ্ ডভদস্এল।্অরণয্
প্রান্তদর্  ত্ র ম্আও়োজ।্ পাবখ্দের্  তর ম্আও়োজ।্ পাবখ্দের্ ব বচর-বমবচর্
িব্দ,্ বঝাঁবঝ্ ডপা ার্ োন।্ ডোদটা্ ডোদটা্ জন্তুদের্ মুদখ্র্ িব্দ।্ ি়িদের্ েেনদভেী্
বচৎ ার।্ ডমোন্ তখ্ন্ সি্ িব্দ্ ভুলদত্ চাইদেন।্ বতবন্  নদভদির্ ডসই্ নীরিতার্
জেদত্ প্রদিি্  রদত্ চাইদেন।্ ব ন্তু,্  ত্ ব েু্ মদন্ পদ়ি্ যাদে।্ অরোদনদজর্
েৃিািলী,্ভ়োতে্ব েু্সৃ্মবত। 
  
. 
  
১৪.্আবভলা,্১৯৫৭ 
  
ওরা্ িলত্ ডমোন্ ভ়েং র।্ ওরা্ িলত্ ডমোন্ এ ্ নীল্ ডচাদখ্র্ ি়েতাবন।্ তখ্ন্
ডমোদনর্ি়েস্মাত্র্েি্িের। 
  
ডোট্টদিলা়ে্ ডমোনদ ্ এই্ অনাথ্ আশ্রদম্ বনদ়ে্ আসা্ হদ়েবেল।্ তাদ ্ রাস্তার্ যাদর্
ডেদল্বেদ়েবেল্ ৃষ ্িািা্এিং্মা।্ড ন?্এই্প্রদশ্নর্উত্তর্ডমোদনর্অজানা। 
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অনাথ্আশ্রমবট্ ডোতলা।্ ডহা়োইট্ও়োি্ রা্ ডেও়োল।্আবভলার্উপ দি।্ ডযখ্াদন্
বনম্ন্ মযযবিত্তদের্ িসিাস।্ প্লাজা্ ডে্ সানদট্ বেদসনদট,্ মাবসেবেজ,্ অযাদিদল্ এরা্
পবরচালনা্ দর্থাদ । 
  
ডমোদনর্সাদথ্অনয্িাবসোদের্ড াদনা্তুলনা্হ়ে্না। 
  
ডমোদনর্চুদলর্রং্ডসানাবল।্েুবট্ডচাদখ্্নীল্উজ্জ্বল্আভা।্আর্যারা্এখ্াদন্আদস,্
তাদের্ ডচাখ্্  াদলা,্ তাদের্ চুদলর্ রং্  াদলা।্ প্রথম্ ডথদ ই্ তাই্ ডমোদনর্ ওপর্
আলাো্ নজর্ ডেও়ো্ হদ়েবেল।্ ডস্ িুবঝ্এ ্স্বাযীনসত্তা,্এ ্ ডনত্রী,্ সিসম়ে্ েুষু্টবম্
 দর্ডি়িা়ে।্যখ্নই্অনাথ্আশ্রদমর্ড াদনা্সমসযা্ ডেখ্া্ ডে়ে,্মাবসেবেজ্অযাদিদলস্
জাদনন,্ডমোন্এর্অন্তরাদল্আদে। 
  
িের্ঘুদর্ডেল।্ডমোন্নানা্ বিষদ়ে্ডোলমাল্শুরু্ রল।্ডস্িাচ্চাদের্বনদ়ে্এ টা্
েল্েদ়ি্তুলল।্এই্েদল্ডস-ই্ডনত্রী।্স দলর্মদযয্ডস্অতযন্ত্জনবপ্র়ে।্ডসই্েদল্
অদনদ র্ডথদ ্ডস্ডোদটা,্ব ন্তু্স দলই্তার্মত্বনদ়ে্চলদত্ভালিাদস।্ডোদটাদিলা্
ডথদ ই্ডস্নানা্যরদনর্েল্প্িলত।্তার্মদন্িনয্ ল্পনার্উদর । 
  
-ডতামার্মা-িািা্ড ্ডমোন? 
  
–ডতামার্ িািা্ এ ্ ে়েনা্ ডচার।্ ডস্ মযযরাদত্ ডহাদটদলর্ োদে্ উদেবেল।্ বিখ্যাত্
অবভদনত্রীর্ বহদরা্ চুবর্  রদত।্ যখ্ন্ ডস্ বহদরর্ টু দরাটা্ পদ দট্ পুরদত্ যাদি,্
অবভদনত্রীর্ঘুম্ডভদঙ্যা়ে।্ডস্লাইট্ডজ্বদল্ডে়ে।্তাদ ্ডেখ্দত্পা়ে। 
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–আমার্িািাদ ্ব ্যরা্হদ়েদে? 
  
–না,্ডস্বেল্খু্িই্সুের। 
  
–তারপর্ ী্হল? 
  
–তারা্পরেরদ ্ভাদলািাসল।্বিদ়ে্ রল।্ডতামার্জন্ম্হল। 
  
–ব ন্তু্ ড ন্তারা্আমাদ ্অনাথ্আশ্রদম্পাবেদ়েবেল?্তারা্ ব ্আমাদ ্ভাদলািাসত্
না? 
  
এটাই্ হল্ েদল্পর্ সিদথদ ্ িক্ত্ জা়েো্ না,্ তারা্ ডতামাদ ্ ভাদলািাসত।্ তারা্
সুইজারলযাদে্বেদ়েবেল।্বে্ডখ্লা়ে্ডযাে্ডেদি্িদল।্ডসখ্াদন্তুষার্ঝ়ি্ওদে।্তারা্
মারা্যা়ে। 
  
তারপর?্তারপর্ডতামাদ ্এখ্াদন্আনা্হ়ে। 
  
এসি্ডমোদনর্িানাদনা্েল্প থা।্মাদঝ্মদযয্ডস্এইভাদি্েল্প্িানাত,্আিার্ খ্নও্
ভািত,্আমার্ িািা্ বেল্ েৃহযুদের্ এ ্ তসনয।্ ডস্ বেল্  যাদেন।্ তার্ সাহস্ বেল্
আ াি্ডোাঁ়ো।্যুদে্ডস্আহত্হ়ে।্আমার্মা্বেল্এ জন্ডসবি া।্তারা্পরেরদ ্
ভাদলািাদস।্বিদ়ে্ দর।্িািা্আিার্রণদক্ষদত্র্বেদর্যা়ে।্ডসখ্াদনই্মারা্যা়ে।্আমার্
মার্হাদত্প়েসা্বেল্না,্তাই্ডস্আমাদ ্অনাথ্আশ্রদম্ডরদখ্্ডেদে। 
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অথিা্ভািত,্আমার্িািা্ বেল্ িুলোইটার।্অনযতম্মাতাদোর।্ ডেদনর্সিেত্র্তার্
নাম্ েব়িদ়ে্ পদ়িবেল।্আর্ মা্ বেল্ এ ্ অসাযারণ্ লাদমনদ া্ নতে ী।্ তারা্ বিদ়ে্
 দর।্এ বেন্ বিরাট্এ টা্ষাাঁ়ি্আমার্িািাদ ্ ডমদর্ ডেদল।্আমার্মা্িাযয্হদ়ে্
আমাদ ্এখ্াদন্ডরদখ্্ডে়ে। 
  
অথিা্ডস্ভািত,্আমার্িািা্অনয্ডেদির্এ ্চাল ্ডোদ়েো,্অথিা্গুপ্তচর। 
  
েল্প্এবেদ়ে্চদল,্এবেদ়ে্চদল্ ষ্ট ল্পনা,্এদের্ড াদনা্সীমা্পবরসীমা্আদে্ব ? 
  
ওই্অনাথ্আশ্রদম্ বতবরিবট্ িাচ্চা্ থা ত।্ রাস্তার্ যাদর্ ডেদল্ যাও়ো্ ডথদ ্ ডচাদদ্দা্
িেদরর্ ব দিার্ পযেন্ত।্ ডিবির্ ভােই্ ডেন্ ডেদির।্ অিিয্ অনযানয্ ডেি্ ডথদ ও্
অদনদ ্এদসবেল।্ডমোন্ডিি্ দ়ে টা্ভাষা্বিদখ্্ডেলল।্েরদমটবরদত্শুদ়ে্থা ত।্
েি-িাদরাবট্অনয্ িাবল াদের্সদে।্অদন ্রাত্অবব্দ্তারা্ েল্প্ রত।্ পুতুল্আর্
জামা াপ়ি্বনদ়ে।্যারা্িদ়িা্হদ়েবেল,্তাদের্েদল্পর্মদযয্অবনিাযে্ভাদি্ডযৌনতা্ ুদ ্
প়িত।্এটাই্ডিাযহ়ে্হদ়ে্োাঁ়িা়ে্তাদের্আলাপ্চাবরতার্প্রাথবম ্বিষ়েিস্তু। 
  
এ জন্িদলবেল–্ভীষণ্লােদি। 
  
আর্এ জন্িদলবেল–্তাদত্ ী্হদ়েদে,্আবম্আর্থা দত্পারবে্না। 
  
তৃতী়েজন্িদলবেল– দি্আমার্ বিদ়ে্হদি।্ বিদ়ের্পদরও্আবম্স্বামীদ ্এটা্ রদত্
ডেি্না। 
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িযাপারটা্ডনাংরা। 
  
এ বট্রাত,্সিাই্ঘুবমদ়ে্পদ়িদে,্অনাথ্আশ্রদমর্এ টা্িাচ্চা্ডেদল্প্রাইদমা্ড াদে,্
ডমদ়েদের্েরদমটবরদত্ ুদ ্পদ়ি্ডস্চট্ দর্ডমোদনর্পাদি্শুদ়ে্পদ়ি। 
  
-ডমোন,্তার্েলা্ াাঁপদে। 
  
ডমোন্উদে্পদ়িদে্প্রাইদমা,্ ী্হদ়েদে? 
  
ডেদলবট্বনুঃশ্বাস্বনদে্আর্িলদে–্আবম্ব ্ডতার্সাদথ্শুদত্পাবর?্ডতার্বিোনা়ে? 
  
-হযাাঁ,্ব ন্তু্ থা্িলবি্না। 
  
প্রাইদমা্তখ্ন্ডতদরা,্ ডমোনও্তাই।্প্রাইদমাদ ্তার্ি়েস্ডথদ ্ডোদটা্ ডেখ্া়ে।্ডস্
অদু্ভত্স্বপ্ন্ডেদখ্।্রাদতর্ডিলা্ডজদে্ওদে।্অনয্িাচ্চারা্তাদ ্নানাভাদি্বিরক্ত্ দর।্
ডমোন্মাদঝ্মদযযই্তার্সপদক্ষ্োাঁ়িা়ে। 
  
প্রাইদমা্ ডমোদনর্ পাদি্ শুদ়ে্ প়িল।্ ডমোন্ িুঝদত্ পারল,্ জল্ েব়িদ়ে্ আসদে্
প্রাইদমার্বচিু ্ডথদ ।্ডমোন্প্রাইদমাদ ্িক্ত্ দর্জব়িদ়ে্যরল। 
  
ডমোন্িলল-্তুই্বে ্আবেস্ডতা? 
  
–ডমোন্ প্রাইদমার্ িরীরটা্ যদর্ না়িাদত্ থাদ ।্ েুদটা্ িরীর্ বমদলবমদি্ ডেদে।্ হোৎ্
এ টা্উদত্তজনা। 
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-প্রাইদমা। 
  
–আমার্খ্ারাপ্লােদে,্তুই্আমা়ে্ো বি্ডতা? 
  
প্রাইদমার্ডসটা্উদে্োাঁব়িদ়েদে,্ডমোন্অনুভি্ রল। 
  
-ডমোন্ ডতাদ ্ আবম্ ভাদলািাবস।্ এই্ পৃবথিীদত্ এ মাত্র্ তুই্ আমার্ পাদি্ এদস্
োাঁ়িাস। 
  
–এই্পৃবথিীটার্ তটু ু্তুই্ডেখ্বল? 
  
–আবমও্ডতাদ ্ভাদলািাবস। 
  
–আবম্ডতাদ ্ভাদলািাসি,্তুই্িাযা্বেবি্না্ডতা? 
  
তারপর্নীরিতা। 
  
-ডতাদ ্বিরক্ত্ রলাম।্আবম্আমার্বিোনা়ে্চদল্যাবে। 
  
 প্রাইদমার্ িস্বদর্ডিেনা।্ডস্উদে্িসার্ডচষ্টা্ দরবেল। 
  
ডমোন্তাদ ্িক্ত্ দর্ ডচদপ্যরল।্িলল্না,্আ়ে,্ ডতার্যন্ত্রণার্িাবন্ত্ ডেি।্ তুই্
এখ্াদন্সারারাত্থা বি? 
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প্রাইদমার্েলা্ডভদঙ্ডেদে।্ড াদনার দম্ডস্িলল-্হযাাঁ। 
  
প্রাইদমা্ পাজামা্ পদরবেল।্ ডমোন্ পাজামার্ েব়িটা্আলো্  রল।্ ডসটা্ খু্দল্ বেল।্
আহা,্এই্ডতা্এ ্পুরুদষর্ডচহারা।্ডমোন্ভািল,্তারপর্ডস্পুংেেটা্হাদত্ দর্
যরল।্ডস্ডসটাদ ্না়িাদত্শুরু্ রল।্প্রাইদমা্ডোঙাদত্শুরু্ দরদে–্আুঃ,্ ী্ভাদলা্
লােদে্ডর।্এ টু্িাদে্িলল,্ডতাদ ্আবম্সবতয্ভাদলািাবস্ডমোন। 
  
ডমোদনর্িরীদর্আগুন্জ্বদল্উদেদে।্ডস্িলল্আবম্ডতাদ ্আরও্ভাদলািাসি। 
  
ডিি্ব েুক্ষণ্তারা্ডসইভাদি্শুদ়েবেল।্তারপর্প্রাইদমা্উদে্ডেল। 
  
িাব ্রাত্ডমোন্ঘুদমাত্পাদরবন।্এরপর্ডস্ব ন্তু্প্রাইদমাদ ্আর্ খ্নও্তার্সাদথ্
শুদত্ডে়েবন। 
  
এভাদিই্ডমোন্তার্বনবষে্ডেদির্স্বপ্ন্ডেখ্ল। 
  
. 
  
মাদঝ্মদযয্ডেদলদের্সুপারভাইজাদরর্অবেদস্ো া্হ়ে।্অদনদ ্তাদের্েত্ত ্বনদত্
চা়ে।্তখ্ন্ ডস্এ ্োরুণ্উদত্তজনা।্এই্চার্ ডেও়োল্ ডথদ ্ মুবক্ত।্আনে,্শুযুই্
আনে। 
  
ডমোন্অিা ্ ডচাদখ্্তাব দ়ে্ ডেদখ্দে্অদনদ ই্এই্অনাথ্আশ্রম্ ডথদ ্চদল্ ডেল।্
ড উ্ ডেল্ ড াদনা্ িযিসা়েীর্ িাব়িদত।্  ৃষ ্পবরিাদর,্ িযাোদরর্ ঘদর,্ ব ন্তু্আমার্
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জনয্ ড উ্আদস্না্ ড ন?্অদনদ ্িদল,্ ডস্নাব ্ সুেরী,্তদি্তার্অতীত্সম্বদি্
ব েু্জানা্ডনই। 
  
ড উ্িদল,্ডমদ়েটা্েুষ্ট,্েত্মাদস্ডস্নানান্েুষু্টবমর্ াজ্ দরদে। 
  
 আিার্ড উ্িদল,্এ্ডমদ়েটা্েবসয,্এর্মাথা়ে্ি়েতাবন্িুবে্আদে। 
  
ড উ্ডমোন্সম্বদি্ভাদলা্ থা্িদল্না। 
  
প্রবত্সপ্তাদহ্এ িার্োোর্ডিদরনদো্এই্অনাথ্আশ্রদম্আদসন।্বতবন্অদন ্ থা্
িদলন।্ বতবন্ মাবসেদেজ্অযাদিলদসর্ হাদত্অদন ্ িই্ বেদ়ে্ যান।্ ডমোদনর্ সাদথও্
তার্েু-এ িার্ থা্হদ়েদে।্ডমোন্জানদত্ডচদ়েদে্োোর,্আবম্ দি্িাইদর্যাি? 
  
ওই্িৃে্পােবর্জিাি্বেদ়েদেন্ডমোন,্যখ্ন্সম়ে্হদি্তখ্ন্তুবম্মুবক্ত্পাদি। 
  
–আপবন্ব ্জাদনন,্আমার্আসল্িািা-মা্ড ন্আমাদ ্পদথর্যাদর্ডেদল্বেদ়েবেল? 
  
–আমার্মদন্হ়ে,্তারা্খু্িই্েবরর্বেদলন।্তাই্ডিাযহ়ে্ডতামাদ ্পালন্ রার্মদতা্
সামথে্বেল্না। 
  
ডমোন্আরও্ এ টু্ িদ়িা্ হদ়ে্ উদেদে।্আরও্ ডিবি্ িান্ত্ হদ়ে্ ডেদে।্  যাদথাবল ্
চাদচের্ বন়েমনীবত্ সম্পদ ে্ উৎসাহী।্ ডসি্ অোস্টাইদনর্  নদেসান্ পদ়ি্ ডেদলদে।্
ডসি্ফ্রাবিদসর্ডলখ্াও্পদ়িদে্ডস।্মন্বেদ়ে।্এতখ্াবন্পাদল্ট্ডেল্ড ন্ডস? 
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এ বেন্ ডস্ োোর্ ডিদরনদোদ ্ িলল–্ আবম্  যাদথাবল ্ হদত্ চাইবে।্ োোর্
িদলবেদলন–্তুবম্ডতা্ যাদথাবল ,্ডমোন,্তুবম্ড ন্বচন্তা্ রে? 
  
োোর,্আবম্ব ্বযশুর্অবস্তদত্ব্বিশ্বাস্ রি? 
  
–ড ন্ন়ে? 
  
 োোর্তা াদলন্ডমোদনর্মুদখ্র্বেদ ।্আহা,্এই্ডমদ়েবট্িাবন্ত্পা ।্অনন্ত্িবক্তর্
অবয াবরনী্হদ়ে্উেু ।্এটাই্বেল্তার্এ ান্ত্িক্তিয। 
  
ডমোন্এখ্ন্পদনদরা্িেদরর্এ ্ব দিারী।্লম্বা্চুদলর্িনযা্তার্মাথা়ে।্োদ়ের্রং্
েুয্সাো।্তাদ ্ভারী্সুেরী্ডেখ্াদে।্অনয্সহচরীদের্ডথদ ্এদ িাদর্আলাো। 
  
এ বেন্তাদ ্মাবসেবেজ্অযাদিদলদসর্অবেদস্ো া্হল।্োোর্ ডিদরনদো্ ডসখ্াদন্
িদসবেদলন। 
  
-হযাদলা,্োোর? 
  
–হযাদলা,্বপ্র়ে্ডমোন? 
  
মাবসেবেজ্অযাদিদলস্িলদলন-্ডমোন,্এ টা্সমসযা্হদ়েদে। 
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ডিষতম্ি়েতাবনর্বিষদ়ে্ডমোন্বচন্তা্ রবেল।্বমদিস্িলদলন-্পদনদরা্িের্ি়েস্
হদ়ে্ডেদল্আমরা্আর্এখ্াদন্রাখ্দত্পাবর্না।্তুবম্অবত্দ্রুত্ডসই্ি়েদসর্ বেদ ্
এবেদ়ে্চদলে। 
  
ডমোন্অদন ্ বেন্ যদরই্এই্ বিবচত্র্ বন়েমটা্ জানত।্ ব ন্তু্এই্ বন়েমটাদ ্ ডস্ মন্
ডথদ ্সবরদ়ে্ ডেদলবেল।্ ারণ্এই্ পৃবথিীদত্তার্ যািার্ ড াদনা্ জা়েো্ ডনই।্ ডস্
জাদন,্ড উ্তাদ ্আশ্র়ে্ডেদি্না। 
  
–আবম্ব ্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাি? 
  
ওই্আমাজন্ভরমবহলার্ড াদনা্উপা়ে্বেল্না।্বতবন্িলদলন–হযাাঁ,্আমাদ ্ডতা্বন়েম্
মানদতই্হদি।্তুবম্ ব ্ড াদনা্িাব়িদত্ াদজর্ডমদ়ে্ বহদসদি্যাদি?্আমরা্িযিস্থা।্
 দরবে। 
  
ডমোন্ থা্িলদত্পাদরবন। 
  
োোর্ডিদরনদো্িলদলন্তুবম্ড াথা়ে্ডযদত্চাইে? 
  
ডমোন্ ভািল,্ তার্ মাথা়ে্ এ টা্ বচন্তা্ এদসদে।্ যখ্ন্ তার্ ি়েস্ িাদরা্ িের,্ ডস্
বসস্টারবস়োন্ নদভদির্নাম্শুদনবেল।্ডসখ্ান ার্মাোর্ডিবটনা,্তাদ ও্েু-এ িার্
ডেদখ্দে।্ তখ্ন্ ডথদ ই্ ডমোন্ ডভদিদে,্ পরিতেী াদল্ ডস্ এ জন্ ডসবি া্ হদি।্
ঈশ্বদরর্ মহান্ ডসবি া।্ মাোর্এইসি্ ডমদ়েদের্ভাদলািাসদতন,্ বিদিষ্ দর্উজ্জ্বল্
মুদখ্র্ওই্ডমদ়েবটদ । 
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ডমোন্জানদত্ডচদ়েবেল্ডমদ়েরা্ড ন্ নদভদি্ডযাে্ডে়ে? 
  
নানা্ ারদণ,্আমরা্তাদের্আিা্বেই,্আমরা্তাদের্আসল্পথ্ডেখ্াই। 
  
 তখ্নই্ডমোদনর্মদন্হল,্আবম্যবে্ নদভদি্যাই,্তাহদল্ড মন্হ়ে? 
  
 ডস্িদলবেল-্আবম্ নদভদি্ডযাে্ডেি। 
  
ে্সপ্তাহ্ড দট্ডেদে।্ডমোন্সবতয্সবতয্ নদভদি্এল।্আসল্জা়েো,্এখ্াদন্আরও্
বসস্টার্আদে।্তারপর?্মাথার্ওপর্আদেন্সিেিবক্তমান্ঈশ্বর। 
  
 নদভদি্ বতবন্ নানা্ যরদনর্  াজ্  রদতন,্ তাদ ্ িু ্ ব পাদরর্ োব়েত্ব্ ডেও়ো্
হদ়েবেল।্ডস্সাংদ বত ্ভাষাটা্হাবরদ়ে্ডেদে।্এখ্াদন্এদস্তারই্চচো্ রল।্৪৭২বট্
সংদ ত্আদে;্এরই্মাযযদম্স দল্ থা্িদল। 
  
অদু্ভত্জীিন,্নদভম্বদরর্স াল।্ মৃতুয্সংদ দতর্সাদথ্তার্পবরচ়ে্ঘদট্ ডেল।্এ ্
যমেদসবি া্ মৃতুযিযযা়ে্ িাব়েতা।্ এখ্ন্ ডিষ্ সংদ ত্ ডেখ্াদত্ হদি।্ এই্ সংদ তটা্
১০৩০্ বিস্টাব্দ্ ডথদ ্এ ই্র ম্রদ়ে্ ডেদে।্ চারবেদ ্স্তি্পবরদিি।্মাোর্ ডরস্
এবেদ়ে্এদসদেন।্িাাঁ্হাদত্ব েু্ইবেত্ রদলন।্বতবন্ওই্ভরমবহলার্মাথা়ে্ক্ৰিবচহ্ন্
এাঁদ ্বেদলন। 
  
তারপর?্বচিুদ র্ওপর্বচহ্ন্আাঁ া্হল। 
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ডিষ্প্রাথেনা্ ডিানা্ যাদে,্এখ্ন্এই্ ডেহবটদ ্এ লা্ রাখ্া্ হদি,্ যাদত্আত্মা্িাবন্ত্
ডপদত্ পাদর।্ পাদ়ের্ নীদচ্ এ টা্ ডমামিাবত্ ডজ্বদল্ ডেও়ো্ হল।্ বনরন্তর্আদলাদ র্
উৎস। 
  
ডমোন্ িুঝদত্ পারদলন,্ এই্ পৃবথিীদত্ অদন ্ ব েু্ জানিার্ আদে।্ পরবেন্
বিদ লদিলা,্ প্রাথেনা্ সভার্ আসর্ িদসদে।্ ডমোন্ এ া্ এ া্ সমাবযদক্ষদত্র্ চদল্
বেদ়েবেদলন।্এখ্াদনই্আমাদের্ডিষ্েন্তিয।্ডমোন্ডভদিবেদলন। 
  
তারপর?্মাদঝ্মদযযই্ডমোন্ড মন্এ লা্হদ়ে্যান।্এই্ নদভি্তাদ ্বনরাপত্তা্
বেদ়েদে।্ব ন্তু্িাবন্ত্বেদ়েদে্ব ?্তার্ড িলই্মদন্হ়ে,্ ী্এ টা্ডযন্হাবরদ়ে্ডেদে।্
 ী,্বতবন্জাদনন্না।্তাাঁর্ড িলই্মদন্হ়ে,্িাইদরর্জেদত্এত্আনে,্এত্উোস,্
এত্হাবস। 
  
ডমোন্এ বেন্মাোর্ডিবটনার্ াদে্বেদ়েবেদলন।্মাোর্ডিবটনা্িদলবেদলন,্ডমোন,্
মাদঝ্মদযয্আমাদের্স দলর্মদন্এমন্তনরািযজন ্অিস্থার্সৃবষ্ট্হ়ে।্ি়েতান্এর্
অন্তরাদল্আদে।্তুবম্এর্জনয্ভ়ে্ডপও্না।্ডেখ্দি্ডতামার্মদনর্এই্অিস্থা্ খ্ন্
হাবরদ়ে্ডেদে।্তুবম্আিার্িান্ত্হদি।্বচরিাবন্তর্জেদত্বেদর্আসদি। 
  
 ব ন্তু,্ডমোন্আর্ খ্নও্িাবন্তর্জেদত্পা্রাখ্দত্পাদরনবন।্বতবন্ডভদিদেন,্আমার্
জীিন্ডথদ ্িাবন্ত্বচর াদলর্জনয্চুবর্হদ়ে্ডেদে। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

233 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

১৫.্বনউই়ে ে্বসবট,্১৯৭৬ 
  
চারপাদি্ সাংিাবে দের্ বভ়ি।্ বনউই়ে ে্ িহদরর্ ও়োলড্রে্ অযাসদটাবর়ো্ ডহাদটল।্
এিার্শুরু্হদি্সুেরীদের্পেযাত্রা।্এ বটর্পর্এ বট্বলমুবজন্এদস্থামদি।্গ্রাে্
িলরুদম্আদলা্জ্বদল্উেদি।্ পৃবথিীর্ নানাপ্রান্ত্ ডথদ ্সম্মানী়ে্অবতবথরা্ ইবতমদযযই্
আসদত্শুরু্ দরদেন। 
  
 যাদমরার্ েযাি্আদলা্ জ্বদল্ উদেদে।্ বরদপাটোররা্ ব েু্ িলার্ ডচষ্টা্  রদেন।্ ভাইস্
ডপ্রবসদেদির্ডখ্াাঁজ্চলদে। 
  
েভণের্অযাোমস্এদস্পদ়িদেন।্ডসদনটরদের্ডেখ্া্যাদে।্বিদেিী্প্রবতবনবযরাও্এদস্
ডেদেন।্িযিসা্জেদতর্মহান্না়েদ রাও্এিং্ব ংিেবন্তর্খ্যাবতমাদনরা।্তারা্ড াথা়ে্
চদলদেন?্ তারা্ এদসদেন্ এদলন্েদটর্ জন্মবেদনর্ পাবটেদত্ ডযাে্ ডেদিন্ িদল।্েট্
সাম্রাদজযর্ মহারাবন,্ পৃবথিীর্ অনযতম্ িদ়িা্ যনী্ সম্প্রো়ে।্ নানা্ ডেদির্ অদ়েল্
ড াম্পাবনদত্ এই্ পবরিাদরর্ মাবল ানা্ আদে।্ অদন গুদলা্ ইোত্  ারখ্ানা্ আদে।্
আদে্এ াবয ্িযাদের্বিবচত্র্িযিসা্বিনযাস।্আজ্সিযার্অনুষ্ঠাদন্যত্টা া্পাও়ো্
যাদি,্সি্োন্ দর্ডেও়ো্হদি। 
  
পৃবথিীর্সিত্র্েট্ইোসবট্রর্পেধ্ববন্আাঁ া্হদ়েদে।্পাঁবচি্িের্আদে্এর্ডপ্রবসদেি্
বমদলাস্েট্হোৎ্মারা্ বেদ়েবেদলন।্তাাঁর্েী্এদলন,্এই্ বিিাল্সাম্রাদজযর্অযীশ্বরী্
হদ়ে্িদসন।্ দ়ে ্িেদরর্মদযয্বতবন্তাাঁর্িুবেমত্তার্পবরচ়ে্বেদ়েবেদলন।্ড াম্পাবনর্
অযাদসট্লাবেদ়ে্লাবেদ়ে্িা়িদত্থাদ । 
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ও়োলড্রে্অযাসদটাবর়ো্ এ বট্ বিশ্ববিখ্যাত্ ডহাদটল।্এর্ গ্রাে্ িলরুদমর্ খ্যাবত্ সিেত্র্
েব়িদ়ে্পদ়িদে।্ সুের্সাজাদনা্ হদ়েদে্এই্ বিরাট্ িলরুমবটদ ।্ িযাল বনদত্আদলা্
জ্বলদে।্ সমস্ত্ ঘদর্ বিরাজ্  রদে্ আবভজাদতযর্ বচহ্ন।্ অদন গুবল্ ডচ়োর্ সাজাদনা্
আদে।্ ঝুলদে্ উজ্জ্বল্ ঝা়িিাবত।্ আর্ এই্ ডসন্ট্রাল্ িযাল বনদত্ সম্মাবনত্ অবতবথরা্
িসদিন।্ ইবতমদযয,্ প্রা়ে্ েদলাজন্ নারী্এিং্ পুরুষ্এদস্উপবস্থত্হদ়েদেন।্তাদের্
সামদন্োইবনং্ডটবিল।্রূদপার্ততরী্িাসনপত্র। 
  
তনি্আহার্ডিষ্হল।্বনউই়ে ে্িহদরর্েভণের্ডস্টদজ্উদে্োাঁ়িাদলন।্বতবন্িলদলন-্
বমুঃ্ ভাইস্ ডপ্রবসদেি,্ ভরমদহাে়ে্ এিং্ ভরমবহলারা,্ সম্মাবনত্ অবতবথিৃে,্ আমরা্
এখ্াদন্এ টা্মহৎ্উদদ্দদিযর্জনয্আজ্এদসবে।্আমরা্এদসবে,্এমন্এ ্মবহলার্
যাটতম্ জন্মবেনদ ্ স্মরণ্  রদত,্ বযবন্ জীিদনর্ সিেদক্ষদত্রই্ সেলতা্ অজেন্  রদত্
পারদিন।্ ইদে্  রদল্ বতবন্ এ ্ বিবিষ্ট্ বিজ্ঞানী্ িা্ োক্তার্ হদত্ পারদতন।্ হদত্
পারদতন্মহতী্রাজনীবতবিে,্ব ন্তু্আিার্আবম্িলি,্মদন্ রদল্এদলন্েট্মাব েন্
যুক্তরাদির্প্রযান্রািপবত্হদত্পারদতন।্আবম্প্রথমটাদত্ডভাট্বেতাম।্তদি্আোমী্
বনিোচদন্ন়ে,্পরিতেী্ড াদনা্এ বট্বনিোচদন। 
  
ভরদলাদ র্ থার্মদযয্ড ৌতু ্বেল,্স দল্ডহদস্উেদলন,্হাততাবল্বেদলন। 
  
-ব ন্তু্এদলন্েটদ ্আমরা্আরও্ভাদলা্পটভূবম াদত্ডেখ্দত্পাবে।্বতবন্মানুষদ ্
ভাদলািাদসন।্বতবন্পৃবথিীর্ডয্ড ান্সমসযার্ডমা াবিলা্ রদত্চান। 
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আরও্েি্ বমবনট্যদর্এই্ভাষণ্চদলবেল।্এদলন্েট্এসি্ ব েুই্শুনবেদলন্না।্
ভরদলা ্ ব ্ সবতয্ িলদেন?্ বতবন্ ভািবেদলন্ এাঁরা্ সিাই্ বমদযয্  থা্ িলদেন।্েট্
ইোসবট্রদ ্ ব ্আমার্ বনজস্ব্ ড াম্পবন্ িলা্ যা়ে?্এ সম়ে্মাইদলা্আর্আবম্এটা্
চুবর্ দরবেলাম।্এই্চুবরর্ াদজ্আমার্অিোন্বেল্ডিবি।্তদি্তাদত্ ী্িা্যা়ে্
আদস?্আবম্ডতা্আর্ডিবি্বেন্িাাঁচি্না। 
  
মদন্পদ়ি্ডেল,্োক্তাদরর্সািযানিাণী। 
  
বমদসস্েট,্এই্ভ়েং র্অসুখ্্আপনাদ ্যীদর্যীদর্ডভদঙ্বেদে।্ যানসার্আপনার্
সমস্ত্িরীরদ ্আক্ৰান্ত্ দরদে।্এই্ডরাে্ড াদনা্বেন্সারদি্না। 
  
এদলদনর্মদন্হদ়েবেল,্সবতয,্পৃবথিীদত্ডিাযহ়ে্অি ার্বিরাজ্ রদে। 
  
–আর্ তবেন?্বতবন্জানদত্ডচদ়েবেদলন। 
  
োক্তার্িদলবেদলন–্খু্ি্ডিবি্হদল্এ িের। 
  
খু্ি্ডিবি্এ টা্সম়ে্হাদত্ডনই।্তার্মাদন?্অদন ্ াজ্ রদত্হদি। 
  
–আপনাদ ্অদন ্যনযিাে্োক্তার। 
  
ডচাখ্্িি্ রদল্অদন ্ থাই্মদন্পদ়ি্যা়ে।্তদি?্ ী্এ টা্ াজ্ডযন্িাব ্রদ়ে্
ডেদে।্ডিষ্ রদত্হদি,্মৃতুযর্আদে। 
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েভণেদরর্ িলা্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেদে।্ এিার্ বমদসস্ েটদ ্ উজ্জ্বল্আদলার্ সামদন্ বনদ়ে্
আসা্হদি। 
  
বতবন্উদে্োাঁ়িাদলন।্হাততাবলর্ঝ়ি্িদ়ে্ডেল।্আহা,্এ ্ডরাো্যূসর্চুদলর্মবহলা।্
এখ্নও্ ডসাজা্হদ়ে্হাাঁটদত্পাদরন।্ভারী্ সুের্ ডপািা ্পদরদেন।্অবভিযবক্তর্মদযয্
এমন্এ বট্উজ্জ্বলতা্আনার্ডচষ্টা্ রদেন,্এখ্ন্যার্অবয াবরনী্বতবন্নন। 
  
আদলাব ত্ মদঞ্চ্ উেদত্ উেদত্ হোৎ্এদলন্েদটর্ মদন্ হল,্আমার্ বেদ ্তাব দ়ে্
থা া,্আর্মৃত্তারার্আদলা্েিেন্ রা,্িযাপারটা্এ ই। 
  
এত্িব্দ্ড ন?্ড ন? 
  
 উবন্ থা্িলদলন–্বমুঃ্ভাইস্ডপ্রবসদেি,্ডসদনটর,্েভণের্অযাোমস। 
  
 এ িের্িাদে,্এ িের্িাদে্এইবেদন্আবম্এই্মদঞ্চ্আসদত্পারি্ব ? 
  
 িানাদনা্িানাদনা্ব েু্িব্দ,্ডশ্রাতারা্যা্শুনদত্ভাদলািাদসন,্উবন্িলদলন্আমার্প্রবত্
আপনাদের্এই্ ৃতজ্ঞতা,্এই্ভাদলািাসা,্আবম্ ীভাদি্এর্প্রবতোন্ডেি? 
  
মন্চদল্ডেল্বি়োবেি্িের্আদের্পৃবথিীদত। 
  
এদলন্তখ্ন্এ ্অষ্টােিী্সুেরী,্সপ্রবতভ,্িবহমুেখ্ী।্চা বর্ রদে্েট্ইোসবট্র্নাদম্
এ বট্ সংস্থাদত।্ ইবে়োনা্ প্রদেদির্ েযাবরদত।্ সহ মেীদের্  াদে্ খু্িই্ আ ষেণী়ো,্
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এ বেন্মাইদলা্েট্এদসবেদলন্এই্প্লযাি্পবরেিেন্ রদত।্সহ মেীরা্সিাই্ বমদল্
এদলনদ ই্পাোল,্তার্সাদথ্থা ার্জনয। 
  
মাইদলা্েদটর্ ি়েস্ তই্ িা্ হদি?্সদিমাত্র্ বতদনর্ েিদ ্প্রদিি্ দরদেন।্লম্বা্
এিং্ডরাো,্ডেখ্দত্খু্ি্এ টা্খ্ারাপ্নন।্এদলন্ডভদিবেল,্ভরদলা ্মুখ্দচারা,্সি্
িযাপাদর্উোসীন। 
  
বমস্েুেযাস,্আপনাদ ্খ্াটাবে্িদল্আমার্খ্ারাপ্লােদে,্ াদজর্ক্ষবত্হল্ব ? 
  
না-না,্আবম্ব েু্মদন্ রবে্না। 
  
  থা্শুরু্হল,্ভািদতই্পারা্যাদে্না।্ বি্েদটর্ভাইদ়ের্সাদথ্আবম্এত্সহদজ্
 থা্িলদত্পারবে। 
  
মাইদলা্েট্সবতয্সবতয্শ্রবমদ র্সমসযা্বনদ়ে্ভািদত্চাইদেন।্এদলন্তাদ ্এ বটর্
পর্এ বট্ বেপাটেদমি্ঘুবরদ়ে্ ডেখ্াল।্ ড াথা়ে্ ী্যরদনর্ াজ্হ়ে,্তা্িলার্ ডচষ্টা্
 রল। 
  
–িযাপারটা্বিরাট,্এদলন,্আবম্ডতা্ভািদতই্পাবরবন। 
  
ভরদলা দ ্ডেদখ্্মদন্হদে,্উবন্ িুবঝ্এ ্ডোট্ট্ বিশু,্ওনাদ ্আরও্অবভজ্ঞ্ দর্
তুলদত্হদি। 
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অযাদসমবে্ডস িদন্ওই্েুঘেটনাটা্ঘদট্ডেল।্মাথার্ওপর্এ টা্ড িল্তার্আদে,্
ডসখ্াদন্ যাতুর্ িার্ রদ়েদে।্ ডলাহার্ ভারী্ ওজন।্ ডসটা্ নীদচর্ বেদ ্ ডনদম্ রদ়েদে।্
মাইদলা্েট্ বে ্তার্তলা়ে্োাঁব়িদ়ে্ বেদলন।্এদলন্ ডসটা্ ডেখ্দত্ডপল।্ ডসদ দের্
ক্ষণ্ভগ্াংদির্মদযয্ডস্মাইদলা্েটদ ্ডসখ্ান্ডথদ ্সবরদ়ে্বেদ়েবেল।্এ টু্িাদেই্
েুদটা্িদ়িা্িদ়িা্যাতুর্িার্আেদ়ি্প়িল,্এদলদনর্মাথার্ওপর।্এদলন্অজ্ঞান্হদ়ে্
ডেল। 
  
হাসপাতাদল্ ঘুম্ ভাঙল্তার।্ েুদল্ েুদল্ ভদর্ ডেদে্ এই্ ঘরবট।্ যখ্ন্এদলন্ ডচাখ্্
খু্লল,্ডস্ভািল,্আবম্ডিাযহ়ে্মদর্ডেবে,্স্বদেে্ডপৌঁদে্ডেবে। 
  
অব েদের্পািাপাবি্প্রফুবটত্ডোলাপ।্ বলবল্এিং্ বক্ৰদসনদথমাম,্আরও্অদন ্ব েু,্
এদলন্বচনদত্পারল্না। 
  
এ জন্নাসে্এদলন-্আপবন্উদেদেন্বমস্েুেযাস,্আবম্এখু্বন্োক্তারদ ্খ্ির্বেবে। 
  
–আবম্ড াথা়ে? 
  
েযা ্ডসিাদর,্এটা্এ টা্প্রাইদভট্হাসপাতাল। 
  
এদলন্ বিিাল্ সুইদটর্ চারবেদ ্তাব দ়ে্ ঘা়ি্ না়িল,্ এই্ খ্রচ্ ডস্ ডজাোদি্ ড মন্
 দর? 
  
–আপবন্এিার্ততবর্ডহান। 
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- ীজনয? 
  
–ডপ্রদসর্ডলাদ রা্অদন ক্ষণ্যদরই্আপনার্ইিারবভউ্ডনিার্ডচষ্টা্ রদেন।্আপনার্
িিুরা্িার্িার্জানদত্চাইদেন,্আপবন্ড মন্আদেন?্বমুঃ্েট্ দ়ে িার্ডটবলদোন্
 দরদেন। 
  
মাইদলা্েট?্বতবন্ভাদলা্আদেন্ডতা? 
  
–হযাাঁ,্তার্ ব েু্হ়েবন।্ বতবন্আজ্স াদল্এখ্াদন্এদসবেদলন।্তখ্ন্আপবন্ ঘুবমদ়ে্
বেদলন। 
  
–বতবন্আমার্সদে্ডেখ্া্ রদত্এদসবেদলন? 
  
-হযাাঁ।্ নাসে্ চারবেদ ্ ডচাখ্্ িুবলদ়ে্ িলদলন,্ ডিবির্ ভাে্ েুদলর্ ডতা়িা্ উবনই্ ডতা্
পাবেদ়েদেন। 
  
–অবিশ্বাসয! 
  
–আপনার্মা-িািা্ওদ়েবটং্রুদম্িদস্আদেন।্আপবন্ব ্তাদের্সাদথ্ডেখ্া্ রদিন? 
  
-হযাাঁ,্এখু্বন্ রি। 
  
 –বে ্আদে,্আবম্ওাঁদের্পাবেদ়ে্বেবে। 
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জীিদন্এই্হাসপাতাদল্আসদত্পারদি,্এদলন্তা্স্বদপ্নও্ভাদিবন। 
  
মা-িািা্ঘদর্এদলন।্এদলদনর্মা-িািার্জন্ম্হদ়েদে্ ডপালযাদে।্ভাঙা্ভাঙা্ইংদরবজ্
িলদত্পাদরন।্ িাপ্এ জন্ ডম াবন ,্ মযয্ পঞ্চাি,্রুক্ষ্ম্ ডমজাজ,্ শু দনা্ ডচহারা।্
মাদ়ের্ডচহারা়ে্গ্রাময্োপ্আদে।্উত্তর্ইওদরাপী়ে্টান্আদে্ থার্মদযয। 
  
এদলন,্ডতার্জনয্ব েুটা্সুযপ্এদনবে। 
  
মম,্হাসপাতাদল্ভাদলাই্খ্ািার-োিার্ডে়ে। 
  
–আমার্সুযপ্ডতা্পাবি্না,্তুই্ডখ্দ়ে্ডন,্তা্হদল্তা়িাতাব়ি্ডসদর্উেবি। 
  
িািা্িদলবেল–্স াদলর্ ােজ্ডেখ্বেস?্আবম্ডতার্জনয্এ টা্ বপ্এদনবে।্এদলন্
 ােজটা্পদ়ি্অিা ্হদ়ে্ডেল। 
  
িদ়িা্িদ়িা্অক্ষদর্ডলখ্া্আদে-্েযাক্টবরর্ মেীর্অসাযারণ্ ৃবতত্ব।্বনদজর্জীিন্বিপন্ন্
 দর্িসদ ্রক্ষা্ রার্ডচষ্টা। 
  
প্রবতদিেনটা্এদলন্েুিার্প়িল। 
  
–তুই্আমাদের্মুখ্্উজ্জ্বল্ দরবেস।্এমন্সাহস্এল্ড াথা্ডথদ ? 
  
 এদলন্অিা ্হদ়ে্ ডেল।্সাহস্না্োই।্ মুহূদতের্মদযয্ ডস্ বসোন্তটা্ বনদ়েবেল।্ ডস্
হ়েদতা্বনদজদ ্িাাঁচাদত্ডচদ়েবেল।্ব ন্তু?্সি্ড মন্ওদলাট-পাদলাট্হদ়ে্ডেল। 
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এ টু্িাদে্মাইদলা্েট্বনদজ্এদলন।্তার্হাদত্েুদলর্ডতা়িা। 
  
বতবন্িলদলন-্এগুদলা্আপনার্জনয।্োক্তার্িদলদেন্আপনার্আর্ড াদনা্ভ়ে্ডনই।্
আপনার্ াদে্আবম্ ীভাদি্ ৃতজ্ঞতা্প্র াি্ রি… 
  
-না-না,্এত্ থা্িলদেন্ড ন? 
  
–আপবন্আমার্জীিন্িাাঁবচদ়েদেন। 
  
 এদলন্উদে্িসার্ডচষ্টা্ রবেল।্বচনবচদন্ডিেনা্তার্হাদত। 
  
–আপবন্বে ্আদেন্ডতা? 
  
হযাাঁ,্এদলন্ থা্িলার্ডচষ্টা্ রল,্োক্তার্ খ্ন্আসদিন?্ওাঁরা্ ী্িদলদেন? 
  
–আপনার্হাদতর্হা়ি্ডভদঙ্ডেদে,্বতন্টু দরা্হদ়ে। 
  
এর্ডথদ ্খ্ারাপ্খ্ির্আর্ব েু্ডেও়ো্যা়ে্ব ? 
  
এদলদনর্ডচাখ্্জদল্ভদর্উদেদে। 
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  ীভাদি্সিব েু্িলা্যাদি?্এদলন্ড ন্ াাঁেদে?্ডস্তার্িািিীদের্সাদথ্বনউই়েদ ে্
যািার্প্লযান্ দরবেল।্েীঘে্েুবট।্েযাক্টবরর্অদনদ ্ডযাে্ডেদি।্মযানহাটদন্তারা্যাদি।্
আবম্এই্ভ্রমণটাদত্থা দত্পারি্না। 
  
পদনদরা্িের্ি়েস্ডথদ ্এদলনদ ্ ারখ্ানা়ে্ াজ্ রদত্হদ়েদে।্ডস্স্বাযীনদচতা।্
বনদজর্পাদ়ে্োাঁ়িাদত্ভাদলািাদস।্এখ্ন্ডস্ভািল,্উবন্ব ্হাসপাতাদলর্বিলটা্বেদ়ে্
ডেদিন?্এই্িযাপাদর্আমার্প্রশ্ন্ রা্উবচত্ব ? 
  
এদলন্ঘুমােন্ন্ িস্বদর্িলদত্থাদ ্েুদলর্জনয্অসংখ্য্যনযিাে,্বমুঃ্েট।্আপনার্
সদে্ডেখ্া্হদ়েদে,্ভীষণ্ভাদলা্লােদে। 
  
এদলন্ঘুবমদ়ে্পদ়িবেল। 
  
পদরর্ বেন্স ালদিলা।্এ ্অবভজাত্ ডচহারার্ মানুষ্এদস্এদলদনর্ সুইদট্প্রদিি্
 রদলন। 
  
–শুভ্স াল,্আপবন্এখ্ন্ড মন্আদেন? 
  
–এখ্ন্ভাদলা্আবে। 
  
–আবম্সযাম্নরটন।্েট্ইোসবট্রর্বচে্পািবলদ িন্অবেসার। 
  
 তাই্নাব ?্আপবন্ব ্এখ্াদন্থাদ ন? 
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না,্আবম্ও়োবিংটন্ডথদ ্উদ়ি্এদসবে। 
  
–আমাদ ্ডেখ্দত? 
  
–না,্আপনাদ ্সাহাযয্ রদত। 
  
 ী্িযাপাদর? 
  
িাইদর্ ডপ্রদসর্ডলাদ রা্অদপক্ষা্ রদেন।্ বমস্আমার্মদন্হ়ে্আপবন্ডিাযহ়ে্এর্
আদে্ খ্নও্ডপ্রস্ নোদরদির্মুদখ্ামুবখ্্হন্বন।্তাই্আবম্এদসবে। 
  
–ওরা্ ী্চাইদেন? 
  
–ওরা্বজজ্ঞাসা্ রদি,্আপবন্ ীভাদি্বমুঃ্েদটর্জীিন্িাাঁবচদ়েদেন? 
  
–ওটা্ডতা্খু্িই্সহজ।্আবম্সি্ থা্িদল্ডেি। 
  
নরটন্িলদলন্বমস্েুেযাস,্আমার্মদন্হ়ে,্আপনাদ ্সাহাযয্ রা্উবচত। 
  
-ড ন?্এটা্ডতা্সবতয। 
  
এই্ডমদ়েবট্ডিাযহ়ে্তার্অিস্থা্সম্পদ ে্ব েুই্জাদন্না। 
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 ব েু্এ টা্এদলদনর্মদন্বভ়ি্ রল।্ডস্ডচাখ্্খু্দল্বজজ্ঞাসা্ রল-্আপবন্ব ্বমুঃ্
েদটর্সদে্ডেখ্া্ রদিন? 
  
-হযাাঁ। 
  
–এ টা্ াজ্ রদিন? 
  
–হযাাঁ,্িলুন। 
  
–আবম্জাবন,্এই্অযা বসদেদির্অন্তরাদল্ওনার্ড াদনা্ডোষ্ডনই।্ব ন্তু? 
  
নরটন্ভািদলন,্সবতয্ থাটা্িলা্ ব ্ বে ্হদি?্ বতবন্িলদলন–্িলদত্থা ুন্ বমস্
েুেযাস। 
  
এদলন্িলদত্থাদ ্আমার্হাদত্খু্ি্এ টা্ডিবি্প়েসা্ডনই।্হাসপাতাদল্শুদ়ে্আবে্
িদল্ডিি্ দ়ে ্বেদনর্ডিতন্পাি্না।্আবম্ব ্হাসপাতাদলর্বিল্ডমটাদত্পারি।্
যবে্বমুঃ্েট্ব েু্যার্ডেন,্আবম্ডেরত্ডেি। 
  
নরটদনর্মুদখ্্এ টা্অদু্ভত্সরলতা। 
  
নরটন্ িুঝদত্পারদলন,্ পৃবথিীর্স দল্ ডলাভী্ন়ে।্ বতবন্অিা ্হদ়ে্ ডেদলন।্ বতবন্
ঝুাঁদ ্এদলদনর্মুদখ্্চুম্বন্বেদলন।্মবহলা্সম্পদ ে্যারণা্এদ িাদর্পালদট্ডেল। 
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বতবন্ অদন ক্ষণ্ এদলদনর্ পাদি্ িদসবেদলন।্ বতবন্ িদলবেদলন–্ এদলন,্ মদন্ হদে্
আমাদের্ মদযয্ িিুত্ব্ েীঘেস্থা়েী্ হদি।্ যখ্নই্ ড াদনা্ সমসযা্ হদি,্ টা ার্ িযাপাদর,্
আমার্সাহাযয্ বনদত্ ভুলদিন্না্ ডযন।্এিার্আসুন্আমরা্ ডপ্রস্ নোদরদির্জনয্
ততবর্হই। 
  
- ী্ িলদত্ হদি,্ তা্ আমাদ ্ িুবঝদ়ে্ ডেদিন?্ আবম্ ড ন্ মাইদলা্ েদটর্ জীিন্
িাাঁবচদ়েবে,্তাই্ডতা?্আবম্যবে্এইভাদি্িবল–্আবম্েট্ইোসবট্রর্এ জন্ মেচারী,্
আবম্যখ্ন্ ডেখ্লাম্মাইদলা্েদটর্মাথার্ওপর্ বিপে্ ঝুলদে,্আবম্ওনাদ ্িাাঁবচদ়ে্
ডেিার্ডচষ্টা্ দরবেলাম।্এর্জনয্বনদজর্জীিন্বিপন্ন্ রদত্হদ়েদে্আমাদ । 
  
–হযাাঁ,্বে ্িদলদেন।্এ টু্হাবস-্ওদ । 
  
–তাহদলই্যদথষ্ট্হদি্ডতা?্বমুঃ্নরটন,্আবম্জাবন্না,্ড ন্এভাদি্আমাদ ্ডিখ্াদত্
হদে। 
  
উবন্হাসদলন–্এটা্হল্আমাদের্ডোপন্িযাপার। 
  
অন্তত্চবিিজন্সাংিাবে ্এদস্ডেদেন,্আদলা বচবত্রদের্বভ়ি্ডলদেদে–্আ ািিানী,্
খ্িদরর্  ােজ্ এিং্ বিবভন্ন্ পত্র-পবত্র া্ ডথদ ।্ অসাযারণ্ েল্প,্ ডপ্রস্ এই্ েল্পটা্
ভাদলাভাদি্োপাদত্চাইদে।্িলা্হদে,্সুেরী্এ ্তরুণী্ মেচারী্তার্িদসর্জীিন্
রক্ষার্জনয্অসম্সাহদসর্ াজ্ দরদেন। 
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বমস্ েুেযাস,্ যখ্ন্আপবন্ ডেখ্দলন,্ ওই্ ডলাহার্ িারটা্ নীদচ্ ডনদম্আসদে,্ প্রথদম্
আপবন্ ী্ডভদিবেদলন? 
  
এ ্ সাংিাবেদ র্ এই্ প্রশ্ন্ শুদন্ এদলন্ক্ষণ াদলর্ জনয্ সযাম্ নটদনর্ মুদখ্র্ বেদ ্
তাব দ়ে্ বেল।্তারপর্িদলবেল্আমার্মদন্হদ়েবেল,্ বমুঃ্েটদ ্িাাঁচাদত্হদি।্যবে্
উবন্ েুঘেটনা়ে্ মারা্ যান,্ তাহদল্ বনদজদ ্ ডোষাদরাপ্  রদত্ হদি।্ সারাজীিন্আবম্
বিদিদ র্েংিদন্আঘাত্পাি। 
  
ডপ্রস্ নোদরি্তরতর্ দর্এবেদ়ে্চদলদে।্যখ্ন্সযাম্নরটন্ডেখ্দলন্এদলন্লান্ত্
হদ়ে্ পদ়িদেন,্ বতবন্ িলদলন,্ উপবস্থত্ সাংিাবে রা,্ এখ্াদনই্  থা্ িলা্ ডিষ্  রা্
উবচত।্উবন্এখ্নও্সুস্থ্নন।্ওনাদ ্এিার্ঘুদমাদত্হদি। 
  
এদলন্ঘুবমদ়ে্পদ়িবেল।্ঘুদমর্মদযয্এ টা্সুের্স্বপ্ন্ডেদখ্বেল্ডস।্এমপা়োর্ডস্টট্
বিবেং-এর্লবিদত্োাঁব়িদ়ে্আদে।্ব ন্তু্ডভতদর্ড া ার্অনুমবত্পা়েবন।্ ারণ্বটব ট্
ড নার্প়েসা্তার্হযােিযাদে্ডনই। 
  
বিদ দল্ মাইদলা্ েট্ এদলদনর্ সদে্ ডেখ্া্  রদত্ এদলন।্ মাইদলাদ ্ ডেদখ্্ এদলন্
আিার্অিা ্হদ়ে্ডেদে।্এদলন্শুদনবেল,্মাইদলা্বনউই়েদ ের্িাবসো। 
  
–আবম্শুদনবে,্আপবন্খু্ি্সুেরভাদি্সাংিাবে দের্প্রদশ্নর্উত্তর্বেদ়েদেন।্আপনাদ ্
এ ্অবভদনত্রীর্মদতা্লােদে। 
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–বমুঃ্েট,্আবম্ডতা্আপনাদ ্সি্ব েুই্িদলবে।্আবম্এ জন্অবভদনত্রী্নই।্ব ন্তু্
তখ্ন্আবম্বিদিদ র্োদ ্এই্ াজটা্ দরবে। 
  
–আবম্জাবন,্ সযাম্ নরটন্আমাদ ্সি্িদলদেন।্এদলন,্সাযারণ্মানুদষর্জীিদনও্
এই্ িীরত্ব্ লুব দ়ে্ থাদ ।্ বনদজদ ্িাাঁচািার্ থা্এ িারও্আপবন্ভাদিনবন,্এটাই্
আপনার্চবরদত্রর্মহান্বে বটদ ্েুবটদ়ে্তুদলদে। 
  
আবম্এ টা্িযাপার্আপনাদ ্িলদত্চাই। 
  
–সযাম্িদলদে,্হাসপাতাদলর্বিল্ডতা?্এ্োব়েত্ব্আমরা্ডনি।্ দ়ে ্বেদনর্মাইদন?্
উবন্হাসদলন,্বমস্েুেযাস,্আপবন্ব ্জাদনন,্আপনার্ াদে্আবম্ তখ্াবন্ ৃতজ্ঞ। 
  
–এত্ব ন্তু-ব ন্তু্ রদিন্না। 
  
–োক্তাররা্ িদলদে,্আোমী াল্আপবন্ হাসপাতাল্ ডথদ ্ েুবট্ পাদিন।্ াল.্আমার্
সদে্বেনার্খ্াদিন্ব ? 
  
এদলন্ভািল,্ াদরা্সহদযাবেতা্এইভাদি্বভক্ষা্ রা্উবচত্ব ? 
  
 আরও্এ িার্েট্িলদলন–্বে ্আদে,্ াল্তাহদল্বেনাদর… 
  
এভাদিই্ েল্পটা্ শুরু্ হদ়েবেল।্ মাইদলােট্পযাবরদস্এ ্সপ্তাহ্ ডথদ ্ ডেদলন।্প্রবত্
রাদত্ এদলদনর্ সদে্ তার্ ডেখ্া্ হত।্ এদলদনর্ মা-িািা্ সন্তুষ্ট,্ তারা্ িদলবেদলন,্
সািযাদন্থাব স।্ডতার্প্রবত্এতখ্াবন্সে়ে্ড ন্উবন?্িযাপারটার্মদযয্রহসয্আদে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

248 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
যীদর্ যীদর্ এদলদনর্ মন্ পাদল্ট্ ডেল।্ এদলন্ িুঝদত্ পারল,্ মাইদলা্ েট্ এ ্
ভরদলা ।্আমার্ সাহচযে্ উবন্ ভাদলািাসদেন।্ মাইদলাদ ্ লাজু ্ এিং্আত্মদ বন্দ্র ্
িদল্মদন্হ়ে।্ ব ন্তু্আসদল্উবন্তা্ নন।্এদলন্ ডখ্ালাদমলা,্ ডহা্ ডহা্ দর্হাসদত্
ভাদলািাদস।্মাইদলা্সারা্জীিদন্অদন ্মবহলার্সংেদিে্এদসদেন।্অদনদ ই্েট্
সাম্রাদজযর্ অযীশ্বরী্ হদত্ ডচদ়েদে।্ তারা্ বিবচত্র্ ডখ্লা্ ডখ্দলদে।্ এই্ জীিদন্ বতবন্
এদলদনর্ মদতা্ এ ্ মবহলার্ সিান্আদে্ খ্নও্পানবন।্ পবরচ়ে্ ডনই,্ এমন্এ ্
পুরুদষর্জনয্ ড উ্জীিন্উৎসেে্ রদত্পাদর?্ মদন্মদন্ ডয্ মবহলার্ ল্পনা্ বতবন্
 দরবেদলন,্এদলদনর্মদযয্তারই্প্রবতেবি্খু্াঁদজ্ডপদ়েদেন।্এদলন্উজ্জ্বল্িযবক্তদত্বর্
অবয াবরনী,্ আ ষেণী়ো,্ আর্ সি্ সম়ে্ এ ্ ড ৌতু বপ্র়েতার্ জেদত্ িাস্  রদত্
ভাদলািাদস।্সাতবেন্ড দট্ ডেল।্ েুজদনই্অিা ্হদ়ে্আবিষ্কার্ রদলন,্ইবতমদযযই্
তাদের্মদন্ডপ্রদমর্বি াি্ঘদটদে। 
  
মাইদলােট্িলদলন্আবম্ডতামাদ ্বিদ়ে্ রদত্চাইবে।্তুবম্ব ্আমার্প্রস্তাদি্রাজী্
হদি? 
  
এদলন্সদে্সদে্জিাি্বেদ়েবেল।্আসদল্ডস্ খ্দনাই্িদ়িাদলাদ র্োাঁদে্প়িদি্না।্
ডস্ জাদন,্ এইসি্ িযিসাোররা্ হৃে়েহীন্ হদ়ে্ থাদ ন।্ েট্ পবরিাদরর্ যদথষ্ট্ খ্যাবত্
আদে।্আবম্ড ন্ইদে্ দর্ওই্িৃদত্তর্মদযয্প্রদিি্ রি?্ডিা র্ভূবম াদত্অবভন়ে্
 রি্ না।্ ব ন্তু্ এদলন্ জানত,্ ডস্ এমন্ এ টা্ ডখ্লা়ে্ ডনদমদে,্ ডযখ্াদন্ পরাজ়ে্
অিিযম্ভািী। 
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ব েুবেন্িাদে্তাদের্বিদ়ে্হদ়ে্ডেল।্বগ্রনউইদচ।্এদলন্এল্মানহাটদন।্পবরিাদরর্
অনয্স দলর্সদে্পবরবচত্হিার্জনয। 
  
িাইরন্েট্তার্ভাইদ ্এই্িদল্সদম্বাযন্ দরবেদলন্ডিষ্পযেন্ত্তুই্এ টা্ ডপাল্
ডেিী়ে্উিাস্তু্ নযাদ ্বিদ়ে্ রবল?্ডতার্ব ্মাথা্খ্ারাপ্হদ়েদে? 
  
সুসানও্এ াদন্ত্স্বামীদ ্িদলবেদলন-্ডমদ়েটা্অদথের্ডলাদভ্মাইদলাদ ্ বিদ়ে্ দরদে।্
যখ্ন্ তার্ স্বপ্ন্ ডভদঙ্ যাদি,্ তখ্ন্ পাততাব়ি্ গুবটদ়ে্ পাবলদ়ে্ যাদি।্আবম্ িলবে,্ এ্
বিদ়েটা্ডিবি্বেন্বট দি্না। 
  
হা়ে্ভােয,্ওাঁরা্ড উই্এদলন্েুেযাসদ ্িুঝদত্পাদরনবন। 
  
এদলন্ িদলবেল-্ ডতামার্ ভাই্আর্ ভাইদ়ের্ িউ্আমাদ ্ পেে্  রদেন্ না।্ ব ন্তু্
আবম্ ডতা্ ওাঁদের্ বিদ়ে্ বরবন।্আবম্ ডতামাদ ই্ বিদ়ে্ দরবে।্ ডতামার্আর্আমার্
মদযয্ডযন্ড উ্না্আদস।্িযাপারটা্ডতামাদ ্ডেখ্দত্হদি।্যবে্মদন্হ়ে্তুবম্আমাদ ্
সহয্ রদত্পারে্না,্তা্হদল্এখ্নই্ মুদখ্র্ওপর্িদল্োও।্আবম্ বিো়ে্জাবনদ়ে্
চদল্যাি। 
  
মাইদলা্ িউদ ্ জব়িদ়ে্ যদরবেদলন।্  ৃতজ্ঞতার্ সদে্ ভাদলািাসা্ বমদলবমদি্ এ া ার্
হদ়ে্ডেদে। 
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মাইদলা্ িদলবেদলন–্ আবম্ ডতামাদ ্ ভাদলািাবস,্ ডতামার্ সাহসদ ্ শ্রো্  বর,্ যখ্ন্
িাইরন্আর্ সুসান্ ডতামার্ সম্পদ ে্ সি্ ব েু্জানদত্পারদি,্ ডেখ্দি্ওরা্ তখ্াবন্
পাদল্ট্ডেদে। 
  
িরদ ্ জব়িদ়ে্ যদর্ এদলন্ ডভদিবেল,্ ডেদলটা্ এখ্নও্ ডিা া।্ এদ ্ আরও্ ডিবি্
ভাদলািাসা্বেদত্হদি। 
  
ব েুবেদনর্ মদযযই্ এদলন্ নতুন্ পবরিাদর্ মাবনদ়ে্ বনল।্ এখ্ন্ িাইরন্আর্ সুসাদনর্
সদে্সম্প েটা্অদন ্সহজ্সরল্হদ়ে্এদসদে।্ওই্েুজদনর্ডচাদখ্্এদলন্এ ্ডোট্ট্
ডপাল্ডেিী়ে্ নযা,্ডয্েট্েযা টবরদত্চা বর্ দর। 
  
এদলন্ভাদলাভাদি্সিব েু্পযেদিক্ষণ্ রল।্ ডিাঝার্ ডচষ্টা্ রল।্ ডস্অিা ্ বিস্মদ়ে্
তাব দ়ে্থা ল্মাইদলার্িিুদের্েীদের্বেদ ,্তারা্ ীভাদি্ডপািা ্পদরদে,্ড মন্
 দর্ থা্িলদে,্সিব েু্খু্াঁবটদ়ে্খু্াঁবটদ়ে্ডেখ্ত।্ব েুবেন্িাদেই্ডস্মাইদলা্সমাদজর্
অনযতম্হদ়ে্উেল।্এটা্তার্চবরদত্রর্তিবিষ্টয। 
  
. 
  
এদলন্মাইদলার্চারপাদি্বনরাপত্তা্িল়ে্রচনা্ দরদে।্সি্ াদজ্মাইদলাদ ্সাহাযয্
 রার্ ডচষ্টা্ রদে।্েট্ইোসবট্রর্অিস্থানটা্ িদ়িাই্অদু্ভত।্সমস্ত্সম্পবত্তর্মাবল ্
িাইরন।্ িাইরদনর্ ডোদটাভাই্ এ ্মাইদন্ রা্  মেচারী্ মাত্র।্ িাইরন্ মাদঝ্ মদযযই্
ভাইদ়ের্প্রবত্অপমানজন ্উবক্ত্ দরন।্মাইদলার্ াাঁদয্ভারী্ভারী্ াদজর্োব়েত্ব্
চাবপদ়ে্ডেও়ো্হ়ে।্ড উ্তাদ ্প্রিংসা্ দর্না। 
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িযাপারটা্এদলদনর্ডচাদখ্্ডমাদটই্ভাদলা্লাদেবন।্এদলন্এ্বনদ়ে্মাদঝ্মদযযই্প্রবতিাে্
 রার্ডচষ্টা্ দরদে। 
  
সম়ে্ এবেদ়ে্ চলল।্ এদলন্ িুঝদত্ পারল,্ মাইদলা্ চবরদত্রর্ বে ্ ডথদ ্ খু্িই্ েুিেল্
যরদনর।্ বতবন্ ড াদনা্ এ জদনর্ সাহাযয্ চাইদেন।্ এদলন্ িুঝদত্ পারল্ মাইদলা্
 খ্নওই্এই্ড াম্পাবনদ ্ো়িদত্পারদিন্না। 
  
বে ্ আদে,্ এদলন্ বচন্তা্  রল,্ এ বেন্ এই্ ড াম্পাবনটা্ ডতা্ আমার্ স্বামীর্ হাদত্
আসদি,্িাইরন্বচরবেন্িাাঁচদিন্না।্মাইদলা্হদলন্তার্এ মাত্র্উত্তরাবয ারী। 
  
ডিষ্ অবব্দ্ সুসান্ েট্ এ বেন্ ডঘাষণা্  রদলন,্ বতবন্ েভেিতী।্ সংিােটা্ এদলনদ ্
আঘাত্ দরবেল।্তার্মাদন?্ওই্বিশুবট্বিিাল্সাম্রাদজযর্অবয ারী্হদি? 
  
এ বেন্িাইরন্েট্িলল,্ডমদ়ে্হদ়েদে।্ব ন্তু্আবম্তাদ ্ডিখ্াি্ ীভাদি্ড াম্পাবন্
চালাদত্হ়ে। 
  
ডিজন্মা,্এদলন্ডভদিবেল। 
  
মাইদলা্ ডহদস্জিাি্ বেদ়েবেল্ ডেদখ্ে,্ ড মন্ েুটেুদট্এ টা্পরী্এদসদে্আমাদের্
পবরিাদর! 
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৪. ল হীদডর পাইলট 
১৬. 
  
ল হীদের্পাইলট্বচবন্তত্হদ়েদেন। 
  
বতবন্ তার্ ড া-পাইলদটর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ িলদলন-্ ভাদলাভাদি্ ডপ্লনটা্ চালাদত্ হদি্
ব ন্তু। 
  
বতবন্  বপট্ডেদ়ি্ড বিদন্চদল্ডেদলন।্পাইলট্আর্ড া-পাইলট্ো়িা্এই্ডপ্লদন্
আরও্পাাঁচজন্বেদলন।্িাইরন্েট,্েট্ইোসবট্রর্সিেম়ে্ তো,্তার্আ ষেণী়ো্েী্
সুসান,্তাদের্এ ্িেদরর্ নযা্পযাবট্রবস়ো,্িাইরন্েদটর্ডোদটা্ভাই্মাইদলা্েট,্
মাইদলা্েদটর্েী্এদলন্েট।্তারা্ ড াম্পাবনর্ বনজস্ব্ বিমাদন্পযাবরস্ডথদ ্মাবরে্
অবভমুদখ্্ চদলবেদলন।্ ডোদটা্ ডমদ়েদ ্ সদে্ আনার্  থা্ ভািা্ হ়েবন।্ ব ন্তু্ সুসান্
ডমদ়েবটদ ্ডেদ়ি্থা দত্পারদিন্না।্তাই্ডিষ্মুহূদতে্তাাঁদ ্ডতালা্হদ়েদে। 
  
সুসান্স্বামীদ ্িদলবেদলন-্ডমদ়েদ ্ডেদ়ি্এতবেন্আবম্থা দত্পারি্না। 
  
স্বামী্িদলদেন-্বে ্আদে,্ওদ ও্সদে্ডনি। 
  
বিতী়ে্বিশ্বযুে্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্েট্ইোসবট্র্ইওদরাদপর্নানা্জা়েোদত্তার্সাম্রাজয্
বিস্তার্ দরদে।্িাইরন্েট্মাবরদে্যাদেন,্ ডসখ্াদন্নতুন্েযাক্টবর্ খু্লদত্হদি্ ডসই্
িযাপারটাই্তেন্ত্ রদিন।্চারপাি্বনরীক্ষণ্ রদিন। 
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পাইলট্ তার্  াদে্ এদলন-্ আমা়ে্ ক্ষমা্  রদিন্ সযার।্ আমরা্ খ্ারাপ্আিহাও়োর্
মদযয্বেদ়ে্এবেদ়ে্চদলবে।্আ ািটা্পবরষ্কার্ন়ে,্আমরা্ব ্বেদর্যাি? 
  
িাইরন্েট্ডোট্ট্জানলা্বেদ়ে্িাইদর্তা াদলন।্ডিি্িুঝদত্পারদেন্বতবন,্ডমঘােন্ন্
আ াদির্ ডভতর্ বেদ়ে্ উ়িানপাবখ্্ উদ়ি্ চদলদে।্ মাদঝ্ মদযয্ বিেুযৎ্ চম াদে।্ভারী্
িষেণ্শুরু্হদ়েদে। 
  
বতবন্িলদলন-্আজ্ডভাদর্মাবরদে্এ টা্গুরুত্বপূণে্ বমবটং্আদে।্আমরা্ ব ্ঝদ়ির্
মদযয্বেদ়ে্এদোদত্পারি্না? 
  
–আবম্ডচষ্টা্ রবে,্যবে্না্পাবর,্তাহদল্বেরদত্হদি্ব ন্তু। 
  
িাইরন্েট্িদলবেদলন-্বে ্আদে। 
  
–বসটদিল্ট্ভাদলা্ দর্ডিাঁদয্ডনদিন্ব ন্তু। 
  
 পাইলট্  বপদট্বেদর্ডেদলন। 
  
সুসান্ েট্ এই্  থািাতো্ শুনদত্ ডপদ়েবেদলন।্ বতবন্ বিশুবটদ ্ আাঁ দ়ি্ যদর্ িদস্
থা দলন।্ভািদলন,্আহা,্ডমদ়েবটদ ্না্আনদলই্ডিাযহ়ে্ভাদলা্হত। 
  
ঝ়িটা্এদস্ডেল। 
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ডপ্লনটা্তখ্ন্অসহাদ়ের্মদতা্ েুলদে,্ িাতাদসর্আদোলদন্আদোবলত্হদে।্ঝদ়ির্
েবত্ক্ৰমি্িা়িদে।্জানালার্ াাঁদচ্িৃবষ্টর্আঘাত।্ব েু্ডেখ্া্যাদে্না।্যাত্রীদের্মদন্
হল,্তাাঁরা্িুবঝ্সমুদরর্জদল্পদ়ি্ডেদেন। 
  
িাইরন্েট্ইিার দমর্সুইচ্ডজ্বদল্বেদলন্ডে ,্ ী্হদে? 
  
–আমরা্ এখ্ন্ মাবরে্ িহদরর্ উত্তদর্ এদস্ ডেবে।্ মাবরে্ এখ্ান্ ডথদ ্ এ দিা্
ব দলাবমটার্ েূদর।্ নীদচই্ আবভলা্ িহর।্ িাইরন্ েট্ জানালা্ বেদ়ে্ তা ািার্ ডচষ্টা্
 রদলন–্আজ্মাবরদের্ থা্ভুদল্যান।্এখ্ান্ডথদ ্এখ্নই্ডিদরাদত্হদি 
  
হ়েদতা্ এ টু্ ডেরী্ হদ়ে্ বেদ়েবেল।্ পাইলট্ ডচষ্টা্  দরবেদলন,্ ডপ্লনবটদ ্ বে ্ মদতা্
নাবমদ়ে্ আনার।্ সামদনই্ পাহাদ়ির্ চূ়িা্ ডেখ্দত্ ডপদলন।্ সংঘষেটা্ অবনিাযে্ বেল।্
তারপর?্ মদন্ হল্আ াদির্ িুদ ্আগুন্জ্বদল্উদেদে।্ ডপ্লনটা্ টু দরা্ টু দরা্ হদ়ে্
বেটদ ্ডেল।্পাহাদ়ির্চারপাদি্েব়িদ়ে্প়িল।্ডেখ্া্ডেল,্সিেত্র্োউোউ্আগুন্জ্বদল্
উদেদে। 
  
তারপর?্অদন ক্ষদণর্ নীরিতা।্ মদন্ হল,্এ্ িুবঝ্ বচরন্তন।্িাবন্ত্ সুখ্্সি্ যূবলসাৎ্
হদ়ে্ডেদে। 
  
. 
  
–এদলন? 
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এদলন্েট্ ডচাখ্্ খু্লদলন।্ বতবন্এ টা্োদের্তলা়ে্শুদ়ে্আদেন।্স্বামীদ ্ ডেখ্দত্
ডপদলন।্মুদখ্্হাত্বেদেন,্তার্মাদন?্আমরা্এখ্নও্ডিাঁদচ্আবে। 
  
এদলন্উদে্িসদলন,্মাথা়ে্যন্ত্রণা্হদে।্িরীদরর্প্রবতবট্অংি্িযথা়ে্টনটন্ রদে।্
চারপাদি্ধ্বংদসর্প্রবতেবি। 
  
ওরা্ড াথা়ে?্এদলন্জানদত্ডচদ়েবেদলন। 
  
 –ওরা্মারা্ডেদে। 
  
 এদলন্স্বামীর্বেদ ্তা াদলন-্হা়ে্ঈশ্বর,্এ্ ী্শুনবে? 
  
স্বামী্ঘা়ি্না়িদলন–্িাইরন,্সুসান,্ডমদ়েবট,্পাইলট,্সিাই। 
  
এদলন্ ডচাখ্্িি্ রদলন।্প্রাথেনার্ভবেদত্ ব েু্ িলার্ ডচষ্টা্ রদলন।্মাইদলা্আর্
আবম্এখ্ন্ড াথা়ে্যাি?্ ার্ াদে্সাহাযয্ডনি?্ওরা্মারা্ডেদে,্িযাপারটা্ভািদতই্
ভাদলা্লােদে্না। 
  
এ টু্আদে্আমরা্স দল্জীিদনর্উন্মােনা্পান্ রবেলাম। 
  
–তুবম্ব ্োাঁ়িাদত্পারদি? 
  
মদন্হদে্পারি। 
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 মাইদলা্সাহাযয্ রদলন।্চারপাদি্ড মন্ঘনীভূত্অি ার। 
  
মাইদলা্ধ্বংসপ্রাপ্ত্উ়িান্পাবখ্র্বেদ ্তা াদলন।্আগুদনর্বিখ্া্আ াি্ডোাঁিার্ডচষ্টা।্
 রদে। 
  
মাইদলা্ িলদলন–্ এখ্নই্ এখ্ান্ ডথদ ্ চদল্ ডযদত্ হদি।্ ডয্ ড াদনা্ মুহূদতে্ আিার্
বিদফারণ্হদত্পাদর। 
  
ওাঁরা্অবত্দ্রুত্জা়েোটা্ ডেদ়ি্যািার্ ডচষ্টা্ রদলন।্এ টু্িাদেই্আিার্ বিদফারণ্
ডচাদখ্্ প়িল।্ েযাসটযাদে্ আগুন্ যদর্ ডেদে।্ োউোউ্আগুন্ বিখ্া্ চারপাদি্ েব়িদ়ে্
প়িদে। 
  
মাইদলােট্ িলদলন-্আবম্ ভািদতই্পারবে্ না,্ এভাদি্ মৃতুযর্ উপতয া্ ডথদ ্ বেদর্
আসি। 
  
সবতয্এটা্এ টা্অদলৌব  ্ঘটনা। 
  
এদলন্ েট্ জ্বলন্ত্ এদরাদপ্লদনর্ বেদ ্ তা াদলন।্ ব েু্ এ টা্ তার্ মদন্ হল,্ েট্
ইোসবট্রর্ভবিষযৎ্সম্পদ ে। 
  
বতবন্িলদলন-্মাইদলা? 
  
–হ,্মাইদলা্ব ন্তু্ব েু্শুনদত্পাদেন্না। 
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–এটাই্হল্ভােয। 
  
 ী? 
  
–েট্ইোসবট্র…্এখ্ন্তুবম্এর্রাজা। 
  
তাই্ডতা? 
  
না,্আবম্এভাদি্চাইবন। 
  
 –মাইদলা,্ঈশ্বর্ডতামাদ ্এটা্বেদ়েদেন। 
  
এদলদনর্  িস্বদর্ তীব্র্ উজ্জ্বলতা–্ তুবম্ সারাজীিন্ ডতামার্ ভাইদ়ের্ ো়ো়ে্ ডিাঁদচ্
থা দত।্এটা্ব ্ভাদলা্হত? 
  
িযথা-যন্ত্রণা্ সি্ ব েু্ এদলন্ ভুদল্ ডেদেন।্ মদনর্ ডভতর্ অদন ্  থা্ গুিবরত্ হদ়ে্
উেদে।্ উবন্ িলদলন-্  ুব়ি্ িের্ যদর্ তুবম্ িাইরদনর্ হদ়ে্  াজ্ দরে,্ বতল্ বতল্
পবরশ্রম্ দর্ বিরাট্ ড াম্পাবন্ ততবর্ দরে।্ ড াম্পাবনর্সােদলযর্অন্তরাদল্ ডতামার্
অিোন্ ড উ্ ব ্স্বী ার্ দর?্উবন্ ডতামা়ে্ ী্ বেদ়েদেন?্উবন্সি্সম়ে্িদলদেন,্
এটা্ওনার্বনজস্ব্ড াম্পাবন।্ওনার্সেলতা,্ওনার্অথে।্এখ্ন?্ডিষ্পযেন্ত্তুবম্সি্
ব েুর্রাজা্হদল,্তাই্ডতা? 
  
মাইদলা্তা াদলন্েীর্ বেদ ্এদলন,্ওই্ মৃতদেহগুদলা্পদ়ি্আদে,্ ীভাদি্সৎ ার্
 রি্িদলা্ডতা? 
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–আবম্জাবন,্ ব ন্তু্আমরা্ ডতা্ওদের্হতযা্ বরবন।্ ডিষ্অবব্দ্আমরা্সিব েু্ িুদঝ্
ডপদ়েবে।্ ড উ্ এদস্ ড াদনা্ ব েু্ োবি্  রদি্ না।্ এটা্ আমার্ ওটা্ আমার,্ এটা্
আমাদের। 
  
এ টা্ বিশুর্  ান্না্ ডিানা্ ডেল।্ এদলন্ আর্ মাইদলা্ পরেদরর্ বেদ ্ তা াদলন,্
অবিশ্বাসয্ভবেদত। 
  
–পযাবট্রবস়ো,্ও্ডিাঁদচ্আদে,্হা়ে্ঈশ্বর। 
  
ডচাদখ্র্ আ়িাদল্ বিশুবট্ শুদ়ে্ বেল।্ অদলৌব  ভাদি্ ডস্ ডিাঁদচ্ ডেদে।্ তার্ িরীদরর্
ড াথাও্আঘাত্লাদেবন। 
  
মাইদলা্েট্ডমদ়েবটদ ্তুদল্বনদলন্ভাদলা্আদে,্োবলেং,্উবন্িলদলন,্সি্ব েু্বে ্
আদে। 
  
এদলন্তা াদলন্স্বামীর্মুদখ্র্ বেদ ।্মুখ্মেদল্েুদট্উদেদে্হতািা–্তুবম্িদলবেদল্
ডমদ়েবটও্মারা্ডেদে। 
  
–ও্ডিাযহ়ে্অজ্ঞান্হদ়ে্পদ়িবেল। 
  
 এদলন্েট্অদন ক্ষণ্ওই্বিশুবটর্বেদ ্তা াদলন।্ডমদ়েটা্মদর্ডেদলই্হত। 
  
েযাাঁসদোঁদস্ িস্বদর্এদলন্িদলবেদলন। 
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 মাইদলা্অিা ্হদ়ে্ডেদেন-্তুবম্ ী্িলে? 
  
িাইরন্ সি্ ব েু্ পযাবট্রবস়োদ ্ বেদ়ে্ ডেদেন।্ আোমী্  ুব়ি্ িের্ যদর্ ডতামাদ ্
অবভভািদ র্ভূবম া়ে্থা দত্হদি।্তারপর্ডমদ়েবট্িদ়িা্হদি।্ডস্ডতামাদ ্তাব়িদ়ে্
ডেদি।্িদল্রাখ্বে্আবম,্ডেদখ্া্আমার্ থা্এ বেন্অক্ষদর্অক্ষদর্েদল্যাদি। 
  
 মাইদলা্বনিুপ। 
  
–এ্যরদনর্ঘটনা্ খ্নওই্ঘটদত্ডেও়ো্হদি্না।্এদলদনর্ডচাদখ্্মুদখ্্িনযতা্েুদট্
উদেদে।্বতবন্মাইদলার্বেদ ্তা াদলন। 
  
এদলন্ ী্ রদত্চাইদেন? 
  
এদলদনর্মন্উন্মাে্আচরদণ্পবরপূণে। 
  
–ডোহাই্এদলন্িলল,্তুবম্ ী্ রদত্চাইে? 
  
এদলন্ েীঘেক্ষণ্ স্বামীর্ মুদখ্র্ বেদ ্ তাব দ়ে্ থা দলন।্ ডচাদখ্্ েুদট্ উদেদে্ িনয্
উন্মােনা–্আবম্জাবন্না। 
  
ডিি্ব েুক্ষণ্ড দট্ডেল। 
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এদলন্িলদলন–এদ ্আমরা্ ড াথাও্ ডেদ়ি্ ডেি্মাইদলা।্পাইলট্িদলবেদলন্আমরা্
আবভলা্ িহদরর্ াো াবে্ এদস্ ডেবে।্ এখ্াদনই্ বিশুবটদ ্ ডেদ়ি্ ডযদত্ হদি।্ ওদ ্
আমরা্সদে্ডনি্না। 
  
মাইদলা্মাথা্না়িদলন–্তা্ ী্ দর্সম্ভি? 
  
–ড ন্ন়ে?্ওদ ্আমরা্এ টা্োমে্হাউদসর্যাদর্ডেদল্ডেি।্ বনি়েই্ড উ্ওদ ্
পালন্ রদি।্ডমদ়েটা্ডিাঁদচ্যাদি।্আর্আমাদেরও্ড াদনা্সমসযা্থা দি্না। 
  
মাইদলা্মাথা্ডনদ়িবেদলন–্না্না,্আবম্ডিাঁদচ্থা দত্তা্হদত্ডেি্না। 
  
 যবে্ তুবম্আমাদ ্ ভাদলাদিদস্ থাদ া্ তাহদল্ ডতামাদ ্ তা্  রদতই্ হদি।্ ডতামাদ ্
এখ্ন্ ডিদে্ বনদত্হদি্মাইদলা,্হ়ে্ তুবম্আমাদ ্পাদি।্ ব ংিা্সারা্জীিন্ ডতামার্
োোর্ডমদ়ের্চা র্হদ়ে্ াটাদি। 
  
–আমার্ থাটা্ডিাঝার্ডচষ্টা্ দরা। 
  
–তুবম্ব ্আমাদ ্ভাদলািাদসা? 
  
আমার্জীিদনর্ডথদ ্ডিবি। 
  
–তা্হদল্ডসই্ভাদলািাসার্প্রমাণ্োও। 
  
 পাহাব়ি্পথ্চদল্ডেদে্িহদরর্বেদ ।্ডঝাদ়িা্হাও়ো্িইদে। 
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মৃতুযর্উপতয া্ ডথদ ্জীিদনর্উেযান।্ বতন্ঘণ্টা্ ড দট্ ডেদে।্তারা্এখ্ন্আবভলা্
িহদরর্উপ দি্ডপৌঁদে্ডেদেন।্এদলন্এিং্মাইদলা্এ টা্ডোট্ট্োমে্হাউদসর্ াদে্
ডপৌঁদে্ডেদলন।্তখ্নও্স াল্হ়েবন। 
  
এদলন্বেসবেবসদ়ে্িদলবেদলন-্আমরা্ওদ ্এখ্াদন্ডরদখ্্যাি। 
  
ডিষিাদরর্মদতা্ডচষ্টা্ দরবেদলন্মাইদলাএদলন,্অনযভাদি্ভািিার্ডচষ্টা্ রদল্ড মন্
হ়ে? 
  
–এটা্ডতামা়ে্এখ্নই্ রদত্হদি। 
  
এদলদনর্ িস্বদর্এ যরদনর্আবভজাতয। 
  
ড াদনা্ থা্না্িদল্মাইদলা্ডমদ়েবটদ ্োমে্হাউদসর্েরজার্সামদন্শুইদ়ে্বেদলন।্
তার্পরদন্এ টা্ডোলাবপ্রদঙর্নাইট্োউন।্ডোট্ট্ ম্বদল্ া া্সজীি্ডেহ।্মাইদলা্
েট্অদন ক্ষণ্তাব দ়ে্ থা দলন্পযাবট্রবস়োর্ ঘুমন্ত্ মুদখ্র্ বেদ ।্তার্ েুদচাদখ্্জল্
এদসবেল।্ বতবন্ অবত্দ্রুত্ ওই্ স্থান্ ডথদ ্ চদল্ ডেদলন।্ মদন্ মদন্ বতবন্ িলদলন,্
োবলেং,্আোমী্জীিন্ডযন্সুদখ্্সমৃবেদত্ভদর্ওদে। 
  
ডমারাদসস্ ভািবেদলন,্ োেল্ ো দে,্ ব ংিা্ ডভ়িা।্  ী্ হল?্ ডচাখ্্ রে়িাদলন।্ ঘুম্
ডভদঙ্ ডেল।্উষ্ণ্ বিোনা্ ডথদ ্উদে্এদলন।্ পুদরাদনা্ বেদনর্ ডড্রবসং্োউন।্েরজার্
বেদ ্এবেদ়ে্এদলন। 
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ডেখ্দলন,্এ ্জীিন্ত্বিশু।্উবন্বচৎ ার্ রদলন,্স্বামীদ ্ো দলন।্বি 
  
শুবটদ ্ ডভতদর্ আনা্ হল।্ ডমদ়েটা্ বচৎ ার্  রদে।–ওদ ্ হাসপাতাদল্ বনদ়ে্ ডযদত্
হদি। 
  
আর্ এ টা্  ম্বল্ আনা্ হল।্ বনদ়ে্ যাও়ো্ হল্ হাসপাতাদলর্ বেদ ।্  বরেদর্
অদন ক্ষণ্ওাঁরা্িদসবেদলন।্বতবরি্বমবনট্ড দট্ডেল।্োক্তাদরর্ াদে্ডেখ্াদনা্হল। 
  
োক্তার্িলদলন,্ডমদ়েবটর্বনউদমাবন়ো্হদ়েদে। 
  
–ও্িাাঁচদি্ডতা। 
  
 োক্তার্হতািভাদি্ াাঁদয্ঝাাঁ াবন্বেদলন। 
  
মাইদলা্এিং্এদলন্আবভলার্পুবলি্ডস্টিদন্এদস্হাবজর্হদলন। 
  
 ডে ্সাদজেন্জানদত্চাইদলন–্ ীভাদি্আপনাদের্সাহাযয্ রি। 
  
ভ়েং র্অযা বসদেি্হদ়েদে,্মাইদলা্িলদলন,্আমাদের্ডপ্লনটা্পাহাদ়ির্ওপর্ধ্বংস্
হদ়ে্ডেদে। 
  
এ ্ঘণ্টা্ ড দট্ ডেদে,্উোর ারীর্েল্পাহাদ়ির্ বেদ ্যাত্রা্ দরদে।্তারা্ ডেখ্ল,্
ব েুই্ ডনই,্ পদ়ি্আদে্এ টা্ উ়িান্ পাবখ্র্জ্বলন্ত্ মৃতদেহ।্ ে়িাদনা্ ডেটাদনা্ ব েু্
সৃ্মবত,্হা়ি-মাংদসর্টু দরা।্তখ্নও্োউোউ্আগুন্জ্বলদে। 
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তেন্ত্শুরু্হল।্এটা্এ টা্সর ারী্তেন্ত। 
  
িলা্হল,্পাইলদটর্উবচত্ বেল্ঝ়িটাদ ্এব়িদ়ে্সামদনর্ বেদ ্ ডপৌঁদে্যাও়ো।্এই্
অযা বসদেিটা্হদ়েদে্পাইলদটর্ভুদলর্জনয। 
  
 াউদ ্ ডোষাদরাপ্  রা্ সম্ভি্ ন়ে,্ িযাপারটা্ সিাই্ ভুদল্ ডেল।্ জীিন্আিার্ তার্
বন়েবমত্খ্াদত্প্রিাবহত্হদত্শুরু্ রল। 
  
মাইদলা্এিং্এদলন্এ টা্প্রাইদভট্ডমদমাবর়োল্সারব দট্এদলন।্িাইরন্েট,্তার্
েী্ সুসান্ এিং্ তাদের্ ডোট্ট্ ডমদ়ে্ পযাবট্রবস়োর্ জনয্ প্রাথেনা্  রদত্ হদি।্ তারা্
বনউই়েদ ে।্ বেদর্ এদলন।্ আর্ এ বট্ ডিা ্ সভার্ আদ়োজন্  রা্ হল।্ েট্
পবরিাদরর্অদনদ ্ডসখ্াদন্ডযাে্বেদ়েবেদলন।্েূর্সম্পদ ের্আত্মী়েরা,্িিুিািি্এিং্
সহ মেীর্েল। 
  
স দলই্ িদলবেদলন-্ সাংঘাবত ,্ িযাপারটা্ ভািদতই্ ো্ বিউদর্ উেদে।্ আহা,্ ডোট্ট্
পযাবট্রবস়ো! 
  
এদলন্েট্িদলবেদলন–্িযাপারটা্এত্দ্রুত্ঘদট্বেদ়েদে্এটাই্ভাদলা্িযাপার।্ াউদ ্
আহত্অিস্থা়ে্ডিাঁদচ্থা দত্হ়েবন। 
  
িযিসা়েী্ মহল্ ডভদঙ্ পদ়িবেল।্েট্ ইোসবট্রর্স্টদ র্ োম্ হু্ হু্  দর্ পদ়ি্ ডেল।্
তখ্নও্এদলন্বস্থর্হদ়ে্িদসবেদলন।্বতবন্জানদতন,্এ বেন্অিস্থার্পবরিতেন্হদি।্
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বতবন্স্বামীদ ্সান্তনা্বেদ়ে্িদলবেদলন-্সি্ব েু্আিার্নতুনভাদি্শুরু্ রদত্হদি।্
মাইদলা,্তুবম্ডপেন্বেদ ্তাব ও্না।্অতীতটা্মদর্ডেদে।্তুবম্এখ্ন্সামদনর্বেদ ্
এবেদ়ে্চলল। 
  
মাইদলা্ েীদ ্আবলেন্  দর্ জানদত্ ডচদ়েবেদলন্ বপ্র়েতমা,্ ড াথা্ ডথদ ্ শুরু্  রি্
িদলা্ডতা?্আমার্মাথা়ে্ব েু্আসদে্না। 
  
এদলন্ডহদসবেদলন্এিার্আমরা্এ টা্স্বদপ্নর্পৃবথিী্ততবর্ রি।্আবম্ডতাদ মাদ ্
সাহাযয্ রি। 
  
ভািদতই্পারা্যা়ে্না,্েযাবর্িহদরর্ডসই্েরীি্ডপাবলি্ নযাবট্আজ্বিদশ্বর্অনযতম্
যনী্রমণীদত্রূপান্তবরত্হদ়েদেন।্এদলন্েুেযাস্ড াথা়ে্হাবরদ়ে্ডেদে।্তারপর… 
  
ডোট্ট্ডমদ়েবট্েিবেন্ াবটদ়ে্বেল্হাসপাতাদলর্িযযাদত,্জীিদনর্জনয্ল়িাই্ রদত্
হদ়েবেল্তাদ ।্ডিষ্পযেন্ত্অিস্থটা্পাদল্ট্ডেল।্োোর্ডিদরনদো্ওই্চাষী্আর্তার্
িউদ়ের্সদে্ডেখ্া্ রদত্ডেদলন। 
  
উবন্িলদলন–্ডতামাদের্জনয্এ টা্সুখ্ির্আদে।্ডমদ়েটা্ডিাঁদচ্ডেদে। 
  
 চাষীর্ডচাদখ্্বিপদের্ো়ো।্িলল-্ব ন্তু?্ও্ব ্আমাদের্ াদে্ঈশ্বদরর্অিোন? 
  
োোর্ডিদরনদো্তাই্িদলবেদলন। 
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 চাষী-িউ্িদলবেল–্ভেিান্ ত্ রুণাম়ে।্বতবনই্ডতা্ডমদ়েবটদ ্পাবেদ়েদেন।্ব ন্তু্
আমরা্ওদ ্মানুষ্ রি্ ী্ দর? 
  
োোর্ডিদরনদো্আিার্িদলবেদলন–্ডমদ়েবট্ডেখ্দত্খু্িই্সুেরী। 
  
–হযাাঁ,্তা্স্বী ার্ রবে।্ব ন্তু্আমার্ি়েস্হদ়েদে,্িরীর্অিক্ত।্আদের্মদতা্ াজ্
 রদত্পাবর্ না।্না,্এই্ি়েদস্আমরা্আর্ বিশু্পালদনর্োব়েত্ব্ বনদত্পারি্না।্
ভেিান্ডযন্অনুগ্রহ্ দর্তার্উপহার্ডেরত্ডনন। 
  
 তাহদল?্ডমদ়েবটর্স্থান্ড াথা়ে্হদি?্আবভলার্ওই্অনাথ্আশ্রম্ো়িা্আর্ড াথা়ে্
ডস্থা দত্পাদর! 
  
. 
  
িাইরন্েদটর্অযাটবনে্অবেস।্এিার্উইলটা্প়িা্হদি।্লই়োর্িদস্আদেন।্মাইদলা্
এিং্এদলনদ ও্ডেখ্া্যাদে।্এদলদনর্মদন্উদত্তজনা্জদমদে।্ ােজটা্প়িা্হল।্ ী্
আিযে!্আমরা্ ত্ ব েু্ ব নি।্সাউোম্পটদন্এ টা্সম্পবত্ত।্েরাবস্ ডেদি্এ টা্
 যাদসল।্এভাদিই্শুরু্হদি। 
  
ভরদলা ্িলার্ডচষ্টা্ রদলন।্এদলন্েম্িি্ দর্িদস্আদেন।্ দ়ে ্মাস্আদে্
বতবন্িাইরন্েদটর্অবেদস্এই্উইদলর্ বপ্ডেদখ্বেদলন।্তখ্ন্ডথদ ই্তার্মদন্
উদত্তজনা। 
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িলা্হদ়েদে,্যবে্ড াদনা্ ারদণ্আবম্এিং্আমার্েী,্েুজদনই্মারা্যাই,্তাহদল্েট্
ইোসবট্রর্সিব েু্আমার্ নযা্পযাবট্রবস়োদ ্ডেও়ো্হদি।্আমার্ভাই্মাইদলাদ ্আবম্
তার্ অবভভাি ্ বহদসদি্ বনযুক্ত্  রলাম।্ উপযুক্ত্ ি়েস্ না্ হও়ো্ পযেন্ত্ মাইদলাই্
সিব েু্ডেখ্াশুনা্ রদি। 
  
এসি্এখ্ন্পাল্টাদত্হদি,্এদলন্ডভদিবেদলন। 
  
লদরি্ ডগ্র,্ িান্তভাদি্ িলদলন-্ এটা্আমাদের্ স দলর্  াদে্ এ ্ েুুঃসংিাে।্আবম্
জাবন,্আপবন্োোদ ্ তখ্াবন্ভাদলািাসদতন। 
  
..মাইদলা,্ বতবন্ মাথা্ না়িদলন,্ জীিনদতা্ চলদিই।্ পরিতেী াদল্ আপনার্ ভাই্ এই্
উইলটা্পাদল্টবেদলন।্আবম্তার্সারাংিটু ু্প়িবে।্বতবন্িদলবেদলন-্পযাবট্রবস়ো্সারা্
জীিন্পঞ্চাি্লক্ষ্েলার্পাদি,্প্রদতয ্িের্িযিসার্লাভ্ডথদ ্এ টা্অংি্পাদি,্
েট্ইোসবট্রর্যত্ডি়োর্আদে,্আবম্এিং্আমার্েীর্মৃতুযর্পর্তা্সিই্মাইদলা্
পাদি।্েীঘেবেন্যদর্ ডস্আমার্ াদে্ াজ্ দরদে,্তার্সততা্এিং্ বিশ্বাসদযােযতা্
আমাদ ্অিা ্ দর্বেদ়েদে।্এটা্হল্আমার্তরে্ডথদ ্তার্প্রবত্উপহার। 
  
মাইদলা্েদটর্মদন্হল,্এখ্নই্এই্ঘর্ডথদ ্িাইদর্ডিদরাদত্পারদল্ভাদলা্হ়ে। 
  
 বমুঃ্ডগ্র্তা াদলন।্িলদলন-্বে ্আদে? 
  
বনুঃশ্বাস্ িি্ হদ়ে্ ডেদে।্ হা্ ঈশ্বর,্ আমরা্  ী্  রলাম?্ আমরা্ ডমদ়েবটদ ্ হতযা্
 রলাম।্এর্ড াদনা্ের ার্বেল্না।্এখ্ন্তাদ ্বেবরদ়ে্আনা্যা়ে? 
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বতবন্ এদলদনর্ বেদ ্ তা াদলন,্ এদলদনর্ ডচাখ্্ িি।্ ঘদরর্ ডভতর্ তনুঃিব্দয্ বিরাজ্
 রদে। 
  
এদলন,্ আমরা্ ব েু্ এ টা্  রদত্ পাবর্ ব ?্ ডযখ্াদন্ পযাবট্রবস়োদ ্ ডরদখ্্ এদসবে,্
ডসখ্াদন্এ িার্যাি? 
  
বেেথ্এবভবনউ্অযাপাটেদমি।্এ টুিাদে্টযাবরটাবর্নাচ্শুরু্হদি। 
  
এদলন্িদলবেদলন–্এখ্নও্তাই্ রদত্হদি।্ব ন্তু্তুবম্ ী্ দর্ডমদ়েবটদ ্সিব েু্
িুবঝদ়ে্িলদি?্এ বেন্ডস্িদ়িা্হদি,্তখ্ন? 
  
এই্প্রদশ্নর্ ড াদনা্জিাি্ বেল্না্মাইদলার্ াদে।্ বতবন্ বচন্তা্ রদলন–্ বে ্আদে,্
আমরা্প্রবত্মাদস্তার্জনয্টা া্পাোি। 
  
–ডিা ার্ মদতা্ থা্ িদলা্ না্ মাইদলা।্ ীভাদি্ পাোদি?্ পুবলি্তখ্ন্তেন্ত্ রদত্
শুরু্  রদি।্আমাদেরদ ্ যদর্ ডেলদি।্ যবে্ ডতামার্ বিদি ্ এতখ্াবন্ েংিন্  দর,্
তাহদল্ড াম্পাবনর্লাভ্ডথদ ্ব েু্অংি্োন্ দর্োও।্ওই্ডমদ়েটাদ ্ভুদল্যাও।্
মাইদলা,্সমাদজর্ডচাদখ্্ডস্মৃত।্আমার্এই্ থাটা্ডযন্মদন্থাদ । 
  
মদন্ ডরখ্–মদন্ ডরদখ্া…্ িব্দগুদলা্ আঘাত্  রল্ মাইদলাদ ।্ ব ন্তু্ এখ্ন্ আর্ ব েু্
 রার্ডনই। 
  
অযাসদটাবর়োর্িলরুম্জনা ীণে।্আিার্সম্মাননা্জানাদনা্হদে। 
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এদলন্ভািদলন,্আপনারা্এ ্মৃতা্মবহলার্জনয্এত্আদ়োজন্ দরদেন? 
  
ডসই্ রাদত্ ভূদতর্ েল্আিার্ বেদর্ এদসবেল।্ অদন বেন্আদে্ যাদের্ সদে্ ডেখ্া্
হদ়েবেল্এদলদনর।্প্রথমবেদ ্তারা্প্রা়েই্আসত।্মদন্হত,্ ত গুদলা্অেষ্ট্ো়ো্
মূবতে্িযযার্চারপাদি্ঘুদর্ডি়িাদে।্বেসবেস্ িস্বর।্এদলদনর্ঘুম্ডভদঙ্ডযত।্উদে্
িসদতন্বতবন।্ব ন্তু্ড উ্ডনই।্ড াদনা্বেন্বতবন্এ থা্মাইদলাদ ্জানানবন।্মাইদলা্
েুিেল্ স্বভাদির্ মানুষ।্ বতবন্ হ়েদতা্ এই্  থা্ শুদন্আরও্ ভ়ে্ পাদিন।্ ড াম্পাবনর্
িযাপাদর্আত্মবনদ়োে্ রদত্পারদিন্না।্যবে্সবতযটা্ ড াদনাবেন্প্র াবিত্হ়ে,্এই্
 লে্েট্ইোসবট্রদ ্ধ্বংস্ রদি।্এদলন্েট্এই্িযাপাদর্েৃঢ়্প্রবতজ্ঞ্বেদলন।্সি্
ব েু্ মদনর্ মদযয্ ডচদপ্ রাখ্দত্ হদি।্ তাই্ বতবন্ নীরিতার্ মদযযই্ ভ়েদ ্ িরণ্
 রদলন।্ডিষ্অবব্দ্ভূদতরা্চদল্ডেল।্বতবন্আিার্িাবন্তদত্ঘুদমাত্পারদলন। 
  
িযাদোদ়েদটর্হদল্তারা্বেদর্ডেদেন।্বতবন্িযযা়ে্উদে্িসদলন।্ঘরটা্োাঁ া।্তারা্
ড াথা়ে?্তারা্ব ্ব েু্িলার্ডচষ্টা্ রদে।্িলদত্চাইদে,্আর্ডিবি্বেন্ন়ে,্এদলন,্
তুবমও্আর্ব েু্বেন্িাদে্এই্জেদতর্িাবসো্হদি। 
  
এদলন্ েট্ উেদলন।্ বিরাট্ ড্রব়েংরুদম্ বেদ়ে্ োাঁ়িাদলন।্ চারপাদি্ অযাবি ্ বচহ্ন।্
এইখ্াদন্ ত্ সৃ্মবত্আদে।্ভািদলন্মাইলল,্ভািিার্ বচন্তা্ ড াথা়ে?্ভাইদ়ের্ মৃতুযর্
পর্ড মন্ডযন্হদ়ে্বেদ়েবেদলন।্ওই্েুঘেটনার্পর্হাটে্অযাটাদ ্মারা্ডেদলন।্এদলন্
েট্ তখ্ন্ ডথদ ই্ এই্ ড াম্পাবনর্  ত্রী।্ অসাযারণ্ েক্ষতার্ সদে্ ড াম্পাবনদ ্
পবরচালনা্ রদেন।্েট্ইোসবট্র্আজ্সারা্বিদশ্ব্তার্নাম্েব়িদ়ে্বেদ়েদে। 
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এই্ড াম্পাবনটা্েট্পবরিাদরর।্বতবন্ভািদলন,্তাহদল্অযথা্আবম্ওই্ভূতগুদলাদ ্
ভ়ে্পাি্ড ন? 
  
িাইরন্আর্ সুসাদনর্ এ মাত্র্  নযার্  থা্ মদন্ পদ়ি্ ডেল।্ তার্ হাদতই্ ডতা্ এই্
বিরাট্সাম্রাদজযর্োব়েত্ব্ভার্ডেদ়ি্ডেও়ো্উবচত।্এই্বচন্তার্মদযয্এ টা্ভ়ে্আদে।্
মৃতুযর্ো়ো্ব ্বতবন্ডেখ্দত্পাদেন? 
  
এদলন্েট্ড্রব়েংরুদম্িদস্থা দলন,্িাব ্রাতটু ু।্ব েুই্বচন্তা্ রদত্পারদেন্না।্
 তবেন্ হদ়ে্ ডেল।্আোি্ িের,্ পযাবট্রবস়ো্ এখ্ন্ এ ্ পবরপূণে্ যুিতী।্আিা্  বর্
এখ্নও্ডস্ডিাঁদচ্আদে।্ ীভাদি্জীিন্ াটাদে?্এ ্ ৃষ দ ্বিদ়ে্ দরদে?্অথিা্
গ্রাদমর্ড াদনা্িযিসা়েীদ ?্ডেদল্ডমদ়ে্হদ়েদে্ব ?্ও্ব ্এখ্ন্আবভলাদতই্থাদ ?্
নাব ্অনয্ড াথাও্চদল্ডেদে। 
  
ডিষ্পযেন্ত্এদলন্েট্ভািদলন-্ওদ ্খু্াঁদজ্ডির্ রদতই্হদি।্যবে্পযাবট্রবস়ো্এখ্নও্
ডিাঁদচ্থাদ ,্আবম্তার্সদে্ থা্িলি।্তার্মুদখ্ামুবখ্্িসি।্অথে্ বেদ়ে্বমথযাও্সবতয্
হদ়ে্যা়ে।্সতয্ বমথযা্হ়ে।্আবম্ডেখ্ি,্এই্সমসযার্সমাযান্ রা্যা়ে্ব না।্ওদ ্
জানদত্ডেি্না,্সবতয্সবতয্ ী্ঘদটবেল। 
  
পদরর্বেন্স াল্হদ়েদে।্এদলন্েট্ইোসবট্রর্বসব উবরবট্বচেদ ্ডেদ ্পাোদলন।্
অযালান্টা ার,্প্রাক্তন্ ডোদ়েো।্মযযচবেি,্পাতলা্ ডচহারা।্মাথার্ চুল্ মদত্শুরু্
 দরদে।্মুদখ্্বিষণ্ণতার্ো়ো।্ভীষণ্পবরশ্রম্ রদত্ভাদলািাদসন। 
  
–আপনাদ ্আমার্জনয্এ টা্ াজ্ রদত্হদি। 
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–িলুন্বমদসস্েট। 
  
এদলন্তা াদলন–্ তটা্িলা্যা়ে।্অথিা্ব েুই্িলি্না।্যতবেন্আবম্ডিাঁদচ্আবে,্
আবম্ এই্ ড াম্পাবনটাদ ্ধ্বংস্ হদত্ ডেি্ না।্ ডেখ্া্ যা ্ পযাবট্রবস়োদ ্ পাও়ো্ যা়ে্
ব না।্তারপর্সমসযাটার্আবমই্সমাযান্ রি। 
  
উবন্সামদনর্ বেদ ্ঝুাঁ দলন–আোি্িের্আদে,্আবভলার্এ ্োমে্হাউদসর্িাইদর্
এ বট্অনাথ্ নযাদ ্ডরদখ্্আসা্হদ়েবেল।্ডেদন।্আবম্চাইবে,্ওই্ নযাবটর্হাল্
হব  ৎ্খু্াঁদজ্িার্ রুন।্তাদ ্আমার্ াদে্আনদত্হদি। 
  
এদলন্তা াদলন।্ মুখ্্অবভিযবক্ত্ িূনয।্ উৎ ট্আদিে্অথিা্ অনুভূবত্ ব েুই্ ডনই।্
ডসখ্াদন। 
  
–বে ্আদে।্আবম্ ালই্যাত্রা্ রবে। 
  
. 
  
১৭. 
  
 দনেল্রয্ামন্আদ াদ া,্ মনটা্তার্ভাদলা্ ডনই।্ ডিষ্অবব্দ্ঘটনা্ ড মন্ ডযন্হদ়ে্
যাদে। 
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 দনেল্ ডহাদস্টদল্এদসদেন।্  থািাতো্ িলদত্ হদি।্ েুজদন্  থা্ হল।্  ীভাদি্  াজ্
শুরু্ রা্যা়ে।্ ডহাদস্টদলর্হাদত্অদন ্ডোপন্খ্ির্আদে।্আদ া া্জাদনন,্তাই্
বতবন্এই্ডলা বটদ ্বিশ্বাস্ দরন। 
  
আদ া া্িলদলন-্জাইদম্বমদরার্সাদথ্চারজন্বসস্টার্আদে। 
  
 ী্িলদলন? 
  
–হযাাঁ,্ আবম্ বে ্ িলবে।্ চারজন্ বসস্টার্ জাইদমা্ বমদরা্ আর্ তার্ মানুষদের্ সদে্
এবেদ়ে্চদলদে।্বসস্টারদের্বতনবট্েদল্ভাে্ রা্হদ়েদে। 
  
–এত্খ্ির্ড াথা়ে্ডপদলন? 
  
রয্ামন্িলদলন-্আপবন্ব ্োিা্ডখ্লদত্জাদনন? 
  
-না। 
  
আপনাদ ্ডেদখ্্খু্িই্খ্ারাপ্লােদে্আমার।্োিা্ডখ্লা্মানুষদ ্অদন ্বিক্ষা্ডে়ে।্
ভাদলা্ডখ্লদত্হদল্ ী্ রদত্হ়ে্িলুন্ডতা?্উদল্টাবেদ ্ডয্িদস্আদে্তার্মনটাদ ্
জানদত্হ়ে।্জাইদম্বমদরা্আর্আবম্পরেদরর্সদে্োিা্ডখ্লবে। 
  
ডসাসদটদলা্অিা ্হদ়ে্তা াদলন।্আবম্বে ্িুঝদত্পারবে্না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

272 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

না,্আক্ষবর ্ অদথে্ িলবে্ না্  দনেল,্আমরা্ সবতয্ সবতয্ োিার্ েুপাদি্ িদস্ ডনই।্
আমরা্আমাদের্মদনর্িবক্তদ ্িযিহার্ রবে।্আবম্জাইদম্ বমদরা্সম্পদ ে্অদন ্
খ্ির্আপনাদ ্ ডেি,্ পৃবথিীর্ ড উ্ ডস্খ্ির্ বেদত্পারদি্না।্আবম্জাবন,্ ীভাদি্
তার্মন্ াজ্ দর।্আবম্জাবন্ বতবন্এখ্ন্ ী্ রদিন।্ বতবন্উদ়েিা্লা্রা়েনার্
 যাম্প্ ডভদঙ্ ডেিার্ ডচষ্টা্  রদিন।্ ইবতমদযযই্ ওনার্ েুজন্ সহচরদ ্ আমরা্ যদর্
ডেদলবে।্ভাদেযর্ডজাদর্জাইদম্পালাদত্ডপদরদেন,্আর্ডস্সুদযাে্বতবন্পাদিন্না। 
  
রয্ামন্আদ া া্ াাঁয্ঝা বন্বেদলন।্আর্ড াথাও্এ্সুদযাে্পাও়ো্যাদি্না।্ষাাঁদ়ির্
আসদর্েুঘেটনা,্না,্এটা্িার্িার্ঘটদি্না। 
  
–আপবন্সবতয্িলদেন? 
  
–হযাাঁ,্উবন্আমার্িত্রু,্ব ন্তু্ওনাদ ্আবম্শ্রো্ বর।্এ ্অসাযারণ্মন্আদে।্আদে্
েূরেবিেতা। 
  
–বমদরা্ড ান্বেদ ্চদলদেন? 
  
–উবন্চদলদেন্উত্তরবেদ ।্আোমী্বতনবেদনর্মদযয্আবম্ওনাদ ্যদর্ডেলি।্ দনেল্
ডসাসদটদলা্মাথা্না়িদলন-্ডিষ্অবব্দ্আমরা্বজতি্ডতা? 
  
 দনেল্আদ া া্জাইদম্বমদরা্সম্পদ ে্অদন ্খ্ির্সংগ্রহ্ দরদেন্েীঘে্পবরশ্রম্এিং্
উেযদম। 
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ডিষ্অবব্দ্বতবন্িলদলন-্হা,্ বমদরা্এ জন্সন্ত্রাসিােী।্আমাদের্ইনেরমাদরর্ াজ্
 রদে।্সুতরাং… 
  
ডিষটু ু্বতবন্িলদলন্না,্তার্েুবট্ডচাদখ্্তখ্ন্ডজদেদে্জান্তি্বজঘাংসা। 
  
রুবিও,্টমাস্এিং্েুজন্বসস্টার্িদ়িা্রাস্তার্যাদর্এদস্পদ়িদেন।্পাদির্পথ্চদল্
ডেদে্ সুেুদরর্ বেদ ।্ ডোদটা্ ডোদটা্ গ্রাম্ তারা্ পার্ হদ়েদেন।্ ডেখ্া্ যাদে্ রাখ্াল্
িালদ রা্ মদনর্ সুদখ্্ ডরবেও্শুনদে।্আহা,্ অসাযারণ্ েৃিযপট।্ লুবস়োর্ মদন্এখ্ন্
অনয্বচন্তা। 
  
বতবন্ বসস্টার্ ডথদরসার্পািাপাবি্হাাঁটদেন।্ ীভাদি্এই্ক্ৰিটা্ বনদ়ে্পালাদনা্ ডযদত্
পাদর,্এই্বচন্তা্তাদ ্আেন্ন্ দরদে।্েুজন্সিসম়ে্পািাপাবি্হাাঁটদেন।্রুবিওদ ্
এদের্ মদযয্ ডিবি্ চালা -চতুর্ িদল্ মদন্ হদে।্ ব ন্তু,্ মনটা্ ডিাযহ়ে্ সরল,্ অন্তত্
লুবস়োর্তাই্মদন্হদে। 
  
টমাস্ সানজুদরা,্ ভরদলাদ র্ েৃবষ্ট্ আদে,্ সন্তপদণে্ চারবেদ ্ তাব দ়ে্ আদেন।্ তাদ ্
ডেদখ্্ডো াদনর্ মেচারী্িদল্মদন্হ়ে।্বতবনও্ব না্এই্সন্ত্রাসিােী্েদলর্সদে্যুক্ত্
আদেন। 
  
তাাঁরা্আবভলার্উত্তর্সমতদল্এদস্প়িদলন।্রাত্হদ়েদে।্ডস্তপ্অঞ্চল্ডথদ ্িীতল্
িাতাস্ েুদট্আসদে।্আ াদি্ চাাঁে্ উদেদে।্ েদমর্ ডক্ষত্ ভদর্ উদেদে।্ অবলভ্ োে্
ডেখ্া্ডেল।্আঙুর্ডক্ষত্আর্ডমচ।্ব েু্আলুর্ডক্ষত্আর্ডলটুস্োে্ডচাদখ্্প়িল।্
আরও্ ত্ব । 
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রুবিও্মন্তিয্ রদলন্ডোটা্ডেন্জুদ়ি্এমন্িসয্েদলদে। 
  
টমাস্হাসদত্হাসদত্িলদলন–্ডয্ড উ্তা্বনদত্পাদর। 
  
 ইবতমদযয্তারা্ডিি্ব েু্খ্ািাদরর্সিান্ডপদ়েদেন।্চাষীদের্ডক্ষত্ডথদ । 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্হতভম্ব্হদ়ে্ ডেদেন।্ ত্তা়িাতাব়ি্ ডমনোবভ়োদত্ ডপৌঁদোদনা্ ডযদত্
পাদর,্এটাই্তার্সমস্ত্বচন্তাদ ্আেন্ন্ দরদে। 
  
লুবস়ো্  থা্ িলার্ ডচষ্টা্  রদলন।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ জিাি্ বেদেন্ না।্ লুবস়ো্ িান্ত্
েৃবষ্টদত্বসস্টারদ ্পযেদিক্ষণ্ রদলন।্ড াদনা্এ ্অজ্ঞাত্ ারদণ্এই্প্রিীণা্মবহলা্
এখ্ন্বচবন্তত। 
  
লুবস়ো্ যানভাস্জযাদ দটর্ বেদ ্হাত্ বেদলন।্িলদলন–্এটা্ খু্ি্ভারী,্তাই্ ডতা?্
আপবন্ব ্এটা্আমার্হাদত্তুদল্ডেদিন? 
  
বসস্টার্ডথদরসার্মুদখ্্ভ়ে।্বতবন্িলদলন-্না,্বযশু্ব ন্তু্এর্ডথদ ও্ডিবি্ডিাঝ্িহন্
 দরবেদলন।্আবম্বযশুর্নাম্স্মরণ্ দর্এটাদ ্িদ়ে্বনদ়ে্চলি। 
  
–আপবন্বে ্আদেন্ডতা্বসস্টার? 
  
–হযাাঁ,্আমার্ড াদনা্ ষ্ট্ডনই। 
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বসস্টার্সবতয্ভাদলা্ডনই,্বতবন্ঘুদমাদত্পারদেন্না।্তাাঁর্মদন্নানা্বচন্তার্বিেুরণ।্
বতবন্ হ়েদতা্অসুস্থ্ হদ়ে্প়িদিন।্ বসস্টার্ ডিবটনা্তাহদল্আমাদ ্ ি দিন।্ ডিবটনা্
ড াথা়ে?্ড ্ড াথা়ে্ড াদনা্খ্ির্ডনই। 
  
রুবিও্ থা্িলার্ডচষ্টা্ দরবেদলন।্বসস্টার্ডথদরসার্সদে।্বতবন্ব ন্তু্জিাি্ডেনবন। 
  
 জানদত্ডচদ়েবেদলন্বসস্টার,্আপবন্ নদভদি্ ত্বেন্আদেন? 
  
বতবরি্িের। 
  
অদন ্বেন।্আপবন্ড াথা্ডথদ ্আসদেন? 
  
–ইদজ। 
  
–ইদজ?্আবম্ডসখ্াদন্এ িার্ বেদ়েবেলাম।্েুবটর্সম়ে।্সুের্িহর।্আমার্অদন ্
ব েু্মদন্আদে। 
  
 ী্ মদন্ আদে,্ আপবন্ ব ্ রাউলদ ্ ডচদনন?্ রাউল্ ব ্ তাদ ্ পাবেদ়েদেন?্ বিেুযৎ্
চমদ র্মদতা্এ টা্আিো।্হদত্পাদর,্এই্সন্ত্রাসিােীরা্ ব ্আমাদ ্আিার্ইদজ্
বেবরদ়ে্বনদ়ে্যাদি।্রাউল্বজরােদটর্ াদে?্আমাদ ্ব েনযাপ্ রদি?্আবম্মবন ার্
বিশু্সন্তানদ ্অিদহলা্ দরবে্ডসই্অপরাদয?্ব েুই্মাথা়ে্আসদে্না। 
  
হদতও্পাদর,্আিার্নাও্হদত্পাদর। 
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রুবিওর্মদন্হল,্বসস্টার্ডসন্েীঘেশ্বাস্ডেলদলন। 
  
আপনার্িরীর্খ্ারাপ্বসস্টার। 
  
না। 
  
বসস্টার্লম্বা্লম্বা্পা্ডেদল্সামদন্এবেদ়ে্ডেদলন।্মদন্হল,্ড াথা়ে্এ টা্ডোলমাল্
হদে।্না,্আমাদ ্আর্এ টু্চালা ্হদত্হদি। 
  
সমতল্ ভূবমর্ওপর্ বেদ়ে্এই্েলটা্এবেদ়ে্ চদলদে।্তারা্এ টা্ ডোট্ট্গ্রাদম্এদস্
ডপৌঁদোদলন।্চাষী্িউরা্ াজ্ রদে।্ মেচঞ্চলতা্ডজদেদে। 
  
এত্সুের্েৃিয,্রুবিওর্মদন্প়িল,্ডেন্িহদরর্সি্জা়েো়ে্প্র ৃবত্এত্উোর।্
আমরা্ব ্ খ্নও্িাবন্তর্জেদত্বেদর্যাি্না? 
  
অবলভ্ োদের্ সারিবে্ সমাদরাহ,্ বনোঘ্ বেদনর্ িাতাস্ ভদর্ উদেদে্আঙুদরর্ েদি,্
 মলা্ েুল্ েুদটদে।্িাোদন্ ত্না্ েুদলর্ে়িােব়ি।্ ডচবর্োদের্পাদি্তাল্োে।্
মুরবের্ ড াাঁ র-ড াাঁ্ িব্দ,্শুদ়োদরর্ ডঘাাঁত্ ডঘাাঁত,্ োেদলর্ িািা।্ যীর্পেদক্ষদপ্তারা্
এবেদ়ে্চদলদেন।্রুবিও্এিং্টমাস্পরেদরর্মদযয্ থা্িলদেন।্চব দত্ বসস্টার্
ডথদরসার্মদন্হল,্ওাঁরা্ডিাযহ়ে্আমার্বিষদ়ে্আদলাচনা্ রদেন। 
  
 ত্টা া্ডেও়ো্হদি?্ব েুই্জানা্যাদে্না।্ওরা্েুজন্ডহদস্উেদলন। 
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বসস্টার্ ডথদরসার্মদন্ভ়ে্িেমূল্হদ়েদে।্তার্মাদন?্এরা্রাউদলর্গুপ্তচর।্এখ্ন্
 ী্হদি?্আবম্ডসই্ িস্বর্শুনদত্পাবে। 
  
 ী্ রা্যা়ে?্রাউল্এবেদ়ে্এদসদে।্ডস্আমাদ ্জব়িদ়ে্যদরদে।্আমাদ ্চুমু্বেদে।্
িলদে্আবম্এখ্নও্তার্েী্হদত্পাবর।্ব ন্তু্আবম্ডতা্এখ্ন্স্ব়েং্বযশুর্িউ।্আবম্
ডতা্রাউদলর্ াদে্বেরদত্পাবর্না। 
  
লুবস়ো্ তাব দ়ে্ আদেন্ ভাদলাভাদি।্ বসস্টার্ ডথদরসা্ বনদজর্ সাদথ্ বনদজই্  থা্
িলদেন।্এখ্নই্চম ্ভাঙাদত্হদি। 
  
নাব ্আর্এ টু্অদপক্ষা্ রি?্ খ্ন?্ খ্ন্ওই্মহাঘেয্ ডসানার্ খ্বন্আমার্ িারা্
অবয ৃত্হদি? 
  
অি ার্ঘবনদ়ে্এল।্েুদর্অলদমদো্িহরর্েৃিযপট্ডেখ্া্যাদে। 
  
 রুবিও্িলদলন-্িহদর্তসনযরা্আদে।্আমরা্পাহাদ়ির্পথ্যরি।্িহরটাদ ্এব়িদ়ে্
ডযদত্হদি। 
  
তারা্ পাহাদ়ির্ বেদ ্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ পাহাদ়ির্ খ্া়িাই্ শুরু্ হল।্ সূযে্ অস্ত্ ডযদত্
িদসদে।্ডিষ্রবি্পাহাদ়ির্ওপর্প্রবতেবলত্হদে। 
  
আরও্ দ়ে ্মাইল্ডযদত্হদি।্তারপর্আমরা্বিশ্রাম্ডনি। 
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তারা্এ টা্পাহাদ়ির্মাথা়ে্এদস্োাঁব়িদ়েদেন।্টমাস্সানজুদরা্িলদলন–্তা়িাতাব়ি্
 দরা। 
  
রুবিও্ তা াদলন,্ েূদরর্ উপতয া্ ডেখ্া্ যাদে।্ ডিাঝা্ ডেল,্ ডসখ্াদন্ তসনযরা্ তিু্
ডেদলদে। 
  
রুবিও্িলদলন-্ওটা্প্লাটুন্আদে।্না,্আমাদের্এখ্াদন্থা া্উবচত্হদি্না।্স াল্
হদলই্ ওরা্ তোবি্  রদত্ শুরু্  রদি।্ উবন্ লুবস়ো্ এিং্ বসস্টার্ ডথদরসার্ বেদ ্
তা াদলন।্িলদলন-্সারারাত্আমাদের্ড াথাও্লুব দ়ে্থা দত্হদি।্তসনযদের্ডেখ্া্
ডেদে।্আমাদের্আরও্ডিবি্সািযান্হদত্হদি। 
  
লুবস়োর্  াদন্ তখ্ন্ এই্ িব্দগুবল্ িাজদে।্ আহা,্ এটাই্ ডতা্ সবে ্ সম়ে।্ রাদতর্
অি াদর্আবম্ডসানার্ক্ৰিটা্ বনদ়ে্পাবলদ়ে্যাি।্ওরা্আমাদ ্অনুসরণ্ রার্ডচষ্টা্
 রদি্না।্অনুসরদণ্ভ়ে্আদে।  
  
বসস্টার্ডথদরসার্ াদে্এই্সংিােটা্অনয্মাদন্বনদ়ে্এদসবেল।্তার্মদন্হল,্ দনেল্
আদ া া্নাদম্ ড উ্এ জন্তাদের্ খু্াঁদজ্ ডি়িাদেন।্আদ া া্এ জন্িত্রু।্ ব ন্তু্
উবন্আমার্িিু।্উবন্আমাদ ্উোর্ রদিন। 
  
েীঘেদেহী্রুবিও্িলদলন-্বসস্টার,্িুঝদত্ডপদরদেন,্িান্ত্হদ়ে্থা দত্হদি। 
  
–হযাাঁ,্আবম্সি্িুঝদত্পারবে। 
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ডথদরসা্জিাি্বেদলন। 
  
টমাস্িলদলন–্িুঝদত্পারবে,্আপনারা্এ টা্অসহনী়ে্অিস্থার্মদযয্বেদ়ে্চদলদেন।্
ব ন্তু্আবম্ থা্বেবে,্আপনাদের্আবম্সািযাদন্ নদভদি্ডপৌঁদে্ডেি। 
  
আুঃ,্আর্সম়ে্ াটদে্না।্েুজন্বশ্লবপং্িযাদের্মদযয্ডিািার্ডচষ্টা্ রদলন। 
  
আমাদের্এ টু্ঘুম্ের ার। 
  
েুই্ বসস্টারদ ও্ এিার্ শুদত্ হদি।্ রাদতর্আ াি্ পবরষ্কার্ হদ়ে্ উেদে।্আ াদির্
ডপ্রক্ষাপদট্তারার্ বঝব বমব ।্ লুবস়ো্ চারপাদি্তা াদলন।্আর্মাত্র্ দ়ে বট্ঘণ্টা।্
স্বাযীনতার্িব্দ্আবম্শুনদত্পাবে।্ওরা্ খ্ন্ঘুবমদ়ে্প়িদি? 
  
চারপাি্অি াদর্ড দ ্ডেদে।্এিার,্এিার্উেদত্হদি। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্ লুবস়োর্পাদিই্ বেদলন।্এদ িাদর্ডজদে,্ ডচাদখ্র্পাতা্এ ্ রদত্
পারদেন্না।্আত্মার্ক্ৰেন্ধ্ববন্শুনদত্পাদেন।্আমাদ ্বে ্মদতা্ডপৌঁদোদত্হদি।্
আবম্তার্সাদথ্বমবলত্হি।্না,্সংসার্জীিদনর্মদযয্প্রদিি্ রি্না। 
  
ডভার্ চারদট,্ বসস্টার্ ডথদরসা্ উদে্ িসদলন।্ টমাস্ শুদ়ে্আদেন,্  দ়ে ্ েুট্ েূদর।্
রুবিও্ োাঁব়িদ়ে্ আদেন,্ বসস্টাদরর্ বেদ ্ বপেন্ ঘুদর।্ বসলুট্ েবির্ মদতা্ ডেখ্াদে্
তাদ । 
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িান্ত্ পবরদিি।্ ডথদরসা্ উেদলন।্  ী্ এ টা্ বচন্তা্  রদলন।্ ক্ৰদির্  থা্ ভািদলন,্
এটাদ ্ ব ্আবম্িহন্ রি?্নাব ্এখ্াদন্ বেদর্আসি্খু্িই্তা়িাতাব়ি।্ ব ন্তু্এটা্
ড াথা়ে্রাখ্ি?্বতবন্তা াদলন্বসস্টার্লুবস়োর্বেদ ।্আহা,্ডমদ়েবট্ঘুবমদ়ে্পদ়িদে।্
এখ্াদন্রাখ্া্যা ।্ডথদরসা্ভািদলন। 
  
বতবন্ বশ্লবপং্ িযাদের্ বেদ ্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ ওই্ পযাদ টটা্ ডভতদর্  ুব দ়ে্ বেদলন।্
লুবস়ো্ড াদনা্িব্দ্ রদলন্না।্বসস্টার্অি াদর্বমবলদ়ে্ডেদলন।্রুবিও্আরজাদনার্
ডচাদখ্র্ িাইদর।্ তারপর্ এবেদ়ে্ ডেদলন্ তসনযদের্ তািুর্ বেদ ।্ রাস্তাটা্ খু্ি্ এ টা্
ভাদলা্ন়ে।্বিবির্পদ়িদে।্পথ্বপেল।্ভেিান্তাদ ্োনা্বেদ়েদেন।্বতবন্খু্ি্দ্রুত্
এবেদ়ে।্চদলদেন। 
  
অি াদরর্মদযয্এ জদনর্মুখ্্ডভদস্উেল–্ড ?্ড ্চদলদে? 
  
–আবম্বসস্টার্ডথদরসা। 
  
বসস্টার্ ডিবরদ়ে্ এদলন।্ তসদনযর্ ডপািা ্ পরা্ এ জন।্ হাদত্ রাইদেল।্ বচৎ ার্
 রদেন্আপবন্ড াথা্ডথদ ্আসদেন? 
  
ডথদরসার্ডসানাবল্ডচাদখ্্আভা–্ভেিান্আমাদ ্পাবেদ়েদেন। 
  
সান্ত্রী্অিা ্বে ্িলুন। 
  
–আবম্ দনেল্আদ া ার্সদে্ডেখ্া্ রি। 
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 সান্ত্রী্মাথা্না়িল-্আপবন্ব ্পােল? 
  
–আবম্ অযাদি্ বসস্টারবস়োন্ ডথদ ্আসবে।্ আবম্ বসস্টার্ ডথদরসা।্ আমাদ ্ জাইদম্
বমদনার্ডলাদ রা্িেী্ দরদে। 
  
–আপবন্ নদভি্ডথদ ্আসদেন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আবভলার্ নদভি? 
  
–হযাাঁ,্ ডথদরসা্ অনযযেভাদি্ িলদত্ থা দলন।্ এিার্ তসদনযর্ মুখ্্ পাদল্ট্ ডেল–্  দনেল্
ডসাসদটদলা্আদেন।্আবম্ব ্আপনাদ ্তার্ াদে্বনদ়ে্যাি? 
  
উবন্ব ্আমাদ ্সাহাযয্ রদত্পারদিন? 
  
–হযাাঁ,্আমার্মদন্হ়ে্উবন্পারদিন।্আপবন্আমাদ ্অনুসরণ্ রুন। 
  
এই্শুভ্সংিােটা্ডিচারী্বিশ্বাস্ রদত্পারদেন্না।্ দনেল্ডসাসদটদলা্ ত্তসনযদ ্
চারপাদি্পাবেদ়েদেন।্চারজন্ডসবি াদ ্খু্াঁদজ্ডির্ রদত্হদি।্এখ্নও্পযেন্ত্তারা্
ড উ্এই্ াদজ্সেল্হ়েবন।্আহা,্এই্খ্িরটা্ডপদল্ দনেল্ ত্না্খু্বি্হদিন। 
  
তারা্ ডটদি্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্  দনেল্ সাসদটদলা্ এিং্ তার্  মযাে্ এ বট্ মানবচদত্রর্
ওপর্ঝুাঁদ ্পদ়িবেদলন।্ডসনবট্র্প্রদিি্ রল,্সদে্এ জন্িৃো্মবহলা। 
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 দনেল,্ইবন্হদলন্বসস্টার্ডথদরসা।্বসস্টারবস়োন্ নদভি্ডথদ ্এদসদেন। 
  
  দনেল্ডসাসদটদলা্অিা ্হদলন।্বতবন্বিশ্বাস্ রদত্পারদেন্না।্েত্বতনবেন্যদর্
তারা্ জাইদম্ বমদরা্ আর্ ওই্ চার্ ডসবি ার্ সিাদন্  ত্ অথে্ িয়ে্  দরদেন।্  ত্
তসনযদ ্চারপাদি্পাবেদ়েদেন।্আর্আজ্তাদের্এ জন্ব না্বনদজই্এদসদেন। 
  
-বসস্টার্িলুন। 
  
–এখ্ন্আর্সম়ে্ডনই।্বসস্টার্ডথদরসা্ভািদলন।্আমাদের্তা়িাতাব়ি্ রদত্হদি।্
ওরা্আমাদ ্ইদজ্বনদ়ে্যাদি।্তার্মাথা়ে্তখ্ন্বিবচত্র্বচন্তার্অনুরণন। 
  
 দনেল্জানদত্চাইদলন্ ারা? 
  
–জাইদম্বমদরার্ডলাদ রা। 
  
 উবন্লাবেদ়ে্উেদলন–্বসস্টার,্আপবন্ব ্সবতয্িলদেন? 
  
 বসস্টার্ডথদরসা্অনযযেভাদি্িলদলন–,্ওরা্পাহাদ়ির্ওযাদর্লুব দ়ে্আদে। 
  
. 
  
১৮. 
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অযালান্টা ার্আবভলাদত্নামদলন।্ থািাতো্িলার্পদরর্ বেন।্েীঘে্ আ াি্যাত্রা।্
টা ার্ হ়েদতা্ লান্ত।্ ব ন্তু্ উদত্তজনা্ ডজদেদে্ তার্ মদনর্ মদযয।্ এদলন্ েট্
খ্ামদখ়্োদলর্ িদি্ ড াদনা্ ব েু্  দরন্ না।্ বতবন্ যখ্ন্ পাবেদ়েদেন,্ ড াদনা্ এ টা্
উদদ্দিয্আদে। 
  
বতবন্উেদলন্িসটারস্ডহাদটদল।্লা েদ ্িলদলন,্ াো াবে্ড াদনা্খ্িদরর্ ােদজর্
অবেস্আদে? 
  
রাস্তার্ওপর,্িাা্ঁ বেদ ,্েুদটা্ে ্পদর। 
  
–বে ্আদে। 
  
 ডমন্বিট।্বিদ ল্হদ়েদে।্িহর্প্রাণ্বেদর্ডপদ়েদে।্ড ন্এই্রহসযম়ে্অবভযান?্
বতবন্এদলন্েদটর্ িস্বর্শুনদত্পাদেন।্যবে্ ডমদ়েবট্ ডিাঁদচ্থাদ ,্তাদ ্এখ্াদন্
বনদ়ে্আসদিন।্অনয্ াদরা্সদে্িযাপারটা্বনদ়ে্আদলাচনা্ রদিন্না। 
  
ডমদ়েবটদ ্আবম্ ী্িলি? 
  
–ওদ ্ িলদিন,্ তার্ িািার্ এ জন্ িিু্ তার্ সদে্ ডেখ্া্  রদত্ চাইদে।্ এই্ থা্
শুনদল্ও্এখ্াদন্চদল্আসদি। 
  
টা ার্খ্িদরর্ ােদজর্অবেদস্চদল্ ডেদলন।্অদনদ ্ াজ্ রদেন।্অনুগ্রহ্ দর্
আমাদ ্মযাদনবজং্এবেটদরর্ াদে্বনদ়ে্যাদিন? 
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এ জন্িলদলন-্উবন্ওখ্াদন্আদেন। 
  
টা ার্েরজা্খু্দল্ডিবরদ়ে্এদলন।্ডভতদর্ডেদলন।্মযয্ি়েে্এ জন্মানুষ,্ডেদের্
উদল্টাবেদ ্িদস্আদেন।্িযস্তভাদি্ব েু্এ টা্বলখ্দেন। 
  
–আমাদ ্ক্ষমা্ রদিন,্আবম্ব ্এ মুহূতে্আপনার্সদে্ থা্িলি? 
  
িলুন।্আপনাদ ্ ীভাদি্সাহাযয্ রদত্পাবর? 
  
–আবম্এ বট্ডমদ়েদ ্খু্াঁজবে। 
  
 ী্নাম? 
  
–তাদ ্এ টা্োমে্হাউদসর্পাদি্ডেদল্ডেও়ো্হদ়েবেল।্তখ্ন্ডস্বেল্এদ িাদরই্
বিশু। 
  
মুদখ্র্হাবস্বমবলদ়ে্ডেল্ডস্ব ্বনুঃসে? 
  
-হযাাঁ। 
  
–আপবন্তাদ ্খু্াঁদজ্িার্ রার্ডচষ্টা্ রদেন? 
  
–হযাাঁ। 
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 ত্িের্আদের্ঘটনা। 
  
 –আোি্িের। 
  
.্ওই্ভরদলা ্মাথা্আাঁ াদলন্তখ্ন্আবম্এখ্াদন্ডযাে্বেইবন। 
  
িযাপারটা্অত্সহদজ্হদি্না্টা ার্িুঝদত্পারদলন। 
  
আপবন্ব ্ ারও্নাম্িলদিন,্বযবন্এ্িযাপাদর্আমাদ ্সাহাযয্ রদত্পাদরন? 
  
 সম্পাে ্িলদলন্আবম্িবল্ ব ্আপবন্োোর্ ডিদরনদোর্সদে্ ডেখ্া্ রুন।্উবন্
এই্িযাপাদর্সবে ্পদথর্সিান্ডেদিন। 
  
োোর্ডিদরনদো্তার্স্টাবেদত্িদসবেদলন।্এই্আেন্তুদ র্সদে্ থা্িলবেদলন। 
  
 অযালান্টা াদরর্ থা্িলা্ডিষ্হল। 
  
োোর্ ডিদরনদো্ িলদলন্ আপবন্ ড ন্ এই্ িযাপারটা্ জানদত্ চাইদেন্ িলুন্ ডতা?্
ঘটনাটা্অদন ্বেন্আদে্ঘদটবেল।্আপনাদ ্ড ্পাবেদ়েদে্জানদত্পাবর্ব ? 
  
টা ার্ইতস্তত্ রদেন্সািযাদন্িব্দ্চ়েন্ রদলন–্আবম্সি্ব েু্িলদত্পারবে্না।্
তদি্আবম্ থা্বেবে্ডমদ়েবটর্ড াদনা্ক্ষবত্ রি্না।্শুযু্আপবন্ব ্িলদিন্ড াথা়ে্
তাদ ্ডেদল্ডেও়ো্হদ়েবেল? 
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–ড ান্োমে্হাউস? 
  
সৃ্মবতর্ সমুদর্আদলা়িন।্ হযাাঁ,্ অদন ্ বেন্আদে্ ডমারাদসস্ এমনই্ এ বট্ ডমদ়েদ ্
বনদ়ে্হাসপাতাদল্এদসবেল। 
  
ডমদ়েবট্তখ্ন্মৃতুয্িযযা়ে।্ডমারাদসস্জানদত্ডচদ়েবেল,্োোর,্আমরা্ ী্ রি? 
  
 োোর্ থা্িদলবেদলন্তার্িিু্পুবলি্প্রযান্েন্ডমারাদোর্সাদথ। 
  
–আমার্ মদন্ হদে্ ড াদনা্ টুযবরস্ট্ েম্পবত্এদ ্ ডেদল্ ডেদে।্ তুবম্ ডহাদটলগুদলাদত্
ডখ্াাঁজ্ দরা।্ডেদখ্া্ডতা,্এমন্ড াদনা্খ্ির্আদে্ব না। 
  
ডখ্াাঁজাখু্াঁবজ্ রা্হদ়েবেল।্ব ন্তু্ াউদ ্খু্াঁদজ্পাও়ো্যা়েবন। 
  
 ডিষ্পযেন্ত্েন্ডমারাদো্িদলবেদলন–মদন্হদে,্আ াি্ডথদ ্ডমদ়েবট্খ্দস্পদ়িদে। 
  
তারপর?্রহসযটা্ডথদ ই্ডেদে।্আজ্পযেন্ত্সমাযান্হ়েবন। 
  
োোর্ডিদরনদো্ওই্বিশুবটদ ্অনাথ্আশ্রদম্ডরদখ্্এদসবেদলন।্মাবসেদেজ্অযাদিলস্
বজজ্ঞাসা্ দরবেদলন,্ডমদ়েবটর্ড াদনা্নাম্ডেও়ো্হদ়েদে্ব ? 
  
–আবম্জাবন্না। 
  
 –ব েু্এ টা্নাম্ডতা্বেদত্হদি। 
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মাবসেদেজ্ অযাদিলস্ নাম্ বলদখ্বেদলন–্ ডমোন।্ ডচাদদ্দা্ িের্ ড দট্ ডেদে।্ োোর্
ডিদরনদভা্ডমোনদ ্বনদ়ে্ডেদেন্বসস্টারবস়োন্অযাদিদত। 
  
. 
  
এত্িের্িাদে্এই্ভরদলা ্ডখ্াাঁজ্ রদত্এদসদেন?্জীিদনর্সি্ব েু্ব ্িৃত্তা াদর্
ঘুরদত্থাদ ?্োোর্ডিদরনদো্ভািদলন।্ডমোন্ড াথা়ে?্না,্এটা্ ডতা্তার্আসল্
নাম্ন়ে।্এ্নামটা্ডেও়ো্হদ়েবেল। 
  
োোর্ডিদরনদো্িলদলন-্আপবন্িসুন,্আপনাদ ্অদন ্ব েু্িলার্আদে। 
  
েল্প্ শুরু্ হল।্ ভরদলাদ র্  থা্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেদে।্ অযালান্ টা ার্ চুপ্  দর্ িদস্
আদেন।্তার্মন্েুদট্চদলদে।্এদলন্েট্এ্িযাপাদর্এত্উৎসাহ্ডেখ্াদেন্ড ন?্
আোি্িের্আদের্ঘটনা,্এ বট্মবহলা,্ডমোন,্তার্িযাপাদর্এত্আদলা়িন?্. 
  
িলদত্হদি্িািার্িিু্তার্সদে্ডেখ্া্ রদত্চাইদে।্প্রবতবট্ থার্মদযয্রহসয। 
  
িাইরন্েট্এিং্তার্েী্ও্ নযার্মৃতুয্হদ়েবেল্অদন ্িের্আদে।্ডেদনর্ড াদনা্
এ টা্অঞ্চদল।্এই্েুদটা্ঘটনার্মদযয্ড াদনা্ডযােসূত্রতা্আদে্ব ?্অযালান্উদত্তবজত্
হদ়ে্উেদলন। 
  
–োোর,্আবম্ব ্এ িার্ওই্ নদভদি্ডযদত্পাবর?্িযাপারটা্খু্িই্গুরুত্বপূণে। 
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পােবর্ সাদহি্ মাথা্ না়িদলন।্ না,্ অদন ্ ডেবর্ হদ়ে্ ডেদে।্ েুবেন্আদে্ সর াদরর্
এ েল্এদজি্ওই্ নদভি্আক্ৰমণ্ দর।্ বসস্টাররা্ ড ্ ড াথা়ে্ বেটদ ্ ডেদেন্
ড উ্জাদন্না। 
  
অযালান্অিা ্হদ়ে্িলদলন-্ডস্ ী?্বসস্টারদের্ ী্হদ়েদে? 
  
তাদের্িেী্ দর্বনদ়ে্যাও়ো্হদ়েদে্মাবরদে। 
  
অযালান্উদে্োাঁ়িাদলন–্থযাে্ইউ,্োোর।্তাদ ্এখ্ন্মাবরে্ডযদত্হদি। 
  
 োোর্িলদলন-্চারজনদ ্পাও়ো্যাদে্না।্বসস্টার্ডমোন্তাাঁদেরই্এ জন। 
  
িযাপারটা্ডোলমাল্হদ়ে্ডেল।্উবন্এখ্ন্ড াথা়ে্আদেন? 
  
–ড উ্জাদন্না।্পুবলি্এিং্বমবলটাবরর্ডলাদ রা্হদনয্হদ়ে্ওাঁদের্খু্াঁদজ্ডি়িাদে। 
  
–আবম্ডেখ্বে।্অযালান্টা ার্অনয্সম়ে্হদল্এদলন্েটদ ্ডোন্ রদতন।্িলদতন,্
আবম্এ টা্সম্ভািনািূনয্পবরণবতদত্ডপৌঁদে্ডেবে।্ব ন্তু্এখ্ন্তার্ডোদ়েো্মন্িলল,্
এিার্অনযভাদি্িযাপারটার্তেন্ত্শুরু্ রদত্হদি। 
  
এদলন্েটদ ্ডোন্ রা্হল–এ টু্জবটলতা্আদে্বমদসস্েট। 
  
বতবন্সি্ব েু্িলদলন। 
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ব েুক্ষদণর্নীরিতা। 
  
ডমদ়েবট্এখ্ন্ড াথা়ে?্ড উ্জাদন্না? 
  
–ডস্ ডিাযহ়ে্ পাবলদ়ে্ ডেদে।্ ড াথাও্ লুব দ়ে্ আদে।্ পুবলি্ ডচষ্টা্  রদে।্েযাবনি্
আবমেরাও্পদথ্ডনদমদে।্এ বেন্তারা্যরা্প়িদি। 
  
আিার্নীরিতা্িযাপারটা্আমার্ াদে্খু্িই্গুরুত্বপূণে্িযাপার। 
  
-বে ্আদে,্আবম্ডচষ্টা্ রবে্বমদসস্েট। 
  
. 
  
অযালান্টা ার্বেদর্এদলন্সংিােপত্র্অবেদস।্ওটা্এখ্নও্ডখ্ালা্আদে। 
  
বতবন্ সম্পাে দ ্ িলদলন-অনুগ্রহ্ দর্আপবন্ পুদরাদনা্ োইলগুদলা্আমাদ ্ ডেদিন্
ব ? 
  
–আপবন্ ী্ডেখ্দত্চাইদেন? 
  
–এখ্াদন্এ টা্ডপ্লন্েুঘেটনা্হদ়েবেল। 
  
 ত্িের্আদে? 
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 –আোি্িের্আদে,্১৯৪৮ 
  
 অযালানটা াদরর্পদনদরা্বমবনট্সম়ে্লােল,্খ্িরটা্ডেখ্দত্ডপদলন। 
  
ডলখ্া্আদে–১্অদক্টাির্১৯৪৮।্েট্ইোসবট্রর্ডপ্রবসদেি্িাইরন্েট,্তাাঁর্েী্সুসান্
এিং্তাাঁদের্এ ্িেদরর্ নযা্পযাবট্রবস়োর্মৃতুয্হদ়েদে্ডপ্লন্েুঘেটনা়ে। 
  
তাহদল?্এটাই্ হল্জযা পট।্ ডোদ়েোর্ রক্ত্ েুটদত্ শুরু্ দর্ বেদ়েদে।্আবম্ মন্ত্
িদ়িাদলা ্হি,্এমন্িদ়িাদলা ্ডয,্আবম্স্বদপ্নও্ভািদত্পারবে্না। 
  
. 
  
১৯. 
  
বতবন্ বিোনাদত্ শুদ়ে্ বেদলন।্ এদ িাদর্ নগ্্ হদ়ে।্ বতবন্ িুঝদত্ পারদেন্ ডিবনদটা্
পাটাস্ তার্ উবথত্ পুংেেটা্ বেদ়ে্ তাদ ্ আঘাত্  রদে।্ ডিবনদটার্ িরীর,্ আহা্
ডপৌরুদষর্প্রতী ।্ডস্আরও্ াদে্এবেদ়ে্এল।্তার্বনতম্ব্ডেি্সামদন্এদনদে।্ডস্
এিার্আঘাত্ রদি।্সামদন্এিং্ বপেদন্এবেদ়ে্যাদি।্ ব ন্তু,্এটা্ ড ন্হল,্আবম্
ড ন্তাদ ্হতযা্ রলাম?্বতবন্ভািদলন। 
  
লুবস়ো্ ডচাখ্্ খু্লদলন।্  াঁপদেন,্ চারপাদি্ তা াদলন।্ ডিবনদটা্ এখ্াদন্ ডনই।্ বতবন্
এ টা্অরদণয,্ বিবপং্িযাদের্মদযয।্ ব েু্তাদ ্আঘাত্ রদে।্ ী?্ লুবস়ো্ভািদত্
পারদলন্না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

291 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

বতবন্ওোর্ডচষ্টা্ রদলন।্এটা্ ী?্পুংেদের্মদতা্িক্ত?্ডিষ্অবব্দ্এটা্তার্হাদতর্
মুদো়ে্এল।্এ্ ী?্বতবন্অিা ্হদলন।্বসস্টার্ডথদরসা্ড াথা়ে?্উবন্চদল্ডেদেন।্
লুবস়ো্অি াদর্তা াদলন।্মদন্ হল,্ টমাস্সানজুদরা্এখ্নও্ ডজদে্আদেন,্এ টু্
েূদর।্রুবিও্ড াথা়ে?্িযাপারটা্বনদ়ে্ভািদত্হদি। 
  
এিার্পালাদত্হদি। 
  
তখ্নই?্তখ্নই্ ী্ডযন্ঘদট্ডেল।্মদন্হল্পৃবথিী্ডযন্ডভদঙ্পদ়িদে। 
  
 দনেল্ ডসাসদটদলার্ সাদথ্  থা্ িলা্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেদে।্ প্রযানমন্ত্রী্ বনদজ্ আদেি্
বেদ়েদেন,্এখ্নই্রয্ামন্আদ া া্এখ্াদন্চদল্আসদিন।্জাইদম্বমদরা্এিং্তার্চার্
বসস্টারদ ্পাও়ো্ডেদে।্ঈশ্বর্পরম্ রুণাম়ে।্এিার্শুরু্হদি্আমার্আসল্ াজ।্
ব ন্তু্আবম্এ াই্সি্ সেলতা্অজেন্ রি।্ দনেল্ ডসাসদটদলা্ ভািদলন,্আদ া া্
নাম্ব নদিন,্আবম্ডচদ়ে্ডচদ়ে্ডেখ্ি।্না,্এটা্আর্হদত্ডেি্না। 
  
বতবন্তার্অযীনস্থ্ মেচারীদের্আদেি্ বেদলন।্িলদলন-্ াউদ ্িেী্ দর্এখ্াদন্
আনদি্না।্মদন্ ডরদখ্া্ ডতামরা,্সন্ত্রাসিােীদের্সদে্ল়িাইদত্ ডনদমে।্ের ার্হদল্
গুবল্ দর্বেও। 
  
ডমজর্ডপনদট্িলদলন–্ দনেল,্ বমদরার্সাদথ্ দ়ে জন্ডসবি া্আদেন।্আমরা্ ব ্
তাদেরও্হতযা্ রি? 
  
-হযাাঁ,্এদক্ষদত্র্ড াদনা্সুদযাে্বেও্না। 
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 ালে্ ডসাসদটদলা্িাদিাজনদ ্ বনিোবচত্ রদলন।্একু্ষবন্অবভযান্শুরু্হদি।্স দলর্
হাদত্আযুবন ্অে।্অি াদরর্িুদ ্তারা্এবেদ়ে্চদলদেন।্ড াদনা্িব্দ্ রদেন্না।্
পাহাব়ি্পথ্যদর।্চাাঁে্হাবরদ়ে্ডেদে,্ডমদঘর্আ়িাদল।্ব েুই্ডেখ্া্যাদে্না।্আমরা্
 ীভাদি্ডেখ্ি। 
  
 দনেল্ডসাসদটদলা্বচৎ ার্ রদলন্এিার্অে্ডেদল্োও।্ডতামরা্যরা্পদ়ি্ডেদে। 
  
আও়োজ্ডিানা্ডেল্িুদলট্িষেণ্শুরু্ডহা । 
  
এ েজন্অদটাদমবট ্অে্বচৎ ার্ রল। 
  
টমাস্সানজুদরা্ খ্নও্সুদযাে্ডনন্না।্ডমবিনোন্ডথদ ্িুদলট্েুদট্এদসদে।্তাাঁদ ্
আঘাত্  দরদে।্ বতবন্ েব়িদ়ে্ ডেদলন।্ রুবিও্ আরজাদনা্ িদসবেদলন্ এ দ াদণ।্
সানজুদরাদ ্প়িদত্ডেখ্দলন।্িুঝদত্পারদলন,্এিার্ব েু্এ টা্ রদত্হদি।্বতবন্
ডেখ্দলন,্লুবস়ো্ে্েুট্েূদর। 
  
বসস্টার্ডথদরসা্ড াথা়ে?্উবন্জানদত্চাইদলন 
  
উবন্চদল্ডেদেন। 
  
 রুবিও্িলদলন-্এখ্াদন্থা ুন। 
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লুবস়োর্হাত্যরদলন।্অি াদরর্মদযয্ডহাঁদট্ডেদলন।্েূর্ডথদ ্আরও্েুদর।্এ বটর্
পর্ এ বট্ িুদলট্ িষেণ।্আদলার্ ঝল াবন।্ ব েুক্ষণ্ িাদে্ লুবস়ো্ এিং্ রুবিও্ ঘন্
অরদণয্প্রদিি্ রদলন।্তখ্নও্তারা্উিেশ্বাদস্েুটদেন। 
  
-বসস্টার,্আমাদ ্িক্ত্ দর্যদর্থা ুন। 
  
ডপেদন্তসনযরা্েুদট্আসদে,্িুদনা্ ু ুদরর্মদতা।্িব্দ্মদর্ডেল।্এখ্ন্ডিাযহ়ে্আর্
ড উ্আসদত্পারদি্না।্চাপ্চাপ্অি ার। 
  
লুবস়ো্ডথদম্ডেদলন।্রুবিও্ডথদম্ডেদেন। 
  
–আমরা্ডিাযহ়ে্বনরাপে্আশ্রদ়ে্এদসবে।্ব ন্তু্এখ্নও্েুটদত্হদি। 
  
লুবস়োর্বনুঃশ্বাস্ঘন্হদ়েদে। 
  
–আপবন্ব ্এ ্মুহূদতের্জনয্বিশ্রাম্ডনদিন? 
  
লুবস়ো্িলদলন্না।্তাাঁর্সি্িবক্ত্ ডিষ্হদ়ে্ ডেদে।্তদি্মন্িলদে্পালাদত্হদি।্
বতবন্িলদলন,্আবম্ভাদলাই্আবে,্আদে্এখ্ান্ডথদ ্পালাই। 
  
. 
  
 দনেল্ডসাসদটদলাদ ্এিার্অপমাদনর্মুদখ্ামুবখ্্োাঁ়িাদত্হদি।্এ জন্সন্ত্রাসিােী্মদর্
ডেদে,্ ব ন্তু্ ড উ্ জাদন্ না্  জন্ পাবলদ়েদে।্ জাইদম্ বমদরাদ ্ যরা্ সম্ভি্ হ়েবন।্
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এ জন্মাত্র্বসস্টার্যরা্পদ়িদেন।্যরা্পদ়িদেন্ন়ে,্বতবন্বনদজই্এদসদেন।্ দনেল্
আদ া ার্ াদে্এই্খ্ির্ডেদল্ ী্হদি?্না,্ভািদত্ব েুই্ভাদলা্লােদে্না। 
  
. 
  
অযালান্টা াদরর্ডোন,্এদলন্েটদ ।্আদের্ডথদ ্আরও্বিরবক্ত র। 
  
–আবম্ এ টা্ খ্ির্ ডপদ়েবে,্ খ্িদরর্  ােদজর্ োইল্ ডেখ্দত্ ডেখ্দত।্ এই্ খ্িরটা্
শুনদল্আপবন্অিা ্হদিন্ব ? 
  
- ী্খ্ির? 
  
 টা ার্িলদলন–্যখ্ন্ডপ্লন্েুঘেটনা্হদ়েবেল,্তখ্ন্ডথদ ই্এই্ডমদ়েবট্বনদখ্াাঁজ,্তাই্
ডতা? 
  
ওবেদ ্নীরিতা। 
  
উবন্ িলদত্ থাদ ন্ ডয্ ডপ্লন্ েুঘেটনা়ে্ আপনার্ ভাসুর্ মারা্ যান,্ তার্ েী্ এিং্
পযাবট্রবস়ো্নাদমর্ডমদ়েবট। 
  
আমাদ ্েযা দমল্ রার্ডচষ্টা্হদে। 
  
এদলন্েট্িলদলন,্আপবন্বে ই্িদলদেন।্এটা্িলা্উবচত্বেল।্আপবন্বেদর্এদল্
আবম্সি্ থা্িলি।্আপবন্ব ্ডমদ়েবটর্সম্পদ ে্আর্ড াদনা্খ্ির্ডপদ়েদেন? 
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না,্ ব ন্তু্আিা্ বর্ ডস্আর্ ডিবি্ বেন্আমার্ ডচাদখ্র্আ়িাদল্থা দত্পারদি্না।্
সমস্ত্ডেি্তাদ ্হদনয্হদ়ে্খু্াঁজদে। 
  
–তার্ড াদনা্খ্ির্ডপদলই্আমাদ ্জানাদিন,্ড মন। 
  
লাইনটা্মদর্ডেল।্অযালান্টা ার্অদন ক্ষণ্িদস্রইদলন।্মৃত্ডটবলদোনটার্বেদ ্
তা াদলন।্ভরমবহলা্খু্িই্িান্ত্স্বভাদির।্বতবন্ভািদলন।্তা্হদল?্আবম্যবে্ওনার্
পাটেনার্হই,্তাহদল্ড মন্হ়ে? 
  
এদলন্েট্ভািদলন্ডলা টাদ ্না্পাোদলই্ভাদলা্হত।্এখ্ন্ডয্ দরই্ডহা ্ওদ ্
িারণ্ রদত্হদি।্ ী্ রা্যা়ে?্ডমদ়েবটর্এখ্ন্ ী্হদ়েদে?্এ জন্বসস্টার? 
  
ইনটার ম্িব্দ্ রল। 
  
বমদসস্েট,্আপনাদ ্এখ্নই্ডিােে্রুদম্আসদত্হদি। 
  
আবম্এখ্নই্আসবে। 
  
. 
  
লুবস়ো্এিং্রুবিও্অি াদরর্মদযয্অদন ক্ষণ্েুটবেদলন।্এবে -ওবে ্ দর।্োদের্
আ়িাল্বেদ়ে। 
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ডিষ্পযেন্ত্রুবিও্িলদলন–্এিার্আমরা্থামদত্পাবর।্ওরা্আমাদের্খু্াঁদজ্পাদি্না। 
  
পাহাদ়ির্ অদন টা্ উাঁচুদত্ ওাঁরা্ চদল্ এদসদেন।্ ঘন্ অরণয।্ লুবস়ো্ মাবটদত্ িদস্
প়িদলন।্বনুঃশ্বাস্বনদত্ ষ্ট্হদে্তার।্এখ্নও্মদনর্ডভতর্বচন্তা।্ ী্ রদিন?্যরা্
প়িদল্ মৃতুয্অবনিাযে।্ লুবস়ো্ভািদলন,্এখ্নও্ বতবন্ ডিাঁদচ্আদেন,্ ারণ্পাদি্এই্
রুবিও্আদেন। 
  
লুবস়োর্ বেদ ্তা াদলন্রুবিও।্ িলদলন–্ বসস্টার,্ িাব ্ রাতটু ু্ এখ্াদনই্ াটাদত্
হদি। 
  
লুবস়ো্ডিাযহ়ে্তাই্চাইবেদলন।্এখ্ন্এ টু্বিশ্রাম্ের ার। 
  
রুবিও্িলদলন-্ডভার্হিার্সদে্সদে্আিার্ডেৌ়ি্শুরু্ রদত্হদি। 
  
হোৎ্লুবস়োর্মদন্হল,্ডপদট্যন্ত্রণা্শুরু্হদ়েদে। 
  
রুবিও্ িলদলন্আপনার্ বনি়েই্ বখ্দে্ ডপদ়েদে।্ ডেখ্া্ যা ্ ব েু্ খ্ািার্পাও়ো্ যা়ে্
ব না।্আপবন্ব ্এখ্াদন্এ া্থা দত্পারদিন? 
  
–হযাাঁ,্থা দত্পারি। 
  
িদ়িা্ডচহারার্মানুষটা্অি াদর্হাবরদ়ে্ডেদলন। 
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–ভ়ে্পাদিন্না,্আবম্জাবন,্এত্িের্ নদভদি্থা ার্পর্িাইদর্এদল্আপনার্
ড মন্লােদি।্সি্ব েু্অিা ্িদল্মদন্হদি। 
  
লুবস়ো্িলদলন–্আবম্ভাদলা্থা ার্ডচষ্টা্ রি।্আমার্জনয্বচন্তা্ রদিন্না। 
  
রুবিও্মন্তিয্ দরবেদলন্আপবন্খু্িই্সাহসী্ নযা্বসস্টার।্আবম্এখ্নই্আসবে। 
  
রুবিওর্ িরীরটা্ োদের্ আ়িাদল্ হাবরদ়ে্ ডেল।্ এখ্নই্ এ টা্ বসোন্ত্ বনদত্ হদি।্
েুদটার্মদযয্ডয্ড াদনা্এ টা্হ়ে্পালাদত্হদি,্ াো াবে্িহদর্ডপৌঁদোদত্হদি।্ওই্
ডসানার্ ক্ৰিটা্ ডিচদত্ হদি।্ পািদপাটে্ ততবর্  রদত্ হদি।্ যদথষ্ট্ টা া্ হাদত্ বনদ়ে্
সুইজারলযাদে্ডযদত্হদি।্অথিা?্এই্ডলা টার্সদে্থা দত্হদি।্ডিষ্পযেন্ত্লুবস়ো্
ভািদলন,্বিতী়ে্পন্থাটাই্গ্রহণ্ রা্উবচত। 
  
অরদণযর্মদযয্আতেনাে।্মানুদষর,্নাব ্অনয্ াদরার?্এ টা্িব্দ,্ডেখ্া্ডেল্রুবিও্
আরজাদনা,্ ত্ ী্বনদ়ে্এদসদেন্বতবন।্তা্হদল?্টদমদটা,্আঙুর্েল,্আদপল। 
  
 রাদতর্ খ্ািার,্ খু্ি্এ টা্ খ্ারাপ্ ন়ে্ িলুন?্অি াদরর্ মদযয্ রান্নার্ ঝাদমলা্ বনদত্
হদে্না। 
  
লুবস়ো্তা াদলন্সবতয্সবতয্ভীষণ্বখ্দে্ডপদ়েদে্আমার। 
  
. 
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খ্াও়ো্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেল।্ তারা্ োদের্ তলা়ে্ িসদলন।্ রুবিও্ ব েু্ িলার্ ডচষ্টা্
 রবেদলন।্লুবস়ো্শুনবেদলন।্তাাঁর্মন্তখ্ন্বচন্তােন্ন। 
  
–বসস্টার,্েি্িের্যদর্আপবন্ নদভদি্আদেন। 
  
– ী্িলদেন? 
  
েি্িের? 
  
–হযাাঁ। 
  
–তাহদল্িাইদরর্পৃবথিীদত্ ী্ঘটদে্ডস্সম্বদি্ব েুই্জাদনন্না! 
  
–না। 
  
েি্িেদর্পৃবথিী্অদন টা্পাদল্ট্ডেদে। 
  
–সবতয! 
  
 –েত্িের্ফ্রাদো্মারা্ডেদেন। 
  
–আবম্বিশ্বাস্ বর্না। 
  
 –বিশ্বাস্ রুন।্েুজন্মানুষ্চাাঁদের্িুদ ্পোপেণ্ দরদেন। 
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 লুবস়ো্অিা ্হিার্ভান্ রদলন–্ ী্ডযন্নাম?্নীল্আমেিং,্আর্ড ্এ জন? 
  
–তারা্েুজদনই্উত্তর্আদমবর ার।্িদব্দর্ডথদ ্ডিবি্ডজাদর্েুটদত্পাদর্এমন্ডট্রন্
আবিষৃ্কত্হদ়েদে। 
  
–অবিশ্বাসয।্আবম্ ন েে্বিমাদন্চ়িি,্লুবস়ো্ভািদলন। 
  
রুবিওর্মদন্তখ্ন্বিশুর্ড ৌতূহল।্বতবন্সি থা্ে়িে়ি্ দর্িদল্চদলদেন। 
  
–ডপাতুেোদল্বিপ্লি্হদ়েদে।্মাব েন্যুক্তরাদির্ডপ্রবসদেি্বন সদনর্সাদথ্এ টা্ লে্
জব়িদ়ে্ডেদে।্বতবন্পেতযাে্ রদত্িাযয্হদ়েদেন। 
  
লুবস়ো্ভািদলন,্রুবিও্ডলা টা্সবতয্চমৎ ার। 
  
 রুবিও্েু াদো্বসোদরদট্আগুন্বেদলন।্ডেন্ডেদির্বিখ্যাত্তামা । 
  
–আপনার্ সামদন্ আবম্ বসোদরট্ খ্াবে,্ আপবন্ এদত্ ব েু্ মদন্  রদেন্ না্ ডতা্
বসস্টার? 
  
লুবস়ো্িলদলন-্না-,্মদন্ রার্ ী্আদে। 
  
আদলা্জ্বদল্উদেদে।্বসোদরট্খ্ািার্জনয্মনটা্আ ুল্হদ়ে্উেল। 
  
–আবম্এ টা্বসোদরট্ডখ্দল্ব ্আপবন্আপবত্ত্ রদিন? 
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অিা ্হদ়ে্রুবিও্তার্বেদ ্তা াদলন–্সবতয্আপবন্বসোদরট্খ্াদিন? 
  
-ডেখ্ি্ড মন্ডখ্দত?্লুবস়ো্জিাি্বেদলন। 
  
 –আো,্আবম্এ টা্বেবে। 
  
 পযাদ টটা্ সামদনর্ বেদ ্ এবেদ়ে্ বেদলন।্ লুবস়ো্ এ টা্ বসোদরট্ ডির্  রদলন।্
ডোাঁদটর্োাঁদ ্ ুব দ়ে্বেদলন।্রুবিও্আগুন্ডজ্বদল্বেদলন।্লুবস়ো্অদন ক্ষণ্যদর্স্বাে্
গ্রহণ্ রদলন।্আহা,্ভাদলা্লােদে। 
  
রুবিও্অিা ্হদ়েদেন।্যাাঁযার্মদযয্পদ়ি্ডেদেন। 
  
 লুবস়োর্ াবি্এল।্ইদে্ দরই্ ািদত্হদে্তাদ । 
  
–এই্হল্বসোদরট,্তাই্ডতা? 
  
–এটা্আপনার্ভাদলা্লােদে? 
  
–ভাদলা্লােদে্না।্তদি্ড মন্এ টা্বঝমবঝদম্অনুভূবত। 
  
আর্এ িার্ বসোদরট্টানদলন্ বতবন।্হা়ে্ঈশ্বর,্ তবেন্এই্িস্তুটার্সিান্পাইবন্
আবম।্ ব ন্তু্ এখ্ন্আমাদ ্আরও্ ভাদলা্ অবভন়ে্  রদত্ হদি।্ যাদত্ রুবিওর্ মদন্
ড াদনা্সদেহ্না্জাদে।্বতবন্আগুন্বনবভদ়ে্বেদলন।্তারপর?্ ত্ থাই্মদন্পদ়ি্
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ডেল্তার।্সবতয্পৃবথিীটা্দ্রুত্পালটাদে।্বতবন্জাদনন্না্ডমোন্আর্গ্রাবসলা্এখ্ন্
 ী্ রদেন?্বসস্টার্ডথদরসার্ ী্হদ়েদে?্তাদ ্ব ্তসনযরা্যদর্বনদ়েদে? 
  
লুবস়োর্ডচাদখ্্আগুন্জ্বদল্উেল্মদন্হদে,্এ টু্ঘুদমাদল্ভাদলা্হত। 
  
–আপবন্ঘুদমান,্আবম্পাহারা্ডেি। 
  
–অদন ্যনযিাে।্ দ়ে ্মুহূদতের্মদযয্লুবস়ো্ঘুবমদ়ে্প়িদলন। 
  
 রুবিও্তার্পাদি্িদস্ভািদেন–্এমন্মবহলার্সাদথ্ খ্নও্ডেখ্া্হ়েবন।্জীিনটাদ ্
উবন্ভেিাদনর্চরদণ্উৎসেে্ দরদেন,্আিার্ওনার্মদযয্এত্পাবথেি্অনুভূবত।্এই্
রাদত্ উবন্ সাহদসর্ পবরচ়ে্ বেদ়েদেন।্ নানা,্ উবন্ এ জন্ বিদিষ্ মবহলা,্ রুবিও্
ভািদলন।্আহা,্বলটল্বসস্টার্অে্ডজসাস! 
  
. 
  
২০. 
  
 দনেল্ডসাসদটদলা্েি্নম্বর্বসোদরটবট্যরাদলন।্বতবন্আর্অদপক্ষা্ রদত্পারদেন্
না।্খ্ারাপ্খ্ির্িাতাদসর্িুদ ্ভর্বেদ়ে্উদ়ি্যাদে। 
  
ডিি্ দ়ে ্িার্েীঘেশ্বাস্ডেলদলন।্রয্ামন্আদ া াদ ্ডটবলদোদন্পাও়ো্বেদ়েবেল।্
রয্ামন্িদলবেদলন,্ দনেল্েত্রাদত্ডটরাবরস্ট্ যাদম্পর্ওপর্আঘাত্হানা্হদ়েবেল।্
আবম্জাবন,্ওখ্াদন্জাইদম্বমদরাও্বেদলন।্আপবনও্বনি়েই্খ্িরটা্জানদতন। 
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ভ়েং র্নীরিতা। 
  
জাইদমদ ্যরা্ব ্সম্ভি্হদ়েদে? 
  
–না। 
  
–আপবন্ িুঝদত্ পারদেন,্ আমার্ সাদথ্ আদলাচনা্ না্  দর্ ড ন্ এই্ অপাদরিনটা্
 রদলন? 
  
হাদত্সম়ে্বেল্না। 
  
–ব ন্তু্জাইদম্ডতা্পাবলদ়ে্ডেদলন। 
  
রয্ামন্আদ া ার্ িস্বদর্রাে্এিং্বিরবক্তর্সংবমশ্রণ্ড ্আপনাদ ্এইভাদি্ াজটা্
 রদত্িলল? 
  
 দনেল্ডসাসদটদলা্আমতা্আমতা্ রদত্থাদ ন্আমরা্এ টা্নানদ ্যদর্ডেদলবে।্
বতবন্পথ্ডেবখ্দ়ে্চদলবেদলন।্এ জন্সন্ত্রাসিােীর্মৃতুয্হদ়েদে। 
  
–িাব রা্ডতা্পাবলদ়ে্ডেদে? 
  
–হযাাঁ,্ দনেল। 
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–ওই্ভরমবহলা্এখ্ন্ড াথা়ে্আদেন?্ওনাদ ও্ব ্আপনারা্ডেদ়ি্বেদ়েদেন,্নাব ? 
  
 িস্বদর্বিদ্রূপ্আভাস। 
  
না,্  দনেল।্ ডসাসদটদলা্ জিাি্ বেদলন।্ তাদ ্  যাদম্প্আটদ ্ রাখ্া্ হদ়েদে।্আমরা্
তাদ ্নানা্প্রশ্ন্ রবে। 
  
–না,্এখ্ন্ড ান্প্রশ্ন্ রদিন্না।্আবম্যাবে,্এ ঘণ্টার্মদযয্ডপৌঁদে্যাি। 
  
 বরবসভার্নাবমদ়ে্রাখ্া্হল। 
  
. 
  
বে ্এ ্ঘণ্টা্িাদে্ দনেল্রয্ামন্আদ া া্ যাদম্প্ডপৌঁদে্ডেদলন।্ বসস্টার্ডথদরসা্
ডসখ্াদন্িদসবেদলন।্তার্চারপাদি্অদন ্পুবলি্এিং্ডোদ়েোর্বভ়ি। 
  
 দনেল্আদ া া্আদেি্বেদলন-্এখু্বন্ওই্বসস্টারদ ্আমার্ াদে্বনদ়ে্আসুন। 
  
বসস্টারদ ্ডহেদ া়োটার্ডটদি্বনদ়ে্যাও়ো্হল।্ দনেল্আদ া া্তার্জনয্অদপক্ষা্
 রবেদলন।্ দনেল্ডহদস্অভযথেনা্জানাদলন। 
  
–আবম্ দনেল্আদ া া। 
  
যা ্ডিষ্পযেন্ত্আপনার্সদে্ডেখ্া্হল।্ভেিান্এ্ থাই্িদলদেন। 
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ঘা়ি্ডনদ়ি্ দনেল্জানদত্চাইদলন-্ভেিান?্িসুন্বসস্টার। 
  
বসস্টার্ িলদত্ পারদেন্ না,্ উদত্তজনা্ এিং্ উৎসাদহ্ থরথর্  দর্  াাঁপদেন।্আপবন্
আমাদ ্সাহাযয্ রদিন্ডতা? 
  
–হযাাঁ,্আমরা্েুজদনই্েুজনদ ্সাহাযয্ রি।্ দনেল্আশ্বস্ত্ রদলন,্আপবন্আবভলার্
অযাদি্বসস্টারবস়োন্ডথদ ্পাবলদ়ে্এদসদেন।্তাই্ডতা?্আবম্ব ্সবতয্িলবে? 
  
হযাাঁ,্ঘটনাটা্সাংঘাবত ।্তারা্আমাদের্আক্ৰমণ্ দরবেল। 
  
আিার্ডসই্েল্প,্অনয্ থা্িলদত্হদি। 
  
বসস্টার,্আপবন্এখ্াদন্ ী্ দর্এদলন? 
  
ভেিান্ আমাদ ্ এখ্াদন্ বনদ়ে্ এদসদেন।্ বতবন্ আমাদ ্ নানাভাদি্ পরীক্ষা্  রদত্
চাইদেন। 
  
আদ া া্িান্তভাদি্িলদলন্ড উ্ব ্আপনাদ ্এখ্াদন্এদনদে্বসস্টার? 
  
–হযাাঁ,্ওরা্আমাদ ্অপহরণ্ দরবেল,্আবম্ওদের্খ্প্পর্ডথদ ্পাবলদ়ে্এদসবে। 
  
–আপবন্ দনেল্ডসাসদটদলাদ ্িদলদেন্সিব েু।্তাই্ডতা? 
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–হযাাঁ।্এইসি্ঘটনার্অন্তরাদল্রাউল্আদে।্ডস্আমাদ ্এ টা্বচবে্পাবেদ়েবেল। 
  
–আমরা্ জাইদম্ বমদরা্ নাদম্ এ জন্ সন্ত্রাসিােীদ ্ খু্াঁদজ্ ডি়িাবে,্আপবন্ ব ্ তাদ ্
ডেদখ্দেন? 
  
বসস্টার্ড াঁদপ্উেদলন–্হযাাঁ,্তার্সদে… 
  
  দনেল্সামদন্ঝুাঁদ ্প়িদলন্এখ্ন্িলুন,্ড াথা়ে্ডেদল্তাদ ্পাও়ো্যাদি? 
  
মদন্হদে্তারা্ইদজর্অবভমুদখ্্চদলদেন। 
  
আদ া া্অিা ্হদ়ে্ডেদলন–্ইদজ?্ডসটা্ডতা্ফ্রাদি? 
  
এিার্ ডথদরসার্  িস্বদর্ তীক্ষ্ণতা–হযাাঁ,্ মবন া্ রাউলদ ্ ডেদ়ি্ পাবলদ়ে্ ডেদে।্ রাউল্
আমাদ ্ব েনযাপ্ রার্জনয্ডতা ্পাবেদ়েদে।্ওই্িাচ্চাটার্জনয। 
  
অনযযে্ ক্ৰমি্িা়িদে্বমদরা্এিং্তার্ডলাদ রা্উত্তর্বেদ ্চদলদে।্ইদজ্হল্পুদি। 
  
–আপবন্আমাদ ্রাউদলর্ াদে্ বনদ়ে্যাদিন্না।্আবম্তার্ মুখ্্ ডেখ্দত্চাইবে্না।্
আবম্ ী্িলবে্িুঝদত্পারদেন্ডতা? 
  
 দনেল্আদ া া্িদল্উেদলন-্ ড ান্্হতো়িা্ রাউদলর্ থা্আপবন্িলদেন?্আবম্
জাইদম্বমদরা্সম্পদ ে্আগ্রহী। 
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আবম্ডতা্আপনাদ ্িদলবে,্বতবন্এখ্ন্ইদজ্আদেন।্আমার্জনয্অদপক্ষা্ রদেন। 
  
–আপবন্ বমদথয্  থা্ িলদেন।্আমার্ মদন্ হদে্আপবন্ বমদরাদ ্ রক্ষা্  রার্ ডচষ্টা্
 রদেন।্আবম্আপনাদ ্আঘাত্ রি্না।্ ব ন্তু্আিার্ িলবে,্ িলুন্জাইদম্ বমদরা্
ড াথা়ে? 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ অসহাদ়ের্ মত্ তা াদলন-্ আবম্ জাবন্ না,্ বতবন্ বেসবেস্  দর্
িলদলন,্সবতয্আবম্জাবন্না। 
  
এ টু্আদে্আপবন্িলদলন,্উবন্ইদজ্আদেন। 
  
 িস্বদর্ াবেনয। 
  
–হযাাঁ,্ভেিান্আমাদ ্তাই্িদলদেন। 
  
–অদন ্হদ়েদে,্এই্ভরমবহলা্হ়ে্বমদথয্ থা্িলদেন,্অথিা্ডিা া্েদিট। 
  
বতবন্পযাবট্রবসওর্ বেদ ্তা াদলন।্িলদলন-্এই্ বসস্টাদরর্মাথা্খ্ারাপ্হদ়ে্ ডেদে।্
এনাদ ্ এখ্নই্ ড া়োটার্ মাস্টাদরর্ ডটদি্ বনদ়ে্ যাও।্ ডেদখ্া্ ডতা,্ ডতামরা্ আসল্
 থাটা্ডির্ রদত্পাদরা্ব না। 
  
–আমরা্এখ্নই্যাবে্ দনেল। 
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পযাবট্রবসও্ াজ্ রদত্শুরু্ রদলন।্ নদভি্আবভলাদত্বতবন্বেদ়েবেদলন।্মদন্মদন্
অনুতপ্ত,্ তার্ এ টু্ ভুদলর্ জনয্ চারজন্ বসস্টার্ পালাদত্ ডপদরবেদলন।্ এখ্ন্ ডসই্
ভুলটা্ডিাযরাদত্হদি।্পযাবট্রবসও্ভািদলন। 
  
বতবন্বসস্টাদরর্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন্আমার্সদে্আসুন্বসস্টার। 
  
–বে ্আদে,্আবম্যাবে।্আমরা্ব ্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাি?্তুবম্আমাদ ্ইদজ্ডপৌঁদে্
ডেদি্না্ডতা? 
  
–না,্আপবন্ইদজ্যাদিন্না। 
  
  দনেল্ বে ্  থা্ িদলদেন-্ এই্ ডমদ়েবট্ আমাদের্ সাদথ্ িুবেমাদনর্ ডখ্লা্ ডখ্লদত্
চাইদে।্বে ্আদে্আমরা্ওদ ্নতুন্ডখ্লা্ডিখ্াি। 
  
ড া়োটার্মাস্টাদরর্ডটদি্স দল্ডপৌঁদে্ডেদলন। 
  
পযাবট্রবসও্ িলদলন-্ বসস্টার,্ আপবন্ এদের্ সদে্ যান,্ ওরা্ আপনাদ ্ স্বদেের্ পথ্
ডেখ্াদি। 
  
চারপাদি্ ডপািা ্ পরা্ তসবনদ র্ েল।্ এ জন্ িলল,্ বসস্টার,্ সবতযই্ ব ্ আপবন্
যমেযাবজ া,্আপনাদ ্ডতা্োবলেং্িদল্ো দত্ইদে্ রদে। 
  
োবলেং?্রাউল্আমাদ ্এইভাদি্সদম্বাযন্ রদতা,্তার্মাদন?্এ্ ী্রাউল্নাব ? 
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েুজন্তসনয্ডজার্ দর্বসস্টারদ ্খ্াদট্শুইদ়ে্বেদ়েদে।্এ জন্হাসদত্হাসদত্িলল,্
বসস্টার,্ওপর্ডথদ ্ডেদখ্্আপনাদ ্ডমাদটই্সুেরী্িদল্মদন্হ়ে্না।্তদি্আপনার্
ডপািা ্খু্িই্সুের,্ডেবখ্্ডতা্লযাংদটা্ রদল্আপনাদ ্ড মন্ডেখ্া়ে। 
  
বসস্টার্ ডথদরসা্ িাযা্ বেদত্ পারদলন্ না।্ বতবন্এ মদন্ ভেিানদ ্ ো দেন।্োলা্
োলা্ দর্বোঁদ়ি্ডেও়ো্হল্তার্ওপদরর্ডপািা ।্অন্তিোসও্খু্দল্ডেদল্ডেও়ো্হল।্
সমূ্পণে্উলে্হদ়ে্উবন্খ্াদট্শুদ়ে্আদেন।্এ জদনর্পর্এ জন্এদস্তার্পুংেে্•্
 ুব দ়ে্বেদে।্যন্ত্রণা়ে্বসস্টার্বচৎ ার্ রদেন।্ব ন্তু্ ী্ রদিন্িুদঝ্উেদত্পারদেন্
না।্ তার্ ড িলই্ মদন্ হদ়েবেল,্ এখ্নই্ ডিাযহ়ে্ আ াি্ ডথদ ্ িজ্রপাত্ হদি।্
ভূ ম্পদন্পৃবথিী্ড াঁদপ্উেদি।্ি়েতানদের্মৃতুয্হদি।্িাস্তদি্তার্ব েুই্হল্না। 
  
তদি্ডিষ্পযেন্ত্বসস্টার্উদেবেদলন,্অরবক্ষত্এ বট্বপস্তল্পযেন্ত্ডপৌঁদে্বেদ়েবেদলন।্
শুদ়ে্থা া্অিস্থাদত,্ড াদনামদত,্তারপর?্এদলাপাথাবর্ব েু্গুবল,্ দ়ে জদনর্মৃতুয্
হল।্তসনযরা্ডচষ্টা্ দরবেল্বসস্টারদ ্গুবল্ দর্ডমদর্ডেলদত।্সম্ভি্বেল্না।্ ারণ্
তখ্নও্বসস্টাদরর্ওপর্এ ্উন্মত্ত্তসবন ্ডচদপ্িদসদে।্যষেণ্ রদে্ইদে্মদতা। 
  
 ডিষ্পযেন্ত্বসস্টার্এিং্ওই্যষে ্েুজদনর্মৃতুয্হল,্পািাপাবি্শুদ়ে্থা দলন্তাাঁরা্
েুজন! 
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৫. জাইদম সমদ়োর ঘুম 
২১. 
  
জাইদম্ বমদ়োর্ ঘুম্ ডভদঙ্ ডেদে।্ বতবন্ িুঝদত্ পারদেন,্ ব েু্ এ টা্ ঘটনা্ ঘটদত্
চদলদে।্ডমোন্ব ্ রদে?্প্রাথেনার্ভবেদত্িদস্আদেন্ব ? 
  
সানবস্িাসস্টযাদে্অবত্দ্রুত্ডপৌঁদোদত্হদি।্ দনেল্আদ া ার্তসনযরা্চারপাি্বঘদর্
যদরদে। 
  
বতবন্ডমোদনর্বেদ ্ডহাঁদট্ডেদলন,্তার্ িস্বদর্তীক্ষ্ণতা। 
  
–আবম্িদলবেলাম্ঘুবমদ়ে্বনদত।্আপবন্ড ন্উদে্োাঁব়িদ়েদেন? 
  
 ডমোন্িলদলন,্আবম্যবে্ব েু্ দর্থাব ্তার্জনয্েুুঃবখ্ত। 
  
বসস্টার,্ড াদনা্র দম্আবম্রাে্ডচদপ্আবে।্আপনার্আচরণ্আমাদ ্অিা ্ দর্
বেদে। 
  
ডমোন্িুঝদত্পারদেন্না্ ী্িলদিন। 
  
জাইদমর্মদন্পদ়ি্ডেল্অদন ্ থাই,্তখ্ন্বতবন্এ ্ডোট্ট্ডেদল্ বেদলন।্এইসি্
সৃ্মবত্ব ্এখ্নও্আমাদের্মনদ ্আেন্ন্ রদি। 
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. 
  
ডিামািষেদণর্ িদব্দ্ মাঝরাদত্ ঘুমটা্ ডভদঙ্ বেদ়েবেল।্ তখ্ন্ বতবন্ এ টা্ সুের্ স্বপ্ন্
ডেখ্বেদলন। 
  
িািা্ িদলবেদলন,্ জাইদম্ উদে্ প়ি,্ তা়িাতাব়ি।্ গুরবম া্ িহরবট্ হল্ িাস্তদির্ িক্ত্
ভূবম।্ডজনাদরল্ফ্রাদো্এই্িহরবটদ ্ধ্বংস্ রদত্চাইদেন। 
  
প্রচে্ আক্ৰমণ্ শুরু্ হদ়ে্ ডেদে।্ ইটালী়ে্ বিমানগুবল্ আ াদি্ ডঘারা্ ডেরা্  রদে।্
জাইদমর্মা,্িািা্এিং্েুজন্বেবে্অি াদরর্মদযয্পাবলদ়ে্ডযদত্িাযয্হদ়েবেদলন। 
  
জাইদমর্িািা্িদলবেদলন-্আমরা্চাদচে্যাি।্ওরা্চাদচে্ডিামা্ডেলদি্না। 
  
বতবন্বে ই্িদলবেদলন,্সিাই্জানদতন্চাদচে্ডেদল্জীিন্িাাঁচাদনা্ডযদত্পাদর।্বমদরা্
পবরিার্ডসবেদ ্এবেদ়ে্বেদ়েবেদলন।্চারপাদি্ভ়োতে্মানুদষর্মুদখ্র্বমবেল। 
  
ডোট্ট্ডেদল্বহদসদি্জাইদমা্িািার্হাত্ডচদপ্যদরবেদলন।্এ ্আতেঘন্পবরদিি। 
  
আমরা্যুদে্চদলবে্িািা? 
  
-না্জাইদম,্এটা্খ্িদরর্ ােদজর্প্রচার।্সর ার্আমাদের্স্বাযীনতা্ডেদি্না,্ল়িাই্
চলদতই্থা দি।্ভািদত্অিা ্লাদে,্ডেদনর্িাবসো্ডেদনর্বিরুদে্অে্যদরদে। 
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জাইদম্ তখ্ন্ খু্িই্ ডোদটা,্ এসি্ ডিাঝার্ মত্ িুবে্ বেল্ না্ তার।্ ল়িাই্ শুরু্ হদ়ে্
ডেদে,্ এ বেদ ্ প্রজাতন্ত্রী্ সর ার্ অনযবেদ ্ জাতী়েতািােীরা।্ এই্ ল়িাইদত্
 তজনদ ্প্রাণ্বেদত্হদি। 
  
ফ্রাদোর্ েলিল্ ইবতমদযযই্ েণতন্ত্রদপ্রমীদের্ হাবরদ়ে্ বেদ়েদে।্ এখ্ন্ জাতী়েতািােীরা্
ড াদনার দম্তাদের্আবযপতয্ বিস্তার্ দরদে।্ফ্রাদো্চাইদেন্ বিরুে্পক্ষদ ্পৃবথিী্
ডথদ ্বচরতদর্মুদে্বেদত। 
  
জাইদমর্ িািা্ বেদলন্ অবহংসাত্ম  ারী।্ বহংসাদ ্ বতবন্ ডঘন্না্  রদতন।্ আলাপ্
আদলাচনার্মাযযদম্িাবন্ত্বেবরদ়ে্আনা্সম্ভি্এমন্ থাও্বতবন্িলদতন। 
  
ব ন্তু,্বেন াল্ক্ৰমি্খ্ারাপ্হদে।্ঈশ্বর্ব ্আমাদের্রক্ষা্ রদত্পারদিন? 
  
চারপাদি্উন্মত্ত্সংগ্রাম্শুরু্হদ়ে্ডেদে।্জাইদমর্িািা্হোৎ্িুঝদত্পারদলন,্এ ঝাাঁ ্
িুদলট্এদস্তাদ ্আক্ৰমণ্ দরদে।্ থা্িলার্িবক্ত্ বতবন্হাবরদ়ে্ ডেদলদেন।্তার্
িরীরটা্নরদ র্অি াদর্বমদি্ডেল। 
  
সমস্ত্ পৃবথিী্ ঘুবমদ়ে্ পদ়িদে।্ শুযু,্ িুদলদটর্ িব্দ।্আতেনাে।্ জাইদম্ ডচাখ্্ খু্লদলন।্
অদন ক্ষণ্ডসখ্াদন্শুদ়েবেদলন।্িািার্মৃতদেহ্তার্ওপর্পদ়ি্আদে্আহা্িুবঝ্এ টা্
উষ্ণ্  ম্বদলর্ আিরণ।্ মা্ িািা্ ডিাদনরা্ ড উ্ ডিাঁদচ্ ডনই।্ আরও্ অদনদ র্ মৃতুয্
হদ়েদে। 
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রাত্ েুবরদ়ে্ আসদে,্ জাইদম্ এখ্ন্ ড াথা়ে্ যাদিন?্ ওই্ িহর্ ডথদ ্ এদস্ বতবন্
ডপৌঁদেবেদলন্বিলিাওদত,্বপ্বট্এন্এ্নাদম্এ বট্ডোপন্সংেেদন্ডযাে্বেদ়েবেদলন। 
  
বরকু্ৰবটং্অবেসার্তার্বেদ ্তাব দ়ে্িদলবেদলন,্তুবম্ডতা্ডনহাত্েুদযর্বিশু,্এখ্ন্
ডতামার্েুদল্যাও়ো্উবচত। 
  
জাইদম্িদলবেদলন,্আপবন্ব ্জাদনন্ওরা্আমাদের্স লদ ্ডমদর্ডেদলদে? 
  
জাইদম্আর্ডপেন্বেদর্তা ানবন।্অবগ্মদন্ত্র্িপথ্বনদ়েবেদলন।্ডয্ দরই্ডহা ্এই্
ঘটনার্প্রবতদিায্বনদতই্হদি। 
  
. 
  
যীদর্যীদর্বতবন্ব ংিেন্তীর্না়ে ্হদ়ে্উেদলন।্বতবন্জাদনন্না্ডিষ্পযেন্ত্ ী্ডলখ্া্
আদে্ভাদেয।্তদি্তাদ ্ াজ্ রদতই্হদি। 
  
অরণয্পদথ্রাবত্র্ডনদমদে।্আ াদি্চাাঁদের্বনষ্প্রভ্আদলা।্িহদরর্পথ্যরা্সম্ভি্হদে্
না।্ সিেত্র্ বিপদের্ পেবচহ্ন।্ জাইদম্ আর্ ডমোদনর্ বেদ ্ বেদরও্ তা াদেন্ না।্
ডেবলদক্সর্সদে্ থা্িলদত্িলদত্এবেদ়ে্চদলদেন।্অতীদতর্অবভযাদনর্েল্প। 
  
ডমোন্ ভািদলন,্ ডমনদনবভ়োদত্ আমাদ ্ ড ্ ডপৌঁদে্ ডেদিন?্ এ মাত্র্ এই্ মানুষবট্
পাদরন। 
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বসস্টাদরর্জনয্জাইদমর্মদন্মাদঝ্মদযয্ রুণা্ ডজদে্ওদে।্আহা,্ বসস্টার্সবতযই্
অসহা়ে। 
  
অযাম্পা়েরা্ বজরদনর্ থা্মদন্প়িদে।্এ রাদত্জাইদম্তার্ াে্ডথদ ্অদিষ্সুখ্্
ডপদ়েবেদলন। 
  
অযাম্পা়েরা্সবতযই্এ ্ তেিযবনষ্ঠ্মবহলা।্জাইদম্ভািদলন। 
  
জাতী়েতািােী্ তসনযরা্ অযাম্পাদ়োর্ ডোটা্ পবরিারদ ্ পৃবথিী্ ডথদ ্ মুদে্ বেদ়েদে।্
অযাোদরা্এখ্ন্সমূ্পণে্স্বাযীন্ব ন্তু,্মদনর্ডভতর্আদিে্রদ়ে্ডেদে। 
  
ডভার্হিার্আদে,্তারা্সালামানতার্ াদে্ডপৌঁদে্ডেদলন,্বলওটদমস্নেীর্যাদর। 
  
 ডেবলক্স্ডমোনদ ্িলদলন-্ডেদনর্নানাপ্রান্ত্ডথদ ্োত্ররা্এখ্াদন্আদস।্এখ্ান ার্
বিশ্ববিেযালদ়ের্খু্ি্নাম্আদে। 
  
জাইদম্ব েুই্শুনদেন্না,্বতবন-পরিতেী্পেদক্ষদপর্ থা্ভািদেন।্বতবন্ভািদেন,্যবে্
আবম্এ জন্বি ারী্হতাম,্ড াথা়ে্বি াদরর্সিাদন্ডযতাম? 
  
বতবন্ডেবলক্সদ ্িলদলন-্আমরা্সালামানদত্ ু ি্না।্িহদরর্িাইদর্ড াথাও্থামদত্
হদি। 
  
তাাঁরা্ পানাদোদর্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্ এ টা্ ডোট্ট্ সরাইখ্ানা,্ িহদরর্ িাইদর।্ ডসখ্াদন্
ব েুক্ষণ্অদপক্ষা্ রদলন।্চারপাদি্গুপ্তচর্ে়িাদনা্আদে। 
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অযাম্পা়েরা্বেওন্হাবস্মুদখ্্িলদলন–্ঈশ্বদরর্অনুগ্রদহ্আমরা্ডপৌঁদে্ডেলাম। 
  
ডমোন্জিাি্বেদ়েবেদলন-্হযাাঁ,্মদন্হদে্ডিষ্পযেন্ত্আমরা্জ়েযুক্ত্হি। 
  
 েিবমবনট্ড দট্ডেদে। 
  
জাইদম্অযাম্পাদ়োদ ্িলদলন-্তুবম্এিং্ বসস্টার্এ টা্ঘদর্থাদ া।্ডেবলক্স্আমার্
সদে্থা দি। 
  
অযাম্পা়েরা্িদলবেদলন-্না্আবম্ডতামার্সদে্থা ি। 
  
-আবম্যা্িলবে্তাই্ দরা,্এই্বসস্টাদরর্ওপর্ ়িা্নজর্ডরদখ্া। 
  
বসস্টারদ ্বনদ়ে্অযাম্পাদরা্এ টা্ঘদর্চদল্ডেদলন। 
  
ডমোন্চারপাদি্তা াদলন।্ঘরটা্সুের।্অযাম্পাদ়োর্মদন্রাে্হদ়েদে,্ডমোন্থা ার্
জনযই্তার্স্বপ্ন্সেল্হল্না। 
  
অযাম্পাদ়ো্ডমোদনর্বেদ ্তা াদলন।্তারপর্ডহদস্ডেলদলন।্সবতযই্ডতা,্ডয্ডসদল্
বসস্টার্িসিাস্ দরদেন,্তার্তুলনা়ে্এটা্ডতা্স্বেে। 
  
অযাোদরা্ ডপািা ্ খু্লদত্শুরু্ রদলন।্প্র ািয্ বেিাদলাদ ্এই্প্রথম্অযামাপরাদ ্
ভাদলাভাদি্ ডেখ্দলন্ ডমোন।্ আুঃ,্ মবহলা্ সবতযই্ আ ষেণী়ো।্ সিবে ্ ডথদ ।্ লাল্
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চুদলর্িাহার।্সাো্যিযদি্চাম়িা,্ েুবট্স্তন্ ডযন্উপদচ্প়িদে,্সরু্ড ামর,্ বনতম্ব্
ডিি্উাঁচু,্হাাঁটদল্লীলাব়েত্েে্জােদে। 
  
অযাম্পাদ়ো্ ডেখ্দত্ থাদ ন্ বসস্টার,্ আপবন্ আমাদ ্ ব েু্ িলদিন?্ আপবন্ ড ন্
 নদভদি্ডযাে্বেদ়েদেন? 
  
ভেিাদনর্ াদে্বনদজদ ্উৎসেে্  রি্িদল। 
  
না,্এসি্বমদথয্ থা।্অযাম্পাদ়ো্ডসই্অিস্থা়ে্বিোনাদত্বেদ়ে্িসদলন,্বতবন্িলদলন-্
আপবন্ ওই্ খ্াদট্ শুদ়ে্ প়ুিন।্ আমার্ মদন্ হ়ে্ না্  নদভি্ থা ার্ এ টা্ আেিে্
জা়েো। 
  
ডমোন্হাসদলন-্যার্যা্যারণা। 
  
জাইদম্বিোনাদত্িদস্আদেন।্ডেবলক্স্ব েু্িলার্ডচষ্টা্ রদেন।্ডেবলদক্সর্িেু টা্
ডোদটা,্ডটবিদল্রাখ্া্আদে। 
  
ডেবলক্স্িলদলন-্এর্পরিতেী্পেদক্ষপ? 
  
জাইদম্ াাঁয্ঝাাঁ াবন্ বেদলন-্জাবন্ না,্আদে্ বসস্টারদ ্এখ্ান্ ডথদ ্ বিো়ে্ রদত্
হদি,্তারপর্ভািি। 
  
জাইদম্অযাম্পাদ়োর্ থা্ভািবেদলন,্অযাম্পাদ়োর্সাহচযে্ বতবন্এখ্ন্ ামনা্ রদেন।্
ওই্বসস্টার্না্থা দল্স্বপ্ন্সেল্হত।্ব ন্তু্ব েু্ রা্িাব ্ডথদ ্ডেদে্ ী? 
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মযাদনজার্িান্তভাদি্িদসবেদলন,্নতুন্অবতবথরা্ঘুবমদ়ে্না্প়িা্পযেন্ত্তার্িাবস্ত্ডনই।্
তার্হৃৎবপে্লাোদত্শুরু্ দরদে।্বতবন্এ টা্নাম্বাদর্ডোন্ রদলন। 
  
জান্তি্ িস্বর্ডিানা্ডেল–্পুবলি্ডহেদ া়োটোর। 
  
জাইদম্ বমদরা্এিং্তার্ বতনজন্অনুোমী্এখ্াদন্এদসদেন।্আসুন,্সিব েু্সাবজদ়ে্
ডরদখ্বে। 
  
. 
  
২২. 
  
পূিেবেদ ্ এ টা্ জা়েো,্ আদে,্ ডিনাবেল।্ লুবস়ো্  ারমাইন্ ঘুবমদ়ে্ আদেন।্ রুবিও্
আরজাদনা্তাদ ্ডেখ্দেন।্এই্ঘুম্এখ্ন্ভাঙাদি্না।্আহা,্ ী্মযুর। 
  
স াল্হদ়েদে,্এখ্ন্ডযদত্হদি। 
  
রুবিও্িলদলন–্বসস্টার্লুবস়ো? 
  
বসস্টার্ডচাখ্্খু্লদলন 
  
–আমাদের্ডযদত্হদি। 
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 বসস্টার্আ়িদমা়িা্ভাঙদলন।্োউদজর্এ টা্ডিাম্খু্দল্ডেদে।্স্তদনর্ব েুটা্উনু্মক্ত।্
রুবিও্তাব দ়ে্থা দলন। 
  
না,্মন্ডথদ ্এইসি্বচন্তা্েূর্ রদত্হদি।্ ারণ্লুবস়ো্হদলন্বযশুর্পত্নী। 
  
–বসস্টার? 
  
 ী? 
  
–এ টা্ থা্বজজ্ঞসা্ রি? 
  
–িলুন। 
  
–আপবন্ব ্আমার্হদ়ে্প্রাথেনা্ রদিন?্আবম্এ জন্ যাদথাবল । 
  
 তবেন্িাদে্প্রাথেনা?্রুবিও্ভািদলন।্মাদঝমদযয্মানুষ্ডয্ ী্হদ়ে্যা়ে? 
  
েুজদন্ব েু্খু্চদরা্ থা্হদ়েবেল।্তারপর?্লুবস়োর্মদন্হল,্বতবন্ড ন্জীিনটাদ ্
ভালভাদি্ াটাদত্পারদলন্না?্অযানদজদলা্ ারমাইদনর্ নযা্হও়ো্সদিও? 
  
মদন্ ত্ বচন্তা,্ভেিান্আমার্জনয্ ী্সাবজদ়ে্ ডরদখ্দেন।্ লুবস়ো্ বনদজদ ্ বনদজই্
প্রশ্ন্ রদলন।্বেসবেসাবন্ িস্বর,্ভবিষযদত্ ী্হদি্তা্ড উ্জাদন্না।্লুবস়ো্িলদত্
থা দলন,্পুদরাদনা্বেদনর্েল্প,্ব েুটা্বমদথয্ব েুটা্সবতয। 
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রুবিও্হাাঁটদত্হাাঁটদত্প্রশ্ন্ রদলন্বসস্টার,্আপবন্আমাদ ্অিা ্ রদেন।্আপনাদ ্
ডেদখ্্মদন্হদে,্পৃবথিী্সম্পদ ে্আমরা্ তটু ুই্জাবন। 
  
পাাঁচ্বমবনট্ড দট্ডেদে,্তারা্এবেদ়ে্চদলদেন। 
  
 বঝরবঝদর্িৃবষ্ট,্োাঁ া্ড বিদন্এদস্তারা্োাঁব়িদ়েদেন।্বটদনর্োদে্িৃবষ্ট্প়িার্িব্দ। 
  
ঝ়ি্ ী্চলদত্থা দি? 
  
–না,্এটা্ঝ়ি্ন়ে,্এদ ্আমরা্ বঝবরবঝবর্ িৃবষ্ট্িলদত্পাবর।্ পৃবথিী্আিার্শু দনা্
হদ়ে্যাদি। 
  
সবতয?্হযাাঁ্আবম্এ জন্চাষীর্ডেদল্আবম্সি্জাবন। 
  
-বসস্টার,্আমাদের্মদযয্িিুত্ব্হদত্পাদর্ব ? 
  
–ড ন্হদি্না? 
  
–বসস্টার,্ নদভদি্িদস্আপবন্ভেিাদনর্ থা্বচন্তা্ রদতন।্তাই্ব ? 
  
-হযাাঁ। 
  
সারা্ পৃবথিীটাই্আমার্  াদে্ এ টা্  নদভি।্ ডভদি্ ডেখু্ন্ ডতা,্ প্রবত্ মুহূদতে্  ত্
অদলৌব  ্ঘটনাই্না্ঘদট্যাদে।্আমরা্সিব েু্ভািবে্ব ? 
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িৃবষ্ট্ডথদম্ডেল। 
  
–বসস্টার,্এিার্আমরা্পদথ্নামি। 
  
আমরা্ িা়েেরর্  াদে্ ডপৌঁদে্ যাি।্ এিার্ আরমারদোর্ বেদ ,্ তারপর্ লেদরাদনা।্
ডসখ্াদনই্সাথীরা্আসদিন। 
  
লুবস়ো্ভািদলন,্আবম্ডতা্যাি্সুইজারলযাদে,্ দি?্এিং্ ীভাদি? 
  
ঝরনার্িব্দ্ডিানা্ডেল।্আহা,্প্র ৃবত্ ত্বিস্ম়ে র।্অসাযারণ্েৃিয। 
  
আবম্চান্ রি,্লুবস়ো্িলদলন,্ ত্িের্িাদে্বতবন্এইভাদি্চান্ রদিন। 
  
রুবিও্জানদত্চাইদলন–এখ্াদন? 
  
না,্ডরাদম্ন়ে,্হা-্এখ্াদন্প্র াদিয।্বসস্টার্িলদলন। 
  
-সািযাদন্ রদিন,্রাস্তাঘাট্বপেল্হদ়ে্ডেদে। 
  
 –ভ়ে্পাদিন্না,্লুবস়ো্োাঁ়িাদলন,্োাঁব়িদ়ে্থা দলন— 
  
–আবম্চদল্যাবে,্আপবন্ডপািা ্খু্দল্চান্ রুন। 
  
 াো াবে্থা দিন,্লুবস়ো্িলদলন,্িুদনা্জন্তু্থা দত্পাদর,্মদন্মদন্ভািদলন। 
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 লুবস়ো্ডপািা ্ডখ্ালার্ডচষ্টা্ রদলন।্রুবিও্ দ়ে ্েদজ্েূদর্চদল্ডেদলন।্ডপেন্
বেদর্োাঁ়িাদলন। 
  
বতবন্িলদলন-্ডিবি্েূর্যাদিন্না্বসস্টার,্নেীটার্মবতেবত্ভাদলা্ন়ে। 
  
লুবস়ো্ ব েু্ েূর্চদল্ ডেদলন।্আহা,্স াদলর্িীতল্িাতাস।্নগ্্িরীরদ ্ াবঙ্খত্
উপিম্ বেদ়েদে।্ সিব েু্ ডভালা্ হদ়ে্ ডেল,্ এ পা্ এ পা্  দর্ বতবন্ জদলর্ বেদ ্
এবেদ়ে্ডেদলন।্সুিীতল্পবরদিি।্বতবন্ডেখ্দলন,্রুবিও্অনযবেদ ্তাব দ়ে্আদেন।্
বতবন্ হাসদলন,্ অনয্ ড উ্ হদল্ হ়েদতা্ ডচারা্ ডচাদখ্্ এই্ নগ্্ িরীরটা্ ডেখ্ত।্ বতবন্
আদর টু্ ডভতদর্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ পাহা়িদ ্ অবতক্ৰম্  দর।্ আহা,্ এিার্ চাদনর্
আনে। 
  
জলযারা্ ডনদম্ এদসদে।্ লুবস়ো্ ডেখ্দলন,্ ব ন্তু,্ বনদজদ ্ যদর্ রাখ্দত্ পারদলন্ না।্
আতেনাে,্বতবন্পুদ়ি্ডেদেন,্ডিাোদর্মাথা্ডেদট্ডেদে। 
  
রুবিও্ েুদট্এদসদেন।্ ব ন্তু,্ লুবস়োদ ্ডেখ্া্ ডেল্না,্উন্মক্ত্জলরাবি্তাদ ্ড াথা়ে্
ভাবসদ়ে্বনদ়ে্চদল্ডেল! 
  
. 
  
২৩. 
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সালামানতার্ পুবলি্ ডস্টিন।্সাদজেি্ ডোবর়োন্সামবত়োদো্ ডঘারাঘুবর্ রদেন।্তার্
হাত-পা্ াাঁপদে। 
  
জাইদম্বমদরা্এিং্বতনজন্অনুোমী,্ খ্ন্আমরা্ডিবরদ়ে্প়িি। 
  
জাইদম্বমদরা,্যরদত্পারদল্পুরোর।্ভািদত্ভািদত্ড মন্ রদত্থাদ ন্বতবন। 
  
জাইদম্বমদরা্নামটা্তার্ াদে্ডপৌঁদে্ডেদে।্ব ন্তু্জীিন্বিপন্ন্ দর্ ী্লাভ?্অনয্
ড উ্এই্িযাপাদর্অবভযান্ রু ,্পুরোদরর্টা াটা্আবম্ডযন্পাই। 
  
 ীভাদি্ এই্ বিষ়েটা্  রা্ ডযদত্ পাদর?্  দনেল্ আদ া ার্ নাম্ মদন্ পদ়ি্ ডেল।্
 দনেলই্এই্িযাপাদর্ভাদলাভাদি্ াজ্ রদত্পারদিন। 
  
ডটবলদোন্যরদলন,্েি্বমবনট্িাদে্ দনেদলর্সদে্ থা্হল। 
  
সাদজেি্ডোবর়োন্সামবত়োদো,্সালামানতার্পুবলি্ডস্টিন্ডথদ ্ থা্িলবে।্জাইদম্
বমদরাদ ্পাও়ো্ডেদে। 
  
 দনেল্রয্ামন্আদ া া-আপবন্সুবনবিত। 
  
-হযাাঁ,্  দনেল।্ বতবন্ পারাের্ ডহাদটদল্আদেন।্ িহদরর্ িাইদর।্ সারা্ রাত্ ডসখ্াদনই্
থা দিন।্ এই্ ডহাদটদলর্ মযাদনজার্ আমার্  া া।্ বতবন্ বনদজ্ আমাদ ্ ডোন্
 দরদেন।্বমদরার্সাদথ্আদর ্অনুোমী্আদে,্েুজন্মবহলা। 
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–আপবন্বে ্িলদেন্ডতা? 
  
–হযাাঁ,্ দনেল। 
  
আদ া া্ িলদলন্ আমার্  থা্ শুনুন,্ আবম্ এখ্নই্ ওই্ ডহাদটদল্ যাি।্ আপনারা্
ডহাদটদলর্ চারপাদি্ চদল্ যান।্ এ ঘণ্টার্ মদযয্ ডসখ্াদন্ ডপৌঁদেবে।্ আপবন্ ব ন্তু্
 ু দিন্না।্বে ্িলবে্ডতা? 
  
-হা্সযার,্আবম্এখু্বন্ডিদরাবে।্বতবন্ইতস্তত্ রদলন।্ দনেল,্পুরোদরর্টা া। 
  
–যখ্ন্আমরা্বমদলাদ ্যরি,্পুরোদরর্টা াটা্আপবনই্পাদিন। 
  
– দনেল্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
সামবত়োদো্ বরবসভার্ নাবমদ়ে্ রাখ্দলন।্ পাদির্ ঘদর্ ডয্ ডমদ়েবট্ শুদ়ে্ আদে,্ তার্
রবক্ষতা,্তার্ঘুম্ভাবঙদ়ে্উবেদ়ে্ডেদি্ব ?্না,্পদর্চমদ ্ডেদিন। 
  
এখ্ন্এ টা্ াজ্ রদত্হদি।্বতবন্এ জন্পুবলিদ ্ো দলন। 
  
–আবম্ডিদরাবে,্ দ়ে ্ঘণ্টার্মদযয্বেদর্আসি। 
  
মদন্মদন্হাসদলন,্অদন ্অদন ্টা ার্মাবল ্হি্আবম।্ব ন্তু্আমাদ ্এ টা্নতুন্
োব়ি্ব নদত্হদি,্নীল্রদঙর্োব়ি।্না,্োব়ির্রং্হদি্সাো। 
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. 
  
আদ া া্ বরবসভারটা্ নাবমদ়ে্ রাখ্দলন।্ স্তি্ ডচাদখ্্ তাব দ়ে্ থা দলন।্ সম়ে্ েসদ ্
যাদে।্বমদরার্সাদথ্বনি়েই্সিে্রক্ষী্আদে,্তা্হদল? 
  
ডোন্  রদলন,্ িলদলন্ চবিিজন্ পুবলিদ ্ ততবর্ হদত্ িলুন।্ তাদের্ হাদত্ ডযন্
স্ব়েংবক্ৰ়ে্অে্থাদ ।্পদনদরা্বমবনদটর্মদযয্আমরা্সালামানতার্বেদ ্যাত্রা্ রদিা। 
  
বমদরার্ এিার্ আর্ ড াদনা্ মুবক্ত্ ডনই।্  দনেল্ মদন্ মদন্ হাসদলন।্  ীভাদি্ এই্
অবভযানটা্হদি্তার্ে ্ ষদলন।্চারপাদি্ েেন্ততবর্ রা্হদি।্হোৎ্ডভতদর্ ুদ ্
প়িদত্হদি। 
  
. 
  
পদনদরা্বমবনট্ড দট্ডেদে,্এিার্যাত্রা্শুরু্হল। 
  
. 
  
সাদজেি্ সামবত়োদো্ ডপৌঁদে্ ডেদলন্ িা়েেদরর্  াদে।্  দনেদলর্ বিপেিাণী্ বতবন্
ডিাদননবন।্ বতবন্ ডভতদর্ ড া ার্ ডচষ্টা্  রবেদলন।্ ব ন্তু,্ এখ্ন্ োাঁব়িদ়ে্ থা দলন।্
রাবত্রর্িাতাস্িীতল্হদ়ে্উদেদে।্সামবত়োদো্ভািদলন,্টা াটা্আমার্চাই।্টা ার্
বচন্তা্তাদ ্ক্ষব়েষু্ণও্ দর্রাখ্ল। 
  
রয্ামন্আদ া া্এদস্ডেদেন,্সামবত়োদো্ভািদলন। 
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–আবম্সাদজেি্সামবত়োদো। 
  
–ড উ্ব ্সরাইখ্ানা্ডথদ ্ডিবরদ়েদে? 
  
না্সযার,্ওরা্স দল্ঘুবমদ়ে্আদে। 
  
 দনেল্িলদলন-্এিার্অবভযান্শুরু্ রদত্হদি। 
  
সামবত়োদো্ তাব দ়ে্ থা দলন।্  দনেদলর্ ডচাদখ্্আগুন্ জ্বলদে।্ তারা্ বসাঁব়ির্ মাথা়ে্
চদল্ডেদলন। 
  
আদ া া্িলদলন্ডেখ্ামাত্র্গুবল্ রদত্হদি। 
  
 দনেল,্আমরা্ব ্আদেদির্অদপক্ষা্ রি? 
  
–না,্ডতামরা্ড উ্জাইদমদ ্হতযা্ড াদরা্না,্এ্ াজটা্আবমই্ রি। 
  
–িা়েেদরর্ডিষ্প্রাদন্ত্ েুবট্ঘর,্ ডসখ্াদন্ বমদরা্আর্তার্অনুোমীরা্আদেন।্ দনেল্
িান্তভাদি্তাব দ়ে্থা দলন। 
  
এিার্শুরু্হদি। 
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আগুন্ জ্বদল্ উেল,্ েরজা্ ডভদঙ্ ডেলা্ হল।্ ঘদরর্ ডভতর্ তসনযরা্  ুদ ্ প়িল।্ —্
তা়িাতাব়ি,্আদ া া্বচৎ ার্ রদলন। 
  
ব ন্তু্ড াথা়ে?্প্রদতয টা্েরজা্ভাঙা্হদে,্জাইদম্আর্তার্সেী্সাথীদের্ড াথাও্
পাও়ো্ ডেল্না।্ দনেল্ ডহাদটল্মযাদনজারদ ্ ডচদপ্যরদলন।্লবিদত্ ড উ্ বেল্না।্
বতবন্বচৎ ার্ রদলন।্ভীতুরা্লুব দ়ে্থাদ । 
  
 দনেল?্এ জন্তসনয্িদলদে।্আদ া া্ডেখ্দলন,্মযাদনজাদরর্মৃতদেহ্পদ়ি্আদে।্
আর্এ টা্বচহ্ন্তার্বপদে–্ডলখ্া্আদে্আমাদ ্ড উ্বিরক্ত্ দরা্না! 
  
. 
  
২৪. 
  
রুবিওর্মন্আতদে্ভদর্উদেদে।্উচ্ছ্ববসত্জলরাবি্ লুবস়োদ ্ভাবসদ়ে্ বনদ়ে্ ডেল।্
এ ্মুহূদতের্মদযয্বতবন্ভািদলন,্এিার্ঝাাঁবপদ়ে্প়িদত্হদি।্লুবস়োর্ডেদহর্ব েুটা্
ডেখ্া্ডেল।্জদলর্ড উদ়ে্ াদে্চদল্এদসদে।্রুবিও্ঝাাঁবপদ়ে্প়িদলন।্অসম্ভি,্বতবন্
বনদজই্ডভদস্যাদেন।্লুবস়োর্িরীরটা্েি্েুট্েূদর।্মদন্হদে্ডযন্ দ়ে ্মাইল।্
বতবন্ডিষিাদরর্মদতা্ডচষ্টা্ দরবেদলন।্এ টা্হাত্ডচদপ্যরদলন।্মৃতুয্উপতয া। 
  
রুবিও্ ডিষ্ পযেন্ত্ নেীর্ যাদর্ ডপৌঁদেবেদলন।্ তারপর?্ লুবস়োদ ্ ডটদন্ এদন্ ঘাদসর্
ওপর্ ডেদল্ বেদলন,্  ষ্ট্ হদে্ বনুঃশ্বাস্ বনদত।্ লুবস়ো্ অজ্ঞান্ হদ়ে্ ডেদেন,্ বনুঃশ্বাস্
প়িদে্ না।্ রুবিও্জল্ ডির্  রার্ ডচষ্টা্  রদলন।্ িুদ ্ হাত্ বেদলন।্ এ বটর্ পর্

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

326 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

এ বট্মুহূতে্ড দট্ডেল।্মুখ্্বেদ়ে্হু়ি্হু়ি্ দর্জল্ডিবরদ়ে্এল।্লুবস়োর্ডোঙাবন্
ডিানা্ডেল।্রুবিও্ঈশ্বরদ ্যনযিাে্বেদলন। 
  
রুবিও্যীদর্যীদর্িুদ ্চাপ্বেদেন।্লুবস়ো্ াাঁপদত্শুরু্ দরদেন।্রুবিও্ দ়ে টা্
োদের্পাতা্বনদ়ে্এদলন।্ডচষ্টা্ রদলন্লুবস়োদ ্উত্তাপ্বেদত।্রুবিও্বনদজও্বভদজ্
ডেদেন।্ব ন্তু্বনদজর্বেদ ্তা ািার্সম়ে্ড াথা়ে?্তার্ড িলই্মদন্হদে,্বসস্টার্
লুবস়ো্িুবঝ্মারা্যাদিন।্বতবন্ওই্উলে্িরীরটা্শু দনা্োদের্পাতা্বেদ়ে্ া িার্
ডচষ্টা্ রদলন।্এখ্ন্মন্ডথদ ্িাসনা্উযাও্হদ়ে্ডেদে। 
  
ডেিীর্মদতা্ডচহারা,্ঈশ্বর,্তুবম্আমাদ ্ক্ষমা্ দরা।্এখ্ন্আমার্মাথা়ে্ডযন্ড ান্
েুষু্ট্িুবে্না্আদস। 
  
লুবস়ো্ডজদে্উেদলন।্এই্িযিস্থা্ াদজ্বেদ়েদে।্আবম্ড াথা়ে?্আবম্ব ্স্বদেে্ডপৌঁদে্
ডেবে?্আহা,্এভাদি্আমাদ ্আের্ দরা। 
  
যখ্ন্লুবস়ো্জদল্পদ়ি্বেদ়েবেদলন,্বতবন্হ়েদতা্মরদত্ডচদ়েবেদলন।্ব ন্তু্এখ্ন্ডিাঁদচ্
উদেদেন। 
  
 িস্বর্ডভদস্এলবসস্টার,্আমরা্ডিাঁদচ্ডেবে। 
  
 রুবিও্বচৎ ার্ রদত্বেদ়েবেদলন্আতদে।্লুবস়ো্িলদলন্তা়িাতাব়ি। 
  
এই্পুরোরটা্বেদতই্হদি,্লুবস়ো্ভািদলন। 
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রুবিও্তখ্নও্ইতস্তত্ রদেন্বতবন্িলদলন্বসস্টার। 
  
লুবস়ো্ ড াদনা্  থা্ িলদেন্ না।্ বতবন্ িুঝদত্পারদেন,্ েুবট্ িরীর্এখ্ন্ বমদলবমদি্
এ া ার্ হদ়ে্ ডেদে।্ এখ্ন্ শুযু্ আের্ আর্ ভাদলািাসা।্ মদনর্ ডভতর্ উদত্তজনা্
জােদে।্জীিদনর্সুখ্ী্মুহূতেগুদলা্ডভদস্উদেদে। 
  
রুবিও্ডপ্রম্বনদিেন্ রদত্জাদনন।্এ াযাদর্ড ামল্এিং্িনয।্অসাযারণ্ডপৌরুদষর্
অবয ারী।্তারপর?্ডখ্ালা্আ াদির্নীদচ,্নারী্পুরুদষর্বমলন। 
  
এই্ডলা টা্ ড াদনাবেন্আমাদ ্ভাদলািাসদি্না।্ভালিাসাদ ্আবম্প্রতযাখ্যান্ বর।্
এখ্ন্আবম্িরীর্চাইবে।্ াাঁচা্মাংদসর্সমাহার।্লুবস়ো্ভািদলন,্রুবিও্আরজাদনা,্
আপনাদ ্ আবম্ মদন্ রাখ্ি,্ জীিদনর্ ডিষ্ বেন্ পযেন্ত।্ আবম্ লুবস়ো্  ারমাইন,্
অযানদজদলা্ ারমাইদনর্ নযা। 
  
রুবিও্তখ্নও্িক্ত্ দর্ লুবস়োদ ্ ডচদপ্যদর্আদেন।্ বতবন্িলদত্থাদ ন–লুবস়ো,্
আমার্লুবস়ো। 
  
তার্ডচাদখ্্ভাদলািাসার্আগুন।্তার্সমস্ত্মদন্ভাদলািাসার্িাজন।্লুবস়ো্ডতামাদ ্
ভাদলািাবস।্তুবম্আমার্ডেিী!্তুবম্আমার্প্রবতমা। 
  
লুবস়ো্উদে্িসদলন-্িলদলন্রুবিও,্আবম্এ টা্বজবনস্ডেদল্এদসবে,্নেীর্যাদর;্
তুবম্বনদ়ে্আসদি্ব ?্ডসানার্ক্ৰি্আর্আমার্জামা াপ়ি। 
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–আবম্এখ্নই্আসবে। 
  
লুবস়োর্ ডচাদখ্্ মুদখ্্ িূনযতা।্ ব ্ ডযন্ হদ়ে্ ডেদে।্ ডসানার্ওই্ক্ৰি?্ ড াথা়ে্ ডেল?্
ওটা্না্থা দল্আবম্বনুঃস্ব্বভখ্ারী। 
  
লুবস়ো্ডেখ্দলন,্রুবিও্বেদর্আসদে,্তার্হাদত্ওই্ক্ৰি,্লুবস়ো্িলদলন,্ডতামাদ ্
অদন ্যনযিাে। 
  
রুবিও্ডপািা ্তুদল্বেদলন।্ডসবেদ ্তাব দ়ে্লুবস়ো্ডহদসবেদলন–্না,্এগুদলার্এখ্ন্
আর্ের ার্ডনই। 
  
. 
  
সুদযের্আদলা,্ লুবস়োর্ নগ্্ িরীদরর্ সিখ্াদন।্অলসতা্ জােদে্ মদন।্ উষ্ণ,্রুবিওর্
আবলেদন্ বতবন্এখ্ন্আিে।্আহা,্তারা্ডিাযহ়ে,্এ ্িাবন্ত্সমৃে্মরুেযাদন্ডপৌঁদে্
ডেদেন।্বিপদের্ড াদনা্বচহ্ন্ডনই। 
  
লুবস়ো্িলদলন্রুবিও,্ডতামার্োদমের্ থা্িলল। 
  
বিলিাও্গ্রাদমর্পাদি,্আমরা্িংি্পরম্পরা্ডসখ্াদন্ভূবম্চাষ্ বর। 
  
েুজদনর্ থা্েম্ভীর্হদে।্এ জন্অনযজনদ ্আরও্ডিবি্ভাদলািাসার্ডচষ্টা্ রদেন। 
  
 লুবস়ো্এ মুহূতে্ভািদলন,্আমার্েুই্ভাই্আর্িািা্এখ্ন্ ারাোদর। 
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লুবস়ো্ অদন ্ ব েু্ জানদত্ চাইবেদলন।্ পবরিাদরর্ স দলর্  থা,্ ড ্ ড াথা়ে্ িাস্
 দরন। 
  
 অন্তরেত্জদম্উদেদে।্তারপর?্এিার্ডযদত্হদি।্সম়ে্িদ়ে্চদলদে। 
  
. 
  
উত্তর-পূিে্ বেদ ্তারা্ ডহাঁদট্ চদলদেন।্ েুদরা্ নেীর্প্রান্তসীমা়ে্ ডপৌঁদে্ ডেদলন।্পাদি্
এ টা্পাহাব়ি্বটলা।্সিুজ্োদের্সমাদরাহ।্বহবলিা্গ্রাম।্পাহাদ়ির্পােদেদি। 
  
এখ্ন্েুজদনর্মদযয্োরুণ্িিুত্ব।্পরিতেী্িহদরর্বেদ ্তারা্এবেদ়ে্চদলদেন।্সবতয্
 থা্িলদত্ ী,্ভাদলািাসা্ডজদেদে।্এদ ্অনযদ ্অবয ার্ রার্ডচষ্টা্ রদেন। 
  
. 
  
েীঘে্ ডসতু্তার্পার্হদলন।্ যাসবটলাদত্ডপৌঁদে্ ডেদলন।্িহর্ডেখ্া্যাদে।্ডো ান্
ডজদে্উদেদে।্লুবস়ো্ভািদলন,্এিার্ব েু্ডখ্দল্ড মন্হ়ে্ড াদনা্এ টা্ডহাটদল।্
তারা্হাদত্হাত্ডরদখ্্এবেদ়ে্চদলদেন। 
  
এ গ্লাস্ মে,্এখ্ন্জীিন্ বেদত্পাদর।্জনা ীণে্ পথ,্রুবিও্অিা ্ ডচাদখ্্তাব দ়ে্
আদেন। 
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এ টা্েরজা্ডেখ্া্ডেল।্ াদলা্বচহ্ন্ডেও়ো।্ডলখ্া্আদে্ডপাবলবস়ো।্লুবস়ো্ডসবেদ ্
তা াদলন।্তার্হৃৎবপে্দ্রুত্চলদে। 
  
 াউিাদর্ড ?্এ ্ডমাদো্মাতাল। 
  
–আবম্ব েু্বিবক্ৰ্ রি।্লুবস়োর্ িস্বদর্ াাঁপুবন। 
  
 বতবন্ওই্ডসানার্ক্ৰিটা্ডির্ রদলন।্িলদলন–্আপবন্ব ্এটা্ব নদিন? 
  
ভরদলাদ র্ডচাদখ্্মুদখ্্বিস্ম়ে। 
  
–এটা্ ীভাদি্এদসদে? 
  
–আমার্এ ্ া া্এটা্আমাদ ্বেদ়েদেন।্উবন্এইমাত্র্মারা্ডেদলন। 
  
 ভরদলা ্ক্ৰদির্ওপর্হাত্রাখ্দলন।্িলদলন–্এর্জনয্আপবন্ ত্চাইদেন? 
  
েু্লক্ষ্পঞ্চাি্হাজার্ডপস্তা। 
  
না,্এ ্লক্ষ্ডপস্তা্বেদত্পাবর। 
  
 তাহদল্আমার্িরীরদ ্আবম্বিবক্ৰ্ রি। 
  
–এ ্লক্ষ্পঞ্চাি? 
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–তাহদল্তা্েবলদ়ে্ডেলি।্িাজাদর্ডসানাটা্ডিদচ্ডেি। 
  
েু্লক্ষ?্এটাই্আমার্ডিষ্ থা। 
  
লুবস়ো্ডো ানোদরর্ াে্ডথদ ্ডসানার্ক্ৰিটা্বনদ়ে্বনদলন–্আপবন্ব ্আমাদ ্অি্
ডভদিদেন্নাব ?্ব ন্তু্আবম্আপনার্এই্েরটা্ব নদত্পাবর। 
  
বতবন্ডেখ্দলন,্ডো ানোদরর্মুদখ্্উদত্তজনা্থরথর্ দর্ াাঁপদে্এ টা্িতে্আদে। 
  
–বসদনাবর়ো,্ ী্িতে? 
  
আমার্পািদপাটেটা্চুবর্হদ়ে্ডেদে।্আমাদ ্এ টা্নতুন্পািদপাটে্ততবর্ রদত্হদি।্
আবম্এই্ডেদির্িাইদর্যাি,্আমার্বিযিা্ াব মার্সদে্ডেখ্া্ রদত। 
  
ভরদলাদ র্ডচাখ্্িদ়িা্িদ়িা্হদ়ে্উদেদে।্উবন্িলদলন-্বে ্আদে্আবম্ডেখ্বে। 
  
এ্িযাপাদর্আপবন্ব ্আমা়ে্সাহাযয্ রদিন?্তাহদল্ক্ৰিটা্আপনারই্হদি। 
  
এ বট্ েীঘেশ্বাস্ না্ বসদনাবর়ো,্ পািদপাটে্ ততবর্  রা্ খু্ি্ এ টা্ সহজ্ ন়ে।্ এখ্ন্
 তৃেপক্ষ্অদন ্সজাে্হদ়ে্ডেদে। 
  
লুবস়ো্তা াদলন,্ব েু্িলদলন্না। 
  
–আবম্আপনাদ ্সাহাযয্ রদত্পারি্না। 
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 বে ্আদে্বসনর,্যনযিাে। 
  
লুবস়ো্ডো ান্ডথদ ্ডিবরদ়ে্এদলন্আিার্তার্ো ্প়িল। 
  
–এ টা্  থা্ মদন্ পদ়িদে,্আমার্ এ ্ মাসতুদতা্ ভাই্আদে,্ ডস্ এইসি্ ডিআইনী্
 াজ্ দর্থাদ ।্আপবন্িুঝদত্পারদেন? 
  
–হযাাঁ,্িুঝদত্পারবে। 
  
–আবম্ব ্তার্সদে্ থা্িলি?্আপনার্পািদপাটে্ দি্চাই? 
  
 –আজদ ই। 
  
–বে ্আদে,্ডেবখ্্হ়ে্ব না। 
  
 খ্ন্আবম্পািদপাটেটা্পাি? 
  
–আটটার্পদর্আসুন,্আমার্ভাই্এখ্াদনই্থা দি।্ ডস্আপনার্েদটা্ তুদল্ ডনদি।্
েদটাটাদ ্পািদপাদটে্ডমদর্ডেদি। 
  
লুবস়ো্িুঝদত্পারদলন,্তার্হৃৎবপে্লাোদে-্বসনর,্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
–আপবন্ব ্ক্ৰিটা্এখ্াদন্ডরদখ্্যাদিন? 
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–না,্এটা্আমার্ াদে্বনরাপদে্থা দি। 
  
লুবস়ো্ ডো ান্ ডথদ ্ ডিবরদ়ে্ এদলন।্ পুবলি্ ডস্টিনদ ্ এব়িদ়ে্ চলদলন।্ এিার্
টােও়োদন্ ডযদত্ হদি।্ রুবিও্ ডসখ্াদন্ অদপক্ষা্  রদেন।্ ইদে্  দরই্ বতবন্ চলার্
েবত,্ বমদ়ে্বেদলন।্ডিষ্পযেন্ত্জ়ে্ রা়েত্ত্হদ়েদে।্সুইজারলযাে।্তার্মাদন্মুবক্তর্
বে ানা।্আনে-শুযুই্আনে। 
  
আবম্ব ্ব েু্ভুল্ রবে?্রুবিওদ ্ভুদল্যাি,্েুুঃখ্্হদে,্এতটু ু। 
  
আবম্ডতামাদ ্বিদ়ে্ রদত্চাই।্এই্ থা্আবম্ াউদ ্ড াদনাবেন্িবলবন। 
  
না,্রুবিওদ ্ বনদ়ে্ ড াদনা্অসুবিদয্ডনই।্টােও়োদনর্পাদি্এদস্লুবস়ো্োাঁ়িাদলন,্
েীঘেশ্বাস্বনদলন।্হাবসমুদখ্্ডভতদর্ ুদ ্ডেদলন। 
  
. 
  
২৫. 
  
খ্িদরর্ ােদজ্সংিােটা্প্র াবিত্হদ়েদে।্বিহবরত্খ্ির।্ নদভদির্ওপর্আক্ৰমণ,্
সন্ত্রাসিােীদের্উোস,্চারজন্বসস্টার্পাবলদ়ে্ডেদেন।্অদনদ র্মৃতুয্ঘদটদে।্অদন ্
বসস্টার্আহত্হদ়েদেন।্আন্তজোবত ্খ্ির্হদ়ে্ডেদে্এই্খ্িরগুদলা। 
  
সারা্ পৃবথিী্ ডথদ ্ সংিাে্ মাযযদমর্ ডলাদ রা্ এদসদেন্ মাবরে্ িহদর।্ প্রযানমন্ত্রী্
মাবটেদনজ্ সি্ িযাপারটা্ িান্ত্  রা্ ডচষ্টা্  রদেন।্ বতবন্ এ টা্ ডপ্রস্  নোদরি্
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ডেদ দেন।্তার্ অবেদস্ বভ়ি্জদম্ ডেদে।্ দনেল্ রয্ামন্আদ া াদ ্ ডেখ্া্ যাদে।্
 দনেল্ ালে্ডসাসদটদলাও্প্রযানমন্ত্রীর্পাদি্িদস্আদেন। 
  
প্রযানমন্ত্রীদ ্অদন ্অবপ্র়ে্প্রদশ্নর্উত্তর্বেদত্হদে।্বতবন্ দনেল্আদ া াদ ্এবেদ়ে্
বেদলন।্আদ া ার্ওপদরই্সাচে্অপাদরিদনর্োব়েত্ব্ডেও়ো্হদ়েদে। 
  
প্রশ্ন্ েুদট্ আসদে,্ িুবঝ্ বিষ্ মাখ্াদনা্ তীর।্ আদ া া্ িান্তভাদি্ উত্তর্ ডেিার্ ডচষ্টা্
 রদেন।্ সি্ প্রদশ্নর্ উত্তর্ তার্ জানা্ ডনই।্ িারিার্ তাদ ্ বজজ্ঞাসা্  রা্ হল্ ডয,্
তসনযরা্ড ন্উন্মত্ত্আচরণ্ দরদে,্এ ্অসহা়ে্বসস্টারদ ্যষেণ্ রা্হদ়েদে। 
  
আদ া া্িদলবেদলন-্এটা্তাৎক্ষবন ্আদিদের্প্রবতেলন। 
  
সাংিাবে রা্ খু্বি্ হদত্ পারদেন্ না।্ ডিাঝা্ ডেল্ প্রযানমন্ত্রীর্ আসন্ এখ্ন্ টলমল্
 রদে।্মযযরাদত্আদ া া্এ টা্ডোন্ডপদলন। 
  
. 
  
পবরবচত্  িস্বর,্ ড ?্  ী্ ঘটদত্ চদলদে্ তা্ ব ্ আপবন্ জাদনন?্ আপবন্ এভাদি্
ডিবহদসবি্ াজ্ রদিন্না। 
  
আদ া া্বরবসভারটা্নাবমদ়ে্রাখ্দলন।্লাইনটা্মদর্ডেল,্ড ্ থা্িলল?্মদন্হদে্
বমদ়োর্ড াদনা্অনুচর?্ব ন্তু্বমদরা্ড াথা়ে? 
  
. 
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২৬. 
  
-আবম্ ওদ ্ ডমদর্ ডেলি,্ বর াদেো্ ডমদলাদো্ িদলবেদলন,্ বনদজর্ হাদত্ েলা্ বটদপ।্
বসস্টার্গ্রাবসলা্ড াথা়ে্চদলদেন?্জাইদম্বমদরা্ব ্তাাঁদ ্বনরাপে্জা়েোদত্ডপৌঁদোদত্
ডপদরদেন?্ বর াদেো্ খু্বি্ হদ়েদেন।্ হযাাঁ,্ গ্রাবসলা্ এ জন্ বসস্টার,্ ব ন্তু্তার্ ডসৌেযে্
ডচদ়ে্ ডেখ্ার্ মদতা।্ ডয্ দরই্ ডহা ্তাদ ্অবয ার্ রদতই্ হদি।্ ওই্োটে্ এিং্
োউদজর্তলা়ে্ডয,্অতুল্সম্পে্লুব দ়ে্আদে,্আহা,্আবম্ দি্তা্অবয ার্ রি।্
এটাই্হদি্আমার্জীিদনর্সিদথদ ্গুরুত্বপূণে্অবভযান।্বর াদেো্ভািদলন। 
  
ঘটনাগুদলা্ অভাবিত।্ বসস্টার্ গ্রাবসলা্ তার্ সদে্  থা্ িলদেন্ না।্ অবভযাদনর্ শুরু্
ডথদ ্ বতবন্ এদ িাদর্ বনিুপ।্ এর্  ারণ্  ী্ িুঝদত্ পারা্ যাদে্ না।্ অসাযারণ্
প্রা ৃবত ্েৃিযপট।্আঙুর্ডক্ষদতর্মদযয্ বেদ়ে্পথ্এবেদ়ে্ ডেদে।্িাবলের্ ডক্ষত্ডচাদখ্্
প়িদে,্সূদযের্উজ্জ্বল্আদলা ্বিখ্া।্সূযেমুখ্ী্েুল্অবভিােন্জানাদে। 
  
তারা্মদরাস্নেী্পার্হদলন।্ বর াদেো্ বজজ্ঞাসা্ রদলন্বসস্টার,্আপবন্এ টু্িান্ত্
হদিন্ব ?্ব েুক্ষদণর্বিশ্রাম? 
  
থমথদম্ নীরিতা।্ ডসদভাবে়োর্ বেদ ্ তারা্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্ েূদর্ পাহা়িদশ্রণী্ ডচাদখ্্
প়িদে।্আহা,্এইভাদি্ থা্িলা্যা়ে্ব ? 
  
–আমরা্ডসদভাবে়োরদত্ডপৌঁদে্যাি্বসস্টার। 
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ড াদনা্উত্তর্ডনই।্ ীভাদি্ওই্ডমদ়েবটর্ মুদখ্্ থা্ ডোাঁটাদনা্ ডযদত্পাদর?্আপনার্
 ী্বখ্দে্ডপদ়েদে? 
  
আিার্ ড াদনা্ উত্তর্ ডনই।্এই্ মবহলা্ ব ্জীিন্ সম্পদ ে্ হতাি?্এমন্ ডিািা্ হদ়ে্
হাাঁটদেন্ ড ন?্ আহা্ তাদ ্ ভেিান্ অসাযারণ্ ডসৌেযে্ বেদ়েদেন।্ ব ন্তু্ মনটাদ ্
 দরদেন্রুক্ষ্এিং্  েি। 
  
. 
  
তারা্ ডসদভাবে়োর্প্রান্তসীমা়ে্ডপৌঁদে্ডেদলন।্ বর াদেো্ িুঝদত্পারদলন্িহদর্অদন ্
মানুদষর্বভ়ি।্তার্মাদন?্এই্িহরটা়ে্প্রদিি্ রা্উবচত্হদি্না। 
  
এবেদ়ে্ডেদলন্প্লাজা্ডচদস্টর্বেদ ।্অদন ্তসনয্ডচাদখ্্প়িল,্বতবন্িলদলন্বসস্টার,্
আমার্হাত্যরুন,্আচরদণর্মদযয্ ডপ্রবম ার্ বিহরণ্ বনদ়ে্আসুন।্মদন্হদি্আমরা্
ডযন্প্রদমাে্ভ্রমদণ্ডিবরদ়েবে। 
  
ড াদনা্ থা্ ডিদরাল্না্গ্রাবসলার্ মুখ্্ ডথদ ।্হা়ে্ঈশ্বর,্ ডমদ়েবট্ ডিারা্ ালা্নাব ?্
ডিষ্পযেন্ত্ডজার্ দর্হাত্যরদলন,্অদু্ভত্এ টা্প্রবতিাে্ডভদস্এল।্গ্রাবসলা্হাত্
সবরদ়ে্বনদলন। 
  
বর াদেো্িলদলন–্আপবন্রাে্ রদিন্না।্আমার্ডিান্হদল্হ়েদতা্এযরদনর্আচরণ্
 রত।্ব ন্তু্এখ্ন্এই্অবভন়ে্ রদতই্হদি। 
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তসনযরা্ পাি্ বেদ়ে্ ডিবরদ়ে্ ডেল।্ বর াদেো্আিার্ গ্রাবসলার্ মুদখ্র্ বেদ ্তা াদলন।্
অবভিযবক্ত্ বিহীন্ মুখ্।্ বর াদেো্ ভািদলন,্ জাইদমদ ্ অবভিাপ্ ডেও়ো্ উবচত।্ অনয্
বসস্টাররা্ ত্হাবস-খু্বি্আর্এদ ্ ডেদখ্্মদন্হদে,্ িুবঝ্ বিষাদের্পাষাণ্প্রবতমা।্
ড াদনা্ থা্িলদত্পারদেন্না,্তীক্ষ্ণ্িীতল্ডচাদখ্র্চাহবন। 
  
বর াদেো্ভািদত্পারদেন্না,্এর্অন্তরাদল্ ী্আদে,্এই্জীিদন্অদন ্মবহলার্সদে্
তার্ডেখ্া্হদ়েদে।্ব ন্তু্এমন্ াউদ ্ডেদখ্নবন। 
  
 থার্িলার্ডচষ্টা,্ব ন্তু্ থা্শুনদি্ড ? 
  
অতীদতর্ বেন্ মদন্ পদ়ি্ যাদে।্  ত্ ঘটনাই্ না্ ঘদট্ ডেদে্ এই্ জীিদন।্  ত্
উদত্তজনা,্ ত্আদিে,্ ত্অবভমান। 
  
উবন্বসস্টার্গ্রাবসলাদ ্িলদলন-্আমরা্এই্পদথ্যাি। 
  
পথ্চদল্ডেদে্ডসি্ভযাদলনবটদনর্ বেদ ।্ডো াদনর্সামদন্তারা্োাঁ়িাদলন।্এখ্াদন্
োদনর্ বজবনসপত্র্ বিবক্ৰ্ হ়ে।্ বর াদেো্ িলদলন,্আমার্ মাথা়ে্ এ টা্ িুবে্ এদসদে,্
এ টুখ্াবন্োাঁ়িান্বসস্টার,্আবম্একু্ষবন্আসবে। 
  
বর াদেো্ ডো াদনর্ মদযয্  ুদ ্ ডেদলন।্ এ জন্ লা ে্ িলদলন্ আপনাদ ্  ী্  দর্
সাহাযয্ রি? 
  
–আবম্েুদটা্েীটার্ব নি। 
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–বে ্আদে,্রাবমদরস্চলদি?্ডসটাই্িাজাদরর্ডসরা। 
  
 ভাদলা্বজবনস্চাই।্আমার্িিু্আর্আবম্িাজাি,্তদি্আমরা্ব ন্তু্অযাদমচার। 
  
 –ড ানাস?্পাাঁচ্হাজার্ডপস্তা? 
  
 বর াদেো্িলদলন,্হযাাঁ,্এদতই্চলদি। 
  
বর াদেো্িাইদর্ডিবরদ়ে্এদলন,্েুহাদত্েুবট্েীটার।্মদন্হল,্বসস্টার্গ্রাবসলা্ডিাযহ়ে্
চদল্ ডেদেন।্ ব ন্তু্ বসস্টার্ োাঁব়িদ়ে্আদেন,্ িান্তভাদি্  ী্  রদেন।্ বর াদেো্ এ টা্
েীটার্তুদল্বেদলন্বসস্টাদরর্হাদত।্িলদলন,্এটা্আপনার্ াাঁদয্িুবলদ়ে্বনন। 
  
বসস্টার্তা াদলন। 
  
বর াদেো্িলদলন-্এটা্ডলা দ ্ডিা া্িানািার্ডচষ্টা। 
  
গ্রাবসলা্ েীটারটা্  াাঁদয্ ঝুবলদ়ে্ রাখ্দলন।্ এিার্ যাত্রা্ শুরু্ হদি্ ডসদভাবে়োর্ বেদ ।্
চারপাদি্ডরামান্স্থাপদতযর্বনেিেন। 
  
বর াদেো্ আিার্ িলদলন্ বসস্টার,্ আপবন্  থা্ িলদেন্ না্ ড ন?্  থা্ িলার্ ডচষ্টা্
 রুন।্ ডেখু্ন্ ডতা,্ চারপাদি্  ী্ অসাযারণ্ ভােযে।্ ইবতহাদস্ ডলখ্া্আদে,্ েুহাজার্
িের্আদে্ি়েতান্এই্িাব়িগুদলা্ততবর্ দরবেল।্পাথদরর্পর্পাথর্জুদ়ি।্ ীভাদি্
এ টা্অদনযর্সদে্আটদ ্আদে্িলুন্ডতা? 
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ড াদনা্ প্রবতবক্ৰ়ো্ ডনই।্ িযাপারটা্ হাদতর্ িাইদর্ চদল্ যাদে।্ বর াদেোর্ বখ্দে্
ডপদ়েবেল।্বসস্টার্ড াদনা্ থা্িলদেন্না। 
  
–আমরা্ব েু্খ্াি্ব ্বসস্টার? 
  
 বসস্টার্তখ্নও্োাঁব়িদ়ে্আদেন।্ বর াদেো্এ টা্ ডোদটা্ াদের্মদযয্  ুদ ্ ডেদলন।্
গ্রাবসলা্তাদ ্অনুসরণ্ রদেন। 
  
বসস্টার্আপবন্ ী্খ্াদিন?্এখ্নও্জিাি্ ডনই।্ বর াদেো্ওদ়েদট্রসদ ্িলদলন–্ সুপ্
বেন,্সসার্আদে্ব ? 
  
গ্রাবসলা্চারপাদি্তাব দ়ে্ডেখ্দলন।্অনযবেদ র্ডটবিদল্যারা্িদস্আদে,্তারা্আমার্
বেদ ্ডেখ্দে্ড ন?্আহা,্আবম্ ী্অসাযারণ্সুেরী? 
  
গ্রাবসলার্ওই্নীরি্আচরণ,্ ব ন্তু্ বর াদেো্তখ্নও্তাদ ্ো়িদত্পারদেন্না।্ বতবন্
মাদঝ্ মদযয্ ডচারা্ ডচাদখ্্ গ্রাবসলাদ ্ পযেদিক্ষণ্  রদেন।্  ী্ নাদম্ এই্ ডমদ়েবটদ ্
ো ি?্আ ষেণী়ে্নাব ্ডিা া?্োো্রদক্তর্নাব ্ ামনাম়েী?্আমার্মদন্হ়ে্না্উবন্
এত্ডিা া?্ডয্ড াদনা্ ারদণ্এখ্ন্এই্অবভন়ে্ রদেন। 
  
চদল্ যািার্ সম়ে্ হদ়েদে,্ বর াদেো্ বিল্ বমবটদ়ে্ বেদলন।্ বতবন্ ডেখ্দলন,্ বসস্টার্
গ্রাবসলার্মুদখ্্সামানয্আদলা ্উদ্ভাস। 
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তারা্ রাস্তা্ বেদ়ে্ এবেদ়ে্ চলদলন।্ িহরদ ্ েূদর্ ডরদখ্।্ মািারাদসর্  াদে্ ডপৌঁদে্
ডেদলন।্এ েল্ বজপসী্এবেদ়ে্চদলদে,্চারবট্ সুের্ দর্সাজাদনা্ও়োেন,্ ডঘা়িা়ে্
টানদে।্বর াদেো্িলদলন,্বসস্টার,্ডেখ্া্যা ্বলে্পাও়ো্যা়ে্ব না। 
  
–বলে্ডপদত্পাবর? 
  
গ্রাবসলাদ ্ডেদখ্্বজপসী্িলল-্হযাাঁ্হদত্পাদর,্আপনারা্ড াথা়ে্চদলদেন? 
  
–ডো়োোরমা্পাহাদ়ির্বেদ । 
  
–আমরা্ডসদরজ্পযেন্ত্যাি। 
  
 –অসংখ্য্যনযিাে। 
  
 যাত্রা্ শুরু্ হল।্ ব ন্তু্ গ্রাবসলা্ ব ্ রাজী্ হদিন?্ গ্রাবসলা্ ডিষ্ পযেন্ত্ রাজী্ হদলন।্
ও়োেদনর্ ডভতর্ জনা্ েদ়ে ্ বজপসী্ িদস্ আদে।্ তারা্ বর াদেো্ এিং্ গ্রাবসলাদ  ্
জা়েো্ দর্বেল। 
  
 যারাভযান্এবেদ়ে্চদলদে।্ বেন্অবতক্ৰান্ত্হদে।্সূযে্ িুবঝ্োদনেদসর্আগুন।্অসম্ভি্
উত্তাপ।্ পৃবথিী্ ডেদট্ ডচৌবচর্হদ়ে্যাদি।্আ াদির্ ড াথাও্ ডমদঘর্আনাদোনা্ ডনই।্
ও়োেন্এিার্সমতল্ভূবমদত্এদস্ডেদে।্বর াদেো্ভািদলন,্আ াদি্উ়িদে্ি ুদনর্
েল। 
  
সদিয্হি্হি,্এিার্ যারাভযান্থামদি।্ডনতা্এবেদ়ে্এদলন। 
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এখ্াদনই্নামদত্হদি।্আমরা্বভবনউদ়েল্পযেন্ত্যাি। 
  
–অদন ্যনযিাে। 
  
গ্রাবসলার্হাত্যরদলন্বর াদেো। 
  
জীপসীর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ িলদলন–্ ব েু্ খ্ািার্ ডেদিন্  ী?্ আমরা্ িদ়িাই্ কু্ষযাতে।্
অিিয্োম্ডেি। 
  
েুবট্ েদলর্ পযাদ ট,্আহা,্ বজপসীদের্ মন্  ত্ ভাদলা।্ ব ন্তু্ ড উই্ তাদের্ পেে্
 দর্না। 
  
. 
  
অসাযারণ্ এ বট্ উপতয া,্ আদপল্ োে,্ েুমুর্ োে।্  দ়ে ্ েুট্ েূদর্ টমাস্ নেী,্
আপন্ডখ়্োদল্িদ়ে্চদলদে।্ তবেন্আদে্বর াদেো্এখ্াদন্মাে্যরদত্আসদতন। 
  
অেূদর্ ডো়োোরমা্ পাহা়িদশ্রণী,্ বর াদেো্ এই্ জা়েোটা্ খু্ি্ ভাদলাভাদিই্ জাদনন।্
ডোদটাদিলা্ডথদ ্এখ্াদন্তার্আনাদোনা। 
  
না,্ওই্পাষাণ্প্রবতমার্সাদথ্ থা্িদল্লাভ্ডনই।্বসস্টার্গ্রাবসলা্আপন্মদন্পথ্
হাাঁটদেন।্ সামদনর্ বেদ ্ পথটা্ খু্ি্ এ টা্ ভাদলা্ ন়ে।্ আদ া া্ ব ্ এখ্াদন্ ড ান্
পুবলি্ যাম্প্িবসদ়েদেন? 
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আমরা্গ্রাদম্বেদ ্চদল্যাি,্ড াথাও্বেদ়ে্সামানয্বিশ্রাম্বনদত্হদি। 
  
আিার্বর াদেো্ থা্িলার্ডচষ্টা্ রদলন,্বসস্টার্ব ন্তু্জিাি্বেদলন্না। 
  
. 
  
এটা্ হল্ ডসই্ গ্রাম,্ িান্ত্এিং্ সুিীতল।্অেূদর্অরদণযর্ ঘন্ ো়ো।্ সদিয্ হদ়েদে।্
বর াদেো্ ভািদলন,্ সি্ ঘটনা্ ভুদল্ ডযদত্ হদি।্এ টা্অদু্ভত্িব্দ্ ডিানা্ ডেল।্এই্
িদব্দর্উৎস্ড াথা়ে?্এ টা্ডপ্লন্আ াদি্উ়িদে।্আমাদের্বেদ ্এবেদ়ে্আসদে। 
  
বর াদেো্বচৎ ার্ রদলন,্মাথা্নীচু্ রুন।্ডপ্লনটা্অবত্দ্রুত্নীদচ্ডনদম্এল।্আিার্
আ াদির্ বেদ ্ উদ়ি্ ডেল।্ আর্ এ টু্ হদল্ গ্রাবসলা্ আহত্ হদতন।্ বে ্ সমদ়ে্
বর াদেো্ ঝাাঁবপদ়ে্পদ়ি্তাদ ্সবরদ়ে্ বেদলন।্এর্পরিতেী্ মুহূদতে্ যা্ ঘটল,্ বর াদেো্
অিা ্ হদ়ে্ ডেদেন।্গ্রাবসলা্ বচৎ ার্ রদত্শুরু্ রদলন।্ল়িাই্শুরু্হদ়ে্ ডেদে।্
বতবন্লাবথ্মারদেন,্ঘুবষ্মারদেন।্ডচাখ্্অি্ রার্ডচষ্টা্ রদেন।্বতবন্ড াদনা্ থা্
িলার্ ডচষ্টা্  রদেন্ না,্ ব ন্তু্ এমন্ ব েু্ িব্দ্ তার্ মুখ্্ ডথদ ্ ডিবরদ়ে্ আসদে,্ যা্
অশ্লীলতা়ে্ভরা,্এমন্সুেরী্এ বট্মবহলা্এমন্ থা্িলদত্পাদরন। 
  
বনদজদ ্িাাঁচািার্ ডচষ্টা্ রদলন।্মদন্হদে্এ টা্ িুদনা্ ডি়িাল্ ডিাযহ়ে্রাদে্উন্মত্ত্
হদ়ে্উদেদে। 
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বর াদেো্ বচৎ ার্ রদলন–্আমাদের্এখ্াদন্থা াটা্ ডমাদটই্উবচত্হদি্না।্এখ্নই্
এখ্ান্ডথদ ্চদল্ডযদত্হদি। 
  
তখ্নও্ওই্ বসস্টার্ ল়িাই্ রদেন।্এর্ ারণ্ ী?্ গ্রাবসলা্আপবন্এমন্ রদেন্
ড ন?্িান্তভাদি্জানিার্ডচষ্টা্ রদলন্বর াদেো। 
  
বর াদেো্ িলদলন–্ বসস্টার,্ লুব দ়ে্ থা ার্ এ টা্ জা়েো্ আবিষ্কার্  রদত্ হদি।্
ব েুক্ষদণর্মদযযই্এখ্াদন্ ডসালজাররা্এদস্যাদি।্আপবন্যবে্ নদভদি্ ডযদত্চান্
তাহদল্আমাদ ্অনুসরণ্ রুন। 
  
গ্রাবসলা্এখ্নও্বচৎ ার্ রার্ডচষ্টা্ রদেন।্গ্রাবসলা্ডিষ্পযেন্ত্উদে্োাঁ়িাদলন।্তার্
মুদখ্্  ীদসর্ ো়ো্ পদ়িদে।্ চুল্ এদলাদমদলা্ হদ়ে্ ডেদে।্ ডচাখ্্ লাল।্ এখ্নও্ এ ্
অসাযারণ্ডসৌেযে। 
  
বর াদেো্িলদলন–্আপনাদ ্ভ়ে্ডেখ্াদনার্জনয্েুুঃবখ্ত।্আবম্জাবন্না্আপনার্মদতা্
বসস্টাদরর্সাদথ্ ী্যরদনর্িযিহার্ রা্উবচত।্ভবিষযদত্আবম্আরও্সত ে্থা ি। 
  
 াদলা্ডচাদখ্্অদু্ভত্চাউবন।্ডচাখ্্জদল্ভদর্ডেদে।্বর াদেো্জাদনন্না,্এখ্ন্বসস্টার্
 ী্বচন্তা্ রদেন।্বতবন্েীঘেশ্বাস্ডেলদলন। 
  
 আদিপাদি্অদন গুদলা্গুহা্আদে,্বর াদেো্িলদলন,্ড াদনা্এ টা্গুহার্মদযয্ ুদ ্
প়িদত্হদি।্সমস্ত্রাত্ডসখ্াদনই্থা দত্হদি।্স ালদিলা্আমরা্আিার্পথ্বেদ়ে্
হাাঁটদিা। 
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বর াদেো্ িুঝদত্ পারদলন,্ মুদখ্র্ নানা্ জা়েো্ ডথদ ্ রক্ত্ প়িদে।্ বসস্টার্ নখ্্ বেদ়ে্
আাঁচদ়ি্ বেদ়েদেন।্ যা্ হদ়েদে্ তার্ জনয্ েুুঃখ্্  দর্  ী্ লাভ?্ এখ্নও্ ওই্ ডমদ়েবট্
সম্পদ ে্তার্আ াি্ডোাঁ়ো্ড ৌতূহল। 
  
এখ্ন্চারপাদি্নীরিতা,্ডনদম্আসদে্ঘন্অি ার। 
  
. 
  
িাতাস্ িদ়ে্ চদলদে,্ অি ার্ গুহার্ ডভতর্ ড া ার্ অনুমবত্ পাদে্ না।্ আদিপাদি্
পাহা়িচূ়িা।  
  
ডযখ্াদন্ ওই্ ডপ্লনবটর্ সাদথ্ ডেখ্া্ হদ়েবেল,্ তার্ ডথদ ্ তারা্ এ মাইল্ েূদর্ চদল্
এদসদেন।্এই্গুহাবট্বর াদেোর্পেে্হদ়েদে।্ঘন্ডঝাাঁপঝাদ়ি্ া া্এর্প্রদিি্পথ। 
  
উবন্ িলদলন-্ এখ্াদনই্ থা দত্ হদি।্ হামাগুব়ি্ বেদ়ে্ তারা্ ডভতদর্  ুদ ্ ডেদলন।্
এ টুখ্াবন্আদলা্ডেখ্া্যাদে,্িাব টু ু্অি াদর্ া া। 
  
বর াদেো্িলদলন,্ডভতদর্অদপক্ষা্ রুন।্আবম্ টা্োদের্োল্বনদ়ে্আসবে।্মুখ্টা্
ভাদলা্ দর্িি্ রদত্হদি।্যাদত্তসনযরা্আমাদের্ডেখ্দত্না্পা়ে। 
  
বতবন্ডেখ্দলন,্গ্রাবসলা্অি াদর্চুপ্ দর্িদস্আদেন।্বর াদেো্ভািদলন,্আবম্বেদর্
আসা্পযেন্ত্ বসস্টার্এখ্াদন্থা দিন্ডতা?্অজ্ঞাত্ ারদণ্ বর াদেোর্মদন্হল,্এখ্ন্
গ্রাবসলার্সাহচযে্িড্ড্ডিবি্ের ার। 
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. 
  
গ্রাবসলা্গুহার্মদযয্ ুদ ্প়িদলন।্ডেখ্দলন্বর াদেো্ডসখ্ান্ডথদ ্চদল্যাদেন।্োো্
মাবটদত্িদস্থা দলন।্বনরািার্মদযয। 
  
আর্ ভাদলা্ লােদে্ না,্ বতবন্ ভািদলন,্ বযশু্ তুবম্ ড াথা়ে?্ আমাদ ্ নরদ র্ এই্
অি ার্ডথদ ্উোর্ দরা। 
  
প্রথম্ ডথদ ই্তাদ ্ল়িাই্ রদত্হদ়েদে।্ বর াদেোর্প্রবত্এ টা্অজানা্আ ষেণ।্
মুদরর্ থা্মদন্পদ়ি্যাদে।্আবম্বনদজদ ই্ভ়ে্পাবে।্আবম্এই্পুরুষবটদ ্চাইবে,্
ব ন্তু্ড ন? 
  
তাই্ডতা্নীরিতার্এই্প্রাচীর।্এই্নীরিতার্মদযযই্ নদভদির্জীিন্ড দট্ডেদে।্
ব ন্তু্এখ্ন্ডতা্আবম্িাইদর্এদসবে।্এখ্ন্আমাদ ্প্রাথেনা্সভা়ে্ডযাে্বেদত্হ়ে্না।্
বনবেেষ্ট্ বন়েমনীবত্পালন্ রদত্হ়ে্না।্গ্রাবসলার্মদন্হল,্মদনর্মদযয্আদলা্জ্বদল্
উদেদে।্অদন ্িের্যদর্আবম্ল়িাই্ দরবে,্অদন ্আতেনাে,্অদন ্েীঘেশ্বাস,্আর্
ভাদলা্লােদে্না। 
  
মুর্তাব দ়ে্আদে্আমার্নগ্্িরীরটার্বেদ ।্না,্তুবম্এ াট্বিশু,্জামা্ াপ়ি্পদ়ি্
নাও,্এখ্াদন্ডথদ ্চদল্ডযও। 
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না,্না্মুর,্আবম্এ ্পূণেি়েো্যুিতী,্তুবম্তাব দ়ে্থাদ া,্আমার্উেত্েুবট্স্তদনর্
বেদ ।্আবম্ থা্বেবে,্ডতামাদ ্আরাম্ডেি। 
  
এই্অনুভূবতটা্ ভুলদত্অদন ্িের্সম়ে্ ডলদেদে।্এখ্নও্মদন্পদ়ি,্এখ্নও্মদন্
পদ়ি্অদন ্ব েু। 
  
মাদ়ের্বচৎ ার,্ ু ুরীর্িাচ্চা! 
  
োক্তার্ িদলবেদলন্আমাদের্ বচে্ সাদজেি্ বনদজ্ ডতামাদ ্ ডেখ্দিন।্ ডতামার্ মাথা়ে্
ডযন্ড াদনা্ াটা্বচহ্ন্না্থাদ । 
  
বর াদেো্ ডমলাদোর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ গ্রাবসলার্ িুদ র্ ডভতর্ আগুন্ জ্বদল্ উদেবেল।্
অতীদতর্ অদন ্ সৃ্মবত্ বেদর্ এদসবেল।্ ভরদলা ্ সবতযই্ সুের,্ সরল্ স্বভাদির।্
গ্রাবসলা্যখ্ন্ ডোট্ট্ বিশু,্তখ্ন্ বতবন্ বর াদেোর্মদতা্এ ্ ডপ্রবমদ র্স্বপ্ন্ ডেখ্দতন।্
তারপর্ স্বপ্ন্ ডভদস্ত্ ডেদে।্ গ্রাবসলা্ যুিতী্ হদ়ে্ উদেদেন।্ এখ্ন্ বতবন্ বযশুবিদস্টর্
সহযবমেণী।্এখ্ন্বতবন্মদন্ড াদনা্পাপ্বচন্তা্আনদত্পাদরন্না। 
  
গ্রাবসলা্তাই্এই্নীরিতার্িাাঁযদন্বনদজদ ্ডিাঁদয্ডরদখ্দেন। 
  
ডিষ্পযেন্ত্ ী্হদি?্এ টা্িব্দ্ডিানা্ডেল।্চারদট্সিুজ্ডচাখ্,্তাব দ়ে্আদে,্এ ্
েৃবষ্টদত।্ গ্রাবসলার্ মদন্ আতে্ এিং্ ভ়ে,্ তিু্ বতবন্ বচৎ ার্  রদত্ পারদলন্ না।্
ডন দ়ির্িাচ্চা।্ জুলজুল্ দর্ ডেখ্দে।্গ্রাবসলা্ হাত্িাব়িদ়ে্ বেদলন।্ ডতা ্না্ভাি্
ভাদলািাসা।্িাচ্চা্েুদটা্ভািদে,্আমাদের্গুহা়ে্এ্ড ান্্অদচনা্অবতবথ। 
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েরজা়ে্পাদ়ের্িব্দ।্গ্রাবসলার্মন্িান্ত।্বর াদেো্বেদর্এদসদেন। 
  
পরমুহদতে্আগুন্জ্বদল্উেল,্বিরাট্আ াদরর্এ টা্ডন দ়ি্ঝাাঁবপদ়ে্পদ়িদে,্গ্রাবসলার্
িুদ র্ওপর! 
  
. 
  
২৭. 
  
লুবস়ো্টাভারনার্পাদি্এদস্োাঁ়িদলন।্েীঘেশ্বাস্বনদলন।্রুবিও্ডভতদর্িদস্আদেন।্
আমার্জনয্অদপক্ষা্ রদেন? 
  
আবম্এমন্ ড াদনা্আচরণ্ রি্না,্ যাদত্সদেহ্হদত্পাদর।্আটটার্সম়ে্নতুন্
পািদপাটে্পাি,্সুইজারলযাদের্বেদ ্যাত্রা্ রি। 
  
রুবিও্তাাঁদ ্ডেদখ্্খু্বি্হদলন।্উদে্োাঁ়িাদলন। 
  
–আবম্ খু্ি্ বচন্তা্  রবেলাম।্ এতক্ষণ্ সম়ে্ ড দট্ ডেল,্ আবম্ ডভদিবেলাম্ হ়েদতা্
ভ়েং র্ড াদনা্এ টা্ঘটনা্ঘদটদে। 
  
লুবস়ো্রুবিওর্হাদত্হাদত্ডরদখ্্িলদলন্ব েুই্হ়েবন। 
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আবম্আমার্স্বাযীনতা্ব দনবে,্এ থা্বতবন্মুদখ্্িলদলন্না।্ াল্আবম্এদেি্ডথদ ্
চদল্যাি,্না,্এ থাও্জানানবন। 
  
রুবিও্ লুবস়োর্ ডচাদখ্র্ বেদ ্ তাব দ়ে্ আদেন।্ হাদত্ হাত্ ডরদখ্দেন।্ ভাদলািাসার্
বিশুে্উচ্চারণ। 
  
টাভারনার্চারবেদ ্ডচাখ্্ডমদল্বেদলন্লুবস়ো।্মানুষজন্আনদে্তহ্তহ্ রদে।্োন্
িাজনা্হুদো়ি। 
  
এ জন্এই্ডটবিদল্চদল্এদলন। 
  
–োন্োইদত্পাদরন?্আমাদের্সদে্আসুন। 
  
 রুবিও্মাথা্না়িদলন–না। 
  
–সমসযা্ ী্হদ়েদে? 
  
–ডতামরা্ োন্  দরা।্ রুবিও্ ডেখ্দলন,্ এসি্ পুদরাদনা্ োদন্ ফ্রাদোদ ্ প্রিংসা্  রা্
হদ়েদে। 
  
ডিি্ দ়ে জন্যুি ্তখ্ন্চারপাদি্বঘদর্যদরদে।্তারা্স দলই্মত্ত্মাতাল,্তাদের্
আচরদণ্ডিাঝা্যাদে। 
  
–বসনর,্আপবন্ব ্ফ্রাদোর্বিরুদে্নাব ? 
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 লুবস়ো্িুঝদত্পারদলন্িযাপারটা্গুরুতর।্এখ্নই্তহ্হট্টদোল্শুরু্হদি। 
  
লুবস়ো্ো দলন–রুবিও? 
  
রুবিও্সংদ তটা্িুঝদত্ডপদরদেন।্সদে্সদে্বনদজদ ্সামদল্বনদলন–্না,্আবম্ভাই্
 াদরার্বিরুদে্নই।্ব ন্তু্এই্িব্দগুদলা্আবম্জাবন্না। 
  
-বে ্আদে,্আমরা্স দল্এ সদে্োইি। 
  
 স দল্রুবিওর্জনয্অদপক্ষা্ রদে। 
  
রুবিও্লুবস়োর্বেদ ্তা াদলন–্চলল,্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাই।্ব ন্তু্তার্আদে?্োন্
শুরু্হদ়ে্ডেদে।্লুবস়ো্িুঝদত্পারদলন,্রুবিও্বনদজদ ্বনদজর্মদযয্আটদ ্রাখ্দত্
পারদেন্না। 
  
োন্ ডিষ্ হদ়ে্ ডেল,্ এ জন্ যুি ্ রুবিওর্ বপে্ চাপদ়ি্ িলল–্ ভাদলা্ ডেদ়েদেন,্
আপনার্েলা্তত্ডিি্ভাদলা। 
  
রুবিও্চুপচাপ্িদস্রইদলন।্ওরা্ খ্ন্যাদি? 
  
এ জন্লুবস়োর্ড াদল্ওই্জযাদ টটা্ডেখ্দত্ডপল। 
  
–এখ্াদন্ ী্লুব দ়ে্ডরদখ্দেন্বমস? 
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 তার্িিু্িলল্ডেখ্া্যা ,্ব ্আদে্ডসখ্াদন। 
  
আপবন্ব ্আপনার্পযাবিটা্খু্দল্ডেখ্াদিন,্ডসখ্াদন্ ী্লুদ াদনা্আদে? 
  
এই্ থা্শুদন্রুবিও্খু্ি্ডরদে্ডেদলন।্বতবন্সদে্সদে্এ টা্ঘুবষ্চাবলদ়ে্বেদলন।্
ডলা টা্পদ়ি্ডেল। 
  
লুবস়ো্ বচৎ ার্ রদেন–না,্রুবিও্এমন্ ড াদরা্না।্ ব ন্তু্অদন ্ ডেবর্হদ়ে্ ডেদে।্
মারামাবর্শুরু্হদ়ে্ ডেল।্ ড ্ ডযন্মদের্ ডিাতল্ েুাঁদ়ি্ ডভদঙ্ বেদ়েদে।্ ডচ়োর্ ডটবিল্
উদল্ট্ডেলা্হল।্মদন্হল্ডলা গুদলা্ডিাযহ়ে্িাতাদস্ভর্বেদ়ে্উদ়ি্যাদে।্অশ্রািয্
োবলোলানজ।্ রুবিও্ েুজন্ মানুষদ ্ মাবটদত্ ডেদল্ ডিেম্ ডপটাদত্ শুরু্  দর্
বেদ়েদেন।্তৃতী়ে্জন্তার্বেদ ্েুদট্আসদে।্রুবিওর্ডপদট্লাবথ্ডমদর্বেল।্রুবিও্
 াঁব দ়ে্উেদলন। 
  
রুবিও্চদলা্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাই। 
  
 ড াদনার দম্রুবিও্িাইদর্ডিবরদ়ে্আসার্ডচষ্টা্ রদলন। 
  
লুবস়ো্িলদলন–্চদলা্চদলা্এখ্াদন্আর্থা ি্না। 
  
 ব ন্তু?্আটটার্সম়ে্আমাদ ্ডয্এখ্াদন্আসদতই্হদি।্আটটা্পযেন্ত্ড াথা়ে্লুব দ়ে্
থা ি?্রুবিও্মাথা্ডমাটা,্বনদজদ ্বন়েন্ত্রদণ্রাখ্দত্পাদর্না। 
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তারা্ যাদলসানটা্মাবর়োর্বেদ ্চদল্ডেদলন।্ডোলমাদলর্িব্দ্আর্ডিানা্যাদে্না।্
বিরাট্ এ টা্ চাচে,্ বটেদলবি়ো্ সানটা্ মাবর়ো।্ লুবস়ো্ বসাঁব়ির্ ওপর্ োাঁ়িাদলন।্
হাাঁোদেন্তখ্নও।্তারপর?্েরজা্খু্দল্ডভতদর্ ুদ ্প়িদলন।্এই্চাদচে্ড উ্ডনই। 
  
রুবিও্ভ়োতে্ডচাদখ্্তাব দ়ে্আদেন। 
  
লুবস়ো্িলদলন–্এখ্াদন্আমরা্বনরাপে।্তুবম্খ্াবন টা্বিশ্রাম্বনদত্পাদরা। 
  
ব ন্তু্এ ী?্ভলদ ্ভলদ ্রক্ত্ডিদরাদে্রুবিওর্ডপট্ডথদ ।্লুবস়োর্মদন্হল্বতবন্
ডিাযহ়ে্অসুস্থ্হদ়ে্পদ়িদেন–্ ী্হদ়েদে? 
  
বেসবেস্  দর্ রুবিও্ জিাি্ বেদলন–্ গুোটা্ এ টা্ েুবর্ িযিহার্  দরবেল।্ রুবিও্
থরথর্ দর্ াাঁপদত্ াাঁপদত্ডমদঝর্ওপর্পদ়ি্ডেদলন। 
  
লুবস়ো্হাাঁটু্ডেদ়ি্িদস্িলদলন–্এ েম্ন়িাচ়িা্ দরা্না। 
  
লুবস়ো্িাটে্ খু্দল্বেদলন।্িাটেটা্ডপদটর্ওপর্ডচদপ্যরদলন।্যবে্রক্ত্ডরাতদ ্িি্
 রা্যা়ে।্রুবিওর্মুখ্্এখ্ন্চদ র্মদতা্সাো। 
  
 তুবম্ডয্ড ন্এই্ল়িাই্ রদল?্লুবস়ো্ডরদে্জানদত্চাইদলন। 
  
–ডতামাদ ্এত্খ্ারাপ্ থা্িলল,্আবম্সহয্ রদত্পাবরবন। 
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 থাগুদলা্ লুবস়োর্হৃে়ে্েিে্ দরদে।্হা়ে্ঈশ্বর,্এই্ডলা টা্আর্ তিার্আমার্
জনয্জীিন্উৎসেে্  রদি! 
  
লুবস়ো্িলদলন–্আবম্ডতামাদ ্মরদত্ডেি্না।্ডেখ্া্যা ্ ী্ রা্যা়ে। 
  
 ব ন্তু্ ী্হদি?্জল্এিং্ ডতা়োদল্পাও়ো্ ডেল,্ক্ষতস্থান্পবরষ্কার্ রা্হল।্ িুঝদত্
পারা্যাদে,্সমস্ত্িরীর্জুদ়ি্যন্ত্রণা্শুরু্হদ়েদে।্লুবস়ো্মাথার্ওপর্ডতা়োদল্িুবলদ়ে্
বেদলন।্রুবিওর্ডচাখ্্েুদটা্িি।্মদন্হ়ে্উবন্ঘুবমদ়ে্পদ়িদেন।্লুবস়ো্তার্মাথার্
চুদল্বিবল্ াটদত্ াটদত্ভািদলন,্এ্িাাঁচদি্ডতা? 
  
আমরা্ডতামাদের্খ্ামাদর্বেদ়ে্এ সদে্ াজ্ রি্রুবিও।্ডতামার্মা্আর্ডিাদনদের্
সদে্ ডেখ্া্  রি।্ ডতামার্  ী্ মদন্ হ়ে,্ ওরা্ ব ্আমাদ ্ ডমদন্ ডনদিন?্আবম্ খু্ি্
ভাদলা্ াজ্ রি্ডেদখ্া। 
  
সমস্ত্সদিযটা্এইভাদি্ থািাতোর্মদযয্বেদ়ে্ড দট্ডেল। 
  
তারপর?্ তারপর্ হোৎ্ লুবস়ো্ ডেখ্দলন,্ আ ুল্  ান্না্ এদস্ তার্ েুদচাখ্্ ভাবসদ়ে্
বেদ়েদে।্বতবন্ভািদলন,্এটাও্ ী্এ টা্স্বপ্ন্হদ়ে্ডথদ ্যাদি! 
  
চাদচের্ ডে়োদল্ সদিযর্ ো়ো্ ঘন্ হদে।্  াাঁদচর্ জানলার্ ডভতর্ বেদ়ে্ বিো়েী্ রবির্
ডিদষ্ ব রণ।্তাও্হাবরদ়ে্ ডেল।্এখ্ন্চারপাি্ঘন্অি াদর্ মুখ্্ ড দ দে।্ লুবস়ো্
িযাদেজটা্পালদট্ বেদলন।্চাদচের্ঘণ্টা্ধ্ববন্িাজদত্শুরু্ দরদে।্এ -েুই-বতন-চার্
পাাঁচ্ে়ে,্আটটা্িাজল,্এিার্ডতা্ডযদতই্হদি। 
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রুবিওর্োদ়ে্হাত্বেদলন।্জ্বর্এদসদে।্ঘাম্হদে,্বনশ্বাস্খু্ি্যীদর।্এখ্ন্রক্ত্প়িা্
িি্হদ়ে্ডেদে।্হ়েদতা্ডভতদর?্জাবন্না,্ঈশ্বর্তুবম্এদ ্িাাঁচাও। 
  
রুবিও,্োবলেং। 
  
রুবিও্ডচাখ্্খু্লদলন।্অযে্অদচতন। 
  
–আবম্এখু্বন্আসবে। 
  
রুবিও্অসহাদ়ের্মদতা্হাত্যদর্িদলবেদলন–্প্লীজ। 
  
–আবম্এখু্বন্আসবে। 
  
 লুবস়ো্ হাত্ োব়িদ়ে্ বনদলন।্ ডিষিাদরর্ মদতা্ তা াদলন।্আুঃ,্ এদ ্আবম্ সাহাযয্
 রদত্পারলাম্না। 
  
লুবস়ো্ দ্রুত্ ডসানার্ ক্ৰি্ তুদল্ বনদলন।্ চাদচের্ েরজা্ বেদ়ে্ ডিবরদ়ে্ ডেদলন।্ ডচাখ্্
ভরবত্ জদল,্ ব ন্তু্  ী্  রা্ যাদি।্ জনা ীণে্ পথ্ বেদ়ে্ দ্রুত্ ডহাঁদট্ চদলদেন।্ ওই্
ডো ানটাদত্ডপাাঁদোদত্হদি।্ো়িপত্র্এদস্ডেদে? 
  
আরও্ডজাদর,্আরও্ডজাদর! 
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পুবলি্ ডস্টিদনর্ ডভতর্এ জন্ইউবনেমে্ পরা্অবেসার্ িদসবেদলন।্ বতবন্ লুবস়োর্
বেদ ্ তা াদলন।্ তারপর?্ লুবস়ো্ িলদলন,্ এ জনদ ্ েুবর্ মারা্ হদ়েদে।্ ডলা টা্
ডিাযহ়ে্মদর্যাদি।্আপনার্সাহাযয্চাইবে। 
  
পুবলদির্ তো্ ড াদনা্ থা্িলদলন্না।্ বতবন্এ টা্ ডটবলদোন্ বনদ়ে্ ব েু্িলদলন।্
এখু্বন্ওরা্সাহাযয্ রদত্আসদিন। 
  
ডচাদখ্র্পল ্ডেলার্আদেই্েুজন্ডোদ়েো্ডপৌঁদে্ডেদেন। 
  
–এ জনদ ্েুবর্মারা্হদ়েদে। 
  
চলুন্যাবে। 
  
রাস্তা়ে্এ টা্োক্তারদ ্তুলদত্হদি।্এ জন্ডোদ়েো্িলদলন। 
  
িাব়ি্ডথদ ্এ জন্োক্তারদ ্তুদল্ডনও়ো্হল।্লুবস়ো্চাদচের্বেদ ্এবেদ়ে্ডেদলন। 
  
এ টু্িাদে্োক্তার্িলদলন-্ডলা টা্এখ্নও্ডিাঁদচ্আদে,্অযামু্বদলি্ো দত্হদি। 
  
লুবস়ো্ মাথা্ ডনদ়ি্ ভািদলন,্আহা,্আমার্ াজ্আবম্ দরবে।্আর্ হ়েদতা্  খ্নও্
ডতামার্সদে্ডেখ্া্হদি্না। 
  
েুজন্ডোদ়েো্হোৎ্লুবস়োর্প্রবত্এত্আগ্রহী্ড ন?্লুবস়ো্জাদনন্না,্ইিারদপাদলর্
মাযযদম্তাাঁর্েবি্সিেত্র্েব়িদ়ে্ডেও়ো্হদ়েদে। 
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এ টু্িাদে্এ জন্িলদলন–্বসদনাবরটা,্অনুগ্রহ্ দর্আপবন্এ িার্পুবলি্ডস্টিদন্
আসদিন্ব ?্আপনাদ ্ দ়ে টা্প্রশ্ন্ রদত্হদি। 
  
. 
  
২৮. 
  
বর াদেো্ ডমলাদো্ এ টু্ েূদর্ োাঁব়িদ়ে্ বেদলন,্ ডেখ্দলন্ এ টা্ বিরাট্ ডন দ়ি্ গুহার্
ডভতর্ ুদ ্প়িল।্এ ্মুহূদতের্জনয্বতবন্পাথর্স্তি্হদ়ে্বেদ়েবেদলন।্তারপর্প্রাণ্
হাদত্ দর্এবেদ়ে্চলদলন। 
  
–বসস্টার? 
  
আিো্আদলা়ে্ডেখ্া্ডেল,্ওই্বিরাট্জন্তুটা্গ্রাবসলাদ ্আক্ৰমণ্ রদে। 
  
বর াদেো্ ী্ রদিন্িুঝদত্পারদেন্না।্যুে্শুরু্ দর্লাভ্ব ? 
  
 ডচতনা্হারাদত্থাদ ন্বতবন,্গ্রাবসলা্িলদেন–্ ী্হদি? 
  
সবতযই্ ডতা,্ এ মুহূতে্ িাদে্ হতিা ্ গ্রাবসলা্ িাইদর্ ডিবরদ়ে্ এদলন।্ বর াদেো্
ইবতমদযযই্তার্ াদে্ ডপৌঁদে্ ডেদেন।্ মস্ত্ িদ়িা্ এ টা্ পাথদরর্ টু দরা্ বেল,্ ডসটা্
বেদ়ে্ ড াদনামদত্ েরজাটা্ আটব দ়ে্ ডেও়ো্ হল।্ তারপর?্ অি ার্ অরদণয্ তারা্
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েুজন।্ মদন্ হদে্ এিার্ ডিাযহ়ে্ মৃতুযর্ উপতয া্ ডথদ ্ জীিদনর্ সমতদল্ বেদর্
আসদত্ডপদরদেন। 
  
. 
  
ডস্তপ্পাহাদ়ির্পদথ্তাদের্ভ্রমণ্শুরু্হদ়েদে।্ঘণ্টা্ড দট্ডেদে,্ডোট্ট্এ টা্ঝরনা,্
বর াদেো্িলদলন,্আসুন,্এখ্াদন্ব েুক্ষণ্িসা্যা । 
  
িযাদেজ্ডনই,্অযাবিদসবে ্ডনই,্এখ্াদন্ডসখ্াদন্নখ্দরর্আাঁচ়ি।্রক্ত্চুাঁইদ়ে্প়িদে।্
োো্জদল্িযথা্ ব েুটা্উপিম্হল।্েৃিযপট্পাদল্ট্যাদে।্ড উ্ড াদনা্ থা্িলদত্
পারদেন্না।্হোৎ্ ী্ ডযন্ঘদট্ ডেল।্ বর াদেো্আবলেন্ রদলন্গ্রাবসলাদ ।্ডোাঁদট্
ডোাঁট্এিং্হাদত্হাত।্অদন ্ থা্না্িলা্ডথদ ্ডেদে। 
  
গ্রাবসলার্অতীত?্গ্রাবসলার্ভবিষযৎ?্গ্রাবসলা্ ব ্ঈশ্বরদ ্ভািদেন?্হা়ে্ঈশ্বর,্ তুবম্
আমার্জনয্এত্আনে্জবমদ়ে্ডরদখ্ে?্অথচ্আবম্তার্হবেস্পাইবন।্েুজদন্ থা্
িলদেন,্গ্রাবসলার্ডসৌেযে্এখ্নও্বর াদেোদ ্আ ষেণ্ রদে।্বর াদেো্ভািদলন,্এই্
বসস্টার্এখ্ন্আমার,্সমূ্পণেভাদি্আমার।্ বতবন্আর্ খ্নও্ নদভদি্ বেদর্যাদিন্
না।্আমরা্বিদ়ে্ রি,্আমাদের্ডেদলদমদ়ে্হদি,্উপযুক্ত্সংসার। 
  
 থাটা্ভাবসদ়ে্বেদলন্বর াদেো। 
  
গ্রাবসলা্উত্তর্বেদলন,্হযাাঁ্আবম্রাবজ।্তখ্নও্আবলেদনর্পালা্চদলদে।্ব ন্তু?্এটাই্
ডতা্আবম্ডচদ়েবেলাম,্গ্রাবসলা্ভািদলন।্ব ন্তু্আমার্স্বপ্ন্সেল্হ়েবন। 
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বর াদেো্িলদলন–্আমরা্ফ্রাদি্যাি।্ডসখ্াদন্আমরা্বনরাপদে্থা ি।্যুে্ডিষ্হদ়ে্
ডেদল্আমরা্ডেদন্বেদর্আসি। 
  
গ্রাবসলা্জাদনন্বতবন্ওই্ডলা বটর্সাদথ্পৃবথিীর্ডয্ড াদনা্ডেদি্ডযদত্পাদরন।্যবে্
বিপদের্সম্ভািনা্থাদ ,্বতবন্তা্ভাে্ দর্ডনদিন। 
  
অদন ্  থাই্ িলা্ হল,্ বর াদেো্ জানাদলন্  ীভাদি্ বতবন্ জাইদম্ বমদরার্ সংেদিে্
এদসদেন।্ ীভাদি্িািার্সাদথ্মদনামাবলনয্ডেখ্া্বেদ়েবেল।্গ্রাবসলাদ ্িলা্হল্তার্
অতীত্সম্পদ ে্িলদত।্গ্রাবসলা্ব ন্তু্ব েুই্িলদলন্না।্গ্রাবসলা্ভািদলন,্আবম্িলদত্
পারি্না,্তাহদল্ডেখ্া্ডেদি্শুযু্ঘৃণা্আর্লজ্জা। 
  
স াল্হদ়ে্এদসদে,্সূযে্হামাগুব়ি্বেদে।্পাহাদ়ির্ওযাদর্লাল্আভা্ডেখ্া্যাদে। 
  
বর াদেো্ িলদলন–্ আজ্ সারাবেন্ এখ্াদন্ ড াথাও্ লুব দ়ে্ থা দত্ হদি।্ অি াদর্
আিার্ যাত্রা্ শুরু্ হদি।–্ বজপসীদের্ ডেও়ো্ খ্ািাদরর্ ব েুটা্ তখ্নও্ বেল।্ তারা্
ডখ্দলন,্খ্াবন টা্জবমদ়ে্রাখ্দলন্ভবিষযদতর্জনয। 
  
সুদখ্র্পবর ল্পনা,্আোমী্ বেন্যাপন।্ ড াথা্ ডথদ ্শুরু্হদি,্ ড উ্তা্জাদনন্না।্
ব ন্তু্এখ্াদন্এত্ডোলমাল?্রাজননবত ্অবনি়েতা?্ ডেদন্আিার্ডেরা্সম্ভি্হদি্
ডতা?্ নাব ্ আরি্ ইজরাদ়েদলর্ মদতা্ বচরবেন্ অবনি়েতা?্ মাব েন্ ডপ্রবসদেি্ জন্
ড দনবে্ এিং্ তার্ িািা্ রিাটে্ ড দনবেদ ্ হতযা্  রা্ হদ়েদে।্ মাবটেন্ লুথার্ ব ং্
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জুবন়োরদ ও্ ডমদর্ ডেলা্ হদ়েদে।্ িাবলেন্ ডেও়োল?্ েুবভেক্ষ?্ িনযা?্ ভূবম ম্প?্ যনো?্
বিদক্ষাভ?্এইভাদিই্ডতা্মানুদষর্স্বপ্ন্আজ্যূবলসাৎ্হদ়ে্যাদে। 
  
আমাদের্িযবক্তেত্জীিন?্শুযু্আমাদের্ড ন?্হাজার্লক্ষ্মানুদষর? 
  
অদন ্ব েু্ভািদত্ভািদত্ বর াদেো্িলদলন্ডেদখ্া,্ ডিষ্অবব্দ্আমরা্ ডতা্জীিনদ ্
আাঁ দ়ি্ যরদত্ ডপদরবে।্ আমরা্ এদ ্ অদনযর্ সাদথ্ পবরবচত্ হদত্ ডপদরবে।্ এটাই্
ডিাযহ়ে্ভেিাদনর্সিদথদ ্ি়ি্উপহার। 
  
গ্রাবসলার্ িস্বদর্ডজদেদে্এ টা্অদু্ভত্ড ামলতা।্ বতবন্অতীদতর্ থা্িলদত্শুরু্
 রদলন।্পবরষ্কার্জানাদলন্আমার্মা্ বেদলন্এ ্িারােনা।্প্রবত্রাদত্আবম্নতুন্
এ ্পুরুষ্খ্দদ্দরদ ্ডেখ্দত্ডপতাম।্ডচাদদ্দা্িের্ি়েদস্আবম্এ ্পুরুষদ ্আমার্
িরীরটা্বেদ়েবেলাম।্তার্ডপৌরুষ্আমাদ ্আ ষেণ্ দরবেল।্ডচাদখ্র্সামদন্মা্তার্
সাদথ্অসভয্ডখ্লা্ডখ্লদি,্আবম্তা্সহয্ রদত্পাবরবন।্আবমও্হ়েদতা্এ টা্ডিিযা়ে্
পবরণত্হতাম,্ব ন্তু্তা্হইবন,্ড ন্জাদনা?্আবম্বিশ্বাস্ বর্েৃঢ়্মন্থা দল্মানুষ্
অদন ্বিপেদ ্অবতক্ৰম্ রদত্পাদর।্আবম্ডিষ্পযেন্ত্এ টা্িান্ত্পৃবথিীর্সিান্
ডপদ়েবেলাম,্িান্ত্এিং্পবরেন্ন। 
  
বর াদেো্ বচৎ ার্  দর্ িলদলন-্ না-না,্ আর্ িলদত্ হদি্ না।্ আমাদের্ অদনদ রই্
এ টা্েুুঃখ্জন ্অতীত্থাদ ।্তাদ ্ঘাবটদ়ে্ ী্লাভ! 
  
সম়ে্িদ়ে্যাদে,্বর াদেো্িলদলন্ডেোবরদ া্োবসে়ো্ডলার ার্এ টা্ বিতা্শুনদি? 
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রাবত্রটা্আর্ খ্দনা্আসদি্না। 
তুবমও্আসদি্না 
আবমও্যাি্না্ড াথাও 
ব ন্তু্ডতামাদ ্আসদত্হদি 
ডতামার্ডোাঁট্লিণাক্ত্িৃবষ্টযারা়ে্েগ্ধ, 
বেদনর্স্বপ্ন্সেল্হদি্ব  
না,্তুবমও্আসদি্না 
আবমও্আসি্না। 
আবম্ড াথাও্যাি্না। 
ব ন্তু্আমাদ ্আসদত্হদি 
অি াদরর্ াো়ে্আেন্ন্জল্ডভদঙ 
রাত্ব ংিা্বেন্আমাদের্স্বপ্ন্সেল্ রদি্না 
ডতামার্জনয্আমার্মৃতুয্হদি্এিং 
 আমার্জনয্মারা্যাদি্তুবম 
  
 িস্বর্স্তি্হদ়ে্এদসদে,্ভািদত্পারা্যাদে্না,্এমন্সুের্সুখ্ী্এ বট্ভবিষযৎ? 
 বিশ্ব্চরাচর্জুদ়ি্বনুঃসীম্তনুঃিব্দ। 
  
গ্রাবসলা্ডচাখ্্িুজদলন,্এই্প্রথম্এ টা্অদু্ভত্আনে্তার্সমস্ত্িরীরদ ্পবরপ্লবিত্
 রদে। 
  
. 
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২৯. 
  
এ টা্সূত্র্হাবরদ়ে্ডেদে।্ব ন্তু্সূত্রটা্ডির্ রদত্হদি। 
  
অযালান্টা ার্ভািদত্থাদ ন।্ ীভাদি?্িুঝদত্পারা্যাদে্না। 
  
িযাপারটার্মদযয্ডোলমাল্আদে,্বিপেসং ুল্পথ।্টা ার্জাদনন্তাদ ্আরও্সত ে্
এিং্সদচতন্হদত্হদি।্ ডযন্এটা্ ড াদনা্ বেিা্ স্বদপ্ন্পবরণত্না্ হ়ে,্তাদ ্অসম্
ল়িাইদত্অিতীণে্হদত্হদ়েদে। 
  
োোর্ডিদরনোর্সাদথ্ থািাতো্শুরু্হল। 
  
োোর,্ডসই্চাষী্েম্পবতর্খ্ির্ ী?্ডমোন্পযাবট্রবস়োদ ্যারা্ডেখ্দত্ডপদ়েবেল? 
  
িৃে্যাজদ র্মুদখ্্হাবস্অদন ্ বেন্তুবম্ওদের্সাদথ্ থা্িলদত্পারদি্না।্ড ন্
িল্ডতা?্হ়েদতা্ড াদনা্বেনই্পারদি্না। 
  
টা ার্অিা ্হদ়েদেন্তার্মাদন! 
  
অদন ্িের্আদে্ওই্চাষী্েম্পবতর্মৃতুয্হদ়েদে। 
  
নরদ র্অি ার,্ ব ন্তু্আদলা্ ড াথা়ে্ ডোট্ট্ বিশুটার্ বনউদমাবন়ো্হদ়েবেল্তাই্ ডতা?্
ড ান্হাসপাতাদল্ওদ ্বনদ়ে্যাও়ো্হ়ে? 
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হাসপাতালটা্ ১৯৬১্ সাদল্ পুদ়ি্ ডেদে।্ এ টা্ নতুন্ হাসপাতাল্ ততবর্ হদ়েদে।্ তাই্
ড াদনা্ডর েে্পাও়ো্যাদি্না।্আোি্িের্আদের্ঘটনা,্পৃবথিীটা্অদন খ্াবন্পাদি্
ডেদে্ভাই।্এখ্ন্ব ্আর্ডসই্বেন াল্আদে? 
  
না,্চারপাদি্শুযুই্হতািা।্ড াথা়ে্যাও়ো্ডযদত্পাদর?্ওই্অনাথ্আশ্রম। 
  
. 
  
এদলন্েট্ডরাজই্জানদত্চান,্ডমদ়েবটদ ্পাও়ো্ডেদে্ব না।্অযালান্িুঝদত্পাদরন,্
 িস্বদর্িযা ুলতা্ঝরদে। 
  
তার্মাদন?্রহসয্ঘণীভূত্হদে্ব ? 
  
অযালান্ টা ার্ অনাথ্ আশ্রদম।্ বিবেবর্ পবরদিি,্ এ েল্ ডেদল্ োন্ োইদে,্  থা্
িলদে,্ এখ্াদন্ েট্ সাম্রাদজযর্ মহারানী্ ি়ি্ হদ়ে্ উদেদে?্ িযাপারটা্ ভািদত্ ড মন্
খ্ারাপ্লাদে।্আর্ওই্ ু ুবরটা্ব না্বনউই়েদ ে্অবভজাত্জীিন্ াবটদ়েদে? 
  
এ জন্তরুণী্এদস্োাঁ়িাদলন,্আবম্ব ্আপনাদ ্সাহাযয্ রদত্পাবর,্বসনর? 
  
অযালান্ টা ার্ হাসদলন–হযাাঁ্ পাদরন,্ ড াবট্ েলার্ বেদ়ে।্ মুদখ্্ িলদলন-্ এখ্ান ার্
োব়েদত্ব্ড ্আদেন? 
  
–বসদনারা্অযাদিলস। 
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–উবন্ব ্আদেন? 
  
–হযাাঁ,্আবম্আপনাদ ্ওাঁর্ াদে্বনদ়ে্যাবে। 
  
ডেখ্া্ হল।্ভরমবহলার্ ি়েস্ হদ়েদে,্আবি্ িের্পার্ হদ়েদে।্ ডচহারাটা্ ডিি্ িদ়িা,্
ডচাদখ্্ ড মন্  বেন্ আভা।্ মাথার্ চুল্ যূসর্ এিং্ পাতলা।্ ডচাখ্্ েুবট্ উজ্জ্বল্ ও্
পবরষ্কার। 
  
–আপবন্ব ্আমাদের্ড াদনা্এ বট্বিশুদ ্েত্ত ্বনদত্এদসদেন?্ডেখু্ন্ াদ ্পেে্
হ়ে। 
  
না্ বসদনারা,্আবম্এ বট্ বিশু্সম্পদ ে্জানদত্এদসবে,্অদন ্ িের্আদে্ ডস্এই্
আশ্রম্ডেদ়ি্চদল্যা়ে। 
  
অযাদিলস্িলদলন–আবম্ডতা্জাবন্না।্ব েু্িুঝদত্পারবে্না। 
  
এ টা্ডোট্ট্ডমদ়েদ ্এখ্াদন্আনা্হদ়েবেল,্১৯৪৬্সাদলর্অদক্টাির্মাদস। 
  
অদন ্ বেন্ আদের্  থা।্ হ়েদতা্ ডমদ়েবট্ এখ্াদন্ ডনই।্ পদনদরা্ িের্ ি়েস্ হদল্
আমরা… 
  
না্বসদনারা,্আবম্জাবন্ডস্এখ্াদন্ডনই।্আবম্জানদত্চাইবে্বে ্ দি্এখ্াদন্আনা্
হদ়েবেল। 
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–এ্িযাপাদরও্আবম্আপনাদ ্ড াদনা্সাহাযয্ রদত্পারি্না। 
  
বেদট বটদভর্হৃে়ে্েলদে-্ড ন?্তার্নাম্জানা্আদে।্পযাবট্রবস়ো্েট,্ডোদ়েো্মদন্
 রদলন,্ব ন্তু্অযালান্মুদখ্্িলদলন–্ডমোন,্তার্নাম্হল্ডমোন। 
  
মাবসেবেজ্অযাদিলদসর্ মুদখ্্আদলা-্ না,্ ড উ্এই্ ডমদ়েবটদ ্ ভুলদত্পারদি্ না।্ ডস্
এ টা্ি়েতাবন্বেল,্এ বেন্ডস্ ী্ দরবেল্জাদনন? 
  
. 
  
পুদরাদনা্ াসুবে্ঘাাঁটার্ইদে্অযালাদনর্ডনই।্সম়ে্খু্িই্ ম,্ডিষ্অবব্দ্ডর েে্ঘদর্
তারা্ডপৌঁদে্ডেদলন। 
  
ওই্োইদল্এ টা্ েবি্ থা দল্ ড মন্ হত?্ পরিতেী াদল্েদটা বপ্ রদতই্ হদি।্
োইলটা্বনদজর্ডচাদখ্্ডেখ্দত্চাইদলন্অযালান।্ব ন্তু্রাজী্হদেন্না্ওই্ভরমবহলা।্
সবতযই্ডতা,্োইলগুদলা্এ ান্ত্এিং্ডোপনী়ে। 
  
-ডোট্ট্ডমোন,্তাদ ্ ীভাদি্সাহাযয্ দরদেন?্তার্জনয্ব েু্ভাদলা্খ্ির্আদে। 
  
–আপবন্জানদত্চাইদেন্ডমদ়েবটদ ্ দি্এখ্াদন্আনা্হদ়েবেল? 
  
হযাাঁ,্ডমদ়েবটর্িািা্মারা্ডেদে,্ব েু্টা া্প়েসা্আদে,্তার্হাদত্তুদল্বেদত্হদি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

364 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

িৃো্ভরমবহলা্মাথা্না়িদলন।্তাব দ়ে্থা দলন্অযালাদনর্মুদখ্র্বেদ । 
  
অযালান্হাবস্হাবস্ মুদখ্্িলদলন্আপবন্আমার্জনয্এত্ ষ্ট্স্বী ার্ রদেন,্আবম্
যবে্এই্অনাথ্আশ্রদম্এ দিা্েলার্োন্ বর্আপবন্ ব েু্মদন্ রদিন?্তারপর্
িাব়িদ়ে্িলদলন্েুদিা?্বে ্আদে্পাাঁচদিা্েলার? 
  
অযাদিলদসর্মুদখ্্হাবস্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে্বসনর।্আবম্ডেখ্বে্োইলটা্পাও়ো্
যা়ে্ব না। 
  
 াজটা্ রা্সম্ভি্হদ়েদে।্অযালান্ভািদলন।্বযশু,্তুবম্মহান,্তুবম্ রুণাঘন। 
  
প়েলা্অদক্টাির্তাবরদখ্্ডপ্লনটা্ধ্বংস্হদ়ে্যা়ে,্ডমোনদ ্বনি়েই্তার্েিবেন্িাদে্:্
হাসপাতাল্ডথদ ্আনা্হদ়েবেল।্বেনটা্এোদরাই্অদক্টািদরর্ াো াবে্হদি। 
  
অযাদিলস্বেদর্এদলন–্এ টু্ডখ্াাঁজাখু্াঁবজ্ রদত্হল। 
  
উবন্োইলটা্অযালাদনর্হাদত্তুদল্বেদলন।্ডলখ্া্আদে,্ডমোন,্বিশু্ নযা,্মা্িািার্
পবরচ়ে্ডনই।্তাবরখ্টা?্১৪্জুন,্১৯৪৭। 
  
হদতই্ পাদর্ না,্ অযালাদনর্ ডচাদখ্্ মুদখ্্ বিস্ম়ে।্ বিমানটা্ ধ্বংস্ হদ়েদে্ ১্ অদক্টাির্
তাবরদখ্। 
  
-তারপর?্ ী্িলদেন্বসনর?্আপনার্ থা্আবম্িুঝদত্পারবে্না। 
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–এই্বরদপাটে্ড ্রাদখ্্িলুন্ডতা? 
  
–আমাদ ্বনদজদ ই্সি্ াজ্ রদত্হ়ে।্যখ্ন্ড াদনা্বিশুদ ্এখ্াদন্আনা্হ়ে,্তার্
সম্পদ ে্প্রাপ্তিয্সি্তথয্আবম্বলদখ্্রাবখ্। 
  
স্বপ্ন্ভাঙদে–্আপনার্ড াদনা্ভুল্হদ়েদে্ব ?্বেনটার্িযাপাদর? 
  
 রােত্ িস্বর–্আবম্জাবন্বসনর,্জুন্এিং্অদক্টািদরর্মদযয্ ী্তোত। 
  
স্বপ্নটা্ডভদঙ্ডেদে।্তার্মাদন?্পযাবট্রবস়ো্েদটর্মৃতুয্হদ়েদে্বিমান্েুঘেটনা়ে।্এদলন্
েট্ াদ ্খু্াঁজদেন? 
  
অযালান্টা ার্উেদলন–্যনযিাে। 
  
অযালান্টা ার্চদল্যাদেন,্আহা,্ডলা বট্িদ়িাই্ভাদলা।্ ত্উোর,্পাাঁচদিা্েলার,্
অনাথ্আশ্রদমর্অদন ্ব েুই্ড না্যাদি।্বনউই়ে ে্ডথদ ্এ টা্ডোন্এদসবেল,্এ ্
লক্ষ্েলাদরর্ডচ ,্আহা,্ভেিান্ক্ৰমি্মুখ্্তুদল্তা াদেন।্তাদতই্ডতা্সি্ব েু… 
  
. 
  
অযালন্টা ার্বরদপাটে্বেদলন। 
  
এখ্নও্ ড াদনা্ খ্ির্পাইবন্শ্রীমতী্েট,্ িুঝদত্পারবে্না,্অদনদ ্িলদেন্ ডমদ়েবট্
এখ্নও্ডিাঁদচ্আদে। 
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এখ্ন্ িস্বর্এদ িাদর্পালদট্ডেদে।্ডখ্লাটা্ডিষ্হদ়েদে,্এদলন্েট্ভািদলন,্তা্
হদল?্পযাবট্রবস়ো?্ ী্হল্তার?্ড উ্তার্খ্ির্রাখ্ল্না। 
  
. 
  
৩০. 
  
বসস্টার্ ডমোন্ ডেবলক্স্  ারবপওর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ আদেন।্ যাত্রাপথ্ এবেদ়ে্ ডেদে,্
ডমোন্ব ্ভ়ে্ডপদ়েদেন?্ভ়ে্পাও়োটাই্স্বাভাবি ।্ ত্িের্যদর্তাদ ্ নদভদির্
িে্ঘদর্জীিন্ াটাদত্হদ়েদে।্আর্ খ্নও্ডযন্এই্অনুভূবত্না্হ়ে। 
  
ডমোন্ এখ্ন্  ী্ প্রাথেনা্  রদেন?্ বতবন্ ব ্ অতীত্ বেদনর্  থা্ ভািদেন?্ অনাথ্
আশ্রদমর্ ডসই্  াদলা্ অি ার্ বেন?্ ডসই্ বেনগুবল্ ব ্ আিার্ বেদর্ আসদি?্ ব ন্তু্
এখ্ন?্এখ্ন্ ডতা্তাদ ্সন্ত্রাসিােীরা্ বঘদর্যদরদে,্তার্জীিনটা্এখ্ন্সরু্ সুদতার্
ওপর্ঝুলদে।্তা্হদল? 
  
সমস্ত্রাত্যদর্তারা্ ডহাঁদটবেদলন।্ ডভারদিলা্ ডথদম্ ডেদলন।্ ডমোন্আর্অযাম্পা়েরা্
বজরন,্জাইদম্বমদরা্ও্ডেবলক্স্ ারবপওদ ্ডেখ্া্ডেল,্সামদন্এ টা্মানবচত্র। 
  
জাইদম্ িলদলন-্ ডমবরনা্ ডজল্  যাদম্পাদট্ ডপৌঁদোদত্ আর্ চার্ মাইল।্ এই্ পথটা,্
আমরা্যাি্না।্এখ্াদন্আবম্েযাবরসদনর্ডলা জন্থাদ ।্আমরা্ডভলােবর্বেদ়ে্উত্তর্
পূিে্বেদ ্এবেদ়ে্যাি।্মদন্হদে্বিদ দলর্আদেই্ডসখ্াদন্ডপৌঁেদত্পারি। 
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বসস্টার্ডমোদনর্মদন্আনদের্ঝরনা।্সমস্ত্রাত্ ীভাদি্ড দট্ডেল।্জাইদম্েদলর্
 তো।্ডমোন্িুঝদত্ডপদরদেন,্জাইদমর্মদযয্এ টা্অসাযারণ্ডপৌরুষ্আদে। 
  
বসস্টার্ ডমোদনর্  থািাতো্ শুদন্ জাইদমর্ ড িলই্ মদন্ হদ়েদে,্ ইবন্ ডিাযহ়ে্
সবতয াদরর্বসস্টার্নন।্এাঁর্অিস্থান্ নদভি্ডথদ ্অদন ্হাজার্মাইল্েূদর। 
  
অযাম্পাদরা্বজরনদ ও্ব েুটা্প্রভাবিত্ রা্ডেদে।্পথ্চদল্ডেদে্গ্রাদমর্পাি্বেদ়ে।্
প্র ৃবত্ িনয্ এিং্ িূনয।্ বনরাঘ্ িাতাদসর্ সুেি,্ পুদরাদনা্ গ্রাম,্ ড াদনা্ ড াদনা্ গ্রাদম্
মানুষ্ডনই,্বনস্তি্বনথরতা়ে্ভরা,্পাহাদ়ির্ওপর্পুদরাদনা্বেদনর্এ টা্ভাঙা্েুেে। 
  
ডমোদনর্ ডচাদখ্্অযাম্পা়েরা্ িুবঝ্এ ্ িুদনা্ ডি়িাল,্অনা়োদস্পাহাব়ি্উপতয া্ বেদ়ে্
হাাঁটদত্পাদরন।্ খ্নও্লাবন্ত্ডিায্ দরন্না। 
  
ডিষ্অবব্দ্েূদর্ডভলােবর্গ্রামটা্ডেখ্া্ডেল।্জাইদম্ডথদম্ডেদলন। 
  
 সি্ব েু্বে ্ রা্আদে। 
  
ড াদনা্বচন্তা্ডনই। 
  
িযাে্ খ্ন্িি্হ়ে? 
  
–পাাঁচটার্সম়ে,্অদন টা্সম়ে্পাও়ো্যাদি। 
  
–আজদ ্ভাদলা্টা া্জদমদে্তাই্ডতা? 
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হা়ে্ঈশ্বর,্এরা্িযাে্ো াবত্ রদিন?্ডমোন্ভািদলন,্সামানয্উদত্তজনা। 
  
. 
  
তারা্ ডভলােবর্ িহদরর্প্রান্তসীমা়ে্ ডপৌঁদে্ ডেদেন।্জাইদম্ িলদলন-্জনেদণর্ বভদ়ি্
লুব দ়ে্ থা দত্ হদি।্ আজদ ্ িুল্ োইদটর্ ল়িাই,্ হাজার্ হাজার্ মানুষ্ এখ্াদন্
আসদি।্ড উ্ডযন্ াদরা্ াে্ডথদ ্বিবেন্ন্না্হই,্ডসবেদ ্নজর্রাখ্দত্হদি। 
  
 থা্িলদত্িলদত্জাইদম্জনেদণর্সদে্বমদি্ডেদলন।্ডমোন্এত্মানুদষর্সমাদিি্
 খ্নও্ ডেদখ্নবন।্ পথচারীরা্ আনদের্ সদে্ ডহাঁদট্ চদলদেন।্ োব়ি্ এিং্ ডমাটর্
সাইদ ল।্ িুল্ োইদটর্ আসর্ জদম্ উেদি।্ টুবরস্টরা্ এদসদেন,্ আদিপাদির্ িহর্
ডথদ ্আরও্নােবর ।্ডোদটা্ডেদলদের্ডেখ্া্ডেল্ন ল্যুদের্মহ়িা্বেদত। 
  
িব্দ্এিং্িব্দ,্ ত্র ম্খ্ািার্বিবক্ৰ্হদে।্এটা্ডসটা্ ত্ ী? 
  
ডমোদনর্মদন্হল,্সবতয্বখ্দে্ডপদ়েদে। 
  
ডেবলক্স্িলদলন–্জাইদম্আমরা্স দলই্কু্ষযাতে।্আমরা্ব েু্ব দন্খ্াি্ব ? 
  
ডমোদনর্হাদত্ব েু্খ্ািার্তুদল্ডেও়ো্হল। 
  
খ্ািারটা্চমৎ ার।্অদন ্িের্িাদে্ডমোন্রাস্তার্ডখ্ালা্খ্ািার্ডখ্দত্পারদলন। 
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এইবেদ ্অযাদরনা।্জাইদম্িলদলন। 
  
পাদ ের্মবযযখ্াদন্আসর্িসদি,্অযাদরনাদত্অদন ্মানুদষর্বভ়ি,্চারদট্বটব ট্ াটার্
ঘর্রদ়েদে।্ডলাদ র্লাইন্পদ়ি্ডেদে। 
  
–আমরা্ব ্ষাাঁদ়ির্ল়িাই্ডেখ্ি?্ডমোন্জানদত্চাইদলন। 
  
হযাাঁ,্ডেখ্দিা,্ডেখ্দিন্ড মন্উদত্তজনা।্ডেবলক্স্জিাি্বেদলন। 
  
ডমোদনর্ মদন্ নানা্ বচন্তার্ বভ়ি,্ ডেবলক্স্ জিাি্ বেদলন–্ মাবরে্ আর্ িা দটানাদত্
আসল্ল়িাই্হ়ে।্এখ্াদন্িুল্োইদটর্আনে্ডনই।্নিীনরা্ডযাে্ডে়ে,্অযাদমচাদরর্
েল।্তাদের্িবক্ত্ডনই,্সাহস্ডনই।্ডমোদনর্মদন্হল,্তাও্ডতা্উদত্তজনা্থা দি। 
  
ওাঁরা্অযাদরনাদত্প্রদিি্ রদলন।্ডেও়োদল্এ টা্ডপাস্টার্রদ়েদে।্ডমোন্তা াদলন।্
জাইদম্বমরার্েবি,্তলা়ে্ডলখ্া্আদে,্হতযার্জনয্খু্াঁদজ্ডি়িাদনা্হদে।্েিলক্ষ্ডপস্তা্
পুরোর্ডেও়ো্হদি,্জীবিত্অথিা্মৃত্অিস্থা়ে্যবরদ়ে্বেদত্পারদল। 
  
ডিাঝা্ডেল,্ডয্মানুষবটর্সাদথ্ডমোন্হাাঁটদেন,্বতবন্হদলন্এ ্ভ়েং র্সন্ত্রাসিােী,্
জাইদম্ েবির্ বেদ ্ তা াদলন–্ অদন টা্আমার্ মদতা্ ডেখ্দত,্ তাই্ ন়ে!্ বতবন্ চট্
 দর্ডপাস্টারটা্বে়িদলন,্পাট্ দর্পদ দট্ ুব দ়ে্বনদলন। 
  
অযাম্পাদরা্অিা ্হদ়ে্ডেদেন।্এ টা্ডপাপার্বে়িদল্ ী্হদি?্সর ার্ব ্আর্িদস্
আদেন?্হাজার্হাজার্ডপাস্টার্ডেদপ্চারবেদ ্লটদ ্বেদ়েদে। 
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জাইদম্ভািদলন,্এই্ডপাস্টারটা্ডিাযহ়ে্আমাদের্জনয্ডসৌভােয্িহন্ রদি। 
  
ডমোদনর্বচন্তা্এখ্ন্িান্ত্হদ়ে্ডেদে। 
  
আমরা্ডভতদর্যাি। 
  
িাদরাটা্ েরজা,্ এই্ বিিাল্ িাব়িবটর্ মদযয।্ লাল্ ডলাহার্ েরজাগুদলা্ খু্দল্ ডেও়ো্
হদ়েদে।্মানুষজন্তহ্তহ্ রদে।্জাইদম্ইবতমদযয্বটব ট্ড দটদেন।্পাথদরর্ডিদঞ্চর্
ওপর্ িসার্ িযিস্থা।্ ডোদটাদিলা়ে্ ষাাঁদ়ির্ ল়িাইদ়ের্ েবি্ ডেখ্দতন্ ডমোন,্ মাবরদে,্
হাজার্ডলাদ র্সমাদিি,্ব ন্তু্এখ্াদন্অত্আবতিযয্ডনই। 
  
ষাাঁদ়ির্ল়িাই্শুরু্হল।্ ডমোন্ ডচাখ্্ ডভালা্ ডরদখ্দেন,্সিব েু্তাাঁদ ্ ডেখ্দত্ হদি।্
বিরাট্এ টা্ষাাঁ়ি্ ুদ ্পদ়িদে,্ওপাি্ডথদ ্এ টা্মানুষদ ্ডেখ্া্ডেল। 
  
জাইদম্ তাব দ়ে্ আদেন্ ডমোদনর্ মুদখ্র্ বেদ ।্ জাইদমর্ মদন্ হদে,্ ষাাঁদ়ির্ ল়িাই্
ডমদ়েবটদ ্অসুস্থ্ রদি। 
  
ব ন্তু,্সম়ে্এবেদ়ে্চদলদে,্ল়িাই্ডিাঁদয্ডেদে।্উদত্তজনা,্েুপক্ষ্সমান্ল়িদে। 
  
 িুল্োইদটর্ থাগুদলা্ডমোন্পরপর্িদল্যাদেন,্ব েু্ইবেত্ব েু্সংদ ত। 
  
জাইদম্অিা ্হদ়ে্ডেদেন্বসস্টার,্এ্িযাপাদর্এত্িব্দ্আপবন্জানদলন্ ী্ দর? 
  
ডমোন্জিাি্বেদলন্আমার্িািা্বেদলন্িুলোইটার।্ভাদলা্ দর্ডেখু্ন। 
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 অযাম্পাদ়োর্হোৎ্মদন্হল,্জাইদম্ডিাযহ়ে্এই্বসস্টাদরর্প্রবত্এ টু্ডিবি্আ ষেণ্
ডিায্ রদে।্ব ন্তু্ড ন? 
  
এ জন্ডেবরও়োলাদ ্ডেখ্া্ডেল,্ডস্চট্ দর্জাইদম্বমদরার্হাদত্ব েু্এ টা্খু্াঁদজ্
বেদ়ে্বভদ়ির্মদযয্হাবরদ়ে্ডেল,্জাইদম্উদে্োাঁ়িাদলন। 
  
ডমোন্প্রশ্ন্ রদলন্ ী্হদ়েদে?্বচন্তার্ড াদনা্ ারণ্ঘদটদে্ব ? 
  
জাইদম্ িলদলন-্আমরা্এখু্বন্লেদনার্ বেদ ্ যাত্রা্ রি।্ বসস্টার,্আপবন্আমাদ ্
লক্ষয্রাখ্দিন।্ডেদটর্বেদ ্এবেদ়ে্আসদিন। 
  
জাইদম্ অবত্ দ্রুত্ ডপেদনর্ েরজা্ বেদ়ে্ ডিবরদ়ে্ ডেদলন।্ ড উ্ তার্ বেদ ্ বেদরও্
তা াদলন্ না।্জাইদম্ ডচাদখ্র্ িাইদর্ চদল্ যািার্ সদে্সদে্ ডমোন্উদে্ োাঁ়িাদলন।্
জনেদণর্ মদযয্ ডথদ ্ বচৎ ার্ শুরু্ হদ়েদে।্এ ্অল্পি়েসী্ মাতাদোর্ শুদ়ে্পদ়িদে,্
তার্িরীদরর্সিেত্র্ক্ষতবচহ্ন।্রক্ত্ডিবরদ়ে্আসদে,্িাবলদত্রক্ত্বমদি্যাদে। 
  
জাইদম্অযাম্পাদরা্এিং্ডেবলক্স্প্রদিি্পদথর্এ টু্েূদর্োাঁব়িদ়ে্আদেন। 
  
জাইদম্িলদলন–তা়িাতাব়ি্েুটদত্হদি। 
  
ডেবলক্স্জানদত্চাইদলন– ী্হদ়েদে? 
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তসনযরা্টমাসদ ্ডমদর্ডেদলদে,্রুবিও্যরা্পদ়িদে,্মদের্আসদর্মারামাবরদত্জব়িদ়ে্
পদ়িবেল্ডস। 
  
ডমোন্উবিগ্্ দি্জানদত্চাইদলন্বসস্টার,্ডথদরসা্আর্লুবস়োর্খ্ির্ ী? 
  
 –আবম্জাবন্না,্তা়িাতাব়ি্ রদত্হদি,্িযাদে্ডলাদ র্বভ়ি্জদম্উেদি। 
  
 জাইদম্চব দত্তার্হাদত্িাাঁযা্ঘব়ির্বেদ ্তা াদলন। 
  
 ডেবলক্স্িদলবেদলন–্আমরা্আদর টু্অদপক্ষা্ রি্ব ?্ঘণ্টা্েুদ়েদ র্জনয? 
  
ডমোদনর্মদন্নানা্বচন্তার্বভ়ি। 
  
তারা্অযাদরনা্ডথদ ্িাইদর্চদল্এদসদেন।্ডেবলক্স্এ টা্নীল্রদঙর্ডসোন্োব়ির্
বেদ ্তা াদলন। 
  
ডেবলক্স্িলদলন-্এটা্ ী্হদত্পাদর। 
  
োব়িটা্খু্দল্ডেলা্হল্ডোপন্চাবি্বেদ়ে।্তারপর?্অযাম্পাদরা্িলদলন–্এিার্এমন্
অবভন়ে্ রুণ,্ মদন্ হদি্আপবন্ িুবঝ্সবতযই্ বসস্টার।্ বযশুর্ ডোহাই,্এখ্ন্ ড াদনা্
ডোলমাল্ রদিন্না। 
  
সামদন্েুজন্পুরুষ্যাত্রী,্জাইদম্োব়ি্চালাদেন।্অযাম্পা়েরা্ডপেদনর্সীদট্িদসদেন। 
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ডমোন্তার্পাদি্িদস্প়িদলন।্ডমোন্ডচাখ্্িি্ দরদেন। 
  
 হা়ে্ঈশ্বর,্এ্ড ান্্পাপ্ াদজর্সদে্আমাদ ্ডযাে্বেদত্হল। 
  
জাইদম্ িলদলন-্আমরা্ এই্ োব়িটা্ চুবর্  রি্ না।্ এটাদ ্আমরা্ িাসদ ার্ নাদম্
অবযগ্রহণ্ দরবে। 
  
. 
  
নতলা্িাব়ি,্তারই্এ তলাদত্িযাদের্অিবস্থবত।্োব়িটা্িাব়ির্সামদন্এদস্োাঁ়িাল।্
জাইদম্ডেবলক্সদ ্িলদলন-্ইবিনটা্চলদতই্থা দি।্ড াদনা্সমসযা্হদল্সদে্সদে্
আমরা্এখ্াদন্চদল্আসি। 
  
ডেবলক্স্অিা ্হদ়ে্তা াদলন–্ ী্িলদেন?্আপবন্এ া্যাদিন?্এটা্হদত্পাদর্না।্
জাইদম,্িযাপারটা়ে্বিপে্আদে। 
  
জাইদম্িলদলন্আমার্সদে্অে্আদে,্আমার্জনয্বচন্তা্ দরা্না। 
  
জাইদম্হাবরদ়ে্ডেদলন্িযাদের্মদযয। 
  
ডমোদনর্বনুঃশ্বাস্িি্হদ়েদে,্ডমোন্প্রাথেনা্ রদলন,্ নদভদি্ডযমন্ রদতন– 
  
প্রাথেনার্মাযযদমই্আমরা্হৃেদ়ের্উদিাযন্ঘটাদত্পাবর।্প্রাথেনা্হল্তযযে,্প্রাথেনা্হল্
ডসই্অবনিোণ্বিখ্া,্আমার্হৃে়ে্িাবন্তদত্পবরপূণে্ডহা । 
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ব ন্তু্ডমোদনর্মন্িান্ত্হদি্ ী্ দর? 
  
. 
  
জাইদম্ বমদরা্দ্রুত্িযাদের্মদযয্  ুদ ্ ডেদলন।্ াজ মে্ বে ্মদতা্এবেদ়ে্ চদলদে।্
ড াথাও্অিাবন্তর্ বিেুমাত্র্ বচহ্ন্ডনই।্ বতবন্চট্ দর্ াউিাদর্িদস্থা া্ ডলা বটর্
পাদি্ বেদ়ে্ োাঁ়িাদলন।্ ডলা বট্ এ মদন্ োইল্ ডেখ্বেল।্ জাইদম্ পদ ট্ ডথদ ্
ডপাস্টারটা্ ডির্  রদলন।্ ডলা বটর্ সামদন্ ডপাস্টারবট্ খু্দল্ যরদলন।্ বেসবেবসদ়ে্
িলদলন-্ডেখু্ন্ডতা,্বমল্পাদেন্ব ্না? 
  
ডপাস্টারবটর্ বেদ ্তা াদলন্ওই্ভরদলা ,্তারপর্জাইদমদ ্ ডেখ্দলন।্ ডচাখ্্ েুদটা্
 পাদল্উদে্ ডেদে্তার।্হা়ে্ঈশ্বর,্ ডসই্ভ়েং র্ খু্দন্সন্ত্রাসিােী!্ ডচাদখ্র্ বনদমদষ্
বযবন্ মানুষ্ হতযা্  রদত্ পাদরন।্ ভরদলা ্ ে ে  দর্  াাঁপদেন। াতর্  িস্বদর্
িলদেন-্ ডোহাই,্ িাব়িদত্ আমার্ িউ্ ডেদলদমদ়ে্ আদে।্ আবম্ টু্ িব্দবট্  রি্ না।্
আমাদ ্মারদিন্না। 
  
. 
  
জাইদম্হাসদলন,্সাদপর্মদতা্নীরর্িীতল্হাবস। 
  
পাদ়ে্ পাদ়ে্ এবেদ়ে্ ডেদলন।্  যাবি়োদরর্ বেদ ।্ ডসখ্াদন্ এ ই্ ঘটনার্ পুনরািৃবত্ত।্
 যাবি়োদরর্ ডচাখ্্ মুখ্্োো্হদ়ে্ ডেদে,্িীতল্ বিহরণ্ ডমরুেে্ ডিদ়ে।্চাবির্ ডোোর্
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ের ার্হল্না।্টা ার্সূ্তপ,্ডটবিদলর্ওপর,্ভাদলাই্আমোবন্হদ়েদে্আজ।্বব্রেদ স্
ততবর্বেল্পাদিই,্জাইদম্টা া্ভদর্বনদলন।্টা্টা্গুেিাই্ রদত্ রদত্িযাে্ডথদ ্
ডিবরদ়ে্এদলন,্না,্অপাদরিনটা্সবতযই্ভাদলা্হদ়েদে। 
  
োব়িটা্স্টাটে্ ডেও়ো্অিস্থাদতই্ বেল।্দ্রুত্হাইওদ়ে্ বেদ়ে্ েুদট্ চলল।্জাইদম্পাদি্
িদস্ থা া্ ডমোদনর্ বেদ ্ তা াদলন।্ এ্  ী?্ ভুল্  দর্ োব়িটা্ অনয্ রাস্তা়ে্  ুদ ্
পদ়িদে।্ এখ্াদন্ ও়োন্ ওদ়ে,্ ট্রাবে ্ সাদজেি্ েুদট্ এদসদেন–ডেবখ্্ বমস্টার্আপনার্
ডরবজদিিনটা। 
  
জাইদম্জাদনন,্এখ্নই্ব েু্এ টা্ঘটদি। 
  
অভযাসিিত্ বপস্তদল্ হাত্ বেদলন।্ ডপেদন্ িদস্ থা া্ অযাম্পাদ়ো্ ততবর।্ এখ্নই্
রক্তারবক্ত্শুরু্হদি। 
  
ব ন্তু্এ্ ী?্নারী দি্আতে্বচৎ ার।্রাস্তার্ওপর্এ টা্ডমদ়ে্শুদ়ে্পদ়িদে,্এ টা্
উম্মত্ত্পুরুষ্তাদ ্প্রচে্ ডপটাদে।্আর্এ টু্হদলই্ও্হ়েদতা্মদর্যাদি।্ট্রাবে ্
সাদজেি্ ডসবেদ ্ েুদট্ ডেদলন।্ ডচাদখ্র্ বনদমদষ্ জাইদম্ োব়িটাদ ্ অনয্ হাইওদ়েদত্
 ুব দ়ে্বেদলন।্বনরাপে্েূরদত্ব্আসার্পর্এ টুখ্বন্থামদলন। 
  
ডমোদনর্েুবট্ডচাদখ্্বিস্ম়ে–্ভাবেযস,্ওই্ঘটনাটা্ঘটল।্তা্না্হদল্ ী্ডয্হত? 
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জাইদম্হাসদেন্বসস্টার,্সিব েু্আমাদের্সাজাদনা্নাট ।্ভািদিন্না,্আমরা্এখ্াদন্
এ া,্ সমস্ত্ ডেি্ জুদ়ি্এমন্অদন ্ িিু্আদে্আমাদের।্তারা্ এভাদিই্আমাদের্
সাহাযয্ দর। 
  
ডমোন্আরও্অিা ্হদ়েদেন।্হা়ে্ঈশ্বর,্এ েল্সন্ত্রাসিােী,্চুবর্ রা্এ টা্োব়ি,্
িযাে্ডথদ ্লুট্ রা্টা া্নরদ র্এ্ড ান্অি াদর্তুবম্আমাদ ্বনদ়ে্এদল! 
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৬.  দিেল র যামি আদ া া 
৩১. 
  
 দনেল্ রয্ামন্আদ া াদ ্ ডেখ্া্ ডেল।্ সহ ারীদের্ সদে্ েভীর্ ডোপন্আদলাচনা়ে্
ডমদত্উদেদেন।্বিরাট্এ ্মযাপ্ডটবিদলর্ওপর্বিবেদ়ে্ডেও়ো্হদ়েদে। 
  
 দনেল্ িলদলন–্ বমদরা্ এখ্ন্ িাসদ ার্ অবয ৃত্ অঞ্চদলর্ বেদ ্ চদলদেন।্ এটা্
সুবনবিত। 
  
তার্মাদন?্িারদোস্বভদক্টাবর়ো্লেরদনা,্পাম্পাদলানা্অথিা্সান্ডসিাসবট়োন? 
  
 আদ া া্ভািদলন,্সান্ডসিাসবট়োদন্ডপৌঁদোদনার্আদেই্ডলা টাদ ্যরদত্হদি। 
  
ডটবলদোদন্ িস্বর্ডিানা্ডেল। 
  
আপবন্ব ন্তু্সম়ে্হারাদেন। 
  
. 
  
িারদোদসর্বেদ ্রাস্তা্চদল্ডেদে।্জাইদম্িান্তভাদি্োব়ি্চালাদেন।্ডিষ্অবব্দ্বতবন্
 থা্িলদলন-্ডেবলক্স,্সান্ডসিাসবট়োদন্ডপৌঁদে্এ টা্ াজ্ রদত্হদি।্রুবিওদ ্
পুবলদির্হাত্ডথদ ্োব়িদ়ে্আনদত্হদি। 
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–বসস্টার্লুবস়োর্খ্ির্ ী? 
  
ডমোন্জানদত্চাইদলন। 
  
 বসস্টার্লুবস়ো্ব ্যরা্পদ়িদেন? 
  
জাইদম্ িলদলন–্ লুবস়োর্ অিস্থা্ খু্িই্ খ্ারাপ।্ পুবলি্তাদ ্ খু্দনর্আসাবম্ বহদসদি্
বচবহ্নত্ দরদে।্এখ্ন্বজজ্ঞাসািাদের্পালা্চদলদে। 
  
এই্খ্িরটা্ডমোনদ ্অিা ্ দর্বেল।্বসস্টার্লুবস়োদ ্ডমোন্ভাদলাইিাসদতন। 
  
এ টু্িাদে্সামদন্বতনদট্ট্রা ্ডেখ্া্ডেল,্তসনযেদল্ভরবত। 
  
 জাইদম্পাদির্রাস্তাটার্বেদ ্যািার্ডচষ্টা্ রদলন।্হাইওদ়ে্এন্১২০ 
  
সান্ডোবমংদো,্সামদনর্বেদ ,্ডসখ্াদন্এ টা্পুদরাদনা্েুেে্আদে।্আমরা্আজ্রাতটা্
এখ্াদনই্ াটাি। 
  
েূর্ ডথদ ্ েুদেের্ ডরখ্া্ ডেখ্া্ ডেল।্পাহাদ়ির্এদ িাদর্ ওপদর।্জাইদম্গ্রাদমর্ পথ্
যদরদেন।্যীদর্যীদর্েুেেিা্আরও্ াদে্এদস্ডেল।্ দ়ে দিা্েজ্েূদর্এ টা্মস্ত্
িদ়িা্ডল । 
  
জাইদম্োব়িটা্থামাদলন।্সিাই্যীদর্যীদর্ডনদম্এদলন। 
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এিার্োব়িটার্অবন্তম্েিা্ঘটাদত্হদি।্জাইদম্অযাবক্সদলটাদর্চাপ্বেদলন।্োব়িটাদ ্
উাঁচু্পাহাদ়ির্ওপর্ ডথদ ্যাক্কা্ ডেও়ো্হল।্এ টু্িাদে্োব়িটা্ ডলদ র্জদল্ েুদি্
ডেল।্পাদপর্ড াদন্বচহ্ন্রইল্না্ড াথাও। 
  
ডমোন্এ িার্ডভদিবেদলন,্তাহদল্আমরা্লেরদনা্যাি্ ী্ দর?্পরমুহূদতেই্ বতবন্
িুঝদত্পারদলন,্আর্এ টা্োব়ি্ততবর্ রা্হদি। 
  
পবরতযক্ত্এই্েুেে,্বিিাল্পাথদরর্প্রাচীর,্িাইদরর্আঘাত্ডথদ ্রক্ষা্ রার্জনয। 
  
ডেবলক্স্ ডমোনদ ্ িলদলন–্ পুদরাদনা্ বেদন্ এখ্াদনই্ রাজ ুমাররা্ থা দতন।্ অদন ্
সম়ে্আিার্িেীদের্এখ্াদন্আটদ ্রাখ্া্হত। 
  
তারা্ পাথদরর্ েরজার্ ডভতর্ প্রদিি্  রদলন।্ এখ্াদনই্ আজ্ রাদত্ থা দত্ হদি।্
ডমোন্ভািদলন। 
  
জাইদম্িলদলন-্ডতামরা্ডতামাদের্ঘর্পেে্ দর্নাও। 
  
অযাম্পাদরা্ডমোদনর্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন-্বসস্টার,্আমাদ ্অনুসরণ্ রুন। 
  
 দ়ে টা্পাথদরর্ডোদটা্ডোদটা্ঘর্ডচাদখ্্প়িল।্োো্এিং্পবরতযক্ত।্ দ়ে টা্ডিি্
িদ়িা। 
  
অযাম্পা়েরা্সিদথদ ্িদ়িা্ঘদর্ ুদ ্িলদলন–্জাইদম্আর্আবম্এখ্াদনই্ডিাদিা। 
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বতবন্ডমোদনর্ বেদ ্তাব দ়ে্ইবেতপূণে্ িস্বদর্িলদলন্আপবন্ ব ্ডেবলদক্সর্সাদথ্
ডিাদিন? 
  
ডমোন্ড াদনা্ থা্িলদলন্না। 
  
অথিা,্অযাম্পাদ়ো্িলদত্থা দলন,্ইদে্হদল্আপবন্জাইদমর্সদে্শুদত্পাদরন।্ভ়ে্
ডনই,্জাইদম্আপনার্ড াদনা্ক্ষবত্ রদি্না। 
  
ডমোন্রােত্স্বদর্জিাি্ বেদলন্ডসটা্আপনার্িযবক্তেত্িযাপার।্এর্মদযয্আমাদ ্
জ়িাদিন্না। 
  
. 
  
এ ্ ঘিা্ িাদে্ জাইদম্ এিং্ ডেবলক্স্ েুদেে্ বেদর্ এদসদেন।্ জাইদম্ েুদটা্ খ্রদোস্
যদরদেন।্ ডেবলক্স্  াে্ বনদ়ে্ এদসদেন।্ খ্াও়ো্ োও়োর্ িযিস্থা্  রদত্ হদি।্  াাঁচা্
মাংস্ঝলসাদনা,্আুঃ,্এটাই্ডিাযহ়ে্উপাদে়ে্খ্ািার। 
  
ডেবলক্স্িলদলন-্ডহ্ভরমবহলারা,্আজ্রাদতর্বেনাদর্এর্ডথদ ্ডিবি্িযিস্থা্ রদত্
পাবরবন।্লেরদনাদত্বেদ়ে্সুস্বােু্খ্ািার্খ্াও়োি,্ থা্বেবে। 
  
খ্াও়ো-োও়োর্পাট্ডিষ্হল,্এিার্ঘুদমাত্হদি। 
  
অযাম্পাদরা্িলদলন-্এদসা,্এদসা,্আমাদের্ডিেরুমটা্ড মন,্এ িার্ডেখ্দি্এদসা। 
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ডমোন্ডেখ্দত্ডপদলন,্হাদত্হাত্ডরদখ্্ওাঁরা্ওপদরর্বেদ ্চদল্ডেদলন। 
  
 ডেবলক্স্জানদত্চাইদলন্বসস্টার,্আপবন্ড াথা়ে্ডিাদিন্বে ্ দরদেন? 
  
হযাাঁ,্আমার্জনয্ভািদিন্না।্শুভরাবত্র।্ডমোন্িলদলন। 
  
ডমোদনর্হাদত্ডেবলক্স্এ টা্বশ্লবপং্িযাে্তুদল্বেদ়ে্িলদলন-্শুভ্রাবত্র,্বসস্টার। 
  
ডমোন্ ডচাখ্্ িি্  রদলন।্ চারপাদির্ ডলা গুদলার্ ভািেবত ্ ভাদলা্ ন়ে।্ ড উ্
সন্ত্রাসিােী,্ ড উ্ খু্বন,্ ড উ্ িযাে্ ো াত।্ ঈশ্বর্জাদনন,্ এদের্ পবরণবত্  ী্ হদি!্
আমাদ ্আর্ তবেন্এদের্সদে্থা দত্হদি। 
  
ব ন্তু,্ যবে্আমরা্অনয্ বে ্ বেদ়ে্ ডেবখ্,্তাহদল।্এাঁদের্এ জন্স্বাযীনতা্সংগ্রামী।্
 ীজনয্টা া্চুবর্ রদে?্ডেিদ ্স্বাযীন্ রার্জনয।্আহা,্ডস্এ জন্সাহসী্মানুষ।্
ডমোন্শুনদত্ ডপদলন্জাইদম্আর্অযাম্পা়েরা্হাসাহাবস্ রদেন।্ বতবন্এ টা্ ডোট্ট্
ঘদরর্ ডভতর্  ুদ ্ প়িদলন।্ োো্ ডমদঝর্ ওপর্ শুদ়ে্ প়িদলন।্ ঈশ্বরদ ্ িলদলন,্
আমাদ ্ক্ষমা্ দরা!্ব ন্তু্ড ন?্আবম্ ী্ দরবে? 
  
জীিদন্এই্প্রথমিার্শুদত্যািার্আদে্ডমোন্ভেিাদনর্নাম্স্মরণ্ রদত্পারদলন্
না।্ইবতমদযযই্বতবন্বশ্লবপং্িযাদের্মদযয্ ুদ ্পদ়িদেন। 
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আবম্এখ্াদন্ ী্ রি?্ নদভদির্ থা্মদন্প়িদে।্ওই্অনাথ্আশ্রম,্ড ্আমাদ ্
ডসখ্াদন্ডরদখ্্ডেদে?্আবম্জাবন্না,্আমার্িািা্ড ্বেদলন?্সাহসী্ডযাো,্নাব ্এ ্
মহান্িুলোইটার। 
  
তারপর?্ডমোন্ঘুবমদ়ে্প়িদলন।্অন্তহীন্বনরাপত্তা। 
  
. 
  
ওই্িেীিালার্মদযয্লুবস়ো্ ারমাইন্সবতয্ডিাযহ়ে্এ ্ব ংিেন্তীর্নাব়ে া। 
  
প্রহরী্িদলবেল-্এই্ডোট্ট্পু ুদর্আপবন্এ টা্িদ়িা্মাে।্ইতাবল্সর ার্এ জনদ ্
পাবেদ়েদেন্আপনার্জনয।্আবম্ব ্আপনাদ ্িাব়িদত্ডপৌঁদে্ডেি। 
  
না,্আমার্িিু্ড মন্আদে? 
  
–ও্ডিাযহ়ে্ডিাঁদচ্যাদি। 
  
 লুবস়ো্ প্রাথেনা্  রদলন,্ আিার্ তা াদলন্ ওই্ পাথদরর্ প্রাচীদরর্ বেদ ।্ ভািদলন,্
এখ্ান্ডথদ ্আবম্ দি্ডিদরাি্এিং্ ীভাদি? 
  
. 
  
৩২. 
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পুবলি্চযাদনদল্খ্ির্ডপৌঁদে্ডেদে।্িযাদে্সাংঘাবত ্ো াবত্হদ়েদে।্ ীভাদি,্ডসটাও্
অদনদ ্জাদন। 
  
এ ্ঘণ্টা্ড দট্ডেদে,্ দনেল্আদ া া্ডভলাদোবরদত্ডপৌঁদে্ডেদেন। 
  
–আমাদ ্সদে্সদে্ড ন্খ্ির্ডেও়ো্হল্না? 
  
েুুঃবখ্ত্ দনেল।্িযাপারটা্ডচাদখ্র্পল ্ডেলার্আদেই্ঘদট্ডেদে। 
  
হাদতর্মুদো়ে্ডপদ়েও্তাদ ্যরদত্পারলাম্না। 
  
 –এটা্আমাদের্ডোষ্ন়ে। 
  
–এখ্নই্িযাে্ যাবি়োরদ ্ডেদ ্পাোও। 
  
 াাঁপদত্ াাঁপদত্ যাবি়োর্এদস্হাবজর। 
  
 ী্ রি্সযার,্ডলা টার্হাদত্েুবর্বেল।্ভ়েং র্সন্ত্রাসিােী। 
  
তার্মাদন্জাইদম্বমদরা? 
  
এিার্আদ া া্সুবনবিত্হদলন। 
  
–ডস্ব ্এ া্এদসবেল? 
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হযাাঁ,্ডস্আমাদ ্ভ়ে্ডেবখ্দ়েদে।্ব ন্তু্আবম্ব েু্ রদত্পাবরবন। 
  
 োাঁদত্োাঁত্ডচদপ্আদ া া্সং ল্প্ রদলন–্ডয্ দরই্ডহা ্ডলা টাদ ্যরদত্হদি। 
  
. 
  
বতবন্স্বপ্ন্ডেখ্বেদলন।্ডসই্স্বদপ্নর্মদযয্ তগুদলা্ িস্বর,্ তগুদলা্ো়ো-ো়ো্েবি।্
িযাে্ো াবত,্এটা্আমার্জনয্ন়ে,্এটা্এ টা্মহান্ াদজর্জনয।্ িটা্আরও্
উচ্চব ত। 
  
ডমোন্ ডচাখ্্ খু্লদলন।্ উদে্ িসদলন।্ অদু্ভত্ সি্ ব েু।্ ব ন্তু্ এই্ িব্দগুদলা?্ ড াথা্
ডথদ ্আসদে?্ডভতর্ডথদ ্ব ? 
  
তাব দ়ে্থা দলন্ যাদসদলর্সামদন।্তসনযদের্তাাঁিু্মদন্হ়ে্তা্হদল?্ওরা্আমাদের্
যদর্ডেলদি।্জাইদম্ড াথা়ে?্এখ্নই্জাইদমদ ্জাবেদ়ে্তুলদত্হদি। 
  
ডমোন্ পাদ়ে্ পাদ়ে্ চদল্ ডেদলন্ ডসই্ ঘরবটর্ মদযয,্ ডযখ্াদন্জাইদম্আর্অযাম্পা়েরা্
শুদ়ে্ আদেন।্ ঘরবট্ োাঁ া।্ বতবন্ বরদসপিন্ হদল্ এদলন।্ জাইদম্ এিং্ অযাম্পাদ়ো্
সামদনর্েরজার্সামদন্োাঁব়িদ়ে।্বেসবেস্ দর্ থা্িলদেন। 
  
ডেবলক্স্িলদলন-্আবম্ডপেন্বে টা্ডেদখ্্এদসবে।্ডসখ্ান্বেদ়েই্পালাদত্হদি। 
  
-ড ন?্আমরা্জানলা্েদল্পালাি? 
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জানলা্খু্িই্ডোদটা। 
  
তার্মাদন?্ডমোন্ভািদলন,্আমাদের্যদর্ডেলা্হদ়েদে! 
  
জাইদম্িলদলন-্ইস,্এ টুর্জনয্িযাপারটা্জানাজাবন্হদ়ে্ডেল। 
  
অযাম্পা়েরা্জানদত্চাইদলন,্তাহদল্এখ্ন্ ী্হদি? 
  
–হ়েদতা্ওরা্এমবন্এদসদে।্এখ্াদন্চুপচাপ্থা দত্হদি,্ওরা্চদল্যািার্পর… 
  
ব ন্তু্ সামদনর্ েরজাদত্ িব্দ্ হল।্ থমথদম্  িস্বর–্ েরজাটা্ খু্দল্ ডেলদত্ হদি,্
এখ্নই। 
  
জাইদম্এিং্ডেবলক্স্ডচাখ্্চাও়ো্চাওব়ে্ রদলন।্িেু ্উেযত। 
  
আিার্ডসই্ িস্বর্ডভতদর্ড উ্আদে,্েরজা্খু্দল্ডেদলা। 
  
আম্পাদরা্আর্ডমোনদ ্িলা্হল,্এখ্ান্বেদ়ে্চদল্যাও। 
  
ডিষ্ হদ়ে্ ডেদে,্ ডমোন্ ভািদলন,্ অযাম্পা়েরা্ জাইদম্ এিং্ ডেবলক্সর্ আ়িাদল্ চদল্
ডেদলন।্ ত্জন্তসনয?্অন্তত্েুজন।্সুদযাে্এ টা্বনদত্হদি। 
  
ডমোন্সামদনর্েরজাটা্খু্দল্বেদলন।্তারপর্িলদলন-্হা়ে্ঈশ্বর,্ভেিান্আপনাদের্
পাবেদ়েদেন।্আপনারা্না্এদল্ডয্ ী্হত! 
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. 
  
৩৩. 
  
আবমে্ অবেসার্ ডমোদনর্ বেদ ্ তা াদলন–্ আপবন্ ড ?্ এখ্াদন্  ী্  রদেন?্ আবম্
 যাদেন্রেবেগুদ়েজ,্আমরা… 
  
 যাদেন,্আপবন্বে ্সমদ়ে্এদসদেন।্আমার্েুই্বিশুপুদত্রর্টাইেদ়েে্হদ়েদে।্আবম্
এ জন্োক্তার্ো দত্যাবেলাম। 
  
টাইেদ়েে? 
  
-হযাাঁ,্ জ্বদর্ ওরা্  াাঁপদে।্ ওরা্ অতযন্ত্ অসুস্থ।্ আপবন্ ব ্ আপনার্ তসনযদের্ ডেদ ্
আনদিন,্ওদের্িাইদর্বনদ়ে্ডযদত্হদি। 
  
–বসদনারা,্আপবন্ব ্পােল্হদ়ে্ডেদেন?্ভ়েং র্অসুখ্। 
  
তাদত্ ী্হদ়েদে।্ওরা্আপনার্সাহাযয্প্রাথেী।্ওরা্এখ্নই্মদর্যাদি্হ়েদতা।্ডমোন্
অসহাদ়ের্মদতা্আতেনাে্ রদত্থা দলন।্ভরদলাদ র্ডচাদখ্মুদখ্্িীভৎস্অসহা়েতা। 
  
–আবম্এখ্ন্চদল্যাবে। 
  
–না,্এমন্ রদিন্না। 
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–ডভতদর্চদল্যান,্আবম্পুবলিদ ্খ্ির্বেবে।্অযামু্বদলি্আসদি। 
  
–ব ন্তু? 
  
–এটা্এ টা্আদেি,্বসদনারা।্ডভতদর্চদল্যান। 
  
উবন্িলদলন–্সাদজেি্আমরা্এখ্নই্এখ্ান্ডথদ ্ডচদল্যাি। 
  
 ডমোন্েরজাটা্িি্ রদলন। 
  
জাইদম্ডমোদনর্বেদ ্তাব দ়ে্বেদলন্অসাযারণ,্অসাযারণ্অবভন়ে,্আপবন্ ী।্ দর্
বিখ্দলন? 
  
ডমোন্িলদলন-্আবম্যখ্ন্অনাথ্আশ্রদম্ বেলাম,্তখ্ন্ বিদখ্বেলাম্ ীভাদি্িাাঁচদত্
হ়ে।্আিা্ বর্ভেিান্আমাদ ্ক্ষমা্ রদিন। 
  
 যাদেদনর্ মুখ্খ্ানা্ ডেখ্দত্ ডপদল্ ভাদলা্ হত।্ টাইেদ়েে,্ হা়ে।্ জাইদম্ হাসদলন।্
ডমোদনর্বেদ ্তা াদলন্বসস্টার,্আপনাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
তসনযরা্চদল্ডেল। 
  
জাইদম্ িলদলন-্এখু্বন্এখ্াদন্ পুবলি্আসদি,্ যাইদহা ,্আমরা্এখ্নই্লেদরাদনার্
উদদ্দদিয্যাত্রা্ রি। 
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. 
  
পদনদরা্বমবনট্ড দট্ডেদে।্এিার্যাত্রা্শুরু্হদি। 
  
আয্ঘণ্টা্পর্তারা্এ টা্ডসোন্োব়ির্ াদে্এদস্থামদলন। 
  
জাইদমর্ পাদি্ ডমোন্ িদসদেন।্ ডেবলক্স্ এিং্ অযাম্পাদ়ো্ ডপেদনর্ বসদট।্ জাইদম্
ডমোদনর্বেদ ্তা াদলন।্টাইেদ়েে!্আিার্বতবন্ডহদস্উেদলন। 
  
োব়ি্এবেদ়ে্চদলদে।্মাদঝ্মদযযই্েুজদনর্মদযয্েৃবষ্ট্বিবনম়ে্হদে।্জাইদমর্েৃবষ্টদত্
েুদটদে্ ৃতজ্ঞতা। 
  
পুদরাদনা্বেদনর্ঘটনা?্বতবন্ব ্জানদত্চাইদিন? 
  
হা,্ডমোন্যীদর্যীদর্িলদেন,্আমার্মা-িািার্পবরচ়ে্আবম্জাবন্না।্পদনদরা্িের্
আবম্ নদভদি্বেলাম।্পদনদরা্িের! 
  
–বসস্টার,্ আপনার্  থা্ শুদন্ অিা ্ লােদে।্ মদন্ হদে,্ আপবন্ িুবঝ্ অনয্ গ্রদহর্
িাবসো। 
  
ডমোন্ ডচাখ্্ িি্  রদলন।্ জাইদম্ জানদত্ চাইদলন–্ আপবন্ ব ্ আিার্  নদভদি্
বেরদত্চাইদেন। 
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–অিিযই। 
  
-ড ন?্এত্িদ়িা্ পৃবথিী,্এত্আনে্ বিতা,্ বপ াদসা,্ ডলার া,্ বপজাদরা,্ ডেদসদটা্
 রদটজ,্এমন্ডসানার্ডেি,্সি্ব েু্ডেদ়ি্আপবন্ওই্অি ারা়ে্বেদর্যাদিন? 
  
হোৎ্ ডমোদনর্ মদন্ হল,্আপাত্রুক্ষ্ওই্ মানুষবটর্ মদন্এ ্ টু দরা্ ভাদলািাসার্
আগুন্আদে। 
  
জাইদম্িলদলন–্আপনার্সাদথ্আদে্আবম্ থা্িবলবন,্আসদল্চাচে্সম্পদ ে্আমার্
মদনাভাি্খু্ি্এ টা্ভাদলা্ন়ে। 
  
তাই্ব ?্বিশ্বাস্ রদত্ ষ্ট্হদে। 
  
হ়েদতা্ তাই।্ জাইদম্ ভািদলন।্ চাচে্ মাদঝ্ মদযয্ আমাদের্ সাদথ্ বিশ্বাসঘাত তার্
আচরণ্ দর। 
  
বতবন্িলদলন-্আপনার্চাচে্ফ্রাদোদ ্সাহাযয্ দরবেল।্সাযারণ্অসহা়ে্মানুদষর্ওপর্
বনবিেচাদর্অতযাচার্ দর। 
  
–সবতয্ব ?্আবম্বিশ্বাস্ বর্না। 
  
-হযাাঁ,্আপবন্হ়েদতা্ইবতহাস্পদ়িনবন,্অথিা্সি্ডজদনও্চুপ্ দর্আদেন। 
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 থা্ এবেদ়ে্ চদলদে,্ পথ্ েুবরদ়ে্আসদে।্ ডিষ্অবব্দ্তারা্ পদথর্ ডিষপ্রাদন্ত্ ডপৌঁদে্
ডেদলন। 
  
এখ্নও্ব েুটা্িাব ্আদে,্ঘন্অরণয্সামদন। 
  
জাইদম্িলদলন-্আমরা্লেদরাদনার্বতবরি্মাইদলর্মদযয্চদল্এদসবে।্েুবেদনর্মদযয্
হ়েদতা্আর্ ারও্সাদথ্ ারও্ডেখ্া্হদি্না।্ াল্আমরা্ বভদক্টাবর়োর্ বেদ ্যাি।্
তারপর্লেদরাদনা।্বসস্টার,্আপবন্ব ্ডমনোবভ়োর্ নদভদি্চদল্যাদিন? 
  
ডমোন্জানদত্চাইদলন-্আপবন্ ী্িলদেন? 
  
–আপবন্ব ্আমার্জনয্বচবন্তত,্বসস্টার? 
  
ডমোদনর্বচিুদ ্রক্তাভা। 
  
–আমার্ব েুই্হদি্না,্জাইদম্িলদলন,্আবম্সীমান্ত্ডপবরদ়ে্ফ্রাদি্চদল্যাি।্ডমোন্
িলদলন-্ভেিাদনর্ াদে্প্রাথেনা্ বর্আপবন্সুস্থ্জীিন্লাভ্ রুন। 
  
–প্রাথেনা্ রুন,্শুযু্আমার্জনয্ন়ে,্স দলর্জনয।্এখ্ন্এ টু্ ঘুম্ের ার।্ াল্
আমরা্বল়েদন্ডপৌঁদে্যাি। 
  
ডমোন্শুদত্যাবেদলন।্বতবন্ডেখ্দলন,্অযাম্পা়েরা্তার্বেদ ্তাব দ়ে্আদেন।্ঘৃণা,্.্
শুযু্ঘৃণা্ঝরদে্অযাম্পাদ়োর্েুবট্ডচাদখ্র্তারা়ে। 
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না,্ড াদনা্মানুষ্আমার্ড াদনা্ক্ষবত্ রদত্পারদি্না।্ড উ্না,্ডমোন্ভািদলন। 
  
. 
  
৩৪. 
  
 স াল্ হদ়েদে,্ তারা্ বভদক্টাবর়োর্  াদে্ এ বট্ গ্রাদম্ ডপৌঁদে্ ডেদেন।্ েযাদরদজর্
 াো াবে্এদস্োাঁব়িদ়েদেন।্জাইদম্েযাদরদজর্মদযয্ ুদ ্প়িদলন। 
  
ডম াবন ্জানদত্চাইদলন-্ ী্হদ়েদে? 
  
জাইদম্িলদলন–্এই্োব়িটা্ডমাদটই্ াজ্ রদে্না।্এটার্ড াদনা্েবত্ডনই।্িুদ়িা্
ডমদ়ের্মদতা,্িবক্ত্ডনই। 
  
–আমার্েীর্মদতা্মদন্হ়ে,্ডম াবন মুখ্্বখ্াঁবচদ়ে্িলল,্ ারিুদলটদর্ড াদনা্অসুবিযা? 
  
জাইদম্  াাঁয্ ঝাাঁ াদলন–্ োব়ি্ সম্বদি্ আবম্ ব েুই্ জাবন্ না।্ আমার্ এ টা্ জরুবর্
ের ার্আদে।্ ালদ ্মাবরে্ ডপৌঁদোদত্হদি।্আজ্ বিদ দলর্মদযয্োব়িটা্সারাদত্
পারদিন? 
  
েুদটা্ াজ্আদে,্তারপর। 
  
–আবম্বিগুণ্ডেি। 
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 ডম াবনদ র্মুদখ্্উজ্জ্বলতা–্েুদটার্সম়ে্আসুন। 
  
–বে ্হদি্ব ?্আো,্ব েু্ডখ্দ়ে্আমরা্আসবে। 
  
জাইদম্তা াদলন্অনযদের্বেদ ।্তারা্এই্ থািাতো্শুনবেদলন। 
  
 জাইদম্িলদলন-্ভােয্ভাদলা,্আমাদের্োব়ি্বে ্হদি।্চলুন,্ড াথাও্খ্াও়ো্যা । 
  
ডেবলক্স্অিা ্হদ়ে্জানদত্চাইদলন–্জাইদম,্োব়িটা্ ডতা্ চমৎ ার।্তদি্েযাদরদজ্
ড ন? 
  
জাইদম্হাসদলন্পুবলি্োব়িটার্ওপর্নজর্রাখ্দি।্ডচারাই্োব়ি্ডতা।্ডিবিক্ষণ্তারা্
এই্িযাপাদর্মাথা্ঘামাদি্না।্েুদটার্মদযয্সি্োাঁ া্হদি।্তারা্পদথঘাদট্সি্ডখ্াাঁজ্
 রদি।্েযাদরদজ্ ু্মারদি্না। 
  
জাইদমর্িুবেদ ্ডমোন্প্রিংসা্ রদলন। 
  
জাইদম্িলদলন-্এখু্বন্এ টা্ডোন্ রদত্হদি।্এ টু্অদপক্ষা্ দরা। 
  
অযাম্পাদরা্ জাইদমর্ সদে্ যািার্ জনয্ ডচষ্টা্  রদলন।্ ডমোন্ এিং্ ডেবলক্স্ তাব দ়ে্
থা দলন। 
  
ডেবলক্স্ডমোদনর্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন-্ড মন্লােদে্বসস্টার?্জাইদমর্সাহচযে? 
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হোৎ্মদন্হল্এ রাি্লজ্জা্এদস্ডমোনদ ্আেন্ন্ দরদে। 
  
ডমোন্িান্তভাদি্িলদলন-্মানুষটা্ব ন্তু্চমৎ ার। 
  
হোৎ্তার্মদন্পদ়ি্ডেল,্এ জন্ডেিদপ্রবম ্এিং্বিদরাহীর্মদযয্ ী্তোত?্ ার্
িবক্ত্ ত্ডিবি্তাই্ডতা?্এো়িা্আর্ড াদনা্তোৎ্আদে্ব ? 
  
ডমাটর্যাত্রাটা্চমৎ ার।্মদন্হদে,্প্র ৃবত্আরও্ডিবি্উোর্হদ়ে্উদেদে।্জাইদমদ ্
সি্সম়ে্এই্মানবস ্ দষ্টর্মদযয্বেন্ াটাদত্হ়ে।্তিুও্মুদখ্র্ড াদণ্হাবস।্মন্
বনরুদিে।্এত্িবক্ত্উবন্ড াথা্ডথদ ্পান? 
  
জাইদম্এিং্ডমোন্টু টা ্ থািাতো্িলদেন।্তারা্পরেদরর্প্রবত্আরও্অনুরক্ত্
হদ়ে্উেদেন।্অযাম্পা়েরা্ডচাখ্্বস্থর্ডরদখ্দেন।্সিব েু্তাদ ্শুনদত্হদি। 
  
জাইদম্িলদলন-্তখ্ন্আবম্এ ্ডোট্ট্ডেদল্বেলাম,্ডভদিবেলাম্এ জন্মহা ািযাত্রী্
হি।্ডেখ্লাম,্আমার্মা-িািা,্ভাই-ডিান্স লদ ্মারা্হল।্িিুদের্হতযা্ রা্হল।্
ভ়েং র্এ টা্ঘটনা,্রক্তাক্ত্ পৃবথিী।্মাথা্ ডথদ ্আ াি্হাবরদ়ে্ ডেল।্নক্ষত্র,্ মুখ্্
লুদ াল।্ মদন্ হল্ তারা্ িুবঝ্ লক্ষ্ লক্ষ্আদলা িদষের্ েূদরর্ িস্তু।্ স্বপ্ন্ ডেখ্া্ ডেদ়ি্
বেলাম।্এই্রক্তাক্ত্পৃবথিীদত্িাাঁচদত্হদি,্মাথা্উাঁচু্ দর।্তাই্ডতা্আবম্হাদত্িেু ্
বনদ়েবে।্আজ্আমার্পরদন্সন্ত্রাসিােীর্ডপািা । 
  
–ব ন্তু্এর্ডথদ ্মুবক্ত্ডনই।্এই্অবনি়েতার্জীিন? 
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ডমোন্জানদত্চাইদলন। 
  
-জাবন্না,্ বযশুবিস্টদ ্আমার্ভাদলা্লাদে্না।্মহম্মে্এিং্োবি,্আইনস্টাইন্এিং্
চাবচেল।্ ভািুন্ ডতা,্ এাঁদের্ মদযয্ ড াদনা্ তোৎ্আদে্ ব ?্ না,্ ড াদনা্ ব েুই্আবম্
ভািদত্চাই্না। 
  
এখ্ন্আমার্সামদন্এ টাই্পথ।্ডয্ দরই্ডহা ্ডেদির্স্বাযীনতা্আনদতই্হদি। 
  
ডমোদনর্ মদনর্ ডভতর্ িীতলতা,্ বতবন্ িুঝদত্ ডপদরদেন,্ জাইদমর্ মদযয্ োই্ চাপা্
আগুন্আদে।্ব ন্তু্জাইদম্ব ্সেল্হদিন্তার্এই্প্র়োদস। 
  
ডিষ্পযেন্ত্এ টা্সুের্ডহাদটদলর্সামদন্তারা্ডপৌঁদোদলন।্বচদ দনর্টু দরা,্ বে,্
আরও্ ত্ ী।্ভীষণ-ভীষণ্বখ্দে্ডপদ়েবেল।্স দলই্খু্বি্হদ়েদেন,্এ ্পাত্র্ডরে্
ও়োইন।্ তাও্ খ্াও়ো্ হল।্ ডমোন্ ভািদলন,্ অদন ্ বেন্ িাদে্ এমন্ এ টা্ সুের্
খ্াও়োর্আসর। 
  
অপূিে্ ডরে্ও়োইন,্এ বটর্পর্এ বট্ ডো ,্ িরীরটা্ উষ্ণ্হদ়ে্ ডেল।্জােল্ নি্
উন্মােনা,্আহা,্আদে্ড ন্আবম্এর্স্বাে্পাইবন।্ডমোন্ভািদলন। 
  
বেনাদরর্ সম়ে্ জাইদম্ সি্ ব েু্ ডেখ্বেদলন।্ িলা্ হল,্ এ জন্ বিশ্বাসঘাত ্ এদস্
ডেদে।্ ী্ দর্তাদ ্সরাদনা্যাদি?্ড ্ডস?্ড ন্ডেবলক্স? 
  
ডেবলদক্সর্ থা্মদন্পদ়ি্ডেল।্মুখ্টা্বিস্বাে্হদ়ে্ডেল। 
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আম্পা়েরা্জানদত্চাইদলন-্এিার্ড াথা়ে্যাি্আমরা? 
  
–জাবন্না,্যখ্ন-তখ্ন্আমাদের্পবর ল্পনা্পাল্টাদত্হদি। 
  
জাইদম্ডমোদনর্বেদ ্তা াদলন।্বসস্টার,্আপবন্ব ্ডমনোবভ়োদত্যাদিন? 
  
ডমোন্অথেপূণে্ েৃবষ্টদত্জাইদমর্ বেদ ্তা াদলন।্ ী্ রা্ যা়ে?্এই্ পুরুষদ ্এ া্
ো়িদত্ইদে্ রদে্না। 
  
ব ন্তু্ভবিষযৎ্অবনবিত।্ড উ্জাদন্না্আোমী াল্ ী্ঘটদি। 
  
. 
  
স াল্হদ়েদে,্জাইদম্ডনদম্এদলন্বসাঁব়ি্বেদ়ে।্এ টা্পবরতযক্ত্িাব়ি।্ডসখ্াদনই্রাত্
ড দটদে।্ডপািা ্এদ িাদর্পাদল্ট্ডেদে।্ডেদহর্রং্ াদলা্ ুচ ুদচ,্মাথা়ে্পরচুল,্
মস্ত্িদ়িা্পা াদনা্ডোাঁে।্ডোঁ়িা্ডোঁ়িা্ডপািা ।্েি্িের্ি়েস্ডিদ়ি্ডেদে। 
  
জাইদম্িলদলন-্শুভ্স াল,্মদন্হদে্ িস্বর্ াাঁপদে। 
  
তারপর?্ডমোদনর্অিা ্হিার্পালা।্ তগুদলা্িাব়িদত্জাইদম্িসিাস্ দরন।্এত্
িিু্এিং্সহোমী? 
  
ডমোন্ভািদলন,্এই্মানুষবটর্জনয্হ়েদতা্আমাদ ্আর্বচন্তা্ রদত্হদি্না। 
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. 
  
অযাম্পা়েরা্ ডব্র োস্ট্ ততবর্  দরদেন।্ ডমাটামুবট্ খ্ারাপ্ ন়ে।্ চাও্ ততবর্  দরদেন।্
বচপস।্হটস্চদ াদলট।্ডখ্দত্ডখ্দত্ থা্হদে। 
  
–আমরা্ তবেন্এখ্াদন্থা ি? 
  
জাইদম্িলদলন–্সদিযর্অি ার্ঘবনদ়ে্আসা্অবব্দ। 
  
হোৎ্ডটবলদোনটা্আতেনাে্ দর্উেল।্অযাম্পা়েরা্েুদট্ডেদলন।্ডোন্যরদলন।্বেদর্
এদস্িলদলন-্পযাদ া্ো দে। 
  
-ড াথা়ে? 
  
–গুরুত্বপূণে্এ টা্খ্ির্ডস্ডেদি।্ডতামাদ ্এখ্নই্টাইম্ডো়োদর্চদল্ডযদত্হদি।্
পদনদরা্বমবনদটর্মদযয। 
  
বচবন্তত্মদন্জাইদম্ভািদত্থাদ ন,্তাহদল্এখ্নই্যাত্রা্ রা্উবচত। 
  
ইবতমদযয্খ্ির্ ডপৌঁদে্ ডেদে,্ ড উ্এ জন্ বিশ্বাসঘাতদ র্ ভূবম া়ে্অিতীণে্হদ়েদে।্
ব ন্তু্ড ?্জাইদম্ভািদত্পারদেন্না।্ডেবলক্স্অথিা্অযাম্পাদরা?্তা্ ী্ দর্হদি?্
এ্েুজনদ ই্বতবন্অতযন্ত্ভাদলািাদসন। 
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জাইদম্ডিবরদ়ে্ডেদলন।্ডমোন্ইতস্তত্পা়েচাবর্ রদেন।্মনটা্ড াদনা্এ ্অজ্ঞাত্
 ারদণ্ভাদলা্ডনই।্ডটবলদোন্ডিদজ্উেল-্ঝনঝনাত্িদব্দ। 
  
অযাম্পাদ়োর্  িস্বর–্আমার্ টা াটা?্  খ্ন্আবম্ পাি?্ হযাাঁ,্ জাইদম্ ডিবরদ়ে্ ডেদে।্
ডহাঁদট্ ডহাঁদট,্ ডস্যাদে।্স লদ ্ওখ্াদন্আসদত্িদল্োও।্ বমবনট্পদনদরার্মদযযই্
পাদ ে্ ডপৌঁদে্ যাদি।্মদন্ ডরদখ্া,্ তুবম্ ব ন্তু্ থা্ বেদ়েে্ওদ ্মারদি্না।্ থা্ বে ্
থা দি্ডতা? 
  
তাহদল?্অযাম্পাদরাই্আসল্ি়েতান।্ভদ়ের্এ টা্অনুভূবত।্িীতল্বিহরণ।্এখ্ন্ ী্
হদি?্অসহা়ে্ডমোন্ভািদত্থাদ ন। 
  
বেবিবে ্জ্ঞানিূনয্হদ়ে্পদথ্ডিবরদ়ে্এদসদেন।্েুটদেন,্এ বটর্পর্এ বট্েবল্পার্
হদেন।্অতযন্ত্দ্রুত।্অিদিদষ্বতবন্ডপৌঁদে্ডেদলন্ওই্পা েটার্ াদে। 
  
. 
  
জাইদম্ যথাস্থাদন্ ডপৌঁদে্ অিা ্ হদলন,্ পুবলদির্ এত্ িযস্ততা্ ড ন?্ ডিি্  দ়ে টা্
বমবলটারী্জীপ্ োাঁব়িদ়ে্আদে।্তা্ হদল্এটা্ ব ্পযাদ ার্ ড াদনা্ চাল্ নাব ?্অথিা্
অযাোদরা?্না,্তা্ ড মন্ দর্হদি।্এরা্ েুজন্আমার্অদন ্ বেদনর্িিু।্ বিপে্
আপদে্পাদি্োাঁব়িদ়েদে। 
  
েূর্ডথদ ্জাইদমদ ্ডেদখ্্ডমোন্িুঝদত্পারদলন,্এ্িার্আর্ড াদনা্উপা়ে্ডনই।্
জাইদম্যরা্পদ়িদেন।্োাঁবস্হদি্তার।্ডিষ্ডচষ্টা্ রা্ডযদত্পাদর্ব ?্তখ্নই্ডচাদখ্্
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প়িল,্ পযারামু্বদলটদর্ এ বট্ বিশু্ এ া্ িদস্আদে।্ তার্ মা্ এইমাত্র্ ডো াদন্  ুদ ্
পদ়িদে।্এই্সুদযােটা্বনদলন্ডমোন।্অবত্দ্রুত্চদল্এদলন্পযারামু্বদলটরটার্ াদে।্
অসহা়ে্ বিশুবটদ ্ বনদ়ে্ এবেদ়ে্ ডেদলন্ পাদ ের্ বেদ ।্ তারপর্ অিা ্  দর্ বেদলন্
জাইদম্ বমদরাদ ।্ োম্পতয লহ্ শুরু্ হদ়েদে।্ এদ ্ অনযদ ্ নানাভাদি্ অবভযুক্ত্
 রদেন।্ড ্ তটা্অপোথে্তা্প্রমাণ্ রার্ডচষ্টা্চদলদে।্পুবলি্অবেসার্এ িার্
তা াদলন।্ওহ,্ডেিজুদ়ি্এত্অিাবন্ত্আর্এরা্ব না্ডসই্বখ্টবখ্দট্ডমজাজটা্িজা়ে্
ডরদখ্দে।্অবত্দ্রুত্ডমোন্আর্জাইদম্পা ে্ডথদ ্িাইদর্ডিবরদ়ে্এদলন।্না,্পুবলি্
এখ্ন্ অনযানযদের্ বনদ়ে্ িযস্ত।্ স দলর্ পদ ট্ সাচে্  রা্ হদে।্ বিবভন্ন্ তথয্ ডচদ়ে্
পাোদনা্হদে। 
  
এ টু্িাদেই্পুবলি্অবেসাদরর্মদন্হল,্ডেদলটা্তারস্বদর্বচৎ ার্ রদে্ড ন?্ ী্
অিা ,্এ াদলর্মা-িািার্এই্হদ়েদে্এ ্ াজ।্পযারামু্বদলটরটা্পাদ ের্এ ্ড াদণ্
োাঁ়ি্ রাদনা্আদে।্তাই্ডিাযহ়ে্ডেদলবট্এত্বচৎ ার্ রদে।্বখ্দে্অথিা্ভদ়েদত।্
আর্ঝে়িা্ দরবেল্ডয্ির-িউ,্তারা্ড াথা়ে্হাও়ো্হদ়ে্ডেদে। 
  
জাইদমদ ্বেদর্আসদত্ডেদখ্্অযাম্পাদরা্অিা ্হদ়ে্বেদ়েবেদলন্। 
  
–এ্ ী্জাইদম?্পযাদ ার্সদে্ডতামার্ডেখ্া্হ়েবন? 
  
জাইদমর্ িরীর্ বেদ়ে্ েরম্ আভা্ ডিদরাদে।্ ডচাদখ্্ েুদটদে্ রক্ত্ চাউবন।্ জাইদম্
িলদলন,্এিার্ডতামার্পালা্অযাম্পাদরা।্তুবম্ডতা্জাদনা,্আমার্অবভযাদন্ক্ষমা্িব্দটা্
ডনই। 
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জাইদম্ বপস্তল্তুলদলন–এ -েুই-বতন।্এখু্বন্অযাম্পাদ়োর্িরীরটা্ঝাাঁঝরা্হদ়ে্যাদি।্
অযাম্পা়েরা্ বচৎ ার্ দর্িলদত্থাদ ন্জাইদম,্এটা্ ী্জীিন?্এটা্জীিদনর্এ ্
বি ৃত্অযযা়ে।্সারাবেন্লুটতরাজ,্পুবলদির্ভদ়ে্রাদতর্পর্রাত্ডজদে্থা া,্আবম্
ব ্ এই্ জীিনটা্ ডচদ়েবেলাম।্ ডতামাদ ্ ভাদলাদিদস্ আবম্ সন্ত্রাসিােীদের্ েদল্ নাম্
বলবখ্দ়েবে।্আমার্ এ টা্ সুের্ ভবিষযৎ্আদে।্ ডসানাবল্ স্বপ্ন।্ ডতামাদ ্ বিদ়ে্  দর্
আবম্সুখ্ী্হদত্ডচদ়েবেলাম।্তুবম্ ব ্আমার্ডসই্স্বপ্নদ ্ডভদঙ্ টু দরা্ টু দরা্ দর্
বেদল। 
  
চুপ্ দরা্অযাম্পাদরা,্ চুপ্ দরা।্ডতামার্ি ি াবন্ডিানার্মদতা্সম়ে্আমার্হাদত্
ডনই,্তুবম্আমাদ ্ভাদলািাদসা,্ব ন্তু্তুবম্আমাদ ্চরম্বিপদের্মদযয্ডেদল্বেদল্ ী্
 দর?্আজ্ডমোন্না্থা দল্আবম্ডিাঁদচ্বেদর্আসদত্পারতাম্না। 
  
ডেবলক্স্এদস্িাযা্বেদ়েদেন-্এমন্ াজ্ রদিন্না,্ক্ষমা্ রুন,্আবম্ থা্বেবে, ্
ভবিষযদত্যবে্অযাম্পাদরা্এই্ াজ্আিার্ দর,্তাহদল্আবম্ওদ ্ডমদর্ডেলি। 
  
অিদিদষ্ এ টা্ রো্ হল,্ বে ্ হল,্ সিাই্অযাম্পাদ়োর্ ওপর্ ়িা্ নজর্ রাখ্দিন।্
ডিচাল্ব েু্ রদল্মৃতুযই্হদি্তার্এ মাত্র্িাবস্ত। 
  
জাইদম্অবত্দ্রুত্িলদলন–্এখ্ান্ডথদ ্তা়িাতাব়ি্ডিদরাদত্হদি।্ডয্ড াদনা্মুহূদতে্
অযাম্পাদ়োর্িিুরা্এদস্প়িদত্পাদর। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

400 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

৩৫. 
  
আদ া া্প্রচে্ডরদে্ডেদেন।্ভািদত্পারদেন্না,্ ীভাদি্বমদরাদ ্হাদতর্মদযয্ডপদ়ে্
ডেদ়ি্ডেও়ো্হল। 
  
মযাপটা্ ডটবিদলর্ওপর্ ডমদল্যরা্হদ়েদে।্ওরা্এখ্ন্ ড াথা়ে্ ডযদত্পাদর?্িাসদ া্
অবয ৃত্ অঞ্চদল?্ তার্ মাদন্ উত্তর-পূিে্ বেদ ?্ নাব ্ লেদিাদনা?্ ব ংিা্ ফ্রাি্
ডসিাসবট়োন।্আজ্স াদল্প্রযানমন্ত্রীর্সদে্ থা্হদ়েদে।্প্রযানমন্ত্রী্িদলদেন-্ দনেল,্
সম়ে্ ব ন্তু্হাত্ বপেদল্চদল্যাদে।্স দল্খ্িদরর্ ােজ্পদ়িদেন।্সারা্ পৃবথিীর্
প্রবতবট্ডেি্ব ন্তু্আমাদের্বেদ ্তাব দ়ে্আদে। 
  
প্রাইম্বমবনস্টার,্আমার্ওপর্ভরসা্রাখু্ন। 
  
রাজা্ডজা়োন্ ারদলাস্ডোটা্িযাপারটা্তেন্ত্ রদত্িদলদেন।্আবম্ব ন্তু্আর্ডিবি্
বেন্ঝুবলদ়ে্রাখ্দত্পারি্না। 
  
–মাত্র্  দ়ে টা্ বেন।্ ইবতমদযয্ আবম্ বমদরা্ আর্ ওই্ বসস্টারদের্ যদর্ ডেলি।্
সামানযক্ষণ্নীরিতা। 
  
আটচবেি্ঘণ্টা। 
  
অপাস্ মুনদো,্ মদন্ পদ়ি্ ডেল,্এই্ সংস্থার্ াদেই্ দনেল্আদ া া্ ো়েিে।্ ব ন্তু্
রাজা্  থা্ িলদল্  ী্ হদি?্ ডেদনর্ বিখ্যাত্ বিল্পপবতরা্ ডরদে্ ডেদেন্ িলা্ হদ়েদে্
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জাইদম্ বমদরাদ ্ এখ্নই্ স্তি্  রদত্ হদি।্ এর ম্ অবনবিত্ অিস্থা্ চলদত্ থা দল্
িযিসা্গুবটদ়ে্আমরা্অনয্ড াথাও্চদল্যাি। 
  
তার্মাদন?্জীিন্আর্মৃতুযর্সবিক্ষণ?্ড াথা়ে্এখ্ন্আমরা্তাাঁদ ্খু্াঁজি? 
  
. 
  
বর াদেো্আর্গ্রাবসলার্এই্স্বদপ্নর্পবরভ্রমণ্এিার্ডিষ্হদ়ে্ডেল। 
  
এই্ বেন্তারা্ এদ ্অনযদ ্েভীরভাদি্ভাদলাদিদসদেন।্ থা়ে্ থা়ে্ভবিষযদতর্
রূপ থা্ততবর্ দরদেন।্আহা,্বর াদেো্ থা্বেদ়েদেন,্বতবন্গ্রাবসলাদ ্পৃবথিীর্ডসরা্
িাব়ি্উপহার্ডেদিন। 
  
ডচাখ্্িি্ দর্গ্রাবসলা্ডভদিদেন–্সারা্জীিনটা্আবম্স দলর্সদে্ভাে্ দর্ডোট্ট্
ঘদর্  াবটদ়েবে।্ প্রথম্ জীিদন্ এ টু দরা্ ঘদরর্ ডভতর্আবম,্ আমার্ মা্ আর্ ওই্
অদচনা্ অজানা্ পুরুষদের্ েল।্ তারপর্  নদভদির্ ডোট্ট্ ঘর।্ বসস্টারদের্ সদে্
োোোবে্ দর্থা া। 
  
পরমুহূদতেই্ গ্রাবসলার্ মদন্ হদে,্ বর াদেো্ এ জন্ তসবন ,্ এ বট্ আেদিের্ জনয্
জীিনপাত্ রদেন।্ বতবন্ ব ্েরাবস্ডেদির্িাক্তজীিন্পেে্ রদিন?্এ্িযাপারটা্
বনদ়ে্আদলাচনা্ রদত্হদি।্ তবেন?্ তবেন্সম়ে্লােদি্এই্বিল্পি্সমাপ্ত্ রদত। 
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সর ার্ আদলাচনার্ ডচষ্টা্  রদেন।ইবট্ এব ন্তু্ সি্ প্রস্তাি্ প্রতযাখ্ান্  দরদে।্
উগ্রপন্থীদের্ আক্ৰমদণর্ সংখ্যা্ ক্ৰমি্ িা়িদে।্ ভাদলা্ লােদে্ না,্ জাইদমর্ সদে্
আদলাচনা্ রদত। 
  
এখ্ন্বপবেদ়ে্যাও়ো্উবচত্ব ?্বর াদেো্এই্উত্তর্ড াথা়ে্পাদিন? 
  
 স্বপ্ন্ডেখ্দত্ডোষ্ব ?্স্বপ্ন্ডেখ্া্চলদত্থা ু । 
  
. 
  
সমস্ত্ রাবত্র্ যদর্ তারা্ এবেদ়ে্ চদলদেন।্ এলিুরদিা্ এিং্ ডোবর়োদ ্ পাি্  াবটদ়ে,্
সামদন্ এ টা্ পাহাদ়ির্ চূদ়িা।্ েূদর্ লেদরাদনা্ ডেখ্া্ যাদে।্আ াি্ ডরখ্া।্ গ্রাবসলা্
এিং্বর াদেো্িহদরর্প্রান্তসীমা়ে্ডপৌঁদে্ডেদলন। 
  
এ টা্ িাব়িদত্ ডলখ্া্ আদে-্ সা ুেযাপন।্ পৃবথিীর্ সিদথদ ্ উদেখ্দযােয্ সা োস।্
জাপান্ডথদ ্এদসদে।্এ ্সপ্তাদহর্জনয।্চবিদি্জুলাই্ডথদ ্শুরু্হদি। 
  
 বর াদেো্িলদলন-্এখ্াদন,্এখ্াদনই্আজ-বিদ দল্ওদের্সদে্ডেখ্া্হদি। 
  
. 
  
ডমোন,্ জাইদম,্ অযাম্পাদরা্ এিং্ ডেবলক্সও্ ওই্ সা োস্ ডপাস্টাদরর্ বেদ ্ তাব দ়ে্
বেদলন।্স দলর্মদনর্ ডভতর্উদত্তজনা্এিং্আদলা়িন।্অযাম্পাদরাদ ্ ডচাদখ্্ ডচাদখ্্
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রাখ্দত্ হদি।্ বভদক্টাবর়োর্ ওই্ ঘটনার্ পর্ ডথদ ্ অযাম্পাদরা্ এ লা্ হদ়ে্ ডেদেন।্
সিসম়ে্তাদ ্অিজ্ঞা্ রা্হদে। 
  
জাইদম্ঘব়ির্বেদ ্তা াদলন্সা োস্শুরু্হদি,্এিার্ডভতদর্ডযদত্হদি। 
  
. 
  
লেদরাদনার্ পুবলি্ ডহে্ ড া়োটারস।্ দনেল্রয্ামন্আদ া া্ ডিষ্ মুহূদতের্প্রস্তুবতদত্
িযস্ত। 
  
সি্ব েু্বে -ো ্আদে্ডতা? 
  
–হযাাঁ,্আপবন্বচন্তা্ রদিন্না। 
  
 আদ া ার্ সম়েসীমা্ক্ৰমি্ দম্আসদে।্জানা্ ডেদে,্ ওই্ বসস্টাররা্ বমদরার্ সদে্
চদলদেন,্সদে্অনুোমীরা্আদেন।্ নদভদি্ডপৌঁদোদনার্আদেই্যরদত্হদি।্অরদণযর্
সিখ্াদন্তসনযিাবহনীদ ্সজাে্থা দত্হদি। 
  
জাইদম্বমদরা্যবে্িাযা্ডেিার্ডচষ্টা্ দর?্এ্িযাপারটাও্ভািা্হদ়েদে।্সদে্সদে্গুবল্
 দর্ওদ ্হতযা্ রদত্হদি। 
  
–আর্বসস্টারদের্ডক্ষদত্র।্তাদের্ডক্ষদত্রও্এ ই্িযিস্থা।্ বস্থর্ডচাদখ্্আদ া া্জিাি্
বেদ়েবেদলন। 
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আেোবল্ এদস্ খ্ির্ বেল,্ এ ্ আদমবর ান্ ডেখ্া্  রদত্ চাইদেন।্ উবন্ বসস্টারদের্
সম্পদ ে্ব েু্খ্ির্ডেদিন। 
  
অযালান্ টা ার্ প্রশ্ন্  রদলন্ আবম্ জাবন্ আপনারা্ অযাদি্ বসস্টারবস়োদনর্ বসস্টার্
ডমোন্সম্পদ ে্ডখ্াাঁজ্ রদেন?্তাই্ডতা? 
  
 দনেল্তা াদলন–্এ্িযাপাদর্আপনার্ ী্অবভমত? 
  
–আবমও্ওনার্ডখ্াাঁজ্ রবে। 
  
অিা ্ াে,্ দনেল্আদ া া্ভািদলন,্এই্আদমবর ান্ওই্নানদ ্ড ন্খু্াঁজদেন? 
  
-ড ন্িলুন্ডতা? 
  
 দনেল,্িযাপারটা্িযবক্তেত্এিং্ ডোপনী়ে।্যবে্ ড াদনা্খ্ির্পান্আমাদ ্জানাদিন্
ব ? 
  
ডটবলদোন্নম্বর্এিং্বে ানা্ দনেদলর্হাদত্তুদল্ডেও়ো্হল। 
  
আদ া া্িলদলন্বে ্আদে্আবম্জানাি। 
  
. 
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সমস্ত্ডেি্এখ্ন্হদনয্হদ়ে্ওই্চারজন্ বসস্টারদ ্খু্াঁদজ্ডি়িাদে।্মাদঝ্মদযয্ ডপ্রস্
বরদপাটোররা্ দনেদলর্ াদে্হাবজর্হদেন। 
  
ওাঁরা্এখ্ন্উত্তর্ বেদ ্এবেদ়ে্চদলদেন।্অযালান্টা ার্ভািদলন্ওরা্ বনি়েই্ফ্রাি্
ডসিাসবট়েন্ ডপৌঁদোদিন।্ এখু্বন্ ডসখ্াদন্ ডপৌঁদোদত্ হদি।্ এদলন্ েদটর্ সদে্ আর্
ডযাোদযাে্ রাখ্া্ উবচত্ হদি্ ব ?্ বে ্ যরা্ যাদে্না,্ ডিষ্পযেন্ত্অদন ্ ডভদি্উবন্
এদলন্েটদ ্ডোন্ রদলন। 
  
. 
  
সা োস্ শুরু্ হদত্ চদলদে,্ অসম্ভি্ বভ়ি্ হদ়েদে।্ ডমোনরা্ ডসখ্াদন্ ডপৌঁদে্ ডেদেন।্
আসন্বনবেেষ্ট্বেল,্েুদটা্আসন্োাঁ া্বেল। 
  
ব েু্এ টা্ডোলমাল্হদ়েদে।্বর াদেো্এিং্বসস্টার্গ্রাবসলার্ডতা্এখ্াদন্আসার্ থা্
বেল।্আগুন্ডচাদখ্্জাইদম্তা াদলন্অযাম্পাদ়োর্বেদ –্এটা্ব ্ডতামার্ডখ্লা? 
  
না,্আবম্িপথ্বনদ়ে্িলদত্পাবর,্এ্িযাপারটা্আবম্ব েুই্জাবন্না। 
  
জনেদণর্ মদযয্ ডথদ ্ এ টা্ বচৎ ার্ এ জন্ িাইসাইদ দল্ চাল ্  ুদ ্ পদ়িদে।্
অসামানয্ডখ্লা্ডেখ্াদে। 
  
প্রবিবক্ষত্এ টা্ভােু ,্তারপর্ডজা ারদের্হাসাহাবস।্জাইদম্তাব দ়ে্আদেন।্এত্
বচন্তা়ে্বনমগ্্ডয,্ডচনা-অদচনা্োহর্ রদত্পারদেন্না।্সম়ে্এবেদ়ে্চদলদে। 
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আর্মাত্র্পদনদরা্বমবনট,্তার্মদযয্যবে-ওরা্না্আদস–্ িস্বর্ডিানা্ডেল।্বর াদেো্
এিং্গ্রাবসলা্এদস্িদস্পদ়িদেন। 
  
ডচাদখ্্ডচাদখ্্ থা্হল। 
  
–খ্িদরর্ ােজ্ডেদখ্দেন। 
  
খ্িদরর্ ােজ?্আমরা্ডতা্পাহাদ়ি্বেলাম। 
  
 জাইদম্িলদত্থাদ ন-্রুবিওদ ্ডজল্হাসপাতাদল্বনদ়ে্যাও়ো্হদ়েদে। 
  
বর াদেো্অিা ্হদলন্ ী্ দর? 
  
িাদজ্ডোলমাদল্ডপদট্আঘাত্ডপদ়েবেল।্পুবলি্তাদ ্তুদল্বনদ়ে্যা়ে। 
  
 বর াদেো্িান্ত্হদ়ে্ডেদেন। 
  
 ী্ দর্িার্ রি? 
  
 জাইদম্হাসদলন–্ডসটা্আমার্পবর ল্পনা। 
  
গ্রাবসলা্জানদত্চাইদলন্বসস্টার্লুবস়ো?্বসস্টার্ডথদরসা? 
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ডমোন্িলদলন-্ বসস্টার্লুবস়োদ ্ডগ্রপ্তার্ রা্হদ়েদে।্ড াদনা্এ ্হতযার্অপরাদয্
ডস্নাব ্অপরাযী।্ডথদরসা্মারা্ডেদেন। 
  
গ্রাবসলা্ক্ৰি্এাঁদ ্িলদলন–্হা়ে্ঈশ্বর। 
  
ডখ্লা্এবেদ়ে্চদলদে।্ ব ন্তু,্ ড উ্ ব ্ডখ্লার্ বেদ ্ েৃবষ্ট্ বেদত্পারদেন?্ ডমোন্আর্
গ্রাবসলা্ ভািদলন,্এদ ্অনযদ ্অদন ্ ব েু্ িলদত্ হদি।্ শুরু্ হদ়ে্ ডেল্ নদভদি্
ডিখ্া্ওই্প্রতী ্ভাষা়ে্ থা্িলা।্েুজন্পুরুষ্অিা ্ডচাদখ্্তাব দ়ে্ডেখ্দেন। 
  
–বর াদেো্আর্আবম্বিদ়ে্ রদত্চদলবে। 
  
–িাুঃ,্সুের্খ্ির। 
  
–ডতামার্ ী্হদ়েদে? 
  
ব ন্তু,্এই্প্রদশ্নর্উত্তর্ডেিার্ইবেত্ডমোন্ খ্নও্ডিদখ্নবন।্এখ্ন্অদপক্ষা্ রদত্
হদি। 
  
জাইদম্িলদলন-্আমরা্িাইদর্যাি।্ভযান্োাঁব়িদ়ে্আদে্ডসটা্আমাদের্ডমনোবভ়োদত্
বনদ়ে্যাদি।্ডসখ্াদন্আমরা্েুজন্বসস্টারদ ্ডেদ়ি্ডেি। 
  
জাইদম্অযাম্পাদ়োর্হাদত্হাদত্বেদলন।্িক্ত্ দর। 
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 তারা্ িাইদর্ এদলন।্ বর াদেো্ িলদলন–জাইদম,্ গ্রাবসলা্ আর্ আবম্ বিদ়ে্  রদত্
চদলবে। 
  
জাইদমর্মুখ্্আদলা ্উদ্ভাস–্চমৎ ার্ থা।্যনযিাে।্অদন ্যনযিাে। 
  
বতবন্গ্রাবসলার্বেদ ্বেদর্িলদলন-্গ্রাবসলা,্আপনার্ভােয্ভাদলা।্আবম্ থা্বেবে,্
এত্ভাদলা্ির্আপবন্ড াথাও্ডপদতন্না। 
  
ডমোন্েুজদনর্হাত্যদর্িলদলন-্আপনাদের্জীিন্িান্ত্সুের্সুখ্ী্ডহা । 
  
ডমোন্ভািদলন,্এখ্ন্আবম্ ী্ রি?্ড াথা়ে্যাি?্ভবিষযৎ্অি ার। 
  
. 
  
আদ া া্এ টা্বরদপাটে্ডপদলন। 
  
এ ্ঘিা্আদে্ওাঁদের্সা োদস্ডেখ্া্ডেদে।্ইবতমদযয্ওাঁরা্হ়েদতা্অনয্ড াথাও্চদল্
ডেদেন।্ এ টা্ নীল্ সাো্ ভযাদন্ চদ়ি।্  দনেল,্ ওরা্ ডমনোবভ়োর্ বেদ ্ এবেদ়ে্
চদলদেন। 
  
তাহদল?্  দনেল্ আদ া া্ হাসদলন,্ আমরা্ অনুসরদণর্ প্রান্তসীমা়ে্ এদস্ ডেবে।্ হযাাঁ,্
জাইদম্ বমদরার্সদে্ল়িাই্ দর্আনে্আদে।্ বতবন্এ ্সেল্প্রবতিন্দ্বী,্এবিষদ়ে্
ড াদনা্সদেহ্ডনই। 
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 দনেল্ আদ া া্ ডেখ্দত্ ডপদলন,্ িবক্তিালী্ িাইদনা ুলার্ বেদ়ে,্ নীল্ সাো্ ভযানটা্
এ টা্ পাহাদ়ির্ পােদেদির্ বেদ ্ এবেদ়ে্ চদলদে।্ এিার্ তার্ যাত্রাপথ্ নীদচর্
 নদভদির্ বেদ ।্ োদের্ আ়িাদল্ তসনযেল্ োাঁব়িদ়েবেল।্  নদভদির্ চারপাদি্
ডসনািাবহনী্ ডপৌঁদে্ ডেদে।্ এখ্ন্ পালািার্ ড াদনা্ পথ্ ডনই।্ যীদর্ যীদর্ তসনযরা্
সামদনর্বেদ ্এবেদ়ে্আসদে।্ দনেল্আদ া া্তার্ও়োব টব দ ্িযস্ত্ডরদখ্দেন। 
  
 াজ মে্ বে ্ মদতা্ এবেদ়ে্ চদলদে।্ তসনযদের্ েুবট্ ডো়োদের্ হাদত্ অদটাদমবট ্
স্ব়েংবক্ৰ়ে্ যন্ত্র।্ ডয্ যার্ পবজিন্ বনদ়ে্ োাঁব়িদ়ে্ পদ়িদেন।্ রাস্তাটা্ যীদর্ যীদর্আটদ ্
ডেও়ো্হদে। 
  
বচৎ ার্ডভদস্এল্আপনারা্যরা্পদ়িদেন।্যবে্িাাঁচদত্চান,্তাহদল্হাত্তুদল্িাইদর্
আসুন।্আর্যবে্িাযা্ডেিার্ডচষ্টা্ দরন,্তাহদল্স লদ ্হতযা্ রা্হদি। 
  
েীঘেক্ষদণর্নীরিতা,্তারপর্ভযাদনর্েরজা্ খু্দল্ ডেল।্ বতনজন্ পুরুষ্এিং্ বতনজন্
ভরমবহলা,্ াাঁপদত্ াাঁপদত্হাত্তুদল্বেদলন। 
  
আদ া া্অিা ্হদ়ে্ডেদলন।্না,্জাইদম্ডনই,্এরা্এ েল্অদচনা্অজানা্অবতবথ। 
  
. 
  
৩৬. 
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 নদভদির্অিস্থান্পাহাদ়ির্ওপর্বেদ ।্জাইদম্এিং্অনযানযরা্ডেখ্দলন,্আদ া া্
 ী্ রদত্চদলদেন।্ওই্ভীত্সন্ত্রস্ত্যাত্রীরা্ডিবরদ়ে্এদসদেন।্হাত্তুদলদেন,্সিব েু্
িুবঝ্এ টা্েুুঃস্বপ্ন। 
  
জাইদম্বমদ়োর্মদন্প়িল্ডসই্সংলাপ। 
  
–আপবন্ড ?্আপনারাই্িা্ড ? 
  
–আমরা্লেদরাদনার্িাইদর্এ ্ডহাদটদল্ াজ্ বর। 
  
 –আপনারা্এখ্াদন্ ী্ রদেন? 
  
–এ জন্আমাদের্হাদত্পাাঁচ্হাজার্ডপস্তা্বেদ়ে্িদলদে,্এই্ভযানটা্ নদভদি্বনদ়ে্
ডযদত্হদি। 
  
ড ্ডস? 
  
–জাবন্না।্আবম্ খ্নও্তাদ ্ডচাদখ্্ডেবখ্বন। 
  
 –এটা্ব ্তারই্েবি? 
  
এই্হল্ডসই্ভরদলা । 
  
জাইদম্িলদলন-্এিার্আমরা্এখ্ান্ডথদ ্চদল্যাি! 
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. 
  
এ টা্ সাো্ ডস্টিন্ ও়োেন,্ লেদরাদনার্ বেদ ্ বেদর্ যাদে।্ আ়িদচাদখ্্ ডমোন্
জাইদমর্বেদ ্তা াদলন। 
  
–আপবন্ ী্ দর্জানদলন? 
  
 দনেল্আদ া া্ নদভদি্অদপক্ষা্ রদেন,্তাই্ডতা?্বতবন্আমাদ ্িদলদেন– 
  
 ী? 
  
–এ টা্ বি়োল্ বনদজদ ্ চতুর্ িদল্ ভাদি্ ডমোন।্ আবম্ যবে্ বনদজদ ্ আদ া ার্
জা়েোদত্িসাতাম্তাহদল?্আবম্ড াথা়ে্ াঁে্পাততাম? 
  
িযাপারটা্আমার্ াদে্অদু্ভত্লােদে। 
  
–তা্হদল?্আপনাদ ্ নদভদি্ডরদখ্্আসি? 
  
ডেবলক্স্জানদত্চাইদলন-্এিার্ ী্হদি? 
  
জাইদম্িলদলন-্আমরা্আর্ডেদন্থা ি্না।্আমরা্ডসাজা্সান্ডসিাসবট়োদন্যাি।্
ডসখ্ান্ ডথদ ্ ফ্রাদি।্ তারপর,্ ডমোদনর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ িলদলন,্ ডসখ্াদনও্ এ টা্
বসস্টারবস়োন্ নদভি্আদে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

412 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
ড াদনা্  থাই্ অযাম্পাদ়োর্ সামদন্ িলা্ হদে্ না।্ অযাম্পাদ়োদ ্ আর্ ড উ্ বিশ্বাস্
 রদেন্না। 
  
তার্ মাদন?্ এিার্ ডসাজা্ সান্ ডসিাসবট়োন।্ সান্ ডসিাসবট়োদন্ িাসদ ার্আবযপতয্
ডিবি।্ডসখ্াদন্আদ া ার্ড াদনা্ষ়িযন্ত্র্সেল্হদি্না। 
  
ডস্টিন্ও়োেন্লেদরাদনা্িহরদ ্োব়িদ়ে্িাইদরর্বেদ ্চদল্ডেল। 
  
ডেবলক্স্ িলদলন–্ সান্ ডসিাসবট়োদনর্ সি্  টা্ পদথর্ ওপর্ ব ন্তু্ পুবলদির্ নজর্
থা দি। 
  
জাইদম্িলদলন–্আমরা্ডট্রদন্চ়িি। 
  
–তসনযরা্ ডট্রনগুদলাদ ্ অনুসরণ্  রদি।্ প্রদতয ্  ামরাদত্ তসনয্ থা দি।্ বর াদেো্
িলদলন। 
  
জাইদম্িলদলন–্আবম্অতটা্ভািবে্না।্আমাদের্িিুরা্সিেত্র্ে়িাদনা্আদে।্তারাই্
আমাদের্সাহাযয্ রদি। 
  
হাইওদ়ের্যাদর্এ বট্ডটবলদোন্িুথ,্ াউদ ্ডোন্ রদত্হদি।্জাইদম্অযাম্পাদ়োদ ্
অনুসরণ্ রদত্থাদ ন।্িুদথর্ডভতর্বনদ়ে্যান।্েরজা্িি্ দর্ডেন।্হাদত্উেযত্
বপস্তল। 
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 ী্িলদত্হদি,্জাদনা্ডতা? 
  
হযাাঁ। 
  
অযাম্পাদ়ো্এ বট্নম্বর্ো়োল্ রদলন।্ িস্বর্ডিানা্ডেল–্আবম্অযাম্পাদ়ো্বজরন।্
 দনেল্আদ া া্আমার্ডটবলদোদনর্জনয্অদপক্ষা্ রদেন। 
  
অযাম্পাদরা্জাইদমর্বেদ ্তা াদলন-্িেু টা্ থা্িলার্ডচষ্টা্ রদে। 
  
এ টু্িাদে্আদ া ার্ িস্বর–্আপবন্ড াথা়ে? 
  
 িেু টা্ পাদল্িক্ত্ দর্ডচদপ্িদসদে–্আমরা্লেদরাদনা্ো়িলাম। 
  
-আপনার্িিুরাও্সদে্আদে? 
  
হযাাঁ। 
  
জাইদমর্মুখ্্ দ়ে ্ইবঞ্চ্েূদর।্মুদখ্্জন্তুর্অবভিযবক্ত। 
  
–আমরা্এখ্ন্িারবসদলানার্বেদ ্এবেদ়ে্চদলবে।্সাো্োব়িদত,্প্রযান্হাইওদ়ে্যদর।্
জাইদম্ বরবসভার্ নাবমদ়ে্ রাখ্দলন।্ িাুঃ,্ এই্ ডতা্ লক্ষ্মী্ ডমদ়ে,্ আমার্  থা্ ডিানা্
হদ়েদে। 
  
. 
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ডট্রন্যাদি্সান্ডসিাসবট়োদনর্ বেদ ।্জাইদম্ বে ্ রদলন,্ডযখ্াদন্সাযারণ্মানুষরা্
িদস,্ ডয্ ডট্রন্প্রদতয ্ ডস্টিদন্ থাদম,্ ডসই্এক্সদপ্রদস্উদে্প়িদত্ হদি।্এই্সম়ে্
বনি়েই্আদ া ার্ ডলা জন্ িারবসদলানার্ পথঘাট্ অিরুে্ দরদে।্আমরা্আলাো্
আলাো্ভাদি্ডট্রদনর্বটব ট্ াটি।্ডট্রদনর্ডিষ্ মপাটেদমদি্আমাদের্ডেখ্া্হদি। 
  
জাইদম্অযাম্পাদ়োদ ্িলদলন-্তুবম্প্রথদম্যাদি।্আবম্বে ্ডতামার্ডপেদন্থা ি। 
  
 দনেল্ আদ া া্ যবে্ ড াদনা্ োাঁে্ ডপদত্ থাদ ন,্ তাহদল্ ডসই্ োাঁদে্ প্রথদম্
অযাম্পাদ়োদ ্পা্বেদত্হদি।্বতবন্পালািার্পথ্পাদিন্না। 
  
অযাম্পা়েরা্ ডস্টিদনর্ বেদ ্ ডহাঁদট্ ডেদলন।্জাইদম্তাব দ়ে্থা দলন,্না,্ াদে্ বপদে্
ড াদনা্তসনয্ডচাদখ্্প়িদে্না। 
  
বটব ট্ াটার্পালা্চদলদে,্জাইদম্ ডমোদনর্পাদির্ বসদট্িসদিন।্অযাম্পা়েরা্ বে ্
উদল্টাবেদ ্ডেবলদক্সর্পাদি।্অনযবেদ ্বর াদেো্এিং্গ্রাবসলা। 
  
জাইদম্ ডমোনদ ্িলদলন-্ বতন্ঘণ্টার্ মদযয্আমরা্সান্ ডসিাসবট়োদন্ ডপৌঁদে্ যাি।্
রাতটা্ডসখ্াদনই্ াটাি।্স াদল্ফ্রাদি্ ু ি। 
  
ফ্রাদি্ড া ার্পর? 
  
–বচন্তা্ রদিন্না,্সীমাদন্তর্পাদিই্বসস্টারবস়োন্ নদভি্আদে।্আপবন্ব ্ওখ্াদন্
থা দত্চাইদেন্না?  
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তার্মাদন?্আবম্ ী্চাইবে?্ডমোন্ ব েুই্চাইদে্না।্এ িার্মদন্হদে্ নদভদি্
বেদর্ ডেদলই্ ভাদলা্ হদি।্ িাইদরর্ পৃবথিীর্ এই্ সমসযা্ আর্ ভাদলা্ লােদে্ না।্
পরমুহূদতে্মদন্হদে,্না,্এখ্াদন্আবম্ ত্প্রাণিন্ত্হদ়ে্উদেবে।্ডমোদনর্আিার্মদন্
হল,্জাইদম্বমদরা্ডিাযহ়ে্আমার্জীিদন্উদেখ্দযােয্ভূবম া্বনদত্চদলদেন। 
  
প্রদতয বট্ডোদটা্ডোদটা্গ্রাদম্এই্ডট্রন্থামদে।্গ্রাময্চাষীরা্উদে্প়িদে,্বিষণ্ণ্মুদখ্র্
িউদ়ের্েল,্উেবত্িযিসা়েী,্চটপদট্ডসলসমযান,্বচৎ ার্হদে,্ব বচরবমবচর্িব্দ। 
  
পাহাব়ি্পদথ্ডট্রন্এবেদ়ে্চদলদে। 
  
ডিষ্অবব্দ্সান্ডসিাসবট়োন। 
  
জাইদম্িলদলন্ডমোন,্বিপে্ড দট্ডেদে।্এটা্আমাদের্িহর।্এখ্াদন্আবমই্রাজা,্
এ টা্ ডসোন্োাঁব়িদ়ে্ বেল্ডস্টিদনর্সামদন,্ড্রাইভার্হাবস্ মুদখ্্অভযথেনা্জানাদলন,্
ডিাঝা্ডেল,্সবতয্আর্ড াদনা্ভ়ে্ডনই। 
  
ডমোন্ডেখ্দলন,্জাইদম্অযাম্পাদ়োদ ্ডচাদখ্্ডচাদখ্্ডরদখ্দেন।্অযাম্পাদর্পালািার্ডচষ্টা্
 রদলই্যদর্ডেলা্হদি। 
  
জাইদম,্ ড্রাইভার্ িলল,্ ডপ্রস্ িলদে,্  দনেল্আদ া া্ নাব ্ ডতামাদ ্ ডখ্াাঁজার্ ডচষ্টা্
 রদেন? 
  
জাইদম্হাসদলন,্খু্াঁজদত্থা ু ।্বজল,্আবম্ডতা্বিপদের্িাইদর্চদল্এদসবে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

416 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
আদেবনো্ সানদচা্ বেদ়ে্ োব়ি্ এবেদ়ে্ চদলদে।্ সমুর্ তস দতর্ বেদ ।্ েরম াল,্
আ াদি্ডমদঘর্বচহ্নমাত্র্ডনই।্জনা ীণে্পথঘাট,্সমুরনস ত্প্রাণিন্ত।্ডোদটা্ডোদটা্
প্রদমাে্ তরণী।্ আরও্ ডোদটা্ ডনৌদ া,্ েূদর্ পাহা়ি,্ অসাযারণ্ েৃিযপট।্ মদন্ হদে্
এখ্াদন্অপার্িাবন্ত্বিরাজ্ রদে। 
  
জাইদম্ড্রাইভারদ ্বজজ্ঞাসা্ রদলন্ড াথা়ে্থা ি্আমরা? 
  
ডহাদটল্বনজা়ে।্লারদো্ রদটজ্ডতামার্জনয্অদপক্ষা্ রদেন। 
  
আহা,্আিার্পুদরাদনা্ডসই্িিুিািি… 
  
. 
  
বনজা্ এ টা্ মাঝাবর্ আ াদরর্ ডহাদটল।্ প্লাজা্ জু়োন্ ডে-ডত্ ওপর।্ সান্ মারবটন্
বিদটর্ওপর।্এ টা্িাথেদো়োদরর্মদযয্যিযদি্সাো্িাব়ি।্িাোমী্রদঙর্সাোর।্
মস্ত্িদ়িা্নীল্বচহ্ন।্োদের্ওপর,্ডহাদটদলর্ডপেদন্বেদ ,্সমুদরর্তলা়ে। 
  
লারদো্ রদটজ্ডহাদটদলর্মাবল ,্বনদজ্েুদট্এদসদেন,্বিরাট্ডচহারার্মানুষ। 
  
–স্বােতম,্অদন ্বেন্যদরই্ভািবে,্ খ্ন্আপবন্আসদিন। 
  
জাইদম্ াাঁয্ঝাাঁ াদলন্ দ়ে ্বেন্ডেবর্হদ়ে্ডেদে্তাই্ডতা? 
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লারদো্ িলদলন-্ আবম্ সি্ পদ়িবে,্ খ্িদরর্  ােদজ্  ী্ সি্ বলখ্দে।্ ডমোন্ এিং্
গ্রাবসলার্বেদ ্তাব দ়ে্বতবন্িলদলন–্আপনাদের্ঘর্ততবর। 
  
জাইদম্ িলদলন-্আমরা্আজ্ রাদত্এখ্াদন্ থা ি।্  াল্ফ্রাদি্ চদল্ যাি।্ এ জন্
ভাদলা্োইে্চাই।্বযবন্সিব েু্জাদনন। 
  
–আবম্িযিস্থা্ রি।্ডহাদটল্মাবল ্িলদলন্তাহদল্আপনারা্ডমাট্েজন? 
  
জাইদম্অযাম্পাদ়োর্বেদ ্তাব দ়ে্িলদলন-্পাাঁচ। 
  
 রদটজ্বজজ্ঞাসা্ রদলন্নাম্বলবখ্দ়েদেন?্িলুন্না্হ়ে,্আবম্বলদখ্্বনবে।্ঘদর্যান,্
হাত্মুখ্্ডযান।্তারপর্আমরা্এ টা্চমৎ ার্খ্াও়ো্োও়োর্আদ়োজন্ রি। 
  
–অযাম্পাদরা্ আর্ আবম্ এ টু্ িাদে্ যাবে,্ েলাটা্ ডভজাদত্ হদি।্ জাইদম্ িলদলন।্
আমরা্পদর্আসবে। 
  
লারদো্িলদলন–্বে ্আদে্আপবন্ডযমন্ভাদলা্মদন্ রদিন। 
  
ডমোন্ সন্তপেদণ্ জাইদমদ ্ লক্ষয্  রদত্ থাদ ন।্ অিা ্ হদ়ে্ ডেদেন।্ অযাম্পা়েরাদ ্
বনদ়ে্ বনি়েই্ এ টা্ পবর ল্পনা্ আদে।্ এটা্ ব ্ িান্ত্ িীতল্ হতযা াে?্ িযাপারটা্
ভািদত্ডেদল্ো্বঘনবঘন্ দর। 
  
অযাম্পা়েরা্ডযদত্ইতস্তত্ রদেন।্ব ন্তু্তাদ ্ডযদতই্হদি। 
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জাইদম্অযাম্পা়েরাদ ্িাদরর্এ দ াদণ্বনদ়ে্ডেদলন।্লবির্পাদি। 
  
ওদ়েটার্এদস্ডেদে। 
  
জাইদম্িলদলন–্এ ্গ্লাস্ও়োইন। 
  
 এ ্গ্লাস,্অযাোদরা্তা াদলন। 
  
 তারপর্পদ ট্ডথদ ্ ী্এ টা্ডির্ রদলন্জাইদম।্ডসটা্খু্লদলন। 
  
ডিষ্ বচৎ ার্অযাম্পাদ়োর্েলা়ে্আমার্ থা্ ডিাদনা।্ ডিাঝার্ ডচষ্টা্ দরা্আবম্ ড ন্
এটা্ দরবে।্আবম্ডতামাদ ্ তটা্ভাদলািাবস।্তুবম্ব ্পােল্হদ়ে্ডেদে? 
  
ওদ়েটার্এদস্ ডেদে,্মদের্গ্লাসটা্ ডরদখ্্ বেদ়েদে।্জাইদম্সাো্পাউোরটা্ওই্মদে্
বমবিদ়ে্ বেদলন।্ ভাদলা্  দর্ না়িদলন,্ অযাম্পাদ়োর্ সামদন্ গ্লাসটা্ রাখ্দলন।্  বেন্
 িস্বদর্িলদলন,্এখু্বন্ডখ্দ়ে্ডেদলা। 
  
–ডেদখ্া,্ মৃতুযর্অদন গুদলা্পথ্আদে,্এটাই্সিদথদ ্সহজ্এিং্যন্ত্রণাবিহীন।্যবে্
ডতামাদ ্আবম্আমাদের্ডেদলদের্হাদত্ডেদ়ি্বেই,্তাহদল্ ী্হদি? 
  
জাইদম,্আবম্ডতামাদ ্এখ্নও্ভাদলািাবস,্আমাদ ্বিশ্বাস্ দরা,্বপ্লজ। 
  
–এটা,্এখু্বন্ডতামা়ে্ডখ্দত্হদি। 
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 িস্বদর্ াবেনয। 
  
অযাম্পা়েরা্ তা াদলন।্ তারপর্ গ্লাসটা্ হাদত্ বনদ়ে্ িলদলন-্ ডতামার্ মৃতুযর্আিো়ে্
আবম্এটা্পান্ রবে। 
  
জাইদমর্ডোাঁদট্ি়েতাবন্হাবস।্অযাম্পাদ়ো্পুদরা্মেটা্ডখ্দ়ে্ডেদলদেন।্    ্ দর। 
  
অযাম্পা়েরা্িলদলন–্এিার্ ী্হদি? 
  
চদলা,্ ওপর্ তলা়ে,্ ডতামাদ ্ আবম্ বিোনাদত্ শুইদ়ে্ ডেি।্ তুবম্ ঘুবমদ়ে্ প়িদি।্
অযাম্পাদরার্ডচাখ্্জদল্ভদর্এদসদে।্তুবম্এ টা্ডিা া,্জাইদম,্আবম্মরদত্চদলবে।্
ব ন্তু্এখ্নও্আবম্িলবে,্আবম্ডতামাদ ্ভাদলািাবস্এিং্ভাদলািাসি। 
  
 থা্জব়িদ়ে্ যাদে।্জাইদম্উেদলন।্অযাম্পাদ়োদ ্ হাদতর্ মদযয্ বনদলন।্অযাম্পাদরা্
হাাঁটদত্পারদেন্না।্সমস্ত্ঘর্জুদ়ি্িুবঝ্ভূবম ম্প্শুরু্হদ়েদে। 
  
জাইদম… 
  
 অযাম্পাদ়োদ ্ বনদ়ে্ লবির্ বেদ ্ ডহাঁদট্ চদলদেন্ জাইদম।্ লারদোরদটজ্ অদপক্ষা্
 রদেন। 
  
জাইদম্িলদলন-্আবম্ওনাদ ্ঘদর্বেদ়ে্আসবে।্ড উ্ডযন্বিরক্ত্না্ দর। 
  
 রদটজ্ডেখ্দত্ডপদলন্অযাম্পা়েরাদ ্বনদ়ে্জাইদম্ওপর্তলা়ে্উদে্যাদেন। 
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. 
  
ঘদর্ িদস্ ডমোন্ অদন ্ ব েু্ ভািবেদলন।্ সান্ ডসিাসবট়োন্ এ বট্ উৎসি্ মুখ্বরত্
িহর।্ মযুচবন্দ্রমার্ ডলাদভ্ নি্ বিিাবহত্ নারী-পুরুদষর্ বভ়ি।্ ডপ্রবম -ডপ্রবম ারা্ এই্
সুদযাদে্ডপ্রম্ রদত্িযস্ত। 
  
জাইদম্ ী্ রদেন?্মদন্হদে,্িযাপারটা্এখ্নই্হদ়ে্ডেদে। 
  
 অদন গুদলা্বচন্তা,্ব ন্তু্আমার্মদন্বভ়ি্ রদে্ড ন?্আবম্ ী্ রদত্পাবর! 
  
. 
  
বর াদেো্ বিস্ বেদ়ে্ বেদ়ে্ ডপািা ্ পালটাবেদলন।্ মনটা্ আজ্ চমৎ ার্ তরতাজা।্
আবমই্পৃবথিীর্রাজা।্েরাবস্ডেদি্বেদ়ে্আমরা্বিদ়ে্ রি।্ড াথা়ে?্সুের্এ টা্
চাদচে,্আোমী াল? 
  
ঘদর্িদস্গ্রাবসলা্চান্ রবেদলন।্ঈষেুষু্ণ্জল।্বর াদেোর্ থা্ভািবেদলন।্মদন্মদন্
হাসদলন,্আবম্সবতয্সবতয্ওদ ্খু্বি্ রি,্ঈশ্বর্ডতামাদ ্অদন ্যনযিাে। 
  
. 
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ডেবলক্স্ ারবপও্জাইদম্এিং্ ডমোদনর্ থা্ ভািবেদলন।্আহা্ ওদের্ মদযয্ এ টা্
সুসম্প ে?্হ়ে্ব ?্ব ন্তু্এইসি্বসস্টাররা্ডতা্ভেিাদনর্অংিবিদিষ।্বর াদেো্বসস্টার্
গ্রাবসলার্ো ্বেদ়েদে?্নাুঃ,্এটা্ডিাযহ়ে্উবচত্হ়েবন। 
  
. 
  
পাাঁচজন্এদসদেন্ ডহাদটদলর্ োইবনং্রুদম।্অযাম্পাদ়োর্ থা্ ড উ্ বজজ্ঞাসা্  রদেন্
না। 
  
জাইদমর্ বেদ ্তাব দ়ে্ ডমোদনর্মদন্হল,্ ব েু্এ টা্ঘদট্ ডেদে।্ ব ন্তু্এখ্ন্প্রশ্ন্
 রা্উবচত্হদি্না। 
  
লারদো্ রদটজ্খ্ািার্সাজাদত্িযস্ত।্অসাযারণ্সি্পে,্ ডখ্দত্ খু্িই্ভাদলা্লাদে।্
অদন ্বেন্িাদে্এমন্জমজমাট্খ্াও়োর্আসর।্ ী্না্ডনই্ডসখ্াদন?্টদমদটা্ডথদ ্
িসা,্মদে্ডভজাদনা্রুবটর্ টু দরা,্সিুজ্সিবজর্সযালাে,্ভাত্আর্ বচদ ন,্ ডোরুর্
মাংদসর্ টু দরা,্ সদস্ ডোিাদনা,্ ডিষ াদল্ সরিত।্ অদন ্ বেন্ িাদে্ এত্ সুের্
খ্ািার। 
  
 খ্াও়ো্ডিষ্হদ়ে্ডেল।্ডমোন্িলদলন-্ঘুম্পাদে,্আবম্এিার্বিোনাদত্যাি। 
  
জাইদম্িলদলন্আপনার্সদে্ থা্আদে। 
  
বতবন্লবির্এদ িাদর্ড াদণ্চদল্ডেদলন। 
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 াল…জাইদম্  ী্ বজজ্ঞাসা্  রদিন?্ ডমোন্ ড াথা়ে্ যাদিন?্ বতবন্ আর্  খ্নই্
 নদভদির্মদযয্যাদিন্না। 
  
জাইদম্বজজ্ঞাসা্ রদলন–্আপবন্ নদভদি্বেরদিন্না,্তাই্ডতা? 
  
ডমোন্িলদলন-্হা,্জাইদম,্আবম্বে ্িুঝদত্পারবে্না।্আমার্মন্বিবক্ষপ্ত। 
  
জাইদম্হাসদলন–্ডমোন,্খু্ি্তা়িাতাব়ি্এই্ল়িাইটা্ডিষ্হদ়ে্যাদি।্আমরা্আিার্:্
সুদখ্র্স্বপ্ন্ডেখ্ি।্আবম্িলবে,্এখ্ন্আমার্চারপাদি্বিপে,্ব ন্তু্আপবন্ব ্আমার্
জনয্ অদপক্ষা্  রদিন।্ফ্রাদি্আমার্অদন ্ িিু্আদে।্ তাদের্ াদে্আপবন্ িান্ত্
এিং্বনরাপে্থা দিন। 
  
ডমোন্তা াদলন-্জাইদম,্আমা়ে্এ টু্সম়ে্ডেদিন। 
  
–তা্হদল?্আপবন্আমার্প্রস্তাদি্এদ িাদর্না্িলদেন্না,্তাই্ডতা? 
  
ডমোন্িলদলন-্হযাাঁ,্আবম্প্রস্তািটা্এদ িাদর্প্রতযাখ্যান্ রদত্পারবে্না। 
  
ডস্রাদত্ াদরা্ডচাদখ্্ঘুম্বেল্না।্অদন ্ব েু্ভািদত্হদি।্অদন ্ল়িাই,্ডমোন্
তাব দ়ে্ বেদলন,্ অতীদতর্ সৃ্মবতর্ আদোলন।্  তগুদলা্ িের্ ড দট্ ডেদে্ অনাথ্
আশ্রদম,্তারপর্ নদভদি,্এিার্আদলাদ াজ্জ্বল্িণেম়ে্এ বট্জেত।্জাইদম্ বমদরা্
ডেদির্জনয্জীিন্উৎসেে্ রদেন।্আবম্ াদ ্বিশ্বাস্ রি। 
  
ড ানবেদ ্যাি… 
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 স াল্হল,্এ্প্রদশ্নর্উত্তর্তখ্নও্অজানা। 
  
. 
  
গ্রাবসলা্  নদভদির্  থা্ ভািবেদলন।্  নদভদির্ বেনগুদলা্ ড মন্ বেল?্ ঈশ্বদরর্
 াো াবে্বেলাম,্এখ্ন্তা্আবম্পাি্না… 
  
জাইদম্ভািবেদলন্ডমোদনর্ থা।্ডমোনদ ্ খ্নওই্ নদভদি্রাখ্া্উবচত্হদি্না।্
ডমোনদ ্আবম্আমার্িািিী্ রি।্ব ন্তু্ডমোন্ব ্উত্তর্ডেদিন… 
  
ডেবলক্স্অযাম্পাদ়োর্মৃতদেহটা্ ীভাদি্সরাদ ন্ডস থা্বচন্তা্ রবেদলন।্না,্লারদো্
 রদটদজর্ওপর্এ্োব়েত্ব্বেদত্হদি। 
  
. 
  
স াল্হদ়েদে,্লবিদত্ডেখ্া্হল। 
  
ডমোদনর্ বেদ ্ তাব দ়ে্ জাইদম্ িলদলন–সুপ্রভাত।্ আপনার্  াদে্ ড াদনা্ উত্তর্
এদসদে? 
  
 সমস্ত্রাত্যদর্এর্উত্তর্খু্াঁদজদেন্ডমোন-্হযাাঁ,্জাইদম্এদসদে। 
  
–আপবন্আমার্জনয্অদপক্ষা্ রদিন? 
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–জাইদম। 
  
 লারদো্ রদটজ্তা়িাতাব়ি্এদলন।্ডব্র োস্ট্খ্াও়োর্সম়ে্হদ়েদে।্ব ন্তু্আর্সম়ে্
আদে্ ব ?্ ডজাস্ ডেবব্র়োন,্ আপনাদের্ োইে।্ ডস্ আপনাদের্ পাহাব়ি্ পদথ্ ফ্রাদি্
ডপৌঁদে্ডেদি।্ডস্হল্সান্ডসিাসবট়োদনর্ডসরা্োইে। 
  
জাইদম্িলদলন–্আপনাদ ্ডেদখ্্খু্বি্হদ়েবে্ডজাস,্আপবন্ ী্ভািদেন? 
  
–প্রথদম্আমরা্পাদ়ে্ডহাঁদট্যাি।্তারপর্িেোদরর্ও্প্রাদন্ত্ডপৌঁদে্যাি।্ডসখ্াদন্োব়ির্
িযিস্থা্ রা্হদ়েদে।্ব ন্তু্আর্সম়ে্ডনই।্এখু্বন্চদল্আসুন। 
  
যাত্রা্শুরু্হল। 
  
লারদো্ রদটজ্িলদলন–্ভাদলাভাদি্ডপৌঁদে্যাদিন্ব ন্তু। 
  
 জাইদম্িলদলন–্বে ্আদে,্সিব েুর্জনয্যনযিাে। 
  
তাাঁরা্ডো়োদরর্ বেদ ্এবেদ়ে্চলদলন।্সদে্সদে্ডচাদখ্্প়িল,্এ েল্তসনয্সামদন্
এদস্রাস্তা্আটদ ্বেদ়েদে।্ দনেল্রয্ামন্আদ া া্এিং্ দনেল্ডসাসদটদলাদ ্ডেখ্া্
ডেল। 
  
জাইদম্ডপেন্বেদ ্তা াদলন্না,্পালািার্ড াদনা্পথ্ডনই।্এখ্ন্প্রতযক্ষ্ল়িাই্শুরু্
হদি। 
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জাইদম্অভযাসিিত্তার্িেুদ ্হাত্বেদলন। 
  
 দনেল্আদ া া্িলদলন্বমদরা্ডচষ্টা্ রদিন্না,্তাহদল্িুদলট্বেদ়ে্আপনার 
  
জাইদম্ পালািার্ ডচষ্টা্  রবেদলন,্ ডেৌদ়ি্ এখ্ান্ ডথদ ্ ডিদরাদনা্ যাদি্ ব ?্ ব ন্তু্
আদ া া্ জানদলন্  ী্  দর?্ জাইদম্ ডেখ্দলন,্ েরজার্ পাদি্ অযাম্পাদরা্ োাঁব়িদ়ে্
আদেন।্মুদখ্্েম্ভীর্হতািার্োপ। 
  
ডেবলক্স্িলদলন্আবম্ডতা্ব েুই্িুঝদত্পারবে্না।্আবম্ডভদিবেলাম,্জাইদম্আপবন্
ডমদ়েটাদ ্এদ িাদর 
  
আবম্ ওদ ্ ঘুদমর্ টযািদলট্ বেদ়েবেলাম।্ ডভদিবেলাম,্ ও্আেন্ন্ হদ়ে্ থা দি।্ এত্
তা়িাতাব়ি্ঘুম্ভাঙল্ ী্ দর? 
  
 দনেল্আদ া া্এবেদ়ে্এদলন।্িলদলন–্ডখ্লাটা্হদ়ে্ডেদে। 
  
তা়িাতাব়ি্তসনয্এদস্হাত্ডথদ ্িেু ্ড দ়ি্বনল। 
  
ডেবলক্স্এিং্বর াদেো্জাইদমর্মুদখ্র্বেদ ্তাব দ়ে্বেদলন।্ড াদনা্আদেি?্জাইদম্
মাথা্না়িদলন।্িুঝদত্পারদলন,্এখ্ন্আর্উপা়ে্ডনই। 
  
জাইদম্জানদত্চাইদলন-্আমাদের্ড াথা়ে্বনদ়ে্যাও়ো্হদি? 
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 দ়ে জন্পথচারীর্ডচাদখ্্ঘটনাটা্যরা্পদ়িদে।্মুহূদতের্মদযয্খ্ির্েব়িদ়ে্যাদে। 
  
 দনেল্ আদ া া্ িলদলন–্ আমরা্ আপনাদ ্ মাবরদে্ বনদ়ে্ যাি।্ ডসখ্াদন্ বমবলটাবর্
ট্রা়োল্হদি।্আপনাদ ্োাঁবস্ডেও়ো্হদি।্আর্যবে্আমার্হাদত্ক্ষমতা্থা ত,্আবম্
এখ্াদনই্আপনাদ ্োাঁবস াদে্ঝুবলদ়ে্বেতাম। 
  
জাইদম্িলদলন–্বসস্টারদের্ডেদ়ি্ডেও়ো্ডহা । 
  
না,্এই্ষ়িযদন্ত্র্তারাও্ডযাে্বেদ়েদেন।্তাদেরও্এ ই্অপরাদয্অপরাযী্সািযস্ত্ রা্
হদি। 
  
 দনেল্ আদ া া্ বসেনযাল্ বেদলন।্ তসনযিাবহনী্ এিার্ তৎপর্ হদত্ শুরু্  দরদে।্
বমবলটাবর্ট্রা ্এবেদ়ে্চলদি। 
  
ব ন্তু্ মুহূদতের্ মদযয্ পবরদিি্পালদট্ ডেল।্ হাজার্ হাজার্ মানুষ্ উন্মদত্তর্ মদতা্ েুদট্
আসদে।্িাব়ির্িউরা্রান্না্ডেদল্েুদট্আসদে।্েুল- দলদজর্োত্রদের্ডেখ্া্যাদে।্
িযিসাোররা্ ডো ান্ িি্  দর্ বেদ়েদে।্ অদনদ র্ হাদত্ িটেোন,্ অদনদ র্ হাদত্
রাইদেল।্ তারা্ িাসদ াপন্থী।্ এটা্ তাদের্ স্বদেিভূবম।্ এখ্াদন্ জাইদমর্ অসাযারণ্
আবযপতয।্ প্রথদম্  দ়ে দিা,্ তারপর্  দ়ে ্ হাজার।্ রাস্তাঘাট্ িি্ হদ়ে্ ডেদে।্
বমবলটাবর্ট্রা ্সামদন্ডপেদন্ড াদনা্বেদ ্যািার্সুদযাে্পাদে্না। 
  
 দনেল্আদ া া্বচৎ ার্ রদত্থাদ ন্আবম্ব ন্তু্গুবল্ রদত্িাযয্হি। 
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জাইদম্ িলদলন্ হাসদত্ হাসদত্আদ া া,্এটা্আমার্ রাজত্ব।্আপবন্ ব েুই্ রদত্
পারদিন্না।্আবম্যবে্িবল,্তাহদল্এই্উন্মত্ত্জনতা্আপনাদ ্বোঁদ়ি্খ্াদি।্ডেখ্দেন্
ডতা্স দলই্সিে।্আপনার্েি-িাদরা্জন্পুবলি্ তক্ষণ্ল়িাই্ রদি? 
  
তাহদল?্আমাদের্ডেদ়ি্বেন।্না্হদল্িাাঁচদিন্না। 
  
হতভদম্বর্মদতা্আদ া া্ডসই্বসোন্ত্বনদলন।্জাইদম্আর্ডমোন্ট্রা ্ডথদ ্ডনদম্
এদলন।্ অনযরা্ তাদের্ অনুসরণ্  রদলন।্  দনেল্ আদ া া্ অসহা়েভাদি্ তাব দ়ে্
আদেন।্সমস্ত্মুখ্্রাদে্থমথম্ রদে। 
  
জনেদণর্মদযয্উোস্ধ্ববন্ডিানা্ডেল। 
  
তারা্ নানাভাদি্ বটটব বর্ রদত্শুরু্ দরদে।্ টু দরা্ টু দরা্ মন্তিয্ ডভদস্আসদে।্
ডিষ্অবব্দ্আমরা্মুক্ত্হদত্ডপদরবে্অিা ্হদ়ে্ডেদেন্ডমোন,্এমন্অবভজ্ঞতা্তার্
জীিদন্ খ্নও্হ়েবন। 
  
তারপর?্ডমোন্তা াদলন্জাইদমর্ডচাদখ্র্বেদ । 
  
তখ্নও্জনেদণর্বভ়ি। 
  
 ড ্ডযন্েুটদত্েুটদত্আসদে–্আপবন্বসস্টার্ডমোন? 
  
–হযাাঁ,্আবমই্বসস্টার্ডমোন। 
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বনুঃশ্বাদসর্মদযয্বনরাপত্তা্আপনার্সদে্ব েু্ থা্আদে।্ভীষণ্জরুবর।্আমার্.্নাম্
অযালান্টা ার।্আপবন্আমার্সদে্আসদিন? 
  
এ লা? 
  
–হযাাঁ,্আপনাদ ্আসদতই্হদি। 
  
–বপ্লজ,্আবম্এখ্ন্আসদত্পারি্না। 
  
–আসুন,্এই্ থাটা্িলার্জনয্আবম্বনউই়ে ে্ডথদ ্েুদট্এদসবে। 
  
–আমাদ ্খু্াঁজদত?্আবম্ব েুই্িুঝদত্পারবে্না। 
  
 –সিই্ডিাঝাি,্আমাদ ্এ টু্সম়ে্বেন। 
  
 ওই্অদচনা্অজানা্ভরদলা ্ডমোনদ ্িেলোিা্ দর্রাস্তার্পাি্বেদ়ে্চদল্ডেদলন।্
ডমোন্তাব দ়ে্থা দলন।্জাইদম্বমদরা্োাঁব়িদ়ে্আদেন,্তারই্জনয্অদপক্ষা্ রদেন। 
  
. 
  
অযালান্টা াদরর্সদে্সংলাপ্ডমোদনর্জীিনটাদ ্পাল্টাদত্পারদি্ব ? 
  
 –আবম্যার্ াে্ডথদ ্আসবে,্বতবন্আপনাদ ্ডেখ্িার্জনয্উেগ্রীি। 
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–ড ? 
  
এ ্ভরমবহলা,্বতবন্আদমবর া়ে্থাদ ন। 
  
 অযালান্টা ার্ভািদলন,্সি্ থা্খু্দল্িলা্উবচত্হদি্ব না।  
  
–আপবন্বসস্টার্ডমোন্ডতা?্ব ন্তু্আপনার্নাম্ডমোন্ন়ে,্আপবন্হদলন্পযাবট্রবস়ো। 
  
হোৎ্ডমোদনর্মদন্হল,্তার্ ষ্ট ল্পনা্ড াথা়ে্ডহাঁদট্যাদে।্হযাাঁ,্এ টা্অনুভূবত। 
  
–আবম্ব েুই্িুঝদত্পারবে্না,্ব ন্তু্আমাদ ্ডিাঝাদিন্ব ? 
  
–আপনার্জনয্এ টা্পািদপাদটের্িযিস্থা্ রি। 
  
ডমোন্তা াদলন।্ডহাটদলর্সামদন্জাইদম্োাঁব়িদ়ে্আদেন। 
  
আমাদ ্এ টু্সম়ে্বেন। 
  
 ডমোন্বেদর্এদলন। 
  
জাইদম্জানদত্চাইদলন্ওই্ডলা টা্ডতামাদ ্বিরক্ত্ রবেল? 
  
-না-না। 
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 জাইদম্ ডমোদনর্ হাত্ যরদলন–এদসা,্ এখ্ন্ ডথদ ্ আমরা্ েুজন্ এ সদে্ থা ি,্
ডমোন। 
  
আপনার্নাম্ডমোন্ন়ে,্আপবন্পযাবট্রবস়ো। 
  
 ডমোন্তা াদলন্জাইদমর্সুের্মুদখ্র্বেদ । 
  
 হযাাঁ,্আমরা্এ সদে্থা ি।্ব ন্তু্প্রথদমই্জানদত্হদি,্আবম্ড ? 
  
—জাইদম,্আবম্ডতামার্সদে্থা ি।্ব ন্তু্আর্এ টা্ের ারী্ াজ্আদে। 
  
তার্মাদন্তুবম্আমাদ ্ডেদ়ি্চদল্যাদি? 
  
  দ়ে ্বেদনর্জনয,্হ়েদতা্ দ়ে ্মাস।্ব ন্তু্ থা্বেবে,্আবম্বেদর্আসি। 
  
–আো,্বে ্আদে।্তুবম্লারদো্ রদটদজর্সদে্ডযাোদযাে্ডরদখ্া। 
  
আবম্ আসি।্ আবম্ প্রবতশ্রুবত্ বেলাম।্ হা,্ ব ন্তু্ এ িার্ এদলন্ েদটর্ সদে্ ডেখ্া্
 রদতই্হদি। 
  
. 
  
৩৭. 
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চাদচের্িান্ত্পবরদিি,্লযাবটন্ভাষা়ে্মন্ত্র্উচ্চাবরত্হদে।্িলা্ হদে,্ঈশ্বর্এই্নি্
বিিাবহতদ ্আিীিোে্ রুন। 
  
গ্রাবসলা্মন্ বেদ়ে্সি্িব্দগুদলা্ ডিানার্ ডচষ্টা্ রদেন।্ ত্ থাই্মদন্পদ়ি্যাদে্
তার।্আজ্আবম্বিদশ্বর্সুখ্ীতমা্মবহলা।্ডহ্ঈশ্বর,্তুবম্আমার্প্রবত্আর্এ টু্সে়ে্
হও। 
  
যাজ ্আরও্িলদলন–্পৃবথিীদত্সি্িাবন্ত্এখ্ন্ডযন্ওই্েম্পবতদ ্আশ্র়ে্ দর। 
  
হোৎ্ গ্রাবসলার্ মদন্ হল,্আবম্ ব ্ এভাদি্ বিদ়ে্  রদত্ পাবর?্ বতবন্ বচৎ ার্  দর্
িলদলন,্নানা,্আমার্অনযা়ে্হদে।্আবম্ডতা্এখ্নই্বিিাবহত। 
  
মাথা্না়িদেন্গ্রাবসলা,্উন্মাদের্মদতা্আচরণ্ রদেন। 
  
 বর াদেো্অিা ্হদ়ে্ডেদেন।্বর দেো্িলদলন-্গ্রাবসলা্ ী্িলে্তুবম? 
  
গ্রাবসলা্মাথা্না়িদত্না়িদত্িলদলন–্আবম্আমার্জীিন্বযশুদ ্োন্ দরবে।্আবম্
আর্  াউদ ্ বিদ়ে্  রদত্ পাবর্ না।্ োবলেং্ বর াদেো,্ এটা্ জীিন্ উৎসেে্ ন়ে,্ এটা্
আিীিোে।্ নদভদির্মদযয্ বেদ়ে্আবম্মানবস ্িাবন্ত্ ডপদ়েবেলাম।্আবম্জাবন্ তুবম্
আমাদ ্অদন ্ থার্িাণী্শুবনদ়েে,্ডতামার্সদে্ াটাদনা্সম়ে্আমার্জীিদনর্ডশ্রষ্ঠ্
সম়ে।্আবম্ড াদনা্বেন্তা্ভুলদত্পারি্না।্ব ন্তু্আমাদ ্আমার্জেদত্বেরদতই্
হদি। 
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ডতামাদ ্ অদন ্  ষ্ট্ বেলাম,্ আবম্ িপথ্ ভাঙদত্ পারি্ না।্ ডতামার্ জনয্ আবম্
বিশ্বাসঘাবত া্হদত্পারি্না।্আবম্জাবন্আবম্ডতামাদ ্সুখ্ী্ রদত্পারি্না,্তুবম্
আমার্ থাটা্ডিাঝার্ডচষ্টা্ দরা। 
  
বর াদেো্তাব দ়ে্আদেন,্ডভদঙ্প়িা্এ টা্পুরুষ।্ড াদনা্িব্দ্তার্মুখ্্বেদ়ে্ডিবরদ়ে্
আসদে্না।্মদন্হদে,্বতবন্ডিাযহ়ে্মারা্ডেদেন। 
  
গ্রাবসলা্ তা াদলন্ তাাঁর্ ভাঙাদচারা্ মুদখ্র্ বেদ ।্ হৃেদ়ের্ িব্দ্ বতবন্ শুনদত্ পাদেন।্
বতবন্ডিষিাদরর্মদতা্ বর াদেোর্ মুদখ্্ চুম্বন্ বচহ্ন্এাঁদ ্ বেদলন।্িলদলন–্আবম্সবতয্
সবতয্ ডতামাদ ্ ভাদলািাবস।্আবম্ সিসম়ে্ ডতামার্ জনয্ প্রাথেনা্  রি।্ ডচাদখ্্ জল।্
গ্রাবসলা্িলদলন,্ডতামার্জীিন্সুদখ্র্ডহা ! 
  
. 
  
৩৮. 
  
শুক্ৰিার্সদিযদিলা,্আরাো্ডে্েুদ়েদরার্হাসপাতাদল্এ টা্বমবলটারী্অযামু্বদলি্ ুদ ্
পদ়িদে।্েুজন্পুবলি্সামদনর্েরজা্খু্দল্ডনদম্এদলন। 
  
রুবিও্আরজাদনাদ ্বনদত্হদি,্অেোর্আদে।্ ােজটা্বতবন্তুদল্বেদলন। 
  
সুপারভাইজার্তা াদলন–্আবম্ডতা্তাদ ্ো়িদত্পারি্না।্আবমে্অযােবমবনসদট্রটদরর্
সদে্ডযাোদযাে্ রুন। 
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বে ্আদে।্ড াথা়ে্তাদ ্পাি? 
  
সুপারভাইজার্ িলদলন-্ সমসযা্ ডেখ্া্ বেদ়েদে।্ বতবন্ সপ্তাদহর্ ডিদষ্ েুবটদত্ িাইদর্
ডেদেন। 
  
-এটা্আমাদের্সমসযা্ ন়ে,্এই্ হল্ বরবলজ্অেোর,্ দনেল্আদ া া্সই্ দরদেন।্
আবম্ব ্তাদ ্ডেদ ্আনি?্আবম্ব ্িলি,্আপনারা্এই্অেোরটাদ ্গ্রাহয্ রদেন্
না? 
  
না-না,্এটার্ড াদনা্ের ার্ডনই।্আবম্ওই্িেীদ ্ততবর্রাখ্বে। 
  
আয্মাইল্েূদর্বসবট্ডজদলর্সামদন্েুজন্ডোদ়েো্ডিবরদ়ে্এদলন।্এ টা্পুবলদির্
োব়ির্মদযয্ডথদ ।্তারা্ডভতদর্প্রদিি্ রদলন।্তারা্ডেে্সাদজেদির্বেদ ্এবেদ়ে্
ডেদলন। 
  
এ জন্িলদলন–্আমরা্লুবস়ো্ ারমাইনদ ্বনদত্এদসবে। 
  
 সাদজেি্তা াদলন্েুই্ডোদ়েোর্বেদ । 
  
–এ্িযাপাদর্ড উ্ব েু্িদলবন্ডতা? 
  
এ জন্ বেদট বটভ্ বচৎ ার্  দর্ িলদলন-্ এটাই্ হদে্ লাল্ বেদতর্ িাাঁযন,্ বতবন্
িলদলন্এই্হল্বরবলজ্অেোর। 
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 দনেল্আদ া া্সই্ দরদেন। 
  
–বে ্আদে।্আপনারা্ডমদ়েবটদ ্ড াথা়ে্বনদ়ে্যাদিন? 
  
–মাবরদে।্ দনেল্বনদজ্প্রশ্ন্ রদিন। 
  
–সবতয?্আমরা্এ িার্ থা্িলি। 
  
–ড াদনা্প্রদ়োজন্আদে্ব ?্এ জন্বেদট বটভ্িাযা্ডেিার্ডচষ্টা্ রদলন। 
  
বমস্টার,্িলা্হদ়েদে্এই্ডমদ়েবটর্ওপর্ ়িা্নজর্রাখ্দত্হদি।্এমন্ ী্ইতাবল়ে্
সর ার্এ্িযাপাদর্ যদথষ্ট্ও়োব িহাল।্ দনেল্আদ া া্ যবে্এই্ ডমদ়েবটদ ্ ডেদ ্
থাদ ন,্তা্হদল্আবম্ডসটা্জানি। 
  
–আপবন্ব ন্তু্সম়ে্নষ্ট্ রদেন। 
  
 –আমার্হাদত্অদন ্সম়ে্আদে্বমস্টার। 
  
উবন্ ডোদনর্ বরবসভার্ তুদল্ বনদলন।্ িলদলন,্  দনেল্ আদ া ার্ সদে্  থা্ িলদত্
হদি।্মাবরদে। 
  
বেদট বটভ্িলদলন-্িৃথা্সম়ে্নষ্ট্ রদেন।্এখ্ন্ দনেলদ ্পাদিন্না। 
  
ডোন্ডিদজ্উেল। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

435 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
 দনেল্অবেস। 
  
সাদজেি্ তা াদলন্ বেদট বটভদের্ বেদ ্ বিজদ়ের্ েৃবষ্টভবেদত।্ হযাদলা,্ আবম্ ডেে্
সাদজেি্িলবে-্আরাভার্পুবলি্ডস্টিন্ডথদ ।্ দনেল্আদ া ার্সদে্ থা্িলি। 
  
ডোদ়েো্িারিার্অনযযে্হদ়ে্ঘব়ির্বেদ ্তা াদেন। 
  
–আুঃ,্ খ্ন্এই্ডখ্লাটা্ডিষ্হদি? 
  
 দনেল্আদ া া? 
  
–হযাাঁ,্ড ্ থা্িলদেন? 
  
–েুজন্ডোদ়েো্এদসদেন্ দনেল,্তারা্এ জন্িেীদ ্মুক্ত্ রদত্চাইদেন? 
  
লুবস়ো্ ারমাইন? 
  
–হযাাঁ,্সযার। 
  
–আপবন্ব ্আমার্সই্ রা্অেোরটা্ডেদখ্নবন? 
  
–হযাাঁ,্সযার্ডেদখ্বে। 
  
–তা্হদল্আিার্ডোন্ রদত্ডেদলন্ড ন?্একু্ষবন্ডমদ়েবটদ ্ডেদ়ি্বেন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

436 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
 সাদজেি্উেদলন,্তার্আবভজাতয্িজা়ে্রাখ্ার্ডচষ্টা্ রদলন–্আবম্ডমদ়েবটদ ্বনদ়ে্
আসবে। 
  
পুবলি্ ডস্টিদনর্ পাদি্এ টা্ ডোট্ট্ েবল,্ এ জন্ ডেদল্ নজর্ রল্এ ্ভরদলা ্
ডটবলদোন্ডপাদলর্তারটা্ড দট্বেদলন।্ডনদম্এদলন্তরতর্ দর। 
  
ডেদলবট্বজজ্ঞাসা্ রল-্তুবম্ওখ্াদন্ ী্ রবেদল? 
  
ভরদলা ্ডেদলবটর্মাথা়ে্হাত্বেদ়ে্িলল্আমার্এ ্িিুদ ্সাহাযয্ রবেলাম।্ ত্
িদ়িা্িিু্তুবম্তা্পদর্জানদত্পারদি। 
  
. 
  
বতন্ঘণ্টা্ড দট্ডেদে।্উত্তদরর্এ ্োাঁ া্োমে্হাউদস্লুবস়ো্ও্রুবিও্আরজাদনার্
ডেখ্া্হল। 
  
. 
  
রাত্বতনদট,্ থা্ডিানা্ডেল–্ বমবট্এখ্নই্আপনার্সদে্ থা্িলদি। 
  
-হযাাঁ,্সযার।্ড াথা়ে? 
  
– দনেল,্এ টা্বলমুবজন্পাোদনা্হদ়েদে।্এখু্বন্চদল্আসুন। 
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–ইদ়েস্সযার। 
  
বরবসভারটা্ ডরদখ্্ বেদলন।্ থরথর্  দর্  াাঁপদেন।্ বসোদরট্ যরাদলন।্ ডযাাঁ়োগুদলা্
েুসেুাঁদস্প্রদিি্ রদে। 
  
বলমুবজন্এদস্যাদি,্আমাদ ্এখ্নই্ততবর্হদত্হদি। 
  
বতবন্িাথরুদম্ডেদলন,্আ়েনা়ে্প্রবতবিম্ব,্পরাজদ়ের্প্রবতেবি। 
  
জদ়ের্ াদে্এদস্বেদ়েবেলাম,্পারলাম্না। 
  
 দনেল্আদ া া্োব়ি্ ামাদলন।্খু্িই্সািযাদন।্তারপর্চান্ রদলন।্েরম্জদল।্
ডপািা ্পদর্বনদলন। 
  
এ ্ঘণ্টা্ ড দট্ ডেদে।্ িাইদরর্েরজার্ সামদন্এদস্োাঁ়িাদলন।্ বতবন্জাদনন,্এই্
িাব়িটার্সদে্আর্ খ্নও্তার্ডেখ্া্হদি্না। 
  
তাহদল?্এিার্ ী্হদি? 
  
  াদলা্বলমুবজন,্েরজা্খু্দল্ডেল।্েুজন্মানুষ,্ডভতদর্চদল্আসুন্ দনেল। 
  
অি ার্রাস্তার্িু ্বচদর্এবেদ়ে্ডেল্ওই্বলমুবজন। 
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. 
  
মদন্হদে্এটা্এ টা্স্বপ্ন।্আবম্তাব দ়ে্আবে্সুইজ্আলপদসর্বেদ ।্আবম্স্বাযীন। 
  
জাইদম্বমদরা্সি্ব েু্িযিস্থা্ রদেন।্যাদত্উবন্বলবরদ ্ডপৌঁদোদত্পাদরন।্েতরাদত্
এখ্াদন্এদস্ডপৌঁদেদেন। 
  
সি্ব েু্স্বপ্ন?্আহা,্এত্সুের্পাহা়ি্আর্আবম্এখ্নও্ডিাঁদচ্আবে। 
  
. 
  
নটা্ িাজার্ ব েুক্ষণ্ আদে্ এ জনদ ্ ডেখ্া্ ডেল্ লযা ্ ডহাদটদলর্ সামদন্ োাঁব়িদ়ে্
থা দত। 
  
মযযি়েসী্এ ্ভরদলা ্েরজাটা্খু্দল্বেদলন–্আসুন,্ডিবিক্ষণ্অদপক্ষা্ রদত্হদ়েদে্
ব ? 
  
লুবস়ো্হাসদলন–্না,্ডমাদট্না। 
  
আপনার্জনয্আবম্ ী্ রদত্পাবর? 
  
 –আমার্িািার্এ টা্অযা াউি্আদে।্বতবন্আমাদ ্আসদত্িদলদেন। 
  
–ওটা্ব ্নম্বরযুক্ত্অযা াউি? 
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হা। 
  
নম্বরটা্ ত? 
  
B2A14920। 
  
উবন্মাথা্না়িদলন্এ ্মুহূতে।্উবন্ভদল্টর্মদযয্হাবরদ়ে্ডেদলন।্িযাদের্ াজ্শুরু্
হদ়েদে।্লুবস়ো্ভািদলন,্সিব েু্বে ্ো ্আদে। 
  
ভরদলা ্বেদর্এদলন।্ড াদনা্অবভিযবক্ত্আদে্ব ? 
  
–আপনার্িািার্অযা উি? 
  
–হযাাঁ,্অযানদজদলা্ ারমাইন। 
  
 –অযা াউদি্েুজদনর্নাম্আদে। 
  
 –আর্এ টা্নাম্ ী? 
  
লুবস়ো্ ারমাইন। 
  
তার্মাদন্এই্পৃবথিীদত্আবমই্রাবন। 
  
–অযা াউদি্ ত্টা া্আদে? 
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–এ দ াবট্বতবরি্লক্ষ্েলার।্এটা্আপবন্ ীভাদি্ডনদিন?্িযাোর্জানদত্চাইদলন। 
  
–এটা্ব্রাবজদলর্বরও্িহদরর্এ টা্িযাদে্ট্রািোর্ রদত্হদি। 
  
 দর্বেবে।্আজ্বিদ দলর্মদযই্ডপৌঁদে্যাদি।্িযা 
  
পারটা্খু্িই্সহজ। 
  
লুবস়ো্এ ্ট্রাদভল্এদজবির্ াদে্ডেদলন।্বিরাট্ডপাস্টাদর্ব্রাবজদলর্েবি। 
  
 বতবন্ডভতদর্ ু দলন। 
  
–আপনাদ ্ ী্ দর্সাহাযয্ রি? 
  
ব্রাবজদলর্েুখ্ানা্বটব ট্ াটদত্হদি। 
  
রুবিও্ড াথা়ে?্ব্রাবজদল্আমরা্এ সদে্যাি। 
  
সারাজীিন্আমরা্পাদ়ের্ওপর্পা্বেদ়ে্ াটাি। 
  
সিব েু্ বে ্ হদ়েদে্ ব ?্ ওই্ েুঘেটনা?্ ওই্ ভ়েং র্ সম্ভািনা?্ িািা্ এখ্নও্
ডজলখ্ানা়ে?্আমার্েুভাই?্ডিবনদটা্পাটাস?্িাসদ টা?্পুবলি্আমাদ ্খু্াঁদজ্ডি়িাদে। 
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আদ া ার্ডলাদ রা?্জাইদম্বমদরা।্ডথদরসা?্ডসানার্ক্ৰি?্রুবিও্আরজাদনা?্বে়োর্
রুবিও্তুবম্আমার্জনয্আর্ ত্ ষ্ট্ রদি? 
  
ঝরনা়ে্পদ়ি্যাও়ো?্িাদরর্ডোলমাল? 
  
ডহাদটদল্বেদর্এদলন্লুবস়ো।্ডটবলদোন্বনদলন। 
  
 ী্িলি?্ াদ ্ডোন্ রি?্অপাদরটর্িলদলন,্ড ান্নাম্বার?্লুবস়ো্জিাি্বেদলন্
না।্তাব দ়ে্থা দলন,্তুষার্িৃত্আল্পস্চূ়িার্বেদ ।্েুদটা্আলাো্জীিন্রুবিও্এিং্
আবম।্আমরা্েুই্বভন্ন্জেদতর্িাবসো।্আবম্অযানদজদল্ ারমাইদনর্ নযা। 
  
নাম্বার্বপ্লজ। 
  
 ডস্ এ ্ চাষার্ ডেদল,্ এই্  াজটাদ ই্ ডস্ ভাদলািাদস।্আবম্ ব ্ তাদ ্ েূদর্ বনদ়ে্
ডযদত্পারি্না? 
  
–আপনাদ ্ ী্ দর্সাহাযয্ রি?্অপাদরটর্জানদত্চাইদলন। 
  
 লুবস়ো্িলদলন্না,্যনযিাে।্বতবন্বরবসভার্নাবমদ়ে্রাখ্দলন। 
  
 তারপদরর্বেন,্সুইজ্এ়োর্োইদট্লুবস়ো্চদলদেন্বরওর্বেদ । 
  
রুবিওদ ্সদে্ডননবন।্বতবন্জাদনন,্এই্পৃবথিীদত্বতবন্এদ িাদর্এ া। 
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. 
  
৩৯. 
  
টাউন্হাউস।্সুের্সাজাদনা্ড্রব়েং্রুম।্ের াবর্আদলাচনা্চদলদে।্অযালান্টা াদরর্
জনয্ অদপক্ষা,্ ডমদ়েবটদ ্ সদে্ বনদ়ে্ উবন্আসদিন।্ না,্ এখ্ন্আর্ ডমদ়ে্ ন়ে,্ এ ্
পূণেি়েো্যুিতী।্এ জন্বসস্টার।্ ী্বিষদ়ে্আদলাচনা্হদি। 
  
ডেখ্দত্ চমৎ ার,্ সুেরী্রূপসী্এিং্লািণযিতী।্ টা াদরর্ মুদখ্্ হাবস–্শ্রীমতী্েট,্
ইবন্হদলন্ডমোন। 
  
এদলন্িলদলন-্বে ্আদে্আবম্ থা্িলি।্আপবন্এখ্ন্ডযদত্পাদরন। 
  
 হাবস্বমবলদ়ে্ডেল।্অযালান্িলদলন–্গুেিাই। 
  
 তারপর?্ব েুক্ষণ্োাঁ়িাদলন।্ব েু্এ টা্হাবরদ়ে্যাদে্ ী?্িড্ড্ডেবর্হদ়ে্ডেদে। 
  
এদলন্ডমোনদ ্ভাদলাভাদি্অিদলা ন্ রদলন-্আপবন্িসদত্পাদরন। 
  
ডমোন্ িসদলন।্ েুজন্ পরেরদ ্ মাপদেন।্ এ জদনর্ ডচাদখ্্ বিস্ম়ে,্ অনয্ জদনর্
ডচাদখ্্ড ৌতূহল। 
  
এদলন্ ভািদেন,্ ডমদ়েবটর্ মদযয্ মাদ়ের্ ো়ো্ আদে।্ এ ্ অসাযারণ্ রূপিতী।্ ডসই্
অযা বসদেদির্রাত,্ঝ়ি।্ডপ্লদন্আগুন্যদর্যাও়ো। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

443 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
সিাই্িদলবেল,্ডমদ়েবট্মারা্ডেদে।্ব ন্তু? 
  
তারপর্নীরিতা্ভাঙল-্আবম্এদলন্েট,্েট্ইোসবট্রর্ডপ্রবসদেি।্আপবন্ব ্নাম্
শুদনদেন? 
  
-না। 
  
ডিানার্ থা্ন়ে্অিিয,্এটা্মদন্মদন। 
  
 ীভাদি্আসল্ থাটা্পা়িা্যা়ে।্এ টা্েল্প্িানাদত্হদি।্ব ন্তু্ডমোদনর্মুদখ্র্বেদ ্
তাব দ়ে্এদলদনর্মদন্হল,্পযাবট্রবস়োদ ্বিশ্বাস্ রদতই্হদি।্এদলন্ভািদলন,্এই্
ডমদ়েবটর্ওপর্সি্ চাবি াবে্ তুদল্ ডেি?্ ডচাদখ্্জল্আসদে্ ব ?্ না,্এখ্ন্সবতযটা্
িলদতই্হদি। 
  
এদলন্ েট্ হাত্ িাব়িদ়ে্ বেদলন।্ িলদলন–্ আপনাদ ্ এ টা্ েল্প্ িলি।্ আবম্ ব ্
আপনাদ ্তুবম্িদল্ো দত্পাবর? 
  
. 
  
এটা্ বেল্ বতন্ িের্ আদের্ ঘটনা।্ প্রথম্ িের্ এদলন্ েট্ খু্িই্ অসুস্থ্ হদ়ে্
পদ়িবেদলন।্ ডমোনদ ্ সহ াবরনী্ বহদসদি্ বনযুক্ত্  রদলন।্ ডমোদনর্  াজ্  রার্
ক্ষমতা্এিং্িুবেেীবপ্ত্ডেদখ্্বতবন্অিা ্হদ়ে্ডেদলন। 
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ডমোন্অবত্সহদজ্ডয্ড াদনা্বিষ়ে্যরদত্পারদেন। 
  
সারবেন্যদর্তুবম্ ী্ দর্ াজ্ দরা? 
  
ডমোন্হাসদলন।্ভািদলন,্আবম্ডতা্ নদভদি্বেলাম,্ডভার্চারদটদত্আমাদ ্উেদত্
হত।্না্হদল্বসস্টার্ডিবটনা্ি দতন। 
  
এদলন্েট্চদল্ডেদেন।্ডমোন্এখ্নও্বিদখ্্চদলদেন।্ডিষ্অবব্দ্এদলন্তাদ ্েত্ত ্
বনদ়েবেদলন। 
  
িযাপারটা্ভািদত্অিা ্লাদে।্ডমোন্ডভদিবেদলন,্যতবেন্আবম্অনাথ্আশ্রদম্বেলাম্
ড উ্আমাদ ্েত্ত ্ডন়েবন।্আর্এখ্ন্ব না্আমার্বনদজর্পবরিাদরর্ড উ্এ জন্
আমাদ ্েত্ত ্ডনদিন। 
  
সবতয,্পৃবথিীটা্িদ়িা্অদু্ভত। 
  
. 
  
৪০. 
  
 জাইদম্বমদরা্এ টু্বচন্তা্ রদেন।্এ জন্নতুন্ডলা দ ্ডেখ্া্যাদে।্োব়ির্পাদি্
োাঁব়িদ়ে্থা দত। 
  
বতবন্ডেবলক্স্ ারবপওদ ্িলদলন-্ ী্হদে্িলুন্ডতা? 
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আমার্েূর্সম্পদ ের্এ ্আত্মী়ে,্আমাদের্সদে্যাদি। 
  
 জাইদম্িলদলন–্না,্আবম্বিপদের্েি্পাবে। 
  
তারা্ডসভাইদল্এদসদেন,্বিদ লদিলা,্অদন গুদলা্িযাে্পবরেিেন্ রা্হদ়েদে।্ডিষ্
অবব্দ্এ টাদ ্ বনবেেষ্ট্ রা্ হল।্ রাস্তার্ যার,্ ডিবি্ ট্রাবেদ র্ বভ়ি্ ডনই।্ াো াবে্
এ টা্েযাক্টবর্আদে।্সিব েু্চমৎ ার। 
  
ডেবলক্স্জানদত্চাইদলন–্ড াদনা্বিপদের্সম্ভািনা? 
  
–না,্বিপে্ন়ে।্তদি্আবম্ভবিষযদতর্সিব েু্ডেখ্দত্পাই।্মদন্হদে্এ টা্বিপে্
আসদত্পাদর। 
  
–তাহদল্আজদ র্মদতা্িযাপারটা্িি্রাখ্দল্ ী্হ়ে? 
  
না,্আজ্আমাদ ্ াজটা্ডিষ্ রদতই্হদি। 
  
িযাদে্জনা্েদ়ে ্ াস্টমার্ বেদলন।্ ডেবলদক্সর্হাদত্স্ব়েংবক্ৰ়ে্অে।্ বতবন্স লদ ্
ভ়ে্ডেখ্াদলন।্জাইদম্ যািরুদমর্বেদ ্চদল্ডেদলন।্বসদের্মদতা্মসৃণ্তার্েবত। 
  
ডিষ্অবব্দ্িযাপারটা্অত্সহদজ্হল্ব ? 
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সিেত্র্পুবলি্বেজবেজ্ রদে।্জাইদম্এিং্ডেবলক্সদ ্ডেখ্া্ডেল।্এ জন্বেদট বটভ্
বচৎ ার্ রদলন,্অে্ডেদল্বেন। 
  
জাইদম্ক্ষণ্ভগ্াংি্ভািদলন।্তারপর্তার্অে্েজেন্ দর্উেল। 
  
৪১. 
  
৭২৭্ বিমান্ পাঁ়েবত্রি্ হাজার্ েুট্ ওপর্ বেদ়ে্ উদ়ি্ চদলদে,্ গ্রযাে্  যাবন়েদনর্ মাথার্
ওপর্বেদ়ে।্বেনটা্শু দনা,্ঘটনািহুল।্ডমোন্ভািদলন,্এখ্নও্অদন টা্যাত্রা্িাব । 
  
 যাবলদোবনে়ো্ডযদত্হদি,্অদন ্ াজ্আদে।্সান্ফ্রাবিদ াদত্নতুন্েযাক্টবর।্মাথার্
ওপর্ডিাঝ। 
  
ডমোন্ ভািদলন–্ ড উ্ ব ্ আমাদ ্ প্রতারণা্  রার্ ডচষ্টা্  রদি?্ বসস্টারবস়োন্
 নদভদির্ থা্মদন্প়িল। 
  
সু্ট়োটে্িলদলন্বমস্েট,্ব েু্লােদি্ব ? 
  
ডমোন্ খ্িদরর্  ােদজর্ বেদ ্ তা াদলন।্ িলদলন–্ আমাদ ্ বনউই়ে ে্ টাইমস্
পবত্র াটা্ডেদিন? 
  
প্রথম্পাতার্েল্প,্জাইদম্ বমদরার্েবি,্ ডলখ্া্আদে–্জাইদম্ বমদরা,্ই্ বট্এন্ডনতা,্
িাসদ াপন্থী,্ প্রচেভাদি্ আহত,্ পুবলি্ তাদ ্ ডগ্রপ্তার্  দরদে্ েত াল্ এ ্ িযাে্
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ো াবতর্ সম়ে,্ ডসভাইদল,্ ডেবলক্স্  ারবপওর্ মৃতুয্ হদ়েদে।্ ডসও্ এ ্ ভ়েং র্
সন্ত্রাসিােী্বেল।্েীঘেবেন্যদর্পুবলি্বমদরাদ ্সিান্ রবেল। 
  
ডিি্ব েুক্ষণ্ডমোন্িদসবেদলন্স্তি্হদ়ে।্অতীদতর্অদন ্ থাই্তার্মদন্প়িবেল।্
ডসটা্এ টা্েূরােত্স্বদপ্নর্মদতা্মদন্হ়ে,্ডিষ্বিদ দলর্আদলা়ে্ড ্িুবঝ্এ োো্
েবি্তুদলদে্আিো,্তাই্মুখ্গুদলা্েষ্ট্িুঝদত্পারা্যাদে্না। 
  
এই্যুে্অবিলদম্ব্ডিষ্হদি।্আমরা্সিব েু্মুদো্িেী্ রদত্পারদি।্ ারণ্জনেণ্
আমাদের্সদে্আদে,্তুবম্ব ্আমার্জনয্এ টু্অদপক্ষা্ রদি? 
  
 থাগুদলা্ এখ্নও্  াদন্ িাজদে,্ আবম্ ব ্ ভুল্  রলাম?্ জাইদমদ ্ রণদক্ষদত্র্ এ া্
ডেদল? 
  
 না,্ডটবলদোনটা্যরদত্হদি।্পাইলটদ ্িলদলন-্আমরা্বনউই়েদ ে্বেদর্যাি। 
  
. 
  
এ টা্ বলমুবজন্অদপক্ষা্ রদে।্ডমোন্অবেদস্এদলন।্ডিলা্ েুদটা্ডিদজদে।্লদরি্
ডগ্র্অদপক্ষা্ রদেন।্বতবন্হদলন্অযাটবনে,্এখ্ন্ াজ্ডথদ ্েুবট্বনদ়েদেন। 
  
ডমোন্িলদলন–্জাইদম্বমদরা,্তার্সম্পদ ে্ ী্জাদনন? 
  
–এ ্ভ়েং র্সন্ত্রাসিােী,্ই্বট্এন-র্সদে্যুক্ত।্আমার্মদন্হদে্উবন্ডিাযহ়ে্যরা্
পদ়িদেন। 
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–হযাাঁ,্ এিার্ বিচার্ শুরু্ হদি।্আমার্ ব েু্ াজ্আদে।্ াদ ্আমরা্ ডেদির্ ডসরা্
আইনবিে্িলদত্পাবর। 
  
 ারবটস্ডহমযান। 
  
–না,্এ জন্ঘাত ্আইনজীিী্চাই। 
  
–মাই ্রসন?–এ দিা্িেদরর্জনয্তাদ ্ব দন্ডনও়ো্হদ়েদে্ডমোন। 
  
 –চুবক্তগুদলা্ভাঙদত্হদি।্আবম্তাদ ্মাবরদে্পাোি।্আমার্বনদজর্ াদজ। 
  
–আমরা্ডেদনর্পািবল ্ট্রা়োদল্ডযাে্বেদত্পাবর্না।– 
  
-হযাাঁ,্আমরা্পাবর।্আইন্তাই্িলদে। 
  
অযাটবনে্ভািদলন,্আবম্ব ্এ টা্িযবক্তেত্প্রশ্ন্ রি? 
  
-হযাাঁ,্িলুন। 
  
 –আবম্ডচষ্টা্ রি। 
  
–তাহদল?্িযাপারটা্মদন্থাদ ্ডযন। 
  
. 
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 ুব়ি্বমবনট্ড দট্ডেদে।্লদরি্ডগ্র্ডমোদনর্অবেদস্প্রদিি্ দরদেন। 
  
মাই ্রসন্ডোদন্আদেন,্বতবন্আপনার্সদে্ থা্িলদিন। 
  
ডমোন্ ডোন্ যরদলন–্ বমুঃ্ রসন,্আপনার্ েলা্ ডপদ়ে্ ভাদলাই্ লােদে।্আপবন্ ডতা্
জাদনন,্েট্ইোসবট্রদত্ ত্ঝাদমলা।্আবম্এমন্এ জনদ ্চাইবে,্ বযবন্আমাদের্
সমস্ত্আইদনর্বিষ়েটা্সামদল্ডনদিন।্আপনার্নামটাই্প্রথম্মদন্প়িদে।্এর্জনয্
যদথষ্ট্পাবরশ্রবম ্ডেও়ো্হদি। 
  
বমস্েট? 
  
িলুন। 
  
–আপবন্এ থা্ড ন্িলদেন? 
  
–আবম্বে ্িুঝদত্পারবে্না। 
  
–রাত্েুদটা্ডিদজদে।্আপবন্রাত্েুদটার্সম়ে্ ারও্সদে্ থা্িলদত্পাদরন? 
  
বমুঃ্রসন। 
  
–আমরা্ ভাদলা্ িিু্ হদত্ পাবর।্ এ জন্ অনযজনদ ্ বিশ্বাস্  রি।্ আপবন্ িলদেন্
ডেদন্ডযদত্হদি।্িাসদ া্সন্ত্রাসিােীর্পদক্ষ্োাঁ়িাদত্হদি,্যাদ ্পুবলি্যদরদে। 
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না,্ ডস্ ড াদনা্সন্ত্রাসিােী্ন়ে।্িলদত্চাইবেদলন।্ ব ন্তু্ ডমোন্ ডস থা্িলদলন্না।্
িলদলন-্হযাাঁ। 
  
আপনার্সমসযা্ ী?্বতবন্ ী্েট্ইোসবট্রর্ড াদনা্িত্রু? 
  
 –বতবন– 
  
–আবম্েুুঃবখ্ত,্আবম্আপনাদ ্সাহাযয্ রদত্পারি্না।্আবম্এত্ াদজর্চাদপ্আবে্
ডয্েত্েমাস্যদর্িাথরুম্ ডযদত্পারবে্না।্আবম্অনয্ দ়ে জন্আইনদজ্ঞর্নাম্
িলদত্পাবর। 
  
না,্ ডমোন্ ভািদলন,্ জাইদম্ বমদরা্ আমাদ ্ চাইদেন।্ তারপর?্ এ টা্ অদু্ভত্
অসহা়েতা।্ ডেন্আর্এ টা্জেৎ,্আর্এ টা্ সম়ে,্তার্ িস্বর্ াাঁপদত্থাদ ্
বে ্আদে,্আপনাদ ্অনুদরায্ রার্জনয্েুুঃবখ্ত। 
  
 ী্িলদলন?্আপনার্ বনজস্ব্িযাপার,্আপবন্ ব ্সবতয্ থাটা্িলদিন?্আবম্জানদত্
চাইবে,্ েট্ ইোসবট্রর্ সিোবযনাব়ে া্ ড ন্ এ ্ ডেনদেিী়ে্ উগ্রপন্থীর্ জনয্ এতখ্াবন্
েরে্ডেখ্াদেন।্ ালদ ্ব ্লাদঞ্চর্আসদর্এ িার্ডেখ্া্হদি? 
  
হযাাঁ,্ডেখ্া্হদি। 
  
–ডল্সার াদত্এ টার্সম়ে। 
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ডল্সার া। 
  
মাই ্রসন্িলদলন–্েবি্ডেখু্ন।্আবম্ব েু্েল্প্িলি। 
  
তার্উচ্চতা্ খু্ি্এ টা্ ডিবি্ ন়ে।্ ডপািা ্পবরদেদের্মদযয্অিদহলার্োপ।্ ব ন্তু্
মনটা্  বম্পউটাদরর্ মদতা্ চলমান।্ ডচাদখ্র্ তারা়ে্ হাজার্ সূদযের্ আদলা।্ সিসম়ে্
উজ্জ্বল্হদ়ে্উদেদে। 
  
মাই ্রসন্িলদত্থাদ ন-্এিার্প্রথম্ডথদ ্িলুন্ডতা? 
  
ডমোন্িলদলন–্উবন্আমার্ভাদলা্ িিু।্আবম্চাই্না,্ওনাদ ্এভাদি্ ডমদর্ ডেলা্
ডহা । 
  
রসন্ ঝুাঁদ ্ িসদলন-্আবম্খ্িদরর্ ােদজর্পাতা়ে্পদ়িবে,্ েন্ জু়োন্ ারদলাদসর্
সর ার্ বমদরাদ ্ ডমদর্ ডেলদত্পাদর।্আপনার্িিুর্ বিরুদে্অদন গুদলা্অবভদযাে্
আদে। 
  
ডমোদনর্মুদখ্র্রং্পাল্টাদে।্যা্সবতয্তা্আমাদ ্িলদতই্হদি।্বমদরা্অদন গুদলা্
িযাে্ো াবত্ দরদেন,্মানুষদ ্হতযা্ দরদেন,্ডিামা্ডমদর্োব়ি্উব়িদ়ে্বেদ়েদেন। 
  
উবন্হতযা রী্নন,্উবন্এ জন্মহান্ডেিদপ্রবম ।্ডেদির্জনয্ল়িাই্ রদেন। 
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 হদত্পাদর,্িলুন্আমাদ ্ ী্ রদত্হদি? 
  
–ওনাদ ্িাাঁচাদত্হদি। 
  
–ডমোন,্আমরা্ভাদলা্িিু্হদত্পাবর,্আপনাদ ্সবতযটা্িদল্চাই,্বযশুবিস্ট্থা দলও্
ডিাযহ়ে্ ওনাদ ্ িাাঁচাদত্ পারদিন্ না।্ আপবন্ ব ্ অদলৌব  ্ ড াদনা্ িযাপার্ বিশ্বাস্
 দরন? 
  
–হযাাঁ,্আবম্ বর।্িলুন,্আপবন্আমাদ ্সাহাযয্ রদিন্ব না? 
  
িলুন্ডতা,্ড ন্আপবন্এত্উবিগ্। 
  
–েজন্লই়োদরর্সদে্ থা্িলা্হদ়েদে।্তাদের্ড উ্বমদরাদ ্সাহাযয্ রদত্চাইদেন্
না।্ ড াটে্ তাাঁর্ বিরুদে্ আদেি্ জাবর্  রদত্ চদলদে।্ িিু,্ এখ্ন্ আর্ অদলৌব  ্
ড াদনা্ঘটনা্ঘটদি্ব ?্বযশু্ব ্ডজদে্উদেদেন?্জাবন্না,্তদি্এ টা্লাদঞ্চ্আপবন্
আমাদ ্ডেদ বেদলন,্তার্জনয্যনযিাে। 
  
. 
  
বিচার্ শুরু্ হল্ ১৭্ ডসদিম্বর,্ ডমোন্ তার্ সহ ারীদ ্ িলদলন্ আমার্ সমস্ত্
অযাপ়েিদমি্ যানদসল্ দরা।্আবম্এখ্ন্মাবরদে্উদ়ি্যাি। 
  
–ডসখ্াদন্ তবেন্আপবন্থা দিন? 
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িলদত্পারবে্না। 
  
. 
  
এদরাদপ্লদন্ িদস্ ভবিষযৎ্ পবর ল্পনা্ বে ্ হল।্ ডপ্লন্ এখ্ন্ আটলাবি ্ পার্ হদে।্
ডমোন্ভািদলন,্আমার্হাদত্টা া্আদে,্আমার্হাদত্ক্ষমতা্আদে।্প্রথানমন্ত্রী্হদলন্
আসল্চাবি াবে।্এই্মামলা্শুরু্হিার্আদে্তার্ াদে্ডপৌঁোদত্হদি।্না্হদল্িড্ড্
ডেবর্হদ়ে্যাদি। 
  
. 
  
প্রযানমন্ত্রী্বলও্ডপালদো্মাবটেদনদজর্সদে্ডমোন্এ টা্অযাপ়েিদমি্বে ্ রদলন।্
মাবরদে্ ডপৌঁদোদনার্ চবিি্ ঘিার্ মদযয।্ ওই্ ভরদলা ্ ডমোনদ ্ মনদলা্ পযাদলদস্
ডেদ দেন,্লাদঞ্চর্আসদর। 
  
ডমোন্িলদলন্আবম্জাবন,্আপবন্খু্ি্িযস্ত।্তাই্এই্আমন্ত্রদণর্জনয্যনযিাে। 
  
 বমস্েট,্আপবন্যখ্ন্েট্ইোসবট্রর্প্রযান,্আপনাদ ্ বিদিষ্খ্াবতর্ডতা্ রদতই্
হদি।্িলুন,্আবম্আপনাদ ্ ীভাদি্সাহাযয্ রদত্পাবর? 
  
ডমোন্িলদলন্আবম্এখ্াদন্এদসবে্আপনাদ ্সাহাযয্ রার্জনয।্ডেদন্আমাদের্
 দ়ে টা্েযাক্টবর্আদে।্আমরা্আরও্ডিবি্েযাক্টবর্স্থাপন্ রদত্চাইবে। 
  
প্রযানমন্ত্রীর্ডচাখ্্জ্বদল্উদেদে্সবতয? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

454 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

  
-হযাাঁ,্েট্ ইোসবট্র্এখ্াদন্এ টা্ বিরাট্ ইদল ট্রবনক্স্প্লযাি্ খু্লদি।্অদন ্মানুদষর্
চা বরর্সংস্থান্হদি।্যবে্এ টা্সেল্হ়ে,্আমরা্আরও্অদন গুদলা্েযাক্টবর্খু্লি। 
  
ব ন্তু্আমার্এই্ডেন্ড ন? 
  
–অনয্ডেদির্ থা্িলা্হদ়েবেল,্ব ন্তু্আবম্িযবক্তেতভাদিই্এই্ডেিটাদ ্ভাদলািাবস।্
তদি্এখ্াদন্েৃহযুদের্িযাপার্আদে,্তাদত্অদন ্আবয াবর ্আসদত্চাইদেন্না। 
  
-সবতয! 
  
–হযাাঁ,্আপনাদের্ব েু্ব েু্বসোন্ত্বিপদক্ষ্ডেদে।্আবম্িলি্ব ? 
  
 াদরার্নাম্ব ্মদন্প়িদে? 
  
–হযাাঁ,্জাইদম্বমদরা। 
  
 –জাইদম?্আমরা্ইদল ট্রবনক্স্েযাক্টবরটা্স্থাপন্ রদত্চাইবে্না। 
  
ডমোন্িলদলন,্আরও্অদন ্ব েু্আমরা্চাই,্এখ্ান ার্মানুদষর্জীিনযাত্রার্মান্
উন্নত্ রদত। 
  
প্রযানমন্ত্রী্িলদলন–্এ টা্ডোট্ট্সমসযা্আদে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য স্যান্ড অফ টাইম । সস্ডসি সস্লডি 

455 

www.bengaliebook.com                                  স্ূসিপত্র 
 

 

– ী্সমসযা?্আমরা্ব ্পদর্ থা্িলি? 
  
–বমস্েট,্ডেদনর্আবভজাতয্এিং্সম্মানদ ্আমরা্এভাদি্বিবক্ৰ্ রদত্পাবর্না।্
ড উ্ভ়ে্ডেবখ্দ়ে্আমাদ ্ বেদ়ে্ড াদনা্ াজ্ রাদি্তা্পারদি্না।্আমাদ ্ বিশ্বাস্
 রুন,্আপবন্এখ্াদন্এদসদেন,্এ টা্ বিদিষ্উদদ্দিয্সাযদনর্জনয,্তাই্ ডতা?্না,্
আপনার্েযাক্টবর্এখ্াদন্ রার্ের ার্ডনই। 
  
ডমোন্ভািদলন,্িযাপারটা্আরও্খ্ারাপ্হদ়ে্ডেল। 
  
 ে্সপ্তাহ্যদর্এই্বিচার্চদলবেল। 
  
ডমোন্ পুদরা্ সম়েটা্ মাবরদে্ বেদলন।্ প্রদতয ্ বেন্ খ্ির্ সংগ্রহ্  রদতন।্ মাই ্
রসদনর্সদে্ থা্হত। 
  
িিু,্এিার্মদন্হ়ে্আপনার্চদল্আসা্উবচত। 
  
–মদনর্বে ্ডথদ ্সা়ে্পাবে্না। 
  
ডমোন্ডচষ্টা্ রদলন্জাইদমর্সদে্ডেখ্া্ রদত। 
  
বিচাদরর্ ডিষ্ বেন,্ ডমোন্ ড াটেঘদরর্িাইদর্োাঁব়িদ়ে্ বেদলন।্হাজার্মানুদষর্ বভদ়ি্
হাবরদ়ে্ডেদেন।্সাংিাবে রা্এদসদেন।্ডমোন্থমদ ্োাঁব়িদ়ে্ডেদলন। 
  
– ী্হদ়েদে? 
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–জাইদমদ ্প্রাণেদে্েবেত্ রা্হদ়েদে।্তাদ ্োাঁবস্ডেও়ো্হদি। 
  
. 
  
৪২. 
  
বে ্ রা্হল,্স াল্পাাঁচটার্সম়ে্োাঁবসর্আদেি্ াযে র্হদি।্অদন ্মানুদষর্বভ়ি্
জদমদে্ মাবরদে।্ ড ন্দ্রী়ে্ ারাোদরর্ সামদন।্ িযাবরদ ে্ রা্ হদ়েদে।্জনেণ্ যাদত্
উন্মত্ত্না্হদ়ে্উেদত্পাদর,্তার্িযিস্থা।্চারপাদি্সিে্প্রহরা। 
  
ডজলখ্ানার্ ডভতর্ মাদঝ্ মদযযই্ তিে ্ অনুবষ্ঠত্ হদে।্ প্রযানমন্ত্রী্ বলও্ ডপালদো্
মাবটেদনজ্ বনদজ্ এদসদেন।্ বজ্ ও্ ইর্ নতুন্ প্রযান্ আদলানদজা্ ডসিাসবট়োন।্ তার্
পািাপাবি্আরও্অদন ্েণযমানয্িযবক্তরা। 
  
ও়োদেেন্ মযযি়েসী্ ভরদলা ।্ সারা্ জীিন্ বতবন্ সর ারদ ্ সাহাযয্  দর্ ডেদেন।্
েুষৃ্কবতদের্যদরদেন। 
  
প্রযানমন্ত্রী্ িলবেদলন–্ ডেখু্ন,্ সি্ িযাপারটা্ ডযন্ বনখু্াঁতভাদি্ হ়ে।্ বমদনার্ োাঁবসর্
িযাপাদর্ড াদনা্ডোলমাল্হদল্সাংঘাবত ্অিস্থা্হদি। 
  
আবয াবর রা্ িলদলন–্ আমরা্ সি্ বিপদের্ সম্ভািনাদ ্ খু্াঁবটদ়ে্ ডেখ্বে।্ আপবন্ এ্
বিষদ়ে্ব েু্বচন্তা্ রদিন্না। 
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ডজলখ্ানার্ডভতর্রক্ষী্থা দি্ডতা? 
  
–হযাাঁ,্ এখ্ন্ প্রহরা্ আরও্ ডিবি্  রা্ হদ়েদে।্ জাইদম্ বমদরাদ ্ এ টা্ বসব উবরবট,্
ডসদলর্ডভতর্আটদ ্রাখ্া্হদ়েদে।্ বতন্তলাদত।্অনয্িেীদের্অনয্ ডসদল্সবরদ়ে্
ডেও়ো্ হদ়েদে।্ েুজন্ সিে্ প্রহরীদ ্ সি্ সমদ়ের্ জনয্ রাখ্া্ হদ়েদে।্ আবম্
ল োউদনর্ িযিস্থা্  দরবে।্ এই্ োাঁবসর্ আদেি্  াযে র্ না্ হও়ো্ পযেন্ত্  ়িা ব়ি্
িযিস্থা্চালু্থা দি। 
  
প্রযানমন্ত্রী্খু্বি্হদ়েদেন।্বে ্আদে,্ড াথাও্ড াদনা্ত্রুবট্ডচাদখ্্প়িদে্না। 
  
এভাদিই্অবযদিিনটা্ডিষ্হদ়ে্ডেল। 
  
. 
  
স াল্সাতটা্ডিদজ্বতবরি্বমবনট।্ডজলখ্ানার্সামদন্ট্রা ্োাঁব়িদ়ে্আদে। 
  
ব েু্ডেদিন্ব ? 
  
 ডজলখ্ানার্এ জন্রক্ষী্জানদত্চাইল। 
  
ড্রাইভাদরর্বেদ ্তাব দ়ে্ডস্িলল-্আপবন্ব ্এখ্াদন্নতুন্এদসদেন? 
  
-হযাাঁ,্জুবলও্ড াথা়ে? 
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–ও্আজ্অসুস্থ। 
  
আজ্স াদল্ড াদনা্ব েু্ডেি্না,্বিদ দল্আসি। 
  
 ব ন্তু্ডরাজ্স াদল 
  
 –হযাাঁ,্আজ্ডেিার্ব েুই্ডনই। 
  
ট্রা টা্যীদর্যীদর্রাস্তার্মদযয্হাবরদ়ে্ডেল।্ও়োদেেদনর্ াদে্খ্ির্ডপৌঁদে্ডেল। 
  
স াল্ আটটা্ ডিদজদে।্ রাস্তাদত্ এ টা্ োব়িদিামা্ োটল।্ ডিি্  দ়ে টা্ োব়িদত্
আগুন্ ডলদে্ ডেদে।্সাযারণ্অিস্থা্হদল্হ়েদতা্প্রহরীরা্ খু্ি্এ টা্সত ে্ হত্না।্
ব ন্তু্এখ্ন্ওপরতলার্ ়িা্বনদেেি্আদে।্তারা্তোবস্ রদত্শুরু্ রল। 
  
ও়োদেেদনর্ াদে্খ্ির্ডপৌঁদে্ডেল। 
  
ও়োদেেন্িলদলন-্ওরা্ ডিষ্ মুহূদতে্আঘাত্হানদত্পাদর।্আমাদের্সিেিবক্ত্ বনদ়োে্
 রদত্হদি। 
  
. 
  
স াল্নটা্ডিদজ্পদনদরা্ বমবনট।্এ টা্ডহবল োরদ ্ডেখ্া্ ডেল্ডজলখ্ানার্ওপর্
উদ়ি্ডযদত।্তার্োদ়ে্ডলখ্া্আদে্ডেদনর্সিদথদ ্বিখ্যাত্সংিােপদত্রর্নাম।্সদে্
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সদে্ েুবট্অযাবি্এ়োরক্ৰােট্িেু ্উনু্মখ্্হদ়ে্রইল।্ডলেদটনযািদ ্োব়েত্ব্ ডেও়ো্
হদ়েদে।্বতবন্পতা া্ও়িাদলন।্ডহবল োরবটদ ্সংদ ত্ রদলন। 
  
ডোন্ রা্হল,্ও়োদেেন,্মাথার্ওপর্এ টা্ োর্উ়িদে। 
  
–ড াদনা্বচহ্ন? 
  
–মদন্হদে,্সি্ডথদ ্বিখ্যাত্ ােজ্লা্ডপ্রনসা,্ব ন্তু্নতুন্রং্ রা্হদ়েদে। 
  
এ টা্গুবল্ রা।্যবে্না্মদর্তা্হদল্আ াদির্মদযয্বিদফারণ্ঘটাও। 
  
—বে ্আদে। 
  
গুবল্  রা্ হল।্ পাইলদটর্ ভ়োতে্ মুখ্েবি।্ আিার্ গুবল্  রা্ হল।্ ডহবল োরটা্
আ াদি্হাবরদ়ে্ডেল। 
  
ডলেদটনযাি্ভািদলন,্এিার্আর্ ী্ঘটনা্ঘটদি? 
  
. 
  
স াল্এোদরাটা,্ ডমোন্েট্ ডজলখ্ানার্ বরদসপিন্অবেদস্ হাবজর্ হদ়েদেন।্তাদ ্
অতযন্ত্বিিণে্ডেখ্াদে। 
  
–আবম্ও়োদেেদনর্সদে্ডেখ্া্ রদত্চাইবে। 
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–আপনার্ব ্অযাপ়েিদমি্ রা্আদে্নাব ? 
  
–না,্তা্হদল? 
  
–আবম্ েুুঃবখ্ত,্ ও়োদেেন্ আজ্ স াদল্  ারও্ সদে্ ডেখ্া্  রদিন্ না।্আপবন্ িরং্
বিদ দল্ডোন্ রুন। 
  
-িলুন্ডমোন্েট্এদসদেন। 
  
ভরদলা ্ ডমোদনর্ বেদ ্তা াদলন।্তা্ হদল?্ইবন্ হদলন্ ডসই্ বিখ্যাত্আদমবর ান্
ভরমবহলা্ বযবন্জাইদম্ বমদরাদ ্ ো়িািার্ জনয্ উেগ্রীি্ বেদলন।্আহা,্ উবন্ িলদলন্
আো,্আবম্ও়োদেেনদ ্িলবে। 
  
পাাঁচ্বমবনট্ড দট্ডেদে।্ডমোনদ ্ডেখ্া্ডেল্ও়োদেেদনর্অবেদস্িদস্থা দত।্ডিি্
 দ়ে জন্আবয াবর ্ডসখ্াদন্ডপৌঁদে্ডেদেন। 
  
বমস্েট্আপনার্জনয্ ী্ রদত্পাবর? 
  
আবম্জাইদম্বমদরার্সদে্ডেখ্া্ রদত্চাই। 
  
েীঘেশ্বাস–্না,্ডসটা্সম্ভি্ন়ে। 
  
ব ন্তু 
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–বমস্েট,্আমরা্স দলই্আপনার্পবরচ়ে্জাবন।্ ব ন্তু্এ্িযাপাদর্আমরা্ ড াদনা্
সাহাযয্  রদত্ পারি্ না।্ আমরা,্ ডেনদেিী়ে্ িাবসোরা্ স দলর্ আবভজাতয্ এিং্
পেমযোো্ িুঝদত্ পাবর।্আমাদের্ মদনও্আদিে্আদে,্ মাদঝ্ মদযয্আমাদের্ এমন্
এ টা্অিস্থার্সামদন্োাঁ়িাদত্হ়ে,্সি্আদিেদ ্হতযা্ রদত্হ়ে। 
  
ভরদলাদ র্মুদখ্র্হাবস্বমবলদ়ে্ডেদে্ব ন্তু্আজ,্বমস্েট,্আজ্এ টা্বিদিষ্বেন,্
অদন ্িের্যদর্আমরা্ওই্ডলা বটদ ্অনুসিান্ দরবে।্আজ্সি্বন়েমনীবত্ডমদন্
চলদতই্হদি।্তাই্জাইদম্বমদরার্সদে্সাক্ষাৎ ার্হদি্না। 
  
ডমোন্ডচষ্টা্ রদলন–্আবম্ব ্এ ্মুহূদতের্জনযও্ডেখ্া্ রদত্পারি্না? 
  
 বপ্রজন্ডিাদেের্এ জন্সেসয্ থাটা্ভািদলন।্ডমোদনর্মুদখ্্উেগ্রীি্উৎ িা। 
  
–আবম্েুুঃবখ্ত,্ও়োদেেন্িলদলন। 
  
–আবম্ব ্এ টা্খ্ির্পাোদত্পাবর?্ িস্বর্আদিদে্িুদজ্আসদে। 
  
–এ টা্মৃত্ডলা দ ্খ্ির্পাবেদ়ে্ ী্লাভ?্এ ্ঘিা্সম়ে্আদে।্তারপর্ডতা্এই্
পৃবথিীদত্জাইদম্বমদরা্িদল্ড উ্থা দি্না। 
  
ব ন্তু,্এখ্নও্সম়ে্আদে,্যবে্এ েল্বিচার ্আিার্নতুন্ দর্রা়ে্ডঘাষণা্ দরন? 
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 –ডসটা্হও়ো্সম্ভি্ন়ে।্আবম্পদনদরা্ বমবনট্আদে্খ্ির্ডপদ়েবে।্প্রাণবভক্ষার্জনয্
বমদরার্ডিষ্আদিেন্অগ্রাহয্ রা্হদ়েদে।্সুতরাং্োাঁবসর্ঘটনা্ঘটদিই। 
  
বতবন্ উেদলন,্ স দল্ তাদ ্ অনুসরণ্  রদলন।্ ডমোন্ তা াদলন্ বে ্আদে,্ ঈশ্বর্
আপনাদের্মেল্ রুন। 
  
ডমোন্ঘর্ডথদ ্ডিবরদ়ে্ডেদলন। 
  
. 
  
িাদরাটা্ িাজদত্ েি্ বমবনট্ িাব ্আদে।্ জাইদম্ বমদরার্ ডসদলর্ েরজা্ খু্দল্ ডেল।্
ও়োদেেন্এিং্তার্েুই্সহ ারী্ডভতদর্ ু দলন।্চারজন্সিে্প্রহরীদ ্ডেখ্া্ডেল। 
  
ও়োদেেন্িলদলন-্সম়ে্হদ়েদে। 
  
জাইদম্ তার্ বিোনা্ ডথদ ্ উেদলন।্ তার্ হাদত্ হাত ়িা,্ পাদ়ে্ ডলাহার্ ডিব়ি্ বে ্
আদে,্আবম্প্রস্তুত। 
  
জাইদম্োাঁ া্ বরেদরর্বেদ ্এবেদ়ে্ডেদলন।্এত্ডি ল্থা াদত্ভাদলাভাদি্হাাঁটদত্
পারদেন্না।্চারপাদি্সিে্প্রহরা। 
  
জাইদম্িলদলন-্ড াথা়ে্যাি? 
  
ও়োদেেন্িলদলন-্েবস্ াদের্বেদ । 
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িযাপারটা্ িলদত্ খ্ারাপ্ লাদে।্ ব ন্তু্ ড াদনা্ উপা়ে্ ডনই।্ এভাদিই্ এ -এ জনদ ্
োাঁবস্ডেও়ো্হদি।্জনেদণর্ডচাদখ্র্িাইদর,্সাংিাবে রা্প্রদিি্ রদত্পারদিন্না। 
  
 বরের্ বেদ়ে্ ডসই্ মৃতুয ালীন্ ডিাভাযাত্রা্ এবেদ়ে্ চদলদে।্ িাইদর্ হাজার্ ডলাদ র্
বচৎ ার্ডিানা্যাদে।্জাইদম–জাইদম–জাইদম-মদন্হদে,্িব্দ্ডযন্আক্ৰমণ্ রদে। 
  
–ওরা্আপনাদ ্ো দে,্এ জন্রক্ষী্িলদলন। 
  
না,্ওরা্ বনদজরা্সাহস্পাও়োর্ ডচষ্টা্ রদে।্ওরা্স্বাযীনতার্জনয্ বচৎ ার্ রদে।্
পরিতেী াদল্ ওরা্ হ়েদতা্ অনয্  াদরা্ নাদম্ জ়েধ্ববন্ ডেদি।্ আবম্ মারা্ যাি,্ ব ন্তু্
সংগ্রাম্চলদত্থা দি। 
  
েুজন্ বসব উবরবট্ সামদন্ এদস্ োাঁব়িদ়েদে।্ ডোট্ট্ এ টা্ ডচম্বার্ আদে।্ তার্ পাদি্
ডলাহার্েরজা। 
  
–বে ্সমদ়ে্আবম্এদস্ডেবে,্তাই্ডতা? 
  
–ভরদলা ্এদস্ ডেদেন্োোর,্ ও়োদেেন্ িলদলন,্োোর,্আপবন্ ব ন্তু্তার্সামদন্
এদোদিন্না। 
  
ব ন্তু,্আমাদ ্ডয— 
  
–ডিষ্প্রাথেনা?্িি্ঘদরর্মদযয্ডথদ ্তা্িলদত্হদি। 
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 এ জন্েরজাটা্ খু্দল্ বেল।্োোর্ ডভতদর্োাঁব়িদ়ে্ বেদলন।্চারপাদি্সিে্প্রহরা।্
ভরদলাদ র্ডচহারাটা্বিিাল। 
  
ও়োদেেন্ মাথা্ না়িদলন।্ জাইদমদ ্ োাঁ়ি্  বরদ়ে্ রাখ্া্ হল।্ প্রহরীরা্ িাইদর।্ সিুজ্
েরজা্িি্হদ়ে্ডেল। 
  
ঘদরর্ ডভতর্  দ়ে জন্ সহ ারী্ িদস্ আদেন।্ হাদতর্ ডি ল্ খু্দল্ ডেও়ো্ হল।্
তারপর?্েব়ি্বেদ়ে্িাযা্হল্জাইদমদ । 
  
ও়োদেেন্জাইদমর্বেদ ্তা াদলন।্িলদলন-্ড াদনা্অসুবিযা্ডনই।্আপবন্ ী্িলদেন্
ভেিান্তা্শুনদত্পাদিন। 
  
–আপবন্ব ্মুদখ্্ াপ়ি্চাপা্বেদত্চাইদেন? 
  
ও়োদেেন্জানদত্চাইদলন। 
  
না। 
  
ও়োদেেনদ ্অিা ্ডেখ্াল। 
  
 িাইদর্জনেদণর্বচৎ ার্ডিানা্যাদে। 
  
পাাঁচ্বমবনট্ড দট্ডেদে।্সিুজ্েরজা্খু্দল্ডেল। 
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 োক্তার্িলদলন-্এিার্সম়ে্হদ়েদে। 
  
সি্ ব েু্ পরপর্ ঘদট্ যাদে।্ জাইদম্ বমদরার্ ডেহটা্ িেীিালার্ ডপেন্ বেদ ্ বনদ়ে্
আসা্হদি।্তারপর্এ টা্ভযাদনর্ওপর্তুদল্ডেও়ো্হদি।্ব ন্তু,্ডয্মুহূদতে্প্রহরীরা্
তৎপর্হদ়ে্উেল,্জনেণ্উন্মত্ত্হদ়ে্ডখ্দপ্উদেদে। 
  
 িস্বর্ক্ৰমি্উচ্চব ত্হদ়ে্উেদে।্পুরুষ্এিং্নারীরা্িু ্চাপদ়ি্আতেনাে্ রদে।্
ডোদটা্ডেদলরা্অিা ্বিস্মদ়ে্তাব দ়ে্আদে।্ ী্ঘটদে্তারা্িুঝদত্পারদে্না। 
  
ড্রাইভার্িলল–্ ীভাদি্যাি্িুঝদত্পারবে্না। 
  
. 
  
েুপুর্েুদটা্ডিদজদে।্স দল্প্রযানমন্ত্রী্মাবটদনদজর্ াদে্হাবজর্হদ়েদেন। 
  
প্রযানমন্ত্রী্ িলদলন–্ আবম্ স লদ ্ অবভনেন্ জানাবে।্  াজটা্ বনখু্াঁতভাদি্ সমূ্পণে্
 রার্জনয। 
  
ও়োদেেন্িলদলন-্প্রযানমন্ত্রী,্আমরা্এখ্াদন্এদসবে্পেতযাে্ রার্জনয। 
  
মাবটেদনজ্অিা ্হদ়ে্ডেদলন-্আবম্বে ্িুঝদত্পারবে্না্ ী্হদ়েদে? 
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-এটা্মানবি তার্িযাপার্ ডহ্মহামানয্প্রযানমন্ত্রী,্এ টা্মানুষদ ্এভাদি্হতযা্ রা্
উবচত্ ব ?্ হ়েদতা্ হতযাই্ তার্  াদজর্ এ মাত্র্ েে।্ ব ন্তু্ এইভাদি?্ এটা্ নৃিংস,্
আমরা্ড উ্সমথেন্ রদত্পারবে্না। 
  
–আরও্এ িার্বচন্তা্ রা্উবচত।্আপনাদের্ভবিষযৎ,্আপনাদের্ডপনিন। 
  
না,্আমরা্ বিদি ্ বনদ়ে্িাাঁচদত্চাই।্ও়োদেেন্ বতনদট্ ােজ্প্রযানমন্ত্রীর্হাদত্তুদল্
বেদলন-্এখ্াদন্আমাদের্পেতযােপত্র্আদে। 
  
.। 
  
রাত্হদ়েদে,্ভযান্যীদর্যীদর্েরাবস্সীমাদন্ত্ডপৌঁদে্ডেল।্ডসখ্াদন্এ টা্োমে্হাউস্
আদে। 
  
এটাই্হল্আসল্জা়েো।্লািটাদ ্সবরদ়ে্ডেলদত্হদি।্না্হদল্পচা্েি্ডিদরাদি। 
  
োমে্হাউদসর্েরজা্ খু্দল্ডেল।্এ ্ভরমবহলা,্মযয্পঞ্চাি,্ বজজ্ঞাসা্ রদলন্আনা্
হদ়েদে? 
  
-হযাাঁ,্মযাোম।্ড াথা়ে্এটাদ ্রাখ্া্হদি? 
  
–পালোদরর্মদযয। 
  
–বে ্আদে।্ ির্বেদত্ডিবিক্ষণ্সম়ে্লােদি্না। 
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ভরমবহলা্ডেখ্দলন্এ টা্ডেহদ ্িযাদের্মদযয্পুদর্আনা্হদ়েদে। 
  
–অদন ্যনযিাে। 
  
ডলা ্েুদটা্চদল্ডেল।্ভরমবহলা্তাব দ়ে্আদেন। 
  
ডপেদনর্ঘর্ডথদ ্আর্এ জনদ ্ডেখ্া্ডেল।্এিার্িযােটা্খু্দল্ডেলা্হল।্জাইদম্
বমদরা্শুদ়ে্আদেন।্ ডহদস্িলদলন–্সি্িযাপারটা্অদলৌব  ।্ ব ন্তু্যবে্সবতয্সবতয্
হত? 
  
ডমোন্জানদত্চাইদলন-্ ী্খ্াদি?্ডহা়োইট্ও়োইন,্নাব ্ডরে? 
  
. 
  
৪৩. 
  
মাবরদের্িারাজাস্এ়োরদপাটে।্প্রাক্তন্ও়োদেেন্ডোদমজ্এিং্তার্প্রাক্তন্সহ ারীরা্
োাঁব়িদ়ে্আদেন। 
  
মদন্ হদে,্ এইভাদি্  াজটা্ না্  রদলই্ ডিাযহ়ে্ ভাদলা্ হত।্ পঞ্চাি্ লক্ষ্ েলার,্
আমরা্এ টা্ডোটা্িীপ্ব নদত্পারি। 
  
এ জন্িলদলন-্আবম্সুইজারলযাে্যাি,্ডসখ্াদন্অদন গুদলা্ডগ্লবস়োর্ব নি। 
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আদলাচনা্এবেদ়ে্চদলদে। 
  
এ জন্িলদলন্আবম্এ টা্হাসপাতাল্খু্লি।্ডমোন্েদটর্এই্োনটা্আদেই্গ্রহণ্
 রা্উবচত্ বেল।্ ডিষ্পযেন্ত্ভািলাম,্ িযাপারটা্ হাদতর্িাইদর্ চদল্যাদে।্তাো়িা্
এ টা্ থা্িলি,্আবম্ব ন্তু্জাইদম্বমদরাদ ্সবতয্ভাদলািাবস। 
  
. 
  
৪৪. 
  
েরাবস্ডেি,্ সুের্আিহাও়ো,্চারপাদি্ডসানাবল্েসদলর্হাতোবন।্আহা,্প্রবতিের্
মানুদষর্সুখ্্ডযন্উপদে্ওদে,্রুবিও্আরজাদনা্ভািদলন,্ ী্সুের্এই্প্র ৃবত! 
  
প্রথম্ বিদ়ে,্এ ্ িের্আদে,্ যমজ্সন্তাদনর্জন্ম,্এ টা্ মানুষ্ ব ্এত্ সুখ্ী্ হদত্
পাদর? 
  
িৃবষ্ট্প়িদত্শুরু্ রল,্রুবিও্ট্রাক্টদরর্ওপর্চদ়ি্িদসদেন।্অদন ্ াজ্িাব ্আদে।্
যমজ্ েুই্ বিশুর্  থা্ ভািদেন।্ ডেদলটা্ িদ়িা্ হদ়ে্ এ জন্ িবক্তিালী্  ৃষ ্ হদ়ে্
উেদি।্ব ন্তু্ডিানবট?্ডস্ ী্ রদি?্ডস্ব ্তার্মদনর্মানুষদ ্ ষ্ট্ডেদি? 
  
ট্রাক্টরটা্িব্দ্ দর্এবেদ়ে্চদলদে। 
  
লুবস়ো্হাসদলন্তুবম্বে ্সমদ়ে্এদস্ডেদে।্বেনার্ততবর। 
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. 
  
মাোম্প্রাওদরস্ডিবটনার্বেন্ াটদে্অবস্থরতার্মদযয।্এমন্ব েু্ঘটনা্ঘদট্ডেদে,্যা্
তার্বিশ্বাদসর্িাইদর। 
  
অদন ্বেন্িাদে্ বসস্টারবস়োন্ নদভি্আিার্খু্দল্ডেও়ো্হদ়েদে।্স্ব়েং্রাজা্েন্
জু়োন্  ারদলাস্ বনরাপত্তার্ প্রবতশ্রুবত্ বেদ়েদেন।্ বসস্টার্ গ্রাবসলা্ এিং্ অনযানয্
বসস্টারদের্মাবরদে্বনদ়ে্যাও়ো্হদ়েদে।্ডসখ্াদন্আিার্তারা্তনুঃিদব্দযর্জেদত্বেদর্
ডেদেন। 
  
প্রাতরাি্ডিষ্হদ়ে্ডেদে।্মাোর্প্রাওদরস্োাঁব়িদ়ে্আদেন্তার্অবেদস।্তার্ডটবিদলর্
ওপর্পদ়ি্আদে্ওই্ডসানার্ক্ৰিবট। 
  
আহা,্পৃবথিীদত্ ত্অদলৌব  ্ঘটনাই্না্ঘদট্যা়ে। 
  
. 
  
ডিষ্ থা 
  
১৯৭৮–্ মাবরে্ িহদর্ ব েুটা্ িাবন্ত্ বেদর্ এদসদে।্ িাসদ াদের্ হাদত্ স্বা়েত্তিাসদনর্
অবয ার্ তুদল্ ডেও়ো্ হদ়েদে।্ িলা্ হদ়েদে,্ তারা্ বনজস্ব্ পতা া্ তুলদত্ পারদিন।্
বনজস্ব্ভাষা্িযিহার্ রদত্পারদিন।্এ টা্আলাো্পুবলি্প্রিাসন্ডেও়ো্হদি।্ই্বট্
এন-র্সদে্সর াদরর্সম্মানজন ্চুবক্ত্সম্পাবেত্হদ়েদে।্মাবরদের্বমবলটারী্েভণের্
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পেতযাে্ দরদেন।্ফ্রাদো্যাাঁদ ্তাাঁর্উত্তরাবয ারী্বহদসদি্বনিোবচত্ দরবেদলন,্ডসই্
লুইস্েযাো্এখ্ন্োব়েত্ব্বনদ়েদেন। 
  
বহংসার্ঘটনা্ক্ৰমি্ দম্আসদে। 
  
েত্বতনিেদর্ই-বট-এন-র্সন্ত্রাসিােীরা্েদিা্জনদ ্হতযা্ দরবেদলন।্িাতাস্বিষাক্ত্
হদ়ে্ উদেবেল।্ ই-বট-এন্ এখ্ন্ অদন ্ মানুদষর্  াদে্ গ্রহণদযােয্ হদ়ে্ উদেদে।্  ম্
 দর্পাঁবচি্লক্ষ্িাসদ া্সমথে ।্এখ্ন্ডচারাদোপ্তা্আক্ৰমণ্ দম্এদসদে। 
  
অপাস্মুনদোর্ াজ্আরও্ডিদ়িদে।্ব ন্তু্এ্িযাপাদর্ড উ্আদলাচনা্ রদত্চান্না। 
  
. 
  
বসস্টারবস়োন্ নদভি্আদের্ মদতাই্ বনবেেষ্ট্ বন়েমনীবত্ ডমদন্এবেদ়ে্ চদলদে।্সারা্
পৃবথিীদত্তার্িাখ্া্েব়িদ়ে্পদ়িদে।্ডেদনই্আদে্সাতবট। 
  
ডসখ্াদন্এ ই্র মভাদি্ঈশ্বদরর্িেনা্ রা্হ়ে,্রাদতর্অি াদর্তনুঃিদব্দযর্প্রহর্
ঘনীভূত্হদ়ে্ওদে। 
  
 হা়ে,্ সমদ়ের্ িালু াদিলা়ে্  ত্ না্ পেবচহ্ন্আাঁ া্ হ়ে।্ মানুদষর্ ডোদটা্ ডোদটা্ সুখ্্
েুুঃদখ্র্জলেবি–মহা াল্শুযু্তাব দ়ে্থাদ ,্ ড াদনা্িযাপাদরই্ ডস্ বিেুমাত্র্প্রভাবিত্
হ়ে্না। 
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