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র্ূদিকা 
 
‘দি আনদিয়ারেিল লাইটরনস অি দিদয়িং’ ফোসী -বেক বলখক দিলান কুরডেোে (Milan 
Kundera) বেক র্াষায় বলখা উপন্যাস Nesnesitelná lehkost bytí ে ইিংরেদজ 
অনুিাি - The Unbearable Lightness of Being এে িািংলা র্ািানুিারিে একদট 
আন্তদেক প্ররেষ্টা। দিলান কুরডেো দিশ্ব সাদহরতেে অতেন্ত সিীহ জাগারনা একদট নাি। িহু 
িছে ধরে সাদহরতে সম্ভািে বনারিল জয়ীরিে তাদলকায় আিো তাে নাি বিরখ আসদছ। 
১৯২৯ সারল ১ এদপ্রল বেরকারলার্াদকয়াে িরনভা শহরে (িতভিারন যা বেক প্রজাতরে 
অন্তর্ুভক্ত) দিলান কুরডেো জন্মগ্রহণ করেন, তরি ১৯৭৫ বথরকই ফ্রারে, প্রথরি দনিভাদসত 
বলখক ও পরে ফোসী নাগদেক দহসারি তাে িসিাস। 
  
 কুরডেোে সাদহতেকিভগুরলা িরধে তােঁে উপন্যাস The Unbearable Lightness of 
Being সিরেরয় সুপদেদেত। ১৯৮৪ সারল বলখা এই উপন্যাসদটে কাদহদন িূলত ১৯৬৮ 
সারল বেরকারলার্াদকয়াে সিংঘদটত প্রাগ দ্প্রিং এে বপ্রক্ষাপরট দইজন নােী, দইজন পরুুষ 
এিিং একদট কুকুরেে জীিনরক বকন্দ্র করে আিদতভত হরয়রছ। দিতীয় দিশ্বযরুেে পে বথরক 
বেরকারলার্াদকয়ায় অিোহত বসাদর্রয়ত দনয়েণরক েোরলঞ্জ করেদছরলন ১৯৬৮ সারল 
সিে দনিভাদেত হওয়া বেরকারলার্াদকয়াে কদিউদনস্ট পাদটভ প্রধান অোরলক্সাডোে দিরেক। 
তাে সিংস্কারেে সূেনাই সুপদেদেত প্রাগ দ্প্রিং (Prague Spring) নারি, বয সিংস্কাে 
আরদালনরক িিন কেরত ১৯৬৮ সারল বেরকারলার্াদকয়া আক্রিণ করেদছল বসাদর্রয়ত 
ইউদনয়রনে বনতৃরে ওয়ােশ পোক্ট র্ুক্ত োষ্ট্রগুরলা।  
 
গল্পদট ধােণাগত অনুধোন িলূত দফ্ররয়েদেখ দনোহে ইটােনাল দেটানভ (দেেন্তন 
প্রতোিতভন - Ewige Wiederkunft) ধােণাদটরক েোরলঞ্জ করেরছ। এই প্রােীন 
ধােণাদটরক দনোহ পনুরুজ্জীদিত করেদছরলন দেন্তাে একদট পেীক্ষা দহরসরি, যা িাদি করে, 
এই িহাদিশ্ব এিিং এখারন সিংঘদটত প্রদতদট ঘটনা ইরতািরধেই ঘরটরছ এিিং আিাে ঘটরি 
অনন্তকালিোপী। কুরডেো একদট দর্ন্ন ধােণা প্রস্তাি করেদছরলন, বযরহতু প্রদতদট িানুষ 
একদট িাত্র জীিন পায় িােঁোে জন্য, এিিং জীিরন যা দকছু ঘরট বসদট িাত্র একিােই ঘরট 
কখরনা যাে আে পুনোিৃদি হয় না - আে যাে কােরণআই আিারিে অদস্তে অথভাৎ বিেঁরে 
থাকাে র্ােহীনতা িা দনর্ভােতা। উপেন্তু এই দনর্ভােতা একই সারথ স্বাধীনতারকও ইদিত 
করে। টিাস ও সাদিনা এই দনর্ভােতা প্রিশভন করে, অন্য দিরক বতরেজাে েদেরত্র র্ারেে 
অদস্তে বটে পাই। দনোহে দেেন্তন প্রতোিতভন দকিংিা পনুোিৃদিে ধােণাদট জীিরনে উপে 
র্াে আরোপ করে, দনোহে র্াষায় জীিনরক র্ােী করে বতারল, “ওজন” যুক্ত করে। 
দনোহ িরন কেরতন এই র্াে হরত পারে দুঃসহ বিাঝাে িরতা দকিংিা অরনক উপকােী, 
আে বসদট দনর্ভে কেরি িেদক্তক িদৃষ্টর্দিে ওপে। উপন্যারস দনোহে ধােণাদট যুক্ত 
হরয়দছল একদট জািভান প্রিারিে িোখোে সারথ - einmal ist keinmal - অথভাৎ 
একিাে যা ঘরট বসদট উরেখরযাগে নয়), হয় সিদকছ ুনয়রতা দকছইু নয়, এই সিংজ্ঞানত্মক 



দিকৃদত, তাে িীরোদেত জীিনযাত্রায় যা টিাসরক জয় কেরত হরয়দছল। বস প্রথরি দিশ্বাস 
করেদছল, যদি আিো একদট িাত্র জীিন পাই িােঁোে জন্য, িলা যায় আিো বসই জীিনদট 
আসরলই যাপনই কদেদন, এিিং দিরশষ করে বতরেজা প্রদত তাে প্রদতশ্রুদতিেতাে বক্ষরত্র, 
তাে  বকারনা দসন্ধান্তদট উিি বসদট পেীক্ষা করে বিখাে বকারনা উপায়ও তাে হারত বনই, 
কােণ এই জীিরনে বনয়া দসন্ধান্ত পনুোিৃদি হয় এিন জীিরন বনয়া অন্য সম্ভািে 
দসোন্তগুরলাে সারথ তুলনা করে বিখােও উপায় বনই। এছাড়াও সহানুর্ূদত আে 
সহিদিভতাে বকারনা দর্দি থারক না। উপন্যাসদট িূলত বসই প্ররেে উিে দিরয়রছ, 
এধেরনে একদট জীিরনে প্রদত প্রদতশ্রুদতিেতা এিনদক সম্ভি এিিং কািে। 
 
১৯৮২ সারল বলখা উপন্যাসদট প্রথি প্রকাদশত হরয়দছল ১৯৮৪ সারল, তরি বসদট িলূ 
বেক র্াষায়  নয়, রুশ কদি ও বলখক িদেস পাস্তােনারকে েক্টে দজর্ারগা’ে িতই (েক্টে 
দজর্ারগা প্রথি প্রকাদশত হয় ইটাদলয় র্াষায় অনুিারি) এদট দিশ্বসাদহরতে আদির্ূভত 
হরয়দছল ফোসী অনুিারি (L'Insoutenable légèreté de l'être)। িইদট তারক 
দিশ্বখোদত দিরলও বকারনা ধেরনে প্রকাশনা বথরক বেরকারলার্াদকয়াে কদিউদনস্ট 
সেকাে িইদট দনদষে বঘাষণা করেদছল। 
 
১৯৮৯ সারল বর্লরর্ট দিপ্লরিে িাধেরি বেরকারলার্াদকয়াে কদিউদনস্ট শাসরনে 
অিসান হরল িইদটে উপে দনরষধাজ্ঞা উরে যায়। তরি ১৯৮৫ সারল িূল বেকর্াষায় 
িইদট প্রথি প্রকাদশত হয় স্বরিরশে িাইরে, কানাোে টরোরডটা দর্দিক প্রকাশনা 68 
Publishers এে পক্ষ বথরক। ২০০৬ সারল তােঁে জন্মশহে িরনভারত পুনপ্রকাদশত হয় 
িইদট। আে এই দিলরেে কােণ কুরডেোই অরনক দিন োনদন িইদট বেরকারলার্াদকয়া 
বথরক প্রকাদশত বহাক। ১৯৮৪ সারলই ফোসী অনুিারিে সারথ সারথই িাইরকল বহনদে 
হাইরিে ইিংরেদজ অনুিািদট প্রকাদশত হয় যুক্তোষ্ট্র ও যুক্তোজে বথরক। এই অনুিারিে 
জন্য আদি িাইরকল বহনদে হাইরিে ইিংরেদজ অনুিািদট অনুসেণ করেদছ। দিলান 
কুরডেো বিশ দকছু উপন্যাস, নাটক, গল্প ও প্রিন্ধ সিংকলরনে েেদয়তা। প্রায় সি সিয়ই 
গণিাধেরিে অন্তোরল থাকা এই বলখরকে সিভরশষ উপন্যাসদট - The Festival of 
Insignificance (La fête de l'insignifiance) - প্রকাদশত হরয়রছ ২০১৪ সারল।  
 
কাজী িাহিুি হাসান 
অরক্টািে, ২০১৮ 
 
 
 



প্রথম পর্ব  
নির্বারতা এর্ং র্ার 



১ 
দেেন্তন প্রতোিতভরনে [১] ধােণাদট খুি েহস্যিয়, আে দনোহ [২] প্রায়শই এই ধােণাদট 
িেিহাে করে অন্য িাশভদনকরিে ধােঁধাে িরধে বফরল দিরতন: এিনটা র্ািা বয, আিারিে 
জীিরন ঘরট যাওয়া সি ঘটনােই পুনোিৃদি ঘরট দেক বযিন আিারিে অদর্জ্ঞতায় 
আরগই ঘরটদছল, আে এই পনুোিৃদিেও পনুোিৃদি েলরত থারক অনন্তকাল! এই উন্মি 
অলীক ধােণাদটে কী অথভ হরত পারে? 
  
বনদতিােকর্ারি যদি িোখো কেরত োই, দেেন্তন প্রতোিতভরনে পেুাণদট িলরছ, বকারনা 
একদট জীিন যা দেেকারলে িত হাদেরয় বগরছ, কখরনাই আে যা দফরে আসরি না, বস 
জীিন আসরল ছায়াে িত, দনর্ভাে, আরগ বথরকই িতৃ এিিং হরত পারে বসই জীিন দছল 
র্য়ািহ, সুদে দকিংিা িহৎ, এে র্য়ািহতা, িদহিাদিত রূপ এিিং বসৌদযভ সি দকছইু 
অথভহীন। েতিুভশ শতাব্দীে আদফ্রকাে দদট োরজেে িধেকাে বকারনা যুেরক আিো যতুটকুু 
গুরুে বিই, বয যুে পৃদথিীে দনয়দত দিন্দুিাত্র বকারনা পদেিতভন করেদন, এিনদক যদি 
বসখারন লক্ষ হাজাে কৃষ্ণাি তীরতমতি দনপীড়রন দনদিহ্ন হরয়ও থারক, বসই জীিনরক 
আসরল আিারিে তাে বেরয় বিদশ গুরুে বিিাে বকারনা প্ররয়াজন বনই।  
 
েতুিভশ শতাব্দীে আদফ্রকাে দদট োজেে িরধে যুে কী িিরল যারি যদি এে বপৌনুঃপুদনক 
পুনোিৃদি হয়, দেেন্তন প্রতোিতভরন?  হ্ােঁ যারি, পদেিদতভত হরি বসদট: এদট পদেিদতভত 
হরি কদেন ঘণ একদট িস্তুদপরে, দেেস্থায়ীর্ারি প্রস্ফীত, যাে অথভহীনতা অসিংরশাধনীয়। 
 
যদি ফোসী দিপ্লরিে দনেন্তে পনুোিৃদি হয়, ফোসী ঐদতহাদসকো বোিসদপরয়েরক [৩] 
দনরয় খাদনকটা কি গিভ অনুর্ি কেরতন। দকন্তু বযরহতু তাো এিন একদট দিষয় দনরয় 
কথা িলরছন, যা আে কখরনা দফরে আসরি না, দিপ্লরিে বসই েক্তাক্ত িছেগুরলা শুধুিাত্র 
কতগুরলা শব্দ, তত্ত্ব আে আরলােনায় পদেণত হরয়রছ, পালরকে বেরয়ও যা দনর্ভাে এখন, 
কারো িরনই আে বসদট র্ীদতে উরেক করে না। একজন বোিসদপরয়ে, ফোসীরিে িাথা 
কাটরত বয দকনা ইদতহারস িাত্র একিাে আরস, এিিং বয বোিসদপরয়রেে দেেন্তন 
পুনোগিন ঘরট, তারিে িরধে পাথভকে অসীি। 
 
আসুন বসই কােরণ আিো অন্তত একিত হই, দেেন্তন প্রতোিতভরনে ধােণাদট আিারিে 
এিন একদট িৃদষ্টর্দিে ইদিত বিয়, বযখান বথরক বকারনা দকছরুক আিো বযর্ারি দেদন, 
তাে বেরয় দর্ন্ন অনুর্ূত হয়: ক্ষণস্থায়ী প্রকৃদতে কােরণ গুরুে হ্রাস করে বিয়াে িত বকারনা 
পদেদস্থদত ছাড়াই তাো আদির্ূভত হয়। এই গুরুে প্রশিন কদেরয় বিিাে িত পদেদস্থদত 
আিারিে িাধা বিয় বকারনা একদট িতািরত বপৌেঁছারত। কােণ কীর্ারি আিো বকারনা 
দকছুরক বিাষারোপ কেরিা, যা ক্ষণস্থায়ী, আসা যাওয়াে িরধে যাে অিস্থান?  
 



অিসারনে বগাধুলীরিলায় অতীত দিধুেতাে আরলায় উদ্ভাদসত হয় সিদকছু, এিনদক 
দগরলাদটনও [৪]। বিদশ দিন আরগ নয়, আিাে দর্তরে একদট অদিশ্বাস্য অনুর্ূদতে 
উপদস্থদত আদি বটে বপরয়দছলাি, দহটলারেে [৫] ওপে একদট িইরয়ে পাতা উলটারত 
দগরয়, তাে দকছু প্রদতকৃদত আিারক গর্ীের্ারি স্পশভ করেদছল: বসই ছদিগুরলা আিাে 
শশশরিে কথা িরন কদেরয় দিরয়দছল। যুরেে সিরয়ই আদি িড় হরয়দছলাি, আিাে 
পদেিারেে বিশ করয়কজন সিস্য দহটলারেে কনরসরডেশন কোরে তারিে জীিন 
দিরয়রছন [৬]; দকন্তু আিাে জীিরনে হাোরনা বসই সিরয়ে সি সৃ্মদত, বয সিয় বকারনাদিন 
আে দফরে আসরি না, তাে তুলনায় তারিে িৃতেু আিাে কারছ আসরল কী?  
 
দহটলারেে সারথ এই পনুদিভলন আসরল এই পৃদথিীে একদট গর্ীেতি শনদতক দিকৃদত 
প্রকাশ করে, যা দনর্ভে করে প্রধানত পুনোিৃদিে অনদস্তরেে উপে, কােণ এই পৃদথিীরত 
সিদকছুই পরূিভই ক্ষিাপ্রাপ্ত এিিং বসই কােরণ সিদকছুই শনোশ্যজনকর্ারি পরূিভই 
অনুিদতপ্রাপ্ত।  
 
২ 
যদি অসীি সিংখেক িাে আিারিে জীিরনে প্রদতদট বসরকরেে পুনোিৃদি ঘরট, তরি 
অনন্তকারলে কারছ আিো দেেিদদ, ক্রুরশ বপরেকদিে যীশু দিস্ট বযিন। র্য়ঙ্কে একদট 
র্দিষ্যৎ। দেেন্তন প্রতোিতভরনে পৃদথিীরত দুঃসহ িাদয়রেে র্াে আিারিে প্ররতেকদট 
কারজে উপে র্ে করে থারক। এই কােরণই দনোহ দেেন্তন প্রতোিতভরনে ধােণাদটরক 
সিরেরয় র্ােী বিাঝা দহসারি দেদহ্নত করেদছরলন [৭] । যদি দেেন্তন প্রতোিতভন আিারিে 
উপে সিরেরয় র্ােী বিাঝা হরয় থারক, তাহরল আিারিে জীিনগুরলা তারিে সি 
েিৎকাে দনর্ভােতাসহ এে দিপেীরত সুস্পষ্টর্ারি দেদহ্নত হরত পারে। দকন্তু  এই র্াে কী 
আসরলই দনদনীয়, আে দনর্ভােতা েিকপ্রি? 
 
সিরেরয় র্ােী বিাঝাগুরলা আিারিে এে র্ারেে নীরে বর্রি বফরল, এে নীরে পদতত 
এিিং দপষ্ট হই আিো, িাদটে সারথ এদট বেরপ ধরে োরখ আিারিে। দকন্তু প্রদতদট যুরগে 
র্ারলািাসাে কদিতায়, নােী, পুরুরষে শেীরেে র্াে তারিে উপে অনুর্ি কোে তীরতম 
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এরসরছ। সিরেরয় র্ােী বিাঝা তাহরল একই সারথ জীিরনে 
সিরেরয় তীরতম পদেপূণভতােও একদট িৃশ্য। বিাঝা যত র্ােী হরি, আিারিে জীিন ততই 
পৃদথিীে সদন্নকরট আরস, তত বিদশ িাস্তি আে সতেদনষ্ঠ হয়।  
 
এে দিপেীরত, বিাঝাে েূড়ান্ত অনুপদস্থদত িানুষরক িাতারসে বেরয়ও দনর্ভাে করে বতারল, 
অরনক উপরে তারক উদড়রয় দনরয় যায়, পৃদথিী এিিং পাদথভি অদস্তেরক পদেতোগ করে 
এিিং রূপান্তদেত করে শুধ ু অরধভক সরতে, তাে প্রদতদট কিভ বযিন িুক্ত, দেক বতিনই 
গুরুেহীন। 



 
তাহরল আিো বিরছ বনি বকানটা? র্াে নাদক দনর্ভােতা? 
 
দিস্টপূিভ ষষ্ঠ শতাব্দীরত পােরিদনদেজ [৮] দেক এই প্রেদট দজজ্ঞাসা করেদছরলন। দতদন 
পৃদথিীরক  দিপেীতিখুী যগুরল দির্াদজত বিরখদছরলন: আরলা/অন্ধকাে, সূক্ষ্মতা/স্থূলতা, 
উষ্ণতা/শীতলতা, অদস্তে/অনদস্তে। এই দিপেীতিুখী যুগরল অরধভকরক দতদন ইদতিােক 
(আরলা, সূক্ষ্মতা, উষ্ণতা, অদস্তে) এিিং অন্য অরধভকরক বনদতিােক দহরসরি দেদহ্নত 
করেরছন । ইদতিােক এিিং বনদতিােক বিরুরত তাে এই দির্াজনরক আিো দশশুসুলর্ 
সেল িরন কেরত পাদে শুধু একদট সিস্যা ছাড়া: বকানদট ইদতিােক, র্াে নাদক দনর্ভােতা? 
পােরিদনদেরজে উিে : দনর্ভােতাই ইদতিােক, র্াে বনদতিােক। দতদন কী দেক 
িরলদছরলন, দকিংিা না?  
 
বসটাই প্রে। শুধিুাত্র একদট দিষয় দনদিত, তাহরলা: দনর্ভােতা/র্াে শিপেীতেদট সিরেরয় 
বিদশ েহস্যিয় আে অস্পষ্ট একদট দিষয়। 
 
৩ 
অরনক িছে ধরেই আদি টিারসে কথা র্ািদছ। দকন্তু  শুধু এইসি র্ািনাে আরলারকই 
তারক বিাধহয় আরো স্পষ্টর্ারি বিখরত পাদিলাি। তাে ফ্লারটে জানালাে সািরন আদি 
তারক িােঁদড়রয় থাকরত বিরখদছলাি, িধেিতভী উোরনে বখালা জায়গাদটে অন্যপারশ, 
দিপেীত দিরকে বিয়ালগুরলাে দিরক বস তাদকরয় দছল, িুঝরত পােদছল না - বস কী 
কেরি। 
 
দতন সপ্তাহ আরগ বছারটা একদট বেক শহরে বতরেজাে সারথ তাে প্রথি বিখা হরয়দছল। 
এিনদক পরুোপুদে একঘডটা সিয়ও তাো একসারথ কাটায়দন। টিারসে সারথ বতরেজা 
বস্টশন পযভন্ত এরসদছল, যতক্ষণ না টিাস বেরন উরে িরসরছ, ততক্ষণ অরপক্ষাও করেদছল 
তাে সারথ। এে দেক িশ দিন পে বতরেজা তাে সারথ বিখা কেরত এরসদছল। তাে 
বপৌেঁছারনাে দিরনই তাো শােীদেকর্ারি দিদলত হরয়দছল। আে বসই োরতই হোৎ করে 
বতরেজা খুি জ্বরে আক্রান্ত হরয়দছল, এিিং এেপে পুরো এক সপ্তাহ টিারসে ফ্লারট বস 
বথরকরছ ফ্ল ুদনরয়।  
 
প্রায় সেূণভ এই আগন্তুরকে প্রদত টিাস একসিয় এক ধেরনে অিণভনীয় র্ারলািাসা 
অনুর্ি কেরত শুরু করে। তাে কারছ বতরেজারক দশশুে িত িরন হরয়রছ, একদট দশশু 
বকউ যারক আলকাতো দিরয় বলপা একদট িুলোশ [৯] নলখাগড়াে ঝুদড়রত শুইরয় 
নিীরত র্াদসরয় দিরয়রছ, বযন টিাস তাে দিছানা নিীে তীরে তারক খুেঁরজ পায়।  
 



টিারসে সারথ বস এক সপ্তাহ কাদটরয়দছল বসিাে, যতদিন পযভন্ত না বস সুস্থ বিাধ 
করেদছল। তােপে দফরে দগরয়দছল তাে শহরে,  প্রাহা [১০] বথরক প্রায় একশ পেঁদেশ 
িাইল দরে। এিিং তােপে আদি বয সিরয়ে কথা দিরয় দকছুক্ষণ আরগ টিারসে গল্প শুরু 
করেদছলাি, বসই সিয় এরসদছল এিিং আদি বয সিয়দটরক তাে জীিরনে সিরেরয় 
গুরুেপূণভ িুহূতভ দহসারি বিখদছ : জানালায় িাদড়রয়, উোরনে অপে প্রারন্তে বিয়ারলে 
দিরক টিাস তাদকরয় দছল, গর্ীের্ারি র্ািনায় দনিগ্ন।   
 
বস দক বতরেজারক প্রাহারত আিাে বেরক আনরি স্থায়ীর্ারি তাে সারথ থাকাে জন্য?  
দকন্তু িাদয়ে বনয়াে দেন্তায় বস শদঙ্কত বিাধ করে। কােণ বস যদি তারক আসাে জন্য 
আিেণ জানায়, বতরেজা অিশ্যই আসরি তাে কারছ, আে তারকই উৎসগভ কেরি তাে  
জীিন।  
 
অথিা বতরেজাে প্রদত এর্ারি অগ্রসে হওয়া বথরক কী তাে দিেত থাকা উদেত? 
বসতাহরল িফস্বল শহরেে একদট বহারটরলে বেসু্টরেরডট বতরেজা দেেকালই একজন 
ওরয়রেস হরয়ই েরয় যারি, এিিং টিারসে তাে সারথ আে কখরনা বিখা হরি না । 
 
বস দক োইরছ বয, বতরেজা কারছ আসুক, নাদক োইরছ না? 
 
উোরনে দিপেীত প্রারন্তে বিয়ারলে দিরক তাদকরয় এই প্রেদটে একদট উিে খুেঁজদছল 
টিাস। 
 
তাে দিছানায় বতরেজাে শুরয় থাকাে িশৃ্যটা িাে িাে টিারসে িরন পড়দছল; তাে অতীত 
জীিরনে কারো কথাই বতরেজা িরন কদেরয় বিয় না। বস না েদক্ষতা, না স্ত্রী। বস বযন 
একটা দশশু, আলকাতো বলপা নলখাগড়া দিরয় িানারনা ঝুদড়রত  বকউ তারক তাে দিছানা 
নিীে তীরে পাদেরয় দিরয়রছ। ঘুদিরয় পরড়দছল বতরেজা। পারশ হােঁট ু বগরড় িরসদছল 
টিাস। বতরেজাে জ্বরেে দনশ্বাস ধীরে ধীরে দ্রুত হদিল, এিিং একসিয় বস বগািানীে 
িত দিভল একদট আওয়াজ করে ওরে। টিাস তাে গাল বতরেজাে গারলে সারথ বেরপ 
ধরেদছল, ঘুিন্ত বতরেজাে সারথ কথা িরল তারক বস শান্ত কোে বেষ্টা কেদছল। দকছুক্ষণ 
পে বস অনুর্ি কেরত পারে বয, বতরেজাে দনুঃশ্বাস তাে স্বার্াদিক গদত দফরে বপরয়রছ। 
অিরেতনর্ারিই তাে গাল টিারসে গারলে আরো কাছাকাদছ দনরয় আরস বস। জ্বরেে 
সূক্ষ্ম একটা গন্ধ অনুর্ি করেদছল টিাস, আরো বিদশ করে দনুঃশ্বারসে সারথ গন্ধদট িরুকে 
িরধে বটরন বনয়, বযন বতরেজাে শেীরেে অন্তেিতা দিরয় দনরজরক অদতদেক্ত পূণভ কোে 
বেষ্টা, এিিং একই সারথ কল্পনা কেরছ, বতরেজা বযন িহু িছে ধরেই তাে সিী এিিং 
এখন বস িাো যারি। সুস্পষ্টর্ারি, হোৎ করে টিাস অনুর্ি করেদছল, বতরেজাে িৃতুে 
হরল বস আে বিেঁরে থাকরত পােরি না। বতরেজাে পারশ শুরয় এিিং তাে সারথ িরে বযরত 



বেরয়দছল টিাস। িাদলরশ তাে িাথাে পারশই টিাস তাে িখু বেরপ ধরে বেরখদছল অরনক 
ক্ষণ। 
 
এখন জানালায় িাদড়রয় বসই িুহূতভগুরলা বিাঝাে বেষ্টা কেরছ বস। তাে দর্তরে 
র্ারলািাসাে বঘাষণা ছাড়া আে দকই িা হরত পারে বসই িুহূরতভে অনুর্ূদতগুরলা? 
 
দকন্তু এদট কী র্ারলািাসা দছল? বতরেজাে পারশ শুরয় িৃতেুে িাসনাটা স্পষ্টতই িাড়ািাদড়: 
বতরেজারক এে আরগ বস বিরখদছল িাত্র একিাে। এদট কী শুধুিাত্র বসই পুরুরষে 
উন্মিতা দছল, বয দকনা অন্তে বথরকই তাে র্ারলািাসরত পাোে অক্ষিতাে কথা জারন, 
অথে এিন অনুর্ূদত প্ররোেনা কেরত আত্মপ্রিঞ্চনাে প্ররয়াজনীয়তা অনুর্ি করে? তাে 
অিরেতন িন কী এতই র্ীরু, এই বছাট করিদেে জন্য দর্ভাগা িফস্বল শহরেে এক 
ওরয়রেসরক বস সিী দহসারি পছদ করেরছ, তাে জীিরন প্ররিশ কোে যাে আসরলই 
বকারনা সম্ভািনা বনই! 
 
উোরনে ওপারশ িয়লা বিয়ালগুরলাে দিরক তাদকরয় বস িঝুরত বপরেদছল, তাে আসরল 
বকারনা ধােণাই বনই, এটা কী দনছক পাগলাদি, নাদক র্ারলািাসা, এিিং টিাস খুিই অদস্থে 
বিাধ কেদছল, এেকি বকারনা পদেদস্থদতরত যখন বকারনা প্রকৃত পুরুষ তাৎক্ষদণকর্ারি 
িুঝরত পারে তাে কী কো উদেত, বসখারন বস এই অস্বদস্তকে বিাটানায় র্গুরছ, আে বসই 
কােরণ বস তাে জীিরনে সিরেরয় সুদেতি িুহূতভগুরলাে অনুর্ূদতদটরক (বতরেজাে 
দিছানাে পারশ হােঁটু বগরড় িরস থাকা এিিং র্ািা বয বতরেজাে িৃতুে হরল তাে পরক্ষও 
আে বিেঁরে থাকা সম্ভি না) এে অথভ বথরক িদঞ্চত কেদছল। 
 
দনরজে উপে দিেদক্ত অপসাদেত হয়দন যতক্ষণ না পযভন্ত অিরশরষ বস িুঝরত  পারে, বস 
কী কািনা কেরছ, বসটা না জানাটাই আসরল খুি স্বার্াদিক। 
 
আিো কখরনা আসরল জানরত পাদে না, কী োইরিা িা কী োইরত হরি, কােণ, শুধ ুএকদট 
িাত্র জীিন কাদটরয়, আিো বযিন না পাদে আিারিে অতীরতে জীিরনে সারথ এে তুলনা 
কেরত, বতিদন পাদে না বসই ইিাগুরলারক আিারিে অনাগত জীিরনে জন্য ক্রদটহীন 
করে তুলরত। 
 
বতরেজাে সারথ থাকাটাই কী র্ারলা হরি, নাদক একা থাকা ? 
 
পেীক্ষা করে বিখাে বকারনা উপায় বনই, বকান দসোন্তদট আসরল অরপক্ষাকৃত র্ারলা, 
কােণ তুলনা কোে বকারনা িানিেও বনই। জীিন বযর্ারি আিারিে িরুখািুদখ হরি 
আিোও বসই র্ারিই িােঁদে, বকারনা আগাি সতকভিাণী ছাড়াই, িরঞ্চ হোৎ আড়ষ্ট হরয় 
যাওয়া বকারনা অদর্রনতাে িরতা। এিিং বসই জীিরনে কী িূলে হরত পারে, যদি জীিরনে 



প্রথি অনুশীলনই আসল জীিন হয় ? বসই কােরণ জীিন সিসিয় একটা বেখাদেরত্রে 
িত। না, ‘বেখাদেত্র’ শব্দদট দেক হরলা না। কােণ বেখাদেত্র হরলা বকারনা দকছুে নকশা, 
বকারনা একদট দেরত্রে িূল দর্দি, অন্যদিরক বয বেখাদেত্র আিারিে জীিন, বসদট আসরল 
বকানদকছুেই বেখাদেত্র নয়, দেত্র ছাড়া একদট নকশা িাত্র। 
 
টিাস স্বগরতাদক্ত করে, ‘আইনিল ইস্ট কাইনিল’ [১১], এই জািভান প্রিািিাকেদট যা 
িলরছ বসদট হরলা, শুধ ুএকিারেে জন্য যা ঘরট, তা আসরল বকারনাদিনও না ঘটিাে 
িরতাই। যদি একদট িাত্র জীিন আিো িােঁোে জন্য পাই, তাহরল হয়রতা আিো আসরল 
বকারনাদিনও বিেঁরেই থাদকদন।  
 
৪ 
দকন্তু তােপে একদিন হাসপাতারল অরস্ত্রাপোে কোে িধেিতভী দিেদতরত একজন নাসভ 
টিাসরক বটদলরফান ধেরত িরল, দেদসর্ারেে দর্তে বথরক আসা বতরেজাে কণ্ঠস্বে বস 
শুনরত পায়। বতরেজা বেন বস্টশন বথরক তারক বফান করেদছল। সুতীরতম একদট আনদ 
অনুর্ি করে টিাস। দর্ভাগেজনকর্ারি বসই সন্ধোয় তাে দকছু িেস্ততা দছল, তাই পরেে 
দিন ছাড়া বতরেজারক তাে িাসায় আসরত আিেণ জানারত পারেদন টিাস। দকন্তু 
বটদলরফান ছাড়াে পেপেই, বতরেজারক সোসদে তাে িাসায় যাওয়াে কথা না িলিাে 
জন্য দনরজরক দতেষ্কাে করে টিাস। আে যা-ই বহাক, সন্ধোে পদেকল্পনাটা িাদতল 
কোে জন্য যরথষ্ট সিয় বতা তাে হারত দছল! টিাস কল্পনা কোে বেষ্টা কেরলা, তাে 
সারথ বিখা হিাে আরগে এই ছদত্রশ ঘডটায় প্রাহারত বতরেজা একা একা কী কেরত পারে 
এিিং টিাস প্রায় অরধভক িনদস্থে করেই বফরলদছল, তখনই বস গাদড় দনরয় বিে হরি আে 
বতরেজারক প্রাহাে োস্তায় োস্তায় খুেঁজরি।  
 
পরেে দিন সন্ধোয় বতরেজা এরসদছল, কােঁরধ বঝালারনা একটা হাতিোগ দনরয়, আরগে 
বেরয়ও আরো অরনক বিদশ সুদে লাগদছল তারক । তাে িগরলে নীরে বিশ বিাটা একটা 
িই, িইদট দছল আনা কারেদননা। বিশ র্ারলা বিজারজ দছল বতরেজা, িেিং িরন হরয়দছল 
বযন একটু বিদশ উচ্ছ্বদসত এিিং টিাসরক বিাঝারত বেষ্টা করেদছল, হোৎ করেই বযন তাে 
সারথ বস বিখা  কেরত এরসরছ, িোপােটা ঘরটরছ বযন বকারনা একটা সুরযারগে কােরণই: 
প্রাহারত বস একটা কারজ এরসদছল, হয়রতা (এই পযভারয় বসই কাজ দনরয় বতরেজা িক্তিে 
খাদনকটা অস্পষ্ট হরয় যায়) বকারনা একটা কাজ খুেঁরজ পািাে আশায়। 
 
পরে, তাো যখন নগ্ন হরয় দিছানায় পাশাপাদশ শুরয় খাদনকটা সিয় কাটাদিল, টিাস 
তারক দজজ্ঞাসা করে, বস থাকাে জন্য বকাথায় উরেরছ। তখন বিশ োত এিিং গাদড় দিরয় 
বসখারন তারক বপৌেঁরছ বিিাে প্রস্তাি করে টিাস। দিরতমত, বতরেজা উিে বিয়, বস থাকাে 
জন্য এখরনা বকারনা বহারটল দেক করেদন, এিিং তাে সুটরকসদট বস বেরখ এরসরছ বেন 
বস্টশরন।  



 
িাত্র দই দিন আরগই, টিাস র্য় বপরয়দছল, যদি বতরেজারক বস প্রাহারত আসরত আিেণ 
জানায়, তরি বস তারক তাে জীিনটাই দনরিিন কেরত পারে। যখনই বতরেজা তারক 
িরল, তাে সুটরকসদট আরছ বস্টশরন, তাৎক্ষদণকর্ারি বস িুঝরত পারে, বসই সুটরকসটাই 
বতরেজাে পুরো জীিনটাই ধােণ করে আরছ, এিিং বস্টশরন এদট বেরখ এরসরছ শুধুিাত্র 
ততক্ষণ পযভন্ত যতক্ষণ না তাে জীিন টিারসে কারছ দনরিিন কেরত না পারে। 
 
িাসাে সািরন পাকভ করে োখা টিারসে গাড়ীরত তাো দজন এরস ওরে এিিং বস্টশরনে 
দিরক েওনা হয়। বসখারন েদক্ষত সুটরকসদট িািী করে টিাস (আকারে দিশাল আে 
অতেন্ত র্ােী) সুটরকস আে বতরেজা দজনরকই দনরয় তাে ফ্লোরট দফরে আরস। 
 
বকিন করে এত দ্রুত এই দসোরন্ত বস আসরত বপরেদছরলা, যখন দকনা প্রায় দই সপ্তাহ 
ধরে বস এত বিদশ দিধাদিত দছল বয, এিন দক বতরেজা বকিন আরছ বসটা জানরত বেরয় 
একটা বপাষ্টকােভ পযভন্ত পাোরতও বস দনরজরক োজী কেরত পারেদন? 
 
বস দনরজও দিদস্মত হরয়দছল, কােণ বস তাে দনরজে অনুসদেত িূলনীদতে দিরুরেই 
কাজদট করেরছ। িশ িছে আরগ যখন তাে স্ত্রীে সারথ দিরিি হরয়দছল, বসই ঘটনাদটরক, 
অন্যো বযর্ারি দিরয়ে অনুষ্ঠান দহরসরি উিযাপন করে, দেক বসর্ারিই টিাস উিযাপন 
করেদছল। বস িুঝরত বপরেদছল, বকারনা নােীে পাশাপাদশ িসিাস কোে জন্য তাে জন্ম 
হয়দন, শুধ ু অদিিাদহত একদট জীিরনই বস পূণভতা বপরত পারে। তাে জীিনটারক বস 
এর্ারিই সাজারনাে বেষ্টা করেদছল, বযন বকারনা নােী সুটরকস দনরয় বসখারন ঢুকরত না 
পারে। এই কােরণই তাে ফ্লোরট একদট িাত্র দিছানা। যদিও বসদট যরথষ্ট প্রশস্ত, তরি 
টিাস তাে বপ্রদিকারিে িলরতা কারো পাশাপাদশ দিছানায় শুরয় বস ঘুিারত পারে না এিিং 
সাধােণত িধেোরতে পে বস তারিে িাদড় বপৌেঁরছ দিরয় আসরতা। সুতোিং তাে িাসায় 
বতরেজাে প্রথি বিড়ারত আসাে সিয় তাে পারশ টিারসে না বশািাে কােণ শুধুিাত্র ফ্লু 
দছল না । বসিােই প্রথি বস তাে িড় আিভরেয়ারে িরস োত কাদটরয়দছল, আে সপ্তারহে 
িাকী দিনগুরলা বস গাড়ী োদলরয় বফেত দগরয়দছল হাসপাতারল, বসখারন তাে অদফরস 
একটা অস্থায়ী দিছানা আরছ । 
 
দকন্তু এিাে বতরেজাে পারশই ঘুদিরয় পরড় টিাস। সকালরিলা ঘিু বথরক উরেই বস তাে 
পারশ বতরেজারক বিরখ, তাে হাত ধরে তখরনা বস ঘুদিরয় আরছ। তাো কী সাো োত 
হারত হাত বেরখ কাদটরয়দছল? তাে জন্য এিন দকছ ু দিশ্বাস কো খুি কদেন। 
এিিং ঘুরিে িরধে বতরেজা যখন গর্ীের্ারি শ্বাস দনদিল তাে হারত ধো দছল টিারসে 
হাত (বিশ শক্ত করে ধো: বতরেজাে শক্ত করে আেঁকরড় ধরে োখা হাত বথরক দনরজে 
হাতটা ছাড়ারত পােদছল না টিাস), দিশাল আকারেে সুটরকসটাও িাদড়রয় দছল দিছানাে 
পারশ। 



 
ঘুি র্াদিরয় বিিাে র্রয় বতরেজাে হাত বথরক দনরজে হাত ছাড়ারনাে বেষ্টা বথরক দিেত 
দছল বস, এিিং বতরেজারক একট ুর্ারলা করে বিখাে জন্য খুি সািধারন বস পাশ দফরে 
বশায়।  
 
আিারো  তাে কারছ িরন হরয়দছল, বতরেজা বযন একটা দশশু, যারক আলকাতো বলপা 
নলখাগড়া দিরয় বিানা ঝুদড়রত শুইরয় দিরয় বকউ নিীরত র্াদসরয় দিরয়রছ। বস দনিয়ই 
দশশুসহ এই ঝুদড়দট উিাল নিীরত বর্রস বযরত দিরত পারে না! ফাোও কন্যা যদি 
বিারজসরক [১২] দনরয় বর্রস যাওয়া ঝুদড়টারক বঢউ বথরক দছদনরয় না দনত, বকারনা ওল্ড 
বটস্টারিডটও [১৩] বলখা হরতা না, এখন সর্েতা িলরত আিো যা জাদন বসটােও অদস্তে 
থাকরতা না। পদেতেক্ত বকারনা দশশুরক েক্ষা কোে িধে দিরয় িহু প্রােীন পুোণ কাদহনী 
শুরু হরয়রছ। পদলিাস যদি দশশু ইদেপাসরক [১৪] প্রদতপালন না কেরতন, সরফাদিস 
[১৫] কী তাে সিরেরয় সুদেতি দিরয়াগান্তক নাটকদট দলখরত পােরতন! 
 
টিাস বসই সিয় অনুধািন কেরত িেথভ হরয়দছল, কখরনা কখরনা রূপকগুরলা খুিই র্য়ঙ্কে 
হরত পারে। রূপকগুরলারক কখরনা হালকার্ারি বনয়া দেক না। একদট িাত্র রুপকই দকন্তু 
পারে র্ারলািাসাে জন্ম দিরত।  
 
৫ 
তাে স্ত্রীে সারথ টিাস িাত্র দই িছে একসারথ িসিাস করেদছল, এিিং তারিে একদট 
বছরল আরছ। দিিাহ দিরিরিে প্রদক্রয়ায় দিোেক দশশুদটে িায়র্াে তাে িারক 
দিরয়দছরলন, এিিং টিাসরক দনরিভশ বিয়া হরয়দছল তাে িাদসক আরয়ে এক তৃতীয়ািংশ 
দশশুদটে র্েণরপাষরণে জন্য প্রিান কেরত। এছাড়া দিোেক তারক এক সপ্তাহ অন্তে 
বছরলে সারথ বিখা কোে অদধকােও িঞ্জুে করেদছরলন। 
 
দকন্তু প্রদতিাে, যখনই টিারসে তাে বছরলরক বিখরত যািাে কথা, বছরলদটে িা বকারনা 
না বকারনা এক অজুহাত খুেঁরজ বিে কেরতা, টিারসে সারথ বযন তাে বছরলে বিখা না 
হয়। খুি দ্রুত টিাস িুঝরত বপরেদছল, তারিে জন্য বস যদি িািী উপহাে দনরয় যায়, 
তাহরল এই বিখা কোে দিষয়দট অরপক্ষাকৃত ঝারিলিুক্ত হয়। অথভাৎ দনরজে বছরলে 
র্ারলািাসা বপরত বছরলে িারক তাে ঘুষ দিরত হরি। যদিও বছরলদটে িরধে তাে দনজস্ব 
িৃদষ্টর্দিগুরলা, যা অিশ্যই বছরলদটে িারয়ে িৃদষ্টর্দিে সেূণভর্ারি দিপেীত দছল, িপন 
কোে এক ধেরনে অিাস্তি এিিং আিশভগত র্ািদিলাসী একদট প্ররেষ্টা কোে সম্ভািে 
র্দিষ্যৎ অিশ্য বস বিরখদছল, দকন্তু শুধ ুবসই র্ািনাই তারক দনুঃরশষ করে বফরলদছল। 
যখন, এেকিই বকারনা এক বোিিারে, বছরলদটে িা, তাে দনধভাদেত বিখা কোে দিরন, 
বছরলে সারথ বিখা কোে যারি না িরল অজুহাত িাড় কদেরয় িাদতল করে দিরয়দছল, 



টিাসও বসই িুহূরতভে আকদস্মক তাড়নায় দসোন্ত দনরয়দছল আে কখরনাই বস তাে 
বছরলরক বিখরি না।  
 
এই দশশুদটে জন্য বকনই িা তাে অদতদেক্ত দকছু অনুর্ি কো উদেত, যখন দকনা অন্য 
অরনক দিরনে িরতাই অপদেণািিশভী একদট োত ছাড়া যাে সারথ তাে আে বকারনা 
বযাগসূত্র বনই?  অিশ্যই র্েণরপাষরণে খেে অিোহত োখাে দিষরয় দিরিরকে প্রদত বস 
সতকভ দছল, তরি টিাস োয়দন, শুধ ুদপতৃসলূর্ অনুর্ূদতে খাদতরে তাে বছরলে জন্য যুে 
কেরত বকউ তারক িাধে করুক!  
 
িলািাহুলে, টিারসে এই দসোরন্ত সিিেথী বকারনা সিথভক দছল না। তাে দনরজে িািা-
িা সোসদে তারকই একিাত্র বিাষী দহসারি দেদহ্নত করেদছল: যদি টিাস তাে বছরলে 
িোপারে বকারনা আগ্রহ না বিখায়, তাহরল তাো , অথভাৎ টিারসে িািা-িাও তারিে 
বছরলে িোপারে আে বকারনা আগ্রহ বিখারি না। তাো যথােীদত তারিে প্রাক্তন পুত্রিধূে 
সারথ সুসেকভ িজায় োখাে যািতীয় প্ররেষ্টা অিোহত বেরখদছরলন এিিং এই িষৃ্টান্তিলূক, 
এিিং ন্যায়দিোরেে সপরক্ষ তারিে এই আিশভগত অিস্থানদট বিশ গরিভ সারথ প্রোেও 
করেদছরলন। 
 
এর্ারিই খুি অল্প সিরয়ে িরধে টিাস িূলত তাে জীিন বথরক স্ত্রী, পুত্র, িা এিিং িািারক 
সেূণভর্ারি দিদিন্ন কোে কাজদট সেন্ন করে বফরলদছল। এই অদর্জ্ঞতা টিাসরক শুধ ু
একদট দজদনস দশদখরয়দছল - নােী জাদতে প্রদত তাে র্য়। টিাস তারিে কািনা করে িরট, 
তরি তারিে র্য়ও করে।  এই র্য় আে কািনাে িরধে সিরঝাতা কোে প্ররয়াজরন, এক 
দিরশষ ধেরনে সেকভ বস পদেকল্পনা করেদছল, তাে র্াষায় বসই সেকভদট হরি ‘কাি 
িন্ধুে’। বস তাে বপ্রদিকারিে িলরতা : শুধুিাত্র একদট সেরকভই দই পক্ষ সুখী হরত পারে, 
বয সেরকভ অদতদেক্ত র্ািারিরগে বকারনা জায়গা বনই, এিিং বকারনা পক্ষই পেস্পরেে 
জীিন এিিং স্বাধীনতাে উপে বকারনা িািী আরোপ করে না।   
 

এই কাি িন্ধেুগুরলা বযন র্ারলািাসাে আগ্রাসী রূপ ধােণ না করে, বসদট দনদিত কেরত, 
টিাস তাে িীঘভ দিরনে বপ্রদিকারিে সারথ দনদিভষ্ট একদট সিরয়ে দিেদতরত বিখা কেরতা। 
টিাস ধােণা দছল বয, তাে এই পেদতরত বকারনা র্ুল বনই, এিিং তাে িন্ধুরিে িরধে 
দিষয়দট প্রেলরনে জন্য প্রোেও কেরতা: ‘গুরুেপূণভ দিষয়দট হরি ‘দতন’ এে দনয়িটা 
বিরন েলা। হয় তুদি বকারনা নােীে সারথ বিখা কেরি খিু দ্রুত পে পে দতন িাে, এেপে 
আে কখরনাই না অথিা এই সেকভরক অরনক িছে দটদকরয় োখরত োইরল বসই বক্ষরত্র 
দনদিত কেরত হরি বয, প্রদতদট বিখাে িধেিতভী সিয়কাল বযন কিপরক্ষ দতন সপ্তাহ হয়’। 
 
এই দতরনে দনয়ি টিাসরক সাহাযে করেদছল বযিন বিশ দকছ ুনােীে সারথ িীঘভরিয়ািী 
সেকভ োখরত, এিিং একই সারথ আরো অরনরকে সারথ সিংদক্ষপ্ত দকছু সেরকভ জড়ারত। 
টিাসরক অিশ্যই সিাই সহরজ িুঝরত পােরতা না। তারক একিাত্র বয নােী সিরেরয় 



র্ারলা িুঝরত বপরেদছল, বস দছল সাদিনা।  সাদিনা দছল িূলত একজন দেত্রদশল্পী। 
সাদিনা টিাসরক িলরতা, ‘আদি বতািারক পছদ কদে বয কােরণ, বসদট হরলা, তুদি 
দকরেে [১৬] সেূণভ দিপেীত, দকরেে োজরে তুদি একটা িানি হরত’।  
 
প্রাহারত বতরেজাে জন্য একটা কাজ খুেঁজরত এই সাদিনােই শেণাপন্ন হরয়দছল টিাস। 
কাি িন্ধুরেে অদলদখত েুদক্ত বিাতারিক  সাদিনা তাে পরক্ষ যতটকুু কো সম্ভি ততটকুু 
কোে কথা দিরয়দছল, এিিং খুি শীঘ্রই বস আসরলই বতরেজাে জন্য একটা কারজে 
িেিস্থাও করেদছল। একদট সদেত্র সাপ্তাদহক পদত্রকাে োকভ রুরি। যদিও এই নতনু কাজদট 
কোে জন্য বতরেজাে আলািা বকারনা বযাগেতাে প্ররয়াজন দছল না, তরি কাজদট তাে 
অিস্থান ওরয়রেস বথরক একজন বপ্রস সিস্য দহসারি উন্নীত করেদছল। যখন সাদিনা 
দনরজই সাপ্তাদহকদটে সিাে সারথ বতরেজারক পদেেয় কদেরয় দিরয়দছল, টিাস িুঝরত 
বপরেদছল, সাদিনাে বেরয় র্ারলা িন্ধ ুহরত পারে এিন বকারনা বপ্রদিকা তাে জীিরন বস 
কখরনা পায়দন। 
 
৬ 
কাি-িন্ধরুেে অদলদখত েুদক্তে শতভ িািী কেরছ বয, টিাস তাে জীিন বথরক সি 
র্ারলািাসা পদেতোগ কেরি। বয িুহূরতভ বস েুদক্তে এই শতভদট লঙ্ঘন করে, তাে অন্য 
বপ্রদিকাো অরপক্ষাকৃত দনম্ন একদট স্তরে বনরি আরস, আে বয বকারনা সিয় দিরোহ ঘটাে 
িরতা একদট বক্ষত্রও প্রস্তত হয়। 
 
অতএি, বতরেজা ও তাে র্ােী সুটরকসদটে জন্য টিাস আলািা একদট ঘে র্াড়া করে। 
বতরেজারক বিখারশানা কো, তারক েক্ষা কো, তাে সি উপরর্াগ কোে ইিা বপাষণ 
কেরতা টিাস, দকন্তু তাে আরগে জীিনযাত্রা িিরল বফলাে বকারনা প্ররয়াজন বস বিাধ 
করেদন। বস োয়দন, বকউ জানরত পারুক, বতরেজা তাে িাসায় োত কাটারি এিিং তাে 
সারথ ঘুিারি। এক সারথ োত কাটারনা হরি র্ারলািাসাে ‘কেপাস বেদলকদট’ [১৭]।  
 
টিাস কখরনা তাে অন্য বপ্রদিকারিে সারথ োত কাটায়দন। িোপােটা খুি সহজ, যদি বস 
অন্য কারো িাসায় অিস্থান করে, বস যখনই োয়, তখনই বসখান বথরক বিে হরয় বযরত 
পারে। দিষয়দট শুধ ুঝারিলাে হয় যখন অন্যো তাে িাসায় আরস, এিিং তারক যথােীদত 
িোখো দিরত হয় - িধেোদত্রে পরে বস তারিে িাসায় নাদিরয় দিরয় আসরি, কােণ তাে 
অদনো বোগ আরছ, এিিং আরেক জন িানুরষে খুি কাছাকাদছ শুরয় তাে পরক্ষ ঘুিারনা 
এরকিারেই অসম্ভি। যদিও তাে এই িািী সতে বথরক খুি একটা িরূে নয়, তােপেও 
বস তাে অদতদথরিে আসল এিিং পুরো সতেটা িলরত কখরনা সাহস পায়দন: সিরিে 
পেপেই একা থাকাে জন্য বস তাে দনরজে দনয়েণ িদহর্ূভত এক ধেরনে তীরতম আকাঙ্ক্ষা 
অনুর্ি করে।  
 



িধেোরত  অরেনা বকারনা শেীরেে পারশ ঘুি বথরক বজরগ ওো তাে খুিই অপছরদে 
একদট দিষয়, এিিং সকারল ফ্লোরট অনুপ্ররিশকােী কারো সারথ ঘুি বথরক ওো, তারক 
এিনদক আরো বিদশ দিকষভণ করে। িাথরুরি বকউ তাে িােঁত িাজাে শব্দ শুনরত পাক 
বসটা বস কখরনাই োয় না, এছাড়া সকারলে অন্তেি প্রাতোরশে র্ািনাও তারক আরিৌ 
আকষভণ করে না। 
 
বস কােরণই টিাস খুিই অিাক হয়,  ঘুি র্ািাে পে, যখন বস বতরেজারক তাে পারশ, 
তাে হাত আেঁকরড় ধরে শুরয় থাকরত বিরখ। বস প্রায় সেূণভর্ারিই িুঝরত িেথভ হয়, 
আসরল কী ঘরটরছ। দকন্তু  বপছরনে করয়ক ঘডটায় কী কী ঘরটদছল তা র্ািরত দগরয় বস 
অনুর্ি কেরত শুরু করে, এতদিন অিদধ অজানা সুরখে একটা আরিশ বসখান বথরক 
দিিদুেত হরি।  
 
বসই সিয় বথরকই তাো দজনই এক সারথ ঘুিারনাে জন্য উন্মুখ হরয়ই অরপক্ষা কেরতা। 
আদি এিনদক হয়রতা িলরত পােরিা, তারিে শােীদেক দিলরনে উরেশ্য, যতটা না 
আনদ অনুসন্ধান, তাে বেরয় িেিং সিি পেিতভী বয ঘুি, বসটাই িুখে দছল। প্রর্ািটা 
অিশ্য বিদশ পরড়দছল বতরেজাে ওপরেই। যখনই বতরেজা তাে র্াড়া কো িাসায় োত 
কাটারতা (খুি শীঘ্রই টিাসরক কারছ পািাে জন্য যা শুধুিাত্র একটা অজুহারতও পদেণত 
হরয়দছল), একা ঘুিারনা তাে জন্য র্ীষণ কদেন হরয় পড়রতা। দকন্তু টিারসে কারছ খুি 
সহরজ ঘুদিরয় পড়রতা বতরেজা, যত অদস্থে বস থাকুক না বকন। টিাস তারক 
তাৎক্ষদণকর্ারি িাদনরয় িাদনরয় রূপকথাে গল্প বশানারতা অস্ফুট স্বরে, দকিংিা শুধ ু
আরিাল তারিাল অথভহীন বকারনা কথা, তাে একরঘরয় পনুোিৃদি কো শব্দািলী, কখরনা 
হাস্যকে, তারক সুদস্থে কেরতা, সিদকছুই রূপান্তদেত হরতা একদট অস্পষ্ট িৃরশ্য যা 
বতরেজারক োরতে প্রথি স্বপ্ন বিদখরয় ঘুরিে জগরত দনরয় বযত। বতরেজাে ঘুরিে উপে 
এর্ারি টিারসে পূণভ দনয়েণ প্রদতদষ্ঠত হরয়দছল, োওয়া িাত্রই বতরেজারক ঘুি পাড়ারত 
পােরতা বস। 
 
যখন তাো একরত্র ঘুিারতা, প্রথি োরতে িরতাই টিাসরক বস শক্ত করে ধরে োখরতা, 
কখরনা কদি, আিুল িা বগাড়ালী। যদি কখরনা টিাস বতরেজারক ঘুি না র্াদিরয় উেরত 
োইরতা, তারক িিদল বকারনা দকছু িেিহাে কেরত হরতা। বযরহত ুবস টিাসরক এিনদক 
তাে ঘুরিে িরধে খুি সািধারন পাহাো দিরয় োখরতা, বতরেজাে হারতে িােঁধুদন বথরক 
দনরজে আিুল ছাদড়রয় বনিাে প্রদক্রয়ায় সিসিয়ই বস তাে ঘুি আিংদশক র্াদিরয় দিরয় 
সফল হত, আে তখন টিাস তারক শান্ত কেরতা তাে হারতে দর্তে অন্য দকছু প্রদতস্থাদপত 
করে (বগাল করে পাকারনা পায়জািাে উপরে পোে কাপড়, পারয়ে েদট, দকিংিা িই), যা 
বতরেজা এিন শক্ত করে ধেরতা, বযন বসদট টিারসে শেীরেেই বকারনা অিংশ।   
 



একিাে, যখন বস বকিল বতরেজারক ঘুি পাদড়রয়রছ, দকন্তু বতরেজা স্বরপ্নে প্রথি স্তেদটে 
বিদশ পাে হয়দন, সুতোিং তখরনা টিারসে গলাে আওয়াজ বস শুনদছল, টিাস তারক িরল, 
‘দিিায়, আদি এখন যাদি’; বতরেজা তারক ঘরুিে িরধেই দজজ্ঞাসা করে, ‘বকাথায়’? 
একটু রুঢ় স্বরে টিাস উিে বিয়, ‘এখান বথরক িূরে’। বতরেজা দিছানাে উপরে উরে 
িরস িরল, ‘তাহরল আদিও বতািাে সারথ যারিা’। ‘না, তুদি আিাে সারথ বযরত পােরি 
না, আদি সাো জীিরনে জন্য েরল যাদি’, িরল টিাস িেজা খুরল হরলে িরধে বিদেরয় 
আরস। বতরেজা ঘুি বোরখই উরে িাড়ায় এিিং টিারসে বপছন বপছন হরল েরল আরস, 
বছাট োদত্রিারসে নীরে সেূণভ নগ্ন বতরেজা। তাে িৃদষ্ট শূন্য, অদর্িেদক্তহীন, তরি বিশ 
িাদন্তহীনর্ারি টিারসে দপছু দপছু বস বহেঁরট আরস। তাে িুরখে উপে িেজাটা িন্ধ করে 
দিরয় ফ্লোরটে হল বথরক বিদেরয় র্িনদটে িূল হরল আরস টিাস (বয হলদট সিাে জন্য 
উন্মুক্ত), দকন্তু ধাক্কা দিরয় িেজা খুরল বতরেজাও বিদেরয় আরস তারক অনুসেণ করে, তাে 
ঘুরিে িরধেই বস বযন দনদিতর্ারি িুঝরত বপরেরছ, টিাস তারক এরকিারে বছরড় েরল 
যারি, এিিং তারক তাে থািারত হরি। দসেঁদড় দিরয় নািাে সিয় প্রথি লোদডেিং এরস 
বতরেজাে জন্যঅরপক্ষা করে টিাস। বতরেজাও বসখারন বনরি আরস, এিিং টিাস হাত 
ধরে তারক আিাে দিছানায় দনরয় আরস।  
 
টিাস একদট উপসিংহারে বপৌেঁরছদছল: বকারনা নােীে সারথ শােীদেক সেরকভ দিদলত 
হওয়া, আে বকারনা নােীে সারথ ঘুিারনা, দরটা আসরল পেস্পে বথরক পথৃক তীরতম 
আরিগীয় অনুর্ূদত, আে শুধ ু পৃথকই না, এরকিারে দিপেীত। সিরিে কািনায় 
র্ারলািাসা তাে উপদস্থদতরক অনুর্ূত কোয় না (বয কািনা অসিংখে নােীে প্রদত হরত 
পারে) িেিং একরত্র ঘুিারনাে কািনায় বস তাে উপদস্থদত জানান বিয় (বয কািনা শুধুিাত্র 
একজন নােীে প্রদত সীিািে)। 
 
৭ 
োরতে িাঝািাদঝ বকারনা এক সিরয়, বতরেজা হোৎ করে ঘরুিে িরধে যেণায় বগািারত 
শুরু করে। টিাস তাে ঘুি র্ািায়, দকন্তু যখনই বস বোখ খুরল টিাসরক বিরখ, ঘৃণাে সারথ 
বতরেজা িরল ওরে,‘আিাে কাছ বথরক তুদি সরে যাও! আিাে কাছ বথরক তুদি সরে 
যাও’! এেপে বতরেজা তাে দুঃস্বপ্নদট িণভনা করে:  তাো দইজন এিিং সাদিনা দিশাল 
একদট ঘরেে িরধে, ঘেদটে িাঝখারন একদট দিছানা, বযন নাটেশালাে িঞ্চ। টিাস যখন 
বসখারন সাদিনাে সারথ সিরি িেস্ত হরত শুরু করে, বতরেজারক বস এক বকানায় িাদড়রয় 
থাকরত দনরিভশ বিয়। বসই িশৃ্যদট বতরেজারক অসহনীয় কষ্ট দিরত থারক। হৃিরয়ে এই 
যেণাদটরক শেীরেে যেণা দিরয় লাঘি কোে আশায় বতরেজা তাে আিুরলে নখগুরলাে 
নীরে সুই দিরয় বখােঁোরত থারক। শক্ত করে িুরো িাদনরয় বতরেজা িরল ‘এত বিদশ যেণা 
হদিল’, বযন সদতে আিলুগুরলা সূেঁরেে আঘারত ক্ষতদিক্ষত।  
 



বতরেজারক দনরজে িুরকে িরধে বটরন বনয় টিাস, এিিং ধীরে ধীরে (অরনকক্ষণ ধরে বিশ 
তীরতমর্ারি বতরেজা কােঁপদছল) একসিয় টিারসে আদলিরন ঘুদিরয় পরড় বতরেজা। 
 
পরেে দিন, বতরেজাে এই স্বরপ্নে কথা র্ািাে সিয় টিারসে একদট দিষয় িরন পরড় 
দগরয়দছল, বস তাে বেরস্কে একদট ড্রয়াে খুরল তারক বলখা সাদিনাে দেদেে একদট পোরকট 
বিে করে আরন। বিদশ সিয় লাগরলা না তাে এই অনুরিিদট খুেঁরজ বপরত: ‘বতািাে সারথ 
আদি আিাে সু্টদেওরত সিি কেরত োই, বসদট হরি বযন োেপারশ িশভক দিরয় বঘো 
বকারনা িঞ্চ। িশভকরিে কারোেই কারছ আসাে অনুিদত বনই, দকন্তু তাো আিারিে দিক 
বথরক বোখ সোরতও পােরি না..’। 
 
সিরেরয় খাোপ বয দিষয়দট টিারসে িরন হরলা, দেদেদটরত তাদেখ দছল, বিশ সাম্প্রদতক 
একদট দেদে, টিারসে সারথ বতরেজাে একসারথ থাকরত শুরু কোে বিশ পরেই বলখা। 
 
‘তুদি তাহরল আিাে দেদেপত্র ঘাটাঘাদট করেরছা!’ 
 
বতরেজা অস্বীকাে করে না, ‘আিারক বিে করে িাও,তাহরল’! 
 

দকন্তু, না, বতরেজারক বস বিে করে বিয়দন। সাদিনাে সু্টদেওে বিয়ারল দপে বেদকরয় 
িােঁড়ারনা বতরেজা তাে নরখে নীরে সুই বঢাকারি, এিন িশৃ্য টিাস কল্পনা কেরত 
বপরেদছল। বতরেজাে আিুলগুরলা বস দনরজে হারতে িরধে দনরয়দছল, আিে করেদছল 
হাত দিরয়, বোেঁরট ছুেঁইরয় েুি ুবখরয়দছল, বযন এখরনা বসখারন েক্ত বলরগ আরছ। 
 
দকন্তু এেপে বথরকই প্রায় সিদকছুই বযন টিারসে দিরুরে ষড়যরে বিরত উরেদছল। তাে 
বগাপন জীিন সেরন্ধ বতরেজাে নতনু দকছ ুনা জানরত পাো ছাড়া এিন বকারনা দিন আে 
অদতিাদহত হয়দন এেপে। 
 
প্রথি প্রথি টিাস সিদকছু অস্বীকাে করেরছ। এেপে, যখন প্রিাণ খুি সুস্পষ্ট, টিারস 
যুদক্ত দছল, তাে জীিরন এই িহুগাদিতা অন্ততপরক্ষ বতরেজাে প্রদত তাে র্ারলািাসায় 
বকারনা অন্তোয় সৃদষ্ট কেরছ না। দকন্তু টিারসে আেেণ দছল পেস্পেদিরোধী: প্রথরি বস 
তাে দিশ্বাসর্ি কোে ঘটনাগুরলারক অস্বীকাে, তােপে বসগুরলাে ন্যাযেতা প্রদতপািন 
কোে বেষ্টা করে। 
 
একিাে যখন বটদলরফারন টিাস কারো সারথ বিখা কোে সিয় আে তাদেখ দেক করে 
দিিায় জানাদিল, তখনই পারশে ঘে বথরক িােঁরত িােঁত লাগাে িত অদু্ভত আওয়াজ বস 
শুনরত পায়। ঘটনাক্ররি, বসদিন তাে অজারন্তই বতরেজা িাসায় দফরে এরসদছল। ঔষরধে 
বিাতল বথরক বকারনা দকছু গলায় ঢালাে সিয় বতরেজা হাত এরতা িারজর্ারি কােঁপদছল 
বয, কারেে বিাতল তাে িােঁরতে সারথ ধাক্কা খাদিল সশরব্দ।  



 
টিাস তাে উপে প্রায় ঝােঁদপরয় পরড়দছল, বযন বতরেজারক বস েুরি যাওয়া বথরক 
িােঁোরনাে বেষ্টা কেরছ। বিাতলদট দছটরক পরড় বিরঝরত, তাে কারপভরট একটা িাগ শতদে 
করে র্োরলদেয়ান ড্রপস [১৮]। বতরেজাও টিারসে হাত বথরক দনরজ ছাদড়রয় দনরত বিশ 
র্ারলা প্রদতরোধ গরড় বতারল, তারক শান্ত কেরত বতরেজাে দই হারতে কদি ধরে, বপছন 
বথরক শক্ত করে ধরে থাকরত হয় টিাসরক প্রায় দসদক ঘডটাকাল। টিাস জানরতা, বস 
একটা অরযৌদক্তক পদেদস্থদতরত আরছ, কােণ সেূণভ অসিতায় যাে দর্দি। 
 
একদিন সন্ধোয়, সাদিনাে সারথ তাে দেদেপত্রগুরলা বতরেজাে আদিষ্কারেে আরগ, 
বতরেজাে নতনু োকেীে সুখিে উিযাপন উপলরক্ষ করয়কজন িন্ধরুিে দনরয় তাো 
একদট পানশালায় দগরয়দছল। বসই সাপ্তাদহকীরত বতরেজাে পরিান্নদত হরয়রছ, 
আরলাকদেরত্রে োকভ রুি বটকদনদশয়ান বথরক বস এখন স্টাফ ফরটাগ্রাফাে। বযরহত ু
টিারসে নাোে িোপারে বকারনা আগ্রহ দছল না, বসকােরণ বতরেজাে অরপক্ষাকৃত 
একজন তরুণ সহকিভী বতরেজাে সারথ তাে বসই িাদয়েটা  পালন করেদছল বসদিন। 
নারেে বিরঝরত যগুল দহসারি তারিে েিৎকাে লাগদছল এিিং টিারসে িরন হরয়দছল, 
বতরেজারক এে বেরয় সুদে বস এে আরগ বকারনাদিনও বিরখদন। বস অিাক হরয় 
বিখদছল, বতরেজা কত অনায়ারস,  তাৎক্ষদণকর্ারিই দনর্ুভল সকূ্ষ্মতা আে আনুগরতেে 
সারথ তাে নারেে সিীে ইিারক অনুসেণ কেরত পােদছল। নােটারক টিারসে িরন 
হদিল বযন বতরেজাে দনরজরক পূণভ দনরিিরনে একটা বঘাষণা, তাে নারেে সিীে 
সািান্যতি ইিা পূেণ কোে জরন্য তাে গর্ীেতি কািনা। যা এই সিী পুরুষদটে সারথ 
তাে সেরকভে বকারনা িাধেিাধকতায় আরোদপত নয়। যদি টিারসে সারথ বতরেজাে 
পদেেয় না হত, বতরেজা তাে সারথ বিখা হওয়া বয বকারনা পরুুরষে আহিারন সাড়া 
বিিাে জন্য হয়রতা শতদে থাকরতা। বসই তরুণ সহকিভী আে বতরেজারক বপ্রদিক যুগল 
দহসারি কল্পনা কেরত টিারসে বকারনা কষ্টই হরলা না । এিিং এত অনায়ারস বসই কাদহদন 
বস কল্পনা কেরত বপরেদছল, বসদট বর্রি বিশ আহত বিাধ করেদছল টিাস। বস িুঝরত 
পারে, বয-বকারনা পুরুষ শেীরেে সারথ সিিেত বতরেজাে শেীেদটরক কল্পনা কো খুিই 
সহজ, এিিং এই দেন্তাদটে অরিাধে অদস্থেতায় তাে বিজাজ নষ্ট হয়। বসদিন িাদড়রত দফরে 
গর্ীে োত না হওয়া অিদধ, বতরেজাে কারছ তাে ঈষভাদিত হিাে দিষয়দট টিাস স্বীকাে 
করেদন।  
 
শুধুিাত্র কাল্পদনক হাইরপাদথদসরসে ওপে দনর্ভেশীল অথভহীন এই ঈষভা প্রিাণ করেদছল 
বতরেজাে দিশ্বস্ততারক বস আসরল তারিে সেরকভে দনুঃশতভ একদট সতে দহরসরি ধরে 
দনরয়রছ। তাহরল তাে খুিই িাস্তি বপ্রদিকারিে প্রদত বতরেজাে প্রিদশভত ঈষভাে জন্য 
কীর্ারি বস বতরেজাে প্রদত অসন্তুষ্ট হরত পারে?   
 
৮ 



দিরনে বিলায়, টিাস তারক যা িলরছ, তা দিশ্বাস কেরত বতরেজা বেষ্টা কেরতা (যদিও 
শুধ ুআিংদশক সফলতাে সারথ), এিিং আরগ বযিন বস দছল বতিন উচ্ছ্বল থাকরত বেষ্টা 
কেরতা। দকন্তু দিরনে এই বপাষ িানারনা ঈষভা, োরত তাে স্বরপ্ন দহিংস্র রুপ দনরয় আক্রিণ 
কেরত বিদেরয় আসরতা, যাে প্রদতদট বশষ হরতা দিলারপ, একিাত্র ঘুি র্াদিরয়ই টিাস 
তা থািারত পােরতা।  
 
বতরেজাে স্বপ্নগুরলাে পুনোিৃদি ঘটরতা, তারিে দিষয়িস্তু আে দর্ন্নতায় িা বকারনা 
বটদলদর্শন দসদেরজে িত। বযিন, বতরেজা িাে িাে স্বপ্ন বিখরতা, কতগুরলা দিড়াল তাে 
িুরখে উপে ঝাদপরয় পরড় নশৃিংসতাে সারথ তারিে ধাোরলা বনাখ োিড়ায় িদসরয় 
দিরি। স্বপ্নদটে িোখো কেরত আিারিে  খুি বিদশ িূে বযরত হরি না। কােণ বেক 
অপর্াষায় ‘দিড়াল’ শব্দদটে আরেকদট অথভ হরলা,‘সুদেী েিনী’। নােী, বয-বকারনা 
নােীরক, বতরেজা হুিদক দহসারি অনুর্ি কেরতা। কােণ বয-বকারনা নােীই হরত পারে 
টিারসে সম্ভািে বপ্রদিকা, এিিং তারিে সিাইরক দনরয় বস শদঙ্কত। 
 
অন্য আরেকদট স্বপ্ন-েরক্র, বতরেজা বিরখ, তারক িৃতুেে িুরখািুদখ বেরল বিয়া হরি। 
একিাে, গর্ীে োরত শদঙ্কত আতভদেৎকাে শুরন টিাস তাে ঘুি র্ািায়, এিিং বতরেজা 
টিাসরক তাে দস্বরপ্নে কথা িরল: ‘দিশাল ঘরেে িরধে আদি একটা সুইদিিং পুরল, বসখারন 
আিো প্রায় দিশ জন এক সারথ, সিাই নােী, সিাই নগ্ন, পুলদটে োেপারশ আিারিে 
সাদে বিরধ িােভ করে হােঁটরত িাধে কো হরি, পুরলে ছাি বথরক ঝুরল আরছ বথরক দিশাল 
একদট ঝুদড়, বসখারন িাদড়রয় আরছ িাথায় প্রশস্ত প্রান্তসহ টুদপ পো একজন পুরুষ, টুদপটা 
তাে িুখটারক প্রায় আড়াল করে বেরখরছ, দকন্তু আদি বিখরত পােদছলাি, বসই িানুষদট 
দছরল তুদি। ওখান বথরক তুদি আিারিে দনরিভশ দিদিরল, দেৎকাে করে। পুরলে পাশ 
দিরয় িােভ করে হােঁটাে সিয় আিারিে গান গাইরত, আে এিিং হাটু বর্রি একটা অনুশীলন 
কেরত িাধে কো হয়। আিারিে িরধে বকউ যদি দেক িরতা বসই অনুশীলনীটা না কেরত 
পারে, তুদি বতািাে হারতে দপস্তল দিরয় তারক গুদল কেরছা, আে পুরলে পাদনরত তাে 
িৃতরিহ পরড় যারি। যা বিরখ আিাে সিাই বহরস উেরছ, আে আরো উচ্চস্বরে গান বগরয় 
উেরছ। তুদি আিারিে দিক বথরক এক িুহূরতভে জন্যও নজে বফোরিা না, বয িুহূরতভ 
আিো র্ুল দকছ ুকেদছ, তুদি গুদল কেরছা, পুরলে পাদনে পৃষ্ঠরিরশে দেক নীরেে অিংশ 
অিদধ পূণভ অসিংখে িৃতরিরহ। এিিং আদি িুঝরত পােদছ, এে পরেে িাে হাটু র্ািাে 
অনুশীলন কোে িত আিাে আে শদক্ত বনই, আে তুদি আিারক তখনই গুদল কেরত 
যারিা’!  
 
পরে তৃতীয় েরক্রে বকারনা একদট স্বরপ্ন বতরেজা বিরখ, বস িৃত। আসিািপত্র স্থানান্তরে 
িেিহৃত এিন দিশাল একদট শিরিহিাহী গাদড়ে িরধে শুরয় আরছ িৃত বতরেজা, তাে 
োেপারশ আরো িৃত নােীো। িৃতরিরহে সিংখো এত বিদশ বয, গাদড়দটে বপছরনে 
িেজাদট দেক িত লাগারনা যারি না, িাইরেে দিরক দকছ ুলারশে পা শূরন্য ঝুরল আরছ। 



বতরেজা দেৎকাে করে িরল, ‘আদি িদেদন, আদি এখরনা সিদকছ ু অনুর্ি কেরত 
পােদছ’। অন্য লাশগুরলাও সারথ সারথ বহরস ওরে, তাো িরল, ‘আিোও পােদছ’। 
তারিে সিাে হাদস বসই হাদসে িত, বয হাদস বহরস জীদিত েিনীো খুি উৎফে িরন 
তারক এক সিয় িলরতা, খুিই স্বার্াদিক বয, একদিন তােও িারজ িােঁত হরি, দেোশয় 
কিভক্ষিতা হাোরি, আে োিড়ায় র্াজ পড়রি, কােণ তারিে সিাে  িােঁত িারজ, দেোশয় 
অরকরজা আে োিড়ায় র্াজ আরছ। বসই একই হাদস বহরস িৃত েিনীো তারক িরল, বস 
এখন িৃত, সি দকছ ুখুি স্বার্াদিকই আরছ!  হোৎ করে বতরেজা প্রস্রাি কোে তীরতম তাড়না 
অনুর্ি করে, দেৎকাে করে বতরেজা তারিে িরল, ‘বতািো বিরখরছা, আিাে প্রস্রাি 
কেরত হরি, আিাে বিেঁরে থাকাে সুস্পষ্ট প্রিাণ’! তাো শুধ ুআরো একিাে বহরস ওরে 
তাে কথায়, ‘প্রস্রারিে তাড়না খিু স্বার্াদিক’, তাো িরল, ‘তুদি আরো অরনকদিন দেক 
এিন দকছু তাড়না অনুর্ি করে যারি। বযর্ারি হাত বকরট বফরল বিয়া একজন িানুষ 
িীঘভদিন অনুর্ি করে যায় বয, তাে হাতদট আরগে িরতা আরছ। আিারিে শেীরেে িরধে 
এক বফাটা প্রস্রাি নাও থাকরত পারে, দকন্তু প্রস্রাি কোে প্ররয়াজনীয়তা দেকই আিো 
অনুর্ি করেই যারিা’। 

 
দিছানায় বতরেজা টিারসে আরো কারছ সরে এরস বশায়। বতরেজা িরল ‘এিিং বযর্ারি 
তাো আিাে সারথ কথা িলদছল, বযন তাো সিাই আিাে িহু দিরনে পুরোরনা িন্ধ,ু 
আিারক সাো জীিন ধরে যাো বেরন আে জারন, আে তারিে সারথ আিাে অনন্তকাল 
একসারথ থাকরত হরি, এিন র্ািনা আিারক আতদঙ্কত করে তুরলদছল’। 
 
৯ 
লোদটন বথরক উৎপদি হরয়রছ এিন সি র্াষাগুরলা, compassion িা ‘সিরিিনা’  
শব্দদট শতদে করেরছ - একদট দপ্রদফক্স িা উপসগভ - যাে অথভ ‘এক সারথ’ িা ‘সহ িা সি’ 
(com-) এিিং একদট রুট িা  িূল শব্দ - যাে অথভ ‘কষ্ট িা বিিনা’ ( লোদটন, passio)-  
সিংযুক্ত করে। দকন্তু অন্য র্াষাগুরলায়, বযিন, বেক, বপাদলশ, জািভান এিিং সুইদেশ র্াষায় 
এই শব্দদট বিাঝারত একদট দিরশষ্য পি িেিহাে কো হরয় থারক, যা শতদে হরয়রছ প্রায় 
সিাথভক (লোদটন উপজাত র্াষাে িত) একদট উপসগভ এিিং অপে একদট শব্দ যুক্ত করে, 
যাে অথভ  ‘অনুর্ূদত’ ( বেক, Sou-cit; বপাদলশ, współ-czucie, জািভান, Mit-gefül, 
সুইদেশ, med-känsla)।   
 
লোদটন বথরক উদ্ভতূ র্াষাগুরলায় ‘কিপোশন’ শব্দদটে অথভ: অন্য বকউ কষ্ট পারি এিন 
দকছ ুআিো শুধ ুশীতলর্ারি বিরখ বযরত পাদে না, িা যাো কষ্ট পারি, আিো তারিে 
সিিেথী হই। আরেকদট শব্দ যাে প্রায় একই েকি অথভ, তাহরলা ‘দপদট (pity) িা করুণা’ 
(ফোসী pitié; ইতালীয়, pietà, ইতোদি), বযখারন বকারনা র্ুক্তরর্াগীে প্রদত এক 
ধেরনে অিনিন প্রদক্রয়া কাজ করে, বযিন: ‘এই িদহলাে প্রদত করুণা করুন, এে অথভ, 



আিো তাে বেরয় অরনক র্ারলা আদছ, আিারিে তাে পযভারয় আসরত হরি, িা দনরে 
নাদিরয় বফলরত হরি আিারিে’। 
 
বসই কােরণ ’কিপোশন’ শব্দদট প্রায়শ সরদরহে উরেক করে। এিন একটা অনুর্ূদতরক 
এদট দনদিভষ্ট করে বিয় যা িরন কো হয় অরপক্ষাকৃত দনম্নিারনে এিিং দিতীয় বেণীে, 
র্ারলািাসাে সারথ যাে সিংদিষ্টতা খুিই সািান্য। কাউরক সিিেথী হরয় িা সিরিিনাে 
(অথভাৎ কিপোশন) কােরণ র্ারলািাসাে অথভ আসরল র্ারলা না িাসা। 
 
বয র্াষাগুরলায় ‘কিপোশন’ শব্দদট শতদে করেরছ িূল শব্দ ‘কষ্ট িা সাফাদেিং’ বথরক নয়, 
িেিং িূল ‘দফদলিং িা অনুর্ূদত’ বথরক, বসই শব্দগুরলাও  প্রায় একই েকির্ারি িেিহৃত 
হয়, দকন্তু পাথভকে হরি, এই শব্দগুরলা একদট খাোপ িা দনম্নিারনে র্ািারিগরক দেদহ্নত 
কেরছ, তা দনরয় তকভ কো বিশ কদেন। শব্দদটে উৎপদি সিংক্রান্ত অথভদটে বগাপন শদক্ত, 
শব্দগুরলারক অন্য এক অরথভে আরলায় উদ্ভাদসত করে, এিিং এে অথভরক দিশালতা বিয়: 
কারো প্রদত ‘সিরিিনা িা কিপোশন’ (সহ অনুর্ূদত) অথভ শুধু আরেকজরনে দর্ভারগেে 
সারথ িসিাস কোই না িেিং তাে সারথ একাত্ম হরয় তাে বয-বকারনা অনুর্ুদতরক 
সিানর্ারি অনুর্ি কো - আনদ, দদিন্তা , সুখ, যেণা। এই ধেরনে ’কিপোশন’ (Sou-
cit, współ-czucie, Mit-gefül, med-känsla শব্দগুরলা বয অরথভ) বসই কােরণ 
অনুর্ূদত ও সহানুর্ূদতে সর্ভাচ্চ কল্পনা-ক্ষিতা ও আরিগীয় এক বটদলপোথী িা দে 
অনুধািরনে ইদিত বিয়,  র্ািারিরগে প্রাধাণেপেেোে স্তেদিন্যারস তাহরল এে অিস্থান 
সিাে শীরষভ। 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
টিারসে কারছ নরখে নীরে সুই বফাটারনাে স্বরপ্নে দিিেণ দিরয়, বতরেজা, দনরজে 
অদনিারতই প্রকাশ করে বফরলদছল, বস তাে বটদিরলে ড্রয়ারেে দজদনসপত্র বঘরটরছ। 
যদি বতরেজা না হরয় অন্য বকারনা নােী এই কাজদট কেরতা, টিাস তাে সারথ আে 
কখরনা কথা িলরতা না, বসটা বজরনই বতরেজা, তারক িরল, ‘আিারক তাহরল বিে করে 
িাও’! । দকন্তু টিাস তারক বিে করে বিিাে িিরল, তাে হাত ধরে, আিুলগুরলাে িাথায় 
েুিু খায়, কােণ বসই িুহূরতভ সুস্পষ্টর্ারি টিাস দনরজও বনারখে নীরে বসই একই কষ্ট 
অনুর্ি করেদছল, বযন বতরেজাে আিরুলে স্নায় ু সোসদে তাে দনরজে িদস্তরস্কও বসই 
অনুর্ূদত প্রিাদহত করেরছ।  
 
বয বকউ, যাো শয়তারনে এই উপহাে, ‘সিরিিনা িা কিপেশন’ (সহানুর্ূদত িা বকা-
দফদলিং) অনুর্ূদতে সুদিধা আিায় কেরত িেথভ হরয়রছ, বতরেজারক তাে এই কারজে জন্য 
তাো শীতলর্ারিই বিাষী সািেস্ত কেরত বকারনা দিধা কেরি না, কােণ িেদক্তগত 
বগাপনীয়তা অতেন্ত পদিত্র একদট  দজদনস, এিিং বটদিরলে ড্রয়াে, বযখারন অন্তেি দেদেপত্র 
থারক, তা কখরনা বখালা উদেত নয়। দকন্তু টিারসে দনয়দত (িা অদর্শাপ) বযরহত ু
‘কিপোশন িা সিরিিনা’, বস অনুর্ি করেদছল, বযন বস দনরজই বটদিরলে বখালা 



ড্রয়ারেে সািরন নতজানু হরয় আরছ, সাদিনাে বলখা দেদেগুরলা বথরক বোখ বফোরত 
পােরছ না। বস বতরেজারক িুঝরত বপরেদছল, তাে উপে োগ করে থাকরত, টিাস শুধ ু
অক্ষিই নয়, িেিং বস তারক আরো বিদশ র্ারলারিরসদছল। 
 
১০ 
বতরেজাে আেেণগুরলা পরে আরো বিদশ আকদস্মক আে অদস্থে হরয় ওরে। টিারসে 
অদিশ্বস্ততা সেরন্ধ জানাে প্রায় দই িছে পাে হরয় বগরছ ততদিরন। এে বথরক িুদক্ত পািাে 
বযন বকারনা উপায় বনই। 
 
আসরলই কী টিাস এইসি কাি িন্ধুরেে সেকভগুরলা পদেতোগ কেরত এরকিারেই 
অক্ষি? অিশ্যই বস অক্ষি, এই পদেতোগ তারক দিধ্বস্ত করে বফলরি। অন্য নােীরিে 
প্রদত আকষভণ এিিং োদহিারক দনয়েণ কোে িরতা ক্ষিতা তাে বনই। এছাড়া দনয়েণ 
কোে বকারনা প্ররয়াজনীয়তাও বস অনুর্ি কেরত িেথভ হয়। তাে বেরয় আে বকউই র্ারলা 
জারন না বয, এই সি বছাট অদর্যান বতরেজাে সারথ তাে সেরকভে প্রদত কত সািান্যতি 
শঙ্কাে কােণ। তাহরল বকন বস তারিে পদেতোগ কেরি। ফুটিল বখলা বিখা বথরক 
দনরজরক িদঞ্চত কোে িরতাই এধেরনে পিরক্ষরপে বনিাে িাড়দত বকারনা কােণ বস 
অনুর্ি করেদন। 
 
দকন্তু দিষয়দট কী তাে কারছ তখরনা উপরর্াগে দকছ ুদছল? এিনদক বস যখন অন্য নােীে 
কারছ যায়, স্পষ্টতই তারক তাে র্ারলা লারগ না, এিিং আে কখরনা বসই নােীে কারছ 
যারি না িরল এিনদক দনরজে কারছ প্রদতজ্ঞা করে। সাোক্ষণ টিাস তাে বোরখে সািরন 
বতরেজাে ছদি বিখরত পায়, আে বসই িশৃ্য অপসােণ কোে একিাত্র উপায় হরি তখন 
দ্রুত িাতাল হওয়া। বতরেজাে সারথ তাে বিখা হিাে পে, িি ছাড়া বকারনা নােীে সারথ 
সিি কেরত বস িেথভ হরয়রছ! দকন্তু তাে দনশ্বারস িরিে গন্ধ বতরেজাে কারছ তাে 
অদিশ্বস্ততােই দনদিত দেহ্ন দছল।  
 
টিাস এক অদু্ভত ফােঁরি িদদ: এিন কী তাে এই সি িন্ধরুিে কারছ যািাে পরথ, তাে 
িরন হরতা বকন বস যারি, অপছদ হরতা, অরুদে হরতা; দকন্তু আিাে একদিন যদি বস না 
বযত, তারক আিাে বফারন নতনু করে বিখা কোে জন্য দিন ক্ষণ দেক কেরত বিখা বযত। 
 
তখরনা পযভন্ত সাদিনাে সারথ শুধিুাত্র বস খাদনকটা স্বদস্তরিাধ কেরতা। বস জানরতা সাদিনা 
কথা বগাপন োখরত জারন, তারিে বগাপরন বিখা হিাে িোপােদট বস প্রকাশ কেরি না। 
সাদিনাে সু্টদেও অতীত স্মৃদতদেরহ্নে িরতা  সিসিয় বযন তারক আিেণ জানারতা, তাে 
দপ্রয় বসই র্ািনাহীন অদিিাদহত অতীত। 
 



হয়রতা বস দনরজও িঝুরত পারেদন আসরলই তাে কতটুকু পদেিতভন হরয়রছ: এখন বস 
বিদে করে িাসায় আসরত র্য় পায়, কােণ বতরেজা তাে জন্য অরপক্ষা করে থাকরি। 
তােপে একদিন সাদিনা সিরিে সিয় তাে িাে িাে ঘদড়ে দিরক তাকারত, এিিং কাজদট 
বশষ কোে জন্য তাড়াহুড়া কেরত লক্ষ করে।  
 
এেপে, তখরনা নগ্ন, অলসর্ারি বহেঁরট তাে সু্টদেওরত ইরজরল োখা অধভ সিাপ্ত একদট 
দেত্রকরিভে সািরন এরস িাড়ায় সাদিনা, এিিং আড় বোরখ টিাসরক দ্রুত তাে কাপড় 
পেরত বিরখ। 
 
যখন পরুোপুদে কাপড় পো হরয় বগরছ, শুধুিাত্র একদট পা খাদল, টিাস সাো ঘরে, এেপে 
িাদটরত পুরোপুদে শুরয় পরড় বটদিরলে নীরে কী বযন খুেঁজরত থারক। 
 
সাদিনা তখন িরলদছল, ‘িরন হরি তুদি আিাে সি ছদিে িলূ র্ািনায় পদেণত হরিা, 
দই পৃদথিীে সদিলন, দিিুখী রূপ, বস্বিাোেী এক দলিাটভাইন [১৯] টিারসে রূপরেখাে 
িরধে অদিশ্বাস্যর্ারি বোিাদডটক একজন বপ্রদিরকে িখু বিখা যারি। অথিা, অন্যর্ারি, 
একজন দেষ্টারনে [২০] িধে দিরয়, সাোক্ষণ বয তাে বতরেজাে কথা র্ািরছ, আদি 
বিখরত পাদি, দিশ্বাসঘাতকতাে স্বীকাে হওয়া এক বস্বিাোেীে সুদে পৃদথিী’।  
 
টিাস বসাজা হরয় িাড়ায়, অন্যিনস্কর্ারি সাদিনাে কথাগুরলা বশারন। 

সাদিনা তারক দজজ্ঞাসা করে ‘কী খুেঁজরছা তুদি’? 

‘একটা বিাজা’। 

বসও সাো ঘরে টিারসে সারথ বিাজা খুজরত শুরু করে, আিােও টিাস বিরঝরত শুরয় 
বটদিরলে নীরে তাে হাোরনা বিাজাদট বখােঁরজ। 

‘বতািাে বিাজা বতা বকাথাও বিখা যারি না’, সাদিনা িরল, ’তুদি িরন হয় বিাজা ছাড়াই 
এরসদছরল’। 

টিাস ঘদড়ে দিরক তাদকরয় দেৎকাে করে িরল, ‘বিাজা ছাড়া আদি কীর্ারি আসরিা? 
আদি দনিয়ই আসাে সিয় শুধ ুএক পারয় বিাজা পরে আদসদন, তাই না’?  

‘বসটা দকন্তু এরকিারে অসম্ভি িোপাে না। ইিানীিং তুদি এিদনরতই খিু অন্যিনস্ক। 
সিসিয় তাড়া কেরছা, ঘদড়ে দিরক তাকারিা। একটুও অিাক হরিা না যদি তুদি এক 
পারয় বিাজা পেরত র্রুল দগরয় থারকা’।  



টিাস যখন তাে খাদল পা জুতাে িরধে বঢাকারত যারি, তখন সাদিনা িরল, ‘িাইরে বিশ 
োো, আদি বতািারক িেিং আিাে একটা বিাজা ধাে দিদি’। 

পোে জন্য সাদিনা তারক লো, বিশ ফোশনদেস্ত েওড়া বনরটে একদট বিাজা এদগরয় 
বিয়। 

টিাস র্ারলা করে িুঝরত পারে, দিলরনে সিয় ঘদড়ে দিরক তাকারনাে জন্য সাদিনা তাে 
প্রদতরশাধ দনরি। তাে বিাজা বস দনিয়ই বকাথাও লুদকরয় বেরখরছ। িাইরে সদতে সদতে 
খুি োো দছল, সাদিনাে প্রস্তাি গ্রহণ কো ছাড়া আে বকারনা উপায় বনই তাে। বস িাসায় 
দফরে যায় একপারয় বিাজা, অন্য পারয় বগাড়াদলে উপে র্াজ করে গুটারনা েওড়া বনরটে 
বিরয়লী বিাজা পরে। 

উর্য়সঙ্করটে একদট পদেদস্থদত দছল তাে: বপ্রদিকারিে বোরখ, বস বতরেজাে জন্য তাে 
র্ারলািাসাে কলঙ্কদেহ্ন, আে বতরেজাে বোরখ, বস বপ্রদিকারিে সারথ তাে বগাপন 
অদর্সারেে কলঙ্ক দেহ্ন িহন কেরছ। 

১১ 
বতরেজাে কষ্টরক খাদনকটা সহনীয় কোে প্ররেষ্টায় টিাস তারক দিরয় করে (এিিং 
অিরশরষ তাো বতরেজাে জরন্য র্াড়া কো বসই রুিটা বছরড় দিরত সক্ষি হয়, যদিও 
বতরেজা বসখারন োত কাটায়দন িহুদিন হরলা) এিিং তারক একটা কুকুে ছানাও উপহাে 
বিয়। 
 
তাে এক সহকিভীে বসডট িানভােভ জারতে বপাষা কুকুরেে গরর্ভ জন্ম বনয়া শািকগুরলাে 
দপতা অিশ্য তাে প্রদতরিশীে জািভান বশপােভদট। বকউই দিে জারতে এই বছাট কুকুে 
ছানাগুরলারক োইদছল না এিিং তাে সহকিভীও এরিে বিরে বফলাে কথাও সহরজ র্ািরত 
োইদছল না। 

কুকুে ছানাগুরলারক বযদিন টিাস প্রথি বিরখদছল, টিাস জানরতা বয, বস যারিে িাদতল 
কেরত যারি তারিে দনয়দতরত েরয়রছ অদনিাযভ িতৃুে। তাে দনরজরক িরন হরয়দছল বযন 
প্রজাতরেে বপ্রদসরেডট, োেজন িৃতুেিেপ্রাপ্ত িদদে সািরন িােঁড়ারনা, িাত্র একজরনে 
জীিন িােঁোরনাে যাে ক্ষিতা আরছ।  

অিরশরষ টিাস এরিে একজনরক বিরছ বনয়:  একটা বিরয় কুকুে ছানা, যাে বিরহে 
গড়ন জািভান বশপারেভে কথা িরন কদেরয় বিয় এিিং িাথাদট িা বসডট িানভােভ জারতে 
িরতা। বতরেজাে জন্য বস এদটরক িাসায় দনরয় আরস, বিখা িাত্রই বতরেজা তারক িরুক 
তুরল বনয়, ছানাদট সারথ সারথ বতরেজাে কাপরড় প্রস্রাি করে দিরয়দছল। 



এেপে দজরন দিরল এে একদট নাি দেক কোে বেষ্টা করে। টিাস োদিল, এে নাি এিন 
হরি বযন স্পষ্ট বিাঝা যায় এদট বতরেজাে কুকুে এিিং বস র্ািদছল বতরেজা যখন 
প্রথিিারেে িত প্রাহারত না িরল েরল এরসদছল, তখন তাে িাহুে নীরে বেরপ ধরে োখা 
িইটাে কথা; বসটা বর্রিই টিাস প্রস্তাি করে, তাো এই কুকুে ছানারক টলস্টয় [২১] 
নারি োকরি। বতরেজা প্রদতিাি করে িরল, ‘এে নাি টলস্টয় হরতই পারে না, কােণ, 
ও বতা বিরয়, আনা কারেদননা [২২] িরল োকরল বকিন হয়?’ 

টিাস িরলদছল, ‘এে নাি আনা কারেদননা হরতই পারে না, বকারনা নােীে এত হাস্যকে 
িুখেী হরত পারে না, িেিং এে বেহাো অরনকটা কারেদনরনে িত, হ্ােঁ, আনাে স্বািী, দেক 
এর্ারিই আদি তাে বেহাোটা কল্পনা করেদছলাি’। 

‘দকন্তু কারেদনন িরল োকরল তাে দলি পদেেরয় বকারনা সিস্যা সৃদষ্ট কেরি না বতা 
আিাে’? 

বতরেজাে এই প্ররেে জিারি টিারসে উিে দছল, ‘খুিই সম্ভি, হরত পারে বসটা, একটা 
বিরয় কুকুেরক সাোক্ষণ বকারনা বছরলরিে নাি ধরে োকরল, বস নােী সিকাদিতাে 
শিদশষ্টে প্রিশভন কেরত পারে’। 
 
দিস্ময়কে িোপাে, টিারসে কথা সতে হরয়দছল। যদিও বিরয় কুকুে ছানাো সাধােণত 
তারিে নােী িদনরিে তুলনায় বিদশ পরুুষ িদনি বঘষা হরয় থারক, কারেদননরক বিখা 
বগল এে িেদতক্রি, স্পষ্টত প্রথরিই বস দসোন্ত দনরত বপরেরছ বয, বতরেজারকই বস বিদশ 
র্ারলািারস। এজন্য টিাসও কারেদনরনে প্রদত কৃতজ্ঞ দছল। কুকুে ছানাটাে িাথায় হাত 
িুদলরয় টিাস িলরতা, ‘সািাশ, কারেদনন! আদি বতািাে কারছ এটাই বেরয়দছলাি, 
বযরহত ুআদি একা বতরেজাে সারথ সািরল উেরত পােদছ না, আিারক বতািাে অিশ্যই 
সাহাযে কেরত হরি’। 
 
দকন্তু এিনদক কারেদনরনে সাহাযে দনরয়ও টিাস বতরেজারক সুখী কেরত িেথভ হয়। বস 
তাে এই িেথভতাটাে স্বরূপটা প্রথি িুঝরত পারে, আরো করয়ক িছে পে, আগ্রাসী রুশ 
সািদেক টোঙ্কিাদহনীে তাে বিশদটে িখল বনিাে প্রায় িশ দিরনে িাথায়। বসদট দছল, 
১৯৬৮ সারলে আগষ্ট িাস এিিং টিাস জুদেরখে একদট হাসপাতাল বথরক প্রায় প্রদতদিনই 
বফান পাদিল। বসখারন এক হাসপাতারলে পদেোলক ও একজন দেদকৎসক, একদট 
আন্তজভাদতক সরিলরনে সিয়, টিারসে সারথ যাে িন্ধুে হরয়দছল, রুশরিে বেক 
আগ্রাসরনে সিয় টিাসরক দনরয় বিশ দেদন্তত হরয় পরড়দছরলন, একােরণ িাে িাে তারক 
জুদেরখ কাজ বিিাে প্রস্তাি কেদছরলন। 
 
১২ 



দিতীয়িাে দেন্তা না করেই টিাস যদি এই সুইস োক্তারেে প্রস্তাি িাদতল করে থারক, 
বসটাে একিাত্র কােণ আসরল বতরেজা। বস ধরেই দনরয়দছল, বতরেজা কখরনা বিশ বছরড় 
যারি না। রুশ আগ্রাসরনে প্রথি সপ্তাহদট বতরেজা বযন একটা বঘারেে িধে দিরয় তাে 
সিয় কাদটরয়রছ, কারো বসটা িরন হরত পারে প্রায় সুরখে িরতা। সাোদিন কোরিো দনরয় 
োস্তায় োস্তায় ঘুরে বিদড়রয়দছল বস, ছদি তরুল বোল বোল দফল্ম বস পাোে করেরছ দিরিশী 
সািংিাদিকরিে কারছ, আক্ষদেক অরথভই, বসগুরলা পািাে জন্য যাো দনরজরিে িরধে যুে 
করেরছ । একিাে বতরেজা বিশ িাড়ািাদড় করে বফরলদছল, এক িল প্রদতিািী জনতাে 
দিরক দপস্তল তাক কো এক রুশ অদফসারেে বিাজ-আপ একদট ছদি বতারল বতরেজা। 
তারক িদদ কো হয় সারথ সারথই,  এিিং রুশ সািদেক বহেরকায়াটভারেে বজরল তারক 
োত কাটারত হয় বসদিন। বসখারন তাো এেপে তারক গুদল করে হতো কো হরি িরল 
তারক হুিদক বিয়, দকন্তু ছাড়া পাওয়াে পে পেই বতরেজা তাে কোরিো দনরয় আিাে 
োস্তায় বনরি পরড়দছল।  

বস কােরণ টিাস খিুই অিাক হয় যখন রুশ আগ্রাসরনে িশি দিরন বতরেজা তারক 
দজজ্ঞাসা করে, ‘তুদি দক কােরণ সুইজােলোডে বযরত োরিা না?’ 

‘আদি বকন যারিা?’ 

 

‘বতািাে জন্য এখারন থাকাটা ওো কদেন করে বফলরি’। 
 
‘ওো বয কারো জন্য এখারন থাকাটা কদেন করে দিরত পারে’, টিাস হাত নাদড়রয় 
কথাটাে উিে বিয়, ‘আে তুদি’? ’তুদি দিরিরশ থাকরত পােরি’? 
 
‘বকন না?’ 

‘তুদি বিরশে জন্য দনরজে জীিরনে ঝুেঁদক দনরিা প্রদতদিন, তুদি কীর্ারি দনদিভকাের্ারি 
বিশটারক বছরড় বযরত োরিা?’ 

‘এখন বযরহত ুদিরেক (২৩) দফরে এরসরছ, অিস্থাে পদেিতভন হরয়রছ’, বতরেজা িরল। 
 
সদতে, সপ্তারহে বিদশ প্রাথদিক এই উোস আে স্থায়ী হয়দন, রুশ সািদেক িাদহনী 
অপোধীরিে িরতা বিরশে জনগরণে প্রদতদনদধ সি বনতারিে িল বিরধ ধরে দনরয় যায়। 
বকউ জারন না তাো বকাথায় এখন, ধােণা কো হদিল তাো বিেঁরে বনই, রুশরিে প্রদত 
ঘৃণা িানুষগুরলারক িাতাল করে বেরখদছল, িরিে িত। বসটা দছল িিিি ঘৃণাে উৎসি। 
বেক শহেগুরলাে বিয়ারল বশার্া িাদড়রয়দছল হাজাে হাজাে হারত আেঁকা বপাষ্টাে, যাে 
িরধে দছল বরতমজরনর্ ও তাে শসন্যরিে অদশদক্ষতরিে সাকভাস আখো দনরয় নানা দতযভক 
িন্তিে, িেিাত্মক কদিতা আে কাটুভন। দকন্তু বকারনা কাদনভর্ালই আসরল দেেকাল েলরত 



পারে না। এেই িরধে িরস্কারত ধরে দনরয় যাওয়া বেক প্রদতদনদধরিে বজাে করেই একটা 
সিরঝাতাে েুদক্তরত স্বাক্ষে কোরনা হয়। দিরেক তারিে দনরয় প্রাহারত দফরে আসাে পে 
বেদেওরত একদট র্াষণ বিন, ছয় দিরনে িদদে তারক স্পষ্টতই এত দিধ্বস্ত করেদছল, 
দতদন বকারনা শব্দ উচ্চােণ কেরত পােদছরলন না। িাে িাে কথা জদড়রয় যাদিল তাে, 
বযন শ্বাস দনরত পােরছন না, ধীরে ধীরে উচ্চাদেত প্রদতদট িারকেে িরধে দছল িীঘভ দিেদত, 
কখরনা প্রায় আধা দিদনট। 
 
এই সিরঝাতা বিশদটরক একদট খাোপ পদেদস্থদত এড়ারত সহায়তা করেদছল: কােণ 
সম্ভািে গণহারে হতো এিিং সাইরিদেয়ায় বলিাে কোরে বপ্রেণ কোে সম্ভািনা সিাইরক 
আতরঙ্ক বেরখদছল। অিরশরষ দকন্তু একটা দিষয় স্পষ্ট হরয়দছল, বিশরক এিাে তাে 
শদক্তশালী রুশ িখলকােীে প্রদত নতিস্তক হরত হরি, এিিং দেেকালই বহােঁেট বখরয় েলরত 
হরি, বতাতলারত হরি, আরলক্সাডোে দিরেরকে িরতা শ্বাস দনরত দগরয় িাতারসে সিংকরট 
পড়রত হরি। কাদনভর্ারলে আনদ বশষ, শিনদদন জীিরনে অপিারনে সূেনা হরয়দছল। 
 
বতরেজা টিাসরক পুরো দিষয়দট িোখো করে এিিং টিাস জারন সি সদতে। দকন্তু টিাস 
জানরতা, এই সিদকছুে নীরে লুকারনা আরছ অন্য একদট, আরো বিৌদলক সতে, বয কােরণ 
বতরেজা প্রাহা বছরড় েরল বযরত োইরছ: আসরল আরগ এখারন বস কখরনাই সুখী দছরলা 
না। সি দিপরিে শঙ্কারক তুি করে বয দিনগুরলায় প্রাহাে োস্তায় োস্তায় বহেঁরট বস রুশ 
শসন্যরিে ছদি তরুলদছল, বসই দিনগুরলাই দছল তাে জীিরনে বসো দকছু দিন। বসই সিয় 
বটদলদর্শন ধাোিাদহরকে িরতা তাে দুঃস্বরপ্নে ধাোদট িোহত হরয়দছল, এিিং দকছ ুসুরখে 
োত অিরশরষ বস কাটারত বপরেদছল। রুশো বযন তারিে টোঙ্ক দিরয় তাে জীিরনে 
র্ােসািে দফদেরয় দিরয়দছল, এখন বযরহত ু এই কাদনভর্াল বশষ, আিাে দুঃস্বরপ্নে র্য় 
তারক আতদঙ্কত করে তলুরছ, বতরেজা এই পদেদস্থদত বথরক পালারত োইরছ। বসই 
পদেদস্থদতগুরলা বতরেজা এখন দেনরত বপরেরছ, যখন বস দনরজরক শদক্তশালী, আে পূণভ 
অনুর্ি করে, এিিং বিশ বছরড় পৃদথিীে িরুখািুদখ হরয় অন্য বকাথাও বসই 
পদেদস্থদতগুরলারক আিাে খুেঁরজ দনরত বস িরন প্রারণ োইদছল। 
 
টিাস শুধ ু দজজ্ঞাসা করেদছল, ‘বতািাে অস্বদস্ত লাগরছ না বয, সাদিনাও সুইজােলোরে 
েরল বগরছ?’ 

 
‘বজরনর্া বতা আে জুদেখ না’, বতরেজা িরল, ‘প্রাহারত বস যতটা দছল ওখারন তাে বেরয় 
অরনক কি ঝারিলাে কােণ হরি’। 
 
বয িানুষদট তাে িসিারসে জায়গা বছরড় েরল যািাে জন্য িোকুল হয়, বস একজন দুঃখী 
িানুষ। এই কােরণই টিাস বতরেজাে বিশ ছাড়াে ইিারক বিরন বনয়, একজন অপোধী 



বযিন তাে শাদস্ত িাথা বপরত বনয় এিিং একদিন বস, বতরেজা এিিং কারেদনন 
সুইজােলোরেে সিরেরয় িড় শহেদটরত দনরজরিে আদিষ্কাে করে। 
 
১৩ 
তারিে খাদল ফ্লোরটে জন্য প্রথরি একদট দিছানা বকরন টিাস (তখরনা তারিে অন্য 
বকারনা আসিাি বকনাে সিদত দছল না) এিিং েদেরশে কারো জীিন শুরু কোে 
উন্মািনায় বপশাগত কারজ বস ঝােঁদপরয় পরড়। বজরনর্ারত বস বিশ দকছু বটদলরফান করে। 
রুশ আগ্রাসরনে এক সপ্তাহ পে ঘটনােরক্র বসখারন সাদিনাে একদট প্রিশভনীেও উরিাধন 
হরয়দছল, এিিং তাে বছাট বিরশে প্রদত সিরিিনাে বঢউরয় বজরনর্াে দশল্প েদসকো তাে 
সি দেত্রকিভও দকরন বফরলদছরলন। 
 
বটদলরফারন হাসরত হাসরত সাদিনা িরল, ‘রুশরিে কলোরণ আদি এখন একজন ধনী 
িদহলা’। বস টিাসরক তাে নতনু সু্টদেও বিখাে আিেণ জানায়, তারক দনদিত করে, 
প্রাহারত বস বযিন বিরখরছ, তাে বথরক নতনু সু্টদেওদট খুি একটা দর্ন্ন হরি না। সাদিনাে 
ওখারন বিড়ারত বযরত পােরল টিাস দনুঃসরদরহ খুি খশুী হরতা, দকন্তু বতরেজাে কারছ 
তাে হোৎ অনুপদস্থদতে বকারনা অজুহাত খুেঁরজ বপরত িেথভ হরয়দছল। আে বসই কােরণ 
সাদিনাই জুদেরখ এরস থাকাে জন্য একদট বহারটরল উরেদছল। হাসপাতারলে কাজ বশরষ 
টিাস তাে সারথ বসখারন বিখা কেরত যায়। নীরেে দেরসপশন বেস্ক বথরকই প্রথরি বস 
উপরে বফান করে জাদনরয়দছল বস এরসরছ, তােপে বস সাদিনাে রুরি যায়। যখন িেজা 
বখারল সাদিনা, টিাস তাে সািরন সুদে িীঘভ পারয়ে উপে বসাজা ঋজ ুসাদিনারক বিরখ, 
অন্তিভাস ছাড়া যাে পেরণ দকছ ুবনই, এিিং তাে িাথায় একদট কারলা বিাওলাে টুদপ। 
 
সাদিনা দনিুপ, টিারসে দিরক অপলক তাদকরয় দস্থে হরয় িদড়রয় থারক। টিাসও তাই 
করে। হোৎ করে বস িুঝরত পারে, সাদিনা তারক কত গর্ীের্ারি স্পশভ করেরছ। 
সাদিনাে িাথা বথরক বিাওলাে হ্াটদট খরুল দিছানাে পারশে বটদিরল োরখ, তােপে আে 
বকারনা কথা না িরল তাো সিরিে গর্ীরে েরুি যায়। 
 
বহারটল বথরক বিে হরয় তাে ফ্লোরট যািাে পরথ (ততদিরন বসখারন দকছ ুবেয়াে, একদট 
বটদিল, কাউে এিিং কারপভট বযাগ হরয়রছ) টিাস বিশ খশুী িরন র্ািদছল, শািুক বযিন 
তাে বখালস রুপী িাসা দনরয় ঘরুে বিড়ায়, বসও তাে দনরজে জীিন ধােরণে পন্থারকও 
তাে সারথ িহন করে দনরয় বিড়ারত পােরছ। বতরেজা এিিং সাদিনা তাে জীিরনে দদট 
দিপেীত বিরুরক দনরিভশ কেরছ, পৃথক এিিং অসিিয়রযাগে, অথে সিানর্ারি কাদঙ্ক্ষত। 
 
দকন্তু বস বয তাে জীিন ধােরণে পন্থারক তাে শেীরেে অিংরশে িতই তাে সারথ দনরয়ই 
সি জায়গায় ঘরুে বিড়ারি এই সতেদটে আরেকদট অথভ হরলা বতরেজাও তাে 
দুঃস্বপ্নগুরলা বথরক পদেত্রাণ পায়দন। 



 
তখন জুদেরখ তারিে ছয় িা সাত িাস হরয়দছল, একদিন যখন টিাস এক সন্ধোয় বিেী 
করে িাসায় বফরে, বস বটদিরলে উপে একদট দেদে খুেঁরজ পায়, বতরেজা বসখারন তারক 
জানায়, বস প্রাহারত দফরে যারি। বস েরল যারি কােণ দিরিরশ িসিাস কোে িত শদক্ত 
তাে বনই। বস জারন তাে উদেত দছল টিাসরক সাহাযে কো, দকন্তু বস জারন না কীর্ারি 
বস কাজটা কেরি। বস তাে দনিুভদেতারক স্বীকাে করে বনয়, যখন বস বর্রিদছল, বিরশে 
িাইরে বগরল হয়রতা বস িিরল যারি। বস বর্রিদছল রুশ আগ্রাসরনে সিয় তাে অদর্জ্ঞতা 
তারক হয়রতা িিরল দিরয়রছ, বছরলিানুদষ বখালস বথরক বিদেরয় এরস বস আরো িুদেিান 
এিিং সাহসী, িৃঢ়রেতা হরয়রছ, দকন্তু বস দনরজে সেরন্ধ শুধ ুউচ্চ ধােণাই বপাষণ করেরছ 
বকিল। টিারসে বিাঝা বস িাদড়রয় দিরয়রছ, আে বস এই কাজটা কেরি না। খুি বিদশ 
বিেী হরয় যািাে আরগই প্ররয়াজনীয় এই উপসিংহােদট বস বটরন দিরত োয় তারিে 
সেরকভ। বস ক্ষিা োয়, কারেদননরক তাে সারথ দনরয় যািাে জন্য। 
 
বিশ দকছু ঘুরিে ঔষধ খািাে পরেও সকারলে আরগ টিারসে ঘুি হয় না। বসৌর্াগেক্ররি 
বসদিন দছল শদনিাে, বস িাসায় থাকরত বপরেদছল। প্রায় বিড়শ িাে বস পুরো পদেদস্থদতটা 
দনরয় বস র্ারি: তাে দনরজে বিশ এিিং সাো পৃদথিীে িধেিতভী বসই সীিানা আে আরগে 
িত উন্মুক্ত বনই। বকারনা বটদলরফান িা বটদলগ্রাি পােরি না বতরেজারক দফদেরয় আনরত। 
কতৃভপক্ষ বিরশে িাইরে আে বকাথাও তারক বযরত বিরি না। বতরেজাে দিিায় র্য়ািহ 
েকরিে সুদনদিত। 
 
১৪ 
এিিং তাে বয বকারনা দকছইু কোে ক্ষিতা বনই, এই বিাধদট তারক র্ােী হাতুড়ীে িত 
আঘাত করে, দকন্তু তােপেও িোপােটা েহস্যজনকর্ারিই তারক সুদস্থে বিাধ কোয়। 
তারক দসোন্ত দনরত বকউ িাধে কেরছ না। বকাটভ ইয়ারেভে অপে দিরকে িাদড়গুরলাে 
বিয়ারলে দিরক তাদকরয় বতরেজাে সারথ বস জীিন কাটারি দকনা এিন দকছ ুর্ািরত বস 
বকারনা প্ররয়াজন অনুর্ি করে না। বতরেজা দনরজই বসই দসোন্ত দনরয়রছ। 
 
একদট বেসু্টরেরডট দপুরেে খািাে বখরত যায় টিাস। হতাশাগ্রস্ত দছল বস, দকন্তু বখরত 
বখরতই তাে বসই িূল হতাশাে প্রর্াি করি আরস, দিভল হরয় পরড়, এেপে বিশ 
তাড়াতাদড় দিষণ্ণতা ছাড়া আে দকছুই অিদশষ্ট থারক না তাে িরন। বতরেজাে সারথ 
কাটারনা িছেগুরলাে সৃ্মদতোেণ কেরত দগরয় বস অনুর্ি করে, তারিে কাদহদনে এে বেরয় 
র্ারলা আে বকারনা সিাদপ্ত হরত পারে না। যদি বকউ এিন একদট গল্প শতদে কেরতা, 
দেক এর্ারি টিাস বসই কাদহদনদট বশষ কেরতা। 
 



একদিন বকারনা আিেণ ছাড়াই বতরেজা তাে কারছ এরসদছল, দেক বসর্ারিই একদিন 
বস েরল বগরছ। র্ােী একটা সুটরকস দনরয় বস এরসদছল, র্ােী একটা সুটরকস দনরয় বস 
দফরে বগরছ। 
 
দিল পদেরশাধ করে বেসু্টরেডট বথরক বস বিে হরয় আরস। োস্তা দিরয় হােঁটরত থারক, আরো 
সুদে হরয় তাে দিষণ্ণতাও ধীরে ধীরে িাড়দছল। তাে জীিরনে প্রায় সাতদট িছে বস 
বতরেজাে সারথ কাদটরয়রছ, এিিং অনুধািন করে, বতরেজাে সারথ কাটারনা িছেগুরলাে 
সৃ্মদত, সদতেকাের্ারি কাটারনা বসই সিরয়ে তুলনায় িেিং আরো বিদশ আকষভণীয়। 
 
বতরেজাে জন্য তাে র্ারলািাসা অিশ্যই সুদে, দকন্তু বসদট খুি িাদন্তকেও দছল: সাোক্ষণ 
বতরেজাে কাছ বথরক দকছু না দকছু লুদকরয় োখরত বস িাধে হরয়রছ, কখরনা র্ান কেরত 
হরয়রছ, আসল অনুর্ূদত বগাপন কেরত হরয়রছ, বিাষ স্বীকাে কেরত হরয়রছ, তারক খশুী 
কেরত হরয়রছ, অদস্থে হরল শান্ত কেরত হরয়রছ, িহুিাে বতরেজাে জন্য তাে অনুর্ূদতে 
প্রিাণ তারক দিরত হরয়রছ, তাে দহিংসা, অদর্রযারগে আসািী হরত হরয়রছ। বতরেজাে 
কষ্ট আে দুঃস্বরপ্নে উৎস দহরসরি তাে অপোধরিাধ, অজুহাত, ক্ষিাপ্রাথভনা, অথভাৎ তারিে 
সেরকভ িাদন্তকে সি দকছইু আজ দিলীন হরয় বগরছ, অিদশষ্ট েরয় বগরছ  শুধু এে 
বসৌদযভ।    
 
শদনিারেই প্রথিিারেে টিাসরক জুদেরখে োস্তায় একা একা হােঁটরত বিখা বগল, তাে 
সিেপ্রাপ্ত স্বাধীনতাে িাতাল কো দনুঃশ্বাসসহ। োস্তাে প্রদতদট িােঁরক তাে জন্য এখন 
অরপক্ষা কেরছ নতুন বকারনা অদর্যান। র্দিষ্যৎ আিারো রূপান্তদেত হরয়রছ বগাপনীয় 
এক সম্ভািনায়। তাে পুোরনা স্বাধীন অদিিাদহত জীিরনে অদর্িুরখই বস যাত্রা শুরু 
করেরছ, বয জীিনরক একসিয় বস তাে দনয়দত িরলই িরন করেদছল, বয জীিন বস 
আসরলই বযিন, তারক দেক বতিন হিাে সুরযাগ বিরি। 
 
সাতটা িছে বস বতরেজাে সারথ িদদ জীিন কাদটরয়রছ, তাে প্রদতদট পিরক্ষরপই দছল 
বতরেজাে িৃদষ্ট , িলা যায় বস তাে বগাড়াদলরত বলাহাে বিড়ী পদেরয় দিরয়দছল। হোৎ 
করে বযন তাে প্রদতদট পিরক্ষরপ বস হালকা বিাধ করে। বস বযন র্াসরত থারক। 
পােরিদনদেজ এে যাদে বক্ষরত্র বস প্ররিশ করেরছ তখন: বস তাে বিেঁরে থাকাে িািকীয় 
িধুে দনর্ভােতা উপরর্াগ কেরত শুরু করে। 
 
(বস দক সাদিনারক বজরনর্ায় বফান কেরত োদিল? দকিংিা অন্য নােী িন্ধুরিে, যারিে 
সারথ জুদেরখ গত সাত িারস তাে পদেেয় হরয়রছ? না, একিিই না। হয়রতা বস িঝুরত 
বপরেদছল, অন্য বকারনা নােী তাে বতরেজাে সৃ্মদতরক আরো অসহনীয় আে বিিনািয় 
করে তুলরি।) 
 



১৫ 
টিারসে এই অদু্ভত দিষণ্ণ িুগ্ধতা স্থায়ী দছল বোিিাে সন্ধো পযভন্ত। দকন্তু বসািিারে, 
সিদকছু িিরল যায়। টিারসে দেন্তায় বজাে করে ঢরুক পরড় বতরেজা: বতরেজারক বস 
কল্পনা করে বটদিরল িরস তাে জন্য দিিারয়ে বসই দেদেদট দলখরছ, তাে িরন হয় 
বতরেজাে হাত একটু কােঁপরছ। টিাস বিখরত পায়, র্ােী সুটরকসটা বস টানরছ এক হারত, 
অন্য হারত ধো কারেদনরনে গলায় িাধা িাধনটা। টিাস কল্পনা করে, বতরেজা প্রাহারত 
তারিে ফাকা ফ্লোরটে িেজা খুলরছ আে সেুণভ পদেতেক্ততাে একদট িীঘভশ্বাস বতরেজা 
তাে িুরখে উপে অনুর্ি কেরছ।  
 
টিারসে বসই দদট সুদে দিষণ্ণ দিরন, তাে সিরিিনা ( আরিগীয় িূে-অনুধািরনে বসই 
অদর্শাপ) দছল অনুপদস্থত, বযন খদন েদিকরিে বোিিারেে গর্ীে দনোয় আিন্ন দছল 
বসদট, যারিে সাো সপ্তাহ পদেেরিে পে বসািিারে আিাে পদেেরিে জন্য শদক্ত সঞ্চয় 
কেরত হয়। 
 
বোগীরিে দেদকৎসা কোে িিরল টিাস বতরেজারক বিরখ; দনরজরক িরন কদেরয় বিিাে 
আন্তদেক বেষ্টা করে, বতরেজারক দনরয় বকারনা দেন্তা বকারো না, তাে কথা বর্রিা না; টিাস 
দনরজরক িরল, আদি সিরিিনাে অসুরখ অসুস্থ হরয় পরড়দছ, র্ারলাই হরয়রছ বস েরল 
বগরছ,আদি আে তারক কখরনা বিখরিা না; যদিও এটা দকন্তু বতরেজা না, যাে বথরক 
আিারক িুদক্ত বপরত হরি- িেিং বসই অসুখ,অসহনীয় সিরিিনা, আিাে ধােণা দছল যাে 
বথরক আদি সুেদক্ষত, দকন্তু শুধু ততক্ষণ,যতক্ষণ অিদধ বতরেজা আিারক এই সিরিিনাে 
অসুখ দিরয় সিংক্রদিত করেদন। 
 
শদনিাে এিিং বোিিারে, টিাস অনুর্ি করেদছল, বিেঁরে থাকাে একটা িধুে দনর্ভােতা 
র্দিষ্যরতে গর্ীে বথরক তারক স্পশভ কেরছ। দকন্তু বসািিাে, বস সেূণভ অরেনা একদট 
র্াে অনুর্ি করে। রুশ টোরঙ্কে টন পদেিাণ দস্টরলে র্াে বসই তলুনায় বযন দকছইু নয়। 
কােণ সিরিিনাে তলুনায় আে বকারনা দকছুই র্ােী নয়,আিো বয কষ্টটা অন্য 
আরেকজরনে জন্য অনুর্ি কেরত পাদে,তাে তুলনায় দনরজে করষ্টে ওজন এরতা র্ােী 
িরন হয় না। কােণ, অন্য কারো জন্য,আিারিে অনুর্ূত বসই কষ্টদট আরো তীরতমতে হরয় 
ওরে কল্পনায় র্ে করে, আে শত প্রদতধ্বদনরত প্রলদেত হরত থারক । 
 
 সিরিিনাে অনুর্ূদতে কারছ দকছুরতই হাে না িানরত দনরজরক বস িােিাে সতকভ 
করেদছল; আে সিরিিনা বযন িাথা দনেু করে খাদনকটা অপোধরিাধ দনরয় শুনদছল তাে 
দনরষধাজ্ঞা। সিরিিনা জানরতা তাে আেেণ উেত অহিংকােপূণভ; তােপেও বস তাে 
অিস্থান তোগ করেদন এক দিন্দু; এিিং বতরেজাে েরল যািাে পে পঞ্চি দিরন টিাস তাে 
হাসপাতারলে পদেোলকরক ( দযদন রুশ আগ্রাসরনে সিয় প্রদতদিন প্রাহারত টিাসরক 
বফান কেরতন) জানায়, তারক তাে দনরজে বিরশ দফরে বযরত হরি এখনই। টিাস লদজ্জত 



দছল, কােণ বস জানরতা, এ ধেরনে বকারনা পিরক্ষপ িাদয়েজ্ঞানহীন এিিং ক্ষিাে অরযাগে 
িরল িরন হরত পারে তাে কারছ। বস বর্রিদছল, বতরেজা এিিং তাে জন্য বটদিরলে উপে 
বেরখ যাওয়া দেদেটাে কথা তারক িরল িরনে দকছটুা র্াে লাঘি কেরি, দকন্তু বসটা না 
কোে দসোন্ত বনয় বস; সুইস পদেোরলরকে িৃদষ্টর্দি বথরক বতরেজাে এই অন্তধভান শুধ ু
পাগলাদি আে ঘৃণে একদট কাজই িরন হরত পারে, এিিং টিাস বতরেজারক দনরয় খাোপ 
দকছু র্ািাে সুরযাগ কাউরক দিরত অস্বীকদৃত জানায়। 
 
হাসপাতারলে পদেোলক িূলত অপিাদনত বিাধ কেরলন। 
 
টিাস শুধু কােঁধ ঝােঁকারলা এিিং িলরলা, ‘এস িুস সাইন’। 
 
টিারসে এই িারকেে িেিহাে আসরল দকন্তু পরোক্ষর্ারি দর্ন্ন একদট ধােণাে উরেখ 
িাত্র। দিটরহারর্রনে [২৪] বশষ বকায়ারটভটদট [২৫] নীরেে দরটা বিাদটরফে [২৬] উপে 
দর্দি করে বলখা: 
 
এই শব্দগুরলাে অথভ অতেন্ত সুস্পষ্টর্ারি বিাঝারনাে জন্য দিটরহারর্ন দনরজই এই 
িুর্রিডটটা (সিীরতে) শুরু করেদছরলন একদট িাকে দিরয়, Der schwer gefasste 
entschulss, সাধােণত যা অনদূিত হরয় থারক, ‘একদট অতেন্ত কদেন দসোন্ত’ । 
 
দিটরহারর্রনে প্রদত এই পরোক্ষ ইদিত আসরল টিারসে বতরেজাে কারছই দফরে যািাে 
প্রথি পিরক্ষপ, কােণ বতরেজাই তারক দিটরহারর্রনে বকায়ারেভট আে বসানাটাে 
বেকেভগুরলা দকনরত আগ্রহী করেদছল একসিয়। 
 
এই পরোক্ষ সেকভ টিাস যতটকুু বর্রিদছল তা আরো বিদশ প্রাসদিক, কােণ এই সুইস 
োক্তােদট দনরজও একজন গর্ীে সিীতরপ্রিী; শান্তর্ারি িুেদক বহরস, দিটরহারর্রনে 
বিরলাদেে বিাদটরফে সুরেই দজজ্ঞাসা করেন, িুস এস সাইন? অিশ্যই কী তা কেরত 
হরি)? 
 
‘ইয়া, এস িুস সাইন’ ( হ্ােঁ, অিশ্যই তা কেরত হরি) টিাস আরো একিাে তা িরল। 
 
১৬ 
পােরিদনদেরজে বেরয় িেদতক্রির্ারিই দিটরহারর্ন ইদতিােক িৃদষ্টরত র্ােরক 
বিরখদছরলন। বযরহতু জািভান শব্দ Schwer এে অথভ ’র্াে’ এিিং ’কদেন’, দিটরহারর্রনে 
‘সুকদেন দসোন্তরক’ অন্যারথভ ‘র্ােী িা গুরুর্াে’ একদট দসোন্ত িলা বযরত পারে। 
গুরুর্াে দসোন্তদট দনয়দতে কণ্ঠস্বরেে সারথ বযন এক সুরে িলরছ (এস িুস সাইন!); 
জরুেী প্ররয়াজনীয়তা, র্াে এিিং িূলে, এই দতনদট ধােণাই ওতরপ্রাত জদড়রয় আরছ: 



শুধুিাত্র জরুেী প্ররয়াজনীয়তােই র্াে আরছ, এিিং র্াে আরছ এিন দকছুেই শুধু িূলে 
আরছ। 
 
দিটরহারর্রনে সিীত এিন দিশ্বারসেই জন্ম বিয়, এিিং যদিও আিো িোপােদট ( িা এে 
সম্ভািনারক) উরপক্ষা কেরত পাদে না বয, এই িোখোে সূত্র দিটরহারর্রনে দনরজে বেরয় 
িেিং তাে িোখোকােীরিেই হিাে সম্ভািনা বিদশ, বয িতািত কি বিদশ আিারিে 
সিােই: আিো দিশ্বাস কদে একজন িানুরষে িহে জন্ম বনয় বয িাস্তিতাে িাধেি, বসদট 
হরলা, বস তাে দনয়দতরক িহন করে, বযিন পুোরণে অোটলাস তাে কােঁরধ িহন করে এই 
িহাদিশ্ব। তাই দিটরহারর্রনে নায়ক অদধদিিোগত গুরুর্াে িহনকােী একজন িানুষ। 
 
টিাস সুইজােলোরডেে সীিারন্তে দনকটিতভী হরত থারক। আদি কল্পনা কেদছ, দিষন্ন, 
িাথা র্দতভ এরলারিরলা েরুলে দিটরহারর্ন, সশেীরে স্থানীয় িিকল িাদহনীে একদট  রতমাস 
িোরডেে সিীত পদেোলনা কেরছন, এই অদর্িাসরনে দিিায় উপলরক্ষ, একদট ‘এস িুস 
সাইন’ িােভ। 
 
তােপে টিাস একসিয় বেক সীিান্ত অদতক্রি করে, তারক স্বাগত জানায় রুশ িাদহনীে 
অগদণত টোরঙ্কে সাদে। গাড়ী থাদিরয় প্রায় আধা ঘডটা টিাস অরপক্ষা করে রুশ টোরঙ্কে 
সাদেদট পাে হিাে জন্য। র্য়ঙ্কে িশভন একজন শসন্য, কারলা সািদেক বপাষারক োস্তাে 
বিারড় িাদড়রয়  োদফক দনয়েণ কেরছ, বযন এই বিরশ সি োস্তাই তাে, শুধুিাত্র তাে 
একাে। 
 
‘এস িুস সাইন’, টিাস আিারো স্বগরতাদক্ত করে এিিং তােেই বস সরদহপ্রিণ হরয় 
ওরে, সদতেই দক এটা অিশ্যই কেরত হরি? 
 
হ্ােঁ, জুদেরখ থাকা আে কল্পনা কো বয, বতরেজা একা একা প্রাহারত থাকরছ তাে পরক্ষ 
দুঃসহ হরয় উরেদছল। 
 
দকন্তু কতদিন বস এই সিরিিনাে যেণায় অতোোদেত হত? সাো জীিন? এক িছে? িা 
এক িাস? িা শুধ ুএক সপ্তাহ? 
 
আে কীর্ারিই িা টিাস তা জানরি? কীর্ারি বস এে পদেিাপ কেরত পােরতা? বয-
বকারনা স্করুলে ছাত্রই পিাথভদিজ্ঞারনে গরিষণাগারে দিদর্ন্ন শিজ্ঞাদনক হাইরপাদথদসস 
পেীক্ষা করে বিখরত পারে। দকন্তু িানুষ িােঁোে জন্য বযরহতু একদট িাত্র জীিন 
পায়,  বকারনা পেীক্ষা পদেোলনা করে বস এদটরক যাোই করে বিখাে সুরযাগ পায় না। 
তাে কী আরিগরক (সিরিিনা) অনুসেণ কো উদেত? নাদক, না? 



এই র্ািনাটা িরনে িরধে দনরয় টিাস প্রাহারত তাে ফ্লোরটে িেজা বখারল, ঘরে দফরে 
আসাটা খাদনকটা সহজ করে কারেদনন, তাে গারয়ে উপে ঝােঁদপরয় পরড় তাে িুখ বেরট 
দিরয়। বতরেজাে আদলিরনে স্বাি পািাে কািনাটা (জুদেরখ তাে গাড়ীরত ওোে সিয়ও 
বস স্পষ্ট অনুর্ি কেদছল) পুরোপুদে েূণভদিেণূভ হরয় যায়। িেিং বস কল্পনা করে, িেফ ঢাকা 
একদট প্রান্তরে বস বতরেজাে িরুখািুদখ িাদড়রয় আরছ, দজরনই তীরতম শীরত কােঁপরছ। 
 
১৭ 
বিশ িখরলে বসই শুরুে দিন বথরকই,  সাোোত প্রদতদিনই রুশ যুে দিিানগুরলা প্রাহাে 
আকারশ উরড়রছ। টিাস, বসই আওয়ারজ আে অর্েস্ত না হওয়ায় ঘুিারত িেথভ হয়। 
 
ঘুিন্ত বতরেজাে পারশ অদস্থে দিদনে োত কারট তাে, অরনকদিন আরগ খুি সাধােণ 
বকারনা করথাপকথরনে িরধে বতরেজা একদট হোৎ িন্তিে তাে িরন পরড়। তাো টিারসে 
িন্ধু বজেরক দনরয়ই কথা িলদছল, তখন বতরেজা িরলদছল, ‘আিাে যদি বতািাে সারথ 
বিখা না হত, আদি দনিয়ই তাে বপ্ররি পড়তাি। 
 
এিনদক বসদিনও বতরেজাে এই কথা তারক এক অদু্ভত দিষণ্ণতায় আক্রান্ত করেদছল; 
আে এখন বস অনুধািন করে, বতরেজা তাে িন্ধ ু বজেরক র্ারলা না বিরস বয তারক 
র্ারলািারস িোপােটা আসরলই একদট শিিাৎ ঘটনা িাত্র। টিারসে জন্য তাে তীরতম 
সিভগ্রাসী র্ারলািাসা ছাড়া, অিশ্যই সম্ভািনাে জগরত অসীি সিংখেক পরুুরষে প্রদত তাে 
অপূণভ র্ারলািাসা দছল।  
 
আিারিে জীিরন র্ালিাসা হালকা দকিংিা দনর্ভাে দকছ ুহরত পারে, এিন বকারনা ধােণা 
আিো সিাই একিারকে িাদতল করে বিই;  আিো আরগ বথরকই দসোন্ত বনই, আিারিে 
র্ারলািাসাে যা হওয়াে িেকাে, এদট অিশ্যই বসদট। এিিং এই র্ারলািাসা ছাড়া 
আিারিে জীিন কখরনা একই েকি থারক না; আিো বযন অনুর্ি কদে স্বয়িং দিষণ্ণ, 
দিস্ময় বিশারনা সম্ভ্রি জাগারনা দিটরহারর্ন বযন দনরজই আিারিে িহান র্ারলািাসাে 
উরেরশ্য ‘এস িুস সাইন’ িাজারিন। 
 
টিাস িারঝ িারঝ তাে িন্ধু বজে সেরন্ধ বতরেজাে িন্তিেটা দনরয় বর্রিরছ, এিিং বস বয 
উপসিংহারে বপৌেঁরছদছল তা হরলা: ‘এস িুস সাইন’ নয়, িেিং ‘এস কনরট আউখ অোডোসভ 
সাইন’ িা ‘এদট অিশ্যই অন্য বয-বকারনা দকছু হরত পােরতা’, তাে জীিরনে র্ারলািাসাে 
কাদহদন িণভনা কেরত পারে। 
 
বতরেজাে শহরেে একদট হাসপাতারল প্রায় সাত িছে আরগ ঘটনাক্ররি জদটল স্নায়ুরোরগ 
আক্রান্ত একজন বোগীে সন্ধান পাওয়া দগরয়দছল। বসই হাসপাতাল বথরক টিারসে 
হাসপাতারলে প্রধান স্নায়ুশশলেদেদকৎসকরক এই দিষরয় তাে দিরশষজ্ঞ িতািত  দিরত 



অনুরোধ কো হয়, দকন্তু টিারসে হাসপাতারলে প্রধান সাজভন ঘটনাক্ররি দনরজই তখন 
সায়াদটকায় আক্রান্ত হরয়দছরলন এিিং বযরহতু দতদন নড়ােড়া কেরত পােদছরলন না, তাে 
িিরল দতদন টিাসরক বসই প্রারিদশক শহরে বোগীদটরক বিখরত পাোন। বসই শহরে বিশ 
করয়কদট বহারটল আরছ, দকন্তু ঘটনাক্ররি টিারসে থাকাে িেিস্থা হরলা, বতরেজা বযখারন 
কাজ করে, বসখারন। ঘটনাক্ররি টিারসে হারত যরথষ্ট অিসে দছল বেন ছাড়াে আরগ, বয 
কােরণ টিাস বহারটরলে বেসু্টরেরডট দগরয়দছল। বতরেজা ঘটনাক্ররি বসদিন কাজ 
কেদছল, এিিং ঘটনাক্ররি বস টিারসে বটদিরলই পদেরিশরনে িাদয়রে দছল। প্রায় ছয়দট 
শিি ঘটনা িা সুরযাগ বতরেজাে দিরক টিাসরক বেরল দিরয়রছ, অথভাৎ তাে দনরজে ইিাই 
বযন কি দছল বতরেজাে প্রদত এদগরয় যািাে বক্ষরত্র। 
 
প্রাহারত আিাে দফরে আসাে কােণও বতরেজা। এেকি একদট শিিাৎ ঘটা র্ারলািাসাে 
উপে র্ে করে এত দিশাল দনয়দত দনধভােক বকারনা দসোন্ত বস দনরয়রছ; বয র্ারলািাসাে 
অদস্তেই বতা থাকরতা না, সাত িছে আরগ যদি টিারসে হাসপাতারলে প্রধান 
শলেদেদকৎসক সায়াদটকায় আক্রান্ত না হরতন,  এিিং এই নােী, েূড়ান্তর্ারি আকদস্মক 
একদট ঘটনাে প্রদতর্,ূ এখন দেক আিারো তাে পারশ শুরয় আরছ, গর্ীের্ারি দনশ্বাস 
দনরি। 
 
অরনক োত তখন, প্রেে িানদসক োরপ বযিন হয়, বপরটে িরধে বতিন একদট 
অনুর্ূদত বটে পায় টিাস। একিাে িা দইিাে, বতরেজাে দনুঃশ্বাস হালকা নাক োকাে 
িরতা হরয় ওরে। টিাস বকারনা সিরিিনা অনুর্ি করে না। বস শুধু তাে বপরটে িরধে 
িাড়রত থাকা োপ এিিং আে দফরে আসাে দিষণ্ণ হতাশাদটরকই অনুর্ি করে । 



নিতীয় পর্ব  
আত্মা এর্ং শরীর   



১ 
তাে েদেত্রগুরলা আসরলই একসিয় বিেঁরে দছল - পােকরিে িরন বকারনা বলখরকে পরক্ষ 
এিন দিশ্বাস জন্মারনাে প্ররেষ্টা অথভহীন। বকারনা িাতৃগরর্ভ জন্ম হয়দন তারিে, তারিে 
জন্ম হরয়রছ একদট দকিংিা দদট উেীপক িাকে, িা বকারনা একদট সাধােণ বিৌদলক 
পদেদস্থদত বথরক। টিারসে জন্ম হরয়রছ ‘আইনিাল! ইস্ট কাইনিাল’ [১১], প্রিাি 
িাকেদট বথরক। বতরেজাে জন্ম হরয়রছ বপরটে গুড়গুড় একদট শব্দ বথরক। 
 
প্রথিিাে যখন বতরেজা টিারসে ফ্লোরট এরসদছল, হোৎ করেই তাে বপরটে িরধে 
গুড়গুড় শব্দ শুরু হরয়দছল; আে এিন হওয়া আিরযভে দকছ ুদছল না, কােণ বসই সকারলে 
খািারেে পে বস আে দকছ ুখায়দন। বেরন উরে িসাে আরগ প্লোটফরিভ িাদড়রয় বস শুধ ু
একদট স্যাডেউইে বখরয়দছল। র্দিষ্যৎ অদর্িূরখ এই দুঃসাহসী যাত্রাে কথা তাে সিস্ত 
দেন্তা জুরড় দছল, খাওয়াে কথা িরনই দছল না তাে। দকন্তু যখন আিো আিারিে শেীেরক 
উরপক্ষা কদে, আিো আরো সহরজই তারিে দশকারে পদেণত হই। 
 
বপরটে িরধে এই অস্বদস্তকে শব্দ দনরয় টিারসে সািরন িাদড়রয় থাকরত বতরেজাে খুি 
খাোপ লাগদছল, িরন হদিল তখনই বস বকেঁরি বফলরি।  
 
বসৌর্াগেজনকর্ারি, প্রথি িশ বসরকরডেে পরেই টিাস তারক দহারত জদড়রয় ধরেদছল, 
এিিং বতরেজারক তাে শেীরেে গর্ীে বথরক আসা দিরতমতকে বসই শরব্দে কথা বস র্ুদলরয় 
দিরয়দছল। 
 
২ 
সুতোিং বতরেজাে জন্ম হরয়রছ  এিন একদট পদেদস্থদত বথরক, যা খুি দনষ্ঠুের্ারি শেীে 
এিিং আত্মাে অসিিয়রযাগে শিততা প্রকাশ করে, বসই বিৌদলক িানদিক অদর্জ্ঞতাদট। 
 
িহুদিন আরগ, দিস্ময় দনরয় িানুষ তাে িুরকে দর্তে ছদিয় স্পদরনে শব্দ শুনরতা, তাো 
কখরনা িুঝরত পারেদন এই শব্দগুরলা আসরল কী। শেীরেে িরতা অনাত্মীয় আে অরেনা 
একদট দজদনরসে সারথ িানুষ দনরজরক একাত্ম করে কখরনা র্ািরত পারেদন। শেীে বযন 
একদট খােঁোে িরতা, আে বসই খােঁোে িরধে দকছ ুএকটা দজদনস, যা বিখরতা, শুনরতা, র্য় 
বপরতা, র্ািরতা এিিং দিদস্মত হরতা, বসই দকছু দিষয়দট হরলা - শেীরেে সি দহসাি দনকাশ 
বশষ হরল যা অিদশষ্ট থারক - আত্মা।  
 
আজ অিশ্য, আিারিে শেীে আে অরেনা দকছ ুনয়: আিো জাদন আিারিে িুরকে িরধে 
ছদিয় স্পদন আসরল হৃৎদপে, নাক হরি একদটে পাইরপে িুখ, ফুসফুরস অদক্সরজন 
িহন করে দনরয় বযরত যা শেীরেে িাইরে উন্মুক্ত হরয় থারক। আিারিে বেহাো আে 



দকছুই না, শুধ ুএকটা ইেেুরিডট পোরনল, যা শেীরেে নানা কিভকাে বকিন েলরছ তা 
জানান বিয়: পদেপাক, িৃদষ্ট, েিণ ক্ষিতা, শ্বাস, দেন্তা। 
 
বযদিন বথরকই িানুষ তাে শেীরেে নানা অিংশরক নাি দিরত দশরখরছ, শেীে তারক কি 
সিস্যায় বফরলরছ। িানুষ এটাও বজরনরছ, আত্মা আসরল তাে িদস্তরস্ক কিভেত বগ্র িোটাে 
ছাড়া আে দকছুই নয়। শেীে এিিং আত্মাে প্রােীন শিততা এখন শিজ্ঞাদনক পদের্াষাে 
নীরে ঢাকা পরড় বগরছ, এিিং এদটরক শুধ ুবসরকরল কুসিংস্কাে িরন করে আিো হাসরতও 
পাদে। 
 
দকন্তু বপ্ররি পরড়রছ এিন কাউরক শুধ ুতাে বপরটে গুড়গুড় শব্দ বশানারনা বহাক, আত্মা 
এিিং শেীরেে একাত্মতা, দিজ্ঞান যুরগে বসই কাদিেক িায়ািয়তা তাৎক্ষদণকর্ারিই ম্লান 
হরয় যায়। 
 
৩ 
বতরেজা দনরজরক তাে শেীে দিরয়ই বিখাে বেষ্টা কেরতা। এই কােরণ শকরশাে বথরকই 
বস িাে িাে আয়নাে সািরন িােঁড়ারতা, এিিং বযরহত ুর্য় দছল আয়নায় এর্ারি তাে উদক 
িাোে দিষয়দট তাে িা হোৎ বিরখ বফলরত পারে, প্রদতিাে আয়নায় বোখ োখাে এই 
কারজ তাই খাদনকটা বগাপন পাপও দিদেত হরয় দছল। 
 
বকারনা অহিংকাে দকন্তু তারক আয়নাে সািরন টারনদন। বতরেজাে কারছ দনরজে ‘আদিরক’ 
বিখাে তীরতম দিস্ময় আে আনদ দছল িখুে। র্ুরল বযত, শেীরেে নানা যরেে ইেেরুিডট 
পোরনলদটে দিরকই বস শুধ ুতাদকরয় আরছ। র্ািরতা তাে িুখায়িরিে িধে দিরয় উজ্জ্বল 
আরলা হরয় বিদেরয় আসা তাে আত্মারক বযন বস বিখরছ। বস র্ুরল বযত, নাক হরি বসই 
পাইরপে িুখ, যা ফুসফুরস অদক্সরজন দনরয় যায়। বতরেজা তাে দনজস্ব প্রকৃদতেই দনখুেঁত 
এিিং সদতেকারেে প্রদতিদি বিখরতা। 
 
িীঘভ সিয় দনরয় আয়নায় বস দনরজরক বিখরতা, বেহাোয় তাে িারয়ে শিদশষ্টেগুরলা লক্ষ 
করে িারঝ িারঝ বস দিেদলত হরতা। বসই শিদশষ্টেগুরলারক সদেরয় বিিাে ইিায়, এিিং 
শুধ ুতাে দনরজে অিংশটুকু ধােণ কোে প্ররেষ্টায় বস আরো গর্ীে িরনারযাগ দিরয় তাে 
প্রদতিদিে দিরক তাদকরয় থাকরতা। আে যখনই বস সফল হরতা, অদু্ভত এক আনরদে 
িিতা অনুর্ি কেরতা: শেীরেে দর্তে বথরক উরে আসরতা তাে আত্মা, বযিন করে 
বকারনা জাহারজে গর্ীে বথরক িল বিরধ বিে হরয় আরস নাদিকো, ছদড়রয় পরে বেরকে 
উপে, আকারশে দিরক তাদকরয় হাত নাড়ায়, আে দিজরয়ে আনদ উোরস গান গায়।   
 
৪ 
বতরেজাে তাে িারয়ে িরতা হরয়দছল, এিিং শুধুিাত্র বিখরতই নয়, িারঝ িারঝ আিাে 



িরন হয় বয, বতরেজাে সিস্ত জীিনটাই শুধু হয়রতা তাে িারয়ে জীিরনে ধাোিাদহকতা 
দছল; দিদলয়ােভ বটদিরলে ওপরে বকারনা িরলে গদতপথ বযিন শুধ ুবখরলায়ারড়ে িাহুে 
সুদনদিভষ্ট অিস্থান পদেিতভরনে ধাোিাদহকতা, অরনকটাই বসেকি। 
 
বকাথায় এিিং কখন এদট শুরু হরয়দছল, বয গদতিয়তা পরে বতরেজাে জীিরন রূপান্তদেত 
হরয়দছল? 
 
হয়রতা বসই সিরয়, যখন প্রাহাে একজন িেিসায়ী, বতরেজাে নানা, অন্যরিে বশানারত 
দগরয়, তাে কন্যা, বতরেজাে িারয়ে বসৌদযভ দনরয় খাদনকটা অদতদেক্ত প্রশিংসা কেরত শুরু 
করেদছরলন। তখন তাে িয়স দতন অথিা োে, িািা হয়রতা তারক িলরতন তাে বেহাো 
োফারয়রলে িোরোনাে িরতা। বতরেজাে োে িছে িয়সী িা দিষয়দট বকারনাদিনও 
র্ুলরত পারেনদন। শকরশারে স্কুরল তাে বেরস্ক িরস বস দশক্ষকরিে বকারনা কথাই শুনরতা 
না, িেিং বস র্ািরতা তাে বেহাো বকান দেত্রকরিভে িত বিখরত। 
 
তােপে একসিয় যখন তাে দিরয় কোে সিয় এরসদছল, বতরেজাে িারয়ে পাদণপ্রাথভী 
দছরলন বিাট নয় জন। তাো সিাই োেপারশ নতজানু হরয় িৃিাকারে তারক দঘরে থাকরতা, 
িাঝখারন োজকুিােী িত িাদড়রয় বতরেজাে িা, বস জানরতা না এরিে িরধে কারক বস 
বিরছ বনরি। একজন সিরেরয় সুদে, অন্য একজন হয়রতা সিরেরয় িুদেিান, তৃতীয় 
একজন হয়রতা দছরলা সিরেরয় ধনী, েতুথভ জন হয়রতা িা সিরেরয় র্ারলা বখরলায়াড়, 
পঞ্চি জন হয়রতা দিখোত বকারনা পদেিারে বছরল, ষষ্ঠ জন র্ারলা আিৃদিকাে, সপ্তি জন 
অরনক বিশ ঘুরে বিদেরয়রছ, অষ্টি জন বিহালা িাজারত জারন, নিি জন দছরলা সিরেরয় 
পুরুষালী। দকন্তু তাো সিাই একই র্ারি তাে জন্য নতজানু হরয় অরপক্ষা করেরছ,তারিে 
হােঁটুরত সিােই দেক একই জায়গায় োিড়া শক্ত হরয় দগরয়দছল । 
 
এিিং অিরশরষ নিি জনরক বয কােরণ দতদন দনিভােন করেদছরলন, তাে কােণ দকন্তু এিন 
দকছ ুনয় বয, সিাে িরধে বসই িেদক্তদট দছল সিরেরয় পুরুষাদল, িেিং যখন বতরেজাে িা 
তারিে সিরিে সিয় বপৌনুঃপুদনকর্ারিই তারক স্মেণ কদেরয় দিরয়দছল, ’সািধারন, খুি 
সািধারন’, বস উরেশ্যিুলকর্ারিই অসািধানী আেেণ করেদছল, এিিং অিরশরষ যখন 
বকারনা দেদকৎসকরক খুেঁরজ পাওয়া যায়দন, বয দকনা তাে গর্ভপাত কোরত োজী আরছ, 
বতরেজাে িা বসই িেদক্তদটরক তখন দিরয় কেরত িাধে হরয়দছল। অতএি, বতরেজাে জন্ম 
হরয়দছল। অগদণত স্বজনো বিরশে নানা প্রান্ত বথরক তাে দিছানাে োেপারশ জরড়া হরয় 
আহ্লাদিত দশশুসুলর্ স্বরে যখন কথা িলদছল, বতরেজাে িারয়ে িরন দকন্তু আনদ দছল না, 
তাে স্বরেও আহ্লাি দছল না। বতরেজাে িা শুধ ু িাদক আট জন সম্ভািে প্রাথভীে কথাই 
র্ািদছরলন, যারিে সিাই হয়রতা তাে নিি পছরদে বেরয় আরো বিদশ উিি হরত 
পােরতা।  



তাে বিরয়ে িরতাই, বতরেজাে িাও প্রায়ই আয়নাে দিরক তাকারতা। একদিন এর্ারিই 
অকস্মাৎ তাে বোরখে নীরে োিড়াে কুেঁেকারনা র্াজ নজরে পরড়দছল, এিিং তখনই বস 
দসোন্ত দনরয়দছল, তাে এই দিরয়ে আসরল বকারনা অথভ হয় না।  এই সিরয় বতরেজাে 
িারয়ে সারথ অপরুুষাদল এক িেদক্তে পদেেয় হরয়দছল, বয দকনা ইরতািরধেই বিশ দকছ ু
প্রতােণাে িারয় অদর্যুক্ত প্রিাদণত হরয়রছ, এছাড়া দরটা িেথভ দিিাহ বতা আরছই। তখন 
বতরেজাে িারয়ে ঘৃণাে দিষয় দছল হােঁটুে োিড়া শক্ত হরয় যাওয়া বসই সি প্রাক্তন 
পাদণপ্রাথভীো। তখন তাে তীরতম আরিগিয় িাসনা দছরলা একটাই, অন্যরিে পদেিরতভ 
এিাে না হয় দনরজে নতজানু হওয়াই জরুেী। যথােীদত বস তাে এই প্রতােক িন্ধুে কারছ 
নতজানু হরয়দছল, এিিং এই বলাকদটে হাত ধরে স্বািী আে বতরেজাসহ বস তাে সিংসাে 
তোগ করেদছল । 
 
সি পুরুরষে িরধে সিরেরয় পুরুষাদল তাে বসই পদেতেক্ত স্বািী খুিই িিভাহত হরয়দছল। 
এতই িিভাহত, তাে কারছ বকারনা দকছুেই অথভ আে আরগে িরতা দছল না। সুতোিং 
বকারনা দকছ ুপরোয়া না করে, িরন যখনই যা আসরতা তাই িলরত শুরু করেদছল বস। 
এিিং কদিউদনস্ট পুদলশো, তাে িন্তিে কোে দুঃসাহস বিরখ দিদস্মত হরয় প্রথিত তারক 
বগ্রফতাে করে, তােপে দিোে কো হয়, এিিং বিশ িীঘভ সিরয়ে কাোিরে িদেত কো 
হয়। কদিউদনস্ট পুদলশ তাে ফ্লোটদট িখরল বনয়, এিিং দশশু বতরেজারক প্রদতপালরনে 
জন্য তাে িারয়ে কারছ বপ্রেণ কো হয়। 
 
দিষণ্ণতি বসই িেদক্তদট দকছুদিন কাোগারে থাকাে পে হোৎ িাো দগরয়দছল, এিিং এেপে 
বতরেজা ও তাে িা বছারটা একদট পাহাড়ী শহরে বসই প্রতােক িন্ধুে সারথ িসিাস কেরত 
শুরু করে। প্রথরি বসই বলাকদট একদট অদফরস োকেী দনরয়দছল, এিিং তাে িা একদট 
বিাকারনে োকেীও বযাগাড় করেদছল। এই সিংসারে বতরেজাে িা আরো দতনদট সন্তান 
প্রসি করেন। এেপে বতরেজাে িা আয়নায় যখন দনরজরক আিাে লক্ষ করেদছল, বস 
আদিষ্কাে করেদছল, বস িৃে এিিং কুৎদসত।   
 
৫ 
বতরেজাে িা যখন উপলদি কেরত বপরেদছল, সিদকছ ু বস হাদেরয়রছ, দনরজে বসই 
সিভনারশে জন্য িায়ী কো যায় এিন একজন বিাষীরক বখােঁজাে প্রদক্রয়াদটও বস শুরু 
করেদছল। বয বকউই বসটা হরত পারে: তাে প্রথি স্বািী, পুরুষালী তরি র্ারলািাসা 
িদঞ্চত, বয তাে অস্ফটূর্ারি উচ্চাদেত সতকভ িাতভাদট একদিন উরপক্ষা করেদছল; তাে 
দিতীয় স্বািী, অপুরুষালী, এিিং যরথষ্ট র্ারলািাসায় দসক্ত, বয তারক প্রাহা বথরক বটরন 
দনরয় এরসদছল এই বছারটা িফস্বল শহরে এিিং একদটে পে একদট নােীে সারথ সেকভ 
গড়াে িাধেরি বয তারক অদিদিন্ন স্থায়ী ঈষভাপীদড়ত একদট অিস্থাে িরধে বেরখদছল। 
দকন্তু  এরিে দজরনে দিরুরে বস দছল শদক্তহীন। বয একদট িাত্র িানুষ দছল সেূণভ তাে 



দনজস্ব, এিিং যাে পালািাে বকারনা উপায় দছল না, বয িদদ এই সি অপোধীরিে জন্য 
প্রায়দিি কেরত পারে, বস দছল তাে বতরেজা।   
 
আসরলই, তাে িারয়ে দনয়দত দনধভােরণ বতরেজা কী প্রধান আসািী দছল না? বতরেজা, বয 
দকনা সিরেরয় বপৌরুষপূণভ পুরুরষে শুক্রাণু আে সিরেরয় সুদেী নােীে দেোণুে বসই 
অদু্ভত সাক্ষাৎ? হ্ােঁ, বসই দনয়দত দনধভােক বসরকরডে - যাে নািকেণ কো হরয়দছল 
বতরেজা, বসই খাোপর্ারি দনষ্পন্ন হওয়া িূে পাোে বিৌড় - তাে িারয়ে জীিরনে সূেনা 
হরয়দছল। 
 
একজন িা হওয়া িারন সি দকছ ুদিসজভন বিয়া - বতরেজা িা কখরনা বসদট বতরেজারক 
স্মেণ কদেরয় বিয়া বথরক দিেত থারকদন। তাে শব্দগুরলায় সরতেে প্রদতধ্বদন আরছ, যাে 
সাক্ষে প্রিাণ দহসারি দছল একদট নােীে অদর্জ্ঞতা, বয অনাকাদঙ্ক্ষত একদট সন্তারনে জন্য 
সি দকছ ুহাদেরয়দছল। বতরেজা তাে িারয়ে কথা শুনরতা, এিিং দিশ্বাস কেরতা, িা হিাে 
অথভ জীিরনে সিরেরয় িূলেিান দকছ ুঅজভন কো, এিিং িহান একদট আত্মতোগ। যদি 
একজন িা আত্মতোরগে িূতভপ্রতীক হরয় থারক, তাহরল একজন কন্যা হরি অপোধ, যা 
সিংরশাধন কো অসম্ভি। 
 
৬ 
অিশ্যই, বসই োরতে কাদহনী বতরেজাে জানা দছল না, যখন তাে িা তাে িািাে কারন 
দফসদফস করে িরলদছল, ‘সািধারন’; বতরেজাে অপোধী দিরিক তাই আদি পারপে 
[২৭] িরতাই অস্পষ্ট। দকন্তু এে বথরক িুদক্ত পািাে জন্য তাে যা দকছু কোে িেকাে বস 
তা করেদছল। পরনরো িছে িয়রস তাে িা তারক স্কুল ছাদড়রয়দছল, এিিং তখন বথরক 
ওরয়রেস দহসারি তারক কাজ শুরু কেরত হরয়দছল। তাে আরয়ে সিটুকুই তাে িারয়ে 
হারত তারক তুরল দিরত হরয়রছ। িারয়ে র্ারলািাসা বপরত যা দকছ ুকোে িেকাে, তা সি 
কোে জন্য সিসিয় প্রস্তুত দছল বস। পুরো সিংসারেে বিখারশানা করেরছ, তাে 
র্াইরিানরিে যত্ন দনরয়রছ, প্রদত েদিিাে ঘে পদেষ্কাে করে আে সিাে কাপড় ধুরয় পরুো 
দিন বস পাে করেরছ। খুিই দুঃখজনক একদট দিষয়, কােণ তাে িারস বতরেজা দছল 
সিরেরয় বিধািী। আরো বিদশ দকছু হিাে ইিা দছল বতরেজাে, দকন্তু বসই বছারটা শহরে 
তাে জন্য এে বেরয় বিদশ দকছু দছল না। যখনই বস কাপড় ধরুত বযত, পারশ একদট িই 
োখরতা বস, যখন বস পাতা উল্টারতা, উপরে পরড় কাপড় বধায়াে পাদন প্রায়শই বসই িই 
দর্দজরয় দিত।  
  
বতরেজারিে িাসায়, লজ্জা নারিে বকারনা দকছুে অদস্তে দছলনা। বছারটা ফ্লোরট তাে িা 
অন্তিভাস পরেই থাকরতন, কখরনা রতমা ছাড়াই, দকিংিা কখরনা খিু গেরিে দিরন, সেূণভ 
নগ্ন। তাে সৎ িািা অিশ্যই নগ্ন হরয় ঘুেরতন না, দকন্তু যখন বতরেজা বগাছল কেরত 
ঢুকরতা, বসও িাথরুরি ঢকুরতা। একিাে শুধ ুবতরেজা িাথরুরিে িেজাদট লাদগরয় দছল 



এিিং তাে িা খুিই বেরগ যায়, ‘তুদি দনরজ কী িরন কেরছা, শুদন? িরন করেরছা বতািাে 
বসৌদযভ বস কািড় দিরয় বখরয় বনরি?’ 
 
(এই িািানুিাি স্পষ্টতই প্রিাণ করে বিরয়ে প্রদত তাে ঘৃণাে পদেিান আসরলই তাে 
স্বািীে প্রদত সরদহ বথরক অরনক বিদশ দছল। তাে কন্যাে অপোধ অসীি, এিিং তাে 
স্বািীে অদিশ্বস্ততাও এে একদট অিংশ। বতরেজাে দনরজরক িকু্ত কোে ইিা, তাে 
অদধকারেে প্রদত বজাে িািী - বযিন বগাছল কোে সিয় িেজা িন্ধ কোে অদধকাে  -
বতরেজাে িাে আরো বিদশ অগ্রহণরযাগে দছল, এিনদক তাে স্বািীে বতরেজাে প্রদত 
দিকৃত কািিাসনায় আগ্রহী হরয় ওোে সম্ভািনাে বেরয়ও বিদশ)।  
 
একিাে শীরতে সিয়, ঘরে যখন আরলা জ্বলরছ, তখন বতরেজাে িা নগ্ন হরয় থাকাে 
দসোন্ত দনরয়দছল। বতরেজা বিৌরড় দগরয় খুি দ্রুত জানালাে সি পিভা বটরন বিয়, বযন 
োস্তা বথরক বকউ দকছু না বিখরত পারে। এই কাজ কোে সিয় বস তাে িারয়ে অট্টহাদস 
শুনরত পায়। পরেে দিন যখন তাে িারয়ে করয়কজন িন্ধু বিড়ারত এরসদছল - একজন 
প্রদতরিশী, তাে িারয়ে সহকিভী, স্থানীয় একজন স্কুল দশদক্ষকা, এছাড়া আরো দই দতন 
জন, যাো প্রায়ই একসারথ জরড়া হরতন - বতরেজা এিিং তারিে িরধে কারোে বষাল 
িছরেে বছরল একদট পযভারয় যখন বসই ঘরে ঢুরকদছল তারিে সম্ভাষণ জানারত, তাে িা 
িন্ধুরিে উপদস্থদতরত  তাৎক্ষদণকর্ারি সুরযাগ দনরয়দছল িণভনা কেরত, বকিন করে 
বতরেজা তাে সম্ভ্রি েক্ষা কোে বেষ্টা করেদছল বসদিন; তাে িা হাসদছল, এিিং অন্য 
িদহলাোও তাে বসই হাদসরত বযাগ বিয়।  তাে িা অদর্রযাগ করে িরল, বতরেজা 
দকছুরতই িানরত পারে না বয, িানুরষে শেীে প্রস্রাি করে, িায়ু তোগ করে। লজ্জায় লাল 
হরয় যায় বতরেজা, দকন্তু তাে িা থারি না, ‘এরত এরতা লজ্জা পািাে কী আরছ’?  দনরজে 
কো এই প্ররেে উিরেই বযন তাে িা শব্দ করে িায় ুতোগ করে। িদহলাো সিাই আিারো 
একসারথ বহরস ওরে। 
  
৭ 
বতরেজাে িা বিশ শব্দ করে তাে নাক পদেষ্কাে কেরতা, তাে দনরজে বযৌন জীিন দনরয় 
সিাে সারথ বখালারিলার্ারিই কথা িলরতা, এিিং বস তাে িাধারনা নকল িােঁত খরুল 
সিাইরক বিখারত িারুণ পছদ কেরতা, দিরশষ করে দজর্ দিরয় বসই িাধারনা িােঁতগুরলা 
আলগা কোে বক্ষরত্র তাে িারুণ িক্ষতা দছল। এিিং সাধােণত হাদসে িাঝখারন উপরেে 
িােঁরতে পাদটদটরক দনরেে পাদটে সারথ এিনর্ারি সিিয কেরত পােরতা বয, তাে 
বেহাোয় র্য়ঙ্কে আে অশুর্ একদট অদর্িেদক্ত ফুরট উেরতা। 
 
বতরেজাে িারয়ে এই আেেণগুরলা িূলত একদট একক ইদিরতে প্রকাশ - বসৌদযভ আে 
বযৌিনরক পদেতোগ কো। বসই দিনগুরলায় যখন নয়জন বপ্রদিক িৃিাকারে তারক দঘরে 
নতজানু হরয় তাে বপ্রি দর্ক্ষা কেরতা, তখন বস তাে নগ্নতারক আতরঙ্কে সারথই পাহাো 



দিত, বযন বস তাে বিরহে িূলে প্রকাশ কোে বেষ্টা কেরছ এে প্রদত প্রিদশভত তাে নম্রতা 
দকিংিা লজ্জাে িানিরে। এখন র্েতা িা লজ্জারিাধ বস শুধু হাদেরয়ই বফরলদন, বযন 
এগুরলাে সারথ বস েড়ূান্ত দিরিরিেও বঘাষণা করেরছ, এিিং জীিরন নতনু একদট 
দিরিিরেখা অিংকন কেরত আনুষ্ঠাদনকর্ারি তাে নতনু এই দনলভজ্জতা বস িেিহাে 
করেদছল, আে বঘাষণা করেদছল, বযৌিন এিিং বসৌদযভ  আসরল িলূেহীন, যা অদতিুলোয়ন 
কো হয়। 
 
আিাে কারছ বতরেজারক িরন হয়, তাে িারয়ে এই িানদসকতােই একদট ধাোিাদহকতা, 
যাে িাধেরি তাে িা একজন যিুতী সুদেী দহসারি তাে জীিনরক পদেতোগ করেদছল, 
অরনক দে অতীরতই যা বস বফরল এরসরছ। 
 
(আে যদি বতরেজাে বকারনা দদিন্তাগ্রস্ত িা ইতস্তত আেেণ বোরখ পরড়, তাে অন্যান্য 
আেেরণ যদি সহজ বসৌদরযভে বকারনা অর্াি বথরক থারক, আিো বযন অিশ্যই অিাক 
না হই। তাে িারয়ে িড় িারগে উন্মি , আত্মদিনাশী আেেণ বতরেজাে ওপে অরিােনীয় 
একদট প্রর্ারিে দেহ্ন বেরখ বগরছ।) 
 
৮ 
বতরেজাে িা ন্যায়দিোে িািী করেদছল, বেরয়দছল অপোধী বযন শাদস্ত পায়। বসই কােরণ 
বিরয়রক তােই সারথ তাে দনলভজ্জতাে জগরত থাকরত বস িাধে করেদছল, বযখারন বযৌিন 
আে বসৌদযভ অথভহীন, বযখারন পদৃথিী অগদণত অনুরূপ শেীরেে সুদিশাল কাোগাে ছাড়া 
আে দকছ ুনয়, বযখারন আত্মাো অিশৃ্য। 
 
বতরেজাে বগাপন অর্োসদট আিো এখন র্ারলা করে িুঝরত পােরিা, আয়নাে দিরক 
তাে বসই িীঘভ িৃদষ্ট িা দ্রুত োহদনে অথভ আসরল কী। িারয়ে সারথ এদট তাে একদট যুে। 
অন্য সি শেীে বথরক পথৃক অনন্য একদট শেীে হরয় ওোে তীরতম কািনা। তাে িুরখে 
প্রদতফদলত প্রদতিদিে দর্তরে খুি গর্ীে বথরক উপরে উরে আসা আত্মাে উপদস্থদতে 
অনুসন্ধান। খুি সহজ  দকন্তু না বস কাজদট, কােণ তাে দিষণ্ণ, দনেীহ, আত্মপ্রোে দিিুখ 
আত্মাদট - তাে শেীরেে অরনক গর্ীরে লুদকরয় দছল, আে দনরজরক প্রকাশ কেরত বয 
লজ্জা পায়।  
 
সুতোিং বযদিন টিারসে তাে প্রথিিাে বিখা হরয়দছল, বহারটলদটে বেসু্টরেরডটে িিেপ 
বলাকগুরলাে িধে দিরয় দনরজরক িােঁদেরয় পদেরিশন কোে সিয়, বে র্ো দিয়ারেে 
বিাতরলে র্ারে িান্ত শেীরে তাে আত্মা আসরল পাকস্থলী িা অগ্নোশরয়ে স্তরে দছল। 
তােপে টিাস তারক বেরকদছল, বসই োকদট তাে কারছ দছল অরনক অথভিহ, কােণ এই 
োকদট এরসরছ এিন কারো কাছ বথরক তাে িারক বয বেরন না, দকিংিা বসই িাতালরিে 



কাছ বথরক না, প্রদতদিনই যাো অিীল িন্তিে করে। টিারসে িদহোগত পদেেয়দট তারক 
সিাে বেরয় পথৃক, দর্ন্ন একদট উচ্চ স্তরে দনরয় দগরয়দছল। 
 
বতরেজাে বোরখ, অন্য একদট দিষয় টিাসরক তাে পদেদেত সিাে বেরয় আরো অরনক 
উপরেে স্তরে দনরয় দগরয়দছল: টিারসে সািরনই বটদিরল ওপরে দছল একদট বখালা িই। 
বসই বেসু্টরেরডটে দর্তে এে আরগ বকউই বকারনাদিন িই বখারলদন। বতরেজাে বোরখ 
িই হরি বগাপন একদট ভ্রাতৃরেে পদেেয় দেহ্ন। কােণ তারক দঘরে থাকা িাস্তি বসই স্থূল 
ও অিীল পৃদথিীে দিরুরে বতরেজাে একটাই অস্ত্র দছল: বপৌেসর্াে লাইররতমেী বথরক ধাে 
কো িই, দিরশষ করে উপন্যাস। বয-বকারনা উপন্যাসই বস সাগ্ররহ পড়রতা, দফদল্ডিং বথরক 
টিাস িান। এই উপন্যাসগুরলা তারক শুধ ু স্বদস্তহীন অপূণভ জীিন বথরক কাল্পদনক একদট 
িুদক্তে পরথে সম্ভািনাই বিখায়দন,  স্পশভ কো যায় এিন বকারনা িস্তু দহসারিও তাে কারছ 
িইরয়ে অথভ দছল খাদনকটা দর্ন্ন: োস্তায় িগরলে নীরে িই দনরয় হােঁটরত র্ারলািাসরতা 
বতরেজা। এক শতাব্দী আরগ ফোশনদেস্ত কারো কারছ অদর্জাত ছদড়ে বযিন অিস্থান 
দছল, বতরেজাে কারছ িই একই অথভ িহন কেরতা। সিাে বথরক বতরেজারক যা আলািা 
কেরতা ।  
 
(িইরয়ে সারথ অতীরতে বকতাদেস্ত কারো হারতে অদর্জাত ছদড়ে তুলনা কো পুরোপুদে 
সদেক হরি না। অতীরত বেওয়াজদপ্রয় কারো জরন্য অদর্জাত ছদড় তারক সিাে বথরক 
আলািা কো ছাড়াও তারক তাে সিকালীনরিে বেরয় আধুদনক বকতাে একজন িানুরষ 
রূপান্তদেত কেরতা। িইও বতরেজারক সিাে বথরক দর্ন্ন করেদছল, দকন্তু অতীতিখুী 
েীদতে একদট দেহ্ন দহসারি। অিশ্যই তাে িয়স এরতা অল্প দছল বয, বস িুঝরতই পারেদন 
অন্যরিে বোরখ বস আসরল কত পুেরনা কায়িাে একজন। তরুণো, যাো দকনা কারন 
োনদজস্টে বেদেও বেরপ ঘরুে বিড়ারতা, বতরেজাে কারছ বসদট খুিই বছরলিানুদষ িরন 
হত, তাে কখরনা িরন হয়দন আসরল তাোই সাম্প্রদতক প্রথাে িলূ ধাোয় অিস্থান কেরছ।) 
 
সুতোিং বয িানুষদট তারক বসদিন তাে বটদিরল খািারে অেভাে দিরত বেরকদছল, বস দছল 
একই সারথ আগন্তুক, এিিং বগাপন ভ্রাতৃরেে একজন সিস্য। বিশ িয়াল ুকণ্ঠস্বরে টিাস 
তারক বেরকদছল, এিিং বতরেজা অনুর্ি করেদছল, এই আগন্তুকরক দনরজরক বিখারনা 
জন্য তাে েক্তনালী আে োিড়াে অিশৃ্য অগদণত দছে দিরয় তাড়াহুড়া করে বযন দ্রুত 
বিদেরয় আসদছল তাে আত্মা। 
 
৯ 
জুদেখ বথরক প্রাহারত দফরে আসাে পে, বতরেজাে সারথ তাে বিখা হিাে ঘটনাদট বয 
ছয়দট প্রায় অসম্ভি শিিক্ররি ঘটা ঘটনাে ফলাফল, টিাসরক বসই র্ািনাদট বিশ 
অস্বদস্তরত বেরখদছল। দকন্তু বকারনা একদট ঘটনা কী আসরলই আরো বিদশ গুরুেপূণভ এিিং 



উরেখরযাগে হরয় ওরে না, যখন বসদট ঘটারত আরো বিদশ সিংখেক শিি ঘটনাে প্ররয়াজন 
হয়? 
 
শিিাৎ এিিং শুধুিাত্র আকদস্মক শিিক্ররি ঘটা ঘটনাগুরলাই আিারিে জন্য বকারনা িাতভা 
িহন কেরত পারে। সি দকছু যা দকনা প্ররয়াজরনে খাদতরে ঘরট, দকিংিা আিো জাদন 
ঘটরত যারি, প্রদতদনয়ত বযগুরলাে পুনোিৃদি হয়, বসগুরলা দনিভাক। শুধ ু শিিাৎ ঘটা 
ঘটনাগুরলা আিারিে সারথ কথা িলরত পারে। আিো এে িাতভা পদড় অরনকটাই বযিন 
করে বকারনা দজপদস র্দিষ্যিাণী কেরত দগরয় কদফ কারপে নীরে পরড় থাকা কদফ গুড়াে 
নকশা পাে করে। 
 
েূড়ান্তর্ারিই অিষৃ্টক্ররি ঘটা একদট ঘটনা রূরপ বহারটরলে বোস্তোয় বতরেজাে সািরন 
টিাস একদিন আদির্ূভত হরয়দছল। বসখারন বস িরস দছল, সািরন বখালা একটা িইরয়ে 
দিরক তাদকরয় বস তখন পড়রছ, হোৎ করেই টিাস িই বথরক বোখ সদেরয় বতরেজাে 
দিরক তাদকরয়দছল, এিিং বহরস িরলদছল, ‘িয়া করে একটা কদনয়াক’। 
 
বসই িুহূরতভ ঘটনাক্ররি বেদেও বথরক সুে বর্রস আসদছল, কাউডটারেে বপছরন কদনয়াক 
ঢালরত যািাে পরথ বতরেজা বেদেওে আওয়াজটা খাদনকটা িাদড়রয় বিয়, বস দেনরত 
পারে, এদট দিটরহারর্রনে সুে। তাে বেনাে কােণ, বসই বছারটা শহরে একিাে প্রাহা 
বথরক বিড়ারত আসা একদট দরিং বকায়ারটভট িরলে িাজারনা এই সুেদট বস আরগও 
শুরনদছল। বতরেজা (আিো জাদন, বতরেজা সিসিয়ই  িহৎ বকারনা দকছু কািনা কেরতা) 
তারিে কনসারটভ দগরয়দছল। হল দছল প্রায় পুরো খাদল। িাদক িশভরকে িরধে দছরলন স্থানীয় 
একজন ফািভাদসস্ট এিিং তাে স্ত্রী। এিিং যদিও বকায়ারেভরটে সিস্যো িাত্র দতনজন িশভক 
বপরয়দছল, তা সরত্ত্বও কনসাটভদট িাদতল না কোে দসোন্ত দনরয় তাো যরথষ্ট িয়াশীলতাে 
পদেেয় দিরয়দছল।  এিিং তাো দিটরহারর্রনে বশষ দতনদট বকায়ারটভট এই দতন বোতারক 
িাদজরয় শুদনরয়দছল। 
 
এেপে বসই ফািভাদসস্ট বকায়াটভরটে সিস্যরিে দেনারে দনিেণ করেদছল, এই তরুণী 
বোতারক সারথ আসরত অনুরোধ করেদছল। তখন বথরকই দিটরহারর্ন তাে কারছ, অন্য 
দিরকে বসই পৃদথিীে প্রতীরক রূপান্তদেত হয়, বয পৃদথিীে জন্য তাে তীরতম একদট িাসনা 
দছল। টিারসে জন্য কদনয়াক দনরয় কাউডটাে ঘুরে আসরত আসরত, বতরেজা অিষৃ্টক্ররি 
ঘটা এই ঘটনা দদটে বিয়া িাতভাদট পড়াে বেষ্টা করে। বকিন করে সম্ভি হরলা ঘটনাগুরলা: 
দেক বসই িুহূরতভ বস একজন আগন্তুরকে কারছ তাে োদহিাে কদনয়াক দনরয় যারি, যারক 
তাে খুিই আকষভণীয় িরন হরি; আে দেক বসই িুহূরতভ বস দিটরহারর্রনে সুে শুনরলা?  
 
প্ররয়াজন বকারনা জাদে সূত্র জারন না - সিদকছ ু শিিক্ররি ঘটা ঘটনাে সম্ভািনাে উপে 
অদপভত। যদি বকারনা র্ারলািাসারক অদিস্মেণীয় হরত হয়, সুরযাগ আে শিিাৎ 



ঘটনাগুরলারক অিশ্যই দ্রুত এে ওপে অদস্থের্ারি বনরি আসরত হরি, আদসদসে সাধ ু
ফ্রাদেরসে কােঁরধ োনা ঝাপদটরয় বনরি আসা  পাদখগুরলাে িত। 
 
১০ 
কদনয়ারকে িূলে পদেরশাধ কেরত টিাস তারক আিাে বেরকদছল। বস তাে িইদট িন্ধ 
করে (বগাপন ভ্রাতৃসিংরঘে বসই প্রতীক) এিিং বতরেজা বর্রিদছল তারক দজজ্ঞাসা কেরি, 
বস কী পড়দছল।    
 
টিাস দজজ্ঞাসা করে, ‘এে িািটা কী আিাে রুরিে দিরলে সারথ তুদি বযাগ করে দিরত 
পােরি’। 
 
‘হ্ােঁ’, বতরেজা িরল, ‘বতািাে রুি নাোে কত’? 
 
টিাস তারক তাে োদিটা বিখায়, োদিটা আটকারনা এক টুকরো কারেে সারথ, যাে উপে 
লাল েিং দিরয় বলখা দছল ছয় সিংখোদট। 
 
‘অদু্ভত বতা’, বতরেজা িরল, ‘ছয়’। 
 
টিাস জানরত োয়,  ‘অদু্ভত বকন িোপােটা’? 
 
হোৎ করেই বতরেজাে িরন পরড়দছল, তাে িািা িারয়ে ছাড়াছাদড় হরয় যািাে আরগ, 
প্রাহারত বয িাসায় তাো থাকরতা, তাে নাোেও দছল ছয়। দকন্তু বস দর্ন্ন একদট উিে 
দিরয়দছল ( যাে কৃদতে আিো তাে  কূটরকৌশলরক দিরত পাদে): ‘বতািাে রুি নেে ছয় 
আে আিাে কাজও বশষ হরি ছয়টায়’। 
 
আগন্তুক িরল, ‘বিশ, আিাে বেন ছাড়রছ সাতটায়’। 
 
বতরেজা জানরতা না, এই প্ররেে উিে বস কীর্ারি বিরি, তাই সই কোে জন্য বস দিলটা 
টিারসে দিরক এদগরয় বিয়, এিিং বসদট দনরয় দেরসপশন বেরস্ক দফরে আরস। যখন তাে 
কাজ বশষ হয়, আগন্তুকদটরক আে বসই বটদিরল বিখা যায় না। বস কী বতরেজাে সতকভ 
বগাপন িাতভাদট িুঝরত বপরেদছল? উরিজনাে বেশ দনরয়ই বতরেজা বোস্তো বথরক বিে 
হরয় আরস। 
 
বহারটরলে উরল্টাদিরকই দছল প্রায় খাদল বছারটা একটা পাকভ, অপদেষ্কাে বছাট শহরে 
বকারনা অিরহদলত পাকভ বযিন হরত পারে, দকন্তু বতরেজাে কারছ এদট বসৌদরযভে  বছারটা 



একদট িীরপে িরতা দছল সিসিয়: এখারন ঘাস, োেটা পপলাে গাছ, বিঞ্চ, একটা 
উইদপিং উইরলা আে দকছু ফেসাইদথয়াে বঝাপ দছল। 
 
টিাস একদট হলুি বিরঞ্চ িরস দছল, বযখান বথরক বহারটরলে বোস্তোয় বঢাকাে িেজা 
স্পষ্ট বিখা যায়। এই বিরঞ্চ একদিন আরগই তাে বকারল একদট িই দনরয় বতরেজা 
িরসদছল! বস তখনই িঝুরত পারে (শিি ঘটনাে পাদখগুরলা তাে কােঁরধে ওপে অিতেণ 
কেরত শুরু করেরছ) এই  আগন্তুক আসরল তাে দনয়দত ; আগন্তুক তারক োরক, এিিং তাে 
পারশ িসরত আিেণ জানায় (তাে আত্মা-িাদহনীে সিস্যো সি বিৌরড় শেীরেে উপরে 
উরে আরস)। এেপে তাে সারথ বস বহেঁরট বস্টশন পযভন্ত দগরয়দছল এিিং দিিায় ইদিত 
দহসারি টিাস তাে একদট দর্দজদটিং কােভ বিয় বতরেজারক, ‘যদি তুদি কখরনা প্রাহারত 
বিড়ারত আরসা….’  
 
১১ 
বসদিন বসই বশষ দিদনরট কারেভে বেরয় আরো অরনক বিদশ দকছ ুটিাস তাে হারত তুরল 
দিরয়দছল, তা হরলা বসই সি শিিক্ররি ঘটা ঘটনাগুরলাে োক (িই, দিটরহারর্ন, ছয় 
নেে, পারকভে হলিু বিঞ্চ), বতরেজারক যা িাদড় বথরক বিে হরয় তাে দনয়দত পদেিতভন 
কেরত সাহস যুদগরয়দছল। হরত পারে এই সি অল্প দকছু শিি ঘটনাই (যা-ই বহাক, খুি 
সািািাটা, এিনদক অনাকষভণীয়, বযিনটা বকউ এেকি বকারনা দনষ্প্প্রর্ শহরে আশা 
কেরত পারে) হয়রতা তাে র্ারলািাসাে সূেনা করেদছল, এিিং বসই প্রাণশদক্ত তারক 
দিরয়দছল, জীিরনে বশষ দিন পযভন্ত যা অিদশষ্ট দছল। 
 
আিারিে শিনদদন জীিন, এেকি অসিংখে শিি ঘটনাে নীেি সাক্ষী, িা আরো 
সদেকর্ারি যদি িলা হয়, নানা িানুরষে সারথ আকদস্মক বিখা হওয়া, িা নানা ঘটনায় 
পূণভ, বযগুরলারক আিো বকা-ইনদসরেে িা যগুপৎ ঘটা ঘটনা দহসারি দেদহ্নত কদে। 
যুগপৎ ঘটনা িারন, দরটা ঘটনা অকস্মাৎ একই সারথ যখন ঘরট; তারিে বিখা হরলা: 
টিাস বহারটরলে বোস্তোয় যখন এরস িরসদছল, দেক তখন বেদেওরত দিটরহারর্রনে সুে 
িাজরত শুরু করেদছল। আিো অদধকািংশ এধেরনে যগুপৎ ঘটনা প্রায় বখয়ালই কদে না; 
বয বটদিরল টিাস িরসদছল স্থানীয় কসাই যদি এরস বসখারন িসরতা, বতরেজা হয়রতা 
বখয়াল কেরতা না বেদেওরত দিটরহারর্রনে সুে িাজরছ (এখারন দিটরহারর্ন এিিং 
শহরেে কসাইরয়ে সাক্ষাৎকােদটও  বকৌতূহরলােীপক যগুপৎ একদট ঘটনা হরতা 
দনিয়ই)। দকন্তু তাে অঙ্কুদেত র্ারলািাসা, তাে বসৌদযভ অনুর্ি কোে ক্ষিতারক আরো 
বিদশ সিংরিিনশীল করে তরুলদছল, এিিং বস কখরনা এই সুেদট র্লুরত পােরি না। যখনই 
বস শুরনরছ, এদট তারক স্পশভ করেরছ। তাে োেপারশ যা ঘটদছল বসই িুহূরতভ, সিদকছু 
সুরেে িূছভনায় এে বসৌদযভরক ধােণ করে উদ্ভাদসত হরয়দছল।  
 



প্রাহারত টিারসে সারথ বিখা কেরত যািাে সিয়, বতরেজাে িাহুে নীরে বয উপন্যাসদট 
দছল, তাে শুরুরতও আনা এিিং ভ্রনদস্কে প্রথি বিখা হরয়দছল খাদনকটা অদু্ভত একদট 
পদেদস্থদতরত: তাো দজরনই বেলওরয় বস্টশরন উপদস্থত দছল, যখন বেরনে নীরে পরড় 
বকউ প্রাণ হাদেরয়দছল। উপন্যাসদটে বশরষ, আনা বেরনে সািরন ঝােঁদপরয় পরড় আত্মহতো 
করেদছল। এই প্রদতসািেিয় সুশঙৃ্খল দিন্যাস - একই বিাদটফ উপন্যারসে শুরুরত এিিং 
বশরষ আদির্ূভত হওয়া - আপনারিে কারছ এদট বিশ ‘উপন্যাসীয়’ েদেরত্রে িরন হরত 
পারে এিিং আদিও একিত হরত োজী আদছ, দকন্তু শুধুিাত্র একদট শরতভ, আপনাো এই 
‘উপন্যাসীয়’ েদেরত্র শব্দদট ‘কাল্পদনক’, ‘িানারনা’ িা জীিন ‘অঘদনষ্ঠ’ এধেরনে 
বকারনা ধােণা দনরয় পড়াে বেষ্টা বথরক দিেত থাকরিন। কােণ িানুরষে জীিন দেক এই 
ধােঁরেই সাজারনা থারক। 
 
সিীরতে িরতাই তারিে সৃদষ্ট কো হরয়রছ। তাে দনজস্ব বসৌদযভরিাধ দিরয় পদেোদলত 
হরয়, বকউ শিিক্ররি ঘটা বকারনা একদট ঘটনারক (দিটরহারর্রনে সুে, বেরনে নীরে িতৃুে) 
একদট বিাদটরফ রূপান্তদেত করে, বয বিাদটফদট পেিতভী কারো জীিরনে সিীত-দিন্যারস 
স্থায়ী একদট জায়গা করে বনয়। আনা কারেদননাে আনা, অন্য বয-বকারনা উপারয় 
আত্মহতো কেরত পােরতা, দকন্তু িৃতুেে বিাদটফ আে বেলওরয় বস্টশন, অদিস্মেণীয়র্ারি 
যুক্ত হরয় আরছ আনাে র্ারলািাসাে জরন্মে সারথ, তাে জীিরনে দুঃসিরয় যা তারক তাে 
অন্ধকাে বসৌদযভ দিরয় প্ররলাদর্ত করেদছল। দিষয়দট অনুধািন না করেই, এিনদক তাে 
েেি দুঃসিরয়ও  একজন িেদক্ত তাে জীিনদটরক বসৌদরযভে সূত্র বিরনই সৃদষ্ট করে। 
 
এজন্যই, েহস্যিয় সি যুগপৎ ঘটনাগুরলাে প্রদত উপন্যারসে অদত আকষভণরক দতেস্কাে 
কোটা আসরল র্ুল (বযিন আনা, ভ্রনদস্কে বিখা হওয়াটা, বেলওরয় বস্টশন এিিং িতৃুে িা 
দিটরহারর্ন, টিাস, বতরেজা আে কদনয়াক)। তরি শিনদদন জীিরন এসি ঘটনাগুরলাে 
প্রদত িানুরষে এই অন্ধ থাকাে জন্য তারক দতেস্কাে কোে দিষয়দট সিথভনরযাগে, কােণ 
এর্ারি বস তাে জীিনরক বসৌদরযভে নতুন বকারনা িাত্রা বথরক িদঞ্চত কেরছ। 
 
১২ 
কােঁরধে উপে োনা ঝােঁপটারনা শিিাৎ ঘটনাে  পাদখগুরলাে অদস্থেতায় িাধে হরয় বতরেজা 
এক সপ্তারহে ছুদট বনয় এিিং তাে িারক দকছু না িরলই প্রাহা অদর্িুরখ একদট বেরন উরে 
িরস। সাোটা পরথ তারক িাে িাে টয়রলরট বযরত হরয়দছল, আয়নায় দনরজরক বিখরত, 
এিিং আত্মাে কারছ প্রাথভনা কেরত, তাে শেীরেে ওপে বথরক বযন তাো প্রস্থান না করে, 
দিরশষ করে তাে জীিরনে সিরেরয় গুরুেপূণভ এিন একদট দিরন। এেকি বকারনা 
একিাে আয়নাে সািরন িাদড়রয় বস খাদনকটা র্ীত হরয় পরড়: কােণ গলায় হালকা 
অস্বদস্তে একদট অনুর্ূদত বস বটে পায়, এই গুরুেপূণভ দিরন কী তাে বকারনা অসুখ করে 
িসরলা? 
 



দকন্তু দফরে যািাে আে উপায় বনই তাে। সুতোিং প্রাহারত বপৌরছ বস টিাসরক বস্টশন 
বথরক বফান করে, এিিং বয িুহূরতভ টিাস তাে ফ্লোরটে িেজা বখারল, তাে বপরটে িরধে 
অস্বদস্তকে গুড় গুড় শব্দদট বিশ বজারে শুরু হয়। র্ীষণ দিরতমত হরয়দছল বতরেজা। তাে 
িরন হদিল, বস বযন তাে িারক বপরটে িরধে িহন করে এরনরছ, এিিং এটা তাে িারয়ে 
বসই দতক্ত হাদসে শব্দ, বযন টিারসে সারথ এই বিখা হওয়াে িুহূতভগুরলা নষ্ট হয়। 
 
প্রথি করয়ক বসরকডে তাে র্য় হদিল, এই অদিেত স্থূল শব্দ কোে জন্য বস হয়রতা িদি 
করে তাে িারক বপরটে দর্তে বথরক বিে করে বিরি, দকন্তু তখনই টিাস এদগরয় এরস 
তারক আদলিন করে। তাে বপরটে শব্দ উরপক্ষা কোে জন্য বতরেজা কৃতজ্ঞতা বিাধ করে 
এিিং তীরতম আরিরগে সারথ বস টিাসরক েুি ুখায়, তাে বোখ তখন অশ্রুদসক্ত। এক দিদনট 
বশষ না হরতই তাো সিি শুরু করে, দিলরনে সিয় বতরেজা দেৎকাে কেদছল, ততক্ষরণ 
তাে গারয় জ্বে এরস বগরছ, তারক ততক্ষরণ আক্রিণ করেরছ ফ্ল।ু তাে জিাট আে লাল 
হরয় যাওয়া ফুসফরুস তাে শেীরেে িাইরেে নরলে িখু অদক্সরজন সেিোহ কেদছল। 
 
দিতীয়িাে যখন বস প্রাহারত আরস, তাে সারথ তখন র্ােী একদট সুটরকস দছল। সি 
দকছুই বস গুদছরয় দনরয় এরসদছল বসটারত করে, বসই বছাট শহরে আে বকারনাদিনও দফরে 
না যািাে প্রদতজ্ঞা দনরয়। পরেে দিন সন্ধোরিলায় টিাস তারক তাে িাসায় দনিেণ করে; 
প্রথি োতটা বস কাদটরয়দছল একটা সস্তা বহারটরল। সকাল বিলা বস তাে র্ােী সুটরকসটা 
দনরয় যায় বস্টশরন, বসখারনই বেরখ আরস। িাহুে নীরে ‘আনা কারেদননা’ দনরয় বস 
সাোদিন প্রাহাে োস্তায় োস্তায় ঘরুে বিদড়রয়দছল। এিনদক যখন টিারসে িেজায় ঘদডট 
িাজায়,  টিাস িেজা বখারল, তখরনা িইটারক বস তাে কাছ বথরক আলািা করে না। বযন 
বসদট টিারস জগরত বঢাকাে একদট দটরকট। বস িঝুরত পারে, এই হতর্াগা দটদকট ছাড়া 
তাে আে দকছু বনই। এিিং বসই র্ািনা তাে বোরখ প্রায় অশ্রু দনরয় আরস। বযন কােঁিরত 
না হয়, বস বিদশ, এিিং বজারে বজারে কথা িরলদছল, এিিং আিােও টিাস তারক আদলিন 
করে িরুক বটরন বনয় এিিং প্রায় সারথ সারথই তাো দিদলত হয়। এিন একদট কুয়াশাে 
িরধে তাো প্ররিশ করেদছল বযখারন দকছইু বিখা যায় না, শুধ ুতাে দেৎকারেে শব্দ ছাড়া। 
 
১৩ 
না িীঘভশ্বাস, না বগািাদন, আসরল বসদট তীরতম দেৎকাে দছল। এত বজারে বতরেজা দেৎকাে 
কেদছল বয. টিাস তাে িরুখে কাছ বথরক িাথা সদেরয় বফরলদছল; র্য় বপরয়দছল তাে 
কারনে এত কারছ বতরেজাে কণ্ঠস্বে, বযন কারনে পিভা না দছরড় যায়। এই দেৎকাে তাে 
ইদন্দ্রয় সুখানুর্ূদতে প্রকাশ নয়। কােণ ইদন্দ্রয় সুখানুর্ূদতে হরি সি ইদন্দ্রয়গুরলাে একই 
সারথ অিংশগ্রহণ: বকউ তাে সিীরক লক্ষ করে গর্ীে িরনারযাগ দনরয়, প্রদতদট শব্দ বশানাে 
তীরতম প্ররেষ্টায়। দকন্তু তাে দেৎকারেে লক্ষে বযন সি বিাধরক অসাড় করে বিয়া, যা সি 
বিখা আে বশানা প্রদতহত করে। বতরেজাে এই দেৎকাে আসরল, তাে র্ারলািাসাে 



অরিাধ আিশভিািীতাে সকল িন্দ্বরক দনিভাসন বিিাে একদট প্ররেষ্টা, শেীে এিিং আত্মাে 
শিততারক িুরছ বফলাে প্ররেষ্টা, হয়রতা এিনদক সিয়রকও িরুছ বফলাে বেষ্টা। 
 
বতরেজাে বোখ কী িন্ধ দছল এসিয়? না, দকন্তু বসগুরলা দিরশষ বকারনা দিরক তাদকরয়ও 
দছল না। িাথাে উপে ছারিে বকারনা শূন্যতায় তাে িৃদষ্ট দস্থে হরয় দছল। িারঝ িারঝ বস 
তাে িাথা শুধ ু বজারে বজারে এপাশ ওপাশ নাদড়রয়রছ। যখন দেৎকাে করি যায়, বস 
টিারসে হাত ধরে তাে পারশ ঘুদিরয় পরড়, সাো োত বতরেজা টিারসে হাত ধরেই 
বেরখদছল। 
 
এিনদক তাে আট িছে িয়রসও, বস এক হাত অন্য হারতে িরধে বজাে করে বেরপ ধরে 
ঘুিারতা। বয িানুষটারক র্ারলািারস বযন তাে হাত ধরে আরছ বস, এই দিশ্বারস, তাে 
জীিরনে বসই পরুুষ। সুতোিং ঘুরিে িরধেও বকন বতরেজা এত বজারে টিারসে হাত ধরে 
োখরতা, তাে কােণটা আিো িুঝরত পাদে: বছাটরিলা বথরকই বস এে প্রদশক্ষণ বপরয়রছ। 
 
১৪ 
একজন তরুণী, আরো িড় বকারনা দকছু অনুসেণ কোে সুরযাগ বিিাে িিরল, যারক দকনা 
িাতালরিে িি আে র্াইরিানরিে পদেষ্কাে অন্তিভাস সেিোহ দনদিত োখরত িাধে কো 
হরয়দছল, প্রাণশদক্তে দিশাল একদট িজুত বস গরড় তরুলদছল, বয প্রাণশদক্ত িইরয়ে উপে 
হাই বতালা দিশ্বদিিোলয় পড়ুয়াো কখরনা স্বরপ্নও কল্পনা কেরত পােরি না। বতরেজা 
তারিে বেরয় অরনক বিদশ পদেিারণ পড়াশুনা করেরছ, এিিং তারিে বেরয় অরনক বিদশ 
জীিন সেরন্ধ দশরখরছ, দকন্তু বতরেজা িোপােদট বকারনাদিনও অনুধািন কেরত পারেদন। 
একজন দিশ্বদিিোলরয়ে স্নাতক আে স্বদশদক্ষত কারোে িরধে পাথভকে, তারিে জ্ঞারনে 
পদেদধরত ততটা বিদশ নয়, যতটা না তারিে প্রাণশদক্ত এিিং আত্মদিশ্বারসে পদেিারণ। বয 
প্রাণশদক্ত দনরয় বতরেজা প্রাহায় তাে নতনু জীিন সিংগ্রারি ঝােঁদপরয় পরড়দছল, তা একই 
সারথ উন্মি আে দিপজ্জনক। িরন হয় বযন বস প্রতোশা করেদছল, হয়রতা বকউ বয-
বকারনা একদিন তাে দিরক এদগরয় এরস িলরি, ‘তুদি এখারন কী কেরছা? বযখান বথরক 
এরসরছা বসখারন দফরে যাও’! শুধু একদট সুরতায় ঝুলদছল তাে জীিরনে সি আকাঙ্ক্ষা: 
টিারস গলাে স্বে। কােণ টিারস গলাে স্বেই তাে লাজুক আত্মারক তাে অরেে গর্ীরে 
বগাপন জায়গাদট বথরক প্ররোদেত করে িাইরে বিে করে এরনদছল।  
 
আরলাকদেত্র প্রদক্রয়াজাত কোে োকভ রুরি বতরেজা কাজ বপরয়দছল, দকন্তু বসদট তাে জন্য 
যরথষ্ট দছল না। বস ছদি তলুরত োইরতা, বসগুরলা পদেস্ফূটন কেরত না। টিারসে িন্ধ ু
সাদিনা দতন োেদট দিখোত আরলাকদেত্র দশল্পীে িরনাগ্রারফে িই তারক ধাে দিরয়দছল, 
তােপে একদিন একদট কোরফরত, এই িইগুরলা খরুল বস বতরেজারক প্ররতেকটা ছদি 
িোখো করে িুদঝরয়দছল, বকান দিষয়গুরলা সাধােণ অন্য বয-বকারনা ফরটাগ্রারফে তুলনায় 
এরিে িেদতক্রি করেরছ। বতরেজা নীেি এিিং গর্ীে িরনারযারগে সারথ সাদিনাে 



কথাগুরলা শুরনদছল, বয িরনারযাগ খুি কি দশক্ষকই তারিে দশক্ষাথভীরিে বোরখ িরুখ 
বিরখ থারকন। 
 
সাদিনাে কলোরণ, ফরটাগ্রাদফ আে বপইদডটিং এে িরধে বযাগসতূ্রটা বস িুঝরত সক্ষি 
হরয়দছল, এিিং প্রাহায় অনুদষ্ঠত হওয়া সি প্রিশভনীগুরলায় তারক দনরয় যাওয়াে জন্য 
টিাসরক বস িাধে করেদছল। এে দকছু দিরনে িরধে বতরেজাে দনরজে বতালা ছদি, বয 
পদত্রকায় বস কাজ কেরতা, তাে পাতায় আসরত শুরু করে। এিিং অিরশরষ োকভরুি বছরড় 
বস বপশাজীিী দেত্র সািংিাদিকরিে িরল বযাগ বিয়। 
 
তাে পরিান্নদতে দিষয়দট উিযাপন কেরত, বসই দিন সন্ধোয়, বস আে টিাস, তারিে 
করয়কজন িন্ধরুিে সারথ একদট পানশালায় দগরয়দছল, সিাই বসখারন বনরেদছল। শুধ ু
টিাস দিষণ্ণ হরত শুরু করেদছল; এেপে িাসায় দফরে, বতরেজাে বিশ দকছুক্ষণ বজোে 
িুরখ, বস স্বীকাে করে, তাে এক সহকিভীে সারথ তারক নােরত বিরখ তাে ঈষভা হরয়দছল। 
 
‘তুদি িলরত োরিা আসরলই বতািাে দহিংসা হদিল’? বতরেজা তারক প্রায় িশিাে িা 
আরো বিদশ অদিশ্বারসে সারথ দজজ্ঞাসা করেদছল, বযন দেক বসই িুহূরতভ তারক বকউ 
সিংিাি দিরয়রছ, বস বনারিল পুেষ্কাে বপরয়রছ। 
 
তােপে টিারসে বকািে হাত দিরয় বপেঁদেরয় ধরে, বতরেজা সাো রুি জুরড় নােরত শুরু 
করে; িারে বযর্ারি বস বনরেদছল দেক বসর্ারি না, এিাে অরনকটা গ্রারিে বপালকা 
নারেে িরতা, বযখারন উন্মিতা আরছ, শূরন্য তাে পা উেরছ, সাো ঘে জুরড় তাে শেীে 
লাফারি, তাে সারথ আটরক আরছ টিাস। 
 
দকন্তু দর্ভাগেজনকর্ারি অল্প দকছু দিরনে িরধে বতরেজা দনরজই ঈষভাে দশকাে হরত শুরু 
করেদছল, এিিং টিারসে কারছ তাে ঈষভা বনারিল প্রাইরজে িরতা িরন হয়দন, িেিং একটা 
বিাঝাে িরতা অনুর্ূত হরয়দছল, বয বিাঝাে র্াে তারক িহন কেরত হরয়রছ প্রায় তাে 
িৃতুে অিদধ। 
 
১৫ 
স্বরপ্ন যখন নগ্ন বতরেজা সুইদিিং পুরলে োেপারশ নগ্ন নােীরিে একটা িরলে সারথ 
কুেকাওয়াজ কেদছল, টিাস এই পরুলে উপরেে গেুরজে িত ছাি বথরক বঝালারনা 
একটা ঝুদড়রত িাদড়রয় তারিে তিােদক কেদছল, এিিং দেৎকাে করে তারিেরক গান 
গাইরত দনরিভশ দিদিল, এিিং হােঁটু র্াজ করে অনুশীলন কেরত িাধে কেদছল; বয িুহূরতভ 
তারিে বকই বসই হােঁটু র্ািাে অনুশীলরন সািান্য র্ুল কেদছল, বস তারকই গুদল কেদছল। 
 



বতরেজাে বিখা বসই স্বপ্নটারত আিারক আিাে দফরে আসাে অনুিদত বিয়া বহাক। 
স্বপ্নদটে দির্ীদষকা দকন্তু টিারসে দপস্তল বথরক বছাড়া প্রথি গুদল বথরক শুরু হয়দন; 
বতরেজাে জন্য এরকিারে শুরু থরক এটা র্ীদতকে। নগ্ন হরয় একিল নগ্ন নােীরিে সারথ 
এর্ারি কুোকাওয়াজ কো বতরেজাে জন্য আতরঙ্কে একদট অিধাদেত প্রদতিদি। যখন 
বস তাে দনরজে িাসায় দছল, তাে িারয়ে দনরষধ দছল িাথরুরিে িেজা িন্ধ কেরত; এই 
দনরষধাজ্ঞা দিরয় তাে িা যা বিাঝারত োইরতা, তা হরলা: বতািাে শেীে আে অন্য সি 
শেীরেে িতই, আলািা দকছ ুবনই, লজ্জা পািাে বকারনা অদধকাে বতািাে বনই; বতািাে 
বকারনা কােণই বনই এিন দকছ ুলুদকরয় োখা, যাে অসিংখে লক্ষ লক্ষ হুিহু প্রদতদলদপে 
অদস্তে আরছ। তাে িাে জগরত সি শেীেই এক, এরক অপরেে বপছরন দিদছল করে বহেঁরট 
করে যারি। শশশি বথরকই বতরেজা তাে নগ্নতারক িদদ দশদিরেে সিরূপতা আে 
অপিারনে দেহ্ন দহরসরি বিরখরছ। 
 
বতরেজাে কারছ এই স্বরপ্নে শুরুরত আরো একদট আতরঙ্কে দিষয় দছল: নােীরিে 
সিাইরক গান গাইরত হরি, শুধ ুবয তারিে শেীে এরক অপরেে হুিহু প্রদতদলদপ তাই নয়, 
একই র্ারিই তাো িূলেহীন, দকিংিা শুধু বয তারিে শেীে আত্মা দিিদজভত শূন্য বকারনা 
যে িাত্রই নয় - স্বরপ্নে বসই নােীরিে িল এে জন্য এিনদক উেদসত! আত্মাহীনরিে এক 
আনদিয় বসৌহারিভেে একতায়।  এই নােীো বযন সন্তুষ্ট - তারিে আত্মাে বিাঝাটা বঝরড় 
বফরল দিরত পাোে জন্য - বসই হাস্যকে অহিংকাে, বসই স্বকীয়তাে একদট দিভ্রি –
কারছে নােীদটে িতা হরয় ওোে জন্য। আরো একজন। বতরেজা তারিে সারথ গান 
বগরয়দছল, দকন্তু বস তারিে িরতা আনদদত হরত িেথভ হরয়দছল। তাে গান গাইিাে কােণ 
দছল, তাে র্য়, যদি বস গান না গায়, অন্য নােীো তারক হতো কেরত দিধা কেরি না। 
 
তাহরল এই স্বরপ্ন টিারসে গুদল োদলরয় তারিে এরক এরক হতো কো, এিিং সুইদিিং 
পুরলে পাদনে ছরুড় বফলাে দিষয়দট তাহরল কী অথভ িহন কেরছ?   
 

নােীো তারিে সিরূপতায় তীরতমর্ারি আনদদত, শিদেত্রেহীন, আসরলই তাো তারিে 
আসন্ন িতৃুেরক উিযাপন কেরছ , যা তারিে সিরূপতারক সিভরশষ এিিং েূড়ান্ত একদট 
রূপ বিরি। সুতোিং টিারসে গুদল োলারনাটা তারিে এই র্য়ঙ্কে কুেকাওয়ারজে 
আনদিয় একটা েূড়ান্ত অিস্থা। তাে দপস্তরলে প্রদতদট গুদলে শরব্দ তাো দেৎকাে করে 
বহরস উেরছ এিিং যখন তারিে িতৃরিহ পাদন নীরে েরুি যারি তখন তাো আরো বজারে 
গান বগরয় উেরছ। 
 
দকন্তু টিাসই িা বকন গুদল কেরছ? বকন িাদকরিে িত বস বতরেজারকও খুেঁজরছ গুদল 
কোে জন্য। 
 
কােণ বস দনরজই বতরেজারক এই নােীরিে িরল বযাগ বিিাে জন্য পাদেরয়রছ। টিাসরক 
এই স্বপ্নটা বসটাই িলরত োইরছ, বতরেজা যা দনরজ িলরত পারে না। বস তাে িারয়ে 



পৃদথিী বথরক পাদলরয় তাে কারছ এরসরছ, বয িারয়ে পদৃথিীরত সি শেীেই এক, 
সিরূপী। বস টিারসে কারছ এরসরছ তাে শেীেরক অনন্য করে তুলরত, যা 
অপ্রদতস্থাপনরযাগে। দকন্তু টিাস, বসও, তাে এিিং িাকী সিাে শেীরেে িাঝখারন একটা 
সিান সিান দেহ্ন িদসরয় দিরয়রছ: বস সিাইরক একই র্ারি েেুন করে, একই র্ারি 
আিে করে, এিিং অন্য বকারনা শেীরেে সারথ বতরেজাে শেীরেে এরকিারে বকারনা 
ধেরনে পাথভকেই বস করে না। বয জগতটা বথরক বস পাদলরয় এরসদছল, টিাস তারক 
আিাে বসই জগরতই বেরল পাদেরয় দিরয়রছ, অন্য নগ্ন নােীরিে িত নগ্ন হরয় 
কুেকাওয়াজ কেরত। 
 
১৬ 
বতরেজা দতনদট স্বপ্ন ধাোিাদহকর্ারি বিখরতা: যাে প্রথিদট দছল, হোৎ করেই বক্ষরপ 
যাওয়া একদট দিড়াল, যা তাে জীিরন পাওয়া সি কষ্টগুরলাে প্রদতদনদধে কেরছ; 
দিতীয়দট, তাে িৃতুেিরেে িৃশ্য, যা অসিংখে রূরপ দফরে আসরতা তাে কারছ; তৃতীয়দট, 
তাে িৃতুে পেিতভী জীিন, যখন তাে অপিান অসীি দেেন্তন একদট রূপ পায়। 
 
অথভ অনুধািন কোে জন্য স্বপ্নগুরলা আসরলই বকারনাদকছু আে অিদশষ্ট োরখ না। 
টিারসে প্রদত এরিে অদর্রযাগ এত স্পষ্ট বয, তাে একদট িাত্র প্রদতদক্রয়া দছল, িাথা 
ঝুেঁদকরয় দনিুপ হরয় বতরেজাে হারত িদৃ বটাকা দিরয় সিরিিনা জানারনা। 
 
স্বপ্নগুরলা দছল খুিই িাঙিয়, দকন্তু তাো সুদেও িরট। এই দিষয়টা িরন হয় তাে স্বপ্ন 
তরত্ত্ব ফ্ররয়ে ধেরত পারেনদন। স্বপ্ন বিখা শুধুিাত্র বযাগারযাগ (িা সািংরকদতক বযাগারযাগ, 
আপদন যদি িরলন) কোে একদট দক্রয়াই শুধু নয়; এটা একদট নদনতাদত্ত্বক কিভকােও 
িরট, কল্পনাে একদট বখলা, বয বখলা শুধু বখলা দহসারি এককর্ারিই িূলেিান। 
আিারিে স্বপ্নগুরলা প্রিাণ করে, কল্পনা কো - এিন দকছু দনরয় স্বপ্ন বিখা যা দকনা 
এখরনা ঘরটদন,  িানিজাদতে গর্ীেতি প্ররয়াজরনে একদট। আে এখারনই এে দিপি। 
যদি স্বপ্ন সুদে না হয়, খুি দ্রুত আিো বসগুরলা র্ুরল যাই । দকন্তু বতরেজা 
বপৌনুঃপুদনকর্ারিই তাে স্বপ্নগুরলায় দফরে আরস, তাে িরনে িরধে িাে িাে বস তারিে 
বিরখ, বসগুরলারক দকিংিিন্তীরত রূপান্তদেত করে। টিাস বিেঁরে থারক বতরেজাে 
স্বপ্নগুরলাে তীরতম যেণািায়ক বসৌদরযভে সরিাহনী শদক্তে অধীরন। 
 
‘দপ্রয় বতরেজা, দিদষ্ট বতরেজা, কাে কারছ বতািারক হাোদি আদি’? িি োখাে ঘরে 
িুরখািুদখ িরস টিাস একদিন তারক দজজ্ঞাসা করেদছল, ‘প্রদত োরত তুদি িৃতেুে স্বপ্ন 
বিরখা, বযন তুদি আসরলই এই পৃদথিী বছরড় েরল বযরত োইরছা…….’। 
 
দিরনে বিলা তখন, যুদক্ত এিিং ইিাশদক্ত তখরনা সদেক জায়গারতই দছল। বেে ওয়াইরনে 
এক বফাটা তাে গ্লাস বিরয় ধীরে নীরে বনরি যায়, যখন বস উিে বিয়, ‘আিাে দকছইু 



কোে বনই, টিাস। ওহ, আদি িুদঝ তুদি আিারক র্ারলািারসা, আদি জাদন বতািাে 
অদিশ্বস্ততাগুরলাও এিন িড় বকারনা েোরজদে নয়……’। 
 
দই বোখ র্ো র্ারলািাসা দনরয় বস টিারসে দিরক তাকায়। দকন্তু আসন্ন োত তারক 
শঙ্কাগ্রস্থ করে বতারল, স্বপ্নই তাে আতরঙ্কে কােণ। তাে জীিন এখন দিধাদির্ক্ত, োত 
এিিং দিন দরটাই তারক গ্রাস কোে প্রদতিদন্দ্বতায় িেস্ত। 
 
১৭ 
বয বকউই, যারিে জীিরনে উরেশ্য ‘দকছুটা উেঁেরুত’, বকারনা না বকারনা একদিন অিশ্যই 
তারিে খাদনকটা িাথা বঘাোে যেণািয় একদট অনুর্ূদত িা র্াদটভরগা সহ্ কেরতই হরি। 
‘র্াদটভরগা’ আসরল দক? পরড় যািাে র্য়? তাহরল আিো বকন এটা অনুর্ি কদে, যখন 
সি উেঁে ুঅিজােরর্শন টাওয়ােগুরলা িজিুত বিষ্টনী দিরয় সুেদক্ষত থারক? না, র্াদটভরগা, 
িারন পরড় যািাে র্রয়ে বেরয়ও দর্ন্ন দকছু। এদট নীরেে বসই শনূ্যতা বথরক উরে বথরক 
আসা আওয়াজ, যা আিারিে প্ররোদেত করে, প্ররলার্ন বিখায়। এদট বসই গর্ীরে পরড় 
যািােই আকাঙ্ক্ষা, যাে দিরুরে র্ীত সেস্ত হরয় আিো আত্মেক্ষা কদে। 
 
বতরেজাে স্বরপ্ন নগ্ন নােীরিে িলদট, যাো সুইদিিং পুরলে োেপাশ দিরয় িল বিরধ বহেঁরট 
যায়, িা শি-িহনকােী গাদড়রত বসই িৃতরিহগুরলা, যাো আনদ প্রকাশ করেদছল, কােণ 
বসও তারিে িত িৃত - এই সরিে অিস্থান ‘গর্ীে নীরে’, যা বস র্য় করেরছ সিসিয় 
এিিং একিাে পাদলরয়দছল এরিে কাছ বথরক, দকন্তু েহস্যিয়র্ারি এদট তারক আিাে 
হাতছাদন দিরয় োরক। এই সিই তাে ‘র্াদটভরগা’, তাে আত্মা আে দনয়দতরক পদেতোগ 
কোে খুি দিদষ্ট ( প্রায় আনদিয়) একটা আহিান বস শুনরত পায় । আত্মাদিহীনরিে 
বসৌহািভে তারক আহিান করে। এিিং তাে দিভল িুহূরতভ, বসই োরক সাড়া দিরয় এিিং তাে 
িারয়ে কারছ দফরে বযরত বস প্রস্তুতও হয় । তাে শেীরেে উপরে আত্মাে উপদস্থদত উরপক্ষা 
করে তাে িারয়ে িন্ধুরিে িরধে বকারনা একদট জায়গায় দনরজরক নাদিরয় বফলা, যখন 
তারিে িরধে বকউ একজন িায় ুতোগ কেরি, তখন তারিে সারথ হাসরত, নগ্ন হরয় পরুলে 
োেপারশ কুেকাওয়াজ কেরত ও গান গাইিাে জন্যও প্রস্তুত হরয়দছল বস। 
 
১৮ 
সদতে, িাদড় ছাড়াে বশষ দিন পযভন্ত বতরেজা তাে িারয়ে সারথ যুে করেরছ, দকন্তু আিারিে 
র্ুরল বগরল েলরি না, িারক র্ারলািাসা বস িন্ধ করে বিয়দন কখরনা। িারয়ে জন্য বয 
বকারনা দকছুই বস কেরত পােরতা, যদি তাে িা র্ারলািাসাে স্বরে তাে কারছ তা োইরতা। 
সি দকছ ুবছরড় আসাে জন্য শদক্ত পািাে একিাত্র কােণ হরি, বস  বকারনাদিনও তাে 
িারয়ে বসই গলাে স্বে বশারনদন। 
 



যখন বতরেজাে িা িুঝরত বপরেরছ বয তাে আক্রিণাত্মক আেেণ বিরয়ে উপে আে 
বকারনা প্রর্াি বফলরছ না, নাদলশ কোে সুরে বস দেদে দলখরত শুরু করেদছল, তাে স্বািীরক 
দনরয়, তাে অদফরসে িড় কতভা, তাে স্বাস্থে, তাে বছরলরিরয়রক দনরয় নানা অদর্রযাগ এিিং 
বতরেজারক আশ্বস্ত করে বয, একিাত্র বসই অিদশষ্ট আরছ তাে জীিরন। বতরেজা র্ারি, 
অিরশরষ দিশ িছে পে আিাে বস তাে িারয়ে র্ারলািাসাে কণ্ঠস্বে শুনরত শুরু করেরছ 
এিিং তাে দফরে যািাে কথা িরন হয়। আে এখন আরো বিদশ করে িরন পড়াে কােণ, 
টিারসে অদিশ্বস্ততাে কােরণ দনরজরক বস দিভল, ক্ষিতাহীন অনুর্ি করে। এসি দকছইু 
তাে অসহায়েরক উরন্মােন করে বিয়, ক্রিািরয় যা তারক দনরয় যায় বসই িাথা বঘাোে 
িরতা পদেদস্থদতে দিরক, বসই অনদতক্রিে পতরনে আকাঙ্ক্ষায়।  
 
একদিন তাে িা বফান করে তারক জানায় তাে কোোে হরয়রছ, আে িাত্র করয়ক িাস 
বস িােঁেরি। টিারসে অদিশ্বস্ততাে প্রদত বতরেজাে িানদসক হতাশারক এই খিে একদট 
দিরোরহ রূপান্তদেত করেদছল। র্ারি, বস তাে িারয়ে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা করেরছ, বস 
দনরজরক দতেস্কাে করে, এিন একজন িানুরষে জন্য, বয তারক র্ারলািারস না। তাে িা 
তাে সারথ যা দকছু করেরছ,  সি অতোোে বস সি র্রুল বযরত আগ্রহী হরয় ওরে; এিন 
একদট পদেদস্থদতরত বস এখন আরছ বয তাে িারক বস িুঝরত পারে। বতরেজা বযিন 
টিাসরক র্ারলািারস, তাে িা তাে সৎ িািারক বতিন করে র্ারলারিরসদছল এিিং  তাে 
সৎ িািা তাে িারক অতোোে করেরছ অদিশ্বস্ততা দিরয়, দেক টিাসও বযিন 
দিশ্বাসঘাতকতা দিরয় তারক দতক্ত করেরছ। তাে িারয়ে প্রদতদহিংসা আে দতক্ততাে কােণ, 
তাে জীিরন বস অরনক বিদশ যেণা সহ্ করেরছ।  
 
বতরেজা টিাসরক জানায় তাে িা অসুস্থ এিিং বস এক সপ্তাহ ছদুট দনরয় তারক বিখরত 
যারি। তাে কণ্ঠস্বরে দছল তীরতম ঘণৃা।  
 
িারয়ে কারছ দফরে যাওয়াটা বতরেজাে ‘র্াদটভরগা’ দহসারি িঝুরত বপরে, টিাস তারক 
বযরত দনরষধ করেদছল। বছারটা শহরেে বসই হাসপাতারল টিাস বফান করেদছল। 
সাোরিশ জুরড় কোোরেে নানা উপাি সিংগ্রহ কো হয় সযরত্ন, বসই কােরণ তাে খিু 
একটা কষ্ট কেরত হয়দন আসল সতেটা খুেঁরজ বিে কেরত: আসরলই বতরেজাে িারয়ে 
কোোে হরত পারে এধেরনে সািান্যতি বকারনা সরদহই কো হয়দন, উপেন্তু এিনদক 
গত এক িছরেে বিদশ সিয় তারক বকারনা োক্তারেে কারছই বযরত হয়দন। 
 
বতরেজা অিশ্য টিারসে দনরিভশ বিরন দনরয় তাে িারক বিখরত যািাে দসোন্তটা িাদতল 
করেদছল। এে করয়ক ঘডটা পেই োস্তায় পরড় দগরয় হােঁটুরত বস বিশ িেথা পায়। এেপে 
বথরক হাটাে সিয় বস র্ােসািেহীন হরত শুরু করে, প্রায় প্ররতেকদিনই োস্তায় তাে পরড় 
যািাে ঘটনাে পনুোিৃদি হয়, িা বকারনা না বকারনা দকছুে সারথ ধাক্কা খাওয়া িা কিপরক্ষ 
তাে হাত বথরক নানা দজদনস পড়রত শুরু কোে িত ঘটনাগুরলা ঘটরত থারক। 



 
বস আসরল তখন পদতত হিাে অনদতক্রিে বসই তীরতম ইিায় িদদ, দস্থে একদট 
র্ােসািেহীন অিস্থায় বস বিেঁরে দছল । 
 
‘আিারক উপরে বটরন বতালাে জন্য ধরো’ হরি িাে িাে পতরনানু্মখ বকারনা িেদক্তে 
িাতভা; আে শধযভ সহকারে টিাস তারক িাে িাে উপরে বটরন তরুলরছ । 
 
১৯ 
‘আদি আিাে সু্টদেওরত বতািাে সারথ সিি কেরত োই, োদেদিরক িানুরষ বঘো একটা 
িরঞ্চে িত হরি বসদট, িশভকরিে কাছাকাদছ আসরত অনুিদত বিয়া হরি না, দকন্তু তাো 
আিারিে দিক বথরক বোখও বফোরত পােরি না…..’। 
 
বিশ দকছু সিয় পাে হরয় বগরল, এই িৃশ্যদট তাে িলু দনষ্ঠুেতাে বিশ খাদনকটা হাদেরয় 
বফরল এিিং বতরেজারক উরিদজত করে তলুরত শুরু করে। তারিে সিরিে সিয় টিারসে 
কারন কারন এই িৃশ্যদটে দিস্তাদেত দিিেণ বস দিত। 
 
‘আদি তারিে নগ্ন করে বিি বতািাে জন্য, তারিে বগাছল কোরিা, তােপে বতািাে কারছ 
দনরয় আসরিা….’ সিরিে অন্তেিতায় অস্ফটু স্বরে বস টিাসরক িলরতা। উর্দলি 
িানুরষে িরতা টিারসে সারথ পুরোপুদে দিরশ যািাে তীরতম আকাঙ্ক্ষা অনুর্ি করে 
বতরেজা। তখন অন্য নােীরিে শেীে হরি তারিে দজরনেই বখলাে উপকেণ িাত্র। 
 
২০ 
ওহ, তাে িহুগািী জীিরনে দিতীয় সিা হওয়া ! না, টিাস দিষয়টা িুঝরত অস্বীকাে করে, 
দকন্তু বতরেজা দকছুরতই দিষয়দট তাে দেন্তা বথরক িাি দিরত পারে না, এিিং সাদিনাে সারথ 
বস একদট িন্ধেু গরড় বতালাে বেষ্টা করে। সাদিনারক একগুি আরলাকদেত্র বতালাে 
প্রস্তাি দিরয় বতরেজা শুরু করে। 
 
সাদিনা বতরেজারক তাে সু্টদেওরত আিেণ জানায়, এিিং অিরশরষ বসই বিশ বখালারিলা 
ঘেটা আে এে বকরন্দ্রে বসই দিশাল, োেরকানা, িরঞ্চে প্লোটফরিভে িরতা দিছানাদট 
বিখাে সুরযাগ হয় বতরেজাে। 
 
‘খুিই খাোপ লাগরছ তুদি এে আরগ এখারন কখরনা আসাে সুরযাগ পাওদন’, সাদিনা 
বিয়ারল বহলান দিরয় োখা তাে কোনর্াসগুরলা বতরেজারক বিখারত বিখারত িরল। 
এিনদক খুি পুেরনা একটা কোনর্াসও বিে করে, দনিভাণাধীন বকারনা অট্টাদলকাে ধাতি 
কাোরিাে, যা বস তাে আটভ স্কলু জীিরন এেঁরকদছল। বসই সিয় যখন একিারে বগােঁড়া 
িাস্তিিািী দশল্পকিভ শুধু আশা কো হরতা দশক্ষাথভীরিে কারছ (িলা হরতা বয দশল্পকিভ 



িাস্তিসিত নয়, বসদট সিাজতরেে দর্দি শুরষ খায়);  বসই সিরয়ে িািী অনুযায়ী, তাে 
দশক্ষকরিে বথরক বস এিনদক আরো করোে হিাে বেষ্টা করেদছল, এিিং বস তুদল 
আেঁেড়গুরলা বঢরক দিরয় একদট দর্ন্ন শশলীরত দেত্রকিভ সৃদষ্ট কোরক বিরছ বনয়; বযগুরলা 
প্রায় েদিন। 
 
‘এই কোনর্ারস আদি হোৎ করেই লাল েরঙে একদট বফাটা বফরল দিরয়দছলাি। প্রথরি, 
র্ীষণ খাোপ বলরগদছল, দকন্তু এে পেপেই দিষয়দট আিাে র্ারলা লাগরত শুরু করে। 
এই গদড়রয় পড়া েরঙে বফাটাদটরক িরন হদিল বযন একদট ফাটল, পুরো িালান শতদেে 
জায়গাদটরক এই ফাটল বযন প্রােীন ধ্বিংসািরশরষে পটর্ূদিরত রূপান্তদেত করেরছ, বয 
পটর্ূদিে ওপে িালানদট আেঁকা হরয়রছ। আদি এই ফাটলটা দনরয় কাজ কেরত শুরু কদে, 
এটারক পূণভ কদে, র্াদি এে বপছরন কী িশৃ্যিান হরত পারে। এিিং এর্ারি আিাে প্রথি 
েরক্রে দেত্রকরিভে কাজ বশষ হরয়দছল, আদি বযগুরলাে নাি দিরয়দছলাি ‘দিহাইডে িে 
দসন’, অিশ্যই আদি কাউরকই বিখারত পাদেদন, বিখারল আটভ অোকারেদি বথরক দনঘভাত 
আিারক ধাক্কা দিরয় বিে করে বিয়া হরতা। উপরেে পরৃষ্ঠ, এখারন সিসিয়ই দনখুেঁত িাস্তি 
জগত, যাে দপছরন লুদকরয় থারক দর্ন্ন বকারনা দকছ,ু  বকারনা দকছু যা েহস্যিয়, বকারনা 
দকছু যা দিিূতভ’। 
 
করয়ক িুহূরতভে জন্য দিেদত দনরয়, সাদিনা বযাগ করে, ‘উপদে পৃরষ্ঠ একদট বিাধগিে 
দিথো, আে গর্ীরে একদট অরিাধে সতে’। 
 
অসাধােণ একদট িরনারযাগ দিরয় বতরেজা তাে কথা বশারন, যা খুি কি দশক্ষকই তারিে 
দশক্ষাথভীরিে বেহাোয় কখরনা বিরখরছন, এিিং বস সাদিনাে সি বপইদডটিংগুরলা িুঝরত 
শুরু করে, অতীত এিিং িতভিারনে, বস দনরজও এই ধেরনে ধােণাগুরলা তাে িরন বপাষণ 
করে আসরছ। বয ধােণাগুরলা প্ররতেকদট আসরল দদট িূল র্ািনাে সিংরযারগে সি শিদশষ্টে 
ধােণ কেরছ; দরটা পৃদথিী, িলা যায় বযন তাো প্ররতেকদট োিল এক্সরপাজাে। একটা 
র্ূিৃশ্য দেত্র, বযখারন একদট পুেরনা ফোশরনে বটদিল লোে এে বপছন বথরক উজ্জ্বল হরয় 
ফুরট আরছ। যা একদট আিশভ দস্টল লাইফ, আরপল, িািাি, এিিং কু্ষে বিারিে আরলা 
জ্বলা দক্রস্টিাস দে, বসখারন একদট হাত কোনর্াস দছরড় বিে হরয় আসরছ। 
 
তাে িন সাদিনাে প্রদত একদট অদু্ভত িুগ্ধতায় পূণভ হয়, বযরহত ুসাদিনা তারক িন্ধু দহসারি 
িযভািা দিরয়রছ, এদট এিন একদট েো, যা র্য় এিিং সরদহিুক্ত এিিং যা খুি দ্রুত িন্ধরুে 
রূপান্তদেত হরয়দছল। 
 
প্রায় র্রুলই দগরয়দছল, বয বস ছদি তুলরত এরসরছ। সাদিনা তারক িরন কদেরয় বিয়। 
অিরশরষ বতরেজা বপইদডটিং বথরক বোখ বফোয়, ঘরেে িরধে িরঞ্চে িত পাতা দিশাল 
দিছানাদট তাে বোরখ পরড়। 



২১ 
দিছানাে পারশই দছল বছারটা একটা বটদিল, বটদিরলে উপে িানুরষে িাথাে একদট 
িরেল, বযিনটা েুরলে পদেেযভা কো হয় এিন বিাকারন পেেুলা দিরয় সাজারনা থারক। 
সাদিনাে পেেুলা সাজারনাে স্টোডেদটরত পেেুলাে িিরল োখা আরছ একদট বিাওলাে 
হ্াট। সাদিনা  বহরস িরল, ‘এই হ্াটদট আিাে িািাে’। 
 
এই ধেরনে টুদপ - কারলা,শক্ত, বগালাকৃদত, এে আরগ বতরেজা দসরনিারতই শুধু বিখরছ, 
েোপদলন বয ধেরনে টুদপ পেরতন। বসও পাল্টা হারস, তােপে হারত দনরয় দকছুক্ষণ 
িরনারযাগ দিরয় বিরখ িরল, ‘তুদি দক োও এটা পো অিস্থায় বতািাে  একটা ছদি তুরল 
বিই’? 
 
সাদিনা এই কথা শুরন অরনকক্ষণ ধরে বহরসদছল, বতরেজা বিাওলাে হ্াটটা নাদিরয় 
োরখ, তাে কোরিোটা হারত বনয় এিিং ছদি বতালা শুরু করে। 
 
প্রায় এক ঘডটা ধরেই বস ছদি বতালায় িগ্ন থারক, তােপে হোৎ করেই বস সাদিনারক 
িরল, ‘বতািাে দকছু নগ্ন ছদি তলুরল বকিন হয়‘? 
 
সাদিনা হারস, ‘নগ্ন ছদি’? 
 
‘হ্ােঁ’, বতরেজা িরল; তাে প্রস্তািটারক আরো সাহসী স্বরে িরল, ‘নুেে শট’। 
 
‘তাহরল বতা দকছুটা িি পান কেরত হরি’, সাদিনা একদট িরিে বিাতল খুলরত খুলরত 
িরল। 
 
বতরেজা অনুর্ি করে তাে শেীে অসাড় হরয় আসরছ; হোৎ করে বস বকারনা কথা িলরত 
পারেনা, ততক্ষরণ সাদিনা িরিে গ্লাস হারত দনরয় ঘরেে িরধে হােঁটাহাদট করে তাে িািাে 
গল্প িরল যাদিল, দযদন বছাট একটা শহরেে নগেদপতা দছরলন, সাদিনা যারক কখরনা 
বিরখদন, সাদিনাে কাছ তাে দেহ্ন দহসারি দতদন শুধ ুবেরখ বগরছন, তাে এই বিাওলাে 
হ্াটদট আে একদট আরলাকদেত্র, বযখারন একদট উেঁে ুিরঞ্চে উপে িােঁড়ারনা শহরেে দকছ ু
গণেিান্য িেদক্তরিে বিখা যারি, যারিে একজন সাদিনাে িািা। যদিও স্পষ্ট নয় িরঞ্চে 
উপে িাদড়রয় তাো কী কেরছন, হরত পারে, তাো শহরে বকারনা উৎসি উরিাধন কেরছন, 
িা বকারনা একজন সন্মাদনত িেদক্তে সৃ্মদতরসৌধ উরন্মােন কো হরি, দযদন একসিয় এ 
ধেরনে অনুষ্ঠারন বিাওলাে হ্াট পরে উপদস্থত থাকরতন। 
 
সাদিনা অনিেত বিাওলাে হ্াট, আে তাে দপতািহ দনরয় কথা িরল যাদিল, যতক্ষণ 
পযভন্ত না তাে তৃতীয় গ্লাস পান কো বশষ না হয়। এেপে, ‘আদি একটু পরেই আসদছ’ 



িরল বস িাথরুরি ঢুরক যায়। সাদিনা যখন িাথরুি বথরক বিে হয় তাে পেরন শুধু িাথ 
বোি, বতরেজা কোরিো বোরখে সািরন তুরল ধরে, সািদেনা তাে বোরিে সািরনে 
অিংশটা খরুল বফরল। 

 

২২ 
বতরেজাে জন্য কোরিো একই সারথ যাদেক বোখ, যা দিরয় বস টিারসে েদক্ষতারক 
পযভরিক্ষণ করে, এিিং একদট পিভা, যাে বপছরন বস তাে িখুটারক বঢরক োরখ সাদিনাে 
কাছ বথরক। 
 
সাদিনাে বিশ খাদনকটা সিয় লারগ পেরনে কাপড় বথরক পরুোপুদে বিে হরয় আসাে 
জন্য। বস যতটকুু  আশা করেদছল পদেদস্থদতদট বতরেজাে জন্য আরো বিশ কদেন প্রিাদণত 
হরয়দছল;  বিশ করয়ক দিদনট ছদি বতালাে নানা র্দি কোে পে, সাদিনা বতরেজাে কারছ 
দগরয় িলরলা, ‘এখন আিাে পালা বতািাে ছদি তুলরিা; সি কাপড় বখাল’! 
 
‘সি কাপড় বখাল’ - টিারসে কাছ বথরক  সাদিনা এই দনরিভশটা এত িাে শুরনরছ বয এদট 
তাে সৃ্মদতরত বগেঁরথ আরছ। এর্ারিই টিারসে বপ্রদিকা টিারসে স্ত্রীরক এই িাত্র টিারসে 
দনরিভশটাই দিল। দই নােী একদট িোদজক শরব্দ িাধা পড়রলা। হোৎ করেই বকারনা 
নােীে সারথ েলিান সািািাটা করথাপকথনরক বযৌনউেীপক একদট পদেদস্থদতরত 
রূপান্তদেত কেরত এটাই দছল টিারসে পেদত । বকারনা হালকা আিে, এরলারিরলা 
প্রশিংসা, িা বকারনা ধেরনে অনুরোধ না করেই বস একটা দনরিভশ ছুরড় বিয়, খুি অকস্মাৎ, 
বকউ যখন আশা করে না, িৃদ অথে িৃঢ় স্বরে এিিং কতৃভরেে সারথ, এিিং অিশ্যই িূে 
বথরক, এই সিয়টায় বয নােীরক বস দনরিভশ দিরি তারক স্পশভ করে না টিাস।  
 
বতরেজাে সারথও িারঝ িারঝ এদট প্ররয়াগ করেরছ টিাস, এিিং যদিও বসটা খুিই 
বকািলর্ারি, বযন দফস দফস করে, তিু বসটা দনরিভশ, বতরেজাে জন্য এই আরিশটা িান্য 
কোে সিয় বযৌন উরিদজত হরয় ওোে িোপােটারতও বকারনা িেদতক্রি হয়দন। এখন 
বসই শব্দটাই শুরন বসটা তাে িান্য কেরত আরো তীরতম ইিা হয়, কােণ একজন 
আগন্তুরকে আরিশ িান্য কো এিদনরতই অন্যেকি পাগলাদি, আে পাগলাদি আরো 
বিদশ তারক বনশাগ্রস্ত করে, কােণ এই বক্ষরত্র আরিশটা এরসরছ বকারনা পুরুষ নয়, 
একজন নােীে কাছ বথরক। 
 
সাদিনা বতরেজাে কাছ বথরক কোরিোটা দনরজে হারত বনয়, বতরেজা তাে কাপড়গুরলা 
খুলরত শুরু করে। সাদিনাে সািরন দনেস্ত্র এিিং নগ্ন বস িাদড়রয় আরছ। আক্ষদেক অরথভ 
‘দনেস্ত্র’ :  বতরেজা এখন বসই যেদট বথরক িদঞ্চত, যা বস এতক্ষণ িেিহাে কেদছল তাে 
িুখ আড়াল আে সাদিনাে দিরক একদট অস্ত্র দহসারি দনশানা কোে জন্য। বস এখন 
পুরোপুদে টিারসে েদক্ষতাে িয়াে উপে র্ে করে আরছ। এই সুদে আত্মসিপভণ 



বতরেজারকও িি করে। বস কািনা করে সাদিনাে িরুখািুদখ নগ্ন হরয় িােঁড়ারনা এই 
িুহূতভগুরলা বযন কখরনাই বশষ না হয়। 
 
আিাে িরন হয় সাদিনােও একই অনুর্দূত হরয়দছল, বসও পদেদস্থদতদটে একদট অদু্ভত 
বিারহ আিন্ন থাকাে অনুর্ূদতটা অনুর্ি করেদছল: তাে বপ্রদিরকে স্ত্রী তাে সািরন 
িাদড়রয়, অনুগত, র্ীত, খাদনকটা সেস্ত। দকন্তু দই দতনিাে শাটারে োপ বিিাে পেই, 
বযন পদেদস্থদতে বসই িুহূরতভে জাদরত র্ীত হরয়, এিিং তাে বথরক িুদক্ত পািাে তীরতম 
ইিায় বিশ বজারে সাদিনা বহরস উরেদছল। 
 
বতরেজাও তাে িরতা বহরস ওরে, এিিং দজরনই কাপড় পেরত শুরু করে। 
 
২৩ 
রুশ সাম্রারজে এে আরগে সি অপোধগুরলা সিংঘদটত হরয়দছল বগাপন ছায়াে অন্তোরল; 
এক দিদলয়ন দলথয়ুাদনয়ািাসীরক বজােপূিভক বিশান্তে, শত হাজাে বপাল নাগদেক হতো, 
দক্রদিয়াে তাতােরিে দনদিহ্ন হরয় যাওয়া, এই সি দকছু অিদশষ্ট েরয় বগরছ শুধু আিারিে 
সৃ্মদতরত, দকন্তু বকারনা আরলাকদেত্র িা িশৃ্যিান বেকরেভে অদস্তে বনই; বসই কােরণ আরগ 
িা পরে বকারনা একসিয় তাো িািী কেরত পারে, এসি দিথো, িারনায়াট। ১৯৬৮ 
সারলে বেরকারলার্াদকয়ায় তারিে আগ্রাসন দকন্তু বতিন দছল না, সাো পৃদথিী জুরড় নানা 
আকভাইরর্ বসই ঘটনাে দস্থে এিিং েলদচ্চত্র সিংেদক্ষত আরছ। 
 
বেক ফরটাগ্রাফাে এিিং কোরিোিোনো খুিই সরেতন দছল, তাো জানরতা, রুশ 
আগ্রাসরনে পে একটাই কাজ অিদশষ্ট আরছ যা শুধু তারিে পরক্ষই র্ারলার্ারি কো 
সম্ভি: র্দিষ্যৎ পৃদথিীে জন্য সোরসে এই বেহাোদটরক সিংেক্ষণ কোে বেষ্টা করে 
যাওয়া। টানা সাত দিন, নানা দিরতমতকে পদেদস্থদতরত রুশ বসনা ও তারিে অদফসােরিে 
ছদি তলুরত বতরেজা োস্তায় োস্তায় ঘরুেরছ। রুশরিে জানা দছল না এিন পদেদস্থদতরত 
তারিেই িা কী কো উদেত । তাো খুি র্ারলা করেই জানরতা কী কেরত হরি, যদি বকউ 
তারিে লক্ষে করে িন্দুক বতারল, গুদল িা পাথে বছারড়, দকন্তু যদি বকউ তারিে দিরক 
কোরিোে বলে তাক করে, তাহরল তারিে কী কেরত হরি বসই দিষরয় বকারনা দনরিভশই 
তাো পায়দন।  
 
বোরলে পে বোল দফল্ম বস ছদি তুরলদছল, এে প্রায় অরধভকটা, বেরর্লপ না করেই বস 
দিরিশী সািংিাদিকরিে হারত তরুল দিরয়দছল (তখরনা বেক সীিানা িন্ধ হয়দন, এিিং 
দেরপাটভােো যাো সীিানা তখন অদতক্রি কেরছ, তাো এই ঘটনাে বয-বকারনা ধেরনে 
েকুরিডট বপরলই কৃতজ্ঞ দছল); পদিিা বপ্ররস বসই সিয় তাে বতালা অরনক ছদিও ছাপা 
হরয়দছল। বসগুরলা দছল রুশ টোরঙ্কে ছদি, র্য় বিখারনা িুদষ্টিে হাত, ধ্বিংস হওয়া িাদড় 
ঘে, েক্তাক্ত লাল সািা নীল বেক পতাকায় ঢাকা িৃতরিহ, িটে সাইরকরল করে সরজারে 



টোরঙ্কে পাশ দিরয় যাওয়া লো লাদেরত লাগারনা পতাকাসহ বেক তরুণরিে ছদি, 
অদিশ্বাস্য েকি বছাট স্কাটভ পো বেক তরুণীো, যাো র্ীষণর্ারি বযৌন কু্ষধাতভ রুশ 
বসনারিে বক্ষদপরয় তুলদছল, োস্তা ঘারট বয কাউরক তারিে সািরন েুি ুবখরয়।  
 
আদি বযিনটা আরগ িরলদছলাি, রুশ আগ্রাসন শুধু একদট োরজদে দছল না, এদট দছল 
বেকরিে েূড়ান্ত ঘৃণা প্রকারশে একটা কাদনভর্াল (এিিং এখন যা িোখোতীত), যা পূণভ দছল 
অদু্ভত উোসিয়তায়। 
 
২৪ 
বতরেজা তাে সারথ প্রায় পঞ্চাশদট দপ্রডট সুইজােলোরডে দনরয় দগরয়দছল, যাে প্ররতেকদট 
তাে সরিভাচ্চ িক্ষতাে সারথ দনজ হারত সযরত্ন বেরর্লপ কো - বসগুরলা সুইজােলোরডেে 
একদট িহুল প্রোদেত ছদিে িোগাদজরন প্রকাশ কোে জন্য তারিে প্রস্তাি করেদছল বস। 
পদত্রকাদটে সোিক তারক সািরে স্বাগত জাদনরয়দছল (সি বেকো তখরনা দর্ভারগেে 
বজোদতিভলয় সারথ দনরয় ঘুেরছ , এিিং িয়ালু সুইসরিে যা সহরজ স্পশভ করেদছল)। 
র্েিদহলা বতরেজারক িসরত িরল, তাে ছদিে দপ্রডটগুরলা িরনারযাগ দিরয় বিরখ, প্রশিংসা 
এিিং িোখো করেদছল বয, বসই ঘটনাে পে দনদিভষ্ট বিশ দকছুটা সিয় পাে হরয় বগরছ, 
আপাতত এই ছদিগুরলা তাই তাে পদত্রকায় প্রকারশে সািান্যতি সম্ভািনা বনই (তাে 
িারন এই না বয ছদিগুরলা সুদে নয়)। 
 
বতরেজা প্রদতিাি করে িরলদছল, ‘দকন্তু প্রাহারত বতা তা বশষ হরয় যায়দন’। তাে অস্পষ্ট 
জািভান র্াষায়, বস িোখো বিিাে বেষ্টা কেদছল, যদিও এই িুহূরতভ যখন তাে বিশ 
িখলীকৃত, যা ঘটরছ তা সি দকছু তারিে দিরুরে, রুশরিে এই িুহূরতভ বিশ বছরড় েরল 
িািাে িািীরত ফোক্টদেরত েদিকরিে কাউদেল শতদে হরি, ছাত্রো ধিভঘট কেরছ, তাে 
সিস্ত বিশ সশরব্দ একই কথা িলরছ যা তাো দেন্তা কেরছ। 
 
‘সিরেরয় অদিশ্বাস্য িোপাে হরি ! এখারন আে কারো তারত দকছু যায় আরস না’। 
 
সোিক স্পষ্টতই স্বদস্ত বিাধ করেদছল, যখন পদত্রকাে একজন িদহলা ফরটাগ্রাফাে  তাে 
অদফরস প্ররিশ করেদছল, এিিং এই করথাপকথরন িাধা পরড়দছল। িদহলাদট সোিরকে 
হারত একটা বফাল্ডাে এদগরয় দিরয় িরল, ‘এই বয নুদেষ্ট দিে দনরয় আদটভরকলটা এখারন 
আরছ’। 
 
খাদনকটা র্ীত হিাে জন্য সোিক যরথষ্ট সিংরিিনশীল একজন িানুষ, একজন বেক, 
বয দকনা টোরঙ্কে ছদি তুরলরছ , তাে কারছ সিরুেে বিলার্ূদিরত নগ্ন নেনােীরিে 
ফরটাগ্রাফ অরনক হালকা িরন হরি। বটদিরলে এক প্রারন্ত সযরত্ন বফাল্ডােদট সদেরয় বেরখ, 
এিিং দ্রুত বসই িদহলাদটরক িরলদছল, ‘একজন বেক সহকিভীে সারথ বতািাে পদেেয় 



কদেরয় বিই। আিারিে জন্য উদন বিশ দকছু অসাধােণ আে েিৎকাে ছদি তরুল 
এরনরছন’। 
 
িদহলা এেপে বতরেজা সারথ হাত বিলায়, তােপে তাে ফরটাগ্রাফগুরলা হারত দনরয় 
বিখরত শুরু করে,  বতরেজারক বস এক সিরয় জানায়, ‘আিাে ঐ ছদিগুরলা একিাে 
বিখরত পারো’। বতরেজা ঝুেঁরক পরড় বফাল্ডােদট হারত বনয় এিিং ছদিগুরলা বিে করে। 
প্রায় ক্ষিা োইিাে র্দিরত সোিক বতরেজারক িরল, ‘অিশ্যই ছদিগুরলা বতািাে ছদি 
বথরক সেূণভ আলািা’। 
 
বতরেজা িরল, ‘বিারটও না,  সিই  একেকি’। 
 
সোিক এিিং িদহলা ফরটাগ্রাফাে, দজনই তাো তারক িুঝরত িেথভ হয়। এিনদক 
আিােও কষ্ট হরি িোখো কেরত,বতরেজাে িরন তখন আসরল কী দছল, যখন বস নগ্ন 
সিুে শসকরতে সারথ রুশ আগ্রাসনরক তুলনা করেদছল। ছদিগুরলা বিখরত বিখরতই 
বতরেজা একটা ছদিরত খাদনকটা বিদশ সিয় দনরয়দছল, ছদিটা োেজরনে একটা 
পদেিারেে, সিাই িৃিাকারে িাদড়রয় আরছ: একজন নগ্ন িা তাে সন্তানরিে উপে ঝুেঁরক 
আরছ, তাে দিশাল স্তনদট নীরেে দিরক ঝুলরছ ছাগল িা গরুে িাথারনে িত। িািাও 
অন্যদিরক একই েকির্ারি ঝুেঁরক আরছ, তাে শীশ্ম এিিং অেরকাষ বিখরতও কু্ষোকদৃতে 
গরু িা ছাগরলে িাথারনে িতই িরন হরি। 
 
সোিক তারক দজজ্ঞাসা করে, ‘বতািাে র্ারলা লারগদন ,তাই না’? 
 
‘খুি র্ারলা ফরটাগ্রাফ এগুরলা’ বতরেজা িরল। 
 
িদহলাদট িরল, ‘আিাে িরন হয় দিষয়িস্তু বিরখ তুদি হতর্ে হরয় বগছ, আদি বতািাে 
দিরক তাদকরয় িলরত পাদে তুদি কখরনা নুেে িীরে পা োরখাদন’। 
 
বতরেজাও িরল, ‘না’। 
 
সোিক বহরস িন্তিে করেদছল, ‘তুদি বিরখরছা , কত সহজ অনুিান কো তুদি বকাথা 
বথরক এরসরছা? কদিউদনস্ট বিশগুরলা র্য়ঙ্কে বগােঁড়া’। 
 
খাদনকটা  িাতৃসুলর্ বস্নহ দনরয় িদহলা ফরটাগ্রাফােদট বতরেজারক িরল, ‘নগ্ন শেীরেে 
বকারনা সিস্যা বনই, এটা স্বার্াদিক একটা িোপাে আে সিদকছু যা স্বার্াদিক, তা 
সুদে’। 
 



বতরেজাে হোৎ িরন পরড় যায়, তারিে ফ্লোরটে িধে দিরয় তাে িারয়ে নগ্ন হােঁটাহােঁদট 
কোে িৃশ্যদট;  বযন তখরনা বস তাে দপছরন তাে িারয়ে হাদসে শব্দ শুনরত পাদিল, যখন 
বস বিৌরড় িাসাে সি পিভা বটরন দিদিল বযন তাে িারয়ে নগ্নতা োস্তা বথরক বকউ বিখরত 
না পায়। 
 
২৫ 
িদহলা ফরটাগ্রাফােদট বতরেজারক কোরফরটদেয়ায় কদফে খাওয়াে জন্য দনিেণ করে। 
‘ঐ ছদিগুরলা বতািাে, খুি েিৎকাে, আদি লক্ষ না করে পােলাি বয, নােী বিরহে ছদি 
বতালাে িোপারে বতািাে অসাধােণ দশল্পরিাধ আরছ। তুদি জারনা আদি কী িলরত 
োইদছ, এই বয প্রলুি কোে র্দিিায় তরুণীো’। 
 
‘বয ছদিরত তাো পথোেীরিে েিুু খারি তাো রুশ টোরঙ্কে সািরন িাদড়রয়? 
 
‘হ্ােঁ, তুদি খুিই র্ারলা ফোশন ফরটাগ্রাফাে হরত পােরি, তুদি কী জারনা বসটা’? প্রথরি 
বতািাে একজন িরেল বজাগাড় কেরত হরি, বতািাে িরতা একজন বয একটা র্ারলা 
সুরযাগ খুেঁজরছ । তােপে তুদি বতািাে বতালা ফরটাগ্রারফে একটা বপাটভরফাদলও শতদে 
কেরি এিিং দিদর্ন্ন এরজদেরত বিখারি। বতািাে নাি হরত খাদনকটা সিয় লাগরি 
স্বার্াদিকর্ারিই । এে িরধে আদি বতািাে জরন্য বযটা এখনই এখারন কেরত পাদে বসটা 
হরলা, িাগান বসকশরনে সোিনাে িাদয়রে দযদন আরছন তাে সারথ বতািারক পদেেয় 
কদেরয় দিরত পাদে। তাে দকছু কোকটাস আে বগালাপ ইতোদিে ছদি বতালা লাগরি’। 
 
বতরেজা তারক আন্তদেকর্ারিই ধন্যিাি জানায়, কােণ স্পষ্টতই বিাঝা যারি তাে 
দিপেীরত িসা িদহলাদট আসরলই তাে সদিিা বথরক কথাগুরলা তারক িলরছ। দকন্তু 
তখনই বস দনরজরক আপন িরন িরল, বকন কোকটারসে ছদি তলুরত হরি? প্রাহারত বস 
বযর্ারি তাে কোদেয়াে শতদে করেদছল, বসই প্রদক্রয়া জুদেরখ পুনোিৃদি কোে িত বকারনা 
ইিাই তাে দছল না: বসই কাজ, আে কোদেয়াে দনরয় সিংগ্রাি, প্রদতটা ছদি প্রকাশ কো 
দনরয় যুে। শুধুিাত্র অহঙ্কারেে কােরণ বস কখরনা উচ্চাদর্লাষী দছল না। শুধুিাত্র একদট 
দজদনসই বস বেরয়দছল, তাে িারয়ে জগত বথরক পালারত। এই দিষয়দট তাে কারছ 
স্ফদটক স্বি: ছদি বতালাে িোপারে যতই তাে উৎসাহ থাকুক না বকন, খুি সহরজই বস 
এই একই ইিাটা অন্য বয-বকারনা কারজে দিরক বফোরত পােরতা। ফরটাগ্রাদফ তাে 
জন্য শুধুিাত্র একটা ‘িড় দকছ’ু পািাে বেষ্টা এিিং টিারস পারশ বথরক জীিনটা কাটারনাে 
সুরযাগ পাওয়া। 
 
বস িরল, ‘আিাে স্বািী একজন োক্তাে, আিাে র্েণরপাষণ বস কেরত পােরি, আিাে 
ছদি বতালাে বকারনা িেকাে বনই’। িদহলা ফরটাগ্রাফাে উিে বিন, ‘আদি িুঝরত পােদছ 
না, এত সুদে কাজ কোে পে কীর্ারি তুদি এই বপশাটারক ছাড়াে কথা র্ািরছা’। 



 
হ্ােঁ, আগ্রাসরনে ছদি বতালা সেণূভ অন্য একটা িোপাে, বসটা বস টিারসে জন্য করেদন, 
দনরজে তীরতম আরিগ বথরকই করেরছ। দকন্তু বসই আরিগটা ফরটাগ্রাদফে জন্য নয়, তীরতম 
ঘৃণা বথরক বস কাজটা করেদছল। বসই ঘটনাে আে পুনোিৃদি ঘটরি না; আে এই 
ফরটাগ্রাফগুরলা যা বস তাে তীরতম আরিগ দিরয় সৃদষ্ট করেরছ, শুধ ুবসগুরলা আে বকউ োয় 
না, কােণ বসগুরলাে বিয়াি উিীণভ এখন। শুধু কোকটারসে িছে জুরড় আরিিন আরছ, 
আে কোকটারসে প্রদত তাে বকারনা আগ্রহই বনই। 
 
বস িরল,‘ সদতে তুদি খিু িয়াল,ু দকন্তু আদি িেিং িাসায় থাকরিা, বকারনা কারজে িেকাে 
বনই’। 
 
িদহলা দজজ্ঞাস করে, ‘িাসায় িরস থাকরল দক বতািাে জীিরন পণূভতা আসরি?’; 
 
বতরেজা িরল, ‘কোকটারসে ছদি বতালাে োইরত পূণভরতা িরটই’। 
 
িদহলা িরল, ‘এিনদক যদিও তুদি কোকটারসে ছদি তুলরছা, তােপেও বতা বসটা বতািাে 
দনরজে জীিন, তুদি বতািাে স্বািীে জন্য যদি জীিন কাটাও, তাহরল বতািাে দনরজে িরল 
বকারনা জীিন থাকরি না’। 
 
হোৎ করেই বতরেজাে খুি দিেক্ত লাগরলা: ‘আিাে স্বািীরতা আিাে জীিন, কোকটাসো 
না’। 
 
িদহলা ফরটাগ্রাফ খাদনকটা নেি স্বরে িরল, ‘তাে িারন তুদি দনরজরক সুখী িরল িরন 
কেরছা’ ? 
 
বতরেজা তখরনা দিেক্ত, বস িরল, ‘অিশ্যই, আদি সুখী’। 
 
িদহলাদট িরল, ‘শুধুিাত্র এক ধেরনে িদহলাো আরছন, যাো এই কথা িরল তাো 
খুু্িই……’ , এখারনই কথা বশষ করে বস। 
 
বতরেজা তাে িাকেটা বশষ করে বিয়, ‘…… সীিািে, বসটাই তুদি বিাঝারত োইরছা, 
তাই না’? 
 
িদহলা আিাে তাে কথা দনয়েরণ বনয়, ‘সীিািে না, সিরয়ে জন্য বিিানান’; 
 



‘তুদি দেক িরলরছা’, বতরেজা দিষণ্ণতাে সারথ উিে বিয়,‘দেক এই কথাটা আিাে 
স্বািীও আিাে সেরন্ধ িরল’। 
 
২৬ 
দকন্তু টিাস একটানা িহু সিয় কাটারতা হাসপাতারল, আে বতরেজারক িাসায় থাকরত 
হরতা একা। অন্ততপরক্ষ বতরেজাে কারছ তারিে বপাষা কুকুে কারেদনন থাকরতা, যারক 
দনরয় িহু িূে হােঁটরত বযরত পােরতা বস। তােপে আিাে িাসায় দফেরল বস িেস্ত হত 
জািভান এিিং ফোসী িেকেণ পড়া দনরয়, দকন্তু দিষণ্ণতা তারক গ্রাস কেরতা দ্রুত, 
িরনারযাগ দিরত পােরতা না বস। িরস্কা বথরক বফোে পে দিরেরকে বিয়া র্াষণটাে কথা 
তাে িােিাে িরন পড়রতা; যদিও বস পরুোপুদে র্রুল বগরছ বসই র্াষরণ দিরেক কী 
িরলদছরলন, দকন্তু, তাে কােঁপরত থাকা গলাে স্বে বস এখরনা শুনরত পায়।  
 
বতরেজা র্ারি, বকিন করে স্বাধীন একদট বিরশে োষ্ট্রপ্রধান, যারক তাে দনরজে বিরশই 
দর্নরিশী শসন্যো বগ্রফতাে করেদছল, ইউরক্ররনে পািভতে এলাকাে বকাথাও োেদিন 
তারক িদদ করেও োখা হয়, তারক জানারনা হয়, তারক িৃতুেিে বিয়া হরি, দেক বযিন 
করে এে িশ িছে আরগ তাো তারিে হারিেীয় প্রদতপক্ষ ইিরে নরজরক [২৮] হতো 
করেদছল - এেপে তারক িরস্কারত পাোরনা হয় ও তারক আরিশ বিয়া হয়, বগাছল করে 
এিিং িাদড় বগােঁফ কাদিরয় কাপড় িিরল একটা টাই পরে দনরত. এিিং তােপে তারক 
জানারনা হরয়দছল, তাে িৃতেুিোরিশ পদেিতভন কো  হরয়রছ, আরো একিাে দনরজরক 
বেক োষ্ট্রপ্রধান দহরসরি র্ািরত দনরিভশ বিয়া হয়, বটদিরল বরতমজরনরর্ে দিপেীরত তারক 
িসারনা হয় এিিং  বজােপূিভক তারক দিরয় কাজ কোরনা হয়।  
 
অপিাদনত, দিরেক বিরশ দফরে এরস তাে বিরশে অপিাদনত জনগরণে উরেরশ্য র্াষণ 
দিরয়দছরলন; দতদন এত বিদশ অপিাদনত হরয়দছরলন বয, বকারনা কথাই দতদন িলরত 
পােদছরলন না। তাে র্াষরণ িাকেগুরলাে িধেিতভী িীঘভ দিেদতগুরলা বতরেজা 
বকারনাদিনও র্ুলরত পােরি না । দতদন কী খুিই িান্ত দছরলন? অসুস্থ? তারক কী বকারনা 
ওষুধ খাওয়ারনা হরয়দছল? নাদক, বসদট শুধু হতাশা দছল ? দিরেরকে যদি বকারনা দকছ ু
অিদশষ্ট নাও থারক, অন্ততপরক্ষ র্াষরণে বসই র্য়ঙ্কে িীঘভ দিেদতগুরলা অিদশষ্ট থাকরি 
দেেকাল, যখন িরন হদিল দতদন শ্বাস দনরত পােরছন না, িাতারসে জন্য হাহাকাে 
কেরছন, আে সিস্ত জাদতে বেদেওরত কান বপরত অরপক্ষা কেদছল। এই দিেদতগুরলাে 
িরধেই দনদহত দছল বসই সতেদট - তারিে বিশ কী র্য়ািহ দিপযভরয়ে িুরখ পরড়রছ। 
 
রুশ আগ্রাসরনে সপ্তি দিন দছল বসদট। বতরেজা র্াষণদট শুরনদছল একদট পদত্রকাে 
সোিরকে অদফরস, যা োতাোদত রূপান্তদেত হরয়দছল রুশ আগ্রাসন প্রদতরোরধে অিংশ 
দহরসরি। বসই িুহূরতভ সিাই দিরেকরক ঘৃণা করেদছল। সিরঝাতা কোে জরন্য সিাই 



তারক দতেষ্কাে করেদছল, তাে অপিান দিরয়ই সিাই অপিাদনত বিাধ করেদছল, তাে 
দিভলতা তারিে আঘাত করেদছল। 
 
জুদেরখ িরস বসই দিনগুরলাে কথা র্ািাে সিয়, বতরেজাে বসই িানুষটারক আে অসহ্ 
বিাধ হয় না। ‘দিভল’ শব্দটা আে দিোরেে অপদেিতভনরযাগে বকারনা োরয়ে িত বশানায় 
না। বয-বকারনা িানুষ তাে বেরয় শদক্তশালী কারো িুরখািুদখ দিভল, যতই দিরেরকে িত 
বপটারনা বখরলায়ারড়ে শেীে থাকুক না বকন তাে। বসই দিভলতা, একসিয় যা িরন 
হরয়রছ দুঃসহ আে ঘৃণে, বয দিভলতা বতরেজা আে  টিাসরক বিশ তোগ কেরত প্ররোদেত 
করেদছল, হোৎ করে তারক বসদট আকষভণ করে। বস িুঝরত পারে, বস আসরল দিভলরিে 
িরলেই একজন, দিভলরিে দশদিরে, দিভলরিে বিরশে একজন, এিিং তারক এরিে প্রদতই 
দিশ্বাসর্াজন থাকরত হরি, কােণ তাো দিভল, িারকেে িাঝািাদঝ যাো শ্বাস বনিাে জরন্য 
তাো িাতাস বখােঁরজ। 
 
িাথা ঘুরে ওোে িতই বস তারিে দিভলতাে প্রদত আকষভণ অনুর্ি করে। বস আকষভণ 
বিাধ করে কােণ, বস দনরজরকও দিভল র্ারি। আিাে বস ঈষভায় আক্রান্ত হয়, তাে হাত 
আিাে কাপরত শুরু করে। যখন টিাস িোপােটা লক্ষ করেদছল, সাধােণত বস বযটা করে 
তাই করেদছল: বস বতরেজাে হাত দরটা দনরজে হারতে িরধে দনরয়, বজারে োপ দিরয় শান্ত 
কোে বেষ্টা করেদছল। তরি তাে হাত বথরক বতরেজা হাত সদেরয় দনরয়দছল। 
 
বস দজজ্ঞাসা করে, ‘দক হরয়রছ’? 
 
‘দকছ ুনা’। 
 
তুদি কী োইরছা, বতািাে জরন্য আদি কী কেরিা? 
 
‘আদি োই তুদি িুরড়া হরয় যাও, আরো িশ িছে বিরড় যাক বতািাে, দিশ িছে’! 
 
বতরেজা বযটা বিাঝারত োইদছল তা হরলা, ‘আদি োই তুদি দিভল হও, আিাে িত দিভল’। 
 
২৭ 
তারিে কুকুে কারেদনরনে সুইজােলোরডে আসাটা একিি পছদ হয়দন, বয-বকারনা 
ধেরনে পদেিতভন কারেদনন ঘৃণা করে। কুকুরেে সিয় বতা আে সেলশেদখকর্ারি অগ্রসে 
হয় না, এদট ক্রিাগত েলরত থারক না, একটা দকছ ুবথরক পেিতভী অন্য বকারনা দকছুরত 
বসদট রূপান্তদেত হয় না। িেিং এদট িিৃাকাে ঘদড়ে কাটাে িত, দ্রুত পাগরলে িরতা 
সািরনে দিরক বিৌড়ারত অদনিকু, িুখ ঘুদেরয় একই পথ ধরে দফরে আরস দিরনে পে 
দিন। প্রাহারত টিাস আে বতরেজা যখন বকারনা নতুন বেয়াে দকনরতা, িা ফরুলে টি 



নাড়া েড়া কেরতা, কারেদনন অসন্তুষ্ট  বোরখ তাকারতা, এটা তাে সিরয়ে বিাধরক 
এরলারিরলা করে দিত, বযন তাো ঘদড়ে কাটারক বিাকা িানারনাে বেষ্টা কেরছ এে 
উপরেে সিয় দেরহ্নে সিংখো িিরল দিরয়।  
 
যাই বহাক জুদেরখে ফ্লোরটও, খুি তাড়াতাদড় আরগে অিস্থা, আরগে আোেও বস 
পুনপ্রদতদষ্ঠত কেরত সক্ষি হরয়দছল। প্রাহারত থাকাকালীন সিরয়ে িতই খিু সকারল বস 
দিছানায় ঝােঁদপরয় পরড় নতনু দিনরক শুরর্িা জানারতা, সকাল বিলা িাজারেে সিয় 
বতরেজাে সিী হরতা, এিিং দনদিত কেরতা তাে র্ারগে অন্যান্য হােঁটাগুরলাও বযন দেক 
থারক। 
 
কারেদননরক তারিে জীিরনে ঘদড় িলা যায়। হতাশাে সিয়, বতরেজা দনরজরক িরন 
কদেরয় দিত, কারেদননরকও তাে বিরখ োখরত হরি, কােণ বস তাে বেরয়ও দিভল, হয়রতা 
দিরেক এিিং তাে পদেতেক্ত জন্মর্ূদি বথরক দিভল। 
 
একদিন িাইরে বথরক বহেঁরট বতরেজা এিিং কারেদনন যখন ঘরে বফরে, তখন বফানটা 
িাজদছল, বস বফানটা ধরে দজজ্ঞাসা করে, ‘বক িলরছন’? 
 
অপে দিরক একদট নােীে কণ্ঠস্বে, জািভান র্াষায় জানায় বস টিাসরক খুেঁজরছ। অদস্থে 
একদট গলাে স্বে। বতরেজাে িরন হরলা খাদনকটা অিজ্ঞা বিশারনা োট্টাে আর্াস দছল 
বসই নােীে করণ্ঠ। যখন বস তারক জানারলা, টিাস িাসায় বনই এিিং বস জারন না কখন 
বস দফেরি, লাইরনে অপে প্রারন্তে িদহলা হাসরত শুরু করে এিিং বকারনা দিিায় সম্ভাষণ 
ছাড়াই বস বফানটা বেরখ বিয়। 
 
বতরেজা জানরতা, এটা হয়রতা এিন বকারনা িেপাে নয়; হাসপাতারলে নাসভও হরত পারে, 
বকারনা বোগী িা বসরক্রটাদে, দকিংিা বয বকউই। দকন্তু তােপেও বস দিেক্ত হয়, বকারনা 
কারজ িন িসারত পারে না। এই সিয় বস িুঝরত পারে িাদড়রত থাকাকালীন বসই 
সিয়কাে শদক্তে বশষ দিন্দুদটও বস হাদেরয় বফরলরছ, েূড়ান্ত তুি বকারনা দকছু সহ্ কোে 
ক্ষিতাও এখন আে বনই। দর্ন বিরশ থাকা িারন নীরে বকারনা সুেক্ষাে জাল ছাড়াই শূরন্য 
টান টান করে িােঁধা িদড়ে উপে দিরয় হােঁটাে িত, দনজ বিরশ বয সুেক্ষা জাল বযাগায় 
স্বজন, সহকিভী িা সুহৃিো। বযখারন তাে শশশি বথরক পদেদেত র্াষায় বস সহরজ যা 
িলরত োয়, িলরত পারে। প্রাহারত শুধুিাত্র হৃিরয়ে িোপারে বস টিারসে উপে 
দনর্ভেশীল দছল, দকন্তু এখারন সিদকছুে জন্য বস টিারসে উপে দনর্ভেশীল। তাে কী হরি, 
এখারন যদি বস তারক বছরড় েরল যায় ? বস কী তারক হাোরনাে র্য় দনরয়ই সাো জীিন 
কাটারি। 
 
দনরজরকই বস িরল: তারিে পদেেয় প্রথি বথরকই একটা র্রুলে ওপে প্রদতদষ্ঠত;  তাে 



িাহুে নীরে ‘আনা কারেদননা’ িইদট অরনকটা জাল কাগরজে িত; টিাসরক তাে সেরন্ধ 
যা একটা র্ুল ধােণা দিরয়দছল । তারিে র্ারলািাসা সরত্ত্বও, পেস্পরেে জীিনরক তাো 
নােকীয় করে তরুলরছ। তাো বয এরক অপেরক র্ারলািারস, এই িাস্তি সতেদট  শুধুিাত্র 
প্রিাণ করে অপোধটা আসরল তারিে দনরজরিে নয়, তারিে আেেরণ িা তারিে 
অনুর্ূদতে অদনতেতায় নয়, িেিং তারিে পােস্পদেক অসািঞ্জস্যতায়। টিাস শদক্তিান, 
বতরেজা দিভল। বতরেজা দিরেরকে িত, বয প্রদতদট িারকেে িরধে দত্রশ বসরকডে দিেদত 
বনয়। বস তাে বিরশে িত, বয বতাতলায়, একটু শ্বাস বনিাে জন্য িাতাস বখােঁরজ, কথা 
িলরত পারে না। 
 
দকন্তু যখন শদক্তশালী এতই দিভল হয় বয, বস দিভলরক আঘাত কেরত পারে না, তখন 
প্রস্থান কোে জন্য দিভলরক যরথষ্ট শদক্তশালী হরত হয়। 
 
দনরজরক এই শব্দগুরলা স্মেণ কদেরয় দিরয় বস কারেদনরনে বলািশ িাথায় তাে িখুটা 
বেরপ ধরে িরল, ‘দুঃদখত কারেদনন, িরন হরি বতািারক আিাে অন্য বকাথাও বযরত 
হরি’। 
 
২৮ 
িাথাে উপরেে তারক র্ােী সুটরকসটা বেরখ, দই পারয়ে িাঝখারন কারেদননরক দনরয় 
বেন কোটভরিরডটে এক বকানায় োপাোদপ করে িসা বতরেজাে িাে িাে িারয়ে সারথ 
থাকাে সিয় তাে পুোতন কিভস্থরলে বসই বহারটরলে বোস্তোে িািুদেভে কথাই র্ািরত 
থারক ; বসই িািুদেভটা যখনই সুরযাগ বপরয়রছ, বতরেজাে দনতরে হাত ছুেঁইরয়রছ, এিিং 
সিাে সািরন কখরনা বয দজজ্ঞাসা কেরত িান্ত হয়দন, করি বতরেজা তাে কথা বিরন বনরি 
আে তাে শযোসদিনী হরি। িোপােটা অদু্ভত, বতরেজাে তাে কথাই িরন আসরলা; 
সিসিয়ই বতরেজা যা দকছু িরন প্রারণ ঘৃণা করে, তাে বেষ্ঠতি একদট উিাহেণ দছল বসই 
বলাকদট। আে এখন বস শুধুিাত্র যা র্ািরত পােরছ তা হরলা, তারক খুেঁরজ বিে করে িলরি, 
‘তুদি বতা আিাে সারথ শুরত োইরত, বিশ, আদি এরসদছ’। 
 
এিন দকছু কোে জরন্য তাে তীরতম ইিা হদিল, যা টিারসে কারছ তাে আিাে দফরে 
যাওয়াটা দেেতরে বেকারত পারে। বতরেজা তাে  জীিরনে এই অতীত সাতটা িছে 
নৃশিংসর্ারি ধ্বিংস কেরত বেরয়দছল। এদট দছল বসই িাথা বঘাো িা র্াদটভরগা, বসই িি, 
অনদতক্রিে পতরনে তীরতম ইিা।  
 
আিো এটাও হয়রতা িলরত পাদে, এই িাথা বঘাোে পদেদস্থদতটা হরি দিভলরিে বনশায় 
িি হিাে িত একদট অিস্থা। িানুষ তাে দিভলতা সেরকভ সরেতন হরয় যুে কোে বেরয় 
পোজয় বিরন বনয়াে দসোন্ত বনয়, তাে দিভলতায় বস তখন বনশাগ্রস্ত, বস আরো দিভল 



হরত োয়, সিাে সািরন শহরেে িূল েেরে বস ঝােঁদপরয় পড়রত োয়, আরো নীরে, নীে 
বথরকও আরো নীরে। 
 
িরন িরন বস দেক করেদছল প্রাহা শহরেে িাইরেই বস থাকরি, তাে ফরটাগ্রাফারেে 
বপশাও বস বছরড় বিরি, বস তাে বসই বছাট শহরে পাদলরয় যারি, বযখান বথরক টিারসে 
কণ্ঠস্বে একদিন তারক প্ররলার্ন বিদখরয় তারক বিে করে এরনদছল। 
 
দকন্তু প্রাহারত আসাে পে বস িঝুরত পােরলা, এখারন দকছ ুসিয় তারক থাকরতই হরি, 
বিশ দকছ ু প্রারয়াদগক দিষয় সিাধান কোে জরন্য, যা তাে শহে বথরক প্রস্থারনে 
িোপােটাও প্রলদেত করে যাদিল। 
 
পঞ্চি দিরন, হোৎ করে টিাস এরস উপদস্থত হয়, কারেদনন তাে গারয় ঝােঁদপরয় পরড়দছল, 
সুতোিং বিশ দকছুক্ষণ সিয় বলরগরছ, তারিে দনরজরিে িরধে কথা িলা শুরু কেরত। 
 
তাো অনুর্ি করেদছল বযন িেফ ঢাকা বকারনা িারেে িাঝখারন তাো িাদড়রয় আরছ, 
োোয় কােঁপরছ দইজন।  
 
তােপে তাো দজরন একই সারথ পেস্পরেে দিরক এদগরয় আসরত শুরু করে, এে আরগ 
বকারনাদিনও েুি ুখায়দন এিন যগুরলে িরতা। 
 
টিাস জানরত োয়, ‘সিদকছু দেক আরছ বতা?’ 
 
বতরেজাে উিে দছল, ‘হ্ােঁ’। 
 
‘তুদি বতািাে আরগে পদত্রকাে ওখারন দগরয়দছরল’? 
 
‘আদি ওরিে বফান দিরয়দছলাি’। 
 
‘তােপে’? 
 
‘না, এখরনা উিে পাইদন, আদি অরপক্ষা কেদছ’। 
 
‘দকরসে জন্য’? 
 
বতরেজা এে বকারনা উিে বিয়দন। বস বতা টিাসরক িলরত পারে না বয, তাে জন্য বস 
অরপক্ষা কেদছল। 



 
২৯ 
এিাে আিো দফরে যাই বসই িহূুরতভ, যাে সেরন্ধ আিো আরগ বথরকই জাদন। টিাস 
হতাশাজনকর্ারি অসুখী এিিং তাে বপরট খুি িেথাও কেদছল। অরনক োত না হওয়া 
অিদধ বস ঘুিারত পারেদন। 
 
এে পেপেই বতরেজা বজরগ যায়, (প্রাহাে আকারশ রুশ যুে দিিারনে পাহাো দছল বসই 
সিরয়ে শনদিদিক িোপাে, আে বসই দিকট শরব্দে কােরণ ঘুিারনা দছল প্রায় অসম্ভি); 
তাে প্রথি দেন্তা দছল, টিাস দফরে এরসরছ শুধ ুতাে কােরণই, শুধু তােই কােরণ, বতরেজা 
তাে দনয়দতরক িিরল দিরয়রছ, এখন টিাস আে তাে জন্য িায়ী না, এখন বতরেজাই তাে 
সিদকছুে জন্য িায়ী। 
 
বস অনুর্ি করেদছল, তাে যতটকুু শদক্ত আরছ, এই িাদয়ে পালরনে জন্য তাে বেরয় 
আরো বিদশ শদক্তে প্ররয়াজন। 
 
দকন্তু প্রায় একই সারথ তাে িরন পড়রলা, আরগে দিন তারিে ফ্লোরটে িেজায় টিাস এরস 
উপদস্থত হিাে দেক আগ িুহূরতভ, দগজভাে ঘডটায় ছয়টা িাজাে ধ্বদন। বযদিন তারিে প্রথি 
বিখা হরয়দছল, তাে কারজে দশফটও বশষ হরয়দছল ছয়টায়, তাে সািরন হলুি বিরঞ্চে 
ওপে টিাসরক বস িরস থাকরত বিরখদছল, তখরনা বস শুরনদছল দগজভাে ঘডটায় ছয়টা 
িাজাে সিংরকত। 
 
না, এটা বকারনা কুসিংস্কাে নয়, এটাই দছল তাে বসৌদযভরিাধ, যা তাে হতাশা দনিূভল 
কেরত বপরেদছল এিিং নতুন করে িােঁোে ইিায় তারক পূণভ করে তুলরত বপরেদছল। োনা 
ঝােঁপটারনা শিি ঘটনাে পাদখো আরো একিাে তাে কােঁরধ জায়গা বনয়। তাে বোরখ তখন 
অশ্রু এিিং পারশ বশায়া টিারসে দনশ্বারসে শরব্দ বস অদনিভেনীয়র্ারিই সুখী। 
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১ 
বছাট িড় নানা ধেরনে বফায়াো আে পারকভে শহে বজরনর্া, বযখারন এক সিয় 
িোডেস্টোডে বথরক সিীরতে সুে বর্রস আসরতা। এিনদক অসিংখে গারছে িরধে শহরেে 
দিশ্বদিিোলয়টাও লুকারনা। ফ্রাডজ বকিলই তাে দপুরেে বলকোে বশষ করেরছ, 
দিশ্বদিিোলয় বথরক যখন বস বিে হরলা, িারেে সিুজ ঘারসে িরধে তখন পাদন দছদটরয় 
দিরি স্বয়িংদক্রয় পাদন দছটারনাে যেগুরলা। তাে বিজাজটাও দছল খুি বিদশ িাত্রায় র্ারলা, 
বস তাে বপ্রদিকাে সারথ বিখা কেরত যারি তখন, করয়কটা োস্তা বপদেরয় কারছই থারক 
বস। 
  
বসখারন প্রায়ই বস বিখা কেরত যায়, তরি িন্ধ ু দহসারি, কখরনাই বপ্রদিক দহসারি না। 
বজরনর্াে সু্টদেওরত যদি বস তাে সারথ শােীদেকর্ারি দিদলত হয়, তরি তাে জন্য বসদট 
এক নােীে কাছ বথরক অন্য নােীে কারছ যাওয়া হরি। স্ত্রীে কাছ বথরক বপ্রদিকাে কারছ 
আসা, এিিং একদিরনই বসখান বথরক আিাে দফরে আসা; আে বযরহতু বজরনর্ারত ফোসী 
কায়িায় স্বািী স্ত্রী একই দিছানায় ঘুিায়, বস কােরণ তাে জন্য বসদট হরি িাত্র করয়ক ঘডটা 
িেিধারন এক নােীে দিছানা বথরক অন্য এক নােীে দিছানায় যাওয়া। এিিং বসটা, ফ্রাডজ 
িরন করে, তাে বপ্রদিকা এিিং স্ত্রী দজনরকই এিিং পদেরশরষ তাে দনরজরকও অপিান কো 
হয়। 
 
এই নােীে জন্য বয র্ারলািাসা বস িহন করে - যাে বপ্ররি বস পরড়দছল বিশ করয়ক িাস 
আরগ - বসদট এত বিদশ িূলেিান তাে কারছ বয, বস বেষ্টা করেদছল তাে জীিরন এই 
নােীদটে জন্য একদট স্বতে জায়গা শতদে কেরত, দিশুেতাে একদট সুেদক্ষত এলাকা। 
বিরশে িাইরেে নানা দিশ্বদিিোলয় বথরক িারঝ িারঝই তারক দনিেণ কো হরতা 
বলকোে বিিাে জন্য, এিিং এখন ফ্রাডজ দনদিভোরে সি দনিেণই গ্রহণ কেরতা। দকন্তু 
বসগুরলাও যখন যরথষ্ট িরন হয়দন তাে ভ্রিণদপপাসারক সন্তুষ্ট কোে জন্য, বস তখন স্ত্রীে 
কারছ তাে নতনু অনুপদস্থদতগুরলাে িোখো দহসারি নানা সরিলন এিিং বসদিনাে 
আদিষ্কাে কেরত শুরু করেদছল। তাে বপ্রদিকাে বযরহত ুসিয়সূেী নিনীয়, বস দিরিরশ 
তাে এসি বলকোে বিিাে সফরে সিী হরতা, সদতেকারেে এিিং কাল্পদনক। সুতোিং বসই 
খুি অল্প সিরয়ে িরধে ফ্রাডজ তাে বপ্রদিকারক ইউরোরপে অরনক শহে এিিং একদট 
আরিদেকাে শহরেে সারথ পদেেয় কদেরয় দিরয়দছল। 
 
‘আজ বথরক িশ দিন পরে আিাে সারথ পারলেরিা বযরত বতািাে বকিন লাগরি’? ফ্রাডজ 
দজজ্ঞাসা করে। 
 
বস উিে বিয়, ‘আিাে কারছ বজরনর্াই র্ারলা লারগ’। ইরজরলে সািরন িাদড়রয় তাে 
একদট অসিাপ্ত কাজ বস পেীক্ষা কেদছল। 



‘পারলেরিা বিরখ কীর্ারি তুদি িােঁেরত পারো’? খাদনকটা হালকা োট্টা কোে বেষ্টা করে 
ফ্রাডজ।   
 
বস িরল, ‘ আদি পারলেরিা বিরখদছ আরগ’। 
 
‘তুদি দগরয়রছা বসখারন’, খাদনকটা ঈষভাে স্বরে ফ্রাডজ িরল।   
 
‘আিাে এক িন্ধু একিাে বসখান বথরক একটা বপাস্টকােভ পাদেরয়দছল, টয়রলরটে উপে 
বটপ দিরয় লাগারনা আরছ, তুদি বখয়াল করোদন’? 
 
তােপে বস ফ্রাডজরক একটা গল্প বশানায়। অরনক দিন আরগ, এই শতাব্দীে প্রথি দিরকে 
বকারনা এক সিয় একজন কদি দছরলন। দতদন এত িৃে দছরলন বয, তাে শ্রুদতরলখরকে 
সাহাযে দনরত হরতা হােঁটরত বিে হরল। ‘গুরু’, তাে সহকােী তারক একদিন প্রে করে, 
‘বিখুন, উপরে আকারশ দক বিখা যারি ! এই শহরেে উপে দিরয় উরড় যাওয়া এদট প্রথি 
উরড়াজাহাজ’! িাদটে দিক বথরক একিারে বোখ না তুরল কদি তাে সহকােীরক িরল, 
‘আিাে িরন তাে একটা দনজস্ব ছদি আরছ’। বিশ আিােও পারলেরিা দনরয় এিন দনজস্ব 
একদট ছদি আরছ। সি শহরেে িত বসখারন িহু বহারটল আে গাদড় আরছ। আে 
আিাে সু্টদেওরত সিসিয় নতনু আে দর্ন্ন দর্ন্ন ছদি আরছ’। 
 
ফ্রাডজ দিষণ্ণতা অনুর্ি করে। তাে বপ্ররিে জীিনরক দিরিশ ভ্রিরণে সারথ জদড়রয় 
বফলরত বস এত বিদশ অর্েস্ত হরয় পরড়রছ, তাে ‘েরলা পারলেরিা যাই’ কথাটা আসরল 
সুস্পষ্টর্ারি বযৌনতাে িাতভাে িহন করে, এিিং তাে বপ্রদিকাে, ‘আদি বজরনর্াই পছদ 
কদে’ িাকেদটে শুধু একদট িাত্র অথভই হরত পারে: তাে বপ্রদিকা তারক আে কািনা করে 
না। 
 
বকন দনরজরক দনরয় তাে বপ্রদিকাে কারছ বস এত বিদশ অদনিয়তায় বর্ারগ? দেন্তাে কোে 
িরতা বকারনা কােণ বতা তাে বপ্রদিকা কখরনা বিয়দন। সদতে কথা হরলা, তারিে বিখাে 
হিাে খুি অল্প সিরয়ে িরধে তাে বপ্রদিকাই প্রথি উরিোগ দনরয়রছ তাে সারথ বযৌন 
সেকভ গরড় তুলরত। ফ্রাডজ সুিশভন, তাে জ্ঞারন, বপশাগত অিস্থারন তখন শীরষভ। তাে 
সহকিভীোই  িেিং নানা দসরোদজয়াি এিিং করথাপকথরন তাে একরোখা আে িৃঢ়রেতা 
অিস্থান বিরখ  র্য় বপত। তাহরল বস বকন প্রদতদিন দেন্তা কেরতা, তাে বপ্রদিকা তারক 
বছরড় যারি? 
 
ফ্রারডজে জন্য একিাত্র বয িোখোদট আদি প্রস্তাি কেরত পাদে তাহরলা, র্ারলািাসা 
ফ্রারডজে জন্য তাে িাইরেে জীিরনে একদট সম্প্রসােণ নয়, িেিং দেক এে দিপেীত। এে 
িারন তাে সিীে িয়াে প্রদত তাে দনরজরক দনরিিন কোে একদট আকাঙ্ক্ষা। বয দকনা 



দনরজরক যুেিদদ দহসারি আত্মসিপভণ করে তারক তাে সি অস্ত্রও সিপভণ কেরত হয়। 
এিিং আরগ বথরকই বকারনা আঘারতে দিরুরে প্রদতেক্ষা কোে সুরযাগ বথরক িদঞ্চত হিাে 
কােরণ, বস দেন্তা না করে থাকরত পারে না, কখন বসই আঘাতদট আসরছ। বসই কােরণ 
আদি িলরত পাদে, ফ্রারডজে জন্য র্ারলািাসা িারন একদট আঘাত পািাে দনেন্তে 
প্রতোশা। 
 
যখন ফ্রাডজ তাে বসই উৎকণ্ঠা দনরয় িেস্ত, তাে বপ্রদিকা তাে হাত বথরক তুদল নাদিরয় 
বেরখ, পারশে করক্ষ যায়, বস দফরে আরস িরিে একদট বিাতল হারত। বকারনা কথা না 
িরলই বস বিাতলদটে িুখ বখারল, দদট গ্লারস বস িি ঢারল। 
 
তাৎক্ষদণকর্ারি ফ্রাডজ স্বদস্ত অনুর্ি করে এিিং দকছুটা হাস্যকেও িরন হয় তাে দনরজরক। 
আদি বজরনর্া পছদ কদে িন্তিেদটে অথভ তাহরল বস সিি কেরত অস্বীকাে কেরছ না, 
িেিং এে দিপেীত, এে অথভ সাদিনা দর্নরিশী শহরেই বকিল তারিে সিি হরি এিন 
শরতভে সীিািেতায় িান্তরিাধ কেরছ। 
 
তাে িরিে গ্লাসদট তুরল এক বঢারক খাদল করে বফরল। ফ্রাডজও তাই করে। খুি 
স্বার্াদিকর্ারি বস আনদদত বয, তাে পারলেরিা বযরত অস্বীকৃদত জানারনা আসরল 
র্ারলািাসােই একদট আহিান, দকন্তু বস দকছুটা দিষণ্ণতাও অনুর্ি একই সারথ: তাে 
বপ্রদিকারক বিরখ িরন হরি দিশুেতাে অর্য়ােণেরক লঙ্ঘন কেরত বস িেপদেকে। বয 
সীিানা বস তারিে সেরকভে অিংশ দহসারি দেদহ্নত করেদছল, তারিে র্ারলািাসারক 
আটরপৌরে অিস্থা বথরক িােঁোরত, আে তাে িােতে গৃহ বথরক েূড়ান্তর্ারি দিদিন্ন 
োখরত, তাে শদঙ্কত প্ররেষ্টাগুরলা িুঝরত বস িেথভ হরয়রছ। 
 
বজরনর্ারত তাে দেত্রকে-বপ্রদিকাে সারথ সিি না কোে দনরষধাজ্ঞা আসরলই অন্য 
নােীরক দিরয় কোে জন্য তাে স্ব-আরোদপত একদট শাদস্ত। বস এদটরক এক ধেরণে 
অপোধ অথিা ত্রুদট দহসারিই অনুর্ি করে। এিনদক যদিও তাে দনরজে িােতে 
জীিরনে বযৌনতা িরল উরেখ কোে িত দকছু বনই, বস ও তাে স্ত্রী এখরনা একই দিছানায় 
ঘুিায়, এরক অপরেে র্ােী দনুঃশ্বারসে শরব্দ তারিে ঘুিও র্ারি িধেোরত এিিং এরক 
অপরেে শেীরেে গন্ধও পায়। সদতেকাের্ারি, ফ্রাডজ িেিং োয় একা একা ঘুিারত, দকন্তু 
দিরয়ে দিছানা এখরনা দিরয়ে িন্ধরনে প্রতীক, এিিং বযিনটা আিো জাদন, প্রতীক 
সিসিয়ই অলঙ্ঘনীয়। 
 
প্রদতিাে যখন বস তাে স্ত্রীে পারশ দিছানায় বশায়, বস র্ারি তাে বপ্রদিকা কল্পনা কেরছ 
বসই দিছানায় বস এখন তাে স্ত্রীে পারশ শুরয় আরছ, এিিং প্রদতিাে যখনই বস তাে কথা 
র্ারি, বয লজ্জা অনুর্ি করে। এই কােরণ তাে স্ত্রীে সারথ তাে ঘুিারনাে দিছানাদটে সারথ 



বয দিছানায় বস তাে বপ্রদিকাে সারথ দিদলত হয় তাে িরধে যতটুকু সম্ভি ততটুকু িূেে 
বস সৃদষ্ট কেরত বেরয়দছল। 
 
তাে দশল্পী বপ্রদিকা দনরজে জন্য আরেকিাে গ্লাস র্দতভ করে িরি, পান করে এিিং 
তােপে, তখরনা নীেি, এিিং অদু্ভত উিাসীনতাে সারথ, বযন পুরোপুদের্ারি বস দিসৃ্মত 
হরয়রছ ফ্রারডজে উপদস্থদত, ধীরে ধীরে তাে শেীরেে উপোিংরশে কাপড় খুলরত শুরু করে। 
বস আেেণ কেরছ বযন অদর্নরয়ে বকারনা দশক্ষাথভী যাে তাৎক্ষদণক সৃজনশীলতাে 
অনুশীলন দহসারি পুরো িাসরক দিশ্বাস কোরত হরি, বস এই ঘরে একা আরছ, বকউই 
তারক বিখরত পারি না। 
 
শুধ ুস্কাটভ আে রতমা পরে বস িাদড়রয় থারক, হোৎ করেই ( বযন তখনই বকিল তাে িরন 
পরড় বস রুরি একা বনই) ফ্রারডজে দিরক গর্ীের্ারি বস তাে িৃদষ্ট দনিে করে। 
 
সাদিনাে এই িৃদষ্ট ফ্রাডজরক অপ্রস্তুত করে বিয়, বসই িৃদষ্টে অথভ অনুধািন কেরত বস িেথভ 
হয়। প্ররতেক বপ্রদিক-বপ্রদিকাই অিরেতরন তারিে বপ্ররি দকছ ুদনজস্ব দনয়িকানুন প্রদতষ্ঠা 
করে, যা শুরু বথরক বকারনা ধেরনে দিেুেদত সহ্ করে না। দেক এই িূহূরতভ তাে প্রদত 
সাদিনাে এই তাকারনা, তারিে বপ্ররিে বসই দনয়ি িদহর্ূভত একদট ঘটনা। তারিে প্রাক-
সিি িৃদষ্ট, আেেণ িা ইশাোে বকারনাটাে সারথ তা বিরল না। এদট বযিন উেীপক না, 
বতিদন বপ্রিদিলাসীও নয়, শুধুিাত্র বযন প্রেরিাধক। সিস্যা হরি বসই িৃদষ্ট আসরল কী 
দজজ্ঞাসা কেরছ বসই সেরন্ধ ফ্রারডজে সািান্যতি ধােণা বনই। 
 
এেপরে স্কাটভ খুরল বস এদগরয় এরস ফ্রারডজে হাত ধরে, বিয়ারলে গারয় বহলান দিরয় োখা 
একদট িড় আয়নাে দিরক তারক ঘুদেরয় িাড় কোয়। তাে হাত না বছরড়ই, বসই িীঘভ 
প্রেরিাধক িৃদষ্টদট আয়নায় তাে দনরজে প্রদতদিরেে দিরক দস্থে করে, প্রথরি দনরজে উপে 
বসদট অনুশীলন করে বনয়, এে পে ফ্রারডজে প্রদতদিরেে উপে। 
 
আয়নাে কারছই পেেুলা োখাে একদট স্টোডে, বযখারন ঝুরল আরছ একদট বিাওলাে 
হ্াট। খাদনকটা ঝুেঁরক হ্াটদট হারত বনয় সাদিনা, তাে িাথায় পরে। আয়নায় দেত্র 
তাৎক্ষদণকর্ারি পদেিদতভত হয়: হোৎ করে বসদট তখন একজন নােী বয তাে অন্তিভাস 
পরে আরছ শুধ,ু সুদে, িূেিতভী, দনদিভকাে এক নােী যাে িাথায় খুিই বিখাপ্পা বিাওলাে 
হ্াট, বয একদট ধূসে েঙা সুেট আে টাই পো পুরুরষে হাত ধরে িাদড়রয় আরছ। 
 
আিারো তারক হাসরত হরলা উপলদি করে বয, আসরলই বস তাে বপ্রদিকারক কতটা কি 
বিারঝ। যখন সাদিনা তাে সি কাপড় খরুল বফরলদছল, বতিন বিদশ বযৌন উেীপনা দছল 
না বসই আেেরণ, িেিং খাদনকটা অন্তেি দজরনে িরধে বছাট দষ্টুদি। ফ্রারডজে হাদসরতই 
দিদকদেত হদিল সিদত আে সিরঝাতা। 



তাে বপ্রদিকাে একই প্রদতদক্রয়াে জন্য বস অরপক্ষা করেদছল, দকন্তু সাদিনা বসই 
প্রদতদক্রয়া বিখায়দন। তাে হাত না বছরড়ই বস আয়নাে দিরক গর্ীের্ারি তাদকরয় থারক, 
প্রথরি দনরজে দিরক পরে তাে দিরক। 
 
বকারনা দকছুে ঘটাে সিয় এরস তখন অদতক্রান্ত হরয়রছ। ফ্রাডজ অনুর্ি কেরত শুরু করে 
বয এই দষ্টুদিে অদু্ভত আেেণ (বযদট, বকারনা িজা দহসারি, েিৎকাে বকারনা দকছ ুিরন 
কেরতই বস সুখী) অরনকক্ষণ ধরেই েলরছ। সুতোিং বিাওলাে টুদপে প্রান্তদট বস তাে দই 
আিলু দিরয় ধরে সাদিনাে িাথা বথরক তুরল ধরে এিিং হারস, এেপে হ্াটদটরক বস বেরখ 
বিয় তাে পুেরনা জায়গা - পেেুলা োখাে স্টোরডে। বযন র্াদজভন বিদেে ছদিে উপে 
বকারনা দষ্ট ুদশশুে আেঁকা বগােঁফ বস িুরছ দিরি। 
 
বিশ করয়ক বসরকডে সাদিনা দস্থে হরয় িাদড়রয় থারক, আয়নায় তাে দিরক তাদকরয়। 
এেপে ফ্রাডজ তারক েুেন করে, আিারো তারক িশ দিরনে জন্য তাে সারথ পারলেরিা 
বযরত অনুরোধ করে। এিাে বকারনা ছাড়াই সাদিনা হ্ােঁ িরল এিিং বস প্রস্থান করে। 
 
আিারো তাে বিজাজ র্ারলা হরয় যায়। বজরনর্া, দিেদক্ত আে দিষণ্ণতাে শহে দহসারি 
সাো জীিন ধরে বয শহেরক বস অদর্শাপ দিরয়রছ, বসদটরক এখন িরন হরি সুদে, 
বযখারন অসিংখে অজানা অদর্যারনে সম্ভািনা আরছ। িাইরেে োস্তায় এরস িাদড়রয় উপরে 
েওড়া সু্টদেওে জানালাে দিরক তাকায় বস। তখন িসরন্তে বশষ র্াগ, বিশ উষ্ণতা, িাগ 
কাটা োেঁরিায়া দিরয় সি জানালা ছায়ায় ঢাকা। ফ্রাডজ বহেঁরট পারকভ প্ররিশ করে। এে বশষ 
প্রারন্ত অরথভােক্স োরেভে বসানালী কুরপালা উেঁে ু হরয় আরছ বযন দরটা কািারনে বগালা, 
বকারনা আসন্ন পতরনে বথরক তারিে শূরন্য র্াদসরয় বেরখরছ বকারনা অিৃশ্য শদক্ত। 
সিদকছুই সুদে। এেপে বস বলরকে পারড় যায়, বযখান বথরক বলরকে উিে প্রারন্ত বযরত 
জনপদেিহরনে বছাট একদট বফদে বনয়, ফ্রাডজ বযখারন থারক।  
 
২ 

ফ্রাডজ বিে হরয় যািাে পে সাদিনা এখন একা তাে ফ্লোরট, আিারো বস আয়নাে সািরন 
দফরে যায়, তখরনা পেরন শুধ ুঅন্তিভাস । িাথায় বিাওলাে টুদপ পরে বনয় আিাে, দনরজে 
দিরক খুি র্ারলা করে তাকায় বস। একদট দিরশষ হাোরনা িুহূতভ দফরে পািাে জন্য বস 
কতটা িছে খেে করেরছ অনুর্ি করে সাদিনা দিদস্মত হয়। 
 
একিাে, িহু িছে আরগ তাে সু্টদেওরত বিড়ারত আসাে সিয়, টিারসে খুি র্ারলা 
বলরগদছল বিাওলাে হ্াটদট। দনরজে িাথায় বসদট পরেদছল বস, বজরনর্াে সু্টদেওে িতই 
বিয়ারল বেস দিরয় োখা একদট িড় আয়নাে সািরন িাদড়রয় তাদকরয় দছল, বিখরত 
োইদছল তারক কী উনদিিংশ শতাব্দীে বকারনা শহরে নগে দপতাে িরতা লাগরছ দকনা। 
যখন সাদিনা তাে কাপড় খুলদছল, বস হ্াটদট সাদিনাে িাথায় বস পদেরয় দিরয়দছল, 



তােপে তাো আয়নাে সািরন িােঁদড়রয়দছল ( তাো সিসিয় আয়নাে সািরন িােঁড়ারতা 
যখন সাদিনা তাে পেরনে কাপড় খুলরতা), দনরজরিে বিখরতা, সাদিনা তখরনা তাে 
অন্তিভাস পরে, দকন্তু িাথায় বসই অদু্ভত বিাওলাে টুদপদট। একই সারথ বস অনুধািন 
কেরতা তাো দজরনই আয়না তারিে প্রদতদিে বিরখ উরিদজত।  
 
বকান দিষয়দট তারিে এত উরিদজত কেরতা? দকছু িুহূতভ আরগ, তাে িাথাে হ্াটদট 
একদট োট্টা ছাড়া দকছু িরন হদিল না। উরিজনা কী হাদস বথরক তাহরল িাত্র করয়ক পা 
িূরেই থারক?   
 
হ্ােঁ, দকছুক্ষণ আরগ যখন আয়নায় তাো তারিে বিরখদছল, বস শুধ ু একদট হাস্যকে 
পদেদস্থদতে প্রথি করয়ক বসরকডেই বিরখদছল। দকন্তু হোৎ করে বসই োট্টাদট বঢরক যায় 
উরিজনায়: বিাওলাে হ্াট আে বকারনা োট্টাে পদেোয়ক থারক না; এদট তখন দনষ্ঠুেতাে 
পদেোয়ক, সাদিনাে দিরুরে দনষ্ঠেুতা, নােী দহসারি তাে সিারনে দিরুরে দনষ্ঠুেতা। বস 
তাে নগ্ন পা, স্বি পোদডট নীে বথরক িৃশ্যিান তাে তলরপরটে দনরে দত্রর্ুজ অিংশদট 
বিরখদছল। অন্তিভাস তাে নােীয়তায় বিাহনীয় রূপটারক িাদড়রয় দিরি িহু গুণ, যা 
অস্বীকাে কেরছ তাে িাথাে উপরেে িৃঢ় পুরুষালী টুদপদট, উরপক্ষা আে োট্টা করে। আে 
পারশ টিাস বয কাপড় না খুরল িাদড়রয় থাকরতা, বসই িাস্তি সতেদট বিাঝারতা তাো 
দজরনই আয়নায় যা বিখরতা, আসরল বসদট িূল পদেিন্ন বকৌতকু বথরক দর্ন্ন দকছ ুদছল 
(কােণ যদি োট্টা কোই তাে উরেশ্য হরতা, তাহরল টিাস নগ্ন হরতা আে িাথায় একটা 
বিাওলাে হ্াট পেরতা); এদট একধেরনে  অিিাননা দছল। দকন্তু প্রদতিাি কোে িিরল, 
বস গরিভে সারথ, উেীপনা আে উস্কানীিূলকর্ারি তাে র্ূদিকা পালন কো অিোহত 
োখরতা, বযন দনরজে ইিায় বস আত্মসিপভণ কেরছ জনসিরুখ ধদষভত হিাে জন্য। এিিং 
হোৎ করে আে বিদশক্ষণ অরপক্ষা কেরত না পরে বস টিাসরক বটরন বিরঝরত শুইরয় 
বফলরতা, তাে িাথাে বিাওলাে হ্াট গদড়রয় বযত বটদিরলে নীরে আে তাো আয়নাে 
সািরনে বিরঝরত দিছারনা কারপভরট িেস্ত হরয় পড়রতা সিরি।   
 
দকন্তু আসুন, বিাওলাে টুদপটাে প্রসরি একটু আরলােনা কো যাক।  
 
প্রথিত, প্রায় র্ুরল যাওয়া এক দপতািরহে ম্লান হরয় যাওয়া সৃ্মদতে স্মােক দছল এদট, 
বিারহদিয়া প্ররিরশে বছাট এক শহরে উনদিিংশ শতাব্দীে বকারনা এক সিয় নগেদপতা 
দছরলন দযদন।  
 
দিতীয়ত, এটা তাে িািােও সৃ্মদতদেহ্ন। িািাে িৃতুেে পে সাদিনাে র্াইো তারিে 
পাদেিাদেক সি সেদি যখন র্াগিারটায়াো করে দনরয়দছল এিিং, বস, দনরজে অদধকাে 
আিায় কেরত যুে কোে দিষরয় স্বাধীন ঘৃণাে কােরণ, বিষাত্মকর্ারি বঘাষণা করেদছরলা, 
এই বিাওলাে হ্াটটাই বস দনরি তাে একিাত্র উিোদধকাে দহসারি।  



 
তৃতীয়ত, টিারসে সারথ তাে র্ারলািাসা বখলায় এদট একদট অনুষি।  
 
েতুথভত, তাে বিৌদলকতাে দেহ্ন এদট, বয বিৌদলকতা বস দনেন্তে প্রদতপালন করেরছ 
সরেতনর্ারি। যখন বিশ বছরড় পেিাসী হরত হরয়দছল, বিদশ দকছু িহন কোে সুরযাগ 
দছলনা তাে, আে এই বিঢপ আকারেে অপ্ররয়াজনীয় দজদনসটা বনয়া িারন প্ররয়াজনীয় 
দকছ ুদজদনস পদেতোগ কো।  
 
পঞ্চিত, এখন বযরহত ুবস প্রিারস,  টুদপদট আরিগীয় একদট দেহ্ন, যখন জুদেরখ টিাসরক 
বস বিখরত দগরয়দছল, এদট সারথ করে দনরয় দগরয়দছল বস, আে তাে িাথায় পো দছল 
যখন টিাস বহারটল করক্ষে িেজা খুেঁরজদছল বসদিন। দকন্তু তােপে সাদিনা যা কখরনা 
র্ারিদন বসটাই ঘরটদছল: টুদপদট, আে বসই আরগে িত লঘুদেিতা অথিা বযৌনতাে 
প্রতীক দছল না, িেিং রূপান্তদেত হরয়দছল অতীত সিরয়ে একদট স্মােরক। দজনরকই 
দিষয়দট স্পশভ করেদছল। তাো সিি করেদছল বযন এে আরগ তাো কখরনাই দিদলত 
হয়দন। বকারনা অিীল বখলাে উপলক্ষ দছল না। কােণ তারিে এই সাক্ষাৎদট তারিে 
ইদতপূরিভে ধাোিাদহক বযৌন সাক্ষারতে বকারনা ধাোিাদহকতা দছল না, বযগুরলা প্রদতদট 
দছল নতনু বকারনা বছাট অনাোে কল্পনা কোে এরককদট সুরযাগ। বসদট দছল সিরয়ে 
পুনোিৃদি িা পুনোয় স্মেণ, তারিে সাধােণ অতীরতে প্রদত একদট স্তিগাথা, 
র্ািদিলাসিকু্ত একদট কাদহনীে র্ািালু সাোিংশ, যা িহু িূরে হাদেরয় যাদিল। 
 
বিাওলাে হ্াটদট সাদিনাে জীিরনে সিীরতে একদট বিাদটফ। এদট িাে িাে দফরে 
এরসরছ, প্রদতিােই দর্ন্ন দর্ন্ন অথভ দনরয় এিিং বসই সি অথভই প্রিাদহত হরয়রছ বিাওলাে 
টুদপে িধে দিরয় বযিন করে বকারনা নিীে িরয় েরল নিীগর্ভ বিরয়। আদি হয়রতা এে 
নাি দিরত পাদে বহোিাইটারসে নিীগর্ভ (আপদন একই নিীরত দইিাে পা বফলরত 
পােরিন না) নিীগর্ভ: বিাওলাে হ্াট হরি বসই নিীগর্ভ, যাে িধে দিরয় প্রদতিােই 
সাদিনা দর্ন্ন দর্ন্ন নিীরক প্রিাদহত হরত বিরখ, অন্য বকারনা শব্দাথভগত নিী। প্রদতিােই 
একই িস্তু পুনোয় বজরগ ওরে নতুন বকারনা একদট অথভ দনরয়, যদিও পূিভিতভী সি অথভই 
বসখারন প্রদতধ্বদনে হয় (প্রদতধ্বদনে িত, সাদে িােঁধা প্রদতধ্বদনরিে িত) যুগপৎর্ারি 
নতনু প্রদতধ্বদনে সারথ। প্রদতদট নতনু অদর্জ্ঞতা প্রদতধ্বদনত হয়, প্রদতিােই ঐকতারন 
সিৃে হরয়। বিাওলাে টুদপদট টিাস ও সাদিনারক বকন আরিগাক্রান্ত করেদছল জুদেরখে 
বসই বহারটরল এিিং বকন তাো সিি করেদছল প্রায় বোরখ অশ্রু দনরয়? তাে কােণ দছল 
টুদপদটে কৃষ্ণকায় উপদস্থদত শুধিুাত্র তারিে র্ারলািাসা বখলাে সৃ্মদতস্মােকই দছলনা, 
এছাড়াও এদট দছল সাদিনাে িািাে একদট সৃ্মদতদেহ্ন এিিং তাে দপতািরহে, দযদন এিন 
এক শতাব্দীরত বিেঁরে দছরলন যখন উরড়াজাহাজ আে গাদড় দছল না।  
 



এখন, হয়রতা, বয অতলস্পশভী গহ্বে পৃথক করে বেরখরছ সাদিনা এিিং ফ্রাডজরক, বসদট 
বিাঝাে জন্য আিো অরপক্ষাকতৃ সুদিধাজনক একদট অিস্থারন আদছ:  ফ্রাডজ খুি আগ্রহ 
দনরয় সাদিনাে জীিরনে কাদহনী শুরনরছ এিিং প্রায় সিানর্ারি ফ্রারডজে জীিরনে কাদহনী 
বশানাে জন্য সাদিনাও উৎসাহী, দকন্তু যদিও তারিে সুস্পষ্ট ধােণা আরছ তারিে দিদনিয় 
কো শব্দগুরলাে বযৌদক্তক অথভ কী হরত পারে, তরি তাো িেথভ হরয়রছ তারিে দর্তে দিরয় 
প্রিাদহত নিীে শব্দাথভগত গুঞ্জনদট শুনরত।  
 
সুতোিং যখন ফ্রারডজে উপদস্থদতরত বস বিাওলাে টুদপদট তাে িাথায় পরেদছল, ফ্রাডজ 
অস্বদস্ত বিাধ করেদছল, বযন তাে সারথ বকউ কথা িলরছ এিন একদট র্াষায়, যা তাে 
জানা বনই। এদট বযিন অিীল নয়, বতিদন র্ািারিরগ আক্রান্তও নয়, শুধুিাত্র অরিাধে 
একদট ইশাো। তারক যা অস্বদস্তরত বফরলদছল, বসদট িূলত এে অথভহীনতা। 
 
যখন যগুলো িয়রস বিশ তরুণ আে তারিে জীিরনে সিীত তখরনা এে সূেনা পরিভ, 
তাো একসারথ বসই সিীতদট েেনা কেরত পারে, পেস্পে দিদনিয় কেরত পারে নানা 
বিাদটফ (দেক বযর্ারি টিাস আে সাদিনা বিাওলাে হ্ারটে বিাদটফ পেস্পে দিদনিয় 
করেদছল), দকন্তু যদি তারিে বিখা হয় অরপক্ষাকৃত বিদশ িয়রস, বযিন, ফ্রাডজ ও সাদিনা, 
তারিে দজরনে জীিরনে সিীরত করোদজশন কি বিদশ সিাপ্ত, এিিং প্রদতদট বিাদটফ, 
প্রদতদট দিষয়, প্রদতদট শব্দ তারিে দজরনে কারছই দর্ন্ন অথভ িহন করে। 
 
আদি যদি ফ্রাডজ এিিং সাদিনাে সি করথাপকথন দলদপিে কেতাি, আদি অিশ্যই একদট 
তারিে র্ুল-বিাঝািুদঝগুরলাে িীঘভ অদর্ধান েেনা কেরত পােতাি। এে বেরয় িেিং 
একদট সিংদক্ষপ্ত অদর্ধান দনরয় সন্তুষ্ট হওয়া যাক। 
 
৩ 
রু্ল বর্াঝা শব্দগুললার এিনি সংনিপ্ত অনর্ধাি: 
 
নােী: 

নােী হরয় জন্মারনাে দনয়দত সাদিনা দনরজ দনিভােন করেদন। যা আিো দনরজো দনিভােন 
কদেদন, তা আিো আিারিে সফলতা দকিংিা িেথভতা দহরসরি দেদহ্নত কেরত পাদে না। 
সাদিনা দিশ্বাস কেরতা অদনিভাদেত দনয়দতে প্রদত তাে সদেক একদট িৃদষ্টর্দি থাকা উদেত। 
নােী হরয় জন্ম বনিাে দিরুরে দিরোহ কো তাে কারছ িরন হরয়রছ নােী দহসারি জন্ম 
বনিাে কােরণ গিভ কোে িরতা একই েকি দনিুভদেতা।  

 



তারিে প্রথি একসারথ কাটারনাে সিরয়ে বকারনা একদটরত, ফ্রাডজ তারক িরলদছল, 
দকছুটা অদু্ভত বজাোরলার্ারি, সাদিনা, তুদি একজন ‘নােী’। সাদিনা িুঝরত পারেদন, 
বকন এই সুস্পষ্ট দিষয়টারক বস এত তীরতমর্ারি প্রকাশ কেরছ - অরনকটাই কলোরসে 
বসই গর্ীেতা দনরয়, যখন বস প্রথি দিগন্তরেখায় স্থলর্ূদিে আর্াস বপরয়দছল। অরনক 
পরে সাদিনা ফ্রারডজে িেিহৃত নােী শব্দদটে অথভ িঝুরত বপরেদছল, যাে ওপে বস 
অস্বার্াদিক একদট বজাে দিরয়দছল। তাে িৃদষ্টরত নােী শব্দদট, িানুরষে দদট দলরিে 
একদটরক ইদিত কেরছ না, এদট প্রদতদনদধে কেরছ একদট ‘িূলেরিারধে’, সি নােী ‘নােী’ 
দহসারি দেদহ্নত হিাে বযাগেতা োরখ না। দকন্তু যদি সাদিনা, ফ্রারডজে িৃদষ্টরত, একজন 
নােী হরয় থারক, তাহরল তাে দনরজে স্ত্রী, িাদে-িি কী? দিশ িছরেে বিদশ সিয় আরগ, 
িাদে-িরিে সারথ ফ্রারডজে বিখা হিাে বিশ করয়কিাস পরেই, িাদে-িি আত্মহতোে 
হুিদক দিরয়দছল, যদি ফ্রাডজ তারক কখরনা বছরড় েরল যায়। ফ্রাডজ িেিুগ্ধ হরয়দছল এই 
হুিদকরত। যদিও িাদে-িরিে প্রদত দিরশষর্ারি বকারনা র্ারলািাসা বস অনুর্ি করেদন 
দেকই, দকন্তু িাদে-িরিে র্ারলািাসাে প্রদত বস তীরতম একদট আকষভণ অনুর্ি করেদছল। 
এই ধেরনে বকারনা িড় িারপে র্ারলািাসা জন্য বস দনরজরক বযাগে অনুর্ি করেদন, এিিং 
িাথা নত করে িাদে-িিরক সিান প্রিশভন কোে ঋণদটরক বস অনুর্ি করেদছরলা, এিিং 
বস এতটাই নত হরয়দছরলা বয বস তারক দিরয়ও করেদছল। এিিং এিনদক যদিও িাদে-িি 
আে কখরনাই বসই আরিগিয়তাে তীরতমতা পনুরুোে কেরত  পারেদন, যাে সারথ সিংদিষ্ট 
দছল তাে আত্মহনরনে হুিদক, তােপেও তাে হৃিরয় বসই সৃ্মদতটারক ফ্রাডজ জাদগরয় 
বেরখদছল বসই র্ািনায় বয, বস অিশ্যই কখরনাই তারক কষ্ট বিরি না এিিং সিসিয় তাে 
দর্তরেে নােীদটরক েো কেরি। 
 
বিশ অদু্ভত একদট সূত্রিেকেণ। িাদে-িিরক সিান নয়, দকন্তু িাদে-িরিে দর্তরে থাকা 
নােীদটরক সিান। 
 
দকন্তু িাদে-িি যদি দনরজই একজন নােী হরয় থারক, তাহরল তাে দর্তরে লুদকরয় থাকা 
বসই অন্য নােীদট বক, যারক ফ্রাডজরক সিসিয়ই েো কেরত হরি? হয়রতা, বকারনা নােীে 
একদট বপ্লরটাদনক আিশভ?  
 
না, তাে িা। এিন দকছু িলাে জরন্য তাে কখরনা িরন হরি না বয, বস তাে িারয়ে 
দর্তরেে নােীরক েো করে। বস তাে িারক উপাসনা কেরতা, তাে দর্তরে িাস কো 
বকারনা নােীরক নয়। তাে িা এিিং নােীরেে বপ্লরটাদনক আিশভ দছল একদট এিিং একই।  
 
যখন তাে িয়স িারো, ফ্রারডজে িািা তারিে পদেতোগ কোে পে হোৎ করেই তাে িা 
দনরজরক একাকী আদিষ্কাে করেদছরলন। িালক ফ্রাডজ সরদহ করেদছল গুরুতে দকছু 
একটা ঘরটরছ, দকন্তু তাে িা বসই নাটকদটরক শব্দহীন করেদছরলন িদৃ আে নীেস 
শব্দািলী িেিহাে করে, বযন বসগুরলা ফ্রাডজরক অদস্থে করে না বতারল। বযদিন তাে িািা 



েরল বগরলন, ফ্রাডজ ও তাে িা একসারথ শহরে বিড়ারত বিে হরয়দছরলন, এিিং যখন 
তাো ঘে বথরক বিে হরি, ফ্রাডজ লক্ষ করেদছল তাে িারয়ে পারয়ে জুতাগুরলা দিলরছ 
না, বস দনরজই িরন্দ্ব আক্রান্ত হয়, বস বেরয়দছল তাে িারক র্ুলটা বিদখরয় দিক, দকন্তু র্য় 
বপরয়দছল এই কথাগুরলা হয়রতা তারক কষ্ট দিরত পারে। সুতোিং একসারথ শহরেে 
োস্তাগুরলায় দই ঘডটা হাটাে সিয় বস তাে িৃদষ্ট দনিে বেরখদছল তাে িারয়ে পারয়ে 
দিরক। তখনই বকিল বস প্রথিিারেে িত অনুর্ি করেদছল, কষ্ট পাওয়াে িারন কী হরত 
পারে। 
 
দিশ্বস্ততা এিিং দিশ্বাসঘাতকতা: 
 
শশশি বথরকই সিাদধরক্ষরত্র সিাদহত কো অিদধ তাে িারক র্ারলারিরস এরসরছ ফ্রাডজ। 
তাে সৃ্মদতরকও বস র্ারলািারস। আে বসটাই তারক অনুর্ি কদেরয়রছ, দিশ্বস্ততা, 
সিগুণগুরলাে িরধে গদিভত একদট জায়গা িািী কেরত পারে: দিশ্বস্ততা জীিরন একদট 
একতা দনরয় আরস, নতুিা জীিন ক্ষণকালীন িুহূতভিোপী প্রর্ারি হাজাে টুকরো হরয় 
দছটরক পড়রতা। 
 
প্রায়ই সাদিনাে কারছ ফ্রাডজ তাে িারয়ে গল্প িরলরছ, এিনদক হয়রতা একদট সুদনদিভষ্ট 
অিরেতন বগাপন উরেশ্যসহ: ফ্রাডজ িরন করেদছল তাে দিশ্বস্ত থাকাে বযাগেতা প্রিশভন 
করে বস সাদিনারক িুগ্ধ কেরত পােরি, সাদিনারক পুরোপুদে জয় কোে এদট একদট উপায় 
হরত পারে। 
 
তরি বস বযটা জানরতা না তা হরলা সাদিনা দিশ্বস্ততা না, দিশ্বঘাতকতায় আরো বিদশ িুগ্ধ 
হরতা। দিশ্বস্ততা শব্দদট সাদিনারক তাে িািাে কথা িরন কদেরয় বিয়, িফস্বল শহরেে 
শুেিািী একজন িানুষ, দযদন তাে বোিিােগুরলা কাটারতন জিরলে সূযভাস্ত আে 
ফুলিানীরত োখা বগালাপ ফুল এেঁরক। তাে কলোরণ, যদিও শশশরি সাদিনা ড্রইিং কেরত 
দশরখদছল। তাে যখন বেৌে, সাদিনা সিিয়সী একদট বছরলে বপ্ররি পরড়দছল। তাে িািা 
এত বিদশ শদঙ্কত হরয় পরড়দছরলন বয দতদন সাদিনারক একদট িছে একা একা িাসাে 
িাইরে বিে হরত বিনদন। একদিন তাে িািা তারক দপকারসাে দকছু কারজে দপ্রডট 
বিদখরয়দছরলন এিিং বসটা দনরয় হাদস োট্টা করেদছরলন। বস যদি বেৌে িছে িয়সী স্কলু 
ছাত্ররক র্ারলা না িাসরত পারে, অন্ততপরক্ষ বস বতা দকউদিজিরক র্ারলািাসরত পারে। 
স্কুল বশষ কোে পে, সাদিনা প্রাহারত এরসদছল তীরতম আনরদে একদট অনুর্ূদত দনরয়, 
এখন অিরশরষ বস তাে িাড়ীে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা কেরত পােরি। 
 
খুি অল্প িয়স বথরক িািা এিিং দশক্ষকো আিারিে দশদখরয়রছন, দিশ্বাসঘাতকতা হরি 
কল্পনা কো সম্ভি এিন সিরেরয় জঘন্যতি একদট অপোধ। দকন্তু দিশ্বাসঘাতকতা 
আসরল কী? দিশ্বাসঘাতকতা িারন িরলে সিাে সারথ দর্ন্ন িত বপাষণ কো এিিং 



অজানাে অদর্িুরখ যাত্রা। আে অজানাে অদর্িুরখ যাত্রা কোে িত আে বকারনা দকছুই 
অসাধােণ দছল না সাদিনাে কারছ।  
 
যদিও অোকারেদি অি ফাইন আটভরসে একজন দশক্ষাথভী, দকন্তু দপকারসাে িত দেত্রকিভ 
সৃদষ্ট কোে বকারনা অনুিদত দছল না তাে। এদট দছল বসই সিয়, যখন তথাকদথত 
সািাদজক িাস্তিতািারিে িেিস্থাপত্র বিয়া হরতা, এিিং স্কুলও কদিউদনস্ট োষ্ট্ররনতারিে 
প্রদতকৃদত উৎপািন কেরতা।  দিশ্বাসঘাতকতা কোে তাে বসই কািনাদট িেিং অপূণভই 
েরয় বগরছ:  তাে কারছ কদিউদনজি শুধ ুআরো একদট িািাে িত, সির্ারিই বয করোে 
আে সীদিত।একজন িািা বয তাে র্ারলািাসা আে দপকারসারকও দনদষে করেরছ (বসই 
সিয়টা দছল বগােঁড়া িতিারিে)। এিিং বসই সিয় যদি বস দিতীয় বেণীে বকারনা 
অদর্রনতারক দিরয় করে থারক, তাে কােণ শুধুিাত্র তােও ক্ষোপারট দহসারি পদেেয় দছল 
এিিং তাে িািাে কারছই বয দরটাই খিু অগ্রহণরযাগে।  
 
এেপে সাদিনাে িা িাো যান। বশষকতৃে অনুষ্ঠান বশরষ প্রাহারত দফরে আসাে পে, বস 
একদট বটদলগ্রাি পায় বয তাো িািাও আত্মহতো করেরছন দুঃখ সহ্ কেরত না বপরে। 
হোৎ করেই বস দিরিরকে িিংশন অনুর্ি করে: আসরলই কী তাে িািাে সিসিয় 
বগালাপ র্ো ফুলিানী আেঁকা আে দপকারসারক ঘৃণা কোে দিষয়দট এত বিদশ র্য়ঙ্কে 
দছল? আসরলই কী িািাে বসই উরিগ এতই ঘৃণে দছল - তাে বেৌে িছরেে বিরয় গর্ভিতী 
হরয় ঘরে দফেরত পারে? আসরলই কী দিষয়দট হাস্যকে - দতদন তাে স্ত্রীরক ছাড়া বিেঁরে 
থাকাে বকারনা তাড়না বিাধ করেনদন?  
 
আিারো বস দিশ্বাসঘাতকতা কোে তীরতম তাড়না অনুর্ি করে: তাে দনরজে 
দিশ্বাসঘাতকতাে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা। বস তাে স্বািীরক জানায় (যারক বস তখন 
পাগলারট খািরখয়ালীে বেরয় িেিং ঝারিলাপণূভ  িাতাল দহসারি দিরিেনা কেরত শুরু 
করেদছল) বস তারক বছরড় যারি। 
 
আিো যদি ‘খ’ এে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা কদে, যাে জন্য আিো ‘ক’ এে সারথ 
দিশ্বাসঘাতকতা করেদছলাি একদিন, এে িারন দকন্তু এই না বয আিো ‘ক’ বক তষু্ট 
করেদছ। তালাকপ্রাপ্তা বকারনা দেত্রকরেে জীিন বকারনার্ারি তাে দপতািাতাে জীিরনে 
সারথ সিৃশ নয় দেকই, যারিে প্রদত বস দিশ্বাসঘাতকতা করেদছল। প্রথি 
দিশ্বাসঘাতকতাদট অপদেিতভনীয়। এদট র্দিষ্যরত ধাোিাদহকর্ারি আরো িহু 
দিশ্বাসঘাতকতারক আিেণ জানায়, যারিে প্রদতদট আিারিে িূল দিশ্বাসঘাতকতা বথরক 
ক্ররিই িরূে সদেরয় দনরয় যায়। 
 
সিীত: 



 
ফ্রারডজে জন্য সিীত হরি এিন একদট দশল্পকলা যা িিতাে অরথভ োইওনাইদসয়ান 
বসৌদরযভে সিরেরয় দনকটিতভী। বকউই আসরল িাতাল হয় না বসই অরথভ বকারনা একদট 
উপন্যাস িা দেত্রকিভ বিরখ, দকন্তু বক পারে িাতাল না হরয় থাকরত, দিটরহারর্রনে 
‘নাইনথ দসরফাদন’, িারটভারকে ‘বসানাটা ফে টু দপয়ারনা অোডে পােকাশন’ অথিা 
দিটলরসে ‘বহায়াইট অোলিাি’ শুরন? ফ্রাডজ ধ্রুপিী আে পপ সিীরতে িরধে বকারনা 
দিরর্ি করে না। তাে কারছ এই পাথভকে কোটারক িরন হয় পরুোরনা ধোনধােণাে আে 
র্োিীপূণভ, বিাৎসাটভ বযিন, বতিনই েক সিীতও পছদ করে ফ্রাডজ।  
 
সিীতরক িুদক্তিায়ী একদট শদক্ত দহসারি দিরিেনা কেরতা ফ্রাডজ, যা তারক িুদক্ত 
দিরয়দছল একাকীে, অন্তিুভদখতা, লাইররতমেীে ধরুলা বথরক, এদট তাে শেীরেে িেজাদটরক 
উন্মুক্ত করেদছরলা, বযন তাে আত্মা িাইরেে এই পৃদথিীরত বিদেরয় আসরত পারে িন্ধ ু
িানারত। নােরত র্ারলািাসরতা ফ্রাডজ, এিিং দকছুটা বক্ষি তাে িরন দছল কােণ সাদিনাে 
পছরদে সারথ তাে এই তীরতম পছরদে দিষয়দটে গেদিল দছল। 
 
একিাে একদট বেরস্তাোেঁয় তাো একসারথ যখন খাদিল, খুি কারছে বকারনা একদট 
দস্পকাে বথরক উচ্চ স্বরেে সিীত ও ড্রারিে র্ােী ছদ বর্রস আসরত শুরু করেদছল।  
 
সাদিনা িরলদছল, ‘খুিই দষ্ট েক্র এদট, িানুষ িদধে হরয় যারি কােণ সিীত ক্ররিই আরো 
বিদশ বজারে িাজারনা হরি, দকন্তু বযরহতু তাো কারন শুনরত পােরছন না, বসই কােরণ 
সিীতও আরো বিদশ বজারে িাজারত হরি’। 
 
ফ্রাডজ সাদিনারক দজজ্ঞাসা করেদছরলা, ‘বতািাে সিীত র্ারলা লারগ না’? 
 
‘না’, সাদিনা উিরে িরলদছল এিিং তােপে বস বযাগ করে, ‘যদিও দর্ন্ন বকারনা যুরগ’ …. 
সাদিনা তখন ইরয়াহান বসিাদস্টয়ান িারখে দিনগুরলাে কথা র্ািদছল - যখন সিীত দছল 
সীিাহীন তুষাে আিৃত প্রারন্তে উপে বগালাপ ফুল বফাটাে িত। 
  
সিীরতে ছদ্মরিরশ হট্টরগাল তাে শশশি বথরকই তারক তাদড়রয় বিদড়রয়রছ। কদিউদনস্ট 
সেকারেে অধীরন ফাইন আটভস অোকারেদিরত পড়াে সিয় দশক্ষাথভীরিে পুরো একদট 
গ্রীরেে ছুদট তরুণরিে বকারনা কোরে কাটারনা িাধেতািূলক দছল। সিাইরক একই 
সারথ বসই কোরে থাকরত হরতা, এিিং সাধােণত বকারনা প্রকরল্প কাজ কেরত হরতা। 
সাদিনাও এক গ্রীরেে ছুদটরত ইস্পারতে কােখানা দনিভাণ প্রকরল্প কাজ করেদছল। 
বসখারন সকাল পােঁেটা বথরক োত নটা অিদধ দিশাল লাউেদস্পকাে িেিহাে করে উচ্চ 
স্বরেে সিীত িাজারনা হরতা। সাদিনাে কােঁিরত ইিা হরতা, দকন্তু সিীতগুরলা দছল 
আনদপূণভ, এিিং বসই আওয়াজ বথরক বকাথাও আত্মরগাপন করে থাকাে জায়গাও 



দছলনা, না িাথরুরি, না দিছানাে োিরেে নীরে। বসখারন সিদকছুই দছল লাউে 
দস্পকােগুরলাে আওতাে িলরয়। পাগলা একিল কুকুরেে িত িরন হরয়দছল তাে বসই 
সিীতগুরলা, অসুরখে িত যাো তাো তারক আক্রিণ করেদছল।  
 
বসই সিয়, সাদিনা বর্রিদছল, শুধুিাত্র কদিউদনস্ট দিরশ্বই সিীরতে িিভেতাে এর্ারি 
েূড়ান্তর্ারি োজে কো সম্ভি। প্রিারস, বস আদিষ্কাে করেদছরলা, সিীরতে এই 
অপ্রীদতকে অদতশরব্দ রূপান্তে হিাে প্রদক্রয়াদট সেূণভ গ্রহিোপী েলিান একদট প্রদক্রয়া, 
যাে িাধেরি িানিজাদত সেূণভ কিযভতাে ঐদতহাদসক একদট পরিভ প্ররিশ কেরছ। সেূণভ 
কিযভতা আদির্ূভত হরয় সিভপ্রথি এে উপদস্থদত বস জানান বিয় সিভত্র দিোজিান একদট 
ধ্বদনতাদেক কিযভতায়: গাদড়, বিাটেসাইরকল, ইরলকদেক দগটাে, দড্রল বিদশন, লাউে 
দস্পকাে, সাইরেরন। এেপে সিভত্র দিোজিান িশৃ্যগত কিযভতা আসােও খুি বিদশ দিলে 
বনই। 
  
োরতে খািারেে পে তাো উপরে তারিে ঘরে যায় এিিং শােীদেকর্ারি দিদলত হয়। এিিং 
ফ্রাডজ যখন ঘুদিরয় পড়াে প্রদক্রয়ায় দছল, তখন দেন্তাগুরলাও তারিে সিংলগ্নতাও হাদেরয় 
বফলরত শুরু করে। োরতে খািারেে সিয় িাজা উচ্চগ্রারিে শব্দ পূণভ বসই সিীত বস 
স্মেণ করেদছল এিিং দনরজরক বস িরল, অদতশরব্দে একদট সুদিধা আরছ। এদট আিারিে 
িুরখ উচ্চাদেত শব্দািলী গ্রাস করে। এিিং হোৎ করেই বস অনুর্ি করে সাোজীিন ধরেই 
বস কথা িলা, বলখা, িকৃ্ততা বিয়া, িাকে আে সূত্র শতদে কো ও তারিে সিংরশাধন কো 
ছাড়া আে দকছুই করেদন, বযন পদেরশরষ বকারনা শব্দই আে সুদনদিভষ্ট না থারক, তারিে 
অথভ িরুছ বফলা হয়, তারিে আরধয় হাদেরয় যায়, তাো রূপান্তদেত হয় আিজভনায়, িজভে, 
ধুলা আে িাদলরত; িগরজে দর্তে তাো ঘুে ঘুে করে, িাথা বযন দছেঁরড় বফলরত োয়, 
তাোই তাে অদনো, তাে অসুখ। এিিং উচ্চগ্রারিে সিীরতে বসই িুহূতভদটে বস আিােও 
তীরতমর্ারি কািনা করে, অস্পষ্টর্ারি দকন্তু তাে সি শদক্ত দনরয়। বসই িাধাহীন সিীত, 
েূড়ান্ত শব্দ, আনদিায়ক, সিভিোপী সুখকে, অিিনীয়, জানালা কােঁপারনা হট্টরগাল, যা 
দেেকারলে জন্য শব্দগুরলাে বসই কষ্ট, অন্তুঃসােশূন্যতা আে অহদিকাগুরলারক গ্রাস 
কেরি । িাকেগুরলারক নাকে করে বিয় সিীত, সিীত হরি শব্দ-দিরুে! সাদিনাে একদট 
িীঘভ আদলিন বস কািনা করে, কািনা করে আে বকারনাদিনও একদট  িাকেও উচ্চােণ 
না কোে জন্য, তাে বযৌনদিলরনে েেিসখূ দিরল যাক সিীরতে প্রিি গজভরন। এই 
আনদপূণভ কাল্পদনক বশােরগারলে িাো প্রশদিত হরয় বস ঘুদিরয় পরড়।   
 
আরলা এিিং অন্ধকাে: 
 
সাদিনাে জন্য বিেঁরে থাকা হরি বিখা, আে বিখা সীিািে দদট সীিানাে িাো: শদক্তশালী 
আরলা, যা অন্ধ করে আে সেূণভ অন্ধকাে। হয়রতা বসটাই, তীরতম বয বকারনা দকছুে প্রদত 
সাদিনাে অপছদরক উৎসাদহত করেরছ। েূড়ান্ত িারন বসই সীিানাগুরলা, যাে পরে জীিন 



সিাপ্ত হয় এিিং বকারনা তীরতম দকছুে প্রদত িাড়দত আরিগ, দশল্পকলা দকিংিা োজনীদতরত, 
হরি িৃতেুে জন্য অিগুদণ্ঠত একদট কািনা।  
 
ফ্রারডজে কারছ আরলা শব্দদট দিরনে হালকা আর্ায় উদ্ভাদসত বকারনা র্িূশৃ্যদেত্র িরন 
কদেরয় বিয় না, এদট তারক আরলাে উৎরসে কথা িরন কদেরয় বিয় : সূযভ, বকারনা আরলাে 
িাল্ব, একদট স্পটলাইট। পদেদেত রূপরকে সারথ ফ্রারডজে এই সিংদিষ্টতা: 
ন্যায়পোয়ণতাে সূযভ, িুদেিিাে িীপ্ত দশখা ইতোদি। 
 
অন্ধকােও আরলাে িরতাই ফ্রাডজরক আকষৃ্ট করে। বস জারন ইিানীিং সিরিে আরগ 
আরলা দনদর্রয় বিয়ারক হাস্যকে দিরিেনা কো হয়, এিিং বসই কােরণ বস সিসিয়ই 
দিছানাে পারশ একদট বছাট আরলা জ্বাদলরয় োরখ। তরি বয িুহূরতভ বস সাদিনাে দর্তরে 
প্ররিশ করে, বস বোখ িন্ধ করে বফরল। তাে শেীরে ক্রিশ পূণভ হরত থাকা আনরদে জন্য 
প্ররয়াজন তখন অন্ধকাে। বসই অন্ধকাে দিশুে, দনখুেঁত, দেন্তািুক্ত, লক্ষেহীন। বসই 
অন্ধকাে অরশষ, সীিাহীন, বসই অন্ধকােই অসীিতা যা আিো সিাই আিারিে 
দনরজরিে িরধে িহন কদে। (হ্ােঁ যদি আপদন অসীিতা খুেঁজরত োন, শুধু আপনাে বোখ 
িন্ধ করুন)। 
  
 
এিিং বয িুহূরতভ ফ্রাডজ তাে সাো শেীরেে আনরদ পূণভ হরয় ওোদট অনুর্ি কেরত পারে, 
ফ্রাডজ দনরজই দিখোদয়ত হয়, েিীর্ূত হয় তাে অন্ধকারেে অসীিতায়, অসীরি পদেণত 
হয় দনরজই। দকন্তু তাে দনরজে অর্েন্তরেে অন্ধকারে বকারনা িানুষ আকারে যতই িড় 
হরত থারক, তাে িাইরেে আকৃদত ততই কু্ষে হরত থারক। বোখ িন্ধ করে থাকা বকারনা 
িানুষ, িানুরষেই ধ্বিংসািরশষ িাত্র। এছাড়া, সাদিনাে কারছ ফ্রারডজে এই  বোখ িন্ধ করে 
োখাে িৃশ্যদট খুিই অরুদেকে িরন হরতা; ফ্রারডজে দিরক তাকারনা এড়ারত বস দনরজও 
তাে বোখগুরলা িন্ধ করে বফলরতা। দকন্তু তাে জন্য, অন্ধকাে িারন অসীিতা নয়; তাে 
জন্য, এদট বস যা বিখরছ তাে সারথ িতাশনকে, যা বিরখরছ বসদটরক নাকে করে বিয়া, 
দকছু বিখরত অস্বীকাে কো। 
 
 
৪ 
সাদিনা একিাে পদেদেত প্রিাসীরিে একদট জিারয়রত দনরজরক দনরয় যািাে জন্য 
অনুিদত দিরয়দছল। যথােীদত তাো আরলােনা কেদছল রুশরিে দিরুরে অস্ত্র তরুল বনয়া 
তারিে উদেত হরি কী হরি না বসই দিষরয়। প্রিারসে দনোপি পদেরিরশ, তাো সিাই 
স্বার্াদিকর্ারিই  যুরে সপরক্ষই সিথভন দিরয়দছল। সাদিনা িরলদছল, ‘তাহরল বতািো 
বকন দফরে যারিা না যুে কেরত’? 



সাধােণত এর্ারি দকছু িলাে কথা না। কৃদত্রির্ারি বঢউ বখলারনা ধূসে েুরলে একজন 
র্েরলাক তাে দিরক িীঘভ তজভনী তুরল ধরে। এর্ারি কথা িলা উদেত না, বতািোও সিাই 
িায়ী বসখারন যা ঘরটরছ তাে জন্য। তুদিও। তুদি কীর্ারি কদিউদনস্ট সেকারেে 
দিরোদধতা করেদছরল? তুদি শুধু ছদি এেঁরকদছরল। 
 
জনরগাষ্ঠীরক যাোই কো, তারিে উপে সাোক্ষণ নজেিােী কো, কদিউদনস্ট বিশগুরলাে  
প্রধানতি এিিং কখরনাই বশষ হিাে নয় এিন একদট সািাদজক কিভকাে। বকারনা দশল্পী 
যদি তাে কারজে প্রিশভনী কেরত োয়, একজন সাধােণ নাগদেকরক যদি সিেু পারে 
বিড়ারত যািাে জন্য দর্সা দনরত হয়, জাতীয় ফুটিল িরল বকান বখরলায়াড় বখলরি বসদট 
দনধভােণ কেরত হয়, তাহরল িহু ধেরনে প্রস্তািনা, সুপাদেশ আে দেরপাটভ প্রস্তুত কেরত হয় 
(তাে িাসস্থারনে পাহাোিাে, প্রদতরিদশ, সহকিভী, পুদলশ, স্থানীয় পাদটভ, সিংদিষ্ট বেে 
ইউদনয়রনে পক্ষ বথরক)। 
 
তােপে তাে পরক্ষ দিপরক্ষ সি সুপাদেশ পযভারলােনা কো হয়, প্ররয়াজন িাদফক গুরুে 
বিয়া হয়, যাে একদট সাে সিংরক্ষপ করে দিরশষ কিভকতভাো। আে এই সি দেরপাটভগুরলাে 
সারথ বসই িেদক্তে বকারনা বিধা িা শশদল্পক িক্ষতা, ফুটিরল লাদথ িাোে িক্ষতা, 
লিণাক্ত সিরুেে িাতারস তাে অসুরখে দনোিয় হিাে সম্ভািনাে সরি আরিৌ বকারনা 
বযাগারযাগ বনই। তাো শুধু একদট দিষয় দনরয় দেন্তা করে: বসই আরিিনকােী নাগদেরকে 
োজশনদতক পদেদেয় কী (অন্যারথভ তাে সেরন্ধ অন্য নাগদেকো কী িলরছ, কী বস দেন্তা 
করে, কীর্ারি বস আেেণ করে, কীর্ারি বি দিিরসে পোরেরে বযাগ না বিিাে জন্য 
অজুহাত প্রিান করে)। কােণ সি দকছুই (শিনদদন অদস্তে, কিভরক্ষরত্র পরিান্নদত, ছুদট) 
দনর্ভে করে বসই পযভারলােনাে ফলাফরলে উপে, সিাইরক (জাতীয় িরলে জন্য ফুটিল 
বখলরত, প্রিশভনী আরয়াজন  অথিা সিুেতীরে অিসে কাটারত, যা দকছুই বকউ কািনা 
করুক না বকন) এিনর্ারি অিশ্যই আেেণ কেরত হরি বযন তাো কিভকতভারিে 
পযভারলােনায় অনুকূল দেরপাটভ পায়। 
 
দেক বসটাই সাদিনাে িরনে িরধে বর্রস উরেদছল যখন বস ধূসে েরুলে র্েরলাকদটে কথা 
শুনদছল। তাে স্বরিশী র্ারলা দশল্পী  দকিংিা র্ারলা ফটুিলাে দকনা ( প্রিাসী বেকরিে বসই 
জিারয়রত উপদস্থত বকারনা বেকই কখরনাই আগ্রহ বিখায়দন সাদিনা দশল্পকলা দনরয়) বস 
দিষরয় তাে আরিৌ বকারনা র্ািনা বনই; তাে দেন্তা শুধুিাত্র তাো দক সদক্রয়র্ারি অথিা 
শুধু অদক্রয়তাে সারথ, আসরলই এিিং সদতেকাের্ারি অথিা শুধ ু বলাক বিখারনাে 
খাদতরে, শুরু বথরক নাদক শুধুিাত্র অদর্িাসী হিাে পে বথরক কদিউদনজরিে দিরোদধতা 
করেদছল। 
 
বযরহত ুবস দশল্পী দেত্রকে, নানা খুেঁদটনাদট দিষয় লক্ষ কোে িত বোখ দছল সাদিনাে এিিং 
প্রাহাে বসই িানুষরিে, যাো অন্যরিে নানা দিষরয় খদতরয় বিখাে দিরশষ তাদগি অনুর্ি 



কেরতা, তারিে একদট শােীদেক শিদশরষ্টেে সৃ্মদত তাে িরন দছল। তারিে সিাে হারতে 
িধেিাে বেরয় তজভনীদট দছল দকছটুা িীঘভ, এিিং  বয-বকারনা কারো সারথ যখনই তাো কথা 
িলরতা তারিে দিরক অিদুল দনরিভশ কোে জন্য বসদট িেিহাে কেরতা। িাস্তদিকর্ারি, 
বপ্রদসরেডট নরর্াতদন, ১৯৬৮ সারলে আরগে বেৌে িছে দযদন বিশদট শাসন করেদছরলন, 
তােও দেক একেিই নাদপরতে হারত গড়া ধূসে রুপালী বঢউ বখলারনা েুল দছল, এিিং 
িধে ইউরোরপে অদধিাসীরিে িরধে সম্ভিত সিরেরয় িড় তজভনীদট দছল তাে। 
 
যখন দিদশষ্ট এই অদর্িাসী এক বেক দশল্পীে িুখ দিরয় শুনরলন, বয দশল্পীে বকারনা 
দেত্রকিভই দতদন বকারনাদিনও বিরখনদন বয, দতদন বিখরত কদিউদনস্ট বপ্রদসরেডট 
নরর্াতদনে িত, তাে িুখ দ্রুত লাল হরয় ওরে, তােপে সািা, তােপে আিাে লাল, 
তােপে আরো একিাে সািা। দতদন দকছু িলাে বেষ্টা করেন, দকন্তু সফল হরয় উেরত 
পারেনদন এিিং অিরশরষ নীেি হরয় যায়। িাদক সিাই েপু থারক যতক্ষণ না অিদধ সাদিনা 
উরড় িাদড়রয় বসখান বথরক েরল না যায়। 
 
দিষয়দট তারক অসুখী করেদছল, আে োস্তায় বনরি আসাে পে বস দনরজরক দজজ্ঞাসা 
করেদছল, বকন বেকরিে সারথ সেকভ োখাে িেকাে িরন করেদছল। বকান দজদনসদট 
তারক সিংযুক্ত করে বেরখরছ তারিে সারথ? বিরশে র্িূৃশ্য? যদি তারিে প্ররতেকরক 
দজজ্ঞাসা কো হয়, িাতৃর্ূদিে নাি শুনরল তারিে িরন বকান িশৃ্যদট বর্রস ওরে, বসই 
িৃশ্যগুরলা এত বিদশ দর্ন্ন হরি বয বসখারন ঐরকেে বকারনা র্ািনাে সম্ভািনা অনায়ারস 
িাি বিয়া যায়। 
 
অথিা সিংস্কদৃত? দকন্তু বসটাই িা দক? িরর্ােজাক (৩৪) আে ইয়ানারেক (৩৫)? হ্ােঁ, দকন্তু 
বকারনা বেরকে যদি সিীরতে প্রদত বকারনা আগ্রহ না থারক? তখন বেক হিাে 
বসই  িূলসােদটও িাতারস অিশৃ্য হরয় যায়। 
  
 
অথিা িহান িেদক্তো ? ইয়ান হুস (৩৬)? বসই রুরিে বকারনা বেকই কখরনা তাে একদট 
িাকেও পরড় বিরখদন। শুধুিাত্র একদট দজদনস তাো িুঝরত সক্ষি হরত পারে, বসদট হরি 
অদগ্নদশখা, বসই আগুরনে িাহাত্মে, যখন তারক পুদড়রয় িাো হরয়দছল, বস গদিভত ছাই, 
সুতোিং তারিে জন্য বেক হিাে িূলসাে হরি শুধ ুছাই আে বিদশ দকছ ুনয়। শুধুিাত্র যা 
তারিে একসরূত্র বিরধরছ তাহরলা তারিে পোজয় এিিং পেস্পরেে ছরুড় বিয়া 
সিারলােনা। 
 
সাদিনা দ্রুত হাটরত থারক। স্বরিশীরিে সারথ তাে সেকভরিরিে বেরয় দনরজে দেন্তাই 
তারক বিদশ অশান্ত করে তুরলদছল। বস জারন তাে অিস্থান এখারন দনেরপক্ষ নয়। অন্য 
বেকোও বতা আরছ, লো তজভনীসহ িানুষটা বথরক যাো দর্ন্ন। তাে বছাট িকৃ্ততাে পে 



বনরি আসা অস্বদস্তকে নীেিতা বকানর্ারিই ইদিত বিয় না বয তাো সিাই তাে 
িতািরতে দিপরক্ষ। না, তাো সম্ভিত েিরক বগরছ হোৎ করেই প্রকাদশত হওয়া ঘৃণা, 
বিাঝাে ঘাটদতে িাো, অদর্িাসরন যাো সিাই এে স্বীকাে। তাহরল বকন বস তারিে জন্য 
বকারনা দুঃখরিাধ করে না? বকন বস িেথভ হয় তাো আসরলই বযিন, করুণ, পদেতেক্ত 
প্রাণী, বসর্ারি তারিে বিখরত? 
 
আিো জাদন বকন। তাে িািাে প্রদত দিশ্বাসঘাতকতা কোে পে, তাে সািরন উন্মুক্ত 
হরয়দছল জীিরনে িেজা, দিশ্বাসঘাতকতাে সুিীঘভ একদট পথ, যাে প্রদতদট তারক আকষভণ 
করেরছ অনাোে আে দিজয় রূরপ। সিাইরক অনুসেণ বস কখরনাই কেরি না, সিাইরক 
অনুসেণ কেরত বস অস্বীকাে করেরছ - সি সিয় একই িানুরষে সারথ, একই িকৃ্ততাে 
সারথ ! বস কােরণই বস এত দিেদলত হয় তাে দনরজে অদিোরেে প্রদত। দকন্তু এই 
অনুর্ূদতটা অপ্রীদতকে নয়, িেিং এে িেদতক্রি। সাদিনাে িরন হদিল, এই িাত্র বস একদট 
দিজয় অজভন করেরছ এিিং অিৃশ্য একজন তারক এে জন্য সিথভন জানারি।  
 
তােপে হোৎ করেই এই িিতাদট রূপান্তদেত হয় উৎকণ্ঠায়: বকাথাও না বকাথাও এই 
োস্তাে বশষ হরত হরি! । আরগ দকিংিা পরে সি দিশ্বাসঘাতকতায় তাে ইদত টানরত হরি! 
আরগ দকিংিা পরে দনরজরক থািারত হরি !  
 
তখন সন্ধোরিলা, বেলওরয় বস্টশরনে িরধে দিরয় বস দ্রুত বহরট যায়। আিস্টােোিিখুী 
বেন এরস বগরছ প্লোটফরিভ। িন্ধসুূলর্ একজন প্রহেীে সহায়তায় বস তাে বকােদট খুেঁরজ 
পায়। কোটভরিরডটে িেজা খরুল দর্তরে ঢুকরল বস ফ্রাডজরক বছাট কাউরেে উপে িরস 
থাকরত বিরখ।  ফ্রাডজ উরে িাড়ায় সাদিনারক শুরর্িা জানারত; সাদিনা তারক জদড়রয় 
ধরে শক্ত করে, অরনকগুরলা েুি ু দিরয় প্রায় তাে িি িন্ধ হিাে উপক্রি করে। 
 
সাদিনা প্রায় অনদতক্রিে একদট িাসনা অনুর্ি করে তারক িলরত, খুি সাধােণ বকারনা 
নােীে িত, আিারক বকাথাও েরল দিরত দিও না, আিারক শক্ত করে ধরে োরখা, আিারক 
বতািাে বখলাে সািগ্রী িানাও, বতািাে ক্রীতিাস, শক্ত হও! দকন্তু  এই শব্দগুরলা বস 
উচ্চােণ কেরত পারে না। 
 
ফ্রারডজে আদলিন বথরক দনরজরক িুদক্ত বিিাে পে শুধুিাত্র বয কথাদট বস িলরত পারে, 
বসদট দছল, ‘তুদি জারনা না বতািাে কারছ এখারন আসরত বপরে আদি বয কতটা সুখী 
হরয়দছ’। খুি োপা স্বর্ারিে তাে েদেত্র সরিভাচ্চ এতটুকু প্রকাশ কোে অনুিদত দিরয়দছল। 
 
৫ 



রু্ল র্ঝুা শব্দগুললার এিনি সংনিপ্ত অনর্ধাি (ক্রমশ): 
 
পোরেে:  
 
ইতাদল এিিং ফ্রারেে িানুষরিে জন্য দিষয়দট সহজ । যখন তারিে দপতািাতা তারিে 
িাধে করেরছ োরেভ যািাে জন্য, তাো তারিে দিরুরে দিরোহ বঘাষণা করেদছল পাদটভরত 
বযাগ দিরয় (কদিউদনস্ট, িাওিািী, েটদস্কিািী ইতোদি)। সাদিনা, যদিও তারক োরেভ 
প্রথি পাদেরয়দছল তাে িািা, তােপে দতদনই আিাে কদিউদনস্ট ইয়থু লীরগে প্রদতদট 
সর্ায় বযাগ বিিাে জরন্য সাদিনারক বজাে করে িাধে করেদছরলন। সাদিনা 
কদিউদনস্ট  ইয়থু লীগ এদড়রয় েলরল কী হরত পারে বসটা বর্রিই দতদন শদঙ্কত দছরলন। 
 
িাধেতািূলক বি দিিরসে পোরেরে সিাে সারথ যখন কুেকাওয়াজ কেরত হরতা 
সাদিনারক, কখরনাই বস সিাে সারথ তাল দিদলরয় হােঁটরত পারেদন এিিং লাইরন তাে 
বপছরন িােভ কো বিরয়দট দেৎকাে কেরতা আে ইিা করেই তাে বগাড়াদলরত জুতা দিরয় 
আঘাত কেরতা। যখন গান গাইিাে সিয় আসরতা, তাে কখরনাই গারনে কথা িরন 
থাকরতা না, শুধুিাত্র িুখ বখালা আে িন্ধ কো ছাড়া বস দকছইু কেরতা না। দকন্তু অন্য 
বিরয়ো দেকই তারক লক্ষ কেরতা এিিং যথােীদত তাে নারি নাদলশ কো হরতা। তারুণে 
বথরকই সাদিনা পোরেে ঘৃণা করে এরসরছ। 
 
ফ্রাডজ পড়াশুনা করেদছল পোদেরস, বযরহত ুবস অসাধােণ বিধািী, তাে বপশা িহু আরগ 
বথরকই সুদনদিত দছল। তাে দিশ িছে িয়রসই বস জানরতা,  বস তাে িাকী জীিন কাটারি 
বকারনা দিশ্বদিিোলরয়ে অদফরসে সীিানায়, একদট িা দদট লাইররতমেীরত দকিংিা দই িা 
দতনদট বলকোে হরল। এিন বকারনা জীিরনে কথা র্ািরল তাে শ্বাসরুে হিাে িত একদট 
অনুর্ূদত হরতা। বসই জীিরনে িাইরে বিে হিাে জন্য বস তীরতমর্ারি কািনা কেরতা দেক 
বযিন করে িাসা বথরক িানুষ োস্তাে দিরক পা িাড়ায়।  
 
এিিং যতদিন বস পোদেরস িাস করেরছ, সম্ভািে সি ধেরনে প্রদতিাি দিদছরল বস অিংশ 
দনরয়দছল। কত অসাধােণ আনরদে দছল বকারনা দকছ ু উিযাপন কো, িািী কো, 
প্রদতিাি কো; িাইরে বিে হরয় আসা, সিাে সারথ  একসারথ দিদছল জিারয়ত কো। 
িুরলর্ােভ সন্ত বজেিােঁ বথরক অথিা প্লাস বিা লা দেপািদলক বথরক িাদস্তল অিদধ িানুরষে 
দিদছল তারক তীরতমর্ারি আকষভণ কেরতা। দিদছল আে দেৎকােেত জনতারক বস বিখরতা 
ইউরোপ ও তাে ইদতহারসে একদট দেত্র দহরসরি। পুরো ইউরোপই হরি  সুদিশাল 
দিদছরলে িত। একদট দিপ্লি বথরক আরেকদট দিপ্লরিে দিরক দিদছল, একদট সিংগ্রাি বথরক 
আরেকদট সিংগ্রাি, সিভিা সিুখ িোিে। 
 
 



আদি হয়রতা অন্যর্ারি িলরত পাদে, ফ্রাডজ তাে িইরয়ে জীিনরক িরন কেরতা অিাস্তি, 
সদতেকারেে জীিন বস কািনা কেরতা, তাে পাশাপাদশ হােঁটা িানুরষে স্পশভ বপরত 
োইরতা..তারিে দেৎকাে শুনরত োইরতা। তাে কখরনা িরন হয়দন যা বস অিাস্তি িরন 
কেরছ (অদফস দকিংিা লাইররতমেীে দনজভনতায় আসরল বয কাজগুরলা বস করে) 
িাস্তদিকর্ারিই তাে সদতেকারেে জীিন, আে বয পোরেেগুরলারক বস িাস্তিতা দহসারি 
কল্পনা কেরছ, তাো দথরয়টাে,নাে, কাদনভর্াল ছাড়া আে দকছ ুনয় - অন্যারথভ - একদট 
স্বপ্ন।  
 
তাে দশক্ষাজীিরন সাদিনা বহারস্টরলই থাকরতা। বি দিিরস সি দশক্ষাথভীোই িাধে দছল 
পোরেরেে জন্য খিু সকারল হাদজো বিিাে জন্য। কিভকতভাো সাো দিদল্ডিং দেরুদনে িত 
আেঁেরড় খুেঁরজ বিে কেরতন বকউ বকাথাও লুদকরয় আরছ দকনা, দনদিত হরতন বকউ বযন 
অনুপদস্থত না থারক। সাদিনা লুদকরয় থাকরতা টয়রলরট। পুরো দিদল্ডিং খাদল হিাে অরনক 
পরেই বকিল বিে হরয় এরস তাে রুরি দফরে বযত। তাে িরন পরড় না বসই ঘরেে 
নীেিতাে িত আে বকারনা নীেিতা বস আে কখরনা অনুর্ি করেরছ । িহু দে বথরক 
বর্রস আসা পোরেরেে সিীরতে প্রদতধ্বদন ছাড়া আে বকান শব্দ বনই। অরনকটাই বযন 
বস একদট দঝনুরকে বখালরসে িরধে আেয় বপরয়রছ এিিং শুধিুাত্র বয শব্দ বস শুনরত 
পােরছ বসদট িাইরেে বসই শিেী দিরশ্বে সিরুেে। 
 
প্রিারস আসাে এক িা দই িছে পে, তাে বিরশ রুশ আগ্রাসরনে একদট িাদষভকীরত বস 
ঘটনােরক্র পোদেরস দছল। প্রদতিাি দিদছরলে আরয়াজন কো হরয়দছল বসই উপলরক্ষ, 
আে বসও দকছটুা তাড়না বিাধ করেদছল বসই দিদছরল বযাগ বিিাে জন্য। িজ্রিুদষ্ট হাত 
উপরে তুরল তরুণ ফোসীো বসাদর্রয়ত সাম্রাজেিারিে দিরুরে উচ্চকরণ্ঠ বিাগান দিরি, 
বিাগানগুরলা তাে র্ারলা লাগদছল দকন্তু দিস্ময়কের্ারি বস দকছুরতই পােদছল না তারিে 
বিাগারন গলা বিলারত। অল্প দকছু সিরয়ে বিদশ বস আে দিদছরল থাকরত পারেদন।  
 
দিষয়দট যখন বস তাে ফোসী িন্ধরুিে িরলদছল, তাো দিদস্মত হরয়দছল। ‘তাে িারন তুদি 
দক বতািাে বিরশ আগ্রাসরনে দিরুরে যুে কেরত োওনা’? বস তারিে িলরত োইদছল 
বয, কদিউদনজি, ফোদসজি এিিং সি ধেরনে িখল আে আগ্রাসরনে বপছরন লুদকরয় 
থারক আরো বিদশ বিৌদলক, সিভিোপী অশুর্ একদট দিষয়, এিিং বসই অশুর্ দিষয়দটে 
দেত্র হরি, একদট পোরেে বযখারন িাতারস িুদষ্টিে হাত উদেরয় দিদছল কেরছ িানুষ, 
দেৎকাে করে বিাগান দিরি একসারথ, হুিহু এক সুরে এিিং বস জানরতা, বকারনাদিনও 
বস তাে ফোসী িন্ধুরিে বসদট বিাঝারত পােরি না। দিরতমত হরয়, বস দিষয়দট পদেিতভন 
করেদছল।  
 
দনউ ইয়রকভে বসৌদযভ: 



 
সাদিনা ও ফ্রাডজ দনউ ইয়রকভে োস্তায় িহু ঘডটা একসারথ বহেঁরটরছ। প্রদতদট পিরক্ষরপে 
সারথ িৃশ্যপট পদেিদতভত হরয়রছ, বযন তাো বকারনা িৃদষ্টকাড়া প্রাকদৃতক িশৃ্য পদেরিদষ্টত 
আেঁকািােঁকা পাহাদড় বকারনা পথ ধরে হােঁটরছ: একজন তরুণ ফুটপারথে িাঝখারন নতজানু 
হরয় প্রাথভনা কেরছ; এে করয়ক পা দরে সুদেী এক কষৃ্ণাি নােী গারছ বহলান দিরয় 
িাদড়রয় আরছ, কারলা সুেট পো একদট িানুষ োস্তা পাে হিাে সিয় বযন বকারনা এক 
অিশৃ্য অরকভরাে সিীত পদেোলনা কেরছ হাত নাদড়রয়, একদট বফায়াো বথরক বিদেরয় 
আসরছ পাদন, তাে প্রারন্ত িরস দপুরেে খািাে খারি একিল দনিভাণ েদিক। কুৎদসত লাল 
বিয়ালসহ একদট র্িরনে উপে বথরক নীে অিদধ দিস্ততৃ অদু্ভত বলাহাে িই, কুৎদসত বসই 
লাল বিয়াল এত কিযভ বয বসদট সুদে,  এিিং এে পারশ, সুদিশাল কারেে স্কাইস্ক্র্োপাে, 
যাে বপছরন একই েকি আরেকদট র্িন, যাে ওপরে একদট বছাট আেদিয় প্ররিাি র্িন 
সিৃশ একদট িালান, গুেজ শিৃ, গোলােী, দিনা কো স্তম্ভসহ।  
 
সাদিনারক তাে দেত্রকরিভে কথা িরন কদেরয় বিয় িৃশ্যগুরলা। বসখারনও, বিিানান 
দজদনসগুরলা একসারথ জরড়া হয়, একদট ইস্পারতে দনিভাণ কাোরিা, একদট বকরোদসরনে 
িাদতে উপে যা আরোদপত হরয় আরছ; একদট েদিন কারেে ঢাকদনসহ পুোরনা কায়িাে 
িাদত িহু কু্ষে কু্ষে টুকরো হরয় বর্রঙ জলার্ূদিে দনজভন র্িূৃরশ্যে উপে বর্রস আরছ। 
 
ফ্রাডজ িরলদছল,‘ইউরোপীয় র্ািনায় বসৌদরযভে সিসিয়ই একদট পদেকদল্পত গুণ িা 
শিদশষ্টে আরছ। আিারিে সিসিয় নদনতাদত্ত্বক একদট উরেশ্য আে িীঘভ বিয়ািী 
পদেকল্পনা দছল। বসই কােরণ পদিিাো িহু িশক িেয় কেরত বপরেরছ বকারনা একদট 
গদথক কোদথড্রাল অথিা একদট বেরনসােঁ পরিভে দপয়াৎসা দনিভাণ কেরত। দনউ ইয়রকভে 
বসৌদযভ দনর্ভে করে আরছ সেূণভ দর্ন্ন একদট দর্দিে ওপে, যা উরেশ্য প্ররণাদিত নয়। 
িানুরষে বকারনা পদেকল্পনা ছাড়াই এদট স্বতের্ারি সৃদষ্ট হরয়রছ, বকারনা স্টোলাগিাইট 
পূণভ গুহাে িত। বয রূপগুরলা যদিও যরথষ্ট কুৎদসত, দকন্তু পদেকল্পনা ছাড়াই যাো শিিাৎ 
এিন অদিশ্বাস্য পদেরিরশ আকদস্মক দিস্ময়কে কািেিয়তায় জীিন্ত আে উজ্জ্বল হরয় 
উরেরছ’। 
 
সাদিনা িরলদছল, ‘বকারনা উরেশ্য ছাড়াই সৃদষ্ট হওয়া বসৌদযভ, হ্ােঁ, অন্য আরেকর্ারি 
হয়রতা এটারক িলা বযরত পারে ‘র্ুল করে সৃদষ্ট হওয়া বসৌদযভ’। এই পৃদথিী বথরক 
বসৌদযভ পুরোপুদে অিশৃ্য হরয় যািাে পেও, এদট আরো দকছু দিন র্ুল করেই এে অদস্তে 
দটদকরয় োখরি’। ‘র্ুল করে সদৃষ্ট হওয়া বসৌদযভ’ বসৌদরযভে ইদতহারস বশষ ধাপ।  
 
এিিং সাদিনা তাে প্রথি পদেশীদলত প্রাপ্তিয়স্ক দেত্রকিভদটে কথা িরন করে, যা সৃদষ্ট 
হরয়দছল কােণ করয়ক বফাটা লাল েঙ র্লু করে তাে কোনর্ারস গদড়রয় পরড়দছল। হ্ােঁ, 



তাে দেত্রকিভগুরলাে দর্দি র্লু করে সৃদষ্ট হওয়া বসৌদরযভ।এিিং দনউ ইয়কভ হরি তাে 
দেত্রকরিভে বগাপন, দকন্তু অকদৃত্রি জন্মর্ূদি।  
 
ফ্রাডজ িরল, ‘িানি পদেকল্পনায় সষৃ্ট অদতদেক্ত করোে বসৌদরযভে বেরয় হয়রতা দনউ 
ইয়রকভ এই উরেশ্যহীনর্ারি সষৃ্ট বসৌদযভ অরনক বিদশ সিেৃ এিিং দিদেত্র। দকন্তু এদট 
আিারিে ইউরোপীয় বসৌদযভ নয়, এদট দর্ন্ন অরেনা একদট জগত’। 
 
তাহরল কী তাো অিরশরষ বকারনা দিষরয় একিত হরত বপরেদছরলা? 
 
না, পাথভকে আরছ দকছ,ু সাদিনা দনউ ইয়রকভে বসৌদরযভে এই দর্ন্নতাে গুরণে প্রদত তীরতম 
আকষভণ অনুর্ি করেদছল। ফ্রারডজে কারছ যা বকৌতূহরলােীপক, দকন্তু শঙ্কা জাগারনা, যা 
তারক ইউরোরপে কথা িরন কদেরয় দিরয় দিিষভ করে তরুলদছল। 
 
সাদিনাে বিশ: 
 
যুক্তোরষ্ট্রে প্রদত ফ্রারডজে দিতৃষ্ণা সাদিনা িুঝরত বপরেদছল। বস ইউরোরপেই িতূভ প্রকাশ: 
তাে িারয়ে জন্ম দর্রয়নায়, তাে িািা ফোসী, বস দনরজ সুইস। 
  
সাদিনাে বিশদটে গুণিুগ্ধ একজন র্ক্ত দছল ফ্রাডজ। তাে সারথ যখনই সাদিনা দনরজে 
সেরন্ধ দকিংিা বিরশে িন্ধুরিে দনরয় কথা িরলরছ, ফ্রাডজ বসই শব্দগুরলাই শুনরতা, 
‘বজলখানা’, ‘দনযভাতন’, ‘শত্রু বসনারিে টোঙ্ক’,‘বিশতোগ’, ‘ইশরতহাে’, ‘দনদষে িই’, 
‘দনদষে প্রিশভনী’, এিিং সৃ্মদতরিিনা আে ঈষভাে অদু্ভত দিদেত একদট অনুর্ূদত তারক 
আিন্ন কেরতা। সাদিনাে কারছ বস একদট স্বীকারোদক্তও করেদছরলা - ‘একিাে একজন 
িাশভদনক দলরখদছরলন, আিাে কারজে সি দকছুই অপ্রিাদণত সি ধােণা এিিং আিারক 
দতদন ‘ছদ্ম-সরক্রদটস’ নারি দেদহ্নত করেদছরলন। আদি খুিই অপিাদনত বিাধ করেদছলাি 
এিিং কু্ষি প্রদতদক্রয়া বিদখরয়দছলাি। দকন্তু দেন্তা করে বিরখা, এই হাস্যকে পিভদট হরি 
আিাে জীিরন ঘটা সিরেরয় িড় সিংঘষভ! আিাে জীিরন দিিেিান সম্ভািে সি 
নাটকীয়তাে শীষভ দিন্দু।আিো দইজন দদট দর্ন্ন িাত্রায় িাস কেদছ, তুদি আে আদি। 
তুদি আিাে জীিরন এরসরছা গোদলর্াে বযিন দলদলপুটরিে বিরশ প্ররিশ করেদছল’। 
 
সািদেনা প্রদতিাি করে িরলদছল, এই সিংঘষভ, নাটক এিিং োরজদে সি অথভহীন। বকারনা 
দিরশষ অন্তদনভদহত িূলেও বনই এইসি দকছুে। এিন দকছ ুবনই যা দকনা সিান িা প্রশিংসা 
িািী কোে বযাগে হরত পারে। যা সদতে ঈষভাে বযাগে তা হরলা ফ্রারডজে কাজ, আে বসই 
িাস্তি সতেটা, শাদন্তপূণভ পদেরিশ তাে আরছ, বযখারন বস দনরজরক পরুোপুদে দনরিিন 
কেরত পারে তাে কারজ। 



 
ফ্রাডজ অসিদত জাদনরয় িাথা ঝােঁদকরয়দছল, ‘যখন বকারনা একদট সিাজ ধনী, বসই 
সিারজ িানুরষে আে তাে হাত দিরয় বকারনা কাজ কেরত হয় না, তখন প্রাণশদক্ত আে 
আত্মাে কারজ দনরজরিে দনরয়াদজত কেরত পারে তাো। ক্রিিধভিান হারে আিারিে 
এখারন দিশ্বদিিোলরয়ে সিংখো িাড়রছ, বসই সারথ িাড়রছ দশক্ষাথভীরিে সিংখো। যদি 
তারিে বকারনা দেগ্রী অজভন কেরত হয়,  তাহরল তারিে গরিষণাে জন্য দিষয় দনিভােন 
কেরত হরি। এিিং বযরহতু গরিষণা দেরপাটভ পৃদথিীে বয-বকারনা দিষয় দনরয়ই বলখা যায়, 
সুতোিং দিষরয়ে সিংখোও অসীি। শব্দ দিরয় পূণভ কাগরজে পৃষ্ঠা স্তূপ হরয় জরি আরছ 
আিারিে সি আকভাইরর্ সিাদধরক্ষরত্রে বেরয় আরো বিদশ দিষণ্ণতা দনরয়। কােণ বসগুরলা 
বকউই আে পরড় বিরখ না। এিনদক ‘অল বসালস বে’ বতও [২৯]। অদত উৎপািন, 
শরব্দে দিধ্বিংসী তুষােধ্বস আে পদেিারণে উন্মিতায় আিারিে সিংস্কৃদত এখন ক্ষদয়ষ্ণু। 
বসই কােরণ বতািাে প্রাক্তন বিরশে একদট দনদষে িই আিারিে দিশ্বদিিোলয়গুরলা 
বথরক উগরে বিয়া সহস্র বকাদট শরব্দে বেরয়ও বিদশ অথভিহ’। 
 
এই র্ািনায় দিপ্লরিে প্রদত ফ্রারডজে দিভলতাদটরক হয়রতা আিো িুঝরত পােদছ। প্রথরি 
বস সিিেথী হরয়দছল দকউিাে সারথ, তােপে েীন, পরে যখন বসখারন তারিে শাসকরিে 
দনষ্ঠুেতা তারক আতদঙ্কত করেদছল, বস দনরজরক গুদটরয় দনরয়দছল এক সিেু পদেিাণ 
শরব্দে প্রদত িীঘভশ্বাস বফরল, যারিে ওজন আে জীিরনে সারথ বকারনা দিল বনই। 
বজরনর্ায় দিশ্বদিিোলরয় বস একজন অধোপরক পদেণত হয় ( বযখারন বকারনা প্রদতিাি 
দিদছল বনই) এিিং আত্ম-উৎসরগভে দিরস্ফােরণ (েিনীহীন, দিদছলদিহীন দনজভনতায়) বস 
বিশ দকছ ু জ্ঞানগর্ীে িই প্রকাশ করেদছল, যারিে প্ররতেকদট তারক দিরয়দছল যরথষ্ট 
পদেিাণ খোদত ও পদেদেদত। তােপে একদিন তাে জীিরন এরসদছল সাদিনা। সাদিনা 
দছল দিস্ময়কে একদট প্রকাশ, প্রদতরিাধরনে িরতা। বস এিন একদট বিশ বথরক এরসদছল 
বযখারন দিপ্লিী দিভ্রিগুরলা িহুদিন আরগই ম্লান হরয় দগরয়দছল, দকন্তু দিপ্লরিে বয 
দিষয়গুরলা ফ্রাে দিরশষ পছদ করে বসগুরলা তখরনা বসখারন অিদশষ্ট দছল: িড় িাত্রায় 
কাটারনা জীিন, ঝুেঁদক, সাহসী এিিং িৃতেুর্য় পূণভ জীিন। িানি প্ররেষ্টাে িহরেে প্রদত 
তাে দিশ্বাসরক পুননিায়ন করেদছল সাদিনা। সাদিনাে ওপে তাে বিরশে বিিনাপূণভ 
নাটকীয়তা আরোপণ করে ফ্রাডজ তাে িরধে আরো বিদশ বসৌদযভ খুেঁরজ বপরয়দছল। 
 
সিস্যা হরি বসই নাটরকে প্রদত সাদিনাে আরিৌ বকারনা বপ্রি দছল না। বজলখানা, দনগ্রহ, 
দনদষে িই, আগ্রাসন, টোঙ্ক শব্দগুরলা তাে জন্য কুৎদসত, সািান্যতি বোিারেে দেহ্ন 
ছাড়া। একদট িাত্র শব্দ যা তাে িরন জন্মর্ূদিে একদট িধুে সৃ্মদতরিিনাে সৃ্মদতে উরেক 
কেরতা, বসদট দছল ‘সিাদধরক্ষত্র’। 
 
সিাদধরক্ষত্র: 
 



বিারহদিয়ায় [৩০] সিাদধরক্ষত্রগুরলা িাগারনে িরতা। কিেগুরলা আিাদিত ঘাস আে 
নানা েরঙে ফুল দিরয়। সাধােণ পাথরেে সিাদধফলক বসখারন হাদেরয় বযত সিরুজে 
িরধে। যখন সূযভ অস্তদিত হরতা, পুরো সিাদধরক্ষত্র জ্বল জ্বল করে উরেরতা অসিংখে 
কু্ষোকদৃতে জ্বলন্ত বিািিাদতে আরলায়। িরন হরতা বযন িৃতো দশশুরিে বকারনা িল 
নারেে আসরে নােরছ। হ্ােঁ, দশশুরিে িল নারেে আসে, কােণ িৃতো দশশুরিে িরতাই 
দনষ্পাপ। জীিন যতই দনষ্ঠুে বহাক না বকন, সিাদধরক্ষরত্র সিসিয়ই  োজে করে শাদন্ত। 
এিনদক যরুেে সিয়, দহটলারেে সিয়, স্টাদলরনে সিয়, সি আগ্রাসরনে সিয়। যখনই 
িন খাোপ হরতা, সাদিনা প্রাহা বছরড় িহু দরে েরল বযত, এিিং বকারনা না বকারনা এক 
গ্রারিে সিাদধরক্ষরত্র একা একা হাটরতা। খুি র্ারলািাসরতা বস সিাদধরক্ষরত্র এর্ারি 
একা একা হাটরত। নীল পাহারড়ে বপ্রক্ষাপরট, তাো ঘুি পাড়াদনয়া গারনে িতই সুদে।  
 
ফ্রারডজে কারছ সিাদধরক্ষত্র পাথে আে অদস্থেতাে কুৎদসত একদট স্তূপ।  
 
৬ 
‘আদি কখরনাই গাদড় োলারিা না, আদি দঘভটনা খিুই র্য় পাই, এিনদক দঘভটনায় যদি 
িৃতুে নাও হয়, দঘভটনা দেকই আপনাে উপে স্থায়ী একদট দেহ্ন বেরখ যায়’। আে এই 
কথাদট িরলই র্াস্কেদট অর্োসিশত তাে হারতে আঙুলগুরলা ধরে, একদট কারেে িদূতভ 
বখািাইরয়ে সিয় দঘভটনািশত বযগুরলা বস প্রায় বকরট বফরলদছল। অরলৌদককর্ারিই 
তাে আিুলগুরলা েক্ষা বপরয়রছ। 
 

‘দক িলরছন আপদন’? িাদে-িি তাে উচ্চ ককভশ করণ্ঠ প্রে করে। তাে বিজাজ তখন বিশ 
র্ারলা। ‘আদি একিাে র্য়ঙ্কে দঘভটনায় পরড়দছলাি, এিিং পদৃথিীে বকারনা দকছুে 
দিদনিরয়ই  আিাে জীিন বথরক ঘটনাটা িাি দিরত পােরিা না। হাসপাতারল যখন শুরয় 
দছলাি, এে আরগআদি আে কখরনা এত আনদ পাইদন। আদি এক বফাটা ঘুিারত পাদেদন 
দেকই, তরি দিন োত সাোক্ষণই বকিল িই পরড়দছ’।  
  
সিাই তাে দিরক অিাক হরয় তাকায়। দিষয়দট িাদে-িি উপরর্াগ করে সিসিয়। ফ্রাডজ 
তাে প্রদতদক্রয়া িেক্ত করে দিেদক্ত ( কােণ বস জানরতা বয দঘভটনা দনরয় কথা িলা হরি 
বসদট ঘটাে পে তাে স্ত্রী  গর্ীে হতাশায় আক্রান্ত হরয়দছল এিিং বসটা দনরয় 
দিেদতহীনর্ারিই বস অদর্রযাগ করেদছল) আে প্রশিংসাে (অদর্জ্ঞতাে সি দকছরুকই 
রূপান্তে কোে বযাগেতা আসরল িাদে-িরিে সদতেকারেে প্রাণশদক্তে পদেেয়) দিদেত 
একদট অদর্িেদক্ত দিরয়।  
 
‘হাসপাতারল থাকাে সিয় আদি িইগুরলারক দিরনে িই আে োরতে িই দহসারি র্াগ 
কেরত শুরু করেদছলাি’ - কথা িলা অিোহত োরখ বস। আসরলই, দকছু িই আরছ যা 
দিরনে বিলায় পড়াে জন্য এিিং দকছ ু িই আরছ, যা শুধু পড়া যায় োরত’।  
 



এখন সিাই তাে দিরক দিস্ময় আে সপ্রশিংস িৃদষ্ট দনরয় তাদকরয় । সিাই, শুধুিাত্র বসই 
র্াস্কে ছাড়া, বয তখরনা তাে আিুলগুরলা ধরে আরছ, তাে িুরখে র্াজ ও অদর্িেদক্ত িরল 
দিরি দঘভটনাে সৃ্মদতদট তাে িরন পড়রছ। 
 
িাদে-িি তাে দিরক তাকায় এিিং দজজ্ঞাসা করে, বস্টনোলরক (৩১) আপদন বকান গ্রুরপ 
োখরিন? র্াস্কে বসই প্রেদট শুনরত পায়দন এিিং অস্বদস্তে সারথ বস তাে কােঁধ ঝােঁকায়। 
তাে পারশ িােঁড়ারনা এক দশল্প সিারলােক িরলন, দতদন িরন করেন বস্টনোলরক োখা 
উদেত দিরনে বিলাে পােেতাদলকায়। িাদে-িি সরজারে িাথা নাদড়রয় স্বর্ািসুলর্ উচ্চ 
স্বরে দর্ন্নিত প্রকাশ করে িরল, ‘না, না, আপদন র্ুল িলরছন, র্ুল িলরছন, বস্টনোল 
হরিন োরতে বলখক’!  
 
োত আে দিরনে দশল্পকলা দনরয় এই দিতরকভ ফ্রারডজে দনরজে অিংশগ্রহণদট দিদিত 
কেদছল আরেকদট জরুেী দিষয়, বয-বকারনা িুহূরতভ সাদিনাে বসখারন উপদস্থত হওয়া বস 
প্রতোশা কেদছল। এই ককরটল পাদটভে দনিেণদট সাদিনাে গ্রহণ কো উদেত হরি দকনা 
দিষয়দট দনরয় তাো িহু দিন বর্রিরছ । এই পাদটভ আরয়াজন করেদছল িাদে-িি, সি 
দেত্রকে আে র্াস্কেরিে জন্য, যাো তাে িেদক্তগত গোলােীরত বকারনা না বকারনা 
একসিয় প্রিশভনী করেরছ। ফ্রারডজে সারথ সাদিনাে পদেেয় হিাে পে, সাদিনা তাে স্ত্রীরক 
এদড়রয় েরলরছ। দকন্তু বযরহতু তারিে জানাজাদন হরয় যািাে র্য় আরছ, তাো উপসিংহারে 
বপৌরছ দছল, দিষয়দট আরো বিদশ স্বার্াদিক হরি আে বসই কােরণ কি সরদহজনকও 
হরি, যদি সাদিনা এই দনিেণদট গ্রহণ করে।  
 
প্ররিশ পরথে হরলে দিরক হালকা নজে বেরখ, ফ্রাডজ তাে অষ্টািশী কন্যা, িাদে-অোরনে 
কণ্ঠ বশারন, বয করক্ষে অন্যদিকদট িেস্ত বেরখরছ। তাে স্ত্রীে তত্ত্বািধারন থাকা গ্রুপদটরক 
বফরল বস তাে বিরয়ে তত্ত্বািধারন থাকা গ্রুপদটে দিরক অগ্রসে হয়। বকউ বেয়ারে িরস, 
বকউ িাদড়রয়, দকন্তু িাদে-অোন বিরঝরত আসন বপরত িসা। ফ্রাডজ দনদিত িােী-িিও 
খুি শীঘ্রই রুরি তাে দিরক বিরঝরত থাকা কারপভরটে উপে িরস পড়রি। যখন অদতদথ 
থারক এিিং আপদন িাদটরত িরস পরড়ন, বসই র্দিিাদট সেলতা, অনানুষ্ঠাদনকতা, 
উিােিািী োজনীদত, আদতরথয়তা এিিং পোদেসীয় জীিরনে প্রদতদনদধে করে। তীরতম 
আরিগ দনরয় িাদে-িরিে বয-বকারনা বিরঝরতই িরস পড়াে অর্োস প্রায়শই প্রিশভন 
করেরছ, কখরনা ফ্রাডজ দেদন্তত হরত শুরু করেদছল, বযখারন বস দসগারেট দকনরত যায় বসই 
বিাকারনে বিরঝরতও না আিাে িরস পরড়। 
 
‘তুদি কী দনরয় কাজ কেরছা এখন, অোরলন? িাদে-অোন একজন িেদক্তরক দজজ্ঞাসা করে, 
যাে পারয়ে কারছ বস িরস আরছ। 
 
 



অোরলন এতই সেল এিিং আন্তদেক বয, আসরলই বস বেষ্টা করে গোলােী িাদলরকে 
কন্যারক সৎ একদট উিে বিিাে জন্য। বস িাদে-অোনরক িোখো কেরত শুরু করে তাে 
নতনু বকৌশলদটরক, আরলাকদেত্র আে বতলেরঙে দিেণ, দকন্তু বকারনািরত বস দতনদট 
িাকে বশষ না কেরতই, িাদে-অোন দশস দিরত শুরু করে। দশল্পী এত ধীরে ও িরনারযাগ 
দিরয় কথা িলদছরলন বয দতদন শুনরত পায়দন বয তাে প্রেকতভা ইদতিরধে দশস দিরত শুরু 
করেরছ। ফ্রাডজ বিশ অনুচ্চ স্বরে তাে কারছ জানরত  োয়, ‘তুদি কী আিারক িলরি, বকন 
তুদি দশস দিরিা’? িাদে-অোন উচ্চস্বরেই িরল, ‘কােণ আদি শুনরত োই না বকউ এখারন 
োজনীদত দনরয় কথা িলুক”।  
 
এিিং আসরলই, একই েরক্রে িরধে িাদড়রয় দজন িানুষ ফ্রারেে আসন্ন দনিভােন দনরয় 
কথা িলদছল।  িােী-অোন, বয দকনা এই আরলােনা সর্াদট দনয়েণ কোে একদট ইিা 
অনুর্ি করেদছল, বস তারিে দজজ্ঞাসা করে, তাো কী েদসদনে (৩২) অরপোয় যািাে কথা 
র্ািরছ দকনা, বয অরপোদট পরে সপ্তারহ অনুদষ্ঠত কেরত যারি ইতালীয় একদট 
বকাোদন। ইদতিরধে অোলান - দশল্পী বসই িানুষদট আরো গর্ীের্ারি দেত্রকরিভে প্রদত 
নতনু িৃদষ্টর্দিে দনরয় তাে দিস্তাদেত িোখোদটও অিোহত োরখ । ফ্রাডজ তাে বিরয়ে জরন্য 
লজ্জারিাধ করে। তারক অপ্রস্তুত কোে জরন্য, বস িরল, যখনই িাদে-অোন বকারনা 
অরপোয় দগরয়রছ বস র্য়ানক দিেদক্তে অদর্রযাগ করেরছ। 
 
‘তুদি খুি খাোপ’, িরস থাকা অিস্থায় তাে িািাে বপরটে িরধে বস ঘুদষ িাোে বেষ্টা 
করে। িূল তােকা গায়ক দকন্তু খুি সুিশভন, খুিই সুিশভন, দই িাে আদি তারক বিরখ 
বফরলদছ, আদি িরন হয় তাে বপ্ররি পরড়দছ’। 
 
ফ্রাডজ এখরনা বসই দিস্ময়দট কাদটরয় উেরত পারেদন, িা এিিং বিরয় কত বিদশ একই 
েকি। বকন বস তাে িত হয়দন? এ দিষরয় তাে দকছুই কোে বনই। তাে বিরয়দট তাে 
িরতা নয়। কতিাে বস িাদে-িিরক িলরত শুরনরছ, বস বকারনা না বকারনা দেত্রকে, 
গায়ক, োজনীদতদিি এিিং একিাে এিন কী বেদসিং সাইরকল োলরকে বপ্ররি পরড়রছ। 
অিশ্যই, এই সিই ককরটল পাদটভে িাকেলঙ্কাে িাত্র, দকন্তু িরন না করে বস পারেনা বয, 
এখন এিিং দিশ িছরেেও বিদশ সিয় আরগ বথরকই বস তাে সেরন্ধও একই কথা িরল 
বিড়ারি এিিং তারক আত্মহতোে হুিদক দিরয় যারি। 
 
বসই িুহূরতভ সাদিনা ঘরে বঢারক। িাদে-িি তাে দিরক এদগরয় যায়। িাদে-অোন যখন 
েদসদনরক দনরয় কথা িলা োদলরয় যাদিল, ফ্রাডজ িরনারযাগ বিিাে বেষ্টা কেরলা দই নােী 
কী কথা িলরছ বসটা বিাঝাে জন্য। দকন্তু িন্ধুসূলর্ শুরর্িা িাকে দিদনিরয়ে পে, 
সাদিনাে গলায় পো দসোদিরকে একদট লরকট হারত তুরল খুি উচ্চস্বরে িরল িাদে-িি 
িরল ওরে, ‘এটা কী? কী কুৎদসত’! 



এই শব্দগুরলা ফ্রারডজে িরন গর্ীের্ারি বেখাপাত করে। এিন নয় বয শব্দগুরলা বকারনা 
িরন্দ্বে আহিান। উচ্চস্বরে হাদসে শব্দ যা এই িারকেে পেপেই বশানা যায়, তা দিষয়দট 
স্পষ্ট করে লরকটদটরক প্রতোখোন করে িাদে-িি সাদিনাে সারথ তাে িন্ধরুে বকারনা 
ক্ষদত কোে ইিা বপাষণ কেরছ না। দকন্তু এই ধেরণে কথা বস সাধােণত িরল না।  
 
‘আদি দনরজই এটা িাদনরয়দছ’, সাদিনা িরল। 
 
‘লরকটটা কুৎদসত, আসরলই’! বিশ বজারেই িাদে-িি তাে িন্তিেদটে পনুোিৃদি করে, 
‘বতািাে পো উদেত না’।  
 
ফাডজ জানরতা তাে স্ত্রী আরিৌ গ্রাহ্ করেনা লরকটদট কুৎদসত দকনা। বকারনা একদট দকছ ু
কুৎদসত কােণ বস এদটরক কুৎদসত িলরছ, বসদট সুদে, যদি বস এদটরক সুদে িরল। 
তাে িন্ধুরিে পো লরকট আরগই বথরকই সুদে, এিিং এিনদক যদি বসগুরলা বিখরত 
কুৎদসত হরয়ও থারক, বস দকছু িরল না কখরনা, কােণ িহুদিন আরগ বথরকই োটুকাদেতা 
তাে দিতীয় স্বর্ারি পদেণত হরয়রছ । 
 
তাহরল বকন বস দসোন্ত দনরয়দছল সাদিনাে পো লরকটদট, যা সাদিনা দনরজই শতদে 
করেরছ, বসদটরক কুৎদসত িলরি? ফ্রাডজ হোৎ করেই এে উিেটা স্পষ্টর্ারি বিখরত 
পায়। িাদে-িি  সাদিনাে লরকটটারক কুৎদসত িলরছ কােণ দনরজে বকারনা ক্ষদত না 
করে বসই কথাদট বস িলরত পারে। অথিা আরো সুস্পষ্টর্ারি: িাদে-িি িািী করে 
সাদিনাে লরকটদট কুৎদসত তাে কােণ সুস্পষ্টর্ারি সাদিনাে লরকটদট কুৎদসত বসদট 
িলাে ক্ষিতা বস োরখ।  
 
এক িছে আরগ িাদে-িরিে গোলােীরত অনুদষ্ঠত সাদিনাে প্রিশভনীদট বতিন বিদশ সফল 
হয়দন, সুতোিং সাদিনাে কারছ িাদে-িরিে বকারনা পাওনা বনই, িেিং সাদিনাে িাদে-
িরিে সুনজরে থাকাে িহু কােণ আরছ । দকন্তু তাে আেেরণ বসদট প্রতীয়িান নয়। হ্ােঁ, 
ফ্রাডজ স্পষ্টই বিখরত পায়, তারিে দজরনে িরধে সদতেকাে ক্ষিতাে র্ােসািেটা 
বকানদিরক ঝুেঁরক আরছ বসদট স্পষ্ট করে বিাঝারনাে উরেরশ্যই িাদে-িি এই সুরযাগদট 
দনরি। 
 
৭ 
রু্ল বর্াঝা শব্দগুললার এিনি সংনিপ্ত অনর্ধাি (বশষাংশ):  
 
আিস্টােোরিে পুেরনা োেভ: 
 
োস্তাে একপারশ সাদে বিরধ িাদড়রয় আরছ িাদড়গুরলা, আে নীে তলাে বিাকারনে 



সািরনে প্রশস্ত কারেে জানালাে বপছরন িাোিনারিে বছাট বছাট কক্ষ , কােঁরেে বপছরন 
দিলাসী িাদলরশ সাজারনা বেয়ারে বযখারন তাো অন্তিভাস পরে অরপক্ষা করে িড় বকারনা 
দিেক্ত দিড়ারলে িত।  
 
োস্তাে অন্য দিরক িাদড়রয় আরছ  সুদিশাল একদট গদথক কোদথড্রাল, যাে দনিভাণ কাজ 
বশষ হরয়দছল েতিুভশ শতাব্দীে বকারনা এক সিরয়। 
 
বিশ্যারিে জগত আে ঈশ্বরেে জগরত িাঝখারন, দদট সাম্রাজেরক দিরর্ি কো নিীে িত 
দিস্তৃত হরয় আরছ প্রস্রারিে তীরতম গন্ধ।  
 
পুোরনা োরেভে দর্তরে, গদথক শশলীে যা অিদশষ্ট আরছ তাহরলা এে উেঁেু, নগ্ন সািা 
বিয়াল, ঋজু স্তম্ভগুরলা, দিস্তৃত ছাি এিিং জানালাগুরলা। বিয়ারল একদট ছদিও বনই, 
বকারনা িূদতভও বনই বকাথাও। দজিরনদশয়ারিে িতই শূন্য োেভদট, শুধুিাত্র এরকিারে 
িাঝখারন িগভাকারে সাজারনা করয়ক সাদে বেয়াে, যাজরকে জরন্য কু্ষোকদৃতে একদট িঞ্চ 
দঘরে যা সাজারনা । বেয়ােগুরলাে বপছরন ধনী নাগদেকরিে জন্য দিরশষর্ারি দনদিভত 
কতগুরলা কারেে বছারটা দকছ ুিথু আে িসাে জায়গা। 
 
বেয়াে আে স্টলগুরলা এিনর্ারি সাজারনা হরয়রছ বযন বসগুরলা সাজারনাে সিয় 
বিয়ারলে আকাে দকিংিা স্তম্ভগুরলাে অিস্থারনে প্রদত সািান্যতি নজে বিয়া হয়দন। গদথক 
স্থাপরতেে প্রদত বযন তাো তারিে ঘৃণা আে ঔিাসীন্য প্রকাশ কেরছ। িহু শতাব্দী আরগ 
কোলদর্দনষ্ট িতিািীো এে সি আড়েে িুরছ বফরল এই কোদথড্রালদটরক দিিান ছাউদনে 
িত ফােঁকা একদট করক্ষ রূপান্তদেত করেদছল, যাে একদট িাত্র কাজ দছল প্রাথভনা কোে 
সিয় িৃদষ্ট আে তুষােপাত বথরক দিশ্বাসীরিে দনোপরি োখা।    
 
ফ্রারডজ িুগ্ধ হরয়দছল এদট বিরখ, ইদতহারস একদট িহা দিদছল বযন এই সুদিশাল হরলে 
িধে দিরয় অদতক্রি করেরছ!  
 
সাদিনা স্মেণ করেরছ কীর্ারি কদিউদনস্টো ক্ষিতা িখরলে পে বিারহদিয়ায় সি দগভরক 
োষ্ট্রীয়কেণ কো হয় এিিং বসগুরলারক কাদেগেী প্রদশক্ষণ বকন্দ্র, িৃে দনিাস এিিং এিনদক 
বকাথাও গরুে বখােঁয়ারড় রূপান্তদেত কো হরয়দছল। এধেরনে একদট গরুে বখােঁয়ারড় তাে 
একিাে যািাে সুরযাগ হরয়দছল। বযখারন স্টারক্কা কো বিয়ারল হুক লাগারনা হরয়রছ 
গরুরিে দশকল িাধাে জন্য। দেরঙে সারথ িাধা গরুগুরলা স্বপ্নাল ুবোরখ তাদকরয় আরছ 
জানালাে িাইরে দরগভে িারেে দিরক, যা এখন িখল করে আরছ অদতদেক্ত সিংখেক 
িুেগী।  
 
‘এই জায়গাদটে শূন্যতা আিারক িুগ্ধ করে’, ফ্রাডজ িরলদছল। ‘িানুষ পুেঁজাে বিিী, িূদতভ, 



দেত্রকিভ, বেয়াে, কারপভট সিংগ্রহ করে, আে তােপে আনদপূণভ িুদক্তে একদট সিয় আরস, 
আে তাো সি দকছু ছরুড় বফরল বিয় আরগে োরত খািাে বটদিরলে আিজভনাে িত। তদুি 
কী কল্পনা কেরত পােছ না, িরন হরি বযন হােদকউদলরসে দিশাল ঝাড়ু এই 
কোদথড্রারলে দর্তরে সিদকছ ুপদেষ্কাে কেরছ’? 
 
‘গেীিরিে িাদড়রয় থাকরত হয়, অথে ধনীরিে িসাে জায়গা আরছ’, স্টরলে দিরক 
দনরিভশ করে সাদিনা িরল, ‘দকন্তু দকছু দিষয় আরছ যা িোঙ্কাে আে গেীিরিে একই 
সুরতায় িারধ: বসৌদরযভে প্রদত ঘৃণা’। ‘বসৌদযভ দক’? ফ্রাডজ িরল, এিিং বস দনরজরক 
কল্পনা করে  তাে স্ত্রীরক পারশ দনরয় সাম্প্রদতক বকারনা আটভ গোলােীে প্রাক প্রিশভনীরত, 
বযখারন যািাে জন্য তাে উপে বজাে খাটারনা হরতা। ‘িকৃ্ততা, আে শরব্দে সীিাহীন 
আত্মম্ভদেতা, সিংস্কৃদত আে দশল্পকলাে অহিংকাে’।  
 
যখন সাদিনা কদিউদনস্ট সু্টরেডট দিরগ্ররে কাজ কেরতা, তাে আত্মা দিষাক্ত হরয়দছল 
অদত আনদপূণভ দিদছরলে সিীরত, অদিোির্ারি লাউে দস্পকাে বথরক বযগুরলা বিে হরয় 
আসরতা। এক বোিিারে বস একদট বিাটে সাইরকল ধাে করে পাহারড়ে উরেরশ্য 
বিদেরয় পরড়দছল, খুি িূরেে বছাট একদট গারি এরস বস থারি, বযখারন এে আরগ কখরনা 
বস আরসদন, গ্রারিে োরেভে বিয়ারল বিাটে সাইরকল বহলান দিরয় বেরখ বস দর্তরে প্ররিশ 
করেদছল। তখন বোিিারেে িাস েলরছ। ধিভ পালনরক দনদষে করেদছল কদিউদনস্ট োষ্ট্র, 
আে বিদশে র্াগ িানুষ তাই োেভ এদড়রয় েলরতা।  োরেভে বিরঞ্চ িসা িানুষগুরলা বকিল 
িৃে আে িৃেো, কােণ তাো কদিউদনস্ট সেকােরক র্য় করে না, শুধুিাত্র িৃতেুরক র্য় 
করে । 
 
যাজক সুরেলা সুরে শব্দগুরলা উচ্চােণ কেদছল, আে উপদস্থত সিাই তারক অনুসেণ করে 
একসারথ বসদটে পনুোিৃদি কেদছল। একদট প্রাথভনা ( িা দলটাদন), একই শব্দ িাে িাে 
দফরে আরস, বকারনা পথভ্রষ্ট পদথরকে িরতা, বয দকনা বকারনা একদট গ্রারিে িশৃ্য বথরক 
বোখ বফোরত পারে না, অথিা এিন বকারনা িানুরষে িত, বয জীিন বথরক দিিায় দনরত 
পােরছ না। বিরঞ্চে বশষ সাদেরত িরসদছল সাদিনা, বোখ িন্ধ করে সুে আে শব্দগুরলা 
শুনরত শুনরত উপরে নীল ছারি আেঁকা িড় বসানালী তাোগুরলা বস িুগ্ধ হরয় বিরখদছল। 
 
গ্রারিে োরেভ অপ্রতোদশতর্ারি সাদিনা যা সন্ধান বপরয়দছল বসদট ঈশ্বে দছল না;  বসদট 
দছল বসৌদযভ। বস খিু র্ারলা করেই জানরতা,  োেভ দকিংিা প্রাথভনা এই দরটাে বকারনাটাই 
এে দিষরয় দকিংিা এককর্ারি সুদে নয়, দকন্তু তাো সুদে যদি বকারনা িালান দনিভারণে 
স্থরলে সারথ তুলনা কো হয়, বযখারন সাদিনারক তাে দিন কাটারত হরতা দিনর্ে সিীরতে 
দিশৃঙ্খল বকালাহরল।  বোিিারেে এই প্রাথভনা সর্া সুদে কােণ এদট তাে কারছ আদির্ূভত 
হরয়দছল  প্রিদঞ্চত একদট দিরশ্বে  আকদস্মক আে েহস্যিয় উরন্মােন দহসারি।  
 



বসই সিয় বথরকই বস জানরতা, বসৌদযভ হরি দিশ্বঘাতকতাে দশকাে হওয়া একদট 
পৃদথিী। আে একদট িাত্র উপারয় আিো তাে িুরখািুদখ হরত পাদে, যদি এে দনপীড়নকােী 
বকাথাও দিষয়দট উরপক্ষা করে থারক। বসৌদযভ লুদকরয় থারক বি দিিরসে পোরেরেে 
িৃরশ্যে বপছরন। আিো যদি এদট খুেঁরজ বপরত োই, আিারিে অিশ্যই বসই িৃশ্যটা 
র্ািরত হরি।  
 
ফ্রাডজ িরল, ‘এই প্রথিিারেে িরতা বকারনা োেভ বিরখ আদি িুগ্ধ হলাি’।  
 
বপ্রারটস্টাডটিাি দকিংিা বকারনা কিৃরতমতও নয়, যা তারক এত বিদশ উৎসাহী করেদছল বস 
দিষয়দট দছল অন্যদকছু, দকছ ুখুিই িেদক্তগত, সাদিনাে সারথ যা আরলােনাে কোে িরতা 
সাহস বস োরখ না। বর্রিদছল বযন বকারনা কণ্ঠস্বে বস শুনরছ, যা তারক দনরিভশ দিরি 
হােদকউদলরসে ঝাড়ু হারত দনরত আে িাদে-িরিে সি আগাি প্রিশভনী, তাে সি সিীত 
দশল্পী, সি িকৃ্ততা আে আরলােনা, অসাে সি র্াষণ, িাদম্ভক শব্দািলী - সি দকছু বযন 
বস ঝাড়ু দিরয় তাে জীিন বথরক বঝদটরয় বিে করে বিয়। অোিস্টােোরিে পুেরনা োরেভ 
দিশাল শূন্য পদেসে তাে সািরন আদির্ূভত হয় তাে দনরজে িুদক্তে ছদিে একদট আকদস্মক 
আে েহস্যিয় প্রতোরিশ দহসারি। 
 
শদক্ত: 
 
বকারনা একদট বহারটরলে দিছানা শুরয় বযখারন তাো সিি করেদছল, সাদিনা ফ্রারডজে 
িাহুরত বটাকা দিরয় িরল, ‘বতািাে যা িািংসরপদশ আরছ, অদিশ্বাস্য’! 
 
ফ্রাডজ সাদিনাে প্রশিংসায় তৃদপ্তরিাধ করেদছল। দিছানা বথরক বনরি িরস পরড় একদট র্ােী 
ওক কারেে বেয়ারেে এক পা ধরে ধীরে ধীরে িাথাে উপে উদেরয় বস িরল, ‘বতািাে 
কখরনা র্য় পািাে কােণ বনই, আদি বতািারক েক্ষা কেরত পােরিা যা দকছুই আসুক না 
বকন। আদি একসিয় জুরো েোদেয়ন দছলাি’।   
 
যখন র্ােী বেয়ােটা এক হাত দিরয় ধরে বস িাথাে উপে বতারল, সাদিনা িরল, ‘বজরন 
র্ারলা লাগরলা বয, তুদি অরনক শদক্তশালী’।  
 
দকন্তু িরন িরন দনরজরক বস িরলদছল, ফ্রাডজ শদক্তশালী হরত পারে দেকই, দকন্তু তাে 
শদক্তদট িাইরেে দিরক দনরিভদশত । যখন বসই িানুষগুরলাে প্রসি আরস, যারিে সারথ বস 
থারক, বয িানুষগুরলারক বস র্ারলািারস, বসখারন ফ্রাডজ খুিই দিভল। ফ্রারডজে এই 
দিভলতারক িলা হয় র্ারলাে। ফ্রাডজ সাদিনারক কখরনাই বকারনা আরিশ বিয় না। 
কখরনাই বস তারক হুকুি কেরি না, বযিন টিাস কেরতা, বিরঝরত আয়না দিদছরয় এে 
উপে নগ্ন হরয় সািরন দপছরন হাটরত িলরতা, ফ্রারডজে বসই ইদন্দ্রয়পোয়ণতাে বকারনা 



অর্াি বনই দেকই দকন্তু দনরিভশ বিিাে বসই শদক্ত তাে বনই । দকছু দজদনস আরছ যা শুধ ু
কো সম্ভি প্রেেতা দিরয়, শােীদেক র্ারলািাসা প্রেেতা ছাড়া অকল্পনীয়। 
 
সাদিনা ফ্রাডজরক িাথাে উপে বেয়াে হারত দনরয় সাো ঘরে বহরট বিড়ারত বিরখ, িৃশ্যদট 
তাে কারছ উদ্ভট িরন হয় এিিং অদু্ভত একদট দুঃখরিাধ তারক আিন্ন করে।  
 
সাদিনাে িুরখািুদখ িাদটরত বেয়ােটা নাদিরয় বেরখ বস বেয়ােদটে উপরে িরস। ‘অিশ্যই, 
শদক্তশালী হওয়াটা আদি উপরর্াগ কদে’, বস িরল,‘ দকন্তু বজরনর্ারত এই িািংসরপশী 
আিাে দক উপকারে আসরি? এগুরলা অলঙ্কারেে িত, িয়ূরেে বপখি। কারো সারথ আদি 
জীিরন কখরনা লড়াই কদেদন’।  
 
সাদিনা তাে দিষণ্ণ র্ািনাে আরো গর্ীরে প্ররিশ করে: কী হরতা যদি তাে সারথ এিন 
বকারনা একজন পুরুষ থাকরতা বয সিসিয় তারক হুকুি কেরতা? এিন বকারনা পুরুষ বয 
তারক িশ কেরত োইরতা? কত দিন অিদধ বস তাে সারথ িাদনরয় েলরত পােরতা? পােঁে 
দিদনটও না! এখান বথরক দসোন্ত বনয়া যায়, আসরল বকারনা পুরুষই তাে জন্য সদেক না। 
দিভল দকিংিা সিল।  
 
‘আিাে উপে বকন তুদি কখরনা শদক্ত প্ররয়াগ করোদন’, সাদিনা জানরত বেরয়দছল। 
 
ফ্রাডজ ধীরে িরলদছল, ‘কােণ র্ারলািাসা িারন শদক্তরক িজভন কো’। সাদিনা দরটা দিষয় 
অনুধািন কেরত বপরেদছল, প্রথিত, ফ্রারডজে কথাদট িহৎ আে সদেক; এিিং দিতীয়ত, 
আে এগুরলাই ফ্রাডজরক তাে র্ারলািাসাে জীিরন অরযাগে করেরছ।  
 
সরতে িসিাস: 
 
তাে োয়দে অথিা দেদেগুরলাে বকাথাও কাফকা এিন একদট সূরত্রে কথা উরেখ 
করেদছরলন, ফ্রাডজ িরন কেরত পারে না দেক বকাথায়। দকন্তু এদট তাে িরন গর্ীের্ারি 
বেখাপাত করেদছল। ‘সরতে িসিাস’ িারন আসরলই কী বিাঝায়’? বনদতিােকর্ারি 
কথাদট িোখো কো খুি সহজ: এে িারন কখরনা দিথো না িলা, বকারনা দকছু বগাপন না 
কো, এিিং বকারনা দকছু দনরয় র্ান না কো। যখন বথরকই সাদিনাে সারথ তাে বিখা 
হরয়রছ, তখন বথরকই ফ্রাডজ একদট দিথোে িরধে িসিাস কেরছ। বস তাে স্ত্রীরক অদস্তে 
বনই আিস্টােোরি দকিংিা িাদেরিএিন সি সরিলন আে িকৃ্ততাে কথা িরল । সাদিনাে 
সারথ বজরনর্াে োস্তায় হাটরত বস র্য় বপরতা। এিিং এই দিথো িলা আে বগাপনীয়তা বস 
উপরর্াগও কেরতা,  কােণ এই সিদকছুই তাে জন্য নতুন। স্কুল দশক্ষরকে বকারনা দপ্রয় 
ছারত্রে িতই বস উরিদজত, সাহস করে স্কুল ফাদক বিিাে িরতা বকারনা কাজ করে। 



 
সাদিনাে জরন্য সরতে িসিাস, আিারিে দনরজরিে কারছ বযিন দিথো না িলা, বতিদন 
অন্যরিে কারছও দিথো না িলা, সম্ভি হরত পারে শুধুিাত্র সাধােণ িানুষরিে কাছ বথরক 
িূরে বকাথাও: বয িুহূরতভ আিো দক কেদছ তাে উপে বকউ নজে োরখ, বসই বোখরক 
দিরিেনা করে আিো দকছুই কদে না যা সতেদনষ্ঠ হরত পারে। সিাে সািরন, অন্যরিে 
দেন্তা িরনে িরধে বেরখ েলাই িারন দিথোয় িসিাস। সাদিনা বসই সি সাদহতেকিভ খুিই 
ঘৃণা করে, বযখারন িানুষ তারিে ও তারিে িন্ধরুিে সি ধেরনে অন্তেি বগাপনীয়তা 
প্রকাশ করে। সাদিনা িরন কেরতা, বয িানুষটা তাে িেদক্তগত বগাপনীয়তা হাোয়, বস 
সিদকছুই হাোয়। আে বয িানুষ বস্বিায় তাে বগাপনীয়তা পদেতোগ করে বস আসরলই 
একটা িানি। একােরণই সাদিনা তাে র্ারলািাসারক বগাপন বেরখ অন্ততপরক্ষ আরিৌ 
বকারনা যেণা অনুর্ি করেদন, িেিং এে দিপেীত, শুধ ু বসটা করেই বস সরতেে িরধে 
িসিাস কেরত পারে।  
 
অন্যদিরক ফ্রাডজ, দনদিত বয, জীিরনে এই দি-দির্দক্ত, বগাপন এিিং উনু্মক্ত, সি দিথোে 
উৎস: িেদক্তগত জীিরন বকারনা একদট িানুষ বযিন, সািাদজক জীিরন বস খুি দর্ন্ন। 
ফ্রারডজে জন্য, সরতে িসিাস িারন এই িেদক্তগত আে সািাদজক জীিরনে িরধে 
বিয়ালদটরক বর্রি বফলা। তাে পছরদে একদট কাজ দছল, বকারনা একদট কােঁরেে ঘরে 
িসিাস কোে কািেতা দনরয় আরন্দ্র বিরতােঁে একদট উেৃদত বিয়া, বয ঘরেে দর্তরে সিাই 
সি দকছ ুবিখরত পায়, এিিং বযখারন বগাপন দকছুই বনই। 
 
যখনই বস শুরনদছল তাে স্ত্রী সাদিনারক িলরছ, গলাে লরকটটা খুি কুৎদসত! তখনই বস 
উপলদি করেদছল বস আে দিথোয় িসিাস কেরত পােরি না, সাদিনাে সিথভরন তাে 
পারশ তারক িােঁড়ারত হরি। দকন্তু তখনই বসটা বস করেদন, শুধ ুর্য় বপরয়দছল, তাে বগাপন 
র্ারলািাসাে সারথ বযন বস দিশ্বাসঘাতকতা না করে। 
 
ককরটল পাদটভে পরেে দিন, বসই সপ্তাহ বশরষ সাদিনা ও তাে বোরি যািাে কথা দছল। 
দকন্তু ‘ঐ লরকটটা কুৎদসত’ এই কথাগুরলা দকছুরতই বস র্লুরত পােদছল না, আে এদট 
িাদে-িরিে একদট নতুন রূপ উরন্মাদেত করেদছল তাে সািরন। তাে আগ্রাসী িরনার্াি 
- অরর্িে, বকালাহলিূখেতা, প্রাণশদক্তে উচ্ছ্বাস - যা তারক অিোহদত দিরয়দছল 
র্ারলারেে বিাঝা বথরক, তারিে দিিাদহত জীিরনে বতইশ িছে ধরে বয বিাঝা বস শধযভ 
সহকারে িহন করে এরসরছ। আিস্টােোরিে পুেরনা োরেভে দর্তরে সুদিশাল শূন্য 
পদেসরেে কথা িরন পরড়দছল তাে এিিং অরিাধে একদট তীরতম আনদ বস অনুর্ি করে,  বয 
অনুর্ূদত তাে দর্তরে বসই শূন্যতা।  
 



ফ্রাডজ তাে বছাট িোগদট বগাছাদিল, যখন িাদে-িি ঘরে এরস বঢারক, পাদটভরত আসা 
নানা অদতদথরিে দনরয় বস তাে কথা িলা অিোহত বেরখদছল, উৎসারহে সারথ কারো 
িৃদষ্টর্দি সিথভন আে আরো কারো িৃদষ্টর্দি বস বহরস উদড়রয় বিয়। 
 
ফ্রাডজ অরনকক্ষণ ধরে তাে দিরক তাদকরয় অিরশরষ িরল, ‘বোরি আসরল বকারনা 
সরিলন বনই’।  
 
িাদে-িি দিষয়দট িুঝরত পারে না, ‘তাহরল তুদি যারিা বকন’? বস িরল, ‘গত নয় িাস 
ধরে আিাে একদট বপ্রদিকা আরছ, যাে সারথ আদি বজরনর্ারত দিদলত হরত োই না। বসই 
কােরণই আদি এত ভ্রিণ কেদছ। আদি বর্রিদছ দিষয়দট বতািাে জানাে সিয় হরয়রছ’। 
 
প্রথি দকছু শব্দ উচ্চােণ কোে পে ফ্রাডজ তাে দনরজে উপে দনয়েণ হাদেরয় বফরল, বস 
অন্যদিরক তাকায় বযন িাদে-িরিে িুরখ হতাশা তারক বিখরত না হয়, বয হতাশা তাে 
শব্দগুরলা সৃদষ্ট কেরি িরল বস প্রতোশা করেদছল। 
 
খাদনকটা দিেদতে পে বস িাদে-িিরক িলরত বশারন, ‘হ্ােঁ, আদি িরন কদে দিষয়দট 
আিাে জানাে সিয় হরয়রছ’।  
 
তাে কণ্ঠস্বে এত িৃঢ় বয, ফ্রাডজ তাে দিরক ঘরুে তাকায়। তারক আরিৌও দিেদলত িরন 
হয়না। িাস্তদিকর্ারিই তারক বিখরত বসই এিন নােীে িতই লাগরছ, বয একদিন আরগ 
উচ্চস্বরে দেৎকাে করে িরলদছল, ঐ লরকটটা কুৎদসত!  
 
িাদে-িি আরো বযাগ করে: ‘এখন বযরহত ুআিারক িলাে জন্য তুদি সাহস অজভন কেরত 
বপরেরছা বয, গত নয় িাস ধরে তুদি আিাে সারথ প্রতােণা কেরছা, বতািাে কী িরন হয় 
তুদি িলরত পােরি, বস বক’?  
 
সিসিয়ই বস দনরজরক িরলরছ, িাদে-িিরক আঘাত কোে বকারনা অদধকাে তাে বনই 
এিিং তাে িরধে থাকা নােীরক তাে েো কো উদেত। দকন্তু তাে দর্তরে বসই নােীদট 
বকাথায় বগল? অন্যারথভ, বসই িাতৃরুপদটে কী ঘরটরছ, যাে সারথ বস তাে স্ত্রীরক 
িানদসকর্ারি সিংযুক্ত করেদছল? তাে িা, দুঃদখত এিিং আহত, বিিানান জুতা দই পারয় 
পো, িাদে-িরিে দর্তে বথরক প্রস্থান করেরছ - অথিা হয়রতা না, িাদে-িরিে দর্তরে 
বস হয়রতা কখরনাই দছল না। পরুো দিষয়দট তাে সািরন উরন্মাদেত হয় আকদস্মক ঘৃণায়। 
‘বতািাে কাছ বথরক লুদকরয় োখাে আিাে বকারনা কােণ বনই’, বস িরল। যদি  বস তাে 
অদিশ্বস্ততা দিরয় িাদে-িিরক আহত কেরত সফল না হরত পারে, বস দনদিত দছল, তাে 
প্রদতিন্দ্বীে নাি প্রকাশ কেরল হয়রতা বসদট কো সম্ভি হরি। তাে বোরখে দিরক সোসদে 
তাদকরয় বস তারক সাদিনাে কথা িরল।  



 
এে দকছুক্ষণ পে দিিানিদরে তাে সারথ সাদিনাে বিখা হয়। আকারশ দিিানদট ওড়াে 
সিয় বস দনরজরক ক্রিশ হালকা বথরক আরো হালকা অনুর্ি করে। অিরশরষ বস 
দনরজরক িরল, নয় িাস পরে বস এখন সরতেে  িসিাস কেরছ। 
 
৮ 
সাদিনাে িরন হরয়দছল ফ্রাডজ তারিে িেদক্তগত বগাপনীয়তাে িেজাদট উন্মুক্ত করে 
দিরয়রছ। বযন বস িাদে-িি, িাদে-অোন, দেত্রকে অোরলন, বসই র্াস্কে, বয তাে আিুল 
ধরে দছল - বজরনর্ায় তাে পদেদেত সি িানুরষে িাথাে দর্তে উদক দিরি। এখন বস 
পছদ করুক দকিংিা না করুক এিন এক নােীে প্রদতিন্দ্বীরত রূপান্তদেত হরয়রছ, যাে প্রদত 
তাে নুেনতি বকারনা আগ্রহ বনই। ফ্রাডজ দিিাহ দিরিরিে আরিিন কেরি, এিিং বস 
তারিে দিশাল িােতে শযোয় িাদে-িরিে জায়গা বনরি। প্ররতেরকই বিদশ দকিংিা কি 
িূেে বথরক এই প্রদক্রয়াদট অনুসেণ কেরি এিিং সিাে সািরন এই নাটরক অদর্নয় 
কেরত বস িাধে হরি । সাদিনাে পদেিরতভ, তারক সাদিনাে র্ূদিকায় অদর্নয় কেরত হরি, 
দসোন্ত দনরত হরি কীর্ারি বসই র্ূদিকায় র্ারলা অদর্নয় কো যায়।  একিাে যখন তাে 
র্ারলািাসাে কথা প্রোদেত হরয়রছ, এদট আরো র্ােী হরয় উেরি, বিাঝায় পদেণত হরি। 
সাদিনা এই র্ািনায় শঙ্কায় অস্বদস্তরিাধ করে।   
 
বোরিে একদট বেসু্টরেরডট তাো োরতে খািাে খায়। নীেরি সাদিনা পান করে। 
 
ফ্রাডজ তারক দজজ্ঞাসা করে, ‘তুদি বতা োগ করোদন, তাই না?’  
 
সাদিনা তারক আশ্বস্ত করে িরল, না বস বেরগ বনই। দকন্তু বস তখরনা অদনদিত এিিং 
সিংশরয়, তাে কী আনদদত হওয়া উদেত… নাদক না। সাদিনাে িরন পরড় বসই িুহূতভদটে 
কথা যখন তারিে বিখা হরয়দছল অোিস্টােোি এক্সরপ্ররসে দলদপিং কোটভরিরডট, বয 
িুহূরতভ বস আসরলই নতজানু হরত বেরয়দছল ফ্রারডজে সািরন, তাে আদলিন দর্ক্ষা কোে 
জন্য, তারক বজাে করে আেঁকরড় ধেরত, এিিং কখরনা তারক বছরড় না বযরত। 
দিশ্বাসঘাতকতাে বসই দিপিজনক োস্তাে বশষ প্রারন্ত আসাে জন্য তীরতম কািনা করেদছল 
সাদিনা, সি দিশ্বাসঘাতকতাে পদেসিাদপ্তে বঘাষণা দিরত বেরয়দছল বস। 
 
বসই কািনা তীরতমতে করে তলুরত যত বেষ্টা করুক না বকন সাদিনা, দকিংিা বসই িুহূতভদটরক 
বেরক আনুক না বকন তাে সাহারযে, যতই বস দনর্ভে করুক না বকন বসই ঘটনাদটে উপে, 
দিস্বারিে বসই অনুর্ূদতটা বকিল আরো তীরতমতে হরয় ওরে। 
  
বোরিে োস্তায় আরো দকছুক্ষণ বহেঁরট তাো তারিে বহারটরল দফরে আরস, বযরহত ুতারিে 



োেপারশ ইতালীয়ো সি শহ শে, দেৎকাে আে নানা অির্দি কেদছল, তাো নীেরি বহেঁরট 
আসরত বপরেদছল তারিে নীেিতারক না শুরনই। 
 
স্নান কেরত িাথরুরি অরনকক্ষণ সিয় বনয় সাদিনা, কেরলে নীরে তাে জন্য অরপক্ষা 
করেদছল ফ্রাডজ, সিসিরয়ে িতই বছাট একদট লোে জ্বলদছল।  
 
যখন বস বিদেরয় আরস, বস এদট িন্ধ করে বিয়, প্রথিিারেে িত বস কাজদট করেদছল, 
ফ্রারডজে উদেত দছল আরো র্ারলা করে িরনারযাগ বিয়া, বস লক্ষ করেদন, কােণ তাে 
কারছ আরলাে বকারনা অথভ বনই। বযিন আিো জাদন বস সিরিে সিয় বোখ িন্ধ করে 
োরখ।  
 
িাস্তদিকর্ারি তাে এই িন্ধ করে োখা বোরখে কােরণ সাদিনা আরলাটা দনদর্রয় বিয়। 
এক িুহূরতভে জন্য তাে বসই িন্ধ হরয় থাকা বোরখে পাপদড় তাে সহ্ হয় না। বোখ, বযিন 
প্রিারি আরছ, হরি আত্মাে জানালা, ফ্রারডজে শেীে যখন তাে িন্ধ বোখসহ সাদিনাে 
শেীরেে উপে আছরড় পড়রত থারক, তখন বসই শেীে তাহরল আত্মাহীন শেীে। 
অরনকটা সিেজাত প্রাণীে িত, এখরনা অন্ধ, িারয়ে স্তন িরৃন্তে জন্য কাতে স্বরে 
বগাঙারি। বপশীিহুল ফ্রাডজ সিরিে সিয় তাে স্তনিনৃ্ত েুষরত থাকা িানিীয় কুকুে ছানাে 
িরতা। বস আসরলই তাে িরুখ স্তনিৃন্ত বনয় বযন বস দধ পান কোে জরন্যই েুষরছ। বসই 
ধােণাদট, নীরে বস প্রাপ্তিয়স্ক িানুষ এিিং উপরে দগ্ধরপাষ্য দশশু, এিিং সুতোিং বস একদট 
দশশুে সারথ সিি কেরছ, অতেন্ত দিতৃষ্ণাজনক। না বস আে কখরনা বিখরত োয় না তাে 
শেীে ওপরে বিপরোয়ার্ারি নড়ােড়া কেরছ, কখরনা বস তারক তাে স্তন িরুখ বনরত বিরি 
না, বযিন বকারনা কুকুে িা তাে সন্তানরিে সুরযাগ করে বিয়, আজই বশষ িারেে িরতা, 
অপদেিতভনীয়র্ারি েড়ূান্ত!  
 
বস জানরতা, অিশ্যই, বস একট ুঅদতিাত্রায় পক্ষপাতদষ্ট  আে স্বাথভপরেে  িরতা আেেণ 
কেরছ, কােণ ফ্রাডজ দছল তাে জীিরন আসা সিরেরয় বসো পরুুষ - িুদেিান, বস তাে 
দেত্রকিভ িুঝরতা, সুিশভন এিিং র্ারলা - দকন্তু যতই বস দিষয়দট দনরয় র্ারি, ততই বস 
ফ্রারডজে িুদেিিারক দছদনরয় বনিাে আকাঙ্ক্ষা বিাধ করে, তারিে সহৃিয়তারক কলুদষত 
কোে ইিা বিাধ করে এিিং তাে ক্ষিতাহীন শদক্তরক অিিাননা কেরত ইিা করে। 
 
বসই োরত, সাদিনা তাে সারথ সিরি দলপ্ত হয় আরগে বেরয় আরো বিদশ উন্মিতা দনরয়, 
এটাই বশষিারেে িরতা দিদলত হওয়া - এই উপলদি সাদিনারক আরো কািনাপীদড়ত 
করে। তরি সিরিে সিয়, বস িরূে, িহু িরূে,  আরো একিাে বস দিশ্বাসঘাতকতা কোে 
বসানালী দশিাে আওয়াজ শুনরত পায়, এিিং বস জানরতা বস আে প্রদতরোধ কেরি না 
বসই আহিান।  সািরন দিস্তৃত হরয় থাকা স্বাধীনতা সুদিশাল পদেসে বস অনুর্ি কেরত 



পারে এিিং এে সীিাহীনতা তারক উরিদজত করে। উন্মি পাগরলে িরতা, িন্ধনহীন 
উোরস বস ফ্রারডজে সারথ সিি করে বযর্ারি এে আরগ বস কখরনা করেদন।  
 
তাে িুরক উপে শুরয় ফ্রাডজ ফুেঁদপরয় কােঁরি, দনদিত দছল বস িরুঝরছ: োরতে খািারেে 
সিয় জুরড় সাদিনা নীেি দছল, তাে দসোন্ত দনরয় একদট কথাও িরলদন, দকন্তু এটাই দছল 
তাে উিে। তাে আনরদে একদট সুস্পষ্ট প্রিশভনী বস করেরছ, তাে তীরতমতি আরিগ, তাে 
সিদত, তাে সারথ দেেকাল িাস কোে তাে িাসনা।   
 
ফ্রারডজে দনরজরক একজন অশ্বারোহীে িরতা িরন হরয়দছল, বয দিস্ময়কে শূন্যতাে দিরক 
বঘাড়া ছুদটরয় যারি,  স্ত্রীহীন শূন্যতা, কন্যাহীন, সিংসােহীন, েিৎকাে শূন্যতা, যা  
পদেষ্কাে করেরছ হােদকউদলরসে ঝাড়,ু বয েিৎকাে শূন্যতা বস পূণভ কেরি তাে 
র্ারলািাসা দিরয়।  
 
পেস্পরেে সওয়াে তখন তাো, এিিং দজরনই তারিে িাসনাে িেূ সীিানাে দিরক দ্রুত 
ছুরট যারি, দিশ্বাসঘাতকতায় িাতাল হরয়, বয দিশ্বাসঘাতকতা তারিে িুক্ত করেরছ। 
ফ্রাডজ সাদিনাে উপে সওয়াে এিিং বস তাে স্ত্রীরক দিশ্বাসঘাতকতা করেরছ, সাদিনা 
ফ্রারডজে উপে সওয়াে, বয ফ্রারডজে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা করেরছ। 
 
৯ 
প্রায় ২০ িছে ধরে ফ্রাডজ তাে স্ত্রীে িরধে তাে িারক বিরখরছ - দিভল, অসহায় এক েদেত্র, 
যাে সুেক্ষায় তাে প্ররয়াজন দছল। এই ছদিদট তাে গর্ীরে বপ্রাদথত দছল। এিিং খিু সহরজ 
িাত্র দই দিরন বস এে বথরক পদেত্রাণ পায়দন - িাদড়রত বফোে সিয় তাে দিরিক তারক 
যেণা দিদিল। র্য় বপরয়দছল, িাদে-িি হয়রতা পরুোপুদের্ারি বর্রি পরড়রছ তাে েরল 
যাওয়াে পে এিিং হয়রতা তারক তীরতম হৃিয় যেণায় বস বিখরত পারি। সন্তপভরণ ফ্রাডজ 
িেজাে তালা বখারল ও তাে ঘরে যায়, দকছুক্ষণ বসখারন িাদড়রয় বস বশারন, হ্ােঁ, িাদে-
িি িাসায় আরছ। দকছু িুহূরতভে ইতস্ততা বশরষ বস িাদে-িরিে ঘরে যায়, আরগে িতই 
তারক শুরর্িা জানারত প্রস্তুত হরয়।  
 
‘কী?’, ছদ্ম একদট দিস্মরয় তাে ভ্রু উেঁদেরয় বস দেৎকাে করে ওরে, ‘তুদি? এখারন’? 

 

‘আদি আে বকাথায় বযরত পাদে?’ বয িলরত বেরয়দছল (সদতেকাের্ারি আিযভ হরয়) দকন্তু 
দকছুই বস িরল না। 
 
 
‘দিষয়দট এখনই পদেষ্কাে কোে িেকাে আিারিে, কী কেরিা আিো, দেক আরছ? এখন 
বথরক সাদিনাে সারথ বতািাে থাকাে িোপারে আিাে বকারনা আপদি বনই’।  
 



বোরিে উরেরশ্য যাত্রা কোে আরগে দিন যখন বস স্বীকারোদক্ত করেদছল, তাে িরন 
বকারনা সুদনদিভষ্ট কিভ পদেকল্পনা দছল না। বস প্রতোশা করেদছল িাসায় দফরে, শিেী নয় 
এিন একদট পদেরিরশ সি দিষয়গুরলা দনরয় আরলােনা কেরি বযন িাদে-িরিে 
প্ররয়াজরনে বেরয় বিদশ ক্ষদত না হয়। তাে কখরনা িরন হয়দন বয, বস খুি শান্ত ও োো 
স্বরে তারক েরল যািাে জন্য োপ দিরত পারে। 
  
যদিও এদট সি কাজরক আরো সহজতে কেরি, দকন্তু খাদনকটা হতাশাে অনুর্ি বস 
এড়ারত পারে না। িাদে-িিরক আঘাত কেরত সাোজীিন বস র্য় বপরয়রছ এিিং বস্বিায় 
দনরজরক আটরক বেরখরছ একগািীতাে অথভহীন অনুর্ূদতশূন্য শঙৃ্খলায়। এিিং এখন, দিশ 
িছে পে, বস হোৎ করেই উপলদি করে এই সি দকছুই তাে িাড়ািাদড় দছল, িহু নােীরক 
বস দিসজভন দিরয়রছ এই দিভ্রাদন্তে জন্য।  
 
বসই দিকারল, বস তাে বলকোে বশষ করে দিশ্বদিিোলয় বথরক সোসদে সাদিনাে িাসায় 
যায়। বস দসোন্ত  দনরয়দছল তারক দজজ্ঞাসা কেরি, বস কী তাে ওখারন োত কাটারত পারে 
দকনা। িেজায় ঘদডট িাজায়, দকন্তু বকউ উিে বিয় না। উলরটা দিরক োস্তাে পারশ একদট 
কারফরত িরস দিদল্ডিং-এে প্ররিশ পরথে দিরক এক িৃদষ্টরত তাদকরয় থারক। 
 
সন্ধো নারি, বস িুঝরত পারে না কী কেরি। সাো জীিন বস িাদে-িরিে সারথ এক 
দিছানায় শুরয়রছ, বয যদি িাদে-িরিে ওখারন যায়, বকাথায় বস বশারি? অিশ্যই, বস 
পারশে রুরি বসাফায় তাে দিছানা করে দনরত পারে। দকন্তু বসটা কী খিু একটা পাগলারিা 
িরন হরি না? বসদট কী অশুর্ বকারনা ইিাে দেহ্ন দহরসরি অনুর্ূত হরি না? িাদে -িরিে 
সারথ বস িন্ধ ুদহসারি থাকরত বেরয়রছ, আে যা-ই বহাক। দকন্তু তাে সারথ এক দিছানায় 
বশায়াে প্রেই আরস না। বস এিনদক শুনরত পায় তাে বিষাত্মক িন্তিেদট, ঘুিারনাে জন্য 
বস বকরনা সাদিনাে দিছানা পছদ কেরছ না। বহারটরল একদট রুি র্াড়া করে বস। 
 
পরেে দিন বয আিারো সাদিনাে িেজাে ঘদডট িাজায়, সকারল, দপুরে ও োরত।  
এে পরেে দিন, র্িরনে তত্ত্বািধায়রকে সারথ বস বিখা করে, তাে কারছ বকারনা তথে 
পাওয়া যায় না, বস তারক ফ্লোটদটে িাদলরকে সারথ বযাগারযারগে িেিস্থা করে দিরয়দছল, 
ফ্রাডজ বফান করেদছল তারক, এিিং জানরত পারে, দই দিন আরগই সাদিনা িাদড় ছাড়াে 
বনাদটশ দিরয়রছ।  
 
সাদিনারক খুেঁরজ পািাে আশা দনরয় পরেে করয়কদট দিন দনয়দিত সিরয়ে িেিধারন বস 
দফরে এরসদছল বসখারন, এিিং একদিন বস িেজা বখালা পায়, ওর্ােঅল পো দতনজন 
িানুষরক িাইরে োস্তায় পাকভ করে োখা র্োরন আসিািপত্র এিিং বপইদডটিং তুলরত বিরখ। 
 
তারিে বস দজজ্ঞাসা করে, তাো বকাথায় দনরয় যারি বসই আসিািগুরলা। 



 
তাো উিে বিয় তারিে উপে করোের্ারি দনরিভশ বিয়া আরছ তাো বযন কারো কারছ 
তারিে গন্তরিেে দেকানা প্রকাশ না করে। 
 
আরেকটু হরলই বগাপন দেকানাদট জানাে জন্য দকছু টাকা দিরত বস উিেত হরতা, দকন্তু 
হোৎ করে  বস অনুর্ি করে বসটা কোে িত তাে আে বকারনা শদক্ত বনই। তাে দুঃখ 
পুরোপুদের্ারি তারক বর্রি বফরলরছ। বস দকছইু িুঝরত পারে না, কী ঘটরছ বস সেরন্ধ 
তাে দিন্দুিাত্র বকারনা ধােণাই বনই। বস শুধু জারন, সাদিনাে সারথ তাে বিখাে হিাে পে 
বথরকই এিন দকছ ুঘটাে জরন্য বস অরপক্ষা কেদছল। যা অিশ্যই ঘটরি, তা ঘটরিই। 
ফ্রাডজ এে দিরোদধতা করেদন। 
 
শহরেে পুরোরনা অিংরশ দনরজে জন্য একদট বছাট ফ্লোট খুেঁরজ বনয় বস, যখন বস জানরতা 
তাে স্ত্রী এিিং বিরয় বকউই িাসায় থাকরি না, তাে পুরোরনা িাসায় দফরে দগরয়দছল কাপড় 
আে গুরুেপূণভ দকছু িই দনরয় আসাে জন্য। খুিই সতকভ দছল বস, িাদে-িি বযন বকারনা 
দকছুে অনুপদস্থদত বটে না পায়। 
 
একদিন, একদট কারফে জানালা দিরয় বস তারক বিরখদছল, দজন নােীে সারথ িরস 
আরছ। িখু দিকৃত কোে অসিংযত ক্ষিতাে কােরণ িহুদিন ধরেই িদলরেখায় পূণভ তাে 
িুখ প্রাণেঞ্চলতায় উিল- বোতা িদহলাো গর্ীে িরনারযাগ দিরয় তাে কথা শুনরছ আে 
সাোক্ষণই হাসরছ। ফ্রাডজ দকছুরতই বসই অনুর্ূদতটারক িন বথরক সোরত পারে না, বস 
হয়রতা তাে কথা িলরছ। দনিয়ই বস জারন বয, সাদিনা বজরনর্া বথরক অিৃশ্য হরয় বগরছ 
দেক বয সিয় ফ্রাডজ তাে সারথ একসারথ থাকরত বেরয়রছ। কী হাস্যকে গল্পই না হরত 
পারে এদট! তাে প্রাক্তন স্ত্রীে িন্ধুরিে হাদস পারত্র রূপান্তদেত হওয়াে জন্য বস আরিৌ 
অিাক হয়দন।  
 
তাে দনরজে িাসা, নতনু ফ্লোরট বস দফরে আরস, বযখারন প্রদতদট ঘডটায় বসইডট দপরয়রে 
ঘডটাধ্বদণ শুনরত পায়। ফ্রাডজ লক্ষ করে দেপাটভরিডট বস্টাে বথরক তাে নতনু বেস্কদট 
বপৌেঁরছ দিরয়রছ। দ্রুত বস িাদে-িি ও তাে িন্ধরুিে র্ুরল যায়, দকছুক্ষরণে জন্য এিনদক 
বস সাদিনারকও র্ুরল যায়। বেরস্ক বস িরস, খুশী হয়, বস দনরজই এটা পছদ করে 
দকরনরছ। দিশ িছে ধরে বস এিন আসিািপরত্রে িরধে দছল যাে বকারনাটাই বস দনরজ 
পছদ করেদন। সিদকছুই িাদে-িিই িেিস্থা করেরছ। অিরশরষ বস আে বছাট িালক 
থারক না, এখন জীিরন প্রথিিারেে িরতা বস সেূণভর্ারি স্বদনর্ভেশীল। পরেেদিন িই 
োখাে একদট আলিাদে িানারনাে জন্য বস একজন কােদিদস্ত্ররক বেরক আরন। বিশ 
দকছুদিন ধরেই বস িেস্ত দছল বসদট পদেকল্পনা কোে জন্য, বকাথায় এটা োখা হরি, 
কীর্ারি সাজারি বসই দিষরয়। 



 
খুি দিস্মরয়ে সারথ একদট পযভারয় বস উপলদি কেরত পারে, খুি সুদনদিভষ্টর্ারি বস আসরল 
অসুখী নয়। সাদিনাে শােীদেক উপদস্থদত বস যতটা সরদহ করেদছল তাে বেরয় কি 
গুরুেপূণভ প্রিাদণত হয়। বযটা গুরুেপূণভ বসদট হরি বসানালী পিদেহ্ন, বসই যাদকেী 
পিদেহ্ন যা সাদিনা তাে জীিরন বেরখ বগরছ, যা বকউ কখরনা িুরছ বফলরত পােরি না। 
তাে দিগন্ত বথরক দেেতরে অিশৃ্য হরয় যািাে দেক আরগ সাদিনা তাে হারত 
হােদকউদলরসে ঝাড়ুদট দিরয় বগরছ, এিিং বসদট দিরয় বস তাে জীিনরক পদেিন্ন করেরছ 
বসখান বথরক ঘৃণে সিদকছু বিে করে দিরয়রছ। একদট হোৎ সুখ, তীরতম সুখানুর্ূদত, বসই 
আনদ, যা আরস স্বাধীনতা আে একদট নতুন জীিন বথরক - এইসি দকছইু তাে জন্য 
বেরখ যাওয়া সাদিনাে উপহাে। 
 
আসরলই, িাস্তিতাে পদেিরতভ সিসিয় বস অিাস্তিরকই বিরছ দনরয়রছ, দেক বযিন 
ছাত্রছাত্রী পূণভ বলকোে হরলে বেরয়ও িেিং দিদছরল বস র্ারলা অনুর্ি করেরছ (বযিন আদি 
আরগই উরেখ করেদছলাি, বযগুরলা পরুোটাই  নাটকীয় অদর্নয় আে স্বপ্ন), দেক বতিন 
র্ারিই বস বিদশ সুখী অিশৃ্য বিিী সাদিনাে সারথ, বসই সাদিনাে বেরয়ও - বয তাে সিী 
হরয়রছ পৃদথিীিোপী িহু ভ্রিরণ এিিং সাোক্ষণই যাে র্ারলািাসারক হাোিাে র্য় করেদছল 
বস। স্বদনর্ভে হরয় িােঁোে জন্য পরুুরষে অপ্রতোদশত স্বাধীনতা প্রিান করে সাদিনা তারক 
বিাহিয়তাে অরলৌদকক একদট িীদপ্ত দিরয় বগরছ। নােীরিে কারছ ফ্রাডজ আরো বিদশ 
আকষভণীয় হরয় ওরে, তাে একদট ছাত্রীও তাে বপ্ররি পরড়।   
 
এিিং দিস্ময়কে অল্প সিরয়ে িরধেই তাে জীিরনে িশৃ্যপটও আিূল িিরল যায়। 
দকছুদিন আরগও গৃহপদেোদেকাসহ উচ্চ িধেদিি বেণীে িড় একদট ফ্লোরট বস িাস 
কেরতা এক কন্যা এিিং স্ত্রীসহ, এখন বস িাস করে শহরেে পরুোরনা অিংরশ একদট বছাট 
ফ্লোরট, বযখারন বস প্রদত োরত দিদলত হরতা তাে তরুণ ছাত্রী-বপ্রদিকাে সারথ। এক 
বহারটল বথরক আরেক বহারটরল তারক দনরয় বঘাোে আে বকারনা প্ররয়াজন দছল না, বস 
এখন দনরজে ফ্লোরটই তাে সারথ সিি কেরত পারে, দনরজে দিছানায়, দনরজে িই আে 
দিছানাে পারশে ছাইিানী আে বটদিরলে উপদস্থদতরত। 
 
ফ্রারডজে নতনু বপ্রদিকা নম্র, যদিও দিরশষর্ারি সুদেী নয়, দকন্তু বসও দেক একইর্ারি 
ফ্রারডজে অনুোগী দছল, দকছুদিন আরগ িাত্র বযর্ারি ফ্রাডজ সাদিনাে অনুোগী দছল। তাে 
কারছ দিষয়দট অপ্রীদতকে িরন হয়দন। এিিং যদি তাে বতিন দকছু িরন হরয় থারকও 
হয়রতা বস অনুর্ি করেদছল েশিাসহ বকারনা ছাত্রীরক দিরয় সাদিনারক প্রদতস্থাদপত কো 
একধেরনে অধুঃপতন,  তরি তাে অন্তদনভদহত র্ারলািানুদষ লক্ষ বেরখদছল বযন বস তাে 
প্রদত িরনারযাগী হয় এিিং দপতৃসলূর্ র্ারলািাসায় বকারনা কিদত না থারক, বয র্ারলািাসা 
প্রকাদশত হিাে বকারনা সদতেকাে পথ পায়দন এে আরগ, দিরশষ করে যখন িাদে-অোন 



সিসিয় তাে বিরয় দহসারি কি আেেণ করেরছ, যতটা না করেরছ িাদে-িরিে অনুদলদপ 
দহসারি। 
 
একদিন বস তাে স্ত্রীে সারথ বিখা কেরত দগরয়দছল, বস তারক িরলদছল, বস আিাে দিরয় 
কেরত োয়। িাদে-িি তাে িাথা ঝােঁদকরয়রছ। 
 
‘দকন্তু দিিাহ দিরিি বতািাে বকারনা দকছু পদেিতভন কেরি না, তুদি বকারনা দকছ ুহাোরি 
না, আদি বতািারক সি সেদি দলরখ বিরিা’! 
  
িাদে-িি িরল, ‘সেদিে প্রদত আিাে বকারনা আগ্রহ বনই’। 
  
‘তাহরল বকান দিষরয় বতািাে আগ্রহ’? 
  
দস্মত বহরস বস িরল, ‘র্ারলািাসা’। 
 
দিস্মরয়ে সারথ ফ্রাডজ তারক দজজ্ঞাসা করে, ‘র্ারলািাসা’? 
 
‘র্ারলািাসা হরি একটা যুে’, িাদে-িি তাে হাদসিুখ অপদেিদতভত বেরখই িরল, ‘এিিং 
আিাে পদেকল্পনা হরি বশষ অিদধ যুেটা োদলরয় যাওয়া’।  
 
‘র্ারলািাসা যুে’ ? ফ্রাডজ িরল, ‘বিশ, আিাে যুে কোে বকারনা ইিা বনই’। বস েরল 
আরস। 
 
১০ 
বজরনর্ায় োে িছরেে পে সাদিনা পোদেরস িসদত গরড়দছল, দকন্তু বস তাে দিষণ্ণতারক 
বথরক িুদক্ত পায়দন। বকউ যদি তারক দজজ্ঞাসা করে দক হরয়রছ তাে, বসদট িোখো কোে 
জন্য উপযুক্ত শব্দ খুেঁজরত তারক েীদতিত সিংগ্রাি কেরত হয়।  
 
যখন আিো আিারিে জীিরনে নাটকীয় িহূুতভগুরলারক অদর্িেদক্ত দিরত োই, আিারিে 
প্রিণতা আরছ র্ারেে রূপক িেিহাে কোে। আিো িদল বকারনা দকছ ুআিারিে উপে 
দিশাল বিাঝাে িত বেরপ আরছ, হয় আিো বসই বিাঝা িহন কেরিা অথিা িেথভ হরয় 
বসই র্ারেে নীরে দপষ্ট হরিা, আিো এে সারথ সিংগ্রাি কদে, হাদে দকিংিা দজদত। এিিং 
সাদিনা - কী র্ে করেদছল তাে উপে? দকছু না। বস একজন বপ্রদিকরক তোগ করেদছল 
কােণ তাে িন োইদছল তারক তোগ করে আসাে জন্য। বস কী তারক হয়োদন করেদছল? 
বস কী বেষ্টা করেদছল তাে উপে প্রদতরশাধ বনিাে জন্য? না, তাে নাটক দছল এিন একদট 



নাটক বসদট র্ারেে নয় িেিং দনর্ভােতাে। তাে র্ারগে যা ঘরটদছল বসদট বিাঝা নয় িেিং 
বিেঁরে থাকাে দুঃসহ দনর্ভােতা।  
 
বসই সিয় অিদধ, দিশ্বাসঘাতকতা সাধােণত তারক পূণভ কেরতা উরিজনা আে আনরদ, 
কােণ বসগুরলা নতনু আরো দিশ্বাসঘাতকতাে অদর্যারনে নতনু পথ উন্মুক্ত করে দিরতা। 
দকন্তু কী হরি যদি বসই পথই বশষ হরয় যায়? বকউ তারিে দপতািাতা, স্বািী, বিশ, 
র্ারলািাসাে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা কেরত পারে, দকন্তু যখন দপতািাতা, স্বািী, বিশ, 
র্ারলািাসা সি েরল যায় - দিশ্বাসঘাতকতা কোে জন্য তাহরল কী িাকী থারক আে? 
 
সাদিনা তাে োেপারশ শূন্যতা অনুর্ি করে। তরি কী শূন্যতা তাে সি দিশ্বাসঘাতকতাে 
েূড়ান্ত উরেশ্য? 
   
স্বার্াদিকর্ারিই দিষয়দট আজ অিদধ বস কখরনাই  উপলদি কেরত পারেদন, কীর্ারিই 
িা বস পােরি? বয লক্ষেগুরলা আিো অজভন কোে বেষ্টা কদে,  বসগুরলা সিসিয়ই আিতৃ। 
বয নােী দিরয়ে কািনা করে, বস এিন দকছুে জন্য কািনা করে, যাে সেরন্ধ বস দকছইু 
জারন না, বয পুরুষদট খোদতে জন্য লালাদয়ত, খোদত কী, তাে বকারনা ধােণাই বনই । বয 
দিষয়দট আিারিে প্রদতদট কাজরক অথভিহ করে, তাে অথভ সিসিয়ই পরুোপুদের্ারি 
আিারিে অজানা। সাদিনা জানরতা না তাে দিশ্বাসঘাতকতা কোে তাড়নাদটে বপছরন 
উরেশ্যদট আসরল কী। বিেঁরে থাকাে দুঃসহ দনর্ভােতা - এটাই বসই লক্ষে? বজরনর্া বথরক 
প্রস্থান তারক যরথষ্ট পদেিাণ বসই লরক্ষেে দনকরট দনরয় এরসরছ। 
 
পোদেরস আসাে দতন িছে পে, বস প্রাহা বথরক একদট দেদে পায়। দেদেে বলখক টিারসে 
বছরল। বকারনা না বকারনার্ারি বস তাে সেরন্ধ বজরনরছ ও দেকানা বযাগাড় করেরছ এিিং 
তাে িািাে ঘদনষ্ঠ িন্ধু দহসারি তারক বস দলরখদছল। সাদিনারক টিাস ও বতরেজাে 
িৃতুেসিংিাি বস জাদনরয়দছল। গত করয়ক িছে ধরেই তাো একদট গ্রারি িাস কেরতা, 
একদট সিিায় খািারেে গাদড়োলক দহসারি কাজ কেরতা টিাস, িারঝ িারঝ তাো 
পারশে একদট শহরে সস্তা বহারটরল োত কাটারত বযরতা গাদড় োদলরয়, পাহারড়ে িধে 
দিরয় যািাে োস্তাদট দছল বিশ আেঁকািােঁকা, বসখারনই তারিে দপকআপ গাদড়দট দঘভটনায় 
দছটরক পরড় গর্ীে পাহারড়ে খারি। তারিে শেীে রূপান্তদেত হরয়দছরল একতাল 
িািংসদপরে। পদুলশ পরে অনুসন্ধান করে আদিষ্কাে করে গাদড়ে বরতমরক িাোত্মক ক্রুদট 
দছল। 
 
খিেদট বস দকছুরতই িন বথরক সোরত পারেদন। অতীরতে সারথ তাে বশষ সিংরযাগদট 
দছন্ন হরয়দছল। তাে পুেরনা অর্োস বিাতারিক, সিাদধ বক্ষরত্র হােঁটাে িাধেরি সাদিনা 
দনরজরক শান্ত কোে বেষ্টা করে। িডটপােনাস সিাদধরক্ষত্র তাে সিরেরয় দনকরট, 
কু্ষোকদৃতে ঘে দকিংিা েোরপল শুধু বসখারন প্রদতদট সিাদধে উপে। সাদিনা িঝুরত পারে 



না বকন িৃতো তারিে কিরেে উপে অনুকেণকৃত নকল বকারনা প্রাসাি িানারনা বহাক 
এিনটা োইরত পারে। সিাদধরক্ষত্রদট বযন পাথরে রূপান্তদেত আত্মিাঘা। িৃতুেরত আরো 
বযৌদক্তক হিাে িিরল সিাদধরক্ষরত্রে িাদসদাো জীিরন যতটা দছল তাে বেরয় আরো 
বিদশ দনরিভাধ হরয় ওরে। তারিে স্মােকস্তম্ভগুরলাে উরেশ্য বযন সিাইরক বিখারনা, 
জীিরন কতটা গুরুেপূণভ দছল তাো, সিাইরক বশখারনা, এখারন বকারনা িািা, র্াই, পুত্র 
অথিা দপতািহী সিাদহত হরয় বনই, শুধুিাত্র দিখোত পদেদেত িানুষ, নানা বখতাি, দেগ্রী, 
আে  সন্মানস্মােক িহনকােীো এখারন সিাদহত, এিনদক োকঘরেে বকোনীও তাে 
িাছাইকো বপশা, তাে সািাদজক গুরুে আে িযভািা দনরয় উচ্ছ্বদসত। 
 
সাদে িাধা সিাদধগুরলাে িরধে দিরয় হােঁটাে সিয় বস লক্ষ করে কাউরক সিাদহত কেরত 
দকছু িানুষ জরড়া হরয়রছ । বশষকৃরতেে অনুষ্ঠানদটে পদেোলরকে হাত র্দতভ ফুল এিিং 
প্রদতদট বশাকাতভরক বস দিদল কেরছ একদট করে ফুল, সাদিনারকও বস একদট বিয়, সাদিনা 
বসই িরলে সারথ বযাগ বিয়, িহু সিাদধ স্মােকরক পাশ কাদটরয় তাো বসই কিরেে কারছ 
আরস, এখরনা যা র্ােী পাথরেে সিাদধফলক িুক্ত। িাদটরত গর্ীে গরতভে দিরক বস 
তাকায়, অরনক গর্ীে, বস তাে ফলুদট বসখারন বফরল বিয়, েিৎকাে দেগিাজী দিরয় এদট 
বর্রস কদফরনে উপে আছরড় পরড়। বিারহদিয়ারত এত গর্ীে করে কিে বখাড়া হয় না। 
পোদেরস কিেগুরলা আরো বিদশ গর্ীে। দেক বযিন এে উপে দনিভাণগুরলা আরো উেঁেু। 
তাে বোরখ পাথরেে উপে পরড়, কিরেে পারশই তা পরড় আরছ, শীতল একদট অনুর্ূদত 
তারক স্পশভ করে, দ্রুত বস িাদড়ে পরথ েওনা বিয়। 
 
সাোদিন ধরেই বস পাথেদটে কথা র্ারি, বকন তারক এত শদঙ্কত করেদছল বসদট? 
 
দনরজই উিে বিয়, যখন বকারনা সিাদধরক আিৃত কো হয় পাথে দিরয়, িৃতো আে 
বিে  হরয় আসরত পারেনা। 
 
দকন্তু িতৃো বতা এিদনরতই বিে হরয় আসরত পারে না, সুতোিং বকারনা সিাদধ, পাথে 
দকিংিা ঘাস দিরয় আিৃত করে োখাে িরধে পাথভকেটা বকাথায়? 
 
পাথভকেটা হরি যদি বকারনা একদট সিাদধ পাথে দিরয় ঢাকা থারক, এে িারন আিো 
োইনা িৃত িেদক্তদট দফরে আসুক। র্ােী পাথে িৃতরক িরল, বযখারন আরছা বসখারনই 
থারকা!  
 
এটাই সাদিনারক িরন কদেরয় বিয় তাে িািাে কিরেে কথা। তাে িািাে কিে িাদট 
দিরয় আিৃত, বযখারন ফলু ফরুট আরছ, বসদট স্পশভ করে আরছ একদট বিপল গাছ,  দশকড় 
আে ফুলগুরলা তাো িৃতরিহরক কিে বথরক বিে হরয় আসাে একদট পথ দনরিিন 
করেরছ। যদি তাে িািাে কিে আিৃত থাকরতা পাথরে, তাহরল তাে িৃতুেে পে বস 



বকারনার্ারিই তাে সারথ বযাগারযাগ কেরত পােরতা না, গারছে িরধে তারক ক্ষিা করে 
বিয়া তাে কণ্ঠস্বে কখরনাই বস শুনরত পােরতা না । 
 
বতরেজা আে টিাস বয সিাদধরক্ষরত্র সিাদহত বসদট বকিন ? 
 
আরো একিাে বস তারিে দনরয় র্ািরত শুরু করে। িারঝ িারঝ তাো পারশে শহরে সস্তা 
বহারটরল োত কাটারত গাদড় দনরয় বিে হরতা। দেদেে এই অনুরিিদট তাে িৃদষ্ট আকষভণ 
করেদছল। এে অথভ তাো সুরখ দছল। এিিং আিারো বস টিাসরক কল্পনা করে বযন বস 
তাে বকারনা দেত্রকিভ: সািরন েন হুয়ান, একদট সুপদেসে িঞ্চ যা সৃদষ্ট করেরছ নিীন 
বকারনা দেত্রকে, বসই পটর্ূদিে ফাটল দিরয় বিখা যারি আরেকজনরক - দেস্টান। বস 
দেস্টান দহসারি িাো বগরছ, েন হুয়ান দহসারি না। সাদিনা িা িািা একই সপ্তারহে িরধে 
িাো দগরয়দছল। টিাস আে বতরেজা একই বসরকরডে। হোৎ করেই বস তীরতমর্ারি 
ফ্রারডজে অনুপদস্থদত অনুর্ি করে। 
 
যখন সাদিনা ফ্রাডজরক তাে সিাদধরক্ষরত্র  বহেঁরট বিড়ারনাে অর্োরসে কথাদট িরলদছল, 
তীরতম দিেদক্তে সারথ বস বকেঁরপ উরেদছল প্রায়, এিিং িরলদছল সিাদধরক্ষত্রগুরলা পাথরেে 
স্তূপ ছাড়া আে দকছু না। সারথ সারথই র্ুল বিাঝািুদঝে একদট দিশাল সাগে উন্মুক্ত 
হরয়দছল তারিে িরধে। িডটপােনাস সিাদধরক্ষরত্রে বসই দিরনে আগ অিদধ সাদিনা 
কখরনা িুঝরত পারেদন, ফ্রাডজ আসরল কী বিাঝারত বেরয়দছল। তাে সারথ এত বিদশ 
অশধযভশীল থাকাে কােরণ বস দুঃখ বিাধ করে; হয়রতা যদি তাো একসারথ আরো দকছটুা 
বিদশ সিয় থাকরত পােরতা, সাদিনা আে ফ্রাডজ তাহরল তারিে িেিহৃত শব্দগুরলা িঝুরত 
শুরু কেরতা। ধীরে ধীরে, সন্তপভরণ তারিে শব্দর্াোেগুরলা একত্র হরতা, লাজুক বপ্রদিকা 
বপ্রদিকারিে িত, এিিং একজরনে সিীত হয়রতা অন্যজরনে সিীতরক স্পশভ কেরত শুরু 
কেরতা। দকন্তু এখন অরনক বিেী হরয় বগরছ। 
 
হ্ােঁ, অরনক বিেী হরয় বগরছ, আে সাদিনা জারন বস পোদেসও বছরড় যারি, আিারো অন্য 
বকাথাও তারক পথ েলরত হরি, কােণ এখারন যদি বস িরে যায় তাহরল তাো তাে সিাদধ 
পাথে দিরয় বঢরক বিয়া হরি। এিিং বকারনা এক নােীে িরন, যাে জন্য বকারনা জায়গাই 
ঘে নয়, পালািাে সি পরথে পদেসিাদপ্ত হরয়রছ এিন র্ািনা অসহনীয়। 
 
১১ 
ফ্রারডজে সি িন্ধুোই তাে স্ত্রী িাদে-িরিে কথা জানরতা, িড় েশিাসহ বিরয়টাে সেরন্ধও 
তাো সিদকছ ুজানরতা, দকন্তু বকউই সাদিনাে কথা জানরতা না। ফ্রাডজ র্ুল করেদছল যখন 
কোরফে িাইরে িাদড়রয় বস িরন করেদছল তাে স্ত্রী তাে িান্ধিীরিে সাদিনাে দিষরয় কথা 
িরলরছ। সাদিনা খিু সুদেী নােী, এিিং িাদে-িি োয়দন সিাই তারিে বেহাো তুলনা 
করুক। 



বযরহত ুফ্রারডজে ধো পরড় যািাে র্য় এত বিদশ দছল বয বস কখরনা সাদিনাে বকারনা 
দেত্রকিভ, ড্রইিং এিনদক তাে বকারনা ছদিও োয়দন। পদেণদতরত, বকারনা দেহ্ন ছাড়াই 
সাদিনা তাে জীিন বথরক অিশৃ্য হরয় বগরছ । স্পশভরযাগে সািান্য বকারনা প্রিাণ বনই, যা 
দকনা বস বিখারত পারে, তাে জীিরনে সিরেরয় েিৎকাে িছেদট বস সাদিনাে সারথ 
কাদটরয়দছল।   
 
এিিং বসদট শুধুিাত্র সাদিনাে প্রদত তাে দিশ্বস্ত থাকাে কািনাটাই িৃদে করেদছল। 
 
িারঝ িারঝ যখন একসারথ তাো তারিে ফ্লোরট একা থাকরতা, বিরয়দট িই বথরক তাে 
বোখ তুরল দজজ্ঞাসু িৃদষ্ট দিরয় ফ্রারডজে দিরক তাকারতা, আে দজজ্ঞাসা কেরতা, ‘কী দনরয় 
র্ািরছা, তুদি’? 

 
তাে আিভরেয়ারে িরস, ছারিে দিরক তাদকরয়, ফ্রাডজ সিসিয়ই সম্ভািে দিশ্বাসরযাগে 
উিেও খুেঁরজ বপরতা, দকন্তু আসরলই তখন বস সাদিনাে কথা র্ািরছ। 
 
যখনই বকারনা দিখোত জানভারল তাে বকারনা প্রিন্ধ প্রকাশ হরতা, বিরয়টাই প্রথি বসদট 
পরড় তাে সারথ আরলােনা কেরতা। দকন্তু তখন তাে দেন্তা জুরড় থাকরতা সাদিনা এটা 
দনরয় কী িলরতা বসই র্ািনাদট। বয যা দকছ ুকরেরছ, সাদিনাে জন্য করেরছ, বযর্ারি 
সাদিনা কাজদট কো উদেত িরল িরন কেরতা। 
 
অদিশ্বস্ততাে এই রূপদট দছল ক্রদটহীনর্ারিই দনষ্পাপ, আে খুি র্ারলার্ারিই বসদট 
ফ্রারডজে িানদসকতাে সারথ সিদতপূণভ দছল, বয কখরনাই এিন দকছু কেরি না, যা তাে 
এই েশিা পো ছাত্রী-বপ্রদিকাে ক্ষদত কেরত পারে। বস সাদিনাে প্রদত তাে এই অনুোগ 
র্ারলািাসাে বেরয় িেিং ধরিভে িত করেই প্রদতপালন কেরতা। 
 
সদতে, বসই ধরিভে ধিভতত্ত্বানুযায়ী, সাদিনাই তাে কারছ বিরয়দটরক পাদেরয়রছ। সুতোিং 
তাে পাদথভি আে অপাদথভি র্ারলািাসাে িরধে ক্রদটহীন শাদন্ত দিোজিান দছল। এিিং যদিও 
অপাদথভি র্ারলািাসা অিশ্যই (ধিভতাদত্ত্বক কােরণ) িোখোে অরযাগে এিিং এদট শদক্তশালী 
িাত্রাে অরিাধে ও িোখোে অরযাগে দিষয়গুরলা ধােণ করে থারক (আিারিে শুধ ুর্ুল 
বিাঝা শব্দগুরলাে কথা স্মেণ কেরত হরি, র্ুল বিাঝািুদঝে বসই িীঘভ অদর্ধানদট), তাে 
পাদথভি র্ারলািাসা িাদড়রয় আরছ সদতেকারেে একদট বিারধে উপে। 
 
ছাত্রী-বপ্রদিকা সাদিনাে বেরয় িয়রস অরনক বিদশ তরুণ, তাে জীিরনে সিীরতে 
করোদজশন এখরনা সুস্পষ্টতা পায়দন, বস ফ্রারডজে কারছ কৃতজ্ঞ বসই সি বিাদটরফে 
জন্য যা ফ্রাডজ তারক দিরয়দছল বসখারন যুক্ত কোে জন্য। ফ্রারডজে বসই গ্রোডে িােভ এখন 
তােও িতিাি। তাে জন্য সিীত এখন োরয়ানাইদসয়ান িিতা। িারঝ িারঝ তাো 



একসারথ নােরত বযত, তাো সরতে িসিাস কেরতা এিিং এিন দকছু কেরতা না, যা দছল 
বগাপন। তাো িন্ধ,ু সহকিভী, ছাত্র এিিং আগন্তুকরিে সি খুেঁজরতা এিিং তারিে সারথ গান, 
পান এিিং আড্ডা সিই তাো উপরর্াগ কেরতা। আল্পরস তাো প্রায়ই বিড়ারত বযত, 
ফ্রাডজ একট ুিােঁকা হরতা, বিরয়দট তাে দপরে লাদফরয় উেরতা, তাো বখালা িারে এর্ারি 
বিৌড়ারতা, দেৎকাে করে িীঘভ জািভান কদিতা আিৃদি কেরতা, যা শশশরি িা তারক 
দশদখরয়দছল।  উিল আনরদ তাে ঘারড় বঝালা বিরয়দট হাসরতা, ফ্রারডজে পা, কােঁধ আে 
ফুসফরুসে ক্ষিতায় িুগ্ধ হরয়। 
 
একদট িাত্র দিষয় বিরয়দট দেক িুরঝ উেরত পােরতা না, বসদট হরলা রুশ সাম্রাজেিািী 
আগ্রাসরন িখল কো বিশগুরলাে প্রদত ফ্রারডজে দিরশষ অদু্ভত সিরিিনা। আগ্রাসরনে 
িাদষভকীে দিরন, বজরনর্ায় একদট বেক গ্রুরপে আরয়াদজত সর্ায় তাো বযাগ দিরয়দছল। 
 
পুরো ঘে প্রায় খাদল। কদৃত্রির্ারি বঢউ বখলারনা ধূসে েুল দছল িক্তাে। িীঘভ একদট িকৃ্ততা 
বস পরড় বশানায়, এিিং অল্প দকছু উৎসাহী িশভকরকও এিনদক অিরনারযাগী করে 
বতারল। তাে ফোসী র্াষা িোকেণগতর্ারি শুে এিিং সুস্পষ্টর্ারি দর্নরিশী িােনর্দিও 
দছল। িারঝ িারঝ, বকারনা একদট দিষরয়ে উপে গুরুে বিিাে জন্য, বস তাে তজভনী 
তুলদছল, বযন বস িশভকরিে হুিদক দিরি। 
 
েশিা পো বিরয়দটরক িহু কষ্ট করে তাে হাই বতালা বেকারত হয়, যখন তাে পারশ িসা 
ফ্রারডজে িুরখ গর্ীে প্রশাদন্তে দস্মতহাদস। ফ্রাডজ যত বিদশ এই প্রশিংসারযাগে আকারেে 
তজভনীসহ ধূসে েরুলে সুিশভন িানুষটারক বিরখ, তত বিদশ তারক তাে বকারনা বগাপন 
িাতভািাহরকে িত িরন হয় । বস এিিং তাে বিিীে িধেিতভী বকারনা িাতভািাহী বিিিূত। 
বস তাে বোখ িন্ধ করে এিিং স্বপ্ন বিরখ। বস তাে বোখ িন্ধ করে, দেক বযিন করে 
পরনরোদট ইউরোপীয় এিিং একদট আরিদেকাে বহারটরল বস তাে বোখ িন্ধ কেরতা 
সাদিনাে বিরহে উপে উেরতা । 



চতুথব পর্ব 
আত্মা ও শরীর 
 



১  
যখন বতরেজা িাসায় বফরে, তখন প্রায় োত বিড়টা। িাথরুরি দগরয়, তাে পাজািা পরে 
টিারসে পারশ  শুরয় পরড়। টিাস ঘুদিরয় দছল। ঝুেঁরক বস টিারসে িুরখে উপে েুি ুখায়, 
তাে েুল বথরক বর্রস আসা অদু্ভত একদট গন্ধ বস শনাক্ত করে। গন্ধটা আরো র্ারলার্ারি 
বনিাে জন্য বস আরেকিাে গর্ীে শ্বাস বনয় তাে েরুলে কারছ নাক এরন, তােপে আরো 
একিাে। বতরেজা কুকুরেে িত টিারসে েুল বথরক আসা গন্ধটা বশােঁকাে বেষ্টা করে 
যতক্ষণ না গন্ধটা কী বসদট বস উপলদি না কেরত পারে: বকারনা এক নােীে বযৌনারিে 
গন্ধ। 
 
বর্াে ছয়টায় ঘদড়ে অোলািভ বিরজ ওরে, তারিে বপাষা কুকুে কারেদনরনে সিরেরয় 
আনরদে সিয় এদট। টিাস আে বতরেজাে অরনক আরগই তাে ঘুি বর্রি যায়, দকন্তু 
তারিে দিেক্ত কেরত বস সাহস পায় না, অশধযভ হরয় বস অরপক্ষা করে অোলািভ িাজাে 
জন্য, কােণ এদট দিছানায় টিাস আে বতরেজাে উপে ঝােঁদপরয় পড়াে জন্য, তারিে শেীে 
িাদপরয় বিড়ারনা জন্য, তাে িুখ দিরয় তারিে ধাক্কা বিিাে জন্য তারক অদধকাে বিয়। 
দিছানা বথরক ধাক্কা দিরয় সদেরয় দিরয় দকছুটা সিয় তাো বেষ্টা করে তারক থািারত, দকন্তু 
কারেদনন তারিে বেরয় অরনক বিদশ একগুেঁরয় এিিং পদেরশরষ তাে অদধকারেে কারছ নদত 
স্বীকাে কেরত হয়। 
 
দকছুদিন হরলা, বতরেজা অনুর্ি করে, আসরলই কারেদনরনে দিরনে শুরুে এই স্বাগতি 
জানারনাে আেেণদট বস উপরর্াগ করে। ঘিু বথরক বজরগ ওোই কারেদনরনে জন্য তীরতম 
আনরদে একদট কাজ। সিসিয়ই বস দনষ্পাপ আে সেল দিস্ময় প্রিশভন করে আিাে 
পৃদথিীরত দফরে এরসরছ এিন আদিষ্কারে। আন্তদেকর্ারিই বস সন্তুষ্ট। অন্যদিরক 
বতরেজা অদনিা আে বোখ িন্ধ বেরখ দিনটারক প্রদতহত কোে িাসনা দনরয় ঘুি বথরক 
ওরে। 
 
এখন কারেদনন িাদড়রয় আরছ িেজাে সািরনে হরল, টুদপ োখাে স্টোরডেে দিরক তাে 
বোখ, বযখারন তাে গলায় িাধাে জন্য কলাে আে িন্ধনী প্রস্তুত হরয় ঝরুল আরছ। কলারেে 
িধে দিরয় বস তাে িাথাদট গদলরয় বিয়  এিিং এেপে বতরেজাে সারথই বস িাজাে কেরত 
বিে হয়। বতরেজাে প্ররয়াজন দকছু দধ, িাখন, রুদট এিিং যথােীদত কারেদনরনে িেকাে 
তাে িদনভিং বোল। দকছুক্ষণ পরেই বিখা যায় কারেদনন, তাে িুরখে িরধে বোলদট ধরে 
বতরেজাে সারথ িহানরদ বহেঁরট যারি, আে গদিভত োহদন দিরয় তাে োেপারশ সি দকছু 
বিখরছ। বকারনা পদথকরিে িৃদষ্ট আকষভণ কোে সফলতায় তারক আিো তৃপ্ত হরত বিদখ। 
ঘরে বঢাকাে পে, বশািাে ঘরে িেজাে সািরন বস বোলটা োরখ, অরপক্ষা কেরি কখন 
টিাস তারক লক্ষ করে। টিাস তারক র্য় বিদখরয়, িুরখ আওয়াজ করে দিশ্বাস কোরনাে 
বেষ্টা কেরি, তাে কাছ বথরক বোলটা বস বকরড় বনরি, এর্ারি প্রদতদিনই ঘটনাটা ঘরট, 



ফ্লারটে সিকদট ঘে ঘরুে দজরন কিপরক্ষ পােঁে দিদনট বিৌড়ারিৌদড় কোে পে অিরশরষ 
কারেদনন বটদিরলে নীরে িরস তাে বোলটা িুরখ পুরে বিয়। 
 
এইিাে, যদিও, বস তাে সকাল বিলাে দনতে এই বখলাদটে জন্য বস দনষ্ফল অরপক্ষায় 
কাটারলা। টিাস তাে দেক সািরন োখা বটদিরল বছাট একদট োনদজসটে বেদেরত গর্ীে 
িরনারযারগে সারথ দকছু শুনদছল। 
 
২ 
এদট বেক অদর্িাসন সিংক্রান্ত একদট বপ্রাগ্রাি, িেদক্তগত নানা কথািাতভাে একদট িন্তাজ 
যা বকারনা বেক গুপ্তেে বগাপন আদড়পাতা যে দিরয় বেকেভ করেরছ, বয দকনা প্রিাসী 
বেকরিে গ্রুরপ ছদ্মপদেেরয় অনুপ্ররিশ করেদছল, এিিং তাে তথে দনরয় দিজয়ীে বিরশ বস 
দফরে এরসরছ প্রাহারত। পুরোটাই তুি দকছু করথাপকথরন পূণভ, যাে িরধে ছদড়রয় দছদটরয় 
আরছ িখলকােী ক্ষিতাসীনরিে দিরুরে দকছু ককভশ শব্দ, দকন্তু কখরনা কখরনা বসখারন 
শুনরত পাওয়া যায় এক প্রিাসী আরেক প্রিাসীরক দনরিভাধ িা প্রতােক িরল গালিদ 
কেরছ। এই তুি িন্তিেগুরলাই দছল সম্প্রোরেে িূল দিষয়। 
 
তাো যা প্রিাণ কেরত োইদছল তাহরলা প্রিাসীো বয শুধু বসাদর্রয়ত ইউদনয়নরকই 
গালিদ কেরছ না, (যা বিরশে কাউরক দিদস্মত বযিন কেরি না বতিদন িিভাহতও কেরি 
না), এছাড়া দকন্তু তাো পেস্পেরকও গালিদ কেরছ, বনািংো শব্দগুরলাে িুক্ত িেিহাে 
কেরছ। িানুষ সাো দিন ধরেই িহু বনািংো কথা িরল, দকন্তু যখন তাো বেদেও বখারল এিিং 
বকারনা পদেদেত িেদক্তে - যারক দকনা তাো েো করে, বয প্রদতদট িারকে অিীল শব্দ 
িেিহাে করে, বকারনা না বকারনার্ারি প্রতোশা র্রিে বিিনায় তাো দনরজরিে হতাশ 
িরন করে । 
 
‘এে শুরু হরয়দছল বপ্রাহাসকারক (৩৩) দিরয়’, টিাস িরল। 
 
ইয়ান বপ্রাহাসকা, িছে েদেরশে বেক ঔপন্যাদসক, ষােঁরড়ে িত যাে শােীদেক আে 
প্রাণশদক্ত দছল, ১৯৬৮ সারলে বিশ আরগ বথরকই দতদন োষ্ট্রপদেোলনাে নানা দিষরয় 
সিারলােনায় সেি হরয়দছরলন। পেিতভীরত দযদন ‘প্রাগ িসন্ত’ অথভাৎ রুশ আগ্রাসরনে 
িাধেরি সিাপ্ত হওয়া বেক কদিউদনজরিে বসই হতদিহিল উিােীকেণ পরিভ একজন 
জননদদত েদেরত্র পদেণত হরয়দছরলন। আগ্রাসরনে অল্প দকছ ুদিন পরে সিংিািপত্রগুরলা 
তাে দিরুরে দিরূপ প্রোেণা শুরু করেদছল, দকন্তু যতই তাো অপপ্রোে করেরছ, িানুষ তত 
বিদশ তারক পছদ করেরছ। তােপে (সুদনদিভষ্টর্ারি ১৯৭০ সারল) বেক বেদেও 
বপ্রাহাসকা ও তাে এক অধোপক িন্ধুে িরধে িেদক্তগত কথািাতভাে ধােণকৃত নানা অিংশ 
ধাোিাদহকর্ারি প্রোে কেরত শুরু করে, বয করথাপকথনদট ঘরটদছল দই িছে আরগ 
(অথভাৎ ১৯৬৮ সারলে িসরন্ত), অরনকদিন ধরেই, তারিে বকউ জানরতন না বয 



অধোপরকে ফ্লোটদটরত আদড়পাতা যে লাগারনা দছল, এিিং তারিে প্রদতদট পিরক্ষপই 
অনুসেণ কো হরি। বপ্রাহাসকা অদতেঞ্জন আে অদতশরয়াদক্তে িাধেরি তাো িন্ধুরিে 
আনদ দিরত র্ারলািাসরতন। এখন তাে সি িাড়ািাদড় সাপ্তাদহক বেদেও সম্প্রোরেে 
দিষয়। োষ্ট্রীয় বগাপন পুদলশ, যাো এই অনুষ্ঠানদট প্ররযাজনা আে পদেোলনা করেদছল, 
তাো বিশ পদেেি করেদছল বসই ধাোিাদহকতাে উপে দিরশষর্ারি গুরুোরোপ কোে 
জন্য, বয ধাোিাদহকতায় বপ্রাহাসকা তাে িন্ধরুিে দনরয় োট্টা করেদছরলন, বযিন দিরেক। 
িানুষ তারিে িন্ধরুিে দনরয় বকারনা দকছ ুনা বর্রিই কুৎসা করে, দকন্তু তাো র্ীষণ আহত 
হরয়দছল তারিে দপ্রয় বপ্রাহাসকাে আেেরণ, এিনদক োষ্ট্রীয় বগাপন পুদলরশে আরো ঘৃণে 
আেেরণে বেরয়। 
 
টিাস বেদেওটা িন্ধ করে বিয় ও িরল, প্রদতদট বিরশেই দনজস্ব বগাপন োষ্ট্রীয় পুদলশ 
আরছ, দকন্তু বগাপন পুদলরশে িল। যাো দকনা তারিে বেকেভগুরলা বেদেওরত সম্প্রোে 
করে - এিন দকছ ুশুধুিাত্র প্রাহারতই হরত পারে, এিন দকছ ুযাে বকারনা পূিভদনিশভন বনই! 
 
আদি অিশ্য একদট পূিভদনিশভন জাদন’, বতরেজা িরল। ‘যখন আিাে িয়স বেৌে, আদি 
বগাপরন োয়দে দলখতাি, খুিই শদঙ্কত থাকতাি, বকউ বযন বসটা আিাে পরড় না বফরল, 
সুতোিং ছারিে ঘরে বসটারক লুদকরয় বেরখদছলাি, দকন্তু আিাে িা দেকই বসদট খুেঁরজ বিে 
করেদছল, এিিং একদিন োরতে খািারেে সিয়, যখন আিো সিাই সুরপে িাদটে উপে 
ঝুেঁরক সুেপ খাদি, আিাে িা বসদট তাে পরকট বথরক বিে করে এিিং িরল, ‘এখন খিু 
িরনারযাগ দিরয় সিাই বশারনা’!, এিিং প্রদতদট িারকেে পে বস উচ্চস্বরে বহরস উেদছল, 
সিাই এরতা হাসাহাদস কেদছল বয, বকউ বখরত পােদছল না’। 
 

৩  
টিাস সিসিয় বেষ্টা কেরতা বতরেজাে ঘুি না র্াদিরয় তাে দিছানায় দিোি বনয়াে 
দিষয়দট দনদিত কেরত, বযন বস একা একা সকারলে খাওয়াটা সােরত পারে। দকন্তু 
কখরনাই বতরেজারক বস োজী কোরত পারেদন। টিাস কাজ কেরতা সকাল সাতটা বথরক 
দিকাল োেটা, আে বতরেজা দিকাল োেটা বথরক িধেোত অিদধ। যদি বস তাে সারথ 
সকারলে এই খাওয়াটাও িাি বিয়, তাহরল শুধ ুবোিিাে ছাড়া আে তারিে কথা হিাে 
বকারনা সুরযাগ বনই। বসই কােরণ বস দিছানা বছরড় ওরে, যখন টিাসও দিছানা ছারড়, 
পরে আিাে দিছানায় দফরে যায় টিাস কারজ বিে হরয় বগরল। 
 
তরি এই সকারল, আিাে ঘুদিরয় পড়রত তাে র্য় হদিল, কােণ সকাল িশটায় জদফন 
আইলোরডেে (৩৭) সনায় (৩৮) তাে যাওয়াে কথা। যদিও িহু িানুষ বসখারন যািাে 
জন্য উিগ্রীি, তরি সনাদট শুধুিাত্র অল্প করয়কজনরকই জায়গা দিরত পারে, বসখারন 
জায়গা পািাে একটা উপায় হরি কারো সাহাযে বনয়া। বসৌর্াগেক্ররি বসখানকাে 
বকাষাধেক্ষ দছরলন ১৯৬৮ সারলে পরে িদহষ্কৃত একজন অধোপরকে স্ত্রী, এিিং এই 
প্ররফসে হরিন টিারসে এক প্রাক্তন বোগীে িন্ধু, টিাস তাে বোগীরক িরলদছল, এিিং 



বসই বোগী প্ররফসেরক িরলদছল, প্ররফসে তাে স্ত্রীরক িরলদছল, এিিং বতরেজা সপ্তারহ 
একদিন যািাে দটদকটও বপরয়দছল। 
 
বসখারন বস বহরটই বযত, সািভক্ষদণকর্ারিই জনাকীণভ োরি েড়রত অপছদ কেরতা 
বতরেজা, বযখারন যাত্রীরিে পেস্পরে ঘৃণাপূণভ আদলিরনে দিরক দনেন্তে ধাক্কা সহ্ কেরত 
হয়, পেস্পরেে পা িাড়ারনা, বকারটে বিাতাি বছড়া আে দেৎকাে আে গালিদ বস ঘৃণা 
কেরতা। 
 
হালকা িৃদষ্ট হদিল তখন, দ্রুতরিরগ হাটা িানুষগুরলা তারিে িাথাে উপে ছাতা খুলরত 
শুরু করেদছল। এিিং একই সারথ সি োস্তাও বযন আরো জনাকীণভ হরয় ওরে। দখলারনে 
িরধে িােঁকারনা ছাতাে ছািগুরলা পেস্পরেে সারথ ধাক্কা খায়। পুরুষগুরলা বসৌজন্যরিাধ 
বিখায়, যখন তাো বতরেজারক পাশ কাদটরয় যায়, তাো তারিে ছাতা আরো উেঁে ুকরে 
ধরে বযন বস তাে ছাতা দনরয় যািাে জায়গা পায়। দকন্তু নােীো বকারনা র্ারিই তারিে 
জায়গা ছারড় না, প্ররতেরকে িৃদষ্ট শুধ ুসোসদে সািরনে দিরক, সিাই বযন অরপক্ষা কেরছ 
কখন অন্য নােী তারিে দনরজরিে হীনতা স্বীকাে করে তাে জন্য জায়গা করে দিরত পারশ 
সরে যারি। ছাতারিে এই সাক্ষাৎকাে বযন তারিে শদক্ত বিখারনাে একদট পেীক্ষা। 
প্রথরি বতরেজা হাে বিরন বনয়, দকন্তু যখন বস অনুধািন করে বয, তাে বসৌজন্যতারিারধে 
বকউ প্রতুেিে দিরি না, বসও অন্য নােীরিে িত তাে ছাতা আেঁকরড় ধরে, আরো 
তীরতমতাসহ সািরন আসা ছাতাগুরলাে সারথ ধাক্কা দিরয় বস পথ েলরত থারক। বকউ 
কখরনা এে জন্য দুঃদখত শব্দদট উচ্চােণ করে না। বিদশে র্াগ বক্ষরত্র বকউ বকারনা দকছুই 
িরল না। যদিও িারঝ িারঝ তাে কারন বর্রস আরস ‘বিাটা গার্ী’ দকিংিা আরো দকছ ু
বযৌনতা সিংদিষ্ট দিেদক্ত প্রকাশ কো শব্দ। 
 
নােীো যাো এর্ারি তারিে ছাতায় সশস্ত্র হরয় আরছ তাো তরুণী দকিংিা িয়স্ক, দকন্তু 
শুধুিাত্র তারিে িরধে তরুণীোই অরপক্ষাকৃত বিদশ শদক্তশালী বযাো দহসারি দনরজরিে 
প্রিাদণত করে। বতরেজা রুশ আগ্রাসরনে বসই দিনগুরলাে কথা িরন করে, বসই সি 
দিদনস্কাটভ পো তরুণীরিে কথা িরন করে, যারিে হারত লো লাদেরত পতাকা িাধা 
থাকরতা। তারিে প্রদতিারিে র্াষা দছল বযৌন প্রদতরশাধ: িীঘভ করয়ক িছে ধরে রুশ 
শসন্যরিে বজােপূিভক নােী সি বথরক িদঞ্চত োখা, তাো অিশ্যই হয়রতা অনুর্ি 
করেদছল বযন বকারনা নতনু গ্ররহ এরস পরড়রছ তাো, যা সৃদষ্ট করেরছ বকারনা 
কল্পদিজ্ঞারনে কাদহনী বলখক, দিভান্ত সি সুদেী নােীরিে একদট গ্রহ, যাো তারিে 
অিজ্ঞা আে ঘৃণা তারিে সুদে িীঘভ পারয়ে উপে িহন করে দিদছল কেরছ, বয িৃশ্য গত 
পােঁে অথিা ছয় শতাব্দীরত োদশয়ারত কখরনাই বিখা যায়দন। 
 
এইসি তরুণীরিে িহু ছদি বতরেজা তুরলদছল রুশ টোঙ্করিে বপ্রক্ষাপট দহসারি িেিহাে 
করে। তারিে প্রদতিািী সাহসী রূরপে কত প্রশিংসা বস করেরছ ! আে এখন বসই একই 



তরুণীোই দনষ্ঠুেতা আে ঘৃণাসহ তারক ধাক্কা দিরি । পতাকাে পদেিরতভ, তাো ধরে আরছ 
ছাতা, দকন্তু তাো বসদট একই অহিংকাে দনরয় ধরে আরছ। তাো িৃঢ়র্ারি প্রস্তুত তারিে 
পথ না ছাড়রত অস্বীকাে কো বকারনা ছাতাে দিরুরে যুে কেরত,বযিন করে দর্নরিশী 
বসনািাদহনীে দিরুরে যুে কোে জন্য তাো প্রস্তুত দছল । 
 
৪ 
বতরেজা পুেরনা শহে েেরে বস এরস বপৌছায় - টাইন োরেভে (৩৯) করোের্ারি আনুগতে 
প্রতোশী েুড়া, গদথক এিিং িারোক শশলীরত দনদিভত ঘেগুরলা দিরয় িানারনা অদনয়দিত 
আয়তাকাে একদট বক্ষত্র। পুেরনা টাউন হল, বযদট দনদিভত হরয়রছ েতুিভশ শতাব্দীরত, বসদট 
েেরেে পুরো একপাশ ধরে দিস্ততৃ, যা এখন ধ্বিংরসে িুরখ, প্রায় গত পেঁদেশ িছে ধরে 
এদট এিনই েরয়রছ।ওয়ােস, বড্রসরেন, বকারলান, িুিারপস্ট - সি শহেই গত যুরে তীরতম 
ক্ষতদেহ্ন িহন কেরছ। দকন্তু তারিে িাদসদাো আিাে তারিে গরড় তুরলরছন, তীরতম 
পদেেরিে সারথ ঐদতহাদসক সি অিংশগুরলা পুনসিংস্কাে করেরছন। প্রাহাে িানুষো এই 
দিষরয় অন্য শহেগুরলাে তুলনায় হীনিন্যতায় আক্রান্ত িলা বযরত পারে। 
 
পুেরনা টাউন হলই একদট িাত্র উরেখরযাগে র্িন যা যুরে ধ্বিংস হরয়রছ, সুতোিং তাো 
এদটরক বসই যুরে ধ্বিংস হিাে স্মােক দহসারি সিংেক্ষণ করেরছন, বযন বকারনা 
বপালোেিাসী িা জািভানিাসী তারিে কখরনা অদর্যুক্ত কেরত না পারে, তাো তারিে 
বেরয় কি দরর্ভারগে দশকাে হরয়দছল। এই িাহাত্মপূণভ ধ্বিংসািরশরষে সািরন, যুরে অশুর্ 
পদেণদত সেরন্ধ িতভিান আে দেেন্তন সিরয়ে জন্য স্মােক দহসারি িাদড়রয় আরছ একদট 
ইস্পারতে িে দিরয় দনদিভত বকারনা আরদালন িা অন্য দকছু কোে জন্য িঞ্চ, বযখারন 
কদিউদনস্ট পাদটভ প্রাহাে িানুষরিে অতীরত বযিন জরড়া করেদছল ও পরেও জরড়া কেরি 
তারিে বগৌদষ্ঠক প্রিৃদি দনদিত কেরত।  
  
পুরোরনা টাউন হরল ধ্বিংসািরশরষে দিরক তাদকরয় থাকাে সিয় িৃশ্যদট হোৎ করে 
বতরেজারক তাে িারয়ে কথা িরন কদেরয় বিয়, দনরজে ধ্বিংসািরশষ, কিযভতা, দনরজে 
দরর্ভাগ, বকরট বফলা িাহুে অিদশষ্টািংশ অনািৃত করে সিাে সািরন প্রিশভন এিিং সাো 
পৃদথিীরক বসদট বিখাে জন্য িাধে  কোে বসই দিকৃত প্ররয়াজনীয়তা। ইিানীিং সিদকছুই 
তারক তাে িারয়ে কথা িরন কদেরয় দিরত শুরু করেরছ। তাে িারয়ে জগত, বযখান বথরক 
বস িশ িছে আরগই পাদলরয়দছল, িরন হরি আিাে তাে কারছ দফরে এরসরছ,  সি দিক 
বথরকই তারক দঘরে ধরেরছ। বসই কােরণ টিাসরক বসদিন সকারল বতরেজা িরলদছল 
কীর্ারি তাে িা বতরেজাে বগাপন োয়দে পড়রতা তারিে োরতে খািারেে বটদিরল তাে 
বিষাত্মক হাদসসহ। িিেপারনে সিয় ঘটা িেদক্তগত করথাপকথন যখন বেদেওরত 
সম্প্রোদেত হয়, সাো পৃদথিী একদট ‘কনরসরডেশন কোরে’ পদেণত হরয়রছ এছাড়া এে 
আে কী অথভ হরত পারে? 



প্রায় শশশি বথরকই, বতরেজা ‘কনরসরডেশন কোে’ শব্দদট িেিহাে করে এরসরছ তাে 
পদেিারেে সারথ জীিন কাটারনা বস বকিন অনুর্ি করেরছ বসদট বিাঝারত। কনরসরডেশন 
কোে হরি একদট পৃদথিী, বযখারন িানুষ সাোক্ষণই, োত দিন গারয় গা লাদগরয় িসিাস 
করে। দনষ্ঠুেতা আে সদহিংসতা বসখারন বগৌণ (এিিং বকারনার্ারিই অপদেহাযভ নয়) একদট 
শিদশষ্টে িাত্র। একদট কনরসরডেশন কোে হরি িেদক্তগত সি বগাপনীয়তাে েূড়ান্ত 
দিনাশ। বপ্রাহাসকা, যারক অনুিদত বিয়া হয়দন এিনদক িেদক্তগত ঘরে িিেপারনে সিয় 
িন্ধুে সারথ আড্ডায় সিয় কাটারত (তাে অজানা দছল দিষয়দট - আে তাে জন্য দিষয়দট 
না জানা র্য়ানক একদট র্ুল!) বস একদট কনরসরডেশন কোরে িাস করে। বতরেজা যখন 
তাে িারয়ে সারথ থাকরতা বসও একদট কনরসরডেশন কোরে িাস কেরতা। শশশি 
বথরকই তাে জানা দছল কনরসরডেশন কোে িেদতক্রি িা অিাক করে বিিাে িরতা দকছ ু
নয়, িেিং খুিই বিৌদলক বকারনা দকছু, একদট পদেদস্থদত বযখারন আিারিে জন্ম হয়, বকিল 
িাত্র সরিভাচ্চ প্ররেষ্টাে িাধেরি আিো বসখান বথরক িুদক্ত বপরত পাদে। 
 
 
৫ 
িাষ্পস্নারনে সিয় নােীো দতনদট সাদে িাধা বিরঞ্চে উপে এত কাছাকাদছ িরস আরছ বয, 
তাো পেস্পরেে শেীে স্পশভ কো এড়ারত পােরছ না। বতরেজাে পারশ িরস ঘািদছল 
দত্ররশে কাছাকাদছ িয়রসে খুি সুদে িুরখে এক নােী। তাে অদিশ্বাস্যকেি িড় আে 
দলরত থাকা স্তনদট তাে প্রায় কােঁধ বথরক ঝুলন্ত, সািান্যতি নড়ােড়ায় লাদফরয় উেদছল 
বসগুরলা, যখন নােীদট উরে িাড়ায়, বতরেজা বিরখ তাে বপছনও দরটা সুদিশাল িস্তাে 
িত, যাে সারথ নােীদটে সুেী িুরখে বকারনা দিল বনই। 
  
হয়রতা প্রায়শই নােীদট আয়নাে সািরন িাদড়রয় তাে শেীেটারক পযভরিক্ষণ করে, এে 
দর্তে দিরয় তাে আত্মা উেঁদক বিয়, বযিন শশশি বথরক বতরেজা করে এরসরছ। দনিয়ই 
বসও, তাে শেীেরক তাে আত্মাে বপাস্টাে দহসারি িেিহাে কোে তীরতম আনদিয় বসই 
আশা বপাষণ করে । দকন্তু কী িানিীয় আকারেেই না বসই আত্মারক হরত হরি, যদি বসদট, 
এই োেটা থরলে তাক িা এই বিহরক প্রদতফদলত কেরত োয়। 
  
বতরেজা উরে িাড়ায়, শাওয়ারেে দনরে িাদড়রয় দনরজরক ধুরয় বনয়। এে পে বস িাইরে 
বিে হরয় আরস। তখরনা হালকা িৃদষ্ট হরি, র্লটার্া নিীে দেক উপে শহরেে িৃদষ্ট বথরক 
আড়াল করে োখা অল্প করয়ক িগভফুরটে কারেে বিয়াল দিরয় বঘো একদট পাথরে 
োতারল িাদড়রয়, বস দনরে তাকায় বসই নােীরক বিখাে জন্য, যাে কথা বস দকছুক্ষণ 
আরগই র্ািদছল, তারক িরয় েলা নিীে পাদনরত দ্রুত িাথা েুিারত আে উোরত বিরখ 
বস। 
  
নােীদট বতরেজাে দিরক তাদকরয় হারস, েিৎকাে নাক তাে, িড় িািািী বোরখ দশশুে িত 



িৃদষ্ট। নিী বথরক িই বিরয় উোে সিয় তাে বকািল শিদশষ্টেগুরলা রূপান্তদেত হয় 
োদেদিরক পাদন কণা দছটারনা দরজাড়া কেিান থরলরত। 
  
৬ 
বতরেজা বর্তরে দফরে যায় কাপড় পোে জন্য, িড় একদট আয়নাে সািরন এরস িাড়ায়। 
 
না, তাে শেীরে বকারনা দকছুই িানিীয় আকারেে নয়। কােঁধ বথরক থরলে িত স্তন ঝুরল 
বনই তাে, আসরলই, তাে স্তনগুরলা আকারে বিশ বছারটা। তাে িা তারক োট্টা কেরতা 
এত বছারটা স্তরনে জন্য। এিিং এটা দনরয় সিসিয়ই বস একটা িানদসক োরপে িরধে 
দছল, যতদিন না তাে সারথ টিারসে বিখা হরয়রছ। দকন্তু স্তরনে আকাে দনরয় দনরজে সারথ 
তাো বিাঝাপড়াে দনষ্পদি হরলও, এখরনা বস বিশ লজ্জা পায় স্তরনে বিােঁটাে োেপারশ 
দঘরে থাকা অরনক িড় আে খুি কারলা বগালাকাে িৃিদটে জরন্য। যদি বস তাে দনরজে 
শেীে পদেকল্পনা কেরত পােরতা, তাহরল বস বোরখ না পড়াে িতই স্তরনে বিােঁটা বিেঁরছ 
দনত, বসই ধেরনে যা স্তরনে েুড়া বথরক সািান্য একটু বিে হরয় থারক, োিড়াে িাকী 
অিংরশে েরঙে সারথ যা প্রায় দিরশ যায়। তাে স্তনিৃরন্তে োেপারশ কারলা িৃিাকাে 
অিংশদটরক বস র্ািরতা িড় লাল লক্ষে-দনরিভশক বকারনা দেহ্ন, িদেেরিে জন্য বযৌন 
উরিজনক ছদি দহসারি যা এেঁরকরছ বকারনা আদিি দশল্পী। 
 
দনরজে প্রদতদিরেে দিরক তাদকরয়, বস র্ািদছল, তারক বিখরত বকিন লাগরত পারে, যদি 
তাে নাক প্রদতদিন এক দিদলদিটাে করে িাড়রত থারক। কত দিন লাগরত পারে তাে 
বেহাো অন্য কারোে িত বিখরত শুরু হিাে জন্য? 
 
এিিং যদি শেীরেে  নানা অিংশ িাড়রত িা কিরত শুরু করে, বতরেজা আে তাে িরতা 
বিখরত থাকরি না, তােপেও কী বস একই িানুষ থাকরি? বসদক তখরনা বতরেজাই 
থাকরি? 
 
অিশ্যই, এিনদক যখন বতরেজা পুরোপুদের্ারি বতরেজাে িত নয়, তাে দর্তরে িাস 
কো আত্মা একই থাকরি, এিিং বস দিস্মরয় তাদকরয় থাকরি তাে শেীরে ঘটরত থাকা 
িাদহ্ক বসই পদেিতভনগুরলাে দিরক। 
 
তাহরল বতরেজাে সারথ তাে শেীরেে সেকভটা আসরল বকিন?  তাে শেীে কী তারক 
বতরেজা িরল োকাে অদধকাে োরখ? যদি তা না হরয় থারক, তাহরল নািদট আসরল কী 
তথে দনরিভশ কেরছ? শুধুিাত্র  এিন বকারনা দকছু যা অশেীেী, অস্পশৃ্য? 
 
(তাে শশশি বথরকই এই প্রেগুরলা বতরেজাে িাথায় ঘুেপাক খারি। আসরলই, একিাত্র 
গর্ীে প্রেগুরলাে হরি বসই প্রেগুরলা, যা দকনা একদট দশশুও সূত্রিন্ধ কেরত পারে। 



শুধুিাত্র সিরেরয় সেলতি প্রেগুরলাই সদতেকাের্ারি গর্ীে। এগুরলা হরি বসই 
প্রেগুরলা যারিে বকারনা উিে বনই। উিেহীন বকারনা প্রে হরি বসই বিয়ারলে িত যা 
র্ািা যায় না। অন্যারথভ, উিেহীন এই প্রেগুরলাই িানি সম্ভািনাগুরলায় সীিানা দনধভােণ 
করে, িানি অদস্তরেে সীিানা দনরিভশ করে)। 
 
বতরেজা িেিুগ্ধ হরয় আয়নাে সািরন িাদড়রয় থারক, তাে শেীরেে দিরক বস এিনর্ারি 
তাদকরয় থারক বযন বসদট তাে অরেনা বকউ, অথে তাে সারথই সিংদিষ্ট, অন্য কারো সারথ 
নয়। তাে শেীরেে প্রদত বস ঘৃণা অনুর্ি করে। টিারসে জীিরন একদট িাত্র শেীে হিাে 
ক্ষিতা এে বনই। এদট তারক হতাশ আে প্রতাদেত করেরছ। সাোোত ধরেই টিারসে েুল 
বথরক তারক অন্য নােীে বযানীে গন্ধ র্ো শ্বাস দনরত হয়! 
 
হোৎ করেই তাে শেীেটারক িাদতল কোে তীরতম একদট ইিা বস অনুর্ি করে বযিন করে 
বকউ বকারনা োকেরক িেখাস্ত করে: টিারসে সারথ শুধ ুআত্মা দহসারি থাকাে জন্য এিিং 
শেীেটারক তাে িাইরেে পৃদথিীরত পাদেরয় বিয়াে জন্য, অন্য নােী শেীেগুরলা বযর্ারি 
পুরুষ শেীেগুরলাে সারথ আেেণ করে বসর্ারি আেেণ কোে জন্য।  যদি তাে শেীে 
টিারসে জন্য একিাত্র শেীে না হরত পারে, এিিং এর্ারি জীিরনে সিরেরয় িড় যুরে বস 
যদি পোদজত হয়, তাহরল এই শেীে একা একাই পদেতোগ কো বযরত পারে! 
 
৭ 
বতরেজা িাসায় দফরে আরস, বজাে করে োন্নাঘরে িাদড়রয় িাদড়রয় দপুরেে খাওয়া বশষ 
করে। সারড় দতনটাে পে, বস কারেদননরক তাে গলায় িন্ধনী পদেরয় দনরয় হাটরত বিে 
হয় (আিারো হাটা) শহরেে বশষ প্রারন্তে দিরক, বযখারন তাে িতভিান কিভস্থল, বহারটলদট 
অিদস্থত। যখন পদত্রকা বথরক বতরেজারক িেখাস্ত কো হরয়দছল, একটা বহারটরলে িারে 
কাজ বপরয়দছল বস, এদট ঘরটদছল জুদেখ বথরক দফরে আসাে বিশ করয়ক িাস পে: 
পদেরশরষ, রুশ টোঙ্কগুরলাে ছদি তুরল কাটারনা বসই সপ্তাহদটে জন্য তাো তারক ক্ষিা 
কেরত পারেদন। িন্ধুরিে িাধেরিই কাজদট বস বযাগাড় করেদছল, অন্যো যাো বসখারন 
আেয় বপরয়দছল, যখন রুশো তারিে কাজ বথরক বিে করে দিরয়দছল: ধিভতরত্ত্বে একজন 
প্রাক্তন অধোপক অোকাউদডটিং অদফরস, একজন োষ্ট্রিূত ( দযদন রুশ আগ্রাসরনে দনদা 
করেদছরলন দিরিশী দটদর্রত) অর্েথভনা বেরস্ক। 
 
তাে পাগুরলা দনরয় বস বিশ দেদন্তত দছল। বছাট শহরেে বেসু্টরেরডট ওরয়রেসরিে হরয় 
কাজ কোে সিয় িয়স্ক ওরয়রেসরিে ফুরল যাওয়া দশো বিরখ বস র্ীষণ র্য় বপরয়দছল। 
বপশাগত ঝুেঁদক, যা আরস র্ােী দকছু িহন করে িীঘভদিন হাটা, বিৌড় দকিংিা িাদড়রয় থাকাে 
কােরণ। দকন্তু তাে নতনু কারজ এত োপ বনই, যদিও প্রদতদিন তাে দশফট শুরু হয় দিয়াে 
আে পাদনে বিাতরলে র্ােী বক্রট বেরল বিে করে আনাে িাধেরি, তারক শুধ ু িারেে 
দপছরন িাদড়রয় থাকরত হয়, খরেেরিে দিয়াে পদেরিশন কো আে তাে কারছই বছাট 



একটা বিদসরন গ্লাসগুরলা বধায়াে জরন্য। এিিং পুরো সিয়টায় আনরদে সারথ তাে 
পারয়ে কারছ িরস থারক কারেদনন।  
 
িধেোরতে পে তাে অরনকটুকু সিয় বপদেরয় যায় দহসাি বশষ করে বহারটল পদেোলরকে 
হারত েদশিসহ নগি টাকা িুদঝরয় দিরত দিরত। এেপে প্রাক্তন োষ্ট্রিূতরক দিিায় 
জানারত যায় বতরেজা, োরত যাে কাজ শুরু হয়। অর্েথভনা বেরস্কে দপছরন িেজা দিরয় 
বঢাকা যায় সিংকীণভ একদট দিছানা পাতা বছাট একদট করক্ষ তাে িসিাস, বযখারন কারজ 
ফারক িারঝ িারঝ একট ু ঘুদিরয় বনয়াও সম্ভি দছল। বফ্ররি িাধারনা নানা ছদি দিরয় 
দিছানাে উপরেে বিয়ালদট র্ো, তাে এিিং দকছু দিখোত িেদক্তরিে, যাো বকউ কোরিোে 
দিরক তাদকরয় হাসরছন, তাে হাত ধরে ঝােঁকারিন দকিংিা দতদন বকারনা বটদিরল িরস 
আরছন, যখন তাে পারশ বকউ দকছ ু স্বাক্ষে কেরছন। বকারনা বকারনাটায় ছদিে উপে 
স্বাক্ষেও আরছ। সিরেরয় সিাদনত দহসারি দেদহ্নত জায়গাদটরক একদট ছদি, 
বযখারন  দতদন ও জন. এফ. বকরনদে হাদসিুরখ পাশাপাদশ িাদড়রয় আরছন। 
 
বসই োরত বতরেজা যখন তাে ঘরে বঢারক, তখন বকরনদেে সারথ নয় িেিং ষাট িছরেে 
কাছাকাদছ িয়সী এক িেদক্তে সারথ কথা িলদছল প্রাক্তন োষ্ট্রিতূ, যারক বতরেজা এে 
আরগ কখরনা বিরখদন, বতরেজা ঘরে ঢুকরত বিরখই সারথ সারথই নীেি হরয় যায় 
অপদেদেত িানুষদট। 
 
‘বকারনা অসুদিধা বনই, দেক আরছ’, োষ্ট্রিূত অর্য় দিরয়ই িরল, ‘ও আিারিে িন্ধ,ু ওে 
সািরন তুদি দনর্ভরয় কথা িলরত পারো’। এেপে বতরেজাে দিরক তাদকরয় তারক জানায়, 
‘উনাে বছরলে আজ পােঁে িছরেে জন্য সাজা হরয়রছ’। 
  
পরে বস জানরত বপরেদছল, রুশ আগ্রাসরনে প্রথি দিনগুরলায় বছরলদট আে দকছু িন্ধ ু
একটা র্িরনে িেজায় নজে বেরখদছল, বসই র্িনদট দছল রুশ আদিভ বস্পশাল স্টাফরিে। 
এই র্িরনে দর্তরে ঢুকরত ও বিে হওয়া বেক নাগদেকরিে তাো বিরখদছল, তাো 
স্পষ্টতই দছল রুশরিে িালাল, এিিং বস ও তাে িন্ধুো তারিে অনুসেণ করেদছল, তারিে 
গাদড়ে নাোে বপ্লট খুেঁরজ তারিে দেকানা বিে করেদছল এিিং বসই তথেগুরলা তাো পাোে 
করেদছল দিরেক সিথভক বগাপন বেদেও ও বটদলদর্শন সম্প্রোেকরিে কারছ। যাো 
এেপে এরিে সেরন্ধ জনগণরক সতকভ করে দিত। এই প্রদক্রয়ায় বছরলদট ও তাে িন্ধুো 
একজন দিশ্বাসঘাতকরক বিশ িােরধােও করেদছল। 
 
বছরলদটে িািা িরলদছরলন, তারিে অপোরধে একিাত্র প্রিাণ হরি এই ছদি, বস 
পুরোটাই অস্বীকাে করেদছল যতক্ষণ না তাো ছদিদট তারক বিখায়। 



 
ওয়ারলট বথরক কাগরজে একদট টুকরোটা বলাকদট বিে করে ধরে, ১৯৬৮ সারল বহিরন্ত 
টাইিস পদত্রকায় এদট প্রকাদশত হরয়দছল। 
 
একজন তরুণ এক িেদক্তরক গলা বেরপ ধরে আরছ এিিং বপছরন বিশ দকছ ুিানুরষে দর্ড় 
যাো িৃশ্যদট বিখরছ। িালালরক শাদস্ত বিয়া হরি এিনই দছল ছদিটাে দশরোনাি।  
 
বতরেজাে িি ছাড়রত পােরলা, না, এটা তাে বতালা বকারনা ছদি না। 
 
োরতে প্রাহায় কারেদননরক দনরয় িাড়ী বফোে সিয়, বসই দিনগুরলাে কথা বস র্ািদছল, 
যখন বস টোরঙ্কে ছদি তুরলদছল, কত অরিাধ আে দিশ্বাসপ্রিণ দছল তাো, বর্রিদছল তাো 
তারিে বিরশে জন্য জীিরনে ঝুেঁদক দনরি অথে তাো রুশ পুদলশরকই সাহাযে করেদছল।  
 
োত বিড়টাে পে িাসায় বফরে বতরেজা। টিাস তখন ঘুদিরয়, তাে েুল বথরক বর্রস 
আসরছ বকারনা নােীে বযানীে গন্ধ। 
 
৮ 
বপ্ররিে র্ান কোে িারন দক? বকউ হয়রতা িলরত পারেন এদট এিন একদট আেেণ যা 
কারো িরন বযৌন অন্তেিতা সম্ভি এিন একদট দিশ্বারসে জন্ম দিরত পারে, একই সারথ 
এদট বসই সম্ভািনারক অিশ্যম্ভািী হওয়া বথরকও প্রদতরোধ করে। অন্যারথভ বপ্ররিে র্ান 
হরি বকারনা গোোদডট ছাড়া বযৌন দিলরনে প্রদতশ্রুদত।  
 
যখন বতরেজা িারেে বপছরন িাদড়রয় পদেরিশন করে, যারিে পানীয় বস বঢরল বিয়, 
তাো তাে সারথ বপ্রি কোে র্ান করে। বস কী আসরল দিেক্ত হয় এই োটুকাদেতাে 
অরশষ বজায়াে র্াটায়, শিত অথভরিাধক শব্দািলী, নীেস কাদহনী, প্রস্তাি, হাদস এিিং 
অথভিহ োহদনরত? বিারটও না, তাে একদট অপ্রদতরোধে কািনা দছল শেীেরক উন্মুক্ত 
কোে ( বসই অরেনা শেীেটারক যারক বসই দিশাল এই পৃদথিীরত বস পদেতেক্ত কেরত 
বেরয়দছল তাে আত্মা বথরক) বস্রারতে এই বঢউরয়ে পিাৎটারন। 
 
তাে র্ারলািাসা আে সিি দদট দর্ন্ন দজদনস, টিাস তারক দিশ্বাস কোরনাে প্ররেষ্টা 
অিোহত বেরখদছল। বস িঝুরত অস্বীকাে করে। এখন বস োেপারশই পুরুষ িাো 
পদেরিদষ্টত, যারিে প্রদত তাে সািান্যতি আগ্রহ বনই। এরিে সারথ সিি বকিন হরত 
পারে? পেীক্ষা করে বিখরত বস কািনা অনুর্ি করে, শুধুিাত্র বসই  দনিয়তাহীন 
প্রদতশ্রুদত রূরপ যারক বপ্ররিে র্ান কো িরল। 
 
 



এিন বকারনা দকছ ুবর্রি র্ুল কো দেক হরি না : বতরেজা দকন্তু টিারসে উপে বকারনা 
প্রদতরশাধ দনরত োয়দন; শুধুিাত্র বস এই বগালকধােঁধা বথরক বিে হিাে একদট পথ 
খুেঁজদছল। বস জানরতা বস তাে উপে একদট বিাঝায় পদেণত হরয়রছ, সিদকছইু খুি বিদশ 
গর্ীের্ারি বস গ্রহণ করেরছ, সিদকছুরকই োরজদেরত রূপান্তে করেরছ এিিং িেথভ হরয়রছ 
শােীদেক র্ারলািাসাে লঘুতা আে বকৌতুকিয় গুরুেহীনতারক অনুর্ি কেরত। কত 
িদেয়া হরয়ই না বস কািনা করেরছ বসই গুরুেহীন লঘুতা যদি বস দশখরত পােরতা। বস 
কািনা করে বকউ তারক সাহাযে করুক তাে সিয় অনুপরযাগী বখালসটা বথরক বিে করে 
আনরত। 
 
যদিও দকছ ুনােীে জন্য বপ্ররিে র্ান কো তারিে দিতীয় প্রকৃদত, গুরুেহীন প্রাতেদহক 
বকারনা কাজ হরত পারে, দকন্তু বসদট বতরেজাে জন্য রূপান্তদেত হরয়রছ গরিষণাে একদট 
গুরুেপূণভ বক্ষত্র দহসারি, যাে লক্ষে তারক বশখারনা, বক বস এিিং দক কোে ক্ষিতা আরছ 
তাে। দকন্তু এদটরক গুরুেপূণভ আে গম্ভীে কোে িাধেরি, এে লঘুতারক বস বকরড় দনরয়রছ, 
এদট আরোদপত, কষ্টসাধে, অদতেঞ্জন এিন দকছুরত রূপান্তদেত হরয়রছ । প্রদতশ্রুদত আে 
দনিয়তাহীনতাে র্ােসািেরক বতরেজা দিদিত করেরছ।( র্ােসািেদট যখন েক্ষা কো হয়, 
এদট বপ্ররিে র্ান কোে বক্ষরত্র দসদেলারর্ে দেহ্ন)। খুি বিদশ উৎসারহে সারথ বতরেজা 
প্রদতজ্ঞা করে বসই দিষয়দট স্পষ্ট না করেই বয, এই প্রদতজ্ঞা িারন তাে পক্ষ বথরক দকছ ু
পািাে দনিয়তা নয়। এদট বসই দিষয়দটরক অন্যর্ারি িলাে িত, বস সিাইরক ধােণা 
বিয় বয তারক বয বকউই দনরত পারে। দকন্তু যখনই পুরুষো প্রদতদক্রয়া বিখায় বসই 
দজদনসদট বেরয় যা তাো অনুর্ি করেদছরলা তারিে বিয়া হরি িরল প্রদতশ্রুদত বিয়া 
হরয়রছ, তাো শক্ত প্রদতরোরধে িুরখািুদখ হয়, এিিং তারিে কারছ এে একদটিাত্র িোখো 
হরি বতরেজা ছলনাপূণভ এিিং দিরিষপোয়ন। 
 
৯ 
একদিন, বষাল িছরেে কাছাকাদছ িয়রসে এক দকরশাে িারেে টুরলে উপে িরস বিশ 
দকছু উস্কাদনিলূক িাকে উচ্চােণ করে, সাধােণ করথাপকথরন যা প্রকটর্ারি অনুর্তূ হয়, 
বকারনা বেখাদেরত্রে র্লু বেখাে িত, যা বযিন বিাছা যারি না, বতিদন বেখাদেরত্রে অিংশ 
দহসারি অিোহত োখা যারি না। 
 
‘বতািাে পা গুরলা িারুণ’! 
 
‘িাহ, তাহরল তুদি কারেে দর্তে দিরয়ও বিখরত পাও! বতরেজা পাল্টা জিাি বিয়।‘আদি 
বতািারক োস্তায় বিরখদছ’, বস প্রতুেিে করে, দকন্তু ততক্ষরণ বসখান বথরক বতরেজা সরে 
যায় অন্য একজনরক পদেরিশন কোে জন্য। যখন তাে কাজ বশষ হয়, বছরলদট একদট 
কদনয়াক অেভাে করে। বতরেজা িাথা ঝােঁকায়। ‘দকন্তু আিাে িয়স আোরো’, বস প্রদতিাি 
করে, ‘আদি বতািাে পদেেয় পত্র বিখরত পাদে’? বতরেজা িরল। ‘না,পারো না’, বছরলদট 



উিে বিয়। ‘বিশ তাহরল একটা বকািল পানীয় বিরিা?’, বতরেজা িরল। বকারনা দকছ ু
না িরল, বছরলদট িারেে টলু বথরক উরে িাড়ায় এিিং বিে হরয় যায়। আধা ঘডটা পে বস 
আিাে দফরে আরস। আরো বিদশ প্রকটতে আেেণ সহ, িারেে টুরল এরস িরস, তাে 
দনুঃশ্বারস তখন যরথষ্ট পদেিাণ অোলরকাহরলে গন্ধ, যা িশ ফুট িোরসে িরধে বয বকউই 
বটে পারি।‘ আিারক বসই বকািল পানীয়টা এিাে িাও’, বস দনরিভশ করে। 
 
‘বকন? তুদি বতা িাতাল!’ বতরেজা িরল। বছরলদট বপছরনে বিয়ারল বঝালারনা একদট 
বনাদটরশে দিরক ইদিত করে, অোরলরকাহন দিদেত পানীয় অপ্রাপ্তিয়রস্কে পদেরিশন কো 
করোের্ারি দনদষে। বসই বনাদটশ বথরক হাত ঘুদেরয় বতরেজারক বস িরল, ‘আিারক 
অোলরকাহল পদেরিশন কো বতািাে জন্য দনদষে হরত পারে, দকন্তু িাতাল হওয়া আিাে 
জন্য দনদষে না’। 
 
‘বকাথায় তুদি এত িাতাল হরল’? বতরেজা তারক দজজ্ঞাসা করে। ‘োস্তাে ওপারেে একটা 
িারে’, বস িরল, বহরস, আিারো একদট বকািল পানীয় োয়। 
 
‘বিশ, তাহরল বসখারনই িরস থাকরল না বকন তুদি’? ‘কােণ, আদি বতািারক বিখরত 
োই’, বস িরল, ‘আদি বতািারক র্ারলািাদস’,  তাে িুখ অদু্ভতর্ারি দিকৃত হরয় ওরে এদট 
িলাে সিয়। বতরেজাে বিশ সিস্যা হয় িুঝরত, বস কী তারক পদেহাস কেরছ, িা তাে 
প্রদত ইদিত দিরি, নাদক োট্টা কেরছ। অথিা বস এত বিদশ িাতাল বয বকারনা ধােণা বনই 
বস দক িলরছ? 
 
বছরলদটে সািরন বকািল পালীরয়ে বিাতলটা োরখ, িারে িরস থাকা অন্যরিে কারছ বস 
দফরে যায়। িরন হয়, ‘আদি বতািারক র্ারলািাদস’ শব্দটা তাে শদক্ত দনুঃরশষ করেরছ, 
নীেরি বস পান করে, তােপে কাউডটারেে উপে টাকা বেরখ বিে হরয় যায়, বতরেজাে 
তাে দিরক আিাে তাকারনাে সিয় পািাে আরগই। 
 
বছরলদট েরল যািাে করয়ক িুহুতভ পরে, একদট খারটা, টাকা িাথাে িানুষ, বয তাে তৃতীয় 
র্িকা পান কেরল, বতরেজারক িরল, ‘বতািাে জানা উদেত অল্প িয়সী বছরলরিে িি 
পদেরিশন কোে বিআইদন’। 
 
‘আদি তারক অোলরকাহল বিইদন, ওটা বকািল পানীয়’। 
 
‘আদি বিরখদছ তুদি ওটাে িরধে দিদশরয় দিরয়রছা’। 
 
‘দক িলরছা তুদি’?  



‘আিারক আরেকটা র্িকা িাও’, টাক িাথাে িেদক্তদট িরল; এেপে বস বযাগ করে, 
‘বতািারক আদি বিশ দকছ ুদিন ধরে লক্ষ কেদছ’।  
 
‘তাহরল বকন কৃতজ্ঞ হরিা না সুদেী িদহলাে িশৃ্য বিরখ এিিং িখু িন্ধ োখরত’?  িারে 
সি দকছ ুলক্ষ কোে িরতা দেক সিরয় আসা একটা লো বলাক তারক িরল। 
 
‘তুদি এে িরধে নাক গলারত এরসা না’, দেৎকাে করে টাক িাথাে বলাকটা, ‘বতািাে 
বকন এত িাথা িেথা’? 
 
লো িানুষো এিাে তারক দজজ্ঞাসা করে, ‘আে বতািাে বকন িাথা িেথা এই দিষরয় যদি 
আদি দজজ্ঞাসা কদে’? 
 
বতরেজা টাক  িাথাে বলাকটারক র্িকা বিয়, এক েুিরুক বস দগরল বফরল, পয়সা দিরয় 
বস েরল যায়। 
 
‘ধন্যিাি’, বতরেজা লো বলাকটারক িরল। ‘বতিন দকছ ুনা’, লো িানুষটা িরল, বসও 
তাে পরথ েরল যায়। 
 
১০ 
দকছুদিন পে, বসই বলাকদট আিাে িারে দফরে আরস, তাে দিরক তাদকরয় বতরেজা হারস, 
িন্ধুে িত, ‘আিারো বতািারক ধন্যিাি, টাক িাথাে বলাকটা প্রদতদিনই আরস আে খুি 
জ্বালাতন করে’। 

 ‘তারক পািা দিও না’। 

‘আিাে ক্ষদত কোে জন্য তাে বকন এত ইিা হয়’। 

‘বস বতা বিশ িাতাল, দকছু িরন করো না’। 

‘বিশ যদি তদুি িরলা’। 

বতরেজাে বোরখে দিরক তাকায় লো িানুষদট, ‘সদতে বতা, প্রদতজ্ঞা কেরল? 

‘কেলাি’। 
 
‘আিাে র্ারলা লারগ শুনরত বয, তুদি আিাে কারছ প্রদতজ্ঞা কেরছা’, বতরেজাে বোরখ 
দিরক তাদকরয় বস িরল। 

 
প্রণয়রকৌতুক অিোহত তখন: এই আেেণ অন্যরক উস্কাদন বিয় দিশ্বাস কেরত বয বযৌন 



অন্তেিতা সম্ভািে, এিনদক যখন সম্ভািনাদট দনরজই অিস্থান কেরছ তরত্ত্বে জগরত, 
এখরনা অরপক্ষাে অদনিয়তায়। 

‘প্রাহাে এই কুৎদসত অিংরশ বতািাে িত সুদেী বিরয় দক কেরছ’? 

‘আে তুদি? প্রাহাে এই কুৎদসত অিংরশ তুদি দক কেরছা’? 

বলাকদট বতরেজারক জানায় কাছাকাদছ বকাথাও বস থারক আে বপশায় একজন 
প্ররকৌশলী, বসদিন কারজে পে িাদড় বফোে পরথ হোৎ করেই প্রথিিারেে িরতা এই 
িারে ঢরুকদছল। 

 
১১ 
যখন বতরেজা টিারসে দিরক তাকায়, তাে বোখ টিারসে বোরখে দিরক থারক না, িেিং 
তাে িৃদষ্ট আরো দতন িা োে ইদঞ্চ উপরে বকারনা একদট দিন্দুরত, তাে েুরলে 
িরধে,  বযখান বথরক বস অপদেদেত নােীরিে বযানীে গন্ধ বপত। 

‘আদি আে পােদছ না, টিাস। আদি জাদন আিাে বকারনা অদর্রযাগ কো উদেত না। 
আিাে জন্য তুদি প্রাহায় দফরে আসাে পে বথরকই, আদি দনরজরক বকারনা কােরণ 
ঈষভাদিত হরত দনদষে বঘাষণা করেদছ। আদি ঈষভাদিত হরত োই না। িরন হয় আদি আসরল 
বতিন দকছু কোে জন্য যরথষ্ট পদেিাণ শদক্তশালীও না। িয়া করে, আিারক সাহাযে 
করো’! 

টিাস তারক দই হাত দিরয় জদড়রয় ধরে এিিং তারক পারকভ দনরয় যায়, িহু িছে আরগ বয 
পারকভ তাো দনয়দিত হাটরত বযত। পারকভ লাল, নীল আে হলিু েরঙে বিঞ্চ আরছ। তাো 
একদটরত িরস। 

‘আদি বতািারক িঝুরত পােদছ, আদি জাদন তদুি কী োও, টিাস িরল, আদি সি দকছুে 
িেিস্থা করেদছ, বতািাে যা কেরত হরি বসদট হরি বপদেন দহরল উেরত হরি’। 

‘বপ্রদেন দহল’, তীরতম উৎকণ্ঠা অনুর্ি করে বতরেজা, ‘বকন বপদেন দহল’? 

‘তুদি যখন উপরে উেরি তখন বিখরত পারি’। 

বপদেন দহরল যািাে কথা শুরন বস খুিই উরিগ বিাধ করে। তাে শেীে এত দিভল বয 
বকারনািরত বিঞ্চ বথরক বস দনরজরক ওোরত পারে। দকন্তু বস আসরলই টিারসে দনরিভশ 
অিান্য কেরত অক্ষি। 

দনরজরক বস বজাে করে িাড় কোয়। বপছন দফরে তাকায়, তখরনা টিাস বিরঞ্চ িরস, তাে 
দিরক তাদকরয় আনরদে সারথ হাসরছ, হাত নাদড়রয় তারক সািরন এরগারত িরল বস। 
 



 
১২ 
বপদেন দহরলে (৪২) নীরে আরস বতরেজা, প্রাহাে দেক িাঝখারন বসই সিুজ স্তূপদট, 
জনিানিহীন বিরখ বস খুি অিাক হয়। দিষয়দট দিস্ময়কে, কােণ অন্য সিরয় প্রাহাে 
অরধভক িানুষ এখারন দর্ড় করে। দিষয়দট তারক উৎকদণ্ঠত করে, দকন্তু দটলাদট এত বিদশ 
শান্ত আে এত বিদশ স্বদস্তিায়ক বয, পরুোপুদের্ারি এে আিেরণ সাড়া বিয় বতরেজা। 
উপরে ওোে সিয়, বস বিশ করয়কিাে বথরি দপছন দফরে তাকায়, তাে নীরে বয টাওয়াে 
আে দরতমজগুরলারক বিরখ, আকারশে দিরক পাথরে বোখ তরুল বসইডটো তারিে িুদষ্টিে 
হাত ঝােঁকারি; এদট পৃদথিীে সিরেরয় সুদেতি শহে। 

অিরশরষ বস েুড়ায় বপৌছায়, আইসদক্রি আে সুরর্দনে স্টোডে বপদেরয় (যারিে 
বকারনাটাই ঘটনাক্ররি বসদিন বখালা দছল না) ইতস্তত লাগারনা দকছু গাছ সহ প্রশস্ত একদট 
ঘারস ঢাকা িাে, িারে বস দকছু পরুুষরক িাদড়রয় থাকরত লক্ষে করে, তারিে যত দনকরট 
আরস বস, ততই তাে হােঁটাে গদত িন্থে হয়। বিাট ছয় জন বসখারন দছল, বসখারন িাদড়রয় 
অথিা এদিক ওদিক হােঁটাহােঁদট কেদছল গলফ বখরলায়াড়রিে িত, বযিন অলসর্ারি তাো 
পুরো বকাসভদটরক বিরখ, নানা ধেরণে িাি দনরয় র্ারি বকানটা িেিহাে কেরি, বখলাে 
জন্য উপযুক্ত িানদসক পদেদস্থদত সৃদষ্ট করে। 

অিরশরষ বস তারিে কাছাকাদছ এরস বপৌছায়। ছয় জরনে িরধে, দতন জন তাে িরতা 
একই কােরণ বসখারন এরসরছ, তাো সিাই অদস্থে, িরন হরি সিাই আগ্রহী নানা ধেরণে 
প্রে দজজ্ঞাসা কোে জন্য, দকন্তু দনরজরিে বিাকা দহসারি উপস্থাপন কোে র্রয় েুপ করে 
আরছ, শুধুিাত্র বকৌতূহলী িৃদষ্ট দনরয় এদিক বসদিক বিখরছ। 

অন্য দতনজরনে শেীে বথরক দনরজরিে অিনদিত করে সিাইরক অনুগ্রহ কোে ইিা বযন 
দিিদুেত হদিল। তারিে একজন হারত দছল একদট োইরফল, বতরেজারক বিরখ, বস 
ইদিত করে হাত নাড়ায়, বহরস িরল, ‘হ্ােঁ, এটাই বসই জায়গা’। 

উিরে িাথা নাড়ায় বতরেজা, দকন্তু তােপেও েেির্ারি উদিগ্নতা অনুর্ি করে।  

িানুষদট আরো িরল, বকারনা ধেরনে র্লু এড়ারনাে জন্য ,‘এটা বতা বতািাে দনরজে ইিা, 
তাই না’? 

না, িলাটা খিু সহজ হরতা, না, এটা আিাে বকারনা ইিা না, দকন্তু বস টিাসরক হতাশ 
কোে কথা র্ািরত পারে না। অজুহাত িা ক্ষিা প্রাথভনাে কী কােণই িা বস খুেঁরজ বপরত 
পারে িাড়ী দফরে দগরয়? ‘হ্ােঁ, অিশ্যই আিাে দনরজে ইিা’। 

োইরফল হারত ধো িেদক্তদট তাে কথা অিোহত োরখ, ‘আিারক িোখো কেরত িাও বকন 
আদি এটা জানরত োইদছ। শুধুিাত্র বসই সিয় আিো এটা কদে যখন আিো দনদিত হই, 
বয িানুষগুরলা আিারিে কারছ আরস তাো তারিে দনরজরিে ইিায় িেরত োইরছ। 
আিো এদটরক একটা বসিা দহসারি িরন কদে’। 



বলাকদট তাে দিরক এিন একদট প্রেরিাধক িৃদষ্ট দিরয় তাকায় বয বতরেজারক তারক 
আরো একিাে আশ্বস্ত কেরত হয়: ‘না, না, দেন্তাে দকছ ুবনই, এটা আিাে দনজস্ব ইিা’। 
 
বস দজজ্ঞাসা করে, ‘তুদি দক সিাে আরগ বযরত োও’? 

বযরহতু যতক্ষণ পাো যায় ততক্ষণ বস িৃতেুটারক বেদকরয় োখাে ইিা বপাষণ কেদছল, 
বস িরল, ‘না, িয়া করে না, যদি সম্ভি হয়, আদি সিাে বশরষ বযরত োই’। 

‘বতািাে বযিন ইিা’, এিিং বস অন্যরিে দিরক েরল যায়। তাে বকারনা সহকােীে হারত 
অস্ত্র বনই; তারিে একিাত্র কাজ হরি বসই সি িানুষগুরলাে বসিা কো, যাো িেরত 
যারি। তাো তারিে হাত ধরে িারেে উপে দিরয় হােঁদটরয় দনরয় যায়, প্রিাদণত হয় এই 
ঘারসে িাে আকারে আরিৌ বছাট নয়, বোরখ যতিূে বিখা যায় ততদে অিদধ দিস্তৃত। বয 
িানুষগুরলারক িাো হরি তারিে অনুিদত দছল, িারে দনজস্ব বয-বকারনা একদট গাছ 
দনিভােন কোে জন্য। তাো প্রদতদট গারছে কারছ যায়, বথরি র্ারলা করে পেীক্ষা করে 
বিরখ, িনদস্থে কেরত পারেনা। দজন একসিয় খুি সাধােণ দদট গাছ দনিভােন করে। দকন্তু 
তৃতীয়জন বকিল হাটরতই থারক, বকান গাছরকই তাে কারছ তাে িৃতুেে জন্য উপযুক্ত 
র্ািরত পারেনা। সহকােীদট তারক হাত ধরে পথ বিখাদিল র্ে আে সহনশীলতাে 
সারথ, যতক্ষণ না অিদধ বশষ িানুষদট একদট েিৎকাে বিপল গাছ দনিভােন করে। 
 
এেপে সহকােীো দতনজরনে বোরখ কাপড় বিরধ বিয়। 

সুতোিং দতনদট িানুষ,  বোখ িাধা, িাথা আকারশে দিরক কাৎ কো, দতন গারছে সািরন 
তারিে দপে দিরয় িাড়ায় বসই অসীি ঘারসে িারে। 

োইরফলসহ িানুষদট দনশানা দেক করে এিিং গুদল োলায়। পাদখরিে োক ছাড়া আে 
দকছুই বশানা যায় না, োইরফরলে সারথ শব্দ নীেি কোে যে যুক্ত। বিপরলে গারয় বহলান 
দিরয় িােঁড়ারনা িানুষদটে িুখ থুিরড় পরড় যাওয়া ছাড়া আে বকারনা দকছ ুবিখাে বনই। 

বকারনা পিরক্ষপ না দনরয় োইরফলসহ িানুষটা দর্ন্ন দিরক দনশানা করে, অন্য আরেকজন 
নীেরি কুেঁকরড় যায়, দকছু িুহূতভ পরে (আিারো োইরফলসহ িানুষদট একই জায়গায় 
িাদড়রয় দিক িিলায়) তৃতীয় িেদক্তদটও িারেে উপে পরড় যায়। 

 

১৩ 
সহকােীরিে একজন বতরেজাে দিরক এদগরয় আরস। তাে হারত গাঢ় নীল েরঙে একদট 
দফতা। 
 
বতরেজা িঝুরত পারে বলাকদট তাে বোরখ দফতাদট িােঁধরত এরসরছ । ‘না’, বতরেজা িরল, 
তাে িাথা ঝােঁদকরয়, ‘আদি বিখরত োই’। 
 



দকন্তু বোরখ দফতা িােঁধরত তাে অস্বীকদৃত জানারনাে সদতেকাে কােণ বসদট দছল না। বস 
দিরোদেত বসই সি বকারনা েদেত্ররিে িত নয়, যাো ফায়াদেিং বস্কায়ারেে দিরক সোসদে 
তাদকরয় থাকাে জন্য িৃঢ় প্রদতজ্ঞ। বস শুধিুাত্র িৃতুেরক প্রলদেত কেরত বেরয়দছল। 
একিাে যখন তাে বোখ ঢাকা হরয় যারি, বস িৃতুেে পারশে ঘরেই বপৌেঁরছ যারি, বযখান 
বথরক তাে দফরে আসাে বকারনা উপায় বনই। 
 
িানুষদট বকারনা বজাে করে না তাে উপে, শুধুিাত্র এদগরয় এরস তাে হাত ধরে। দকন্তু 
যখন তাো বখালা িােদট বহেঁরট অদতক্রি কেদছল, বতরেজা তাে জন্য বকারনা গাছ দনিভােন 
কেরত িেথভ হয়। বকউ তাে উপে বজাে করেদন তাড়াহুরড়া কোে জন্য, দকন্তু বস জানরতা, 
তাে আে পালািাে বকারনা উপায় বনই। ফরুল ঢাকা একদট বেস্টনাট গাছ বিরখ তাে 
সািরন দগরয় থারি বতরেজা।গারছে উপে বহলান দিরয় িাদড়রয় উপরেে দিরক তাকায় 
বস।সূরযভে আরলায় ঝলিল কো পাতাগুরলা বিরখ, শহরেে শব্দ শুনরত পায় বস, অস্পষ্ট 
এিিং িধুে, িহু িরূে িাজা সহস্র বিহালাে িূছভনাে িত। 
 
বলাকদট তাে োইরফল উেঁেু করে। 
 
বতরেজা িুঝরত পারে তাে সাহস সি হাদেরয় বগরছ, তাে দিভলতা তারক হতাশাগ্রস্ত করে, 
দকন্তু বস দকছুই কেরত পারে না তা প্রদতহত কেরত। বস িরল, ‘দকন্তু এটা আিাে দনরজে 
ইিা না’। 
 
সারথ সারথই বলাকদট োইরফরলে নল নািায়, এিিং শান্ত স্বরে িরল, ‘যদি এটা বতািাে 
ইিা না হয়, আিো কাজদট কেরত পােরিা না, আিারিে বসই অদধকাে বনই’। 
 
িয়ালু করণ্ঠ বস িরল, বযন বস ক্ষিা োইরছ, যদি তাে দনরজে ইিা না হয় তাহরল তারক 
গুদল কেরত না পাোে ক্ষিতাহীনতাে জন্য। তাে কণ্ঠস্বে বতরেজাে গর্ীরে বকারনা দকছ ু
স্পশভ করে, গারছে কারেে দিরক িুখ দফদেরয় বস বকেঁরি বফরল। 
 
১৪ 
সাো শেীে কান্নায় কােঁপরত থারক তাে, গাছটারক বস জদড়রয় ধরে বযন বসদট বকারনা গাছ 
না, িেিং িহু দিন আরগ হাদেরয় বফলা তাে িািা, দকিংিা তাে িািা, যারক বস বকারনাদিনও 
বিরখদন, প্রদপতািহ, প্রপ্রদপতািহ, ধিল অদত িৃে বকারনা িানুষ সিরয়ে গর্ীে বথরক 
তাে কারছ উরে আরস, অসিণৃ গারছে িাকরল তাে িরুখে অিয়ি দনরিিন করে। 
 
এেপে বস তাে িাথা একপারশ বফোয়, ততক্ষরণ দতনজন িহু দরে েরল বগরছ। গলফ 
বখরলায়াড়রিে িত সিুজ গলরফে িারে হােঁটরত হােঁটরত। যাে হারত োইরফল দছল, বস 
োইরফলটা ধরে আরছ বযন গলফ বখলাে িাি। 



 
বপদেন দহল বথরক বনরি আসাে পরথ, বস দকছুরতই তাে দেন্তা থরক বসই িানুষটারক 
সোরত পােদছল না, যাে তারক গুদল কোে কথা দছল, দকন্তু বস করেদন। ওহ.. বতরেজা 
কত তীরতমর্ারি কািনা কেদছল বযন বকউ তারক সাহাযে করে, কােণ, অিরশরষ, টিাস 
তারক সাহাযে কেরি না। টিাস তারক তাে িৃতেুে জন্য পাদেরয়রছ, দকন্তু অন্য বকউ বতা 
তারক সাহাযে কেরি। 
 
যতই বস শহরেে কাছাকাদছ হয়, ততই বসই োইরফল হারতে িানুষটারক কািনা করে, 
আরো বিদশ বস টিাসরক র্য় বপরত শুরু করে। তাে কথা না োখাে জন্য বস কখরনাই 
তারক ক্ষিা কেরি না। কখরনাই তাে এই র্ীরুতারক, তাে দিশ্বাসঘাতকতারক বস ক্ষিা 
কেরি না। বযখারন তাো িাস করে বস বসই োস্তায় আরস। এিিং িুঝরত পারে বয আে দই 
এক দিদনরটে িরত টিারসে সারথ তাে বিখা হরি, তাে সারথ বিখা হিাে শঙ্কা আরক 
আক্রিণ করে, বপরটে িরধে তীরতম যেণািয় োপ বস অনুর্ি করে, তাে িরন হয় বস িদি 
করে বফলরি। 
 
১৫ 
ইদঞ্জদনয়াে তারক তাে ফ্লোরট দনরয় যািাে জন্য প্ররোেনা বিয়, প্রথি দদট আিেণ বস 
প্রতোখোন কেরলও ততৃীয়দট গ্রহণ করে। 
 
োন্নাঘরে িাদড়রয় িাদড়রয় তাে স্বার্াদিক দপরুেে খািাে বশরষ বস বিে হয়, তখন প্রায় 
দরটা িারজ। 
 
বতরেজা তাে িাসাে দিরক এদগরয় যায়, িুঝরত পারে তা পা দরটা ক্রিশ ধীরে েলরছ 
তারিে িদজভিাদফক। 
 
দকন্তু তােপে হোৎ করেই তাে িরন হয় টিাসই তারক এই বলাকটাে কারছ পাদেরয়রছ। 
বসদক তারক িােিাে িরলদন বয র্ারলািাসা আে বযৌনতাে িরধে বকারনা সেকভ বনই? 
বিশ, বস শুধ ুতাো কথাগুরলা পেীক্ষা করে বিরখরছ, প্রিাণ করে বিখরছ। বস প্রায় তারক 
িলরতই বশারন, ‘আদি বতািারক িুঝরত পােদছ, আদি জাদন তদুি কী োও। আদি সি 
দকছুে িেিস্থা করে বেরখদছ, উপরে ওখারন বগরলই তুদি বিখরত পারি’। 
 
হ্ােঁ, বস টিারসে দনরিভশই অনুসেণ কেদছল। 
 
বিদশক্ষণ বসখারন বস থাকরি না, এক কাপ কদফে জন্য প্ররয়াজনীয় সিয়, যরথষ্ট িীঘভ 
সিয় অ-দিশ্বস্ততাে এরকিারে সীিানায় বপৌেঁছারল বকিন লারগ। অনুর্ি কেরত বস তাে 
শেীেটারক সীিানাে িাইরে দকছটুা বেরল বিয়, বসখারন তা দস্থে থারক দকছু িুহূরতভে জন্য 



এিিং তােপে যখন ইদঞ্জদনয়াে তারক জদড়রয় ধেরত োইরি, তারক বস িলরি, বযিন করে 
বপদেন দহরল োইরফল হারত িানুষটারক বস িরলদছল, ‘এদট আিাে দনরজে ইিা নয়’। 
যা শুরন িানুষদট তাে োইরফরলে নীরে নাদিরয়দছল এিিং শান্ত স্বরে িরলদছল, ‘যদি 
বতািাে ইিা না থারক, তাহরলও আদিও দকছু কেরত পােরিা না। আিাে বকারনা 
অদধকাে বনই’। আে বস তাে িখু গারছে দিরক দফদেরয় বকেঁরি বফরলদছল। 
 
১৬ 
প্রাহাে েদিকরিে এলাকায় এই র্িনগুরলা িানারনা হরয়দছল এই শতাব্দীে শুরুরত। সািা 
েুনকাি কো িয়লা বিয়াল দিরয় বঘো িড় একদট হলরুরি প্ররিশ করে বতরেজা; ক্ষরয় 
যাওয়া বলাহাে হাতলসহ পাথরেে দসেঁদড় বিরয় উপরে ওরে বস, এেপে িা দিরক বঘারে, 
দিতীয় িেজা তাে গন্তিে, বকারনা নাি বনই, বকারনা কদলিং বিলও বনই। বস বটাকা বিয়। 
বলাকদট িেজা বখারল। 
 
পুরো ফ্লোরট শুধুিাত্র একদট ঘে, পােঁে দকিংিা ছয় ফুট িরতা একদট জায়গারক ঘরেে িাদক 
অিংশ বথরক আলািা করে বেরখরছ একদট পিভা, এিিং বসর্ারি এদট শতদে করেরছ এক 
ধেরনে অস্থায়ী অর্েথভনা কক্ষ। বসখারন আরছ একদট বটদিল, খািাে গেি কোে একদট 
েুলা আে একদট দফ্রজ । পিভাে বিয়ালদট পাে হরল লো সিংকীণভ একদট ঘরে বশষ িাথায় 
আয়তাকাে একদট জানালাে দিরক িৃদষ্ট যায় বতরেজাে, ঘেদটে এক পারশে বিয়ারল িই 
দিরয় সাজারনা একদট বশলফ আে অন্য দিরক একদট বছাট দিছানা আে িসাে জন্য একদট 
বেয়াে। 
 
‘খুি সািািাটা আিাে ঘে’, প্ররকৌশলীদট িরল, ‘আশা কদে তুদি হতাশারিাধ কেরি না’। 
 
‘না, একিিই না’, বিয়ারলে বশলফ র্ো িইগুরলা বিখরত বিখরত বতরেজা িরল। 
বলাকদটে ঘরে বকারনা পড়াে বটদিল বনই দেক, তরি শত শত িই।  
 
বতরেজাে িইগুরলা বিরখ র্ারলা লারগ; বয দেন্তাগুরলা তারক যেণা দিদিল, তা দকছটুা 
করি যায়। শশশি বথরকই, বস িইরকই কল্পনা করে এরসরছ বগাপন ভ্রাতরৃেে একদট 
প্রতীক দহসারি - এই ধেরনে লাইররতমেী বয িানুরষে আরছ, বস সম্ভিত তাে বকারনা ক্ষদত 
কেরত পােরি না। 
 
বলাকদট তারক দজজ্ঞাসা করে বস দকছু পান কেরি দকনা, ‘বকারনা দকছু কী পান কেরি, 
ওয়াইন’? 
 
‘না, না, ওয়াইন না, কদফ, যদি দকছু থারক’। 
 



পিভাে বপছরন বলাকটা অিশৃ্য হরয় যায়, বতরেজা তাে িইরয়ে বশলরফে কারছ যায়, 
সারথই সারথই একদট িইরয়ে উপে তাে বোরখ পরড়, সরফাদিরসে ইদেপাস নাটকদট 
একদট অনুিাি। িইটা এখারন খুেঁরজ পািাে িোপােটা কত অদু্ভত, িহু দিন আরগ , টিাস 
িইদট তারক দিরয়দছল,আে বতরেজা িইটা পড়াে পে, িইটা দনরয় কথা িলা থািারত 
পারেদন টিাস। এেপে পদত্রকায় টিাস তাে র্ািনাগুরলা দলরখ পাোয় এিিং আে বসই 
প্রিন্ধ টিারসে জীিনরক এরলারিরলা করে দিরয়দছল। দকন্তু এখন শুধিুাত্র িইটাে দিরক 
তাদকরয় বস খাদনকটা স্বদস্ত অনুর্ি করে। এদট তারক অনুর্ি কদেরয়রছ, টিাস বযন ইিা 
করেই বকারনা দেহ্ন বেরখ বগরছ, এখারন বতরেজাে উপদস্থদত বয তােই কিভ - বসই িাতভাদট 
এদট িহন কেরছ। িইদট বস বশলফ বথরক নাদিরয় হারত বনয়, বখারল, যখন িীঘভ বিহী 
প্ররকৌশলী রুরি দফরে আরস, বস তারক দজজ্ঞাসা করে, এই িইটা বকন তাে কারছ, বস কী 
িইটা পরড়রছ, আে তাে র্ািনাদট কী িইদট দনরয়। এদট দছল তাে করথাপকথনরক 
আগন্তুরকে ফ্লোরটে দিপজ্জনক বক্ষত্র বথরক দিক পদেিতভন করে টিারসে দেন্তাে অন্তেি 
জগরতে দিরক বফোরনাে একদট বকৌশল। 
 
এেপে বতরেজা কােঁরধ তাে হাত অনুর্ি করে। বলাকদট তাে হাত বথরক িইদট দনরয় 
বকারনা কথা না িরল আিাে বশলরফ তুরল োরখ, এিিং তারক দিছানাে দিরক দনরয় যায়। 
 
আিারো বতরেজাে বসই শব্দগুরলাে কথা িরন পরড়, বপদেন দহরলে হতোকােীে কারছ বস 
বয শব্দগুরলা িেিহাে করেদছল, বজারে িরল উরেদছল: দকন্তু কাজদট আদি বস্বিায় কেদছ 
না! 
 
বস দিশ্বাস করেদছল বয এদট একদট জাদকেী িে, তাৎক্ষদণকর্ারি বকারনা পদেদস্থদত 
িিরল বিিাে িত যাে শদক্ত আরছ, দকন্তু বসই ঘরে শব্দগুরলা তারিে জাদকেী শদক্ত 
হাদেরয় বফরল। আিাে এিন দক িরন হয় তাে এই শব্দগুরলা বলাকদটরক তাে সিংকরল্প 
আরো শদক্তশালী করে তরুলদছল: বতরেজারক বস আরো শক্ত করে জদড়রয় ধরে এিিং তাে 
স্তরনে উপে হাত োরখ। 
 
অদু্ভত র্ারি, তাে হারতে স্পশভ সারথ সারথই বতরেজাে িরনে সি দদিন্তারক দে করে। 
কােণ প্ররকৌশলীে হাত তাে শেীেরক ছুেঁরয়রছ এিিং বতরেজা িুঝরত পারে বয বস (তাে 
আত্মা) এখারন আরিৌ উপদস্থত নয়, শুধ ুতাে শেীে, এখারন এই অদর্জ্ঞতায় শুধুিাত্র যুক্ত 
হরয়রছ তাে শেীে । বয শেীে তারক প্রতােণা করেরছ এিিং যা বস পৃদথিীে আরো অরনক 
শেীরেে িরধে পদেতোগ করেরছ। 
 
১৭ 
বতরেজাে জািাে প্রথি বিাতািটা বস বখারল, এিিং বতরেজারক ইদিত বিয় িাদকটা 
বখালাে জন্য। বতরেজা তাে দনরিভশ িারন না। বস তাে শেীেরক পৃদথিীরত ছুরড় বফরলরছ, 



বকারনা িাদয়ে দনরত বস অস্বীকাে করে। বস তারক সহায়তাও করে না িাধাও বিয় না, 
এর্ারিই বতরেজাে আত্মা বঘাষণা করে বয যা ঘটরছ বসদট বস বিরন দনরি না তরি বস 
দসোন্ত দনরয়রছ দনেরপক্ষ থাকাে। 
 
যখন বস তাে কাপড় খুলদছল বতরেজা প্রায় দস্থে িূদতভে িত অনঢ়। যখন বস তারক েুি ু
খায়, তাে বোেঁট বকারনা প্রদতদক্রয়া বিখারত পারে না। দকন্তু হোৎ করে তাে বযানীে 
দসক্ততা বস অনুর্ি করে; বতরেজা র্য় পায়। 
 
বয উরিজনা বস অনুর্ি করেদছল বসদট অরনক তীরতম, কােণ বস তাে ইিাে দিরুরে তখন 
উরিদজত। অন্যর্ারি িলরল তাে আত্মা প্রদক্রয়াদটরক উরপক্ষা কেরছ, যদিও বগাপরন। 
দকন্তু বস আরো জানরতা যদি তাে উরিদজত হিাে এই অনুর্ূদতটারক অিোহত োখরত 
হয়, তাে আত্মাে সিদতটারক দনুঃশব্দ করে োখরত হরি। বয িহূুরতভ বস তাে হ্ােঁ বিশ 
উচ্চস্বরেই িলরি, বসই িুহূরতভই বস বেষ্টা কেরি র্ারলািাসাে বসই িরৃশ্য সদক্রয় র্ূদিকা 
পালন কোে জন্য, তখনই উরিজনা করি যারি। কােণ যা আত্মারক এত উরিদজত করে 
তাহরলা শেীে এে ইিাে দিরুরে কাজ কেরছ, শেীে এরক দিশ্বাসঘাতকতা কেরছ, এিিং 
আত্মা যা তাদকরয় তাদকরয় বিখরছ। 
 
এেপে বলাকদট বতরেজাে বশষ অন্তিভাসদটও বটরন খুরল বফরল, বতরেজা তখন পরুোপুদে 
নগ্ন। যখন তাে আত্মা তাে উলি শেীেদটরক বিরখ এক আগন্তুরকে িাহুিন্ধরন, দিষয়দট 
তাে আত্মাে জন্য এতই অদিশ্বাস্য দছল যা অরনকটাই িিল গ্রহরক খিু কাছ বথরক বিখাে 
িত। অদিশ্বারসে আরলায়, আত্মা প্রথিিারেে িত শেীেরক সাধােণ দকছুে বেরয় দর্ন্ন 
বকারনা দকছ ু দহসারি বিরখদছল, প্রথিিারেে িত বস শেীরেে দিরক তাদকরয় দছল 
দিস্মরয়ে সারথ: শেীরেে সি অতুলনীয়, অননুকেণীয়, অনন্য শিদশষ্টেগুরলা হোৎ করে 
খুি িৃঢ়তাে সারথ তারিে উপদস্থদত জানান বিয়। এদট খুি সাধােণ বকারনা শেীেরিে 
একদট নয় (বযিন তাে আত্মা বসই অিদধ এদট িরন করে এরসদছল), আত্মা দকছুরতই তাে 
বোখ সোরত পারে শেীরেে বসই জন্মিাগ বথরক, তাে েুরল আিৃত দত্রর্ুরজে উপরে 
বগালাকাে িািািী বসই িাগ, বস জন্মিারগে প্রদত তাকায় বযন বকারনা দসল বিাহরেে 
ছাপ, পদিত্র সীলরিাহে যা শেীরেে উপে দেহ্ন এরক দিরয়রছ এিিং এখন একদট 
আগন্তুরকে পুরুষাি পদিত্রতা হেণকােী অিীলতা দনরয় তাে দিরক এদগরয় আসরছ। 
 
প্ররকৌশলীে িুরখে দিরক গর্ীের্ারি তাদকরয় বস অনুধািন করে, বস কখরনাই তাে 
শেীেরক অনুিদত বিরি না, যাে উপে তাে আত্মা সীলরিাহরেে দেহ্ন এরক দিরয়রছ, এিন 
কারো আদলিরন আনদ বনিাে জন্য যারক বস বেরন না এিিং দেনরতও োয় না। উন্মি 
একদট ঘৃণা তারক পূণভ করে। িুরখে িরধে দকছুটা লালা জদিরয় বস আগন্তুরকে িুরখ থুতু 
দহসারি ছুরড় িারে। বতরেজা বযিন আগ্রহসহ তারক বিরখদছল, বসও বতরেজারক লক্ষে 
কেদছল, তাে বক্রাধ লক্ষে করে, বতরেজাে শেীরেে উপে তাে গদত বস আরো দ্রুত করে, 



িহু িূে বথরক বতরেজা অনুর্ি করে েেি উরিজনাে িূহুতভদট দ্রুত এদগরয় আসরছ, এিিং 
বস দেৎকাে করে, না,না, না! এদট প্রদতরোধ কোে জন্য, দকন্তু িাধা বপরয়, আটক, বিে 
হিাে বকান পথ িদঞ্চত হরয় তীরতম বসই উরিজনাদট তাে সাো শেীরে েরয় যায়, িেদফরনে 
ইনরজকশরনে িতই তাে দশোয় প্রিাদহত হয়।  
 
বস আগন্তুরকে িাহুরত বজারে আঘাত করে, িাতারস তাে িুদষ্টিে হাত উেঁে ুকরে আঘাত 
কোে বেষ্টা করে, তাে িুরখ আিাে থুতু ছুরড় িারে। 
  
 
১৮ 
সািা পদ্মফুরলে িত িাদট বথরক বযন উরে আরস আধুদনক বশৌোগারেে করিােগুরলা। 
তাে পরক্ষ কো সম্ভি এিন সি প্ররেষ্টাই স্থপদত করে থারক শেীেরক র্ুদলরয় দিরত বয 
কত তুি বসদট, আে বপরটে িজভেগুরলাে কী পেণদত হয়, বসদট িানুষরক উরপক্ষা কোরত, 
যখন করিারেে টোরঙ্কে জিারনা পাদন পরয়ানালী অদর্িুরখ বসগুরলা র্াদসরয় দনরয় যায়। 
এিনদক যদিও পয়ুঃদনষ্কাশরনে নলগুরলা আিারিে ঘেগুরলা বথরক িহু িূরে পাদড় বিয় 
তারিে অসিংখে শাখা-প্রশাখাসহ, খুি সতকভতাে সারথ বসগুরলা আিারিে িৃদষ্টে আড়ারল 
লুরকারনা থারক। আিো খুি আনরদে সারথ অিৃশ্য িরলে বসই বর্দনস সেরন্ধ অজ্ঞ 
থাদক, যাে অিস্থান আিারিে িাথরুি, বশািাে ঘে, নাোে ঘে আে সিংসি র্িরনে নীরে 
থারক।    
 
প্রাহাে শহেতলীরত েদিক বেণীে জন্য িানারনা এই পুরোরনা ফ্লারটে িাথরুি 
অরপক্ষাকৃত কি র্োদিে সাক্ষে িহন করে:  ধূসে টাইল দিরয় ঢাকা বিরঝ. এিিং এে 
বথরক বয করিােদট বিে হরয় এরসরছ বসদট েওড়া, অনুচ্চ আে কিযভ, এদট সািা পদ্ম 
ফুরলে িত বিখরত নয়। এদট আসরলই যা, দেক তাে িতই বিখরত, পরয়ানাদলে নরলে 
প্রশস্ত বশষ প্রান্ত। এিিং বযরহত ুবকারনা কারেে আিেণী বনই, বতরেজারক শীতল এনারিল 
প্রারন্তই পা তুরল িসরত হরলা। 
  
 
বতরেজা তখন টয়রলরট িরস আরছ এিিং িল তোগ কোে তাে হোৎ িাসনাই আসরল 
অপিারনে েূড়ান্ত প্রান্ত অিদধ যািাে একদট কািনা, পুরোপুদের্ারি শুধুিাত্র একদট শেীরে 
রূপান্তদেত হিাে আকাঙ্ক্ষা। বসই শেীে যারক তাে িা িলরতা, খাওয়া আে িল তোগ কো 
ছাড়া আে বকারনা কারজে না, এিিং যখন বস িল তোগ কেদছল, বতরেজারক তখন আিন্ন 
করে বেরখদছল অনন্ত দুঃখ আে একাকীরেে একদট অনুর্ূদত। পরয়ানালীে বশষ প্রারন্তে 
উপে িরস থাকা তাে নগ্ন শেীরেে বেরয় আে বকারনা দকছু এত দদিভষহ হরত পারে না।  
 
তাে আত্মা আগ্রহী িশভরকে বসই বকৌতুহলদট হাদেরয় বফরল, এে গিভ আে ঘৃণারক হাদেরয় 



বফরল। আরো একিাে বসই আত্মা তাে শেীরেে অর্েন্তরে হাদেরয় যায়, তাে অরেে 
গর্ীেতায়, উদিগ্ন হরয় অরপক্ষা করে তাে প্রদত কারো আহিারনে জন্য। 
 
১৯ 
বস করিাে বথরক উরে িাড়ায়, ফ্লাশ করে, বিে হরয় সািরনে ঘেদটরত িাঝখারন এরস 
িাড়ায়। তাে শেীরেে িরধে তখন তাে আত্মাদট কােঁপরছ, তাে নগ্ন ,পদেতেক্ত শেীরে। 
তখরনা বস তাে িলিারেে উপে টয়রলট বপপারেে স্পশভ অনুর্ি করে, যা বস িেিহাে 
করেদছল দনরজরক বিাছাে জন্য। 
 
এিিং তােপে আকদস্মকর্ারিই বসই অদিস্মেণীয় ঘটনাদট ঘরটদছল, হোৎ করেই বস 
আকাঙ্ক্ষা অনুর্ি করেদছল ঘরেে দর্তরে দগরয় বলাকদটে কণ্ঠস্বে, তাে শব্দ বশানাে জন্য। 
যদি বস তাে সারথ নেি, গর্ীে স্বরে কথা িরল, তাহরল তাে আত্মা সাহসী হরি, তাে 
শেীরেে উপরে আিারো বিে হরয় আসরি এিিং বস কান্নায় বর্রি পড়রত পােরি। বস 
তারক দই হারত জদড়রয় ধেরি, বযিন করে বস বেস্টনাট গাছদটে কােদট জদড়রয় ধরেদছল 
তাে বসই স্বরপ্ন। 
 
িাইরেে ঘেদটে িধেখারন িাদড়রয়, বতরেজা বলাকদটে উপদস্থদতরত সশরব্দ বকেঁরি ওোে 
শদক্তশালী ইিাটারক িিন কোে বেষ্টা করে। বস জানরতা, এদট প্রদতরোধ কেরত তাে 
িেথভতাে পদেণদত হরি র্য়ঙ্কে। বস এই বলাকদটে বপ্ররি বস পরড় যারি। 
 
দেক বসই সিয়, বলাকদটে কণ্ঠস্বে, দর্তরেে ঘে বথরক বস তাে নাি ধরে োরক;  আে 
এখন বযরহত ু বস কণ্ঠস্বেদট শুরনরছ শুধুিাত্র কণ্ঠস্বে দহসারি (প্ররকৌশলীে িীঘভ শেীে 
বথরক দিদিন্ন) এদট তারক অিাক করে। খুি উচ্চ স্বরেে এিিং পাতলা বসই কণ্ঠস্বে। এই 
পুরোটা সিয় জুরড় দিষয়দট বকন একিােও তাে নজরে আরসদন? 
 
হয়রতা শ্রুদতকট ুবসই শব্দ বশানাে দিস্ময়দট তারক আরো প্ররলার্ন বথরক েক্ষা করেদছল। 
বস দর্তরে যায়, িাদট বথরক তাে কাপড়গুরলা তুরল বনয়, বসগুরলা পরে ঘে বথরক বিে 
হরয় আরস। 
 
২০ 
তাে িাজাে কোে কাজ বশষ, বতরেজা এখন দফরে যারি িাসায়, কারেদনরনে িুরখ তাে 
বসই দেোেদেত বোল। খুি োো সকাল দছল বসদট, খাদনকটা তুষােও অনুর্ি কো যায়। 
একদট আিাদসক এলাকাে পাশ দিরয় তাো দফেদছল, বযখারন িালানগুরলাে িরধে 
অদধিাসীো বছাট সিজী আে ফুরলে িাগান কোে বেষ্টা করেরছ। হোৎ করেই কারেদনন 
েিরক িাদড়রয় পরড় এিিং এক িৃদষ্টরত বকারনা দকছু বিখরত থারক। বতরেজা তাকায়, 
বকারনা দকছুই তাে অস্বার্াদিক িরন হয়না। কারেদনন তারক বটরন ধরে োরখ, শুধুিাত্র 



তখনই তাে বোরখ পরড় একদট কারকে িাথা বিে হরয় আরছ খাদল নেি িাদটরত, 
শেীেহীন িাথাটা উপে নীরে দলরছ, এে বোট বথরক িারঝ িারঝ বিে হরয় আসরছ ককভশ 
আে বশাকাতভ বগািাদন।  
 
কারেদনন এত বিদশ উরিদজত বয িুখ বথরক বোলদট বফরল বিয়, একটা গারছে সারথ 
বতরেজা তারক বিরধ োরখ, বযিন বস কাকটাে কারছ না বযরত পারে। এেপে বস 
হাটুরগরড় বিরস িাদটরত োেপারশ িাদট তুরল গতভ কোে বেষ্টা করে কাকদটরক বিে করে 
আনাে জন্য, আরশে পারশে িাদটগুরলা খুি শক্ত করে োপা হরয়রছ পাদখদটরক জীিন্ত 
কিে বিিাে জন্য। কাজদট খুি সহজ দছল না। বতরেজা তাে একদট নখ বর্রঙ বফরল, 
েক্ত বিে হরত থারক বসখান বথরক। 
 
প্রায় একই সারথ পারশ একদট পাথে এরস পরড় তাে কারছ,  বসদিরক তাকারল বতরেজাে 
বোরখ পরড় দদট নয় িা িশ িছরেে বছরল, একটা বিয়ারলে বপছন বথরক যাো উদক 
দিরি। বতরেজা উরে িাড়ায়, তাো তারক নড়রত বিরখ, গারছে সারথ িাধা কুকুেটারক 
বিরখ তাোও বিৌরড় পালায়। 
 
আরো একিাে বস হােঁটু বগরড় িরস িাদট বখােঁড়াে বেষ্টা করে। অিরশরষ বস সফল হয় 
কাকদটরক তাে কিে বথরক বিে করে আনাে জন্য। দকন্তু কাকদট দছল বখােঁড়া, না পারে 
হাটরত িা উড়রত। বতরেজা তাে গলা পরে থাকা লাল স্কাফভদট দিরয় বস এদটরক বপেঁদেরয় 
বনয়, শেীরেে সারথ বেরপ ধরে োরখ তাে িা হাত দিরয়, োন হাত দিরয় কারেদননরক 
িাধন িুক্ত করে। তারক িহু পদেেি কেরত হয় কারেদননরক শান্ত কোে জন্য, কথা 
বশানারনাে জন্য। 
 
োদি ধোে িত বকারনা হাত বখালা না থাকায় িেজায় ঘদডট িাজায় বতরেজা, টিাস িেজা 
খুরল বিয়। কারেদনরনে িন্ধনীদট বস টিারসে হারত ধদেরয় দিরয়, ‘ওরক ধরো’ শব্দদট 
উচ্চােণ করে। কাকদটরক দনরয় বস িাথরুরি যায়। বিদসরনে নীরেে বিরঝরত বস 
পাদখদটরক োরখ, সািান্য একটু োনা ঝাপটায় পাদখদট, দকন্তু এে বিদশ এদট নড়ােড়া 
কেরত পারেনা। োনাে পাশ বথরক ঘন হলিু একটা তেল বথরক বিে হরয় আসরছ, োো 
বিরঝে উপে পরুোরনা কাপড় দিরয় বতরেজা একদট দিছানা িানায়, িারঝ িারঝ পাদখদট 
তাে পি ুোনাদট ঝাপটায় দনোশর্ারি এিিং বোট উপরে বতারল বযন কাউরক বস দনদা 
জানারি। 
 
২১ 
বগাছল কোে পাদনে টারিে প্রারন্ত দস্থে হরয় িরস থারক বতরেজা, িৃতুেপথযাত্রী কাকদটে 
দিক বথরক দকছুরতই বস বোখ সোরত পারে না। এে একাকীে আে দিষণ্ণতায় বস তাে 



দনরজে দনয়দতে একদট প্রদতফলন বিখরত পায়, এিিং দনরজে জন্যই বতরেজা বিশ 
করয়কিাে উচ্চােণ করে, ‘টিাস ছাড়া এই পৃদথিীরত আিাে আে বকউ বনই’।   
 
প্ররকৌশলীে সারথ তাে অদর্যানদট কী তারক দশক্ষা দিরত বপরেরছ বয হোৎ অরেনা 
বকারনা িানুরষে সারথ এই বযৌনসিরিে সারথ র্ারলািাসাে বকারনা সেকভ বনই? দকিংিা, 
বসদট খুি হালকা, দনর্ভাে? এখন দক বস অরপক্ষাকৃত শান্ত? 
 
বিারটও না। 
 
িাে িাে একদট িৃশ্য তাে িরন পরড়:  টয়রলট বথরক বস বিদেরয় এরসরছ এিিং তাে নগ্ন 
প্রতোখোত শেীে দনরয় বস িাদড়রয় আরছ সািরনে ঘেদটরত। তাে আত্মা কােঁপরছ, শদঙ্কত, 
তাে অরেে গর্ীরে সিাদহত হরয়। যদি বসই িুহূরতভ দর্তরেে ঘে বথরক পরুুষদট তাে 
আত্মাে প্রদত দকছু কথা িলরতা, বস হয়রতা কান্নায় বর্রি পড়রতা, তাৎক্ষদণকর্ারিই  বস 
তাে িন্ধরন িাধা পড়রতা। 
 
বস কল্পনা কোে বেষ্টা করে বকিন লাগরত পারে, যদি সািরনে ঘরে িােঁড়ারনা নােীদট 
টিারসে অরনক বপ্রদিকাে একজন হরতা আে দর্তরেে ঘরে িসা পুরুষদট যদি টিাস 
হরতা। টিারসে শুধুিাত্র একদট শব্দ উচ্চােণ কোে িেকাে দছল, একদট িাত্র শব্দ, নােীদট 
যা শুরন তারক জদড়রয় ধরে কােঁিরতা। 
 
বতরেজা জানরতা কী ঘরট বসই িহূুরতভ যখন র্ারলািাসাে জন্ম হয়: বসই কণ্ঠস্বেরক নােী 
প্রদতরোধ কেরত পারে না, যা তাে র্ীত সেস্ত আত্মারক আহিান করে বিে করে দনরয় 
আরস। পুরুষ পারে না প্রদতরোধ কেরত বসই নােীরক যাে আত্মা তাে কণ্ঠস্বরে এর্ারিই 
সাড়া বিয়। র্ারলািাসাে এই প্ররলার্রনে দিরুরে টিারসে বকারনা প্রদতেক্ষা বনই এিিং 
বতরেজা প্রদতদট ঘডটাে প্রদতদট দিদনট তাে জন্য শদঙ্কত। 
 
দকন্তু তাে দনরজে কারছই িা কী অস্ত্র আরছ?  দিশ্বস্ততা ছাড়া আে দকছুই না। আে বসটাই 
বতরেজা শুরু বথরক টিারসে কারছ দনরিিন করেরছ, বযন বস খিুই সরেতন এদট ছাড়া 
তাে আে দকছুই বিিাে বনই। তারিে র্ারলািাসাে কাোরিাদট খুি অদু্ভত 
অপ্রদতসািেতাে: এদটরক বেদকরয় বেরখদছল বতরেজাে েড়ূান্ত িাত্রায় দিশ্বস্ততাে 
দনিয়তা,দেক বযিন করে সুদিশাল বকারনা িালারনে র্াে িহন করে থারক বকারনা একক 
স্তম্ভ । 
 
বিদশ সিয় পাে হিাে সুরযাগ হয়না, তাে আরগই কাকদট তাো োনা ঝাপটারনা িন্ধ করে, 
তাো র্ািা দিকৃত হরয় থাকা পারয়ে আে বকারনা কােঁপুদন বোরখ পরড় না, বতরেজা 
দকছুরতই কাকদট বথরক দনরজরক আলািা কেরত োয়না, বযন বস তাে িৃতেুপথযাত্রী 



বিারনে দশয়রে িাদড়রয় আরছ। অিরশরষ যদিও তারক োন্না ঘরে বযরত হরয়দছল দকছ ু
একটা খািাে জন্য। 
  
যখন বস দফরে আরস, কাকদট আে বিেঁরে বনই। 
 
২২ 
র্ারলািাসাে প্রথি িছরে, বতরেজা তারিে সিরিে সিয় দেৎকাে কেরতা, দেৎকাে, 
বযিনদট আদি আরগই িরলদছলাি, যাে উরেশ্য ইদন্দ্রয়গুরলারক অন্ধ ও িদধে করে বিয়া। 
সিরয়ে সারথ সারথ তাে বসই দেৎকারেে তীরতমতাও করি যায়, দকন্তু তাে আত্মা তখরনা 
অন্ধ র্ারলািাসায়, আে দকছুই তাে বোরখ পরড় না। প্ররকৌশলীে সারথ র্ারলািাসাে 
অনুপদস্থদতরত সিি  অিরশরষ তাে আত্মাে িৃদষ্টশদক্ত দফদেরয় বিয়। 
 
সনারত পেিতভীরত সিয় কাটারনাে সিয় আিারো বতরেজা আয়নাে সািরন িাড়ায়, আে 
তাে শেীরেে দিরক তাকায়, শােীদেক র্ারলািাসাে িশৃ্যগুরলা বস পযভারলােনা করে যা 
বসই প্ররকৌশলীে ফ্লোরট ঘরটদছল। বস যা িরন কেরত পারে বসদট তাে র্ারলািাসা না, 
িাস্তদিকর্ারি, পুরুষদটে দিিেণ বিওয়া তাে পরক্ষ েীদতিত কষ্টকে িরন হয়। বস হয়রতা 
লক্ষ করেদন নগ্ন অিস্থায় পুরুষদট বিখরত বকিন দছল। বস যা িরন কেরত পারে ( এিিং 
যা বস এখন লক্ষ কেরছ, কারিারিদজত হরয়, আয়নাে সািরন) বসদট হরলা তাে দনরজে 
শেীে:  তাে তলরপরটে দত্রর্ুজ এিিং তাে দেক উপরে একদট বগালাকাে িাগ। বসই 
িাগদট, এতদিন অিদধ বযদটরক বস সাধােণ জন্মিাগ দহসারি দেদহ্নত করে এরসরছ বস, 
বসদট তাে দেন্তারক আিন্ন করে। িাে িাে বসদট বিখাে জরন্য বস তাড়না অনুর্ি করে 
অরেনা পরুুষারিে অসম্ভািে দনকরট। 
  
এখারন আিাে আিারক গুরুে দিরত হরি, অন্য বকারনা পরুুরষে পরুুষাি বিখাে বকারনা 
িাসনা তাে দছল না। বস শুধু তাে দনরজে িেদক্তগত অিংশগুরলা একদট অপদেদেত 
পুরুষারিে দনকটিতভী বিখরত িাসনা অনুর্ি করেদছল। বস তাে বপ্রদিরকে শেীে কািনা 
করেদন। বস তাে দনরজে শেীেরক কািনা করেদছল, সিে আদিষ্কতৃ, অন্তেি এিিং অরেনা 
যা সিদকছ ুবথরক, অতুলনীয়র্ারি উরিজক। 
 
বগাছরলে শাওয়ারেে পাদনে দিন্দুে বফাটা বফাটা িারগ র্ো তাে দনরজে শেীরেে দিরক 
তাদকরয়, বস বসই প্ররকৌশলীরক তাে িারে বিড়ারত আসাে দিষয়দট কল্পনা কো। ওহ, 
কীর্ারিই না বস কািনা করেরছ বস বযন আিাে আরস, তারক আিাে দনিেণ জানায় তাে 
িাসায়, কত তীরতমর্ারি বস বসদট বেরয়দছল। 
 
 
২৩ 



প্রদতদিনই বস র্য় বপরয়রছ আজ হয়রতা প্ররকৌশলী আসরি, এিিং বস না িলরত পােরি 
না দকছরুতই। দকন্তু বিশ দকছু দিন পাে হরয় বগরল, বসই আসাে র্য়টাই ধীরে ধীরে দিরশ 
বযত বস আসরি না এিন আশঙ্কাে সারথ। 
 
িাস খারনক বপদেরয় যািাে পেও প্ররকৌশলীরক বসই িারে বিখা যায় না। বতরেজা 
দিষয়দট িোখো কেরত পারে না। তাে হতাশ কািনা অপসতৃ হরয় রূপান্তদেত হয় একদট 
অস্বদস্তকে প্ররে: বকন বস এখারন আসরত িেথভ হরলা? 
 
একদিন পানীয় পদেরিশন কোে সিয়, আিারো বসই টাক িাথাে িানুষটাে সারথ বিখা 
হরলা তাে, বয তারক দতেস্কাে করেদছল অপ্রাপ্তিয়স্করক িি পদেরিশন কোে িারনায়াট 
অদর্রযারগ। উচ্চস্বরে বস কুৎদসত োট্টা কেদছল। বয বকৌতুক বতরেজা শুরনরছ হাজাে 
িাে, বসই বছাট শহরে, বযখারন বস দিয়াে পদেরিশন কেরত এক সিয়। আিারো তাে 
বসই অনুর্ূদত হরয়দছল বয তাে িারয়ে জগতটা তাে িরধে প্ররিশ কেরছ। হোৎ করেই 
টাক িাথাে িানুষটারক বস থাদিরয় বিয়। 
 
‘আদি বতািাে বকারনা দনরিভশ িানাে জন্য িাধে নই’, প্রতুেিরে বলাকদট বিশ োরগই 
দেৎকাে করে উেরলা। ‘বতািাে কপালরক ধন্যিাি িাও বয তুদি এই িারে কাজ কেরত 
পােরছা, আিো বতািারক এই িারে কাজ কেরত দিদি’।  
 

‘আিো? ‘আিো’ িলরত তুদি কারিে কথা িলরছা’?  
 
‘আিো’, বলাকদট িরল, র্িকাে জন্য তাে গ্লাসদট উেঁেরুত তরুল ধরে।‘বতািাে কাছ বথরক 
বকারনা অপিান আদি সহ্ কেরিা না, িুরঝরছা’? ‘ওহ, আরেকটা কথা’, বস বযাগ করে, 
বতরেজাে গলাে দিরক ইদিত করে, সস্তা একদট িুরক্তাে িালা যা দঘরে দছল, ‘বকাথা বথরক 
ওটা তুদি বযাগাড় করেরছা? তুদি দনিয়ই িলরত পােরি না বয বতািাে স্বািী ওটা 
বতািারক দিরয়রছ, গেীি জানালা পদেষ্কােকােী, তাে বকারনা ক্ষিতা বনই এই উপহাে 
বিিাে। বতািাে বকারনা খরেে, তাই না? র্ািদছ দিদনিরয় তুদি তারিে কী দিরয়দছরল’? 
 
বতরেজা দেৎকাে করে িরল, ‘বতািাে িুখ একু্ষদন িন্ধ করো’। 
 
দকন্তু বলাকদট িরল েরল,‘িরন বেরখা বয পদততািদৃি একদট অপোধ’। বস বনকরলসটা 
খািরে ধোে বেষ্টা করে। 
 
হোৎ করেই কারেদনন ঝােঁদপরয় পরড়, িারেে উপে সািরনে পা দরটা বেরখ ক্রুে গজভন 
করে । 
 
 



২৪ 
বতরেজাে সহকিভী, োকেীেুেত প্রাক্তন োষ্ট্রিতূ জানায়, ‘বলাকটা বগাপন পদুলরশে 
গুপ্তেে’। 
 
‘তাহরল বকন বস দিষয়দট দনরয় প্রকারশ্য কথা িলরি? বয বগাপন পদুলশ তারিে দনরজরিে 
বগাপন োখরত পারে না, তাো দক বকারনা র্ারলা কাজ কেরত পারে’? োষ্ট্রিূত তাে 
দিছানায় আসন করে িরসন, বযাগাসন কোে িারস দতদন এর্ারি িসরত দশরখদছরলন। 
িাথাে উপরে বিখারল োখা বফ্ররি বকরনদে তাে দিরক তাদকরয় আরছন তাে শব্দগুরলারক 
দিরশষর্ারি আশীিভািপষু্ট কোে জন্য। 
 
‘দপ্রয় বতরেজা, বগাপন পুদলরশে বিশ দকছ ুকাজ আরছ’, িয়ালু করণ্ঠই প্রাক্তন োষ্ট্রিূত 
শুরু করেদছল: ‘প্রথিদট ঐদতহ্িাহী, িানুষ কী িলরছ বসটা বশানাে জন্য কান বখালা 
োখা এিিং ঊধ্বভতন কিভকতভারিে কারছ বসদট দেরপাটভ কো’। 
 
‘দিতীয় কাজদট র্য় বিখারনা সিংক্রান্ত িিনিূলক। তাো োয় এিন একদট পদেদস্থদত বযন 
িরন হয় আিো তারিে ক্ষিতাে িলরয় আদছ, তাো োয় বযন আিো র্য় পাই। এটাই 
বতািাে টাক িাথাে িন্ধুদট োয়’। 
 
‘তৃতীয় কাজদট হরি এিন দকছু পদেদস্থদত পদেকল্পনা করে শতদে কো যা আিারিে 
দিপরি বফরল। বসই দিন বশষ, যখন তাো আিারিে অদর্যকু্ত কোে বেষ্টা করেদছল বয 
আিো নাদক োরষ্ট্রে পতরনে জন্য কাজ কেদছ। কােণ এিন বকারনা অদর্রযাগ আিারিে 
জনদপ্রয়তাই বকিল িাড়ারি।এখন তাো আিারিে পরকরট হাদসস ঢুদকরয় বিরি 
অরগােরে অথিা িািী কেরি িারো িছরেে বকারনা িাদলকা ধষভণ করেদছ। তারিে পরক্ষ 
অিরশ্যই এিন বকারনা বিরয় খুেঁরজ বিে কো সম্ভি বয দকনা তারিে এই দিথো 
অদর্রযারগে পরক্ষ সিথভন বিরি’। 
 
সারথ সারথই প্ররকৌশলীে দিষয়দট বতরেজাে িরন প্ররিশ করে। বকন বস আে কখরনাই 
দফরে আসরলা না? 
 
‘তারিে প্ররয়াজন িানুষরক ফােঁরি বফলা’, োষ্ট্রিূত তাে কথা অিোহত োরখ, ‘সহরযাদগতা 
কোে জন্য তারিে িাধে কো আে অন্য িানুষরিে জন্য ফােঁি পাতা, বযন তাো ধীরে ধীরে 
সিস্ত জাদতরক গুপ্তেেরিে একদট একক সিংস্থায় পদেণত কেরত পারে’। 
 
প্ররকৌশলীরক পুদলশই পাদেরয়রছ বসই সম্ভািনা ছাড়া বতরেজা আে দকছুই র্ািরত 
পারেনা। আে অল্পিয়সী বছরলটাই িা বক, বয িাতাল হরয় পাগরলে িরতা কথা িলদছল, 
তারক িরলদছল বস তারক র্ারলািারস? তাে কােরণই টাক িাথাে পুদলশটা তাে দিরুরে 



আক্রিণ শুরু করেদছল আে প্ররকৌশলী তারক পরক্ষ িােঁদড়রয়দছল। তাহরল তাো দতনজনই 
দক আরগ বথরকই পদেকদল্পত বকারনা িৃরশ্য অিংশ দনরয়রছ, তারক প্রতাদেত হিাে জন্য 
উপরযাগী করে তুলরত! 
 
কীর্ারি দিষয়দট তাে িৃদষ্ট এদড়রয় বগল? ফ্লোটদট এত বিদশ অদু্ভত দছল, বিরখই িরন হয় 
বলাকটা এিন বকারনা িাসায় থাকরত পারেনা বকারনার্ারিই। বকনই িা েিৎকাের্ারি 
কাপড় পড়া প্ররকৌশলী এেকি িারজ একটা এলাকায় িসিাস কেরত পারে? আসরলই 
দক বস প্ররকৌশলী? এিিং তাই যদি হয়, কীর্ারি দপুে দরটায় বস কাজ িাি দিরয় বসখারন 
উপদস্থত দছল। এছাড়া, কয়জন প্ররকৌশলীই িা সরফাদিস পরড়রছ। না, ওটা বকারনা 
প্ররকৌশলীে লাইররতমেী দছল না। পুরো িাসাটােই এিন একটা রূপ, বযন এদট িখল কো 
হরয়রছ িদেে বকারনা িদদ িুদেজীিীে কাছ বথরক। বতরেজাে িািারক বজরল িদদ কো 
হরয়দছল যখন তাে িয়স িশ, এিিং োষ্ট্র তারিে ফ্লোট আে তাে িািাে সি িই িারজয়াপ্ত 
করেদছল। বক জারন বসই ফ্লোটদটরক এখন কী কারজ িেিহাে কো হরি? 
 
এখন বস স্পষ্টর্ারিই িঝুরত পারে, বকন বসই প্ররকৌশলী আে কখরনা িারে দফরে 
আরসদন। বস তাে দিশন সেন্ন করেরছ। বকান দিশন? িাতাল ছদ্মরিদশ গুপ্তেে দনরজে 
অজারন্তই বসই তথেদট তারক জাদনরয় দিরয়রছ। এখন বসই স্বরঘাদষত প্ররকৌশলী সাক্ষে 
দিরত পােরি বয, বতরেজা তাে সারথ দিদলত হরয়দছল এিিং তাে জন্য বতরেজা 
পাদেেদিকও বেরয়রছ। তাো র্য় বিখারি দিষয়দট প্রকাশ করে বিিাে জন্য, যদি না বস 
োদজ হয় তাে িারে আসা িাতাল িানুষগুরলা োরষ্ট্রে দিরুরে দক িলরছ বসদট বতরেজা 
যদি তারিে দেরপাটভ না করে। 
 
‘দেন্তা করো না’, োষ্ট্রিূত তারক সান্ত্বনা বিয়, ‘বতািাে গল্পটা খিু বিদশ দিপিজনক িরন 
হরি না’। 
 
হালকা স্বরে বতরেজা িরল,‘ আিােও তাই িরন হয়’। 

 
এেপে কারেদননরক দনরয় বস োরতে প্রাহাে োস্তায় বিে হয়। 
 
২৫ 
িানুষ সাধােণত তারিে সিস্যা বথরক পালারত র্দিষ্যরত যায়, তাো সিরয়ে যাত্রাপরথ 
কাল্পদনক বেখা আেঁরক, বয বেখাে ওপারে তারিে িতভিান সিস্যাগুরলাে আে অদস্তে 
থারক না। দকন্তু বতরেজা, তাে র্দিষ্যরত এিন বকারনা বেখা বিখরত পায় না। শুধু অতীরত 
দিরক তাকারলই বস সান্ত্বনা পায়। আিারো বোিিাে দছল বসদিন, গাদড়রত উরে প্রাহা 
বথরক িহু দরে তাো অন্য বকাথাও যাওয়াে জন্য বিে হয়। 
 



টিাস গাদড় োলায় আে বতরেজা তাে পারশ, কারেদনন বপছরন, িারঝ িারঝ বস বস ঝুেঁরক 
তারিে কান বেরট দিরি। দই ঘডটা পে, তাো বছাট একদট শহরে এরস হাদজে হয়, যা 
পদেদেত তাে স্পা’ে জন্য বযখারন ছয় িছে আরগ তাো একিাে দকছুদিরনে জন্য বিড়ারত 
এরসদছল। তাো বসখারন এক োত থাকাে কথা র্ারি। 
 
শহরেে িূল েেরেে একপারশ গাদড় বেরখ তাো বিে হয়। বকারনাদকছুই িিলায়দন, তাো 
বয বহারটরল দছল বসই বহারটরলে সািরন িাদড়রয় থারক তাো। বসই একই পুরোরনা 
দলনরেন গাছ এে সািরন দিরয় উরে বগরছ, িা দিরক পরুোরনা কারেে দখলান যাে বশষ 
িাথায় আরছ একটা ঝণভাধাো, বয তাে ঔষদধ পাদন পাথরেে পারত্র দছদটরয় দিরি। একই 
র্ারি উপুড় হওয়া িানুরষে িল, হারত একই গ্লাস। 

 
দকন্তু যখন আিাে টিাস বহারটলদটে দিরক দফরে তাকায়, বস লক্ষ করে আসরলই দকছ ু
পদেিতভন হরয়রছ। যাে আরগ নাি দছল গ্রোডে, বসদট এখন নাি দনরয়রছ: শিকাল। দিদল্ডিং-
এে বকানায় োস্তাে নািফলরকে দিরক তাকায় বস: িরস্কা বস্কায়াে এখন এদট। এে পে 
তাো হাটরত বিে হয় ( কারেদনন তারিে বপছরন, বকারনা িন্ধনী ছাড়াই), বসই সি োস্তা 
দিরয় যা তারিে পূিভপদেদেত, তারিে নািগুরলা পেীক্ষা কোে জন্য, বলদলনগ্রাি দরট, 
বোস্তর্ দরট, বনারর্াদসদিকভস দরট, দকরয়র্ দরট, ওরেসা দরট, একদট োইরকার্স্কী 
স্যাদনরটাদেয়ািও আরছ, একদট টলস্টয় স্যাদনরটাদেয়াি, একদট দেিদস্ক-বকােসাকর্ 
স্যারনরটাদেয়ািও, একদট বহারটল সুরর্াের্, একদট বগাদকভ দসরনিা, আে একদট কোরফ 
পুশদকন আরছ। সি নািই এরসরছ রুশ র্ূরগাল আে ইদতহাস বথরক। 
 
হোৎ করে বতরেজাে আগ্রাসরনে বসই প্রথি দিনগুরলাে কথা িরন পরড় যায়। িানুষ 
প্রদতদট শহরে োস্তাে সাইনগুরলা নাদিরয় বফরলদছল, হাদেরয় দগরয়দছল সাইন বপাষ্টগুরলা, 
এক োরতই, পুরো বিশ হরয়দছল নািহীন। সাত দিন রুশ বসনা এদিক বসদিক ঘরুেরছ, 
তাো জানরতা না তাো বকাথায়। অদফসােো পদত্রকা অদফস খুেঁরজরছ, বটদলদর্শন আে 
বেদেও বস্টশন খুেঁরজরছ িখল কোে কোে জন্য, দকন্তু তাো খুেঁরজ পায়দন। যখনই তাো 
স্থানীয়রিে দজজ্ঞাসা করেরছ, তাো হয় কােঁধ ঝােঁকারনা বিরখরছ, নয়রতা র্ুল নাি আে দিক 
দনরিভশনা বপরয়রছ। 
 
এখন দিষয়দট পিািিৃদষ্ট দিরয় র্ািরল িরন হয় এই নািহীনতাই খিু দিপিজনক দছল 
বিরশে জন্য। োস্তা আে র্িনগুরলা আে তারিে আরগে নারি দফরে বযরত পারেদন। 
ফলাফরল, বেক স্পা হোৎ করেই রূপান্তদেত হরয়রছ কু্ষোকারেে কাল্পদনক োদশয়ায় 
এিিং বয অতীত খুেঁজরত বতরেজা বসখারন দগরয়দছল, বিখা যায় বসদট এখন িারজয়াপ্ত হরয় 
বগরছ। বসখারন োত কাটারনা তারিে জন্য এখন অসম্ভি। 
 
 



২৬ 
নীেরি বহরট তাো তারিে গাদড়ে দিরক দফরে আরস। বতরেজা র্ািদছল কীর্ারি সি দকছ ু
আে িানুষগুরলা তারিে   জীিন কাটারি ছদ্মরিরশ। প্রােীন একদট বেক শহে এখন বছরয় 
বগরছ রুশ নারি। বয বেকো রুশ আগ্রাসরনে ছদি তুরলদছল তাো দনরজরিে অজারন্তই 
কাজদট করেরছ বগাপন োষ্ট্রীয় পুদলরশে পরক্ষ। বয িানুষটা তারক িেরত পাদেরয়দছল, বস 
বলাকটা টিারসে িুরখে িুরখাশ পরে আরছ তাে দনরজে িুরখে উপে। গুপ্তেে অদর্নয় 
করেরছ এক প্ররকৌশলীে, আে প্ররকৌশলী বেষ্টা কেরছ বপদেন দহরলে বসই িানুষদটে 
র্ূদিকায় অদর্নয় কোে জন্য। তাে ফ্লোরট োখা িইরয়ে প্রতীক প্রিাদণত হরয়রছ তারক 
র্ুল পরথ পদেোদলত কোে জন্য প্রতােণাে একদট বকৌশল দহসারি। 
 
 
বসদিন বসখারন হারত ধো িইটাে কথা িরন করে  হোৎ করে বতরেজা একদট উপলদি 
অনুর্ি করে, যা তারক অপ্রস্তুত করে বফরল। বসই দিনটাে ঘটনাগুরলাে ধাোিাদহকতা 
দক দছল? প্ররকৌশলী তারক িরলদছল, বস কদফ আনরত যারি। আে বস িইরয়ে বশলরফে 
দিরক এদগরয় যায় এিিং সরফাদিরসে ইদেপাস িইদট হারত বনয়। তােপে প্ররকৌশলী 
দফরে এরসদছল, দকন্তু বকারনা কদফ ছাড়াই! 
 
িাে িাে বসই পদেদস্থদতরত বস দফরে যায় তাে দেন্তায়। কতক্ষণ দছল না বলাকদট, যখন বস 
কদফ আনরি িরল ঘে বথরক বিে হরয়দছল? দনিয়ই কিপরক্ষ এক দিদনট, হয়রতা দই 
অথিা এিনদক দতন দিদনট, সািরনে বসই বছাট ঘরে এতক্ষণ তাহরল বস দক কেদছল? 
অথিা, নাদক বস টয়রলরট দগরয়দছল? বস িেজা িন্ধ কোে আে করিারে পাদন ঢালাে 
আওয়াজ িরন কোে বেষ্টা করে। না, বস সুদনদিত বকারনা পাদন ঢালাে শব্দ বস বশারনদন, 
যদি শুনরতা দিষয়দট তাে িরন থাকরতা। এিিং বস প্রায় দনদিত িেজাও বকউ িন্ধ করেদন। 
তাহরল বলাকদট ঐ সািরনে ঘেদটরত দক কেদছল? 
 
এখনই শুধুিাত্র  সি দকছুই তাে খুি স্পষ্ট িরন হরি। তারিে  যদি উরেশ্য থারক তারক 
ফােঁরি বফলাে, তাহরল প্ররকৌশলীে সাক্ষে ছাড়াও তারিে আরো বিদশ দকছু লাগরি। 
তারিে দকছু অনদতক্রিে প্রিাণ লাগরি। তাে সরদহজনকর্ারি িীঘভ সিয় অনুপদস্থত 
থাকাকালীন, প্ররকৌশলীই শুধুিাত্র পারে সািরনে ঘরে একটা িুদর্ কোরিো স্থাপন 
কেরত, অথিা সম্ভািনা বিদশ বয কাউরক একদট দস্থে কোরিো দনরয় বস ঘরে ঢুদকরয়দছল, 
পিভাে বপছন বথরক বয তারিে ছদি তুরলরছ। 
 
িাত্র করয়ক সপ্তাহ আরগই বপ্রাহাসকারক োট্টা করেদছল, বস বয একটা কনরসরডেশন 
কোরে আরছ বসটা বিখরত িেথভ হিাে জন্য, বযখারন িেদক্তগত বগাপনীয়তায় বকারনা 
অদস্তে বনই, দকন্তু বস দনরজই দক বসদট করেরছ? িারয়ে িাসাে ছারিে নীে বথরক বিে 
হিাে পে পূণভ দনষ্পাপতায় বস বর্রিদছল দেেকারলে জন্যই বস তাে দনরজে িেদক্তগত 



বগাপনীয়তাে দনয়েক হরত বপরেরছ। দকন্তু না, তাে িারয়ে ছাি সাো পৃদথিী জুরড়ই দিস্তৃত 
এিিং কখরনাই তারক তাে িত থাকরত বিরি না। বতরেজা কখরনা তাে কাছ বথরক 
পদেত্রাণ পারি না।  
 
িাগান দিরয় বঘো দসেঁদড় বিরয় যখন তাো আিাে িূল েেরে দফরে আসদছল, টিাস তারক 
দজজ্ঞাসা করে, ‘দক হরয়রছ বতািাে’? 
 
উিে বিিাে আরগই, দে বথরক বকউ দেৎকাে করে টিাসরক শুরর্িা জানায়। 
  
২৭ 
পঞ্চারশে কাছাকাদছ িয়রসে একজন িেদক্ত, বোি-িৃদষ্টরত বপাড়া িুখ, খািারেে েদিক 
একজন, যাে উপে টিাস একিাে অরস্ত্রাপোে করেদছল যখন হাসপাতারল োকেী 
কেরতা, এিিং িছরে একিাে করে এই স্পা’বত তারক আসরত হয় দেদকৎসাে জন্য।বস 
টিাস আে বতরেজারক দনিেণ করে তাে সারথ এক গ্লাস িি পান কোে জন্য। বযরহত ু
দকছ ুদকছু জায়গায় কুকুরেে প্ররিশ আইনত দনদষে, বতরেজা কারেদননরক তারিে গাড়ীে 
দিরক দনরয় যায়,  টিাস ও বসই িেদক্তদট কারছে বকারনা কোরফরত িসাে জায়গা বখােঁজাে 
বেষ্টা করে। বতরেজা যখন দফরে আরস তারিে কারছ, তখন বলাকদট িলদছল, ‘আিো 
খুিই শান্ত জীিন কাটাই। দই িছে আরগ এিনদক আিারক একদট সিিায় সদিদতে 
বেয়ােিোন দহসারি দনিভাদেত কো হরয়রছ’। ‘অদর্নদন’, টিাস িরল। 
 
‘আপদন বতা জারননই কী পদেদস্থদত, সিাই শহরে আসাে জন্য িেরতও প্রস্তুত। িড় সি 
কতভাো, তাো খশুী হয় যখন বকউ গ্রারিই থাকরত োয়। কাজ বথরক বসই কােরণই তাো 
কখরনা আিারিে িেখাস্ত কেরত পােরি না’।  
 
বতরেজা িরল, ‘আিারিে জন্যও িোপােটা আিশভ হরি’।  
 
‘অসম্ভি সািািাটা দকন্তু জীিন, দিেদক্ত আে হতাশায় কােঁিরত হরত পারে িোোি, 
বসখারন দকছুই কোে বনই, এরকিারে দকছুই না’। 
 
খািাে েদিরকে বোরি িৃদষ্টরত বপাড়া িুরখে দিরক তাকায় বতরেজা, তারক তাে খুি িয়াল ু
িরন হয় তাে। িহু িছে পরে প্রথিিারেে িত কাউরক বস খুেঁরজ বপরয়রছ বয খুি িয়াল!ু 
গ্রািে জীিরনে একদট দেত্র বর্রস উেরলা তাে িরন: ঘডটাে ঘেসহ দগজভা দঘরে একদট গ্রাি, 
বক্ষত, িন, খারিে িরধে ইতস্তত বিৌরড় বিড়ারনা খেরগাশ, সিুজ টদুপ পো এক দশকাদে। 
বতরেজা বকারনাদিনও গ্রারি থারকদন। গ্রারিে বসই িৃশ্য দেত্র পুরোটা এরসরছ তাে পড়া 
বকারনা িই বথরক অথিা বশানা বকারনা িণভনা বথরক, অথিা অিরেতন িরনই বস তা 



বপরয়দছল িূেিতভী পূিভপুরুষরিে কাছ বথরক। দকন্তু তােপেও এদট তাে িরন দটরক দছল, 
স্বি আে সাধােণ, পাদেিাদেক অোলিারি তাে প্র-িাতািহীে আরলাকদেরত্রে িত। 
 
টিাস তারক দজজ্ঞাসা করে, ‘আপনাে কী বস জায়গাটায় এখরনা বকারনা অসুদিধা হয়’? 
কৃষকদট তাে ঘারড়ে দপছরনে একদট জায়গায় আিুল দিরয় বিখায়, বযখারন িদস্তষ্ক 
স্নায়ুেজ্জুে সারথ সিংযুক্ত থারক।  
 
‘এখারন এখরনা িারঝ িারঝ আিাে খুি িেথা হয়’। 
 
বেয়াে বথরক না উরেই জায়গাটা হাত িাদড়রয় স্পশভ করে টিাস, তাে আরগে বোগীে 
উপে একদট সিংদক্ষপ্ত পেীক্ষা করে।‘ঔষধ বলখাে আিাে আে বকারনা অদধকাে আিাে 
এখন বনই।’, পেীক্ষা বশষ কোে পে বস িরল, ‘দকন্তু বয োক্তাে আপনাে বিখাশুনা কেরছ 
তারক িলরিন আপদন আিাে সারথ িরলরছন, আে আদি এটা আপনারক িেিহাে কেরত 
পোিশভ দিরয়দছ’। ওয়ারলরট োখা পোরেে একদট কাগজ দছরল িড় িড় অক্ষরে বসখারন 
একদট ঔষরধে নাি দলরখ বিয় টিাস। 
 
২৮ 
এেপে তাো প্রাহাে উরেরশ্য যাত্রা শুরু করে। 
 
সাোটা পথ ধরেই বতরেজা বসই প্ররকৌশলীরক আদলিন কো তাে নগ্ন শেীে প্রিশভন কো 
আরলাকদেত্রগুরলাে কথা র্ািদছল। এই আরলাক দেরত্রে বকারনা িাস্তি অদস্তে বনই এিন 
র্ািনা  দিরয়ই দনরজরক সান্ত্বনা বিিাে বেষ্টা করে এিিং এিনদক যদি এধেরনে বকারনা 
ছদি বথরকও থারক, টিাস বসটা কখরনাই বিখরি না। শুধুিারত্র  বজাে করে দকছ ুকাজ 
আিায় করে বনয়া ছাড়া বসই ছদিগুরলাে বকারনা িূলে বনই। বযই িুহূরতভ ছদিগুরলা তাো 
টিাসরক পাোরি, বসগুরলা তারিে িূলেও হাোরি। 
 
দকন্তু কী হরত পারে যদি বকারনা এক পযভারয় বগাপন োষ্ট্রীয় পুদলশ দসোন্ত বনয় তাো তারক 
আে িেিহাে কেরত পােরি না? তাহরল ছদিটা তারিে হারত একটা শুধুিাত্র বখলনাে 
উপকেণ দহসারিই েরয় যারি, বকারনা দকছুই তখন তারিে িাধা বিরি না খারি র্রে বসদট 
টিারসে দেকানায় পাদেরয় দিরত। শুধুিাত্র িজা কোে জরন্য হরলও। 
 
কী হরত পারে যদি টিাস এেকি বকারনা একদট ছদি হারত পায়? বস কী তারক িাসা বথরক 
বিে করে বিরি? হয়রতা না। সম্ভিত না। দকন্তু তারিে র্ারলািাসা র্িুে র্িনদট দনিয়ই 
বর্রি পড়রি। কােণ বসই র্িনদট একদট িাত্র স্তরম্ভে উপে র্ে করে িাদড়রয়, বসদট হরি 
বতরেজাে দিশ্বস্ততা, এিিং র্ারলািাসা হরি সাম্রারজেে িত: বয ধােণাে উপে দর্দি করে 
তাো গরড় উরেদছল, যখন বসদট বর্রি পরে, তাোও হাদেরয় যায়। 



 
এিিং এখন তাে বোরখে সািরন বস আরেকদট ছদি বিখরত পারি: িারেে খােঁজ বিরয় 
বিৌড়ারন খেরগাশ, সিুজ টুদপ পো এক দশকাদে, গ্রারি দগজভাে ঘডটাে ঘে একদট বছাট 
জিরলে উপে িাথা তুরল িাদড়রয় আরছ। 
 
বস টিাসরক িলরত বেষ্টা করে তারিে প্রাহা বছরড় েরল যাওয়া উদেত। িাদটরত জীিন্ত 
কাকরিে কিে বিয়া বসই দশশুরিে বফরল, পুদলরশে গুপ্তেেরিে বছরড়, ছাতা হারত সশস্ত্র 
তরুণীরিে বপছরন বফরল। তারক বস িলরত োইদছল দর্ন্ন বকারনা বিরশ তারিে েরল 
যাওয়া উদেত। তাে িুদক্তে বসটাই একিাত্র পথ। 
 
বতরেজা টিারসে দিরক তাকায়, দকন্তু টিাস বকারনা প্রদতদক্রয়া বিখায় না। সািরন োস্তাে 
উপে তাে বোখ। তারিে িধে জরি থাকা নীেিতাে বিয়ালদট এর্ারি অদতক্রি কেরত 
িেথভ হরয়, একসিয় বস কথা িলাে সাহসই হাদেরয় বফরল। বপদেন দহল বথরক বহরট নীরে 
বনরি আসাে সিয় তাে বযিন লাগদছল, বসই একই েকি একদট অনুর্দূত বস অনুর্ি 
করে। তাে বপট গুদলরয় ওরে, িরন করে এখুদন বস হয়রতা িদি করে বফলরি। টিাসরক 
বস র্য় পায়। তাে জন্য টিাস অরনক বিদশ শদক্তশালী, বস দেক ততটাই দিভল, বস তারক 
যা দনরিভশ বিয় বস িুঝরত পারে না। বস বসগুরলা পালন কোে বেষ্টা করে, দকন্তু জারন না 
কীর্ারি। 
 
বপদেন দহরল বস দফরে বযরত োয় এিিং োইরফলসহ িানুষটারক বস িলরত োয় তাে বোরখ 
কাপড় বপেঁদেরয় িাধরত, এেপে তারক বেস্টনাট গারছ বহলান দিরয় িােঁড়ারনাে সুরযাগ 
বিিাে জন্য। বস িেরত োইরছ। 
 
২৯ 
ঘুি র্াঙাে পে বস িুঝরত পারে, িাসায় বস একা । 
 
িাইরে বিে হয় বতরেজা, নিীে পারড় িাধ িোিে  হাটরত শুরু করে। বস র্লটার্া নিীরক 
বিখরত োইদছল। বস এে তীরে িাদড়রয় পাদনে দিরক িীঘভক্ষণ ধরে তাদকরয় থাকরত 
বেরয়দছল।কােণ এই প্রিারহে িৃশ্য প্রশাদন্তিায়ক আে দনোিয়কােী। শতাব্দীে পে 
শতাব্দী ধরে নিীদট প্রিহিান, িানুরষ কিভকাে অদতিাদহত হরয়রছ এে দই তীরে, দকন্তু 
পরেে দিন দিসৃ্মত হরয়রছ বসই সিই, দকন্তু নিী এখরনা িহিান। 
 
প্রারন্তে িন্ধনীে উপে ঝুেঁরক, বস নিীে পাদনে দিরক গর্ীের্ারি তারক থারক। বস প্রাহাে 
উপকরণ্ঠ িাদড়রয় আরছ। র্লটার্া ইরতািরধে শহরেে িরধে দিরয় প্রিাদহত হরয় এরসরছ, 
দগভ আে োরেভে শহরেে িদহিারক বপছরন বফরল, নাটরকে অনুষ্ঠান বশরষ  বকারনা 
অদর্রনত্রীে িত, এখন বস িান্ত, দেন্তািগ্ন। অপদেষ্কাে দদট পারড়ে িধে দিরয় এদট 



প্রিাদহত হরয়রছ, যাে সীিানা শতদে করেরছ বিয়াল আে িন্ধনী  যাো দনরজোই সীিানা 
শতদে করেরছ কােখানা আে পদেতেক্ত বখলাে িারেে। 
 
পাদনে দিরকই তাদকরয় দছল বস - এখারন বযন িরন হয় এদট আরো দিষণ্ণ আে অন্ধকাে - 
হোৎ করেই বস একদট অদু্ভত দজদনস বিখরত পারে নিীে দেক িাঝখারন, লাল 
বকারনাদকছ ু- হ্ােঁ, একটা বিঞ্চ। বলাহাে পা সহ কারেে বিঞ্চ, প্রাহাে পারকভ যারিে প্রেুে 
বিখা যায়। এদট র্লটার্া দিরয়ই বর্রস আসরছ। তােপে আরো একটা,  এেপে আরো 
করয়কদট, তখনই বতরেজা িুঝরত পারে প্রাহাে পারকভে বিঞ্চগুরলা উজান বথরক বর্রস 
আসরছ, শহে বথরক িাইরে। অরনক অরনক বিঞ্চ, আরো বিদশ, িরনে শেরতে পাতাে 
িতই বর্রস আরছ পাদনরক - লাল, হলুি, নীল। 
 
বস বপছন দফরে তাকায় বকারনা পদথকরক দজজ্ঞাসা কোে জন্য, এে িারন কী হরত পারে। 
বকন প্রাহাে পারকভে বিঞ্চগুরলা এর্ারি উজান বথরক বর্রস আসরি? দকন্তু সিাই তারক 
এদড়রয় যায়। দনদিভকাে, তারিে এই ক্ষণস্থায়ী শহরেে িরধে দিরয় বয শতাব্দীে পে শতাব্দী 
একদট নিী িরয় যারি বসই দিষরয় আরিৌ তারিে বকারনা ভ্রুরক্ষপ বনই। 
 
আিারো বস নিীে দিরক তাকায়। খুিই কষ্ট হয় তাে। িুঝরত পারে বতরেজা, বস যা 
বিরখরছ বসদট আসরল একদট দিিায় সম্ভাষণ। 
 
যখন বিদশে র্াগ বিঞ্চই িৃদষ্টসীিাে িাইরে েরয় যায়, দিলরে আসা দকছু বিঞ্চও বিখা 
যায়। আরো একদট হলুি, এিিং তােপে আরেকটা, বশরষেটা নীল। 
 
 
 



পঞ্চম পর্ব 
নির্বারতা এর্ং র্ার 



১ 
বতরেজা একিাে যখন অপ্রতোদশতর্ারি প্রাহারত টিারসে সারথ বিখা কেরত এরসদছল, 
তাো শােীদেকর্ারি দিদলত হরয়দছল, প্রথি পরিভ দিষয়দট আদি উরেখ করেদছলাি, দেক 
বসই দিনই, িেিং িলা উদেত দেক বসই ঘডটায় হোৎ কেই বতরেজা জ্বরে আক্রান্ত হরয়দছল। 
টিারসে দিছানায় বস শুরয়দছল, আে টিাস সাোোত ধরেই নজে বেরখদছল তাে উপে। 
টিারসে বসই দনয়েণহীন অনুর্ূদত হরয়দছল, বতরেজা হরি একদট দশশু, যারক নলখাগড়া 
দিরয় বিানা ঝুদড়রত শুইরয় নিীরত উজান বথরক র্াদসরয় বিয়া হরয়রছ। 
 
এে পদেণদতরত পদেতেক্ত দশশুে দেত্রকল্পদটে তাে খুি দপ্রয় একদট দিষরয় রূপান্তদেত 
হরয়দছল। এিিং বস প্রায়ই  বর্রিরছ বসই সি প্রােীন পুোরণে কথা, বযখারন এধেরনে 
দকছু ঘটনা ঘরট। আপাতিৃদষ্টরত এিন একদট র্ািনা িরন দনরয় সরফাদিরসে ইদেপাস 
নাটকদটে একদট অনুিাি বস হারত দনরয়দছল। 
 
ইদেপারসে গল্পদট সুপদেদেত: শশশরি পদেতেক্ত হিাে পে, তাে আেয় বিরল োজা 
পদলিারসে ঘরে, দযদন তারক দনরজে বছরল দহসারি প্রদতপালন করেন। একদিন বসই 
তরুণ, পাহাদড় একদট পরথ হোৎ সাক্ষাৎ হওয়া এক োজ কিভকতভারক তকভাতদকভে একদট 
পযভারয় হতো করেদছল। পরে বস োনী বজাকাষ্টাে স্বািী ও দথিরসে োজা হয়। তাে আরিৌ 
জানা দছল না বয, পাহাদড় পরথ যারক বস হতো করেরছ বস দছল তাে জন্মিাতা দপতা, বয 
নােীে বস শযোসিী হরয়রছ, বস তােই িা। ইদতিরধে, দনয়দত আদির্ূভত হয় তাে প্রজারিে 
উপে িহািােী দনরয়, বোরগে তীরতমতায় তারিে অতোোদেত করে। যখন ইদেপাস 
উপলদি করে বস দনরজই এই দরর্ভারগে কােণ, বস তাে দনরজে বোখ উপরড় বফরল এিিং 
অন্ধে দনরয় দেেকারলে জন্য দথিস পদেতোগ করে। 
 
২ 
যাো িরন করেন িধে-ইউরোরপ কদিউদনস্ট শস্বেতেগুরলা শুধুিাত্র অপোধীরিে কাজ, 
তাো একদট বিৌদলক সতেরক উরপক্ষা করেন: এই সি শস্বেশাসনগুরলা শুধুিাত্র 
অপোধীোই শতদে করেদন িেিং এগুরলা অদত উৎসাহীরিে িাোও শতদে, যাো 
দস্থেপদেকল্প হরত বপরেদছল বয, স্বরগভ যািাে একিাত্র পথদট তাো খুেঁরজ বপরয়রছ। বসই 
পথদটরক এত বিদশ সাহদসকতাে সারথ তাো প্রদতেক্ষা করেদছল বয, তাো িহু িানুষরক 
হতো কেরত িাধে হরয়দছল। পরে দিষয়দট সুস্পষ্ট হয়, আসরল এদট বকারনা স্বগভ নয়, এিিং 
বসই কােরণ এই সি অতেুৎসাহীো খুদন। 
 
এেপে সিাই কদিউদনস্টরিে দিরুরে দেৎকাে করে প্রদতিাি কেরত শুরু করে: আিারিে 
বিরশে দর্ভাগে (কােণ এদট তখন িদেে আে আশাহীন একদট বিরশ পদেণত হরয়রছ), 
এে স্বাধীনতা হাোরনা (এদট তখন রুশরিে িখরল) এিিং দিোদেক প্রদক্রয়ায় সিংঘদটত 
অগদণত হতোকারেে জন্য বতািোই িায়ী ! 



 
 
এিিং অদর্যুক্তোও উিে দিরয়দছরলন:  ‘আিো দকছু জানতাি না, আিো প্রতাদেত 
হরয়দছ, আিো দছলাি সদতেকাে দিশ্বাসী!  হৃিরয়ে গর্ীরে আিো দছলাি দনষ্পাপ’! 
 
পদেরশরষ, এই দিতকভ সিংকীণভ হরয় দস্থে হয় একদট প্ররে:  তাো কী আসরলই জানরতা না, 
নাদক শুধুিাত্র র্ান কেরছ বয, তাো আসরলই জানরতা না? 
 
টিাস এই দিতকভদট খুি দনদিড়র্ারি অনুসেণ করেদছল (তাে স্বজাদত আরো িশ লক্ষ বেক 
নাগদেক বযিন করেদছল), এিিং তাে িতািত দছল, অিশ্যই যদিও এিন দকছু কদিউদনস্ট 
দছরলন, যাো পুরোপুদের্ারি এইসি হতো আে  দনপীড়রনে কথা জানরতন না  (অিশ্যই 
তাো অজ্ঞ থাকরত পারেন না দিপ্লি পেিতভী োদশয়ায় ঘটা বসই সি র্য়ঙ্কে দনপীড়নগুরলা 
সেরন্ধ, যা ঘরটরছ এিিং এখরনা ঘটরছ), তরি সম্ভািনা আরছ সিংখোগদেষ্ঠ কদিউদনস্টো 
িাস্তদিকর্ারিই জানরতা তারিে বিরশ কী ঘটরছ । 
 
দকন্তু টিাস িরন কেরতা, দিষয়দট তারিে জানা থাকুক দকিংিা না থাকুক, বসদট িূল দিষয় 
না। িলূ দিষয়দট হরি: একদট িানুষ কী দনরিভাষ হরত পারে, কােণ এসি দকছুই তাে জানা 
দছল না। দসিংহাসরন িরস থাকা বকারনা দনরিভাধরক কী সি িাদয়ে বথরক অিোহদত বিয়া 
যায় শুধুিাত্র বস দনরিভাধ িরল? 
 
আসুন বিরন বনই পঞ্চারশে িশরকে শুরুে িছেগুরলা বকারনা বেক সেকােী উদকল বয 
দকনা িহু দনেপোধ িানুরষে িতৃুেিে িািী করেদছল, বস না হয় প্রতাদেত হরয়রছ রুশ 
বগাপন পুদলশ ও তাে দনরজে বিরশে সেকারেে িাো, দকন্তু এখন, যখন আিো জাদন 
এইসি অদর্রযাগই দিথো, যাো িৃতুেিে বপরয়রছ তাো দনরিভাষ দছল, তখন কীর্ারি বসই 
একই সেকােী উদকলগুরলা িুক োপদড়রয় তারিে হৃিরয়ে দিশুেতা িািী করে িলরত 
পারে, ‘আিাে দিরিক পদেষ্কাে! আদি দকছুই জানতাি না। আদি দিশ্বাসী দছলাি’!  যখন 
দকনা এই ‘আদি জানতাি না, আদি দিশ্বাসী দছলাি’! এিন স্বীকারোদক্তগুরলা তাে 
অসিাধানরযাগে অপোরধে দেক িূরল অিস্থান কেরছ ?  
 
এই সিংরযাগটাই টিাসরক ইদেপারসে বসই কাদহনীদটরক িরন কদেরয় বিয়। ইদেপাস 
জানরতা না বস তাে িারয়ে শযোসদিনী, দকন্তু যখনই বস অনুর্ি করেরছ কী ঘরটরছ তাে 
সারথ, বস আে দনরজরক দনষ্পাপ িরন করেদন। তাে দর্ভারগেে িৃশ্যপট, যা দকনা বস 
দনরজই সৃদষ্ট করেদছল তাে অজারন্ত, বস আে সহ্ কেরত না বপরে দনরজরক অন্ধ করে 
বফরল, অন্ধ হরয়ই দেেকারলে জন্য বস দথিস তোগ করে। 
 
 



যখন টিাস শুরনদছল কদিউদনস্টো তারিে অন্তরেে দিশুেতাে সিথভরন দেৎকাে কেরছ, 
বস দনরজরক িরলদছল, বতািারিে এই না জানাে কােরণ, এই বিশ তাে স্বাধীনতা 
হাদেরয়রছ, িহু শতাব্দীে জন্য বসদট হাদেরয়রছ হয়রতা, আে বতািো দেৎকাে করে িািী 
কেরছা, বতািো বকারনা অপোধরিারধও র্ুগরছা না? কীর্ারি বতািো বতািারিে এইসি 
কৃতকরিভে সািরন দনদিভকাে িাদড়রয় থাকরত পােরছা? কীর্ারি বতািো বসদট বিরখও 
আতদঙ্কত না হরয় থাকরত পােরছা? বতািারিে কী বিখাে িত বকারনা বোখ অিদশষ্ট বনই? 
যদি বোখ থাকরতা বতািারিে, তাহরল বতািো বসদট উপরড় তুরল বফলরত, আে দথদিস 
বথরক বিে হরয় বযরত! 
 
এই তুলনাদট তাে এত পছদ হরয়দছল বয প্রায়ই বস এদট প্রায়শই িেিহাে করেরছ িন্ধুরিে 
সারথ তাে করথাপকথরন, এিিং ধােণাদটে সূত্রিেকেণ ক্রিশই আরো সুদনদিভষ্ট আে সকূ্ষ্ম 
হরয় উরেদছল। 
 
বসই সিরয়ে সি িুদেজীিীরিে িতই টিাস একদট সাপ্তাদহক পদত্রকা পড়রতা, বেক 
বলখক সদিদত বয পদত্রকাদটে বিাট দতন লক্ষ কদপ প্রকাশ কেরতা । এদট এিন একদট 
সিংিািপত্র দছল যা দকনা যরথষ্ট পদেিাণ স্বায়িশাসন অজভন করেদছল কদিউদনস্ট 
শাসনিেিস্থাে িরধে এিিং অন্যরিে জন্য দনদষে বিশ দকছ ুদিষয় দনরয় তাো আরলােনা 
কেরত সাহস বিখারত পােরতা। পদেণদতরত এই বলখকরিে পদত্রকাটাই প্রথি বসই 
দিষয়দট তুরল ধরে, কদিউদনস্ট সেকাে ক্ষিতা গ্রহরণে শুরুে দিরক োজশনদতক 
িািলাগুরলাে িাধেরি দিোদেক প্রদক্রয়ায় বয সি হতোকােগুরলা ঘরটদছল, বক বসই 
অপোরধে িায় গ্রহণ কেরি? 
 
এিনদক বলখকরিে বসই পদত্রকাও শুধুিাত্র বসই একই প্রে পুনোিৃদি করেদছল:  তাো 
কী জানরতা, নাদক জানরতা না? বযরহত ুটিাস এই প্রেদটরক যথাযথ িরন করেদন, একদিন 
বস িরস ইদেপাস দনরয় তাে দনরজে র্ািনাগুরলা দলরখ বফরল এিিং পদত্রকাদটরত পাোয় 
বসদট প্রকাশ কোে জন্য। একিাস পরে বস উিে পায়: সোিনা অদফরস তারক আিেণ 
জানারনা হরয়রছ। বয সোিক তারক স্বাগত জানারলন দতদন খিভকায় তরি বস্করলে িতই 
ঋজু। দতদন টিাসরক একদট িারকে শব্দগুরলাে অিস্থান পদেিতভন কেরত িরলন। বলখাটা 
তােপে খুি শীঘ্রই প্রকাদশত হয়, বশষ পষৃ্ঠাে দেক আরগ, সোিরকে প্রদত দেদেপরত্রে 
বসকশরন।  
 
টিাস অিশ্যই খশুী হরত পারেদন। তাো টিাসরক তারিে অদফরস বেরক আনাটা জরুেী 
িরন করেরছ শরব্দে অিস্থান েিিিল কোে জন্য অনুিদত োইরত, দকন্তু তােপে, তারক 
দজজ্ঞাসা না করেই তাে বলখাদটরক এতটাই সিংদক্ষপ্ত করেদছল বয এদটরত িলূ দিষয়দট 
ছাড়া আে দকছুই অিদশষ্ট দছলনা (এদট রূপান্তদেত হরয়রছ খুি বিদশ রূপরেখা দনর্ভে আে 
আক্রিণাত্মক একদট বলখায়)। বলখাদটরক তাে আে র্ারলা লারগদন। 



এই সি দকছ ুঘরটরছ ১৯৬৮ ে িসরন্ত, আরলক্সাোে দিরেক যখন ক্ষিতায়, বসই সি 
কদিউদনস্টরিে সারথ যাো অপোধরিারধ র্ুগদছল এিিং অপোধরিারধে জন্য তাো দকছু 
একটা কেরত আগ্রহীও দছল। দকন্তু অন্য কদিউদনস্টো যাো  দনরজরিে দনরিভাষ িািী করে 
দেৎকাে করেদছল, তাো র্য় বপরয়দছল বর্রি বয,  ক্রুে জাদত হয়রতা তারিে এিাে 
দিোরেে কােগড়ায় িাড় কোরি। তারিে পরক্ষ সিথভন আিারয়ে উরেরশ্য প্রদতদিনই 
তাো রুশ োষ্ট্রিূরতে কারছ অদর্রযাগ কো অিোহত বেরখদছল । যখন টিারসে দেদে 
প্রকাদশত হয়, তাো দেৎকাে করে িরল: বিরখরছা, পদেদস্থদতে কী অিস্থা, এখন প্রকারশ্যই 
আিারিে বোখ উপরড় বফরল দিরত দনরিভশ বিয়া হরি। 
 
দই িা দতন িাস পরে রুশো দসোন্ত দনরয়দছল, িাকস্বাধীনতাে বকারনা প্ররিশাদধকাে বনই 
তারিে ‘গুরিেদনয়ায়’ (রুশ দনয়েণাধীন প্ররিশ), এিিং এক োরতই তাো টিারসে বিরশ 
িখল করে দনরয়দছল তারিে বসনািাদহনী দিরয়। 
 
৩ 
টিাস যখন জুদেখ বথরক প্রাহারত দফরে এরসদছল, বসই একই হাসপাতারলই কারজ বযাগ 
দিরয়দছল, বযখান বথরক বস েরল দগরয়দছল একদিন। তােপে একদিন হাসপাতারলে 
প্রধান সাজভন তাে অদফরস তারক বেরক পাোন। 
 
‘তুদি খুি র্ারলা করেই বযিন জারনা, আদিও বতিনটাই জাদন’, দতদন টিাসরক িরলন, 
‘তুদি বকারনা বলখক িা সািংিাদিক িা জাদতে েক্ষাকতভা না, তুদি হরিা োক্তাে, একজন 
দিজ্ঞানী, বতািারক হাোরত আিাে খাোপ লাগরি, আিাে ক্ষিতায় যা আরছ তাই কেরিা 
বতািারক এখারন োখাে জন্য, দকন্তু বতািারক বসই বলখাদট প্রতোহাে কেরত হরি, বযখারন 
তুদি ইদেপাসরক দনরয় দলরখদছরল। বলখাদট কী বতািাে কারছ খুিই গুরুেপূণভ’? 
 
‘সদতে কথা িলরত কী’, বলখাদটরক কীর্ারি সোিক বকরট বছেঁরট িাত্র এক তৃতীয়ািংশ 
অিদশষ্ট বেরখদছরলন বসই কথা স্মেণ করেই টিাস তাে উিরে িরল, ‘দকছুরতই বলখাদট 
অিাে কারছ কি গুরুেপূণভ হরত পারে না’। 
 
‘তুদি দনিয়ই জারনা, এখারন ঝুেঁদকে দিষয়টা কী, বকান দিষয়গুরলা হুিদকে িুরখ আরছ’, 
প্রধান সাজভন িরলন। 
 
অিশ্যই টিাস খুি র্ারলা করে জানরতা ঝুেঁদকটা কী। দদট দিষয় এখারন হুিদকে িরুখ: 
তাে সিান ( বযদট িূলত বস যা িরলদছল বসদট প্রতোহাে না কেরত তাে অস্বীকদৃত) এিিং 
বসদট, বয দিষয়দটরক বস তাে জীিরনে অথভ িরলই গ্রহণ করেরছ  (দেদকৎসা দিজ্ঞান আে 
গরিষণায় তাে কাজ)। 



প্রধান সাজভন িরলন, ‘অতীরতে িক্তিে প্রকারশ্য প্রতোহাে কোে জন্য োরপ বিয়াে সারথ 
এিন দকছ ুআরছ যা অিশ্যই িধেযগুীয়। আে যা-ই বহাক না বকন, বকউ যা একসিয় 
িরলরছ, বসদট ‘প্রতোহাে’ কোে দক অথভ হরত পারে? কীর্ারিই িা বকউ সুদনদিৎর্ারিই 
িলরত পারে বয একসিয় বস বয র্ািনাদট বর্রিদছল বসই র্ািনাদট আে শিধ নয়? 
আধুদনক সিরয় ধােণারক খোরনা িা ভ্রান্ত প্রিাণ কো বযরত পারে, হ্ােঁ, তরি প্রতোহাে 
কো যায় না। সুতোিং প্রতোহাে কোে ধােণাদট অসম্ভািে, শুধুিাত্র বিৌদখক, আনুষ্ঠাদনক 
জাদদিিো। তাই আদি বকারনা কােণ বিখদছ না তারিে ইিা িত বকন তদুি বসটা কো 
উদেত িরন কেরছা না। বয সিাজ পদেোদলত হয় ত্রারসে িাো, বসখারন বকারনা 
দিিৃদতরকই গুরুরেে সারথ দিরিেনা কো উদেত না। সি দকছইু িল প্ররয়ারগে িাধেরি 
আিায় কো, আে প্রদতদট সৎ িানুরষে উদেত তারিে উরপক্ষা কো। আিারক বশষ কেরত 
িাও এই িরল বয, আিাে স্বারথভ এিিং বতািাে বোগীরিে স্বারথভই এখারন আিারিে সারথ 
বতািাে থাকাটা খুিই জরুেী’। 
 
 
স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট টিাস িরল,‘ তুদি দেক িরলরছা, আদি দনদিত’।  
 

‘দকন্তু?’, প্রধান সাজভন তাে দেন্তাে প্রিাহদট অনুিান কোে বেষ্টা করেন। 
 
‘আদি র্য় পাদি, আদি লদজ্জত আে অপিাদনত হরিা এিন দকছু কেরল’। 

 
‘লদজ্জত! এে িারন তুদি বতািাে সহকিভীরিে এতটাই েোে আসরন িদসরয়রছা বয, তাো 
কী দেন্তা করে বসটা দনরয় তুদি উৎকদণ্ঠত’?  
 
‘না’, টিাস িরল, ‘আদি তারিে বকারনা দিরশষ িযভািা বিইদন’। 
 
‘ওহ, আরেকটা কথা’, প্রধান সাজভন বযাগ করেন, ‘বতািারক প্রকারশ্য বকারনা িক্তিে 
দিরত হরি না। আদি তারিে কারছ বথরক বসই দনিয়তা বপরয়দছ। তাো সিাই আিলা, 
তারিে যা িেকাে তা হরলা তারিে ফাইরল একদট বনাট োখা বয, তুদি এই কদিউদনস্ট 
সেকারেে বকারনা দিরোদধতা করো না। তােপে বকউ যদি তারিে কারছ কখরনা িািী ও 
আক্রিণ করে জানরত োয় বকন বতািারক হাসপাতারল কাজ কোে সুরযাগ এখরনা বকরড় 
বনয়া হয়দন, তাো তারিে দপে িােঁোরত পােরি। তাো আিারক কথা দিরয়রছ তুদি যা দকছ ু
িলরি সিই বগাপন থাকরি, একদট শব্দ প্রকাশ কেরত তাো আগ্রহী না। 
 
টিাস িরল ‘আিারক দিষয়দট দনরয় একটু র্ািরত এক সপ্তাহ সিয় িাও’। এখারনই বথরি 
দছল িোপােটা তােপে। 
 
 



৪ 
টিাসরকই হাসপাতারলে বসো সাজভন দহসারি িরন কো হরতা, গুজি দছল, প্রধান সাজভন, 
দযদন তাে অিসে বনিাে িয়রসে কাছাকাদছ বপৌেঁরছরছন, খুি শীঘ্রই দতদন টিাসরক তাে 
িাদয়ে দনরত িলরিন। যখন এই গুজরিে সারথ বযাগ হরয়দছল আরো একদট গুজি বয 
কতৃভপক্ষ টিারসে কাছ বথরক আত্মসিারলােনািূলক দিিৃদত িািী করেরছ। কারো িরনই 
সরদহ দছল না বয টিাস এই শতভদট বিরন বনরি। 
 
আে টিাসরক দেক বসই দিষয়দট প্রথি একদট ধাক্কা বিয়:  যদিও বস কখরনা িানুষরক 
তাে সততা সেরন্ধ সরদহ কোে কােণ বিয়দন দেকই দকন্তু তাো সিাই প্রস্তুত তাে সততা 
নয় িেিং অসততাে উপে িাদজ োখরত। দিতীয় বয দিষয়দট তাে িৃদষ্ট আকষভণ করেদছল, 
বসদট হরি, বয অিস্থানদট তাো তাে উপে আরোদপত করেরছ বসদটে প্রদত তারিে 
প্রদতদক্রয়াগুরলা। আদি বসগুরলারক দদট িূল র্ারগ দির্ক্ত কেরত পাদে: 
 
প্রথি ধেরনে প্রদতদক্রয়া এরসরছ বসই সি িানুষরিে কাছ বথরক (তাো অথিা তারিে 
আপনজরনো) যাো দনরজোই এর্ারি তারিে ইদতপূরিভ কো বকারনা না বকারনা িক্তিে 
প্রতোহাে করেদছল। যাো দনরজোই িাধে হরয়রছ িখলকৃত শাসকরিে সারথ জনসিরক্ষ 
দিরোধ িীিািংসা কেরত অথিা বসদট কোে জন্য তাো প্রস্তুত হরয়দছল (অিশ্যই, 
অদনিাসরত্ত্ব - কােণ বকউ োয়দন এিন দকছু কেরত)। 
 
এই সি িানুষগুরলা তারক লক্ষে করেই বকৌতূহলী অথভপূণভ একদট হাদস হাসরত শুরু 
করেদছল, বয হাদস এে আরগ বকারনাদিনও বস বিরখদন। বগাপন বকারনা ষড়যরেে সারথ 
সিদত জানারনা অপ্রস্তুত দস্মতহাদসে িরতা। পদততালরয়  আকদস্মকর্ারি বিখা হওয়া দদট 
পুরুরষে হাদসে িত: দজরনই খাদনকটা লদজ্জত। এিিং একই সারথ তাো তৃপ্ত বয এই 
অনুর্ূদতদট পােস্পদেক এিিং পেস্পরেে িরধে ভ্রাতরৃেে িরতা একদট িন্ধনও শতদে হয়। 
 
তারিে হাদসগুরলা আরো বিদশ আত্মতষু্ট কােণ প্রথানুিতভী দহসারি টিারসে কখরনাই 
সুনাি দছল না। প্রধান সাজভরনে প্রস্তারিে প্রদত তাে কদথত সিদত বসকােরণ আরো িাড়দত 
একদট প্রিাণ বয বসই সিরয় র্ীরুতা ধীরে, তরি দনদিতর্ারিই আেেরণে একদট আিরশভ 
রূপান্তদেত হরি এিিং শীঘ্রই আসরলই এদট িূলত যা, বসর্ারি আে গৃহীত হরি না। 
কখরনাই বস এই সি িানুষরিে িন্ধু দছলনা এিিং হতাশাে সারথ বস অনুধািন করে, যদি 
িাস্তদিকর্ারিই বস এিন বকারনা িক্তিে প্রিান করে, বযিনদট তাে প্রধান সাজভন অনুরোধ 
করেরছন তাে কারছ, তাহরল তাো তারক তারিে িাওয়ারত দনিেণ কো শুরু কেরি এিিং 
তারিে সারথ তাে িন্ধেুও কেরত হরি। 
 
দিতীয় ধেরনে প্রদতদক্রয়া এরসরছ বসই সি িানুষরিে কারছ যাো দনরজোই ( তাো অথিা 
তারিে আপনজনো) দনগৃহীত হরয়রছন, যাো িখলিাে ক্ষিতাসীনরিে সারথ সিরঝাতা 



কেরত অস্বীকাে করেদছরলন অথিা িৃঢ় সিংকল্প দছরলন বকারনা সিরঝাতা কেরত তাো 
অস্বীকদৃত জানারিন (বযিন বকারনা দিিৃদতরত স্বাক্ষে বিয়া) এিনদক যদিও বকউই তারিে 
কারছ বসদটে কোে জন্য বকারনা অনুরোধ করেদন (বযিন, তাো িয়রস অরনক তরুণ দছল 
এসি দিষরয় সদতেকাের্ারি সিংদিষ্ট থাকাে জন্য।)।  
 
পরেে গ্রুরপে িানুষরিে একজন, োক্তাে ‘এস’,  প্রদতর্ািান তরুণ দেদকৎসক, টিাসরক 
একদিন দজজ্ঞাসা করে, ‘বিশ, আপদন কী তারিে জন্য দিিৃদতদট বলখা বশষ করেরছন’? 
 
টিাস উিরে তারক পাল্টা দজজ্ঞাসা করে, ‘তুদি বকান দিষরয় কথা িলরছা’? 
 
‘বকন, আপনাে িন্তিে প্রতোহাে’ বস িরল। তাে করণ্ঠ বকারনা দিরিষ বনই। বস এিনদক 
হারসও, বসই সিদষ্টগত হাদসে আরো একদট হাদস: বসই শনদতক বেষ্ঠে িািী কো িদৃষ্টকট ু
আত্মতৃপ্ত হাদস।  
 
টিাস িরল, ‘আিারক িরলা, আিাে এই প্রতোহাে সেরন্ধ তুদি কতটুক জারনা? তুদি কী 
পরড়রছা’?  
 
‘না’ িরল, োক্তাে ‘এস’। 
 
‘তাহরল তুদি আরিাল তারিাল কথা িলরছা বকন’? 
 
তােপেও আত্মতৃপ্ত, তখরনা িুরখ হাদস দনরয়, ‘এস’ উিে বিয়, ‘বিখনু, আিো সিাই 
জাদন দিষয়দট কীর্ারি হয়। আপদন প্রধান সাজভনরক বলখা দেদেরত বসদট যুক্ত করে বিরিন, 
নয়রতা বকারনা িেী অথিা অন্য কাউরক, এিিং বস প্রদতজ্ঞা কেরি এটা কখরনাই প্রকাশ 
হরি না এিিং এে বলখকরক অপিান কেরি না। আদি দেক িলদছ না’? 
  
টিাস কােঁধ ঝােঁকায়, ‘এস’বক কথা িলাে সুরযাগ দিরয়। 
  
‘দকন্তু এিনদক দিিৃদতদট দনোপরি ফাইরল সিংেদক্ষত হিাে পেও এে বলখক দকন্তু জারনন 
বয এদটরক প্রকাশ করে বিওয়া হরত পারে বয-বকারনা িুহূরতভ। সুতোিং এেপে বথরক বস 
আে তাে িুখ খুলরি না, কখরনাই আে বকারনা দকছুে সিারলােনা কেরি না, দিন্দুিাত্র 
বকারনা প্রদতিাি কেরি না। কােরণ এে বথরক সািান্য দিেেুদত, এদটরক প্রকাশ করে 
বিিাে কােণ দহসারি যরথষ্ট, সিরক্ষরত্র যা তাে সুনাি দেেকারলে িতই ধ্বিংস কেরি। 
সাদিভকর্ারি, এদট িেিং বিশ র্ে একদট বকৌশল। এে বেরয় আরো খাোপ পেদত কল্পনা 
কো সম্ভি’। 



‘হ্ােঁ, আসরলই র্ারলা পেদত এদট’, টিাস িরল, ‘দকন্তু তুদি কী আিারক িলরি, বক 
বতািারক এিন ধােণা দিল বয আদি এিন দকছ ুকেরত োদজ হরিা’? 
 
‘এস’ এিাে কােঁধ ঝােঁকায়, দকন্তু তাে িুখ বথরক হাদসটা হাদেরয় যায় না। 
 
হোৎ করেই টিাস একদট অদু্ভত সতে উপলদি কেরত পারে। সিাই তাে দিরক তাদকরয় 
হাসরছ, সিাই োইরছ বস তাে িন্তিে প্রতোহাে কো দিিৃদতদট দলখকু। এদট সিাইরক খশুী 
কেরি! প্রথি ধেরনে প্রদতদক্রয়াসহ িানুষগুরলা খুশী হরি কােণ তাে এই কাজদট তারিে 
কাপুরুষতারক স্ফীত কেরি, তারিে কাজগুরলারক বস খুি স্বার্াদিক দহসারি প্রতীয়িান 
কেরি এিিং এর্ারি বস তারিেরক তারিে হাোরনা সিান দফদেরয় বিরি। দিতীয় ধেরনে 
প্রদতদক্রয়া বিখারনা িানুষগুরলা যাো তারিে সিানরক িরন করে দিরশষ সুদিধা, যা 
কখরনাই সিপভণ কো উদেত না, তাো কাপুরুষরিে প্রদত একদট বগাপন র্ারলািাসা 
অন্তরে ধােণ করে, কােণ এই কাপুরুষো না থাকরল তারিে সাহস খুি দ্রুত ক্ষয় পারি 
তুি, একরঘরয় কারজ. যা বকউ প্রশিংসা করে না। 
 
টিাস এই হাদসগুরলা সহ্ কেরত পারে না। তাে িরন হরতা সি জায়গায় এই হাদস তারক 
বিখরত হরি, এিনদক োস্তায় বকারনা আগন্তুরকে িরুখও। অদনোয় র্গুরত শুরু করে 
টিাস। এিন কী হরত পারে? আসরলই কী ঐসি িানুষরিে িতািতগুরলারক এরতা িূলে 
বিয় বস? না, তারিে দনরয় র্ারলা দকছ ুিলাে িরতা বনই তাে, দনরজে ওপরে োগ হয় 
তাে, এসি িানুষগুরলারক তাে দিরক তাকারনা, আে তাে িরনে শাদন্ত নষ্ট কেরত বিিাে 
সুরযাগ বিিাে জন্য। এদটরক পরুোপুদের্ারি অরযৌদক্তক িরন হয় তাে কারছ - কীর্ারি 
এিন বকউ, বয দকনা এই সি িানুষগুরলাে প্রদত সািান্যতি েো ধােণ করে না, বসই 
আিাে এরতা বিদশ দনর্ভে কেরছ তাো কী িলরছ বসদটে ওপে?  
 
হয়রতা তাে িরনে গর্ীরে বপ্রাদথত িানুরষে প্রদত অদিশ্বাস (তারক দিোে আে তাে দনয়দত 
দনধভােণ কোে বক্ষরত্র তারিে অদধকাে দনরয় তাে সরদহ) খুি সািান্যই র্ূদিকা বেরখদছল 
তাে বপশা দনিভােন কোে দসোরন্ত, বয বপশা তারক উন্মুক্ত বকারনা প্রিশভন বথরক বেহাই 
দিরয়রছ। ধরুন বয িানুষদট োজনীদতদিি হরত বেরয়রছ, বস বস্বিায় জনগণরক তাে 
দিোেক দহসারি বিরন দনরয়রছ সেল দিশ্বারস বয, এে দিদনিরয় বস তারিে সিথভন পারি। 
এিিং যদি জনগণ তারিে অসিদত জ্ঞাপন করে এদট তারক প্ররোদেত কেরি আরো িড়, 
আরো র্ারলা দকছু কোে জন্য, অরনকটাই টিাস বযর্ারি প্ররণািনা পায় বকারনা কদেন 
অসুখ শনাক্ত কোে েোরলরঞ্জে িুরখ। 
 
একজন দেদকৎসকরক (োজনীদতদিি অথিা একজন অদর্রনতাে িেদতক্রি) দিোে করে 
তাে বোগী এিিং খুি কারছে সহকিভীো, অথভাৎ, বসদট িন্ধ িেজাে বপছরন, একারন্ত, 
িেদক্তগত পযভারয়। যাো তারক দিোে কেরি তারিে িৃদষ্টে িুরখািুদখ হরয়, 



তাৎক্ষদণকর্ারি বস তাে দনজস্ব িৃদষ্ট দিরয় যাে উিে দিরত পারে তাে দনরজরক িোখো 
আত্মপক্ষ সিথভন কোে িাধেরি। এখন (তাে জীিরন প্রথিিারেে িত) টিাস তাে 
দনরজরক এিন একদট  পদেদস্থদতরত আদিষ্কাে করে বযখারন তাে উপে দনিে িৃদষ্ট সিংখোয় 
এত বিদশ বয, বস িেথভ হয় বসগুরলা শনাক্ত কেরত। তাে দনরজে িৃদষ্ট দকিংিা শব্দ 
বকারনার্ারিই বস তারিে উিে দিরত পারে না। সিাে আক্রিরণে দনশানা এখন বস। 
হাসপাতারলে দর্তরে িাইরে িানুষ তারক দনরয় কথা িরল ( বসটা এিন এক সিয় যখন 
কারো দিশ্বাসঘাতকতাে খিে, কারো ধো পড়াে খিে, যাো প্রদতপক্ষরক সহায়তা কেরছ 
তারিে খিে উৎকদণ্ঠত প্রাহায় গুজরিে বসই অদু্ভত দ্রুততায় ছদড়রয় পড়রতা)। যদিও বস 
বসদট জানরতা, তাে পরক্ষ দকছুই কোে দছল না এসি থািারনাে জন্য। বস অিাক হরয়দছল 
দক পদেিাণ অসহ্ িরন হরয়দছল দিষয়দট তাে কারছ বসদট অনুধািন করে, দেক কতটা 
আতদঙ্কত করেদছল দিষয়দট তারক। তাে প্রদত বিখারনা তারিে আগ্রহ ততটাই অপ্রীদতকে 
বযিন, কনুই দিরয় ধাক্কা বিয়াে িত িানুরষে দর্ড়, বসই িানুষগুরলাে হারতে থািাে 
িরতা, যাো দুঃস্বরপ্নে সিয় আিারিে কাপড় দছেঁরড় বফরল।  
 
টিাস অিরশরষ প্রধান সাজভরনে সারথ আিাে বিখা করে ও তারক জানায় একদট শব্দও 
বস দলখরি না। 
 
সাধােণ পদেদস্থদতে তুলনা প্রধান সাজভন আরো বিদশ তীরতমতাে সারথ তাে হাত ঝােঁকুদন 
বিয় এিিং িরলন দতদন আরগ বথরকই টিারসে এই দসোন্তদট প্রতোশা করেদছরলন। 
 
টিাস িরলদছল,  ‘হয়রতা আপদন বকারনা োস্তা বিে কেরত পারেন বকারনা ধেরনে দিিৃদত 
ছাড়াই আিারক কারজ োখাে জন্য’, আর্াস বিিাে বেষ্টা করে বস, তারক িেখাস্ত কেরল 
সহকিভীো সি একরযারগ পিতোগ কেরি এিন একদট হুিদক হয়রতা এখারন তারক 
োকেীরত অিোহত োখাে জন্য যরথষ্ট হরত পারে।  
 
দকন্তু তাে সহকিভীো পিতোরগে হুিদক বিিাে কথা বকউই কখরনা কল্পনা করেদন 
সুতোিং খুি বিদশ সিয় পাে হিাে আরগই (আরগে বেরয় আরো উিেরিে সারথ তাে হাত 
ঝােঁদকরয় দছরলন প্রধান সাজভন - বিশ দকছুদিন হাত যেণাও করেদছল টিারসে) তারক 
হাসপাতাল তোরগ িাধে কো হয়। 
 
৫ 
হাসপাতাল বথরক টিারসে োকেী েরল যািাে পে প্রথরি প্রাহা বথরক প্রায় পঞ্চাশ িাইল 
দরে একদট গ্রারিে দিদনরক বস কাজ বপরয়দছল। প্রদতদিন বেরন তারক যাতায়াত কেরত 
হরতা, আে িাসায় দফেত হরতা েূড়ান্ত িান্ত হরয়। এে এক িছে পে, টিাস প্রাহাে 
শহেতলীে একদট বছারটা দিদনরক খাদনকটা সুদিধাজনক তরি আরো দনম্ন পরি একদট 
কাজ বযাগাড় কেরত সক্ষি হয়। বসখারন অিশ্য বস শলে দেদকৎসক দহসারি কাজ কেরত 



পারেনা, সাধােণ দেদকৎসরক রূপান্তদেত হয়। বোগীে োপ দছল বসখারন তীরতম, ওরয়দটিং 
রুরি সিসিয়ই উপরে পড়া দর্ড়, বকারনা বোগীরক পােঁে দিদনরটে বিদশ সিয় বিয়া দছল 
অসম্ভি। টিাস শুধ ুতারিে িলরতা কতটুকু অোসদপদেন বখরত হরি, এছাড়া অসুস্থতাে 
কােরণ প্রাদথভত ছুদটে কাগজপরত্র সই কো, বোগীরিে দিরশষজ্ঞরিে কারছ পাোরনা 
ইতোদি কাজ কেরত হরতা - োক্তারেে বেরয় িেিং তাে দনরজরক বিদশ সেকােী বকোনীে 
িত িরন হরতা। 

একদিন, তাে অদফরসে সিয় প্রায় বশষ হিাে আরগ, তাে সারথ বিখা কেরত 
এরসদছল  পঞ্চাশ িছরেে এক িানুষ, যাে স্থূলতা স্পষ্টতই বযন তাে গুরুে িাদড়রয় 
দিরয়রছ। দতদন দনরজরক পদেেয় বিন স্বোষ্ট্র িেণালরয়ে একজন প্রদতদনদধ দহসারি 
এিিং  োস্তাে ওপারে একদট পানশালায় তারক দকছুক্ষণ সি বিিাে জন্য দতদন টিাসরক 
দনিেণ জানান। 

এক বিাতল পানীয় দিরত দনরিভশ বিয় বলাকদট। ‘আিারক গাড়ী োদলরয় দফেরত হরি’, 
টিাস প্রতোখোরনে সুরেই কথাদট িরল। আদি আিাে লাইরসে হাোরিা যদি তাো 
জানরত পারে আদি পান করেদছ’। স্বোষ্ট্র িেণালরয়ে বলাকদট টিারস কথা শুরন বহরস 
িরলন, ‘যদি দকছ ুঘরট এটা বিখারিন।’, বলাকদট টিাসরক একদট কােভ বিয়, বযখারন 
তাে নাি বলখা আরছ (স্পষ্টতই তাে সদতেকারেে নাি নয়), িেণালরয়ে বটদলরফান 
নেেও আরছ। 

এেপে দতদন একদট িীঘভ িকৃ্ততা বিন এই িরল বয দতদন টিারসে কত গুণিুগ্ধ এিিং 
কীর্ারি পুরো িেণালয় িিভাহত হরয়রছ বজরন বয তাে িত এত িক্ষ একজন েরেয় 
সাজভন দকনা এখন অখোত বকারনা দিদনরক অোসদপদেন দিতেণ কেরছ। দতদন টিাসরক 
িুঝরত বিন, যদিও দতদন বসদট প্রকারশ্য িলরত পােরিন না, পুদলশ আরিৌ একিত নয় 
এই ধেরনে িাড়ািাদড় িাত্রাে পিরক্ষপগুরলাে জরন্য, বযিন, দিরশষজ্ঞরিে তারিে পি 
বথরক অপসােণ কো। 

বযরহত ু বিশ অরনক দিন টিাসরক বকউ প্রশিংসা কোে জরন্য র্ারিদন, বস বসই স্কুল 
কিভকতভাে সি কথাই খুি সতকভর্ারি সারথ শুরনদছল এিিং তাে বপশাগত জীিন সেরন্ধ 
বলাকদট এত দনর্ুভল তথে জারন বিরখ অিাকও হরয়দছল। োটুকাদেতাে িুরখ আিো কতটা 
দনেস্ত্র, প্রদতরোধহীন!  িেণালরয়ে কিভকতভা যা িলদছল বসগুরলারক গুরুেপূণভ দকছ ুর্ািা 
বথরক বস দনরজরক প্রদতরোধ কেরত পারেদন। 

 
দকন্তু এদট শুধুিাত্র িম্ভ বথরক না, আরো বিদশ গুরুেপূণভ এখারন, টিারসে অদর্জ্ঞতাে 
অর্াি। যখন আপদন এিন কারো িুরখািুদখ িসরিন যাে আেেণ প্রীদতকে, েোশীল 
এিিং দিনম্র, আপনাে জরন্য খুি কদেন হরয় পরড় দনরজরক স্মেণ কদেরয় বিয়া বয, বস যা 



িলরছ তাে বকারনাটাই আসরল সতে নয়, বকারনা দকছুই আন্তদেক নয়। অদিশ্বাসরক 
প্রদতপালন কোে (সাোক্ষণই, পেদতগতর্ারি, বকারনা ধেরনে দিেুেদত ছাড়া) জরন্য 
প্ররয়াজন প্রেুে পদেেি এিিং প্রকতৃ প্রদশক্ষণ - অন্যারথভ ঘন ঘন পুদলদশ বজোে িুরখািুদখ 
হওয়া। আে টিারসে বসই প্রদশক্ষণ দছল না। 

িেণালরয়ে িেদক্তদট আরো িরলন, ‘আিো জাদন জুদেরখ আপদন খুি র্ারলা একদট োকেী 
বপরয়দছরলন, এিিং আিো অিশ্যই বসটাে জন্য কৃতজ্ঞ বয আপদন বিরশ দফরে এরসরছন, 
সদতে একদট িহৎ কাজ। আপদন অনুধািন করেদছরলন আপনাে জন্য জায়গা আসরল 
এখারনই’। এেপে দতদন আরো বযাগ করেন, দকছুটা বযন বকারনা দকছুে জন্য টিারসে 
প্রদত অনুরযারগে সুরে, ‘দকন্তু ,আপনাে জায়গা অপারেশন বটদিরলও’! 

টিাস িরল, ‘আদিও পুরোপুদে একিত’। 

সিংদক্ষপ্ত একদট দিেদতে পে, িেণালরয়ে বলাকদট দিষণ্ণ করণ্ঠ িরলন, ‘তাহরল আিারক 
িলুন োক্তাে, আপদন কী সদতে িরন করেন কদিউদনস্টরিে উদেত তারিে বোখ উপরড় 
বফলা? যখন, আপদন দকনা িহু িানুষরক স্বাস্থে উপহাে দিরয়রছন’? 

‘দকন্তু বসটা অিাস্তি আে অদু্ভত একদট প্রস্তাি’! টিাস আত্মপক্ষ সিথভন করে িরল,‘আদি 
কী দলরখদছ বসটা আপদন বকন পরড়নদন’? 

‘আদি পরড়দছ বলখাদট’, িেণালরয়ে বলাকদট এিন করণ্ঠ বসদট িরল বযন শুনরল কারো 
িরন হরত পারে বস খুিই দিষণ্ণ। 

‘বিশ, আদি কী িরলদছ বয কদিউদনস্টরিে উদেত তারিে বোখ উপরড় বফলা’? 

‘বসর্ারিই বসটা সিাই িুরঝদছল দকন্তু’, িেণালরয়ে বলাকদট িরল, তাে কণ্ঠ দিষণ্ণ বথরক 
আরো দিষণ্ণতে হয়। 

‘আপদন যদি পুরো সিংস্কেণদট পড়রতন, বযর্ারি আদি িূল বলখাদট দলরখদছলাি, তাহরল 
বসদট পরড় আপনাে এিন দকছ ুিরন হরতা না। প্রকাদশত সিংস্কেণদট খাদনকটা সোিনা 
কো হরয়রছ’। 

‘তাে িারন’? বিশ সতকভ হরয় িেণালরয়ে বলাকদট দজজ্ঞাসা করে, ‘আপদন বযর্ারি 
বলখাদট দলরখদছরলন বসদট তাো বসর্ারি প্রকাশ করেদন? 

 
‘না, তাো সিংদক্ষপ্ত করেদছল’। 



‘অরনকটা’?  
 
‘প্রায় এক তৃতীয়ািংশ’। 

িেণালরয়ে বলাকদটরক বিরখ িরন হরলা সদতেকাের্ারিই দিদস্মত হরয়রছন, ‘কাজটা 
তাহরল তাো দেক করেদন বিারটও’। 

টিাস কােঁধ ঝােঁকায়। 

‘আপনাে প্রদতিাি কো উদেত দছল। িািী কো উদেত দছল বযন তাো দিষয়দট দেক করে 
বিয় তাৎক্ষদণকর্ারি’। 

 
‘দকন্তু বস দিষরয় আদি দকছ ুর্ািাে আরগই বতা রুশো এরস বগল, আিারিে সিােই তখন 
আরো িহু দকছ ুর্ািরত হরয়দছল’।  

‘দকন্তু একজন োক্তাে দহসারি আপদন দনিয়ই োনদন সিাই বযন এিন দকছ ুনা র্ারি বয, 
আপদন িানুরষে বিখাে অদধকাে বকরড় দনরত িলরছন’! 

‘আপদন দক দিষয়দট একট ুবিাঝাে বেষ্টা কেরিন? সোিরকে প্রদত বলখা একদট দেদে 
দছল বসদট, বপছরনে পাতাে এক বকানায় লুকারনা। বকউ এিনদক নজেও বিয়দন। বকউ 
না িারন রুশ িূতািারসে কিভকতভাো ছাড়া, কােণ তাো বসটাই খুেঁজদছল’। 
 
‘না বসটা িলরিন না, এর্ারি দেন্তা কেরিন না! আদি দনরজই িহু িানুরষে সারথ কথা 
িরলদছ যাো আপনাে বলখাদট পরড়রছ এিিং দিদস্মত হরয়রছন বয আপদন এিন দকছ ু
দলখরত পারেন। দকন্তু এখন আপদন আিারক িলরছন, আপদন বযর্ারি দলরখদছরলন বসদট 
বসর্ারি প্রকাদশত হয়দন, দিষয়দট িহু প্ররেে সিাধান কেরছ। তাো কী কাজদট আপনারক 
দিরয় কদেরয় দনরয়দছল’? 

‘বলখাে জন্য? না আদি দনরজই বলখাটা জিা দিরয়দছলাি’। 

‘বসখানকাে কাউরক দক আপদন বেরনন’?  

‘কারিে’?  
 
‘যাো আপনাে বলখাদট ছাদপরয়দছল’। 



‘না’।  
 
‘িারন আপদন তারিে সারথ বকারনাদিনও কথা িরলনদন’। 

‘আিারক তাো সশেীরে অদফরস আিেণ করেদছল একিাে’। 

‘এিিং কাে সারথ আপদন কথা িলদছরলন’?  

‘বকারনা একজন সোিরকে সারথ’। 

‘তাে নািটা কী দছল’?  

এতক্ষণ পযভন্ত টিাস িুঝরত কেরত পারেদন বয তারক আসরল বজো কো হরি। সারথ 
সারথ বসই িুঝরত বপরেদছল তাে উচ্চাদেত প্রদতদট শব্দ অন্য কাউরক র্য়ঙ্কে দিপরি 
বফরল দিরত পারে। যদিও অিশ্যই বস জারন সোিরকে নাি, বস অস্বীকাে করে: ‘তাে 
নাি কী দছল আদি দনদিত হরয় িলরত পােরিা না’। 

টিারসে আন্তদেকতাহীন উিরেে প্রদতদক্রয়ায় তাে করণ্ঠ দনদা দনরয় বলাকদট িরল, ‘না 
না, আপদন দনিয়ই আিারক িলরিন না বয বস আপনারক তাে দনরজে পদেেয় বিয়দন’।  

একদট োদজকদিক িাস্তিতা হরি শশশি বথরক সুষ্ঠুর্ারি প্রদতপালনই আিারিেরক 
বগাপন োষ্ট্রীয় পুদলরশে দিরত্র পদেণত হরয়রছ। আিো জাদন না কীর্ারি দিথো কথা 
িলরত হয়। সদতে কথা িরলা, বয িাধেিাধকতাদট আিারিে দর্তরে প্ররিশ কদেরয় 
দিরয়দছরলন আিারিে দপতািাতাো বসদট এতই স্বয়িংদক্রয়র্ারি কাজ বয এিনদক বজো 
কোে সিয় বকারনা োষ্ট্রীয় পুদলরশে কারছ দিথো কথা িলরতও আিারিে লজ্জা লারগ। 
আিারিে জন্য তাে িুরখে উপে সোসদে দিথো িলাে বেরয় ( বযটা আসরলই একিাত্র 
কোে িত কাজ এ পদেদস্থদতরত) িেিং সহজতে তাে সারথ তকভ কো দকিংিা তারক অপিান 
কো ( যাে আসরলই বকারনা অথভ  হয় না)। 

যখন িেণালরয়ে িেদক্তদট তারক তাে অসততাে জন্য অদর্যুক্ত করেদছল, টিাস প্রায় 
একদট অপোধরিাধ অনুর্ি করেদছল; দকন্তু তারক আসরলই একদট শনদতক প্রদতিন্ধকতা 
অদতক্রি কেরত হরয়দছল তাে দিথোয় দনরজরক ধরে োখাে জন্য: ‘আিাে িরন হয়, বস 
তাে দনরজে পদেেয় দিরয়দছল’, বস িরল, ‘দকন্তু বযরহত ুতাে নাি িরন োখাে িরতা দকছু 
নয়, আদি সারথ সারথই র্ুরল বগদছ’। 

বিশ বকিন বিখরত দছরলন দতদন তাহরল? 



বয সোিক তাে সারথ কথা িরলদছল, বস খিভকায়, শসন্যরিে িত কাটা বছাট হালকা 
িািািী েুল। টিাস  সরেতনর্ারি এে এরকিারে দিপেীত শিদশষ্টেগুরলা িাছাই করে 
িলাে জন্য: ‘দতদন বিশ লো, কারলা লো েুল দছল তাে’। 

‘আহা..’ িেণালরয়ে বলাকদট িরল ‘আে তাে িড় একটা থুতদন’ ? 

‘হ্ােঁ, দেক’, টিাস িরল। 

‘খাদনকটা কুেঁরজা’। 

‘হ্ােঁ দেক’, আিাে টিাস িরল, উপলদি করে করে িেণালরয়ে িেদক্তদট হয়রতা কাউরক 
শনাক্ত কেরত বপরেরছ। শুধুিাত্র টিাস বকারনা একদট দর্ভাগা সোিক সেরন্ধ তথে 
দিরলা না, আরো বিদশ গুরুেপূণভ বয বস বয তথেদট দিরয়রছ বসদট পুরোপুদের্ারি দিথো। 

‘এিিং কী জন্য দতদন আপনাে সারথ বিখা কেরত বেরয়দছরলন’? কী দনরয় আপনাো কথা 
িরলদছরলন’?  

‘বলখাদট সোিনা প্রসরি, বকান অিংশদট আরগ পরে হরি বসই দিষরয়’। 

কথা এদড়রয় যািাে একদট হাস্যকে প্ররেষ্টাে িত বশানায় তাে উিেদট। এিিং টিারসে 
সদতে কথা িলাে অস্বীকদৃতরত আিারো িেণালরয়ে িেদক্তদট দকছুটা দিেক্ত হরয় দজজ্ঞাসা 
কেরলা, ‘প্রথরি আপদন িলরলন, তাো আপনাে বলখা এক তৃতীয়ািংশ সোিনা করেরছ, 
এখন িলরছন তাো আপনাে বলখাটা সাজারনা দনরয় কথা িলরত বেরয়রছ, এটা কী 
বযৌদক্তক’?  
 
এিারে টিারসে বকারনা সিস্যা হরলা না উিে দিরত কােরণ বস েূড়ান্তর্ারিই সদতে কথা 
িলরছ।‘না, এটা বযৌদক্তক না, দকন্তু দেক বসটাই ঘরটরছ’। বস হাসরলা, ‘তাো দজজ্ঞাসা 
করেদছল আদি বযন তারিে একদট িারকেে শরব্দে  ক্রি অিস্থান েিিিল কোে অনুিদত 
বিই, আে তােপে তাো আদি যা দলরখদছ তাে এক তৃতীয়ািংশ বকরট িাি দিরয় বিয়’। 

িেণালরয়ে িেদক্তদট িাথা নাড়ারলা এিন র্ারি বযন খুি বিদশ অশনদতক বকারনা কাজ 
িুঝরত বস িেথভ হরি। ‘খুিই অদনয়রিে কাজ করেরছ তাো তাহরল’। 

বস তাে িি পান বশষ করে এিিং উপসিংহাে টারন: ‘আপনারক বকৌশরল িেিহাে কো 
হরয়রছ, োক্তাে, তারিে স্বারথভ আপনারক িেিহাে কো হরয়রছ। দুঃখজনক, এে 
পদেণদতরত আপদন এিিং আপনাে বোগীরিে দরর্ভাগ বপাহারত হরি।আিো আপনাে 
ইদতিােক গুণািলী সেরন্ধ খুি র্ারলার্ারি জাদন।বিদখ আিো দক কেরত পাদে আপনাে 
জন্য’। 



 
টিারসে সারথ আন্তদেকর্ারিই কেিিভন করে। তােপে দজন দনরজরিে গাদড়ে দিরক 
প্রস্থান করে। 

৬ 
িেণালরয়ে বসই িেদক্তদটে সারথ কথা িলাে পে পেই গর্ীে হতাশায় আক্রান্ত হরয়দছল 
টিাস। কীর্ারি বস তারিে করথাপকথরনে বখাশ বিজাজী র্ািদটে কােরণ অসতকভ হরয় 
পরড়দছল? এই িানুষদটে সারথ বকারনা দকছ ুকেরত যদি বস অস্বীকােই না কেরত পারে 
(যা ঘরটরছ তাে জন্য বস প্রস্তুত দছল না এিিং বকানদট আইরনে িৃদষ্টরত ক্ষিারযাগে অপোধ 
আে বকানদট নয় বসদটও জানরতা না), দনরিনপরক্ষ বস বতা তাে সারথ িহুদিরনে পুেরনা 
িন্ধুে িত িিেপারন অস্বীকদৃত জানারত পােরতা। ধো যাক, বকউ তারক এই বলাকদটে 
সারথ বিরখ বফলরলা, তাে পরক্ষ তখন বকিলই র্ািা সম্ভি হরত পারে বয টিাস পুদলরশে 
পরক্ষ কাজ কেরছ! এিিং বকনই িা বস িলরত বগল তাে বলখা িূল প্রিন্ধদটরক বকরট বছাট 
কো হরয়রছ? বকন বস এই তথেদট উপস্থাপন করেদছল তারিে করথাপকথরন?  দনরজে 
উপে বস খুিই অসন্তুষ্ট হয়। 

দই সপ্তাহ পে, িেণালরয়ে বলাকদট আিাে তাে সারথ বিখা কেরত আরস। আরো 
একিাে বস তারক তাে সারথ পান কেরত আিেণ জানায়, দকন্তু এিাে টিাস তারিে 
অদফরসই তাে কাজদট বশষ কোে জরন্য অনুরোধ জানায়। 

‘আদি খুি র্ারলা র্ারি দিষয়দট িুঝরত বপরেদছ, োক্তাে’, একট ুবহরস বস িরল। 

টিাস তাে উচ্চাদেত শরব্দ খাদনকটা বকৌতুহলী হরয় ওরে। িািাে বখরলায়ারড়ে িতই বস 
শব্দগুরলা উচ্চােণ করেদছল, বযন বস তাে প্রদতপক্ষরক জাদনরয় দিরি, এে আরগে িারন 
বস একটা র্ুল করে বফরলরছ। 

পেস্পরেে িুরখািুদখ তাো িরস, টিারসে বটদিরল। বসই সিরয় েলিান ফ্ল ুিহািাদে দনরয় 
িশ দিদনট কথা িলাে পে, বলাকদট িরল, ‘আিো আপনাে বকসটা দনরয় দিরশষর্ারি 
র্ািনা দেন্তা কেদছ। যদি িোপােটায় শুধুিাত্র আিো জদড়ত থাকতাি, তাহরল আে দকছুই 
কোে িেকাে দছল না, দকন্তু জনগরণে িতািরতে কথা আিারিে র্ািরত হরি। আপদন 
আসরলই কী বিাঝারত বেরয়রছন িা োনদন বসদট যা-ই বহাক না বকন, আপদন আপনাে 
প্রিন্ধদটে িাধেরি িানুরষে কদিউদনস্ট দিরোধী িরনার্ািরক আরো উরস্ক দিরয়দছরলন। 
আিারক অিশ্যই িলরত হরি বয, বসই বলখাদটে জন্য এিনদক আপনারক আিালরত 
বনিাে কথাও র্ািা হরয়রছ। জনগণরক সদহিংসতায় প্ররোেনা বিিাে দিরুরে একদট 
আইন আরছ’। 

টিারসে বোরখে দিরক সোসদে তাকারত স্বোষ্ট্র িেণালরয়ে বলাকদট খাদনকটা দিেদত 
বনয়। টিাস তাে কােঁধ ঝােঁকায়। আিারো বলাকদট তাে স্বদস্তিায়ক কণ্ঠস্বরে দফরে আরস, 



‘আিো বসই প্রস্তািদটরক বর্াট দিরয় িাদতল করেদছ। পুরো ঘটনায় আপনাে যা িায় 
থাকুক না বকন, আপদন বযন আপনাে িক্ষতা পুরোপুদের্ারি কারজ লাগারত পারেন বসদট 
দনদিত কোয় সিারজে স্বাথভ আরছ । হাসপাতারলে প্রধান সাজভন আপনাে িক্ষতাে উচ্চ 
প্রশিংসা করেরছন। আপনাে বোগীরিে কাছ বথরকও আিো তথে সিংগ্রহ করেদছ। আপদন 
আসরলই িক্ষ একজন দিরশষজ্ঞ। োক্তােরিে োজনীদত িুঝরত হরি এিন প্ররয়াজনীয়তা 
বকউ িািী কেরত পােরি না। আপদন দনরজরক খাদনকটা বিসািাল করে বফরলদছরলন। 
সুতোিং এখনই উপযুক্ত সিয় দিষয়দটে একদট স্থায়ী সিাধান কো। বস কােরণ আিো 
আপনাে জন্য একদট খসড়া দিিৃদত প্রস্তুত করেদছ। সিংিািপরত্রে বলাকজন বযন এদট 
প্রকাশ কোে জরন্য তারিে হারত পায় আপনারক শুধ ু তাে িেিস্থা করে দিরত হরি। 
আিোই দনদিত কেি এটা বযন সদেক সিরয় প্রকাদশত হয়’। দতদন টিারসে দিরক একদট 
কাগজ এদগরয় বিন। 

টিাস কাগজদটরত কী বলখা আরছ বসদট পরড় এিিং এে দিষয়িস্তু তারক আতদঙ্কত করে। 
দই িছে আরগ প্রধান সাজভন তারক বযদট সই কেরত িরলদছরলন এদট তাে বেরয়ও দনকষৃ্ট। 
শুধুিাত্র ইদেপাস আদটভরকলদট প্রতোহারেই এদট সীিািে থারকদন, এখারন বসাদর্রয়ত 
ইউদনয়ন সেরন্ধ তাে র্ারলািাসাে বঘাষণা আরছ, কদিউদনস্ট পাদটভে প্রদত দিশ্বস্ততাে 
শপথ আরছ, িুদেজীিীরিে প্রদত দনদা আরছ, যাো দকনা বিশদটরক গৃহযুরে িুরখািুদখ 
বেরল দিরিন এিিং সরিভাপদে বলখকরিে সাপ্তাদহকদটে সোিকরিে প্রদত দনদা জ্ঞাপন 
আরছ (দিরশষ করে লো খাদনকটা কুেঁরজা হরয় থাকা সোিরকে প্রদত, টিারসে সারথ যাে 
বিখা হয়দন, তরি তারক বস বেরন, এিিং তাে ছদি বিরখরছ) যাো সরেতনর্ারি তাে 
বলখাদটরক দিকৃত করেরছ এিিং তারিে প্রদতদিপ্লরিে একদট আহিান দহসারি দনরজরিে 
স্বাথভ উোরেে জন্য িেিহাে করেরছ, কােণ এিন বকারনা প্রিন্ধ বলখাে জন্য তাো দনরজো 
যরথষ্ট কাপুরুষ, সুতোিং তাো একজন সেল অনদর্জ্ঞ োক্তারেে বপছরন আেয় দনরয়রছন 
দনরজরিে অপকিভ ঢাকরত। 

িেণালরয়ে বলাকদট টিারসে বোরখ তাে শঙ্কাদট লক্ষে করে, খাদনকটা ঝুেঁরক পরড়, 
টিারসে হােঁটুরত িন্ধুসুলর্ িৃদ োপড় বিয়, ‘োক্তাে িরন োখরিন এটা শুধ ুএকদট নিুনা, 
বর্রি বিখুন, আপদন যদি দকছু িিলারত োন এখারন, আদি দনদিত আিো একিরত 
বপৌছারত পােরিা, আে যাই বহাক না বকন এটা বতা আপনাে দনরজেই দিিৃদত’। 

টিাস কাগজদট বগাপন পুদলরশে বলাকদটে দিরক হাত িাদড়রয় এদগরয় বিয়, বযন বস র্য় 
পারি আে এক বসরকডে বসদট হারত োখাে জন্য, বযন বস দেদন্তত বকউ বসখারন তাে 
আিরুলে ছাপ খুেঁরজ পারি। 

দকন্তু কাগজদট হারত বনিাে িিরল, িেণালরয়ে বলাকদট কপট দিস্মরয় তাে দই হাত বিরল 
ধরে (বসই একই অি র্দি যখন বপাপ তাে িোলকদনরত িাদড়রয় উপদস্থত জনগণরক 



আশীিভাি বিয়)। ‘কী কেরছন োক্তাে, বকন এিন একদট কাজ কেরছন? ওটা োখুন। 
িাসায় দগরয় র্ারলা করে োো িাথায় র্ািুন’। 

টিাস িাথা ঝােঁকায় এিিং শধরযভে সারথ তাে িাড়ারনা হারত কাগজটা ধরে োরখ। পদেরশরষ 
িেণালরয়ে বলাকদট িাধে হয় তাে বপাপসূলর্ র্দিিা পদেতোগ করে কাগজদট হারত 
বনিাে জন্য। 

টিাস বিশ বজাোরলার্ারি তারক িলাে প্রায় উপক্রি হরয়দছল বয, বস কখরনাই এিন 
দকছ ু দলখরিও না দকিংিা সই কেরি না। দকন্তু বশষ িুহূরতভ দনরজরক দনয়েণ করে গলাে 
স্বে িিরল শান্তর্ারি িরল, ‘আদি বতা আে অদশদক্ষত নই, তাই না? বকন আদি এিন 
দকছুরত স্বাক্ষে কেরিা যা আদি দনরজ দলদখদন’? 

‘বিশ, োক্তাে, তাহরল আপদন যা িলরছন বসর্ারিই কো যাক। আপদন দনরজ দলরখ 
বফলনু, আিো একসারথ বসদট আরলােনা কেরিা, আপদন এই িাত্র যা পড়রলন বসটারক 
িরেল দহসারি িেিহাে কেরত পারেন’। 

বকন তাহরল টিাস বগাপন পুদলরশে বলাকদটরক তাৎক্ষদণক আে দনুঃশতভর্ারি না িরল 
বিয়দন?  
 
সম্ভিত এিন দকছ ু তখন বস র্ািদছল িরন িরন: এছাড়া এই ধেরনে দিিৃদত - যা 
সাধােণর্ারিই বকারনা জাদতরক বহয় করে তারিে প্রাণশদক্তরক হেণ করে (সুস্পষ্টর্ারিই 
যা রুশ বকৌশল) - দনরয় পুদলরশে হয়রতা বকারনা সুদনদিভষ্ট পদেকল্পনা থাকরত পারে তাে 
িোপারে। তাো হয়রতা প্রিাণ সিংগ্রহ কেরছ টিারসে বলখা ছাপারনা সাপ্তাদহকদটে 
সোিকরিে দিরুরে বকারনা িািলাে সাক্ষে দহসারি। যদি তাই হয়, তা হরল তাে 
দিিৃদতে প্ররয়াজন হরি শুনাদনে সিয় ও তারিে দিরুরে কুৎসা েটনা কোে 
প্রোোদর্যারনে জন্য। নীদতগত কােরণ যদি বস সোসদে অস্বীকাে করে, তাহরল বসই 
দিপি দকন্তু  েরয় যারি, পুদলশ তারিে শতদে কো দিিৃদত ওপে তাে স্বাক্ষে িদসরয় ছাদপরয় 
দিরত পারে, বস সিদত দিক িা না দিক। বকারনা পদত্রকােই সাহস হরি না এিন দকছ ু
ঘটাে পে তাে প্রদতিাি দলদপ ছাপারত। পৃদথিীে বকউই দিশ্বাস কেরি না বয, বস এটা 
বলরখদন এিিং স্বাক্ষে করেদন। অন্য  কারো শনদতক অপিান বিরখ িানুষ এত তীরতম আনদ 
পায় বয তাো বকারনা িোখো শুরন বসই আনদ নষ্ট কেরত োয় না। 

দনরজই দনরজে দিিৃদত দলখরি পুদলশরক এিন একদট আশা বিিাে পে, বস দকছুটা সিয় 
অজভন কেরলা। পরেে দিনই দিদনক বথরক বস পিতোগ করে। টিাস িরন করেদছল (এিিং 
সদেকর্ারিই) বস্বিায় যখন সািাদজক পিিযভািাে সিরেরয় নীরেে ধারপ বস বনরি যারি 
(বয বনরি যাওয়াে কাজদট অন্য িহু বক্ষরত্র িহু িুদেজীিীরক বসই সিয় কেরত হরয়দছল) 
তাে উপে পুদলরশে কতৃভেও করি যারি, তাে িোপারে আে বকারনা আগ্রহ তারিে থাকরি 



না। যখন বস িইরয়ে সিরেরয় দনরেে ধারপ বপৌছারি, তাো তাে নারি আে বসই দিিৃদতদট 
ছাপারত পােরিনা, শুধুিাত্র সহজ একদট কােরণ বয বকউই এটারক সতে িরল গ্রহণ কেরি 
না। অপিানজনক প্রকাশ্য দিিৃদত শুধুিাত্র সিংদিষ্ট থাকরত পারে এে স্বাক্ষেকােীরিে 
উত্থারনে সারথ, পতরনে সারথ নয়। 

দকন্তু টিারসে বিরশ োক্তােো হরিন সেকােী োকুরে, এিিং োষ্ট্র তারিে োকেী বথরক 
অিোহদত নাও দিরত পারে। বয কিভকতভাে সারথ টিাস তাে পিতোরগে িোপােদট 
আরলােনা করেদছল, বস তারক তাে নারি ও খোদতরত দর্ারিই বেরন, দতদন যথাসম্ভি 
বেষ্টা করেদছরলন োকেী না ছাড়াে জন্য টিাসরক োজী কোরত। হোৎ করে টিারসে 
উপলদি হরয়দছল, বস আরিৌ দনদিত না বস সদেক কাজদট কেরছ দকনা, দকন্তু দিশ্বস্ত 
অনুচ্চাদেত প্রদতশ্রুদত দিরয় দসোন্তদটে সারথ দনরজে িন্ধনদটরক বস অনুর্ি করেদছল, 
সুতোিং িত পদেিতভন কোে বকারনা প্রেই দছল না। আে এর্ারিই টিাস িক্ষ একজন 
শলেদেদকৎসক বথরক প্রাহাে দিদর্ন্ন র্িরনে কােঁরেে জানালা পদেষ্কাে কোে সাধােণ 
একজন পদেিন্ন-কিভীরত পদেণত হরয়দছল। 

 
৭ 
করয়ক িছে আরগ জুদেখ বছরড় প্রাহায় আসাে আরগ, টিাস নীেরি স্বগরতাদক্ত করেদছল, 
‘এস িুস সাইন’! (অথভাৎ অিশ্যই এদট তারক কেরত হরি); বতরেজাে প্রদত তাে 
র্ারলািাসাে কথাই তখন বস বর্রিদছল। দকন্তু, বয িুহূরতভ  সীিানা অদতক্রি করেদছল, 
তখনই টিাস সরদহ কেরত শুরু করেদছল, আসরলই কী কাজদট অিশ্যই তারক কেরত 
হরি। পরে, বতরেজাে পারশ শুরয় বস স্মেণ করেদছল হাস্যকে দকছু কাকতালীয় ঘটনাে 
বসই ধাোিাদহক শৃঙ্খরলে কথা, যা ঘরটদছল সাত িছে আরগ,  যা তারক বতরেজাে কারছ 
দনরয় এরসদছল (যখন তাে হাসপাতারলে প্রধান শলেদেদকৎসক সায়াদটকা অসুখদটে 
শুরুে পযভায়) এিিং এখন বসদট তারক এিন একদট খােঁোয় দফদেরয় দনরয় এরসরছ, বযখান 
বথরক বস আে কখরনাই পালারত পােরি না।  

এে িারন কী তাে জীিরন ‘এস িুস সাইন’! িা অিশ্য কতভরিেে বকারনা ঘাটদত আরছ? 
বকারনা অিশ্যপালনীয় প্ররয়াজনীয়তাে অর্াি? আিাে িরত, টিারসে জীিরন একদট 
অিশ্য পালনীয় কতভিে দছল। দকন্তু বসদট র্ারলািাসা দছল না, বসদট দছল তাে বপশা। 
দেদকৎসাদিজ্ঞানরক বপশা দহসারি বস দনরয়দছল, কাকতালীয় ঘটনাে পদেণদত িা বকারনা 
দহসাি দনকাশ করে নয় িেিং তাে িরনে গর্ীরে থাকা একদট তীরতম আকাঙ্ক্ষাে িাো তাদড়ত 
হরয়। িানুষরক নানা বেণীরত র্াগ কো যত িূে অিদধ সম্ভি হরত পারে, তাে সিরেরয় 
দনদিত িানিে হরি, িরনে গর্ীরে বপ্রাদথত আকাঙ্ক্ষা, জীিনিোপী বকারনা একদট 
কিভকারেে প্রদত যা তারিে দনরিভশনা বিয়। প্রদতদট ফোসী দর্ন্ন, দকন্তু সাো পৃদথিীে সি 
অদর্রনতাো একই - পোদেরস, প্রাহায় অথিা পৃদথিী অন্য বকারনা জায়গায়। 



বকারনা অদর্রনতা হরিন বসই িেদক্ত, দযদন তাে প্রথি শশশরি অপদেদেত জনগরণে 
সািরন তাে িাদক জীিরন দনরজরক প্রিশভন কোে সিদত দিরয়দছল। বসই িূল সিদতদট 
ছাড়া, যাে সারথ প্রদতর্াে বকারনা বযাগসূত্র বনই, দকন্তু প্রদতর্াে বেরয় তাে দিস্তাে আরো 
গর্ীরে, বকউ পােরি না অদর্রনতা হরত। একইর্ারি একজন দেদকৎসক হরিন বসই 
িেদক্ত, দযদন সিদত দিরয়রছন বয তাে সাো জীিন িেস্ত থাকরি িানি শেীে ও বসই 
সিংদিষ্ট সি দিষয়গুরলা দনরয়। বসই িূল সিদত (প্রদতর্া দকিংিা িক্ষতা নয়) তারক 
বিদেরকল করলরজ প্রথি িছরে িেিরিরিে করক্ষ প্ররিশ এিিং প্ররয়াজনীয় সিংখেক িছে 
পদেেি কোে শদক্ত বযাগায় । 

দেদকৎসা দিজ্ঞারনে িূল কতভিেদটরক তাে সিরেরয় িূেিতভী সীিানায় দনরয় যায় 
শলেদেদকৎসা, বযখারন িানুষ স্বগভীয় শদক্তে সারথ সিংরযাগ স্থাপন করে। বকারনা িেদক্তে 
িাথায় যখন বজারে লাদে দিরয় আঘাত কো হয়, বস অজ্ঞান হরয় পরড় যায়, এিিং শ্বাস 
বনয়া িন্ধ করে দিরতও পারে। বকারনা একদিন, বস তাে শ্বাস বনয়া এিদনরতই িন্ধ 
কেরতা। হতোকাে তাে িতৃুেে প্রদক্রয়ারক আরো খাদনকটা এদগরয় দনরয় যায়, ঈশ্বে 
দনরজই তাে কতভিে দহসারি যথাসিরয় যা কোে িেিস্থা দনরতন। ঈশ্বে, িরন কো বযরত 
পারে, হতোকারেে দিষয়দট দিরশষ গুরুরেে সারথ গ্রহণ করেদছরলন, দকন্তু শলে দেদকৎসা 
দনরয় বসর্ারি দতদন দেদন্তত  দছরলন না। দতদন কখরনা সরদহ করেনদন কারো সাহস হরি 
তাে উদ্ভাদিত যরেে িরধে তাে হাত বঢাকারত। পুরো বয শেীেটারক দতদন আদিষ্কাে 
করেদছরলন, োিড়া দিরয় সািধারন িানুরষে বোরখে অন্তোরল বঢরক বেরখদছরলন।  

যখন টিাস বেতনানাশক ওষরুধে প্রর্ারি ঘিুন্ত বকারনা িানুরষে োিড়ায় তাে 
অরস্ত্রাপোরেে ছুদে োরখ, এিিং আত্মদিশ্বাসী হারত োিড়া বকরট অিরশরষ বসদটরক উন্মুক্ত 
করে সুদনদিভষ্ট আে দনয়িিাদফক ধারপ ( বযন এদট বকারনা কাপরড়ে টুকরো - একদট বকাট, 
স্কাটভ, একদট পিভা), বস খিু সিংদক্ষপ্ত সিরয়ে জন্য ধিভরোদহতাে তীরতমতি  বসই অনুর্ূদতদট 
অনুর্ি করে তাে অদর্জ্ঞতায়। আে আিারো িলা িেকাে, তারক এই বপশায় আকৃষ্ট 
করেদছল বসটাই। এটাই তাে ‘ এস িুস সাইন’ , যাে দশকড় দিস্তৃত তাে িরনে গর্ীরে। 
এিিং বসটারক বকউ শিিক্ররি বসখারন বোপণ করেদন, প্রধান সাজভরনে সায়াদটকা দকিংিা 
িাইরেে বকারনাদকছইু না। 

দকন্তু কীর্ারি এিন দকছ,ু যা দকনা তাে জীিরনে দিশাল একদট অিংশ, বসদট এত দ্রুত বস 
ছুরড় বফলরত পােরলা, এত িৃঢ়তাে সারথ এিিং এত হালকার্ারি? 

বস হয়রতা উিে বিরি, বস এদট করেদছল, বযন পুদলশ তারক অপিেিহাে কেরত না 
পারে। দকন্তু সতে িলা হয়, এিনদক যদিও এদট তাদত্ত্বকর্ারি সম্ভি (এিিং এিনদক 
আসরলই বিশ দকছু এিন ঘটনাও ঘরটদছল), দকন্তু এিন দকছু ঘটাে খুি বিদশ সম্ভািনা 
দকন্তু দছল না, বযখারন তাে স্বাক্ষরেে উপে দিথো বকারনা দিিৃদত পুদলশ হয়রতা জনসিরক্ষ 
প্রকাশ কেরত পারে। 



িানদছ, দিপরি শদঙ্কত হিাে বয-বকারনা িানুরষে অদধকাে আরছ, এিনদক যা ঘটাে 
সম্ভািনা খাদনকটা কি। িানদছ বয, বস তাে দনরজে ওপরে, ও তাে আনাদড়পনায় দিেক্ত 
হরয়দছল, এিিং কািনা করেদছল পুদলরশে সারথ র্দিষ্যরত বকারনা সিংস্পশভ বযন তারক 
আসরত না হয় এিিং এে সারথ সিংদিষ্ট অসহায়রেে অনুর্ূদতরক হয়রতা বস এড়ারত 
বেরয়দছল। এিিং িানদছ, একদট অরথভ দকন্তু টিাস তাে বপশারক বতা হাদেরয় বফরলদছল, 
কােণ যাদেক অোসদপদেন দিতেরণে বয কাজদট বস শহেতলীে দিদনরক কেদছল, তাে 
সারথ দেদকৎসাদিজ্ঞান অনুশীলন সেরন্ধ তাে যা ধােণা, তাে সারথ বকারনা দিল বনই। 
এিনদক তােপেও, বযর্ারি দ্রুত বস তাে দসোন্ত দনরয়দছল, বসটা আিাে কারছও খুি 
অদু্ভত িরন হরয়দছল। হরত পারে কী, এদট হয়রতা আরো বকারনা দকছুরক লুকারি, বকারনা 
দকছু গর্ীেতে যা তাে যুদক্ত প্রদক্রয়ারক এদড়রয় বগরছ? 

৮ 
এিনদক যদিও বতরেজাে িাধেরিই দিটরহারর্নরক বস র্ারলািাসরত শুরু করেদছল, 
টিাস সিীত সেরন্ধ দিরশষ দকছু জানরতা না; আিাে সরদহ আরছ, বস কী দিটরহারর্রনে 
দিখোত ‘িুস এস সাইন? এস িুস সাইন?’ বিাদটফদটে বনপরথে সতে কাদহনীটা আসরলই 
জানত দকনা। 

ঘটনাদট ঘরটদছল এর্ারি:  বেিিরশে নািক একজন িেদক্তে কারছ দিটরহারর্ন পঞ্চাশ 
বফ্লাদেন বপরতন। যখন সুেকাে, দযদন সিসিয়ই আদথভক টানাপরড়রনে িধে থাকরতন, 
তারক তাে ঋরণে কথা স্মেণ কদেরয় দিরয়দছরলন একদিন,  বেিিরশে করুণ িীঘভশ্বাস 
বফরল িরলন, ‘িুস এস সাইন’? যাে উিরে দিটরহারর্ন প্রাণরখালা হাদসসহ িরলন, ‘এস 
িুস সাইন’!, এিিং সারথ সারথই দতদন তাে সুরেে িরধে এই শব্দগুরলা বযাগ করেদছরলন। 
এই িাস্তিসিত বিাদটরফ দতদন তােপে োেদট করণ্ঠে একদট কোনন সৃদষ্ট করেদছরলন এস 
িুস সাইন, এস িুস সাইন, ইয়া,ইয়া,ইয়া, ইয়া ( অিশ্যই, অিশ্যই, হ্ােঁ, হ্ােঁ হ্ােঁ হ্ােঁ) 
এিিং েতুথভ কণ্ঠ বসখারন বযাগ বিয়, এোউস দিট বেি বিারটল! ( িা টাকাে থরল বিে 
করো!)।  
 
এক িছে পে বসই একই বিাদটফ আিাে দফরে তাে তাে বশষ বকায়ারেভট এে েতুথভ 
িুর্রিরডটে দর্দি দহসারি, ওপাস ১৫৫। ততদিরন দিটরহারর্ন বেিিরশে ও বসই টাকাে 
থরলে কথা র্রুল বগরছন - আে ‘এস িুস সাইন’! িাকেটা  আরো গুরুগম্ভীে তাৎপযভ দনরয় 
উপদস্থত হয়। িরন হয় বযন তাো উচ্চাদেত হরি সোসদে দনয়দতে বোেঁট বথরক। কারডটে 
র্াষায়, এিনদক ‘শুর্ সকাল’ শব্দদট সদেকর্ারি যদি উচ্চাদেত হয়, বসদটও অদধদিিোে 
দিষরয় রূপান্তদেত হয়। জািভান র্াষা হরি ‘র্ােী’ শরব্দে একদট র্াষা। ‘এস িুস সাইন’! 
এখন আে বকারনা বকৌতুক নয়। এদট রূপান্তদেত হরয়দছল der schwer gefasste 
Entschluss ( খুি কদেন অথিা র্ােী একদট প্রদতজ্ঞায়)। 



সুতোিং দিটরহারর্ন একদট বকৌতুকিয় ঘটনাে অনুরপ্রেণারক রূপান্তে করেদছরলন 
গুরুগম্ভীে সিীত বকায়ারেভরট, আধোদত্মক সরতেে প্রদত দনরিভদশত একদট োট্টা দহসারি। 
বিশ িজাে কাদহনী এদট, কীর্ারি হালকা দকছু রূপান্তদেত হয় র্ােী দকছুরত অথিা, বযিন, 
পােরিদনদেজ িলরতন, ইদতিােকতা বথরক বনদতিােকতায়। তােপেও খুি অদু্ভতর্ারি, 
এই রূপান্তে আিারিে দিদস্মত কেরত িেথভ হয়। আিো হয়রতা অিাক হতাি, যদি িেিং 
দিটরহার্ন তাে বকায়ারেরটে এই গুরুগম্ভীে র্ািরক রূপান্তে কেরতন বেিিশরেে 
টাকাে থরল দনরয় হালকা োট্টাে োে করণ্ঠে কোনরন। যদি দতদন তাই কেরতন, দতদন 
তাহরল পােরিদনদেরজে সারথ একাত্ম হরত পােরতন - র্ােরক লঘতুায় রূপান্তে কেরতন, 
বনদতিােকরক ইদতিােকতায়। প্রথি ( অসিাপ্ত একদট খসড়া দহসারি) আসরতা একদট 
িড় আদধদিিেক সতে এিিং বশরষ ( সোদিত িাস্টােদপস) - খুি তুি বকারনা োট্টা। দকন্তু 
আিো  আে বসর্ারি দেন্তা কেরত জাদন না, বযিন করে পােরিদনদেজ দেন্তা কেরতন। 

আিাে িরন হরয়দছল বয টিাস িহু দিন ধরে বগাপরন দিেক্ত দছল এই করোে, আগ্রাসী 
আে গুরুগম্ভীে ‘এস িুস সাইন’! এে সারথ, এিিং বস তাে িরন পােরিদনদেরজে িূল 
সুেদটরক অনুসেণ কেরত, অথভাৎ র্ােরক দনর্ভারে রূপান্তে কেরত গর্ীে একদট িাসনা 
িহন করে এরসরছ। িরন করে বিখুন, তাে জীিরন একদট পযভারয়, টিাস তাে প্রথি স্ত্রী ও 
পুরত্রে সারথ পরুো সেকভ দছন্ন করেদছল, এিিং বস আরো স্বদস্ত বপরয়দছল যখন তাে িািা- 
িাও তাে সারথ সি সেকভ দছন্ন করেদছল। এই দ্রুত, খািরখয়ালী, পুরোপুদে অরযৌদক্তক 
বকারনা দসোন্ত বনিাে কােণ কী হরত পারে, যদি না বসদট প্রতোখোন কোে বযৌদক্তক 
দসোন্ত না হয়, যা দনরজরক সিরেরয় র্ােী কতভিে দহসারি িািী কেরছ, তাে ‘এস িুস 
সাইন’!?    
 
বসদট, অিশ্যই একটা িাদহ্ক ‘এস িুস সাইন’, সািাদজক নানা দনয়রিে িাধেরি তাে 
জন্য সিংেদক্ষত। দকন্তু অন্যদিরক, দেদকৎসাদিজ্ঞারনে প্রদত তাে র্ারলািাসাে ‘এস িুস 
সাইন’! দছল অর্েন্তেীণ। বসটাই দছল তাে জন্য সিরেরয় করোে সিস্যা। অর্েন্তেীণ 
িাধেিাধকতাগুরলা সি দকছুে বেরয় আরো বিদশ শদক্তশালী এিিং বসই কােরণ এে দিরুরে 
দিরোরহে জন্য আরো বিদশ প্ররণািনািায়ক। 

শলেদেদকৎসক হওয়া িারন বকারনা দকছুে পৃষ্ঠরক িেিরিি করে উন্মুক্ত কো এিিং বিখা 
এে নীরে বকাথায় কী লুদকরয় আরছ। হয়রতা টিাস শলেদেদকৎসারক বপশা দহসারি 
দনরয়দছল বসই অিিে জানাে ইিা বথরক, এস িুস সাইরনে অন্য পারশ কী লুদকরয় আরছ 
বসদট বিখাে ইিায়। অন্যারথভ, জীিরনে কী অিদশষ্ট থারক, যখন বকারনা িেদক্ত অতীরত 
তাে দনরজে জীিরনে উরেশ্য দহরসরি র্ািা এিন দকছ ুপ্রতোখোন করে। 

বযদিন বস প্রথিিারেে িত প্রাহাে সি বিাকানগুরলাে জানালা আে প্রিশভনীে বকরসে 
কােঁে পদেষ্কাে িাদয়রে থাকা বসই সহৃিয় িদহলাে কারছ হাদজো দিরত দগরয়দছল, বসদিন 
সি িূতভ আে অনদতক্রিে িাস্তিতাসহ বস তাে দসোরন্তে পদেণদতে িুরখািুদখ হরয়দছল, 



এক ধেরনে বঘারেে িরধে বস প্ররিশ করেদছল। বসই িানদসক পদেদস্থদতদট তারক তাে 
নতনু কারজ প্রথি করয়কদিন িাসরেে িন্ধরন বেরখদছল। দকন্তু একিাে যখন তাে নতনু 
জীিরনে এই হতর্ে করে বিিাে িত দিস্ময় বস কাদটরয় উরেদছল ( তাে এক সপ্তাহ সিয় 
বলরগদছল), সারথ সারথ বস অনুর্ি করেদছল, আসরল বস শুধুিাত্র একটা লো ছুদট 
কাটারি।  
 
অিরশরষ বস বসই জীিন বপরয়রছ, বযখারন বস এিন দকছ ু কাজ কেরছ, বয কারজে 
িোপারে তাে বকারনা দিরশষ আগ্রহ বনই অথে উপরর্াগ কেরছ। এখন বস িুঝরত 
বপরেরছ বকান দজদনসদট িানুষরক সুখী করে ( বয িানুষগুরলারক বস শুধ ুকরুণাই করে 
এরসদছল), যখন তাো এিন বকারনা কাজ বিরছ বনয় বযখারন তাো অর্েন্তেীণ ‘এস িুস 
সাইরনে’ বকারনা তাড়না অনুর্ি করে না। এিিং বয িুহূরতভ তাো সন্ধোয় িাসায় বফরে, 
বসই িুহূরতভই তাো সি দকছ ুর্ুরল যায়। প্রথিিারেে িত বসও বসই আনদিয় ঔিাসীন্য 
অনুর্ি করেদছল। আরগ যখন অরস্ত্রাপোরেে বটদিরল বকারনা দকছ ুদেক িত হরতা না, বস 
দিষণ্ণ হরয় থাকরতা আে ঘুিারত পােরতা না। এিনদক নােীরিে প্রদত তাে আগ্রহ বস 
হাদেরয় বফলরতা। তাে বপশাে ‘এস িুস সাইন’ েক্তদপপাসু একদট র্োোয়ারেে িরতা 
দছল।  

এখন বস প্রাহায় োস্তায় োস্তায় ঘরুে বিড়ায় রতমাশ আে িই দনরয়, দনরজে িয়স আরো িশ 
িছে করি বগরছ এিনটাই বস অনুর্ি করে। সি বসলস গালভো তারক োক্তাে নারিই 
োরক (প্রাহাে  িুশ বটদলগ্রাফ িা গুজরিে আিান প্রিান বয-বকারনা সিরয়ে বেরয়ই র্ারলা 
কাজ করেরছ) এিিং তাো তারিে সদিভজ্বে, দপরেে িোখো, অদনয়দিত িাদসক সেরন্ধ তাে 
কারছ পোিশভ দনত। হয়রতা তাো বিশ অপ্রস্তুত হরয় বযত, জানালায় সািান পাদন বঢরল 
লো লাদেে আগায় রতমাশ লাদগরয়, যখন বস কােঁে পদেষ্কাে কেরত শুরু কেরতা। তাো যদি 
বিাকারন তারিে খরেেরক একা বফরল আসরত পােরতা, দনিয়ই তাো তাে হাত বথরক 
রতমাশ লাগারনা লাদেটা বকরড় দনরত, ও তাে হরয় জানালা পদেষ্কাে করে দিত। 

টিারসে বিদশে র্াগ কারজে ফেিারয়শ আসরতা িড় িড় বিাকানগুরলা বথরক, দকন্তু তাে 
িোরনজাে তারক দকছ ু  িেদক্তগত খরেরেে িাসায়ও পাোরতা। জনগণ তখরনা বেক 
িুদেজীিীরিে উপে রুশ দনরিভদশত কদিউদনস্ট সেকারেে দনপীড়রনে দিরুরে প্রদতদক্রয়া 
িেক্ত কেরছ একধেরনে বসৌহািভ জ্ঞাপন কোে আনরদ। এিিং যখন তাে প্রাক্তন বোগীো 
জানরত পারে টিাস এখন জানালা পদেষ্কাে করে তাে জীদিকা দনিভাহ কেরছ, তাো বফান 
করেই তাে নাি ধরে তারক কাজ দিরতা, তারক তাো স্বাগত জানারতা শ্যারেইন অথিা 
দস্নরর্াদর্রেে বিাতল খরুল, বতরোটা জানালা পদেষ্কাে করেরছ এিন িন্তিে দলরখ দিত 
অেভাে দলরপ, দকন্তু তাো কথা িলরতা দই ঘডটা ধরে বসই সিয়। বিশ বখাশরিজারজে 
সারথ টিাস তাে পরেে কারজে উরেরশ্য বিে হরতা। যখন সাো বিশ জুরড় রুশ 
অদফসােরিে পদেিাে তারিে িসদত স্থাপন কেদছল এিিং বেদেও পুদলশ কিভকতভারিে 
শঙ্কা জাগারনা দেরপাটভ িে জরপে িত উগরে দিদিল কেদছল যাো এখন দপ্রয় 



সম্প্রোেকরিে প্রদতস্থাদপত করেরছ বেদেওরত, তখন টিাসরক বিখা বযত প্রাহাে োস্তা 
দিরয় বিসািাল বহরট যারি এক গ্লাস িি বথরক পরেে এক গ্লাস িরি, বযন বকউ এক 
পাদটভ বথরক অন্য পাদটভরত যারি। এদট তাে জরন্য দিশাল একদট ছদুট।  

বস তাে প্রাক্তন অদিিাদহত জীিরনও প্রতোিতভন করেদছল। হোৎ করেই বতরেজা তাে 
জীিরনে িাইরে। শুধুিাত্র  গর্ীে োরত িারেে কাজ বথরক বফোে সিয় আে সকারল 
আরধা ঘুরিে বঘারে তাে সারথ বতরেজাে বিখা বহারতা। এিিং সকারল বতরেজাে কণ্ঠস্বে 
যখন থারক সিংশয়ািন্ন আে বস তখন কারজে জন্য বিৌড়ারি। প্রদতদটে কারজে দিন তাে 
হারত থারক বষালটা ঘডটা, অপ্রতোদশত স্বাধীনতাে বক্ষত্র।এিিং টিারসে বযৌিরনে শুরু 
বসই দিনগুরলা বথরক বসই স্বাধীনতাে অথভ িারন নােী।  

৯  
টিারসে িন্ধুো যখনই তারক দজজ্ঞাসা করেরছ, কত সিংখেক নােীে সারথ বস তাে জীিরন 
দিদলত হরয়রছ, বস প্রেদট এদড়রয় যািাে বেষ্টা করেরছ, দকন্তু যখন তাো উিরেে জন্য 
বজাোজুদে করেরছ, বস হয়রতা িরলরছ, ‘বিশ, দইশ, এে কি বিদশ হরত পারে’। িন্ধরুিে 
িরধে ঈষভাদিত বকউ  টিাস প্রকতৃ সিংখোদট িাদড়রয় িলরছ িরলও অদর্রযাগ করেরছ। 
আত্মপক্ষ সিথভন করে বস িরলরছ ,‘খুি বিদশ বতা না, পেঁদেশ িছে ধরে নােী সিংস্পরশভ 
আদছ, দইশরক পেঁদেশ দিরয় র্াগ করে বিরখা, বিখরি িছরে বিাটািুদট আটজরনে িত 
নতনু নােীে বেরয় বিদশ কারো সারথ আিাে সিংস্পশভ দছল না। সিংখোটা খুি বিদশ না, তাই 
না’? 

দকন্তু বতরেজাে সারথ সিংসাে পাতাে পে তাে জীিন যাপরনে শশলীদট বিশ খাদনকটা 
সীদিত হরয়দছল, কােণ, এিন একদট শশলী অিোহত োখাে সারথ সিংদিষ্ট সািংগেদনক 
জদটলতা।  তাে বযৌন কিভকাে খিু সিংদক্ষপ্ত সিরয়ে িরধে সীিািে োখাে জন্য বস িাধে 
হরয়রছ ( িাসা আে হাসপাতারলে অপারেশন রুরিে িরধে), অিশ্য যদিও বস বসই 
সিয়টুকু িোপকর্ারিই সিেিহাে করেদছল  বযিন করে বকারনা পাহাড়ী কৃষক তাে 
র্ারগে বজাটা সিংকীণভ এক টুকরো জদিে সিটুকু দনিংরড় বনয়াে বেষ্টা করে োষ করে), দকন্তু 
বসই পদেদস্থদতে সারথ িতভিারন তাে হোৎ করে পাওয়া বষারলা ঘডটাে বকারনা তলুনাই 
হয় না (আদি বষারলা ঘডটা িললাি কােণ, বয আট ঘডটা বস জানালা বস পদেষ্কাে করে 
বসদটও পূণভ অসিংখে নতুন বসলসগালভ, গৃহিধূ এিিং নােী কিভকতভারিে দিরয়, যারিে 
প্ররতেরকই সম্ভািে বযৌন অদর্জ্ঞতাে প্রদতশ্রুদত িহন করে)। 

দকন্তু টিাস তারিে িরধে আসরল কী বখােঁজাে বেষ্টা করেদছল ? তারিে প্রদত টিাসরক 
আসরলই বকান দিষয়দট আকৃষ্ট করেরছ? বযৌন সিি দক শুধুিাত্র বসই একই কারজে 
দেেন্তন পুনোিৃদি নয়? 



বিারটও না। কােণ সিসিয়ই বসখারন বছাট দকছ ুঅিংশ থারক যা কল্পনাতীত। যখন টিাস 
বকারনা নােীরক তাে কাপরড় আিৃত অিস্থায় বিরখ, স্বার্াদিকর্ারিই কি বিদশ বস 
কল্পনা কেরত পারে, নগ্ন অিস্থায় বসই নােী বকিন বিখরত হরত পারে (োক্তাে দহসারি 
তাে অদর্জ্ঞতাগুরলা এখারন বপ্রদিক দহসারি তাে অদর্জ্ঞতাে সারথ িাড়দত সিংরযাজন ), 
দকন্তু ধােণা দনর্ভে অনুিান এিিং িাস্তিতাে সদেক রূপদটে িরধে সিসিয়ই বছাট একদট 
শূন্যস্থান থারক, আে এই শনূ্যস্থানদটই তারক দিোি দনরত বিয় না। এছাড়াও, 
কল্পনাতীত বকারনা দকছু অজভন কোে প্ররেষ্টা নগ্নতায় প্রকৃত রূপদট আদিষ্কাে কোে 
পেও দকন্তু বশষ হরয় যায় না। এদট আরো অরনক িূে যায়: বকিন করে বসই নােীদট 
আেেণ কেরি তাে কাপড় বখালাে সিয়?  কী িলরি বস, যখন টিাস তাে সারথ সিি 
কেরি? তাে িীঘভশ্বাসগুরলা শুনরতই িা বকিন লাগরত পারে? েেি িুহূরতভ বপৌেঁছারনাে 
সিয় বকিন করে পদেিদতভত হরত পারে বস নােীে িুখদট? 

আদিরেে যা দকছ ুঅনন্য স্বকীয়তা, বসটাই িলূত বকারনা িেদক্তে কল্পনাতীত অিংশগুরলা 
গরড় বতারল। আিো শুধুিাত্র কল্পনা কেরত পাদে, বকান দিষয়গুরলা আিারিে সিাইরক 
অন্য সিাে িরতা একই েকি করেরছ, িানুষরিে িরধে সাধােণ বকান দিষয়গুরলা আরছ। 
স্বতে আদি, হরি বসটাই যা সিাে বথরক আিারক দর্ন্ন করে, িারন বযদট অনুিান কো 
যারি না িা পদেিাপ কো যারি না, তারক অিশ্যই উরন্মােন কেরত হরি, অনািতৃ কেরত 
হরি আে জয় কেরত হরি। 

টিাস, তাে গত িশ িছরেে দেদকৎসা বপশায় পুরোপুদের্ারি কাদটরয়রছ শুধুিাত্র িানুরষে 
িদস্তষ্ক দনরয় কাজ করে, বস জানরতা িানি আদিেরক িোখো কোে িত আে বকারনা 
দকছুই এত জদটল নয়। দহটলাে এিিং আইনস্টাইন অথিা বরতমজরনর্ আে বসালরঝরনৎদসন 
এে িরধে যত পাথভকে আরছ তাে বেরয় অরনক বিদশ পদেিারণ আরছ সিশৃতা। সিংখো 
িেিহাে করে, আিো হয়রতা িলরত পাদে বয এক দিদলয়ন অিংরশে নয়রশা দনোন্ই 
হাজাে নয়শ দনোন্ই র্াগই বসখারন সিশৃ আে অদিল িাত্র এক র্াগ। 

টিাস বিাহাদিষ্ট দছল বসই এক দিদলয়ন র্ারগে একদট র্াগ আদিষ্কাে ও িখল কোে 
জন্য। বসদট বস তাে তীরতমতি বিাহািন্নতাে  িূল িাসনাে বকন্দ্র দহসারি দিরিেনা কেরতা। 
নােীরিে দনরয় তাে বিাহ দছল না, তাে বিাহ দছল  নােীরিে িরধে বয দিষয়দট কল্পনাতীত, 
বস বিাহািন্ন দছল, অন্যারথভ, তারিে একই দলরিে অন্য সিরস্যে সারথ পাথভকে করে বসই 
এক দিদলয়নতি র্গ্নািংশদটে শিসািৃশ্যদট দনরয়। 

(এখারনও  হয়রতা তাে অরস্ত্রাপোরেে প্রদত  তীরতম আগ্ররহে সারথ তাে নােীরিে প্রদত তীরতম 
আগ্ররহে সদিলন ঘরটরছ। এিনদক তাে বপ্রদিকারিে সারথ, বস তাে কাল্পদনক 
অরস্ত্রাপোরেে ছুদে দকছরুতই হাত বথরক নাদিরয় োখরত পারেদন, কােণ বস তারিে গর্ীরে 
থাকা বকারনা দকছু িখল কোে তীরতম একদট ইিা বপাষণ কেরতা। তাে প্ররয়াজন তারিে 
বকরট উন্মুক্ত কো)। 



আিো হয়রতা দজজ্ঞাসা কেরত পাদে, অিশ্যই, বকন টিাস বসই দিদলয়ন র্ারগে এক 
র্াগ শিসািশৃ্য অনুসন্ধান করেরছ বযৌনতায়, বকন অন্য দকছুরত না। বকন বসদট বস খুেঁরজ 
পায় না বযিন ধরুন, নােীরিে হাটায় অথিা োন্নাে বকৌশরল অথিা তারিে দশল্পরিারধে 
রুদেরত?  
 
দনদিতর্ারি এই দিদলয়ন র্ারগে এক র্াগ শিসািৃশ্য িানি অদস্তরে অন্য সি অিংরশই 
আরছ, দকন্তু বযৌনতা ছাড়া অন্য সি বক্ষরত্র  এদট উন্মুক্ত এিিং বসদট আদিষ্কাে কোে জন্য 
কারো িেকাে হয় না, বকারনা অরস্ত্রাপোরেে ছুদেে প্ররয়াজন বনই। বকারনা একজন নােী 
হয়রতা খািাে বশরষ পদনে পছদ করে, বকউ ফলুকদপ ঘৃণা করে এিিং যদিও প্ররতেরকই 
তারিে বিৌদলকে প্রকাশ করে বসর্ারি, এদট বসই বিৌদলকে, যা তাে অপ্রাসদিকতা 
প্রিশভন করে আিারিে সতকভ করে বিয় গুরুে না বিিাে জন্য, বসখারন বকারনা িলূেিান 
দকছু খুেঁরজ পািাে প্রতোশা না কেরত। 

শুধুিাত্র বযৌনতায় শিসািরৃশ্যে বসই এক দিদলয়ন র্ারগে একদট র্াগ িূলেিান হরয় ওরে, 
কােণ, প্রকারশ্য উন্মুক্ত না হিাে কােরণ, অিশ্যই জয় কেরত হরি এদটরক। এিনদক 
পঞ্চাশ সাল আরগে বসই সাম্প্রদতক সিরয়ও এই ধেরনে দিজয় অজভন কেরত যরথষ্ট 
পদেিাণ সিয় িেয় কেরত হরতা ( সপ্তাহ, এিনদক িাস!)  এিিং জয় কো িস্তুদটে িূলে, 
জয় কোে জন্য খেে হওয়া সিরয়েই সিানুপাদতক। এিনদক আজও, যখন জয় কোে 
সিয় অরনক করি বগরছ, বযৌনতা আপাতিৃদষ্টরত এখরনা বসই বগাপন দসন্দুরকে িত, যা 
বকারনা নােীে আদিরেে েহস্য লুদকরয় োরখ। 

সুতোিং এদট দছল টিারসে কািনা, তরি সুরখে জন্য না ( সুখ আরস  অদতদেক্ত বিানাস 
দহসারি) িেিং একদট জগতরক অদধকাে কোে  (তাে হারতে অরস্ত্রাপোরেে ছদুে দিরয় 
ছদড়রয় থাকা শেীরেে জগতরক িেিরিি করে) তীরতম িাসনা তারক প্ররোদেত কেদছল িহু 
নােীে সাদন্নধে বপরত। 

১০ 
পুরুষো, যাো িহু নােীরক জয় কোে বেষ্টা করে, তাো সুস্পষ্টর্ারি দদট বেণীরত দিন্যস্ত। 
বকউ বকউ তারিে দনজস্ব আত্মগত এিিং অপদেিতভনীয় বকারনা স্বরপ্নে নােীে অনুসন্ধান 
করে সি নােীে িরধে, আে অন্যো প্ররোদেত হন অসীি শিদেত্রিয় শনিভেদক্তক নােীয় 
পৃদথিী জয় কোে কািনায়। 

আরগে পাগলাদিদট কাদিেক : নােীরিে িরধে আসরল তাো দনরজরিেরকই বখােঁরজ, 
তারিে আিশভরক বখােঁরজ, আে বযরহতু আিশভ সিংজ্ঞা অনুযায়ীই এিন দকছ,ু যারক 
কখরনাই পাওয়া যায়না, িাে িাে তাো হতাশ হয়। এই হতাশা এক নােী বথরক অন্য 
নােীে দিরক পদেোদলত করে তারিে অদস্থেদেিতাে একদট বোিাদডটক অজুহাত বিয়, 
আে বসই কােরণ িহু আরিগপ্রিণ নােী তারিে লাগািহীন িহুগািী বপ্রিাদর্নরয় আকষৃ্ট 



হয়।  
 
পরেে পাগলাদিদট িহাকাদিেক, নােীো এই পুরুষরিে িরধে আকষভণীয় দকছুই খুেঁরজ 
পায়না , পুরুষো তারিে আত্মগত আিশভ নােীরিে উপে আরোপ করে, আে বযরহত ু
সিদকছুই তারিে আগ্রহী করে বতারল, বকারনা দকছইু তারিে হতাশ কেরত পারে না। 
হতাশ না হিাে ক্ষিতায় খাদনকটা কলঙ্কজনক দকছু আরছ । এই িহাকাদিেক ধেরনে নােী 
পটারনায় িেস্ত পরুুষরিে সিাই বিখরল িরন করেন, এো পদেত্রারণে অতীত (হতাশাে 
িাধেরি পদেত্রাণ)। 

আে কাদিেক নােী পটারনা পুরুষো বযরহতু সিসিয়ই একই ধেরনে নােীরক জয় কোে 
বেষ্টা করে, আিো এিনদক লক্ষ কেরত িেথভ হই যখন বস এক বপ্রদিকারক আরেক 
বপ্রদিকা দিরয় প্রদতস্থাদপত করে। তাে িন্ধুো সিসিয়ই তারিে বপ্রদিকারিে একজনরক 
অন্য জরনে সারথ দিদলরয় বফরল, তারিে একই নারি বেরক র্ুল বিাঝািুদঝে সৃদষ্টও 
করে। 
 
জ্ঞারনে অনুসন্ধারন, নােী পটারনায় িহাকাদিেক িক্ষো (অিশ্যই টিাস তারিেই 
একজন) প্রথাগত নােীয় বসৌদযভ বথরক দনরজরিে সদেরয় োরখন, কােণ খুি দ্রুত তাো 
িান্ত হরয় পরড়ন এই বসৌদরযভ। এিিং অিশ্যম্ভািীর্ারি তাো দফরে যান তারিে বসই 
বকৌতূহল সিংগ্রাহরকে র্ূদিকায়। অিশ্যই তাো সরেতন এ দিষয়দট দনরয়, আে খাদনকটা 
লদজ্জতও, এিিং িন্ধুরিে বকারনা দিরতমতকে পদেদস্থদত এড়ারনাে জন্য এো বপ্রদিকারক 
দনরয় জনসিরক্ষ আসাও এদড়রয় েরলন। 

ততদিরন প্রায় দই িছে ধরে টিাস জানালা পদেষ্কাে কোে কাজ কেরছ, যখন তারক এক 
নতনু খরেরেে কারছ পাোরনা হরয়দছল, যাে অদু্ভত বেহাোদট খিু দ্রুত টিারসে নজরে 
পরড়, বয িুহূরতভ বস তারক বিরখদছল। যদিও অদু্ভত, তরি বসদট বগাপনও, অস্পষ্ট, 
গ্রহণরযাগে সাধােণরেে সীিানায় যাে অিস্থান (বফদলদনে িানি সিংক্রান্ত বকৌতূহরলে 
সারথ  অিশ্য টিারসে এই ধেরনে বকৌতূহল সিংক্রান্ত বিাহাদিষ্টতাে বকারনা দিল বনই): 
িীঘভরিহী একজন নােী, টিারসে বেরয়ও বিশ খাদনকটা লো, আে তাে পাতলা েিৎকাে 
খুি লো একদট নাক আরছ এিন একদট অদু্ভত িরুখে উপে যারক আকষভণীয় িলা প্রায় 
অসম্ভি (কােণ সিাই তাে প্রদতিাি কেরি!), টিারসে পরক্ষ (অন্ততপরক্ষ টিারসে 
বোরখ) তারক অনাকষভণীয় িলা সম্ভি নয়।দঢলা পাজািা আে সািা ব্লাউজ পরে দছল বস, 
বিখরত দজোফ, িক আে  বিশ লাজুক সিংরিিনশীল তরুণ িালরকে একদট অদু্ভত 
দিেণ।  
 
টিারসে দিরক িীঘভ, সতকভ আে অনুসন্ধানী িদৃষ্ট দিরয় বস বিখদছল, বয িৃদষ্টরত বকৌতুকিয় 
বিরষে একদট িুদেিীপ্ত ঝলকও অনুপদস্থত দছল না। ‘আসুন, োক্তাে’, বস িরল। যদিও 



টিাস িুঝরত বপরেদছল, নােীদট জারন বস আসরল বক, বস বসদট প্রকাশ কেরত োয়দন, শুধু 
দজজ্ঞাসা করে, ‘বকাথায় আদি জানালা পদেষ্কাে কোে পাদন বপরত পাদে’? 

বস িাথরুরিে িেজা খুেঁরজ বিয়। বসখারন িখু বধায়াে একদট বিদসন, িাথ টাি আে 
করিাে টিারসে নজরে পরড়, প্ররতেকদটে সািরন দিছারনা একদট করে কু্ষোকদৃতে 
বগালাপী কারপভট। 

যখন দজোফ আে িরকে িত বিখরত নােীদট হাসদছল, তাে বোখ খাদনকটা িােঁকা হরয় 
িন্ধ হরয় যাদিল, বস যা-ই িলদছল তা শুরন িরন হরি বযন সিই বগাপনীয় িাতভাে ইদিরত 
পূণভ।  
 
‘িাথরুি পরুোটা আপনাে’; বস িরল, ‘আপনাে িন যা যায়, বসখারন তাই কেরত 
পারেন’। 

টিাস দজজ্ঞাসা করে, ‘আদি দক বগাছল কেরত পাদে?’। 

নােী তারক পাল্টা দজজ্ঞাসা করে, ‘আপনাে দক বগাছল কেরত র্ারলা লারগ?’। 

তাে জানালা বধায়াে িালদতরত গেি পাদন র্রে টিাস দলদর্িং রুরি দফরে এরস দজজ্ঞাসা 
করে, ‘বকাথা বথরক আপদন োইরছন আদি শুরু কদে’। 

কােঁধ ঝােঁদকরয় বস িরল, ‘বসটা আপনাে উপরেই দনর্ভে কেরি’।  

‘আদি কী অন্য ঘরেে জানালাগুরলা বিখরত পাদে’? 

‘তাহরল আপদন  োদেদিরক ঘরুে বিখরত োইরছন’? তাে হাদস িরন হদিল ইদিত দিরি 
জানালা পদেষ্কাে কো শুধুিাত্র একদট বখয়াল, যা দনরয় আরিৌ বকারনা আগ্রহ বস বিাধ 
কেরছ না।  

টিাস প্রথরি পারশে ঘরে বঢারক, একদট িড় জানালাসহ বসদট একদট বশািাে ঘে, দদট 
দিছানা পাশাপাদশ বসখারন লাগারনা, বিয়ারল বহিরন্তে একদট িশৃ্যদেত্র, সূযভারস্ত িারেভে 
একদট িৃশ্য। 

টিাস দলদর্িং রুরি দফরে আরস যখন, বস একদট িরিে বখালা বিাতল আে দদট গ্লাস 
বিখরত পায় বটদিরল উপে। ‘এই কদেন কাজ শুরু কোে আরগ আপনাে শদক্ত দেক োখাে 
জন্য দকছু পান কেরল বকিন হয়’? 

‘আসরলই, একটু দকছু পান কেরত পাদে আদি’, টিাস িরল এিিং বটদিরল িরস। 



বস িরল ‘আপনাে দনিয়ই খুি িজা লারগ িানুষ কীর্ারি িাস করে তা বিখরত’। 

টিাস িরল, ‘আদি অদর্রযাগ কেরত পােরিা না’। 

‘ঘরে একা থাকা বসই সি স্ত্রীো, যাো আপনাে জন্য সিাই অরপক্ষা করে’। 

‘আপদন িলরত োইরছন, বসই সি িািী আে শাশুদড়ো’।  

‘আিা আিারক িলনু বতা, িূল বপশাে জন্য কী কখরনা িন খাোপ করে না আপনাে?  
 
‘তাহরল আরগ আিারক িলনু, কীর্ারি আপদন জানরলন আিাে আসল বপশা কী দছল’?  
 
 ‘আপনাে িস আপনারক দনরয় বিশ গিভ কেরত র্ারলািারস’, িলরলা বসই িক নােী। 

‘এতদিন পরেও’, টিাস দিস্মরয়ে সারথ িরল। 

‘জানালাগুরলা পদেষ্কাে কো দনরয় যখন আদি তাে সারথ বফারন কথা িরলদছলাি, দতদন 
দজজ্ঞাসা করেদছল, আদি আপনারক োই দকনা। দতদন িরলদছরলন বয আপদন দিখোত 
শলেদেদকৎসক দছরলন একসিরয়, পরে হাসপাতাল বথরক আপনারক বিরে করে বিয়া 
হরয়রছ’।  

বিশ, স্বার্াদিকর্ারিই আপনাে িোপারে দতদন আিাে বকৌতূহলরক জাদগরয় 
তুরলদছরলন’। 

‘আপনাে বিশ র্ারলাই বকৌতূহল জ্ঞান আরছ’,  টিাস িরল। 

‘দকন্তু বসটা দক খুিই স্পষ্ট বিাঝা যারি’?  

‘হ্ােঁ, বযর্ারি আপদন আপনাে বোখ িেিহাে কেরছন’।  

‘তাই, কীর্ারি আদি আিাে বোখ িেিহাে কেদছ’। 

‘আপদন বোখ সরু করে তাকারিন প্রথরি, আে তােপে আপনাে প্রে দজজ্ঞাসা 
কেরছন’। 

‘এে িারন, আপদন োইরছন না উিে দিরত’। 

নােীদটে কলোরণ, এই করথাপকথন পিভদট প্রথি বথরকই েিৎকাে প্রণয়রকৌতুরক পূণভ 
হরয় উরেদছল। বস যা িলরছ িাইরেে পৃদথিীরত তাে বকারনা প্রর্াি বনই। এে সি দকছ ু



দর্তরেে দিরক দনরিভদশত, তারিে দনরজরিে প্রদত এিিং বযরহতু সুস্পষ্টর্ারি তা টিাস 
আে এই নােীে সারথ সিংদিষ্ট, আে বকারনা দকছুই আসরল সহজতে দছল না তারিে 
করথাপকথরনে সারথ শব্দগুরলাে সারথ স্পশভ বযাগ কো ছাড়া। 

এর্ারিই যখন টিাস তাে বোখ সরু করে কথা িলাে দিষয়দট দনরয় িলদছল, বস হাত 
িাদড়রয় বসদট স্পশভ করে। নােীদটও টিারসে বোরখ একইর্ারি হাত বিয়। তরি এদট 
বকারনা স্বতুঃসূ্ফতভ প্রদতদক্রয়া দছল না। সম্ভিত িরন হদিল বসও সরেতনর্ারি একদট 
‘আদি যা কেরিা তুদিও তাই কেরি’ এিন একদট বখলাে পদেদস্থদত সৃদষ্ট করেদছল, এিিং 
এেপে িুরখািুদখ িরস থাকা  তারিে দজরনে হাত ধারপ ধারপ তারিে পেস্পরেে 
শেীরেে নানা জায়গায় স্পশভ কেদছল।  

নােীে উরুে িাঝখারন টিারস হাত যািাে পরেই বস িাধা দিরত শুরু করে। টিাস অনুিান 
কেরত পারে না দেক কতটা গুরুরেে সারথ বস এদট বিাঝারত োইরছ। কােণ িহু সিয় 
পাে হরয়রছ এিিং আে িশ দিদনরটে িরধে তাে পরেে খরেরেে িাসায় যািাে কথা, বস 
উরে িাড়ায় এিিং তারক িরল তাে বযরত হরি। 

নােীে িুখ লাল হরয় যায়। ‘অেভাে দলরপ বতা আিাে সই কেরত হরি’, বস িরল। 

‘দকন্তু আদিরতা দকছইু কদেদন’, টিাস প্রদতিাি করে ।  

‘বসটা আিাে বিাষ’, এেপে িৃদ নেি দনষ্পাপ করণ্ঠ দিনদত করে বস িরল, ‘তাহরল 
আপনারক আিাে আিারক বেরক আনরত হরি অেভাে দিরয় এিিং যা শুরু কেরত িাধা 
দিরয়দছলাি বসদট বযন আপদন বশষ কেরত পারেন’।  

যখন টিাস অস্বীকাে করে েদশিদটরত তারক সই কেরত বিিাে জন্য। বস আরো নেি 
সুরে িরল, বযন তাে কারছ করুণা দর্ক্ষা করেই বকারনা দকছ ুোইরছ,‘কাগজটা আিারক 
বিন, িয়া করে’? তােপে বস আিারো বোখ সরু করে, িরল, ‘আে  যা-ই বহাক না বকন, 
আদি বতা এে জন্য টাকা দিদি না, আিাে স্বািী বিরি, আে আপদনও এে জন্য পয়সা 
পারিন না, কােণ োষ্ট্র পারি। আিো দজরনে সারথ এই অথভ দিদনিরয়ে বকারনা 
বযাগসূত্রতা বনই’।  

১১ 

দজোফ আে িরকে িরতা বিখরত বসই নােীদটে অদু্ভত অপ্রদতসািেতা, টিারসে সৃ্মদতরক 
উরিদজত কো অিোহত বেরখদছল: প্রণয়রকৌতুক আে অদু্ভত আড়ষ্টতাে দিেণ বয সৃ্মদত। 
খুি বিদশ িাস্তি বযৌনকাঙ্খারক বযখারন দনয়েণ করে বেরখদছল তাে বিষাত্মক হাদস, 
ফ্লোটদটে অিীল আটরপৌেতা আে এে িাদলরকে বিৌদলকে। সিি কোে সিয় বকিন 



হরত পারে এই নােীদট? যতই বেষ্টা করুক না বকন টিাস, িৃশ্যদট বস কল্পনা কেরত 
পারেনা। বিশ দকছুদিন টিাস আে দকছুই র্ািরত পারেদন। 

এেপরেে িাে যখন তাে োরক বসখারন দগরয়দছল টিাস, বটদিরলে উপে িরিে বিাতল 
আে দদট গ্লাস আরগ বথরকই অরপক্ষা কেদছল। এিাে সিদকছুই দনয়ি িরতাই হরয়রছ। 
বিদশ সিয় পাে না হরতই িুরখািুদখ বশািাে ঘরে ( বযখারন বিয়ারল লাগারনা শতলদেরত্র 
িারেভে িরন সূযভাস্ত হদিল) িাদড়রয় তারিে েুেনেত অিস্থায় বিখা যায়। দকন্তু যখন টিাস 
তারক তাে দেোেদেত ‘কাপড় বখারলা’ দনরিভশদট বিয়, বস শুধ ুিানরতই িেথভ হয়দন, িেিং 
পাল্টা দনরিভশ বিয়, ‘না, তুদি আরগ!’ 

এ ধেরনে প্রতুেিরে অনর্েস্ত টিাস খাদনকটা েিরক ওরে। নােীদট তাে পোরডটে বেইন 
খুলরত শুরু করেরছ ততক্ষরণ। বিশ করয়কিাে কাপড় বখালাে দনরিভশ বিিাে পে (ও 
হাস্যকে িেথভতাসহ), বস িাধে হয় একটা সিরঝাতায় আসাে জন্য। বখলাে দনয়ি 
অনুযায়ী যা বস প্রদতষ্ঠা করেদছল তাে আরগে িাে এখারন আসাে সিয় (অথভাৎ যা আদি 
কেদছ, তুদিও তাই করো), বস তাে পোডট খুরল বফরল, বস তাে স্কাটভ বখারল, তােপে 
টিাস তাে শাটভ বখারল, বস তাে ব্লাউজ, যতক্ষণ না তাো দজরন পরুোপুদে নগ্ন হয়। টিাস 
তাে বর্জা জননারি হাত োরখ, এেপে তাে আিুলগুরলা নাড়াোড়া করে েরল যায় নােীে 
পায়ুপথ অিদধ, নােী শেীরেে বয অিংশদট টিারসে সিরেরয় দপ্রয়; এই নােীে বসই অিংশদট 
অস্বার্াদিকর্ারিই সুস্পষ্ট, দিরশষর্ারি টিারসে হারত বেরক, লো একদট আদেক নালীে 
কথা িরন কদেরয় বিয়, যা খাদনকটা িাইরেে দিরক উেঁেু হরয় বিে হরয় আরছ, পায়ুপরথে 
িুরখে স্বাস্থেিান িলরয় বস হাত বিালায়, এই েিৎকাে বগালাকাে েক্রদটরক োক্তােো 
দস্ফিংক্টাে িরল োরকন। টিাস হোৎ করে তাে শেীরেে একই জায়গায় নােীে আিলু 
অনুর্ি করে, তাে প্রদতদট পিরক্ষপ বয আয়নাে িত অনুকেণ কেরছ। 

যদিও, বযিন আদি উরেখ করেদছ আরগ, কিপরক্ষ প্রায় দইশ নােীে দনকরট টিাস 
এরসরছ (এছাড়া জানালা পদেষ্কােক দহসারি তাে কাজ কোে সিয় এই সিংখো 
উরেখরযাগের্ারি বিরড়রছও)। এখরনা বস এিন বকারনা নােীে বিখা পায়দন বয দকনা 
তােরেরয়ও লো, তাে দিরক বোখ কুেরক তাদকরয়রছ এিিং তাে পায়ুপরথে িুরখ আিুল 
দিরয়রছ। দিরতমতকে পদেদস্থদতদট এড়ারত, টিাস তারক বজারে করে দিছানায় বশায়ারনাে 
বেষ্টা করে। 

এত দ্রুত বস কাজদট করে বয নােীদট েিরক যায়। তাে দিশাল শেীে দিছানায় পরড় দপে 
আরগ দিরয়। টিাস তাে িরুখে লালরে িাগগুরলাে িরধে র্ােসািে হাোরনা শদঙ্কত 
অদর্িেদক্ত বিখরত পায় দকছুক্ষরণে জন্য। এখন বস তাে উপে িাদড়রয় আরছ, বস তাে 
হােঁটু দিরয় তারক শক্ত করে ধরে তাে খাদনকটা দই পারশ ছদড়রয় থাকা পাগুরলা উপরে 
তুরল ধরে, সুতোিং হোৎ করেই বসগুরলা বিখরত হয় তাক কো িন্দুরকে সািরন 
আত্মসিপভরণে র্দিরত দই হাত ছদড়রয় থাকা বকারনা শসদনরকে িরতা। 



তীরতম আগ্ররহে সারথ যুক্ত আনাদড়পনা, উৎসারহে সারথ আনাদড়পনা, েূড়ান্তর্ারি টিাসরক 
উরিদজত করে বসদট, অরনকক্ষণ ধরে তাে সারথ বস সিি করে, সাোক্ষণই তাে লাল 
িাগসহ িুরখে র্রয়ে অদর্িেদক্ত খুেঁজরত খুেঁজরত, বয দকনা এইিাত্র ধাক্কা বখরয় পরড় বগরছ 
এিিং বয নীরে পরড় যারি। অনুকেণ কো সম্ভি নয় এিন বয অদর্িেদক্তদট দকছুক্ষণ 
আরগই তাে িদস্তরষ্কে উরিজনাে িাতভা িহন করে দনরয় দগরয়দছল। 

এেপে বস িাথরুরি যায় বগাছল কেরত, বস তারক অনুসেণ করে এিিং লো দিিেণ বিয় 
বকাথায় সািান আরছ বকাথায় স্পঞ্জ আে কীর্ারি গেি পাদন োলারত হয়। টিাস খুিই 
অিাক হয় একটা তুি িোপাে দনরয় তাে এত িীঘভ দিিেণ বিয়া বিরখ। অিরশরষ বস 
তারক িলরত িাধে হয় সিদকছুই খুি র্ারলার্ারি িরুঝরছ, তারক িাথরুরি একটা থাকরত 
দিরত িরল ইদিত বিয়। 

বস দিনদত করে িরল,‘তুদি আিারক বিখাে জন্য এখারন থাকরত বিরি না’? 

অিরশরষ বস সক্ষি হয় তারক বসখান বথরক বিে কেরত। টারিে িরধে বগাছল আে প্রস্রাি 
করে (বেক োক্তােরিে িরধে খিুই পদেদেত আেেণ), তাে িরন হরলা নােীদট িাথরুরি 
িেজাে সািরন পায়োদে কেরছ, দর্তরে বঢাকাে বকারনা পথ খুেঁজরছ। যখন বস পাদনে 
কলদট িন্ধ করে, পুরো ফ্লাটদট হোৎ করেই দনিুপ হরয় যায়, বস িুঝরত পারে তারক বকউ 
বিখরছ। বস প্রায় দনদিত বকাথাও না বকাথাও দছে আরছ িাথরুরিে িেজায় এিিং তাে 
সুদে বোখদট বসখারন বোখ কুেরক তাদকরয় বিখরছ। 

খুি র্ারলা বিজাজ দনরয় বসখান বথরক বিে হরয় আরস টিাস, তাে সৃ্মদতরত নােীদটে 
িূলসােদট দনদিভষ্ট কোে বেষ্টা করে, বেষ্টা করে বসই সৃ্মদতরক একদট োসায়দনক সরূত্র 
পদেণত কেরত, যা তাে অনন্যতারক িোখো কেরত পারে ( তাে বসই এক দিদলয়ন 
অিংরশে একর্ারগ অিংরশে দর্ন্নতা)। এে ফলাফল হরি একদট সূত্র যাে দতনদট িূল দিষয় 
আরছ 

১) তীরতম উৎসাহসহ অপটুতা 

২) শদঙ্কত িখু, বয তাে র্ােসািে হাদেরয়রছ এিিং পরড় যারি 

৩) তাক কো িন্দুরকে দিরক হাত তুরল আত্মসিপভণ কো শসরন্যে িরতা দই পা উেঁেু করে 
বতালা। 

তাদলকাদট র্ারলা করে বিখাে পে, আরো একদট পৃদথিীে অিংশ অজভন কোে জন্য, তাে 
বসই কাল্পদনক অরস্ত্রাপোরেে ছুদে হারত দনরয় িহাদিরশ্বে অনন্ত কোনর্াস বথরক 
আরেকটা টুকরো বকরট বনিাে জন্য বস আনদ অনুর্ি করে। 



১২ 
প্রায় একই সিরয়, টিারসে আরেকদট অদর্জ্ঞতা হরয়দছল : একজন তরুণীে সারথ বস 
একদট ঘরে বিখা কেরতা, বয ঘেদট তাে পুেরনা এক িন্ধু তারক প্রদতদিন িধেোদত্র অিদধ 
িেিহাে কেরত দিরয়দছল। এক দকিংিা দই িাস পে, তরুণীদট তারক তারিে শুরুে দিরকে 
বকারনা একদট সাক্ষারতে কথা িরন কদেরয় বিয়। জানালাে নীরে একটা কারপভরট তাো 
সিি করেদছল, িাইরে তখন ঝড় আে িজ্রপাত হদিল; পুরো ঝরড়ে সিয়দট তাো সিি 
করে, অদিস্মেণীয় সুদে দছল বসই সিয়দট। 

টিাস হতর্ে হরয়দছল। হ্ােঁ, কারপভরটে উপে তরুণীদটে সারথ সিি কোে কথা বস িরন 
কেরত বপরেদছল (কােণ িন্ধুে সিংকীণভ দিছানা এধেরনে বকারনা কিভকারেে জন্য 
টিারসে কারছ অস্বদস্তকে িরন হরয়দছল), দকন্তু বস পরুোপুদের্ারি বসদিরনে ঝরড়ে কথা 
র্ুরল দগরয়দছল! দিষয়দট খুিই অদু্ভত দছল টিারসে জন্য। বস তারিে প্রদতদট সিরিে 
কথাই িরন কেরত পারে, তাে খুি র্ারলাই িরন আরছ কীর্ারি তাো সিি করেদছল। 
(বযিন বস দপছন বথরক কেরত র্ারলািাসরতা না।) 

বস িরন কেরত পারে বিশ দকছু কথা যা তরুণীদট তারিে সিরিে সিরয় তারক িরলদছল 
(বযিন বস তারক িলরতা তাে বকািরে বজারে োপ দিরত এিিং সাোক্ষণ তাে দিরক 
তাদকরয় না থাকরত। এিনদক একিাে তাে অন্তিভারসে একদট বছড়া অিংরশে কথাও তাে 
িরন আরছ, দকন্তু ঝড় বকারনা ছাপ বফরল যায়দন তাে িরন। 

প্রদতদট বযৌন অদর্জ্ঞতায় তাে সৃ্মদত শুধুিাত্র সিংেদক্ষত করেরছ তাে বযৌন সফলতাে কদেন 
পথদটরক: বিৌদখক আগ্রাসরনে প্রথি শব্দ, প্রথি স্পশভ, প্রথি অিীল কথা যা বস তারক 
িরলরছ িা বস িরলদছল তারক, বসই সািান্য দিকৃদত যা বস তারক িানরত োদজ কোরতা, 
দকিংিা যা বস কেরত োদজ হরতা না। িাকী সি দকছ ুবস তাে সৃ্মদত বথরক িাি দিরয়রছ 
খুিই িরনারযারগে সারথ, প্রায় আনুষ্ঠাদনকর্ারি। 

বস এিনদক র্ুরল বযত বকাথায় বস বকারনা একদট নােীরক প্রথি বিরখদছল, যদি বসদট 
ঘরট তাে বযৌন আক্রিণ শুরু হিাে আরগ। 

তরুণী স্বপ্নাদিষ্টতাে সারথ বহরসদছল, যখন বয ঝরড়ে কাদহনীদট তারক িরন কদেরয় 
দিরয়দছল এিিং টিাস তাে দিরক দিস্ময় আে এিন বকারনা দকছুে সারথ তাে দিরক 
তাদকরয়দছল, যা লজ্জাে িত। তরুণীদট এিন একদট অদর্জ্ঞতা বপরয়দছল যা খুিই সুদে 
দছল, এিিং বসই একই অদর্জ্ঞতা টিাস তাে সারথ বপরত সারথ িেথভ হরয়দছল। দদট 
উপারয়, বযর্ারি তারিে সৃ্মদত বসদিন সন্ধোে ঝরড়ে প্রদত প্রদতদক্রয়া বিদখরয়দছল, বসদট 
খুি সুস্পষ্টর্ারি র্ারলািাসা আে র্ারলািাসাহীনতাে সীিানা দনিভাণ করেদছল। 
 



র্ালািাসাহীনতা শব্দদট িেিহাে করে আদি এিন দকছ ুইদিত কোে ইিা বপাষণ কেদছ 
না বয, টিাস এই তরুণীে প্রদত বকারনা শনোশ্যিািী ধােণা বপাষণ কেরতা, িতভিান-
সিরয়ে র্াষার্দিরত যা িলা হয়, বস তারক বিরখদছল শুধু বযৌনতা বিটারনাে একদট 
উপায় দহসারি। 
 
িেিং দেক এে িেদতক্রি টিাস তারক খুিই পছদ কেরতা, তাে েদেরত্র আে িুদেিিারক 
গুরুে দিরয়দছল, এিিং বস প্রস্তুতও দছল, প্ররয়াজরন, যদি তরুণীদট োয়, তাে সাহারযে 
এদগরয় আসাে জন্য। তরুণীদটে প্রদত বস দনরজ লজ্জাজনক বকারনা আেেণ কখরনাই 
করেদন; বসই কাজদট করেরছ তাে সৃ্মদত, কােণ তাে জানা দছল না বয, তাে সৃ্মদত এই 
তরুণীদটরক তাে র্ারলািাসাে িলয় বথরক িাি দিরয়রছ। 
 
আপাতিৃদষ্টরত িরন হয় আিারিে িদস্তরষ্কে দিরশষ একদট জায়গা আরছ, যারক আিো 
িলরত পাদে কাদিেক সৃ্মদত, এিিং আিারিে যা দকছ ুিুগ্ধ করে িা স্পশভ করে, যা আিারিে 
জীিনরক সুদে করে, এদট বসই সিদকছু সিংেক্ষণ করে। বতরেজাে সারথ তাে পদেেয় 
হিাে পে বথরক, তাে িদস্তরষ্কে এই অিংরশ সািান্যতি বকারনা ছাপ োখাে অদধকাে আে 
বকারনা নােীেই দছল না। 
 
বকারনা শস্বোোেী শাসরকে িত বতরেজা তাে কাদিেক সৃ্মদতরক িখল করে বেরখদছল, 
এিিং অন্য সি নােীরিে দেহ্ন বসখান বথরক বস িুরছ দিরয়দছল। দিষয়দট দছল অদিোরেে, 
কােণ তরুণীদট, যাে সারথ বস কারপভরটে উপে দিদলত হরয়দছল ঝরড়ে সিয়, কদিতাে 
দিষয় হিাে জন্য বস বতরেজাে বেরয় বকারনা অিংরশই কি দছল না। 
 
বস দেৎকাে করেদছল, ‘বোখ িন্ধ করো বতািাে, আিাে বকািরে োপ িাও, শক্ত করে 
আিারক ধরো’। বস দকছুরতই সহ্ কেরত পােরতা না, যখন টিাস তাে সারথ সিরিে 
সিয় বখালা োখরতা তাে বোখগুরলা, িরনারযাগী আে পযভরিক্ষণশীল; তরুণীদটে শেীরেে 
উপে সিসিয়ই সািান্য িােঁকা হরয় থাকা টিারসে শেীেদট, কখরনা তাে োিড়ায় স্পশভ 
কেরতা না। 
 
তরুণীদট োইরতা না টিাস তারক পযভরিক্ষণ করুক, বস তারক শুধু বটরন দনরয় বযরত 
োইরতা জাদে বস্রাতধাোয়, বযখারন প্ররিশ কো বযরত পারে শুধু বোখ িন্ধ করে। বস 
কােরণ বপছন বথরক সিি কেরত বস পছদ কেরতা না, কােণ বসই পদেদস্থদতরত তারিে 
শেীে পেস্পেরক স্পশভ কেরতা না আরিৌ, বিশ করয়কফটু দে বথরক টিাস তারক 
পযভরিক্ষণ কেরত পােরতা। 

এই িূেে ঘৃণা কেরতা তরুণীদট, বস তাে সারথ দিরশ বযরত োইরতা, বসকােরণই টিারসে 
বোরখে দিরক সোসদে তাদকরয় বস িািী কেরতা, তাে এখরনা েূড়ান্ত তৃদপ্ত হয়দন, এিনদক 
যদিও কারপভট বিশ বর্জা বস কােরণই। ‘শােীদেক আনদ আদি খুেঁজদছ না’, বস িলরতা, 



‘আদি সুখ োইদছ। সুখ ছাড়া আনদ বকারনা আনদ নয়’। অন্যারথভ, তরুণীদট টিারসে 
কাদিেক সৃ্মদতে িেজায় সরজারে ধাক্কা দিদিল, দকন্তু বসই িেজা দছল িন্ধ। টিারসে 
কাদিেক সৃ্মদতরত তরুণীদটে জন্য বকারনা জায়গা বনই। শুধুিাত্র কারপভরটে উপেই তাে 
জন্য জায়গা আরছ। 

বতরেজা সারথ অদর্যান শুরু হরয়দছল দেক বসই িুহূরতভ, বযখারন অন্য নােীরিে সারথ তাে 
অদর্যান বশষ হরয়দছল। এদট ঘরটদছল বসই িাধেিাধকতাে অন্যদিরক, যা তারক বেরল 
দিরয়দছল এরকে পে এক নােীরক জয় কোে জন্য। বতরেজাে বকারনা দকছ ুউরন্মােন 
কোে জন্য তাে বকারনা ইিা বনই। 
 
বস তাে কারছ বকারনা আিেণ ছাড়াই এরসদছল। তাে সারথ বস সিি করেদছল তাে 
কাল্পদনক বসই ছুদে হারত বনিাে আরগই, যা দিরয় বস পৃদথিীে শুরয় থাকা শেীে বস 
উরন্মােন কেরতা। তারিে সিরিে সিয় বস বকিন আেেণ কেরত পারে, এিন দকছ ু
র্ািাে আরগই, টিাস তারক র্ারলারিরসদছল। 
 
তারিে র্ারলািাসা শুরু হয়দন সিদকছু ঘটাে পে: বতরেজা অসুস্থ হরয় পরড়দছল, আে 
অন্য সিাে বক্ষরত্র বস যা কেরতা, টিাস তারক তাে িাদড়রত তারক বফেত পাোরত 
পারেদন। তাে দিছানাে পারশ নতজানু হরয়, যখন বস ঘিুাদিল, বস অনুধািন করেদছল, 
নলখাগড়ায় বিানা ঝুদড়রত শুইরয় বকউ বতরেজারক নিীরত র্াদসরয় দিরয়ছ । আদি আরগ 
িরলদছলাি রূপকগুরলা খুিই দিপজ্জনক হরত পারে। র্ারলািাসা বকারনা একদট রূপরকে 
িাধেরিই শুরু হয়। 
 
তাে িারন এিন দকছু িলা - র্ারলািাসা এিন একদট িুহূতভ বথরক শুরু হয়, যখন বকারনা 
নােী আিারিে কাদিেক সৃ্মদতরত তাে প্রথি শব্দ িপন করে। 
 
১৩ 
সম্প্রদত বতরেজা টিারসে িরনে বসই দিরশষ এলাকায় আরো একদট অন্তর্ুভদক্ত করেদছল। 
প্রদতদিরনে িত একদিন সকারল দধ দনরয় িাসায় বফোে পে, তাে লাল স্কারফভ একদট 
কাকরক বপেঁদেরয় িরুক বেরপ ধরে িেজায় িাদড়রয় দছল বতরেজা; এর্ারিই দজপদসো 
তারিে িাচ্চারিে ধরে োরখ। টিাস কখরনাই র্ুলরত পােরি না িৃশ্যটা। কাকদট দিলাপ 
কো িড় বোটদট দছল দেক তাে িরুখে পারশ। 

িাদটে নীরে অরধভক বপাতা অিস্থায় এদটরক বস বপরয়দছল, দেক বযর্ারি কসাকো তারিে 
িদদরিে িাদটরত পুরত োখরতা। কাজদট করেদছল দশশুো, বস িরলদছল, আে তাে 
শব্দগুরলা িাস্তি বসই সতে ছাড়াও বযন আরো দকছ ুিরলদছল, বসগুরলা উন্মুক্ত করেদছল 
িানুরষে প্রদত তাে সাধােণ একদট অপ্রতোদশত ঘৃণা। এদট টিাসরক িরন কদেরয় 



দিরয়দছল দকছ ু যা বস িরলদছল িহুদিন আরগ: ‘আদি বতািাে কারছ কৃতজ্ঞ হরত শুরু 
করেদছ বকারনা সন্তান না োইিাে জন্য’। 

এিিং তােপে তাে কারছ বস অদর্রযাগ করেদছল একজন িানুষরক দনরয়, বয তারক কারজ 
দিেক্ত করে আসরছ বিশ দকছুদিন ধরেই। বলাকদট তাে গলাে পো বনকরলসটা বটরন ধরে 
িািী করেদছল, পাশাপাদশ পদততািৃদি করে িাড়দত দকছু অথভ উপাজভন কো ছাড়া নাদক 
বস বকারনার্ারি এই বনকরলস দকনরত পারে না। দিষয়দট বতরেজারক খিুই দিষণ্ণ 
করেদছল, টিারসে িরন হরয়দছল, বস দিষণ্ণ দছল প্ররয়াজরনে বেরয়ও খাদনকটা বিদশ 
িাত্রায়। হোৎ করেই টিাস বিশ হতাশা অনুর্ি করেদছল, গত দই িছরে বতরেজারক বস 
কত কি বিরখরছ, বসদট বর্রি। বতরেজাে হাত ধরে তাে অদস্থেতায় সান্ত্বনা বিিাে তাে 
খুি কিই সুরযাগ হরয়রছ। 

পরেে দিন সকারল বস বতরেজাে কথা র্ািরত র্ািরতই কারজ দগরয়দছল। বয িদহলা 
জানালা পদেষ্কােকরিে দিরনে জানালা বধািাে কাজ র্াগ করে বিয়, বস তারক িরলদছল, 
একজন বিসেকাদে খরেে িেদক্তগতর্ারি ও দিরশষর্ারি তারকই শুধ ু কারজ োইরছ। 
টিারসে দিষয়দট র্ারলা লাগদছল না, র্য়ও বপরয়দছল বস, হয়রতা অন্য বকারনা এক নােী। 
বতরেজারক দনরয় পরুোপুদে দেন্তায় িেস্ত টিারসে বকারনা নতনু অদর্জ্ঞতা বখােঁজাে ইিাও 
দছল না। 
 
যখন িেজা বখারল, বস স্বদস্তে একদট িীঘভশ্বাস বফরলদছল। একজন লো, খাদনকটা 
সািরনে দিরক ঝুেঁরক থাকা একজন িেদক্তরক বস বিরখদছল তাে সািরন। িানুষদট প্রশস্ত 
িড় দেিকু দছল, আে তারক খাদনকটা অস্পষ্টর্ারি পদেদেতও িরন হরয়দছল টিারসে। 
 
‘বর্তরে আসুন’, হাদস িুরখ বলাকদট িরল তারক, এেপে দর্তরে দনরয় যায়। একজন 
তরুণ বসখারন িাদড়রয় দছল, তাে িুখ দছল উজ্জ্বল লাল, বস টিারসে দিরক তাদকরয় দছল, 
আে বেষ্টা কেদছল হাসরত। 
 
‘আিাে িরন হয় বকারনা প্ররয়াজন বনই, আপনারিে দজনরক পেস্পরেে সারথ পদেেয় 
কদেরয় বিিাে জন্য’, বলাকদট িরল। 
 
‘না’, টিাস িরল, আে প্রতুেিরে হাদস না দফদেরয় দিরয়ই বস তরুরণে দিরক হাত িাদড়রয় 
বিয়। তরুণদট দছল টিারসেই বছরল। 
 
শুধুিাত্র তােপে, িড় দেিুকসহ িেদক্তদট িানুষদট তাে দনরজে পদেেয় দিরয়দছল। ‘আিাে 
িরন হরয়দছল, আপদন বিখরত খিুই পদেদেত! অিশ্যই এখন িুঝরত পােদছ, নািটাই িরন 
কদেরয় দিল’। 
 



বছারটা একদট কনফারেে বটদিরলে িরতা একটা বটদিরল তাো িরস। টিাস অনুর্ি করে, 
তাে দিপেীরত িসা দদট িানুষই তাে দনরজে অদনিাকতৃ সৃদষ্ট। তরুণদটরক বস িাধে 
হরয়রছ শতদে কেরত তাে প্রথি স্ত্রীে িাো, আে িয়স্ক িানুষদটে শিদশষ্টেগুরলা তাে রূপ 
বপরয়দছল পুদলরশে বজোে িুরখ। 
 
তাে িন বথরক এই সি দেন্তা সোরত, বস তারিে প্রে করে, ‘বকান জানালা আদি আরগ 
পদেষ্কাে কো শুরু কেরিা?’। 
 
দজরনই বিশ বজারে বহরস ওরে। 
 
স্পষ্টতই জানালা বধায়াে সারথ এই পদেদস্থদতে বকারনা সেকভ বনই। তারক জানালা 
পদেষ্কাে কোে জন্য ঢাকা হয়দন। তারক একটা ফােঁরি বফলাে জন্য বটাপ দিরয় দনরয় 
আসা হরয়রছ। তাে বছরলে সারথ এে আরগ বস কখরনা কথা িরলদন।  
 
প্রথিিারেে িত বস তাে সারথ হাত দিদলরয়রছ আজ। শুধিুাত্র বেহাোয় তারক বস বেরন 
আে বকারনা উপারয় বস তারক দেনরতও োয় না। বস যত কি জানরি তাে বছরল সেরন্ধ, 
তাে জন্য তত র্ারলা। এিিং বস আশা করে এই িরনার্ািদট পােস্পদেক। 
 
‘সুদে বপাষ্টাে, তাই না’? সোিক িরল, টিারসে দিপেীত বিয়ারল িাধাই কো একদট 
ড্রইিং এে দিরক দনরিভশ করে। 
 
টিাস এিাে ঘরেে োেপারশ তাকায়। বিশ সুদে ছদি দিরয় বিয়ালগুরলা সাজারনা, িূলত 
বপাস্টাে ও ফরটাগ্রাফ। বয ড্রইিংদটে দিরক সোিক দনরিভশ করেদছরলন, বসদট এরসরছ 
১৯৬৯ সারল রুশো তাে পদত্রকা িন্ধ করে বিিাে আরগ প্রকাদশত বশষ সিংস্কেণদট বথরক। 
এদট ১৯১৮ সারলে রুশ গৃহযরুেে জন্য সিস্য সিংগ্রহ কোে একদট দিখোত বপাস্টারেে 
অনুদলদপ, বযখারন বিখা যারি একজন বসনা, লাল তােকা খদেত টুদপ পো, বোরখ 
অস্বার্াদিক করোেতা দনরয়, তজভনী দনরিশ করে সোসদে িশভরকে বোরখে দিরক তাদকরয় 
আরছ। িূল রুশ কোপশনদট িলরছ, ‘নাগদেকো, আপনাো কী বেে আদিভরত বযাগ 
দিরয়রছন’? এদটরক প্রদতস্থাপন করেরছ একদট বেক িাকে, ‘আপদন দক দই হাজাে শরব্দ 
স্বাক্ষে করেরছন’? 
 
আসরলই অসাধােণ একদট বকৌতুক! ‘দই হাজাে শব্দ’ হরি ১৯৬৮ সারল দিখোত প্রাগ 
িসরন্তে প্রথি বগৌেিাদিত িোদনরফরস্টা। যা কদিউদনস্ট শাসনিেিস্থায় শিপ্লদিক 
পদেিতভন িািী করেদছল। প্রথরি বসখারন স্বাক্ষে করেদছরলন বিশ দকছ ু িুদেজীিী, 
তােপে অন্যো এরসও স্বাক্ষে করেদছরলন, তােপে এত বিদশ স্বাক্ষে জিা হরয়দছল বয, 
বকউ আে বসই সিংখো গণনা কেরত পারেদন। যখন বসাদর্রয়ত বেে আদিভ তারিে বিরশ 



আগ্রাসন ও ধাোিাদহকর্ারি পেদতগত োজশনদতক শুদেকেণ প্রদক্রয়াে সূেনা করেদছল, 
তখন একদট প্রে তাো প্রদতদট নাগদেকরক দজজ্ঞাসা করেদছল, ‘আপদন কী দই হাজাে 
শব্দদটরত স্বাক্ষে করেরছন’? যাোই স্বীকাে করেদছল বয এিন দকছ ুতাো করেরছন, সারথ 
সারথ তারিে োকেী বথরক িদহষ্কাে কো হরয়দছল। 
 
‘েিৎকাে বপাস্টাে’, টিাস িরল। ‘আিাে খুি র্ারলা িরন আরছ এদটে কথা। আশা 
কেদছ, বেে আদিভে বকউ আিারিে কথা শুনরছ না’, বস বহরস সোিকরক িরল। 
 
তােপে সোিক িলরত থারকন, বকারনা হাদস ছাড়াই: ‘যদিও এদট আিাে ফ্লোট না, 
আিাে এক িন্ধুে ফ্লোট এদট। আিো এরকিারে পুরোপুদের্ারি দনদিত হরত পােরিা না 
বয, পুদলশ আিারিে কথা শুনরছ না। তরি বসদট শুধুিাত্র সম্ভািনা। আদি যদি আিাে 
িাসায় আপনারক োকতাি, তাহরল দনদিতর্ারি িলরত পােতাি, বকউ শুনরছ’।  
 
এেপে দতদন বিশ হালকা বিজারজ কথা িলরত শুরু করেন। ‘দকন্তু আদি বযর্ারি দিষয়দট 
বিখদছ তাহরলা, আিারিে আসরল আে দকছইু লুকারনাে বনই। আে দেন্তা করে বিখনু 
র্দিষ্যতরিে বেক ইদতহাসদিিরিে জন্য কত িড় আশীিভাি হরত পারে এদট, পুরো বেক 
িুদেজীিীরিে দলদপিে জীিন সিংেদক্ষত হরয় আরছ পুদলশ আকভাইরর্। আপদন জারনন 
সাদহরতেে ইদতহাসদিিরিে কী পদেিাণ পদেেি কেরত হরয়রছ র্লরতয়াে, িালজাক িা 
টলস্টরয়ে বযৌন জীিরনে খুেঁদটনাদট পুনদনভিভাণ কোে জন্য? বেক বলখকরিে দনরয় এিন 
বকারনা সিস্যা হরি না। সিদকছুই পুদলরশে বটরপ বেকেভ কো আরছ, প্রদতদট েূড়ান্ত 
িীঘভশ্বাসসহ’। 
 
আে বিয়ারল কাল্পদনক িাইরক্রারফারনে দিরক তাদকরয়, দতদন বিশ বজারেই িরল ওরেন, 
‘র্েিরহািয়গণ, এই পদেদস্থদতরত সিসিয় যা ঘরট, আদি এই সুরযাগদট দনরত োই 
আপনারিে কারজ উৎসাহ জ্ঞাপন কোে জন্য এিিং আপনারিে ধন্যিাি জানারত োই 
র্দিষ্যরতে সি ইদতহাসদিিরিে পক্ষ বথরক’। 
 
দতন জনই বিশ দকছুক্ষণ হাসাে পে, সোিক বসই কাদহনীদট িণভনা করেন, কীর্ারি তাে 
পদত্রকাদট দনদষে কো হরয়দছল, এই বপাস্টােদট বয দশল্পী দেজাইন করেদছল বস কী 
করেদছল এিিং কী ঘরটরছ অন্যান্য বেক দশল্পী, িাশভদনক আে বলখকরিে সারথ। রুশ 
আগ্রাসরনে পে তারিে সি িাদয়ে বথরক অিোহদত বিয়া হরয়রছ এিিং তাো বকউ এখন 
জানালাে কােঁে পদেষ্কাে কেরছে, বকউ গাদড় পাদকভিং এে সহায়তাকােী, বকউ প্রহেী িা 
বকউ জনসাধােরণে জন্য দনদিভত বকারনা র্িরনে ‘িয়লাে িোন’ দহসারি কাজ কেরছন, 
অথিা, র্াগে র্ারলা ও দকছুটা বযাগারযাগ থাকরল হয়রতা টোদক্স োলক হরত বপরেরছন। 
 



যদিও সোিক যা িলদছরলন, তা যরথষ্ট আকষভণীয়, দকন্তু টিাস তাে কথায় িরনারযাগ 
ধরে োখরত পারে না। বস তাে বছরলরক দনরয় র্ািদছল, গত দই িারস োস্তায় তারক বস 
করয়কিাে পাশ কাদটরয় বগরছ িরল িরন কেরত পারে। স্পষ্টতই এই সাক্ষাৎদট বকারনা 
দঘভটনা নয়। তরি বস অিশ্যই কখরনা তারক দনগৃহীত সোিরকে সারথ বিখরত পারি 
এিন আশাও করেদন। টিারসে প্রথি স্ত্রী দছল বগাড়া কদিউদনস্ট এিিং টিাস 
স্বয়িংদক্রয়র্ারিই িরন করেরছ তাে বছরলও দনিয়ই িারয়ে প্রর্ারিে অধীরনই আরছ। 

তাে সেরন্ধ দকছুই বস জানরতা না। অিশ্যই দিষয়দট দনরয় বস িলরত পােরতা, িারয়ে 
সারথ তাে সেকভ বকিন বস দিষরয় দজজ্ঞাসাও কেরত পােরতা, দকন্তু তাে িরন হরয়দছল 
তৃতীয় বকারনা িেদক্তে উপদস্থদতরত এিন দকছু দজজ্ঞাসা কো বকারনা র্েতা হরি না। 

অিরশরষ সোিক িলূ প্রসরি আরসন। দতদন িরলন বয, ‘ক্ররিই সিংখো িাড়রছ, অরনক 
বিদশ িানুষ এখন বজলখানায় িদদ হরি, তরি বকারনা অপোরধে কােরণ না, শুধুিাত্র 
দনরজরিে িতািত প্রকারশে জন্য’, দতদন বশষ করেন, ‘আিো দেক করেদছ দকছ ুকেরিা 
িরল’ এই শব্দগুরলা উচ্চােণ করে। 

‘কী কেরত োইরছন আপনাো’? টিাস তারক দজজ্ঞাসা করে। 
 
এ পযভারয় তাে বছরল কথা িলরত শুরু করে। জীিরন প্রথিিারেে িত টিাস তাে বছরলরক 
কথা িলরত বশারন। অিাক হয় লক্ষে করে বয বস খাদনকটা বতাতলারি।‘আিারিে তথে 
অনুযায়ী’, বস িরল, ‘োজশনদতক িদদরিে খুি দনযভাতন সহ্ কেরত হরি। অরনরকেই 
খুি খাোপ অিস্থা। সুতোিং আিো একদট দপদটশন শতদে করে বসদটরত গুরুেপূণভ বেক 
িুদেজীিীরিে স্বাক্ষে বনরিা, দিরশষ করে তাো, যাো এখরনা প্রাসদিক’। 
 
না, আসরল বতাতলাদি নয়, খাদনকটা দিেদতরত, কথাে গদত কদিরয়, প্রদতদট শরব্দে উপে 
বজাে দিরয় বস উচ্চােণ কেরছ, তাে দনজস্ব ইিাে বকারনা প্রর্াি বনই বসই প্রদক্রয়ায়। 
সুস্পষ্টর্ারি বস দনরজই তাে এই কাজদট কোও অনুর্ি কেরছ, এিিং তাে গাল, যা এে 
প্রাকৃদতক ফোকারস রূপদট বকিলই স্বার্াদিক হরয় উরেদছল, তা আিােও লাল বহরয় 
ওরে। 
 
‘আে আপনাো আিারক বেরকরছন, আিাে বপশাগত বক্ষরত্র সম্ভািে প্রাথভীরিে শনাক্ত 
কোে জন্য’? টিাস দজজ্ঞাসা করে। 
 
‘না’, সোিক হাসরত হাসরত িরল, ‘আিো আপনাে কারছ বকারনা উপরিশ োইদছ না, 
আিো আপনাে স্বাক্ষে োই’! 
 



এিিং আিারো বস খাদনকটা আত্মিাঘা অনুর্ি করে! বস উপরর্াগ করে বসই অনুর্ূদত, 
একজন শলেদেদকৎসক দহসারি বস তাহরল এখরনা দিসৃ্মত হয়দন! যদিও বস প্রদতিাি 
করে, তরি শুধুই র্েতা করে, ‘িােঁড়ান, এক দিদনট, তাো আিারক োকেী বথরক বিে করে 
দিরয়রছ, এে িারন দকন্তু এই না বয. আদি একজন দিখোত দেদকৎসক’! 
 
টিারসে দিরক তাদকরয় সোিক বহরস িরলন, ‘আিোও র্ুদলদন আপদন আিারিে 
পদত্রকায় দলরখদছরলন’। 
 
‘হ্ােঁ’, খুি আগ্ররহে সারথ িীঘভশ্বাস বফরল টিারসে বছরল, যা টিাস হয়রতা বখয়াল কেরত 
পারেদন। 
 
‘আদি িুঝরত পােদছ না কীর্ারি আিাে নাি একদট দপদটশরন থাকরল আপনারিে 
োজশনদতক িদদরিে তা উপকারে আসরত পারে। বসই সি িানুষরিে নাি কী িাি 
বিয়াই দক উদেত না, যাো এই সেকারেে দিোগর্াজন, িেিং শুধু তাোই স্বাক্ষে কেরল 
কী র্ারলা হরতা না, যারিে ক্ষিতায় থাকা বলাকগুরলাে উপে খাদনকটা প্রর্াি আরছ’? 
 
সোিক হাসরলন, ‘হ্ােঁ, অিশ্যই তা হরতা’। 
 
টিারসে বছরলও হারস, বস এিন হাদসটা হাসরলা, বযন বস অরনক দকছুই বিারঝ, ‘সিস্যা 
হরি তাো কখরনাই স্বাক্ষে কেরি না’! 
 
‘তাে িারন এই না বয, আিো তারিে কারছ যারিা না’, সোিক িলরত থারকন, ‘অথিা 
আিো এতটাই র্ে বয তারিে বকারনা দিরতমত কেরিা না’; বস হারস, ‘আপনাে বশানা 
উদেত তাো কী অজুহাত বিয়। আসরলই তাো দিস্ময়কে’।টিারসে বছরল একিত হরয় 
হারস সোিরকে সারথ। 
 
‘অিশ্যই তাো সিাই শুরু করে এিন িািী করে বয, তাো আিারিে বলখা প্রদতদট িারকেে 
সারথ একিত’; সোিক িলরত থারকন, ‘তাো িরলন বয, আিারিে শুধুিাত্র দর্ন্ন একদট 
বকৌশল লাগরি, বকারনা দকছু যা অরনক সতকভপণূভ, আরো বিদশ যুদক্তসিত, আরো 
দিরিেনাপ্রসতূ। তাো স্বাক্ষে কেরত র্য় পায় আিাে তাো দেন্তাও করে যদি তাো বসদট 
না করে, তাহরল আিারিে বোরখ তাো বছাট হরয় যারি’। 
 
আিারো টিারসে বছরল ও সোিক একসারথ হারস। 
 



এেপে, সোিক টিাসরক একদট কাগরজে পাতা এদগরয় বিয়, প্রজাতরেে 
বপ্রদসরেডটরক আহিান করে বযখারন সিংদক্ষপ্ত একদট বলখা দছল, অরপক্ষাকৃত র্ের্ারি, 
সি োজশনদতক িদদরিে িুদক্ত বিিাে আহিান জাদনরয় ।  
 
তাে দনরজে িরন ধােণাদট দনরয় দ্রুত খাদনকটা র্ারি টিাস। োজশনদতক িদদরিে িুদক্ত? 
সাধােণ ক্ষিা বঘাষণা কোে আরিিন িঞ্জুে কো হরি কােণ এই কদিউদনস্ট সেকারেে 
প্রতোখোত িানুষগুরলা (এিিং বসই কােরণ তাো দনরজোও সম্ভািে োজশনদতক িদদ) এে 
বপ্রদসরেরডটে কারছ এিন দকছু িািী করেরছ িরল? এই ধেরন আদজভ শুধিুাত্র বয কাজদট 
কেরত পারে তাহরলা, োজশনদতক িদদরিে ক্ষিা কোে প্রদক্রয়াদট বেকারি, যদি 
ঘটনােরক্র এিন বকারনা পদেকল্পনা থারক সেকারেে। 
 
তাে দেন্তাে সূরত্র দিি সৃদষ্ট করে তাে বছরল। ‘িূল দিষয়দট হরি এিন দকছ ুপ্রদতষ্ঠা কো 
বয এই বিরশ এখরনা িুদষ্টরিয় দকছু িানুষ আরছন, যাো র্য় পান না। এিিং বিখারনা বয, 
কাে অিস্থান আসরল বকাথায়, র্ুদস বথরক গি আলািা কো’। 
 
সতে, সতে, টিাস র্ািরলা, দকন্তু তাে সারথ োজশনদতক িদদরিে দনরয় এিন দকছ ুকোে 
কী সেকভ আরছ? হয় আপদন তারিে জন্য ক্ষিা প্রাথভনা কেরিন অথিা গিরক র্ুদস বথরক 
আলািা কেরিন। দরটা কাজ বতা একই নয়। 
 
সোিক দজজ্ঞাসা করে, ‘িনদস্থে কেরত পােরছন না’? 
 
হ্ােঁ, বস িনদস্থে কেরত পােদছল না। দকন্তু বসদট স্বীকাে কেরতও বস র্য় পাদিল। বিয়ারল 
একদট ছদি আরছ, একদট শসরন্যে ছদি, বয আিুল তরুল তারক হুিদক দিরি বেে আদিভরত 
বযাগ দিরত আপদন কী ইতস্তত বিাধ কেরছন? অথিা আপদন কী এখরনা দই হাজাে শরব্দ 
স্বাক্ষে করেনদন? অথিা আপদনও কী দই হাজাে শরব্দ সই করেরছন? অথিা, আপদন 
িলরত োইরছন, আপদন দপদটশরনে আদজভ পরত্র স্বাক্ষে কেরত োন না? দকন্তু শসন্যদট যা 
দকছুই িলুক না বকন, এদট দছল একদট হুিদক। 
 
সোিক বকিলই িরল বশষ করেরছন, দতদন কী র্ারিন বসই সি িানুষরিে সেরন্ধ যাো 
িরন করেন বয, োজশনদতক িদদরিে জন্য সাধােণ ক্ষিা বঘাষণা কো উদেত, তরি 
হাজােটা কােণ হাদজে কোন এই দপদটশরন সই কোে দিপরক্ষ। তাে িরত, তারিে 
কােণগুরলা সি নানা ধেরনে অজুহাত, তারিে অজুহাতগুরলা তারিে কাপুরুষতাে ঢাকাে 
একদট প্ররেষ্টা। টিাস আে কী িলরত পারে? 
 



অিরশরষ হাদস দিরয়ই টিাস তাে নীেিতা র্ি করে, বিয়ারল বপাস্টােদটে দিরক ইদিত 
করে বস িরল, ‘ঐ শসন্যটা আিারক যখন হুিদক দিরি, দজজ্ঞাসা কেরছ আদি সই কেরিা 
কী কেরিা না, আদি র্ােিুক্ত হরয় পদেষ্কাে িাথায় র্ািরত পােদছ না’। 
 
দকছুক্ষরণে জন্য তাো দতনজরনই আিাে হারস। 
 
হাদস বথরি আসরল টিাস িরল, ‘দেক আরছ, আদি দিষয়দট দনরয় বর্রি বিখরিা, পেিতভী 
করয়ক দিরনে িরধে কী আিো আিাে একসারথ বিখা কেরত পাদে’? ‘অিশ্যই বয 
বকারনা সিয়’, সোিক িরলন, ‘দকন্তু দর্ভাগেজনকর্ারি দপদটশরনে জন্য অরপক্ষা কো 
যারি না। আগািীকালই এদট বপ্রদসরেরডটে কারছ জিা বিিাে জন্য আিো পদেকল্পনা 
করেদছ’। 

 
‘আগািীকাল’ ? আে হোৎ করে টিারসে িরন পরড় বসই স্থূল পুদলরশে বলাকদটরক, এই 
েওড়া থুতদনে লো সোিরকে সিারলােনা করেদছল বস। সিাই তারক বসই দিিৃদত সই 
কোরনাে বেষ্টা কেরছ, যা দনরজ বস দলরখদন। 
 
‘র্ািাে দকছু বনই’!, তাে বছরল িরল। যদিও তাে শব্দগুরলা আক্রিণাত্মক, দকন্তু তাে 
কণ্ঠস্বে দছল প্রায় িয়া প্রাথভনা কোে িরতাই। এিাে তাো পেস্পরেে বোরখ বোখ োরখ, 
টিাস লক্ষ করে যখন বছরলদট িরনারযাগ দিরয় দকছ ুর্ািরছ, তাে উপরেে বোেঁরটে িাি 
দিকটা খাদনকটা উপরে দিরক উরে যারি। এই অদর্িেদক্তদট বস তাে দনরজে িুরখ 
বিরখরছ, যখনই বস আয়নাে সািরন িাদড়রয় যাোই কোে বেষ্টা কেরছ, র্ারলা করে িাদড় 
কাদিরয়রছ দকনা। অন্য কারো িরুখ বসদট আদিষ্কাে করে বস অস্বদস্ত অনুর্ি করে। 
 
যখন দপতািাতাো তারিে দশশুরিে সারথ িাস করেন, তারিে শশশরিে পুরোটা সিয় 
জুরড়, সাধােণত তাো এই ধেরনে সিৃশতায় অর্েস্ত হরয় পরড়ন। তারিে কারছ এগুরলা 
খুিই তুি িরন হয়, অথিা যদি তাো খাদনকটা দিেদত দনরয় র্ারিন ও দেন্তা করেন দিষয়দট 
দনরয়, তারিে কারছ দিষয় িরন হরত পারে বিশ িজাে একদট িোপাে। দকন্তু তাে জীিরন 
প্রথিিারেে িত টিাস তাে বছরলে সারথ কথা িলরছ। তাে দনরজে অপ্রদতসি িুরখে 
িুরখািুদখ িরস থাকরত বস অর্েস্ত নয়!  
 
কল্পনা করুন আপনাে একদট হাত বকরট অন্য আরেকজরনে শেীরে বসদট প্রদতস্থাপন 
কো হরলা। কল্পনা করুন বসই িানুষদট আপনাে দিপেীরত িরস আরছ আে বসই হাতদট 
দনরয় আপনাে িুরখে সািরন নানা অির্দি কেরছ। আপদন বসই হারতে দিরক তাদকরয় 
আরছন বযন র্তু বিখরছন। যদিও এদট আপনাে িেদক্তগত, দপ্রয় হাত, দকন্তু বসই হাতদটে 
আপনারক স্পশভ কোে বকারনা সম্ভািনায় আপদন আতঙ্ক বিাধ কেরিন । 
 



তাে বছরল আরো বযাগ করে, ‘আপদন কী যাো দনযভাদতত, তারিে পরক্ষ না’? এিিং টিাস 
হোৎ করে িুঝরত পারে, এখারন, এই িৃরশ্য আসরলই দক হুিদকে সিুখীন, এখারন তাো 
যা বখলরছ তা োজশনদতক িদদরিে জন্য সাধােণ ক্ষিা প্রাথভনাে আরিিন নয়, তাে 
বছরলে সারথ তাে সেকভ দনরয়। যদি বস স্বাক্ষে করে, তারিে দনয়দত একীর্তূ হরি এিিং 
তাে সারথ িন্ধুেপূণভ সেকভ গরড় তুলরত টিাস কি বিদশ িাধে হরি। আে যদি বস িেথভ 
হয় এখারন স্বাক্ষে কেরত, তারিে সেকভ আরগে িতই অদস্তেহীন থাকরি। যদিও এখরনা 
যতটা না তাে দনরজে ইিায় তাে বেরয় বিদশ তাে বছরলে ইিায়, তাে কাপরুুরষাদেত 
আেেরণে জন্য বয তাে িািারক প্রতোখোন কেরি।  
 
বসই িািাড়ুে িত পদেদস্থদতরত বস দছল, বয দকনা বেকরিট এড়ারত পােরি না এিিং িাধে 
হরি বখলা তোগ কেরত। বস এই দপদটশরনে সই করুক িা না করুক দকছুই পদেিদতভত 
হরি না। তাে দনরজে জীিন আে োজশনদতক িদদরিে জীিরন এদট সািান্যতি বকারনা 
পদেিতভন আনরি না। 
 
‘আিারক কাগজটা িয়া করে বিন’, বস িরল, কাগজটা হারত বনয় বস। 
 
 
১৪ 
টিারসে দসোরন্তে জন্য বযন তারক পুেস্কৃত কো হরি এিন র্ারিই সোিক িলরলন, 
‘ইদেপাস দনরয় আপনাে বলখাদট খুিই র্ারলা হরয়দছল’। তারক  কলি এদগরয় দিরয় তাে 
বছরলও বযাগ করে, ‘দকছু ধােণাে শদক্ত বিািা দিরস্ফােরণে িত’। 
 
যদিও সোিরকে প্রশিংসা তাে র্ারলা বলরগদছল, দকন্তু তাে বছরলে রূপকদট আরোদপত 
ও বিিানান িরন হরয়দছল তাে কারছ। ‘দর্ভাগেজনকর্ারি একিাত্র আদি বসই 
দিরস্ফােরণে দশকাে’, বস িরল, ‘বসই ধােণাগুরলাে কলোরণ আদি আিাে বোগীরিে 
উপে আে অরস্ত্রাপোে কেরত পােদছ না’। 
 
টিারসে উিেদট শুরন িরন হরয়দছল, খুি শীতল এিিং খাদনকটা শত্রুর্ািাপন্ন। স্পষ্টতই 
দিিত বপাষণ কোে িত একদট পদেদস্থদত এড়ারনা আশায়, খাদনকটা ক্ষিা প্রাথভনাে সুরে, 
সোিক িরলন, ‘দকন্তু দেন্তা করে বিখনু বসই সি িানুষরিে কথা যাো আপনাে বলখাদট 
িাো উপকৃত হরয়রছ’। 
 
শশশি বথরকই, টিাস একদট, শুধু একদট িাত্র দজদনরসে সারথ িানুষরক সাহাযে কোে 
দিষয়দট সিংযুক্ত করেদছল : দেদকৎসারসিা। কীর্ারি তাে বসই প্রিন্ধদট িানুষরক সহায়তা 
কেরত পারে? এই দজন তারক এগুরলা দক গলাধুঃকেণ কোরনাে বেষ্টা কেরছ, তাে সিস্ত 



জীিনরক হ্রাস কো হরয়রছ ‘ইদেপাস’ সিংক্রান্ত একদট ধােণায় অথিা আরো তুি বকারনা 
দিষরয়: একদট আদিি একক না! কদিউদনস্ট সেকারেে দিরুরে। 
 
‘হয়রতা িানুষরক এদট সাহাযে করেরছ, হয়রতা িা করেদন’, বস িরল ( তাে কণ্ঠ তখরনা 
শীতল, যদিও সম্ভিত বস দনরজ দিষয়দট িঝুরত পারেদন), দকন্তু দেদকৎসক দহসারি আদি 
‘জাদন’, আদি বিশ দকছু িানুরষে জীিন িােঁদেরয়দছ’। 
 
আিারো নীেিতা। টিারসে বছরল বসদট র্ারি, ‘ধােণাও জীিন িােঁোরত পারে’। 
 
বছরলদটে িুরখ দনরজে িখুদট বিরখ টিাস র্ারি, কত অদু্ভত লারগ কারো দনরজে বোেঁটরক 
বতাতলারত বিখরল। 
 
‘আপদন কী জারনন, আপদন যা দলরখরছন তাে সিরেরয় বসো অিংশদট কী’? বছরলদট 
িলরত থারক, টিাস তাে কষ্টটারক বিখরত পারে কথা িলাে সিয়। ‘সিরঝাতা কেরত 
আপনাে অস্বীকদৃত, বকানটা র্ারলা আে বকানটা খাোপ বসই সেরন্ধ আপনাে সুস্পষ্ট 
ধােণা, এিন দকছ ু যা আিো হাোরত শুরু করেদছ । আিারিে বকারনা ধােণাই বনই, 
অপোধরিাধ র্গুরত বকিন লারগ। কদিউদনস্টরিে একটা অজুহাত আরছ, স্টোদলন 
তারিে র্ুল পথ বিদখরয়দছল। খুদনরিে অজুহাত আরছ িারয়ো তারিে র্ারলািারসদন, 
এিিং হোৎ করেই আপদন এরস িলরলন, বকারনা অজুহাত বিখারনা েলরি না। ইদেপারসে 
বেরয় বকউই তাে আত্মায় ও দিরিরক আরো বিদশ দনষ্পাপ হরত পােরি না। দকন্তু 
তােপরেও বস দনরজরক শাদস্ত দিরয়দছল যখন বয বিরখদছল, বস কী করেরছ’।  
 
টিাস তাে বছরলে িখু বথরক বজাে করে বোখ সদেরয় সোিরকে উপে িরনারযাগ বিিাে 
বেষ্টা করে। টিাস খুি দিেক্ত হয়, ইিা হয় তারিে সারথ তকভ কোে। দকন্তু পরুো দিষয়দট 
দছল একদট র্ুল বিাঝািুদঝ। র্ারলা আে খাোরপে সীিানা র্য়ানক অস্পষ্ট। আদি কারো 
শাদস্ত িািী কদেদন। বসই সি িানুষরক শাদস্ত বিয়া, যাো জারন না তাো কী করেরছ, খুিই 
িিভরোদেত। ইদেপারসে পুোণ খুি সুদে, দকন্তু বসদটরক এর্ারি িেিহাে কো…, তাে 
আরো দকছু িলাে দছল, দকন্তু হোৎ করেই তাে িরন হয় ঘেদটরত োষ্ট্রীয় পুদলরশে বগাপন 
আদড়পাতা থাকরত পারে। তাে দিন্দুিাত্র ইিা দছল না আগত শতাব্দীে বকারনা 
ইদতহাসদিি িাো উেৃত হিাে জন্য। পুদলরশে িাো উেৃত হরতও বস অরনক র্য় পায়। 
এটাই বতা তাো তাে কাছ বথরক বেরয়দছল একসিয়? তাে বলখাদটে প্রতোখোন আে 
দনদাজ্ঞাপন? তাে বসই ধােণাটা র্ারলা লারগদন বয তাে দনরজে িখু বথরক বস তারিেরক 
এ দিষরয় বকারনা েসরিে বযাগান দিক। এছাড়া বস জানরতা এই বিরশ বয বকউ যা দকছ ু
িলরি, তা বয বকারনা সিরয় বেদেওরত সম্প্রোদেত হরত পারে। বস েুপ করে থারক। 
 
সোিক িরলন. ‘আদি র্ািদছ আপনাে িনটারক পদেিতভন কেরলা কী’। 



 
‘আে আদি যা র্ািদছ, কী আিারক িাধে করেদছল প্রথরিই পদত্রকায় বসই বলখাদট বলখাে 
জন্য’, টিাস িরল। এিিং দেক তখনই তাে িরন পড়রলা: বতরেজা তাে দিছানাে পারশ 
নলখাগড়া ঝুদড়রত োখা বকারনা দশশুে িত নিীে উজান বথরক বর্রস এরসদছল। হ্ােঁ, বস 
কােরণই বস িইদট পরড়দছল এিিং েিুলাস, বিারজস আে ইদেপারসে গরল্প বস দফরে 
দগরয়দছল। এিিং একই সারথ বস আিারো বতরেজারক লাল কাপরড় জড়ারনা কাকদটরক 
িুরক িরধে বেরপ িাদড়রয় থাকরত বিরখ। বতেজাে বসই ছদিদট তারক শাদন্ত বিয়। তাে 
িরন হরয়দছল িৃশ্যদট িলরছ, বতরেজা এখরনা বিেঁরে আরছ, বস তাে সারথ একই শহরে 
িাস কেরছ আে দকছুই তাে িেকাে বনই। 
 
এিাে নীেিতা র্ািরলন সোিক, ‘আদি িুরঝদছ। শাদস্ত বিিাে ধােণাদট আিােও 
পছরদে না, দতদন বযাগ করেন হাদস িুরখ, ‘আে যা-ই বহাক না বকন, আিো বতা কারো 
উপে শাদস্ত আরোপ কো বহাক, এিন বকারনা িািী কেদছ না। আিো এদট িন্ধ কোে 
িািী কেদছ’। 
 
‘আদি জাদন’, টিাস িরল। পরেে দকছু িুহূরতভ বস এিন দকছু কেরি যা সম্ভিত িহৎ এিিং 
অিশ্যই পরুোপুদে অথভহীন ( কােণ এদট োজশনদতক িদদরিে বকারনা সাহাযে কেরি না) 
এিিং তাে দনরজে জন্য সুখকে নয় ( কােণ এদট ঘরটরছ, তাে উপে এই দজরনে োদপরয় 
বিয়া পদেদস্থদতে কােরণ)। 
 
প্রায় অনুনরয়ে সুরে তাে বছরল িরল, ‘এখারন সই কো আপনাে কতভিে’।  
 
কতভিে? তাে বছরল তারক তাে কতভরিেে কথা স্মেণ কদেরয় দিরি? তাে উপে এে বেরয় 
খাোপ বকারনা শব্দ বকউ আরোপ কেরত পােরি না। আরো একিাে তাে বোরখে সািরন 
বতরেজাে ছদিদট বর্রস আসরলা। বতরেজা তাে িুরকে িরধে কাকদট জদড়রয় ধরে আরছ। 
তােপে তাে িরন হয়, একদিন আরগই পুদলরশে এক গুপ্তেে বিশ তারক বিশ দিেক্ত 
করেরছ। বতরেজাে হাত আিােও কােঁপরত শুরু করেরছ, তাে িয়স হরয়রছ। তাে কারছ 
বতরেজাই একিাত্র গুরুেপূণভ দিষয়, ছয়দট শিি ঘটনায় তাে জন্ম, তাে হাসপাতারলে 
প্রধান শলেদেদকৎসরকে সায়াদটকা বথরক বয ফুরলে জন্ম, বতরেজা, তাে সি ‘এস িুস 
সাইন’ (িা যা অিশ্যই তারক কেরতই হরি) এে দিপেীত দিক - বস হরি একদট িাত্র 
িানুষ যারক টিাস র্ারলািারস। 
 
তাহরল বকন বস এত দেন্তা কেরছ, এখারন সই কেরি কী কেরি না? তাে কারছ একটাই 
িানিে তাে সি দসোরন্তে: অিশ্যই এিন দকছ ুবস কেরি না, যা বতরেজাে বকারনা ক্ষদত 
কেরত পারে। টিাস োজশনদতক িদদরিে িােঁোরত পােরি না, দকন্তু বস বতরেজারক সুখী 
কেরত পােরি। সদতেকাের্ারি আসরলই এিনদক বসটা কেরতও বস সফল হরত পারেদন, 



দকন্তু যদি বস দপদটশন সই করে, বস বিশ দনিয়তাে সারথই িলরত পারে পুদলরশে বসই 
বগাপন এরজডট এে দনয়দিত যাতায়াত সহ্ কেরত হরি বতরেজারক। আে তাে হাতও 
আরো বিদশ করে কােঁপরি। 
 
‘িাদটরত অরধভক কিে বিয়া বকারনা কাকরক খুরড় বিে কো’, বস িরল, ‘বপ্রদসরেরডটে 
কারছ োজিদদরিে জন্য ক্ষিা প্রাথভনাে দপদটশন পাোরনাে বেরয়ও অরনক বিদশ 
গুরুেপূণভ’। 
 
বস জানরতা তাে কথাে অথভ িূরিভাধে তারিে কারছ। এিিং বসই কােরণই আরো বিদশ বস 
দিষয়দট উপরর্াগ করেদছল। হোৎ অপ্রতোদশত এক িািকতা বস অনুর্ি করে। বসই 
একই কৃষ্ণ িািকতা যা বস অনুর্ি করেদছল যখন বস তাে প্রথি স্ত্রীরক িরলদছল, তারক 
আে তাে বছরলরক বিখাে বকারনা ইিা বস আে বপাষণ করে না। বসই একই কৃষ্ণ 
িািকতা যা বস অনুর্ি করেদছল যখন বস পদত্রকায় দেদে পাদেরয়দছল, যাে অথভ দছল 
দেদকৎসাদিজ্ঞারনে বপশাগত জীিন বস আে অিোহত োখরত পােরি না। বস আরিৌ 
দনদিত না, বস যা কেরছ বসদট সদেক দকনা, দকন্তু বস দনদিত বস যা বস কেরছ বসদট বস 
তাে দনরজে ইিানুসারেই কেরছ। 
 
‘আদি দুঃদখত’, বস িরল, ‘দকন্তু আদি এখারন সই কেরিা না’। 
 
১৫ 
বিশ দকছুদিন পে টিাস সিংিািপরত্র দপদটশরনে সিংক্রান্ত খিেগুরলা পরড়দছল। অিশ্যই, 
বসখারন এিন বকারনা একদট শব্দও দছল না, যা দকনা ইদিত করে োজশনদতক িদদরিে 
িুদক্ত িািী কোে জন্য এদট খিু দিনম্র র্াষায় বলখা বকারনা আরিিন দছল। বকারনা 
পদত্রকাই বসই সিংদক্ষপ্ত বলখা বথরক একদট িাকেও উরেখ করেদন। িেিং তাো িীঘভ অস্পষ্ট 
িোখো দিরয়রছন, নানা র্য়ঙ্কে শব্দ িেিহাে করে, কীর্ারি োষ্ট্র দিরোধী এই ধেরনে 
বকারনা বঘাষণাে অথভ হরি সিাজতরেে দিরুরে নতুন আরদালরন দর্দি েেনা কো। 
তাো সি স্বাক্ষেকােীরিে নারিে একদট তাদলকাও উরেখ করেদছল, প্ররতেরকে নারিে 
সারথ দছল তারিে প্রদত িানহাদনকে আক্রিণ, যা টিাসরক েীদতিত র্য় পাইরয় 
দিরয়দছল। 
 
এিন না বয এদট প্রতোদশত দছল না। বয-বকারনা ধেরনে সদিদলত প্ররেষ্টা (বযিন বকারনা 
সর্া, আরিিন, পথ-সিারিশ) যা দকনা কদিউদনস্ট পাদটভ আরয়াজন করেদন, বসগুরলা 
স্বয়িংদক্রয়র্ারিই অশিধ দহসারি দেদহ্নত হরি, আে এে সারথ সিংদিষ্টো সিাই দিপরিে 
সিুখীন হরি, এই িাস্তি সতেদট কারোেই অজানা দছলনা। দকন্তু হয়রতা এটাই তারক 
আরো দিষণ্ণ করেদছল দপদটশনদটরত বস দনরজ স্বাক্ষে করেদন িরল। 
 



বকন বস স্বাক্ষে করেদন? দিষয়দট আে বস সেূণভর্ারি িরন কেরত পারে না, তাে বসই 
দসোন্ত বনিাে কােণ কী দছল। 
 
এিিং আরো একিাে, আদি তারক বসর্ারি বিখরত পাদি, এই উপন্যারসে শুরুরত আিাে 
কারছ বস বযর্ারি আদির্ূভত হরয়দছল : তাে ফ্লোরটে জানালাে সািরন িাদড়রয় িধেিতভী 
উন্মুক্ত উোরনে অপেদিরকে িালানদটে বিয়ারলে দিরক িরনারযাগ সহকারে তাদকরয় 
দছল বস। 
 
এটাই বসই দেত্র বযখান বথরক তাে জন্ম হরয়দছল। বযিন আদি আরগ উরেখ করেদছলাি, 
বকারনা নােীে জোয়ু বথরক িানুরষে িরতা কাদহনীে েদেত্ররিে জন্ম হয় না। তারিে জন্ম 
হয় বকারনা একদট পদেদস্থদত বথরক, বকারনা একদট িাকে বথরক, বকারনা একদট রূপক 
বথরক, যা িূলত একদট বিৌদলক িানদিক সম্ভািনা, যা দনরয় বলখক র্ারিন, িরন করেন 
বয, আে বকউ বসদট আদিষ্কাে করেদন অথিা গুরুেপূণভ দকছু বকউ কখরনা িরলনদন তারিে 
সেরন্ধ। দকন্তু এটাই দক সদতে নয় বয, একজন বলখক শুধিুাত্র দনরজে সেরন্ধই দলখরত 
পারেন? অক্ষিতাে সারথ উোরনে অন্যদিরক তাদকরয়, কী তাে কো উদেত বসই িন্দ্ব 
দনরয় দকিংকতভিেদিিূঢ়, র্ারলািাসাে একদট িুহূরতভ, দনরজে বপরটে িরধে অিিে গুড় গুড় 
শব্দ শুনরত শুনরত। দিশ্বাসঘাতকতা, দকন্তু দিশ্বাসঘাতকতা কোে আকষভণীয় পথ 
পদেতোগ কোে জন্য প্ররয়াজনীয় ইিাশদক্তে অর্াি; দিশাল দিদছরল কারো িুদষ্টিে হাত 
উপরে বতালা, বগাপন আদড়পাতাে যরেে সািরন কারো িুদেিিা প্রিশভন - আদি এই সি 
ধেরনে পদেদস্থদত সেরন্ধ জাদন, আদি দনরজও এই ধেরনে অদর্জ্ঞতাে দশকাে, দকন্তু তাে 
বকারনাটাই বসই িানুষদটে জন্ম বিয়দন যা আিাে জীিন িিৃান্ত আে আিাে ‘আদি’বক 
প্রদতদনদধে কেদছ। আিাে উপন্যারসে েদেত্র আসরল আিাে দনরজেই অপূণভ সম্ভািনা। 
 
বসই কােরণ আদি তারিে বযিন র্ারলািাদস, বতিদন সিানর্ারি শদঙ্কতও হই তারিে 
আেেরণ। প্ররতেরকই একদট সীিানা অদতক্রি করেরছ, যা আদি দনরজ এদড়রয় বগদছ। বসই 
অদতক্রান্ত সীিানা (বয সীিানাে ওপারে আিাে দনরজে আদিরেে বশষ হয়) আিারক 
সিরেরয় বিদশ আকষৃ্ট করে। কােণ বসই সীিানাে ওপারে বসই বগাপনীয়তাে শুরু হয়, যা 
উপন্যাস জানরত োয়। উপন্যাস বলখরকে স্বীকারোদক্ত নয়। পৃদথিী বয ফােঁরি পদেণত 
হরয়রছ, বসখারন িানি জীিরনে একদট দনেীক্ষণ এদট, দকন্তু যরথষ্ট হরয়রছ, টিারসে কারছ 
দফরে আসা যাক। 
 
তাে দনরজে ফ্লোরট একা, উোরনে দিপেীত দিরক িালানদটে বনািংো বিয়ারলে দিরক বস 
তাদকরয় দছল। বস লো খাদনকটা কুেঁরজা হরয় সািরন ঝুেঁরক থাকা িড় থুতদনে িানুষটা, 
আে বসই িানুষদটে িন্ধুদটে অনুপদস্থদত অনুর্ি করে, যারিে বস বেরন না, তাো এিনদক 
তাে পদেদেত িলরয়েও নয়। তাে িরন হরয়দছল বযন, বকিলই খুি সুদেী এক নােীে 
সারথ তাে বিখা হরয়রছ বেলওরয় প্লোটফরিভ, দকন্তু তারক দকছু িলাে আরগ বস ইস্তােলু 



দকিংিা দলসিনগািী একদট বেরন উরে যায়। তােপে বস বেষ্টা করে র্ািরত কী কো উদেত 
দছল তাে, এিনদক যদিও বস আরিরগে জগরত সিদকছুরক একপারশ সদেরয় োখরত তাে 
সাধে িরতা বেষ্টা কেরছ (বয িুগ্ধতা দছল তাে সোিরকে প্রদত আে তাে বছরল বয 
দিেদক্তে জন্ম দিরয়দছল)। বস এখরনা দনদিত না বয কাগজটা তাো দিরয়দছল বসদটরত 
তাে সই কো উদেত দছল দকনা।  
 
যখন অন্যরিে নীেি কো হয়, তখন কী কারো উচ্চকণ্ঠ হওয়া উদেত? হ্ােঁ। 
 
আিাে অন্যদিরক, বকনই িা কাগজগুরলা এত জায়গা দিরয়রছ এই দপদটশনরক? যা-ই 
বহাক না বকন সিংিািপত্রগুরলা (পুরোপুদে োষ্ট্র দনয়দেত) দিষয়দট বেরপ বযরত পােরতা, 
উর্য়পরক্ষে জন্য বসদট িুদেিারনে কাজ হরতা। যদি তাো দপদটশনদট দনরয় প্রোেণা করে, 
তাহরল দপদটশনদট শাসরকে হারতই িেিহৃত হরি, স্বগভ বথরক আসা ‘িোনা’ে (৪৩) িরতা, 
নতনু করে দনযভাতন শুরু কোে দনখুেঁত সূেনা আে বযৌদক্তকতা। 
 
তাহরল তাে কী কোে দছল? সই কো, নাদক না কো? 
 
এই প্রেদট সূত্রিে কোে আরেকদট উপায় হরি, দেৎকাে কো কী র্ারলা, আে বসর্ারি 
পদেণদতরক তোদিত কো, নাদক েুপ বথরক আে ধীে িতৃুে অজভন কো র্ারলা? 
 
এই সি প্রেগুরলাে কী বকারনা উিে আরছ? 
 
এিিং বসই র্ািনাদট আিাে বস র্ারি, যা আিো ইদতিরধেই জাদন: িানুরষে জীিন ঘরট 
শুধু একিারেে জন্য, এিিং বয কােরণ আিাে আিো দনদিত হরত পাদে না আিারিে বনয়া 
দসোন্তগুরলাে িরধে বকানগুরলা র্ারলা আে বকানগুরলা খাোপ। বকারনা পদেদস্থদতরত 
আিো বকিল একদট িাত্র দসোন্ত দনরত পাদে, আিো দিতীয়, ততৃীয় আে েতুথভ জীিন 
পাই না, বযখারন নানা ধেরনে দসোন্তগুরলা আিো তুলনা কেরত পাদে। 
 
এই বক্ষরত্র ইদতহাসও একক িেদক্তে জীিন সিশৃ। বেকরিে বকিলিাত্র একদট ইদতহাস 
আরছ। টিারসে জীিরনে িরতা একদিন দনিয়ই বসদট বশষ হরি, আে কখরনাই যাে 
পুনোিৃদি হরি না। 
 
১৬১৮ সারল বেক র্ূস্বািীো সাহস করে তারিে বক্ষার্ প্রকাশ করেদছরলন, দর্রয়না বথরক 
োজে কো সম্রারটে দিরুরে তাো অিস্থান দনরয়দছল প্রাগ দরগভ, োজাে দই উচ্চ পিস্থ 
কিভকতভারক ফােঁদসরত ঝুদলরয়। তারিে এই ঔেতে দত্রশ িছেিোপী যুরেে সূেনা করেদছল, 
যা প্রায় পুরোপুদের্ারি বেক জাদতরক ধ্বিংস করেদছল। বেকরিে কী আরো সাহরসে 



পদেিরতভ সিংযত আেেণ কো উদেত দছল? উিে খিু সাধােণ িরন হরত পারে, দকন্তু বসদট 
নয়। 
 
দতনশ দিশ িছে পরে, ১৯৩৮ এে দিউদনখ সরিলরনে পে সাো পৃদথিী বেকরিে 
বিশদটরক দহটলারেে কারছ দিসজভন বিিাে দসোন্ত দনরয়দছল। বেকরিে কী রুরখ িােঁড়ারনা 
উদেত দছল তারিে বিরশে বেরয় আকারে আট গুণ িড় একদট োরষ্ট্রে দিরুরে? ১৬১৮ ে 
িেদতক্রি, তাো সিংযত আেেণ কোে দসোন্ত দনরয়দছল - তারিে আত্মসিপভণ সূেনা করে 
দিতীয় দিশ্বযরুেে, যা একদিন সূেনা করেদছল িহু িশক এিিং এিনদক শতাব্দীে জন্য 
তারিে জাদতে স্বাধীনতা হাোরত। তারিে কী সতকভ হিাে বেরয় আরো বিদশ সাহস 
বিখারনা উদেত দছল? তারিে কী কো উদেত দছল?   
 
যদি বেক ইদতহারসে পুনোিৃদি কো বযত, পদেণদতগুরলা তুলনা কেরত  প্রদতিাে আিো 
অিশ্যই অন্য সম্ভািনাগুরলাও যাোই করে বিখতাি। আে, এিন বকারনা পেীক্ষা ছাড়া, 
এই ধেরনে সি দিরিেনা বকিল হাইরপাদথদসরসে বখলাই বথরক যারি। 
 
‘আইনিল ইস্ট কাইনিল’, জািভান এই িাকেদটে িারন, যা িাত্র একিারেে জন্য ঘরট, 
তা আরিৌ ঘরটদন িলরলই েরল। বেকরিে ইদতহারসে বকারনা পুনোিৃদি হরি না, 
ইউরোরপে ইদতহারসেও পনুোিদৃি হরি না। বেক আে ইউরোরপে ইদতহাস এই বজাড়া 
বেখাদেত্র, যা আেঁকা হরয়দছল িানি জাদতে দনয়দত দনদিভষ্ট অনদর্জ্ঞতাে কলরি। বকারনা 
একক িানুরষে জীিরনে িত ইদতহাসও দনর্ভাে, দুঃসহ দনর্ভাে, পালরকে িত হালকা, 
িাতারস ঘূদণভ খাওয়া ধুরলাে িত, বসই সি দকছুে িরতাই যারিে বকারনা অদস্তে থাকরি 
না আগািীকাল। 
 
আরো একিাে, র্ারলািাসাে িরতা সৃ্মদতরিিনা দনরয়, টিাস বসই লো কুেঁরজা হরয় থাকা 
সোিরকে কথা র্ারি। বসই িানুষদট এিন র্ারি আেেণ কেদছল বযন, ইদতহাস বকারনা 
বেখাদেত্র না িেিং পরুোপুদে সিাপ্ত বকারনা দেত্রকিভ। দতদন এিনর্ারি আেেণ করেদছরলন 
বযন, দতদন যা দকছু করেরছন তাে অনন্তিাে পুনোিৃদি হরি, দেেন্তনর্ারি তা দফরে 
আসরি, তাে কাজ সেরন্ধ নুেনতি সরদহ ছাড়া। দতদন আত্মদিশ্বাসী দছরলন, দতদন সদেক, 
তাে জন্য এদট সিংকীণভ িরনে দেহ্ন না িেিং একদট সিগুণ। হ্ােঁ, বসই িানুষদট এিন একদট 
ইদতহারস িাস করে যা টিারসে ইদতহাস বথরক দর্ন্ন: ইদতহাস বকারনা বেখাদেত্র নয় 
(অথিা বসদট দতদন অনুধািনও করেনদন)।  

১৬ 
বিশ দকছুদিন পে, আরো একদট দেন্তা টিাসরক র্াদিরয়দছল, আে আদি এখারন বসদট 
বযাগ কেরিা আরগে অধোরয়ে একদট সিংযুদক্ত দহসারি : িহাশূরন্য বকাথাও একদট গ্রহ 
আরছ, বযখারন সি িানুরষেই আিাে জন্ম হরি । আে বয জীিন তাো কাদটরয়দছল 



পৃদথিীরত, বসই জীিন আে তারিে সঞ্চয় কো সি অদর্জ্ঞতা সেরন্ধও তাো সরেতনও 
থাকরি বসখারন। 

আে হয়রতা আরো অন্য বকারনা গ্রহ আরছ, বযখারন আিারিে জন্ম হরি তৃতীয় িারেে 
িত, প্রথি দই জীিরনে সি অদর্জ্ঞতাসহ। 

আে এছাড়াও হয়রতা আরো িহু গ্রহ আরছ, বযখারন িানি জাদতে জন্ম হরি আরো এক 
দেগ্রী বিদশ (একদট জীিন) পদেণত হরয়। 

দেেন্তন প্রতোিতভন ধােণাদটে এটাই দছল টিারসে সিংস্কেণ। 

অিশ্যই এখারন, এই পৃদথিীরত আিো (গ্রহ নিং ১, অনদর্জ্ঞতাে গ্রহ বযদট) শুধুিাত্র 
অস্পষ্ট কল্পকাদহনী িানারত পাদে, কী হরত পারে এই সি অন্য গ্ররহ িানুরষে জীিরন। 
বস কী আরো অদর্জ্ঞ আে প্রাজ্ঞ হরি? পদেণত হওয়া কী িানুরষে ক্ষিতাে আওতাধীন? 
পুনোিৃদি করে বস কী তা অজভন কেরত পারে? 

শুধ ুএিন ইউরটাদপয় িৃদষ্টরকাণ বথরক হতাশািাি আে আশািারিে ধােণাগুরলারক পূণভ 
বযৌদক্তকতাে সারথ িোখো কো সম্ভি। একজন আশািািী হরিন বসই িেদক্ত, দযদন িরন 
করেন পােঁে নেে গ্ররহ িানি জাদতে ইদতহাস কি েক্তাক্ত হরি। একজন হতাশািািী 
হরিন বসই িেদক্ত, দযদন এে দর্ন্ন দকছু র্ারিন। 

১৭ 
জুল র্ারনভে দিখোত উপন্যাসগুরলাে একদট, টিারসে শশশরি খুি দপ্রয় বসই িইদটে নাি, 
‘টু ইয়ােস অন হদলরে’, এিিং আসরল দই িছেই হরি সরিভাচ্চ। জানালা পদেষ্কারেে 
কারজ টিাস তৃতীয় িষভ এদট। 

গত করয়ক সপ্তাহ ধরেই বস অনুধািন কেদছল ( অরধভক দিষণ্ণতা আে অরধভক দনরজে 
প্রদত বকৌতকু দহসারি) শােীদেকর্ারি বস অরনক িান্ত হরয় পরড়রছ ( বকারনা এক সিয় 
দিরনে িরধে তাে একদট, কখরনা িা দদট সাক্ষাৎ দছল বযৌন সিংসরগভে) এিিং যদিও 
নােীরিে প্রদত তাে আগ্রহ বস হাোয়দন, দকন্তু বস িঝুরত পারে বস তাে সরিভাচ্চ শদক্তে 
িেিহাে কেরছ (এখারন আদি বযাগ কেরত োই বয, পদেেিদট তাে শােীদেক শদক্তে, তাে 
বযৌনশদক্তে নয়, তাে সিস্যা হরি তা শ্বাস-প্রশ্বারস, তাে পুরুষারি নয়, এিন পদেদস্থদতে 
হাস্যকে একদট দিকও আরছ)। 

একদিন দিকারল, যখন তাে অিসরে সিরয় একদট সম্ভািনাে কারছ বপৌছারত তাে বিশ 
সিস্যা হরি এিিং িরন হদিল বয বসদিন বস তাে দলভর্ বপ্রিহীন একদট দিন কাটারত 
যারি। বস িদেয়া হরয় উরেদছল। প্রায় িশ িাে বস একদট তরুণীরক বফান করে 



বযাগারযাগ কোে বেষ্টা করেদছল, অদর্নয় দশখরছ এিন একজন েিৎকাে তরুণী, যাে 
শেীরেে োিড়া যরুগালাদর্য়াে নগ্ন বিলার্ূদিরত এিন বোরি পুরড়রছ বয বিরখ িরন হয়, 
যাদেক বকারনা বলাহাে দশরক বিরধ ধীরে ধীরে ঘুদেরয় তারক ঝলসারনা হরয়রছ। 

দিরনে বশষ কাজদট বথরক বশষিারেে িত বযাগারযাগ কোে বেষ্টা করে োেটাে দিরক বস 
অদফরস দফরে আসরত শুরু করেদছল, দিরনে খরেেরিে সই কো অেভাে দলপগুরলা জিা 
দিরত। প্রাহাে দেক বকরন্দ্র এক নােীে সারথ তাে বিখা হয়, যারক বস দেনরত িেথভ হয় আে 
বয তারক দজজ্ঞাসা করেদছল, ‘তুদি বকাথায় হাওয়া হরয় দগরয়দছরল? িহুদিন বতািারক 
বিদখদন’! 

টিাস খুি বেষ্টা করে িরন কেরত, বক এই িদহলা। বকারনা সিয় বস দক তাে একজন 
বোগী দছল? বস িেিহাে কেরছ বযন তাে অন্তেি িন্ধু। এিনর্ারি টিাস উিে বিিাে 
বেষ্টা করেদছল বযন তা বসই সতেটারক বগাপন করে বয বস তারক আসরল দেনরত পারেদন। 
অিশ্য ইদতিরধেই বস দেন্তা কেরত শুরু করেদছল, কীর্ারি তারক তাে িন্ধুে ফ্লোরট বলার্ 
বিদখরয় দনরয় যারি বস ( কােণ তাে পরকরট বসই োদি আরছ), তখনই একদট আকদস্মক 
িন্তরিে বস হোৎ করেই িুঝরত পারে নােীদট বক: দনখুেঁত বোরি ঝলসারনা োিড়াসহ বসই 
উেদত নাদয়কাদট, যারক বফান কোে জন্য বস সাোদিন ধরে বেষ্টা করেরছ। 

ঘটনাদট তারক একই সারথ হাদসরয়দছল আে আতদঙ্কতও করেদছল: এদট প্রিাণ করে 
িানদসক ও শােীদেকর্ারি বস িান্ত। দই িছরেে ছুদট অদনদিভষ্টকারলে জন্য িৃদে কো 
যারি না। 

১৮ 
অরস্ত্রাপোরেে বটদিল বথরক তাে ছুদট বতরেজাে কাছ বথরকও ছুদট। ছয়দিন তারিে প্রায় 
না বিখা হিাে পে, অিরশরষ বোিিােগুরলায় কািনায় পূণভ হরয় তারিে একত্র হিাে 
সুরযাগ হয়। দকন্তু, জুদেখ বথরক দফরে আসাে বসই সন্ধোে িত, তাো বযন দিদিন্ন এিিং 
পেস্পেরক অরনকটা পথ পাে হরত হয় স্পশভ কো আে েুি ু খািাে আরগ। শােীদেক 
র্ারলািাসা তারিে আনদ বিয় দকন্তু বকারনা সান্ত্বনা বিয় না। অতীরতে িরতা আে বস 
বজারে দেৎকাে করে ওরে না, এিিং তাে েেি িুহূরতভ, তাে িুখর্দি বিরখ িরন হয়, বস 
যেণা আে একদট অদু্ভত অনুপদস্থদত প্রকাশ কেরছ। শুধুিাত্র োরত্র, ঘুরিে সিয় তাো 
র্ারলিাসায় যুক্ত থারক, টিারসে হাত ধরে বতরেজা র্ুরল যায় বসই দিশাল িেিধানদট 
(দিরনে বসই িেিধান) যা তারিে দিদিন্ন করে আরছ। দকন্তু বতরেজারক েক্ষা আে 
বিখাশুনা কোে জন্য, োত টিাসরক না বিয় বকারনা সিয়, না বিয় বকারনা উপায়; 
সকালরিলায় বতরেজারক বিখা আসরলই কষ্টকে, তাে জন্য র্য় পায় টিাস: তারক বিরখ 
িরন হয় দিষণ্ণ আে অসুস্থ। 



এক বোিিাে, প্রারগে িাইরে একদট জায়গায় বতরেজা তারক দনরয় বযরত িরলদছল। তাো 
একদট স্পা’বত গাদড় োদলরয় যায়, বযখারন তাো আদিষ্কাে করেদছল সি োস্তাগুরলারক 
নতনু করে রুশ নাি বিয়া হরয়রছ, আে ঘটনাক্ররি বসখারনই টিারসে পুরোরনা এক 
বোগীে সারথ তারিে বিখা হরয়দছল। এই সাক্ষাৎকােদট টিাসরক র্য়ানক নাড়া 
দিরয়দছল, হোৎ একজন তাে সারথ আিাে কথা িলরছ বযন বকারনা োক্তারেে সারথ কথা 
িলরছ। বস অনুর্ি কেরত বপরেদছল তাে অতীত জীিন এই িেিধানদটে িরধে বসত ুেেনা 
কেরছ, তাে কারছ দফরে এরসরছ বোগী বিখা ও তাে উপে তারিে দনর্ভেতাে িৃদষ্টে 
সুখকে স্বার্াদিকতা দহসারি, বয িৃদষ্টগুরলারক বস উরপক্ষা কোে র্ান করেরছ দেকই, দকন্তু 
আসরলই যা বস খুি উপরর্াগ করে এিিং তারিে অনুপদস্থদত তীরতমর্ারি বস অনুর্িও করে। 

বফোে পরথ গাদড়রত , টিাস জুদেখ বথরক প্রাহায় দফরে আসাে বসই সিভনাশা র্ুলদট দনরয় 
র্ারি। বতরেজাে দিরক তাকারনা এড়ারত োস্তা বথরক বস তাে িৃদষ্ট সোয় না। বতরেজাে 
উপে তখন তাে তীরতম বক্ষার্। তাে পারশ বতরেজাে উপদস্থদত আরো বিদশ দুঃসহ শিিাৎ 
ঘটনা িরন হয়। কী কেরছ বস তাে পারশ িরস? বক তারক ঝুদড়রত বেরখ তাে কারছ আসাে 
জন্য র্াদসরয় দিরয়দছল উজারন? বকন ‘তাে’ দিছানাদটরক দনিভােন কো হরয়রছ দকনারে 
বফোে ঘাট দহসারি? আে বকনই িা ‘বস’, বকন অন্য বকারনা নােী নয়? 

পুরোটা পরথ তাো বকউ বকারনা কথা িরলদন। 

িাসায় দফেরল নীেরি দজরন তারিে োরত খািাে বশষ করে। 

তীরতম বকারনা করষ্টে িরতা তারিে িরধে নীেিতা জরি দছল, প্রদত দিদনরট বসদট আরো 
র্ােী হরয় উরেদছল। বসই নীেিতাে হাত বথরক পালারত তাো সোসদে দিছানায় শুরয় 
পরড়। গর্ীে োরত টিাস বতরেজারক ঘুি বথরক জাদগরয় বতারল, বস কােঁিদছল। বতরেজা 
তারক িরল, ‘আিারক কিে বিয়া হরয়রছ, অরনকক্ষণ ধরে আিারক কিে বিয়া হরয়রছ। 
প্রদত সপ্তারহ একদিন তদুি আিারক বিখরত আরসা, প্রদতিােই যখন তুদি কিরে বটাকা 
িাও আে আদি বিে হরয় আদস। আিাে বোখ র্ো ধুলায়’।  

তুদি দজজ্ঞাসা কেরল, ‘কীর্ারি তুদি বিখরত পারিা’? আে আিাে বোখ বথরক িয়লা 
বিাছাে বেষ্টা কেরল। 

আে আদি িলদছ, ‘এিদনরতই আদি দকছ ুবিখরত পাদে না, বোরখে জায়গায় আিাে শুধ ু
দরটা গতভ আরছ’। 

এেপে একদিন তদুি লো একটা ভ্রিরণ েরল দগরয়দছরল, আে আদি জানতাি, তুদি অন্য 
বকারনা িদহলাে সারথ আরছা। সপ্তাহ বকরট বগল, অথে বতািাে বকারনা বিখা নাই। 
বতািারক হাোিাে র্রয় আদি শদঙ্কত, ঘুিারনা িন্ধ করে দিরয়দছ। অিরশরষ তুদি আিাে 



আিাে কিরে বটাকা দিরল, আদি এক িাস দনঘুভি োত পাে কোে এতই িান্ত দছলাি বয 
আদি আে বিে হরয় আসরত পােদছলাি না । আে যখন অিরশরষ আদি বিে হরয় আসরত 
পােলাি, তুদি খুি হতাশ হরল, তুদি িলরল আিারক র্ারলা বিখারি না। আদি অনুর্ি 
কেরত পােদছ বতািাে কারছ আিাে র্ািা বোয়াল আে উৎকদণ্ঠত আেেণ কত জঘন্য 
লাগদছল। 

‘আদি দুঃদখত’ আদি ক্ষিা োইলাি।‘ তুদি যািাে পে এক িুহূতভ আদি ঘুিারত পাদেদন’। 

‘বিরখরছা তুদি’?, দিথো উচ্ছ্বাস র্ো করণ্ঠ তুদি িরলদছরল, ‘বতািাে যা িেকাে তা হরলা 
র্ারলা দিোি, এক িারসে ছদুট’! 

বযন আদি জাদননা বতািাে িরন কী আরছ! এক িারসে ছুদট িারন তুদি আিারক একিাস 
বিখরত োও না। বতািাে জীিরন এখন অন্য নােী আরছ। এেপে তুদি েরল বগরল, আদি 
আিাে আিাে কিরে প্ররিশ কদে খুি র্ারলার্ারি বজরন বয, আিাে আরো একিাস দনঘুভি 
োত কাটারত হরি বতািাে অরপক্ষায়। আে তুদি যখন দফরে আসরি, আদি আরো বিদশ 
কুৎদসত হরিা বিখরত, আে তুদি আরো বিদশ হতাশ হরি। 

এে বেরয় বিদশ র্য়ঙ্কে েকি অস্বদস্তকে দকছু টিাস আরগ কখরনা শুরনদন। তারক শক্ত 
করে তারক জদড়রয় ধরে টিাস অনুর্ি করে, বতরেজাে শেীেটা কােঁপরছ। বস র্ািদছল 
বস তাে র্ারলািাসা সহ্ কেরত পােরি না। 

সি গ্রহগুরলা বিািাে িত দিরস্ফাদেত হরয় িহাশূন্যরক কাদপরয় দিক, নতুন বকারনা 
িিভরেে িল এরস প্রদতদিন বিশটারক ধ্বিংস করুক, তাে সি প্রদতরিশীরিে ঘে বথরক 
বিে করে গুদল করে হতো কো বহাক - সি দকছু বস সহরজ বিরন দনরত পােরি, যতটা 
সাহস হরি না তাে স্বীকাে করে দনরত। দকন্তু বতরেজাে স্বরপ্ন দনদহত দুঃখ হরি এিন দকছ ু
যা বস সহ্ কেরত পােরি না। 

বযিন করে তারক বস স্বপ্নদট িরলদছল, বসখারন বস পনুপ্ররিশ কোে বেষ্টা করে। বস 
দনরজরক বিখরত পারে বতরেজাে িুরখ বস হাত বিালারি এিিং হালকার্ারি - বস বযন 
অিশ্যই বটে না পায় - তাে বোরখে বকাটে বথরক ধলুা পদেষ্কাে কেরছ। তােপে বস 
তারক িলরত বশারন অদিশ্বাস্যেকি িিভরর্িী, ‘যা-ই করো না বকন, আদি বতা বিখরত 
পারিা না বোরখে িিরল আিাে দদট গতভ আরছ বকিল’। 

তাে হৃিয় র্ািাে উপক্রি হয়। অনুর্ি করে তাে হৃিযরেে দক্রয়া প্রায় িন্ধ হিাে উপক্রি 
হরয়রছ। 



বতরেজা আিাে ঘুদিরয় পরড়দছল, দকন্তু টিাস ঘুিারত পারে না। বস বতরেজাে িৃতেুে 
িৃশ্যদট কল্পনা করে।রতরেজা িতৃ আে র্য়ঙ্কে সি দুঃস্বপ্ন বিখরছ, দকন্তু বযরহতু বস িরে 
বগরছ, বস আে তাে দুঃস্বপ্ন বথরক তারক জাদগরয় তুলরত পারে না। হ্ােঁ, বসটাই িৃতেু: 
বতরেজা ঘুদিরয়, র্য়ঙ্কে সি দুঃস্বপ্ন বিখরছ, তারক জাগারনাে বকারনা ক্ষিতা বনই তাে। 

 
১৯ 
টিারসে বিরশ রুশ বসনািাদহনীে আগ্রাসরনে পে অদতক্রান্ত হওয়া পােঁে িছরে প্রাহাও 
উরেখরযাগে পদেিারণ পদেিদতভত হরয়দছল।রয িানুষগুরলারক টিাস োস্তায় বিরখ তাো 
দর্ন্ন। তাে িন্ধরুিে অরধভকই বিশ তোগ করেরছ, যাো বিরশ বথরক দগরয়দছরলন তারিেও 
অরধভরকে অরধভক িাো বগরছ।কােণ এদট একদট িাস্তিতা, যা ইদতহাসদিিো দলদপিে 
কেরিন না, রুশ আগ্রাসরনে পরেে িছেগুরলা দছল বশষকৃতে অনুষ্ঠারনে পিভ: িৃতুেে হাে 
বিরড় দগরয়দছল অরনক। আদি শুধু বসই িানুষগুরলাে কথা িলদছ না ( যদিও িেিং দলভর্ 
অিশ্যই) যারিে িানদসক ও শােীদেক দনপীড়ন করে িাো হরয়দছল, বযিন ইয়ান 
বপ্রাহাসকা, ঔপন্যাদসক। প্রদতদিন তাে িেদক্তগত করথাপকথন বেদেওরত সম্প্রোে 
কোে দই সপ্তাহ পে, দতদন হাসপাতারল র্দতভ হরয়দছরলন। তাে শেীরে বয কোোেদট খুি 
সম্ভিত ঘদুিরয় থাকরতা, বসদট হোৎ করে বগালারপে িত ফুরট উরেদছল। পুদলরশে 
উপদস্থদতরত তাে উপে অরস্ত্রাপোে কো হয়, আে যখন তাো িুঝরত পারে, যা দকছুই 
বহাক না বকন, তাে দনয়দত এখন িৃতেু, পুদলশ তাে উপে আগ্রহও হাদেরয় বফরলদছল। 
অিরশরষ তাে স্ত্রীে আদলিরন তারক িোে সুরযাগ বিয়া হরয়দছল। 

দকন্তু িহু িানুষও িাো দগরয়দছরলন সোসদে দনযভাতরনে স্বীকাে হরয়; পুরো বিশ জুরড় 
দিস্তাে কো আশাহীনতা শেীে ও আত্মায় প্ররিশ করেদছল, শেীেরক যা দছন্ন দিদিন্ন 
করেরছ পরে। বকউ িদেয়া হরয় পাদলরয়রছ োরষ্ট্রে বকারনা সুদিধা বথরক, যা তারিে 
পুেস্কৃত কেরত বেরয়দছল এে নতুন বনতারিে পাশাপাদশ প্রিশভন কোে সিান দিরয়। 
এর্ারি িাো দগরয়দছরলন কদি ফ্রাদডটরসক রুদিন - িরলে র্ারলািাসা বথরক পালারত 
দগরয়। সিংস্কৃদত িেী, যাে হাত বথরক পালািাে জন্য কদি তাে সাধেিরতা বেষ্টা 
করেদছরলন, দতদন রুদিনরক ধেরত পারেদন তাে অরন্তেদষ্টদক্রয়াে আরগ। বযখারন দতদন 
কদিে কিরেে উপে িকৃ্ততা দিরয়দছরলন কদিে বসাদর্রয়ত বপ্রি দনরয়। হয়রতা দতদন 
আশা করেদছল তাে শব্দগুরলা শুনরত এরতা জঘন্য দিথো বশানারি বয, বসগুরলা হয়রতা 
রুদিনরক িৃতেু বথরক জাদগরয় তুলরি আিাে। দকন্তু পদৃথিী তখন দছল অরনক বিদশ 
কুৎদসত, আে বকউই তারিে কিে বথরক বিে হরয় উপরে ওোে দসোন্ত বনয়দন। 

একদিন, টিাস দক্রিারটাদেয়াি িা শি-িাহ কোে প্রদতষ্ঠারন দগরয়দছল একজন দিখোত 
জীিদিজ্ঞানীরিে বশষকতৃে অনুষ্ঠারন, যারক দিশ্বদিিোলয় ও অোকারেদি অি সারয়রেস 
বথরক িদহষ্কাে কো হরয়দছল। তাে িৃতুেসিংিাি বঘাষণাে সিয় কতৃভপক্ষ দনদষে করেদছল, 
তাে বশষকৃতে অনুষ্ঠারনে সিয়সেূী বযন বঘাষণা কো না হয়, তাো র্য়ও বপরয়দছল, এই 



অনুষ্ঠানদট না আিাে সিারিরশ পদেণত হয়। বশাকাহতো দনরজোই জানরতন না বয, 
সকাল সারড় ছটায় তাে বিহ র্স্ম কো হরি। 

দক্রিারটাদেয়ারিে বঢাকাে সিয় টিাস িুঝরত পারেদন কী ঘটরছ: পুরো হলটাই আরলায় 
উজ্জ্বল বকারনা েলদচ্চত্র সু্টদেওে িত। দিস্মরয়ে সারথ োেপারশ তাকারনাে পে, বস লক্ষে 
করেদছল বয দতনদট জায়গায় কোরিো স্থাপন কো হরয়রছ। না এটা বটদলদর্শন না, এটা 
পুদলশ। বশষকৃতে অনুষ্ঠানদটে দর্দেও ধােণ কো হরি বযন এখারন যাো আজ উপদস্থত 
হরয়রছন তারিে সেরন্ধ দিস্তাদেত জানা যায়। িৃত দিজ্ঞানীে এক পরুোরনা সহকিভী, 
এখরনা দযদন অোকারেদি অি সারয়রেস এে একজন সিস্য, যরথষ্ট সাহরসে পদেেয় 
বিন অনুষ্ঠারন িক্তিে বিিাে জন্য। দতদন কখরনা েলদচ্চত্র তােকা হিাে স্বপ্ন বিরখনদন। 

যখন অনুষ্ঠানদট বশষ হরয়দছল এিিং িৃত পদেিারেে প্রদত সিাই তারিে বশষ সিান 
বিখারনা বশষ করেদছল। টিাস হরলে এক বকাণায় একিল িানুরষে িধে লো, খাদনকটা 
কুেঁরজা হরয় থাকা বসই সোিকরক শনাক্ত করে তারিে িরধে। তাে িৃশ্যদট তারক িরন 
কদেরয় বিয় টিাস কত তীরতমর্ারি অনুর্ি করে বসই সি িানুষগুরলাে অনুপদস্থদত যাো 
অকুরতার্য়, িরন হয় বযন গর্ীে িন্ধুরেে িাধরন িাধা। বস হাদস িখু আে সম্ভাষণ বোরট 
দনরয় সোিরকে দিরক এদগরয় যায়, দকন্তু যখন সোিক তারক লক্ষে করেন, দতদন 
িরলন, ‘সািধান, আে কারছ আসরিন না’। 

খুি অদু্ভত কথা এিন বকারনা পদেদস্থদতরত িলাে জন্য। টিাস দনদিত হরত পারে না 
কীর্ারি বসদট িোখো কেরি, এটা কী আন্তদেক িন্ধুসলূর্ সতকভতা ( সািধারন, আিারিে 
দর্দেও কো হরি, যদি তুদি আিাে সারথ কথা িরলা, বতািারক পদুলশ বজোে জন্য তুরল 
দনরয় বযরত পারে) অথিা একদট পদেহাস দহসারি ( যদি তুদি সাহসই না পাও োষ্ট্রপদতে 
প্রদত দপদটশরনে সই কোে জন্য, তাহরল বসর্ারি আেেণ করো, বেষ্টা করো না আিারিে 
সারথ পরুোরনা িন্ধু দহসারি আেেণ কোে জন্য), িাতভাদট যা-ই বিাঝারনাে বেষ্টা করুক 
না বকন, টিাস বসদট গ্রাহ্ করে সরে যায়। তাে বসই অনুর্দূত হরয়দছল, সুদেী বকারনা 
নােী, বয দকনা বেলওরয় প্লোটফরিভ িাদড়রয় দছল, বকিলই বেরন উেরলা দকন্তু যখন বস 
তারক প্রশিংসা জানারত যাদিল, বস তাে বোেঁরট আিুল দিরয় তারক কথা িলরত দনরষধ 
করে। 

২০ 
বসই দিকারল, টিারসে আরেকদট অদু্ভত সাক্ষাতকাে হরয়দছল। একদট দিশাল বিাকারনে 
সািরন সািরনে িড় জানালাে কােঁে পদেষ্কাে কেদছল বস তখন, তাে দেক পারশ এরস 
থািরলা এক তরুণ, জানালাে উপে কাছ বথরক বহলান দিরয় বস িািগুরলা পেীক্ষা কেরত 
বেষ্টা কেদছল। 



‘িাি সি বিরড় বগরছ’, কােঁরেে উপে দিরয় বনরি আসা পাদনে ধাো বিাছা অিোহত 
বেরখ টিাস তারক িরল। 

বলাকদট তাে দিরক তাকারলা, বস হাসপাতারল একসিয় টিারসে সহকিভী দছল, যারক 
আদি নাি দিরয়দছলাি, ‘এস’ , বসই োক্তােদট বয টিাসরক িেি করেদছল বসই র্ািনায় 
বয, টিাস আত্মসিারলােনািূলক বকারনা দিিদৃত দলখরি। টিাস খিু খুশী হরয়দছল তারক 
বিরখ (বিাকাে িত যদিও, বযিন আিো অপ্রতোদশত ঘটনায় আনদদত হই), দকন্তু যখনই 
বস তাে প্রাক্তন সহকিভীে বোরখে দিরক বোখ োরখ (‘এস’ দনরজরক গুদছরয় বনিাে আরগ) 
বসখারন খুি আনদিয় দিস্ময় বনই। ‘বকিন আরছন আপদন’? ‘এস’ তারক দজজ্ঞাসা 
করে। 

টিাস উিে বিিাে আরগ, বস অনুর্ি করে, ‘এস’ লজ্জা বপরয়রছ এিন প্রে কোে জন্য। 
স্পষ্টতই হাস্যকে, বকারনা একজন বপশাজীিী োক্তারেে আরেকজন োক্তােরক বস 
বকিন আরছ এিন বকারনা প্রে দজজ্ঞাসা কো, যখন দকনা বস তাে বপশা িাি দিরয় 
জানালা পদেষ্কাে কেরছ। 

পদেদস্থদত স্বার্াদিক কেরত টিাসই যতটুকু পারে ততটকুু উৎসারহে বেষ্টা করে উিে 
দিরত, ‘র্ারলা, র্ারলাই আদছ’। দকন্তু তাৎক্ষদণকর্ারিই বস অনুর্ি করে যতই বস বেষ্টা 
করুক না বকন (িাস্তদিকর্ারিই, কােণ বস খুিই বেষ্টা করেরছ) তাে ‘র্ারলা’ শুনরত খুি 
দতক্তর্ারিই প্রহসনিূলক। এখন বস দ্রুত বযাগ করে, ‘হাসপাতারলে নতনু খিে কী’? 

‘দকছ ুনা’, ‘এস’ উিে বিয়, ‘দকছুই না, সি দকছইু আরগে িত আরছ’। তাে প্রতুেিেও, 
যদিও যথাসম্ভি দনেরপক্ষ একদট অথভ বিাঝারনাে বেষ্টা সরত্ত্বও পরুোপুদের্ারি বিিানান 
দছল এিিং তাো দজরনই বসটা িঝুরত পারে। এিিং তাো জানরতা বয, তাো দজরনই বসদট 
জারন। কীর্ারি সি দকছুই একই থারক আরগে িত, যখন তারিে একজন জানালা 
পদেষ্কাে কেরছ? ‘বকিন আরছন, প্রধান সাজভন’? টিাস দজজ্ঞাসা করে। ‘তাে িারন 
আপনাে সারথ তাে বিখা হয় না’? ‘এস’ দজজ্ঞাসা করে। ‘না’, িরল টিাস। 

এটা সতে দছল, বয দিন বথরক বস হাসপাতাল পদেতোগ করেরছ, তাে সারথ প্রধান 
সাজভরনে সারথ তাে আে কখরনা বিখা হয়দন। তাো একসারথ এরতা র্ারলার্ারি কাজ 
করেদছল, এিনদক দনরজরিে িন্ধ ুদহসারি র্ািাে প্রিণতাও দছল। বয র্ারিই বস িলুক না 
বকন, তাে ‘না’ শব্দটা দিষণ্ণ শুদনরয়দছল। এিিং টিারসে সরদহ হরয়দছল বয ‘এস’ তাে 
সারথ োগ করেরছ দিষয়দট বতালাে জন্য: প্রধান সাজভরনে িতই ‘এস’ কখরনা টিারসে 
বখােঁজ বনয়দন, বস কী কেরছ, বকিন আরছ িা বকারনা দকছু লাগরি দকনা তা জানাে জন্য 
কখরনা বিখা কেরতও আরসদন। 

দই প্রাক্তন সহকিভীে িরধে সি করথাপকথনই অসম্ভি হরয় দগরয়দছল, যদিও তাো 
দজরনই দিষয়দট দনরয় অনুরশােনা করেরছন, দিরশষ করে টিাস। তাে সহকিভীো তারক 



র্ুরল বগরছ, এে জন্য তারিে উপে বস বকারনা োগ পরুষ োরখদন, শুধুিাত্র যদি বস বসটা 
তাে পারশ িােঁড়ারনা এই তরুণ সহকিভীরক বিাঝারত পােরতা বকারনার্ারি। বস আসরলই 
যা িলরত োইদছল তা হরলা, লজ্জা পাওয়াে বকারনা কােণ বনই। খিুই স্বার্াদিক 
আিারিে পেস্পরেে সারথ বিখা না হওয়াটা। এে জন্য হতাশ হিাে বকারনা িেকাে 
বনই, আদি বতািারক বিরখ খুদশ হরয়দছ! দকন্তু এিন দকছু িলরত বস র্য় পায়, কােণ এ 
অিদধ যা বস িরলরছ বসগুরলা তাে উরেশ্য বিাতারিক বিে হরয় আরসদন, আে এই সি 
আন্তদেক শব্দগুরলা, তাে সহকিভীে কারছ শুনরত বিষাত্মকই িরন হরি। 

িীঘভ দিেদতে পে ‘এস’ িরল, ‘আদি দুঃদখত’, আিাে সদতে খুি তাড়া আরছ আজ, বস 
তাে হাত িাদড়রয় িরল, ‘আদি পরে আপনাে সারথ বিখা কেরিা’। 

বসই পিভদট েলাকালীন সিরয় যখন তাে সহকিভীো সিাই তাে দিরক নাক উেঁে ু করে 
তাদকরয়দছল তাে তথাকদথত কাপুরুষতাে জন্য, তাো সিাই তাে দিরক তাদকরয় 
বহরসরছ। এখন তাো আে তারক দতেস্কাে কেরত পােরি না, এখন যখন তারক েো 
কোে জন্য তাো োরপ পরড়রছ, তাো তারক বিশ এদড়রয়ও েলরছ। 

দকন্তু এিনদক তাে পুোরনা বোগীোও তারক োকা িন্ধ কেরছ, শ্যারেন দনরয় তারক 
শুরর্িা জাদনরয় দকছু িলাে জন্য। বেণীেুেত বকারনা িুদেজীিীে পদেদস্থদত বিরশ আে 
িেদতক্রি দকছু নয়। িেিং এদট রূপান্তদেত হরয়রছ এিন দকছু যা স্থায়ী এিিং িরুখািুদখ হিাে 
জন্য অস্বদস্তকে।  

২১ 
বস িাসায় দফরে যায়, দিছানায় শুরয় পরড়, দনতেদিরনে িেদতক্রি, সিরয়ে আরগই ঘুদিরয় 
পরড় বস। এক ঘডটা পে তাে ঘিু র্ারি তীরতম বপরটে িেথায়। এদট তাে পুরোরনা অসুখ, 
আে এদট দফরে আরস যখনই বস হতাশায় আক্রান্ত হয়। বস ঔষরধে কোদিরনট বখারল, 
গাদল দিরয় ওরে, পুরোপুদে খাদল বসদট। বস র্ুরল বগরছ বসখারন প্ররয়াজনীয় ঔষধ জিা 
করে োখাে জন্য। বস তাে ইিাশদক্ত দিরয় িেথাদট দনয়েণ কোে বেষ্টা করে এিিং 
িাস্তদিকর্ারিই বিশ সফল হয়, তরি টিাস আে ঘুিারত পারে না। যখন োত বিড়টায় 
বতরেজা িাদড় বফরে, বস তাে সারথ কথা িলরত োয়। বস তারক বশষকৃতে অনুষ্ঠানদট কথা 
িরল, কীর্ারি সোিক তাে সারথ কথা িলরত অস্বীকাে করেরছন, তাে সারথ পুরোরনা 
সহকিভী এস, এে বিখা হিাে পিভদটেও দিিেণ বিয়। 

‘ইিানীিং প্রাহা এত কুৎদসত হরয় বগরছ’, বতরেজা িরল। 

‘আদি জাদন’, িরল টিাস। 

বতরেজা খাদনকটা দিেদত দনরয় িৃদর্ারি িরল,‘ এখান বথরক িূরে বকাথাও েরল যাওয়া 
সিরেরয় র্ারলা হরি’। 



টিাস িরল, ‘আদি একিত, দকন্তু বকাথাও বতা যািাে জায়গা বনই’। 

পাজািা পরে তখন টিাস দিছানাে উপে িরস আরছ, আে বতরেজা এরস তাে পারশ িরস, 
তারক একপাশ বথরক জদড়রয় ধরে। 

বস িরল, ‘বকন গ্রারি বগরল হয়না’? 

দিদস্মত হরয় টিাস দজজ্ঞাসা করে, ‘গ্রাি’? 

‘বসখারন আিাে একা থাকরিা, বযখারন বতািাে পরুোরনা বকারনা সহকিভী আে 
সোিরকে সারথ বিখা হরি না, িানুষগুরলা বসখারন দর্ন্ন , আে আিোও প্রকৃদতে কারছ 
দফরে যারিা। প্রকৃদত এখরনা সিসিয় যা দছল বতিনই আরছ’। 

দেক তখনই টিাস তাে বপরট তীরতম যেণাে আরো একদট আক্রিণ অনুর্ি করে। এদট 
তারক িরন কদেরয় বিয় তাে িয়রসে কথা, বস অনুর্ি করে, শাদন্ত আে নীেিতাই বস োয় 
অন্য বয বকারনা দকছুে বেরয়। 

‘হয়রতা তুদি দেক িরলরছা’, খুি কষ্ট করে বস িরল। বপরটে িেথাদট তাে শ্বাস বনওয়াে 
প্রদক্রয়াদটরক কষ্টকে করে তুরলদছল। 

‘আিারিে একটা বছাট িাসা আে িাগান থাকরি, দকন্তু যরথষ্ট িড় হরি বযন কারেদনন 
একটু বিৌরড় বিড়ারত পারে’। 

‘হ্ােঁ’, টিাস িরল। 

বস িরন িরন বস িশৃ্যদট র্ািাে বেষ্টা করে বকিন লাগরি যদি তাো বছাট বকারনা গ্রারি 
েরল যায়। প্রদত সপ্তারহ নতনু নােী বপরত তাে কষ্ট হরি, এে অথভ হরি তাে সি বযৌন 
অদর্যানগুরলােও সিাদপ্ত হরি। 

বতরেজা িরল, ‘একটাই সিস্যা, আিাে সারথ গ্রারি থাকরল তদুি দিেক্ত হরয় পড়রি 
তাড়াতাদড়’, বযন বস তাে িরনে কথাগুরলা পড়রত পােরছ। 

িেথাদট আরো তীরতমতে হরয় ওরে। টিাস কথা িলরত পারে না। িরন হরয়দছল, তাে নােী 
িশীকেণ দছল তাে একদট ‘এস িুস সাইন!’ (যা কেরতই অিশ্যই কেরত হরি) এে 
িরতাই - একদট িাধেিাধকতা যা তারক িাসরে িদদ করে বেরখদছল। একদট ছুদট বস 
কািনা কেদছল। দকন্তু েড়ূান্তর্ারি বকারনা ছুদট হিাে জন্য, সি িাধেিাধকতা বথরক দিোি 
িেকাে, সি ‘এস িুস সাইন’ বথরক। যদি বস দিোি দনরত পারে ( একদট স্থায়ী দিোি) 
হাসপাতারলে অরস্ত্রাপোরেে বটদিল বথরক, তাহরল ‘দিরশ্বে’ অরস্ত্রাপোরেে বটদিল 



বথরকও বকন নয়, তাে কাল্পদনক ছুদে বযখারন নােীরিে বগাপন দসন্দুক খরুলদছল, বয 
দসন্দুরক তাো তারিে অলীক এক দিদলয়ন র্ারগে এক র্াগ দর্ন্নতা লদুকরয় োরখ? 

‘বতািাে বপরট আিাে িেথা কেরছ’, বতরেজা িুঝরত পারে দেৎকাে করে ওরে। শুধুিাত্র 
তখনই বস িুঝরত বপরেদছল টিারসে দকছটুা একটা সিস্যা হরি। টিাস শুধ ু িাথা 
নাড়ায়। 

‘তুদি বতািাে ইনরজকশনটা দনরয়দছরল’? 

বস িাথা নাড়ায়, ‘ঔষধ দকরন োখরত আদি র্ুরল বগদছ’। 

যদিও তাে খািরখয়ালীপনায় দিেক্ত, বতরেজা তাে কপারল হাত বিালায়, তীরতম িেথায় 
বসখারন দিন্দু দিন্দু ঘাি জরি আরছ। 

‘আিো দকছুটা র্ারলা লাগরছ এখন’। 

‘শুরয় পরড়া’, বতরেজা তারক িরল আে একটা কেল দিরয় বঢরক বিয়। বস িাথরুরি যায় 
আে এক দিদনরটে িরধে দফরে এরস তাে পারশ শুরয় পরড়। 

িাদলশ বথরক িাথা না তুরলই টিাস তাে দিরক দফরে তাকায়, আে প্রায় আেঁতরক ওরে: 
তাে বোরখে জ্বলন্ত কষ্টটা দুঃসহ। 

‘আিারক িরলা বতরেজা, কী সিস্যা হরয়রছ’? ইিানীিং লক্ষে কেদছ বতািাে িরনে দর্তরে 
দকছু দেন্তা ঘুেপাক খারি, আদি অনুর্ি কেরত পােদছ, আদি জাদন তুদি দকছু দনরয় 
অদস্থে’। 

‘না’, বতরেজা িাথা নাড়ায়, ‘বকারনা সিস্যা হয়দন’। 

‘অস্বীকাে করে বকারনা লার্ বনই’। 

বতরেজা িরল, ‘এখরনা বসই একই দজদনসগুরলা’। 

বস একই দজদনস িারন তাে দহিংসা আে টিারসে অদিশ্বস্ততাগুরলা। 

দকন্তু টিাস হাে িানরত োদজ নয়। ‘না বতরেজা, দর্ন্ন দকছু ঘরটরছ এিাে, এেকি 
খাোপ এে আরগ কখরনা বিদখদন’। 

‘বিশ তাহরল, আদি বতািারক িলরিা. যাও তুদি বতািাে েুল ধুরয় আরসা’। 



টিাস িুঝরত পারে না। 

তাে িোখোে কণ্ঠস্বে দিষণ্ণ, িন্দ্বহীন, প্রায় শান্ত। ‘িহু িাস ধরেই বতািাে েুরল খুি শক্ত 
একদট গন্ধ পাদি আদি। বকারনা িদহলাে বযানীে গরন্ধে িত। বতািারক আদি িলরত 
োইদন, দকন্তু োরতে পে োত আিারক বতািাে বকারনা বপ্রদিকাে বযানীে গন্ধ শুকরত 
হরয়রছ’। 

বয িুহূরতভ বস কথাদট বশষ করে, টিারসে বপরটে যেণাদটও আরো তীরতমতে হয়। টিাস 
হতাশ হয়, বয পদেিারণ ঘরষ ঘরষ বস দনরজরক পদেষ্কাে করেরছ, শেীে, হাত, িুখ, 
দনদিত কেরত বয তাে বপ্রদিকারিে সািান্যতি গন্ধ বযন তাে শেীরে অিদশষ্ট না থারক। 
বস এিনদক তারিে সুগদন্ধ সািানও প্রতোখোন করেদছরল, সিসিয় বস তাে দনরজে ককভশ 
গন্ধসহ সািান সারথ োখরতা দনরজে িেিহারেে জন্য। দকন্তু বস তাে েুরলে কথা সেূণভ 
র্ুরল দগরয়দছল, তাে কারছ কখরনাই িরন হয়দন এখারন গন্ধ থাকরত পারে! 

তােপে বস একজন নােীে কথা িরন করেদছল বয, তাে িুরখে উপে দই পা ছদড়রয় িরস 
িলরতা িুখ দিরয় অথিা িাথা দিরয় তারক বযৌনতৃদপ্ত দিরত। এখন বস তারক ঘৃণা কেরছ। 
কী দনরিভাধ ধােণা! টিাস িুরঝদছল অস্বীকাে করে বকারনা লার্ বনই। শুধুিাত্র বিাকাে 
িত একট ুহাসরত পােরলা বস এিিং িাথা পদেষ্কাে করে বধািাে উরেরশ্য িাথরুরি যািাে 
জন্য বস উেরত বেষ্টা করে। 

দকন্তু বস তাে কপারল আিাে হাত বেরখ িলরলা, ‘এখারন দিছানায় শুরয় থারকা, বধায়াে 
বকারনা িেকাে বনই, আদি এতদিরন অর্েস্ত হরয় বগদছ’। 

তাে বপরটে িেথাদট তারক িারুণ যেণা দিরত শুরু করে, আে শুধ ুশাদন্ত আে নীেিতা 
কািনা করে টিাস। ‘আদি আিাে বসই বোগীরক দেদে দলখরিা, যাে সারথ স্পা’বত বিখা 
হরয়দছল, ‘তুদি দক জারনা বকান বজলায় পরড়রছ তাে গ্রািদট’? ‘না’ বতরেজা িরল। 
টিারসে কথা িলরত খুিই কষ্ট হদিল, শুধুিাত্র বস িলরত পারে, ‘জিল.. বঢউরয়ে িত 
পাহাড়’। 

‘দেক আরছ, আিো বসটাই কেরিা, আিো এখান বথরক েরল যারিা, দকন্তু এখন বকারনা 
কথা না…’, বতরেজা তাে কপারল হাত িুলারত থারক। পাশাপাদশ শুরয় থারক তাো, বকউ 
বকারনা কথা না িরল। ধীরে ধীরে তাে িেথাটা করি বযরত শুরু করে, শীঘ্রই দজরনই 
ঘুদিরয়ও পরড়। 

২২ 
আরো গর্ীে োরত আিারো টিাস ঘুি বর্রঙ যায়, আে দিস্মরয়ে সারথ বস অনুধািন করে 
একটাে পে একটা বযৌন স্বপ্ন বস বিরখরছ। একদট িাত্র স্বপ্ন যা বস খাদনকটা সুস্পষ্টর্ারি 
িরন কেরত পারে, বসদট বস সিভরশষ বিরখদছল - দিপুল শেীরেে একজন নগ্ন নােী, 



কিপরক্ষ টিারসে বেরয় পােঁে গুণ িড় হরি বস আকারে, একদট সুইদিিং পুরল দপরেে উপে 
শুরয় পাদনরত র্াসরছ, তাে নাদর্ বথরক বযানী অিদধ অিংশদট বঢরক বেরখরছ ঘন কারলা 
েুল। পরুলে একপাশ বথরক তারক বিরখ টিাস বিশ উরিজনা অনুর্ি করে। 

কীর্ারি বস উরিদজত হরত পারে যখন তাে শেীে অসাড় হরয় আরছ তীরতম বপরটে যেণায়? 
আে কীর্ারিই িা বস এিন বকারনা নােীরক বিরখ উরিদজত হরত পারে, বয নােী তারক 
দিকষভণ কেরতা, যদি জ্ঞান থাকরত বস তারক বিখরতা? 

টিাস র্ািদছল: তাে িাথাে যরেে িরধে দদট খােঁজকাটা োকা পেস্পরেে দিপেীত দিরক 
ঘুেরছ, যাে একদটরত আরছ ছদি, আে অন্যদটরত. তাে শেীরেে প্রদতদক্রয়া। বয োকাদট 
একদট নগ্ন নােীে ছদি িহন কেরছ বসদট যুক্ত আরছ তাে দলরিাত্থান দনয়েণকােী োকাদটে 
সারথ। দকন্তু যখন বকারনা কােরণ এই োকাগুরলা দেক িত কাজ না করে আে উরিজনাে 
োকাদট যুক্ত হয় এিন একদট োকাে সারথ যা হয়রতা উড়ন্ত বসায়ারলা পাদখে ছদি িহন 
কেরছ, তখন বকারনা বসায়ারলা পাদখে ছদি বিখরলও দলরিাত্থান হরত পারে। 

এছাড়াও, টিারসে এক সহকিভী তাে গরিষণা অনুযায়ী - দযদন িানি দনো দিরশষজ্ঞ - 
িািী করেদছরলন, ‘বয বকারনা ধেরনে’ স্বরপ্নে সিয় পরুুষরিে দলরিাত্থান হরত পারে, 
যাে িারন, দলি উত্থান আে নগ্ন নােীে িরধে সিংরযাগ হাজাে উপারয়ে একদট িাত্র উপায় 
যা দিরয় সৃদষ্টকতভা পুরুরষে িাথায় স্থাদপত যেদটরক েলাে জন্য ধাযভ করেরছন । 

আে এে সারথ র্ারলািাসাে সেকভ দক? দকছুই না, যদি টিারসে িাথাে যরেে একদট 
োকা তাে কাজ না করে এিিং বস যদি বকারনা বসায়ারলা পাদখ বিরখ বযৌন উরিদজত হয়, 
বসদটে সারথ বতরেজাে প্রদত তাে র্ারলািাসাে উপে বকারনা প্রর্াি বনই। 

যদি উরিজনা বকারনা একদট প্রদক্রয়া হয় যা আিারিে সৃদষ্টকতভা িেিহাে করেদছরলন 
‘তাে’ দনরজে আনরদে জন্য, তাহরল র্ারলািাসা হরি এিন দকছু যা শুধুিাত্র আিারিে 
দনরজরিে, সৃদষ্টকতভাে পদেকল্পনা বথরক যা আিারিে পালারত সক্ষি করে বতারল । 
র্ারলািাসাই হরি আিারিে স্বাধীনতা, র্ারলািাসাে অিস্থান ‘এস িুস সাইন’! িা 
আিারিে সি িাধেিাধকতাে অপে পারশ! 

যদিও বসদট পুরোপুদে সতে নয়, এিনদক র্ারলািাসা বযৌনতাে িত যাদেক বকারনা দকছ ু
যদি নাও হয়, যা সৃদষ্টকতভা িেিহাে করেরছন ‘তাে’ দনরজে িজাে জন্য, তােপেও এদট 
এে সারথ যুক্ত থারক এখরনা। এদট এে সারথ যুক্ত বযিন করে বকারনা বকািল নগ্ন নােী 
সুদিশাল বকারনা ঘদড়ে বপডেুলারিে সারথ যুক্ত। 

টিাস র্ািদছল: র্ারলািাসারক বযৌনতাে সারথ যুক্ত কোে দিষয়দট সৃদষ্টকতভাে র্ািা 
সিরেরয় উদ্ভটতি ধােণাে একদট। 



বস আরো র্ািদছল: র্ারলািাসারক বযৌনতাে দনিুভদেতা বথরক িকু্ত কোে একদট উপায় 
হরি আিারিে িাথাে বসই যেটারক এিনর্ারি দেক কো বযন, আিো বসায়ারলা পাদখ 
বিখরলও উরিদজত হই। 

আে বসই িধুে দেন্তা দনরয় টিাস আিাে তন্দ্রািন্ন হয়, দকন্তু ঘুরিে দেক বেৌকারে, 
এরলারিরলা দেন্তাে বসই বনা-িোে-লোরডে, বস হোৎ করেই দনদিত হয় বয, বস সি ধােঁধাে 
একদট সিাধান বকিলই আদিষ্কাে করেরছ। সি েহস্য সিাধারনে োদিকাদে, একদট নতুন 
ইউরটাদপয়া, একদট স্বগভ: একদট পৃদথিী বযখারন িানুষ বসায়ারলা পাদখ বিখরলও 
উরিদজত হয় আে টিাস বতরেজারক র্ারলািাসারত পারে বযৌনতাে আক্রিণাত্মক 
দনিুভদেতা িাো অতোোদেত হওয়া সরত্ত্বও। 

এেপে বস ঘুদিরয় পরড়। 

২৩ 
বিশ দকছ ুঅধভ নগ্ন নােী োেপাশ বথরক তারক বপেঁদেরয় জদড়রয় ধোে বেষ্টা কেরছ, দকন্তু 
বস খুিই িান্ত, আে তারিে হাত বথরক দনরজরক িুক্ত কোে জন্য, পারশে ঘরে যািাে 
একদট িেজা বখারল। বসখারন দেক তাে দিপদেরত কাউরেে উপে পাশ দফরে শুরয় থাকা 
এক তরুণীরক বিরখ। বসও, অধভনগ্ন, শুধুিাত্র নীরেে অন্তিভাস ছাড়া তাে পেরন দকছু বনই। 
কনুইরয়ে উপে র্ে দিরয় উরে বস টিারসে দিরক হাদস িুরখ তাকায় আে িরল বস জানরতা 
টিাস আসরি। 

টিাস তরুণীদটে কারছ যায়। অিণভনীয় আনরদে একদট অনুর্ূদতরত বস পূণভ হয় বসই 
দেন্তায়, অিরশরষ বস তারক খুেঁরজ বপরয়রছ এিিং তাে সারথ এখন বস থাকরত পােরি। 
টিাস তরুণীে পারশ দগরয় িরস এিিং তারক দকছু িরল, এিিং বসও তারক দকছু িরল। 
প্রশাদন্ত দিদকদেত হরি তাে শেীে বথরক, তরুণীদটে হাত ধীে সূক্ষ্ম অির্দি করে। সাোটা 
জীিন টিাস এই তরুণীে অির্দিে প্রশাদন্ত কািনা করেরছ। নােীয় প্রশাদন্ত দেেকালই 
তাে কারছ নাগারলে িাইরেই েরয় বগরছ। 

দেক তখনই স্বপ্নদট দপছরল দফরে আরস িাস্তিতায়, বস দনরজরক আিারো বসই বনা-িোনস- 
লোরডে আদিষ্কাে করে, বযখারন বস না ঘুদিরয় দকিংিা না বজরগ। তীরতম আতরঙ্কে দশকাে 
হয় টিাস বোরখে সািরন বসই তরুণীে অিশৃ্য হরয় যািাে সম্ভািনায়, বস স্বগরতাদক্ত 
করে, ‘ঈশ্বে, আদি আসরলই তারক হাোরত োইনা, আিাে জন্য বসদট দুঃসহ হরি!’ 
িদেয়া হরয় বস বেষ্টা করে িরন কেরত, বক দছল বসই তরুণীদট, বকাথায় তাে সারথ 
হরয়দছল তাে, তারিে সদিদলত বসই অদর্জ্ঞতাে খুেঁদটনাদট দিষয়গুরলা। কীর্ারি বস র্রুল 
বযরত পােরলা যখন বস তারক এত র্ারলার্ারি বেরন? বস প্রদতজ্ঞা করে কাল সকারল 
প্রথরি তারকই বফান কেরি। দকন্তু তাে প্রদতজ্ঞা বশষ কেরত না কেরতই টিাস অনুধািন 
করে বস প্রদতজ্ঞাদট োখরত পােরিনা। বস তাে নাি জারন না, কীর্ারি বস এিন কারো 



নাি র্ুরল বযরত পােরলা, যারক দকনা বস এত র্ারলা করেই বেরন? ততক্ষরণ তাে ঘুি 
পুরোপুদে বর্রঙ বগরছ , আে বস দনরজরকই দজজ্ঞাসা করে, আদি বকাথায়? হ্ােঁ, আদি 
প্রাহায়, দকন্তু বসই তরুণীদট, বসও দক এখারনই থারক? আিাে সারথ কী তাে অন্য বকাথাও 
বিখা হরয়দছল? বস কী সুইজােলোরেে বকউ হরত পারে? বিশ দকছুটা সিয় লারগ তাে 
পুরোপুদে অনুধািন কেরত, তরুণীরক বস আসরলই বেরননা, আে বস প্রাহা দকিংিা 
সুইজােলোরডেেও বকউ নয়, বস তাে স্বরপ্ন িাস করে, অন্য বকাথাও না। 

খুু্িই হতাশ হরয়ই বস দিছানায় বসাজা হরয় উরে িরস। বতরেজা তাে পারশ শুরয় 
গর্ীের্ারি শ্বাস দনরি। তাে স্বরপ্নে বসই নােীদট, টিাস র্ারি, তাে সারথ বিখা হওয়া 
সি নােী বথরক বয অরনক দর্ন্ন। টিাস অনুর্ি করে বয নােীদটরক বস সিরেরয় বিদশ 
অন্তেির্ারি বেরন, বিখা বগল বসই নােীে সারথ তাে এিনদক কখরনা বিখাই হয়দন। দকন্তু 
তােপেও বস সি সিয় তারকই কািনা করে এরসরছ। যদি বকারনা িেদক্তগত স্বগভ তাে 
জন্য বকাথাও বথরক থারক, বসই স্বরগভ তারক তাে পারশই থাকরত হরি। তাে স্বরপ্নে এই 
নােীদট তাে র্ারলািাসাে ‘এস িসু সাইন’! 

হোৎ করেই বপ্লরটাে দসরোদজয়ারিে বসই দিখোত পুোণ কাদহনীদটে কথা টিারসে িরন 
পরড়: িানুষ িূলত উর্দলি দছল যতদিন না ঈশ্বে তারিে দদট দলরি দির্াদজত 
করেদছরলন।এখন অরধভক বসই িানুষগুরলা সাো পৃদথিী ঘরুে বিড়ায় তাে হাদেরয় যাওয়া 
িাকী অিংশদটে অনুসন্ধারন। র্ারলািাসা হরি আিারিে বসই িাকী অধভািংরশে জন্য 
কািনা যা আিো হাদেরয়দছলাি। 

আসুন আিো কল্পনা কদে এিন দকছইু আসরল ঘরটদছল, আে পৃদথিীে বকাথাও না 
বকাথাও আিারিে প্ররতেরকেই একজন সিী আরছ, যাো একসিয় আিারিে শেীরেেই 
একদট অিংশ শতদে করেদছল। টিারসে আরেক অিংশ হরি বসই তরুণীদট যারক বস স্বরপ্ন 
বিরখদছল। সিস্যা হরি, িানুষ তারিে আরেকদট অিংশরক খুেঁরজ পায় না। তাে পদেিরতভ, 
নলখাগড়াে ঝুদড়রত করে বযিন টিারসে কারছ একদট বতরেজারক পাোরনা হরয়দছল। 
দকন্তু কী ঘটরি যদি বকারনা না বকারনা র্ারি পরে তাে জন্য বয িানুষদট উপযুক্ত, বস 
তারক খুেঁরজ পায়, বয তাে আরেকদট অিংশ? কারক তখন বস বিরছ বনরি? নলখাগড়াে 
ঝুদড়রত বশায়া নােীদট নাদক বপ্লরটাে পুোরণে নােী? 

টিাস বেষ্টা করে র্ািরত বয বস একদট আিশভ জগরত িাস কেরছ তাে স্বরপ্নে বসই 
তরুণীে সারথ। তাে আিশভ িাড়ীে জানালা দিরয় বস বতরেজারক তাে িাসাে সািরন দিরয় 
বহরট বযরত বিখরছ। বতরেজা একা, বথরি বস টিারসে দিরক তাকায় বোরখ অসীি দুঃরখে 
অদর্িেদক্ত দনরয়। টিাস তাে িৃদষ্টরক সহ্ কেরত পারে না। আিারো বস তাে দনরজে 
িুরকে বসই যেণাদট অনুর্ি করে। আিারো বস সহিদিভতাে দশকাে হয় এিিং তাে আত্মাে 
গর্ীরে দনিদজ্জত হয়। বস জানালা দিরয় লাফ দিরয় বিে হরয় হরয় আরস। দকন্তু বতরেজা 
তারক দতক্ততাে সারথ িরল, বসখারনই থাকরত বযখারন বস সুখী, আে বস তাে বসই 



তীঘভক, আকদস্মক অির্দি করে, যা টিাসরক অরনক দিেক্ত আে অসন্তুষ্ট করে। তারক 
শান্ত কোে জন্য টিাস তাে র্ীরু দেদন্তত হাত জাপরট ধরে তাে দই হারত এিিং বস জারন 
িাে িাে বস তাে এই সুরখে িাদড় পদেতোগ কেরি, িাে িাে বস তাে স্বগভ আে স্বরপ্নে 
তরুণীরক পদেতোগ কেরি এিিং তাে র্ারলািাসাে ‘এস িসু সাইন’-এে সারথ 
দিশ্বাসঘাতকতা কেরি, বতরেজাে সারথ েরল যািাে জন্য, বয নােীে জন্ম হরয়দছল ছয়দট 
হাস্যকে শিি ঘটনায়। 

এই পরুোটা সিয় বস দিছানায় িরস দছল, আে তাে পারশ শুরয় থাকা নােীদটে দিরক 
তাদকরয় দছল, বয ঘুরিে িরধে তখরনা তাে হাত ধরে আরছ। বস বতরেজাে জন্য অিণভনীয় 
একদট র্ারলািাসা অনুর্ি করে। তাে ঘুি অিশ্যই খুি হালকা কােণ বয িুহূরতভ বতরেজা 
তাে বোখ বখারল, প্রেরিাধক িৃদষ্টরত বস তাকায়। 

দজজ্ঞাসা করে, ‘কী বিখরছা তুদি’? 

টিাস জারন, তাে ঘুি না র্াদিরয় িেিং তাে উদেত হরি তারক আিাে ঘুি পদড়রয় বিয়া, 
সুতোিং বস বেষ্টা করে এিন একদট উিে বিিাে জন্য, যা তাে িরন একদট নতনু স্বপ্ন 
বোপণ কেরি। 

‘আদি তাোরিে দিরক তাদকরয় আদছ’, বস িরল। 

‘িরলা না বয তুদি তাোরিে দিরক তাদকরয় আরছা, বসটা দিথো হরি, তুদি নীরেে দিরক 
তাদকরয় আরছা’। 

‘তাে কােণ আিো একদট উরড়াজাহারজ িরস আদছ, আে তাোো আিারিে নীরে’। 

‘ওহ, উরড়াজাহারজ’, বতরেজা িরল, টিারসে হারত আরো বজারে োপ দিরয় বস ঘুদিরয় 
পরড় আিাে। আে টিাস জানরতা বয বতরেজা তাোরিে অরনক উপে দিরয় উরড় যাওয়া 
একদট উরড়াজাহারজে বগাল জানালা দিরয় িাইরেে দিরক তাদকরয় আরছ। 



ষষ্ঠ পর্ব  
মহানমনছল 



১ 
১৯৮০ সারলে আরগ সানরে টাইিস পদত্রকায় প্রকাদশত হিাে আরগ আিো পড়রত 
পাদেদন, কীর্ারি স্তাদলরনে বছরল, ইয়াকর্ িাো দগরয়দছল। দিতীয় দিশ্বযুরেে সিয় 
জািভান বসনািাদহনীে হারত ধো পড়াে পে, একিল দরতমদটশ অদফসােরিে সারথ একদট 
কোরে তারক িদদ করে োখা হরয়দছল। তাো সিাই একদট বশৌোগাে িেিহাে কেরতা। 
অর্োসগতর্ারিই স্তাদলরনে বছরল বশৌোগাে িেিহাে কোে পে বসদট খুিই িারজর্ারি 
িয়লা করে োখরতা। তারিে বশৌোগাে এর্ারি িল দিরয় বনািংো করে োখাে কােরণ 
দরতমদটশ অদফসােো বিশ কু্ষি হরতা, এিনদক যখন দকনা বসই িল দছল পৃদথিীে সিরেরয় 
ক্ষিতাধে িেদক্তে বছরলে। দিষয়দটে প্রদত িােিাে তাো তাে িৃদষ্ট আকষভণ করেদছল।আে 
ইয়াকর্ অপিাদনত বিাধ করেদছল। তাো অরনকিাে দিষয়দট দনরয় ইয়াকরর্ে িুরখািুদখ 
হয় এিিং তারক দিরয় বশৌোগাে পদেষ্কাে কোরনাে বেষ্টাও কো হয়। দকন্তু ইয়াকর্ অতেন্ত 
কু্ষি হয়, বস তারিে সারথ তকভ এিিং হাতাহাদতও করে। অিরশরষ, ইয়াকর্ জািভান িদদ 
দশদিরেে কিাডোরেে কারছ অদর্রযাগ করে, এই দিতরকভ কিাডোে বযন িধেস্থতাকােীে 
র্ূদিকা বনয় এিন একদট আশা দনরয়। দকন্তু অতেন্ত অহঙ্কােী বসই জািভান িল দনরয় বকারনা 
কথা িলরত অস্বীকদৃত জানায় । স্তাদলরনে বছরল বসই অপিান সহ্ কেরত পারেদন। গলা 
ফাদটরয় র্য়ঙ্কে সি রুশ গাদলগালাজসহ বস বিৌরড় িদদ দশদিরেে োেপারশ বঘো 
দিদেতাদয়ত কাটা তারেে বিড়াে উপে ঝােঁদপরয় পরড়দছল ও তাে লক্ষে বর্রি সফলও 
হরয়দছল বস। তাে শেীে - যা আে কখরনাই িৃদটশ অদফসােরিে বশৌোগাে িল দিরয় 
িয়লা কোে সুরযাগ পায়দন - কাটা তারেে সারথ বগেঁরথ দগরয়দছল।      
 
২ 
স্তাদলরনে বছরলে জীিন আরিৌ সহজ দছল না। সি প্রিাণগুরলাই বসই উপসিংহারেে দিরক 
দনরিভশ কেরছ বয, তাে িািা বয নােীে সারথ তাে জন্ম দিরয়দছরলন তারক হতো 
করেদছরলন। তরুণ স্তাদলন তাই একই সারথ ঈশ্বে পতু্র (কােণ তাে দপতারক ঈশ্বরেে 
িতই সিীহ কো হরতা) এিিং তাে পদেতেক্ত পতু্র। িানুষ তারক র্য় কেরতা দদট কােরণ: 
বস তারিে ক্ষদত কেরত পারে তাে প্রদতহিংসািয় বক্রাধ দিরয় (কােণ, যাই বহাক না বকন, 
দতদন স্তাদলরনে বছরল) এিিং তাে দিরশষ নজে দিরয় (দপতা হয়রতা তাে তোজে পুত্ররক 
শাদস্ত বিিাে জন্য তাে িন্ধুরিেও শাদস্ত দিরয় পারেন)। 
 
প্রতোখোন আে দিরশষাদধকাে, সুখ এিিং দুঃখ - ইয়াকরর্ে িত এত িূতভর্ারি আে বকউই 
অনুর্ি করেদন। দিপেীত সিদকছু কত সহরজই প্রদতস্থাপনরযাগে, িানুরষে অদস্তরেে এক 
বিরু বথরক অন্য বিরুরিে যািাে পথ কত সিংদক্ষপ্ত। 
 
তােপে, যুরেে শুরুরতই জািভানরিে হারত িদদ হরয়দছল বস, আে জািভানরিে অন্য 
িদদো, যাো অরিাধে েকি শীতল অনুর্ূদতপূণভ একদট জাদতে প্রদতদনদধে কেরছ, তাে 
প্রদত অন্তগভতর্ারি একদট দিতষৃ্ণা অনুর্ি করেরছ সিসিয়ই - তারিে বশৌোগাে িল দিরয় 



বনািংো কোে জন্য তারক অদর্যকু্ত করেদছল। বয দকনা তাে কােঁরধ িহন কেরছ সুদিশাল 
িাত্রাে একদট নাটক (স্বগভেেুত বিিিূত আে ঈশ্বে পুত্র), তারক দক এিন বকারনা দিোরেে 
িুরখািুদখ কো বযরত পারে, যা দকনা স্বগভীয় নয় ( ঈশ্বে ও বিিিতূরিে জগত সিংক্রান্ত) 
িেিং িরলে জন্য? খুি উেঁেুিারনে নাটক আে খুি নীেুিারনে নাটক কী িাথায় দঝি ধদেরয় 
বিিাে িতই দনকটিতভী?  
 
দঝি ধোরনা দনকটিতভী? খুি দনকটিদতভতা দক িাথা ঘুদেরয় দিরত পারে? 
 
হ্ােঁ পারে। যখন উিে বিরু িদক্ষণ বিরুরক স্পশভ কোে িত খিু দনকরট আরস, পৃদথিী 
হাদেরয় যায় এিিং িানুষ একদট শনূ্যতায় তারক আদিষ্কাে করে, যা তাে িাথা ঘুদেরয় বিয়, 
তারক আহিান করে নীরে পরড় বযরত। 
 
যদি প্রতোখোন আে দিরশষাদধকাে একই হয়, যদি সাধােণ আে স্বগভীয় বকারনা দকছুে 
িরধে বকারনা পাথভকে না থারক, যদি ঈশ্বে পতু্ররক িল দিরয় পায়খানা অপদেিন্ন কোে 
কােরণ দিোরেে িুরখািুদখ হরত হয়, তাহরল িানি অদস্তে তাে িাত্রাদট হাদেরয় বফরল, 
দুঃসহ দনর্ভাে বকারনা দকছুরত রূপান্তদেত হয়। যখন স্তাদলরনে বছরল বিৌরড় দগরয়দছল 
দিদেতাদয়ত কােঁটাতারে বিড়াে দিরক, আে ঝােঁদপরয় পরড়দছল তারেে ওপে; বসই কাটা 
তারেে বিড়া দছল তুলািরেে পারত্রে িত, করুণর্ারি বযদট আকারশ ঝরুল আরছ, যারক 
উরিাদলত করেরছ পৃদথিীে একদট অসীি দনর্ভােতা, যা দকনা এে সি িাত্রা হাদেরয়রছ। 
 
স্তাদলরনে বছরল তাে জীিন দিসজভন দিরয়দছল িরলে জন্য। দকন্তু িরলে জন্য বকারনা িতৃুে, 
অথভহীন িৃতেু নয়। বয জািভানো তারিে জীিন দিসজভন দিরয়দছল পিূভদিরক তারিে বিরশে 
সীিানা সম্প্রসােণ কেরত, বয রুশো িাো বগরছ পদিরি তারিে বিরশে শদক্ত িাড়ারত - 
হ্ােঁ, তাো িাো বগরছ এিন দকছেু জন্য যা দনিুভদেতাে এিিং তারিে িৃতেুে বকারনা অথভ 
আে সাধােণ সতেতা বনই। যরুেে সাধােণ এই অথভহীনতায়, স্তাদলরনে বছরলে িৃতুে স্বতে 
হরয় থারক একদট িাত্র আধোদত্মক িৃতেু দহসারি। 
 
৩ 
যখন আদি বছাট দছলাি, দশশুরিে জন্য নতনু করে িলা ওল্ড বটস্টারিডট, গুস্তার্ বোরেে 
ছাপদেরত্র অলঙৃ্কত িইদটে পাতা উল্টাতাি, আদি বিরখদছলাি, িহান ঈশ্বে বিরঘে উপে 
িাদড়রয় আরছন। দতদন বোখ, নাক, লো িাদড়সহ একজন িৃে িানুষ।আে আদি দনরজরক 
িলতাি, তাে যদি বকারনা িুখ থারক, তারক খািে গ্রহণ কেরত হরি। আে যদি দতদন খািে 
গ্রহণ করেন, খািে পদেপারকে জন্য তাে অেনালীও থাকরি। দকন্তু বসই দেন্তাদট সিসিয়ই 
আিারক র্ীত কেরতা, কােণ এিনদক যদিও আদি এিন একদট পদেিাে বথরক এরসদছ 
যাো দিরশষর্ারি ধাদিভক দছল না, দকন্তু স্বগভীয় অেনালী র্ািনাদট আদি অনুর্ি করেদছলাি 
বযন বসদট অপদিত্রকে আে ধিভরোহীতাপূণভ। 



 
স্বতুঃস্ফতূভর্ারি, বকারনা ধিভতাদত্ত্বক প্রদশক্ষণ ছাড়াই, আদি, একজন দশশু দহসারি, ঈশ্বে 
আে িরলে ধােণাদটে অসিদতটারক িঝুরত বপরেদছলাি এিিং এর্ারি দিস্টীয় 
নৃতত্ত্বদিিোে িলূ তরত্ত্ব বসই প্রেদট এরসদছল, বযদট হরি, িানুষরক ঈশ্বরেে প্রদতরূরপ সৃদষ্ট 
কো হরয়রছ। হয়/অথিা: হয় িানুষরক ঈশ্বরেে িত করেই সৃদষ্ট কো হরয়রছ - এিিং 
ঈশ্বরেে অেনালী আরছ - অথিা ঈশ্বরেে অেনালী বনই এিিং িানুষ তাে িরতা নয়। 
 
প্রােীন দিস্টীয় নদস্টক িা জ্ঞানিািীো একইর্ারি অনুর্ি করেদছরলন যা আদি অনুর্ি 
করেদছলাি আিাে পােঁে িছে িয়রস। দিতীয় শতাব্দীরত, দিখোত জ্ঞানিািী দশক্ষক 
র্ারলদডটনাস এই ক্ষদতকে উর্য়সিংকটদট সিাধান কোে বেষ্টা করেদছরলন এিন িািী 
করে বয, যীশু বখরতন ও পান কেরতন, তরি িল তোগ কেরতন না। 
 
পৃদথিীরত িল আরো দিেদক্তকে সিস্যা, অশুর্ বকারনা সিাে উপদস্থদতে বেরয়। বযরহত ু
ঈশ্বে িানুষরক স্বাধীনতা দিরয়দছরলন, যদি িেকাে হয়, বসই ধােণাদটরক আিো বিরন 
দনরত পাদে, িানুরষে অপোরধে জন্য দতদন িায়ী নন। তরি িরলে িাদয়ে, পুরোপুদের্ারি 
তাে কােঁরধই ন্যস্ত, দযদন িানুরষে স্রষ্টা। 
 
৪ 
েতুথভ শতাব্দীরত, বসইডট বজরোি স্বরগভ আিি ও হাওয়া বযৌন সিি করেরছন এিন 
ধােণাদটরক পুরোপুদের্ারি প্রতোখোন করেদছরলন । আিাে অন্যদিরক নিি শতাব্দীে 
িহান ধিভতত্ত্বদিি ইরয়াহারনস বস্কাটাস ইদেরজনা ধােণাদট গ্রহণ করেদছরলন। উপেন্তু 
দতদন দিশ্বাস কেরতন, আিরিে বপৌরুষ পূণভ পরুুষািদট হাত-পা বযর্ারি ওোনািা কো 
বযরত পারে, বসর্ারি শতদে কো হরয়দছল আে যখন এই অিদটে িাদলক বেরয়রছন, তা 
দতদন ইিািত িেিহাে কেরত বপরেদছরলন। আিারিে অিশ্যই তাে এই কল্পনাদটরক 
এিন এক িানুরষে স্বপ্ন দহসারি িাদতল কো দেক হরি না, বয দকনা সাোক্ষণই শদঙ্কত 
দছল নপুিংসক হরয় যািাে র্ািনায়। দকন্তু ইদেরজনাে ধােণাদটে একদট দর্ন্ন অথভ আরছ। 
যদি আসরলই সম্ভি হরতা শুধিুাত্র দনরিভরশে িাধেরি দলরিাত্থান কেরত, বস বক্ষরত্র 
পৃদথিীরত বযৌন উরিজনা দিষয়দটে আে বকারনা অদস্তে থাকরতা না। দলি উদত্থত হরতা 
তাে কােণ আিো উরিদজত নই িেিং আিো এদটরক তা কোে জন্য দনরিভশ দিদি। িহান 
বসই ধিভতাদত্ত্বক স্বরগভে ধােণাে সারথ যা অসিদতপূণভ বর্রিদছরলন, বসদট বযৌন দিলন িা 
বসদট সিংদিষ্ট সুখানুর্ূদতে দিষয় দছল না, দতদন স্বরগভে সারথ যা অসিদতপূণভ বপরয়দছরলন 
বসদট দছল বযৌন উরিজনা। িরন োখরত হরি: স্বরগভ অিশ্যই আনদ আরছ, দকন্তু বকারনা 
উরিজনা বনই। 
 
ইদেরজনাে এই যুদক্ত িরলে ধিভতাদত্ত্বক যথাথভতাে (অন্যারথভ, একদট দথওদেদস িা খাোপ 
দকছুে অদস্তরেে জন্য ঐশ্বদেক যথাথভতা) িূল োদিকাদেদট ধােণ করে। যতক্ষণ িানুষরক 



স্বরগভ থাকাে অনুিদত বিয়া হরয়দছল, হয় বস (বযিন র্োরলরডটনারসে যীশু) আরিৌ িল 
তোগ করেদন, অথিা (যা ঘটাে সম্ভািনা আরছ বিদশ) বস িরলে দিরক এিন র্ারি 
তাকায়দন, বযন বসদট অসহনীয় যা দিকষভণ আে ঘৃণাে জন্ম বিয়। স্বগভ বথরক িানুষরক 
িদহষ্কাে কোে পেই বকিল ঈশ্বে িানুষরক বসই ঘৃণাে অনুর্ূদতদট দিরয়দছরলন। যা দকছ ু
তারিে লদজ্জত করে, িানুষ বসটাই লুকারত শুরু করেদছল এিিং যখন বস বসই পিভাদট 
সদেরয় দিরয়দছল, একদট তীরতম আরলায় বস অন্ধও হরয় যায়। এর্ারি, তাে ঘৃণা ও দিেক্ত 
হিাে সূেনা পরিভে দেক পরেই, বস উরিজনাে সারথও বস পদেদেত হয়। িল (শব্দদটে 
আক্ষদেক এিিং র্ািগত উর্য়ারথভ) ছাড়া, আিাে বযর্ারি জাদন, বসর্ারি বকারনা বযৌন 
র্ারলািাসা থাকরতা না, যাে সারথ যুক্ত অন্ধ হওয়া ইদন্দ্রয়ানুর্ূদত আে তীরতমর্ারি কেিান 
হৃিদপে। 
 
এই উপন্যাসদটে তৃতীয় খরে আদি একদট গল্প িরলদছলাি, বযখারন আয়নাে সািরন 
িাথায় একদট বিাওলাে টদুপ পরে অধভনগ্ন সাদিনা সেূণভ কাপড় পো টিারসে পারশ 
িাদড়রয় দছল। বসই সিয় আদি একদট দিষয় উরেখ কেরত র্রুল দগরয়দছলাি। যখন 
আয়নায় বস দনরজরক বিখদছল আত্ম-অিিূলোয়রন উরিদজত হরয়, তাে িরন একদট 
কল্পনাে জন্ম হরয়দছল, বযখারন টিাস তারক বিাওলাে টুদপ িাথায় পদেরয় টয়রলট দসরট 
িরস দিরয়রছ এিিং বিখদছল সাদিনা িল তোগ কেরছ। হোৎ করেই প্রায় অজ্ঞান হরয় 
যািাে উপক্রি, সাদিনাে হৃৎ স্পদন দ্রুততে হরয় উরেদছল, বস দ্রুত টিাসরক কারপভরটে 
উপে বটরন বশাওয়ায়, এিিং তাৎক্ষদণকর্ারি েেি বযৌন সুরখ দেৎকাে করে উরেদছল। 
 
৫ 
যাো দিশ্বাস করেন পৃদথিী ঈশ্বরেে সৃদষ্ট, আে যাো র্ারিন এদট অদস্তেশীল হরয়রছ 
বস্বিায়, তারিে িন্দ্বদট এিন একদট প্রপঞ্চ দনরয় আরলােনা করে যা আিারিে অদর্জ্ঞতা 
আে যুদক্তে সীিানা অদতক্রি করে। িেিং আরো অরনক বিদশ িাস্তি বসই দির্াজন বেখাদট, 
যাো সরদহ করেন, এদট বযিন, বসর্ারিই িানুষরক িান কো হরয়রছ দকনা (বসদট 
কীর্ারি িা কাে িাো তারত দকছ ুআরস যায় না) আে যাো বকারনা আপদি ছাড়াই দিষয়দট 
বিরন বনন, তারিে যা দির্াদজত করে। 
 
ইউরোপীয় সি দিশ্বারসে বপছরন, ধিভীয় আে োজশনদতক, আিো বজরনদসরসে প্রথি 
অধোয়দট খুেঁরজ পাই, যা আিারিেরক িলরছ পৃদথিী সৃদষ্ট কো হরয়দছল দনখুেঁতর্ারি, আে 
িানি অদস্তে বস কােরণ ত্রুদটহীন আে আিারিে অদধকাে আরছ এখারন সিংখো িৃদে কো। 
আসুন এই বিৌদলক দিশ্বাসদটরক আিো নাি বিই - বিেঁরে থাকাে সারথ দনুঃশতভ িা 
কোরটগদেকাল ঐকেিতে। 
 
িাস্তদিকর্ারি, সাম্প্রদতক সিরয় আরগ িল শব্দদট সোসদে িুদেত হরতা না এে 
আিেক্ষেদট ছাড়া (বযিন এস.), আে এে সারথ শনদতক দিরিেনােও বকারনা বযাগসূত্র 



বনই। আপদন িািী কেরত পােরিন না বয, িল অশনদতক দকছু। যাই বহাক িরলে প্রদত 
দিরোদধতা িলূত অদধদিিোগত। প্রাতেদহক িল তোগ পিভদট হরি সৃদষ্টতরত্ত্বে 
অগ্রহণরযাগেতাে প্রাতেদহক প্রিাণ । হয়/অথিা: যদি িল গ্রহণরযাগে হয় (বয বক্ষরত্র 
আপনাে িাথরুরি িেজা িন্ধ কো উদেত না!) অথিা আিারিে সৃদষ্ট হরয়রছ অগ্রহণরযাগে 
বকারনা উপারয়। 
 
তাহরল এখান বথরক আিো দসোন্ত দনরত পাদে বয, অদস্তরেে সারথ দনুঃশতভ ঐকেিরতেে 
নদনতাদত্ত্বক আিশভ হরি একদট পৃদথিী, বযখারন িলরক অস্বীকাে কো হয় এিিং সিাই 
এিনর্ারি আেেণ করেন বযন এে বকারনা অদস্তে বনই। এই নদনতাদত্ত্বক আিশভ হরি 
‘দকে’। 
 
দকে হরি একদট জািভান শব্দ যাে জন্ম র্ািালুতাপূণভ উনদিিংশ শতাব্দীে িধোিংরশ, এিিং 
জািভান র্াষা বথরক এদট সি পদিিা র্াষায় প্ররিশ করেরছ। পনুিভেিহাে, যদিও, িুরছ 
দিরয়রছ এে িূল অদধদিিোগত অথভদটরক। বযিন দকে হরি িরলে অদস্তেরক েড়ূান্ত 
অস্বীকাে, শব্দদটে আক্ষদেক ও র্ািগত উর্য়ারথভ। দকে তাে আওতা বথরক সি দকছ ু
িদহষ্কাে করে যা িানি অদস্তরেে জন্য িূলত অগ্রহণরযাগে। 
 
৬ 
কদিউদনজরিে দিরুরে সাদিনাে প্রাথদিক িানদসক দিরোহদট এে েদেরত্র নীদতগত নয় 
িেিং নদনতাদত্ত্বক। কদিউদনস্ট জগরতে কিযভতা (ধ্বিংসপ্রাপ্ত দগভ রূপান্তদেত হরয়দছ 
গিাদি পশুে বখােঁয়ারড়) তারক যতটুকু দিকদষভত করেদছল, তাে বেরয় অরনক বিদশ তারক 
দিকষভণ করেদছল বসৌদরযভে বয িুরখাশদট এদট পোে বেষ্টা করেদছল, অন্যারথভ - 
কদিউদনস্ট ‘দকে’। কদিউদনস্ট দকরেে আিশভ িরেল হরি একদট উৎসি, বি দিিস। 
 
বি দিিরসে দিদছল বস বিরখদছল বসই সিরয়, যখন িানুরষে তখরনা উৎসাহ দছল অথিা 
তাো তখরনা আগ্রহ বিখািাে র্ান কোে লরক্ষে তারিে বসো বেষ্টা করেদছল । িদহলাো 
সিাই লাল কাপড়, লাল, সািা আে নীল ব্লাউজ পরেরছ, আে জনগণ তারিে িাোদা 
আে জানালা দিরয় তাদকরয় নানা ধেরনে পােঁে বকাণ দিদশষ্ট তাো, হৃিদপে, এিিং নানা 
অক্ষে শনাক্ত কেরতা, যখন দিদছলকােীো িল বিরধ কুেকাওয়াজ করে বহরট বযরতা োস্তা 
দিরয়। বছাট একদট িোডে প্রদতদট গ্রুরপে সারথ থাকরতা, যাো সিাইরক পারয় পা দিদলরয় 
েলা দনদিত কেরতা। গ্রুপ দহসারি যখন তাো কুেকাওয়াজ করে িূল িরঞ্চে দিরক 
এদগরয় বযরতা, তখন এিনদক সিরেরয় িীতস্পৃহ বেহাোও েিৎকাে উজ্জ্বল হাদসরত 
বর্রস বযত, বযন তাো প্রিাণ কোে বেষ্টা কেরছ তাো সদেকর্ারিই আনদদত, অথিা 
আরো বিদশ সুদনদিভষ্টর্ারি িলরল, তাো সিাই ঐকেিরতে। তাো বযিন শুধুিাত্র 
োজশনদতক ঐকেিতে প্রকাশ কেরছ না কদিউদনজরিে সারথ।না, তারিে ঐকেিতে 
এইর্ারি বিেঁরে থাকাে সারথ। বি দিিরসে উৎসিদট এে অনুরপ্রেণা বপরতা বিেঁরে থাকাে 



সারথ দনুঃশতভ ঐকেিরতেে গর্ীেতা বথরক। পোরেরেে অদলদখত আে অনুচ্চাদেত সিংদক্ষপ্ত 
নীদতিাকে ‘কদিউদনজি িীঘভজীিী বহাক’ দছল না, িেিং দছল ‘জীিন িীঘভজীিী বহাক’! 
কদিউদনস্ট োজনীদতে ধূতভতা ও শদক্ত শাদয়ত বসই িাস্তি সরতে, বয এদট বসই বিাগানরক 
আিীকতৃ করেরছ। কােণ এদট দছল দনরিভাধ টরটালজী িা অথভহীন পুনোিৃদি (জীিন 
িীঘভজীিী বহাক!) যা িানুষরক আকষভণ কেরতা, বয িানুষগুলা এইসি কদিউদনজরিে 
িূলিে বথরক কদিউদনস্ট দিদছরলে প্রদত দছল দনদিভকাে। 
 
৭ 
িশ িছে পরে (তখন সাদিনা যুক্তোরষ্ট্র িসিাস কেরছ), তাে বকারনা িন্ধরুিে িন্ধ,ু 
একজন আরিদেকাে দসরনটে, তাে িানিীয় গাদড়রত সাদিনারক দনরয় একদিন বিড়ারত 
দনরয় বিে হরয়দছল, গাদড়ে বপছরনে আসরন লাফালাদফ কেদছল তাে োে বছরল বিরয়। 
দসরনটে একদট বস্টদেয়ারিে সািরন এরস তাে গাদড়দট থািায় বযখারন কৃদত্রি একদট 
বস্কদটিং দেঙ্ক আরছ এিিং দশশুো গাদড় থািরতই লাফ দিরয় বিে হরয় দেরঙ্কে োেপারশ দঘরে 
োখা সিুজ ঘারসে িারেে দিরয় বিৌরড় যায়। ড্রাইদর্িং হুইরলে দপছরন িরস স্বপ্ন র্ো 
বোরখ উিল োে দশশুরিে বিখরত বিখরত দতদন সাদিনারক িরলন, ‘ওরিে বিরখা’ ! 
এেপে হাত দিরয় শরূন্য একদট িিৃ এেঁরক, যা বিাঝারত োইরছ এই বস্টদেয়াি, ঘাস আে 
দশশু, দতদন িরলন, ‘এটারক আদি িলরিা সুখ’। 
 
তাে শব্দগুরলাে বপছরন দশশুরিে বিৌরড় যাওয়া িা ঘারসে বিরড় ওোে িৃশ্য বিখাে 
আনরদে বেরয়ও বিদশ দকছু দছল, কদিউদনস্ট বকারনা বিশ বথরক আসা শেণাথভীরিে 
দিভশা সেরকভ এখারন একদট গর্ীে বিাধ আরছ, দসরনটে দিশ্বাস করেন বয বিরশ বকারনা 
ঘারসে জন্ম হয়না িা দশশুোও বিৌড়ায় না। 
 
বসই িুহূরতভ প্রাহা েেরে দিশাল িরঞ্চে উপে িাদড়রয় থাকা দসরনটেরিে ছদি হোৎ করেই 
সাদিনাে িরন দকছুক্ষরণে জন্য বর্রস উরেদছল। তাে িুরখে হাদস হরি কদিউদনস্ট 
োষ্ট্ররনতাে িরুখে হাদসে িত, যা প্রিশভনী িরঞ্চে উচ্চতা বথরক দিদকদেত হরি নীরে 
পোরেে কো একইর্ারি উিল সাধােণ জনতাে দিরক। 
 
৮ 
কীর্ারি এই দসরনটে বজরনদছরলন, দশশু িারন সুখ? দতদন দক তারিে আত্মাে দর্তেদট 
বিখরত বপরেদছরলন? কী হরত পারে, বয িুহূরতভ তাো িৃদষ্টসীিানাে িাইরে, যদি দতনজন 
দশশু ঝােঁদপরয় পরড় েতথুভ জরনে উপে আে তারক িােধে কেরত শুরু করে? 
 
তাে পরক্ষ দসরনটরেে িাত্র একদট যুদক্ত আরছ, তাে অনুর্ূদত। যখন তাে হৃিয় কথা 
িলরছ, তখন তাে িন এে দিরুরে প্রদতিাি কোে কাজদটরক অরশার্ন বিাধ করে। 
‘দকে’ জগরত, হৃিরয়ে একনায়কতে েূড়ান্তর্ারি োজে করে। 



 
‘দকে’ িাো অনুপ্রাদণত অনুর্ূদত অিশ্যই এিন দকছু হরত হরি যা িহু িানুষ র্াগ করে 
দনরত পারে। ‘দকে’, বসকােরণ, অদু্ভত বকারনা পদেদস্থদতে উপে দনর্ভে নাও কেরত পারে। 
এরক অিশ্যই আসরত হরি িানুরষে িরনে গর্ীরে বখািাই কো সৃ্মদতে বিৌদলক বকারনা 
দেত্র বথরক: অকৃতজ্ঞ বকারনা কন্যা, অিরহদলত িািা, ঘারসে উপে বিৌড়ারনা দশশুো, 
দিশ্বাসঘাতকতাে দশকাে িাতৃর্ূদি, প্রথি র্ারলািাসা। 
 
‘দকে’ খুি দ্রুত পে পে দদট অশ্রু দিন্দুে কােণ হয়। প্রথি অশ্রু িরল, ঘারসে উপে 
দশশুরিে এই বিৌরড় বিড়ারনা বিখরত কত র্ারলা লারগ! দিতীয় অশ্রু িরল, কত র্ারলা 
লাগরছ আরিরগ উরিদলত হরত, সিগ্র িানিজাদতে সারথ একসারথ, ঘারসে উপে 
দশশুরিে বখলা বিরখ! 
 
দিতীয় অশ্রুদট হরি বসদট যা দকেরক ‘দকে’ িানায়। 
 
পৃদথিীরত িানি জাদতে ভ্রাতৃে সম্ভি শুধুিাত্র ‘দকরে’ে দর্দিে উপে। 
 
৯ 
আে োজনীদতদিরিে বেরয় এত র্ারলার্ারি এদট আে বকউই জারনন না। যখনই বকারনা 
কোরিো উপদস্থদত তাো বটে পান, তাো প্রথরিই দনকটিতভী বকারনা দশশুে দনকরট যান, 
তারক বকারল তরুল দনরয় গারল েুি ু খান। ‘দকে’ হরি সি োজনীদতদিি আে সি 
োজশনদতক িল আে আরদালরনে নদনতাদত্ত্বক আিশভ । 
 
আিো যাো এিন সিারজ িাস কদে বযখারন নানা ধেরনে োজশনদতক প্রিণতা সহািস্থান 
করে এিিং প্রর্াি খাটারনাে জন্য যাো পেস্পে িন্দ্বেত, তাো পেস্পেরক িাদতল দকিংিা 
সীদিত করে কি বিদশ এই ‘দকরে’ে দিোেরক পাশ কাদটরয় যািাে িেিস্থা করে : একক 
িেদক্ত তাে িেদক্তস্বাতেেতারক সিংেক্ষণ কেরত পারেন; দশল্পী বকারনা অদু্ভত দেত্রকিভ 
আেঁকরত পারেন। দকন্তু যখনই বকারনা একদট একক োজশনদতক আরদালন সিগ্র 
ক্ষিতারক কুদক্ষগত করে, তখন আিো দনরজরিে আদিষ্কাে কদে একিলীয় িতিািপষু্ট 
‘দকরে’ে একদট জগরত। 
 
আদি যখন একিলীয় িতিাি িলদছ, আদি যা বিাঝারত বেরয়দছ তা হরি সিদকছ ুযা 
দকরেে জগরত অনুপ্ররিশ করে, তারিে অিশ্যই দেেদিরনে জন্য দনিভাদসত কেরত হরি: 
িেদক্তস্বাতেেতাে প্রদতদট প্রিশভন (কােণ সািদগ্রক বথরক দিেুেদত হাস্যেত র্াতরৃেে 
বোরখ থুতু িাোে িত); প্রদতদট সিংশয় ( কােণ খুেঁদটনাদট দিষরয় বকউ সরদহ কো শুরু 
কেরল একসিয় বস জীিনরকই সরদহ কো শুরু কেরি); সি দনয়দতে পদেহাস ( কােণ 
‘দকরে’ে জগরত সিদকছুই খুি গুরুরেে সারথ গ্রহণ কেরত হয়), এিিং িা, বয তাে 



পদেিােরক তোগ করে িা বয পরুুষ নােীে বেরয় পুরুরষে সি পছদ করে, আে বসই 
কােরণ তাো বসই স্বগভীয় দনরিভশরক প্ররেে সিখুীন করে (উিভে হও আে িিংশ িৃদে 
করো)। 
 
এই আরলারক আিো গুলাগরক (৪১) গণে কেরত পাদে এক ধেরনে বসপদটক টোঙ্ক িা 
িলরশাধনী দহসারি, যা একিলীয় িতিািী ‘দকে’ িেিহাে করে এে িজভেরক পদেতোগ 
কোে জন্য। 
 
১০ 
দিতীয় দিশ্বযুরে দেক পরেে িশক দছল এিন একদট সিয়, যখন স্তাদলন তাে সিরেরয় 
দনষ্ঠুে সোসগুরলা করেদছরলন। এটাই বসই সিয় যখন বতরেজাে িািারক বগ্রফতাে কো 
হরয়দছল তুি বকারনা অদর্রযারগ এিিং িশ িছরেে বতরেজারক বিে করে বিয়া হরয়দছল 
তারিে িাসা বথরক। এটাই বসই সিয়, যখন দিশ িছরেে সাদিনা অোকারেদি অি ফাইন 
আটভরস পড়দছল। বসখারন, িাক্সভিারিে একজন অধোপক সিাজতাদেক দশল্পকলাে এই 
তত্ত্বদটরক িোখো কেদছরলন এর্ারি: ‘বসাদর্রয়ত সিাজ এতটাই অগ্রগদত অজভন 
করেদছল বয, বসখারন িূল সিংঘষভ আে শুর্ আে অশুরর্ে িরধে দছল না, িেিং বসই িন্দ্ব 
দছল র্ারলা আে র্ারলাে বেরয় আরো উিি দকছুে িরধে। সুতোিং িরলে (এে িারন সি 
দকছ,ু যা আিদশ্যকর্ারি অগ্রহণরযাগে) অদস্তে থাকরত পারে শুধুিাত্র অন্য পারশ (বযিন, 
আরিদেকায়), আে শুধুিাত্র বসখান বথরক, িাইরে বথরক, বযিন বকারনা দকছ ুদর্নরিদশ 
(একজন গুপ্তেে, বযিন) র্ারলা আে আরো র্ারলাে জগরত অনুপ্ররিশ কেরত পারে। 
 
আে িাস্তদিকর্ারি, বসাদর্রয়ত েলদচ্চত্রগুরলা, সি কদিউদনস্ট বিরশে দসরনিা হলগুরলা 
যা প্লাদিত করেদছল, সিরেরয় স্থলুতি দছল বসই সিরয়, বসগুরলা পুরোপুদে পদেপৃক্ত দছল 
অদিশ্বাস্য দনষ্পাপতা আে দিশুেতায়। বসখারন দজন রুশ নাগদেরকে িরধে সিরেরয় িড় 
বয সিংঘষভ হরত পােরতা বসদট হরলা বপ্রদিক বপ্রদিকাে িরধে র্ুল বিাঝািুদঝ: বপ্রদিক 
র্ািরছ বপ্রদিকা তারক আে র্ারলািারস না, বপ্রদিকা র্ািরছ বপ্রদিক তারক আে 
র্ারলািারস না, দকন্তু বশষ িরৃশ্য তাো আদলিন করে, সুরখে অশ্রু তারিে গাল বিরয় 
গদড়রয় পরড়। 
 
িতভিারনে প্রথাগত িোখোয় এই ছদিগুরলা হরি : তাো কদিউদনস্ট ‘আিশভ’ প্রিশভন 
করেদছল, যখন কদিউদনস্ট ‘িাস্তিতা’ দছল আরো খাোপ। 
 
সাদিনা সিসিয় এই িোখোে দিরোদধতা করেরছ। যখনই বস কল্পনা করেরছ বসাদর্রয়ত 
দকরেে জগত িাস্তরি পদেণত হরয়রছ, বস তাে বিরুিরে একদট শীতল কেন অনুর্ি 
করেরছ। বকারনা ইতস্ততটা ছাড়াই সদতেকারেে কদিউদনস্ট শাসরনে সি দনযভাতন আে 
িািংরসে জন্য লাইরন িােঁড়ারনাে িাস্তি জীিনরক বস বেয়তে দহসারি বিরন দনরত 



পােরতা। সদতেকাে কদিউদনস্ট পৃদথিীরত জীিন দছল তখরনা যাপনরযাগে। কদিউদনস্ট 
আিশভ িাস্তি হরয়রছ এিন পৃদথিীরত, হাস্যেত দনরিভাধরিে বসই পৃদথিীরত, তাে দকছুই 
িলাে থাকরি না। এক সপ্তারহে িরধেই বস আতরঙ্ক িতৃুেিেণ কেরি। 
 
বসাদর্রয়ত ‘দকে’ তাে িরন বয অনুর্ূদত জাদগরয় বতারল, আিো কারছ বসদট িরন হয় 
বসই একই র্রয়ে িত যা বতরেজা তাে বসই স্বরপ্ন অনুর্ি করেদছল, সুইদিিং পরুলে 
োেপারশ এক গ্রুপ নগ্ন নােীে সারথ বস কুেকাওয়াজ কেরছ, িাধে হরি তারিে সারথ 
আনদিয় বকারনা গান গাওয়াে জন্য, যখন দকনা পুরলে পাদনে নীরেই র্াসরছ নােীরিে 
িৃতরিহ। বতরেজা বসই নােীরিে বকারনা প্রে দজজ্ঞাসা কেরত পারে না, একদট িাত্র শব্দও 
না, শুধুিাত্র বয একদট প্রদতদক্রয়া বস পায়, বসদট হরলা তাো বয গানদট গাইদছল বসই 
গারনে পরেে অনুরিিদট। বস তারিে বকারনা বগাপন ইশাোও কেরত পারেনা। যদি করে 
তাো তারক সারথ সারথই দেদহ্নত করে বিরি বসই িানুষটাে কারছ, বয পরুলে উপে একদট 
ঝুদড়রত িাদড়রয় আরছ িন্দুক হারত, বয তারক গুদল করে হতো কেরত পারে। 
 
বতরেজাে স্বপ্ন উরন্মােন করে দকরেে সদতেকারেে কাজদটরক: ‘দকে’ হরি র্াজ কো 
যায় এিন পিভা যা শতদে কো হরয়রছ িৃতেুরক পথৃক োখাে জন্য। 
 
১১ 
একিলীয় িতিারিে বসই ‘দকে’ োজরে, আরগ বথরকই সি উিে বিয়া হরয়রছ, সি 
প্রেরক তাই বসদট িাদতল করেরছ আরগই। তাহরল, এখান বথরক আিো কী িুঝরত পাদে, 
একিলীয় িতিাি দকরেে সদতেকারেে দিরোধী হরি বসই িানুষদট, বয দকনা প্রে করে? 
প্রে হরি ছুদেে িত, যা িরঞ্চে বপছরনে সাজারনা িশৃ্যপটরক দিখদেত করে এিিং 
আিারিে সুরযাগ করে বিয় এে বপছরন কী লুদকরয় আরছ বসদট বিখাে জন্য। আে 
আসরলই, দেক বসর্ারি বতরেজাে কারছ সাদিনা একদিন িোখো করেদছরলা তাে বসই 
দেত্রকিভদটে অথভ: উপদের্ারগ, বযখারন আরছ একদট বিাধগিে দিথো, আে তাে নীরে 
দরিভাধে সতেদট িৃশ্যিান হরয় আরছ। 
 
দকন্তু বয িানুষগুরলা সিংগ্রাি কেরছ এিন শাসনিেিস্থাে দিরুরে, যারিে আিো 
‘একিলীয় িতিাি দনর্ভে’ শাসনিেিস্থা িদল, এিনদক তাোও প্রে আে সিংশয় দনরয় কাজ 
কেরত পারেন না; তারিেও, িেকাে দনিয়তা আে সাধােণ বসই সতেগুরলা, বযন জনগণ 
তা িুঝরত পারে, সিদষ্টগত অশ্রুে উরেক কেরত পারে। 
 
সাদিনাে দেত্রকরিভে একিাে একদট প্রিশভনী হরয়দছল, যাে িেিস্থাপনায় দছল জািভাদনে 
একদট োজশনদতক সিংগেন। প্রিশভনীে কোটালগদট হারত বপরয় প্রথি বয দিষয়দট সাদিনা 
লক্ষে করেদছল, বসদট দছল তাে একদট ছদি, যাে উপরে কাটা তারেে বিড়াে আরেকদট 
ছদি উপদেস্থাদপত কো হরয়রছ। বর্তরে বস আদিষ্কাে করেদছল এিন একদট জীিনী, যা 



পড়রল িরন হরতা পারে বকারনা শহীি িা সরন্তে জীিনী: বস দনযভাতন সহ্ করেরছ, 
অন্যারয়ে দিরুরে সিংগ্রাি করেরছ, িাধে হরয়রছ তাে েক্তাক্ত জন্মর্ূদি পদেতোগ কেরত, 
দকন্তু তােপেও বস তাে সিংগ্রাি অিোহত বেরখরছ। তাে দেত্রকিভই হরি সুরখে জন্য 
সিংগ্রাি - এটাই দছল বশষ িাকেদট। 
 
বস প্রদতিাি করেদছল, দকন্তু আরয়াজকো তারক িুঝরত পারেনদন। 
 
‘তুদি দক তাহরল িলরত োইরছা কদিউদনজরিে অধীরন আধুদনক দশল্পকলা দনপীড়রনে 
দশকাে হরি না’ ? 
 
‘আিাে শত্রু হরি ‘দকে’, কদিউদনজি নয়’, বস কু্ষি হরয় তারিে িরলদছল। 
 
বসই সিয় বথরকই সাদিনা নানা েহস্যিয়তা যুক্ত কেরত শুরু করে তাে জীিনীরত। যখন 
বস যুক্তোরষ্ট্র এরস বপৌছায়, বস বয আসরল একজন বেক নাগদেক বসই সতেটা পরুোপুদে 
বগাপন কেরত সক্ষি হরয়দছল। এসিই দছল ‘দকে’ বথরক পালারনাে জন্য তাে িদেয়া 
একদট প্ররেষ্টা, যা অন্য িানুষো তাে জীিনরক িানারত বেরয়দছল। 
 
১২ 
অধভসিাপ্ত কোনর্াসসহ একদট ইরজরলে সািরন সাদিনা িাদড়রয়, আে িৃে একজন িেদক্ত 
তাে আিভরেয়ারে িরস তাে হারতে তুদলে প্রদতদট আেঁেড় লক্ষ কেদছরলন। 
 
‘আিারিে এিাে িাদড় বফোে সিয় হরলা’, ঘদড়ে দিরক নজে দিরয় িৃেদট িরল উেরলন। 
 
সাদিনা তাে পোরলটদট নাদিরয় োরখ আে িাথরুরি যায় হাত বধািাে জন্য। আে িৃে 
িানুষদট বেয়াে বথরক উরে িাদড়রয় তাে ছদড়দটে কারছ এদগরয় যায়, বটদিরলে সারথ 
বহলান দিরয় বসদট োখা দছল। সু্টদেওে িেজা দিরয় সোসদে িাইরেে একদট িারে যাওয়া 
যায়, তখন সন্ধো হরয় এরসরছ। পঞ্চাশ ফটু িরূেই, সািা েরঙে কারেে তক্তা দিরয় 
িানারনা একদট িাদড়। বযখারন নীরেে তলাে জানালায় আরলা জ্বলরছ, িুিষুুভ দিরনে প্রদত 
এই দদট জানালায় আরলা জ্বলাে িৃশ্যদট সাদিনারক আরদাদলত কেদছল। 
 
সাোটা জীিনই বস বঘাষণা করেরছ বয ‘দকে’ হরি তাে শত্রু। দকন্তু িাস্তরিই কী বসদট বস 
তাে দনরজে সারথ িহন কেরছ না? তাে ‘দকে’ দছল িাদড় সিংক্রান্ত একদট দেত্র: প্রশান্ত, 
নীেি এিিং সিংহদতপূণভ ঘে, বযখারন শাসন কেরি একজন বস্নহিয়ী জননী আে একজন 
দিজ্ঞ দপতা। এদট বসই িৃশ্য যা তাে িরধে িানা বিরধদছল তাে িািািারয়ে িতৃুেে পে 
পেই। যতই সাদিনাে জীিন তাে সিরেরয় িধুেতি স্বরপ্নে কি সািৃশ্য হরয় উরেরছ, 
আরো বিদশ বস িশৃ্যদটে জাদিয় আরিিরনে প্রদত সিংরিিনশীল হরয় উরেরছ, আে 



একাদধকিাে বস বোরখে পাদন বফরলরছ, যখন অকৃতজ্ঞ বকারনা কন্যা, র্ািালুতাপূণভ বসই 
েলদচ্চরত্র অিরহদলত িািারক যখন আদলিন করেরছ, যখন িুিষূুভ দিরনে প্রদত উজ্জল হরয় 
জ্বলদছল একদট সুখী পদেিারেে বছাট একদট িাদড়ে দদট জানালা। 
 
িৃে এই িানুষদটে সারথ তাে পদেেয় হরয়দছল দনউ ইয়রকভ থাকাে সিয়। বস ধনী এিিং 
দেত্রকিভ পছদ করে, তাে স্ত্রীে সারথ বস একা িাস করে, গ্রারিে একদট িাদড়রত, এই 
িাসাদটে দেক উরল্টাদিরক দকন্তু তাে দনরজে জদিরতই দছল একদট পুরোরনা আস্তািল। 
বসদটরক বস নতুন করে সাদজরয় দিরয়রছ সাদিনাে জন্য একদট সু্টদেও দহসারি এিিং প্রায় 
সাোদিন ধরেই বস তাে তুদলে প্রদতদট র্দি অনুসেণ করে িরনারযারগে সারথ । 
 
এখন তাো দতনজনই একই সারথ োরতে খািাে বখরত িসরি। িৃো সাদিনারক তাে 
দনরজে বিরয় িরল োরক, দকন্তু সি ইদিতই বয কাউরক এে দিপেীতটাই দিশ্বাস কেরত 
সুরযাগ করে বিরি, বসদট হরি িূলত সাদিনাই হরি তারিে িা, এিিং দই সন্তান 
পুরোপুদের্ারি তাে অনুেক্ত, তারক তাো উপাসনা করে, বস োইরল তাে জন্য তাো বয 
বকারনা দকছ ুকেরত প্রস্তুত। 
 
তাহরল কী বস দনরজই, এখন িৃে িয়রসে িােপ্রারন্ত, খুেঁরজ বপরয়রছ বসই িািা-িারক, তাে 
কাছ বথরক যারিে বকরড় বনয়া হরয়দছল শশশরি? নাদক বস অিরশরষ বসই সন্তানরিে খুেঁরজ 
বপরয়রছ বয সন্তানরিে বস দনরজ কখরনা জন্ম দিরত পারেদন? 
 
বস খুি র্ারলার্ারিই সরেতন দছল বয, দিষয়দট একদট দিভ্রি। এই িৃে িেদতে সারথ 
তাে সিয় কাটারনা শুধুিাত্র সিংদক্ষপ্ত একদট দিেদত। িৃে খুিই অসুস্থ, এিিং যখন তাে স্ত্রী 
একা হরয় যারিন তাে িৃতুেে পে, দতদন কানাোয় তাে বছরলে সারথ িসিাস কেরত েরল 
যারিন। আে সাদিনাে দিশ্বাসঘাতকতাে পথ তাহরল অন্যদিরক অিোহত থাকরি, এিিং 
তাে সিাে গর্ীে বথরক একদট হাস্যকে র্ািপ্রিণ গান, এই দদট উজ্জ্বল জানালা আে 
সুদখ পদেিাে যাো এে বপছরন থারক, কখরনা তাে পথ খুেঁরজ বনরি বিেঁরে থাকাে দুঃসহ 
দনর্ভােতায়। 
 
যদিও গানদটে সুে আরদাদলত করে সাদিনারক, তরি তাে অনুর্দূতগুরলা গুরুরেে সারথ 
বস কখরনা বনয়দন। খিু র্ারলা করেই বস জানরতা এই গানদট খিু সুদে একদট দিথো। 
যত শীঘ্রই দকেরক শনাক্ত কো সম্ভি হয় বয দিথোরক বসদট প্রদতদনদধে কেরছ, এদট আে 
দকে নয় এিন একদট প্রাসদিকতাে দিষরয় তা সরে যায়, এর্ারি এদট এে সিভিোপী 
ক্ষিতারকও হাোয় ও রূপান্তদেত হয় িানি দিভলতাে িরতা িিভস্পশভী বকারনা রূরপ। 
কােণ আিারিে িরধে বকউই বসই িহািানি নয়, বয দকনা দকে বথরক পুরোপুদের্ারি 
পালারত পারে। যতই আিো তা ঘৃণা কদে না বকন, িানি জীিরনে অদিরিিে অিংশ হরি 
‘দকে’। 



 
১৩ 
দকরেে উৎস লুদকরয় আরছ বিেঁরে থাকাে আিদশ্যকতাে প্রদত বসই িশতরকেে সারথ। 
 
দকন্তু এই বিেঁরে থাকাে দর্দিদট দক? ঈশ্বে? িানিতা? সিংগ্রাি? র্ারলািাসা? পুরুষ? নােী? 
 
বযরহতু িতািরত দর্ন্নতা আরছ, িহু ধেরনেও ‘দকে’ আরছ, কোথদলক, বপ্রারস্টটাডট, 
ইহুিী, কদিউদনস্ট, ফোদসস্ট, গণতাদেক, নােীিাি, ইউরোদপয়, আরিদেকান, জাতীয়, 
আন্তজভাদতক। 
 
ফোসী দিপ্লরিে বসইসি দিনগুরলা বথরক, অরধভক ইউরোপরক ‘িাি’ আে অন্য 
অরধভকরক ‘োন’ দহসারি দেদহ্নত কো হরতা। দকন্তু বসই তাদত্ত্বক িূলনীদতদট যা তাো 
প্রোেণা করে, বসদট িেিহাে করে তারিে সিংজ্ঞাদয়ত কোে কাজদট দছল েীদতিত অসম্ভি 
এদট প্ররেষ্টা। এিিং অিাক হিাে বকারনা কােণও বনই: োজশনদতক আরদালনগুরলা 
বযৌদক্তক িৃদষ্টর্দিে উপে ততটা বিদশ দনর্ভে করে না, যতটা বিদশ বসদট করে এে সারথ 
যুক্ত কল্পনা, ছদি, শব্দ আে আদিরূপগুরলাে উপে, একসারথ বযগুরলা জরড়া হরয় শতদে 
করে একদট ‘োজশনদতক দকে’। 
 
িহাদিদছল িা গ্রোডে িারেভে বসই কল্পনা, ফ্রাডজরক যা এত বিদশ িি কেদছল, বসদট হরি 
একদট ‘োজশনদতক দকে’, যা নানা সিরয়ে আে িানদসকতাে িািপডহীরিে একসারথ 
যুক্ত করেদছল। িহাদিদছল হরি ভ্রাতৃে,সািেতা, ন্যায়দিোে ও সুরখে পরথ েিৎকাে 
একদট দিদছল। এদট েলিান, সি প্রদতিন্ধকতারক উরপক্ষা করে, কােণ িাধা থাকরতই 
হরি যদি এই দিদছলরক বকারনা িহাদিদছল হরত হয়। 
 
প্ররলতাদেরয়তরিে একনায়কতে অথিা গণতে? বর্াগিািী সিাজরক প্রতোখোন অথিা 
আরো বিদশ উৎপািরনে িািী? দগরলাদটন নাদক িতৃুেিরেে দিধান দিরলাপ? সি দকছুই 
এখারন অপ্রাসদিক। যা বকারনা িািপডহীরক একজন িািপডহী করে তা শুধু এটা অথিা 
অন্য বকারনা তত্ত্ব নয়, িেিং িহাদিদছল নারিে ‘দকরে’ বয বকারনা তত্ত্বরক একীর্ূত কেরত 
পাোে তাে ক্ষিতা। 
 
১৪ 
ফ্রাডজ অিশ্যই বকারনা ‘দকে’ পজূােী দছল না। িহাদিদছল কল্পনা কি বিদশ তাে জীিরন 
বসই একই র্ূদিকা পালন করেরছ বযিন, উজ্জ্বল আরলায় আরলাদকত দদট জানালা দনরয় 
বর্রস আসা র্ািপ্রিণ গান সাদিনাে জীিরন যা করেদছল। বকারনা োজশনদতক িরলে 
পরক্ষ বর্াট দিরয়দছল ফ্রাডজ? আিাে সরদহ বস আরিৌ কখরনা বর্াট বিয়দন; দনিভােরনে 
দিরন পাহারড় ঘুরে বিড়ারনাই তাে কারছ বেয়তে দছল। যা অিশ্যই ইদিত করে না, 



িহাদিদছরলে র্ািনা তারক তাে আরদাদলত করে না। সিসিয়ই এিন বকারনা স্বপ্ন 
বিখরত র্ারলা লারগ, বযখারন আিো একদট আনদদত জনরগাষ্ঠীে অিংশ যাো শতাব্দীে 
পে শতাব্দী দিদছল করে সািরন অগ্রসে হদি, এিিং ফ্রাডজ পুরোপুদের্ারি কখরনাই বসই 
স্বপ্নদট র্ুরল বযরত পারেদন। 
 
একদিন, করয়কজন িন্ধ ুপোদেস বথরক তারক বফান করেদছল। তাো করোদেয়াে জরন্য 
একদট দিশাল দিদছরলে আরয়াজন করেরছ, তাো তারক দনিেণ জাদনরয়দছল বসখারন 
বযাগ বিিাে জন্য।  
 
করোদেয়া দকছুদিন আরগই আরিদেকাে বিািা হািলা, গৃহযুে, স্থানীয় কদিউদনস্টরিে 
আকদস্মক ধ্বিংসলীলাে দশকাে হরয়দছল, যা কু্ষে এই জাদতে জনসিংখো এক পঞ্চিািংশ 
হ্রাস করেদছল। এিিং অিরশরষ এদট িখল করেরছ দনকটিতভী দর্রয়তনাি, বয বিশদট তখন 
িূলত োদশয়াে অনুগত। করোদেয়া দশকাে হরয়দছল র্য়ািহ দদর্ভরক্ষে, দেদকৎসাে 
অর্ারি বসখারন িানুরষে িৃতুে দছল দনয়দিত ঘটনা। একদট আন্তজভাদতক বিদেরকল কদিদট 
িােিাে অনুিদত বেরয়রছ বিশদটরক প্ররিশ কোে জন্য, দকন্তু দর্রয়তনািীো তারিে 
অনুরোধ প্রতোখোন করেরছ প্রদতিােই। ফ্রারডজে ফোসী িন্ধুরিে পদেকল্পনা হরি 
একিল গুরুেপূণভ পদিিা িুদেজীিী করোদেয়াে সীিানা অিদধ দিদছল করে যারিন এিিং 
সাো পৃদথিীে সািরন এই িহাপ্রিশভন পোধীন এই োরষ্ট্রে আগ্রাসী দেদকৎসকরিে বসই 
বিরশ প্ররিশ কোে অনুিদত বিিাে দিরত িাধে কেরি । 
 
বয িন্ধুদট ফ্রারডজে সারথ কথা িরলদছল বফারন, যাে সারথ বস পোদেরসে োস্তায় িহু দিদছল 
করেরছ। প্রথরি এই আহিারন ফ্রাডজ বিশ বোিাঞ্চ বিাধ করেদছল, দকন্তু তােপে, যখন 
তাে বোখ পরড় ঘরেে অন্য পারশ আিভরেয়ারে িসা তাে ছাত্রী বপ্রদিকাে উপে, বয তখন 
তাে দিরক তাদকরয় দছল, আে তাে বোখ েশিাে বগাল কারেে বপছরন আরো িড় 
বিখাদিল। ফ্রারডজে িরন হরয়দছল তাে বসই বোখগুরলা বযন তাে কারছ দিনদত কেরছ 
বস বযন না যায়। সুতোিং বস ক্ষিা বেরয় অনুরোধদট প্রতোখোন করে। 
 
দকন্তু বয িুহূরতভ বফানদট োরখ তখনই ফ্রাডজ তাে দসোরন্তে জন্য অনুরশােনা বিাধ কেরত 
শুরু করেদছল। সদতে, বস এই পাদথভি বপ্রদিকাে বিখারশানা কেরছ দেকই, দকন্তু বস 
অিরহলা কেরছ তাে অপাদথভি র্ারলািাসারক। করোদেয়া কী দেক সাদিনাে বিরশে িত 
নয়? একদট বিশ যারক পোধীন করে বেরখরছ পাশ্বভিতভী একদট বিরশে কদিউদনস্ট 
বসনাো। একদট বিশ বয দকনা োদশয়াে িুদষ্টিে হারত আক্রিণ অনুর্ি করেরছ আরগ। 
ফ্রাডজ অনুর্ি করে তাে প্রায় দিসৃ্মত িন্ধুো বযন তাে সারথ বযাগারযাগ করেরছ সাদিনােই 
বিয়া বগাপন দনরিভরশ। 
 



স্বগভীয় সিাো সি জারনন আে বিখরত পারেন। যদি বস দিদছরল বযাগ বিয়, সাদিনা িুগ্ধ 
হরয় তারক উপে বথরক বিখরি, বস িুঝরি ফ্রাডজ এখরনা তাে প্রদত অনুগত ও দিশ্বস্ত 
েরয়রছ। ‘তুদি কী খিু বিদশ িন খাোপ কেরি যদি আদি এই দিদছরল যাই’? বস েশিা 
পো বিরয়দটরক দজজ্ঞাসা করে। বয ফ্রাডজ বথরক দিদিন্ন প্রদতদট দিনরক পদেিাপ করে 
িড় ক্ষদত দহসারি, দকন্তু তােপেও ফ্রারডজে বকারনা ইিারক অস্বীকাে কেরত বস পারে 
না। 
 
করয়কদিন পে দিশজন োক্তাে আে প্রায় পঞ্চাশজন িুদেজীিীে (অধোপক,বলখক, 
কূটনীদতদিি, দশল্পী, অদর্রনতা এিিং নগেপাল) সারথ ফ্রাডজ একদট িড় বজট বপ্লরন েরড় 
পোদেস বথরক তাে যাত্রা শুরু করে, এছাড়াও তারিে সারথ দছল প্রায় োেশ দেরপাটভাে ও 
আরলাকদেত্রী।  
 
১৫ 
তারিে িহনকােী উরড়াজাহাজদট অিতেণ করেদছল িোঙ্করক। োেশ সিে জন োক্তাে, 
িুদেজীিী আে সািংিাদিকরিে দিশাল এই িলদট এেপে একদট আন্তজভাদতক বহারটরলে 
দিশাল হল রুরি জরড়া হরয়দছল। বযখারন ইদতিরধেই আরো অরনক োক্তাে, অদর্রনতা, 
সিীতদশল্পীও র্াষাতরত্ত্বে অধোপকো উপদস্থত দছরলন করয়কশত বনাটিুক, 
বটপরেকেভাে আে দস্থে ও দর্দেও কোরিো হারত সািংিাদিকসহ। িরঞ্চে উপে একদট লো 
বটদিরলে বপছরন প্রায় দিশ জরনে িত িাদকভন িুদেজীিীরিে একদট িল পরুো অনুষ্ঠানদট 
তখন পদেোলনা কেদছল। 
 
ফোসী িুদেজীিীরিে িলদট, যারিে সারথ ফ্রাডজ এই হলরুরি প্ররিশ করেদছল, তাো 
দকছুটা উরপদক্ষত ও অপিাদনত বিাধ করে এই িৃশ্যদট বিরখ। করোদেয়া দনরয় এই 
িহাসিারিশ আে িহাদিদছল িলূত তারিে পদেকল্পনা, আে বসখারন দকনা যুক্তোরষ্ট্রে 
এই নাগদেকো, যথােীদত েূড়ান্তর্ারি যাো দনলভজ্জ, শুধ ুঅনুষ্ঠানদট িখল করেই বনয়দন, 
তাো বসদটে িখল দনরয়রছন এিনদক ইিংরেদজ র্াষা িেিহাে করে, তাো আরিৌ র্ািাে 
প্ররয়াজন বিাধ করেদন বয, তারিে কথাগুরলা  কীর্ারি েোদনশ দকিংিা ফোসী র্াষার্াষী 
বকউ িুঝরত পােরি। এিিং বযরহতু বেনিাকভিাসীো িহুদিন আরগই র্ুরল বগরছ বয-
বকারনা এক সিয় তাো তারিে দনজস্ব একদট বিশ গরড়দছরলন, ইউরোদপয়রিে িরধে শুধ ু
তাই ফোসীোই অিদশষ্ট দছল এিন পদেদস্থদতরত যাো প্রদতিাি কোে বযাগেতা োরখন। 
তারিে িূলনীদত এত উচ্চিারনে দছল বয, এিনদক তাো ইিংরেদজ র্াষা িেিহাে করে  
প্রদতিাি জানারত অস্বীকাে করে, িেিং তারিে অদর্রযাগগুরলা তাো এই উেত 
আরিদেকানরিে কারছ উপস্থাপন করেদছরলন তারিে দনরজরিে িাতৃর্াষায়। আে 
আরিদেকানো তারিে র্াষাে একদট শব্দও না িুরঝ িন্ধুসুলর্ ঐকেিতে প্রকাশ কো 
হাদসে িাধেরি তারিে প্রদতদক্রয়া প্রিশভন করে। পদেরশরষ ফোসীরিে আে দকছুই কোে 



থারক না, তাো িাধে হন ইিংরেদজ র্াষায় তারিে অদর্রযাগ উত্থাপন কোে জন্য: ‘বকন 
এই সর্া ইিংরেদজরত হরি যখন দকনা এখারন ফোসীো উপদস্থত’? 
 
যদিও এিন একদট দিস্ময়কে অদর্রযারগ হতর্ে, িাদকভনীো তিুও বহরসদছল, এিিং তাো 
দিষয়দট বিরন বনয়: এখন বথরক সর্া েলরি দই র্াষায়। দকন্তু বসদট শুরু কোে আরগ, 
যদিও একজন উপযুক্ত অনুিািকরক খুেঁরজ বপরত হরি। তােপে, প্রদতদট িাকেরক ফোসী 
ও ইিংরেদজ র্াষায় দিাে করে উচ্চােণ কেরত হরি। যা এই আরলােনাে সিয় দিগুণ 
কেরি িা হয়রতা আরো বিদশ, কােণ দকছু ফোসী িুদেজীিীরিে দনিয়ই দকছু ইিংরেদজ 
র্াষা জ্ঞান আরছ, তাো িােিাে অনুিািকরক থািারিন তারক সিংরশাধন কেরত, প্রদতদট 
শরব্দ দিতকভ করে। 
 
সর্াদট এে শীরষভ বপৌছায় যখন একজন দিখোত িাদকভন অদর্রনত্রী িরঞ্চ আরসন িক্তিে 
দিরত। তাে কােরণ, আরো বিদশ আরলাকদেত্রী আে সািংিাদিক আে কোরিো বসই হল 
রুরি প্ররিশ করে, আে তাে উচ্চাদেত প্রদতদট শরব্দে সারথ বশানা যায় বকারনা না বকারনা 
কোরিোে ছদি বতালাে শাটাে োপাে শব্দ। অদর্রনত্রীদট প্রথরি দিভশাগ্রস্ত দশশুরিে কথা 
িরলন, কদিউদনস্ট শাসনতরেে িিভেতাে কথা িরলন, িানিাদধকাে বথরক দনোপিাে 
দিষয়, সর্ে সিারজে ঐদতহ্িাহী িূলেরিারধে প্রদত হুিদক, একক িেদক্তে অদিরিিে 
স্বাধীনতা, আে বপ্রদসরেডট কাটভাে, দযদন করোদেয়াে সাম্প্রদতক ঘটনািলীরত িিভাহত 
ইতোদি দিষয় দনরয় িন্তিে করেন। যখন দতদন তাে বশষ শব্দদট উচ্চােণ করেদছরলন, 
ততক্ষরণ তাে বোখ অশ্রুদসক্ত। 
 
এেপে িরঞ্চ লাদফরয় উেদছল এক লাল বগাফওয়ালা ফোসী দেদকৎসক এিিং দেৎকাে 
করে দতদন িলরলন বয, ‘এখারন আিো এরসদছ িুিষূুভ িানুষরক দেদকৎসা দিরত, 
বপ্রদসরেডট কাটভারেে প্রদত েো জ্ঞাপন কোে জন্য নয়। এদটরক আরিদেকাে নীদতে 
প্রোেণািূলক সাকভাস িানারনা বথরক আিারিে দিেত থাকরত হরি। আিো এখারন 
কদিউদনজরিে দিরোদধতা কেরত আদসদন, আিো এখারন জীিন িােঁোরত এরসদছ’। 
 
সারথ সারথই তারক সেরি সিথভন জানায় বিশ দকছ ুফোসী নাগদেক। 
 
দযদন অনুিািক দতদন র্য় বপরয়দছরলন এিিং তাো যা িলরছন বসদট অনুিাি কোে সাহস 
পানদন। সুতোিং বপাদেয়ারিে উপে িসা দিশজন িাদকভন নাগদেক আরো একিাে 
শুরর্িাসহ তারিে দিরক তাদকরয় বহরসদছরলন। অরনরক িাথাও নাদড়রয়দছরলন ঐকেিত 
প্রকাশ করে। তারিে একজন এিনদক িাতারস িুদষ্টিে হাতও তরুলদছরলন, কােণ দতদন 
জানরতন ইউরোদপয়ো তারিে িদুষ্টিে হাত উপরে তুলরত র্ারলািারস সদিদলত বকারনা 
আনরদে অনুর্ূদত প্রকাশ কোে জন্য। 
 



১৬ 
দকন্তু কীর্ারি বসই িািপডহী িুদেজীিী ( কােণ বগােঁফসহ বসই োক্তাে দকছুই না, যদি না 
দতদন িািপডহী িুদেজীিী না হরয় থারকন) একদট কদিউদনস্ট বিরশে স্বারথভে দিরুরে 
সিারিশ কোে ইিা বপাষণ করেরছন, যখন দকনা কদিউদনজিরক সি সিয়ই িািরিে 
অধীনস্থ বকারনা বক্ষত্র দহসারি দিরিেনা কো হরয়রছ? 
  
যখন বসাদর্রয়ত ইউদনয়ন নারিে বিশদটে িাো সিংঘদটত অপোধগুরলা খুি বিদশ িাত্রায় 
সরহ্ে সীিানা ছাদড়রয় দগরয়দছল, তখন িািপডহী কারো পরক্ষ দদট দিকরল্পে একদটরক 
বিরছ বনিাে উপায় দছল - হয় তারক আরগে জীিন বথরক দিদিন্ন হরয় আসরত হরি এিিং 
িন্ধ কেরত হরি বসই দিদছল, অথিা (কি বিদশ বর্ড়াে িত) বসাদর্রয়ত ইউদনয়নরক 
িহাদিদছরলে পরথ একদট িাধা দহসারি পুনরেণীদিন্যস্ত কেরত হরি, এিিং দিদছল 
অিোহত োখরত হরি।  
 
আদি আরগই িরলদছলাি, একজন িািপডহীরক িািপডহী িানায় িহাদিদছরলে বসই দকে। 
‘দকরেে’ পদেেয় োজশনদতক বকৌশল বথরক আরস না, িেিং বসদট আরস বকারনা দেত্র, 
রূপক আে শব্দর্াোে বথরক। বসই কােরণ অর্োসদট র্ািা এিিং কদিউদনস্ট বকারনা 
বিরশে স্বারথভে দিরুরে িােভ কো সম্ভি হরয়দছল। তরি, যা অসম্ভি, বসদট হরি একদট 
শব্দরক অন্য একদট শব্দ দিরয় প্রদতস্থাদপত কো। এিন কারো জন্য খুিই সম্ভি হরত পারে 
দর্রয়তনািী বসনািাদহনীরক হারতে িুদষ্ট বিদখরয় র্য় প্রিশভন কো, দকন্তু তারিে জন্য 
অসম্ভি এিন দকছ ুদেৎকাে করে িলা বয, ‘কদিউদনজরিে পতন বহাক’! ‘কদিউদনজরিে 
পতন বহাক’! বিাগানদট িহাদিদছল দিরোধীরিে, আে যাো তারিে দনরজরিে িান 
িােঁোরনা দনরয় দেদন্তত, অিশ্যই তারিে দনরজরিে দকরেে দিশুেতাে প্রদত সিসিয় দিশ্বস্ত 
থাকরত হরি। 
 
শুধুিাত্র একদট কােরণ আদি পুরো দিষয়দট দনরয় আরলােনা কেলাি, তাে কােণ আদি 
িোখো কেরত বেরয়দছ ফোসী োক্তাে আে আরিদেকাে অদর্রনত্রীে িরধে র্ুল 
বিাঝািুদঝে দিষয়দট আসরল কী দছল। অদর্রনত্রী আত্মরকদন্দ্রক হিাে কােরণ দনরজরক 
কল্পনা করেরছন অযাদেত দহিংসাে অথিা নােীদিরিরষে দশকাে দহসারি। দকন্তু িাস্তি 
দিষয়দট হরি ফোসী োক্তাে খিুই সকূ্ষ্মর্ারিই তাে নদনতাদত্ত্বক সিংরিিনশীলতারক 
প্রকাশ করেরছন, বপ্রদসরেডট কাটভাে, আিারিে ঐদতহ্িাহী িূলেরিাধ, কদিউদনজরিে 
িিভেতা সিই ‘আরিদেকান দকরেে’ শব্দর্াোরেে অিংশ, যাে সারথ িহাদিদছরলে 
‘দকরেে’ বকারনা বযাগসূত্রতা বনই। 
 
১৭ 
পরেে দিন সকারল তাো সিাই করয়কদট িারস েরড় থাইলোরডেে িরধে দিরয় করোদেয়াে 
সীিানাে দিরক যাত্রা শুরু করে। সন্ধোে দিরক তারিে দিদছল একদট বছাট গ্রারি এরস 



বপৌছায়, বযখারন তাো িাোে উপে িানারনা কতগুরলা িাদড় র্াড়া করে বেরখদছল 
আরগই। দনয়দিত প্লাদিত হওয়া নিীে কােরণ গ্রািিাসীো িাধে হয় িাদটে উপরেে স্তরে 
িাো বিরধ থাকাে জন্য, যখন তারিে পাদলত শকূেগুরলা গািাগাদি করে িাদটরত থারক 
নীরে। ফ্রাডজ আরো োেজন অধোপরকে সারথ একদট রুরি ঘুদিরয়দছল। িূে বথরক বর্রস 
আসদছল শকূেরিে শিদশষ্টেসূেক বগািাদন, আে কাছ বথরক বশানা যাদিল একজন 
দিখোত গদণতরজ্ঞে নাক োকাে শব্দ। 
 
সকারল আিাে তাো িারস উরে িরস। থাই-করোদেয়াে সীিানা বথরক এক িাইল অিদধ 
সি ধেরনে গাড়ী েলােল দছল দনদষে। সীিানা অদতক্রি কেরত হরি সিংকীণভ আে সশস্ত্র 
সীিান্ত প্রহেী িাো সুেদক্ষত একদট পথ দিরয়। িাসগুরলারক বসখারন থািারত হরয়দছল। 
ফোসীরিে িলদট িাস বথরক বনরিই আিারো আদিষ্কাে করেন, িাদকভন িলদট তারিে 
পোদজত করেরছ, আে তাো এই দিদছরলে র্োনগারেভে অিস্থানদট িখল করে দনরয়রছ 
ইরতািরধেই। বসই গুরুেপূণভ সিয়দট অিরশরষ উপদস্থত হয়। বিার্াষীরক স্মেণ কো হয় 
এিিং আিারো িীঘভ দিতকভ শুরু হয়। অিরশরষ সিাই একিত হন একদট সাধােণ দসোরন্ত, 
এই দিদছরলে সািরন থাকরিন একজন আরিদেকান ও একজন ফোসী এিিং করোদেয়াে 
বিার্াষী, এেপরে আসরিন োক্তােো, শুধুিাত্র তােপে আসরিন িাকী সিাই। 
আরিদেকাে বসই অদর্রনত্রীরক দিদছরলে সিরেরয় বপছরন পাোরনা হয়। 
 
সীিান্ত অদর্িরুখে োস্তাদট দছল বিশ সিংকীণভ আে এে দই পারশ ছদড়রয় দছল লোডে িাইন 
বপাতা িাে। প্রায়শই এদট আরো সরু হরয় বগরছ োস্তাে উপে বফরল োখা বকারনা 
প্রদতিন্ধরকে কােরণ - বযিন দসরিরডটে ব্লক, যাে সাো গারয় বপেঁোরনা আরছ কােঁটাতাে - 
বযখান দিরয় শুধুিাত্র এক লাইন করেই সািরন অগ্রসে হওয়া যায়। 
 
ফ্রারডজে কাছ বথরক প্রায় পরনরো ফুট সািরন দছল একজন দিখোত জািভান কদি আে 
পপ সিীত দশল্পী, দযদন ইদতিরধেই নয়শ দত্রশদট গান দলরখরছন শাদন্তে পরক্ষ আে যরুে 
দিরুরে। দতদন িহন কেদছরলন সািা পতাকা লাগারনা একদট লো লাদে, যা তাে লো 
কারলা িাদড়ে সারথ র্ারলাই র্ােসািে সৃদষ্ট করেদছল, আে তারক স্বতে করে বেরখদছল 
িাদক সিাে কাছ বথরক। 
 
এই লো দিদছরলে পুরোটা শিঘভে জুরড় দেত্র-সািংিাদিকো ছদি তুলদছরলন িা তারিে 
দর্দেও কোরিো েলদছল, কখরনা সািরন দগরয় কখরনা বথরক খাদনকটা দপদছরয়, হােঁটু 
িুরড়, তােপে আিাে বসাজা হয়, আিাে সািরন বিৌরড় দগরয়। প্রায়শই তাো বকারনা না 
বকারনা দিখোত িেদক্তে নাি ধরে োকদছরলন, দযদন তােপে না বজরনই তারিে দিরক 
তাকারিন দেক ততটুকু সিয় জুরড়, যতক্ষণ লারগ তারিে শাটাে োপাে জন্য। 
 
১৮ 



দকছু একটা ঘটাে আর্াস বযন বটে পায় সিাই, বপছন দফরে তাদকরয় তাে ধীরে হােঁটরত 
থারকন। 
 
িাদকভন বসই অদর্রনত্রী, দযদন দছরলন সিরেরয় বপছরন, তাে পরক্ষ এই অপিান আে 
সহনীয় িাত্রায় দছল না, বকারনা একদট িেিস্থা বনিাে িৃঢ় প্রতেরয়, বস দ্রুত বিৌরড় 
দিদছরলে সািরন দিরক এদগরয় যািাে বেষ্টা করে। তারক বিরখ িরন হদিল বযন দতদন 
পােঁে দকরলাদিটাে বিৌরড়ে বকারনা প্রদতরযাগী, বয দকনা এতক্ষণ শদক্ত সঞ্চয় করেরছ সিাে 
বপছরন ধীরে বিৌরড়, হোৎ করে এখন বস দ্রুত তৎপে হরয় উরেরছ ও এরকে পে এক 
প্রদতিন্দ্বীরক অদতক্রি করে এখন বস সািরন এদগরয় যায়। 
 
দিদছরলে পুরুষো সরে িাড়ায় দিরতমতকে হাদসসহ, দিখোত বিৌড়দিরিে জয় লার্ কোে 
প্ররেষ্টা বযন নষ্ট না হরয় যায় এিন ইিা বপাষণ করে। দকন্তু দিদছরলে নােীো দেৎকাে 
করে প্রদতিাি জানায়, ‘দনরজে জায়গায় দফরে যাও! এটা তােকারিে বকারনা দিদছল না’! 
 
অিিে, অদর্রনত্রী এদগরয় বযরত থারকন, তারক অনুসেণ করে বিৌড়ায় পােঁে জন দেত্র 
সািংিাদিক আে দজন দর্দেও কোরিোসহ িেদক্ত। 
 
হোৎ করেই একজন ফোসী নােী, র্াষাতরত্ত্বে অধোপক, অদর্রনত্রীরক কদিদট শক্ত করে 
ধরে তারক আটরক বফরলন ও িরলন ( র্য়ঙ্কে শরব্দে ইিংরেদজ র্াষায়), ‘এদট োক্তােরিে 
দিদছল, যাো এরসরছ িুিষূুভ করোদেয়ানরিে দেদকৎসা কোে জন্য, বকারনা দসরনিাে 
তােকাে প্রোেণা অনুষ্ঠান নয় এদট’। 
 
অদর্রনত্রীে কদি িদদ তখন র্াষাতরত্ত্বে অধোদপকাে হারতে িুরোয়; বস বকারনার্ারিই 
তাে হাতদট ছাড়ারত পােরছ না।‘তুদি কী জারনা তদুি কেরছা’? অদর্রনত্রীদট িরলন, (তাে 
দিশুে ইিংরেদজরত), ‘আদি এেকি শত শত দিদছরল বযাগ দিরয়দছ! তােকারিে ছাড়া তুদি 
দকছুই কেরত পােরি না, এটাই আিারিে কাজ, আিারিে শনদতক িাদয়ে’! 
 
র্াষাতরত্ত্বে অধোপক এদট শুরন গাদল বিন, ‘বিিভ’ (তাে দিশুে ফোসীরত, ইিংরেদজ বয 
শব্দদট এে অথভ হরত পারে, বসদট হরি ‘দশট’ িা িল )। 
 
আরিদেকাে অদর্রনত্রী বসদট িঝুরত বপরে, ঝে ঝে করে কােঁিরত শুরু করেন। 
 
িয়া করে, এর্ারি থাকুন, একজন কোরিোিোন দেৎকাে করে উরে তাে পারয়ে কারছ 
নতজানু হরয় িরস পরড় কারিো তাক করে। অদর্রনত্রী তাে কোরিোে বলরেে িোিে 
একদট িীঘভ িৃদষ্ট বিন, তাে গাল বিরয় তখন ঝরে পড়দছল অশ্রু।  
 



১৯ 
অিরশরষ র্াষাতরত্ত্বে অধোদপকা আরিদেকাে অদর্রনত্রীদটে হাত যখন বছরড় বিন, কারলা 
িাদড়ওয়ালা জািভান পপ সিীত দশল্পীদট তখন অদর্রনত্রীদটে নাি ধরে বেরক তাে কারছ 
আসরত আহিান জানান। 
 
বসই অদর্রনত্রী কখরনাই বসই দশল্পীে নাি বশারনদন িা তাে পদেদেতও বস নয়, দকন্তু 
অপিাদনত হিাে পে কারো সহিদিভতা গ্রহণ কোে িোপারে বস খাদনকটা বিদশ 
সিংরিিনশীল হরয় উরেদছল, এিিং তাে দিরকই অদর্রনত্রী বিৌরড় এদগরয় যায়। গায়ক 
তাে হারত ধো সািা পতাকা লাগারনা লাদেদট অন্য হারত দনরয় িকু্ত হাতদট ঘারড়ে উপে 
দিরয় অদর্রনত্রীরক জদড়রয় ধরে। 
 
প্রায় সারথ সারথই তারিে দঘরে বফরল নতুন ফরটাগ্রাফাে আে কোরিোিোনরিে একদট 
িল। একজন সুপদেদেত িাদকভন আরলাকদেত্রী, যাে দকনা বিশ কষ্ট হদিল, সািা পতাকাে 
সারথ তারিে দজরনে িুখ একদট বফ্ররি িদদ কেরত, কােণ লাদেদট দছল বিশ লো, 
করয়ক পা দপদছরয় বযরত হয় তারক ধান বক্ষরতে িরধে, এিিং ঘটনােরক্র বসদট কেরত 
দগরয় একদট লোডেিাইরনে উপে তা পা পরড়দছল। একদট দিরস্ফােণ হয়, তাে শেীে 
শতদিন্ন হরয় োদেদিরক দছটরক পরড়, ইউরোপীয় িুদেজীিীরিে উপে েরক্তে িৃদষ্ট 
ঝদেরয়। 
 
র্য়ঙ্কের্ারিই আতদঙ্কত হরয়দছল গায়ক ও অদর্রনত্রী, দকন্তু তাো নড়রত পােদছল না 
তারিে অিস্থান বথরক। তাো বোখ তরুল তাকায় পতাকাে দিরক। এদট এখন েরক্ত 
েদঞ্জত। আিারো তাো শঙ্কা বিাধ করে। তােপে দজরনই খুি র্রয় র্রয় উপরেে দিরক 
তাদকরয় হালকার্ারি হারস। একদট দিস্ময়কে গরিভ তাো পূণভ, বয গিভ তাো কখরনাই এে 
আরগ অনুর্ি করেদন: বয পতাকা তাো িহন কেরছ তা পদিত্র হরয়রছ েরক্তে িাো, আরো 
একিাে তাো দিদছরল শাদিল হয়। 
 
২০ 
সীিানাদট শতদে করেরছ অপ্রশস্ত একদট নিী, দকন্তু প্রায় ছয় ফুট উেঁেু একদট লো বিয়াল, 
এে দই তীে দঘরে বেরখরছ, আে বিয়ারলে সুেক্ষাে জন্য োখা হরয়রছ িাদলে িস্তা। 
িন্দুকসহ থাই শসন্যো এে তীে ধরেই িরস আরছ, দকন্তু তাো িৃদষ্ট সীিানাে িাইরে। 
বিয়ারল শুধুিাত্র একদট জায়গা উন্মুক্ত, বযখারন একদট বসতু নিীে উপে িাদড়রয়। 
দর্রয়তনািী বসনাো অরপক্ষা কেরছ অন্য পারশ, দকন্তু তাোও অিৃশ্য, তারিে অিস্থানও 
খুি দনখুেঁতর্ারি লুকারনা। যদিও দিষয়দট স্পষ্ট, বয িুহূরতভ বকউ বসই বসতুে উপে পা 
োখরি, অিশৃ্য বসই দর্রয়তনািী বসনাো গুদল োলারি। 
 



দিদছরল অিংশগ্রহণকােীো বিয়াল অিদধ যায় এিিং সতকভ হরয় িাদড়রয় থারক পারয়ে 
আিরুলে উপে র্ে করে। ফ্রাডজ দদট িাদলে িস্তাে িধেকাে ফাকা জায়গা দিরয় তাকায়, 
বেষ্টা করে িুঝরত কী হরি । দকছইু তাে নজরে পরড় না, তােপে তারক ধাক্কা দিরয় সদেরয় 
বসখারন এরস িাড়ায় এক আরলাকদেত্রী, বয িরন করে বসই জায়গাদটে উপে তাে 
অদধকােই সিাে বেরয় বিদশ। 
 
ফ্রাডজ বপছন দিরক তাকায়, সাত জন আরলাকদেত্রী একদট গারছে িাথাে েুড়ায় িরস 
আরছ, আকারে বিঢপ িড় এক পাল কারকে িত, তারিে বোখ দনিে নিীে অপে প্রারন্ত। 
 
দেক তখন দিদছরলে সািরন থাকা একজন বিার্াষী, একদট িড় বিগারফান তাে িুরখে 
সািরন দনরয় বখিাে র্াষায় সীিান্ত েক্ষীরিে প্রদত আহিান জাদনরয় িরল: ‘এই সি 
িেদক্তো হরিন সাো দিশ্ব বথরক আসা দেদকৎসক, তাো করোদেয়া র্ূখরে প্ররিশ কোে 
অনুিদত োইরছন, এিিং তাো শুধুিাত্র দেদকৎসা সাহাযে দিরত এরসরছ। বকারনা 
োজশনদতক পদেকল্পনা তারিে বনই, শুধুিাত্র িানি কলোরণে খাদতরে তাো এখারন 
জরড়া হরয়রছ’। 
 
অন্য দিক বথরক তাে এই আহিারনে প্রতুেিে দছল একদট দিস্ময়কে নীেিতা। এই 
নীেিতা এত েড়ূান্ত বয প্ররতেরকই দনোশ হরয় পরড়ন। শুধ ুকোরিোগুরলা েলরত থারক, 
ক্রান্তীয় বকারনা অঞ্চরলে পতিরিে িরতা তাো বসই নীেিতারক শব্দিয় করে োরখ। 
 
ফ্রাডজ হোৎ করেই অনুর্ি করেদছল, এই িহাদিদছল অিরশরষ বশষ হরত যারি। 
ইউরোপরক দঘরে আরছ নীেিতাে সীিান্ত, এিিং বয স্থারন এই িহাদিদছল হরি, বসদট এই 
গ্ররহে খুি কু্ষে একদট িঞ্চ। বয জনগণো আরগ উৎসারহে সারথ িরঞ্চে কাছাকাদছ দর্ড় 
করেদছল, তাো অরনক আরগই েরল বগরছন, এিিং িহাদিদছল েলরছ নীেরি একাকী, 
বকারনা িশভক ছাড়াই। ‘হ্ােঁ’, ফ্রাডজ স্বগরতাদক্ত করে, ‘িহাদিদছল েলরত থারক, পৃদথিীে 
সি ঔিাসীন্য উরপক্ষা করে’। দকন্তু এদট ক্রিশ উরিগিয় আে দিশৃঙ্খল হরত হরতও শুরু 
করেরছ: গতকাল দর্রয়তনারি আরিদেকাে আগ্রাসরনে দিরুরে, আজ করোদেয়ায় 
দর্রয়তনারিে আগ্রাসরনে দিরুরে, গতকাল ইসোরয়রলে জন্য, আজ পোরলস্টাইরনে 
জন্য, গতকাল দকউিাে জন্য, কাল দকউিাে দিরুরে - আে সিসিয়ই আরিদেকাে 
দিরুরে। কখরনা গণহতোে দিরুরে, কখরনা অন্য গণহতোে সিথভরন। ইউরোপ দিদছল 
করে যারি, আে সি ঘটনাে সারথ তাল বিলারত দগরয় বকারনা দকছুই এদট পদেতোগ 
কেরত পােরছ না, এে গদত দ্রুত বথরক দ্রুততে হরি, যতক্ষণ না এদট বিৌড়ারনা, 
লাফারনা িানুরষে দিদছরল পদেণত হরি, িঞ্চ ক্রিশ সিংকুদেত হরি বসই অিদধ, যখন 
একদিন এদট শুধুিাত্র িাত্রাহীন বকারনা দিন্দুরত পদেণত হরি।  
 
২১ 



আরো একিাে বিার্াষী বিগারফারন তাে েোরলঞ্জ বঘাষণা করে, এিিং আিারো এে 
প্রতুেিে হরি সীিাহীন, দনুঃরশষ দনদিভকাে নীেিতা। 
 
ফ্রাডজ োদেদিরক তাকায়, নিীে অন্য প্রারন্তে নীেিতারক তাো তারিে িরুখ েরপটাঘারতে 
িরতা অনুর্ি করে। এিনদক সািা পতাকা হারত গায়ক আে আরিদেকাে অদর্রনত্রীও 
হতাশ, ইতস্ততরিাধ করে সিাই, পেিতভী পিরক্ষরপে জন্য। 
 
অন্তিৃভদষ্টে এক ঝলরক ফ্রাডজ বিখরত পায় তাো সিাই কতটা হাস্যকে, দকন্তু তারিে বথরক 
দনরজরক দিদিন্ন করে  দনরয় অথিা বিরষ দনরজরক পূণভ কোে িিরল, এই র্ািনাদট 
একধেরনে অসীি র্ারলািাসাও তারক অনুর্ি কোয়, যা আিো বকারনা িেপ্রাপ্ত 
আসািীে প্রদত অনুর্ি কদে। হ্ােঁ, িহাদিদছল বশষ হরত যারি, দকন্তু বসদট বকারনা কােণ 
নয় বয, ফ্রাডজও এে সারথ দিশ্বাসঘাতকতা কেরি? তাে দনরজে জীিনটাও কী বশষ হরয় 
আসরছ না? সাহসী োক্তােরিে সারথ সীিানায় আসা িানুষগুরলা প্রিশভনীিারিে প্রদত 
দতেস্কাে কোে বস বক? শুধুিাত্র বলাক বিখারনা প্রিশভনী কো ছাড়া  তারিে পরক্ষ আে 
দক কোে থাকরত পারে? তারিে কী বকারনা অন্য দিকল্প দছল? 
 
ফ্রাডজ দেকই র্ািদছল। আদিও প্রাহাে বসই সোিরকে কথা না বর্রি পােদছলাি না, 
দযদন োজশনদতক িদদরিে জন্য িুদক্ত বেরয় একদট দপদটশন সিংগেন করেদছরলন। দতদন 
খুি র্ারলা করেই জানরতন তাে বসই দপদটশন িদদরিে বকারনা সাহাযে কেরি না। তাে 
সদতেকারেে লক্ষে দছল িদদরিে িুক্ত কো নয়, শুধু বিখারনা বয দনর্ভীক িানুষরিে এখরনা 
অদস্তে আরছ। বসটাও একধেরনে র্ান কো। দকন্তু তাে আে বকারনা সম্ভািনাও দছল না। 
তাে িাছাই কোে সুরযাগ অদর্নয় আে কারজে িরধে সীিািে দছল না। তাে িাছাই কো 
দিষয়দট দছল অদর্নয় আে বকারনা কাজ না কোে িরধে। দকছু পদেদস্থদত আরছ, যখন 
িানুষ অদর্নয় িা র্ান কোে িে পায় অদর্শাপ দহসারি। নীেি ক্ষিতাে দিরুরে তারিে 
সিংগ্রাি (নিীে ওপারে নীেি শদক্ত, একজন পুদলশ বিয়ারল থাকা নীেি িাইরক্রারফারন 
রূপান্তদেত হয়) একদট নাটেিরলে সিংগ্রারি, যা বকারনা বসনািাদহনীরক আক্রিণ করেরছ। 
 
ফ্রাডজ তাে সেরিারনে িন্ধুদটরক শূরন্য হাত তরুল অপে পারশে নীেিতারক হুিদক দিরত 
বিরখ। 
 
২২ 
তৃতীয়িারেে িত বিার্াষী বিগারফারন তাে আহিান জানায়। 
 
বয নীেিতা তাে প্রতুেিরে দফরে আরস বসদট হোৎ করে ফ্রারডজে হতাশারক রূপান্তদেত 
করে বক্রারধ। এখারন বস িাদড়রয় আরছ, িাত্র করয়ক পা িরূে বসই বসত ু বথরক, যা 
থাইলোডেরক যুক্ত করেরছ করোদেয়াে সারথ, আে বস তীরতম একদট কািনা অনুর্ি করে 



বসখারন বিৌরড় বযরত, আকারশে দিরক েক্ত জিাট িাদধরয় বিিাে িত গাদল দেৎকাে করে 
দিরত দিরত এিিং িন্দুরকে গুদলরত ঝােঁঝো হরয় িাো বযরত। 
 
ফ্রারডজে এই হোৎ ইিা আিারিে অন্যদকছ ুিরন কদেরয় বিয়; হ্ােঁ, আিারিে এদট িরন 
কদেরয় বিয় স্তাদলরনে বসই বছরলে কথা, কাটা তারেে বিড়াে দিরক যখন বস ছুরট 
দগরয়দছল দনরজরক দিদেৎস্পষৃ্ট কেরত, বস যখন আে সহ্ কেরত পােদছল না। িানি 
অদস্তরেে বিরুগুরলা যখন এরতা কাছাকাদছ পেস্পেরক স্পশভ কোে িরতা পদেদস্থদতরত 
েরল এরসদছল, যখন িদহিাদিত আে জঘন্য দকছুে িরধে বকারনা পাথভকে দছল না, িাদছ 
আে বিিিূত িা ঈশ্বে আে িরলে িরধে আে বকারনা পাথভকে দছল না।   
 
ফ্রাডজ দকছুরতই বিরন দনরত পারে না বয িহাদিদছরলে িদহিা এে অিংশগ্রহণকােীরিে 
হাস্যকে অহিংকারেেই সিান; ইউরোদপয় ইদতহারসে সুদে শব্দগুরলা হাদেরয় যায় অসীি 
নীেিতায়, এিিং আে বকারনা পাথভকে থারক না ইদতহাস আে নীেিতাে িরধে। বস অনুর্ি 
করে, বস তাে দনরজে জীিন বেরখরছ িােঁদড়পাোয়, বযন বস প্রিাণ কেরত োয় িহাদিদছল 
িরলে বেরয়ও র্ােী। 
 
দকন্তু িানুষ এিন দকছু কখরনা প্রিাণ কেরত পারে না। িােঁদড়পাোে এক পালায় িল, অন্য 
পাোয় স্তাদলরনে বছরল তাে দনরজে পুরো শেীে বেরখদছল, দকন্তু বসই িােঁদড়পাো একটুও 
বসদিরক বহরল যায়দন। 
 
গুদল বখরয় িোে িিরল ফ্রাডজ শুধুিাত্র তাে িাথা নত করে সিাে সারথ সাদে বিরধ দফরে 
যায় িারসে দিরক। 
 
২৩ 
আিারিে প্ররতেরকেই কাউরক িেকাে বয আিারিে বিখরি। আে বকান ধেরনে িৃদষ্টে 
অধীরন আিো িাস কেরত োই তাে উপে দর্দি করে আিো দনরজরিে োেদট বেণীরত 
দিন্যস্ত কেরত পাদে। 
 
প্রথি বেণীে নািহীন অসীি সিংখেক বোরখে িৃদষ্ট জরন্য আকাঙ্ক্ষা করে, অন্যারথভ, 
জনসাধােরণে িৃদষ্ট কািনা করে, বযিন আিো বিদখ বসই জািভান গায়কদটে বক্ষরত্র, 
আরিদেকাে অদর্রনত্রীদটে বক্ষরত্র, আে এিনদক বসই িীঘভরিহী, খাদনকটা সািরনে দিরক 
ঝুেঁরক পড়া, িড় দেিুক সহ সোিকদটে বক্ষরত্রও, দতদন অর্েস্ত তাে পােকরিে সারথ, আে 
যখন একদিন রুশো তাে পদত্রকাদটে প্রকাশনা দনদষে করেদছল, বস অনুর্ি করেদছল 
আকদস্মকর্ারিই বযন োেপারশে িায়ুিেল শতগুণ লঘু হরয় বগরছ। বকারনা দকছুই বসই 
নািহীন বোখগুরলাে িৃদষ্টরক প্রদতস্থাদপত কেরত পারেদন। বস বর্রিদছল আে শ্বাস দনরত 
পােরি না। তােপে একদিন সোিক অনুধািন করেদছল, সাোক্ষণই তারক অনুসেণ 



কো হরি, তাে কথা বশানাে জন্য আদড়পাতা হরি, বগাপরন োস্তায় তাে ছদি বতালা 
হরি। হোৎ করেই পনুোয় বস তাে উপে বসই অজ্ঞাতনািা বোখগুরলাে িৃদষ্ট অনুর্ি 
কেরত শুরু করে, আে আিারো শ্বাস বনয়া সম্ভি হরয় ওরে ! বিয়ারল লুদকরয় থাকা 
িাইরক্রারফারনে উরেরশ্য বস নাটকীয় িকৃ্ততা দিরত শুরু করেদছল। োষ্ট্রীয় বগাপন 
পুদলরশে িরধে, বস তাে হাোরনা জনগণরক খুেঁরজ বপরয়দছল। 
 
দিতীয় বেণীদট গরড় উরেরছ বসই সি িানুষগুরলারক দিরয়, যাো সিসিয় একদট 
আিদশ্যক প্ররয়াজনীয়তা বিাধ করে - বযন পদেদেত িহু বোরখে িৃদষ্ট তারিে উপে থারক। 
এো সাধােণত দিোিহীন ককরটল দকিংিা দেনাে পাদটভে আদতথেকতভা। প্রথি বেণীে বসই 
িানুষগুরলাে তুলনায় এো অরপক্ষাকৃত সুখী, কােণ প্রথি বেণীে িানুষগুরলা যখন 
তারিে জনগণরক হাোয় তাো বসই অনুর্ূদতরত আক্রান্ত হয় - বযন তারিে জীিরনে সি 
কক্ষ বথরকই আরলা হাদেরয় বগরছ। এিিং তারিে সিাে সারথ আরগ দকিংিা পরে, বকারনা 
না বকারনা এক সিয় অিশ্যই এিন ঘটনা ঘরট। দকন্তু দিতীয় বেণীে িানুষগুরলা,যখনই 
তারিে িেকাে তাো সিসিয়ই বসই বোখগুরলাে সন্ধান করে দনরত পারেন। িাদে-িি 
ও তাে বিরয় এই দিতীয় বেণীে অন্তর্ুভক্ত।  
 
তােপে আরছ ততৃীয় বেণীদট, এই বেণীরত আরছন বসই িানুষগুরলা, বয িানুষরক তাো 
র্ারলািারস, তাে বোরখে সািারন সাোক্ষণ থাকাে প্ররয়াজনীয়তা তাো অনুর্ি করেন। 
তারিে পদেদস্থদত প্রথি বেণীে িানুষগুরলাে িতই দিপিজনক। একদিন যখন তারিে 
র্ারলািাসাে িানুষদট বোখ িন্ধ কেরিন, তারিে বসই পুরো কক্ষটাই অন্ধকাে হরয় যারি। 
বতরেজা আে টিাস এই বেণীে অন্তর্ুভক্ত। 
 
আে পদেরশরষ েতুথভ বসই বেণীদট, সিরেরয় দলভর্, বয বেণীে িানুষগুরলা, অনুপদস্থত 
এিন িানুষরিে কাল্পদনক বোরখে সািরন িাস করেন। এো হরি স্বাদপ্নক, ফ্রাডজ, 
বযিন। বস করোদেয়াে সীিারন্ত এরসদছল শুধুিাত্র সাদিনাে জন্য। থাই োস্তায় ঝােঁকুদন 
বখরত বখরত িাসদট এদগরয় যািাে সিয়, বস অনুর্ি কেরত পােদছল বয সাদিনাে তাে 
দিরক দস্থে িৃদষ্টরত তাদকরয় আরছ। 
 
টিারসে বছরলও এই বেণীে অন্তর্ুভক্ত। আদি তাে নাি দিদি দশিন। (খুিই খশুী হরি বস, 
তাে িািাে িত একদট িাইরিল দর্দিক নাি বপরল)। দশিন ক্ষিা প্রাথভনাে বসই আরিিন 
আরদালরন যুক্ত থাকাে কােরণ তারক দিশ্বদিিোলয় বথরক িদহষ্কৃত কো হরয়দছল। বয 
তরুণীদটে সারথ বসই সিয় তাে ঘদনষ্ঠতা দছল, বস দছল একজন গ্রািীন পােীে র্াইদঝ। 
দশিন তরুণীদটরক দিরয় করে এিিং গ্রারিে সিিায় সদিদতে োক্টে োলক দহসারি োকেী 
বনয়, এছাড়া কোথদলক ধিভানুসােী ও দপতাও হরয়দছল। যখন বস জানরত বপরেদছল তাে 
িািা টিাসও তােই িরতা বকারনা গ্রারি িাস কেরছ, বস খুিই আনদদত হরয়দছল: দনয়দত 
তারিে জীিরন অিরশরষ প্রদতসািেতা এরনরছ! দিষয়দট টরিাসরক দেদে বলখাে জন্য 



তারক উৎসাহ বিয় । বস তারক অিশ্য উিে দিরত অনুরোধ করেদন। বস শুধু বেরয়দছল 
টিারসে িদৃষ্ট বযন তাে জীিরনে প্রদত দনিে থারক।  
 
২৪ 
ফ্রাডজ আে দশিন এই উপন্যারস কল্পনাদিলাসী দই েদেত্র। ফ্রারডজে িেদতক্রি, দশিন 
দকন্তু কখরনাই তাে িারক পছদ কেরত পারেদন। শশশি বথরকই বস তাে িািারকই খুেঁরজ 
বিদড়রয়রছ। বস দিশ্বাস কেরত ইিুক দছল, তাে িািা বকারনা না বকারনা এক ধেরনে 
অদিোরেে দশকাে হরয়রছ, যা আরগই ঘরটরছ এিিং বসদট তাে িািা তাে সারথ বয অদিোে 
করেদছল তা িোখো করে। তাে িািাে উপে কখরনাই বস বক্ষার্ অনুর্ি করেদন, কােণ 
বস কখরনাই তাে িারয়ে সারথ বজাট িাধরত োয়দন, প্রায় সাোক্ষণই বয তাে িািাে 
দিরুরে নানা কুৎসা েটনা কেরতা। 
 
আোরো িছে অিদধ বস তাে িারয়ে সারথ িসিাস করেরছ ও স্কুল বশষ করেদছল, তােপে 
বস প্রাহায় আরস দিশ্বদিিোলরয় র্দতভ হরত। বস সিয় ইদতিরধেই টিাস জানালা পদেষ্কাে 
কোে কাজদট শুরু করেরছ। প্রায়ই দশিন িীঘভক্ষণ অরপক্ষা কেরতা, টিারসে সারথ 
ঘটনােরক্র বযন তাে বিখা হরয় যায় এিন বকারনা পদেদস্থদত সদৃষ্ট কোে উরেরশ্য। দকন্তু 
টিাস কখরনাই বথরি তাে সারথ কথা িরলদন। 
 
শুধুিাত্র একদট কােরণ বস িড় দেিুকসহ প্রাক্তন সোিরকে সারথ যুক্ত হরয়দছল, বসদট 
হরি এই সোিরকে দনয়দত তারক তাে িািাে দনয়দতে কথা িরন কদেরয় দিরয়দছল। 
সোিক এে আরগ কখরনাই টিারসে নাি বশারননদন। ইদেপারসে বসই দনিন্ধটাও সিাই 
র্ুরল দগরয়দছল। দশিরনই বসদট তারক িরন কদেরয় দিরয়দছল, তারক িরলদছল এই 
দপদটশরনে সই কোরনাে জন্য টিাসরক োদজ কোরত। আে একদট িাত্র কােরণ সোিক 
োজী হরয়দছরলন, দতদন বেরয়দছরলন বছরলদটে জন্য র্ারলা দকছু কেরত, যারক দতদন পছদ 
কেরতন। 
 
যখনই দশিরনে বসই দিনটাে কথা িরন পরে যখন তারিে বিখা হরয়দছল, বস লদজ্জত 
হরয়রছ তাে আড়ষ্টতাে জন্য। বস বর্রিরছ তাে িািা তারক পছদ কেরত পারেন না। 
দকন্তু, এে দিপেীত, বস তাে িািারক পছদ করেদছল। টিারসে প্রদতদট শব্দ তাে িরন 
আরছ, আে যতই দিন বগরছ বস িুঝরত বপরেছ কত সতে দছল তাে বসই কথাগুরলা। বয 
কথাগুরলা তাে উপে সিরেরয় গর্ীের্ারি প্রর্াি বফরলদছল, বসদট দছল, ‘এিন বকারনা 
িানুষরক শাদস্ত বিয়া বয জারন না বস কী করেরছ, তা আসরলই িিভেতা’। যখন তাে 
বপ্রদিকাে োো তাে হারত একদট িাইরিল দিরয়দছরলন, বস দিরশষর্ারি আরলাদড়ত 
হরয়দছল যীশুে বসই িাকেদট িাো - ‘তারিে ক্ষিা করো, কােণ তাো জারন না তাো কী 
কেরছ’। বস জানরতা বয তাে িািা একজন ধিভ অদিশ্বাসী, দকন্তু দদট িারকেে দিরলে িরধে 



বস বগাপন একদট সিংরকত বিখরত বপরয়দছল: তাো িািা একিত হরয়রছন তাে বিরছ 
বনয়া পরথে সারথ। 
 
গ্রারি তাে তৃতীয় িছরে, বস টিারসে কাছ বথরক একদট দেদে পায়, টিাস তারক তাে 
ওখারন আসরত িরলরছ। তারিে বসই সাক্ষাৎকাে িন্ধ-ুর্ািাপন্ন দছল। দশিনও যরথষ্ট 
উরিগহীন দছল আে একটওু বতাতলায়দন। বস সম্ভিত অনুধািন কেরত পারেদন বয, তাো 
পেস্পেরক র্ারলার্ারি িুঝরত পারেদন। এে োে িাস পরে, একদট বটদলগ্রাি পায় বস, 
যা জাদনরয়দছল বয একদট সড়ক দঘভটনায় টিাস ও তাে স্ত্রী োরকে নীরে দপষ্ট হরয় দনহত 
হরয়রছন। 
 
প্রায় বসই সিরয়ই, বস একদট নােীে কথা জানরত পারে, দযদন বকারনা একসিয় তাে 
িািাে বপ্রদিকা দছরলন, আে দতদন এখন ফ্রারে িাস করেন। দশিন তাে দেকানা খুেঁরজ 
বিে করেদছল। কােণ বস িদেয়া হরয়ই প্ররয়াজন বিাধ করেদছল বকারনা কাল্পদনক বোখ 
বযন তাে জীিনরক অনুসেণ কো অিোহত োরখ। িারঝ িারঝই সাদিনারক বস িীঘভ দেদে 
দলখরতা। 
 
২৫ 
জীিরনে বশষ দিন অিদধ সাদিনা তাে বসই দুঃখী গ্রািে পত্ররলখরকে দেদে বপরয় আসদছল 
দনয়দিত। তাে অরনকগুরলা কখরনা পড়া হয়দন, কােণ দনরজে িাতৃর্ূদি দনরয় তাে 
আগ্রহও ক্রিশ করি দগরয়দছল। 
 
িৃে িাো বগরল সাদিনা কোদলরফাদনভয়ায় িসদত গরড়দছল। আরো পদিরি, বয বিরশ 
তাে জন্ম হরয়দছল তাে বথরক আরো িূরে। 
 
তাে বকারনা সিস্যা হয়দন তাে আেঁকা দেত্রকিভগুরলা দিদক্র কেরত, এিিং যুক্তোষ্ট্র বস পছদ 
কেরতা। দকন্তু শুধুিাত্র উপদেপরৃষ্ঠ। উপদেপৃরষ্ঠে নীরে সিদকছুই দছল তাে অপদেদেত। 
িাদটে নীরে, বসখারন তাে বকারনা িািা িা োো বনই, র্য় বপরতা বযন বস বকারনা কিরে 
দনরজরক আটরক বফরলরছ, আে যুক্তোরষ্ট্রে িাদটরত বস েুরি যারি। 
 
সুতোিং একদিন সাদিনা একদট উইল খসড়া করেদছল, বযখারন বস অনুরোধ করেদছল তাে 
িৃতরিহদট বযন িাহ কো হয় আে তােপে িাতারস তাে বিহর্ে ছদড়রয় বিয়া হয়। 
বতরেজা আে টিাস িাো দগরয়দছল র্ারেে দেরহ্নে নীরে, বস দনর্ভােতাে দেরহ্নে নীরে 
িেরত বেরয়দছল। বস িাতারসে বেরয়ও হালকা হরি। বযিন পােরিদনদেজ হয়রতা 
িলরিন, বনদতিােকতা ইদতিােকতায় িিরল যারি। 
 
২৬ 



িাসদট িোিংকরকে বসই বহারটরলে সািরন এরস থারি, কারোেই বকারনা সর্া কোে 
িানদসকতা দছল না। নানা িরল র্াগ হরয় সিাই শহে বিখরত বিে হরয় যায়। বকউ যায় 
িদদরে, বকউ পদততালরয়। ফ্রারডজে সেরিারনে পুরোরনা িন্ধুদট তারক প্রস্তাি বিয় 
সন্ধোটা একসারথ কাটারত, দকন্তু ফ্রাডজ একা থাকাই বেয়তে িরন করেদছল। 
 
তখন প্রায় অন্ধকাে হরয় এরসদছল ফ্রাডজ যখন োস্তায় হােঁটরত বিে হয়। বস বকিলই 
সাদিনাে কথাই র্ািরত থারক, অনুর্ি করে সাদিনা তাে দিরক তাদকরয় আরছ। যখনই 
বস সাদিনাে িীঘভ িৃদষ্ট অনুর্ি করেরছ, দনরজরক বস সরদহ কেরত শুরু করেরছ : কখরনাই 
বস পরুোপুদে িঝুরত পারেদন, সাদিনা কী র্ািরতা। দিষয়দট তারক অস্বদস্তরত বফলরতা, 
এখরনা তাে বসদট িরন হয়। বস কী তারক িোি কেরত পারে? বস তারক দনরয় বয ধিভ 
শতদে করেরছ, বসদটরক কী বস বিাকাদি র্ািরছ? সাদিনা কী তারক িলাে বেষ্টা কেদছল, 
এিাে তাে প্রাপ্তিয়স্ক হিাে সিয় হরয়রছ এিিং তাে উদেত হরি পুরোপুদের্ারি বসই 
বপ্রদিকাে প্রদত দনরিদিত হওয়া, যারক বস পাদেরয়দছল তাে কারছ? 
 
বগাল েশিাসহ বসই ছাত্রী বপ্রদিকাদটে বেহাোদট কল্পনা করে হোৎ করেই ফ্রাডজ 
অনুধািন করে বস আসরলই কত সুখী তাে এই বপ্রদিকারক দনরয়। আে একই সারথ 
করোদেয়ায় এই অদর্যানদট তাে কারছ অথভহীন, হাস্যকে অনুর্ূত হরয়দছল। বকন বস 
এরসরছ এখারন? শুধুিাত্র এখন বসদট বস িঝুরত পারে। বস এরসদছল তাে কােণ, 
েূড়ান্তর্ারি বস জানরত বেরয়দছল এইসি দিদছল িা সাদিনা নয়, েশিা পো বসই তরুণী 
হরি তাে আসল জীিন, তাে একিাত্র সদতেকারেে জীিন! বস এখারন এরসদছল জানরত 
বয, বসই িাস্তিতাদট স্বরপ্নে বেরয় অরনক বিদশ, স্বরপ্নে বেরয়ও অরনক অরনক বিদশ। 
 
হোৎ করেই আরধা অন্ধকাে বথরক একদট িানুষ বিদেরয় আরস আে তারক এিন বকারনা 
একদট র্াষায় দকছু িরল বয র্াষাদট বস জারন না। ফ্রাডজ আগন্তুকরক বিরখ ও েিরক ওরে, 
তরি সহিদিভতা প্রিশভন করে। িানুষদট িাথা নুইরয় হারস ও দিড়দিড় করে দকছু িরল ওরে 
খুি তাড়াসহ। কী িলরত বেষ্টা কেরছ বলাকদট? িরন হরি বস বযন তারক বকাথাও যািাে 
জন্য তারক আিেণ জানারি । িানুষদট তাে হাত ধরে পথ বিদখরয় দনরয় যায়। ফ্রাডজ 
দসোন্ত বনয় কারো দনিয়ই তাে সাহাযে প্ররয়াজন। হয়রতা তাে এতিূরে আসাে বকারনা 
অথভ হরত পারে, কাউরক সাহাযে কোে জন্য কী তারক োকা হরি না? 
 
এেপে হোৎ করে প্রথি িানুষটাে পারশ আরো দদট িানুষ আদির্ূভত হয়, তারিে একজন 
ইিংরেদজরত তাে কারছ যা টাকা আরছ বসগুরলা তারিে দিরত িরল। 
 
বসই িুহূরতভ েশিা পো তরুণীদট তাে দেন্তা বথরক অিশৃ্য হরয় যায়, আে সাদিনা তাে 
িৃদষ্ট দনিে করে তাে উপে। অিাস্তি সাদিনা তাে িহান দনয়দতসহ, বসই সাদিনা বয 
সিসিয় তাে দনরজরক খুি অপ্রতুল দহসারি িরন কদেরয়রছ। সাদিনাে ক্রুে িৃদষ্ট দছে 



করে তাে দর্তে প্ররিশ করে, োগী আে অসন্তুষ্ট: বস কী আিারো বিাকা িরনরছ? বকউ 
কী আিারো তাে দনিুভদেতা-পূণভ র্ারলািানুদষে অপিেিহাে করেরছ? 
 
বস বলাকদট কাছ বথরক দনরজে হাত ছাদড়রয় বনয়, বয এখন তাে শারটভে হাতা আকরড় 
ধরে আরছ। বস িরন কেরত পারে সাদিনা সি সিয়ই তাে শােীদেক শদক্তে প্রশিংসা 
কেরতা। বস অন্য বলাকদট হাত শক্ত করে ধরে বয তাে গারয়ে উপে খাদনকটা ঝুেঁরক 
পরড়দছল, এিিং শক্ত করে তারক ধরে ফ্রাডজ তারক দনখুেঁত একদট জুরড়াে কসেরত ঘারড়ে 
উপে দিরয় ছরুড় িাদটরত বফরল বিয়। 
 
এখন বস দনরজে উপে সন্তুষ্ট, সাদিনাে বোখ তখরনা তাে উপে, বস আে কখরনাই বিখরি 
না ফ্রাডজ তাে দনরজরক অপিাদনত কেরছ! আে কখরনাই বস তারক প্রস্থান কেরত বিখরি 
না! নেি িন আে র্ািালুতাপূণভতা যরথষ্ট হরয়রছ, ফ্রারডজে জন্য, আে না। 
 
আনদিয় একদট ঘৃণা বস অনুর্ি করেদছল এই বলাকগুরলাে প্রদত। আে তাো বর্রিদছল 
এই বলাকটাে পাগলাদি আে দনিুভদেতায় দকছুটা বহরস বনয়া যারি। ঘাড় খাদনকটা ঝুেঁদকরয় 
বস বসখারন িৃঢ়র্ারি িাদড়রয় থারক, িাকী দজরনে দিরক তাে বোখ দ্রুত আসা যাওয়া 
কেরত থারক। হোৎ করেই বস িাথায় একটা র্ােী আঘাত অনুর্ি করে, সারথ সারথ 
দিরড় িাদটরত বস পরড় যায়। অস্পষ্টর্ারি বস অনুর্ি করে বকাথাও তারক দনরয় যাওয়া 
হরি তােপে তারক এদট শূন্যতায় ছরুড় বফরল বিয়া হয়, বস দনরজই অনুর্ি করে বকাথাও 
বযন বস পরড় যারি। র্য়ঙ্কে একদট র্ািাে শব্দ বশারন বস, এেপে বস জ্ঞান হাোয়। 
 
বজরনর্াে একদট হাসপাতারল পরে ঘুি র্ারি ফ্রারডজে। িাদে-িি তাে দিছানাে উপে 
ঝুেঁরক তাদকরয় আরছ। িাদে-িিরক তাে িলরত ইিা হদিল, তাে এখারন থাকাে বকারনা 
অদধকাে বনই। েশিা পো বসই তরুণীদটরক তখনই বসখারন বেরক আনরত তারিে বস 
দনরিভশ দিরত োদিল। তাে সি দেন্তা তখন তারক দনরয়, বস দেৎকাে কেরত োইরলা, 
তারক ছাড়া তােপারশ বস আে কাউরক বসখারন সহ্ কেরত পােরছ না । দকন্তু আতরঙ্কে 
সারথ ফ্রাডজ অনুর্ি করে বস কথা িলরত পােরছ না। অসীি ঘৃণা দনরয় বস িাদে-িরিে 
দিরক তাকায়, বেষ্টা করে তাে কাছ বথরক সরে বযরত। দকন্তু বস তাে শেীেটাও নাড়ারত 
পারে না। তাে িাথা, হয়রতা? না, বস এিনদক তাে িাথাও নাড়ারত পারে না। বস বোখ 
িন্ধ করে, বযন তারক আে িাদে-িিরক বিখরত না হয়। 
 
২৭ 
িৃতুেরত, ফ্রাডজ অিরশরষ তাে স্ত্রীে িখরল দফরে আরস। বস এখন িাদে-িরিে কুদক্ষগত, 
অথে এিনর্ারি বস কখরনাই িাদে-িরিে দছল না। িাদে-িি সিদকছু আরয়াজরনে 
িেিস্থা গ্রহণ করেদছল, অরন্তেদষ্টদক্রয়াে আরয়াজন, দিিৃদত, ফুরলে িেিস্থা, এিিং একদট 
কারলা জািাও িানারনা হয় - দিরয়ে কাপড়, িাস্তদিকর্ারি। হ্ােঁ, একজন স্বািীে বশষকৃতে 



অনুষ্ঠানই একজন স্ত্রীে সদতেকারেে দিরয়ে অনুষ্ঠান! তাে জীিরনে সি কিভকারেে েূড়ান্ত 
িুহূতভ ! তাে সি যেণাে পুেষ্কাে! 
 
ধিভ যাজক দিষয়দট খুি র্ারলা করেই বিারঝন। তাে বশষকতৃে অনুষ্ঠারন তাে র্াষণ দছল 
একদট সদতেকারেে িােতে র্ারলািাসা সিংক্রান্ত, িহু পেীক্ষায় উিীণভ হরয় যা িৃত িেদক্তে 
জন্য শাদন্তে দেকানা দহসারি েরয় বগরছ। একদট িদে বযখারন বস তাে জীিরনে বশষ 
দিরন দফরে এরসরছ। ফ্রারডজে বয সহকিভীরিে িাদে-িি কিরেে পারশ কথা িলরত 
অনুরোধ করেদছল তাো িূলত িরৃতে সাহসী স্ত্রীে প্রদত েো জ্ঞাপন কেরলন। 
 
বপছরন বকাথাও িরূে, বকারনা িন্ধুে ঘারড় র্ে করে িাদড়রয় দছল িড় েশিা পো বসই 
তরুণীদট। িহু ঔষধ আে বেরপ োখা কান্নাে সিংদিেণ তারক দখেদুনে িত আক্রিণ করে 
অনুষ্ঠানদট দেক বশষ হিাে আরগ। সািরনে দিরক ঝােঁকুদন দিরয় বস পরড় যায়, বপটটা 
আকরড় ধরে, তাে িন্ধু তারক সিাদধস্থল বথরক দনরয় যায় । 
 
২৮ 
বয িুহূরতভ সিিায় খািারেে সর্াপদতে কাছ বথরক দশিন বটদলগ্রািদট পায়, বস লাফ দিরয় 
তাে িটে সাইরকরল উরে িরস। তাে িািাে বশষকৃতে অনুষ্ঠানদট আরয়াজন কোে জন্য 
সিয় িরতা বস হাদজে হরয়দছল । সিাদধ ফলরকে জন্য িািাে নারিে নীরে বলখাে জন্য 
বস বিরছ বনয়, ‘দতদন পৃদথিীরত ঈশ্বরেে োজে বেরয়দছরলন’।  
 
দশিন খিু র্ারলার্ারিই জানরতা, তাে িািা ঐ শব্দগুরলা কখরনাই এর্ারি িলরতন না, 
দকন্তু বস দনদিত দছল িাকেদট তাে িািা আসরলই যা র্ািরতন বসটাই প্রকাশ কেরত 
পােরছ। ঈশ্বরেে োজে িারন ন্যায়দিোে। টিাস এিন একদট জগত আকাঙ্ক্ষা করেদছল 
বযখারন ন্যায়দিোরেে োজে থাকরি। দশিরনে কী বকারনাই অদধকাে বনই তাে দনরজে 
শব্দর্াোে দিরয় তাো িািাে জীিনরক প্রকাশ কোে জন্য? অিশ্যই তাে বসই অদধকাে 
আরছ: অনাদিকাল বথরক সি উিেসূদেরিে কী এই অদধকাে দছল না? 
 
ফ্রারডজে সিাদধফলরকে উপে পাথেদটরক অলঙৃ্কত করেদছল বয িাকেদট বসদট দছল - ‘িীঘভ 
ভ্রিণ বশরষ প্রতোিতভন’, এদটরক ধিভীয় অরথভ িোখো কো বযরত পারে: ভ্রিণ যদি হরয় 
থারক আিারিে পাদথভি অদস্তে, প্রতোিতভন িারন ঈশ্বরেে আদলিরনে প্রতোিতভন। দকন্তু 
কারছে বলাকো জানরতন এে একদট দনখুেঁত ধিভদনেরপক্ষ অথভও আরছ। 
 
আসরলই িাদে-িি এদট দনরয় কথা িরলরছ প্রদতদিন: 

‘ফ্রাডজ, আিাে দপ্রয়, লক্ষ্মী ফ্রাডজ। িাঝিয়রসে উরিগগুরলা সহ্ কো তাে জন্য খুি বিশ 
কদেন অনুর্তূ হরয়দছল। আে বসই হতর্াগা বছাট বিরয়টা, তারক তাে জারল ফােঁদসরয় 
বিয়। দকন্তু বকন, এিনদক বস সুদেও বিখরত দছল না! (বতািাো বিরখরছা বসই দিশাল 



েশিাটা, যাে দপছরন বস দনরজরক লুদকরয় থাকাে বেষ্টা করে?), দকন্তু যখনই পরুুষগুরলাে 
িয়স পঞ্চারশে কাছাকাদছ হরত থারক (সিাই কী তা আিো জাদন না!), তাো তারিে 
আত্মারক বিেঁরে বিরয় নতুন এক টুকরো িািংরসে বলারর্। শুধুিাত্র তাে স্ত্রী জারন কীর্ারি 
এদট তারক যেণা দিরয়রছ, দিশুে িানদিক যেণা! কােণ, সদতেকাের্ারি তাে অন্তরে, 
ফ্রাডজ একজন িয়ালু আে র্ে িানুষ দছল। না হরল কীর্ারি তদুি িোখো কেরি বসই 
পাগলারিা, এদশয়াে বকান অজানা জায়গায় এিন িদেয়া হরয় ছরুট যাওয়া? বসখারন বস 
আসরল তাে িতৃুে খুেঁজরত দগরয়দছল’।  

হ্ােঁ, িাদে-িি েেি িাস্তি সতে দহসারি বযন বসদট জারনন। ফ্রাডজ সরেতনর্ারি তাে 
িৃতুেরক খুেঁরজ বিে করেদছল। তাে বশষ দিনগুরলারত, যখন বস িাো যাদিল আে যখন 
বকারনা প্ররয়াজন দছল না দিথো িলাে, শুধুিাত্র িাদে-িিই দছল একিাত্র িানুষ যারক বস 
খুেঁরজদছল সিসিয়। বস কথা িলরত পারেদন, দকন্তু কীর্ারি বস তাে বোখ দিরয় তারক 
ধন্যিাি জাদনরয়দছল! তাে দিরক তাদকরয় দছল আে দর্ক্ষা করেরছ বযন তারক বস ক্ষিা 
করে বিয়। আে বস তারক ক্ষিা করেও দিরয়রছন। 

 
২৯ 
করোদেয়াে বসই িুিষূুভ জনগরণে অিদশষ্টািংরশে দক হরয়দছল তােপে? 
 
একদট দিশাল আরলাকদেত্র, বযখারন আরিদেকাে অদর্রনত্রী তাে বকারল একদট এদশয় 
দশশুরক ধরে আরছন। 
 
টিারসে অিদশষ্টািংশ কী দছল? 
 
সিাদধ ফলরক একদট বলখা, ‘দতদন পৃদথিীরত ঈশ্বরেে োজে বেরয়দছল’। 
 
দিটরহারর্রনে কী অিদশষ্ট আরছ? 
 
একদট ভ্রুকুঞ্চন, একদট অসম্ভািে েুরলে বকশে এিিং একদট গম্ভীে করণ্ঠে সূে - এস িুস 
সাইন (অিশ্যই কেরত হরি) ! 
 
ফ্রারডজে িাকী দছল কী? 
 
সিাদধ ফলরক বলখা, ‘িীঘভ ভ্রিণ বশরষ প্রতোিতভন’। 
 



আে এর্ারিই সি দকছু ঘরট। দিরস্ফাদেত হিাে আরগ, আিো দকরে রূপান্তদেত হরিা। 
‘দকে’ হরি বিেঁরে থাকা আে দিস্মেরণে িধেিতভী একদট দিেদত। 
 



সপ্তম পর্ব  
িালরনিলির হানস 



১ 
অসিংখে আরপল গারছে আেঁকািােঁকা শেীে দিরয় ঢাকা পাহারড়ে ঢালদট জানালা দিরয় বিখা 
যায়। এই জিলদট ঢারলে উপে িৃশ্যদটরক বঢরক দিরয়রছ িৃদষ্ট বথরক, আে পাহাড়গুরলাে 
আেঁকািােঁকা বেখা দিস্তৃত হরয় আরছ িহু িূে অিদধ। সন্ধোে দিরক যখন সািা োেঁিদট তাে 
যাত্রা শুরু করে ম্লান আকারশ, বতরেজা তখন িাইরেে িেজাে বেৌকারে দগরয় িােঁড়ারতা, 
বগালকদট ঝরুল থাকরতা তখরনা অন্ধকাে হয়দন এিন আকারশ, বিরখ িরন হরতা বযন 
বকারনা িাদত, সকারল িন্ধ কেরত যা বকউ র্রুল বগরছ, িৃতরিহ োখাে ঘরে সাো দিন 
ধরে যা জ্বরলরছ। 

আেঁকািােঁকা কারেে আরপল গাছগুরলা যাো বসই ঢারল বিরড় উরেরছ তারিে বকারনাটাই 
কখরনা তারিে জায়গা বছরড় অন্য বকাথাও বযরত পােরি না, বযখারন তাো তারিে দশকড় 
বপ্রাদথত করেরছ, বতরেজা দকিংিা টিাসও পােরি না, তারিে দজরনেই বকউই এই গ্রাি 
বছরড় আে বকাথাও বযরত পােরি না। তাো তারিে গাদড়, বটদলদর্শন বসট আে বেদেও 
দিদক্র করে দিরয়দছল িাগানসহ এই বছাট িাদড়দট বকনাে জন্য, িাদড়দটে কষৃক িাদলক 
যখন শহরে িসদত গড়রত গ্রাি বছরড়দছল। 

শহে বথরক পালারত শুধুিাত্র গ্রারিে এই জীিনটাই উন্মুক্ত দছল তারিে জন্য, কােণ 
শুধুিাত্র গ্রারিই িানুরষে দনেন্তে ঘাটদত দছল, আে বসই সারথ িসিাস কোে িরতা 
জায়গাও দছল িাড়দত। কারোেই বতিন গেজ দছল না বসই সি িানুষগুরলা োজশনদতক 
অতীত বঘেঁরট বিখাে, যাো সিদকছু বছরড় জিরল আে িারে কাজ কেরত ইিুক দছল। 
বকউ তারিে দনরয় ঈষভা কেরতা না। 

শহে তোগ করে বতরেজা খশুী হরয়দছল, পানশালাে িিেপ খরেেো তারক জ্বালাতন 
কেরতা প্রদতদিন, আে অজানা নািহীন নােীো তারিে বযানীে গন্ধ বেরখ বযত টিারসে 
েুরল। পুদলশও তারিে দিেক্ত কো থাদিরয় বিয় এিিং প্ররকৌশলীে সারথ ঘটা ঘটনাদট তাে 
স্বরপ্ন বিখা বপদেন দহরলে িশৃ্যদটে সারথ এিনর্ারি দিরশ যায়, তাে জন্য শনাক্ত কো 
বিশ কদেন হরয় ওরে, বকানদট সতে আে বকানদট স্বপ্ন (প্ররকৌশলী কী িাস্তিদিকর্ারি 
বগাপন পুদলরশে দনরয়াদজত বকউ দছল না?, হয়রতা বস তাই দছল, হয়রতা িা না। বয 
িানুষগুরলা ধাে কো ফ্লোট িেিহাে করে বগাপন অদর্সারেে জন্য আে একই নােীে সারথ 
দিতীয়িাে সিি করে না, এিন িানুষও বতিন দলভর্ নয়।) 

তরি যা-ই বহাক না বকন, বতরেজা সুখী হরয়দছল এিিং অনুর্ি করেদছল বস তাে লক্ষেদট 
অজভন কেরত বপরেরছ: বস আে টিাস অিরশরষ একসারথ আে একাকী। একাকী? 
আিারক আরো সুদনদিভষ্ট হিাে সুরযাগ বিয়া বহাক: একা থারক িারন তারিে সি প্রাক্তন 
িন্ধু আে পদেদেতরিে সারথ সেকভরিি। দফতাে িরতা তারিে জীিনরক দিদির্াজন 
কো। তরি, গ্রারিে িানুষরিে সাদন্নরধে তাো খিুই স্বািদে বিাধ করেদছল, যারিে সারথ 
তাো কাজ কেরতা, িারঝ িারঝ তাো পেস্পরেে িাসায় যাতায়াতও কেরতা। 



বযদিন স্থানীয় সিিায় খািারেে সর্াপদতে সারথ তারিে বিখা হরয়দছল স্পা’ে বসই 
শহরে, বযখারন োস্তাগুরলাে নাি দছল আগ্রাসী রুশরিে বিয়া, বতরেজা দনরজে িরধে 
একদট আিশভ গ্রািে জীিরনে দেত্র আদিষ্কাে করেদছল, যাে উৎস দছল হয়রতা তাে পড়া 
বকারনা িই অথিা বকারনা পূিভসূদেে সৃ্মদত। বিশ শাদন্তপূণভ সিংহদতপূণভ জগত দছল বসদট, 
সিাই একসারথ, বযন িড় একদট সুখী পদেিাে, যারিে উরেশ্য ও কিভকাে সাধােণ ও 
একই: বোিিারে োেভ, একদট সোইখানা, বযখারন পরুুষো তারিে নােীরিে বথরক দকছটুা 
সিয় িূরে কাটারত পারে, এিিং বসই সোইখানাে হরল একদট িোডে, যাো সিীত িাজায় 
শদনিাে, বযখারন গ্রািিাসীো নােরত পারে। 

কদিউদনজরিে অধীরন, যদিও গ্রারিে জীিন িহু িছরেে পরুোরনা েীদতে িরতা আে দছল 
না। োেভদট দছল পারশে গ্রারি, আে বকউই বসখারন বযত না, সোইখানাদটরক রূপান্তদেত 
কো হরয়দছল অদফরস, সুতোিং পুরুষরিে জন্য বকারনা জায়গা দছল না বযখারন তাো 
একসারথ জরড়া হরয় দিয়াে পান কেরত পারে, তরুণ তরুণীরিে নােরত যািাে জন্য 
বকারনা জায়গা দছল না। োরেভে বকারনা ছুদট পালনও দনদষে দছল পরুোপুদের্ারি, আে 
বসই ছুদটগুরলাে ধিভদনেরপক্ষ প্রদতস্থাপনগুরলাও বকউ পছদ কেরতা না। সিরেরয় কারছে 
দসরনিা হলদট দছল পরনরো িাইল িরূেে একদট শহরে। সুতোিং উোসিয় দেৎকাে আে 
দশদথল গল্পগুজরি পূণভ দিরনে কারজে বশরষ তাো সিাই তারিে দনরজরিে িদদ কেরতা 
োে বিয়ারলে িরধে, বযখারন তারিে পদেরিষ্টন করে োরখ, সিকালীন আসিাি, শীতল 
িাতারসে িরতা বযগুরলা বথরক কুরুদে বিদেরয় আসরতা, দটদর্ে উজ্জ্বল পিভাে দিরক 
একিৃদষ্টরত তাদকরয় থাকা ছাড়া তারিে কোে দকছু দছল না। তাো কখরনাই আে 
পেস্পরেে িাসায় বিড়ারত বযত না, শুধুিাত্র োরতে খািারেে আরগ প্রদতরিদশে সারথ দ 
একদট শব্দ দিদনিয় ছাড়া। তাো সিাই শহরে যািাে স্বপ্ন বিখরতা। গ্রাি তারিে দকছুই 
দিরত পারে না, যারক নুেনতি একদট উপরর্াগে জীিন িলা বযরত পারে। 

আে বকউই গ্রারি স্থায়ীর্ারি থাকরত োয় না, হয়রতা এই িাস্তি সতেদট গ্রারিে উপে 
োরষ্ট্রে ক্ষিতা দশদথল হিাে একদট কােণ দছল। একজন কৃষক আে আরগে িরতা তাে 
জদিে িাদলক দছল না, িেিং তখন বস শুধুিাত্র েদিক বয জদি োষ কেরতা, তাে কাজ 
দকিংিা এলাকাে প্রদত বকারনা সদতেকারেে আনুগতে ছাড়াই। তাে বকারনা দকছইু হাোিাে 
বনই, বকারনা দকছু র্য় কোেও বনই। এই দনদিভকােতাে পদেণদত দহসারি গ্রািাঞ্চরল 
স্বায়েশাসন আে স্বাধীনতা, সািান্য পদেিারণে বেরয়ও খাদনকটা বিদশ িজায় দছল। 
স্থানীয় সিিায় খািারেে সর্াপদতরকও িাইরে বথরক আনা হয়দন (বযিন, শহরেে উচ্চ 
পযভারয়ে িেিস্থাপকো), দনরজরিে িরধে বর্ারটে িাধেরি বস গ্রািিাসীরিে িাো দনিভাদেত 
হরতা। 

বযরহতু সিাই গ্রাি বছরড় বযরত োইরতা, বতরেজা আে টিারসে দিষয়দট দছল অস্বার্াদিক 
একদট ঘটনা, তাো বস্বিায় বসখারন এরসদছল। যখন অন্য গ্রািিাসীো প্রদতদট সুরযাগ 
দনরয়রছ আরশ পারশে শহেগুরলায় বিড়ারত িা েরল যািাে জন্য, তখন বতরেজা আে 



টিাস বিশ সন্তুষ্ট দছল তাো বযখারন এরসরছ বসখারন থাকরত। সুতোিং পেস্পেরক 
গ্রািিাসীো যতটা দেনরতা, গ্রািিাসীরিে সিাইরক তাে বেরয় বিদশ দেনরত খুি একটা 
সিয় লারগদন তারিে । 

সিিায় খািারেে সর্াপদত আসরলই তারিে সদতেকারেে একজন িন্ধরুত পদেণত 
হরয়দছরলন। তাে স্ত্রী ও োে সন্তান দছল, এিিং একদট শূকে, যারক দতদন কুকুরেে িত 
প্রদতপালন কেরতন। শূকেদটে নাি দছল বিদফরস্টা। গ্রারিে একদট গিভ আে প্রধান 
আকষভণ দছল বস। বস তাে িদনরিে োরক উিে দিত, বগালাদপ েরঙে বিদফরস্টা সিসিয় 
পদেষ্কাে থাকরতা, তাে পারয়ে কু্ষরেে উপে র্ে করে বস হােঁটরতা বযিন করে হাই দহল 
পে র্ােী উরুে নােীো হােঁরট। 

যখন কারেদনন প্রথি বিদফরস্টারক বিরখদছল, বস খুিই অদস্থে হরয় পরড়দছল, তাে 
োেপারশ বস ঘুেদছল অরনকক্ষণ ধরে। দকন্তু খুি শীঘ্রই তাো পেস্পরেে িন্ধুরত পদেণত 
হয়। এিনদক বস গ্রারিে অন্য কুকুেরিে বেরয় তাে সি উপরর্াগ কেরতা বিদশ। 
আসরলই িাকী কুকুেরিে জন্য তাে অিজ্ঞা ছাড়া আে দকছুই দছল না, কােণ তারিে 
সিাইরক বিরধ োখা হরতা ঘরেে সারথ, কখরনাই তাো তারিে দনরিভারধে িত উরেশ্যহীন 
দেৎকাে কো থািারতা না। কারেদনন সদেকর্ারি তাে স্বতে পদেদস্থদতদটে দিষয়দট যাোই 
কেরত বপরেদছল, বকারনা দিধা ছাড়াই আদি িলরত পাদে শূকরেে সারথ তাে িন্ধেুদটরক 
বস আসরলই িলূোয়ন কেরত বপরেদছল। 

সর্াপদত দনরজও খুদশ হরয়দছরলন তাে প্রাক্তন শলেদেদকৎসরকে জন্য দকছু কেরত বপরে, 
যদিও একই সারথ দতদন িরলদছরলন এে বিদশ দকছুই দতদন কেরত পােরিন না। টিাস 
দপকআপ োরকে ড্রাইর্ারে কাজ পায়, েদিকরিে িারে দনরয় যাওয়া িা প্ররয়াজনীয় 
যেগুরলা এদিক ওদিক আনা বনয়াই দছল তাে প্রধান কাজ। 

সিিায় খািারেে গরু োখাে োেদট িড় ছাউদন দছল, এছাড়াও েদেশদট িাছরুেে বছাট 
ছাউদনও দছল। বতরেজাে িাদয়ে বপরয়দছল বসগুরলা বিখাশুনা কোে, দিরনে িরধে দই 
িাে তারিে িারে েোরত দনরয় বযরত হরতা তারক। কােণ সহরজই কারছ যাওয়া যায় এিন 
িারেে ঘাস ততদিরন কাটা হরয় বগরছ শস্যরক্ষরতে জরন্য, তারক তাে পাল দনরয় বযরত 
হরতা আরশপারশে পাহারড়, ধীরে ধীরে বস আরো িূরে বযরত থারক, এিিং এক িছরেে 
িরধেই আরশ পারশে সি োেণর্ূদিরত তাে যাওয়া হরয় যায়। বছাট শহরে কাটারনা তাে 
তারুরণেে িরতা কখরনাই বস িই ছাড়া দছল না, এিিং বয িুহূরতভ বস গন্তরিে বপৌেঁছারতা, বস 
বসদট খুরল পড়রত িসরতা।  

তারক সিসিয় সি দিত কারেদনন। বস দশরখ দগরয়দছল কীর্ারি দেৎকাে কেরত হয় 
িাছুেরিে কথা বশানারনাে জন্য, যখন তাো বিদশ অদস্থে হরয় পড়রতা, ইিািত এদিক 
বসদিক েরল বযরত োইরতা। বস কাজদট কেরতা স্পষ্টতই বিশ উৎসারহে সারথ। অিশ্যই 



তারিে দতনজরনে িরধে বস দছল সিরেরয় খুদশ। এে আরগ কখরনাই সিয় দহসাি োখা 
অোলািভ িক দহসারি তাে িাদয়েরক এত েো কো হয়দন। গ্রাি নতুন দকছ ুউদ্ভািন কোে 
জায়গা নয়, আে বয সিরয় বতরেজা আে টিাস িাস কেরতা, বসদট ক্রিশ তাে সিরয়ে 
দনকটিতভীও হদিল। 

একদিন, দপুরেে খািারেে পে (বয সিয়দটরত টিাস ও বতরেজা, তাো দজরন এক ঘডটা 
দনরজরিে জন্য বপত), তাো কারেদননরক দনরয় তারিে িাসাে বপছরনে পাহারড়ে ঢারল 
হােঁটরত দগরয়দছল। 

বতরেজা িরলদছল, ‘আিাে দকন্তু র্ারলা লাগরছ না, ও বযর্ারি বিৌড়ারি’। 

কারেদনন তাে বপছরনে পারয় খাদনকটা বখােঁড়াদিল, টিাস ঝুেঁরক তাে বপছরনে পারয় হাত 
িুদলরয় বিরখ সতকভতাে সারথ, পারয়ে বপছরনে বজাড়াে কারছ বস একদট উেঁে ুজায়গা 
খুেঁরজ পায়। 

পরেে দিন তাে দপকআরপে সািরন আসরন তারক িদসরয়, তাে কারজ যািাে সিয় টিাস 
পারশে গ্রারি তারক দনরয় যায়, বযখারন একজন পশুদেদকৎসক িাস করেন। এক সপ্তাহ 
পে টিাসরক আরো একিাে তাে সারথ বিখা কেরত বযরত হয়, বস িাসায় বফরে একদট 
খিে দনরয়, কারেদনরনে কোোে হরয়রছ।  

দতনদিরনে িরধেই, টিাস দনরজই পশুদেদকৎসরকে উপদস্থদতরত কারেদনরনে উপে 
অরস্ত্রাপোে করে, যখন টিাস তারক িাসায় দনরয় আরস, কারেদনরনে তখরনা পরুোপুদে 
জ্ঞান দফরে আরসদন। তারিে দিছানাে পারশ কারপভরট বস বোখ বখালা বেরখই শুরয় থারক, 
বগাঙারত থারক। তাে উরুে বলািগুরলা কাদিরয় পদেষ্কাে কো হরয়দছল, যেণািায়ক 
ছয়দট বসলাই বসখারন স্পষ্ট বিখা যারি। 

অিরশষ বস বেষ্টা করে উরে িাড়ারত। বস িেথভ হয়। 

বতরেজা আতদঙ্কত হয় বর্রি বয বস হয়রতা আে কখরনাই হােঁটরত পােরি না। 

টিাস িরল, ‘দেন্তা করো না, এখরনা বস অজ্ঞান কোরনা ঔষরধে প্রর্ারিই আরছ’। 

বস তারক বকারল বতালাে বেষ্টা করে, দকন্তু কারেদনন দেৎকাে করে ওরে। এটাই প্রথি, 
যখন বস বেষ্টা করেদছল বতরেজারক কািরড় দিরত। 

‘বস জারন না তুদি বক’, টিাস িরল, ‘বতািারক বস দেনরত পােরছ না’। 



তাো দজরনই তারক ধরে দিছানাে উপে বতারল, বসখারন বস দ্রুত ঘুদিরয় পরড় , তাোও 
ঘুদিরয় পরড়। 

দকন্তু বর্াে দতনটায় হোৎ করে কারেদনন তারিে জাদগরয় বতারল, তাে বলজ নাদড়রয় 
তারিে উপে ঝােঁদপরয় পরড়, তারিে বকারল ধাক্কা দিরয়, বযন বস দকছুরতই তাে তৃষ্ণা 
বিটারত পােরছ না। 

আে এিােই প্রথি, বস তারিে ঘুি র্ািারত পােরলা, বস সিসিয় অরপক্ষা কেরতা, 
যতক্ষণ না তারিে একজরনে ঘুি র্ারি, তােপেই বকিল বস সাহস বপরতা তারিে উপে 
ঝােঁদপরয় পরড় আিে বনিাে জন্য। 

দকন্তু োরত যখন হোৎ করে তাে জ্ঞান দফরে আরস, দনরজরক দনয়েণ কেরত পারেদন। বক 
িলরত পারে, দফরে আসরত কতটা পথ তারক অদতক্রি কেরত হরয়রছ? বক জারন, কত 
অশেীেী আত্মাে সারথ তারক যেু কেরত হরয়রছ? আে এখন যখন বস তাে দপ্রয়জরনে 
সারথ, বস িাধে হয় তাে বসই দফরে আসা আে নতনু জন্ম বনিাে সীিাহীন আনদদট 
তারিে সারথ র্াগ করে দনরত। 

২ 
বজরনদসরসে (৪০) এরকিারে শুরুরতই আিারিে িলা হরয়রছ, ঈশ্বে িানুষ সৃদষ্ট করেরছন 
িাছ,পাদখ আে সি প্রাণীরিে উপে তারক দনয়েণ বিিাে জন্য। অিশ্যই, বজরনদসস 
িানুরষেই বলখা, বকারনা বঘাড়াে নয়। আে এিন বকারনা দনিয়তা বনই, ঈশ্বে আসরলই 
িানুষরক অন্য সি প্রাণীরিে উপে কতৃভে কোে অদধকাে দিরয়দছরলন। যা ঘটাে সম্ভািনা 
অরনক বিদশ বসদট হরি, িানুষই ঈশ্বেরক আদিষ্কাে করেরছ, গরু আে বঘাড়ারিে উপে 
শুধুিাত্র দনরজে জন্য িখল করে বনয়া কতৃভেদটরক একদট পদিত্র অদধকাে দহসারি প্রদতষ্ঠা 
কোে জন্য । হ্ােঁ, একদট হদেণ িা গরুরক হতো কোে অদধকাে হরি একিাত্র দিষয় যা 
দনরয় সিগ্র িানিজাদত ঐকেিরতে বপৌছারত পারে, এিনদক সিরেরয় েক্তক্ষয়ী যুরেে 
সিরয়ও। 

এই অদধকােদট বকারনা প্রে ছাড়াই আিো বিরন বনই, আে তাে কােণ হরি আিো 
কতৃভরেে প্রাধান্য পেেোয় সিরেরয় উপরে অিস্থান কেদছ। দকন্তু তৃতীয় একদট পক্ষরক 
বসই বখলায় প্ররিশ কোে অনুিদত বিয়া বহাক - বযিন, অন্য গ্রহ বথরক আসা বকারনা 
অদতদথ। এিন বকউ যারক ঈশ্বে িরলরছন, অন্য সি নক্ষরত্রে প্রাণীরিে উপে বতািারক 
কতৃভে বিয়া হরলা - এিিং সারথ সারথই বকারনা প্রে ছাড়াই বজরনদসসরক বিরন বনয়া 
সিস্যাজনক হরয় যারি। হয়রতা একদট িানুষ যারক বকারনা িিলগ্রহিাসী তাে গাদড়রত 
বিরধ দনরয় যারি অথিা দিদি ওরয়ে বকারনা অদধিাসী তারক বলাহায় দশরক বগেঁরথ পুদড়রয় 
খারি, বস হয়রতা তাে দেনাে বপ্লরটে বসই িাছরুেে িািংরসে কাটরলটটাে কথা স্মেণ 
কেরত পােরি এিিং (বিেীরত যদিও) গরুে কারছ বস ক্ষিাপ্রাথভী হরি। 



িাছুেরিে দনরয় হাটরত আে তারিেরক তাে সািরন দেক িত োলারত বতরেজারক 
সাোক্ষণই িাধে হরত হরতা দকছ ুশদক্ত প্ররয়াগ কোে জন্য, কােণ িাছুেো খুি অদস্থে, 
সুরযাগ বপরলই তাো বিৌরড় হাদেরয় বযরত োইরতা বখালা িারে। তাে সিী দছল 
কারেদনন। গত দই িছে ধরে কারেদনন তাে সারথ োেণ বক্ষরত্র যাদিল। বসও পছদ 
কেরতা িাছুেগুরলাে সারথ করোে আেেণ কেরত, তারিে গজভন করে র্য় বিখারত, তাে 
কতৃভে প্রদতষ্ঠা কেরত (তাে ঈশ্বে তারক কতৃভে দিরয়রছ গরুরিে উপে এিিং বস খিুই 
গদিভত বসই িাদয়ে বপরয়)।  

তরি দতন পারয়ে উপে খুদড়রয় হােঁটাে কােরণ আজ তাে বিশ কষ্ট হদিল বসই কাজদট 
কোে জন্য। েতুথভ পারয়ই দছল বসই ক্ষতটা, আে ক্ষতটা এখরনা র্ারলা হয়দন, বতরেজা 
িাে িাে ঝুেঁরক পরড় তাে দপরে হাত িুদলরয় বিয়। অরস্ত্রাপোরেে দই সপ্তাহ পে, দিষয়দট 
স্পষ্ট হয় বয কোোেদট ছদড়রয় পড়া অিোহত বেরখরছ, আে কারেদনরনে শেীে আরো 
বিদশ খাোপ হরত থাকরি। 

যািাে পরথ এক প্রদতরিদশে সারথ বিখা হয় তারিে, োিাে িুট পরে বয দ্রুত বহরট গরুে 
ছাউদনে দিরক বস যাদিল। িদহলাদট যরথষ্ট পদেিাণ সিয় িােঁদড়রয়দছল দজজ্ঞাসা কেরত, 
‘কুকুেটাে সিস্যা কী হরয়রছ? িরন হরি বযন বস বখােঁড়ারি’। ‘তাে কোোে আরছ’ 
বতরেজা িরল,‘বকারনা আশা বনই’। গলায় আটরক থাকা দুঃখটা তারক আে দকছ ুিলরত 
বিয়না। িদহলাদট বতরেজাে বোরখ অশ্রু লক্ষে করে, প্রায় তাে বিজাজ হাদেরয় বফরল। 
‘কী আজি কথা, আিারক িরলা না তুদি বতািাে িাথা োপদড়রয় কােঁিরি একটা কুকুরেে 
জন্য’! অিশ্যই িদহলাদট খুি দহিংস্র প্রকৃদতে নয় িা খাোপ অরথভও বস কথাটা িরলদন, বসই 
িয়ালু িদহলাদট শুধুিাত্র বেরয়দছল বতরেজারক সান্ত্বনা দিরত। বতরেজা বসদট িুঝরত 
বপরেদছল, আে বস গ্রারি যরথষ্ট পদেিাণ সিয় কাদটরয়রছ অনুধািন কোে জন্য বয স্থানীয় 
অদধিাসীো যদি প্রদতদট খেরগাশরক র্ারলািাসরতা, দেক বযর্ারি বস কারেদননরক 
র্ারলািারস, তাহরল তাো তারিে একদটরকও হতো কেরত পােরতা না, আে তাো ও 
তারিে সি প্রাণীগুরলাও শীঘ্রই না বখরয় িাো বযত । দকন্তু তােপেও িদহলাদটে কথাগুরলা 
শুরন তাে িন্ধুেপূণভতাে বেরয় দকছুটা কি িরন হরয়দছল। বকারনা প্রদতিাি ছাড়াই বস 
উিে বিয়, ‘আদি িঝুরত বপরেদছ’। দকন্তু খুি দ্রুত বস িাথা ঘুদেরয় তাে পরথ েরল যায়। 
বয র্ারলািাসা বস তাে কুকুরেে জন্য িহন কেরছ বসদট তারক দিদিন্ন আে দনুঃসি করে 
বিয়। দুঃখী হাদস দনরয়ই বস দনরজরক িরল, বকারনা বগাপন বপ্রি লুদকরয় োখাে জন্য যা 
িেকাে হয়, তাে বেরয় বিদশ কষ্ট তারক কেরত হয় এই র্ারলািাসাটা লুদকরয় োখাে 
জন্য। িানুষ খুিই দিেক্ত হয় বকউ তাে কুকুেরক র্ারলািাসরত পারে এিন র্ািনায়। 
দকন্তু যদি বকারনা প্রদতরিদশ আদিষ্কাে কেরতা বয বতরেজা টিারসে প্রদত দিশ্বস্ত না, 
হয়রতা তাো বতরেজাে দপরে ইদিতিাহী িৃদ োপড় দিরতা বগাপন বসৌহারিভেে দেহ্ন 
দহসারি।  



যাই বহাক না বকন, বতরেজা তাে পথ ধরে এদগরয় যায়, িাছুেগুরলাে পেস্পরেে গারয় 
গা বঘেঁরষ হাটা বিখরত বিখরত, বস র্ািদছল কত েিৎকাে প্রাণী তাো। শান্ত, ছলনাহীন 
আে কখরনা দশশুে িত আনরদ উিল, তাো বিখরত স্থূল পঞ্চাশ িছে িয়সী িানুষরিে 
িত, যাো র্ান কেরছ তারিে িয়স বেৌে। গরুরিে বখলা কেরত বিখাে িত িিভস্পশভী 
িৃশ্য খুি কি আরছ। বতরেজা খিু উপরর্াগ কেরতা তারিে িজাে বখলাগুরলা বিখরত, 
আে বস না বর্রি পােরতা না (বয ধােণাদট গ্রারি তাে এই দই িছরে প্রায়ই িরন হরয়রছ) 
বয, িানুষ তারিে পেজীিী দেক ততটাই, যতটা দফতাকৃদিো িানুরষে পেজীিী। বজারকে 
িত আিো তারিে দধ শুরষ বনই, িানুষ হরি গরুে পেজীিী, এর্ারিই সম্ভিত িানুষ 
নয় এিন বকউ তাে প্রাণীদিজ্ঞারনে িইরক িানুষরক সিংজ্ঞাদয়ত কেরতা। 

বিশ, সিংজ্ঞাদটরক একদট বকৌতুক িরন করে অিজ্ঞাসূেক হাদস দিরয় আিো হয়রতা িাদতল 
করে দিরত পাদে। দকন্তু, বতরেজা বযরহতু দিষয়দট গুরুরেে সারথ গ্রহণ করে দনরয়রছ, তাে 
অিস্থানদট বিশ ঝুেঁদকপূণভ: তাে ধােণাগুরলা খুি দিপজ্জনক ও বসদট তারক িাদক িানিজাদত 
বথরক পথৃক করে বেরখরছ। এিনদক যদিও বজরনদসস িরলরছ, ঈশ্বে িানুষরক সি 
প্রাণীরিে উপে কতৃভে দিরয়রছন, আিো বসদট এিন র্ারি বর্রি দনরত পাদে বয, এে িারন 
হরি দতদন শুধুিাত্র তারিে েক্ষণারিক্ষণ কোে িাদয়ে দিরয়রছন িানুষরিে। িানুষ এই 
গ্ররহে িাদলক নয়, শুধ ুএে প্রশাসক। আে বসই কােরণই একসিয় তারক িায় দনরত হরি 
তাে প্রশাসরনে জন্য। িাশভদনক বিকাতভ একদট দনধভােণী পিরক্ষপ দনরয়দছল অগ্রসে হিাে 
জন্য: প্রকৃদতে িদনি আে প্রশাসক দহসারি ঈশ্বে িানুষরক সদৃষ্ট করেরছন। আে দনিয়ই 
গর্ীে একদট বযাগারযাগ আরছ বসই পিরক্ষপ আে বসই িাস্তিতাদটে িরধে, দতদন 
প্রাণীরিে আত্মা দিরত সোসদে অস্বীকাে করেদছরলন। বিকাতভ িরলদছরলন, িানুষ িদনি 
ও প্রশাসক, আে অন্যদিরক জন্তুো হরি স্বয়িংদক্রয় যরেে িত, জীিন্ত বকারনা যে, একদট 
‘িোকাইনা অোদনিাটা’। যখন বকারনা প্রাণী যেণায় দিলাপ করে, বসদট আসরল দিলাপ 
না, শুধুিাত্র খাোপর্ারি কাজ কো বকারনা যরেে খসখরস আওয়াজ। যখন বকারনা বঘাড়া 
গাদড়ে োকা আওয়াজ করে, তখন ওয়াগরনে বকারনা কষ্ট হরি না, এে জন্য িেকাে 
শুধুিাত্র খাদনকটা বতল দিরয় পদেেযভা কো। এর্ারিই, কুকুরেে জন্য বশাক প্রকাশ কোে 
বকারনা কােণ বনই আিারিে, যখন লোিরেটদেরত তারক আিো জীিন্ত িেিরিি কদে। 

িাছুেগুরলারক িারে বছরড় দিরয়, বতরেজা গারছে একটা গুদড়ে উপে কারেদননরক তাে 
পারশ দনরয় িরস; কারেদনন িাথা তাে বকারল। িশ দকিংিা আরো অরনক িছে আরগ 
একদট খিে পড়াে কথা িরন পরড় বতরেজাে, খিেদট দছল কীর্ারি বকারনা একদট রুশ 
শহরে একিাে সি কুকুেরিে সিংদক্ষপ্ত সিরয়ে িরধে বিরে বফলা হরয়দছল। বসই অশুর্ 
আে স্পষ্টতই গুরুেপূণভ নয় বছাট দনিন্ধদট প্রথিিারেে িত তারক উপলদি কোরত 
বপরেদছল তাে বিরশে এই আকারে অদত িড় প্রদতরিশী বিশদটে দনরর্ভজাল 
দনষ্ঠুেতাদটরক। 



বসই সিংদক্ষপ্ত দনিন্ধদট দছল আসন্ন িহু দকছুে আগাি হুদশয়াদে। রুশ আগ্রাসরনে প্রথি 
িছে তখরনা সোরসে োজে দহসারি শনাক্ত কো হয়দন। কােণ িাস্তদিকর্ারি পুরো 
বিরশে বকউই একিত দছল না আগ্রাসী শাসরকে সারথ, রুশরিে বিশ কষ্ট করে দশকাে 
করে খুেঁরজ বিে কেরত হরয়রছ অল্প দকছ ু িেদতক্রিরক, যারিেরক তাো ক্ষিতায় 
িদসরয়দছল। দকন্তু তাো কারিে খুেঁরজদছল? কদিউদনজি প্রদত সি দিশ্বাস আে োদশয়াে 
প্রদত র্ারলািাসা দছল তখন িৃত। সুতোিং তাো বসই িানুষগুরলারক খুেঁরজ বিে করেদছল 
যাো বকারনা না বকারনা কােরণ িিলা দনরত োয়, যারিে িগরজ দছল প্রদতরশাধ বনিাে 
স্পহৃা। তােপে এই সি িানুষগুরলাে আগ্রাসী িরনার্ািরক তাো আরো সিংহত, দিকাশ 
সাধন ও প্রদতপালন করেরছ, আে অনুশীলন কোে জন্য তারিে ক্ষণস্থায়ী একদট দিকল্প 
দিরয়দছল তাো। 

বয দিকরল্পে কথা তাো বর্রিদছল, তা হরলা প্রাণীো। 

একসারথ সি পদত্রকাগুরলা েক্রাকারেে প্রকাশ কেরত শুরু করে দকছু প্রিন্ধ আে সিংগদেত 
সোিরকে প্রদত দেদেে আরদালন, যা িািী করে, বযিন, শহরেে সীিানায় সি 
কিুতেরিে দিলুপ্ত কেরত হরি। এিিং সি কিতুেরিে হতো কো হরতা। দকন্তু সিরেরয় 
িড় আরদালনদট দছল কুকুেরিে প্রদত। িানুষ তখরনা আশাহত তারিে বপশাগত জীিরনে 
র্য়ািহ দিপযভরয় , দকন্তু বেদেও, বটদলদর্শন আে পদত্রকাগুরলা অদিোির্ারি কুকুেরিে 
প্রদত তারিে দিরিষ ছদড়রয় যারি: কীর্ারি তাো আিারিে পাকভ আে োস্তা বনািংো করে, 
আিারিে দশশুরিে স্বারস্থেে জন্য যা ক্ষদতকে, বকারনা উপরযাগী কাজ তাো কেরছ না, 
দকন্তু তােপেও তারিে অিশ্যই খাওয়ারত হরি। তাো বযর্ারি িানুষরক উন্মি করে 
তুরলদছল বয, বতরেজা র্য় বপরয়দছল, উন্মি জনতা না আিাে কারেদনরনে বকারনা ক্ষদত 
না করে িরস। িাত্র এক িছে পরেই পঞু্জীর্ূত দিরিষ ( যা এতদিন অনুশীলরনে কােরণ 
প্রকাদশত হদিল প্রাণীরিে প্রদত) তাে সদতেকারেে লক্ষেদট খুেঁরজ পায় - জনগণ। তারিে 
কাজ বথরক িানুষরিে বিে করে বিয়া শুরু হয়, তারিে বগ্রফতাে কো হয়, দিোে কো 
হয়। অিরশরষ প্রাণীো শাদন্তরত শ্বাস দনরত পারে। 

বতরেজা কারেদনরনে িাথায় হাত িুদলরয় দিরত থারক, বয তাে বকারল শান্ত হরয় শুরয় 
আরছ, যখন তাে িরন এিন দকছু র্ািনা সদক্রয় হরয় ওরে: অন্য িানুরষে সারথ র্ারলা 
আেেণ কোে বকারনা সুদনদিভষ্ট উপরযাদগতা বনই, গ্রািিাসীরিে সারথ তারক র্ের্ারি 
আেেণ কেরত হয়, কােণ এছাড়া বসখারন বস িাস কেরত পােরি না। এিনদক টিারসে 
সারথও, বস র্ারলািাসাে সারথ আেেণ কেরত িাধে কােণ তারক তাে িেকাে। আিো 
কখরনাই দনদিতর্ারি প্রদতষ্ঠা কেরত পােরিা না আিারিে সেকভগুরলাে বকান অিংশদট 
আসরলই আিারিে আরিগগুরলােই পদেণদত – র্ারলািাসা, দিতৃষ্ণা, িয়া অথিা দিরিষ 
– আে বকান অিংশটাই িা পূিভদনধভাদেত হয় সিরস্যে িরধে অদিেত ক্ষিতাে বখলায়। 



িানুরষে সদতেকারেে র্ারলাে, এে সি দিশুেতা আে স্বাধীনতাসহ, শুধুিাত্র তখনই 
উন্মুক্ত হরত পারে যখন বসই আেেরণে গ্রহীতাে বকারনা ক্ষিতা থারক না। িানিজাদতে 
সিরেরয় সদতেকারেে শনদতকতাে পেীক্ষা, এে বিৌদলক পেীক্ষা ( যা আিারিে িৃদষ্টে 
আড়ারল গর্ীরে লুদকরয় থারক) িূলত দনর্ভে করে যাো এে িয়াে উপে দনর্ভেশীল তারিে 
প্রদত আেেরণে উপে: প্রাণীো। আে এই বক্ষরত্র িানিজাদতরক বিৌদলক অধুঃপতন সহ্ 
কেরত হরয়রছ, এই অধুঃপতন এত বিৌদলক বয িাদক সিদকছ ুএে বথরকই জন্ম বনয়।  

িাছুেরিে িরধে একদট বতরেজাে সারথ িন্ধুে গরড় তরুলদছল। তাে িড় িািািী বোখ 
দিরয় বস িাদড়রয় তাে দিরক তাদকরয় থারক, বতরেজা তারক োকরতা িােরকতা িরল। 
সি িাছুেরিে নাি দিরত পােরল বস খুশী হরতা। দকন্তু বস বসটা পােরি না। কােণ তাো 
সিংখোয় অরনক বিদশ। খুি বিদশ দিন আরগ না, েদেশ িছে িা তােও আরগ, গ্রারিে সি 
গরুরিেই নাি দছল (আে যদি নাি থাকাটা আত্মা থাকাে বকারনা দেহ্ন হরয় থারক, আদি 
িলরত পাদে বিকারতভে িক্তিে সরত্ত্বও তারিে আত্মা দছল), দকন্তু তােপে গ্রািগুরলা 
রূপান্তদেত হরয়রছ িড় সিিায় কােখানায়, আে গুরুো তারিে সাো জীিন কাটারত শুরু 
করে ছাউদনরত প্ররতেরকে জন্য দনদিভষ্ট িাত্র পােঁে িগভফুরটে িরতা দনদিভষ্ট জায়গায়। বসই 
সিয় বথরকই তারিে বকারনা নাি বনই তাো শুধুিাত্র জীিন্ত যে। পৃদথিী বিকাতভরক সদেক 
প্রিাণ করেরছ। 

বোরখে সািরন িােিাে বতরেজাে ছদিদট বর্রস উেরছ, আদি তারক গারছে গুদড়রত িরস 
কারেদনরনে িাথায় হাত িুদলরয় আিে কেরত আে িানি জাদতে অধুঃপতন দনরয় র্ািরত 
বিদখ। আরেকদট িশৃ্যও িরন আরস। তুদেরন তাে বহারটল বছরড় দনোহ বিে হরয়রছন, 
একদট গাদড়রত িাধা বঘাড়া, যাে োলক তারক োিুক দিরয় িােদছল, দনোহ বঘাড়াদটে 
কারছ দগরয় োলরকে বোরখে সািরন বঘাড়াদটে গলা জদড়রয় ধরে কােঁিরত শুরু করেরছন। 

এদট ঘরটদছল ১৮৮৯ সারল, যখন দনোহ দনরজও িানুরষে পৃদথিী বথরক দনরজরক সদেরয় 
দনরয়দছরলন, অন্যারথভ এটাই বসই সিয় যখন তাে িানদসক অসুস্থতা বকিল বিে হরয় 
এরসরছ। দকন্তু বসই কােরণই আদি অনুর্ি কদে তাে আেেরণ অরনক িোপক গুরুে 
আরছ: দনোহ বিকারতভে জন্য বঘাড়াে কারছ ক্ষিা প্রাথভনা কোে বেষ্টা করেদছরলন। তাে 
উন্মািনাে (বসদট হরি িানিজাদতে সারথ তাে েূড়ান্ত দিরিি) সূেনা হরয়দছল বসই 
িুহূরতভ যখন দতদন বঘাড়াে গলা জদড়রয় বকেঁরিদছরলন। 

আে আদি দেক বসই দনোহরক র্ারলািাদস, বযিন করে আদি বতরেজারক র্ারলািাদস, 
যাে বকারল িাথা বেরখ িেণাপন্ন অসুরখ আক্রান্ত একদট কুকুে দিোি দনরি। আদি 
তারিেরক পেস্পরেে পাশাপাদশ বিখরত পাই: দজরনই বসই পথ বথরক সরে িােঁদড়রয়রছ, 
বয পথ দিরয় প্রকৃদতে িদনি আে প্রশাসক, সািরন এদগরয় েলরছ। 



 
৩ 
কারেদনন দদট রুদটে বোল আে একদট বিৌিাদছে জন্ম বিয়। বস অিাক হরয় তাে 
উিেসূদেরিে দিরক তাদকরয় থারক, বোলগুরলা পরুোপুদের্ারি প্রশান্ত, তরি বিৌিাদছদট 
িািকাসক্তরিে িত খাদনকটা এরলারিরলার্ারি বহরট উরড় েরল যায়। 

অথিা এিনটাই হরয়দছল বতরেজাে স্বরপ্ন। বয িুহূরতভ টিারসে ঘুি বর্রিরছ, তারক 
বতরেজা তাে স্বরপ্নে গল্পদট িরলরছ, তাো দজরন বসখারন খাদনকটা সান্ত্বনাও খুেঁরজ 
বপরয়দছল। এদট কারেদনরনে অসুখদটরক রূপান্তদেত করেদছল একদট গর্ভধােণ আে এিন 
দকছুে জন্ম বিিাে নাটরক, যা একই সারথ হাস্যকে আে হৃিয়স্পশভী: দদট রুদটে বোল 
আে একদট বিৌিাদছ। 

আিারো অরযৌদক্তক আশাে দশকাে হয় বতরেজা। দিছানা বথরক উরে তাে কাপড় পরে 
বনয় বস। এখারনও, তাে দিন শুরু হয় দধ, রুদটে বোরলে জরন্য বিাকারন যাওয়াে 
িাধেরি। দকন্তু বসদিন সকারল হাটাে সিয় যখন বস কারেদননরক োরক, বস খুি কষ্ট করে 
শুধু তাে িাথাদট তলুরত বপরেদছল। এই প্রথিিারেে িরতা কারেদনন তাে দনতেদিরনে 
একদট আোরে অিংশগ্রহণ কেরত অস্বীকাে কেরলা, বয আোেদট বস দনরজই তারিে উপে 
বজাে করে োদপরয় দিরয়দছল। 

কারেদননরক ছাড়াই বতরেজা বিে হয়। ‘কারেদনন বকাথায়’? কাউডটারেে বপছরনে 
িদহলাদট দজজ্ঞাসা করে, কারেদনন জরন্য রুদটে বোল প্রদতদিরনে িত আজও বস প্রস্তুত 
করে বেরখরছ। বতরেজা বসদট তাে িোরগ দনরয় িাসায় বফরে। যখন িেজা কারছ তখনই 
বস বসদট বিে করে কারেদননরক বিখায়, বস োইদছল বযন কারেদনন তাে কারছ এরস বসদট 
দনরয় যাক। দকন্তু বস বকারনা নড়ােড়া না করেই শুরয় থারক। 

টিাস বিখরত বপরয়দছল বতরেজা কতটা কষ্ট পারি। বস দনরজই বোলদট িুরখ দনরয় 
কারেদনরনে উরল্টাদিরক িরস পরড়, তােপে ধীরে ধীরে হািাগুদড় দিরয় তাে দিরক 
অগ্রসে হয়। 

কারেদনন তাে বোখ দিরয় টিাসরক অনুসেণ করে, বকৌতূহরলে একদট ঝলক বসখারন 
বিখা যায় যায় িরল িরন হয়, দকন্তু বস উরে িাড়ায় না। টিাস দেক কারেদনরনে নারকে 
কাছ তাে িখুটা দনরয় আরস। শেীে না নদড়রয় কুকুেদট টিারসে িরুখ ধো বোলদটে এক 
প্রান্ত তাে িুখ দিরয় ধরে, টিাস তাে প্রান্তদট বছরড় বিয় বযন কারেদনন পুরোটা তাে িরুখ 
দনরয় বখরত পারে। 

তখরনা িাদটরত হািাগুদড় দিরয়, টিাস দকছুটা দপছরন সরে আরস, তাে দপে উেঁে ুকরে 
কুকুরেে িত োকরত শুরু করে, কারেদননরক বস বিাঝারত োয় তাে িুরখে বোলটাে জন্য 
বস তাে সারথ যুে কেরত োইরছ। দকছুক্ষণ পে কুকুেদটও বতিদন োক দিরয় প্রতেুিে 



বিয়। অিরশরষ! তাো যা আশা কেদছল! কারেদনরনে বখলাে ইিা হরি! কারেদনন বিেঁরে 
থাকাে ইিাটা হাোয়দন! 

ঐ োকগুরলাই কারেদনরনে হাদস, আে তাো বেরয়দছল যত দিন সম্ভি এই হাদসটা দটরক 
থাকুক। সুতোিং টিাস আিােও তাে কারছ হািাগুদড় দিরয় এদগরয় যায় এিিং কারেদনরনে 
িুরখ থাকা বোলটাে একদট অিংশ দছেঁরড় বনয়, তারিে িুখ এত কারছ বয, কুকুরেে দনশ্বারসে 
গন্ধ পায় টিাস, কারেদনরনে িরুখে েুলগুরলা তারক সুড়সুদড় বিয়। কুকুেদট আরো একদট 
োক বিয় তাে িখু খাদনকটা বিরক যায়, এখন দজরনে িুরখ বোরলে টুকরো। তােপে 
কারেদনন অদু্ভত একদট বকৌশলগত র্লু করে িরস, বস তাে িুরখে অিংশটা বফরল বিয় 
তাে িদনরিে িরুখে অরধভকটা বনিাে আশায়, সি সিরয়ে িত বস র্ুরল দগরয় বয টিাস 
তাে িত কুকুে নয় আে তাে হাত আরছ। তাে অিংশদট িখু বথরক না বছরড় - টিাস বিরঝ 
বথরক বোরলে িাকী অিংশটা তরুল বনয়। 

‘টিাস’, বতরেজা দেৎকাে করে িরল, ‘তুদি ওে কাছ বথরক বোল দনরয় বনরি না বতা’? 

টিাস এিাে দদট অিংশ বিরঝরত কারেদনরনে সািরন োরখ, কারেদনন খুি দ্রুত একদট 
বখরয় বনয় দিতীয়দট তাে িুরখ ইিা করে িীঘভ সিয় ধরে োরখ, বযন তাে দিজয়রক বস 
দজরনে সািরন বিখারত োয়। 

িাদড়রয় তারক বিখরত বিখরত তাো দজরন আরো একিাে র্ারি, বস হাসরছ, এিিং 
যতক্ষণ বস হাসরি, বস তাে িৃতেুিে সরত্ত্বও বিেঁরে থাকাে তাড়না অনুর্ি কেরি। 

পরেে দিন আসরলই তাে অিস্থাে বিশ উন্নদত হরয়দছল। তাো একসারথ দপরুে 
বখরয়দছল, সাধােণত দিরনে এই সিয়টায় তাো তারক হাটরত দনরয় যায় । তাে অর্োস 
দছল অদস্থের্ারি দজরনে িরধে বিৌরড় বিড়ারনা। বসই দিন, যদিও বতরেজা যখন তাে 
গলাে িন্ধনী হারত বনয়, দিষণ্ণ প্রাণহীনর্ারি বস তাদকরয় থারক তাে দিরক। তাো দজরনই 
আনদদত থাকাে বেষ্টা করে (তাে জন্য ও তাে সেরন্ধ), খাদনকটা উৎসাদহত কোে বেষ্টা 
করে, আে অরনকক্ষণ অরপক্ষাে পে বস তারিে উপে করুণা করে, দতন পারয় খুদড়রয় 
খুদড়রয় বস তারিে দিরক যায়, বতরেজারক তাে গলায় িন্ধনী পদেরয় দিরত বিয়। 

‘বতরেজা, জাদন তুদি কোরিো ঘণৃা করো, আজ তুদি দনরয় েরলা, বনরি বতা?’ টিাস িরল। 

বতরেজা দর্তরে দগরয় আলিাদেে িেজা খরুল বখােঁজাে বেষ্টা করে িহু দিন আরগ পদেতেক্ত 
আে দিসৃ্মত কোরিোদটরক। টিাস িরল, ‘একদিন তুদি খশুী হরি ছদিগুরলা যদি থারক। 
কারেদনন আিারিে জীিরনে গুরুেপূণভ একদট অিংশ দছল’। 

‘তুদি কী বিাঝারত োইরছা, অিংশ দছল িারন’? বতরেজা িরল, বযন তারক বকারনা সাপ 
কািড় দিরয়রছ। কোরিোদট আলিাদেে বিরঝরতই পরড় দছল তাে বোরখে দেক সািরন, 



দকন্তু বসদট বনিাে জন্য দনে ু হরয় িরস না। ‘আদি সারথ করে কোরিো বনরিা না, 
কারেদননরক হাোরনাে বকারনা দেন্তা কেরত অস্বীকাে কেদছ, আে তুদি তারক অতীত কাল 
িেিহাে করে উরেখ কেরছা’। টিাস িরল, ‘আদি দুঃদখত’। 

বতরেজা িদৃ র্ারি িরল, ‘দেক আরছ। আদি দনরজই অতীত কাল দহসারি তাে কথা র্ািদছ 
এিনটা লক্ষে কদে সি সিয়। আদি আিাে িন বথরক বজাে করে দেন্তাটা িাি বিিাে বেষ্টা 
কদে, বসই জন্য আদি কোরিো বনরিা না’। 

তাো নীেরি পাশাপাদশ হােঁরট। নীেিতা হরি একদট িাত্র উপায় বযখারন কারেদননরক 
আে অতীত কারলে র্াষায় র্ািরত হরি না। তাো কারেদননরক বোরখে আড়াল হরত বিয় 
না। সাোক্ষণই তাো তাে সারথ থারক, অরপক্ষা করে তাে হাদসে জন্য। দকন্তু বস হারস না, 
শুধুিাত্র তারিে সারথ হােঁরট, তাে দতন পারয়ে উপে খুদড়রয় খুদড়রয়। 

‘বস শুধ ুকাজদট কেরছ আিারিে জরন্য’ বতরেজা িরল, ‘বস হােঁটরত বযরত োয়দন, বস 
কাজদট কেরছ আিারিে খুদশ কোে জন্য’। 

বতরেজা যা িলদছল তা খিু দুঃরখে, দকন্তু বসদট তাো অনুধািন না করেই আনদদত দছল। 
তাো সুখী দছল তারিে দুঃরখে অনুপদস্থদতে জন্য নয় িেিং তাে কলোরণ। তাো হাত ধরে 
দছল, দজরনে বোরখ দছল একই দেত্র : খুদড়রয় হােঁটা একদট কুকুে বয তারিে জীিরনে িশ 
িছরেে প্রদতদনদধে কেরছ। আরো খাদনকটা িূে অিদধ তাো হােঁরট, তােপে, তারিে 
হতাশ করেই কারেদনন বথরি যায় আে ঘরুে হাটরত শুরু করে। তাো দফরে বযরত িাধে 
হয়। 

হয়রতা বসই দিন িা তাে পরেে দিন বতরেজা টিাসরক একদট দেদে পড়রত বিরখদছল, 
িেজা বখালাে শব্দ বপরয় বস দেদেটা অন্য কাগরজে িরধে বেরখ বিয়, দকন্তু কাজদট কেরত 
বস বিরখ বফরলদছল। ঘে বথরক বিে হিাে সিয় বতরেজা লক্ষ করেদছল দেদেটা বস 
পরকরট বঢাকারি, দকন্তু টিাস খািটাে কথা র্রুল দগরয়দছল। যখনই বতরেজা িাসায় একা 
দছল, বস খুি র্ারলা করে বসদট পেীক্ষা করে বিরখ। দেকানাটা অপদেদেত হারতে বলখা, 
দকন্তু খুি পদেষ্কাে, বস ধােণা করে হয়রতা বকারনা িদহলাে। 

পরে টিাস িাসায় আসরল, দনদলভপ্তর্ারি বতরেজা তারক দজজ্ঞাসা করে, বকারনা দেদে 
এরসরছ দকনা। 

‘না’, টিাস িরল। উিেদট বতরেজারক হতাশায় পূণভ করে, বসই হতাশা আরো খাোপ 
কােণ বস এিন অনুর্ূদতে সারথ বিশ অনর্েস্ত হরয় পরড়দছল। না, বস দিশ্বাস করে না 
বয গ্রারি বকাথাও তাে বগাপন বপ্রদিকা আরছ। এদট প্রায় অসম্ভি। কােণ প্রদতদট অিসে 
সিয় বস কী করে তা বতরেজা জারন। হয়রতা তাে বকউ আরছ প্রারগ, বয এখরনা তাে 
কারছ গুরুেপূণভ বয বস তাে কথা র্ারি যদিও তাে বযানীে গন্ধ আরে বস বেরখ যায় না 



টিারস েরুল। বতরেজা দিশ্বাস করে না বয টিাস বকারনা নােীে জন্য তারক বছরড় েরল 
বযরত পারে। দকন্তু দিছে এই গ্রারিে থাকাে সিয়কালীন তারিে সুখ এখন িূদষত হয় 
দিথোে িাো। 

একদট পুরোরনা র্ািনা তাে িরন দফরে আরস: তাে ঘে দছল কারেদনন, টিাস নয়। বক 
তারিে দিরনে ঘদড়ে সিয় োখরতা যখন বস থাকরতা না? 

িরন িরন র্দিষ্যরৎ যায় বস, কারেদনন ছাড়া র্দিষ্যৎ, দনরজরক তাে পদেতেক্ত িরন 
হয়। 

কারেদনন ঘরেে এক বকানায় শুরয় যেণায় কােঁিদছল। বতরেজা িাগারন বিদেরয় আরস, 
বস দদট আরপল গারছে িাঝখারন এক দেলরত ঘারস ঢাকা জায়গা লক্ষে করে, কল্পনা 
করে ওখারন কারেদননরক বস কিে বিরি। বস িাদটরক বগাড়াদল ঢুদকরয় ঘারসে উপে 
আয়তাকাে একদট িাগ কল্পনা কো করে। এখারনই তাে কিে হরি। 

‘কী কেরছা তুদি’? টিাস দজজ্ঞাসা করে, তারক েিরক বিয় দেক বযিন করে বস তারক 
েিরক দিরয়রছ করয়ক ঘডটা আরগ একটা দেদে পড়াে সিয়। 

বস বকারনা উিে বিয় না, িহু িাস পে টিাস লক্ষ করে তাে হাত কােঁপরছ। টিাস তাে 
হাত ধরে, দকন্তু বতরেজা হাত ছাড়রয় বনয়। 

‘এটা কী কারেদনরনে কিে?’ 

বস উিে বিয় না। 

তাে নীেিতা অসহ্ িরন হয় টিারসে, বস দেৎকাে করে িরল, প্রথরি তুদি আিারক 
িলরল তারক অতীত কারলে অরথভ না র্ািরত, আে তােপে তুদি দনরজ কী কেরছা ? তুদি 
বশষকৃতে অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কেরছা’! 

বতরেজা বকারনা কথা না িরল বসখান বথরক েরল যায়। 

টিাসও তাে ঘরে যায়, শব্দ করে িেজাটা িন্ধ করে বিয় বস। 

বতরেজা দর্তরে যায়, িেজা বখারল, ‘সাোক্ষণ দনরজে কথা না বর্রি, অন্তত তাে জন্য 
খাদনকটা দিরিেনা করো’, বস িরল, ‘তুদি না জাগারনা অিদধ বস ঘুিাদিল, এখন বস 
আিাে কােঁিরত শুরু কেরি’। 

বস জারন বস সুদিোে কেরছ না (কুকুেদট ঘুিাদিল না), বস জারন বস খুিই অসর্ে িদহলাে 
িত আেেণ কেরছ, যারিে কাজ কষ্ট বিয়া এিিং জারন কীর্ারি বসদট কেরত হয়। টিাস 



পা দটরপ দটরপ রুরি বঢারক বযখারন কারেদনন শুরয় আরছ, দকন্তু কুকুরেে সারথ তারক বস 
একা ছাড়ারি না, তাো দজরনই তাে উপে ঝুেঁরক পরড়, প্ররতেরক তারিে দনরজরিে দিক 
বথরক। এই আেেরণে বকাথাও িীিািংসা হিাে আর্াস বনই। িেিং পুরো এে দিপেীত, 
তাো প্ররতেরকই একা। বতরেজা তাে কুকুরেে সারথ, টিাস তাে কুকুরেে সারথ। 

এর্ারি দির্ক্ত, প্ররতেরক একা হরয়ই, দুঃরখে সারথ িলরত হয়, তাো কারেদনরনে বশষ 
ঘডটা অিদধ তাে সারথ দছল।  

৪ 
বতরেজাে কারছ ‘আইদেল’ িা প্রশান্ত পেীপ্রকৃদতসিৃশ শব্দদট বকন এত গুরুেপূণভ? 

ওল্ড বটস্টারিরডটে পুোণ কাদহনী শুরন িড় হিাে কােরণ বযিন আিে হয়রতা িলরত পাদে 
বকান আইদেল হরি একদট িশৃ্যদেত্র যা আিারিে সারথ েরয় বগরছ স্বরগভে একদট সৃ্মদতে 
িত: স্বরগভে জীিন িারন অরেনা বকারনা দিক িোিে সেল বেখায় বহরট যাওয়া নয়, এদট 
বকারনা অদর্যানও নয়, পদেদেত নানা দজদনরসে িরধে এদট িৃিাকারে বঘারে। এে 
একরঘরয়দি জন্ম বিয় সুরখে, দিেদক্ত নয়। 

যতদিন িানুষ গ্রারি িাস কেরি, প্রকৃদতরত, গিাদি পশু িাো পদেরিদষ্টত হরয়, 
দনয়দিতর্ারি পনুোিৃদি হওয়া ঋতুে আদলিরন, তাো বসই স্বগভীয় িরৃশ্যে কিপরক্ষ 
সািান্য খাদনকটা আর্াস ধরে োখরি। বসই কােরণ বতরেজা, যখন তাে সিিায় খািারেে 
সর্াপদতে সারথ প্রথি বিখা হরয়দছল স্পা’বত, গ্রারিে একদট িশৃ্য বস কল্পনা করে দনরত 
বপরেদছল (একদট গ্রাি বযখারন বস কখরনাই থারকদন িা বেরন না) যা তারক িুগ্ধ 
করেদছল। বসদট অতীরত দিরক তাকারনাে তাে একদট উপায়, অতীরতে স্বরগভে দিরক। 

কুরয়াে পাদনে উপে ঝুেঁরক পরড় পাদনে উপে প্রদতফলন বিখা অোোি তখরনা অনুধািন 
কেরত পারেদন, বস আসরল দনরজরক বিরখরছ। বতরেজারক অোোি কখরনাই িুঝরত 
পােরতা না, যখন বতরেজা, অল্প িয়সী একদট বিরয় বয তাে আয়নাে সািরন িাদড়রয় 
শেীরেে িরধে দিরয় তাে আত্মারক বিখাে বেষ্টা কেরতা। অোোি হরি কারেদনরনে িত। 
বতরেজা একদট বখলা শতদে করেদছল বযন কারেদনন আয়নায় দনরজরক বিখরত পারে, দকন্তু 
কখরনাই বস তাে দনরজে প্রদতদিেরক দেনরত পারে দন। অদিশ্বাস্য দনদলভপ্ততায় শূন্য একদট 
িৃদষ্ট দনরয় বস তাকারতা আয়নাে দিরক । 

অোোরিে সারথ কারেদনরনে তলুনা আিারক বসই র্ািনাে দিরক দনরয় যায়: স্বরগভ িানুষ 
তখরনা িানুষ হরয় ওরেদন, অথিা আরো সুদনদিভষ্টর্ারি, িানুষরক তখরনা িানুষ হিাে 
পরথ দনিভাদসত কো হয়দন। এখন আিো িীঘভদিরনে দনিভাদসত, সিরয়ে শূন্যতাে িধে 
দিরয় সেলরেখায় দ্রুত েলদছ। তােপেও আিারিে গর্ীরে একদট সরু সুরতা আিারিে 
যুক্ত েরে োরখ িহু িরূেে কুয়াশািন্ন অস্পষ্ট বসই পদেতেক্ত স্বরগভে সারথ, বযখারন 
অোোি কুরয়াে উপে ঝুেঁরক পাদনে দিরক তাদকরয় আরছ, দকন্তু নাদসভসারসে িেদতক্রি, 



কখরনাই এিনদক বস সরদহ কেরত পারেদন ঐ ফোকারস হলুি িাগদট, যা পাদনরত বিখা 
যারি বসদট আসরল তােই প্রদতদিে। স্বরগভে জন্য িানুরষে আকাঙ্ক্ষা আসরল িানুষ না 
হিাে জন্য আকাঙ্ক্ষা । 

যখনই, তাে শশশরি, িাদসরকে েক্তসহ তাে িারয়ে বফরল বিয়া স্যাদনটাদে ন্যাপদকন 
বতরেজাে বোরখ পড়রতা, খুি ঘৃণা লাগরতা তাে, এিিং বস তাে িারক ঘৃণা কেরতা 
বসগুরলা লুদকরয় না োখাে িত দনলভজ্জ হিাে জন্য। দকন্তু কারেদনন, আে যাই বহাক না 
বকন, বয তাে দলরি স্ত্রী, তােও িাদসক হত। প্রদত ছয় িারস যা একিাে হরতা, স্থায়ী হরতা 
প্রায় পক্ষকাল। পুরো ফ্লোরট বযন বস েক্ত দিরয় িয়লা না করে, বতরেজা তুরলাে একদট 
পোে িাদনরয় তাে দই পারয়ে িরধে বেরখ এদট পুরোরনা পোদডট খুি িক্ষতাে সারথ লো 
দফতা দিরয় বিরধ দিত তাে শেীরেে সারথ। প্রদতদট িাদসরকে পরনরো দিন বস 
কারেদনরনে এই অিস্থা বিরখ দনরজ দনরজই হাসরতা। 

বকন কুকুরেে িাদসক বস হালকার্ারি দনরতা, যখন দকনা তাে দনরজে িাদসক তাে অসহ্ 
লাগরতা? এে উিে আিাে কারছ িরন হয় সহজ, কুকুেরিে কখরনাই িানুরষে িত স্বগভ 
বথরক দিতাদড়ত হরত হয়দন। কারেদনন শেীে ও আত্মাে শিততা সেরন্ধ দকছুই জারন না, 
তাে ঘৃণাে ধােণাদট বনই। বস কােরণ বতরেজা তাে সারথ ঘদনষ্ঠ আে সহজ হরত পারে। 
(আে বস কােরণ বকারনা প্রাণীরক স্বয়িংদক্রয় যরে রূপান্তদেত কো খুি দিপজ্জনক: বযিন 
বকারনা গরুরক দধ শতদে কোে যে। এদট কোে িাধেরি, িানুষ বসই সুরতাদট বকরট বিয় 
যা তারক স্বরগভে সারথ যুক্ত করে োরখ, আে দকছ ুথারক না অিলেন িা তারক সান্ত্বনা 
বিিাে জন্য, সিরয়ে শূন্যতাে িরধে দিরয় যখন তারক বর্রস বযরত হয়।) 

এই সি জট পাকারনা ধােণাগুরলা বথরক একদট ধিভরোদহতাপূণভ দেন্তা আরস বতরেজাে 
িরন, আে দকছুরত বসদট বস তাে িন বথরক বঝরড় সোরত পারেনা: বয র্ারলািাসা তারক 
কারেদনরনে সারথ যুক্ত করেরছ বসইই র্ারলািাসা তাে ও টিারসে িরধে র্ারলািাসাে 
বেরয় উিি, উিি তরি িড় নয়। বতরেজা তাে দনরজরক িা টিারসে বকারনা বিাষ খুেঁজরত 
োয় না। বস এিন বকারনা ইিা বপাষণ করে না িািী কোে জন্য বয, তাো দনরজরিে এে 
বেরয় বিদশ র্ারলািাসরত পারে। তাে অনুর্ূদত দছল, িানি িেদতে প্রকৃদত অনুযায়ী; 
নেনােীে র্ারলািাসা আরগ বথরকই দনম্নিারনে বসই র্ারলািাসা বথরক, বয র্ারলািাসাে 
অদস্তে আরছ িানুষ ও কুকুরেে িরধে, িানি ইদতহারসে এই অদু্ভত দিষয়দট সৃদষ্টকতভাে 
সম্ভিত অপদেকদল্পত। 

এদট পরুোপুদে আত্মদনরিদিত দনুঃস্বাথভ র্ারলািাসা: বতরেজা কারেদনরনে কারছ দকছ ুোয় 
না, বস তারক র্ারলািাসুক এিন িািীও বস করে না। আে বস কখরনাই দনরজরক বসই 
প্রেগুরলা দজজ্ঞাসা করেদন যা িানি িেদতরক যেণা বিয়: বস কী আিারক র্ারলািারস? 
আিাে বেরয় কী তাহরল অন্য কাউরক বস র্ারলািারস বিদশ? বস কী আদি তারক যতটা 
র্ারলািাদস তাে বেরয় আিারক বিদশ র্ারলািারস। হয়রতা র্ারলািাসাে কারছ জানরত 



োওয়া সি প্রে, এরক পদেিাপ কো, পেীক্ষা কো, খুেঁদটরয় বিখা এিিং এদট েক্ষা কোে 
িাড়দত পদেণত হরি এদটরক সিংদক্ষপ্ত কো। হয়রতা বয কােরণ আিো র্ারলািাসরত পাদে 
না, তা হরলা আিো র্ারলািাসা পািাে জন্য বিদশ কািনা কদে, অথভাৎ, আিো দকছু িািী 
কদে (র্ারলািাসা) আিারিে সিীে কাছ বথরক, তারিে কারছ বসর্ারি দনরজরিে বকারনা 
িািী ছাড়াই দনরিিন না করে, বযখারন তারিে সি ছাড়া আে দকছু আিো োই না। 

এিিং আরো দকছ ুদিষয়: বতরেজা কারেদননরক বিরন দনরয়রছ বস যা দেক বসর্ারিই। বস 
তাে দনরজে িত করে তারক গরড় বতারলদন, বস তাে কুকুরেে জীিরনে সি দকছইু শুরু 
বথরক বিরন দনরয়রছ, বকারনা ইিা বপাষণ করেদন, বসই জীিন বথরক তারক িদঞ্চত 
কেরত, তাে বগাপন বকারনা বকৌতুহল দনরয় তারক ঈষভা করেদন। বয কােরণ তারক দকছু 
বস দশদখরয়দছল, বসদট তারক িিরল বিিাে জন্য না (বযিন করে বকারনা স্বািী তাে স্ত্রীরক 
িা স্ত্রী স্বািীরক সিংস্কাে কো বেষ্টা করে।) িেিং তারক বস বিৌদলক র্াষাে িেিহাে 
দশদখরয়দছল, যা তারক সক্ষি করেরছ তারিে সারথ সিংরযাগ ও সহািস্থান কেরত। 

এছাড়াও: বতরেজারকও বকউ বজাে করেদন কারেদননরক র্ারলািাসরত, কুকুরেে জন্য 
র্ারলািাসা হয় বস্বিায়। (বতরেজাে আিাে তাে িারয়ে কথা িরন পরড় এিিং সি দকছ ু
দনরয় বস অনুরশােনা করে, যা ঘরটদছল তারিে িরধে। যদি তাে িা বকারনা গ্রারিে বকারনা 
নাি না জানা িদহলা হরতন, বস হয়রতা তাে বসই লঘ ুস্থলূতারক সহ্ কেরত পােরতা। 
ওহ, শুধুিাত্র যদি িা হরতা বকারনা আগন্তুক! শশশি বথরকই, বতরেজা লজ্জা বপরয়রছ 
বযর্ারি তাে িা তাে দনরজে বেহাোে শিদশষ্টেগুরলা িখল করে আরছ, িারজয়াপ্ত করেরছ 
তাে আদিেরক। বয দিষয়দট এদটরক আরো খাোপ করেরছ বসদট হরি প্রােীন বসই কতভিে, 
বতািাে দপতা ও িাতারক র্ারলািারসা! যা তারক িাধে করেরছ বসদট বিরন েলরত, বসই 
আগ্রাসনরক র্ারলািাসা িানরত। তাে িারয়ে বকারনা বিাষ দছল না তাে সারথ বতরেজাে 
সেকভ দছন্ন কোে কােণ দহসারি। বতরেজা তাে সারথ সেকভ োরখদন কােণ বস বয 
ধেরনে িা দছল বস কােরণ নয়, িেিং এে কােণ বস দছল একজন িা।) 

দকন্তু সিরেরয় িড় িোপােটা হরি: বকউ কাউরক প্রশান্ত পেীপ্রকৃদতসিশৃ বসই স্বগভদট 
উপহাে দিরত পারে না। শুধুিাত্র একদট প্রাণী বসদট কেরত পারে, কােণ শুধুিাত্র প্রাণীরিে 
স্বগভ বথরক িদহষ্কাে কো হয়দন। িানুষ ও কুকুরেে িরধে র্ারলািাসা হরি প্রশান্ত স্বগভীয়। 
এে িরধে বকারনা সিংঘষভ বনই, বকারনা উরিজনািয় টান টান িশৃ্য বনই, এদট বকারনা দিরক 
দিিদতভত হয় না। কারেদনন বতরেজা আে টরিাসরক দঘরে বেরখদছল পনুোিৃদি হওয়া 
জীিন দিরয় এিিং বস তারিে কারছ বসটাই প্রতোশা করেদছল। 

যদি কারেদনন কুকুে না হরয় বকারনা িানুষ হরতা, বস দনিয়ই িহু দিন আরগই বতরেজারক 
িলরতা, ‘বিরখা, আদি অসুস্থ এিিং প্রদতদিন িরুখ বোল দনরয় ঘুরে বিড়ারত িান্ত, তুদি কী 
এে বেরয় দর্ন্ন দকছু পদেকল্পনা কেরত পারো না’? আে এখারনই আরছ িানুরষে সিরেরয় 
িড় দিভশা। িানুরষে সিয় িিৃাকারে আিদতভত হয় না। এদট সািরন বিৌরড় েরল সেল 



বেখায়, আে বসকােরণই িানুষ কখরনা সুখী হরত পারে না। সুখ হরি পনুোিৃদিে 
আকাঙ্ক্ষা। 

হ্ােঁ, সুখ হরি পুনোিৃদিে আকাঙ্ক্ষা, বতরেজা দনরজরকই িরল। 

যখন সিিায় খািারেে সর্াপদত তাে বিদফরস্তারক দনরয় হাটরত বিে হরতন কারজে পে 
এিিং বতরেজাে সারথ তাে বিখা হরতা, কখরনাই দতদন িলরত র্লুরতন না, ‘বকন তুদি 
আিাে জীিরন এত পরে এরল, বতরেজা? আদি আে বিদফরস্তা একসারথ বিরয় পটারত 
বিে হতাি, বস আে আদি, বক বেকারত পােরতা দরটা বছাট শূকেরক’? এই িুহূরতভ তাে 
বপাষা শূকেদট প্রদশদক্ষত দছল বঘােঁত বঘােঁত শব্দ আে নাক দিরয় বজারে বজারো শ্বাস বফলাে 
জন্য। বতরেজা প্রদতিােই হাসরতা, এিনদক যখন আরগ বথরকই বতরেজা জানরতা, বস 
দক িলরি। বকৌতুকদট তাে আকষভণীয়তা হাোয়দন পুনোিৃদিে িাধেরি। িেিং এে 
িেদতক্রি, গ্রারিে প্রশান্ত িশৃ্যপরট, প্রদতদট বকৌতকুই পুনোিৃদিে িধুে দনয়িদট িানরত 
িাধে। 
 

৫ 
কুকুেো িানুরষে বেরয় খুি বিদশ সুদিধা বর্াগ করে না, দকন্তু বযগুরলা বর্াগ করে, তাে 
িরধে একদট খুিই গুরুেপূণভ: ইউথানাদসয়া িা কারো সহায়তায় যেণাহীনর্ারি িৃতেুিেণ 
কোে অদধকােদট আইনগতর্ারি তারিে বক্ষরত্র দনদষে নয়। প্রাণীরিে অদধকাে আরছ 
যেণাহীনর্ারি িয়ািয় শাদন্তে একদট িৃতেু পািাে। কারেদনন এখন দতন পারয়ে উপে র্ে 
করে হারট আে, বিদশ, অরনক বিদশ সিয় কাটায় বস ঘরে এক বকারণ শুরয় থারক িান্ত 
হরয়, আে বকেঁরি। স্বািী স্ত্রী একিত হরয়দছল অযথা তারক আে কষ্ট দিরয় িাোে 
অপ্ররয়াজনীয়তাে দিষয়দটরক। দকন্তু নীদতগতর্ারি তাো যতই একিত বহাক না বকন, 
তােপেও তাো িাধে হরয়দছল উৎকদণ্ঠত হরত, কােণ তারিে অিশ্যই বসই দিষয়দটেও 
িুরখািুদখ হরত হরি যখনই তারিে দনধভােণ কেরত হরি কখন তাে এই কষ্টটা 
িাস্তদিকর্ারিই অপ্ররয়াজনীয় হরি, বয িুহূরতভে পে তাে জীিন ধরে োখাে বকারনা অথভ 
হয় না। 

শুধুিাত্র টিাস যদি োক্তাে না হরতা! তাহরল তাো একদট তৃতীয় পরক্ষে আড়ারল থাকরত 
পােরতা। তাো বসই পশু দেদকৎসরকে কারছ দফরে বযরত পােরতা, আে তারক িলরত 
পােরতা কুকুেদটরক ইনরজকশন দিরয় ঘুি পাদড়রয় দিরত। 

িৃতুেে বসই িাদয়ে বনয়া খুিই আতরঙ্কে একদট কাজ। টিাস িািী করেদছল, বস দনরজ 
বসই ইনরজকশনদট বিরি না, বস পশু দেদকৎসকরক োকরি বসদট কোে জন্য। দকন্তু বস 
অনুধািন করে, কারেদননরক একদট সুদিধা বস দিরত পারে যা িানুরষে কারছ দনদষে: িৃতুে 
তাে কারছ আসরি তাে দপ্রয়জরনে ছদ্মরিরশ। 



কারেদনন সাোোত ধরেই বকেঁরিরছ । সকারল তাে পাটা বিরখ টিাস বতরেজারক িরল, 
‘আে অরপক্ষা কোে বকারনা কােণ বনই’। 

করয়ক দিদনরটে িরধে তারিে কারজ বিে হরত হরি, বতরেজা কারেদননরক বিখরত যায়। 
ততক্ষণ অিদধ, বস ঘরেে বকারণ দনদিভকাের্ারি শুরয়দছল ( এিনদক বস বকারনা সাড়া 
বিয়দন যখন টিাস তাে পা পেীক্ষা করে বিরখদছল), দকন্তু যখন বস শুনরত পায় িেজা 
খুলরছ এিিং বতরেজারক বস আসরত বিরখ, বস তাে িাথা তুরল বতরেজাে দিরক তাকায়। 

বতরেজা তাে িৃদষ্টটা সহ্ কেরত পারে না, তারক প্রায় আতদঙ্কত করে বতারল, টিারসে 
দিরক বসর্ারি কারেদনন এে আরগ কখরনা তাকায়দন, শুধুিাত্র তাে দিরক, দকন্তু কখরনাই 
তীরতমর্ারিই না। এদট বকারনা িদেয়া িৃদষ্ট না, অথিা এিনদক দিষণ্ণ নয়। না, এদট বসই 
র্য়ািহ আে দুঃসহ দিশ্বারসে িৃদষ্ট। বসই িৃদষ্ট একদট িেকুল প্রে। তাে সাো জীিন 
কারেদনন অরপক্ষা করেরছ উিরেে জন্য বতরেজাে কাছ বথরক এিিং বস তারক জাদনরয় 
দিরি (যদি সাধােণ সিরয়ে তুলনায় আরো বিদশ দ্রুততাে সারথ), বস এখরনা প্রস্তুত তাে 
কাছ বথরক সতেটা জানাে জন্য (যা দকছু বতরেজা বথরক আসরছ বসগুরলা দছল সতে, 
এিনদক যখন বস দনরিভশ বিয়, িরসা! অথিা শুরয় পরড়া!, বস বসই আরিশগুরলা সতে 
দহসারি বিরখ, এিন বকারনা সতে দহসারি বসগুরলারক দেদহ্নত করে যা তাে জীিনরক 
অথভিহ করে)। তাে বসই র্য়ািহ দিশ্বারসে িৃদষ্টদট বিদশক্ষণ স্থায়ী হয় না। দ্রুত বস তাে 
িাথাদট তাে পারয়ে উপে নাদিরয় োরখ। বতরেজা জানরতা এর্ারি আে বকউ 
বকারনাদিনও তাে দিরক তাকারি না। 

কারেদননরক তাো কখরনাই দিদষ্ট দকছ ু বখরত বিয়দন, দকন্তু সম্প্রদত বতরেজা তাে জন্য 
দকছু েকরলট িাে দকরন এরনদছল। বসগুরলা বস বিাড়ক বথরক খুরল বছাট বছাট টুকরো 
করে তারক বিয় বখরত, এিিং তাে োেপারশ বসগুরলা দিরয় একদট িিৃ শতদে করে। এেপে 
বস একদট পাদনে পাত্র দনরয় আরস দনদিত কেরত, তাে কারছ বযন সি দকছ ুথারক করয়ক 
ঘডটা যখন বস িাসায় একা থাকরি। বযর্ারি কারেদনন তাে দিরক তাদকরয় দছল দেক 
তখনই বযন িরন হরলা তাে বসই িৃদষ্ট তারক িান্ত করে দিরয়রছ। এিনদক োেপারশ 
েকরলট বিরখও বস তাে িাথা বতারল না। 

িাদটরক তাে পারশ শুরয় বতরেজা তারক জদড়রয় ধরে। খুি ধীরে আে করষ্টে সারথ িাথা 
ঘুদেরয়, কারেদনন তাে গন্ধ বশারক এিিং তারক একিাে িা দিাে দজর্ দিরয় বেরট বিয়। 
বতরেজা তাে বোখ িন্ধ করে, যখন বস আিে কেরত থারক, বযন বসদট বস িরন োখরত 
োয় অনন্তকাল, বস তাে অন্য গালদট ঘুদেরয় বিয় আিে বনিাে জন্য। 

তােপে বতরেজারক বিে হরত হয় কারজ, িাছুেগুরলা বিখাে কারজ। দপুরেে খািারে দেক 
আগ িুহূতভ ছাড়া বস দফেরত পারে না। টিাস তখরনা িাসায় বফরেদন। কারেদনন তখরনা 
বিরঝরত শুরয় আরছ োেপারশ েকরলট ছদড়রয়, এিনদক বস তাে িাথাও ওোয় যখন বস 



তারক ঘরে ঢুকরত বশারন। তাে খাোপ পাটা এখন অরনক ফুরল বগরছ। এিিং দটউিােদট 
অন্য আরেক জায়গায় ফরুট বিে হরয়রছ। খাদনকটা হালকা লাল েরঙে বফাটা ( েরক্তে 
িত নয়) বযন জিাট িাধরছ তাে বলারিে বগাড়ায়। 

আিােও বস িাদটরত তাে পারশ শুরয় পরড়। বতরেজা তাে শেীেটারক একদট হাত দিরয় 
জদড়রয় ধরে আে বোখ িন্ধ করে। বতরেজা শুনরত পায় বক বযন বজারে িেজায় ধাক্কা 
দিরি, ‘োক্তাে ! োক্তাে! শূকে এরস বগরছ, শূকে ও তাে িদনি’। বতরেজাে বকারনা 
শদক্ত আে বনই কারো সারথ কথা িলাে, বস নরড় না, এিনদক  তাে বোখও বখারল না। 
‘োক্তাে! োক্তাে! শূকে হাদজে’, তােপে নীেিতা । 

টিারস দফেরত আরো আধা ঘডটা লারগ। বস সোসদে োন্নাঘরে যায় এিিং বকারনা কথা না 
িরল ইনরজকশনটা শতদে করে। যখন বস ঘরে বঢারক , বতরেজা তখন িাদড়রয় আরছ, 
কারেদননও দনরজরক কষ্ট করে িাড় কদেরয়রছ, যখনই বস টিাসরক বিরখ, দিভলর্ারি বস 
তাে বলজদট নাড়ায়। 

‘বিরখা’, বতরেজা িরল, ‘ও এখরনা হাসরছ’। বস অনুনয় করে িরল, বযন বেষ্টা করে 
সিংদক্ষপ্ত সিরয়ে জন্য কারেদনরনে জন্য দকছু সিয় জয় কোে জন্য। দকন্তু বস বজাে করে 
না। 

ধীরে ধীরে, কাউরেে উপে বতরেজা একদট োিে দিদছরয় বিয়, সািা বসই োিরে বছাট 
বছাট র্ারয়ারলট ফুল আেঁকা নকশা। সিদকছ ু বস আরগ বথরকই সতকভর্ারি বর্রি 
পদেকল্পনা করে বেরখদছল িহুদিন আরগই, কারেদনরনে িতৃুেে কথা কল্পনা করে (কত 
র্য়ানক বয আিো আসরলই আিো যারিে র্ারলািাদস তারিে িতৃুে কল্পনা কদে।) 

কারেদনরনে আে বসই শদক্ত বনই লাফ দিরয় কাউরে উেরি। তাো একসারথ তারক বকারল 
তুরল বনয়। বতরেজা তারক তাে একপারশ শুইরয় বিয় আে টিাস র্ারলা একদট পা 
পেীক্ষা করে বিরখ, বস বিাটািুদট স্পষ্ট একদট দশো খুেঁজদছল, তােপে কাদে দিরয় দকছ ু
বলাি বস বকরট জায়গাদট পদেষ্কাে করে। 

কাউরেে পারশ হােঁটু িুরড় িরস বতরেজা কারেদনরনে িাথাটা তাে িাথাে কারছ ধরে োরখ। 
টিাস তারক শক্ত করে োপ দিরয় দিরয় পাটা ধেরত িরল কােণ বস দশোয় সুে বঢাকারত 
পােদছল না। টিারসে কথা িত বস কাজ করে, দকন্তু তাে িখুটা কারেদনরনে িাথাে কাছ 
বথরক সোয় না। বস কারেদনরনে সারথ আরস্ত আরস্ত কথা িলরত থারক, আে বস শুধ ুতাে 
কথাই র্ারি। কারেদনন র্য় পায়না, বস বতরেজাে িুখটা আরো দিাে বেরট বিয়, আে 
বতরেজা দফস দফস করে িলরত থারক, ‘র্য় বপরয়া না, র্য় বপরয়া না, তুদি আে বকারনা 
িেথা পারি না, তুদি কােদিড়াদল আে খেরগাশরিে স্বপ্ন বিখরি, বসখারন গরুও থাকরি, 
বিদফরস্টাও বসখারন থাকরি, র্য় বপরয়া না…’। 



টিাস দশোয় সুে ঢুদকরয় ইনরজকশন বিয়, কারেদনরন পা করয়কিাে বকেঁরপ ওরে। তাে 
শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় করয়ক বসরকরডেে জন্য, তােপে বথরি যায়। বতরেজা কাউরেে 
কারছ বিরঝরত িরস থারক, কারেদনরনে িাথায় িখু বঢরক। 

এেপে তারিে দজনরকই আিাে কারজ দফরে বযরত হয়, কাউরেে উপে কুকুেদটরক 
বসর্ারি শুইরয় বেরখ, বছাট বছাট র্ারয়ারলরটে নকশা আেঁকা সািা দিছানাে োিরেে 
উপে। 

সন্ধো নাগাি তাো দফরে আরস। টিাস িাগারন যায়, দদট আরপল গারছে িাঝখারন 
বতরেজাে বগাড়াদল দিরয় আকা আয়তাকাে বক্ষত্রদট খুেঁরজ পায় বস। এেপে বস খুেঁড়রত 
শুরু করে। দনদিভষ্ট িারগে িরধেই বস খুেঁড়দছল, বস োইদছল সি দকছু বতরেজা বযিন 
বেরয়রছ বতিনই র্ারি বহাক। 

বতরেজা কারেদনরনে সারথ ঘরে দছল, বস তারক জীিন্ত কিে দিরত র্য় পাদিল। বস 
তাে িুরখে কারছ তাে কান বনয় আে র্ারি বস হয়রতা হালকা শ্বাস বনিাে শব্দ পারি, 
বস একটু দপদছরয় সরে আরছ, তাে বযন িরন হয় কারেদনরনে িুক খুি সািান্য নড়রছ। 

(না, বস শ্বাস বনিাে শব্দদট বস শুরনদছল, বসদট তাে দনরজে, কােণ এদট তাে শেীেরক খুি 
হালকা গদতরত পদেোদলত কেদছল, এিিং তাে িরন হরয়দছল কুকুেদট সািান্য নড়রছ); 

বস তাে িোরগ একদট আয়না পায়, বসদট কারেদনরনে িরুখে সািরন ধরে। আয়নাদটরত 
এত ঝাপসা িাগ বলরগদছল বয, বস বর্রিদছল বসখারন দকছু িাগ বিখরত পারি, তাে 
শ্বারসে কােরণ সষৃ্ট। 

‘টিাস! কারেদনন বিেঁরে আরছ’, বস দেৎকাে করে, যখন টিাস িাগান বথরক দর্তরে আরস 
তাে কািা িাখা িুট পরে। 

টিাস তাে উপে ঝুেঁরক বিরখ, আে িাথা নাড়ায়। তাো দজরনই দিছানাে োিেদটে দই 
প্রান্ত ধরে, বযখারন কারেদনন শুরয় আরছ। বতরেজা বশরষ িাথাদট, টিাস উপরেে প্রান্তদট। 
এেপে তাো তারক উেঁেু করে তুরল িাগারন দনরয় আরস। 

দিছানাে োিেটা তাে হারত বর্জা িরন হয় বতরেজাে, বস প্রস্রাি করেই তারিে জীিরন 
এরসদছল, এখন বস প্রস্রাি করেই তারিে জীিন বথরক বিে হরয় যারি, বস র্ারি, আে 
বতরেজাে র্ারলা লারগ তাে হারত বসই আেভতা বপরয়। তাে বশষ শুরর্িা। 

তাো আরপল গাছগুরলাে কারছ দনরয় যায় ও তারক কিরে োরখ। বস ঝুেঁরক গতভদট বিরখ, 
তােপে োিেদট এিনর্ারি সাজায় বযন তারক পরুোপুদে বঢরক বিয়। দিষয়দট দুঃসহ 



র্ািা বয দকছুক্ষণ পেই তাো তাে উপে িাদট ছরুড় বিরি, তাে নগ্ন শেীরেে উপে িৃদষ্টে 
িত পড়রি। 

এেপে বতরেজা ঘরে দফরে যায়, বফেত আরস তাে গলাে িন্ধনী, িন্ধনী, এক িরুো 
টকরলট যা সকারল অস্পশৃ্য অিস্থায় বিরঝরত পরড় আরছ, বস সিদকছুই তাে সারথ 
কিরেে িরধে ছরুড় বিয়। 

গরতভে পারশ নতনু র্ারি োখা িাদটে স্তূপ, বকািাল হারত বনয়। 

দেক তখনই বতরেজাে বসই স্বরপ্নে কথা িরন পরড়, দদট বোল আে একদট বিৌিাদছে জন্ম 
বিয় কারেদনন। হোৎ করেই শব্দগুরলা এদপটারফে িত িরন হয়, বস কল্পনা করে একদট 
স্মােক দেহ্ন এখরন িাদড়রয় আরছ, আরপল গাছগুরলাে িাঝখারন, বযখারন বলখা আরছ, 
‘এখারন শুরয় আরছ কারেদনন, বস জন্ম দিরয়দছল দদট বোল আে একদট বিৌিাদছে’। 

িাগারন তখন বগাধূদল, দিন আে োরতে িাঝািাদঝ সিয়। আকারশ ম্লান একদট োেঁি, 
িৃতরিে করক্ষ োখা দিস্মদেত বকারনা প্রিীরপে িত। 

কািা িাখা িটুগুরলা তাো বকািাল, শািরলে সারথ গুদছরয় োরখ, বযখারন অন্য 
যেপাদতগুরলা সাে বিরধ িাড় কোরনা আরছ: দনিংড়ানী, পাদন বিিাে পাত্র, নল। 

 ৬ 
টিাস তাে বেরস্ক িরস দছল বযখারন িরস সাধােণত বস িই পরড়। এেকি বকারনা সিয় 
বতরেজা সাধােণত বপছন বথরক এরস ঝুেঁরক পরড় টিারসে গারলে সারথ তাে গাল 
লাগায়। বসদিন, তরি বস তারক েিরক দিরয়দছল। টিাস িই পড়দছল না, তাে সািরন 
দছল একদট দেদে, এিনদক যদিও বসদট টাইপ কো পােঁেদট লাইরনে বিদশ নয়। টিাস তাে 
দিরক অরনকক্ষণ ধরে করে তাদকরয় দছল। 

‘কী এটা’? বতরেজা দজজ্ঞাসা করে, হোৎ উৎকণ্ঠাে সারথ। 

িাথা না ঘুদেরয় টিাস দেদেটা হারত বনয় ও তাে হারত বিয়। দেদেদট িলরছ বয পারশে 
শহরে একদট অস্থায়ী দিিান িদরে তারক অিশ্যই দেরপাটভ কেরত হরি বসদিন। 

যখন অিরশরষ বস তাে দিরক ঘরুে তাকায়, বতরেজা তাে বোরখ নতুন অনুর্ি কো শঙ্কা 
বিখরত পায়। 

‘আদি বতািাে সারথ যারিা’, বস িরল। 

টিাস তাে িাথা নাড়ায়,‘ শুধিুাত্র আিাে সারথ তাো বিখা কেরত োরি’। 



‘না, আদি বতািাে সারথ যাদি’, বস আিাে িরল। 

খািারেে জন্য টিাস বয গাদড়দট োলায় বসখারন যািাে জন্য বসদট তাো বনয়। আে অল্প 
সিরয়ে িরধে তাো গন্তরিে বপৌেঁরছ যায়। কুয়াশািন্ন দছল বসদিন। োনওরয়ে িধে 
অস্পষ্টর্ারি তাো করয়কদট িাদড়রয় থাকা উরড়াজাহারজে ছায়া বিখরত পায়। প্রদতটা 
িেজাে কারছ তাো যায়, দকন্তু সি িেজাই দছল িন্ধ। ‘প্ররিশাদধকাে সিংেদক্ষত’; অিরশষ 
তাো একদট উরড়াজাহারজে িেজা খুেঁরজ পায় বযদট বখালা দছল। সোরনা যায় এিন একদট 
দসেঁদড়ে ধাপ উরে বগরছ িেজা অিদধ। তাো দসেঁদড় দিরয় উপরে ওরে এিিং িেজায় তারিে 
স্বাগত জানায় একজন যাত্রীরিে একজন তত্ত্বািধায়ক। খুিই বছাট একদট উরড়াজাহাজ, 
বযখারন বকারনািরত দত্রশ জন যাত্রী িসরত পারে। আে এখন সেণূভ খাদল। আসনগুরলাে 
িধেিতভী থাদল জায়গা দিরয় বহরট যায় োেপারশ বকারনা দকছেু প্রদত নজে না দিরয় 
দনরজরিে হাত ধোধদে করে, পাশাপাদশ দদট দসট তাো বিরছ বনয়, এিিং বতরেজা 
টিারসে কােঁরধ িাথা োরখ। আতরঙ্কে প্রথি ধাক্কাদট অদতক্রান্ত হয়, বসদট প্রদতস্থাদপত হয় 
দুঃখ দিরয়।  

আতঙ্ক আিারিে ধাক্কা বিয়, সেূণভ অন্ধরেে একদট সিয় বসদট। আতরঙ্ক সািান্যতি 
বসৌদরযভে দেহ্ন বনই। আিো শুধু বিখরত পাই আিারিে জন্য অরপক্ষা কো অজানা 
বকারনা দকছুে বসই তীক্ষ্ণ আরলা। অন্যদিরক, দুঃখ িরন করে বনয় আিো জাদন দক ঘটরছ। 
টিাস আে বতরেজা জানরতা তারিে জন্য দক অরপক্ষা কেরছ। আতরঙ্কে আরলা তাে 
করোেতা হাোয় এর্ারি, এিিং সাো পৃদথিী প্লাদিত হয় িৃদ নীলরে আরলায় যা আসরলই 
এরক সুদে করে বতারল। 

দেদেটা পড়াে সিয়, বতরেজা টিারসে প্রদত বকারনা র্ারলািাসা অনুর্ি করেদন। বস 
শুধুিাত্র অনুধািন করেদছল এখন বস টিাসরক এক িুহূরতভে জন্য একা ছাড়ারত পােরি 
না: আতরঙ্কে অনুর্ূদত অন্য সি আরিগ আে সহজাত প্রিৃদিে জায়গা িখল করে 
দনরয়দছল। এখন যখন বস তাে গারয় বহলান দিরয় বিরস আরছ ( আে উরড়াজাহাজদট যখন 
ঝরড়া বিরঘে িধে দিরয় বর্রস যারি), তাে র্য়দট করি যায়, বস আিাে তাে 
র্ারলািাসারক অনুর্ি কেরত পারে, এিন একদট র্ারলািাসা যাে বকারনা সীিা পদেসীিা 
বনই। 

অিরশরষ উরড়াজাহাজদট অিতেণ করে। তাো আসন বছরড় উরে িেজাে কারছ যায়, 
বপ্লরনে যাত্রীরিে তত্ত্বািধায়ক বলাকদট তারিে জন্য িেজা খরুল বিয় । দজন তখরনা 
দজরনে বকািে জদড়রয় ধরে িােঁড়ারনা, দসেঁদড়ে সিরেরয় উপরেে ধারপ তাো িাদড়রয় 
থারক। নীরে তাো িাথায় আিেণীসহ দতনজন বলাকরক োইরফল হারত িাদড়রয় থাকরত 
বিরখ। সিয় নষ্ট করে লার্ বনই, কােণ তারিে পালািাে বকারনা উপায় বনই। তাো 
ধীরে ধীরে নীরে বনরি আরস, তাো যখন এয়ােদফরল্ডে িাদট স্পশভ করে, বলাকগুরলাে 
একজন তারিে দিরক োইরফল তাক করে, যদিও বকারনা গুদলে আওয়াজ বশানা যায় 



না, বতরেজা অনুর্ি করে টিাস - বয দকনা এক িুহূতভ আরগও তাে উপে র্ে করে 
িাদড়রয় দছল, তাে বকািরে হাত দিরয় জদড়রয় - িাদটরত িখু থুিরড় পরড় বগরছ। 

বতরেজা বেষ্টা করে টিাসরক তাে কারছ বেরপ ধরে োখরত , দকন্তু তারক বস ধরে তুলরত 
পারেনা; তাে শেীে দিরয় বস তাে শেীেটারক ঢাকাে বেষ্টা করে, তখনই বস হোৎ করেই 
বখয়াল করে একদট অদু্ভত দিষয়: টিারসে শেীেদট খিু দ্রুত সিংকুদেত হরি তাে বোরখে 
সািরনই। বস এতই দিদস্মত হয় বয বস অনঢ় িাদড়রয় থারক হতর্ে হরয়। টিারসে 
শেীেটা যত সিংকুদেত হরি, ততই বসদট কি তাে সিশৃ হরয় ওরে, যতক্ষণ না অিদধ এদট 
খুি বছারটা একদট িস্তুরত রূপান্তদেত হয়, যা নড়রত শুরু করে, পুরো এয়ােদফল্ড ধরে এদট 
দ্রুত এদিক বসদিক ছটুরত থারক। 

বয বলাকদট তারক গুদল করেদছল, বস তাে িুরখাশ বখারল এিিং বতরেজাে দিরক তাদকরয় 
েিৎকাের্ারি হারস। তােপে বস উরল্টা ঘুরে, কু্ষে বসই পাদলরয় যাওয়া িস্তুটাে দপছরন 
বিৌড়ারত থারক, যা এদিক বসদিক দ্রুত ঘরুে বিড়াদিল বযন িদেয়া হরয় কারো হাত বথরক 
পাদলরয় িােঁেরত োইরছ আে আেয় খুেঁজরছ। বিশ দকছুক্ষণ ধরেই বসই দপছ ুবিৌড় েলরত 
থারক, একসিয় বলাকদট িাদটরত ঝােঁদপরয় পরড়, বপছরন বিৌড়ারনা বশষ হরয়রছ। 

বলাকদট উরে িাদড়রয় বসই দজদনসটারক হারত করে বতরেজাে কারছ দনরয় আরস, র্রয় 
বসদট থে থে করে কােঁপদছল। এদট দছল একদট খেরগাশ। বস বতরেজাে হারত বসদট তুরল 
বিয়। বসই িুহূরতভ তাে র্য় আে দুঃখ দরটাই করি যায়, বস খশুী হয় প্রাণীদটরক তাে হারত 
ধেরত, খুশী হয় বয প্রাণীদট শুধ ু তাে এিিং বসদটরক তাে িরুকে িরধে বস বেরপ ধরে 
থাকরত পােরি। আনরদ বস বকেঁরি বফরল। বস কােঁিরত থারক যতক্ষণ না বোরখে অশ্রু 
তারক আে দকছু বিখরত না বিয়। খেরগাশটারক িাদড়রত দনরয় আরস বতরেজা বসই 
অনুর্ূদত দনরয়, বস তাে লরক্ষেে খুি কাছাকাদছ বপৌরছ বগরছ, বযখারন বস বযরত োয়, 
বযখান বথরক বস কখরনাই আে বকাথাও যারি না। 

প্রাহাে োস্তা ঘুরে ঘুরে বসই িাসাটা খুেঁরজ বিে কেরত বকারনা সিস্যা হয়দন বতরেজাে; বয 
িাসায় তাে িািা-িারয়ে সারথ বস শশশরি থাকরতা। দকন্তু তাে িািা-িা আে বনই। দজন 
িৃে িানুষ তারক স্বাগত জানায়, যারিে বস কখরনাই বিরখদন এে আরগ, যারিেরক বস 
জানরতা তাে প্র-দপতািহ আে প্র-দপতািহী দহসারি। গারছে িাকরলে িত তারিে 
দজরনে িুরখে োিড়ায় র্াজ হরয় আরছ, বতরেজা খুশী হয় তারিে সারথ থাকরত বপরে। 
দকন্তু এখন, বস তাে প্রাণীদটরক দনরয় একা থাকরত োয়। বস সারথ সারথ তাে বসই কক্ষটা 
খুেঁরজ পায়, যা তারক বিয়া হরয়দছল তাে পােঁে িছে িয়রস, যখন তাে িািা-িা দেক 
করেদছরলন, তাে এিাে খাদনকটা আলািা থাকাে জায়গা িেকাে। 

বসখারন একদট দিছানা, একদট বটদিল আে একদট বেয়াে দছল। বটদিরলে উপে একদট 
লোে দছল, বস লোেদট কখরনাই তাে দফরে আসাে আশা দনরয় তাে জ্বলা িন্ধ করেদন। 



লোরেে উপে িরস আরস একদট প্রজাপদত, তাে ছদড়রয় থাকা োনায় দরটা িড় বোখ 
আেঁকা। বতরেজা জানরতা বস তাে গন্তরিে বপৌেঁরছরছ। বস দিছানাে উপে শুরয় পরড় তাে 
িুরখে সারথ খেরগাশটারক বেরপ ধরে। 

৭ 
টিাস তাে বেরস্ক িরস দছল বযখারন িরস সাধােণত বস িই পরড়, বখালা একদট খাি, 
একদট দেদেসহ তাে সািরন পরড় আরছ। ‘িারঝ িারঝ আদি দকছু দেদে পাই, বয কথা আদি 
বতািারক িদলদন কখরনা’, বস বতরেজারক িরল, ‘বসগুরলা আিাে বছরলে বলখা দেদে। 
আদি বেষ্টা করেদছ তাে আে আিাে জীিনটারক পরুোপুদের্ারি আলািা করে োখরত, 
দকন্তু বিরখা কীর্ারি দনয়দত আিারক এক হাত বিরখ দনরলা। করয়ক িছে আরগ তারক 
দিশ্বদিিোলয় বথরক িদহষ্কাে কো হরয়রছ। এখন বস বকারনা গ্রারি োক্টে োলায়। 
আিারিে জীিন হয়রতা আলািা, দকন্তু তাো বসদট একই দিরক বিৌড়ারি সিান্তোল 
বেখাে িত’।  

‘তুদি বকন আিারক কখরনা দেদেগুরলাে সেরন্ধ িরলাদন’? বতরেজা দজজ্ঞাসা করে, স্বদস্তে 
একদট অনুর্ূদত দনরয়। 

‘আদি জাদননা, দিষয়টা আিাে বতিন র্ারলা লারগ না, আিাে িরন হয়, হয়রতা বস 
কােরণ’। 

বস কী প্রায়ই দেদে বলরখ? 

‘িারঝ িারঝ’। 

‘কী দিষরয়’? 

‘িূলত তাে দনরজে সেরন্ধ’। 

‘আে বসগুরলা কী আগ্রহ সৃদষ্ট কোে িত’? 

‘হ্ােঁ, িলরত পারো। বতািাে িরন আরছ বয, তাে িা দছল উৎসাহী কদিউদনস্ট। বিশ, বস 
িহুদিন আরগ তাে সারথ সি সেকভ দছন্ন করেরছ। তােপে বসই সি বলাকরিে সারথ যুক্ত 
হরয়দছল যারিে আিারিে িত সিস্যা আরছ, এিিং তারিে সারথ োজশনদতক কিভকারে 
বস জদড়ত হরয় পরড়দছল। তারিে বকউ বকউ এখন বজলখানায়। দকন্তু বস তারিে সারথও 
সেকভ দছন্ন করেরছ। তাে দেদেরত বস তারিেরক িরলরছ ‘দেেন্তন দিপ্লিী’। 

‘তাে িারন বস কী সেকারেে সারথ সিরঝাতা করে দনরয়রছ’? 



‘না, বিারটও না। বস ঈশ্বে দিশ্বাস করে, িরন করে বসটাই হরি সি সিস্যা সিাধারনে 
উপায়। বস িরল বয আিারিে সিাে উদেত ধরিভে দনরিভদশত দনয়ি বিরন জীিন কাটারনা, 
সেকারেে কথা না বর্রি, পুরোপুদে উরপক্ষা করে। যদি আিো ঈশ্বরে দিশ্বাস কদে, বস 
িািী করে, আিো বয বকারনা পদেদস্থদত সািাল দিরত পােরিা, এিিং আিারিে আেেরণে 
িাধেরি, বসদটরক রূপান্তদেত কেরত পােরিা, যারক বস িলরছ ‘পৃদথিীরত ঈশ্বরেে 
োজে’। বস আিারক িরলদছল বয োেভ হরি আিারিে বিরশ একিাত্র বস্বিারসিী 
সিংগেন, যা োরষ্ট্রে দনয়েণরক এড়ারত বপরেরছ। আদি র্াদি, বস কী োরেভ যুক্ত হরয়রছ 
বসই কােরণ বয এদট তারক োরষ্ট্রে দিরোদধতা কেরত সাহাযে কেরি, নাদক বস আসরলই 
ঈশ্বরে দিশ্বাস করে’। 

‘তুদি বকন তারক দজজ্ঞাসা কেরছা না’? 

‘দিশ্বাসীরিে প্রদত আিাে একধেরনে িুগ্ধতা দছল একসিয়’, টিাস িরল, ‘আদি 
র্ািতাি তারিে একদট অদু্ভত স্বজ্ঞালি উপায় আরছ বসইসি দিষয়গুরলা অনুর্ি কোে 
যা আিাে খুি কারছে। র্দিষ্যতেষ্টাে িত, তুদি িলরত পারো। দকন্তু আিাে বছরলে 
অদর্জ্ঞতা প্রিাণ কেরছ বয, ধিভ দিশ্বাস আসরল খুি সাধােণ একদট িোপাে। তাে 
পদেদস্থদত খুিই খাোপ দছল, কোথদলকো তারক আেয় দিরয়দছল, এিিং বস দনরজই জানাে 
আরগ, তাে দর্তরে ধিভদিশ্বাস এরসরছ। সুতোিং খুি সম্ভিত কৃতজ্ঞতা দছল এখারন 
দনধভােণী দিষয়। িানুরষে বনয়া দসোন্তগুরলা খুি র্য়ানকর্ারিই সেল’। 

‘তুদি কখরনা তাে দেদেে উিে িাওদন’? 

‘বস কখরনা দফেদত দেকানা বিয়দন’, টিাস িরল, ‘যদিও, বপাস্ট িাকভ িলরছ বকান 
বজলায় বস আরছ। আদি স্থানীয় সিিায় খািারেে দেকানায় দেদেটা পাদেরয় দিরত পাদে’। 

টিাসরক দনরয় সরদহ কোে জন্য বতরেজা লজ্জা বপরয়দছল, আে বসই অপোধরিাধদট 
দকছুটা লাঘি কেরত পােরি এিন আশায় টিারসে বছরলে প্রদত হোৎ শুর্কািনায় বস 
পূণভ হয়। 

‘তাহরল তারক দলরখ িাও না দকছু, এখারন আিারিে সারথ বিখা কেরত আসাে জন্য 
ওরক দনিেণ করো।’ 

টিাস িরল ‘বস আিাে িত বিখরত। যখন বস কথা িরল তাে উপরেে বোট আিাে িরতা 
বিেঁরক যায়। আিাে দনরজে বোট ঈশ্বরেে োজে দনরয় কথা িলরছ বসদট বিখাে র্ািনা 
িরন হয় খুি বিদশ অদু্ভত’। 

বতরেজা বজারে বহরস ওরে, টিাসও তাে সারথ হারস। 



‘বছরলিানুষী বকারো না, টিাস’! বতরেজা িরল, ‘অরনক পুেরনা কাদহনী, যা-ই বহাক, 
তুদি ও বতািাে প্রথি স্ত্রী, তাে সারথ ওে কী সেকভ? বস কী করেরছ? বকন বছরলদটরক 
কষ্ট বিরি শুধুিাত্র অল্প িয়রস বতািাে িারজ রুদেে জন্য’? 

‘আসরল, আিাে র্য় হরি তাে সারথ বিখা কোে র্ািনায়। বসটাই প্রধান কােণ এই 
দিষরয় দকছ ুনা কোে জন্য। আদি জাদন না কী আিারক এত িৃঢ়প্রদতজ্ঞ করেদছল তাে 
সারথ কখরনাই বিখা না কোে দসোন্ত দনরত। কখরনা কখরনা আিো িনদস্থে কদে বস 
দিষরয় বকারনা দকছ ুনা বজরনই, আে বসদট দসোন্ত বনিাে জড়তাে শদক্তরত দটরক থারক। 
প্রদত িছে যা আরো কদেনতে হরয় ওরে পদেিতভন কোে জন্য’। 

‘ওরক দনিেণ করো, এখারন বিড়ারত আসরত িরলা’, বতরেজা িরল। 

বসদিন দিকারল, গরুে খািাে বথরক িাসায় দফরে আসাে পরথ বস োস্তা বথরক আওয়াজ 
বশারন। আরো কারছ আসরল বস টিারসে দপক-আপটা িাদড়রয় থাকরত বিরখ। টিাস 
কুেঁরজা হরয় িাদটরত িরস গাদড়ে োকা িিলাদিল, আে করয়কজন বলাক তাে োেপাশ 
দঘরে িাদড়রয় অরপক্ষা কেরছ কাজদট বশষ হিাে জন্য। 

বতরেজা টিারসে দিক বথরক বোখ সোরত পারে না: টিাসরক বিখরত িৃে িানুরষে িরতা 
লাগরছ। তাে সি েুল বপরক বগরছ, তাে হারতে সিিয় আে শলেদেদকৎসরকে িত বনই, 
বয দকনা ড্রাইর্ারে রূপান্তদেত হরয়রছ, িেিং আে তরুণ নয় এিন বকারনা িানুরষে িরতা।  

সিিায় খািারেে সর্াপদতে সারথ তাে সাম্প্রদতক করথাপকথনদট বতরেজাে িরন কেরত 
পারে। বস তারক জাদনরয়দছল টিাস বয দপক-আপদট োলায় তাে অিস্থা েূড়ান্ত খাোপ, 
‘বকারনা যরেে বেরয় িানুরষে শেীরেে দর্তে সেরন্ধই র্ারলা জারন টিাস’, হাসরত 
হাসরত িরলদছল বস, অদর্রযাগ করে নয় িেিং োট্টা করে, দকন্তু বতরেজা িুঝরত বপরেদছল 
দিষয়দট তারক বিশ র্ািারি। তােপে সর্াপদত স্বীকাে করেদছল, কতৃভপরক্ষে কারছ বিশ 
করয়কিাে যাতায়াতও বস করেরছ একদট আরিিন দনরয়, টিাস বযন আিাে োক্তাদে শুরু 
কেরত পারে, এিনদক যদিও বসদট শুধিুাত্র স্থানীয়র্ারি। পরে তাে কারছ স্পষ্ট হরয়দছল, 
পুদলশ কখরনাই বসদট কোে অনুিদত বিরি না। 

একদট গারছে কারেে বপছরন এরস িাড়ায় বতরেজা, দপক-আরপে পারশ িােঁড়ারনা 
িানুষগুরলা বযন তারক বিখরত না পায়। বসখারন িাদড়রয় টিাসরক বিখাে সিয় আত্ম-
অদর্রযারগ আক্রান্ত হয় বস: তােই অপোধ এদট, তাে কােরণই টিাস জুদেখ বথরক প্রাহায় 
দফরে এরসদছল। তাে বিারষে কােরণ বস প্রাহা বছরড়রছ, এিনদক এখারনও বস তারক 
শাদন্তরত থাকরত বিয়দন, যখন কারেদনন িাো যারি তখরনা বস তারক সরদহ করে যেণা 
দিরয়রছ। 



বস সিসিয়ই বগাপরন তারক অদর্যুক্ত করেরছ তারক যরথষ্ট পদেিারন র্ারলা না িাসাে 
জন্য। আে তাে দনরজে র্ারলািাসারক বস বর্রিরছ বস সি অদর্রযারগে উপরে, যখন 
টিারসে র্ারলািাসারক বস শুধুিাত্র করুণা দহসারি বর্রিরছ। 

এখন িুঝরত পারে বস আসরল সুদিোে করেদন। যদি সদতে টিাসরক বস র্ারলািাসরতা 
অরনক বিদশ র্ারলািাসা দিরয়, বস তাহরল বিরশে িাইরে তাে সারথই থাকরতা। টিাসও 
বসখারন সুখী দছল, একদট নতুন জীিন তাে জন্য উন্মুক্ত হরয়দছল বসখারন। আে বস দকনা 
তারক বছরড় এরসদছল। সদতে, বসই সিয় দনরজরক দিশ্বাস কোরত বপরেদছরল বস অরনক 
বিদশ িহানুর্িতাে পদেেয় দিরি, টিাসরক তাে স্বাধীনতা দিরয়। দকন্তু তাে বসই 
িহানুর্িতাদট দক শুধুিাত্র একদট অজুহাত দছল না? বস বতা খুি র্ারলা করেই জানরতা, 
টিাস তাে জন্য প্রাহায় দেকই দফরে আসরি। ক্ররিই আরো গর্ীে বথরক গর্ীরে বস 
টিাসরক বটরন দনরয় বগরছ নীরে, বযিন করে রূপকথাে জলপেীো সেল গ্রািিাসীরিে 
জলায় প্ররলার্ন বিদখরয় দনরয় যায় শুধুিাত্র তারিেরক বসখারন েুদিরয় িাোে জরন্য। 
টিারসে বপরট িেথাে এক োরত বস সুরযাগ দনরয়দছল গ্রারি আসাে জন্য তারক প্ররোদেত 
কেরত। কত ধতূভই না বস হরত পারে! বস তারক অনুসেণ কোে জন্য দনরিভশ দিরয়রছ বযন 
বস িােিাে তারক পেীক্ষা কেরছ, তাে জরন্য টিারসে র্ারলািাসা পেীক্ষা। সাোক্ষণই 
বস তারক বেরকরছ এিিং অিরশরষ এখন এখারন বস িান্ত আে ধূসে, শক্ত আড়ষ্ট 
আিলুসহ যা আে কখরনাই পােরি না অরস্ত্রাপোরেে ছুদে ধেরত। 

এখন তাো এিন একদট জায়গায় বসদটে বকারনা গন্তিে বনই, এখান বথরক তাো বকাথায় 
যারি? তারিেরক আে কখরনা বিরশে িাইরে যািাে অনুিদত বিয়া হরি না। আে 
কখরনাই তাো প্রাহায় বফেত বযরত পােরি না: তারিে আে বকউই কাজ বিরি না 
বসখারন। তারিে এিনদক আে বকারনা কােণ বনই এই গ্রাি বথরক অন্য বকারনা গ্রারি 
যািাে। হায় ঈশ্বে, সি িূেে দক অদতক্রি করেরছ বস শুধুিাত্র তারক দিশ্বাস কোরত বয, 
টিাস তারক র্ারলািারস? 

অিরশরষ টিাস সফল হয় গাদড়ে োকা লাগারত। বস গাদড়রত উরে িরস, বলাকগুরলা 
বপছরন উরে িরস, এিিং ইদঞ্জন গজভন করে ওরে। 

বতরেজা িাসায় দফরে বগাছল করে। গেি পাদনরত শুরয় বস দনরজরক িলরত থারক, তাে 
সাোজীিরনে দিভলতাগুরলাই বস সাদজরয়রছ টিারস দিরুরে। আিারিে সিাে প্রিণতা 
আরছ শদক্তরক অপোধী আে দিভলতারক দনেপোধ দশকাে র্ািাে। দকন্তু এখন বতরেজা 
অনুধািন করে তাে বক্ষরত্র এে দিপেীতটাই সদতে। এিনদক তাে স্বপ্নগুরলা, অন্যথায় 
শদক্তশালী একদট িানুরষে একদট িাত্র দিভলতা সেরকভ সরেতন হরয় বতরেজাে 
কষ্টগুরলারক টিারসে জন্য দিরশষ প্রিশভনী করেরছ, আে এর্ারিই তারক িাধে করেরছ 
নদত দশকাে কেরত। বতরেজাে দিভলতা আগ্রাসী এিিং তারক িাধে করেদছল পোজয় 



িানরত যতক্ষণ না অিদধ টিাস তাে শদক্ত হাোয়,এিিং তাে িাহুরত একদট খেরগারশ 
রূপান্তদেত না হয়। দকছুরতই তাে িন বথরক বস স্বপ্নটারক বস সোরত পারে না। 

বতরেজা তাে বগাছল বশষ করে সুদে করে কাপড় পরে, দনরজরক সুদে করে সাজারত 
বেরয়দছল বস টিাসরক সন্তুষ্ট কোে জন্য, তারক সুখী কোে জন্য। 

যখন বস তাে বশষ বিাতািদট বকিল লাদগরয়রছ. টিাস আে সিিায় খািারেে বেয়ােিোন 
আে অস্বার্াদিক অসুস্থ বেহাোে একদট তরুণ খািাে েদিকরক দনরয় ঘরে বঢারক। 

‘তাড়াতাদড়’! টিাস দেৎকাে করে, ‘শক্ত দকছু পানীয় ওরক পান কোে জন্য দিরত হরি’। 
বতরেজা বিৌরড় দগরয় তাে জন্য এক বিাতল দসরলাদর্ৎস ( প্লাি ফল দিরয় িানারনা এক 
ধেরনে পানীয়)  দনরয় আরস। গ্লারস বসটা দকছটুা বঢরল তারক এদগরয় বিয় বতরেজা, 
তরুণদট এক বঢারক তা দগরল বফরল। 

তােপে তাো বতরেজারক িরল কী ঘরটদছল। তাে কােঁরধে সদন্ধদট তাে জায়গা বথরক সরে 
দগরয়দছল এিিং িেথায় বস দেৎকাে কেরত শুরু করে। দকন্তু বকউ জারন না দক কেরত হরি, 
বসই কােরণ তাো টিাসরক োরক, বস এক টারন তাে বসই কােঁধটা জায়গািত িদসরয় 
বিয়। 

আরেক গ্লাস দসরলাদর্ৎস পান কোে পে, তরুণদট টিাসরক িরল, ‘বতািাে স্ত্রীরক আজ 
খুি বিদশ সুদে লাগরছ’। 

সর্াপদত িরলন, ‘গাধা, বতরেজা সি সিয় সুদে’। 

‘আদি জাদন বস সিসিয়ই সুদেী’, তরুণদট িরল, ‘দকন্তু তাে উপে আজ বস সুদে 
জািাও পরেরছ । আদি বতািারক এই জািা কখরনা পেরত বিদখদন, বতািো কী িাইরে 
বকাথাও যারিা’? 

‘না, বকাথাও যাদি না, টিারসে জন্য আদি এটা পরেদছ’। 

‘র্াগেিান তুদি টিাস’, হাসরত হাসরত িরল টিাস। আিাে িৃে িদহলাদট শুধু আিাে 
জন্য সাজাে কথা স্বরপ্নও র্ািরি না’। 

‘বস কােরণ আপদন আপনাে স্ত্রীরক িাি দিরয় শূকে দনরয় হাটরত বিে হন’, তরুণদট 
িরল, তােপে বসও হাসরত শুরু করে। 

‘যাই বহাক বিদফরস্তা বকিন আরছ’? টিাস জানরত োয়, ‘তারক বিদখদন’, দকছুক্ষণ বর্রি 
বস িরল, ‘অন্তত এক ঘডটা হরলা’। 



‘বস দনিয়ই আিাে কথা র্ািরছ’, সর্াপদত িরল। 

‘বতািাে কাপড় বিরখ আিাে নােরত ইিা কেরছ’ তরুণদট বতরেজারক িরল। তােপে 
টিারসে দিরক তাদকরয় বস দজজ্ঞাসা করে, ‘তুদি কী ওে সারথ আিারক নােরত বিরি’? 

‘েরলা, আিাে সিাই নােরত যাই বকাথাও’, বতরেজা িরল। 

‘তুদি আিারিে সারথ আসরি’? তরুণ টিাসরক দজজ্ঞাসা করে। 

টিাস দজজ্ঞাসা করে, ‘বকাথায় যািাে পদেকল্পনা কেরছা’? 

পারশে একদট শহরেে নাি িরল তরুণদট, বযখারন বহারটরল একদট িাে ও নাোে িেিস্থা 
আরছ। 

‘তুদিও েরলা’, সিিায় খািারেে সর্াপদতরক খাদনকটা কতৃভরেে স্বরে বস িরল, আে 
বযরহতু ততক্ষরণ দতন গ্লাস দসরলাদর্ৎস বস পান করে বফরলরছ, বস বযাগ করে, ‘যদি 
বিদফরস্তা আপনাে অনুপদস্থদতরত খুি কষ্ট পায় তাহরল আিো তারকও সারথ দনরয় বনরিা। 
তাহরল আিারিে দজরনে বছাট একদট শকূে থাকরি সিাইরক বিখারনাে জন্য। িদহলাো 
সি হুিদড় বখরয় পড়রি যদি দজনরক তাো একসারথ বিখরত পায়’! আিারো বস হাসরত 
থারক, ‘যদি আপদন বিদফরস্তারক দনরয় লজ্জা পান, আদি পরুোটাই আপনাে’। 

তাো সিাই টিারসে দপক-আরপ উরে িরস। োলরক আসরন টিাস, তাে পারশ বতরেজা 
আে অরধভক খাদল দসরলাদর্ৎস এে বিাতলসহ দজন বপছরনে দসরট। গ্রাি বথরক বিে 
হিাে পে বকিল সর্াপদত িঝুরত পারে বস তাে বিদফরস্তারক বফরল এরসরছ। বস 
টিাসরক গাদড় বঘাোরত িরল দেৎকাে করে। 

‘দেন্তা করো না’, তরুণদট িরল, ‘একদট বছাট শূকেই আপনাে কাজ করে বিরি’। দিষয়দট 
সর্াপদতরক অিরশরষ শান্ত করে। 

তখন অন্ধকাে হরত শুরু হরয়রছ। োস্তাদট ক্রিশ েুরলে কাটাে িত আেঁকািােঁকা হরয় 
পাহারড় উেরত থারক। 

যখন শহেদটরত বপৌছায় গাদড়দট, সোসদে তাো বহারটরল যায়। বতরেজা ও টিাস এে 
আরগ কখরনাই এখারন আরসদন। তাো নীরে বিসরিরডট যায়, বযখারন তাো একদট 
পানশালা, নারেে জায়গা আে আে দকছু বটদিল খুেঁরজ পায়। ষাট িছরেে কাছাকাদছ 
িয়রসে একজন িেদক্ত বসখারন দপয়ারনা িাজাদিল, বসই একই িয়সী একজন িদহলা 
তাে সারথ িাজাদিল বিহালা। বয গান তাো িাজাদিল, তা প্রায় েদেশ িছরেে পুোরনা। 
নারেে বিরঝরত নােদছল পােঁে দকিংিা বস সিংখেক যুগল। 



‘আিাে জন্য এখারন দকছু বনই’, িলরলা তরুণদট তাে োেপাশটা র্ারলা করে জদেপ 
করে, এিিং সারথ সারথ বস বতরেজারক তাে সারথ নাোে অনুরোধ জানারলা। 

সিিায় খািারেে সর্াপদত টিারসে সারথ একদট খাদল বটদিরল িরস এক বিাতল িরিে 
অেভাে বিন। 

‘আদি িি পান কেরত পােরিা না’, টিাস তারক িরন কদেরয় বিয়, ‘আদি গাদড় 
োলারিা’। 

‘বিাকাে িত কথা িরলন না, আিো োরত এখারন থাকদছ’। তােপে বস দেরসপশরন দগরয় 
দদট রুি িুক করে। 

যখন বতরেজা নারেে বফ্লাে বথরক দফরে আরস তরুণদটে সারথ, বেয়ােিোন তারক তাে 
সারথ নারেে জন্য আহিান করে, সি বশরষ টিারসে পালা তাে সারথ নাোে জন্য। 

‘টিাস’, বস নাোে সিয় িরল, ‘বতািাে জীিরনে যা দকছ ুখাোপ ঘরটরছ তাে জন্য সি 
বিাষ আিাে। আিাে বিারষ তদুি এখারন, বতািাে পরক্ষ যতটুকু নীরে পড়া সম্ভি’। 

‘নীরে, কী দিষরয় কথা িলরছা তদুি’? 

‘আিো যদি জুদেরখ থাকতাি, তুদি তাহরল এখরনা সাজভন থাকরত’। 

‘আে তুদি ফরটাগ্রাফাে’। 

‘খুিই বিাকাে িত তুলনা হরলা’, বতরেজা িরল।‘বতািাে কাজ বতািাে কারছ সিদকছু। 
আদি দকছু যায় আরস না আদি কী কদে। আদি সি দকছু কেরত পাদে। আদি বকারনা দকছ ু
হাোইদন, তুদি সিদকছ ুহাদেরয়রছা’। 

‘তুদি লক্ষ করোদন আদি এখারন সুরখ আদছ’, বতরেজা? টিাস িরল। 

‘দকন্তু সাজভাদে বতািাে জীিরনে উরেশ্য’। 

‘উরেশ্যগুরলা খুি দনিুভদেতাপূণভ’, বতরেজা, ‘আিাে বকারনা লক্ষে বনই, কারোই থারকনা। 
এিিং েিৎকাে স্বদস্তে একদট দিষয় হরি অনুধািন কো বয, তুদি স্বাধীন, বকারনা লক্ষে 
পূেণ কো বথরক স্বাধীন’। 

বকারনা সরদহ দছল না টিারসে বসই দিধাহীন করণ্ঠ । বতরেজাে িরন পরড় বসই িৃশ্যদট 
যাে সাক্ষী বস হরয়দছল যখন টিাস পুেরনা দপক-আপদট বিোিত কেদছল, এিিং তারক 
বিখরত খুিই িয়স্ক িরন হরয়দছল। বস তাে লরক্ষে বপৌছারত বপরেদছল, বস সিসিয়ই 



বেরয়রছ, টিাস িৃে বহাক। আিারো বস খেরগাশদটে কথা র্ারি, তাে বছাটরিলাে বসই 
ঘরে বযদটরক বস তাে িরুখে সারথ বেরপ ধরেদছল। 

এই খেরগারশ রূপান্তদেত হিাে অথভ দক? এে িারন সি শদক্ত হাোরনা। এে িারন একজন 
আরেকজরনে বেরয় আে শদক্তশালী নয়। 

দপয়ারনা আে বিহালাে সুরে তাো নােরত থারক। বতরেজা টিারসে কােঁরধ িাথা োরখ। 
দেক বযিন করে বস বেরখদছল যখন তাো বসই উরড়াজাহারজ একসারথ উরেদছল ঝরড়া 
বিরঘে িধে দিরয়। বসই সিরয়ে িরতা একই অদু্ভত সুখ আে দুঃখ আিারো বতরেজা 
অনুর্ি করে। এই দুঃখ িারন আিো এখন বশষ গন্তরিে। আে সুখ িারন, আিো এখন 
একসারথ । দুঃখ হরি বসই কাোরিা, আে সুখ হরি এে দর্তরেে আরধয়। সুখ দুঃরখে 
দর্তরেে শূন্যস্থানদট পূণভ করেরছ। 

নাে বশরষ তাো তারিে বটদিরলে দিরক দফরে যায়। বতরেজা আরো দইিাে নারে সিিায় 
খািারেে সর্াপদত আে একিাে বসই তরুণদটে সারথ, বয এত বিদশ বনশাগ্রস্থ দছল বয 
নারেে সিয় বতরেজারক দনরয় বিরঝরত পরড় যায়। 

তােপে সিাই উপরে তারিে পথৃক পৃথক করক্ষ েরল যায়। 

টিাস োদি বঘাোয়, ছারিে আরলাদট জ্বালায়। বতরেজা বিরখ দদট দিছানা একসারথ 
লাগারনা, তারিে একদটে পারশ লোেসহ বছাট বটদিল । িাথাে উপে হোৎ করে জ্বরল 
ওো আরলায় েিরক দগরয় লোেরশে দর্তে বথরক উরড় বিদেরয় আরস িড় দনশােে 
একদট প্রজাপদত, িৃিাকারে সাো ঘে জুরড় বসদট উড়রত থারক। দপয়ারনা আে বিহালাে 
সুে তখন দিভলর্ারি বর্রস আসদছল নীে বথরক।  
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[৮] পােরিদনদেজ (দিস্টপূিভ ৫১৫-৪৬০): দগ্রক িাশভদনক, যাে On Nature  নারি একদট িাত্র কদিতা 
এখরনা দটরক আরছ। 
[৯] িুলোশ: এক ধেরনে ঘাস জাতীয় উদদ্ভি - নলখাগড়া জাতীয় উদদ্ভি। 
[১০] প্রাহা - িা প্রাগ বেক প্রজাতরেে সিরেরয় িড় শহে এিিং োজধানী।  
[১১] Einmal ist keinmal জািভান এই প্রিারিে অথভ once doesn't count (আক্ষদেকারথভ once 
is never), যাে অথভ হরত পারে Once is never - আক্ষদেকারথভ একিাে িারন কখরনাই না। সাধােণত 
প্রিািদট িেিহৃত হয় বিাঝারত একদট ঘটনা আরিৌ গুরুেপণূভ না িা কাউরক ক্ষিা কো বযরত পারে প্রথি 
িারেে িত যদি বকউ র্ুল করে ( এিিং পরোক্ষর্ারি দিতীয়িাে না)। কুরডেো তােThe Unbearable 
Lightness of Being উপন্যাসদটরত এদট িেিহাে করেরছন একটু দর্ন্ন িাড়দত অথভ দনরয় - আিো যদি 

একদট িাত্র জীিন পাই িােঁোে জন্য ,বসই বিেঁরে থাকাটা না বিেঁরে থাকাে িতই, হয়রতা আিো আরিৌ বিেঁরে 
দছলাি না। 
[১২] বিারজস আরতমাহাদিক ধিভগুরলাে ( জুোইজি, দিস্টধিভ এিিং ইসলাি) একজন প্রধান নিী। দহব্রু 
িাইরিল অনুযায়ী, বিারজস হরিন প্রাক্তন দিসেীয় োজকুিাে, পেিতভী জীিরন দযদন ধিভীয় বনতা 
হরয়দছরলন। জুোইজি িা ইহুিী ধরিভে সিরেরয় গুরুেপণূভ নিী দতদন, যাে উপে ধিভগ্রন্থ দহসারি বতাোহ 
নাদজল হরয়দছল িরল িািী কো হয়। িুলোশ িা নলখাগড়াে ঝুদড়রত বিারজস এে কাদহনীে সতূ্র 
িাইরিরলে প্রথি খে এরক্সাোরস। তৎকালীন দিসেীে সম্রাট ( ফাোও, খুি সম্ভিত দিতীয় োরিদসস) 
আরিশ জােী করেন বয সি দহব্রু দশশু িালকরক জরন্মে সিয় পাদনরত েুদিরয় িােরত হরি। দহব্রুো ওল্ড 
বটস্টারিডট অনুযায়ী তখন দিসরে িদদ। বিারজরসে িা ইরয়ারকারিি তাে দতনিাস িয়সী পতু্ররক িােঁোরত 
আলকাতো দিরয় বলপা একদট নলখাগড়া দিরয় বিানা ঝুদড়ে িরধে বেরখ নীল নরিে জরল র্াদসরয় 
দিরয়দছরলন, ফাোওরয়ে কন্যা বসই ঝুদড়রত বর্রস আসা দশশুে কান্না শুরন তারক উোে করেন। বিারজস 
ফাোও পদেিারেে োজকুিাে দহসারি প্রদতপাদলত হরয়দছরলন। 
[১৩] ওল্ড বটস্টারিডট - দিস্টীয় িাইরিরলে প্রথিািংশ, িূলত যাে দর্দি দহব্রু িাইরিল, প্রােীন 
ইজোরয়লাইটরিে ধিভীয় নানা কাদহনী ও বলখাে সিংকলন। 
[১৪] পদলিাস - গ্রীক পেুারণে একদট েদেত্র, কদেরডহে োজা দছরলন। দথিস এে োজা োনী বলইয়াস ও 
বজাকাস্টা যখন তারিে সন্তান ইদেপাসরক পদেতোগ করেদছরলন তাে শশশরি, পদলিাস ইদেপাসরক 
দনরজে বছরলে িরতা িানুষ করেন। ইদেপাস যখন বেলদফে ওোকরলে র্দিষ্যিাণীরত জানরত পারেন 
দতদন তাে িািারক হতো কেরিন ও িারক দিরয় কেরিন, ইদেপাস বস্বিা দনিভাসন বিরছ বনন। পেিতভীরত 
দনয়দত তারক দনরয় আরস দথিরস, বযখারন দনরজে অজারন্ত বস তাে সদতেকারেে দপতা বলইয়াসরক হতো 
এিিং িা বজাকাস্টারক দিিাহ করেন। এই কাদহনী দনরয়ই সরফাদিস ‘ইদেপাস িে দকিং’ নাটকদট 
দলরখদছরলন। 
[১৫] সরফাদিস (৪৯৭-৪০৬ দিস্টপূিভাব্দ) অন্যতি প্রধান গ্রীক নাটেকাে,যাে োরজদে িা দিরয়াগান্তক 
নাটক সুপদেদেত। প্রায় ১২০ দট নাটক দতদন দলরখদছরলন, যাে িাত্র সাতদট পণূভাির্ারি এখরনা দটরক 



আরছ। এই নাটকগুরলাে িরধে অন্যতি ইদেপাস দি দকিং। 
[১৬] দকে (Kitsch) একদট জািভান র্াষা বথরক ধাে কো শব্দ, এে অথভ হরত পারে সূ্থল র্ািালুতা বথরক 
কুরুদেপূণভ বকান দকছু), শব্দদট সাধােণত িেিহৃত হয় খুি জনদপ্রয় বকারনা দশল্পকলা িা দেজাইন অথিা 
সািংস্কৃদতক বকারনা প্রতীকরক সু্থলরুদেপূণভর্ারি যখন গণ উৎপািন কো হয়। শব্দদট প্রথি িেিহৃত হরয়দছল 
দশল্পকলাে বক্ষরত্র উনদিিংশ শতাব্দীে একদট দশল্প আরদালরনে প্রদত প্রদতদক্রয়া দহসারি, নদনতাদত্ত্বকতাে 
দিক বথরক পেিতভীরত দশল্প সিারলােকো যারিে সিারলােনা করেদছরলন অদতিাত্রায় র্ািালুতাপণুভ এিিং 
আরিগিয়তাে নাটকীয়তা পণূভ। বসই বথরক দকে আটভ, ঘদনষ্ঠর্ারি বসদডটরিডটাল আরটভে সারথ সিংদিষ্ট। 
বকারনা একদট িৃশ্যিান দেত্রকলারক দকে দহসারি দেদহ্নত কোরক সাধােণত দনদাসূেকারথভ িরন কো হয়। 
[১৭] কেপাস বেদলদক্ট (Corpus delicti) লোদটন শব্দ যাে অথভ body of the crime, (অপোরধে 
প্রিাণ) পদিিা দিোে িেিস্থায় শব্দদট িেিহৃত হয় একদট িূলনীদত প্রকাশ কেরত যা িািী করে বকান একদট 
অপোধ সিংঘদটত হরয়রছ বসটা অিশ্যই প্রিাণ কেরত হরি বসই অপোরধে জন্য কাউরক অপোধী সািেস্ত 
কোে জন্য। 
[১৮] র্োরলদেয়ান ড্রপস: বর্ষজ ঘুরিে ঔষধ, র্োরলদেয়ানা উদদ্ভরিে িূরলে দনযভাস বথরক যা শতদে কো 
হয়। 
[১৯] যদিও দলিাদটভরনে নানা বনদতিােক আদর্ধাদনক অরথভে সারথ সিংদিষ্ট, দকন্তু দলিাদটভদনদজি িশভন 
দহসারি িহু দিিদতভত হরয়রছ সুইস ধিভসিংষ্কােক জন বকলদর্ন কতৃক তাে দিরোধীরিে দেদহ্নতকােী শব্দ 
বথরক। দলিাদটভনো প্রথিত িৃহিে সিাজ িাো অনুরিাদিত নানা আেেণ দিদধ ও অনুসৃত শনদতকতাে 
উরপক্ষা,দিরোদধতা ও িজভন করে। পেিতভীরত দলিাদটভন শব্দদট দিরয় বসই সি িানুষরক বিাঝারনাে জন্য 
িেিহৃত হরতা যাো বকারনা ধেরণে শনদতকতাে দিদধ দনরষধ িানরতন না, যা তাো িরন কেরতন 
অপ্ররয়াজনীয় এিিং অনাকািংদঙ্খত। ইদন্দ্রয়ানুর্ূদত সিংদিষ্ট আনদ অনুসন্ধারন যাো দিরশষ সরেষ্ট। 
[২০] দেস্টান এে প্রদত এই তথেসূরত্রে ইদিত এরসরছ িধেযুগীয় দকিংিিন্তীে কাদহনী দেস্টান ও ইরসালরে 
বথরক, বযখারন দেস্টান, িধেযুগীয় এই নাইটরক, আিো বিখরিা বিখরিা ইরসালরিে একদনষ্ঠ বপ্রদিক 
দহসারি (বোিাদডটক দিরোেীত এই র্ারলািাসাে কাদহনী িাে িাে নানা িহাকারিে আদির্ূভত হরয়রছ (বযিন 
লোরেলট ও গুরয়রনদর্ে); এই উপন্যাসদট আরো অগ্রসে হরল আিো িুঝরত পােরিা এখারন কুরডেো 
আসরলই সাদিনাে িুখ দিরয় টিারসে েদেত্রদট সেরন্ধ েেুক একদট ধােণা দিরয়রছন, আিো টিারস েদেরত্র 
েন হুয়ানরক বযিন বিদখ, বতিদন দেস্টানরকও।দিপেীতাথভক দদট রুপ বযখারন েন জুয়ান এরকে পে এক 
নােীে সি অনুসন্ধান কেরছ, বতিদন দেস্টান এে িতই বস বতরেজাে িরধেও র্ারলািাসা অনুসন্ধান কেরছ। 
সাদিনা তাে সারথ টিারসে সেরকভ েন হুয়ান এে ছায়া খুেঁরজ বপরলও, বতরেজাে সারথ তাে সেরকভ 
দেস্টানরক স্মেণ করে। 
[২১] টলস্টয়: বলর্ দনরকালারয়দর্ে টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), দলও টলস্টয় নারি ইিংরেজীর্াষীরিে কারছ 
পদেদেত, রুশ বলখক, যারক সিভকারলে একজন অন্যতি বসো বলখক দহসারি িরন কো হরয় থারক। 
[২২] আনা কারেদননা, টলস্টরয়ে একদট উপন্যাস, যা প্রথি ধাোিাদহক দকদস্ত দহসারি প্রকাদশত হরয়দছল 
দি োদশয়ান বিরসঞ্জাে শীষভক একদট পদত্রকায় ১৮৭৩ বথরক ১৮৭৭ অিদধ। 
[২৩] অোরলক্সাডোে দিরেক (Alexander Dubček: ১৯২৭-১৯৯২) বলার্াক োজনীদতদিি, সিংদক্ষপ্ত 
সিরয়ে জন্য বেরকারলার্াদকয়াে োষ্ট্রপ্রধান দছরলন (১৯৬৮-৬৯); দতদন কদিউদনস্ট বেরকারলার্াদকয়ারক 
সিংস্কাে কোে বেষ্টা করেদছরলন প্রাগ দ্প্রিং এে সিয়। ১৯৮৯ সারল কদিউদনস্ট সেকারেে পতন হরল 
দতদন আিাে বেক-বলার্াক বফোরেল সিংসরিে সর্াপদত হরয়দছরলন। 
[২৪] লুিদর্গ র্ান দিটরহারর্ন (১৭৭০-১৮২৭) জািভান সুেস্রষ্টা, সিীতজ্ঞ, পদিিা ধ্রুপিী সিীরতে 
বকন্দ্রীয় িেদক্তে দযদন িাদসকাল ও বোিাদডটক পরিভে উিেরণে ক্রাদন্তকারল কাজ করেদছরলন। 
[২৫] বকায়ারেভট: পদিিা ধ্রুপিী সিীরত বকারয়ারেভট োেজন গায়ক/গাদয়কা, যে িাদজরয় বিে সিরিত 
পদেরিশনা, দকিংিা এিন বকান সিীত করোদজশনরক বিাঝায়, যা বলখা হরয়রছ োেদট িািেযে অথিা 
করণ্ঠে জন্য। 
[২৬] বিাদটফ, সিীরত বিাদটর্ িা বিাদটর্ হরি সিংদক্ষপ্ত বকান সিীরতে আইদেয়া, যা বকান সািদগ্রক 
করোদজশরনে শিদশষ্টেসূেক অিংশদট দনিভাণ করে। 



[২৭] অদেদজনাল দসন িা অোনরসরাল দসন একদট দিস্টীয় িতিাি। যাে সােকথা সিস্ত িানিতা পাপী 
হরয়ই জন্ম বনয়, আে এই পাপদটে সূেনা স্বরগভ আিরিে ঈশ্বরেে কথা অিান্য করে যখন জ্ঞান িৃরক্ষে ফল 
বখরয়দছল। 
[২৮] ইিরে নরজ (Imre Nagy ১৮৯৬-১৯৫৮) হারিদেে কদিউদনস্ট োজনীদতদিি, দই িাে দযদন 
Council of Ministers of the People’s Republic of Hungary ে সর্াপদতে িাদয়রে 
দছরলন। তাে ক্ষিতাে দিতীয় বিয়াি বশষ হরয়দছল ১৯৫৬ সারল িেথভ হারিেীয় দিপ্লরিে পে, যখন তাে 
বসাদর্রয়ত দিরোধী সেকােরক ক্ষিতােুেত করেদছল বসাদর্রয়ত বসনািাদহনীে সোসদে আগ্রাসন। এে 
দিছে পরে তারক দিোরে িৃতুেিে বিয়া হরয়দছল। 
[২৯] অল বসালস বে, দিষ্টীয় ধরিভে এই দিরন শুধু দনরজরিে স্বজন না, দিশ্বাসী সি প্রয়াত আত্মারিে স্মেণ 
কো হয় (নরর্েে ২)। 
[৩০] বিারহদিয়া (বেক র্াষায় বেদখ) বেক প্রজাতরেে অন্তর্ুভক্ত একদট এলাকা।শব্দদট একদট িড় অরথভ 
পরুো বেক প্রজাতরেে  এলাকারক বিাঝায়। 
[৩১] িাদে-অেঁদে বিল ( ১৭৮৩-১৮৪২), বস্টনোল ছদ্ম নারি দলখরতন এই ফোসী বলখক। 
[৩২] বজায়াদকরনা আরন্তাদনও েদসদন (১৭৯২-১৮৬৮), ইতালীয় সিীতজ্ঞ, অরপো েেদয়তা। 
[৩৩] ইয়ান বপ্রাহাসকা (১৯২৯-১৯৭১, বেক বলখক, দেত্রনাটেকাে। 
[৩৪] আরন্তাদনন িরর্ােজাক ১৮৪১-১৯০৪, দিখোত বেক সিীতজ্ঞ 
[৩৫] বলওশ ইয়ানারেক ১৮৫৪-১৯২৮, বেক সিীতজ্ঞ, সুেস্রষ্টা, বলাকসিীত দিরশষজ্ঞ 
[৩৬] ইয়ান হুস, ১৩৬৯-১৪১৫, বেক যাজক,িাশভদনক, োরেভে পনুসিংস্কাে আরদালরনে একজন তাদত্ত্বক, 
দিষ্টীয় োরেভে প্রথি দিককাে একজন সিংস্কােক দহসারি তারক দেদহ্নত কো হয়। 
[৩৭] জদফন আইলোডে - বেক প্রজাতরে োজধানী প্রাগ িা প্রাহায় র্লটার্া নিীে উপে বছাট একদট িীপ, 
িহু আরগ বথরক জায়গাদট জদফন পোরলরসে জন্য পদেদেত।প্রারগে সািংস্কৃদতক একদট বকন্দ্র। 
[৩৮] সনা ( Sauna): দস্টি িাথ িা িাষ্পস্নান,  
[৩৯] োেভ অি িািাে অি গে দিরফাে টাইন, পেুরনা  প্রাগ শহরেে সিরেরয় পদেদেত  োেভ েতুিভশ শতক 
বথরক। 
[৪০] বজরনদসস: িুক অি বজরনদসস, দহব্রু িাইরিল ও দিস্টীয় ওল্ড বটস্টারিরডটে প্রথি িই। 
[৪১] গুলাগ (Gulag) এদট িূলত বসাদর্রয়ত ইউদনয়রনে একদট প্রদতষ্ঠারনে নারিে সিংদক্ষপ্ত রূপ, যা 
অনুিাি কো বযরত পারে - Main administration of the camps; এই এরজদেদট স্তাদলরনে 
শাসনািরল (১৯৩০ এে িশক বথরক ১৯৫০ এে িশরক) বসাদর্রয়ত ইউদনয়রন বলিাে কোে িা 
দর্ন্নিতািলেীরিে িদদ করে োখাে দশদিেগুরলা পদেোলনা কেরতা। 
[৪২] বপদেন দহল, বেক দেপািদলরকে োজধানী প্রারগে দেক বকরন্দ্র অিদস্থত একদট পাহাড়, এদট িূলত 
একদট পাকভ। 
[৪৩] িোনা (িা িান্না) িাইরিল ও বকাোরণ িদণভত খািে যা ঈশ্বরেে পক্ষ বথরক ইসোরয়লাইটরিে বপ্রেণ 
কো হরতা, যখন েদেশ িছে ধরে তাো িরুর্ূদি ভ্রিণ করেদছল এরক্সাোরসে পরে ও কানান জয় কোে 
আগ অিদধ। 
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