
 

 

 

 

খুফ ভবোরয ভভোফোইর ভপোরনয রযিংএর রে োথীয ঘুভ ভবরে মোয়। খুফ রফযরি রনরয় ভপোন ধযরর ওো ভথরে েণো ভচেঁ রচরয় 

ফরর রেরয োজোদী এখনও ঘুভ ভথরে উঠিরন, ভতো যভনোয ফটভূরর মোরফ েখন? োথী গতেোর ওরদয ভোনো েরয রদরয়রছ। 

েোযণ গযভ হ হুরলোড় আয ভচেঁ চোরভরচয রে ওয ভোথো ধরয মোয়। তোয উয এই ফছয চোরযরদরে যতোর অফরযোধ আয 

জ্বোরোও ভোড়োও অরবমোন ভররগ আরছ। োথী প্ররত উত্তরয ফরর েোররেই ভতো ভতোরদয নো ফরর রদরয়রছ। েণো েট অরবভোরনয 

ুরয ফরর ভতোয ভেোনও েথো শুনরছ নো। েোর োরড় ছয়টোয ভরধে ফটভূরর োরজয থোেরফন তো নো রর খফয আরছ। তোযয 

খট েরয রোইন ভেরট ভদয়। অগতেো অরনচ্ছো রেও ভ োত ভুরখ োরন রদরয় ফোোয ভথরে এরন যোখো ফোন্তী যরঙয োড়ীটো 

রড় োল্কো োজ ুগুজ ুেরয র ভথরে ভফরযরয় ফটভূররয রদরে যওনো য়। ভমরত ভমরত আযও অরনে ক্লোরভট আয ররনয়য 

আোরদয োরথ ভদখো য়। 

 

যভনোয ফটভূর ভরোরে ভরোেোযণে। ভূর ভফদী ভথরে অরনে দযূ মযন্ত জটরো আয আড্ডো চররছ। ভরে চররছ ফোিংরো নূতন 

ফছযরে ফযরণয গোন “এরো ভ হফোখ এরো এরো”। ফটভূরর ভ েঁরছ োথীয বোর রোগরত শুরু েযররো। ফোই ভগোর ভোরয় ফর 

ভোটিয োনরেরত োন্তো ইরর আয েোচো রঙ্কো ভখরয় ঝোরর হু ো েযরত থোরে। োথীয ভরন য় জীফনটো মরদ ঠিে আজরেয এই 

ভুূরতয  এর রিয রয় ভমরতো, ভেোনও দরোদরর ভযোরযর ফো ভীরি নো থোেরতো, দর ভত ফণয রনরফযররল মরদ ফলযফযরণয 

ভত োযোফছয ভদটোরে ফুে রদরয় আগরর যোখরতো। োরথ োরথ তোয ফয়টোও মরদ ভথরভ থোেরতো, িংোয দোরয়ে এফ 

ভেোনও রদনও মরদ তোরে স্পয েযরত নো োযরতো।  

 

ঠোৎ েণোয ধোক্কোয় ভ রিত রপরয োয়। চোরযরদরে ভরোরে ভরোেোযণে, রেন্তু েত ুৃঙ্খর ভেোথোও ভেোনও ধোক্কোধোরক্ক ফো 

ভচেঁ চোরভরচ ভনই। ভূর ভে ভথরে গোন আয নোরচয তোর আয রয় োযো এরোেো জরুড় এে অবূতূফয রযরফরয ৃরি েরযরছ। 

ভেউ ভেউ ভজোড়োয় ভজোড়োয়, অনেযো ভুরখ নোনো যরঙয ভুরখো এেঁরে ুরয ুরয হফোরখয গোন গোইরছ। ভছোরটো ভছোরটো ভছরর 

ভভরয়যো ভফরুন োরত ভছোট্ট ভফণী দরুররয় এরদে ভথরে ওরদে ছুরট মোরচ্ছ। 

 

দুুয গড়োরনোয য ওযো দর ভফরধ রনউভোরেয রটয এেটি থোই ভযসু্টরযরে রোে খোওয়োয জনে উরঠ ড়ররো। নীররেরতয ুযোরনো 

ফইরয়য ভোরেয রটয েোছোেোরছ আভতই ঠোৎ চোরযরদে ভথরে ধয ধয ফরর রেরস্টে রোঠি আয েেরটর পুটিরয় ধোওয়ো আয 

োল্টো ধোওয়ো শুরু রয় ভগররো। ুরররয টিয়োয গেোরয োদো ভধোেঁয়োয় রবতয রদরয় হুরিূর আয রদেশুনেীন ভছোটো ছুটি শুরু 

ভোর। োথীও ভদ ড়োরনো শুরু েরয এে ভয় দররয অনেোনেরদয ভথরে রফরচ্ছন্ন রয় ভগররো। টিয়োয গেোরয েোযরণ তোয ভচোখ 

জ্বোরো েরয প্রোয় ফন্ধ ফোয উক্রভ রর ভ এে োরত ভচোখ ভঢরে অনে োরত োতরড় োতরড় োভরন আগোরনোয ভয় এেটি 



গোরড়য দযজোয োতররয স্পয ভরয় অফরচতন ভরন দযজো খুরর ভবতরয ঢুরে ড়ররো। আয ঠিে তখরন জেোভ এরড়রয় গোরড়টি 

োভরন পোেঁেো যোস্তো ভরয় দ্রুত ভফরগ ছুরট ভফরযরয় ভগররো। গোরড়য এরয ঠোণ্ডো ফোতোর ভচোরখয ফেথো এেটু রয় এররই োরয 

রছরট ফো এে ুঠোভরদী মুফেরে ভদরখ োথী চভরে উরঠ। 

 

ঘটনোয আেরিেতোয় োথীয েথো ফরোয রি মযন্ত ভরো োয়। তোেঁরে অফোে েরয রদরয় োরয মুফেটি স্বোরে ফরর উরঠ 

আরন োথী ইরোভ ঢোেো ইউরনবোরযটিয ভেরভরি রফবোরগয ছোত্রী। ভ অফোে দরৃিরত তোরেরয় থোরে মূ্পণয অরযরচত 

মুফরেয ভুরখ তোয নোভ আয রযচয় শুরন। মুফেটি োথীরে স্বোবোরফে েযোয জনে এে ভফোতর ঠোণ্ডো োরন আয টি ুভোয 

এরগরয় রদরয় ফরর আরভ ভযজো েোইোয। তোযয ভুচরে ভর ফরর আরন মখন ভচোরখ োত রদরয় তোযোহুড়ো েরয গোরড়রত 

উঠরছররন তখন আনোয ফেোগ ভথরে ইউরনবোরযটিয রোইরেরয েোডয টো রছরটয উয রয। েোডয  ভথরে আনোয নোভ ধোভ 

রড় আনোরে আযও ঘোফরড় রদরত ভচরয়রছরোভ। 

 

গোরড় আফোযও জেোরভ আটেো রড় মোয়। েখন এ জেোভ ছোড়রফ তো ভেউ ফররত োরয নো। োথী রেছুটো স্বোবোরফে ওয়োয 

ভচিো েরয ভরন ভরন মুফেটিয প্ররত েৃতজ্ঞতো ভফোধ েরয। েথোয় েথোয় ভ জোনরত োরয ভযজো ফুরয়ট ভথরে ভেরভেেোর 

ইরিরনয়োরযিং ভল েরয আগোভীেোর এভএ েযরত জোোন মোরচ্ছ। ফনু্ধরদয োরথ ভলফোরযয ভত ররো হফোখ ভরররেট 

েযরত যভনোয ফটভূরর এররছর। োথীভে তোয ফোোয োভরন নোরভরয় রদরত চোইরর ভ নম্র বোরফ প্রতেোখেোন েরয। জেোভ ভরল 

ঘণ্টো দরুয়ে রড় ভযজো তোেঁরে ুযোতন এয়োযরোটয  ভযোরড আনন্দ ভযসু্টরযরেয োভরন নোরভরয় রদরয় মোয়। 

 

ফোোয় ঢুরে োথী োেঁ ভছরড় ফোেঁরচ। ভে রয় চো ভখরত রনরচ নোভরর ভোয েোছ ভথরে জোনরত োরয ন্ধেোয য তোেঁরে োত্রে 

ভদখরত আরফ। ভদখোরদরখ নোরভয এই নোতনী ফেফিোরে োথী েখনই ভোনরত োরয নো। ভভরয়যো রে ভেোন ণে ভম তোরদয 

ভদরখ শুরন ছন্দ েযরত রফ? তোযরযও তোয রেছু ফরোয ফো েযোয থোরে নো। তখন ঠোৎ দুুরযয ঘটনোটো ভরন েরয ফুেটো 

বরয় শুরেরয় আর। রফরদয ভয় ভম োোরমেয োত ফোরড়রয় রদর তোেঁরে ধনেফোদ জোনোরত ভপোন নোিোযটো মযন্ত জোনো ভোর 

নো। ভ ভোরঝ ভোরঝ এভন ফ বুর েরয মো ভবরফ রনরজরে েখনও েভো েযরত ইরচ্ছ েরয নো। 

 

ন্ধেোয য অরনচ্ছো রেও োথী োরেো ভরজ গুরজ ভোরে রনরয় রনরচ ফোয ঘরয োত্র রেয োভরন এর ফর। গতোনুগরতে 

নোনো ধযরনয প্রশ্ন উত্তয ফয চররত থোরে আয োথী রনচু স্বরয ভোথো রনচু েরয উত্তয রদরত থোরে। এে মযোয় ভো ভছরররে 

রজজ্ঞোো েরয তোয রেছু জোনফোয আরছ রেনো? ভছররটো তখন রভরি ভর উত্তয ভদয় আভোরদয রজজ্ঞোো ফয আজ রফেোররই 

ভল রয়রছ আরভ শুধু োথীরে তোয ভপরর আো আইরড েোডয টো ভপযত রদরত এররছ। োথী রনরজয অজোরন্ত ভোথো দরুররয় োয় 

রদরয়ই রজ্জো ভরয় মোয়। োত্র রেয ভরধে এেটো চোো গুিন উরঠই োরয ভপোয়োযোয় রযণত য়। রজ্জোয় োথীয ভোথো আযও 

রনচু রয় মোয়। আজ ভবোরয ভফরজ ওঠো ভভোফোইর ভপোরনয রযিং ভটোনটো তোয েোরন রভরি ুরয ফোজরত থোরে। 
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