
নিরুদ্দেশ সম্পদ্দকে  ঘ োষণো
ঘেবীপ্রসোে মুদ্দ োপোধ্যোয়



# ১ শহদ্দেে জঞ্জোল ঘেলোে নবিটো উদ্দে পদ্দ়ে আদ্দে েোস্তোয়। েন়েদ্দয় নেটিদ্দয় পদ্দ়ে আদ্দে জঞ্জোদ্দলে স্তূপ।

ওদ্দেে শহুদ্দে মোনুদ্দষে সু স্বোচ্ছন্দ্য বো আদ্দমোে আহ্লোে এে যোদু বোস্তনবক রূপও বলো চদ্দল। হোদ্দে গ্লোভস

আে িোদ্দক মোস্ক পদ্দে সেকোনে দুজি মোনুষ খুঁ দ্দজ খুঁ দ্দজ ঘে দ্দে নকছু লুনকদ্দয় আদ্দে নকিো যো প্রত্নেোনিক

গুরুদ্দি েোমী হদ্দে পোদ্দে।

আপোেে পোওয়ো ঘেদ্দে একটো েোেো মোদ্দেে েনসল, একটো জং ধেো নপস্তল, দুপোটি দুেকম এে চটি -

পনেযোয়ী শ্রনমকদ্দেে হদ্দে পোদ্দে, েস্তো  োদ্দিক ডোক্তোদ্দেে ঘপ্রসনিপশি বো ওষুধ এে নবল, একটো ঘিৌকোে

ঘিোঙে এে মে ঘে দ্দে ধোেব বস্তু, কদ্দেক টো স্যোলোইি এে েোুঁকো কোুঁদ্দচে ঘবোেল, ভোদ্দঙনি একটোও।

আে নকছু খচদ্দেো পেসো।

নিদ্দজদ্দেে মদ্দধ্য নক একটো নিদ্দয় আদ্দলোচিো কেনেল ওেো। থমদ্দক েোুঁন়েদ্দয়। সদ্যজোে বোচ্চোে দুদ্দজো়েো

ঘমোজো ঘেদ্দ । ঘবশ িতুি। কোলদ্দচ েদ্দক্তে েোে িো থোকদ্দল এদ্দকবোদ্দেই িতুি বলো ঘযে। জেোয়়ুে মদ্দধ্য

ঘথদ্দক আে ঘমোজো প়েোে অবকোশ আদ্দসনি মদ্দি হয়। অবকোশ আসোে কথো ও নেলিো কোেি ঘেমি

টোই নিনেে ষ্ট নেল।

আদ্দশপোদ্দশ ঘুেনেল একটো কুকুে। অদ্দিক অদ্দিক নেদ্দিে পুেদ্দিো বুদ্দ়েো জীণে ঘলোম ওঠো একটো কুকুে।

আনুনবস িোদ্দমে এই কুকুে ওনসনেস এে শেীদ্দেে টুকদ্দেোে ঘ োুঁদ্দজ বন্যোয় ঘভদ্দস যোওয়ো িীল িদ্দেে

পোদ্দ়ে শুঁ দ্দক শুঁ দ্দক ঘব়েোদ্দেো।



নকছুকোল হদ্দলো, উপন্যোস নল দ্দে পোদ্দে এমি মোনুষ পৃনথবী ঘথদ্দক নবেোয় 

নিদ্দয়দ্দে।  বেটো ঘকউ ঘেেনি েোদ্দক। ঘকই বো ঘেদ্দব?আে ঘকিই বো? এই 

কদ্দেকনেি ঘজদ্দলে মদ্দধ্য ঘথদ্দক ঘস শধু শদ্দিদ্দে ঘজদ্দলে বোইদ্দে পৃনথবীটোে ঘশষ 

হদ্দয় যোওয়োে েোি। ঘচোদ্দ ে সোমদ্দি প্রোয় ই ঘে দ্দে ঘপদ্দেদ্দে কোজ কেো অন্তবে োস, 

েনব ওেোলো ম্যোেোনজি, পুতুলিোদ্দচে নসনড। নবদ্দরোহ কদ্দেনি। নবপ্লদ্দবে প্রশ্নই 

ওদ্দঠিো। চোেপোদ্দশে ঘেওয়োদ্দল ন নস্ত ঘ উে এে আঁনকবুনক।

ঘেমি ঘকউ আত্মীয় পনেজি ও ঘিই যোে জদ্দন্য ভোবিো নচন্তো হদ্দব। আে থোকদ্দলও 

েোেো এেনেদ্দি সুিোেনেক এে মে েোষ্ট্র আে ঈশ্বে এে কথো ঘমদ্দি নিদ্দজে নিদ্দজে 

নচদ্দলদ্দকোঠোয় আত্মহেযো কদ্দে নিদ্দয়দ্দে। ঘযমি টো নিদ্দেে শ নেল। 

শধু েোে েোুঁনসে নেি এ িও আদ্দসনি। ঘসই কদ্দব ঘথদ্দক ভোবদ্দে কোদ্দলো কোপ়ে 

টোে কথো, মু  টো ঘেদ্দক ঘেদ্দব ওেো, েলোয় প্রথদ্দম একটো চোপ প়েদ্দব - েন়ে টো 

ঠিক মে বদ্দসদ্দে নকিো। েোেপদ্দে নবকট শব্দ হদ্দব - চোম়েো মোংস ঘপশী ঘথদ্দক 

একটো চোপ েলোে হোদ্দ়েে সব প্রনেদ্দেোধ ঘভদ্দঙ ঘেদ্দব। অন্ধকোে ঠোন্ডো নিস্তব্ধ। ঠিক 

ঘযি বোস্তব। 

এমনি অন্ধকোে ঠোন্ডো নিস্তব্ধ নেল ঘসই েোে টো। সবোই চদ্দল নেদ্দয়নেল। েোে 

ঘচো দুদ্দটো এদ্দসনেল জন়েদ্দয়। প্রথদ্দম এদ্দলো ঘুম। েোেপে এদ্দলো পুনলশ। শধু 

কোদ্দক খি কদ্দেদ্দে ঘসটোই জোিো হদ্দলো িো। আে পৃনথবী ঘে ঘস কথো জোিোদ্দিোে 

ঘকউ ঘিই। ঘবোধ হয় েোুঁনস ঘেওয়োে মোনুষগুদ্দলোও জিহীি ঘকোদ্দিো েোস্তো ধদ্দে 

হোুঁটদ্দে আে হোুঁটদ্দে। জ্বদ্দে পুদ্দ়ে যোদ্দচ্ছ েো। ওেো জোিদ্দেও পোেদ্দবিো ওদ্দেে 

অপেোধী আসদ্দল একটো েোদ্দেে নিদ্দচ বদ্দস, মোথোে ওপে পোেো ভনেে আলোপী 

শো ো। সোেোেোে চলদ্দব েল্প ঘশোিোে অদ্দপক্ষো।
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বোেবোে বদ্দলনেলোম েোদ্দে ঘশোওয়োে আদ্দে আলমোনেে েেজো ভোদ্দলো কদ্দে বন্ধ

েো দ্দে। িোহদ্দল জোমো প্যোন্ট পোজোমো ঘমোজো এমি নক অন্তবে োস ঘথদ্দক রুমোল

সবোই এদ্দক এদ্দক বোইদ্দে ঘবনেদ্দয় আসদ্দব।

হদ্দলোও েোই। হোলকো বদ্দল রুমোল আে অন্তবে োস গুদ্দলো উড়দ্দে লোেদ্দলো হোওয়োয়।

েন়েদ্দয় প়েদ্দলো সোেো শহে জুদ্দ়ে। ঘকোিটো কোে রুমোল, ঘকোিটো কোে অন্তবে োস

আলোেো কদ্দে সোধ্য কোে? সুখ্যোনেে রুমোল আে কুকদ্দমে ে রুমোল একসোদ্দথ জন়েদ্দয়

ঘেদ্দলো। আত্মসম্মোদ্দিে ফুল আে পোেোে েোপ এদ্দস প়েদ্দলো একোনকদ্দিে সোেোয়।

উল্লোস এে েঙ পোন্ডুে হদ্দলো যন্ত্রণোে হোনসদ্দে। এ ঘযি এক মহোনমলি এে

উৎসব। ঘশষ হওয়োে আদ্দে টো এদ্দতো হুদ্দল্লোদ্দ়ে ভেো হদ্দে পোদ্দে ভোদ্দবনি ঘকউ।

একটো সময় সব শোন্ত হদ্দলো ধীদ্দেধীদ্দে। েোে েভীে হদ্দলো। আকোদ্দশে েোেোপথ

এদ্দস নমদ্দশ ঘেদ্দলো পৃনথবীে েোস্তোয় পোেো রুমোল এে ফুদ্দল। সব ঘযদ্দিো একোকোে।

সোেো পৃনথবীদ্দে একসোদ্দথ েোে ঘিদ্দমদ্দে এই প্রথম। অনিবে চিীয় ঘসই ঘসৌন্দ্েয্য।

কুনচ কুনচ বেে প়েদ্দে রুমোদ্দলে ফুদ্দল।

নকচ নকচ শব্দ আসদ্দে শধু একটো। নকছু ইঁদুে ঘবোধ হয় এ দ্দিো মদ্দেনি। ঘ লো

কেদ্দে ইঁদুে কল নিদ্দয়।
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ভোঙো স্কুল বোন়ে নিদ্দয় েথ্যনচত্র বোিোনচ্ছলোম। অসম্পূণে ঘথদ্দক ঘেদ্দলো আপোেে।

হঠোৎ কদ্দেই ঘেদ্দশ ঘেদ্দশ একসোদ্দথ ঘবদ্দজ উঠদ্দলো যুদ্দেে সোইদ্দেি। ঘক কেদ্দে

যুে, কোে সোদ্দথ, ঘকদ্দিো, কদ্দব ঘশষ এসব উতে জোিোে সুদ্দযোে ই এদ্দলোিো।

ঘকোদ্দিো িদ্দম প্রোণ হোদ্দে নিদ্দয় একটো ঘমোদ্দটদ্দল আশ্রয় নিদ্দয়নে। আেদ্দশোলো আদ্দে

 দ্দে। ঘচোদ্দ পদ্দ়েদ্দে। বোথরুম টোও পনেচ্ছন্ন িো ঘসটো বলোে অদ্দপক্ষো েোদ্দ িো।

েোও েোে ঘেোপ ধেো হলদ্দেদ্দট সোেো বোথটদ্দব জল ভদ্দে নিলোম। সোেো ঘপোশোক

ভনেে গুটি গুটি েোে। নক ঘথদ্দক ঘলদ্দেদ্দে জোনিিো। ঘপোশোক খদ্দলও শোনন্ত ঘিই।

শেীদ্দেও একই েকম গুটি ঘবদ্দেোদ্দিো শরু হদ্দচ্ছ। সময় িষ্ট িো কদ্দে বোথটোদ্দবে

জদ্দল ডুনবদ্দয় নেলোম নিদ্দজদ্দক। পোদ্দয়ে আঙ্গুল গুদ্দলো শধু জদ্দলে ওপদ্দে মোথো

তুদ্দল আদ্দে। আমোে দৃনষ্ট নিে। হলদ্দে বোলদ্দবে আদ্দলোে ঘবশ ঘে দ্দে ঘপলোম

আমোে দুদ্দটো পো এক েকম িো। ঘবশ বেদ্দল ঘেদ্দে। ঘকোদ্দিো একটো অন্য প্রোণী

ঘযদ্দিো গ্রোস কেদ্দে আমোদ্দক আদ্দস্তআদ্দস্ত। েোহদ্দল এটোই নক যুে? এদ্দকই

আসদ্দল যুে বদ্দল? ওঠোে শনক্ত চদ্দল ঘেদ্দে।দ্দযদ্দিো ঘলোহোে েোে নেদ্দয় ঘকউ ঘেঁদ্দধ

ঘেদ্দলদ্দে আমোদ্দক, ঘযমি কদ্দে এদ্দেোনেি ঘেঁদ্দধ ঘেলে গ্রোম আে ঘেদ্দশে

সীমোিো। শেীদ্দে ঘচোদ্দ মুদ্দ মোথোয় আদ্দস্ত আদ্দস্ত নিম ধেো ক্লোনন্ত টো বো়েদ্দে।

শ্বোস নিদ্দে কষ্ট হদ্দচ্ছ হেে, নকন্তু জল ঘথদ্দক উঠদ্দে ইদ্দচ্ছ কেদ্দে িো। ঘুম ঘিদ্দম

আসদ্দব এ িই। ঘুম ভোঙ্গোে অদ্দপক্ষো কেো েো়েো আমোে কোদ্দে আে ঘকোদ্দিো

উপোয় ঘিই ঘয।
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েী ে নেি ধদ্দে ইঁদ্দটে নিদ্দচ ঘযমি চোপো পদ্দ়ে থোদ্দক সোেোদ্দট েযোকোদ্দশ জীণে েক্তনবহীি

একটুকদ্দেো সময়, আধমেো নকন্তু েোও ঘযি নিশ্বোস প়েদ্দে শধু এই নেিটোে

প্রেযোশোয়, ঘেমনি হোজোে হোজোে বেে এমি একটো মুহূদ্দেে ে অদ্দপক্ষোয় নেল লক্ষ

লক্ষ কীট। ঘযি এক অজ্ঞোে সুেীব্র মোয়োজোদ্দল েোদ্দেে বে কদ্দে ঘেদ্দ নেল সমদ্দয়ে

নহমবোহ, ঘযি ঘলোদ্দভে ঘিশোয় চূে কদ্দে ঘেদ্দ নেল আনেম সমস্ত সেযদ্দক, ঘযি নহংস্র

েোুঁে লুনকদ্দয় েো ো হদ্দেনেল অদৃশ্য ঘকোটদ্দে যোদ্দে ঘস সু লেো ঘে দ্দলই নচনবদ্দয়

ঘ দ্দে পোদ্দে।

মদ্দি প়েদ্দে ঘসই বোুঁনশওয়োলোদ্দক, ফ্লোইওভোদ্দেে নিদ্দচ মোথো গুুঁদ্দজ বৃনষ্ট আটকোদ্দেো

আে গুট ো  োওয়ো েোুঁে বোে কদ্দে হোসদ্দেো? মদ্দি প়েদ্দে ঘসই বোনলশওেোলোদ্দক,

 টোশ  টোশ শদ্দব্দ জোিোি নেে েোে কোদ্দে এে িেম তুদ্দলো আদ্দে যো সোেো পৃনথবীদ্দক

ঘুম পো়েোদ্দে পোদ্দে? মদ্দি প়েদ্দে ঘসই মহুয়োওেোলোদ্দক, ঘয মহুেোে বদ্দি েদ্দন্ধ বুুঁ ে

হদ্দয় ঝুন়ে নিদ্দয় পথ ঘচদ্দয় থোকদ্দেো, ক ি একটো ভুটভুটি আসদ্দব েোদ্দক জিপদ্দে

ঘেেে আিদ্দে? ফ্লোইওভোে ঘভদ্দঙ পদ্দ়েদ্দে, ঘুনমদ্দয় পদ্দ়েদ্দে পৃনথবী, ভুটভুটি ও আে

আদ্দসনি।

মদ্দি পদ্দ়ে ঘসই নসদ্দিমোয় ঘে ো নসদ্দিমো ওেোলোদ্দক, আগুদ্দি পুদ্দ়ে যোনচ্ছল চোেপোশ,

ঘকউ ঘযি েোদ্দক ডোকনেল পেে োে মদ্দধ্য - আসুি কতোবোবু, ঘেনে কেদ্দবি িো,

অন্ধকোে হদ্দে এদ্দলো, ঘেন কেদূে যোওয়ো যোয় !!

ওেো সবোই এ োদ্দি লুনকদ্দয় নেল ঘকোদ্দিো িো ঘকোদ্দিো নেি, ঘকোদ্দিো িো ঘকোদ্দিো ভোদ্দব।
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েোে বেনস ঘমদ্দেদ্দেে সবোেই প্রোয় নবদ্দয় হদ্দে নেদ্দয়দ্দে।দ্দকউ ঘকউ মো

ও হদ্দয়দ্দে। ঘকউ খবই প্রনেনিে। ঘস স্কুদ্দল প়েোদ্দিো ঘেদ্দ়ে বোন়েদ্দেই

টিউশনি কেদ্দে নকছু নেি হদ্দলো। একগুচ্ছ ঘেোেোুঁে একদ্দেো ো

উচ্চোকোঙ্খী প্রনেদ্দযোেীদ্দেে নিদ্দয় সদ্দন্ধয কোটোয় একজি পোুঁনচল চোপো

পদ্দ়ে হোুঁসেোুঁস কেদ্দে থোকো ক্ষীণ জীনব। ঘবশ  োনিকটো নিষ্ফলো

আকোঙ্ক্ষো নিদ্দয় একবোে একজি ঘক হোে ঘে দ্দে নেদ্দয়নেল ঘমদ্দেটি।

উতে এদ্দসনেল ঘেদ্দলটি হদ্দব পনথক বো ভবঘুদ্দে। ড্রোইভোে ও হদ্দে

পোদ্দে। ঘমোটমোট চলমোি জীবদ্দি েনেময় এটো স্বতো। ঘবশ মদ্দি

ধদ্দেনেল কথোটো। কে কথোই ঘেো নবশ্বোস কেদ্দে ভোদ্দলোলোদ্দে।

ঘসইটুকু নিদ্দয়ই কোটনেল নেি, একটো অভযস্ত নবন্যোদ্দস, শন্যেো িে,

একটো িোদ্দেো়েবোন্দ্ো অনস্তি।

আজ আে েোদ্দক নিদ্দয় মস্কেো কেোে মোনুষ পোওয়ো দুষ্কে। এইনেিটোে

অদ্দপক্ষোদ্দেই ঘবোধ হয় েোে শেীে-এ েন্দ্ জোেদ্দেো, ঘচো বুজদ্দল

স্পশে কেদ্দেো কোদ্দলো ঘ ো়েোে ঘলোম। মোদ্দিমদ্দধ্যই মধ্যেোদ্দে আকোদ্দশে

নেদ্দক ঘচদ্দে মিপ্রোদ্দি চোইদ্দেো ঘিদ্দম আসুক ভয়ংকে প্রোকৃনেক

নবপযে ে।

আজকোল বোন়েে কোদ্দেে ঘেশদ্দি ঘেি আদ্দসিো। এ ি ঘস শোনন্তদ্দে

ঘেশদ্দি নেদ্দয় একলো বসোে অবকোশ পোদ্দব। ঘেদ্দিই আসদ্দব এমি

টোই বো ঘকদ্দিো, ঘেিলোইি বেোবে হোুঁটদ্দে হোুঁটদ্দে ও ঘেো ঘকউ

আসদ্দেই পোদ্দে। িয় নক?
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ল্যোপটপ টো িপ কদ্দে বন্ধ হদ্দলো।একটো অদ্ভ়ুে স্ক্রীি ঘচোদ্দ ে সোমদ্দি ফুদ্দট উঠদ্দলো।নবেঘুদ্দট

নকছু মু । দুদ্দবে োধ্য নকছু সংদ্দকে আে েনব আসদ্দে যো ঘবোিোে উপোয় পোনচ্ছিো।  োনিক পদ্দে

ঘবোধেম্য একটো বোেে ো এদ্দলো - নেদ্দে এদ্দসো, ঘেোমোে কোজ ঘশষ।

বুিলোম ওেো আমোে জদ্দন্য অদ্দপক্ষো কেদ্দে। মদ্দি প়েদ্দে আদ্দস্ত আদ্দস্ত সব কথো। সনেযই

ঘেো আমোে ঘেো এটোই কেোে কথো নেল। ঘেেোে সময়ও হদ্দে এদ্দসদ্দে। ওেো েদ্মদ্দবদ্দশ

আশপোদ্দশই ঘকোথোও আদ্দে আমোে জদ্দন্য েোুঁন়েদ্দয়, আমোদ্দক নিদ্দে এদ্দসদ্দে।

আমোে নক পোলোবোে ঘকোদ্দিো পথ ঘিই? আনম ঘয নেেদ্দে চোইিো! আনম ঘয চোই এই

েক্তমোংদ্দসে মোনুষ গুদ্দলোে ভোদ্দলো মন্দ্ নিদ্দজে সোেো েোদ্দয় ঘমদ্দ নিদ্দে। আনম ঘয ঘবশ আনে

এই মোনুষগুদ্দলোে নহংসো কুৎসো আিমণ হেোশো ঘক নিদ্দজে মদ্দধ্য আতীকেণ কদ্দে। আমোে

ঘবশ লোদ্দে েোস্তোে কোেো, ঘবশ লোদ্দে েোন়েে ঘধোুঁয়ো, কোি িোলোপোলো কেো ককে শ অস্তি,

চোম়েো প়েো েন্ধ, ঘচোেোবোনলে মে ন দ্দে আে মৃদ্দেে মে েভীে ঘুম।

আনম ঘেো ভোবদ্দে বদ্দসনেলোম এটোই আমোে বোস্তব, এটোই আমোে পনেবোে, এেোই সব আনম।

এ ি নক সনেযই নেেদ্দে হদ্দব? পোলোদ্দিোে একটো ঘশষ ঘচষ্টো কেদ্দল ঘসটো ঘক নক সবোই

আত্মহেযো বদ্দল ভোবদ্দব?

# ৭



সবোই হোুঁটনেদ্দলো। সব্বোই। ঘকোথোয় যোনচ্ছল বো ঘকোথো ঘথদ্দক আসনেল ঘসটো কেোে জোিো

নেলিো হে ঘেো। জোিোে কথোও িো। সবোই বলোবনল কেনেল ঘয ওেো বোন়ে যোদ্দচ্ছ। ঘকোথোয়

বোন়ে? বোন়েদ্দে নক ঘকউ অদ্দপক্ষোয় নেল? ঘক? আশ্রদ্দয়ে ঘ োুঁদ্দজ ঘকোথোয় ঘকোথোয় ঘপৌুঁদ্দে যোয়

মোনুষ। আশ্রয় নক আদ্দেৌ ওদ্দেে ঘকোদ্দিোনেি নেল ঘয আজ ওেো খুঁ দ্দজ পোদ্দব? েোও

হোুঁটনেদ্দলো।

েোস্তো সুিসোি। জি মোিবহীি। ঘকোদ্দিো েোন়ে ঘ ো়েোে প্রশ্নই ঘিই। জুদ্দেো চটি নেন্ননভন্ন হদ্দে

ঘেদ্দে অদ্দিক টো পথ আদ্দেই, ন দ্দেদ্দে কুুঁ কদ্দে যোওয়ো পোকিলীে মে। পোদ্দেে চোম়েো,

েক্তমোংস িোদ্দক কোুঁদুনি বন্ধ কদ্দে গুম হদ্দে ঘেদ্দে। েোও হোুঁটো থোদ্দমনি ওদ্দেে।

ঘকউ ঘপৌুঁেদ্দে ঘপদ্দেনেল নকিো ঘস  বে ঘকউ েোদ্দ নি। ঘপৌুঁেদ্দিোে জদ্দন্য অন্তে একটো েন্তব্য

ঘেো লোদ্দে, িোনক? অনিনিে পদ্দথ হোজোে হোজোে মোইল ঘেঁদ্দট ঘেদ্দে শধু ঘজো়েো ঘজো়েো কোদ্দলো

কোদ্দলো রুগ্ন পো। হেযো আইিনবদ্দেোধী। নকন্তু েণহেযো িো।

" দ্দে ঘেেো হয় িোই" শীষে ক একটি কনবেো পোঠ কেদ্দলি এক নচত্রকে, েোে একলো সোধিোে

 দ্দে বদ্দস ঘয োদ্দি উনি েনব আঁদ্দকি ঘেোজ। খব ভে কেনেল ওিোে, এটোও আসদ্দল ওিোে

 ে ঘেো? উনিও অজোদ্দন্ত শধু ঘেঁদ্দটই চদ্দলদ্দেি িো ঘেো?
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েী ে নেি আধ ঘপটো  োওয়ো দুদ্দটো শীণে রুগ্ন  চ্চে ঘজোেো়ে কদ্দে, একটো ঘ ো়েোয় টোিো

েোন়েে অবনশষ্টোংশ েোদ্দেে সোদ্দথ জুদ্দ়ে ঘমোটোমুটি একটো েোন়েে ঘচহোেো তেনে

হদ্দেদ্দে। েোে মদ্দধ্য ঠোসো বই এে পোহোদ্দ়ে বদ্দস মেস্বল ঘথদ্দক গ্রোদ্দমে নেদ্দক েওিো

নেদ্দয়নেল ... কেনেি আদ্দে েো আে জোিোে উপোয় ঘিই। লোইদ্দব্রেী ঘথদ্দক বই চুনে

কেদ্দব এই ইদ্দেটুকু নিদ্দয় লোইদ্দব্রেীয়োি হওেোে স্বপ্ন ঘে দ্দেো ঘেোটদ্দবলো ঘথদ্দকই।

েোেপে মেস্বদ্দলে লোইদ্দব্রেী ঘথদ্দক কে বই ঘয ঘস চুনে কদ্দেদ্দে েোে ইেতো ঘিই।

একবোে ভোবে নবনি কদ্দে দু পেসো ঘপদ্দল ঘকমি হয়! নকন্তু বইগুদ্দলো ওে নেদ্দক

েোনকদ্দয় ওে মদ্দধ্য েদ্দল েদ্দল প়েদ্দেো। নক ঘয ঘসই মোয়ো, ঘয অক্ষদ্দেে শো ো

প্রশো োয় িো জন়েদ্দয়দ্দে, ঘস জোিদ্দবিো।

নিদ্দজে কঙ্কোল শেীে ঘকোদ্দিো মদ্দে এক ঘকোদ্দণ ঘেদ্দ বোনক টো বই এে পোহোদ্দ়ে

ভদ্দে নেদ্দয়নেল যোদ্দে ওদ্দেেদ্দক বোুঁচোদ্দিো যোয়। পৃনথবী ঘভদ্দঙদ্দে, আবোে েদ্দ়েদ্দে,

আবোদ্দেো ভোঙদ্দব। নকন্তু হোজোে হোজোে বেে ধদ্দে ঘসই বই ভনেে ঘ ো়েো েোন়েটো

চলদ্দে, একটো মোনুষ এে কঙ্কোল নিদ্দয়। েোদ্দেে ঘক টোিোে ঘ ো়েো দুদ্দটো কদ্দবই

মদ্দে ঘেদ্দে - ন দ্দে ঘযভোদ্দব যুেযুে ধদ্দে পৃনথবীে ঘবোিো বদ্দে ঘশষ হদ্দয় যোয়।

বই এে েোন়েটো চদ্দল। কযোুঁচদ্দকোুঁচ শব্দ কদ্দে। সভযেোে অমনিবোস কোটদ্দে পোদ্দেিো

সময় ঘপোকো।

# ৯



েে কদ্দেক েশক হদ্দলো, একটো েক্তলোলদ্দচ আভো ঘে ো যোয় েোদ্দেে আকোদ্দশ, ঠিক ঘযনেকটোয় িোনক

একসময় শকেোেো ঘে ো ঘযে। আজকোল েোে বড়, নেি ঘেোট। অবশ্য আদ্দেও ঘেমিটোই নেল।

েেোৎ শধু ঐ আধ ভোঙো একেলো বোন়ে টো ঘথদ্দক আে ঘকোদ্দিোনেি কোন্নোে আওয়োজ ঘশোিো যোয়িো।

বোন়েে েোদ্দে নকছু ধোেব েণ্ড উদ্দঠ থোকদ্দেো, ভনবষ্যদ্দেে নিমে োদ্দণে আশো নিদ্দয়। সমস্ত িো পূেণ হওয়ো

স্বদ্দপ্নেো এভোদ্দবই আকোদ্দশে নেদ্দক মু তুদ্দল ঘচদ্দে থোদ্দক সহস্র বেে। েোেো ঘেোদ্দি। অন্ধকোদ্দেে

আয়িোয় নিদ্দজদ্দক েোনকদ্দয় ঘেদ্দ ।েোে ঘচদ্দয় ভোদ্দলো ঘকউ জোদ্দিিো, েোে পূণেেোে নবন্দুমোত্র আশো ঘিই।

কোন্নোটো ে িই েলো পোনকদ্দয় উঠদ্দেো য ি মো এে সোদ্দথ েোদ্দে একসোদ্দথ ঘশোওয়োে ইদ্দচ্ছটুকুও ঘকউ

ঘকউ নিঁদ্দ়ে উপদ্দড় নিে। অদ্ভ়ুে ঘে দ্দে নকছু মোনুষ, ঠিক মোনুষ িো, ওদ্দেে শেীদ্দে লম্বো লম্বো ঘলোম,

ঘচো গুদ্দলো ঠিকদ্দে ঘবনেদ্দয় আসদ্দে, ি গুদ্দলো ঘিোংেো, চুল উদ্দস্কোখদ্দস্কো। ঘকমি সব ভোষোয় কথো বলে।

েেজো বন্ধ হদ্দল নবনচ্ছনে শব্দ কেে। মো এে শব্দ পোওয়ো ঘযেিো।

একবোে মো বদ্দলনেল একটো শব্দ - occupation। পদ্দে ঘসটো নক বুিদ্দে নেদ্দয় জটিলেো আদ্দেো

ঘবদ্দ়েনেল। ঘকোথোও বলদ্দে জীনবকো। ঘকোথোও বলদ্দে ে লেোনে।

ঘবোিোে আদ্দেই ঘসই ঘয েোে জুদ্দ়ে িোমদ্দলো বৃনষ্ট, আে থোদ্দমনি। অিন্তকোল ধদ্দে ধুদ্দয় চদ্দলদ্দে

সমস্তটুকু, নেিেোে। আজকোল শধু সদ্দন্ধয ঘপদ্দেোদ্দল, বৃনষ্টে ঘজোে বোদ্দ়ে। আকোদ্দশে ঘসই লোল আভোে

ভীষণ সুন্দ্ে হদ্দে ওদ্দঠ চোেনেকটো। ঘকউ ঘেদ্দ িো। ঘকউ কোুঁদ্দেিো। ঘকোদ্দিো েেজো আদ্দেে মে ঘেোজ

েোদ্দে বন্ধ ও হেিো।বোন়েটোে েোদ্দয় এ ি সোেো স্ফটিদ্দকে পুরু আস্তেণ। বৃনষ্টদ্দে আে জল ঘিই।

সবটোই অযোনসড।

# ১০



শহদ্দেে অন্যেম উঁচু অযোপোটেদ্দমদ্দন্টে বোেোন্দ্ো ঘথদ্দক হোে েদ্দস্ক ঘমোবোইল টো পদ্দ়েনেল পোদ্দশে

খব সরু এক েোনল জোয়েোয়।বোন়েে ঘেওয়োল আে েনলে মোদ্দিে একটো অদ্ভ়ুে ঘুপনচ

জোয়েোয়। সদ্দন্ধয হদ্দয় আসনেল বদ্দল একটো টচে নিদ্দয় ঘিদ্দমনেল মোনুষ টো। যনে খুঁ দ্দজ পোওয়ো

যোয়, যনে আস্ত থোদ্দক - এইসব আশোয়।

েনলঘুুঁ নজ টোয় ঘপৌুঁদ্দে আঁেদ্দক উঠদ্দলো ঘস। এনক ঘে দ্দে ঘস? জোয়েোটো থক থক কেদ্দে মোথোে

ন লু ঘে, শকদ্দিো েক্ত মো ো, অজস্র খবদ্দল ঘিওয়ো ঘচো , েোে সোদ্দথ ন িন ি কেদ্দে কোলদ্দচ

ঘপোকোে েল। ঘপোকোগুদ্দলো েোদ্দে জ্বলজ্বল কেদ্দে। আদ্দশপোদ্দশ টদ্দচেে আদ্দলোয় ঘে ো যোদ্দচ্ছ

অজস্র ঠোন্ডো পোিীেে ঘবোেল, ঘকক নবস্কুট এে প্যোদ্দকট, ভোঙো কলম, কনম্পউটোদ্দেে পুেদ্দিো

যন্ত্রোংশ, নসেোদ্দেদ্দটে টুকদ্দেো, প্লোনেক এে ব্যোদ্দে ঘমো়েো কুকুেেোিো ে পচো ঘেহ, ঘিোংেো

পনেষ্কোদ্দেে আধ োওয়ো ব্রোশ, আদ্দেো কেনক!! এগুদ্দলোই সব িকিদ্দক েকেদ্দক হদ্দয় বদ্দ়েো

েোস্তোে দুনেদ্দক ঘেোকোদ্দি ঘে ো ঘযে। আে এ ি এ োদ্দি এই অবিোয়? িেে মো টো ঘয োদ্দি

বদ্দ়েো িেে মোয় নমদ্দশদ্দে, ঘস োদ্দি একটো চোেো েোে উদ্দঠদ্দে। ওটোও নক পচো েলো? ঘে দ্দে

এনেদ্দয় ঘেদ্দলো মোনুষ টো। েোস্তোে এদ্দলো সব নিদ্দভ ঘেদ্দে। বদ্দ়েো েোস্তোে নসেন্যোল ও আে

চলদ্দেিো। ঘলোডদ্দসনডং ঘবোধ হয়। পৃনথবীে সব জ্বোলোনি আজই নক ঘশষ হওয়োে কথো নেল?

একটু পদ্দেই টদ্দচেে আদ্দলো টোও নিদ্দভ ঘযদ্দে চোেো েোেটো ঘে দ্দলো এই জঙ্গদ্দল আে একটো

পচো েলো মোনুদ্দষে শেীে।

আজকোল অবোস্তব সব নিওি আদ্দলোগুদ্দলো নিদ্দজ ঘথদ্দক জ্বদ্দল ওদ্দঠ মধ্যেোদ্দে, নিশনে েোস্তোে

ঘভদ্দঙ যোওয়ো নসেন্যোল বোনে েপেপ কেদ্দে থোদ্দক  োমদ্দ েোদ্দল,প্লোনিক নেদ্দয় তেনে সব চোেো

েোদ্দেে পোেোেো শকদ্দিো িেে মোে ধদ্দে বদ্দস তেনিক সোদ্দলোক সংদ্দেষ সোদ্দে।

# ১১



আমোে ঘকোদ্দিো এক বেদ্দেে জন্মনেদ্দি আমোে মোসতুদ্দেো ঘবোি আমোদ্দক উপহোে নেদ্দয়নেল একটো

বিসোই আে েোদ্দক নকভোদ্দব লোলিপোলি কেদ্দে হদ্দব ঘসই িীেমোবনলে একটি বই। অন্য েোদ্দেে

সোদ্দথ বোেোন্দ্োয় েো ো নেল ঘসই বিসোই। জল সোে সব নেেোম পনেমোণ মে। পো়েোএ ঘকউ িো

ঘ দ্দে মদ্দেদ্দে শিদ্দলই েোে হো়েদ্দেো়ে নিদ্দয় এদ্দস সোে বোনিদ্দয় নেেোম েোেটোে ঘেো়েোয়।

নবদ্দশষে কুকুে ঘব়েোল। েে বেে শেৎকোদ্দল নকছু সোেো ঘপোকোে মে ঘে দ্দে ঘপলোম ওটোে

শো োয়। খব তধয্যেধদ্দে আেস কোুঁচ নেদ্দয় ঘেদ্দ বুিলোম ওগুদ্দলো একপ্রকোে ঘেোট পোন ে

েোিো।অল্প নকছুনেদ্দিে মদ্দধ্যই পোন দ্দে ভদ্দে ঘেদ্দলো বিসোই। ঘসই পোন ে নডম নিদ্দয় নবনি

কেোে আশোয় আসদ্দেো এক িোেী। পোন ে নডদ্দমে নবনিমদ্দয় েোে শেীে নিদ্দয় নকছু ঘ লোধূলোও

কদ্দেনে। এমনি এমনি নকছু নেদ্দল ঘস ঘেো েোি হে। ঘস েোি ঘিদ্দব িো।

এ দ্দিো আমোে েোুঁকো ফ্লযোদ্দট ঘস নডমওেোনল নিিই আসদ্দে। বিসোইএ পোন ও ডোকদ্দে নিিই।

ফ্লযোট টো নিিই পোন ঘে ভদ্দে ঘেদ্দে। সমস্তটোই পোন  োমোে হে ঘেো। ওেো হে ঘেো 'নবষ্ট্ স

ওফ্ ইংল্যোন্ড' েোয় ওদ্দেে ভোষোয়।

আনম ঘকোথোয় ঘকউ ঘ োুঁজ পোয়নি। আমোে মোসতুদ্দেো ঘবোি আদ্দেো আদ্দে ঘথদ্দকই নিরুদ্দেশ।

এদ্দতো মোনুষ হোনেদ্দয় ঘেদ্দে ঘয সেকোে 'নিরুদ্দেশ সম্পদ্দকে ঘ োষণো ' বন্ধ কদ্দে নেদ্দয়দ্দে।

# ১২
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