
জন্দিন 

যাত ১২টা বফজজ ৫ দভদনট। াঅজ যাজযু জন্দিন। তায বফড াাআড বটদফজরয উজয যাখা বটদরজপানটা 
বফজজাআ চজরজে। ব জাজন এত যাজত বে তাজে বপান েযজে। দেন্তু তায েরটা দযদব েযজত াআজে েযজে 
না। বফ দেেকু্ষণ য এোন্ত াদনো জেও ব দযদবায তুরজতাআ ওা বথজে গরা বানা বগর  

যাদ ফাথথজড যাজ ুফাফা।  

থযাাংে াআউ ভাদি।  

দে েযদেজর ফাফা? াজনক্ষন ধজয দযাং বফজজ চজরজে।  

যা ভাদি।  

বতাভায বভাফাাআর বপানটাও ফন্ধ াদে। াঅয স্কাাআদজত রগ াপ েযা?  

াঅদভ াআজে েজযাআ ফন্ধ েজয বযজখদে। াঅজ াঅভায োজযা াজথ েথা ফরজত াআজে েযজে না।  

াঅদভ দে বাআ ানয োজযাজিয এেজন ফাফা?  

ভাদিয এাআ প্রজেয উত্তযও তায দিজত াআজে েযজে না। তাাআ ব দেেুক্ষণ চু েজয বথজে প্রঙ্গ ফিরাজনায 
জনয ফরর  

ভাদি বতাভায েনপাজযন্প বেভন চরজে?  

ওা বথজে এেটা িীঘথ দনাঃশ্বাজয ব্দ শুনজত বর।  

যাাঁ ফাফা খুফাআ এঞ্জয় েযদে। এেটু াঅজগ বতাভায ফাফায াজথ াঅভায েথা জয়জে। ও দেেকু্ষজণয ভজধযাআ  
জাান বথজে বপান েজয বতাভাজে ফাথথজড উাআ েযজফ। াঅয বান যাজ ুফাফা াঅদভ বতাভায বেয়াযজটোয 
চাচাজে ফ াঅজগাআ ফজর বযজখদে। দফোর াাঁচটায় বাজটর রূী ফাাংরা বথজে বতাভায ফাথথজড বেে 
বডদরবাদয দিজয় মাজফ। াঅয াঅদভ বতাভায খারাভদনজিযজেও ফজর বযজখদে। ওযা ঠিে ভয়ভত ব াঁজে মাজফ। 
বিখজফ াজনে পান জফ। াঅো তুদভ ফনু্ধজিয ফাথথজড ার্টথ জত াআনবাাআট েজযে বতা?  

যাজ ুাঅফায দেেকু্ষণ চু েজয বথজে ফজর থযাাংে াআউ ভাদি। াঅভায খুফ ঘুভ াজে। াঅদভ এখন যাখদে 
ভাদি।  

এাআ ফজর ভাজে াঅয দেেু ফরায ুজমাগ না দিজয় ব খট েজয দযদবায নাদভজয় যাখর।  

ভায াজথ েথা বল েজয যাজ ুবপাজনয বভাআন প্লাগটা খুজর যাজখ। তায ভা এের্ট াঅন্তজথ াদতে জিরজন 
বমাগ দিজত এখন াঅঙ্কাযায় াঅজে। বাযার ওয়ােথ ায দাজফ দফদবন্ন েনপাজযজন্প বমাগ দিজত তাজে প্রায়াআ 
বিজয ফাাআজয বমজত য়। তায ফাফা এজিজয নাভেযা ধনীজিয এেজন। তায বডাদপ বটাদেওজত। তাাআ 



যাজযু ফাফাজে ফেজযয প্রায় নয় ভাাআ ফযফায োজজ বিজয ফাাআজয থােজত য়। যাজযু দযফাজযয স্থায়ী 
িয ফরজত বেয়াযজটোয াঅয়া ফাফুদচথ  িাজযায়ান াঅয গুর্ট েতে ড্রাাআবায।  

যাজ ুিযজা খুজর ফাাআজযয ফযারেদনজত এজ িাড়ায়। দনজচ াভজনয বখারা রন াঅয িূজয যাস্তায বফ 
খাদনেটা বিখা মায়। ফাগান বথজে ফাতাজ ফজয় াঅনা ানাজনা পুজরয ব যব তায দফলণ্ণ দেজায ভজন 
দেেুটা জরও খুদয য ফুদরজয় মায়। াভজনয যাস্তায রাাআটজাজেয বাদডয়াভ ফাদতয দনজচ েজয়েজন 
জড়ড় জয় ঘুদভজয় াঅজে। া দিজয় দ্রুত গদতজত নথ ফাদজজয় গাদড় েুজট চজরজে। বথজে বথজে নাাআট 
গাডথ জিয ফাাঁদ বানা মাজে।  

যাজযু াঅজ বতয তভ জন্দিন। ভজন েযায বচষ্টা েজয াজত বগানা ভাত্র িুাআ দতনটা জন্দিজন ব ফাফা 
ভাজে এোজথ বজয়জে। াঅয প্রদতফাজযয ার্টথ জত বেে োটা বল ওয়ায য তাযা াদতদথ াঅযায়জন ফযস্ত 
জয় মাওয়ায় ব এোেী ঘজয এজ ঘুদভজয় জড়জে।  

োজর যাজ ুবফ বফরা েজয ঘুভ বথজে উঠজরা। বেেপাে বল েজয ব ফাাআজয বফরুজনায জনয ততদয জয় 

দনজরা। ভাদনফযাগ ফা বভাফাাআর বপান বোন দেেুাআ তায জঙ্গ দনজত াআজে েযজে না। ড্রাাআবায চাচা তাজে 

যভনা াজেথ য িদক্ষণ দিজেয বগজট নাদভজয় দিজর ঘণ্টা িুজয়ে জয ঠিে এাআ জায়গা বথজে তাজে উঠিজয় 
বনফায েথা ফজর তাজে দফিায় েজয দির। 

যাজ ুাটজত াটজত াজেথ য ানয প্রাজন্ত এজ ড়জরা। ব াঅজগ েখজনা যভনা াজেথ  াঅজদন। চাদযদিজেয 
দযজফ চা’ওয়ারাজিয াাঁোাাঁদে গাজে াদখয দেদচযদভদচয ডাে তায বফ রাগজে। বফ দেেকু্ষণ াটাার্টয  
য ব ক্লান্ত জয় াজেথ য এেটা খাদর বফদিজত ফজ ড়জরা। দেেু জয তায ভফয়ী এের্ট বেজর ফড় 
ফ্লাজস্ক েজয চা াঅয াদনবদতথ  ফারদতজত ো ডুদফজয় তায াভজন এজ ফরর  

চা রাগজফা াফ  

যাজযু বফ ভজা রাগজত রাগজরা তাজে যায ফরাজত। ব ফরর  

যাাঁ এে ো িাও।  

দেন্তু যক্ষজনাআ ভজন ড়জরা ভাদনফযাগ ফা বভাফাাআর বোনটাাআ তায জঙ্গ বনাআ। তাাআ ফরর  

না, বাাআ চা দিজত জফ না। াঅজর াঅভায োজে বোনও টাো বনাআ।  

চা ওয়ারা বেজরটা দফয গরায় ফরর  

তয় চা চাাআজরন েযা। তাযয ফ্লাস্ক উঠিজয় ন ন েজয াভজনয যাস্তা ধজয চজর বগর। এাআদিজেয জায়গাটা 
বফ দনদযদফদর। বফদিয াভজনয গােটা বথজে েজয়েটা াদরে এেজমাজগ দেদচযদভদচয েযজে।  

দেেুক্ষণ জয তাজে াফাে েজয দিজয় চা ওয়ারা বেজরটা াঅফায ফ্লাস্ক াজত দপজয এজ তায াভজন 
িাাঁড়াজরা। যাজ ুবজ ফরর এখন াঅয চা চাাআজফা না োযণ জঙ্গ টাো বনাআ।  



বেজরটা ফারদতয াদন বথজে এেটা ো উঠিজয় দনজয় ফ্লাস্ক বথজে চা বঢজর তায দিজে এদগজয় দিজত দিজত  
ফরর  

রন চা খান। তয় বটা রাগজফা না। যাজ ুাফাে জয় দজজ্ঞাা েযজরা    

বেন, টাো দনফা না বেন?  

াফ াঅজ বফচা দফদি বাজরা াআজে। াঅনাজয চা খাওয়াাআয়াাআ ফাাআত মাভু।  

যাজ ুফুঝজত াযজরা না দফনা টাোয় চা খাওয়া ঠিে জফ দেনা। দেন্তু ব বেজরটায ানুজযাধ বপরজত 
াযজরা না। ব োটা াজত দনজয় চুভুে দির। তায োজে ভজন র দফজশ্বয বযা ুস্বািু বোন ানীয় ান 
েযজে। বেজরটা তায াভজন দনজচ ফজ ড়জরা।  

াঅভায নাভ যাজ।ু বতাভায নাভ দে?  

বভায নাভ ফজরু দভয়া।  

বোথায় থাে? ড়াশুনা দে েজযে? 

থাদ বাআ াদতযুজরয ফদস্তজত। না সু্কজর মাফায াদয নাাআ। তয় ভায োজে াআড়া ভুাআ ফানান োআযা াাআন 
বফাজডথ য গর বরা াআড়া পারাাআফায াদয।  

বতাভযা বে বে থাজো?  

বভায ভা ফাফা াঅয কুদি িুাআডা মভজ ফাআন। ফাজাজন বঠরা গাদড় ফায়। ফাআজনযা পুজরয ভারা বফজচ। ভায় 
ফাআয়া বজগায রাাআগা ভারা ফানায়।  

যাজ ুঠাৎ দেেু না ববজফাআ ফজর বপজর  

বতাভায াজথ াঅভাজে বতাভাজিয ফদস্তজত দনফা?  

ফজরু ব ব েজয বজ ওজঠ।  

দে েন াফ াঅপজন মাাআজফন বভাজগা ফদস্তজত? তয় ফাআফায দিভু তে? এাআ েথা ফাআরা ফজরু াঅয িাাঁড়ায় 
না। ফাদড়য দিজে যওনা বিয়।  

যাজ ুগম্ভীয ভুজখ বফদিজত ফজ থাজে। এযাআ ভজধয েজয়ে ঘণ্টা ায জয় বগজে। দেন্তু তায ফাায় দপজয 

বমজত াআজে েযজে না। ঠাৎ াভজন তাদেজয় বিজখ ফজরু তায দিজে দপজয াঅজে। তাযয তাজে াফাে 

েজয দিজয় ফজরু ফরর  

রন মাাআ াঅভজগা ফদস্তজত? 



যাজ ুভন্ত্রভুজেয ভজতা তাজে ানুযণ েজয। প্রায় ঘণ্টা খাজনে াটায য তাযা িুজন এের্ট ঝুদড়য াভজন 
এজ িাাঁড়ায়। ফজরু দচৎোয েজয ফজর  

ভা ভা বিে োজয রাআয়া াঅাআদে। 

ঝুদড়য াভজনয োরা দযজয় ফজরুয ভা বফদড়জয় াঅজ। বেজরয াত বথজে ফ্লাস্ক াঅয াদনয ফারদত দনজত 
দনজত ফজর 

এাআডা বেডা বগা ফাজান? এাআ বারাজয বতা দচনফায াযরাভ না।   

 ভুাআ ও দে দচদন ভা। াঅাআজওাআ াজেথ  বিা। যাজ ুফজরুয ভাজে তায নাভ ফজর। তাযয িুজজনাআ ঝুদড়য 
াভজন যাখা বাগরা দফদেজয় ফজ জড়।  

ততক্ষজণ  ূমথ দিভ াঅোজ ঢজর জড়জে। ফজরুয ফাফা াঅয বফাজনযা দপজয এজজে। ফাাআ এোজথ 
বাগরায় বগার জয় ফজজে। ভার্টয ানদেজত ফায জনয বধাাঁয়া ওঠা াঅজরা চাজরয বাত াঅরু বফগুজনয 
ারুন াঅয ডার দযজফন েযা জয়জে। বগে দাজফ ফাড়দত খাদতয েজয ফজরুয ভা শুধু যাজযু াজত 
দডভ বাাঁজা তুজর দিজয়জে। যাজ ুতজথ নী দিজয় চিাোয দডভবাজাটাজে োটজত োটজত ভজন ভজন ফরর “যাদ 

ফাথথজড টু দডয়ায যাজ ুাযান্ড বভদন বভদন যাদ দযটানথ াপ দি বড”।  

 

নাাআভ াঅফিুল্লা  

১৭/০৫/২০১৩             


