সিজ োজেসিয়োর লষণ

ফাংলাদেদে ্ণফয়হদেয ভদযে েতকযা ো. বাদেয ভদযে সদ াদেসিয়া াওয়া গেদে। কাদ ই িং্োয় এয সযভা্ এদকফাদয কভ
িয়। ভসিল দলা সদ াদেসিয়া িাত কযা। ভািসক গযাদেয সফদেলঞ ফা াইসকয়াসিদেযা সিদ াদেসিয়া িাত কদয থাদকি। ুত
িাত কদয ুত সিসকৎা সেদল এই গযাদেয সিসকৎায় বাল পল আো কযা মায়।
সদ াদেসিয়া একযযদ্য ু তয ভািসক গযাে। এই গযােহদেয সফলদয় ভািল াদি অদিক কভ, সকু রিড গকৌত ল ফায ভাদে।
অদিদক ফৄ ভািসক াাতাদল গমদত িায় ভািসক গযােহ গে্দত গকভি, তাযা কদয সক এফ গে্দত। ফাই অদিক ব ল যায্া
গাল্ কদয। ফা দফ এই গযােহযা রিড একা। ভািল তাদক কাদে টাদিিা, তাদক বয় ায়। তাদক অসযকায ফসিত কদয। অদিক গযােহয
গযাে সি্ণয় দত ফেদযয য ফেয গলদে মায়। তাদেয সিসকৎা সফসিত য়। অদিদকই সেকায য় অসিসকৎায। কসফযা আয
োৄপঁ কওয়ালায অতোিাদয অসতঠ য়। অদিদক সফিা সিসকৎায় কে ায়।
সদ াদেসিয়ায অদিক যযদ্য ল্ আদে। এুদলাদক াযায্বাদফ দ িব’ ও গিদেিব’ ল্ এবাদফ বাে কযা মায়।
কতুদলা বফসেেে মা ভািদলয ভদযে থাকায কথা, সকু গিই, তাদক াযায্ বালায় সদ াদেসিয়ায গিদেিব সপটভ ফা ল্ ফদল।
আয কতুদলা বফসেেে মা ভািদলয ভদযে থাকায কথা িয়, সকু

েহয ভদযে আদে, তাদক আভযা সদ াদেসিয়ায স িব সপটভ ফা

ল্ ফলদত াসয।
সিদি সদ াদেসিয়ায কতুদলা াযায্ লদ্য উয আদলাকাত কযা দলা। এয গথদক আভযা গযােি সি্ণয় কযদত িা াযদলও
আভাদেয ভদি সকে টা যায্া বতযহ দফ মায গথদক আভযা গকাি ভািদলয সদ াদেসিয়া থাকদত াদয ফদল ভদি কযদল তাদক ভািসক
সিসকৎায িে ভািসক াাতাদল সিদয় আদত াযদফা। তদফ ভদি যা্দত দফ ফ ল্ ফায ভদযে থাদকিা। কাদ ই এয কতুদলা
মসে মদথে ভয় যদয থাদক ও মসে অদিক তহর য় তদফ আভযা গযােহদক এক ি ভািসক ডাতায সেদয় গেস্দয় সিদত াসয।
সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ভদযে অদিক স িব ল্ থাদক। রতেদ্য অবাবাসফকতাদক ফদল গলসদিেি। িাত কযায ভদতা গকাি
ফাসেক উদহক (গমভি, ফু, ে , েদ ইতোসে) োৄাই ফেসত গকাি সকে রতে্ কদয। গকাি ফাসেক উদহক োৄাই ফেসত গকাি
সকে ুদি, গকাি সকে গেদ্, গকাি ে ায়, গকাি পেণ ায় ফা গকাি বাে ায়। তদফ ভদি যা্দত দফ গকাি একটা উদহকদক ব ল
ফো্ো কদয সব সকে রতে্ কযদল তাদক গলসদিেি ফদলিা। ত্ি এিদক ফদল ইলেি। গমভি, যসেদক আযা অ কাদয া সাদফ
আভযা গে্দত াসয। এি ইলেি। গলসদিেদি গকাি উদহক, গমভি, গকাি রক় ত ফু, েদ ফা ে ইতোসে থাকদফিা। গলসদিেদিয
ফাংলা অলহক রতে্। তদফ ৄাসৄ ইংদয হ েদি ফেফায কযাই বাল। ঘদভয ভুদতণ ফা ঘভ গথদক উঠায ভুদতণ অদিক ভয়
একযযদ্য অলহক রতে্ য়। এদক সকু গলসদিেি ফলা মাদফিা। গকাি ঔলয, গিোরফে ফা তহর োযহসযক অ তায কাযদ্
গলসদিেি দল তাদকও মথাথণ গলসদিেি ফলা মাদফি। সদ াদেসিয়ায গযােহদেয িািা যযদ্য গলসদিেি য়।
গযােহ কাদি কথা ুদি। গযােহ একাই এই কথাুদলা ুিদত ায়। আদে-াদেয গকউ এই েদুদলা ুিদত ায়িা। গফাোদিায িে গযােহ
অদিক ভয় এুদলাদক োদয়ফহ আওয়া ও ফদল। আদল গকাি োদয়ফহ সফলয় এি িয়। অ তায কাযদ্ গ কাদি এভি যযদ্য অভ ত
কথা ুিদত ায়। এদক ফদল অসডটসয গলসদিেি। ক্দিা ক্দিা গযােহ েদ ুদি, ফা অপে কথা ুিদত ায়। ফদিদয় গফেহ গে্া
মায় গম, গযােহদক গকউ সকে ফলদে ফা তায িাভ যদয ডাকদে ফা তাদক ্াযা কথা ফলদে (গযােহ একাই সকু এুদলা ুিদত াদে।
আয গকউ ুিদেিা।)। মাযা কথা ফলদে তাযা  ল ফা ভসলা দত াদয, সযসিত ফা অসযসিত ভািল দত াদয। তাযা বাল কথাও
ফলদত াদয আফায ভাদলািিাভলক ফা অিোিে ্াযা কথাও ফলদত াদয। াযায্তঃ সিদ াদেসিসিয়ায গযােহযা ্াযা ও
কেোয়ক কথাই গফেহ ুদি। কথা িা ুদি মসে েদ ুদি ফা ফােেমদেয আওয়া ুদি তদফ এই যযদ্য গলসদিেি তলিাভলকবাদফ
কভ ু তয। গযােহযা অদিক ভয় ফদল গম, তাযা েই ফা তদতাসযক গলাদকয কথা ুিদত ায়। এই যযদ্য গসলউসদিেি থাকদল
গযােহয সদ াদেসিয়া থাকায মদথঠ ভাফিা থাদক। ক্দিা ক্দিা গযােহ ফদল গম গকাি এক ি ভািল গ সক সক কযদে তায একি
যাযাসফফয্ সেদে। গযােহযা অদিক ভয় ফদল গম, েই ফা তদতাসযক ফেসত আদলািিা কযদে গ এভিটা
ুিদত াদে। াযায্তঃ গযােহদক সিদয়ই তাযা আলা কদয। এযযদ্য গসলউসদিেি থাকদল গযােহয সদ াদেসিয়া থাকায ভাফিা
অদিক গফেহ।

গযােহয েযহদয অভ ত যযদ্য োযহসযক অিবসত য়। গমভি, েযহদয বালাদাৄা য়। এোৄা েযহদয সি গপাটায ভদতা অিবসত দত
াদয। েযহদযয আক় সত ফা েঠি ফেদল গেদে গযােহ এভিটা রতে্ কযদত াদয। এযযদ্য গসলউসদিেিদক গাভািক’ অথফা
টোকটাইল’ গলসদিেি ফদল।
গযােহ অবাবাসফক ে ায় মা াযায্তঃ ্ফ ্াযা যযদ্য য়। অদিকভয় গযােহ ভদি কদয গম তায েযহয গথদকই ে গফয দে।
এদক অলপোটসয গলসদিেি ফদল।
অদিক ভয় গযােহ তায ্াফাদযয ভদযে গকাি সফদেল যযদ্য বাে ায়। াযায্তঃ ্াযা বাে ায়। অিেযা একই ্াফদয সকু এভি
বাে াদেিা। এদক ফদল োদেটসয োলসদিেি’।
গযােহ এভি ভািলদেয ফা এভি ফু ফা এভি অফয়ফ গেদ্ মা আদল গিই। এদক ফদল সব ে য়াল গলসদিেি। অদিক ভয় গযােহ
অফয়ফ ফা যঙ গেদ্। সকু গফেহয বাে গদে ভািল ফা ভািদলয ভদতা গে্দত সকে একটা গেদ্। যভীয় গকাি িসযেও গযােহ গে্দত
াদয। গমভি, মহু রহে, েয়তাি ফা বহি ফা ব ত গে্দত াদয। যভীয় সফলদয় গলসদিেি দল তদফ গযােহয সোেত অফ া, তায
আথণ-াভস ক গরাট সফিায কযদত দফ। গমভি, ফাংলাদেদে গকউ মসে একটা ব ত গেদ্ তদফ তা াভাস ক গরাট অিমায়হ ফো্ো
কযা মায়। এদক গলসদিেি ফলা মাদফিা। সকত মসে ব দতয যায্া গতভি রিসলত িয় এভি ভাদ গকউ মসে ব ত গেদ্ তদফ গিদক
গলসদিেি ফলা গমদত াদয। ঘদভয ভয় ফা ঘভ গথদক াোয ভদতণ গম সব ে য়াল গলসদিেি য় তা সদ াদেসিয়ায ল্ ফদল
সফদফিিা কযা মাদফিা। গিোরদ্য পদল ়ে সব ে য়াল গলসদিেদিয গদেও একই কথা রদমা ে।
সিতায সফলয়ফুয ভদযে ম্ি ু তয অবাবাসফকতা াওয়া মায় তাদক ফদল গডলেি ফা রাতযায্া । গযােহয আথণ-াভাস ক টব সভ
সেদয় ফো্ো কযা মায়িা এভি যযদ্য রাত যায্াই দলা গডলেি। এই যায্াুদলা অতেত ে় যযদ্য য়। মসত সেদয় এই যায্াুদলা
টলাদিা মায়িা। অফেে অপতহরতায় থাকদল গযােহ কদয়ক ভা দয এুদলা গম ব ল গ সফলদয় সকে টা ফেদত ু

কদয। তায ভদযে এই

যায্ায তেতা সিদয় সিযা বতযহ য়। গযােহয আিয্ তায গডলেি সেদয় রবাসফত দত াদয আফায িাও দত াদয। গযােহ কতটা
তহর বাদফ তায রাতযায্া ুদলাদক সফবা কদয, এুদলা কতটা িল যযদ্য, গযােহ এই যায্া িাযা সযিসলত দয় সকে কদয সকিা,
গ এই রাতযায্াুদলাদক সিদয় কতটা দেদ ব দে, াযায্ ভািদলয সফবা গথদক তায এই গডলেি ুদলা কতটা ়থক গ সফলয়ক তায
যায্া সক ইতোসে সফদফিিা কদয তায গডলেদিয অফ া পদকণ সধাত সিদত দফ।
সদ াদেসিয়ায গযােহ সফবা কদয গম তায সফ দধ লৄমে কযা দে, ফা গকাি িা গকাি উাদয় তায সত কযায, তায ভািাসি
ইতোসে কযায গিো কযা দে। এই যযদ্য রাত যায্াদক াযসসকউটসয গডলেি ফদল। গযােহ ফদল গম তাদক সকে গলাক অিয্
কযদে, গকউ তায ই-গভইল গভাফাইদলয গট্ গভদ ুদলা, ফা গপফদকয উয সিয়সভত ি যোসয কযদে, তায অসপদ ফা ফাায়
ইদলরসিক মোসত ফসদয়, তায গভাফাইদল পাইং কযায িে গকাি টওয়োয ফসদয় গেয়া দয়দে, তায ফাথ দভ ভাইদরা কোদভযা
ফসদয় তায অবস কয েসফ গতালায গিো িলদে। তায ্াফাদয ্াযা সকে সভসেদয় গেয়া দে। এই ্াফায গ্দল গ ভাযা মাদফ, ােল
দয় মাদফ ফা অ দয় মাদফ। তায ঘসিঠ িই তায েু ও তাযা এক যযদ্য গোদয়োসেসয কযদে ও তায সত কযায গিো কযদে।
তায রসতদফেহযা তায সদে গলদেদে। যকাযহ গোদয়ো ং া, আইিরদয়ােকাযহ ং া, সফদেেহ গোদয়ো ং া ইতোসে তায সদে গলদে
গেদে। তায ভাথায় ভাইদরাসি ফসদয় োদটলাইদটয াাদমে ফা গভাফাইল গিটওয়াদকণ য াাদমে তায সত কযায গিো িলদে। কাদযা
কাদযা ভদযে এসফলদয় িল যযদ্য যায্া াওয়া মায়। ক্দিা ক্দিা াযসসকউটসয গডসলউেি এত িল য় গম এি গযােহয
হফদিয রায় ফ সকে য একি ফো্ো সেদয় োঁৄ কসযদয় গপদল।
গযােহ সফবা কদয গম তায বাভহ ফা রহ সফফাফসবণ ত পদকণ সলত। এই যযদ্য রাত যায্াদক গডলেি অফ গ লাস ফদল। গোট-্াট
পকণ হি সফলয়দক এই যযদ্য িসযেহিতায সিসিত রভা্ সাদফ গযােহ াস য কদয। গযােহ াযায্তঃ রহয ফা বাভহয িসযেহিতা
রভাদ্য িে ি ৄাত গিো কদয। এক ি গযােহ দেদয ফেফতী দয় অসপদ মাওয়া ফ কযদলি। তায সেসকা রহ গকাি  ল
সেদকয াদথ কথা ফদল সকিা তা গে্ায িে সেদিয য সেি াদেয সিসভণয়ভাি সফসডং এ ফদ রহয ি দলয উয ি যোসৄ কযদত
লােদলি। আদযক ি গফযকাযহ গোদয়ো বাৄা কদয রহয সেদি লাোদলি। আদযক ি রহ তায বাভহয গপফক োক কযায িে
রদপেিাল োকায বাৄা কযদলি। এোৄা সিয়সভত গভাফাইল গিক কযা, ফোে গিক কযা, ঠাৎ ফাায় াস য ওয়া, দিয সভসিট য
য গপাি কযাদতা আদেই। এক গযােহ রহদক ফাায় তালা গভদয আটদক গযদ্ অসপদ গমদতি মাদত রহ ফাসৄওয়ালায াদথ গরভ কযদত িা
াদয। রহি ফাসৄওয়ালায সেদক তাসকদয় গৌ দিেয ্াসতদয একফায গদসেদলি ফদল এত াফযািতা! আদযক ি রভােত তায
গরসভকাদক িা সেদত মাদত সতসি তায আদেয গরসভদকয াদথ গমৌি পকণ থাকায সফলয়ি বহকায কদযি। আেদত গরসভকািয এভি
গকাি পকইণ সেলিা।

গকাি িোমে কায্ োৄাই গযােহ সফবা কদয গম গ গকাি ফণিাো অিোয় কদযদে, ভাদয অদমােে া কদয গপদলদে। এসফলদয় গযােহ
াযা্ বাফদতই থাদক ও অযাযদফাদয গবাদে। এই যযদ্য রাত যায্াদক গডলেি অফ সেট’ অথফা গডলেি অফ সি’ ফদল।
এক ি গযােহ অযাযদফাদয ব েদতা কায্ বেেদফ গ এক ি ভািদলয ফাোি গথদক িা ফদল একি গোলা প ল সিদয়সেল। এক ি
বকদোদয  মভথি কদযসেল ফদল বয়াফ অযাযদফাদয আরাত দয়সেল। গযােহ বাফদলা -  মভথি ়সেকতণ ায সফযাদিয সযসি।
সিিয়ই সতসি আভাদক ভাযামক োস সেদফি। আসভ মে মে যদয সফযাতায গকাািদল ৄদফা।’ গযােহ মাদকই ায় তায কাদেই তায
এই াদয সফফয্ সেদত ু

কযদলা। অথণাৎ গযােহ তায অযাদযয ভাোদক অদিক ফাসৄদয় গে্দে। পকণ গিই এভি গকাি েঘণটিায

িে গযােহ সিদ দক োয়হ ভদি কযদত াদয। গমভি, একি াইদলাদি ফু ভািল তাত ফায য গযােহ বাফদলা গম গমদত গ ঐ
িদেয এক দিয উয সফযত সেল তাই এই েঘণটিা দয়দে। এই অদথণ গই এতুদলা সিযাযায ভািদলয ভ়তেয িে োয়হ। সতে
সতে এতুদলা ভািলদক গভদয গপলদল গম যযদ্য সযতা দত াদয, তায ভদিয অফ া গতভিিই দয় গেল। তদফ গডলেি অফ সি ফা
গডলেি অফ সেট সদ াদেসিয়ায় কভ থাদক। থাকদলও তা সফসত বাদফ থাকদত াদয। এুদলা থাকদল গযােহয সদ াদেসিয়ায
াোাসে সফল তা থাকদত াদয।

গযােহ সফবা কদয গম তায সফদেল যযদ্য ভতা আদে ফা গ এক ি ফৄ ভাদয ভািল। গ সফবা কদয গম গ এভি একি সফদেল
আসফকায কযদে মায পদল াযা েসিয়ায ভািদলয হফি ফেদল মাদফ। গকউ এসফলদয় দে রকাে কযদল আয যদ গিই। গযােহ গযদে গভদে একেভ পায়ায দয় গমত। এক ি সিদ দক ফৄ কসফ বাফদতা। এক ি সিদ দক যফহরিাথ ঠাুয ফদল োফহ কযদতা ও তায সফদেল
সফদেল কসফতা (আদল যসফ ঠাুদযয কসফতা) ফাইদক গোিাদতা। এক ি সিদ দক রযািভেহ ফদল োফহ কযদলা। এক ি সিদ দক
ফাংলাদেদেয ভাসলক ভদি কযদতা। এক ি সফবা কযদতা গম, গ মসে উফা গযদ্ গোয়া কদয তদফ সফযাতা ফ়সে গেদফি ফা ্ৄায
গোয়া কযদল ্ৄা সেদফি। গ তায এই েতা গেদেয ক় সল্াদতয গিরকদপ কাদ লাোদত আরহ সেল। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল
রোসডও গডলেি’। তদফ সদ াদেসিয়ায ভদযে এযযদ্য গডলেি কভ থাদক। এুদলা থাকদল গযােহয ফাইদালায ভড সড অযডায
আদে সকিা তা ্সতদয় গে্দত দফ।

সদ াদেসিয়ায গযােহ যভণ পসকণ ত গকাি রাত যায্া গালি কযদত াদয। অদিক ভয় রিসলত যভণ ভদত আদে এভি সফলদয় গযােহ রাত
যায্া গাল্ কদয। গমভি, ি থাি সফলয়ক যায্া, মাতযফাে সফলয়ক যায্া, েয়তাি ফা বহি বয কযা সফলয়ক যায্া ইতোসে
সফলদয় গযােহ রাত যায্া গাল্ কযদত াদয। আফায অদিদক এযভণ গথদক একট , ও যভণ গথদক একট

সিদ য ভিেৄা একট , এবাদফ

সিদয় িত ি যভণভত বতযহ কদয এসফলদয় রাতযায্া গাল্ কদয। এযযদ্য রাত যায্াদক সযসলস য়া গডলেি’ ফদল। গযােহ মসে
সিদ দক এক ি ফৄ যভণ রিাযক ভদি কদয তদফ এই যযদ্য সযসলস য়া গডসলউেি একই াদথ রাসডও গডলেিও দফ। গমভি,
অদিদকই সিদ দক মহু রহে ভদি কদয ভািলদক যদভণয দথ গেলফাদযয ভদতা আবাি ািাদত ু

কদয। সযসলস য়া গডসলউেদিয

ফেফতী দয় গযােহ অদিক ভয় এভি ফ কথা ফদল মাদত অদিক যভণভদতয ভািলদেয যভীয় অিবসতদত আঘাত লাদে। গযােহয িে
এয পল ভাদে ভাদে বয়াফ দয় উঠদত াদয। অদিক ভয় সযসলস য়া গডলেদিয াদথ অিোিে আদযা সকে গডলেি গমভি,
াদফাদেও গডলেি, সিয়সেত ফায গডলেি ইতোসেও থাকদত াদয। গকাি রাতযায্া সযসলস য়া গডলেি সকিা তা গযােহয আথণাভাস ক ও যভীয় সফবাদয গরাট ভাথায় গযদ্ সিযণায্ কযদত দফ।

গযােহ সফবা কদয গম তায গে গকাি িা গকািবাদফ গযাের দয় গেদে, অবাবাসফক দয় গেদে ফা ফেদল গেদে। গ য়দতা সফবা
কযদলা গম তায াক সল ফা ভস ক ঁদি গেদে। এক ি ভদি কযদতা তায ভস ক ুসকদয় গেদে। গকউ য়দতা সফবা কযদলা গম তায াত
ফা গোি অগ গটদি ফৄ কদয গপলা দয়দে, ফা গকউ সফবা কযদলা গম তায গিাৄায বফসেেে অবাবাসফক। এযযদ্য রাত সফবাদক
গাভািক গডলেি’ ফলা য়। গকাি গকাি ভদয় গাভািক গডসলউেদিয াদথ টোকটাইল গসলউসদিেি ফা অিোিে যযদ্য
গসলউসদিেি থাকদত াদয। গমভি, গযােহ সফবা কদয গম তায ভস দকয ভদযে ফল সফয়াসযং আদে। এুদলা এক ি গডসিে োঁত সপসলং
কযায ভয় ও্াদি গযদ্ সেদয়দে। এুদলা এসেক ওসেক েসৄদয় মাদে। গযােহ এভিসক এই েৄাদিায ও একিয াদথ অিেিয ফাসৄ
্াফায েদ ুিদতও ায়।

গযােহ সফবা কদয গম আাতঃে়সেদত তাৎমণহ্ াযায্ ঘটিায াদথ তায সফদেল যযদ্য পকণ আদে। গকউ য়দতা াযায্ গকাি
ভতফে কযদলা, সকে একটা ঘটদলা, গকউ সকে ফলদলা, যা ায় গকউ াদলা- এুদলা ফই তাদক গকর কদয ঘটদে। গযােহ গকাি

দভ

ঢ কদলা, গে্দলা ভািল াাাস কযদে ফা ঠাৎ ফাই িহযফ দয় গেল। গযসডও গত ফা িসবদত গকাি অিঠাি ফা গকাি িাটক দে, এয
ভাদি এুদলা তায সফলদয় সকে একটা ফলদে। সেকায় একটা ্ফয গফয দলা, একটা পােকহয় গল্া দলা। সিঘণাত এি তাদক সিদয়ই
সলদ্দে। অথফা এয ভাযেদভ তাদক গকাি সফদেল সিদেণ েিা গেয়া দে ফদল গ সফবা কযদলা। গযােহ সকে অভ ত মসতও াস য কযদল এি
রভা্ কযায িে। এই যযদ্য রাতযায্া ম্ি মদথঠ ে় য় ত্ি তাদক ফদল গডলেি অফ গযপাদযস’।

গযােহ ভদি কদয গম তায সিতা, অিবসত ও আিয্ অিে গকাি ফাসেক েসত সিয়ে্ কযদে। গ সবতদয সবতদয অিবফ কদয গম তাদক
সিয়ে্ কযা দে। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল গডলেি অফ কদরাল’। তদফ ভদি যা্দত দফ াযায্ সিয়ে্ এি িয়। গমভি,
ভািল সফবা কদয ়সেকতণ া আভাদক সিয়ে্ কযদেি। ফুতঃ সতসি ফাইদক সিয়ে্ কদযি। এি রাতযায্া িয়। সতা-ভাতা ও
আমহয়-ব ি, ফ  -ফা ফ আসভ সক কযদফা আয সক িা কযদফা গ সফলদয় আভাদক রবাসফত কযদত িাইদতই াদযি। এুদলা গডলেি
অফ কদরাল িয়। ফযং গযােহ ফলদফ গম গকাি একি বহিরদয েসত তায গেদক সিয়ে্ কদয একি অভ তবাদফ াত িাৄদত ও গে
িাৄদত তাদক ফাযে কযদে। গ গমি একি ফাদয়ালস কোল যদফাট দয় গেদে। তায ইোেসত তায গেদক িাসলত কযদত াযদেিা। ফযং
গই ফসঃেসতয আদেে অিমায়হ তাদক সযিাসলত দত দে। েদ তযদগয ভাযেদভ তায ভস দক আদেে ািদয় তায ভদযে িািা যযদ্য
অিবসত বতযহ কযা দে। গযােহ সযকায ফেদত াদয গম এই অিবসত ুদলা আদযাসত। তায সি ব িয়। এুদলা দলা গডলেি অফ
কদরাল।

গযােহ সফবা কদয গম তায সিতাুদলা ভািল ৄদত াদয। তাযা তায ভদি সক িলদে তা সযকায কদযই ৄদত াদয। এই যযদ্য রাত
যায্াদক ফদল গডলেি অফ ভাইড সযসডং’।

গযােহ সফবা কদয গম তায সিতাুদলা গযসডওদত গমবাদফ অিঠাি রিাসযত য় গবাদফ রিাসযত য়। পদল গযােহ সিদ ফা অিেযা
এি ুিদত াদয। এই যযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট রডকাসেং’। অদিক ভয় গযােহ ফদল গম, সিতাুদলা গমি তায ভাথায ফাইদয
গথদক গোিা মাদে। এিদক অসডটসয গলসদিেি ও গডলেি েদটাই ফলা য়। অদিক ভয় গযােহ ফদল গম গ সিদ ুিদত িা গদলও
তায সিতাুদলা রিাসযত দে। অদিকভয় গযােহ সফবা কদয গম তায সিুুদলা একি ভাইদরাদপাদিয াাদমে গযসডও ও
গটসলসবেদি রিায কযা দে।

গযােহ সফবা কদয গম তায িয় এভি সিতা তায ভদি ঢ সকদয় গেয়া দয়দে। গমভি, গযােহ সফবা কযদলা গম এক ি রসতদফেহ গকাি একি
গোি মােসফেোয াাদমে তায ভাথায় তায িয় এভি গমৌি সিতা ঢ সকদয় সেদয়দে। এই যযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট ইিাযেি’।

গযােহ ভদি কদয গম তায সিতাুদলা তায ভি গথদক সৄদয় গিয়া দয়দে। গযােহ ফদল গম গ একি সিতা ু

কদযসেল িকই, সকত ঐ

ভুদতণ গকাি একি ফসঃেসত তায সিতা সৄদয় গিয়ায় তায আয সিতা গেল কযা ভফ য়সি। এযযদ্য রাত যায্াদক ফদল থট
উইথরয়াল’।

গযােহয আিায-আিয্ অবাবাসফক ও অভ ত য়। গমভি গ একি গফাতদল র¯্যাফ কদয, গেদয েই অংে েই যঙ কদয যাদ্, গোট
রা্হ, গমভি, ভযেহদক আেদৄ ভাদয ইতোসে। অদিক ভয় গযােহ সিদ ই তায এই যযদ্য আিযদ্য কথা ফদল। আফায অদিক ভয়
তায সযফাদযয েেযা এসফলদয় ফদল। অদিক ভয় তায আিায-আিয্ মণদফ্ কদযও তায অভ ত আিযদ্য সফলদয় ািা মায়।
মসে অোলদকাল ফা গকাি গিোরদফেয রবাদফ গকউ অভ ত আিয্ কদয তদফ গুদলা এ্াদি সফদফিিায় আদফিা। আথণ-াভাস ক,
াংি় সতক গরাট সফিায কদয তদফই গকাি আিয্ অভ ত আয গকািি বাবাসফক তা সি্ণয় কযদত দফ।

গযােহ অবাবাসফকবাদফ গালাক সযেে দৄ। এোৄাও আদযা অদিক অভ ত বাদফ সিদ দক া ায় মাদত তাদক অিেযকভ লাদে।
গমভি, একি গভদয় তায ফ ি ল কাসভদয় গপলদলা। গকউ তায েযহদযয এদকক অংে এদকক যদঙ যাসঙদয় গপলদলা। গ এভি যযদ্য
কাৄ ৄদফ মা ঐ ভাদ অর্দমােে ফদল সফদফসিত য়। গ য়দতা যা া-ফােো্ গদ গকাভদৄ িকল তদলায়াৄ ে সলদয় সফফাদয
োওয়াত গ্দত ফা অসপদ গেল। গযােহ য়দতা োদিয উয একি আডাযওয়োয দৄ গকাথাও গেল। তহর েযদভয ভদযে গ গভাটা
েদয়টায ৄদলা। সফসব যভীয় সফলয়াসে সলদ্ ভাথায় ফোড ৄদলা। াদত লাি সিদয় যভণ রিাযদকয ভদতা গালাক দৄ যভীয় উদেে
সেদত ু

কযদলা।

বাবাসফক াভাস ক যহসতিহসতয ফাইদয মায় এভি ফ কা গযােহ কযদত ু
কযদত ু

কযদলা। গ সিদ য গোি অগ অিেদেয গে্াদত ু

কযদলা। গ সযফাদযয েেদেয াভদিই  মভথি

কযদলা। রি য গলাক থাকা দেও গ ভল-ভে তোে কযদত ু

কযদলা ও আদে-াদেয ভািদলয সফলদয় তায গমি গকাি গিতিাই গিই। গ একা একা সফৄ সফৄ কদয সিদ য াদথই কথা ফলদত ু
কযদলা। ক্দিা গেদ্সি এভি ভািলদেয াদথ অসত আতসযকতা সিদয় কথা ফলদত ু
ু

কযদলা। ফা ঠাৎ যা ায বহদৄয ভদযে গমাোদি ফদ গমাে ফোয়াভ কযদত ু

সেদত ু

কযদলা। বহদৄয ভদযে ঠাৎ গ ফদ দৄ রাথণ্া
কযদলা। গ ভািলদেযদক অিাকাসিত গমৌি ইসগত

কযদলা।

গযােহ রায়েঃই অতেত উদেস ত থাকদত াদয। রায়ই গকাি কায্ োৄাই, গকাি ফণ দেত োৄাই গ ঠাৎ উদেস ত ও আরাহ দয়
উঠদত ু

কযদত াদয। গ তায সযফাদযয েেদেয ও ফ  দেয াদথ রায়ই তকণ াতসকণ ু

কায্ োৄাই অসবমত কদয তাদেয াদথ োদভলা ু

কযদত াদয। যা ায় থিাযহদেয গকাি

কযদলা। মাদেয াদথ তায সকে টা েেৄা আদে তাদেযদক ফা যকাদযয কাদে

সফদিলভলক ও ুভসক্ণ সিি, ই-গভইল ফা গটট াঠাদত ু

কযদলা। গকাি গকাি গযােহ কসিৎ রা্হ তো কযদত াদয ফা ভািল

সিমণাতদিয, আত কযায ফা তোয গিো কযদত াদয।

গযােহ ফাযংফায একই আিয্ কযায অবো কযদত াদয। এি গ কযদত একেভ ফাযে থাদক। এয িািা যযদ্য অভ ত ফো্ো গ োঁৄ
কযায়। গমভি, এই অভ ত আিয্ুদলা কযায ভাযেদভ গ অিেদেয রবাসফত কযদে ফা অিেদেয রবাফ গথদক সিদ দক ফাঁিাদে। এক ি
গযােহ সেল গ অভ ত বাদফ সিসেণ ে যাযা অিয্ কদয ভািদলয াদথ োডদেক কযদতা। একা কযদত গ ফাযে সেল। গকউ সিয়ভ
অিয্ কদয েডদেক িা কদয িদল গমদত সিদল গ সেি সেি সেদয় রভােত অিদযায কদয োডদেদকয সিয়ভ গেল কযদতা। গযােহ
্াফায একি সিসেণ ে সিয়ভ ও যাযাফাসক অিমায়হ গ্দত াদয, একটা সিসেণ ে যযদ্য গালাক ৄদত াদয, ৄায ভদয় সিসেণ ে সিয়ভ
অিয্ কদয ৄদত াদয। গ একই গভদ ফাযংফায ভািলদক াঠাদত াদয, ক্দিা ক্দিা এই গভদ ুদলা অভ ত বালায়ও সল্দত
াদয। এক গযােহ ্ফ ্াযা বালায় অলহল যযদ্য গভদ সলদ্ সযসিত ভািলদেযদক াঠাদতা। এ িে গকউ তাদক যযদল গ অবহকায
কযদতা। এবাদফ ফায ফায গ াঠাদত থাকদতা।
বালায বেতা থাকা দেও, বালায রাি মণতা থাকা দেও গকাি কাযদ্ মসে িকভদতা বাফ সফসিভয় ফা কসভউসিদকেি কযা িা মায়
তদফ তা স িব পযভাল থট সড অযডাদযয’ কাযদ্ দত াদয। এদদে গকাি যকভ ফণ তকণ তা োৄাই গযােহ একি সফলয়ফু
গথদক অিে সফলয়ফুদত দয গমদত থাদক। আদে-াদেয সযদফে সেদয় গ দ ই রবাসফত য়। তায ভদিাদমাে দৄ মায়। এভি সকে
েদ একাদথ দ ৄ কথা ফদল গমুদলায উচাযদ্য ভদযে ফা অথণেতবাদফ সভল আদে। এি কযদত সেদয় অদিক ভদয়ই তাদেয কথািয ফা
লাইিিয গকাি অথণই থাদকিা। তাদক রন স ঞাা কযদল তায উেয িা সেদয় অিে একি সফলদয় গ রন কদয। তাদেয কথাুদলা অদিক
ভয় গফে ুতলদয়য য় এফং এুদলায ভদযে যাযাফাসকতায অবাফ থাদক। এই কথাুদলা অগসত্ণ য়। গযােহ মদথঠ উৎাউদহিায াদথ মণাত সযভা্ কথা ফদল। গযােহয কথা ভদিাদমাে সেদয় সভসিট েদেক ুিদলই তায স িব পযভাল থট সড অযডায
আদে সকিা তা গফাো মায়। গযােহয কথাুদলা যাযাফসকতা অিয্ কদয ফলদে সকিা তা লে কযদত দফ। তায কথায় অপেতা
থাকদল তাদক সফসব সফলদয় সযকায কদয ফলদত অিদযায কযদত দফ। তাদক িািা সফলদয় রন কযদত দফ ও গ কতটা বতঃফ তণ তায
াদথ এসফলয়ুদলায উেয গেয় তা গ্য়াল কযদত দফ।
কথা ফলায ভয় গযােহ একি সফলয়ফু গথদক াভািে একট সভল আদে এভি সফলয়ফুদত দৄ দৄ মায়। এভিসক অদিক ভয় এক
সফলয় দত একেভ পকণ গিই এভি সফলয়ফুদত কথা ফলদত ু
ফদল সডদযইলদভি ফা লদ সিং অফ অোদাসদয়েি ।

কদয। আদলািিায ভদযে গকভি একটা ্াোৄা বাফ থাদক। এদক

গযােহদক একি রন কযদল তায উেদয গ এভি ফ কথা ফলদত াদয মায াদথ রদনয মথাথণ উেদযয াদথ ্ফ াভািে পকণ ই আদে।
আফায অদিক ভয় গযােহ একেভ পকণ হি উেয সেদয় গেয়। এদক ফদল িাি োিসেয়াসলি’।

গযােহ এভিবাদফ কথা ফদল মায গকাি ভাদি য়িা। গমবাদফ ফাকেুদলা সফিে ফায কথা তা গতভিবাদফ থাদকিা। েদুদলা
এদলাদভদলাবাদফ মত য়। এদক ফদল ইিদকাদদযস ফা ওয়াডণ ালাে ফা সিদ াপোসয়া’।

আদলািিায ভয় গযােহ ঠাৎ এভি যযদ্য সধাদত গৌদে মায় মা ঐ আদলািিায মসতরাে সধাত দত াদযিা। ঘটিা সফদলল্ কদয
সধাদত গৌোফায মসতগত যাযাুদলা গযােহ অিয্ কযদত াদযিা। এদক ফদল ইলস কোসলি’।

আদলািিায ভয় গকাি রদনয উেদয ফা রগরদভ গযােহ রি য অরসগক কথা ফদল, ্াদভা্া ভতফে কদয, অদিক ভয় িে কদয গেল
মণত তায আদলািিায সফলয়ফুদত সপদয। বাাতকাযর্কাযহদক ভয়ভদতা বাাতকাদযয কা গেল কযায িে গযােহদক ফায ফায
ভল সফলদয় কথা ফলায িে ফলদত য়। এদক ফদল াযকাটেেিসেয়াসলি’। ফাযা িা সেদল গযােহ ফু্ যদয এভি যযদ্য অদমৌসতক
েহঘণেহ আদলািিা িাসলদয় সিদত াদয।

াযায্ ভািল গম সযভা্ কথা ফদল গযােহ তায গথদক অদিক ুত ও অদিক গফেহ কথা ফলদত থাদক। ভদি য় গমি, গ থাভদতই
াদযিা। সবতয গথদক রভােত গমি কথাুদলা গফসযদয় আদে। তাদক থাভাদিা ে  দয় মায়। ুত িত ি একি যায্ায কথা ফলায
উৎাদয কাযদ্ গযােহ অদিক ভয় ফাকে অপ্ণ গযদ্ দযয লাইদি িদল গমদত াদয। াযায্ রদনয উেয মা এক েই েদদ ফা
দফণাচ এক ফাদকে গেয়া মায় তায উেদয গযােহ সভসিদটয য সভসিট কথা ফলদতই থাদক। ফাযা িা সেদল থাদভিা। রায়ই ফাযা সেদলও কথা
িাসলদয় মায়। মায কথা ফলায তহর আকািা বতযহ দয়দে এভি গযােহযা আদে াদে গকউ িা থাকদলও ফা গকউ ুিিদত িা িাইদলও কথা
ফলদতই থাদক। এভিসক ম্ি আদে-াদে ম্ি গকউ থাদকিা ত্দিা কথা িাসলদয় মায়। এদক ফদল গরায অফ সপি’। সভসিদট মসে
গকউ ৌো ফা তায গফেহ েদ ফদল তদফ তায গরায অফ সপি’ আদে। গরায অফ সপদিয াদথ রায়ই সডদযইলদভি,
টোিদ িসেয়াসলি অথফা ইিদকাদদযস একাদথ গে্া মায়। তদফ সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ভদযে গরায অফ সপি কভ থাদক। এভিটা
দল ভড সড অযডায আদে সকিা তা ্সতদয় গে্দত দফ।

কথা ফলায ভয় কথা ফলদত ফলদত ঠাৎ কদয গযােহ গথদভ মায়। গম সফলদয় ফলসেল ফা গম ফাকেি ফলসেল তা গেল িা কদয সযদফদেয
গকাি একি সফলদয় কথা ফলদত ু
ু

কদয। গমভি, গটসফদল যা্া গকাি সকে য সফলদয় ফা বাাতকাযর্কাযহয গালাক সিদয় আদলািিা

কযদলা। এসফলয়িদক ফদল সড্োসটফল সপি’।

গযােহ কথায ফলায ভয় ফা ফাকে ফলায ভয়, েদভালা ফেফাদযয গদে ুিদত সভল আদে গ ফ েদ গুদলা একাদথ ফদল। তাদত
কথায ভাদি িা দলও অসফযা গিই। আফায গকাি গকাি গযােহ কথা ফলায ভয় উচাযদ্ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কদয।
এযয ঐ েদদয াদথ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কযদলা। তাযয তায াদথ সকে টা সভল আদে এভি েদ ফেফায কযদলা।
রসতি ফাদকেয একি ভাদি োঁৄাদলও সফলয়ফু অতেত অদমৌসতকবাদফ ফেদল গমদত থাকায় দযা োযায আয গকাি াভসরক অথণ
োঁৄায়িা। গযােহ অদিক কথাই ফলদলা, সকু গফাো গেলিা সকে । এসফলয়িদক ফদল লেিস ং’। গমভি, িেহয ুল, ুল োে, োে
ালা.. .. এবাদফ গযােহ কথা িাসলদয় গমদত াদয।

গযােহয আদফদেয রকােি য় অগসত্ণ। অথণাৎ সযস সত অিমায়হ য়দতা তায েঃস্ত ওয়ায কথা। সকু ্ফই াস-্সে ও
আিসেত দলা। গমভি, এক ি ভসলা গযােহ গদ একেভ ুিাি দয় ফলদলা তায বাল একটা ঘটিা ঘদটদে। তায ভা েত ফযফায
সেি ভাযা গেদে। এুদলা ইিকিুদয়ি ভদডয ফসঃরকাে।

সদ াদেসিয়া গযাে সি্ণয় কযা অসত ে  কা । এ িে এ্াদি আদলাসিত সকে ল্ গেদ্ই আভযা কাদযা সদ াদেসিয়া আদে সকিা
িাত কদয গপলদফা এভিটা আো কযা মায়িা। তদফ এই ল্ুদলা ফা এয ভদযে সকে ল্ কাদযা ভদযে মসে থাদক তদফ আভযা
গযােহদক এক ি ভািসক গযাদেয ডাতায ফা াইসকয়াসিেদক গে্াদত াসয। সতসি গযাে সি্ণয় কদয গেদফি। এই গযাে ুত িাত কযা
গেদল সিসকৎায় বাল পল আো কযা মায়। এোৄা ুত সিসকৎা কযা গেদল গযাদেয পদল গযােহয সোেত, গোেত, াভাস ক,
আতঃফণেসতক ও াসযাফসযক হফদি গম সত য় তা কসভদয় আিা ভফ য়। এই গযােহ য়দতা আিায আদে-াদেই আদে। য়দতা
আিায ঘসিঠ ি, সযফায-সয ি, ফ  -ফা ফ, রসতদফেহ, ভাদ য কাদযা এই গযাে আদে। আি সদ াদেসিয়ায গযােহদেয ুত
িাত কসয ও সিসকৎা সিসিত কসয।

এফায আভযা সদ াদেসিয়ায গিদেিব ল্ুদলা সিদয় আদলািিা কযদফা। গযােহয গিাৄায় আদফে রকাদেয ঘাটসত গে্া মায়।
অদিক ভয় আদফদেয গকাি রকােই থাদকিা। গযােহয গিাৄা একেভ কাদঠয তদলয ভদতা লাদে। গিাৄা গকািই সযফতণ ি য়িা,
দলও ্ফ াভািে সযফতণ ি য়। গযােহ ি  কদয একবাদফ ফদ থাদক, বতঃফ তণ গকাি িৄািৄা তায থাদকিা। গ তায গে িাৄািাৄা
কদযিা, া ফা াতও িাৄায়িা। মসে কাদযা াভািে াত-া িদৄও, তা বাবাসফক ভািলদেয ত লিায় অদিক কভ িদৄ। াযয্তঃ
আভযা কথা ফাতণ া ফলায ভয় আভাদেয াত-া িৄািৄা কসয। সকু এই গযােহযা তাদেয ভদিয বাফ রকাদেয িে াদতয িৄািৄা,
াভদিয সেদক ফা সদেয সেদক েঁ দক ফা ইতোসে কদযিা ফা কযদলও তা াযায্ ভািল গথদক অদিক কভ কদয। গযােহয সেদক তাসকদয়
ফ  লব াস সেদল গ তায উেদয াদিা। গযােহ কথা ফলায ভয়ও ভািদলয গিাদ্য সেদক িা তাসকদয় েদিে তাসকদয় কথা ফদল। গ
তায ভদিয বাফ রকাদেয িে গিাদ্য ফেফায কযদত াদযিা। কথা ফলায ভয় গযােহয বদযয বাবাসফক উঠািাভা থাদকিা। ফযং গ
একদঘদয় দয কথা ফলদতই থাদক। ু ে্ণ েদুদলাদত গ বদযয উঠািাভা কসযদয় গ াৄ সেদত াদযিা। াযায্ ভািল গরাট
অিমায়হ বদযয উঠািাভা কযায়। সকু গযােহ তায ফেসতেত গোি কথা ফলায ভয়ও বয িাভাদত াদযিা আফায ম্ি গ াদৄ কথা
ফলদল ু ে ফাৄদফ এভি সযস সতদতও বয উদচ উঠাদত াদযিা। এভিসক উদে িা্ণ গকাি ঘটিায সফফয্ গেফায ভয়ও গ
একদঘদয় দয কথা ফলদত থাদক।

সদ াদেসিয়া গযােহদেয সিতা-বাফিায ভদযে, তাদেয ভদিা েদতয রসরয়ায ভদযে একযযদ্য ঘাটসত গে্া মায়। তাদেয সিতায ভদযে
একযযদ্য পাঁকা বাফ আদে, তাযা সিতায গদে অদিক যহযেসতয। গমদত সিতাদক যাসয গে্া মায়িা, তাই গযােহয কথা গথদক
সিতায সফলদয় অিভাি কযদত য়। গযােহ ্ফ কভ কথা ফদল। এদক বািণ অফ সপি ফা সিতায ে্েতা ফদল। এই গযােহদেয রন কযদল
বতফ তণ উেয গেয়িা। উেযুদলা য় ংসত, ভতণ ও ফো্ো োৄা। স ঞাা িা কযদল গযােহ অসতসযত গকাি তথেই সেদত িায়িা। একেই েদদ রদনয উেয গেয়। গকাি গকাি রদনয একেভ গকাি উেযই গেয়িা। তায াদথ সমসি কথা ফদলি তাদক রভােত আদযা তদথেয
িে স ঞাা কযদত য়। যহসতভত উৎাসত কযদত য়। গযােহয াদথ কথা ফলায ভয় তায কথা লে কযদল সফলয়ি ফেদত াযা
মায়।

আফায গকাি গকাি গযােহ অদিক কথা ফলদলও তায ভদযে ফতফে ্ফ একটা থাদকিা। বালা অপে য়, অসতসযত ভতণ ফা অসতসযত
সফভতণ য়, িযাফ়সেভলক ও একি সিসেণ ে যয্ অিয্ কদয গ কথা ফদল। বাাতকাযর্কাযহ লে কযদল গেদ্ি গম, গযােহ
অদি্ যদয অদিক কথা ফদলদে সকু ফতদফেয ভদযে গতভি তথে গিই। অদিক গদে তায কথায় তথে থাদক িকই, সকুপঅদিক ুদলা
কথায ভদযে এক - েই লাইদি ফলা মায় এভি ংসত সযভা্ তথে থাদক। এই যযদ্য কথাদক পাঁকা েেণি কিাদিাও ফলা গমদত াদয।

গকাি গকাি গযােহ কথা ফলদত ফলদত ঠাৎ গথদভ মায়। এদক ফদল লসকং। লসকং-এ সিতাি গেল ফায আদেই ঠাৎ সফসঘœত দয় মায়।
কদয়ক গদকড গথদক কদয়ক সভসিট য গযােহ সক ফলদত মাসেল ফা ফলসেল তা ব দল মায় ও আয কথাি গেল কযদত ফা িালাদত
াদযিা। ঠাৎ থাভায কায্ স ঞাা কযদল মসে গ সক ফলসেল তা াসযদয় গেদে ফা ব দল গেদে ফদল উদল্ কদয তদফ লসকং এয
ফোাযি আভযা ফেদত াসয।

আফায কাউদক রন কযায অদিক্ য গ উেয গেয়। গ গকভি গমি আিভিা থাদক। অদিক ভয় রনকতণ ায ভদি দে য় গম,
গযােহ আেদতও রনি ুদিদে সকিা। স ঞাা কযদল গযােহ ফদল গম, গ রনি ুদিদে সকু সিতাুদলা ুসেদয় একটা উমত উেয সেদত
তায ভো দে, ভয় লােদে।

সদ াদেসিয়া গযােহয গকাি কা কযায ভদতা প়া, েসত ফা আর থাদকিা। অদিক যযদ্য কা তাযা ু

ফা গেল কযদত াদযিা।

এই ফেথণতায পদল গযােহদেয াভাস ক ও আসথণক হফদি ু তয সতয ়সে য়। সযে তা ও বা ে দিতিতায রসত গযােহয
ভদিাদমাে কদভ মায়। গ এক কাৄ ফুসেি যদয দৄ থাদক। একেভ হ্ণেহ্ণ কাৄ। কাৄ সযে থাদকিা, ে দয় মায়। গোল
কভ কদয, ি ল আঁিৄায়িা, ি্ কাদটিা, োঁত ভাদ িা। পদল ি ল আদোোদলা থাদক, ি দল টা যদয গমদত াদয। তাদেয াত গিাংযা থাদক,
েযহদয েেণ য়, োঁত ভয়লা থাদক, বাদ ে য়। াসফণকবাদফ তাদেয গে্দত গভাদটই সফযায লাদেিা। কাদযা কাদযা ায়্ািার¯্যাদফয অবোদয ভদযেও গোলভাল গলদে মায়। ঘয ও কাৄ-গিাৄ গিাংৄা কদয গপদল।

সদ াদেসিক গযােহ সো হফি ফা কভণ হফি িসকদয় যা্দত াদযিা। গযােহ মসে োে য় তদফ গ ফাসৄয কা কদযিা এভিসক লাদেও
অিস ত থাদক। তায যহায পলও ্াযা য়। গ রায়ই কদলদ অদিক ুদলা গকাণ সিদয় ৄা ু

কদয, সকু সো ফলণ গেল ফায

দফণই ৄা গেদৄ গেয়। গযােহ গকাি কাদ িদক থাকদত াদযিা। তাদেয গকাি কাদ গলদে থাকা ফা কা ি গেল কযায বযদমণেয অবাফ
আদে। এোৄা গ োয়হেেহল আিয্ কযদতও ফেথণ য়। গ কাদ রসতসেি গমদত াদযিা, গেসযদত কভণ দল গৌঁদে, কাদ য ভদয়
এদলাদভদলা গঘাযাদপযা কদয, কভণ ল ুত তোে কদয, কা ুদলা আদোোদলা বাদফ প কদয। গ য়দতা ফাসৄদত ফদ থাকদলা।
সোেত গমােেতা প দয়ও কা গ্াঁ ায গকাি গিোই কযদলািা। মসে িাুযহ ্ঁদ ও তা কদয অসিয়সভত ও এদলাদভদলা বাদফ।
ে়ফয ফা অফযরাত ভািলুদলা ঘদযয কা িকভদতা কযদত াদযিা, তাযা ঘয সযে কযা, ভয়লা গপলা, ফাি-গকাি গযায়া
ইতোসে কযদত াদযিা। গকউ গকউ কযদলও কদয গমিদতি ও অসিেক বাদফ। োযহসযক বাদফ গযােহযা একেভ ুিদয় মায়। একটা
গিয়াদয একট ও িৄা-িৄা িা কদয গ ঘিায য ঘিা ফদ থাকদত াদয। তাদক সকে কযদত ফলদল অপ ভদয়য িে গকাি একটা কাদ
অংে সিদয় দয দৄ ও একা আফায ফদ থাদক। গমফ কাদ গতভি গকাি অংের্ রদয়া ি য়িা গতভি কাদ গযােহ অদিক ভয়
ফেয় কদয। গমভি, ফদ ফদ িসব গেদ্। গযােহয আমহয়যা ফদল গম গযােহ সেদিয গফেহয বাে ভয় সকে ই িা কদয ি  কদয ফদ ফা ুদয়
কািদয় গেয়। তায সিদ য

দভই তায ভয় গকদট মায়।

সদ াদেসিমায গযােহয আর ও আিে গিফায রফ্তা কদভ মায়। আদে গমফ কাদ আর গত এ্ি আয ায়িা, গমফ কাদ
অিেযা আিে ায় গযােহ তাদতও আিে ায়িা। গযােহয আরদয ফা দ্য সকে থাদকিা। থাকদলও তা ্ফ কদভ মায়। ল্ি যহদয
যহদয ু

য়। আদেয অফ ায ত লিায় গযােহ অদিকটা ফেদল মায়। মাদেয এই ল্ একট কভ তহর তাযা এভি সকে কা কদভণ অংে

গিয় গমুদলাদত তাদক ততটা বসরয় থাকদত দফিা। গমভি, িসব গে্া ফা গকাি কাদ াভসয়ক আর গে্াদিা। ু তয ল্ মত
গযােহযা ফ যযদ্য কাদ অংে গিয়া গথদক সফযত থাদক ও সফদেলতঃ আিদেয সকে ই কদযিা। গযােহ গমৌি সফলদয় ততটা আরহ য়িা
। গে্া মায় রহ ফা বাভহয অিদযাদযই গকফল গযােহ গমৌি সরয়ায় অংে গিয়, সিদ য আর থাদকিা। অদিক গদে গমৌি সভলি একেভ
ফ কদয গেয়। গযােহদক স ঞাা কযদল গযােহ ফদল গম তায গমৌি সফলদয় আর একেভ কদভ গেদে ফা গমৌি কাদ গ আিে ায়িা ফা
্ফ কভ ায়। সদ াদেসিক গযােহযা ঘসিঠ পকণ

াি কযদত ফা অিবফ কযদত াদযিা। তাযা সফযহত সলদগয ভািদলয রসত,

সিদ য বাই-গফাদিয রসত ও ফাফা-ভাদয়য রসত ঘসিঠতা অিবফ কদযিা। সফফাসত গযােহযা তায বাভহ ফা রহয রসত ও তাি-তসতয
রসত ঘসিঠতা অিব কদযিা। তাদেয ¯গে-ভভতা কদভ মায়। তাযা একা থাকদত েে কদয ও হফি-গহ/ সগিহয াদথ গভোয ইো
থাদকিা। িািা যযদ্য াভাস ক কা কদভণও গযােহ আর াযায়। ভ সলদগয ফা সফযহত সলদগয ফ  - ফা ফহদেয রসত পকণ যা্ায
গদে গযােহয আর কদভ মায়। একা থাকদতই েে কদয।

সদ াদেসিক গযােহদেয ভদিাদমাে গেফায ভতা কদভ মায়। তাযা ভদিাদমাে সেদত ভো গফায কদয ফা াভহয়ক বাদফ ভদিাদমাে সেদত
াদয, সকু গফেহ্ ভদিাদমাে যা্দত াদযিা। তাদেয াদথ কথা ফলদত গেদল তাযা য়দতা তা অরাে কদয। বাাতকায গিফায ভয়
আিভিা থাদক ফা উদঠ অিে গকাি সেদক িদল মায়। তায এই ভদিাদমাদেয ভোয সফলদয় গ দিতি ফা অদিতি েইই থাকদত াদয।
াভাস ক সযদফদে গযােহদক অভদিাদমােহ ফদল ভদি য়। আদলািিায ভয় গ আদযক সেদক তাসকদয় থাদক, আদলািিায মণায়রদভ গ

গকাি সফলয়ফু গফদে সিদত াদযিা, তাদক গেদ্ গফাো মায় গম গ গমি এ্াদি গিই। ম্ি গ্লাযলা কদয, গটসলসবেি গেদ্ ফা সেকা
দৄ ত্দিা গযােহয ভদিাদমাে কভ থাদক। মণাত ফসধ ভো ও সোেত াপলে থাকা দেও গযােহ াযায্ ফসধ সযভাকাযহ
অবহায়ও ্াযা কদয। াযায্ েদদয উদটা কদয ফািাি কযদত ফলদল, গমভি, ়সথফহ’ েদিয উদটা কদয ফািাি কযদত ফলদল
গযােহ তা াদযিা। গযােহদক ৌোো গথদক াত কদয ফা সতি কদয অততঃ াঁি ফায সফদয়াে কযদত সেদল তা গযােহ াদযিা। তদফ এই
যযদ্য কা গযােহদক সেদত গেদল আদে লে যা্দত দফ মাদত গযােহ সেসত য়। অসেসত গযােহ সোয অবাদফয কাযদ্ই এটা
াযদফিা। অসোয কাযদ্ িা াযদল তা সকু ল্ দফিা।
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