ত্রবচ্েতনাভী আত্রভগ্রান্ট া ত্রভন থান র্াাচ্নয পুকুত্রভাে ুত্রর ত্রাচ্ফ কভজযত। এআ ত্রযত্রিত্রট ত্রতত্রন
ত্ররচ্খচ্েন ত্রবচ্েতনাচ্ভ ফস্থানযত তায ফন্ধুচ্ক। ত্রযত্রিত্রটয আচ্যর্ী নুফাদ ১৯ ভাযজ একত্রট ংফাদ চ্ি
প্রকাত্রত ে। ফাংরা নুফাচ্দ ংত্রিপ্ত কযা চ্েচ্ে।
ফন্ধু,
ককভন অে? ত্রফগত কচ্েক ত্রদন ত্রফত্রবত্রলকাভে ত্রদন মাচ্ে। অত্রভ কযাখ ফন্ধ কযচ্র রা কদত্রখ,
কযাখ খুরচ্রও কদত্রখ রা। অভযা প্রত্রতত্রদন ২০ ঘন্টা কচ্য কার্ কযত্রে। ভচ্ন ে ৪৮ ঘন্টাে ত্রদন চ্র
বার চ্তা! তাচ্র উদ্ধায কার্ অচ্যা বার বাচ্ফ কযা কমত।এখন াত্রন ও ত্রফদ্যেৎ নাআ, খাফাযও
প্রতুর।
অত্রভ এখন পুকুত্রভাে, ত্রনউত্রিোয াওোয প্লাচ্ন্টয ২৫ ত্রকত্রভ এয ভচ্ধে। অভায এত ত্রকেু
ফরায অচ্ে কম ফ ফরচ্ত কগচ্র দ্যচ্মজাচ্গয ভে ভানুচ্লয ফেফায ও ম্পচ্কজয ত্রফলচ্ে একত্রট উন্যা
চ্ে মাচ্ফ। র্নগন কফ ান্ত এফং বদ্রস্থ অযযন কযচ্ে। য কক শ্রদ্ধা কযা এফং চ্ন্যয ত্রধকাচ্যয
ত্রফলচ্ে ফাআ চ্নক চ্যতন। তাআ এত ফড় ত্রফমজচ্েয য ফস্থা মত খাযা চ্ত াযত তত খাযা
নে। ত্রকন্তু বত্রফষ্যচ্ত ত্রক চ্ফ ফরা মাে না। ফাআ কতা ভানুল, মখন িুধা- তৃষ্ণাে কাতয চ্ফ তখন
ত্রক এআ বদ্রতা তাযা ধচ্য যাখচ্ত াযচ্ফ? যকায ফশ্য ফ যকভ কযষ্টাে কচ্য মাচ্ে, অকা চ্থ
খাদে ও ঔলধ ািাচ্না চ্ে। তচ্ফ মা াামে অচ্ে তা ভুচ্দ্র কচ্েক কপাটা রফন কপরায ভতআ
প্রতুর!
একটা ঘটনা কতাভাচ্ক ফরফ। কমখাচ্ন একর্ন র্াানী ত্রশুয কাচ্ে অত্রভ একর্ন ফড় ভানুল
চ্ে ত্রখরাভ ত্রকবাচ্ফ বার ভানুল চ্ত ে!
গতকার অভায দ্বাত্রেত্ব ত্রের একটা স্কুচ্র, কমখাচ্ন একত্রট যোত্রযত্রট প্রত্রতিান খাদে ত্রফতযন
কযত্রের। ভানুচ্লয রাআন ত্রের রম্বা, রাআচ্নয কচ্ল ত্রের ৯ ফেচ্যয একটা কেচ্র কম একত্রট ত্রট- াটজ ও
াপ োন্ট যা ত্রের। খুফ িান্ডা ত্রের অফাওো। কেচ্রত্রটও ত্রের রাআচ্নয একদভ কচ্লয ত্রদচ্ক। অত্রভ
বে াত্রেরাভ তায ভে অচ্ত অচ্ত খাফায কল চ্ে মাে ত্রকনা।
অত্রভ তায াচ্থ কথা ফররাভ। সুনাত্রভয ভে ক ত্রের স্কুচ্র। তায ফাফা কাচ্েআ কার্ কচ্যন।
ত্রতত্রন গাত্রড় যাত্ররচ্ে কেচ্রচ্ক ত্রনচ্ত অত্রেচ্রন। কেচ্রত্রট স্কুচ্রয ৩ে তরায ফাযান্দা কথচ্কআ কদখচ্ত াে
কম তায ফাফায গাত্রড়ত্রট সুনাভীচ্ত কবচ্ কগচ্ে।
অত্রভ তায ভায কথা ত্রর্চ্ে কযরাভ। ক ফরর
তাচ্দয ফাত্রড় ত্রের ভুচ্দ্রয কাচ্েআ। তায ভা অয কোট কফান ত্রের ফাাে। তায ভচ্ন ে না তাযা
ফাযচ্ত কচ্যচ্ে। তায কযাচ্খ ত্রের শ্রু মখন ক তায ত্রনকটাত্মীেচ্দয কথা ফরত্রের।
কেচ্রত্রট িান্ডাে কাত্রের। অত্রভ অভায ুত্ররচ্য র্োচ্কট ত্রট খুচ্র তাচ্ক ত্রদরাভ। র্োচ্কচ্টয
ভচ্ধে ত্রের অভায খাফাচ্যয োচ্কট, কত্রটও কফয কচ্য তাচ্ক ত্রদরাভ। ফররাভ এত্রট অভায বাচ্গয
খাফায, অভায খাওোয য কফেঁচ্যচ্ে, তুত্রভ এআ খাফাযটা খাও, এআ রাআচ্ন কতাভায ভে অচ্ত
অচ্ত খাফায নাও থাকচ্ত াচ্য।
কেচ্রত্রট খাফায ত্রট ত্রনর এফং অভাচ্ক কফা কযর। অত্রভ কবচ্ফত্রেরাভ ক ততিনাত খাফাযত্রট
খাচ্ফ ত্রকন্তু ক কখর না। ক খাফাযত্রট ত্রনচ্ে রাআচ্নয াভচ্ন কগর এফং ত্রফত্ররয র্ন্য যাখা খাফাচ্যয
ভচ্ধে কত্রট কযচ্খ ত্রদচ্ে ক রাআচ্ন তায র্ােগাে ত্রপচ্য অর অত্রভ একটা ধাক্কায ভত কখরাভ। তাচ্ক
ত্রর্চ্ে কযরাভ তুত্রভ খাফাযত্রট না কখচ্ে ওখাচ্ন কযচ্খ অচ্র ককন? ক ফরর অভায কযচ্েও িুধাতজ
করাক এআ রাআচ্ন অচ্ে। খাফাযটা ওখাচ্ন যাখচ্র ওযা ভান বাচ্ফ ত্রফতযন কযচ্ত াযচ্ফ।
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অত্রভ ন্য ত্রদচ্ক কযচ্ে কযাচ্খয র্র ভুেরাভ।
কম ভাচ্র্ নে ফেচ্যয ফাচ্চায ভচ্ধে এযকভ দ্বাত্রেত্বচ্ফাধ র্ন্ম কনে তাযা ত্রনশ্চে ভান র্াত্রত,
ফড় ভানুল! !

তুত্রভ ও কতাভায ত্রযফাচ্যয প্রত্রত শুচ্বো যআর। অভায ত্রডউত্রটয ভে শুরু চ্ে মাচ্ফ এখনআ।

আত্রত
া ত্রভন থান

(তথেূিঃ যীপ নর্ভুর এয ব্লগ)
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