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পযাফপরক দড, ভযাডযজ দড, বযাডরনটাইন দড ইত্যাপে অজস্র যকডভয দড ফা পেফডয 
ছডাছপড আডছ এই জগডত্। কত্গুডরা ডরা পফশুদ্ধ যাপিয় পেফ। আয কত্গুডরা ডরা িপদ্ধ 
াপযফাপযক পেফ। ফার্থ দড ফা জন্মপেন ারন নাভক অনুষ্ঠান ভরূত্ঃ দেত্ াডফডেয দে 
দর্ডক কাডরা াডফডেয দেড আভোপন ডয়ডছ। আয আভযা ধনী- েপযদ্র অডনডকই ত্াডেয 
দাাডকয ভডত্া ফার্থডড দক ােডয আভাডেয জীফন ফৃডক্ষ ধাযণ কডয দযডখ্পছ। জডন্ময 
আনন্দঘন ভূুডত্থ াখ্ ফাডজ, উরধু্বপন য়। চডর পভপি পফত্যণ। জন্মপেডনয অনুষ্ঠাডন চডর 
দনডচ দনডচ গান, ' হ্যাপ ফার্থডড  ট ুইউ '। ফার্থডড ারন না কযডর নফয ফাঙাপরয ভান মায়। 
পফেজডুড যপফ ঠাকুডযয জন্মপেন মখ্ন াপরত্ য় ত্খ্ন াডায় াডায় যাাঁচা- যাাঁপচয জন্মপেন 
ারডন আপি দকন? 
 
দপেন দৌপভত্র ত্ায পিয়ত্ভায ফার্থ দড ারন কযডফ ফডর কর্া পছর। পচপঠ ও ছাাডনা ডয় 
পগডয়পছর। উায াভগ্রী ও দৌপভত্র পকডন দপডরপছর। পকন্তু পিয়ত্ভা াপকয কাছ দর্ডক 
ঠাৎ দপাডন এডরা ত্াগাো। তু্পভ আয দেপয কডযা না। আভায দছডন দকডযাপডনয রাইডনয 
ভডত্া েীঘথ রাইন। কাডক যাখ্ফ আয কাডক ছাডফ ফুঝডত্ াযপছ না। পকন্তু তু্পভ আভাডক বুর 
ফুঝডফ না। দত্াভায নাভটা এখ্ন ও ির্ভ পরডি আডছ। অফশ্য তু্পভ দেপয কযডর ওডয়পটিং 
পরডি চডর মাডফ। আয অত্যপধক দেপয কযডর টা- টা- ফাই- ফাই। এযয দৌপভত্র ত্ায ফন্ধ ু
ফান্ধফডেয পরখ্র, আগাভী ধফাখ্ ভাডয ২২ ত্াপযডখ্ আপভ খ্ার দকডট কুপভয আনফ। দত্াভযা 
ফাই আভায খ্ার কত্থডনয এই শুব অনুষ্ঠাডন উপিত্ দর্ডক কুপভযডক আীফথাে োডন কতৃ্ার্থ 
কযডফ। আয দডে খ্ার কত্থনকাযীডকও আীফথাে োন দর্ডক ফপিত্ কডযানা। দত্াভযা দত্া 
জাডনাই, পফডয়য দেফত্া ডরন িজাপত্। ত্াই দত্াভযা ফুঝডত্ই াযডছা, পত্ডক াযভাডনন্ট 
িজা ডয়ই র্াকডত্ ডফ।  



 

 

 
এপেডক দৌপভত্রয পিয়ত্ভা াপক ত্ায ফন্ধ ুফান্ধফডেয পরডখ্ডছ, আগাভী ধফাখ্ ভাডয ২২ 
ত্াপযডখ্ আপভ াখ্া পদুয ডয পত্রারয় দর্ডক গাপডডত্ চডড মভারডয় মাফ। দত্াভযা ফাই 
আভায পফডয়ডত্ উপিত্ দর্ডক মভযাজ ও ত্ায অনুচযডেয বাডরা কডয পচডন যাখ্ডফ। ডয 
েশুয ফাপডডত্ মভ দ্বাযা ফা াশুপড ও ননে দ্বাযা অস্বাবাপফক উাডয় পনমথাপত্ত্া ডয় ইডরাক 
ত্যাগ কযডর দত্াভযা নাযী পযলডেয েস্যযা মভ ও ত্ায পযফাডযয দোলী অনুচযডেয ফা 
পেও।  
 
এযয ওই শুবপেডন দৌপভত্র ও াপক পযণয় ডূত্র আফদ্ধ ডরা। িপত্ ফছয ঘটা কডয াপকয 
ফার্থডড ারন চরপছর। একফায দ ত্ায জন্মপেডনয িানাডর দৌপভত্রডক পজডে কডযপছর, 
এফাডয আভায জন্মপেডন তু্পভ আভাডক কী উায দেডফ? দৌপভত্র ফডরপছর, দত্াভায 
জন্মপেডন এফায আপভ নতু্ন এক উায দেফ, মা তু্পভ কল্পনা ও কযডত্ াযডফ না। াপক 
পজডে কযর, উাযটায নাভ কী? দৌপভত্র ফডরপছর এফাডযয জন্মপেডন দত্াভাডক দত্াভায 
াডত্য ভাড াডড পত্ন াত্ জপভ পকডন দেফ। কাযণ, আভযা ডয ফা কপয। এখ্ানকায 
শ্মাডন এডকয উয আডযক জডনয ফো কযা য়। ত্াই দত্াভায অপিভ মযায জন্য আপভ 
ৃর্ক ায়ী ফযফিা দযডখ্ দমডত্ চাই। অফডডল দফৌডয়য জন্মপেডন অপবজাত্ অিডর দৌপভত্র 
ত্ায দফৌডয়য াডত্ াডড পত্ন াত্ জপভ পকডন দফৌডক উায পেডয়পছর। ডযয ফছয মখ্ন 
াপক ত্ায স্বাভীডক আফায ফরর, এফাডযয জন্মপেডন তু্পভ আভাডক কী উায দেডফ? 
গত্ফছয দত্া আভায াডত্ াডড পত্ন াত্ জপভ োন কডয োয় দডযপছডর। দৌপভত্র ফডরপছর, 
দত্াভাডক উায পেডয় কী রাব? 
 
গত্ফাডযয উাডযয জপভটকুু তু্পভ এখ্ন ও কাডজ রাগাডত্ াডযা পন।  
 


