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পণপ্রথা ও ‘টদ্নাপাওনা’ গল্প 

 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররর গল্পজীবরনর প্রথম পরবের একটি অনযতম গল্প হল ‘রেনাপাওনা’। এ গরল্পর পটভূমমরত 
ররেরে পণপ্রথা। বাঙামল বধূর জীবরন পণপ্রথা কত ভেংকর হরত পারর তার পমরণাম দেমিরেরেন 
রবীন্দ্রনাথ এ গরল্প। বাংলারেরের এমন কত বধূর মৃতয য ঘরটরে তার ইোত্তা দনই। শুধয মৃতয য ঘরটরেই 
না আজও ঘটরে। তাই উমনে েতরকর দেরে দলিা এ গল্প একমবংে েতরক এরেও েমান প্রােমিক।  

োমহতযরক বলা হে েমারজর েপেণ। দলিক োমামজক নানা ঘটনা োমহরতযর আমঙনাে প্রকাে 
কররবন এটাই স্বভামবক। োমহতয জীবরনর জলেমব বা প্রমতচ্ছমব। দেই কাজটাই করররেন রবীন্দ্রনাথ 
এ গরল্প। পূরবে বাঙামল েমারজ ঠাকুর দেবতার নারম েন্তারনর নাম রািা হত। এই প্রন্থা দথরক প্রথম 
দবমররে আরেন রামেযন্দর। কনযার নাম দররিমেরলন মনরুপমা। বাঙামল োমারজ কনযা মববাহ দেওো 
এক রীমত। রামেযন্দরও দে বযবস্থা কররন। মকন্তু কনযার মববাহ মেরত দতা দমাটা অংরকর পরণর 
প্ররোজন। পাত্রপরের োমব েে হাজার টাকা। রামেযন্দর এবারও রামজ হন। মকন্তু মববাহ েভাে অথে 
েংগ্রহ কররত না পাররল অপমামনত হরত হে। 

শুধয মপতার অপমারনই দেে নে, এ অতযাচার চলরত থারক কনযার ওপর। বধূর ওপর মানমেক 
অতযাচার করা োশুমির স্বভাব ধমে। দে অতযাচার কররত শুরু করর মনরুপমার োশুমি। প্রমতরবেীরা 
যিন বধূর প্রেংো করররে তিন োশুমি মনন্দা করর –“োশুমি ঝংকার মেো উঠিো বরল, “শ্রী দতা 
ভামর। দযমন ঘররর দমরে দতমমন শ্রী।“ এিারনই দেে নে। অতযাচাররর মাত্রা ধীরর ধীরর বৃমি দপরত 
থারক। মনরুপমার আের যত্ন বন্ধ হরত শুরু করর। োশুমি জানাে –“বাপ যমে পযরা োম মেত দতা 

দমরে পযরা যত্ন পাইত। েকরলই এমন ভাব দেিাে দযন বধূর এিারন দকারনা অমধকার দনই।“ কনযার 
লাঞ্ছনা েহয কররত না দপরর মপতা বামি মবমি করর অথে দোধ কররত চাে। মকন্তু বামিরত দতা 
পযত্ররাও আরে। বামি মবমি কররল তারা গৃহহীন হরে পরর। ফরল মবমি েম্ভব হে না। অেহনীে 
মানমেক যন্ত্রণার মরধয পিরত হে রামেযন্দররক। 



শুধয মনরুপমা নে শ্বশুরবামিরত মপতারকও অপমান েহয কররত হরেরে। দকউ কথা বরলমন। 
োমানয মযোোটয কু দেেমন। অথচ মনরজরের ঐমতহয, দলাকাচার বজাে দররিরে। বধূর মৃতরেহ োহ করা 
হরেরে চন্দনকাঠ মেরে। েমাজরক জানারনা হরেরে মনরজরের অথে গমরমা। শুধয এিারনই দেে নে আবার 
অমধক পরণ পযরত্রর মববাহ ঠিক করররেন রােবাহােযর। এ গরল্পর মূল দকন্দ্রমবন্দয পণপ্রথা। দে প্রথাে 
বমল হরত হরেরে মনরুপমারক, মানমেক মনযোতন েহয কররত হরেরে রামেযন্দর মমত্ররক। োমামজক 
দোরটাগল্প মহরেরব ‘রেনাপাওনা’ একটি োথেক দোরটাগল্প তা আর বলার অরপো রারি না। 

 

 

হাসযিস ও ‘লম্বকণণ’ গল্প 

 

উ.- হামে মানযরের স্বাভামবক প্রবৃমত্ত। পরশুরাম তাাঁর গরল্প অমবরাম হােযররের েৃমি করররেন। তরব 
পরশুরারমর হােযরে বযিপ্রধান। েমারজর ত্রুটি মবচয যমত আমবষ্কার মনমমরত্ত মতমন হামের জগরত যান। 
কিনও বযিবারন হােযররের মবচ্ছযরণ ঘটান। পরশুরারমর ‘লম্বকণে’ একটি মনমেল হােযররের গল্প। 

গরল্পর শুরু দথরক দেে পযেন্ত এ গরল্প হােযররের ফল্গুধারা প্রবাহমান। বংেরলাচন বাবয ভাত 
ও লযমচ বজে ন করর েযই দবলা কচয মর িান। যা আমারের হামের জগরত মনরে যাে। বংেরলাচরনর 
বামির দয মজমলে দেিারন মনতয কথাবাতে াে দলিক হােযরে েৃমি করররেন। োগরলর নাম কী রািা 
হরব, এ মনরে নানা নাম প্রস্তাব আরে দযিারন ররেরে হামে। মবরনাে নানা নাম প্রস্তাব করর –‘ভােযরক’ 
েমধমযি’ ‘মেীপযচ্ছ’ ও ‘লম্বকণে’। বংেরলাচরনর বামির োরওোরনর নাম চযকন্দর মেং। চযকন্দররর 
দচহারার দয বণেনা দলিক মেরেরেন তা হােযররের দজাগান দেে –“েীণে িবোকৃমত গালপাট্টা োমি, 
পাকারনা দগাাঁফ, জাাঁকারলা গলা এবং তরতামধক জাাঁকারলা নাম –ইহারই দজারর দে দচাট্টা এবং ডাকুর 
আিমণ হইরত দেউমি রো করর।“ 

শুধয চযকন্দররর দচহারার বণেনা নে তাাঁর মযরি দয ভাো েঞ্চার করররেন দলিক তা হামের 
েৃমি করর। চযকন্দররক মামননী দেবী মনরেে ে দেন োগলরক বাইরর দররি আেরত। মকন্তু বাবযর হুকুম 
মভন্ন। বংেরলাচন তাাঁরক দয হুকুম করর তার বণেনাে ররেরে হামে –“রেরিা চযকন্দর মেং, এই বকমর 
দগরটর বাইরর যাগা দতা দতামরা দনাকমর মভ যাগা।“ লম্বকণেরক স্থান দেন বংেরলাচন। মকন্তু লম্বকরণের 
কীমতে কলারপ হামের েৃমি হে। লম্বকণে বংেরলাচরনর গীতা দিরে দফরল। শুধয তাই নে –“লম্বকণে তিন 
প্রেীরপর কারে মগরে দরমির দতল চামিো দেমিল, দবে েযস্বােয। চকচক কমরো েবটা িাইল। “ 
লম্বকরণের এবার স্থান হে লাটয বাবযর বামি। দেিারনও দে অমনি করর। দ ারলর চামিা, বযােলার 
তাাঁত, হাররমামনোর চামব েমস্ত দিরেরে। আবার পাঞ্জামবর পরকট দকরট লব্বই টাকার দলাট দিরেরে। 



বংেরলাচন লম্বকণেরক এবার মবোে মেরত দচরেরে। এজনয পরকরট করর মনরে দগরে মজলামপ 
লন্বকরণের িােয মহরেরব। লম্বকণেরক দকউ দযন বমল না দেে দেজনয বংেরলাচন লম্বকরণের গলাে একটি 
দোট বারে একটি কাগজ দররি মেরেরেন। কাগরজ দলিা মেল –“আল্লা কালী মযশুর মেবয ইহারক দকহ 
মামররবন না।“ লম্বকণে মফরর এরল মামলনী দেবী লম্বকরণের মেং দকমমকযাল দোনা মেরে বাাঁমধরে মেরেরেন। 
এ গরল্পর েমূ্পণে অংে জযরিই ররেরে হােযরে। যা আমারের আনরন্দর দিারাক েৃমি করর।  

 

 

‘চতুথণ পাডণপটথি যুদ্ধ’ গটল্পি নােকিণ ভাবনা 

 

উ.- দেেমপেররর কথা অনযকরণ করর –‘নারম মক এরে যাে’ আমরা বলরলও োমহরতযর দেরত্র তা 
অচল। দগালাপরক দয নারমই ডাকা দহাক না দকন তার দেৌন্দরযের হামন ঘরট না, একথা েতয বরট। 
তরব োমহরতযর দেরত্র এ মন্তবয গুরুত্বহীন। োমহরতযর নামকরণ িযবই তাৎপযেপূণে। দকননা নামকররণর 
মধয মেরেই একজন পাঠক দলিার প্রমত আকৃি হে। োমহরতযর নামকরণ মবমভন্ন মেক দথরক হরত 
পারর। েযরবাধ দঘারের ‘চতয থে পামণপরথর যযি’ গরল্প বযঞ্জনাধমী নামকরণ গুরুত্ব দপরেরে। আমরা জামন 

ইমতহারে মতনটি পামণপরথর যযি ঘরটমেল। দলিক এ ইমতবৃত্তরক চতয থে বরল দঘােণা করররেন। তথাকমথত 
েভয ভারত পরামজত করররে ভাররতর আমেম জনজামতর মানযেরক। দলিরকর মরত এ দযন ‘চতয থে 
পামণপরথর যযি’। 

মিস্টান স্কয রল পিত মকেয োত্রোত্রী। এিারন বাঙামল, মবহারী ও আমেবােী োত্রোত্রী মেল। 
আমেবােী োত্ররের ধমোন্তরীকররণর প্রেিও মেল। এজনয দহডমািার ফাোর মলণ্ডন আমেবােী দেরলরের 
মবরেে নজর মেরতন। আমেবােী দেরলরের মরধয মিফান দহাররা মেল পিারোনাে দমধাবী। ফাোর মলণ্ডন 
বযরঝমেরলন এ দেরলরক মেরে কাজ হরব। মকন্তু দহাররা মকেযমেরনর মরধযই মভন্ন স্বভারবর হরে ওরঠ। হাাঁরট 
মগরে বযরিা দোিার েরি দেিা করর। বযরিা দোিাই দহাররার জীবন পারে দেে। দে অররণযর আমেম 
দচতনা বযঝরত পারর। মবরোরের আমেম অরণযরক কীভারব পারে দেওো হরচ্ছ। মনরজরের জামতরচতনার 
দলাপ ঘটিরে মিস্টারন পমরণত করা হরচ্ছ। পারে যাে দহাররা। স্কয ল পমরতযাগ করর। দে হরে ওরঠ 
অররণযর বযরনা মানযে। তরব ফাোর মলণ্ডন দচিা চামলরেমেল –“মলণ্ডন জারনন প্রমত মিলবার হারট 
বযরিা দোিা আরে। একটা অরণয-আত্মা প্রমতরোধ দনবার জনয দযন আরেপারে ঘযরর দবিারচ্ছ, েযরযাগ 
িযাঁজরে। চা মবস্কয ট দটমনে—েযেভযতার এক একটি প্রোে িাইরে দহাররারক দযন দপাে মামনরে রািরত 
চাইমেরলন ফাোর মলণ্ডন।“ এ েৃেয োত্ররের কারে মরন হরেরে –‘চতয থে পামণপরথর যযি’। মকন্তু মরন 
েংেে মেল দক মজতরব ! মলণ্ডন না দহাররা। 



গল্পকথকরা বিমেন উপলরেয বরন মপকমনক কররত মগরেরে। বরন পামি দমরর চলমেল মিফান। 
গল্পকথক মিফানরক ডাক মেরেমেল মপকমনরক আোর জনয মকন্তু দে আরেমন। বরং একটি কাঠমবিামল 
দমরর পরকরট  য মকরে দনে। ইন্দয তিন বরলমেল ‘চতয থে পামণপরথর যযরি বযরিা দোিার জে অবধামরত’। 
এর মকেযমেন পরর মিফান স্কয ল দেরি চরল যাে। বারবার েরবোচ্চ নম্বর পাওো মিফান এবার অরনক 
কম নম্বর পাে। মিস্টান মািাররা ইচ্ছা কররই কম নম্বর দেন। ইচ্ছা কররই হামররে দেন। বাঙামল 
োত্ররাও িযমে। তারের মরধযও এক ঈেো মেল আমেবােী দেরল দকন দবমে নম্বর পারব। বলা ভারলা 
মিফানই মকন্তু বাঙামলরের মজমতরে দেে। দে মনরজ ইচ্ছা কররই মিস্টান স্কয ল তযাগ কররত দচরেমেল। 
পরজামতর বেযতা স্বীকার কররত চােমন। দে দচতনা জামগরে মেরেমেল বযরিা দোিা। তরব বযরিা 
দোিার যাবজ্জীবন েীপান্তর হরেমেল। 

গল্পকথক দলরপা থানার োররাগা হরে দগরে। একমেন দবে মকেয মবরোইট মযণ্ডা হামজরা মেরত 
এরেরে। এর মরধয মেল মিফান দহাররা। মকন্তু নাম পমরবতে ন করর হরেরে রুন্নয দহাররা। গল্পকথক 
মচনরত পাররন। মিফান হরে দগরে মবরো মযণ্ডার মেেয। বন তারের। বরন অনয দকউ িাজনা, দতালা, 
েিল কররত এরল তারা যযি করর। এজনযই দজল হরেমেল মিফারনর। গল্পকথরকর মরন হরেমেল –
“গলাে একটা দভলফরলর মালা , আেযি গা, দকামরর দোরটা একটি কাপি জিান। হারত একটা 
কাাঁোর বালা। এক প্রাগগমতহামেক েজ্জার মরধয একরজািা েযোমনত আধযমনক দচাি।“ মিফান একক 
হরে দগরে। মনরজরের আমেম জনজীবন মনরে আরে। টি.মভ দরারগ আিান্ত হরেরে। এমনমক দপ্রমমকা 

মচর মক মযরমযও চরল দগরে। েভযতার েযেজ্জা দথরক দে মবোে মনরত চাে। গল্পকথক প্রশ্ন কররল বি 
লজ্জা পাে, তািাতামি চরল দযরত যাে। গল্পকথরকর মরন হে –“একটা ভয রলর সৃ্মমত মকেযেরণর জনয 
কাাঁটার মরতা মরনর মরধয মবাঁধমেল, হেত আমরাই মনররপে দথরক চতয থে পামণপরথর যযরি িীফানরক 

হামররেমেলাম।“ ইমতহারের পাতাে চতয থে পামণপরথর যযি ঘরটমন। তরব এও এক যযি। মানবতার 
অপমারনর যযি। েভযরবেী মানযরের তথাকমথত অেভযরের পরাজরের যযি। তরব এও েতয মিফান 
মনরজর পরাজে মনরজই দডরক এরনরে। তাাঁর মরধয স্বজামত দচতনা বি হরে উরঠমেল। এ গরল্পর 
নামকরণ বযঞ্জনাধমী ও তাৎপযেবাহী। 

 

অন্নদ্াশঙ্কি িাটয়ি ‘পটথ প্রবাটস’ গ্রটেি ‘পবূণকথা’ প্রসঙ্গ 

 

বাংলা োমহরতযর েবযোচী দলিক অন্নোেঙ্কর রারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ‘পরথ প্রবারে’। ইউররাপ ভ্রমরণর পূরবে 
বা ইউররারপ প্ররবরের পূরবে মতমন ভারতীে জনজীবরনর কথা উরল্লি করররেন। অথোৎ ইউররারপ প্ররবরের 
পূরবে দয পথ মেরে মতমন ভারত দথরক পামি মেরচ্ছন দেই মচত্র এাঁরকরেন ‘পূবেকথা’ অংরে। দলিরকর 
ভ্রমণযাত্রা শুরু হরেমেল শ্রাবণ মারের এক মধযরামত্ররত। তা দকান মতমথ মেল দলিরকর স্মররণ দনই, 
তরব এটযকু স্মরণ আরে –দেমেন আকারে চাাঁে মেল না। 



েমেণ ভাররতর কটক হরে বরম্ব এবং বরম্ব দথরক লণ্ডরন দলিরকর যাত্রাপথ। মকন্তু কলকাতা 
দথরক বরম্ব দযরত মতমন েযরচাি ভরর বহুমকেয দেরিরেন। দে যাত্রাপরথর মববরণ এরেরে ‘পূবেরলি’ অংরে। 
দলিক এ পথ েম্পরকে  মনরজই মলরিরেন –“বরিাপোগররর কূরল কূরল, পূবেঘাট পবেতমালার ধারর ধারর, 
মচল্কাহৃরের দকাল দঘাঁরে, দগাোবরীর বযক মচরর, হােেরাবারের দতপান্তরী মাঠ দপমররে, পমিমঘাট 
পবেতমালার োনয জযরি আমার পথ –কটক, ওোলরটোর, দবরজাোডা, দেরকন্দ্রাবাে, পযনা, বরম্ব।“ 
দলিক মচল্কা হৃরে দপৌাঁরেমেরলন দেে রারত। মরন হরচ্ছ দযন আরলার স্বপ্ন চামরমেরক প্রোমরত হরে আরে। 
মকন্তু প্রাবমন্ধ তমাল বন দেিরত পানমন। পরথর ধারর শুধয দেত। তরব এ দেত বাংলার দথরক মভন্ন 
–“বাংলার মরতা তরল হমরৎ নে।“ প্রকৃমতর এই রুেতা মানযে পূণে করর মেরেরে মনরজর বেন ভূেণ 
মেরে। প্রকৃমতর একটা মনজস্ব দেৌন্দযেতা আরে। মকন্তু প্রকৃমত রুে হরল দে অভাব পূরণ কররত হে 
মানযেরকই। প্রাবমন্ধরকর ভাোে –“মবধাতা দযিারন মেল্পী োরজন না মানযেরক দেিারন মেল্পী োজরত 
হে। দমরেরা দতা রমঙন োিা পররই না, পযরুরেরাও রমঙন পরর, এমন দেিরত দপলযম।“ 

হােেরাবারের মনজামরারজযর পূবে নাম মেল দগালরকাণ্ডা। এ দেে েযজলা েযফলা নে। শুধয রুে 
প্রান্তর। মারঝ মারঝ দচারি পরি েযই একটি পাহারির গারে েযগে। জনপ্রাণী, পশুপামি হীন এ েহর। 
তরব জনেংিযা মনতান্ত কম নে, প্রাে দেি দকাটি। মহারাষ্ট্রও পাহাি পবেত দবমিত রাজয। এিানকার 
নারীরের কমলতা দনই। দপাোক পমররচ্ছরে নারী দযন পযরুরের দোের। মহারারষ্ট্রর নারীরের দেরি 
মানযরের মরন একটা েম্ভ্রমরবাধ জারগ। মারাঠা পযরুেরা অতযন্ত েমিোলী বরল বাজারর চালয আরে। 
মকন্তু আপাত ভারব দলিরকর তা মরন হেমন। মারাঠীরের তয লনাে গুজরাটীরের অথেগনমতক মচত্র একটয  
উন্নত। বরম্ব েহররর পমরচে মেরত মগরে দলিক মলরিরেন –“বরম্ব েহরটার মস্থমত মহারারষ্ট্ররই মজওগ্রাফীরত 
বরট, বরম্ব েহররর মজওগ্রাফীরত মকন্তু মহারারষ্ট্রর মস্থমত গমলর বমস্তরত আর গুজরারটর মস্থমত েিরকর 
চারতলাে। বাঙালী বারঘর ঘরর দযমন মারিাোরী দঘারঘর বাো, মরাঠা বারঘর ঘরর দতমমন গুজরাটী 
দঘারঘর বাো।“ 

গুজরাটিরের প্রমত দলিরকর এক পেপাত আরে। োমহরতয গুজরাটিরা বাঙামলরের ঠিক পররই 
অবস্থান। গুজরাটিরা কম পমরশ্রমী তরব বযমিরত দবে পটয । দলিক মযগ্ধ হরেমেরলন গুজরাটি নারীরের 
দেৌন্দযে দেরি। বরম্ব কলকাতা েহররর দথরক আরোতরন দোট তরব। বরম্ব বেবােকারী মারিাোরীরের 
রুমচ কলকাতার মারিাোরীরের তয লনাে অরনক উন্নত। দেিারনও দতমন মেল্প দনই। তরব বাংলার 
দথরক ভারলা –“তবয কলকাতার নাই-মেরল্পর দচরে বরম্বর কাণা মেল্প ভারলা।“ দলিক ভারতবরেের 
জনজীবরনর বণেনা এরনরেন এই অংে। ভারতীে মবমভন্ন জনজামত, তারের আহার, রুমচ, দেৌন্দযেরবাধ 
ও প্রকৃমত। েব মমমলরে ‘পূবেকথা’ অংরে ভারতীে জনজীবরনর একটা মবরাট মচত্র ধরা পরিরে।  

 

সেুদ্রযাত্রা ও ‘পটথপ্রবাটস’ গ্রে 

 



অন্নোেঙ্কর রাে জাহারজ কররই ভারতবেে দথরক ইউররারপ পামি মেরেমেরলন। আরব োগর, দলামহত 
োগর, ভূমধযোগর হরে লন্ডরন দপৌাঁরেরেন। জাহারজ উরঠই বরম্ব েহর ধীরর ধীরর অেৃেয হরে যাে। 
ভারতবেে ও আমিকার মাঝিারন দলিরকর জাহারজর মনরচ োাঁমিরে ররেরে আরব োগর। তিন মেল 

বেো ঋতয । স্বভাবতই জাহারজর অমবরাম দোলা মেল। দলিরকর ভাোে –“র উগুরলা তার অনযচর হরে 
আমারের জাহাজিানারক দযন গলাধাক্কা মেরত মেরত তার দচৌকাঠ পার করর মেরত চরলরে।“ জাহাজ 
এমন েযলরত থারক দয অমধকংে যাত্রী দডক দেরি েযযাে আশ্রে দনন। এমনমক মতন মেন আচ্ছন্ন হরে 
কাটারত হে। মারঝ আর মকেয দেিা হেমন। কযামবন স্টয োডে  িাবার মেরে যাে। িাবার পেন্দ না 
হরলও দিরত হে। আেরল বাঙামল িাবার দিরত অভযস্থ দলিরকর প্রথরম মকেযমেন অেযমবধা হে। 

কযামবরন থাকরত থাকরত দলিক অেহয দবাধ কররন। কিনও মরন হে মৃতয যই বযমঝ দশ্রে। 
জীবন –মৃতয যর পাথেকয দলাপ দপরে যাে। ইউররাপ ভ্রমরণর বােনা অরনকটা লঘয হে। মরন হে –
“েমযদ্রপীিা দয কী েযুঃেহ তা ভযিরভাগী োিা অপর দকউ ধারণ কররত পাররব না।“ মকন্তু আরব 
োগর দথরক দলামহত োগরর দযরতই েমযদ্রপীিা েহয হরে যাে। আেরল মানযে অভযারের োে। েমযরদ্রর 
দোলা দলিক েহয করর দফরলন। এিান দথরক েমযরদ্রর দেৌন্দযে উপলমি কররত শুরু কররন। এমনমক 
জাহারজর ওপর মাো শুরু হরেরে। দেরের কথা এিন দযমন মরন পিরে না দতমমন দকাথাে যাত্রা 
তাও মরন দোল িারচ্ছ না। দকবল মরনর মরধয জাহাজ অমধকার েিল করর আরে। মরন দকবল দভরে 
চলার আনন্দ –“তিন গমতর আনরন্দ দকবল দভরে চলরতই ইচ্ছা করর, দকাথাও থামবার বা নামবার 
েংকল্প েূর হরে যাে।“ জাহারজর কযামবন দবমে বি নে। তরব মরন হরচ্ছ দযন দোলনাে শুরে েযলমে। 
ক্লামন্ত অমতবামহত হরতই দলিক দডরক বরে কাটারতন। বরে বরে দেিরতন চামরমেরকর অেমযদ্র জলরামেরক। 
তরব জলরামে মস্থর। জাহারজর আরে পারে োিা জরলর দ উ দনই। 

দলামহত োগররর পর ভূমধযোগর। তরব এ েযই োগররর মারঝ একটি িাল আরে। যা েযরেজ 
দকনাল নারম পমরমচত। েযই েমযদ্ররক এই িালই যযি করররে। েযরেজ দকনাল দোট নেীর মরতা। 
দকনারলর তীররই দপাটে  সেেে েহর। েহর দেরি দলিক পামি দেন ভূমধযোগরর। এ োগর োন্ত মেি। 
মকন্তু েবেো নে। ফল যা হবার তাই হল। প্রথম করেকমেন োন্ত মেি থাকরলও পররই আেল রূপ 
দবমররে এল। ভূমধযোগর দথরক নামরলন মারেেলে েহরর। এ েহররক দযন েমযদ্র দ রক দররিরে। 
প্রাবমন্ধরকর ভাোে –“পাহারির ওপর দথরক মারেেল স রক দেিরল মরন হে দযন েমযদ্র তারক োরপর মরতা 
োতপাক জমিরে দবাঁরধরে।“ এরপর পযামরে, দেিান দথরক জলপরথ দডাভার হরে লন্ডরন দপৌাঁরে যান। 
দলিরকর লন্ডন যাত্রা েমযরদ্রর মধয মেরেই। যাত্রাপরথর মবমবধ বণেনা এরনরেন। শুধয বণেনাই নে তা 
োমহতয করর তয রলরেন। হরে উরঠরে োথেক ভ্রমণোমহতয। 

 

 

 



 

 


