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ক্ষীরেে পুতুল 

 

এক োজাে দুই োন্ী, দুও আে সুও। োজবাচ়িরত সুওোন্ীে বর়িা আদে, 

বর়িা যত্ন। সুওোন্ী সাতমহল বাচ়িরত থারকন্। সাতর া দাসী তা াঁে সসবা 

করে, পা স াযায, আলতা পোয, িুল বা াঁর । সাত মালরেে সাত সাজজ ফুল, 

সসই ফুরল সুওোন্ী মালা গা াঁরথন্। সাত চসন্দকু-ভো সাত-োজাে- ন্ 

মাচন্রকে গহন্া, সসই গহন্া অরে পরেন্। সুওোন্ী োজাে প্রাণ। 

 

আে দুওোন্ী— বর়িাোন্ী, তা াঁে বর়িা অন্াদে, বর়িা অযত্ন। োজা চবষ 

ন্যরন্ সদরেন্। একোচন্ ঘে চদরযরেন্— ভাঙারিাো, এক দাসী 

চদরযরেন্— সবাবা-কালা। পেরত চদরযরেন্ জীণ ণ  াচ়ি, শুরত চদরযরেন্— 

সোঁ়িা কাাঁথা। দুওোন্ীে ঘরে োজা একটি চদন্ আরসন্, একবাে বরসন্, 

একটি কথা করয উরঠ যান্। 

 

সুওোন্ী— সোরিাোন্ী, তােই ঘরে োজা বারোমাস থারকন্। 

 

একচদন্ োজা োজমন্ত্রীরক সেরক বলরলন্— মন্ত্রী, সদ চবরদ  সব়িারত 

যাব, তুচম জাহাজ সাজাও। 

 

োজাে আজ্ঞায োজমন্ত্রী জাহাজ সাজারত সগরলন্। সাতোন্া জাহাজ 

সাজারত সাত মাস সগল। ে’োন্া জাহারজ োজাে িাকেবাকে যারব, আে 

সসান্াে িা াঁরদাযা-ঢাকা সসান্াে জাহারজ োজা চন্রজ যারবন্। 

 

মন্ত্রী এরস েবে চদরলন্— মহাোজ, জাহাজ প্রস্তুত। 

 

োজা বলরলন্— কাল যাব। 

 

মন্ত্রী ঘরে সগরলন্। 

 

সোরিাোন্ী— সুওোন্ী োজ-অন্তঃপুরে সসান্াে পালরে শুরযচেরলন্, সাত 

সেী সসবা কেচেল, োজা সসোরন্ সগরলন্। সসান্াে পালরে মাথাে চ যরে 

বরস আদরেে সোরিাোন্ীরক বলরলন্— োন্ী, সদ -চবরদ  সব়িারত যাব, 

সতামাে জন্য কী আন্ব? 
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োন্ী ন্ন্ীে হারত হীরেে িুচ়ি ঘুচেরয ঘুচেরয বলরলন্— হীরেে েঙ বর়িা 

 াদা, হাত সযন্ শু ু সদোয। েরেে মরত োঙা আি-আি গাে মাচন্রকে 

িুচ়ি পাই সতা পচে। 

 

োজা বলরলন্— আচ্ছা োন্ী, মাচন্রকে সদ  সথরক মাচন্রকে িুচ়ি আন্ব। 

 

োন্ী োঙা পা ন্াচিরয ন্াচিরয, পারযে নূ্পুে বাজজরয বাজজরয বলরলন্— এ 

নূ্পুে ভারলা বারজ ন্া। আগুরন্ে বেন্ চন্রেি সসান্াে দ  গাো মল পাই 

সতা পচে। 

 

োজা বলরলন্— সসান্াে সদ  সথরক সতামাে পারযে সসান্াে মল আন্ব। 

 

োন্ী গলাে গজমচত হাে সদচেরয বলরলন্— সদে োজা, এ মুরো বর়িা 

সোরিা, শুরন্চে সকান্ সদর  পাযোে চেরমে মরতা মুরো আরে, তাচে 

একে়িা হাে এরন্া। 

 

োজা বলরলন্— সাগরেে মারে মুরোে োজয, সসোন্ সথরক গলাে হাে 

আন্ব। আে কী আন্ব োন্ী? 

 

তেন্ আদচেন্ী সুওোন্ী সসান্াে অরে সসান্াে আাঁিল সিরন্ বলরলন্— মা 

সগা,  াচ়ি ন্য সতা সবাো! আকার ে মরতা ন্ীল, বাতারসে মরতা ফুেফুরে, 

জরলে মরতা চিকন্  াচ়ি পাই সতা পরে বা াঁচি। 

 

োজা বলরলন্— আহা, আহা, তাই সতা োন্ী, সসান্াে আাঁিরল সসান্াে অরে 

ে়ি সলরগরে, ন্ন্ীে সদরহ বযথা সবরজরে। োন্ী, হাচসমুরে চবদায দাও, 

আকার ে মরতা ন্ীল, বাতারসে মরতা ফুেফুরে, জরলে মরতা চিকন্  াচ়ি 

আচন্রগ। 

 

সোিার োন্ী হাচসমুরে োজারক চবদায কেরলন্। 

 

োজা চবদায হরয জাহারজ ি়িরবন্— মরন্ প়িল দুচেন্ী বর়িাোন্ীরক। 
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 দুওোন্ী— বর়িাোন্ী, ভাঙা ঘরে সোঁ়িা কাাঁথায শুরয কাাঁদরেন্, োজা 

সসোরন্ এরলন্। 

 

ভাঙা ঘরেে ভাঙা দুযারে দা াঁচ়িরয বলরলন্— বর়িাোন্ী, আচম চবরদ  যাব। 

সোরিাোন্ীে জরন্য হারতে বালা, গলাে মালা, পারযে মল, পেরন্ে  াচ়ি 

আন্ব। সতামাে জরন্য কী আন্ব? বরল দাও যচদ চকেু সা  থারক। 

 

োন্ী বলরলন্— মহাোজ, ভারলায ভারলায তুচম ঘরে এরলই আমাে সকল 

সা  পূণ ণ হয। তুচম যেন্ আমাে চেরল তেন্ আমাে সসাহাগও অরন্ক চেল, 

সা ও অরন্ক চেল। সসান্াে  াচ়ি অরে পরে সাতমহল বাচ়িরত হাজাে 

হাজাে আরলা জ্বাচলরয সাতর া সেীে মারে োন্ী হরয বসবাে সা  চেল, 

সসান্াে চপঞ্জরে শুক- ােীে পারয সসান্াে নূ্পুে পচেরয সদবাে সা  চেল। 

মহাোজ, অরন্ক সা  চেল, অরন্ক সা  চমরিরে। এেন্ আে সসান্াে 

গহন্ায সসান্াে  াচ়িরত কী কাজ? মহাোজ, আচম কাে সসাহারগ হীরেে 

বালা হারত পেব? সমাচতে মালা গলায সদব? মাচন্রকে চসাঁচথ মাথায বা াঁ ব? 

মহাবাজ, সসচদন্ চক আে আরে! তুচম সসান্াে গহন্া সদরব, সস সসাহাগ সতা 

চফরে সদরব ন্া! আমাে সস সাতর া দাসী সাতমহল বাচ়ি সতা চফরে সদরব 

ন্া! বরন্ে পাচে এরন্ সদরব, চকন্তু, মহাোজ, সসান্াে ো াঁিা সতা সদরব ন্া! 

ভাঙা ঘরে সসান্াে গহন্া সিাে-োকারত লুরি সন্রব, ভাঙা ো াঁিায বরন্ে 

পাচে সকন্  ো সদরব? মহাোজ, তুচম যাও, যারক সসাহাগ চদরযে তাে সা  

সমিাও সগ, োই সার  আমাে কাজ সন্ই। 

 

োজা বলরলন্— ন্া োন্ী, তা হরব ন্া, সলারক শুন্রল চন্রন্দ কেরব। বল 

সতামাে কী সা ? 

 

োন্ী বলরলন্— সকান্ লারজ গহন্াে কথা মুরে আন্ব? মহাোজ, আমাে 

জরন্য সপা়িােমুে একিা বা াঁদে এরন্া। 

 

োজা বলরলন্— আচ্ছা োন্ী, চবদায দাও। 

 

তেন্ বর়িাোন্ী— দুওোন্ী সোঁ়িা কাাঁথায লুটিরয পর়ি কাাঁদরত কাাঁদরত 

োজারক চবদায চদরলন্। োজা চগরয জাহারজ ি়িরলন্। 
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সন্ধ্যারবলা সসান্াে জাহাজ সসান্াে পাল সমরল অগা  সাগরেে ন্ীল জল 

সকরি সসান্াে সমরঘে মরতা পজিম মুরে সভরস সগল। 

 

ভাঙা ঘরে দুওোন্ী ন্ীল সাগরেে পারে সিরয, সোঁ়িা কাাঁথায পর়ি েইরলন্। 

আে আদচেন্ী সুওোন্ী সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতর া সেীে মারে, গহন্াে 

কথা ভাবরত ভাবরত, সসান্াে চপঞ্জরে সসান্াে পাচেে গান্ শুন্রত শুন্রত, 

সসান্াে পালরে ঘুচমরয প়িরলন্। 

 

োজাও জাহারজ ির়ি দুঃচেন্ী বর়িাোন্ীরক ভুরল সগরলন্। চবদারযে চদরন্ 

সোরিাোন্ীে সসই হাচসহাচস মুে মরন্ পর়ি আে ভারবন্— এেন্ োন্ী কী 

কেরেন্? সবা  হয িুল বা াঁ রেন্। এবাে োন্ী কী কেরেন্? বুজে োঙা পারয 

আলতা পেরেন্। এবাে োন্ী সাত মালরে ফুল তুলরেন্, এবাে বুজে সাত 

মালরেে সাত সাজজ ফুরল োন্ী মালা গা াঁথরেন্ আে আমাে কথা ভাবরেন্। 

ভাবরত ভাবরত বুজে দুই িরক্ষ জল এল, মালা আে গা াঁথা হল ন্া। সসান্াে 

সুরতা, ফুরলে সাজজ পারযে কারে পর়ি েইল; বরস বরস সাো োত সকরি 

সগল, োন্ীে সিারে ঘুম এল ন্া। 

 

সুওোন্ী— সোরিাোন্ী োজাে আদচেন্ী, োজা তােই কথা ভারবন্। আে 

বর়িাোন্ী োজাে জরন্য পাগল, তাে কথা একবাে মরন্ও পর়ি ন্া। 

 

এমচন্ করে জাহারজ সদ -চবরদর  োজাে বারো-মাস সকরি সগল। 

 

সতরো মারস োজাে জাহাজ মাচন্রকে সদর  এল। 

 

মাচন্রকে সদর  সকলই মাচন্ক। ঘরেে সদওযাল মাচন্ক, ঘারিে  ান্ 

মাচন্ক, পরথে কাাঁকে মাচন্ক। োজ সসই মাচন্রকে সদর  সুরযাোন্ীে িুচ়ি 

গ়িারলন্। আি হাজাে মাচন্রকে আিগাচে িুচ়ি, পেরল মরন্ হয গারযে 

েে ফুরি প়িরে। 

 

 োজা সসই মাচন্রকে িুচ়ি চন্রয, সসান্াে সদর  এরলন্। সসই সসান্াে সদর  

সযাক্োে সদাকারন্ চন্রেি সসান্াে দ গাো মল গ়িারলন্। মল জ্বলরত 
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লাগল সযন্ আগুরন্ে চফন্্চক, বাজরত লাগল সযন্ বীণাে েংকাে— 

মজন্দোে চেচন্-চেচন্। 

 

োজা মাচন্রকে সদর  মাচন্রকে িুচ়ি চন্রয, সসান্াে সদর  সসান্াে মল 

গচ়িরয, মুরোে োরজয এরলন্। 

 

সস সদর  োজাে বাগারন্ দুটি পাযো। তারদে মুরোে পা, মাচন্রকে সঠা াঁি, 

পান্নাে গারে মুরোে ফল সেরয মুরোে চেম পার়ি। সদর ে োন্ী 

সন্ধ্যারবলা সসই মুরোে মালা গা াঁরথন্, োরতে সবলায সো াঁপায পরেন্, সকাল 

সবলায সফরল সদন্। 

 

দাসীো সসই বাচস মুরোে হাে এক জাহাজ রুরপা চন্রয বাজারে সবরি 

আরস। 

 

োজা এক জাহাজ রুরপা চদরয সুওোন্ীে গলায চদরত সসই মুরোে এক 

ে়িা হাে চকন্রলন্। 

 

তােপে মাচন্রকে িুচ়ি চন্রয, সসান্াে সদর  সসান্াে মল গচ়িরয, মুরোে 

োরজয মুরোে হাে গা াঁচথরয, ে’মাস পরে োজা এক সদর  এরলন্। সস সদর  

োজকরন্যে উপবরন্ ন্ীল মাচন্রকে গারে ন্ীল গুটিরপাকা ন্ীলকান্ত মচণে 

পাতা সেরয, জরলে মরতা চিকন্, বাতারসে মরতা ফুেফুরে, আকার ে 

মরতা ন্ীল সে রমে গুটি বা াঁর । োজাে সমরয সাো োত োরদ বরস, 

আকার ে সরে েঙ চমচলরয, সসই ন্ীল সে রম  াচ়ি সবারন্ন্। একোচন্ 

 াচ়ি বুন্রত ে’মাস যায। োজকরন্য একটি চদন্ সসই আকার ে মরতা ন্ীল, 

বাতারসে মরতা ফুেফুরে, জরলে মরতা চিকন্  াচ়ি পরে চ রবে মজন্দরে 

মহারদব ন্ীলকরেে পূজা করেন্। ঘরে এরস  াচ়ি সের়ি সদন্, দাসীো যাে 

কারে সাত জাহাজ সসান্া পায তাে কারে  াচ়ি সবরি। োজা সাত জাহাজ 

সসান্া চদরয আদচেন্ী সুওোণীে  রেে  াচ়ি চকন্রলন্। 

 

তােপে আে ে’মারস োজাে সাতোন্া জাহাজ সাত সমুদ্র সতরো ন্দী পাে 

হরয সোরিাোন্ীে মাচন্রকে িুচ়ি, সসান্াে মল, মুরোে মালা, সার ে  াচ়ি 

চন্রয সদর  এল। তেন্ োজাে মরন্ প়িল বর়িাোন্ী বা াঁদে সিরযরেন্। 
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োজা মন্ত্রীরক বলরলন্— মন্ত্রীবে, বর়িা ভুল হরযরে। বর়িাোন্ীে বা াঁদে 

আন্া হযচন্, তুচম একিা বা াঁদরেে সন্ধ্ারন্ যাও। 

 

োজমন্ত্রী একিা বা াঁদরেে সন্ধ্ারন্ িরল সগরলন্। আে োজা সেতহস্তী ির়ি 

সলাকােণয োজপথ চদরয, সোরিাোন্ীে সার ে গহন্া  রেে  াচ়ি চন্রয 

অন্তঃপুরে িরল সগরলন্। 

 

সোরিাোন্ী সাত-মহল বাচ়িে সাত-তলাে উপরে সসান্াে আযন্া সামরন্ 

সেরে, সসান্াে কাাঁকুইরয িুল চিরে, সসান্াে কাাঁিা সসান্াে দচ়ি চদরয সো াঁপা 

সবাঁর  সসান্াে সিযাচ়িরত চসাঁদুে চন্রয ভুরুে মারে টিপ পেরেন্, কাজল-

লতায কাজল সপর়ি সিারেে পাতায কাজল পেরেন্, োঙা পারয আলতা 

চদরচ্ছন্, সেীো ফুরলে থালা চন্রয, পারন্ে বািা চন্রয োজোন্ী 

সোরিাোন্ীে সসবা কেরে— োজা সসোরন্ এরলন্। 

 

স্ফটিরকে চসংহাসরন্ োন্ীে পার  বরস বলরলন্— এই ন্াও, োন্ী! 

মাচন্রকে সদর  মাচন্রকে ঘাি, মাচন্রকে বাি— সসোন্ সথরক হারতে িুচ়ি 

এরন্চে। সসান্াে সদর  সসান্াে  ুরলা, সসান্াে বাচল— সসোন্ সথরক পারযে 

মল এরন্চে। মুরোে োরজয মুরোে পা, মাচন্রকে সঠা াঁি, দুটি পাচে মুরোে 

চেম পার়ি। সদর ে োন্ী সসই মুরোে হাে গা াঁরথন্, োরতে সবলায সো াঁপায 

পরেন্, সভারেে সবলায সফরল সদন্। োন্ী, সতামাে জরন্য সসই মুরোে হাে 

এরন্চে। োন্ী, এক সদর  োজাে সমরয, এক-েী সে রম সাত-েী সুরতা 

সকরি চন্শুচত োরত োরদ বরস ে’টি মারস একোচন্  াচ়ি সবারন্ন্, এক চদন্ 

পরে পুরজা করেন্, ঘরে এরস সের়ি সদন্। োন্ী, আচম সসই োজাে সমরযে 

সদ  সথরক সাত জাহাজ সসান্া চদরয োজকন্যাে হারত সবান্া  াচ়ি এরন্চে। 

তুচম একবাে সিরয সদে! পৃচথবী েুাঁরজ গারযে গহন্া, পেরন্ে  াচ়ি 

আন্লুম, একবাে পরে সদে! 
 

 োন্ী তেন্ দ’ুহারত আিগাো িুচ়ি পেরলন্; মাচন্রকে িুচ়ি োন্ীে হারত 

চঢরল হল, হারতে িুচ়ি কাাঁর  উঠল। 
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োন্ী তেন্ দ’ুপারয দ -গাো মল পেরলন্; োঙা পারয সসান্াে মল আল্গা 

হল, দু’পা সযরত দ  গাো মল  ারন্ে উপে েরস প়িল। োন্ী মুে ভাে 

করে মুরোে হাে গলায পেরলন্; মুরোে সদর ে মুরোে হাে োন্ীে গলায 

োরিা হল, হাে পেরত গলাে মাস সকরি সগল। োন্ী বযথা সপরলন্। 

 

সাত-পুরু করে  রেে  াচ়ি অরে পেরলন্; ন্ীল সে রমে ন্ীল  াচ়ি হারত 

বহরে কম প়িল। োন্ীে সিারে জল এল। 

 

তেন্ মাচন্ন্ী সোরিাোন্ী আি হাজাে মাচন্রকে অ ািগাো িুচ়ি েুরল 

সফরল, চন্রেি সসান্াে দ গাো মল পারয সঠরল, মুরোে মালা  রেে  াচ়ি 

 ুরলায সফরল বলরলন্— োই গহন্া! োই এ  াচ়ি! সকান্্ পরথে কাাঁকে 

কুচ়িরয এ িুচ়ি গ়িারল? মহাোজ, সকান্্ সদর ে  ুরলা বাচলরত এ মল 

গ়িারল? চে চে, এ কাে বাচস মুরোে বাচস হাে! এ সকান্্ োজকন্যাে পো 

 াচ়ি! সদেরল সয ঘৃণা আরস, পেরত সয লজ্জা হয! চন্রয যাও মহাোজ, এ 

পো  াচ়ি পো-গহন্ায আমাে কাজ সন্ই। 

 

োন্ী অচভমারন্ সগাসা-ঘরে চেল চদরলন্। আে োজা মচলন্মুরে সাত 

জাহাজ সসান্া চদরয সকন্া সসই সার ে গহন্া,  রেে  াচ়ি চন্রয োজসভায 

এরলন্। 

 

োজমন্ত্রী োজচসংহাসরন্ে এক পার , োরজযে মাঠ-ঘাি সদাকান্পাি 

সন্ধ্ান্ করে, যাদুকরেে সদর ে এক বচণরকে জাহাজ সথরক, কান্া-কচ়ি 

চদরয একটি বা াঁদেোন্া চকরন্ বরস আরেন্। 

 

োজা এরস বলরলন্— মন্ত্রীবে, আিয ণ হলুম! মাপ চদরয সোরিাোন্ীে 

গারযে গহন্া, পেরন্ে  াচ়ি আন্লুম, সস  াচ়ি, সস গহন্া, োন্ীে গারয হল 

ন্া! 
 

তেন্ সসই বরন্ে বান্ে োজাে পারয প্রণাম করে বলরল—বর়িা ভাগযবতী 

পুণযবতী ন্া হরল সদবকরন্যে হারত সবান্া, ন্াগকরন্যে হারত গা াঁথা, মাযা-

োরজযে এ মাযা-গহন্া, মাযা- াচ়ি, পেরত পায ন্া। মহাোজ, োজভাণ্ডারে 

তুরল োে, যারক সবৌ কেরব তারক পেরত চদও। 
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বান্রেে কথায োজা অবাক হরলন্। হাসরত হাসরত মন্ত্রীরক বলরলন্— 

মন্ত্রী বান্েিা বরল চক? সেরলই হল ন্া, সবৌ অ ান্ব সকমন্ করে? মন্ত্রী, তুচম 

সযাকোে সদাকারন্ সোরিাোন্ীে ন্তুন্ গহন্া গ়িরত দাওরগ, তা াঁচতে তা াঁরত 

োন্ীে  াচ়ি বুন্রত দাওরগ। এ গহন্া, এ  াচ়ি, োজভাণ্ডারে তুরল োে; যচদ 

সবৌ ঘরে আচন্ তারক পেরত সদব। োজমন্ত্রী সযাকোে সদাকারন্ 

সোরিাোন্ীে ন্তুন্ গহন্া গ়িারত সগরলন্। আে, োজা সসই বা াঁদে-সকারল 

বর়িাোন্ীব কারে সগরলন্। 

 

দুঃচেন্ী বর়িাোন্ী, জীণ ণ আাঁিরল পা মুচেরয, ভাঙা ঘরে সোঁ়িা কাাঁথায 

োজারক বসরত চদরয কাাঁদরত কাাঁদরত বলরলন্— মহাোজ, সবারসা। আমাে 

এই ভাঙা ঘরে সোঁ়িা কাাঁথায সবারসা। আমাে আে কী আরে সতামায বসরত 

সদব? হায, মহাোজ, কতচদন্ পরে তুচম চফরে এরল, আচম এমচন্ অভাচগন্ী 

সতামাে জরন্য সোঁ়িা কাাঁথা সপরত চদলুম। 

 

োন্ীে কথায োজাে সিারে জল এল। ভাঙা ঘরে সোঁ়িা কাাঁথায বরস 

বর়িাবান্ীে সকারল বা াঁদে-োন্া চদরয বলরলন্— মহাোন্ী, সতামাে এ সোঁ়িা 

কাাঁথা ভাঙা ঘে, সোরিাোন্ীে সসান্াে চসংহাসন্, সসান্াে ঘরেে সিরয 

লক্ষগুরণ ভারলা। সতামাে এ ভাঙা ঘরে অ াদে আরে, যত্ন আরে, দুরিা 

চমটি কথা আরে; সসোরন্ তা সতা সন্ই। োন্ী, সাত জাহাজ সসান্া চদরয 

গারযে গহন্া, পেরন্ে  াচ়ি চদরযচে, সোরিাোন্ী পারয সঠরলরে; আে 

কান্াকচ়ি চদরয সতামাে বা াঁদে এরন্চে, তুচম আদে করে সকারল চন্রযে। 

োন্ী, আচম আে সতামায দুঃে সদব ন্া। এেন্ চবদায দাও, আচম আবাে 

আসব োন্ী। চকন্তু সদরো, সোরিাোন্ী সযন্ জান্রত ন্া-পারে! সতামাে কারে 

এরসচে শুন্রল আে েরক্ষ োেরব ন্া! হয সতামায, ন্যরতা আমায, চবষ 

োওযারব। 

 

এমচন্ করে োত কািল। সোরিাোন্ীে সসান্াে পালরে, ফুরলে চবোন্ায, 

োজাে পার  োত কািল; আে বর়িাোন্ীে জরল ের়ি, ভাঙা ঘরে, সোঁ়িা 

কাাঁথায োত কািল। 
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সকাল হল। োজবাচ়িরত প্রহেীোন্ায প্রহে বাজল, ন্াকোোন্ায ন্বৎ 

বাজল, োজাোন্ীে ঘুম ভাঙল। 

 

োজা সসান্াে ভৃোরে স্ফটিকজরল মুে  ুরয, োজরব  অরে পরে, োজ-

দেবারে সন্রব সগরলন্। আে সোরিাোন্ী সসান্াে পালরে, ফুরলে চবোন্ায, 

ফুরলে পাোয হাওযা সেরত সেরত পা  চফরে ঘুম সগরলন্। 

 

আে বর়িাোন্ী কী কেরলন্? 

 

ভাঙা ঘরে সসান্াে সোদ মুরে প়িল, োন্ী উরঠ বসরলন্। এচদক সদেরলন্ 

ওচদক সদেরলন্, এপা  সদেরলন্, ওপা  সদেরলন্— বান্ে সন্ই! োন্ী এ-

ঘে েুাঁজরলন্ ও-ঘে েুাঁজরলন্ ঘরেে িাল েুাঁজরলন্, গারেে োল েুাঁজরলন্— 

বান্ে সন্ই! বর়িাবান্ী কাাঁদরত লাগরলন্। 

 

বান্ে সকাথা সগল? 

 

বান্ে ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত োন্ীরক একলা সেরে োত ন্া-সপাহারত োজ-

দেবারে িরল সগল। 

 

োজা বাে চদরয দেবারে বরসরেন্। িাচেচদরক সভাসদ মন্ত্রী, দুযারে চসপাই-

সান্ত্রী, আর -পার  সলারকে চভ়ি। োন্ীে বান্ে সসই সলারকে চভ়ি সঠরল, 

চসপাই-সান্ত্রীে হাত এচ়িরয, োজাে পারয প্রণাম করে বলরল— মহাোজ, 

বর়িা সুেবে এরন্চে, মারযে আমাে সেরল হরব। 

 

োজা বলরলন্— ওরে বান্ে বচলস কী? এ কথা চক সতয? বর়িাোন্ী দুওোন্ী 

তাে সেরল হরব? সদচেস এ কথা যচদ চমথযা হয সতা সতারকও কািব আে 

সতাে মা দুওোন্ীরকও কািব। 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, সস ভাবন্া আমাে। এেন্ আমায েুচ  কে, আচম 

চবদায হই। 

 

োজা গলাে গজরমাচত হাে েুরল চদরয বান্েরক চবদায কেরলন্। বান্ে 

ন্ািরত ন্ািরত ভাঙা ঘরে দুওোন্ী পর়ি পর়ি কাাঁদরেন্— সসোরন্ সগল। 
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দুওোন্ীে সিারেে জল, গারযে  ুরলা মুচেরয বান্ে বলরল— এই সদে্ মা, 

সতাে জরন্য কী এরন্চে! তুই োজাে োন্ী, গলায চদরত হাে পাসরন্, কারঠে 

মালা চকরন্ পচেস, এই মুরোে মালা পে! 
 

োন্ী বান্রেে হারত গজরমাচত হাে সদরে বলরলন্— এই হাে তুই সকাথা 

সপচল? এ সয োজাে গলাে গজরমাচত হাে! যেন্ োন্ী চেলুম োজাে জরন্য 

সগাঁরথচেলুম, তুই এ হাে সকাথা সপচল? বল্ বান্ে, োজা চক এ হাে সফরল 

চদরযরেন্, োজপরথ চক কুচ়িরয সপচল? 

 

বান্ে বলরল— ন্া মা, কুচ়িরয পাইচন্। সতাে হারত গা াঁথা োজাে গলাে 

গজরমাচত হাে কুচ়িরয চক পাওযা যায? 

 

োন্ী বলরলন্— তরব চক োজাে ঘরে িুচে কেচল? 

 

বান্ে বলরল— চে চে মা, িুচে চক কেরত আরে! আজ োজারক সু-েবে 

চদরযচে তাই োজা হাে চদরয েুচ  করেরেন্। 

 

োন্ী বলরলন্— ওরে বাো, তুই সয দুঃেীে সন্তান্, বরন্ে বান্ে! ভাঙা ঘরে 

দুঃচেন্ীে সকারল শুরয, োজারক চদরত চক সুরেে সন্ধ্ান্ সপচল সয োত ন্া-

সপাহারত োজবাচ়িরত েুরি সগচল? 

 

বান্ে বলরল— মা আচম স্বপ্ন সপরযচে আমাে সযন্ ভাই হরযরে, সতাে 

সকারল সোকা হরযরে; সসই সোকা সযন্ োজচসংহাসরন্ োজা হরযরে। তাই 

েুরি োজারক েবে চদলুম— োজামহা য, মারযে সোকা হরব। তাইরত 

োজা েুচ  হরয গলাে হাে েুরল চদরলন্। 

 

োন্ী বলরলন্— ওরে, োজা আজ শুন্রলন্ সেরল হরব, কাল শুন্রবন্ চমরে 

কথা। আজ োজা গলায চদরত হাে চদরলন্ কাল সয মাথা চন্রত হুকুম 

সদরবন্। হায হায, কী কেচল? একমুরঠা সেরত পাই, একপার  পর়ি থাচক, 

তবু বেে সগরল োজাে সদো পাই, তুই আমাে তাও সঘািাচল? ওরে তুই কী 

সব ণন্া  কেচল? চমরে েবে সকন্ েিাচল? এ জঞ্জাল সকন্ ঘিাচল? 
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বান্ে বলরল— মা সতাে ভয কী, ভাচবস সকন্? এ দ মাস িুপ করে থাক্, 

সবাই জানু্ক— বর়িাোন্ীে সেরল হরব। তােপে োজা যেন্ সেরল সদেরবন্ 

তেন্ সতাে সকারল সসান্ােিা াঁদ সেরল সদব, তুই োজারক সদোস। এেন্ িল, 

সবলা হল, চেরদ সপরযরে। 

 

োন্ী বলরলন্— িল্ বাো িল্। বাটি পুরে জল সেরেচে, গারেে ফল এরন্চে, 

োচব িল্। 

 

োন্ী ভাঙা চপাঁর়িয বান্েরক োওযারত বসরলন্। 

 

আে োজা সোরিাোন্ীে ঘরে সগরলন্। 

 

সোরি োন্ী কুস্বপ্ন সদরে সজরগ উরঠ সসান্াে পচলরে বরস বরস ভাবরেন্, 

এমন্ সময োজ এরস েবে চদরলন্— আরে শুরন্ে সোরিাোন্ী, 

বর়িাোন্ীে সেরল হরব! বর়িা ভাবন্া চেল োজচসংহাসন্ কারক সদব, 

এতচদরন্ ভাবন্া ঘুিল। যচদ সেরল হয তারক োজা কেব, আে যচদ সমরয 

হয, তরব তাে চবরয চদরয জামাইরক োজয সদব। োন্ী, বর়িা ভাবন্া চেল, 

এতচদরন্ চন্জিন্ত হলুম। 

 

োন্ী বলরলন্— পাচেরন্ বাপু, আপন্াে জ্বালায বা াঁচিরন্, পরেে ভাবন্া! 
 

োজা বলরলন্— সস কী োন্ী? এমন্ সুরেে চদরন্ এমন্ কথা বলরত হয? 

োজপুত্র সকারল পাব, োজ চসংহাসরন্ োজা কেব, এ কথা শুরন্ মুে-ভাে 

করে? োন্ী, োজবাচ়িরত সবাে মুরে হাচস, তুচম সকন্ অকলযাণ কে? 

 

োন্ী বলরলন্— আে পাচেরন্! কাে সেরল োজা হরব, কাে সমরয োজয 

পারব, সক োজচসংহাসরন্ বসরব, এত ভাবন্া ভাবরত পাচেরন্। চন্রজে 

জ্বালায মচে, পরেে সেরল সমারলা বা াঁিল তাে েবে োচেরন্। বাবারে, 

সকালরবলা বরক বরক ঘুম হল ন্া, মাথা  েল, যাই সন্রয আচস। 

 

 োগভরে সোরিাোন্ী অ ািগাো িুচ়ি, দ গাো মল্ েমেচমরয একচদরক 

িরল সগরলন্। 
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োজাে বর়িা োগ হল, োজকুমােরক সোরিাোন্ী মে্ বলরল। োজা মুে 

আাঁ াে করে বাে-মহরল িরল এরলন্। োজা-োন্ীরত েগ়িা হল। োজা আে 

সোরিাোন্ীে মুে সদেরলন্ ন্া, বর়িাোন্ীে ঘরেও সগরলন্ ন্া— সোরিাোন্ী 

শুরন্ যচদ চবষ োওযায, বর়িাোন্ীরক প্রারণ মারে! োজা বাে-মহরল একলা 

েইরলন্। 

 

এক মাস সগল, দুমাস সগল, দুমাস চগরয চতন্ মাস সগল, োজা-োন্ীে ভাব 

হল ন্া। েগ়িায েগ়িায িাে মাস কািল। পা াঁি মারস দুওোন্ীে সপাষা 

বান্ে োজাে সরে সদো কেরল। োজা বলরলন্— কী সহ বান্ে, েবে কী? 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, মারযে বর়িা দুঃে! সমািা িারলে ভাত মুরে সোরি 

ন্া, মা আমাে ন্া-সেরয কাচহল হরলন্। 

 

োজা বলরলন্— এ কথা সতা আচম জাচন্রন্। মন্ত্রীবে, যাও এেচন্ সরু 

িারলে ভাত, পো  বযঞ্জন্, সসান্াে থারল সসান্াে বাটিরত বর়িাোন্ীরক 

পাটঠরয দাও। আজ সথরক আচম যা োই বর়িাোন্ীও তাই োরবন্। যাও মন্ত্রী, 

বান্েরক হাজাে সমাহে চদরয চবদায কে। 

 

মন্ত্রী বান্েরক চবদায করে োন্নাঘরে সগরলন্। অ াে োন্ীে বান্ে সমাহরেে 

সতা়িা চন্রয োন্ীে কারে এল। 

 

োন্ী বলরলন্— আজ আবাে সকাথা চেচল? এতোচন্ সবলা হল ন্াইরত 

সপলুম ন্া, ো াঁ ব কেন্, োব কেন্? 

 

বান্ে বলরল— মা আে সতারক ো াঁ রত হরব ন্া। োজবাচ়ি সথরক সসান্াে 

থালায সসান্াে বাটিরত সরু িারলে ভাত, পো  বযঞ্জন্ আসরব, তা়িাতাচ়ি 

সন্রয আয। 

 

োন্ী ন্াইরত সগরলন্। বান্ে একমুরঠা সমাহে চন্রয বাজারে সগল। সষারলা 

থান্ সমাহরে সযারলা জন্ ঘোচম চন্রল, সষারল গাচ়ি ে়ি চন্রল, সষারলার া 

বা াঁ  চন্রল। সসই সষারলার া বা াঁ  চদরয, সযারলা গাচ়ি ে়ি চদরয, সষারলাজন্ 

ঘোচম োটিরয, িরক্ষে চন্রমরষ দওুোন্ীে বান্ে ভাঙাঘে ন্তুন্ কেরল। 
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স াবাে ঘরে ন্তুন্ কাাঁথা পাতরল, োবাে ঘরে ন্তুন্ চপাঁচ়ি পাতরল, 

োজবাচ়িে সষারলা বামুরন্ োন্ীে ভাত চন্রয এল; সষারলা সমাহে চবদায 

সপরল। 

 

দুওোন্ী সন্রয এরলন্। এরস সদেরলন্— ঘে ন্তুন্! ঘরেে িাল ন্তুন্! 

িারলে ে়ি ন্তুন্! সমরেয ন্তুন্ কাাঁথা! অ ালন্ায ন্তুন্  াচ়ি! োন্ী অবাক 

হরলন্। বান্েরক বলরলন্— বাো, ভাঙা ঘে সদরে ঘারি সগলুম, এরস সদচে 

ন্তুন্ ঘে! সকমন্ করে হল? 

 

বান্ে বলল— মা, োজাম ায সমাহে চদরযরেন্। সসই সমাহরে ভাঙা ঘে 

ন্তুন্ করেচে, সোঁ়িা কাাঁথা ন্তুন্ করেচে, ন্তুন্ চপাঁর়ি সপরতচে, তুই সসান্াে 

থারল গেম ভাত, সসান্াে বাটিরত তপ্ত দু  োচব িল। 

 

োন্ী সেরত বসরলন্। কতচদন্ পরে সসান্াে থালায ভাত সেরলন্, সসান্াে 

ঘটিরত মুে  ুরলন্, সসান্াে বািায পান্ সেরলন্, তবু মরন্ সুে সপরলন্ ন্া। 

োন্ী োজরভাগ োন্ আে ভারবন্— আজ োজা সসান্াে থারল ভাত 

পাঠারলন্, কাল হযরতা ম ারন্ চন্রয মাথা কািরবন্। 

 

এমচন্ করে ভরয-ভরয এক মাস, দুমাস, চতন্ মাস সগল। বর়িাোন্ীে ন্তুন্ 

ঘে পুরোরন্া হল, ঘরেে িাল ফুিার  হল, িারলে ে়ি উর়ি সগল। বান্ে 

োজাে সরে সদো কেরল। 

 

োজা বলরলন্— কী বান্ে, কী মরন্ করে? 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, ভরয কব ন্া চন্ভণরয কব? 

 

োজা বলরলন্— চন্ভণরয কও। 

 

বান্ে বলরল—মহাোজ, ভাঙা ঘরে মা আমাে বর়িা দুঃে পান্। ঘরেে 

দুরযাে ফািা, িারল ে়ি সন্ই,  ীরতে চহম ঘরে আরস। মা আমাে গারয চদরত 

সন্প পান্ ন্া, আগুন্ জ্বালরত কাঠ পান্ ন্া, সাে োত  ীরত কাাঁরপন্। 
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োজা বলরলন্— তাইরতা! তাইরতা! একথা বলরত হয। বান্ে সতাে মারক 

োজবাচ়িরত চন্রয আয, আচম মহল সাজারত বচল। 

 

 বান্ে বলরল— মহাোজ, মারক আন্রত ভয হয, সোরিাোন্ী চবষ 

োওযারব। 

 

োজা বলরলন্— সস ভয সন্ই। ন্তুন্ মহরল োন্ীরক োেব, মহল চঘরে গ়ি 

কািাব, গর়িে দুযারে পাহাো বসাব, সোরিাোন্ী আসরত পারব ন্া। সস 

মহরল বর়িাোন্ী থাকরবন্, বর়িাোন্ীে সবাবাকালা দাই থাকরব, আে 

বর়িাোন্ীে সপাষা সেরল তুই থাকচব। 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, যাই তরব মারক আচন্। 

 

োজা বলরলন্— যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও সগ। 

 

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ সলাক লাচগরয একচদরন্ বর়িাোন্ীে ন্তুন্ মহল সাজারলন্। 

 

দুওোন্ী ভাঙা ঘে সের়ি, সোঁ়িা কাাঁথা সের়ি, সসান্াে  াচ়ি পরে ন্তুন্ 

মহরল এরলন্। সসান্াে পালরে বসরলন্, সসান্াে থারল ভাত সেরলন্, দীন্-

দুঃেীরক দান্ চদরলন্, োরজয জয জয হল; োরগ সোরিাোন্ীে সব ণাে জ্বরল 

উঠল। 

 

োচকন্ী ব্রাহ্মণী— সোরিাোন্ীে ‘মরন্ে কথা’, প্রারণে বনু্ধ্। সোরিাোন্ী 

বরল পাঠারলন্— মরন্ে কথারক আসরত বল, কথা আরে। 

 

োন্ী সেরকরেন্— োচকন্ী বুচ়ি তা়িাতাচ়ি িরল এল। 

 

োন্ী বলরলন্— এস ভাই, মরন্ে কথা, সকমন্ আে? কারে সবারসা। 

 

োচকন্ী ব্রাহ্মণী সোরিাোন্ীে পার  বরস বলরল— সকন্ ভাই, সেরকে 

সকন্? মুেোচন্ ভাে-ভাে, সিারেে সকারণ জল, হরযরে কী? 

 

োন্ী বলরলন্— হরযরে আমাে মাথা আে মুণ্েু! সতীন্ আবাে ঘরে 

ঢুরকরে, সস সসান্াে  াচ়ি পরেরে, ন্তুন্ মহল সপরযরে, োজাে সপ্রযসী 
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োন্ী হরযরে! চভোচেন্ী দুওোন্ী এত চদরন্ সুওোন্ীে োন্ী হরয োজমহল 

জরু়ি বরসরে! বামুন্ সই, সদরে অে জ্বরল সগল, আমায চবষ সদ সেরয মচে, 

সতীরন্ে এ অ াদে প্রাণ সয ন্া। 

 

ব্রাহ্মণী বলরল— চে! চে! সই। ও কথা চক মুরে আরন্! সকান্্ দুঃরে চবষ 

োরব? দুওোন্ী আজ োন্ী হরযরে, কাল চভোচেন্ী হরব, তুচম সযমন্ 

সুওোন্ী সতমচন্ থাকরব। 

 

সুওোন্ী বলরলন্— ন্া-ভাই, বা াঁিরত আে সা  ন্াই। আজ বারদ কাল 

দুওোন্ীে সেরল হরব, সস সেরল োজা হরব! সলারক বলরব আহা, দুওোন্ী 

েত্নগভণা, োজাে মা হল! আে সদেন্া, সপা়িামুেী সুওোন্ী মহাোজাে 

সুওোন্ী হল, তবু োজাে সকারল চদরত সেরল সপরল ন্া! চে! চে! অমন্ 

অভাগীে মুে সদরেন্া, ন্াম কেরল সাোচদন্ উরপাস যায! ভাই, এ গঞ্জন্া 

প্রারণ সরব ন্া। তুই চবষ সদ, হয আচম োই, ন্যরতা সতীন্রক োওযাই। 

 

ব্রাহ্মণী বলরল— িুপ কে োন্ী, সক সকান্্ চদরক শুন্রত পারব। ভাবন্া কী? 

িুচপ িুচপ চবষ এরন্ সদব, দুওোন্ীরক সেরত চদও। এেন্ চবদায দাও, চবরষে 

সন্ধ্ারন্ যাই। 

 

োন্ী বলরলন্— যাও ভাই। চকন্তু সদরো, চবষ সযন্ আসল হয, সেরত-ন্া-

সেরত বর়িাোন্ী ঘুরে প়িরব। 

 

োচকন্ী বলরল— ভয সন্ই সগা, ভয সন্ই! আজ বারদ কাল বর়িাোন্ীরক 

চবষ োওযাব, জরেে মরতা মা হবাে সা  সঘািাব, তুচম চন্ভণরয থাক। 

 

োচকন্ী চবরষে সন্ধ্ারন্ সগল। বরন্ বরন্ েুাঁরজ েুাঁরজ ভেসন্ধ্যারবলা সোরপে 

আ়িারল ঘুমন্ত সাপরক মরন্ত্র ব  করে, তাে মুে সথরক কালকূি চবষ এরন্ 

চদল। 

 

সোরিাোন্ী সসই চবরষ মুরগে ন্া়ুি, ক্ষীরেে োি, মচতিুে সমঠাই গ়িারলন্। 

একোন্া থালা সাজজরয োচকন্ী ব্রাহ্মণীরক বলরলন্— ভাই এক কাজ কে্, 

এই চবরষে ন্া়ুি, বর়িাোন্ীরক সবরি আয। 
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ব্রাহ্মণী থালা হারত বর়িাোন্ীে ন্তুন্ মহরল সগল। 

 

বর়িাোন্ী বলরলন্— আয সলা আয, এতচদন্ সকাথায চেচল? দুওোন্ী বরল 

চক ভুরল থাকরত হয? 

 

োচকন্ী বলরল— সস কী সগা! সতামারদে োই, সতামারদে পচে, সতামারদে 

চক ভুলরত পাচে? এই সদে, সতামাে জরন্য যতন্ করে মুরগে ন্া়ুি, ক্ষীরেে 

োি, মচতিুে সমঠাই এরন্চে। 

 

োন্ী সদেরলন্, বুচ়ি ব্রাহ্মণী বর়িা যত্ন করে, থালা সাজজরয সামগ্রী এরন্রে। 

েুচ  হরয তাে দুহারত দুমুরঠা সমাহে চদরয চবদায কেরলন্, ব্রাহ্মণী হাসরত 

হাসরত িরল সগল। 

 

োন্ী ক্ষীরেে োি সভরঙ সেরলন্, জজরবে স্বাদ সগল। মুরগে ন্া়ুি মুরে 

চদরলন্, গলা কাঠ হল। মচতিুে সমঠাই সেরলন্, বুক সযন্ জ্বরল সগল। 

বান্েরক সেরক বলরলন্— ব্রাহ্মণী আমায কী োওযারল! গা-সকমন্ কেরে, 

বুজে আে বা াঁিব ন্া। 

 

বান্ে বলরল— িল্ মা, োরি শুচব, অসুে সােরব। 

 

োন্ী উরঠ দা াঁ়িারলন্, সারপে চবষ মাথায উঠল। োন্ী সিারে আাঁ াে 

সদেরলন্, মাথা িরল সগল, সসান্াে প্রচতমা  ারন্ে উপে ঘুরে প়িরলন্। 

 

বান্ে োন্ীে মাথা সকারল চন্রল, হাত  রে ন্াচ়ি সদেরল, সিারেে পাতা েুরল 

সিাে সদেরল— োন্ী অজ্ঞান্, অসা়ি! 
 

বান্ে সসান্াে প্রচতমা বর়িাোন্ীরক সসান্াে োরি শুইরয চদরয ওষুর ে 

সন্ধ্ারন্ বরন্ েুরি সগল। বন্ সথরক সক জারন্ কী লতাপাতা, সকান্ গারেে 

কী চ ক়ি এরন্ ন্তুন্ চ রল সবরি বর়িাোন্ীরক োওযারত লাগল। 

 

োজবাচ়িরত েবে সগল— বর়িাোন্ী চবষ সেরযরেন্। োজা উঠরত-প়িরত 

োন্ীে মহরল এরলন্। োজমন্ত্রী েুিরত েুিরত সরে এরলন্। োজববদয মন্তে 
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আও়িারত আও়িারত তােপে এরলন্। তােপে োজাে সলাক-লস্কে, দাসী-

বা াঁদী সয সযোরন্ চেল হাজজে হল। 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, এত সলাক সকন্ এরন্ে? আচম মারক ওষু  

চদরযচে, মা আমাে ভারলা আরেন্, একিু ঘুরমারত দাও। এত সলাকরক সযত 

বল। 

 

োজা চবরষে ন্া়ুি পেে কচেরয োজববদযরক চবদায কেরলন্। োরজযে ভাে 

চদরয োজমন্ত্রীরক চবদায কেরলন্। বর়িাোন্ীে মহরল চন্রজ েইরলন্। 

 

চতন্ চদন্, চতন্ োত বর়িাোন্ী অজ্ঞান্। িাে চদরন্ জ্ঞান্ হল, বর়িাোন্ী 

সিাে সমরল িাইরলন্। 

 

বান্ে োজারক এরস েবে চদরল— মহাোজ, বর়িাোন্ী সসরে উরঠরেন্, 

সতামাে একটি োজিক্রবতী সেরল হরযরে। 

 

োজ বান্েরক হীরেব হাে েুরল চদরয বলরলন্— িল বান্ে, বর়িাোন্ীরক 

আে বর়িাোন্ীে সেরলরক সদরে আচস। 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, গণন্া করেচে সেরলে মুে এেন্ সদেরল সতামাে 

িকু্ষ অন্ধ্ হরব। সেরলে চবরয হরল মুে সদরো, এেন্ বর়িাোন্ীরক সদরে এস 

সোরিাোন্ী কী দুদণ া করেরে। 

 

োজা সদেরলন্– চবরষে জ্বালায বর়িাোন্ীে সসান্াে অে কাচল হরয সগরে, 

োন্ী পাতাোন্াে মরতা পর়ি আরেন্, োন্ীরক আে সিন্া যায ন্া! 
 

োজা োজবাচ়িরত এরস সোরিাোন্ীরক প্রহেী-োন্ায বন্ধ্ কেরলন্, তাে 

োচকন্ী বুচ়িরক মাথা মুচ়িরয সঘাল সঢরল, উল্সিা গা ায িচ়িরয সদর ে 

বাে করে চদরলন্। 

 

তােপে হুকুম চদরলন্– মন্ত্রীবে, আজ বর়িা শুভচদন্, এতচদন্ পরে 

োজিক্রবতী সেরল সপরযচে। তুচম পরথ পরথ আরলা জ্বালাও, ঘরে ঘরে 
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বাজজ সপা়িাও, দীন্-দুঃেী সেরক োজ ভাণ্ডাে লুটিরয দাও, োরজয সযন্ 

একটিও চভোেী ন্া-থারক। 

 

মন্ত্রী োজাে আজ্ঞায ন্গরেে পরথ পরথ আরলা চদরলন্, ঘরে ঘরে বাজজ 

সপা়িারলন্, দীন্-দুঃেীরক োজভাণ্ডাে লুটিরয চদরলন্, োরজয জয-জযকাে 

হল। 

 

এমচন্ করে চন্তয ন্তুন্ আরমারদ, সদবতাে মজন্দরে পূজা চদরয, মা কালীে 

পারয বচল চদরয সদেরত সদেরত দ  বৎসে সকরি সগল। 

 

োজা বান্েরক সেরক বলরলন্– দ  বৎসে সতা পূণ ণ হল এেন্ সেরল 

সদোও!  বান্ে বলরল— মহাোজ, আরগ সেরলে সবৌ টঠক কে, তােপে তাে 

চবরয দাও, তােপে মুে সদরো! এেন্ সেরল সদেরল অন্ধ্ হরব। 

 

োজা বান্রেে কথায সদ -চবরদর  ভাি পাঠারলন্। কত সদর ে কত 

োজকন্যাে সন্ধ্ান্ এল, একটিও োজাে মরন্  েল ন্া। স রষ পািলী 

সদর ে োজাে ভাি সসান্াে সকৌিায সসান্াে প্রচতমা োজকন্যাে েচব চন্রয 

এল। কন্যাে অরেে বেন্ কাাঁিা সসান্া, সজা়িাভুরু— বা াঁকা নু্, দুটি সিাে 

িান্-িান্া, দুটি সঠা াঁি হাচস-হাচস, এচলরয চদরল মাথাে সক  পারয পর়ি। 

োজাে সসই কন্যা পেন্দ হল। 

 

বান্েরক সেরক বলরলন্– সেরলে সবৌ টঠক করেচে, কাল শুভচদরন্ 

শুভলরে চবরয চদরত যাব। 

 

বান্ে বলরল— মহাোজ, কাল সন্ধ্যারবলা, সবহাো চদরয বরেে পাল্চক 

মারযে দুযারে পাটঠরয চদও, বেরক চন্রয চবরয চদরত যাব। 

 

োজা বলরলন্— সদরো বাপু, দ  বৎসে সতামাে কথা শুরন্চে, কাল সেরল 

ন্া-সদোরল অন্থ ণ কেব। 

 

বান্ে বলরল, মহাোজ, সস ভাবন্া সন্ই। তুচম সবহাই-বাচ়ি িরল যাও, আমো 

কাল বে চন্রয যাব। 
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োজা পারে োন্ীে সেরলরক সদরে সফরলন্, পারে িকু্ষ অন্ধ্ হয, সসই ভরয 

তা়িাতাচ়ি সবহাই-বাচ়ি িরল সগরলন্। 

 

আে বান্ে ন্তুন্ মহরল বর়িাোন্ীে কারে সগল। 

 

বর়িাোন্ী সেরলে চবরয শুরন্ অবচ  পর়ি পর়ি কাাঁদরেন্ আে ভাবরেন্– 

সেরল সকাথা পাব, এবাে োজারক কী েরল সভালাব! 
 

বান্ে এরস বলরল, মা সগা মা, ওঠ্। সিলীে সজা়ি আন্্, মাথাে সিাপে আন্্, 

ক্ষীরেে সেরল গর়ি সদ, বে সাজজরয চবরয চদরয আচন্। 

 

োন্ী বলরলন্— বাোরে, প্রারণ চক সতাে ভয সন্ই? সকান্্ সাহরস ক্ষীরেে 

পুতুল বে সাজজরয চবরয চদরত যাচব? োজারক কী েরল সভালাচব? বাো কাজ 

সন্ই, েল করে োজাে সপ্রযসী হলুম, সসই পারপ সতীন্ চবষ োওযারল, 

ভারগয-ভারগয সবাঁরি উরঠচে, আবাে সকান্্ সাহরস োজাে সরে েল কেব? 

বাো ক্ষান্ত সদ, সকন্ আে পারপে সবাো বা়িাস! তুই োজারক সেরক আন্্, 

আচম সব কথা েুরল বচল। 

 

বান্ে বলরল— োজারক পাব সকাথা? দুচদরন্ে পথ করন্ে বাচ়ি, োজা 

সসোরন্ সগরেন্। তুই কথা োে, ক্ষীরেে বে গর়ি সদ। োজা পথ সিরয 

আরেন্ কেন্ বে আসরব, বে ন্া-এরল বর়িা অপমান্। মা তুই ভাচবসরন্, 

ক্ষীরেে পুতুল চবরয চদরত পাঠাচল, যচদ ষষ্ঠীে কৃপা হয তরব ষষ্ঠীদাস সষরঠে 

বাো সকারল পাচব৷ 
 

োন্ী বান্রেে ভেসায বুক সবাঁর  মরন্ে মরতা ক্ষীরেে সেরল গ়িরলন্। তারক 

সিলীে সজা়ি পোরলন্, সসান্াে সিাপে পোরলন্, জচেে জরুত পারয 

চদরলন্। 

 

বান্ে িুচপ িুচপ ক্ষীরেে বে পাল্চকরত তুরল েটঙন্ ঢাকা ন্াচমরয চদরল, 

বরেে সকবল দুোচন্ সোরিা পা, দুপাটি জচেে জরুতা সদো সযরত লাগল। 

 

সষারলা জন্ কাহাে বরেে পাল্চক কাাঁর  তুল্সল। বান্ে মাথায পাগচ়ি, 

সকামরে িাদে সবাঁর , চন্র ন্ উচ়িরয, ঢাক বাজজরয, আরলা জ্বাচলরয, 
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ক্ষীরেে পুতুরলে চবরয চদরত সগল। োন্ী আাঁ াে পুরে একলা বরস চবপদ-

ভঞ্জন্ চবঘ্নহেণরক োকরত লাগরলন্। 

 

এচদরক বে চন্রয সষারলা কাহাে, ম াল চন্রয ম াল ােী, ঢাক সঢাল চন্রয 

ঢাকী ঢুলী, সঘা়িায ির়ি বেযাত্রী— সাোোত বা াঁচ  বাজজরয, আরলা জ্বাচলরয 

সঘা়িা হা াঁচকরয চদগ্ন্গরে এরস প়িল। 

 

চদগ্ন্গরে চদচঘে  ারে সভাে হল। ম াল পুর়ি-পুর়ি চন্রব সগল, সঘা়িা 

েুরিেুরি সবদম হল, কাহাে পাল্চক বরয হযোন্ হল, ঢাক চপরি চপরি 

ঢাকীে হারত চেল্  েল। 

 

বান্ে চদচঘে  ারে তাবু সফলরত হুকুম চদরল। চদচঘে  ারে ষষ্ঠীতলায বরেে 

পাল্চক ন্াচমরয কাহােরদে েুটি চদরল, মন্ত্রীরক সেরক বরল চদরল— 

মন্ত্রীম ায, োজাে হুকুম বেরক সযন্ সকউ ন্া সদরে, আজরকে চদরন্ বে 

সদেরল বর়িা অমেল। 

 

 মন্ত্রী োজাে হুকুম জাচে কেরলন্। োজাে সলাকজন্ চদচঘে জরল সন্রয, 

সোঁর -সবর়ি সেরয, তা াঁবুে চভতে শুরয েইল, বিগারেে চদরক এল ন্া। গা াঁরযে 

সবৌ-জে ষষ্ঠীঠাকরুরণে পুরজা চদরত এল, োজাে পাহাো হা াঁচকরয চদরল। 

 

সসচদন্ বিতলায ষষ্ঠীঠাকরুরন্ে পুরজা হল ন্া। ষষ্ঠীঠাকরুন্ চেরদে 

জ্বালায অচিে হরলন্, সতিায গলা শুচকরয কাঠ হল। বান্ে মরন্ মরন্ 

হাসরত লাগল। 

 

এমচন্ সবলা অরন্ক হল। ষষ্ঠীঠাকরুরন্ে মুরে জলচবন্দ ুপ়িল ন্া, ঠাকরুন্ 

কাঠারমাে চভতে েি্ফি কেরত লাগরলন্, ঠাকরুরন্ে কারলা সব়িাল চমউ-

চমউ করে কাাঁদরত লাগল। বান্ে তেন্ মরন্-মরন্ ফজন্দ এাঁরি পাল্চকে 

দেজা েুরল সেরে আ়িারল সগল। 

 

ষষ্ঠীঠাকরুন্ ভাবরলন্— আঃ আপদ সগল! কাঠফািা সোরদ কাঠারমা 

সথরক বাে হরয নন্রবরদযে সোলািা কলািা সন্ধ্ান্ কেরত লাগরলন্। েুাঁজরত 

েুাঁজরত সদরেন্, পাল্চকে চভতে ক্ষীরেে পুতুল। ঠাকরুন্ আে সলাভ 
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সামলারত পাবরলন্ ন্া, মরন্-মরন্ ঘুমপা়িাচন্ মাচস-চপচসরক স্মেণ 

কেরলন্। 

 

চদগ্ন্গরে যেন্ চদন্, ঘুরমে সদর  তেন্ োত। ঘুমপা়িাচন্ মাচস-চপচস 

সাোোত চদগ্ন্গরে ষষ্ঠীেদাস সষরঠে-বাো সেরলরদে সিারে ঘুম চদরয, 

সকালরবলা ঘুরমে সদর  োজাে সমরযরক ঘুম পাচ়িরয, অরন্ক সবলায 

একিুোচন্ সিাে বুরজরেন্, এমন্ সময ষষ্ঠীঠাকরুরন্ে োক প়িল। ঘুরমে 

সদর  ঘুমপা়িাচন্ মাচস সজরগ উঠরলন্, ঘুমপা়িাচন্ চপচস উরঠ বসরলন্, দুই 

সবারন্ ঘুরমে সদ  সের়ি চদগ্ন্গরে এরলন্। ষষ্ঠীে পারয প্রণাম করে 

বলরলন্— ঠাকরুন্, চদরন্-দুপুরে সেরকরেন্ সকন্? 

 

ঠাকরুন্ বলরলন্— বাোো, এতোচন্ সবলা হল এেন্ও সভাগ পাইচন্। সতাো 

একটি কাজ কে, সদর ে সয সযোরন্ আরে ঘুম পাচ়িরয সদ, আচম েুচলে 

চভতে ক্ষীরেে পুতুলটি সেরয আচস। 

 

ষষ্ঠীঠাকরুরন্ে কথায মাচস-চপচস মাযা কেরলন্, সদর ে সলাক ঘুচমরয 

প়িল। মারঠে মারে োোল, ঘরেে মারে সোকা, সোকাে পার  সোকাে মা, 

সেলাঘরে সোকাে চদচদ ঘুচমরয প়িল। ষষ্ঠীতলায োজাে সলাকজন্, 

পাঠ ালায গা াঁরযে সেরলচপরল ঘুচমরয প়িল। োজাে মন্ত্রী হুাঁরকাে ন্ল মুরে 

ঘুচমরয প়িরলন্, গা াঁরযে গুরু সবত হারত ঢুরল প়িরলন্। চদগ্ন্গরে চদরন্-

দুপুরে োত এল। মাচস-চপচস সবাে সিারে ঘুম চদরলন্— সজরগ েইল গা াঁরযে 

মারে োস্তাে স যাল-কুকুে, চদচঘে  ারে োজাে হাচত-সঘা়িা, বরন্ে মারে 

বরন্ে পাচে, গারেে োরল োন্ীে বান্ে। আে সজরগ েইল, ষষ্ঠীেদাস বরন্ে 

সব়িাল, জরলে সব়িাল, গারেে সব়িাল, ঘরেে সব়িাল। ষষ্ঠীঠাকরুন্ তেন্ 

েুচল েুরল ক্ষীরেে সেরল হারত চন্রলন্। ক্ষীরেে গরন্ধ্ গাে সথরক কাঠরব়িাল 

সন্রম এল, বন্ সথরক বন্রব়িাল েুরি এল, জল সথরক উদ্সব়িাল উরঠ এল, 

কুরন্ারব়িাল সকাণ সের়ি ষষ্ঠীতলায িরল এল। 

 

ষষ্ঠীঠাকরুন্ ক্ষীরেে সেরলে দ টি আঙুল সব়িালরদে সেরত চদরলন্। 

চন্রজ ক্ষীরেে হাত, ক্ষীরেে পা, ক্ষীরেে বুক চপঠ মাথা সেরয, ক্ষীরেে দুটি 

কান্ মাচস-চপচসে হারত চদরয চবদায কেরলন্। 
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মাচস-চপচস ঘুরমে সদর  িরল সগরলন্, চদগ্ন্গরে চদচঘব ঘারি বেযাত্রীে ঘুম 

ভাঙল, গা াঁরযে চভতে ঘরে ঘরে গ্রামবাসীে ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুন্ 

তা়িাতাচ়ি মুে মুরে কাঠারমায ঢুকরত যারবন্, এমন্ সময বান্ে গাে 

সথরক লাচফরয পর়ি বলরল— ঠাকরুন্, পালাও সকাথা, আরগ ক্ষীরেে সেরল 

চদরয যাও! িুচে করে ক্ষীে োওযা  ো পর়িরে, সদ -চবরদর  কলে েিাব। 

 

ঠাকরুন্ ভয সপরয বলরলন্— আঃ মে! এ মুেরপা়িা বরল কী! সে্ সে্, 

আচম পালাই, সলারক আমায সদেরত পারব! 
 

বান্ে বলরল— তা হরব ন্া, আরগ সেরল দাও তরব সের়ি সদব। ন্য সতা 

কাঠারমা-সুদ্ধ আজ সতামায চদচঘে জরল েুচবরয যাব, সদবতা হরয ক্ষীে 

িুচেে  াজস্ত হরব। 

 

ঠাকরুন্ লজ্জায মরে সগরলন্, ভরয কাাঁপরত কাাঁপরত বলরলন্— বাো িুপ 

কে্, সক সকান্্ চদরক শুন্রত পারব? সতাে ক্ষীরেে সেরল সেরয সফরলচে 

চফরে পাব সকাথা? ওই বিতলায আমাে সেরলো সেলা কেরে, সতাে 

সযটিরক পেন্দ সসটিরক চন্রয চবরয চদরগ যা, আমাে বরে দুওোন্ী তারক 

আপন্াে সেরলে মরতা সদেরব, এেন্ আমায সের়ি সদ। 

 

বান্ে বলরল— কই ঠাকরুণ, বিতলায সতা সেরলে সন্ই! আমায চদবযিকু্ষ 

দাও তরব সতা ষষ্ঠীেদাস সষরঠে বাোরদে সদেরত পাব! ষষ্ঠীঠাকরুণ 

বান্রেে সিারে হাত সবালারলন্, বান্রেে চদবযিকু্ষ হল। 

 

বান্ে সদেরল— ষষ্ঠীতলা সেরলে োজয, সসোরন্ সকবল সেরল— ঘরে 

সেরল, বাইরে সেরল, জরল িরল, পরথ ঘারি, গারেে োরল, সবুজ ঘারস 

সযচদরক সদরে সসইচদরকই সেরলে পাল, সমরযে দল। সকউ কারলা, সকউ 

সুন্দে, সকউ  যামলা। কারো পারয নূ্পুে কারো কাাঁকারল সহরল, কারো 

গলায সসান্াে দান্া। সকউ বা াঁচ  বাজারচ্ছ সকউ েুমেুচম েুম্েুম্ কেরে, 

সকউবা পারযে নূ্পেু বাজজরয বাজজরয কচি হাত ঘুচেরয ঘুচেরয সন্রি 

সব়িারচ্ছ। কারো পারয লাল জতুুযা, কারো মাথায োঙা িুচপ, কারো গারয 

ফুলদাে লক্ষ িাকাে মলমচল িাদে। সকারন্া সেরল সোগা-সোগা, সকারন্া 

সেরল সমািারসািা, সকউ দচসয, সকউ লক্ষ্মী। একদল কারঠে সঘা়িা িক্বক্ 
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হা াঁকারচ্ছ, একদল চদচঘে জরল মাে  েরে, একদল বা াঁর ে জরল ন্াইরত 

সন্রমরে, একদল তলায ফুল কু়িরচ্ছ, একদল গারেে োরল ফল পা়িরে, 

িাচেচদরক সেলা ুরলা, মাোমাচে, হাচসকান্না। সস এক ন্তুন্ সদ , স্বরপ্নে 

োজয! সসোরন্ সকবল েুরিােুটি, সকবল সেলা ুরলা; সসোরন্ পাঠ ালা 

সন্ই, পাঠ ারলে গুরু সন্ই, গুরুে হারত সবত সন্ই। সসোরন্ আরে চদচঘে 

কারলা জল তাে  ারে সে বন্, সতপান্তে মাঠ তাে পরে আমকাাঁঠারলে 

বাগান্, গারে গারে ন্যাজরোলা টিরযপাচে, ন্দীে জরল সগাল-সিাে সবাযাল 

মাে, কিু বরন্ ম াে ো াঁক। আে আরেন্ বরন্ে  ারে বন্গা াঁ-বাসী মাচস-

চপচস, চতচন্ নেরযে সমাযা গর়িন্, ঘরেে  ারে োচলম গােটি তারত প্রভু 

ন্ারিন্। ন্দীে পারে জন্তীগােটি তারত জন্তী ফল ফরল, সসোরন্ ন্ীল সঘা়িা 

মারঠ মারঠ িরে সব়িারচ্ছ, সগৌ়ি সদর ে সসান্াে মযূে পরথ ঘারি গ়িাগচ়ি 

যারচ্ছ। সেরলো সসই ন্ীল সঘা়িা চন্রয, সসই সসান্াে মযূে চদরয সঘা়িা 

সাজজরয, ঢাক মৃদং ো াঁেে বাজজরয, েুচল িাচপরয, কমলাপুচলে সদর  

পুাঁিুোন্ীে চবরয চদরত যারচ্ছ। বান্ে কমলাপুচলে সদর  সগল। সস 

টিরযপাচেে সদ , সসোরন্ সকবল ো াঁরক ো াঁরক টিরযপাচে, তাো দা াঁর়ি বরস 

 ান্ সো াঁরি, গারে বরস সকাঁ ি্সমি্ করে, আে সস-সদর ে সেরলরদে চন্রয 

সেলা করে। সসোরন্ সলারকো গাই-বলরদ িাষ করে, হীরে চদরয দা াঁত ঘরষ! 

সস এক ন্তুন্ সদ — সসোরন্ চন্রমরষ সকাল, পলরক সন্ধ্যা হয, সস 

সদর ে কাণ্ডই এক! েুেেুরে বাচলে মারে চিক্চিরক জল, তাচে  ারে এক 

পাল সেরল সদালায সিরপ ে-পণ কচ়ি গুণরত গুণরত মাে  েরত এরসরে; 

কাে। পারয মারেে কাাঁিা ফুরিরে, কারো িা াঁদমুরে সোদ পর়িরে। 

সজরলরদে সেরল জাল মুচ়ি চদরয ঘুম চদরচ্ছ— এমন্ সময িাপুে-িুপুে 

চবটি এল, ন্দীরত বান্ এল; অমচন্ সসই সেরলে পাল, সসই কারঠে সদালা, 

সসই ে-পণ কচ়ি সফরল, সকান্্ পা়িায সকান্্ ঘরেে সকারণ চফরে সগল। 

পরথে মারে তারদে মােগুরলা চিরল সকর়ি চন্রল, সকালা বযারঙ চেপগুরলা 

সিরন্ চন্রল, সোকাবাবুো সক্ষপ্ত হরয ঘরে এরলন্, মা তপ্ত দু  জচু়িরয সেরত 

চদরলন্। আে সসই চিক্চিরক জরলে  ারে েুে্েুরে বাচলে িরে চ বঠাকুে 

এরস সন্ৌরকা বা াঁ রলন্, তা াঁে সরে চতন্ করন্য— এক করন্য ো াঁ রলন্ 

বা়িরলন্, এক করন্য সেরলন্ আে এক করন্য ন্া-সপরয বারপে বাচ়ি 

সগরলন্। বান্ে তাে সরে বারপে বাচ়িে সদর  সগল। সসোরন্ জরলে ঘারি 
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সমরযগুচল ন্াইরত এরসরে, কারল কারলা িুলগুচল ো়িরত সলরগরে। ঘারিে 

দুপার  দুই রুই কাতলা সভরস উঠল, তাে একটি গুরুঠাকুে চন্রলন্, আে 

একটি ন্ারয ভো চদরয টিরয আসচেল সস চন্রল। তাই সদরে সভা াঁদ়ি টিরযরক 

এক হারত চন্রয আে মােরক এক হারত চন্রয ন্ািরত আেম্ভ কেরল, ঘরেে 

দুরযারে সোকাে মা সোকাবাবুরক ন্াচিরয ন্াচিরয বলরলন্— ওরে সভা াঁদ়ি 

চফরে িা, সোকাে ন্ািন্ সদরে যা। 

 

বান্ে সদেরল— সেরলটি বর়িা সুন্দে, সযন্ সসান্াে িা াঁদ, তা়িাতাচ়ি 

সেরলটিরক সকর়ি চন্রল! অমচন্ ষষ্ঠীতলাে সসই স্বরপ্নে সদ  সকাথায 

চমচলরয সগল, ন্যাজরোলা টিরযপাচে আকা  সবুজ করে সকান্্ সদর  উর়ি 

সগল, চ বঠাকুরেে সন্ৌরকা সকান্্ সদর  সভরস সগল। ঘারিে সমরযো েুরে 

 াচ়ি ঘুচেরয পরে িরল সগল। ষষ্ঠীে সদর  কুরন্ারব়িাল সকামে সবাঁর , 

 াশুচ়ি সভালারত উ়িচক  ারন্ে মু়িচক চন্রয, িাে চমন্্সস কাহাে চন্রয, িাে 

মাগী দাসী সরে, আম-কাাঁঠারলে বাগান্ চদরয পুাঁিুোন্ীরক েশুে-বাচ়ি চন্রয 

সযরত সযরত আমতলাে অন্ধ্কারে চমর  সগল। সতাঁ তুল গারেে সভা াঁদ়িগুরলা 

ন্ািরত ন্ািরত পাতাে সরে চমচলরয সগল— সদ িা সযন্ মাটিে চন্রি েুরব 

সগল। 

 

বান্ে সদেরল— সকাথায ষষ্ঠীঠাকরুণ, সকাথায সক! বিতলায চদচঘে  ারে 

সেরল সকারল একলা দা াঁচ়িরয আরে! তেন্ বান্ে সলাকজন্ সেরক সসই 

সসান্াে িা াঁদ সেরলটিরক পাল্চক িচ়িরয, আরলা জ্বাচলরয বাচদয বাজজরয 

সন্ধ্যারবলা চদগ্ন্গে সের়ি সগল। 

 

এচদরক পািচল সদর  সবযাইবাচ়ি বরস বরস োজা ভাবরেন্— বান্ে এেরন্া 

এল ন্া? আমাে সরে েল কেরল? োরজয চগরয মাথা কািব। চবরযে করন্টি 

ভাবরে— ন্া জাচন্ বে সদেরত সকমন্? করন্ে মা-বাপ ভাবরে— আহা, 

বুরকে বাো পে হরয কাে ঘরে িরল যারব! োজবাচ়িে িাকে-দাসীো ভাবরে 

কাজ কেন্ সাো হরব, োরদ উরঠ বে সদেব। এমন্ সময গুরু গুরু সঢাল 

বাজজরয, সপা াঁ সপা াঁ বা াঁচ  বাজজরয, িক্বক্ সঘা়িা হা াঁচকরয েক্মক্ আরলা 

জ্বাচলরয, বান্ে বে চন্রয এল। োজা সেরলরক হাত  রে সভায বসরলন্, 

করন্ে বাপ চবরযে সভায সমরযে হাত জামাইরযে হারত সাঁরপ 
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চদরলন্, পা়িা-প়ি ী বেরক বেণ কেরল, দাস-দাসী  া াঁক বাজারল, হুলু 

চদরল— বেকরন্ে চবরয হল। 

 

োজা সেরলে চবরয চদরয তাে পেচদন্ সবৌ সেরল চন্রয, বা াঁচ  বাজজরয, সঘা়িা 

হা াঁচকরয বান্রেে সরে সদর  চফেরলন্। পািচল সদর ে োজাে বাচ়ি এক 

োচিরে  ূন্য হরয সগল, মা-বারপে সকারলে সমরয পরেে ঘরে িরল সগল। 

 

এচদরক োজাে সদর  ব়িোন্ী দুচদন্ দুোত সকাঁ রদ সকাঁ রদ, সভরব সভরব, সভাে 

সবলা ঘুচমরয ঘুচমরয স্বপ্ন সদেরেন্ যষ্ঠীঠাকরুন্ বলরেন্, োন্ী, ওঠ্। সিরয 

সদে্ সতাে সকারলে বাো ঘরে এল। োন্ী ঘুম সভরঙ উরঠ বসরলন্, দুযারে 

শুন্রলন্ দাসীো োকরে ওঠ সগা োন্ী ওঠ, পারিে  াচ়ি পে, সবৌ-সবিা বেণ 

কেরগ! 
 

োন্ী পারিে  াচ়ি পরে বাইরে এরলন্। এরস সদেরলন্ সচতযই োজা সবৌ-

সবিা এরন্রেন্! হাচসমুরে বে-করন্রক সকারল চন্রলন্, ষষ্ঠীে বরে দুঃরেে 

চদরন্ে ক্ষীরেে সেরলে কথা মরন্ েইল ন্া, ভাবরলন্ সেরলে জন্য সভরব 

সভরব ক্ষীরেে সেরল স্বপ্ন সদরেচে। 

 

োজা এরস সেরলরক োজয সযৌতুক চদরলন্, সসই োরজয বান্েরক মন্ত্রী করে 

চদরলন্, তাে সেরলে সবৌরক মাযাোরজযে সসই আি হাজাে মাচন্রকে 

আিগাচে িুচ়ি, দ র া ভচে সসান্াে সসই দ গাো মল পচেরয চদরলন্। 

করন্যে হারত মাচন্রকে িুচ়ি সযন্ েে ফুরি প়িল, পারয মল চেচন্জেচন্ 

বাজরত লাগল, জেচকচমচক জ্বলরত লাগল। 

 

চহংরসয সোরিাোন্ী বুক সফরি মরে সগল। 

 


