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পাাঁচ দেলের পর যখন এক কনযা জন্মিে তখন বাপমালে অলনক আের কন্মরো 

তাহার নাম রান্মখে ন্মনরুপমা । এ দ াষ্ঠীলত এমন দ ৌন্মখন নাম ইন্মতপূলবে 

কখলনা দ ানা যাে নাই । প্রাে ঠাকুরলেবতার নামই প্রচন্মেত ন্মেে —  লে  

কান্মতেক পাবেতী তাহার উোহরে । 

 

এখন ন্মনরুপমার ন্মববালহর প্রস্তাব চন্মেলতলে । তাহার ন্মপতা রামসুন্দর ন্মমত্র 

অলনক দখাাঁজ কলরন ন্মকন্তু পাত্র ন্মকেুলতই মলনর মতন হে না । অবল লে মস্ত 

এক রােবাহাদুলরর ঘলরর একমাত্র দেলেলক সন্ধান কন্মরো বান্মহর কন্মরোলেন 

। উক্ত রােবাহাদুলরর পপতৃক ন্মবেে-আ ে যন্মেও অলনক হ্রাস হইো 

আন্মসোলে ন্মকন্তু বলনন্মে ঘর বলে । 

 

বরপক্ষ হইলত ে  হাজার োকা পে এবং বহুে োনসামগ্রী চান্মহো বন্মসে । 

রামসুন্দর ন্মকেুমাত্র ন্মবলবচনা না কন্মরো তাহালতই সম্মত হইলেন ; এমন পাত্র 

দকালনামলত হাতোড়া করা যাে না । 

 

ন্মকেুলতই োকার দজা াড় আর হে না । বাাঁধা ন্মেো , ন্মবক্রে কন্মরো , অলনক 

দচষ্টালতও হাজার েে-সাত বান্মক রন্মহে । এ ন্মেলক ন্মববালহর ন্মেন ন্মনকে হইো 

আন্মসোলে । 

 

অবল লে ন্মববালহর ন্মেন উপন্মিত হইে । ন্মনতান্ত অন্মতন্মরক্ত সুলে একজন বান্মক 

োকাো ধার ন্মেলত স্বীকার কন্মরোন্মেে , ন্মকন্তু সমেকালে দস উপন্মিত হইে না 

। ন্মববাহসভাে একো তুমুে দ ােলযা  বান্মধো দ ে । রামসুন্দর আমালের 

রােবাহাদুলরর হালত-পালে ধন্মরো বন্মেলেন , “ শুভকাযে সম্পন্ন হইো যাক , 

আন্মম ন্মনশ্চেই োকাো দ াধ কন্মরো ন্মেব । ” রােবাহাদুর বন্মেলেন , “ োকা 

হালত না পাইলে বর সভাি করা যাইলব না । ”  
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এই দুঘেেনাে অন্তঃপুলর একো কান্না পন্মড়ো দ ে । এই গুরুতর ন্মবপলের দয 

মেূ কারে দস দচন্মে পন্মরো ,  হনা পন্মরো , কপালে চন্দন দেন্মপো চুপ কন্মরো 

বন্মসো আলে । ভাবী শ্বশুরকুলের প্রন্মত দয তাহার খুব-একো ভন্মক্ত ন্মকংবা 

অনুরা  জন্মিলতলে , তাহা বো যাে না । 

 

ইন্মতমলধয একো সুন্মবধা হইে । বর সহসা তাহার ন্মপতৃলেলবর অবাধয হইো 

উন্মঠে । দস বাপলক বন্মেো বন্মসে , “ দকনালবচা-েরোলমর কথা আন্মম বুন্ম  

না; ন্মববাহ কন্মরলত আন্মসোন্মে, ন্মববাহ কন্মরো যাইব । ”  

 

বাপ যাহালক দেন্মখে তাহালকই বন্মেে , “ দেলখলেন মহা ে , আজকােকার 

দেলেলের বযবহার। ” দুই-একজন প্রবীে দোক ন্মেে , তাহারা বন্মেে , “ 

 াস্ত্রন্ম ক্ষা নীন্মতন্ম ক্ষা এলকবালর নাই , কালজই । ”  

 

বতেমান ন্ম ক্ষার ন্মবেমে ফে ন্মনলজর সন্তালনর মলধয প্রতযক্ষ কন্মরো 

রােবাহাদুর হলতােযম হইো বন্মসো রন্মহলেন । ন্মববাহ একপ্রকার ন্মবেণ্ন 

ন্মনরানন্দ ভালব সম্পন্ন হইো দ ে । 

 

শ্বশুরবান্মড় যাইবার সমে ন্মনরুপমালক বুলক োন্মনো েইো বাপ আর দচালখর 

জে রান্মখলত পান্মরলেন না । ন্মনরু ন্মজজ্ঞাসা কন্মরে , “ তারা ন্মক আর আমালক 

আসলত দেলব না , বাবা । ” রামসুন্দর বন্মেলেন , “ দকন আসলত দেলব না 

মা । আন্মম দতামালক ন্মনলে আসব । ”  

 

রামসুন্দর প্রােই দমলেলক দেন্মখলত যান ন্মকন্তু দবহাইবান্মড়লত তাাঁর দকালনা 

প্রন্মতপন্মি নাই । চাকরগুলো পযেন্ত তাাঁহালক ন্মনচু নজলর দেলখ । অন্তঃপুলরর 

বান্মহলর একো স্বতন্ত্র ঘলর পাাঁচ ন্মমন্মনলের জনয দকালনান্মেন-বা দমলেলক দেন্মখলত 

পান , দকালনান্মেন-বা দেন্মখলত পাননা । 
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কুেুম্ব ৃলহ এমন কন্মরো আর অপমান দতা সহা যাে না । রামসুন্দর ন্মির 

কন্মরলেন দযমন কন্মরো হউক োকাো দ াধ কন্মরো ন্মেলত হইলব ।  

 

ন্মকন্তু দয ঋেভার কাাঁলধ চান্মপোলে তাহারই ভার সামোলনা দুঃসাধয । 

খরচপলত্রর অতযন্ত োনাোন্মন পন্মড়োলে; এবং পাওনাোরলের েৃন্মষ্টপথ 

এড়াইবার জনয সবেোই নানারূপ হীন দকৌ ে অবেম্বন কন্মরলত হইলতলে । 

 

এ ন্মেলক শ্বশুরবান্মড় উন্মঠলত বন্মসলত দমলেলক দখাাঁো ো াইলতলে । ন্মপতৃ ৃলহর 

ন্মনন্দা শুন্মনো ঘলর দ্বার ন্মেো অশ্রুন্মবসজেন তাহার ন্মনতযন্মক্রোর মলধয 

োাঁড়াইোলে । 

 

ন্মবল েত  াশুন্মড়র আলক্রা  আর ন্মকেুলতই দমলে না । যন্মে দকহ বলে , “ 

আহা , কী শ্রী । বউলের মুখখান্মন দেন্মখলে দচাখ জুড়াইো যাে । ”  াশুন্মড় 

 ংকার ন্মেো উন্মঠো বলে , “ শ্রী দতা ভান্মর । দযমন ঘলরর দমলে দতমন্মন শ্রী 

।  ”  

 

এমন-ন্মক , বউলের খাওোপরারও যত্ন হে না । যন্মে দকালনা েোপরতন্ত্র 

প্রন্মতলবন্ম নী দকালনা ত্রুন্মের উলেখ কলর ,  াশুন্মড় বলে , “ ঐ দের হলেলে । 

” অথোৎ বাপ যন্মে পুরা োম ন্মেত দতা দমলে পুরা যত্ন পাইত । সকলেই এমন 

ভাব দেখাে দযন বধূর এখালন দকালনা অন্মধকার নাই , ফাাঁন্মক ন্মেো প্রলব  

কন্মরোলে । 

 

দবাধ হে কনযার এই-সকে অনাের এবং অপমালনর কথা বালপর কালন ন্ম ো 

থান্মকলব । তাই রামসুন্দর অবল লে বসতবান্মড় ন্মবক্রলের দচষ্টা কন্মরলত 

োন্ম লেন । 
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ন্মকন্তু দেলেলের দয  ৃহহীন কন্মরলত বন্মসোলেন দস কথা তাহালের ন্মনকে হইলত 

দ ালপলন রান্মখলেন । ন্মির কন্মরোন্মেলেন , বান্মড় ন্মবক্রে কন্মরো দসই বান্মড়ই 

ভাড়া েইো বাস কন্মরলবন ; এমন দকৌ লে চন্মেলবন দয , তাাঁহার মৃতুযর পূলবে 

এ কথা দেলেরা জান্মনলত পান্মরলব না । 

 

ন্মকন্তু দেলেরা জান্মনলত পান্মরে । সকলে আন্মসো কাাঁন্মেো পন্মড়ে । ন্মবল েত 

বলড়া ন্মতনন্মে দেলে ন্মববান্মহত এবং তাহালের কাহালরা-বা সন্তান আলে । 

তাহালের আপন্মি অতযন্ত গুরুতর হইো োাঁড়াইে , বান্মড় ন্মবক্রে িন্ম ত হইে 

।  

 

তখন রামসুন্দর নানা িান হইলত ন্মবস্তর সুলে অল্প অল্প কন্মরো োকা ধার 

কন্মরলত োন্ম লেন । এমন হইে দয , সংসালরর খরচ আর চলে না ।  

 

ন্মনরু বালপর মুখ দেন্মখো সব বুন্ম লত পান্মরে । বৃলের পক্ক দকল , শুক ম মুলখ 

এবং সোসংকুন্মচত ভালব পেনয এবং দুন্মশ্চন্তা প্রকা  হইো পন্মড়ে । দমলের 

কালে যখন বাপ অপরাধী তখন দস অপরালধর অনুতাপ ন্মক আর দ াপন রাখা 

যাে । রামসুন্দর যখন দবহাইবান্মড়র অনুমন্মতক্রলম ক্ষেকালের জনয কনযার 

সাক্ষাৎোভ কন্মরলতন তখন বালপর বুক দয দকমন কন্মরো ফালে, তাহা তাাঁহার 

হান্মস দেন্মখলেই দের পাওো যাইত । 

 

দসই বযন্মথত ন্মপতৃহৃেেলক সান্ত্বনা ন্মেবার উলেল  ন্মেনকতক বালপর বান্মড় 

যাইবার জনয ন্মনরু ন্মনতান্ত অধীর হইো উন্মঠোলে । বালপর ম্লান মুখ দেন্মখো 

দস আর েূলর থান্মকলত পালর না । একন্মেন রামসুন্দরলক কন্মহে , “ বাবা , 

আমালক একবার বান্মড় েইো যাও । ” রামসুন্দর বন্মেলেন , “ আচ্ছা । ”  

 

ন্মকন্তু তাাঁহার দকালনা দজার নাই — ন্মনলজর কনযার উপলর ন্মপতার দয স্বাভান্মবক 

অন্মধকার আলে, তাহা দযন পলের োকার পন্মরবলতে বন্ধক রান্মখলত হইোলে । 
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এমন-ন্মক , কনযার ে েন দসও অন্মত সসংলকালচ ন্মভক্ষা চান্মহলত হে এবং 

সমেন্মবল লে ন্মনরা  হইলে ন্মদ্বতীে কথান্মে কন্মহবার মুখ থালক না ।  

 

ন্মকন্তু দমলে আপন্মন বান্মড় আন্মসলত চান্মহলে বাপ তাহালক না আন্মনো দকমন 

কন্মরো থালক। তাই , দবহাইলের ন্মনকে দস সম্বলন্ধ েরখাস্ত দপ  কন্মরবার পূলবে 

রামসুন্দর কত হীনতা , কত অপমান , কত ক্ষন্মত স্বীকার কন্মরো দয ন্মতনন্মে 

হাজার োকা সংগ্রহ কন্মরোন্মেলেন , দস ইন্মতহাস দ াপন থাকাই ভালো ।  

 

দনাে-কখান্মন রুমালে জড়াইো চােলর বাাঁন্মধো রামসুন্দর দবহাইলের ন্মনকে 

ন্ম ো বন্মসলেন । প্রথলম হাসযমুলখ পাড়ার খবর পান্মড়লেন । হলরকৃলের 

বান্মড়লত একো মস্ত চুন্মর হইো ন্ম োলে , তাহার আলেযাপান্ত ন্মববরে বন্মেলেন। 

নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইলের তুেনা কন্মরো ন্মবেযাবুন্মে ও স্বভাব 

সম্বলন্ধ রাধামাধলবর সুখযান্মত এবং নবীনমাধলবর ন্মনন্দা কন্মরলেন ;  হলর 

একো নূতন বযালমা আন্মসোলে , দস সম্বলন্ধ অলনক আজ ন্মব আলোচনা 

কন্মরলেন ; অবল লে হুাঁকান্মে নামাইো রান্মখো কথাে কথাে বন্মেলেন , “ হাাঁ 

হাাঁ, দবহাই , দসই োকাো বান্মক আলে বলে । দরাজই মলন কন্মর , যান্মচ্ছ অমন্মন 

হালত কলর ন্মকেু ন্মনলে যাই, ন্মকন্তু সমেকালে মলন থালক না । আর ভাই , 

বুলড়া হলে পলড়ন্মে । ” এমন্মন এক েীঘে ভূন্মমকা কন্মরো পঞ্জলরর ন্মতনখান্মন 

অন্মির মলতা দসই ন্মতনখান্মন দনাে দযন অন্মত সহলজ অন্মত অবলহলে বান্মহর 

কন্মরলেন । সলবমাত্র ন্মতন হাজার োকার দনাে দেন্মখো রােবাহাদুর অট্টহাসয 

কন্মরো উন্মঠলেন । 

 

বন্মেলেন , “ থাক , দবহাই , ওলত আমার কাজ দনই । ” একো প্রচন্মেত বাংো 

প্রবালের উলেখ কন্মরো বন্মেলেন , সামানয কারলে হালত দু েন্ধ কন্মরলত ন্মতন্মন 

চান না । 
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এই ঘেনার পলর দমলেলক বান্মড় আন্মনবার প্রস্তাব কাহালরা মুলখ আলস না — 

দকবে রামসুন্দর ভান্মবলেন , ‘ দস-সকে কুেুন্মম্বতার সংলকাচ আমালক আর 

দ াভা পাে না । ‘ মমোহতভালব অলনকক্ষে চুপ কন্মরো থান্মকো অবল লে 

মৃদুস্বলর কথাো পান্মড়লেন । রােবাহাদুর দকালনা কারেমাত্র উলেখ না কন্মরো 

বন্মেলেন , “ দস এখন হলচ্ছ না । ” এই বন্মেো কলমোপেলক্ষ িানান্তলর চন্মেো 

দ লেন । 

 

রামসুন্দর দমলের কালে মুখ না দেখাইো কন্মম্পতহলস্ত কলেকখান্মন দনাে 

চােলরর প্রালন্ত বাাঁন্মধো বান্মড় ন্মফন্মরো দ লেন । মলন মলন প্রন্মতজ্ঞা কন্মরলেন , 

যতন্মেন না সমস্ত োকা দ াধ কন্মরো ন্মেো অসংলকালচ কনযার উপলর োন্মব 

কন্মরলত পান্মরলবন ততন্মেন আর দবহাইবান্মড় যাইলবন না । 

 

বহুন্মেন দ ে । ন্মনরুপমা দোলকর উপর দোক পাঠাে ন্মকন্তু বালপর দেখা পাে 

না । অবল লে অন্মভমান কন্মরো দোক পাঠালনা বন্ধ কন্মরে — তখন 

রামসুন্দলরর মলন বলড়া আঘাত োন্ম ে , ন্মকন্তু তবু দ লেন না । 

 

আন্মশ্বন মাস আন্মসে । রামসুন্দর বন্মেলেন , ‘ এবার পূজার সমে মালক ঘলর 

আন্মনবই , নন্মহলে আন্মম —’  খুব একো  ক্ত রকম  পথ কন্মরলেন । 

 

পঞ্চমী ন্মক েষ্ঠীর ন্মেলন আবার চােলরর প্রালন্ত গুন্মেকতক দনাে বাাঁন্মধো 

রামসুন্দর যাত্রার উলেযা  কন্মরলেন । পাাঁচ বৎসলরর এক নান্মত আন্মসো বন্মেে 

, “ োো , আমার জলনয  ান্মড় ন্মকনলত যান্মচ্ছস ? ” বহুন্মেন হইলত তাহার 

দঠো ান্মড়লত চন্মড়ো হাওো খাইবার  খ হইোলে , ন্মকন্তু ন্মকেুলতই তাহা 

ন্মমন্মেবার উপাে হইলতলে না । েে বৎসলরর এক নান্মতনী আন্মসো সলরােলন 

কন্মহে , পূজার ন্মনমন্ত্রলে যাইবার মলতা তাহার একখান্মনও ভালো কাপড় নাই 

।  
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রামসুন্দর তাহা জান্মনলতন , এবং দস সম্বলন্ধ তামাক খাইলত খাইলত বৃে 

অলনক ন্মচন্তা কন্মরোলেন । রােবাহাদুলরর বান্মড় যখন পূজার ন্মনমন্ত্রে হইলব 

তখন তাাঁহার বধূ েলক অন্মত যৎসমানয অেংকালর অনুগ্রহপাত্র েন্মরল র মলতা 

যাইলত হইলব , এ কথা স্মরে কন্মরো ন্মতন্মন অলনক েীঘেন্মনশ্বাস দফন্মেোলেন ; 

ন্মকন্তু তাহালত তাাঁহার েোলের বাধেকযলরখা  ভীরতর অন্মিত হওো োড়া আর-

দকালনা ফে হে নাই । 

 

পেনযপীন্মড়ত  ৃলহর ক্রন্দনধ্বন্মন কালন েইো বৃে তাাঁহার দবহাইবান্মড়লত প্রলব  

কন্মরলেন । আজ তাাঁহার দস সংলকাচভাব নাই ; দ্বাররক্ষী এবং ভৃতযলের মুলখর 

প্রন্মত দস চন্মকত সেজ্জ েৃন্মষ্টপাত েূর হইো ন্ম োলে , দযন আপনার  ৃলহ প্রলব  

কন্মরলেন । শুন্মনলেন , রােবাহাদুর ঘলর নাই , ন্মকেুক্ষে অলপক্ষা কন্মরলত হইলব 

। মলনর উচ্ছ্বাস সংবরে কন্মরলত না পান্মরো রামসুন্দর কনযার সন্মহত সাক্ষাৎ 

কন্মরলেন । আনলন্দ দুই দচাখ ন্মেো জে পন্মড়লত োন্ম ে । বাপও কাাঁলে, 

দমলেও কাাঁলে ; দুইজলন দকহ আর কথা কন্মহলত পালর না । এমন কন্মরো 

ন্মকেুক্ষে দ ে । তার পলর রামসুন্দর কন্মহলেন , “ এবার দতালক ন্মনলে যান্মচ্ছ 

মা । আর দকালনা দ াে নাই । ”  

 

এমন সমলে রামসুন্দলরর দজযষ্ঠপুত্র হরলমাহন তাাঁহার দুন্মে দোলো দেলে সলে 

েইো সহসা ঘলর প্রলব  কন্মরলেন । ন্মপতালক বন্মেলেন , “ বাবা , আমালের 

তলব এবার পলথ ভাসালে ? ”  

 

রামসুন্দর সহসা অন্মিমূন্মতে হইো বন্মেলেন , “ দতালের জনয ন্মক আন্মম 

নরক ামী হব । আমালক দতারা আমার সতয পােন করলত ন্মেন্মব দন ? ” 

রামসুন্দর বান্মড় ন্মবক্রে কন্মরো বন্মসো আলেন ; দেলেরা ন্মকেুলত না জান্মনলত 

পাে , তাহার অলনক বযবিা কন্মরোন্মেলেন , ন্মকন্তু তবু তাহারা জান্মনোলে 

দেন্মখো তাহালের প্রন্মত হঠাৎ অতযন্ত রুষ্ট ও ন্মবরক্ত হইো উন্মঠলেন । 
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তাাঁহার নান্মত তাাঁহার দুই হাাঁেু সবলে জড়াইো ধন্মরো মুখ তুন্মেো কন্মহে , “ 

োো আমালক  ান্মড় ন্মকলন ন্মেলে না ? ”  

 

নতন্ম র রামসুন্দলরর কালে বােক দকালনা উির না পাইো ন্মনরুর কালে ন্ম ো 

কন্মহে , “ ন্মপন্মসমা , আমালক একখানা  ান্মড় ন্মকলন দেলব ? ”  

 

ন্মনরুপমা সমস্ত বযাপার বুন্ম লত পান্মরো কন্মহে , “ বাবা , তুন্মম যন্মে আর 

এক পেসা আমার শ্বশুরলক োও তা হলে আর দতামার দমলেলক দেখলত পালব 

না , এই দতামার  া েুাঁলে বেেুম । ”  

 

রামসুন্দর বন্মেলেন , “ ন্মে মা , অমন কথা বেলত দনই । আর, এ োকাো 

যন্মে আন্মম না ন্মেলত পান্মর তা হলে দতার বালপর অপমান, আর দতারও অপমান 

।  ”  

 

ন্মনরু কন্মহে , “ োকা যন্মে োও তলবই অপমান । দতামার দমলের ন্মক দকালনা 

মযোো দনই । আন্মম ন্মক দকবে একো োকার থন্মে , যতক্ষে োকা আলে 

ততক্ষে আমার োম। না বাবা , এ োকা ন্মেলে তুন্মম আমালক অপমান দকালরা 

না । তা োড়া আমার স্বামী দতা এ োকা চান না । ”  

 

রামসুন্দর কন্মহলেন , “ তা হলে দতামালক দযলত দেলব না , মা । ”  

 

ন্মনরুপমা কন্মহে , “ না দেে দতা কী করলব বলো । তুন্মমও আর ন্মনলে দযলত 

দচলো না । ”  

 

রামসুন্দর কন্মম্পত হলস্ত দনােবাাঁধা চােরন্মে কাাঁলধ তুন্মেো আবার দচালরর মলতা 

সকলের েৃন্মষ্ট এড়াইো বান্মড় ন্মফন্মরো দ লেন । 
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ন্মকন্তু রামসুন্দর এই-লয োকা আন্মনোন্মেলেন এবং কনযার ন্মনলেলধ দস োকা 

না ন্মেোই চন্মেো ন্ম োলেন , দস কথা দ াপন রন্মহে না । দকালনা 

স্বভাবলকৌতূহেী দ্বারেিকেে োসী ন্মনরুর  াশুন্মড়লক এই খবর ন্মেে । শুন্মনো 

তাাঁহার আর আলক্রাল র সীমা রন্মহে না । 

 

ন্মনরুপমার পলক্ষ তাহার শ্বশুরবান্মড়  র যযা হইো উন্মঠে । এ ন্মেলক তাহার 

স্বামী ন্মববালহর অল্পন্মেন পলরই দেপুন্মে মযান্মজলেে হইো দে ান্তলর চন্মেো 

ন্ম োলে; এবং পালে সংস েলোলে হীনতা ন্ম ক্ষা হে এই ওজলর স্প্রতন্মত বালপর 

বান্মড়র আত্মীেলের সন্মহত ন্মনরুর সাক্ষাৎকার সমূ্পেে ন্মনন্মেে হইোলে । 

 

এই সমলে ন্মনরুর একো গুরুতর পীড়া হইে । ন্মকন্তু দসজনয তাহার  াশুন্মড়লক 

সমূ্পেে দোে দেওো যাে না ।  রীলরর প্রন্মত দস অতযন্ত অবলহো কন্মরত । 

কান্মতেক মালসর ন্মহলমর সমে সমস্ত রাত মাথার েরজা দখাো ,  ীলতর সমে 

 ালে কাপড় নাই । আহালরর ন্মনেম নাই । োসীরা যখন মাল  মাল  খাবার 

আন্মনলত ভুন্মেো যাইত তখন দয তাহালের একবার মুখ খুন্মেো স্মরে করাইো 

দেওো , তাহাও দস কন্মরত না । দস-লয পলরর ঘলরর োসোসী এবং 

কতো ৃন্মহেীলের অনুগ্রলহর উপর ন্মনভের কন্মরো বাস কন্মরলতলে , এই সং্ার 

তাহার মলন বেমূে হইলতন্মেে । ন্মকন্তু এরূপ ভাবোও  াশুন্মড়র সহয হইত না 

। যন্মে আহালরর প্রন্মত বধূর দকালনা অবলহো দেন্মখলতন তলব  াশুন্মড় বন্মেলতন 

, “ নবালবর বান্মড়র দমলে ন্মকনা।  ন্মরলবর ঘলরর অন্ন ওাঁর মুলখ দরালচ না । ” 

কখলনা-বা বন্মেলতন , “ দেলখা-না একবার , ন্মেন্মর হলচ্ছ দেলখা-না , ন্মেলন 

ন্মেলন দযন দপাড়াকাঠ হলে যালচ্ছ । ”  

 

দরা  যখন গুরুতর হইো উন্মঠে তখন  াশুন্মড় বন্মেলেন , “ ওাঁর সমস্ত নযাকান্মম 

। ” অবল লে একন্মেন ন্মনরু সন্মবনলে  াশুন্মড়লক বন্মেে , “ বাবালক আর 

আমার ভাইলের একবার দেখব , মা । ”  
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 াশুন্মড় বন্মেলেন , “ দকবে বালপর বান্মড় যাইবার েে । ”  

 

দকহ বন্মেলে ন্মবশ্বাস কন্মরলব না — দযন্মেন সন্ধযার সমে ন্মনরুর শ্বাস উপন্মিত 

হইে , দসইন্মেন প্রথম োক্তার দেন্মখে এবং দসইন্মেন োক্তালরর দেখা দ ে 

হইে ।  

 

বান্মড়র বলড়াবউ মন্মরোলে , খুব ধুম কন্মরো অলন্তযন্মষ্টন্মক্রো সম্পন্ন হইে । 

প্রন্মতমা-ন্মবসজেলনর সমালরাহ সম্বলন্ধ দজোর মলধয রােলচৌধুন্মরলের দযমন 

দোকন্মবখযাত প্রন্মতপন্মি আলে , বলড়াবউলের সৎকার সম্বলন্ধ রােবাহাদুরলের 

দতমন্মন একো খযান্মত রন্মেো দ ে — এমন চন্দনকালষ্ঠর ন্মচতা এ মুেুলক দকহ 

কখলনা দেলখ নাই । এমন ঘো কন্মরো শ্রােও দকবে রােবাহাদুরলের 

বান্মড়লতই সম্ভব এবং শুনা যাে , ইহালত তাাঁহালের ন্মকন্মঞ্চৎ ঋে হইোন্মেে । 

 

রামসুন্দরলক সান্ত্বনা ন্মেবার সমে তাহার দমলের দয ন্মকরূপ মহাসমালরালহ 

মৃতুয হইোলে , সকলেই তাহার বহুে বেেনা কন্মরে । 

 

এ ন্মেলক দেপুন্মে মযান্মজলেলের ন্মচন্মঠ আন্মসে , “ আন্মম এখালন সমস্ত বলন্দাবস্ত 

কন্মরো েইোন্মে , অতএব অন্মবেলম্ব আমার স্ত্রীলক এখালন পাঠাইলব । ” 

রােবাহাদুলরর মন্মহেী ন্মেন্মখলেন , “ বাবা, দতামার জলনয আর-একন্মে দমলের 

সম্বন্ধ কন্মরোন্মে , অতএব অন্মবেলম্ব েুন্মে েইো এখালন আন্মসলব । ”  

 

এবালর ন্মব  হাজার োকা পে এবং হালত হালত আোে ।  

 


