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এই কলেলে ছেলেলেলেলের ছেোলেশা বরঞ্চ তকেু বাড়াবাতড় তেে  এরা প্রাে 

সবাই ধনী ঘলরর—এরা পেসার ছেোেড়া করলি ভালোবালস  নানারকে 

বালে খরচ কলর ছেলেলের কালে েরাে হালির নাে তকনি  ছেলেলের েলন 

ছেউ িুেি, িারা বুক েুতেলে বেি—‘আোলেরই কলেলের ছেলে এরা’   

সরস্বিী পুলো িারা এেতন ধূে কলর করি ছে, বাোলর গাাঁো েুলের আকাে 

পলড় ছেি  এ োড়া ছচাখ-লেপালেতপ ঠাট্টা িাোসা চলেইলে  এই িালের 

োঝখালন একো সংঘ ছিলড়েুাঁলড় উলঠ ছেোলেশা োরখার কলর ছেবার ছো 

করলে  

 

সংলঘর হাে ধলর তেে সুরীতি  নাে তেে ‘নারীপ্রগতিসংঘ’  ছসখালন পুরুলের 

ছোকবার েরো তেে বন্ধ  সুরীতির েলনর ছোলরর ধাক্কাে এক সেলে ছেন 

পুরুে-তবলরালহর একো হাওো উঠে  পুরুেরা ছেন ছবোি, িালের সলে 

েেচে বন্ধ  কেেয িালের বযভার  

 

এবার সরস্বিী পুলোলি ছকালনা ধুেধাে হে না  সুরীতি ঘলর ঘলর তগলে 

ছেলেলের বলেলে োাঁক-েেলকর হুললালড় িারা ছেন এক পেসা না ছেে  

সুরীতির স্বভাব খুব কড়া, ছেলেরা িালক ভে কলর  িা োড়া নারীপ্রগতিসংলঘ 

তেতবয গাতেলে তনলেলে ছে-লকালনা পােপাবযলে িারা তকেুোত্র  বালে খরচ 

করলি পারলব না  িার বেলে োলের পেসা আলে পূো-আচযাে িারা ছেন 

ছেে গতরব োত্র ীলের ছবিনসাহােয বাবে তকেু-তকতঞ্চৎ  

 

ছেলেরা এই তবলরালহ েহা খাপ্পা হলে উঠে  বেলে, ‘ছিাোলের তবলের সেে 

আেরা গাধার তপলঠ বরলক চতড়লে েতে না তনলে আতস, িলব আোলের নাে 

ছনই ’  

 

ছেলেরা বেলে, ‘এ রকে েুতড় গাধা, একোর তপলঠ আর-একো, আোলের 

সংসালর ছকালনা কালে োগলব না  ছস দুতে আেরা ছিাোলের েরবালর গোে 
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োো তেলে আর রক্তচন্দন কপালে পতরলে পাতঠলে ছেব  িালের আের কলর 

েলে ছেলন তনলে তনলো ’  

 

োই ছহাক, এ কলেলে ছেলেলি ছেলেলি একো োড়াোতড় হবার ছো হে  

ছেলেরা ছকউ কালে এলস কথা বেলি ছগলেই ছেলেরা নাক িুলে বেলি 

আরম্ভ করলে ‘এ বড্ড গালে-পড়া’  ছেলেলের ছকউ ছকউ ছেলেলের পালশ 

বলস তসগালরে ছখি—এখন ছসো িালের েুখ ছথলক ছকলড় তনলে ছেলে ছেে  

ছেলেলের উপর রূঢ় বযবহার করা তেে ছেন ছেলেলের আত্মগতরো  ছকালনা 

ছেলে বালস ছেলেলের েনয োেগা কলর তেলি এতগলে এলে তবলরাতহেী বলে 

উঠি—‘এইেুকু অনুগ্রহ করবার কী েরকার তেে! তভলড়র েলধয আেরা কারও 

ছচলে স্বিন্ত্র অতধকালরর সুলোগ চাই ছন ’  

 

ওলের সংলঘর একো বুতে তেে—ছেলেরা ছেলেলের ছচলে বুতিলি কে  ৈেবাৎ 

প্রােই পরীক্ষার েলে িার প্রোে হলি থাকি  ছকালনা পুরুে েতে পরীক্ষাে 

িালের তিতিলে প্রথে হি, িা হলে ছস একো ছচালখর েলের বযাপার হলে 

উঠি  এেন-তক িার প্রতি তবলশে পক্ষপাি করা হলেলে, স্পষ্ট কলর এেন 

নাতেশ োনালিও সংলকাচ করি না  

 

আলগ ক্লালস োবার সেলে ছেলেরা ছখাাঁপাে দুলো েুে গাঁলে ছেি, ছবশভূোর 

তকেু-না-তকেু বাহার করি  এখন িা তনলে এলের সংলঘ তধক্ তধক্ রব ওলঠ  

পুরুলের েন ছভাোবার েলনয ছেলেরা সােলব, গেনা পরলব, এ অপোন 

ছেলেরা অলনকতেন ইলে কলর ছেলন তনলেলে, তকন্তু আর চেলব না  পরলন 

ছবরিা খদ্দর চতেি হে  সুরীতি িার গেনাগলো তেতেোলক তেলে বেলে—

‘এগলো ছিাোর োন-খেরালি োতগলে তেলো, আোর েরকার ছনই, ছিাোর 

পুতেয হলব ’ তবধািা োলক ছে রকে রূপ তেলেলেন িার উপলর রি চড়ালনা 

অসভযিা  এ-সেস্ত েধয আতিকাে ছশাভা পাে  ছেলেরা েতে িালক বেি—

‘ছেখ্ সুরীতি, অি বাড়াবাতড় কতরস ছন  রতব ঠাকুলরর তচত্র ােো পলড়তেস 
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ছিা? তচত্র ােো েড়াই করলি োনি, তকন্তু পুরুলের েন ছভাোবার তবলেয িার 

োনা তেে না, ছসখালনই িার হার হে ’ শুলন সুরীতি জ্বলে উঠি, বেি—‘ও 

আতে োতন ছন  এেন অপোলনর কথা আর হলি পালর না ’  

এলের েলধয ছকালনা ছকালনা ছেলের আত্মতবলরাহ ছেখা তেে  িারা বেলি 

োগে, ছেলে-পুরুলের এই রকে ছঘাঁোলঘতে িোৎ কলর ছেওো এখনকার 

কালের উেলো চাে  তবরুিবাতেনীরা বেি, পুরুলেরা ছে তবলশে কলর 

আোলের সোের করলব, আোলের ছচৌতক এতগলে ছেলব, আোলের রুোে 

কুতড়লে ছেলব, এই ছিা ো হওো উতচি  সুরীতি িালক অপোন বেলব ছকন  

আেরা ছিা বতে এই আোলের সম্মান  পুরুেলের কাে ছথলক আোলের ছসবা 

আোে করা চাই  একতেন তেে েখন ছেলেরা তেে ছসতবকা, োসী  এখন 

পুরুলেরা এলস ছেলেলের স্তবস্তুতি কলর—এই সোের, সুরীতি োই বেুক, 

‘আেরা োড়লি পারব না  এখন পুরুে আোলের োস ’  

 

এইরকে ছগােোে তভিলর তভিলর ছেলগ উঠে সকলের েলধয  তবলশে কলর 

সতেোর এই নীরস ক্লালসর রীতি ভালো োগি না  ছস ধনী ঘলরর ছেলে, 

তবরক্ত হলে চলে ছগে োতেযতেলি ইংলরতে কলেলে  এেতন কলর দুলো-একতে 

ছেলে খলস ছেলিও শুরু কলরতেে, তকন্তু সুরীতির েন তকেুলিই েেে না  

 

ছেলেলের েলধয, তবলশেি সুরীতির, এই গের ছেলেলের অসহয হলে উঠে  

িারা নানা রকে কলর ওর উপর উৎপাি শুরু করলে  গতেলির োস্টাার তেলেন 

খুব কড়া  তিতন ছকালনা রকে েযাবোতে সহয করলিন না  িাাঁরই ক্লালস 

একতেন েহা ছগােোে ছবলধ ছগে  সুরীতির ছিলে িার বালপর হালির 

অক্ষলর ছেখা ছেোো—খুেবাোত্র ই িার েধয ছথলক একো আরলসাো 

ের ের কলর ছবতরলে এে  েহা ছচাঁচালেতচ ছবলধ ছগে  ছস েন্তুো ভে ছপলে 

পালশর ছেলের ছখাাঁপার উপলর আশ্রে তনলে  ছস এক তবেে হাাঁউোউ কাণ্ড  

গতেলির োস্টাার ছবেীবাবু খুব কড়া কোক্ষপাি করবার ছচষ্টা করলি োগলেন, 
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তকন্তু আরলসাোর ের েরাতনর উপলর িাাঁর শাসন খােলব কী কলর  ছসই 

ছচাঁচালেতচলি ক্লালসর োনরক্ষা আর হে না  আর-একতেন—সুরীতির ছনাে 

বইলের পািাে পািাে ছেলেরা নতসয তেলেলে ভলর, খুব কড়া নতসয  বইো 

খুেলিই ছঘারির হাাঁতচর ছোাঁোলচ উৎপাি ছবলধ ছগে  ছস গাঁলড়া পালশর 

ছেলেলের নালক েুলক পড়ে  সকেলক নালকর েলে ছচালখর েলে কলর তেলে  

আর ঘন ঘন হযাাঁলচা শলে পড়াশুনা বন্ধ হে আর-তক  োস্টাার আড়লচালখ 

ছেলখন—ছেলখ িাাঁরও হাতস চাপা শক্ত হলে ওলঠ  

 

একতেন রব উঠে ছকালনা েহারাো কলেে ছেখলি আসলবন, তবলশে কলর 

ছেলেলের ক্লাস  কালন কালন গেব রেে—িাাঁর এই ছেখলি আসার েক্ষয তেে 

বধূ ছোগাড় করা  একেে ছেলে ভাে করলে ছে, িালের ছেন অপোন করা 

হলে  তকন্তু ওরই তভিলর ছেখা ছগে ছসতেনকার ছখাাঁপাে তকেু তশ্পককাে, 

ছসতেনকার পালড় তকেু রি  ছোকতে ছিা ছে ছস নে, ছস ছরাড়পতি  

ছেলেলের েলনর েলধয একো হুলড়ােুতড় তেে সকলের আলগ িাাঁর ছচালখ 

পড়বার  িার পলর ক্লাস ছিা হলে ছগে  একো েূি এলস োনালে ছে িাাঁর 

পেন্দ ঐ সুরীতিলকই  সুরীতি োলন, এ রাোর িহতবলে অগাধ োকার ছোলর 

পুরুে োতির সেস্ত নীচিা ছকাথাে িতেলে োে  ভাে করলে এ প্রস্তালব ছস 

ছে ছকবে রাতে নে িা নে, বরঞ্চ ছস অপোতনি ছবাধ করলে  ছকননা, 

ছেলেলের ক্লাস ছিা ছগাহাো নে, ছে, বযবসােী এলস ছগারু বাোই কলর তনলে 

োলব  তকন্তু েলন-েলন তেে আর-একেু সাধযসাধনার প্রিযাশা  তঠক এেন 

সেে খবর পাওো ছগে, েহারাো িাাঁর সেস্ত পাগতড়-োগতড়-সলেি অন্তধযান 

কলরলেন  তিতন বলে তগলেলেন, বািাতে ছেলেলের েলধয একোলকও বাোই 

কলর ছনবার ছোগয তিতন ছেখলেন না  এর ছচলে িাাঁলের পতিলের ছবলের 

ছেলেরাও অলনক ভালো  
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ক্লাস-সুি ছেলেরা এলকবালর জ্বলে উঠে  বেলে, ছক বলেতেে িাাঁলক 

আোলের এই অপোন করলি আসলি! ছসতেন িালের সােসজ্জার েলধয ছে 

একেু কাতরগতর ছেখা তগলেতেে ছসো েজ্জা তেলি োগে  এেন সেলে প্রকাশ 

ছপে—েহারােতে িালেরই একেন পুলরালনা োত্র   বাপ-োলের তবেে-সম্পতি 

েুলো ছখলে উতড়লে তেলে ছস খুাঁলে ছবড়ালে োকাওোো ছেলে  ছেলেলের 

োথা ছহাঁে হলে ছগে  সুরীতি বার বার কলর বেলি োগে—ছস একেুও তবশ্বাস 

কলর তন  ছস প্রথে ছথলকই ছকবে ছে তবশ্বাস কলর তন িা নে, ছস কলেলের 

তপ্রতিপাল লক এই পড়ার বযাঘাি তনলে নাতেশ করলি পেযন্ত ৈিতর তেে  

হেলিা তেে, তকন্তু িার ছিা ছকালনা েতেে পাওো ছগে না  

এেতন কলর একোর পর আর-একো উৎপাি চেলিই োগে  এই সেস্ত 

উপরলবর প্রধান পাণ্ডা তেে নীহার  

 

একবার তিতগ্র তনলি োতেে েখন সুরীতি,িার পালশ এলস নীহার বেলে, “কী 

ছগা গরতবনী, োতেলি ছে পা পড়লে না! ”  

 

সুরীতি েুখ ছবাঁতকলে বেলে, “ছেখুন, আপতন আোর নাে তনলে ঠাট্টা করলবন 

না ”  

 

নীহার বেলে, “িুতে তবদুেী হলে এলক ঠাট্টা বলো, এ ছে তবশুি ক্লাতসকযাে 

সাতহিয ছথলক ছকালেশন করা! এেন সম্মান তক আর ছকালনা নালে হলি পালর! 

”  

 

“আোলক আপনার সম্মান করলি হলব না ”  

 

“সম্মান না কলর বাাঁতচ কী কলর!লহ তবকচকেোেিলোচনা, ছহ 

পতরেিশরচন্দ্রবেনা,লহ তিিহাসযলেযাৎস্নাতবকাতশনী, ছিাোলক আেলরর 

নালে ছিলক ছে িৃতির ছশে হে না ”  
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“ছেখুন, আপতন আোলক রাস্তার েলধয েতে এরকে অপোন কলরন, আতে 

তপ্রতিপালের কালে নাতেশ করব ”  

 

“নাতেশ করলি হে ছকালরা, িলব অপোলনর একো সংজ্ঞা তঠক কলর তেলো  

এর েলধয ছকান্ শেো অপোলনর? বে ছিা আতে আলরা চতড়লে তেলি পাতর  

বেব—ছহ তনতখেতবশ্ব-হৃেে-উন্মাতেনী” — 

 

রালগ োে হলে সুরীতি দ্রুিপলে চলে ছগে  িার তপেন তেলক খুব একো 

হাতসর ধ্বতন উঠে  িাক পড়লি োগে, “তেলর চাও ছহ ছরাোরুেলোচনা, ছহ 

ছেৌবনেেেিোিতেনী” — 

 

িার পলরর তেন ক্লাস আরম্ভ হবার েুলখই রব উঠে, “ছহ সরস্বিী-চরে-

কেে-েেতবহাতরেী-গঞ্জনেি-েধুব্রিা, পূেযচন্দ্রতনভাননী” — 

 

সুরীতি ছরলগ তগলে পালশর ঘলর সুপাতরন্ লেলণ্ডণ্্ট ছগাতবন্দবাবুলক বেলে, 

“ছেখুন, আোলক কথাে কথাে অপোন করলে আতে থাকব না ”  

 

তিতন এলস বেলেন ক্লালসর ছেলেলের, “ছিােরা ছকন ওলক এি উপরব 

করে ”  

 

নীহার বেলে, “এ’ছক তক উপরব বলে! েতে ছকউ নাতেশ করলি পালর, িলব 

পূেযচন্দ্রই করলি পারলিন ছে িাাঁলক আতে ঠাট্টা কলরতে  আোলের ক্লালস 

ছোলগশ বলে—ওগলো বাে তেলে শুধু ওলক তনভাননা বেলেই হে, ছকননা 

কেলের তনলভর েিন সুিীক্ষ্ম ওর েুখ  শুলন বরং আতে বলেতেেুে ‘তে, 

এরকে কলর বেলি ছনই, ওাঁরা হলেন তবদুেী’—কথাো চাপা তেলেতেেুে  তকন্তু 

পূেযচন্দ্রতনভাননালি আতে ছিা ছোলের তকেু ছেতখ তন ”  
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ছেলেরা বেলে, “আপতন তবচার কলর ছেখুন, আেরা েলনর আনলন্দ আউলড় 

তগলেতেেুে—ছহ সরস্বিীচরেকেেেেতবহাতরেী গঞ্জনেিেধুব্রিা! প্রথেি 

কথাো তনন্দার নে, তিিীেি ছসো ছে ওরই প্রতি েক্ষ কলর বো এি বলড়া 

অহংকার ওর ছকন হে  ঘলরলি আরও ছিা োত্র ী আলে, িারা ছিা তেে খুতশ ”  

 

সুপাতরন্ লেলণ্ডণ্্ট বেলেন, “অস্থালন অসেলে এ রকে সম্ভােেগলো ছোলক 

পতরহাস বলেই ছনে  েরকার কী বো! ”  

 

“ছেখুন সার, েন েখন উিো হলে ওলঠ িখন তক সেে অসেলের তবচার 

থালক  িা োড়া আোলের এ সম্ভােে েতে পতরহাসই হে, িা হলে ছিা এো 

ছকউ গালে না তনলে ছহলস উতড়লে তেলি পারলিন  আর আপনার কলেলে 

এি বলড়া বলড়া সব তবদুেী, এাঁরা তক পতরহালসর উিলর পতরহাস করলিও 

োলনন না? এাঁলের েন্তরুতচলকৌেুেীলি তক হাসযোধুরী োগলব না  িা হলে 

আেরা সব িৃতেি সুধাতপপাসু পুরুেগলো বাাঁতচ কী কলর ”  

 

এই রকে কথা-কাোকাতের পাো চেি েখন িখন  সুরীতি অতস্থর হলে 

উঠে—িার স্বাভাতবক গাম্ভীেয আর ছেলক না  ছস ঠাট্টা করলি োলন না, অথচ 

কড়া েবাব করবার ভাোও িার আলস না  ছস েলন েলন জ্বলে পুলড় েলর  

সুরীতির এই দুগযতিলি েো হে এেন পুরুেও তেে ওলের েলধয, তকন্তু িারা 

ঠাাঁই পাে না  

 

আর-একতেন হঠাৎ কী ছখোে ছগে, েখন সুরীতি কলেলে আসতেে িখন 

রাস্তার ওপার ছথলক নীহার িালক ছিলক উঠে—“ছহ কনকচম্পকোেলগৌরী! 

”  

 

ছোকো পড়াশুনা কলরলে তবস্তর, িার ভাো তশখবার ছেন একো ছনশা তেে  

েখন িখন অকারলে সংেৃি আওড়াি, িার ধ্বতনো োগি ভালো  পাঠয 
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পুস্তলকর পড়াে সুরীতি িালক এতগলে থাকি, েুখস্থ তবলেযর ছস তেে ওস্তাে  

তকন্তু পালঠযর বাইলর তেে নীহালরর প্রচুর পড়াশুনা  সুরীতি এলকবালর প্রাে 

কাাঁলোকাাঁলো হলে েুলে ছগাতবন্দবাবুর ঘলর তগলে বেলে, “রাস্তাে ঘালে এরকে 

সম্ভােে আোর সহয হে না ”  

 

নীহার বেলে, “আোর অনযাে হলেলে  কাে ছথলক ওলক বেব 

‘েসীপুতঞ্জিবেযা’, তকন্তু ছসো তক বড্ড ছবতশ তরোতেতস্টাক হলব না ”  

 

সুরীতি প্রাে কাাঁেলি কাাঁেলি েুলে চলে ছগে  

 

নীহালরর চতরলত্র  একো তনলরে তনষ্ঠুরিা তেে  েলথাপেুক্ত ঘুে তেলে িলব 

ছসোলক শান্ত করা ছেি  এ কথা সবাই োলন  

 

একতেন নীহার োপাতন ছখেনা—কট কলে-আওোে করা কালঠর বযাি তেলে 

ছেলেলের পলকে ভতিয কলর আনলে  তঠক ছে সেলে ছেলোর োশযতনকি্ 

বযাখযা করবার পাো এে—সেস্ত ক্লালস কট কট কট কট শে পলড় ছগে  শেো 

ছে ছকাথা ছথলক হলে িাও স্পষ্ট ছবাঝা শক্ত  ছসতেন কট কলে বযালির শলে 

ছেলোর কণ্ঠ এলকবালর িুলব ছগে  ছশেকালে খানািলাতস কলর ছেখা ছগে, 

েশো কালঠর বযাি সুরীতির ছিলের তভিলর  

 

ছস চীৎকার কলর বলে উঠে, “এ কখলনা আোর নে  অনযরা ছকউ আোর 

ছিলে দুষু্টতে কলর ভলর ছরলখলে ”  

 

ছেলেরা েহা ছিতরো হলে বলে উঠে, “আোলের উপর এ রকে অনযাে ছোে 

তেলে আেরা সইলি পারব না  এ রকে ছেলেোনুতে ছখেবার শখ কখলনা 

পুরুেলের হলিই পালর না  এ-সেস্ত ছেলেলেরই খুতকর ধেয ”  
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তকেুক্ষে ক্লাসঘর নীরব  িার পলর হঠাৎ অপর ছকাে ছথলক অদু্ভি শে উঠে, 

একসলে সব ছেলেরা পা ঘেলি শুরু কলরলে তসলেলণ্টর উপর  এিগলো 

েুলিা ঘোর শলে একো উৎকে কন্ সালেযর সৃতষ্ট হে  রেশ োত্র া োতড়লে 

ছগে, সুরীতির পলক্ষ আর চুপ কলর বলস থাকা চেে না  তকেুক্ষে ৈধেয ধলর 

রইে, এক সেলে হঠাৎ েড়াে কলর একো শে হওোর পর ছেলেরা উঃ হুঃ 

শলে সানাইলের আওোে নকে করলি োগে  

 

িখন সুরীতি বলে উঠে, “সার, অনুগ্রহ কলর ওলের ছগােোে করলি বারে 

করলবন তক! আেরা এখালন পড়লি এলসতে, তকন্তু সংগীিচচযার োেগা এো 

নে  েতে কারও ক্লাস করলি ইলে না হে, িলব ক্লাস ছেলড় চলে োওো 

উতচি ”  

 

সলে সলে চার তেক ছথলক রব উঠে ‘ছশে’ ‘ছশে’ এবং ছেফ ে রাইে োর্চয 

করলি করলি ছেলেরা ছবতরলে ছগে ঘর ছথলক  ছসতেনকার েলিা ক্লাস আর 

েেে না  ছেলেরা েখন ক্লাস ছথলক ছবতরলে কেন্ রুলে বলসলে, একতে তপেন 

এলস খবর তেে—সুরীতিলক ছসলরোতরবাবু ছিলকলেন  ছেলেরা সব কানাকাতন 

করলি োগে  সুরীতি ছসলরোতরর ঘলর েুলক ছেখলে ছসখালন িালের 

ছসতেনকার প্রলেসার বলস আলেন আর নীহার পালশ োাঁতড়লে  ছসলরোতর 

সুরীতিলক বেলেন, “ছেলেরা নাতেশ কলরলে ছিাোর আেলকর বযবহালর 

িারা অপোন ছবাধ কলরলে  ছিাোর তেক ছথলক েতে তকেু বেবার থালক ছিা 

বলো ”  

 

সুরীতি বেলে, “সার, ওরা ছে প্রলেসালরর সলে অপোনেনক বযবহার 

করে, আোলের সলে অভরিা করে, িালি তক আোলেরই অপোন হে না! 

”  

োই ছহাক, ছসলরোতর ও প্রলেসার উভে পলক্ষর কথা শুলন তবলবচনা কলর 

নীহারলক বেলেন, “সব তেক ছথলক প্রোে হে ক্লালস িুতেই প্রথে উৎপাি 
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শুরু কর এবং িুতেই তেলে েলের অগ্রেী  এ ছক্ষলত্র  ছিাোরই ক্ষো চাওো 

উতচি ”  

 

নীহার বেলে, “সার, আোর িারা এো সম্ভব নে, িার ছচলে অনুেতি তেন—

আতে কলেে োড়লি রাতে ”  

 

ছসলরোতর বেলেন, “ছিাোলক সেে তেতে, ভালো কলর ছভলব ছেলখা ”  

 

ছস িথাস্তু ব’ছে খািাপত্র  তনলে উলঠ পড়ে  ছসতেন ক্লালসর ছশলে 

ছেলেলেলেরা বাইলর ছনলে ছেখলে, ছনাতেশ ছবালিয ছনাতেশ োিালনা রলেলে—

আে ছথলক পুলোর েুতে আরম্ভ হে  

 

সতেোর সলে নীহালরর তেে তবলশে ঘতনষ্ঠিা  ছস নীহারলক প্রস্তাব করলে, 

“িুতেও োতেযতেলি চলে এলসা ”  

 

নীহার বেলে, “আোর বাপ ছিা ছিাোর বালপর েলিা েক্ষপতি নে  

োতেযতেলি পড়াশুনা কতর এেন শতক্ত ছকাথাে ”  

 

শুলন ছস ছেলে বেলে, “আো, আতে ছেব ছিাোর খরচ ”  

 

নীহালরর এই গে তেে, িালক ো ছেওো োে িা পলকলে কলর তনলি একেুও 

ইিস্তি কলর না  ছস ধনী োত্র ীর খরচাে োতেযতেলি োওোই তঠক করলে  

 

এ তেলক েি অহংকারই সুরীতির থাক্ , নীহালরর েলনর োন ছে সতেোর 

তেলক ছসো িার েলন বােে  নীহার ধনী ছেলের আশ্রলে সুরীতির প্রতি আলরা 

ছবতশ েখন-িখন ো-িা বেলি োগে  ছস বেি, ‘পুরুলের কালে ভরিার 

োতব করলি পালর ছসই ছেলেরাই, োরা ছেলেলের স্বভাব োলড় তন ’ পুরুলের 

কাে ছথলক এই অনাের সুরীতি ঘাড় ছবাঁতকলে অগ্রাহয করবার ভান করি  
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তকন্তু িার েলনর তভিলর এই নীহালরর েন পাবার ইোো ছে তেে না, িা 

বো োে না  নীহার ধনী ছেলের কাে ছথলক োলসাহারা তনি, িালি ছেলেরা 

ছকউ ছকউ ঈেযা ক’ছর ও ছকউ ছকউ ঘৃো কলর নীহারলক বেি ‘ঘরোোই’  

নীহার িা গ্রাহযই করি না  িার েরকার তেে পেসার  েিক্ষে পেযন্ত িার 

তেরলপার ছোকালন বনু্ধলের তনলে তপক্ তনক্ করবার খরচ চেি এবং 

নানাপ্রকার ছশৌতখন ও েরকারী তেতনলসর সরবরাহ সুসাধয হলে উঠি, 

িিতেন পেযন্ত ছসই ছেলের আতশ্রি হলে থাকলি িার তকেুোত্র  সংলকাচ হি 

না  েরকার হলেই নীহার সতেোর কালে োকা ছচলে পাঠাি  এই ছে িার 

একেন পুরুে ছপােয তেে, িার প্রতিভার উপর সতেোর খুব তবশ্বাস তেে  

েলন কলরতেে এক সেলে নীহার একো েস্ত নাে করলব  সেস্ত তবলশ্বর কালে 

িার প্রতিভার ছে একো অকুতণ্ঠি োতব আলে—নীহার ছসোর আভাস তেলি 

োড়ি না, সতেোও িা ছেলন তনি  

 

সতেো োতেযতেলি থাকলি থাকলিই এক সেলে িার িবে তনলোতনো হে, 

তচতকৎসার ত্রুতে হে না, তকন্তু েেেূিলক ছঠতকলে রাখলি পারলে না  েৃিুয 

হে সতেোর  ছশে পেযন্ত নীহার িাতকলে তেে হেলিা উইলে িার নালে তকেু 

তেলে োলব  তকন্তু িার ছকালনা তচহ্ন তেেে না, িখন সতেোর উপলর তবেে 

রাগ হে  তবলশেি েখন ছস শুনে সতেো িার োসীলক তেলে তগলেলে একলশা 

োকা, িখন ছস সতেোলক তধক্কার তেলে বলে উঠে—কী রকে নীচিা  

ইংলরতেলি োলক বলে ‘েীন্ লনস’ !  

 

ছে ছেলেলক নীহার স্তব কলর বেি ‘েগিাত্র ী’, পুরুে-পােলনর পাো তিতন 

সাে কলর নীহারলক ৈনরালশযর ধাক্কা তেলে চলে ছগলেন  োতেযতেলির খরচ 

আর ছিা চলে না, আবার নীহার তেলর এে কেকািার ছেলস  ছেলেরা 

একেো খুব হাসাহাতস কলর তনলে  নীহালরর িালি গালে বােি না  ওর 

আশা তেে তিিীে আর একতে েগিাত্র ী েুলে োলব  একেন তবখযাি উতড়ো 
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গেৎকার িালক গলন বলেতেে ছকালনা বলড়া ধনী ছেলের প্রসাে ছস োভ 

করলব  ছসই গেনােলের তেলক উৎসুকতচলি ছস িাতকলে রইে  েগিাত্র ী 

ছকান্ রাস্তা তেলে ছে এলস পলড়ন িা ছিা বো োে না  অিযন্ত োনাোতনর 

েশাে পলড় ছগে  

 

োতেযতেি-লেরি নীহারলক হঠাৎ কলেলে ছেলখ সুরীতিও আিেয হলে ছগে—

বেলে, “আপতন তহোেে ছথলক তেরলেন কলব ”  

 

নীহার ছহলস বেলে, “ওলগা সীেতন্তনী, তকেু হাওো ছখলে আসা ছগে  

কাতেোস বলেলেন : েন্দাতকনীতনঝযরশীকরাোং ছবাঢ়া েুহুঃ 

কতম্পিলেবোরুঃ  ঐ ছেবোরুর ছচলে ছের ছবতশ কাাঁতপলে তেলেতেে 

বাংোলেলশর ছরাগা হাড়, এই ছেলখা-না কম্বে েতড়লে ভুতেো ছসলে 

এলসতে ”  

 

সুরীতি ছহলস বেলে, “ছকন, সাে ছিা েন্দ হে তন আর আপনার ছচহারাও 

ছিা ছেখালে ভালো, ভুতেো বকুর সােসজ্জালি আপনালক ভালো 

োতনলেলে ”  

 

নীহার বেলে, “খুতশ হেুে, এখন ছিা আর শীলির ছথলক রক্ষা পাবার কথা 

ভাবলি হলব না, এখন কী তেলে ছিাোলের ছচাখ ছভাোব এইলেই হলে 

সেসযা—ছসো আলরা শক্ত কথা ”  

 

সুরীতি  িা ছচাখ ছভাোবার েরকার কী  পুরুেোনুলের সহােিা কলর িার 

তবলেয িুতে োন ছিা ছিাোর েলধয িার অভাব ছনই  

 

নীহার  এইলে ছিাোলের ভুে  তনউেন বলেতেলেন তিতন জ্ঞানসেুলরর নুতড় 

কুতড়লেলেন, আতে ছিা ছকবেোত্র  বােুর কো সংগ্রহ কলরতে  
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সুরীতি  বাস্ ছর! এবার পাহাড় ছথলক ছেখতে িুতে অলনকখাতন তবনে সংগ্রহ 

কলর এলনে, এ ছিা ছিাোর কখলনা তেে না  

 

নীহার  ছেলখা, এ তশক্ষা আোর স্বেং কাতেোলসর কাে ছথলক, তেতন বলেলেন 

: প্রাংশুেলভয েলে ছোভাদুদ বাহুতরব বােনঃ  

 

সুরীতি  এই-সব সংেৃি ছলালকর জ্বাোে হাাঁতপলে উঠেুে, একেু তবশুি বাংো 

বলো  

 

এর েলধয আিলেযর কথা এই ছে, সতেোর েৃিুযর উললখোত্র ও ছস করে না  

 

এ তেলক ক্লালসর ঘণ্টার শলে দুেনলকই দ্রুি চলে ছেলি হে, তকন্তু সংেৃি 

ছলাকগলো সুরীতির েলনর তভিলর ছেবোরুর েলিাই েহুর ্েুহু কতম্পি হলি 

োগে  ছস ছেলখলে আেকালে নীহালরর ঠাট্টা আর সংেৃি ছলাক আওড়ালনা 

অনয ছেলেরা খুব পেন্দ কলর  িারা িাই তনলে ওলক প্রশংসা কলর, িাই ছসও 

বুলঝলে ওলি পতরহালসর কড়া স্বাে ছনই  ছসইেনয ইোনীং নীহালরর হঠাৎ 

সংেৃি আবৃতিলক ভালো োগাবার ছচষ্টা করি  

 

এেন সেলে একো ঘেনা ঘেে োলি োত্র োত্র ীলের তেলেতেলশ কাে করবার 

একো সুলোগ হে  সবযে ইউতনভাতসযতের একেন ভারিপ্রত্নি্তবদ পতণ্ডি 

আসলবন কেকািা ইউতনভাতসযতের তনেন্ত্রলে  ছেলেলেলেরা তঠক কলরতেে 

পলথর েলধয ছথলক িারাই িাাঁলক অভযথযনা করার ছগৌরব সবযপ্রথলে েুলে 

ছনলব  আলগ ভালগ অধযাপলকর কালে তগলে িাাঁলক ওলের প্রগতিসংলঘর 

তনেন্ত্রে োনালে  তিতন েরাসী ছসৌেলনযর আতিশলেয এই তনেন্ত্রে স্বীকার 

কলর তনলেন  িার পলর ছক িার অতভনন্দন পাঠ করলব, ছসো ওরা ভালো 

কলর ছভলব পাতেে না  ছকউ বেতেে সংেৃি ভাোে বেলব, ছকউ বেতেে 

ইংলরতে ভাোই েলথষ্ট—তকন্তু িা কারও েনঃপুি হে না  েরাসী পতণ্ডিলক 
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েরাসী ভাোে সম্মান প্রকাশ করাই উপেুক্ত তঠক করে  তকন্তু করলব ছক  

বাইলরর ছোক পাওো োে, তকন্তু ছসোলি ছিা সম্মান রক্ষা হে না  এেন 

সেলে নীহার রঞ্জন বলে উঠে, “আোর উপর েতে ভার োও, আতে কাে 

চাতেলে তনলি পারব এবং ভালোরকলেই পারব ”  

 

ছেলেলের েলধয ছকউ ছকউ তেে োলের নীহাররঞ্জলনর উপর তবলশে োন, 

িারা বেলে—ছেখা োক্ -না  

 

সুরীতির তবলশে আপতি, ছস বেলে—একো ভাাঁড়াতে হলে উঠলব  

 

েলের ছেলেরা বেলে, “আেরা তবলেশী, েতে বা আোলের ভাোে তকংবা 

বক্তৃিাে ছকালনা ত্রুতে হে িা েরাসী অধযাপক তনিেই হাতসেুলখ ছেলন 

ছনলবন  ওাঁরা ছিা আর ইংলরে নন, ইংলরেরা তবলেশীলের কাে ছথলকও 

তনলেলের আেবকােোর স্খেন সইলি পালরন না, এেন ওাঁলের অহংকার  

তকন্তু েরাসীলের িা নে, বরঞ্চ েতে তকেু অসমূ্পেয থালক ছসো ছহলস গ্রহে 

করলব  ছেখা োক্ -না—নীহাররঞ্জলনর তবলেযর ছেৌড় কিেূর  শুলনতে ও ঘলর 

বলস বলস েরাসী পড়ার চচযা কলর ”  

নীহাররঞ্জলনর বাতড় চন্দননগলর  প্রথে বেলস েরাসী েুলে িার তবেযাতশক্ষা, 

ছসখালন ওর ভাোর েখে তনলে খুব খযাতি ছপলেতেে, এ- সব কথা ওর 

কেকািার বনু্ধ-েহে ছকউ োনি না  ো ছহাক, ছস ছিা ছকাের ছবাঁলধ 

োাঁড়ালো  কী আিেয, অতভনন্দন েখন পড়ে িার ভাোর েোে েরাসী পতণ্ডি 

এবং িাাঁর দু-একেন অনুচর আিেয হলে ছগলেন  িাাঁরা বেলেন—এ রকে 

োতেযি ভাো িালির বাইলর কখলনা ছশালনন তন  বেলেন, এ ছেলেতের উতচি 

পযাতরলস তগলে তিতগ্র অেযন কলর আসা  িার পর ছথলক ওলের কলেলের 

অধযাপকেণ্ডেীলি ধনয ধনয রব উঠে; বেলে—কলেলের নাে রক্ষা হে, 

এেন-তক, কেকািা ইউতনভার তসতেলকও োতড়লে ছগে খযাতিলি  
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এর পলর নীহারলক অবজ্ঞা করা কারও সালধযর েলধয রইে না  ‘নীহারো’ 

‘নীহারো’ গঞ্জনধ্বতনলি কলেে েুখতরি হলে উঠে  প্রগতিসংলঘর প্রথে 

তনেেো আর ছেলক না  পুরুেলের েন ছভাোবার েনয রতিন কাপড়-লচাপড় 

পরা ওরা িযাগ কলরতেে  সব-প্রথলে ছস তনেেতে ভািে সুরীতি, রি োগালো 

িার আাঁচোে  আলগকার তবরুি ভাব কাতেলে নীহাররঞ্জলনর কালে ছঘাঁেলি 

িার সংলকাচ ছবাধ হলি োগে, তকন্তু ছস সংলকাচ বুতঝ ছেলক না  

 

ছেখলে অনয ছেলেরা সব িালক োতড়লে োলে  ছকউ-বা ওলক চালে তনেন্ত্রে 

করলে, ছকউ-বা বাাঁধালনা ছেতনসন এক ছসে েুতকলে ওর ছিলের েলধয 

উপহার ছরলখ োলে  তকন্তু সুরীতি পড়লে তপতেলে  একেন ছেলে নীহারলক 

েখন তনলের হালির কাে-করা সুন্দর একতে ছেতবে-োকা তেলে, িখন 

সুরীতির প্রথে েলন তবাঁধে, ভাবে, ‘আতে েতে এই-সব ছেলেতে তশ্পককালেযর 

চচযা করিাে’  ছস ছে ছকালনাতেন সুাঁলচর েুলখ সুলিা পরাে তন, ছকবে বই 

পলড়লে  ছসই িার পাতণ্ডলিযর অহংকার আে িার কালে খালো হলে ছেলি 

োগে  ‘তকেু-একো করলি পারিুে ছেোলি নীহালরর ছচাখ ভেুলি পারি’—

ছস আর হে না  অনয ছেলেরা িালক তনলে কি সহলে সাোতেকিা কলর  

সুরীতির খুব ইলে ছসও িার েলধয ভরতি হলি পারি েতে, তকন্তু তকেুলিই 

খাপ খাে না  িার েে হে এই—িার আত্মতনলবেন অনয ছেলেলের ছচলেও 

আরও ছেন ছোর ছপলে উঠে  ছস নীহালরর েনয ছকালনা অতেোে তনলের 

ছকালনা একো ক্ষতি করলি পারলে কৃিাথয হি  এলকবালর প্রগতিসংলঘর 

পালের হাওো বেলে ছগে  

 

অনয ছেলেরা রলে তনেতেিভালব িালের পড়াশুনাে ছেলগ ছগে, তকন্তু সুরীতি 

িা ছপলর উঠে না  একতেন ছিলের উপর ছথলক নীহালরর োউন্ লেনলপনতে 

ছেলঝর উপর গতড়লে পলড়তেে, সবযালগ্র ছসো ছস িুলে ওলক তেলে  এর ছচলে 

অবনতি সুরীতির আর ছকালনাতেন হে তন  একতেন নীহার বক্তৃিাে বলেতেে—
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িার েলধয েরাসী নােযকালরর ছকালেশন তেে—‘সব সুন্দর তেতনলসর একো 

অবগণ্ঠন আলে, িার উপলর পুরুেেৃতষ্টর হাওো োগলে িার ছসৌকুোেয নষ্ট 

হলে োে  আোলের ছেলশ ছেলেরা ছে পারিপলক্ষ পুরুেলের কালে ছেখা 

তেি না, িার প্রধান কারে এই ছে, ছেখা ছেওোর িারা ছেলেলের েূেয কলে 

োে  িালের কেনীেিার উলপর োগ পড়লি থালক ’ অনয ছেলেরা এই কথা 

তনলে তবরুি িলকয উলিতেি হলে উঠে  িারা বেলে, এেনিলরা কলর 

ছেলকেুলক কেনীেিা রক্ষা করবার ছচষ্টা করা অিযন্ত তবড়ম্বনা  সংসালর 

পুরুেস্পশয, কী স্ত্রী, কী পুরুে, সকলেরই পলক্ষ সোন আবশযক  আিেয এই, 

আর ছকউ নে, স্বেং সুরীতি উলঠ নীহালরর কথার সেথযন করলে  

 

এই এক সবযলের ধাক্কাে িার চােচেন সমূ্পেয বেলে োবার ছো হে  এখন 

ছস পরােশয তনলি োে নীহালরর কালে  েখন ছশক্ স্ পীেলরর নােক তসলনোলি 

ছেখালনা হে, িখন িাও তক ছেলেরা ছকালনা পুরুে অতভভাবকলের সলে তগলে 

ছেলখ আসলি পালর না  নীহার কড়া হুকুে োতর করলে—িাও না  

ছকালনারলে তনেলের বযতিরে হলে তনেে আর রক্ষা করা োে না  

 

প্রলিযকবালরই সুরীতি ভালো তকেু ছেখবার থাকলে তসলনোলি ছেি  এখন 

িার কী হে! এি বলড়া আত্মিযাগ ছিা ক্পকনা করা োে না, এেন-তক 

আেকােকার তেলন ছে সাোতেক তনেন্ত্রলে স্ত্রীপুরুলের এক সলে 

খাওোোওো চেি, ছসখালন ছস োওো ছেলড় তেলে  সনািনীরা খুব িার 

প্রশংসা করলি োগে  প্রগতিসংঘ ছথলক ছস তনলেই আপনার নাে কাতেলে 

তনলে  

 

সুরীতি চাকতর ছনলব, নীহালরর অনুেতি চাইে—েুলে পুরুে োত্র  খুব ছোলো 

বেলসর হলেও িালের পড়ালনা চলে তক না  
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নীহার বেলে, না, িাও চলে না  িার েে হে ছস অলধযক োইলন স্বীকার 

কলর োস্টাাতর তনলে বেলে, িার বাতক ছবিন ছথলক ছেলেলের আোো 

পড়াবার ছোক রাখা ছহাক  েুলের ছসলরোতরবাবু অবাক  

 

সুরীতির েলনর োন রেশ দুঃসহ হলে উঠলি োগে  এক সেলে ছকালনারকে 

কলর আভাস তেলেতেে, িালের তবলে হলি পালর তক না  একতেন ছে সোলের 

তনেেলক সুরীতি োনি না, ছসই সোলের তনেে অনুসালর শুনলি ছপে ওলের 

তবলে হলি পালর না ছকালনােলিই  অথচ এই পুরুলের আনুগিয রক্ষা কলর 

তচরকাে োথা তনচু কলর চেলি পালর িালি অপরাধ ছনই, ছকননা তবধািার 

ছসই তবধান  

 

প্রােই ছস শুনলি পাে—নীহালরর অবস্থা ভালো নে, পড়বার বই িালক ধার 

কলর পড়লি হে  িখন সুরীতি তনলের েেপাতন ছথলক ওলক েলথষ্ট সাহােয 

করলি োগে  নীহালরর িালি ছকালনা েজ্জা তেে না  ছেলেলের কাে ছথলক 

পুরুেলের ছেন অঘযয ছনবার অতধকার আলে  অথচ িার তবেযার অতভোলনর 

অন্ত তেে না  একবার একতে কলেলে বাংো অধযাপলকর পে খাতে তেে  

সুরীতির অনুলরালধ নীহারলক ছস পলে গ্রহে করবার প্রস্তালব অনুকূে 

আলোচনা চেতেে  িালি নীহালরর নাে তনলে কতেতেলি এই আলোচনাে 

িার অহংকালর ঘা োগে  

 

সুরীতি নীহারলক বেলে, “এ ছিাোর অনযাে অতভোন  স্বেং ভাইসরে 

তনেুক্ত করবার সেলেও কাউতিলের ছেম্বারলের েলধয িা তনলে কথাবািযা 

চলে ”  

 

নীহার বেলে, “িা হলি পালর, তকন্তু আোলক ছেখালন গ্রহে করলব ছসখালন 

তবনা িলকযই গ্রহে করলব  এ না হলে আোর োন বাাঁচলব না  আতে বাংো 
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ভাোে এে. এ ছি সবয-প্রথে পেবী ছপলেতে  আতে অেন কলর কতেতে ছথলক 

ঝাাঁে তেলে ছনওো পে তনলি পারব না ”  

 

এ পে েতে তনি িা হলে সুরীতির কাে ছথলক অথযসাহালেযর প্রলোেন চলে 

ছেি নীহালরর  পেলক ছস অগ্রাহয করলে, তকন্তু এই প্রলোেনলক না  সুরীতির 

েেখাবার প্রাে বন্ধ হলে ছগে  বাতড়র ছোলক ওর বযবহালর এবং ছচহারাে 

অিযন্ত উদ তবগ্ন হলে উঠে  

 

ছেলেলবো ছথলকই ওর শরীর ভালো নে, িার উপলর এই কষ্ট করা—এ 

িপসযা কার েনয ছস কথা েখন িারা ধরলি পারলে িখন িারা নীহারলক 

তগলে বেলে, “হে িুতে এলক তববাহ কলরা, নে এর সে িযাগ কলরা ”  

 

নীহার বেলে, “তববাহ করা ছিা চেলবই না—আর িযালগর কথা আোলক 

বেলেন ছকন, সে ইলে করলেই ছিা তিতন িযাগ করলি পালরন, আোর 

িালি তকেুোত্র  আপতি ছনই ”  

 

সুরীতি ছস কথা োনি  ছস োনি নীহালরর কালে িার ছকালনা েূেযই ছনই, 

তনলের সুতবধােুকু োড়া  ছসই সুতবধােুকু বন্ধ হলে িালক অনাোলস পলথর 

কুকুলরর েলিা ছখতেলে তেলি পালর  এ ছেলনও েি রকলে পালর সুতবলধ 

তেলে, বই তকলন তেলে, নিুন খদ্দলরর থান িালক উপহার তেলে, ছেেন কলর 

পালর িালক এই সুতবধার স্বাথযবন্ধলন ছবাঁলধ রাখলে  অনয গতি তেে না ব’ছে 

এই অসম্মান সুরীতি স্বীকার কলর তনলে  

 

এক সেলে েেস্বলে ছবতশ োইলনর তপ্রতিপালের পে ছপলেতেে  িখন িার 

ছকবে এই েলনর তভিলর বােি, ‘আতে ছিা খুব আরালে আতে, তকন্তু তিতন 

ছিা ওখালন গতরলবর েলিা পলড় থালকন—এ আতে সহয করব কী কলর’  

অবলশলে একতেন তবনা কারলে কাে ছেলড় তেলে কেকািাে অ্পক ছবিলন 
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এক তশক্ষতেত্র ীর পে তনলে  ছসই ছবিলনর বালরা-আনা ছেি নীহাররঞ্জলনর 

ছপে ভরালি, িার শলখর তেতনস তকলন তেলি  এই ক্ষতিলিই তেে িার 

আনন্দ  ছস োনি েন ছভাোবার ছকালনা তবলেয িার োনাই তেে না  এই 

কারলেই িার িযাগ এেন অপতরতেি হলে উঠে  এই িযালগই ছস অনয 

ছেলেলের োতড়লে ছেলি চাইতেে  িা োড়া আেকাে উে ্লো প্রগতির কথা 

ছস রোগি শুলন আসলে ছে, ছেলেরা পুরুলের েনয িযাগ করলব আপনালক 

এইোই হলে তবধািার তবধান  পুরুলের েনয ছে ছেলে আপনালক না উৎসগয 

কলর ছস ছেলেই নে  এই-সেস্ত েি িালক ছপলে বসে  

কেকািাে ছে বাসা ছস ভাড়া করে খুব অ্পক ভাড়াে—সযাাঁৎলসলি, ছরালগর 

আড্ডা  িার োলে ছবর হবার ছো ছনই, কেিোে ছকবেই েে গতড়লে 

পড়লে  িার উপলর ো কখলনা েীবলন কলর তন িাই করলি হে—তনলের হালি 

রান্না করলি আরম্ভ করে  অলনক তবলেয িার োনা তেে, তকন্তু রান্নার তবলেয 

ছস কখলনা ছশলখ তন  ছে অখযােয অপথয ৈিতর হি, িা তেলে ছোর কলর ছপে 

ভরাি  তকন্তু স্বাস্থয এলকবালর ছভলি পড়ে  োলঝ োলঝ কাে কাোই করলি 

বাধয হে িাক্তালরর সাতেযতেলকে তনলে  এি ঘন ঘন োাঁক পড়ি কালে ছে 

অধযক্ষরা িালক আর েুতে েঞ্জুর করলি পারলেন না  িখন ধরা পড়ে তভিলর 

তভিলর িালক ক্ষেলরালগ ধলরলে  বাসা ছথলক িালক সরালনা েরকার, 

আত্মীে-স্বেনরা তেলে িাাঁলক একো প্রাইলভে হাসপািালে ভরতি কলর তেলে  

ছকউ োনি না তকেু োকা িার ছগাপলন সতঞ্চি তেে, ছসই োকা ছথলকই িার 

বরাদ্দ-েিন ছেে নীহালরর কালে তগলে ছপৌাঁেি  নীহার সব অবস্থাই োনি, 

িবু িার প্রাপয ব’ছে এই োকা ছস অনাোলস হাি ছপলি তনলি োগে  অথচ 

একতেন হাসপািালে সুরীতিলক ছেখলি োবার অবকাশ ছস ছপি না  সুরীতি 

উৎসুক হলে থাকি োনোর তেলক কান ছপলি, তকন্তু ছকালনা পতরতচি পালের 

ধ্বতন ছকালনাতেন কালন এে না  অবলশলে একতেন িার োকার থতে তনঃলশলে 

ছশে হলে ছগে আর ছসই সলে িার চরে আত্মতনলবেন  

 


