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প্রথম পশ্চিচ্ছেদ 

 

স্বর্গ ও মচ্ছতগি মাঝখাচ্ছে একটা অশ্চেচ্ছদগশ্য অিাজক স্থাে আচ্ছে যেখাচ্ছে শ্চিশ্ঙ্কু 

িাজা ভাশ্চিয়া যেড়াইচ্ছতচ্ছেে, যেখাচ্ছে আকাশ্কুিুচ্ছমি অজস্র আোদ হইয়া 

থাচ্ছক। যিই োয়ুদুর্গচ্ছেশ্চিত মহাচ্ছদচ্ছশ্ি োম ‘হইচ্ছে-হইচ্ছত-পাশ্চিত’ । োাঁহািা 

মহৎ কােগ কশ্চিয়া অমিতা োভ কশ্চিয়াচ্ছেে তাাঁহািা ধেয হইয়াচ্ছেে, োাঁহািা 

িামােয ক্ষমতা েইয়া িাধািণ মােচ্ছেি মচ্ছধয িাধািণভাচ্ছে িংিাচ্ছিি 

প্রাতযশ্চহক কতগেযিাধচ্ছে িহায়তা কশ্চিচ্ছতচ্ছেে তাাঁহািাও ধেয; শ্চকন্তু োাঁহািা 

অদৃচ্ছিি ভ্রমক্রচ্ছম হঠাৎ দুচ্ছয়ি মাঝখাচ্ছে পশ্চড়য়াচ্ছেে তাাঁহাচ্ছদি আি যকাচ্ছো 

উপায় োই। তাাঁহািা একটা-শ্চকেু হইচ্ছে হইচ্ছত পাশ্চিচ্ছতে শ্চকন্তু যিই কািচ্ছণই 

তাাঁহাচ্ছদি পচ্ছক্ষ শ্চকেু-একটা হওয়া িেগাচ্ছপক্ষা অিম্ভে। 

 

আমাচ্ছদি অোথেনু্ধ যিই মধযচ্ছদশ্শ্চেেশ্চিত শ্চেশ্চধশ্চেড়শ্চিত েুেক। িকচ্ছেিই 

শ্চেশ্বাি, শ্চতশ্চে ইো কশ্চিচ্ছে িকে শ্চেষচ্ছয়ই কৃতকােগ হইচ্ছত পাশ্চিচ্ছতে। শ্চকন্তু 

যকাচ্ছো কাচ্ছে শ্চতশ্চে ইোও কশ্চিচ্ছেে ো এেং যকাচ্ছো শ্চেষচ্ছয় শ্চতশ্চে কৃতকােগও 

হইচ্ছেে ো, এেং িকচ্ছেি শ্চেশ্বাি তাাঁহাি প্রশ্চত অটে িশ্চহয়া যর্ে। িকচ্ছে 

েশ্চেে, শ্চতশ্চে পিীক্ষায় ফার্স্গ হইচ্ছেে; শ্চতশ্চে আি পিীক্ষা শ্চদচ্ছেে ো। িকচ্ছেি 

শ্চেশ্বাি চাকশ্চিচ্ছত প্রশ্চেি হইচ্ছে যে যকাচ্ছো শ্চিপগাট চ্ছমচ্ছেি উতম তম স্থাে শ্চতশ্চে 

অোয়াচ্ছি গ্রহণ কশ্চিচ্ছত পাশ্চিচ্ছেে; শ্চতশ্চে যকাচ্ছো চাকশ্চিই গ্রহণ কশ্চিচ্ছেে ো। 

িাধািণ যোচ্ছকি প্রশ্চত তাাঁহাি শ্চেচ্ছশ্ষ অেজ্ঞা, কািণ তাহািা অতয্ত  িামােয; 

অিাধািণ যোচ্ছকি প্রশ্চত তাাঁহাি শ্চকেুমাি শ্রদ্ধা শ্চেে ো, কািণ মচ্ছে কশ্চিচ্ছেই 

শ্চতশ্চে তাহাচ্ছদি অচ্ছপক্ষা অিাধািণতি হইচ্ছত পাশ্চিচ্ছতে। 

 

অোথেনু্ধি িমস্ত খযাশ্চতপ্রশ্চতপশ্চত্ত িুখিম্পদচ্ছিৌভার্য যদশ্কাোতীত 

অেিম্ভেতাি ভাণ্ডাচ্ছি শ্চেশ্চহত শ্চেে, শ্চেধাতা যকেে োস্তেিাচ্ছজয তাাঁহাচ্ছক 

একশ্চট ধেী শ্বশুি এেং িুশ্ীো স্ত্রী দাে কশ্চিয়াশ্চেচ্ছেে। স্ত্রীি োম শ্চেন্ধযোশ্চিেী। 
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স্ত্রীি োমশ্চট অোথেনু্ধ পেন্দ কচ্ছিে োই এেং স্ত্রীশ্চটচ্ছকও রূচ্ছপ গুচ্ছণ শ্চতশ্চে 

আপে যোর্য জ্ঞাে কশ্চিচ্ছতে ো, শ্চকন্তু শ্চেন্ধযোশ্চিেীি মচ্ছে স্বামীচ্ছিৌভার্যর্চ্ছেগি 

িীমা শ্চেে ো। িকে স্ত্রীি িকে স্বামীি অচ্ছপক্ষা তাাঁহাি স্বামী যে িকে শ্চেষচ্ছয় 

যশ্রষ্ঠ, এ িিচ্ছন্ধ তাাঁহাি যকাচ্ছো িচ্ছন্দহ শ্চেে ো এেং তাাঁহাি স্বামীিও যকাচ্ছো 

িচ্ছন্দহ শ্চেে ো, এেং িাধািচ্ছণি ধািণাও এই শ্চেশ্বাচ্ছিি অেুকলে শ্চেে। 

 

এই স্বামীর্েগ পাচ্ছে শ্চকেুমাি কু্ষণ্ে হয়, এজেয শ্চেন্ধযোশ্চিেী িেগদাই িশ্শ্চঙ্কত 

শ্চেচ্ছেে। শ্চতশ্চে েশ্চদ আপে হৃদচ্ছয়ি অভ্রচ্ছভদী অটে ভশ্চিপেগচ্ছতি উতম তম 

শ্চশ্খচ্ছিি উপচ্ছি এই স্বামীশ্চটচ্ছক অশ্চধচ্ছিাহণ কিাইয়া তাাঁহাচ্ছক মলঢ়  মতগচ্ছোচ্ছকি 

িমস্ত কটাক্ষপাত হইচ্ছত দলচ্ছি িক্ষা কশ্চিচ্ছত পাশ্চিচ্ছতে, তচ্ছে শ্চেশ্চি্ত শ্চচচ্ছত্ত 

পশ্চতপলজায় জীেে উৎির্গ কশ্চিচ্ছতে। শ্চকন্তু জড়জর্চ্ছত যকেেমাি ভশ্চিি বারািা 

ভশ্চিভাজেচ্ছক ঊচ্ছবগ তুশ্চেয়া িাখা োয় ো এেং অোথেনু্ধচ্ছকও পুষেচ্ছষি 

আদশ্গ েশ্চেয়া মাচ্ছে ো এমে প্রাণী িংিাচ্ছি শ্চেিে েচ্ছহ। এইজেয 

শ্চেন্ধযোশ্চিেীচ্ছক অচ্ছেক দুুঃখ পাইচ্ছত হইয়াচ্ছে। 

 

অোথেনু্ধ েখে কাচ্ছেচ্ছজ পশ্চড়চ্ছতে তখে শ্বশুিােচ্ছয়ই োি কশ্চিচ্ছতে। 

পিীক্ষাি িময় আশ্চিে, পিীক্ষা শ্চদচ্ছেে ো, এেং তাহাি পিেৎিি কাচ্ছেজ 

োশ্চড়য়া শ্চদচ্ছেে। এই ঘটোয় িেগিাধািচ্ছণি িমচ্ছক্ষ শ্চেন্ধযোশ্চিেী অতয্ত  

কুশ্চিত হইয়া পশ্চড়চ্ছেে। িাচ্ছি মৃদুস্বচ্ছি অোথেনু্ধচ্ছক েশ্চেচ্ছেে, “পিীক্ষাটা 

শ্চদচ্ছেই ভাচ্ছো হত।”  

 

অোথেনু্ধ অেজ্ঞাভচ্ছি হাশ্চিয়া কশ্চহচ্ছেে, “পিীক্ষা শ্চদচ্ছেই শ্চক চতুভুগজ হয় ো 

শ্চক। আমাচ্ছদি যকদািও যতা পিীক্ষায় পাি হইয়াচ্ছে!”  

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী িান্ত্বো োভ কশ্চিচ্ছেে। যদচ্ছশ্ি অচ্ছেক যর্া-র্দগভ যে পিীক্ষায় 

পাি কশ্চিচ্ছতচ্ছে যি পিীক্ষা শ্চদয়া অোথেনু্ধি যর্ৌিে কী আি োশ্চড়চ্ছে। 

প্রশ্চতচ্ছেশ্চশ্েী কমো তাহাি োেযিখী শ্চেশ্চন্দচ্ছক আেন্দ-িহকাচ্ছি খেি শ্চদচ্ছত 
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আশ্চিে যে, তাহাি ভাই িচ্ছমশ্ এোি পিীক্ষায় উত্তীণগ হইয়া জেপাশ্চে 

পাইচ্ছতচ্ছে। শুশ্চেয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেী অকািচ্ছণ মচ্ছে কশ্চিে, কমোি এই আেন্দ 

শ্চেশুদ্ধ আেন্দ েচ্ছহ, ইহাি মচ্ছধয তাহাি স্বামীি প্রশ্চত শ্চকশ্চিৎ র্লঢ়  য ষ আচ্ছে। 

এইজেয িখীি উল্লাচ্ছি উল্লাি প্রকাশ্ ো কশ্চিয়া েিং র্াচ্ছয় পশ্চড়য়া শ্চকশ্চিৎ 

ঝর্ড়াি িুচ্ছি শুোইয়া শ্চদে যে, এে.এ. পিীক্ষা একটা পিীক্ষাি মচ্ছধযই র্ণয 

েচ্ছহ; এমে-শ্চক শ্চেোচ্ছতি যকাচ্ছো কাচ্ছেচ্ছজ শ্চে.এ.-ি েীচ্ছচ পিীক্ষাই োই। েো 

োহুেয, এ-িমস্ত িংোদ এেং েুশ্চি শ্চেন্ধয স্বামীি শ্চেকট হইচ্ছত িংগ্রহ 

কশ্চিয়াচ্ছে। 

 

কমো িুখিংোদ শ্চদচ্ছত আশ্চিয়া িহিা পিমশ্চপ্রয়তমা প্রাণিখীি শ্চেকট হইচ্ছত 

এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা শ্চকেু শ্চেশ্চিত হইে। শ্চকন্তু, যিও োশ্চক স্ত্রীজাতীয় 

মেুষয, এইজেয মুহলতগকাচ্ছেি মচ্ছধযই শ্চেন্ধযোশ্চিেীি মচ্ছেি ভাে েুশ্চঝচ্ছত পাশ্চিে 

এেং ভ্রাতাি অপমাচ্ছে তৎক্ষণাৎ তাহািও িিোচ্ছগ্র একশ্চেন্দু তীর ব শ্চেষ 

িিাশ্চিত হইে; যি েশ্চেে, “আমিা যতা ভাই, শ্চেোতও োই োই, িাচ্ছহে 

স্বামীচ্ছকও শ্চেোহ কশ্চি োই; অত খেি যকাথায় পাইে। মলখগ যমচ্ছয়মােুষ 

যমাটামুশ্চট এই েুশ্চঝ যে, োঙাশ্চেি যেচ্ছেচ্ছক কাচ্ছেচ্ছজ এে.এ. শ্চদচ্ছত হয়; তাও 

যতা ভাই, িকচ্ছে পাচ্ছি ো।” অতয্ত  শ্চেিীহ িুশ্চমি এেং েনু্ধভাচ্ছে এই 

কথাগুশ্চে েশ্চেয়া কমো চশ্চেয়া আশ্চিে; কেহশ্চেমুখ শ্চেন্ধয শ্চেষেত্তচ্ছি িহয 

কশ্চিে এেং ঘচ্ছি প্রচ্ছেশ্ কশ্চিয়া েীিচ্ছে কাাঁশ্চদচ্ছত োশ্চর্ে। 

 

অল্পকাচ্ছেি মচ্ছধয আি-একশ্চট ঘটো ঘশ্চটে। একশ্চট দলিস্থ ধেী কুটুি 

শ্চকয়ৎকাচ্ছেি জেয কশ্চেকাতায় আশ্চিয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেীি শ্চপিােচ্ছয় আশ্রয় গ্রহণ 

কশ্চিে, তদুপেচ্ছক্ষ তাহাি শ্চপতা িাজকুমািোেুি োশ্চড়চ্ছত শ্চেচ্ছশ্ষ একটা 

িমাচ্ছিাহ পশ্চড়য়া যর্ে। জামাইোেু োশ্চহচ্ছিি যে েচ্ছড়া বেঠকখাোশ্চট অশ্চধকাি 

কশ্চিয়া থাশ্চকচ্ছতে েেঅভযার্তচ্ছদি শ্চেচ্ছশ্ষ িমাদচ্ছিি জেয যিই ঘিশ্চট োশ্চড়য়া 
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শ্চদয়া তাাঁহাচ্ছক মামাোেুি ঘচ্ছি শ্চকেুশ্চদচ্ছেি জেয আশ্রয় েইচ্ছত অেুচ্ছিাধ কিা 

হইে।  

 

এই ঘটোয় অোথেনু্ধি অশ্চভমাে উচ্ছ্বশ্চিত হইয়া উশ্চঠে। প্রথমত, স্ত্রীি শ্চেকচ্ছট 

শ্চর্য়া তাহাি শ্চপতৃশ্চেন্দা কশ্চিয়া তাহাচ্ছক কাাঁদাইয়া শ্চদয়া শ্বশুচ্ছিি উপি 

প্রশ্চতচ্ছশ্াধ তুশ্চেচ্ছেে। তাহাি পচ্ছি অোহাি প্রভৃশ্চত অেযােয প্রেে উপাচ্ছয় 

অশ্চভমাে প্রকাচ্ছশ্ি উপক্রম কশ্চিচ্ছেে। তাহা যদশ্চখয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেী শ্চেিশ্চতশ্য় 

েশ্চিত হইে। তাহাি মচ্ছে যে একশ্চট িহজ আত্মিম্ভ্রমচ্ছোধ শ্চেে তাহা হইচ্ছতই 

যি েুশ্চঝে, এরূপ স্থচ্ছে িেগিমচ্ছক্ষ অশ্চভমাে প্রকাশ্ কিাি মচ্ছতা েিাকি 

আত্মােমােো আি শ্চকেুই োই। হাচ্ছত পাচ্ছয় ধশ্চিয়া, কাাঁশ্চদয়া-কাশ্চটয়া েহু কচ্ছি 

যি তাহাি স্বামীচ্ছক ক্ষা্ত  কশ্চিয়া িাশ্চখে। 

 

শ্চেন্ধয অশ্চেচ্ছেচক শ্চেে ো, এইজেয যি তাহাি শ্চপতামাতাি প্রশ্চত যকাচ্ছো 

যদাষাচ্ছিাপ কশ্চিে ো; যি েুশ্চঝে, ঘটোশ্চট িামােয ও স্বাভাশ্চেক। শ্চকন্তু, এ 

কথাও তাহাি মচ্ছে হইে যে, তাহাি স্বামী শ্বশুিােচ্ছয় োি কশ্চিয়া কুটুচ্ছিি 

আদি হইচ্ছত েশ্চিত হইচ্ছতচ্ছেে। 

 

যিই শ্চদে হইচ্ছত প্রশ্চতশ্চদে যি তাহাি স্বামীচ্ছক েশ্চেচ্ছত োশ্চর্ে, “আমাচ্ছক 

যতামাচ্ছদি ঘচ্ছি েইয়া চচ্ছো ; আশ্চম এখাচ্ছে থাশ্চকে ো।”  

 

অোথেনু্ধি মচ্ছে অহংকাি েচ্ছথি শ্চেে শ্চকন্তু আত্মিম্ভ্রমচ্ছোধ শ্চেে ো। তাাঁহাি 

শ্চেজ র্ৃচ্ছহি দাশ্চিচ্ছযযি মচ্ছধয প্রতযােতগে কশ্চিচ্ছত শ্চকেুচ্ছতই তাাঁহাি অশ্চভষেশ্চচ 

হইে ো। তখে তাাঁহাি স্ত্রী শ্চকেু দৃঢ় তা প্রকাশ্ কশ্চিয়া কশ্চহে, “তুশ্চম েশ্চদ ো 

োও যতা আশ্চম একোই োইে।”  

 

অোথেনু্ধ মচ্ছে মচ্ছে শ্চেিি হইয়া তাাঁহাি স্ত্রীচ্ছক কশ্চেকাতাি োশ্চহচ্ছি দলি কু্ষয 

পল্লীচ্ছত তাাঁহাচ্ছদি মৃশ্চত্তকাশ্চেশ্চমগত যখাচ্ছড়া ঘচ্ছি েইয়া োইোি উচ্ছদযার্ 
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কশ্চিচ্ছেে। োিাকাচ্ছে িাজকুমািোেু এেং তাাঁহাি স্ত্রী কেযাচ্ছক শ্চকেুকাে 

শ্চপতৃর্ৃচ্ছহ থাশ্চকয়া োইোি জেয অচ্ছেক অেুচ্ছিাধ কশ্চিচ্ছেে; কেযা েীিচ্ছে 

েতশ্চশ্চ্ছি র্ম্ভীিমুচ্ছখ েশ্চিয়া যমৌেভাচ্ছে জাোইয়া শ্চদে, ো, যি হইচ্ছত পাশ্চিচ্ছে 

ো। 

 

তাহাি িহিা এইরূপ দৃঢ়  প্রশ্চতজ্ঞা যদশ্চখয়া শ্চপতামাতাি িচ্ছন্দহ হইে যে, 

অজ্ঞাতিাচ্ছি যোধ কশ্চি যকাচ্ছোরূচ্ছপ তাহাচ্ছক আঘাত যদওয়া হইয়াচ্ছে। 

িাজকুমািোেু েযশ্চথতশ্চচচ্ছত্ত তাহাচ্ছক শ্চজজ্ঞািা কশ্চিচ্ছেে, “মা, আমাচ্ছদি 

যকাচ্ছো অজ্ঞােকৃত আচিচ্ছণ যতামাি মচ্ছে শ্চক েযথা োশ্চর্য়াচ্ছে।”  

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী তাহাি শ্চপতাি মুচ্ছখি শ্চদচ্ছক কষেণ দৃশ্চিচ্ছক্ষপ কশ্চিয়া কশ্চহে, “এক 

মুহলচ্ছতগি জেযও েচ্ছহ। যতামাচ্ছদি এখাচ্ছে েচ্ছড়া িুচ্ছখ েচ্ছড়া আদচ্ছি আমাি শ্চদে 

শ্চর্য়াচ্ছে।” েশ্চেয়া যি কাাঁশ্চদচ্ছত োশ্চর্ে। শ্চকন্তু তাহাি িংকল্প অটে িশ্চহে। 

োপ মা দীঘগশ্চেশ্বাি যফশ্চেয়া মচ্ছে মচ্ছে কশ্চহচ্ছেে, েত যেচ্ছহ েত আদচ্ছিই 

মােুষ কি, শ্চেোহ শ্চদচ্ছেই যমচ্ছয় পি হইয়া োয়।  

 

অেচ্ছশ্চ্ছষ অশ্রুপলণগচ্ছেচ্ছি িকচ্ছেি শ্চেকট শ্চেদায় েইয়া আপে আজন্মকাচ্ছেি 

যেহমশ্চণ্ডত শ্চপতৃর্ৃহ এেং পশ্চিজে ও িশ্চিেীর্ণচ্ছক োশ্চড়য়া শ্চেন্ধযোশ্চিেী 

পােশ্চকচ্ছত আচ্ছিাহণ কশ্চিে। 

 

শ্চবারতীয় পশ্চিচ্ছেদ 

 

কশ্চেকাতাি ধেীর্ৃচ্ছহ এেং পল্লীগ্রাচ্ছমি র্ৃহস্থঘচ্ছি শ্চেস্তি প্রচ্ছভদ। শ্চকন্তু, 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী এক শ্চদচ্ছেি জেযও ভাচ্ছে অথো আচিচ্ছণ অিচ্ছ্ত াষ প্রকাশ্ কশ্চিে 

ো। প্রফুল্লশ্চচচ্ছত্ত র্ৃহকাচ্ছেগ শ্াশুশ্চড়ি িহায়তা কশ্চিচ্ছত োশ্চর্ে। তাহাচ্ছদি দশ্চিয 

অেস্থা জাশ্চেয়া শ্চপতা শ্চেজ েযচ্ছয় কেযাি িশ্চহত একশ্চট দািী পাঠাইয়াশ্চেচ্ছেে। 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী স্বামীর্ৃচ্ছহ যপৌাঁশ্চেয়াই তাহাচ্ছক শ্চেদায় কশ্চিয়া শ্চদে। তাহাি 
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শ্বশুিঘচ্ছিি দাশ্চিযয যদশ্চখয়া েচ্ছড়ামােুচ্ছষি ঘচ্ছিি দািী প্রশ্চত মুহলচ্ছতগ মচ্ছে মচ্ছে 

োিাগ্র আকুশ্চিত কশ্চিচ্ছত থাশ্চকচ্ছে, এ আশ্ঙ্কাও তাহাি অিহয যোধ হইে। 

 

শ্াশুশ্চড় যেহেশ্ত শ্চেন্ধযচ্ছক শ্রমিাধয কােগ হইচ্ছত শ্চেিত কশ্চিচ্ছত যচিা কশ্চিচ্ছতে, 

শ্চকন্তু শ্চেন্ধয শ্চেিেি-অশ্রা্ত -ভাচ্ছে প্রিন্নমুচ্ছখ িকে কাচ্ছেগ যোর্ শ্চদয়া শ্াশুশ্চড়ি 

হৃদয় অশ্চধকাি কশ্চিয়া েইে, এেং পল্লীিমণীর্ণ তাহাি গুচ্ছণ মুগ্ধ  হইয়া 

যর্ে। 

 

শ্চকন্তু ইহাি ফে িম্পলণগ িচ্ছ্ত াষজেক হইে ো। কািণ, শ্চেশ্বশ্চেয়ম েীশ্চতচ্ছোধ 

প্রথমভাচ্ছর্ি েযায় িাধুভাষায় িশ্চচত িিে উপচ্ছদশ্ােেী েচ্ছহ। শ্চেষ্ঠুি 

শ্চেদ্রূপশ্চপ্রয় শ্য়তাে মাঝখাচ্ছে আশ্চিয়া িমস্ত েীশ্চতিলিগুশ্চেচ্ছক ঘাাঁশ্চটয়া জট 

পাকাইয়া শ্চদয়াচ্ছে। তাই ভাচ্ছো কাচ্ছজ িকে িমচ্ছয় উপশ্চস্থত-মত শ্চেশুদ্ধ 

ভাচ্ছো ফে ঘচ্ছট ো, হঠাৎ একটা যর্াে োশ্চধয়া ওচ্ছঠ। 

 

অোথেনু্ধি দুইশ্চট যোট এেং একশ্চট েচ্ছড়া ভাই শ্চেে। েচ্ছড়া ভাই শ্চেচ্ছদচ্ছশ্ 

চাকশ্চি কশ্চিয়া যে গুশ্চটপিাচ্ছশ্ক টাকা উপাজগে কশ্চিচ্ছতে, তাহাচ্ছতই তাহাচ্ছদি 

িংিাি চশ্চেত এেং যোচ্ছটা দুশ্চট ভাইচ্ছয়ি শ্চেদযাশ্চশ্ক্ষা হইত।  

 

েো োহুেয, আজকােকাি শ্চদচ্ছে মাশ্চিক পিাশ্ টাকায় িংিাচ্ছিি 

শ্রীেৃশ্চদ্ধিাধে অিম্ভে, শ্চকন্তু েচ্ছড়া ভাইচ্ছয়ি স্ত্রী শ্যামাশ্ঙ্কিীি র্শ্চিমােৃশ্চদ্ধি 

পচ্ছক্ষ উহাই েচ্ছথি শ্চেে। স্বামী িিৎিিকাে কাজ কশ্চিচ্ছতে, এইজেয স্ত্রী 

িিৎিিকাে শ্চেশ্রাচ্ছমি অশ্চধকাি প্রাপ্ত হইয়াশ্চেচ্ছেে। কাজকমগ শ্চকেুই কশ্চিচ্ছতে 

ো অথচ এমে ভাচ্ছে চশ্চেচ্ছতে, যেে শ্চতশ্চে যকেেমাি তাাঁহাি উপাজগেক্ষম 

স্বামীশ্চটি স্ত্রী হইয়াই িমস্ত িংিািটাচ্ছক পিম োশ্চধত কশ্চিয়াচ্ছেে। 

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী েখে শ্বশুিোশ্চড় আশ্চিয়া র্ৃহেক্ষ্মীি েযায় অহশ্চেগশ্চশ্ ঘচ্ছিি কাচ্ছজ 

প্রেৃত্ত হইে তখে শ্যামাশ্ঙ্কিীি িংকীণগ অ্ত ুঃকিণটুকু যক যেে কশ্চষয়া আাঁশ্চটয়া 
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ধশ্চিচ্ছত েশ্চর্ে। তাহাি কািণ যোঝা শ্ি। যোধ কশ্চি েচ্ছড়ােউ মচ্ছে কশ্চিচ্ছেে, 

যমচ্ছজােউ েচ্ছড়া ঘচ্ছিি যমচ্ছয় হইয়া যকেে যোক যদখাইোি জেয ঘিকন্নাি 

েীচ কাচ্ছজ শ্চেেুি হইয়াচ্ছে, উহাচ্ছত যকেে তাাঁহাচ্ছক যোচ্ছকি চচ্ছক্ষ অপদস্থ 

কিা হইচ্ছতচ্ছে। যে কািচ্ছণই হউক, মাশ্চিক পিাশ্ টাকাি স্ত্রী শ্চকেুচ্ছতই 

ধেীেংচ্ছশ্ি কেযাচ্ছক িহয কশ্চিচ্ছত পাশ্চিচ্ছেে ো। শ্চতশ্চে তাহাি েম্রতাি মচ্ছধয 

অিহয যদমাচ্ছকি েক্ষণ যদশ্চখচ্ছত পাইচ্ছেে। 

 

এ শ্চদচ্ছক অোথেনু্ধ পল্লীচ্ছত আশ্চিয়া োইচ্ছর বশ্চি স্থাপে কশ্চিচ্ছেে; দশ্শ্চেশ্জে 

স্কুচ্ছেি োি জচ্ছড়া কশ্চিয়া িভাপশ্চত হইয়া খেচ্ছিি কার্চ্ছজ যটশ্চেগ্রাম যপ্রিণ 

কশ্চিচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে; এমে-শ্চক, যকাচ্ছো যকাচ্ছো ইংিাশ্চজ িংোদপচ্ছিি শ্চেচ্ছশ্ষ 

িংোদদাতা হইয়া গ্রাচ্ছমি যোকশ্চদর্চ্ছক চমৎকৃত কশ্চিয়া শ্চদচ্ছেে। শ্চকন্তু, দশ্চিয 

িংিাচ্ছি এক পয়িা আশ্চেচ্ছেে ো, েিি োচ্ছজ খিচ অচ্ছেক হইচ্ছত োশ্চর্ে। 

 

একটা যকাচ্ছো চাকশ্চি েইোি জেয শ্চেন্ধযোশ্চিেী তাাঁহাচ্ছক িেগদাই পীড়াপীশ্চড় 

কশ্চিচ্ছত োশ্চর্ে। শ্চতশ্চে কাে শ্চদচ্ছেে ো। স্ত্রীচ্ছক েশ্চেচ্ছেে, তাাঁহাি উপেুি 

চাকশ্চি আচ্ছে েচ্ছট, শ্চকন্তু পক্ষপাতী ইংিাজ র্েচ্ছমগে যি-িকে পচ্ছদ েচ্ছড়া 

েচ্ছড়া ইংিাজচ্ছক শ্চেেুি কচ্ছি, োঙাশ্চে হাজাি যোর্য হইচ্ছেও তাহাি যকাচ্ছো 

আশ্া োই। 

 

শ্যামাশ্ঙ্কিী তাাঁহাি যদেি এেং যমচ্ছজা জা’ি প্রশ্চত েচ্ছক্ষয এেং অেচ্ছক্ষয 

িেগদাই োকযশ্চেষ প্রচ্ছয়ার্ কশ্চিচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে। র্েগভচ্ছি শ্চেচ্ছজচ্ছদি দাশ্চিযয 

আস্ফােে কশ্চিয়া েশ্চেচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে, “আমিা র্শ্চিে মােুষ, েচ্ছড়া মােুচ্ছষি 

যমচ্ছয় এেং েচ্ছড়া মােুচ্ছষি জামাইচ্ছক যপাষণ কশ্চিে যকমে কশ্চিয়া। যিখাচ্ছে 

যতা যেশ্ শ্চেচ্ছেে, যকাচ্ছো দুুঃখ শ্চেে ো – এখাচ্ছে িােভাত খাইয়া এত কি 

শ্চক িহয হইচ্ছে।”  
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শ্াশুশ্চড় েচ্ছড়ােউচ্ছক ভয় কশ্চিচ্ছতে, শ্চতশ্চে দুেগচ্ছেি পক্ষ অেেিে কশ্চিয়া যকাচ্ছো 

কথা েশ্চেচ্ছত িাহি কশ্চিচ্ছতে ো। যমচ্ছজােউও মাশ্চিক পিাশ্ টাকা যেতচ্ছেি 

িােভাত এেং তদীয় স্ত্রীি োকযঝাে খাইয়া েীিচ্ছে পশ্চিপাক কশ্চিচ্ছত োশ্চর্ে। 

 

ইশ্চতমচ্ছধয েচ্ছড়া ভাই েুশ্চটচ্ছত শ্চকেু শ্চদচ্ছেি জেয ঘচ্ছি আশ্চিয়া স্ত্রীি শ্চেকট হইচ্ছত 

অচ্ছেক উদ্দীপোপলণগ ওচ্ছজাগুণিম্পন্ন েিৃতা শ্রেণ কশ্চিচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে। 

অেচ্ছশ্চ্ছষ শ্চেযাি েযাঘাত েখে প্রশ্চত িাচ্ছিই গুষেতি হইয়া উশ্চঠচ্ছত োশ্চর্ে 

তখে একশ্চদে অোথেনু্ধচ্ছক িাশ্চকয়া শ্া্ত ভাচ্ছে যেচ্ছহি িশ্চহত কশ্চহচ্ছেে, 

“যতামাি একটা চাকশ্চিি যচিা যদখা উশ্চচত, যকেে আশ্চম একো িংিাি 

চাোইে কী কশ্চিয়া।”  

 

অোথেনু্ধ পদাহত িচ্ছপগি েযায় র্জগে কশ্চিয়া েশ্চেয়া উশ্চঠচ্ছেে, দুই যেো দুই 

মুশ্চি অতয্ত  অখাদয যমাটা ভাচ্ছতি ‘পি এত যখাাঁটা আি িহয হয় ো। তৎক্ষণাৎ 

স্ত্রীচ্ছক েইয়া শ্বশুিোশ্চড় োইচ্ছত িংকল্প কশ্চিচ্ছেে। 

 

শ্চকন্তু স্ত্রী শ্চকেুচ্ছতই িম্মত হইে ো। তাহাি মচ্ছত ভাইচ্ছয়ি অন্ন এেং ভাচ্ছজি 

র্াশ্চেচ্ছত কশ্চেচ্ছষ্ঠি পাশ্চিোশ্চিক অশ্চধকাি আচ্ছে, শ্চকন্তু শ্বশুচ্ছিি আশ্রচ্ছয় েচ্ছড়া 

েিা। শ্চেন্ধযোশ্চিেী শ্বশুিোশ্চড়চ্ছত দীেহীচ্ছেি মচ্ছতা েত হইয়া থাশ্চকচ্ছত পাচ্ছি, 

শ্চকন্তু োচ্ছপি োশ্চড়চ্ছত যি আপে মেগাদা িক্ষা কশ্চিয়া মাথা তুশ্চেয়া চশ্চেচ্ছত চায়। 

 

এমে িময় গ্রাচ্ছমি এচ্ছেন্স্ স্কুচ্ছে তৃতীয় শ্চশ্ক্ষচ্ছকি পদ খাশ্চে হইে। 

অোথেনু্ধি দাদা এেং শ্চেন্ধযোশ্চিেী উভচ্ছয়ই তাাঁহাচ্ছক এই কাজশ্চট গ্রহণ 

কশ্চিোি জেয পীড়াপীশ্চড় কশ্চিয়া ধশ্চিচ্ছেে। তাহাচ্ছতও শ্চহচ্ছত শ্চেপিীত হইে। 

শ্চেচ্ছজি ভাই এেং একমাি ধমগপত্নী যে তাহাচ্ছক এমে একটা অতয্ত  তুে 

কাচ্ছজি যোর্য েশ্চেয়া মচ্ছে কশ্চিচ্ছত পাচ্ছিে, ইহাচ্ছত তাাঁহাি মচ্ছে দুজগয় 

অশ্চভমাচ্ছেি িিাি হইে এেং িংিাচ্ছিি িমস্ত কাজকচ্ছমগি প্রশ্চত পলেগাচ্ছপক্ষা 

চতুগুগণ বেিার্য জশ্চন্ময়া যর্ে। 
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তখে আোি দাদা তাাঁহাি হাচ্ছত ধশ্চিয়া, শ্চমেশ্চত কশ্চিয়া, তাাঁহাচ্ছক অচ্ছেক কশ্চিয়া 

ঠাণ্ডা কশ্চিচ্ছেে। িকচ্ছেই মচ্ছে কশ্চিচ্ছেে, ইহাচ্ছক আি যকাচ্ছো কথা েশ্চেয়া 

কাজ োই, এ এখে যকাচ্ছো প্রকাচ্ছি ঘচ্ছি শ্চটশ্চকয়া যর্চ্ছেই ঘচ্ছিি যিৌভার্য। 

 

েুশ্চট অচ্ছ্ত  দাদা কমগচ্ছক্ষচ্ছি চশ্চেয়া যর্চ্ছেে; শ্যামাশ্ঙ্কিী ষেদ্ধ আচ্ছক্রাচ্ছশ্ 

মুখখাো যর্াোকাি কশ্চিয়া তুশ্চেয়া একটা েৃহৎ কুদশ্গেচক্র শ্চেমগাণ কশ্চিয়া 

িশ্চহচ্ছেে। অোথেনু্ধ শ্চেন্ধযোশ্চিেীচ্ছক আশ্চিয়া কশ্চহচ্ছেে, “আজকাে শ্চেোচ্ছত 

ো যর্চ্ছে যকাচ্ছো ভয চাকশ্চি পাওয়া োয় ো। আশ্চম শ্চেোচ্ছত োইচ্ছত মেস্থ 

কশ্চিচ্ছতশ্চে, তুশ্চম যতামাি োোি কাে হইচ্ছত যকাচ্ছো েুতায় শ্চকেু অথগ িংগ্রহ 

কচ্ছিা।”  

 

এক যতা শ্চেোত োইোি কথা শুশ্চেয়া শ্চেন্ধযি মাথায় যেে েজ্রাঘাত হইে; 

তাহাি পচ্ছি শ্চপতাি কাচ্ছে কী কশ্চিয়া অথগ শ্চভক্ষা কশ্চিচ্ছত োইচ্ছে, তাহা যি মচ্ছে 

কশ্চিচ্ছত পাশ্চিে ো এেং মচ্ছে কশ্চিচ্ছত শ্চর্য়া েিায় মশ্চিয়া যর্ে।  

 

শ্বশুচ্ছিি কাচ্ছে শ্চেজমুচ্ছখ টাকা চাশ্চহচ্ছতও অোথেনু্ধি অহংকাচ্ছি োধা শ্চদে, 

অথচ োচ্ছপি কাে হইচ্ছত কেযা যকে যে েচ্ছে অথো েচ্ছে অথগ আকষগণ কশ্চিয়া 

ো আশ্চেচ্ছে তাহা শ্চতশ্চে েুশ্চঝচ্ছত পাশ্চিচ্ছেে ো। ইহা েইয়া অোথ অচ্ছেক 

িার্ািাশ্চর্ কশ্চিচ্ছেে এেং মমগপীশ্চড়ত শ্চেন্ধযোশ্চিেীচ্ছক শ্চেস্তি অশ্রুপাত কশ্চিচ্ছত 

হইে। এমে কশ্চিয়া শ্চকেুশ্চদে িাংিাশ্চিক অভাচ্ছে এেং মচ্ছেি কচ্ছি কাশ্চটয়া 

যর্ে; অেচ্ছশ্চ্ছষ শ্িৎকাচ্ছে পলজা শ্চেকটেতগী হইে। কেযা এেং জামাতাচ্ছক 

িাদচ্ছি আহ্বাে কশ্চিয়া আশ্চেোি জেয িাজকুমািোেু েহু িমাচ্ছিাচ্ছহ 

োেোহোশ্চদ যপ্রিণ কশ্চিচ্ছেে। এক েৎিি পচ্ছি কেযা স্বামীিহ পুেিায় 

শ্চপতৃভেচ্ছে প্রচ্ছেশ্ কশ্চিে। ধেী কুটুচ্ছিি যে আদি তাাঁহাি অিহয হইয়াশ্চেে, 

জামাতা এোি তদচ্ছপক্ষা অচ্ছেক যেশ্চশ্ আদি পাইচ্ছেে। শ্চেন্ধযোশ্চিেীও অচ্ছেক 
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কাে পচ্ছি মাথাি অেগুিে ঘুচাইয়া অহশ্চেগশ্চশ্ স্বজেচ্ছেচ্ছহ ও উৎিেতিচ্ছি 

আচ্ছন্দাশ্চেত হইচ্ছত োশ্চর্ে। 

 

আজ ষষ্ঠী। কাে িপ্তমীপলজা আিম্ভ হইচ্ছে। েযস্ততা এেং যকাোহচ্ছেি িীমা 

োই। দলি এেং শ্চেকট-িম্পকগীয় আত্মীয়পশ্চিজচ্ছে অট্টাশ্চেকাি প্রচ্ছতযক প্রচ্ছকাষ্ঠ 

এচ্ছকোচ্ছি পশ্চিপলণগ। 

 

যি িাচ্ছি েচ্ছড়া শ্রা্ত  হইয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেী শ্য়ে কশ্চিে। পলচ্ছেগ যে ঘচ্ছি শ্য়ে 

কশ্চিত এ যি ঘি েচ্ছহ; এোি শ্চেচ্ছশ্ষ আদি কশ্চিয়া মা জামাতাচ্ছক তাাঁহাি 

শ্চেচ্ছজি ঘি োশ্চড়য়া শ্চদয়াচ্ছেে। অোথেনু্ধ কখে শ্য়ে কশ্চিচ্ছত আশ্চিচ্ছেে তাহা 

শ্চেন্ধয জাশ্চেচ্ছতও পাশ্চিে ো। যি তখে র্ভীি শ্চেযায় মগ্ন শ্চেে। 

 

খুে যভাচ্ছিি যেো হইচ্ছত িাোই োশ্চজচ্ছত োশ্চর্ে। শ্চকন্তু, ক্লা্ত চ্ছদহ 

শ্চেন্ধযোশ্চিেীি শ্চেযাভি হইে ো। কমে এেং ভুেে দুই িখী শ্চেন্ধযি শ্য়েবারাচ্ছি 

আশ্চড় পাশ্চতোি শ্চেষ্ফে যচিা কশ্চিয়া অেচ্ছশ্চ্ছষ পশ্চিহািপলেগক োশ্চহি হইচ্ছত 

উচ্তম ুঃস্বচ্ছি হাশ্চিয়া উশ্চঠে; তখে শ্চেন্ধয তাড়াতাশ্চড় জাশ্চর্য়া উশ্চঠয়া যদশ্চখে, 

তাহাি স্বামী কখে উশ্চঠয়া শ্চর্য়াচ্ছেে যি জাশ্চেচ্ছত পাচ্ছি োই। েশ্চিত হইয়া 

শ্েযা োশ্চড়য়া োশ্চময়া যদশ্চখে, তাহাি মাতাি যোহাি শ্চিনু্ধক যখাো এেং 

তাহাি োচ্ছপি যে কযাশ্োক্সশ্চট থাশ্চকত যিশ্চটও োই।  

 

তখে মচ্ছে পশ্চড়ে, কাে িন্ধযাচ্ছেোয় মাচ্ছয়ি চাশ্চেি যর্াো হািাইয়া শ্চর্য়া 

োশ্চড়চ্ছত খুে একটা যর্ােচ্ছোর্ পশ্চড়য়া শ্চর্য়াশ্চেে। যিই চাশ্চে চুশ্চি কশ্চিয়া 

যকাচ্ছো-একশ্চট যচাি এই কাজ কশ্চিয়াচ্ছে, যি শ্চেষচ্ছয় যকাচ্ছো িচ্ছন্দহ োই। 

তখে হঠাৎ আশ্ঙ্কা হইে, পাচ্ছে যিই যচাি তাহাি স্বামীচ্ছক যকাচ্ছোরূপ আঘাত 

কশ্চিয়া থাচ্ছক। েুকটা ধড়াস্ কশ্চিয়া কাাঁশ্চপয়া উশ্চঠে। শ্চেোোি েীচ্ছচ খুাঁশ্চজচ্ছত 

শ্চর্য়া যদশ্চখে খাচ্ছটি পাচ্ছয়ি কাচ্ছে তাহাি মাচ্ছয়ি চাশ্চেি যর্াোি েীচ্ছচ একশ্চট 

শ্চচশ্চঠ চাপা িশ্চহয়াচ্ছে। 
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শ্চচশ্চঠ তাহাি স্বামীি হস্তাক্ষচ্ছি যেখা। খুশ্চেয়া পশ্চড়য়া জাশ্চেে, তাহাি স্বামী 

তাহাি যকাচ্ছো-এক েনু্ধি িাহাচ্ছেয শ্চেোচ্ছত োইোি জাহাজভাড়া িংগ্রহ 

কশ্চিয়াচ্ছে, এক্ষচ্ছণ যিখােকাি খিচপি চাোইোি জেয যকাচ্ছো উপায় ভাশ্চেয়া 

ো পাওয়াচ্ছত র্ত িাচ্ছি শ্বশুচ্ছিি অথগ অপহিণ কশ্চিয়া, োিান্দািংেগ্ন কাচ্ছঠি 

শ্চিাঁশ্চড় শ্চদয়া অন্দচ্ছিি োর্াচ্ছে োশ্চময়া প্রাচীি েঙ্ঘে কশ্চিয়া পোয়ে কশ্চিয়াচ্ছে। 

অদযই প্রতুযচ্ছষ জাহাজ োশ্চড়য়া শ্চদয়াচ্ছে। 

 

পিখাো পাঠ কশ্চিয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেীি শ্িীচ্ছিি িি শ্চহম হইয়া যর্ে। 

যিইখাচ্ছেই খাচ্ছটি খুিা ধশ্চিয়া যি েশ্চিয়া পশ্চড়ে। তাহাি যদচ্ছহি অভয্ত চ্ছি 

কণগকুহচ্ছিি মচ্ছধয শ্চেস্তব্ধ মৃতুযিজেীি শ্চঝশ্চল্লবশ্চেি মচ্ছতা একটা শ্ব্দ হইচ্ছত 

োশ্চর্ে। তাহািই উপচ্ছি প্রািণ হইচ্ছত, প্রশ্চতচ্ছেশ্ীচ্ছদি োশ্চড় হইচ্ছত এেং দলি 

অট্টাশ্চেকা হইচ্ছত, েহুতি িাোই েহুতি িুচ্ছি তাে ধশ্চিে। িমস্ত েিচ্ছদশ্ 

তখে আেচ্ছন্দ উন্মত্ত হইয়া উশ্চঠয়াচ্ছে। 

 

শ্িচ্ছতি উৎিেহািযিশ্চিত যিৌয িচ্ছকৌতুচ্ছক শ্য়ের্ৃচ্ছহি মচ্ছধয প্রচ্ছেশ্ কশ্চিে। 

এত যেো হইে তথাশ্চপ উৎিচ্ছেি শ্চদচ্ছে বারাি ষেদ্ধ যদশ্চখয়া ভুেে ও কমে 

উতম হাচ্ছিয উপহাি কশ্চিচ্ছত কশ্চিচ্ছত গুম গুম শ্চ্ছব্দ শ্চকে মাশ্চিচ্ছত োশ্চর্ে। 

তাহাচ্ছতও যকাচ্ছো িাড়া ো পাইয়া শ্চকশ্চিৎ ভীত হইয়া ঊবগকচ্ছি “শ্চেশ্চন্দ” 

“শ্চেশ্চন্দ” কশ্চিয়া িাশ্চকচ্ছত োশ্চর্ে। 

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী ভগ্নষেদ্ধকচ্ছি কশ্চহে, “োশ্চে ; যতািা এখে ো।”  

 

তাহািা িখীি পীড়া আশ্ঙ্কা কশ্চিয়া মাচ্ছক িাশ্চকয়া আশ্চেে। মা আশ্চিয়া 

কশ্চহচ্ছেে, “শ্চেন্দু, কী হচ্ছয়চ্ছে মা, এখচ্ছো বারাি েন্ধ যকে!”  
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শ্চেন্ধয উচ্ছ্বশ্চিত অশ্রু িংেিণ কশ্চিয়া কশ্চহে, “একোি োোচ্ছক িচ্ছি কচ্ছি 

শ্চেচ্ছয় এচ্ছিা।”  

 

মা অতয্ত  ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ িাজকুমািোেুচ্ছক িচ্ছি কশ্চিয়া বারাচ্ছি 

আশ্চিচ্ছেে। শ্চেন্ধয বারাি খুশ্চেয়া তাাঁহাশ্চদর্চ্ছক ঘচ্ছি আশ্চেয়া তাড়াতাশ্চড় েন্ধ কশ্চিয়া 

শ্চদে। তখে শ্চেন্ধয ভলশ্চমচ্ছত পশ্চড়য়া তাহাি োচ্ছপি পা ধশ্চিয়া েক্ষ শ্তধা শ্চেদীণগ 

কশ্চিয়া কাাঁশ্চদয়া উশ্চঠয়া কশ্চহে, “োো ! আমাচ্ছক মাপ কচ্ছিা, আশ্চম যতামাি 

শ্চিনু্ধক হইচ্ছত টাকা চুশ্চি কশ্চিয়াশ্চে।”  

 

তাাঁহািা অোক হইয়া শ্চেোোয় েশ্চিয়া পশ্চড়চ্ছেে। শ্চেন্ধয েশ্চেে, তাহাি স্বামীচ্ছক 

শ্চেোচ্ছত পাঠাইোি জেয যি এই কাজ কশ্চিয়াচ্ছে। 

 

তাহাি োপ শ্চজজ্ঞািা কশ্চিচ্ছেে, “আমাচ্ছদি কাচ্ছে চাশ্চহি োই যকে।”  

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী কশ্চহে, “পাচ্ছে শ্চেোত োইচ্ছত যতামিা োধা যদও।”  

 

িাজকুমািোেু অতয্ত  িার্ কশ্চিচ্ছেে। মা কাাঁশ্চদচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে, যমচ্ছয় কাাঁশ্চদচ্ছত 

োশ্চর্ে এেং কশ্চেকাতাি চতুশ্চদগক হইচ্ছত শ্চেশ্চচি িুচ্ছি আেচ্ছন্দি োদয োশ্চজচ্ছত 

োশ্চর্ে। 

 

যে শ্চেন্ধয োচ্ছপি কাচ্ছে কখচ্ছো অথগ প্রাথগো কশ্চিচ্ছত পাচ্ছি োই এেং যে স্ত্রী 

স্বামীি যেশ্মাি অিম্মাে পিমাত্মীচ্ছয়ি শ্চেকট হইচ্ছতও যর্াপে কশ্চিোি জেয 

প্রাণপণ কশ্চিচ্ছত পাশ্চিত, আজ এচ্ছকোচ্ছি উৎিচ্ছেি জেতাি মচ্ছধয তাহাি 

পত্নী-অশ্চভমাে, তাহাি দুশ্চহতৃিম্ভ্রম, তাহাি আত্মমেগাদা চলণগ হইয়া শ্চপ্রয় এেং 

অশ্চপ্রয়, পশ্চিশ্চচত এেং অপশ্চিশ্চচত িকচ্ছেি পদতচ্ছে ধলশ্চেি মচ্ছতা েুশ্চিত হইচ্ছত 

োশ্চর্ে। পলেগ হইচ্ছত পিামশ্গ কশ্চিয়া, ষড়েন্ত্রপলেগক চাশ্চে চুশ্চি কশ্চিয়া, স্ত্রীি 

িাহাচ্ছেয িাতািাশ্চত অথগঅপহিণ-পলেগক অোথেনু্ধ শ্চেোচ্ছত পোয়ে কশ্চিয়াচ্ছে, 
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এ কথা েইয়া আত্মীয়-কুটুিপশ্চিপলণগ োশ্চড়চ্ছত একটা ঢী ঢী পশ্চড়য়া যর্ে। 

বারাচ্ছিি শ্চেকট দাাঁড়াইয়া ভুেে, কমে এেং আচ্ছিা অচ্ছেক স্বজে প্রশ্চতচ্ছেশ্ী 

দািদািী িমস্ত শুশ্চেয়াশ্চেে। ষেদ্ধবারাি জামাতৃর্ৃচ্ছহ উৎকশ্চিত কতগার্ৃশ্চহণীচ্ছক 

প্রচ্ছেশ্ কশ্চিচ্ছত যদশ্চখয়া িকচ্ছেই যকৌতলহচ্ছে এেং আশ্ঙ্কায় েযগ্র হইয়া 

আশ্চিয়াশ্চেে। 

 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী কাহাচ্ছকও মুখ যদখাইে ো। বারাি ষেদ্ধ কশ্চিয়া অোহাচ্ছি শ্চেোোয় 

পশ্চড়য়া িশ্চহে। তাহাি যিই যশ্াচ্ছক যকহ দুুঃখ অেুভে কশ্চিে ো। 

ষড়েন্ত্রকাশ্চিণীি দুিেুশ্চদ্ধচ্ছত িকচ্ছেই শ্চেশ্চিত হইে। িকচ্ছেই ভাশ্চেে, শ্চেন্ধযি 

চশ্চিি এতশ্চদে অেিিাভাচ্ছে অপ্রকাশ্চশ্ত শ্চেে। শ্চেিােন্দ র্ৃচ্ছহ পলজাি উৎিে 

যকাচ্ছো প্রকাচ্ছি িম্পন্ন হইয়া যর্ে। 

 

তৃতীয় পশ্চিচ্ছেদ 

 

অপমাে এেং অেিাচ্ছদ অেেত হইয়া শ্চেন্ধয শ্বশুিোশ্চড় শ্চফশ্চিয়া আশ্চিে। 

যিখাচ্ছে পুিশ্চেচ্ছেদকাতিা শ্চেধো শ্াশুশ্চড়ি িশ্চহত পশ্চতশ্চেিহশ্চেধুিা েধলি 

ঘশ্চেষ্ঠতি যোর্ স্থাশ্চপত হইে। উভচ্ছয় পিস্পি শ্চেকটেতগী হইয়া েীিে যশ্াচ্ছকি 

োয়াতচ্ছে িুর্ভীি িশ্চহষু্ণতাি িশ্চহত িংিাচ্ছিি িমস্ত তুেতম কােগগুশ্চে পেগ্ত  

স্বহচ্ছস্ত িম্পন্ন কশ্চিয়া োইচ্ছত োশ্চর্ে। শ্াশুশ্চড় যে পশ্চিমাচ্ছণ কাচ্ছে আশ্চিে 

শ্চপতামাতা যিই পশ্চিমাচ্ছণ দলচ্ছি চশ্চেয়া যর্ে। শ্চেন্ধয মচ্ছে মচ্ছে অেুভে কশ্চিে, 

‘শ্াশুশ্চড় দশ্চিয আশ্চমও দশ্চিয, আমিা এক দুুঃখেন্ধচ্ছে েদ্ধ। শ্চপতামাতা 

ঐশ্বেগশ্ােী, তাাঁহািা আমাচ্ছদি অেস্থা হইচ্ছত অচ্ছেক দলচ্ছি।’ এচ্ছক দশ্চিয েশ্চেয়া 

শ্চেন্ধয তাাঁহাচ্ছদি অচ্ছপক্ষা অচ্ছেক দলিেতগী, তাহাচ্ছত আোি চুশ্চি স্বীকাি কশ্চিয়া 

যি আচ্ছিা অচ্ছেক েীচ্ছচ পশ্চড়য়া শ্চর্য়াচ্ছে। 

 

যেহিম্পচ্ছকগি েন্ধে এত অশ্চধক পাথগকযভাি েহে কশ্চিচ্ছত পাচ্ছি শ্চক ো যক 

জাচ্ছে। অোথেনু্ধ শ্চেোত শ্চর্য়া প্রথম প্রথম স্ত্রীচ্ছক িীশ্চতমত শ্চচশ্চঠপি শ্চেশ্চখচ্ছতে। 
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শ্চকন্তু, ক্রচ্ছমই শ্চচশ্চঠ শ্চেিে হইয়া আশ্চিে এেং পচ্ছিি মচ্ছধয একটা অেচ্ছহোি 

ভাে অেশ্চক্ষতভাচ্ছে প্রকাশ্ হইচ্ছত োশ্চর্ে। তাাঁহাি অশ্চশ্শ্চক্ষতা র্ৃহকােগিতা স্ত্রীি 

অচ্ছপক্ষা শ্চেদযােুশ্চদ্ধ রূপগুণ িেগ শ্চেষচ্ছয়ই যশ্রষ্ঠতি অচ্ছেক ইংিাজকেযা 

অোথেনু্ধচ্ছক িুচ্ছোর্য িুেুশ্চদ্ধ এেং িুরূপ েশ্চেয়া িমাদি কশ্চিত। এমে অেস্থায় 

অোথেনু্ধ আপোি একেস্ত্রপশ্চিশ্চহতা অেগুিেেতী অচ্ছর্ৌিেণগা স্ত্রীচ্ছক যকাচ্ছো 

অংচ্ছশ্ই আপোি িমচ্ছোর্য জ্ঞাে কশ্চিচ্ছেে ো, ইহা শ্চেশ্চচি েচ্ছহ। 

 

শ্চকন্তু তথাশ্চপ, েখে অচ্ছথগি অেটে হইে তখে এই শ্চেষেপায় োঙাশ্চেি 

যমচ্ছয়চ্ছকই যটশ্চেগ্রাফ কশ্চিচ্ছত তাাঁহাি িংচ্ছকাচ যোধ হইে ো। এেং এই 

োঙাশ্চেি যমচ্ছয়ই দুই হাচ্ছত যকেে দুইর্াশ্চে কাাঁচ্ছচি চুশ্চড় িাশ্চখয়া র্াচ্ছয়ি িমস্ত 

র্হো যেশ্চচয়া টাকা পাঠাইচ্ছত োশ্চর্ে। পাড়ার্াাঁচ্ছয় শ্চেিাপচ্ছদ িক্ষা কশ্চিোি 

উপেুি স্থাে োই েশ্চেয়া তাহাি িমস্ত েহুমলেয র্হোগুশ্চে শ্চপতৃর্ৃচ্ছহ শ্চেে। 

স্বামীি কুটুিভেচ্ছে শ্চেমন্ত্রচ্ছণ োইোি েে কশ্চিয়া োো উপেচ্ছক্ষ শ্চেন্ধযোশ্চিেী 

এচ্ছক এচ্ছক িকে র্হোই আোইয়া েইে। অেচ্ছশ্চ্ছষ হাচ্ছতি োো, ষেপাি 

চুশ্চড়, যেোিশ্চি শ্াশ্চড় এেং শ্াে পেগ্ত  শ্চেক্রয় যশ্ষ কশ্চিয়া শ্চেস্তি শ্চেেীত 

অেুেয়পলেগক মাথাি শ্চদেয শ্চদয়া অশ্রুজচ্ছে পচ্ছিি প্রচ্ছতযক অক্ষিপ শ্চত শ্চেকৃত 

কশ্চিয়া স্বামীচ্ছক শ্চফশ্চিয়া আশ্চিচ্ছত অেুচ্ছিাধ কশ্চিে। 

 

স্বামী চুে খাচ্ছটা কশ্চিয়া, দাশ্চড় কামাইয়া, যকাট্পপযান্টট্পেুন্  পশ্চিয়া, েযাশ্চির্স্াি 

হইয়া শ্চফশ্চিয়া আশ্চিচ্ছেে এেং যহাচ্ছটচ্ছে আশ্রয় েইচ্ছেে। শ্চপতৃর্ৃচ্ছহ োি কিা 

অিম্ভে – প্রথমত উপেুি স্থাে োই, শ্চবারতীয়ত পল্লীোিী দশ্চিয র্ৃহস্থ জাশ্চত 

েি হইচ্ছে এচ্ছকোচ্ছি শ্চেষেপায় হইয়া পচ্ছড়। শ্বশুির্ণ আচািশ্চেষ্ঠ পিম শ্চহন্দু, 

তাাঁহািাও জাশ্চতচুযতচ্ছক আশ্রয় শ্চদচ্ছত পাচ্ছিে ো। 

 

অথগাভাচ্ছে অশ্চত শ্ীঘ্রই যহাচ্ছটে হইচ্ছত োিায় োশ্চমচ্ছত হইে। যি োিায় শ্চতশ্চে 

স্ত্রীচ্ছক আশ্চেচ্ছত প্রস্তুত েচ্ছহে। শ্চেোত হইচ্ছত আশ্চিয়া স্ত্রী এেং মাতাি িশ্চহত 
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যকেে শ্চদে দুই-শ্চতে শ্চদচ্ছেি যেোয় যদখা কশ্চিয়া আশ্চিয়াচ্ছেে, তাাঁহাচ্ছদি 

িশ্চহত আি িাক্ষাৎ হয় োই।  

 

দুইশ্চট যশ্াকাতগা িমণীি যকেে এক িান্ত্বো শ্চেে যে, অোথেনু্ধ স্বচ্ছদচ্ছশ্ 

আত্মীয়েচ্ছর্গি শ্চেকটেতগী স্থাচ্ছে আচ্ছেে। যিই িচ্ছি িচ্ছি অোথেনু্ধি অিামােয 

েযাশ্চির্স্াশ্চি কীশ্চতগচ্ছত তাহাচ্ছদি মচ্ছে র্চ্ছেগি িীমা িশ্চহে ো। শ্চেন্ধযোশ্চিেী 

আপোচ্ছক েশ্স্বী স্বামীি অচ্ছোর্য স্ত্রী েশ্চেয়া শ্চধক্কাি শ্চদচ্ছত োশ্চর্ে, পুেি 

অচ্ছোর্য েশ্চেয়াই স্বামীি অহংকাি অশ্চধক কশ্চিয়া অেুভে কশ্চিে। যি দুুঃচ্ছখ 

পীশ্চড়ত এেং র্চ্ছেগ শ্চেস্ফাশ্চিত হইে। যেে আচাি যি ঘৃণা কচ্ছি, তেু স্বামীচ্ছক 

যদশ্চখয়া মচ্ছে মচ্ছে কশ্চহে, ‘আজকাে যঢি যোক যতা িাচ্ছহে হয়, শ্চকন্তু এমে 

যতা কাহাচ্ছকও মাোয় ো –  

এচ্ছকোচ্ছি শ্চঠক যেে শ্চেোশ্চত িাচ্ছহে! োঙাশ্চে েশ্চেয়া শ্চচশ্চেোি যে োই ! ’  

 

োিাখিচ েখে অচে হইয়া আশ্চিে – েখে অোথেনু্ধ মচ্ছেি যক্ষাচ্ছভ শ্চস্থি 

কশ্চিচ্ছেে, অশ্চভশ্প্ত ভািতেচ্ছষগ গুচ্ছণি িমাদি োই এেং তাাঁহাি স্বেযেিায়ীর্ণ 

ঈষগােশ্ত তাাঁহাি উন্নশ্চতপচ্ছথ যর্াপচ্ছে োধা স্থাপে কশ্চিচ্ছতচ্ছে – েখে তাাঁহাি 

খাোি শ্চিচ্ছশ্ আশ্চমষ অচ্ছপক্ষা উশ্চিচ্ছিি পশ্চিমাণ োশ্চড়য়া উশ্চঠচ্ছত োশ্চর্ে, দগ্ধ  

কুক্কুচ্ছটি িম্মােকি স্থাে ভশ্চজগত শ্চচংশ্চড় একচ্ছচচ্ছট কশ্চিোি উপক্রম কশ্চিে, 

যেশ্ভলষাি শ্চচক্কণতা এেং যক্ষৌি মুচ্ছখি র্চ্ছেগাজ্জ্বে যজযাশ্চত োে হইয়া আশ্চিে 

– েখে িুতীর ব শ্চেখাচ্ছদ-োাঁধা জীেেতন্ত্রী ক্রমশ্ িকষেণ কশ্চড়মধযচ্ছমি শ্চদচ্ছক 

োশ্চময়া আশ্চিচ্ছত োশ্চর্ে – এমে িময় িাজকুমািোেুি পশ্চিোচ্ছি এক গুষেতি 

দুঘগটো ঘশ্চটয়া অোথেনু্ধি িংকটিংকুে জীেেোিায় পশ্চিেতগে আেয়ে 

কশ্চিে। 

 

একদা র্িাতীিেতগী মাতুোেয় হইচ্ছত যেৌকাচ্ছোচ্ছর্ শ্চফশ্চিোি িময় 

িাজকুমািোেুি একমাি পুি হিকুমাি শ্চর্স্মাচ্ছিি িংঘাচ্ছত স্ত্রী এেং োেক 
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পুিিহ জেমগ্ন হইয়া প্রাণতযার্ কচ্ছি। এই ঘটোয় িাজকুমাচ্ছিি েংচ্ছশ্ কেযা 

শ্চেন্ধযোশ্চিেী েযতীত আি যকহ িশ্চহে ো। 

 

শ্চেদাষেণ যশ্াচ্ছকি কথশ্চিৎ উপশ্ম হইচ্ছে পি িাজকুমািোেু অোথেনু্ধচ্ছক 

শ্চর্য়া অেুেয় কশ্চিয়া কশ্চহচ্ছেে, “োো, যতামাচ্ছক প্রায়শ্চিত্ত কশ্চিয়া জাচ্ছত 

উশ্চঠচ্ছত হইচ্ছে। যতামিা েযতীত আমাি আি যকহ োই।”  

 

অোথেনু্ধ উৎিাহিহকাচ্ছি যি প্রস্তাচ্ছে িম্মত হইচ্ছেে। শ্চতশ্চে মচ্ছে কশ্চিচ্ছেে, 

যে-িকে োর্-োইচ্ছর বশ্চি শ্চেহািী স্বচ্ছদশ্ীয় েযাশ্চির্স্াির্ণ তাাঁহাচ্ছক ঈষগা কচ্ছি 

এেং তাাঁহাি অিামােয ধীশ্শ্চিি প্রশ্চত েচ্ছথি িম্মাে প্রকাশ্ কচ্ছি ো, এই 

উপাচ্ছয় তাহাচ্ছদি প্রশ্চত প্রশ্চতচ্ছশ্াধ েওয়া হইচ্ছে। 

 

িাজকুমািোেু পশ্চণ্ডতশ্চদচ্ছর্ি শ্চেধাে েইচ্ছেে। তাাঁহািা েশ্চেচ্ছেে, অোথেনু্ধ েশ্চদ 

যর্ামাংি ো খাইয়া থাচ্ছক তচ্ছে তাহাচ্ছক জাচ্ছত তুশ্চেোি উপায় আচ্ছে। 

 

শ্চেচ্ছদচ্ছশ্ েশ্চদচ উি শ্চেশ্চষদ্ধ চতুষ্পদ তাাঁহাি শ্চপ্রয় খাদযচ্ছশ্রণীি মচ্ছধয ভুি হইত, 

তথাশ্চপ তাহা অস্বীকাি কশ্চিচ্ছত শ্চতশ্চে শ্চকেুমাি শ্চবারধা যোধ কশ্চিচ্ছেে ো। 

শ্চপ্রয়েনু্ধচ্ছদি শ্চেকট কশ্চহচ্ছেে, “িমাজ েখে যস্বোপলেগক শ্চমথযা কথা শুশ্চেচ্ছত 

চাচ্ছহ তখে একটা মুচ্ছখি কথায় তাহাচ্ছক োশ্চধত কশ্চিচ্ছত যদাষ যদশ্চখ ো। যে 

িিো যর্াষে খাইয়াচ্ছে যি িিোচ্ছক যর্াময় এেং শ্চমথযা কথা োমক দুচ্ছটা কদেগ 

পদাথগ বারািা শ্চেশুদ্ধ কশ্চিয়া েওয়া আমাচ্ছদি আধুশ্চেক িমাচ্ছজি শ্চেয়ম; আশ্চম 

যি শ্চেয়ম েঙ্ঘে কশ্চিচ্ছত চাশ্চহ ো।”  

 

প্রায়শ্চিত্ত কশ্চিয়া িমাচ্ছজ উশ্চঠোি একটা শুভশ্চদে শ্চেশ্চদগি হইে। ইশ্চতমচ্ছধয 

অোথেনু্ধ যকেে যে ধুশ্চতচাদি পশ্চিচ্ছেে তাহা েচ্ছহ, তকগ এেং উপচ্ছদচ্ছশ্ি 

বারািা শ্চেোশ্চত-িমাচ্ছজি র্াচ্ছে কাশ্চে এেং শ্চহন্দুিমাচ্ছজি র্াচ্ছে চুে যেপে 

কশ্চিচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে। যে শুশ্চেে িকচ্ছেই খুশ্চশ্ হইয়া উশ্চঠে। 
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আেচ্ছন্দ র্চ্ছেগ শ্চেন্ধযোশ্চিেীি প্রীশ্চতিুধাশ্চিি যকামে হৃদয়শ্চট িেগি উচ্ছ্বশ্চিত 

হইচ্ছত োশ্চর্ে। যি মচ্ছে মচ্ছে কশ্চহে, ‘ শ্চেোত হইচ্ছত শ্চেশ্চেই আচ্ছিে 

এচ্ছকোচ্ছি আস্ত শ্চেোশ্চত িাচ্ছহে হইয়া আচ্ছিে, যদশ্চখয়া োঙাশ্চে েশ্চেয়া 

শ্চচশ্চেোি যো থাচ্ছক ো। শ্চকন্তু আমাি স্বামী এচ্ছকোচ্ছি অশ্চেকৃতভাচ্ছে 

শ্চফশ্চিয়াচ্ছেে, েিি তাাঁহাি শ্চহন্দুধচ্ছমগ ভশ্চি পলেগাচ্ছপক্ষা আচ্ছিা অচ্ছেক োশ্চড়য়া 

উশ্চঠয়াচ্ছে।’  

 

েথাশ্চেশ্চদগি শ্চদচ্ছে র বাহ্মণপশ্চণ্ডচ্ছত িাজকুমািোেুি ঘি ভশ্চিয়া যর্ে। অথগেযচ্ছয়ি 

শ্চকেুমাি ত্রুশ্চট হয় োই। আহাি এেং শ্চেদাচ্ছয়ি আচ্ছয়াজে েচ্ছথাশ্চচত হইয়াশ্চেে। 

অ্ত ুঃপুচ্ছিও িমাচ্ছিাচ্ছহি িীমা শ্চেে ো। শ্চেমশ্চন্ত্রত পশ্চিজেেচ্ছর্গি পশ্চিচ্ছেশ্ে ও 

পশ্চিচেগায় িমস্ত প্রচ্ছকাষ্ঠ ও প্রািণ িংকু্ষব্ধ হইয়া উশ্চঠয়াশ্চেে। যিই যঘািতি 

যকাোহে এেং কমগিাশ্চশ্ি মচ্ছধয শ্চেন্ধযোশ্চিেী প্রফুল্লমুচ্ছখ শ্ািদচ্ছিৌযিশ্চিত 

প্রভাত-োয়ুোশ্চহত েঘু যমঘখচ্ছণ্ডি মচ্ছতা আেচ্ছন্দ ভাশ্চিয়া যেড়াইচ্ছতশ্চেে। 

আশ্চজকাি শ্চদচ্ছেি িমস্ত শ্চেশ্বেযাপাচ্ছিি প্রধাে োয়ক তাহাি স্বামী। আজ যেে 

িমস্ত েিভলশ্চম একশ্চটমাি িিভলশ্চম হইয়াচ্ছে এেং েেশ্চেকা-উদ্ঘাটে-পলেগক 

একমাি অোথেনু্ধচ্ছক শ্চেশ্চিত শ্চেশ্বদশ্গচ্ছকি শ্চেকট প্রদশ্গে কিাইচ্ছতচ্ছে। 

প্রায়শ্চিত্ত যে অপিাধস্বীকাি তাহা েচ্ছহ, এ যেে অেুগ্রহপ্রকাশ্। অোথ শ্চেোত 

হইচ্ছত শ্চফশ্চিয়া শ্চহন্দুিমাচ্ছজ প্রচ্ছেশ্ কশ্চিয়া শ্চহন্দুিমাজচ্ছক যর্ৌিোশ্চবিতত কশ্চিয়া 

তুশ্চেয়াচ্ছেে। এেং যিই যর্ৌিেেটা িমস্ত যদশ্ হইচ্ছত িহস্র িশ্চিচ্ছত শ্চেেুশ্চিত 

হইয়া শ্চেন্ধযোশ্চিেীি যপ্রমপ্রমুশ্চদত মুচ্ছখি উপচ্ছি অপরূপ মশ্চহমাচ্ছজযাশ্চত শ্চেকীণগ 

কশ্চিচ্ছতচ্ছে। এতশ্চদেকাি তুে জীেচ্ছেি িমস্ত দুুঃখ এেং কু্ষয অপমাে দলি 

হইয়া যি আজ তাহাি পশ্চিপলণগ শ্চপতৃর্ৃচ্ছহ িমস্ত আত্মীয়-স্বজচ্ছেি িচ্ছম 

উন্নতমস্তচ্ছক যর্ৌিচ্ছেি আিচ্ছে আচ্ছিাহণ কশ্চিে। স্বামীি মহত্্তে আজ অচ্ছোর্য 

স্ত্রীচ্ছক শ্চেশ্বিংিাচ্ছিি শ্চেকট িম্মাোস্পদ কশ্চিয়া তুশ্চেে। অেুষ্ঠাে িমাধা 

হইয়াচ্ছে। অোথেনু্ধ জাচ্ছত উশ্চঠয়াচ্ছেে। অভযার্ত আত্মীয় ও র বাহ্মণর্ণ তাাঁহাি 
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িশ্চহত একািচ্ছে েশ্চিয়া তৃশ্চপ্তপলেগক আহাি যশ্ষ কশ্চিয়াচ্ছেে। আত্মীচ্ছয়িা 

জামাতাচ্ছক যদশ্চখোি জেয অ্ত ুঃপুচ্ছি িাশ্চকয়া পাঠাইচ্ছেে। জামাতা িুস্থশ্চচচ্ছত্ত 

তািুে চেগণ কশ্চিচ্ছত কশ্চিচ্ছত প্রিন্নহািযমুচ্ছখ আেিযমন্থির্মচ্ছে ভলশ্চমেুিযমাে 

চাদচ্ছি অ্ত ুঃপুচ্ছি োিা কশ্চিচ্ছেে। 

 

আহািাচ্ছ্ত  র বাহ্মণর্চ্ছণি দশ্চক্ষণাি আচ্ছয়াজে হইচ্ছতচ্ছে এেং ইতযেিচ্ছি তাাঁহািা 

িভাস্থচ্ছে েশ্চিয়া তুমুে কেহ-িহকাচ্ছি পাশ্চণ্ডতয শ্চেস্তাি কশ্চিচ্ছতচ্ছেে। কতগা 

িাজকমুািোেু ক্ষণকাে শ্চেশ্রাম উপেচ্ছক্ষ যিই যকাোহোকুে পশ্চণ্ডতিভায় 

েশ্চিয়া িৃশ্চতি তকগ শুশ্চেচ্ছতচ্ছেে, এমে িময় বারািোে র্ৃহস্বামীি হচ্ছস্ত এক কািগ 

শ্চদয়া খেি শ্চদে, “এক িাচ্ছহেচ্ছোগ কা যমম আয়া।”  

 

িাজকুমািোেু চমৎকৃত হইয়া উশ্চঠচ্ছেে। পিক্ষচ্ছণই কাচ্ছিগি প্রশ্চত দৃশ্চিপাত 

কশ্চিয়া যদশ্চখচ্ছেে, তাহাচ্ছত ইংিাশ্চজচ্ছত যেখা িশ্চহয়াচ্ছে-শ্চমচ্ছিস্ অোথেনু্ধ 

িিকাি। অথগাৎ, অোথেনু্ধ িিকাচ্ছিি স্ত্রী। 

 

িাজকুমািোেু অচ্ছেকক্ষণ শ্চেিীক্ষণ কশ্চিয়া শ্চকেুচ্ছতই এই িামােয একশ্চট 

শ্চ্ছব্দি অথগগ্রহণ কশ্চিচ্ছত পাশ্চিচ্ছেে ো। এমে িমচ্ছয় শ্চেোত হইচ্ছত 

িদযপ্রতযার্তা আিিকচ্ছপাো আতাম্রকু্ত ো আেীেচ্ছোচো দুগ্ধ চ্ছফেশুভ্রা 

হশ্চিণেঘুর্াশ্চমেী ইংিাজমশ্চহো স্বয়ং িভাস্থচ্ছে আশ্চিয়া দাাঁড়াইয়া প্রচ্ছতযচ্ছকি 

মুখ শ্চেিীক্ষণ কশ্চিচ্ছত োশ্চর্চ্ছেে। শ্চকন্তু পশ্চিশ্চচত শ্চপ্রয়মুখ যদশ্চখচ্ছত পাইচ্ছেে ো। 

অকিাৎ যমমচ্ছক যদশ্চখয়া িংশ্চহতাি িমস্ত তকগ থাশ্চময়া িভাস্থে িশ্াচ্ছেি েযায় 

র্ভীি শ্চেস্তব্ধ হইয়া যর্ে। এমে িমচ্ছয় ভলশ্চমেুিযমাে চাদি েইয়া 

অেিমন্থির্ামী অোথেনু্ধ িিভলশ্চমচ্ছত আশ্চিয়া পুেুঃপ্রচ্ছেশ্ কশ্চিচ্ছেে। এেং 

মুহলচ্ছতগি মচ্ছধযই ইংিাজমশ্চহো েুশ্চটয়া শ্চর্য়া তাহাচ্ছক আশ্চেিে কশ্চিয়া ধশ্চিয়া 

তাাঁহাি তািুেিার্িি ওষ্ঠাধচ্ছি দাম্পচ্ছতযি শ্চমেে-চুিে মুশ্চযত কশ্চিয়া শ্চদচ্ছেে। 

 

যিশ্চদে িভাস্থচ্ছে িংশ্চহতাি তকগ আি উত্থাশ্চপত হইচ্ছত পাশ্চিে ো। 
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