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আমম মিমিয়ো থোমি অথচ বিোিরঞ্জন আমোর িিমমর ধমম নয়, এইজনয 

বিোমিও আমোমি সদোস মদো বে রমে রমঞ্জত িমরয়ো থোমি তোহাোমত িোমির 

ভোগই ব মি। আমোর সম্বমে অমনি িথোই শুমনমত হায়; িপোিক্রমম 

বসগুমি মহাতিথো নয়, মমনোহাোরী বতো নমহাই। 

িরীমর বেিোনটোয় ঘো পমিমত থোমি বস জোয়গোটো েত তুচ্ছই বহাোি সম  ্

বদহাটোমি ব দনোর বজোমর বসই ছোিোইয়ো েোয়। বে বিোি গোমি িোইয়ো 

মোনুষ হায়, বস আপনোর স্বভো মি বেন বেমিয়ো এিম োোঁিো হাইয়ো পমি।– 

আপনোর চোমর মদিমি ছোিোইয়ো আপনোমিই বি ি তোহাোর মমন পমি— 

বসটো আরোমও নয়, িিযোণও নয়। আপনোমি বভোিোটোই বতো স্বম্। 

 

আমোমি তোই ক্ষমণ ক্ষমণ মনজমমনর বিোোঁজ িমরমত হায়। মোনুমষর বেিো 

িোইমত িোইমত মমনর চোমর মদমি বে বটোি িোইয়ো েোয়, ম শ্বপ্রিৃমতর 

বস োমনপুণ হাোতিোমনর গুমণ তোহাো ভমরয়ো উমে। 

 

িমিিোতো হাইমত দূমর মনভৃমত আমোর এিমট অজ্ঞোত োমসর আময়োজন 

আমছ; আমোর মনজ-চচমোর বদারোম্য য হাইমত বসইিোমন অতধমোন িমরয়ো 

থোমি। বসিোনিোর বিোমিরো এিমনো আমোর সম্বমে বিোমনো-এিটো 

মসদ্ধোমত আমসয়ো বপাোঁমছ নোই। তোহাোরো বদমিয়োমছ— আমম বভোগী নই, 

পল্লীর রজনীমি িমিিোতোর িিুমষ আম ি িমর নো; আ োর বেোগীও নই, 

িোরণ দরূ হাইমত আমোর বেটিুু পমরচয় পোওয়ো েোয় তোহাোর মমধয ধমনর 

িক্ষণ আমছ; আমম পমথি নই, পল্লীর রো্োয় ঘুমর  মট মিন্তু বিোথোও 

বপাোঁমছ োর মদমি আমোর বিোমনো িক্ষই নোই; আমম বে গহৃাী এমন িথো 

 িোও িক্ত, িোরণ ঘমরর বিোমির প্রমোণোভো । এইজনয পমরমচত 

জী মেণীর মমধয আমোমি বিোমনো-এিটো প্রচমিত বিোেোয় নো বলমিমত 
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পোমরয়ো গ্রোমমর বিোি আমোর সম্বমে মচতো িরো এিরিম ছোমিয়ো মদয়োমছ, 

আমমও মনমিত আমছ। 

 

অল্পমদন হাইি ি র পোইয়োমছ, এই গ্রোমম এিজন মোনুষ আমছ বে আমোর 

সম্বমে মিছু-এিটো মমন ভোম য়োমছ, অতত ব োিো ভোম  নোই। 

 

তোহাোর সমে প্রথম বদিো হাইি, তিন আষোঢ়মোমসর ম িোিম িো। িোন্নো 

বিষ হাইয়ো বগমিও বচোমির পল্ল  মভজো থোমিমি বেমন ভো টো হায়, 

সিোিম িোিোর  মৃষ্ট-অ সোমন সম্ িতোপোতো আিোি ও  োতোমসর 

মমধয বসই ভো টো মছি। আমোমদর পুিুমরর উোঁচু পোমিটোর উপর দোোঁিোইয়ো 

আমম এিমট নধর-িযোমি গোভীর ঘোস িোওয়ো বদমিমত মছিোম।তোহাোর 

মচক্কণ বদহামটর উপর বরাদ্র পমিয়োমছি বদমিয়ো ভোম মতমছিোম আিোমির 

আমিো হাইমত সভযতো আপনোর বদহাটোমি পৃথি িমরয়ো রোমি োর জনয বে 

এত দমজমর বদোিোন  োনোইয়োমছ, ইহাোর মমতো এমন অপ যয় আর নোই। 

 

এমন সময় হােোৎ বদমি, এিমট বপ্রাঢ়ো স্ত্রীমিোি আমোমি ভূমম্ঠ  হাইয়ো 

প্রণোম িমরি। তোহাোর আোঁচমি িতিগুমি বেোেোর মমধয ির ী গেরোজ 

এ ং আমরো দুই-চোর রিমমর লুি মছি। তোহাোরই মমধয এিমট আমোর 

হাোমত মদয়ো ভমক্তর সমে বজোিহাোত িমরয়ো বস  মিি, “আমোর েোিরুমি 

মদিোম।”  

 

 মিয়ো চমিয়ো বগি। 

 

আমম এমমন আিেম হাইয়ো বগিোম বে, তোহাোমি ভোমিো িমরয়ো বদমিমতই 

পোইিোম নো। 
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 যোপোরটো মনতোতই সোদো অথচ আমোর িোমছ তোহাো এমন িমরয়ো প্রিোি 

হাইি বে, বসই-মে গোভীমট ম িোিম িোিোর ধূসর বরামদ্র বিজ মদয়ো 

মপমের মোমছ তোিোইমত তোিোইমত ন  ষমোর রসমিোমি ঘোসগুমি  মিো 

 মিো মনশ্বোস বলমিমত বলমিমত িোত আনমে িোইয়ো ব িোইমতমছ তোহাোর 

জী িীিোমট আমোর িোমছ  মিো অপরূপ হাইয়ো বদিো মদি। এ িথো 

 মিমি বিোমি হাোমসম , মিন্তু আমোর মন ভমক্তমত ভমরয়ো উমেি। আমম 

সহাজ-আনেময় জী মনশ্বরমি প্রণোম িমরিোম।  োগোমনর আমগোছ 

হাইমত পোতো-সমমত এিমট িমচ আমমর ডোি িইয়ো বসই গোভীমি 

িোওয়োইিোম। আমোর মমন হাইি, আমম বদ তোমি সন্তুষ্ট িমরয়ো মদিোম। 

ইহাোর পর ৎসর েিন বসিোমন মগয়োমছ তিন মোমঘর বিষ। বস োর তিমনো 

িীত মছি, সিোমির বরাদ্রমট পুম র জোনোিো মদয়ো আমোর মপমে আমসয়ো 

পমিয়োমছি, তোহাোমি মনমষধ িমর নোই। বদোতিোর ঘমর  মসয়ো 

মিমিমতমছিোম, ব হাোরো আমসয়ো ি র মদি, আনেী ব োষ্টমী আমোর সমে 

বদিো িমরমত চোয়। বিোিটো বি জোমন নো; অনযমনস্ক হাইয়ো  মিিোম, 

“আচ্ছো, এইিোমন মনময় আয়।”  

 

ব োষ্টমী পোময়র ধিুো িইয়ো আমোমি প্রণোম িমরি। বদমিিোম, বসই 

আমোর পূ মপমরমচত স্ত্রীমিোিমট। বস সেুরী মি নো বসটো িক্ষযমগোচর 

হাই োর  য়স তোহাোর পোর হাইয়ো বগমছ। বদোহাোরো সোধোরণ স্ত্রীমিোমির বচময় 

িম্বো; এিমট মনয়ত-ভমক্তমত তোহাোর িরীরমট নম্র, অথচ  মি্ঠ  

মনিঃসংমিোচ তোহাোর ভো । স  বচময় বচোমি পমি তোহাোর দুই বচোি। 

মভতরিোর িী-এিটো িমক্তমত তোহাোর বসই  মিো  মিো বচোিদুমট বেন 

বিোন্ দূমরর মজমনসমি িোমছ িমরয়ো বদমিমতমছ। 
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তোহাোর বসই দুই বচোি মদয়ো আমোমি বেন বেিো মদয়ো বস  মিি, “এ 

আ োর িী িোণ্ড। আমোমি বতোমোর এই রোজমসংহাোসমনর তিোয় আমনয়ো 

হাোমজর িরো বিন। বতোমোমি গোমছর তিোয় বদমিতোম, বস বে ব ি মছি।”  

 

 ুম িোম, গোছতিোয় এ আমোমি অমনিমদন িক্ষয িমরয়োমছ মিন্তু আমম 

ইহাোমি বদমি নোই। সমদমর উপক্রম হাওয়োমত িময়িমদন পমথ ও  োগোমন 

ব িোমনো  ে িমরয়ো ছোমদর উপমরই সেযোিোমির সমে বমোিোম িো 

িমরয়ো থোমি; তোই মিছুমদন বস আমোমি বদমিমত পোয় নোই।  

 

এিটুক্ষণ থোমময়ো বস  মিি, “বগার, আমোমি মিছু-এিটো উপমদি 

দোও।”  

 

আমম মুিমিমি পমিিোম।  মিিোম, “উপমদি মদমত পোমর নো, মনমতও 

পোমর নো। বচোি বমমিয়ো চুপ িমরয়ো েোহাো পোই তোহাো িইয়োই আমোর 

িোর োর। এই-মে বতোমোমি বদমিমতমছ, আমোর বদিোও হাইমতমছ বিোনোও 

হাইমতমছ।”  

 

ব োষ্টমী ভোমর িুমি হাইয়ো ‘বগার বগার’  মিয়ো উমেি। িমহাি, “ভগ োমনর 

বতো শুধু রসনো নয়, মতমন বে স মোে মদয়ো িথো িন।”  

 

আমম  মিিোম, “চুপ িমরমিই স মোে মদয়ো তোোঁর বসই স মোমের িথো 

বিোনো েোয়। তোই শুমনমতই িহার ছোমিয়ো এিোমন আমস।”  

 

ব োষ্টমী িমহাি, “বসটো আমম  ুম য়োমছ, তোই বতো বতোমোর িোমছ আমসয়ো 

 মসিোম।”  
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েোই োর সময় বস আমোর পোময়র ধিুো িইমত মগয়ো, বদমিিোম, আমোর 

বমোজোমত হাোত বেমিয়ো তোহাোর  মিো  োধো ব োধ হাইি। 

 

পমরর মদন বভোমর সেূম উমে োর পূম ম আমম ছোমদ আমসয়ো  মসয়োমছ। 

দমক্ষমণ  োগোমনর  োউগোছগুিোর মোথোর উপর মদয়ো এমি োমর মদ্ সীমো 

পেমত মোে ধূ ধূ িমরমতমছ। পূ ম মদমি  োোঁি মন-মঘরো গ্রোমমর পোমি 

আমির বিমতর প্রোত মদয়ো প্রমতমদন আমোর সোমমন সেূম উমে। গ্রোমমর 

রো্োটো গোমছর ঘন ছোয়োর মভতর হাইমত হােোৎ  োমহার হাইয়ো বিোিো মোমের 

মো িোন মদয়ো  োোঁমিয়ো  হুদূমরর গ্রোমগুমির িোজ সোমরমত চমিয়োমছ। 

 

সেূম উমেয়োমছ মি নো জোমন নো। এিিোমন শুভ্র িুয়োিোর চোদর ম ধ োর 

বঘোমটোর মমতো গ্রোমমর গোছগুমির উপর টোনো রমহায়োমছ। বদমিমত পোইিোম 

ব োষ্টমী বসই বভোমরর  োপসো আমিোর মভতর মদয়ো এিমট সচি িুয়োিোর 

মূমতমর মমতো িরতোি  োজোইয়ো হামরনোম গোন িমরমত িমরমত বসই পু  

মদমির গ্রোমমর সমুি মদয়ো চমিয়োমছ। 

 

তন্দ্রোভোেো বচোমির পোতোর মমতো এি সমময় িুয়োিোটো উমেয়ো বগি এ ং 

ঐ-সম্ মোমের ও ঘমরর নোনো িোজিমমমর মো িোমন িীমতর বরাদ্রমট 

গ্রোমমর েোিরুদোদোর মমতো আমসয়ো ব ি িমরয়ো জমময়ো  মসি। 

 

আমম তিন সম্পোদমির বপয়োদো ম দোয় িমর োর জনয মিমি োর বটম মি 

আমসয়ো  মসয়োমছ। এমন সময় মসোঁমিমত পোময়র িমের সমে এিটো 

গোমনর সরু বিোনো বগি। ব োষ্টমী গুন্ গুন্ িমরমত িমরমত আমসয়ো আমোমি 

প্রণোম িমরয়ো মিছু দমূর মোমটমত  মসি। আমম বিিো হাইমত মুি তুমিিোম। 

 

বস  মিি, “িোি আমম বতোমোর প্রসোদ পোইয়োমছ।”  
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আমম  মিিোম, “বস িী িথো।”  

 

বস িমহাি, “িোি সেযোর সময় িিন বতোমোর িোওয়ো হায় আমম বসই 

আিোয় দরজোর  োমহামর  মসয়ো মছিোম। িোওয়ো হাইমি চোির েিন পোত্র 

িইয়ো  োমহামর আমসি তোহাোমত িী মছি জোমন নো মিন্তু আমম িোইয়োমছ।”  

 

আমম আিেম হাইিোম। আমোর ম িোত েোওয়োর িথো সিমিই জোমন। 

বসিোমন িী িোইয়োমছ নো-িোইয়োমছ তোহাো অনুমোন িরো িমেন নমহা, মিন্তু 

বগো র িোই নোই। দীঘমিোি মোছমোংমস আমোর রুমচ নোই  মট মিন্তু আমোর 

পোচিমটর জোমতিুমির িথোটো প্রিোিয সভোয় আমিোচনো নো িরোই 

সংগত। আমোর মুমি ম স্মময়র িক্ষণ বদমিয়ো ব োষ্টমী  মিি, “েমদ 

বতোমোর প্রসোদ িোইমতই নো পোমর  তম  বতোমোর িোমছ আমস োর বতো 

বিোমনো দরিোর মছি নো।”  

 

আমম  মিিোম, “বিোমি জোমনমি বতোমোর উপর বতো তোমদর ভমক্ত 

থোমিম  নো।”  

 

বস  মিি, “আমম বতো সিিমিই  মিয়ো ব িোইমতমছ। শুমনয়ো উহাোরো 

ভোম ি, আমোর এইরিমই দিো।”  

 

ব োষ্টমী বে সংসোমর মছি উহাোর িোমছ তোহাোর ি র ম মিষ মিছ ুপোইিোম 

নো। বি ি এইটিুু শুমনয়োমছ, তোহাোর মোময়র অ স্থো ব ি ভোমিো এ ং 

এিমনো মতমন  োোঁমচয়ো আমছন। বমময়মি বে  হু বিোি ভমক্ত িমরয়ো থোমি 

বস ি র মতমন জোমনন। তোোঁহাোর ইচ্ছো, বমময় তোোঁর িোমছ মগয়ো থোমি, মিন্তু 

আনেীর মন তোহাোমত সোয় বদয় নো। 
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আমম মজজ্ঞোসো িমরিোম, “বতোমোর চমি িী িমরয়ো।”  

 

উত্তমর শুমনিোম, তোহাোর ভক্তমদর এিজন তোহাোমি সোমোনয মিছু জমম 

মদয়োমছ। তোহাোরই লসমি বসও িোয়, পোোঁচজমন িোয়, মিছুমত বস আর বিষ 

হায় নো।  মিয়ো এিটু হাোমসয়ো িমহাি, “আমোর বতো স ই মছি— সম  ্

ছোমিয়ো আমসয়োমছ, আ োর পমরর িোমছ মোমগয়ো সংগ্রহা িমরমতমছ, ইহাোর 

িী দরিোর মছি  মিো বতো?”  

 

িহামর থোমিমত এ প্রশ্ন উমেমি সহামজ ছোমিতোম নো। মভক্ষোজীম তোয় 

সমোমজর িত অমনষ্ট তোহাো  ু োইতোম। মিন্তু, এ জোয়গোয় আমসমি আমোর 

পুোঁমথপিো ম দযোর সম্  োোঁজ এমি োমর মমরয়ো েোয়। ব োষ্টমীর িোমছ 

বিোমনো তিমই আমোর মুি মদয়ো  োমহার হাইমত চোমহাি নো; আমম চুপ িমরয়ো 

রমহািোম। 

 

আমোর উত্তমরর অমপক্ষো নো রোমিয়ো বস আপমনই  মিয়ো উমেি, “নো নো, 

এই আমোর ভোমিো। আমোর মোমগয়ো িোওয়ো অন্নই অমৃত।”  

 

তোহাোর িথোর ভো িোনো আমম  মু িোম। প্রমতমদনই মেমন মনমজ অন্ন 

বজোগোইয়ো বদন মভক্ষোর অমন্ন তোোঁহাোমিই মমন পমি। আর, ঘমর মমন হায়, 

আমোরই অন্ন আমম মনমজর িমক্তমত বভোগ িমরমতমছ। 

 

ইচ্ছো মছি, তোহাোর স্বোমীর ঘমরর িথো মজজ্ঞোসো িমর, মিন্তু বস মনমজ  মিি 

নো, আমমও প্রশ্ন িমরিোম নো। 
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এিোনিোর বে পোিোয় উচ্চ মণমর ভদ্রমিোি থোমি বস পোিোর প্রমত 

ব োষ্টমীর েদ্ধো নোই।  মি, েোিরুমি উহাোরো মিছুই বদয় নো, অথচ েোিমুরর 

বভোমগ উহাোরোই স  বচময় ব মি িমরয়ো ভোগ  সোয়। গমর রো ভমক্ত িমর 

আর উপ োস িমরয়ো মমর। 

 

এ পোিোর দুষ্কৃমতর িথো অমনি শুমনয়োমছ, তোই  মিিোম, “এই-সিি 

দুমমমতমদর মো িোমন থোমিয়ো ইহাোমদর মমতগমত ভোমিো িমরো, তোহাো 

হাইমিই বতো ভগ োমনর বস ো হাইম ।”  

 

এইরিমমর স  উোঁচুদমরর উপমদি অমনি শুমনয়োমছ এ ং অনযমি 

শুনোইমতও ভোমিো োমস। মিন্তু, ব োষ্টমীর ইহাোমত তো্ িোমগি নো। আমোর 

মুমির মদমি তোহাোর উজ্জ্বি চক্ষ ুদুমট রোমিয়ো বস  মিি, “তুমম  মিমতছ, 

ভগ োন পোপীর মমধযও আমছন, তোই উহাোমদর সে িমরমিও তোোঁহাোরই 

পূজো িরো হায় । এই বতো? ”  

 

আমম িমহািোম, “হাোোঁ।”  

 

বস  মিি, “উহাোরো েিন  োোঁমচয়ো আমছ তিন মতমনও উহাোমদর সমে 

আমছন ব মি। মিন্তু, আমোর তোহাোমত িী। আমোর বতো পূজো ওিোমন চমিম  

নো; আমোর ভগ োন বে উহাোমদর মমধয নোই। মতমন বেিোমন আমম বসিোমনই 

তোোঁহাোমি িুোঁমজয়ো ব িোই।”  

 

 মিয়ো বস আমোমি প্রণোম িমরি। তোহাোর িথোটো এই বে, শুধু মত িইয়ো 

িী হাইম - সতয বে চোই। ভগ োন স ম যোপী এটো এিটো িথো, মিন্তু 

বেিোমন আমম তোোঁহাোমি বদমি বসিোমনই মতমন আমোর সতয। 
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এত  মিো  োহুিয িথোটোও বিোমনো বিোমনো বিোমির িোমছ  িো আ িযি 

বে, আমোমি উপিক্ষ িমরয়ো ব োষ্টমী বে ভমক্ত িমর আমম তোহাো গ্রহাণও 

িমর নো, মলরোইয়োও মদই নো। 

 

এিনিোর িোমির বছোোঁয়োচ আমোমি িোমগয়োমছ। আমম গীতো পমিয়ো থোমি 

এ ং ম দ্বোন বিোিমদর দ্বোরস্থ হাইয়ো তোহাোমদর িোমছ ধমমতমের অমনি 

সকূ্ষ্ম  যোিযো শুমনয়োমছ। বি ি শুমনয়ো শুমনয়োই  য়স  মহায়ো েোই োর বজো 

হাইি, বিোথোও বতো মিছ ু প্রতযক্ষ বদমিিোম নো। এতমদন পমর মনমজর 

দৃমষ্টর অহাংিোর তযোগ িমরয়ো এই িোস্ত্রহাীনো স্ত্রীমিোমির দুই চক্ষরু মভতর 

মদয়ো সতযমি বদমিিোম। ভমক্ত িমর োর ছমি মিক্ষো মদ োর এ িী আিেম 

প্রণোিী। 

 

পরমদন সিোমি ব োষ্টমী আমসয়ো আমোমি প্রণোম িমরয়ো বদমিি, তিমনো 

আমম মিমিমত প্র তৃ্ত। ম রক্ত হাইয়ো  মিি, “বতোমোমি আমোর েোিরু এত 

মমথযো িোটোইমতমছন বিন। েিমন আমস বদমিমত পোই বিিো িইয়োই 

আছ!” 

 

আমম  মিিোম, “বে বিোিটো বিোমনো িমমমরই নয় েোিুর তোহাোমি  মসয়ো 

থোমিমত বদন নো, পোমছ বস মোমট হাইয়ো েোয়। েতরিমমর  োমজ িোজ 

িমর োর ভোর তোহাোরই উপমর।”  

 

আমম বে িত আ রমণ আ ৃত তোহাোই বদমিয়ো বস অধধেম হাইয়ো উমে। 

আমোর সমে বদিো িমরমত হাইমি অনুমমত িইয়ো বদোতিোয় চমিমত হায়, 

প্রণোম িমরমত আমসয়ো হাোমত বেমি বমোজোমজোিো, সহাজ দুমটো িথো  িো 
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এ ং বিোনোর প্রময়োজন মিন্তু আমোর মনটো আমছ বিোন্ বিিোর মমধয 

তিোইয়ো! 

 

হাোত বজোি িমরয়ো বস  মিি, “বগার, আজ বভোমর ম ছোনোয় বেমমন উমেয়ো 

 মসয়োমছ অমমন বতোমোর চরণ পোইিোম। আহাো বসই বতোমোর দুিোমন পো, 

বিোমনো ঢোিো নোই— বস িী েোণ্ডো। িী বিোমি। িতক্ষণ মোথোয় ধমরয়ো 

রোমিিোম। বস বতো ি ু হাইি। তম  আর আমোর এিোমন আমস োর 

প্রময়োজন িী। প্রভু, এ আমোর বমোহা নয় বতো? মেি িমরয়ো  মিো।”  

 

মিমি োর বটম মির উপর লুিদোমনমত পূ মমদমনর লুি মছি। মোিী আমসয়ো 

বসগুমি তুমিয়ো িইয়ো নূতন লুি সোজোই োর উদ মেোগ িমরি। 

 

ব োষ্টমী বেন  যমথত হাইয়ো  মিয়ো উমেি, “ োস ? এ লুিগুমি হাইয়ো বগি? 

বতোমোর আর দরিোর নোই? তম  দোও দোও, আমোমি দোও।”  

 

এই  মিয়ো লুিগুমি অঞ্জমিমত িইয়ো, িতক্ষণ মোথো নত িমরয়ো, এিোত 

বেমহা এি দৃমষ্টমত বদমিমত িোমগি। মিছকু্ষণ পমর মুি তুমিয়ো  মিি, 

“তুমম চোমহায়ো বদমিো নো  মিয়োই, এ লুি বতোমোর িোমছ মমিন হাইয়ো 

েোয়। েিন বদমিম  তিন বতোমোর বিিোপিো স  ঘুমচয়ো েোইম ।”  

এই  মিয়ো বস  হু েমে লুিগুমি আপন আোঁচমির প্রোমত  োোঁমধয়ো িইয়ো 

মোথোয় বেিোইয়ো  মিি, “আমোর েোিুরমি আমম িইয়ো েোই।”  

 

বি ি লুিদোমনমত রোমিমিই বে লুমির আদর হায় নো, তোহাো  ুম মত 

আমোর ম িম্ব হাইি নো। আমোর মমন হাইি, লুিগুমিমি বেন ইসু্কমির 

পিো-নো-পোরো বছমিমদর মমতো প্রমতমদন আমম ব মের উপর দোোঁি 

িরোইয়ো রোমি। 
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বসইমদন সেযোর সময় েিন ছোমদ  মসয়োমছ ব োষ্টমী আমোর পোময়র িোমছ 

আমসয়ো  মসি। িমহাি, “আজ সিোমি নোম শুনোই োর সময় বতোমোর 

প্রসোদী লুিগুমি ঘমর ঘমর মদয়ো আমসয়োমছ। আমোর ভমক্ত বদমিয়ো ব ণী 

চক্র তমী হাোমসয়ো  মিি, ‘পোগমি, িোমি ভমক্ত িমরস তুই? ম মশ্বর বিোমি 

বে তোমি মে  মি।’ হাোোঁমগো, সিমি নোমি বতোমোমি গোমি বদয়? ”  

 

বি ি এি মুহাূমতমর জনয মনটো সংিুমচত হাইয়ো বগি। িোমির মছটো এত 

দূমরও ছিোয়! 

 

ব োষ্টমী  মিি, “ব ণী ভোম য়োমছি, আমোর ভমক্তটোমি এি লুোঁময় মন োইয়ো 

মদম । মিন্তু, এ বতো বতমির  োমত নয়, এ বে আগুন! আমোর বগার, ওরো 

বতোমোমি গোমি বদয় বিন বগো।”  

 

আমম  মিিোম, “আমোর পোওনো আমছ  মিয়ো। আমম হায়মতো এিমদন 

িুিোইয়ো উহাোমদর মন চুমর িমর োর বিোভ িমরয়োমছিোম।”  

 

ব োষ্টমী িমহাি, “মোনুমষর মমন ম ষ বে িত বস বতো বদমিমি। বিোভ আর 

মটোঁমিম  নো।”  

 

আমম  মিিোম, “মমন বিোভ থোমিমিই মোমরর মুমি থোমিমত হায়। তিন 

মনমজমি মোমর োর ম ষ মনমজর মনই বজোগোয়। তোই আমোর ও ো আমোরই 

মনটোমি মনম মষ িমর োর জনয এত িিো িমরয়ো  োিো মদমতমছন।”  

 

ব োষ্টমী িমহাি, “দয়োি েোিুর মোমরমত মোমরমত তম  মোরমি বিদোন। বিষ 

পেমত বে সমহামত পোমর বসই  োোঁমচয়ো েোয়।”  
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বসইমদন সেযোর সময় অেিোর ছোমদর উপর সেযোতোরো উমেয়ো আ োর 

অ্ বগি; ব োষ্টমী তোহাোর জী মনর িথো আমোমি শুনোইি। — 

 

আমোর স্বোমী  মিো সোদো মোনুষ। বিোমনো বিোমনো বিোমি মমন িমরত, 

তোোঁহাোর  ুম  োর িমক্ত িম। মিন্তু, আমম জোমন, েোহাোরো সোদো িমরয়ো 

 ুম মত পোমর তোহাোরোই বমোমটর উপর মেি ব োম । 

 

ইহাোও বদমিয়োমছ, তোোঁহাোর চোষ োস জমমজমোর িোমজ মতমন বে েমিমতন 

তোহাো নমহা। ম ষয়িোজ এ ং ঘমরর িোজ দুইই তোোঁহাোর বগোছোমিো মছি। 

ধোন-চোি-পোমটর সোমোনয বে এিটু  যো সো িমরমতন িিমনো তোহাোমত 

বিোিসোন িমরন নোই। বিননো, তোোঁহাোর বিোভ অল্প। বেটুি ু তোোঁহাোর 

দরিোর বসটিুু মতমন মহাসো  িমরয়ো চমিমতন; তোর বচময় ব মি েো তোহাো 

মতমন  ুম মতনও নো, তোহাোমত হাোতও মদমতন নো। 

 

আমোর ম  োমহার পূম মই আমোর শ্বশুর মোরো মগয়োমছমিন এ ং আমোর 

ম  োমহার অল্পমদন পমরই িোশুমির মৃতুয হায়। সংসোমর আমোমদর মোথোর 

উপমর বিহাই মছি নো। 

 

আমোর স্বোমী মোথোর উপমর এিজন উপরওয়োিোমি নো  সোইয়ো থোমিমত 

পোমরমতন নো। এমন-মি,  মিমত িজ্জো হায়, আমোমি বেন মতমন ভমক্ত 

িমরমতন। ত ু আমোর ম শ্বোস, মতমন আমোর বচময়  ুম মতন ব মি; আমম 

তোোঁহাোর বচময়  মিতোম ব মি। 

 

মতমন সিমির বচময় ভমক্ত িমরমতন তোোঁহাোর গুরুেোিরুমি। শুধ ুভমক্ত নয়, 

বস ভোমিো োসো— এমন ভোমিো োসো বদিো েোয় নো। 
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গুরুেোিরু তোোঁর বচময়  য়মস মিছ ুিম। িী সেুর রূপ তোোঁর।  মিমত 

 মিমত ব োষ্টমী ক্ষণিোি থোমময়ো তোহাোর বসই দূরম হাোরী চক্ষু দুমটমি  হু 

দূমর পোেোইয়ো মদি এ ং গুন্ গুন্ িমরয়ো গোমহাি— 

অরুণমিরণিোমন তরুণ অমৃমত ছোমন 

 

বিোন্ ম মধ মনরমমি বদহাো। 

 

এই গুরুেোিুমরর সমে  োিিিোি হাইমত মতমন বিিো িমরয়োমছন; তিন 

হাইমতই তোোঁহাোমি আপন মনপ্রোণ সমপমণ িমরয়ো মদয়োমছন। 

 

তিন আমোর স্বোমীমি েোিরু ব োিো  মিয়োই জোমনমতন। বসইজনয তোোঁহাোর 

উপর ম ্র উপদ্র  িমরয়োমছন। অনয সেীমদর সমে মমমিয়ো পমরহাোস 

িমরয়ো তোোঁহাোমি বে িত নোিোি িমরয়োমছন তোহাোর সীমো নোই। 

 

ম  োহা িমরয়ো এ সংসোমর েিন আমসয়োমছ তিন গুরুেোিরুমি বদমি নোই। 

মতমন তিন িোিীমত অধযয়ন িমরমত মগয়োমছন। আমোর স্বোমীই তোোঁহাোমি 

বসিোনিোর িরচ বজোগোইমতন। 

 

গুরুেোিরু েিন বদমি মলমরমিন তিন আমোর  য়স ব োধ িমর আেোমরো 

হাইম । 

 

পমনমরো  ছর  য়মস আমোর এিমট বছমি হাইয়োমছি।  য়স িোোঁচো মছি 

 মিয়োই আমোর বসই বছমিমটমি আমম েে িমরমত মিমি নোই, পোিোর 

সই-সোেোমতমদর সমে মমমি োর জনযই তিন আমোর মন ছুমটত। বছমির 

জনয ঘমর  োোঁধো থোমিমত হায়  মিয়ো এি-এিসময় তোহাোর উপমর আমোর 

রোগ হাইত। 
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হাোয় বর, বছমি েিন আমসয়ো বপাোঁমছয়োমছ মো তিমনো মপছোইয়ো পমিয়ো 

আমছ, এমন ম পদ আর িী হাইমত পোমর। আমোর বগোপোি আমসয়ো 

বদমিি, তিমনো তোহাোর জনয ননী বতমর নোই, তোই বস রোগ িমরয়ো চমিয়ো 

বগমছ— আমম আজও মোমে ঘোমট তোহাোমি িুোঁমজয়ো ব িোইমতমছ। 

 

বছমিমট মছি  োমপর নয়মনর মমণ। আমম তোহাোমি েে িমরমত মিমি নোই 

 মিয়ো তোহাোর  োপ িষ্ট পোইমতন। মিন্তু, তোোঁহাোর হৃদয় বে মছি ব ো ো, 

আজ পেমত তোোঁহাোর দুিঃমির িথো িোহাোমিও মিছ ু মিমত পোমরন নোই। 

 

বমময়মোনুমষর মমতো মতমন বছমির েে িমরমতন। রোমত্র বছমি িোোঁমদমি 

আমোর অল্প য়মসর গভীর ঘুম মতমন ভোেোইমত চোমহামতন নো। মনমজ রোমত্র 

উমেয়ো দুধ গরম িমরয়ো িোওয়োইয়ো িতমদন বিোিোমি বিোমি িইয়ো ঘুম 

পোিোইয়োমছন, আমম তোহাো জোমনমত পোমর নোই। তোোঁহাোর সিি িোজই 

এমমন মনিঃিমে। পূজোপো মমণ জমমদোরমদর  োমিমত েিন েোত্রো  ো িথো 

হাইত মতমন  মিমতন, “আমম রোত জোমগমত পোমর নো, তুমম েোও, আমম 

এিোমনই থোমি।” মতমন বছমিমটমি িইয়ো নো থোমিমি আমোর েোওয়ো 

হাইম  নো, এইজনয তোোঁহাোর ছুতো। 

 

আিেম এই, ত  ুবছমি আমোমিই সিমির বচময় ব মি ভোমিো োমসত। বস 

বেন  মু ত, সমুেোগ পোইমিই আমম তোহাোমি বলমিয়ো চমিয়ো েোই , তোই 

বস েিন আমোর িোমছ থোমিত তিমনো ভময় ভময় থোমিত। বস আমোমি 

অল্প পোইয়োমছি  মিয়োই আমোমি পোই োর আিোঙ্ক্ষো তোহাোর মিছুমতই 

মমমটমত চোমহাত নো। 
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আমম েিন নোমহা োর জনয ঘোমট েোইতোম তোহাোমি সমে িই োর জনয বস 

আমোমি বরোজ ম রক্ত িমরত। ঘোমট সমেনীমদর সমে আমোর মমিমনর 

জোয়গো, বসিোমন বছমিমি িইয়ো তোহাোর ির দোমর িমরমত আমোর ভোমিো 

িোমগত নো। বসইজনয পোরতপমক্ষ তোহাোমি িইয়ো েোইমত চোমহাতোম নো। 

 

বসমদন েো ণ মোস। থোমি থোমি ঘন িোমিো বমমঘ দুই-প্রহার ব িোটোমি 

এমি োমর আগোমগোিো মুমি মদয়ো রোমিয়োমছ। েোমন েোই োর সময় বিোিো 

িোন্নো জুমিয়ো মদি। মন্োমরণী আমোমদর বহাোঁমসমির িোজ িমরত, তোহাোমি 

 মিয়ো বগিোম, “ োছো, বছমিমি বদমিময়ো, আমম ঘোমট এিটো ড ু মদয়ো 

আমস বগ।”  

 

ঘোমট মেি বসই সময়মটমত আর-মিহা মছি নো। সমেনীমদর আমস োর 

অমপক্ষোয় আমম সোোঁতোর মদমত িোমগিোম। মদমঘটো প্রোচীনিোমির; বিোন্ 

রোনী িম  িনন িরোইয়োমছমিন তোই ইহাোর নোম রোনীসোগর। সোোঁতোর মদয়ো 

এই মদমঘ এপোর-ওপোর িরো বমময়মদর মমধয বি ি আমমই পোমরতোম। 

 ষমোয় তিন িূমি িূমি জি। মদমঘ েিন প্রোয় অমধমিটো পোর হাইয়ো বগমছ 

এমন সময় মপছন হাইমত ডোি শুমনমত পোইিোম, “মো!” মলমরয়ো 

বদমি,মিোিো ঘোমটর মসোঁমিমত নোমমমত নোমমমত আমোমি ডোমিমতমছ। 

চীৎিোর িমরয়ো  মিিোম, “আর আমসস বন, আমম েোমচ্ছ।” মনমষধ শুমনয়ো 

হাোমসমত হাোমসমত বস আমরো নোমমমত িোমগি। ভময় আমোর হাোমত পোময় 

বেন মিি ধমরয়ো আমসি, পোর হাইমত আর পোমরই নো। বচোি  মুজিোম। 

পোমছ িী বদমিমত হায়। এমন সময় মপছি ঘোমট বসই মদমঘর জমি বিোিোর 

হাোমস মচরমদমনর মমতো থোমময়ো বগি। পোর হাইয়ো আমসয়ো বসই মোময়র 

বিোমির িোেোি বছমিমি জমির তিো হাইমত তুমিয়ো বিোমি িইিোম, 

মিন্তু আর বস ‘মো’  মিয়ো ডোমিি নো। 
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আমোর বগোপোিমি আমম এতমদন িোোঁদোইয়োমছ, বসই-সম্ অনোদর আজ 

আমোর উপর মলমরয়ো আমসয়ো আমোমি মোমরমত িোমগি।  োোঁমচয়ো থোমিমত 

তোহাোমি  রো র বে বলমিয়ো চমিয়ো বগমছ, আজ তোই বস মদনরোত আমোর 

মনমি আোঁিমিয়ো ধমরয়ো রমহাি। 

 

আমোর স্বোমীর  ুমি বে িতটো  োমজি বস বি ি তোোঁর অতেমোমীই জোমনন। 

আমোমি েমদ গোমি মদমতন বতো ভোমিো হাইত; মিন্তু মতমন বতো বি ি 

সমহামতই জোমনন, িমহামত জোমনন নো। 

 

এমমন িমরয়ো আমম েিন এিরিম পোগি হাইয়ো আমছ, এমন সময় 

গুরুেোিরু বদমি মলমরয়ো আমসমিন। 

 

েিন বছমি য়মস আমোর স্বোমী তোোঁহাোর সমে এিমত্র বিিোধুিো িমরয়োমছন 

তিন বস এি ভো  মছি। এিন আ োর দীঘমিোি ম মচ্ছমদর পর েিন তোোঁর 

বছমি য়মসর  ে ুম দযোিোভ িমরয়ো মলমরয়ো আমসমিন তিন তোোঁহাোর ’পমর 

আমোর স্বোমীর ভমক্ত এমি োমর পমরপূণম হাইয়ো উমেি। বি  মিম  বিিোর 

সোমথ, ইোঁহাোর সোমমন মতমন বেন এমি োমর িথো িমহামত পোমরমতন নো। 

 

আমোর স্বোমী আমোমি সোন্ত্বনো িমর োর জনয তোোঁহাোর গুরুমি অনুমরোধ 

িমরমিন। গুরু আমোমি িোস্ত্র শুনোইমত িোমগমিন। িোমস্ত্রর িথোয় আমোর 

ম মিষ লি হাইয়োমছি  মিয়ো মমন বতো হায় নো। আমোর িোমছ বস-স  

িথোর েো-মিছু মূিয বস তোোঁহাোরই মুমির িথো  মিয়ো। মোনুমষর ি্ঠ  মদয়োই 

ভগ োন তোোঁহাোর অমৃত মোনুষমি পোন িরোইয়ো থোমিন; অমন সধুোপোত্র বতো 

তোোঁর হাোমত আর নোই। আ োর, ঐ মোনুমষর ি্ঠ  মদয়োই বতো সধুো মতমনও 

পোন িমরন। 
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গুরুর প্রমত আমোর স্বোমীর অজস্র ভমক্ত আমোমদর সংসোরমি স মত্র 

বমাচোমির মভতরিোর মধরু মমতো ভমরয়ো রোমিয়োমছি। আমোমদর 

আহাোরম হাোর ধনজন সম্ই এই ভমক্তমত েোসো মছি, বিোথোও লোোঁি মছি 

নো। আমম বসই রমস আমোর সম  ্ মন িইয়ো ডমু য়ো তম  সোন্ত্বনো 

পোইয়োমছ। তোই বদ তোমি আমোর গুরুর রূমপই বদমিমত পোইিোম। 

 

মতমন আমসয়ো আহাোর িমরম ন এ ং তোর পর তোোঁর প্রসোদ পোই , প্রমতমদন 

সিোমি ঘুম হাইমত উমেয়োই এই িথোমট মমন পমিত, আর বসই 

আময়োজমন িোমগয়ো েোইতোম। তোোঁহাোর জনয তরিোমর িুমটতোম, আমোর 

আেুমির মমধয আনেধ্বমন  োমজত। ব্রোক্ষ্মণ নই, তোোঁহাোমি মনমজর হাোমত 

রোোঁমধয়ো িোওয়োইমত পোমরতোম নো, তোই আমোর হৃদময়র স  ক্ষুধোটো মমমটত 

নো। 

 

মতমন বে জ্ঞোমনর সমুদ্র, বস মদমি বতো তোোঁর বিোমনো অভো  নোই। আমম 

সোমোনয রমণী, আমম তোোঁহাোমি বি ি এিটু িোওয়োইয়ো-দোওয়োইয়ো িুমি 

িমরমত পোমর, তোহাোমতও এত মদমি এত লোোঁি মছি। 

 

আমোর গুরুমস ো বদমিয়ো আমোর স্বোমীর মন িুমি হাইমত থোমিত এ ং 

আমোর উপমর তোোঁহাোর ভমক্ত আমরো  োমিয়ো েোইত। মতমন েিন বদমিমতন 

আমোর িোমছ িোস্ত্র যোিযো িমর োর জনয গুরুর ম মিষ উৎসোহা,তিন মতমন 

ভোম মতন, গুরুর িোমছ  ুমদ্ধহাীনতোর জনয মতমন  রো র অেদ্ধো 

পোইয়োমছন, তোোঁহাোর স্ত্রী এ োর  ুমদ্ধর বজোমর গুরুমি িুমি িমরমত পোমরি 

এই তোোঁহাোর বসাভোগয। 
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এমন িমরয়ো চোর-পোোঁচ  ছর বিোথো মদয়ো বে বিমন িমরয়ো িোমটয়ো বগি 

তোহাো বচোমি বদমিমত পোইিোম নো। 

 

সম্ জী নই এমমন িমরয়ো িোমটমত পোমরত। মিন্তু, বগোপমন বিোথোয় 

এিটো চুমর চমিমতমছি, বসটো আমোর িোমছ ধরো পমি নোই, অতেমোমীর 

িোমছ ধরো পমিি। তোর পর এিমদমন এিমট মুহাূমতম সম্ উিটপোিট 

হাইয়ো বগি। 

বসমদন লোল্গুমনর সিোিম িোয় ঘোমট েোই োর ছোয়োপমথ েোন সোমরয়ো 

মভজো িোপমি ঘমর মলমরমতমছিোম। পমথর এিমট  োোঁমি আমতিোয় 

গুরুেোিুমরর সমে বদিো। মতমন িোোঁমধ এিিোমন গোমছো িইয়ো বিোন্ -এিটো 

সংসৃ্কত মন্ত্র আ মৃত্ত িমরমত িমরমত েোমন েোইমতমছন। 

 

মভজো িোপমি তোোঁর সমে বদিো হাওয়োমত িজ্জোয় এিটু পোি িোটোইয়ো 

চমিয়ো েোই োর বচষ্টো িমরমতমছ, এমন সমময় মতমন আমোর নোম ধমরয়ো 

ডোমিমিন। আমম জমিোসমিো হাইয়ো মোথো মনচু িমরয়ো দোোঁিোইিোম। মতমন 

আমোর মুমির ’পমর দমৃষ্ট রোমিয়ো  মিমিন, “বতোমোর বদহািোমন সেুর।”  

 

ডোমি ডোমি রোমজযর পোমি ডোমিমতমছি, পমথর ধোমর ধোমর ব োমপ- োমপ 

ভোোঁমট লুি লুমটয়োমছ, আমমর ডোমি ব োি ধমরমতমছ। মমন হাইি সম  ্

আিোি-পোতোি পোগি হাইয়ো আিথুোি ুহাইয়ো উমেয়োমছ। বিমন িমরয়ো 

 োমি বগিোম মিছু জ্ঞোন নোই। এমি োমর বসই মভজো িোপমিই েোিুরঘমর 

ঢুমিিোম, বচোমি বেন েোিুরমি বদমিমত পোইিোম নো— বসই ঘোমটর পমথর 

ছোয়োর উপরিোর আমিোর চুম মিগুমি আমোর বচোমির উপর বি িই 

নোমচমত িোমগি। 
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বসমদন গুরু আহাোর িমরমত আমসমিন; মজজ্ঞোসো িমরমিন, “আেী নোই 

বিন।”  

 

আমোর স্বোমী আমোমি িুোঁমজয়ো ব িোইমিন, বিোথোও বদমিমত পোইমিন নো। 

 

ওমগো, আমোর বস পৃমথ ী আর নোই, আমম বস সমূেমর আমিো আর িুোঁমজয়ো 

পোইিোম নো। েোিুরঘমর আমোর েোিুরমি ডোমি, বস আমোর মদমি মুি 

মলরোইয়ো থোমি। 

 

মদন বিোথোয় বিমন িমরয়ো িোমটি মেি জোমন নো। রোমত্র স্বোমীর সমে 

বদিো হাইম । তিন বে সম্ নীর  এ ং অেিোর। তিমন আমোর স্বোমীর 

মন বেন তোরোর মমতো লুমটয়ো উমে। বসই আোঁধোমর এি-এিমদন তোোঁহাোর 

মুমি এিটো-আধটো িথো শুমনয়ো হােোৎ  ুম মত পোমর, এই সোদো মোনুষমট 

েোহাো ব োম ন তোহাো িতই সহামজ  মু মত পোমরন। 

 

সংসোমরর িোজ সোমরয়ো আমসমত আমোর বদমর হায় । মতমন আমোর জনয 

ম ছোনোর  োমহামর অমপক্ষো িমরন। প্রোয়ই তিন আমোমদর গুরুর িথো 

মিছু-নো-মিছু হায়। 

 

অমনি রোত িমরিোম। তিন মতন প্রহার হাইম , ঘমর আমসয়ো বদমি, 

আমোর স্বোমী তিমনো িোমট বিোন নোই, নীমচ শুইয়ো ঘুমোইয়ো পমিয়োমছন। 

আমম অমত সো ধোমন িে নো িমরয়ো তোোঁহাোর পোময়র তিোয় শুইয়ো 

পমিিোম। ঘুমমর বঘোমর এি োর মতমন পো ছুোঁমিমিন, আমোর  ুমির উপর 

আমসয়ো িোমগি। বসইমটই আমম তোোঁর বিষদোন  মিয়ো গ্রহাণ িমরয়োমছ। 
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পরমদন বভোমর েিন তোোঁর ঘুম ভোমেি আমম তিন উমেয়ো  মসয়ো আমছ। 

জোনিোর  োমহামর িোোঁেোিগোছটোর মোথোর উপর মদয়ো আোঁধোমরর এিধোমর 

অল্প এিটু রে ধমরয়োমছ; তিমনো িোি ডোমি নোই। 

 

আমম স্বোমীর পোময়র িোমছ মোথো িটুোইয়ো প্রণোম িমরিোম। মতমন 

তোিোতোমি উমেয়ো  মসমিন এ ং আমোর মুমির মদমি অ োি হাইয়ো চোমহায়ো 

রমহামিন। 

 

আমম  মিিোম, “আর আমম সংসোর িমর  নো।”  

 

স্বোমী ব োধ িমর ভোম মিন, মতমন স্বপ্ন বদমিমতমছন- বিোমনো িথোই  মিমত 

পোমরমিন নো। আমম  মিিোম, “ আমোর মোথোর মদ য, তুমম অনয স্ত্রী ম  োহা 

িমরো। আমম ম দোয় িইিোম।”  

 

স্বোমী িমহামিন, “তুমম এ িী  মিমতছ। বতোমোমি সংসোর ছোমিমত বি 

 মিি।”  

 

আমম  মিিোম, “গুরুেোিুর।”  

 

স্বোমী হাত ুমদ্ধ হাইয়ো বগমিন, “গুরুেোিুর! এমন িথো মতমন িিন 

 মিমিন।”  

 

আমম  মিিোম, “আজ সিোমি েিন েোন িমরয়ো মলমরমতমছিোম তোোঁহাোর 

সমে বদিো হাইয়োমছি। তিমন  মিমিন।”  

 

স্বোমীর ি্ঠ  িোোঁমপয়ো বগি। মজজ্ঞোসো িমরমিন, “এমন আমদি বিন 

িমরমিন।”  
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আমম  মিিোম, “জোমন নো। তোোঁহাোমি মজজ্ঞোসো িমরময়ো, পোমরন বতো মতমনই 

 ু োইয়ো মদম ন।”  

 

স্বোমী  মিমিন, “সংসোমর থোমিয়োও বতো সংসোর তযোগ িরো েোয়, আমম 

বসই িথো গুরুমি   ুোইয়ো  মি ।”  

 

আমম  মিিোম, “হায়মতো গুরু  মু মত পোমরন, মিন্তু আমোর মন  ুম ম  

নো। আমোর সংসোর িরো আজ হাইমত ঘুমচি।”  

 

স্বোমী চুপ িমরয়ো  মসয়ো রমহামিন। আিোি েিন লরসো হাইি মতমন 

 মিমিন, “চমিো-নো, দুজমন এি োর তোোঁর িোমছই েোই।”  

 

আমম হাোত বজোি িমরয়ো  মিিোম, “তোোঁর সমে আর আমোর বদিো হাইম  

নো।”  

 

মতমন আমোর মুমির মদমি চোমহামিন,আমম মুি নোমোইিোম। মতমন আর 

বিোমনো িথো  মিমিন নো। 

 

আমম জোমন, আমোর মনটো মতমন এিরিম িমরয়ো বদমিয়ো িইমিন। 

 

পৃমথ ীমত দুমট মোনুষ আমোমি স  বচময় ভোমিো োমসয়োমছি, আমোর বছমি 

আর আমোর স্বোমী। বস ভোমিো োসো আমোর নোরোয়ণ, তোই বস মমথযো 

সমহামত পোমরি নো। এিমট আমোমি ছোমিয়ো বগি, এিমটমি আমম 

ছোমিিোম। এিন সতযমি িুোঁমজমতমছ, আর লোোঁমি নয়। 

 

এই  মিয়ো বস গি িমরয়ো প্রণোম িমরি। 
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