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প্রথম পভিচ্ছেদ 

 

কাশ্মীচ্ছিি ভদগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শর্লমালাি মচ্ছযয ককভ  ্ষুদ্র  ্াম 

আচ্ছে। ্ষুদ্র  ্ষুদ্র  কষুদভ িগুভল আঁযাি আযঁাি ঝঝাপঝাচ্ছপি মচ্ছযয প্রে্ন।। 

কখাচ্ছন ঝেখাচ্ছন ঝেণীব্দ্ধ ব্ৃ্োয়াি মযয ভদয়া ককভ -দুইভ  র্ীণশকায় 

চঞ্চল ক্রীড়ার্ীল ভনঝশি ্াময কষুদভ চ্ছিি চিণ ভেক্ত কভিয়া, ্ষুদ্র  ্ষুদ্র  

উপলগুভলি উপি দ্রুত পদচ্ছ্প কভিয়া কব্ং ব্ৃ্চষুদযত ফষুদল ও 

পত্রগুভলচ্ছক তিচ্ছে তিচ্ছে উল পাল  কভিয়া, ভনক স্থ েচ্ছিাব্চ্ছি লষুদ াইয়া 

পভড়চ্ছতচ্ছে। দূিব্যাপী ভনস্তিে েিেী— লাজষুদক উষাি িক্তিাচ্ছগ, েচূ্ছযশি 

ঝেমময় ভকিচ্ছণ, েন্ধ্যাি স্তিভব্নযস্ত ঝমঘমালাি প্রভতভব্চ্ছে, পূভণশমাি 

ভব্গভলত ঝজযাৎস্নাযািায় ভব্িাভেত েইয়া শর্ললক্ষ্মীি ভব্মল দপশচ্ছণি নযায় 

েমস্ত ভদনিাভত্র োেয কভিচ্ছতচ্ছে। ঘনব্ৃ্চ্ছব্ভিত অন্ধ্কাি ্ামভ  

শর্লমালাি ভব্জন ঝক্রাচ্ছড় আঁযাচ্ছিি অব্গুণ্ঠন পভিয়া পৃভথব্ীি ঝকালােল 

েইচ্ছত ককাকী লষুদকাইয়া আচ্ছে। দূচ্ছি দূচ্ছি েভিৎ র্েযময় ঝ্চ্ছত্র গািী 

চভিচ্ছতচ্ছে, ্াময ব্াভলকািা েিেী েইচ্ছত জল তষুদভলচ্ছতচ্ছে, ্াচ্ছমি আঁযাি 

কষুদচ্ছে ব্ভেয়া অিচ্ছণযি ভিয়মাণ কভব্ ব্উকথাকও মচ্ছমশি ভব্ষণ্ন গান 

গাভেচ্ছতচ্ছে। েমস্ত ্ামভ  ঝযন ককভ  কভব্ি স্বপ্ন। 

 

কই ্াচ্ছম দুইভ  ব্ালক ব্াভলকাি ব্চ্ছড়াই প্রণয় ভেল। দুইভ চ্ছত োত 

যিাযভি কভিয়া ্ামযেীি ঝক্রাচ্ছড় ঝখভলয়া ঝব্ড়াইত; ব্কষুদচ্ছলি কষুদচ্ছে কষুদচ্ছে 

দুইভ  অঞ্চল িভিয়া ফষুদল তষুদভলত; শুকতািা আকাচ্ছর্ ডষুদভব্চ্ছত না ডষুদভব্চ্ছত, 

উষাি জলদমালা ঝলাভেত না েইচ্ছত েইচ্ছতই েিেীি ব্চ্ছ্ তিে তষুদভলয়া 

ভে্ন। কমলদুভ ি নযায় পার্াপাভর্ োঁতাি ভদয়া ঝব্ড়াইত। নীিব্ মযযাচ্ছে 

ভস্নগ্ধতরুোয় শর্চ্ছলি েচ্ছব্শাচ্চ ভর্খচ্ছি ব্ভেয়া ঝষাড়র্ব্ষশীয় অমিভেংে যীি 

মৃদুলস্বচ্ছি িামায়ণ পাঠ কভিত, দুদশান্ত িাব্ণ-কতৃশক েীতােিণ পাঠ 
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কভিয়া ঝক্রাচ্ছয জ্বভলয়া উভঠত। দর্মব্ষশীয়া কমলচ্ছদব্ী তাোি মষুদচ্ছখি পাচ্ছন 

ভস্থি েভিণচ্ছনত্র তষুদভলয়া নীিচ্ছব্ শুভনত, অচ্ছর্াকব্চ্ছন েীতাি ভব্লাপকাভেনী 

শুভনয়া পক্ষ্মচ্ছিখা অশ্রুেভলচ্ছল ভেক্ত কভিত। ক্রচ্ছম গগচ্ছনি ভব্র্াল প্রােচ্ছণ 

তািকাি দীপ জ্বভলচ্ছল, েন্ধ্যাি অন্ধ্কাি-অঞ্চচ্ছল ঝজানাভক ফষুদভ য়া 

উভঠচ্ছল, দুইভ চ্ছত োত যিাযভি কভিয়া কষুদভ চ্ছি ভফভিয়া আভেত। 

কমলচ্ছদব্ী ব্চ্ছড়া অভিমাভননী ভেল; ঝকে তাোচ্ছক ভকেষুদ ব্ভলচ্ছল ঝে 

অমিভেংচ্ছেি ব্চ্ছ্ মষুদখ লষুদকাইয়া কাঁভদত। অমি তাোচ্ছক োন্ত্বননা ভদচ্ছল, 

তাোি অশ্রুজল মষুদোইয়া ভদচ্ছল, আদি কভিয়া তাোি অশ্রুভেক্ত কচ্ছপাল 

চষুদেন কভিচ্ছল, ব্াভলকাি েকল যন্ত্রণা ভনভিয়া যাইত। পৃভথব্ীি মচ্ছযয 

তাোি আি ঝকেই ভেল না; ঝকব্ল ককভ  ভব্যব্া মাতা ভেল আি ঝস্নেময় 

অমিভেংে ভেল, তাোিাই ব্াভলকাভ ি অভিমান োন্ত্বননা ও ক্রীড়াি স্থল। 

 

ব্াভলকাি ভপতা ্াচ্ছমি মচ্ছযয েম্ভ্রান্ত ঝলাক ভেচ্ছলন। িাচ্ছজযি উচ্চপদস্থ 

কমশচািী ব্ভলয়া েকচ্ছলই তাঁোচ্ছক মানয কভিত। েম্পচ্ছদি ঝক্রাচ্ছড় লাভলত 

পাভলত েইয়া কব্ং েম্ভ্রচ্ছমি েষুদদূি চন্দ্রচ্ছলাচ্ছক অব্স্থান কভিয়া কমল 

্াচ্ছমি ব্াভলকাচ্ছদি েভেত কখচ্ছনা ভমচ্ছর্ নাই, ব্ালযকাল েইচ্ছত তাোি 

োচ্ছযি েেী অমিভেংচ্ছেি েভেত ঝখভলয়া ঝব্ড়াইত। অমিভেংে ঝেনাপভত 

অভজতভেংচ্ছেি পষুদত্র, অথশ নাই ভকন্তু উচ্চব্ংর্জাত— কই ভনভমত্ত কমল ও 

অমচ্ছিি ভব্ব্াচ্ছেি েেন্ধ্ েইয়াচ্ছে। ককব্াি ঝমােনলাল নাচ্ছম ককজন 

যনীি পষুদচ্ছত্রি েভেত কমচ্ছলি ভব্ব্াচ্ছেি প্রস্তাব্ েয়, ভকন্তু কমচ্ছলি ভপতা 

তাোি চভিত্র িাচ্ছলা নয় জাভনয়া তাোচ্ছত েম্মত েন নাই।  

 

কমচ্ছলি ভপতাি মৃতষুদয েইল। ক্রচ্ছম তাঁোি ভব্ষয়েম্পভত্ত যীচ্ছি যীচ্ছি নি 

েইয়া ঝগল। ক্রচ্ছম তাঁোি প্রস্তিভনভমশত অট্টাভলকাভ  আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত িাভিয়া 

ঝগল। ক্রচ্ছম তাঁোি পাভিব্াভিক েম্ভ্রম অচ্ছে অচ্ছে ভব্নি েইল কব্ং 
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ক্রচ্ছম তাঁোি িাভর্ িাভর্ ব্ন্ধ্ষুদ কচ্ছক কচ্ছক েভিয়া পভড়ল। অনাথা ভব্যব্া 

জীণশ অট্টাভলকা তযাগ কভিয়া ককভ  ্ষুদ্র  কষুদভ চ্ছি ব্াে কভিচ্ছলন। েম্পচ্ছদি 

েষুদখময় স্বগশ েইচ্ছত দারুণ দাভিচ্ছ্র য ভনপভতত েইয়া ভব্যব্া অতযন্ত কি 

পাইচ্ছতচ্ছেন। েম্ভ্রম ি্া কভিব্াি উপায় দূচ্ছি থাক , জীব্নি্ািও ঝকাচ্ছনা 

েেল নাই— আদভিণী কনযাভ  কী কভিয়া দাভি্র দুুঃখ েেয কভিচ্ছব্? 

ঝস্নেময়ী মাতা ভি্া কভিয়াও কমলচ্ছক ঝকাচ্ছনামচ্ছত দাভিচ্ছ্র যি ঝি ্র  

ঝিাগ কভিচ্ছত ঝদন নাই। 

অমচ্ছিি েভেত কমচ্ছলি র্ীঘ্রই ভব্ব্াে েইচ্ছব্। ভব্ব্াচ্ছেি আি দুই-কক 

েপ্তাে অব্ভর্ি আচ্ছে। অমি ্াচ্ছমি পচ্ছথ ঝব্ড়াইচ্ছত ঝব্ড়াইচ্ছত কমলচ্ছক 

তাোি িভব্ষযৎ-জীব্চ্ছনি কত কী েষুদচ্ছখি কাভেনী শুনাইত— ব্চ্ছড়া েইচ্ছল 

দুইজচ্ছন ঐ শর্লভর্খচ্ছি কত ঝখলা ঝখভলচ্ছব্, ঐ েিেীি জচ্ছল কত োঁতাি 

ভদচ্ছব্, ঐ ব্কষুদচ্ছলি কষুদচ্ছে কত ফষুদল তষুদভলচ্ছব্, চষুদভপচষুদভপ গম্ভীিিাচ্ছব্ তাোিই 

পিামর্শ কভিত। ব্াভলকা অমচ্ছিি মষুদচ্ছখ তাোচ্ছদি িভব্ষযৎ-ক্রীড়াি গে 

শুভনয়া আনচ্ছে উৎফষুদল্ল েইয়া ভব্হ্বল ঝনচ্ছত্র অমচ্ছিি মষুদচ্ছখি পাচ্ছন চাভেয়া 

থাভকত। কইরূচ্ছপ যখন কই দুইভ  ব্ালক-ব্াভলকা কেনাি অস্ফষুদ  

ঝজযাৎস্নাময় স্বচ্ছগশ ঝখলা কভিচ্ছতভেল তখন িাজযানী েইচ্ছত েংব্াদ আভেল 

ঝয, িাচ্ছজযি েীমায় যষুদদ্ধ ব্াভযয়াচ্ছে। ঝেনানায়ক অভজতভেংে যষুদচ্ছদ্ধ 

যাইচ্ছব্ন কব্ং যষুদদ্ধভর্্া ভদব্াি জনয তাঁোি পষুদত্র অমিভেংেচ্ছকও েচ্ছে 

লইচ্ছব্ন। 

 

েন্ধ্যা েইয়াচ্ছে, শর্লভর্খচ্ছিি ব্ৃ্োয়ায় অমি ও কমল দাঁড়াইয়া আচ্ছে। 

অমিভেংে কভেচ্ছতচ্ছেন, “কমল, আভম ঝতা চভললাম, কখন িামায়ণ 

শুভনভব্ কাি কাচ্ছে।”  

 

ব্াভলকা েলেল ঝনচ্ছত্র মষুদচ্ছখি পাচ্ছন চাভেয়া িভেল। 
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“ঝদখ্ কমল, কই অস্তমান েযূশ আব্াি কাল উভঠচ্ছব্, ভকন্তু ঝতাি 

কষুদভ িদ্বাচ্ছি আভম আি আঘাত ভদচ্ছত যাইব্ না। তচ্ছব্ ব্ল্ ঝদভখ, আি 

কাোি েভেত ঝখলা কভিভব্।”  

 

কমল ভকেষুদই কভেল না, নীিচ্ছব্ চাভেয়া িভেল। 

 

অমি কভেল, “েখী, যভদ ঝতাি অমি যষুদদ্ধচ্ছ্চ্ছত্র মভিয়া যায়, তাো 

েইচ্ছল—”  

 

কমল ্ষুদ্র  ব্াহু দুভ চ্ছত অমচ্ছিি ব্্ জড়াইয়া যভিয়া কাঁভদয়া উভঠল; 

কভেল, “আভম ঝয ঝতামাচ্ছক িাচ্ছলাব্াভে অমি, তষুদভম মভিচ্ছব্ ঝকন।”  

 

অশ্রুেভলচ্ছল ব্ালচ্ছকি ঝনত্র িভিয়া ঝগল; তাড়াতাভড় মষুদভেয়া ঝফভলয়া 

কভেল, “কমল, আয়, অন্ধ্কাি েইয়া আভেচ্ছতচ্ছে— আজ কই ঝর্ষব্াি 

ঝতাচ্ছক কষুদভ চ্ছি ঝপ ঁোইয়া ভদই।”  

 

দুইজচ্ছন োত যিাযভি কভিয়া কষুদভ চ্ছিি অভিমষুদচ্ছখ চভলল। ্াচ্ছমি 

ব্াভলকািা জল তষুদভলয়া গান গাইচ্ছত গাইচ্ছত গৃচ্ছে ভফভিয়া আভেচ্ছতচ্ছে, 

ব্নচ্ছেণীি মচ্ছযয অলভ্তিাচ্ছব্ ককভ ি পি আি-ককভ  পাভপয়া গাভেয়া 

গাভেয়া োিা েইচ্ছতচ্ছে, আকার্ময় তািকা ফষুদভ য়া উভঠল। অমি ঝকন 

তাোচ্ছক পভিতযাগ কভিয়া যাইচ্ছব্ কই অভিমাচ্ছন কমল কষুদভ চ্ছি ভগয়া 

মাতাি ব্চ্ছ্ মষুদখ লষুদকাইয়া কাঁভদচ্ছত লাভগল। অমি অশ্রুেভলচ্ছল ঝর্ষ 

ভব্দায় ্েণ কভিয়া ভফভিয়া আভেল। 
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অমি ভপতাি েভেত ঝেই িাচ্ছত্রই ্াম তযাগ কভিয়া চভলল। ্াচ্ছমি ঝর্ষ 

প্রাচ্ছন্তি শর্লভর্খচ্ছিাপভি উভঠয়া ককব্াি ভফভিয়া চাভেল; ঝদভখল— 

শর্ল্াম ঝজযাৎস্নাচ্ছলাচ্ছক ঘষুদমাইচ্ছতচ্ছে, চঞ্চল ভনঝশভিণী নাভচচ্ছতচ্ছে, ঘষুদমন্ত 

্াচ্ছমি েকল ঝকালােল স্তব্ধ, মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ দুই-ককভ  িাখাচ্ছলি গাচ্ছনি 

অস্ফষুদ  স্বি ্ামশর্চ্ছলি ভর্খচ্ছি ভগয়া ভমভর্চ্ছতচ্ছে। অমি ঝদভখল 

কমলচ্ছদব্ীি লতাপাতাচ্ছব্ভিত ্ষুদ্র  কষুদভ িভ  অস্ফষুদ  ঝজযাৎস্নায় 

ঘষুদমাইচ্ছতচ্ছে। িাভব্ল ঐ কষুদভ চ্ছি েয়চ্ছতা কত্চ্ছণ র্নূযহৃদয়া মমশপীভড়তা 

ব্াভলকাভ  উপাযাচ্ছন ্ষুদ্র  মষুদখখাভন লষুদকাইয়া ভন্র ার্ূনয ঝনচ্ছত্র আমাি জনয 

কাঁভদচ্ছতচ্ছে। অমচ্ছিি ঝনত্র অশ্রুচ্ছত পূভিয়া ঝগল। 

 

অভজতভেংে কভেচ্ছলন, “িাজপষুদত-ব্ালক! যষুদদ্ধযাত্রাি েময় কাঁভদচ্ছতভেে! 

”  

 

অমি অশ্রু মষুদভেয়া ঝফভলল। 

 

র্ীতকাল। ভদব্া অব্োন েইয়া আভেচ্ছতচ্ছে। গাঢ় অন্ধ্কািময় ঝমঘিাভর্ 

উপতযকা শর্লভর্খি কষুদভ ি ব্ন ভনঝশি হ্রদ র্েযচ্ছ্ত্র কচ্ছকব্াচ্ছি ্াে 

কভিয়া ঝফভলয়াচ্ছে, অভব্োন্ত ব্িফ পভড়চ্ছতচ্ছে, তিল তষুদষাচ্ছি েমস্ত শর্ল 

আে্ন। েইয়াচ্ছে, পত্রেীন র্ীণশ ব্ৃ্েকল ঝেত মস্তচ্ছক স্তভম্ভতিাচ্ছব্ 

দণ্ডায়মান। দারুণ তীব্র র্ীচ্ছত ভেমালয়ভগভিও ঝযন অব্ে্ন। েইয়া ভগয়াচ্ছে। 

কই র্ীতেন্ধ্যাি ভব্ষণ্ন অন্ধ্কাচ্ছিি মযয ভদয়া গাঢ় ব্াষ্পমময় স্তভম্ভত 

ঝমঘিাভর্ ঝিদ কভিয়া, ককভ  ম্লানমষুদখেী ভে্ন।ব্েনা দভি্র ব্াভলকা অশ্রুময় 

ঝনচ্ছত্র শর্চ্ছলি পচ্ছথ পচ্ছথ ভ্রমণ কভিচ্ছতচ্ছে। তষুদষাচ্ছি পদতল প্রস্তচ্ছিি নযায় 

অোড় েইয়া ভগয়াচ্ছে, র্ীচ্ছত েমস্ত র্িীি কাঁভপচ্ছতচ্ছে, মষুদখ নীলব্ণশ, পােশ 

ভদয়া দুই-ককভ  নীিব্ পান্থ চভলয়া যাইচ্ছতচ্ছে। েতিাভগনী কমল 
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করুণচ্ছনচ্ছত্র কক-ককব্াি তাোচ্ছদি মষুদচ্ছখি ভদচ্ছক চাভেচ্ছতচ্ছে। কী ব্ভলচ্ছত 

ভগয়া ব্ভলচ্ছতচ্ছে না, আব্াি অশ্রুেভলচ্ছল অঞ্চল ভেক্ত কভিয়া তষুদষািস্তচ্ছি 

পদভচে অভিত কভিচ্ছতচ্ছে। 

কষুদভ চ্ছি রুগ ণা মাতা অনাোচ্ছি র্যযাগত। েমস্ত ভদন ব্াভলকা কক মষুদভিও 

আোি কভিচ্ছত পায় নাই, প্রাতুঃকাল েইচ্ছত েন্ধ্যা পযশন্ত পচ্ছথ পচ্ছথ ভ্রমণ 

কভিচ্ছতচ্ছে। োেে কভিয়া িীভতভব্হ্বলা ব্ালা কাোিও কাচ্ছে ভি্া চাভেচ্ছত 

পাচ্ছি নাই— ব্াভলকা কখনও ভি্া কচ্ছি নাই, কী কভিয়া ভি্া কভিচ্ছত 

েয় জাচ্ছন না, কাোচ্ছক কী ব্ভলচ্ছত েয় জাচ্ছন না। আলষুদভলত কষুদন্তলিাভর্ি 

মচ্ছযয ঝেই ্ষুদ্র  করুণ মষুদখখাভন ঝদভখচ্ছল, দারুণ র্ীত কম্পমান তাোি 

ঝেই ্ষুদ্র  ঝদেখাভন ঝদভখচ্ছল, পাষাণও ভব্গভলত েইত। 

 

ক্রচ্ছম অন্ধ্কাি ঘনীিূত েইল। ভনিার্ ব্াভলকা িগ্নহৃদচ্ছয় র্নূয অঞ্চচ্ছল 

কষুদভ চ্ছি ভফভিয়া যাইচ্ছতচ্ছে— ভকন্তু অোড় পা আি উচ্ছঠ না; অনাোচ্ছি 

দুব্শল, পথেচ্ছম ক্লান্ত, ভনিার্ায় ভিয়মাণ, র্ীচ্ছত অব্ে্ন। ব্াভলকা আি 

চভলচ্ছত পাচ্ছি না, অব্র্ েইয়া পথপ্রাচ্ছন্ত তষুদষাির্যযায় শুইয়া পভড়ল। 

র্িীি ক্রচ্ছম আিও অব্ে্ন। েইচ্ছত লাভগল। ব্াভলকা ব্ষুদভঝল ক্রচ্ছম ঝে 

অব্ে্ন। েইয়া তষুদষাচ্ছি চাপা পভড়য়া মভিচ্ছব্। মাচ্ছক স্মিণ কভিয়া কাঁভদয়া 

উভঠল; ঝজাড়েচ্ছস্ত কভেল, “মা িগব্তী, আমাচ্ছক মাভিয়া ঝফভলচ্ছয়া না, 

আমাচ্ছক ি্া কচ্ছিা, আভম মভিচ্ছল ঝয আমাি মা কাঁভদচ্ছব্, আমাি অমি 

কাঁভদচ্ছব্।”  

 

ক্রচ্ছম ব্াভলকা অচ্ছচতন েইয়া পভড়ল। কমল আলষুদভলতকষুদন্তচ্ছল ভর্ভথল-

অঞ্চচ্ছল তষুদষাচ্ছি অযশমগ্না েইয়া ব্ৃ্চষুদযত মভলন ফষুদলভ ি মচ্ছতা পথপ্রাচ্ছন্ত 

পভড়য়া িভেল। তষুদষাচ্ছিি উপি তষুদষাি পভড়চ্ছত লাভগল, ব্াভলকাি ব্চ্ছ্ি 

উপি তষুদষাচ্ছিি কণা পভড়চ্ছতচ্ছে ও গভলচ্ছতচ্ছে। কব্ং ক্রচ্ছম জভময়া 
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যাইচ্ছতচ্ছে। কই আঁযাি িাভত্রচ্ছত ককজন পান্থও পথ ভদয়া যাইচ্ছতচ্ছে না। 

ব্ৃভি পভড়চ্ছত লাভগল। িাভত্র ব্াভড়চ্ছত লাভগল। ব্িফ জভমচ্ছত লাভগল। 

ব্াভলকা ককাভকনী শর্লপচ্ছথ পভড়য়া িভেল। 

 

ভদ্বতীয় পভিচ্ছেদ 

 

কমচ্ছলি মাতা িগ্ন কষুদভ চ্ছি ঝিাগর্যযায় র্য়ান। জীণশ গৃে ঝিদ কভিয়া 

র্ীচ্ছতি ব্াতাে তীব্রচ্ছব্চ্ছগ গৃচ্ছে প্রচ্ছব্র্ কভিচ্ছতচ্ছে। ভব্যব্া তণৃর্যযায় শুইয়া 

থিথি কভিয়া কাঁভপচ্ছতচ্ছেন। গৃে অন্ধ্কাি, প্রদীপ জ্বাভলব্াি ঝলাক নাই। 

কমল প্রাচ্ছত ভি্া কভিচ্ছত ভগয়াচ্ছে, কখনও ভফভিয়া আচ্ছে নাই। ব্যাকষুদল 

ভব্যব্া প্রচ্ছতযক পদর্চ্ছে কমল আভেচ্ছতচ্ছে ব্ভলয়া চমভকয়া উভঠচ্ছতচ্ছেন। 

কমলচ্ছক খষুদভঁজব্াি জনয ভব্যব্া কতব্াি উভঠচ্ছত ঝচিা কভিয়াচ্ছেন, ভকন্তু 

পাচ্ছিন নাই। কত কী আর্িায় আকষুদল েইয়া মাতা ঝদব্তাি ভনক  কাতি 

ক্রেচ্ছন প্রাথশনা কভিয়াচ্ছেন; অশ্রুজচ্ছল কতব্াি কভেয়াচ্ছেন, “আভম 

েতিাভগনী, আমাি মিণ েইল না ঝকন। কখনও ভি্া কভিচ্ছত জাচ্ছন না 

ঝয ব্াভলকা, তাোচ্ছকও আজ অনাথাি মচ্ছতা দ্বাচ্ছিি ব্াভেচ্ছি দাঁড়াইচ্ছত 

েইল? ্ষুদ্র  ব্াভলকা অভযক দূি চভলচ্ছত পাচ্ছি না— ঝে কই অন্ধ্কাচ্ছি, 

তষুদষাচ্ছি, ব্ৃভিচ্ছত কী কভিয়া ব্াঁভচচ্ছব্।”  

 

উভঠচ্ছত পাচ্ছিন না— অথচ কমলচ্ছক ঝদভখচ্ছত পাইচ্ছতচ্ছেন না, ভব্যব্া ব্চ্ছ্ 

কিাঘাত কভিয়া অযীি িাচ্ছব্ কাঁভদচ্ছত লাভগচ্ছলন। দুই-ককজন প্রভতব্ােী 

ভব্যব্াচ্ছক ঝদভখচ্ছত আভেয়াভেল; ভব্যব্া তাোচ্ছদি চিণ জড়াইয়া যভিল 

েজল নয়চ্ছন কাতিিাচ্ছব্ ভমনভত কভিচ্ছলন, “আমাি পথোিা কমল 

ঝকাথায় ঘষুদভিয়া ঝব্ড়াইচ্ছতচ্ছে, ককব্াি তাোচ্ছক খষুদভঁজচ্ছত যাও।”  
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তাোিা ব্ভলল, “কই তষুদষাচ্ছি, অন্ধ্কাচ্ছি, আমিা ঘচ্ছিি ব্াভেচ্ছি যাইচ্ছত 

পাভি না।”  

 

ভব্যব্া কাঁভদয়া কভেচ্ছলন, “ককব্াি যাও— আভম অনাথ, দভি্র , অথশ নাই, 

ঝতামাচ্ছদি কী ভদব্ ব্চ্ছলা। ্ষুদ্র  ব্াভলকা, ঝে পথ ভচচ্ছন না, ঝে আজ েমস্ত 

ভদন ভকেষুদ খায় নাই— তাোচ্ছক মাতাি ঝক্রাচ্ছড় আভনয়া ঝদও— ঈেি 

ঝতামাচ্ছদি মেল কভিচ্ছব্ন।”  

 

ঝকে শুভনল না। ঝে ব্ৃভিব্চ্ছে ঝক ব্াভেি েইচ্ছব্। েকচ্ছলই ভনজ ভনজ গৃচ্ছে 

ভফভিয়া ঝগল। 

 

ক্রচ্ছম িাভত্র ব্াভড়চ্ছত লাভগল। কাঁভদয়া কাঁভদয়া দুব্শল ভব্যব্া ক্লান্ত েইয়া 

ভগয়াচ্ছেন, ভনজশীব্িাচ্ছব্ র্যযায় পভড়য়া আচ্ছেন, কমন েমচ্ছয় ব্াভেচ্ছি 

পদর্ে শুনা ঝগল। ভব্যব্া চভকত ঝনচ্ছত্র দ্বাচ্ছিি ভদচ্ছক চাভেয়া ্ীণস্বচ্ছি 

কভেচ্ছলন, “কমল, মা, আইভল? ”  

 

ককজন ব্াভেি েইচ্ছত রু্স্বচ্ছি ভজজ্ঞাো কভিল, “ঘচ্ছি ঝক আচ্ছে।”  

 

গৃে েইচ্ছত কমচ্ছলি মাতা উত্তি ভদচ্ছলন। ঝে র্াখাদীপ েচ্ছস্ত গৃচ্ছে প্রচ্ছব্র্ 

কভিল কব্ং কমচ্ছলি মাতাচ্ছক কী কভেল, শুভনব্ামাত্র ভব্যব্া চীৎকাি 

কভিয়া মূভেশত েইয়া পভড়চ্ছলন। 

 

তৃতীয় পভিচ্ছেদ 

 

ক ভদচ্ছক তষুদষািভক্লি কমল ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম ঝচতন লাি কভিল, চ্ষুদ ঝমভলয়া 

চাভেল। ঝদভখল— ককভ  প্রকাণ্ড গুো, ইতস্ততুঃ ব্ৃেৎ ভর্লাখণ্ড ভব্ভ্প্ত 
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েইয়া আচ্ছে, গাঢ় যূি ঝমচ্ছঘ গুো পূণশ, ঝেই ঝমচ্ছঘি অন্ধ্কাি ঝিদ কভিয়া 

র্াখাদীচ্ছপি আচ্ছলাকদীপ্ত কতকগুভল কচ্ছঠাি শ্মশ্রুপূণশ মষুদখ কমচ্ছলি মষুদচ্ছখি 

ভদচ্ছক চাভেয়া আচ্ছে। প্রাচীচ্ছি কষুদঠাি কৃপাণ প্রিৃভত নানাভব্য অ্ত্র  লভেত 

আচ্ছে, কতকগুভল োমানয গােশস্থয উপকিণ ইতস্ততুঃ ভব্ভ্প্ত। ব্াভলকা 

েিচ্ছয় চ্ষুদ ভনমীভলত কভিল। 

 

আব্াি চ্ষুদ ঝমভলয়া চাভেল। ককজন তাোচ্ছক ভজজ্ঞাো কভিল, “ঝক 

তষুদভম।”  

 

ব্াভলকা উত্তি ভদচ্ছত পাভিল না, ব্াভলকাি ব্াহু যভিয়া েচ্ছব্চ্ছগ নাড়াইয়া 

আব্াি ভজজ্ঞাো কভিল, “ঝক তষুদই।”  

 

কমল িীভতকভম্পত মৃদুস্বচ্ছি কভেল, “আভম কমল।”  

 

ঝে মচ্ছন কভিয়াভেল কই উত্তচ্ছিই তাোিা তাোি েমস্ত পভিচয় পাইচ্ছব্। 

 

ককজন ভজজ্ঞাো কভিল, “আজ েন্ধ্যাি দুচ্ছযশাচ্ছগি েময় পচ্ছথ ভ্রমণ 

কভিচ্ছতভেচ্ছল ঝকন।”  

 

ব্াভলকা আি থাভকচ্ছত পাভিল না, কাঁভদয়া উভঠল। অশ্রুরুদ্ধ কচ্ছণ্ঠ কভেল, 

“আজ আমাি মা েমস্ত ভদন আোি কভিচ্ছত পান নাই—”  

 

েকচ্ছল োভেয়া উভঠল— তাোচ্ছদি ভনষ্ঠষুদি অট্টোচ্ছেয গুো প্রভতধ্বভনত েইল, 

ব্াভলকাি মষুদচ্ছখি কথা মষুদচ্ছখই িভেয়া ঝগল, কমল েিচ্ছয় চ্ষুদ মষুদভ্র ত 

কভিল। দেষুদযচ্ছদি োেয ব্েধ্বভনি নযায় ব্াভলকাি ব্চ্ছ্ ভগয়া ব্াভজল; ঝে 
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েিচ্ছয় কাঁভদয়া উভঠয়া কভেল, “আমাচ্ছক আমাি মাচ্ছয়ি কাচ্ছে লইয়া 

যাও।”  

 

আব্াি েকচ্ছল ভমভলয়া োভেয়া উভঠল। ক্রচ্ছম তাোিা কমচ্ছলি ভনক  

েইচ্ছত তাোি ব্ােস্থান, ভপতামাতাি নাম, প্রিৃভত জাভনয়া লইল। 

অব্চ্ছর্চ্ছষ ককজন কভেল, “আমিা দেষুদয, তষুদই আমাচ্ছদি ব্ভেনী। ঝতাি 

মাতাি ভনক  ব্ভলয়া পাঠাইচ্ছতভে, ঝে যভদ ভনযশাভিত অথশ ভনভদশি েমচ্ছয়ি 

মচ্ছযয না ঝদয় তচ্ছব্ ঝতাচ্ছক মাভিয়া ঝফভলব্।”  

 

কমল কাঁভদয়া কভেল, “আমাি মা অথশ ঝকাথায় পাইচ্ছব্ন। ভতভন অভত 

দভি্র । তাঁোি আি ঝকে নাই— আমাচ্ছক মাভিচ্ছয়া না, আমাচ্ছক মাভিচ্ছয়া 

না, আভম কাোিও ভকেষুদ কভি নাই।”  

 

আব্াি েকচ্ছল োভেয়া উভঠল। 

 

কমচ্ছলি মাতাি ভনকচ্ছ  ককজন দতূ ঝপ্রভিত েইল। ঝে ভগয়া কভেল, 

“ঝতামাি কনযা ব্ভেনী েইয়াচ্ছে—আজ েইচ্ছত ততৃীয় ভদব্চ্ছে আভম 

আভেব্— যভদ পাঁচর্ত মষুদ্র া ভদচ্ছত পাচ্ছিা তচ্ছব্ মষুদক্ত কভিয়া ভদব্, নচ্ছচৎ 

ঝতামাি কনযা ভনভিত েত েইচ্ছব্।”  

কই েংব্াদ শুভনয়াই কমচ্ছলি মাতা মূভেশত েইয়া পচ্ছড়ন। 

 

দভি্র  ভব্যব্া অথশ পাইচ্ছব্ন ঝকাথায়। কচ্ছক কচ্ছক েমস্ত ্র ব্য ভব্ক্রয় কভিয়া 

ঝফভলচ্ছলন। ভব্ব্াে েইচ্ছল কমলচ্ছক ভদচ্ছব্ন ব্ভলয়া কতকগুভল অলংকাি 

িাভখয়া ভদয়াভেচ্ছলন, ঝেগুভল ভব্ক্রয় কভিচ্ছলন। তথাভপ ভনভদশি অচ্ছথশি 

চতষুদথশাংর্ও েইল না। আি ভকেষুদই নাই। অব্চ্ছর্চ্ছষ ব্চ্ছ্ি ব্্ত্র  ঝমাচন 

কভিচ্ছলন, ঝেখাচ্ছন তাঁোি মৃত স্বামীি ককভ  অেষুদিীয়ক িাভখয়া 
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ভদয়াভেচ্ছলন—নমচ্ছন কভিয়াভেচ্ছলন, েষুদখ েউক, দুুঃখ েউক, দাভি্র যই ব্া 

েউক, কখচ্ছনা ঝেভ  তযাগ কভিচ্ছব্ন না, ভচিকাল ব্চ্ছ্ি মচ্ছযয লষুদকাইয়া 

িাভখচ্ছব্ন— মচ্ছন কভিয়াভেচ্ছলন, কই অেষুদিীয়কভ  তাঁোি ভচতানচ্ছলি েেী 

েইচ্ছব্—ভকন্তু অশ্রুময়চ্ছনচ্ছত্র তাোও ব্াভেি কভিচ্ছলন। 

 

ঝে অেষুদিীভ ও যখন ভতভন ভব্ক্রয় কভিচ্ছত চাভেয়াভেচ্ছলন, তখন ভতভন 

তাঁোি ব্ষুদচ্ছকি কক-ককখাভন অভস্থও িাভিয়া ভদচ্ছত পাভিচ্ছতন, ভকন্তু ঝকেই 

ভকভনচ্ছত চাভেল না। 

 

অব্চ্ছর্চ্ছষ ভব্যব্া দ্বাচ্ছি দ্বাচ্ছি ভি্া চাভেয়া ঝব্ড়াইচ্ছত লাভগচ্ছলন। কক ভদন 

ঝগল, দুই ভদন ঝগল, ভতন ভদন যায়, ভকন্তু ভনভদশি অচ্ছথশি অচ্ছযশকও 

েংগৃেীত েয় নাই। আজ ঝেই দেষুদয আভেচ্ছব্। আজ যভদ তাোি েচ্ছস্ত অথশ 

ভদচ্ছত না পাচ্ছিন, তচ্ছব্ ভব্যব্াি েংোচ্ছিি ঝয ককমাত্র ব্ন্ধ্ন আচ্ছে তাোও 

ভে্ন। েইচ্ছব্। 

 

ভকন্তু অথশ পাইচ্ছলন না। ভি্া কভিচ্ছলন, দ্বাচ্ছি দ্বাচ্ছি ঝিাদন কভিচ্ছলন, 

েম্পচ্ছদি েময় যাোিা তাঁোি স্বামীি োমানয অনষুদচি ভেল তাোচ্ছদি 

ভনক ও অঞ্চল পাভতচ্ছলন— ভকন্তু ভনভদশি অচ্ছথশি অচ্ছযশকও েংগৃেীত েইল 

না। 

 

িয়ভব্হ্বলা কমল গুোি কািাগাচ্ছি কাঁভদয়া কাঁভদয়া োিা েইল। ঝে 

িাভব্চ্ছতচ্ছে তাোি অমিভেংে থাভকচ্ছল ঝকাচ্ছনা দুঘশ না ঘভ ত না। 

অমিভেংে যভদও ব্ালক, ভকন্তু ঝে জাভনত অমিভেংে েকলই কভিচ্ছত 

পাচ্ছি। দেষুদযিা তাোচ্ছক মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ িয় ঝদখাইয়া যায়। দেষুদযচ্ছদি 

ঝদভখচ্ছলই ঝে িচ্ছয় অঞ্চচ্ছল মষুদখ ঢাভকয়া ঝফভলত। কই অন্ধ্কাি কািাগৃচ্ছে, 



 ভিখাভিনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

কই ভনষ্ঠষুদি দেষুদযভদচ্ছগি মচ্ছযয ককজন যষুদব্া ভেল। ঝে কমচ্ছলি প্রভত ঝতমন 

ককশর্িাচ্ছব্ ব্যব্োি কভিত না। ঝে ব্যাকষুদল ব্াভলকাচ্ছক ঝস্নচ্ছেি েভেত কত 

কী কথা ভজজ্ঞাো কভিত, ভকন্তু কমল িচ্ছয় ঝকাচ্ছনা কথািই উত্তি ভদত 

না, দেষুদয কাচ্ছে েভিয়া ব্ভেচ্ছল ঝে িচ্ছয় আড়ি েইয়া যাইত। ঐ যষুদব্াভ  

দেষুদযপভতি পষুদত্র। ঝে ককব্াি কমলচ্ছক ভজজ্ঞাো কভিয়াভেল ঝয, দেষুদযি 

েভেত ভব্ব্াে কভিচ্ছত ভক তাোি ঝকাচ্ছনা আপভত্ত আচ্ছে। কব্ং মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ 

প্রচ্ছলািন ঝদখাইত ঝয, যভদ কমল তাোচ্ছক ভব্ব্াে কচ্ছি তচ্ছব্ ঝে তাোচ্ছক 

মৃতষুদযমষুদখ েইচ্ছত ি্া কভিচ্ছব্। ভকন্তু িীরু কমল ঝকাচ্ছনা কথািই উত্তি 

ভদত না। কক ভদন ঝগল ও দুই ভদন ঝগল, ব্াভলকা েিচ্ছয় ঝদভখল দেষুদযিা 

মদযপান কভিয়া েষুদভিকা র্ানাইচ্ছতচ্ছে। 

 

ক ভদচ্ছক ভব্যব্াি গৃচ্ছে দেষুদযচ্ছদি দতূ প্রচ্ছব্র্ কভিল, ভব্যব্াচ্ছক ভজজ্ঞাো 

কভিল অথশ ঝকাথায়? ভব্যব্া ভি্া কভিয়া যাো-ভকেষুদ অথশ েং্ে 

কভিয়াভেচ্ছলন েকলই দেষুদযি পদতচ্ছল িাভখয়া কভেচ্ছলন, “আমাি আি 

ভকেষুদই নাই, যাো-ভকেষুদ ভেল েকলই ভদলাম, কখন ঝতামাচ্ছদি কাচ্ছে ভি্া 

চাভেচ্ছতভে আমাি কমলচ্ছক আভনয়া ঝদও।”  

 

দেষুদয ঝে মষুদ্র াগুভল েচ্ছক্রাচ্ছয েড়াইয়া ঝফভলল। কভেল, “ভমথযা প্রতািণা 

কভিয়া পাি পাইভব্ না, ভনভদশি অথশ না ভদচ্ছল ভনিয় আভজ ঝতাি কনযা েত 

েইচ্ছব্। তচ্ছব্ চভললাম— আমাচ্ছদি দলপভতচ্ছক ব্ভলয়া আভে ঝয, ভনভদশি 

অথশ পাইচ্ছব্ না, তচ্ছব্ কখন নিচ্ছর্াভণচ্ছত মোকালীি পূজা ঝদও।”  

 

ভব্যব্া কত ভমনভত কভিচ্ছলন, কত কাঁভদচ্ছলন, ভকেষুদচ্ছতই দেষুদযি 

পাষাণহৃদয় গলাইচ্ছত পাভিচ্ছলন না। দেষুদয গমচ্ছনাদযত েইচ্ছল কভেচ্ছলন, 
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“যাইচ্ছয়া না, আি কক ষুদ অচ্ছপ্া কচ্ছিা, আভম আি ককব্াি ঝচিা কভিয়া 

ঝদভখ।”  

 

কই ব্ভলয়া ব্াভেি েইয়া ঝগচ্ছলন। 

 

চতষুদথশ পভিচ্ছেদ 

 

ঝমােনলাচ্ছলি েভেত কমচ্ছলি ভব্ব্াে প্রস্তাব্ েয়। ভকন্তু তাো েম্প্ন। না 

েওয়াচ্ছত ঝমােন মচ্ছন-মচ্ছন ভকেষুদ ক্রষুদদ্ধ েইয়া আচ্ছে। কমচ্ছলি েমষুদদয় 

ব্ৃত্তান্ত ঝমােনলাল প্রাচ্ছতই শুভনচ্ছত পাইয়াভেচ্ছলন কব্ং তৎ্ণাৎ 

কষুদলপষুদচ্ছিাভেতচ্ছক ডাকাইয়া র্ীঘ্র ভব্ব্াচ্ছেি উত্তম ভদন আচ্ছে ভক না ভজজ্ঞাো 

কভিচ্ছলন। 

্াচ্ছমি মচ্ছযয ঝমােচ্ছনি নযায় যনী আি ঝকে ভেল না; আকষুদল ভব্যব্া 

অব্চ্ছর্চ্ছষ তাঁোি ব্া ীচ্ছত আভেয়া উপভস্থত েইচ্ছলন। ঝমােন উপোচ্ছেি 

স্বচ্ছি োভেয়া কভেচ্ছলন, “ক কী অপূব্শ ব্যাপাি! কত ভদচ্ছনি পি দভিচ্ছ্র ি 

কষুদভ চ্ছি ঝয পদাপশণ েইল? ”  

 

ভব্যব্া। উপোে কভিচ্ছয়া না। আভম দভি্র , ঝতামাি কাচ্ছে ভি্া চাভেচ্ছত 

আভেয়াভে। 

 

ঝমােন। কী েইয়াচ্ছে। 

 

ভব্যব্া আচ্ছদযাপান্ত েমস্ত ব্তৃ্তান্ত কভেচ্ছলন। 

 

ঝমােন ভজজ্ঞাো কভিচ্ছলন, “তা, আমাচ্ছক কী কভিচ্ছত েইচ্ছব্।”  

 

ভব্যব্া। কমচ্ছলি প্রাণি্া কভিচ্ছত েইচ্ছব্। 



 ভিখাভিনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

 

ঝমােন। ঝকন, অমিভেংে কখাচ্ছন নাই? 

 

ভব্যব্া উপোে ব্ষুদভঝচ্ছত পাভিচ্ছলন। কভেচ্ছলন, “ঝমােন, যভদ ব্ােস্থান 

অিাচ্ছব্ আমাচ্ছক ব্চ্ছন ব্চ্ছন ভ্রমণ কভিচ্ছত েইত, অনাোচ্ছি ্ষুদযাি জ্বালায় 

যভদ পাগল েইয়া মভিতাম, তথাভপ ঝতামাি কাচ্ছে ককভ  তণৃও প্রাথশনা 

কভিতাম না। ভকন্তু আজ যভদ ভব্যব্াি ককমাত্র ভি্া পূণশ না কচ্ছিা, তচ্ছব্ 

ঝতামাি ভনষ্ঠষুদিতা ভচিকাল মচ্ছন থাভকচ্ছব্।”  

 

ঝমােন। আইে, তচ্ছব্ ঝতামাচ্ছক ককভ  কথা ব্ভল। কমল ঝদভখচ্ছত ভকেষুদ 

মে নচ্ছে, আি তাোচ্ছক ঝয আমাি পেে েয় নাই কমচ্ছনা নচ্ছে, তচ্ছব্ 

তাোি েভেত আমাি ভব্ব্াচ্ছেি আি ঝতা ঝকাচ্ছনা আপভত্ত ঝদভখচ্ছতভে না। 

ঝতামাি কাচ্ছে ঢাভকয়া কী কভিব্, ভব্না কািচ্ছণ ভি্া ভদব্াি মচ্ছতা আমাি 

অব্স্থা নচ্ছে। 

 

ভব্যব্া। অচ্ছ্ই ঝয অমচ্ছিি েভেত তাোি ভব্ব্াচ্ছেি েেন্ধ্ েইয়া ভগয়াচ্ছে। 

 

ঝমােন ভকেষুদ উত্তি না ভদয়া ভেোচ্ছব্ি খাতা খষুদভলয়া ভলভখচ্ছত ব্ভেচ্ছলন। ঝযন 

ঝকেই ঘচ্ছি নাই, ঝযন কাোিও েভেত ভকেষুদ কথা েয় নাই। ক ভদচ্ছক েময় 

ব্ভেয়া যায়, দেষুদয আচ্ছে ভক ভগয়াচ্ছে তাোি ভঠক নাই। ভব্যব্া কাঁভদয়া 

কভেচ্ছলন, “ঝমােন, আি আমাচ্ছক যন্ত্রণা ভদচ্ছয়া না, েময় অতীত 

েইচ্ছতচ্ছে।”  

 

ঝমােন। ঝিাচ্ছো, কাজ োভিয়া ঝফভল। 
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অব্চ্ছর্চ্ছষ যভদ ভব্যব্া ভব্ব্াচ্ছেি প্রস্তাচ্ছব্ েম্মত না েইচ্ছতন, তাো েইচ্ছল 

েমস্ত ভদচ্ছন কাজ োিা েইত ভক না েচ্ছেেস্থল। ভব্যব্া ঝমােনলাচ্ছলি 

ভনক  অথশ লইয়া দেষুদযচ্ছক ভদচ্ছলন, ঝে চভলয়া ঝগল। ঝেই ভদনই িচ্ছয় 

আর্িায় ত্রস্তা েভিণীভ ি নযায় ভব্হ্বলা ব্াভলকা মাতাি ঝক্রাচ্ছড় ভফভিয়া 

আভেল কব্ং তাঁোি ব্াহুপাচ্ছর্ মষুদখখাভন প্রে্ন। কভিয়া অচ্ছনক্ণ কাঁভদয়া 

কাঁভদয়া মচ্ছনি ঝব্গ র্ান্ত কভিল। 

 

ভকন্তু অনাভথনী ব্াভলকা কক দেষুদযি েস্ত েইচ্ছত আি-কক দেষুদযি েচ্ছস্ত 

পভড়ল। 

 

কত ব্ৎেি গত েইয়া ঝগল। যষুদচ্ছদ্ধি অভগ্ন ভনব্শাভপত েইয়াচ্ছে। শেভনচ্ছকিা 

ঝদচ্ছর্ ভফভিয়া আভেয়াচ্ছে ও অ্ত্র  পভিতযাগ কভিয়া ক্চ্ছণ িূভম কষশণ 

কভিচ্ছতচ্ছে। ভব্যব্া েংব্াদ পাইচ্ছলন ঝয,অভজতভেংে েত ও অমি 

কািারুদ্ধ েইয়াচ্ছে। ভকন্তু কনযাচ্ছক ক েংব্াদ শুনান নাই। 

 

ঝমােচ্ছনি েভেত ব্াভলকাি ভব্ব্াে েইয়া ঝগল। 

 

ঝমােচ্ছনি ঝক্রায ভকেষুদমাত্র ভনব্তৃ্ত েইল না। তাোি প্রভতভেংোপ্রব্ৃভত্ত ভব্ব্াে 

কভিয়াই তৃপ্ত েয় নাই। ঝে ভনচ্ছদশাষী অব্লা ব্ালাি প্রভত অনথশক পীড়ন 

কভিত। কমল মাতৃচ্ছক্রাচ্ছড়ি ভস্নগ্ধ ঝস্নেোয়া েইচ্ছত কই ভনষ্ঠষুদি কািাগৃচ্ছে 

আভেয়া অতযন্ত কি পাইচ্ছতচ্ছে, অিাভগনী কাঁভদচ্ছতও পায় না। ভব্েষুদমাত্র 

অশ্রু ঝনচ্ছত্র ঝদখা ভদচ্ছল ঝমােচ্ছনি িৎশেনাি িচ্ছয় ত্রস্ত েইয়া মষুদভেয়া 

ঝফভলত। 

 

পঞ্চম পভিচ্ছেদ 
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শর্লভর্খচ্ছিি ভনষ্কলি তষুদষািদপশচ্ছণি উপি উষাি িভক্তম ঝমঘমালা স্তচ্ছি 

স্তচ্ছি েভিত েইল। ঘষুদমন্ত ভব্যব্া দ্বাচ্ছি আঘাত শুভনয়া জাভগয়া উভঠচ্ছলন। 

দ্বাি খষুদভলয়া ঝদভখচ্ছলন, শেভনকচ্ছব্চ্ছর্, অমিভেংে দাঁড়াইয়া আচ্ছেন। ভব্যব্া 

ভকেষুদই ব্ষুদভঝচ্ছত পাভিচ্ছলন না, দাঁড়াইয়া িভেচ্ছলন। 

 

অমি তাড়াতাভড় ভজজ্ঞাো কভিচ্ছলন, “কমল, কমল ঝকাথায়।”  

 

শুভনচ্ছলন, স্বামীি আলচ্ছয়। 

 

মষুদেূচ্ছতশি জনয স্তভম্ভত েইয়া িভেচ্ছলন। ভতভন কত কী আর্া কভিয়াভেচ্ছলন— 

িাভব্য়াভেচ্ছলন কত ভদচ্ছনি পি ঝদচ্ছর্ ভফভিয়া যাইচ্ছতচ্ছেন, যষুদচ্ছদ্ধি উ্মতত্ত 

ঝভ কা েইচ্ছত প্রণচ্ছয়ি র্াভন্তময় ভস্নগ্ধ নীচ্ছড় ঘষুদমাইচ্ছত যাইচ্ছতচ্ছেন, ভতভন 

যখন অতভকশতিাচ্ছব্ দ্বাচ্ছি ভগয়া দাঁড়াইচ্ছব্ন তখন েষশভব্হ্বলা কমল েষুদভ য়া 

ভগয়া তাঁোি ব্চ্ছ্ ঝাঁপাইয়া পভড়চ্ছব্। ব্ালযকাচ্ছলি েষুদখময় স্থান ঝেই 

শর্লভর্খচ্ছিি উপি ব্ভেয়া কমলচ্ছক যষুদদ্ধ-চ্ছগ িচ্ছব্ি কথা শুনাইচ্ছব্ন, 

অব্চ্ছর্চ্ছষ কমচ্ছলি েভেত ভব্ব্ােেচূ্ছত্র আব্দ্ধ েইয়া প্রণচ্ছয়ি কষুদেষুদমকষুদচ্ছে 

েমস্ত জীব্ন েষুদচ্ছখি স্বচ্ছপ্ন কা াইচ্ছব্ন। কমন েষুদচ্ছখি কেনায় ঝয কচ্ছঠাি 

ব্ে পভড়ল, তাোচ্ছত ভতভন দারুণ অভিিূত েইয়া পভড়চ্ছলন। ভকন্তু মচ্ছন 

তাঁোি যতই ঝতালপাড় েইয়াভেল, প্রর্ান্ত মষুদখেীচ্ছত ককভ মাত্র ঝিখাও 

পচ্ছড় নাই। 

 

ঝমােন কমলচ্ছক তাোি মাতৃ-আলচ্ছয় িাভখয়া ভব্চ্ছদচ্ছর্ চভলয়া ঝগচ্ছলন। 

পঞ্চদর্ ব্ষশ ব্য়চ্ছে কমল-পষুদষ্পমকভলকাভ  ফষুদভ য়া উভঠল। ইোি মচ্ছযয 

কমল ককভদন ব্কষুদলব্চ্ছন মালা গাঁভথচ্ছত ভগয়াভেল, ভকন্তু পাচ্ছি নাই, দিূ 

েইচ্ছতই র্নূযমচ্ছন ভফভিয়া আভেয়াভেল। আি-ককভদন ঝে ব্ালযকাচ্ছলি 
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ঝখচ্ছলনাগুভল ব্াভেি কভিয়াভেল— আি ঝখভলচ্ছত পাভিল না, ভনিার্ায় 

ভনব্াে ঝফভলয়া ঝেগুভল তষুদভলয়া িাভখল। অব্লা িাভব্য়াভেল ঝয, যভদ 

অমি ভফভিয়া আচ্ছে তচ্ছব্ আব্াি দুইজচ্ছন মালা গাঁভথচ্ছব্, আব্াি দুইজচ্ছন 

ঝখলা কভিচ্ছব্। কতকাল তাোি ব্ালযেখা অমিচ্ছক ঝদভখচ্ছত পায় নাই, 

মমশপীভড়তা কমল কক-ককব্াি যন্ত্রণায় অভস্থি েইয়া উভঠত। কক-

ককভদন িাভত্রকাচ্ছল গৃচ্ছে কমলচ্ছক ঝকে ঝদভখচ্ছত পাইত না, কমল ঝকাথায় 

োিাইয়া ভগয়াচ্ছে—খষুদভঁজয়া খষুদঁভজয়া অব্চ্ছর্চ্ছষ তাোি ব্াচ্ছলযি ক্রীড়াস্থল 

ঝেই শর্লভর্খচ্ছিি উপি ভগয়া ঝদভখত— ম্লানব্দনা ব্াভলকা 

অেংখযতািাখভচত অনন্ত আকাচ্ছর্ি পাচ্ছন ঝনত্র পাভতয়া আলষুদভলতচ্ছকচ্ছর্ 

শুইয়া আচ্ছে। 

 

কমল মাতাি জনয, অমচ্ছিি জনয কাঁভদত ব্ভলয়া ঝমােন ব্চ্ছড়াই রুি 

েইয়াভেল কব্ং তাোচ্ছক মাতৃ-আলচ্ছয় পাঠাইয়া িাভব্ল ঝয, ‘ভদনকতক 

অথশািাচ্ছব্ কি পাক , তাোি পচ্ছি ঝদভখব্ ঝক কাোি জনয কাঁভদচ্ছত 

পাচ্ছি।’  

 

মাতৃিব্চ্ছন কমল লষুদকাইয়া কাঁচ্ছদ। ভনর্ীথব্ায়ষুদচ্ছত তাোি কত ভব্ষাচ্ছদি 

ভনুঃোে ভমর্াইয়া ভগয়াচ্ছে, ভব্জন র্যযায় ঝে ঝয কত অশ্রুব্াভি 

ভমর্াইয়াচ্ছে, তাো তাোি মাতা ককভদনও জাভনচ্ছত পাচ্ছিন নাই। 

 

ককভদন কমল েঠাৎ শুভনল তাোি অমি ঝদচ্ছর্ ভফভিয়া আভেয়াচ্ছে। 

তাোি কত ভদনকাি কত কী িাব্ উথভলয়া উভঠল। অমিভেংচ্ছেি 

ব্ালযকাচ্ছলি মষুদখখাভন মচ্ছন পভড়ল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কত্ণ কাঁভদল। 

অব্চ্ছর্চ্ছষ অমচ্ছিি েভেত ো্াৎ কভিব্াি ভনভমত্ত ব্াভেি েইল।  
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ঝেই শর্লভর্খচ্ছিি উপচ্ছি ঝেই ব্কষুদলতরুোয়ায় মমশােত অমি ব্ভেয়া 

আচ্ছেন। কক-ককভ  কভিয়া ঝেচ্ছলচ্ছব্লাকাি েকল কথা মচ্ছন পভড়চ্ছত 

লাভগল। কত ঝজযাৎস্নািাভত্র, কত অন্ধ্কাি েন্ধ্যা, কত ভব্মল উষা, অস্ফষুদ  

স্বচ্ছপ্নি মচ্ছতা তাঁোি মচ্ছন কচ্ছক কচ্ছক জাভগচ্ছত লাভগল। ঝেই ব্ালযকাচ্ছলি 

েভেত তাঁোি িভব্ষযৎ জীব্চ্ছনি অন্ধ্কািময় মরুিূভমি তষুদলনা কভিয়া 

ঝদভখচ্ছলন— েেী নাই, েোয় নাই, আেয় নাই, ঝকে ডাভকয়া ভজজ্ঞাো 

কভিচ্ছব্ না, ঝকে তাঁোি মচ্ছমশি দুুঃখ শুভনয়া মমতা প্রকার্ কভিচ্ছব্ না— 

অনন্ত আকাচ্ছর্ ক্ভে্ন। জ্বলন্ত যূমচ্ছকতষুদি নযায়, তিোকষুদল অেীম 

েমষুদচ্ছ্র ি মচ্ছযয ঝভ কাতাভড়ত ককভ  িগ্ন ্ ষুদ্র  তিণীি নযায়, ককাকী নীিব্ 

েংোচ্ছি উদাে েইয়া ঝব্ড়াইচ্ছব্ন। 

ক্রচ্ছম দূি ্াচ্ছমি ঝকালােচ্ছলি অস্ফষুদ  ধ্বভন থাভময়া ঝগল, ভনর্ীচ্ছথি ব্ায়ষুদ 

আঁযাি ব্কষুদলকষুদচ্ছেি পত্র মমশভিত কভিয়া ভব্ষাচ্ছদি গম্ভীি গান গাভেল। 

অমি গাঢ় অন্ধ্কাচ্ছিি মচ্ছযয, শর্চ্ছলি েমষুদচ্চ ভর্খচ্ছি ককাকী ব্ভেয়া দিূ 

ভনঝশচ্ছিি মৃদু ভব্ষণ্ন ধ্বভন, ভনিার্ হৃদচ্ছয়ি দীঘশভনুঃোচ্ছেি নযায় েমীিচ্ছণি 

ে—ূহু র্ে, কব্ং ভনর্ীচ্ছথি মমশচ্ছিদী ককতানব্ােী ঝয-ককভ  গম্ভীি ধ্বভন 

আচ্ছে, তাোই শুভনচ্ছতভেচ্ছলন। ভতভন ঝদভখচ্ছতভেচ্ছলন অন্ধ্কাচ্ছিি েমষুদ্র তচ্ছল 

েমস্ত জগৎ ডষুদভব্য়া ভগয়াচ্ছে, দুিস্থ শ্মর্ানচ্ছ্চ্ছত্র দুই-ককভ  ভচতানল 

জ্বভলচ্ছতচ্ছে, ভদগন্ত েইচ্ছত ভদগন্ত পযশন্ত নীিন্ধ্র স্তভম্ভত ঝমচ্ছঘ আকার্ 

অন্ধ্কাি। 

 

েেো শুভনচ্ছলন উচ্ছ্বভেত স্বচ্ছি ঝক কভেল, “িাই অমি” –  

 

কই অমৃতময়, ঝস্নেময়, স্বপ্নময় স্বি শুভনয়া তাঁোি স্মভৃতি েমষুদ্র  

আচ্ছলাভড়ত েইয়া উভঠল। ভফভিয়া ঝদভখচ্ছলন—কমল। মষুদেূচ্ছতশি মচ্ছযয 
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ভনকচ্ছ  আভেয়া ব্াহুপাচ্ছর্ তাঁোি গলচ্ছদর্ ঝব্িন কভিয়া স্কচ্ছন্ধ্ মস্তক 

িাভখয়া কভেল, “িাই অমি” –  

 

অচলহৃদয় অমিও অন্ধ্কাচ্ছি অশ্রু ভব্েজশন কভিচ্ছলন, আব্াি েেো 

চভকচ্ছতি নযায় দূচ্ছি েভিয়া ঝগচ্ছলন। কমল অমিচ্ছক কত কী কথা ব্ভলল, 

অমি কমলচ্ছক দুই-ককভ  উত্তি ভদচ্ছলন। েিলা আভেব্াি েমচ্ছয় ঝযরূপ 

উৎফষুদল্লহৃদচ্ছয় োভেচ্ছত োভেচ্ছত আভেয়াভেল, যাইব্াি েময় ঝেইরূপ 

ভিয়মাণ েইয়া কাঁভদচ্ছত কাঁভদচ্ছত চভলয়া ঝগল। 

 

কমল িাভব্য়াভেল ঝেই ঝেচ্ছলচ্ছব্লাকাি অমি ভফভিয়া আভেয়াচ্ছে, আি 

আভম ঝেই ঝেচ্ছলচ্ছব্লাকাি কমল কাল েইচ্ছত আব্াি ঝখলা কভিচ্ছত আিম্ভ 

কভিব্। যভদও অমি মচ্ছমশি গিীিতচ্ছল োংঘাভতক আেত েইয়াভেচ্ছলন, 

তথাভপ ভতভন কমচ্ছলি উপি ভকেষুদই ক্রষুদদ্ধ েন নাই ব্া অভিমান কচ্ছিন নাই। 

তাঁোি জনয ভব্ব্াভেত-ব্াভলকাি কতশব্যকচ্ছমশ ব্াযা না পচ্ছড় কই ভনভমত্ত 

ভতভন তাোি পিভদন ঝকাথায় ঝয চভলয়া ঝগচ্ছলন তাো ঝকেই ভস্থি কভিচ্ছত 

পাভিল না। 

 

ব্াভলকাি েষুদকষুদমাি হৃদচ্ছয় দারুণ ব্ে পভড়ল। অভিমাভননী কতভদন যভিয়া 

িাভব্য়াচ্ছে ঝয, কত ভদচ্ছনি পি ঝে ব্ালযেখা অমচ্ছিি কাচ্ছে েষুদভ য়া ঝগল, 

অমি ঝকন তাোচ্ছক উচ্ছপ্া কভিল। ভকেষুদই িাভব্য়া পায় নাই। ককভদন 

তাোি মাতাচ্ছক ঐ কথা ভজজ্ঞাো কভিয়াভেল, মাতা তাোচ্ছক ব্ষুদঝাইয়া 

ভদয়াভেচ্ছলন ঝয, ভকেষুদকাল িাজেিাি আড়েিিাভর্ি মচ্ছযয থাভকয়া 

ঝেনাপভত অমিভেংে পণশকষুদভ িব্াভেনী ভিখাভিনী ্ষুদ্র  ব্াভলকাভ চ্ছক 

িষুদভলয়া যাইচ্ছব্ন তাোচ্ছত অেম্ভব্ কী আচ্ছে। কই কথায় দভি্র  ব্াভলকাি 

অন্তিতম ঝদচ্ছর্ ঝর্ল ভব্ঁভযয়াভেল। অমিভেংে তাোি প্রভত ভনষ্ঠষুদিাচিণ 
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কভিল মচ্ছন কভিয়া কমল কি পায় নাই। েতিাভগনী িাভব্ত, ‘আভম 

দভি্র , আমাি ভকেষুদই নাই, আমাি ঝকেই নাই, আভম ব্ষুদভদ্ধেীনা ্ষুদ্র  

ব্াভলকা, তাঁোি চিণচ্ছিণষুদিও ঝযাগয নভে, তচ্ছব্ তাঁোচ্ছক িাই ব্ভলব্ ঝকান্ 

অভযকাচ্ছি! তাঁোচ্ছক িাচ্ছলাব্াভেব্ ঝকান্ অভযকাচ্ছি! আভম দভি্র  কমল, 

আভম ঝক ঝয তাঁোি ঝস্নে প্রাথশনা কভিব্!’  

 

েমস্ত িাভত্র কাঁভদয়া কাভ য়া যায়, প্রিাত েইচ্ছলই ঝেই শর্লভর্খচ্ছি উভঠয়া 

ভিয়মাণ ব্াভলকা কত কী িাভব্চ্ছত থাচ্ছক, তাোি মচ্ছমশি ভনিৃত তচ্ছল ঝয 

ব্াণ ভব্দ্ধ েইয়াভেল তাো যভদও ঝে মচ্ছমশই লষুদকাইয়া িাভখয়াভেল— 

পৃভথব্ীি কাোচ্ছকও ঝদখায় নাই— তথাভপ ঐ মচ্ছমশ-লষুদক্কাভয়ত ব্াণ যীচ্ছি 

যীচ্ছি তাোি হৃদচ্ছয়ি ঝর্াভণত ্য় কভিচ্ছত লাভগল। 

 

ব্াভলকা আি কাোিও েভেত কথা কভেত না, ঝম ন েইয়া েমস্তভদন 

েমস্তিাভত্র িাভব্ত। কাোিও েভেত ভমভর্ত না। োভেত না, কাঁভদত না। 

কক-ককভদন েন্ধ্যা েইচ্ছলও ঝদখা যাইত পথপ্রাচ্ছন্তি ব্ৃ্তচ্ছল মভলন ভে্ন। 

অঞ্চচ্ছল মষুদখ ঝাঁভপয়া দীনেীন কমল ব্ভেয়া আচ্ছে। ব্াভলকা ক্রচ্ছম দুব্শল 

্ীণ েইয়া আভেচ্ছত লাভগল। আি উভঠচ্ছত পাচ্ছি না— ব্াতায়চ্ছন ককাভকনী 

ব্ভেয়া থাভকত, ঝদভখত দিূ শর্লভর্খচ্ছিি উপি ব্কষুদলপত্র ব্ায়ষুদিচ্ছি 

কাঁভপচ্ছতচ্ছে। ঝদভখত িাখাচ্ছলিা েন্ধ্যাি েময় উদাে-িাচ্ছব্াদ্দীীপক েষুদচ্ছি 

মৃদু মৃদু গান কভিচ্ছত কভিচ্ছত গৃচ্ছে ভফভিয়া আভেচ্ছতচ্ছে। 

ভব্যব্া অচ্ছনক ঝচিা কভিয়াও ব্াভলকাি কচ্ছিি কািণ ব্ষুদভঝচ্ছত পাচ্ছিন নাই 

কব্ং তাোি ঝিাচ্ছগি প্রভতকাি কভিচ্ছতও পাচ্ছিন নাই। কমল ভনচ্ছজই 

ব্ষুদভঝচ্ছত পাভিত ঝয, ঝে মৃতষুদযি পচ্ছথ অ্েি েইচ্ছতচ্ছে। তাোি আি ঝকাচ্ছনা 

ব্ােনা ভেল না, ঝকব্ল ঝদব্তাি কাচ্ছে প্রাথশনা কভিত ঝয ‘মভিব্াি েময় 

ঝযন অমিচ্ছক ঝদভখচ্ছত পাই’ ।  
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কমচ্ছলি পীড়া গুরুতি েইল। মূেশাি পি মূেশা েইচ্ছত লাভগল। ভর্য়চ্ছি 

ভব্যব্া নীিব্, কমচ্ছলি ্াময েভেনী ব্াভলকািা চাভি যাি ভঘভিয়া দাঁড়াইয়া 

আচ্ছে। দভি্র  ভব্যব্াি অথশ নাই ঝয ভচভকৎোি ব্যয়িাি ব্েন কভিচ্ছত 

পাচ্ছিন। ঝমােন ঝদচ্ছর্ নাই কব্ং ঝদচ্ছর্ থাভকচ্ছলও তাোি ভনক  েইচ্ছত 

ভকেষুদ আর্া কভিচ্ছত পাভিচ্ছতন না। ভতভন ভদব্ািাভত্র পভিেম কভিয়া েব্শস্ব 

ভব্ক্রয় কভিয়া কমচ্ছলি পথযাভদ ঝযাগাইচ্ছতন। ভচভকৎেকচ্ছদি দ্বাচ্ছি দ্বাচ্ছি 

ভ্রমণ কভিয়া ভি্া চাভেচ্ছতন ঝয, তাোিা কমলচ্ছক ককব্াি ঝদভখচ্ছত 

আেষুদক। অচ্ছনক ভমনভতচ্ছত ভচভকৎেক কমলচ্ছক আজ িাচ্ছত্র ঝদভখচ্ছত 

আভেচ্ছব্ ব্ভলয়া স্বীকৃত েইয়াচ্ছে। 

 

অন্ধ্কাি িাচ্ছত্রি তািাগুভল ঝঘাি ভনভব্ড় ঝমচ্ছঘ ডষুদভব্য়া ভগয়াচ্ছে, ব্চ্ছেি 

ঝঘািতি গজশন শর্চ্ছলি প্রচ্ছতযক গুোয় গুোয় প্রভতধ্বভনত েইচ্ছতচ্ছে কব্ং 

অভব্িল ভব্দুযচ্ছতি তীক্ষ্ম চভকতে া শর্চ্ছলি প্রচ্ছতযক র্ৃচ্ছে র্ৃচ্ছে আঘাত 

কভিচ্ছতচ্ছে। মষুদষলযািায় ব্ৃভি পভড়চ্ছতচ্ছে। প্রচণ্ড ঝব্চ্ছগ ঝভ কা ব্ভেচ্ছতচ্ছে। 

শর্লব্ােীিা অচ্ছনক ভদন করূপ ঝড় ঝদচ্ছখন নাই। দভি্র  ভব্যব্াি ্ষুদ্র  

কভ ি  লমল কভিচ্ছতচ্ছে, জীণশ চাল ঝিদ কভিয়া ব্ৃভিযািা গৃচ্ছে প্রব্াভেত 

েইচ্ছতচ্ছে কব্ং গৃেপাচ্ছেশ ভনষ্প্রি প্রদীপভর্খা ইতস্তত কাঁভপচ্ছতচ্ছে। ভব্যব্া 

কই ঝচ্ছড় ভচভকৎেচ্ছকি আভেব্াি আর্া পভিতযাগ কভিয়াচ্ছেন। 

 

েতিাভগনী ভনিার্হৃদচ্ছয় ভনিার্াব্যেক ভস্থি দৃভিচ্ছত কমচ্ছলি মষুদচ্ছখি পাচ্ছন 

চাভেয়া আচ্ছেন ও প্রচ্ছতযক র্চ্ছে ভচভকৎেচ্ছকি আর্ায় চভকত েইয়া দ্বাচ্ছিি 

ভদচ্ছক চাভেচ্ছতচ্ছেন। ককব্াি কমচ্ছলি মূেশা িাভিল, মূেশা িাভিয়া মাতাি 

মষুদচ্ছখি ভদচ্ছক চাভেল। অচ্ছনক ভদচ্ছনি পি কমচ্ছলি চচ্ছ্ জল ঝদখা ভদল— 

ভব্যব্া কাঁভদচ্ছত লাভগচ্ছলন, ব্াভলকািা কাঁভদয়া উভঠল। 
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েেো অচ্ছেি পদধ্বভন শুনা ঝগল, ভব্যব্া র্র্ব্যচ্ছস্ত উভঠয়া কভেচ্ছলন 

ভচভকৎেক আভেয়াচ্ছেন। দ্বাি উদ ঘাভ ত েইচ্ছল ভচভকৎেক গৃচ্ছে প্রচ্ছব্র্ 

কভিচ্ছলন। তাঁোি আপাদমস্তক ব্েচ্ছন আব্ৃত, ব্ৃভিযািায় ভেক্ত ব্েন 

েইচ্ছত ব্াভিভব্েষুদ ঝভিয়া পভড়চ্ছতচ্ছে। ভচভকৎেক ব্াভলকাি তৃণর্যযাি 

েম্মষুদচ্ছখ ভগয়া দাঁড়াইচ্ছলন। অব্র্ ভব্ষাদময় ঝনত্র ভচভকৎেচ্ছকি মষুদচ্ছখি পাচ্ছন 

তষুদভলয়া কমল ঝদভখল ঝে ভচভকৎেক নয়, ঝে ঝেই ঝে মযগম্ভীিমূভতশ 

অমিভেংে। 

 

ভব্হ্বলা ব্াভলকা ঝপ্রমপূণশ ভস্থি দৃভিচ্ছত তাঁোি মষুদচ্ছখি ভদচ্ছক চাভেয়া িভেল, 

ভব্র্াল ঝনত্র িভিয়া অশ্রু গড়াইয়া পভড়ল কব্ং প্রর্ান্ত োচ্ছেয কমচ্ছলি 

ভব্ব্ণশ মষুদখেী উিল েইয়া উভঠল। 

 

ভকন্তু কই রুগ ণ র্িীচ্ছি অত আহ্লাদ েভেল না। যীচ্ছি যীচ্ছি অশ্রুভেক্ত ঝনত্র 

ভনমীভলত েইয়া ঝগল, যীচ্ছি যীচ্ছি ব্চ্ছ্ি কম্পন থাভময়া ঝগল, যীচ্ছি যীচ্ছি 

প্রদীপ ভনভিয়া ঝগল। ঝর্াকভব্হ্বলা েভেনীিা ব্েচ্ছনি উপি ফষুদল েড়াইয়া 

ভদল। অশ্রুেীন ঝনচ্ছত্র, দীঘশোের্ূনয ব্চ্ছ্, অন্ধ্কািময় হৃদচ্ছয়, অমিভেংে 

েষুদভ য়া ব্াভেি েইয়া ঝগচ্ছলন। 

 

ঝর্াকভব্হ্বলা ভব্যব্া ঝেই ভদন অব্ভয পাগভলনী েইয়া ভি্া কভিয়া 

ঝব্ড়াইচ্ছতন কব্ং েন্ধ্যা েইচ্ছল প্রতযে ঝেই িগ্নাব্ভর্ি কষুদভ চ্ছি ককাভকনী 

ব্ভেয়া কাঁভদচ্ছতন। 

 


