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কাষ্টিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাষ্টি স্ত্রীষ্টবন্দ্রয়ান্দ্রের ির ষ্টিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধান্দ্রন 

ক্ষাি থাষ্টকয়া িশুিক্ষী-ষ্টিকান্দ্ররই মন্দ্রনাষ্টনন্দ্রবি কষ্টরয়ান্দ্রেন  দী ঘ্  কিৃ 

কষ্টিন ল্ু িরীর, তীক্ষ্ম দৃষ্টি, অবযথঘ  লক্ষয, সাজসস্ায় িষ্টচিমমন্দ্রদিীর 

মন্দ্রতা; সন্দ্রে সন্দ্রে কুষ্টিষ্টের হীরা ষ্টসিং, েক্কনলাল, এবিং োইন্দ্রয় বাষ্টজসন্দ্রয় 

খাাঁসান্দ্রহব, ষ্টমঞাসান্দ্রহব অন্দ্রনক ষ্টিষ্টরয়া থান্দ্রক; অকমঘ ণ্য অনুচর-

িষ্টরচন্দ্রররও অভাব নাই  

 

দুই-চাষ্টরজসন ষ্টিকারী বন্ধবুান্ধব লইয়া অঘ্রান্দ্রনর মাঝামাষ্টঝ কাষ্টিচে 

ননষ্টদষ্ট্র ষ্টবন্দ্রলর ধান্দ্রর ষ্টিকার কষ্টরন্দ্রত ষ্টেয়ান্দ্রেন  নদীন্দ্রত দুইষ্ট  বন্দ্র া 

ববান্দ্র  তাাঁহান্দ্রদর বাস, আন্দ্ররা বো া-ষ্টতনচার বনৌকায় চাকরবাকন্দ্ররর দল 

গ্রান্দ্রমর ্া  ষ্ট্ষ্টরয়া বষ্টসয়া আন্দ্রে  গ্রামবধূন্দ্রদর জসল বতালা, স্নান করা 

প্রায় বন্ধ  সমি ষ্টদন বন্দনু্দ্রকর আওয়ান্দ্রজস জসলস্থল কম্পমান, সন্ধযান্দ্রবলায় 

ওিাষ্টদ েলায় তানকতঘ ন্দ্রব িল্লীর ষ্টনদ্রাতো ষ্টতন্দ্ররাষ্টহত  

 

একষ্টদন সকান্দ্রল কাষ্টিচে ববান্দ্র  বষ্টসয়া বন্দুন্দ্রকর বচাঙ সযন্দ্রে স্বহন্দ্রি 

িষ্টরষ্কার কষ্টরন্দ্রতন্দ্রেন, এমন সময় অনষ্টতদনূ্দ্রর হাাঁন্দ্রসর ডাক শুষ্টনয়া চাষ্টহয়া 

বদষ্টখন্দ্রলন, একষ্ট  বাষ্টলকা দুই হান্দ্রত দুইষ্ট  তরুণ্ হাাঁস বন্দ্রক্ষ চাষ্টিয়া ধষ্টরয়া 

্ান্দ্র  আষ্টনয়ান্দ্রে  নদীষ্ট  বোন্দ্র া, প্রায় বরাতহীন, নানাজসাতীয় নিবান্দ্রল 

ভরা  বাষ্টলকা হাাঁস দুইষ্ট ন্দ্রক জসন্দ্রল োষ্ট য়া ষ্টদয়া এন্দ্রকবান্দ্রর আয়ন্দ্রতেরর 

বাষ্টহন্দ্রর না যায় এইভান্দ্রব ত্রিসতকঘ  বস্নন্দ্রহ তাহান্দ্রদর আেলাইবার বচিা 

কষ্টরন্দ্রতন্দ্রে  এ ুক ুবুঝা বেল, অনয ষ্টদন বস তাহার হাাঁস জসন্দ্রল োষ্ট য়া ষ্টদয়া 

চষ্টলয়া যাইত, ষ্টকন্তু সম্প্রষ্টত ষ্টিকারীর ভন্দ্রয় ষ্টনষ্টচিমি ষ্টচন্দ্রতের রাষ্টখয়া যাইন্দ্রত 

িাষ্টরন্দ্রতন্দ্রে না  
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বমন্দ্রয়ষ্ট র বসৌন্দযঘ  ষ্টনরষ্টতিয় নবীন, বযন ষ্টবশ্বকমঘ া তাহান্দ্রক সদয ষ্টনমঘ াণ্ 

কষ্টরয়া োষ্ট য়া ষ্টদয়ান্দ্রেন  বয়স ষ্টিক করা িক্ত  িরীরষ্ট  ষ্টবকষ্টিত ষ্টকন্তু 

মুখষ্ট  এমন কাাঁচা বয, সিংসার বকাথাও বযন তাহান্দ্রক বলিমাত্র ্পরিঘ  কন্দ্রর 

নাই  বস বয বযৌবন্দ্রন িা বিষ্টলয়ান্দ্রে এখন্দ্রনা ষ্টনন্দ্রজসর কান্দ্রে বস খবরষ্ট  

তাহার বিৌাঁন্দ্রে নাই  

 

কাষ্টিচে ক্ষণ্কান্দ্রলর জসনয বন্দুক সাি করায় ষ্টিল ষ্টদন্দ্রলন  তাাঁহার চমক 

লাষ্টেয়া বেল  এমন জসায়োয় এমন মুখ বদষ্টখন্দ্রবন বষ্টলয়া কখন্দ্রনা আিা 

কন্দ্ররন নাই  অথচ, রাজসার অিঃিুন্দ্ররর বচন্দ্রয় এই জসায়োন্দ্রতই এই 

মুখখাষ্টন মানাইয়াষ্টেল  বসানার িুলদাষ্টনর বচন্দ্রয় োন্দ্রেই িুলন্দ্রক সান্দ্রজস  

বসষ্টদন িরন্দ্রতর ষ্টিষ্টিন্দ্রর এবিং প্রভান্দ্রতর বরৌন্দ্রদ্র নদীতীন্দ্ররর ষ্টবকষ্টিত 

কািবনষ্ট  ঝলমল কষ্টরন্দ্রতষ্টেল, তাহারই মন্দ্রধয বসই সরলনবীন মুখখাষ্টন 

কাষ্টিচন্দ্রের মুগ্ধ চন্দ্রক্ষ আষ্টশ্বন্দ্রনর আসন্ন আেমনীর একষ্ট  আনন্দচ্ছষ্টব 

আাঁষ্টকয়া ষ্টদল  মন্দাষ্টকনীতীন্দ্রর তরুণ্ িাবঘ তী কখন্দ্রনা কখন্দ্রনা এমন 

হিংসষ্টিশু বন্দ্রক্ষ লইয়া আষ্টসন্দ্রতন, কাষ্টলদাস বস কথা ষ্টলষ্টখন্দ্রত ভুষ্টলয়ান্দ্রেন  

 

এমন সময় হিাৎ বমন্দ্রয়ষ্ট  ভীতত্রি হইয়া কাাঁন্দ্রদা- কাাঁন্দ্রদা মুন্দ্রখ তা াতাষ্ট  

হাাঁস-দুষ্ট ন্দ্রক বুন্দ্রক তুষ্টলয়া লইয়া অবযক্ত আতঘ স্বন্দ্রর ্া  তযাে কষ্টরয়া 

চষ্টলল  কাষ্টিচে কারণ্সন্ধান্দ্রন বাষ্টহন্দ্রর আষ্টসয়া বদষ্টখন্দ্রলন, তাাঁহার একষ্ট  

রষ্টসক িাষ্টরষদ বকৌতকু কষ্টরয়া বাষ্টলকান্দ্রক ভয় বদখাইবার জসনয হাাঁন্দ্রসর 

ষ্টদন্দ্রক িাাঁকা বন্দকু লক্ষ কষ্টরন্দ্রতন্দ্রে  কাষ্টিচে িচিমাৎ হইন্দ্রত বন্দকু 

কাষ্ট য়া লইয়া হিাৎ তাহার োন্দ্রল সিন্দ্রে প্রকাণ্ড একষ্ট  চন্দ্রি া্াত 

কষ্টরন্দ্রলন, অকস্মাৎ রসভে হইয়া বলাক া বসইখান্দ্রন ধপ্ কষ্টরয়া বষ্টসয়া 

িষ্ট ল  কাষ্টি িুনরায় কামরায় আষ্টসয়া বন্দকু সাি কষ্টরন্দ্রত লাষ্টেন্দ্রলন  
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বসই ষ্টদন ববলা প্রহর-ষ্টতন্দ্রনন্দ্রকর সময় গ্রামিন্দ্রথর ্নচ্ছায়ার মধয ষ্টদয়া 

ষ্টিকারীর দল িসযন্দ্রক্ষন্দ্রত্রর ষ্টদন্দ্রক চষ্টলয়াষ্টেল  তাহান্দ্রদর মন্দ্রধয একজসন 

বন্দুন্দ্রকর আওয়াজস কষ্টরয়া ষ্টদল  ষ্টকে ুদূন্দ্রর বাাঁিঝান্দ্র র উির হইন্দ্রত কী 

এক া িাষ্টখ আহত হইয়া ্ুষ্টরন্দ্রত ্ুষ্টরন্দ্রত ষ্টভতন্দ্ররর ষ্টদন্দ্রক িষ্ট য়া বেল  

 

বকৌতহূলী কাষ্টিচে িাষ্টখর সন্ধান্দ্রন বঝািঝা  বভদ কষ্টরয়া ষ্টভতন্দ্রর ষ্টেয়া 

বদষ্টখন্দ্রলন, একষ্ট  সচ্ছল েৃহস্থ্র, প্রােন্দ্রণ্ সাষ্টর সাষ্টর ধান্দ্রনর বোলা  

িষ্টরচ্ছন্ন বহৃৎ বোয়াল্ন্দ্ররর কলুোেতলায় বষ্টসয়া সকালন্দ্রবলাকার বসই 

বমন্দ্রয়ষ্ট  একষ্ট  আহত ্ ু্ু বুন্দ্রকর কান্দ্রে তুষ্টলয়া উচ্ছ্বষ্টসত হইয়া কাাঁষ্টদন্দ্রতন্দ্রে 

এবিং োমলার জসন্দ্রল অঞ্চল ষ্টভজসাইয়া িাষ্টখর চঞু্চিুন্দ্র র মন্দ্রধয জসল 

ষ্টনিং াইয়া ষ্টদন্দ্রতন্দ্রে  বিাষা ষ্টব াল া তাহার বকান্দ্রলর উির দুই িা তুষ্টলয়া 

ঊর্ধ্ঘ মুন্দ্রখ ্ু্ুষ্ট র প্রষ্টত উৎসকু দৃষ্টিিাত কষ্টরন্দ্রতন্দ্রে; বাষ্টলকা মন্দ্রধয মন্দ্রধয 

তাহার নাষ্টসকাগ্রবান্দ্রে তজসঘ নী-আ্াত কষ্টরয়া লুব্ধ জসন্তুর অষ্টতষ্টরক্ত আগ্রহ 

দমন কষ্টরয়া ষ্টদন্দ্রতন্দ্রে  

িল্লীর ষ্টনিব্ধ মধযান্দ্রে একষ্ট  েৃহস্থপ্রােন্দ্রণ্র সচ্ছল িাষ্টির মন্দ্রধয এই 

করুণ্চ্ছষ্টব এক মুহূন্দ্রতঘ ই কাষ্টিচন্দ্রের হৃদন্দ্রয়র মন্দ্রধয আাঁকা হইয়া বেল  

ষ্টবরলিল্লব োেষ্ট র োয়া ও বরৌদ্র বাষ্টলকার বরান্দ্র র উির আষ্টসয়া 

িষ্ট য়ান্দ্রে; অদূন্দ্রর আহারিষ্টরতৃপ্ত িষ্টরিুি োভী আলন্দ্রসয মাষ্ট ন্দ্রত বষ্টসয়া 

িৃে ও িুচ্ছ-আন্দ্রন্দালন্দ্রন ষ্টিন্দ্রির মাষ্টে তা াইন্দ্রতন্দ্রে; মান্দ্রঝ মান্দ্রঝ বাাঁন্দ্রির 

ঝান্দ্র  ষ্টিস্ ষ্টিস্ কথার মন্দ্রতা নতূন উতেররবাতান্দ্রসর খস্ খস্ িে 

উষ্টিন্দ্রতন্দ্রে  বসষ্টদন প্রভান্দ্রত নদীতীন্দ্রর বন্দ্রনর মন্দ্রধয যাহান্দ্রক বন্ীর মন্দ্রতা 

বদষ্টখন্দ্রত হইয়াষ্টেল, আজস মধযান্দ্রে ষ্টনিব্ধ বোষ্ঠপ্রােণ্চ্ছায়ায় তাহান্দ্রক 

বস্নহষ্টবেষ্টলত েৃহলক্ষ্মীষ্ট র মন্দ্রতা বদষ্টখন্দ্রত হইল  
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কাষ্টিচে বন্দকু-হন্দ্রি হিাৎ এই বযষ্টথত বাষ্টলকার সমু্মন্দ্রখ আষ্টসয়া অতযি 

কুষ্টিত হইয়া িষ্ট ন্দ্রলন  মন্দ্রন হইল, বযন বমালসদু্ধ বচার ধরা িষ্ট লাম  

িাষ্টখষ্ট  বয আমার গুষ্টলন্দ্রত আহত হয় নাই, বকান্দ্রনাপ্রকান্দ্রর এই 

নকষ্টিয়ত কু ু ষ্টদন্দ্রত ইচ্ছা হইল  বকমন কষ্টরয়া কথা া িাষ্ট ন্দ্রবন 

ভাষ্টবন্দ্রতন্দ্রেন এমন সময় কুষ্ট র হইন্দ্রত বক ডাষ্টকল, “সধুা ” বাষ্টলকা বযন 

চমষ্টকত হইয়া উষ্টিল  আবার ডাক িষ্ট ল, “সধুা ” তখন বস তা াতাষ্ট  

িাষ্টখষ্ট  লইয়া কুষ্ট রমুন্দ্রখ চষ্টলয়া বেল  কাষ্টিচে ভাষ্টবন্দ্রলন নামষ্ট  

উিযুক্ত বন্দ্র   সধুা  

 

কাষ্টি তখন দন্দ্রলর বলান্দ্রকর হান্দ্রত বন্দকু রাষ্টখয়া সদর িথ ষ্টদয়া বসই 

কুষ্ট ন্দ্ররর িান্দ্রর আষ্টসয়া উিষ্টস্থত হইন্দ্রলন  বদষ্টখন্দ্রলন, একষ্ট  বপ্রৌঢ়বয়স্ক 

মুষ্টণ্ডতমুখ িািমূষ্টতঘ  ্া্মণণ্ দাওয়ায় বষ্টসয়া হষ্টরভষ্টক্তষ্টবলাস িাি 

কষ্টরন্দ্রতন্দ্রেন  ভষ্টক্তমষ্টণ্ডত তাাঁহার মুন্দ্রখর সেুভীর ষ্টস্নগ্ধ প্রিাি ভান্দ্রবর সষ্টহত 

কাষ্টিচে বসই বাষ্টলকার দয়াদ্রঘ  মুন্দ্রখর সাদিৃয অনুভব কষ্টরন্দ্রলন  

 

কাষ্টি তাাঁহান্দ্রক নমস্কার কষ্টরয়া কষ্টহন্দ্রলন, “তৃষ্ণা িাইয়ান্দ্রে িাকরু, এক 

্ষ্ট  জসল িাইন্দ্রত িাষ্টর ষ্টক ”  

 

্া্মণণ্ তা াতাষ্ট  তাাঁহান্দ্রক অভযথঘ না কষ্টরয়া বসাইন্দ্রলন এবিং ষ্টভতর হইন্দ্রত 

ষ্টিতন্দ্রলর বরকাষ্টবন্দ্রত কন্দ্রয়কষ্ট  বাতাসা ও কাাঁসার ্ষ্ট ন্দ্রত জসল লইয়া 

স্বহন্দ্রি অষ্টতষ্টথর সমু্মন্দ্রখ রাষ্টখন্দ্রলন  

 

কাষ্টি জসল খাইন্দ্রল ির ্া্মণণ্ তাাঁহার িষ্টরচয় লইন্দ্রলন  কাষ্টি িষ্টরচয় 

ষ্টদয়া কষ্টহন্দ্রলন, “িাকরু, আিনার যষ্টদ বকান্দ্রনা উিকার কষ্টরন্দ্রত িাষ্টর বতা 

কৃতাথঘ  হই ”  
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নবীন বাাঁ ুন্দ্রজসয কষ্টহন্দ্রলন, “বাবা, আমার আর কী উিকার কষ্টরন্দ্রব  তন্দ্রব 

সধুা বষ্টলয়া আমার এক কনযা আন্দ্রে, তাহার বয়স হইন্দ্রত চষ্টলল, তাহান্দ্রক 

একষ্ট  সৎিান্দ্রত্র দান কষ্টরন্দ্রত িাষ্টরন্দ্রলই সিংসান্দ্ররর ঋণ্ হইন্দ্রত মুষ্টক্তলাভ 

কষ্টর  কান্দ্রে বকাথাও ভান্দ্রলা বেন্দ্রল বদষ্টখ না, দনূ্দ্রর সন্ধান কষ্টরবার মন্দ্রতা 

সামথঘ যও নাই; ্ন্দ্রর বোিীনান্দ্রথর ষ্টবগ্রহ আন্দ্রে, তাাঁহান্দ্রক বিষ্টলয়া বকাথাও 

যাই নাই ”  

 

কাষ্টি কষ্টহন্দ্রলন, “আিষ্টন বনৌকায় আমার সষ্টহত সাক্ষাৎ কষ্টরন্দ্রল িাত্র 

সম্বন্দ্রন্ধ আন্দ্রলাচনা কষ্টরব ”  

 

এ ষ্টদন্দ্রক কাষ্টির বপ্রষ্টরত চরেণ্ বন্দ্রন্দযািাধযান্দ্রয়র কনযা সধুার কথা 

যাহান্দ্রকই ষ্টজসজ্ঞাসা কষ্টরল সকন্দ্রলই একবান্দ্রকয কষ্টহল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা 

কনযা আর হয় না  

 

িরষ্টদন নবীন ববান্দ্র  উিষ্টস্থত হইন্দ্রল কাষ্টি তাাঁহান্দ্রক ভূষ্টমষ্ঠ হইয়া প্রণ্াম 

কষ্টরন্দ্রলন এবিং জসানাইন্দ্রলন, ষ্টতষ্টনই ্া্মণন্দ্রণ্র কনযান্দ্রক ষ্টববাহ কষ্টরন্দ্রত 

ইচু্ছক আন্দ্রেন  ্ া্মণণ্ এই অভাবনীয় বসৌভান্দ্রেয রুদ্ধকন্দ্রি ষ্টকেকু্ষণ্ কথাই 

কষ্টহন্দ্রত িাষ্টরন্দ্রলন না  মন্দ্রন কষ্টরন্দ্রলন, ষ্টকে ু এক া ভ্রম হইয়ান্দ্রে  

কষ্টহন্দ্রলন, “আমার কনযান্দ্রক তষু্টম ষ্টববাহ কষ্টরন্দ্রব? ”  

 

কাষ্টি কষ্টহন্দ্রলন, “আিনার যষ্টদ সম্মষ্টত থান্দ্রক, আষ্টম প্রস্তুত আষ্টে ”  

 

নবীন আবার ষ্টজসজ্ঞাসা কষ্টরন্দ্রলন, “সধুান্দ্রক? ”– উতেরন্দ্রর শুষ্টনন্দ্রলন, “হাাঁ ”  

 

নবীন ষ্টস্থরভান্দ্রব কষ্টহন্দ্রলন, “তা বদখান্দ্রিানা–”  
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কাষ্টি বযন বদন্দ্রখন নাই, ভান কষ্টরয়া কষ্টহন্দ্রলন, “বসই এন্দ্রকবান্দ্রর শুভদৃষ্টির 

সময় ”  

 

নবীন েদ েদকন্দ্রি কষ্টহন্দ্রলন, “আমার সধুা বন্দ্র া সিুীলা বমন্দ্রয়, রাাঁধাবা া 

্রকন্নার কান্দ্রজস অষ্টিতীয়  তুষ্টম বযমন না বদষ্টখয়াই তাহান্দ্রক ষ্টববাহ 

কষ্টরন্দ্রত প্রস্তুত হইয়াে বতমষ্টন আিীবঘ াদ কষ্টর, আমার সুধা িষ্টত্তা 

সতীলক্ষ্মী হইয়া ষ্টচরকাল বতামার মেল করুক  কখন্দ্রনা মুহূন্দ্রতঘ র জসনয 

বতামার িষ্টরতান্দ্রির কারণ্ না ্ কু ”  

 

কাষ্টি আর ষ্টবলম্ব কষ্টরন্দ্রত চাষ্টহন্দ্রলন না, মা্ মান্দ্রসই ষ্টববাহ ষ্টস্থর হইয়া 

বেল  

 

িা ার মজুসমদারন্দ্রদর িুরাতন বকািাবাষ্ট ন্দ্রত ষ্টববান্দ্রহর স্থান ষ্টনষ্টদঘ ি 

হইয়ান্দ্রে  বর হাষ্টত চষ্ট য়া মিাল জ্বালাইয়া বাজসনা বাজসাইয়া যথাসমন্দ্রয় 

আষ্টসয়া উিষ্টস্থত  

 

শুভদৃষ্টির সময় বর কনযার মুন্দ্রখর ষ্টদন্দ্রক চাষ্টহন্দ্রলন  নতষ্টির ব ািির-িরা 

চন্দনচষ্টচঘ ত সধুান্দ্রক ভান্দ্রলা কষ্টরয়া বযন বদষ্টখন্দ্রত িাইন্দ্রলন না  উদ ন্দ্রবষ্টলত 

হৃদন্দ্রয়র আনন্দ্রন্দ বচান্দ্রখ বযন ধাাঁধা লাষ্টেল  

 

বাসর্ন্দ্রর িা ার সরকাষ্টর িানষ্টদষ্টদ যখন বরন্দ্রক ষ্টদয়া বজসার কষ্টরয়া 

বমন্দ্রয়র ব্াম া বখালাইয়া ষ্টদন্দ্রলন তখন কাষ্টি হিাৎ চমষ্টকয়া উষ্টিন্দ্রলন  

 

এ বতা বসই বমন্দ্রয় নয়  হিাৎ বুন্দ্রকর কাে হইন্দ্রত এক া কান্দ্রলা বজ্র উষ্টিয়া 

তাাঁহার মষ্টিষ্কন্দ্রক বযন আ্াত কষ্টরল, মুহূন্দ্রতঘ  বাসর্ন্দ্ররর সমি প্রদীি 
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বযন অন্ধকার হইয়া বেল এবিং বসই অন্ধকারপ্লাবন্দ্রন নববধরূ 

মুখখাষ্টনন্দ্রকও বযন কাষ্টলমাষ্টলপ্ত কষ্টরয়া ষ্টদল  

 

কাষ্টিচে ষ্টিতীয়বার ষ্টববাহ কষ্টরন্দ্রবন না বষ্টলয়া মন্দ্রন মন্দ্রন প্রষ্টতজ্ঞা 

কষ্টরয়াষ্টেন্দ্রলন; বসই প্রষ্টতজ্ঞা ষ্টক এমষ্টন এক া অদ্ভুত িষ্টরহান্দ্রস অদৃি তষু্ট  

ষ্টদয়া ভাষ্টঙয়া ষ্টদল! কত ভান্দ্রলা ভান্দ্রলা ষ্টববান্দ্রহর প্রিাব অগ্রাহয 

কষ্টরয়ান্দ্রেন, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবন্দ্রদর সাননুয় অনুন্দ্ররাধ অবন্দ্রহলা 

কষ্টরয়ান্দ্রেন; উচ্চক ুুষ্টম্বতার আকষঘ ণ্, অন্দ্রথঘ র প্রন্দ্রলাভন,রূিখযাষ্টতর বমাহ 

সমি কা াইয়া অবন্দ্রিন্দ্রষ বকান -এক অজ্ঞাত িল্লীগ্রান্দ্রম ষ্টবন্দ্রলর ধান্দ্রর এক 

অজ্ঞাত দষ্টরন্দ্রদ্রর ্ন্দ্রর এতবন্দ্র া ষ্টব ম্বনা, বলান্দ্রকর কান্দ্রে মুখ বদখাইন্দ্রবন 

কী কষ্টরয়া  

 

শ্বশুন্দ্ররর উিন্দ্রর প্রথম া রাে হইল  প্রতারক এক বমন্দ্রয় বদখাইয়া আর-

এক বমন্দ্রয়র সষ্টহত আমার ষ্টববাহ ষ্টদল  ষ্টকন্তু ভাষ্টবয়া বদষ্টখন্দ্রলন, নবীন 

বতা তাাঁহান্দ্রক ষ্টববান্দ্রহর িূন্দ্রবঘ  কনযা বদখাইন্দ্রত চান নাই এমন নয়, ষ্টতষ্টন 

ষ্টনন্দ্রজসই বদষ্টখন্দ্রত অসম্মত হইয়াষ্টেন্দ্রলন  বষু্টদ্ধর বদান্দ্রষ বয এতবন্দ্র া িকা া 

িষ্টকয়ান্দ্রেন বস ল্ার কথা া কাহারও কান্দ্রে প্রকাি না করাই ব্য়ঃ 

ষ্টবন্দ্রবচনা কষ্টরন্দ্রলন  

 

ঔষধ বযন ষ্টেষ্টলন্দ্রলন ষ্টকন্তু মুন্দ্রখর তার া ষ্টবে াইয়া বেল  বাসর্ন্দ্ররর 

িাট্টা আন্দ্রমাদ ষ্টকেুই তাাঁহার কান্দ্রে রুষ্টচল না  ষ্টনন্দ্রজসর এবিং সবঘ সাধারন্দ্রণ্র 

প্রষ্টত রান্দ্রে তাাঁহার সবঘ াে জ্বষ্টলন্দ্রত লাষ্টেল  

 

এমন সময় হিাৎ তাাঁহার িাশ্বঘ বষ্টতঘ নী বধূ অবযক্ত ভীত স্বন্দ্রর চমষ্টকয়া 

উষ্টিল  সহসা তাহার বকান্দ্রলর কাে ষ্টদয়া এক া খরন্দ্রোন্দ্রির বাচ্ছা েষু্ট য়া 
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বেল  িরক্ষন্দ্রণ্ই বসষ্টদনকার বসই বমন্দ্রয়ষ্ট  িিকষ্টিশুর অনসুরণ্িূবঘ ক 

তাহান্দ্রক ধষ্টরয়া োন্দ্রলর কান্দ্রে রাষ্টখয়া একাি বস্নন্দ্রহ আদর কষ্টরন্দ্রত লাষ্টেল  

“ঐ বর, িােষ্টল আষ্টসয়ান্দ্রে” বষ্টলয়া সকন্দ্রল তাহান্দ্রক চষ্টলয়া যাইন্দ্রত ঙষ্টেত 

কষ্টরল  বস ভ্রূন্দ্রক্ষিমাত্র না কষ্টরয়া ষ্টিক বরকনযার সমু্মন্দ্রখ বষ্টসয়া ষ্টিশুর 

মন্দ্রতা বকৌতহূন্দ্রল কী হইন্দ্রতন্দ্রে বদষ্টখন্দ্রত লাষ্টেল  বাষ্ট র বকান্দ্রনা দাসী 

তাহার হাত ধষ্টরয়া  াষ্টনয়া লইবার বচিা কষ্টরন্দ্রল বর বযি হইয়া কষ্টহন্দ্রলন, 

“আহা, থাক -না, বসকু ”  

 

বমন্দ্রয়ষ্ট ন্দ্রক ষ্টজসজ্ঞাসা কষ্টরন্দ্রলন, “বতামার নাম কী ”  

 

বস উতেরর না ষ্টদয়া দুষ্টলন্দ্রত লাষ্টেল  

 

্রসদু্ধ রমণ্ী হাষ্টসয়া উষ্টিল  

 

কাষ্টি আবার ষ্টজসজ্ঞাসা কষ্টরন্দ্রলন, “বতামার হাাঁস-দুষ্ট  কত বন্দ্র া হইল ”  

 

অসিংন্দ্রকান্দ্রচ বমন্দ্রয়ষ্ট  নীরন্দ্রব তাাঁহার মুন্দ্রখর ষ্টদন্দ্রক চাষ্টহয়া বদষ্টখন্দ্রত লাষ্টেল  

 

হতবুষ্টদ্ধ কাষ্টি সাহসিূবঘ ক আবার ষ্টজসজ্ঞাসা কষ্টরন্দ্রলন, “বতামার বসই ্ু্ু 

আরাম হইয়ান্দ্রে বতা?” বকান্দ্রনা িল িাইন্দ্রলন না  বমন্দ্রয়রা এমনভান্দ্রব 

হাষ্টসন্দ্রত লাষ্টেল বযন বর ভাষ্টর িষ্টকয়ান্দ্রেন  

 

অবন্দ্রিন্দ্রষ প্রশ্ন কষ্টরয়া খবর িাইন্দ্রলন, বমন্দ্রয়ষ্ট  কালা এবিং ববাবা, িা ার 

যত িশুিক্ষীর ষ্টপ্রয়সষ্টেনী  বসষ্টদন বস বয সধুা ডাক শুষ্টনয়া উষ্টিয়া ্ন্দ্রর 

ষ্টেয়াষ্টেল বস তাাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর-ন্দ্রকান্দ্রনা কারণ্ ষ্টেল  
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কাষ্টি তখন মন্দ্রন মন্দ্রন চমষ্টকয়া উষ্টিন্দ্রলন  যাহা হইন্দ্রত বষ্টঞ্চত হইয়া 

িৃষ্টথবীন্দ্রত তাাঁহার বকান্দ্রনা সখু ষ্টেল না, শুভদদবরন্দ্রম তাহার ষ্টনক  হইন্দ্রত 

িষ্টরত্রাণ্ িাইয়া ষ্টনন্দ্রজসন্দ্রক ধনয জ্ঞান কষ্টরন্দ্রলন  মন্দ্রন কষ্টরন্দ্রলন, যষ্টদ এই 

বমন্দ্রয়ষ্ট র বান্দ্রির কান্দ্রে যাইতাম এবিং বসই বযষ্টক্ত আমার প্রাথঘ না-

অনুসান্দ্রর কনযাষ্ট ন্দ্রক বকান্দ্রনামন্দ্রত আমার হান্দ্রত সমিঘ ণ্ কষ্টরয়া ষ্টনষ্কৃষ্টত 

লান্দ্রভর বচিা কষ্টরত! 

 

যতক্ষণ্ আয়তেরচুযত এই বমন্দ্রয়ষ্ট র বমাহ তাাঁহার মনষ্ট ন্দ্রক আন্দ্রলাষ্ট ত 

কষ্টরন্দ্রতষ্টেল ততক্ষণ্ ষ্টনন্দ্রজসর বধূষ্ট  সম্বন্দ্রন্ধ এন্দ্রকবান্দ্রর অন্ধ হইয়া ষ্টেন্দ্রলন  

ষ্টনকন্দ্র ই আর বকাথাও ষ্টকেু সান্ত্বনার কারণ্ ষ্টেল ষ্টক না তাহা অনুসন্ধান 

কষ্টরয়া বদষ্টখবার প্রবৃষ্টতেরও ষ্টেল না  বযই শুষ্টনন্দ্রলন বমন্দ্রয়ষ্ট  ববাবা ও কালা 

অমষ্টন সমি জসেন্দ্রতর উির হইন্দ্রত এক া কান্দ্রলা িদঘ া ষ্টেন্ন হইয়া িষ্ট য়া 

বেল  দূন্দ্ররর আিা দরূ হইয়া ষ্টনকন্দ্র র ষ্টজসষ্টনসগুষ্টল প্রতযক্ষ হইয়া উষ্টিল  

সেুভীর িষ্টরত্রান্দ্রণ্র ষ্টনশ্বাস বিষ্টলয়া কাষ্টি ল্াবনত বধূর মুন্দ্রখর ষ্টদন্দ্রক 

বকান্দ্রনা-এক সনু্দ্রযান্দ্রে চাষ্টহয়া বদষ্টখন্দ্রলন  এতক্ষন্দ্রণ্ যথাথঘ  শুভদৃষ্টি হইল  

চমঘ চক্ষুর অিরালবতঘ ী মন্দ্রনান্দ্রনন্দ্রত্রর উির হইন্দ্রত সমি বাধা খষ্টসয়া 

িষ্ট ল  হৃদয় হইন্দ্রত এবিং প্রদীি হইন্দ্রত সমি আন্দ্রলাক ষ্টবচু্ছষ্টরত হইয়া 

একষ্ট মাত্র বকামল সকুুমার মুন্দ্রখর উিন্দ্রর প্রষ্টতিষ্টলত হইল; কাষ্টি 

বদষ্টখন্দ্রলন, একষ্ট  ষ্টস্নগ্ধ ্ী, একষ্ট  িাি লাবন্দ্রণ্য মুখখাষ্টন মষ্টণ্ডত  

বুষ্টঝন্দ্রলন, নবীন্দ্রনর আিীবঘ াদ সাথঘ ক হইন্দ্রব  

 


