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মেয়েটির নাে যখন সভুাটিণী রাখা হইোটিল তখন মে জাটনত মস মবাবা 

হইয়ব। তাহার দুটি বয় া মবানয়ে সয়ুেটিনী ও সহুাটসনী নাে মওওো 

হইোটিল, তাই টেয়লর অনয়ুরায়ে তাহার বাপ মিায়িা মেয়েটির নাে 

সভুাটিণী রায়খ। এখন সেয়ল তাহায়ে সংয়েয়প সভুা বয়ল। 

 

ওস্তুরেত অনুসন্ধান ও অর্থবযয়ে বয় া দুটি মেয়ের টববাহ হইো মছয়ি, 

এখন মিায়িাটি টপতাোতার নীরব হৃওেভায়রর েয়তা টবরাজ েটরয়তয়ি। 

 

ময ের্া েে না, মস ময অনুভব েয়র ইহা সেয়লর েয়ন হে না, এইজনয 

তাহার সাোয়তই সেয়ল তাহার ভটবিযৎ সম্বয়ন্ধ দুটিন্তা পা কাশোি েটরত। 

মস ময টবোতার অটভিাপস্বরূয়প তাহার টপতৃছৃয়হ আটসো জ্মগ্রহহণ 

েটরোয়ি এ ের্া মস টিশুোল হইয়ত বুটিো লইোটিল। তাহার লল এই 

হইোটিল, সাোরয়ণর ওৃটিপর্ হইয়ত মস আপনায়ে মছাপন েটরো 

রাটখয়ত সবথওাই মেিা েটরত। েয়ন েটরত, আোয়ে সবাই ভুটলয়ল বাাঁটে। 

টেন্তু, মবওনা টে মেহ েখয়না মভায়ল। টপতাোতার েয়ন মস সবথওাই 

জাছরূে টিল। 

 

টবয়িিত, তাহার ো তাহায়ে টনয়জর এেিা ত্রুটিস্বরূপ মওটখয়তন; 

মেননা, োতা পুত্র অয়পো েনযায়ে টনয়জর অংিরূয়প মওয়খন – েনযার 

মোয়না অসমূ্পণথতা মওটখয়ল মসিা মযন টবয়িিরূয়প টনয়জর লজ্জার োরণ 

বটলো েয়ন েয়রন। বরঞ্চ, েনযার টপতা বাণীেণ্ঠ সভুায়ে তাাঁহার অনয 

মেয়েয়ওর অয়পো মযন এেিু মবটি ভায়লাবাটসয়তন; টেন্তু োতা তাহায়ে 

টনয়জর ছয়ভথর েলঙ্ক জ্ঞান েটরো তাহার কাশটত বয় া টবর্ত  টিয়লন। 
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সভুার ের্া টিল না, টেন্তু তাহার সওুীর্থপল্লবটবটিি বয় া বয় া দুটি 

োয়লা মোখ টিল – এবং তাহার ওষ্ঠাের ভায়বর আভাসোয়ত্র েটে 

টেিলয়ের েয়তা োাঁটপো উটিত। 

 

ের্াে আেরা ময ভাব কাশোি েটর মসিা আোটওছয়ে অয়নেিা টনয়জর 

মেিাে ছট ো লইয়ত হে, েতেিা তজথো েরার েয়তা; সেল সেয়ে 

টিে হে না, েেতা অভায়ব অয়নে সেয়ে ভুলও হে। টেন্তু, োয়লা 

মোখয়ে টেিু তজথো েটরয়ত হে না – েন আপটন তাহার উপয়র িাো 

মলয়ল; ভাব আপটন তাহার উপয়র েখয়না কাশসাটরত েখয়না েুটওত হে; 

েখয়না উজ্জ্বলভায়ব জ্বটলো উয়ি, েখয়না োনভায়ব টনটবো আয়স, 

েখয়না অস্তোন েয়ের েয়তা অটনয়েিভায়ব োটহো র্ায়ে, েখয়না ্রুতত 

েঞ্চল টবদুযয়তর েয়তা টওটিটওয়ে টিেটরো উয়ি। েুয়খর ভাব ৈ ব 

আজ্মগোল যাহার অনয ভািা নাই তাহার মোয়খর ভািা অসীে উওার 

এবং অতলস্পিথ ছভীর – অয়নেিা স্বচ্ছ আোয়ির েয়তা, উওোস্ত এবং 

িাোয়লায়ের টনস্তব্ধ রঙ্গভূটে। এই বােযহীন েনুয়িযর েয়েয বৃহৎ কাশেৃটতর 

েয়তা এেিা টবজন েহত্ত্ব আয়ি। এইজনয সাোরণ বালেবাটলোরা 

তাহায়ে এেকাশোর ভে েটরত, তাহার সটহত মখলা েটরত না। মস টনজথন 

টিকাশহয়রর েয়তা িব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। 

 

২ 

্রহায়ের নাে েণ্ডীপুর। নওীটি বাংলায়ওয়ির এেটি মিায়িা নওী, ছহৃ্থঘর্য়রর 

মেয়েটির েয়তা; বহুওরূ পযথন্তা প তাহার কাশসার নয়হ; টনরলসা ত্ী নওীটি 

আপন েলূ রো েটরো োজ েটরো যাে; দুই োয়রর ্রহায়ের সেয়লরই 

সয়ঙ্গ তাহার মযন এেিা-না-এেিা সম্পেথ আয়ি। দুই োয়র মলাোলে 

এবং তরুচ্ছাোর্ন উচ্চ তি; টন্মগতল টওো ্রহােলক্ষ্মী মতসাতটস্বনী 
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আত্মটবস্মৃত ্রুতত পয়ওয়েপ কাশলুল হৃওয়ে আপনার অসংখয েলযাণোয়যথ 

েটলোয়ি। 

 

বাণীেয়ণ্ঠর র্র নওীর এয়েবায়র উপয়রই। তাহার বাাঁখাটরর মব া, 

আিোলা, মছাোলর্র, ম াঁটেিালা, খয় র সূ্তপ, মতাঁতুলতলা, আে োাঁিাল 

এবং েলার বাছান মনৌোবাটহ-োয়ত্ররই ওৃটি আেিথণ েয়র। এই ছাহথ্থঘয 

সচ্ছলতার েয়েয মবাবা মেয়েটি োহারও নজয়র পয়  টে না জাটন না, 

টেন্তু োজেয়েথ যখটন অবসর পাে তখটন মস এই নওীতীয়র আটসো বয়স। 

 

কাশেৃটত মযন তাহার ভািার অভাব পূরণ েটরো মওে। মযন তাহার হইো 

ের্া েে। নওীর েলধ্বটন, মলায়ের মোলাহল, োটির ছান, পাটখর াাে, 

তরুর েেথর – সেস্ত টেটিো োটর টওয়ের েলায়লরা-আয়দালন-েম্পয়নর 

সটহত এে হইো সেুয়ের তরঙ্গরাটির নযাে বাটলোর টেরটনস্তব্ধ হৃওে-

উপেূয়লর টনেয়ি আটসো ভাটিো ভাটিো পয় । কাশেটৃতর এই টবটবে 

িব্দ এবং টবটেত্র ছটত, ইহাও মবাবার ভািা – বয় া বয় া েুপলবটবটিি 

সভুার ময ভািা তাহারই এেিা টবশ্ববযাপী টবস্তার; টিটলরবপূণথ তণৃভূটে 

হইয়ত িব্দাতীত নেত্রয়লাে পযথন্তা প মেবল ইটঙ্গত, ভটঙ্গ, সংছীত, ক্রদন 

এবং ওীর্থটনশ্বাস। 

 

এবং েেযায়ে যখন োটিরা মজয়লরা খাইয়ত যাইত, ছৃহয়্থঘরা রু্োইত, 

পাটখরা াাটেত না, মখো-য়নৌো বন্ধ র্াটেত, সজন জছৎ সেস্ত 

োজেয়েথর োিখায়ন সহসা র্াটেো টছো ভোনে টবজনেূটতথ োরণ 

েটরত, তখন রুে েহাোয়ির তয়ল মেবল এেটি মবাবা কাশেৃটত এবং 

এেটি মবাবা মেয়ে েুখােুটখ েুপ েটরো বটসো র্াটেত – এেজন 

সটুবস্তীণথ মরৌয়ে, আর-এেজন েুে তরুচ্ছাোে। 
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সভুার ময গুটিেতে অন্তা পরঙ্গ বন্ধরু ওল টিল না তাহা নয়হ। মছাোয়লর 

দুটি ছাভী, তাহায়ওর নাে সবথিী ও পাঙ্গটুল। মস নাে বাটলোর েুয়খ 

তাহারা েখয়না শুয়ন নাই, টেন্তু তাহার পওিব্দ তাহারা টেটনত – তাহার 

ের্াহীন এেিা েরুণ সরু টিল, তাহার েেথ তাহারা ভািার অয়পো 

সহয়জ বুটিত। সভুা েখন তাহায়ওর আওর েটরয়তয়ি, েখন ভৎথসনা 

েটরয়তয়ি, েখন টেনটত েটরয়তয়ি, তাহা তাহারা োনুয়ির অয়পো 

ভায়লা বটুিয়ত পাটরত। 

 

সভুা মছাোয়ল  ুটেো দুই বাহুর িারা সবথিরীর ্রহীবা মবিন েটরো তাহার 

োয়নর োয়ি আপনার ছণ্ডয়ওি র্িথণ েটরত এবং পাঙ্গুটল টনিগ্ধদওটৃিয়ত 

তাহার কাশটত টনরীেণ েটরো তাহার ছা োটিত। বাটলো টওয়নর েয়েয 

টনেটেত টতনবার েটরো মছাোলর্য়র যাইত, তাহা িা া অটনেটেত 

আছেনও টিল; ছয়ৃহ ময টওন মোয়না েটিন ের্া শুটনত মস টওন মস 

অসেয়ে তাহার এই েূে বন্ধদুুটির োয়ি আটসত – তাহার 

সটহষ্ণুতাপটরপূণথ টবিাওিান্তা প ওৃটিপাত হইয়ত তাহারা েী-এেিা অন্ধ 

অনুোনিট্ত র িারা বাটলোর েেথয়বওনা মযন বুটিয়ত পাটরত, এবং 

সভুার ছা মর্াঁটিো আটসো অয়ে অয়ে তাহার বাহুয়ত টিং র্টিো র্টিো 

তাহায়ে টনবথাে বযােুলতার সটহত সান্ত্বনা টওয়ত মেিা েটরত। 

 

ইহারা িা া িাছল এবং টব ালিাবেও টিল; টেন্তু তাহায়ওর সটহত 

সভুার এরূপ সেযেভায়ব ৈ েত্রী টিল না, তর্াটপ তাহারা যয়র্ি আনছুতয 

কাশোি েটরত। টব ালটিশুটি টওয়ন এবং রায়ত্র যখন-তখন সভুার ছরে 

মোলটি টনিঃসংয়োয়ে অটেোর েটরো সখুটনোর আয়োজন েটরত এবং 

সভুা তাহার ্রহীবা ও পৃয়ষ্ঠ মোেল অঙ্গটুল বুলাইো টওয়ল ময তাহার 
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টনোেিথয়ণর টবয়িি সহােতা হে, ইটঙ্গয়ত এরূপ অটভকাশােও কাশোি 

েটরত। 

 

৩ 

উন্নত মেণীর জীয়বর েয়েয সভুার আয়রা এেটি সঙ্গী জুটিোটিল। টেন্তু 

তাহার সটহত বাটলোর টিে টেরূপ সম্পেথ টিল তাহা টনণথে েরা েটিন, 

োরণ, মস ভািাটবটিি জীব; সতুরাং উভয়ের েয়েয সেভািা টিল না। 

 

মছাাঁসাইয়ওর মিায়িা মিয়লটি – তাহার নাে কাশতাপ। মলােটি টনতান্তা প 

অেেথণয। মস ময োজেেথ েটরো সংসায়রর উন্নটত েটরয়ত য্ন  েটরয়ব 

বহু মেিার পর বাপ-ো মস আিা তযাছ েটরোয়িন। অেেথণয মলায়ের 

এেিা সটুবো এই ময, আত্মীে মলায়েরা তাহায়ওর উপয়র টবর্ত  হে 

বয়ি, টেন্তু কাশাে তাহারা টনিঃসম্পেথ মলােয়ওর টকাশেপাত্র হে – োরণ, 

মোয়না োয়যথ আবদ্ধ না র্াোয়ত তাহারা সরোটর সম্পটি হইো ওাাঁ াে। 

িহয়রর মযেন এে-আেিা ছৃহসম্পেথহীন সরোটর বাছান র্াো আবিযে 

মতেটন ্রহায়ে দুই-োটরিা অেেথণয সরোটর মলাে র্াোর টবয়িি 

কাশয়োজন। োয়জ-েয়েথ আয়োয়ও-অবসয়র মযখায়ন এেিা মলাে েে 

পয়  মসখায়নই তাহাটওছয়ে হায়তর োয়ি পাওো যাে। 

 

কাশতায়পর কাশোন িখ – টিপ মলটলো োি েরা। ইহায়ত অয়নেিা সেে 

সহয়জ োিায়না যাে। অপরায়ে নওীতীয়র ইহায়ে কাশাে এই োয়জ টনয্ুত  

মওখা যাইত। এবং এই উপয়ল সভুার সটহত তাহার কাশাে সাোৎ হইত। 

ময-য়োয়না োয়জই টনযু্ত  র্াে, এেিা সঙ্গী পাইয়ল কাশতাপ র্ায়ে 

ভায়লা। োি েরার সেে বােযহীন সঙ্গীই সবথায়পো মেষ্ঠ – এইজনয 

কাশতাপ সভুার েযথাওা বুটিত। এইজনয সেয়লই সভুায়ে সভুা বটলত, 



 সুভা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

কাশতাপ আর-এেি ুঅটতটর্ত  আওর সংয়যাছ েটরো সভুায়ে ‘সু’ বটলো 

াাটেত। 

 

সভুা মতাঁতুলতলাে বটসো র্াটেত এবং কাশতাপ অনটতওূয়র টিপ মলটলো 

জয়লর টওয়ে োটহো র্াটেত। কাশতায়পর এেটি েটরো পান বরাদ্দ টিল, 

সভুা তাহা টনয়জ সাটজো আটনত। এবং মবাে েটর অয়নেেণ বটসো 

বটসো োটহো োটহো ইচ্ছা েটরত, কাশতায়পর মোয়না-এেিা টবয়িি 

সাহাযয েটরয়ত, এেিা-য়োয়না োয়জ লাটছয়ত, মোয়নােয়ত জানাইো 

টওয়ত ময, এই পৃটর্বীয়ত মসও এেজন েে কাশয়োজনীে মলাে নয়হ। টেন্তু 

টেিুই েটরবার টিল না। তখন মস েয়ন েয়ন টবোতার োয়ি অয়লৌটেে 

েেতা কাশার্থনা েটরত – েন্ত্রবয়ল সহসা এেন এেিা আিযথ োণ্ড র্িাইয়ত 

ইচ্ছা েটরত যাহা মওটখো কাশতাপ আিযথ হইো যাইত, বটলত, ‘তাই মতা, 

আোয়ওর সটুভর ময এত েেতা তাহা মতা জাটনতাে না।’  

 

েয়ন েয়রা, সভুা যটও জলেুোরী হইত, আয়স্ত আয়স্ত জল হইয়ত উটিো 

এেিা সায়পর োর্ার েটণ র্ায়ি রাটখো যাইত; কাশতাপ তাহার তুচ্ছ োি 

েরা রাটখো মসই োটনে লইো জয়ল াুব োটরত; এবং পাতায়ল টছো 

মওটখত, রুপার অট্টাটলোে মসানার পালয়ঙ্ক – মে বটসো ?- আোয়ওর 

বাণীেয়ণ্ঠর র্য়রর মসই মবাবা মেয়ে স ু– আোয়ওর স ুমসই েটণওীপ্ত ছভীর 

টনস্তব্ধ পাতালপুরীর এেোত্র রাজেনযা। তাহা টে হইয়ত পাটরত না। তাহা 

টে এতই অসম্ভব। আসয়ল টেিুই অসম্ভব নে, টেন্তু তবুও স ুকাশজািূনয 

পাতায়লর রাজবংয়ি না জট্মগো বাণীেয়ণ্ঠর র্য়র আটসো জট্মগোয়ি এবং 

মছাাঁসাইয়ওর মিয়ল কাশতাপয়ে টেিুয়তই আিযথ েটরয়ত পাটরয়তয়ি না। 

 

৪ 
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সভুার বেস ক্রয়েই বাট ো উটিয়তয়ি। ক্রয়ে মস মযন আপনায়ে আপটন 

অনুভব েটরয়ত পাটরয়তয়ি। মযন মোয়না এেিা পূটণথোটতটর্য়ত মোয়না-

এেিা সেুে হইয়ত এেিা মজাোয়রর মতসাত আটসো তাহার অন্তা পরাত্মায়ে 

এে নতূন অটনবথেনীে মেতনািট্ত য়ত পটরপূণথ েটরো তটুলয়তয়ি। মস 

আপনায়ে আপটন মওটখয়তয়ি, ভাটবয়তয়ি, কাশশ্ন েটরয়তয়ি, এবং বুটিয়ত 

পাটরয়তয়ি না। 

 

ছভীর পূটণথোরায়ত্র মস এে-এেটওন েীয়র িেনছৃয়হর িার খুটলো ভয়ে 

ভয়ে েুখ বা াইো বাটহয়রর টওয়ে োটহো মওয়খ, পূটণথোকাশেৃটতও সভুার 

েয়তা এোটেনী সপু্ত জছয়তর উপর জাটছো বটসো-য়যৌবয়নর রহয়সয 

পুলয়ে টবিায়ও অসীে টনজথনতার এয়েবায়র মিি সীো পযথন্তা প, এেন-টে, 

তাহা অটতক্রে েটরোও র্ে র্ম্ েটরয়তয়ি, এেটি ের্া েটহয়ত 

পাটরয়তয়ি না। এই টনস্তব্ধ বযােলু কাশেটৃতর কাশায়ন্তা প এেটি টনস্তব্ধ বযােলু 

বাটলো ওাাঁ াইো। 

 

এ টওয়ে েনযাভার্রহস্ত টপতাোতা টেটন্তা পত হইো উটিোয়িন। মলায়েও 

টনদা আরম্ভ েটরোয়ি। এেন-টে, এে-র্য়র েটরয়ব এেন জনরবও শুনা 

যাে। বাণীেয়ণ্ঠর সচ্ছল অব্থঘা, দুই মবলাই োিভাত খাে, এজনয তাহার 

িত্রু টিল। 

 

স্ত্রীপুরুয়ি টবস্তর পরােিথ হইল। টেিটুওয়নর েয়তা বাণী টবয়ওয়ি মছল। 

 

অবয়িয়ি টলটরো আটসো েটহল, “েয়লা, েটলোতাে েয়লা। ”  

 

টবয়ওিযাত্রার উয়ওযাছ হইয়ত লাটছল। েুোিা- াো কাশভায়তর েয়তা 

সভুার সেস্ত হৃওে অশ্রুবায়ে এয়েবায়র ভটরো মছল। এেিা অটনটওথি 
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আিঙ্কা-বয়ি মস টেিটুওন হইয়ত ক্রোছত টনবথাক্ জন্তুর েয়তা তাহার 

বাপ-োয়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ টলটরত – াাছর েেু মেটলো তাাঁহায়ওর েুয়খর 

টওয়ে োটহো েী-এেিা বুটিয়ত মেিা েটরত, টেন্তু তাাঁহারা টেিু বুিাইো 

বটলয়তন না। 

 

ইটতেয়েয এেটওন অপরায়ে জয়ল টিপ মলটলো কাশতাপ হাটসো েটহল, 

“েী মর স,ু মতার নাটে বর পাওো মছয়ি, তুই টবয়ে েরয়ত যাটচ্ছস ? 

মওটখস আোয়ওর ভুটলস মন।”  

 

বটলো আবার োয়ির টওয়ে েয়নায়যাছ েটরল। 

 

েেথটবদ্ধ হটরণী বযায়ের টওয়ে মযেন েটরো তাোে, নীরয়ব বটলয়ত র্ায়ে 

‘আটে মতাোর োয়ি েী মওাি েটরোটিলাে’, সভুা মতেটন েটরো 

কাশতায়পর টওয়ে োটহল; মসটওন ছায়ির তলাে আর বটসল না। বাণীেণ্ঠ 

টনো হইয়ত উটিো িেনছয়ৃহ তাোে খাইয়তটিয়লন, সভুা তাাঁহার পায়ের 

োয়ি বটসো তাাঁহার েুয়খর টওয়ে োটহো োাঁটওয়ত লাটছল। অবয়িয়ি 

তাহায়ে সান্ত্বনা টওয়ত টছো বাণীেয়ণ্ঠর শুষ্ক েয়পায়ল অশ্রু ছ াইো 

পট ল। 

 

োল েটলোতাে যাইবার টওন ট্থঘর হইোয়ি। সভুা মছাোলর্য়র তাহার 

বালয-সখীয়ওর োয়ি টবওাে লইয়ত মছল, তাহাটওছয়ে স্বহয়স্ত 

খাওোইো, ছলা েটরো এেবার দুই মোয়খ যত পায়র ের্া ভটরো 

তাহায়ওর েুয়খর টওয়ে োটহল – দুই মনত্রপলব হইয়ত িপ িপ েটরো 

অশ্রুজল পট য়ত লাটছল। 
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মসটওন শুেিাওিীর রাটত্র। সভুা িেনছহৃ হইয়ত বাটহর হইো তাহার মসই 

টেরপটরটেত নওীতয়ি িেিযযাে লিুাইো পট ল -য়যন েরণীয়ে, এই 

কাশোণ্ড েূে োনবতায়ে দুই বাহুয়ত েটরো বটলয়ত োয়হ, ‘তুটে আোয়ে 

যাইয়ত টওয়ো না, ো। আোর েয়তা দুটি বাহু বা াইো তুটেও আোয়ে 

েটরো রায়খা।’  

 

েটলোতার এে বাসাে সভুার ো এেটওন সভুায়ে খুব েটরো সাজাইো 

টওয়লন। আাঁটিো েুল বাাঁটেো, মখাাঁপাে জটরর টলতা টওো, অলংোয়র 

আচ্ছন্ন েটরো তাহার স্বাভাটবে েী যর্াসােয টবলুপ্ত েটরো টওয়লন। 

সভুার দুই েেু টওো অশ্রু পট য়তয়ি; পায়ি মোখ লুটলো খারাপ মওটখয়ত 

হে এজনয তাহার োতা তাহায়ে টবস্তর ভথৎসনা েটরয়লন, টেন্তু অশ্রুজল 

ভথৎসনা োটনল না। 

 

বন্ধুসয়ঙ্গ বর স্বেং েয়ন মওটখয়ত আটসয়লন – েনযার ো-বাপ টেটন্তা পত, 

িটঙ্কত, িিবযস্ত হইো উটিয়লন; মযন মওবতা স্বেং টনয়জর বটলর পশু 

বাটিো লইয়ত আটসোয়িন। ো মনপর্য হইয়ত টবস্তর তজথন ছজথন িাসন 

েটরো বাটলোর অশ্রুয়তসাত টিগুণ বা াইো পরীেয়ের সমু্ময়খ 

পািাইয়লন। পরীেে অয়নেণ টনরীণ েটরো বটলয়লন, “েদ নয়হ।”  

 

টবয়িিত, বাটলোর ক্রদন মওটখো বুটিয়লন ইহার হৃওে আয়ি, এবং 

টহসাব েটরো মওটখয়লন, ‘ময হৃওে আজ বাপ-োয়ের টবয়চ্ছওসম্ভাবনাে 

বযটর্ত হইো উটিোয়ি মসই হৃওে আজ বায়ও োল আোরই বযবহায়র 

লাটছয়ত পাটরয়ব।’ শুট্ত র েু্ত ার নযাে বাটলোর অশ্রুজল মেবল 

বাটলোর েূলয বা াইো টওল, তাহার হইো আর-য়োয়না ের্া বটলল না। 
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পটিো টেলাইো খুব এেিা শুভলয়ে টববাহ হইো মছল।  

 

মবাবা মেয়েয়ে পয়রর হয়স্ত সেপথণ েটরো বাপ-ো মওয়ি েটলো মছল – 

তাহায়ওর জাটত ও পরোল রা হইল। 

 

বর পটিয়ে োজ েয়র। টববায়হর অনটতটবলয়ম্ব স্ত্রীয়ে পটিয়ে লইো 

মছল। 

 

সপ্তাহখায়নয়ের েয়েয সেয়লই বুটিল নববেূ মবাবা। তা মেহ বুটিল না 

মসিা তাহার মওাি নয়হ। মস োহায়েও কাশতারণা েয়র নাই। তাহার দুটি 

েেু সেল ের্াই বটলোটিল টেন্তু মেহ তাহা বটুিয়ত পায়র নাই। মস োটর 

টওয়ে োে – ভািা পাে না – যাহারা মবাবার ভািা বটুিত মসই 

আজ্মগপটরটেত েুখগুটল মওটখয়ত পাে না – বাটলোর টেরনীরব হৃওয়ের 

েয়েয এেিা অসীে অবয্ত  ক্রদন বাটজয়ত লাটছল – অন্তা পযথােী িা া 

আর-য়েহ তাহা শুটনয়ত পাইল না। 

 

এবার তাহার স্বােী েে ু এবং েয়ণথটেয়ের িারা পরীো েটরো এে 

ভািাটবটিি েনযা টববাহ েটরো আটনল। 

 


