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ব োঝো 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

  

রিিাহ সাগিপুচ্ছি আজ মহাধুম, রিাশনচ্ছ ৌরি আি ঢাচ্ছিি িাচ্ছদে গ্রাম সিগিম  

সপ্তাহ ধরিয়া রে রি িাণ্ড িারধয়া রগয়াচ্ছে, তাহা গ্রাচ্ছমি এিং তৎপার্শ্বিতবী  ারি-পাাঁ  

ররাচ্ছশি সিল রলাি জাচ্ছন  এ িাজসূয়-েচ্ছে ঢািচ্ছঢাচ্ছলি এমন মহান এিত্র সমাচ্ছিশ, 

সানাই-দচ্ছলি এমন আদশব ঐিেভাি, িাংসে-রনরমবত িাদেেচ্ছেি এমন প্র ণ্ড রিরম রদখা 

রগয়ারেল রে, গ্রাচ্ছমি রলাি ইরতপূচ্ছিব এমন িাণ্ড িখনও আি রদচ্ছখ নাই  িংচ্ছিিং 

িাদেেচ্ছেি সাহাচ্ছেে মনুষ্েচ্ছেনীি রে আনন্দ-চ্ছিালাহল উরিত হইয়াচ্ছে, তাহাচ্ছত গ্রাচ্ছমি 

পশুগুলা অতেন্ত রিিক্ত হইয়া উরিয়াচ্ছে, রিচ্ছশষ্ গরু-িােুচ্ছিি দল, ঢািচ্ছঢাচ্ছলি 

আত্মচ্ছরারহতায় তাহাচ্ছদি মমবপীড়াি আি সীমা নাই  এত সমাচ্ছিাচ্ছহি িাি,, এিা া 

নািালি  তুদবশিষ্বীয় িালচ্ছিি রিিাহ  সাগিপুচ্ছিি জরমদাি েীেুক্ত হিচ্ছদি রমচ্ছত্রি 

এিমাত্র পুচ্ছত্রি রিিাহ উপলক্ষ িরিয়াই এমন িাণ্ড িারধয়া রগয়াচ্ছে  হিচ্ছদি রমত্র রিশ 

িড়চ্ছলাি, প্রায় পাঁর শ-োরিশ হাজাি া ািা তাহাি িাৎসরিি আয়  পাচ্ছত্রি নাম েীেুক্ত 

সচ্ছতেন্দ্রিুমাি রমত্র, রহয়াি সাচ্ছহচ্ছিি স্কুচ্ছল এন্ট্রাস ক্লাচ্ছশ রস পচ্ছড়  অত অল্পিয়চ্ছস 

রিিাচ্ছহি িাি,, এিমাত্র সচ্ছতেন্দ্রি মাতাি িধূমুখ রদরখিাি এিান্ত সাধ  

িধবমান রজলাি রদলজানপুচ্ছিি জরমদাি েীেুক্ত িামাখো ি, র ৌধুিীি িরনষ্ঠা িনো 

সিলাি সরহত সচ্ছতেন্দ্রি রিিাহ হইয়া রগল  

িাঙ্গা রিৌ  সচ্ছতেন্দ্র মহাসুখী  

দশ িেচ্ছিি াু িাু চ্ছি রোা  রিৌরা ি মুখ রদরখয়া সচ্ছতেন্দ্রি জননী রিচ্ছশষ্ হৃষ্টর ত্ত 

হইচ্ছলন  রিিাচ্ছহি পিিৎসচ্ছিই হিচ্ছদিিািু িধূ আরনচ্ছলন িাি, গৃরহ,ীি এরূপ অরভসরি 
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রেল না রে, িধূচ্ছি রপতৃগৃচ্ছহ িারখয়া রদন  রতরন প্রায় িরলচ্ছতন, রিিাহ হইচ্ছল রমচ্ছয়চ্ছি 

আি িাচ্ছপি িাা ীচ্ছত িারখচ্ছত নাই  মতা া মন্দ নচ্ছহ  

সচ্ছতেন্দ্রি পাচ্ছিি সুরিধাি জনে হিচ্ছদিিািুচ্ছি সস্ত্রীি িরলিাতাচ্ছতই থারিচ্ছত হইত, 

সিলা িরলিাতায় আরসল  অল্পিয়চ্ছস রিিাহ হইয়ারেল িরলয়া সিলা হিচ্ছদিিািুি 

সরহত িথা িরহত, এমন রি সচ্ছতেন্দ্র উপরিত থারিচ্ছলও রস র্শ্শ্রূিািুিানীি সরহত িথা 

িরলত, গৃরহ,ীি তাহাচ্ছত সুখ রভন্ন অসুখ রেল না  

রিেুরদন পচ্ছি িামাখোিািু সিলাচ্ছি এিিাি িাা ী লইয়া রগচ্ছলন, তাহাি দুই-এি 

মাস পচ্ছি সচ্ছতেন্দ্র এিরদন িাগ িরিয়া িরলয়ারেল, িইগুচ্ছলাচ্ছত োতা ধচ্ছিচ্ছ , রদায়াচ্ছতি 

িারল শুরিচ্ছয় রগচ্ছে, এমন এিজন রনই রে এগুচ্ছলা রদচ্ছখ! 

িথাা া মা িুরিচ্ছলন, হিচ্ছদিিািুিও িাচ্ছন রগল; রতরন হারসয়া রিৌ আরনচ্ছত 

পািাইচ্ছলন; রলরখচ্ছলন, আমাি িাা ীচ্ছত িড় রগালচ্ছোগ উপরিত হইচ্ছতচ্ছে, মা রভন্ন রিাধ 

হয় থারমচ্ছি না  সুতিাং মাচ্ছি পািাইয়া রদচ্ছিন  

আিাি সিলা আরসল  সতেি রোা খাা  িাজগুরল রস-ই িরিত  িইগুরল িারড়য়া 

মুরেয়া সাজাইয়া িাখা, িচ্ছলচ্ছজি িাপড়জামাগুরল রিি িরিয়া িাখা, অথবাৎ তাড়াতারড়চ্ছত 

দুই হাচ্ছত দুইিিচ্ছমি রিাতাম, রিংিা আহাি িরিচ্ছত অতেন্ত রিলম্ব হইয়া রগয়াচ্ছে, 

িচ্ছলচ্ছজি এি ঘণ্টা োয় োয় সমচ্ছয়, এি পায় িাচ্ছপবচ্ছা ি অপি পায় িারনবস-িিা জুতা 

রস না পরিয়া রেচ্ছল, েিসা জামাি উপি িজি-ভিচ্ছন শুভাগমচ্ছনি জনে প্রস্তুত ত  াদচ্ছিি 

জুলুম না হয় এইসি িাজগুলা সিলাই রদরখত; সিলা না থারিচ্ছল এ-সি গণ্ডচ্ছগাল 

তাহাি প্রায়ই ঘরা ত  এমন অনেমনস্ক রলাি রিহ িখনও রদচ্ছখ নাই  এ-সিল িাজ 

সিলা রভন্ন অপি িাহািও দ্বািা হইতও না িচ্ছা , আি হইচ্ছলও সচ্ছতেন্দ্রি পেন্দ হইত না 

িরলয়াও িচ্ছা , িাজগুরল সিলাই িরিত  

  

.  

  

রদ্বতীয় পরিচ্ছেদ 

  



শরৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ব োঝো ।       গল্প 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

সুশীলাি রেচ্ছলি অন্নপ্রাশন 

সুশীলা সিলাি িড়রদরদ  তাহাি রেচ্ছলি ভাত  সুতিাং িামাখোিািু রদৌরহচ্ছত্রি 

অন্নপ্রাশন-উপলচ্ছক্ষ সিলাচ্ছি িাা ী লইয়া োইিাি জনে িরলিাতায় আরসচ্ছলন  

সিলাি রদরদ, সিলা ও সচ্ছতেন্দ্রচ্ছি োইিাি জনে রিচ্ছশষ্ অনুচ্ছিাধ িরিয়া পত্র 

রলরখয়াচ্ছে  রিচ্ছশষ্, সিলা প্রায় রতন িৎসি োিৎ রদলজানপুচ্ছি োয় নাই  সচ্ছতেন্দ্রও 

েখন োইচ্ছত সম্মত হইল, তখন িামাখোিািু পিমানচ্ছন্দ জামাতা-িনো লইয়া রদচ্ছশ 

আরসচ্ছলন  

গৃরহ,ী িহুরদিচ্ছসি পি তাহারদগচ্ছি পাইয়া অতেন্ত আহ্লারদতা হইচ্ছলন  োহাি 

রেচ্ছলি ভাত, রস আরসয়া দুইজনচ্ছিই অচ্ছনি িথা শুনাইয়া রদল, অচ্ছনি িিচ্ছম 

আপোরয়ত িরিল  

শুভিমব রনরিবচ্ছে সমাধা হইয়া োইিাি পি সচ্ছতেন্দ্র িাা ী োইচ্ছত  ারহল, রি্তু  গৃরহ,ী 

তাহাচ্ছত রিচ্ছশষ্ আপরত্ত িরিচ্ছলন, িরলচ্ছলন, এতরদন পচ্ছি এচ্ছস , আিও রিেুরদন থািচ্ছত 

হচ্ছি  

সিলাও োরড়ল না, সুতিাং আিও দুই- ারিরদন থারিচ্ছত সচ্ছতেন্দ্র সম্মত হইল  দুই-

 ারিরদন িারা য়া রগল, তিু সিলা োরড়চ্ছত  াচ্ছহ না  রি্তু  না োইচ্ছলও নচ্ছহ, পড়াশুনাি 

রিচ্ছশষ্ ক্ষরত হয়; পিীক্ষািও অরধি রিলম্ব নাই  আরসিাি সময় সিলা রজোসা িরিল, 

আমাচ্ছি আিাি িচ্ছি রনচ্ছয় োচ্ছি? 

সচ্ছতেন্দ্র িরহল, েখন োচ্ছি তখনই  

তা হচ্ছল আমাচ্ছি দশ-িািরদন পচ্ছিই রনচ্ছয় রেও  

সচ্ছতেন্দ্র অরতশয় আহ্লারদত হইল  রস এতা া ভাচ্ছি নাই  

তখন অশ্রুজচ্ছলি মচ্ছধে সিলা স্বামীচ্ছি রিদায় রদয়া হারসয়া িরলল, রদচ্ছখা, আমাি 

জনে রেন রভচ্ছিা না, আি িারত্র পেবন্ত পচ্ছড় রেন অসুখ না হয়  

িারত্র দশা াি অরধি না পরড়িাি জনে সিলা রিচ্ছশষ্ িরিয়া মাথাি রদিে রদয়া রদল  

রি এিা া উদাস-পািা প্রা, লইয়া সচ্ছতেন্দ্র রসইরদন িরলিাতায় রপৌাঁরেল  
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সচ্ছতেন্দ্রনাথ এিখানা পুস্তি লইয়া িরসয়ারেল  পুস্তচ্ছিি পৃষ্ঠাি সরহত মচ্ছনি এিা া 

রিষ্ম দ্বন্দ্বেুদ্ধ  রলয়ারেল  

সচ্ছতেন্দ্র গর,য়া রদরখল, সমস্ত রদচ্ছন রমাচ্ছা  োরিশ লাইন পড়া হইয়াচ্ছে  

দুুঃরখতভাচ্ছি রস ভারিল, িাুঃ! এইিিম পড়চ্ছলই পাস হচ্ছিা  রচ্ছম দুুঃখ ঈষ্ৎ ররাচ্ছধ 

পরি,ত হইল  রস ভারিল, সমস্ত রপাড়ামুখী সচ্ছিাি রদাষ্  এই পাাঁ রদন এচ্ছসর , 

এিাু িুও পড়চ্ছত পারিরন  আচ্ছগ মচ্ছন হ’রতা পড়াি সময় রিিক্ত িচ্ছি, দশা াি রিরশ 

পড়চ্ছত রগচ্ছলই আচ্ছলা রনরভচ্ছয় রদয়, এচ্ছি রিাথাও পারিচ্ছয় রদচ্ছল ভাল িচ্ছি পড়চ্ছিা  রিি 

উলচ্ছা া! িালই তাচ্ছি আনচ্ছত োচ্ছিা, না হচ্ছল লজ্জাি খারতচ্ছি রি রেল্ হচ্ছিা? 

এ রি? িচ্ছা  সিলা? রিশ িুরিয়াে  অন্তদবাচ্ছহ তাহািা শুিাইয়া িাি হইয়া োউি, 

এিচ্ছোাঁা া জল রেন না পচ্ছড়  অশ্রু স্ত্রীচ্ছলাচ্ছিি জনে  পুরুচ্ছষ্ি তাহাচ্ছত হাত রদিাি 

অরধিাি নাই  েে,ায় পুরড়য়া োও, িাাঁরদচ্ছত পাইচ্ছি না  িাাঁরদচ্ছল স্ত্রীচ্ছলাি হইয়া োইচ্ছি  

সিলা! এ িেিিা রি রতামিাই িরিয়াে? সিলা স্বামীি হাত আপনাি হাচ্ছত রা রপয়া ধরিয়া 

িাাঁরদয়া িরলল, পিজন্ম রির্শ্াস িি রি? 

সচ্ছতেন্দ্র িাাঁরদচ্ছত িাাঁরদচ্ছত িরলল, িিতাম রি না জারন না, রি্তু  আজ হচ্ছত স্ূ,ব 

রির্শ্াস িিি  

সিলাি মুচ্ছখ ঈষ্ৎ হারসি র হ্ন প্রিাশ পাইল  ঔষ্ধ খাওয়াইিাি সময় হইয়াচ্ছে 

রদরখয়া িামাখোিািু, হিচ্ছদিিািু এিং ডাক্তািিািু িচ্ছক্ষ প্রচ্ছিশ িরিচ্ছলন  ডাক্তাি নাড়ী 

রা রপয়া িরলচ্ছলন, আশা িড় িম, তচ্ছি ঈর্শ্চ্ছিি ইো  

ঈর্শ্চ্ছিি ইোয় পিরদন রিলা সাতা াি সময় সিলাি মৃতুে হইল  

সিোি সময় হিচ্ছদিিািু সচ্ছতেন্দ্রচ্ছি লইয়া িরলিাতায় রেরিচ্ছলন  

  

.  

  

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

  

আিাি রিিাহ 
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রি রেন রি এিা া হইয়া রগয়াচ্ছে  িাজশেোয় শয়ন িরিয়া ইন্দ্রচ্ছেি সুখ িথরিৎ 

উপলরি িরিচ্ছতরেলাম, া ারনয়া রি রেন সুচ্ছখি স্বপ্নাু িু ভারঙ্গয়া রদয়াচ্ছে  অধবিাচ্ছত্র উরিয়া 

িরসয়ারে, ঘুম ভারঙ্গয়া রগয়াচ্ছে—আমাি আজীিন সহ ি রসই অধবরেন্ন খট্টায় শুইয়া আরে—

আরম িাাঁরদি, না হারসি? সুচ্ছখি ররাচ্ছত অনচ্ছন্ত ভারসয়া োইচ্ছতরেলাম, হিাৎ রেন এিা া 

অজানা দচ্ছলি পাচ্ছশ আিদ্ধ হইয়া রগয়ারে, আি িুরি িখনও ভারসয়া োইচ্ছত পাইি না  

সি রেন উলা াইয়া রগয়াচ্ছে  জীিচ্ছনি রিন্দ্র পেবন্ত রি া ারনয়া পরিরধি িারহচ্ছি লইয়া 

রগয়াচ্ছে  রিেুই রেন আি িাহি হয় না  এ রি হইল? রনশীচ্ছথ সচ্ছতেন্দ্রনাথ জানালায় 

িরসয়া সাগিপুচ্ছিি অিিাি রদরখচ্ছতরেল  গােগুলা রি এিা া রনস্তি ভাি সচ্ছতেন্দ্রি 

সরহত রিরনময় িরিচ্ছতরেল  

রসাাঁ রসাাঁ িরিয়া ননশ িাতাস িরহয়া রগল  রিেু িরলয়া রগল রি? িরলল নি রি! রসই 

এি িথা  সি রজরনচ্ছসই রসই এি িথা িরলয়া রিড়ায়! হইয়াচ্ছে রি? পারপয়া আি র াখ 

রগল িচ্ছল না, রিি রেন িচ্ছল মচ্ছি রগল  রিৌ-িথা-িও পারখও আি আপনাি রিাল িচ্ছল 

না  রসও িচ্ছল, রিৌ মচ্ছি রগচ্ছে  সি রজরনস ঐ এিই িথা িাি িাি িরহয়া রিড়ায় রিন? 

রসাাঁ রসাাঁ িরিয়া ননশ িাতাস রেন ঐ িথাই িচ্ছহ—রনই, রনই, রস রনই! 

  

রিমন আে সতে? মাথাা া রি িড় ধরিয়াচ্ছে িরলয়া রিাধ হয়? রস ত আজ অচ্ছনিরদন 

হইল! এিাু  রশাও না ভাই! র িিাল রি এিইভাচ্ছি ঐ জানালায় িরসয়া থারিচ্ছি? 

সচ্ছতেন্দ্র অিিাচ্ছি নক্ষত্র রদরখচ্ছতরেল  রেরা  সিবাচ্ছপক্ষা ক্ষী,, রসরা চ্ছি রিচ্ছশষ্ পেবচ্ছিক্ষ, 

িরিয়া রদরখচ্ছতরেল  

 কু্ষ মুরদচ্ছত সাহস হয় না—পাচ্ছে রসরা  হািাইয়া োয়  রদরখচ্ছত রদরখচ্ছত ক্লান্ত হইচ্ছল 

রসইখাচ্ছনই রস ঘুমাইয়া পচ্ছড়  প্রভাচ্ছত রনরাভঙ্গ হইচ্ছল আিাি রসরা চ্ছি রদরখিাি র ষ্টা 

িচ্ছি  আচ্ছলা ভাল লাচ্ছগ না  রজোৎস্নায় আি আচ্ছমাদ হয় না  অত ক্ষী,াচ্ছলািরিরশষ্ট 

নক্ষত্র রি আচ্ছলাচ্ছি রদখা োয়! সচ্ছতেন্দ্র এম. এ. পিীক্ষায় রেল হইয়া রগয়াচ্ছে  পাস 

হইিাি ইোও আি নাই  উৎসাহ রনরিয়া রগয়াচ্ছে, পাস িরিচ্ছল রি নক্ষত্র িাচ্ছে আচ্ছস? 

হিচ্ছদিিািু সপরিিাচ্ছি রদচ্ছশ  রলয়া আরসয়াচ্ছেন  সচ্ছতেন্দ্র িচ্ছল, রস িাা ী হইচ্ছতই ভাল 

পিীক্ষা রদচ্ছত পারিচ্ছি  শহচ্ছিি অত গণ্ডচ্ছগাচ্ছল ভাল পড়াশুনা হয় না  সচ্ছতেন্দ্র এখন 
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এিিিচ্ছমি রলাি হইয়া রগয়াচ্ছে, মুখখানা রদরখচ্ছল রিাধ হয়, রেন িহুরদন রিেু খাইচ্ছত 

পায় নাই, রেন মস্ত পীড়া হইচ্ছত সম্প্ররত আচ্ছিাগেলাভ িরিয়াচ্ছে! 

  

দুপুিচ্ছিলা সতে ঘচ্ছিি দিজা িি িরিয়া রদয়া েচ্ছা াগ্রাে িারড়য়া ধূলা পরিষ্কাি 

িচ্ছি; রনচ্ছজি পুিাতন পুস্তিগুরল সাজাইচ্ছত িচ্ছস; হািচ্ছমারনয়াচ্ছমি িাাঁপ খুরলয়া রমোরমরে 

পরিষ্কাি িচ্ছি  সিলাি পরিষৃ্কত পুস্তিগুরল আিও পরিষ্কাি িচ্ছি; ভাল ভাল িাগজ খাম 

লইয়া সিলাচ্ছি পত্র রলরখয়া রি এিা া রশচ্ছিানামা রদয়া রনচ্ছজি িাচ্ছে িি িরিয়া িাচ্ছখ  

সচ্ছতেন্দ্রনাথ! তুরম এিা নও  অচ্ছনচ্ছিি িপাল রতামািই মত অল্পিয়চ্ছস পুরড়য়া োয়  

সিচ্ছলই রি রতামাি মত পাগল হয়? সািধান, সতে! সিচ্ছলিই এিা া সীমা আচ্ছে  

স্বগবীয় ভালিাসািও এিা া সীমা রনরদবষ্ট আচ্ছে  েরদ সীমা োড়াইয়া োও, িষ্ট পাইচ্ছি  

রিহ িারখচ্ছত পারিচ্ছি না  

সচ্ছতেন্দ্রি জননী িড় িুরদ্ধমতী  রতরন এিরদন স্বামীচ্ছি ডারিয়া িরলচ্ছলন, সতে 

আমাি রি হচ্ছয় রগচ্ছে রদখ ? 

িতবা িরলচ্ছলন, রদখর  ত—রি্তু  রি িরি? 

আিাি রিিাহ দাও  ভাল রিৌ হচ্ছল সতে আিাি হাসচ্ছি—আিাি িথা িচ্ছি  

রসরদন সতে আহাি িরিচ্ছত িরসচ্ছল জননী িরলচ্ছলন, আমাি এিা া িথা শুনচ্ছি? 

রি? 

রতামাচ্ছি আিাি রিিাহ িিচ্ছত হচ্ছি  

সতে হারসয়া িরহল, এই িথা! তা িুচ্ছড়া িয়চ্ছস, আিাি ও-সি রিন? 

মা পূিব হইচ্ছতই অশ্রু সরিত িরিয়ারেচ্ছলন, রসগুরল এখন রিনা িািেিেচ্ছয় নারমচ্ছত 

আিম্ভ িরিল  মা  কু্ষ মুরেয়া িরলচ্ছলন, িািা, এই এিুশ িেচ্ছি রিউ িুচ্ছড়া হয় না, রি্তু  

সিলাি িথা মচ্ছন হচ্ছল এ-সি আি মুচ্ছখ আনচ্ছত ইো হয় না  রি্তু  আরম আি এিা 

থািচ্ছত পারি না  

পিরদন প্রাচ্ছত হিচ্ছদিিািু সচ্ছতেন্দ্রচ্ছি ডারিয়া ঐ িথাই িরলচ্ছলন  সচ্ছতেন্দ্র রিান 

উত্তি রদল না  হিচ্ছদিিািু িুরিচ্ছলন, রমৌন ভাি সন্মরতি লক্ষ,মাত্র  
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সচ্ছতেন্দ্র ঘচ্ছি আরসয়া সিলাি েচ্ছা াি সনু্মচ্ছখ দাাঁড়াইয়া িরহল, শুনচ্ছ া সচ্ছিা, আমাি 

রিচ্ছয় হচ্ছি! েচ্ছা াগ্রাে িথা িরহচ্ছত পাচ্ছি না  পারিচ্ছল রি িরলত? ‘রিশ ত’, িরলত রি? 

  

.  

  

 তথুব পরিচ্ছেদ 

  

নরলনী 

  

সচ্ছতেন্দ্রি এিাি িরলিাতায় রিিাহ হইল  শুভদৃরষ্টি সময় সচ্ছতেন্দ্র রদরখল মুখখারন 

িড় সুন্দি  হউি সুন্দি, রস তথারপ ভারিল, তাহাি মাথায় এিা া রিািা  ারপল  

রিিাচ্ছহি পি দুই িৎসি নরলনী রপতৃগৃচ্ছহ িরহল  তৃতীয় িৎসচ্ছি রস র্শ্শুিভিচ্ছন 

আরসয়াচ্ছে, গৃরহ,ী নূতন িধূি  াাঁদপানা মুখ রদরখয়া আিাি সিলাচ্ছি ভুরলিাি র ষ্টা 

িরিচ্ছলন, আিাি সংসাি পারতিাি র ষ্টা িরিচ্ছলন  

িাচ্ছত্র েখন দুইজচ্ছন পাশাপারশ শুইয়া থাচ্ছি, তখন রিহই িাহািও সরহত িথা িচ্ছহ 

১১০৯ 

না  নরলনী ভাচ্ছি, রিন এত অেত্ন? সতে ভাচ্ছি, এ রিাথািাি রি রে আমাি সচ্ছিাি 

জায়গায় শুইয়া থাচ্ছি? 

নূতন িধূ লজ্জায় স্বামীি সরহত িথা িরহচ্ছত পাচ্ছি না—সচ্ছতেন্দ্র ভাচ্ছি, িথা িচ্ছহ না 

ভালই  

এিরদন িাচ্ছত্র সচ্ছতেন্দ্রি ঘুম ভারঙ্গয়া োইচ্ছল রস রদরখল, শেোয় রিহ নাই  ভাল 

িরিয়া  ারহয়া রদরখল, রি এিজন জানালায় িরসয়া আচ্ছে  জানালা রখালা  রখালা পচ্ছথ 

রজোৎস্নাচ্ছলাি প্রচ্ছিশ িরিয়াচ্ছে, রসই আচ্ছলাচ্ছি সচ্ছতেন্দ্র নরলনীি মুচ্ছখি রিয়দংশ 

রদরখচ্ছত পাইল, ঘুচ্ছমি রঘাচ্ছি রজোৎস্নাি আচ্ছলাচ্ছি মুখখারন িড় সুন্দি রদখাইল  

িান পারতয়া রস শুরনল, নরলনী িাাঁরদচ্ছতচ্ছে  

সতে ডারিল, নরলনী— 
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নরলনী  মরিয়া উরিল  স্বামী আহ্বান িরিয়াচ্ছেন! অনে রমচ্ছয় রি িরিত জারন না, 

রি্তু  নরলনী ধীচ্ছি ধীচ্ছি আরসয়া রনিচ্ছা  িরসল  

সচ্ছতেন্দ্র িরলল, িাাঁদ  রিন?িাাঁদ  রিন? 

অশ্রুচ্ছিগ রদ্বগু, মাত্রায় িরহচ্ছত লারগল, তাহাি রষ্াল িৎসি িয়চ্ছস স্বামীি এই 

আদচ্ছিি িথা! 

অচ্ছনিক্ষ,  ারপয়া  ারপয়া িাাঁরদয়া র াখ মুরেয়া ধীচ্ছি ধীচ্ছি রস িরলল, তুরম আমাচ্ছি 

রদখচ্ছত পাি না রিন? 

রি জারন রিন! সতেিও িড় িান্না আরসচ্ছতরেল  তাহা রিাধ িরিয়া রস িরলল, 

রদখচ্ছত পারি না রতামাচ্ছি রি িলচ্ছল? তচ্ছি েত্ন িিচ্ছত পারি না  

নরলনী রনরুত্তচ্ছি সিল িথা শুরনচ্ছত লারগল  

সচ্ছতেন্দ্র রিেুক্ষ, নীিি থারিয়া িরলল, রভচ্ছিরেলাম এ িথা িাচ্ছিও িলি না, রি্তু  

না িচ্ছলও রিান লাভ নাই, রতামাচ্ছি রিেু রগাপন িিি না  সিল িথা খুচ্ছল িলচ্ছল 

িুিচ্ছত, আরম এমন রিন  আরম এখনও সিলাচ্ছি—আমাি পূিব-স্ত্রীচ্ছি ভুলচ্ছত পারিরন  

ভুলি, এমন ভিসাও িরি না, ইোও িরি না  তুরম হতভাচ্ছগেি হাচ্ছত পচ্ছড় —রতামাচ্ছি 

িখনও সুখী িিচ্ছত পািি, এ আশা মচ্ছন হয় না  রনচ্ছজি ইোয় রতামাচ্ছি রিিাহ িরিরন—

রনচ্ছজি ইোয় রতামাচ্ছি ভালিাসচ্ছত পািি না  

গভীি রনশীচ্ছথ দুইজচ্ছন অচ্ছনিক্ষ, এইভাচ্ছি িরসয়া িরহল  সচ্ছতেন্দ্র িুরিচ্ছত পারিল, 

নরলনী িাাঁরদচ্ছতচ্ছে  রস িাাঁরদয়ারেল রি? এচ্ছি এচ্ছি সিলাি িথা মচ্ছন পরড়চ্ছত লারগল, 

ধীচ্ছি ধীচ্ছি রসই মুখখারন হৃদচ্ছয় জারগয়া উরিল—রসই ‘রনচ্ছত এচ্ছস ?’ মচ্ছন পরড়ল  

অনাহূত অশ্রু সচ্ছতেন্দ্রি নয়ন রিাধ িরিল, তাহাি পি গণ্ড িারহয়া ধীচ্ছি ধীচ্ছি িরিয়া 

পরড়ল  

 কু্ষ মুরেয়া সচ্ছতেন্দ্র ধীচ্ছি ধীচ্ছি নরলনীি হাত দুরা  আপনাি হাচ্ছত লইয়া িরলল, 

রিাঁচ্ছদা না নরলনী, আমাি হাত রি? রনরশরদন অন্তচ্ছি আরম রি েে,াই রে রভাগ িরি তা 

রিউ জাচ্ছন না  মচ্ছন িড় িষ্ট  এ িষ্ট েরদ িখনও োয়, তাহচ্ছল হয়ত রতামাচ্ছি 

ভালিাসচ্ছত পািচ্ছিা, হয়ত রতামাচ্ছি আিাি েত্ন িিচ্ছত পািচ্ছিা  
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এই রিষ্াদপূ,ব রস্নহমাখা িথাি মূলে িয়জন িুচ্ছি? নরলনী িড় িুরদ্ধমতী; রস স্বামীি 

িষ্ট িুরিল  স্বামী তাহাচ্ছি ভালিাচ্ছস না, এ িথা রস তাাঁহাি মুচ্ছখ শুরনল, তথারপ তাহাি 

অরভমান হইল না  রিািা রমচ্ছয়  রষ্াল িৎসচ্ছি েরদ অরভমান িরিচ্ছি না তচ্ছি িরিচ্ছি 

িচ্ছি? রি্তু  নরলনী ভারিল, অরভমান আচ্ছগ, না স্বামী আচ্ছগ? 

রসইরদন হইচ্ছত রি িরিচ্ছল স্বামীি িষ্ট োয়, ইহাই তাহাি এিমাত্র র ন্তাি রিষ্য় 

হইল  রি িরিচ্ছল স্বামী সতীনচ্ছি ভুরলচ্ছত পাচ্ছিন, এ িথা রস এিিািও ভারিল না  

িেথাি েরদ রিহ িেথী হয়, িষ্টচ্ছত েরদ রিহ সহানুভূরত প্রিাশ িচ্ছি, দুুঃচ্ছখি িথা েরদ 

রিহ আগ্রহ িরিয়া েি, িচ্ছি, তাহা হইচ্ছল রিাধ হয় তাহাি নোয় িিু এ জগচ্ছত আি 

নাই! ইহাি পি সচ্ছতেন্দ্র নরলনীচ্ছি প্রায়ই পূচ্ছিবি িথা জানাইত  িত রনশা দুইজচ্ছনি রসই 

এিই িথায় অিসান হইত  সচ্ছতেন্দ্র রে রিিল িরলত, তাহা নচ্ছহ, নরলনী আগ্রচ্ছহি সরহত 

স্বামীি পূিব-ভালিাসাি িথা শুরনচ্ছত ভালও িারসত  

  

.  

  

পিম পরিচ্ছেদ 

  

দুই িৎসি পচ্ছি 

  

দুই িৎসি গত হইয়াচ্ছে, নরলনীি িয়স এখন আিাি িৎসি, তাহাি আি পূচ্ছিবি 

মত িষ্ট নাই  স্বামী এখন আি তাহাচ্ছি অেত্ন িচ্ছিন না  স্বামীি ভালিাসা রজাি িরিয়া 

রস লইয়াচ্ছে  রে রজাি িরিয়া রিেু লইচ্ছত জাচ্ছন, রস তাহা িারখচ্ছতও জাচ্ছন, তাহাি এখন 

আি রিান িষ্টই নাই  সচ্ছতেন্দ্রনাথ এখন পািনাি রডপুরা  মোরজচ্ছো   স্ত্রীি েচ্ছত্ন, স্ত্রীি 

ঐিারন্তি ভালিাসায় তাহাি অচ্ছনি পরিিতবন হইয়াচ্ছে  িাোরিি িচ্ছমবি অিিাচ্ছশ রস 

এখন নরলনীি সরহত গল্প িচ্ছি, উপহাস িচ্ছি, গান-িাজনা িরিয়া আচ্ছমাদ পায়  এি 

িথায় সচ্ছতেন্দ্র অচ্ছনিা া মানুষ্ হইয়াচ্ছে  মানুষ্ রো া পায় না, রসইা াই তাহাি অতেন্ত 

রপ্রয় সামগ্রী হইয়া দাাঁড়ায়  মনুষ্ে- রিত্রই এমরন  তুরম অশারন্তচ্ছত আে, শারন্ত খুাঁরজয়া 
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রিড়াও—আরম শারন্তচ্ছভাগ িরিচ্ছতরে, তিুও রিাথা হইচ্ছত রেন অশারন্তচ্ছি া ারনয়া িারহি 

িরি  

েল ধিা রেন মানুচ্ছষ্ি স্বভািরসদ্ধ ভাি  রে মাো া পলাইয়া োয়, রসইা াই রি োই 

িড় হয়! সচ্ছতেন্দ্রনাথও মানুষ্  মানুচ্ছষ্ি স্বভাি রিাথায় োইচ্ছি? এত ভালিাসা, েত্ন ও 

শারন্তি মচ্ছধে তাহাি হৃদচ্ছয় মাচ্ছি মাচ্ছি রিদুেচ্ছতি মত অশারন্ত জারগয়া উচ্ছি  রনরমচ্ছষ্ি 

মচ্ছধে মচ্ছনি মাচ্ছি নিদুেরতি ররয়াি মত রে রিপ্লি িারধয়া োয়, তাহা সামলাইয়া লইচ্ছত 

নরলনীি অচ্ছনি পরিেচ্ছমি প্রচ্ছয়াজন হয়  মাচ্ছি মাচ্ছি তাহাি মচ্ছন হয়, িুরি আি রস 

সামলাইচ্ছত পারিচ্ছি না  এতরদচ্ছনি র ষ্টা, েত্ন, অধেিসায় সমস্তই িুরি রিেল হইয়া 

োইচ্ছি  নরলনীি এতাু িু ত্রুরা  রদরখচ্ছল সচ্ছতেন্দ্র ভাচ্ছি, সিলা থারিচ্ছল রিাধ হয় এমনরা  

হইত না  হইত রি না ভগিান জাচ্ছনন, হয়ত হইত না, হয়ত ইহা অচ্ছপক্ষা  তুগুবন হইত! 

রি্তু  তাহাচ্ছত রি? রস মৎসে রে পলাইয়া রগয়াচ্ছে! সচ্ছতেন্দ্র এখনও সিলাচ্ছি ভুরলচ্ছত 

পাচ্ছি নাই  িাোরি হইচ্ছত আরসয়া েরদ নরলনীচ্ছি রস না রদরখচ্ছত পায়, অমনই মচ্ছন 

িচ্ছি, রিচ্ছস আি রিচ্ছস! 

নরলনী িড় িুরদ্ধমতী, রস সিবদা স্বামীি রনিচ্ছা  থাচ্ছি, িাি, রস জারনত, এখনও 

রতরন সিলাচ্ছি ভুচ্ছলন নাই  এচ্ছিিাচ্ছি ভুরলয়া োন, এ ইো নরলনীি িখনও মচ্ছন হয় 

না; তচ্ছি অনথবি মচ্ছন িরিয়া িষ্ট না পান, এইজনেই রস সিবদা িাচ্ছে থারিত, েত্ন 

িরিত  নাই ভুলুন, রি্তু  তাহাচ্ছি ত অেত্ন িচ্ছিন না—ইহাই নরলনীি রঢি  

রগাপীিান্ত িায় পািনাি এিজন সম্ভ্রান্ত উরিল  িলিাতায় তাাঁহাি িাা ী নরলনীচ্ছদি 

িাা ীি িাচ্ছে  

রি এিা া সম্বি থািায় নরলনী তাাঁহাচ্ছি িািা িরলয়া ডাচ্ছি  িায়-খুড়ীমা প্রায় 

প্রতেহই সচ্ছতেন্দ্রি িাা ী রিড়াইচ্ছত আচ্ছসন  রগাপীিািুও প্রায় আচ্ছসন  গ্রাম-স্চ্ছিব 

খুড়র্শ্শুিচ্ছি সচ্ছতেন্দ্রনাথ অরতশয় মানে িচ্ছি  সচ্ছতেন্দ্রি িাসা তাাঁহাি িাা ী হইচ্ছত দূচ্ছি 

হইচ্ছলও উভয় পরিিাচ্ছি রিশ রমলাচ্ছমরশ হইয়া রগয়াচ্ছে  

নরলনীও মচ্ছধে মচ্ছধে িািাি িারড় রিড়াইচ্ছত োয়; িাি,, এচ্ছি িািাি িারড়, 

তাহাচ্ছত রগাপীিািুি িনো রহমাি সরহত তাহাি িড় ভাি; িালেিাচ্ছলি সখী, রিহ িাহাচ্ছি 
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োরড়চ্ছত  াচ্ছহ না  রসরদন তখন িািা া িারজয়া রগয়াচ্ছে  সচ্ছতেন্দ্র িাোরি  রলয়া রগয়াচ্ছে, 

রিান িমব নাই রদরখয়া নরলনী েরি আাঁরিচ্ছত িরসল, রি্তু  তৎক্ষ,াৎ গড়গড় িরিয়া 

এিখানা গারড় রডপুরা িািুি িারড়ি সম্মুচ্ছখ আরসয়া লারগল  

রি আরসল? রহম িুরি? আি ভারিচ্ছত হইল না  রিষ্ম রিালাহল িরিচ্ছত িরিচ্ছত 

রহমারঙ্গনী আরসয়া উপরিত হইল  রহমা আরসয়া এচ্ছিিাচ্ছি নরলনীি  ুল ধরিল, িরহল, 

আি রলখাপড়াি দিিাি রনই, ওি, আমাচ্ছদি িারড়  ল, িাল দাদাি রিৌ এচ্ছসচ্ছে  

নরলনী িরহল, রিৌ এচ্ছসচ্ছে, সচ্ছঙ্গ আনচ্ছল না রিন? 

রহম িরহল, তা রি হয়? নূতন এচ্ছসচ্ছে, হিাৎ রতাি এখাচ্ছন আসচ্ছি রিন?  

নরলনী িরহল, আরমই তচ্ছি োচ্ছিা রিন? 

রহমারঙ্গনী হারসয়া িরলল, রতাি ঘাড় োচ্ছি, এই আরম রা চ্ছন রনচ্ছয় োরে  

 ুল ধরিয়া া ারনয়া লইয়া োইচ্ছল, নরলনী রিন, অচ্ছনিচ্ছিই োইচ্ছত হইত! 

নরলনীচ্ছিও োইচ্ছত হইল  

োইচ্ছত নরলনীি রিচ্ছশষ্ আপরত্ত রেল, িাি, তাহাচ্ছদি িাা ী োইচ্ছল রেরিয়া আরসচ্ছত 

রিলম্ব হইত  দুই-এিরদন নরলনীি িাা ী রেরিিাি পূচ্ছিবই সচ্ছতেন্দ্রনাথ িাোরি হইচ্ছত 

রেরিয়ারেচ্ছলন  রসরূপ অিিায় সচ্ছতেন্দ্রি িড় অসুরিধা হইত  রতরন রিেু মচ্ছন িরুন আি 

নাই িরুন, নরলনীি িড় লজ্জা িরিত; িাি, রস জারনত, িাোরি হইচ্ছত রেরিয়া আরসয়া 

তাহাি হাচ্ছতি িাতাস না খাইচ্ছল স্বামীি গিম েুরা ত না  রিধাতাি ইো—িহু র ষ্টায় 

আজও নরলনী সাতা াি পূচ্ছিব রেরিচ্ছত পারিল না  আরসয়া রস রদরখল, সচ্ছতেন্দ্র সংিাদপত্র 

পাি িরিচ্ছতচ্ছে, তখনও রিেু আহাি িচ্ছি নাই  খাওয়াইিাি ভাি নরলনী আপন হচ্ছস্তই 

িারখয়ারেল  িাচ্ছে আরসচ্ছল সচ্ছতেন্দ্র হারসল, রি্তু  রস হারস নরলনীি ভাল রিাধ হইল না  

রস অন্তচ্ছি রশহরিয়া উরিল  আসন পারতয়া নরলনী জলখািাি খাওয়াইচ্ছত র ষ্টা িরিল, 

রি্তু  সচ্ছতেন্দ্র রিেু স্পশবও িরিল না  কু্ষধা এচ্ছিিাচ্ছিই নাই  িহু সাধে-সাধনাচ্ছতও রস 

রিেু খাইল না  নরলনী িুরিল এ অরভমান রিন  

  

.  
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ষ্ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

  

িপাল ভারঙ্গয়াচ্ছে রি? 

  

আজ রহমারঙ্গনী র্শ্শুিিারড় োইচ্ছি  তাহাি স্বামী উচ্ছপন্দ্রিািু তাহাচ্ছি লইচ্ছত 

আরসয়াচ্ছেন  নরলনী িহু রদিস রহমাি সরহত রদখা িরিচ্ছত োয় নাই  তাই আজ রহমা 

অচ্ছনি দুুঃখ িরিয়া তাহাচ্ছি োইচ্ছত রলরখয়াচ্ছে  

নরলনী প্ররতো িরিয়ারেল, স্বামীি অনুমরত রিনা রস আি রিাথাও োইচ্ছি না; রি্তু  

আজ রস প্ররতো িক্ষা িরিচ্ছত রগচ্ছল রপ্রয়-সখীি সরহত আি রদখা হয় না  নরলনী িড় 

রিপচ্ছদ পরড়ল  রহমা রলরখয়াচ্ছে, তাহািা রতনা াি রেচ্ছন িওনা হইচ্ছি  তাহা হইচ্ছল স্বামীি 

অনুমরত লওয়া রি িরিয়া হয়? িহু িু-তচ্ছিবি পি নরলনী োওয়াই রিি িরিল  োইিাি 

সময় দাসীচ্ছি রস িরলয়া রদল, রেন রিি রতনা াি সময় িাচ্ছয়চ্ছদি িারড়চ্ছত গারড় পািান 

হয়  গারড় পািানও হইয়ারেল, রি্তু  রহমাি রতনা াি রেচ্ছন োওয়া হইল না  সুতিাং রস 

নরলনীচ্ছি রিেুচ্ছতই োরড়য়া রদল না  অচ্ছনি রজদ িরিয়াও রস রহমাি হাত এড়াইচ্ছত 

পারিল না  রহমা আজ অচ্ছনি রদচ্ছনি জনে  রলয়া োইচ্ছতচ্ছে  িতিাল আি রদখা হইচ্ছি 

না—সহচ্ছজ রি োরড়য়া রদয়? 

িাা ী রেরিচ্ছত রিলম্ব হইচ্ছল স্বামী িাগ িরিচ্ছিন, এ িথা িরলচ্ছত নরলনীি লজ্জা 

হইচ্ছতরেল—সহচ্ছজ এ িথা রি িরলচ্ছত  াচ্ছহ? এ হীনতা রি স্বীিাি িচ্ছি? রিচ্ছশষ্ এই 

িয়চ্ছস? অিচ্ছশচ্ছষ্ রস িথাও রস িরলল, রি্তু  রহমা তাহা রির্শ্াস িরিল না  রস হারসয়া 

িরলল, রিািা িুরিও না  িাগািারগি িোপাি আরম রঢি িুরি  উচ্ছপনিািুও অচ্ছনি িাগ 

িিচ্ছত জাচ্ছনন  

িথাা া রহমা হারসয়া উড়াইয়া রদল; রি্তু  নরলনী মচ্ছমব পীড়া পাইল  সিচ্ছলি স্বামী 

রি এি োাঁচ্ছ  গড়া? সিচ্ছলই রি উচ্ছপনিািুি মত? 
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নরলনী েখন রেরিয়া আরসল, তখন িারত্র দশা া িারজয়া রগয়াচ্ছে  আরসয়া রস শুরনল, 

িািু িারহচ্ছি শয়ন িরিয়াচ্ছেন  

মাতরঙ্গনী ওিচ্ছে মাতু, নরলনীি িাচ্ছপি িারড়ি রি, রস নরলনীি সরহত আরসয়ারেল  

অচ্ছনিরদচ্ছনি রলাি, রিচ্ছশষ্ রস নরলনীচ্ছি অতেন্ত রস্নহ িরিত, তাই রস নরলনীচ্ছি আজ 

রিলক্ষ, দশ িথা জানাইয়া রদল  িাা ীি মচ্ছধে রস-ই রিিল জারনত, সতেিািু রিলক্ষ, 

িাগ িরিয়াই িারহচ্ছি শেো ি না িরিিাি আচ্ছদশ রদয়ারেচ্ছলন  

  

গভীি িাচ্ছত্র েখন শেোয় শয়ন িরিয়া  কু্ষ মুররত িরিয়া সচ্ছতেন্দ্রনাথ পূিব-স্মৃরত 

জাগাইয়া তুরলিাি র ষ্টা িরিচ্ছতরেল, েখন রসই িহুরদনগত প্রেুল্ল-িমলসদৃশ সিলাি 

মুচ্ছখি সরহত নরলনীি মুচ্ছখি ঈষ্ৎ সাদৃশে আচ্ছে রিনা রিচ্ছি না িরিচ্ছতরেল, েখন সিলাি 

ভালিাসাি রনিা  নরলনীি ভালিাসা, সাগচ্ছিি রনিা  রগাষ্পচ্ছদি জল ধাি,া িরিিাি জনে 

মচ্ছনি মচ্ছধে রিষ্ম িরা িাি উৎপরত্ত িরিচ্ছতরেল, তখন ধীচ্ছি ধীচ্ছি দ্বাি খুরলয়া নরলনী রস 

গৃচ্ছহ প্রচ্ছিশ িরিল  সচ্ছতেন্দ্র  ারহয়া রদরখল, নরলনী  নরলনী আরসয়া সচ্ছতেন্দ্রি পদতচ্ছল 

িরসল  সচ্ছতেন্দ্র  কু্ষ মুররত িরিল  িহুক্ষ, এইভাচ্ছিই িারা য়া রগল রদরখয়া সচ্ছতেন্দ্রনাথ 

রিিক্ত হইল, পার্শ্ব পরিিতবন িরিয়া পুরুষ্ভাচ্ছি ষ্পষ্ট-স্বচ্ছি িরহল, তুরম এখাচ্ছন রিন? 

নরলনী িাাঁরদচ্ছতরেল, িথা িরহচ্ছত পারিল না  িান্না রদরখয়া রডপুরা িািু আি এিাু  

রুদ্ধভাচ্ছি িরলল, িাত হচ্ছয়চ্ছ , োও, রভতচ্ছি রগচ্ছয় রশাও রগ  

নরলনী িাাঁরদচ্ছতরেল; এিাি  চ্ছক্ষি জল মুরেয়া রস িরলল, তুরম রশাচ্ছি  ল  

সতে ঘাড় নারড়ল, িরলল, আমাি িড় ঘুম রপচ্ছয়চ্ছ , আি উিচ্ছত পািি না  

িাাঁরদচ্ছল সচ্ছতেন্দ্র রিিক্ত হয়  নরলনী  চ্ছক্ষি জল মুরেয়াচ্ছে; স্বামীি িাচ্ছে আি রস 

িাাঁরদচ্ছি না  ধীচ্ছি ধীচ্ছি পাচ্ছয়ি উপি হাত িারখয়া নরলনী িরলল, এিাি আমাচ্ছি ক্ষমা 

িি  এখাচ্ছন রতামাি িড় িষ্ট হচ্ছি, রভতচ্ছি  ল  

সচ্ছতেন্দ্র আি রভতচ্ছি োইচ্ছি না প্ররতো িরিয়াচ্ছে  রস িরলল, িচ্ছষ্টি িথা এত িাচ্ছত্র 

আি রভচ্ছি িাজ নাই; তুরম রশাও রগ, আরমও ঘুমুই  

নরলনী সচ্ছতেন্দ্রচ্ছি র রনত  সমস্ত িারত্র রস আপনাি ঘচ্ছি িরসয়া িাাঁরদয়া িাা াইল  

িরল, ও রহমারঙ্গনী, এিিাি রদরখয়া রগচ্ছল না? িাগািারগি িোপাি তুরম রিাি ভাল—
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এিিাি রমা াইয়া রদচ্ছি নারি? পিরদনও সচ্ছতেন্দ্র িাা ীি রভতি আরসল না, িা নরলনীি 

সরহত সাক্ষাৎ িরিল না  

নরলনীি এিখানা পত্র মাতু সচ্ছতেন্দ্রি হাচ্ছত রদয়ারেল  রস রসখানা না পরড়য়াই 

মাতরঙ্গনীি সনু্মচ্ছখ রোঁরড়য়া রেরলয়া রদয়া িরলল, এ-সি আি এচ্ছনা না  

 ারি-পাাঁ রদন পচ্ছি এিরদন নরলনীি িড় দাদা েীেুক্ত নচ্ছিন্দ্রনাথ পািনায় আরসয়া 

রপৌরেচ্ছলন  হিাৎ দাদাচ্ছি রদরখয়া নরলনী অরতশয় স্তু ষ্ট হইল, রি্তু  তচ্ছতারধি রিরস্মত 

হইল  

দাদা রে? 

নচ্ছিন্দ্রিািু নরলনীি সরহত সাক্ষাৎ িরিয়া হারসয়া িরলচ্ছলন, িারড় োিাি জনে এত 

িেস্ত হচ্ছয়রেস রিন রিান? 

িেস্ত! িথাা াি অথব নরলনী তখনই িুরিয়া রেরলল  হারসয়া রস িরলল, রতামাচ্ছদি 

রে অচ্ছনিরদন রদরখরন  

  

.  

  

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

  

ভারঙ্গয়াচ্ছে 

  

রেরদন স্বামীি  িচ্ছ, প্রর,পাত িরিয়া নরলনী দাদাি সরহত গারড়চ্ছত উরিল, রস িাচ্ছত্র 

সচ্ছতেন্দ্রনাথ এিাু িুও ঘুমাইচ্ছত পারিল না  সমস্ত িারত্র ধরিয়া সচ্ছতেন্দ্র ভারিচ্ছতরেল, 

এতা া না িরিচ্ছলও  রলচ্ছত পারিত  অচ্ছনিিাি সতেি মচ্ছনি হইয়ারেল, এখনও সময় 

আচ্ছে, এ সময়ও গারড় রেিাইয়া আরন  রি্তু  হায় রি অরভমান! তাহািই জনে নরলনীচ্ছি 

রেিাইয়া আনা হইল না  

োইিাি সময় মাতুও সচ্ছঙ্গ রগয়ারেল  রস-ই রিিল োইিাি েথাথব িাি, জারনত  

নরলনী মাতুচ্ছি রিচ্ছশষ্ িরিয়া িরলয়া রদয়ারেল, রেন রস িাা ীচ্ছত রিান িথা না িচ্ছল  
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নরলনী মচ্ছন িরিল, এ িথা প্রিাশ িরিচ্ছল স্বামীি অপেশ িিা হইচ্ছি  ভাল হউি আি 

মন্দ হউি, তাহাি স্বামীচ্ছি রলাচ্ছি মন্দ িরলিাি রি? 

রপতৃ-গৃচ্ছহ োইয়া নরলনী রপতামাতাি  িচ্ছ, প্র,াম িরিল, রোা  ভাইরা চ্ছি রিাচ্ছল 

লইল, শুধু রস হারসচ্ছত পারিল না  

মা িরলচ্ছলন, নরলনী আমাি এিরদচ্ছনি গারড়ি পরিেচ্ছম এচ্ছিিাচ্ছি শুরিচ্ছয় রগচ্ছে  

রি্তু  রস শুষ্ক মুখ আি প্রেুল্ল হইল না  

পৃরথিীচ্ছত প্রায়ই রদখা োয়, এিা া সামানে িাি, হইচ্ছত গুরুতি অরনচ্ছষ্টি উৎপরত্ত 

হয়  শূপব,খাি ঈষ্ৎ র ত্ত ািলেই স্ব,ব-লঙ্কা ধ্বংচ্ছসি রহতু হইয়ারেল  অরিরিৎিি 

রূপলালসাি জনে শুধু েয় নগি ধ্বংস হইয়া রগল  মহানুভি িাজা হরিশ ন্দ্র অরত সামানে 

িািচ্ছ,ই অমন রিপদ গ্রস্ত হইয়ারেচ্ছলন; জগচ্ছত এরূপ দৃষ্টান্ত রিিল নচ্ছহ  এখাচ্ছনও এিা া 

সামানে অরভমাচ্ছন রিষ্ম রিপরত্ত ঘরা য়া উরিল  সচ্ছতেন্দ্রনাচ্ছথি রদাষ্ রদি রি? 

নরলনী িখচ্ছনা অরভমান িচ্ছি নাই, স্বামীি িচ্ছষ্টি িথা মচ্ছন িরিয়া রস নীিচ্ছি সমস্ত 

সহে িরিত—আি পারিল না  রস ভারিল, এই কু্ষর িািচ্ছ, রে স্বামী িতৃবি পরিতেক্ত হয়, 

রস মচ্ছি না রিন? 

দারু, অরভমাচ্ছন নরলনী শুিাইচ্ছত লারগল; ওরদচ্ছি সচ্ছতেন্দ্রি অরভমান েুিাইয়া 

রগয়াচ্ছে; 

এিদণ্ড না থারিচ্ছল োহাি  চ্ছল না, তাহাি এই রমো অরভমান িতরদন থাচ্ছি? 

অরভমান দারু, িচ্ছষ্টি িাি, হইয়া দাাঁড়াইয়াচ্ছে  সচ্ছতেন্দ্র প্রতেহ  ারহয়া থাচ্ছি—আজ 

হয়ত নরলনীি পত্র আরসচ্ছি, হয়ত রস রলরখচ্ছি, আমায় লইয়া োও  সচ্ছতেন্দ্র ভাচ্ছি, তাহা 

হইচ্ছল মাথায় িরিয়া লইয়া আরসি, আি িখনও এরূপ অনোয় িেিহাি িরিি না  রি্তু  

ভরিতিে রি অরতরম িরিচ্ছি? োহা হইিাি তাহা হইচ্ছিই  তুরম আরম কু্ষর প্রা,ী মাত্র, 

আজ িাল িরিয়া েয় মাস িারা য়া রগল, হতভারগনী রিান িথা রলরখল না  

পারপষ্ঠ সচ্ছতেন্দ্রনাথ ভারঙ্গল, রি্তু  ম িাইল না  েয় মাস িারা য়া রগল  রমশ 

সচ্ছতেন্দ্রনাচ্ছথি অসহে হইল  লুপ্ত অরভমান আিাি দৃপ্ত হইয়া উরিল, ররাধ আরসয়া 



শরৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ব োঝো ।       গল্প 

 16 

www.bengaliebook.com 
 

 

তাহাচ্ছত রোগ রদল  রহতারহত োন-িরহত সচ্ছতেন্দ্রনাথ রনচ্ছজি রদাষ্ রদরখল না, ভারিল, 

োহাি অহঙ্কাি এত, তাহাি প্ররতচ্ছশাধও তদ্রূপ প্রচ্ছয়াজন  

রিহই রনচ্ছজি রদাষ্ রদরখল না  রসই অধবরমরলত হৃদয় দুইরা  আিাি র িিাচ্ছলি জনে 

রিরভন্ন হইয়া  রলল  রেৌিচ্ছনি প্রািচ্ছম্ভ সঙ্কুর তা লতাচ্ছি রি া ারনয়া িাড়াইয়ারেল, রি্তু  

আি সচ্ছহ না, এিাি রোঁরড়িাি উপরম হইল  

সচ্ছতেন্দ্রনাথ! রতামাি রদাষ্ রদই না, তাহািও রদই না  দুইজচ্ছনই ভুল িরিয়াে, রদাষ্ 

িি নাই  ভুল রদখাইচ্ছত পারিচ্ছল আত্মগ্লারন িাহাি রে অরধি হইত, তাহা ভগিানই 

জাচ্ছনন  আমিাও িুরিচ্ছত পারিতাম না, রতামিাও পারিচ্ছত না  িুরিচ্ছত পারি না—রি 

আিাঙ্খায়, রি সাধ পূ,ব িরিচ্ছত রতামিা এতা া িরিচ্ছল! 

সাধ রমচ্ছা  না; রমা াইিাি ইোও নাই  রি সাধ তাহাও হয়ত ভাল িুরিচ্ছত পারি না  

তথারপ িাতি-হৃদয় রি এিা া অতৃপ্ত আিাঙ্খায় সিল সময়ই হাহা িরিয়া উচ্ছি  রি রে 

হয়, রিন রে অদৃশে গরত ঐ লক্ষেহীন প্রাচ্ছন্ত পরি ারলত হয়, রিেুচ্ছতই তাহা রন,বয় িিা 

োয় না  

োহা ঘরা িাি তাহা ঘরা চ্ছি  ইো হইচ্ছলও মচ্ছনি সরহত দ্বন্দেুদ্ধ িরিয়াও রতামাচ্ছি 

অপিাধ হইচ্ছত অিোহরত রদি  রদি রি? 

  

.  

  

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

  

েুলশষ্ো 

  

অমন রূচ্ছপ-গুচ্ছ, রিৌ, পুচ্ছত্রি পেন্দ হয় না! গৃরহনীি িড় দুুঃখ  অমন  াাঁদপানা রিৌ 

লইয়া ঘি িরিচ্ছত পারিচ্ছলন না ভারিয়া গৃরহনী অতেন্ত রিমষ্ব হইয়া আচ্ছেন  জননীি শত 

র ষ্টাচ্ছতও পুচ্ছত্রি মত রেরিল না  এখন আি উপায় রি? রেচ্ছলিই েরদ পেন্দ হইল না, 

তখন রিচ্ছসি রিৌ? রেচ্ছলি আদচ্ছিই ত রিৌচ্ছয়ি আদি! আি আমািই িা হাত রি? রনচ্ছজ 
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রদরখয়া শুরনয়া রিিাহ িরিচ্ছল আরম রি আা িাইচ্ছত পারি? ইতোরদ মৃদু ি ন আওড়াইচ্ছত 

আওড়াইচ্ছত অভোসানুসাচ্ছি গৃরহ,ী িি,ডালা সাজাইচ্ছত িরসচ্ছলন  

দুই িৎসি পুচ্ছিব হিচ্ছদিিািুি মৃতুে হইয়ারেল  রস িথা স্মি, হইল— চ্ছক্ষ জল 

আরসল, আিাি নরলনীি িথা মচ্ছন পরড়ল—জলচ্ছিগ আিও িরধবত হইল  রি জারন, রিমন 

রিৌ আরসচ্ছি? িতবা িাাঁর য়া থারিচ্ছল রিাধ হয় রপাড়ািপালীি এ দুিিিা রদরখচ্ছত হইত 

না  

সচ্ছতেন্দ্র রিিাহ িরিয়া আরসল  মা রিৌ িি, িরিয়া ঘচ্ছি তুরলচ্ছলন  আিাি রপাড়া 

র াচ্ছখ জল আরসল  জল মুরেচ্ছত মুরেচ্ছত রতরন িরলচ্ছলন, র াচ্ছখ রি পচ্ছড়চ্ছ , রিিল জল 

আসচ্ছে  রগরিিালা িড় মুখচ্ছোাঁড় রমচ্ছয়—রিচ্ছশষ্ নরলনীি সরহত তাহাি রিহান পাতাচ্ছনা 

রেল, রস িরলয়া রেরলল, এই িয়চ্ছস রতনিাি, আিও িতিাি র াচ্ছখ রি পড়চ্ছি রি জাচ্ছন! 

িথাা া গৃরহ,ী শুরনচ্ছলন, সতেিও িাচ্ছন রগল  িাল সাচ্ছধি েুলশেো  

রিাথা হইচ্ছত এিা া ভারি জমিাচ্ছলা িিম তত্ত্ব আরসয়াচ্ছে  িি-িচ্ছনি ঢািাই শারড়, 

ধুরত,  াদি ইতোরদ িড় সুন্দি িিচ্ছমি  িচ্ছনি িািা,সী র লীখারনি মত সুন্দি র লী 

গ্রাচ্ছম ইরতপূচ্ছিব রিহ রদচ্ছখ নাই  সিচ্ছলই রজোসা িরিচ্ছতচ্ছে, রিাথািাি তত্ত্ব? এি-

এিিাি রঢাি রগরলয়া িরলচ্ছতচ্ছেন, সতেি রি এিজন িিু পারিচ্ছয়চ্ছ   

গৃরহ,ী  চ্ছক্ষি জল  ারপয়া, েথাথব সংিাদ  ারপয়া হারসিান্না-রমরেত মুচ্ছখ তচ্ছত্ত্বি 

রমষ্টান্নারদ িণ্টন িরিচ্ছলন  

সিচ্ছল রে োহাি ভাগ লইয়া  রলয়া রগল  োইিাি সময় িাজিালা িরলল, রিশ 

তত্ত্ব িচ্ছিচ্ছ   নৃতেিালী িরলল, তা আি হচ্ছি না? িড়চ্ছলাি তত্ত্ব পািাচ্ছল এমনই পািায়  

রমশুঃ এ িথা  াপা পরড়ল  তখন রোগমায়া িরলল, আো, আিাি রিচ্ছয় িিচ্ছল রিন? 

োনদা িরহল, রি জারন রিান, অমন রূচ্ছপ-গুচ্ছ, রিৌ! রি জাচ্ছন ও-সি রিািা োয় না  

িামমর, জারতচ্ছত নারপচ্ছতি িনো; তচ্ছি অিিা ভাল, রদরখচ্ছতও মন্দ নচ্ছহ, এই 

নািরা  সামানে  াপা মাত্র  রিান রিান পিেীিাতি রলাি তাহাি  চ্ছক্ষিও রদাষ্ রদত, 

িরলত, হারতি র াচ্ছখি র চ্ছয়ও রোা   
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োি, এ রনন্দািাচ্ছদ আমাচ্ছদি প্রচ্ছয়াজন নাই  িামমর, এিাু  হারসয়া িরলল, 

রতামাচ্ছদি ঘচ্ছা  েরদ িুরদ্ধ থািত তা হচ্ছল রি আি ও-িথা িল? েুাঁরড় সদাসিবদা রে 

রেিরেি িচ্ছি রহচ্ছস িথা িলত, তাচ্ছতই আমাি সচ্ছন্দহ হচ্ছয়রেল, স্বভাি- রিত্র মন্দ 

রলা, স্বভাি- রিত্র মন্দ  না হচ্ছল  ািরি িান রথচ্ছি তারড়চ্ছয় রদয়? আিাি রি িচ্ছি? মুচ্ছখ 

রিেু না িরলচ্ছলও িথাা া অচ্ছনচ্ছিি মচ্ছতি সরহত রমরলল  

ইহাি দুই-এিরদন পচ্ছি, গ্রাচ্ছমি প্রায় সিচ্ছলই জারনল রে, িামমর, জরমদাচ্ছিি 

িাা ীি গূঢ়িহসে রভদ িরিয়াচ্ছে  নারপচ্ছতি রমচ্ছয় না হইচ্ছল এত িুরদ্ধ রি িামন-িাচ্ছয়চ্ছতি 

রমচ্ছয়ি হয়? িথাা া অচ্ছনচ্ছিই স্বীিাি িরিল  

এিাি গৃরহ,ীি পালা  এ িথা েখন তাাঁহাি িাচ্ছন রগল, রতরন ঘচ্ছিি িপাা  িি 

িরিয়া এচ্ছিিাচ্ছি ভূচ্ছম লুা াইয়া পরড়চ্ছলন  আমাি নরলনী িুলা া! রি জারন রিন গৃরহ,ী 

সিলা অচ্ছপক্ষা নরলনীচ্ছি অরধি ভালিারসয়ারেচ্ছলন  জচ্ছন্মি মত রসই নরলনীি িপাল 

ভারঙ্গয়া রগয়াচ্ছে  গৃরহ,ী মচ্ছন মচ্ছন ভারিচ্ছলন, সতে হয় ভালই—না হয় আরম নরলনীচ্ছি 

লইয়া িাশীিাসী হইি  রপাড়ািপালীি এ-জচ্ছন্মি মত সি সাধই ত রমরা য়াচ্ছে  

তখন রতরন দ্বাি খুরলয়া মাতুচ্ছি ডারিয়া আরনয়া আিাি দ্বাি িি িরিচ্ছলন  মাতুই 

তত্ত্ব লইয়া আরসয়ারেল  

দুইজচ্ছনি  কু্ষজচ্ছলি িহু রিরনময় হইল  রিমন িরিয়া নরলনীি রসানাি ি,ব িারল 

হইয়াচ্ছে, রি অপিাচ্ছধ সচ্ছতেন্দ্র তাহাচ্ছি পাচ্ছয় রিরলয়াচ্ছে, িত িাতিি চ্ছন রস 

িািুিানীচ্ছি প্র,াম জানাইয়াচ্ছে, ইতোরদ রিিি, মাতরঙ্গনী রিশ িরিয়া রিনাইয়া রিনাইয়া 

 কু্ষ মুরেচ্ছত মুরেচ্ছত গৃরহ,ীচ্ছি শুনাইল  শুরনচ্ছত শুরনচ্ছত গৃরহ,ীি পূিব-চ্ছস্নহ শতগু, িরধবত 

হইয়া উরিল, পুচ্ছত্রি উপি দারু, অরভমান জরন্মল  মচ্ছন মচ্ছন রতরন ভারিচ্ছলন, আরম রি 

সতেি রিউ নরহ? সিল িথাই রি আমাি উচ্ছপক্ষাি রোগে? আমাি রি এিা া িথাও 

থারিচ্ছি না? আরম আিাি নরলনীচ্ছি গৃচ্ছহ আরনি  অমন লক্ষ্মীি রি এ দশা িরিচ্ছত আচ্ছে? 

রসইরদন সিোি সময় জননী পুত্রচ্ছি ডারিয়া িরলচ্ছলন, নরলনীচ্ছি রনচ্ছয় এচ্ছসা  

পুত্র ঘাড় নারড়য়া িরলল, না  
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জননী িাাঁরদয়া রেরলচ্ছলন, িরলচ্ছলন, ওচ্ছি আমাি নরলনীি নাচ্ছম গ্রামময় িলঙ্ক িা চ্ছ  

রে, তুই তাি স্বামী—তাি 

মান িাখরি রন? 

রিচ্ছসি িলঙ্ক? 

অমন িচ্ছি তারড়চ্ছয় রদচ্ছয় আি এিা া রিচ্ছয় িিচ্ছল আরম িাি মুখ িি িিি?  

মুখ িি িচ্ছি রি হচ্ছি? 

তিু আনরি রন? 

না  

জননী অরতশয় রুদ্ধা হইচ্ছলন, রিরূপ রুদ্ধা হইচ্ছত হইচ্ছি এিং তখন রি িথা িরলচ্ছত 

হইচ্ছি, তাহা রতরন পূিব হইচ্ছতই রিি িরিয়া আরসয়ারেচ্ছলন, সুতিাং রিেু ভারিচ্ছত হইল 

না, িরলচ্ছলন, তচ্ছি িালই আমাচ্ছি িাশী পারিচ্ছয় দাও  আরম এখাচ্ছন এিদণ্ডও আি 

থািচ্ছত  াই না  

সতে আি রস সতে নাই  সিলাি আদচ্ছিি ধন, রীড়াি রিে, শচ্ছখি রজরনস—

অনেমনস্ক, উচ্চমনা, সিল-হৃদয় প্রেুল্লিদন স্বামী, নরলনীি িহু েচ্ছত্নি িহু রক্লচ্ছশি, 

মচ্ছনি মত সচ্ছতেন্দ্রনাথ আি নাই  রসও িুচ্ছি পাষ্া,  াপাইয়াচ্ছে, লজ্জা-শিম রহতারহত 

োন সিলই হািাইয়াচ্ছে—রস অনায়াচ্ছস িরলল, রতামাি রেখাচ্ছন ইো হয় োও  আরম 

আি িা’রিও আনচ্ছত পািচ্ছিা না  

সতেি মুচ্ছখ এ িথা শুরনচ্ছিন, মা তাহা স্বচ্ছপ্নও ভাচ্ছিন নাই—িাাঁরদচ্ছত িাাঁরদচ্ছত  রলয়া 

রগচ্ছলন  োইিাি সময় এিিাি িরলচ্ছলন, রিৌ আমাি িুলা া নয়, তা রিশ রজচ্ছনা  গ্রাচ্ছমি 

রলাচ্ছি ো ইো হয় িচ্ছল, রি্তু  আরম িখনও তা রির্শ্াস িিি না  

পিরদন রপরসমা সচ্ছতেন্দ্রচ্ছি ডারিয়া িরলচ্ছলন, রতামাি এি িিু রতামাচ্ছি তত্ত্ব 

িচ্ছিচ্ছ , রদচ্ছখ  রি? 

  

সতে ঘাড় নারড়ল  িরলল, না, রি িিু? 

জারন না  ি’রসা, িাপড়গুচ্ছলা রনচ্ছয় আরস  
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অল্পক্ষ, পচ্ছি রপরসমা এিতাড়া িাপড় লইয়া আরসচ্ছলন  সতে রদরখল, রিশ 

মূলেিান িস্ত্র  রস রিরস্মত হইল  রিান্ িিু পািাইয়াচ্ছে? র লীখারন রিশ িরিয়া রদরখচ্ছত 

রদরখচ্ছত রস লক্ষে িরিল, এি রিাচ্ছ, রি এিা া িাাঁধা আচ্ছে  খুরলয়া রদরখল, এিখানা 

কু্ষর পত্র  

হস্তাক্ষি রদরখয়া সচ্ছতেন্দ্রি মাথা িাাঁৎ িরিয়া উরিল  রলখা আচ্ছে— 

ভরগনী, রস্নচ্ছহি উপহাি প্রতোখোন িরিচ্ছত নাই  রতামাি রদরদ োহা পািাইল, গ্রহ, 

িরিও  

রস িাচ্ছতি েুলশেো সচ্ছতেন্দ্রি পচ্ছক্ষ িন্টিশেো হইল  

  

.  

  

নিম পরিচ্ছেদ 

  

নচ্ছিন্দ্রনাচ্ছথি পত্র 

  

েুিাি অরভমান রিান িালচ্ছি রদরখয়াে রি? সচ্ছতেন্দ্রি নোয় অরভমান িরিয়া এতা া 

অনথবপাত িরিচ্ছত রিান িালিচ্ছি রদরখয়াে রি? রেচ্ছলচ্ছিলায় পুস্তি লইয়া রখলা 

িরিতাম িরলয়া রপতাি রনিা  শারস্ত রভাগ িরিয়ারে  সচ্ছতেন্দ্রনাথ! তুরম হৃদয় লইয়া 

রখলা িরিয়াে; শারস্ত পাইচ্ছি, ভয় হয় রি? 

রতামিা েুিা; সমস্ত সংসািা াই রতামাচ্ছদি সুচ্ছখি রনচ্ছিতন; রি্তু  িল রদরখ, 

রতামাচ্ছদি িাহািও রি এমন এিা া সময় আচ্ছস নাই—েখন প্রা,া া িাস্তরিিই ভাি রিাধ 

হইয়াচ্ছে? েখন জীিচ্ছনি প্রচ্ছতেি গ্ররথিগগুরল ্লথথ হইয়া ক্লান্তভাচ্ছি ঢরলয়া পরড়িাি উপরম 

িরিয়াচ্ছে? না হইয়া থাচ্ছি এিিাি সচ্ছতেন্দ্রনাথচ্ছি রদখ  ঘৃ,া িরিচ্ছত ইো হয় স্বেচ্ছন্দ 

ঘৃ,া িি  ঘৃ,া িি, সহানুভুরত প্রিাশ িরিও না  ঘৃ,া িি, রিেু িরলচ্ছি না; দয়া িরিও 

না, মরিয়া োইচ্ছি  
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পাপী েরদ মরিয়া োয়, প্রায়রিত্ত রভাগ িরিচ্ছি রি? সচ্ছতেন্দ্র োন্ত জীিচ্ছনি প্রচ্ছতেি 

রদন এি-এিা া দুুঃসহ রিািা লইয়া আচ্ছস  সমস্ত রদন ো ো  িরিয়া রেন রস রিািা 

আি নামাইচ্ছত পাচ্ছি না  

সচ্ছতেন্দ্রি মাচ্ছি মাচ্ছি রিাধ হয়, রেন তাহাি অতীত জীিন সমস্ত রিস্মৃত হইয়া 

রগয়াচ্ছে; শুধু রিেুচ্ছতই ভুরলচ্ছত পাচ্ছি না তাহাি সাচ্ছধি নরলনী পািনায়  রিত্রহীনা 

হইয়ারেল, তাই রস তাহাি স্বামী িতৃবি পরিতেক্ত হইয়াচ্ছে  

প্রায় দুইমাস গত হইল, সচ্ছতেন্দ্রনাচ্ছথি রিিাহ হইয়াচ্ছে  আজ এিখানা পত্র ও এিরা  

রোা  পাচ্ছশবল আরসয়া সচ্ছতেন্দ্রি রনিা  রপৌরেল  

পত্ররা  নরলনীি দাদা নচ্ছিন্দ্রিািুি, রসখারন এই— 

সচ্ছতেন্দ্রিািু, 

অরত অরনোসচ্ছত্ত্বও রে আপনাচ্ছি পত্র রলরখচ্ছতরে, রস রিিল আমাি প্রা,ারধিা 

ভরগনী নরলনীি জনে  মৃতুেি পূচ্ছিব রস অচ্ছনি িরিয়া িরলয়া রগয়াচ্ছে, রেন এই অঙু্গিীয়রা  

আপনাি রনিা  পুনুঃচ্ছপ্ররিত হয়  আপনাি নামারঙ্কত অঙু্গিীয়রা  পািাইলাম  ভরগনীি ইো 

রেল এইরা  আপনাি নূতন স্ত্রীচ্ছি পিাইয়া রদন, ভিসা িরি তাহাি আশা পুরিচ্ছি  আি 

মৃতুেি পূচ্ছিব রস আপনাচ্ছি রিচ্ছশষ্ িরিয়া অনুনয় িরিয়া রগয়াচ্ছে, রেন তাহাি রোা  

ভরগনীরা  রক্লশ না পায়  

েী নচ্ছিন্দ্রনাথ 

নরলনীি েখন এিরা  রোা  পুত্র-সন্তান হইয়া মরিয়া োয়, সচ্ছতেন্দ্রনাথ এই অঙু্গিীয়রা  

তাহাি হচ্ছস্ত পিাইয়া রদয়ারেল; রস-িথা মচ্ছন পরড়য়ারেল রি? 

সচ্ছতেন্দ্রনাথ আি পািনায় োন নাই  রে িািচ্ছ,ই রহাি মাতািািুিানী আি 

িাশীিাসী হইচ্ছত পারিচ্ছলন না  নূতন িধূি নাম রেল রিধু  রিধু রিাধ হয় পূিবজচ্ছন্ম নরলনীি 

ভরগনী রেল  

 


