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<text><body> 

<p> অসিগুম্বা নসুিদাাং অিা অিকু লাকসিদ্রে, অদনুা অহানবসন 
অিিুাং অদ্র াইবসন৷ ঐনা ইয়াম্বগা অিুম্না সিকুপ অিা ফানা 
িক থাদ্রদাক্নদনা হহৌসিন্ন কই৷ ঐদ্রিায়গী ইদ্রবাক্না ঐদ্রিায় অনীগী 
পুম্নিকসন৷ পাকচাওই হায়স বা তাইবাংপান অসিগীসদ লায় দনুা 
পীকখ্রবা হকৌকু্রক্ িুন অসিগী িী অিাফাওবা ঐদ্রিায়গীসন 
হায়জনীঙাই কনা অিত্তা ললদ্রত, ঐদ্রিায়গীসদ িীদ্রকাক অহুিতগী 
তাইবাংপানসন৷ অদকু পাকদ্রথাক শদ্রদাকলকপা হায়বব ু িুনগী 
শঞ্ছাবঙু, হচন্না হচাাংনা শান্নন্ন হায়বগী ৱাদ্র ৌেবী, চদ্র াৎ হারু 
ফুকপগীিু শাও ক্ত্রবী, ইসচল-ইনাও ঐদ্রিায়গী পুসিগী সিকূপ 
নাহুি িুসদাংদা িাগী িথানাুংদা শান্নহনসিবী অসি িঙাই৷ 
শঞ্জাবঙুদা ঐদ্রিায়না পু কপা শনবী শন্নাওসশাংগিু হচৎনা লনুসদ 
সতন্নন্ন হতাৎন্নন হায়বব ুঐদ্রিায়ব ুথাদ্রদাকু্তনা চৎসিবিু হকাঙ্গায়সন৷ 
কনা অিত্তা অদ্র প্পা অসিসন হায়বা লল িদ্রে৷ 

</p> 

<p> ক ম্না হহৌসিবদ্রনা িঙদ্রহৌদ্রদ, িুনগী শঞ্জাবঙুদা “অ -সতসত” 
হায়না হচন্না হচাাংনা শান্ন ম্বদগী তাদগা ঐগা ঐদ্রিায় অনীিক 
হলৌবকু্তা কুিদনুা শনদ্রপাৎ লাদ্রঙ্গান িাাংদা থা, লাদ্রঙ্গান হয়াৎলি 
ফাৎ, হয়াৎলল হনাাংথাাংশা, হলৌ াাংশুবা িতাাং হয়ৌ কই৷ থবক 
অসিব ু ইদ্রবাক্না পা িচৎসন হায়না তাকপী ম্মী৷ িসি হহক 
তাকপীবা িুদক্তা ঐদ্রিায়গী ইপাব ু কনাদ্রনা হায়বািা পুকনীাংদা 
ইথন্তা পাউহাংন্নজ৷ ইথন্তা অিকুিু িুিজসি, লৱাইগী লাই া 
চুদৎন বা হলৌ াাংশুবা, কনা ললজেবা িচাব ু হয়াকপী 
থাকপী িেবা অিসন৷  অদবু ুকনাদ্রনাদ্রন? িসিাংনা কস  হকৌই? 
িশক্না কিদ্রদৌই? হলৌদ্র ান্নবা হলৌবকুদ্রলািদা হয়াংদ্রথাকলবুদা 
পা িচৎপু ইসিবা িদ্রিায়ব ু উ ম্মী, িদ্রিায়িু লাদ্রঙ্গান হয়াৎলি 
ফাৎলম্মী৷ হলৌগী হলৌ ীথক্তা, চদ্র াৎ-হাবাুং অিদা, অহল 
ওই বী িবুা শিদ্ররাং উেবী শীদ্রঙল ললশক শাম্লবী, 
তাইবাংপানগী অচৎ চত্তা পুম্বব ূ িথানাুংদা হকানসশনদ্রগ লাক্লবী 
‘িতি’ হকৌবী ইদ্রচলগী হতার্ব্বদা িশু’নীগী কুন্নম্ম হয়াংসিসন 
ফিসলবী, হনাাংিা অদদুিু ফম্লম্মী৷ িঙদ্রহৌদনা হহৌ কসিবা ৱাফি 

</p> 



অদনুা ঐগী ইদ্রথৌ পাঙসশনবা ঙিলিদ্রদ৷ লিুখ্রবা ৱািনগী 
হপাৎলিুসন৷ উসিিাদ্রি অিুম্বা অরুম্বদ্রি ইদ্রবাক্না! অিুম্না 
লাউ ক্লম্মী, 

<p> “ইদ্রবনগী নীাংদ্রথি নয়াম্বগী িদ্রতৌ তম্মশুা!” </p> 

<p> হয়াংদ্রথাকসিবদা তাদসদ িুত্তা পায়বা শান্নজনা হনাাংিদ্রদান তম্না 
হায়গৎ, সচন্ন অ  সতসত হায়না লাউ, শদ্রিাক লাবা পাদ্রবাতু্ত 
পুাংবা চানা লাদ্রঙ্গান হয়াৎলি ফাৎলম্মী৷ 

</p> 

<p> “ইদ্রবনগী পাঙ্গল িদ্রয়াং তা কদ্রল৷ নিাগী িফিদা ৱাশকসিবা 
কায়বা তা ব্রা িঙদ্রে৷ তাইবাংপান উয়ান চাসক্তন্নবসন৷ পুম্নিক 
অসি থাদ্রদাক্লিগদ্রদৌবসন৷ অদবু ু ইদ্রবন্না থাদ্রদাদ্রক্লাই নসচন-
ননাওবসুদ৷ হথৌবা! ননাওগী িনবদা ইদ্রবন ওদ্রথাক্না ৱাই৷ -
ইদ্রবনগী নীাংদ্রথি নয়াম্বব ু থাদ্রদাক্কন,ু নয়াম্বগী িদ্রতৌ তম্ম,ু 
নয়াম্বগী িতুাং ইি,ু নয়াম্বনা হায়বা িক সহদ্রক্তাক্কন৷ু ইদ্রবন্না 
তাক্কদবা লাইৱা হায়বব ু অসিসন ইবাুংদ্রঙা৷ নয়াম্বনা হায়বা 
ইনবতনা নাংগী নদ্রথৌসন৷” 

</p> 

<p> হায় ম্লগা িহাক তুসিন ললদ্রখ্র, ঙাইহাক লল গা িাং-ওই হাওই 
অিকুিু হায় ম্মী, “ইিাগী ইদ্রবম্মা অপাম্বী, ইিাব ু কাউ ব্রা 
নহাকপু নচাসশাং ললস নহায়, ইিাগী নাক্তা ইিাগী হিবা 
হতৌদ্র ালাউদ্রন!” 

</p> 

<p> ঐদ্রিায় ইসচন-ইনাও অনীিক ইঙক ঙক্লম্মী, তাদনা ইদ্রবাকপু 
হকৌ ম্মী, িুিলিদ্রদ; িশা হনািদনুা হহৌদ্রদাক্লম্মী, হিািদ্রলন সিকপ 
তাম্লকপগুি “হথৌবা, নীাংদ্রথি!” হায়না ইদ্রবাক্না হকৌ ক্লম্মী৷ 
পুকনীাংদা অসকবা হপাক্লম্মী৷ তাইবাংপান পুম্বা িথক িিা 
ওিদ্রদৌগুি িিম্মী৷ নসুিদাাংদ ু ওদ্রথাক্না ৱানা হলিম্মী৷ 
হনাাংঙানফাসিন্নঙ িুিাকপা লাকু্তনা ইদ্রবাক্কী নাক্তা চঙদনুা িাবু 
হয়াংবী ম্মী, ৱা ী শাবা হহৌবী ম্মী৷ ইদ্রবাক্না িদ্রতক িদ্রতক 
হায় ম্মী, “িুিাকপা ইদ্রচি য়াগসন থাজ দ্রক্ত্র! ঐনা নদ্রঙাদা 
সশন্নবদ ুনহাক কাউগনু” িুিাকপনা িুম্লম্মী, “নত্ত নত্তবা িদনুা 
হকচাাং িদ্রয়াং তানবসন৷ সশন্নবা সশন্নদবা ঐহাক ইসচন্না 
য়াদ্রখ্রদনা৷ কস িত্ত িিনু৷ু” 

</p> 



<p> ঐদ্রিায় ইদ্রবাক ফম্মাুংদা য়ািফক তাদনুা ললদ্রখ্র৷ িুিাকপগা 
ঐদ্রিায় তাদগা হলান্না হহক হহক ৱাতান্ন ম্মী৷ ঐদ্রিায় তাদনা 
সফসজনা িসপ লতদ্রথাকপা ঐহাক উ ম্মী৷ ঐনা হথৌদ্রদৌ অদদুা 
অসকবগা হলায়ননা কস  ৱাদ্রনা হাংলম্মী৷ হাংলুবদা িহাক্না ঐব ু
িথাদা হচৎনা হকািগা, পাউিুি পীবগী িহুত্তা হীক লহনদিু 
কপ্লম্মী৷ িহাক্না হলািপ্ন হায় ম্মী, “ঐদ্রিায় ইদ্রবাকপু থাদ্রদাক্কন,ু 
িাগী িশা য়াম্না হশাদ্রি হায়৷ ঐহাক িাম্ম চাওয়াইিাদ্রহায়, 
িুনগী িী হকৌরুসিদ্রগ৷” 

</p> 

<p> “ইিা ইপা শক্লবী, হপাকপদগী ঐদ্রিায়ব ু হকািক্লবী ঐদ্রিায়গী 
ইদ্রবাকসন৷ িহাক্না থনম্বা, সফদ্রজৎ সফগাই ওই বিু িনা-লপুা 
িসি-িকু্তাদগী হহন্না িিল য়াম্লবসন, নহাক অিুিক শঙদনুা 
ললদ্রহৌ৷ হদ্রয়াংদগীসদ ঐনা নপুক থন্নবা হহাৎনগসন৷” 

</p> 

<p> “ঐসদ হায়স বা অসিসন, হদ্রয়াংদগীসদ থবকশুবা চৎলগসন, ঐহাক 
হশায়দনা চৎকসন” 

</p> 

<p> িহাক অিকু িিা তানা িুিলিদ্রদ, ঐগী ৱাদ ু য়াবী বিাদ্রি৷ 
িদ ু িি ূগা নাুংঙাইবা ৱািল অিা ফাউ কলম্মী, লিুুিদা 
য়াসিবা হতৌসেদ ু পায়দনুা িাদ্রঙ্গাদা হথাক্লম্মী, িাদ্রঙ্গালগী 
চু ীতাফিদা হিাঙ য়াথ গা হিাাংদনুা শান্ন ম্মী৷ ফনা য়াম্না 
কুই গা তাদনা হকৌ কু্তনা ঐদ্রিায় অনীিক ফম্মাুংদা 
চঙসিন্ন ম্মী৷ িহাসক্ত হহক তাসিবগা তুিথসি ম্মী, ঐসদ িীৎ 
উইসশনবা য়া িদ্রদ িাঙঙু বা ৱািল কয়ািকু পুকনীাংগী িসচ 
িসচদা অিগা অিগা অিগা হলানসশন্নদনুা হনাাংনাুংসশৎকী 
িদ্রতৌগুম্না শাফু কন্না অিগা অিগা িাইদ্রদাক্নফি িঙদনা 
হহৌ ক্লম্মী৷ িুনগী ইিান্নবসশাংগী িিা িপা কয়া কয়া ঐগী 
ইিাাংদা িথাং িথাং লাক্লম্মী অিকু অিকু িাঙলম্মী, হকাদ্র ৌ 
হনাঙ্গাখ্রবী ইদ্রবাক্কী শকফি, িহাক্না হ াও হ াও হকানবীসিবা, 
কস গুম্বদা লচশু পায়দনুা হকাইতান তানসিবা ঙম্না উ ম্মী৷ 

</p> 

<p> নসুিদাাং অদ ুফনা য়াম্না হথঙলম্লগসন, িাং-ওই হা-ওই ঐদ্রিায়ব ু
হকৌবগুম্বা অিা তাসি-অিকু অনী ক৷ ঐনা সিৎ পাাংদ্রথাকু্তনা 
নাদ্রকাাং থাঙ্গতু্তনা তারুবদা “হনবুী সশন্নগচনদগুী শন অদসুনদ্রন” 

</p> 



হায়বা’িা তাসি ম্মী৷ ঐনা তসফাং তসফাংনা তাদব ুহহৌদ্রদাকলম্লগা 
হথাাং হাাংদ্রদাকু্তনা িপাদ্রিািদা হচদ্রথাকলম্মী; ঐনা তাসিবা ৱাফি 
অদিুক অিকুিু তা ম্মী, ঐদ্রিায় অনীব ু হন্না হন্না লাক-না 
লাক-না অসহাংগী অসচকপদ ু থগুায়দনুা হকৌ ক্লম্মী; অৱাাংগী 
থাংনবা ইিাুং অদ্রদািদগীসন৷ হকৌস বা অদ ু ঐদ্রিায় তাদা 
তা িগো তাস দ্র াইো িঙদ্রে িাব ু অিকু হকৌরুবিু হতৌরুদ্রে; 
ঐহাক ইথন্তা ইদ্রখাল হলান্নবদ ু তান্না হচনসশিম্মী৷ ঐনা 
হচনসশনসিবদা শন অিিক হকাইতান তান্নবা, িশাদা লচনা 
ফুবগী হশৎ হশৎ লাউবা শাফু কিবা লচফু অিা তা ম্মী, অফু 
িুসদাংিক্তা ঐহাক ইশাদা ফুবগুম্না িাংদ্রেক িাংদ্রেক িাংলম্মী৷ 
অিম্বা অদদুা ঐহাক হিাঙ থাভি িঙদিন্নি হচনসশিবুসন, 
হতম্পাক্কী ললতঙ্গায় ি ক্তা অিকু অনী ক তুসশিম্মী৷ িাস বা 
শম্বল িনাক হয়ৌবদা শন্না ঐদ্রিায়গী ইদ্রখাল অদ্রিািদা 
হচাাংসশিকপগী শউি তা ম্মী৷ অিম্বদা িহাক িিাাংগী শদ্রঙ্গান, 
তুদ্র ায় ঙািদ্রলাই বা অদ্রদািদা তপ্না তপ্না চঙসশনসিবা উ ম্মী, 
ঐিু িাগী িতুাং ইদনুা চৎলম্মী৷ শদ্রঙ্গানগী সচদ্রথক অিদা 
িহাক তপ্না চঙসশনদ্রখ্র৷ তাঞ্জা অসিিক্তদা তাদনা হপাদ্রদান 
থাউন্নি অিা িিুৎনা িিদনুা হথা ক্লম্মী৷ ঐদ্রিায় অনীনা 
শদ্রঙ্গাদা চঙসশনসিন্ন বদা তাদনা হায় ম্মী, “কিদ্রদৌনা 
লাকসলবদ্রনা?” িহাক্না চঙসশনসিদনুা শন অদবুু নানবী ম্মী, 
অিকু হায় ম্মী, “হদ্রয়াং হনাাংঙািগা সথিবুা হায়বদসুন৷ অসহাং 
অসিসদ অিুিক ললজ িনু৷” 

<p> ঐনা, “কদায়দা চৎকদ্রদৌস বা?” </p> 

<p> “থবক অিত্তাং সথরুদবা য়াসে, অদগুী চৎকদ্রদৌস বসন৷” কস  
থবদ্রক্না, কদায়ৱাইদদ্রনা, তাকপী িদ্রদ৷ িথাংগী নসুিত্তা ঐব ু
ঙন্তানা হহৌদ্রদাকলম্লগা ঙ াাং হায়বগুম্না িহাক অদিুক চৎদ্রখ্র৷ 
ইদ্রতািতা ঙায়দ্রহৌ বদা চৎখ্রবা পুসিগী ৱাফি কয়ািরুি 
থদ্রম্মায়নাুংদা িথাং িথাং হদনুা হচিক্লম্মী, িাং-হাদা হথাকসিবগুি 
হহৌসিবা ঙাসক্ন৷ শুক্লবা পুসিগী উনাুংদা, িায়ন্নক ি ীিক্তা 
িিদনুা ললখ্রবা ৱাফি ‘ঐদ্রিায় কনাদ্রনা’ হায়বা অিা নসুিৎ 

</p> 



অদদুা কদ্রদািদগী হহৌ কপা ঈদ্রহৌদ্রনা িঙদনা, থদ্রম্মায় 
ঈপাকথক্তা হহৌ ক্লম্মী৷ ঙাইহাক অদদুা িঙনীাংলকপনা 
ঙায়ঙম্লদ্রক্ত৷ লাইন্ন পাক তানখ্রবী ইদ্রবন্না তাকপী ম্মী, ঐদ্রিায়ব ু
হপাকপী ইিা, িপুসিগী অঙনবা তদ্রনৌ তদ্রনৌবা িতাাংদা 
ঐদ্রিায়ব ু হুদ্রদাকপী ম্মী, অদগুা পাবসদ, পাবনা অিকু হন্না 
লাক্লদ্র াই চৎসি৷ িহাকিু সশখ্রব া, ক ম্না চৎসখ্রবা হিাঙচৎদ্রনা, 
সশখ্রবসদ ইিাগুম্না সশদ্রখ্র হায়না ইদ্রবাক্না তাকপী িসেবা 
কস গীদ্রনা? ঐদ্রিায় তাদনা চৎফি থাুংফি িঙদনা চৎসখ্রবসিবু 
পাবগী িনাক্ত া? িুন অসিদা িসিগী ৱা ী ৱাদ্রিাঙ িঙবা 
িীসিব ু ইন্ন িক লল দ্রম্লাইো৷ িিলবা, শুক্লবা, উনাুংদা 
লম্মাাংন বা তাঞ্জাদা, অথাপ্পদা িিুসল িুৎসল থানবা থাউন্নি, 
অকনবা নাুংসশৎনা হুম্বদা, লি ী অদনুা অিকু অিুক 
িাঙসিদ্রদৌগুি ফ  ফ  হায়দনুা িাঙসলবদ ু উ গা, থাউন্নিগী 
লিঙান তম্না, নাুংসশৎকী িিাাং থানা, হচনসশন্নীাংবগুি ঐগী 
িিলবা থদ্রম্মায়নাুংসিদা পীক্লবা তনীক তনীক্লবা িঙান-িদ্রশক 
অিা ফাউস বগুি হতৌ ম্মী; ঐনা থাজ ম্মী অ াপ্পদা লিঙান 
অিা উস বসি নত্ত্রদ্রন! পীক্লবা ইিাুং অদগুী ঐহাক িপাদ্রিািদা 
হথাক্লক্লম্মী, তাইবাংপান পুম্বব ু িঙাল পীনবী ম্বা হকাদ্র ৌহনবনা 
হনাাংচুপ চীাংিায় তিখ্রবা, উদ্রতাল-ৱাদ্রতাল হলািলবা অদ ু
ফাওবদা িালাং অসতয়া িদ্রকায়দা হকাদ্র ৌহনবা কা ক্লব্রা 
হয়াংলম্মী৷ ঐহাক িুদক অদিুক্তদা িফি অদদুগী হথাক্লক্লম্মী-
িুনগী শঞ্জাবাুং ফাওদনুা িিা পাাংনা অিুি অিুি চৎথ ম্মী৷ 
কনা হথাইদ্রদাকপিা উ িদ্রদ৷ 



<p> িিা অিকু তান িদ্রদ৷ তাদনা চাওয়াইিাদ্রহাইদা চৎলসুি 
হায়দনুা ঐদ্রিায় অনীিক ইপুদা তাকলিলগা হথাক্লক্লম্মী৷ নসুিৎ 
পুিতা তাখ্রবা িতুাংদসন য়ুিদা হনবগী কস িত্তা িন্নরুদনা 
চাওয়াইিাগী তান্না চৎলম্মী৷ অদবু ু িহাক িশা ইম্ফাল কাসি 
হায়দনুা হথাংন ক্তনা য়ুিদ্রলািদা অিকু হিকলম্মী৷ নসুিদাাং অদ ু
য়ুিদা হিক্নগা ঐদ্রিায় অনীিক ফুকনাক-পাদা ফসম্মন্নদনুা ৱাদী 
িদ্রচৎ অিত্তা হহৌদ্রদাক্নদনা ফনা কুইনা হলিম্মী৷ হথাংদা 
হথাংসজিক্লবদা ঐদ্রিায় তাদনা িাংনীাং নীাংসশাংলকপগুি চাক 
হথাাংউগসন চঙদ্রখ্র৷ ঐদ্রিায় অনীিক চাক চদ্রিাি অিিি 
অনীসন চা গা চদ্র  চদ্রিৌন ম্মী, হচাং িুয়া অিত্তাং হথাাংবদ ুচাবা 
ঙম্ন িদ্রদ৷ নসুিদাাং অদদুা অহানবা ওইনা চাক হলম্বা হায়বদ ু
ঐদ্রিায় িঙলম্মী৷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

</p> 

<p> লিুলবা হপাৎলিু অিা ইদ্রকাকথক্তা হথাঙ্গৎপগুিদ্রল; িাম্ম 
চাওয়াইিানা ঐদ্রিায়গী ইদ্রকাকথক্তা অিুম্না হপাৎলিূ অসি 
হথাঙ্গৎলক্কসন হায়বসিিক হফাাংবা ঙিলদ্র াইদ্রদৌবা পাদ্রিাাংগুি 
হথাক্লম্মী৷ ঐব ুঅঙাাংসন হায়বগী ভাবনসন িঙদ্রদ তাদনা ৱাফি 
অদ ু ঐদ্রঙাদা হহৌদ্রদাক্লিদ্রদ৷ ঐনা অিদ্র ািদা ৱাফি অদ ু
তাসনাংসঙসদ হায়বব ু িদ্রহৌশাগী য়াম্না িঙনীঙ্গনবা পুকদ্রচল অদ ু
হচিিদ্রদ, অয়ম্বা ৱািল অিা হপাকসি ম্মী৷ তাদনা নসুিদাাং 
অদদুা ঐদ্রঙাদা হায়সিবা হায়বব ু হদ্রয়াং হনাাংঙািগা ঐহাক্না 
িূিাকপগী হলৌফিদা হলৌ কুম্বা অদগুা িহাক্না চাওয়াইিাব ু
সথরুবা অসিসন৷ 

</p> 

<p> ঐদ্রিায়গীসদ হহৌসজক হহৌসজক্কী চাদ-থক্তবা য়াদবসননা তাদগা 
ঐগা িদ্রহৌশাগুি শূ-চৎলম্মী৷ চাওয়াইিানা হনাাংিতা িাগী 
হশনফি অসিগী ৱা হহৌদ্রদাক্লকসিদ্রে, িুিাকপনদসদ ঐদ্রিায় তাদদা 
ৱাফি অদ ু হহৌদ্রদাকপী অদবু ু ঐদ্রিায় তাদনা িুম্বা ঙাাংবসশাংদ ু
তানীাংদদনুা ঐহাক কয়া য়াও িদ্রদ৷ িহাক্কীসদ চাওয়াইিাদা 
হায়জনীাংবগী ৱাফি অদ ুশুকদ্রতাক হতাক্লিদ্রদ, িাগী ৱা অদদুা 
িুিাকপনিু হথৌদ্রদাাংলম্মী৷ 

</p> 

<p> হনাাংিা িঙাসন ত াসন হহৌখ্রবা িতুাংদা িুিাকপনা চাওয়াইিাব ু</p> 



িাগী িয়ুিদা লাকউ হায়দ্রখ্র, ঐদ্রিায় তাদবিু ুলাকউ অদ্র াইবা 
অিা ঙাাংনদ্রথাকসি হায়না িদ্রিায়’সন সচদ্রবান সচদ্রবান ঙাাংনবা 
তা ম্মী৷ ৱাফি  অদ ু তাদনা ঐদ্রঙাদা িঙহনবী িদ্রদ; ঐি ু
অহানবদা য়াওনীাংলিদ্রদ অদবু ু নসুিদাাং িহাক্না িথন্তা 
িুিাকপগীদা চৎসিবদদুা ঐিু চৎনীাংলম্মী; িহাক্না চৎখ্রবা 
িতুাংদা ঐি ুচৎলম্মী৷ িুিাকপগী িিাাং শদ্রঙ্গায়দা হপাদ্রদাল িচা 
অিা থািদনুা িদ্রিায় অহুি ৱা ী শান্ন ম্মী, ঐনা হয়নিাদা 
লথসজদনুা িদ্রিায়না ঙাাংনবদ ু তা ম্মী৷ ঐদ্রিায় তাদনা হশল 
তখাই অিা সশাংদ্রখ্র হলিদ্রহৌবা তখায়দ ু সশাংগৎনবা িতি ি া 
ঙায়বীয়ু হায়বদা চাওয়াইিানা হশল সশাংগৎসিসে, ঙাইবিু 
ঙদ্রম্মাই হায়না সশাংিাাং িাাংলম্মী৷ িুিাকপনা অঙাাং ঙাক্তসন, 
ঐদ্রিায়গী িুনগীিু ফজদ্রদ িদ্রিায় অনীসিব ু কদায়দা 
চৎহলসিগদদ্রগ সশাংগৎহনসি হায়না য়ানবী ম্মী; অদ ু ফাউবদা 
চাওয়াইিানা য়া িদ্রদ৷ িন্নিদা তাদনা হায় ম্মী, “িাম্ম, 
অঙাাংসন হায়দনুা ঐদ্রিায়ব ু িীনম্বা হতৌবীন,ু িাম্মগী অৱাৎপা 
হশলদগী হহন্না ঐদ্রিায় পাই অিত্তা পীবা ঙদ্রম্মায়৷ ঐদ্রিায় 
ইসচন-ইনাও অনীিক ইদ্রবাক্না লল ম্বা য়ুিসিদা থৱায় হহক্তা 
থাগসন, ঐদ্রিায়না হায়জবসি য়ােবসদ িাম্মনা অপাম্বা হতৌ৷ 
নহান নপুা অিনা ঐদ্রিায়গী য়িুসি সশদ্রদাকউ, লি থাদ্রদাকউ 
হায়বদায়দ্রদা, ঙম্মগা সশদ্রদাদ্রক্লালাউ৷ ঐদ্রিায় ইসচন-ইনাও 
লল িগসন৷ ঙসি হায়নস বা  অসিনা অদ্র াইবসন৷ ঐদ্রিায়গী 
থৱায়না ললস ফাউসদ ঐদ্রিায় ইদ্রখাল অসি থাদ্রদাকদ্রলাই৷” 



<p> কস না লিন িুিগসন? িসিসন ঐগী লাকঙি ফাঙিেবা ৱািল 
হায়বদ৷ু ঐদ্রিায় তাদগী িদ্রতৌ উ  উ গা ঐহাক হিৌগাংন কই, 
লিচাক অসি অিুি অিুি হাপকৎলকই৷ হনাাংিসদ ৱানা 
শুরু গা ইসচন ইনাও চাক চা সি হায়দনুা চাক হথনদনুা 
থম্লবদা িহাক ইরুজগসন হথাকখ্রগা িুনগী পুখ্রী িপাদা িথন্তা 
কপ্তুনা লল ম্বগুি উ ম্মী৷ ঐহাক ললবা ঙিসিদ্রে, ঐহাক্না 
থাজ ম্মী চাওয়াইিা অসি হহক হলাইদ্রথাসক্ত্রিন্নি ঐগী ইয়াম্বগী 
অৱা লিচাক অসি হকাক্লদ্র াই৷ অিুম্না হলদ্রপ্ল, য়ুদ্রম্লািদা 
চঙলকু্তনা ক ম্না পাাংদ্রথাকলসুিদ্রগ িিম্মী, ইিাুং িনুাংদা হকাইদ্রয়াং 
হয়াংলম্মী, ঐদ্রিায়না হলৌবকু হপাংবগী থাাংদ্রজৌ অিা লিুুি কাদা 
ঙাদনুা লল, চঙসশদনুা থাাংদ্রজৌদ ু িুদিু হচৎনা পায় ম্মী, 
পায় গা ঐহাক্না অঙাওবগুি লাওদ্রথাক্লম্মী-িদ্র াসদ ঐহাক 
িঙদ্রে৷ িুদক্তা ঐদ্রিায় তাদনা চঙলকু্তনা ঐদ্রঙাদা হাংলম্মী, 
“কস  হায়বা নীাংদ্রথি, কস  নাংনা হহৌসজক লাউসিবদ্রদা?” 

</p> 

<p> “ঐব ুকস  হায়খ্রবদ্রগ?” </p> 

<p> “নিুত্তগী থাাংদ ু থম্ম৷ু িাঙদ্রল অদমু্না িক হতৌফদ্রদ৷ নহাক্না 
লাউস বা ৱাদ ু িক িনফদ্রদ৷ িদসুদ পাাংেবা অয়ম্বগী 
পুকদ্রচসন্নদ্রকা৷ নহাক অঙাাংসন ইয়াম্বগী সিত্তসদ নহাক অসি 
অদনু্নঙগী চৎপা লহসিবা অঙাংদ ুঅদিু িওইস ৷ হায়য়ু, অদমু্না 
িক হতৌদ্র াই হায়য়ু-ঐহাক লাদ্রি হায়য়ু৷” 

</p> 

<p> “ঐহাক নাংগী নশক হয়াংবা ঙিদ্রে, নাংগী অৱাবা লিচাক 
উনীাংদ্রে৷” 

</p> 

<p> “অদনুব ু হকাক্কেদ্রন ঐগী অৱাবা, নীাংবা কায়বা? ইদ্রথৌ 
পাঙদ্রথাক্তবগী নীাংঙিদবা িক হকাক্কদবা নদ্রত্ত৷ িদসুদ 
লায়খ্রবাৱাসন৷ ঐব ু থাদ্রজৌ, ঐহাক নাংগী নয়াম্বসন, ঐনা 
ঙিেবা নহাক্কী শরুসক্ন৷ ঐগী ইদ্রথৌ ঐব ু পাাংদ্রথাকহি৷ু অদমু্না 
লিন সশাংগদবা নদ্রত্ত৷” 

</p> 

<p> িহাক্না চঙসশিকু্তনা ঐনা পায়স বদ ু িিুম্মী৷ ঐব ু হকৌসশদনুা 
ঐদ্রিায় অনী চাকলকুপাদা ফম্মীন্ন ম্মী৷ 

</p> 

<p> িঙাসন ত াসন হহৌসজনদ্রখ্র, ঐদ্রিায় তাদনা ঐব ু সিকুপ অিা </p> 



থাদ্রদাকসিদ্রে৷ িুিাকপগীদা চৎসি হায়দনুা পুন্না চৎসিন্নম্মী৷ 
িহাক্না হহৌদ্রদাক্লম্মী, “চাওয়াইিনা য়াম্না পািসলবসি ঐহাক্না 
িনবদা হশসন্ন৷ িানা হায়স বা হশনসি পী বসদ িহাক ইদ্রখাল 
অসি হলৌদবিু য়াই৷”  

<p> ৱা ী হলাইবগা নসুিৎ িয়ুি চঙসিবগা িান্ন ম্মী৷ ঐসদ লিশাাং 
চৎলকপগী ৱাবদনুা ওই িাদ্রি তুিনীাংবনা  িিুম্মী৷ িিা কস  
হতৌসিবদ্রগ হায়বা িথাংগী হনাাংঙািকপদা িঙলম্মী৷ ঐহাক্না 
সিকপ হথাক্লকপদ্রদা অহল অদগুী িাদ্রঙ্গালদা য়ুিথাুং ওই দ্রম্ল অদবু ু
ঐদ্রিায় তাদসদ লল িদ্রে৷ ঐহাক হতৌভি িঙদনা িীকপ 
হথাক্লকপগা হহৌগতু্তনা ঐদ্রিায় তাদব ু ঙাইদনুা লল ম্মী৷ ইিাুং 
অদগুী িীিু য়াদ্রহৌন দ্রক্ল৷ ঐদ্রিায় তাদিু ঐগী নাক্তা হয়ৌ ক্লম্মী৷ 
িহাক কদায় চৎলইু তাকপী িদ্রদ, িহাক্না হতৌ হায়বদতুা ঐি ু
হতৌ ম্মী৷ 

</p> 

<p> িথাংগী নসুিত্তগী হহৌনা অহল অদনুা হায়বগুম্না ইসচন-ইনাও 
অনীিক অঙম্বা অদগুী িয়ুি তান্না হনাাংঙািকসিন্নঙদা চৎলম্মী৷ 
িানা তাকপা য়িুন্নল লকন্ন  শঙতপ ইকায় কায় িদ্রদ৷ িানা 
হায়বা থবক অদিুক হতৌবা হহৌগৎলম্মী৷ অহানবা নসুিত্তা 
শঙতপ অদদুা ললবা অহল অদনুা ইঙক ঙক্না কস গীদ্রনা 
হাংলম্মী৷ ঐদ্রিায়না ঐঞ্জা ইবাুংদ্রঙাগী িনাই ওইজনীাংদনুা হতৌবসন 
িুিলম্মী৷ অিুম্না নসুিৎ িুসদাং িাগীদা চৎলম্মী৷ িাগীদা থবক 
থা ম্লগা ঐদ্রিায়গকী ললফি তান্না হললকপদা, ইপন অদগুী িচা 
অদ্রতাম্বা ঐগা হলঙ্গা ওইবা অিা ললস বদগুা ঐগা অিুি অিুি 
সতন্ন-হতাৎনবদগী ঐদ্রিায় অনী িরুপ শান্ন ম্মী৷ িাগী লাইস ক 
লাইশু হতৌবদা ঐিু য়াও হায় ম্মী, ঐিু িফি ইিঙ িঙদনা 
লাইস ক তম্বা হহৌগৎলম্মী৷ ঐদ্রিায় তাদসদ হহক লাকপগা ইপন 
অদগুী ইদ্রখাল শম্বল হশম্বীদনুা, ইদ্রখাল হকাইবীদনুা, ি ক 
ি ক্তা কদায় কদায়দদ্রনা চতু্তনা িতি হলিম্মী৷ 

</p> 

<p> “ঐনা িঙবসদ ি দসন৷ অদবু ুঐনা িঙবা ি দ ুহায়দ্রগ তাউ 
ঐদ্রিায়গী িুলদা নদ্রিায়গী পাবদ্রহায়গী হলৌ য়াম্না লল ম্মী৷ নাংব ু

</p> 



হপাকপা পাবনা হলৌ িয়ািদ ুহয়াংবা হহক হহক লাক্লম্মী৷ অিুম্না 
লাকপদগী নিাগা চান্ন কু্তনা নিাব ু িুল িঙনা হলৌসি৷ নাং 
পাবগা নিাগা নদ্রিায় ইদ্রবাক্কীদা অদিু লল ম্মী৷ নয়াম্বা হপাক্লবা 
িতুাং নহাকপুনা পুকু্নাংদা পুস ন্নঙদা িশুুক িশুুক ঙাাংন ক্লবদা নাং 
পাবনা নিাব ু পুদনুা চৎসি ম্মী৷ নদ্রবাক অদনুা অঙম্বা 
নিাগীসন হায়দনুা অওাং অউন তিসি৷ শন িপী িচা অিিু 
পীসিবসন৷ অিুম্না নাং পাবনা পুসি৷ িতি ি া লল গা 
কস গীদ্রনা িঙদ্রদ, নিানা নয়াম্বা পুদনুা িুল অসিদা হিক্লম্মী৷ 
নহাক ঐদ্রিায়গী িুদা লাক্লগা হপাকপসন৷ িতুাং অদদুা নদ্রিায় 
পাব লাকপা উসিদ্রে৷ ি া লল গা লদু্রহাাংদনুা িয়ুি িন্নক পানদ্রখ্র 
হায়বা তা ম্মী৷” 

<p> “ইিানা হিসক্লবসদ কস গীসন হায়বদ্রগ?” </p> 

<p> “ি ি অদ্রশাংবা ঐহাক িনু্না িঙদ্রদ িুিাকপা িঙাই িঙদ্রগ 
হায় বদা৷ িুন্না হাংই নদ্রবাক্না তাকসিদ্রদ৷ িদগুী ি িসদ 
লাই দনুা নদ্রিায় নসচন-ননাও অনীব ু িুল অসিগী িচা নদ্রত্ত, 
হায়দ্রদাকপীগন ু হিিম্মী৷ নহাক হপাকপা িতিদফাও নদ্রিায় 
পাবদা পাউ পীরুদ্রে৷ পাউ পীরুেবিু িহাক লাকু্তনা হাংন্নল 
হায়বসদ তাসি অদবু ুনিানা য়াদদনুা উন্নসিদ্রদ৷ িতি অদদুগী 
হহৌনা নদ্রিায়গী হলৌ-শীাং পুম্নিক অিুি অিুি হয়াদ্রথাকসিদনুা 
ঐদ্রিায়গী িুদা নদ্রিায়গী হলৌচা অিত্তা ললসিদ্রে৷ নিাগীসন 
হায়না তিসিবা হপাৎ-লচ ফাওবা নদ্রবাক্না য়াদদনুা কস  অিত্তা 
হলৌরুদ্রে৷ অদদুগী হহদ্রদাকু্তনা শন িপী িচা পুসিবদ ু ফাওবা 
হন্না হন্না হচিক্লবদা নদ্রবাক্না হহক হহক সথলহিইু৷” 

</p> 

<p> িাং-হাগুম্বা ৱা ীসি তাবদা ঐহাক পুিঙাক ঙক্লম্মী৷ িতি 
কুইনা থাজ ম্বা ৱাফি অিা ফাংলবগুিিু হতৌ ম্মী৷ হলৌসশাং 
তা পদগী লাইজা ঈদ্র ান চনখ্রবা, ইশাগী ইদ্রপাৎ সথবগুি, তাসি 
হায়বা িঙনা িঙনা ইফাং ফাংদনা লাকপব,ু হকাদ্র ৌ হনাাংিা 
অদদুা ই াই লাইনা ফাংবগুি হথাক্লম্মী৷ হকাক্তগী হতান ফাওবা 
তূজাুং িাঞ্জ ুলম্মী৷ িফি ইিঙ িঙদ্রহৌদনা ঐগী ইপকু হনৌ ম্মী৷ 
কাংলবা ললদ্রঙাই লিদা কদ্রদািদগী হহৌ কপা ঈচাওদ্রনা হায়বা 

</p> 



িঙদ্রহৌদনা পুিথিু-থিুহৎসিবগুি ঐগী থৱাই হকচাাং পুম্বা 
থিুহৎসি ম্মী৷ অিুপ কনবা ঈচাও অিা িক হথঙনসিসে৷ ললস  
িঙঙুেবা, তাইবাংপানগী িঙাল পীনবী ম্বা, ঐদ্রিায়ব ুহপাকপীবা 
ইপা অিুম্না ফাংলম্মী; ফাংবা িফাংদব ু তাইবাংপান পুম্নিক 
িাঙখ্রবা তুাংদা, িাঙিন্না িাঙখ্রবা তুাংদা! 

<p> তাদনা হায় ম্মী, “হয়াংউ ইদ্রবাক্না থম্বী ম্বা ইিাগী লীক! ঙসি 
ইিাগা ইদ্রবাক্কা পুন্না অিকু ফাংলবসন৷ চাওচাইিাদগী ইদ্রবাক্না 
পুসিবা লপশািু সশাংদ্রদাকূ্ল গসন৷ নহাক নশা ফবদা ঙায়দনুা 
ললস বসন৷ অসিগীদিকসন ইয়াম্বনা িীন্ন বাক্তা নাংব ু থাদ্রদাকু্তনা 
চৎলসু বা৷ পুম্নিক অদ্রি িীওইবা হায়বা ঐদ্রিায় অসিনসন৷ 
িীনা পুম্নিক হশম্বা ঙম্মী, িীনা পুম্নিক অদবুুিু িাঙহনবা 
ঙম্মী৷ িীতনা ঐদ্রিায়গা ঐদ্রিায়ব ু হপাকপা ইপাগা শক 
িঙনহনসিদ্রদ, তীন্নহনসিদ্রদ৷ অদবুু কনাব ু ৱাদ্র ৌসনঙাই ললবদ্রগ৷ 
পুসিব ু িাদ্রয়াক্নবা হথৌনাফবা িীগী শাজৎসন৷ সকদনুা িক 
হচনগদবা নদ্রত্ত৷” 

</p> 

<p> সশদসহদাক ফাংলবা ঐনব ু সশবা হহৌনব া হিাাংফিগী সহাংচাবনা 
ঐগী নাক্তা চঙলকপা িতীক নদ্রত্ত, িম্নাুং লকদ্রকাই লদ্রিানবী 
ঐগী ইফিদা িাইসথগসন৷ 

</p> 

<p> িঙদ্রহৌদবা িতম্না ঐগী িরুপ ওই দ্র  ঐগী িাঙঙু বা পাঙ্গল 
ঙম্না হিক্লম্মী৷ 

</p> 

<p> ঐদ্রিায়ব ু চঙজফি পীনবীসিবা ঐদ্রিায়গী ইফিদা ঈশ্ব িক্কা 
িান্ননা হথৌজানবীখ্রবা ইপন অিিুাং িাগী হলায়নবী, ঐগী 
ইতাও, িদ্রিায় পুম্নিক্কা পুকদ্রিন পাউদ্রিন্ন ম্লগা ইসচন-ইনাও 
অনীিক ঐদ্রিায়গী ইিুন পাাংলম্মী৷ য়ুি হয়ৌ কপদা িিবা 
হশগাই বা শদ্রঙ্গাদা ঐগী থাইনগী শন অঙাাংবী কুদনুা 
লল িদ্রল৷ ঐনা িাব ু উ গা ঐদ্রিায় তাদদা িদ্রিাঙ হশাক্না 
িুরুিলম্মী৷ ঐদ্রিায় তাদনা ইঙক ঙক্না ঐব ুহকানিৎপী ম্মী৷ 

</p> 
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