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<text><body> 

<p> মপা মচা মখ ায় ময়াম গাড়ী থারিবা অখদামদা ন াোংয়াইব ু
রথখদাকলকই; অরমিরদ গাড়ীদা হান্না ফমলমখল৷ ন াোংয়াই 
গাড়ীদা কা ৎলগা অমকু হন্না সলাম ন ৌ খি৷ ড্রাইভি া গাড়ী 
নথৌখদাকু্ত া নথাকলকখল৷ 

</p> 

<p> লম্ব়ী অখচৌবা নহক  ািকপদা ন াোংয়াই া  াকু্ত া ম া পাোং া, 
চ়ীোংজমু  ুখিল ন ার্ব্বা   াবা লম্ব়ী  ম া গাড়ী নথৌদিকখল৷ 
 াক নয়ত্তা পখিোং মান্ন া নলোংরিবা থথখবাোং থহখ ৌ থহপালর োংগ়ী 
মিক্তা নকাইখয়ৎ রফ াোং  াবগুম থলরিবা লম্ব়ীর ৷ নয়ৎওই বদা 
চ়ীোংজমু  ুখিন্না ন াঙ োুং পক া মবকু  প া নচরিবা,  ুখিলগ়ী 
ন াঙ োুংদগ়ী নহৌিকপা মালোং  উম লাোংবদা উ া-ৱা ার োং া 
নলোং নলোং চৎরলবা পুম মকু্ত উিকপদা ন াোংয়াই অমকু্তা 
উর রিবগুম মরমৎ কুপর খি৷ ও র িমখল লম্ব়ীগ়ী থলখথাক 
থলর   কয়া, লমহাোং ওই া  ািম্বা লম্ব়ীগ়ী  াকখয়ৎ অখচৌবা 
অরপকপা য়ুম-থক া পখিোংখলোং অখচৌ অখচৌবা সিকািগ়ী নলাই ঙ 
সু্কল, নকাখলজ া পুমথ  থিখে৷ 

</p> 

<p> ফ া  াোং া নথৌিকলবা ম ুোং ন াোংখপাক ন াোংচুপ  া অৱাোং, 
ফাোংবা লমখলাোং অমা ফোংলকপদা ড্রাইভি া হোংলকই ন াোংয়াইদা, 

</p> 

<p> “সাখহব লম্ব়ীরসব ুকখদামদা নথৌগদবখ া?” </p> 

<p> “ া পাোং া অদমু নথৌব়ীয়ু৷” </p> 

<p> “চাচা,  খ ায় য়ুমরসরদ য়াম া থাপই া?” </p> 

<p> “ঐ া হায়িা য়াম া থাপই হায় া! ৱািব্রা?” </p> 

<p> “ৱাখদদা৷” </p> 

<p> “অখিম্বদা উফু  চাখি; নস রফরস া  খকাক  ুমরজি ু নলাক 
থোুংগর ৷” 

</p> 

<p> মাগ়ী ঙক মদা নয়ৎলম্বা রফ মখ কু্ত অরমিদা ই র  ব়ী৷ </p> 

<p> “নকাকু্ত  ুমরজি ু ুম ়ীোংলবসু  ুমখথাকউ ইচারসরদ!” </p> 

<p> নলপ্পা থল  া নথৌরি গাড়ীদ ু ম়ী  াদবা লমহাোং  ুমহাোং মথোং 
মথোং লাদ ুা৷ অরমি চুম া ফম্বা ঙমিদ ুা মাগ়ী চাচাদা মরমৎ 
ম া নচখজৎ উইর দ ুা ঙাথরি৷ ইকুই কুইদ া চ়ীোং মচা অমা 

</p> 



উিকখল, চ়ীোংগ়ী  াকদা ওইখিাম থোংবদা রপক্লবা ন াঙলম্ব়ী 
অমত্তোং থলরি৷ ন াোংয়াই া হায়িকই, 

<p> “গাড়ী চৎপা য়াবা লম্ব়ী নলাইখি বাব ু ঐগ়ী য়ুম চ়ীোংরসগ়ী 
ৱাোংমদর ৷” 

</p> 

<p> “ইখবম্ম া য়ুম ফাওবা রথিম্ম ুহায়, লম্ব়ী অমত্তা থলত্রবিা?” </p> 

<p> “চুরম্ম  োংব়ী, ম়ীওই া নপাকপদা  োুংঙাইরিবরস করিখ া? অরমি 
থল বরসদা ন ৌরিবরস করিখ া হায়ফম  ঙখদ৷” 

</p> 

<p> অ ়ীমক ৱা ঙাোংফম  ঙ িখক্ত, মরু লকুথন , কপরমনন্ন৷ 
নমখহিাি়ী ইসপেখপক্তি ন ামখচৌগা চঙরমন্নিকই, 

</p> 

<p> “ইখবম্মা,  হাক অরসদা অসুম থলখহৌখিা, ইপা চৎিখগ 
অহা বগ়ী বস া ৷”  

</p> 

<p> “ফখি বাবা ৷” </p> 

<p> অরম া া হোংই, </p> 

<p> “কদাইদখ া বাবা?” </p> 

<p> “ইম্ফালদা৷ পাউ ফোংব্রা নয়োংউখগ৷” </p> 

<p> নমখহিাি়ী া মিক থৎরল, </p> 

<p> “ইসপেখপক্তি সাখহব নলঙখিা, অঙাোংর োং া ভাব  ািখিাই৷” </p> 

<p> “ফর  সযাি! ইখবম্মা  ঙ-” </p> 

<p> “ঐ া রথ গর  করিসু ৱাব়ীরু ৷ু” </p> 

<p> ইসপেখপক্তি সলাম ন ৌিমলগা নথাকখি৷ অরম া মপাদা  ঙক 
 ঙক নয়োংলকই, মপা া হায়িকই, 

</p> 

<p> “য়াম া কুপ া রথদবা য়াদবর  ইখবম্মা৷  প্পা য়ািবর ৷ রজপ 
অমা য়াওরি চৎ ়ীোংবা মফমদা চৎপা য়াবা৷ মায়নক  িা 
নথাক া রথবা  াবর ৷” 

</p> 

<p> “বাবাখহায়সু পাউ অম া ফোংখদ হায়ব্রা?” </p> 

<p> “উম ফোংদবমাখি৷” </p> 

<p> মখ ায় অহুম্মক  ুরম   ুরম  ফমন ৷ উ  ৱাইমকু রচকখি৷ 
নমখহিাি়ী কাওখথাকলিুবা ৱা অমা  ়ীোংর োংলকপখদৌ া মচা পু়ীদা 
হায়িকই, 

</p> 

<p> “অরম া,  মাখদা রহপরলর  া, রব, রপ থলবর খকা,  িা </p> 



নয়োংব়ীয়ু, ম াক্তা থলয়ু৷ পাউ ফোংখদকা হায়রু ৷ু কপ্প ুলাকউ ৷ু 
ইপা বস নেণ্ড ফাওবদোং নথাকলখুগ৷ ন াম্বা লাকলগা 
ঙাইহিম্ম৷ু” 

<p> নমখহিাি়ী হায়িমলগা নথাকর  ইরফোং রফোং া৷ বস থািকপ া 
হাখি, ম ৎু থাঙ্গতু্ত া  ামই বস ু মমাোংগ়ী ফমফমদা ফমলম্বা 
ইসপেখপক্তি ন ামখচৌ া বসদ ু ামহিগা কুমথিকই৷ নমখহিাি়ীগা 
লম্ব়ীগ়ী রচদাইদা নলপরমন্নদ ুা রচকপক্ন া ৱাি়ী  ানন্ন, 
ফুরিৎ াউদগ়ী নচ অমা পুখথাকলকু্ত া র নন্ন ইসপেখপক্তিদা৷ রচনঙ 
অমকু কা ৎলকই ইসপেখপক্তি গাড়ীদদুা৷ 

</p> 

<p> গাড়ী  ামর বদা ময়ামদ ু হোংন  অমগা অমগা, ন ৌখথাক্তবা 
থবক ম ার ৷ নথৌবা নহৌিবা বস  ামবদা  বায়দগ়ী নহন্না  োুং া 
থ়ীরিবরদ গাড়ীগ়ী অখিাইবা রসট পখিোং, নয়ৎক়ী কারচদা 
ফমরলবা  পুাদরু ৷ বস  ামর বদ ু নমখহিাি়ীর  হায়বা 
উবদগ়ীর ৷ অদবুু মহাক গাড়ীদরদ কা ৎলকর খি৷ 

</p> 

<p> “ইখবম্মা অরম া, অঙ্কল া ঙকপা অমা থল৷  হাক্কা 
কলকা াদগ়ী নলাই িকই হায়রিবা ন াোংয়াই হায়রিবা  পুারস 
সহি অরসদা, অদগুা অখকায়বা  ুঙ্গোংর োং অরসদা মাগ়ী  কওোং 
 ক্তারস মা বা, মরমোংরসগা চান্নবা, মাগ়ী নরাখফস রসগ়ী ম়ীওই 
অমা থল  ৎত্রগা থলিমই হায়বরসগ়ী করিগুম্বা লোংলা লোংরজ  
অম া ফোংখদ৷ ই সিখজন্টর োংগ়ী নিখকার্ব  সু য়াওখদ, মহাক 
লমদমরসগ়ী ম়ী  ৎত্রমাখি  ়ীোংই৷  হাক ইপাব ুকরিসু হখঙ্গাইগ ,ু 
 হাক্কা কলকা াদা উন্নবদা কমখদৌ া উন্নিকই, মা া করি 
হায়িকপদগ়ী  ঙ িকপখ া মদ ুচুম া অমকু্তা হায়য়ু৷” 

</p> 

<p> “অঙ্কল ঐ া আরলগডদগ়ী কলকা া ফাওবা লাকপদা ঐগা 
 রম্মন্নব়ী কলকা াদা থলব়ী ইমান্নব়ী অমগা লাকরমন্নবর ৷ 
ঐখ ায় অ ়ী কলকা াদা অয়ুক পুোং  খিৎ র পাল  াবদা 
থোুংই৷ অদৱুাইদা মাসু ঐগ়ীদমক নচ বা য়াওব়ীিমই; মাগা ঐগা 
নেস দগ়ী রসটি এয়ািলাই স ওরফস ফাওবা চৎরমনন্ন অদবু ু
ইম্ফালগ়ী টিখকরত্ত, মরিপুিদা নপাটব সক়ী নফরেখভল অমা ন ৌবগা 
 রুমৎ মি়ী মঙার  ফাওবা ফোংলখিাই  াকপ়ীিকখল৷ মরিপুি 

</p> 



ভব দা চঙলগা ঙাইিরসিা হায়দ ুা মখ ায়দা নফা  ন ৌবদস ু
মখ ায়গ়ীসু নপক্ট ন ৌিমখল৷ থপ াসু ইয়াম য়াম া য়াওখি৷ 
ঐখ ায় অ ়ী  ান্নবদা মরিপুিদা নথাক্কখদৌবা ম া চাবা থমন  
মচা ন াঙব ু নথঙ িবরদ নত্র দা নহক্তা চৎপ া ফখি হায়দ ুা 
ঐখ ায় নেস দা লাকখল৷ টিখকট কাউন্টি পুোং অমগ়ী ম ুোংদা 
হাোংগর  হায়িকপদগ়ী মাগা ঐগা নহাখটল অমদা চাক 
চাখথাকরমন্নরুখি৷ অমকু হিকপদা কাউন্টি হাোংলমখল, অসুম 
হোং বদা টিখকট রিজাভব  ফোংগর  থাজখি, থমন  মচার োং অম সু 
নথঙ খি, অদমুকপু লাকর বা য়াই ম ম থলরি হায়দ ুা ঐখ ায় 
অ ়ী মরচ অমদা থথখদাকু্ত া নলপ্তু া থলখি৷ অসুম নলপরলনঙ 
ঐখ ায়গ়ী  ুোংদগ়ী থমন খিা দা ৱাি়ী ৱা াই  ান্নবমা  ািম্ম়ী৷ 
ঐ া অহদদুা মরিপুিদগ়ীিা, নথাকপ়ীগখদৌরিব্রা, হোংলবুদা মার  
হায়ব়ীিকই৷” 

<p> “অহল হায়বরদ ইখবম্মগ়ী লাকরমন্নরিবরসিা?” </p> 

<p> “মার  অঙ্কল৷ -মা া মাস ু চৎকখদৌবর , ঐব ু কদাই 
নয়ৌগখদৌবখ া হোংব়ীিকই৷ ঐ া চ়ীোংথ্রাওখপাকপ়ীদগ়ীর  হায়রুবদা 
মাসু অখদামদা চৎকখদৌবর  হায়িকখল৷ টিখকট  ান্নরিবর , 
মখ ায়দা নব্রাকি অম া নয়োংব়ীরুখগ হায়িম্ম়ী  মই৷ ঐ া 
হিাউম িদ ুা য়ািবরদ ঐগ়ীসু অম া ককপ়ী বা হায়ব়ীবা 
য়াগিা, মখ ায়দা প়ীফম নথাকপদ ুঐসু প়ীজখগ হায়জখি৷ মখ ায় 
য়াব়ীিমই, হায়রুখগ হায়দ ুা মখ ায়গ়ী মখপাৎ মনচদ ুর ন্নিমলগা 
চৎখি৷” 

</p> 

<p> “মাগা চৎরমন্নবদরুদ মরিপুিদা নথাকরমন্নিকরা?” </p> 

<p> “মারদ  বদ্ধ়ীপ গ়ীর  হায়৷ অহ দবু ু রথখদাকলকপর  হায়৷ 
মহাক  বদ্ধ়ীপ া চৎলবুমাখি৷” 

</p> 

<p> এস রপ সাখহব  মুরমবর োংদ ুনচ অমদা ইর রি৷ </p> 

<p> “মরমোং মথারদ  ঙলখক্তখকা৷” </p> 

<p> “ ঙজিখক্ত৷” </p> 

<p> “মখ ায় া টিখকট ককপ়ীিকখল  ৎত্রা? থপ ারদ কয়াম নলৌর ?” </p> 

<p> “সুপ্নগ়ী লপুা কুন্থিা ক্তর ৷ নব্রাকিদসুু পুিকই৷ ন  দসুু মহাক </p> 



প়ীখগ ঐব ু মচা পু়ীগুম্বর  হায়ব়ী৷ অদবু ুঐ া য়ািমখদ৷ মা া 
হিাউ হিাউ ন ৌব়ীবা অদদুা ঐগ়ী মরুপ ু সু চৎরমন্নখিা 
হায়ব়ী৷” 

<p> “ঐরদ হায়জবর  অঙ্কল৷ ঐগ়ী া  িরদ কু্রর্ ওই৷ ঐরদ 
সিকাি া নহৌরজক ফাওবা রর্রসজ  নলৌদবগ়ী ওই া রিজাই  
ন ৌরস হায়বর ৷ অপ্পা া ফ া হায়দ ুসু নরসি ন কটিক্টর  
ন ায়দ া হায়গর ৷” 

</p> 

<p> “য়াম া চুমই ইচা া হায়রিবদ,ু  রিবমকর ৷ সিকািগ়ীরদ 
নটবলদা নলৌগখদৌবা রর্রসজ র , ঐখ ায়গ়ী া রফলর্-দা৷ 
ঐখ ায়গ়ী অখ া বা থল বা  খত্ত৷ মদ ুঐ া হায়খদাকপা য়াদবা 
ম াোং অমা ওইখি৷ ইচারসরদ করিম া রচোং গ ৷ু অপ্পাসু অমকু্তোং 
 ন্থর স -ু অদগুা ঐগ়ীসু অপাম্বা অমা থল৷ মদ ুঐ ন ায়দ া 
ন ৌগর ৷  াঞ্জা অরসদরদ ঐহাক মদ ু ন ৌবা য়ারি৷ অরমিবু 
ক বা ঙম্নবা লম্ব়ী পুম্নমক রথর গর , ঐহাক থৱায় পাম্মখুদ৷ ঐ 
ৱা করলবরসর , ঙমদবা নথাকলবা ঐহাক থবক অরস  ুদক্তা 
থাখদাক্কর ৷ মরস ঐগ়ী অখিপ্পা ৱার ৷ ন ৌরিবা চাকি়ী রপবাফম 
 খত্ত, ন াকপা য়াবর , পু রস অরসমকসু পনৈ অমা থলরিবর ৷ 
ঐ া ই াগ়ী ইজ্জ ক়ীদমক থবক থাখদাকপা য়াম া লাই অদবু ু
ন ৌরিবা মিাল থলরত্রবা অঙাোং অমব ু মাগ়ী মিাইবক্তা 
র ন্নখথাকপরদ ঐহাক ন ৌিমখলাই৷ অদবুু-” 

</p> 

<p> এস রপ মিাইবক্তা হুম্মাোং থলি়ীনক্ন, নমখহিাি়ী মরু লকুথদ ুা 
এস রপ গ়ী ৱাদ ু অমমম া ওই া  ারি৷ অরম াসু মমায় 
মরমৎ  ঙাোং  ঙাোং লিুথদ ুা থল৷ ক াম া ৱাদ ু ম া 
 া িখক্ত৷ 

</p> 

<p> এস রপ  া হায়,  </p> 

<p> “ঐ া সাখহব া হায়জ ়ীোংবা হায়বব ু ঐগ়ী নথৌ া অমকু্তোং 
হাপ্প়ীয়ু, ঐগ়ী নথৌদাোংগ়ী অখিাইবা ফাওবদোংরদ ম ম প়ীব়ীয়ু৷ 
অদ ু  ৎত্রবরদ ঐখঙাদগ়ী নহন্না স্মাটব  ওইগখদৌবা, মখথৌ া 
থলগখদৌবা, মখথৌ র োংরথ া পাঙখথাক্কখদৌবা, সাখহব া 
থাজব়ীগখদৌবা ম়ী ক অমদা র ন্নিম্ব া ফগিা হায়বরস ঐহাক 

</p> 



  ফম নথাকপর ৷” 
<p> “অঙ্কল, ৱাখিৌব়ীগ ৷ু ঐখ ায়ব ু ঙাকপ়ীয়ু৷ অপ্পা, অঙ্কল া 

হায়রিবরস অমকু্তোং  ন্থব়ীব া ফখিাইিা? অঙ্কলগ়ী ন ৌব়ীমল 
ঐখ ায়  ঙদবা  ািব্রা?” 

</p> 

<p> স াহল ফমলম্বদগ়ী নহৌগৎলকখল, অরমিগ়ী ম াক্তা অমকু 
লাকখল৷ অরমি নহৌরজক ফাওবা ইোং া রচক া য়া ািমরল৷ 
অঙাোংদগু়ী মায়খথাোংদ ু মনু্না নয়োংলগা, কিম া মাব ু মখদাম 
থাখদাকলমরসখগ  িকই, অমকুসু  িকই, করিগুম্বা মহাক া 
পুদ ুা চৎলগা ফৎত্রবা কাোংবরু োং অদগুা নথঙ দ ুা অমকু 
ম ুিবরদ কমখদৌবা৷ নলপলম্বদগ়ী মহাক ফমথিকখল৷ 
 াওখ ান্ন া উিবা, ম ক মচু  াইিবা, অঙাোংদগু়ী  ক্তম 
উিকপদা মাব ু অমকু কিম া  ািক নমাোংখ াোং মিক্তা 
থাখদাকরসখগ  িকই৷ নথাক্লবা অমা লাকলস  ুমহাক ম ামক া 
অরমিব ুপুদ ুা চৎলরসিা  িখক্ল৷ 

</p> 

<p> য়াম া  প া অঙাোংদগু়ী  াক্তা রহপথিকখল অদবু ুরহপরল হায়বা 
মঙাই নপাত্থাফম  ঙখদ৷ ম ামক া অঙাোংদবু ুপুদ ুা চৎখক নহক 
নলপর বগা মাগ়ী পু রসদা নথাকর বা ম ল মখথলগ়ী নথৌখদাক 
ৱাখথাক, কায় বগ়ী অৱা থমচাক কয়া,  ়ীোংর োংলকই; 

</p> 

<p> রমকুপ  িগ়ী ম ুোং স াহল অৱা-থম ািকু্তদা চঙর বগুম 
উইখিাল উইখিাল  ুমথখি৷ কয়া কুই া অসুম া থলরুবখ া 
 ঙখদ ম া ন ামদ ুা নহৌখদাকলকপদা ইরফোং রফোং া নহৌগৎলকই৷ 
অন  া  ৎলমখি নহৌখদাকরলবদ ুঅরমি র ৷ হায়িকই অঙাোংদ ুা 
“ রুমৎ  াখি চাচা৷” 

</p> 

<p> নয়োংখথাকলবুদা ইমোুংদ ুথাউনম া ইঙা  ঙািমখল, য়াম্বর োং পুম্নমক 
 রুমদাোংগ়ী চিা চা  বা ন ম  া িমখল৷ য়াম্বা লচু়ীোংব া হায়,            

</p> 

<p> “অরসদগ়ীরদ চািম থকলম  ঙলখিাই, চাক চাখ াম অমমত্তোং 
চািগা অমকু চৎ  বা ন ৌরস৷” 

</p> 

<p>  রুমদাোংগ়ী চিাদ ু চা িবা  ুোংদা য়াম্বর োং পুম মক চৎ  বগ়ী 
ন ম  া খি৷ অৱা পা োংদ ুা য়াম্বর োংগা অমমম া ওই া 
 ুৎখ াকন , অমুক স াহলগা অদদুগ়ী অরমিগা৷ কোংথক 

</p> 



য়ুমদদুগ়ী মনহ মনহ কুমথ িকলগা য়াম্বা লচু়ীোংব া য়াম্বা অমদা 
হায়িকই, “ফখি য়াম্বা, ঐখ ায় া  ান্নর বা পুম মক ন ায়দা 
ঙামদ া পাঙখথাকপ়ী বা ন ৌব়ীরুখিা৷ ই াওদ ু করিসু 
নথাইখদাকপরদ ন ৌিখিাই হায়বরদ  াজখি অদবু ু নচকর দবরদ 
য়াখদ৷ ঐখ ায়গ়ী কাখি  মরুপর োংদা ঐ া  ুরুমজিকই 
 ম্ব়ীয়ু৷” 

<p> “য়াম ফর  য়াম্বা! অদরুদ ঐখ ায় নয়ৌজিখগ৷” </p> 

<p> হায়িগা অ ়ীদ ুনচখজৎ নকানন্ন৷ অৱা পা োংদ ুা মাগ়ী য়ুমদ ুন া 
নলা র িমলগা য়াম্বা অ ়ীগা  া পাোং া, অদগুা য়াম্বা লচু়ীোংব া 
রচোংদ ুা অন  য়াম্বর োংগা অরমিগ া অৱাোং পাোং া, মনহ মনহ 
ন াঙ ান্নিকই৷ অরমিব ু পু  বা ন ম  ার বা অৱাগ়ী অচম্বা 
নদালাই অমা  বায়গ়ী  ুোংদা চৎরলবা য়াম্বা  হা অম া 
মখিোংবাদা নথাঙ্গতু্ত া পুরি৷ 

</p> 

<p> য়াম্বা অহ  লচু়ীোংব া চৎ া চৎ া হায়,  </p> 

<p> “ন াোংয়াই চবকু নলািকপা অদৱুাইদা  ুখিল মচা অমা ফোংগর ৷ 
মদ ু ফাওবরদ নথাই া রচোং  ়ীোংঙাই থলখ ৷  ুখিদ ু লা বদগ়ীরদ 
চ়ীোং অদমু কািগর , লম্ব়ীসু ফখত্ত, মফমসু ফখত্ত,  িা 
নচকর  বা  াই৷ অরমি  ঙসু চাবা  ুম বা মখ ক  িরদ 
ন াঙ া চৎখ া৷ নদালাই অরসদা অমকু ন াঙ্গখদৌবর ৷” 

</p> 

<p> “ঙিাোংগ়ী অদমুহাই া?” </p> 

<p> “উম মার ” </p> 

<p> অরমি মাগ়ী চাচাগ়ী ম ুৎ পায়দ ুা হিাউ হিাউ চৎরল৷ 
পা  ৎলকপা থাজগ়ী  াোংথক  ায়িবা থাবন্না অখিাৎ অখফাোং 
 ান্নদ ুা ন াোংলবা  ািক র োংলক মিকু্তদা মখ ায়গ়ী লম্ব়ী 
 াকপ়ীবগুম ন ৌরি৷ অখিপ্পা থল  া নলাইখিাই নলাইখিাই 
লাকপ া পোংচাউ চাউদবা চ়ীোং অমা ফোংলকখল৷ চ়ীোংখ াঙদ ু
নয়ৌিকপদা অরমি য়াম্বর োংগ়ী ন াঙথাোং ই বদা শ্বি ফুইিকই৷ 
য়াম্বর োং া পুিকপা নদালাইদা রহপহিগা স াহলগা য়াম্বা অমগ া 
অরমিব ু পুব়ীখি৷ অরমি ম ুৎ  াম্ম া  ুোংগ়ী নদালাই পাখম্বাম 
পায়রিবা মাগ়ী চাচাগ়ী ম ুত্তা পায়; অসুম রহপলম্বদগ়ী ন ামখহৌ 

</p> 



ন ামখহৌ চৎরলবা ন াঙথাোংদা ম া পুম্বা ইম ু মিুকই, অসুম 
অসুম উইথিকই৷ 

<p> “ঐঞ্জা া লাোংব়ীবদদুা   াই া পুজিকরলবা নপাৎলম থচিমর োং 
 িা অরসব ু য়াওহ ব়ীয়ু৷ চহ়ী অমগ়ী ম োুংদা অমকু্তোং কৃপা 
প়ী ব়ীবা অরসগুম্বা  াোংলবা পর্ব্বরদ  অরস  িা চঙখ ান্না, 
র য়ম চুম্না কৎ বা নহাৎ দবা য়াখদ৷ উমাপর গ়ী দ ব  
ফোংলক্তবা, অরসগুম্বা নসবা ফোংজিক্তবা ম ম কুইিকলবর ৷ 
যঞ্জ নহৌবরস  রুমৎ ময়ুম নহক চঙর বগা নহৌগখদৌবর  হায় া 
গুরুজ র োং া  াকপ়ী৷ অচাবা পুোংফম ন ায়হ ব়ীগ ু৷ যঞ্জগ়ী 
ম াোং মি়ীিকর  হায়, কৎকখদৌবা নপাৎচোংসু ন াঙা  ন াঙারি, 
ঐঞ্জা া নহন্না  ঙব়ীিেগর ৷” 

</p> 

<p> কা ়ীদাস নয়োং ৎলকই যাত্র়ী অদদুা; হায়িকই, </p> 

<p> “ঐ অখ োংবদা হায়জবর  ঐ া  ঙজরিবরস অদপু কুপকর  
থাজখদ৷ ভক্ত া  ঙব়ীবা পমু্নমক ু অমকু্তোং শুগাই া 
 াকপ়ীিবরদ  োুংঙাইজগর ৷” 

</p> 

<p> “  াই ঐসু অদকু হাক া  ঙজবা  খত্ত অদবু ু  াকপ়ীিকপা 
 িা হঙ্গৎখক, অখ ায় অঙাম  াকপ়ীগর ৷ যঞ্জগ়ী ম াোং 
মি়ীিকর ৷ মি়ীিক অরসদা অহা বা  খঙ্গাম অখ ৌবা, মথোংদা 
 খঙ্গাম অফম্বা, অহুম শুিকপদা ঘ়ী অদগুা মি়ীিকশুবা 
অখিাইবা অদদু া ন াইহ়ী, হায়রিবর োং অরস া স া হকচাোং 
নথৌগল ন ৌগর , চাইথগর ৷ ঈর োং অখ োংব সু অমকু অমকু 
চাইথগর ৷ পুোংফমসু ন াঙা  ন াঙা গর ৷ কৎকখদৌবা মরুওইবা 
নপাৎচোং া, নচোং নথাইরদোং, ঘ়ী, ন াইহ়ী, রচর  অখঙৌবা, যব, 
য়ুব়ী অকোংবা, রকসরমস, কপুবি অরসর ৷ রসগ়ী মথক্তা ফজবা 
মপুোং ফািবা থহ-থল, র োংখথৌ মখ া , পূজাগ়ী নহৌ ব়ী 
নপাৎলমর োং,  ঙাইফদ া থহ- াখগাক ফোংিগা ম া, ফোংদ 
ফোংিগা থহগ্রু ম া য়াওগর ৷   াই ঐ সু  িা পুজিকই৷ 
হান্নসু লাোংব়ীিেগর ৷ অদগুা ঐঞ্জা জবা কুসুম অখঙৌবা, নক ক়ী 
থল অদগুা  ৈ কি া  কৎপা য়াদবর  া ক াগুম্বা   াইর োং া 
 ঙদবদগ়ী কৎলবা য়াওিবসু রথোংব়ীবা  াই৷ মরস অরুবর ৷” 

</p> 



<p> অখ াপ্পা যাত্র়ীদ ুহায়রিবদ ু াবদা য়াম া হিাউ া হায়, </p> 

<p> “সাধু সাধু, র ব ভক্ত অখ োংবর  মহা য়রদ৷ উমাপর  া কৃপা 
প়ীব়ীিবর ৷” হায়িমলগা দণ্ডবৎ  ন ৌদ ুা  ুরুমলকই  পুাদদুা৷ 

</p> 

<p> “নহৌ খদ করিখ া, ঐখঙাদা  খত্ত ঐঞ্জাদা!” হায়িেগা 
 ুরুমলকই  পুাদ ুা অমকু যাত্র়ীদদুা ঐঞ্জা া হায়, 

</p> 

<p> “অসুপ কুপ্পরস  ঙজিমরি৷ যঞ্জ কৎপা ফাওবা রকজরিবর  
ঐরদ৷ নলঙব়ীিকপরস য়াম া  োুংঙাইজখি৷ নসবা মপুোং ফািগর  
থাজিকখল৷ পুম্নমক ভক্ত া  াকপ়ীগখদৌবর ৷” 

</p> 

<p> “করি ৱাখ া৷   াইরদ করিসু  ঙজবা  খত্ত৷- অয়ুক্তা  িা 
ঙন্না নহৌগৎলগা অৱাস-অপা পুম্নমক নহাৎ ব া ফগর ৷” 

</p> 

<p> অরম া মাগ়ী চাচা া হায়বদ ু  ািগা নমৌপ্বা া  মর বর োং 
 ়ীোংর োংলকই৷ শ্বাম়ীজ়ী ম া  ািখক্ত৷ অরম া হন্না নয়োং ৎলকপদা 
শ্বাম়ীজ়ীগ়ী মরমৎ অ ়ীমক্তা রপগ়ী ঈিা নচ বদ ু উিকই৷ 
অরম া া হায়িকই, 

</p> 

<p> “চাচা, চাচা া হায়বা পুম্নমক ঐ থানজ৷ অপ্পাসু করিগ়ী 
থাজখিাই৷ অরমি া পুম্নমক  েবর ৷ মহাক া চাচাব ু য়াম া 
নথৌিাোং া ঙাইবদ ু িিুগা অমকু্তোংরদ উন্নহ ়ীোংই৷” 

</p> 

<p> “ইপা ন ায়দ া লাক্কর ৷” </p> 

<p> “চাচাগ়ী য়ুমব ুঅরসদিা?” </p> 

<p> ঙাইহাক  িগা  ুমকলই, “উম, ঐহাক অরসদা থলখি৷” </p> 

<p> মপাদগ়ী ঐঞ্জা কা ়ীদাস া হোংলকই, </p> 

<p> “  াই ঐ অমকু্তা চঙজিখক্ক৷” </p> 

<p> “নলঙর  ব়ীিকউ ঐঞ্জা৷” </p> 

<p> চঙলকই ঐঞ্জা কা ়ীদাস; শ্বাম়ীজ়ী া হোংলকই, </p> 

<p> “করি  াকপ়ীগদবা?” </p> 

<p> “অঙাোং অ ়ী ক শ্বাম়ীজ়ীব ু  ুরুমজখগ লাকচরি৷ অরসদা 
পুজিকখল, অিাপ্পদগ়ী ওইিমাখি৷ মমান্নব়ী অমসু য়াওিকই 
হায়৷ চঙহিকপা য়াগিা?” 

</p> 

<p> “করিগ়ী য়াদদখগ ঐঞ্জা, চঙহ ব়ীিকউ৷” </p> 

<p> ঐঞ্জা া পুদ ুা চঙলকই  োংবা ব়ী অদগুা নরাখফসাি  ব, অদগুা </p> 



 াকপ়ী,  
<p> “ইখবম্মা শ্বাম়ীজ়ীব ু ুরুমখজৌ৷” </p> 

<p>  োংবা ব়ী অরম া থলিম্বা উবদা ইঙক ঙকই৷ ঐঞ্জা া 
 াকপ়ীিকপদা মখ ায় অ ়ীমক  ুরুমই শ্বাম়ীজ়ীদা৷ ঐঞ্জা কা ়ী 
অসুম্না  াকপ়ীিমলগা রচনঙ অমকু চৎখি৷  োংবা ব়ী া 
অরম াদা নলািপ হায়িকই, 

</p> 

<p> “ঐরদ  ঙব ুরথরুখগ  িমই৷” </p> 

<p> অরম া মাগ়ী চাচাদা নয়োংলেগা ন াইরুম ন ৌিগা হায়িকই 
 োংবা ব়ীদা, “ োংব়ী ঐখ ায় া চাচা নকৌবখদা!” 

</p> 

<p>  োংবা ব়ী, ইঙাক ঙক া নয়োংলকই, শ্বাম়ীজ়ী া হিাউ হিাউ 
 াকপ়ীিকই,  

</p> 

<p> “মার  অরমি, অরম া অ ়ীগ়ী মখ ারন্ন, চাচার ৷ ময়ামরস া 
পোংখকৌ নকৌর  ব়ীখি ঐব৷ু করিসু  ি ু৷ু ফমখলালাউ  খ ায়সু 
অরম া া অসাই া  েবর  ইপাদা৷” 

</p> 

<p> অরম া রচনঙ  ক  াকই অ ়ীদবু,ু </p> 

<p> “ঐগ়ী  বায়দগ়ী নহন্না ল ুা র ন্নজব়ী ই া, মরমোং া 
 োংবা ব়ী....” 

</p> 

<p> শ্বাম়ীজ়ী ইঙক ঙক া নয়োং ৎলকই, ম াদ ু  ়ীক   ়ীকই, রমৎ 
কুপ্ত া নয়োংই  পু়ীমচাদবু,ু অরম াসু উই মাগ়ী চাচাগ়ী মখ ৌদু; 
মহাক ৱা ম া  ািখক্ত৷ ঙাইহাক নয়োংলিুগা শ্বাম়ীজ়ী া 
 াকপ়ীিকই, 

</p> 

<p> “অদগুা ইবোুংখঙারস া-?” </p> 

<p> “ওঝার , নরাখফসাির  রমোং া  ব নকৌই৷ ঐগ়ী ইমান্নব়ীরসগা 
লখুহাোংগখদৌবগ়ী হায় া চৎ রিবর ৷  রুমৎমরক্ত নলপরত্র৷” 

</p> 

<p> অরম া ই    লখহৌদ া হায়খদাকলিুগা করিখ া হায়বামা 
 ়ীোংর োংলকপগুম মরচদ ু ম ুৎ া  রি৷ শ্বাম়ীজ়ী ৱাদ ু  ািগা 
চ়ীোংন  রফদপু হুিকপদ ু মঙাই মমায় মায়খথাোং  োংঙা  
ঙাখন্থাক্লকই, অমুক  োংনল থলর  র  কুচু লাোংর রি, মরমৎ 
অ ়ীমক রপিাোং ঈখহৌই, রপবকু ন ৌ া উিকই৷  োংবা ব়ী া 
মখিাল অমা ৱাদ ু ািগা  োংখরক  োং, ইকাইথ়ীব়ী মখহৌ া মমায় 

</p> 



মায়খথাোং পুঙমদ া ল-ুলকু া  াঙই৷ 
<p> “ঐহাক অখ োংবমক ওঝাগা মচৎলখগ নথাকলকপা  খত্ত, ঐ 

র রুিখগ নথাকলকপর ৷ চ়ীোংজমু  ুখিদা নচাোংথিখগ  ়ীোংদ ুা  া 
পাোং া নচন্থরুবদা মহাক অদৱুাইদা থলিম্বমাখি ঐব ু ান্নিকু্ত া 
ফািখি৷  ঙ া হায়র বদ ু চপচা া নথাকখি৷ মহাক ঐগ়ীদমক 
থাব়ীিকপগা চপ মান্নখি৷ মা া ঐব ু ফািগা য়ুমখলামদা 
পুর ললকর ৷ ঐব ু য়ুমদা পুর  ব়ীগ ু থাখদাকপ়ীয়ু হায়বদা 
 ঙগ়ীদা অমকু চৎরস হায়৷ মদসুু ঐহাক য়ািমখদ৷ ঐহাক 
ক াবসুু ওৎ ়ীোংলমখদ৷ মনমদা মা া মফম অরসদা ঐব ু মদ ুা 
পুিকপর ৷  রুমদাোং অখথঙবদা ইমাব ু নকৌরুখগ হায়; ঐ া 
য়ািমখদ৷ মহাক া ম াোংদদুা শ্বাম়ীজ়ী া ঐখ ায় অ ়ীদা 
প়ীব়ীর বা বি  ়ীোংর োংলকই, মা া হায়র , ‘ঐখ ায় অ ়ীমক 
শ্বাম়ীজ়ীগ়ী  াক্তা চৎলরস৷ মহাক া প়ীর বা বিদ ু অখিম্বর  
হায়রুরস৷ মহাকপুদরদ  ঙহিমরস৷” শ্বাম়ীজ়ী া ঐখ ায়ব ু
 োুংর ব়ীর বা, ইপামক্নসু অদমু হায়গর  থাজদবা, ৱানহর োংদ ু
 ়ীোংর োংলকপদা ঐ া  িম্বদ ুলািব্রা  িমই,  ৎলমিবরদ-” 

</p> 

<p>  োংবা ব়ী ম া  াবা ঙমদ া ৱা া  াঙই৷ অরম া া হায়,  </p> 

<p> “ োংব়ী ঐ  ঙখল৷  পু়ী া  ়ীোং ম্বা ফোংলক্কর  হায়বরস অদকু 
হায়বা হায়বদরু ৷ ম া অমকু  ািগ ৷ু  ঙ খ  ওৎনল পাৎনল 
ন ৌবদদুা বাবাদা লাই ন াোংবর ৷ বাবাগ়ী মপুকখচল ঐ  ঙই, 
 ঙ য়াম া লারি৷ ইমাব ু বাবাব ু অদপু য়াম া ৱাহ বা 
নহৌ খদ৷ ঐখ ায়দা লাকলগা ইমা া কয়াম কপলমই,  ঙ 
 ঙখঙাই৷ বাবাসু অখিম্বদা ইকাইিমলগর ৷ নহৌর বা ৱা নহৌখি, 
মদ ুকাওখথাকলরস৷ -নহৌরজক ইমাখহায় া করি হায়রি?” 

</p> 

<p> “ পথিবরদ ফখত্ত, বাবা া হখয়োংমক লখুহাোংগর  হায়খহৌই, 
হায়িমই৷” 

</p> 

<p> “অদঙুাইদ া৷ নহৌরজরক্ত নথাোং ন কলবর  া   ়ীোং ন ৌ া 
ঈরুজবা ফোংলগর দ া!” 

</p> 

<p>  পু়ীমচা পুোংকক চাউিব়ী অম া রবসু্কযট রচোংবা অচা অথক 
 িগা চাগা পুিকখল৷ মখ ায় ়ীগ়ী মাোংদা থারিবা  নটবলদদুা 

</p> 



থ মলগা  ুরম  নচ খি৷ 
<p> “ ঙগ়ী ৱাখিমদ ু ন ৌিকঅ ু৷ চাদ ু থকউ, ইোংির ৷  ঙ হখয়োং 

ঙন্তা অমকু লাকখ া৷  ান্ন ়ীোংবা ৱা থল৷” 

</p> 

<p> চা পায় ৎথ ৷ </p> 

<p> “ঐবরুদ লাখক্ক, ঙরসদগ়ী থলয়ু হায়িবসু য়াখি৷ অদবু ু ওঝাগ়ী 
মখ ৌরসদা ঐ রক৷ ঐগ়ী রমৎ িা  ঙখদ য়াম া  ম্ব  চাউ া 
উই৷ অদগুখ  ৱা অমগা হায়ব়ীখগ, ৱা পোংঙাোং ঙাোংদবা, নয়োংদা 
মখয়োংবা ম়ীখস আ ম োুংফাও া উগ বর খকা!” 

</p> 

<p> হায়িগা অরম া া  োংবা ব়ীব ুম ুৎ  াম্ম া হকপান্ন া নকািগা 
 াপ্পরচক া করিখ ামা হায়বগুম ন ৌই৷ চা নহক থকরচিবুা 
ম াোং নথাকউিমাখি  োংবা ব়ী চাদ ু হাবামন  ন াকলকই৷ 
অরম া করিসু হায়দা- া া রফভম হরঞ্জদ ুা ঙাইহাক  াঙই, 
অদগুরদ ঙমিমাখি মাসু রথক রথক ন াকলকই৷ ন াকরমন্নরিনঙ 
 াঞ্জারসদা গাড়ী নথৌরজিকপমা  ািকই৷ অরম া া ফুক 
নহৌগতু্ত া রমহুৎখথাঙদগ়ী নয়োংখথাকলবুদা মাগ়ী অপ্পাগা অরমিগা 
গাড়ীদগ়ী কুমথিকপদ ুউই৷ 

</p> 



<p> “মার  সাখহব, ম়ীহাৎপগ়ী মচার  হায়বা কলঙ্ক া মহাক মপু রস 
চুপ্পা য়ুমবা  থ়ীব়ী ওই া মাঙলগিা ৱািমই, মচাগ়ী ঈ  ুখজাক 
 ুখজাক থকপগ়ী পাপ ঐ নহৌরজক নকাকখল৷ ঐগ়ী  পু়ী া ময়ুম 
অমকু পািম্বা পা ফম নথাকই থাজিকখল৷  পু়ী ওইব়ী া  পুাগ়ী 
মপা   াোংবা  ত্ত া কািাম চাউিবা  পুা গ়ী ওইবা সমাজ 
অরসদা মখিামখদাম কিম রহোংবা ঙমগর ? মপুখিাইবা থল া থল া 
মহাকপু  ুখঙ্গাই র বদা সমাজ অরস া কুনম্ম ওই া নয়োংদ ুা 
থলর  হায়বা ঐহাক ই া া  ঙখি৷ মহাকপু নলৌব়ীরিবা  পুাদ ুা 
মমা মচা মখ ায় অ ়ীব ুঙাকপ়ী ন  ব়ীদ ুা ঐ া পাঙখথাকফম 
নথাকপা ইখথৌ মহাক া পাঙখথাকপ়ীিমখল৷ পঙবদগ়ী ঐ া মাব ু
অহা বদা ৱাখিৌিমই৷ অচুম্বর  সাখহব ঐ া  রুমদাোংদদুা অরমি 
ফার বগ়ী ৱারস মখ ায় া ঙাোং বদগ়ী  ািমিবা, ঐগ়ী 
অ াওবগ়ী থমখহৌদ ুকরি ওইিমগদখগ ঐহাক  ঙখদ৷ মদ ুলাখি 
হায়বা ঐ নহৌরজক  ঙখল৷ মহাকপু থাগৎফম নথাকই থাজিখক্ল৷ 
মাগ়ী মপা দগ়ীর  ঙরস ঐগ়ী ইচা পু়ী া ম ়ীকচাবা মপুখিাইবা 
ফোংজরিবা৷ ঐহাক উমাপর গ়ী চিি ব ু নকাদ ুা ঐগ়ী পাপ 
নকাকহ ব়ীয়ু  ়ীোংজ ়ীোংবর  অদবু ুয়াখি৷ ঐ া লা র বা ইিা গ়ী 
রায়রি  ই া া ফোংফম নথাকই৷ ঐগ়ীদমক করিগ়ী ঐগ়ী মিাল 
থলত্রবা মরুপপু নচন্নফম নথাকপখগ৷ ঐগ়ী ই াগ়ী নক  া মহাক 
ঐগ়ীদমক নচাোংখথাকু্ত া নহাৎ ব়ীর বা ম়ীর  হায়বা থা া া 
 ঙিবর ৷ ঐহাক ই া নচাোংখথাকু্ত া ঐগ়ী মরুপক়ীদমক 
মায়খিাোং য়ািখগ নলপখল৷ মরসগ়ীদমক সাখহব া ঐগ়ী ইখ োং 
পাোংব়ীয়ু হায়জ ়ীোংবর ৷” 

</p> 

<p> শ্বাম়ীজ়ী ৱা ম া অমকু  ািকর খি৷ নমখহিাি়ী ৱাি়ীদ ু ািগা 
এস. রপ. া মখঙাদা ন াোংমা  মর বা ৱাফম অমা  োং ়ীোং 
 ়ীোংর োংলকই৷ শ্বাম়ীজ়ীদা নয়োং ৎলকই হায়িকই, 

</p> 

<p> “ই া নচাোংখথাকপ়ীিখগ, সখিদি ন ৌিখগ, অরসর  
 াকপ়ীরিবরস?” 

</p> 

<p> “মার  সাখহব?” </p> 

<p> নমখহিাি়ী ঙাইহাক  ঞ্জান  অদগুা হায়িকই,  </p> 



<p> “ৱাফম অরস অিাইবা  খত্ত৷ নচাোংখথাকলবা ফাওবা নমাবব ু
নথাখদাক্তবসু য়াই৷” 

</p> 

<p> “মখ ায় া রথরিবা ম়ী ক ফোংলবদসু?” </p> 

<p> “শ্বাম়ীজ়ী া নহক নচাোংখথাকলবুদা অরমিব ু ফার বগ়ী ৱাফম 
ন ায়দ া  ়ীোংর োং িক্কর ৷ নলাই  া মাব ু কিম কিকর বা, 
ক াগ়ী মখ োং নলৌিকপা পুম্নমক নথাকলক্কর ৷ মখ োং 
প়ীিকপর োংদ ু সিকাি া নকাই া   ান্নরিবা লালখহৌবর  হায়বা 
থলরিবা কাোংবরু ৷ মখ ায়গ়ী নথৌখদৌ নথৌওোং ফ া ন োংলবসু, 
অচুম্বা ফ া ওইিবসু, মখ ায় নহৌরজরক্ত সিকাি অরসগ়ী নয়ক্নবা 
ওইরি৷ ঐখ ায় া মখ ায়ব ু ক  ৎখল ঐখ ায়ব ু মখ ায়গ়ী ম়ীর  
হায় া চাজব  ন ৌিক্কর ৷ পুম্নমক অরস কুপর  বা ৱাগর , 
কুপর িবা ফাওবদা নমাবগা শ্বাম়ীজ়ীগা থল িম্বা মি়ীদ ু
রথগৎ বগ়ী  াঞ্জা মখ ায় ফোংলবর  া রথগৎলক্ত া  ক 
ন াকখলাই৷ অদবু ু করি ন ৌবা য়াবখগ হায়বদ ু ঐ অমকু্তোং 
নয়োংজখগ, শ্বাম়ীজ়ীসু  ন্থব়ীয়ু৷” 

</p> 

<p> নমাব া ন াোংখ াঙ ফুইবা ন াোংখহৌগুম মরমৎ অ ়ীদা রপগ়ী ঈিা 
র ন্থ া মখমাম মা ব়ীদ ু নকা  ৎপ়ীখি; হ়ীক থহিবা ন া খন্থাক্তা 
 াকপ়ীিকই,  

</p> 

<p> “ইখবম্মা, ইপাখদা হাওবা মি়ীোংর ,  পাগ়ী মঙাই৷” </p> 

<p> “ঐব ুনপাকপা ইপাগ়ী মঙাই?” </p> 

<p> “মার   পাগ়ী মঙাইর , হায়য়ু করি হায় ়ীোংবা৷” </p> 

<p> “অদরুদ, অদরুদ, অমকু্তা  াকপ়ীয়ু ইপাগ়ী মঙাইখদা থকদা 
থলবখগ, - ঐগ়ী ইপাখদা?” 

</p> 

<p> ন াোংনল- োুংর ৎ লাোংবদা মখদাম ৱা া  াোংরলবা  লা উখিাোংগুম 
ম া পুম্বা   ়ীক   ়ীক, নমাবা মচাব ু ়ীৎ- া ব়ী, 

</p> 

<p> “উম  াক্কর , ইপা া ন ায়দ া  াক্কর ৷  পাখদা ঐগুম্বা 
 খত্তখদা৷ মচা ম়ীচা  ায়দ া মচা পুম্নমকপু মাগ়ী মচামকর  
 রিখদা৷ ইপা া চ়ীোংজাখিাই ওইব া ইখমাম  ঙব ুনকা ঙমর খদ৷ 
 ঙ ৱাখিৌ ৷ু নস নয়োংঙু ঙরস নকৌখিৌ ন াোংরসদা  ঙগ়ী মাোংদা 
অখিাইবা ন াঙচৎক়ী ন ম  ািবা শ্বাম়ীজ়ী-” 

</p> 



<p>  োংবা ব়ী অঙাওব়ীগুম থলখথাকলকই, </p> 

<p> শ্বাম়ীজ়ী ক া, ঐগ়ী-? </p> 

<p> “মার   ঙব ুনপাকপা  পার ৷” </p> 

<p> “ঐব ুনপাকপা ইপা-!” </p> 

<p>  োংবা ব়ী অঙাওব়ীগুম লাউিেগা নচ র  খগ হায়বগুম মখ াঙ 
নহক থাঙ্গৎলকপমক্তদা উিা ফুকলবা উখিাোংগুম মাখলম থলদা 
রহকথদ ুা  ািকখল৷ অরম া নচ র িকু্ত া ম াবু নকা  ৎরল, 
 ব, অরমি, নমখহিাি়ী নচ র িকই৷ নমাবা ন ৌভম  ঙদ া 
ম াদা ফাওর বা থচ ামকপু  াঙবা ঙমদা অঙাওবগুম 
ন ালহাইন ৷ 

</p> 

<p> অরম া া ম াব ু নচখজৎ নকািগা   খকৌ নকৌই,  ািক্ত্রবদা 
 বদা হায়, “ওঝা, ঈর োং!” 

</p> 

<p>  ব ফুক নহৌগৎলকু্ত া নচ খগ নহক ন ৌবদা ঐঞ্জা কা ়ীদাস া 
শ্বাম়ীজ়ীগ়ী  াক্তা র রিবা  ুজাইদ ু  াপ পায়দ ুা লা র িকই৷ 
অরম া া ম াগ়ী লৱাই নকাইখি দা মরচন্ন উমলগা কামথব়ী, 
ঈর োংদ ুঅমকু হারপ্প৷ ময়াম চঙদ ুা লাইকনন্ন৷ 

</p> 
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