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<text><body> 

<p> নপুামচানা হল্লকপা মতমদদদ অহল অদ ু চচৌদি মথক্তা 
তূমলম্মী৷ নদুমৎসু তারম্লে৷ নপুামচাদনুা ফমুুংদগী দসফাইগী 
কম্বল অদ ু চলৌরগা চচৌদিগী ঙাথফম অমসুুং অহলদগুী 
মম্লরুংজমু মথক্তা কুপদিদল্ল৷ মম্লরুংজমুদস অঙকপদন, য়াম্না অহল 
ওইজরবসু কদল্ল৷ মঙকিমদসসু কদল্ল, তূদেঙঙদদদ ঊনিাদ ু
খুইদজম্লে৷ মম্লকাকু্ত মাঙম্ললামদা হাইথদর৷ ফুদরৎ অদ ু কয়ারক 
হন্না মাগী পালগুম্না চফাৎম্লল৷ মম্লচৎ মম্লচৎদিুংদ ুনুুংিানা য়য়বগী 
মচু কয়া চথাক্না দিথম্লর৷ মম্লকাকু্তসু য়াম্না হননুা উম্লর৷ মদমৎ 
উইদিল্লবদদ মমায় অদ ু অদহুংবব ু মাম্লে৷ নদুমদাুংৱাইরমগী 
নুুংদিৎতুদা খবর অদ ু মখুৎনা মখু মথক্তা নেনুা য়লদর৷ 
মম্লখাঙসু চখাুংউপ চতাুংম্লদ৷ 

</p> 

<p> চহৌম্লদাক্লমদনা নপুামচাদ ুচৎম্লে৷ অমকু হল্লকপা মতমদসু হনবুা 
অদ ুঅদমু তূমলেী৷ 

</p> 

<p> মখুৎ অদনুা হনবুদগুী মখু অমদা থমলগা চহৌগৎলম্লস হায়দখ৷ </p> 

<p> হনবুদ ু মদমৎ পাঙলম্লক্ল৷ ঙহাক্তুং অদ ু মহাক য়াম্না থাপ্না 
চৎলবুদগী হল্লকপগুম খনদখ৷ তপ্না চনাক্লম্মী৷ 

</p> 

<p> ‘কদর পুরকই’? মানা হুংদখ৷ </p> 

<p> ‘চাক’ নপুামচানা খুমদখ৷ ‘ঐম্লখায় চাক চারম্লদৌম্লন’৷ </p> 

<p> ‘ঐদদ চাকপু পুংলাম লামম্লদদা’৷ </p> 

<p> ‘লাকও চারম্লস৷ নঙদদ ঙা ফাবসু ঙমম্লদ, চাক চাবসু ঙমম্লদ’৷ </p> 

<p> ‘ঙমদনদা’ হনবুদনুা চহৌগৎ চহৌগৎনা খুমদখ৷ খবর চলৌখৎদল, 
থপুদচদল্ল৷ কম্বল অদসুু থপুদচনবা চহৌরকই৷ 

</p> 

<p> ‘কম্বলম্লদা ননাক্তা অদমু য়লসনু’ নপুামচানা হায়৷ ‘ঐনা 
দহুংদলঙঙদা চাক চাদনা নঙ ঙা ফাবা চৎপা য়াম্লরাই’৷ 

</p> 

<p> ‘অদদুদ নঙ কুইনা দহুংদখম্লদৌদন, নিাদ ুয়াম্না চচকদিনগম্লদৌবদন’৷ 
হনবুনা হায়দখ৷ ‘ঐম্লখায় কদর চাদস হায়বা’? 

</p> 

<p> ‘হৱাইমবুীম্লন, চাকম্লন, চঙৌম্লথাক্লবা লম্লফাইম্লন, মনামদিুংগা িাগা 
ময়াল চথাুংবা খরম্লন’৷ 

</p> 

<p> চপাৎদিুং অদ ু নপুামচাদনুা কা অনীগী টিদফন চকদরয়ারগুম্বা </p> 



চকাল অদদুা চেরাসতগী পুরকপদন৷ থাঙ মচা, চফাকক , চামচ 
জরুা অমমম চচগী রুমালনা চতাঙান চতাঙান চয়ােগা 
ফুদরৎখাওদা হাপ্লকই৷ 

<p> খবাইদগী চহন্না লথুনা য়লদেবা চখাইরী অনীদদুা নপুামচানা 
দপরকপা ‘েুনা’ নৎত্রগা ‘আলবাম্লকার’ রা ঙা মচা অম্লতকপা 
অনীদ ু চয়াৎতুমগুম্না য়ান্থদর৷ অঙতনা হান্নসু হাপলরুবা অম্লচৌবা 
‘ব্লু রন্নর’ অমগা ‘চয়ম্ললা চজক’ অমগনা য়ান্থদর৷ অম্লকানবগী 
ঙা মচা অনীদস চহৌদজকসু মিা চিাদি৷ অম্লতকপা ঙামচা 
অঙত হাপদলবদনুা মম্লখায়সু মনম ফহদল্ল৷ মিক ফজহদল্ল৷ 
চখাইরী অমমমনা চপদিলমকু চাউই ; অিুংবা লাম্লগাম হাদপ্ল৷ 
চখাইচাক্তা চহক চিাকপা নৎত্রগা দচুংবদা লাম্লগাম অদ ুলপুকদন৷ 
চখাইরী খুদদুংগী লম দনফুগী চকানদিনবা িরুক য়লদর, অঙত 
চলমম্লহৌদরবদিুংগসু অদমু িমদজন্নবা য়াই৷ কদরগুম্বা ঙাজাওনা 
দচুংবা চথাক্লবদদ লম চহুমম্ললামদদ িাুংম্লদাকপা য়াগদন৷ 

</p> 

<p> চহৌদজক অহল অদ ু দহ তপ্না তপ্না চহাদল্ল৷ নাকো তাউদরবা 
লাম্লগাম অহুমদ ু চয়ুংদঙ, চখাইরী থাগৎ-থাুংথ চতৌই, অরুবদা 
মফম চানা য়লনবা চিম্মী৷ মঙাল ফাওরম্লক্ল, নদুমৎ 
চথারক্কম্লদৌম্লর৷ 

</p> 

<p> সমদু্রদগী নদুমৎকী মম্লচৎ উরম্লক্ল৷ চতার্ব্কানম্ললামগী ঈদিুংগী 
ঈমায় পক্না অমসুুং ঈম্লচল কয়া িীনথুুংনা দনুংদথনা চহাদল্লবা 
অঙত দহদিুং অহলদনুা উবা ফুংম্লল৷ মঙাল চিুংলম্লক্ল, ঈমায়দা 
মম্লিক য়য়রম্লক্ল, মদমত্তা য়য়দিম্লল্ল৷ চয়ুংঙমদ্রবসু অহলদ ু দহ অদমু 
চহাদল্ল৷ ঈদিুংদা চয়ুংঙথ৷ ঈদিুংগী অমম্বা মরক্তা মাগী 
চখাইরীদিুং হাইথদে৷ ঙানা চখাইচাকদিুং তাপ চহক লাক্নবা 
চপদতুংনা চখাইরীদিুংদ ু ঈদিুংগী অমম্বা থাক খুদদুংদা অঙতনা 
ঙম্মম্লরাইদবা মওুংদা মানা চিন্নদনুা থম্মী৷ অঙত ঙাফাবদিুংদদ 
ঈম্লচলগা চলায়ননা চখাইরী তাউহদল্ল৷ লম চাম্মা লনুা য়লম্লে 
খনবদ ুহুমু্ফগী অদৱুাইদা য়লবা ঙাক্তদন৷ 

</p> 

<p> অদবু ু মানা খনদখ ‘ঐদদ চপচানা থম্বদন৷ লাইবক য়লরক্তবগী 
ৱাদদন৷ কনানা খঙগদন, ঙদসদদ য়লবসু য়াই৷ নদুমৎ খুদদুং 

</p> 



অম্লনৌবা নদুমৎদন৷ লাইবক য়লবদস য়ফম্লকা৷ ঐ চিায়বা য়াম্লদ্র৷ 
লাইবক য়লরকপদা ঐ নাম্লন্থাকহল্লম্লরাই’৷ 

<p> চহৌদজক নদুমৎ চথাকলকপা পুুং অনী শুম্লর৷ চনাুংম্লপাকম্ললামদা 
চয়ুংবদা দমৎতা চথাইনা অৱাবা য়লম্লত্র৷ দহ অহুমদদ উম্লর, 
চতার্ব্কান নক্না দহ তপ্না চহাদল্ল৷ 

</p> 

<p> মানা খদল্ল ‘পুদি’দসমা অয়ুক্কী নদুমৎ মঙান্না ঐগী দমৎপু 
ৱাহদল্ল৷ চহৌদজকফাওবা কদরশুবদুদ চতৌম্লদ৷ নদুমদাুংৱাইরমদদ ঐ 
চপ-চানা চয়ুংবা ঙম্মী, দমৎ ৱাম্লদ৷ চহন্না মনু্না চয়ুংবসু ঙম্মী৷ 
অদবু ুঅয়ুক্তদদ অৱাবদন৷’ 

</p> 

<p> অহলদনুা চখাইরীদ ুমখুৎ ওইনা তপ্না চচকদিন্না পায়৷ মম্লকােগী 
তপ্না িাুংম্লদাকহনদখ৷ ঙাদদুা অদকবা চপাকহেনা খুৎিা মরক 
অদদুা মরী অদ ুচচলহদল্ল৷ 

</p> 

<p> অসুক লবুদসদা, থাদসদদদ, মহাক য়াম্না চাউরেগদন, মানা 
খনদখ৷ ‘মম্লখায়দ ুচাও ঙা! মম্লখায়দ ুচাও! মম্লখায়দ ুচাদবয়ুম্লকা৷ 
মম্লখায় অদ ুয়াম্না চতদক্লবদন! নঙদদ অমম্বদা, অঈুংবা ঈদিুংদা, 
ফুে চাতরুক্কী মখাদা য়লম্লরম্লদা৷ অমম্বদদুা অমকু মায় য়লয়ু, 
অমকু হল্লকউ, অদগুা মম্লখায়দ ুচাও’৷ 

</p> 

<p> মহাক্না তপ্না দচুংবদ ু ফাওই৷ অদদুগী খরা কনদিন্না দচুংদঙ৷ 
ঙামচাগী মম্লকাকু্ত চখাইদগী থদৎপা খরা লরুমগদন৷ অদদুগী 
তুদমন্না য়লম্লে৷ 

</p> 

<p> ‘লাকম্লখা’ অহলদনুা লাউনা হায়৷ ‘অমকু্কা য়লিল্লকম্লখা৷ মম্লখায়দ ু
মনম চহক্তা নম্মু৷ ফৎত্রম্লন? মম্লখায়দ ু চহৌদজক ফজনা চাও৷ 
অদদুগীদদ েুনা য়লম্লর৷ কদল্ল, ঈুংদঙ অমসুুং ফঙজ৷ ঙা, 
হম্লগাইগন৷ু মম্লখায়দ ুচাও’৷ 

</p> 

<p> খুবীগা খুম্লদাম্বীগনা চখাইরী অদ ু চপ্লদনুা মা ঙাইদর, চয়ুংদল৷ 
মতম অদমুক্তদা চখাইরী অঙতদসু চয়ুংদল৷ মরমদদ ঙাদ ুহগৎ-
হো চৎলম্বা য়াই৷ অদদুগীদদ খদজক দচুংবদ ুঅমকু ফাওম্লর৷  

</p> 

<p> ‘মা চাগদন’ অহলদনুা লাউনা হায়৷ ‘ঈশ্বর, মাব ু
চাহনদবয়ুম্লকা’৷ 

</p> 

<p> অদবু ু মা চাম্লদ৷ মা চৎম্লে৷ অহল অদনুা ঙাদ ু য়লবগী খুদম </p> 



কদরমত্তা ফাওদখম্লদ্র৷ 
<p> ‘মা চৎলম্লম্মাইদা’ মানা হায়৷ ‘দিশুনা খঙগদন, মা চৎলম্লম্মাই৷ 

মা অমকু হল্লকদখগদন৷ মা হান্না অমকু চখাইদা থরুম্বা য়াই, 
খরদুং দনুংদিুংলম্বা য়াই’৷ 

</p> 

<p> অদদুগীদদ চখাইরীদা তপ্না চথুংবা ফাউম্লর৷ মা হরাউম্লর৷ 
‘অমত্তা ঙায়রবা মাগী তাঞ্জাদন’ মানা হায়৷ ‘মা চারগদন’৷ 

</p> 

 
 

<p> মানা ঙাঙদলঙঙদদুা উম্লচকু্তনা মম্লঙাো চয়ুংদঙ৷ মা চখাইরী অদ ু
ফাওবা কুপ্না চয়ুংদিুংনজবা ঙমজম্লদ৷ দপক্লবা মম্লখাঙদনুা চচৎনা 
চপদিল্লগা তুম্লরাই-ঙাম্লরাই চতাুংদল৷ 

</p> 

<p> ‘তপথদস’ অহলদনুা মম্লঙাো হায়৷ ‘য়াম্না তপথদস, উম্লচকনব ু
নুুংদিৎ দিত্তবা অদহুং অমখক পাইরগা অদকু চচাকথবা 
চহৌনম্লদ’৷  

</p> 

<p> সমদু্রদা মম্লখায় দথবা লাকপা খুনেুংদিুংগী মরমদা মা খনদখ৷ 
মানা ঙাঙলবসু খঙম্ললাইদবদননা উম্লচকু্তদা মা কদরসু হায়ম্লদ্র৷ 
খরা য়লরগা মথক্তা খুনেুংদিুংগী মরমদা খঙজরক্কদন৷ 

</p> 

<p> ‘নুুংঙাইনা চপাৎথাউ, অদপকপা উম্লচক’ মানা হায়৷ ‘অদদুগীদদ 
চৎম্ললা, মী অমগুম্না নৎত্রগা উম্লচক অমগুম্না নৎত্রনা ঙা 
অমগুম্না নরাইবক চয়ুংজরুম্লরা’৷ 

</p> 

<p> মনগন অদ ুনদুমদাুংদা শুদজনদখবদগী চহৌদজক কন্না নারকপনা 
ৱা ঙাঙম্লথাদক্নুংবা চপাকই৷ 

</p> 

<p> ‘নঙনা পােবদদ ঐগী য়ুমদা য়লয়ু, উম্লচক’ মানা হায়৷ ‘ঐ 
পাল অদস দতুংম্লথাকু্তনা তপ্না দিৎলদক্লবা নুুংদিৎকা চলায়ননা 
নঙব ুয়লহনবা ঙমম্লদ্রম্লকা৷ ঐ মরুপ অমগা চলায়নদরম্লকা’৷ 

</p> 

<p> ঙহাক্তদা খঙম্লহৌদনা ঙাদগুী খৎুদচঙ অমদগী অহল অদ ু
দহরুবাক্তা তুথম্লে৷ মা মিা ফাদজনজবা ঙমম্লহৌদ্রবা, মরী খরা 
দতুংম্লথাকম্লহৌদ্রবদদ, মিা অদ ুদহদগী দচুংথেগম্লদৌবদন৷ 

</p> 

<p> মরী অদ ু দচুংবা চলপ্পা মতমদা উম্লচক অদ ু পাইখৎম্লে৷ অহল 
অদদুদ মা চৎদখবা অদ ু ফাওবা উম্লহৌম্লদ৷ মখুৎ চয়ৎনা মরী 

</p> 



অদ ুচচকদিন্না পায়রী৷ চয়ুংলবুদা মখুৎ অদ ুঈ চথাকলমম্লল৷ 
<p> ‘কদরগুম্বা অমনা চিাম্লক্লদনা দসদদ’ মানা লাউনা হায়৷ ঙাদ ু

মমাই চুম্বা ঙম্ব্রা চয়ুংম্লগ হায়দনুা মরী অদ ু দচুংখৎদল৷ চপ 
দতুংলবা মতমদদুা পায়দনুা অদমু খাঙলগা য়লম্লর৷ 

</p> 

<p> ‘নঙসু চহৌদজদক্ত খঙম্ললদনা ঙা’ মানা হায়৷ ‘অদদুন, ঈশ্বরনা 
খঙগদন, ঐসুদন’৷  

</p> 

<p> ‘মদস তূমেমাম্লল্ল৷ ঐসু তূম্বা য়াম্লর৷ অদগুা চনাুংিাগী মতাুংদা 
মঙ মঙম্লগ’ মানা খনদখ৷ ৱাৎম্লহৌদরবদিুংগী মনুুংদা চনাুংিানা 
মপুুং ওইরদক্লবদস কদরগীম্লনা? ‘খল্লনু ু অহল’, মানা মথন্তদা 
হায়ঙজ৷ ‘উ অদসদা ঙাদনুা চহৌদজক তপ্না চপাৎথাউ, কদরসু 
খল্লরুগন৷ু মহাদক্ত িদূর৷ নঙসু িদূবা য়াদবা অদতুা িূ’৷ 

</p> 

<p> চহৌদজক নদুমৎয়ুুংবা মতুুং ওইরম্লক্ল৷ দহ অদ ু চহৌদজকসু তপ্না 
ঈুংনা অদমু চৎদল৷ অদবু ুচনাুংম্লপাকম্ললামদগী দিৎলকপা অতপ্পা 
নুুংদিৎনা খরা চহন্না দচুংবগুম চতৌই৷ অহল অদ ু দহথকু্তদা 
ঈদিুংনা চলঙলকপগা চলায়ননা তপ্না হাইদনুা চতাুংদল৷ মনগনগী 
চথৌরীগী অনাবদ ুঈুংনা তপ্না ফরদক্ল৷ 

</p> 

<p> নুুংদথলদা অমকু্কা চখাইরীদ ু হাইগৎলকদখ৷ অদবুু খরা দখত্তুং 
হাইগৎলগা ঙা অদ ু অদমু ঈদিুংদা চসদল৷ নদুমৎকী মঙালনা 
অহলদগুী ওইথুংবা পাম্লম্বাম, মম্লরুংজমু অমসুুং মনগো তাদর৷ 
অদদুগী ঙা অদ ু অৱাুংম্ললামদগী চনাুংম্লপাকম্ললামদা মমায় ওম্লল্ল 
হায়বদস মানা খঙদখ৷ 

</p> 

<p> ঙাদ ু অমকু্তুং উম্লহৌরবদননা মানা ঈদিুংদা ঈম্লরাইদরবদগুী মওুং 
মম্লতৌ লাকদিনবা ঙম্মী৷ দতনবনু নাপুন মচু মাল্লবা মিাইদিুং 
অদনুা ফম্লোক্লবা মিাগুম্বদন৷ চাউরবা ৱাুংলবা মঙম অদনুা 
ঈদিুং য়াৎথৎদল৷ অদকু লবুদদুা মা করম্না মদমৎ উরমগদন 
খনবদা ঙকই৷ মদমৎ য়াম্না চাউই৷ িম্লগালদদ মদমৎ দপক্লবসু 
অমম্বদা উই৷ অমদুক্ত ঐসু অমম্বদা দনুংদথনা উবা ঙমদখ৷ 
পুম্মম মম্বদদ নৎদখম্লদ৷ অদবু ুচহৌম্লদাুংগুম্না উবা ঙমদখ৷ 

</p> 

<p> নুুংিা মঙােগী অমদদ মখুৎ-মিাদ ু তপ্না চলুংম্লখাৎপদগী মখুৎ 
ওইদ ু চহৌদজদক্ত কদরমত্তা দিথম্লদ্র৷ ঙাগী অরুম্বদ ু ওইদদুা খরা 

</p> 



চহন্না পুহম্লল্ল৷ চথৌরীগী অনাবদ ু খরা য়থম্লদাক-য়থদজন চতৌনবা 
মনগন অদ ুদনকম্লথাক দনকদিন চতৌদর৷ 

<p> দহরুবাক চয়ৌরগা উপাকথক্তা ঙা মতুম অনীদ ু থম্মী, মথক্তা 
ঙা অপাইবীদসুু থম্মী৷ চলুংজমুগী চখাইরীদ ু মফম দিম্লোকই৷ 
মখুৎ ওইনা দহবাো ঙারগা চখাইরীদ ু অমকু পায়৷ অদদুগী 
চনান্থরক্লগা ঈদিুংদা ঙা অপাইবী চামম্লথাকই৷ মখুৎনা ঈদিুংগী 
ঈম্লচলগী চাুং চয়ুংদঙ৷ ঙা মকু চখাকলবুগী মখুতু্ত তেল মঙালদা 
চয়ুংবদা ঙা মকু পম্লক্ল৷ মখুতু্তদা ঈদিুংনা য়য়দরবদ ু চয়ুংদঙ৷ 
তেল মঙালগী মকুপদিুং তাউখৎলগা দহদনুংম্ললামদা অসুম তপ্না 
চৎদে৷ 

</p> 

<p> ‘মদসব ু চচাকথরবা জাৎলা নৎত্রগা চপাত্থাদরবা জাৎলা’? 
অহলদনুা হায়দখ৷ ‘চহৌদজক চদালদফন অদস চারম্লগ, ঙহাক 
চপাত্থাম্লগ, ঙাইহাক্তুংসু তূমম্লগ৷’ 

</p> 

<p> থৱান্মদমচাক্কী মখাদা, ঈুংদিল্লদক্লবা নদুমদাুং অদদুা চদালদফন 
মতূপ অমগী তুংখাই অমা, মম্লকাক ককথৎলবা মদথম্লবাুং মদরল 
চলৌম্লথাক্লবা ঙা অপাইবী অমগা চায়৷ 

</p> 

<p> ‘চদালদফন হায়বা ঙাদস চথাুংলগা চাবদা কয়া য়াম্না হাউবা’! 
মানা হায়দখ৷ ‘দহুংনা চাবদসনা কয়াদা হাউদখদ্রবা! মতুুং 
মনাউদদ থমু নৎত্রগা শুন ুয়াউদনা দহদা ঐ খক চতম্ললাই’৷ 

</p> 

<p> ‘ঐনা ৱাখল য়লরেবদদ নদুমৎ চুপ্পদ ু দহরুবাকম্ললামদা ঈদিুং 
চাইখৎলগা কুংহনবা য়ারম্বদন, থমু চিম্বা য়ারম্বদন!’ মানা 
খনদখ৷ ‘অদদুা নদুমৎ তাদদ্রফাওবদদ ঐ চদালদফন ফাদখম্লদম্লদা৷ 
অদমুকপু চথৌরাুং য়হতবা হায়বদদুন৷ চতৌবগীদদ ঐ ফজনা 
চলাইনা িায়দর, ওদনুংবকা চপাদি৷ 

</p> 

<p> চনাুংম্লপাকম্ললামগী অদতয়াদ ু য়লদচল থাুংলদক্ল৷ মানা খঙবা 
থবাদন্মচাকদিুং মথুং মথুং অমমম ওইনা উদখম্লদ্র৷ য়লদচলগী 
পুম্লরাদহত মানবা অম্লঙৌবা মরক্তা মহাক অসুম চৎপগুম চতৌদর৷ 
নুুংদিৎসু িীৎদখম্লদ্র৷ 

</p> 

<p> ‘হুদম্ন মরীদন য়লরগদদ ফত্তবা অঈুং অিাগী মতম লাক্লদন’ মানা 
হায়দখ৷ ‘অদদু ুঙদস নদুমদাুংদদ য়কসু চতৌম্লরাই, হম্লয়ুংসু চতৌম্লরাই৷ 

</p> 



ঙা অদসনা ঈুংনা তপ্না য়লদরঙঙদসদা, অহল খরদুং তূম্ননবা 
চহৌদজক চথৌরাুং চতৌম্লরা’৷ 

<p> অদবু ুমা অদকু চাউবদন৷ চকায়বা চলাইরগা মা দহদদুগী গজ 
কুন্থাখক্তুং লাপ্পা ঈমায় চয়ৌরকদখ৷ নপুাদনুা ঈদিুংদগী 
হাইগৎলকপা মঙমদ ু উম্লর৷ চাউরবা থাম্লগাল ময়াদগী চহন্না 
ৱাুংদঙ৷ িুংদত্রক িুংলবা ঈদিুংদগুী মথক্তা তাইম্লফৎ তাইরবা 
চলম্লেের পাম্বী মাদল্ল৷ অমুক কুমথম্লে৷ ঈমায়দা ইম্লরাইদরঙঙদা 
অহলদনুা মাগী চাউরবা মিা, দতনবনু নাপুল মচুগী চকাইলাুং 
লাুংদলবা পম্লরুংদিুংদ ু উবা ঙমদখ৷ মম্লিাুংদ ু হাইঙথ, চাউরবা 
মিাইদদুদ পাক্না িম্লোকদখ৷ 

</p> 

<p> চকায়না য়লদরঙঙ অদদুা ঙাদগুী মদমতু্ত উদখ৷ ৱাউথাুংলবা 
দতম্ফা  অনীখকসু মনাকু্তদা ইম্লরাইবা উদখ৷ ঙহাকসু মম্লখায় 
চচম্লন্থাকদখ৷ ঙহাকসু ঙাদগুী মদমদদুা লায়না ইম্লরাইদখ৷ 
অমমমনা ফুে অহুমদগী চহন্না িাুংগদন৷ য়াুংনা ইম্লরাইবা 
মতমদা মিাদ ুঙাদরনগী মম্লতৌগুম্না থপুম্লতাক থপুদচন চতৌদখ৷ 

</p> 

<p> অহল অদ ু নুুংিাদগীতা নত্তনা অঙত খরদগীসু হুমাুং য়াম্না 
চিৌম্লর৷ ঙাদনুা তপ্না অমমুকু য়লরকপা খুদদুংগী চখাইরী 
দচুংদিনবা ঙম্মী৷ অনীরক্তুংগা য়লরক্লবদদ চলাুংগী ফলাুং 
চনদিন্নবগী তাঞ্জা ফুংলগদন৷ 

</p> 

<p> ‘অদবু ুমাব ুনকদিনহনবা তাই৷ নকদিন্না, নকদিন্না, নকদিন্না’ 
মানা খনদখ৷ ঐনা চহাৎনগম্লদৌদরবদস মম্লকাকপু নম্লত্ত, 
মথম্লম্মাইবদুন’৷ 

</p> 

<p> ‘তপম্লথৌম্লকা, পাগল কল্লমু্লকা, অহল’ মানা হায়দখ৷ </p> 

<p> মথুংগী খৎুম্লকায়দা মনুংগে ুউম্লর৷ দহদগীদদ খরা লাদপ্ল৷ মথুংগী 
খুৎম্লকায়দা অমকু চহন্না লাপম্লথাকম্লে৷ অদবু ু মা ঈদিুংদগীদদ 
ৱাুংখৎপা চহম্লল্ল৷ অহল অদনুা মরীদ ু খরদুংগা দচুংদিল্লবদদ, 
মনাক্তা ঙাদ ুচয়ৌরক্লগদন৷ 

</p> 

<p> মাগী চলাুংদ ু চথৌরাুং চতৌবা কুইম্লর৷ অয়াুংবা চথৌরী মম্লকানদ ু
থমু্লম্মাক অম্লকায়বা অমদা থম্লে৷ মম্লতান অদনুা দহরুবাকম্ললামগী 
উচুকু্তদা পুনদিম্লল্ল৷ 

</p> 



<p> ঙা অদ ু চহৌদজক ইঙনা তপ্না চকায়রদনুা চঙদিল্লম্লক্ল৷ চয়ুংবদা 
ফঙজ, মাগী চাউরবা মঙমদদুদন চলঙদলবা৷ অহল অদনুা 
মনাক্তা দচুংদিন্নবা ঙমজবী থাদনুা দচুংলম্মী৷ ঙাহাক্তুং ঙাদনুা 
মনাকম্ললামদা য়লদিল্লম্মী৷ অদদুগী মিাদ ু চুমম্লথাক্লগা অমকু 
চকায়বা চহৌম্লে৷ 

</p> 

<p> িাকক তু ওদল্ল৷ অহলদনুা মদমৎতু পাঙদনা উদখ৷ চথৌরী চকাম্লগাই 
অনীগী মরক্তা চয়ৎদিল্লদনুা অমকুসু ওদল্ল৷ অহলদনুা দিরম্লবাই 
খদল্ল৷ অদবু ুিাকক দত দিদদ্র৷ মঙম হাইরদনুা, মখয়াৎ অনী চপ 
চপ িায়রদনুা য়াম্না য়াঙবা দহ অমনা চতৌবগুম্না তুুংম্ললামদা 
ওম্লন্থাকম্লে৷ মঙমনা ফুবদা ঈদিুংদ ু চঙৌম্লরাক চঙৌই৷ চথৌরীদনুা 
দতুংলকপা, দনক্লকপা অমসুুং তৎদখবা মতমদা ঈদিুংগী মথক্তা 
মিা অদগুী িরুক মদরগী অহুমদদ তম্লিুংনা য়লদখ৷ ঈমায়দদুা 
িাকক তু ঙহাক্তুং তপ্না য়ল, অহলদনুা চয়ুংদঙ৷ অদদুগী মা তপ্না 
লপূথম্লে৷ 

</p> 

<p> ‘মানা পাউণ্ড দনফুম্লরামদদ চাম্লথাকম্লে’ অহলদনুা লাউনা হায়দখ৷ 
‘মানা ঐগী চলাঙসু, চথৌরী পুম্নমকসু পুম্লে’ মানা খনদখ৷ 
‘চহৌদজক ঐগী ঙাদস ঈ অমকু চথাম্লক্ল, অঙতসু লাক্লগদন’৷ 

</p> 

<p> মিা অদ ু চিৎদখবদগী ঙাদদুা মা অমকু হন্না চয়ুংদনুংদখম্লদ৷ 
ঙাদদুা দচকপদ ুমা মিাদা দচকপগুমদখ৷ 

</p> 

<p> ‘অদবু ুঐগী ঙা দচকপা িাকক তু ঐনা হাৎম্লল’ মানা খনদখ৷ </p> 

<p> ঐনা উদখবদিুংগী মনুুংদা মানা খবাইদগী চাউবা য়াম্লচৌবদন৷ 
লাইনা খঙবদন, ঐ অম্লচৌ অম্লচৌবা কয়া অমা উেবদন’৷ 

</p> 

<p> ‘কুইথনা য়লবা ফত্ত্রবদন’ মানা খনদখ৷ ‘চহৌদজক ঐ মঙগী 
চথৌম্লদৌ অমদন দনুংদঙ৷ ঐ ঙা অমত্তা ফাদখম্লদ, ইথন্তা খবর 
মরক্তা ফমুুংদা য়লদর’৷ 

</p> 

<p> ‘অদবু ু মায়দথনবা মীদস চিমদখবদদ নম্লত্ত’ মানা হায়দখ৷ ‘মী 
অমব ু মাঙহনবদদ য়াগদন, মায়থীহনবদদ য়াম্লরাই’৷ ‘ঐ ঙা 
হাৎলবুদসদদ নুুংঙাইম্লত’, মানা খনদখ৷ ‘চহৌদজক খুম্লদাুংদথবা 
লাম্লক্ল৷ ঐদদ চলাঙ ফাওবা য়লম্লত্র৷ য়াম্লচৌবদ ুয়াম্না তমদথ, চতৌবা 
ঙম্মী, কদল্ল অমসুুং দিুংদঙ৷ অদবু ু ঐনা মম্লঙােগী চহন্না 

</p> 



দিুংদখ৷ ‘নত্তমাম্লল্লদা’ মানা খনদখ৷ ‘ঐনা খুৎলাই ফবা 
চহনদখবতা ওইবা য়াই’৷ 

<p> ‘খল্লরুগন ু অহল’ মানা লাউনা হায়দখ৷ ‘মাইঙগম্লসামদা চহাম্লল্লা, 
লাক্লগা চথুংনম্লরা’৷ 

</p> 

<p> ‘অদবু ুঐ খেবদদ য়াম্লদ’ মানা হায়দখ৷ ‘মরমদদ ঐগীদন হায়বা 
খুৎফম মদসতদন৷ মদসগা চবজম্লবালগা৷ ঐনা মাগী চথাপতা 
দথনবা খৎুদথে ু মদতক য়লরবা ডাইম্লমদিওনা য়াদনুংলমগদ্রা 
খঙম্লদ’৷ ‘মদ ুঅম্লচৌবা থবক অমদদ নৎদখম্লদ’ মানা খনদখ৷ ‘মী 
অমনসু চহক্তা চতৌবা ঙমগদন৷ অদদুা িরু চহম্লোকপগী 
খুম্লদাুংচাদবা অদগুুম্বা ঐগী খুৎদিুংসু য়াম্না খুম্লদাুং চাদখম্লদ হায়না 
নঙ খনব্রা? ঐ খঙবা ঙমম্লদ৷ মানা ইম্লরাইদরঙঙদা মথক্তা 
চনৎলবুদা খুদনুং অদসদা মঙমগী দতুংখুংনা য়ুদখবা মতমদ ুনত্তনা 
ঐগী খুদনুং অদসদা কদরসু অকায়বা য়লদখম্লদ৷ দতুংখুংদনুা য়ুবদা 
চখাঙ মখা থুংবদস পঙথদখ অমসুুং খাুংঙমদবা অৱাবা 
ফাওদখ’৷  

</p> 

<p> িাকক তু থনুা চঙদিল্লকই৷ মখয়াতু্ত উমদিদল্লঙঙদা হনবুদনুা ফুঙথ৷ 
য়চদ ু চহক ঙম্বমঙখ ৱাুংনা থাগৎলগা চপচানা ফুথবদন৷ হেদক্ত 
চথাপ য়লফমগী িরুদ ু চথুংদঙ৷ িাকক  অদনুা িম্লদাুং চকােপ্না 
অমসুুং তনতক্না চিৎদলঙঙদা, মফম অদমুক্তদা অমকুসু ফুঙথ৷ 
অদদুগী ঙাদদুগী কুমথম্লে৷ 

</p> 

<p> অহলদনুা অমকুহন্না লাকপ্রা হায়না চয়ুংদখ৷ অদবু ুঅমত্তা উম্লদ্র৷ 
অদদুগী মানা ঈমায়দা অমখক চকায়ঙল য়লনা ইম্লরাইরদনুা 
লাকপা উদখ৷ অম্লতাপ্পদগুী মম্লিাঙদদ উদখম্লদ৷ 

</p> 

<p> ‘ঐ মম্লখায়ব ু হাৎম্লক হায়না খনদখদবদন’ মানা হায়দখ৷ ‘ঐনা 
মতম ফদরঙঙদদদ হাৎপা ঙমলমগদবদন৷ অদবু ু ঐনা অনীমক 
িাদথনদদ চিাকহনম্লে, মম্লখায় কয়া নুুংঙাইরম্লম্মাই৷ ঐনা খুৎ 
অনী চঙদনুা ‘চবে’ অমা দিদজন্নরবদদ অহানবগীদদুদ চিায়দনা 
ঐনা হাৎলেগদবদন’৷ ‘চহাদজকসুদন’ মানা খনদখ৷ 

</p> 

<p> মহাক ঙাদদুা চয়ুংদনুংদখম্লদ্র৷ তুংখায় অমদদ চাম্লথাকদপরেগদন 
হায়না খনদখ৷ মহাক্না িাকক দিুংদগুা লাম্লন্থুংনদরঙঙদা নদুমৎ 

</p> 



তাখম্লর৷ 
<p> ‘থনুমক মমদিল্লক্লগদন,’ মানা হায়দখ৷ ‘অদদুগীদদ হাোনাগী 

য়মঙাল উরক্লগদন৷ চনাুংম্লপাকম্ললামদগী ঐ য়াম্না লাপ্না য়লরবসু 
সমদু্র চতার্ব্কান অম্লনৌবদিুংদদুগী অমখক্কী মঙালদদ উরগদন’৷ 

</p> 

<p> ‘ঐ চহৌদজক য়াম্না লাপ্নদদ য়লরম্মম্লরাই’ মানা খনদখ৷ ‘চহৌদজক 
কনানসু চথাইনা ৱাদবদনুংঙাই য়লম্লত খদল্ল৷ অদমুকপু নপুামচা 
অদতুনদদ ৱারমগদন৷ অদবু ুমাগী থাজজবদদ য়লরমগদন হায়বা 
ঐ চপচানা খঙদঙ’৷ 

</p> 

<p> ‘অহল ওইরবা ঙা ফাবা কয়ামকু্নদদ ৱাদবরমগদন, অঙতসুদনদা’ 
মানা খনদখ৷ ‘ঐ চাউখৎপা লমদমগী মীদনদা’! 

</p> 

<p> ঙাদ ু িাদথনা চিাকদখবনা মম্লঙাো মা ৱা অমকু ঙাঙবা 
ঙমম্লদ্র৷ অদদুগী মম্লকাক্তা কদরগুম্বা খরা লাকদখ৷ 

</p> 

<p> ‘ঙা তুংখাই’ মানা হায়দখ৷ ‘হান্না মপুম ওইরম্বা ঙা, ঐনা কা 
চহন্না লাপ্না চহাম্লোকলবুনদন, ঐ লাল্লবদন৷ ঐনা ঐম্লখায় 
অনীমক মাঙহম্লল্ল৷ অদবু ু নঙগা ঐগনা িাকক  কয়া হাৎম্লল, 
কয়ামসু চিাকহনম্লে৷ নঙদদ কয়া য়াম্না হাৎদখ৷ ঙা িরী? 
নম্লকাক্তা পাদল্লবা তা অদ ুয়কসু নত্তবদা পানবা নম্লত্ত’৷ 

</p> 

<p> ‘ঐগী ঙাদদুদ য়কসু নম্লত্তদা’ নপুামচাদনুা হায়দখ৷ অদগুা মহাক 
অমকুসু কপ্পা চহৌরম্লক্ল৷ 

</p> 

<p> ‘নঙ য়কম্লনামত্তুংদদ থম্লক্করা’? মপুদনুা হুংদখ৷ </p> 

<p> ‘থম্লক্লাই’ নপুামচানা খুমদখ৷ ‘িাদন্তয়াম্লগাদা পুদক্নুং হন্থবা ৱা 
অমত্তা হায়রুন ু হায়না মম্লখায়দা হায়দবয়ু৷ ঐ অমকু 
হল্লকদখদন’৷ 

</p> 

<p> ‘ঐ য়াম্না নুুংঙাইম্লত হায়না মম্লঙাো হায়য়ু’৷ </p> 

<p> ‘য়াম্না ফদন’ নপুামচানা হায়দখ৷ </p> 

<p> নপুামচাদনুা অিাবা চকাদফ চকৌোদ ুপুরদনুা হনবুগী ঙাতাুংিঙ 
তান্না কাখৎলম্লক্ল৷ অদগুা মানা দমকপ চথাক্লদিবা ফাওবা 
ঙাইদনুা য়লম্লর৷ অমদুক্ত মা দমকপ চথাক্লম্লবাই দনুংদখ৷ অদবু ু
অমকু কন্না তূমথম্লে৷ নপুামচাদনুা চকাদফ িাহন্নবা িীঙ খর 

</p> 



পূরুম্লগ হায়দনুা লম্বী লান্না চৎম্লে৷ 
<p> মঙমথুংদা, হনবুদ ুদমকপ চথাকলকম্লল৷ </p> 

<p> ‘চহৌগতু্তনা ফমদখন’ু নপুামচানা হায়দখ৷ ‘মদস থকউ’৷ মানা 
চকাদফ খরা গ্লাস অমদা য়হম্লর৷ 

</p> 

<p> হনবুনা চলৌরগা থকই৷ </p> 

<p> ‘মম্লখায়না ঐব ুমায়থীহম্লল্ল, চমম্লনাদলন’ মানা হায়দখ৷ ‘মম্লখায়না 
তম্লিুংনা ঐব ুমায়থীহম্লল্ল’৷ 

</p> 

<p> ‘ঙানদদ নঙব ুঙমদখম্লদ’৷ </p> 

<p> ‘ঙমদখম্লদ, অম্লিুংবগীদন, মতুুংদদদ ঐ মায়থীদখ’৷ </p> 

<p> ‘চপদদ্রম্লকানা দহসু, চপাৎ-য়চসু িঙদল৷ ঙা মম্লকাকু্ত নঙ 
য়কম্লদৌনবা পাম্মী’? 

</p> 

<p> ‘চপদদ্রম্লকানা মদ ুককথৎলগা ঙাগী লাুং চিম্বদা দিদজন্নজরসনু’৷ </p> 

<p> ‘অদগুা মম্লকাক্কী মম্লতান তুমখৎপদদুদ’? </p> 

<p> ‘নঙনা পােগা মদ ুথমদজল্লু’৷ </p> 

<p> ‘ঐ পাম্মী’ নপুামচানা হায়দখ৷ ‘চহৌদজক ঐম্লখায় অঙত কদর 
চতৌদসম্লগ হায়বদ ুখন্নবা তাই’৷ 

</p> 
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