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বিইয নাঙান— বরাউনু; 
রূান— উফবী; 
ফয়— উণি; 
ণফয়াাণদ— না’বছ; 
খান— ভুণনয উযাইর ণভললিং ুরকযাণন; 
কাভান— ভনয ভানু আগ ণফাযাণন। 
াই, না -ানলি নাগই। বমৌফলন াযালদলছ ণদলন ৎি কী গাফুযাুলেই কী ক ল ঠিং বচর ’বছ ফুড়া রলকই— বিইলয 
বদখলরই আণয ট নালফলরয়া বচয়া থাইিাযা। িানুযিাও বদাল বনই। ভািাম্বারা ািইর অরু পুরগ বদখলর 
যণক ভ্রভয বভ ৎিভকা ণজযাণন ভলনইিাই ঔান ঔলয গলজ আলছ ণগযক ঔগই ইকলযলদলছ ণরলচৎান। 
বরাওনুযিাও বদাললি বনইছাৎ। বদাললি এলয বিইয রূ ফালযা বমৌফন বদলছ ণগযক ঔগযিা। রূ এালন নালদয 
রূ-ভজা ণগযক গাণছয ণভললিং ণথিংকলয বদনা। ফয়ালন নালদয ঔিা গাণয ঝাকালযয়া বফরাণন। ঔিাইলর ণনণযণফণর 
লয ণভললিং ঔিা , ণভললঙয ণগণয ঔিা ফালছ ফালছ ণনিংণিং অনায ণজণযিং -কযা ালযৌ ণখণযিং -কযা এ বমৌফলন আয 
কুিংগই ণদিই। না— নায, গাণয ঝাকালযয়া বফরাণন এ ফয়ল কুলনাভলিই নায। ঔালন বিইয খান ুরকযাণন। 
জগিয ভানুযািং বিইয ইম্পাণন ণকন্তু াউকায দাফীান বম— বমালদগ অয়াও থাক, বম ভাযরযগ অয়াও থাক 
বিইয কাদালদ বগলরগাই বেভফুজা ণকদা আান বিইযািং রাৎকযাণন রাগিই রাগিই। ণকন্তু বরথক অইরিা 
ভিীন্দ্রয কাপালভ। ভিীন্দ্র কাঞ্চনুযযগ। কাঞ্চ নুয াইসু্করয ণফএস্  ণ ভাষ্টযগ। ফয় কনাক অইলরও ভাষ্টযগ 
ণালফ জফয নািং উলড়লছ জনগ। গ্রীষ্ময ফন্ধয ভা এান বরাওনগাণছয গাঙয ববন্  চায সু্কর ঔগয ছাত্র ঔিালয 
ফাগালদনাযকা ঔ সু্করয বডভাষ্টয নীরকান্তফাফুলে ভািাণনলয় আকয়া আললছিা। থাযিাই সু্করয কাদায ঘয আগৎ। 
কতণদন ণমলিগা নাণমলিগা নীরকান্তফাফুলে আযাক বইচা আানলরা আণর, ‚ভণনফাফু, য়ালযৌ নাকযফািং। এযা, 
ণনবি ণদয়াযনাই। এখুরুভ আযাক খাণন ণন বদনাৎ ড়রািং াউণয।‛ 
‚না,না। কই ণনলি। ণকৎিাও বনই ভাণিক,‛ ভিীণন্দ্রই ভাির।  
‚ালয় ভিীফাফু, আয ণকিা ভা ৎিু। আণজ কাণরকায বৌ এিাযিা বরণযলকলদ ভন বনই—ই ফুললও ু বনই। 
ঔিাযগলজ গাঙয ণণিি ণগণযণগথাণনলি চাকুণযলৌ আান ানাই যফা। গালঙ ফা ভাষ্টয বনই। ণকন্তু আঙুণর 
ফাণগয়া বরবইবরবি গািং এান ণণিিই চম্ম ফুলজণছ। ঔালনল আণজ বয়া গ্রান্ট নালয়া আণছনাই। এফছযলি 
ফা বৌ কিগ বইরািং ালন্ত আা আকচুণটও কণযয়ায। বৌণগ ফালযা এডবান্সড্   ভযাা্লথলভণটক ও ণনয়া বফরাণছগা। 
এফছয ণদিাইণগ। ঔালন ণনলইলরও বন্ধালদ িানুলযলরা ণচক কলয য আান...এযা...‛ 
‚ঔানলি আয ণক ণন কাভান। ালন্ত, এলই ৎলি দুকান ক বিাান থানাই বন্ধায য এান দুলভর 
বৌঅইিাযা। িানুলযলরা ণচক কলয ফনা এান খাণন ... ঔালন কাদাফাযায কুলনা ণনণযণফণর োইািং ঘয আগ ৎ ফল 
াযলরলি ফা অযিা। ণভও ফুরাণনান াযা কলয ণগয়া আইরুগা।‛ 



‚কাদাফাযাৎবি ঔালদ...‛ 
নীরকান্তফাফুলে খাণন খারকণযয়া ণলছ ভা ৎর, ‚াইলদ ঔিা অইলর ণভ ধনলনায রলগ টটলযয়া বচইিংগা। ঔলই ৎ 
অইলরলি ুণফধা অইিই। িায ভুণনলৌগও িাভকযিইগনাই।‛  
‚অ, কুিংগথািং?‛ 
‚ঔনা ধনঞ্জয় ঔগনাই। ঘযগও ণনণযণফণর। জন ফুরলি ইলভ ফাক, ুিক ফায ণনঙরলৌ আগ— বরাউনু।‛  
‚অ। াইলদ, বভায কুলনা আণি বনই।‛  
‚ঔিাইলরলি কাণরৎি?‛ 
‚ণঠক আলছ।‛ 
 
ণলছকায ণদলন বন্ধায লয ভিীন্দ্র বৌণগ ফাগালদণনৎ আাণনয কথা। ধনলনায ঘলয ণবিলয ধনঞ্জয় ফায িায 
রগয ভাষ্টযগ ফালছয়া আণছ বৌ ঔিা গল গল  কযিাযা। ধনলনালি ভযায ঘলয বরণযক হুনাৎ বগলছগা ানলি 
কালযও ডলযইিা । বরাউনুলে ইরা বৌ এান হুণনয়া ণনয়াভ গাণযৎ না রালগইর। বিই ণনঙকযরিাই ভাষ্টযগ 
ানলি ফাক্কা ফয় ণগয়া থাইফগা। ভাদালন ধান ণি কুণন ফাণনয়া, ধূ-থলম্বই ণদয়া োইাঙ’য়া উঠালন ভুযা আগৎ 
বফছুণন আানলরা ফয়া থাইণর । ভারক বনই ণজনাান নাই ঔালন ঘযয আণদণয-ণদণদণয কাভ াণফিা বিই কযাণন 
রালগয। বিই ণনলইণয াইান, ণকন্তু এলয বমৌফনয বরনলদনয ভলনাযা বখরা এানয ুরলক ণনলয ণন ফুণরয়া 
নাগণনণয। ণনপট জুনাকয ণভঙালর ভুযাগ ৎ ফয়া আলছ বরাওনুলয চাণযফাযালদ য়ভকলযলছ। ণভঙারয এ য়ভ এানাৎ 
বরাউনু ণনজয গলি ণফবুরা কস্তুণযিীগয াদালন বিইলয বিই বচয়া ভুকণ ণদণয।  
 
খাণনপ্পাযা ণলছ খুট  কলয গান্টায ফাাগ খুরাণনয ব্দান বয়া বরাউনুলে ণখণড়িং কলয ঔগলদ বচইর। গান্টাানালদ 
ভা আলয  ভিীন্দ্রলয বদণয়া বিই আণয ট ভাযাণন াহুযর। ভিীন্দ্রলি এভলনৌ াদান ফাগ। ঔিায গলজ 
আণজ কাকাযা আলঙই ারটুন ফায কারা াইযয ডাঙয আনক আান ণণদয়ালি এ জুনাকয ণভঙালর কণিলি 
ফা অলছ ফুরলর, বচইলি আণয বনাণদাক ণযিং ণযিং ফুলরয। িা কাদাান ানা পাৎলনই বরাউনু আপ্পালন 
উফা অইণর। আণথভ িাপ্প নণঙর ণকন্তু ফায বইযাক জাক অয়া িায বভইথিংানাৎ ণকিা আান ণফাযর। বিইয 
ণকদাান? িা ণকন্তু বিইযলফলদ কুলনা ণভললিং নাণদয়া ণভলকইা বণয বণয কালকলয় ভািংকলর কায়া ধনঞ্জয়লয 
ডাকরগা, ‚ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়...‛ 
ধনঞ্জয় ফায অজাগ ফালছয়া আণছ আয  আয  বৌ ঔিা ণনকুণরয়া িালয ঙক কণযয়া ভািংকরয কুঠাগ ৎ ণনয়া 
ফলইরাগা। বরাউনু অণবভালন যাঙাগ অইণর । কবিা কালকই উয উয ণগয়া ভিীন্দ্র ফললছ কুঠাগলদ খা কলয বচয়া 
থাইণর। কতব াান ণলছ অটগ উলেয়া ফায বইযাক থিাান গুণযয়া খর ণকয়া আণয়া ঘলয ণবিলয লভইণরগা। 
ণকয়া আণরিা? বদফা ন জানণন্ত কুিঃ ভানফা।  
 
ভিীন্দ্রলয ইরা বদখর ণদলনৎি বরাউনুলে বিইয খান উযা বফলরয়া কাভয ঝুভুযগৎ বকক’ যণরা । ভনয 
ভানুগ ণফালযয়া বইরছাৎ। বফছুণন, গুোানা ফায চাা বদণনয ুণিবলরা কাদাৎ ণগয়া িালয বর না’য়া বচইরগা—



থাকাযা বদলছ চুর, কারা াইযয আনকান, ভুণনথকা ণপফাভান... ণকন্তু বিইয এ কাদাৎ বচণনলয় কুলনা পর 
নাদর। ভিীন্দ্র ধযানভগ্ন ভালদফয ালদ বৌিালযলরা বরণযকানাৎ ফুণযয়া থাা্য । রভ’ইলর বফলরয়া মাযগা। কুলনাণদন 
ধনলনায রলগ ণি আকচুণট টটযায, ঔালন ইণি। কাদালদ কুিংগ আণরা বগরাগা ঔিালদ কুলনা বখয়ার বনই। 
বরাউনু ণনক্কা এালদ য়ালযৌ এ ণপণপলয়য়া বফলরয়া আইণয, ণকন্তু বিই ণণঠফুরন ণদফিাই ভিীন্দ্র বিইলয বযিংকলয 
আকণপয বচয়া ঠুণনিংা বফরায এান বিই ফা বৌ ঔিা কুলনাগই ণখয়ার নাকযরা। 
 
ভিীন্দ্রযিা এলইৎি বফলরয়া মাণনয ণদনান মি কাদা অয়া আণর িি বরাউনু উঙইণর । অইলি অইলি 
আকণদন রাজান চানাপ্পা উযা বফরর । ঔণদন ভিীন্দ্র খাণন ঙার ’য়া আয়ালি কুঠাগৎ ইম্পাণন অয়া ফললছ । ফাক 
ঔগলদ ণণঠ ণদয়া টিংণগগয বকাি আগৎ গুরুয দণড় ফণরয়া আলছ। ধনঞ্জয় ভাঙ’বছ বরকভয গুরুলৌগ বনাচাউফা 
গাণছয করগৎ আলছ ফুণরয়া হুণনয়া খাণনপ্পাযা আলগ আনাণনৎ বগলছগা । অনয বৌও এফুলজা নালণছ। এ ুযালখ 
বরাউনু চাা কা আানলরা ভািংকরয কুঠাগৎ লভইরইগা । বিইয গাণযগ িপ্তা অইর। ফুকগ পারদাণন অ কযর। 
বিই বইযা নণঙয়া বটণফরানাৎ চাাকাান থয়া িালয ণজিং ধণযয়া বচয়া থাইণর। বচয়া থাইণর বফয়াায 
ণচযকারয ঔ অূফব ণভললিং ঔানলরা বমালন জীফলন আলন ালযয আনন্দয ধাযা, আলন ালযয েরয় । ভিীন্দ্র এ 
অফস্থাৎ বিইলয আকণপয নালচয়া নুোযর। িা আণথভ িুণরয়া বিইলয ণভললিং আান ণদয়া ণকৎিাও নাভাণিয়া 
ভুযগ নলঙয়া কাগ ধণযয়া থাইর। বরাউনু আণজ ণভললিং নালচইণয। আণজ বিই হুনাণন ভলনইণয িায আকচুণট কথা, 
হুনুোণন ভলনইণয বিইয চুণট আানও। ণকন্তু ভিীন্দ্রযািং কুলনা ঠাই নালয়া রালজ দুঃখই ইনাণপয চুণটগ কাভালযয়া 
বিই দাফলদ কুঠাগয দুোৎ ণনকুরণর। ভিীন্দ্রও বিই বগণরগা ঔগলদ কূকলয বচয়া ঠুণনিংা আান বফলরয়া অটগ 
কাভাযর। িাযিাও কুলনা কথা ভাণিরিা আলছছাৎ। 
 
অইলি অইলি ভিীন্দ্রযিা এলই ৎি মা ণনয ণদনান আণর। আণজকায বন্ধা এানই রইরগা বন্ধাান। আণজ 
বরাউনুয ণনলেজ নাযীত্ব বইযাক জাক অইর। ঔিাইলর ণক বিইয এ বেভ ণফপলর ভাঙইরিা? না না , নাইিই, 
কুলনাণদনও নাইিই। বিই য কলয নুোযিই। ণকন্তু এ ালাি এগলয বিই ণকিালরা, ণকালদ গলরইিইিা ? 
খািংিা বিইয ভনানা ৎ ন্দন্দ আান বদা ণদর , ‘হুম্ , িা ণকয়া বভালয চানা নুোলযযিা? ণকয়া বৌণদন আকখুরুভ 
বইযা বচয়া ভুযগ নলঙয়া ণকৎিাও না টটলযয়া থাইরিা? ঔিাইলর ণক বভায েণি িায কুলনা ... না, আণজ ণভ 
যীিা আান কণযয়া বচইিং, বল যীিা।’  
এণদলনই বরাউনুয ইণন্দ্রয়াণফৎ অজানা বৌোরা আগই ণদলন যাণিলয় অনুবূণি আান বমাগান বদ য, বম ভিীন্দ্রই 
পঙ’য়া নাভাৎবরও িা বিইলয হৃণদগ বয়ৌঅয়া ণঠকায। এান াইান না ণকিা যীিা কযাণনৎ বিই বরইণর। 
 
ূণিবভায ণদনান। বরাউনু আণজ চানাপ্পা নুো রূ আান ধযর। রূযলি আয অবাফ আলছিা , ণফলল কণযয়া 
ণনঙরযিা, বমিা অীভ রূা। অণবনয় ণনঙরয ভাউাৎ গু িান, ডাঙয অস্ত্রানও। বন্ধায লয বরাউনু  এইরুক 
আান ফা কলয ালজইর। ভুণয ডাইরয যঙয আঙারুণয আান ণণদয়া, দরা ভইযািংণপ ইনাণপ আান উণযয়া,  



নাকগৎ ণণযণ ফায ণন যাবর নলঙলছ চুলর দরা গৎনুিংণ কুণ্ডা ফরী পুর আগ ণণদয়া ভিীন্দ্র িানুয ঘলয আাণনয 
আলগ এইরুকানলরা বিই ভণন্দলয বগণরগা।  
 
আযণিান রভণন পাৎলনই বিই বদখর ধনঞ্জয়গাণছ াণি ভারলঠগৎ োদয ালরলদ ুরইরাা। বিই াযলইর, 
ভিীন্দ্রই বরণযক ফাগা ণদয়া রভকলযলছ। বিই াযালছ আণজ রভইরগা ণদনান ালন্ত িা বমালদও বিইয ফাকয 
রলগ য়াণযণয ণদয়া ভালিয়া আ ণিই। ফায হু ৎবভও বিইলয ভনা থাইলরলি আণজ মানায ণদলন বিইলয আকখুরুভ 
বদণয়া মানায বখৌযালঙ খাণন ণডরইলরও ফালছয়া থাইিই।  এ বখরাৎ বিইয অিংক আণজ বয়া কুলনাণদন রার নালছ 
ফায আণজও নাইিই।  বিই উযাদাযা ফাভনগযািং ভাণিয়া োদ খাণন কুািংানাৎ রয়া াণফয আণৎি বিক অয়া 
ঘলযলদ ারইণর। বরইপাভানা ৎি িানুয ঘযগ খাণনপ্পাযা দূলয ইৎ। িানুয গাণ্টাানয কাদায কুভাযা বইলনৌজাযয 
িলর উফা অইণর া বরাউনু। বিই বফরুো ণনঙরগ। কনালকৎি বিইযািং ডযব য় বনইগ। ঔিায গলজ আণজ ণক 
বাফ আানা ৎ উিরা অয়া  বিই  ণনজলয াহুলযলছ। খাণনপ্পাযা ণলছ বদ ভিীন্দ্র িানুয ঘলয ৎি ণনকুণরয়া আণর। 
িালয বদাণনলয় বরাউনু ালযৌালন আণথভ ণজলয়া ণডগর ণনিংা আান কাযর। আধাযানািও বিইয 
বভইথঙান ঙারইর। বিই কিকালকই ণণঠলয়লদ আরইণর। ইনাণপান ফা কলয উণযয়া উফা অইণর। 
ভিীন্দ্র গান্টাান রারয়া বইলনৌজাণযয বছয়াগ ানা পা ৎবনই ফায উয উয আণটয়া আয়া িায ভুলঙ উফা অয়া 
বরাউনুলে যই কলয ভাৎর, ‚ভণিদা মাযগািা?‛  
বিই এভন বাফ কযর , বমভন ইলভ এিাকা আয়া পাভ ঔানা ৎ বপৌঅইলিগা িালয বদণয়া ভালিইরিা। ভিীন্দ্র 
ইরা খাঙয়া ণলছ আল আল ভা ৎর, ‚াই আণজলয় রভইরনাই। কাণর ণফয়ান্ত কাঞ্চনুযয গাড় ইৎ কাইলিৌগ।‛ 
িা খারকযাণনৎ রাণগর। কুলনাণদন নাটটযালছ ণনঙর আগই ণকালদ যই কলয িালয এালদ ডাল াযরিা, টটযা 
াযরিা! 
বরাউনুয জুানাি আণজ কাক পুলটয— 
‚ফাছা, দ, োদ খাণন র।‛ 
‚অ বদৌয োদ। বদ— বদ— ‛ 
‚ভণিদা কথা আান... ণঃ ণঃ, না।‛ 
‚া ণকিা? কুলনা কথা আলছথািং, ভাৎ’। 
‚না। রাজাউণয।‛ 
‚া ণকয়া? না রাজলই, ভাৎ।‛ 
‚বভাযিানা... ইম্মা নাহ্।‛ 
‚ণকৎিাও বনই ভাৎ।‛ 
‚ভণনদা, ঔণদন আল াযলিইিা?‛ 
‚া কুযািং, কুনণদন?!‛ ভিীন্দ্র খাঙ’ইর। 
‚ফাফাই না ভালিলছ?‛ 
‚না।‛ 



বরাউনু বইযাক রাজলইর টান ণদয়া ভাণটলয়লদ আণথভ ণফলদয়া ইনাণপয চুণটগ ভুজুলয ভুজুলয ভা ৎর, ‚বভায... 
বভাযিা... ণফয়া বরইর। পাল্গুনয ইরা িাণযখ। ভিীদা আণবন!‛ 
কথাান রভকণযয়া বিই থক কবয আণথভ িুণরয়া ভিীন্দ্রয বভইথিংানালদ কূকলয বচয়া থাইণর। দুোলদ বা ফান 
বদলইরিাই, বিইয গলড়ইা ণফয়া ৎ ভিীন্দ্রয আাণন ঔান বিইয একীন বখৌযািংান । ণকন্তু ণবিলযলি আযাক 
বাফ আান— এিাকা যীিাযকা ণদর জফযধস্   ইনলজকন এগয পরাপর নুোযাগয বভইথিংানা ৎ াকযাণন। 
বিই আা কলযণছণরিাই, এান হুনাণনয রলগ রলগ ভিীন্দ্রয বভইথিংান কুম্  াণরগ অইিই, দুঃখই ভনয ণলন িা 
ভুযগ নলঙয়া কাণদর কাণদর অয়া থাইিই... ণকন্তু ভানুগযিালি এিা আকিাও নাইর। িা আলযা ণিগুি ালযৌ অয়া 
ভাৎর, ‚া না ণয়ালি, বমালদও আণলিৌ। িা খু ৎির আানলরা আণলিৌ। ালন্ত, কুিংগালঙ বরইরিা? কায 
রলগ?‛  
াযাণনয বখৌযালঙ িাও আিংকলয বফর র— কায রলগ। বরাউনুয াণি আা জযলভাগয াদালন ুণড়য়া ছাণরগ 
অইর। বিইয আো গাণযগ থুযথুণয ণনক্কযাণন অকযর।  োদয কুািংান ভাণট ৎ থয়া বিই বইলনৌজাণযয গুণযগৎ 
ফল ড়ণর। বরাউনু আয ণনজলয ধণযয়া থণন নুোণযয়া আিয িাযাাণনলরা বভইথিংান গুণযয়া কলচরয়া কালদ 
কালদ নাযগ রুলকয়া উিয  ণদর, ‚বিায রলগ, বিায রলগ।‛  
‚ণ াগুণর। মাগা, ঘলয মাগা ।‛ ঔিা ফুণরয়া িা বিইলয বফলরয়া কালকই কাযর। বরাউনু াগুরীগ াযা অইণর। 
বিইয ভন, বিইয বেভ, বিইয ালযৌ -ণয়ভ— াণিিা ইলরই বরইকলয বফদখর কণযয়া ণিক জালনয়া, বিইয 
এলক্কফালয গুণযলয়লদ আল আল বফলরয়া মাযগা এ ণনষু্ঠয ডাকাণি এগলয অফরা বরাউনু আয ণক ৎিাও কলয 
নুোণযয়া, াণি ণি উজায কণযয়া বইলনৌজাণযৎ ণনযারান ছুা ছুা কালদ কালদ ভাির, ‚মাগা... মাগা... ‛ 
ভিীন্দ্র ঔিাও না খাভ ’ইর। িা আলযা ণডগর ণডগর কালকই কাযাণন অকযর। ভিীন্দ্র বফলরয়া বগলরগা আয 
নাণিই। জীফলন আয বিইয রলগ বদা নাইিই । এ ণভকু এানই অণন্তভ ণভকুান। কথা এচুণট বরাউনুয 
ভলন আনা পাৎলনই বিইয ভনান অউণর জউণর অইর। ণভণিলর াণফিা াহুণযয়া বখৌযালঙ ডরডরা বেণভকা 
আগয অায় আলফদনলরা বিই  দাফলদ ণগয়া িায আিাণন ধণযয়া আটলকয়া ভা ৎরগা, ‚বভালয বফলরয়া নাণমগা। 
ণভ... ণভ... ‛ 
বম কথাাণন বিই থিালরা ভািাণন নুোযর , ঔাণন ণিঙা আণথলভ ফায ণনককযা অফ আিাণনলয় কণিান ভালি 
ণদরা ফুলনই, ণকন্তু ভিীন্দ্র ঔিাও বফলরয়া বগর গা। বফলরয়া বগরগা বরাউনুয আিয ফাধনাণন ৎি ণনজয আিাণন 
ভুলকয়া। মানায আলগ িায ভনয কথাান বিইযািং থয়া বগরগান—  
‚বরাউনু, ণভ ণকিা ভাৎিু। ণি মি দুঃখ াছৎ ঔিায ণিগুিলরা ণভ গায গায অছু। বিায রূয ফাখান হুণনয়া বিায 
বেলভ লড়ণছরু। ভনাণছরু, বমগলয ণফালযয়া ণভ ইরা বমৌফলনৎি ফুরুণয ঔগ  ণিল ছাৎ । ণকন্তু াই কার, বিালয 
ইরা বদখরু ণদলনই াযলইরু ণি ঔগ নাগই। াযাউণয ণি বভাযািং ভনান ুলাল রাৎকলযছৎ। ণভও িা কযরু 
ণকন্তু নুোযরু ।‛ খাণন ইম্পাণন অয়া  থায়া ভিীন্দই  ফায ভাৎর , ‚ িলফ আণজ  ডাঙয ণিা আান বি ণভ বয়া 
মাউণযগা। বেভ এান কালযও কুলনাগই ণনজয ইচ্ছাভি ণদয়া াণযরান নাগই । এান স্বাধীন ভনয মূ্পিব স্বাধীন 
ফস্তুান। ণভ আয়ালি বিালয দুঃখ ণদয়া মাউণযগালকা, বভালয িভা কণয।‛  



ভিীন্দ্র বফলরয়া বগরগা । আয আকখুরুভও উরণটয়া নালচয়া। বরাউনু, কারণথী বরাউনু , ণড়য়া থাইণর 
আকখুণরগই। জীফনলবায াণফয আণৎি বৎকণযয়া ণফনু্দ ণফনু্দ কলয ফুকয ণবিলয য়ভকযা ইিং াণনণছটা বৌকযায 
লয ণয়া উযা বফরালদণছ কস্  ভা ডাফগয াদালন বরাউনু ণড়য়া থাই ণর বিইয বনৌ-বনৌো আািংা 
বমৌফনানলরা— ণনঃম্বর অয়া। 
ইকণযয়া রভ’ণনয িাণযখ, রিীুয ১৬ আগস্ট ১৯৮১ ইিং। ইরা েকা, সৃ্মণিকুভাযয বছাটগল্প ১ভ খণ্ড, ১৩ এণের ১৯৮৮ ইিং।  


