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লেখকের েথা 
 

াঅনভ াঅভায নফগত চাকযী জীফক্ন াক্নক ভা মফাক্নয াক্থ মভায ুক্মাগ 
মক্য়নছরাভ। াক্নক কাক্ছ মথক্ক তাক্দয দািতযজীফন মদক্েনছ। াঅভায 
চাকযীটাাআ নছর ওক্দযক্ক ননক্য়। ওক্দয বাক্রা ভন্দ ুে দুাঃে ননক্য়। তাাআ াঅনভ 
ওক্দয জীফনটা বাক্রাবাক্ফ নচক্ননছ। মোন মথক্ক তুক্র এক্ননছ এাআ গল্প। 
তকযা ৮৫ বাগ ফা তাযও মফন ভনরায জীফন াফক্রা, গঞ্জনা ও রািনায় 
জনিত। ানযায়, াতযাচায, ানাচায এক্দয একভাত্র ঙ্গী। এভন ভনরাক্কও 
াঅভায ননক্জয মচাক্েয মদো মায স্বাভী চাকু নদক্য় তায াত মকক্ট নদক্য়ক্ছ। 
তফুও ম স্বাভীয াক্থ াংায ধভম ারন কক্য মাক্চ্ছ। মভক্য়যা ফ াতযাচায 
য কযক্ত াক্য। নকন্তু মকান ভুক্োধাযী ধানভমক স্বাভীয ভুক্ো মেন েুক্র 
মায়, তায কুকীনতম ানাচায ফযানবচায মকান ত্বী স্বাধ্বী স্ত্রী মনদ শুনক্ত ায় 
তেন ম াঅয ননক্জক্ক ধক্য যােক্ত াক্য না। তেন তায নবতয মথক্ক 
বাক্রাফাা নফদায় ননক্য় শুরু য় ঘৃণা নফক্েল। মাআ ঘৃণা ও নফক্েক্লয নযণনত 
নক য় তাাআ ননক্য় এাআ গল্পনট যনচত। ফাাংরায ভা মফাক্নযা এটা ক্ি াক্নক 
নকছু নেক্ত ও ফুঝক্ত াযক্ফ াঅা কনয। এাআ ফাআনট ক্ি তাক্দয মনদ নকছুটা 
উকাযও য় তাক্রও াঅনভ ননক্জক্ক ধনয ভক্ন কযফ। ফাাংরায প্রনতটা 
ভানুক্লয কাক্ছ ানুক্যাধ াঅভায এাআ তয ঘটনা াফরম্বক্ন মরো ফাআনট একফায 
ক্রও ক্ি মদেুন। াঅা কনয ফাআনট িক্র ননযা ক্ফন না। 
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ফাফা ভাক্য়য একভাত্র মভক্য় ননানযকা ওযক্প ননা। একভাত্র মভক্য় ক্রও নকন্তু 
ফাফা ভাক্য়য একভাত্র ন্তান নয়। ওযা দুাআ বাাআ নতন মফান। নকন্তু দুাআক্ফান 
াঅক্গাআ গত ক্য়ক্ছ। একজন জক্ন্ময যনদন ানযজন চায ফছয ফয়ক্। এাআ 
চায ফছয ফয়ী মফাননটয ভৃতুযয াাঁচ ভা য ফি বাাআনটয জন্ম। তায য 
ফাফা ভাক্য়য াঅয মকান ন্তান না ওয়ায় তাযা ধক্য ননক্য়নছক্রন তাক্দয ফুনঝ 
াঅয ন্তান ক্ফ না। কথাটা ানফশ্বায ক্রও নতয, ফাফা মকান এক ীক্যয 
ভাজায নজয়াযত কক্য একটু ভানট ননক্য় এক্নছক্রন। তা মেক্য় নানক ভাক্য়য 
গক্বম ননা াঅক্। ফি বাাআনটয ুযা াঅট ফছয য ননায জন্ম। তায াাঁচ 
ফছয য তায াঅয একনট বাাআ য়। এেন তাযা দুাআ বাাআ এক মফান। ননায 
ফয় মেন চায ফছয। তেনও ননা ভাক্য়য ফুক্কয দুধ মেক্য়ক্ছ। ননায াঅজও 
ভক্ন ক্ি। ননা মেন তায মেরায াথীক্দয াক্থ মেরনছর, ননা মেরক্ত 
মেরক্ত মদৌিাক্য় তায ভাক্য়য কাক্ছ মায়। তায ভা তেন মঢাঁনকক্ত ধান 
বাননছক্রন। মনদও নতনন একজন সু্কর ননেকা নছক্রন। তফুও একান্নফতমী 
নযফাক্য তাক্ক বাক্গয কাজ কযক্ত ত। ননা ধান বানা াফস্থায় দাাঁনিক্য় 
দাাঁনিক্য় তায ভাক্য়য একটু দুধ মেক্য় াঅক্। তা মদক্ে ননায মেরায াথীযা 
তাক্ক নধক্কায মদয়। ফক্রনছ এেক্না দুধ ো মকন। তাক্দয ফাযাআ মছাট 
বাাআক্ফান ক্য়ক্ছ।  

াঅক্যকনদক্নয ঘটনা, ননা তায ভাক্য়য কাক্ছ দুধ মেক্ত মচক্য়নছর। তায 
ভা ফরক্রন, দুধ োওয়া মাক্ফ না, দুক্ধ নততা নদক্য় যােনছ। তেন ননা যাগ 
কক্য তায ুতুর মথক্ক শুরু কক্য জাভা, কাি, যাক্ের, চুনি, নপতা মা 
নকছু াঅক্ছ তা বায ানজক্য় তায ফাফায এক ফনু্ধয ফানিক্ত মাওয়ায জনয সু্কর 
ভাঠ মমন্ত নগক্য়নছর। ভাক্ঠ পুটফর মেরা নচ্ছর, মোক্ন তায ফাফা মেরা 
মদেনছক্রন। নতনন মদেক্ত মক্য় ননাক্ক ঘক্য ননক্য় এক্নছক্রন। াঅয মক্ 
মক্ ফক্রনছক্রন, নফচায কযক্ত ক্ফ মকন মতাভায ভা নততা নদক্য়ক্ছ। এবাক্ফাআ 
মকক্টক্ছ ননায মছক্রক্ফরা। কত াঅদয কত মাাগ, াঅট ফছয য একনট 
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মভক্য় ফাচ্চা। ননায াাঁচ ফছক্যয মছাট বাাআনটয জক্ন্ময যও ননা মকাক্র উক্ঠ 
মফিাত। ননা ফাফায মকাক্র বাাআনট ভাক্য়য মকাক্র। মছাট বাাআনটয ফয় মেন 
ছয় ভা তেন ননায দাদীভা ভাযা মান। ননা মনদন এক াঅত্মীক্য়য ফানিক্ত 
মফিাক্ত নগক্য়নছর এফাং যাক্ত মাআ াঅত্মীক্য়য ফাায় নছর। মাআযাক্তাআ ননায 
দাদীভা ভাযা মান। ভাযা মাওয়ায ভয় নানক শুধু ফুরফুনর ফুরফুনর (ননায দাদী 
তাক্ক াঅদয কক্য ফুরফুনর ফক্র ডাকত) ফক্র ডাকনছক্রন। একনট কথা ননায 
এেক্না ভক্ন ক্ি। ননায একনদন েুফ জ্বয ক্য়নছর। ননায ফাফা তায ভাথায 
কাক্ছ ফক্ াযাযাত নছক্রন। একটুও ঘুভাননন। াযাযাত াতাো নদক্য় ভাথায় 
ফাতা কক্যক্ছন এফাং ঝািপুক কক্যক্ছন। এত াঅদক্যয ফাচ্চা এাআ ননা। 

ননায ফাফাযা নছর দুাআ বাাআ দুাআ মফান। ফাফা মেন এএন া কক্য 
কক্রক্জ মাক্ফন তেন তাাঁয ফাফা ভাযা মান, তাাঁয ফি বাাআ নছক্রন ভনজক্দয 
াআভাভ। তাাআ ফাফাক্ক াংাক্যয ার ধযায জনয মকান এক প্রাাআভাযী সু্কক্র 
চাকুনয ননক্ত য়। তাাঁয একটা চাকুযী ক্য়নছর। উক্িাজাাক্জয াাআরট 
নক্ক্ফ মফতন ৯০০/-টাকা। মাআ াঅভক্র ৯০০/-টাকা াক্নক নফযাট নছর, 
নকন্তু ননায দাদীভা তায ফাফাক্ক এাআ চাকুযীয জনয ফাাআক্য মমক্ত মদননন। 

মছক্রক্ভক্য়ক্দয াক্থ ননক্য় থাকক্ত মচক্য়নছক্রন। তায য দুাআ বাাআ নভক্র 
াংাযটা চারান এয য ফি বাাআক্য়য নফক্য় য়, ফি মফাক্নয নফক্য় য়। 
াতাঃয মছাট মফানটাযও নফক্য় ক্য় মায়। ননায ফাফা এত মদনযক্ত নফক্য় 
কক্যন মম, তায ফাচ্চাযা মকউ মকউ বানতজা বানতনজ বানগনা বানগননক্দযও 
মছাট। ননায ফাফা নছক্রন ফহুগুক্নয ানধকাযী। নতনন এএন (তৎকারীন 
এন্ট্রা) যীোয় ুক্যা বাযতফক্লম ১১তভ ষ্ট্যাে কক্যন, নতনন াক্নক মভধাফী 
নছক্রন। একটা নজনন একফায মদক্োআ ফরক্ত াযক্তন। নতনন ফভয় ১ভ 
স্থাক্ন নছক্রন। এজনয ক্লাক্য াক্নক্কাআ তাক্ক নাংা কযত। একফায াঅবু্দর 
ানভদ নাক্ভ এক ছাত্র তাক্ক কাটাক্নায জনয াক্নক িাক্রো শুরু কক্য। 

একনদন ননায ফাফা একনট ফাআ ননক্য় ফাাআক্য িনছক্রন। তেন একটা মরাক 
তায কাক্ছ এক্ নজক্ে কক্যন মম, ননজাভ উনিন এয ফানি মকাননট? তেন 
ননায ফাফা ফরক্রন াঅনভ ননজাভ উনিন। তেন মরাকনট তাক্ক জনিক্য় ধক্য 
কাাঁদক্ত রাগক্রন। ফরক্রন, “ফাফা, াঅভায মছক্র ননজাভ উনিন বাাআ ননজাভ 
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উনিন বাাআ ফক্র মল ননাঃশ্বা তযাগ কক্যক্ছ। মতাভাক্ক কাটাক্নায জনয তায নক 
মচষ্ট্া! াক্নক মচষ্ট্া কক্যও তাক্ক ফাাঁচাক্না মগর না। মতাভায নাভ ফরক্ত ফরক্ত 
মল ননাঃশ্বা তযাগ কক্যক্ছ। তাাআ মতাভাক্ক মদেক্ত এরাভ।” ায়ক্য তায 
াঅাজানয, ননায ফাফা ান্তনা মদয়ায বালা েুক্জ ানচ্ছক্রন না। তফু তাক্ক 
ান্তনা নদক্রন। তায ফাায় দুাআ নদন যােক্রন। তাাঁয সু্কক্র ননক্য় নগক্য় ফরক্রন 
এাআ াঅনায মছক্রয সু্কর।  

বাক্রা ছাত্র নক্ক্ফ নেকযা ননায ফাফাক্ক েুফ বাক্রাফাক্তন। 
একফায তাযাআ ক্লাক্য এক ধনীক্রাক্কয মছক্র তাাঁয এাআ বাক্রাফাা মদক্ে 
নাংায় এক মরাকক্ক নঠক কক্য ননায ফাফায ভাথা কাটায জনয। মাআ ভক্য় 
৫০০ টাকা নদক্ত মচক্য়নছর মরাকনটক্ক। মাআ মরাকনট াক্নক মচষ্ট্া কক্যও 
কাজনট কযক্ত াক্যনাাআ। ক্য নেক্কযা মটয মক্য় ছাত্রনটক্ক াক্নক 
নতযস্কায কক্যন। াঅয ননায ফাফাক্ক ফমদা মচাক্ে মচাক্ে যােক্তন। গুক্নয 
মমন মল মনাআ তায। নতনন একাধাক্য ভাস্টায নছক্রন, মচয়াযভযান নছক্রন, ৮০ 
টা জ্বীন তায তাক্ফ নছর। ৪০ নদন াধনায য এাআ জ্বীক্নযা তায তাক্ফ 
য়। এাআ াধনায ভয় নতনন কাক্যা াক্থ কথা ফক্রননন, ভানটয ানিক্ত বাত 
যান্না কক্য ভানটয ততযী মেক্ট বাত মেক্তন, ভানটয ততযী ফানটক্ত ানন মেক্তন। 
তায জীফক্ন ঘক্টনছর াঅক্যা এক নফস্ময়কয ঘটনা। মুফক ফয়ক্ একনদন নতনন 
যাক্ত ঘুনভক্য় নছক্রন। কাক্র উক্ঠ মদক্েন নতনন এক ফাগাক্নয ভক্ধয। ফাগাক্ন 
নানা ধযক্নয পুর ও পর। একাআ াাআক্জয ুন্দযী মভক্য়যা ফাগাক্ন নফচযণ 
কযক্ছ। তাক্দয কক্রয নক্ঠ দুাআনট কক্য াো, তেন ফুঝক্ত াঅয ফানক যাআর 
না মম নতনন যীক্দয যাক্জয। কত ধযক্ণয নভনষ্ট্ পর তাযা মম তাাঁক্ক মেক্ত 
নদক্য়নছক্রন। াযানদন ঘুক্যঘুক্য তাক্দয যাজযটা তাাঁক্ক মদনেক্য়ক্ছ। যীক্দয 
নানক নক একটা কাক্জ ভানুক্লয প্রক্য়াজন। তাাআ যীযা তাক্ক ননক্য় নগক্য়ক্ছ। 
যনদন াঅফায ঘুভন্ত াফস্থায় ফানিক্ত মযক্ে নগক্য়ক্ছ। এক যী এযাআ ভক্ধয 
তায মপ্রক্ভ ক্ি নগক্য়নছর। তায নাভ নছর নপক্যাজা যী। এযয মথক্ক 
যীনট ফভয় তায কাক্ছকাক্ছ থাকত। একফায ম ছয় ভাক্য জনয ননক্জয 
মদক্ চক্র মায়। এাআ ভয় নতনন নফক্য় কক্যন। মভক্য়নট নছর তাযাআ ছাত্রী। 
াূফম ুন্দযী এফাং ানত াঅদুক্য। ননায ভাক্য়যা নছর চায মফান নতন বাাআ। 
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নতননট মভক্য় ও একনট মছক্র ভাযা মাওয়ায় ফানক দুাআ মছক্র এক মভক্য় (ননায 
ভা) নছর ানত াঅদুক্য। নতননট মভক্য় ভাযা মাওয়ায য একনট মভক্য়য কত 
াঅদুু্ক্য ফুঝক্তাআ াযক্ছন। নফক্য়য ভয় তায ফয় াত ফছয। নফযাট 
ফিক্রাক্কয মভক্য়। তায দাদা াজী াঅক্ক াঅরী নছক্রন নাভকযা জনভদায। 
ননাযা তায ফাফা ভাক্য়য কাক্ছ গল্প শুক্নক্ছ, নতনন নানক াক্নক দযাজ নদক্রয 
মরাক নছক্রন। ভজুক্যযা মেক্ত কাজ কযায ভয় মনদ ফরত, “াজী াক্ফ 
াঅজ ওাআ গরুটায ভাাং োফ”। াক্থ াক্থ মাআ গরুটা জফাাআ কক্য ভজুযক্দয 
োওয়াক্তন। তায াক্নক ানরত মছক্রক্ভক্য় নছর। াঅয ননায নানা নছক্রন 
মাআ ভক্য়য নাভকযা ডাক্তায। মঘািায় চক্ি মযাগী মদেক্ত মমক্তন। াক্নক 
গনযফ মরাক্কযা নবনজট নদক্ত না মক্য একনট কক্য ফাচ্চা নদক্তন। এবাক্ফ 
তাযও াক্নক ানরত মছক্র মভক্য় নছর। ননায নানায একটা জী গানি নছর। 
নতনন গানি কক্য ননক্জয ফাচ্চা ও ানরত ফাচ্চাক্দয ননক্য় প্রনতনদন একফায 
ঘুক্য াঅক্তন। নফক্য়য ভয় ননায ফাফায ছাত্রযা ননায নানা ফানি মথক্ক 
ননায ফাফায ফানি মমন্ত রার গানরচা নফছাক্নায প্রস্তাফ কযক্র ননায ফাফা তা 
মভক্ন মনননন। ছয় ভা য যী নপক্য এক্ তায নক যাগ। তেন ননায ফাফা 
ও যীয ভক্ধয াক্নক ফাকনফতণ্ডা য়। তেন তাযা নদ্ধান্ত মনয় এক ফি 
ীক্যয কাক্ছ মাওয়ায। ফিীক্যয কাক্ছ মগক্র ীযাক্ফ নফচায কক্যন। 
নফচাক্য এাআ নদ্ধান্ত য় মম, ীয াক্ফ একটা জায়গায় মগার কক্য ফডমায 
নদক্ফন। এয নবতক্য যী াঅক্ত াযক্ফ না াঅয ননায ফাফা ফডমাক্যয ফাাআক্য 
মমক্ত াযক্ফ না। তেন ীয াক্ফ যাংুয মজরায চতুনদমক্ক ফডমায নদক্রন। 
এাআ যীয এক ফান্ধফী নছর াক্জদা যী ম তায ফান্ধফীক্ক ফরর, ভানুক্লয 
কাক্ছ মছাট ক্য় নপক্য এনর? াঅনভ এয প্রনতক্াধ ননফ। তেন াক্জদা যী 
ননায ফাফাক্ক এভনবাক্ফ ধক্য যাের মম, তাাঁক্ক মকান ভয় কাক্যা াক্থ কথা 
ফরক্ত নদক্তা না। ননায ভাক্য়য মেন নফক্য় য় তেন তায দুক্ধয দাাঁত 
ক্িনন। একনদন তায একটা দাাঁত নিনছর। ম দাাঁত মদোক্নায জনয ননায 
ফাফায কাক্ছ মগর। যী তাাঁক্ক এভনবাক্ফ ধাক্কা নদর মম তাাঁয াভক্নয দুনট 
দাাঁতাআ মবক্ঙ্গ মগর। তেন ননায ফি ফাফা নদীক্ত ভাছ ধযায জনয মফয 
নচ্ছক্রন নতনন এক্ যীয াক্থ নক ঝগিা। তেন যীটা এক্ ফরর মম ভাছ 
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ধযায জনয নদীক্ত মাচ্ছ? নকবাক্ফ নপক্য াঅ মদক্ে ননফ। তেন ননায ফাফা 
ফ শুক্ন যীয ছনফটা ভানটক্ত াঅাঁকক্রন। তাাঁযয একনট ছুনযক্ত মদায়া ক্ি 
পুাঁ নদক্য় ছনফটায গরায় একটা মকা নদক্রন। াংক্গ াংক্গ যী দুটুকযা ক্য় 
ক্য মগর নদীক্ত। মল র াক্জদা যী। এাআ যী িক্কম একটা গল্প 
াঅক্ছ। গ্রাক্ভয মরাক্কয যীক্ক স্বচক্ে মদোয জনয একটা ফায়না ধযর ননায 
ফাফায কাক্ছ। তেন ননায ফাফা একটা ভাক্ঠয চাযনদক্ক একটা ডয (ফৃত্ত) 
নদক্রন। উনন ডক্যয ভাঝোক্ন ফক্রন এফাং ফাাআক্ক ডক্যয চতুনদমক্ক দাাঁিাক্ত 
ফরক্রন। তেন ফাাআ মদেক্রন মম যীটা নফ াত রম্বা ক্য় দাাঁনিক্য়ক্ছ। এটা 
নছর তায একটা চারানক। নফ াত উক্য ওয়ায় ভানুক্লযা মাক্ত ওয ভুেটা 
বারবাক্ফ মদেক্ত না াক্য। এাআ র াক্জদা যীয গল্প। এফায তাযা 
ননযাক্দ জীফনমান কযক্ত রাগক্রন।  

এফায ঘক্ট মগর াঅযও এক ঘটনা। দুাআ দর জ্বীক্নয ভক্ধয নক ননক্য় মুদ্ধ 
ফাাঁধর। এোক্নও ভানুক্লয দযকায র। তাযা োনী ও ফুনদ্ধভাক্নয জনয ননায 
ফাফাক্ক মফক্ছ ননক্রন। ননায ফাফা তাক্দয ফানিয উঠাক্ন একটা ফান ুক্ত 
যােক্রন। নদক্নয মফরা ননায দাদীভা মটা একটা ভুযগীয োাঁচায উক্য কাাঁথা 
নদক্য় মঢক্ক যােক্তন। যাত দ য ওটা েুক্র মদওয়া ত। উনন মদায়া ফরক্ত 
থাকক্তন াঅয জ্বীক্নয এক্ ফাক্ন ক্ি ভক্য মমত। াঅয াযাফানিক্ত কাক্রা 
মধাাঁয়ায় বনতম ত। ফানিয মরাক্কযা দযজা জানারা ফন্ধ কক্য ঘক্যয ভক্ধয 
থাকত। ফাাআক্য মফয ওয়া একফাক্যাআ ননক্লধ। এাআ মুক্দ্ধ মাযা ননায ফাফাক্ক 
মফক্ছ ননক্য়নছর তাক্দয জয় য়। এাআ দক্রয দমাক্যয নাভ নছর চযকাাআর। 
নতনন ননায ফাফায াক্থ মদানস্ত াতান। তেন তাযা দুজক্নাআ মদাস্ত। ননায 
ফাফা ফরক্তন, ওযা াঅভাক্ক ওক্দক্যাআ একজন ভক্ন কক্যন। চযকাাআর জ্বীন 
একনদন এক াাংফানদক মক্জ ননায ফাফায ভাভাক্ক বয় মদোন। তাযয 
এক্ ননায ফাফাক্ক ফক্রন, ভাভাক্ক বয় মদোরাভ। ননায ফাফা তেন ফযঙ্গ 
কক্য ফরক্রন, েুফ বাক্রা কাজ কক্যছ। তাযয দুজক্নয ম নক াাান। 
এযয মথক্ক ওযা ননায ফাফায কাক্ছ ফভয় াঅা মাওয়া কযক্ত থাকক্রন। 
এক্দয াঅযও াক্নক ঘটনা মা ক্য জানক্ত াযক্ফন। নফক্যাধীক্েয যানজত 
নজ্বক্নযা ননায ফাফায উয াক্নক মেক্ উঠর। তাযা ননায ফাফায েনত 
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কযায জনয উক্ঠ ক্ি মরক্গ মগর। ননায মম ফি মফাননট নছর চায ফছয ফয়ক্ 
ভাযা মগক্ছ, ম মেন েুফ মছাট ফাচ্চা নছর একনদন ননায ভা তাক্ক ননক্য় 
ঘুনভক্য় নছক্রন। ননায ফাফা াক্য নফছানায় ঘুভাত। কাযণ তায কাক্ছ 
ফভয় জ্বীক্নযা াঅামাওয়া কযত। তাাআ তাক্ক ফভয় াকাপ থাকক্ত 
ত। ত্রু জ্বীক্নযা ননায ভাক্য়য া মথক্ক ফাচ্চানটক্ক চুনয কক্য ননক্য় মায়। 
ননায ফাফাও ঘুনভক্য় ক্িনছক্রন, তাাআ নতননও মটয াননন। ত্রু জ্বীক্নযা 
ধযরা নদীয া নদক্য় ফাচ্চানটক্ক ননক্য় উক্ি মানচ্ছর। ননায ফাফায মদাস্ত 
জ্বীননট নঠক তেনাআ কক্য়কজন ঙ্গী ধযরা নদীয তীক্য ভ্রভক্ণয উক্িক্য 
উিনছক্রন। তেন তাযা ওক্দয কাক্ছ ফাচ্চানটক্ক মদক্ে উদ্ধায কযায জনয 
াঅক্রভণ কযক্রন। ফাচ্চানটক্ক ধযরা নদীয তীক্য শুাআক্য় মযক্ে দুাআদক্রয ভক্ধয 
াক্নক ধস্তাধনস্ত কযায য ত্রু জ্বীক্নযা যানজত ক্য় ানরক্য় মায়। তেন 
ফাচ্চানটক্ক ফারু ভাো াফস্থায় ননায ফাফায কাক্ছ নপনযক্য় ননক্য় াঅক্ন। তেন 
ননায ফাফা ননায ভা মক ঘুভ মথক্ক মডক্ক নজক্ে কযক্রন, ফাচ্চা মকাথায়? 
ননায ভা তেন াক্ ফাচ্চা না মদেক্ত মক্য় াউভাউ কক্য কাদক্ত রাগক্রন। 
ফানিয ফাাআ তেন কান্না শুক্ন ঘুভ মথক্ক উক্ঠ এক্রন। ননায ফাফা ফরক্রন, 
বক্য়য মকান কাযণ মনাআ। াঅভাক্দয ফাচ্চাক্ক াঅল্লা নপনযক্য় নদক্য়ক্ছন। ত্রু 
জ্বীক্নযা চুনয কক্য ননক্য় নগক্য়নছর। াঅভায মদাস্ত মপযত এক্নক্ছ। তেন মাআ 
ভধযযাক্ত ানন গযভ কক্য ফাচ্চানটয ফারু নযস্কায কযা য়। ননায ফি 
বাাআনটক্ক াক্নক াািায ভক্ধয যাো ক্য়নছর। নতনন মছাটক্ফরায় ফভয় 
ননায ফাফায াক্থ থাকক্তন। ফাফায াক্থ ঘুভাক্তন। 

 ননায দাদীভা ননাক্ক েুফ বাক্রাফাক্তন ও াঅদয কযক্তন। ননা 
মছাটক্ফরায় দাদীভায াক্থ ঘুভাত। একনদন পজক্যয াঅক্গ দানদভায ঘুভ মবক্ঙ্গ 
মায়। তেন নতনন মদক্েন মদি াত রম্বা একনট মছক্র তায ডান াক্তয ফুক্িা 
াঅঙু্গক্রয নেনট এক টাক্কয নযভাণ রম্বা। ম মাআ নেটা ননায ফুক্ক ফাক্ত 
মাক্চ্ছ। দাদীভা েুফ মজাক্য একটা নচৎকায নদক্য় ফরক্রন, মক ময তুাআ? মক াঅছ 
নগনগয াঅ। দানদভা একটু ানযভনস্ক ক্য়নছক্রন। ফানিয ফাাআ উক্ঠ এক্ 
ফরক্রন নক ক্য়ক্ছ। তেন দাদীভা নপক্য মদেক্রন ওাআোক্ন নকছুাআ মনাআ। তেন 
দাদীভা ফরক্রন মম, এোক্ন একনট মছক্র নছর। তায াক্ত ফুক্িা াঅঙু্গক্র একনট 


