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স�দশ পিরে�দ 

 

পবূর্ কথ -- শ� ুমি�ে্র অনথশি� -- মহথপরুেের  আ� 

 

        আীরথম্�ৃ (মখুেু� �ভৃিতে্) -- ্থে�েনর িঠ্ সথধে্র অব�থ। 

 

        “ঐ�যর কথ্েেল েয তথেত  স� হেতল হেব, এমন ি্ছ ুন�। শ�ু (মি�্) বেত, ‘হৃ, েপথটঁেথ েবেঁধ 

বেস  িছ!’  িম বেতথম ি্ অেকেষ ্কথ ্ ! -- 

 

        “তখন শ� ুবেে, ‘নথ, -- বেেথ, এ-এব েফেে েযন তথরঁ ্থেছ যথল!’ 

 

        “তথরঁ ভে�র ভ� নথল। ভ� তথরঁ  ৎী�। িতিন তথেদর েটেন েনেবন। ৃেযরথধেনরথ া েবরর ্থেছ বছী 

হেে যুিধি�রল উ�থর ্রেেন। বেেেন,  ৎী�েদর  ওপ অব�থ হেে  মথেদরল ্ে�।” 

 

[ঠথ্রুবথিড়র �থ�ষ   পিরচথর্াষ মেধয ভি�দথন ] 

 

        �থ� ন�টথ রথি� হলে। মখুেু� �থতৃ�� ্িে্থতথ িফিরবথর জনয ��ত হলেতেছন। ঠথ্রু এ্টু উিঠ�থ ঘের 

  বথরথছথ� পথদচথরষ ্িরেত ্িরেত িব�ুঘের উ� সং্ীতরন হলেতেছ  িনেত পথলেেন। িতিন িজ�থসথ ্রথেত 

এ্জন ভ� বিেেেন, তথহথেদর সে� েথটু   হিরশ জিুট�থেছ। ঠথ্রু বিেেেন,   তথল! 

 

        ঠথ্রু িব�ুঘের  িসেেন। সে� সে� ভে�রথ   িসেেন। িতিন আীআীরথধথ্থ�ে্ ভূিম� হল�থ �ষথম 

্িরেেন। 

 

        ঠথ্রু েদিখেেন েয, ঠথ্রুবথিড়র �থ�েষরথ -- যথরথ েভথা রথেঁধ, ৈনেবদয ্ের েদ�, অিতিকেদর পিরেবশন 

্ের এবং পিরচথরে্রথ, অেনে্ এ্� িমিেত হল�থ নথম সং্ীতরন ্িরেতেছ। ঠথ্রু এ্টু দথড়ঁথল�থ তথহথেদর 

উৎসথহ বধরন ্িরেেন। 

 

        উঠথেনর মধয িদ�থ িফির�থ  িসবথর সম� ভ�েদর বিেেতেছন -- 

 

        “েদেখথ, এরথ সব ে্উ েবশযথর বথিড় যথ�, ে্উ বথসন মথেজ!” 

 

        ঘের  িস�থ ঠথ্রু িনজ  সেন  বথর বিস�থেছন। যথহঁথরথ সং্ীতরন ্িরেতিছেেন, তথহঁথরথ  িস�থ 

ঠথ্রুে্ �ষথম ্িরেেন। 

 

        ঠথ্রু তথহঁথিদাে্ বিেেতেছন -- “টথ্থর জনয েযমন ঘথম বথর ্র, েতমিন হিরনথম ্ের েনেচ োে� ঘথম 

বথর ্রেত হ�। 

 

        “ িম মেন ্রেথম, েতথমথেদর সে� নথচব। িাে� েদিখ েয েফথড়ন-েটথড়ন সব পেড়েছ -- েমিক পযর�। 

(স্েের হথসয)  িম ি্ িদে� স�রথ ্রব। 
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        “েতথমরথ মথেঝ মথেঝ হিরনথম ্রেত অমন এেসথ।” 

 

        মখুেু� �ভৃিত ঠথ্রুে্ �ষথম ্ির�থ িবদথ� �হষ ্িরেেন। 

 

        ঠথ্েুরর ঘেরর িঠ্ উৎেরর েছথট বথরথছথিটর পথেশ মখুেু�েদর াথিড়  িস�থ দথড়ঁথলে। াথিড়েত বথিত 

�থেথ হল�থেছ। 

 

[ভ� িবদথ�   ঠথ্েুরর ে�হ ] 

 

        ঠথ্রু এল বথরথছথর চথতথেের িঠ্ উৎর-পবূর ে্থেষ উৎরথসয হল�থ দথড়ঁথল�থ  েছন। এ্জন ভ� পক 

েদখথল�থ এ্িট  েেথ  িন�থেছন -- ভ�েদর তুিে�থ িদেবন। 

 

         জ অমথবসযথ -- অ ্থর রথি�। -- ঠথ্েুরর পি�মিদে্ া�থ, স�েুখ নহবত, পেু�থদযথন   ্িুঠ, 

ঠথ্েুরর ডথনিদে্ সদর ফটে্ যথলবথর রথ�থ। 

 

        ভে�রথ তথহঁথর চরেষ অবেিু�ত হল�থ এে্ এে্ াথিড়েত উিঠেতেছন। ঠথ্রু এ্জন ভ�ে্ বিেেতেছন 

-- “ঈশথনে্ এ্বথর বেেথ নথ --  র ্েমরর জনয।” 

 

        াথিড়েত েবিশ েেথ্ েদিখ�থ পথেছ েঘথড়থর ্� হ� -- ঠথ্রু বিেেতেছন -- “াথিড়েত অত েেথ্ ি্ 

ধরেব?” 

 

        ঠথ্রু দথড়ঁথল�থ  েছন। েসল ভ�বৎসেমিূতর েদিখেত েদিখেত ভে�রথ ্িে্থতথ যথ�থ ্িরেেন। 


