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অবন ঠাকুর :  রণ মািলকা 

 য বই বারবার পড়া যায়, পাতা উে   দখা যায়  তমনই একিট বইেয়র আেলাচনা 
সি নী রায়েচৗধুরী-র কলেম। 

 

অবনী নাথ ঠাকুেরর  জ  া কন া উমােদবী রিচত ‘বাবার 
কথা’   িট আপাত িবচাের  ৃিতচারণ িক  তথাকিথত 
জীবনী   নয়।  অবনী নােথর  গাটা জীবেনর নানা 
চূণ মু ত , পূণ  অিভ তা, পূণ তর উপলি র একজন 
সংেবদনশীল   া  যন উমােদবী।  এই   া আবার একজন 
িনপুন কথকও বেট।   লিখকার িপতৃতপ েন অতীেতর  ৃিত 
ও ঘটনাবলীর সংেযাজনায় আমরা  যন মানবজীবেনর একটা 
িবরাট ক ানভােস অবনী নাথেক  ত   করেত পারিছ।  
বাংলায়  থম আ চিরত ‘আমার জীবন’ (১৮৬৮) রচনা 
কেরন রাসসু রী দাসী (১৮০৯-১৯০০)।  এরপের 
ঠাকুরবািড়র আেরা িকছু মানুষজেনর কথা এেস পেড় যাঁরা 

তাঁেদর  ৃিতকথা / আ জীবনী িলিপব  কের  গেছন ভাবীকােলর পাঠকেদর জন ।  
রাসসু রী এবং ঠাকুরবািড়র মিহলােদর পথ অনুসরণ কের উমােদবী  লেখন ‘বাবার কথা’।  
িতিন না িলখেল অবনী নাথ স েক  অেনক ঘেরায়া কথাই আমােদর অজানা  থেক  যত।  
আমােদর অেদখা আ য   এক অবনঠাকুরেক উমােদবী তাঁর িনরােবগ কলেমর আঁচেড় ফুিটেয় 
তুেলেছন।  তু ািততু  ঘটনার িভতের বাঁধা থােক ম  বড় মন।  অবনী নােথর  সই মেনর 
ছিব ধরা আেছ উমােদবীর কলেম।   স ত মেন পেড় রবী নােথর মৃতু র িকছুিদন আেগ 
 থেকই যখন িবপ ীক অবনী নাথ শাি িনেকতেন িগেয়  থেকেছন তখন রাণী চ েক মুেখ 
মুেখ িনেজর জীবন-কথা বলেতন।  এরপের রাণী চে র অনুিলখেন  কািশত হয় 
অবনী নােথর  ৃিতচারণ ‘ঘেরায়া’ (১৯৪১) এবং ‘ জাড়াসাঁেকার ধাের’ (১৯৪৪)।  
অবনী নােথর সে  তার কথাবাত া আর একিট  য  ে  ধরা আেছ তা হল ‘িশ    
অবনী নাথ’।  ‘বাবার কথা’ বইিটেত উমােদবী রাণী চে র উ িসত  শংসা কের 
বেলিছেলন রাণী বাবার কাছ  থেক তাঁর জীবনকািহনী  েন  য িলেখ ছািপেয়েছন এিট একিট 
ম  বড় কাজ।  িলেখেছন : ‘তাঁর জীবন কািহনী তাঁর িনেজর মুেখর কথা  েন ছাড়া অমন 
সু র কের  কউ িলখেত পারেব িকনা সে হ।’  আর িনেজর জবানীেত বলেত  চেয়েছন  য 
তাঁর বাবার দীঘ  জীবেনর ঘটনাব ল কািহনী  লখবার মত শি  তাঁর  নই বেল — 
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খাপছাড়াভােব ‘কত কথাই মেন পেড়।   যমন  যমন মেন আসেছ িঠক  তমিন বেল চেলিছ।  
খ  খ   মেঘর মত, এক একিট ঘটনা।  তােত হয়েতা একটানা িকছু  নই, তেব অেনক 
ছিব পাওয়া যােব তাঁর দীঘ  জীবেনর।’   ৃিতকথার ধম  ই বুিঝ তাই।   ৃিত সরিণ ধের  ফেল 
আসা জীবেনর ছিব িল আেস আপন খুিশেত।  চেলও যায় তারা আপন ই ায়।  ছিব িল 
হেয় ওেঠ ইিতহােসর অ ।  এইরকম অজ  ছিবেত 
পিরপূণ    ৃিতর অ ালবাম  থেক উমােদবীর কলম-
ক ােমরায় ধের রাখা কেয়কিট ছিবর কথা তুেল ধরার 
উে শ  িনেয়ই আজেকর এ  লখার সূ পাত। 
 ‘আমার বাবা’ বইিটর ছে  ছে  অবনী নােথর  য 
পিরচয় পাওয়া যায় তােত একাধাের িতিন  যমন   হশীল 
িপতা  তমিন কত ব পরায়ণ স ান, প ীগত াণ  ামী 
এবং পিরবার পিরজন সকেলর সে  িমেলিমেশ একাকার 
হেয় থাকা ম  বড় মেনর একজন মানুষ।  এই শাি ি য় 
মানুষিটেক কখনও চুপ কের বেস থাকেত  দখা  যেতা 
না।   য  কান িবপেদ আপেদ —  স বািড়র দাস-দাসী, 
আমলা-সরকার, আ ীয়-পিরজন যাঁরই  হাক না  কন 
সবার আেগ িতিনই িগেয় দাঁড়ােতন।  এসব িকছুর মেধ ও িতিন িনয়িমত পড়ােশানা,  লখা 
এবং ছিব আঁকার কাজ কের  যেতন।  আ জনেদর মৃতু েত  শাক মুহ মান হেয় অেনক 
সময় সামিয়ক িব লতা  দখা  গেলও তাঁর অ েরর কম   তী িশ ীমন  জেগ ওঠায় আবার 
িনিব ভােব আপন কােজ িল  হেয়েছ।  িনেজর সাধনার পেথ এিগেয় চেলেছন দৃঢ়ভােব।  
অ মু  খী মানুষিট বিহজ ীবেনর   ে ও রবী নােথর  েদশী আে ালন ও রাখীব ন উৎসেবর 
অন তম স ী  ধ ু নয়, কণ ধারও িছেলন।  রবী নাথ এেকর পর এক জাতীয় ও  েদশী 
স ীত িল িলেখ  যেতন আর রং তুিলেত  সই ছিবর  প িদেতন অবনঠাকুর।  তাই 
‘ব মাতা’ ছিবেত ফুেট উঠেলা ‘আজ বাংলােদেশর  দয় হেত কখন আপিন / তুিম এই 
অপ প  েপ বািহর হ’ ল জননী।’  তাঁর সাধনার  বিশ   এই  য, সব িবষেয় িনেজেক 
জিড়েয়, সকেলর ডােক সাড়া িদেয়ও িনেজর কাজ িঠক ক’ র  যেতন।  সাধনা আর সংসার 
তাঁর কােছ আলাদা িছল না ব’ ল হয় আঁকা, নয়  লখা —  সও  তা ভাষার রং িদেয় 
একরকম আঁকার কােজ িনেজেক ব াপৃত রাখেতন। 
 কলকাতায় যখন   গ মহামািরর আকার ধারণ করেলা তখন  সই মািরর হাওয়া  াস 
করেলা অবনী নােথর কিন া কন ািটেক।  ফুেলর মত কন ািটর মৃতু েশােকও কত ব কেম   
অিবচল  থেক অবনী নাথ ডা ােরর পরামেশ   বািড়িট চুনকাম করা হেব বেল পিরবােরর 
সকলেক িনেয় চেল এেলন মহারাজা  েদ াৎকুমার ঠাকুেরর বরানগেরর ‘তিটনী কুিটর’ ও 
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‘সুরধ ুনী কানেন’।  কন াহারা  শাক    ীর মন ভুিলেয় রাখবার জন  তাঁেক অেনকরকম 
পািখ িকেন িদেতন।  বা া িটয়া, চ না, ময়না িকেন তােদর অিত যে  মুসুর ডাল িস , 
ছাতু ইত ািদ খাইেয় বড় কের তারা যখন  খেত িশখেতা, ডানা  মেল উড়েত পারেতা, তখন 
তােদর আকােশ উিড়েয় িদেতন।  মেন হয় ভাবেতন — িনেজর  মেয়েকই যখন ধের রাখেত 
পারলাম না, পািখর ছানােক রাখেবা  কমন কের?   কান পািখর অসুখ হেল বইপ   ঘঁেট 
ওষুধ বার কের তা খাইেয় পািখেক সু  করার আ াণ  চ া চািলেয়  যেতন, তবু যখন মৃতু র 
ল ণ  দখা  যত, িতিন  শষ পয    পািখিটেক িনেয় বেস থাকেতন ি রভােব।  এই পািখর 
মৃতু র িভতর িদেয় িনেজর  মেয়র মৃতু েক সহজ ভােব  মেন  নবার  চ ার মেধ  িদেয় 
কন ােশােকর খািনকটা উপশম করাও বুিঝ তাঁর সাধনার একটা ধারা িছল।  এই সমেয়ই 
িতিন রাজ ােনর ইিতহাস  থেক ছিব আকঁিছেলন।  িনেজর অ েরর সম   বদনা, িবেয়াগ-
ব াথা  ঢেল িদেয় অেয়ল  পি ং-এ এঁেকিছেলন ‘শাজাহােনর মৃতু ’।  অবনী নােথর িনেজর 
জবানীেত  শানা যায় কীভােব তাঁর     ছিব ‘শাহাহােনর মৃতু ’ অি ত হেয়িছল :  ‘তখন 
আমার  মেয়র মৃতু  হেয়েছ।   শােক তােপ আিম জজ  িরত।  হ ােভল সােহব বলেলন, 
করেনশন উপলে   িদ ীেত একিজিবশন হে ।  তুিম একটা িকছু পাঠাও।  আিম িক করব, 
মনও ভােলা না।  রং তুিল িনেয় আঁকেত আর  করলাম।  আমার  মেয়র মৃতু জিনত সম  
 শাক আমার তুিলেত রঙীন হেয় উঠেলা।  শাহজাহােনর মৃতু র ছিব আঁকেত আর  করলাম।  
আঁকেত আঁকেত মেন হয় স ােটর  চােখ-মুেখ, তার িপছেনর  দওয়ােলর গােয় আমার  সই 
 ঃসহ  শাক  যন আিম রঙীন তুিলেত কের ভের িদি ।  ছিবর িপছেনর মম  র  দওয়াল 
আমার কােছ জীব  বেল মেন হয়।   যন একটা আঘাত করেলই তার  থেক র   বর হেব।  
িদ ীেত  সই ছিব  থম পুর ার  পল।’ (‘ঠাকুর বািড়র আিঙনায়’ — জসীমউ ীন)  
‘শাজাহােনর মৃতু ’ ছিবিটর জন  অবনী নাথ  পেয়িছেলন  সানা ও  েপার  মেডল। 
 অবনী নাথ তাঁর সাংসািরক জীবেন অেনক  ঃখ  পেয়েছন িক  ছিব আঁকার 
জীবেনও তাঁর  ঃেখর অ  িছল না।  িতিন িনেজই বেলেছন, ‘িশ ীর জীবনটা  ঃেখর।  কিবর 
জীবন অেনক ভােলা।   লখার মেধ  িদেয় ভাব  ফাটােনা অেনক সহজ িক  তুিলর সাহােয  
মেনর মত ছিব আঁকা বড় শ ।’   জাড়াসাঁেকার ঠাকুর পিরবােরর উেদ ােগ  য বাল   াবলী 
 কািশত হেয়িছল তার  থম বই ‘ ীেরর পুতুল’ ( াবণ, ১৩০২)।  তারপর ‘শকু লা’, 
‘বুেড়া আংলা’ আেরা কত বই।   বশীরভাগই  ছাট  ছেলেমেয়েদর জেন ।  বইিট  লখা হেল 
 যমন বাড়ীর  ছাট  ছেলেমেয়েদর পেড়  শানােতন  তমিন আবার অবনী নােথর মুেখ মুেখ 
বলা গ  িলর মেধ  একটা আ য   জা  িছল — কী  য ভাব িদেয় বলেতন!   ঃেখর সময় 
কাঁদােতন, হািসর সময় হাসােতন —  নেত  নেত িশ রা গে র রােজ  চেল  যেতা।  
 ছাটেদর জন   যমন িলখেতন, আঁকেতন  তমিন  খলনাও  তির করেতন। 
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 অবনী নাথ যখন  ব ব পদাবিল  থেক  ীকৃ চির  আঁকেছন তখন িনেজর বািড়র 
বাগােন অেনক  কািকল, শািলক, ময়না পািখ িকেন এেন  ছেড় িদেতন।  িনেজর বাড়ীর 
মেধ ই িতিন বৃ াবেনর  প  দখেত  চেয়িছেলন।  িশ ীর  চােখ যা  দখেতন তাইই ধের 
রাখেতন রংতুিলর সাহােয । 
  িতবছর িনয়ম কের গরেমর সময় বাইের  কাথাও  বড়ােত যাওয়ার আেয়াজন 
চলেতা।   কান  কানবাের  জাড়াসাঁেকার বাড়ী   সকেলই  যেতন।  তা যিদ স ব না-ও 
হেতা তেব অবনঠাকুর সপিরবাের  যেতনই।   বড়ােত িগেয়  যখােন যা ভােলা লাগেতা তা 
 যমন এঁেক  ফলেতন  তমিন আবার মন ে   কান দৃশ  ক না কের  যমনিট আঁকেতন 
তা  কৃত িবষয় বা ঘটনার সে   ব  িমেল  যেতা।  এ-ও এক আ য    িতভা। 
 পুরীেত  বড়ােত িগেয় তাঁর একবার সখ হল  কাণারক  দখেত যাবার।  পুরী  থেক 
রাত আটটার সময় পাঁচটা পাি েত ভাগাভািগ কের বেস রওনা  দওয়া হল  ভারেবলায় 
চ ভাগায় সূেয  াদয়  দখার উে শ  িনেয়।   েত ক পাি েত আটজন কের  বহারা, একিট 
কের ল ন িনেয় সমুে র ধাের ধাের ধ ূ ধ ূ বািলর মেধ  পথ কের িনেয়  লিক চােল চলেছ — 
চাঁদনী রােত  বহারােদর  বা   নেত  নেত গা িশউের ওঠা পেথ অিভযান।  এই  কাণারক 
যা ার পেরই অবনী নাথ িলখেলন ‘ভুত পতরীর  দেশ’।  উমােদবী বিণ ত এই ভুতুেড় 
 রামা কর  কাণারেকর যা াপথই হল ‘  া মা পালিক চেলেছ বনগাঁ  পিরেয়, ধপড় ধাঁই 
পালিক চেলেছ বেনর ধার িদেয়, মািসর ঘর ছািড়েয়, ভুতপতরীর মাঠ  ভেঙ, িপিসর 
বািড়েত।’ —র উৎস।  উমােদবীর  ৃিতেত আেরা আেছ রাজকািহনী পড়ার  ত   অিভ তার 
কথা।  দূর  থেক  কাণারেকর মি র  দেখ মেন হয় িবরাট পাথেরর রথ  যন বািলেত 
খািনকটা বেস  গেছ — িঠক  যমনিট িছল তাঁর বাবার  লখা সূয  মি েরর বণ নায় ‘িশলািদত ’ 
কািহনীেত। 
 অবনী নােথর এসরােজর হাত িছল খুব ভােলা, যিদও অন ান  যে  তাঁর অ িব র 
দখল িছল তথািপ এ াজ িছল তাঁর সবচাইেত ি য় বাজনা।  আমােদর অিত পিরিচত একিট 
আেলাকিচ  — গান গাইেছন রবী নাথ, পােশ এ ােজ সংগত করেছন অবনী নাথ।  এ াজ 
িশখেত    কেরিছেলন একটা শখ  থেক। 
 রবী নাথ যখন তাঁর  লখা নাটক ম   করেতন তখন ম স া ও অিভেনতা ও 
অিভেন ীেদর সাজস ার ব ব াপনায় থাকেতন অবনী নাথ।  এছাড়াও িশিশর ভা িড়, 
অহী   চৗধ ুরীরা  ায়ই আসেতন অবনী নােথর সে  অিভনয় সং া  আেলাচনা ও 
পরামশ   করেত।  তাঁেদর নাটক  দখােত িনেয়  যেতন অবনী েক।  অিভনয় ছাড়া গান-
বাজনা  শানার ও নাচ  দখার খুব সখ িছল।  িনেজ অিভনয় করেত িগেয় সবসময় কিমক 
পাট   িনেত ভােলাবাসেতন বেল রবী নাথ নাটক  লখার সময় অবনী েক মেন কের একটা 
কিমক পাট   রাখেতন।   ণীেক খুঁেজ িচেন  নবার একটা অসাধারণ শি  িছল অবনঠাকুেরর, 
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তাই যার মেধ   কান  বিশ   বা সাত   খুঁেজ  পেতন তাঁেক সকেলর মােঝ তুেল ধরেত 
পারেল খুব আন   পেতন। 
 অবনী নাথ সারাজীবন অেনক  শাক-তাপ  পেয়েছন।  মা  চি শ বছর বয়েস যখন 
তাঁর  মেজা  মেয় ক ণা  িট  ছেল ও এক  মেয়  রেখ মারা  গেলন িতিন তখন  শােক 
মুহ মান।  ছিব আঁকা ব ,িক   সই  র   শােকও ক ণার  ছেলেমেয়েদর গ   িনেয় 
ভুিলেয় রাখার আ াণ  চ া কের চেলেছন।   ছাট  ছেলরা তাঁেক তােদর মতই ভাবেতা, তাই 
কথাও বলেতা  সইভােব।  জীবেনর 
 শষ িদন পয    তাঁর মেধ  একটা 
িশ মন িছল িনম  ল আকােশর মত। 
 ছা েদর জন  তাঁর   হ বণ 
 কামল মনিট িছল বেড়া ঘেরায়া।  
ছা েদর উপর   হমমতা িছল িঠক 
িনেজর  ছেলর মত।  উমােদবীর 
িজ াস  িছল : ‘বাবা, তুিম এেত 
আঁেকা, এগিজিবশেন দাও না 
 কন?’   তু  ের িতিন বলেলন, 
‘ওের, আমার ছিব িদেল ছা েদর 
ছিব িবি  হেব না  য।  তাই  দইিন।’  ছা েদর নাম, যশ  হাক, তারা উ িতর িশখের উঠুক 
— এইই িছল তাঁর ধ ান  ান।  অবনী নােথর পড়ােশানা  যমন অগাধ,  ৃিতশি ও  তমিন 
 খর।  আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র অনুেরােধ িতিন িশ কলা স িক ত  য ব ৃতা িল 
কলকাতা িব িবদ ালেয় িদেয়িছেলন তা তাঁর শা  গ ীর কে  ধীের ধীের বলার ভি েত 
  াতােদর এতটাই আ ত কের  রেখিছল  য  ত  দশ  ী উমা সাদ মুেখাপাধ ায় িলেখেছন : 
‘ব ৃতা  তা নয়।   স-ও এক ছিব  দখা। ... চমক ভােঙ ব ৃতা  শেষ।  মেন হয়   েলাক 
 থেক আবার িফের আিস মত েলােক।’  এই ব ৃতা িলই ‘বাগী রী  ব াবলী’ নােম 
কলকাতা িব িবদ ালয়  থেক  কািশত হয় ১৯৪১ সােল।  কিব  র মৃতু র পের 
অবনী নাথ িকছুিদন শাি িনেকতেন রবী নােথর  লািভিষ  হেয় আচায  িহসােব িছেলন।  
রবী নাথ িছেলন অবনী নােথর গান-বাজনা, অিভনয় আর সািহেত র পেথ পয়লা ন েরর 
উৎসাহদাতা।  রবী নাথ বলেতন আমােদর ল   ল একই, িক  রা া  েটা আলাদা।  
সিত , িশ চচ ার   ে  রবী নােথর এ উি   হণেযাগ , িক  ঘেরায়া জীবেন  জেনর মেধ  
পাথ ক  িছল িব র। 
 বেড়া ঘেরায়া আর িনেম  ঘ আকােশর মত  শ , ও মহৎ িছল অবনী নােথর 
  হ বণ মনিট।  একিদন উমােদবীেক বলেলন : ‘জািনস,  কাথা  থেক না আম ণ 
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 পেয়িছ।  িদ ী, লােহার, জয়পুর, বে , মা াজ, মহীশূর, ইংল া , আেমিরকা,  া , 
জাপান, চীন সব জায়গা  থেক আমায়  ডেকেছ।   কন যাইিন জািনস?   তার মােক একলা 
 রেখ  যেত হেব বেল।  বেড়া ভীতু িছল  স।’  সবসময় সকলেক কােছ িনেয় থাকেবন এই 
িছল তাঁর মেনাবা া।  বাইের যতই নাম যশ  হা  না  কন, অ র িছল একা  আ ীয় 
বৎসল।   মেয়েদর কােছ পাবার জন  িবেয় িদেয়িছেলন কাছাকািছ, িক   শষ বয়েস শরীর 
যখন খুব খারাপ বেল শাি িনেকতন  থেক িফের এেসেছন বরানগের ‘ ি িনবােস’ তখন 
গভীর দীঘ  াস  ফেল উমােদবীেক বেলিছেলন : ‘ কাথায় রইেলা  স (ক ণা,  য়াত মধ ম 
কন া),  কাথায় রইিল তুই, আর  কাথায় রইলুম আিম।’  এখােনই রবী নােথর সে  
অবনী নােথর অিমলটা  চােখ পেড়।  রবী নােথর  ীর  িত   ম, অনুরাগ,   া, 
অিভমান, সবই িছল গভীরভােব।  একিদন িচিঠ  পেত  দির হেল মন ভারী হেয় উঠেতা।  
মৃণািলনী  দবীর উে েশ  রবী নাথ কিবতা িলেখেছন, এমন কী পরেলাকচচ াও কেরেছন, 
িক  এর পাশাপিশ এিটও সমান সত   য, রবী নাথ তাঁর ব ি গত সাধনােক  ান িদেয়েছন 
সবার ওপের।  ব -ুবা ব, সংসার,  ী-পু   কান িকছুই  তমন কের আঁকেড় ধেরনিন।  
িভতের একটা জায়গায় িতিন িনম  ম।  তা না হেল তাঁর ‘ি েয়িটভ মাইে ’র উৎকষ তা 
সাধেন ব াঘাত ঘটেতা।  রবী নাথ বিহজ ীবেন সকেলর মাঝখােন িনেজেক ছিড়েয় িদেত 
ভােলাবাসেতন আর িঠক তার িবপরীেত অবনঠাকুর িনেজেক ধের রাখেত চাইেতন। 
  শষ জীবেন িতিন ছিব আঁকাও  ায়  ছেড় িদেয়িছেলন।  ‘বাবা, তুিম আর ছিব আঁেকা 
না  কন?’  উমােদবীর এ  ে র উ ের অবনী নাথ বেলন : ‘মেন আর রঙ ধের না  তা 
আঁকব িক?  এখন আমার এই কাটুম-কুটুমই ভােলা।’   স সময় গােছর ডাল, এটা-ওটা-
 সটা নানা অকােজর িজিনস িদেয় সু র সু র  খলনা গেড় কাঠ-কাঠরােক  প িদেতন। 
 উমােদবী তাঁর ‘বাবার কথা’  ে  অবনী নােথর জীবনী নয়, তাঁর অ েরর 
অ রমহেলর ি   ছিব িলর কেয়কিট টুকেরা  যন তুেল ধেরেছন।  বাবার জীবেনর নানা 
ঘটনা  যমন  যমন তাঁর মেন এেসেছ  তমিন খাপছাড়াভােবই বেল িগেয়েছন।  তাই এেত 
 কােনা ধারাবািহকতা  নই।  বইখািনর কেলবর  ছাট হেলও এেত এমন অেনক  রণীয় 
তথ  আেছ যা অমূল ।  সেব াপির  দজ পাবিলিসং এবং  ুল অফ উইেমন   ািডেজর 
 কাশনায় সুদৃশ  ছাপা ও বাঁধাই এর দ ন বইিট সুখপাঠ  হেয়েছ।  অবনঠাকুেরর  শষ 
জীবেনর িনরাসি র কথা পড়েত পড়েত মন ভারী হেয় ওেঠ।  বইিটর সে  এমনই একা  
হেয়  যেত হয়  য পাঠ  শেষ মেন হয় আমােদর বেড়া আপন একজন সুদূেরর বাঁশির  েন 
সিত  চেল  গেলন সব কাজ চুিকেয়। 
 
িচ  পিরিচিত : ১।  বাবার কথা বইিটর   দ।    ২।  িশ ী খােলদ  চৗধ ুরীর আঁকা   চ।    
৩।  অবনী নাথ ঠাকুেরর আঁকা  শষ যা া  । 
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