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ভূলিকা 

 

পরালিত শা সুিা ঔরঞ্জীবের ভবয় পিায়ন কলরয়া আরাকান-রাবির আলতথ্য 

গ্রহণ কবরন। সবে লতন সুন্দরী কনযা লিি। আরাকান-রাবির ইচ্ছা হয়, 

রািপুত্রবদর সলহত তাহাবদর লেোহ দদন। দসই প্রস্তাবে শা সুিা লনতা্ 

অসব্াষ প্রকাশ করাবত, একলদন রািার আবদবশ তাাঁহাবক িিক্রবি 

দনৌকাব াবে নদীিবযয িইয়া দনৌকা ডুোইয়া লদোর দেষ্টা করা হয়। দসই 

লেপবদর সিয় কলনষ্ঠা োলিকা আলিনাবক লপতা স্বয়ং নদীিবযয লনবপপ 

কবরন। দিযষ্ঠা কনযা আত্মহতযা কলরয়া িবর। এেং সুিার একলি লেশ্বাসী 

কিমোরী রহিত আলি িুলিখাবক িইয়া সাাঁতার লদয়া পািায়, এেং সুিা  ুদ্ধ 

কলরবত কলরবত িবরন। 

 

আলিনা খরবরাবত প্রোলহত হইয়া দদেক্রবি অনলতলেিবে এক যীেবরর িাবি 

উদৃ্ধত হয় এেং তাহারই েৃবহ পালিত হইয়া েব া হইয়া উবে। 

 

ইলতিবযয েৃদ্ধ রািার িৃতুয হইয়াবি, এেং  ুেরাি রাবিয অলভলষ  

হইয়াবিন। 

 

প্রথ্ি পলরবচ্ছদ 

 

একলদন সকাবি েৃদ্ধ যীের আলসয়া আলিনাবক ভর্মসনা কলরয়া কলহি, 

“লতলি!” যীের আরাকান ভাষায় আলিনার নূতন নািকরণ কলরয়ালিি। 

“লতলি, আি সকাবি দতার হইি কী। কািকবিম দ  এবকোবর হাত িাোস 

নাই। আিার নতুন িাবি আো দদওয়া হয় নাই, আিার দনৌবকা –  ”  

 

আলিনা যীেবরর কাবি আলসয়া আদর কলরয়া কলহি, “েুঢ়া, আি আিার লদলদ 

আলসয়াবিন, তাই আি িুলি।”  
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“দতার আোর লদলদ দক দর, লতলি!”  

 

িুলিখা দকাথ্া হইবত োলহর হইয়া আলসয়া কলহি, “আলি।”  

 

েৃদ্ধ অোক হইয়া দেি। তারপর িুলিখার অবনক কাবি আলসয়া ভাবিা কলরয়া 

তাহার িুখ লনরীপণ কলরয়া দদলখি। 

 

খপ্ কলরয়া লিজ্ঞাসা কলরি, “তুই কাি-কাি লকিু িালনস?”  

 

আলিনা কলহি, “েুঢ়া, লদলদর হইয়া আলি কাি কলরয়া লদে। লদলদ কাি 

কলরবত পালরবে না।”  

 

েৃদ্ধ লকয়র্পণ ভালেয়া লিজ্ঞাসা কলরি, “তুই থ্ালকলে দকাথ্ায়।”  

 

িুলিখা েলিি, “আলিনার কাবি।”  

 

েৃদ্ধ ভালেি, এও দতা লেষি লেপদ। লিজ্ঞাসা কলরি, “খাইলে কী।”  

 

িুলিখা েলিি, “তাহার উপায় আবি।” েলিয়া অেজ্ঞাভবর যীেবরর সম্মুবখ 

একিা স্বণমিুদ্রা দেলিয়া লদি। 

 

আলিনা দসিা কু াইয়া যীেবরর হাবত তুলিয়া লদয়া েুলপ েুলপ কলহি, “েুঢ়া, 

আর দকাবনা কথ্া কলহস না, তুই কাবি  া। দেিা হইয়াবি।”  

 

িুলিখা িদ্মবেবশ নানা স্থাবন ভ্রিণ কলরয়া অেবশবষ আলিনার সন্ধান পাইয়া 

কী কলরয়া যীেবরর কুলিবর আলসয়া উপলস্থত হইয়াবি দস-সিস্ত কথ্া েলিবত 

দেবি লিতীয় আর-একলি কালহনী হইয়া পব । তাহার রপাকতমা রহিত দশখ 

িদ্মনাবি আরাকান-রািসভায় কাি কলরবতবি। 
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লিতীয় পলরবচ্ছদ 

 

দিাবিা নদীলি েলহয়া  াইবতলিি, এেং প্রথ্ি গ্রীবের শীতি প্রভাতোয়ুবত 

দকিু োবির র েণম পুষ্পিঞ্জরী হইবত েুি ঝলরয়া পল বতলিি। 

 

োবির তিায় েলসয়া িুলিখা আলিনাবক কলহি, “ঈশ্বর দ  আিাবদর ুইই 

ভগ্নীবক িৃতুযর হাত হইবত রা কলরয়াবিন, দস দকেি লপতার হতযার প্রলতবশায 

িইোর িনয। নলহবি, আর দতা দকাবনা কারণ খুাঁলিয়া পাই না।”  

 

আলিনা নদীর পরপাবর সেমাবপপা দূরেতমী, সেমাবপপা িায়ািয়, েনবরেণণীর 

লদবক দৃলষ্ট দিলিয়া যীবর যীবর কলহি, “লদলদ, আর ও-সে কথ্া েলিস দন, 

ভাই। আিার এই পৃলথ্েীিা একরকি দেশ িালেবতবি। িলরবত োয় দতা 

পুরুষগুবিা কািাকালি কলরয়া িরুক দে, আিার এখাবন দকাবনা ুইুঃখ নাই।”  

 

িুলিখা েলিি, “লি লি আলিনা, তুই লক শাহিাদার ঘবরর দিবয়। দকাথ্ায় 

লদলির লসংহাসন, আর দকাথ্ায় আরাকাবনর যীেবরর কুলির!”  

 

আলিনা হালসয়া কলহি, “লদলদ, লদলির লসংহাসবনর দেবয় আিার েুঢ়ার এই 

কুলির এেং এই দকিু োবির িায়া  লদ দকাবনা োলিকার দেলশ ভাবিা িাবে, 

তাহাবত লদলির লসংহাসন একলেন্দু অশ্রুপাত কলরবে না।”  

 

িলুিখা কতকিা আনিবন কতকিা আলিনাবক কলহি, “তা, দতাবক দদাষ 

দদওয়া  ায় না, তুই তখন লনতা্ দিাবিা লিলি। লকন্তু একোর ভালেয়া দদখ, 

লপতা দতাবক সে দেবয় দেলশ ভাবিাোলসবতন েলিয়া দতাবকই স্বহবস্ত িবি 

দেলিয়া লদয়ালিবিন। দসই লপতৃদত্ত িৃতুযর দেবয় এই িীেনবক দেলশ লপ্রয় 

জ্ঞান কলরস না। তবে  লদ প্রলতবশায তুলিবত পালরস তবেই িীেবনর অথ্ম 

থ্াবক।”  

 



 দালিয়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
 

আলিনা েুপ কলরয়া দূবর োলহয়া রলহি, লকন্তু দেশ েুঝা দেি, সকি কথ্া 

সবেও োলহবরর এই োতাস এেং োবির িায়া এেং আপনার নেব ৌেন এেং 

কী একিা সুখস্মৃলত তাহাবক লনিগ্ন কলরয়া রালখয়ালিি। 

 

লকিুপণ পবর একিা দীঘমলনশ্বাস দেলিয়া কলহি, “লদলদ, তুলি একিু অবপপা 

কবরা ভাই। আিার ঘবরর কাি োলক আবি। আলি না রাাঁলযয়া লদবি েুঢ়া 

খাইবত পাইবে না।”  

 

তৃতীয় পলরবচ্ছদ 

 

িুলিখা আলিনার অেস্থা লে্া কলরয়া ভালর লেিষম হইয়া েুপ কলরয়া েলসয়া 

রলহি। এিন সিয় হোর্ যুপ্ কলরয়া একিা িবের শব্দ হইি এেং পশ্চার্ 

হইবত দক একিন িুলিখার দোখ লিলপয়া যলরি। 

 

িুলিখা ত্রস্ত হইয়া কলহি, “দকও!”  

 

স্বর শুলনয়া  ুেক দোখ িাল য়া লদয়া সম্মুবখ আলসয়া দাাঁ াইি ; িুলিখার 

িুবখর লদবক োলহয়া অম্লানেদবন কলহি, “তুলি দতা লতলি নও।” দ ন িুলিখা 

েরাের আপনাবক ‘লতলি’ েলিয়া োিাইোর দেষ্টা কলরবতলিি, দকেি  ুেবকর 

অসািানয তীক্ষ্ণেুলদ্ধর কাবি সিস্ত োতুরী প্রকাশ হইয়া পল য়াবি। 

 

িুলিখা েসন সংেরণ কলরয়া দৃপ্তভাবে উলেয়া দাাঁ াইয়া ুইই েবপ অলগ্নোণ 

লনবপপ কলরি। লিজ্ঞাসা কলরি, “দক তুলি।”  

 

 ুেক কলহি, “তুলি আিাবক দেন না। লতলি িাবন। লতলি দকাথ্ায়।”  

 

লতলি দোিব াে শুলনয়া োলহর হইয়া আলসি। িুলিখার দরাষ এেং  ুেবকর 

হতেুলদ্ধ লেলস্মতিুখ দদলখয়া আলিনা উচ্চুঃস্ববর হালসয়া উলেি। 
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কলহি, “লদলদ, ওর কথ্া তুলি লকিু িবন কলরবয়া না। ও লক িানুষ। ও একিা 

েবনর িৃে।  লদ লকিু দেয়াদলে কলরয়া থ্াবক আলি উহাবক শাসন কলরয়া 

লদে।-দালিয়া, তুলি কী কলরয়ালিবি।”  

 

 ুেক তর্পণার্ কলহি, “দোখ লিলপয়া যলরয়ালিিাি। আলি িবন কলরয়ালিিাি 

লতলি। লকন্তু ও দতা লতলি নয়।”  

 

লতলি সহসা ুইুঃসহ দক্রায প্রকাশ কলরয়া উলেয়া কলহি, “দের! দিাবিা িুবখ 

েব া কথ্া! কবে তুলি লতলির দোখ লিলপয়াি। দতািার দতা সাহস কি নয়।”  

 

 ুেক কলহি, “দোখ লিলপবত দতা খুে দেলশ সাহবসর দরকার কবর না ; 

লেবশষত পূবেমর অভযাস থ্ালকবি। লকন্তু সতয েলিবতলি লতলি, আি একিু ভয় 

পাইয়া লেয়ালিিাি। ”  

 

েলিয়া দোপবন িুলিখার প্রলত অেুলি লনবদমশ কলরয়া আলিনার িুবখর লদবক 

োলহয়া লনুঃশবব্দ হালসবত িালেি। 

 

আলিনা কলহি, ‘না, তুলি অলত েেমর। শাহিাদীর সম্মুবখ দাাঁ াইোর দ ােয 

নও। দতািাবক সহেত লশপা দদওয়া আেশযক। দদবখা, এিলন কলরয়া দসিাি 

কবরা।”  

 

েলিয়া আলিনা তাহার দ ৌেনিঞ্জলরত তনুিতা অলত িযুর ভলেবত নত কলরয়া 

িুলিখাবক দসিাি কলরি।  ুেক েহু কবষ্ট তাহার লনতা্ অসমূ্পণম অনুকরণ 

কলরি। 

 

েলিি, “এিলন কলরয়া লতন পা লপিু হলেয়া আইস।”  ুেক লপিু হলেয়া 

আলসি। 
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“আোর দসিাি কবরা।” আোর দসিাি কলরি। 

 

এিলন কলরয়া লপিু হোইয়া, দসিাি করাইয়া, আলিনা  ুেকবক কুলিবরর 

িাবরর কাবি িইয়া দেি। 

 

কলহি, “ঘবর প্রবেশ কবরা।”  ুেক ঘবর প্রবেশ কলরি। 

 

আলিনা োলহর হইবত ঘবরর িার রুদ্ধ কলরয়া লদয়া কলহি, “একিু ঘবরর কাি 

কবরা। আগুনিা জ্বািাইয়া রাবখা।” েলিয়া লদলদর পাবশ আলসয়া েলসি। 

 

কলহি, “লদলদ, রাে কলরস দন ভাই, এখানকার িানুষগুবিা এইরকবির। হা  

জ্বািাতন হইয়া দেবি।”  

 

লকন্তু আলিনার িুবখ লকংো েযেহাবর তাহার িপণ লকিুই প্রকাশ পায় না। েরং 

অবনক লেষবয় এখানকার িানুবষর প্রলত তাহার লকিু অনযায় পপপাত দদখা 

 ায়। 

 

িুলিখা  থ্াসাযয রাে প্রকাশ কলরয়া কলহি, “োস্তলেক আলিনা, দতার 

েযেহাবর আলি আশ্চ ম হইয়া দেলি। একিন োলহবরর  ুেক আলসয়া দতাবক 

স্পশম কলরবত পাবর এতেব া তাহার সাহস!”  

 

আলিনা লদলদর সলহত দ াে লদয়া কলহি, “দদখ্ দদলখ দোন।  লদ দকাবনা 

োদশাহ লকংো নোবের দিবি এিন েযেহার কলরত, তবে তাহাবক অপিান 

কলরয়া দূর কলরয়া লদতাি।”  

 



 দালিয়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

িুলিখার লভতবরর হালস আর োযা িালনি না – হালসয়া উলেয়া কলহি, “সতয 

কলরয়া েল্ দদলখ আলিনা, তুই দ  েলিবতলিলি পৃলথ্েীিা দতার েব া ভাবিা 

িালেবতবি, দস লক ঐ েেমর  ুেকিার িনয।”  

 

আলিনা কলহি, “তা, সতয কথ্া েলি লদলদ, ও আিার অবনক উপকার কবর। 

েুিিা েিিা পাল য়া দদয়, লশকার কলরয়া আবন, একিা-লকিু কাি কলরবত 

ডালকবি িুলিয়া আবস। অবনকোর িবন কলর উহাবক শাসন কলরে। লকন্তু দস 

দেষ্টা েৃথ্া।  লদ খুে দোখ রাঙাইয়া েলি, ‘দালিয়া, দতািার প্রলত আলি ভালর 

অসন্তুষ্ট হইয়ালি’ – দালিয়া িুবখর লদবক োলহয়া পরি দকৌতুবক লনুঃশবব্দ 

হালসবত থ্াবক। এবদর দদবশ পলরহাস দোয কলর এইরকি ; ুই’ঘা িালরবি 

ভালর খুলশ হইয়া উবে তাহাও পরীপা কলরয়া দদলখয়ালি। এই দদখ্-না, ঘবর 

পুলরয়ালি – েব া আনবন্দ আবি, িার খুলিবিই দদলখবত পাইে িুখ েপু িাি 

কলরয়া িবনর সুবখ আগুবন েুাঁ লদবতবি। ইহাবক িইয়া কী কলর েল্ দতা দোন। 

আলি দতা আর পালরয়া উলে না।”  

 

িুলিখা কলহি, “আলি দেষ্টা দদলখবত পালর।”  

 

আলিনা হালসয়া লিনলত কলরয়া েলিি, “দতার ুইলি পাবয় পল  দোন। ওবক 

আর তুই লকিু েলিস না।”  

 

এিন কলরয়া েলিি, দ ন ঐ  ুেকলি আলিনার একলি েব া সাবযর দপাষা 

হলরণ, এখবনা তাহার েনয স্বভাে দূর হয় নাই – পাবি অনয দকাবনা িানুষ 

দদলখবি ভয় পাইয়া লনরুবেশ হয়, এিন আশঙ্কা আবি। 

 

এিন সিয় যীের আলসয়া কলহি, “আি দালিয়া আবস নাই, লতলি ? ”  

 

“আলসয়াবি।”  
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“দকাথ্ায় দেি।”  

 

“দস েব া উপদ্রে কলরবতলিি, তাই তাহাবক ঐ ঘবর পুলরয়া রালখয়ালি।”  

 

েৃদ্ধ লকিু লে্ালিত হইয়া কলহি, “ লদ লের  কবর সলহয়া থ্ালকস। অল্প 

েয়বস অিন সকবিই ুইর্ হইয়া থ্াবক। দেলশ শাসন কলরস না। দালিয়া 

কাি এক থ্িু* লদয়া আিার কাবি লতনলি িাি িইয়ালিি।”  

 

আলিনা কলহি, “ভােনা নাই েুঢ়া ; আি আলি তাহার কাবি ুইই থ্িু আদায় 

কলরয়া লদে, একলিও িাি লদবত হইবে না।”  

 

েৃদ্ধ তাহার পালিত কনযার এত অল্প েয়বস এিন োতুরী এেং লেষয়েুলদ্ধ 

দদলখয়া পরি প্রীত হইয়া তাহার িাথ্ায় সবেবহ হাত েুিাইয়া েলিয়া দেি। 

 

েতুথ্ম পলরবচ্ছদ 

 

আশ্চ ম এই, দালিয়ার আসা- াওয়া সেবন্ধ িুলিখার ক্রবি আর আপলত্ত রলহি 

না। ভালেয়া দদলখবি ইহাবত আশ্চ ম নাই। কারণ, নদীর দ িন একলদবক দরাত 

এেং আর-এক লদবক কূি, রিণীর দসইরূপ হৃদয়াবেে এেং দিাকিজ্জা। 

লকন্তু, সভয-সিাবির োলহবর আরাকাবনর প্রাব্ এখাবন দিাক দকাথ্ায়। 

 

এখাবন দকেি ঋতুপ মাবয় তরু িঞ্জুলরত হইবতবি এেং সম্মুবখ নীিা নদী 

েষমায় স্ফীত, শরবত স্বচ্ছ এেং গ্রীবে পীণ হইবতবি; পালখর উ্ছ্বসলসত 

কণ্ঠস্ববর সিাবিােনার দিশিাত্র নাই; এেং দলপণোয়ু িাবঝ িাবঝ পরপাবরর 

গ্রাি হইবত িানেেবক্রর গুঞ্জনধ্বলন েলহয়া আবন, লকন্তু কানাকালন আবন না। 

 

পলতত অট্টালিকার উপবর ক্রবি দ িন অরণয িবে, এখাবন লকিুলদন থ্ালকবি 

দসইরূপ প্রকৃলতর দোপন আক্রিবণ দিৌলককতার িানেলনলিমত দৃঢ় লভলত্ত ক্রবি 
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অিলতভাবে ভালঙয়া  ায় এেং েতুলদমবক প্রাকৃলতক িেবতর সলহত সিস্ত 

একাকার হইয়া আবস। ুইলি সিব ােয নরনারীর লিিনদৃশয দদলখবত রিণীর 

দ িন সুন্দর িাবে এিন আর লকিু নয়। এত রহসয, এত সুখ, এত 

অতিস্পশম দকৌতূহবির লেষয় তাহার দপ আর-লকিুই হইবত পাবর না। অতএে 

এই েেমর কুলিবরর িবযয লনিমন দালরবদ্রযর িায়ায়  খন িুলিখার কুিেেম এেং 

দিাকি মাদার ভাে আপলনই লশলথ্ি হইয়া আলসি তখন পুলষ্পত 

দকিুতরুচ্ছাবয় আলিনা এেং দালিয়ার লিিবনর এই এক িবনাহর দখিা 

দদলখবত তাহার েব া আনন্দ হইত। 

দোয কলর তাহারও তরুণ হৃদবয়র একিা অপলরতৃপ্ত আকাঙা িালেয়া উলেত 

এেং তাহাবক সুবখ ুইুঃবখ েঞ্চি কলরয়া তুলিত। অেবশবষ এিন হইি, 

দকাবনালদন  ুেবকর আলসবত লেিে হইবি আলিনা দ িন উর্কলণ্ঠত হইয়া 

থ্ালকত িুলিখাও দতিলন আগ্রবহর সলহত প্রতীপা কলরত ; এেং উভবয় একত্র 

হইবি, লেত্রকর লনবির সদযসিাপ্ত িলে ঈষর্ দূর হইবত দ িন কলরয়া দদবখ, 

দতিলন কলরয়া সবেবহ সহাবসয লনরীণ কলরয়া দদলখত। দকাবনা দকাবনা লদন 

দিৌলখক ঝে াও কলরত, িি কলরয়া ভর্মসনা কলরত, আলিনাবক েৃবহ রুদ্ধ 

কলরয়া  ুেবকর লিিনাবেে প্রলতহত কলরত। 

 

সম্রাি এেং আরবণযর িবযয একিা সাদৃশয আবি। উভবয় স্বাযীন, উভবয়ই 

স্বরাবিযর একালযপলত, উভয়বকই কাহারও লনয়ি িালনয়া েলিবত হয় না। 

উভবয়র িবযযই প্রকৃলতর একিা স্বাভালেক েৃহে এেং সরিতা আবি।  াহারা 

িাঝালর,  াহারা লদনরালত্র দিাকশাবের অর লিিাইয়া িীেন  াপন কবর, 

তাহারাই লকিু স্বতন্ত্র দোবির হয়। তাহারাই েব ার কাবি দাস, দিাবিার কাবি 

প্রভু এেং অস্থাবন লনতা্ লকংকতমেযলেিূঢ় হইয়া দাাঁ ায়। েেমর দালিয়া প্রকৃলত-

সম্রাজ্ঞীর উেচৃ্ছঙ্খি দিবি, শাহিাদীর কাবি দকাবনা সংবকাে লিি না, এেং 

শাহিাদীরাও তাহাবক সিকপ দিাক েলিয়া লেলনবত পালরত। সহাসয, সরি, 
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দকৌতুকলপ্রয়, সকি অেস্থাবতই লনভমীক অসংকুলেত তাহার েলরবত্র দালরবদ্রযর 

দকাবনা িপণই লিি না। 

 

লকন্তু এই-সকি দখিার িবযয এক-একোর িুলিখার হৃদয়িা হায়-হায় 

কলরয়া উলেত, ভালেত -সম্রািপুত্রীর িীেবনর এই লক পলরণাি! 

 

একলদন প্রাবত দালিয়া আলসোিাত্র িুলিখা তাহার হাত োলপয়া কলহি, 

“দালিয়া, এখানকার রািাবক দদখাইয়া লদবত পার ? ”  

 

“পালর। দকন েবিা দদলখ।”  

 

“আিার একিা দিারা আবি, তাহার েুবকর িবযয েসাইবত োলহ। ”  

 

প্রথ্বি দালিয়া লকিু আশ্চ ম হইয়া দেি। তাহার পবর িুলিখার লহংসাপ্রখর 

িুবখর লদবক োলহয়া তাহার সিস্ত িুখ হালসবত ভলরয়া দেি; দ ন এতেব া 

িিার কথ্া দস ইলতপূবেম কখবনা দশাবন নাই।  লদ পলরহাস েি দতা এই েবি, 

রািপুত্রীর উপ ু । দকাবনা কথ্া নাই, োতমা নাই, প্রথ্ি আিাবপই একখালন 

দিারার আযখানা একিা িীে্ রািার েবপর িবযয োিনা কলরয়া লদবি, 

এইরূপ অতয্ অ্রে েযেহাবর রািািা হোর্ লকরূপ অোক হইয়া  ায়, 

দসই লেত্র ক্রিােত তাহার িবন উলদত হইয়া তাহার লনুঃশব্দ দকৌতুকহালস 

থ্ালকয়া থ্ালকয়া উচহাবসয পলরণত হইবত িালেি। 

 

পঞ্চি পলরবচ্ছদ 

 

তাহার পরলদনই রহিত দশখ িুলিখাবক দোপবন পত্র লিলখি দ , 

‘আরাকাবনর নূতন রািা যীেবরর কুলিবর ুইই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াবিন এেং 

দোপবন আলিনাবক দদলখয়া অতয্ িুগ্ধ হইয়াবিন। তাহাবক লেোহাবথ্ম 
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অলেিবে প্রাসাবদ আলনোর আবয়ািন কলরবতবিন। প্রলতলহংসার এিন সুন্দর 

অেসর আর পাওয়া  াইবে না।’  

 

তখন িুলিখা দৃঢ়ভাবে আলিনার হাত যলরয়া কলহি, “ঈশ্ববরর ইচ্ছা স্পষ্টই 

দদখা  াইবতবি। আলিনা, এইোর দতার িীেবনর কতমেয পািন কলরোর সিয় 

আলসয়াবি, এখন আর দখিা ভাবিা দদখায় না।”  

 

দালিয়া উপলস্থত লিি, আলিনা তাহার িুবখর লদবক োলহি ; দদলখি, দস 

সবকৌতুবক হালসবতবি। 

 

আলিনা তাহার হালস দদলখয়া িিমাহত হইয়া কলহি, “িান দালিয়া, আলি 

রািেযূ হইবত  াইবতলি।”  

 

দালিয়া েলিি, “দস দতা দেলশপবণর িনয নয়।”  

 

আলিনা পীল ত লেলস্মত লেবত্ত িবন িবন ভালেি, ‘োস্তলেকই এ েবনর িৃে, 

এর সবে িানুবষর িবতা েযেহার করা আিারই পােিালি।’  

 

আলিনা দালিয়াবক আর-একিু সবেতন কলরয়া তুলিোর িনয কলহি, 

“রািাবক িালরয়া আর লক আলি লেলরে।”  

 

দালিয়া কথ্ািা সেত জ্ঞান কলরয়া কলহি, “দেরা কলেন েবি।”  

 

আলিনার সিস্ত অ্রাত্মা এবকোবর ম্লান হইয়া দেি। 

 

িুলিখার লদবক লেলরয়া লনশ্বাস দেলিয়া কলহি, “লদলদ, আলি প্র্তুতত আলি।”  
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এেং দালিয়ার লদবক লেলরয়া লেদ্ধ অ্বর পলরহাবসর ভান কলরয়া কলহি, 

“রানী হইয়াই আলি প্রথ্বি দতািাবক রািার লেরুবদ্ধ ষ  বন্ত্র দ াে দদওয়া 

অপরাবয শালস্ত লদে। তার পবর আর  াহা কলরবত হয় কলরে।”  

 

শুলনয়া দালিয়া লেবশষ দকৌতুক দোয কলরি, দ ন প্রস্তােিা কাব ম পলরণত 

হইবি তাহার িবযয অবনকিা আবিাবদর লেষয় আবি।  

 

ষষ্ঠ পলরবচ্ছদ 

 

অশ্বাবরাহী, পদালতক, লনশান, হস্তী, োদয এেং আবিাবক যীেবরর ঘর ুইয়ার 

ভালঙয়া পল োর দিা হইি। রািপ্রাসাদ হইবত স্বণমিলিত ুইই লশলেকা 

আলসয়াবি। 

 

আলিনা িুলিখার হাত হইবত িুলরখালন িইি। তাহার হলস্তদ্লনলিমত কারুকা ম 

অদনকপণ যলরয়া দদলখি। তাহার পর েসন উদ্ঘািন কলরয়া লনবির েবপর 

উপর একোর যার পরীপা কলরয়া দদলখি। িীেনিুকুবির েৃব্র কাবি িুলরলি 

একোর স্পশম কলরি, আোর দসলি খাবপর িবযয পুলরয়া েসবনর িবযয 

িুকাইয়া রালখি। 

 

একা্ ইচ্ছা লিি, এই িরণ াত্রার পূবেম একোর দালিয়ার সলহত দদখা হয় ; 

লকন্তু কাি হইবত দস লনরুবেশ। দালিয়া দসই দ  হালসবতলিি, তাহার লভতবর 

লক অলভিাবনর জ্বািা প্রচ্ছি লিি। 

 

লশলেকায় উলেোর পূবেম আলিনা তাহার োিযকাবির আরেণয়লি অশ্রুিবির 

লভতর হইবত একোর দদলখি – তাহার দসই ঘবরর োি, তাহার দসই ঘবরর 

নদী। যীেবরর হাত যলরয়া োষ্পরুদ্ধ কলম্পত স্ববর কলহি, “েুঢ়া, তবে 

েলিিাি। লতলি দেবি দতার ঘরকিা দক দদলখবে।”  
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েুঢ়া এবকোবর োিবকর িবতা কাাঁলদয়া উলেি। 

 

আলিনা কলহি, “েুঢ়া,  লদ দালিয়া আর এখাবন আবস, তাহাবক এই আঙলি 

লদবয়া। েলিবয়া, লতলি  াইোর সিয় লদয়া দেবি।”  

 

এই েলিয়াই দ্রুত লশলেকায় উলেয়া পল ি। িহাসিাবরাবহ লশলেকা েলিয়া 

দেি। আলিনার কুলির, নদীতীর, দকিুতরুতি অন্ধকার লনস্তব্ধ িনশূনয হইয়া 

দেি। 

 

 থ্াকাবি লশলেকািয় দতারণিার অলতক্রি কলরয়া অ্ুঃপুবর প্রবেশ কলরি। 

ুইই ভগ্নী লশলেকা তযাে কলরয়া োলহবর আলসি। 

 

আলিনার িুবখ হালস নাই, দোবখও অশ্রুলেহ্ন নাই। িুলিখার িুখ লেেণম। কতমেয 

 খন দূবর লিি ততণ তাহার উর্সাবহর তীব্রতা লিি – এখন দস কলম্পত-

হৃদবয় েযাকুি দেবহ আলিনাবক আলিেন কলরয়া যলরি। িবন িবন কলহি, 

‘নে দপ্রবির েৃ্ হইবত লিি কলরয়া এই েুি্ েুিলিবক দকান্ র বরাবত 

ভাসাইবত  াইবতলি।’  

 

লকন্তু তখন আর ভালেোর সিয় নাই। পলরোলরকাবদর িারা নীত হইয়া 

শতসহর প্রদীবপর অলনবিষ তীব্র দৃলষ্টর িযয লদয়া ুইই ভলেনী স্বপ্নাহবতর 

িবতা েলিবত িালেি, অেবশবষ োসরঘবরর িাবরর কাবি িুহূবতমর িনয 

থ্ালিয়া আলিনা িুলিখাবক কলহি, “লদলদ!”  

িলুিখা আলিনাবক োঢ় আলিেবন োাঁলযয়া েুেন কলরি।  

 

উভবয় যীবর যীবর ঘবর প্রবেশ কলরি। 

 

রািবেশ পলরয়া ঘবরর িাঝখাবন িিিন্দ-শ যার উপর রািা েলসয়া আবিন। 

আলিনা সসংবকাবে িাবরর অনলতদূবর দাাঁ াইয়া রলহি।  
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িুলিখা অগ্রসর হইয়া রািার লনকিেতমী হইয়া দদলখি, রািা লনুঃশবব্দ 

সবকৌতুবক হালসবতবিন। 

 

িুলিখা েলিয়া উলেি, “দালিয়া!” আলিনা িূলিমত হইয়া পল ি। 

 

দালিয়া উলেয়া তাহাবক আহত পালখলির িবতা দকাবি কলরয়া তুলিয়া শ যায় 

িইয়া দেি। আলিনা সবেতন হইয়া েুবকর িযয হইবত িুলরলি োলহর কলরয়া 

লদলদর িুবখর লদবক োলহি, লদলদ দালিয়ার িুবখর লদবক োলহি, দালিয়া েুপ 

কলরয়া হাসযিুবখ উভবয়র প্রলত োলহয়া রলহি, িুলরও তাহার খাবপর িযয 

হইবত একিুখালন িুখ োলহর কলরয়া এই রে দদলখয়া লঝলিক্  কলরয়া হালসবত 

িালেি। 

 

(িাঘ, ১২৯৮ েুঃ) 

 


