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সম্পর্ক মিলাইয়া দেমিতে দেতল ব্নিালী এব্ং মিিাংশুিালী ভয়তয় 

িািাতো মিসেুতো য়াই; দসও অতনর্ মিসাব্ র্মিয়া দেমিতল েতব্ 

দিতল। মর্ন্তু ইিাতেি দুই িমিব্াি ব্হুর্াল িইতে প্রমেতব্ীী  িাত  

দর্ব্ল এর্টা ব্াোতনি ব্যব্ধান  এইজনয ইিাতেি সম্পর্ক মনো্ত  মনর্ট 

না িইতলও ঘমনষ্ঠোি অয়াব্ নাই।  

ব্নিালী মিিাংশুি দেতয় অতনর্ ব্ত া। মিিাংশুি যিন ে্ত  এব্ং ব্ার্য-

স্ফূমেক িয় নাই েিন ব্নিালী োিাতর্ দর্াতল র্মিয়া এই ব্াোতন 

সর্াতল সন্ধ্যায় িাওয়া িাওয়াইয়াতে  দিলা র্মিয়াতে  র্ান্না াািাইয়াতে  

ঘুি িা াইয়াতে; এব্ং মীশুি িতনািঞ্জন র্মিব্াি জনয িমিণেব্ুমি ব্য়স্ক 

দলার্মেেতর্ সতব্তে মীিশ্চালন  োিস্বতি প্রলািয়াষণ প্রয়িমে দয-সর্ল 

ব্য়সানুমেে োিলয এব্ং ভৎর্ট ভেযি প্রর্াী র্মিতে িয়  ব্নিালী 

োিাও র্মিতে ত্রুমট র্তি নাই। 

 

ব্নিালী দলিাি া ব্ত া-এর্টা মর্ে ুর্তি নাই। োিাি ব্াোতনি ীি 

মেল এব্ং এই েিূসম্পতর্কি দোতটায়াইমট মেল। ইিাতর্ িুব্ এর্মট দুলকয় 

দুিূকলয লোি িতো ব্নিালী দয়েতয়ি সিত স দসিমসচন র্মিয়া িালন 

র্মিতেমেল এব্ং দস যিন োিাি সিত স অ্ত ি-ব্ামিিতর্ আচ্ছন্ন র্মিয়া 

লোইয়া ভমিতে লামেল েিন ব্নিালী আিনাতর্ ধনয জ্ঞান র্মিল। 

 

এিন সেিােি দেিা যায় না মর্ন্তু এর্-এর্মট স্বয়াব্ আতে দয  এর্মট 

দোতটা দিয়াল মর্ংব্া এর্মট দোতটা মীশু মর্ংব্া এর্মট অর্িেজ্ঞ ব্ন্ধ্িু 

মনর্তট অমে সিতজ আিনাতর্ সমূ্পণক মব্সজকন র্তি ; এই মব্িুল 

িিমাব্ীতে এর্মটিাত্র দোতটা দসতিি র্ািব্াতি জীব্তনি সিত স িূলধন 

সিিকণ র্মিয়া মনমশ্চ্ত  াাতর্  োিিতি িয়তো সািানয ভিস্বতবে  িিি 
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সত্ত াতষ জীব্ন র্াটাইয়া দেয় মর্ংব্া সিসা এর্মেন প্রয়াতে সিত স 

ঘিব্াম  মব্ক্রয় র্মিয়া র্াঙাল িইয়া িতা মেয়া োাঁ ায়। 

 

মিিাংশুি ব্য়স যিন আি-এর্টু ব্াম ল েিন ব্য়স এব্ং সম্পতর্কি 

মব্ত সি োিেিয সতেও ব্নিালীি সমিে োিাি দযন এর্মট ব্ন্ধ্ুতবে ি ব্ন্ধ্ন 

স্থামিে িইল। ভয়তয়ি িতধয দযন দোতটাব্ত া মর্েু মেল না। 

 

এইরূি িইব্াি এর্ট ু র্ািণও মেল। মিিাংশু দলিাি া র্মিে এব্ং 

স্বয়াব্েই োিাি জ্ঞানস্পিিা অেয্ত  প্রব্ল মেল। ব্ই িাইতলই িম তে 

ব্মসে  োিাতে অতনর্ ব্াতজ ব্ই ি া িইয়ামেল ব্তট  মর্ন্তু দযিন 

র্মিয়াই িভর্  োমি মেতর্ই োিাি িতনি এর্মট িমিণমেসাধন 

িইয়ামেল। ব্নিালী মব্তীষ এর্ট ু শ্রিাি সমিে োিাি র্াা শুমনে  

োিাি িিািীক লইে  োিাি সমিে দোতটাব্ত া সর্ল র্াাি আতলােনা 

র্মিে  দর্াতনা মব্ষতয়ই োিাতর্ ব্ালর্ ব্মলয়া অগ্রািয র্মিে না। 

দয়েতয়ি সব্কপ্রাি দসিিস মেয়া যািাতর্ িানুষ র্িা মেয়াতে  ব্য়সর্াতল 

যমে দস ব্মুি জ্ঞান এব্ং ভন্নে স্বয়াতব্ি জনয শ্রিাি অমধর্ািী িয়  েতব্ 

োিাি িতো এিন িিিমপ্রয় ব্স্তু িিমাব্ীতে আি িাওয়া যায় না। 

 

ব্াোতনি ীিও মিিাংশুি মেল। মর্ন্তু এ মব্ষতয় দুই ব্ন্ধ্িু িতধয প্রতয়ে 

মেল। ব্নিালীি মেল দয়েতয়ি ীি  মিিাংশুি মেল ব্মুিি ীি। িিমাব্ীি 

এই দর্ািল োেিালাগুমল  এই অতেেন জীব্নিামী  যািািা যতেি 

দর্াতনা লালসা িাতি না অাে যেœ িাইতল ঘতিি দেতলগুমলি িতো 

ব্াম য়া ভতি  যািািা িানুতষি মীশুি দেতয়ও মীশু  োিামেেতর্ সযতে 

িানুষ র্মিয়া েুমলব্াি জনয ব্নিালীি এর্মট স্বায়ামব্র্ প্রব্িমি মেল। মর্ন্তু 

মিিাংশুি োেিালাি প্রমে এর্মট দর্ৌেূিলেিমি মেল। অঙু্কি েজাইয়া 
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ভতি  মর্ীলয় দেিা দেয়  র্ুাঁম  ধতি  ফুল ফুমটয়া ভতি  ইিাতে োিাি 

এর্া্ত  িতনাতযাে আর্ষকণ র্মিে। 

 

োতেি ব্ীজ ব্িন  র্লি র্িা  সাি দেওয়া  োন র্া তেয়ামি প্রয়িমে 

সম্বতন্ধ্ মিিাংশুি িাাায় মব্মব্ধ িিািতীকি ভেয় িইে এব্ং ব্নিালী 

অেয্ত  আনতেি সমিে োিা গ্রিণ র্মিে। এই ভেযানিণ্ডটরু্ ু লইয়া 

আর্িমে প্রর্িমেি যে প্রর্াি সংতযাে-মব্তয়াে সম্ভব্ োিা ভয়তয় মিমলয়া 

সাধন র্মিে। 

 

দ্বাতিি সমু্মতি ব্াোতনি ভিতিই এর্মট ব্াাঁধাতনা দব্েীি িতো মেল। 

োিতট ব্ামজতলই এর্মট িােলা জািা িমিয়া এর্মট দর্াাঁোতনা োেি 

র্াাঁতধি ভিি দফমলয়া  গু গুম  লইয়া  ব্নিালী দসইিাতন োয়ায় মেয়া 

ব্মসে। দর্াতনা ব্ন্ধ্বু্ান্ধ্ব্ নাই  িাতে এর্িামন ব্ই মর্ংব্া িব্তিি র্ােজ 

নাই। ব্মসয়া ব্মসয়া োিার্ টামনে  এব্ং আ েতে ভোসীনয়াতব্ 

র্িতনা-ব্া েমেতণ র্িতনা ব্াতি েিমিিাে র্মিে। এিমন র্মিয়া সিয় 

োিাি গু গুম ি ব্াষ্পর্ুণ্ডলীি িতো ধীতি ধীতি অেয্ত  লঘুয়াতব্ ভম য়া 

যাইে  য়ামঙয়া যাইে  মিলাইয়া যাইে  দর্াাাও দর্াতনা মেহ্ন িামিে না। 

 

অব্তীতষ যিন মিিাংশু সু্কল িইতে মফমিয়া  জল িাইয়া িাে িুি ধুইয়া 

দেিা মেে  েিন ো াোম  গু গুম ি নল দফমলয়া ব্নিালী ভমিয়া 

িম ে। েিনই োিাি আগ্রি দেমিয়া ব্ু া যাইে  এেণ তধযকসির্াতি 

দস র্ািাি প্রেযাীায় ব্মসয়া মেল। 

োিাি িতি দুইজতন ব্াোতন দব্ াইতে দব্ াইতে র্াা। অন্ধ্র্াি িইয়া 

আমসতল দুইজতন দব্তচি ভিি ব্মসে – েমেতণি ব্াোস োতেি িাো 

িিকমিে র্মিয়া ব্মিয়া যাইে ; দর্াতনামেন-ব্া ব্াোস ব্মিে না  
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োেিালাগুমল েমব্ি িতো মস্থি োাঁ াইয়া িমিে  িাাাি ভিতি আর্াী 

য়মিয়া োিাগুমল জ্বমলতে াামর্ে। 

 

মিিাংশু র্াা র্মিে  ব্নিালী েুি র্মিয়া শুমনে। যািা ব্ুম ে না োিাও 

োিাি য়াতলা লামেে; দয-সর্ল র্াা আি-র্ািািও মনর্ট িইতে অেয্ত  

মব্িমিজনর্ লামেতে িামিে  দসই র্াাই মিিাংশুি িুতি ব্ত া 

দর্ৌেুতর্ি িতন িইে। এিন শ্রিাব্ান ব্য়স্ক দশ্রাো িাইয়া মিিাংশুি 

ব্িিোীমি স্মিমেীমি র্ল্পনাীমিি সমব্তীষ িমিেিমতি  লায় িইে। দস 

র্ের্-ব্া িম য়া ব্মলে  র্ের্-ব্া য়ামব্য়া ব্মলে  র্ের্-ব্া ভিমস্থেিে 

োিাি িাাায় দজাোইে এব্ং অতনর্ সিতয় র্ল্পনাি সিায়োয় জ্ঞাতনি 

অয়াব্ ঢার্া মেয়া লইে। অতনর্ মির্ র্াা ব্মলে  অতনর্ দব্মির্ র্াাও 

ব্মলে  মর্ন্তু ব্নিালী েম্ভীিয়াতব্ শুমনে  িাত  িাত  দুতটা-এর্টা র্াা 

ব্মলে  মিিাংশু োিাি প্রমেব্াে র্মিয়া যািা ব্ ুাইে োিাই ব্ুম ে  এব্ং 

োিাি িিমেন োয়ায় ব্মসয়া গু গুম  টামনতে টামনতে দসই-সর্ল র্াা 

অতনর্েণ ধমিয়া মব্স্মতয়ি সমিে মে্ত া র্মিে। 

 

ইমেিতধয এর্ দোল ব্ামধল। ব্নিালীতেি ব্াোন এব্ং মিিাংশুতেি 

ব্াম ি িা িাতন জল যাইব্াি এর্মট নালা আতে। দসই নালাি এর্ 

জায়োয় এর্মট িামেতনব্িু োে জমিয়াতে। দসই োতে যিন ফল ধতি 

েিন ব্নিালীতেি োর্ি োিা িাম তে দেিা র্তি এব্ং মিিাংশুতেি 

োর্ি োিা মনব্ািণ র্তি  এব্ং ভয়য় িতে দয োলাোমল ব্মষকে িয় 

োিাতে যমে মর্েুিাত্র ব্স্তু াামর্ে োিা িইতল সিত স নালা য়িাট িইয়া 

যাইে। 
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িাত  িইতে ব্নিালীি ব্াি িিেন্দ্র এব্ং মিিাংশুিালীি ব্াি 

দোর্ুলেতন্দ্রি িতধয োিাই লইয়া দঘাি মব্ব্াে ব্ামধয়া দেল। দুই িেই 

নালাি েিল লইয়া আোলতে িামজি। 

 

ভমর্ল-ব্যামিস্টািতেি িতধয যেগুমল িিািাী মেল সর্তলই অনযেি িে 

অব্লম্বন র্মিয়া সেুীঘক ব্াগ যুি আিম্ভ র্মিল। ভয়য় িতি দয টার্াটা 

িিে িইয়া দেল য়াতেি লাবাব্তনও ভি নালা মেয়া এে জল র্িতনা ব্তি 

নাই। 

 

দীষর্াতল িিেতন্দ্রি মজে িইল; প্রিাণ িইয়া দেল  নালা োিািই এব্ং 

িামেতনব্ুতে আি-র্ািািও দর্াতনা অমধর্াি নাই। আমিল িইল  মর্ন্তু 

নালা এব্ং িামেতনব্ু িিেতন্দ্রিই িমিল। 

যেমেন ির্দ্দিা েমলতেমেল  দুই য়াইতয়ি ব্ন্ধ্ুতবে ি দর্াতনা ব্যাঘাে ঘতট 

নাই। এিন-মর্  িাতে মব্ব্াতেি োয়া িিস্পিতর্ স্পীক র্তি  এই 

আীঙ্কায় র্ােি িইয়া ব্নিালী মদ্বগুণ ঘমনষ্ঠয়াতব্ মিিাংশুতর্ দয়েতয়ি 

র্াতে আব্ি র্মিয়া িামিতে দেিা র্মিে  এব্ং মিিাংশুও দলীিাত্র 

মব্িুিয়াব্ প্রর্াী র্মিে না। 

 

দযমেন আোলতে িিেতন্দ্রি মজে িইল দসমেন ব্াম তে মব্তীষে 

অ্ত ঃিুতি িিি ভল্লাস িম য়া দেল  দর্ব্ল ব্নিালীি েতে ঘুি িমিল 

না। োিাি িিমেন অিিাতি¦দস এিন ম্লানিুতি দসই ব্াোতনি দব্েীতে 

মেয়া ব্মসল  দযন িিমাব্ীতে আি-র্ািািও মর্েু িয় নাই  দর্ব্ল োিািই 

এর্টা িত স িাি িইয়া দেতে। 
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দসমেন সিয় ভিীণক িইয়া দেল  েয়টা ব্ামজয়া দেল  মর্ন্তু মিিাংশু 

আমসল না। ব্নিালী এর্টা েয়ীি েীঘকমনশ্বাস দফমলয়া মিিাংশুতেি 

ব্াম ি মেতর্ োমিয়া দেমিল। দিালা জানালাি ময়েি মেয়া দেমিতে 

িাইল  আলনাি ভিতি মিিাংশুি সু্কতলি ো া-র্াি   ুমলতেতে; 

অতনর্গুমল মেিিমিমেে লেণ মিলাইয়া দেমিল- মিিাংশু ব্াম তে আতে। 

গু গুম ি নল দফমলয়া মেয়া মব্ষণ্ণœিুতি দব্ াইতে লামেল এব্ং 

সিস্রব্াি দসই ব্াোয়তনি মেতর্ োমিল  মর্ন্তু মিিাংশু ব্াোতন আমসল 

না। 

 

সন্ধ্যাি আতলা জ্বমলতল ব্নিালী ধীতি ধীতি মিিাংশুি ব্াম তে দেল। 

 

দোর্ুলেন্দ্র দ্বাতিি র্াতে ব্মসয়া েতি  দেতি িাওয়া লাোইতেমেতলন। মেমন 

ব্মলতলন  “দর্ও।”  

 

ব্নিালী েিমর্য়া ভমিল। দযন দস েুমি র্মিতে আমসয়া ধিা িম য়াতে। 

র্মম্পের্তে ব্মলল  “িািা  আমি।”  

 

িািা ব্মলতলন  “র্ািাতর্ িুাঁমজতে আমসয়াে। ব্াম তে দর্ি নাই।”  

 

ব্নিালী আব্াি ব্াোতন মফমিয়া আমসয়া েুি র্মিয়া ব্মসল। 

 

যে িাে িইতে লামেল  দেমিল মিিাংশুতেি ব্াম ি জানলাগুমল এতর্ 

এতর্ ব্ন্ধ্ িইয়া দেল; েিজাি ফাাঁর্ মেয়া দয েীিাতলার্তিিা দেিা 

যাইতেমেল োিাও ক্রতি ক্রতি অতনর্গুমল মনমব্য়া দেল। অন্ধ্র্াি িাতত্র 

ব্নিালীি িতন িইল  মিিাংশুতেি ব্াম ি সিুেয় দ্বাি োিািই মনর্ট ুদি 

িইয়া দেল  দস দর্ব্ল ব্ামিতিি অন্ধ্র্াতি এর্লা িম য়া িমিল। 



 ব্যব্ধান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

 

আব্াি োিাি িিমেন ব্াোতন আমসয়া ব্মসল; িতন র্মিল  আজ িয়তো 

আমসতেও িাতি। দয ব্হুর্াল িইতে প্রমেমেন আমসে দস দয এর্মেনও 

আমসতব্ না  এ র্াা দস মর্েুতেই িতন র্মিতে িামিল না। র্িতনা িতন 

র্তি নাই এ ব্ন্ধ্ন মর্েুতেই মোঁম তব্ ; এিন মনমশ্চ্ত িতন াামর্ে দয  

জীব্তনি সিত স সিুদুঃি র্িন দসই ব্ন্ধ্তন ধিা মেয়াতে োিা দস 

জামনতেও িাতি নাই। আজ সিসা জামনল  দসই ব্ন্ধ্ন মোঁম য়াতে; মর্ন্তু 

এর্ িুিূতেক দয োিাি সব্কনাী িইয়াতে োিা দস মর্েুতেই অ্ত তিি সমিে 

মব্শ্বাস র্মিতে িামিল না। 

 

প্রমেমেন যাাসিতয় ব্াোতন ব্মসে  যমে তেব্ক্রতি আতস। মর্ন্তু এিন 

দুয়কােয  যািা মনয়িক্রতি প্রেযি ঘমটে োিা তেব্ক্রতিও এর্মেন ঘমটল 

না। 

 

িমব্ব্াি মেতন য়ামব্ল  িূব্কমনয়িিে আজও মিিাংশু সর্াতল আিাতেি 

এিাতন িাইতে আমসতব্। মির্ দয মব্শ্বাস র্মিল োিা নয়; মর্ন্তু েব্ু আীা 

োম তে িামিল না। সর্াল আমসল  দস আমসল না। 

 

েিন ব্নিালী ব্মলল  “েতব্ আিাি র্মিয়া আমসতব্।” আিাি র্মিয়া 

আমসল না। ব্নিালী য়ামব্ল  “আজ দব্াধ িয় আিাি র্মিয়া ঘুিাইতেতে। 

ঘুি য়ামঙতলই আমসতব্।” ঘুি র্িন য়ামঙল জামন না  মর্ন্তু আমসল না। 

 

আব্াি দসই সন্ধ্যা িইল  িামত্র আমসল  মিিাংশুতেি দ্বাি এতর্ এতর্ ুদি 

িইল  আতলাগুমল এতর্ এতর্ মনমব্য়া দেল। 
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এিমন র্মিয়া দসািব্াি িইতে িমব্ব্াি িযক্ত  সতি াতিি সােটা মেনই যিন 

দুিেিি োিাি িাে িইতে র্াম য়া লইল  আীাতর্ আশ্রয় মেব্াি জনয 

যিন আি এর্টা মেনও ব্ামর্ িমিল না  েিন মিিাংশুতেি ুদিদ্বাি 

অট্টামলর্াি মেতর্ োিাি অশ্রুিূণক দুমট র্ােি েেু ব্ত া-এর্টা িিকতয়েী 

অময়িাতনি নামলী িািাইয়া মেল এব্ং জীব্তনি সিত স দব্েনাতর্ 

এর্মটিাত্র আেকস্বতিি িতধয সংিে র্মিয়া ব্মলল  “েয়ািয় ”  

 

(১২৯৮ ব্ঃ) 

 


