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অ্যাজ ইউ লাইক ইট 
সেকালের ফ্রান্স বিভক্ত বিে একাবিক প্রলেলে (সেগুবেলক িো হত বিউক-োবেত 
রাজ্য)। এমনই এক প্রলেে োেন করলতন জ্ননক প্রিঞ্চক, বেবন তাাঁর োো তথা 
রালজ্যর নযায়েঙ্গত োেকলক িেপূিবক উলেে কলর মেনে েখে কলরবিলেন। 
 
স্বরাজ্য সথলক বিতাব়িত হলয় উক্ত বিউক জ্নাকতক বিশ্বস্ত অনুচর বনলয় আশ্রয় 
বনলয়বিলেন আলিবলনর িলন। েহমমবী সস্বোবনিবাবেত এই েি িনু্ধলের বনলয় সেই িলনই 
িাে করবিলেন মহান বিউক। আর তাাঁলের জ্বম ও রাজ্স্বভাগ সভাগেখে কলর ফুলে 
সফাঁলপ উঠবিলেন সেই প্রিঞ্চক। িীলর িীলর িলনর েরে বনরুলেগ জ্ীিনোত্রা রালজ্াবচত 
জ্াাঁকজ্মকপূর্ব অনুষ্ঠানিহুে জ্ীিনোত্রার তুেনায় বপ্রয়তর হলয় উঠে তাাঁলের কালি। তাাঁরা 
িেিাে করলত োগলেন সেকালের ইংেযালের রবিন হুলির মলতা। সরাজ্ই রাজ্েভার 
সকালনা না সকালনা েম্ভ্রান্ত িযবক্ত আেলতন িলন। বনরুলেলগ কাবিলয় সেলতন বকিুিা েময়। 
তাাঁলের কালি সেই েময়িুকু মলন হত েুির্বেুগ। গ্রীলে প্রকাণ্ড িুলনা গালির েীতে িায়ায় 
শুলয় থাকলতন তাাঁরা। সখো করলতন িুলনা হবরলর্র েলঙ্গ। িলনর এই অিো 
হবরর্গুবেলক তাাঁরা এত ভােিােলতন সে, খালেযর প্রলয়াজ্লন এগুবেলক হতযা করলত খুি 
কষ্ট হত তাাঁলের। েীলতর বহলমে িাতাে বিউকলক তাাঁর েুভবালগযর কথা স্মরর্ কবরলয় 
সেত। বতবন েহয করলতন। ধিেব িরলতন। িেলতন, “এই সে বহলমে হাওয়া আমার 
েরীলর কাাঁপন িরালে, এরাই আমার েবতযকালরর েভােে। এরা চািুকথা িলে না। 
েবতয কথা িলে প্রবতবনয়ত আমালক আমার প্রকৃত অিস্থািা সেবখলয় সেয়। এরা কাম়ি 
িোয় তীক্ষ্ণ োাঁলত। বকন্তু সে োাঁত এলের অকৃতলের োাঁত নয়। মানুষ েুভবাগয চায় না। 
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বকন্তু েুভবাগয মানুষলক কতই না অমূেয েম্পে বেলয় োয়। অশুলভর মলিযও েুবকলয় থালক 
শুভ। সেমন গরে সথলকও পাওয়া োয় জ্ীিনোয়ী ওষুি, অমৃত।” েিবকিু সথলকই 
একিা না একিা নীবতিাকয বঠক সিলন িার করলতন বিউক। এই জ্নহীন িলনর েি 
বকিুই তাাঁর সচালখ মঙ্গেময় সঠকত। তাই বতবন গালির মলিয খুাঁলজ্ সপলতন ভাষা, িহমান 
সোাঁতার মলিয খুাঁলজ্ সপলতন পুবথ, পাথলরর মলিয সেখলতন উপলেেমাো আর েি বকিুর 
মলিয সপলতন পরম ভােলক। 
 
বনিবাবেত বিউলকর সরাজ্াবেে নালম একবি সমলয় বিে। প্রিঞ্চক বিউক সফ্রলিবরক তার 
িািালক বিতাব়িত করলেও, সরাজ্াবেেলক বনলজ্র সমলয় সেবেয়ার েবঙ্গনী বহলেলি সরলখ 
বেলয়বিলেন। েুই সিান এলক অপরলক খুি ভােিােত। তালের জ্ন্মোতালের পারস্পবরক 
বিিাে তালের ভােিাোর িাাঁিন আেগা কলর বেলত পালরবন। সরাজ্াবেলের িািালক 
রাজ্যচূযত কলর তাাঁর প্রবত সে অবিচার করা হলয়বিে, সেই ক্ষত সরাজ্াবেলের মন সথলক 
মুলি সেওয়ার েথাোিয সচষ্টা করত সেবেয়া। িািার বনিবােন এিং এক বমথযা প্রিঞ্চলকর 
োবক্ষলর্য জ্ীিনিারলর্র গ্লাবন সরাজ্াবেেলক গ্রাে করলেই সেবেলয় এবগলয় আেত তালক 
োন্ত্বনা বেলত। 
 
একবেন বিউলকর এক েূত এলে জ্ানালো, মল্লেুদ্ধ সেখার ইলে থাকলে সমলয়রা সেন 
তকু্ষবন রাজ্প্রাোে-োলগায়া রাজ্েভায় চলে আলে; কারর্, একবি মল্লেুলদ্ধর আের 
িেলত চলেলি সেখালন। সেবেয়া ভািে, সেখালন সগলে অন্তত সরাজ্াবেে একিু আলমাে 
পালি। তাই সে রাবজ্ হলয় সগে। 
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আজ্কাে মল্লেুদ্ধ মালন সগাঁলয়া চাষাভুলষালের সখো। বকন্তু সেকালে এই সখো বিে 
রাজ্েভার একবি বপ্রয় অিের বিলনােন। রাজ্কুমারী েহ অনযানয অবভজ্াত রমর্ীরা এই 
সখো সেখলত আেলতন। সেবেয়া ও সরাজ্াবেে সগলেন সেই মল্লেুলদ্ধর আেলর। বকন্তু 
বগলয় ো সেখলেন, তালত তালের িুক সফলি সগে। আেলরর একবেলক এক অবভে 
মল্ললোদ্ধা, বেবন বকনা তাাঁর মলতা িহু েক্ষ সোদ্ধালক প্রবতলোবগতার আেলর বনলকে 
কলরলিন; আর অনয বেলক তাাঁর বিরুলদ্ধ নামা একবি অতযন্ত অল্পিয়েী েুিক। সিলেবির 
িয়ে ও অবভেতা, েুইই এত অল্প বিে সে েিাই িলরই বনলয়বিে, এই আেলরই তার 
ভিেীো োঙ্গ হলত চলেলি। 
 
সমলয় সেবেয়া ও ভাইবি সরাজ্াবেেলক সেলখ বিউক িেলেন, “এই সে, আমার মালয়রাও 
গুবিগুবি পালয় মল্লেুদ্ধ সেখলত এলেলিা সেখবি। তলি আজ্লকর সখো সতামালের ততিা 
ভাে োগলি না। বঠক েমকক্ষ সোদ্ধালের মলিয সতা আর েুদ্ধ হলে না। সিলেিালক সেলখ 
েয়া হলে আমার। ওলক িুবিলয় েুবিলয় আের সথলক েবরলয় আনলত পারলেই মঙ্গে 
হয়। তা মালয়রা, সতামরা একিার ওর েলঙ্গ কথা িলে েযালখা না, েবে ওলক সিািালত 
পালরা।” 
 
কাজ্বি েৎ। তাই ওলের সিে মলন িরে। প্রথলম সেবেয়া এলে তরুর্ আগন্তুকবির েলঙ্গ 
কথা িেে। অনুলরাি করে প্রবতলোবগতা সথলক েলর োাঁ়িালত। তারপর সরাজ্াবেে এলে 
বমবষ্ট কথায় তালক িুবিলয় িেে এই প্রবতলোবগতা সকন তার পলক্ষ বিপজ্জনক। বকন্তু 
সেই বমবষ্ট কথার ফে হে উলটা। েুিক তার েংকল্প সতা তযাগ করেই না, িরং 
েুন্দরীলের োমলন বনলজ্র সেৌেবপ্রেেবলনর একিা অেময ইলে সচলপ িেে তার মলন। সে 
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েবিনলয় সেবেয়া ও সরাজ্াবেলের অনুলরাি বফবরলয় বেে। সমলয়রা সতা মহােবিত হলয় 
উঠে। সেলষ েুিক িেে, “আপনালের মলতা েুন্দরীলের অনুলরাি বফবরলয় বেলত আমার 
খুিই খারাপ োগলি। আপনালের শুলভো েৃবষ্ট এই প্রবতলোবগতায় আমার েহায়ক 
সহাক। পরাবজ্ত হলে জ্ানলিন, আবম মহৎ সকউ বিোম না। আমার মৃতুয হলে জ্ানলিন, 
এক মৃতুযবপপােীর মৃতুয হলয়লি। তালত কালরা সকালনা ক্ষবত হলি না। আমার জ্নয কাাঁোর 
সকউ সনই। আমার জ্নয জ্গলতর বকিুই আিকালি না। জ্গলত আমার বকিুই সনই। িরং 
সে জ্ায়গািুকু আবম েখে কলর আবি, সেিুকু খাবে হলয় সগলে, সেখালন সোগযতর সকউ 
আেলত পারলি।” 
 
এক বনিবান্ধি পবরলিে সথলক মুবক্ত পাওয়ার জ্নয সিলেবি মৃতুযলক আবেঙ্গন করলত 
চাইবিে সেলখ সিলেবির প্রবত েিলচলয় সিবে কষ্ট হবেে সরাজ্াবেলের। সে সেখে, 
সিলেবি সতা তারই মলতা হতভাগয। সরাজ্াবেলের েয়া হবেে সিলেবির প্রবত। সখোর 
কবঠন মুহুতবগুবের প্রবত তার একবনষ্ট মনলোগই িলে বেবেে, সে সেই মুহুলতবই 
সিলেবির সপ্রলম পল়ি বগলয়বিে। 
 
েুই েুন্দরী অবভজ্াত রমর্ীর েয়া সেলখ আগন্তুক েুিলকর োহে ও েবক্ত েুইই সিল়ি 
বগলয়বিে। সে বিস্ময় োিন কলর প্রবতলোগীলক েমূ্পর্ব পরাভূত করে। সোকিার 
ন়িাচ়িা করার সতা েূলরর কথা, কথা িোরও ক্ষমতা রইে না। 
 
বিউক সফ্রলিবরক তরুর্ আগন্তুলকর োহে ও েক্ষতা সেলখ মুগ্ধ হলেন। সিলেবিলক 
বনলজ্র তত্ত্বািিালন রাখার মানলে তার নাম ও বপতৃপবরচয় জ্ানলত চাইলেন। 
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আগন্তুক জ্ানালো সে, সে েযার সরােযাে সি িলয়লজ্র সিালিা সিলে অেবযালো। 
 
অেবযালোর িািা েযার সরােযাে সি িলয়জ্ িির কলয়ক আলগই মারা বগলয়বিলেন। বকন্তু 
সিাঁলচ থাকলত বতবন বিলেন বনিবাবেত বিউলকর এক অনুগত প্রজ্া ও বিশ্বস্ত িনু্ধ। 
অেবযালো তার বনিবাবেত োোর িনু্ধপুত্র জ্ানা সফ্রলিবরলকর মন সগে বিবষলয়। একরাে 
বিরবক্ত বনলয় বতবন সিবরলয় সগলেন। োোর িনু্ধলের নামও শুনলত চাইলতন না বতবন। 
সিলেবির িীরত্ব তাাঁলক মুগ্ধ কলরবিে িলে বতবন শুিু এইিুকু িলে সগলেন, অেবযালো অনয 
কালরার সিলে হলে তাাঁর ভাে োগত। 
 
সরাজ্াবেে বকন্তু তার িািার পুরলনা িনু্ধর সিলেলক সেলখ খুি খুবে হে। সে সেবেয়ালক 
িেে, “আমার িািা েযার সরােযাে সি িলয়জ্লক খুি ভােিােলতন। েবে আলগ জ্ানতাম 
সে, এই েুিক তাাঁর সিলে, তাহলে সচালখর জ্লে তাাঁলক স্বাগত জ্ানাতুম।” 
 
েুই সিান তখন সগে েুিলকর কালি। বিউলকর হঠাৎ-অেলন্তালষ সিলেবি বকবঞ্চৎ হতভম্ব 
হলয় পল়িবিে। েু’সিালন বমলে নরম কথায় তালক উৎোবহত করে। চলে আোর েময় 
আর একিার বফলর এলে সরাজ্াবেে তার িািার মৃত িনু্ধর সিলের েলঙ্গ েু’সিা ভদ্রতার 
কথা িেে। বনলজ্র গোর হার খুলে সে িেে, “মহােয়, আমার এই উপহার গ্রহর্ 
করুন। আমার এই হতভাগয েো না হলে, আপনালক আরও মূেযিান বকিু উপহার 
বেতাম।” 
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অন্তঃপুলর বনভৃত আোলপর েময় সরাজ্াবেে ঘুলর বফলর শুিু অেবযালোর কথাই িেলত 
োগে। সেবেয়া িুিলত পারে, তার সিান েুেেবন তরুর্ মল্ললোদ্ধাবির সপ্রলম পল়িলি। সে 
সরাজ্াবেেলক িেে, “এও কী েম্ভি? এত েহলজ্ তুই ওর সপ্রলম পল়ি সগবে?” 
সরাজ্াবেে িেে, “বিউক, মালন আমার িািা, ওাঁর িািালক খুি ভােিােলতন বকনা!” 
সেবেয়া িেে, “সতার িািা ওর িািালক ভােিােলতন িলেই তুই ওর সপ্রলম পল়ি সগবে। 
আমার িািা সতা ওর িািালক অপিন্দ করলতন। কই, আমার সতা ওলক খারাপ 
োলগবন!” 
 
এবেলক সরােযাে সি িলয়লজ্র সিলেলক সেলখ সফ্রলিবরক উঠলেন সখলপ। তাাঁর মলন পল়ি 
সগে, অবভজ্াত রাজ্পুরুষলের মলিয অলনলকই বনিবাবেত বিউলকর িনু্ধ বিলেন। ভাইবির 
প্রবতও হঠাৎ তাাঁর রাগ হলত োগে। কারর্, েিাই ওর গুলর্র প্রেংো করত আর ওর 
িািার েুভবালগযর জ্নয ওর প্রবত েহানুভূবত সেখাত। সেবেয়া আর সরাজ্াবেে অেবযালোলক 
বনলয় কথা িেলি, এমন েময় সফ্রলিবরক সেই ঘলর এলে হাবজ্র হলেন। েৃবষ্টলত আগুন 
বিবিলয় সফ্রলিবরক সরাজ্াবেেলক প্রাোে সিল়ি বনিবাবেত িািার কালি চলে সেলতআলেে 
করলেন। সেবেয়া িািালক বনিৃত্ত করার সচষ্টা করে। বকন্তু তার কথায় কান না বেলয় 
সফ্রলিবরক িেলেন, সরাজ্াবেলের মলতা সমলয়র েলঙ্গ তার থাকা উবচত নয়। সেবেয়া 
িেে, “সতমন হলে ওলক সরলখ সেওয়ার কথা আলেৌ তুেতাম না। আলগ সিালিা বিোম। 
তাই ও সকমন সমলয় িুিতাম না। বকন্তু আজ্ এত বেন িলর একেলঙ্গ সখলয়, ঘুবমলয়, 
সখলে, সেখাপ়িা কলর আবম ও আেলে সকমন সমলয় তা িুিলত পাবর। ওলক িা়িা আবম 
থাকলত পারি না।” সফ্রলিবরক িেলেন, “তুই সিাকার মলতা ওর োবেবে করবিে। ওর 
রূপ, ওর ওই চুপ কলর থাকা, ওর ধিেব সেলখ সোলকরা ওর প্রবত েহানুভূবত সেখায়। ও 
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চলে সগলে সতালক রূলপ গুলর্ আরও মহীয়েী মলন হলি। তাই ওর হলয় কথা িবেে না। 
সজ্লন রাবখে, আমার আলেলের ন়িচ়ি হলি না।” 
 
সরাজ্াবেেলক কালি সরলখ সেওয়ার জ্নয িািার কালি সেবেয়ার েি আলিেনই বনষ্ফে 
হলয় সগে। তখন সে বনলজ্ সরাজ্াবেলের পালে োাঁ়িাে। সেই রালতই িািার প্রাোে 
সথলক পাবেলয় এক িনু্ধলক েলঙ্গ বনলয় আলিবলনর িলন সরাজ্াবেলের িািালক খুাঁজ্লত 
োওয়ার প্রস্তাি বেে। 
 
োত্রা শুরুর আলগ সেবেয়ার মলন হে, োবম সপাষাক পলর েুই অল্পিয়েী সমলয়র রাস্তায় 
চো বনরাপে হলি না। সে গ্রালমর সমলয়লের সপাষাক পলর সির হওয়ার কথা িেে। 
সরাজ্াবেে িেে, েিলচলয় ভাে হলি, েবে তালের একজ্ন পুরুষ োলজ্। তাই বঠক হে। 
সরাজ্াবেে েীঘবকায়া। সে গ্রাময েুিলকর িদ্মলিে বনে। সেবেয়া পরে গ্রাময সমলয়র 
সপাষাক। েুইজ্লন োজ্ে ভাই-সিান। সরাজ্াবেে হে গযাবনবমি আর সেবেয়া হে 
এবেলয়না। 
 
অলনক েূলরর পথ আলিবলনর িন। বিউক-রালজ্যর েীমানার িাইলর। তাই এই েীঘবপলথর 
রাহাখরচ বহলেলি বকিু িাকাপয়ো ও িনরত্নও েলঙ্গ বনে তারা। তারপর রওনা হে 
িলনর উলেলেয। 
 
পুরুষলিলে সেবি সরাজ্াবেে (িা োাঁলক এখন গযাবনবমি িোই ভাে) পুরুষাবে েৃপ্ত 
ভবঙ্গমায় চেলত োগে। সেবেয়া তার েবতযকালরর িনু্ধ। বিশ্বস্ত িনু্ধলত্বর প্রবতোনস্বরূপ 
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বেবেয়া তার নতুন ভাইলয়র েলঙ্গ এই কষ্টোয়ক োত্রায় অংে বনে। তার আচরলর্ সোলক 
মলন করে, এই সিলেবি েবতযই এবেলয়না নালম এক েুকুমারী গ্রাময িাবেকার োো 
কলঠার-হৃেয় গ্রামযেুিক গযাবনবমি। 
 
পলথ তারা কলয়কিা আরামোয়ক েরাই আর ভাে থাকার জ্ায়গা সপলয়বিে। বকন্তু 
আলিবলনর িলন সপৌঁলি তারা সেরকম বকিুই সপে না। গযাবনবমি এতক্ষর্ মজ্ার মজ্ার 
কথা িলে সিালনর বচত্তবিলনােন করলত করলত আেবিে। এইিার খািার আর আশ্রলয়র 
জ্নয সেও কাতর হলয় প়িে। এবেলয়নার কালি স্বীকার করে, পুরুষলিে সফলে 
সমলয়লের মলতা বচৎকার কলর কাাঁেলত ইলে করলি তার। এবেলয়না িেে, ক্লাবন্তলত তা 
পা অিে হলয় আেলি। সমলয়রা েুিবে, তাই তালের স্বােলন্দযর িযিস্থা করা আর োন্ত্বনা 
সেওয়া পুরুষলেরই কাজ্ – এই কথা সভলি পুরুষাবে ভাি সেবখলয় গযাবনবমি িেে, 
“আয়, এবেলয়না, সিান আমার। আর একিুখাবন। এই সতা আমরা আলিবলনর িলনর 
কালি এলেই পল়িবি।” বকন্তু কবল্পত পুরুষত্ব আর আলরাবপত োহে আর তার েঙ্গ বেে 
না। আলিবলনর িলন তারা এলে সপাাঁলিবিে িলি। বকন্তু বিউক এই িলনর সকাথায় আলিন 
তা সতা আর তালের জ্ানা বিে না। তারা ভািে সে তারা সিািহয় পথ হাবরলয়লি। 
বখলেয়, ক্লাবন্তলত, অিোলে হলতােযম ও মৃতপ্রায় হলয় ঘালের উপর িলে প়িে। এমন 
েময় একবি গ্রাময সোক সেই খান বেলয় োবেে। তালক সেলখ গযাবনবমি আর একিার 
পুরুলষর ভাি কলর গম্ভীরভালি িেে, “রাখাে, এই বনজ্বন স্থালন আমালের বিশ্রামস্থলের 
িল়িা প্রলয়াজ্ন। আমার এই সিালিা সিানবি োত্রার ক্লাবন্তলত আর কু্ষিায় অিে হলয় আর 
চেলত পারলি না। আমালের এমন সকালনা জ্ায়গায় বনলয় সেলত পালরা, সেখালন আমরা 
েু’বি সখলয় বিশ্রাম করলত পারি। তার িেলে ো চাও সেলিা।” 
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সোকবি িেে সে, সে রাখাে নয়, এক রাখালের পবরচারক মাত্র। তার প্রভুর 
িেতিাব়িখানা খুি েীঘ্রই বিবি কলর সেওয়া হলি। তাই সেখালন থাকা-খাওয়ার খুি 
একিা েুরাহা হওয়া েম্ভি নয়। তলি চাইলে তারাই িাব়িিা বকলন বনলত পালর। থাকা-
খাওয়ার একিা েুরাহার আোয় তালের সেলহ নতুন িেেঞ্চার হে। তারা সোকবির েলঙ্গ 
চলে সগে। বকলন বনে সেই রাখালের িাব়ি ও তার সভ়িার পাে। সে সোকবি তালের 
রাখালের িাব়িলত বনলয় এলেবিে, তালক তারা পবরচারক বনেুক্ত করে। এইভালি 
ভাগযিলম তারা একবি পবরষ্কার পবরেন্ন কুবির সপলয় সগে। খাওয়ার বচন্তাও আর রইে 
না। তারা বঠক করে, েতক্ষর্ না িলনর মলিয সকাথায় বিউক আলিন তা জ্ানলত পালর, 
ততক্ষর্ তারা সেখালনই থাকলি। 
 
েীঘবোত্রার ক্লাবন্ত েূর হে বিশ্রালম। িীলর িীলর তারা তালের নতুন জ্ীিলন অভযস্থ হলয় 
প়িে। তারা রাখাে-রাখাবেনীর িদ্মলিে বনলেও, বনলজ্লের েবতযকালরর রাখাে-
রাখাবেনীই ভািলত োগে। মালি মালি গযাবনবমি অিাক হলয় ভািত, সে বকনা বিে 
িািার িনু্ধপুত্র িীর অেবযালোর সপ্রলম পাগবেনী সেবি সরাজ্াবেে। ভািত, অেবযালো না 
জ্াবন কত েূলর। আেলে, তারা েত েীঘবপথই সপবরলয় আেুক না সকন, িাস্তলি অেবযালো 
বিে তালের কালিই, ওই আলিবলনর িলনই। বকিুবেন পলরই তারা সেকথা জ্ানলত পালর। 
বকন্তু এমন আশ্চেব ঘিনা বকভালি ঘিে, আলগ সেিাই সোলনা। 
 
মৃতুযর েময় েযার সরােযাে বেশু অেবযালোর সেখালোনার ভার বেলয় োন তার িল়িাোো 
অবেভারলক। ভাইলক সেখাপ়িা বেবখলয় তাাঁলের প্রাচীন িংলের েুলোগয উত্তরেূবর করলত 
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তুেলত িলে োন বতবন অবেভারলক। বকন্তু োো বহলেলি অবেভার বিে বনতান্তই 
অলোগয। সে তার কতবিয পােন কলরবন। মৃতুযেেযায় োবয়ত বপতার আলেেলক েমূ্পর্ব 
অগ্রাহয কলর ভাইলক সু্কলে না পাবঠলয় িাব়িলতই চরম অিলহোর মলিয সরলখ সেয় সে। 
তা েলত্ত্বও রলক্তর েূলত্র প্রাপ্ত েহজ্াত গুলর্ অেবযালো অলনকাংলেই তার িািার মলতা 
হলয় উলঠবিে। প্রথাগত বেক্ষা না থাকলেও তালক মাবজ্বত রুবচেম্পন্ন েুিকই মলন হত। 
বেক্ষাবিহীন এই ভাইবির রুবচলিাি ও মাবজ্বত আচরর্লক ঈষবা করলতন। সেষ পেবন্ত 
বতবন ভাইলক সেষ কলর বেলত সগলেন। সোক োবগলয় ভাইলক পূিবকবথত সেই বিখযাত 
িহুঘাতী মল্ললোদ্ধালক েন্দ্বেুলদ্ধ আহ্বান জ্ানালনার জ্নয উেকালত োগলেন। োোর 
এলহন বনষু্ঠরতাই অেবযালোলক জ্ীিলনর প্রবত বিতৃষ্ণ কলর তুলেবিে। 
 
বকন্তু অবেভালরর ষ়িেলে অেবযালোর সকালনা ক্ষবতই হে না, িরং তার খযাবত আরও 
সিল়ি সগে; আর তাই সেলখ অবেভালরর ঈষবার েীমা রইে না। বতবন বঠক করলেন, 
অেবযালোর ঘলর আগুন বেলয় তালক পুব়িলয়ই মারলিন বতবন। বকন্তু তাাঁর িািার এক িুল়িা 
বিশ্বস্ত চাকর তাাঁর এই েংকলল্পর কথা শুলন সফেে। েযার সরােযালের েলঙ্গ অেবযালোর 
অলনক বমে বিে িলে সে অেবযালোলক খুি ভােিােত। িুল়িা িাব়ি সথলক সিবরলয় প়িে। 
বিউলকর প্রাোে সথলক সফরার পলথ অেবযালোর েলঙ্গ তার সেখা হলয় সগে। তার নতুন 
মাবেলকর েয়তাবন ফবন্দর কথা স্মরর্ করলতই সে বিহ্বে হলয় প়িে: “ওলগা োোিািু, 
বমবষ্ট সোনা োোিািু আমার, েযার সরােযালের সৃ্মবত তুবম। সকন তুবম এমন গুলর্র 
মানুষ? সকন তুবম এত েুন্দর, এত েবক্তোেী, এত োহেী? সকন ওই মল্ললোদ্ধালক 
আহ্বান কলর হারালত সগলে? সতামার খযাবতর কথা সে সতামার আলগই িাব়ি সপাাঁলি 
সগলি।” অেবযালো এেি কথার অথব িুিলত না সপলর বজ্োো করে, কী হলয়লি। িুল়িা 
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তখন িেে, তার েয়তান োো সোকমুলখ বিউলকর প্রাোলে তার জ্লয়র খির সপলয় 
আরও ঈষবাবিত হলয় রালত তার ঘলর আগুন োবগলয় তালক হতযা করার পবরকল্পনা 
কলরলি। িুল়িা তালক তকু্ষবন পাবেলয় সেলত িেে। অেবযালোর িাকাপয়ো বকিু সনই 
সজ্লন অযািাম (সেই িুল়িার তা-ই নাম বিে) তালক বনলজ্র সগাপন িাকার থবেিা বেলয় 
িেে, “সতামার িািার কালি কাজ্ করার েময় আবম অলনক কলষ্ট এই পাাঁচলো িাউন 
েঞ্চয় কলরবিোম োলত িুল়িা িয়লে েখন অথিব হলয় প়িি, তখন আমালক অথবাভালি 
প়িলত না হয়। এিা নাও। িুল়িা িয়লে আমালক ঈশ্বরই সেখলিন। এলত ো সোনা 
আলি, তার েিিাই সতামালক বেবে। আর আমালক সতামার চাকর কলর নাও। আবম 
িুল়িা হলেও, েরকালর-অেরকালর সতামার মলতা সজ্ায়ান সিলের সেিা করলত পারি।” 
অেবযালো িেে, “িুল়িাোো আমার, এই িয়লেও তুবম কত আমার কথা ভাি! সতামার 
মলতা সোক সতা একালে সমলে না। চলো আমরা একেলঙ্গ োই। সতামার এই কু্ষদ্র েঞ্চয় 
ফুবরলয় োওয়ার আলগই, আমালের সেখভালের একিা েুরাহা কলর সফেলত হলি।” 
 
তারপর বিশ্বােী অযািাম তার বপ্রয় প্রভুপুত্র অেবযালোর েলঙ্গ সিবরলয় প়িে এক অজ্ানা 
ভবিষযলতর উলেলেয। তারাও এে আলিবলনর িলন। সেখালন সপৌঁলি গযাবনবমি ও 
এবেলয়নার মলতাই খােযকলষ্ট প়িলত হে তালেরও। এবেক ওবেক ঘুলর জ্নিেবতর 
সখাাঁজ্ করে। সেলষ বকিুই সেখলত না সপলয় কু্ষিায় শ্রলম ক্লান্ত হলয় িলে প়িে মাবিলত। 
অযািাম িেে, “োোিািু সগা, আর সে চেলত পাবর সন। বখলেয় মলর োবে।” সে িলরই 
বনে, তার আযু় সেষ, এখালনই তার জ্নয কির খুাঁ়িলত হলি। তাই সে তার প্রভুলক সেষ 
বিোয় জ্াবনলয় বেে। অেবযালো তার িুল়িা চাকলরর এমন অিস্থা সেলখ তালক কাাঁলি তুলে 
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বনলয় কতগুবে েুন্দর গালির েীতে িায়ায় এলন রাখে। িেে, “হতাে হলয়া না, 
অযািামোো, এখালন িলে একিু বিশ্রাম কলরা, এখনই মরার বচন্তা করলত হলি না।” 
 
খািালরর সখাাঁলজ্ সিরলো অেবযালো। হাবজ্র হে বিউলকর আড্ডায়। বিউক তাাঁর েঙ্গীলের 
বনলয় সেখালন ঘালের উপর োন্ধযলভালজ্ িলেবিলেন। তাাঁর মাথার উপর রাজ্িত্র বিে না, 
বিে মাত্র বিরাি কলয়কবি গালির িায়া। 
 
বখলের সচালি মবরয়া হলয় অেবযালো তরিাবরর সজ্ালর সকল়ি বনলত চাইে খািার। িেে, 
“খিরোর, আর খালি না। খািারগুলো বেলয় োও আমালক।” বিউক তাাঁলক বজ্োো 
করলেন, অিোে তালক এমন োহেী কলর তুলেলি, নাবক সে ভদ্র িযিহার অপিন্দ কলর 
িলে এমন করলি। তার উত্তলর অেবযালো িেে সে, সে বখলেয় মলর োলে। তখন বিউক 
তালকও সভাজ্েভায় আমের্ জ্ানালেন। এত ভদ্রভালি তাাঁলক কথা িেলত সেলখ 
অেবযালো তরিাবর খালপ রাখে। খািার সচলয় তার েুিবযিহালরর জ্নয েজ্জায় মলর সগে। 
সে িেে, “অনুগ্রহ কলর আমালক ক্ষমা করুন। আবম সভলিবিোম, এখালন েিাই িনয 
িিবর। তাই আলেলের েুলর কথািা িলেবিোম। এই সনই-রালজ্য বিষন্ন েতার 
আোেলনর তোয় িলে আপনারা সেই হন না সকন, েময় েম্পলকব কী বনবেবপ্ত। হয়ত 
আপনালের েুেময় বিে সকালনাবেন। আপনারা হয়ত সেইখালন বিলেন, সেখালন বগজ্বায় 
ঘণ্টা িালজ্, হয়ত সকালনা িল়িামানুলষর সভাজ্েভায় বগলয় িেলতন, সকালনাবেন হয়ত 
সচালখর জ্ে মুলিলিন, তাই জ্ালনন েয়াপ্রাথবীলক েয়া করার প্রলয়াজ্নীয়তা। তাই এখন 
মিুরভালষয আপবন আমালক োের অভযথবনা জ্ানালেন।” বিউক উত্তর বেলেন, “বঠকই 
িলেি, আমালের েুবেন বিে সকালনা এক েমলয়। আমরা এই িনজ্ঙ্গলে থাকতাম না। 
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থাকতাম নগলর-মহানগলর। সেখালন বগজ্বায় পবিত্র ঘণ্টাধ্ববন সোনা সেত। আমরা 
িল়িামানুলষর সভাজ্েভায় িেতাম। সচালখ আমালের পবিত্র েয়া েঞ্জাত অশ্রু সেখা সেত, 
আমরা তাই মুিতাম। তাই এখালন এলে িলো। ো ইো খাও। কু্ষিা বনিৃত্ত কলরা।” 
অেবযালো িেে, “আমার েলঙ্গ একজ্ন িৃদ্ধ আলিন। বতবন আমালক ভােলিলে আমার 
েলঙ্গ অলনক েূর অিবি এলেলিন। বকন্তু আর হাাঁিলত পারলিন না। িয়ে ও কু্ষিার ভালর 
ভারািান্ত বতবন। তাাঁর কু্ষিা বনিৃত্ত না কলর আবম এক কর্াও োাঁলত কািলত পাবর না।” 
বিউক িেলেন, “োও, তাাঁলকও এখালন বনলয় এে। সতামরা না সফরা অিবি আমরা 
সভাজ্ন আরম্ভ করি না।” হবরর্ী সেমন তার োিলকর জ্নয িুলি োয় খািার আনলত, 
সতমবন িুিে অেবযালো। অযািামলক কাাঁলি কলর বনলয় এে সেখালন। বিউক িেলেন, 
“ওলহ িৃদ্ধ সিািা, এলো িলো। সতামালের েু’জ্নলকই স্বাগত জ্ানাই।” তারা িৃদ্ধলক 
খাওয়াে। িৃদ্ধ ভাবর খুবে হে। তার েরীর জু়্িাে। আিার গালয় িে বফলর সপে সে। 
বিউক অেবযালোর পবরচয় বজ্োো করলেন। সে েযার সরােযাে সি িলয়লজ্র সিলে 
জ্ানলত সপলর বিউক তালক বনলজ্র িত্রিায়ায় বনলয় বনলেন। অেবযালো ও তার িুল়িা 
চাকর বিউলকর েলঙ্গ িলনই িাে করলত োগে। 
 
গযাবনবমি আর এবেলয়নার িলন আগমন ও কুবির িলয়র (সে কথার উলল্লখ আলগই করা 
হলয়লি) অল্প বেলনর মলিযই িলন এলেবিে অেবযালো। 
 
একবেন গযাবনবমি ও এবেলয়না অিাক হলয় সেখে, িলনর গালি সখাবেত সরাজ্াবেলের 
নাম। েলঙ্গ েিকালনা রলয়লি সরাজ্াবেেলক বনলয় সেখা কলয়কবি সপ্রলমর চতুেবেপেী। 
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েুই সিালন ভািলি এগুবে কার সেখা, এমন েময় তারা সেখা সপে অেবযালোর। 
সরাজ্াবেে অেবযালোলক সে হারবি বেলয়বিে, সেবি সেলখই তারা ওলক বচনে। 
 
গযাবনবমিই সে েয়া ও মহলত্ব অেবযালোর হৃেয়-বিজ্বয়নী েুন্দরী রাজ্কনযা সরাজ্াবেে, 
সেকথা সিরই সপে না অেবযালো। সে সরাজ্াবেলের রূলপর প্রেবস্ত কলর গালি গালি 
েলনি িুবেলয় সি়িাবেে। রাখাে েুিলকর েলঙ্গ গল্প করলত করলত করলত তার বমবষ্ট 
বমবষ্ট কথাগুবে ভাবর ভাে োলগ সগে অেবযালোর। গযাবনবমলির সচহারায় সরাজ্াবেলের 
একিা আভাে বিে িলি। বকন্তু তার আচরর্ সরাজ্াবেলের মলতা নম্র বিে না। আেলে 
গযাবনবমি িােক-পুরুষলের কলথাপকথলনর ভবঙ্গ নকে কলর কথা িেবিে। সে ঠাট্টা 
কলর অেবযালোলক জ্ননক সপ্রবমলকর গল্প শুবনলয় িেে, “সিলেিা আমালের িলন বেকার 
কলর আর সরাজ্াবেলের নাম বেলখ বেলখ সিালিা গািগুবেলক নষ্ট কলর। সরাজ্াবেলের 
প্রেবস্ত সগলয় হথলনবর উপর েীঘব গীবতকবিতা আর ব্র্যাম্বলের উপর সোকগাথা সেলখ। এই 
সপ্রবমকিালক খুাঁলজ্ সপলে আবম তার এই সপ্রমলরাগ োরালনার ওষুলির নাম িাতলে 
সেলিা।” 
 
অেবযালো স্বীকার কলর বনে সে, সে-ই হে উক্ত সপ্রবমক। গযাবনবমলির কালি সে ওষুলির 
পরামেব চাইে। গযাবনবমি তালক সরাজ্ তার আর এবেলয়নার কুবিলর আেলত িেে। 
িেে, “আবম সরাজ্াবেে োজ্ি। তুবম আমালক সপ্রম বনলিেলনর ভান করলি, বঠক সেমন 
আবম সরাজ্াবেে হলে তুবম করলত। আবম সতামার োমলন সখয়াবে সমলয়লের হািভাি 
নকে কলর সেখালিা। তখন সপ্রলম প়িার জ্নয সতামারই েজ্জা হলি আর সতামার সরাগও 
োলি সেলর।” এলহন বচবকৎোর প্রবত েবেও অেবযালোর খুি একিা আস্থা জ্ন্মালো না, 
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তিু সে গযাবনবমলির কুবিলর সেলত ও সেই মজ্ার সপ্রম বনলিেলনর সখো সখেলত রাবজ্ 
হে। তারপর সথলক প্রবতবেন অেবযালো গযাবনবমি ও এবেলয়নার েলঙ্গ সেখা করলত সগে। 
অেবযালো রাখাে গযাবনবমিলক সরাজ্াবেে েলম্বািন করলত োগে। সেমন কলর প্রবতবেন 
েুিলকরা নতুন নতুন স্তিিালকয সপ্রবমকার হৃেয় জ্লয়র সচষ্টা কলর, সতমবন কলর 
গযাবনবমলির কালি সপ্রম বনলিেন করে অেবযালো। তলি তার সপ্রমলরাগ বনরামলয় 
গযাবনবমি খুি একিা োফেয সেখালত পারে না। 
 
অেবযালোর কালি এ বিে সখো। সে সতা আর ভালিবন সে গযাবনবমিই আেলে 
সরাজ্াবেে। তিুও মলনর েি কথা সে প্রার্ খুলে উজ্ার কলর বেে গযাবনবমলির কালি। 
খুবে হে গযাবনবমি। সে অন্তত জ্ানত সে, কথাগুবে বঠক সোলকর কালিই োবেে। 
 
গযাবনবমিলক েুখী সেলখ এবেলয়নাও তালক তার মলতা থাকলত বেে। িািা বেে না তার 
নকে সপ্রম বনলিেলনর সখোয়। একিালরর জ্নযও তালক মলন কবরলয় বেে না সে, 
সরাজ্াবেলের সিলে এখনও তার িািার কালি সেখা সেয়বন সে। েবেও অেবযালোর কাি 
সথলক তারা জ্ানলত সপলরবিে সে, বিউক এই িলনই আলিন। একবেন গযাবনবমলির েলঙ্গ 
বিউলকর সেখা হে। তাাঁলের বকিু কথাও হে। বিউক গযাবনবমলির বপতৃপবরচয় জ্ানলত 
চাইলে সে িেে, সে বিউলকর মলতাই ভদ্রঘলরর সিলে। বিউক হােলেন। আেলে বতবন 
ভািলতও পালরনবন সেই তরুর্ রাখাে রাজ্পবরিালরর েন্তান হলত পালর। বিউকলক েুখী 
সেলখ গযাবনবমি বঠক করে, আরও বকিুবেন সে পবরচয় সগাপন রাখলি। 
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একবেন েকালে গযাবনবমলির েলঙ্গ সেখা করলত োলে অেবযালো, এমন েময় সেখে, 
একিা সোক মাবিলয় শুলয় রলয়লি আর তার গোর কালি গুবিলয় রলয়লি একিা বিরাি 
েিুজ্ োপ। োপিা অেবযালোলক সেলখই সিালপর মলিয পাবেলয় সগে। অেবযালো একিু 
কালি আেলতই একিা বেংহীলক সেখলত সপে। বেংহীিা মাবিলত মাথা সরলখ গুবি গুবি 
পালয় বি়িালের মলতা এবগলয় আেবিে। ঘুমন্ত সোকবি সজ্লগ ওঠার জ্নয অলপক্ষা 
করবিে সে (কারর্, িো হয়, বেংহ মৃত িা ঘুমন্তলক বেকার কলর না)। ঈশ্বরই সেন 
অেবযালোলক পাবঠলয় বেলয়বিলেন সোকবিলক োপ ও বেংহীর হাত সথলক উদ্ধার করলত। 
বকন্তু সোকিার মুলখর বেলক তাকালতই সে িুিলত পারে, োলক সে সজ্া়িা বিপলের হাত 
সথলক উদ্ধার করলত চলেলি সে আেলে তার বনলজ্র োো অবেভার, সে একবেন তার 
েলঙ্গ খারাপ িযিহার কলরবিে, এমনবক তার ঘলর আগুন বেলয় তালক হতযাও করলত 
সচলয়বিে। প্রথলম সে ভািে, োোলক কু্ষিাতব বেংহীর মুলখই সিল়ি োলি। বকন্তু 
তারপলরই ভ্রাতৃলপ্রম ও স্বভািগত েয়া তার প্রাথবমক রাগ েূর কলর বেে। সে তরিাবর 
সির কলর বেংহীিালক আিমর্ কলর তালক হতযা করে। োোলক রক্ষা করেবিষির োপ 
ও বহংস্র বেংহীর হাত সথলক । তলি বেংহীিালক হতযা করার আলগ, সে তার তীক্ষ্ণ নখ 
বেলয় অেবযালোর হালত বেে আাঁচল়ি। 
 
অেবযালো েখন বেংহীর েলঙ্গ েুদ্ধ করবিে, তখন অবেভালরর ঘুম সভলে সগে। বতবন 
সেখলেন, সে ভাইলয়র প্রবত বতবন এত বনষু্ঠরতা কলরবিলেন, সে-ই বকনা বনলজ্র জ্ীিন 
বিপন্ন কলর তালক িনয জ্ন্তুর হাত সথলক রক্ষা করে। েজ্জা ও বিক্কার গ্রাে করে 
তাাঁলক। বনলজ্র পূিবকৃত িযিহালরর জ্নয অনুতাপ করলত োগলেন বতবন। েজ্ে সচালখ 
ভাইলয়র কালি ক্ষমা চাইলেন। তালক অনুতপ্ত হলত সেলখ অেবযালোর খুি ভাে োগে। 
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সে এককথায় োোলক ক্ষমা কলর বেে। েুই ভাই এলক অপরলক আবেঙ্গন করে। 
অেবযালোলক হতযা করলত এলে তার েলঙ্গ েবতযকালরর ভ্রাতৃলপ্রলম আিদ্ধ হলেন 
অবেভার। 
 
হালতর ক্ষতস্থান সথলক প্রচুর রক্তক্ষরর্ হওয়ায় অেবযালো েুিবে সিাি করলত োগে। 
সেবেন আর গযাবনবমলির কালি সেলত পারে না। িরং োোলক েুঘবিনার খিরিা 
গযাবনবমলির কালি সপৌঁলি বেলত পাঠাে। অেবযালো িলে বেে, “ওলক আবম মজ্া কলর 
সরাজ্াবেে িবে।” 
 
অবেভার বগলয় গযাবনবমি ও এবেলয়নালক বগলয় িেলেন, সকমন কলর অেবযালো তার 
জ্ীিন রক্ষা কলরলি। অেবযালের িীরলত্বর কাবহবন ও তার ভাগযিলমর সিাঁলচ োওয়ার গল্প 
সেষ কলর বতবন অেবযালোর োো বহলেলি আত্মপবরচয় বেলেন। জ্ানালেন, আলগ বতবন 
অেবযালোর েলঙ্গ খারাপ িযিহার করলেও এখন আিার তাাঁলের েুই ভাইলয় বমে হলয় 
সগলি। 
 
পূিবকৃত অপরালির জ্নয অবেভারলক এত অনুতপ্ত সেলখ েয়াময়ী এবেলয়না মুহুলতব তাাঁর 
সপ্রলম পল়ি সগে। তাাঁর কলষ্ট এবেলয়নালক েমিযথী হলত সেলখ অবেভারও এবেলয়নার 
সপ্রলম পল়ি সগলেন। এইভালি েু’জ্লনর মন সেওয়া সনওয়া হলয় সগে। এবেলক গযাবনবমি 
সতা অেবযালোর বিপলের কথা শুলন, সে বেংহীর োরা আহত হলয়লি সজ্লন অোনই হলয় 
সগে। 
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োন বফরলে সে এমন ভান করে সেন, সরাজ্াবেে নালম সকালনা কাল্পবনক চবরলত্র 
অবভনয় করলত বগলয় সে অোন হলয় বগলয়বিে। অবেভারলক িেে, “আপনার ভাই 
অেবযালোলক িেলিন, আবম সকমন েুন্দর অোন হলয় বগলয়বিোম।” অবেভার বকন্তু তার 
সেলহর পােুরতা েক্ষয কলর িুিলেন সে ওিা অবভনয় বিে না। েুিলকর েুিবেতা সেলখ 
বতবন অিাক হলয় সগলেন। িেলে, “তা অবভনয় করলত হলে, পুরুলষর অবভনয় করলেই 
সতা পালরা।” গযাবনবমি উত্তলর িেে, “আবম সতা তাই কবর। তলি আমার নারী হওয়াই 
উবচত বিে।” 
 
অবেভার অলনকক্ষর্ তালের কালি রইলেন। বফলর এলে ভাইলক অলনক কথাই িেলেন 
বতবন। সকমন কলর গযাবনবমি অেবযালোর আহত হওয়ার কথায় অোন হলয় সগে; সকমন 
কলর বতবন েুন্দরী রাখাবেনী এবেলয়না আগ্রলহ মুগ্ধ হলয় বতবন তার সপ্রলম প়িলেন, সে 
েি খুলে িেলেন। এবেলয়নালক বিলয় করার ইলে প্রকাে করলেন ভাইলয়র কালি। 
িেলেন, বিলয় কলর বতবন িলন রাখালের িৃবত্তই সনলিন। িাব়ি আর এলেিপত্র েি 
অেবযালোলক বেলখ সেলিন। 
 
অেবযালো িেে, “আবম রাবজ্। কােই বিলয়িা সেলর সফলো। আবম বিউক ও তাাঁর 
িনু্ধলের আমের্ জ্ানালিা। োও, রাখাবেনীলক রাবজ্ কবরলয় নাও। ও এখন একা আলি। 
ওই েযালখা, ওর োো এখালন এলেলি।” গযাবনবমি তার আহত িনু্ধলক সেখলত এলেবিে। 
তা সেলখ অবেভার এবেলয়নার কালি সগে। 
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অবেভার আর এবেলয়নার সপ্রম বনলয় আলোচনা করলত োগে অেবযালো ও গযাবনবমি। 
িেে, োোলক সে রাখাবেনীর কালি পাবঠলয়লি পলরর বেনই তালক বিলয় করার জ্নয 
েম্মবত আোয় করলত। তারপর সে িলে সফেে, ওই বেনই সরাজ্াবেেলক বিলয় করলত 
পারলে সে খুি েুখী হত। 
 
গযাবনবমি বনলজ্ই েখন সেবি সরাজ্াবেে তখন পলরর বেনই অেবযালোলক বিলয় করা তার 
পলক্ষ সমালিও েক্ত কাজ্ নয়। সে িেে, তার কাকা বিলেন এক বিখযাত জ্ােুকর। 
কাকার সথলক সেও বকিু জ্ােু বেলখবিে। সেই জ্ােুর িলে পলরর বেনই সে 
সরাজ্াবেেলক এলন হাবজ্র করলত পালর। 
 
সপ্রলমান্মত্ত অেবযালো তার কথা খাবনক বিশ্বাে করে, খাবনক করে না। একিার ভািে, 
গযাবনবমি িুবি রবেকতা করলি। গযাবনবমি িেে, “আমার মাথার বেবিয, আবম রবেকতা 
করবি না। আগামীকাে ভাে সপাষাক পলর সথলকা। আর বিউক ও তাাঁর িনু্ধলের সতামার 
বিলয়লত সনমন্তন্ন সকালরা। কােই েবে সরাজ্াবেেলক বিলয় করলত চাও, তাহলে কােলকই 
সে এখালন এলে হাবজ্র হলি।” 
 
এবেলক অবেভার এবেলয়নার েম্মবত আোয় করলত সপলরবিলেন। পরবেন তাাঁরা এলেন 
বিউলকর কালি। েলঙ্গ এে অেবযালোও। 
 
বিউক ও তাাঁর িনু্ধরা এলেবিলেন েুবি বিলয়লত আমবেত হলয়। বকন্তু এলে সেখলেন, মাত্র 
একজ্ন িিূই উপবস্থত। েকলে ভািলেন, গযাবনবমি অেবযালোর েলঙ্গ রবেকতাই কলরলি। 
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তাাঁর সমলয়লক জ্ােুিলে হাবজ্র করা হলি শুলন বিউক অেবযালোলক বজ্োো করলেন, ওই 
রাখাে সিাকরাবিলক সে বিশ্বাে কলর বকনা। অেবযালো সে কথার সকালনা েেুত্তর বেলত 
পারে না। এমন েময় গযাবনবমি এলে বিউকলক িেে, বিউক েবে বনজ্ কনযার েলঙ্গ 
অেবযালোর বিলয় বেলত েম্মত হন, তলিই সে বিউক-কনযালক হাবজ্র করলি। বিউক 
িেলেন, “বিলয়লত সেৌতুক সেওয়ার মলতা রাজ্য েবে আমার হালত থাকত, তাহলে 
অিেযই করতাম।” গযাবনবমি অেবযালোলক বজ্োো করে, “তালক এখালন আনলে তুবম 
তালক বিলয় করলি সতা?” অেবযালো িেে, “েবে অলনক রালজ্যর রাজ্া হতাম, তাহলে 
অিেযই করতাম।” 
 
তখন গযাবনবমি ও এবেলয়না একেলঙ্গ সিবরলয় সগে। গযাবনবমি তার পুরুষলিে তযাগ 
করে। পরে নারীর সিে। জ্ােুর োহােয িা়িাই চবকলত সে হলয় সগে সরাজ্াবেে। 
এবেলয়না তার গ্রাময িাবেকার সিে তযাগ কলর রাজ্লপাষাক পরে। সেও চবকলত হলয় 
সগে সেবি সেবেয়া। 
 
ওরা সিবরলয় সেলতই বিউক রাখাে গযাবনবমলির েলঙ্গ তাাঁর সমলয়র সচহারাগত োেৃলেযর 
কথা িেলেন অেবযালোলক। অেবযালো িেে, বমেিা সেও েক্ষয কলরলি। 
 
সেষকালে েিাইলক অিাক কলর সরাজ্াবেে ও সেবেয়া বনজ্ বনজ্ সিলে প্রলিে করে। 
েিাই ভািে জ্ােুর িলেই তারা সেখালন হাবজ্র হলয়লি। বকন্তু সরাজ্াবেে আর তার 
িািার েলঙ্গ িেনা করে না। সে তার িািার পালয়র কালি হাাঁিু সগল়ি িলে তাাঁর 
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আেীিবাে চাইে। তারপর সে তার বনিবােন, িলন রাখালের সিলে িেিাে ও খু়িতুলতা 
সিান সেবেয়ালক বনলজ্র সিান িলে পবরচয় সেওয়ার কথা েি খুলে িেে। 
 
বিিালহর জ্নয সেওয়া পূিব অনুমবত আইনত অনুলমােন করলেন বিউক। অেবযালো 
সরাজ্াবেেলক ও অবেভার সেবেয়ালক একই বেলন বিলয় করলেন। রাজ্পবরিালরর বিলয়লত 
মহােমালরালহ কুচকাওয়াজ্ হয়। বকন্তু সেই িলন সতমন বকিুই করা সগে না। তা েলত্ত্বও 
বিিাহ উৎেলির আনলন্দ এতিুকু ঘািবত হে না। েীতে গালির িায়ায় সভাজ্েভায় তাাঁরা 
হবরলর্র মাংে সখলেন। েয়ােু বিউলকর িত্রিায়ায় সপ্রবমক-সপ্রবমকালের বমেলন আনলন্দর 
পূর্বঘি স্থাবপত হে। এমন েময় এক েূত এে অপ্রতযাবেত এক আনন্দ েংিাে বনলয় – 
বিউক-রাজ্য নযায়েম্মত বিউকলক প্রতযবপবত করা হলয়লি। 
 
সমলয়র পোয়লন োরপরনাই সরলগ বগলয়বিলেন প্রিঞ্চক। তার উপর প্রবতবেনই বিবেষ্ট 
রাজ্পুরুলষর আলিবলনর িলন নযায়েঙ্গত বিউলকর আশ্রলয় সোগ বেবেলেন। এত 
অেুবিিার মলিযও নযায়েম্মত বিউক কীভালি সোলকর েম্মান আোয় করবিলেন সেলখ 
োোর প্রবত ঈষবা উত্তলরাত্তর িৃবদ্ধ পাবেে তাাঁর। বতবন বিোে এক িাবহনী গল়ি োোলক 
েপাবরষে িন্দী করার উলেলেয িলনর পলথ রওনা হলেন। বকন্তু পরলমশ্বলরর কৃপায় িলন 
প্রলিে করার পরই বিউলকর েুষ্ট ভাইলয়র মন পবরিবতবত হে। এক িৃদ্ধ েলন্তর েলঙ্গ 
তাাঁর সেখা হলয়বিে। অলনকক্ষর্ কথাও হলয়বিে েু’জ্লনর মলিয। সেষ পেবন্ত েন্ত তাাঁর 
হৃেয়লক েমূ্পর্ব কেুষমুক্ত করলত েক্ষম হলেন। তাাঁর মলন অনুতাপ জ্ন্মাে। বঠক 
করলেন, অনযায়ভালি েখে করা রাজ্য বতবন তযাগ করলিন। সেষ জ্ীিন কাবিলয় সেলিন 
সকালনা িমবেংলঘ বগলয়। তাই প্রথলমই একজ্ন েূত পাবঠলয় (োর কথা িো হে) বতবন 
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োোলক তাাঁর বিউকরাজ্য বফবরলয় বেলেন। সেই েলঙ্গ বফবরলয় বেলেন বিউলকর 
েুঃেমলয়র িনু্ধিলগবর জ্বম ও রাজ্স্বভাগ। 
 
এই অপ্রতযাবেত আনন্দ েংিালে রাজ্কনযালের বিিালহর উৎেলি বমেলনর নতুন রং 
োগে। সরাজ্াবেলের িািা বিউলকর নিেব্ধ সেৌভালগযর জ্নয সেবেয়া সরাজ্াবেেলক 
অবভনন্দন জ্ানাে ও আন্তবরকভালি তার সেৌভাগয কামনা করে। সে বনলজ্ আর 
বিউকরালজ্যর উত্তরাবিকাবরর্ী রইে না। সরাজ্াবেলের িািা বিউকরাজ্য বফলর পাওয়ায় 
সে-ই হে রালজ্যর নতুন উত্তরাবিকাবরর্ী। তা েলত্ত্বও েুই সিালনর ভােিাোর মলিয 
এতিুকুও ঈষবা প্রলিে করে না। 
 
বনিবােলনর েময় সেেি িনু্ধরা তাাঁর েলঙ্গ বিলেন, তালের পুরসৃ্কত করলেন বিউক। এই 
েি বিশ্বস্ত অনুগামীরা এতবেন ধিেব িলর বিউলকর েুঃেমলয়র েঙ্গী হলয়বিলেন। এতবেন 
পলর নযায়েঙ্গত বিউলকর প্রাোলে োবন্তলত বফরলত সপলর তাাঁরাও খুি খুবে হলেন। 
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