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বিবিনবিশ োর ধনীগৃশে জবিয়োবিশেন, সসইজশনে ধন সে িবরমোশে িেয় 

িবরশে জোবনশেন েোেোর অশধেি িবরমোশেও উিোজেন িবরশে স শেন 

নোই। সেুরোাং সে গৃশে জি সস গৃশে দীর্েিোে িোস িরো র্বিে নো। 

 

সনু্দর সিুুমোরমূবেে েরুে েিুি, গোনিোজনোয় বসদ্ধেস্ত, িোজিশমে 

বনরবে য় অিি;ু সাংসোশরর িশে সমূ্পেে অনোি েি। জীিনেো্োর িশে 

জগন্নোথশদশির রশথর মশেো অচে; সেরূি বিিুে আশয়োজশন চবেশে 

িোশরন সসরূি আশয়োজন সম্প্রবে বিবিনবিশ োশরর আয়ত্তোেীে। 

 

সসৌভোগেক্রশম রোজো বচত্তরঞ্জন সিোর্টে অফ ওয়োর ড স্ েইশে বিষয় প্রোপ্ত 

েইয়ো  শের বথশয়িোর ফোাঁবদিোর সচষ্টো িবরশেশিন এিাং বিবিনবিশ োশরর 

সনু্দর সচেোরো ও গোন গোবেিোর ও গোন তেয়োবর িবরিোর েমেোয় মুগ্ধ 

েইয়ো, েোেোশি সোদশর বনশজর অনুচরশেেীশে ভুক্ত িবরয়ো েইয়োশিন। 

 

রোজো বি. এ. িোস। েোাঁেোর সিোশনোপ্রিোর উচৃ্ছঙ্খেেো বিে নো। 

িশ োমোনুশষর সিশে েইয়োও বনয়বমে সমশয়, এমন-বি, বনবদেষ্ট থানোশনই 

 য়ন সভোজন িবরশেন। বিবিনবিশ োরশি েঠোৎ েোাঁেোর সন োর মশেো 

েোবগয়ো সগে। েোাঁেোর গোন শুবনশে ও েোাঁেোর রবচে গীবেনোিে আশেোচনো 

িবরশে িবরশে ভোে ঠোণ্ডো েইশে থোশি, রোে িোব য়ো েোয়। সদওয়োনবজ 

িবেশে েোবগশেন, েোাঁেোর সাংেেস্বভোি মবনশির চবর্শদোশষর মশধে 

সিিে ঐ বিবিনবিশ োশরর প্রবে অবে য় আসবক্ত। 

 

রোনী িসন্তিুমোরী স্বোমীশি েজেন িবরয়ো িবেশেন, “সিোথোিোর এি 

েক্ষ্মীিো ো িোনর আবনয়ো  রীর মোবি িবরিোর উিক্রম িবরয়োশি, ওিোশি 

দূর িবরশে িোবরশেই আমোর েোশ  িোেোস েোশগ।”  
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রোজো েিুেী স্ত্রীর ঈষেোয় মশন মশন এিিু েুব  েইশেন, েোবসশেন; 

ভোবিশেন, সমশয়রো েোেোশি ভোশেোিোশস সিিে েোেোশিই জোশন। জগশে 

সে আদশরর িো্ অশনি গুেী আশি, স্ত্রীশেোশির  োশস্ত্র সস িথো সেশে 

নো। সে সেোি েোেোর িোশন বিিোশের মন্ত্র িব য়োশি সিে গুে েোেোর 

এিাং সিে আদর েোেোরই জনে। স্বোমীর আধর্ণ্টো েোিোর সময় অেীে 

েইয়ো সগশে অসেে েয়, আর, স্বোমীর আবেেশি দরূ িবরয়ো বদশে েোেোর 

এিমুবষ্ট অন্ন জুবিশি নো, এ সম্বশে সস সমূ্পেে উদোসীন। স্ত্রীশেোশির এই 

বিশিচনোেীন িেিোে দূষেীয় েইশে িোশর, বিন্তু বচত্তরঞ্জশনর বনিি েোেো 

বনেোন্ত অপ্রীবেির সিোধ েইে নো। এইজনে বেবন েেন-েেন সিব মো্ োয় 

বিবিশনর গুেগোন িবরয়ো স্ত্রীশি েেোিোইশেন ও বিশ ষ আশমোদ সিোধ 

িবরশেন। 

 

এই রোজিীয় সেেো সিচোরো বিবিশনর িশে সবুিধোজনি েয় নোই। 

অন্তঃিুশরর বিমুেেোয় েোাঁেোর আেোরোবদর িেিথানোয় িশদ িশদ িন্টি 

িব শে েোবগে। ধনীগৃশের ভৃেে আবেে ভদ্রশেোশির প্রবে স্বভোিেই 

প্রবেিেূ; েোেোরো রোনীর আশক্রোশ  সোেস িোইয়ো বভেশর বভেশর 

বিবিনশি অশনিপ্রিোর উশিেো সদেোইে। 

 

রোনী এিবদন িুাঁশিশি ভৎেসনো িবরয়ো িবেশেন, “সেোশি সে সিোশনো 

িোশজই িোওয়ো েোয় নো, সমস্ত বদন িবরস িী।”  

 

সস িবেে, রোজোর আশদশ  বিবিনিোিরু সসিোশেই েোেোর বদন িোবিয়ো 

েোয়। 

 

রোনী িবেশেন, “ইস্ , বিবিনিোিু সে ভোবর নিোি সদবেশেবি।”  
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িরবদন েইশে িুাঁশি বিবিশনর উবচ্ছষ্ট সফবেয়ো রোবেে; অশনিসময় েোেোর 

অন্ন ঢোবিয়ো রোবেে নো। অনভেস্ত েশস্ত বিবিন বনশজর অশন্নর থোবে বনশজ 

মোবজশে েোবগে এিাং মোশে মোশে উিিোস বদে; বিন্তু ইেো েইয়ো রোজোর 

বনিি নোবে  ফবরয়োদ িরো েোেোর স্বভোিবিরুদ্ধ। সিোশনো চোিশরর সবেে 

িেে িবরয়ো সস আত্মোিমোননো িশর নোই। এইরূশি বিবিশনর ভোশগে 

সদর েইশে আদর িোব শে েোবগে, অন্দর েইশে অিজ্ঞোর সীমো রবেে 

নো। 

এ বদশি সভুদ্রোেরে গীবেনোিে বরেো েোেশ শষ প্রস্তুে। রোজিোবির অগনেশন 

েোেোর অবভনয় েইে। রোজো স্বয়াং সোবজশেন িৃষ্ণ, বিবিন সোবজশেন 

অজুেন। আেো, অজুেশনর সেমন িন্ঠ সেমবন রূি। দ েিগে ‘ধনে ধনে’ 

িবরশে েোবগে। 

 

রোশ্ রোজো আবসয়ো িসন্তিমুোরীশি বজজ্ঞোসো িবরশেন, “সিমন অবভনয় 

সদবেশে।”  

 

রোনী িবেশেন, “বিবিন সেো সি  অজুেন সোবজয়োবিে। িশ োর্শরর সিশের 

মশেো েোেোর সচেোরো িশি, এিাং গেোর সরুবিও সেো বদিে।”  

 

রোজো িবেশেন, “আর, আমোর সচেোরো িুবে বিিুই নয়, গেোিোও িুবে 

মন্দ।”  

 

রোনী িবেশেন, “সেোমোর িথো আেোদো।” িবেয়ো িুনরোয় বিবিশনর 

অবভনশয়র িথো িোব শেন। 

 

রোজো ইেো অশিেো অশনি উচ্ছ্ববসে ভোষোয় রোনীর বনিি বিবিশনর 

গুেগোন িবরয়োশিন; বিন্তু অদে রোনীর মুশের এইিুিমুো্ প্র াংসো শুবনয়ো 
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েোাঁেোর মশন েইে, বিবিনিোর েমেো সে-িবরমোশে অবিশিচি সেোশি 

েদশিেো েোেোশি সঢর সিব  িো োইয়ো থোশি। উেোর সচেোরোই িো িী, 

আর গেোই িো িী এমন। বিয়ৎিোে িূশিে বেবনও এই অবিশিচিশেেীর 

মশধে বিশেন; েঠোৎ িী িোরশে েোাঁেোর বিশিচনো- বক্ত িোব য়ো উবঠে। 

 

িরবদন েইশে বিবিশনর আেোরোবদর সিুেিথানো েইে। িসন্তিুমোরী 

রোজোশি িবেশেন, “বিবিনশি িোিোবর র্শর আমেোশদর সবেে িোসো 

সদওয়ো অনেোয় েইয়োশি। েোজোর েউি, এিসমশয় উেোর অিথানো ভোশেো 

বিে।”  

 

রোজো সিিে সাংশেশি উ োইয়ো বদয়ো িবেশেন, “েোাঁ! ”  

 

রোনী অনুশরোধ িবরশেন, “সেোিোর অন্নপ্রো ন উিেশে আর-এিবদন 

বথশয়িোর সদওয়ো েউি।” রোজো িথোিো িোশনই েবুেশেন নো।  

 

এিবদন ভোশেো িোি  সিোাঁচোশনো েয় নোই িবেয়ো রোজো িুাঁশি চোিরশি 

ভৎেসনো িরোশে সস িবেে, “িী িবরি, রোনীমোর আশদশ  বিবিনিোিরু 

িোসন মোবজশে ও সসিো িবরশেই সময় িোবিয়ো েোয়।”  

 

রোজো রোবগয়ো উবঠয়ো িবেশেন, “ইস্ , বিবিনিোিু সেো ভোবর নিোি 

েইয়োশিন, বনশজর িোসন িবুে বনশজ মোবজশে িোশরন নো।”  

 

বিবিন িুনমূেবষি েইয়ো িব ে। 

 

রোনী রোজোশি ধবরয়ো িব শেন, সেেোশিেোয় েোাঁেোশদর সাংগীেোশেোচনোর 

সময় িোশ র র্শর থোবিয়ো িদেোর আ োশে বেবন গোন শুবনশিন, বিবিশনর 
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গোন েোাঁেোর ভোশেো েোশগ। রোজো অনবেিোে িশরই িূিেিৎ অেেন্ত বনয়বমে 

সমশয়  য়ন সভোজন আরম্ভ িবরশেন। গোনিোজনো আর চশে নো। 

 

রোজো মধেোশে জবমদোবর-িোজ সদবেশেন। এিবদন সিোে সিোে 

অন্তঃিুশর বগয়ো সদবেশেন, রোনী িী এিিো িব শেশিন। রোজো বজজ্ঞোসো 

িবরশেন, “ও িী িব শেি।”  

 

রোনী প্রথমিো এিিু অপ্রবেভ েইয়ো িবেশেন, “বিবিনিোিরু এিিো গোশনর 

েোেো আনোইয়ো দুশিো-এিিো গোশনর িথো মুেথান িবরয়ো েইশেবি; েঠোৎ 

সেোমোর  ে বমবিয়ো বগয়ো আর সেো গোন শুবনিোর সজো নোই।” িহুিূশিে 

 েিোশি সমূশে বিনো  িবরিোর জনে রোনী সে িহুবিধ সচষ্টো িবরয়োবিশেন 

সস িথো সিে েোেোশি স্মরে িরোইয়ো বদে নো। 

 

িরবদন বিবিনশি রোজো বিদোয় িবরয়ো বদশেন; িোে েইশে িী িবরয়ো 

সিোথোয় েোাঁেোর অন্নমুবষ্ট জুবিশি সস সম্বশে সিোশনো বিশিচনো িবরশেন নো। 

 

দুঃে সিিে েোেোই নশে, ইবেমশধে বিবিন রোজোর সবেে অিবৃ্ম 

অনুরোশগ আিদ্ধ েইয়ো িব য়োবিশেন; সিেশনর সচশয় রোজোর প্রেয়িো 

েোাঁেোর িোশি অশনি সিব  দোমী েইয়ো উবঠয়োবিে। বিন্তু, িী অিরোশধ 

সে েঠোৎ রোজোর হৃদেেো েোরোইশেন, অশনি ভোবিয়োও বিবিন েোেো বঠি 

িবরশে িোবরশেন নো। এিাং দীর্েবনশ্বোস সফবেয়ো েোাঁেোর িুরোেন 

েম্বুরোবিশে সগেোি িরোইয়ো িেুেীন িেৃৎ সাংসোশর িোবের েইয়ো িব শেন; 

েোইিোর সময় রোজভৃেে িুাঁশিশি েোাঁেোর স ষ সম্বে দুইবি িোিো িুরস্কোর 

বদয়ো সগশেন। 

 


