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আদ্যানাথ এবং ববদ্যনাথ চক্রবর্ণী দুই শরিক। উভয়েি ময়যয ববদ্যনায়থি 

অবস্থাই রকছু খািাপ। ববদ্যনায়থি বাপ ময়েশচয়েি রবষেবুরি আয়দ্ৌ 

রছল না, রর্রন দ্াদ্া রশবনায়থি উপি সমূ্পর্ণ রনভণি করিো থারকয়র্ন। 

রশবনাথ ভাইয়ক প্রচুি স্নেেবাকয রদ্ো র্ৎপরিবয়র্ণ র্াাঁোি রবষেসম্পরি 

সমস্ত আত্মসাৎ করিো লন। স্নকবল খানকর্ক স্নকাম্পারনি কাগ  

অবরশষ্ট থায়ক।  ীবনসমুয়ে স্নসই কাগ -কখারন ববদ্যনায়থি একমা্  

অবলম্বন। 

 

রশবনাথ বহু অনুসন্ধায়ন র্াাঁোি পু্ আদ্যানায়থি সরের্ এক যনীি 

একমা্  কনযাি রববাে রদ্ো রবষেবৃরিি আি-একরি সয়ুোাগ করিো 

িারখোরছয়লন। ময়েশচে একরি সপ্তকনযাভািগ্রস্ত দ্রিে ব্রাহ্ময়র্ি প্ররর্ 

দ্ো করিো এক পেসা পর্ না লইো র্াোি স্ন যষ্ঠা কনযারিি সরের্ 

পুয়্ি রববাে স্নদ্ন। সার্রি কনযায়কই স্নো ঘয়ি লন নাই র্াোি কাির্, 

র্াাঁোি একরিমা্  পু্ এবং ব্রাহ্মর্ও স্নসরূপ অনুয়িায কয়ি নাই। র্য়ব, 

র্াোয়দ্ি রববায়েি উয়েয়শ সাযযারর্রিত অ অথণসাোোয করিোরছয়লন। 

 

রপর্াি মৃর্ুযি পি ববদ্যনাথ র্াাঁোি কাগ -কেখারন লইো সমূ্পর্ণ রনরিন্ত 

ও সন্তুষ্টরচয়ি রছয়লন। কা কয়মণি কথা র্াাঁোি ময়নও উদ্ে েইর্ না। 

কায় ি ময়যয রর্রন গায়ছি ডাল কারিো বরসো বরসো বহু োয়ে ছরি 

বর্রি করিয়র্ন। িায় যি বালক এবং োবুকগর্ র্াাঁোি রনকি ছরিি  নয 

উয়মদ্াি েইর্, রর্রন দ্ান করিয়র্ন। ইো ছািা বদ্ানযর্াি উয়ি নাে 

রছপ ঘুরি লািাই রনমণার্ করিয়র্ও র্াাঁোি রবস্তি সমে োাইর্। োাোয়র্ 

বহুোয়ে বহুকাল যরিো চাাঁচায়ছালাি আবশযক, অথচ সংসায়িি 

উপকারির্া স্নদ্রখয়ল োাো স্নস পরিমার্ পরিশ্রম ও কালবযয়েি অয়োাগয, 

এমন একিা োয়র্ি কা  পাইয়ল র্াাঁোি উৎসায়েি সীমা থায়ক না। 
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পািাে োখন দ্লাদ্রল এবং চক্রান্ত লইো বয়িা বয়িা পরব্ বগীে 

চণ্ডীমণ্ডপ যূমাচ্ছন্ন েইো উরিয়র্য়ছ, র্খন ববদ্যনাথ একরি কলম-কািা 

ছুরি এবং একখণ্ড গায়ছি ডাল লইো প্রার্ঃকাল েইয়র্ মযযাহ্ন এবং 

আোি ও রনোি পি েইয়র্ সাোহ্নকাল পোণন্ত রনয় ি দ্াওোরিয়র্ 

একাকী অরর্বারের্ করিয়র্য়ছন, এমন প্রাে স্নদ্খা োাইর্। 

 

ষষ্ঠীি প্রসায়দ্ শত্রুি মুয়খ োথাক্রয়ম ছাই রদ্ো ববদ্যনায়থি দুইরি পু্ 

এবং একরি কনযা  ন্মগ্রের্ করিল। 

 

গৃরের্ী স্নমাক্ষদ্াসনু্দিীি অসয়ন্তাষ প্ররর্রদ্ন বারিো উরিয়র্য়ছ। 

আদ্যানায়থি ঘয়ি স্নোরূপ সমায়িাে ববদ্যনায়থি ঘয়ি স্নকন স্নসরূপ না েে। 

ও বারিি রবন্ধযবারসনীি স্নোমন গেনাপ্, স্নবনািরস শারি, কথাবার্ণাি 

ভরগ এবং চাল-চলয়নি স্নগৌিব, স্নমাক্ষদ্াি স্নো রিক স্নর্মনিা েইো ওয়ি 

না, ইো অয়পক্ষা োরুত অরবরুি বযাপাি আি কী েইয়র্ পায়ি। অথচ, একই 

স্নর্া পরিবাি। ভাইয়েি রবষে বঞ্চনা করিো লইোই স্নর্া উোয়দ্ি এর্ 

উন্নরর্। োর্ স্নশায়ন র্র্ই স্নমাক্ষদ্াি হৃদ্য়ে রন  শ্বশুয়িি প্ররর্ এবং 

শ্বশুয়িি একমা্  পুয়্ি প্ররর্ অশ্রিা এবং অবজ্ঞা আি যয়ি না। 

রন গৃয়েি রকছুই র্াাঁোি ভায়লা লায়গ না। সকলই অসরুবযা এবং 

মানোরন- নক। শেয়নি খািিা মৃর্য়দ্েবেয়নিও স্নোাগয নে, োাোি সার্ 

কুয়ল স্নকে নাই এমন একিা অনাথ চামরচয়ক-শাবকও এই  ীর্ণ প্রাচীয়ি 

বাস করিয়র্ চায়ে না, এবং গৃেসজ্জা স্নদ্রখয়ল ব্রহ্মচািী পিমেংয়সি 

চয়ক্ষও  ল আয়স। এ-সকল অর্ুযরত অি প্ররর্বাদ্ কিা পুরুয়ষি নযাে 

কাপুরুষ ারর্ি পয়ক্ষ অসম্ভব। সরু্িাং ববদ্যনাথ বারেয়িি দ্াওোে 

বরসো রিগুর্ ময়নায়োায়গি সরের্ ছরি চাাঁরচয়র্ প্রবৃি েইয়লন। 
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রকন্তু, স্নমৌনব্রর্ রবপয়দ্ি একমা্  পরির্াির্ নয়ে। এক-একরদ্ন স্বামীি 

রশল্পকায়োণ বাযা রদ্ো গৃরের্ী র্াাঁোয়ক অন্তঃপুয়ি আহ্বান করিো 

আরনয়র্ন। অর্যন্ত গম্ভীিভায়ব অনয রদ্য়ক চারেো বরলয়র্ন, “স্নগাোলাি 

দুয বন্ধ করিো দ্াও।”  

 

ববদ্যনাথ রকেৎক্ষর্ স্তব্ধ থারকো নম্রভায়ব বরলয়র্ন, “দুযিা – বন্ধ 

করিয়ল রক চরলয়ব। স্নছয়লিা খাইয়ব কী।”  

 

গৃরের্ী উিি করিয়র্ন, “আমারন।”  

 

আবাি স্নকায়নারদ্ন ইোি রবপিীর্ ভাব স্নদ্খা োাইর্ – গৃরের্ী ববদ্যনাথয়ক 

ডারকো বরলয়র্ন, “আরম  ারন না। োা করিয়র্ েে র্ুরম কয়িা।”  

 

ববদ্যনাথ ম্লানমুয়খ র জ্ঞাসা করিয়র্ন, “কী করিয়র্ েইয়ব।”  

 

স্ত্রী বরলয়র্ন, “এ মায়সি ময়র্া বা াি করিো আয়না।” বরলো এমন 

একিা ফদ্ণ রদ্য়র্ন োাোয়র্ একিা িা সেূোজ্ঞ সমায়িায়েি সরের্ সম্পন্ন 

েইয়র্ পারির্। 

 

ববদ্যনাথ োরদ্ সােসপূবণক প্রশ্ন করিয়র্ন, “এর্ রক আবশযক আয়ছ” – 

উিি শুরনয়র্ন, “র্য়ব স্নছয়লগুয়লা না খাইয়র্ পাইো মরুক এবং আরমও 

োাই, র্াো েইয়ল র্ুরম একলা বরসো খবু সস্তাে সংসাি চালাইয়র্ 

পারিয়ব।”  

 

এইরূয়প ক্রয়ম ক্রয়ম ববদ্যনাথ বুরিয়র্ পারিয়লন, ছরি চাাঁরচো আি চয়ল 

না। একিা-রকছু উপাে কিা চাই। চাকরি কিা অথবা বযবসা কিা 
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ববদ্যনায়থি পয়ক্ষ দুিাশা। অর্এব কুয়বয়িি ভাণ্ডায়ি প্রয়বশ করিবাি 

একিা সংয়ক্ষপ িাস্তা আরবষ্কাি কিা চাই। 

 

একরদ্ন িায়্ রবছানাে শুইো কার্িভায়ব প্রাথণনা করিয়লন, “স্নে মা 

 গদ্য়ম্ব, স্বয়ে োরদ্ একিা দুঃসাযয স্নিায়গি স্নপয়িন্্ট ধষয বরলো দ্াও, 

কাগয়  র্াোি রবজ্ঞাপন রলরখবাি ভাি আরম লইব।”  

 

স্নস িায়্ স্বয়ে স্নদ্রখয়লন, র্াাঁোি স্ত্রী র্াাঁোি প্ররর্ অসন্তুষ্ট েইো 

‘রবযবারববাে করিব’ বরলো একান্ত পর্ করিো বরসোয়ছন। অথণাভাবসয়ে 

উপোুত অ গেনা স্নকাথাে পাওো োাইয়ব বরলো ববদ্যনাথ উত অ প্রস্তায়ব 

আপরি করিয়র্য়ছন; রবযবাি গেনা আবশযক কয়ি না বরলো পেী আপরি 

খণ্ডন করিয়র্য়ছন। র্াোি কী একিা চূিান্ত  বাব আয়ছ বরলো র্াাঁোি 

ময়ন েইয়র্য়ছ অথচ রকছুয়র্ই মাথাে আরসয়র্য়ছ না, এমন সমে রনোভগ 

েইো স্নদ্রখয়লন সকাল েইোয়ছ; এবং স্নকন স্নো র্াাঁোি স্ত্রীি রবযবারববাে 

েইয়র্ পায়ি না র্াোি সদুিি র্ৎক্ষর্াৎ ময়ন পরিো স্নগল। এবং স্নস নয 

স্নবায করি রকরঞ্চৎ দুঃরখর্ েইয়লন। 

 

পিরদ্ন প্রার্ঃকৃর্য সমাপন করিো একাকী বরসো ঘুরিি লখ বর্রি 

করিয়র্য়ছন, এমন সমে এক সন্নযাসী  েধ্বরন উচ্চাির্ করিো িায়ি 

আগর্ েইল। স্নসই মুেূয়র্ণই রবদুযয়র্ি ময়র্া ববদ্যনাথ ভাবী শশ্বয়োণি 

উজ্জ্বল মূরর্ণ স্নদ্রখয়র্ পাইয়লন। সন্নযাসীয়ক প্রচুি পরিমায়র্ আদ্ি-

অভযথণনা ও আোোণ স্ন াগাইয়লন। অয়নক সাযয-সাযনাি পি  ারনয়র্ 

পারিয়লন, সন্নযাসী স্নসানা বর্রি করিয়র্ পায়ি এবং স্নস রবদ্যা র্াাঁোয়ক 

দ্ান করিয়র্ও স্নস অসম্মর্ েইল না। 
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গৃরের্ীও নারচো উরিয়লন। োকৃয়র্ি রবকাি উপরস্থর্ েইয়ল স্নলায়ক স্নোমন 

সমস্ত েলুদ্বর্ণ স্নদ্য়খ, রর্রন স্নসইরূপ পৃরথবীমে স্নসানা স্নদ্রখয়র্ 

লারগয়লন। কল্পনাকারিকয়িি িািা শেয়নি খাি, গৃেসজ্জা এবং 

গৃেপ্রাচীি পোণন্ত স্নসানাে মরণ্ডর্ করিো ময়ন ময়ন রবন্ধযবারসনীয়ক রনম্ত্রর্ 

করিয়লন। 

 

সন্নযাসী প্ররর্রদ্ন দুই স্নসি করিো দুগ্ধ এবং স্নদ্ি স্নসি করিো স্নমােনয়ভাগ 

খাইয়র্ লারগল এবং ববদ্যনায়থি স্নকাম্পারনি কাগ  স্নদ্ােন করিো অ স্র 

স্নিৌপযিস রনঃসরৃ্ করিো লইল। 

 

রছপ ছরি লািাইয়েি কাঙালিা ববদ্যনায়থি রুি িায়ি রন্ফলল আঘার্ 

করিো চরলো োাে। ঘয়িি স্নছয়লগুয়লা োথাসময়ে খাইয়র্ পাে না, পরিো 

রগো কপাল ফুলাে, কাাঁরদ্ো আকাশ ফািাইো স্নদ্ে, কর্ণা গৃরের্ী কাোিও 

ভ্রূয়ক্ষপ নাই। রনস্তব্ধভায়ব অরিকুয়ণ্ডি সমু্ময়খ বরসো কিায়েি রদ্য়ক 

চারেো উভয়েি স্নচায়খ পলব নাই, মুয়খ কথা নাই। র্রৃষর্ একাগ্র স্ননয়্ 

অরবশ্রাম অরিরশখাি প্ররর্রবম্ব পরিো স্নচায়খি মরর্ স্নোন ্পরশণমরর্ি গুর্ 

প্রাপ্ত েইল। দ্ৃরষ্টপথ সাোয়হ্নি সোূণাস্তপয়থি ময়র্া জ্বলন্ত সবুর্ণপ্রয়লয়প 

িাঙা েইো উরিল। 

 

দু’খানা স্নকাম্পারনি কাগ  এই স্বর্ণ-অরিয়র্ আহুরর্ স্নদ্ওোি পি 

একরদ্ন সন্নযাসী আশ্বাস রদ্ল, “কাল স্নসানাি িঙ যরিয়ব। ”  

 

স্নসরদ্ন িায়্ আি কাোিও ঘুম েইল না; স্ত্রী-পুরুয়ষ রমরলো সবুর্ণপুিী 

রনমণার্ করিয়র্ লারগয়লন। র্ৎসম্বয়ন্ধ মায়ি মায়ি উভয়েি ময়যয মর্য়ভদ্ 

এবং র্কণও উপরস্থর্ েইোরছল, রকন্তু আনন্দ-আয়বয়গ র্াোি মীমাংসা 
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েইয়র্ রবলম্ব েে নাই। পি্পরি পি্পরয়িি খারর্য়ি রন  রন  মর্ রকছ ু

রকছ ুপরির্যাগ করিয়র্ অরযক ইর্স্তর্ কয়িন নাই, স্নস িায়্ দ্াম্পর্য 

একীকির্ এর্ ঘনীভূর্ েইো উরিোরছল। 

 

পিরদ্ন আি সন্নযাসীি স্নদ্খা নাই। চারি রদ্ক েইয়র্ স্নসানাি িঙ ঘুরচো 

রগো সোূণরকির্ পোণন্ত অন্ধকাি েইো স্নদ্খা রদ্ল। ইোি পি েইয়র্ 

শেয়নি খাি, গৃেসজ্জা এবং গেৃপ্রাচীি চর্ুগুণর্ দ্ারিেয এবং  ীর্ণর্া 

প্রকাশ করিয়র্ লারগল। 

 

এখন েইয়র্ গেৃকায়োণ ববদ্যনাথ স্নকায়না-একিা সামানয মর্ প্রকাশ 

করিয়র্ স্নগয়ল গৃরের্ী র্ীব্রমযিু স্বয়ি বয়লন, “বুরিি পরিচে অয়নক 

রদ্োছ, এখন রকছুরদ্ন ক্ষান্ত থায়কা।” ববদ্যনাথ এয়কবায়ি রনরবো োাে। 

 

স্নমাক্ষদ্া এমরন একিা স্নশ্রষ্ঠর্াি ভাব যাির্ করিোয়ছ, স্নোন এই 

স্বর্ণমিীরচকাে স্নস রনয়  এক মুেূয়র্ণি  নযও আশ্বস্ত েে নাই। 

 

অপিাযী ববদ্যনাথ স্ত্রীয়ক রকরঞ্চৎ সন্তুষ্ট করিবাি  নয রবরবয উপাে রচন্তা 

করিয়র্ লারগয়লন। একরদ্ন একরি চর্ুয়ষ্কার্ স্নমািয়ক স্নগাপন উপোি 

লইো স্ত্রীি রনকি রগো প্রচুি োসযরবকাশপূবণক সারর্শে চর্ুির্াি সরের্ 

ঘাি নারিো করেয়লন, “কী আরনোরছ বয়লা স্নদ্রখ।”  

স্ত্রী স্নকৌর্ূেল স্নগাপন করিো উদ্াসীনভায়ব করেয়লন, “স্নকমন করিো 

বরলব, আরম স্নর্া আি ‘ ান’ নরে।”  

 

ববদ্যনাথ অনাবশযক কালবযে করিো প্রথয়ম দ্রিি গাাঁি অরর্ যীয়ি যীয়ি 

খুরলয়লন, র্াি পি ফুাঁ রদ্ো কাগয় ি যুলা িারিয়লন, র্াোি পি অরর্ 

সাবযায়ন এক এক ভাাঁ  করিো কাগয় ি স্নমািক খুরলো আর্টণ টুুডরডয়োি 
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িঙকিা দ্শমোরবদ্যাি ছরব বারেি করিো আয়লাি রদ্য়ক রফিাইো 

গৃরের্ীি সমু্ময়খ যরিয়লন। 

 

গৃরের্ীি র্ৎক্ষর্াৎ রবন্ধযবারসনীি শেনকয়ক্ষি রবলারর্ স্নর্য়লি ছরব ময়ন 

পরিল; অপোণাপ্ত অবজ্ঞাি স্বয়ি করেয়লন, “আ ময়ি োাই! এ স্নর্ামাি 

ববিকখানাে িারখো, বরসো বরসো রনিীক্ষর্ কয়িা স্নগ। এ আমাি কা  

নাই।” রবমষণ ববদ্যনাথ বরুিয়লন, অনযানয অয়নক ক্ষমর্াি সরের্ 

স্ত্রীয়লায়কি মন স্ন াগাইবাি দুরূে ক্ষমর্া েইয়র্ও রবযার্া র্াাঁোয়ক বরঞ্চর্ 

করিোয়ছন। 

 

এরদ্য়ক স্নদ্য়শ োর্ বদ্বজ্ঞ আয়ছ স্নমাক্ষদ্া সকলয়কই োর্ স্নদ্খাইয়লন, 

স্নকাষ্ঠী স্নদ্খাইয়লন। সকয়লই বরলল, রর্রন সযবাবস্থাে মরিয়বন; রকন্তু 

স্নসই পিমানন্দমে পরির্ায়মি  নযই রর্রন একান্ত বযগ্র রছয়লন না, 

অর্এব ইোয়র্ও র্াাঁোি স্নকৌর্ূেল-রনবৃরি েইল না। 

শুরনয়লন র্াাঁোি সন্তানভাগয ভায়লা, পু্কনযাে র্াাঁোি গৃে অরবলয়ম্ব 

পরিপূর্ণ েইো উরিবাি সম্ভাবনা আয়ছ। শুরনো রর্রন রবয়শষ প্রফুলর্া 

প্রকাশ করিয়লন না। 

 

অবয়শয়ষ এক ন গরনো বরলল, বৎসিখায়নয়কি ময়যয োরদ্ ববদ্যনাথ 

বদ্বযন প্রাপ্ত না েন র্াো েইয়ল গর্ক র্াোি পাাঁর পুাঁরথ সমস্তই পুিাইো 

স্নফরলয়ব। গর্য়কি এইরূপ রনদ্ারুর্ পর্ শুরনো স্নমাক্ষদ্াি ময়ন আি 

রর্লমা্  অরবশ্বায়সি কাির্ িরেল না। 

 

গর্ৎকাি স্নর্া প্রচুি পারিয়র্ারষক লইো রবদ্াে েইোয়ছন, রকন্তু 

ববদ্যনায়থি  ীবন দুবণে েইো উরিল। যন-উপা ণয়নি কর্কগুরল 
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সাযাির্ প্রচরলর্ পথ আয়ছ, স্নোমন চাষ, চাকরি, বযাবসা, চুরি এবং 

প্রর্াির্া। রকন্তু, বদ্বযন-উপা ণয়নি স্নসরূপ স্নকায়না রনরদ্ণষ্ট উপাে নাই। 

এই নয স্নমাদ্া ববদ্যনাথয়ক োর্ই উৎসাে স্নদ্ন এবং ভৎণসনা কয়িন 

ববদ্যনাথ র্র্ই স্নকায়না রদ্য়ক িাস্তা স্নদ্রখয়র্ পান না। স্নকান খায়ন খুাঁরিয়র্ 

আিম্ভ করিয়বন, স্নকান পুকুয়ি ডুবরুি নামাইয়বন, বারিি স্নকান প্রাচীিিা 

ভারঙয়র্ েইয়ব, ভারবো রকছুই রস্থি করিয়র্ পায়িন না। 

স্নমাক্ষদ্া রনর্ান্ত রবিত অ েইো স্বামীয়ক  ানাইয়লন স্নো, পুরুষমানুয়ষি 

মাথাে স্নো মরস্তয়ষ্কি পরিবয়র্ণ এর্িা স্নগামে থারকয়র্ পায়ি, র্াো র্াাঁোি 

পূয়বণ যাির্া রছল না। বরলয়লন, “একিু নরিোচরিো স্নদ্য়খা। োাঁ করিো 

বরসো থারকয়ল রক আকাশ েইয়র্ িাকা বৃরষ্ট েইয়ব।”  

 

কথািা সগর্ বয়ি এবং ববদ্যনায়থি একান্ত ইচ্ছাও র্াই, রকন্তু স্নকান 

রদ্য়ক নরিয়বন, রকয়সি উপি চরিয়বন, র্াো স্নো স্নকে বরলো স্নদ্ে না। 

অর্এব, দ্াওোে বরসো ববদ্যনাথ আবাি ছরি চাাঁরচয়র্ লারগয়লন। 

 

এ রদ্য়ক আরশ্বন মায়স দুয়গণাৎসব রনকিবর্ণী েইল। চর্ুথণীি রদ্ন েইয়র্ই 

ঘায়ি স্ননৌকা আরসো লারগয়র্ লারগল। প্রবাসীিা স্নদ্য়শ রফরিো 

আরসয়র্য়ছ। িুরিয়র্ মানকচু, কুমিা, শুষ্ক নারিয়কল; রিয়নি বায়সেরি 

ময়যয স্নছয়লয়দ্ি  নয  ুর্া, ছার্া, কাপি; এবং স্নপ্রেসীি  নয এয়স্্, 

সাবান, নরূ্ন গয়ল্পি বরে এবং সবুারসর্ নারিয়কল বর্ল। 

 

স্নমঘমুত অ আকায়শ শিয়র্ি সোূণরকির্ উৎসয়বি োয়সযি ময়র্া বযাপ্ত েইো 

পরিোয়ছ; পক্বপ্রাে যানযয়্ থর্ থর্ করিো কাাঁরপয়র্য়ছ; বষণায়যৌর্ সয়র্  

র্রুপলব নব শীর্বােুয়র্ রসর্ রসর্ করিো উরিয়র্য়ছ – এবং র্সয়িি 
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চােনায়কাি পরিো, কাাঁয়য একরি পাকায়না চাদ্ি িলুাইো, ছারর্ মাথাে, 

প্রর্যাগর্ পরথয়কিা মায়িি পথ রদ্ো ঘয়িি মুয়খ চরলোয়ছ। 

 

ববদ্যনাথ বরসো বরসো র্াই স্নদ্য়খন এবং র্াাঁোি হৃদ্ে েইয়র্ দ্ীঘণরনশ্বাস 

উচ্ছ্বরসর্ েইো উয়ি। রনয় ি রনিানন্দ গৃয়েি সরের্ বাংলায়দ্য়শি সেস্র 

গৃয়েি রমলয়নাৎসয়বি র্ুলনা কয়িন এবং ময়ন ময়ন বয়লন, ‘রবযার্া স্নকন 

আমায়ক এমন অকমণর্য করিো স ৃন করিোয়ছন।’  

 

স্নছয়লিা স্নভায়ি উরিোই প্ররর্মা রনমণার্ স্নদ্রখবাি  নয আদ্যানায়থি বারিি 

প্রাগয়র্ রগো োর ি েইোরছল। খাবাি স্নবলা েইয়ল দ্াসী র্াোরদ্গয়ক 

বলপূবণক স্নগ্রফ্র্াি করিো লইো আরসল। র্খন ববদ্যনাথ বরসো বরসো 

এই রবশ্ববযাপী উৎসয়বি ময়যয রনয় ি  ীবয়নি রন্ফললর্া স্মির্ 

করিয়র্রছয়লন। দ্াসীি োর্ েইয়র্ স্নছয়লদুরিয়ক উিাি করিো স্নকায়লি 

কায়ছ ঘরনষ্ঠভায়ব িারনো বয়িারিয়ক র জ্ঞাসা করিয়লন, “োাঁ স্নি অবু, 

এবাি পুয় াি সমে কী চাস বল্ স্নদ্রখ।”  

 

অরবনাশ র্ৎক্ষর্াৎ উিি করিল, “একিা স্ননৌয়কা রদ্য়ো, বাবা।”  

 

স্নছায়িারিও ময়ন করিল, বয়িা ভাইয়েি স্নচয়ে স্নকায়না রবষয়ে নূযন েওো 

রকছ ুনে; করেল, “আমায়কও একিা স্ননৌয়কা রদ্য়ো, বাবা।”  

 

বায়পি উপোুত অ স্নছয়ল! একিা অকমণর্য কারুকাোণ পাইয়ল আি-রকছ ুচায়ে 

না। বাপ বরলয়লন, “আচ্ছা।”  

 



 স্বর্ণমৃগ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

এ রদ্য়ক োথাকায়ল পূ াি ছুরিয়র্ কাশী েইয়র্ স্নমাক্ষদ্াি এক খুিা বারি 

রফরিো আরসয়লন। রর্রন বযবসায়ে উরকল। স্নমাক্ষদ্া রকছরুদ্ন ঘন ঘন 

র্াাঁোি বারি োার্াোর্ করিয়লন। 

 

অবয়শয়ষ একরদ্ন স্বামীয়ক আরসো বরলয়লন, “ওয়গা, স্নর্ামায়ক কাশী 

োাইয়র্ েইয়র্য়ছ।”  

 

ববদ্যনাথ সেসা ময়ন করিয়লন, বুরি র্াাঁোি মৃর্ুযকাল উপরস্থর্, গর্ক 

স্নকাষ্ঠী েইয়র্ আরবষ্কাি করিোয়ছ; সেযরমণর্ী স্নসই সন্ধান পাইো র্াাঁোি 

সদ্গরর্ করিবাি োুরত অ করিয়র্য়ছন। 

 

পয়ি শুরনয়লন, এইরূপ  নশ্রুরর্ স্নো, কাশীয়র্ একরি বারি আয়ছ, 

স্নসখায়ন গুপ্তযন রমরলবাি কথা; স্নসই বারি রকরনো র্াোি যন উিাি 

করিো আরনয়র্ েইয়ব। 

 

ববদ্যনাথ বরলয়লন, “কী সবণনাশ। আরম কাশী োাইয়র্ পারিব না।”  

 

ববদ্যনাথ কখয়না ঘি ছারিো স্নকাথাও োান নাই। গৃেস্থয়ক কী করিো 

ঘিছািা করিয়র্ েে, প্রাচীন শাস্ত্রকািগর্ রলরখয়র্য়ছন, স্ত্রীয়লায়কি স্নস 

সম্বয়ন্ধ ‘অরশরর্ পিুত্ব’  আয়ছ। স্নমাক্ষদ্া মুয়খি কথাে ঘয়িি ময়যয স্নোন 

লঙ্কাি স্নযাাঁো রদ্য়র্ পারিয়র্ন; রকন্তু র্াোয়র্ ের্ভাগয ববদ্যনাথ স্নকবল 

স্নচায়খি  য়ল ভারসো োাইর্, কাশী োাইবাি নাম করির্ না। 

 

রদ্ন-দুই-রর্ন স্নগল। ববদ্যনাথ বরসো বরসো কর্কগুলা কাষ্ঠখণ্ড কারিো, 

কুাঁরদ্ো, স্ন ািা রদ্ো, দুইখারন স্নখলনাি স্ননৌকা বর্রি করিয়লন। র্াোয়র্ 

মাস্তুল বসাইয়লন, কাপি কারিো পাল আাঁরিো রদ্য়লন, লাল শালিু 
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রনশান উিাইয়লন, োল ও দ্াাঁি বসাইো রদ্য়লন; একরি পুর্লু কর্ণযাি 

এবং আয়িােীও ছারিয়লন না। র্াোয়র্ বহু োে এবং আিোণ রনপুর্র্া 

প্রকাশ করিয়লন। স্নস স্ননৌকা স্নদ্রখো অসেয রচিচাঞ্চলয না  য়ন্ম এমন 

সংোর্রচি বালক সম্প্ররর্ পাওো দুলণভ। অর্এব, ববদ্যনাথ সপ্তমীি 

পূবণিায়্ োখন স্ননৌকাদুরি লইো স্নছয়লয়দ্ি োয়র্ রদ্য়লন, র্াোিা আনয়ন্দ 

নারচো উরিল। এয়ক স্নর্া স্ননৌকাি স্নখালিাই োয়থষ্ট, র্াোয়র্ আবাি োল 

আয়ছ, দ্াাঁি আয়ছ, মাস্তুল আয়ছ, পাল আয়ছ, আবাি োথাস্থায়ন মারি 

বরসো, ইোই র্াোয়দ্ি সমরযক রবস্ময়েি কাির্ েইল। 

 

স্নছয়লয়দ্ি আনন্দকলিয়ব আকৃষ্ট েইো স্নমাদ্া আরসো দ্রিে রপর্াি 

পূ াি উপোি স্নদ্রখয়লন। 

 

স্নদ্রখো িারগো কাাঁরদ্ো কপায়ল কিাঘার্ করিো স্নখয়লনাদুয়িা কারিো 

 ানলাি বারেয়ি ছুাঁরিো স্নফরলো রদ্য়লন। স্নসানাি োি স্নগল, সারিয়নি 

 ামা স্নগল,  রিি িুরপ স্নগল, স্নশয়ষ রকনা ের্ভাগয মনুষয দুইখানা 

স্নখয়লনা রদ্ো রনয় ি স্নছয়লয়ক প্রর্াির্া করিয়র্ আরসোয়ছ! র্াও আবাি 

দুই পেসা বযে নাই, রনয় ি োয়র্ রনমণার্! 

 

স্নছায়িা স্নছয়ল স্নর্া ঊধ্বণশ্বায়স কাাঁরদ্য়র্ লারগল। ‘স্নবাকা স্নছয়ল’ বরলো 

র্াোয়ক স্নমাক্ষদ্া িাস করিো চিাইো রদ্য়লন। 

 

বয়িা স্নছয়লরি বায়পি মুয়খি রদ্য়ক চারেো রনয় ি দুঃখ ভুরলো স্নগল। 

উল্লায়সি ভানমা্  করিো করেল, “বাবা, আরম কাল স্নভায়ি রগয়ে করুিয়ে 

রনয়ে আসব।”  
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ববদ্যনাথ র্াোি পিরদ্ন কাশী োাইয়র্ সম্মর্ েইয়লন। রকন্তু িাকা 

স্নকাথাে। র্াাঁোি স্ত্রী গেনা রবক্রে করিো িাকা সংগ্রে করিয়লন। 

ববদ্যনায়থি রপর্ামেীি আময়লি গেনা, এমন খাাঁরি স্নসানা এবং ভািী 

গেনা আ কালকাি রদ্য়ন পাওোই োাে না। 

 

ববদ্যনায়থি ময়ন েইল রর্রন মরিয়র্ োাইয়র্য়ছন। স্নছয়লয়দ্ি স্নকায়ল 

করিো, চুম্বন করিো সাশ্রুয়নয়্ বারি েইয়র্ বারেি েইয়লন। র্খন 

স্নমাক্ষদ্াও কাাঁরদ্য়র্ লারগয়লন। 

 

কাশীি বারিওোলা ববদ্যনায়থি খুিশ্বশুয়িি ময়েল। স্নবায করি স্নসই 

কািয়র্ই বারি খবু চিা দ্ায়মই রবক্রে েইল। ববদ্যনাথ একাকী বারি 

দ্খল করিো বরসয়লন। এয়কবায়ি নদ্ীি উপয়িই বারি। রভরি স্নযৌর্ 

করিো নদ্ীয়স্রার্ প্রবারের্ েইয়র্য়ছ। 

 

িায়্ ববদ্যনায়থি গা ছম ছম করিয়র্ লারগল। শনূয গৃয়ে রশেয়িি কায়ছ 

প্রদ্ীপ জ্বালাইো চাদ্ি মুরি রদ্ো শেন করিয়লন।  

 

রকন্তু, রকছুয়র্ই রনো েে না। গভীি িায়্ োখন সমস্ত স্নকালােল থারমো 

স্নগল র্খন স্নকাথা েইয়র্ একিা িন্লিন শব্দ শুরনো ববদ্যনাথ চমরকো 

উরিয়লন। শব্দ মৃদু রকন্তু পরিষ্কাি। স্নোন পার্ায়ল বরলিায় ি ভাণ্ডায়ি 

স্নকাষাযয বরসো বরসো িাকা গর্না করিয়র্য়ছ। 

 

ববদ্যনায়থি ময়ন ভে েইল, স্নকৌর্ূেল েইল এবং স্নসইসয়গ দু ণে আশাি 

সঞ্চাি েইল। করম্পর্ েয়স্ত প্রদ্ীপ লইো ঘয়ি ঘয়ি রফরিয়লন। এ ঘয়ি 

স্নগয়ল ময়ন েে, শব্দ ও ঘি েইয়র্ আরসয়র্য়ছ; ও ঘয়ি স্নগয়ল ময়ন েে, 

এ ঘি েইয়র্ আরসয়র্য়ছ। ববদ্যনাথ সমস্ত িার্ স্নকবলই এ-ঘি ও-ঘি 
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করিয়লন। রদ্য়নি স্নবলা স্নসই পার্ালয়ভদ্ী শব্দ অনযানয শয়ব্দি সরের্ 

রমরশো স্নগল, আি র্াোয়ক রচনা স্নগল না। 

 

িার্ দুই-রর্ন প্রেয়িি সমে োখন  গৎ রনরের্ েইল র্খন আবাি স্নসই 

শব্দ  ারগো উরিল। ববদ্যনায়থি রচি রনর্ান্ত অরস্থি েইল। শব্দ লক্ষয 

করিো স্নকান রদ্য়ক োাইয়বন, ভারবো পাইয়লন না। মরুভূরমি ময়যয 

 য়লি কয়লাল স্নশানা োাইয়র্য়ছ, অথচ স্নকান রদ্ক েইয়র্ আরসয়র্য়ছ 

রনর্ণে েইয়র্য়ছ না; ভে েইয়র্য়ছ, পায়ছ একবাি ভুল পথ অবলম্বন 

করিয়ল গুপ্ত রনিণরির্ী এয়কবায়ি আেয়িি অর্ীর্ েইো োাে। র্রৃষর্ 

পরথক স্তব্ধভায়ব দ্াাঁিাইো প্রার্পয়র্ কান খািা করিো থায়ক, এ রদ্য়ক 

র্ৃষ্ণা উিয়িািি প্রবল েইো উয়ি – ববদ্যনায়থি স্নসই অবস্থা েইল। 

 

বহুরদ্ন অরনরির্ অবস্থায়র্ই কারিো স্নগল। স্নকবল অরনো এবং বথৃা 

আশ্বায়স র্াাঁোি সয়ন্তাষরেগ্ধ মুয়খ বযগ্রর্াি র্ীব্রভাব স্নিখারঙ্কর্ েইো 

উরিল। স্নকািিরনরবষ্ট চরকর্ স্ননয়্ মযযায়হ্নি মরুবালুকাি ময়র্া একিা 

জ্বালা প্রকাশ পাইল। 

 

অবয়শয়ষ একরদ্ন রিপ্রেয়ি সমস্ত িাি রুি করিো ঘয়িি স্নময়িমে শাবল 

িুরকো শব্দ করিয়র্ লারগয়লন। একরি পাশ্বণবর্ণী স্নছায়িা কিুরিি স্নময়িি 

মযয েইয়র্ ফাাঁপা আওো  রদ্ল। 

 

িার্ রনষুপ্ত েইয়ল পি ববদ্যনাথ একাকী বরসো স্নসই স্নময়ি খনন করিয়র্ 

লারগয়লন। োখন িার্ প্রভার্প্রাে র্খন রছেখনন সমূ্পর্ণ েইল। 

 

ববদ্যনাথ স্নদ্রখয়লন, রনয়চ একিা ঘয়িি ময়র্া আয়ছ – রকন্তু স্নসই িায়্ি 

অন্ধকায়ি র্াোি ময়যয রনরবণচায়ি পা নামাইো রদ্য়র্ সােস করিয়লন না। 
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গয়র্ণি উপি রবছানা চাপা রদ্ো শেন করিয়লন। রকন্তু, শব্দ এমরন 

পরিস্ফুি েইো উরিল স্নো, ভয়ে স্নসখান েইয়র্ উরিো আরসয়লন – অথচ 

গেৃ অিরক্ষর্ িারখো িাি ছারিো দ্ূয়ি োাইয়র্ও প্রবরৃি েইল না। স্নলাভ 

এবং ভে দুই রদ্ক েইয়র্ দুই োর্ যরিো িারনয়র্ লারগল। িার্ কারিো 

স্নগল। 

 

আ  রদ্য়নি স্নবলাও শব্দ শুনা োাে। ভৃর্যয়ক ঘয়িি ময়যয ু ুরকয়র্ না রদ্ো 

বারেয়ি আোিারদ্ করিয়লন। আোিায়ন্ত ঘয়ি ুুরকো িায়ি চারব লাগাইো 

রদ্য়লন। 

 

দুগণানাম উচ্চাির্ করিো গহ্বিমুখ েইয়র্ রবছানা সিাইো স্নফরলয়লন। 

 য়লি ছল্ ছল্ এবং যার্ুেয়বযি িংিং খবু পরিষ্কাি শুনা স্নগল। 

ভয়ে ভয়ে গয়র্ণি কায়ছ আয়স্ত আয়স্ত মুখ লইো রগো স্নদ্রখয়লন, অনরর্-

উচ্চ কয়ি ময়যয  য়লি স্নস্রার্ প্রবারের্ েইয়র্য়ছ – অন্ধকায়ি আি রবয়শষ 

রকছ ুস্নদ্রখয়র্ পাইয়লন না। 

 

একিা বয়িা লারি নামাইো স্নদ্রখয়লন  ল এক-োাঁিিু অরযক নয়ে। একরি 

রদ্োশলাই ও বারর্ লইো স্নসই অগভীি গৃয়েি ময়যয অনাোয়স লাফাইো 

পরিয়লন। পায়ছ এক মুেূয়র্ণ সমস্ত আশা রনরবো োাে এই নয বারর্ 

জ্বালাইয়র্ োর্ কাাঁরপয়র্ লারগল। অয়নকগুরল স্নদ্শালাই নষ্ট করিো 

অবস্নশয়ষ বারর্ জ্বরলল। 

 

স্নদ্রখয়লন, একরি স্নমািা স্নলাোি রশক রলয়র্ একরি বৃেৎ র্াাঁমি কলসী 

বাাঁযা িরেোয়ছ, এক-একবাি  য়লি স্নস্রার্ প্রবল েে এবং রশক রল 

কলসীি উপি পরিো শব্দ করিয়র্ থায়ক। 
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ববদ্যনাথ  য়লি উপি ছপ ছপ শব্দ করিয়র্ করিয়র্ র্ািার্ারি স্নসই 

কলসীি কায়ছ উপরস্থর্ েইয়লন। রগো স্নদ্রখয়লন কলসী শূনয। 

 

র্থারপ রনয় ি চক্ষুয়ক রবশ্বাস করিয়র্ পারিয়লন না – দুই েয়স্ত কলসী 

র্ুরলো খুব করিো িাাঁকারন রদ্য়লন। রভর্য়ি রকছুই নাই। উপুি করিো 

যরিয়লন। রকছুই পরিল না। স্নদ্রখয়লন, কলসীি গলা ভাঙা। স্নোন এক 

কায়ল এই কলসীি মুখ সমূ্পর্ণ বন্ধ রছল, স্নক ভারঙো স্নফরলোয়ছ। 

 

র্খন ববদ্যনাথ  য়লি ময়যয দুই েস্ত রদ্ো পাগয়লি ময়র্া োৎিাইয়র্ 

লারগয়লন। কদ্ণমস্তয়িি ময়যয োয়র্ কী-একিা স্নিরকল, র্ুরলো স্নদ্রখয়লন 

মিাি মাথা – স্নসিাও একবাি কায়নি কায়ছ লইো িাাঁকাইয়লন – রভর্য়ি 

রকছুই নাই। ছুাঁরিো স্নফরলো রদ্য়লন। অয়নক খুাঁর ো নিকঙ্কায়লি অরস্থ 

ছািা আি রকছুই পাইয়লন না। 

 

স্নদ্রখয়লন, নদ্ীি রদ্য়ক স্নদ্োয়লি এক  ােগা ভাঙা; স্নসইখান রদ্ো  ল 

প্রয়বশ করিয়র্য়ছ, এবং র্াাঁোি পূবণবর্ণী স্নো বযরত অি স্নকাষ্ঠীয়র্ বদ্বযনলাভ 

স্নলখা রছল স্নসও সম্ভবর্ এই রছে রদ্ো প্রয়বশ করিোরছল। 

 

অবয়শয়ষ সমূ্পর্ণ ের্াশ েইো ‘মা’  বরলো মস্ত একিা মমণয়ভদ্ী 

দ্ীঘণরনশ্বাস স্নফরলয়লন – প্ররর্ধ্বরন স্নোন অর্ীর্ কায়লি আয়িা অয়নক 

ের্াশ্বাস বযরত অি রনশ্বাস একর্র্ করিো ভীষর্ গাম্ভীয়োণি সরের্ পার্াল 

েইয়র্ স্তরনর্ েইো উরিল। 

 

সবণায়গ  ল কাদ্া মারখো ববদ্যনাথ উপয়ি উরিয়লন। 
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 নপূর্ণ স্নকালােলমে পৃরথবী র্াাঁোি রনকয়ি আয়দ্যাপান্ত রমথযা এবং স্নসই 

শৃঙ্খলবি ভিঘয়িি ময়র্া শূনয স্নবায েইল। 

 

আবাি স্নো র রনসপ্ বাাঁরযয়র্ েইয়ব, রিরকি রকরনয়র্ েইয়ব, গারি চরিয়র্ 

েইয়ব, বারি রফরিয়র্ েইয়ব, স্ত্রীি সরের্ বাক রবর্ণ্ডা করিয়র্ েইয়ব,  ীবন 

প্ররর্রদ্ন বেন করিয়র্ েইয়ব, স্নস র্াাঁোি অসেয বরলো স্নবায েইল। ইচ্ছা 

েইল, নদ্ীি  ীর্ণ পায়িি ময়র্া িুপ করিো ভারঙো  য়ল পরিো োান। 

 

রকন্তু, র্বু স্নসই র রনসপ্ বাাঁরযয়লন, রিরকি রকরনয়লন এবং গারিও 

চরিয়লন। 

 

এবং একরদ্ন শীয়র্ি সাোয়হ্ন বারিি িায়ি রগো উপরস্থর্ েইয়লন। 

আরশ্বন মায়স শিয়র্ি প্রার্ঃকায়ল িায়িি কায়ছ বরসো ববদ্যনাথ অয়নক 

প্রবাসীয়ক বারি রফরিয়র্ স্নদ্রখোয়ছন, এবং দ্ীঘণশ্বায়সি সরের্ ময়ন ময়ন 

এই রবয়দ্শ েইয়র্ স্নদ্য়শ রফরিবাি সয়ুখি  নয লালারের্ েইোয়ছন-র্খন 

আর কাি সন্ধযা স্বয়েিও অগময রছল। 

 

বারিয়র্ প্রয়বশ করিো প্রাগয়র্ি কাষ্ঠাসয়ন রনয়বণায়যি ময়র্া বরসো 

িরেয়লন, অন্তঃপুয়ি স্নগয়লন না। সবণপ্রথয়ম রি র্াাঁোয়ক স্নদ্রখো আনন্দ 

স্নকালােল বাযাইো রদ্ল-য়ছয়লিা ছরুিো আরসল, গৃরের্ী ডারকো 

পািাইয়লন। 

 

ববদ্যনায়থি স্নোন একিা স্নঘাি ভারঙো স্নগল, আবাি স্নোন র্াাঁোি স্নসই 

পূবণসংসায়ি  ারগো উরিয়লন। 
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শুষ্কমুয়খ মান োসয লইো একিা স্নছয়লয়ক স্নকায়ল করিো, একিা স্নছয়লি 

োর্ যরিো অন্তঃপুয়ি প্রয়বশ করিয়লন। 

 

র্খন ঘয়ি প্রদ্ীপ জ্বালায়না েইোয়ছ, এবং োরদ্ও িার্ েে নাই র্থারপ 

শীয়র্ি সন্ধযা িার্ি ময়র্া রনস্তব্ধ েইো আরসোয়ছ।  

 

ববদ্যনাথ খারনকর্ রকছ ুবরলয়লন না, র্াি পি মৃদুস্বয়ি স্ত্রীয়ক র জ্ঞাসা 

করিয়লন, “স্নকমন আছ।”  

 

স্ত্রী র্াোি স্নকায়না উিি না রদ্ো র জ্ঞাসা করিয়লন, “কী েইল।”  

 

ববদ্যনাথ রনরুিয়ি কপায়ল আঘার্ করিয়লন। স্নমাক্ষদ্াি মুখ ভারি শত অ 

েইো উরিল। 

 

স্নছয়লিা প্রকাণ্ড একিা অকলযায়র্ি ছাো স্নদ্রখো আয়স্ত আয়স্ত উরিো 

স্নগল। রিি কায়ছ রগো বরলল, “স্নসই নারপয়র্ি গল্প বল্।” বরলো 

রবছানাে শুইো পরিল। 

 

িার্ েইয়র্ লারগল, রকন্তু দু য়নি মুয়খ একরি কথা নাই। বারিি ময়যয 

কী-একিা স্নোন ছম ছম করিয়র্ লারগল এবং স্নমাক্ষদ্াি স্নিাাঁিদুরি ক্রমশই 

বয়েি ময়র্া আাঁরিো আরসল। 

 

অয়নকক্ষর্ পয়ি স্নমাক্ষদ্া স্নকায়না কথা না বরলো যীয়ি যীয়ি শেনগৃয়েি 

ময়যয প্রয়বশ করিয়লন এবং রভর্ি েইয়র্ িাি রুি করিো রদ্য়লন। 

 

ববদ্যনাথ চুপ করিো বারেয়ি দ্াাঁিাইো িরেয়লন। স্নচৌরকদ্াি প্রেি োাঁরকো 

স্নগল। শ্রান্ত পৃরথবী অকার্ি রনোে মি েইো িরেল। আপনাি আত্মীে 
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েইয়র্ আিম্ভ করিো অনন্ত আকায়শি ন্ পোণন্ত স্নকেই এই লারির্ 

ভিরনে ববদ্যনাথয়ক একরি কথা র জ্ঞাসা করিল না। 

 

অয়নক িায়্, স্নবায করি স্নকায়না স্বে েইয়র্  ারগো ববদ্যনায়থি বয়িা 

স্নছয়লরি শোযা ছারিো আয়স্ত আয়স্ত বািান্দাে আরসো ডারকল, “বাবা।” 

র্খন র্াোি বাবা স্নসখায়ন নাই। 

 

অয়পক্ষাকৃর্ ঊধ্বণকয়ে রুি িায়িি বারেি েইয়র্ ডারকল, “বাবা।” রকন্তু 

স্নকায়না উিি পাইল না। 

 

আবাি ভয়ে ভয়ে রবছানাে রগো শেন করিল। 

 

পূবণপ্রথানুসায়ি রি সকালয়বলাে র্ামাক সার ো র্াাঁোয়ক খুাঁর ল, 

স্নকাথাও স্নদ্রখয়র্ পাইল না। স্নবলা েইয়ল প্ররর্য়বরশগর্ গৃেপ্রর্যাগর্ 

বান্ধয়বি স্নখাাঁ  লইয়র্ আরসল, রকন্তু ববদ্যনায়থি সরের্ সাক্ষাৎ েইল না। 

 


