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উদ্ধোর 

ছগৌরী প্রোিীন ধনীবংশের পরমোদশর পোচিতো সুন্দরী কনযো। স্বোমী পশরে 

হীনোবস্থো হইশত সম্প্রচত চনশের উপোেজশন চকঞ্চিৎ অবস্থোর উন্নচত 

কচরয়োশ ; যতচদন তো াঁহোর দদনয চ ি ততচদন কনযোর কষ্ট হইশব ভশয় শ্বশুর 

েোশুচি স্ত্রীশক তো াঁহোর বোচিশত পোঠোন নোই। ছগৌরী ছবে-একটু বয়স্থো হইয়োই 

পচতগৃশহ আচসয়োচ ি। 

 

ছবোধ কচর এই-সকি কোরশেই পশরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীশক সমূ্পে জ চনশের 

আয়ত্তগময বচিয়ো ছবোধ কচরশতন নো এবং ছবোধ কচর সঞ্চন্দগ্ধ স্বভোব তো াঁহোর 

একটো বযোচধর মশধয। 

 

পশরে পঞ্চিশম একটট কু্ষদ্র েহশর ওকোিচত কচরশতন; ঘশর আত্মীয়স্বেন 

বশিো ছকহ চ ি নো, একোচকনী স্ত্রীর েনয তো াঁহোর চিত্ত উদচ্বগ্ন হইয়ো থোচকত। 

মোশে মোশে এক-একচদন হঠোৎ অসমশয় চতচন আদোিত হইশত বোচিশত 

আচসয়ো উপচস্থত হইশতন। প্রথম প্রথম স্বোমীর এইরূপ আকঞ্চিক 

অভুযদশয়র কোরে ছগৌরী টঠক বুঞ্চেশত পোচরত নো। 

 

মোশে মোশে অকোরে পশরে এক-একটো কচরয়ো িোকর  োিোইয়ো চদশত 

িোচগশিন। ছকোশনো িোকর তো াঁহোর আর দীঘ জকোি প ন্দ হয় নো। চবশেষত 

অসুচবধোর আেঙ্কো কচরয়ো ছয িোকরশক ছগৌরী রোচিবোর েনয অচধক আগ্রহ 

প্রকোে কচরত, তোহোশক পশরে এক মুহতূ জ স্থোন চদশতন নো। ছতেচস্বনী ছগৌরী 

ইহোশত যতই আঘোত ছবোধ কচরত স্বোমী ততই অচস্থর হইয়ো এক-এক সমশয় 

অদ্ভুত বযবহোর কচরশত থোচকশতন। 

 

অবশেশষ আত্মসংবরে কচরশত নো পোচরয়ো যিন দোসীশক ছগোপশন ডোচকয়ো 

পশরে নোনোপ্রকোর সঞ্চন্দগ্ধ ঞ্চেজ্ঞোসোবোদ আরম্ভ কচরশিন তিন ছস-সকি 

কথো ছগৌরীর কে জশগোির হইশত িোচগি। অচভমোচননী স্বল্পভোচষনী নোরী 

অপমোশন আহত চসংচহনীর নযোয় অন্তশর অন্তশর উদ্দীপ্ত হইশত িোচগশিন 

এবং এই উন্মত্ত সশন্দহ দম্পচতর মোেিোশন প্রিয়িশের মশতো পচিয়ো 

উভয়শক এশকবোশর চবঞ্চিন্ন কচরয়ো চদি। 
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ছগৌরীর কোশ  তো াঁহোর তীব্র সশন্দহ প্রকোে পোইয়ো যিন একবোর িজ্জো 

ভোটিয়ো ছগি তিন পশরে স্পষ্টতই প্রচতচদন পশদ পশদ আেঙ্কো বযক্ত 

কচরয়ো স্ত্রীর সচহত কিহ কচরশত আরম্ভ কচরি এবং ছগৌরী যতই চনরুত্তর 

অবজ্ঞো এবং কেোঘোশতর নযোয় তীক্ষ্মকটোক্ষ দ্বোরো তো াঁহোশক আপোদমস্তক 

ছযন ক্ষতচবক্ষত কচরশত িোচগি, ততই তো াঁহোর সংেয়মত্ততো আশরো ছযন 

বোচিবোর চদশক িচিি। 

 

এইরূপ স্বোমীসুি হইশত প্রচতহত হইয়ো পুত্রহীনো তরুেী ধশম জ মন চদি। 

হচরসভোর নবীন প্রিোরক ব্রক্ষ্মিোরী পরমোনন্দস্বোমীশক ডোচকয়ো মন্ত্র িইি 

এবং তো াঁহোর চনকট ভোগবশতর বযোিযো শুচনশত আরম্ভ কচরি। নোরীহৃদশয়র 

সমস্ত বযথ জ ছেহ ছপ্রম ছকবি ভঞ্চক্ত-আকোশর পুঞ্জীভূত হইয়ো গুরুশদশবর 

পদতশি সমচপ জত হইি। 

 

পরমোনশন্দর সোধু িচরত্র সম্বশে ছদশে চবশদশে কোহোশরো মশন সংেয়মোত্র 

চ ি নো। সকশি তো াঁহোশক পূেো কচরত। পশরে ইাঁহোর সম্বশে মুি ফুটটয়ো 

সংেয় প্রকোে কচরশত পোচরশতন নো বচিয়োই তোহো গুপ্ত ক্ষশতর মশতো ক্রমে 

তো াঁহোর মশম জর চনকট পয জন্ত িনন কচরয়ো িচিয়োচ ি। 

 

একচদন সোমোনয কোরশে চবষ উদ্গীচরত হইয়ো পচিি। স্ত্রীর কোশ  

পরমোনন্দশক উশেি কচরয়ো ‘দুিচরত্র ভণ্ড’ বচিয়ো গোচি চদশিন এবং 

কচহশিন, “ছতোমোর েোিগ্রোম স্পে জ কচরয়ো েপথপূব জক বশিো ছদচি ছসই 

বকধোচম জকশক তুচম মশন মশন ভোশিোবোস নো।” 

 

দচিত ফচেনীর নযোয় মুহশূত জর মশধযই উদগ্র হইয়ো চমথযো স্পধ জো দ্বোরো স্বোমীশক 

চবদ্ধ কচরয়ো ছগৌরী রুদ্ধকশে কচহি, “ভোশিোবোচস, তুচম কী কচরশত িোও 

কশরো!” পশরে তৎক্ষেোৎ ঘশর তোিোিোচব িোগোইয়ো তোহোশক রুদ্ধ কচরয়ো 

আদোিশত িচিয়ো ছগি। 

 

অসহয ছরোশষ ছগৌরী ছকোশনোমশত দ্বোর উশন্মোিন করোইয়ো তৎক্ষেোৎ বোচি 

হইশত বোচহর হইয়ো ছগি। 
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পরমোনন্দ চনভৃত ঘশর েনহীন মধযোশে েোস্ত্রপোঠ কচরশতচ শিন। হঠোৎ 

অশমঘবোচহনী চবদুযেতোর মশতো ছগৌরী ব্রক্ষ্মিোরীর েোস্ত্রোধযয়শনর মোেিোশন 

আচসয়ো ভোটিয়ো পচিি। 

 

গুরু কচহশিন, “এ কী।” 

 

চেষয কচহি, “গুরুশদব, অপমোচনত সংসোর হইশত আমোশক উদ্ধোর কচরয়ো 

িইয়ো িশিো, ছতোমোর ছসবোব্রশত আচম েীবন উৎসগ জ কচরব।” 

 

পরমোনন্দ কশঠোর ভৎজসনো কচরয়ো ছগৌরীশক গৃশহ চফচরয়ো পোঠোইশিন। চকন্তু, 

হোয় গুরুশদব, ছসচদনকোর ছসই অকিোৎ চ ন্নচবঞ্চিন্ন অধযয়নসূত্র আর চক 

ছতমন কচরয়ো ছেোিো িোচগশত পোচরি। 

 

পশরে গৃশহ আচসয়ো মুক্তদ্বোর ছদচিয়ো স্ত্রীশক ঞ্চেজ্ঞোসো কচরশিন, “এিোশন 

ছক আচসয়োচ ি।” 

 

স্ত্রী কচহি, “ছকহ আশস নোই, আচম গুরুশদশবর গৃশহ চগয়োচ িোম।” 

 

পশরে মুহতূ জকোি পোংশু এবং পরক্ষশেই রক্তবে জ হইয়ো কচহশিন, “ছকন 

চগয়োচ শি। 

 

ছগৌরী কচহি, “আমোর িুচে।” 

 

ছসচদন হইশত পোহোরো বসোইয়ো স্ত্রীশক ঘশর রুদ্ধ কচরয়ো পশরে এমচন উপদ্রব 

আরম্ভ কচরশিন ছয, েহরময় কুৎসো রটটয়ো ছগি। 

 

এই-সকি কুৎচসত অপমোন ও অতযোিোশরর সংবোশদ পরমোনশন্দর হচরচিন্তো 

দূর হইয়ো ছগি। এই নগর অচবিশম্ব পচরতযোগ করো চতচন কতজবয ছবোধ 

কচরশিন। অথি উৎপীচিতশক ছফচিয়ো ছকোশনোমশতই দূশর যোইশত 

পোচরশিন নো। সন্নযোসীর এই কয়চদনকোর চদনরোশত্রর ইচতহোস ছকবি 

অন্তয জোমীই েোশনন। 
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অবশেশষ অবশরোশধর মশধয থোচকয়ো ছগৌরী একচদন পত্র পোইি, “বৎশস, 

আশিোিনো কচরয়ো ছদচিিোম, ইচতপূশব জ অশনক সোধ্বী সোধকরমেী 

কৃষ্ণশপ্রশম সংসোর তযোগ কচরয়োশ ন। যচদ সংসোশরর অতযোিোশর 

হচরপোদপদ্ম হইশত ছতোমোর চিত্ত চবচক্ষপ্ত হইয়ো থোশক, তশব েোনোইশি 

ভগবোশনর সহোয়তোয় তো াঁহোর ছসচবকোশক উদ্ধোর কচরয়ো প্রভুর অভয় 

পদোরচবশন্দ উৎসগ জ কচরশত প্রয়োসী হইব। ২৬ছে ফোি্গুন বুধবোশর 

অপরোে ২ ঘটটকোর সময় ইিো কচরশি ছতোমোশদর পুষ্কচরেীতীশর আমোর 

সচহত সোক্ষোৎ হইশত পোচরশব।” 

 

ছগৌরী পত্রিোচন ছকশে বো াঁচধয়ো ছিো াঁপোর মশধয ঢোচকয়ো রোচিি। ২৬ছে 

ফোি্গুন মধযোশে েোশনর পূশব জ িুি িুচিবোর সময় ছদচিি, চিটঠিোচন নোই। 

হঠোৎ সশন্দহ হইি, হয়শতো চিটঠিোচন কিন চব োনোয় স্খচিত হইয়ো পচিয়োশ  

এবং তোহো তোহোর স্বোমীর হস্তগত হইয়োশ । স্বোমী ছস পত্র-পোশঠ ঈষ জোয় দগ্ধ 

হইশতশ  মশন কচরয়ো ছগৌরী মশন মশন একপ্রকোর জ্বোিোময় আনন্দ অনুভব 

কচরি; চকন্তু তোহোর চেশরোভূষে পত্রিোচন পোষণ্ডহস্তস্পশে জ িোচিত 

হইশতশ , এ কল্পনোও তোহোর সহয হইি নো। দ্রতুপশদ স্বোমীগৃশহ ছগি। 

 

ছদচিি, স্বোমী ভূতশি পচিয়ো ছগো াঁ ছগো াঁ কচরশতশ , মুি চদয়ো ছফনো পচিশতশ , 

িকু্ষতোরকো কপোশি উটঠয়োশ । দচক্ষে বদ্ধমুটষ্ট হইশত পত্রিোচন  োিোইয়ো 

িইয়ো তোিোতোচি ডোক্তোর ডোচকয়ো পোঠোইি। 

 

ডোক্তোর আচসয়ো কচহি, আশপোশেঞ্চি— তিন ছরোগীর মৃতুয হইয়োশ । 

 

ছসইচদন মফস্বশি পশরশের একটট েরুচর মকদ্দমো চ ি। সন্নযোসীর এতদূর 

পতন হইয়োচ ি ছয, চতচন ছসই সংবোদ িইয়ো ছগৌরীর সচহত সোক্ষোশতর েনয 

প্রস্তুত হইয়োচ শিন। 

 

সদযচবধবো ছগৌরী ছযমন বোতোয়ন হইশত গুরুশদবশক ছিোশরর মশতো 

পুষ্কচরেীর তশট ছদচিি, তৎক্ষেোৎ বজ্রিচকশতর নযোয় দৃটষ্ট অবনত কচরি। 

গুরু ছয ছকোথো হইশত ছকোথোয় নোচময়োশ ন, তোহো ছযন চবদুযতোশিোশক সহসো 

এই মুহশূত জ তোহোর হৃদশয় উদভ্োচসত হইয়ো উটঠি। 
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গুরু ডোচকশিন, “ছগৌরী!” 

 

ছগৌরী কচহি, “আচসশতচ , গুরুশদব।” 

 

মৃতুযসংবোদ পোইয়ো পশরশের বেুগে যিন সৎকোশরর েনয উপচস্থত হইি, 

ছদচিি, ছগৌরীর মৃতশদহ স্বোমীর পোশশ্ব জ েয়োন। ছস চবষ িোইয়ো মচরয়োশ । 

আধুচনক কোশি এই আিয জ সহমরশের দৃষ্টোশন্ত সতীমোহোশত্ময সকশি 

স্তচম্ভত হইয়ো ছগি। 

 


