
ছ োট গল্প 

 

  

 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 



 চিত্রকর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

ময়মনচসিংহ ইস্কুল থেকক মযাচিক পাস ককর আমাকের থ াচিন্দ এল 

কলকাতায় । চিধিা মাকয়র অল্প চকছু সম্বল চছল । চকন্তু , সি থিকয় তার 

িক া সম্বল চছল চনকের অচিিচলত সিংককল্পর মকধয । থস চিক ককরচছল , ‘ 

পয়সা’  করিই সমস্ত েীিন উৎস গ ককর চেকয় । সিগোই তার ভাষায় ধনকক 

থস উকেখ করত ‘ পয়সা ‘ িকল । অেগাৎ , তার মকন খুি- একটা ের্গন স্পর্গন 

ঘ্রাকের থ া য প্রতযক্ষ পোেগ চছল ; তার মকধয িক া নাকমর থমাহ চছল না ; 

অতযন্ত সাধারে পয়সা , হাকট হাকট হাকত হাকত ঘুকর ঘুকর ক্ষকয়- াওয়া , 

মচলন-হকয়- াওয়া পয়সা , তাম্র ন্ধী পয়সা , কুকিকরর আচেম ্বরূপপ ,  া 

রুকপায় থসানায় কা কে েচলকল নানা মূচতগ পচরগ্রহ ককর মানুকষর মনকক 

ঘুচরকয় চনকয় থি াকে । 

 

নানা িাাঁকা পকের চভতর চেকয় নানা পকে আচিল হকত হকত আে থ াচিন্দ 

তার পয়সাপ্রিাচহেীর প্রর্স্তধারার পাকা িাাঁধাকনা ঘাকট একস থপ াঁকিকছ । 

 াচনিযাগ ওয়ালা িক াসাকহি মযাক ডু াকলর িক ািািুর আসকন তার ধ্রুি 

প্রচতষ্ঠা । সিাই তাকক নাম চেকয়চছল মযাক দুলাল । 

 

থ াচিন্দর পপতৃিয ভাই মুকুন্দ  খন উচকল-লীলা সিংিরে করকলন তখন 

একচট চিধিা স্ত্রী , একচট িার িছকরর থছকল , কলকাতায় একচট িাচ  , চকছু 

েমা টাকা থরকখ থ কলন থলাকান্তকর । সম্পচির সকে চকছু ঋেও চছল , 

সুতরািং তাাঁর পচরিাকরর অন্নিকস্ত্রর সিংস্থান চিকর্ষ িযয়সিংকক্ষকপর উপর চনভগর 

করত । এই কারকে তাাঁর থছকল িুচনলাল থ -সমস্ত উপকরকের মকধয মানুষ , 

প্রচতকির্ীকের সকে তুলনায় থসগুচল খযাচতক াগ  নয় ।  

 

মুকুন্দোোর উইল-অনুসাকর এই পচরিাকরর সমূ্পেগ ভার পক চছল থ াচিন্দর 

‘ পকর । থ াচিন্দ চর্শুকাল থেকক ভ্রাতুষ্পুকত্রর কাকন মন্ত্র চেকল — ‘ পয়সা 

ককরা । ‘  

 



 চিত্রকর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

থছকলচটর েীক্ষার পকে প্রধান িাধা চেকলন তাাঁর মা সতযিতী । স্পষ্ট কোয় 

চতচন চকছু িকলন চন , িাধাটা চছল তাাঁর িযিহাকর । চর্শুকাল থেককই তাাঁর 

িাচতক চছল চর্ল্পকাকে । ফুল ফল পাতা চনকয় , খািাকরর চেচনস চনকয় , 

কা ে থককট , কাপ  থককট , মাচট চেকয় , ময়ো চেকয় , োকমর রস ফলসার 

রস েিার রস চর্উচলকিাাঁটার রস চেকয় নানা অভূতপূিগ অনাির্যক চেচনস-

রিনায় তাাঁর আগ্রকহর অন্ত চছল না । একত তাাঁকক দুুঃখও থপকত হকয়কছ । 

থকননা ,  া অেরকাচর ,  া অকারে , তার থি  আষাকের আকচিক 

িনযাধারার মকতা — সিলতা অতযন্ত থিচর্, চকন্তু েরকাচর কাকের থখয়া 

িাইিার পকক্ষ অিল । মাকে মাকে এমনও হকয়কছ, জ্ঞাচতিাচ কত চনমন্ত্রে , 

সতযিতী ভুকলই থ কছন , থর্ািার ঘকর েরো িন্ধ , একতাল মাচট িটকক 

থিলা কাটকছ । জ্ঞাচতরা িলকল , িক া অহিংকার! সকন্তাষেনক েিাি থেিার 

থো থনই । এ-সি কাকেও ভাকলামন্দর থ  মূলযচিিার িকল , থসটা িইপ া 

চিেযার থ াক ই মুকুন্দ োনকতন । আর্টগ র্ব্দটার মাহাকযয র্রীর থরামাচ ত 

হত । চকন্তু , তাাঁর আপন  ৃচহেীর হাকতর কাকেও থ  এই র্ব্দটার থকাকনা 

স্থান আকছ এমন কো মকন করকতই পারকতন না । এই মানুষচটর ্বরভািচটকত 

থকাোও কাাঁটাকখাাঁিা চছল না । তাাঁর স্ত্রী অনাির্যক থখয়াকল অ ো সময় নষ্ট 

ককরন , এটা থেকখ তাাঁর হাচস থপত , থস হাচস থেহরকস ভরা । এ চনকয় 

সিংসাকরর থলাক থকউ  চে কটাক্ষ করত চতচন তখনই তার প্রচতিাে করকতন 

। মুকুন্দর ্বরভাকি অদু্ভত একটা আযচিকরাধ চছল — ওকালচতর কাকে চছকলন 

প্রিীে , চকন্তু ঘকরর কাকে চিষয়িুচি চছল না িলকলই হয় । পয়সা তাাঁর 

কাকের মকধয চেকয়  কেষ্ট িইত , চকন্তু ধযাকনর মকধয আটকা প ত না । 

থসইেনয মনটা চছল মুক্ত ; অনু ত থলাককের ‘ পকর চনকের ইকে িালািার 

েকনয কখকনা থে রাযয করকত পারকতন না । েীিন াত্রার অভযাস চছল খুি 

সাোচসধা , চনকের ্বরােগ িা থসিা চনকয় পচরেনকের ‘ পকর থকাকনাচেন অ ো 

োচি ককরন চন । সিংসাকরর থলাকক সতযিতীর কাকে পর্চেলয চনকয় কটাক্ষ 

করকল মুকুন্দ তখনই থসটা োচমকয় চেকতন । মাকে মাকে আোলত থেকক 
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থফরিার পকে রাধািাোর থেকক চকছু রঙ , চকছু রচঙন থরর্ম , রকঙর 

থপনচসল চককন একন সতযিতীর অজ্ঞাতসাকর তাাঁর থর্ািার ঘকর কাকির 

চসনু্ধকটার ‘ পকর সাচেকয় থরকখ আসকতন । থকাকনাচেন িা সতযিতীর আাঁকা 

একটা ছচি তুকল চেকয় িলকতন , “ িা , এ থতা িক া সুন্দর হকয়কছ । ” 

একচেন একটা মানুকষর ছচিকক উলচটকয় ধকর তার পা দুকটাকক পাচখর মু্ 

িকল চস্থর করকলন ; িলকলন , “ সতু , এটা চকন্তু িাাঁচধকয় রাখা িাই — িককর 

ছচি  া হকয়কছ িমৎকার! ” মুকুন্দ তাাঁর স্ত্রীর চিত্ররিনায় থছকলমানুচষ কল্পনা 

ককর মকন মকন থ -রসটুকু থপকতন , স্ত্রীও তাাঁর ্বরামীর চিত্রচিিার থেকক থভা  

করকতন থসই একই রস । সতযিতী মকন চনচিত োনকতন , িািংলাকেকর্র 

আর-ককাকনা পচরিাকর চতচন এত পধ গ , এত প্রশ্রয়, আর্া করকত পারকতন না 

। চর্ল্পসাধনায় তাাঁর এই দুচনগিার উৎসাহকক থকাকনা ঘকর এত েরকের সকে 

পে থছক  চেত না । এইেকনয থ চেন তাাঁর ্বরামী তাাঁর থকাকনা রিনা চনকয় 

অদু্ভত অতুযচক্ত করকতন থসচেন সতযিতী থ ন থিাকখর েল সামলাকত 

পারকতন না । 

 

এমন দুলগভ থস ভা যককও সতযিতী একচেন হারাকলন । মৃতুযর পূকিগ তাাঁর 

্বরামী একটা কো স্পষ্ট ককর িুকেচছকলন থ  , তাাঁর ঋেেচ ত সম্পচির ভার 

এমন থকাকনা পাকা থলাককর হাকত থেওয়া েরকার  াাঁর িালনার থক র্কল 

ফুকটা থন কাও পার হকয়  াকি । এই উপলকক্ষ সতযিতী এিিং তাাঁর থছকলচট 

সমূ্পেগভাকি চ কয় প কলন থ াচিন্দর হাকত । থ াচিন্দ প্রেম চেন থেককই 

োচনকয় চেকলন , সিগাকগ্র এিিং সককলর উপকর পয়সা । থ াচিন্দর এই 

উপকেকর্র মকধয এমন একটা সু ভীর হীনতা চছল থ  , সতযিতী লজ্জায় 

কুচিত হত । 

 

তিু নানা আকাকর আহাকর-িযিহাকর পয়সার সাধনা িলল । তা চনকয় কোয় 

কোয় আকলািনা না ক ‘ থর তার উপকর  চে একটা আব্রু োকত তা হকল 
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ক্ষচত চছল না । সতযিতী মকন মকন োনকতন , একত তাাঁর থছকলর মনুষয্ 

খিগ করা হয় — চকন্তু, সহয করা ছা া অনয উপায় চছল না ; থকননা , থ  

চিিভাি সুকুমার ,  ার মকধয একচট অসামানয ম গাো আকছ , থসই সি থিকয় 

অরচক্ষত ; তাকক আঘাত করা , চিদ্রূপ করা , সাধারে ূপে্বরভাি মানুকষর 

পকক্ষ অতযন্ত সহে । 

 

চর্ল্পিিগার েকনয চকছু চকছু উপকরে আির্যক । এতকাল সতযিতী তা না 

িাইকতই থপকয়কছন , থসেকনয থকাকনাচেন তাাঁকক কুচিত হকত হয় চন । 

সিংসার াত্রার পকক্ষ এইসমস্ত অনাির্যক সামগ্রী , িযকয়র ফকেগ ধকর চেকত 

আে থ ন তাাঁর মাো কাটা  ায় । তাই চতচন চনকের আহাকরর খরি িাাঁচিকয় 

থ াপকন চর্কল্পর সরঞ্জাম চকচনকয় আনকতন ।  া-চকছু কাে করকতন থসও 

থ াপকন েরো িন্ধ ককর । ভৎগসনার ভকয় নয় , অরচসককর েৃচষ্টপাকতর 

সিংককাকি । আে িুচন চছল তাাঁর চর্ল্প-রিনার একমাত্র ের্গক ও চিিারকারী 

। এই কাকে ক্রকম তার সহক াচ তাও ফুকট উিল । তাকক লা ল চিষম থনর্া 

। চর্শুর এ অপরাধ ঢাকা পক  না , খাতার পাতাগুকলা অচতক্রম ক ‘ থর 

থেয়াকলর  াকয় প গন্ত প্রকার্ হকত োকক । হাকত মুকখ োমার হাতায় কলে 

ধরা পক  । পয়সা-সাধনার চিরুকি ইন্দ্রকেি চর্শুর চিিককও প্রলুধ ক করকত 

ছাক ন না । খুক ার হাকত অকনক দুুঃখ তাকক থপকত হল ।  

 

এক চেকক র্াসন  তই িা াকত িলল আর-এক চেকক মা তাকক ততই 

অপরাকধ সহায়তা করকত লা কলন । আচপকসর িক াসাকহি মাকে মাকে 

আচপকসর িক ািািুকক চনকয় আপন কাকে মফ্বরকল থ কতন , থসই সমকয় 

মাকয়কত থছকলকত চমকল অিাধ আনন্দ । এককিাকর থছকলমানুচষর এককর্ষ! 

থ -সি েন্তুর মূচতগ হত চিধাতা এখকনা তাকের সৃচষ্ট ককরন চন — থি াকলর 

ছাাঁকির সকে কুকুকরর ছাাঁি থ ত চমকল , এমন-চক মাকছর সকে পাচখর প্রকভে 

ধরা কচিন হত । এই-সমস্ত সৃচষ্টকা গ রক্ষা করিার উপায় চছল না — িক ািািু 
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চফকর আসিার পূকিগই একের চিহ্ন থলাপ করকত হত । এই দুেকনর সৃচষ্টলীলায় 

ব্রহ্মা এিিং রুদ্রই চছকলন , মােখাকন চিষু্ণর আ মন হল না । 

 

চর্ল্পরিনািায়ুর প্রককাপ সতযিতীকের িিংকর্ প্রিল চছল । তারই প্রমাে 

্বরূপকপ সতযিতীর থিকয় িয়কস িক া তাাঁরই এক ভা কন রেলাল চিত্রচিেযায় 

হিাৎ নামোো হকয় উিকলন । অেগাৎ, থেকর্র রচসক থলাক তাাঁর রিনার 

অদু্ভত্ চেকয় খুি অট্টহাসয েমাকল । তারা থ রকম কল্পনা ককর তার সকে 

তাাঁর কল্পনার চমল হয় না থেকখ তাাঁর গুেপনার সম্বকন্ধ তাকের প্রি্ অিজ্ঞা 

হল । আি গ এই থ  , এই অিজ্ঞার েচমকতই চিকরাধ-চিদ্রূকপর আিহাওয়ায় 

তাাঁর খযাচত থিক  উিকত লা ল ;  ারা তাাঁর  তই নকল ককর তারাই উকি 

পক  লা ল প্রমাে করকত থ  , থলাকটা আচটগস্ট্ চহসাকি ফাাঁচক — এমন-চক , 

তার থটক চনকক সুস্পষ্ট  লে । এই পরমচনচন্দত চিত্রকর একচেন আচপকসর 

িক ািািুর অিতগমাকন একলন তাাঁর মাচমর িাচ কত । ্াকর ধাক্কা থমকর থমকর 

ঘকর  খন প্রকির্লাভ করকলন, থেখকলন , থমকেকত পা থফলিার থো থনই । 

িযাপারখানা ধরা প ল । রেলাল িলকলন , “ এতচেন পকর থেখা থ ল , 

গুেীর প্রাকের চভতর থেকক সৃচষ্টমূচত তাো থিচরকয়কছ, এর মকধয ো া-

িুকলাকনার থতা থকাকনা লক্ষে থনই , থ  চিধাতা ূপপ সৃচষ্ট ককরন তাাঁর িয়কসর 

সকে ওর িয়কসর চমল আকছ । সি ছচিগুকলা থি ‘ র ককর আমাকক থেখাও । 

”  

 

থকাো থেকক থির করকি। থ  গুেী রকঙ রকঙ ছায়ায় আকলায় আকাকর্ আকাকর্ 

চিত্র আাঁককন চতচন তাাঁর কুকহচলকা-মরীচিকাগুচল থ খাকন অকাতকর সচরকয় 

থফকলন , একের কীচতগগুকলাও থসইখাকনই থ কছ । রেলাল মাোর চেচিয চেকয় 

তাাঁর মাচমকক িলকলন , “ এিার থেকক থতামরা  া-চকছু রিনা করকি আচম 

একস সিংগ্রহ ককর চনকয়  াি । ”  
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িক ািািু এখকনা আকসন চন । সকাল থেকক শ্রািকের ছায়ায় আকার্ ধযানম্ 

, িৃচষ্ট প কছ ; থিলা ঘচ র কাাঁটার থকান্ সিংকককতর কাকছ তার চিকানা থনই 

, তার থখাাঁে করকতও মন  ায় না । আে িুচনিািু থন কা-ভাসাকনার ছচি 

আাঁককত থলক কছন । নেীর থঢউগুকলা মককরর পাল , হাাঁ ককর থন কাটাকক 

চ লকত িকলকছ এমচনতকরা ভাি ; আকাকর্র থমঘগুকলাও থ ন উপর থেকক 

িাের উচ কয় উৎসাহ চেকে িকল থিাধ হকে — চকন্তু মকরগুকলা 

সিগসাধারকের মকর নয় , আর থমঘগুকলাকক ‘ ধূমকেযাচতুঃসচললমরুতািং 

সচন্নকির্ুঃ ‘ িলকল অতুযচক্ত করা হকি । এ কোও সকতযর অনুকরাকধ িলা 

উচিত থ  , এইরককমর থন ককা  চে   া হয় তা হকল ইন্ সুকয়াকরন্স্ আচপস 

চকছুকতই তার োচয়্ চনকত রাচে হকি না । িলল রিনা , আকাকর্র চিত্রীও 

 া-খুচর্ তাই করকছন , আর ঘকরর মকধয ওই মস্ত-কিাখ-কমলা থছকলচটও 

তথেিি । 

 

একের থখয়াল চছল না থ  , েরো থখালা । িক ািািু একলন ।  েগন ককর 

উিকলন , “ কী হকে থর। ”  

 

থছকলটার িুক থকাঁকপ উিল , মুখ হল ফযাকাকর্ । ছচি থকাোয় লুককাকি তার 

োয় া পায় না। িক ািািু স্পষ্ট িুেকত পারকলন , পরীক্ষায় িুচনলাকলর 

ইচতহাকস তাচরখ ভুল হকে তার কারেটা থকাোয় । ইচতমকধয িুচনলাল 

ছচিটাকক তার োমার মকধয লুককািার িযেগ প্রয়াস করাকত অপরাধ আরও 

প্রকার্মান হকয় উিল । থটকন চনকয় থ াচিন্দ  া থেখকলন, তাকত চতচন আরও 

অিাক — এটা িযাপারখানা কী। এর থিকয় থ  ইচতহাকসর তাচরখ ভুলও ভাকলা 

। ছচিটা কুচটকুচট ককর চছাঁক  থফলকলন । িুচনলাল ফুাঁচপকয় ফুাঁচপকয় থকাঁকে 

উিল ।  

 

সতযিতী একাের্ীর চেন প্রায় িাকুরঘকরই কাটাকতন । থসইখান থেকক থছকলর 

কান্না শুকন ছুকট একলন । ছচির চছন্ন খ্গুকলা থমকের উপর লুকটাকে আর 



 চিত্রকর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

থমকের উপর লুকটাকে িুচনলাল । থ াচিন্দ তখন ইচতহাকসর তাচরখ-ভুকলর 

কারেগুকলা সিংগ্রহ করচছকলন অপসারকের অচভপ্রাকয় । 

 

সতযিতী এতচেন কখকনা থ াচিন্দর থকাকনা িযিহাকর থকাকনা কো িকলন চন 

। এাঁরই ‘ পকর তাাঁর ্বরামী চনভগর স্থাপন ককরকছন , এই িরে ককরই চতচন 

চনুঃর্কব্দ সি সহয ককরকছন । আে চতচন অশ্রুকত আদ্রগ , থক্রাকধ কচম্পত ককি 

িলকলন , “ থকন তুচম িুচনর ছচি চছাঁক  থফলকল । ”  

 

থ াচিন্দ িলকলন , “ প াশুকনা করকি না ? আকখকর ওর হকি কী । ”  

 

সতযিতী িলকলন, “ আকখকর ও  চে পকের চভকু্ষক হয় থসও ভাকলা। চকন্তু, 

থকাকনাচেন থতামার মকতা থ ন না হয়। ভ িান ওকক থ  সম্পে চেকয়কছন 

তারই থ  রি থ ন থতামার পয়সার  কিগর থিকয় থিচর্ হয়, এই ওর প্রচত 

আমার , মাকয়র আর্ীিগাে। ”  

 

থ াচিন্দ িলকলন , “ আমার োচয়্ আচম ছা কত পারি না , এ িলকি না 

চকছুকতই । আচম কালই ওকক থিাচডগঙ-স্কুকল পাচিকয় থেি — নইকল তুচম ওর 

সিগনার্ করকি । ”  

 

িক ািািু আচপকস থ কলন । ঘনিৃচষ্ট নামল , রাস্তা েকল থভকস  াকে । 

 

সতযিতী িুচনর হাত ধকর িলকলন , “ িল্ , িািা । ”  

 

িুচন িলকল , “ থকাোয়  াকি , মা । ”  

 

“ এখান থেকক থিচরকয়  াই । ”  
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রেলাকলর েরোয় এক-হাাঁটু েল । সতযিতী িুচনলালকক চনকয় তার ঘকর 

ঢুককলন ; িলকলন , “ িািা , তুচম নাও এর ভার । িাাঁিাও এ ‘ থক পয়সার 

সাধনা থেকক । ”  

 


