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প্রথম পরিচ্ছেদ 

 

িমানাথ শীচ্ছেি রিতে অট্টারেকায় সচ্ছ্বাচ্চ তচ্ছেি ঘচ্ছি োপাপীনাথ 

শীচ্ছেি স্ত্রী রপরি্াো ্ াস কচ্ছি। শয়নকচ্ছেি দরেণদ্বাচ্ছিি সমু্মচ্ছে ফুচ্ছেি 

টচ্ছ্ গুরটকতক ো্ েফুে এ্ং োপাোপফুচ্ছেি পাছ – ছাতরট উচ্চ প্রাচীি 

রদয়া োঘিা-্রিদদবশয োদরে্াি জনয প্রাচীচ্ছিি মাচ্ছে মাচ্ছে একরট করিয়া 

ইঁট ফাঁক োদওয়া আচ্ছছ। োশা্ াি ঘচ্ছি নানা ো্শ এ্ং র্চ্ছ্শ-র্রশষ্ট 

র্োরত নািীমূরতবি ্াঁধাচ্ছনা এচ্ছরেরভং টাঙাচ্ছনা িরিয়াচ্ছছ   রক্ 

প্রচ্ছ্শদ্বাচ্ছিি সমু্মে্তবী ্দিৎ আয়নাি উপচ্ছি ো াড়শী পদিস্বারমনীি োে 

প্ররতর্ম্বরট পচ্ছড় তািা োদয়াচ্ছেি োকাচ্ছনা ছর্ অচ্ছপো োসৌন্দরচ্ছেব নূযন নচ্ছি। 

 

রপরি্াোি োসৌন্দরেব অকস্মাৎ আচ্ছোকিরিি নযায়, র্স্মচ্ছয়ি নযায়, 

রনদ্রাভচ্ছে োচতনাি নযায়, এচ্ছক্াচ্ছি চরকচ্ছত আরসয়া আঘাত কচ্ছি এ্ং 

এক আঘাচ্ছত অরভভূত করিয়া রদচ্ছত পাচ্ছি। তািাচ্ছক োদরেচ্ছে মচ্ছন িয়, 

‘ইিাচ্ছক োদরে্াি জনয প্রস্তুত রছোম না। চারি রদচ্ছক এ্ং রচিকাে 

োেরূপ োদরেয়া আরসচ্ছতরছ এ এচ্ছক্াচ্ছি িঠাৎ তািা িইচ্ছত অচ্ছনক 

স্বতন্ত্র।’  

 

রপরি্াোও আপন ো্চ্ছণযাচ্ছ্বাচ্ছস আপরন আচ্ছদযাপান্ত তিরেত িইয়া 

উরঠয়াচ্ছছ। মচ্ছদি োফনা োেমন পাি ছারপয়া পরড়য়া োয়, ন্চ্ছেৌ্ন এ্ং 

ন্ীন োসৌন্দরেব তািাি স্বাচ্ছে োতমরন ছারপয়া পরড়য়া োইচ্ছতচ্ছছ – তািাি 

্সচ্ছন ভূ চ্ছণ, পমচ্ছন, তািাি ্াহুি র্চ্ছেচ্ছপ, তািাি েী্াি ভরেচ্ছত, 

তািাি চঞ্চে চিচ্ছণি উদ্দাম ছচ্ছন্দর, নূপুিরনক্বচ্ছণ, কঙ্কচ্ছণি রকরঙ্কণীচ্ছত, 

তিে িাচ্ছসয, রেপ্র ভা ায়, উজ্জ্বে কটাচ্ছে এচ্ছক্াচ্ছি উেদ্খলেভাচ্ছ্ 

উচ্ছদ্বরেত িইয়া উরঠচ্ছতচ্ছছ। 
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আপন স্বাচ্ছেি এই উেরেত মরদি িচ্ছস রপরি্াোি একটা োনশা 

োরপয়াচ্ছছ। প্রায় োদো োইত, একোরন োকামে িরঙন ্চ্ছস্ত্র আপনাি 

পরিপূণব োদিোরন জড়াইয়া োস ছাচ্ছতি উপচ্ছি অকািচ্ছণ চঞ্চে িইয়া 

ো্ড়াইচ্ছতচ্ছছ। োেন মচ্ছনি রভতিকাি োকান্-এক অশ্রুত অ্যক্ত সংপীচ্ছতি 

তাচ্ছে তাচ্ছে তািাি অেপ্রতযে নদতয করিচ্ছত চারিচ্ছতচ্ছছ। আপনাি অেচ্ছক 

নানা ভরেচ্ছত উৎরেপ্ত র্রেপ্ত প্ররেপ্ত করিয়া তািাি োেন র্চ্ছশ  কী এক 

আনন্দর আচ্ছছ   োস োেন আপন োসৌন্দরচ্ছেবি নানা রদচ্ছক নানা োউউ তুরেয়া 

রদয়া স্বাচ্ছেি উত্তপ্ত িক্তচ্ছরাচ্ছত অপূ্ব পুেক-সিকাচ্ছি র্রচি আঘাত 

প্ররতঘাত অনুভ্ করিচ্ছত থাচ্ছক। োস িঠাৎ পাছ িইচ্ছত পাতা রছঁরড়য়া 

দরেণ্াহু আকাচ্ছশ তরুেয়া োসটা ্াতাচ্ছস উড়াইয়া োদয়-অমরন তািাি 

্াো ্ারজয়া উচ্ছঠ, তািাি অঞ্চে র্রস্ত িইয়া পচ্ছড়, তািাি সেুরেত 

্াহুি ভরেরট রপ িমুক্ত অদদশয পারেি মচ্ছতা অনন্ত আকাচ্ছশ োমঘিাচ্ছজযি 

অরভমুচ্ছে উরড়য়া চরেয়া োয়। িঠাৎ োস ট্ িইচ্ছত একটা মারটি োউো 

তুরেয়া অকািচ্ছণ ছুঁরড়য়া োফরেয়া োদয়   চিণােুরেি উপি ভি রদয়া 

উচ্চ িইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীচ্ছিি রছদ্র রদয়া ্দিৎ ্রিজবপৎটা এক্াি চট্ 

করিয়া োদরেয়া েয় – আ্াি ঘুরিয়া আঁচে ঘুিাইয়া চরেয়া আচ্ছস, 

আঁচচ্ছেি চার্ি োপাো রেন্ রেন্ করিয়া ্ারজয়া উচ্ছঠ। িয়চ্ছতা আয়নাি 

সমু্মচ্ছে রপয়া োোঁপা েুরেয়া োফরেয়া অসমচ্ছয় চুে ্াঁরধচ্ছত ্চ্ছস   চুে 

্াঁরধ্াি দরড় রদয়া োকশমূে ো্ষ্টন করিয়া োসই দরড় কনু্দরদন্তপরক্তিক্তচ্ছত 

দংশন করিয়া ধচ্ছি, দুই ্ াহু ঊচ্ছবব তুরেয়া মস্তচ্ছকি পশ্চাচ্ছত ো্ণীগুরেচ্ছক 

দদঢ় আক বচ্ছণ কুণ্ডোরয়ত কচ্ছি, চুে ্াঁধা োশ  করিয়া িাচ্ছতি সমস্ত কাজ 

ফুিাইয়া োয় – তেন োস আেসযভচ্ছি োকামে র্ছানাি উপচ্ছি আপনাচ্ছক 

পিান্তিােচুযত একরট োজযাৎস্নাচ্ছেোি মচ্ছতা র্স্তীণব করিয়া োদয়। 
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তািাি সন্তানারদ নাই, ধনীপদচ্ছি তািাি োকাচ্ছনা কাজকমবও নাই – োস 

োক্ে রনজবচ্ছন প্ররতরদন আপনাি মচ্ছধয আপরন সরঞ্চত িইয়া োশ কাচ্ছে 

আপনাচ্ছক আি ধািণ করিয়া িারেচ্ছত পারিচ্ছতচ্ছছ না। স্বামী আচ্ছছ, রক্ 

স্বামী তািাি আয়চ্ছত্তি মচ্ছধয নাই। রপরি্াো ্ােযকাে িইচ্ছত োেৌ্চ্ছন 

এমন পূণবর্করশত িইয়া উরঠয়াও োকমন করিয়া তািাি স্বামীি চে ু

এড়াইয়া োপচ্ছছ। 

 

্িঞ্চ ্ােযকাচ্ছে োস তািাি স্বামীি আদি পাইয়ারছে। স্বামী তেন ইুুে 

পাোইয়া, তািাি সপু্ত অরভভা্করদপচ্ছক ্ঞ্চনা করিয়া, রনজবন মধযাচ্ছে 

তািাি ্ারেকা স্ত্রীি সরিত প্রণয়াোপ করিচ্ছত আরসত। এক ্ারড়চ্ছত 

থারকয়াও োশৌরেন রচরঠি কাপচ্ছজ স্ত্রীি সরিত রচরঠপি-চ্ছেোচ্ছেরে করিত। 

ইুুচ্ছেি র্চ্ছশ  ্ ন্ধুরদপচ্ছক োসই সমস্ত রচরঠ োদোইয়া প্ব অনুভ্ করিত। 

তুে এ্ং করিত কািচ্ছণ স্ত্রীি সরিত মান-অরভমাচ্ছনিও অসদ্ভা্  রছে 

না। 

 

এমন সমচ্ছয় ্াচ্ছপি মদতুযচ্ছত োপাপীনাথ স্বয়ং ্ারড়ি কতবা িইয়া উরঠে। 

কাঁচা কাচ্ছঠি তক্তায় শীঘ্র োপাকা ধচ্ছি – কাঁচা ্য়চ্ছস োপাপীনাথ েেন 

স্বাধীন িইয়া উরঠে তেন অচ্ছনকগুরে জী্ জ্ তািাি ুচ্ছন্ধ ্ াসা করিে। 

তেন ক্রচ্ছম অন্তঃপুচ্ছি তািাি পরতর্রধ হ্রাস িইয়া অনযি প্রসারিত িইচ্ছত 

োরপে। 

 

দেপরতচ্ছেি একটা উচ্ছত্তজনা আচ্ছছ   মানুচ্ছ ি কাচ্ছছ মানুচ্ছ ি োনশাটা 

অতযন্ত ো্রশ। অসংেয মনু যজী্ন এ্ং সরু্স্তীণব ইরতিাচ্ছসি উপি 

আপন প্রভা্ র্স্তাি করি্াি প্ররত োনচ্ছপারেয়চ্ছনি োে একটা প্র্ে 

আক বণ রছে – একরট োছাচ্ছটা ব্ঠকোনাি োছাচ্ছটা কতবারটিও রনচ্ছজি েুদ্র 
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দচ্ছেি োনশা অিতি পরিমাচ্ছণ োসই একজাতীয়। সামানয ইয়ারকব-্ন্ধচ্ছন 

আপনাি চারিরদচ্ছক একটা েক্ষ্মীছাড়া ইয়ািমণ্ডেী সদজন করিয়া তরুেচ্ছে 

তািাচ্ছদি উপি আরধপতয এ্ং তািাচ্ছদি রনকট িইচ্ছত ্াি্া োভ কিা 

একটা প্রচণ্ড উচ্ছত্তজনাি কািণ িইয়া দাঁড়ায়   োসজনয অচ্ছনক োোক 

র্ য়নাশ, ঋণ, কেঙ্ক, সমস্তই স্বীকাি করিচ্ছত প্রস্তুত িয়। 

 

োপাপীনাথ তািাি ইয়াি-সম্প্রদাচ্ছয়ি অধযে িইয়া ভারি মারতয়া উরঠে। 

োস প্ররতরদন ইয়ারকবি ন্ ন্ কীরতব, ন্ ন্ োপৌি্োভ করিচ্ছত োরপে। 

তািাি দচ্ছেি োোক ্রেচ্ছত োরপে – শযােক্চ্ছপবি মচ্ছধয ইয়ারকবচ্ছত 

অরদ্বতীয় েযারতোভ করিে োপাপীনাথ। োসই পচ্ছ্ব, োসই উচ্ছত্তজনায় 

অনযানয সমস্ত সেু দুঃে কতবচ্ছ্যি প্ররত অন্ধ িইয়া িতভাপয ্যরক্তরট 

িারিরদন আ্চ্ছতবি মচ্ছতা পাক োইয়া-োইয়া ো্ড়াইচ্ছত োরপে। 

 

এ রদচ্ছক জপজ্জয়ী রূপ েইয়া আপন অন্তঃপুচ্ছিি প্রজািীন িাচ্ছজয, 

শয়নপদচ্ছিি শনূয রসংিাসচ্ছন রপরি্াো অরধষ্ঠান করিচ্ছত োরপে। োস রনচ্ছজ 

জারনত, র্ধাতা তািাি িচ্ছস্ত িাজদণ্ড রদয়াচ্ছছন – োস জারনত, প্রাচীচ্ছিি 

রছদ্র রদয়া োে ্ দিৎ জপৎোরন োদো োইচ্ছতচ্ছছ োসই জপৎরটচ্ছক োস কটাচ্ছে 

জয় করিয়া আরসচ্ছত পাচ্ছি – অথচ র্শ্বসংসাচ্ছিি মচ্ছধয একরট মানু চ্ছকও 

োস ্ন্দরী করিচ্ছত পাচ্ছি নাই। 

 

রপরি্াোি একরট সিুরসকা দাসী আচ্ছছ, তািাি নাম সচু্ছধা, অথবাৎ 

সধুামুেী   োস পান পারিত, নারচত, ছড়া কারটত, প্রভুপত¦ীীি রূচ্ছপি 

্যােযা করিত   এ্ং অিরসচ্ছকি িচ্ছস্ত এমন রূপ রনষ্ফে িইে ্রেয়া 

আচ্ছেপ করিত। রপরি্াোি েেন-তেন এই সচু্ছধাচ্ছক নরিচ্ছে চরেত না। 

উরিয়া পারিয়া োস রনচ্ছজি মুচ্ছেি শ্রী, োদচ্ছিি পঠন, ্চ্ছণবি উজ্জ্বেতা 
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সম্বচ্ছন্ধ র্স্তদত সমাচ্ছোচনা শুরনত   মাচ্ছে মাচ্ছে তািাি প্ররত্াদ করিত 

এ্ং পিমপুেরকতরচচ্ছত্ত সচু্ছধাচ্ছক রমথযা্ারদনী চাটুভার ণী ্রেয়া প না 

করিচ্ছত ছারড়ত না – সচু্ছধা তেন শত শত শপথ-সিকাচ্ছি রনচ্ছজি মচ্ছতি 

অকদরিমতা প্রমাণ করিচ্ছত ্রসত, রপরি্াোি পচ্ছে তািা র্শ্বাস কিা 

রনতান্ত করঠন িইত না। 

 

সচু্ছধা রপরি্াোচ্ছক পান শুনাইত – ‘দাসেত রদোম রেচ্ছে শ্রীচিচ্ছণ’   এই 

পাচ্ছনি মচ্ছধয রপরি্াো রনচ্ছজি অেক্তারঙ্কত অরনন্দরযসনু্দরি চিণপল্লচ্ছ্ি 

স্ত্ শুরনচ্ছত পাইত এ্ং একরট পদেুরিত দাচ্ছসি ছর্ তািাি কিনায় 

উরদত িইত। রক্ িায়, দুরট শ্রীচিণ মচ্ছেি শচ্ছে শনূয ছাচ্ছতি উপচ্ছি 

আপন জয়পান েংকদত করিয়া ো্ ড়ায়, ত্ু োকাচ্ছনা োস্বোর্ক্রীত ভক্ত 

আরসয়া দাসেত রেরেয়া রদয়া োয় না। 

 

োপাপীনাথ োিাচ্ছক দাসেত রেরেয়া রদয়াচ্ছছ তািাি নাম ে্ে-চ্ছস 

রথচ্ছয়টাচ্ছি অরভনয় কচ্ছি-চ্ছস োেচ্ছজি উপি চমৎকাি মূছবা োইচ্ছত পাচ্ছি-

োস েেন সাননুারসক কদরিম কাঁদুরনি স্বচ্ছি িাঁপাইয়া-িাঁপাইয়া টারনয়া-

টারনয়া আধ- আধ উচ্চািচ্ছণ “প্রাণনাথ” “প্রাচ্ছণশ্বি” করিয়া ডাক ছারড়চ্ছত 

থাচ্ছক তেন পাৎো ধুরতি উপি ওচ্ছয়চ্ছট্কাট-পিা, ফুচ্ছমাজামরণ্ডত 

দশবকমণ্ডেী “এচ্ছেচ্ছেন্ট” “এচ্ছেচ্ছেন্ট” করিয়া উচ্ছ্বরসত িইয়া উচ্ছঠ। 

 

এই অরভচ্ছনিী ে্চ্ছেি অতযাশ্চেব েমতাি ্ণবনা রপরি্াো ইরতপূচ্ছ্ব 

অচ্ছনক্াি তািাি স্বামীি মুচ্ছেই শুরনয়াচ্ছছ। তেচ্ছনা তািাি স্বামী 

সমূ্পণবরূচ্ছপ পোতক িয় নাই। তেন োস তািাি স্বামীি োমািা্ স্থা না 

জারনয়াও মচ্ছন মচ্ছন অসয়ূা অনুভ্ করিত। আি োকাচ্ছনা নািীি এমন 

োকাচ্ছনা মচ্ছনািরঞ্জনী র্দযা আচ্ছছ োিা তািাি নাই ইিা োস সিয করিচ্ছত 
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পারিত না। সাসয়ূ োকৌতূিচ্ছে োস অচ্ছনক্াি রথচ্ছয়টাি োদরেচ্ছত োই্াি 

ইো প্রকাশ করিত, রক্ রকছুচ্ছতই স্বামীি মত করিচ্ছত পারিত না। 

 

অ্চ্ছশচ্ছ  োস একরদন টাকা রদয়া সচু্ছধাচ্ছক রথচ্ছয়টাি োদরেচ্ছত পাঠাইয়া 

রদে   সচু্ছধা আরসয়া নাসা ভ্রূ করুঞ্চত করিয়া িামনাম উচ্চািণ-পূ্বক 

অরভচ্ছনিীরদচ্ছপি েোটচ্ছদচ্ছশ সম্মাজবনীি ্য্স্থা করিে – এ্ং তািাচ্ছদি 

কদেব মূরতব ও কদরিম ভরেচ্ছত োে-সমস্ত পুরুচ্ছ ি অরভরুরচ জচ্ছে, 

তািাচ্ছদি সম্বচ্ছন্ধও োসই একই রূপ র্ধান রস্থি করিে। শুরনয়া রপরি্াো 

র্চ্ছশ  আশ্বস্ত িইে। 

 

রক্ েেন তািাি স্বামী ্ন্ধন রছন্ন করিয়া োপে তেন তািাি মচ্ছন সংশয় 

উপরস্থত িইে। সচু্ছধাি কথায় অর্শ্বাস প্রকাশ করিচ্ছে সুচ্ছধা রপরিি পা 

ছুঁইয়া ্ািং্াি করিে, ্স্ত্রেণ্ডা্ দত দগ্ধকাচ্ছষ্ঠি মচ্ছতা তািাি নীিস এ্ং 

কুৎরসত োচিািা। রপরি তািাি আক বণী শরক্তি োকাচ্ছনা কািণ রনণবয় 

করিচ্ছত পারিে না এ্ং রনচ্ছজি অরভমাচ্ছন সাংঘারতক আঘাত প্রাপ্ত িইয়া 

জ্বরেচ্ছত োরপে। 

 

অ্চ্ছশচ্ছ  একরদন সন্ধযাচ্ছ্োয় সচু্ছধাচ্ছক েইয়া োপাপচ্ছন রথচ্ছয়টাি 

োদরেচ্ছত োপে। রনর দ্ধ কাচ্ছজি উচ্ছত্তজনা ো্রশ। তািাি হৃৎরপচ্ছডেরি মচ্ছধয 

োে-এক মদদু কম্পন উপরস্থত িইয়ারছে োসই কম্পনাচ্ছ্চ্ছপ এই 

আচ্ছোকময় োোকময় ্াদযসংপীতমুেরিত দদশযপটচ্ছশারভত িেভূরম 

তািাি চচ্ছে রদ্বগুণ অপরূপতা ধািণ করিে। তািাি োসই প্রাচীিচ্ছ্রষ্টত 

রনজবন রনিানন্দর অন্তঃপুি িইচ্ছত এ োকান্-এক সসুরজ্জত সনু্দরি 

উৎস্চ্ছোচ্ছকি প্রাচ্ছন্ত আরসয়া উপরস্থত িইে! সমস্ত স্বপ¦ ্রেয়া ো্াধ 

িইচ্ছত োরপে। 
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োসরদন ‘মানভ ন’ অচ্ছপিা অরভনয় িইচ্ছতচ্ছছ। কেন ঘণ্টা ্ারজে, ্াদয 

থারময়া োপে, চঞ্চে দশবকপণ মুিূচ্ছতব রস্থি রনস্তব্ধ িইয়া ্রসে, িেমচ্ছঞ্চি 

সমু্মে্তবী আচ্ছোকমাো উজ্জ্বেতি িইয়া উরঠে, পট উরঠয়া োপে, 

একদে সসুরজ্জত নটী ব্রজােনা সারজয়া সংপীতসিচ্ছোচ্ছপ নদতয করিচ্ছত 

োরপে, দশবকপচ্ছণি কিতারে ও প্রশংসা্াচ্ছদ নাটযশাো থারকয়া-থারকয়া 

বরনত করম্পত িইয়া উরঠে – তেন রপরি্াোি তরুণ োদচ্ছিি িক্তেিিী 

উোদনায় আচ্ছোরড়ত িইচ্ছত োরপে। োসই সংপীচ্ছতি তাচ্ছন, আচ্ছোক ও 

আভিচ্ছণি ছটায়, এ্ং সরম্মরেত প্রশংসাবরনচ্ছত োস েণকাচ্ছেি জনয 

সমাজ সংসাি সমস্তই র্স্মদত িইয়া োপে – মচ্ছন করিে, এমন এক 

জায়পায় আরসয়াচ্ছছ োেোচ্ছন ্ন্ধনমুক্ত োসৌন্দরেবপূণব স্বাধীনতাি োকাচ্ছনা 

্াধামাি নাই। 

 

সচু্ছধা মাচ্ছে মাচ্ছে আরসয়া ভীতস্বচ্ছি কাচ্ছন কাচ্ছন ্ চ্ছে, “্উঠাকরুন, এই 

ো্ো ্ারড় রফরিয়া চচ্ছো। দাদা্া্  ুজারনচ্ছত পারিচ্ছে িো থারকচ্ছ্ না।” 

রপরি্াো োস কথায় কণবপাত কচ্ছি না। তািাি মচ্ছন এেন আি রকছুমাি 

ভয় নাই। 

 

অরভনয় অচ্ছনক দিূ অেসি িইে। িাধাি দুজবয় মান িইয়াচ্ছছ   োস 

মানসাপচ্ছি কদষ্ণ আি রকছুচ্ছতই থই পাইচ্ছতচ্ছছ না   কত অননুয়র্নয় 

সাধাসারধ কাঁদাকাঁরদ, রকছুচ্ছতই রকছ ুিয় না। তেন প্বভচ্ছি রপরি্াোি 

্ে ফুরেচ্ছত োরপে। কদচ্ছষ্ণি এই োঞ্ছনায় োস োেন মচ্ছন মচ্ছন িাধা িইয়া 

রনচ্ছজি অসীম প্রতাপ রনচ্ছজ অনুভ্ করিচ্ছত োরপে। োকি তািাচ্ছক 

কেচ্ছনা এমন করিয়া সাচ্ছধ নাই   োস অ্চ্ছিরেত অ্মারনত পরিতযক্ত 

স্ত্রী, রক্ ত্ ু োস এক অপূ্ব োমাচ্ছি রস্থি করিে োে এমন করিয়া 
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রনষ্ঠিুভাচ্ছ্ কাঁদাই্াি েমতা তািািও আচ্ছছ। োসৌন্দরচ্ছেবি োে োকমন 

োদাদবণ্ডপ্রতাপ তািা োস কাচ্ছন শুরনয়াচ্ছছ, অনুমান করিয়াচ্ছছ মাি – আজ 

দীচ্ছপি আচ্ছোচ্ছক, পাচ্ছনি সচু্ছি, সদুদশয িেমচ্ছঞ্চি উপচ্ছি তািা 

সসু্পষ্টরূচ্ছপ প্রতযে করিে। োনশায় তািাি সমস্ত মরস্তষ্ক ভরিয়া উরঠে। 

 

অ্চ্ছশচ্ছ  ে্রনকাপতন িইে, পযাচ্ছসি আচ্ছো ম্লান িইয়া আরসে, 

দশবকপণ প্রস্থাচ্ছনি উপক্রম করিে   রপরি্াো মন্ত্রমুচ্ছগ্ধি মচ্ছতা ্রসয়া 

িরিে। এোন িইচ্ছত উরঠয়া োে ্ারড় োইচ্ছত িইচ্ছ্ এ কথা তািাি মচ্ছন 

রছে না। োস ভার্চ্ছতরছে, অরভনয় ্ুরে ফুিাইচ্ছ্ না। ে্রনকা আ্াি 

উরঠচ্ছ্   িারধকাি রনকট শ্রীকদচ্ছষ্ণি পিাভ্, ইিা ছাড়া আি োকাচ্ছনা র্ য় 

উপরস্থত নাই। সচু্ছধা করিে, “্উঠাকরুন, কচ্ছিা কী, ওচ্ছঠা, এেনই সমস্ত 

আচ্ছো রন্াইয়া রদচ্ছ্।”  

 

রপরি্াো পভীি িাচ্ছি আপন শয়নকচ্ছে রফরিয়া আরসে। োকাচ্ছণ একরট 

দীপ রমট্ রমট্ করিচ্ছতচ্ছছ-ঘচ্ছি একরট োোক নাই, শে নাই-পদিপ্রাচ্ছন্ত 

রনজবন শেযাি উপচ্ছি একরট পুিাতন মশারি ্াতাচ্ছস অি অি 

দুরেচ্ছতচ্ছছ   তািাি প্ররতরদচ্ছনি জপৎ অতযন্ত র্শ্রী র্িস এ্ং তুে ্ রেয়া 

োঠরকচ্ছত োরপে। োকাথায় োসই োসৌন্দরেবময় আচ্ছোকময় সংপীতময় িাজয 

– োেোচ্ছন োস আপনাি সমস্ত মরিমা র্কীণব করিয়া রদয়া জপচ্ছতি 

োকন্দ্রস্থচ্ছে র্িাজ করিচ্ছত পাচ্ছি, োেোচ্ছন োস অজ্ঞাত অ্জ্ঞাত তুে 

সাধািণ নািীমাি নচ্ছি। 

 

এেন িইচ্ছত োস প্ররত সপ্তাচ্ছিই রথচ্ছয়টাচ্ছি োইচ্ছত আিম্ভ করিে। 

কােক্রচ্ছম, তািাি োসই প্রথম োমাি অচ্ছনকটা পরিমাচ্ছণ হ্রাস িইয়া আরসে 

– এেন োস নটনটীচ্ছদি মুচ্ছেি িঙচঙ, োসৌন্দরচ্ছেবি অভা্, অরভনচ্ছয়ি 
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কদরিমতা সমস্ত োদরেচ্ছত পাইে, রক্ ত্ু তািাি োনশা ছুরটে না। 

িণসংপীত শুরনচ্ছে োোদ্ধাি হৃদয় োেমন নারচয়া উচ্ছঠ, িেমচ্ছঞ্চি পট 

উরঠয়া োপচ্ছেই তািাি ্চ্ছেি মচ্ছধয োসইরূপ আচ্ছন্দরােন উপরস্থত িইত। 

ঐ-চ্ছে সমস্ত সংসাি িইচ্ছত স্বতন্ত্র সদুদশয সমুচ্চ সনু্দরি ো্ রদকা স্বণবচ্ছেোয় 

অরঙ্কত, রচিপচ্ছট সরজ্জত, কা্ য এ্ং সংপীচ্ছতি ইন্দ্রজাচ্ছে মায়ামরণ্ডত, 

অসংেয মুগ্ধদদরষ্টি দ্বািা আক্রান্ত, োনপথযভূরমি োপাপনতাি দ্বািা 

অপূ্বিিসযপ্রাপ্ত, উজ্জ্বে আচ্ছোকমাোয় স্বসমচ্ছে সপু্রকারশত – 

র্শ্বর্জরয়নী োসৌন্দরেবিাজ্ঞীি পচ্ছে এমন মায়ারসংিাসন আি োকাথায় 

আচ্ছছ। 

 

প্রথচ্ছম োেরদন োস তািাি স্বামীচ্ছক িেভূরমচ্ছত উপরস্থত োদরেে, এ্ং েেন 

োপাপীনাথ োকাচ্ছনা নটীি অরভনচ্ছয় উেত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিচ্ছত োরপে, 

তেন স্বামীি প্ররত তািাি মচ্ছন প্র্ে অ্জ্ঞাি উদয় িইে। োস 

জজবরিতরচচ্ছত্ত মচ্ছন করিে, েরদ কেচ্ছনা এমন রদন আচ্ছস োে তািাি স্বামী 

তািাি রূচ্ছপ আকদষ্ট িইয়া দগ্ধপে পতচ্ছেি মচ্ছতা তািাি পদতচ্ছে 

আরসয়া পচ্ছড়, এ্ং োস আপন চিণনেচ্ছিি প্রান্ত িইচ্ছত উচ্ছপো র্কীণব 

করিয়া রদয়া অরভমানভচ্ছি চরেয়া োইচ্ছত পাচ্ছি, তচ্ছ্ই তািাি এই ্যথব 

রূপ ্যথব োেৌ্ন সাথবকতা োভ করিচ্ছ্। 

 

রক্ োস শুভরদন আরসে কই। আজকাে োপাপীনাচ্ছথি দশবন পাওয়াই 

দুেবভ িইয়াচ্ছছ। োস আপন প্রমত্ততাি েচ্ছড়ি মুচ্ছে ধূরেবচ্ছজি মচ্ছতা 

একটা দে পাকাইয়া ঘুরিচ্ছত ঘুরিচ্ছত োকাথায় চরেয়া রপয়াচ্ছছ তািাি আি 

রঠকানা নাই। 
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একরদন বচিমাচ্ছসি ্াসন্তী পূরণবমায় রপরি্াো ্াসন্তী িচ্ছঙি কাপড় 

পরিয়া দরেণ্াতাচ্ছস অঞ্চে উড়াইয়া ছাচ্ছদি উপি ্রসয়ারছে। েরদও 

ঘচ্ছি স্বামী আচ্ছস না ত্ু রপরি উরিয়া পারিয়া প্ররতরদন ্দে করিয়া 

নূতন নূতন পিনায় আপনাচ্ছক সসুরজ্জত করিয়া তুরেত। িীিামুকুতাি 

আভিণ তািাি অচ্ছে প্রতযচ্ছে একরট উোদনা সঞ্চাি করিত, েল মল 

করিয়া রুনুেনুু ্ারজয়া তািাি চারি রদচ্ছক একরট রিচ্ছল্লাে তুরেচ্ছত 

থারকত। আজ োস িাচ্ছত ্াজু্ন্ধ এ্ং পোয় একরট চুরন ও মুক্তাি কিী 

পরিয়াচ্ছছ এ্ং ্ ামিচ্ছস্তি করনষ্ঠ অেুরেচ্ছত একরট নীোি আংরট রদয়াচ্ছছ। 

সচু্ছধা পাচ্ছয়ি কাচ্ছছ ্রসয়া মাচ্ছে মাচ্ছে তািাি রনচ্ছটাে োকামে 

িচ্ছক্তাৎপেপদপল্লচ্ছ্ িাত ্েুাইচ্ছতরছে এ্ং অকদরিম উচ্ছ্বাচ্ছসি সরিত 

্রেচ্ছতরছে, “আিা ্উঠাকরুন, আরম েরদ পুরু মানু  িইতাম তািা 

িইচ্ছে এই পা দুোরন ্ুচ্ছক েইয়া মরিতাম।” রপরি্াো সপচ্ছ্ব িারসয়া 

উত্তি রদচ্ছতরছে, “ো্ াধ করি ্ুচ্ছক না েইয়াই মরিচ্ছত িইত – তেন রক 

আি এমন করিয়া পা ছড়াইয়া রদতাম। আি ্রকস োন। তুই োসই পানটা 

পা।”  

 

সচু্ছধা োসই োজযাৎস্নাপ্লার্ত রনজবন ছাচ্ছদি উপি পারিচ্ছত োরপে –  

 

দাসেত রদচ্ছেম রেচ্ছে শ্রীচিচ্ছণ, 

সকচ্ছে সােী থাকুক ্দন্দরা্ চ্ছন। 

 

তেন িারি দশটা। ্ারড়ি আি-সকচ্ছে আিািারদ সমাধা করিয়া ঘুমাইচ্ছত 

রপয়াচ্ছছ। এমন সময় আতি মারেয়া, উড়ারন উড়াইয়া, িঠাৎ োপাপীনাথ 

আরসয়া উপরস্থত িইে। সচু্ছধা অচ্ছনকোরন রজভ কারটয়া সাত িাত োঘামটা 

টারনয়া ঊববশ্বাচ্ছস পোয়ন করিে। 
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রপরি্াো ভার্ে, তািাি রদন আরসয়াচ্ছছ। োস মুে তরুেয়া চারিে না। োস 

িারধকাি মচ্ছতা গুরুমানভচ্ছি অটে িইয়া ্রসয়া িরিে। রক্ দদশযপট 

উরঠে না, রশরেপুেচূড়া পাচ্ছয়ি কাচ্ছছ েটুাইে না, োকি িারপণীচ্ছত পারিয়া 

উরঠে না “োকন পূরণবমা আঁধাি কি েকুাচ্ছয় ্দনশশী”। সংপীতিীন 

নীিসকচ্ছি োপাপীনাথ ্রেে, “এক্াি চার্টা দাও োদরে।”  

 

এমন োজযাৎস্নায়, এমন ্ সচ্ছন্ত, এত রদচ্ছনি র্চ্ছেচ্ছদি পচ্ছি এই রক প্রথম 

সম্ভা ণ! কাচ্ছ্য নাটচ্ছক উপনযাচ্ছস োিা োেচ্ছে তািাি আপাচ্ছপাড়াই রমথযা 

কথা! অরভনয়মচ্ছঞ্চই প্রণয়ী পান পারিয়া পাচ্ছয় আরসয়া েুটাইয়া পচ্ছড় – 

এ্ং তািাই োদরেয়া োে দশবচ্ছকি রচত্ত র্পরেত িইয়া োয় োসই োোকরট 

্সন্তরনশীচ্ছথ পদিছাচ্ছদ আরসয়া আপন অনুপমা েু্ তী স্ত্রীচ্ছক ্ চ্ছে, ‘ওচ্ছপা, 

এক্াি চার্টা দাও োদরে!’ তািাচ্ছত না আচ্ছছ িারপণী, না আচ্ছছ প্রীরত, 

তািাচ্ছত োকাচ্ছনা োমাি নাই, মাধেুব নাই – তািা অতযন্ত অরকরঞ্চৎকি। 

 

এমন সমচ্ছয় দরেচ্ছণ ্াতাস জপচ্ছতি সমস্ত অপমারনত কর্চ্ছেি 

মমবারন্তক দীঘবরনশ্বাচ্ছসি মচ্ছতা হুহু করিয়া ্রিয়া োপে – ট্ ভিা ফুটন্ত 

ো্েফুচ্ছেি পন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া রদয়া োপে, রপরি্াোি চূণব অেক 

োচাচ্ছেমুচ্ছে আরসয়া পরড়ে এ্ং তািাি ্াসন্তী িচ্ছঙি সপুরন্ধ আঁচে 

অধীিভাচ্ছ্ োেোচ্ছন-চ্ছসোচ্ছন উরড়চ্ছত োরপে। রপরি্াো সমস্ত মান 

র্সজবন রদয়া উরঠয়া পরড়ে। 

 

স্বামীি িাত ধরিয়া ্ রেে, “চার্ রদ্ এেন, তুরম ঘচ্ছি চচ্ছো।” আজ োস 

কাঁরদচ্ছ্ কাঁদাইচ্ছ্, তািাি সমস্ত রনজবন কিনাচ্ছক সাথবক করিচ্ছ্, তািাি 

সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র ্ ারিি করিয়া র্জয়ী িইচ্ছ্, ইিা োস দদঢ় সংকি করিয়াচ্ছছ। 
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োপাপীনাথ করিে, “আরম ো্রশ োদরি করিচ্ছত পারি্ না – তরুম চার্ 

দাও।”  

 

রপরি্াো করিে, “আরম চার্ রদ্ এ্ং চার্ি মচ্ছধয োিা রকছু আচ্ছছ 

সমস্ত রদ্ – রক্ আজ িাচ্ছি তুরম োকাথাও োইচ্ছত পারিচ্ছ্ না।”  

 

োপাপীনাথ ্রেে, “োস িইচ্ছ্ না। আমাি র্চ্ছশ  দিকাি আচ্ছছ। ”  

 

রপরি্াো ্রেে, “তচ্ছ্ আরম চার্ রদ্ না।”  

 

োপাপী ্রেে, “রদচ্ছ্ না ব্রক। োকমন না দাও োদরে্।” – ্রেয়া োস 

রপরি্াোি আঁচচ্ছে োদরেে, চার্ নাই। ঘচ্ছিি মচ্ছধয উরুকয়া তািাি 

আয়নাি ্ােি োদিাজ েুরেয়া োদরেে, তািাি মচ্ছধযও চার্ নাই। তািাি 

চুে ্াঁরধ্াি ্াে োজাি করিয়া ভারঙয়া েুরেে   তািাচ্ছত কাজেেতা, 

রসদঁুচ্ছিি োকৌটা, চুচ্ছেি দরড় প্রভদরত র্রচি উপকিণ আচ্ছছ – চার্ নাই। 

তেন োস র্ছানা ঘাঁরটয়া, পরদ উঠাইয়া, আেমারি ভারঙয়া, নাস্তানা্দু 

করিয়া তুরেে। 

 

রপরি্াো প্রস্তিমূরতবি মচ্ছতা শক্ত িইয়া দিজা ধরিয়া ছাচ্ছদি রদচ্ছক 

চারিয়া দাঁড়াইয়া িরিে। ্যথবমচ্ছনািথ োপাপীনাথ িাচ্ছপ পর পর করিচ্ছত 

করিচ্ছত আরসয়া ্রেে, “চার্ দাও ্ রেচ্ছতরছ, নরিচ্ছে ভাচ্ছো িইচ্ছ্ না।”  

 

রপরি্াো উত্তিমাি রদে না। তেন োপাপী তািাচ্ছক চারপয়া ধরিে এ্ং 

তািাি িাত িইচ্ছত ্াজু্ন্ধ, পো িইচ্ছত কিী, অেুরে িইচ্ছত আংরট 

রছরনয়া েইয়া তািাচ্ছক োরথ মারিয়া চরেয়া োপে। 
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্ারড়ি কািািও রনদ্রাভে িইে না, পল্লীি োকি রকছুই জারনচ্ছত পারিে 

না, োজযাৎস্নািারি োতমরন রনস্তব্ধ িইয়া িরিে, স্বি োেন অেণ্ড শারন্ত 

র্িাজ করিচ্ছতচ্ছছ। রক্ অন্তচ্ছিি চীৎকািবরন েরদ ্ারিচ্ছি শুনা োইত, 

তচ্ছ্ োসই বচিমাচ্ছসি সেুসপু্ত োজযাৎস্নারনশীরথনী অকস্মাৎ তীব্রতম 

আতবস্বচ্ছি দীণব র্দীণব িইয়া োইত। এমন সমূ্পণব রনঃশচ্ছে এমন 

হৃদয়র্দািণ ্যাপাি ঘরটয়া থাচ্ছক! 

 

অথচ োস িারিও কারটয়া োপে। এমন পিাভ্, এত অপমান, রপরি্াো 

সচু্ছধাি কাচ্ছছও ্রেচ্ছত পারিে না। মচ্ছন করিে, আত্মিতযা করিয়া, এই 

অতুে রূপচ্ছেৌ্ন রনচ্ছজি িাচ্ছত েণ্ড েণ্ড করিয়া ভারঙয়া োফরেয়া, োস 

আপন অনাদচ্ছিি প্ররতচ্ছশাধ েইচ্ছ্। রক্ তেনই মচ্ছন পরড়ে, তািাচ্ছত 

কািািও রকছ ুআরসচ্ছ্ োইচ্ছ্ না – পদরথ্ীি োে কতোরন েরত িইচ্ছ্ 

তািা োকি অনুভ্ও করিচ্ছ্ না। জী্চ্ছনও োকাচ্ছনা সেু নাই, মদতুযচ্ছতও 

োকাচ্ছনা সান্ত্বনা নাই। 

 

রপরি্াো ্রেে, “আরম ্াচ্ছপি ্ারড় চরেোম।” তািাি ্াচ্ছপি ্ারড় 

করেকাতা িইচ্ছত দূচ্ছি। সকচ্ছেই রনচ্ছ ধ করিে – রক্ ্ারড়ি কিবী 

রনচ্ছ ধও শুরনে না, কািাচ্ছক সচ্ছেও েইে না। এ রদচ্ছক োপাপীনাথও 

সদে্চ্ছে োনৌকার্িাচ্ছি কত রদচ্ছনি জনয োকাথায় চরেয়া রপয়াচ্ছছ োকি 

জাচ্ছন না। 

 

রদ্বতীয় পরিচ্ছেদ 

 

পান্ধ্ব রথচ্ছয়টাচ্ছি োপাপীনাথ প্রায় প্রচ্ছতযক অরভনচ্ছয়ই উপরস্থত থারকত। 

োসোচ্ছন ‘মচ্ছনািমা’ নাটচ্ছক ে্ে মচ্ছনািমা সারজত এ্ং োপাপীনাথ 
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সদচ্ছে সমু্মচ্ছেি সাচ্ছি ্রসয়া তািাচ্ছক উচ্চ্চঃস্বচ্ছি ্াি্া রদত এ্ং 

োেচ্ছজি উপি োতাড়া ছুঁরড়য়া োফরেত। মাচ্ছে মাচ্ছে এক-একরদন 

োপােমাে করিয়া দশবকচ্ছদি অতযন্ত র্িরক্তভাজন িইত। তথারপ 

িেভূরমি অধযেপণ তািাচ্ছক কেচ্ছনা রনচ্ছ ধ করিচ্ছত সািস কচ্ছি নাই। 

অ্চ্ছশচ্ছ  একরদন োপাপীনাথ রকরঞ্চৎ মত্তা্ স্থায় েীনরুচ্ছমি মচ্ছধয প্রচ্ছ্শ 

করিয়া ভারি োপাে ্ াধাইয়া রদে। কী-এক সামানয কািরনক কািচ্ছণ োস 

আপনাচ্ছক অপমারনত জ্ঞান করিয়া োকাচ্ছনা নটীচ্ছক গুরুতি প্রিাি করিে। 

তািাি চীৎকাচ্ছি এ্ং োপাপীনাচ্ছথি পারে্ বচ্ছণ সমস্ত নাটযশাো চরকত 

িইয়া উরঠে। 

 

োসরদন অধযেপণ আি সিয করিচ্ছত না পারিয়া োপাপীনাথচ্ছক পুরেচ্ছসি 

সািাচ্ছেয ্ারিি করিয়া োদয়। 

 

োপাপীনাথ এই অপমাচ্ছনি প্ররতচ্ছশাধ েইচ্ছত কদতরনশ্চয় িইে। 

রথচ্ছয়টািওয়াোিা পূজাি এক মাস পূ্ব িইচ্ছত নূতন নাটক ‘মচ্ছনািমা’ি 

অরভনয় েু্  আড়ম্বি-সিকাচ্ছি োঘা ণা করিয়াচ্ছছ। র্জ্ঞাপচ্ছনি দ্বািা 

করেকাতা শিিটাচ্ছক কাপচ্ছজ মুরড়য়া োফরেয়াচ্ছছ   িাজধানীচ্ছক োেন োসই 

র্েযাত েন্থকাচ্ছিি নামারঙ্কত নামা্রে পািাইয়া রদয়াচ্ছছ। 

 

এমন সময় োপাপীনাথ তািাচ্ছদি প্রধান অরভচ্ছনিী ে্েচ্ছক েইয়া ো্াচ্ছট 

চরড়য়া োকাথায় অন্তধবান িইে তািাি আি সন্ধান পাওয়া োপে না। 

 

রথচ্ছয়টািওয়াোিা িঠাৎ অকেূ পাথাচ্ছি পরড়য়া োপে। রকছুরদন ে্চ্ছেি 

জনয অচ্ছপো করিয়া অ্চ্ছশচ্ছ  এক নূতন অরভচ্ছনিীচ্ছক মচ্ছনািমাি অংশ 
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অভযাস কিাইয়া েইে – তািাচ্ছত তািাচ্ছদি অরভনচ্ছয়ি সময় রপছাইয়া 

োপে। 

 

রক্ র্চ্ছশ  েরত িইে না। অরভনয়স্থচ্ছে দশবক আি ধচ্ছি না। শত শত 

োোক দ্বাি িইচ্ছত রফরিয়া োয়। কাপচ্ছজও প্রশংসাি সীমা নাই। 

 

োস প্রশংসা দিূচ্ছদচ্ছশ োপাপীনাচ্ছথি কাচ্ছন োপে। োস আি থারকচ্ছত পারিে 

না। র্চ্ছদ্বচ্ছ  এ্ং োকৌতূিচ্ছে পূণব িইয়া োস অরভনয় োদরেচ্ছত আরসে। 

 

প্রথম পট-উৎচ্ছেচ্ছপ অরভনচ্ছয়ি আিম্ভভাচ্ছপ মচ্ছনািমা দীনিীনচ্ছ্চ্ছশ 

দাসীি মচ্ছতা তািাি শ্বশুিারড়চ্ছত থাচ্ছক – প্রেন্ন র্নম্র সংকুরচতভাচ্ছ্ োস 

আপনাি কাজকমব কচ্ছি – তািাি মুচ্ছে কথা নাই, এ্ং তািাি মুে ভাচ্ছো 

করিয়া োদোই োয় না। 

 

অরভনচ্ছয়ি োশ াংচ্ছশ মচ্ছনািমাচ্ছক রপতদপদচ্ছি পাঠাইয়া তািাি স্বামী 

অথবচ্ছোচ্ছভ োকাচ্ছনা-এক েেপরতি একমাি কনযাচ্ছক র্্াি করিচ্ছত 

উদযত িইয়াচ্ছছ। র্্াচ্ছিি পি ্াসিঘচ্ছি েেন স্বামী রনিীেণ করিয়া 

োদরেে তেন োদরেচ্ছত পাইে – এও োসই মচ্ছনািমা, োক্ে োসই 

দাসীচ্ছ্শ নাই- আজ োস িাজকনযা সারজয়াচ্ছছ, তািাি রনরুপম োসৌন্দরেব 

আভিচ্ছণ, ঐশ্বচ্ছেব মরণ্ডত িইয়া দশ রদচ্ছক র্কীণব িইয়া পরড়চ্ছতচ্ছছ। 

রশশুকাচ্ছে মচ্ছনািমা তািাি ধনী রপতদপদি িইচ্ছত অপহৃত িইয়া দরিচ্ছদ্রি 

পদচ্ছি পারেত িইয়াচ্ছছ। ্হুকাে পচ্ছি সম্প্ররত তািাি রপতা োসই সন্ধান 

পাইয়া কনযাচ্ছক ঘচ্ছি আনাইয়া তািাি স্বামীি সরিত পুনিায় নূতন 

সমাচ্ছিাচ্ছি র্্াি রদয়াচ্ছছ। 

 

তািাি পচ্ছি ্াসিঘচ্ছি মানভঞ্জচ্ছনি পাো আিম্ভ িইে। 
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রক্ ইরতমচ্ছধয দশবকমণ্ডেীি মচ্ছধয ভারি এক োপােমাে ্ারধয়া উরঠে। 

মচ্ছনািমা েতেণ মরেন দাসীচ্ছ্চ্ছশ োঘামটা টারনয়া রছে ততেণ 

োপাপীনাথ রনস্তব্ধ িইয়া োদরেচ্ছতরছে। রক্ েেন োস আভিচ্ছণ েেমে 

করিয়া, িক্তাম্বি পরিয়া, মাথাি োঘামটা ঘুচাইয়া, রূচ্ছপি তিে তুরেয়া 

্াসিঘচ্ছি দাঁড়াইে এ্ং এক অরন্বচনীয় পচ্ছ্ব োপৌিচ্ছ্ েী্া ্রঙ্কম 

করিয়া সমস্ত দশবকমণ্ডেীি প্ররত এ্ং র্চ্ছশ  করিয়া সমু্মে্তবী 

োপাপীনাচ্ছথি প্ররত চরকত র্দুযচ্ছতি নযায় অ্জ্ঞা্জ্রপূণব তীক্ষ্ণ কটাে 

রনচ্ছেপ করিে – েেন সমস্ত দশবকমণ্ডেীি রচত্ত উচ্ছদ্বরেত িইয়া প্রশংসাি 

কিতারেচ্ছত নাটযস্থেী সদুীঘবকাে কম্পারিত করিয়া তরুেচ্ছত োরপে – 

তেন োপাপীনাথ সিসা উরঠয়া দাড়াইয়া “রপরি্াো” “রপরি্াো” করিয়া 

চীৎকাি করিয়া উরঠে। ছুরটয়া োেচ্ছজি উপি োফ রদয়া উরঠ্াি োচষ্টা 

করিে – ্াদকপণ তািাচ্ছক ধরিয়া োফরেে। 

 

এই অকস্মাৎ িসভচ্ছে মমবারন্তক কু্রদ্ধ িইয়া দশবকপণ ইংিারজচ্ছত ্ াংোয় 

“দূি কচ্ছি দাও” “ো্ ি কচ্ছি দাও” ্রেয়া চীৎকাি করিচ্ছত োরপে। 

 

োপাপীনাথ পাপচ্ছেি মচ্ছতা ভগ্নকচ্ছি চীৎকাি করিচ্ছত োরপে, “আরম ওচ্ছক 

েুন কি্, ওচ্ছক েনু কি্।”  

 

পুরেস আরসয়া োপাপীনাথচ্ছক ধরিয়া টারনয়া ্ারিি করিয়া েইয়া োপে। 

সমস্ত করেকাতা শিচ্ছিি দশবক দুই চেু ভরিয়া রপরি্াোি অরভনয় 

োদরেচ্ছত োরপে, োক্ে োপাপীনাথ োসোচ্ছন স্থান পাইে না।  

 

ব্শাে ১৩০২ 

 


