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প্রথম পররচ্ছেদ 

 

র িঁকড়াচ্ছকাটার কষৃ্ণচ্ছ াপাল সরকার জ্যযষ্ঠপুচ্ছের প্ররি যরমদারর এবং 

সংসাচ্ছরর ভার রদয়া কাশী চরলয়া জ্ চ্ছলন। জ্দচ্ছশর যি অনাথ দররদ্র 

জ্লাক িািঁহার যনয হাহাকার কররয়া কািঁরদচ্ছি লার ল। এমন বদানযিা, 

এমন ধমমরনষ্ঠিা করলযুচ্ছ  জ্দখা যায় না, এই কথা সকচ্ছলই বরলচ্ছি 

লার ল। 

 

িািঁহার পুে রবরপনরবহারী আযকালকার একযন সরুশরি রব.এএ.এ। দারড় 

রাচ্ছখন, চশমা পচ্ছরন, কাহারও সরহি বচ্ছড়া একটা রমচ্ছশন না। অরিশয় 

সচ্চররে – এমন-রক, িামাকরট পযমন্ত খান না, িাস পযমন্ত জ্খচ্ছলন না। 

অিযন্ত ভাচ্ছলামানুচ্ছের মচ্ছিা জ্চহারা, রকন্তু জ্লাকটা ভারর কড়াক্কড়। 

 

িািঁহার প্রযারা শীঘ্রই িাহা অনুভব কররচ্ছি পাররল। বুড়া কিমার কাচ্ছ  

রক্ষা র ল, রকন্তু ইিঁহার কাচ্ছ  জ্কাচ্ছনা  ুিায় জ্দনা খাযনার এক পয়সা 

জ্রয়াি পাইবার প্রিযাশা নাই। রনরদমষ্ট সমচ্ছয়রও এক রদন এরদক-ওরদক 

হইচ্ছি পায় না। 

 

রবরপনরবহারী হাচ্ছি কায লইয়াই জ্দরখচ্ছলন, িািঁহার বাপ রবস্তরর ্ া্মণণচ্ছক 

যরম রবনা খাযনায়  ারড়য়া রদয়াচ্ছ ন এবং খাযনা জ্য কি জ্লাকচ্ছক 

করমচ্ছয় রদয়াচ্ছ ন িাহার আর সংখযা নাই। িািঁহার কাচ্ছ  জ্কহ একটা-রক  ু

প্রাথমনা কররচ্ছল রিরন িাহা পূণম না কররয়া থারকচ্ছি পাররচ্ছিন না – জ্সটা 

িািঁহার একটা দুবমলিা র ল। রবরপনরবহারী করহচ্ছলন, ‘এ কখচ্ছনাই হইচ্ছি 

পাচ্ছর না; অচ্ছধমক যরমদারর আরম লাচ্ছখরায  ারড়য়া রদচ্ছি পারর না।’ 

িািঁহার মচ্ছন রনন্মরলরখি দুই যুরির উদয় হইল। 
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প্রথমি, জ্য-সকল অকমমণয জ্লাক ঘচ্ছর বরসয়া এই-সব যরমর উপস্বত্ব 

জ্ভা  কররয়া স্ফীি হইচ্ছিচ্ছ  িাহারা অরধকাংশই অপদাথম এবং দয়ার 

অচ্ছযা য। এরূপ দাচ্ছন জ্দচ্ছশ জ্কবল আলচ্ছসযর প্রশ্রয় জ্দওয়া হয়। 

 

রিিীয়ি, িািঁহার রপিৃ-রপিামচ্ছহর সমচ্ছয়র অচ্ছপক্ষা এখন যীরবকা 

অিযন্ত দুলমভ এবং দুমূমলয হইয়া পরড়য়াচ্ছ । অভাব অচ্ছনক বারড়য়া 

র য়াচ্ছ । এখন একযন ভদ্রচ্ছলাচ্ছকর আত্মসম্ভ্রম রক্ষা কররয়া চরলচ্ছি 

পূবমাচ্ছপক্ষা চারগুণ খরচ পচ্ছড়। অিএব, িািঁহার রপিা জ্যরূপ রনরচিনন্তমচ্ছন 

দুই হচ্ছস্তর সমস্তর রবলাইয়া  ড়াইয়া র য়াচ্ছ ন, এখন আর িাহা চরলচ্ছব না, 

বরঞ্চ জ্সগুরল কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘচ্ছর আরনবার জ্চষ্টা করা কিমবয। 

 

কিমবযবুরি িািঁহাচ্ছক যাহা বরলল রিরন িাহাই কররচ্ছি আর্ভ  কররচ্ছলন। 

রিরন একটা রপ্ররিপ ল ধররয়া চরলচ্ছি লার চ্ছলন। 

 

ঘর হইচ্ছি যাহা বারহর হইয়ার ল, আবার িাহা অচ্ছে অচ্ছে ঘচ্ছর 

রিররচ্ছি লার ল। রপিার অরি অে দানই রিরন বহাল রারখচ্ছলন, এবং 

যাহা রারখচ্ছলন িাহাও যাহাচ্ছি রচরস্থায়ী দাচ্ছনর স্বরূচ্ছপ  ণয না হয় এমন 

উপায় কররচ্ছলন। 

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল কাশীচ্ছি থারকয়া পেচ্ছযাচ্ছ  প্রযারদচ্ছ র ক্রন্দনন ুনরনচ্ছি 

পাইচ্ছলন – এমন-রক, জ্কহ জ্কহ িািঁহার রনকচ্ছট র য়াও কািঁরদয়া পরড়ল। 

কষৃ্ণচ্ছ াপাল রবরপনরবহারীচ্ছক পে রলরখচ্ছলন জ্য কাযটা  রহমি হইচ্ছিচ্ছ । 

 

রবরপনরবহারী উত্তচ্ছর রলরখচ্ছলন জ্য, ‘পূচ্ছবম জ্যমন দান করা যাইি জ্িমরন 

পাওনা নানা প্রকাচ্ছরর র ল। িখন যরমদার এবং প্রযা উভয় পচ্ছক্ষর 

মচ্ছধযই দান-প্ররিদান র ল। সম্প্ররি নিূন নিূন আইন হইয়া নযাযয 
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খাযনা  াড়া অনয পািঁচ রকম পাওনা এচ্ছকবাচ্ছর ব্ধ  হইয়াচ্ছ , এবং 

জ্কবলমাে খাযনা আদায় করা  াড়া যরমদাচ্ছরর অনযানয জ্ ৌরবযনক 

অরধকারও উরিয়া র য়াচ্ছ  – অিএব এখনকার রদচ্ছন যরদ আরম আমার 

নযাযয পাওনার রদচ্ছক করিন দৃরষ্ট না রারখ িচ্ছব আর থাচ্ছক কী। এখন 

প্রযাও আমাচ্ছক অরিররি রক  ুরদচ্ছব না, আরমও িাহাচ্ছক অরিররি রক  ু

রদব না – এখন আমাচ্ছদর মচ্ছধয জ্কবলমাে জ্দনাপাওনার সম্পকম। 

দানখয়রাি কররচ্ছি জ্ চ্ছল িিুর হইচ্ছি হইচ্ছব, রবেয় রক্ষা এবং 

কুলসম্ভ্রম-রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পরড়চ্ছব।’  

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল সমচ্ছয়র এিারধক পররবিমচ্ছন অিযন্ত রচরন্তি হইয়া উরিচ্ছিন 

এবং ভারবচ্ছিন, ‘এখনকার জ্ চ্ছলরা এখনকার কাচ্ছলর উপচ্ছযা ী কায 

কররচ্ছিচ্ছ , আমাচ্ছদর জ্স কাচ্ছলর রনয়ম এখন খারটচ্ছব না। আরম দূচ্ছর 

বরসয়া ইহাচ্ছি হস্তরচ্ছক্ষপ কররচ্ছি জ্ চ্ছল িাহারা বরলচ্ছব, িচ্ছব জ্িামার 

রবেয় িুরম রিররয়া লও, আমরা ইহা রারখচ্ছি পাররব না। কায কী বাপু, 

এ কয়টা রদন জ্কাচ্ছনামচ্ছি হররনাম কররয়া কাটাইয়া রদচ্ছি পাররচ্ছল 

বািঁরচ।’  

 

রিিীয় পররচ্ছেদ 

 

এইভাচ্ছব কায চরলচ্ছি লার ল। অচ্ছনক মকদ্দমা-মামলা হাঙ্গামা-িযাসাদ 

কররয়া রবরপনরবহারী সমস্তরই প্রায় এক-প্রকার মচ্ছনর মচ্ছিা গু াইয়া 

লইচ্ছলন। 

 

অচ্ছনক প্রযাই ভয়ক্রচ্ছম বশযিা স্বীকার কররল, জ্কবল রমযমারবরবর পুে 

অর মরদ্দ রবশ্বাস রক ুচ্ছিই বা  মারনল না। 
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রবরপনরবহারীর আচ্ছক্রাশও িাহার উপচ্ছর সব জ্চচ্ছয় জ্বরশ। ্া্মণচ্ছণর 

্্মণের একটা অথম জ্বা া যায়, রকন্তু এই মুসলমান-সন্তান জ্য কী রহসাচ্ছব 

এিটা যরম রনষ্কর ও স্বে-কচ্ছর উপচ্ছভা  কচ্ছর বু া যায় না। একটা 

সামানয যবন রবধবার জ্ চ্ছল গ্রাচ্ছমর  ােবরৃত্ত সু্কচ্ছল দুই  ে রলরখচ্ছি 

পরড়চ্ছি রশরখয়াচ্ছ , রকন্তু আপনার জ্সৌভা য চ্ছবম জ্স জ্যন কাহাচ্ছকও গ্রাহয 

কচ্ছর না। 

 

রবরপন পুরািন কমমচারীচ্ছদর কাচ্ছ  যারনচ্ছি পাররচ্ছলন, কিমার আমল 

হইচ্ছি বাস্তররবক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আরসচ্ছিচ্ছ । রকন্তু, এ 

অনুগ্রচ্ছহর জ্কাচ্ছনা রবচ্ছশে কারণ িাহারা রনণময় কররচ্ছি পাচ্ছর না। জ্বাধ 

করর, অনাথা রবধবা রনয দুুঃখ যানাইয়া কিমার দয়া উচ্ছদ্রক কররয়ার ল। 

 

রকন্তু, রবরপচ্ছনর রনকট এই অনুগ্রহ সবমাচ্ছপক্ষা অচ্ছযা য বরলয়া প্ররিভাি 

হইল। রবচ্ছশেি ইহাচ্ছদর পূচ্ছবমকার দররদ্র অবস্থা রবরপন জ্দচ্ছখন নাই, 

এখন ইহাচ্ছদর সেলিার বাড়াবারড় এবং অপযমাপ্ত দ্ভ  জ্দরখয়া রবরপচ্ছনর 

মচ্ছন হইি, ইহারা জ্যন িািঁহার দয়া-দুবমল সরল রপিাচ্ছক িকাইয়া 

িািঁহাচ্ছদর রবেচ্ছয়র এক অংশ চুরর কররয়া লইয়াচ্ছ । 

 

অর মরদ্দও উিি প্রকৃরির যুবক। জ্স বরলল, ‘প্রাণ যাইচ্ছব িব ুআমার 

অরধকাচ্ছরর এক রিল  ারড়য়া রদব না।’ উভয় পচ্ছক্ষ ভারর যুি বারধয়া 

উরিল। 

 

অর মরদ্দর রবধবা মািা জ্ চ্ছলচ্ছক বার বার কররয়া বু াইল, যরমদাচ্ছরর 

সরহি কারযয়া কররয়া কায নাই, এি রদন যািঁহার অনুগ্রচ্ছহ যীবন কারটল 
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িািঁহার অনুগ্রচ্ছহর পচ্ছর রনভমর করাই কিমবয – যরমদাচ্ছরর প্রাথমনা-মি রক  ু

 ারড়য়া জ্দওয়া যাক। 

 

অর মরদ্দ করহল, “মা, িুরম এ-সকল রবেয় রক ুই জ্বা  না।”  

 

মকদ্দমায় অর মরদ্দ এচ্ছক এচ্ছক হাররচ্ছি আর্ভ  কররল। রকন্তু যিই হার 

হইচ্ছি লার ল িিই িাহার রযদ বারড়য়া উরিল। িাহার সবমচ্ছস্বর যনয 

জ্স সবমস্বই পণ কররয়া বরসল। 

 

রমযমারবরব একরদন ববকাচ্ছল বা াচ্ছনর িররিরকারর রকরঞ্চৎ  উপহার লইয়া 

জ্ াপচ্ছন রবরপনবাবরু সরহি সাক্ষাৎ  কররল। বৃিা জ্যন িাহার সকুণণ 

মািৃদৃরষ্টর িারা সচ্ছেচ্ছহ রবরপচ্ছনর সবমাচ্ছঙ্গ হাি বুলাইয়া করহল, “িরুম 

আমার বাপ, আল্লা জ্িামার ভাচ্ছলা কুণন। বাবা, অর মচ্ছক িরুম নষ্ট 

কররচ্ছয়া না, ইহাচ্ছি জ্িামার ধমম হইচ্ছব না। িাহাচ্ছক আরম জ্িামার হচ্ছস্তরই 

সমপমণ কররলাম – িাহাচ্ছক রনিান্তই অবশযপ্ররিপালয একরট অকমমণয 

জ্ াচ্ছটা ভাইচ্ছয়র মচ্ছিা গ্রহণ কচ্ছরা – জ্স জ্িামার অসীম ঐশ্বচ্ছযমর ক্ষুদ্র 

এক কণা পাইয়াচ্ছ  বরলয়া ক্ষুন্ন হইচ্ছয়া না, বাপ।”  

 

অরধক বয়চ্ছসর স্বাভারবক প্র ল্ভিা-বশি বুরড় িািঁহার সরহি ঘরকন্না 

পািাইচ্ছি আরসয়াচ্ছ  জ্দরখয়া রবরপন ভারর রবরি হইয়া উরিল। করহল, 

“িুরম জ্মচ্ছয়মানুে, এ-সমস্তর কথা জ্বা  না। যরদ রক  ুযানাইবার থাচ্ছক 

জ্িামার জ্ চ্ছলচ্ছক পািাইয়া রদচ্ছয়া।”  

 

রমযমারবরব রনচ্ছযর জ্ চ্ছল এবং পচ্ছরর জ্ চ্ছল উভচ্ছয়র কাচ্ছ ই ুনরনল, জ্স 

এ রবেচ্ছয়র রক ুই জ্বাচ্ছ  না। আল্লার নাম স্মরণ কররয়া জ্চাখ মুর চ্ছি 

মুর চ্ছি রবধবা ঘচ্ছর রিররয়া জ্ ল। 
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িৃিীয় পররচ্ছেদ 

 

মকদ্দমা জ্িৌযদারর হইচ্ছি জ্দওয়ারন, জ্দওয়ারন হইচ্ছি জ্যলা-আদালি, 

জ্যলা-আদালি হইচ্ছি হাইচ্ছকাটম পযমন্ত চরলল। বৎ সর জ্দচ্ছড়ক এমরন 

কররয়া কারটয়া জ্ ল। অর মরদ্দ যখন জ্দনার মচ্ছধয আকণ্ঠ রনম্ন  হইয়াচ্ছ  

িখন আরপল-আদালচ্ছি িাহার আংরশক যয় সাবযস্তর হইল। 

 

রকন্তু, ডাঙার বাচ্ছঘর মুখ হইচ্ছি জ্যটুক ুবািঁরচল যচ্ছলর কুরমর িাহার প্ররি 

আক্রমণ কররল। মহাযন সময় বরু য়া রডরক্রযারর কররল। অর মরদ্দর 

যথাসবমস্ব রনলাম হইবার রদন রস্থর হইল। 

 

জ্সরদন জ্সামবার, হাচ্ছটর রদন। জ্ াচ্ছটা একটা নদীর ধাচ্ছর হাট। বেমাকাচ্ছল 

নদী পররপূণম হইয়া উরিয়াচ্ছ । কিক জ্নৌকায় এবং কিক ডাঙায় 

জ্কনাচ্ছবচা চরলচ্ছিচ্ছ , কলরচ্ছবর অন্ত নাই। পণযদ্রচ্ছবযর মচ্ছধয এই আোঢ় 

মাচ্ছস কািঁিাচ্ছলর আমদারনই সব জ্চচ্ছয় জ্বরশ, ইরলশ মা ও যচ্ছথষ্ট। আকাশ 

জ্মঘােন্ন হইয়া ররহয়াচ্ছ ; অচ্ছনক রবচ্ছক্রিা বৃরষ্টর আশঙ্কায় বািঁশ পুিঁরিয়া 

িাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া রদয়াচ্ছ । 

 

অর মরদ্দও হাট কররচ্ছি আরসয়াচ্ছ  – রকন্তু, িাহার হাচ্ছি একরট পয়সাও 

নাই, এবং িাহাচ্ছক আযকাল জ্কহ ধাচ্ছরও রবক্রয় কচ্ছর না। জ্স একরট 

কাটারর এবং একরট রপিচ্ছলর থালা হাচ্ছি কররয়া আরসয়াচ্ছ , ব্ধ ক 

রারখয়া ধার কররচ্ছব। রবরপনবাবু রবকাচ্ছলর রদচ্ছক হাওয়া খাইচ্ছি বারহর 

হইয়াচ্ছ ন, সচ্ছঙ্গ দুই-রিনযন লারি হচ্ছস্তর পাইক চরলয়াচ্ছ । কলরচ্ছব 

আকৃষ্ট হইয়া রিরন একবার হাট জ্দরখচ্ছি ইেুক হইচ্ছলন। 
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হাচ্ছটর মচ্ছধয প্রচ্ছবশ কররয়া িারী কলুচ্ছক জ্কৌিহূল-বশি িাহার আয়বযয় 

সম্বচ্ছ্ধ  প্রশ্ন কররচ্ছির চ্ছলন, এমন সময় অর মরদ্দ কাটারর িুরলয়া বাচ্ছঘর 

মচ্ছিা  যমন কররয়া রবরপনবাবুর প্ররি  রুটয়া আরসল। হাচ্ছটর জ্লাক 

িাহাচ্ছক অধমপচ্ছথ ধররয়া িৎ ক্ষণাৎ  রনরস্ত্র কররয়া জ্িরলল – অরবলচ্ছম্ব 

িাহাচ্ছক পুরলচ্ছসর হচ্ছস্তর অপমণ করা হইল এবং আবার হাচ্ছট জ্যমন 

জ্কনাচ্ছবচা চরলচ্ছির ল চরলচ্ছি লার ল। 

 

রবরপনবাব ুএই ঘটনায় মচ্ছন মচ্ছন জ্য খরুশ হন নাই িাহা বলা যায় না। 

আমরা যাহাচ্ছক রশকার কররচ্ছি চারহ জ্স জ্য আমারদ চ্ছক থাবা মাররচ্ছি 

আরসচ্ছব এরূপ বজ্জারি এবং জ্ব-আদরব অসহয। যাহা হউক, জ্বটা জ্যরূপ 

বদমাচ্ছয়স জ্সইরূপ িাহার উরচি শারস্তর হইচ্ছব। 

 

রবরপচ্ছনর অন্তুঃপুচ্ছরর জ্মচ্ছয়রা আরযকার ঘটনা ুনরনয়া কণ্টরকি হইয়া 

উরিচ্ছলন। সকচ্ছলই বরলচ্ছলন, ‘মা জ্ া, জ্কাথাকার বজ্জাি হারামযাদা 

জ্বটা।’ িাহার উরচি শারস্তরর স্ভ াবনায় িািঁহারা অচ্ছনকটা সান্ত্বনা লাভ 

কররচ্ছলন। 

 

এ রদচ্ছক জ্সই স্ধ যাচ্ছবলায় রবধবার অন্নহীন পুেহীন  ৃহ মৃিুযর অচ্ছপক্ষাও 

অ্ধ কার হইয়া জ্ ল। এই বযাপারটা সকচ্ছলই ভুরলয়া জ্ ল, আহারারদ 

কররল, শয়ন কররল, রনদ্রা রদল – জ্কবল একরট বৃিার কাচ্ছ  পৃরথবীর 

সমস্তর ঘটনার মচ্ছধয এইটাই সবমাচ্ছপক্ষা বৃহৎ  হইয়া উরিল, অথচ ইহার 

সরহি যুি কররবার যনয সমস্তর পৃরথবীচ্ছি আর জ্কহই নাই, জ্কবল 

দীপহীন কুরটরপ্রাচ্ছন্ত কচ্ছয়কখারন যীণম অরস্থ এবং একরট হিাশ্বাস ভীি 

হৃদয়। 
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চিুথম পররচ্ছেদ 

 

ইরিমচ্ছধয রদন রিচ্ছনক অরিবারহি হইয়া জ্ চ্ছ । কাল জ্ডপুরট 

মযারযচ্ছেচ্ছটর রনকট রবচাচ্ছরর রদন রনরদমষ্ট হইয়াচ্ছ । রবরপনচ্ছকও সাক্ষয 

রদচ্ছি যাইচ্ছি হইচ্ছব। ইরিপূচ্ছবম যরমদারচ্ছক কখচ্ছনা সক্ষযমচ্ছঞ্চ দািঁড়াইচ্ছি 

হয় নাই, রকন্তু রবরপচ্ছনর ইহাচ্ছি জ্কাচ্ছনা আপরত্ত নাই। 

 

পররদন যথাসমচ্ছয় পা রড় পররয়া ঘরড়র জ্চন  লুাইয়া পারি চরড়য়া 

মহাসমাচ্ছরাচ্ছহ রবরপনবাবু কা াররচ্ছি র য়া উপরস্থি হইচ্ছলন। এযলাচ্ছস 

আয আর জ্লাক ধচ্ছর না। এিবচ্ছড়া হুযুক আদালচ্ছি অচ্ছনকরদন ঘচ্ছট 

নাই। 

 

যখন মকদ্দমা উরিচ্ছি আর বচ্ছড়া রবলম্ব নাই, এমন সময় একযন 

বরকন্দনায আরসয়া রবরপনবাবরু কাচ্ছন কাচ্ছন কী একটা কথা বরলয়া রদল 

– রিরন িটস্থ হইয়া ‘আবশযক আচ্ছ ’ বরলয়া বারহচ্ছর চরলয়া আরসচ্ছলন। 

 

বারহচ্ছর আরসয়া জ্দরখচ্ছলন, রক  ুদূচ্ছর এক বটিলায় িািঁহার বৃি রপিা 

দািঁড়াইয়া আচ্ছ ন। খারল পা,  াচ্ছয় একখারন নামাবরল, হাচ্ছি হররনাচ্ছমর 

মালা, কশৃ শরীররট জ্যন রেগ্ধ জ্যযারিমময়। ললাট হইচ্ছি একরট শান্ত 

কুণণা রবচ্ছশ্ব রবকীণম হইচ্ছিচ্ছ । রবরপন চাপকান জ্যাব্বা এবং আিঁট 

পযান্টলুন লইয়া কচ্ছষ্ট িািঁহাচ্ছক প্রণাম কররচ্ছলন। মাথার পা রড়রট 

নাসাপ্রাচ্ছন্ত নারময়া আরসল, ঘরড়রট জ্যব হইচ্ছি বারহর হইয়া পরড়ল। 

জ্সগুরল শশবযচ্ছস্তর সাররয়া লইয়া রপিাচ্ছক রনকটবিমী উরকচ্ছলর বাসায় 

প্রচ্ছবশ কররচ্ছি অনুচ্ছরাধ কররচ্ছলন। 
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কৃষ্ণচ্ছ াপাল করহচ্ছলন, “না, আমার যাহা বিবয আরম এখাচ্ছনই বরলয়া 

লই।” রবরপচ্ছনর অনুচর ণ জ্কৌিূহলী জ্লাকরদ চ্ছক দূচ্ছর জ্িরলয়া রারখল। 

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল করহচ্ছলন, “অর ম যাহাচ্ছি খালাস পায় জ্সই জ্চষ্টা কররচ্ছি 

হইচ্ছব এবং উহার জ্য সম্পরত্ত কারড়য়া লইয়া  িাহা রিরাইয়া রদচ্ছব।”  

 

রবরপন রবরস্মি হইয়া রযজ্ঞাসা কররচ্ছলন, “এইযনযই আপরন কাশী হইচ্ছি 

এি দূচ্ছর আরসয়াচ্ছ ন? উহাচ্ছদর ‘পচ্ছর আপনার এি অরধক অনুগ্রহ 

জ্কন।”  

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল করহচ্ছলন, “জ্স কথা ুনরনয়া জ্িামার লাভ কী হইচ্ছব, বাপু।”  

 

রবরপন  ারড়চ্ছলন না; করহচ্ছলন, “অচ্ছযা যিার রবচার কররয়া কি জ্লাচ্ছকর 

কি দান রিরাইয়া লইয়ার , িাহার মচ্ছধয কি ্া্মণণও র ল, আপরন 

িাহার রক ুচ্ছি হস্তরচ্ছপ কচ্ছরন নাই – আর এই মুসলমান-সন্তাচ্ছনর যনয 

আপনার এি দরূ পযমন্ত অধযবসায় ! আয এি কাণ্ড কররয়া অবচ্ছশচ্ছে 

যরদ অর মচ্ছক খালাস রদচ্ছি এবং সমস্তর রিরাইয়া রদচ্ছি হয় জ্িা জ্লাচ্ছকর 

কাচ্ছ  কী বরলব।”  

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল রকয়ৎ ক্ষণ চুপ কররয়া ররহচ্ছলন। অবচ্ছশচ্ছে দ্রুিকরম্পি 

অঙ্গুরলচ্ছি মালা রিরাইচ্ছি রিরাইচ্ছি রকরঞ্চৎ  করম্পি স্বচ্ছর করহচ্ছলন, 

“জ্লাচ্ছকর কাচ্ছ  সমস্তর খুরলয়া বলা আবশযক মচ্ছন কর জ্িা বরলচ্ছয়া, 

অর মরদ্দন জ্িামার ভাই হয়, আমার পুে।”  

 

রবরপন চমরকয়া উরিয়া করহচ্ছলন, “যবনীর  চ্ছভম ? ”  
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কৃষ্ণচ্ছ াপাল করহচ্ছলন, “হািঁ, বাপু।”  

 

রবরপন অচ্ছনকক্ষণ স্তরব্ধভাচ্ছব থারকয়া করহচ্ছলন, “জ্স-সব কথা পচ্ছর 

হইচ্ছব, এখন আপরন ঘচ্ছর চলুন।”  

 

কৃষ্ণচ্ছ াপাল করহচ্ছলন, “না, আরম জ্িা আর  ৃচ্ছহ প্রচ্ছবশ কররব না। আরম 

এখনই এখান হইচ্ছি রিররয়া চরললাম। এখন জ্িামার ধচ্ছমম যাহা উরচি 

জ্বাধ হয় কররচ্ছয়া।” বরলয়া আশীবমাদ কররয়া অশ্রুরনচ্ছরাধ-পূবমক করম্পি-

কচ্ছলবচ্ছর রিররয়া চরলচ্ছলন। 

 

রবরপন কী বরলচ্ছব কী কররচ্ছব ভারবয়া পাইল না। চুপ কররয়া দািঁড়াইয়া 

ররহল। রকন্তু, এটকু ু িাহার মচ্ছন উদয় হইল, জ্স কাচ্ছলর ধমমরনষ্ঠা 

এইরূপই বচ্ছট। রশক্ষা ও চররচ্ছে আপনাচ্ছক আপনার রপিার জ্চচ্ছয় জ্ের 

জ্শ্রষ্ঠ জ্বাধ হইল। রস্থর কররচ্ছলন, একটা রপ্ররিপ ল না থাকার এই িল। 

 

আদালচ্ছি যখন রিররচ্ছলন, জ্দরখচ্ছলন শীণম রকষ্ট ুনষ্ক জ্শ্বি ওষ্ঠাধর 

দীপ্তচ্ছনে অর ম দুই পাহারাওয়ালার হচ্ছস্তর বন্দনী হইয়া একখারন মরলন 

চীর পররয়া বারহচ্ছর দািঁড়াইয়া ররহয়াচ্ছ । জ্স রবরপচ্ছনর ভ্রািা ! 

 

জ্ডপুরট মযারযচ্ছেচ্ছটর সরহি রবরপচ্ছনর ব্ধ ুত্ব র ল। মকদ্দমা একপ্রকার 

জ্ ালমাল কররয়া িািঁরসয়া জ্ ল। এবং অর মও অেরদচ্ছনর মচ্ছধয পূবমাবস্থা 

রিররয়া পাইল। রকন্তু িাহার কারণ জ্সও বুর চ্ছি পাররল না, অনয 

জ্লাচ্ছকও আচিনযম হইয়া জ্ ল। মকদ্দমার সময় কৃষ্ণচ্ছ াপাল 

আরসয়ার চ্ছলন জ্স কথা রাষ্ট্র হইচ্ছি রবলম্ব হইল না। সকচ্ছলই নানা কথা 

কানাকারন কররচ্ছি লার ল। 
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সকূ্ষ্মবুরি উরকচ্ছলরা বযাপারটা সমস্তরই অনুমান কররয়া লইল। রামিারণ 

উরকলচ্ছক কৃষ্ণচ্ছ াপাল রনচ্ছযর খরচ্ছচ জ্লখাপড়া রশখাইয়া মানুে 

কররয়ার চ্ছলন। জ্স বরাবরই সচ্ছন্দনহ কররি, রকন্তু এিরদচ্ছন সমূ্পণম বুর চ্ছি 

পাররল জ্য, ভাচ্ছলা কররয়া অনুস্ধ ান কররচ্ছল সকল সাধুই ধরা পচ্ছড়। 

‘রযরন যি মালা যপুন, পৃরথবীচ্ছি আমার মচ্ছিাই সব জ্বটা।’ সংসাচ্ছর 

সাধ-ুঅসাধুর মচ্ছধয প্রচ্ছভদ এই জ্য, সাধুরা কপট আর অসাধরুা অকপট। 

যাহা হউক, কৃষ্ণচ্ছ াপাচ্ছলর য রিখযাি দয়া ধমম মহত্ত্ব সমস্তরই জ্য কাপটয 

ইহাই রস্থর কররয়া রামিারচ্ছণর জ্যন এিরদনকার একটা দুচ্ছবমাধ সমসযার 

পূরণ হইল এবং কী যুরি-অনুসাচ্ছর যারন না, িাহাচ্ছি কৃিজ্ঞিার 

জ্বা াও জ্যন স্ক্ধ  হইচ্ছি লঘু হইয়া জ্ ল। ভারর আরাম পাইল। 

 


