
প্রবন্ধ 

 

  

তরুণের ববণরোহ 

শরৎচন্দ্র চণটোপোধ্যোয় 



শরৎচন্দ্র চণটোপোধ্যোয়    । তরুণের ববণরোহ ।         প্রবন্ধ 

 1 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তরুণের ববণরোহ 
বনু্ধগণ, 

  

চিজের েীবি এজ ো যখি সমোচির চিজে, তখি ডোে পড়জ ো আমোর দিজের এই 

দযৌবি-েচিজে সজবোধি ে’ দর তোজির যোত্রোপজের সন্ধোি চিজত। চিজের মজধে  েমমশেচি 

যখি চিিঃজেচিতপ্রোয়, উিে ম ক্লোন্ত, দপ্ররণো ক্ষীণ, তখি তরুজণর পপচরজময় প্রোণধোরোর 

চিে-চিণমশজয়র ভোর পড়জ ো এে বৃজের উপর। এ আহ্বোজি সোড়ো চিবোর েচি-সোমেমশে  দিই—

সময় দগজে। এ আহোজি বুজের মজধে  শুধু দবিিোর সঞ্চোর েজর। মজি হয়, এেচিি 

আমোরও সবই চে —দযৌবি, েচি, স্বোস্থ্ে , সেজ র েোজে আপিোজে চমচেজয় দিবোর 

আিন্দজবোধ—এই যুব—সংজের প্রজতে েচি দেজ র মতই,—চেন্তু দস বহুচিি পূজবমশেোর েেো। 

দসচিি েীবি-গ্রজের দয-সে  পধে োয় ঔিোসে  ও পবজহ োয় পচড়চি, এই প্রতে োসন্ন 

পরীক্ষোর েোজ  তোর চিষ্ফ তোর সোন্ত্বিো আে দেোি চিজেই দিজয় আমোর দিোজখ পজড় িো। 

আচম েোচি, এই তরুণ-সংেজে দেোর ে’দর ব বোর দেোি সঞ্চয়ই আমোর দিই। তোজির 

পে-চিজিমশজের গুরুতর িোচয়ত্ব আমোর সোজে িো; দস েল্পিোও আচম েচরজি। আচম দেব  

গুচি-েজয়ে বহুপচরচিত পুরোতি েেো দতোমোজির স্মরণ েচরজয় দিবোর েিে  এখোজি 

উপচস্থ্ত হজয়চে। 

  

দপেো আমোর সোচহতে ; রোেিীচত-িিমশো হয়ত আমোর পিচধেোর িিমশো, এ েেোও এখোজি 

উজেখ েরো প্রজয়োেি। আরও এেিো েেো প্রেজমই ব ো িরেোর, দস আমোর চিজের 

দ খোর সবজন্ধ। আমোর বইগুচ র সজে যোরো পচরচিত, তোরোই েোজি আচম দেোি চিি দেোি 

েজ ই চিজের বে চিগত পচভমত দেোর ে’দর দেোেোও গুুঁজে দিবোর দিষ্টো েচরচি। চে 
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পোচরবোচরে, চে সোমোচেে, চে বে চিচবজেজির েীবি-সমসে োয় আচম শুধু দবিিোর 

চববরণ, দিঃজখর েোচহিী, পচবিোজরর মমমশোচন্তে জ্বো োর ইচতহোস, পচভজ্ঞতোর পোতোর উপজর 

পোতো েল্পিোর ে ম চিজয় চ চপবে েজর দগচে—এইখোজিই আমোর সোচহতে -রিিোর 

সীমোজরখো। জ্ঞোিতিঃ দেোেোও এজে  ঙ্ঘি েরজত আচম চিজেজে চিইচি। দসই েজিে ই 

দ খোর মজধে  আমোর সমসে ো আজে, সমোধোি দিই; প্রশ্ন আজে, তোর উত্তর খুুঁজে পোওয়ো 

যোয় িো। েোরণ এ আমোর চিরচিজির চবশ্বোস দয সমোধোজির িোচয়ত্ব েমমশীর, সোচহচতে জের 

িয়। দেোেোয় দেোন িো ভো , দেোন িো মন্দ; বতমশমোি েোজ  দেোন পচরবতমশি উপজযোগী, এবং 

দেোন িোর সময় আেও আজসচি, দস চবজবিিোর ভোর আচম সংস্কোরজের উপজর দরজখই 

চিচিন্তমজি চবিোয় চিজয়চে; আেজে এই েয় েত্র দ খোর মজধে ও তোর পিে েো েচরচি। 

এখোজিও দসই সমসে ো আজে, তোর েবোব দিই। েোরণ েবোব দিবোর ভোর বোেো োর তরুণ-

সংজের—এ বৃজের িয়। দসইিোই এই পচভভোিজণর বড় েেো। 

  

প্রেজমই এেিো চবিয় পচরষ্কোর হওয়ো িোই। তরুণ-সংে দয রোচিে সংবে জব পংেতিঃ 

চবেচড়ত, এ সতে  দগোপি ে’দর  োভ দিই। এ তোর েতমশবে । পেি এই েহজর চিি-দই 

পজর বোেো ো দিজের রোিীয় সচি জির েোে আরম্ভ হজব। সুতরোং উভয় প্রচতষ্ঠোজির 

উজেেে  যখি বহু োংজে এে, তখি আ োিো েজর তরুণ-সংে সচি জির চে আবেে েতো 

চে  ? দেউ দেউ বজ ি আবেে েতো এই েজিে  দয,তরুি-সংজের মজধে  পজিে েোত্র 

আজেি এবং েোত্র িো হজয়ও এমি পজিে আজেি, যোুঁরো দখো োখুচ ভোজব রোিৈিচতে 

আজন্দো জি দযোগ চিজত পোজরি িো। বোধো ও চিজিধ বহুপ্রেোর আজে, তোজির েিে  এেিো 

আবরণ িরেোর। চেন্তু আবরণ চিজয়—দেৌেজ  ও ে িোর আশ্রজয়, দেোি চিি সতে েোর 

চসচে োভ হয় িো। েোে েরজতও িোই, উপরওয়ো োর দিোজখও ধুজ ো চিজত িোই—এ দজিো 

িোওয়ো এেসজে পোওয়ো যোয় িো, পতএব যুব-সংেজে স্পষ্ট েজর তোর প্রেৃত উজেেে  

দিজের েোজে বে ি েরজত হজব। ভয় েরজ  ি জব িো। চেন্তু তো যোরো পোজর িো, তোজির 

চিজয় এিোও হজব িো,—দসিোও চিষ্ফ  হজব। 
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চেন্তু আসজ  তো িয়। এ দজিো প্রচতষ্ঠোজির বোইজরর দিহোরোয় হয়ত পজিে সোিৃেে  

আজে চেন্তু চভতজরর চিক্ দেজে দিখজ  দিখো যোজব প্রজভিও পপচরসীম। েংজগ্রস পজিে 

চিজির—আমোরই মত দস বৃে; চেন্তু যুব সংে দসচিজির—তোর চেরোর রি এখিও উষ্ণ, 

এখিও চিমমশ । েংজগ্রস দিজের মোেোওয়ো ো আইিজ্ঞ রোেিীচত- চবেোরিগজণর 

আশ্রয়জেন্দ্র চেন্তু যুব-সংে দেব মোত্র প্রোজণর ঐেোচন্তে আজবগ ও আগ্রহ চিজয় ৈতরী। 

এেিোজে িো িো েজর েূিচবিয়বুচে, চেন্তু পিে িোজে চিজয়োচেত েজর েীবজির স্বোভোচবে 

ধমমশ; তোই িোিো প্রজরোিিো ও উজত্তেিোর পর মোদ্রোে-েংজগ্রস যখি পোস েজরচে  দিজের 

সবমশোেীি স্বোধীিতো, তখি দস বস্তু দিুঁেজ ো িো—এেিো বৎসর গত িো হজতই েচ েোতোর 

েংজগ্রজস দস মত িোেি হজয় দগ । স্বোধীিতোর পচরবজতমশ তোুঁরো চিজর িোইজ ি Diminion 

Status; চেন্তু দিজের তরুণি  দস চিধমশোরজণ েোি চি  িো। উভয় প্রচতষ্ঠোজির এইখোজিই 

পোেমশেে । পুরোতজির চবচধ-চিজিজধর দবড়োেোজ  প্রোণ তোর হোুঁচপজয় উজ,, যুব-সচমচতর 

েন্ম-ইচতহোজসর এই দহতু। শুধুই চে দেব  ভোরতবজিমশ? পৃচেবীর দয-জেোি চিজে দিজয় 

দিচখ, দসই চিজেই দযি এর িব পভুে িজয়র রিরোগ-জরখো দিোজখ পজড়। দিখো যোয়, 

দেব  রোেিীচতর দক্ষজত্রই িয়, সমোেিীচত, পেমশিীচত প্রভৃচত সবমশপ্রেোর িীচতর সপর্জেমশই 

তরুণ-েচি দযি িবজিতিো  োভ েজরজে। তোুঁরো েোড়ো েগজতর বতমশমোি দজভমশিে  সমসে ো 

দয দেোি মজতই মীমোংচসত হজব িো, এ সতে  তোরো চিিঃসংেজয় পিুভব েজরজে। এিো 

মস্তবড় আেোর েেো। পুরোতিপেীরো তোজির মোজে মোজে চতরস্কোর েজর বজ ি, দতোমরো 

দসচিজির—দতোমোজির েতিুেু পচভজ্ঞতো? যুব-সচমচত এ পচভজযোজগর উত্তর চিজত েোজড় 

িো। 

  

চেন্তু আচম ভোচব, িোিো বোগ চবতণ্ডোর মোজে এ-েেো দেি িো তোরো স্পষ্ট েজর েোিোয় 

দয পুরোতজির পচভজ্ঞতোর চবরুজেই তোজির সবজিজয় বড়  ড়োই? তোজির এই বহুয্ন-

পচেমশত েিচবিে স্ত পচভজ্ঞতোর জ্ঞোিিোজেই চিিঃজেজি িগ্ধ েজর চিজয় তোরো েগতজে মুচি 

চিজত িোয়। চেন্তু এেিো চবিজয় দতোমরো আমোজে ভু  বুজেো িো। েংজগ্রস েোতীয় প্রচতষ্ঠোি, 

বস্তুতিঃ এই-ই দিজের এেমোত্র প্রচতষ্ঠোি—যো চবজিেীর রোেেোসজির পচবিোর ও পিোিোর 

মুখ বুজে দমজি দিয়চি। তোর িীেমশেো বে োপী বোি-প্রচতবোি পিুজযোগ-পচভজযোজগর 
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সচিচ ত দেো োহ  বচধর রোেেজণমশ প্রজবে েজরচি সতে  চেন্তু এ েোড়ো আর উপোয় চে  

চে ? এমচিভোজব চিি িজ  যোচি , সহসো এেচিি এজ ো মহোত্মোর পজদ্রোহ-পসহজযোগ 

এবং তোর চিচে বোুঁধো রইজ ো তোর খোচি-িরেোর িচড়জত। স্বরোজের তোচরখ ধোযমশ হজ ো 

৩১দে চডজসবর। এজ ো দেজ  যোবোর চিি, এজ ো আত্মতে োজগর বিে ো। মন্ত্র এজ ো বোেো োর 

বোইজর দেজে, পেি যত িরেো ও যত খোচি দসচিি বোেো োয় ৈতরী হজ ো, যত দ োে 

দগ  বোেো োর েোরোগোজর, যত দেজ  চিজ  েীবজির সবমশস্ব বচ িোি, সমগ্র ভোরতবজিমশ 

তোর দেোড়ো রই  িো। দেি েোি? েোরণ এই বোেো োর দেজ  যতখোচি তোর দিেজে 

ভো বোজস, হয়ত পোঞ্জোব েোড়ো তোর এেোংেও ভোরজতর দেোেোও খুুঁজে চম জব িো। তোই 

‘বজন্দমোতরম্’-মন্ত্র সৃচষ্ট এই বোেো োয়। এই বোেো োজত েন্ম চিজয়চেজ ি পুণে জলোে স্বগমশীয় 

দিেবনু্ধ। এচিজে ৩১দে চডজসবর পোর হজয় দগ —স্বরোে এজ ো িো। দেোেোয় দেোন এে 

পেোিো পেী দিৌরীজিৌরোয় হজ ো রিপোত, মহোত্মো ভয় দপজয় চিজ ি সমস্ত বন্ধ েজর। 

দিজের সমস্ত আেো-আেোঙ্ক্ষো আেোে-েুসুজমর মত এেমুহূজতমশ েূজিে  চমচ জয় দগ । চেন্তু 

দসচিি এেেি েীচবত চেজ ি, তোুঁর ভজয়র সজে পচরিয় চে  িো—চতচি দিেবনু্ধ। চতচি 

তখি দেজ র মজধে ; বোেো োর বোচহর-চভতজরর সেজ  চমজ  চিজ  তোুঁর সমস্ত দিষ্টো-

আজয়োেি চিষ্ফ  েজর। দে েোজি, ভোরজতর ভোগে  হয়ত এতচিজি আর এে পজে প্রবোচহত 

হজত পোরজতো, চেন্তু যোে দস েেো। 

  

আবোর চেেুচিি চিিঃেজে েোেোর পজর সোড়ো পজড় দগজে। দসবোর চে  

েোচ য়োিওয়ো োবোগ, এবোর হজয়জে সোইমি েচমেি। আবোর দসই িরেো, দসই খোচি, 

দসই বয়েজির পজহতুে গেমশি, দসই তোচড়র দিোেোজি ধন্নো দিওয়োর প্রস্তোব, দসই ৩১দে 

চডজসবর, এবং সজবমশোপচর বোেো োর বোইজরর দিতোর ি  আবোরও বোেো োর েোজড় দিজপ 

বজসজে। আচম েোচি এবোরও দসই ৩১দে চডজসবর চ,ে দতমচি েজর পোর হজয় যোজব। 

দেব  এেিুখোচি ক্ষীণ আেোর আজ ো বোেো োর এই দযৌবিেচির েোগরণ। বেভে 

দসজিল ড্ িে োক্ট (settled fact) একদিন আন জসজিল ড্ (unsettled) হজয়চে —দস এই 

বোেো োজিজে। দসচিি বোইজর দেজে দেউ ভোর বইজত আজসচি, আজন্দো ি পচরিো িোর 
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পরোমেমশ চিজত বোইজর দেজে েতমশো আমিোচি েরজত হয়চি; বোেো োর সমস্ত িোচয়ত্ব দসচিি 

বোেো োর দিতোজির হোজত িে স্ত চে । 

  

প্রজতে ে দিজেরই স্বভোব, প্রবৃচত্ত, রীচতিীচত, িো ি ি চবচভন্ন। এ চবজভি শুধু তোর 

দিজের দ োজেই েোজি। এই েোিোর উপর দয েতবড় সোি ে  চিভমশর েজর, বহু দ োজেই 

তো দভজব দিজখ িো। পবজেজি এই পজ্ঞতোই এেচিি যখি চবি তোর গজতমশ দিজি দিজ  

তখি দিজের দ োজের েোজড় দিোি িোচপজয় চিজয় বোইজরর মোিুজি সোন্ত্বিো োভ েজর। ভোজব 

সমস্ত দিজের েোযমশ- তোচ েো সবমশোংজে এে হওয়োর িোমই বুচে এেতো। চবচভন্ন েমমশপেচতর 

মজধে ও দয সতে েোর ঐেে  চিচহত েোেজত পোজর, এই সতে  স্বীেৃত হয় িো বজ ই গণ্ডজগো  

বোজধ। তোই ত দিজের দ োজের হোজতই তোর আপিোর দিজের েোজের ধোরো চিরূপচপত হওয়ো 

প্রজয়োেি। সোইমি সোজহজবর িজ রও চ,ে এই ভু ই হজয়চে , যখি এে দিে দেজে 

এজস তোুঁরো আর এে দিজের constitution ৈতচরর স্পধমশো প্রেোে েজরচেজ ি—এই েেোিো 

বোেো োর যুব সচমচতজে দভজব দিখজত আে আচম সচিবমশন্ধ পিুজরোধ েচর। 

  

আমোর বিবে  িীরস, পজিজের েোজি হয়ত েিু দেোিোজব; েেোড়বজরর েিোয় বিি-

চবিে োজসর দেৌেজ  উজত্তেিোর সৃচষ্ট েরজত আচম পক্ষম। চেন্তু দতোমরো ত েোি, দসোেো 

েেো দসোেোভোজব ব োই আমোর স্বভোব। েোরও চবরুজে েতগুজ ো েজ,োর পচভজযোগ 

েরজতও আচম িোরোে, তোই আমোর েেোর মজধে  দতমি স্বোি দিই—এ আচম চিজেই 

পিুভব েচর। চেন্তু ভরসো এই দয, রোিীয় সচি ি আসন্নপ্রোয়। দিতোরো পজিজে এজস 

পজড়জেি; বোেী যোুঁরো আজেি, তোুঁরোও এজ ি বজ । বিৃতো শুজি দতোমোজির কু্ষধো চমিজব। 

ইংরোে-রোেজত্বর দিড় দেো বেজরর ইচতহোস তোুঁজির েণ্ঠস্থ্। ইংজরে, তুচম এই েজরে—

এই েজরে—এই েজরে, এই েরচি—এই েরচি —এই েরচি,—পমুেজে  োচ, দমজর খুি 

েরে,—পমুেজে চবিোচবিোজর আিে েজরে,—িো-বোগোজির পমুে সোজহবজে দেজড় 

চিজয়ে,—পতএব দতোমোর রোেে  েয়তোজির। এমচি পতে োিোজরর ধোরোবোচহে িিমশ চিজয় 

েগজতর েোজে তোুঁজির চিিঃসংেজয় প্রমোচণত েরজত হয় দয, ইংজরে-েোসিপ্রণো ী পচতেয় 

মন্দ এবং তোর িোজপ আমরো আর বোুঁচিজি। সুতরোং হয় আইিেোিুি বি োে, িয় এর 
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সজে আমরো আর দেোি সংবে ব রোখব িো। এ-সেজ র দয প্রজয়োেি দিই তো আচম বচ জি, 

বরঞ্চ দবোধ েচর দবেী প্রজয়োেিই আজে। চেন্তু প্রজয়োেি যতই েোে, এইখোজিই উভয় 

প্রচতষ্ঠোজির মিস্তজের গভীর বে বধোি। েোরণ েয়তোজির রোেে  চেিো—এ সপ্রমোণ েরোর 

িোচয়ত্ব যুব-সচমচতর দিই। তোজির চেজ্ঞোসো েরজ  তোরো এই উত্তরই দিজব দয, চবজিেীর 

েোসিপ্রণো ী যো হয় তোই। েংজগ্রজসর সচিচ ত চধক্কোজর  চিত হজয় তোরো ভচবিে ৎ 

ভোরতবজিমশ স্বরোে প্রচতষ্ঠো েরজব চে িো, দস তোরোই েোজি, চেন্তু আমরো েোচি তোর সজে 

আমোজির সবন্ধ দিই। স্বোধীিতোর চবচিমজয় পরোধীি স্বগমশরোেে ও দিজের দযৌবিেচি 

দেোিচিি প্রোেমশিো েরজব িো। 

  

চেন্তু স্বোধীিতো শুধু দেব  এেিো িোমমোত্রই ত িয়! িোতোর িচক্ষণহজস্তর িোজিই ত 

এদে চভক্ষোর মত পোওয়ো যোয় িো,—এর মূ ে  চিজত হয়। চেন্তু দেোেোয় মূ ে ? েোর েোজে 

আজে? আজে শুধু দযৌবজির রজির মজধে  সচঞ্চত। দস পগমশ  যতচিি িো মুি হজব, দেোেোও 

এর সন্ধোি চম জব িো। দসই পগমশ  মুি েরোর চিি এজসজে। দেোিক্রজমই আর চব ব 

েরো িজ  িো। চে মোিুজির েীবজি, চে দিজের েীবজি, েীবি-মৃতুে র সচন্ধক্ষণ যখি েূিে  

চিগন্ত দেজে ধীজর ধীজর দিজম আসজত েোজে, তখি চেেু িো দেজিও দযি েোিো যোয় 

সবমশিোে পতে ন্ত চিেজি এজস িোুঁচড়জয়জে। কু্ষদ্র পেীর পচতকু্ষদ্র িরিোরীর মুজখর পজরও 

আচম তোর আভোস দিখজত পোই। িোচরচিজে দচবমশিহ পভোজবর মজধে  দেমি েজর দযি তোরো 

চিিঃসংেজয় বুজে চিজয়জে—এজিজে এ দেজে আর চিষৃ্কচত দিই, দচিমশবোর মরণ তোজির গ্রোস 

েরজ  বজ । 

  

এজির বোুঁিোবোর ভোর দতোমোজির। এ ভোর চে দতোমরো দিজব িো? েগজতর চিজে চিজে 

দিজয় দিখ—এ দবোেো দে বজয়জে। দতোমরোই ত! শুধু এজিজেই চে তোর বে চতক্রম হজব? 

েোচন্ত-স্বচস্তহীি সিোিবচেমশত প্রোণ চে এেো ভোরজতর তরুজণর পজক্ষই এতবড় দ োজভর 

বস্তু? দিেজে চে বোুঁিোয় বুজড়োরো? ইচতহোস পজড় দিখ। তরুণ-েচি চিজের মৃতুে  চিজয় 

দিজে দিজে েোজ  েোজ  েন্মভূচমজে ধ্বংজসর েব  দেজে রক্ষো েজর দগজে। এ সজেও 

যচি দতোমরো দভোজ ো, তজব এ সচমচত গ,জির দতোমোজির দ েমোত্র প্রজয়োেি চে  িো। 
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ভোরজতর আেোজে আেেো  এেিো বোেে  দভজস দবড়োয়—দস চবপ্লব। ৈবজিচেে 

রোেেচি তোই দতোমোজির ভয় েরজত শুরু েজরজে। চেন্তু এেিো েেো দতোমরো ভুজ ো িো 

দয, েখিও দেোি দিজেই শুধু শুধু চবপ্লজবর েজিে ই চবপ্লব আিো যোয় িো। পেমশহীি পেোরণ 

চবপ্লজবর দিষ্টোয় দেব  রিপোতই েজি, আর দেোি ি  োভ হয় িো। চবপ্লজবর সৃচষ্ট 

মোিুজির মজি, পজহতুে রিপোজত িয়। তোই ৈধযমশ ধজর তোর প্রতীক্ষো েরজত হয়। ক্ষমোহীি 

সমোে, প্রীচতহীি ধমমশ, েোচতগত েৃণো, পেমশৈিচতে ৈবিমে , দমজয়জির প্রচত চিত্তহীি 

েজ,োরতো, এর আমূ  প্রচতেোজরর চবপ্লব-পেোজতই শুধু রোেৈিচতে চবপ্লব সম্ভবপর হজব। 

িইজ  পসচহষু্ণ পচভ োি ও েল্পিোর আচতেজযে  দতোমোজির বে েমশতো েোড়ো আর চেেুই 

দিজব িো। স্বোধীিতোর সংগ্রোজম চবপ্লবই পপচরহোযমশ পেো িয়। যোরো মজি েজর, েগজত আর 

সব-চেেুরই আজয়োেজির প্রজয়োেি, শুধু চবপ্লজবরই চেেু িোই িো—ওিো শুরু েজর চিজ ই 

িজ  যোয়, তোরো আর যত-চেেুই েোিুে, চবপ্লব-তজের দেোি সংবোি েোজি িো। মজি মজি 

যোুঁরো চবপ্লবপেী, আমোর েেোয় হয়ত তোুঁরো খুেী হজবি িো। চেন্তু আচম দগোড়োয় বজ  

দরজখচে, খুেী েরোর েিে  এখোজি আচস িোই। এজসচে সতে  েেো দসোেো েজর ব বোর 

েজিে । 

  

আমরো েতচিজেই িো চিরুপোয়! পজিজে বজ ি, চবজিেী রোেেচি আমোজির 

পস্ত্রেস্ত্র দেজড় চিজয় এজেবোজর পমোিুি েজর দরজখজে। পচভজযোগ দয পসতে  তো আচম 

বচ জি, চেন্তু এই চে সমস্ত সতে ? পস্ত্রেস্ত্র আেই িো হয় দিই, চেন্তু হোেোর বের ধজর 

েজরচে োম চে? তখি ত Arms Act েোচর হয়চি! সবজিজয় দবেী চিরুপোয় েজরজে—

আমোজির চিরবচিন্ন আত্মে হ। তোই বোর বোর দমোগ -পো,োি-ইংরোজের পোজয় আমোজির 

মোেো মুড়োজিো দগজে। পৃচেবীর সমস্ত েচিমোি েোচতর ইচতহোস পযমশোজ োিিো েরজ  দিখো 

যোয়, আত্মে হ তোজির মজধে  েোজে িো দয তো িয়, চেন্তু বচহিঃেত্রুর সিুজখ দস ে হ 

তোরো স্থ্চগত রোখজত েোজি। েত্রুজে সপূর্ণমশ পরোভূত িো েরো পযমশন্ত তোরো চেেুজতই েজরোয়ো 

চববোজি চ ি হয় িো। এই তোজির সবজিজয় বড় দেোর। চেন্তু আমোজির? েয়িোুঁি, পৃচেিরোে 

দেজে শুরু েজর চসরোেজেৌ ো ও মীরেোিজরও এই মিোগত পচভেোপ আর েুি  িো। 
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বোেো োজিে মুস মোজিরো েয় েরজত এজ ো। এজিজে ব্রোতে -জবৌজেরো খুেী হজয় তোজির 

ধমমশজিবতোর যজেোগোি েজর ‘ধমমশমেজ ’ চ খজ ি — 

  

“ধিমশ হই ো যবিরূপপী 

মোেোয় চি ো েোজ োিুপী 

ধজিমশর েত্রু েচরজত চবিোে।” 

  

পেমশোৎ চবজিেী মুস মোিরো দয চহন্দুধমমশোব বী প্রচতজবেী বোেো ী ভোয়োজির দিঃখ চিজত 

 োগ , এজতই তোুঁরো পরমোিজন্দ পচরপূণমশ হজয় উ,জ ি। এই ত দসচিজির েেো—চিজেজির 

মজধে   ড়োই েরজতই পতবড় চবরোট পুরুি চিত্তরঞ্জজির সমস্ত আয়ু চিিঃজেি হজয় দগ । 

আেও চে তোর চবরোম আজে? এই দয যুব-সংে, দখোুঁে েরজ ই দিখো যোজব এর মজধে ও 

দতরিো ি । েোজরো সজে েোজরো চম  দিই—এর েতরেজমর মতজভি, েতরেজমর মোি-

পচভমোজির প-বচিবিোও— পদ্মপজত্র ে চবন্দুর মত পচস্থ্র, েখি গচড়জয় আ োিো হজয় 

দগ  বজ । বোইজর দেজে েজড়ো েজর চভড় েরোর িোম চে organisation? Organic 

দিহবস্তুর মত এর পোজয়র িজখ েো চিজ  চে মোেোর িু  চেউজর ওজ,? চেন্তু দযচিি উ,জব, 

দসচিি উপোয়হীিতোর িোচ েও পন্ততিঃ বোেো োজিজে উ,জব িো। 

  

ভোচব, দসই ত সিোতি সংস্কোর! েত্রু এজস সির িরেোয় েো চিজি, তবু ি োিচ  

আর চমি  িো! পেি এজির পজরই দিজের আে সমস্ত আেো-ভরসো! েজব দয এর 

মীমোংসো হজব, তো েগিীশ্বরই েোজিি। 

  

আজগেোর চিজি চিচিেজয়র দগৌরব পেমশি েরোর েজিে  প্রধোিতিঃ রোেোরো রোেে েজয় 

বোর হজতি, চেন্তু এখি চিিেো  বিজ  দগজে। এখি রোেো দিই, আজে রোেেচি। এবং 

দসই েচি আজে েি-েজয়ে বড় বে বসোিোজরর হোজত। হয় স্বহজস্ত েজরি, িো হয় দ োে 

চিজয় েরোি। বচণক্- বৃচত্তই এখি মুখে তিঃ রোেিীচত। দেোিজণর েজিে ই েোসি। িইজ  

তোর চবজেি দেোি প্রজয়োেিীয়তো দিই। িে-পজির বের পূজবমশ দয েগৎ-বে োপী সংগ্রোম 
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হজয় দগ , তোর দগোড়োজতও চে  ঐ এে েেো—ঐ বোেোর ও খজের চিজয় দিোেোিিোজরর 

েোড়োেোচড়। 

  

বস্তুতিঃ এইখোজি আেোত দিওয়োর মত বড় আেোত বতমশমোিেোজ  আর দিই। িোিো 

পসিোজি চক্ষি হজয় েংজগ্রস চব্রচিে-পণে  বেমশজির সঙ্কল্প গ্রহণ েজরজে; সঙ্কল্প তোজির 

চসে দহোে। বোেো োর তরুজণর ি , এই সংেজিমশ দতোমরো তোজির সবমশোন্তিঃেরজণ সোহোযে  

েজরো। চেন্তু পজন্ধর মত িয়; মহোত্মোেী হুেুম েরজ ও িয়; েংজগ্রস সমস্বজর তোর 

প্রচতধ্বচি েজর দবড়োজ ও িয়। ভোরজতর চবে  োখ িোেোর খোচি চিজয় আচে দক্রোর িোেোর 

পভোব পূণমশ েরো যোয় িো। েোজ,র িরেো চিজয় দ োহোর যন্ত্রজেও হোরোজিো যোয় িো, এবং 

দগজ ও তোজত মোিুজির ে ে োজণর পে সুপ্রেস্ত হয় িো। চবজেিতিঃ সম্প্রচত এিো পেমশৈিচতে 

চববোি িয়, রোেৈিচতে চববোি। এ েেো দেোিমজতই দভো ো উচিত িয়। সুতরোং েোপোিী 

সূতোয় দিজের তোুঁজতর েোপড় চিজয় দহোে, দিজের ে েব্জোর ৈতরী েোপড় চিজয় পেবো 

দখয়ো ী দ োজের খের চিজয়ই দহোে, এ ব্রত উদ যোপি েরোই িোই। বোেো োজিজে এই ব্রত 

পেোিো িয়। দসচিি দয পে বোেো োর মিীিীরো চস্থ্র েজর চিজয়চেজ ি, আেও দসই পজেই 

এই সঙ্কল্প সোেমশে হজব। British cloth—এর স্থানন foreign cloth েুজড় চিজয় পচহংসো-

িীচতর পরোেোষ্ঠো দিখোজিো দযজত পোজর, চেন্তু পসম্ভজবর দমোজহ, আত্মবঞ্চিোয় শুধু বঞ্চিোর 

েঞ্জো ই স্তূপোেোর হজব—আর চেেুই হজব িো। আগোমী ৩১দে চডজসবজরর দভোেবোচে 

দসবোজরর মতিই দিোজখ ধুজ ো চিজয় চিচবমশজে উত্তীণমশ হজয় যোজব। 

  

বোেো োর পেীজত আমোর গৃহ; বোেো োজে আচম চিচিজি এ পপবোি দবোধ েচর আমোর 

পচতবড় েত্রুও আমোজে দিজব িো। েজর েজর চগজয় দিজখচে, এ চেচিস িজ  িো। 

স্বজিেবৎস  দই-িোরেি পুরুজির যচি-বো িজ , দমজয়জির িজ  িো। পিে োিে  প্রজিজের 

েেো েোচিজি, চেন্তু এ দিজের তোজির চিিোজন্ত পজিেগুচ  বজস্ত্রর প্রজয়োেি। এই এ দিজের 

সোমোচেে রীচত এবং এই এ দিজের মিোগত সংস্কোর। সভোয় িোুঁচড়জয় খেজরর মচহমোয় 

গ ো িোিোজ ও দস িীৎেোর চগজয় দেোজিোমজতই পেীর চিভৃত পন্তিঃপুজর দপৌুঁেজব িো। 

সি  গৃহজস্থ্র েেোই শুধু বচ জি, গরীব িোিোভুজিোর েজরর েেোও আচম ব চে,— এই 
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সতে , এবং এজে স্বীেোর েরোই ভো । বোেো োর দেোজিো এেিো চবজেি সবচডচভসজি মণ-

দই িরেোয়-েোিো সুজতো ৈতরী হওয়োর িেীর িোচখ  েজর এর েবোব দিওয়ো যোজব িো। 

এই দতো দগ  খেজরর চববরণ। িরেোরও ঐ পবস্থ্ো। আমোজির ওচিজে িোিোভুজিো িচরদ্র 

েজর দমজয়জির উিয়োস্ত খোিুচি। তোরই িোুঁজে এে-আধ েন্টো যচি সময় পোয়, মহোত্মোর 

আজিে েোচিজয় িরেোর হোত  হোজত তোর গুুঁজে চিজ ও েুচমজয় পজড়। দিোি চিজত 

পোচরজি। দবোধ হয় সচতে েোর প্রজয়োেি দিই বজ ই এমচি েজি। 

  

এই প্রসজে আর এেিো েেো ব ো আবেে ে মজি েচর। এ দিজের বহু চবচেষ্ট বে চির 

মত,—মোিুজির েীবিযোত্রোর প্রজয়োেি চিতে ই েচমজয় আিো িরেোর। পভোব-জবোধই দিঃখ। 

  

পতএব িে হোজতর বিজ  পোুঁি হোত েোপড় এবং পোুঁি হোজতর বিজ  দেৌপীি 

পচরধোি—এবং দযজহতু চব োচসতো পোপ, দসই দহতু সবমশপ্রেোর েৃচ্ছ্রসোধিই মিুিে ত্ব-

চবেোজের সজবমশোত্তম উপোয়। এই পুণে ভূচম তে োগ-মোহোজত্মে ই ভরপুর। উচ্চোজের িেমশিেোজস্ত্র 

চে আজে েোচিজি, চেন্তু সহে বুচেজত মজি হয়, এই তে োজগর মন্ত্র চিজির পর চিি 

সবমশসোধোরণজে মোিুজির ধোপ দেজে িোচমজয় পশুর দেো,োয় দিজি এজিজে। উচ্চোেোঙ্ক্ষো 

েরজব চে, পভোব-জবোধিোই তোজির শুচেজয় দগজে। দেোি েোত পসৃ্পেে —তোজত চে ? 

ভগবোি েজরজেি! এেজব োর দবেী পন্ন দেোজি িো,— েপোজ র দ খো! এজত সন্তুষ্ট েোেো 

উচিত। যোরো আর এেিু দবেী েোজি, তোরো উিোস িজক্ষ দিজয় বজ , সংসোর ত মোয়ো,—

দ’চিজির দখ ো; এ-েজন্ম সন্তুষ্টচিজত্ত দিঃখ সজয় দগজ  আর-েজন্ম মুখ তুজ  িোজবি। এে 

পিৃষ্ট েোড়ো আর েোরও চবরুজে তোজির িোচ ে দিই। িোইজত তোরো েোজি িো, িোইজত তোরো 

ভয় পোয়। পন্ন দিই, বস্ত্র দিই, েচি দিই, স্বোস্থ্ে  দিই, পভোজবর পজর পভোব চিরন্তর যতই 

দিজপ বজস, ততই তোরো সহে  েরোর বর প্রোেমশিো েজর। তোজতও যখি েুজ োয় িো, তখি 

আেোজের পোজি দিজয় চিিঃেজে দিোখ দবোজে। 

  

এেিো েেো পুরোজিো-পেীজির মুজখ দিঃখ েজর প্রোয়ই ব জত দেোিো যোয় দয, দসেোজ  

এমিচি চে  িো। এখি িোিোরো পযমশন্ত েোমো পজর, পোজয় েুজতো চিজত িোয়, মোেোয় েোতো 
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ধজর, তোজির দমজয়রো গোজয় সোবোি মোজখ, বোবুয়োচিজত দিেিো উিজন্ন দগ । প্রতুে ত্তজর 

তোজির এই েেোই দতোমোজির ব ো িোই দয, এই যচি সতে  হয় ত আিজন্দর েেো। দিে 

উিন্ন িো চগজয় উন্নচতর চিজে মুখ চিচরজয়জে, তোরই আভোস দিখো চিজয়জে। মোিুি যত 

িোয়, ততই তোর পোবোর েচি বোজড়। পভোব েয় েরোই েীবজির সি তো — তোজে স্বীেোর 

েজর তোর দগো োচম েরোিোই েোপুরুিতো। এেচিি যো চে  িো, তোজে পজহতুে বোবুয়োচি 

বজ  চধক্কোর চিজয় দবড়োজিোই দিজের ে ে োণ েোমিো িয়।  

  

চবগত চডজসবজর ে েোতোয় আহূত All India Youth League-সচি জির সভোপচত 

শ্রীযুি িচরমে োি সোজহজবর বিৃতোর এেিো স্থ্োি আচম উজেখ েরজত িোই। চতচি উচ্ছ্বচসত 

আজবজগ বোর বোর এই েেোিো বজ চেজ ি দয বোরজিো ীজত ইংজরে-েোসিিণ্ডজে আমরো 

ভূচমসোৎ েজর চিজয়চে! চব্রচিেচসংহ  িোয় আর মোেো তু জত পোরজে িো। এতএব 

Bardolise the whole Country। বোরজিো ীর দগৌরবহোচি েরবোর সংেল্প আমোর দিই, 

এবং ওরো দয সোহসী এবং িৃঢ়চিত্ত এবং বড় েোেই েজরজে তো সপূর্ণমশ স্বীেোর েচর। চেন্তু 

চ,ে এমচি েোে যচি েখিও দতোমোজির বোেো োর েরজত হয় ত দেোজরো, চেন্তু পচিম 

ভোরজতর েংজগ্রস দিতোজির মত পৃচেবীময় পমি তো  ,ুজে ,ুজে দবচড়জয়ো িো। এেিুখোচি 

চবিয় ভোজ ো। বে োপোরিো চে হজয়চে  সংজক্ষজপ বচ । প্রেোরো ব জ , “হুেুর, এে িোেোর 

খোেিো দ’িোেো হজয় দগজে, আমরো আর চিজত পোরব িো— মোরো যোব। সতে  চেিো দখোুঁে 

েরুি।” পচবজবিে রোেেমমশিোরী ব জ , “িো, দস হজব িো। 

  

আজগ খোেিো িোও, তোরপজর পিুসন্ধোি েরব।” প্রেোরো ব জ , “িো।” দিতোরো েমো 

হজয় সরেোরজে েোিোজ ি, এিো চিেে পেমশৈিচতে চববোি—এজেবোজরই রোেৈিচতে িয়। 

গভিমশজমন্ট েোি চিজ  িো, পল্পস্বল্প পতে োিোজরই উৎপীড়ি শুরু হ —েতেিো দযমি 

ইউচিয়ি দবোডমশ উপ জক্ষ দমচিিীপুজর দসবোজর হজয়চে । দেোি-বড় দযখোজি যত দিতো 

চেজ ি, ৈর ৈর েে েরজত  োগজ ি; খবজরর েোগেগুজ োর এেিো দমোজিোপ দ জগ দগ । 

 োজখ  োজখ িোেো চগজয় পড়  বোরজিো ীজত,—যুে ি জত  োগ । যুে ততচিি েোম  িো, 

যতচিি িো সরেোজরর সজন্দহ িূর হ  দয, প্রেোরো সতে ই চব্রচিে রোেত্ব উ জি চিজত িোয় 
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িো,—তোরো িোয় শুধু এেিু Inquiry এবং সম্ভবপর হয়ত চেেু খোেিোর মোপ, শুধু এেিো 

িে োয়চবিোর। দমোিোমুচি এই এর ইচতহোস। বোেো োজিজে এজে েখিও চব্রচিজের হোর বজ  

দভজবো িো, চেংবো political সংঘর্ ষনক economical েগড়ো বজ ও েখজিো ভু  েজরো িো,—

দস repression–এর দিহোরোই আ োিো। েোজে যচি েখজিো িোজমো, দযমি দিজমচেজ  চবগত 

েংজগ্রস Volunteer Organisation-এ-যোর সমতু ে  ভোরজতর দেোেোও আেও হয়চি,—

তখি আত্ম-বঞ্চিোয় চিজেজে এবং দিেজে ,চেজয়ো িো। তজব, ভরসো এই দয, এখোজি 

উপচস্থ্ত সভে জির মোজে বজয়োজেে ষ্ঠ পজিজে আজেি যোুঁরো ইংজরজের দস মূচতমশজে ভোজ ো 

েজরই দিজিি। যোর যো যেোেমশ মূ ে , তো েোিোবোর েিে ই আমোর এত েেো ব ো। পসিোজির 

দ েমোত্রও উজেেে  দিই। 

  

পজিে সময় চি োম। পচভভোিণিো হয়জতো পযেো িীেমশ হজয় দগ । পচরজেজি এেিো 

েেো বজ  দেি েরব—দস, দিজে চেক্ষো—চবস্তোজরর েেো। দয চেক্ষো সভে েগজতর প্রেোরো 

িোবী েজর, দস চেক্ষো-চবস্তোর গভিমশজমজন্টর ঐেোচন্তে দিষ্টো বে চতজরজে বে চিচবজেজির 

দিষ্টোয় হয় িো। েরজত মোিো আচম েচরজি, চেন্তু এখোজি এেিো night school, আর ওখোজি 

এেিো আশ্রম, চবিে োপী, খুজ  যো হয়, তো দেজ জখ োর িোমোন্তর। তো দস যোই দহোে, 

দ খোপড়ো েোড়ো তোর পিে  প্রজয়োেিীয়তো আজে। চেন্তু এ েেো যোুঁরো বজ ি দয, দিজের 

সবোই দ খোপড়ো িো দেখো পযমশন্ত আর গচত দিই, মুচির দ্বোর আমোজির এেোন্ত পবরুে, 

এবং এইেজিে  সে  েমমশ পচরতে োগ েজর দ খোপড়ো দেখোি চিজয়ই বে চতবে স্ত, তোুঁরো ভো  

দ োে সজন্দহ দিই, চেন্তু তোুঁজির পজর আমোর ভরসো েম। এইবোর দেি েচর। মুস মোি 

ভোইজির সবজন্ধ আ োিো েজর চেেুই ব োর আবেে ে মজি েচরচি—দেিিো, তোুঁরোও দিজের 

এই তরুণ-সংজের পন্তগমশত। তরুজণরো তরুণ—েোচত—তোজির আর দেোজিো িোম দিই। 

  

দতোমরো ভো জবজস এতিূর আমোজে দিজি এজিে, তোর েিে  দতোমোজির ধিে বোি চিই। 

  

সতে  মজি েজর পজিে পচপ্রয় েেো বজ চে। পুরস্কোর তোর দতো ো রই । এই 

েংজগ্রসমণ্ডজপই দ’চিি পজর চতরস্কোজরর বোি দডজে যোজব। চেন্তু তখি আচম হোবড়োর 
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চিভৃত পেী মোেুজত চগজয় সোচহজতে র িরবোজর চভজড় যোব, এখোিেোর তেমশিগেমশি েোজি 

দপৌুঁেজব িো—এইিেুই ভরসো। * 

  

*১৯২৯ সোজ র ঈস্টোজরর েুচিজত, রংপুজর বেীয় প্রোজিচেে রোিীয় সচি িীর 

পবে বচহত পূজবমশ, বেীয় যুব — সচি িীর সভোপচতর আসি হইজত প্রিত্ত বিৃতো। 
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