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পারস্যে – ০১ 

  

১১ এস্েল, ১৯৩২। দেশ দেস্ে দেরোর েয়স দেস্ে এইস্েই চির েস্র েস্সচেলুম। 

এমন সময় পারসেরাস্ের োে দেস্ে চনমন্ত্রণ এল। মস্ন হল এ চনমন্ত্রণ বীকারোর েরা 

বের্তেে হস্ে। র্েু সত্তর েেস্রর ক্লান্ত শরকারস্রর পক্ষ দেস্ে চিধা া দ াস্িচন। দোবাইাই দেস্ে 

আমার পারসকার েনু্ধ চেনশা ইরানকার ভরসা চেস্য় চলস্ে পাঠাস্লন দে, পারস্সের েুস্শয়ার 

েন্দর দেস্ে চর্চনও হস্েন আমার সঙ্গকার। র্া োড়া েের চেস্লন দে, দোবাইাইস্য়র পারচসে 

েনসাল দেহান সাস্হে পারচসে সরোস্রর পক্ষ দেস্ে আমার োত্রার সাহিেত ও েেেিার 

ভার দপস্য়স্েন। 

  

এর পস্র ভকাররুর্া েরস্র্ লজ্জা দোধা  হল। দরস্লর পে এেং পারসে উপসাের দসই 

েরস্মর সময় আমার উপস্োেকার হস্ে না েস্ল ওলন্দােস্ের োয়ুপস্ের ডােস্োস্ে 

োওয়াই চির হল। েো রইল আমার শুশ্রূষার েস্নে েউমা োস্েন সস্ঙ্গ, আর োস্েন 

েমতসহায়রূস্প দেোরনাে িস্টাপাধা োয় ও বচময় িক্রের্তকার। এে োয়ুোস্ন িারেস্নর 

োয়ো হস্ে না েস্ল দেোরনাে এে সপ্তাহ আস্েই শূনেপস্ে রওনা হস্য় দেস্লন। 

  

পূস্েত আর-এেোর এই পস্ের পচরিয় দপস্য়চেলুম লণ্ডন দেস্ে পোচরস্স। চে্ 

দসোস্ন দে ধা রার্ল দেস্ড় উস্বত উস্ঠচেলুম র্ার সস্ঙ্গ আমার েন্ধন চেল আলো। র্ার 

েল-িল আমাস্ে চপেুডাে দেয় না, র্াই দনাঙর রু্লস্র্ োনাোচন েরস্র্ হয় চন। এোস্র 

োংলাস্েস্শর মাচের োন োচেস্য় চনস্েস্ে শূস্নে ভাসান চেলুম, হৃেয় দসো বনুভে 

েরস্ল। 

  

েলোর্ার োচহস্রর পল্লকারগ্রাম দেস্ে েেন দেরলুম র্েন দভারস্েলা। র্ারােচির্ 

চনস্তব্ধ বন্ধোস্রর নকারস্ি চেস্য় েঙ্গার দরার্ েলেল েরস্ে। োোস্নর োিকারস্রর োস্য় 
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সুপুচরোস্ের ডাল দুলস্ে োর্াস্স, লর্াপার্া-স্ঝাপঝাস্পর চেচমশ্র চনশ্বাস্স এেো 

শোমলর্ার েন্ধ আোস্শ  নকারভূর্। চনচির্ গ্রাস্মর আঁোোঁো সংেকারণত েচলর মধা ে চেস্য় 

দমাের িলল। দোোও-ো োে-ধা রা পুস্রাস্না পাো োলান, র্ার োচনেো োসস্োেে, 

োচনেো দভস্ঙ-পড়া; আধা া-শহুস্র দোোস্ন িার েন্ধ; চশেমচন্দর েনশূনে; এেস্ড়া-

দেেস্ড়া দপাস্ড়া েচম; পানাপুেুর; দঝাপঝাড়। পাচেস্ের োসায় র্েস্না সাড়া পস্ড়চন, 

দোয়ার-ভাঁোর সচন্ধোলকারন েঙ্গার মস্র্া পল্লকারর েকারেনোত্রা দভারস্েলাোর দশষ  ুস্মর 

মস্ধা ে েমস্ে আস্ে। 

  

েচলর দমাস্ড় চনষুপ্ত োরান্দায় োচেয়া-পার্া পুচলস-োনার পাশ চেস্য় দমাের দপ ঁেল 

েস্ড়া রাস্তায়। বমচন নরু্ন োস্লর েড়া েন্ধ দমস্ল ধুা স্লা দেস্ে উঠল, োচড়র দপস্রাল-

োস্ের সস্ঙ্গ র্ার সস্োত্র আত্মকারয়র্া। দেেল বন্ধোস্রর মস্ধা ে দুই সাচর েন্পতচর্ পুচজিতর্ 

পল্লেস্তেস্ে োিকারনোস্লর নকাররে সাক্ষে চনস্য় স্তচির্; দসই দে োস্ল শর্া্কারপেতাস্য়র 

মস্ধা ে চেস্য় োংলার োয়াচিগ্ধ বঙ্গনপাস্শ্বত বর্কারর্ েুস্ের ইচর্হাসধা ারা েেস্না মন্দেিকারর 

েচর্স্র্ েেস্না  ূণতাের্তসংেুল দেনাচয়র্ দেস্ে েস্য় িস্লচেল। রােপরম্পরার পেচিচির্ 

এই পস্ে েেস্না পাঠান, েেস্না দমােল, েেস্না ভকারষণ েেতকার, েেস্না দোম্পাচনর দসপাই 

ধুা স্লার ভাষায় রাষ্ট্রপচরের্তস্নর োর্তা দ াষণা েস্র োত্রা েস্রস্ে। র্েন চেল হাচর্ উে 

র্াজিতাম দ াড়সওয়ারস্ের বলংেৃর্ দ াড়া; রােের্াস্পর দসই-সে চেচিত্র োহন ধুা স্লার 

ধূা সর বন্তরাস্ল মরকারচিোর মস্র্া চমচলস্য় দেস্ে। এেমাত্র োচে আস্ে সেতেস্নর 

ভারোচহনকার েরুণমন্থর দোরুর োচড়। 

  

েমেস্ম উস্ড়া োহাস্ের আড্ডা ঐ দেো োয়। েোণ্ড র্ার দোের দেস্ে চেেচল 

োচর্র আস্লা চেচু্ছচরর্। র্েস্না রস্য়স্ে েৃহৎ মাঠস্োড়া বন্ধোর। দসই েস্োস্ষর 

বেষ্টর্ায় োয়াশরকাররকারর মস্র্া েনু্ধোন্ধে ও সংোেপস্ত্রর েূর্ েস্ম উঠস্র্ লােল। সময় 

হস্য় এল। ডানা  ুচরস্য়, ধুা স্লা উচড়স্য়, হাওয়া আস্লাচড়র্ েস্র   তর েেতস্ন েন্ত্রপক্ষকাররাে 

র্ার েহ্বর দেস্ে দেচরস্য় পড়ল দোলা মাস্ঠ। আচম, েউমা, বচময় উপস্র িস্ড় েসলুম। 
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ঢাো রে, দুই সাস্র চর্নস্ে েস্র িামড়ার দোলা-ওয়ালা েয়চে েশস্ত দেোরা, আর 

পাস্য়র োস্ে আমাস্ের পস্ে-েেেহােত সামগ্রকারর হালো োক্স। পাস্শ োঁস্ির োনলা। 

  

দেোমর্রকার োংলাস্েস্শর উপর চেস্য় ের্ক্ষণ িলল র্র্ক্ষণ চেল মাচের ের্েো 

োোোচে। পানাপুেুস্রর িাচর ধা াস্র সংসক্ত গ্রামগুচল ধূা সর চেস্তকারণত মাস্ঠর মাস্ঝ মাস্ঝ 

দোস্ো দোস্ো িকারস্পর মস্র্া েণ্ড েণ্ড দিাস্ে পস্ড়। উপর দেস্ে র্াস্ের োয়া চন্ঠ  শোমল 

মূচর্ত দেো োয় োড়া-োড়া, চে্ দেশ েুঝস্র্ পাচর আসন্ন গ্রকারস্স সমস্ত রৃ্ষাসন্তপ্ত দেস্শর 

রসনা আে শুষ্ক। চনমতল চনরাময় েলেণু্ডস্ষর েনে ইন্দ্রস্েস্ের দেয়াস্লর উপর োড়া আর-

োস্রা ‘পস্র এই েহু দোচে দলাস্ের েস্োচির্ ভরসা দনই। 

  

মানুষ পশু পাচে চেেু দে পৃচেেকারস্র্ আস্ে দস আর লক্ষে হয় না। শ্ দনই, েচর্ দনই, 

োণ দনই; দেন েকারেচেধা ার্ার পচরর্েক্ত পৃচেেকার র্াচল-স্েওয়া িােস্র ঢাো। ের্ উপস্র 

উঠস্ে র্র্ই পৃচেেকারর রূপবেচিত্রে ের্েগুচল আঁিস্ড় এস্স দঠেল। চেস্মৃর্নামা োিকারন 

সভের্ার স্মৃচর্চলচপ দেন বজ্ঞার্ বক্ষস্র দোস্না মৃর্স্েস্শর োন্তর েুস্ড় দোচের্ হস্য় 

পস্ড় আস্ে; র্ার দরো দেো োয়, বেত দোঝা োয় না। 

  

োয় েশো। এলাহাোস্ের োোোচে এস্স োয়ুোন নামোর মুস্ে ঝঁুেল। ডাইস্নর 

োনলা চেস্য় দেচে নকারস্ি চেেুই দনই, শুধুা  বর্ল নকারচলমা, োঁ চেস্ে আড় হস্য় উপস্র উস্ঠ 

আসস্ে ভূচমর্লো। দেির-রে মাচেস্র্ দঠেল এস্স; এোস্ন দস িস্ল লাোস্র্ লাোস্র্, 

ধা াক্কা দেস্র্ দেস্র্; বেসন্ন পৃচেেকারর সম্মচর্ দস পায় না দেন। 

  

শহর দেস্ে োয়োো েূস্র। িার চেস্ে ধূা  ধূা  েরস্ে। দর ির্প্ত চেরস পৃচেেকার। নামোর 

ইচ্ছা হল না। দোম্পাচনর এেেন ভারর্কারয় ও এেেন ইংস্রে েমতিারকার আমার দোস্ো 

রু্স্ল চনস্ল। র্ার পস্র োর্ায় দু-িার লাইন ীাক্ষস্রর োচে েরল েেন, আমার হাচস 

দপল। আমার মস্নর মস্ধা ে র্েন শঙ্করািাস্েতর দমাহমুদ েস্রর দলাে গুজিতচরর্। ঊবত দেস্ে 

এই চেেু আস্েই দিাস্ে পস্ড়স্ে চনেতকারে ধুা চলপস্ের উপর বেৃশে েকারেস্লাস্ের দোোের্ে 
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ীাক্ষস্রর আঁিড়। দেন ভােকার েুোেসাস্নর েচর্চেবাই চপেন চেস্র ের্তমাস্নর উপর এস্স 

পস্ড়স্ে। দে েচেো দেেস্লম দস এেো চেপুল চরক্তর্া; োস্লর সমস্ত েচলল বেলুপ্ত; 

ীয়ং ইচর্েৃত্তচেৎ চিরোস্লর েুচেস্র্ বনুপচির্; চরসার্ ত-চেভাস্ের চভর্ো-সুদ্ধ র্চলস্য় 

দেস্ে মাচের নকারস্ি। 

  

এইোস্ন েন্ত্রো দপে ভস্র তর্ল পান েস্র চনস্ল। আধা  ন্টা দেস্ম আোর আোশোত্রা 

শুরু। এর্ক্ষণ পেতন্ত রস্ের নাড়া দর্মন বনুভে েচর চন, চেল দেেল র্ার পাোর দুুঃসহ 

েেতন। দুই োস্ন রু্স্লা লাচেস্য় োনলা চেস্য় দিস্য় দেেচেলুম। সামস্নর দেোরায় চেস্লন 

এেেন চেস্নমার, ইচন মোচনলা িকারস্প আস্ের দেস্র্র র্োরে েস্রন, এেন িস্লস্েন 

ীস্েস্শ। গুোস্না মোপ  ুচরস্য়  ুচরস্য় োত্রাপস্ের পচরিয় চনস্চ্ছন; ক্ষস্ণ ক্ষস্ণ িলস্ে িকারে 

রুচে, িস্োস্লস্ের চমষ্টান্ন, েচনোর্ পানকারয় েল। েলোর্া দেস্ে েহুচেধা  েেস্রর োেে 

সংগ্রহ েস্র এস্নস্েন, আোস্োড়া র্াই র্ন্ন র্ন্ন েস্র পড়স্েন এেোর পর এেো। 

োত্রকারস্ের মস্ধা ে আলাস্পর সবাইন্ধ রইল না। েন্ত্রহুংোস্রর রু্োস্ন েোোর্তা োয় র্চলস্য়। 

এে দোস্ণ দের্ারোচর্তে োস্ন ঠুচল লাচেস্য় েেস্না োস্ে েেস্না  ুস্ম েেস্না পাস্ঠ 

মগ্ন। োচে চর্নেন পালাক্রস্ম র্রকার-িালনায় চনেুক্ত, মাস্ঝ মাস্ঝ োত্রার ে্ র্র দলো, 

চেেু-ো আহার, চেেু-ো র্ন্দ্রা। কু্ষি এে েুেস্রা সেনর্া নকারস্ির পৃচেেকার দেস্ে চেেস্ে 

পস্ড় উস্ড় িস্লস্ে বসকারম েনশূনের্ায়। 

  

োহাে ক্রস্ম উবতর্র আোস্শ িড়স্ে, হাওয়া িঞ্চল, র্রকার েস্লামস্লা। ক্রস্ম দেশ 

এেেু শকারর্ েস্র এল। নকারস্ি পােুস্র পৃচেেকার, রােপুর্ানার েচঠন েনু্ধরর্া শুষ্ক দরার্ুঃপস্ের 

শকারণত দরোোস্ল বচঙ্কর্, দেন দেরুয়া-পরা চেধা োভূচমর চনেতলা এোেশকারর দিহারা। 

  

বেস্শস্ষ বপরাস্ি েূর দেস্ে দেো দেল রুক্ষ মরুভূচমর পাংশুল েস্ক্ষ দোধা পুর 

শহর। আর র্ারই োন্তস্র েন্ত্রপাচের হাঁ-েরা েোণ্ড নকারড়। দনস্ম দেচে এোনোর সচিে 

েুন োর মহারাে চসং সস্ত্রকারে আমাস্ের বভেেতনার েনে উপচির্, র্েনই চনস্য় োস্েন 

র্াঁস্ের ওোস্ন িা-েলস্োস্ের আমন্ত্রস্ণ। শরকারস্রর র্েন োণধা ারস্ণর উপেুক্ত শচক্ত চেেু 
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চেল, চে্ সামাচেের্ার উপস্োেকার উদ েৃত্ত চেল না েলস্লই হয়। েস্ষ্ট ের্তেে দসস্র 

দহাস্েস্ল এলুম। 

  

দহাস্েলচে োয়ুর্রকারোত্রকারর েস্নে মহারাস্ের েচর্চ্ঠ র্। সন্ধোস্েলায় চর্চন দেো 

েরস্র্ এস্লন। র্াঁর সহে দস েনে রাস্োচির্। মহারাে ীয়ং উস্ড়াোহাে-িালনায় 

সুেক্ষ। র্ার ের্রেম দুুঃসাহসকার দে শল আস্ে োয় সমস্তই র্াঁর বভেস্ত! 

  

পস্রর চেন ১২ই এস্েল দভার রাস্ত্র োহাস্ে উঠস্র্ হল। হাওয়ার েচর্ে পূেতচেস্নর 

দিস্য় ভাস্লাই। বস্পক্ষােৃর্ সুি শরকারস্র মধা োস্ি েরাচিস্র্ পুরোসকারস্ের আের-

বভেেতনার মস্ধা ে চেস্য় দপ ঁেস্না দেল। দসোস্ন োঙাচল েৃহলক্ষ্মকারর সে্নপপক্ক বন্ন দভাে 

েস্র আধা   ন্টার মস্ধা ে োহাস্ে উস্ঠ পড়লুম। 

  

সমুস্ির ধা ার চেস্য় উড়স্ে োহাে। োঁ চেস্ে নকারল েল, েচক্ষস্ণ পাহাস্ড় মরুভূচম। 

োত্রার দশষ বংস্শ োর্াস দমস্র্ উঠল। ডাঙায় োর্াস্সর িাঞ্চলে নানা পোস্েতর উপর 

আপন পচরিয় দেয়। এোস্ন র্ার এেমাত্র েমাণ োহােোর ধা ড় েড়াচন। েহুেূর নকারস্ি 

সমুস্ি দেনার সাো দরোয় এেেু এেেু রু্চলর দপাঁি চেস্চ্ছ। র্ার না শুচন েেতন, না দেচে 

র্রস্ঙ্গর উত্তালর্া। এইোর মরুিার চেস্য় পারস্সে েস্েশ। েুস্শয়ার দেস্ে দসোনোর 

েেনতর দের্াস্র েূরচলচপস্োস্ে বভেেতনা পাচঠস্য়স্েন। েরাচি দেস্ে বল্প সমস্য়র মস্ধা েই 

দেোমর্রকার োস্ে দপ ঁেল। সমুির্কারস্র মরুভূচমস্র্ এই সামানে গ্রামচে। োোয় তর্চর 

দোোের্ে দি স্ো িোপো-োস্ের দোস্ো দোস্ো োচড় ইর্স্তর্চেচক্ষপ্ত, দেন মাচের 

চসন্দুে। 

  

আোশোত্রকারস্ের পান্থশালায় আশ্রয় চনলুম। চরক্ত এই ভূেস্ণ্ড নকারলাবাইুিুচবাইর্ োলুরাচশর 

মস্ধা ে তেচিত্রেসম্পে চেেুই দনই। দসইেস্নেই েুচঝ দোধূা চলস্েলায় চেেঙ্গনার দিহ দেেলুম 

এই েচরে মাচের ‘পস্র। েকার সুেিকারর সূেতাস্ত েকার র্ার েকারপেমান শাচন্ত, পচরেোপ্ত মচহমা। 
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িান েস্র এস্স োরান্দায় েসলুম, চিগ্ধ েসস্ন্তর হাওয়া ক্লান্ত শরকাররস্ে চনচেড় আরাস্ম 

দেষ্টন েস্র ধা রস্ল। 

  

এোনোর রােেমতিারকারর েল সম্মানসিাষস্ণর েস্নে এস্লন। োইস্র োলুর্স্ে 

আমাস্ের দি চে পস্ড়স্ে। দে দুই-এেেন ইংস্রচে োস্নন র্াঁস্ের সস্ঙ্গ েো হল। দোঝা 

দেল পুরার্স্নর দোলস চেেকারণত েস্র পারসে আে নূর্ন োস্ণর পালা আরি েরস্র্ 

েস্তুর্। োিে োচর্র মস্ধা ে দেোস্ন োেরস্ণর িাঞ্চলে দসোস্ন এই এেই ভাে। বর্কারস্র্র 

আেেতনামুক্ত সমাে, সংোরমুক্ত চিত্ত, োধা ামুক্ত মানেসবাইস্ন্ধর েোচপ্ত, োস্তে েেস্র্র 

েচর্ দমাহমুক্ত তেজ্ঞাচনে েৃচষ্ট, এই র্াস্ের সাধা নার েধা ান লক্ষে। র্ারা োস্ন, হয় ের্তমান 

োস্লর চশক্ষা নয় র্ার সাং াচর্ে আ ার্ আমাস্ের গ্রহণ েরস্র্ হস্ে। বর্কারর্ োস্লর 

সস্ঙ্গ োস্ের দুস্েেে গ্রচন্থেন্ধস্নর েচেলর্া, মৃর্ েুস্ের সস্ঙ্গ আে র্াস্ের সহমরস্ণর 

আস্য়ােন। 

  

এোস্ন পরধা মতসম্প্রোস্য়র েচর্ চেরেম েেেহার, এই েস্ের উত্তস্র শুনলুম, 

পূেতোস্ল েরেুস্ত্রকারয় ও োহাইস্ের েচর্ বর্োিার ও বেমাননা চেল। ের্তমান রাোর 

শাসস্ন পরধা মতমস্র্র েচর্ বসচহষু্ণর্া েূর হস্য় দেস্ে; সেস্লই দভাে েরস্ে সমান 

বচধা োর, ধা মতচহংরর্ার নররক্তপচঙ্কল চেভকারচষো দোোও দনই। ডাক্তার মহম্মে ইসা ো ঁ

সাচেস্ের রচির্ আধুা চনে পারস্সের চশক্ষােণালকার সবাইন্ধকারয় গ্রস্ন্থ চলচের্ আস্ে–বনচর্োল 

পূস্েত ধা মতোেেমণ্ডলকারর েভাে পারসেস্ে বচভভূর্ েস্র দরস্েচেল। আধুা চনে 

চেেোচেস্তাস্রর সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ এই েভাস্ের েেলর্া েস্ম এল। এর পূস্েত নানা দশ্রণকারর বসংেে 

দলাে, দেউ-ো ধা মতচেেোলস্য়র োত্র, দেউ-ো ধা মতেিারে, দোরানপাঠে, তসয়ে–এরা 

সেস্লই দমাল্লাস্ের মস্র্া পােচড় ও সােসজ্জা ধা ারণ েরর্। েেন দেস্শর েধা ানেস্েতর 

বচধা োংশ দলাে আধুা চনে েণালকারস্র্ চশচক্ষর্ হস্লন র্েন দেস্ে চেষয়েুচদ্ধেেকারণ 

পুস্রাচহর্স্ের েেেসায় সংেুচির্ হস্য় এল। এেন দে েুচশ দমাল্লার দেশ ধা রস্র্ পাস্র না। 

চেস্শষ পরকারক্ষা পাস েস্র বেো েেৃর্ ধা াচমতে ও ধা মতশাস্ত্রচেৎ পচণ্ডস্র্র সম্মচর্-বনুসাস্র 
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র্স্েই এই সাে-ধা ারস্ণর বচধা োর পাওয়া োয়। এই আইস্নর র্াড়নায় শর্েরা ন্বইই 

সংেেে মানুস্ষর দমাল্লার দেশ  ুস্ি দেস্ে। দলেে েস্লন : 

  
Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They 

could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the 

greatest man that Persia has produced for many centuries.  

  

বন্তর্ এেোর েল্পনা েস্র দেেস্র্ দোষ দনই দে, চহন্দুভারস্র্ ের্ বসংেে পাণ্ডা 

পুস্রাচহর্ ও সন্নোসকার আস্ে দোস্না নূর্ন আইস্ন র্াস্ের উপাচধা -পরকারক্ষা পাস আেচশেে 

েস্ল েণে হস্য়স্ে। দে েোেত সাধুা  ো সন্নোসকার দোস্না পরকারক্ষার িারা র্ার েমাণ হয় না 

ীকারোর েচর। চে্ দীচ্ছােৃহকারর্ উপাচধা  ও োহে দেস্শর িারা র্ার েমাণ আস্রা বসিে। 

বেি দসই চনরেতে েমাণ দেশ ীকারোর েস্র চনস্য়স্ে। দেেলমাত্র বপরকারচক্ষর্ সাস্ের ও 

বনায়াসলব্ধ নাস্মর েভাস্ে ভারর্েস্ষতর লক্ষ লক্ষ দলাস্ের মাো নর্ হস্চ্ছ চেনা চেিাস্র 

এেং উপোসপকারচড়র্ দেস্শর বন্নমুচষ্ট বনায়াস্স েেয় হস্য় োস্চ্ছ, োর পচরেস্র্ত বচধা োংশ 

িস্ল আত্মেেঞ্চনা োড়া দোস্না েচর্োন দনই। সাধুা র্া ও সন্নোস েচে চনস্ের আধা োচত্মে 

সাধা নার েনে হয় র্া হস্ল সাে পরোর ো নাম দনোর েরোর দনই, এমন-চে, চনস্ল 

ক্ষচর্র োরণ আস্ে; েচে বস্নের েনে হয় র্া হস্ল েস্োচির্ পরকারক্ষা দেওয়া উচির্। 

ধা মতস্ে েচে েকারচেো, এমন-চে দলােমানের্ার চেষয় েরা োয়, েচে চেস্শষ দেশ ো 

চেস্শষ েেেহাস্রর িারা ধা াচমতের্ার চেজ্ঞাপন েিার েরা হয় র্স্ে দসই চেজ্ঞাপস্নর সর্ের্া 

চেিার েরোর বচধা োর আত্মসম্মাস্নর েনে সমাস্ের গ্রহণ েরা ের্তেে এ েো মানস্র্ই 

হস্ে। 

  

পরচেন চর্নস্ে-রাস্ত্র উঠস্র্ হল, িারস্ের সময় োত্রা। ১৩ই এস্েল র্াচরস্ে সোল 

সাস্ড়-আেোর সময় েুস্শয়াস্র দপ ঁেস্না দেল। 

  

েুস্শয়াস্রর েেনতর আমাস্ের আচর্েেভার চনস্য়স্েন। েস্্নপর সকারমা দনই। মাচের 

মানুস্ষর সস্ঙ্গ আোস্শর বন্তরঙ্গ পচরিয় হল, মনো েকার েলস্ল এই বেোস্শ চলস্ে রাচে। 
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দেস্লস্েলা দেস্ে আোস্শ দে-সে েকারেস্ে দেস্েচে র্ার েধা ান লক্ষণ েচর্র 

বেলকারলর্া। র্াস্ের ডানার সস্ঙ্গ োর্াস্সর তমত্রকারর মাধুা েত। মস্ন পস্ড় োস্ের  র দেস্ে 

দুপুর-স্র স্ি চিস্লর ওড়া দিস্য় দিস্য় দেেস্র্ম; মস্ন হর্ েরোর আস্ে েস্ল উড়স্ে না, 

োর্াস্স দেন র্ার বোধা  েচর্র বচধা োর আনন্দচেস্তার েস্র িস্লস্ে। দসই আনস্ন্দর 

েোশ দেেল দে পাোর েচর্স্স ন্দস্েত র্া নয়, র্ার রূপস্স ন্দস্েত। দন স্োর পালোস্ে 

োর্াস্সর দমোস্ের সস্ঙ্গ মানান দরস্ে িলস্র্ হয়, দসই েন্দ রােোর োচর্স্র পাল 

দেেস্র্ হস্য়স্ে সুন্দর। পাচের পাোও োর্াস্সর সস্ঙ্গ চমল েস্র িস্ল, র্াই এমন র্ার 

সুষমা। আোর দসই পাোয় রস্ঙর সামজিতসেও ের্। এই দর্া হল োণকারর েো, র্ার পস্র 

দমস্ র লকারলা– সূস্েতর আস্লা দেস্ে ের্ রেম রঙ দেঁস্ে চনস্য় আোস্শ োনায় দেয়াস্লর 

দেলা র! মাচের পৃচেেকারস্র্ িলায় দেরায় িস্ের দিহারা, দসোস্ন ভাস্রর রােত্ব, সেল 

োস্েই দোঝা দঠলস্র্ হয়। োয়ুস্লাস্ে এর্োল ো আমাস্ের মন ভুচলস্য়স্ে দস হস্চ্ছ 

ভাস্রর বভাে, সুন্দস্রর সহে সঞ্চরণ। 

  

এর্চেন পস্র মানুষ পৃচেেকার দেস্ে ভারোস্ে চনস্য় দেল আোস্শ। র্াই র্ার ওড়ার 

দে দিহারা দেরল দস দোস্রর দিহারা। র্ার িলা োর্াস্সর সস্ঙ্গ চমল েস্র নয়, োর্াসস্ে 

পকারচড়র্ েস্র; এই পকারড়া ভূস্লাে দেস্ে আে দেল দুেস্লাস্ে। এই পকারড়ায় পাচের োন 

দনই, ে্র েেতন আস্ে। ভূচমর্ল আোশস্ে েয় েস্র আে চিৎোর েরস্ে। 

  

সূেত উঠল চেেন্তস্রোর উপস্র। উদ্ধর্ েন্ত্রো বরুণরাস্ের সস্ঙ্গ আপন চমল েরোর 

দিষ্টামাত্র েস্র চন। আোশনকারচলমার সস্ঙ্গ ওর বসেণতর্া দেসুস্রা, বন্তরকারস্ক্ষর রঙমহস্ল 

দমস্ র সস্ঙ্গ ওর বমানান রস্য় দেল। আধুা চনে েুস্ের েূর্, ওর দসচিস্মস্ির োলাই 

দনই; দশাভাস্ে ও বেজ্ঞা েস্র; বনােশেেস্ে েনুইস্য়র ধা াক্কা দমস্র িস্ল োয়। েেন 

পূেতচেেন্ত রাঙা হস্য় উঠল, পচিমচেেস্ন্ত েেন দোমল নকারস্লর উপর শুচক্তশুভ্র আস্লা, 

র্েন র্ার মধা ে চেস্য় ঐ েন্ত্রো েোণ্ড এেো োস্লা দর্লাস্পাোর মস্র্া ভন ভন েস্র 

উস্ড় িলল। 
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োয়ুর্রকার ের্ই উপস্র উঠল র্র্ই ধা রণকারর সস্ঙ্গ আমাস্ের পঞ্চ ইচন্দ্রস্য়র দোে 

সংেকারণত হস্য় এেো মাত্র ইচন্দ্রস্য় এস্স দঠেল, েশতন-ইচন্দ্রস্য়, র্াও  চন্ঠ ভাস্ে নয়। নানা 

সাক্ষে চমচলস্য় দে পৃচেেকারস্ে চেচিত্র ও চনচির্ েস্র দেস্নচেলুম দস ক্রস্ম এল ক্ষকারণ হস্য়, 

ো চেল চর্ন আয়র্স্নর োস্তে র্া হস্য় এল দুই আয়র্স্নর েচে। সংহর্ দেশোস্লর 

চেস্শষ চেস্শষ োঠাস্মার মস্ধা েই সৃচষ্টর চেস্শষ চেস্শষ রূপ। র্ার সকারমানা ের্ই বচনচেতষ্ট 

হস্র্ োস্ে, সৃচষ্ট র্র্ই িস্ল চেলকারনর্ার চেস্ে। দসই চেলস্য়র ভূচমোর মস্ধা ে দেো দেল 

পৃচেেকারস্ে, র্ার সত্তা হল ব্পতষ্ট, মস্নর উপর র্ার বচস্তস্ত্বর োচে এল েস্ম। মস্ন হল, 

এমন বেিায় আোশোস্নর দেস্ে মানুষ েেন শর্ঘ্নকার েষতণ েরস্র্ দেরয় র্েন দস 

চনমতমভাস্ে ভয়ংের হস্য় উঠস্র্ পাস্র; োস্ের মাস্র র্াস্ের বপরাস্ধা র চহসােস্োধা  উেের্ 

োহুস্ে চিধা াগ্রস্ত েস্র না, দেননা, চহসাস্ের বঙ্কো বেৃশে হস্য় োয়। দে োস্তস্ের ‘পস্র 

মানুস্ষর ীাভাচেে মমর্া, দস েেন ঝাপসা হস্য় আস্স র্েন মমর্ারও আধা ার োয় লুপ্ত 

হস্য়। েকারর্ায় েিাচরর্ র্স্বাপস্েশও এই রেস্মর উস্ড়া োহাে–বেুতস্নর েৃপাোর্র 

মনস্ে দস এমন েূরস্লাস্ে চনস্য় দেল, দসোন দেস্ে দেেস্ল মাস্রই-ো দে, মস্রই-ো 

দে, দেই-ো আপন, দেই-ো পর। োস্তেস্ে আেৃর্ েরোর এমন বস্নে র্বচনচমতর্ 

উস্ড়া োহাে মানুস্ষর বস্ত্রশালায় আস্ে, মানুস্ষর সাম্রােেনকারচর্স্র্, সমােনকারচর্স্র্, 

ধা মতনকারচর্স্র্। দসোন দেস্ে োস্ের উপর মার নাস্ম র্াস্ের সবাইস্ন্ধ সান্ত্বননাোেে এই দে, 

ন হনেস্র্ হনেমাস্ন শরকারস্র। 

  

দোেোস্ে চিচেশস্ের আোশস্ে ে আস্ে। দসই দে স্ের খ্রকারস্টান ধা মতোেে আমাস্ে 

েের চেস্লন, এোনোর দোন দশেস্ের গ্রাস্ম র্াঁরা েচর্চেন দোমা েষতণ েরস্েন। 

দসোস্ন আোলেৃদ্ধেচনর্া োরা মরস্ে র্ারা চিচেশ সাম্রাস্েের ঊবতস্লাে দেস্ে মার 

োস্চ্ছ; এই সাম্রােেনকারচর্ েেচক্তচেস্শস্ষর সত্তাস্ে ব্পতষ্ট েস্র দেয় েস্লই র্াস্ের মারা 

এর্ সহে। খ্রকারস্ট এই-সে মানুষস্েও চপর্ার সন্তান েস্ল ীকারোর েস্রস্েন, চে্ খ্রকারস্টান 

ধা মতোেস্ের োস্ে দসই চপর্া এেং র্াঁর সন্তান হস্য়স্ে বোস্তে, র্াঁস্ের সাম্রােের্স্বর 

উস্ড়া োহাে দেস্ে দিনা দেল না র্াস্ের, দসইেস্নে সাম্রােে েুস্ড় আে মার পড়স্ে 
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দসই খ্রকারস্স্টরই েুস্ে। র্া োড়া উস্ড়া োহাে দেস্ে এই-সে মরুিারকারস্ের মারা োয় এর্ 

বর্েন্ত সহস্ে, চেস্র মার োওয়ার আশঙ্কা এর্ই েম, মাস্রর োস্তের্া র্াস্র্ও ক্ষকারণ 

হস্য় আস্স। োস্ের বচর্ চনরাপস্ে মারা সিে মারওয়ালাস্ের োস্ে র্ারা েস্েষ্ট 

ের্কারয়মান নয়। এই োরস্ণ, পািার্ে হননচেেো োরা োস্ন না র্াস্ের মানেসত্তা আে 

পচিস্মর বস্ত্রকারস্ের োস্ে ক্রমশই বর্েন্ত ঝাপসা হস্য় আসস্ে। 

  

ইরাে োয়ুস্ে স্ের ধা মতোেে র্াঁস্ের োয়ু-বচভোস্নর র্রে দেস্ে আমার োস্ে 

োণকার িাইস্লন, আচম দে োণকার পাঠালুম দসইস্ে এইোস্ন েোশ েরা োে।  

  
From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the 

upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this 
earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its 
starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence 
of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has 
accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama 
of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of 
purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man’s cruel 
history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its 

cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God’s curse will certainly descend 
upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the 
world of Man for whom God feels ashamed. 

  

চনেস্ের দেস্ে আমাস্ের দিাে ের্ো েূরস্ে এেেৃচষ্টস্র্ দেেস্র্ পায়, উপস্রর দেস্ে 

র্ার দিস্য় বস্নে দেচশ েোপে দেশস্ে দেস্ে। এইেস্নে োয়ুর্রকার েেন চমচনস্ে োয় এে 

দক্রাশ দেস্ে েুেস্ে র্েন নকারস্ির চেস্ে র্াচেস্য় মস্ন হয় না র্ার িলন এর্ দ্রুর্। েহু 

েূরত্ব আমাস্ের দিাস্ে সংহর্ হস্য় দোস্ো হস্য় দেস্ে েস্লই সময়পচরমাণও আমাস্ের 

মস্ন চঠে োেল না। দুইস্য় চমস্ল আমাস্ের োস্ে োস্তস্ের দে ের্কারচর্ েন্মাস্চ্ছ দসো 

আমাস্ের সহে দোস্ধা র দেস্ে বস্নে র্োর্। েেস্র্র এই েন্ত্র পচরমাপ েচে আমাস্ের 
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েকারেস্নর সহে পচরমাপ হর্ র্া হস্ল আমরা এেো চভন্ন েেস্র্ োস েররু্ম। র্াই 

ভােচেলুম সৃচষ্টো েস্ন্দর লকারলা। দে র্াস্লর লস্য় আমরা এই েেৎস্ে বনুভে েচর দসই 

লয়োস্ে দুস্নর চেস্ে চেলচবাইস্র্র চেস্ে েেস্ল চেস্লই দসো আর-এে সৃচষ্ট হস্ে। বসংেে 

বেৃশে রচিস্র্ আমরা দেচষ্টর্। আমাস্ের িায়ু্পতন্দস্নর েন্দ র্াস্ের ্পতন্দস্নর েস্ন্দর 

সস্ঙ্গ র্াল রােস্র্ পাস্র না েস্ল র্ারা আমাস্ের বস্োির। েকার েস্র েলে এই মুহূস্র্তই 

আমাস্ের িার চেস্ে চভন্ন লস্য়র এমন বসংেে েেৎ দনই োরা পর্পতস্রর বের্েক্ষ। 

দসোনোর মন আপন দোস্ধা র েন্দ বনুসাস্র ো দেস্ে ো োস্ন ো পায় দস আমাস্ের 

পস্ক্ষ সমূ্পণত বেমে, চেচভন্ন মস্নর েস্ন্ত্র চেচভন্ন চেস্শ্বর োণকার এেসস্ঙ্গ উদূ্ভর্ হস্চ্ছ সকারমাহকারন 

বোনার বচভমুস্ে। 

  

এই দেোমোহস্ন িস্ড় মস্নর মস্ধা ে এেো সংস্োি দোধা  না েস্র োেস্র্ পাচর দন। 

বচর্ আিেত এ েন্ত্র, এর সস্ঙ্গ আমার দভাস্ের দোে আস্ে, চে্ শচক্তর দোে দনই। 

চেমাস্নর েো শাস্স্ত্র দলস্ে– দস চেল ইন্দ্রস্লাস্ের, মস্র্তর দুষেস্ন্তরা মাস্ঝ মাস্ঝ চনমচন্ত্রর্ 

হস্য় বন্তরকারস্ক্ষ পাচড় চেস্র্ন– আমারও দসই েশা। এ োস্লর চেমান োরা োচনস্য়স্ে 

র্ারা আর-এে োর্। শুধুা  েচে েুচদ্ধর দোর এস্র্ েোশ হর্ র্া হস্ল েো চেল না। চে্ 

িচরস্ত্রর দোর– দসোই সে-স্িস্য় লা নকারয়। এর চপেস্ন দুেতম সাহস, বপরাস্েয় 

বধা েেসায়। ের্ েেেতর্া, ের্ মৃরু্ের মধা ে চেস্য় এস্ে ক্রস্ম সমূ্পণত েস্র রু্লস্র্ হস্চ্ছ, 

র্েু এরা পরাভে মানস্ে না। এোস্ন দসলাম েরস্র্ই হস্ে। 

  

এই দেোমর্রকারর িারেন ওলন্দাে নাচেস্ের চেস্ে দিস্য় দিস্য় দেচে। চেপুল েপু, 

দমাো দমাো হাড়, মূচর্তমান উেেম। দে আেহাওয়ায় এস্ের েন্ম দস এস্ের েচর্ক্ষস্ণ েকারণত 

েস্র চন, র্াো দরস্ে চেস্য়স্ে। মজ্জাের্ ীািে ও দর্ে দোস্না এেস্ স্য় োঁধা া  াস্ে 

এস্ের চির োেস্র্ চেল না। েহু পুরুষ ধা স্র েভূর্ েলোয়কার বস্ন্ন এরা পুষ্ট, েহু েুস্ের 

সচঞ্চর্ েিুর উদ েৃত্ত এস্ের শচক্ত। ভারর্েস্ষত দোচে দোচে মানুষ পুস্রা পচরমাণ বন্ন পায় 

না। বভুক্তশরকারর েংশানুক্রস্ম বন্তস্র-োচহস্র সেল রেম শত্রুস্ে মাশুল চেস্য় চেস্য় 

সেতীান্ত। মস্ন োস্ণ সাধা না েস্র র্স্েই সিে হয় চসচদ্ধ, চে্ আমাস্ের মন েচে-ো 
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োস্ে োণ েই? উপোস্স ক্লান্তোণ শরকারর োে োঁচে না চেস্য় োেস্র্ পাস্র না, দসই 

োঁচে সমস্ত োস্র্র মজ্জায় ঢুস্ে র্াস্ে মারস্র্ োস্ে। আে পচিম মহাস্েস্শ বন্নাভাস্ের 

সমসো দমোোর দুচিন্তায় রােস্োষ দেস্ে োো দঢস্ল চেস্চ্ছ। দেননা, পেতাপ্ত বস্ন্নর 

দোস্রই সভের্ার আন্তচরে োচহেে সে রেম েল পুস্রােস্ম িস্ল। আমাস্ের দেস্শ দসই 

বস্ন্নর চিন্তা েেচক্তের্, দস চিন্তার শুধুা  দে দোর দনই র্া নয়, দস োধা াগ্রস্ত। ওস্ের দেস্শ 

দস চিন্তা রাষ্ট্রের্, দস চেস্ে সমস্ত োচর্র সাধা নার পে ীাধা কারনভাস্ে উনু্মক্ত, এমন-চে, 

চন্ঠ ুর বনোস্য়র সাহােে চনস্র্ও চিধা া দনই। ভারস্র্র ভােেচনয়ন্তার েৃচষ্ট হস্র্ আমরা েহু 

েূস্র, র্াই আমাস্ের পস্ক্ষ শাসন ের্ বের সুলভ বশন র্র্ নয়। 
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পারস্যে – ০২ 

  

মহামানে োস্েন েুস্ে েুস্ে ঠাঁই েেল েস্র। এেো দসই োগ্রর্ দেের্ার লকারলাস্ক্ষত্র 

েহু শর্া্কার ধা স্র এচশয়ায় চেল। র্েন এোস্নই  স্েস্ে মানুস্ষর নে নে ঐশ্বস্েতর েোশ 

নে নে শচক্তর পে চেস্য়। আে দসই মহামানস্ের উজ্জ্বল পচরিয় পািার্ে মহাস্েস্শ। 

আমরা বস্নেসময় র্াস্ে েড়োেেধা ান েস্ল েেত েরোর দিষ্টা েচর। চে্ দোস্না োর্ 

মহস্ব দপ ঁেস্র্ই পাস্র না এেমাত্র েড়োস্ের দভলায় িস্ড়। চেশুদ্ধ েড়োেকার হস্চ্ছ চেশুদ্ধ 

েেতর। দসই মানুষই তেজ্ঞাচনে সর্েস্ে লাভ েরোর বচধা োরকার সর্েস্ে দে শ্রদ্ধা েস্র পূণত 

মূলে চেস্র্ পাস্র। এই শ্রদ্ধা আধা োচত্মে, োণপণ চন্ঠ ায় সর্েসাধা নার শচক্ত আধা োচত্মে। 

পািার্ে োচর্ দসই দমাহমুক্ত আধা োচত্মে শচক্ত-িারাই সর্েস্ে েয় েস্রস্ে এেং দসই 

শচক্তই েয়কার েস্রস্ে র্াস্ের। পৃচেেকারর মস্ধা ে পািার্ে মহাস্েস্শই মানুষ আে উজ্জ্বল 

দর্স্ে েোশমান। 

  

সিল োস্ণর শচক্ত ের্ দুেতল হস্য় আস্স দেস্হর েড়ত্ব র্র্ই নানা আোস্র উৎেে 

হস্য় ওস্ঠ। এেচেন ধা স্মত েস্মত জ্ঞাস্ন এচশয়ার চিত্ত োণোন চেল, দসই োণধা স্মতর েভাস্ে 

র্ার আত্মসৃচষ্ট চেচিত্র হস্য় উঠর্। র্ার শচক্ত েেন ক্লান্ত ও সুচপ্তমগ্ন হল, র্ার সৃচষ্টর োে 

েেন হল েন্ধ, র্েন র্ার ধা মতেমত বভেস্ত আিাস্রর েন্ত্রেৎ পুনরােৃচত্তস্র্ চনরেতে হস্য় 

উঠল। এস্েই েস্ল েড়র্ব, এস্র্ই মানুস্ষর সেল চেস্ে পরাভে  োয়। 

  

বপরপস্ক্ষ পািার্ে োচর্র মস্ধা ে চেপস্ের লক্ষণ আে ো দেো চেস্য়স্ে দসও এেই 

োরস্ণ। তেজ্ঞাচনে েুচদ্ধ ও শচক্ত র্াস্ে েভােশালকার েস্রস্ে, এই েভাে সস্র্ের েরোন। 

চে্ সস্র্ের সস্ঙ্গ মানুস্ষর েেেহার েলুচষর্ হস্লই সর্ে র্াস্ে চেস্র মাস্র। চেজ্ঞানস্ে 

চেস্ন চেস্ন য়ুস্রাপ আপন দলাস্ভর োহন েস্র লাোস্ম োঁধা স্ে। র্াস্র্ েস্র দলাস্ভর শচক্ত 

হস্য় উঠস্ে েিণ্ড, র্ার আোর হস্য় উঠস্ে চেরাে। দে ঈষতা চহংসা চমেোিারস্ে দস 
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চেশ্বেোপকার েস্র রু্লস্ে র্াস্র্ েস্র য়ুস্রাস্পর রাষ্ট্রসত্তা আে চেষেকারণত| েেৃচত্তর োেলেও 

মানুস্ষর েড়স্ত্বর লক্ষণ। র্ার েুচদ্ধ র্ার ইচ্ছা র্েন েস্লর পুরু্স্লর মস্র্া িাচলর্ হয়। 

এস্র্ই মনুষেস্ত্বর চেনাশ। এে োরণ েন্ত্র নয়, এর োরণ আন্তচরে র্ামচসের্া, দলাভ 

চহংসা পশুেৃচত্ত। োঁধা ন দোলা উন্মত্ত েেন আত্ম ার্ েস্র র্েন মুচক্তই র্ার োরণ নয়, 

র্ার োরণ মত্তর্া। 

  

েয়স েেন বল্প চেল র্েন য়ুস্রাপকারয় সাচহর্ে েভকারর আনস্ন্দর সস্ঙ্গ পস্ড়চে, 

চেজ্ঞাস্নর চেশুদ্ধ সর্ে আস্লািনা েস্র র্ার সাধা স্ের “পস্র ভচক্ত হস্য়স্ে মস্ন। এর চভর্র 

চেস্য় মানুস্ষর দে পচরিয় আে িাচর চেস্ে েোপ্ত হস্য়স্ে র্ার মস্ধা েই দর্া শাশ্বর্ মানুস্ষর 

েোশ; এই েোশস্ে দলাভান্ধ মানুষ বেমাচনর্ েরস্র্ পাস্র। দসই পাস্প হকারনমচর্ 

চনস্েস্েই দস নষ্ট েরস্ে চে্ মহৎস্ে নষ্ট েরস্র্ পারস্ে না। দসই মহৎ, দসই োগ্রর্ 

মানুষস্ে দেেে েস্লই এেচেন  স্রর দেস্ে েূস্র দেচরস্য়চেলুম, য়ুস্রাস্প চেস্য়চেলুম 

১৯১২ খ্রকারস্টাস্্। 

  

এই োত্রাস্ে শুভ েস্লই েণে েচর। দেননা, আমরা এচশয়ার দলাে, য়ুস্রাস্পর 

চেরুস্দ্ধ নাচলশ আমাস্ের রস্ক্ত। েেন দেস্ে র্াস্ের েলেসুে ও িলেসুে দুেতল 

মহাস্েস্শর রক্ত দশাষণ েরস্র্ দেচরস্য়স্ে দসই আঠাস্রা শর্া্কার দেস্ে আমাস্ের োস্ে 

এো চনস্েস্ের মানহাচন েস্রস্ে। লজ্জা দনই, দেননা, এরা আমাস্ের লজ্জা েরোর 

দোেে েস্লও মস্ন েস্র চন। চে্ য়ুস্রাস্প এস্স এেো েো আচম েেম আচেষ্কার েরলুম 

দে, সহে মানুষ আর দনশন এে োস্র্র দলাে নয়। দেমন সহে শরকারর এেং েমত-পরা 

শরকারস্রর ধা মতই ীর্ন্ত্র। এেোস্র্ োস্ণর ীভাে েোশ পায়, আর-এেোস্র্ দেহো েস্ন্ত্রর 

বনুেরণ েস্র। দেেলুম সহে মানুষস্ে আপন মস্ন েরস্র্ এস্ের দোোও োস্ধা  না, 

র্ার মস্ধা ে দে মনুষত্ব দেো দেয় েেস্না র্া রমণকারয় েেস্না-ো েরণকারয়। আচম র্াস্ে 

ভাস্লাস্েস্সচে, শ্রদ্ধা েস্রচে, চেস্রও দপস্য়চে র্ার ভাস্লাোসা ও শ্রদ্ধা। চেস্েস্শ 

বপচরচির্ মানুস্ষর মস্ধা ে চিরোস্লর মানুষস্ে এমন ্পতষ্ট দেো দুলতভ দস ভােে। 
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চে্ দসই োরস্ণই এেো েো মস্ন েস্র দেেনা দোধা  েচর। দে দেস্শ েহুসংেেে 

দলাস্ের মন পচলচেস্ক্সর েন্ত্রোর মস্ধা েই পাে দেস্য় দেড়ায়, র্াস্ের ীভােো েস্ন্ত্রর োঁস্ে 

পাো হস্য় ওস্ঠ। োে উদ্ধার েরোর তনপুণে এোন্ত লক্ষে হয়। এস্েই েস্ল োচন্ত্রে 

েড়র্া, দেননা, েস্ন্ত্রর িরম সােতেে োস্ের সােস্লে। পািার্ে দেস্শ মানেিচরস্ত্র এই 

োচন্ত্রে চেোর ক্রস্মই দেস্ড় উঠস্ে এো লক্ষে না েস্র োো োয় না। মানুষ-েস্ন্ত্রর 

েলোণেুচদ্ধ বসাড় হস্য় আসস্ে র্ার েমাণ পূেতস্েস্শ আমাস্ের োস্ে আর ঢাো রইল 

না। মস্ন পড়স্ে ইরাস্ে এেেন সম্মানস্োেে সম্ভ্রান্ত দলাে আমাস্ে চেজ্ঞাসা েস্রচেস্লন, 

“ইংস্রে োস্র্র সবাইস্ন্ধ আপনার েকার চেিার।’ আচম েলস্লম, “র্াঁস্ের মস্ধা ে োঁরা best 

র্াঁরা মানেোচর্র মস্ধা ে best।’ চর্চন এেেু দহস্স চেজ্ঞাসা েরস্লন, “আর োরা next 

best?’ িুপ েস্র রইলুম। উত্তর চেস্র্ হস্ল বসংের্ ভাষার আশঙ্কা চেল। এচশয়ার 

বচধা োংশ োরোর এই next best-এর সস্ঙ্গই। র্াস্ের সংেো দেচশ, েভাে দেচশ, র্াস্ের 

স্মৃচর্ েহুেোপে দলাস্ের মস্নর মস্ধা ে চিরমুচির্ হস্য় োস্ে। র্াস্ের সহে মানুস্ষর ীভাে 

আমাস্ের েস্নে নয়, এেং দস ীভাে র্াস্ের চনস্েস্ের েস্নেও ক্রস্ম দুলতভ হস্য় আসস্ে। 

  

দেস্শ চেস্র এলুম। র্ার বনচর্োস্লর মস্ধা েই য়ুস্রাস্প োধা ল মহােুদ্ধ। র্েন দেো 

দেল চেজ্ঞানস্ে এরা েেেহার েরস্ে মানুস্ষর মহা সেতনাস্শর োস্ে। এই সেতনাশা েুচদ্ধ 

দে আগুন দেস্শ দেস্শ লাচেস্য় চেল র্ার চশো মস্রস্ে চে্ র্ার দপাড়া েয়লার আগুন 

এেস্না মস্র চন। এর্েস্ড়া চেরাে দুস্েতাে মানুস্ষর ইচর্হাস্স আর েেস্নাই দেো দেয় 

চন। এস্েই েচল েড়র্ব; এর িাস্প মনুষেত্ব বচভভূর্, চেনাশ সামস্ন দেস্েও চনস্েস্ে 

োঁিাস্র্ পাস্র না। 

  

ইচর্মস্ধা ে দেো োয় এচশয়ার নাচড় হস্য়স্ে িঞ্চল। র্ার োরণ, য়ুস্রাস্পর িাপো র্ার 

োইস্র োেস্লও র্ার মস্নর উপর দেস্ে দসো সস্র দেস্ে। এেচেন মার দেস্র্ দেস্র্ও 

য়ুস্রাপস্ে দস সেতস্র্াভাস্ে আপনার দিস্য় দশ্র্ঠ  েস্ল ধা স্র চনস্য়চেল। আে এচশয়ার এে 

োন্ত হস্র্ আর-এে োন্ত পেতন্ত দোোও র্ার মস্ন আর শ্রদ্ধা দনই। য়ুস্রাস্পর চহংরশচক্ত 

েচেও আে েহুগুস্ণ দেস্ড় চেস্য়স্ে, র্ৎসস্বও এচশয়ার মন দেস্ে আে দসই ভয়  ুস্ি 
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দেস্ে োর সস্ঙ্গ সম্ভ্রম চমচশ্রর্ চেল। য়ুস্রাস্পর োস্ে বস্ে রে ীকারোর েরা র্ার পস্ক্ষ 

আে বসিে, দেননা, য়ুস্রাস্পর দে রে র্ার মস্ন আে বচর্ ক্ষকারণ। সেতত্রই দস ঈষৎ 

দহস্সই চেজ্ঞাসা েরস্ে, “But the next best?’ 

  

আমরা আে মানুস্ষর ইচর্হাস্স েুোন্তস্রর সমস্য় েস্ন্মচে। য়ুস্রাস্পর রঙ্গভূচমস্র্ 

হয়স্র্া-ো পঞ্চম বস্ঙ্কর চেস্ে পেপচরের্তন হস্চ্ছ। এচশয়ার নেোেরস্ণর লক্ষণ এে 

চেেন্ত হস্র্ আর-এে চেেস্ন্ত ক্রমশই েোপ্ত হস্য় পড়ল। মানেস্লাস্ের উেয়চেচর চশেস্র 

এই নেেভাস্র্র েৃশে দেেোর চেচনস েস্ে– এই মুচক্তর েৃশে। মুচক্ত দেেল োইস্রর 

েন্ধন দেস্ে নয়, সুচপ্তর েন্ধন দেস্ে, আত্মশচক্তস্র্ বচেশ্বাস্সর েন্ধন দেস্ে। 

  

আচম এই েো েচল, এচশয়া েচে সমূ্পণত না োেস্র্ পাস্র র্া হস্ল য়ুস্রাস্পর পচরত্রাণ 

দনই। এচশয়ার দুেতলর্ার মস্ধা েই য়ুস্রাস্পর মৃরু্েোন। এই এচশয়ার ভাে োঁস্োয়ারা চনস্য় 

ের্ র্ার দিাে-রাঙারাচঙ, র্ার চমেো েলচঙ্কর্ েূে দে শস্লর গুপ্তিরেৃচত্ত। ক্রস্ম দেস্ড় 

উঠস্ে সমরসজ্জার ভার, পস্ণের হাে েহুচেস্তৃর্ েস্র বেস্শস্ষ আে বোধা  ধা নসমুস্ির 

মস্ধা ে দুুঃসহ েস্র রু্লস্ে র্ার োচরিেরৃ্ষ্ণা। 

  

নূর্ন েুস্ে মানুস্ষর নেোগ্রর্ তির্নেস্ে বভেেতনা েরোর ইচ্ছায় এেচেন 

পূেতএচশয়ায় দেচরস্য় পস্ড়চেলুম। র্েন এচশয়ার োিের্ম আোস্শ োপাস্নর েয়পর্াো 

উস্ড়স্ে, ল ু েস্র চেস্য়স্ে এচশয়ার বেসােচ্ছায়াস্ে। আনন্দ দপলুম, মস্ন ভয়ও হল। 

দেেলুম োপান য়ুস্রাস্পর বস্ত্র আয়ত্ত েস্র এেচেস্ে চনরাপে হস্য়স্ে, দর্মচন বনেচেস্ে 

েভকাররর্র আপস্ের োরণ  েল। র্ার রস্ক্ত েস্েশ েস্রস্ে য়ুস্রাস্পর মারকার, োস্ে েস্ল 

ইম্পকারচরয়াচলজ ম , দস চনস্ের িাচর চেস্ে মচের্ েস্র রু্লস্ে চেস্িষ। র্ার েচর্স্েশকারর মস্ন 

জ্বালা ধা চরস্য় চেল। এই েচর্স্েশকারস্ে উস্পক্ষা েরোর নয়,আর এই জ্বালায় ভােকারোস্লর 

বচগ্নোণ্ড দেেল সমস্য়র বস্পক্ষা েস্র। ইচর্হাস্স ভাস্েের বনুেূল হাওয়া চনরন্তর েয় 

না। এমন চেন আসস্েই েেন আে দে দুেতল র্ারই োস্ে েড়ায় েণ্ডায় চহসাে েস্ন চেস্র্ 

হস্ে। েকার েস্র চমলস্র্ হয় োপান র্া চশেল না, েকার েস্র মারস্র্ হয় য়ুস্রাস্পর োে 
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দেস্ে দসই চশক্ষাস্র্ই দস হার্ পাচেস্য় চনস্ল। এই মার মাচের নকারস্ি সুড়ঙ্গ েুঁস্ড় এেচেন 

এস্স দোেল মারস্ে র্ারই েুস্ে। 

  

চে্ এস্র্ রাষ্ট্রবনচর্ে চহসাস্ের ভুল হল েস্লই এো দশািনকারয় এমন েো আচম েচল 

দন। আচম এই েলস্র্ িাই, এচশয়ায় েচে নরু্ন েুে এস্সই োস্ে র্স্ে এচশয়া র্াস্ে 

নরু্ন েস্র আপন ভাষা চেে। র্া না েস্র য়ুস্রাস্পর পশুেেতস্নর বনুেরণই েচে দস েস্র 

দসো চসংহনাে হস্লও র্ার হার। ধা ার-েরা রাস্তা েচে েস্র্তর চেস্ে োোর রাস্তা হয় র্া 

হস্ল র্ার লজ্জা চিগুণ মাত্রায়। ো দহাে, এচশয়ার পচিমোন্ত দে ক্ষস্ণ ক্ষস্ণ দেঁস্প উঠস্ে 

র্ার েের েূর দেস্ে দশানা োয়। েেন ভােচেলুম রু্রে এোর ডুেল র্েন হঠাৎ দেো 

চেস্লন োমালপাশা। র্েন র্াঁস্ের েস্ড়া সাম্রাস্েের দোড়ার্াড়া বংশগুস্লা েুস্দ্ধর ধা াক্কায় 

দেস্ে দভস্ঙ। দসো সাস্প ের হস্য়চেল। শক্ত েস্র নরু্ন েস্র রােেোস্ে র্ার ীাভাচেে 

ঐস্েে সুেচর্চ্ঠ র্ েস্র েস্ড় দর্ালা সহে হল দোস্ো পচরচধা র মস্ধা ে। সাম্রােে েলস্র্ 

দোঝায়, োরা আত্মকারয় নয় র্াস্ের বস্নেস্ে েচড়র োঁধা স্ন দেঁস্ধা  েস্লেরোস্ে 

বীাভাচেে িূল েস্র দর্ালা। দুুঃসমস্য় োঁধা ন েেন চঢস্ল হয় র্েন ঐ বনাত্মকারস্য়র সং ার্ 

োঁচিস্য় আত্মরক্ষা দুুঃসাধা ে হস্র্ োস্ে। রু্রে হালো হস্য় চেস্য়ই েোেত আঁে হস্য় উঠল। 

র্েন ইংলণ্ড র্াস্ে র্াড়া েস্রস্ে গ্রকারসস্ে র্ার উপর দলচলস্য় চেস্য়। ইংলস্ণ্ডর রাষ্ট্রর্স্ক্ত 

র্েন েস্স আস্েন লস্য়ড েেত ও িািতচহল। ১৯২১ খ্রকারস্টাস্্ ইংলস্ণ্ড র্েনোর চমত্রশচক্তরা 

এেো সভা দডস্েচেস্লন। দসই সভায় আস্ঙ্গারার েচর্চনচধা  দেচের সামকার রু্রস্ের হস্য় 

দে েস্তাে েস্রচেস্লন র্াস্র্ র্াঁস্ের রাষ্ট্রকারয় ীােত বস্নেো পচরমাস্ণ র্োে েরস্র্ই রাচে 

হস্য়চেস্লন। চে্ গ্রকারস আপন দষাস্লা-আনা োচের ‘পস্রই দেে ধা স্র েস্স রইল, ইংলণ্ড 

পিাৎ দেস্ে র্ার সমেতন েরস্ল। বেতাৎ োলস্নচম-মামার লঙ্কাভাস্ের উৎসাহ র্েস্না 

েুে ঝাঁঝাস্লা চেল। 

  

এই দোলমাস্লর সময় রু্রে তমত্রকার চেস্তার েরস্ল ফ্রাস্ের সস্ঙ্গ। পারসে এেং 

আেো-চনিাস্নর সস্ঙ্গও র্ার দোঝাপড়া হস্য় দেল। আেোচনিাস্নর সচন্ধপস্ত্রর চির্কারয় 

েোয় দলো আস্ে: 
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The contracting parties recognize the emancipation of the nations of the East 

and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent and 

to govern themselves in whatever manner they themselves choose.  

  

এ চেস্ে িলল গ্রকারস রু্রস্ের লড়াই। এেস্না আস্ঙ্গারা-পক্ষ রক্তপার্-চনোরস্ণর 

উস্েস্শ োরোর সচন্ধর েস্তাে পাঠাস্ল। চে্ ইংলণ্ড ও গ্রকারস র্ার চেরুস্দ্ধ বচেিচলর্ 

রইল। দশস্ষ সেল েোোর্তা োমল গ্রকারস্সর পরােস্য়। োমালপাশার নায়ের্ায় নূর্ন 

রু্রুস্ের োণ-েচর্্ঠ া হল আস্ঙ্গারা রােধা ানকারস্র্। 

  

নে রু্রে এে চেস্ে য়ুস্রাপস্ে দেমন সেস্ল চনরস্ত েরস্ল আর-এে চেস্ে দর্মচন 

সেস্ল র্াস্ে গ্রহণ েরস্ল বন্তস্র োচহস্র। োমালপাশা েলস্লন, মধা েেুস্ের বিলায়র্ন 

দেস্ে রু্রেস্ে মুচক্ত চনস্র্ হস্ে। আধুা চনে য়ুস্রাস্প মানচেে চিস্ত্তর দসই মুচক্তস্ে র্াঁরা 

শ্রদ্ধা েস্রন। এই দমাহমুক্ত চিত্তই চেস্শ্ব আে চেেয়কার। পরাভস্ের দুেতচর্ দেস্ে আত্মরক্ষা 

েরস্র্ হস্ল এই তেজ্ঞাচনে চিত্তেৃচত্তর উদ স্োধা ন সেস্লর আস্ে িাই। রু্রস্ের 

চেিারচেভাস্ের মন্ত্রকার েলস্লন, Mediaeval principles must give way to secular laws. We 

are creating a modern civilised nation and we desire to meet contemporary needs. 

We have the will to live, and nobody can prevent us. এই পচরপূণতভাস্ে 

েুচদ্ধসংের্ভাস্ে োণোত্রাচনেতাস্হর োধা া দেয় মধা েেুস্ের দপ রাচণে বন্ধসংোর। আধুা চনে 

দলাে েেেহাস্র র্ার েচর্ চনমতম হস্র্ হস্ে এই র্াঁস্ের দ াষণা। 

  

েুদ্ধেস্য়র পস্র োমালপাশা েেন চস্মনতা শহস্র েস্েশ েরস্লন দসোস্ন এেচে 

সেতেন-সভা দডস্ে দমস্য়স্ের উস্েস্শ েলস্লন, “েুস্দ্ধ আমরা চনুঃসংশচয়র্ েয়সাধা ন 

েস্রচে, চে্ দস েয় চনরেতে হস্ে েচে দর্ামরা আমাস্ের আনুেূলে না ের। চশক্ষার 

েয়সাধা ন ের দর্ামরা, র্া হস্ল আমরা ের্েুেু েস্রচে র্ার দিস্য় বস্নে দেচশ েরস্র্ 

পারস্ে। সমস্তই চনষ্ফল হস্ে েচে আধুা চনে োণোত্রার পস্ে দর্ামরা েৃচচিস্ত্ত বগ্রসর না 
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হও। সমস্তই চনষ্ফল হস্ে েচে দর্ামরা গ্রহণ না ের আধুা চনে েকারেনচনেতাহনকারচর্ 

দর্ামাস্ের উপর দে োচয়ত্ব বপতণ েস্রস্ে।’  

  

এ েুস্ে য়ুস্রাপ সস্র্ের এেচে চেস্শষ সাধা নায় চসচদ্ধলাভ েস্রস্ে। দসই সাধা নার েল 

সেল োস্লর সেল মানুস্ষর েস্নেই, র্াস্ে দে না গ্রহণ েরস্ে, দস চনস্েস্ে েচঞ্চর্ 

েরস্ে। এই েো এচশয়ার পূেতর্ম োস্ন্ত োপান ীকারোর েস্রস্ে এেং পচিমর্ম োস্ন্ত 

ীকারোর েস্রস্ে রু্রে। দভ চর্ে েেস্র্র েচর্ সর্ে েেেহার েরা িাই এই বনুশাসন 

আধুা চনে তেজ্ঞাচনে েুস্ের, না েরস্লই েুচদ্ধস্র্ এেং সংসাস্র আমরা ঠেে। এই সর্ে 

েেেহার েরার দসাপান হস্চ্ছ মনস্ে সংোরমুক্ত েস্র চেশুদ্ধ েণালকারস্র্ চেস্শ্বর বন্তচনতচহর্ 

দভ চর্ে র্বগুচল উদ্ধার েরা। 

  

েোো সর্ে। চে্ আস্রা চিন্তা েরোর চেষয় আস্ে। য়ুস্রাপ দেোস্ন চসচদ্ধলাভ 

েস্রস্ে দসোস্ন আমাস্ের েৃচষ্ট পস্ড়স্ে বস্নে চেন দেস্ে, দসোস্ন র্ার ঐশ্বেত চেস্শ্বর 

ের্েক্ষস্োির। দেোস্ন েস্র চন, দস োয়োো েভকারস্র, মূস্ল, র্াই দসো বস্নে োল 

দেস্ে েচ্ছন্ন রইল। এইোস্ন দস চেস্শ্বর চনোরুণ ক্ষচর্ েস্রস্ে এেং দসই ক্ষচর্ ক্রস্মই 

চেস্র আসস্ে র্ার চনস্ের বচভমুস্ে। র্ার দে দলাভ িকারনস্ে আচেম োইস্য়স্ে দস দলাভ 

দর্া িকারস্নর মরস্ণর মস্ধা েই মস্র না। দসই চনেতয় দলাভ ের্েহ র্ার চনস্েস্ে দমাহান্ধ 

েরস্েই, োইস্র দেস্ে দসো আমরা ্পতষ্ট দেচে ো না দেচে। দেেল দভ চর্ে েেস্র্ নয়, 

মানেেেস্র্ও চনষ্কাম চিস্ত্ত সর্ে েেেহার মানুস্ষর আত্মরক্ষার িরম উপায়। দসই সর্ে 

েেেহাস্রর সাধা নার েচর্ পািার্ে দেশ েচর্চেন শ্রদ্ধা হারাস্চ্ছ, র্া চনস্য় র্ার লজ্জাও 

োস্চ্ছ িস্ল। র্াই েচেল হস্য় উস্ঠস্ে র্ার সমস্ত সমসো, চেনাশ হস্য় এল আসন্ন। 

য়ুস্রাপকারয় ীভাস্ের বন্ধ বনুের্তকার োপান চসচদ্ধমেমত্তর্ায় চনর্ের্স্বর েোো ভুস্লস্ে র্া 

দেোই োস্চ্ছ, চে্ চিরন্তন দশ্রয়স্তব আপন বস্মা  শাসন ভুলস্ে না এ েো চনচির্ 

দেস্ন রাো িাই। 
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নেেুস্ের আহ্বাস্ন পচিম এচশয়া েকার রেম সাড়া চেস্চ্ছ দসো ্পতষ্ট েস্র োনা ভাস্লা। 

েুে েস্ড়া েস্র দসো োনোর এেস্না সময় হয় চন। এোস্ন ওোস্ন এেেু এেেু লক্ষণ 

দেো োয়, দসগুস্লা েেল েস্র দিাস্ে পড়োর নয়। চে্ সর্ে দোস্ো হস্য়ই আস্স। দসই 

সর্ে এচশয়ার দসই দুেতলর্াস্ে আ ার্ েরস্র্ শুরু েস্রস্ে দেোস্ন বন্ধ সংোস্র, েড় 

েোয় র্ার িলািস্লর পে েন্ধ। এ পে এেস্না দোলসা হয় চন, চে্ দেো োয় এই চেস্ে 

র্ার মনো চেিচলর্। এচশয়ার নানা দেস্শই এমন েো উস্ঠস্ে দে, সাম্প্রোচয়ে ধা মত 

মানস্ের সেল দক্ষত্র েুস্ড় োেস্ল িলস্ে না। পোস্লস্টাইন-শাসনচেভাস্ের এেেন 

উচ্চপেি ইংস্রে েমতিারকারস্ে চেোয়স্ভাে দেওয়ার সভায় চর্চন েেন েলস্লন, Palestine 

is a Mohommedan country, and its government should, therefore, be in the hands 
of the Mohommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are 

represented in it, র্েন দেরুচেলাস্মর মু্ চর্ হাচে এচমন এল -হুস্সইচন উত্তর 

েরস্লন,  For us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your 

sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no 

distinctions between Mahommedan and Christian Arabs। We regard the Christians 

not as a minority, but as Arabs. 
  

োচন এই উোরেুচদ্ধ সেস্লর, এমন-চে, বচধা োংশ দলাস্ের দনই। র্েু দস দে দোস্ো 

েকারস্ের মস্র্া বচর্ দোস্ো োয়ো েুস্ড়ই চনস্েস্ে েোশ েরস্র্ িাইস্ে এইস্ে আশার 

েো। ের্তমাস্ন এ দোস্ো, চে্ ভচেষেস্র্ এ দোস্ো নয়। 

  

আর-এেো বেোর্ দোস্ণ েকার  েস্ে দিস্য় দেস্ো। রুশকারয় রু্চেতিাস্ন দসাচভস্য়ে 

েেস্মতি বচর্ বল্পোস্লর মস্ধা েই এচশয়ার মরুির োচর্র মস্ধা ে দে নূর্ন েকারেন সঞ্চার 

েস্রস্ে র্া আস্লািনা েস্র দেেস্ল চেচস্মর্ হস্র্ হয়। এর্ দ্রুর্স্েস্ে এর্ো সেলর্া 

লাস্ভর োরণ এই দে, এস্ের চিস্ত্তাৎেষত সাধা ন েরস্র্, এস্ের আত্মশচক্তস্ে পূণতর্া 

চেস্র্, দসোনোর সরোস্রর পস্ক্ষ বন্তর্ দলাস্ভর, সুর্রাং ঈষতার োধা া দনই। মরুর্স্ল 

চেচচ্ছন্ন চেচক্ষপ্ত এই-সে দোস্ো দোস্ো োচর্স্ে আপন আপন চরপাচিে িাপন েরস্র্ 

বচধা োর দেওয়া হস্য়স্ে। র্া োড়া এস্ের মস্ধা ে চশক্ষাচেস্তাস্রর আস্য়ােন েভূর্ ও চেচিত্র। 
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পূস্েতই বনেত্র েস্লচে, েহুোচর্সংেুল েৃহৎ দসাচভস্য়ে সাম্রাস্েে আে দোোও সম্প্রোস্য় 

সম্প্রোস্য় মারামাচর ও োোোচে দনই। োস্রর সাম্রাচেেে শাসস্ন দসো চনর্েই  ের্। 

মস্নর মস্ধা ে দে ীািে োেস্ল মানস্ের আত্মকারয়সবাইস্ন্ধ চেেৃচর্  স্ে না দসই ীািে োস্ে 

চশক্ষায় এেং ীাধা কারনর্ায়। এই চশক্ষা এেং ীাধা কারনর্া নরু্ন েষতার েনোেস্লর মস্র্া 

এচশয়ার নেকারনালার মস্ধা ে েস্েশ েরস্র্ শুরু েস্রস্ে। র্াই েহুেুে পস্র এচশয়ার মানুষ 

আে আত্মােমাননার দুেতচর্ দেস্ে চনস্েস্ে মুক্ত েরোর েস্নে োঁড়াল। এই 

মুচক্তেয়াস্সর আরস্ি ের্ই দুুঃেেন্ত্রণা োক , র্েু এই উেেম, মনুষেস্ে রে লাস্ভর েস্নে 

এই-স্ে আপন সে-চেেু পণ েরা, এর দিস্য় আনস্ন্দর চেষয় আর চেেু দনই। আমাস্ের 

এই মুচক্তর িারাই সমস্ত পৃচেেকার মুচক্ত পাস্ে। এ েো চনচির্ মস্ন রােস্র্ হস্ে, য়ুস্রাপ 

আে চনস্ের  স্র এেং চনস্ের োইস্র আপন েন্দকারস্ের হাস্র্ই েন্দকার। 

  

১৯১২ খ্রকারস্টাস্্ েেন য়ুস্রাস্প চেস্য়চেলুম র্েন এেেন ইংস্রে েচে আমাস্ে 

চেজ্ঞাসা েস্রচেস্লন, “রু্চম এোস্ন দেন এস্সে।’ আচম েস্লচেলুম, “য়ুস্রাস্প মানুষস্ে 

দেেস্র্ এস্সচে।’ য়ুস্রাস্প জ্ঞাস্নর আস্লা জ্বলস্ে, োস্ণর আস্লা জ্বলস্ে, র্াই দসোস্ন 

মানুষ েচ্ছন্ন নয়, দস চনস্েস্ে চনয়র্ নানা চেস্ে েোশ েরস্ে। 

  

দসচেন পারস্সেও আমাস্ে এেেন চঠে দসই েেই চেজ্ঞাসা েস্রচেস্লন। আচম 

েস্লচেলাম, “পারস্সে দে মানুষ সচর্েই পারচসে র্াস্েই দেেস্র্ এস্সচে।’ র্াস্ে 

দেেোর দোস্না আশা োস্ে না দেস্শ েচে আস্লা না োস্ে। জ্বলস্ে আস্লা োচন। র্াই 

পারসে দেস্ে েেন আহ্বান এল র্েন আোর এেোর েূস্রর আোস্শর চেস্ে দিস্য় মন 

িঞ্চল হল। 

  

দরােশেো দেস্ে র্েন সস্ে উস্ঠচে। ডাক্তারস্ে েে চেজ্ঞাসা েরলুম না–  সাহস 

চেল না– েরস্মর চেস্ন েলিস্লর উপর চেস্য় দর স্ির র্াপ এেং েস্লর নাড়া দেস্র্ 

দেস্র্ েকার ত পে দেস্য় িলে দস সাহস্সরও বভাে চেল। আোশোস্ন উস্ঠ পড়লুন।  স্রর 

দোস্ণ এেলা েস্স দে োলে চেস্নর পর চেন আোস্শর চেস্ে র্াচেস্য় েূস্রর আহ্বান 
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শুনস্র্ দপর্ আে দসই েূস্রর আহ্বাস্ন দস সাড়া চেল ঐ আোস্শর পে দেস্য়ই। পারস্সের 

িাস্র এস্স নামলুম দুচেন পস্রই। র্ার পরচেন সোস্ল দপ ঁেলুম েুস্শয়াস্র। 
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পারস্যে – ০৩ 

  

েুস্শয়ার সমুস্ির ধা াস্র োহাে- াোর শহর। পারস্সের বন্তরঙ্গ িান এ নয়। 

  

তেোস্ল পারচসে পালতাস্মস্ির এেেন সেসে আমার সস্ঙ্গ দেো েরস্র্ এস্লন। 

চেজ্ঞাসা েরস্র্ িাইস্লন আচম েকার োনস্র্ িাই। েললুম, পারস্সের শাশ্বর্ ীরূপচে 

োনস্র্ িাই, দে পারসে আপন েচর্ভায় ীেচর্চ্ঠ র্। 

  

চর্চন েলস্লন, েস্ড়া মুশচেল। দস পারসে দোোয় দে োস্ন। এ দেস্শ এে েৃহৎ 

েল আস্ে র্ারা বচশচক্ষর্, পুরস্না র্াস্ের মস্ধা ে বপভ্রষ্ট, নরু্ন র্াস্ের মস্ধা ে বনুদ ের্। 

চশচক্ষর্ চেস্শষস্ণ োরা েোর্ র্ারা আধুা চনে; নরু্নস্ে র্ারা চিনস্র্ আরি েস্রস্ে, 

পুরাস্নাস্ে র্ারা দিস্ন না। 

  

এই েসস্ঙ্গ আমার েক্তেে এই দে, সেস্লরই মস্ধা ে দেশ েোশমান নয়, েহুর মস্ধা ে 

দস ব্পতষ্ট বচনচেতষ্ট। দেস্শর েোেত েোশ দোস্না দোস্না চেস্শষ মানুস্ষর েকারেস্ন ও 

উপলচব্ধস্র্। দেস্শর আন্তস্ভত ম োণধা ারা ভােধা ারা বেস্মাৎ এেো-স্োস্না োেল চেস্য় 

এেচে-স্োস্না উৎস্সর মুস্েই দেচরস্য় পস্ড়। ো েভকারস্রর মস্ধা ে সচঞ্চর্ র্া সেতত্র 

েহুস্লাস্ের মস্ধা ে উদ  াচের্ হয় না। ো বচধা োংস্শর আচেল চিস্ত্তর আড়াস্ল োস্ে র্া 

োস্রা োস্রা েেৃচর্ের্ মানচসে ীচ্ছর্ার োস্ে সহস্েই বচভেেক্ত হয়। র্াঁর পুঁচেের্ 

চশক্ষা ের্েূর, র্াঁস্ে দেশ মাস্ন চে মাস্ন না, দস েো বোন্তর। দসরেম দোস্না দোস্না 

েৃচষ্টমান দলাে পারস্সে চনিয়ই আস্ে; র্ারা সিের্ নামোোস্ের েস্লর মস্ধা ে নয়, 

এমন-চে, র্ারা চেস্েশকারস্ের দেউ হস্র্ও পাস্র। চে্ পচেে মানুষ দোোয় র্াস্ের েুঁস্ে 

পাস্ে। 
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োঁর োচড়স্র্ আচে র্াঁর নাম মাহ মুে দরো। চর্চন েচমোর ও েেেসায়কার। চনস্ের 

 রদুস্য়ার দেস্ড় চেস্য় আমাস্ের েনে দুুঃে দপস্য়স্েন েম নয়, নরু্ন আসোেপত্র আচনস্য় 

চনস্ের বভেস্ত আরাস্মর উপেরণস্ে উলস্োপালো েস্রস্েন। আড়াস্ল দেস্ে সমস্তক্ষণ 

আমাস্ের েস্য়ােনসাধা স্ন চর্চন েেস্ত, চে্ সেতো সমুস্ে এস্স সামাচেের্ার বচভ াস্র্ 

আমাস্ের েেস্ত েস্রন না। এঁর েয়স বল্প, শান্ত েেৃচর্, সেতো েমতপরায়ণ। 

  

সম্মাস্নর সমাস্রাহ এস্স বেচধা  নানা আোস্র িস্লস্ে। এই চেচনসোস্ে আমার মন 

সমূ্পণত গ্রহণ েরস্র্ পাস্র না, চনস্ের মস্ধা ে আচম এর চহসাে চমচলস্য় পাই দন। েুস্শয়াস্রর 

এই েনর্ার মস্ধা ে আচম দেই-ো। আমার েেচক্তের্ ইচর্হাস্স ভাষায় ভাস্ে েস্মত আচম 

দে েহুেূস্রর বোনা মানুষ। য়ুস্রাস্প েেন চেস্য়চে র্েন আমার েচের পচরিয় আমার 

সস্ঙ্গই চেল। এেো চেস্শষ চেস্শষস্ণ র্ারা আমাস্ে চেিার েস্রস্ে। চেিাস্রর উপেরণ 

চেল র্াস্ের হাস্র্। এরাও আমাস্ে েচে েস্ল োস্ন, চে্ দস োনা েল্পনায়; এস্ের 

োস্ে আচম চেস্শষ েচে নই, আচম েচে। বেতাৎ েচে েলস্র্ সাধা ারণর্ এরা ো দোস্ঝ 

র্াই সমূ্পণত আমার ‘পস্র আস্রাপ েরস্র্ এস্ের োস্ধা  চন। োেে পারচসেস্ের দনশা, 

েচেস্ের সস্ঙ্গ এস্ের আন্তচরে তমত্রকার। আমার েোচর্র সাহাস্েে দসই তমত্রকার আচম দোস্না 

োন না চেস্য়ই দপস্য়চে। বনে দেস্শ সাচহর্েরচসে মহস্লই সাচহচর্েেস্ের আের, 

পচলচেচশয়নস্ের েরোস্র র্ার আসন পস্ড় না, এোস্ন দসই েণ্ডকার দেো দেল না। োঁরা 

সম্মাস্নর আস্য়ােন েস্রস্েন র্াঁরা েধা ানর্ রােেরোরকারস্ের েল। মস্ন পড়ল ঈচেস্ের 

েো। দসোস্ন েেন দেস্লম রাষ্ট্রস্নর্ারা আমার বভেেতনার েস্নে এস্লন। েলস্লন, এই 

উপলস্ক্ষ র্াঁস্ের পালতাস্মস্ির সভা চেেুক্ষস্ণর েস্নে মুলরু্চে রােস্র্ হল। 

োিেোর্কারস্য়র মস্ধা েই এো সিে। এস্ের োস্ে আচম শুধুা  েচে নই, আচম োিে েচে। 

দসইেস্নে এরা বগ্রসর হস্য় আমাস্ে সম্মান েরস্র্ ীভাের্ ইচ্ছা েস্রস্ে দেননা দসই 

সম্মাস্নর ভাে এস্ের সেস্লরই। পারচসেস্ের োস্ে আমার পচরিস্য়র আস্রা-এেেু 

চেচশষ্টর্া আস্ে। আচম ইস্ণ্ডা-এচরয়ান। োিকারন ঐচর্হাচসে োল দেস্ে আরি েস্র আে 

পেতন্ত পারস্সে চনস্েস্ের আেত-বচভমানস্োধা  েরাের িস্ল এস্সস্ে, সম্প্রচর্ দসো দেন 

আস্রা দেচশ েস্র দেস্ে ওঠোর লক্ষণ দেো দেল। এস্ের সস্ঙ্গ আমার রস্ক্তর সবাইন্ধ। 
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র্ার পস্র এোস্ন এেো েনশ্রুচর্ রস্েস্ে দে, পারচসে মরচময়া েচেস্ের রিনার সস্ঙ্গ 

আমার দলোর আস্ে সাোর্ে। দেোস্ন পাঠস্ের োস্ে েচেস্ে চনস্ের পে চনস্ে বোচরর্ 

েস্র দেস্র্ হয় দসোস্ন ভূচম েনু্ধর। চে্ দে দেস্শ আমার পাঠে দনই এোস্ন আচম দসই 

চনরাপে দেস্শর েচে, এোনোর েহুোস্লর সেল েচেরই রােপে আমার পে। আমার 

েকারচর্র চেে দেস্েও এরা আমার োস্ে এস্সস্ে সহে মানুস্ষর সবাইস্ন্ধ–এরা আমার 

চেিারে নয়, েস্তু োিাই েস্র মূলে দেনাপাওনার োরোর এস্ের সস্ঙ্গ দনই। োস্ের 

মানুষ েস্ল এরা েেন আমাস্ে বনুভে েস্রস্ে র্েন ভুল েস্র চন এরা, সর্েই সহস্েই 

এস্ের োস্ে এস্সচে। চেনা োধা ায় এস্ের োস্ে আসা সহে, দসো ্পতষ্ে ই বনুভে েরা 

দেল। এরা দে বনে সমাস্ের, বনে ধা মতসম্প্রোস্য়র, বনে সমােেণ্ডকারর, দসো আমাস্ে 

মস্ন েচরস্য় দেোর মস্র্া দোস্না উপলক্ষই আমার দোির হয় চন। য়ুস্রাপকারয় সভের্ায় 

সামাচেে োঁধা া চনয়স্মর দেড়া, ভারর্কারয় চহন্দুসভের্ায় সামাচেে সংোস্রর দেড়া আস্রা 

েচঠন। োংলায় চনস্ের দোণ দেস্ে দেচরস্য় পচিস্মই োই, েচক্ষস্ণই োই, োস্রা  স্রর 

মস্ধা ে আপন িান েস্র দনওয়া দুুঃসাধা ে, পাস্য় পাস্য় সংোর োঁচিস্য় িলস্র্ হয়–এমন-

চে, োংলার মস্ধা েও। এোস্ন বশস্ন আসস্ন েেেহাস্র মানুস্ষ মানুস্ষ সহস্েই চমস্শ দেস্র্ 

পাস্র। এরা আচর্স্েয় েস্ল চেেোর্, দস আচর্স্েে পঙ চক্তস্ভে দনই। 

  

১৬ এস্েল। সোল সার্োর সময় চশরাে বচভমুস্ে োড়োর েো। শরকারর েচেও 

বসুি ও ক্লান্ত র্েু বভোসমর্ দভাস্র উস্ঠচে, র্েন আর-সেস্ল শেোের্। সেস্ল চমস্ল 

েস্তুর্ হস্য় দেরস্র্ নো দপচরস্য় দেল। 

  

দমস্ঠা রাস্তা। দমােরোচড়র িালিলস্নর সস্ঙ্গ রাস্তাোর ভচঙ্গমার েচনেনাও দনই। দসই 

বসামজিতস্সের ধা াক্কা োত্রকাররা েচর্মুহূস্র্ত েুস্ঝচেল। োস্ে েস্ল হাস্ড় হাস্ড় দোঝা। 

  

মাস্ঠর পর মাঠ, র্ার আর দশষ দনই। দোোও এেো  র ো োে ো েসচর্র চিি 

দেচে দন। পারসেস্েস্শর দেচশর ভাে উচ্চ মালভূচম, পাহাস্ড় দেচষ্টর্, আোর মাস্ঝ মাস্ঝ 

চেচরস্শ্রণকার। এই মালভূচম সমুি-উপচরর্ল দেস্ে পাঁি- েয় হাোর চেে উঁিু। এর 
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মাঝোনো দনস্ম চেস্য়স্ে েোণ্ড এে মরুভূচমস্র্। এই বচধা র্েোয় পাহাড় চডচঙস্য় দম  

দপ ঁেস্র্ োধা া পায়। েৃচষ্টপাস্র্র পচরমাণ বচর্ বল্প। পেতর্ দেস্ে েলস্রার্ দনস্ম মাস্ঝ 

মাস্ঝ উেতরর্া সৃচষ্ট েস্র। চে্ ক্ষকারণেল এই দরার্গুচল সমুি পেতন্ত োয় দপ ঁেয় না, মরু 

দনয় র্াস্ের শুস্ষ চেবাইা েলার মস্ধা ে র্াস্ের দুেতচর্  স্ে। 

  

েনু্ধর পস্ে নাড়া দেস্র্ দেস্র্ ক্রস্ম দসই চেশাল নকাররস শূনের্ার মস্ধা ে েূস্র দেো 

োয় দেেুস্রর েুজিত, দোোও-ো োেলা। এই েনচেরল োয়োয় েশ মাইল বন্তর সশস্ত্র 

পুচলস পাহারা। পস্ে পচেে োয় দেচে দন। আমাস্ের দেশ হস্ল আর্তনােমুের দোরুর 

োচড় দেো দের্। এ দেস্শ র্ার োয়োয় চপস্ঠর দুই পাস্শ দোঝা ঝুচলস্য় োধা া চেবাইা 

েল-োঁধা া েচ্চর, মাস্ঝ মাস্ঝ দভড়ার পাল চনস্য় দমষপালে, দুই-এে োয়োয় 

োঁোস্ঝাস্পর মস্ধা ে িস্র দেড়াস্চ্ছ উস্ের েল। 

  

দেলা োয়, দর ি দেস্ড় ওস্ঠ। দমাের-িস্ক্রাৎচক্ষপ্ত ধুা স্লা উচড়স্য় োর্াস েইস্ে, 

আমাস্ের শকারস্র্র হাওয়ার মস্র্া ঠাণ্ডা। ক্বচিৎ এে-এে োয়োয় দেচে দর্ারণওয়ালা 

মাচের দোস্ো দেল্লা, দসোস্ন দমাের োঁড় েচরস্য় আমাস্ের বভেেতনা োনাস্না হয়। ডান 

চেেস্ন্ত এেো পাহাস্ড়র দিহারা েুস্ে উস্ঠস্ে, োত্রা-আরস্ি আোস্শর দ ালা নকারস্লর 

মস্ধা ে এ পাহাড় বেগুচির্ চেল। 

  

এই বঞ্চলোয় োষ্ চক্র োস্র্র োস, র্াস্ের ভাষা রু্চেত। পূেতর্ন রাোর আমস্ল 

এোস্ন র্াস্ের েসচর্ পত্তন হয়। এস্ের েেেসা চেল েসুেেৃচত্ত। নূর্ন আমস্ল এস্ের ঠাণ্ডা 

েরা হস্চ্ছ। দশানা দেল চেেুচেন আস্ে পস্ের মস্ধা ে এরা এেো সাঁস্ো দভস্ঙ দরস্েচেল। 

মালস্োঝাই দমােরোস উলস্ে পড়স্র্ই েুনেেম লুেপাে েস্র। এই  েনার পস্র রাো 

র্াস্ের েধা াস্নর দেস্লস্ে োচমনীরূস্প দর্স্হরাস্ন চনস্য় দরস্েস্েন। শাচস্তো েস্ঠার নয়, 

বেি দেস্ো। এই োস্র্র েলপচর্ শাক রুল্লা োঁ র্াঁর েসচর্গ্রাম দেস্ে এস্স আমাস্ের 

বচভোেন োচনস্য় দেস্লন। আর েস্য়ে েের আস্ে হস্ল এই বচভোেস্নর ভাষা সমূ্পণত 

বনেরেম হর্, োস্ে েলা দেস্র্ পারর্ মমতগ্রাহকার। েুস্শয়ার দেস্ে েরাের আমাস্ের োচড়র 
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আস্ে আস্ে আর-এেচে দমােস্র েন্দুেধা ারকার পাহারা িস্লস্ে। েেস্ম মস্ন েস্রচেলুম েুচঝ-

ো এো রােোয়োর োহুলে বলংোর, এেন দোধা  হস্চ্ছ এর এেচে েরুচর বেত োেস্র্ও 

পাস্র। 

  

দমস্ে রাস্তা ক্রস্ম নুচড়-চেোস্না হস্য় এল। দোঝা োয় পাহাস্ড়র েুস্ে উঠচে। পস্ের 

োস্ন্ত দোোও-ো চেচরনেকার িস্লস্ে পােস্রর মধা ে চেস্য় পে দেস্ে। চে্ র্ারা দর্া 

দলাোলস্য়র ধা াত্রকারর োে েরস্ে না। মানুষ দোোয়। মাস্ঠ মাস্ঝ মাস্ঝ আেন্দোে 

েুলোে উইস্লা–মাস্ঝ মাস্ঝ েস্মর দেস্র্ িাস্ষর পচরিয় পাই, চে্ িাষকারর পচরিয় পাই 

দন। 

  

মধা োি দপচরস্য় োয়। চশরাস্ের পে েকার ত। এে চেস্ন দেস্র্ েষ্ট হস্ে েস্ল চির 

হস্য়স্ে েস্েরুস্ন েেনতস্রর আচর্স্েে মধা োিস্ভােন দসস্র রাচত্রোপন েরে। চে্ চেলস্বাই 

দেচরস্য়চে, সময়মর্ দসোস্ন দপ ঁেোর আশা দনই, র্াই পস্ে দোনার র্াখ স্র্ নাস্ম এে 

োয়োয় েহরকারস্ের দমস্ে আড্ডায় আমাস্ের দমাের োচড় োমল। মাচের দমস্ঝর ‘পস্র 

র্াড়ার্াচড় েবাইল োস্পতে চেচেস্য় চেস্ল। সস্ঙ্গ আহােত চেল, দেস্য় চনলুম। মস্ন হল, এ 

দেন েইস্য় পড়া েস্ল্পর পান্থশালা, দেেুর-েুস্জিতর মাঝোস্ন। 

  

এোর পাহাস্ড় আঁোোঁো িড়াই পস্ে উঠচে। পাহাড়গুস্লা সমূ্পণত োে-পড়া, এমন-

চে, পােস্ররও োধা ানে েম। েস্ড় েস্ড়া মাচের স্তূপ। দেন মুচড়স্য় দেওয়া তেস্র্ের মাো। 

দোঝা োয় এো েৃচষ্টচেরল দেশ, নইস্ল োস্ের চশেড় দে মাচেস্ে দেঁস্ধা  রাস্ে চন েৃচষ্টর 

আ াস্র্ দস মাচে ের্চেন চেঁেস্র্ পাস্র। ীল্পপচেে পস্ে মাস্ঝ মাস্ঝ দেস্রাচসস্নর 

দোঝা চনস্য় োধা া িস্লস্ে। দোঝাই-েরা েস্ড়া েস্ড়া সরোচর দমাের োস আমাস্ের পে 

োঁচিস্য় নড়েড় েস্র েুস্েস্ে নকারস্ির চেস্ে। পাহাস্ড়র পর পাহাড়, রৃ্ণহকারন েনহকারন রুক্ষ, 

দেন পৃচেেকারর েুে দেস্ে এেো রৃ্ষার্ত তেস্নের বশ্রুহকারন োন্না েুস্ল েুস্ল উস্ঠ শক্ত হস্য় 

দেস্ে। 
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দেলা োয়। এে োয়োয় দেচে পস্ের মস্ধা ে েস্েরুস্নর েেনতর দ াড়সওয়ার 

পাচঠস্য়স্েন আমাস্ের আচেস্য় চনস্য় োোর েস্নে। দোঝা দেল র্াঁরা বস্নেক্ষণ ধা স্র 

ের্কারক্ষা েরস্েন। 

  

োসাস্ে দপ ঁেলুম। েস্ড়া েস্ড়া েমলাস্লেুোস্ের  নসংহর্ েকারচেো; চিগ্ধোয়ায় 

দিাে েুচড়স্য় চেস্ল। দসোস্লর মস্নারম োোন, নাম োে-ই-নের। চনুঃী চরক্তর্ার 

মাঝোস্ন হঠাৎ এইরেম সেুে ঐশ্বস্েতর োনসত্র, এইস্েই পারস্সের চেস্শষত্ব। 

  

োোস্নর র্রুর্স্ল আমাস্ের দভাস্ের আস্য়ােন। চে্ এেনোর মস্র্া েেেত হল। 

আচম চনরচর্শয় ক্লান্ত। এেচে োস্পতে-চেোস্না দোস্ো  স্র োস্ের উপর শুস্য় পড়লুম। 

োর্াস্স র্াপ দনই, সামস্ন দোলা েরো চেস্য়  ন সেুস্ের উচ্ছ্বাস দিাস্ে এস্স পড়স্ে। 

  

চেেুক্ষণ পস্র চেোনা দেস্ড় োোস্ন চেস্য় দেচে, োের্লায় েস্ড়া েস্ড়া দডেচিস্র্ 

দমাো দমাো পািে রান্না িচড়স্য়স্ে, আমাস্ের দেস্শ েস্জ্ঞর রান্নার মস্র্া। েুঝলুম 

রাচত্রস্ভাস্ের উস্েোেপেত। 

  

বচর্চের সম্মাস্ন আে এোস্ন সরোচর েুচে। দসই সুস্োস্ে বস্নেক্ষণ দেস্ে দলাে 

েমাস্য়র্ হস্য়চেল। আমাস্ের দেচর হওয়াস্র্ চেস্র দেস্ে। োঁরা োচে আস্েন র্াঁস্ের 

সস্ঙ্গ েস্স দেলুম। সেস্লরই মুস্ে র্াঁস্ের রাোর েো। েলস্লন, চর্চন বসামানে 

েচর্ভার দোস্র েশ েেস্রর মস্ধা ে পারস্সের দিহারা েেচলস্য় চেস্য়স্েন। 

  

এইোস্ন আধুা চনে পারসে-ইচর্হাস্সর এেেুোচন আভাস দেওয়া দেস্র্ পাস্র। 

  

োোর-োর্কারয় আো মহম্মে োঁর োনচেে চন্ঠ ুরর্ায় এই ইচর্হাস্সর ের্তমান 

বধা োয় আরি হল। এরা পারচসে নয়। োোররা রু্চেতোস্র্র দলাে। তর্মুরলঙ এস্ের 

পারস্সে চনস্য় আস্স। ের্তমাস্ন দরো শা পহ্লেকারর আমস্লর পূেত পেতন্ত পারস্সের 

রােচসংহাসন এইোর্কারয় রাোস্ের হাস্র্ই চেল। 
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ঊনচেংশ শর্া্কারর দশষাস্ধা ত শা নাচসরউচেন চেস্লন রাো। র্েন দেস্ে রাষ্ট্রচেবেরস্ের 

সূিনা দেো চেল। এই সমস্য় পারস্সের মন দে দেস্ে উস্ঠস্ে র্ার এেো চনেশতন দেো 

োয় োমপন্থকারস্ের ধা মতচেবেরস্ে। চঠে এই সমস্য়ই রামস্মাহন রায় োংলাস্েস্শ েিার 

েস্রচেস্লন ধা মতসংোর। নাচসরউচেন বচর্ চন্ঠ ুরভাস্ে এই সম্প্রোয়স্ে েলন েস্রন। 

  

পারস্সের রাোস্ের মস্ধা ে নাচসরউচেন েেম য়ুস্রাস্প োন আর র্াঁর আমল দেস্েই 

দেশস্ে চেস্েশকারয় ঋণোস্ল েচড়র্ েরা শুরু হল। র্াঁর দেস্ল মে্ েরউচেস্নর আমস্ল 

এই োল চেস্তৃর্ হোর চেস্ে িলল। র্ামাস্ের েেেসার এেস্িস্ে বচধা োর চর্চন চেস্লন 

এে ইংস্রে দোম্পাচনস্ে। এো দেস্শর দলাস্ের সইল না, র্ারা র্ামাে েয়েে েস্র 

চেস্ল। দেশসুদ্ধ র্ামােস্োরস্ের র্ামাে োড়া দসাো নয়, চে্ র্াও  েল। এই উপাস্য় 

এো রে হস্য় দেল, চে্ েণ্ড চেস্র্ হল দোম্পাচনস্ে েুে লবাইা মাস্প। র্ার পস্র লােল 

রাচশয়া, র্ার হাস্র্ দরলওস্য়। দেলচেয়ম দেস্ে েমতিারকার এল পারস্সে েোক্স আোস্য়র 

োস্ে, ইংস্রেও উস্ঠ পস্ড় লােল পারসেচেভাস্ের োস্ে। 

  

এ চেস্ে দেস্শর দলাস্ের োে দেস্ে ক্রমাের্ র্াচেে আসস্ে রাষ্ট্রসংোস্রর। 

দশষোস্ল রাোস্ে দমস্ন চনস্র্ হল। েেম পারচসে পালতাস্মি েুলল ১৯০৬ খ্রকারস্টাস্্ 

বস্টােস্র। 

  

এ রাো মারা দেস্লন। দেস্ল েসস্লন েচেস্র্, শা মহম্মে আচল। পারস্সে র্েন 

োস্েচশে েেনতররা চেল এে- এে নোেচেস্শষ, র্ারা সেল চেষস্য়ই দেয় োধা া। েোরা 

এস্ের েরোস্ত েরোর োচে েরস্ল, আর মাশুল-আোস্য়র দেলচেয়ান ের্তাস্েরও সচরস্য় 

দেোর েস্তাে পালতাস্মস্ি উঠল। 
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েলা োহুলে, দেস্শর দলাে পালতাস্মি শাসনপদ্ধচর্স্র্ চেল আনাচড়। োচয়ত্ব হাস্র্ 

আসার সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই ক্রস্ম ক্রস্ম র্াস্ের হার্ দপস্ে উঠল। চে্ রােস্োষ শূনে, 

রােীচেভাে োরোর। 

  

বেস্শস্ষ এেো ইংস্রস্ে রাচশয়াস্ন আপস হস্য় দেল। দুই ের্তার এেেন পারস্সের 

মুস্ণ্ডর চেস্ে আর-এেেন র্ার দলস্ের চেস্ে দুই হাওো িচড়স্য় সওয়ার হস্য় েসল, 

বঙ্কুশরূস্প সস্ঙ্গ রইল তসনেসামন্ত। উত্তর চেেো পড়ল রুশকারস্য়র ভাস্ে, েচক্ষণ চেেো 

ইংস্রস্ের, বল্প এেেুোচন োচে রইল দসোস্ন পারস্সের োচর্ চেম চেম েস্র জ্বলস্ে। 

  

রাোয় েোয় র্েরার দেস্ড় িলল। এেচেন রাোর েল দমাল্লার েস্ল চমস্শ পড়ল 

চেস্য় শহস্রর উপর, পালতাস্মস্ির োচড় চেস্ল ভূচমসাৎ েস্র। চে্ দেশস্ে োচেস্য় চেস্র্ 

পারল না, আোর এেোর নরু্ন েস্র েনচস্টেুেশস্নর পত্তন হল। 

  

ইংস্রে ও রুশ উভস্য়ই মস্ন বর্েন্ত েেো দপস্য়স্ে শাহস্ে দেস্শর দলাে এমন 

চেশ্রকাররেম েেস্ত েরস্ে েস্ল। েলাই োহুলে, নরু্ন েনচস্টেুেশস্নর েচর্ র্াস্ের েরে চেল 

না। রুশকারয় েস্নতল চলয়ােভ এেচেন তসনে চনস্য় পড়ল পালতাস্মস্ির উপস্র। লড়াই দেস্ধা  

দেল, েস্ড়া েস্ড়া বস্নে সেসে দেস্লন মারা, দেউ-ো হস্লন েন্দকার, দেউ-ো দেস্লন 

পাচলস্য়। লণ্ডন োইম স্ েলস্লন, ্পতষ্টই েমাণ হস্চ্ছ ীরাের্ন্ত্র ওচরস্য়িালস্ের ক্ষমর্ার 

বর্কারর্। 

  

দর্স্হরানস্ে ভকারষণ বর্োিাস্র চনেতকারে েরল েস্ে, চে্ বনে েস্েস্শ েুদ্ধ িলস্র্ 

লােল। দশস্ষ পালাস্র্ হল রাোস্ে দেশ দেস্ড়, র্াঁর এোস্রা েেস্রর দেস্ল উঠস্লন 

রােেচেস্র্। রাো োস্র্ দমাো দপনসন পান ইংস্রে এেং রুশ র্ার েেেিা েরস্লন। 

রুশকারস্য়র সাহাস্েে পলার্ে রাো আোর এস্স দেশ আক্রমণ েরস্লন। হার হল র্াঁর। 
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আস্মচরো দেস্ে মেতোন শুস্ োর এস্লন পারস্সের চেবস্ত রােীচেভােস্ে োড়া 

েস্র রু্লস্র্। চঠে দে সমস্য় চর্চন েৃর্োেত হস্য়স্েন, রাচশয়া চেরুস্দ্ধ লােল। পারস্সের 

উপর হুেুম োচর হল শুস্ োরস্ে চেোয় েরস্র্ হস্ে। েস্তাে হল, ইংস্রে এেং রুস্শর 

সম্মচর্ েের্কারর্ দোস্না চেস্েশকারস্ে রাষ্ট্রোস্েত আহ্বান েরা িলস্ে না। এ চনস্য় পালতাস্মস্ি 

চেরুদ্ধ আস্ন্দালন িলল। চে্ চেঁেল না। শুস্ োর চনস্লন চেোয়, রাষ্ট্রসংোরেরা দেউ-

ো দেস্লন দেস্ল, দেউ-ো দেস্লন চেস্েস্শ। এইসময়োর চেেরণ চনস্য় শুস্ োর 

Thestrangling of Persia-নামে দে েই চলস্েস্েন র্ার মস্র্া দশাোেহ ইচর্হাস বল্পই 

দেো োয়। 

  

এ চেস্ে য়ুস্রাস্পর েুদ্ধ োধা ল। র্েন রুচশয়া দসই সুস্োস্ে পারস্সে আপন আসন 

আস্রা েলাও েস্র দনোর দিষ্টায় েেৃত্ত হল। বেস্শস্ষ েলস্শচভে চেবেরস্ের র্াড়ায় র্ারা 

দেল সস্র। এই সুস্োস্ে ইংস্রে েসল উত্তর-পারসে েেল েস্র। চনরন্তর লড়াই িলল 

দেশোসকারস্ের সস্ঙ্গ। 

  

১৯১৯ খ্রকারস্টাস্্ সার পাচসত েক্স্ এস্লন পারসে চিচেশ মন্ত্রকার। চর্চন পারচসে 

েেস্মতস্ির এে েস্লর োে দেস্ে েড়ার পচরস্য় চনস্লন দে, সমগ্র পারস্সের আচধা পর্ে 

োেস্ে ইংস্রস্ের হাস্র্, র্ার শাসনোেত ও তসনেচেভাে ইংস্রস্ের বঙু্গচলসংস্েস্র্ 

িাচলর্ হস্ে। এ’দে ভিভাষায় েস্ল দোস্েক স্োস্রট্। এর চনেূচ বেতো সেস্লরই োস্ে 

সুচেচের্–বেতাৎ, ওর উপক্রমচণো তেষ্ণস্ের ঝুচলস্র্, ওর উপসংহার শাস্ক্তর েেস্ল। 

োই দহাে, সমূ্পণত পালতাস্মস্ির োস্ে এই সচন্ধপত্র ীাক্ষস্রর েস্নে দপশ েরস্র্ োস্রা 

সাহস হল না। 

  

এই দুস্েতাস্ের চেস্ন দরো োঁ র্াঁর েসাে তসনে চনস্য় েেল েরস্লন দর্স্হরান। ও 

চেস্ে দসাচভস্য়ে েেস্মতি তসনে পাচঠস্য় উত্তর-পারস্সে ইংস্রেস্ে েচর্স্রাধা  েরস্র্ এল। 

ইংস্রে পারসে র্োে েরস্ল। এর্োস্লর চনরন্তর চনপকারড়স্নর পর পারসে সমূ্পণত চনষৃ্কচর্ 

লাভ েরল। দসাচভস্য়ে রাচশয়ার নূর্ন রােেূর্ রট্ স্টাইন এস্স এই দলোপড়া েস্র চেস্লন 
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দে, এর্ োল সাম্রাচেেে রাচশয়া পারস্সের চেরুস্দ্ধ দে েলননকারচর্ েের্তন েস্রচেল 

দসাচভস্য়ে েেস্মতি র্া সমূ্পণত ের্োেোন েরস্র্ েস্তুর্। পারস্সের দে-স্োস্না ীত্ব 

রাচশয়ার েেস্ল চেস্য়চেল সমস্তই র্াঁরা চেচরস্য় চেস্চ্ছন; রাচশয়ার োস্ে পারস্সের দে 

ঋণ চেল র্ার দেস্ে র্াস্ে মুচক্ত দেওয়া হল এেং রাচশয়া পারস্সে দে-সমস্ত পে েন্দর 

েভৃচর্ ীয়ং চনমতাণ েস্রচেল দোস্না মূলে োচে না েস্র দস সমস্স্তর ীত্বই পারসেস্ে 

বপতণ েরা হল। 

  

দরো োঁ েেস্ম সামচরে চেভাস্ের মন্ত্রকার, র্ার পস্র েধা ান মন্ত্রকার, র্ার পস্র 

েোসাধা ারস্ণর বনুস্রাস্ধা  রাো হস্লন। র্াঁর িালনায় পারসে বন্তস্র োচহস্র নূর্ন েস্ল 

েচল্ঠ  হস্য় উঠস্ে। রাস্ষ্ট্রর নানা চেভাস্ে দে-সেল চেস্েশকারর বধা েক্ষর্া চেল র্ারা এস্ে 

এস্ে সস্র দেস্ে সস্র। দশাষণ-লুিন-চেভ্রাস্ের শাচন্ত হস্য় এল, সমস্ত দেশ েুস্ড় আে 

েড়া পাহারা োঁচড়স্য় আস্ে র্েতনকার রু্স্ল। উদ ভ্রান্ত পারসে আে চনস্ের হাস্র্ চনস্েস্ে 

চেস্র দপস্য়স্ে। েয় দহাে দরো শা পহ্লেকারর। 

  

এঁস্ের োস্ে আর-এেো েের পাওয়া দেল, দেস্শর োো োইস্র দেস্র্ দেওয়া হস্ে 

না। চেস্েশ দেস্ে োরা োরোর েরস্র্ আস্স সমান মূস্লের চেচনস এোন দেস্ে না 

চেনস্ল র্াস্ের মাল চেচক্র েন্ধ। আমোচন রের্াচনর মস্ধা ে বসামে না োস্ে দসই চেস্ে 

েৃচষ্ট। 
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পারস্যে – ০৪ 

  

আমার শরকারর ক্লান্ত র্াই রাস্ত্রর আহার এেলা আমার  স্র পাঠাস্েন েস্ল এঁরা চঠে 

েস্রচেস্লন। রাচে হলুম না। োোস্ন োের্লায় েকারস্পর আস্লাস্ে সেস্লর সস্ঙ্গ দেস্র্ 

েসলুম। এোনোর দেশকার দভােে। দপালাও োোে েভৃচর্স্র্ আমাস্ের দেস্শর দমােলাই 

োনার সস্ঙ্গ চেস্শষ েস্ভে দেো দেল না। 

  

ক্লান্ত শরকারস্র শুস্র্ দেলুম। েোরকারচর্ দভাস্রর দেলায় েস্তুর্ হস্য় েেন েরো েুস্ল 

চেস্য়চে র্েন দুচে-এেচে পাচে ডােস্র্ আরি েস্রস্ে। 

  

োত্রা েেন আরি হল র্েন দেলা সাস্ড়-সার্ো। োইস্র আচেস্মর দেস্র্ েুল 

ধা স্রস্ে। দেস্ের সামস্ন পস্ের ও পাস্র দোোন েুস্লস্ে সস্েমাত্র। সুন্দর চিগ্ধ 

সোলস্েলা। োঁ ধা াস্র চনচেড় সেুেেণত োচড়স্মর েন–েস্মর দের্, র্াস্র্ নরু্ন িারা 

উস্ঠস্ে। এ েৎসর েকার ত বনােৃচষ্টস্র্ েসস্ল দর্ে দনই, র্েু এ োয়োচে রৃ্স্ণ গুস্ে 

দরামাচঞ্চর্। 

  

উপলচেেকারণত পস্ে দঠাের দেস্র্ দেস্র্ োচড় িস্লস্ে। উঁিু পাহাস্ড়র পে বস্পক্ষােৃর্ 

চনম্নভূচমস্র্ এস্স নামল। বনেত্র সাধা ারণর্ নেস্রর চেেু আস্ে োেস্র্ই র্ার 

উপক্রমচণো দেো োয়, এোস্ন দর্মন নয়, শূনে মাস্ঠর োস্ন্ত বেস্মাৎ চশরাে 

চেরােমান। মাচের তর্চর পাঁচিলগুস্লার উপর দেস্ে মাস্ঝ মাস্ঝ দিাস্ে পড়ল পপলার 

েমলাস্লেু দিস্ট্ নাে এল ম োস্ের মাো। 

  

চশরাস্ের েেনতর আমাস্ে সমাস্রাহ েস্র চনস্য় দেস্লন এে েস্ড়া োচড়স্র্ সভােৃস্হ। 

োস্পতে-পার্া মস্ত  র। দুই োস্ন্তর দেয়াল-েরাের বভোেস্র্রা েস্সস্েন, র্াঁস্ের সামস্ন 

েলচমষ্টান্নসহস্োস্ে িাস্য়র সরজিতাম দোস্ো দোস্ো দেচেস্ল সাোস্না। এোস্ন চশরাস্ের 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।      পারস্যে      ।         প্রবন্ধ 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সাচহচর্েেেল ও নানা দশ্রণকারর েচর্চনচধা রা উপচির্। চশরােনােচরেস্ের হস্য় এেেন দে 

বচভোেন পাঠ েরস্লন র্ার মমত এই–চশরাে শহর দুচে চিরেকারেকার মানুস্ষর দে রস্ে 

দে রোচির্। র্াঁস্ের চিস্ত্তর পচরমণ্ডল দর্ামার চিস্ত্তর োোোচে। দে উৎস দেস্ে দর্ামার 

োণকার উৎসাচরর্ দসই উৎসধা ারাস্র্ই এোনোর দুই েচেেকারেস্নর পুেোনন বচভচষক্ত। 

দে সাচের দেহ এোনোর এেচে পচেত্র ভূেণ্ডর্স্ল েহু শর্া্কারোল চিরচেশ্রাস্ম শয়ান 

র্াঁর আত্মা আে এই মুহূস্র্ত এই োনস্নর আোস্শ ঊস্বত উচির্, এেং এেনই েচে 

হাস্েস্ের পচররৃ্প্ত হাসে র্াঁর ীস্েশোসকারর আনস্ন্দর মস্ধা ে পচরেেপ্ত। 

  

আচম েলস্লম, েস্োিচর্ভাস্ে আপনাস্ের দস েস্নের েচর্স্োচের্া েচর এমন 

সিােনা দনই। োরণ, আপনারা দে ভাষায় আমাস্ে সিাষণ েরস্লন দস আপনাস্ের 

চনস্ের, আমার এই ভাষা ধা ার েরা। েমার োর্ায় আমার র্রস্ে এেচেমাত্র বঙ্ক উঠল, 

দস হস্চ্ছ এই দে, আচম সশরকারস্র এোস্ন উপচির্। েঙ্গাচধা পচর্ এেো েচে হাস্েেস্ে 

োংলায় চনমন্ত্রণ েস্রচেস্লন, চর্চন দেস্র্ পাস্রন চন। োংলার েচে পারসোচধা স্পর চনমন্ত্রণ 

দপস্ল, দস চনমন্ত্রণ রক্ষাও েরস্ল এেং পারসেস্ে র্ার েকারচর্ ও শুভোমনা ের্েক্ষ োচনস্য় 

েৃর্ােত হল। 

  

সভার পালা দশষ হস্ল পর িলস্লম েেনতস্রর োসাস্ে। পস্ে দে চশরাস্ের পচরিয় 

হল দস নূর্ন চশরাে। রাস্তা  রোচড় তর্চর িলস্ে। পারস্সের শহস্র শহস্র এই নূর্ন 

রিনার োে সেতত্রই দেস্ে উঠল, নূর্ন েুস্ের বভেেতনায় সমস্ত দেশ উৎসাচহর্। 

  

তসচনেপঙ চক্তর মধা ে চেস্য় েৃহৎ োঙ্গন পার হস্য় েেনতস্রর োসাস্ে েস্েশ েরস্লম। 

মধা োিস্ভােস্নর আস্য়ােন দসোস্ন বস্পক্ষা েরস্ে। চে্ বনে সেল বনু্ঠ াস্নর পূস্েতই 

োস্র্ চেশ্রাম েরস্র্ পাচর দসই োেতনামর্ই েেেিা হল। পচরষ্কার হস্য় চনস্য় আশ্রয় চনলুম 

দশাোর  স্র। র্েন দেলা িারস্ে। রাস্ত্র চনমচন্ত্রর্েস্েতর সস্ঙ্গ আহার েস্র েকার তচেস্নর 

বেসান। 
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সোস্ল েেনতর েলস্লন, োস্ে এে ভিস্লাস্ের োোনোচড় আস্ে, দসো আমাস্ের 

োস্সর েনে েস্তুর্। দসোস্নই আমার চেশ্রাস্মর সুচেধা া হস্ে েস্ল োসা-েেল চির হল। 

  

১৭ এস্েল। আে বপরাস্ি সাচের সমাচধা োঙ্গস্ণ আমার বভেেতনার সভা। েেনতর 

েেস্ম চনস্য় দেস্লন দিবাইার বে েমাস্সত। দসোস্ন সেসেস্ের সস্ঙ্গ েস্স িা দেস্য় দেস্লম 

সাচের সমাচধা িাস্ন। পস্ের দুই ধা াস্র েনর্া। োস্লা োস্লা আঙরাোয় দমস্য়স্ের সেতাঙ্গ 

ঢাো, মুস্েরও বস্নেোচন, চে্ েুরো নয়। সাধা ারণর্ পুরুষস্ের োপড় য়ুস্রাপকারয়, ক্বচিৎ 

দেো দেল পােচড় ও লবাইা োপড়। ের্তমান রাোর আস্েস্শ দেস্শর পুরুস্ষরা দে েুচপ 

পস্রস্ে র্ার নাম পহ্লেকার েুচপ। দসো েপাস্লর সামস্ন োনা-স্র্ালা েোপ। 

  

আমাস্ের োচন্ধেুচপ দেমন শ্রকারহকারন ভারস্র্র-েো-চেরুদ্ধ ও চেস্েশকার-স্ ঁষা এও 

দসইরেম। েচমত্ঠ র্ার েুস্ে সাস্ের োহুলে ীভাের্ই েস্স পস্ড়। র্া োড়া এস্েস্ল দেশ 

দশ্রণকারচনচেতস্শস্ষ েস্ড়া দোস্ো সেস্লরই সুলভ ও উপস্োেকার হোর চেস্ে দঝাঁস্ে। য়ুস্রাস্প 

এেো দেস্শ দেস্শ, এমন-চে, এে দেস্শই, দেস্শর তেচিত্রে েস্েষ্ট চেল। বেি সমস্ত 

য়ুস্রাপ আে এে দপাশাে পস্রস্ে, র্ার োরণ সমস্ত য়ুস্রাস্পর উপর চেস্য় েস্য়স্ে এেই 

হাওয়া। সময় বল্প, োস্ের র্াড়া দেচশ, র্ার উপর সামাচেে দশ্রণকারস্ভে হালো হস্য় 

এস্সস্ে। আে য়ুস্রাস্পর দেশ শুধুা  দে শক্ত মানুস্ষর, র্ৎপর মানুস্ষর র্া নয়, এ দেশ 

সাধা ারণ মানুস্ষর–োরা সোই এেই েস্ড়ারাস্তায় িস্ল। আে পারসে রু্রে ঈচেে এেং 

আরস্ের দে বংশ দেস্েস্ে সোই এই সেতেনকারন উচেত গ্রহণ েস্রস্ে, নইস্ল েুচঝ মস্নর 

েেল সহে হয় না। োপাস্নও র্াই। আমাস্েরও ধুা চর্-পরা চঢস্ল মন েেল েরস্র্ হস্ল 

হয়স্র্া-ো দপাশাে েেলাস্না েরোর। আমরা েহুোল চেলুম োেু, হঠাৎ হস্য়চে েণ্ড-র্-

ওয়ালা শ্রকারেুৎ বেি োেুর দোদুলেমান দেশই চে চিরোল োেস্ে। ওোস্র্ দে েসনোহুলে 

আস্ে দসো োই-োই েরস্ে, হাঁেু পেতন্ত োঁো পায়োমা দ্রুর্স্েস্ে এচেস্য় আসস্ে। েুস্ের 

হুেুম শুধুা  মস্ন নয়, োস্য় এস্সও লােল। দমস্য়স্ের দেস্শ পচরের্তস্নর ধা াক্কা এমন েস্র 

লাস্ে চন–দেননা দমস্য়রা বর্কারস্র্র সস্ঙ্গ ের্তমাস্নর দসরু্, পুরুষরা ের্তমাস্নর সস্ঙ্গ 

ভচেষেস্র্র। 
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সাচের সমাচধা স্র্ িাপস্র্ের গুণপনা চেেুই দনই। আেস্ের মস্র্া েুল চেস্য় েেকারপ 

চেস্য় েেরিান সাোস্না হস্য়স্ে। দসোন দেস্ে সমাচধা র পিাস্র্ েশস্ত োঙ্গস্ন েৃহৎ 

েনসভার মস্ধা ে চেস্য় আসন চনলুম। িত্বস্রর সামস্ন সমুচ্চ োিকারর বচর্ সুন্দর চেচিত্র 

োস্পতস্ে আেৃর্ েরা হস্য়স্ে, দমস্ের উপস্রও োস্পতে পার্া। সভাি সেস্লরই সামস্ন 

োঙ্গন চ স্র েল চমষ্টান্ন সাোস্না। সভার ডান চেস্ে নকারলাভ পাহাস্ড়র োস্ন্ত সূেত 

বস্স্তানু্মে। োস্ম সভার োইস্র পস্ের ও পাস্র উচ্চভভূচমস্র্ চভড় েস্মস্ে– বচধা োংশই 

োস্লা োপস্ড় আচ্ছন্ন স্ত্রকারস্লাে, মাস্ঝ মাস্ঝ েন্দুেধা ারকার েহরকার।  

  

চর্নচে পারচসে ভিস্লাে দর্স্হরান দেস্ে এস্সস্েন আমাস্ের পস্ের সু চেধা া েস্র 

দেোর েস্নে। এঁস্ের মস্ধা ে এেেন আস্েন চর্চন পররাষ্ট্রচেভােকারয় মন্ত্রকারর ভাই দেরুচ । 

সেস্ল েস্লন ইচন চেলেোর; দস মে শান্ত এঁর মূচর্ত। ইচন দফ্রঞ্চ োস্নন, চে্ ইংস্রচে 

োস্নন না। র্েু দেেলমাত্র সংসেত দেস্ে এঁর নকাররে পচরিয় আমাস্ে পচররৃ্চপ্ত দেয়। 

ভাষার োধা ায় দে-সে েো ইচন েলস্র্ পারস্লন না, বনুমাস্ন েুঝস্র্ পাচর দসগুচল 

মূলেোন। ইচন আশা েোশ েরস্লন আমার পারস্সে আসা সােতে হস্ে। আচম েললুম, 

আপনাস্ের পূেতর্ন সূেকারসাধা ে েচে ও রূপোর োঁরা আচম র্াঁস্েরই আপন, এস্সচে 

আধুা চনে োস্লর ভাষা চনস্য়; র্াই আমাস্ে ীকারোর েরা আপনাস্ের পস্ক্ষ েচঠন হস্ে না। 

চে্ নূর্ন োস্লর ো োন র্াস্েও আচম বেজ্ঞা েচর দন। এ েুস্ে য়ুস্রাপ দে সস্র্ের 

োহনরূস্প এস্সস্ে র্াস্ে েচে গ্রহণ েরস্র্ না পাচর র্া হস্ল র্ার আ ার্স্েই গ্রহণ 

েরস্র্ হস্ে। র্াই েস্ল চনস্ের আন্তচরে ঐশ্বেতস্ে হাচরস্য় োচহস্রর সম্পেস্ে গ্রহণ েরা 

োয় না। দে চেস্র্ পাস্র দসই চনস্র্ পাস্র, চভকু্ষে র্া পাস্র না। 

  

আে সোস্ল হাস্েস্ের সমাচধা  হস্য় োোনোচড়স্র্ চেস্য় আশ্রয় দনোর েো। র্ার 

পূস্েত েেনতস্রর সস্ঙ্গ এোনোর রাোর সবাইস্ন্ধ আলাপ হল। এেো দরো শা চেস্লন েসাে 

তসনেেস্লর বচধা পচর্ মাত্র। চেেোলস্য় য়ুস্রাস্পর চশক্ষা চর্চন পান চন, এমন-চে, পারচসে 

ভাষাস্র্ও চর্চন োঁিা। আমার মস্ন পড়ল আমাস্ের আেের োেশাস্হর েো। দেেল দে 
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চেস্েশকারর েেল দেস্ে চর্চন পারসেস্ে োঁচিস্য়স্েন র্া নয়, দমাল্লাস্ের-বচধা পর্েোস্ল-

েৃচেদ্ধ পারসেস্ে মুচক্ত চেস্য় রাষ্ট্রর্ন্ত্রস্ে েেল ও বিল োধা া দেস্ে উদ্ধার েস্রস্েন। 

  

আচম েললুম, দুভতাো ভারর্েষত, েচেল ধা স্মতর পাস্ে আপােমস্তে েড়কারভূর্ 

ভারর্েষত। বন্ধ আিাস্রর দোঝার র্স্ল পঙু্গ আমাস্ের দেশ, চেচধা চনস্ষস্ধা র চনরেতের্ায় 

শর্ধা াচেভক্ত আমাস্ের সমাে। 

  

েেনতর েলস্লন, সাম্প্রোচয়ে ধা স্মতর দেড়া চডচঙস্য় ের্চেন না ভারর্ এোত্ম হস্ে 

র্র্চেন দোলস্েচেল তেঠস্ে েরগ্রহণ েস্র র্ার চনষৃ্কচর্ দনই। বন্ধ োরা র্ারা োড়া 

দপস্লও এস্োয় না, এস্োস্র্ দেস্লও মস্র েস্র্ত পস্ড়। 

  

বেস্শস্ষ হাস্েস্ের সমাচধা  দেেস্র্ দেরুলুম। নূর্ন রাোর আমস্ল এই সমাচধা র 

সংোর িলস্ে। পুস্রাস্না েেস্রর উপর আধুা চনে োরোনায় ঢালাই-েরা োচলর োস্ের 

এেো মণ্ডপ রু্স্ল দেওয়া হস্য়স্ে। হাস্েস্ের োস্েের সস্ঙ্গ এো এস্েোস্রই োপ োয় 

না। দলাহার দেড়ায় দ রা েচে-আত্মাস্ে মস্ন হল দেন আমাস্ের পুচলস-রােস্ত্বর 

বচডতনাস্ের েস্য়েকার। 

  

চভর্স্র চেস্য় েসলুম। সমাচধা রক্ষে এেোচন েস্ড়া দি স্ো আোস্রর েই এস্ন 

উপচির্ েরস্ল। দসোচন হাস্েস্ের োেেগ্রন্থ। সাধা ারস্ণর চেশ্বাস এই দে, দোস্না এেচে 

চেস্শষ ইচ্ছা মস্ন চনস্য় দিাে েুস্ে এই গ্রন্থ েুস্ল দে েচের্াচে দেরস্ে র্ার দেস্ে ইচ্ছার 

সেলর্া চনণতয় হস্ে। চেেু আস্েই েেনতস্রর সস্ঙ্গ দে চেষয় আস্লািনা েস্রচেলুম দসইস্েই 

মস্ন োেচেল। র্াই মস্ন মস্ন ইচ্ছা েরলুম ধা মতনামধা ারকার বন্ধর্ার োণাচন্তে োঁস দেস্ে 

ভারর্েষত দেন মুচক্ত পায়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।      পারস্যে      ।         প্রবন্ধ 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দে পার্া দেরল র্ার েচের্াস্ে দুই ভাে েরা োয়। ইরানকার ও েয়েস্ন চমস্ল দে 

র্েতমা েস্রস্েন র্াই গ্রহণ েরা দেল। েেম বংস্শর েেম দলােচে মাত্র চেই। 

েচের্াচেস্ে রূপেভাস্ে ধা রা হয়, চে্ সরল বেত ধা রস্ল সুন্দরকার দেয়সকারই োস্েের উচেষ্ট। 

  

েেম বংশ। মুেুেধা ারকার রাোরা দর্ামার মস্নাস্মাহন িকু্ষর োস, দর্ামার েি দেস্ে 

দে সুধা া চনুঃসৃর্ হয় জ্ঞানকার এেং েুচদ্ধমাস্নরা র্ার িারা বচভভূর্। 

  

চির্কারয় বংশ। ীেতিার োস্ে েুস্ল, আর দসইসস্ঙ্গ েুলস্ে আমাস্ের সমস্ত েচেল 

েোপাস্রর গ্রচন্থ, এও চে হস্ে সিে। বহংেৃর্ ধা াচমতেনামধা ারকারস্ের েস্নে েচে র্া েন্ধই 

োস্ে র্স্ে ভরসা দরস্ো মস্ন ঈশ্বস্রর চনচমস্ত্ত র্া োস্ে েুস্ল। 

  

েনু্ধরা েস্ের সস্ঙ্গ উত্তস্রর সংেচর্ দেস্ে চেচস্মর্ হস্লন।  

  

এই সমাচধা র পাস্শ েস্স আমার মস্নর মস্ধা ে এেো িমে এস্স দপ ঁেল, এোনোর 

এই েসন্তেভাস্র্ সূস্েতর আস্লাস্র্ েূরোস্লর েসন্তচেন দেস্ে েচের হাস্সোজ্জ্বল দিাস্ের 

সংস্ের্। মস্ন হল আমরা দুেস্ন এেই পানশালার েনু্ধ, বস্নেোর নানা রস্সর বস্নে 

দপয়ালা ভরচর্ েস্রচে। আচমও দর্া ের্োর দেস্েচে আিারচন্ঠ  ধা াচমতেস্ের েুচেল 

ভ্রূেুচে। র্াস্ের েিনোস্ল আমাস্ে োঁধা স্র্ পাস্র চন; আচম পলার্ে, েুচে চনস্য়চে 

বোধা েোচহর্ আনস্ন্দর হাওয়ায়। চনচির্ মস্ন হল আে, ের্-শর্ েৎসর পস্র 

েকারেনমৃরু্ের েেেধা ান দপচরস্য় এই েেস্রর পাস্শ এমন এেেন মুসাচের এস্সস্ে দে 

মানুষ হাস্েস্ের চিরোস্লর োনা দলাে। 

  

ভরপুর মন চনস্য় োোনোচড়স্র্ এলুম। োঁর োচড় র্াঁর নাম চশরােকার। েলোর্ায় 

েেেসা েস্রন। র্াঁরই ভাইস্পা েচললকার আচর্েেভার চনস্য়স্েন। পচরষ্কার নরু্ন োচড়, 

সামস্নচে দোলা, বেূস্র এেো দোস্ো পাহাড়। োঁস্ির শাচসর মস্ধা ে চেস্য় েিুর আস্লা 
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এস্স সুসচজ্জর্  র উজ্জ্বল েস্র দরস্েস্ে। েস্র্েে  স্রই দোস্ো দোস্ো দেচেস্ল োোম 

চেশ চমশ চমষ্টান্ন সাোস্না। 

  

িা োওয়া হস্ল পর এোনোর োন-োেনার চেেু নমুনা দপলুম। এেেস্নর হাস্র্ 

োনুন, এেেস্নর হাস্র্ দসর্ারোর্কারয় োেনা, োয়স্ের হাস্র্ র্াল দেোর েন্ত্র– োঁয়া-

র্েলার এেস্ত্র চমশ্রণ। সংেকারস্র্র চর্নচে ভাে। েেম বংশো িেুল, মধা ে বংশ ধা কাররমন্দ 

সেরুণ, দশষ বংশো নাস্ির র্াস্ল। আমাস্ের চেচশ সুস্রর সস্ঙ্গ িাস্ন িাস্ন বস্নে চমল 

দেেস্র্ পাই। োংলাস্েস্শর সস্ঙ্গ এেো ঐেে দেেচে– এোনোর সংেকারর্ োস্েের সস্ঙ্গ 

চেচচ্ছন্ন নয়। 

  

ইম্ফাহাস্ন োত্রা েরোর পূস্েত চেশ্রাম েস্র চনচচ্ছ। েস্স আচে দোর্লার মাদুর-পার্া 

লবাইা োরান্দায়। সম্মুেোস্ন্ত দরচলস্ঙর োস্য় োস্য় েস্ে সাোস্না পুচের্ দেস্রচনয়ম। 

নকারস্ির োোস্ন েুস্লর দেয়াচরর মাঝোস্ন দোস্ো েলাশস্য় এেচে চনচিয় দোয়ারা, আর 

দসই দেয়াচরস্ে েেচক্ষণ েস্র েলশস্্ েলস্রার্ েস্য় িস্লস্ে। বেূস্র েন্পতচর্র 

েকারচেো। আোস্শ পাণু্ডর নকারচলমার োস্য় র্রুহকারন েচল-বচঙ্কর্ পাহাস্ড়র র্রঙ্গাচয়র্ ধূা সর 

দরো। েূস্র োস্ের র্লায় োরা এেেল েস্স েল্প েরস্ে। ঠাণ্ডা হাওয়া, চনস্তব্ধ মধা োি। 

শহর দেস্ে েূস্র আচে, েনর্ার সম্পেত দনই, পাচেরা চেচিচমচি েস্র উস্ড় দেড়াস্চ্ছ 

র্াস্ের নাম োচন দন। সঙ্গকাররা শহস্র দে দোোয় িস্ল দেস্ে, চিরক্লান্ত দেহ িলস্র্ নারাে 

র্াই এেলা েস্স আচে। পারস্সে আচে দস েো চেস্শষ েস্র মস্ন েচরস্য় দেোর চেেুই 

দনই। এই আোশ, োর্াস, েম্পমান সেুে পার্ার উপর েম্পমান এই উজ্জ্বল আস্লা, 

আমারই দেস্শর শকারর্োস্লর মস্র্া। 

  

চশরাে শহরচে দে োিকারন র্া েলা োয় না। আরস্েরা পারসে েয় েরার পস্র র্স্ে 

এই শহস্রর উদ্ভে। সাোচে-শাসনোস্ল চশরাস্ের দে শ্রকারেৃচদ্ধ হস্য়চেল আেোন 

আক্রমস্ণ র্া বংস হস্য় োয়। আস্ে চেল শহর চ স্র পােস্রর দর্ারণ, দসো ভূচমসাৎ 

হস্য় র্ার োয়োয় উস্ঠস্ে মাচের দেয়াল। চন্ঠ ুর ইচর্হাস্সর হার্ দেস্ে পারসে দেমন 
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েরাের আ ার্ দপস্য়স্ে পৃচেেকারস্র্ আর-স্োস্না দেশ এমন পায় চন, র্েু র্ার েকারেনকারশচক্ত 

োরোর চনস্ের পুনুঃসংোর েস্রস্ে। ের্তমান েুস্ে আোর দসই োস্ে দস দলস্েস্ে, দেস্ে 

উস্ঠস্ে আপন মূচেতর্ েশা দেস্ে। 
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পারস্যে – ০৫ 

  

িস্লচে ইম্ফাহাস্নর চেস্ে। দেলা সার্োর পর চশরাস্ের পুরিার চেস্য় দেচরস্য় 

পড়লুম। চেচরস্শ্রণকারর মধা ে চেস্য় িলা শুরু হল। চপেস্ন র্াচেস্য় মস্ন হয় দেন চেচরেেৃচর্ 

চশলাজিতচলস্র্ চশরােস্ে ব তেরূস্প দঢস্ল চেস্য়স্ে। 

  

চশরাস্ের োইস্র দলাোলয় এস্েোস্র বন্তচহতর্, র্ার পচরচশষ্ট চেেুই দনই, 

োেপালাও দেো োয় না। তেচিত্রেহকারন চরক্তর্ার মধা ে চেস্য় দে পে িস্লস্ে এঁস্েস্েঁস্ে 

দসো দমাের-রস্ের পস্ক্ষ েশস্ত ও বস্পক্ষােৃর্ বেনু্ধর। 

  

োয় এে  িার পে দপচরস্য় োঁস্য় দেো দেল শসেস্ের্, েম এেং আচেম। চে্ 

গ্রাম দেচে দন, চেেন্ত পেতন্ত বোচরর্। মাস্ঝ মাস্ঝ ঝাঁেড়া-স্লাম-ওয়ালা দভড়ার পাল, 

দোোও-ো োেস্লর োস্লা দরাঁয়ায় তর্চর দি স্ো র্াঁেু। শসেশোমল মাঠ ক্রস্ম েশস্ত 

হস্য় িস্লস্ে। েূস্রর পাহাড়গুস্লা োস্ো হস্য় এল, দেন র্ারা পাহাস্ড়র শােে। 

  

এমন সময় হঠাৎ দেো দেল বনচর্েূস্র পচসতস্পাচলস। চেগ চেেয়কার েচরয়ুস্সর 

োসাস্ের ভগ্নস্শষ। উচ্চ মাচের মঞ্চ, র্ার উপস্র ভাঙা ভাঙা েস্ড়া েস্ড়া পােস্রর োম, 

বর্কারর্ মহােুে দেন আোস্শ বক্ষম োহু রু্স্ল চনমতম োলস্ে চধা ক্কার চেস্চ্ছ। 

  

আমাস্ে দি চেস্র্ েচসস্য় পােস্রর চসঁচড় দেস্য় রু্স্ল চনস্য় দেল। চপেস্ন পাহাড়, 

ঊস্বত শূনে, নকারস্ি চেেন্তেসাচরর্ েনশূনে োন্তর, র্ারই োস্ন্ত োঁচড়স্য় আস্ে এই পােস্রর 

রুদ্ধোণকারর সংস্ের্। চেেোর্ পুরােস্শষচেৎ েমতান ডাক্তার হেতজ স্েল ট্ এই পুরার্ন েকারচর্ত 

উদ  ােন েরোর োস্ে চনেুক্ত। চর্চন েলস্লন, েচলতস্ন আমার েক্তৃর্া শুস্নস্েন আর 

দহাস্েস্লও আমার সস্ঙ্গ চর্চন দেো েরস্র্ চেস্য়চেস্লন। 
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পােস্রর োমগুস্লা দোস্নাো ভাঙা, দোস্নাো বস্পক্ষােৃর্ সমূ্পণত। চনরেতে োঁচড়স্য় 

েচড়স্য়, মুেচেয়স্ম বচর্োয় ে্র বসংলগ্ন বচিগুস্লার মস্র্া। োস্ের েনে দে-সে োঠ 

দলস্েচেল, চহসাস্ের র্াচলোয় দেো দেস্ে, ভারর্েষত দেস্ে আনকারর্ দসগুন োঠও চেল 

র্ার মস্ধা ে। চেস্লন োনাোর চেেো র্েন োনা চেল না েস্ল পােস্রর োে সিে হয় চন। 

চে্ দে চেেোর দোস্র এই সেল গুরুভার বচর্ েোণ্ড পােরগুচল েোিাস্ন েসাস্না 

হস্য়চেল দস চেেো আে সমূ্পণত চেস্মৃর্। দেস্ে মস্ন পস্ড় মহাভারস্র্র ময়োনস্ের েো। 

দোঝা োয় চেশাল োসাে-চনমতাস্ণর চেেো োস্ের োনা চেল র্ারা েুচধা চ্ঠ স্রর ীোচর্ 

চেল না। হয়স্র্া-ো এইচেে দেস্েই রােচমচস্ত্র দেস্ে। দে পুস্রািন পাণ্ডেস্ের েস্নে সুড়ঙ্গ 

োচনস্য়চেল দসও দর্া েেন। 

  

ডাক্তার েলস্লন, আস্লেোণ্ডার এই োসাে পুচড়স্য় দেস্লচেস্লন সস্ন্দহ দনই। 

আমার দোধা  হয় পরেকারচর্ত-বসচহষু্ণ ঈষতাই র্ার োরণ। চর্চন দিস্য়চেস্লন মহাসাম্রােে 

িাপন েরস্র্, চে্ মহাসাম্রাস্েের বভুেেয় র্াঁর আস্েই দেো চেস্য়চেল। আস্লেোণ্ডার 

আস্েস্মনকারয় সম্রােস্ের পারসেস্ে লণ্ডভণ্ড েস্র চেস্য়স্েন। 

  

এই পচসতস্পাচলস্স চেল েচরয়ুস্সর গ্রন্থাোর। েহু সহর িমতপস্ত্র রুপাচল দসানাচল 

বক্ষস্র র্াঁস্ের ধা মতগ্রন্থ আস্েস্তা চলপকারেৃর্ হস্য় এইোস্ন রচক্ষর্ চেল। চেচন এোস্ে 

ভস্মসাৎ েস্রচেস্লন র্াঁর ধা মত এর োস্ে েেতরর্া। আস্লেোন্দার আে েেস্র্ এমন 

চেেুই দরস্ে োন চন ো এই পচসতস্পাচলস্সর ক্ষচর্পূরণ-ীরূস্প রু্লনকারয় হস্র্ পাস্র। 

এোস্ন দেয়াস্ল দক্ষাচের্ মূচর্তস্শ্রণকারর মস্ধা ে দেো োয় েচরয়ুস আস্েন রােেত্রর্স্ল, আর 

র্ার সম্মুস্ে েন্দকার ও োস্সরা ব তে েহন েস্র আনস্ে। পরের্তকারোস্ল ইস্ফাহাস্নর দোস্না 

উচের এই চশলাস্লেে দভস্ঙ চেেকারণত চেেলাঙ্গ েস্র চেস্য়স্ে। 

  

পারস্সে আর-এে োয়ো েনন েস্র োিকারনর্র চেস্মৃর্ েুস্ের চেচনস পাওয়া দেস্ে। 

বধা োপে র্ারই এেচে নেশা-োো চডস্মর দোলার পাত্র আমাস্ে দেোস্লন। েলস্লন 

মস্হস্জিতােস্রার দেরেম োরুচিত্র এও দসই োস্র্র। সার বস্রল স্টাইন মধা েএচশয়া দেস্েও 
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এমন চেেু চেেু চেচনস দপস্য়স্েন মস্হস্জিতােস্রায় োর সােৃশে দমস্ল। এইরেম 

েহুেূরচেচক্ষপ্ত েমাণগুচল দেস্ে মস্ন হয় আধুা চনে সেল সভের্ার পূস্েত এেো েস্ড়া 

সভের্া পৃচেেকারস্র্ র্ার লকারলা চেস্তার েস্র বন্তধা তান েস্রস্ে। 

  

বধা োপে এই ভগ্নস্শস্ষর এে বংশ সংোর েস্র চনস্ের োসা েস্র চনস্য়স্েন। 

 স্রর িাচর চেস্ে লাইস্িচর এেং নানাচেধা  সংগ্রহ। েচরয়ুস োরাচক্সস এেং আেতাোরাচক্সস 

এই চর্ন-পুরুষ-োহকার সম্রাস্ের লুপ্তস্শষ সম্পস্ের উত্তরাচধা োরকার হস্য় বধা োপে চনভৃস্র্ 

েুে আনস্ন্দ আস্েন। 

  

এ দেস্শ আসোমাত্র সে দিস্য় লক্ষে েরা োয় পূেত-এচশয়ার সস্ঙ্গ পচিম-এচশয়ার 

োেৃচর্ে দিহারার সমূ্পণত পােতেে। উভস্য় এস্েোস্রই চেপরকারর্ েলস্লই হয়। 

আেোচনস্তান দেস্ে আরি েস্র দমস্সাপস্েচময়া হস্য় আরে পেতন্ত চনেতয়ভাস্ে নকাররস 

েচঠন। পূেত-এচশয়ার চেচরস্শ্রণকার ধা রণকারর েচর্েূলর্া েস্র চন, র্াস্েরই েসােেষতস্ণ 

দসোনোর সমস্ত দেশ পচরপুষ্ট। চে্ পচিস্ম র্ারা পৃচেেকারস্ে েনু্ধর েস্রস্ে এেং বেরুদ্ধ 

েস্রস্ে আোস্শর রস্সর দে র্ে। মাস্ঝ মাস্ঝ েণ্ড েণ্ড চেচক্ষপ্ত আোস্র এোনোর বনােৃর্ 

মাচে উেতরর্ার ্পতশত পায়, দুলতভ েস্লই র্ার দলাভনকারয়র্া েেল, মস্নাহর র্ার রমণকারয়র্া। 

  

দস ভােেক্রস্ম এরা োহন দপস্য়স্ে উে এেং দ াড়া, আর েকারচেোর েন পালন 

েস্রস্ে দভড়ার পাল। এই েকারচেোর বনুসরণ েস্র এোনোর মানুষস্ে চনরন্তর সিল 

হস্য় োেস্র্ হল। এই পচিম-এচশয়ার বচধা োসকাররা েহু োিকারনোল দেস্েই োস্র োস্র 

েস্ড়া েস্ড়া সাম্রােে িাপন েস্রস্ে–র্ার মূল দেরণা দপস্য়স্ে এোনোর ভূচমর েস্ঠারর্া 

দেস্ে, ো র্াস্ের োইস্র দঠস্ল দের েস্র দেয়। র্ারা েেৃচর্র বোচির্ আচর্েে পায় চন, 

র্াস্ের দেস্ড় দেস্র্ হস্য়স্ে পস্রর বন্ন, আহার সংগ্রহ েরস্র্ হস্য়স্ে নূর্ন নূর্ন দক্ষস্ত্র 

এচেস্য়। 
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এোস্ন পল্লকারর দিস্য় োধা ানে দুেতরচক্ষর্ োিকাররস্েচষ্টর্ নেস্রর। ের্ োিকারন রােধা ানকারর 

বংসস্শষ পািার্ে এচশয়ায় ধূা চলপচরেকারণত। েৃচষেকারেকারস্ের িান পল্লকার, দসোস্ন ধা ন ীহস্স্ত 

উৎপােন েরস্র্ হয়। নের েেম েচর্চ্ঠ র্ হস্য়স্ে েয়েকারেকার দোদৃ্ধস্ের ের্াস্পর উপস্র। 

দসোস্ন সম্পে সংগ্রহ ও রক্ষণ না েরস্ল পরাভে। ভারর্েস্ষত েৃচষেকারেকারোর সহায় দোরু, 

মধা ে ও পচিম-এচশয়ায় েয়েকারচেোর সহায় দ াড়া। পৃচেেকারস্র্ েকার মানুস্ষর, েকার োহস্নর, 

েকার বস্স্ত্রর ত্বচরর্ েচর্ই েয়সাধা স্নর েধা ান উপায়। র্াই এেচেন মধা ে-এচশয়ার মরুোহকার 

বশ্বপালে দমােল েেতস্ররা েহুেূর পৃচেেকারস্র্ ভকারষণ েস্য়র সেতস্নস্শ আগুন জ্বাচলস্য় 

চেস্য়চেল। চিরিচলষু্ণর্াই র্াস্ের েস্র রু্স্লচেল দুধা তষত। বন্নসংস্োস্ির েস্নেই এরা এে-

এেচে জ্ঞাচর্োচর্স্র্ চেভক্ত, এই জ্ঞাচর্োচর্র মস্ধা ে দুস্ভতেে ঐেে। দে োরস্ণই দহাে, 

র্াস্ের এই ঐেে েেন েহু শাোধা ারার সচম্মচলর্ ঐস্েে স্ফকারর্ হস্য়স্ে র্েন র্াস্ের 

েয়স্েেস্ে চেেুস্র্ দঠোস্র্ পাস্র চন। চেচক্ষপ্ত চেচচ্ছন্ন আরেকারয় মরুোসকার জ্ঞাচর্োচর্রা 

েেন এে বেণ্ড ধা স্মতর ঐস্েে এে দেের্ার নাস্ম চমস্লচেল র্েন বচিরোস্লর মস্ধা েই 

র্াস্ের েয়পর্াো উস্ড়চেল োলবেশােকারর রক্তরােরচজিতর্ দমস্ র মস্র্া েূর পচিমচেেন্ত 

দেস্ে েূর পূেতচেক োন্ত পেতন্ত। 

  

এেো আেতোচর্র এে শাো পেতর্চেেকারণত মরুস্েচষ্টর্ পারস্সের উচ্চভূচমস্র্ আশ্রয় 

চনস্ল। র্েন দোস্না-এে বজ্ঞার্নামা সভেোচর্ চেল এোস্ন। র্াস্ের রচির্ দে-সেল 

োরুিস্েের চিিস্শষ পাওয়া োয় র্ার তনপুণে চেস্ময়েনে। দোধা  েচর েলা দেস্র্ পাস্র 

মস্হজিতোস্রা-েুস্ের মানুষ। র্াস্ের সস্ঙ্গ এস্ের হাস্র্র োস্ের চমল আস্ে। এই চমল 

এচশয়ায় েহুেূরচেস্তৃর্। মস্হজিতোস্রার স্মৃচর্চিস্ির সাহাস্েে র্ৎোলকারন ধা স্মতর দে দিহারা 

দেেস্র্ পাই বনুমান েরা োয়, দস েৃষভোহন চশস্ের ধা মত। রােণ চেস্লন চশেপূেে, রাম 

দভস্ঙচেস্লন চশস্ের ধা নু। রােণ দে োস্র্র মানুষ দস োচর্ না চেল বরণেির, না চেল 

পশুপালে। রামায়ণের্ েনশ্রুচর্ দেস্ে দোঝা োয়, দস োচর্ পরাভূর্ দেশ দেস্ে 

ঐশ্বেতসংগ্রহ েস্র চনস্ের রােধা ানকারস্ে সমৃদ্ধ েস্রস্ে এেং বস্নেচেন োহুেস্ল উস্পক্ষা 

েরস্র্ দপস্রস্ে আেতস্েের্া ইন্দ্রস্ে। দস োচর্ নেরোসকার। মস্হজিতোস্রার সভের্াও 

নােচরে। ভারস্র্র আচেম আরণেে েেতরর্র োচর্র সস্ঙ্গ দোে চেস্য় আস্েতরা এই 
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সভের্া নষ্ট েস্র। দসচেনোর িস্ের এেো ইচর্হাস আস্ে পুরাণেোয়, েক্ষেস্জ্ঞ। এেো 

তেচেে দহাস্মর আগুন চনচেস্য়চেল চশস্ের উপাসে, আেও চহন্দুরা দস উপােোন পাঠ 

েস্র ভচক্তর সস্ঙ্গ। তশে ও তেষ্ণেধা স্মতর োস্ে তেচেে দেের্ার েেতর্ার েো দে রস্ের 

সস্ঙ্গ দপ রাচণে ভারস্র্ আেোর্ হস্য় োস্ে। 

  

খ্রকারস্টেস্ন্মর দেড়হাোর েের পূস্েত ইরানকার আেতরা পারস্সে এস্সচেস্লন, য়ুস্রাপকারয় 

ঐচর্হাচসেস্ের এই মর্। র্াঁস্ের দহামাচগ্নর েয় হল। ভারর্েষত েৃহৎ দেশ, উেতর 

েনসংেুল। দসোনোর আচেম োস্র্র নানা ধা মত, নানা রকারচর্। র্ার সস্ঙ্গ েচড়র্ হস্য় 

তেচেে ধা মত আচ্ছন্ন পচরেচর্তর্ ও বস্নে বংস্শ পচরেচেতর্ হল–েহুচেধা , এমনচে, 

পর্পতরচেরুদ্ধ হল র্ার আিার– নানা দেেস্েেকার নানা সম্প্রোস্য়র সস্ঙ্গ বভোের্ হওয়াস্র্ 

ভারর্রেস্ষত ধা মতেচেলর্ার বন্ত রইল না। পারস্সে এেং দমাস্ের উপর পািার্ে এচশয়ায় 

সেতত্রই োসস্োেে িান সংেকারণত এেং দসোস্ন বন্নস্ক্ষস্ত্রর পচরচধা  পচরচমর্। দসই দোস্ো 

োয়োয় দে আস্েতরা োসপত্তন েরস্লন র্াঁস্ের মস্ধা ে এেচে চেশুদ্ধ সংহচর্ রইল, 

বনােতেনর্ার েভাস্ে র্াঁস্ের ধা মতেমত েহু েচেল ও চেেৃর্ হল না। এচশয়ার এই চেভাস্ে 

েৃষ্ণেণত চনস্গ্রাোয় োচর্র েসচর্ চেল র্ার েমাণ পুরার্ন সাচহস্র্ে আস্ে, চে্ 

ইরানকারয়স্ের আেতত্বস্ে র্ারা বচভভূর্ েরস্র্ পাস্র চন। 

  

পারস্সের ইচর্হাস েেন শাহনামার পুরাণেো দেস্ে দেচরস্য় এস্স ্পতষ্ট হস্য় উঠল 

র্েন পারস্সে আেতস্ের আেমন হাোর েের দপচরস্য় দেস্ে। র্েন দেচে আেতোচর্র দুই 

শাো পারসে-ইচর্হাস্সর আরিোলস্ে বচধা োর েস্র আস্ে, মকারচেয় এেং পারচসে। 

মকারচেস্য়রা েেস্ম এস্স উপচনস্েশ িাপন েস্র, র্ার পস্র পারচসে। এই পারচসেস্ের 

েলপচর্ চেস্লন হেমাচনশ। র্াঁরই নাম-বনুসাস্র এই োচর্ গ্রকারেভাষায় আস্েস্মচনড 

( Achaemenid) আেো পায়। খ্রকারস্টেস্ন্মর সাস্ড়-পাঁিস্শা েের পূস্েত আস্েস্মনকারয় 

পারচসস্েরা মকারচেয়স্ের শাসন দেস্ে সমস্ত পারসেস্ে মুক্ত েস্র চনস্েস্ের বধা কারস্ন 

এেচ্ছত্র েস্র। সমগ্র পারস্সের দসই েেম বচির্কারয় সম্রাে চিস্লন চেেোর্ সাইরস, র্াঁর 

েেৃর্ নাম দোরাস। চর্চন শুধুা  দে সমস্ত পারসেস্ে এে েরস্লন র্া নয়, দসই পারসেস্ে 
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এমন এে েৃহৎ সাম্রাস্েের িূড়ায় বচধা চ্ঠ র্ েরস্লন দস েুস্ে োর রু্লনা চেল না। এই 

েকাররেংস্শর এে পরম দেের্া চেস্লন বহুরমজ ো। ভারর্কারয় আেতস্ের েরুণস্েস্ের সস্ঙ্গই 

র্াঁর সাোর্ে। োচহেে েচর্মার োস্ে োচহেে পূো আহরস্ণর িারা র্াঁস্ে েসন্ন েরার 

দিষ্টাই র্াঁর আরাধা না চেল না। চর্চন র্াঁর উপাসেস্ের োে দেস্ে দিস্য়চেস্লন সাধুা  চিন্তা, 

সাধুা  োেে ও সাধুা  েমত। ভারর্েস্ষতর তেচেে আেতস্েের্ার মস্র্াই র্াঁর মচন্দর চেল না, 

এেং এোনোর মস্র্াই চেল বচগ্নস্েেকার। 

  

র্েনোর োস্লর দসস্মচেে োর্কারয়স্ের েুস্দ্ধ েয়াধা মত চেল না। দেশস্োড়া হর্ো লুঠ 

চেবংসন েন্ধন চনেতাসন, এই চেল রকারচর্। চে্ সাইরস ও র্াঁর পরের্তকার সম্রােস্ের 

রাষ্ট্রনকারচর্ চেল র্ার চেপরকারর্। র্াঁরা চেচের্ দেস্শ নোয়চেিার সুেেেিা ও শাচন্ত িাপন 

েস্র র্াস্ে সমৃচদ্ধশালকার েস্রস্েন। য়ুস্রাপকারয় ঐচর্হাচসস্েরা েস্লন, পারচসে রাোরা েুদ্ধ 

েস্রস্েন চমর্ািাচরর্ার সস্ঙ্গ, চেচের্ োচর্স্ের েচর্ বচনেতয় চহবর্ষণা েোশ েস্রস্েন, 

র্াস্ের ধা স্মত র্াস্ের আিাস্র হস্তস্ক্ষপ েস্রন চন, র্াস্ের ীাস্েচশে েলনায়েস্ের ীপস্ে 

রক্ষা েস্রস্েন। র্ার েধা ান োরণ, েকার েুস্দ্ধ, েকার দেশেস্য়, র্াঁস্ের ধা মতনকারচর্স্ে র্াঁরা 

ভুলস্র্ পাস্রন চন। েোচেস্লাচনয়ায় আসকারচরয়ায় পূোর েেেহাস্র চেল দেেমূচর্ত। চেস্ের্ারা 

চেচের্ োচর্র এই-সে মূচর্ত চনস্য় দের্ লুঠ েস্র। সাইরস্সর েেেহার চেল র্ার চেপরকারর্। 

এইরেম লুঠ-েরা মূচর্ত চর্চন দেোস্ন ো দপস্য়স্েন দসগুচল সে র্াস্ের আচেম মচন্দস্র 

চেচরস্য় চেস্য়স্েন। 

  

র্ার বনচর্োল পস্র র্াঁরই জ্ঞাচর্েংশকারয় েচরয়ুস সাম্রােেস্ে শত্রুহস্ত দেস্ে উদ্ধার 

েস্র আস্রা েহুেূর েসাচরর্ েস্রন। পচসতস্পাচলস্সর িাপনা এঁরই সময় হস্র্। এই েুস্ের 

আসকারচরয়া েোচেলন ঈচেে্ গ্রকারস েভৃচর্ দেস্শ েহু েকারচর্ত েধা ানর্ দেেমচন্দর আশ্রয় েস্র 

েোশ দপস্য়স্ে, চে্ আস্েস্মনকারয় রােস্ত্ব র্ার চিি পাওয়া োয় না। শত্রুেস্য়র 

চেেরণচিত্র দে-স্েোস্ন পাহাস্ড়র োস্য় দক্ষাচের্ দসোস্নই েরেুস্ত্রকারয়স্ের েরণকারয় দেের্া 

বহুরমজ োর েচে শকারষতস্েস্শ উৎেকারণত, বেতাৎ চনস্েস্ের চসচদ্ধলাভ দে র্াঁরই েসাস্ে এই 

েোচে র্ার মস্ধা ে ীকারেৃর্। চে্ মচন্দস্র মূচর্তিাপন েস্র পূো হর্ র্ার েমাণ দনই। 
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ের্কারেরূস্প বচগ্নিাপনার চিি পাওয়া োয়। ইচর্হাস্সর েেম আরি হস্র্ই এেস্েের্ার 

সরল পূোপদ্ধচর্ পারচসে োচর্স্ে ঐেে এেং শচক্ত দেোর সহায়র্া েস্রস্ে র্াস্র্ 

সস্ন্দহ দনই। 

  

েস্ড়া সাম্রােে হাস্র্ চনস্য় চির োেোর দো দনই। দেেলই র্াস্ে েৃচদ্ধর পস্ে চনস্য় 

দেস্র্ হয়, চেস্শষর্ িাচর চেস্ে দেোস্ন েচর্েূল শচক্ত। এইরেম চনর্ে েয়াস্স েলক্ষয় 

হস্য় ক্লাচন্ত দেো দেয়। বেস্শস্ষ হঠাৎ আ াস্র্ বচর্ িূল রাচষ্ট্রে দেহো িাচর চেে দেস্ে 

দভস্ঙ পস্ড়। দোস্না োচর্র মস্ধা ে ো রােেংস্শ সাম্রােেভার বচর্ েকার তোল েহন েরোর 

শচক্ত চেঁস্ে োেস্র্ই পাস্র না। দেননা সাম্রােে পোেতোই বীাভাচেে, দে এেেগুচলর 

সমচষ্টস্র্ দসো েচঠর্ র্াস্ের মস্ধা ে ঐোচন্তের্া দনই, েেেতচস্তর সবাইন্ধ চেচচ্ছন্ন হোর েস্নে 

চভর্স্র চভর্স্র চনরন্তর দিষ্টা েস্র, র্া োড়া েহুচেস্তৃর্ সকারমানা েহুচেচিত্র চেোস্ের সংরস্ে 

আসস্র্ োস্ে। আস্েস্মনকারয় সাম্রােেও আপন গুরুভাস্র ক্রস্মই হকারনেল হস্য় বেস্শস্ষ 

আস্লেোণ্ডাস্রর হাস্র্ িরম আ ার্ দপস্ল। এে আ াস্র্ই দস পস্ড় দেল র্ার এেমাত্র 

োরণ আস্লেোন্দার নয়। বচর্ েৃহোোর ের্াস্পর দুভতর ভার োহস্েরা এেচেন 

চনচির্ েেতন েরস্র্ োধা ে, ভগ্ন-ঊরু ধূা চলশায়কার মৃর্ দুস্েতাধা স্নর মস্র্া ভগ্নচেচশষ্ট 

পচসতস্পাচলস এই র্ব আে েহন েরস্ে। আস্লেোন্দাস্রর দোড়ার্াড়া-স্েওয়া 

সাম্রােেও বল্পোস্লর আয়ু চনস্য়ই দসই র্স্বর উত্তরাচধা োরকার হস্য়চেল দস েো সুচেচের্। 

  

এোন দেস্ে আর এে  িার পে চেস্য় সাোর্াোে গ্রাস্ম আমাস্ের মধা োিস্ভােন। 

এেচে েস্ড়া রেস্মর গ্রাম, পস্ের দুই ধা াস্র  নসংলগ্ন োঁিা ইঁস্ের ও মাচের  র, দোোন 

ও দভােনশালা। দপচরস্য় চেস্য় দেচে পস্ের ধা াস্র ডান পাস্শ মাচে দেস্য় নানা রস্ঙর 

দমস্ঠােুল চভড় েস্র আস্ে। েকার ত এল ম েন্পতচর্র োয়ার্স্ল র্িকার েলধা ারা চিগ্ধ েলশস্্ 

েোচহর্। এই রমণকারয় উপেস্ন  াস্সর উপর োস্পতে চেচেস্য় আহার হল। দপালাও মাংস 

েল ও েস্েষ্ট পচরমাস্ণ দ াল। 
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আোস্শ দম  েস্ম আসস্ে। এোন দেস্ে ন্বইই মাইল পস্র আোস্ে-নামে দোস্ো 

শহর, দসোস্ন রাচত্রোপস্নর েো। েূস্র দেো োস্চ্ছ রু্ষারস্রোর-চর্লেোো চেচরচশের। 

দেহ চেে গ্রাম োচড়স্য় সুমতাস্ে দপ ঁেলুম। পস্ের মস্ধা ে দসোনোর েধা ান রােেমতিারকার 

বভেেতনা োচনস্য় আস্ে িস্ল দেস্লন। দেলা পাঁিোর সময় দপ ঁেলুম পুরোসাস্ে। োল 

দভাস্রর দেলা রওনা হস্য় ই্পতাহাস্ন দপ ঁেে চিেহস্র। 

  

োরা োঁচে ভ্রমণোরকার র্ারা োর্ই আলাো। এে চেস্ে র্াস্ের শরকারর মন চিরিচলষু্ণ, 

আর-এে চেস্ে বনভেস্স্তর মস্ধা ে র্াস্ের সহে চেহার। োরা শরকাররোস্ে স্তব্ধ দরস্ে 

মনোস্ে িালায় র্ারা বনে দশ্রণকারর দলাে। বেি দরলোচড়-স্মােরোচড়র মধা েির্ায় এই 

দুই োস্র্র পঙ চক্তস্ভে রইল না। েুস্না মানুস্ষর ভ্রমণ আপন দোণ দেস্ে আপন দোস্ণই 

আসোর েস্নে। আমাস্ের আধা োচত্মে ভাষায় োস্ের েস্ল েচন্ঠ  বচধা োরকার। র্ারা োঁধা া 

রাস্তায় সস্তায় চেচেে দেস্ন, মস্ন েস্র মুচক্তপস্ে ভ্রমণ সারা হল, চে্  ো েস্র চেস্র 

আস্স দসই আপন সংেকারণত আড্ডায়, লাস্ভর মস্ধা ে, হয়স্র্া সংগ্রহ েস্র বহংোর। 

  

ভ্রমস্ণর সাধা না আমার ধা াস্র্ দনই, বন্তর্ এই েয়স্স। সাধা ে োরা, দুেতমর্ার 

েৃচ্ছ্রসাধা স্ন র্াস্ের ীভাস্ের আনন্দ, পে েুঁস্ে দের েরোর মহৎ ভার র্াস্ের উপর। 

র্ারা দশ্র্ঠ  বচধা োরকার, ভ্রমস্ণর িরম েল র্ারাই পায়। আচম আপার্র্ দমােস্র িস্ড় 

িলস্লম ইস্ফাহাস্ন। 

  

সোলস্েলা দম াচ্ছন্ন, োল চেস্েল দেস্েই র্ার আস্য়ােন। আে শকারর্ পস্ড়স্ে 

রকারচর্মর্। এেস্ স্য় শূনেোয় োন্তস্র আসন্ন েৃচষ্টর োয়া চেস্তকারণত। চেেন্ত দেষ্টন েস্র দে 

চেচরমালা, নকারলাভ ব্পতষ্টর্ায় দস বেগুচির্।  িার পর  িা িস্লচে বন্তহকারন, আস্লর-

চিি-হকারন মাস্ঠর মস্ধা ে চেসচপতর্ পে চেস্য়। চে্ মানুষ দোোয়। িাষকার দেন হাল লাঙল 

চনস্য় মাস্ঠ আস্স না। হাস্ের চেন হাে েরস্র্ োয় না দেউ; েসস্লর দের্ চনস্ড়াোর েুচঝ 

েরোর দনই? েূস্র েূস্র েন্দুেধা ারকার পাহারাওয়ালা োঁচড়স্য়, র্ার দেস্ে আন্দাে েরা োয় 

ঐ চেেস্ন্তর োইস্র বেৃশে দনপস্েে দোোও মানুস্ষর নানািেচে চটর্ সংসারোত্রা 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।      পারস্যে      ।         প্রবন্ধ 

 50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িস্লস্ে। মাস্ঠ দোোও-ো েসল, দোোও-ো েহুেূর ধা স্র আোো, র্াস্র্ ঊবতপুচ্ছ সাো 

সাো েুস্লর স্তেে। মাস্ঝ মাস্ঝ দোস্ো নেকার, চে্ র্াস্ে আঁেস্ড় দনই গ্রাম। দমস্য়রা 

েল দর্াস্ল না, োপড় োস্ি না, িান েস্র না, দোরুোেুর েল োয় না; চনেতন পাহাস্ড়র 

র্লা চেস্য় িস্ল, দেন সন্তানহকারন চেধা োর মস্র্া। বস্নেক্ষণ পস্র চেনা ভূচমোয় এস্স 

পস্ড় মাচের পাঁচিস্লস্ রা গ্রাম, এেেু পস্রই আর র্ার বনুেৃচত্ত দনই। আোর দসই শূনে 

মাঠ, আর মাস্ঠর দশস্ষ চ স্র আস্ে পাহাড়। 

  

পস্ে দেস্র্ দেস্র্ এে োয়োয় দেচে এই উচ্চভূচম হঠাৎ চেেকারণত হস্য় দনস্ম দেস্ে, 

আর দসই েহ্বরর্ল দেস্ে োড়া এেো পাহাড় উস্ঠস্ে। এই পাহাস্ড়র োস্য় স্তস্র স্তস্র 

দোস্প দোস্প মানুস্ষর োসা, ভাঙন-ধা রা পদ্মার পাচড়স্র্ োঙশাচলস্ের োসার মস্র্া। 

িাচর চেে দেস্ে চেচচ্ছন্ন এই দোের-চনোসগুচলস্র্ েস্েস্শর েস্নে োস্ঠরর্ক্তা-স্েলা 

সংেকারণত সাঁস্ো। মানুস্ষর িাস্ের মস্র্া এই দলাোলয়চের নাম ইস্য়েচেেস্ত্।  

  

দুপুর দেস্েস্ে। ইস্ফাহাস্নর দপ রেস্নর পক্ষ দেস্ে বভেেতনা েহন েস্র দমােররস্ে 

দলাে এল। দসই বভেেতনার সস্ঙ্গ এই শা-স্রো গ্রাস্মর এেচে েচের োেে চেল চমচলর্। 

দসই োেেচের ইংস্রচে র্েতমা এইোস্ন চলস্ে চেই : 

  
The caravans of India always carry sugar but this time it has the perfume of the 

muse. O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee 
like the butterflies which burn around the flame of candles. 

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi 
will come to life in his tomb. 

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the 

future holds. 
Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus, an august 

descendant of whom to-day fortunately wears the crown of Persia. 
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পস্ের ধা াস্র দেো চেল এল ম পপ লার বচলভ ও রঁু্র্ োস্ের দশ্রণকার। সামস্ন দেো 

োয় ঢালু পাহাস্ড়র োস্য় েূরেসাচরর্ ইস্ফাহান শহর। 
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পারস্যে – ০৬ 

  

পূস্েতই েস্ল দরস্েচেলুম, আচম সম্মাননা িাই দন, আমাস্ে দেন এেচে চনভৃর্ োয়োয় 

েোসিে শাচন্তস্র্ রাো হয়। উপর দেস্ে দসইরেম হুেুম এস্সস্ে। র্াই এস্সচে এেচে 

োোনোচড়স্র্। োোনোচড় েলস্ল এস্ে োস্ো েরা হয়। এ এেচে মস্ত সুসচজ্জর্ োসাে। 

চেচন েেনতর চর্চন ধা কারর সুেিকারর, শান্ত র্াঁর দস েনে, এঁর মস্ধা ে োিেেেৃচর্র চমর্ভাষকার 

বিঞ্চল আচভোত্ে।  

  

শুনস্র্ পাই এই োচড়র চেচন মাচলে চর্চন আমাস্ের দেস্শর দসস্েস্ল দোস্না দোস্না 

ডাোস্র্ েচমোরস্ের মস্র্া চেস্লন। এেো এোস্ন সশস্স্ত্র সবসস্নে বস্নে দে রাত্মে 

েস্রস্েন। এেন বস্ত্র তসনে দেস্ড় চনস্য় র্াঁস্ে দর্স্হরাস্ন রাো হস্য়স্ে, োরােন্দকাররূস্প 

নয়, নেরেন্দকাররূস্প। র্াঁর দেস্লস্ের য়ুস্রাস্প চশক্ষার েস্নে পাঠাস্না হস্য়স্ে। ভারর্ 

েেস্মতস্ির শাসননকারচর্র সস্ঙ্গ চেেু েস্ভে দেেচে। দমাহ স্মরার দশে, েেস্মতস্ির চেরুস্দ্ধ 

চেস্িাহ উস্ত্তচের্ েরোর দিষ্টা েরাস্র্ রােে তসনে চনস্য় র্াঁস্ে আক্রমস্নর উস্েোে 

েস্রন। র্েন দশে সচন্ধর োেতনা েরস্র্ই দস োেতনা মজিতুর হল। এেন চর্চন দর্স্হরাস্ন 

োসা দপস্য়স্েন। র্াঁর েচর্ নের রাো হস্য়স্ে, চে্ র্াঁর েলায় োঁস ো হাস্র্ চশেল 

িস্ড় চন। 

  

বপরাস্ি েেন শহস্র েস্েশ েস্রচেলুম র্েন ক্লান্ত েৃচষ্ট-শ্রান্ত মন ভাস্লা েস্র 

চেেুই গ্রহণ েরস্র্ পাস্র চন। আে সোস্ল চনমতল আোশ, চিগ্ধ দর ি। দোর্লায় এেচে 

দোস্ণর োরান্দায় েস্সচে। নকারস্ির োোস্ন এল ম পপ লার উইস্লা োস্ে দেচষ্টর্ দোস্ো 

েলাশয় ও দোয়ারা। েূস্র োেপালার মস্ধা ে এেচে মসচেস্ের িূড়া দেো োস্চ্ছ, দেন 

নকারলপস্দ্মর েুঁচড়, সুচিক্কণ নকারল পারচসে োচল চেস্য় তর্চর, এই সোলস্েলাোর পার্লা 
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দমস্ -স্োঁওয়া আোস্শর দিস্য়  নর্র নকারল। সামস্নোর োঁের-চেোস্না রাস্তায় তসচনে 

েহরকার পায়িাচর েরস্ে। 

  

এ-পেতন্ত সমস্ত পারস্সে দেস্ে আসচে এরা োোনস্ে েকার ভাস্লাই না োস্স। এোস্ন 

িাচর চেস্ে সেুে রস্ঙর দুচভতক্ষ, র্াই দিাস্ের কু্ষধা া দমোোর এই আস্য়ােন। োের 

ভারর্েস্ষত োোস্নর বভাে দেস্ে বেজ্ঞা েোশ েস্রচেস্লন। চর্চন এস্সচেস্লন 

মরুেস্েশ দেস্ে, োোন র্াঁস্ের পস্ক্ষ শুধুা  দেেল চেলাস্সর চেচনস চেল না, চেল 

বর্োেশেে। র্াস্ে েহুসাধা নায় দপস্র্ হস্য়স্ে েস্ল এর্ ভাস্লাোসা। োংলাস্েস্শর 

দমস্য়রা পচিস্মর দমস্য়স্ের মস্র্া পরোর শাচড়স্র্ রস্ঙর সাধা না েস্র না, িাচর চেস্েই 

রঙ এর্ সুলভ। োংলায় দোলাই-োঁোয় রঙ েস্ল ওস্ঠ চন, লর্াপার্ার রচঙন োপওয়ালা 

চেে পচিস্ম। োচড়র দেয়াস্ল রঙ লাোয় মাস্রায়াচড়, োঙাচল লাোয় না। 

  

আে সোলস্েলা িান েরোর বেোশ রইল না। এস্ে এস্ে এোনোর 

মুেচনচসপাচলচে, চমচলোচর-চেভাে, চশক্ষাচেভাে, েচণক সভা আমাস্ে সাের সিাষণ 

োনাস্র্ এস্সচেস্লন। 

  

দেলা চর্নস্ের পর শহর পচরক্রমস্ণ দেরলুম। ই্পতাহাস্নর এেচে চেস্শষত্ব আস্ে, 

দস আমার দিাস্ে সুন্দর লােল। মানুস্ষর োসা েেৃচর্স্ে এে স্র েস্র রাস্ে চন, োস্ের 

েচর্ র্ার  চন্ঠ  আনন্দ শহস্রর সেতত্রই েোশমান। সাচরোঁধা া োস্ের র্লা চেস্য় চেস্য় 

েস্লর ধা ারা িস্লস্ে, দস দেন মানুস্ষরই েরস্ের েোহ। োেপালার সস্ঙ্গ চনচেড় চমলস্ন 

নেরচেস্ে সুি েেৃচর্ি েস্ল দিাস্ে দঠস্ে। সাধা ারণর্ উস্ড়া-োহাস্ে িস্ড় শহরগুস্লাস্ে 

দেেস্ল দেন মস্ন হয় পৃচেেকারর িমতস্রাে। 

  

মানুস্ষর চনস্ের হাস্র্র আিেত েকারচর্ত আস্ে এই শহস্রর মাঝোস্ন, এেচে েৃহৎ 

ময়োন চ স্র। এর নাম ময়োন-ই-শা বেতাৎ োেশাস্হর ময়োন। এোস্ন এে োস্ল 

োেশাস্হর দপাস্লা দেলোর োয়ো চেল। এই িত্বস্রর েচক্ষণ সকারমানার মাঝোস্ন োঁচড়স্য় 
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আস্ে মসচেে-ই-শা। েেমা শা আ্বইাস্সর আমস্ল এর চনমতাণ আরি, আর র্াঁর পুত্র 

চির্কারয় শা আ্বইাস্সর সমস্য় র্ার সমাচপ্ত। এেন এোস্ন ভেনার োে হয় না। ের্তমান 

োেশাহস্ের আমস্ল েহুোস্লর ধুা স্লা ধুা স্য় এস্ে সাে েরা হস্চ্ছ। এর িাপর্ে এোধা াস্র 

সমুচ্চ েিকারর ও সে্নপসুন্দর, এর োরুোেত েচল্ঠ  শচক্তর সুেুমার সুচনপুণ বধা েেসাস্য়র 

েল। এর পাশ্বতের্তকার আর-এেচে মসচেে মািাস্স-ই-িাহার োস্ে েস্েশ েরলুম। এে 

চেস্ে উচচ্ছ্রর্ চেপুলর্ায় এ সুমহান, দেন স্তেমন্ত্র, আর এে চেস্ে সমস্ত চভচত্তস্ে েচির্ 

েস্র েণতসংেচর্র চেচিত্রর্ায় রমণকারয়, দেন েকারচর্োেে। চভর্স্র এেচে োঙ্গন, দসোস্ন 

োিকারন দিনার োে এেং রঁু্র্, েচক্ষণ ধা াস্র বরু্েচ্চগুবাইেওয়ালা সুেশস্ত ভেনােৃহ। দে 

োচলস্র্ চভচত্ত মচণ্ডর্ র্ার দোোও দোোও চিক্কণ পার্লা েণতেস্লপ ক্ষয়োপ্ত, দোোও-

ো পরের্তকারোস্ল োচল েেল েরস্র্ হস্য়স্ে, চে্ নূর্ন দোেনাো োপ োয় চন। আস্েোর 

োস্লর দসই আিেত নকারল রস্ঙর েস্লপ এ োস্ল বসিে। এ ভেনালস্য়র দে ভােচে 

মনস্ে বচধা োর েস্র দস হস্চ্ছ এর সুচনমতল সমুোর োিকারেত। বনাের-বপচরচ্ছন্নর্ার চিি 

দোোও দনই। সেতত্র এেচে সসম্ভ্রম সম্মান েোেত শুচির্া রক্ষা েস্র চেরাে েরস্ে। 

  

এই মসচেস্ের োঙ্গস্ণ োস্ের দেেস্লম র্াস্ের দমাল্লার দেশ। চনরুৎসুে েৃচষ্টস্র্ 

আমাস্ের চেস্ে র্াচেস্য় দেেস্ল, হয়স্র্া মস্ন মস্ন েসন্ন হয় চন। শুনলুম আর েশ েের 

আস্ে এোস্ন আমাস্ের েস্েশ সিেপর হর্ না। শুস্ন আচম দে চেচস্মর্ হে দস রাস্তা 

আমার দনই। োরণ, আর চেশ েের পস্রও পুরকারস্র্ েেন্নাস্ের মচন্দস্র আমার মস্র্া 

দোস্না িার্ে দে েস্েশ েরস্র্ পারস্ে দস আশা েরা চেড়বাইনা। 

  

শহস্রর মাঝোন চেস্য় োলুশেোর মস্ধা ে চেভক্ত-ধা ারা এেচে নেকার িস্ল দেস্ে। র্ার 

নাম েই আস্ন্দরু, বেতাৎ েন্মোচয়নকার। এই নেকারর র্লস্েস্শ দেোস্ন দোঁড়া োয় দসোন 

দেস্েই উৎস ওস্ঠ, র্াই এর এই নাম–উৎসেননকার। েলোর্ার ধা াস্র েঙ্গা দেরেম চক্লষ্ট 

েলুচষর্ শৃঙ্খলেেতর, এ দসরেম নয়। েঙ্গাস্ে েলোর্া চেংেরকার েস্রস্ে, সেকার েস্র চন, 

র্াই বেমাচনর্ নেকার হাচরস্য়স্ে র্ার রূপলােণে। এোনোর এই পুরোচসনকার নেকার েঙ্গার 
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রু্লনায় বেভকারর ও বেশস্ত েস্ে, চে্ এর সুি দস ন্দেত নেস্রর হৃেস্য়র মস্ধা ে চেস্য় 

িস্লস্ে আনন্দ েহন েস্র। 

  

এই নেকারর উপরোর এেচে চিে দেেস্র্ এলুম, র্ার নাম আচলেেতকার-োঁর পুল। 

আচলেেতকার শা-আ্বইাস্সর দসনাপচর্, োেশার হুেুস্ম এই পুল তর্চর েস্রচেস্লন। পৃচেেকারস্র্ 

আধুা চনে ও োিকারন বস্নে চিে আস্ে, র্ার মস্ধা ে এই েকারচর্তচে বসাধা ারণ। 

েহুচেলানওয়ালা চর্ন-র্লা এই পুল; শুধুা  এোর উপর চেস্য় পচেে পার হস্য় োস্ে েস্ল 

এ তর্চর হয় চন– বেতাৎ এ শুধুা  উপলক্ষ নয়, এও ীয়ং লক্ষে। এ দসই চেলেচরয়া েুস্ের 

রিনা ো আপনার োস্ের র্াড়াস্র্ও আপন মেতাো ভুলর্ না। 

  

চিে পার হস্য় দেলুম এোনোর আমতাচন চেেতায়। চেেতার োচহস্র ও বঙ্গস্ন চভড় 

েস্মস্ে। 

  

চভর্স্র দেস্লম। োিকারন চেেতা। উপাসনা- স্রর দেয়াল ও োে চিচত্রর্, বলংেৃর্। 

দেয়াস্লর নকারস্ির চেেোয় সুন্দর পারচসে োচলর োে, োচে বংশোয় োইস্েল-েচণতর্ 

দপ রাচণে েচে আঁো। েনশ্রুচর্ এই দে, দোস্না ইোচলয়ন চিত্রের ভ্রমণ েরস্র্ এস্স 

এই েচেগুচল এঁস্েচেস্লন। 

  

চর্নস্শা েের হস্য় দেল, শা-আ্বইাস রুচশয়া দেস্ে েহু সহর আমতাচণ আচনস্য় 

ইস্ফাহাস্ন োস েরান। র্ারা োচরের চেল ভাস্লা। র্েনোর দেশচেেয়কার রাোরা 

চশল্পিস্েের সস্ঙ্গ চশল্পকারস্েরও লুঠ েরস্র্ োড়স্র্ন না। শা-আ্বইাস্সর মৃরু্ের পর র্াস্ের 

উপর উৎপার্ আরি হল। বেস্শস্ষ নাচের শাস্হর আমস্ল উপিে এর্ বসহে হস্য় উঠল 

দে চেেস্র্ পারল না। দসই সমস্য়ই আমতাচনরা েেম ভারর্েস্ষত পাচলস্য় আস্স। ের্তমান 

োেশাস্হর আমস্ল র্াস্ের দোস্না দুুঃে দনই। চে্ দস োস্ল োরুবনপুণে সবাইস্ন্ধ র্াস্ের 

দে েোচর্ চেল এেন র্ার আর চেেু োচে আস্ে েস্ল দোধা  হল না। 
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োোস্রর মধা ে চেস্য় োচড় চেরলুম। আে েকার-এেো পরস্ে দোোস্নর েরো সে 

েন্ধ। এোনোর সুেকার ত চিনার-েকারচেোয় চেস্য় পড়লুম। োেশাস্হর আমস্ল এই রাস্তার 

মাধা োন চেস্য় োচল-োঁধা াস্না নালায় েল েইর্, মাস্ঝ মাস্ঝ দেলর্ দোয়ারা, আর চেল 

েুস্লর দেয়াচর। েরোস্রর চেচনসস্ে েস্রচেল আেস্রর চেচনস; পস্েরও চেল আমন্ত্রণ, 

আচর্েে। 

  

ই্পতাহাস্নর ময়োস্নর িাচর চেস্ে দে-সে বর্োিেত মসচেে দেস্ে এস্সচে র্ার 

চিন্তা মস্নর মস্ধা ে  ুরস্ে। এই রিনা দে েুস্ের দস েহুেূস্রর, শুধুা  োস্লর পচরমাস্প নয়, 

মানুস্ষর মস্নর পচরমাস্প। র্েন এে-এেেন শচক্তশালকার দলাে চেস্লন সেতসাধা ারস্ণর 

েচর্চনচধা । ভূর্লসৃচষ্টর আচেোস্ল ভূচমেস্ম্পর দেস্ে দেমন েস্ড়া পাহাড় উস্ঠ পস্ড়চেল 

দর্মচন। এই পাহাড়স্ে সংেৃর্ ভাষায় েস্ল ভূধা র, বেতাৎ সমস্ত ভূচমস্ে এই এে-এেো 

উচ্চিূড়া েৃচ ে’দর ধা ারণ েস্র এইরেম চেশ্বাস। দর্মচন মানেসমাস্ের আচেোস্ল এে-

এেেন েণপচর্ সমস্ত মানুস্ষর েল আপনার মস্ধা ে সংহর্ েস্র েনসাধা ারণস্ে চনস্ের 

মস্ধা ে েোশ েস্রস্েন। র্াস্র্ সেতসাধা ারণ আপনার সােতের্া দেস্ে আনন্দ দপর্। র্াঁরা 

এেলাই দেমন সেতেস্নর োচয়ত্ব গ্রহণ েরস্র্ন দর্মচন র্াঁস্েরই মস্ধা ে সেতেস্নর দে রে, 

েহুেস্নর োস্ে েহুোস্লর োস্ে র্াঁস্ের েোেচেচহ। র্াঁস্ের েকারচর্তস্র্ দোস্না বংস্শ 

োচরিে োেস্ল দসই বমেতাো েহুস্লাস্ের, েহুোস্লর। এইেস্নে র্েনোর মহৎ েেচক্তর 

েকারচর্তস্র্ দুুঃসাধা েসাধা ন হস্য়স্ে। দসই েকারচর্ত এে চেস্ে দেমন আপন সার্স্ন্ত্রে েস্ড়া দর্মচন 

সেতেনকারনর্ায়। মানুষ আপন েোস্শ েৃহস্র্র দে েল্পনা েরস্র্ ভাস্লাোস্স র্াস্ে আোর 

দেওয়া সাধা ারণ দলাস্ের সাস্ধা ের মস্ধা ে নয়। এইেনে র্াস্ে উপেুক্ত আোস্র েোশ 

দেোর ভার চেল নস্রাত্তস্মর, নরপচর্র। রাো োস েরস্র্ন রােোসাস্ে, চে্ েস্তুর্ দস 

োসাে সমস্ত েোর–রাোর মধা ে চেস্য় সমস্ত েো দসই োসাস্ের বচধা োরকার। এইেস্নে 

রাোস্ে বেলবাইন েস্র োিকারনোস্ল মহাোয় চশল্পসৃচষ্ট সিেপর হস্য়চেল। পচসতস্পাচলস্স 

েচরয়ুস রাোর রােেৃস্হ দে ভগ্নােস্শষ দেো োয় দসো দেস্ে মস্ন হয়, দোস্না এেেন 

েেচক্তচেস্শস্ষর েেেহাস্রর পস্ক্ষ দস চনর্ান্ত বসংের্। েস্তুর্ এেো েৃহৎ েুে র্ার মস্ধা ে 

োসা দেঁস্ধা চেল- দস েুস্ে সমস্ত মানুষ এে-এেচে মানুস্ষ বচভেেক্ত। 
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পচসতস্পাচলস্সর দে েকারচর্ত আে দভস্ঙ পস্ড়স্ে র্াস্র্ েোশ পায়, দসই েুে দেস্ে 

দভস্ঙ। এরেম েকারচর্তর আর পুনরাের্তন বসিে। দে োন্তস্র আেস্ের েুে িাষ েরস্ে, 

পশু িরাস্চ্ছ, দে পে চেস্য় আেস্ের েুে র্ার পণে েহন েস্র িস্লস্ে, দসই োন্তস্রর 

ধা াস্র, দসই পস্ের োস্ন্ত এই বচর্োয় স্তিগুস্লা আপন সােতের্া হাচরস্য় োঁচড়স্য় আস্ে। 

  

র্েু মস্ন হয়, তেোৎ েচে না দভস্ঙ দের্ র্েু আেস্েোর সংসাস্রর মাঝোস্ন 

োেস্র্ দপর্ না। দেমন আস্ে বেন্তার গুহা, আস্ে র্েু দনই। ঐ ভাঙা োমগুস্লা 

দসোস্লর এেো সংস্ের্মাত্র চনস্য় আস্ে, েেচর্েেস্ত ের্তমানস্ে পে দেস্ড় চেস্য়। দসই 

সংস্েস্র্র সমস্ত সুমহৎ র্াৎপেত বর্কারস্র্র চেস্ে। নকারস্ির রাস্তায় ধুা স্লা উচড়স্য় ইর্স্রর 

মস্র্া েেতন েস্র িস্লস্ে দমাের-রে। র্াস্েও বেজ্ঞা েরা োয় না, র্ার মস্ধা েও 

মানেমচহমা আস্ে। চে্ এরা দুই পৃেে োর্, সস্োত্র নয়। এেোস্র্ আস্ে সেতেস্নর 

সুস্োে, আর-এেোস্র্ আস্ে সেতেস্নর আত্মলা া। এই লা ার েোস্শ আমরা দেেস্র্ 

দপলুম দসই বর্কারর্োস্লর মানুষ দেমন েস্র েেল েেচক্তীরূস্পর মস্ধা ে কু্ষি কু্ষি 

চনস্েস্ে চমচলস্য় চেস্য় এে-এেচে চেরাে আোস্র আপনাস্ে দেেস্র্ দিস্য়স্ে। 

েস্য়ােস্নর পচরমাস্প দস আোস্রর মূলে নয়, েস্য়ােস্নর দিস্য় বস্নে দেচশস্েই েস্ল 

ঐশ্বেত–দসই ঐশ্বেতস্ে র্ার বসামানেরূস্প মানুষ দেেস্র্ পায় না, েচে দোস্না েেল 

শচক্তশালকারর মস্ধা ে আপন শচক্তস্ে উৎসৃষ্ট েস্র এই ঐশ্বেতস্ে েেক্ত েরা না হয়। চনস্ের 

চনস্ের কু্ষি শচক্ত কু্ষি েস্য়ােস্নর মস্ধা ে েচর্চেন েরি হস্য় োয়, দসই চেনোত্রা 

েস্য়ােস্নর-বর্কারর্ মাহাত্মেস্ে োঁধা স্র্ পাস্র না। দসই ঐশ্বেত-েুে, দে ঐশ্বেত আেশেেস্ে 

বেজ্ঞা েরস্র্ পারর্, এেন িস্ল দেস্ে। র্ার সােসজ্জা সমাস্রাহভার এেনোর োল 

েহন েরস্র্ বীকারোর েস্র। বর্এে দসই েুস্ের েকারচর্ত এেনোর িলচর্ োলস্ে েচে 

দিস্প েস্স র্স্ে এই োস্লর বচভেেচক্তর পেস্ে োধা াগ্রস্ত েরস্ে। 

  

মানুস্ষর েচর্ভা নেনস্োস্ন্মস্ষ, দোস্না এেোমাত্র আচেভতােস্েই েকার তাচয়র্ েরার 

িারা নয়, দস আচেভতাে ের্ই সুন্দর ের্ই মহৎ দহাে। মাদুরার মচন্দর, ই্পতাহাস্নর 
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মসচেে োিকারন োস্লর বচস্তস্ত্বর েচলল– এেনোর োলস্ে েচে দস েেল েস্র র্স্ে 

র্াস্ে েেরেেল েলে। র্ারা দে সেকারে নয় র্ার েমাণ এই দে, আপন ধা ারাস্ে আর 

র্ারা িালনা েরস্র্ পারস্ে না। োইস্র দেস্ে র্াস্ের হয়স্র্া নেল েরা দেস্র্ পাস্র, 

চে্ চনস্ের চভর্স্র র্াস্ের নূর্ন সৃচষ্টর আস্েে েুচরস্য় দেস্ে। 

  

এস্ের তেচেয়র্ এই দে, এরা দে ধা স্মতর োহন এেস্না দস চেঁস্ে আস্ে। চে্ 

আেস্ের চেস্ন দোস্না সাম্প্রোচয়ে ধা মত ধা স্মতর চেশুদ্ধ োণর্ব চনস্য় চেঁস্ে দনই। দে-

সমস্ত ইঁেোঠ চনস্য় দসই-সে সম্প্রোয়স্ে োস্ল োস্ল দঠস্ো চেস্য় চেস্য় োড়া েস্র 

রাো হস্য়স্ে র্ারা সমূ্পণত বনে োস্লর আিার চেিার েো চেশ্বাস েনশ্রুচর্। র্াস্ের 

বনু্ঠ ান, র্াস্ের বনুশাসন এে োস্লর ইচর্হাসস্ে বনে োস্লর উপর িাপা চেস্য় র্াস্ে 

চপচেস্য় রাস্ে। 

  

সাম্প্রোচয়ে ধা মত চেচনসোই সাস্েে োস্লর চেচনস। পুরাোস্লর দোস্না এেো োঁধা া 

মর্ বনু্ঠ ানস্ে সেল োস্লই সেস্ল চমস্ল মানস্র্ হস্ে, এই হস্চ্ছ সম্প্রোস্য়র শাসন। 

েস্তুর্ এর্োল রােশচক্ত ও দপ স্রাচহর্শচক্ত েুচড় চমচলস্য় িস্লস্ে। উভস্য়ই 

েনসাধা ারস্ণর আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূোর ভার, র্াস্ের ীাধা কারন শচক্ত দেস্ে হরণ 

েস্র বনেত্র এে োয়োয় সংহর্ েস্র দরস্েস্ে। েেচক্তচেস্শষ েচে চনস্ের চিত্তশচক্তর 

েের্তনায় সার্স্ন্ত্রের দিষ্টা েস্র র্স্ে দসোস্ে চেস্িাস্হর দোঠায় দেস্ল র্াস্ে োণান্তের 

েস্ঠারর্ার সস্ঙ্গ শাসন েস্র এস্সস্ে। চে্ রাষ্ট্রবনচর্ে শচক্ত ক্রস্ম এে দেস্ন্দ্রর হার্ 

দেস্ে সাধা ারস্ণর পচরচধা স্র্ েোপ্ত হস্য় পস্ড়স্ে, বেি চিরোস্লর মস্র্া োঁধা া মস্র্র 

ধা মতসম্প্রোয় আেস্ের চেস্ন সেস্লরই চিত্তস্ে এে শাসস্নর িারা, ভস্য়র িারা, দলাস্ভর 

িারা, দমাস্হর িারা বচভভূর্ েস্র িাের েস্র দরস্ে দেস্ে– এ আর িলস্ে না। এই োরস্ণ 

এইরেম সাম্প্রোচয়ে ধা স্মতর ো-চেেু ের্কারে র্াস্ে আে দোর েস্র রক্ষা েরস্র্ দেস্ল 

মানুষ চনস্ের মস্নর দোর দোওয়াস্ে; েয়স উত্তকারণত হস্লও দে দেস্ল মাস্য়র দোল আঁেস্ড় 

দমস্য়চল ীভাে চনস্য় োস্ে র্ারই মস্র্া বপোেত হস্য় োেস্ে। 
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োিকারন েকারচর্ত চেস্ে োেস্ে না এমন েো েচল দন। োক– চে্ দস দেেল স্মৃচর্র 

োহনরূস্প, েেেহাস্রর দক্ষত্ররূস্প নয়। দেমন আস্ে েোচণ্ডস্নেকারয় সাো– র্াস্ে োেে েস্ল 

ীকারোর েরে, ধা মতগ্রন্থ েস্ল েেেহার েরে না। দেমন আস্ে পোরাডাইস লস্ট– র্াস্ে দভাে 

েরোর েস্নে, মানোর েস্নে নয়। য়ুস্রাস্প পুরার্ন েোচেড্রাল আস্ে বস্নে, চে্ 

মানুস্ষর মধা েেুেকারয় দে ধা মতস্োধা  দেস্ে র্ার উদ্ভে চভর্স্র চভর্স্র র্ার পচরের্তন হস্য় 

দেস্ে।  াে আস্ে, েল দেস্ে সস্র। দস  াস্ে দন স্ো দেঁস্ধা  রােস্র্ োধা া দনই, চে্ দস 

দন স্োয় দেয়া িলস্ে না। েুস্ে েুস্ে জ্ঞাস্নর পচরচধা চেস্তার, র্ার বচভজ্ঞর্ার সংস্শাধা ন, 

র্ার বেিার পচরের্তন িলস্েই; মানুস্ষর মন দসইসস্ঙ্গ েচে বিল আিাস্র চেেচড়র্ 

ধা মতস্ে দশাধা ন েস্র না দনয় র্া হস্ল ধা স্মতর নাস্ম হয় েপের্া নয় মূচর্া নয় আত্মেেঞ্চনা 

েস্ম উঠস্র্ োেস্েই। এইেস্নে সামেোচয়ে ধা মতেুচদ্ধ মানুস্ষর ের্ বচনষ্ট েস্রস্ে এমন 

চেষয়েুচদ্ধ েস্র চন। চেষয়াসচক্তর দমাস্হ মানুষ ের্ বনোয়কার ের্ চন্ঠ ুর হয়, ধা মতমস্র্ 

আসচক্ত দেস্ে মানুষ র্ার দিস্য় বস্নে দেচশ নোয়ভ্রষ্ট বন্ধ ও চহংর হস্য় ওস্ঠ, ইচর্হাস্স 

র্ার ধা ারাোচহে েমাণ আস্ে; আর র্ার সেতস্নস্শ েমাণ ভারর্েস্ষত আমাস্ের  স্রর 

োস্ে েচর্চেন ের্ দপস্য় োচে এমন আর-স্োোও নয়। 

  

এসস্ঙ্গ এ েোও আমার মস্ন এস্সস্ে দে মনুর পরামশত চেল ভাস্লা। সংসাস্রর ধা মতই 

হস্চ্ছ দস সস্র সস্র োয়, বেি এেো েয়স্সর পর োস্ের মন আর োস্লর সস্ঙ্গ র্াল 

দরস্ে সরস্র্ পাস্র না সংসাস্রর েেেহার দেস্ে র্াস্ের েূস্র োো উচির্– দেমন েূস্র 

আস্ে ইস্লারার গুহা, েণ্ডচেচরর মূচর্ত সে। েচে র্ারা চনস্ের েুেস্ে পূণতর্া চেস্য় োস্ে 

র্স্ে র্াস্ের মূলে আস্ে, চে্ দস মূলে আেস্শতর মূলে। আেশত এেো োয়োয় চিরস্ত্ব 

দঠস্েস্ে েস্লই র্াস্ে চেস্য় আমরা পচরমাস্পর োে েচর। েস্লর মস্ধা ে েচে দোোও 

পাহাড় মাো রু্স্ল োঁচড়স্য় োস্ে র্স্ে েনোর উচ্ছলর্া ের্েূর উঠল দসই পাহাস্ড়র সস্ঙ্গ 

রু্লনা েস্র দসো আমরা েুঝস্র্ পাচর, চে্ দরাস্র্র সস্ঙ্গ দস পাহাস্ড়র োরোর দনই। 

দর্মচন মানুস্ষর েকারচর্ত ও েেচক্তত্ব েেন েিচলর্ েকারেনোত্রার সস্ঙ্গ বসংসক্ত হস্য় পস্ড় 

র্েন র্ারা আমাস্ের বনে দোস্না োে না দহাে আেশতরিনার োস্ে লাস্ে। এই আেশত 

নেল েরায় না, শচক্তর মস্ধা ে দেে সঞ্চার েস্র। মহামানে চনস্েস্েই েহুগুচণর্ েরোর 
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েস্নে নয়, েস্র্েে মানুষস্ে র্ার আপন শচক্তসার্স্ন্ত্রের িরমর্ার চেস্ে বগ্রসর েরোর 

েস্নে। পুরার্নোস্লর েৃদ্ধ েচে দসই আেস্শতর োস্ে লাস্ে র্া হস্ল নূর্নোস্লও দস 

সােতে। চে্ েচে দস চনস্েস্ে চিরোল পুনরােচর্তর্ েরস্ে েস্ল পণ েস্র েস্স র্স্ে দস 

আেেতনা সৃচষ্ট েরস্ে। 

  

বভোস্স দে মনস্ে দপস্য় েস্স দস মস্নর মর্গুস্লা মনন দেস্ে চেেুক্ত হস্য় োয়, 

বেতাৎ চিত্তধা ারার সস্ঙ্গ চিচন্তর্ চেষস্য়র সবাইন্ধ চশচেল হয়। েুস্লর ো েস্লর পালা েেন 

েুস্রায় র্েন শাোর রসধা ারা র্াস্ে েেতন েরস্র্ দিষ্টা েস্র, চে্ র্েু দস েচে েৃন্ত 

আঁেচড়স্য় োস্ে র্স্ে দসো চনেে দলােসান। এইেস্নে মনুর েো মাচন– পঞ্চাস্শাবতং 

েনং িস্েৎ। ীাধা কারন শচক্তস্র্ চিন্তা েরা, েে েরা, পরকারক্ষা েরার িারাই মানুস্ষর মস্নােৃচত্ত 

সুি ও েকারেতোন োস্ে। োরা সর্েই েরায়-পাওয়া র্ারা সমাস্ের দসই নূর্ন বধা েেসায়কার 

পরকারক্ষাপরায়ণ েেরর্ েচল্ঠ  ীািেস্ে নষ্ট না েরুে, োধা া না চেে, মনুর এই চেল 

বচভোয়। পৃচেেকারস্র্ দে সমাে র্রুণ েৃদ্ধ ো েেকারণ েৃস্দ্ধর বচধা েৃর্ দস সমাে পঙু্গ; েৃস্দ্ধর 

েমতশচক্ত বীাভাচেে, বর্এে দস েমত ীািেের নয়। র্াস্ের মস্নর সচক্রয়র্া ীভাস্ের 

চনয়স্ম োইস্রর চেে দেস্ে সস্র এস্স বন্তস্রর চেস্ে পচরণর্ হস্র্ োস্ে। র্াই র্াস্ের 

চনস্ের সােতের্ার েস্নেও বচভভােস্ের পে দেস্ড় চেস্য় সংসার দেস্ে চনভৃস্র্ োওয়াই 

ের্তেে– র্াস্র্ ক্ষচর্ হস্ে এ েো মস্ন েরা বহংোর মাত্র। 

  

আে োচ্বইস্শ। পস্নস্রা চেন মাত্র দেশ দেস্ে িস্ল এস্সচে। চে্ মস্ন হস্চ্ছ দেন 

বস্নে চেন হস্য় দেল। দভস্ে দেেলুম, র্ার োরণ এ নয় দে, বনভেস্ত েোসোস্সর দুুঃে 

সময়স্ে চিরায়মান েস্রস্ে। আসল েো এই দে, দেস্শ োচে চনস্ের সস্ঙ্গ চনর্ান্ত চনেস্ে 

আেদ্ধ েহু েুিস্রা োস্ের দোস্ো দোস্ো সময় চনস্য়। এোস্ন বস্নেো পচরমাস্ণ চনস্েস্ে 

ও চনেেকারয়স্ে োচড়স্য় এেো েোপে ভূচমোর উপস্র োচে। ভূচমর্ল দেস্ে চনুঃসংসক্ত 

ঊস্বত দেমন বস্নেোচন দেশস্ে দেো োয় দর্মচন চনস্ের সুেদুুঃস্ের-োস্ল েদ্ধ, 

েস্য়ােস্নর-স্তূস্প-আচ্ছন্ন সময় দেস্ে েূস্র এস্ল বস্নেোচন সময়স্ে এেসস্ঙ্গ দেেস্র্ 
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পাওয়া োয়। র্েন দেন চেনস্ে দেচে দন, েুেস্ে দেচে; দেচে ইচর্হাস্সর পৃ্ঠ ায়– েেস্রর 

োেস্ের পোরাগ্রাস্ে নয়। 

  

েেনতস্রর েেেিায় এ দুইচেন রাচত্রর আহাস্রর পর  িাোস্নে ধা স্র এোনোর 

সংেকারর্ শুনস্র্ পাই। দেশ লাস্ে। োর েস্ল দে র্াস্রর েন্ত্র, বচর্ সূক্ষ্ম মৃদুবচন দেস্ে 

েেল ঝংোর পেতন্ত র্ার েচর্চেচধা । র্াল দেোর েন্ত্রোস্ে েস্ল ডবাইে, র্ার দোস্লর 

আওয়াস্ে আমাস্ের োঁয়া-র্েলার দিস্য় তেচিত্রে আস্ে। 

  

ই্পতাহাস্ন আে আমার দশষচেন, বপরাস্ি পুরসভার র্রে দেস্ে আমার বভেেতনা। 

দে োসাস্ে আমার আমন্ত্রণ দস শা-আ্বইাস্সর আমস্লর, নাম চিচহল সরু্ন। সমুচ্চ 

পােস্রর স্তিস্শ্রণকারচেরাচের্ এর বচলন্দ, চপেস্ন সভামণ্ডপ, র্ার চপেস্ন েশস্ত এেচে 

 র– দেয়াস্ল চেচিত্র েচে আঁো। এে সমস্য় দোস্না-এে েদুৎসাহকার শাসনের্তা িুনোম 

েস্র সমস্তো দঢস্ে চেস্য়চেস্লন। হাল আমস্ল েচেগুচলস্ে আোর েোশ েরা হস্চ্ছ। 

  

এোনোর োে দশষ হল। 

  

তেোৎ এে-এেচে শহর দেেস্র্ পাওয়া োয় োর ীরূপচে সু্পতষ্ট, েচর্ মুহূস্র্ত োর 

সস্ঙ্গ পচরিয়  েস্র্ োস্ে। ই্পতাহান দসইরেম শহর। এচে পারসেস্েস্শর এেচে 

পকারঠিান। এর মস্ধা ে েহুেুস্ের, শুধুা  শচক্ত নয়, দেম সেকারে হস্য় আস্ে। 

  

ই্পতাহান পারস্সের এেচে বচর্ োিকারন শহর। এেেন োিকারন ভ্রমণোরকারর চলচের্ 

চেেরস্ণ পাওয়া োয় দসলেুে-রােেংশকারয় সুলর্ান মহম্মস্ের মািাসা ও সমাচধা র সম্মুস্ে 

র্েন এেচে েোণ্ড দেেমূচর্ত পস্ড় চেল। দোস্না-এেেন সুলর্ান ভারর্েষত দেস্ে এচে 

এস্নচেস্লন। র্ার ওেন চেল োয় হাোর মণ। 
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েশ শর্া্কারর দশষভাস্ে সম্রাে শা-আ্বইাস আেতাচেল দেস্ে র্াঁর রােধা ানকার এোস্ন 

সচরস্য় চনস্য় আস্সন। সাোচে-েংশকারয় এই শা-আ্বইাস পৃচেেকারর রাোস্ের মস্ধা ে এেেন 

স্মরণকারয় েেচক্ত। 

  

চর্চন েেন চসংহাসস্ন উঠস্লন র্েন র্াঁর েয়স দষাস্লা, ষাে েের েয়স্স র্াঁর মৃরু্ে। 

েুদ্ধচেবেরস্ের মধা ে চেস্য়ই র্াঁর রােস্ত্বর আরি। সমস্ত পারসেস্ে এেকারেরণ এঁর 

মহৎেকারচর্ত। নোয়চেিাস্র োচক্ষস্ণে ঐশ্বস্েত র্াঁর েোচর্ চেল সেতত্র পচরেোপ্ত। র্াঁর ঔোেত 

চেল বস্নেো চেল্লকারশ্বর আেেস্রর মস্র্া। র্াঁরা এে সমস্য়র দলােও চেস্লন। র্াঁর 

রােস্ত্ব পরধা মতসম্প্রোস্য়র েচর্ উৎপকারড়ন চেল না। দেেল শাসন-নকারচর্ নয়, র্াঁর সমস্য় 

পারস্সে িাপর্ে ও বনোনে চশল্পেলা সস্েতাচ্চসকারমায় উস্ঠচেল। ৪৩ েৎসর রােস্ত্বর পর 

র্াঁর মৃরু্ে হয়। 

  

র্াঁর মৃরু্ের সস্ঙ্গ র্াঁর মচহমার বেসান। বেস্শস্ষ এেো র্াঁর দশষ েংশধা র শা 

সুলর্ান দহাস্সন পারসেচেেয়কার সুলর্ান মামুস্ের আসনর্স্ল েণচর্ েস্র েলস্লন, “পুত্র, 

দেস্হরু্ েেেকারশ্বর আমার রােত্ব আর ইচ্ছা েস্রন না, বর্এে আমার সাম্রােে এই 

দর্ামার হাস্র্ সমপতণ েচর।’  

  

এর পস্র আেোন রােত্ব। শাসনের্তাস্ের মস্ধা ে হর্ো ও গুপ্তহর্ো এচেস্য় িলল। 

িাচর চেস্ে লুেপাে ভাঙাস্িারা। বর্োিাস্র েেতচরর্ হল ই্পতাহান। 

  

বেস্শস্ষ এস্লন নাচের শা। োলেোস্ল োেল িরাস্র্ন; বেস্শস্ষ এেচেন ভাস্েের 

িক্রাস্ন্ত আেোন ও রু্চেতস্ের র্াচড়স্য় চেস্য় এই রাোল িস্ড় েসস্লন শা-আ্বইাস্সর 

চসংহাসস্ন। র্াঁর েয়পর্াো চেচল্ল পেতন্ত উড়ল। ীরাস্েে েেন চেরস্লন সস্ঙ্গ চনস্য় 

এস্লন েহুস্োচে োো োস্মর লুস্ের মাল ও ময়ুরর্ক্ত চসংহাসন। দশষেয়স্স র্াঁর দমোে 

দেল চেেস্ড়, আপন েস্ড়াস্েস্লর দিাে উপচড়স্য় দেলস্লন। মাোয় েুন িড়ল। বেস্শস্ষ 
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চনচির্ বেিায় র্াঁেুর মস্ধা ে োণ চেস্লন র্াঁর দোস্না এে বনুিস্রর েুচরর  াস্য়; দশষ 

হস্য় দেল চেেয়কার রােমচহমা বেোর্ মৃরু্েশেোয়। 

  

র্ার পস্র বধা তশর্া্কার ধা স্র োড়াোচড়, েুস্নােুচন, দিাে-ওপড়াস্না। চেবেরস্ের আেস্র্ত 

রক্তাক্ত রােমুেুে লাল েুদ েুস্ের মস্র্া ক্ষস্ণ ক্ষস্ণ েুস্ে ওস্ঠ আর দেস্ে োয়। দোো 

দেস্ে এল োোর-েংশকারয় রু্চেত আো মহম্মে োঁ। েুন েস্র, লুঠ েস্র, হাোর হাোর 

নারকার ও চশশুস্ে েন্দকার েস্র আপন পাশচেের্ার িুস্ড়া রু্লস্ল েমতান শহস্র, নেরোসকারর 

সত্তর হাোর উৎপাচের্ দিাে চহসাে েস্র ে’দন চনস্ল। মহম্মে োঁর েসুেেৃচত্তর িরমেকারচর্ত 

রইল দোরাসাস্ন, দসোস্ন নাচের শাস্হর হর্ভােে বন্ধ পুত্র শা-রুে চেল রাো। চহন্দুিান 

দেস্ে নাচের শাস্হর েহুমূলে লুস্ঠর মাল গুপ্ত রােস্োষ দেস্ে উদ েকারণত েস্র দনোর েস্নে 

েসুেস্শ্র্ঠ  েচর্চেন শা-রুেস্ে েন্ত্রণা চেস্র্ লােল। বেস্শস্ষ এেচেন শা-রুস্ের মুণ্ড চ স্র 

এেো মুস্োশ পচরস্য় র্ার মস্ধা ে সকারস্স োচলস্য় দঢস্ল চেস্ল। এমচন েস্র শা-রুস্ের োণ 

এেং ঔরঙ্গস্েস্ের িুচন র্ার হস্তের্ হল। র্ার পস্র এচশয়ার ক্রস্ম এস্স পড়ল য়ুস্রাস্পর 

েচণেেল, ইচর্হাস্সর আর-এে পেত আরি হল পূেত পচিস্মর সং াস্র্। পারস্সে র্ার 

িক্রোর্ো েেন পাে চেস্য় উঠচেল র্েন ঐ োোর-েংশকারয় রাো চসংহাসস্ন। চেস্েশকারর 

ঋস্ণর নােপাস্শ দেশস্ে েচড়স্য় দস দভােচেলাস্স উন্মত্ত, দুেতল হাস্র্র রােেণ্ড িাচলর্ 

হচচ্ছল চেস্েশকারর র্েতনকারসংস্েস্র্। 

  

এমন সময় দেো চেস্লন দরো শা। পারস্সের েকারণত েেতর রাষ্ট্রশচক্ত সেতত্র আে 

উজ্জ্বল নেকারন হস্য় উঠস্ে। আে আচম আমার সামস্ন দে ই্পতাহানস্ে দেেচে র্ার উপর 

দেস্ে বস্নে চেস্নর োস্লা েুস্হচলো দেস্ে দেস্ে। দেো োয় এর্োস্লর দুস্েতাস্ে 

ই্পতাহাস্নর লােণে নষ্ট হয় চন। 

  

আিস্েতর েো এই দে, আরস্ের হাস্র্, রু্চেতর হাস্র্, দমােস্লর হাস্র্, আেোস্নর 

হাস্র্ পারসে োরোর েচলর্ হস্য়স্ে, র্েু র্ার োণশচক্ত পুনুঃপুন চনস্েস্ে েোশ েরস্র্ 

পারস্ল। আমার োস্ে মস্ন হয় র্ার েধা ান োরণ– আস্েস্মনকারয়, সাসানকারয়, সাোচে 
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রাোস্ের হাস্র্ পারস্সের সেতাঙ্গকারন ঐেে োরবাইার সুেৃচ হস্য়স্ে। পারসে সমূ্পণত এে, র্ার 

সভের্ার মস্ধা ে দোস্না আোস্র দভেেুচদ্ধর চেি দনই। আ ার্ দপস্ল দস পকারচড়র্ হয়, চে্ 

চেভক্ত হয় না। রুস্স ইংস্রস্ে চমস্ল র্ার রাচষ্ট্রে সত্তাস্ে এেো দুোনা েরস্র্ েস্সচেল। 

েচে র্ার চভর্স্র চভর্স্র চেস্ভে োের্ র্া হস্ল য়ুস্রাস্পর আ াস্র্ েুেস্রা েুেস্রা হস্র্ 

দেচর হর্ না। চে্ দে মুহূস্র্ত শচক্তমান রাষ্ট্রস্নর্া সামানেসংেেে তসনে চনস্য় এস্স ডাে 

চেস্লন, বমচন সমস্ত দেশ র্াঁস্ে ীকারোর েরস্র্ দেচর েরস্ল না; বচেলস্বাই েোশ দপস্ল 

দে, পারসে এে। 

  

পারসে দে বন্তস্র বন্তস্র এে, র্ার েধা ান এেো েমাণ র্ার চশস্ল্পর ইচর্হাস্স 

দেেস্র্ পাওয়া োয়। আস্েস্মনকারয় েুস্ে পারস্সে দে িাপর্ে ও ভােেত উদ ভাচের্ হল র্ার 

মস্ধা ে আসকারচরয়, েোচেলনকারয়, ঈচেপ েকারয় েভাস্ের েমাণ আস্ে। এমন-চে, র্েনোর 

োসােচনমতাণ েভৃচর্ োস্ে চেপুলসাম্রােেভুক্ত নানাস্েশকারয় োচরের চনেুক্ত হস্য়চেল। 

চে্ দসই চেচিত্র েভাে চেচশষ্ট ঐেে লাভ েস্রচেল পারচসে চিস্ত্তর িারা। রোর ফ্রাই 

এ সবাইস্ন্ধ দে েো েস্লস্েন এোস্ন উেধৃা র্ েচর : 

  
This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art. … We tend, 

perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an art; 
we admire in it the expression of an independent and selfcontaind people, 

forgettting that originality may arise from a want of flexibility in the artists make-up 
as well as from a new imaginative outlook. 

  

নানা েভাে িাচর চেে দেস্ে আস্স; েড়েুচদ্ধ র্াস্ে দঠচেস্য় রাস্ে, সস্ির্ন েুচদ্ধ 

র্াস্ে গ্রহণ েস্র আপনার মস্ধা ে র্াস্ে ঐেে দেয়। চনস্ের মস্ধা ে এেো োণোন ঐেের্ব 

োেস্ল োইস্রর েহুস্ে মানুষ এস্ে পচরণর্ েস্র চনস্র্ পাস্র। পারসে র্ার ইচর্হাস্স, 

র্ার আস্েত োইস্রর বভোেমস্ে আপন বঙ্গকারভূর্ েস্র চনস্য়স্ে। 
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পারস্সের ইচর্হাসস্ক্ষস্ত্র এেচেন েেন আরে এল র্েন বচর্ বেস্মাৎ র্ার 

েেৃচর্স্র্ এেো মূলের্ পচরের্তন  েল। এ েো মস্ন রাো েরোর দে, েলপূেতে 

ধা মতেকারক্ষা দেওয়ার রকারচর্ র্েস্না আরে গ্রহণ েস্র চন। আরেশাসস্নর আরিোস্ল পারস্সে 

নানা সম্প্রোস্য়র দলাে এেস্ত্র োস েরর্ এেং চশল্পরিনায় েেচক্তের্ ীাধা কারন রুচিস্ে 

োধা া দেওয়া হয় চন। পারস্সে ইসলাম ধা মত বচধা োসকারস্ের দীচ্ছানুসাস্র ক্রস্ম ক্রস্ম সহস্ে 

েেচর্তর্ হস্য়স্ে। র্ৎপূস্েত ভারর্েস্ষতরই মস্র্া পারস্সে সামাচেে দশ্রণকারচেভাে চেল েচঠন, 

র্েনুসাস্র দশ্রণকারের্ বচেিার ও বেমাননা েনসাধা ারস্ণর পস্ক্ষ চনিয়ই পকারড়ার োরণ 

হস্য়চেল। ীসম্প্রোস্য়র মস্ধা ে ঈশ্বরপূোর সমান বচধা োর ও পর্পতস্রর চনচেড় আত্মকারয়র্া 

এই ধা স্মতর েচর্ েোস্ের চিত্ত আেষতণ েস্রচেল সস্ন্দহ দনই। এই ধা স্মতর েভাস্ে পারস্সে 

চশল্পেলার রূপ পচরের্তন েরাস্র্ দরোলংোর ও েুস্লর োে োধা ানে লাভ েস্রচেল। 

র্ার পস্র রু্চেতরা এস্স আরে সাম্রােে ও দসইসস্ঙ্গ র্াস্ের েহুর্র েকারচর্ত লণ্ডভণ্ড েস্র 

চেস্ল, বেস্শস্ষ এল দমােল। এই-সেল েকারচর্তনাশার েল েেস্ম ের্ উৎপার্ েরুে, 

ক্রস্ম র্াস্ের চনস্েস্েরই মস্ধা ে চশস্ল্পাৎসাহ সঞ্চাচরর্ হস্র্ লােল। এমচন েস্র েুোস্ন্ত 

েুোস্ন্ত ভাঙিুর হওয়া সস্বও পারস্সে োরোর চশস্ল্পর নেেুে এস্সস্ে। আস্েস্মনকারয় 

সাসানকারয় আরেকারয় দসলেুে দমােল এেং বেস্শস্ষ সাোচে শাসস্নর পস্েত পস্েত চশস্ল্পর 

েোহ োঁে চেস্র চেস্র িস্লস্ে, র্েু লুপ্ত হয় চন, এরেম েৃষ্টান্ত দোধা  হয় আর-স্োস্না 

দেস্শ দেো োয় না। 
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পারস্যে – ০৭ 

  

২৯ এস্েল। ইস্ফাহান দেস্ে োত্রা েরা দেল দর্স্হরাস্নর চেস্ে। নেস্রর োচহস্রও 

বস্নে েূর পেতন্ত সেুে দের্, োেপালা ও েস্লর ধা ারা। মাস্ঝ মাস্ঝ গ্রাম। দোোও-ো 

র্ারা পচরর্েক্ত। মাচের োিকারর ও দেওয়ালগুচল েকারণতর্ার নানা ভচঙ্গস্র্ োঁচড়স্য়, চভস্র্র 

উপস্র োে দনই। এে োয়োয় এইরেম ভাঙা শূনে গ্রাস্মর সামস্নই পস্ের ধা াস্র পস্ড় 

আস্ে উস্ের েঙ্কাল। ঐ ভাঙা  রগুস্লা, আর ঐ োণকারোর েুস্ের পাঁের এেই েো েলস্ে। 

োস্ণর ভারোহকার দে-সে োহন োণহকারন চেেুচেন র্ারাই োস্ে দোোর মস্র্া পস্ড়, আর 

োণ োয় িস্ল। এোনোর মাচের  র দেন মাচের র্াঁেু– উপচির্ েস্য়ােস্নর ক্ষচণে 

র্াচেস্ে োড়া েরা, র্ার পস্র র্ার মূলে েুচরস্য় োয়। দেচে আর ভাচে, এই দর্া ভাস্লা। 

েস্ড় দর্ালাও সহে, দেস্ল োওয়াও র্াই। োসার সস্ঙ্গ চনস্েস্ে ও বপচরচির্ 

আোমকারোলস্ে দেঁস্ধা  রােোর চেড়বাইনা দনই। মানুস্ষর দেেল েচে এেোমাত্র দেহ োের্ 

েংশানুক্রস্ম সেস্লর েস্নে, েুে মেেুর্ িরু্েতন্ত হাচর্র হাড় আর েণ্ডাস্রর সার্-পুরু 

িামড়া চেস্য় েুে পাো েস্র তর্চর দিাে পুরুস্ষর এেো সরোচর দেহ, দেো বস্নেেস্নর 

পস্ক্ষ দমাোমুচেভাস্ে উপস্োেকার, চে্ দোস্না-এেেস্নর পস্ক্ষ েেৃষ্টভাস্ে উপেুক্ত নয়, 

চনিয় দসই দেহদুেতো োণপুরুস্ষর পেন্দসই হর্ না। আপন েসর্োচড়স্ে েংশানুক্রস্ম 

পাো েস্র দর্ালোর দিষ্টা োণধা স্মতর চেরুদ্ধ। পুরস্না োচড় আপন েুে দপরস্র্ না দপরস্র্ 

দপাস্ড়াোচড় হস্র্ োধা ে। চপরৃ্পুরুস্ষর বপেেয়স্ে উস্পক্ষা েস্র নরু্ন েংশ নরু্ন পাড়ায় 

চেস্য় োসা েস্র। আিেত এই দে, দসও ভােকার ভগ্নােংস্শষ সৃচষ্ট েরোর েস্নে েশ পুরুস্ষর 

মাস্প বিল চভর্ োনাস্র্ োস্ে। বেতাৎ, মস্র চেস্য়ও দস ভােকারোলস্ে েুস্ড় আপন োসায় 

োস েরস্ে এই েল্পনাস্র্ই মুগ্ধ। আমার মস্ন হয়, দে-সে ইমারর্ েেচক্তের্ েেেহাস্রর 

েনে নয়, িাচয়ত্বোমকার িাপর্ে র্াস্েরই সাস্ে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।      পারস্যে      ।         প্রবন্ধ 

 67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেেু েূস্র চেস্য় আোর দসই শূনে শুষ্ক ধা রণকার, দেরুয়া িােস্র ঢাো র্ার চনরলংেৃর্ 

চনরাসচক্ত। মধা োস্ি চেস্য় দপ ঁেলুম দেচলোস্ন। ইস্ফাহাস্নর েভনতর এোস্ন র্াঁেু দেস্ল 

আমাস্ের েস্নে চেশ্রাস্মর েেেিা েস্রস্েন। এই র্াঁেুস্র্ আমাস্ের আহার হল। েুমশহর 

এোন দেস্ে আস্রা ের্েো েূস্র। র্ার পাশ চেস্য় আমাস্ের পে। েূর দেস্ে দেেস্র্ 

পাওয়া োয় ীণতমচণ্ডর্ র্ার চেেোর্ মসচেস্ের িূড়া। 

  

দেলা পাঁিোর সময় োচড় দপ ঁেল দর্স্হরাস্নর োোোচে। শুরু হল র্ার 

আেেপচরিয়। নেরেস্েস্শর পূস্েত ের্তমানেুস্ের শৃঙ্গবচনমুের নচেস্ের মস্র্া দেো দেল 

এেো োরোনা র– এো চিচনর োরোনা। এরই সংলগ্ন োচড়স্র্ েরেুস্ত্রকারয় সম্প্রোয় 

এেেল দলাে আমাস্ে বভেেতনার েনে নামাস্লন। ক্লান্তস্েস্হর োচর্স্র দ্রুর্ েুচে চনস্র্ 

হল। র্ার পস্র দর্স্হরাস্নর দপ রেনস্ের পক্ষ দেস্ে বভেেতনা গ্রহণ েরোর েনে এেচে 

েৃহৎ র্াঁেুস্র্ েস্েশ েরস্লম। এোনোর চশক্ষাচেভাস্ের মন্ত্রকার চেস্লন সভাপচর্। এোস্ন 

িা দেস্য় ীাের্সিাষস্ণর বনু্ঠ ান েেন দশষ হল সভাপচর্ আমাস্ে চনস্য় দেস্লন এেচে 

েৃহৎ োোনোচড়স্র্। নানােণত েুস্ল েচির্ র্ার রৃ্ণআস্তরণ। দোলাস্পর েন্ধমাধুা স্েত 

উচ্ছ্বচসর্ র্ার োর্াস, মাস্ঝ মাস্ঝ েলাশয় এেং দোয়ারা এেং চিগ্ধচ্ছায়া র্রুস্শ্রণকারঁর 

চেচিত্র সমাস্েশ। চেচন আমাস্ের েস্নে এই োচড় দেস্ড় চেস্য় বনেত্র দেস্েন র্াস্ে দে 

েৃর্জ্ঞর্া চনস্েেন েরে এমন সুস্োে পাই চন। র্াঁরই এেেন আত্মকারয় আো আসাচে 

আমাস্ের শুশ্রূষার ভার চনস্য়স্েন। ইচন নূেয়স্েতর েলচবাইয়া য়ুচনভাচসতচের গ্রােুস্য়ে, আমার 

সমস্ত ইংস্রচে রিনার সস্ঙ্গ সুপচরচির্। বভোের্েস্েতর সস্ঙ্গ আমার েস্োপেেস্নর 

দসরু্ীরূপ চেস্লন ইচন। 

  

েস্য়ে চেন হল ইরাস্ের রাো েইসল এোস্ন এস্সস্েন। র্াঁস্ে চনস্য় এোনোর 

সচিস্েরা বর্েন্ত েেস্ত। আে বপরাস্ির মৃদু দর স্ি োোস্ন েেন েস্স আচে ইরাস্ের 

দুইেন রােেূর্ আমার সস্ঙ্গ দেো েরস্র্ এস্লন। রাো েস্ল পাচঠস্য়স্েন চর্চন আমার 

সস্ঙ্গ আলাপ েরস্র্ ইচ্ছা েস্রন। আচম র্াঁস্ের োনাস্লম, ভারর্েস্ষত দেরোর পস্ে 

দোেোস্ে রাোর েশতন চনস্য় োে। 
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আে সন্ধোর সময় এেেন ভিস্লাে এস্লন, র্াঁর োে দেস্ে দেহালায় পারচসে 

সংেকারর্ শুনলুম। এেচে সুর োোস্লন, আমাস্ের তভস্রাঁ রামস্েচলর সস্ঙ্গ োয় র্ার 

দোস্না র্োর্ দনই। এমন েরে চেস্য় োোস্লন, র্ানগুচল পস্ে পস্ে এমন চেচিত্র বেি 

সংের্ ও সুচমর্ দে আমার মস্নর মস্ধা ে মাধুা েত চনচেড় হস্য় উঠল। দোঝা দেল ইচন ওস্তাে, 

চে্ েোেসাোর নন। েোেসাোচরস্র্ তনপুণে োস্ড়, চে্ দেেনাস্োধা  েস্ম োয়– ময়রা 

দে োরস্ণ সস্ন্দস্শর রুচি হারায়। আমাস্ের দেস্শর োইস্য়-োচেস্য়রা চেেুস্র্ই মস্ন 

রাস্ে না দে আস্েতর েধা ান র্ব র্ার পচরচমচর্। দেননা রূপস্ে সুেেক্ত েরাই র্ার োে। 

চেচহর্ সকারমার িারা রূপ সর্ে হয়, দসই সকারমা োচড়স্য় বচর্েৃচর্ই চেেৃচর্। মানুস্ষর নাে 

েচে আপন মেতাো দপচরস্য় হাচর্র শুঁড় হওয়ার চেস্ে এস্োস্র্ োস্ে, র্ার  াড়ো েচে 

চেরাস্ের সস্ঙ্গ পাল্লা দেোর েস্নে মচরয়া হস্য় দমস্র্ ওস্ঠ,র্া হস্ল দসই আচর্শস্েে 

েস্তুস্ে রে োস্ড়, রূপস্ে রে োস্ড় না। সাধা ারণর্ আমাস্ের সংেকারস্র্র আসস্র এই 

বচর্োয় আচর্শেে মত্ত েরকারর মস্র্া নাস্ম পদ্মেস্ন। র্ার র্ানগুস্লা বস্নে িস্ল সামানে 

এেেু-আধা েু দহরস্ের েরা পুনুঃপুনুঃ পুনরােৃচত্ত মাত্র। র্াস্র্ স্তুপ োস্ড়, রূপ নষ্ট হয়। 

র্িকার রূপসকারস্ে হাোর পাস্ে েচড়স্য়  ােরা এেং ওড়না পরাস্নার মস্র্া। দসই ওড়না 

েহুমূলে হস্র্ পাস্র, র্েু রূপস্ে বচর্ক্রম েরোর ্পতধা তা র্াস্ে মানায় না। এরেম বদু্ভর্ 

রুচিচেোস্রর োরণ এই দে, ওস্তাস্েরা চির েস্র দরস্েস্েন সংেকারস্র্র েধা ান উস্েশে 

সমগ্র োনচেস্ে র্ার আপন সুষমায় েোশ েরা নয়, রােরাচেনকারস্েই েকাররচেক্রস্ম 

আস্লাচড়র্ দেচনল েস্র দর্ালা–  সংেকারস্র্র ইমারর্চেস্ে আপন চভচত্তস্র্ সুসংেস্ম োঁড় 

েরাস্না নয়, ইঁেোঠ-িুনসুরচেস্ে েি-োমাস্নর মুস্ে সেেতস্ন েষতণ েরা । ভুস্ল োয় 

সুচেচহর্ সমাচপ্তর মস্ধা েই আস্েতর পেতাচপ্ত। োন দে োনায় আর োন দে েস্র, উভস্য়র 

মস্ধা ে েচে-ো েরস্ের দোে োস্ে র্েু সৃচষ্টশচক্তর সামে োো সিরাির সিেপর নয়। 

চেধা ার্া র্াঁর েকারেসৃচষ্টস্র্ চনস্ে দেেল েচে েঙ্কাস্লর োঠাস্মােুেু োড়া েস্রই েুচে 

চনস্র্ন, োর-র্ার উপর ভার োের্ দসই েঙ্কাস্ল ের্ েুচশ দমেমাংস িড়াোর, চনিয়ই 

র্াস্র্ বনাসৃচষ্ট  ের্। বেি আমাস্ের দেস্শ োয়ে েোয় েোয় রিচয়র্ার বচধা োর 

চনস্য় োস্ে, র্েন দস সৃচষ্টের্তার োঁস্ধা র উপর িস্ড় েোয়ামের্তার োহাদুচর েিার েস্র। 
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উত্তস্র দেউ েলস্র্ পাস্রন, ভাস্লা দর্া লাস্ে। চে্ দপেুস্ের ভাস্লা লাো আর রচসস্ের 

ভাস্লা লাো এে নয়। েকার ভাস্লা লাস্ে র্াই চনস্য় র্েত। দে ময়রা রসস্োল্লা তর্চর েস্র 

চমষ্টাস্ন্নর সস্ঙ্গ েোপচরচমর্ রস দস চনস্েই েুচেস্য় দেয়। পচরস্েশনের্তা চমষ্টান্ন েড়স্র্ 

পাস্র না, চে্ দেোর চিচনর রস দঢস্ল দেওয়া র্ার পস্ক্ষ সহে। দসই চিচনর রস ভাস্লা 

লাস্ে বস্নস্ের; র্া দহাে দে, র্েুও দসই ভাস্লা লাোস্র্ই আস্েতর েোেত োিাই নয়। 

  

ইচর্মস্ধা ে এেেন দসস্েস্ল ওস্তাে এস্স আমাস্ে োেনা শুচনস্য় দেস্েন, র্ার দেস্ে 

েুঝলুম এোস্নও োস্নর পস্ে সন্ধো হয় এেং োস্ র ভয়  স্ে। এোস্নও দে েুচশ 

সরীর্কারর েকারণায় রোস্রর র্ার িচড়স্য় র্াস্ে দেেলমাত্র োস্য়র দোস্র দেস্ন দেস্ন েকার ত 

েরস্র্ পাস্র। 

  

আে পারসেরাস্ের সস্ঙ্গ আমার েেম সাক্ষাৎ হল। োসাস্ের েৃহৎ োস্পতে-পার্া 

 স্র আসোে আড়বাইর দনই েলস্লই হয়। রাোর োস্য় োচে-রস্ঙর তসচনে-পচরচ্ছে। 

বচর্ বল্পচেনমাত্র হল বচর্ দ্রুর্হস্স্ত পারসেরােত্বস্ে দুেতচর্র র্লা হস্র্ উদ্ধার েস্র 

ইচন র্ার হৃেয় বচধা োর েস্র েস্স আস্েন। এমন বেিায় মানুষ আপন সেেেচর্চ্ঠ র্ 

দে রেস্ে বচর্মাত্র সমাস্রাহিারা দ াষণা েরোর দিষ্টা েস্র োস্ে। চে্ ইচন আপন 

রােমচহমাস্ে বচর্সহস্েই ধা ারণ েস্র আস্েন। েুে সহে মহস্বর মানুষ; এঁর মুস্ের 

েড়স্ন েেল েৃচর্া, দিাস্ের েৃচষ্টস্র্ েসন্ন ঔোেত। চসংহাসস্ন না চেল র্াঁর েংশের্ 

বচধা োর, না চেল আচভোস্র্ের োচে; র্েু দেমচন চর্চন রাোসস্ন েসস্লন বমচন েোর 

হৃেস্য় র্াঁর িান বচেলস্বাই ীকারেৃর্ হল। েশ েের মাত্র চর্চন রাো হস্য়স্েন চে্ 

চসংহাসস্নর িাচর চেস্ে আশঙ্কা উদ স্েস্ের দুেতম দেড়া সর্েতর্ায় েিচের্ হস্য় ওস্ঠ চন। 

দসচেন বচময় দেস্ে এস্সস্েন নরু্ন রাস্তা তর্রকার হস্চ্ছ, রাো ীয়ং পস্ে োঁচড়স্য় চেনা 

আড়বাইস্র পচরেশতস্ন চনেুক্ত। 
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ইচর্মস্ধা ে এেচেন েধা ান রােমন্ত্রকারর সস্ঙ্গ দেো হল। র্াঁস্ে েললুম, েহুেুস্ের উগ্র 

সংোরস্ে নম্র েস্র চেস্য় র্াঁরা এ রাস্েে সাম্প্রোচয়ে চেস্িষেুচদ্ধস্ে চনচেতষ েস্রস্েন এই 

দেস্ে আচম আনচন্দর্। 

  

চর্চন েলস্লন, ের্ো আমাস্ের ইচ্ছা র্র্ো সেলর্া এেস্না পাই চন। মানুষ দর্া 

আমরা সেস্লই, আমাস্ের মস্ধা ে মানুস্ষাচির্ সবাইন্ধ সহে ও ভি না হওয়াই বদু্ভর্।  

  

আচম েেন েললুম পারস্সের ের্তমান উন্নচর্সাধা না এেচেন হয়স্র্া ভারর্েস্ষতর 

েৃষ্টান্তিল হস্র্ পাস্র, চর্চন েলস্লন, রাষ্ট্রকারয় বেিা সবাইস্ন্ধ ভারর্েষত ও পারস্সের মস্ধা ে 

েস্ভে চেস্তর। মস্ন রােস্র্ হস্ে, পারস্সের েনসংেো এে দোচে চেশ লাে, ভারর্েস্ষতর 

চত্রশ দোচের উপর– এেং দসই চত্রশ দোচে েহুভাস্ে চেভক্ত। পারস্সের সমসো বস্নে 

দেচশ সরল, দেননা আমরা োচর্স্র্ ধা স্মত ভাষায় এে। আমাস্ের েধা ান োে হস্চ্ছ 

শাসনেেেিাস্ে চনস্েতাষ এেং সমেে উপস্োেকার েস্র দর্ালা। 

  

আচম েললুম, দেস্শর েোণ্ড আয়র্নোই র্ার েোণ্ড শত্রু। িকারন ভারর্েষত র্ার 

েমাণ। োপান দোস্ো েস্ল এর্ শকারঘ্র েস্ড়া হস্য়স্ে। ীভাের্ই ঐেেেদ্ধ বনে সভেস্েস্শর 

রাষ্ট্রনকারচর্ ভারর্েস্ষত োেস্ে না। এোনোর চেস্শষ নকারচর্ নানা িস্ের চভর্র চেস্য় এোস্নই 

উদ ভাচের্ হস্ে। 

  

চর্চন িস্ল দেস্ল আচম েস্স েস্স ভােস্র্ লােলুম ঐেেোই আমাস্ের দেস্শ সে 

েেম ও সে দিস্য় দেচশ িাই, বেি ঐস্ের োধা া আমাস্ের হাস্ড় হাস্ড়। ভারর্কারয় 

মুসলমাস্নর দোঁড়াচম চনস্ের সমােস্ে চনস্ের মস্ধা ে এোন্ত েচঠন েস্র োঁস্ধা , োইস্রস্ে 

েূস্র দঠোয়; চহন্দুর দোঁড়াচম চনস্ের সমােস্ে চনস্ের মস্ধা ে হাোরোনা েস্র, র্ার 

উপস্রও োইস্রর সস্ঙ্গ র্ার ববনেে। এই দুই চেপরকারর্ধা মতকার সম্প্রোয়স্ে চনস্য় আমাস্ের 

দেশ। এ দেন দুই েমে ভাই চপস্ঠ চপস্ঠ দোড়া; এেেস্নর পা দেলা আর-এেেস্নর 
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পা দেলাস্ে েচর্োে েরস্র্ই আস্ে। দুইেনস্ে সমূ্পণত চেচচ্ছন্ন েরাও োয় না, সমূ্পণত 

এে েরাও বসাধা ে। 

  

েস্য়েেন দমাল্লা এস্লন আমার সস্ঙ্গ দেো েরস্র্। েধা ান দমাল্লা েে েরস্লন, নানা 

োচর্র নানা ধা মতগ্রস্ন্থ নানা পে চনস্েতশ েস্র, র্ার মধা ে দেস্ে সর্েপে চনণতয় েরা োয় 

েকার উপাস্য়। 

  

আচম েললুম,  স্রর েরো োনালা সে েন্ধ েস্র েচে দেউ চেজ্ঞাসা েস্র, “আস্লা 

পাে েকার উপাস্য়’ র্াস্ে দেউ উত্তর দেয় িেমচে ঠুস্ে– দেউ েস্ল দর্স্লর েেকারপ, দেউ 

েস্ল দমাস্মর োচর্, দেউ েস্ল ইস্লেচরে আস্লা দজ্বস্ল। দসই-সে উপেরণ ও েণালকার 

নানাচেধা , র্ার েেয় েস্েষ্ট, র্ার েল সমান নয়। োরা পুঁচে সামস্ন দরস্ে েো েয় না, 

োস্ের সহে েুচদ্ধ, র্ারা েস্ল, েরো েুস্ল োও। ভাস্লা হও, ভাস্লাোস্সা, ভাস্লা েস্রা, 

এইস্েই হল পে। দেোস্ন শাস্ত্র এেং র্ব এেং আিারচেিাস্রর েড়াক্কচড় দসোস্ন 

ধা াচমতেস্ের বধা েেসায় েো-োোোচে দেস্ে শুরু েস্র েলা-োোোচেস্র্ চেস্য় দপ ঁেয়। 

  

দমাল্লার পস্ক্ষ র্স্েতর উেেম েুস্রায় চন, চে্ আমার আর সময় চেল না। 
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পারস্যে – ০৮ 

  

আে ৫ই দম দর্স্হরাস্নর েনসভায় আমার েেম েক্তৃর্া। 

  

সভা ভঙ্গ হস্ল আমাস্ের চনস্য় দেল এোনোর এেেন সংেকারর্গুণকারর োচড়স্র্। 

দোস্ো এেচে েচলর ধা াস্র োচড়র মস্ধা ে েস্েশ েরলুম। শানোঁধা াস্না দি স্ো উস্ঠান,র্ারই 

মস্ধা ে এেেুোচন েলাশয়, দোলাপ ধা স্রস্ে োস্ে, দোস্ো দোস্ো দেচেস্ল িাস্য়র সরজিতাম। 

সামস্ন োলান, দসোস্ন োচেস্য়র েল বস্পক্ষা েরস্ে। োেনার মস্ধা ে এেচে র্ারেন্ত্র, 

এেচে োঁচশ, োচে বস্নেগুচল দেহালা। আমরা দসোস্ন আসন চনস্ল পর েধা ান গুণকার 

েলস্লন, আচম োচন আপচন ইচ্ছা েস্রন দেশেিচলর্ েলাচেেোর ীরূপ নষ্ট না হয়। 

আমরাও র্াই িাই। সংেকারস্র্র ীস্েশকার ীেকারয়র্া রক্ষা েস্র আমরা র্ার সস্ঙ্গ য়ুস্রাপকারয় 

ীরসংেচর্র্ব দোে েরস্র্ দিষ্টা েচর। 

  

আচম েললুম, ইচর্হাস্স দেো োয় পারচসেস্ের গ্রহণ েরোর েেলশচক্ত আস্ে। 

এচশয়ার োয় সেল দেস্শই আে পািার্ে ভাস্ের সস্ঙ্গ োিে ভাস্ের চমশ্রণ িলস্ে। এই 

চমশ্রস্ণ নূর্ন সৃচষ্টর সিােনা। এই চমলস্নর েেম বেিায় দুই ধা ারার রস্ঙর র্োর্ো 

দেস্ে োয়, বনুেরস্ণর দোরো মস্র না। চে্ আন্তচরে চমলন ক্রস্ম  স্ে, েচে দস 

চমলস্ন োণশচক্ত োস্ে; েলস্মর োস্ের মস্র্া নূর্স্ন পুরার্স্ন দভে লুপ্ত হস্য় েস্লর 

মস্ধা ে রস্সর চেচশষ্টর্া েস্ন্ম। আমাস্ের আধুা চনে সাচহস্র্ে এো  স্েস্ে, সংেকারস্র্ও দেন 

 েস্ে না েুচঝ দন। দে চিস্ত্তর মস্ধা ে চেস্য় এই চমলন সিেপর হয় আমরা দসই চিস্ত্তর 

বস্পক্ষা েরচে, য়ুস্রাপকারয় সাচহর্েিিতা োিে চশচক্ষর্সমাস্ে দে পচরমাস্ণ বস্নে চেন ধা স্র 

বস্নস্ের মস্ধা ে েোপ্ত হস্য়স্ে য়ুস্রাপকারয় সংেকারর্িিতাও েচে দর্মচন হর্ র্া হস্ল চনুঃসস্ন্দহই 

োিে সংেকারস্র্ রসেোস্শর এেচে নূর্ন শচক্তসঞ্চার হর্। য়ুস্রাস্পর আধুা চনে চিত্রেলায় 
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োিে চিত্রেলার েভাে সঞ্চাচরর্ হস্য়স্ে এ দর্া দেো দেস্ে; এস্র্ র্ার আত্মর্া পরাভূর্ 

হয় না, চেচিত্রর্র– েেলর্র হয়। 

  

র্ার পস্র চর্চন এেলা এেচে সুর র্াঁর র্ারেস্ন্ত্র োোস্লন। দসচে চেশুদ্ধ তভরেকার, 

উপচির্ সেস্লরই দসচে বন্তস্রর মস্ধা ে েস্েশ েরল। ইচন েলস্লন, োচন, এরেম সুর 

আমাস্েরস্ে এেভাস্ে মুগ্ধ েস্র, চে্ বনেরেম চেচনসোরও চেস্শষ মূলে আস্ে। 

পর্পতস্রর মস্ধা ে ঈষতা েচন্মস্য় চেস্য় এেোর োচর্স্র বনেস্ে েেতন েরা চনস্ের 

দলােসান েরা। 

  

েকার োচন, দলােচের েচে শচক্ত োস্ে র্স্ে পারচসে সংেকারস্র্ ইচন দে নূর্ন োচণস্েের 

েের্তন েরস্েন ক্রস্ম হয়স্র্া েলারাস্েে র্া লাস্ভর সামগ্রকার হস্য় োঁড়াস্ে। আমাস্ের 

রােরাচেণকার ীরসংেচর্স্ে ীকারোর েস্রও আত্মরক্ষা েরস্র্ এস্েোস্রই পাস্র না এ েো 

দোর েস্র দে েলস্র্ পাস্র। সৃচষ্টর শচক্ত েকার লকারলা েরস্র্ সমেত দোস্না এেো োঁধা া 

চনয়স্মর িারা আমরা আস্ে হস্র্ র্ার সকারমা চনণতয় েরস্র্ পাচর দন। চে্ সৃচষ্টস্র্ নূর্ন 

রূস্পর েের্তন চেস্শষ শচক্তমান েচর্ভার িারাই সাধা ে, আনাচড়র ো মাঝাচর দলাস্ের েমত 

নয়। য়ুস্রাপকারয় সাচহস্র্ের দেমন দর্মচন র্ার সংেকারস্র্রও মস্ত এেো সম্পে আস্ে। দস 

েচে আমরা েুঝস্র্ না পাচর র্স্ে দস আমাস্ের দোধা শচক্তরই তেনে; েচে র্াস্ে গ্রহণ েরা 

এস্েোস্রই বসিে হয় র্স্ে র্া িারা আচভোস্র্ের েমাণ হয় না। 

  

আে ৬ই দম। য়ুস্রাপকারয় পচজিতোর মস্র্ আে আমার েন্মচেন। আমার পারচসে েনু্ধরা 

এই চেস্নর উপর সোলস্েলা দেস্ে পুেেৃচষ্ট েরস্েন। আমার িাচর চেে ভস্র দেস্ে 

নানােস্ণতর েসস্ন্তর েুস্ল, চেস্শষর্ দোলাস্প। উপহারও আসস্ে নানা রেস্মর। 

এোনোর েেস্মতি দেস্ে এেচে পেে ও দসইসস্ঙ্গ এেচে েমতান দপস্য়চে। েনু্ধস্ের 

েললুম, আচম েেস্ম েস্ন্মচে চনস্ের দেস্শ, দসচেন দেেল আত্মকারস্য়রা আমাস্ে ীকারোর 

েস্র চনস্য়চেল। র্ার পস্র দর্ামরা দেচেন আমাস্ে ীকারোর েস্র চনস্ল আমার দসচেনোর 

েন্ম সেতস্েস্শর– আচম চিে। 
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বপরাস্ি চশক্ষাচেভাস্ের মন্ত্রকারর োচড়স্র্ িাস্য়র মেচলস্স চনমন্ত্রণ চেল। দস সভায় 

এ দেস্শর েধা ানেণ ও চেস্েস্শর রাষ্ট্রেচর্চনচধা  বস্নস্েই উপচির্ চেস্লন। দসোস্ন 

এেেন পারচসে ভিস্লাস্ের সস্ঙ্গ আলাপেসস্ঙ্গ েো উঠল, েহুোল দেস্ে োরবাইার 

চেস্েশকার আমক্রণোরকারস্ের, চেস্শষর্ দমােল ও আেোনস্ের, হার্ দেস্ে বচর্ চন্ঠ ুর 

আ ার্ পাওয়া সস্বও পারসে দে আপন েচর্ভাস্ে সেকারে দরস্েস্ে এ বচর্ আিেত। চর্চন 

েলস্লন, সমস্ত োচর্স্ে আশ্রয় েস্র পারস্সে দে ভাষা ও সাচহর্ে েহমান র্ারই 

ধা ারাোচহের্া পারসেস্ে োঁচিস্য় দরস্েস্ে। বনােৃচষ্টর রুির্া েেন র্াস্ে োইস্র দেস্ে 

পুচড়স্য়স্ে র্েন র্ার বন্তস্রর সবাইল চেল র্ার আপন নেকার। এস্র্ শুধুা  দে পারস্সের 

আত্মীরূপস্ে রক্ষা েস্রস্ে র্া নয়, োরা পারসেস্ে মারস্র্ এস্সচেল র্ারাই পারস্সের 

োে দেস্ে নূর্ন োণ দপস্ল– আরে দেস্ে আরি েস্র দমােল পেতন্ত।  

  

আরেরা রু্চেতরা দমােলরা এস্সচেল োনশূনে হস্স্ত, দেেলমাত্র বস্ত্র চনস্য়। আরে 

পারসেস্ে ধা মত চেস্য়স্ে, চে্ পারসে আরেস্ে চেস্য়স্ে আপন নানা চেেো ও চশল্পসম্পন্ন 

সভের্া। ইসলামস্ে পারসে ঐশ্বেতশালকার েস্র রু্স্লস্ে। 

  

৭ দম। আে সোস্ল েধা ান রােমন্ত্রকারর সস্ঙ্গ দেো েরস্র্ চেস্য়চেলুম। েোণ্ড েস্ড়া 

তেঠেোনা, স্ফচেস্ে মচণ্ডর্, চেেু চেেু েকারণত হস্য়স্ে। মন্ত্রকার েৃদ্ধ, আমারই সমেয়সকার। আচম 

র্াঁস্ে েললুম ভারর্েস্ষতর আেহাওয়া আমাস্ের েকারেনোত্রার উপস্র এোনোর দিস্য় 

বস্নে দেচশ মাশুল িচড়স্য়স্ে। 

  

চর্চন েলস্লন, েয়স্সর উপর োস্লর োচে র্র্ দেচশ দলােসান েস্র না দেমন েস্র 

আহাস্র েেেহাস্র বচনয়ম বসংেম। সাস্েে োস্ল আমাস্ের েকারেনোপস্নর বভোসগুচল 

চেল আমাস্ের েকারেনোত্রার সস্ঙ্গ মানানসই, এেন চেস্েশকার নরু্ন বভোস এস্স 

বসামাজিতসে  চেস্য়স্ে। এেো েৃষ্টান্ত দেোই।  স্র োস্পতে পার্া আমাস্ের চিরোস্লর 

বভোস, র্ারই সস্ঙ্গ েুচড় বভোস হস্চ্ছ েুস্র্া েুস্ল  স্র দঢাো। আেোল য়ুস্রাপকারয় 
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েোমর্ পস্ের েুস্র্াোস্ে ধুা স্লাসুদ্ধ  স্রর মস্ধা ে দেস্ন আচন। োস্পতে হস্য় ওস্ঠ 

বীািেের। আস্ে োস্পতে-পার্া দমস্ঝর উপর েসরু্ম, এেন দসাো-স্েোরার োচর্স্র 

েহুমূলে েহুচেচিত্র োস্পতস্ের বেত ও সম্মান চেলুম পেেচলর্ েস্র। 

  

এোন দেস্ে দেস্লম পালতাস্মস্ির সভানায়স্ের োচড়স্র্। এঁরা চিন্তাশকারল চশচক্ষর্ 

বচভজ্ঞ দলাে, এঁস্ের সস্ঙ্গ েো েইোর চেষয় বস্নে আস্ে, চে্ েো িস্ল না। র্েতমার 

চভর্র চেস্য় আলাপ েরা পাস্য় পাস্য় দোোচল চেস্য় পে দেস্ে িলার মস্র্া। চেচন আমার 

োলস্েোর েচের্া১ পারচসে ভাষা ও েস্ন্দ র্েতমা েস্রস্েন র্াঁর সস্ঙ্গ দেো হল। 

দলােচে হাচসেুচশ, দোলোল, হৃেের্ায় সমুচ্ছ্বচসর্। েচের্া আেৃচত্ত েস্রন েেল েস্ি, 

েেল উৎসাস্হ দেহিালনা েস্রন। ওোন দেস্ে িস্ল আসোর সময় সভাপচর্মশায় বচর্ 

সুন্দর চলচপবনপুস্ণে চলচের্ েচে আনওয়াচরর রচির্ এেোচন োেেগ্রন্থ আমাস্ে উপহার 

চেস্লন। 

  

রাস্ত্র দেলাম চেস্য়োস্র বচভনয় দেেস্র্। নােে এেং নােোচভনয় পারস্সে হাস্লর 

আমোচন। এেস্না দলাস্ের মস্ন ভাস্লা েস্র েস্স চন। র্াই সমস্ত েোপারো োঁিা রেস্মর 

দঠেল। শাহ নামা দেস্ে নােস্ের েল্পচে দনওয়া। আমাস্ের দেস্শর নােস্ের মস্র্া োয়ই 

মাস্ঝ মাস্ঝ োন, এেং দোধা  েচর দেশাচভমাস্নর উচ্ছ্বাস। দমস্য়স্ের ভূচমো বচধা োংশ 

মুসলমান দমস্য়রা চনস্য়স্ে দেস্ে চেস্ময় দোধা  হল। 

  

বপরাস্ি েরেুস্ত্রকারয় চেেোলস্য়র চভচত্তিাপন-বনু্ঠ ান। দসোন দেস্ে ের্তেে দসস্র 

চেস্র েেন এলুম র্েন আমাস্ের োোস্ন োস্ের র্লায় এেচে েলাশস্য়র িার ধা াস্র 

েৃহৎ েনর্া বস্পক্ষা েরস্ে। এোনোর সাচহর্েসভার চনমন্ত্রস্ণ সেস্ল আহূর্। আমার 

র্রস্ে চেল সাচহর্ের্ব চনস্য় ইংস্রচেস্র্ েক্তৃর্ার ধা ারা, আর এঁস্ের র্রস্ে চেল র্ারই 

মাস্ঝ মাস্ঝ এপাস্র ওপাস্র পারচসে ভাষার সাঁস্ো দেঁস্ধা  দেওয়া। 
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পচেস্ের মস্র্া পে িলস্র্ িলস্র্ আচম আে এোনোর েচে দেেস্র্ দেেস্র্ 

িস্লচে। সমূ্পণত েস্র চেেু দেেোর সময় দনই। আমার মস্ন দে ধা ারণাগুস্লা হস্চ্ছ দস দ্রুর্ 

আভাস্সর ধা ারণা। চেিার েস্র উপলচব্ধ নয়, দেেলমাত্র মানচসে হার্ েুচলস্য় োোর 

বনুভূচর্। এই দেমন, দসচেন এেেন মানুস্ষর সস্ঙ্গ হঠাৎ বল্পক্ষস্ণর আলাপ হল। এেো 

োয়ােচে মস্ন রস্য় দেল, দসো চনস্মষোস্লর আস্লাস্র্ দর্ালা। চর্চন দেোচর্চেতজ্ঞানচেৎ 

োচণচর্ে। দস মে র্াঁর মূচর্ত, মুস্ে ীচ্ছচিস্ত্তর েোশ। এঁর দেশ দমাল্লার, চে্ এঁর েুচদ্ধ 

সংোরস্মাহমুক্ত, ইচন আধুা চনে বেি চিরোস্লর পারচসে। ক্ষণোস্লর দেোস্র্ই এই 

মানুস্ষর মস্ধা ে আচম পারস্সের আত্মসমাচহর্ ীেেৃচর্ি মূচর্ত দেেলুম, দে পারস্সে এেো 

আচেস্সন্না চেস্লন চেজ্ঞান ও র্বজ্ঞাস্নর বচির্কারয় সাধা ে এেং োলালউচেন েভকাররর্ম 

আস্ত্মাপলচব্ধস্ে সরসর্ম সংেকারস্র্ েোচহর্ েস্রচেস্লন। বধা োপে দেরুচ র েো পূস্েতই 

েস্লচে। চর্চনও আমার মস্ন এেচে চিত্র এঁস্ে চেস্য়স্েন, দস চিত্রও চিত্তোন পারচসস্ের। 

বেতাৎ এঁর ীস্েশকারয় ীভাে চেস্েশকারর োস্েও সহস্ে েোশমান। দে মানুষ সংেকারণতভাস্ে 

এোন্তভাস্ে ীাস্েচশের্ার মস্ধা ে েদ্ধ, চর্চন ীস্েশস্ে েোশ েস্রন না, দেননা, মূচর্ত 

আপন দেস্শর মাচেস্র্ েড়া হস্লও দে আস্লা র্াস্ে েোশ েরস্ে দস আস্লা দে 

সােতস্ভ চমে। 

  

দর্স্হরান দেস্ে চেোয় দনোর চেন এল, েধা ান মন্ত্রকারেেত এস্স আমাস্ে চেোয় 

চেস্লন। 
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পারস্যে – ০৯ 

  

দেলা আড়াইোর সময় োত্রা েরলুম। দর্স্হরান দেস্ে দেচরস্য় েেমো পারস্সের 

নকাররস চনেতন দিহারা আোর দেো চেল, চে্ দেচশক্ষণ নয়। েৃশেপচরের্তন হল। েসস্ল 

সেুে মাঠ, মাস্ঝ মাস্ঝ র্রুসংহচর্, দেোস্ন-স্সোস্ন েস্লর িঞ্চল ধা ারা, দমস্ে  স্রর 

গ্রাম দর্মন চেরল নয়। চেেস্ন্ত েরস্ের আঙুল-েুলাস্না চেচরচশের। 

  

সূেতাস্স্তর সময় োেচেন শহস্র দপ ঁেলুম। এোস্ন এেচে দহাস্েস্ল আমাস্ের োয়ো 

হস্য়স্ে। োংলাস্েস্শ দরলপস্ের েধা ান েংশন দেমন আসানস্সাল, এোস্ন নানা পস্ের 

দমােস্রর সংেমর্কারেত দর্মচন োেচেন। 

  

োেচেন সাসানকারয় োস্লর শহর, চির্কারয় শাপুর-েরৃ্তে েচর্চ্ঠ র্। চির্কারয় সাোচে 

রাো র্ামাম্প এই শহস্র র্াঁর রােধা ানকার িাপন েস্রন। চেচল্লর পলার্ে দমােল োেশা 

হুমায়ুন েশেৎসরোল এোস্ন র্াঁরই আশ্রস্য় চেস্লন। 

  

সাোচে েংস্শর চেেোর্ শা আ্বইাস্সর সস্ঙ্গ বোিচন ও রোট্ত শাচলত-নামে দুই 

ইংস্রে ভ্রার্ার এইোস্নই দেো হয়। েনশ্রুচর্ এই দে, এঁরাই োমান েভৃচর্ 

বস্ত্রসহস্োস্ে আধুা চনেোলকারন েুদ্ধচেেোয় োেশাস্হর তসনেস্ের চশচক্ষর্ েস্রন। োই 

দহাে, ের্তমাস্ন এই দোস্ো শহরচেস্র্ সাস্েে োস্লর রােধা ানকারর মেতাো চেেুই দিাস্ে 

পস্ড় না। 

  

দভারস্েলা োড়লুম হামাোস্নর বচভমুস্ে। িড়াইপস্ে িলল আমাস্ের োচড়। দুই 

ধা াস্র ভূচম সুেলা সুেলা, মাস্ঝ মাস্ঝ েস্ড়া েস্ড়া গ্রাম, আঁোোঁো নেকার, আঙুস্রর দের্, 

আচেস্মর পুস্োচ্ছ্বাস। দেলা দুপুস্রর সময় হামাোস্ন দপ ঁচেস্য় এেচে মস্নাহর 
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োোনোচড়র মস্ধা ে আশ্রয় পাওয়া দেল– পপ লার-র্রুসংস্ র োঁস্ের চভর্র চেস্য় দেো 

োস্চ্ছ েরস্ের-আঁিড়-োো পাহাড়। 

  

দর্স্হরাস্ন েরম পড়স্র্ আরি েস্রচেল, এোস্ন ঠাণ্ডা। সমুস্ির উপচরর্ল দেস্ে এ 

শহর ে-হাোর েুে উঁিু। এল স্ভন্দ পাহাস্ড়র পােস্েস্শ এর িান। এেো আস্েস্মনকারয় 

সাম্রাস্েের রােধা ানকার চেল এইোস্ন। দসই রােধা ানকারর োিকারন নাম ইচর্হাসচেেোর্ 

এেোর্ানা, আে র্ার বংসােস্শষ োয় চেেু োচে দনই। 

  

আহার ও চেশ্রাস্মর পর চেস্েলস্েলা শহর দেেস্র্ দেরলুম। েেস্ম আমাস্ের চনস্য় 

দেল  ন েস্নর মধা ে চেস্য় েচলপে দেস্য় এেচে পুস্রাস্না েস্ড়া ইমারস্র্র সামস্ন। 

েলস্ল, এর উপস্রর র্লা দেস্ে িাচর চেস্ের েৃশে বোচরর্ দেেস্র্ পাওয়া োয়। আমার 

সঙ্গকাররা দেেস্র্ দেস্লন, চে্ আমার সাহস হল না। োচড়স্র্ েস্স দেেস্র্ লােলুম 

এেেল দলাে এস্সস্ে েস্নর ধা াস্র িচড়ভাচর্ েরস্র্। দমস্য়রাও র্ার মস্ধা ে আস্ে; র্ারা 

োস্লা িােস্র দমাড়া; চে্ দেেচে োইস্র দেরস্র্ রাস্তায়  াস্ে দেড়াস্র্ এস্ের সংস্োি 

দনই। 

  

আে মহরস্মর েুচে, সোই েুচে উপস্ভাে েরস্র্ দেচরস্য়স্ে। বল্প েস্য়ে েের 

আস্ে মহরস্মর েুচে রক্তাক্ত হস্য় উঠর্, আত্মপকারড়স্নর র্কারির্ায় মারা দের্ ের্ দলাে। 

ের্তমান রাোর আমস্ল ধা কারস্র ধা কারস্র র্ার র্কারির্া েস্ম আসস্ে। 

  

েস্নর চভর্র দেস্ে দেচরস্য় শহস্র দেস্লম। আে দোোন োোর েন্ধ, চে্ েুচের 

েস্লর েুে চভড়। পারস্সে এস্স বেচধা  মানুষ েম দেো আমাস্ের বভোস, র্াই রাস্তায় 

এর্ দলাে আমাস্ের দিাস্ে নরু্ন লােল। আস্রা নরু্ন লােল এই শহরচে। শহস্রর এমন 

দিহারা আর-স্োোও দেচে চন। মাঝোন চেস্য় এেচে বেশস্ত োমস্েয়ালকার ঝরনা নানা 

ভচঙ্গস্র্ েলশস্্ েহমানা– দোোও-ো উপর দেস্ে নকারস্ি পড়স্ে ঝস্র, দোোও ো র্ার 

সমর্লকার দরার্ দর স্ি ঝলমল েরস্ে, ধা াস্র ধা াস্র পােস্রর স্তূপ, মাস্ঝ মাস্ঝ দোস্ো দোস্ো 
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সাঁস্ো এপার দেস্ে ওপাস্র; ঝনতার সস্ঙ্গ পস্ের আঁোোঁো চমল; মানুস্ষর োস্ের সস্ঙ্গ 

েেৃচর্র েলােচল; োচড়র শাচমল উনু্মক্ত োঙ্গণগুচল উপস্রর োস্ে, নকারস্ির োস্ে, এ 

দোস্ণ, ও দোস্ণ। র্ারই নানা োয়োয় নানা েল েস্স দেস্ে। োঁোস্িারা রাস্তায় 

দমােরোচড়, দ াড়ার োচড়,এমন-চে, দমাের োস ভচর্ত েস্র িস্লস্ে সে েুচে-সস্িােকারর 

েল। োচড়র দ াড়াগুচল সুশ্রকার সুপুষ্ট। এই েুচের পরস্ে মত্তর্া চেেুই দেেলুম না, িাচর 

চেস্ে শান্ত আরাস্মর েচে এোনোর বরণে পেতর্ ঝনতার সস্ঙ্গ চমস্শ দেস্ে। 

  

েেনতর োল শহস্রর োইস্র েস্নর মস্ধা ে চেস্েস্ল আমাস্ের িাস্য় চনমন্ত্রণ 

েস্রচেস্লন। োঁ ধা াস্র পাহাড়, ডাইস্ন  ন বরস্ণের বন্ধোর োয়ায় ঝনতা ঝস্র পড়স্ে। 

পাহাড়কার পে দেস্য় েহু দিষ্টায় দমাের দেল। দসই েহুেুস্ের দমষপালেস্ের দভড়া-িড়া 

েস্নর মস্ধা ে িা দেস্য় সন্ধোস্েলায় োসায় চেস্র এলুম, হামাোস্নর দে মূচর্ত চিরসেকারে, 

শর্া্কারর পর শর্া্কার দসোস্ন েুলেুল োন েস্র আসস্ে, আস্লেোণ্ডাস্রর লুস্ঠর দোঝার 

সস্ঙ্গ দস বন্তধা তান েস্র চন, চে্ পস্ের ধা াস্র োন্তস্রর মস্ধা ে বনােস্র পস্ড় আস্ে এেচে 

পােস্রর চপণ্ড, সম্রাস্ের চসংহিাস্র চসংস্হর এই বপভ্রংশ। 

  

িানাহার দসস্র দুপুস্রর পর হামাোন দেস্ে রওনা হলুম। দেস্র্ হস্ে চেমতানশা। 

র্েন দঝাস্ড়া হাওয়ায় ধুা স্লা উচড়স্য়স্ে| আোস্শ দম   চনস্য় এল। িস্লচে আসাোোে 

চেচরপে চেস্য়। দুই োস্র সেুে দের্ েসস্ল ভরা, মাস্ঝ মাস্ঝ েনভূচম েলস্রাস্র্ 

লাচলর্। মাস্ঠ দভড়া িরস্ে। পাহাড়গুস্লা োস্ে এচেস্য় এস্স র্াস্ের চশলােক্ষপে 

েসাচরর্ েস্র োঁচড়স্য়। দেস্ে দেস্ে এে-এে পসলা েৃচষ্ট দনস্ম ধুা স্লাস্ে দেয় পরাভূর্ 

েস্র। আমার দেেল মস্ন পড়চেল “দমব স্মতদুরমিরবাইনভুেুঃশোমাুঃ’ … র্মালদ্রুস্ম নয়, 

েকার োে চঠে োচন দন, চে্ এই দম লা চেস্ন উপচির্মর্ ওস্ে র্মালোে েলস্র্ দোষ 

দনই। 
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আমরা দে পে চেস্য় িস্লচে এরই োোোচে দোস্না- এে োয়োয় চেেোর্ 

চনহােস্ন্দর রণস্ক্ষস্ত্র সাসানকারয় সাম্রােে আরেস্ের হাস্র্ লকারলা সমাপন েস্র। দসইচেন 

েহুোলকারন োিকারন পারস্সের ইচর্হাস্স হঠাৎ সমূ্পণত নূর্ন বধা োয় শুরু হল। 

  

বেস্শস্ষ আমাস্ের রাস্তা এস্স পড়ল দেচহস্তুস্ন। এোস্ন তশলোস্ত্র েচরয়ুস্সর 

েকারচর্তচলচপ পারচসে সুসকারয় ও েোচেস্লানকারয় ভাষায় দক্ষাচের্। এই দক্ষাচের্ ভাষার ঊস্বত 

েচরয়ুস্সর মূচর্ত। এই মূচর্তর সামস্ন েন্দকারস্েস্শ েশেন চেস্িাহকারর েচর্রূপ। এরা র্াঁর 

চসংহাসন-বচধা স্রাহস্ণ োধা া চেস্য়চেল। েচরয়ুস্সর পূেতের্তকার রাো েোবাইাইচসস রপারচসে 

উচ্চারণ োস্বাইোচেেয়) ঈষতােশর্ দোপস্ন র্াঁর ভ্রার্া স্মচেতস্ স্ে হর্ো েচরস্য়চেস্লন। েেন 

চর্চন ঈচেে-বচভোস্ন র্েন র্াঁর বনুপচিচর্োস্ল দস মস্র্ েস্ল এে েেচক্ত চনস্েস্ে 

স্মচেতস্ নাস্ম েিার েস্র চসংহাসন েেল েস্র েস্স। েোবাইাইচসস ঈচেে দেস্ে দেরোর 

পস্ে মারা োন। র্েন আস্েস্মনকারয় েংস্শর বপরশাোভুক্ত েচরয়ুস েদ্মরাোস্ে পরাস্ত 

েস্র েন্দকার েস্রন। েচর্মূচর্তস্র্ ভূচমশায়কার দসই মূচর্তর েুস্ে েচরয়ুস্সর পা, েন্দকার ঊস্বত দুই 

হার্ রু্স্ল ক্ষমা চভক্ষা েরস্ে। েচরয়ুস্সর মাোর উপস্র বহুরমজ োর মূচর্ত। 

  

বধা োপে হেতজ স্েল ড্ েস্লন, সম্প্রচর্ এেচে চশলাচলচপ দেচরস্য়স্ে র্াস্র্ েচরয়ুস 

োনাস্চ্ছন, চর্চন েেন চসংহাসস্ন েস্সন র্েন র্াঁর চপর্া চপর্ামহ উভস্য়ই ের্তমান। এই 

েোচেরুদ্ধ েোপার েকার েস্র সিে হল র্ার দোস্না চেেরণ পাওয়া োয় না। 

  

সমুস্ির মাস্ঝ মাস্ঝ এে-এেো িকারপ দেো োয় ো ভূচমেস্ম্পর হাস্র্ তর্চর। র্ার 

সেতত্র েচলর্ ধা ারু্ আর বচগ্নরাস্ের চিি। দর্মচন েহুেুে ধা স্র ইচর্হাস্সর ভূচমেস্ম্প এেং 

বচগ্ন-উদ েকাররস্ণ পারস্সের েন্ম। োিকারনোল দর্স্ে পারস্সে সাম্রােে সৃচষ্ট হস্য়স্ে। 

মানুস্ষর ইচর্হাস্স সে দিস্য় পুরার্ন মহাসাম্রােে সাইরাস িাপন েস্রন, র্ার পস্রও 

েকার তোল পারস্সের ইচর্হাসস্ক্ষস্ত্র সাম্রাচেেে িে। র্ার েধা ান োরণ, পারস্সের িাচর 

চেস্েই েস্ড়া েস্ড়া োিকারন রােশচক্তর িান। হয় র্াস্ের সেলস্ে েমন েস্র রােস্র্ হস্ে, 

নয় র্াস্ের দেউ-না-স্েউ এস্স পারসেস্ে গ্রাস েরস্ে। নানা োচর্র সস্ঙ্গ এই চনরন্তর 
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িে দেস্েই পারস্সের ঐচর্হাচসে দোধা , ঐচর্হাচসে সত্তা এর্ েেল হস্য় উস্ঠস্ে। 

ভারর্েষত সমাে সৃচষ্ট েস্রস্ে, মহাোচর্র ইচর্হাস সৃচষ্ট েস্র চন। আস্েতর সস্ঙ্গ বনাস্েতর 

িে েধা ানর্ সামাচেে। বস্পক্ষােৃর্ বল্পসংেেে আেত েহুসংেেে বনাস্েতর মাঝোস্ন 

পস্ড় চনস্ের সমােস্ে োঁিাস্র্ দিস্য়চেস্লন। রাস্মর সস্ঙ্গ রােস্ণর েুদ্ধ রাষ্ট্রেস্য়র নয়, 

সমােরক্ষার– সকারর্া দসই সমােনকারচর্র ের্কারে। রােণ সকারর্াহরণ েস্রচেল,  রােেহরণ 

েস্র চন। মহাভারস্র্ও েস্তুর্ সমােনকারচর্র িে, এে পক্ষ েৃষ্ণস্ে ীকারোর েস্রস্ে, 

েৃষ্ণাস্ে পণ দরস্ে র্াস্ের পাশা দেলা, বনে পক্ষ েৃষ্ণস্ে বীকারোর ও েৃষ্ণাস্ে েস্রস্ে 

বপমান। শাহ নামায় আস্ে েেৃর্ ইচর্হাস্সর েো, রাষ্ট্রকারয় েকাররস্ের োচহনকার, ইরানকারস্ের 

সস্ঙ্গ র্ার্ারকারস্ের চেস্রাধা । র্াস্র্ ভেেেেকারর্ার মস্র্া র্বেো ো শাচন্তপস্েতর মস্র্া নকারচর্-

উপস্েশ োধা ানে পায় চন। 

  

পারসে োরোর পরোচর্র চেরুস্দ্ধ োঁচড়স্য় আপন পারচসে ঐেেস্ে েৃচ েরোর ও 

েয়কার েরোর দিষ্টা েস্রস্ে। গুপ্তরাোস্ের আমস্ল ভারর্েষত এেোর আপন সাম্রাচেেে 

এেসত্তা বনুভে েরোর সুস্োে দপস্য়চেল, চে্ র্ার েভাে েভকারর ও িায়কার হয় চন। র্ার 

েধা ান োরণ, ভারর্েষত বন্তস্র বন্তস্র আস্েত বনাস্েত চেভক্ত, সাম্রাচেেে ঐেে সামাচেে 

ঐস্েের উপর চভর্ পার্স্র্ পাস্র চন। েচরয়ুস চশলােস্ক্ষ এমনভাস্ে আপন েয়স্ াষণা 

েস্রস্েন োস্র্ চিরোল র্া িায়কার হয়। চে্ এই েয়স্ াষণা েেৃর্পস্ক্ষ ঐচর্হাচসে, 

েচরয়ুস পারচসে রাষ্ট্রসত্তার েস্নে েৃহৎ আসন রিনা েস্রচেস্লন; দেমন সাইরাসস্ে 

দর্চমচন েচরয়ুসস্ে বেলবাইন েস্র পারসে আপন বেণ্ড মচহমা চেরাে ভূচমোয় বনুভে 

েরস্র্ দপস্রচেল। পারস্সে পস্েত পস্েত এই রাচষ্ট্রে উপলচব্ধ পরাভেস্ে বচর্ক্রম েস্র 

দেস্েস্ে, আেও আোর র্ার োেরণ হল। এোনোর েধা ানমন্ত্রকার আমাস্ে ো েস্লচেস্লন 

র্ার মূল েোো হস্চ্ছ এই দে,আপন সমােচনচহর্ দুেতলর্ার োরণ েূর েরাই ভারর্েস্ষতর 

সমসো, আর পারস্সের সমসো আপন শাসনেেেিার বপূণতর্া দমািন েরা। পারসে দসই 

োস্ে দলস্েস্ে, ভারর্েষত এেস্না আপনার েোেত োস্ে সমূ্পণত শ্রদ্ধা ও চন্ঠ ার সস্ঙ্গ লাস্ে 

চন। 
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দেচহস্তুন দেস্ে দেরলুম। বেূস্র র্াচেেুস্তাস্নর পাহাস্ড় উৎেকারণত মূচর্ত। শহর দেস্ে 

মাইল-িাস্রে েূস্র। েেতনস্রর েূর্ এস্স পস্ের মস্ধা ে দেস্ে দসোস্ন আমাস্ের চনস্য় 

দেস্লন। েূস্র দেস্েই দেো োয় বেভকারর গুহাোস্ত্র দোোই-েরা মূচর্ত, র্ার সামস্ন েৃচত্রম 

সস্রােস্র ঝস্র পড়স্ে েলস্রার্। দুচে মূচর্ত োঁচড়স্য়, পাস্য়র র্লায় েচলর্ এেেন েন্দকার। 

দোস্না দলো পাওয়া পায় না, চে্ সােসজ্জায় দোঝা োয় এরা সাসানকারয়। পাহাস্ড়র 

মস্ধা ে দোোই েস্র দর্ালা এেচে েবাইুোেৃচর্ েস্ক্ষর উবতভাস্ে োম হাস্র্ বচভস্ষস্ের 

পাত্র ও ডান হাস্র্ মালা চনস্য় পাো দমস্ল চেেয়স্েের্া োঁচড়স্য়, র্ার নকারস্ি এে োঁড়াস্না 

মূচর্ত এেং র্ার নকারস্ি েমতপরা বশ্বাস্রাহকার। পাস্শর দেয়াস্ল চশোস্রর েচে। এই মূচর্তগুচলস্র্ 

আিেত এেচে শচক্ত েোশ দপস্য়স্ে, দেস্ে মন স্তচির্ হয়। 

  

সাসানকারয় েুে েলস্র্ েকার দোঝায় সংস্ক্ষস্প েস্ল রাচে। 

  

আস্লেোণ্ডাস্রর আক্রমস্ণ আস্েস্মনকারয় রােস্ত্বর বেসান হল। পস্র দে োর্ 

পারসেস্ে েেল েস্র র্াস্ের েস্ল পােতকারয়। র্ারা সিের্ শেোর্কারয়; েেস্ম গ্রকারেস্ের 

েভাস্ে আস্স, পস্র র্ারা পারচসে সভের্া গ্রহণ েস্র। বেস্শস্ষ ২২৬ খ্রকারস্টাস্্ সাসাস্নর 

দপ ত্র আেতাচশর পােতকারয় রাোর হার্ দেস্ে পারসেস্ে দেস্ড় চনস্য় আর-এেোর চেশুদ্ধ 

পারচসে োচর্র সাম্রােে িাপন েস্রন। এঁস্ের সময়োর েেল সম্রাে চেস্লন শাপুর, 

চর্চনই দরাস্মর সম্রাে ভোস্লচরয়ানস্ে পরাস্ত ও েন্দকার েস্রন। 

  

আস্েস্মনকারয়স্ের ধা মত চেল েরেুস্ত্রকারয়, সাসানকারয়স্ের আমস্ল আর-এেোর েেল 

উৎসাস্হ এই ধা মতস্ে োচেস্য় দর্ালা হয়। 

  

ঋেু েশস্ত নূর্ন-বর্চর পে দেস্য় আসচে। বেূস্র সামস্ন পাহাস্ড়র োস্য় চেমতানশা 

শহর দেো চেল। পস্ের দুই ধা াস্র েসস্লর দের্, আচেস্মর দের্ েুস্ল আচ্ছন্ন, দমস্ র 

আড়াল দেস্ে বস্তসূেতরচির আভা পস্ড় সেেস্ধা  র্ োস্ের পার্া ঝলমল েরস্ে। 
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শহস্র েস্েশ েরলুম। পচরোর রাস্তার দুই ধা াস্র নানাচেধা  পস্ণের দোোন। পস্ের 

ধুা স্লা মারোর েস্নে চভচস্তরা মশস্ে েস্র েল চেেস্চ্ছ। সুন্দর োোস্নর মস্েে আমাস্ের 

োসা। িাস্রর োস্ে োঁচড়স্য় চেস্লন এোনোর েেনতর।  স্র চনস্য় চেস্য় িা োওয়াস্লন। 

এই পচরষ্কার সুসচজ্জর্ নূর্ন োচড়চে আমাস্ের েেেহাস্রর েনে দেস্ড় চেস্য় েৃহীামকার িস্ল 

দেস্েন। 
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পারস্যে – ১০ 

  

চেমতানশা দেস্ে োত্রা েস্র দেরলুম। আে দেস্র্ হস্ে োস্ চরচশচরস্ন, পারস্সের 

সকারমানার োস্ে। র্ার পস্র আসস্ে োচনচেন, আরে-সকারমানার দরলওস্য় দস্টশন। 

  

পারস্সে েস্েশপস্ে আমরা র্ার দে নকাররস মূচর্ত দেস্েচেলুম এেন আর র্া দনই। 

পাহাস্ড়র রাস্তার দুই োস্র দের্ ভস্র উস্ঠস্ে েসস্ল, গ্রামও বস্পক্ষােৃর্  ন  ন, িাষকাররা 

িাষ েরস্ে এ েৃশেও দিাস্ে পড়ল, র্া োড়া এই েেম দোরু িরস্র্ দেেলুম। 

  

 ন্টাদুস্য়ে পস্র সাহাোস্ে দপ েলুম। এোস্ন রাোর এেচে োসাে নরু্ন তর্চর 

হস্য়স্ে, েেতনর দসোস্ন োস্ের োয়ায় েচসস্য় িা োওয়াস্লন, সস্ঙ্গ িলস্লন, দেরন্দ 

নামে োয়োয় মধা োিস্ভােন েচরস্য় আমাস্ের চেোয় দেোর েস্নে। েস্ড়া সুন্দর এই 

গ্রাস্মর দিহারাচে। র্রুচ্ছায়াচনচেড় পাহাস্ড়র দোস্ল আচশ্রর্ দলাোলয়, ঝনতা ঝস্র পড়স্ে 

এচেে-ওচেে চেস্য়, পাের চডচঙস্য়। গ্রাস্মর দোোনগুচলর মাঝোন চেস্য় উিুচনিু 

আঁোোঁো পে, দে রূ্হলকার েনর্া েস্মস্ে। 

  

র্ার পস্রর দেস্ে ধা রণকারর ক্রস্মই দসই আোর শুষ্কবনরাস্শের মূচর্ত। আমরা পারস্সের 

উচ্চভূচম দেস্ে দনস্ম িস্লচে। সেস্লই ভয় দেচেস্য়চেস্লন এোন দেস্ে আমরা বর্েন্ত 

েরম পাে। র্ার দোস্না লক্ষণ দেেলুম না। হাওয়াো আমাস্ের দেস্শর মা  মাস্সর 

মস্র্া। পারস্সের দশষ সকারমানায় েেন দপ েলুম দেো দেল দোেোে দেস্ে বস্নস্ে 

এস্সস্েন আমাস্ের বভেেতনা েরোর েস্নে। দেউ দেউ রােেমতিারকার, দেউ-ো েেস্রর 

োেস্ের সম্পােে, বস্নস্ে আস্েন সাচহচর্েে, র্া োড়া েোসকার ভারর্কারয়। এঁরা দেউ 

দেউ ইংস্রচে োস্নন। এেেন আস্েন চেচন নূেয়স্েত আমার েক্তৃর্া শুস্নস্েন। দসোস্ন 

চশক্ষার্ব বধা েয়ন দশষ েস্র ইচন এোনোর চশক্ষা-চেভাস্ের োস্ে চনেুক্ত। দস্টশস্নর 
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দভােনশালায় িা দেস্র্ েসলুম। এেেন েলস্লন, োঁরা এোস্ন আপনাস্ে বভেেতনা 

েরস্র্ এস্সস্েন র্াঁস্ের মস্ধা ে চভন্ন চভন্ন সম্প্রোস্য়র দলাে আস্েন। “আমরা সেস্লই 

এে। ভারর্কারয় মুসলমাস্নরা ধা স্মতর নাস্ম দেন দে এমন চেস্রাধা  সৃচষ্ট েরস্ে আমরা 

এস্েোস্রই েুঝস্র্ পাচর দন।’ ভারর্কারস্য়রাও েস্লন, “এোনোর মুসলমানস্ের সস্ঙ্গ 

আমাস্ের হৃেের্ার দলশমাত্র বভাে দনই।’ দেো োস্চ্ছ ঈচেস্ে রু্রুস্ে ইরাস্ে পারস্সে 

সেতত্র ধা মত মনুষেত্বস্ে পে দেস্ড় চেস্চ্ছ। দেেল ভরর্েস্ষতই িলোর পস্ের মাঝোস্ন  ন 

হস্য় োঁোোে উস্ঠ পস্ড়, চহন্দুর সকারমানায় মুসলমাস্নর সকারমানায়। এ চে পরাধা কারনর্ার 

মরুবেস্নে লাচলর্ ঈষতােুচদ্ধ, এ চে ভারর্েস্ষতর বনােতচিত্তোর্ েুচদ্ধহকারনর্া। 

  

বভেেতনােস্লর মস্ধা ে এেেন েৃদ্ধ েচে চেস্লন, আমার দিস্য় দুই-এে েেস্রর 

দোস্ো। পঙু্গ হস্য় পস্ড়স্েন, শান্ত স্তব্ধ মানুষচে। র্াঁর মুেচ্ছচে ভােুের্ায় আচেষ্ট। ইরাস্ের 

মস্ধা ে ইচনই সে দিস্য় েস্ড়া েচে েস্ল এঁর পচরিয় েচরস্য় দেওয়া হল। 

  

বস্নে চেন পস্র দমাের দেস্ড় দরলোচড়স্র্ িড়া দেল। োচড়গুচল আরাস্মর। দেহো 

এর্োল পস্ে পস্ে দেেলই দঠাোর দেস্য় নাড়া দেস্য় এেেণ্ড চনস্েস্ে ভুস্ল োেস্র্ 

পারচেল না, আে োহস্নর সস্ঙ্গ বচেশ্রাম িন্ধ র্ার চমস্ে দেল। 

  

োনালার োইস্র এেস্না মাস্ঝ মাস্ঝ েসস্লর আভাস দেো োয়, দোধা  হয় দেন 

দোোও দোোও োল-নালা চেস্য় েলস্সস্ের েেেিা আস্ে। চে্ দমাস্ের উপস্র েচঠন 

এোনোর ধূা সরেণত মাচে। 

  

মাস্ঝ মাস্ঝ েস্ড়া েস্ড়া দস্টশস্ন বভেেতনার েনর্া দপচরস্য় এলুম। েেন দশানা দেল 

দোেোে আর পস্নস্রা চমচনে পে েূস্র র্েস্না র্ার পূেতসূিনা চেেুই দনই, র্েস্না শূনে 

মাঠ ধুা  ধুা  েরস্ে। 
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বেস্শস্ষ দোেোস্ে এস্স োচড় োমল। দস্টশস্ন চভস্ড়র বন্ত দনই। নানাস্শ্রণকারর 

েচর্চনচধা  এস্স আমাস্ে সম্মান োচনস্য় দেস্লন, ভারর্কারস্য়রা চেস্লন মালা পচরস্য়। দোস্ো 

দোস্ো দুচে দমস্য় চেস্য় দেল েুস্লর দর্াড়া। দমস্য়স্ের চভস্ড়র মস্ধা ে এেচে োঙাচল 

দমস্য়স্েও দেেস্লম। দোেোস্ের রাস্তা ের্েো আমাস্েরই দেস্শর দোোন-োোর-

ওয়ালা পস্ের মস্র্া। এেো চেস্শষত্ব আস্ে, মাস্ঝ মাস্ঝ পস্ের ধা াস্র োস্ঠর দেচঞ্চ-

পার্া িা োোর এেং দমলাস্মশা েরোর োয়ো। দোস্োোস্ো ক্লাস্ের মস্র্া। দসোস্ন 

আসর েস্মস্ে। এে-এে দশ্রণকারর দলাে এে-এেচে োয়ো বচধা োর েস্র োস্ে, দসোস্ন 

আলাস্পর েসস্ঙ্গ েোেসার দেরও িস্ল। শহস্রর মস্র্া োয়োয় এরেম 

সামাচেের্ািিতার দেন্দ্র োো চেস্শষ আেশেে সস্ন্দহ দনই। আস্েোর চেস্ন েল্প েলোর 

েেে চেল, র্েন র্ারা এই-সেল পেোন্তসভায় েো দশানার্। আমাস্ের দেস্শ দেমন 

েেস্ের েোেসা োয় েন্ধ হস্য় এস্সস্ে, এস্ের এোস্নও র্াই। এই চেেোচে োপার 

েইস্য়র সস্ঙ্গ পাল্লা চেস্য় উঠস্র্ পারস্ল না। মানুষ আপন রচির্ েন্ত্রগুস্লার োস্ে আপন 

সহে শচক্তস্ে চেচেস্য় চেস্চ্ছ। 

  

োইচগ্রস নেকারর ধা াস্র এেচে দহাস্েস্ল আমাস্ের োয়ো হস্য়স্ে। আমার  স্রর সামস্ন 

মস্ত োে, দসোস্ন েস্স নেকার দেো োয়। োইচগ্রস োয় েঙ্গার মস্র্াই েশস্ত, ওপাস্র  ন 

োস্ের সার, দেেুস্রর েন, মাস্ঝ মাস্ঝ ইমারর্। আমাস্ের ডান চেস্ে নেকারর উপর চেস্য় 

চিে িস্ল দেস্ে। এই োস্ঠর চিে তসনে-পারাপাস্রর েনে ের্ েুস্দ্ধর সময় দেনাস্রল 

মড বিায়কারভাস্ে তর্চর েচরস্য়চেস্লন। 

  

দিষ্টা েরচে চেশ্রাম েরস্র্, চে্ সিােনা বল্প। নানারেম বনু্ঠ াস্নর েেত লবাইা হস্য় 

উঠস্ে। সোস্ল চেস্য়চেলুম মুেচেয়ম দেেস্র্; নূর্ন িাচপর্ হস্য়স্ে, দেচশ েস্ড়া নয়, 

এেেন েমতান বধা োপে এর বধা েক্ষ। বচর্ োিকারন েুস্ের দে-সে সামগ্রকার মাচের নকারস্ি 

দেস্ে দেচরস্য়স্ে দসগুচল দেোস্লন। এ-সমস্ত পাঁি-েয় হাোর েের আস্েোর পচরচশষ্ট। 

দমস্য়স্ের েহনা, েেেহাস্রর পাত্র েভৃচর্ সুেক্ষ হাস্র্ রচির্ ও বলংেৃর্। বধা োপে 

েস্লন, এই োস্র্র োরুোস্েত িুলর্া দনই, সমস্ত সুেুমার ও সুচনপুণ। পূেতের্তকার 
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েকার তোস্লর বভোস না হস্ল এমন চশস্ল্পর উদ্ভে হওয়া সিেপর হর্ না। এস্ের োচহনকার 

দনই োনা, দেেল চিি আস্ে। এেুেু দোঝা োয় এরা েেতর চেল না। পচৃেেকারর চেনরাচত্রর 

মধা ে চেস্য় ইচর্হাস্সর স্মরণভ্রষ্ট এই-সে নরনারকারর সুেদুুঃস্ের পেতায় আমাস্েরই মস্র্া 

েস্য় িলর্। ধা স্মত েস্মত দলােেেেহাস্র এস্েরও েকারেনোত্রায় আচেতে-পারমাচেতে সমসো 

চেল েহুচেচিত্র। বেস্শস্ষ, েকার আোস্র চঠে োচন দন, দোন িরম সমসো চেরােমূচর্ত চনস্য় 

এস্ের সামস্ন এস্স োঁড়াল, এস্ের জ্ঞানকার েমতকার ভােুে, এস্ের পুস্রাচহর্, এস্ের তসচনে, 

এস্ের রাো, র্ার দোস্না সমাধা ান েরস্র্ পারস্ল না, বেস্শস্ষ ধা রণকারর হাস্র্ োণোত্রার 

সবাইল চেেু চেেু দেস্ল দরস্ে চেস্য় সোইস্ে িস্ল দেস্র্ হল। দোোয় দেল এস্ের ভাষা, 

দোোয় এস্ের সে েচে, এস্ের েচর্চেস্নর দেেনা দোস্না েস্ন্দর মস্ধা ে দোোও চে 

সংগ্রহ েরা রইল না। দেেল মাত্র আর আে-েশ হাোর েেস্রর োস্ন্ত ভােকারোস্ল োঁচড়স্য় 

মানুস্ষর আেস্ের চেস্নর োণকারর েচর্ েচে োন পাচর্, দোস্না বচন চে দপ ঁেস্ে োস্ন 

এস্স, েচে ো দপ ঁেয় র্ার বেত চে চেেু েুঝস্র্ পারে। 

  

আে বপরাস্ি আমার চনমন্ত্রণ এোনোর সাচহচর্েেস্ের র্রে দেস্ে। োোস্নর 

োস্ের োয়ায় আমাস্ের আসন। দোস্ো দোস্ো দেচেস্ল িাস্য়র আস্য়ােন েনর্ার মস্ধা ে 

চেচক্ষপ্ত। এস্ে এস্ে নানা দলাস্ে র্াঁস্ের বচভনন্দন পাঠ দশষ েরস্ল দসই েৃদ্ধ েচর র্াঁর 

েচের্া আেৃচত্ত েরস্লন। েজ্রমন্দ র্াঁর েন্দেোহ, আর উোম র্াঁর ভচঙ্গ। আচম র্াঁস্ের 

েলস্লম, এমন েচের্ার বেত েোেোর েস্য়ােন দনই; এ দেন উত্তাল র্রচঙ্গর্ সমুস্ির 

োণকার, এ দেন ঝঞ্ঝাহর্ বরণেশাোর উেোো। 

  

বেস্শস্ষ আমার পালা উপচির্ হস্র্ আচম েললুম, আে আচম এেচে েরোর চনস্য় 

আপনাস্ের োস্ে এস্সচে। এেো আরস্ের পরম দে রস্ের চেস্ন পূস্েত পচিস্ম পৃচেেকারর 

োয় বস্ধা তে ভূভাে আরস্েের েভাে-বধা কারস্ন এস্সচেল। ভারর্েস্ষত দসই েভাে েচেও 

আে রাষ্ট্রশাসস্নর আোস্র দনই, র্েুও দসোনোর েৃহৎ মুসলমান সম্প্রোয়স্ে বচধা োর 

েস্র চেেোর আোস্র, ধা স্মতর আোস্র আস্ে। দসই োচয়ত্ব স্মরণ েচরস্য় আচম আপনাস্ের 

েলচে, আরেসাের পার েস্র আরস্েের নেোণকার আর এেোর ভারর্েস্ষত পাঠান–োঁরা 
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আপনাস্ের ীধা মতকার র্াঁস্ের োস্ে–আপনাস্ের মহৎ ধা মতগুরুর পূেেনাস্ম, আপনাস্ের 

পচেত্রধা স্মতর সুনামকার রক্ষার েনে। দুুঃসহ আমাস্ের দুুঃে, আমাস্ের মুচক্তর বধা েেসায় পস্ে 

পস্ে েেেত; আপনাস্ের নেোগ্রর্ োস্ণর উোর আহ্বান সাম্প্রোচয়ে সংেকারণতর্া দেস্ে, 

বমানুচষে বসচহষু্ণর্া দেস্ে, উোর ধা স্মতর বেমাননা দেস্ে, মানুস্ষ মানুস্ষ চমলস্নর 

পস্ে, মুচক্তর পস্ে চনস্য় োে হর্ভােে ভারর্েষতস্ে। এে দেস্শর দোস্ল োস্ের েন্ম 

বন্তস্র োচহস্র র্ারা এে দহাে। 

  

রাো আমাস্ে িাস্য়র চনমন্ত্রণ েস্রস্েন নেকারর ওপাস্র র্াঁর এেচে োোনোচড়স্র্। 

রাো এস্েোস্রই আড়বাইরশূনে মানুষ, বর্েন্ত সহে েেেহার। দোলা িার্াস্ল আমরা 

েসলুম, সামস্ন নকারস্ি োোন। রাোর ভাইও আস্েন র্াঁর সস্ঙ্গ। েধা ানমন্ত্রকার আস্েন–বল্প 

েয়স, এোনোর সোই েস্লন, আে পৃচেেকারস্র্ সে দিস্য় বল্প েয়স্সর মন্ত্রকার ইচন। চেচন 

দোভাষকারর োে েরস্েন চর্চনও উপচির্। রাো েলস্লন, ভারর্েস্ষত চহন্দ-ুমুসলমাস্নর 

দে িন্ধ দেস্ধা স্ে চনিয়ই দসো ক্ষচণে। েেন দোস্না দেস্শ সেল সম্প্রোস্য়র মস্ধা ে 

উদ স্োধা ন আস্স র্েন েেম বেিায় র্ারা চনস্েস্ের চেচশষ্টর্া সবাইস্ন্ধ বর্েন্ত দেচশ 

সস্ির্ন হস্য় ওস্ঠ এেং দসইস্েস্ে রক্ষা েরোর েস্নে র্াস্ের দিষ্টা েেল হয়। এই 

আেচস্মে দেেো েস্ম দেস্ল মন আোর সহে হস্য় আস্স। আচম েলস্লম, আে রু্চেত 

ঈচেে পারস্সে নেোগ্রর্ োচর্র দে পচরিয় আমরা দপস্য়চে র্াস্র্ দেেলুম, দে 

চেচশষ্টর্াস্োধা  সংেকারণতভাস্ে আত্মচনচহর্ ও বস্নের েচর্ চেরুদ্ধ, সস্িষ্টর্ার সস্ঙ্গই র্ার 

র্কারির্া েচমস্য় দেওয়া হস্য়স্ে, নইস্ল দসই বন্ধর্ার িারা োচর্র রাষ্ট্রেুচদ্ধ বচভভুর্ হয়। 

ভারর্েস্ষতর উদ স্োধা স্ন েচে দসই সেতেস্নর চহর্েনে শুভেুচদ্ধর আচেতভাে দেেস্র্ 

দপস্র্ম র্া হস্ল চনচিন্ত হস্র্ম। চে্ েেন দেেস্র্ পাই চহন্দু-মুসলমান উভয়পস্ক্ষই 

চশক্ষার সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আত্ম ার্কার ধা মতন্ধর্া েেল হস্য় উস্ঠ রাষ্ট্রসং স্ে েচর্হর্ েরস্ে র্েন 

হর্াশ হস্র্ হয়।  

  

এই োোস্নর ধা াস্র িাস্য়র দেচেস্ল সহে োেোলাস্পর মস্ধা ে দসচেস্নর েচে মস্ন 

আনা দুরূহ, দেচেন এই রাো পেশুনে মরুভূচমর মস্ধা ে দেদুচয়নস্ের েহু উপোচর্স্ে 
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আপন দনরৃ্স্ত্বর বধা কারস্ন এে েস্র চনস্য় েমতাচন ও রু্রুস্ের সচম্মচলর্ বচভোনস্ে পস্ে 

পস্ে উদ ভ্রান্ত েস্র চেবস্ত েস্রচেস্লন। মৃরু্ের মূস্লে চেস্নচেস্লন েকারেস্নর দে রে। েচঠন 

ভকারষণ দসই রণোঙ্গণ, েস্য়-পরােস্য় চনর্েসংশচয়র্ দুুঃসাধা ে দসই বধা েেসায়। দসই 

বক্লান্ত রণরস্ঙ্গর বচধা নায়েস্ে দেেস্লম। র্েনোর মৃরু্েচ্ছায়াক্রান্ত চেনরাচত্রর দসই 

চেভকারচষোর মস্ধা ে র্াঁর উষ্ট্রোচহনকারর সস্ঙ্গ দোোও দোস্না-এেো িান পাোর সিােনা 

চেল না। চে্ আে েস্সচে িাস্য়র দেচেস্ল এই নূর্ন ইচর্হাসসৃচষ্টের্তার পাস্শ 

সহেভাস্ে; দেননা আচমও বনে উপেরণ চনস্য় মানুস্ষর ইচর্হাসসৃচষ্টস্র্ আপন শচক্ত 

উৎসেত েস্রচে। দসই ীর্ন্ত্র বেি েোেত সহস্োচের্ার মূলে েচে না এই েকারর েুঝস্র্ 

পারস্র্ন র্স্ে র্াঁর েুদ্ধচেেয়কার দশ েত আপন মূলে বস্নেোচন হারার্। েস্নতল লস্রে 

েস্লস্েন, আরস্ের মহৎ দলােস্ের মস্ধা ে মহম্মে ও সালাচেস্নর নকারস্িই রাো েয়সস্লর 

িান। এই মহস্বর সরলমূচর্ত দেস্েচে র্াঁর সহে আচর্স্েে, এেং র্াঁস্ে বচভোেন েস্রচে। 

ের্তমান এচশয়ায় োঁরা েেল শচক্তস্র্ নূর্ন েুস্ের েের্তন েস্রস্েন র্াঁস্ের দুেনস্েই 

দেেলুম বল্পোস্লর েেেধা াস্ন। দুেস্নরই মস্ধা ে ীোস্ের এেচে চমল দেো দেল–উভস্য়ই 

আড়বাইরহকারন ীচ্ছ সরলর্ার মস্ধা ে সু্পতষ্টভাস্ে েোশমান। 
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পারস্যে – ১১ 

  

এোন দেস্ে চেোয় হস্য় দেস্লম এোনোর োত্রকারস্ের চনমন্ত্রণসভায়। সংেকারণত সুেকার ত 

আঁোোঁো েচল। পুরার্ন োচড় দুই ধা াস্র সার দেঁস্ধা  উস্ঠস্ে, চে্ র্ার চভর্রোর 

দলােোত্রা োইস্র দেস্ে চেেুই দেেস্র্ পাওয়া োয় না। চনমন্ত্রণেৃস্হর োঙ্গস্ণ সে দমস্য়রা 

েস্সস্ে। এে ধা াস্র েস্য়েচে দমস্য় আলাো িান চনস্য়স্েন, র্াঁরা োস্লা োপস্ড় সম েৃর্, 

চে্ মুে ঢাো নয়। োচে সোই চেলাচর্ দপাশাে পরা, স্তব্ধ শান্ত হস্য় োেোর দিষ্টামাত্র 

দনই, হাচসেস্ল্প সভা মুেচরর্। োঙ্গস্ণর সম্মুেোন্ত আমাস্ের দেস্শর িণ্ডকারমণ্ডস্পর মস্র্া। 

র্ারই দরায়াস্ে আমার দি চে পস্ড়স্ে। বনুস্রাস্ধা  পস্ড় চেেু আমাস্ে েলস্র্ হল; েলা 

হস্লই েস্য়েেন দমস্য় এস্স আমাস্ে েরমাশ েরস্লন আমার োেে আেৃচত্ত েরস্র্। 

আস্ের চেস্ন এঁরা আেৃচত্ত শুস্নচেস্লন। চনস্ের দলো চেেু দর্া মস্ন পস্ড় না। বস্নে দিষ্টা 

েস্র “োঁিার পাচে চেল দসানার োঁিাচেস্র্’ েচের্ার েেম দলাে পস্ড় দেস্লম, এেো 

োয়োয় দঠস্ে দেস্র্ই বেতহকারন শ্ চেস্য় েন্দ পূরণ েস্র চেলুম। 

  

র্ার পর সন্ধোস্েলায় দভােস্নর চনমন্ত্রণ। চশক্ষাচেভাস্ের দলাস্েরা আস্য়ােন 

েস্রস্েন। নেকারর ধা াস্রর চেস্ে েোণ্ড এেো োে, দসোস্ন আস্লােমালার নকারস্ি েস্স 

দেস্েন বস্নে দলাে। আমাস্ের দসই েৃদ্ধ েচেও আমার োস্েই চেস্লন। আহাস্রর পর 

আমার বচভনন্দন সারা হস্ল আমাস্ে চেেু েলস্র্ হল, দেননা চশক্ষা সবাইস্ন্ধ আমার েকার 

মর্ এঁরা শুনস্র্ দিস্য়চেস্লন। 

  

শ্রাচন্ত  নকারভূর্ হস্য় আসস্ে। আমার পস্ক্ষ নস্ড়িস্ড় দেস্ে শুস্ন দেড়াস্না বসিে হস্য় 

এল। েো চেল সোস্ল দেচসস্োস্নর রCtesiphon) ভগ্নােস্শষ দেেস্র্ দেস্র্ হস্ে। আচম 

োড়া আমার েস্লর োচে সোই দেেস্র্ দেস্লন। এেো এই শহস্রর দে রে চেল 

বসামানে। পাচেতয়াস্নরা এর পত্তন েস্র। পারস্সে বস্নেচেন পেতন্ত এস্ের রােত্ব চেল। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।      পারস্যে      ।         প্রবন্ধ 

 91 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দরামস্েরা োরোর এস্ের হাস্র্ পরাস্ত হস্য়স্ে। পূস্েতই েস্লচে পােতকারস্য়রা োঁচে পারচসে 

চেল না। র্ারা রু্েত চেল েস্ল বনুমান েরা হয়, চশক্ষােকারক্ষা বস্নেো দপস্য়চেল গ্রকারেস্ের 

োে দেস্ে। ২২৮ খ্রকারস্টাস্্ আেতাচশর পােতকারয়স্ের েয় েস্র আোর পারসেস্ে পারচসে 

শাসন ও ধা স্মতর বধা কারস্ন এে েস্র দর্াস্লন। ইচনই সাসানকারয় েংস্শর েেম রাো। র্ার 

পস্র োরোর দরামানস্ের উপিে এেং সেস্শস্ষ আেরেস্ের আক্রমণ এই শহরস্ে 

বচভভূর্ েস্রচেল। োয়োো বীািেের েস্ল আরস্েরা এেন দেস্ে সমস্ত-মালমসলা 

সচরস্য় দোেোস্ে রােধা ানকার িাপন েস্র–দেচসস্োন ধুা স্লায় দেল চমচলস্য়, োচে রইল 

েৃহৎ োসাস্ের এেেুোচন চেলান। এই োসাে েেম েসরুর আস্েস্শ চনচমতর্ হয় সাসানকারয় 

েুস্ের মহাোয় িাপর্েচশস্ল্পর এেচে বচর্ বিেত েৃষ্টান্তরূস্প। 

  

সন্ধোস্েলায় রাোর ওোস্ন আহাস্রর চনমন্ত্রণ। ঐশ্বেতস্ে রে েমাণ েরোর েস্নে 

দোোও দলশমাত্র দিষ্টা দনই। রাোর এই বনাড়বাইর োিকারস্েত আমার চিত্তস্ে সে দিস্য় 

আেষতণ েস্র। পাচরষেেেত োঁরা এেস্ত্র আহার েরচেস্লন হাসোলাস্প র্াঁস্ের সেস্লর 

সস্ঙ্গ এঁর বচর্ সহে সবাইন্ধ। আমাস্ের দেস্শর সাধা ারণ দলাস্েরাও চেস্শষ দভাস্ে 

আহাস্রর পচরমাস্ণ ও আস্য়ােস্ন চনস্েতাস্ধা র মস্র্া দে বচর্োহুলে েস্র োস্ে রাোর 

দভাস্ে র্া দেেলুম না। লবাইা দেচেস্লর উপর সাো িাের পার্া। চেরলভাস্ে েস্য়েচে 

েুস্লর দর্াড়া আস্ে, র্া োড়া সােসজ্জার িমে দনই এেেুও। এস্র্ আচর্স্েের েোেত 

আরাম পাওয়া োয়। 

  

েউমা রানকারর সস্ঙ্গ দেো েরস্র্ চেস্য়চেস্লন– ভি স্রর েৃচহণকারর মস্র্া আড়বাইরহকারন 

সরল বমাচয়ে েেেহার, চনস্েস্ে রানকার েস্ল েমাণ েরোর েয়াসমাত্র দনই। 

  

আে এেেন দেদুচয়ন েলপচর্র র্াঁেুস্র্ আমার চনমন্ত্রণ আস্ে। েেমো ভােলুম 

পারে না, শরকাররোর েচর্ েরুণা েস্র না োওয়াই ভাস্লা। র্ার পস্র মস্ন পড়ল এেো 

আস্ফালন েস্র চলস্েচেলুম, “ইহার দিস্য় হস্র্ম েচে আরে দেদুচয়ন।’ র্েন েয়স চেল 

চর্চরস্শর োে দ ঁস্ষ, দস চর্চরশ আে চপেস্নর চেেস্ন্ত চেলকারনোয়। র্া দহাে, 
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েচের্াোস্ে চেেু পচরমাস্ণ পরে েস্র না এস্ল মস্ন পচরর্াপ োেস্ে। সোস্ল দেচরস্য় 

পড়লুম। পস্ের মস্ধা ে হঠাৎ চনস্য় দেল দরচনং েুস্লর দেস্লস্ের মাঝোস্ন, হঠাৎ র্াস্ের 

চেেু েলস্র্ও হল। পস্ে পস্ে ের্ েোই েড়াস্র্ হয়, দস পাো েল নয়, দস ঝরা পার্া, 

দেেলমাত্র ধুা স্লার োচে দমোোর েস্নে। 

  

র্ার পস্র োচড় িলল মরুভূচমর মস্ধা ে চেস্য়। োলুমরু নয়, শক্ত মাচে। মাস্ঝ মাস্ঝ 

নেকার দেস্ে েল এস্নস্ে নালা দেস্ে, র্াই এোস্ন ওোস্ন চেেু চেেু েসস্লর আভাস 

দেো চেস্য়স্ে। পস্ের মস্ধা ে দেো দেল চনমন্ত্রণের্তা আর-এে দমােস্র েস্র িস্লস্েন, 

র্াঁস্ে আমাস্ের োচড়স্র্ রু্স্ল দনওয়া হল। শক্ত মানুষ, র্কারক্্ষন িকু্ষ; দেদুচয়নকার দপাশাে। 

  

বেতাৎ, মাোয় এেেণ্ড সাো োপড় চ স্র আস্ে োস্লা চেস্ড়র মস্র্া েস্ত্রস্েষ্টনকার। 

চভর্স্র সাো লবাইা আচঙয়া, র্ার উপস্র োস্লা পার্লা দো্বইা। আমার সঙ্গকাররা েলস্লন, 

েচেও ইচন পড়াশুস্না েস্রন চন েলস্লই হয়, চে্ র্কারক্্ষনেুচদ্ধ। চর্চন এোনোর 

পালতাস্মস্ির এেেন দমবাইর। 

  

দর স্ি ধূা  ধূা  েরস্ে ধূা সর মাচে, েূস্র দোোও দোোও মরকারচিো দেো চেল। দোোও 

দমষপালে চনস্য় িস্লস্ে দভড়ার পাল, দোোও িরস্ে উে, দোোও-ো দ াড়া। হু হু েস্র 

োর্াস েইস্ে, মাস্ঝ মাস্ঝ  ুর দেস্র্ দেস্র্ েুস্েস্ে ধূা চলর আের্ত। বস্নে েূর দপচরস্য় 

এঁস্ের েোস্ম্প এস্স দপ ঁেলুম। এেো েস্ড়া দোলা র্াঁেুর মস্ধা ে েস্লর দলাে েস্স দেস্ে, 

েচে চসদ্ধ হস্চ্ছ, োস্চ্ছ দঢস্ল দঢস্ল। 

  

আমরা চেস্য় েসলুম এেো মস্ত মাচের  স্র। দেশ ঠাণ্ডা। দমস্ঝস্র্ োস্পতে, এে 

োস্ন্ত র্ক্তস্পাস্শর উপর েচে পার্া।  স্রর মাঝোন দেস্য় োস্ঠর োম, র্ার উপস্র ভর 

চেস্য় লবাইা লবাইা েুঁচের ‘পস্র মাচের োে। আত্মকারয়োন্ধস্েরা সে এচেস্ে ওচেস্ে, এেো 

েস্ড়া োঁস্ির গুড়গুচড়স্র্ এেেন র্ামাে োনস্ে। দোস্ো আয়র্স্নর দপয়ালা আমাস্ের 

হাস্র্ চেস্য় র্াস্র্ বল্প এেেু েস্র েচে ঢালস্ল,  ন েচে, োস্লা দর্স্র্া। েলপচর্ 
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চেজ্ঞাসা েরস্লন আহার ইচ্ছা েচর চে না, “না’ েলস্ল আনোর রকারচর্ নয়। ইচ্ছা েরস্লম, 

বভেন্তস্র র্াচেেও চেল। আহার আসোর পূস্েত শুরু হল এেেু সংেকারস্র্র ভূচমো। 

দোোের্ে োচঠর উপস্র দোস্না মস্র্ িামড়া-েড়াস্না এেো দর্ড়াোঁো এের্ারা েন্ত্র 

োচেস্য় এেেন োন ধা রস্ল। র্ার মস্ধা ে দেদুচয়নকার দর্ে চেেুই চেল না। বর্েন্ত চমচহিড়া 

েলায় চনর্ান্ত োন্নার সুস্র োন। এেো েস্ড়া োস্র্র পর্স্ঙ্গর রাচেণকার েলস্লই হয়। 

বেস্শস্ষ সামস্ন চিচলম চি ও েলপাত্র এল। সাোন চেস্য় হার্ ধুা স্য় েস্তুর্ হস্য় েসলুম। 

দমস্ঝর উপর োচেম দপস্র্ চেস্ল। পূণতিস্ন্দ্রর ডেল আোস্রর দমাো দমাো রুচে, 

হার্াওয়ালা বচর্ েোণ্ড চপর্স্লর োলায় ভাস্র্র পেতর্ আর র্ার উপর মস্ত এেং আস্ত 

এেো চসদ্ধ দভড়া। দু-চর্নেন দোয়ান েহন েস্র দমস্ঝর উপর রােস্ল। পূেতের্তকার 

চমচহেরুণ রাচেণকারর সস্ঙ্গ এই দভাস্ের আেৃচর্ ও েেৃচর্র দোস্না চমল পাওয়া োয় না। 

আহারােতকাররা সে েসল োলা চ স্র। দসই এে োলা দেস্ে সোই হাস্র্ েস্র মুস্ঠা মুস্ঠা 

ভার্ দবেরস্ে রু্স্ল চনস্য় আর মাংস চেঁস্ড় চেঁস্ড় দেস্র্ লােল। দ াল চেস্য় দেল পানকারয়রূস্প। 

েৃহের্তা েলস্লন, আমাস্ের চনয়ম এই দে, বচর্চেরা ের্ক্ষণ আহার েরস্র্ োস্ে আমরা 

বভুক্ত োঁচড়স্য় োচে, চে্ সময়াভাস্ে আে দস চনয়ম রাো িলস্ে না। র্াই বেূস্র আর-

এেো েোণ্ড োলা পড়ল। র্াস্র্ র্াঁরা ীেনেেত েস্স দেস্লন। দে বচর্চেস্ের সম্মান 

বস্পক্ষােৃর্ েম আমাস্ের ভুক্তােস্শষ র্াঁস্ের ভাস্ে পড়ল। এইোর হল নাস্ির েরমাশ। 

এেেন এেস্ স্য় সুস্র োঁচশ োচেস্য় িলল, আর এরা র্ার র্াল রােস্ল লাচেস্য় 

লাচেস্য়। এস্ে নাি েলস্ল দেচশ েলা হয়। দে েেচক্ত েধা ান, হাস্র্ এেোনা রুমাল চনস্য় 

দসইস্ে  ুচরস্য়  ুচরস্য় আস্ে আস্ে নািস্র্ লােল, র্ারই চেচঞ্চৎ ভচঙ্গর তেচিত্রে চেল। 

ইচর্মস্ধা ে েউমা দেস্লন এস্ের বন্তুঃপুস্র। দসোস্ন দমস্য়রা র্াঁস্ে নাি দেোস্লন, চর্চন 

েস্লন দস নাস্ির মস্র্া নাি েস্ে–দোঝা দেল য়ুস্রাপকারয় নেকাররা োিে নাস্ির োয়োয় 

এস্ের বনুেরণ েস্র, চে্ সমূ্পণত রস চেস্র্ পাস্র না। 

  

র্ার পস্র োইস্র এস্স েুস্দ্ধর নাি দেেলুম। লাচঠ েুচর েন্দুে র্স্লায়ার চনস্য় 

আস্ফালন েরস্র্ েরস্র্, চিৎোর েরস্র্ েরস্র্, িক্রাোস্র  ুরস্র্  ুরস্র্, র্াস্ের 

মারু্চন– ও চেস্ে বন্তুঃপুস্রর িার দেস্ে দমস্য়রা চেস্চ্ছ র্াস্ের উৎসাহ। দেলা িারস্ে 
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দপচরস্য় দেল, আমরা দেরোর পস্ে োচড়স্র্ উঠলুম, সস্ঙ্গ িলস্লন আমাস্ের 

চনমন্ত্রণের্তা। 

  

এরা মরুর সন্তান, েচঠন এই োর্, েকারেনমৃরু্ের িে চনস্য় এস্ের চনর্ে েেেহার। 

এরা োস্রা োস্ে েশ্রস্য়র ের্োশা রাস্ে না, দেননা পৃচেেকার এস্ের েশ্রয় দেয় চন। 

েকারেচেজ্ঞাস্ন েেৃচর্-েরৃ্তে োোইস্য়র েো েস্ল; েকারেস্নর সমসো সুেস্ঠার েস্র চেস্য় 

এস্েরই মাস্ঝ েোেত েড়া োোই হস্য় দেস্ে, দুেতস্লরা োে পস্ড় োরা চনর্ান্ত চেঁস্ে দেল 

এরা দসই োর্। মরণ এস্ের োচেস্য় চনস্য়স্ে। এস্ের দে এে-এেচে েল র্ারা বর্েন্ত 

 চন্ঠ , এস্ের মারৃ্ভূচমর দোস্লর পচরসর দোস্ো; চনর্ে চেপস্ে দেচষ্টর্ েকারেস্নর ীল্প 

োন এরা সেস্ল চমস্ল ভাে ে’দর দভাে েস্র। এে েস্ড়া োস্ল এস্ের সেস্লর বন্ন, 

র্ার মস্ধা ে দশ চেন রুচির িান দনই; র্ারা পর্পতস্রর দমাো রুচে বংশ েস্র চনস্য়স্ে, 

পর্পতস্রর েস্নে োণ দেোর োচে এই এে রুচে ভাঙার মস্ধা েই। োংলাস্েস্শর 

নেকারোহুস্েচষ্টর্ সন্তান আচম, এস্ের মাঝোস্ন েস্স োচচ্ছলুম আর ভােচেলুম, সমূ্পণত 

আলাো োঁস্ি তর্চর মানুষ আমরা উভস্য়। র্েুও মনুষেস্ত্বর েভকাররর্র োণকারর দে ভাষা দস 

ভাষায় আমাস্ের সেস্লরই মন সায় দেয়। র্াই এই বচশচক্ষর্ দেদুচয়ন-েলপচর্ েেন 

েলস্লন “আমাস্ের আচেগুরু েস্লস্েন োর োস্েে ও েেেহাস্র মানুস্ষর চেপস্ের দোস্না 

আশঙ্কা দনই দসই েোেত মুসলমান’, র্েন দস েো মনস্ে িমচেস্য় চেস্ল। চর্চন েলস্লন, 

ভারর্েস্ষত চহন্দু-মুসলমাস্ন দে চেস্রাধা  িলস্ে এ পাস্পর মূল রস্য়স্ে দসোনোর চশচক্ষর্ 

দলােস্ের মস্ন। এোস্ন বল্পোল পূস্েত ভারর্েষত দেস্ে দোস্না-স্োস্না চশচক্ষর্ 

মুসলমান চেস্য় ইসলাস্মর নাস্ম চহংর দভেেুচদ্ধ েিার েরোর দিষ্টা েস্রচেস্লন; চর্চন 

েলস্লন, আচম র্াঁস্ের সর্ের্ায় চেশ্বাস েচর দন, র্াই র্াঁস্ের দভাস্ের চনমন্ত্রস্ণ দেস্র্ 

বীকারোর েস্রচেস্লম, বন্তর্ আরেস্েস্শ র্াঁরা শ্রদ্ধা পান চন। আচম এঁস্ে েলস্লম, 

এেচেন েচের্ায় চলস্েচে “ইহার দিস্য় হস্র্ম েচে আরে দেদুচয়ন’– আে আমার হৃেয় 

দেদুচয়ন-হৃেস্য়র বর্েন্ত োস্ে এস্সস্ে, েোেতই আচম র্াস্ের সস্ঙ্গ এে বন্ন দেস্য়চে 

বন্তস্রর মস্ধা ে। 
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র্ার পস্র েেন আমাস্ের দমাের িলল, দুই পাস্শর মাস্ঠ এস্ের দ াড়সওয়াররা 

দ াড়া দোোোর দেলা দেচেস্য় চেস্ল। মস্ন হল মরুভূচমর  ূণতা-হাওয়ার েল শরকারর 

চনস্য়স্ে। 

  

দোধা  হস্চ্ছ আমার ভ্রমণ এই “আরে দেদুচয়স্ন’ এস্সই দশষ হল। দেস্শ োত্রা েরোর 

আর দু-চর্ন চেন োচে, চে্ শরকারর এর্ ক্লান্ত দে এর মস্ধা ে আর-স্োস্না দেোস্শানা 

িলস্ে না। র্াই এই মরুভূচমর েনু্ধস্ত্বর মস্ধা ে ভ্রমস্ণর উপসংহারো ভাস্লাই লােস্ে। 

আমার দেদুচয়ন চনমন্ত্রণের্তাস্ে েললুম দে, দেদুচয়ন-আচর্স্েের পচরিয় দপস্য়চে, চে্ 

দেদুচয়ন-েসুে র্ার পচরিয় না দপস্ল দর্া বচভজ্ঞর্া দশষ েস্র োওয়া হস্ে না। চর্চন দহস্স 

েলস্লন, র্ার এেেু োধা া আস্ে। আমাস্ের েসুেরা োিকারন জ্ঞানকারস্লােস্ের োস্য় হস্তস্ক্ষপ 

েস্র না। এইেস্নে মহােনরা েেন আমাস্ের মরুভূচমর মস্ধা ে চেস্য় পণে চনস্য় আস্স 

র্েন বস্নে সময় চেজ্ঞ দিহারার েেকারণ দলােস্ে উস্ের ‘পস্র িচড়স্য় র্াস্ের ের্তা 

সাচেস্য় আস্ন। আচম র্াঁস্ে েললুম, িকারস্ন ভ্রমণ েরোর সময় আমার দোস্না তিচনে 

েনু্ধস্ে েস্লচেস্লম, “এেোর িকারস্নর ডাোস্র্র হাস্র্ ধা রা পস্ড় আমার িকারনভ্রমস্ণর 

চেেরণোস্ে েচমস্য় রু্লস্র্ ইচ্ছা েস্র।’ চর্চন েলস্লন, “িকারস্নর ডাোস্র্রা আপনার 

মস্র্া েৃদ্ধ েচের ‘পস্র বর্োিার েরস্ে না, র্ারা োিকারনস্ে ভচক্ত েস্র।’ সত্তর েের 

েয়স্স দে েস্নর পরকারক্ষা িলস্ে না। নানা িাস্ন দ ারা দশষ হল, চেস্েশকারর োে দেস্ে চেেু 

ভচক্ত চনস্য়, শ্রদ্ধা চনস্য়ই দেস্শ চেস্র োে, র্ার পস্র আশা েচর েস্মতর বেসাস্ন শাচন্তর 

বেোশ আসস্ে। েুেস্ে েুেস্ে িে  স্ে, দসই িস্ের আস্লাড়স্ন সংসারেোস্হর চেেৃচর্ 

েূর হয়। েসুে েেন েৃদ্ধস্ে ভচক্ত েস্র র্েন দস র্াস্ে আপন েেৎ দেস্ে েূস্র সচরস্য় 

দেয়। েুেস্ের সস্ঙ্গই র্ার শচক্তর পরকারক্ষা, দসই িস্ের আ াস্র্ শচক্ত েেল োস্ে, 

বর্এে ভচক্তর সুেূর বন্তরাস্ল পঞ্চাস্শাবতং েনং িস্েৎ। 
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