
প্রবন্ধ 

 

  

ভালবাসার অত্যাচার 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায় 



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ভালবাসার অত্যাচার ।         প্রবন্ধ 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

 

ভালবাসার অত্যাচার 

ললোকের বিশ্বোস আকে লে, লেিল শত্রু, অথিো লেহ-দয়ো-দোবিণ্যশশন্শ িশবতিই  

আমোবদকের উপর অত্শোচোর েবরয়ো থোকে। বেন্তু ত্দকপিো গুরুত্র অত্শোচোরী লে আর 

এে লেণ্যীর ললোে আকে, ত্োহো সেল সমকয় আমোকদর মক্ পকে ্ ো। লে ভোলিোকস, লস  

অত্শোচোর েকর। ভোলিোবসকল  অত্শোচোর েবরিোর অবিেোর প্রোপ্ত হওয়ো েোয়। আবম েবদ 

লত্োমোকে ভোলিোবস, ত্কি লত্োমোকে আমোর মত্োিলম্বী হ কত্ হ কি, আমোর েথো শুব্কত্ 

হ কি; আমোর অ্ুকরোি রোবিকত্ হ কি। লত্োমোর  ষ্ট হউে, অব্ষ্ট হউে আমোর মত্োিলম্বী 

হ কত্ হ কি। অিশশ  হো স্বীেোর েবরকত্ হয় লে, লে ভোলিোকস, লস লে েোকেযশ লত্োমোর 

অমঙ্গল, জোব্য়ো শুব্য়ো ত্োহোকত্ লত্োমোকে অ্ুকরোি েবরকি ্ো। বেন্তু লেো ক েোেযশ 

মঙ্গলজ্ে, লেো ক েোেযশ অমঙ্গলজ্ে, ত্োহোর মীমোাংসো েবি্; অক্ে সমকয়  দু  জক্র 

মত্ এে হয় ্ো। এমত্ অিস্থোয় বেব্ েোেযশের্ত্যো, এিাং ত্োহোর ফলকভোেী, ত্োাঁহোর সম্পনণ্যয 

অবিেোর আকে লে, বত্ব্ আত্মমত্ো্ুসোকর  েোেযশ েকর্; এিাং ত্োাঁহোর মকত্র বিপরীত্ 

েোেযশ েরো কত্ রোজো বভন্ন লেহ  অবিেোরী ্কহ্। রোজো  লেিল অবিেোরী, এ  জ্শ 

লে, বত্ব্ সমোকজর বহত্োবহত্কির্ত্োস্বরূপ প্রবত্বিত্ হ য়োকে্; লেিল ত্োাঁহোর  সদস  

বিকিচ্ো অভ্রোন্ত িবলয়ো ত্োাঁহোকে আমোবদকের প্রিৃবর্ত্ দমক্র অবিেোর বদয়োবে; লে 

অবিেোর ত্োাঁহোকে বদয়োবে, লস অবিেোর অ্ুসোকর বত্ব্ েোেযশ েরোকত্ েোহোরও প্রবত্ 

অত্শোচোর হয় ্ ো। এিাং সেল সমকয় এিাং সেল বিষকয় আমোবদকের প্রিৃবর্ত্ দম্ েবরিোর 

ত্োাঁহোরও অবিেোর ্ো ; লে েোকেযশ অব্ষ্ট ঘবিকি বিকিচ্ো েকর্, ত্ প্রবত্ প্রিৃবর্ত্র 

ব্িোরকণ্য  ত্োাঁহোর অবিেোর; েোহোকত্ আমোর লেিল আপ্োর  অব্ষ্ট ঘবিকি বিকিচ্ো 

েকর্, লস প্রিৃবর্ত্ ত্ প্রবত্ প্রিৃবর্ত্ ব্িোরকণ্য  ত্োাঁহোর অবিেোর; েোহোকত্ আমোর লেিল 

আপ্োর  অব্ষ্ট ঘবিকি বিকিচ্ো েকর্, লস প্রিৃবর্ত্ ব্িোরকণ্য বত্ব্ অবিেোরী ্কহ্। ১ 

েোহোকত্ লেিল আমোর অব্ষ্ট, ত্োহো হ কত্ বিরত্ হ িোর পরোমশয বদিোর জ্শ ম্ুষশ 
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মোকে  অবিেোরী; রোজোও পরোমশয বদকত্ পোকর্, এিাং লে আমোকে ভোলিোকস, লসও 

পোকর। বেন্তু পরোমশয বভন্ন আমোকে ত্বিপরীত্ পকথ িোিশ েবরকত্ লেহ  অবিেোরী ্কহ্। 

সমোজস্থ সেকলর  অবিেোর আকে লে, সেল েোেযশ , পকরর অব্ষ্ট ্ ো েবরয়ো আপ্োপ্ 

প্রিৃবর্ত্মত্ সম্পোদ্ েকর। পকরর অব্ষ্ট ঘবিকল   হো লস্বচ্ছোচোবরত্ো; পকরর অব্ষ্ট ্ো 

ঘবিকল   হো স্বো্ুিবর্ত্যত্ো। লে এ  স্বো্ুিবর্ত্যত্োর বিঘ্ন েকর, লে পকরর অব্ষ্ট িো ঘবিিোর 

স্থোক্ও আমোর মকত্র বিরুকে আপ্ মত্ প্রিল েবরয়ো ত্দ্ুসোকর েোেযশ েরোয়, লস  

অত্শোচোরী। রোজো ও সমোজ প্রণ্যয়ী, এ  বত্্ জক্ এরূপ অত্শোচোর েবরয়ো থোকে্। 

  

————-  

১েবদ রোজোর এম্ অবিেোর আকে, স্বীেোর েরো েোয়, ত্কি স্বীেোর েবরকত্ হয় লে, 

লে আপ্োর বচবে সো েবরকি ্ো িো লে অল্প িয়কস িো িুেো িয়কস বিিোহ েবরকি, রোজো 

ত্োহোর দণ্ড েবরকত্ অবিেোরী। আর রোজোর েবদ এরূপ অবিেোর স্বীেোর েরো ্ো েোয়, 

ত্কি চেে িন্ধ, সত্ীদোহ িন্ধ প্রভৃবত্ আ ক্র সমথয্ েরো েোয় ্ো।  

————-  

  

রোজোর অত্শোচোর ব্িোরকণ্যর উপোয় িহুেোল উদ্ভনত্ হ য়োকে। সমোকজর এ  অত্শোচোর 

ব্িোরণ্য জ্শ লেো্ লেো্ পনর্ব্য পবণ্ডত্ িৃত্োস্ত্র হ য়োকে্, এিাং ত্বিষকয় জ্ ষু্টয়োিয বমকলর 

েত্ন ও বিচোরদিত্ো, ত্োাঁহোর মোহোকত্মশর পবরচয় বদকি। বেন্তু ভোলিোসোর অত্শোচোর 

ব্িোরকণ্যর জ্শ লে লেহ েি্ েত্নশীল হ য়োকে্, এমত্ আমোবদকের স্মরণ্য হয় ্ো। 

েবিেণ্য সর্ব্যত্ত্ত্বদশযী এিাং অ্ন্ত জ্ঞো্বিবশষ্ট, ত্োাঁহোকদর েোকে বেেু  িোদ পকে ্ো। 

কেকেয়ীর অত্শোচোকর দশরথেৃত্ রোকমর ব্র্ব্যোসক্, দনশত্োসতিই েুবিবির েরৃ্ত্যে ভ্রোতৃ্েকণ্যর 

ব্র্ব্যোসক্, এিাং অ্শো্শ শত্ শত্ স্থোক্ েবিেণ্য এ  মহত্ী ্ ীবত্ প্রবত্পোবদত্ো েবরয়োকে্। 

বেন্তু েবিরো ্ীবত্কির্ত্ো ্কহ্; ্ীবত্কির্ত্োরো এবিষকয় প্রেোকশশ হতক্কিপ েকর্ ্ো । 

বেব্  ললৌবেে িশোপোর সেল মক্োবভব্কিশপনর্ব্যে পেযশকিিণ্য েবরকি্, বত্ব্  এ 

ত্কত্ত্বর সমোকলোচ্ো লে বিকশষ প্রকয়োজ্ীয়, ত্বিষকয় ব্িঃসাংশয় হ কি্। লে্ ্ো, এ 

অত্শোচোকর প্রিৃর্ত্ অত্শোচোরী অক্ে। বপত্ো, মোত্ো, ভ্রোত্ো, ভবে্ী, পুে, ে্শো, ভোেযশো, 
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স্বোমী, আত্মীয়, েুিুম্ব সুহৃ , ভৃত্শ, লে  ভোলিোকস, লস  এেিু অত্শোচোর েকর এিাং অব্ষ্ট 

েকর। তু্বম সুলিণ্যোবিত্ো, সিাংশজো, সচরিবরেো ে্শো লদবিয়ো, ত্োহোর পোবণ্যগ্রহণ্য েবরকি 

িোস্ো েবরয়োে, এম্ সমকয় লত্োমোর বপত্ো আবসয়ো িবলকল্, অমুে বিষয়োপন্ন ললোে, 

ত্োহোর ে্শোর সকঙ্গ  লত্োমোর বিিোহ বদি। তু্বম েবদ িয়িঃপ্রোপ্ত হ য়ো থোক্, ত্কি তু্বম এ 

বিষকয় বপত্োর আজ্ঞোপোলক্ িোিশ ্হ, বেন্তু বপতৃ্কপ্রকম িশীভনত্ হ য়ো, লস  

েোলেনিরূবপণ্যী িব্ে্শো বিিোহ েবরকত্ হ ল। মক্ ের, লেহ দোবরদ্র্শপীবেত্, 

কদিো্ুেম্পোয় উর্ত্ম পদস্থ হ য়ো দনরকদকশ েো য়ো, দোবরদ্র্শ লমোচক্র উকদশোে েবরকত্কে, 

এম্ সমকয় মোত্ো, ত্োহোকে দনরকদকশ রোবিকত্ পোবরকি্ ্ো িবলয়ো েোাঁবদয়ো পবেকল্, 

ত্োহোকে েো কত্ বদকল্ ্ো, লস মোতৃ্কপ্রকম িে হ য়ো ব্রতক্ হ ল, মোত্োর ভোলিোসোর 

অত্শোচোকর লস আপ্োকে বচরদোবরকদ্র্শ সমপযণ্য েবরল। েৃত্ী সকহোদকরর উপোবজ্জিযত্ অথয, 

অের্ম্যো অপদোথয সকহোদর ্ ষ্ট েকর, এবি ব্ত্োন্ত  ভোলিোসোর অত্শোচোর, এিাং বহুুসমোকজ 

সর্ব্যদো  প্রত্শিকেোচর হ য়ো থোকে। ভোেযশোর ভোলিোসোর অত্শোচোকরর লেো্ উদোহরণ্য 

্িিঙ্গিোসীবদকের েোকে প্রেুতিই েরো আিশশে বে? আর স্বোমীর অত্শোচোর সম্বকন্ধ, িমযত্িঃ 

এিুেু িলো ের্ত্যিশ লে, েত্েগুবল ভোলিোসোর অত্শোচোর িকি, বেন্তু অক্েগুবল  িোহুিকলর 

অত্শোচোর। 

েোহো হউে, ম্ুষশজীি্ ভোলিোসোর অত্শোচোকর পবরপনণ্যয। বচরেোল ম্ুষশ অত্শোচোর 

পীবেত্। প্রথমোিস্থোয়, িোহুিকলর অত্শোচোর; অসভশ জোবত্বদকের মকিশ লে িবলি, লস  

পরপীে্ েকর। েোকল এ  অত্শোচোর, রোজোর অত্শোচোর এিাং অকথযর অত্শোচোকর পবরণ্যত্ 

হয়; লেো্ সমোকজ েি্ একেিোকর লুপ্ত হয় ্ো । বিত্ীয়োিস্থোয় িকর্ম্যর অত্শোচোর; 

তৃ্ত্ীয়োিস্থোয় সোমোবজে অত্শোচোর; এিাং সেল অিস্থোকত্  ভোলিোসোর অত্শোচোর। এ  

চতু্বর্ব্যি পীেক্র মকিশ, প্রণ্যকয়র পীে্ েোহোরও পীে্ অকপিো হী্িল িো 

অল্পোব্ষ্টেোরী ্কহ। িরাং  হো িলো েো কত্ পোকর লে, রোজো, সমোজ িো ির্ম্যকির্ত্ো, লেহ  

প্রণ্যয়ীর অকপিো িলিো ক ্কহ্ িো লেহ লত্ম্ সদোসর্ব্যিণ্য সেল েোকজ আবসয়ো  

হতক্কিপ েকর্ ্ো—সুত্রোাং প্রণ্যকয়র পীে্ লে সর্ব্যোকপিো অব্ষ্টেোরী,  হো িলো েো কত্ 

পোকর। আর অ্শ অত্শোচোরেোরীকে ব্িোরণ্য েরো েোয়, অ্শ অত্শোচোকরর সীমো আকে। 
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লে্ ্ো, অ্শো্শ অত্শোচোরেোরীর বিকরোিী হওয়ো েোয়। প্রজো, প্রজোপীেে রোজোকে 

রোজশচুশত্ েকর; েি্ও মতক্েচুশত্ েকর। ললোেপীেে সমোজকে পবরত্শোে েরো েোয়। 

বেন্তু িকর্ম্যর পীেক্ এিাং লেকহর পীেক্ ব্ষৃ্কবত্ ্ ো —লে্ ্ ো,  হোবদকের বিকরোিী হ কত্ 

প্রিৃবর্ত্  জকে ্ ো। হবরদোস িোিোবজ পোাঁিোর িোবি লদবিকল েি্ েি্ লোল লফবলয়ো থোকে্ 

িকি, বেন্তু েি্ লেোস্বোমীর সর্ম্ুকি মোাংসকভোজক্র ঔবচত্শ বিচোর েবরকত্  চ্ছো েকর্ 

্ো—লে্ ্ ো, জোক্্ লে,  হকলোকে েত্  েষ্ট পো্ ্ ো লে্, িোিোবজ পরকলোকে লেোকলোে 

প্রোপ্ত হ কি্। 

  

ম্ুষশ লে সেল অত্শোচোকরর অিী্, লস সেকলর বভবর্ত্মনল ম্ুকষশর প্রকয়োজ্। 

জেপদোথযকে আয়র্ত্ ্ো েবরকত্ পোবরকল ম্ুষশজীি্ ব্র্ব্যোহ হয় ্ো, এজ্শ িোহুিকলর 

প্রকয়োজ্। এিাং লস  জ্শ  িোহুিকলর অত্শোচোরও আকে। িোহুিকলর ফল িৃবে েবরিোর 

জ্শ সমোকজর প্রকয়োজ্; এিাং সমোকজর অত্শোচোরও সকঙ্গ সকঙ্গ। লেম্ পরস্পকর 

সমোজিন্ধক্ িে ্ো হ কল, ম্ুষশজীিক্র সুব্র্ব্যোহ হয় ্ো। অত্এি সমোকজর লেরূপ 

প্রকয়োজ্, প্রণ্যকয়রও ত্দ্রূপ িো ত্কত্োবিে প্রকয়োজ্। এিাং িোহুিকলর িো সমোকজর 

অত্শোচোর আকে িবলয়ো  লেম্ িোহুিল িো সমোজ ম্ুকষশর ত্শোজশ িো অ্োদরণ্যীয় হ কত্ 

পোকর ্ো, অবপচ লেম্ িোহুিল িো সমোজিলকে অত্শোচোরী লদবিয়ো ত্োহোকে পবরত্শোতিই 

িো অ্োদৃত্ ্ো েবরয়ো, ম্ুষশ িকর্ম্যর িোরো ত্োহোর শমত্োর লচষ্টো পো য়োকে, প্রণ্যকয়র 

অত্শোচোরও লস রূপ িকর্ম্যর িোরো শবমত্ েবরকত্ েত্ন েরো ের্ত্যিশ। িকর্ম্যরও অত্শোচোর আকে 

িকি, এিাং িকর্ম্যর অত্শোচোর শমত্োর জ্শ েবদ আরও লেো্ শবতিই প্রেুতিইো হয়, ত্োহোরও 

অত্শোচোর ঘবিকি; লে্ ্ো, অত্শোচোর শবতিইর স্বভোিবসে। েবদ িকর্ম্যর অত্শোচোর শমত্োয় 

সিম লেো্ শবতিই থোকে, ত্কি জ্ঞো্ লস  শবতিই। বেন্তু জ্ঞোক্রও অত্শোচোর আকে। ত্োহোর 

উদোহরণ্য, বহত্িোদ এিাং প্রত্শিিোদ। এত্দুভকয়র লিকে ম্ুষশহৃদয়সোেকর অ্ল্প ভোে 

চেো পবেয়ো েো কত্কে। লিোি হয়, জ্ঞো্ িশত্ীত্ জ্ঞোক্র অত্শোচোর শোসক্র জ্শ অ্শ 

লেো্ শবতিই লে ম্ুষশ েরৃ্ত্যে িশিহৃত্ হ কি, এিকণ্য এম্ বিকিচ্ো হয় ্ো। 

লস রূপ  হোও িলো েো কত্ পোকর লে, প্রণ্যকয়র িোরো  প্রণ্যকয়র অত্শোচোর শবমত্ 

হওয়ো  সম্ভি। এ েথো েথোথয, স্বীেোর েবর। লেহ েবদ স্বোথযপরত্োশন্শ হয়, ত্কি ত্োহো 
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ঘবিকত্ পোকর। বেন্তু সোিোরণ্য ম্ুকষশর প্রেৃবত্ এ রূপ লে, স্বোথযপরত্োশন্শ লেহ দুলযভ। এ  

েথোর প্রেৃত্ ত্ো পেযশ গ্রহণ্য ্ো েবরয়ো, অক্কে  মক্ মক্  হোর প্রবত্িোদ েবরকত্ 

পোকর্। ত্োাঁহোরো িবলকত্ পোকর্ লে, লে মোত্ো লেহিশত্িঃ পুেকে অথযোকিষকণ্য েো কত্ বদল 

্ো—লস বে স্বোথযপর? িরাং েবদ স্বোথযপর হ ত্, ত্োহো হ কল পুেকে অথযোকিষকণ্য দনরকদকশ 

েো কত্ ব্কষি েবরত্ ্ ো; লে্ ্ ো, পুে অকথযোপোজ্জিয্ েবরকল লেো ক ্ ো মোত্ো ত্োহোর ভোবে্ী 

হ কি্?—অত্এি ঐরূপ দশয্মোে আেোঙ্ক্ষী লেহকে অক্কে  অস্বোথযপর লেহ মক্ 

েকর্। িোতক্বিে লস েথো সত্শ ্ কহ—এ লেহ অস্বোথযপর ্ কহ। েোাঁহোরো  হো অস্বোথযপর মক্ 

েকর্, ত্োাঁহোরো অথযপরত্োকে স্বোথযপর মক্ েকর্; লে িক্র েোম্ো েকর ্ো, ত্োহোকে 

স্বোথযপরত্োশন্শ মক্ েকর্। ি্লোভ বভন্ন পৃবথিীকত্ লে অ্শো্শ সুি আকে, এিাং ত্েকিশ 

লেো্ লেো্ সুকির আেোঙ্ক্ষো ি্োেোঙ্ক্ষো হ কত্ অবিেত্র লিেিত্ী, ত্োহো ত্োাঁহোরো িুবতকত্ 

পোকর্ ্ো। লে মোত্ো অকথযর মোয়ো পবরত্শোে েবরয়ো পুেমুিদশয্ সুকির িোস্োয় পুেকে 

দোবরকদ্র্ সমপযণ্য েবরল, লসও আত্মসুি িুাঁবজল। লস অথযজব্ত্ সুি চোয় ্ো, বেন্তু 

পুেমুিদশয্জব্ত্ সুি চোয়। লস সুি মোত্োর, পুকের ্কহ; মোতৃ্দশয্জব্ত্ পুকের েবদ 

সুি থোকে, থোে;—লস স্বত্ন্ত্র, পুকের প্রিৃবর্ত্দোয়ে, মোত্োর ্কহ। মোত্ো এিোক্ আপ্োর 

এেবি সুি িুাঁবজল—ব্ত্শ পুেমুিদশয্; ত্োহোর অবভলোবষণ্যী হ য়ো পুেকে দোবরদ্র্শদুিঃকি 

দুিঃিী েবরকত্ চোবহল; এিোক্ মোত্ো স্বোথযপর; লে্ ্ ো, আপ্োর সুকির অবভপ্রোকয় অ্শকে 

দুিঃিী েবরল। 

ম্ুকষশর লেহ অবিেোাংশ  এ রূপ প্রণ্যয়ী প্রণ্যয়ভোজ্ উভকয়র  বচর্ত্সুিের, বেন্তু 

স্বোথযপর, পশুিৃর্ত্। লেিল, প্রণ্যয়ী অ্শ সুিোকপিো প্রণ্যয়সুকির অবভলোষী, এ  জ্শ ললোকে 

এ রূপ লেহকে অস্বোথযপর িকল। বেন্তু লেকহর লে সুি, লস লেহেুকতিইর; লেহেুতিই আপ্ 

সুকির আেোঙ্ক্ষী িবলয়ো, সোিোরণ্য ম্ুষশকেহকে স্বোথযপর িৃবর্ত্ িবলকত্ হ কি। 

বেন্তু স্বোথযসোি্ জ্শ লেহ ম্ুষশহৃদকয় স্থোবপত্ ্কহ। মো্ুকষর েত্গুবল িৃবর্ত্ আকে, 

লিোি হয়, সর্ব্যোকপিো এ বি পবিে ও মঙ্গলের। ম্ুকষশর চবরে এ পেযশন্ত ত্োদৃশ উ েষয 

লোভ েকর ্ো  িবলয়ো  ম্ুষশকেহ অদশোবপ পশুি । পশুি , লে্ ্ো, পশুবদকেরও 
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ি সকেহ, দোম্পত্শপ্রণ্যয় এিাং িো সলশ, দোম্পত্শ িশত্ীত্ পরস্পর অ্শবিি প্রণ্যয় আকে। 

প্রথমবি মো্ুকষর অকপিো অল্প পবরমোকণ্য ্কহ। 

  

লেকহর েথোথয স্বরূপ  অস্বোথযপরত্ো। লে মোত্ো পুকের সুকির েোম্োয়, পুেমুিদশয্ 

েোম্ো পবরত্শোে েবরকল্, বত্ব্  েথোথয লেহিত্ী। লে প্রণ্যয়ী, প্রণ্যকয়র পোকের মঙ্গলোথয 

আপ্োর প্রণ্যয়জব্ত্ সুিকভোেও ত্শোে েবরকত্ পোবরল, লস  প্রণ্যয়ী। 

েত্ বদ্ ্ ো সোিোরণ্য ম্ুকষশর লপ্রম, এ রূপ বিশুেত্ো প্রোপ্ত হ কি, ত্ত্ বদ্ মো্ুকষর 

ভোলিোসো হ কত্ স্বোথযপরত্ো েলঙ্ক ঘুবচকি ্ো। এিাং লেকহর েথোথয স্ফনবর্ত্য ঘবিকি ্ো। 

লেিোক্ ভোলিোসো এ রূপ বিশুবে প্রোপ্ত হ কি িো হৃদকয় হ য়োকে, লস িোক্ ভোলিোসোর 

িোরোয় ভোলিোসোর অত্শোচোর ব্িোরণ্য হ কত্ পোকর, এিাং হ য়োও থোকে। এ রূপ বিশুে 

প্রণ্যয়বিবশষ্ট ম্ুষশ দুলযভ ্কহ। বেন্তু এ প্রিকন্ধ ত্োাঁহোবদকের েথো িবলকত্বে ্ো—ত্োাঁহোরো 

অত্শোচোরীও ্কহ্। অ্শে, িকর্ম্যর শোসক্ প্রণ্যয় শোবসত্ েরো  ভোলিোসোর অত্শোচোর 

ব্িোরকণ্যর এেমোে উপোয়। লস ির্ম্য বে? 

িকর্ম্যর বেব্ লে িশোিশো েরু্ ্ো, ির্ম্য এে। দু বি মোে মনলসনকে সমতক্ ম্ুকষশর 

্ীবত্শোস্ত্র েবথত্ হ কত্ পোকর। ত্োহোর মকিশ এেবি আত্মসম্বন্ধীয়, বিত্ীয়বি পরসম্বন্ধীয়। 

েোহো আত্মসম্বন্ধীয়, ত্োহোকে আত্মসাংস্কোর্ীবত্র মনল িলো েো কত্ পোকর,—এিাং 

আত্মবচকর্ত্র স্ফনবর্ত্য এিাং ব্র্ম্যলত্ো রিো  ত্োহোর উকেশশ। বিত্ীয়বি, পরসম্বন্ধীয় িবলয়ো  

ত্োহোকে েথোথয ির্ম্য্ীবত্র মনল িলো েো কত্ পোকর। “পকরর অব্ষ্ট েবরও ্ ো; সোিশো্ুসোকর 

পকরর মঙ্গল েবরও |” এ  মহত্ী উবতিই জেত্ীয় ত্োিের্ম্যশোকস্ত্রর এেমোে মনল, এিাং 

এেমোে পবরণ্যোম। অ্শ লে লেো্ ক্বত্ে উবতিই িল ্ো লে্, ত্োহোর আবদ ও চরম 

 হোকত্  বিলী্ হ কি। আত্মসাংস্কোর্ীবত্ সেল ত্কত্ত্বর সবহত্, এ  মহো্ীবত্ত্কত্ত্বর ঐেশ 

আকে। এিাং পরবহত্্ীবত্ এিাং আত্মসাংস্কোর্ীবত্ এে  ত্কত্ত্বর বভন্ন বভন্ন িশোিশো মোে। 

পরবহত্রবত্ এিাং পকরর অবহকত্ বিরবত্,  হো  সমগ্র ্ীবত্শোকস্ত্রর সোর উপকদশ। 

অত্এি এ  ির্ম্য্ীবত্র মনল সনেোিলম্ব্ েবরকল  ভোলিোসোর অত্শোচোর ব্িোরণ্য 

হ কি। েি্ লেহশোলী িশবতিই লেকহর পোকের লেো্ েোকেযশ হতক্কিপ েবরকত্ উদশত্ হকয়্, 

ত্ি্ ত্োাঁহোর মক্ দৃঢ় সঙ্কল্প েরো উবচত্ লে, আবম লেিল আপ্ সুকির জ্শ হতক্কিপ 
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েবরি ্ ো; আপ্োর ভোবিয়ো, েোহোর প্রবত্ লেহ েবর, ত্োহোর লেো্ প্রেোর অব্ষ্ট েবরি ্ ো। 

আমোর েত্িুেু েষ্ট সহশ েবরকত্ হয়, েবরি; ত্থোবপ ত্োহোর লেো্ প্রেোর অবহকত্ ত্োহোকে 

প্রিৃর্ত্ েবরি ্ো। 

এ েথো শুব্কত্ অবত্ িুদ্র্, এিাং পুরোত্্ জ্শ্রুবত্র পু্রুবতিই িবলয়ো লিোি হ কত্ 

পোকর, বেন্তু  হোর প্রকয়োে সেল সমকয় ত্ত্ সহজ লিোি হ কি ্ো। উদোহরণ্য স্বরূপ, 

দশরথেৃত্ রোমব্র্ব্যোস্ মীমোাংসোথয গ্রহণ্য েবরি; ত্দ্দ্বোরো এ  সোমো্শ ব্য়কমর প্রকয়োকের 

েবি্ত্ো অক্কের হৃদয়ঙ্গম হ কত্ পোবরকি। এস্থকল কেকেয়ী এিাং দশরথ উভকয় -

ভোলিোসোর অত্শোচোকর প্রিৃর্ত্; কেকেয়ী দশরকথর উপকর; দশরথ রোকমর উপকর।  হোর 

মকিশ কেকেয়ীর েোেযশ স্বোথযপর এিাং ্ ৃশাংস িবলয়ো বচরপবরবচত্। কেকেয়ীর েোেযশ স্বোথযপর 

ও ্ৃশাংস িকি, ত্কি ত্ প্রবত্ েত্িো েিনবতিই হ য়ো আবসকত্কে, ত্ত্িো বিবহত্ বে ্ো িলো 

েোয় ্ো। কেকেয়ী আপ্োর লেো্  ষ্ট েোম্ো েকর ্ো ; আপ্োর পুকের শুভ েোম্ো 

েবরয়োবেল। সত্শ িকি, পুকের মঙ্গকল  মোত্োর মঙ্গল; বেন্তু লে িঙ্গীয় বপত্ো-মোত্ো স্বীয় 

জোবত্পোকত্র ভকয় পুেকে বশিোথয  াংলকণ্ড েো কত্ লদ্ ্ো, কেকেয়ীর েোেযশ ত্দকপিো লে 

শত্গুকণ্য অস্বোথযপর, ত্বিষকয় সাংশয় ্ো । 

লস েথো েোউে, কেকেয়ীর লদোষ গুণ্য বিচোকর আমরো প্রিৃর্ত্ ্বহ। দশরথ 

সত্শপোলো্োথয রোমকে ি্কপ্ররণ্য েবরয়ো ভরত্কে রোজশোবভবষতিই েবরকল্। ত্োহোকত্ ত্োাঁহোর 

ব্কজর প্রোণ্যবিকয়োে হ ল। বত্ব্ সত্শপোলো্োথয আত্মপ্রোণ্য বিকয়োে এিাং প্রোণ্যোবিে পুকের 

বিরহ স্বীেোর েবরকল্,  হোকত্ ভোরত্িষযীয় সোবহকত্শোবত্হোস ত্োাঁহোর েশিঃেীর্ত্যক্ পবরপনণ্যয। 

বেন্তু উ েৃষ্ট ির্ম্য্ীবত্র বিচোকর  হো  প্রবত্পন্ন হয় লে, দশরথ পুেকে স্বোবিেোরচুশত্ এিাং 

ব্র্ব্যোবসত্ েবরয়ো, সত্শপোল্ েরোয়, লঘোরত্র অির্ম্য েবরয়োবেকল্।  

  

বজজ্ঞোসো েবর, সত্শমোে বে পোল্ীয়? েবদ সত্ী েুলিত্ী, েুচবরে পুরুকষর েোকে 

ির্ম্যত্শোকে প্রবত্শ্রুত্ো হয়, ত্কি লস সত্শ বে পোল্ীয়? েবদ লেহ দসুশর প্রকরোচ্োয় 

সুহৃদ কে বি্োকদোকষ িি েবরকত্ সত্শ েকর, ত্কি লস সত্শ বে পোল্ীয়? লে লেহ লঘোরত্র 

মহোপোত্ে েবরকত্ সত্শ েকর, ত্োহোর সত্শ বে পোল্ীয়? 
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লেিোক্ সত্শ লঙ্ঘ্োকপিো সত্শ রিোয় অবিে অব্ষ্ট, লসিোক্ সত্শ রোবিকি, ্ো 

সত্শ ভঙ্গ েবরকি? অক্কে িবলকি্, লসিোক্ও সত্শ পোল্ীয়; লে্ ্ো, সত্শ ব্ত্শির্ম্য, 

অিস্থোকভকদ ত্োহো পুণ্যশত্ব পোপত্ব প্রোপ্ত হয় ্ ো। েবদ পোপ পুকণ্যশর এম্ ব্য়ম ের লে, েি্ 

েোহো ের্ম্যের্ত্যোর বিকিচ্োয়  ষ্টেোরে, ত্োহো  ের্ত্যিশ; েোহো ত্োাঁহোর ত্ েোবলে বিকিচ্োয় 

অব্ষ্টেোরে, ত্োহো অের্ত্যিশ, ত্কি পুণ্যশ পোকপর প্রকভদ থোকে ্ো—ললোকে পুণ্যশ িবলয়ো 

লঘোরত্র মহোপোত্কে প্রিৃর্ত্ হ কত্ পোকর। আমরো এ ত্কত্ত্বর মীমোাংসো এ স্থকল েবরি ্ো—

লে্ ্ো, বহত্িোদীরো  হোর এে প্রেোর মীমোাংসো েবরয়ো রোবিয়োকে্। স্থনল েথোর উর্ত্র 

বদি। 

েি্ এরূপ মীমোাংসোর লেোলকেোে হ কি, ত্ি্ ির্ম্য্ীবত্র লে মনল সনে সাংস্থোবপত্ 

হ য়োকে, ত্োহোর িোরো পরীিো ের। 

সত্শ বে সর্ব্যে পোল্ীয়? এ েথোর মীমোাংসো েবরিোর আকে বজজ্ঞোসো, ত্োহো পোল্ীয় 

লে্? সত্শপোলক্র এেবি মনল ির্ম্য্ীবত্কত্, এেবি মনল আত্ম-সাংস্কোর্ীবত্কত্। আমরো 

আত্ম-সাংস্কোর ্ীবত্কে ির্ম্য্ীবত্র অাংশ িবলয়ো পবরেবণ্যত্ েবরকত্ অস্বীেোর েবরয়োবে; 

ির্ম্য্ীবত্র মনল  লদবিি। বিকশষ উভকয়র ফল এে । ির্ম্য্ীবত্র মনল সনে, পকরর অব্ষ্ট 

েোহোকত্ হয়, ত্োহো অের্ত্যিশ। সত্শভকঙ্গ পকরর অব্ষ্ট হয়, এজ্শ সত্শ পোল্ীয়। বেন্তু 

েি্ এম্ ঘকি লে, সত্শ পোলক্ পকরর গুরুত্র অব্ষ্ট, সত্শ ভকঙ্গ ত্ত্ দনর ্কহ, ত্ি্ 

সত্শ পোল্ীয় ্কহ। দশরকথর সত্শপোলক্ রোকমর গুরুত্র অব্ষ্ট; সত্শ ভকঙ্গ কেকেয়ীর 

ত্োদৃশ লেো্ অব্ষ্ট ্ো । দৃষ্টোন্তজব্ত্ জ্সমোকজর লে অব্ষ্ট, ত্োহো রোকমর 

স্বোবিেোরচুশবত্কত্  গুরুত্র। উহো দসুশত্োর রূপোন্তর। অত্এি এমত্ স্থকল দশরথ 

সত্শপোল্ েবরয়ো  মহোপোপ েবরয়োবেকল্। 

এিোক্ দশরথ স্বোথযপরত্োশন্শ ্কহ্। সত্শ ভকঙ্গ জেকত্ ত্োাঁহোর েলঙ্ক লঘোবষত্ 

হ কি, এ  ভকয়  বত্ব্ রোমকে অবিেোরচুশত্ এিাং িবহষৃ্কত্ েবরকল্; অত্এি 

েকশোরিোরূপ স্বোকথযর িশীভনত্ হ য়ো রোকমর অব্ষ্ট েবরকল্। সত্শ িকি, বত্ব্ আপ্োর 

প্রোণ্যহোব্ও স্বীেোর েবরয়োবেকল্; বেন্তু ত্োাঁহোর েোকে প্রোণ্যোকপিো েশ বপ্রয়, অত্এি 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ভালবাসার অত্যাচার ।         প্রবন্ধ 

 9 

www.bengaliebook.com 
 

 

আপ্োর  ষ্ট  িুাঁবজয়োবেকল্। এজ্শ বত্ব্ স্বোথযপর। স্বোথযপরত্ো-কদোষেুতিই লে অব্ষ্ট, 

ত্োহো লঘোরত্র পোপ। 

অস্বোথযপর লপ্রম, এিাং ির্ম্য,  হোকদর এে  েবত্, এে  চরম। উভকয়র সোিশ, অক্শর 

মঙ্গল। িস্তুত্িঃ লপ্রম, এিাং ির্ম্য এে  পদোথয। সর্ব্য সাংসোর লপ্রকমর বিষয়ীভনত্ হ কল  ির্ম্য 

্োম প্রোপ্ত হয়। এিাং ির্ম্য েত্ বদ্ ্ো সর্ব্যজ্ী্ লপ্রমস্বরূপ হয়, ত্ত্ বদ্ সম্পনণ্যযত্ো প্রোপ্ত 

হয় ্ো। বেন্তু ম্ুষশেণ্য, েোেযশত্িঃ লেহকে ির্ম্য হ কত্ পৃথগ ভনত্ রোবিয়োকে, এজ্শ 

ভোলিোসোর অত্শোচোর ব্িোরণ্য জ্শ িকর্ম্যর িোরো লেকহর শোস্ আিশশে। 

 

http://www.bengaliebook.com/

