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বযোঘ্রোচোর্য্য বৃহল্লোঙ্গ ু 

প্রথম প্রব্ন্ধ 

একদা সুন্দরব্ন-মস্িয ব্যাঘ্রচদস্গর মহাসভা সমস্ব্ত্ হইয়াচিল। চনচব্ড় ব্নমস্িয 

প্রিত ভূচমখস্ণ্ড ভীমাকৃচত্ ব্হুত্র ব্যাঘ্র লাঙু্গস্ল ভর কচরয়া,  দং্াপ্রভায় ররর্যপ্রস্দি 

আস্লাকময় কচরয়া,  সাচর সাচর উপস্ব্িন কচরয়াচিল। সকস্ল একমত্ হইয়া রচমস্ত্াদর 

নাস্ম এক রচত্ প্রািীন ব্যাঘ্রস্ক সভাপচত্ কচরস্লন। রচমস্ত্াদর মহািয় লাঙু্গলাসন 

গ্রহর্পূর্ব্্ক সভার কার্্যয আরম্ভ কচরস্লন। চত্চন সভযচদগস্ক সস্বািন কচরয়া কচহস্লন;-  

“রদয আমাচদস্গর চক শুভ চদন! রদয আমরা র্যত্ ররর্যব্াসী মাংসাচভলার্ী 

ব্যাঘ্রকুলচত্লক সকল পরেস্রর মঙ্গল সািনাথ্ এই ররর্যমস্িয একচত্রত্ হইয়াচি। 

আহা! কুৎসাকারী,  খলস্বভাব্ রনযানয পশুব্স্গ্ রটনা কচরয়া থাস্ক কর্য,  আমরা ব্ড় 

রসামাচজক,  একা এক ব্স্নই ব্াস কচরস্ত্ ভালব্াচস,  আমাস্দর মস্িয ঐকয নাই। চক্ 

রদয আমরা সমত সুসভয ব্যাঘ্রমণ্ডলী একচত্রত্ হইয়া কসই রমূলক চনন্দাব্াস্দর চনরাস 

কচরস্ত্ প্রবৃ্ত্ত হইয়াচি! এক্ষস্র্ সভযত্ার কর্যরূপ চদন চদন শ্রীবৃ্চি  হইস্ত্স্ি,  ত্াহাস্ত্ 

আমার সমূ্পর্্ আিা আস্ি কর্য,  িীঘ্রই ব্যাস্ঘ্ররা সভযজাচত্র রগ্রগর্য হইয়া উচবস্ব্। এক্ষস্র্ 

চব্িাত্ার চনকট প্রাথ্না কচর কর্য,  আপনারা চদন চদন এইরূপ জাচত্চহতৈত্চর্ত্া প্রকািপূর্ব্্ক 

পরম সুস্খ নানাচব্ি পশুহনন কচরস্ত্ থাকুন |” (সভামস্িয লাঙু্গল িট িটারব্।) 

“এক্ষস্র্ কহ ভ্রাতৃ্বৃ্ন্দ! আমরা কর্য প্রস্য়াজন সম্পাদনাথ্ সমস্ব্ত্ হইয়াচি,  ত্াহা 

সংস্ক্ষস্প চব্বৃ্ত্ কচর। আপনারা সকস্লই রব্গত্ আস্িন কর্য,  এই সুন্দরব্স্নর 

ব্যাঘ্রসমাস্জ চব্দযার ির্চ্্া ক্রস্ম কলাপ পাইস্ত্স্ি। আমাচদস্গর চব্স্ির্ রচভলার্ হইয়াস্ি,  

আমরা চব্দ্বান্ হইব্। ককন না,  আচজকাচল সকস্লই চব্দ্বান্ হইস্ত্স্ি। আমরাও হইব্। 

চব্দযার আস্লািনার জনয এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাচপত্ হইয়াস্ি। এক্ষস্র্ আমার ব্্তবব্য এই 

কর্য,  আপনারা ইহার রনুস্মাদন করুন | ” 
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সভাপচত্র এই ব্্তবৃত্া সমাপ্ত হইস্ল,  সভযগর্ হাউমাউ িস্ে এই প্রতাস্ব্র 

রনুস্মাদন কচরস্লন। ত্খন র্যথারীচত্ কস্য়কচট প্রতাব্ পচবত্ এব্ং রনুস্মাচদত্ হইয়া 

সভযগর্ কত্ৃ্তক গৃহীত্ হইল। প্রতাস্ব্র সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ দীর্্ ব্্তবৃত্া হইল। কস সকল 

ব্যাকরর্শুি  এব্ং রলঙ্কারচব্চিষ্ট ব্স্ট,  ত্াহাস্ত্ িেচব্নযাস্সর িটা ব্ড় ভয়ঙ্কর; ব্্তবৃত্ার 

কিাস্ট সুন্দরব্ন কাাঁচপয়া কগল। 

পস্র সভার রনযানয কার্্যয হইস্ল,  সভাপচত্ ব্চলস্লন,  “আপনারা জাস্নন কর্য,  এই 

সুন্দরব্স্ন বৃ্হল্লাঙু্গল নাস্ম এক রচত্ পচণ্ডত্ ব্যাঘ্র ব্াস কস্রন। রদয রাস্ত্র চত্চন 

আমাচদস্গর রনুস্রাস্ি মনুর্য িচরত্র সবস্ন্ধ একচট প্রব্ন্ধ পাব কচরস্ত্ স্বীকার কচরয়াস্িন 

| ”  

মনুস্র্যর নাম শুচনয়া ককান ককান নব্ীন সভয কু্ষিা কব্াি কচরস্লন। চক্ ত্ৎকাস্ল 

পচিক চিনাস্রর সূিনা না কদচখয়া নীরব্ হইয়া রচহস্লন। ব্যাঘ্রািার্্যযবৃ্হল্লাঙু্গল মহািয় 

সভাপচত্ কত্ৃ্তক আহূত্ হইয়া গর্জ্্নপূর্ব্্ক গাস্ত্রাত্থান কচরস্লন। এব্ং পচথস্কর 

ভীচত্চব্িায়ক স্বস্র চনম্নচলচখত্ প্রব্ন্ধচট পাব কচরস্লন;-  

“সভাপচত্ মহািয়! ব্াচর্নীগর্ এব্ং ভদ্র ব্যাঘ্রগর্! মনুর্য একপ্রকার চদ্বপদ জ্। 

ত্াহারা পক্ষচব্চিষ্ট নস্হ,  সুত্রাং ত্াহাচদগস্ক পাখী ব্লা র্যায় না। ব্রং িতু্ষ্পদগস্র্র সস্ঙ্গ 

ত্াহাচদস্গর সাদৃিয আস্ি। িতু্ষ্পদগস্র্র কর্য কর্য রঙ্গ,  কর্য কর্য রচস্থ আস্ি,  মনুস্র্যরও 

কসইরূপ আস্ি। রত্এব্ মনুর্যচদগস্ক এক প্রকার িতু্ষ্পদ ব্লা র্যায়। প্রস্ভদ এই কর্য,  

িতু্ষ্পস্দর কর্যরূপ গবস্নর পাচরপাটয,  মনুস্র্যর ত্াদৃি নাই। ককব্ল ঈদৃি প্রস্ভস্দর জনয 

আমাচদস্গর কত্ৃ্তব্য নস্হ কর্য,  আমরা মনুর্যস্ক চদ্বপদ ব্চলয়া রৃ্র্া কচর। 

িতু্ষ্পদমস্িয ব্ানরচদস্গর সস্ঙ্গ মনুর্যগস্র্র চব্স্ির্ সাদৃিয। পচণ্ডস্ত্রা ব্স্লন কর্য,  

কালক্রস্ম পশুচদস্গর রব্য়স্ব্র উৎকর্্ জচিস্ত্ থাস্ক; রব্য়স্ব্র পশু ক্রস্ম রনয 

উৎকৃষ্টত্র পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাচদস্গর ভরসা আস্ি কর্য,  মনুর্য-পশুও কালপ্রভাস্ব্ 

লাঙু্গলাচদচব্চিষ্ট হইয়া ক্রস্ম ব্ানর হইয়া উচবস্ব্। মনুর্য-পশু কর্য রত্যন্ত সুস্বাু  এব্ং 

সুভক্ষয,  ত্াহা আপনারা কব্াি হয়,  সকস্লই রব্গত্ আস্িন। (শুচনয়া সভযগর্ সকস্ল 

আপন আপন মুখ িাচটস্লন)। ত্াহারা সিরাির রনায়াস্সই মারা পস্ড়। মৃগাচদর নযায় 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 4 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ত্াহারা দ্রুত্ পলায়স্ন সক্ষম নস্হ,  রথি মচহর্াচদর নযায় ব্লব্ান্ ব্া িৃঙ্গাচদ আয়ুি-রু্য্তব 

নস্হ। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্রজাচত্র সুস্খর জনয সৃচষ্ট কচরয়াস্িন,  সস্ন্দহ নাই। 

কসই জনয ব্যাস্ঘ্রর উপাস্দয় কভাজয পশুস্ক পলায়স্নর ব্া আত্মরক্ষার ক্ষমত্া পর্্যযন্ত কদন 

নাই। ব্াতচব্ক মনুর্যজাচত্ কর্যরূপ ররচক্ষত্-নখ-দন্ত িৃঙ্গাচদ ব্চর্জ্্ত্,  গমস্ন মন্থর এব্ং 

ককামলপ্রকৃচত্,  ত্াহা কদচখয়া চব্চিত্ হইস্ত্ হয় কর্য,  চক জনয ঈশ্বর ইহাচদগস্ক সৃচষ্ট 

কচরয়াস্িন। ব্যাঘ্রজাচত্র কসব্া চভন্ন ইহাচদস্গর জীব্স্নর আর ককান উস্র্দ্িয কদখা র্যায় 

না। 

এই সকল কারস্র্,  চব্স্ির্ ত্াহাচদস্গর মাংস্সর ককামলত্া কহতু্,  আমরা মনুর্য 

জাচত্স্ক ব্ড় ভালব্াচস। দৃচষ্ট মাস্ত্রই িচরয়া খাই। আশ্চস্র্্যযর চব্র্য় এই কর্য,  ত্াহারাও ব্ড় 

ব্যাঘ্রভ্তব। এই কথায় র্যচদ আপনারা চব্শ্বাস না কস্রন,  ত্স্ব্ ত্াহার উদাহরর্ স্বরূপ 

আমার র্যাহা র্চটয়াচিল,  ত্দ্বৃত্তান্ত ব্চল। আপনারা রব্গত্ আস্িন,  আচম ব্হুকালাব্চি কদি 

ভ্রমর্ কচরয়া ব্হুদি্ী হইয়াচি। আচম কর্য কদস্ি প্রব্াস্স চিলাম,  কস কদি এই ব্যাঘ্রভূচম 

সুন্দরব্স্নর উত্তস্র আস্ি। ত্থায় কগা মনুর্যাচদ কু্ষদ্রািয় রচহংস্র পশুগর্ই ব্াস কস্র। 

ত্থাকার মনুর্য চদ্বচব্ি; এক জাচত্ কৃষ্ণব্র্্,  এক জাচত্ কশ্বত্ব্র্্। একদা আচম কসই কদস্ি 

চব্র্য়কস্্্াপলস্ক্ষ গমন কচরয়াচিলাম।” 

শুচনয়া মহাদং্ানাস্ম একজন উি ত্স্বভাব্ ব্যাঘ্র চজজ্ঞাসা কচরস্লন, - “চব্র্য়ক্্টা 

চক?”  

বৃ্হল্লাঙু্গল মহািয় কচহস্লন,  “চব্র্য়ক্্,  আহারাস্ের্র্। এখন সভযস্লাস্ক 

আহারাস্ের্র্স্ক চব্র্য়ক্্ ব্স্ল। ফস্ল সকস্লই কর্য আহারাস্ের্র্স্ক চব্র্য়ক্্ ব্স্ল,  

এমত্ নস্হ। সম্ভ্রান্ত কলাস্কর আহারাস্ের্স্র্র নাম চব্র্য়ক্্,  রসম্ভ্রাস্ন্তর আহারাস্ের্স্র্র 

নাম জুয়ািুচর,  উঞ্ছবৃ্চত্ত এব্ং চভক্ষা। িূস্ত্্তর আহারাস্ের্স্র্র নাম িুচর; ব্লব্াস্নর 

আহারাস্ের্র্ দসুযত্া; কলাকচব্স্িস্র্ দসুযত্া িে ব্যব্হার হয় না;  ত্ৎ পচরব্স্ত্্ত ব্ীরত্ব 

ব্চলস্ত্ হয়। কর্য দসুযর দণ্ডপ্রস্র্ত্া আস্ি,  কসই দসুযর কাস্র্্যযর নাম দসুযত্া; কর্য দসুযর 

দণ্ডপ্রস্র্ত্া নাই,  ত্াহার দসুযত্ার নাম ব্ীরত্ব। আপনারা র্যখন সভযসমাস্জ রচিচিত্ 

হইস্ব্ন,  ত্খন এই সকল নামতৈব্চিত্রয িরর্ রাচখস্ব্ন,  নস্িৎ কলাস্ক রসভয ব্চলস্ব্। 
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ব্স্তুত্ঃ আমার চব্স্ব্িনায় এত্ বব্চিস্ত্রযর প্রস্য়াজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাচখস্লই 

ব্ীরত্বাচদ সকল বু্ঝাইস্ত্ পাস্র। কস র্যাহাই হউক,  র্যাহা ব্চলস্ত্চিলাম,  শ্রব্র্ করুন। 

মনুস্র্যরা ব্ড় ব্যাঘ্রভ্তব। আচম একদা মনুর্যব্সচত্ মস্িয চব্র্য়কস্্্াপলস্ক্ষ চগয়াচিলাম। 

শুচনয়াস্িন,  কস্য়ক ব্ৎসর হইল,  এই সুন্দরব্স্ন কপাট্ কযাচনং ককাম্পাচন স্থাচপত্ হইয়াচিল 

| ”  

মহাদং্া পুনরায় ব্্তবৃত্া ব্ন্ধ করাইয়া চজজ্ঞাসা কচরস্লন,  “কপাট্ কযাচনং ককাম্পাচন 

চকরূপ জ্?” 

বৃ্হল্লাঙু্গল কচহস্লন,  “ত্াহা আচম সচব্স্ির্ রব্গত্ নচহ। ঐ জ্র আকার,  হতপদাচদ 

চকরূপ,  চজর্াংসাই ব্া ককমন চিল,  ঐ সকল আমরা রব্গত্ নচহ। শুচনয়াচি,  ঐ জ্র 

মনুস্র্যর প্রচত্চিত্; মনুর্যচদস্গরই হৃদয়-স্িাচর্ত্ পান কচরত্; এব্ং ত্াহাস্ত্ ব্ড় কমাটা 

হইয়া মচরয়া চগয়াস্ি। মনুর্যজাচত্ রত্যন্ত রপচরর্ামদি্ী। আপন আপন ব্স্িাপায় সর্ব্্দা 

আপনারাই সৃজন কচরয়া থাস্ক। মনুস্র্যরা কর্য সকল রস্ত্রাচদ ব্যব্হার কচরয়া থাস্ক,  কসই 

সকল রস্ত্রই এ কথার প্রমার্। মনুর্যব্িই ঐ সকল রস্স্ত্রর উস্র্দ্িয। শুচনয়াচি,  কখন কখন 

সহস্র সহস্র মনুর্য প্রান্তরমস্িয সমস্ব্ত্ হইয়া ঐ সকল রস্ত্রাচদর দ্বারা পরের প্রহার 

কচরয়া ব্ি কস্র। আমার কব্াি হয়,  মনুর্যগর্ পরেস্রর চব্নািাথ্ এই কপাট্ কযাচনং 

ককাম্পাচন নামক রাক্ষস্সর সৃজন কচরয়াচিল। কস র্যাহাই হউক,  আপনারা চস্থর হইয়া এই 

মনুর্য-বৃ্ত্তান্ত শ্রব্র্ করুন। মস্িয মস্িয রসভঙ্গ কচরয়া প্রশ্ন চজজ্ঞাসা কচরস্ল ব্্তবৃত্া হয় 

না। সভযজাচত্চদস্গর এরূপ চনয়ম নস্হ। আমরা এক্ষস্র্ সভয হইয়াচি,  সকল কাস্জ 

সভযচদস্গর চনয়মানুসাস্র িলা ভাল। 

আচম একদা কসই কপাট্ কযাচনং ককাম্পাচনর ব্াসস্থান মাত্লায় চব্র্য়কস্্্াপলস্ক্ষ 

চগয়াচিলাম। ত্থায় এক ব্ংিমণ্ডপ-মস্িয একটা ককামল মাংসরু্য্তব নৃত্যিীল িাগব্ৎস 

দৃচষ্ট কচরয়া ত্দাস্বাদনাথ্ মণ্ডপ-মস্িয প্রচব্ষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ কভৌচত্ক-পশ্চাৎ জাচনয়াচি,  

মনুস্র্যরা উহাস্ক ফাাঁদ ব্স্ল। আমার প্রস্ব্ি মাত্র আপনা হইস্ত্ ত্াহার দ্বার রুি  হইল। 

কত্কগুচল মনুর্য ত্ৎপস্র কসইখাস্ন উপচস্থত্ হইল। ত্াহারা আমার দি্ন পাইয়া 

পরমানচন্দত্ হইল,  এব্ং আহ্লাদসূিক িীৎকার,  হাসয,  পচরহাসাচদ কচরস্ত্ লাচগল। ত্াহারা 
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কর্য আমার ভূয়সী প্রিংসা কচরস্ত্চিল,  ত্াহা আচম বু্চঝস্ত্ পাচরয়াচিলাম। ককহ আমার 

আকাস্রর প্রিংসা কচরস্ত্চিল,  ককহ আমার দস্ন্তর,  ককহ নস্খর,  ককহ লাঙু্গস্লর গুর্গান 

কচরস্ত্ লাচগল। এব্ং রস্নস্ক আমার উপর প্রীত্ হইয়া,  পত্নীর সস্হাদরস্ক কর্য সস্বািন 

কস্র,  আমাস্ক কসই চপ্রয়সস্বািন কচরল। পস্র ত্াহারা ভচ্তবভাস্ব্ আমাস্ক মণ্ডপ সস্মত্ 

স্কস্ন্ধ ব্হন কচরয়া,  এক িকস্টর উপর উবাইল। ু ই রমলস্শ্বত্কাচন্ত ব্লদ ঐ িকট 

ব্হ ন কচরস্ত্চিল। ত্াহাচদগস্ক কদচখয়া আমার ব্ড় কু্ষিার উস্দ্রক হইল। চক্ ত্ৎকাস্ল 

কভৌচত্ক মণ্ডপ হইস্ত্ ব্াচহর হইব্ার উপায় চিল না,  এ জনয রি্ ভু্তব িাস্গ ত্াহা পচরতৃ্প্ত 

কচরলাম। আচম সুস্খ িকটাস্রাহর্ কচরয়া িাগমাংস ভক্ষর্ কচরস্ত্ কচরস্ত্ এক নগরব্াসী 

কশ্বত্ব্র্্ মনুস্র্যর আব্াস্স উপচস্থত্ হইলাম। কস আমার স্ানাথ্ স্বয়ং দ্বারস্দস্ি আচসয়া 

আমার রভযথ্না কচরল। এব্ং কলৌহদণ্ডাচদভূচর্ত্ এক সুরময গৃহমস্িয আমার আব্াসস্থান 

চনস্র্দ্্ি কচরয়া চদল। ত্থায় সজীব্ ব্া সদয হত্ িাগ কমর্ গব্াচদর উপাস্দয় মাংস 

কিাচর্স্ত্র দ্বারা আমার কসব্া কচরত্। রনযানয কদিচব্স্দিীয় ব্হুত্র মনুর্য আমাস্ক দি্ন 

কচরস্ত্ আচসত্,  আচমও বু্চঝস্ত্ পাচরত্াম কর্য,  উহারা আমাস্ক কদচখয়া িচরত্াথ্ হইত্। 

আচম ব্হুকাল ঐ কলৌহজালাবৃ্ত্ প্রস্কাস্ি ব্াস কচরলাম। ইচ্ছা চিল না কর্য,  কস সুখ 

ত্যাগ কচরয়া আর চফচরয়া আচস। চক্ স্বস্দি-ব্াৎসলয প্ররু্য্তব থাচকস্ত্ পাচরলাম না। 

আহা! র্যখন এই জিভূচম আমার মস্ন পচড়ত্,  ত্খন আচম হাউ হাউ কচরয়া িাচকস্ত্ 

থাচকত্াম। কহ মাত্ঃ সুন্দরব্ন! আচম চক কত্ামাস্ক কখন ভুচলস্ত্ পাচরব্? আহা! কত্ামাস্ক 

র্যখন মস্ন পচড়ত্,  ত্খন আচম িাগমাংস ত্যাগ কচরত্াম,  কমর্মাংস ত্যাগ কচরত্াম! 

(রথ্াৎ রচস্থ এব্ং ি্্ মাত্র ত্যাগ কচরত্াম)-এব্ং সর্ব্্দা,  লাঙু্গলার্াস্ত্র দ্বারা আপনার 

রন্তঃকরস্র্র চিন্তা কলাকস্ক জানাইত্াম। কহ জিভূচম! র্যত্চদন আচম কত্ামাস্ক কদচখ নাই,  

ত্ত্চদন কু্ষিা না পাইস্ল খাই নাই,  চনদ্রা না আচসস্ল চনদ্রা র্যাই নাই। ু ঃস্খর রচিক 

পচরিয় আর চক চদব্,  কপস্ট র্যাহা িচরত্,  ত্াহাই খাইত্াম,  ত্াহার উপর আর ু ই িাচর 

কসর মাত্র মাংস খাইত্াম। আর খাইত্াম না |” 

ত্খন বৃ্হল্লাঙু্গল মহািয়,  জিভূচমর কপ্রস্ম রচভভূত্ হইয়া রস্নকক্ষর্ নীরব্ হইয়া 

রচহস্লন। কব্াি হইল,  চত্চন রশ্রুপাত্ কচরস্ত্চিস্লন,  এব্ং ু ই এক চব্ন্দু স্বচ্ছ িারা 
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পত্স্নর চিহ্ন ভূত্স্ল কদখা চগয়াচিল। চক্ কচত্পয় রু্যব্া ব্যাঘ্র ত্ক্ কস্রন কর্য,  কস 

বৃ্হল্লাঙু্গস্লর রশ্রুপত্স্নর চিহ্ন নস্হ। মনুর্যালস্য়র প্রিুর আহাস্রর কথা িরর্ হইয়া কসই 

ব্যাস্ঘ্রর মুস্খর লাল পচড়য়াচিল। 

কলক িরর ত্খন বির্্যয প্রাপ্ত হইয়া পুনরচপ ব্চলস্ত্ আরম্ভ কচরস্লন,  “চক প্রকাস্র 

আচম কসই স্থান ত্যাগ কচরলাম,  ত্াহা ব্চলব্ার প্রস্য়াজন নাই। আমার রচভপ্রায় বু্চঝয়াই 

হউক,  আর ভুলক্রস্মই হউক,  আমার ভৃত্য একচদন আমার মচন্দর-মার্জ্্নাস্ন্ত দ্বার মু্তব 

রাচখয়া চগয়াচিল। আচম কসই দ্বার চদয়া চনষ্ক্রান্ত হইয়া উদযানরক্ষকস্ক মুস্খ কচরয়া লইয়া 

িচলয়া আচসলাম। 

এই সকল বৃ্ত্তান্ত সচব্তাস্র ব্লার কারর্ এই কর্য,  আচম ব্হুকাল মনুর্যালস্য় ব্াস 

কচরয়া আচসয়াচি-মনুর্যিচরত্র সচব্স্ির্ রব্গত্ আচি-শুচনয়া আপনারা আমার কথায় 

চব্স্ির্ আস্থা কচরস্ব্ন,  সস্ন্দহ নাই। আচম র্যাহা কদচখয়াচি,  ত্াহাই ব্চলব্। রনয 

পর্্যযটকচদস্গর নযায় রমূলক উপনযাস ব্লা আমার রভযাস নাই। চব্স্ির্,  মনুর্যসবস্ন্ধ 

রস্নক উপনযাস আমরা চিরকাল শুচনয়া আচসস্ত্চি; আচম কস সকল কথায় চব্শ্বাস কচর 

না। আমরা পূর্ব্্াপর শুচনয়া আচসস্ত্চি কর্য,  মনুস্র্যরা কু্ষদ্রজীব্ী হইয়াও পর্ব্্ত্াকার চব্চিত্র 

গৃহ চন্্ার্ কস্র। ঐরূপ পর্ব্্ত্াকার গৃস্হ ত্াহারা ব্াস কস্র ব্স্ট,  চক্ কখন ত্াহাচদগস্ক 

ঐরূপ গৃহ চন্্ার্ কচরস্ত্ আচম িস্ক্ষ কদচখ নাই। সুত্রাং ত্াহারা কর্য ঐরূপ গৃহ স্বয়ং 

চন্্ার্ কচরয়া থাস্ক,  ইহার প্রমার্াভাব্। আমার কব্াি হয়,  ত্াহারা কর্য সকল গৃস্হ ব্াস 

কস্র,  ত্াহা প্রকৃত্ পর্ব্্ত্ ব্স্ট,  স্বভাস্ব্র সৃচষ্ট; ত্স্ব্ ত্াহা ব্হু গুহাচব্চিষ্ট কদচখয়া বু্চি জীব্ী 

মনুর্যপশু ত্াহাস্ত্ আশ্রয় কচরয়াস্ি।1  

মনুর্য-জ্ উভয়াহারী। ত্াহারা মাংসস্ভাজী; এব্ং ফলমূলও আহার কস্র। ব্ড় ব্ড় 

গাি খাইস্ত্ পাস্র না; কিাট কিাট গাি সমূস্ল আহার কস্র। মনুস্র্যরা কিাট গাি এত্ 

ভালব্াস্স কর্য,  আপনারা ত্াহার িার্ কচরয়া কর্চরয়া রাস্খ। ঐরূপ রচক্ষত্ ভূচমস্ক কক্ষত্ 

ব্া ব্াগান ব্স্ল। এক মনুস্র্যর ব্াগাস্ন রনয মনুর্য িচরস্ত্ পায় না।  

মনুস্র্যরা ফল মূল লত্া গুল্মাচদ কভাজন কস্র ব্স্ট,  চক্ র্াস খায় চক না,  ব্চলস্ত্ 

পাচর না। কখন ককান মনুর্যস্ক র্াস খাইস্ত্ কদচখ নাই। চক্ এ চব্র্স্য় আমার চকিু 
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সংিয় আস্ি। কশ্বত্ব্র্্ মনুস্র্যরা এব্ং কৃষ্ণব্র্্ িনব্ান্ মনুস্র্যরা ব্হু র্যস্ত্ন আপন আপন 

উদযাস্ন র্াস বত্য়ার কস্র। আমার চব্স্ব্িনায় উহারা ঐ র্াস খাইয়া থাস্ক। নচহস্ল র্াস্স 

ত্াহাস্দর এত্ র্যত্ন ককন? এরূপ আচম একজন কৃষ্ণব্র্্ মনুস্র্যর মুস্খ শুচনয়াচিলাম। কস 

ব্চলস্ত্চিল,  ‘কদিটা উচ্ছন্ন কগল-র্যত্ সাস্হব্ সুস্ব্া ব্ড় মানুস্র্ ব্স্স ব্স্স র্াস খাইস্ত্স্ি 

|’ সুত্রাং প্রিান মনুস্র্যরা কর্য র্াস খায়,  ত্াহা এক প্রকার চনশ্চয়। 

ককান মনুর্য ব্ড় কু্রি  হইস্ল ব্চলয়া থাস্ক,  ‘আচম চক র্াস খাই?’ আচম জাচন,  

মনুর্যচদস্গর স্বভাব্ এই,  ত্াহারা কর্য কাজ কস্র,  রচত্ র্যস্ত্ন ত্াহা কগাপন কস্র। রত্এব্ 

কর্যখাস্ন ত্াহারা র্াস খাওয়ার কথায় রাগ কস্র,  ত্খন রব্িয চসি ান্ত কচরস্ত্ হইস্ব্ কর্য,  

ত্াহারা র্াস খাইয়া থাস্ক। 

মনুস্র্যরা পশু পূজা কস্র। আমার কর্য প্রকার পূজা কচরয়াচিল,  ত্াহা ব্চলয়াচি। 

রশ্বচদস্গরও উহারা ঐরূপ পূজা কচরয়া থাস্ক; রশ্বচদগস্ক আশ্রয় দান কস্র,  আহার 

কর্যাগায়,  গাত্র কিৌত্ ও মার্জ্্নাচদ কচরয়া কদয়। কব্াি হয়,  রশ্ব মনুর্য হইস্ত্ কশ্রি পশু 

ব্চলয়াই মনুস্র্যরা ত্াহার পূজা কস্র। 

মনুস্র্যরা িাগ,  কমর্,  গব্াচদও পালন কস্র। কগা সবস্ন্ধ ত্াহাস্দর এক আশ্চর্্যয 

ব্যাপার কদখা চগয়াস্ি; ত্াহারা গরুর ু গ্ধ পান কস্র। ইহাস্ত্ পূর্ব্্কাস্লর ব্যাঘ্র পচণ্ডস্ত্রা 

চসি ান্ত কচরয়াস্িন কর্য,  মনুস্র্যরা ককান কাস্ল কগারুর ব্ৎস চিল। আচম ত্ত্ দূর ব্চল না,  

চক্ এই কারস্র্ই কব্াি কচর,  কগারুর সস্ঙ্গ মানুস্র্র বু্চি গত্ সাদৃিয কদখা র্যায়। 

কস র্যাহাই হউক,  মনুস্র্যরা আহাস্রর সুচব্িার জনয কগারু,  িাগল এব্ং কমর্ পালন 

কচরয়া থাস্ক। ইহা এক সুরীচত্,  সস্ন্দহ নাই। আচম মানস কচরয়াচি,  প্রতাব্ কচরব্ কর্য,  

আমরাও মানুস্র্র কগাহাল প্রস্তুত্ কচরয়া মনুর্য পালন কচরব্। 

কগা,  রশ্ব,  িাগ ও কমস্র্র কথা ব্চললাম। ইহা চভন্ন হতী,  উ্,  গর্দ্্ভ,  কুু ুর,  চব্ড়াল,  

এমন চক,  পক্ষী পর্্যযন্ত ত্াহাস্দর কাস্ি কসব্া প্রাপ্ত হয়। রত্এব্ মনুর্য জাচত্স্ক সকল 

পশুর ভৃত্য ব্চলস্লও ব্লা র্যায়। 

মনুর্যালস্য় রস্নক ব্ানরও কদচখলাম। কস সকল ব্ানর চদ্বচব্ি; এক সলাঙু্গল,  রপর 

লাঙু্গলিূনয। সলাঙু্গল ব্ানস্ররা প্রায় িাস্দর উপর,  না হয় গাস্ির উপর থাস্ক। নীস্িও 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রস্নক ব্ানর আস্ি ব্স্ট,  চক্ রচিকাংি ব্ানরই উর্চ্পদস্থ। কব্াি হয় ব্ংিমর্্যযব্া 

জাচত্স্গৌরব্ ইহার কারর্। 

মনুর্যিচরত্র রচত্ চব্চিত্র। ত্াহাস্দর মস্িয চব্ব্াস্হর কর্য রীচত্ আস্ি,  ত্াহা রত্যন্ত 

ককৌতু্কাব্হ। ত্চিন্ন ত্াহাচদস্গর রাজনীচত্ও রত্যন্ত মস্নাহর। ক্রস্ম ক্রস্ম ত্াহা চব্বৃ্ত্ 

কচরস্ত্চি। 

এই পর্্যযন্ত প্রব্ন্ধ পচবত্ হইস্ল,  সভাপচত্ রচমস্ত্াদর,  দূস্র একচট হচরর্চিশু 

কদচখস্ত্ পাইয়া,  কিয়ার হইস্ত্ লাফ চদয়া ত্দনুসরস্র্ িাচব্ত্ হইস্লন। রচমস্ত্াদর 

এইরূপ দূরদি্ী ব্চলয়াই সভাপচত্ হইয়াচিস্লন। সভাপচত্স্ক রকিাৎ চব্দযাস্লািনায় 

চব্মুখ কদচখয়া প্রব্ন্ধপাবক চকিু কু্ষণ্ণ হইস্লন। ত্াাঁহার মস্নর ভাব্ বু্চঝস্ত্ পাচরয়া একজন 

চব্জ্ঞ সভয ত্াাঁহাস্ক কচহস্লন,  “আপচন কু্ষি  হইস্ব্ন না,  সভাপচত্ মহািয় 

চব্র্য়কস্্্াপলস্ক্ষ কদৌচড়য়াস্িন। হচরস্র্র পাল আচসয়াস্ি,  আচম ঘ্রার্ পাইস্ত্চি | ” 

এই কথা শুচনব্ামাত্র মহাচব্জ্ঞ সস্ভযরা লাঙু্গস্লাচত্থত্ কচরয়া,  চর্যচন কর্য চদস্ক 

পাচরস্লন,  কসই চদস্ক চব্র্য়কস্্্র কিষ্টায় িাচব্ত্ হইস্লন। কলক িররও এই 

চব্দযাথ্ীচদস্গর দৃষ্টাস্ন্তর রনুব্ত্্তী হইস্লন। এইরূস্প কসচদন ব্যাঘ্রচদস্গর মহাসভা রকাস্ল 

ভঙ্গ হইল। 

পস্র ত্াাঁহারা রনয একচদন সকস্ল পরামি্ কচরয়া আহারাস্ন্ত সভার রচিস্ব্স্িন 

কচরস্লন। কস চদন চনচর্ব্্স্ে সভার কার্্যয সম্পন্ন হইয়া প্রব্স্ন্ধর রব্চিষ্টাংি পচবত্ হইল। 

ত্াহার চব্জ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইস্ল,  আমরা প্রকাি কচরব্। 

  

চদ্বত্ীয় প্রব্ন্ধ 

  

সভাপচত্ মহািয়,  ব্াচর্নীগর্,  এব্ং ভদ্র ব্যাঘ্রগর্! 

আচম প্রথম ব্্তবৃত্ায় রঙ্গীকার কচরয়াচিলাম কর্য,  মানুস্র্র চব্ব্াহপ্রর্ালী এব্ং রনযানয 

চব্র্য় সবস্ন্ধ চকিু ব্চলব্। ভস্দ্রর রঙ্গীকার পালনই প্রিান ি্্। রত্এব্ আচম এস্কব্াস্রই 

আমার চব্র্স্য় প্রস্ব্ি কচরলাম। 
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চব্ব্াহ কাহাস্ক ব্স্ল,  আপনারা সকস্লই রব্গত্ আস্িন। সকস্লই মস্িয মস্িয 

রব্কাি মস্ত্ চব্ব্াহ কচরয়া থাস্কন। চক্ মনুর্যচব্ব্াস্হ চকিু বব্চিত্রয আস্ি। ব্যাঘ্র প্রভৃচত্ 

সভয পশুচদস্গর দারপচরগ্রহ ককব্ল প্রস্য়াজনািীন,  মনুর্যপশুর কসরূপ নস্হ-ত্াহাস্দর 

মস্িয রস্নস্কই এককালীন জস্ির মত্ চব্ব্াহ কচরয়া রাস্খ। 

মনুর্যচব্ব্াহ চদ্বচব্ি-চনত্য এব্ং বনচমচত্তক। ত্িস্িয চনত্য রথব্া কপৌস্রাচহত্য চব্ব্াহই 

মানয। পুস্রাচহত্স্ক মিযব্ত্্তী কচরয়া কর্য চব্ব্াহ সম্পন্ন হইয়া থাস্ক,  ত্াহাই কপৌস্রাচহত্ 

চব্ব্াহ। 

মহাদং্া। পুস্রাচহত্ চক? 

বৃ্হল্লাঙু্গল। রচভিাস্ন কলস্খ,  পুস্রাচহত্ িালকলাস্ভাজী ব্ঞ্চনাব্যব্সায়ী মনুর্যচব্স্ির্। 

চক্ এই ব্যাখযা ু ষ্ট। ককন না,  সকল পুস্রাচহত্ িালকলাস্ভাজী নস্হ,  রস্নক পুস্রাচহত্ 

মদয মাংস খাইয়া থাস্কন; রস্নক পুস্রাচহত্ সর্ব্্ভুক। পক্ষান্তস্র িালকলা খাইস্লই 

পুস্রাচহত্ হয়,  এমত্ নস্হ। ব্ারার্সী নামক নগস্র রস্নকগুচলন র্াাঁড় আস্ি-ত্াহারা 

িালকলা খাইয়া থাস্ক। ত্াহারা পুস্রাচহত্ নস্হ,  ত্াহার কারর্ ত্াহারা ব্ঞ্চক নস্হ। ব্ঞ্চস্ক 

র্যচদ িালকলা খায়,  ত্াহা হইস্লই পুস্রাচহত্ হয়। 

কপৌস্রাচহত্ চব্ব্াস্হ এইরূপ একজন পুস্রাচহত্ ব্রকনযার মিযব্ত্্তী হইয়া ব্স্স। ব্চসয়া 

কত্কগুলা ব্স্ক। এই ব্্তবৃত্াস্ক মন্ত্র ব্স্ল। ত্াহার রথ্ চক,  আচম সচব্স্ির্ রব্গত্ নচহ,  

চক্ আচম কর্যরূপ পচণ্ডত্,  ত্াহাস্ত্ ঐ সকল মস্ন্ত্রর একপ্রকার রথ্ মস্ন মস্ন রনুভূত্ 

কচরয়াচি। কব্াি হয়,  পুস্রাচহত্ ব্স্ল,  “কহ ব্রকনযা! আচম আজ্ঞা কচরস্ত্চি,  কত্ামরা চব্ব্াহ 

কর। কত্ামরা চব্ব্াহ কচরস্ল,  আচম চনত্য িাল কলা পাইব্-রত্এব্ কত্ামরা চব্ব্াহ কর। 

এই কনযার গভ্ািাস্ন,  সীমাস্ন্তান্নয়স্ন,  সূচত্কাগাস্র,  িাল কলা পাইব্–রত্এব্ কত্ামরা 

চব্ব্াহ কর। সন্তাস্নর র্িীপূজায়,  রন্নপ্রািস্ন,  কর্্স্ব্স্ি,  িূড়াকরস্র্ ব্া উপনয়স্ন-রস্নক 

িাল কলা পাইব্,  রত্এব্ কত্ামরা চব্ব্াহ কর। কত্ামরা সংসারিস্্্ প্রবৃ্ত্ত হইস্ল,  সর্ব্্দা 

ব্রত্ চনয়স্ম,  পূজা পার্ব্্স্র্ র্যাগ র্যস্জ্ঞ রত্ হইস্ব্,  সুত্রাং আচম রস্নক িাল কলা পাইব্,  

রত্এব্ কত্ামরা চব্ব্াহ কর। চব্ব্াহ কর,  কখন এ চব্ব্াহ রচহত্ কচরও না। র্যচদ রচহত্ 
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কর,  ত্স্ব্ আমার িাল কলার চব্স্ির্ চব্ে হইস্ব্। ত্াহা হইস্ল এক এক িস্পটার্াস্ত্ 

কত্ামাস্দর মুণ্ডপাত্ কচরব্। আমাস্দর পূর্ব্্পুরুর্চদস্গর এইরূপ আজ্ঞা | ”  

কব্াি হয়,  এই িাসস্নর জনযই কপৌস্রাচহত্ চব্ব্াহ কখন রচহত্ হয় না। 

আমাচদস্গর মস্িয কর্য চব্ব্াহপ্রথা প্রিচলত্ আস্ি,  ত্াহাস্ক বনচমচত্তক চব্ব্াহ ব্লা র্যায়। 

মনুর্যমস্িয এরূপ চব্ব্াহও সিরাির প্রিচলত্। রস্নক মনুর্য এব্ং মানুর্ী,  চনত্য বনচমচত্তক 

উভয়চব্চি চব্ব্াহ কচরয়া থাস্ক। চক্ চনত্য বনচমচত্তক চব্ব্াস্হ চব্স্ির্ প্রস্ভদ এই কর্য,  চনত্য 

চব্ব্াহ ককহ কগাপন কস্র না,  বনচমচত্তক চব্ব্াহ সকস্লই প্রার্পস্র্ কগাপন কস্র। র্যচদ 

একজন মনুর্য রনয মনুস্র্যর বনচমচত্তক চব্ব্াস্হর কথা জাচনস্ত্ পাস্র,  ত্াহা হইস্ল কখন 

কখন ত্াহাস্ক িচরয়া প্রহার কস্র। আমার চব্স্ব্িনায় পুস্রাচহত্রাই এই রনস্থ্র মূল। 

বনচমচত্তক চব্ব্াস্হ ত্াহারা িাল কলা পায় না-সুত্রাং ইহার দমনই ত্াহাস্দর উস্র্দ্িয-

ত্াহাস্দর চিক্ষামস্ত্ সকস্লই বনচমচত্তকচব্ব্াহকারীস্ক িচরয়া প্রহার কস্র। চক্ চব্স্ির্ 

িমৎকার এই কর্য,  রস্নস্কই কগাপস্ন স্বয়ং বনচমচত্তক চব্ব্াহ কস্র,  রথি পরস্ক বনচমচত্তক 

চব্ব্াহ কচরস্ত্ কদচখস্ল িচরয়া প্রহার কস্র! 

ইহাস্ত্ আমার চব্স্ব্িনা হইস্ত্স্ি কর্য,  রস্নক মনুর্যই বনচমচত্তক চব্ব্াস্হ স্ত্,  ত্স্ব্ 

পুস্রাচহত্ প্রকৃচত্র ভস্য় মুখ ফুচটস্ত্ পাস্র না। আচম মনুর্যালস্য় ব্াসকালীন জাচনয়া 

আচসয়াচি,  রস্নক উর্চ্ কশ্রর্ীস্থ মনুস্র্যর বনচমচত্তক চব্ব্াস্হ চব্স্ির্ আদর। র্যাাঁহারা 

আমাচদস্গর নযায় সুসভয,  সুত্রাং পশুবৃ্ত্ত,  ত্াাঁহারাই এ চব্র্স্য় আমাচদস্গর রনুকরর্ 

কচরয়া থাস্কন। আমার এমনও ভরসা আস্ি কর্য,  কাস্ল মনুর্যজাচত্ আমাচদস্গর নযায় 

সুসভয হইস্ল,  বনচমচত্তক চব্ব্াহ ত্াহাস্দর মস্িয সমাজস্ত্ হইস্ব্। রস্নক মনুর্যপচণ্ডত্ 

ত্ৎপস্ক্ষ প্রবৃ্চত্তদায়ক গ্রন্থাচদ চলচখস্ত্স্িন। ত্াাঁহারা স্বজাচত্চহতৈত্র্ী,  সস্ন্দহ নাই। আমার 

চব্স্ব্িনায়,  স্ানব্ি্ নাথ্ ত্াাঁহাচদগস্ক এই ব্যাঘ্র-সমাস্জর রনরাচর কমবর চনরু্য্তব কচরস্ল 

ভাল হয়। ভরসা কচর,  ত্াাঁহারা সভাস্থ হইস্ল,  আপনারা ত্াাঁহাচদগস্ক জলস্র্যাগ কচরস্ব্ন 

না। ককন না,  ত্াাঁহারা আমাচদস্গর নযায় নীচত্জ্ঞ এব্ং কলাকচহতৈত্র্ী। 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মনুর্যমস্িয চব্স্ির্ এক প্রকার বনচমচত্তক চব্ব্াহ প্রিচলত্ আস্ি,  ত্াহাস্ক কমৌচদ্রক 

চব্ব্াহ ব্লা র্যাইস্ত্ পাস্র। এ প্রকার চব্ব্াহ সম্পন্নাথ্ মানুর্ মুদ্রার দ্বারা ককান মানুর্ীর 

করত্ল সংেৃষ্ট কস্র। ত্াহা হইস্লই কমৌচদ্রক চব্ব্াহ সম্পন্ন হয়। 

মহাদং্া। মুদ্রা চক? 

বৃ্হল্লাঙু্গল। মুদ্রা মনুর্যচদস্গর পূজয কদব্ত্াচব্স্ির্। র্যচদ আপনাচদস্গর ককৌতূ্হল 

থাস্ক,  ত্স্ব্ আচম সচব্স্ির্ কসই মহাস্দব্ীর গুর্ কীত্্তন কচর। মনুর্য র্যত্ কদব্ত্ার পূজা 

কস্র,  ত্িস্িয ইাঁহার প্রচত্ই ত্াহাস্দর চব্স্ির্ ভচ্তব। ইচন সাকারা। স্বর্্,  করৌপয এব্ং ত্াস্রে 

ইাঁহার প্রচত্মা চন্্ত্ হয়। কলৌহ,  চটন এব্ং কাস্ি ইাঁহার মচন্দর প্রস্তুত্ কস্র। করিম,  পিম,  

কাপ্াস,  ি্্ প্রভৃচত্স্ত্ ইাঁহার চসংহাসন রচিত্ হয়। মানুর্গর্ রাচত্রচদন ইাঁহার িযান কস্র,  

এব্ং চকস্স ইাঁহার দি্ন প্রাপ্ত হইস্ব্,  কসই জনয সর্ব্্দা িিব্যত হইয়া কব্ড়ায়। কর্য ব্াড়ীস্ত্ 

টাকা আস্ি জাস্ন,  রহরহ কসই ব্াড়ীস্ত্ মনুস্র্যরা র্যাত্ায়াত্ কচরস্ত্ থাস্ক, -এমনই ভচ্তব,  

চকিুস্ত্ই কস ব্াড়ী িাস্ড় না-মাচরস্লও র্যায় না। কর্য এই কদব্ীর পুস্রাচহত্,  রথব্া র্যাহার 

গৃস্হ ইচন রচিিান কস্রন,  কসই ব্যচ্তব মনুর্যমস্িয প্রিান হয়। রনয মনুস্র্যরা সর্ব্্দাই 

ত্াাঁহার চনকট রু্য্তবকস্র তব্ স্তুচত্ কচরস্ত্ থাস্ক। র্যচদ মুদ্রাস্দব্ীর রচিকারী একব্ার 

ত্াাঁহাস্দর প্রচত্ কটাক্ষ কস্র,  ত্াহা হইস্ল ত্াাঁহারা িচরত্াথ্ হস্য়ন।  

কদব্ত্াও ব্ড় জাগ্রত্। এমন কাজই নাই কর্য,  এই কদব্ীর রনুগ্রস্হ সম্পন্ন হয় না। 

পৃচথব্ীস্ত্ এমন সামগ্রীই নাই কর্য,  এই কদব্ীর ব্স্র পাওয়া র্যায় না। এমন ু ষ্ক্্ই নাই 

কর্য,  এই কদব্ীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন কদার্ই নাই কর্য,  ইাঁহার রনুকম্পায় ঢাকা 

পস্ড় না। এমন গুর্ই নাই কর্য,  ত্াাঁহার রনুগ্রহ ব্যত্ীত্ গুর্ ব্চলয়া মনুর্যসমাস্জ প্রচত্পন্ন 

হই কত্ পাস্র; র্যাহার র্স্র ইচন নাই-ত্াহার আব্ার গুর্ চক? র্যাহার র্স্র ইচন চব্রাজ কস্রন,  

ত্াহার আব্ার কদার্ চক? মনুর্যসমাস্জ মুদ্রামহাস্দব্ীর রনুগৃহীত্ ব্যচ্তবস্কই িাচ্্ক ব্স্ল-

মুদ্রাহীনত্াস্কই রি্্ ব্স্ল। মুদ্রা থাচকস্লই চব্দ্বান্ হইল। মুদ্রা র্যাহার নাই,  ত্াহার চব্দযা 

থাচকস্লও,  মনুর্যিাস্ত্রানুসাস্র কস মূখ্ ব্চলয়া গর্য হয়। আমরা র্যচদ “ব্ড় ব্ার্” ব্চল,  ত্স্ব্ 

রচমস্ত্াদর,  মহাদং্া প্রভৃচত্ প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগর্স্ক বু্ঝাইস্ব্। চক্ মনুর্যালস্য় 

“ব্ড় মানুর্” ব্চলস্ল কসরূপ রথ্ হয় না-আট হাত্ ব্া দি হাত্ মানুর্ বু্ঝায় না,  র্যাহার 
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র্স্র এই কদব্ী ব্াস কস্রন,  ত্াহাস্কই “ব্ড় মানুর্” ব্স্ল। র্যাহার র্স্র এই কদব্ী স্থাচপত্া 

নস্হন,  কস পাাঁি হাত্ লবা হইস্লও ত্াহাস্ক “কিাট কলাক” ব্স্ল। 

মুদ্রাস্দব্ীর এইরূপ নানাচব্ি গুর্গান শ্রব্র্ কচরয়া আচম প্রথস্ম সঙ্ক্প  কচরয়াচিলাম 

কর্য,  মনুর্যালয় হইস্ত্ ইাঁহাস্ক আচনয়া ব্যাঘ্রালস্য় স্থাপন কচরব্। চক্ পশ্চাৎ র্যাহা শুচনলাম,  

ত্াহাস্ত্ চব্রত্ হইলাম। শুচনলাম কর্য,  মুদ্রাই মনুর্যজাচত্র র্যত্ রচনস্ষ্টর মূল। ব্যাঘ্রাচদর 

প্রিান পশুরা কখন স্বজাচত্র চহংসা কস্র না,  চক্ মনুস্র্যরা সর্ব্্দা আত্মজাচত্র চহংসা 

কচরর্যা থাস্ক। মুদ্রাপূজাই ইহার কারর্। মুদ্রার কলাস্ভ,  সকল মনুস্র্যই পরেস্রর রচনষ্ট 

কিষ্টায় রত্। প্রথম ব্্তবৃত্ায় ব্চলয়াচিলাম কর্য,  মনুস্র্যরা সহস্স্র সহস্স্র প্রান্তরমস্িয সমস্ব্ত্ 

হইয়া পরেরস্ক হনন কস্র। মুদ্রাই ত্াহার কারর্। মুদ্রাস্দব্ীর উস্ত্তজনায় সর্ব্্দাই 

মনুস্র্যরা পরের হত্,  আহত্,  পীচড়ত্,  রব্রুি ,  রপমাচনত্,  চত্রস্কৃত্ কস্র। মনুর্যস্লাস্ক 

কব্াি হয়,  এমত্ রচনষ্টই নাই কর্য,  এই কদব্ীর রনুগ্রহস্প্রচরত্ নস্হ। ইহা আচম জাচনস্ত্ 

পাচরয়া,  মুদ্রাস্দব্ীর উস্র্দ্স্ি প্রর্াম কচরয়া ত্াাঁহার পূজার রচভলার্ ত্যাগ কচরলাম। 

চক্ মনুস্র্যরা ইহা বু্স্ঝ না। প্রথম ব্্তবৃত্াস্ত্ই ব্চলয়াচি কর্য,  মনুস্র্যরা রত্যন্ত 

রপচরর্ামদি্ী-সর্ব্্দাই পরেস্রর রমঙ্গল কিষ্টা কস্র। রত্এব্ ত্াহারা রচব্রত্ রূপার 

িাচক ও ত্ামার িাচক সংগ্রস্হর কিষ্টায় কুমাস্রর িাস্কর নযায় রু্চরয়া কব্ড়ায়। 

মনুর্যচদস্গর চব্ব্াহত্ত্ত্ব কর্যমন ককৌতু্কাব্হ,  রনযানয চব্র্য়ও ত্দ্রূপ। ত্স্ব্ পাস্ি দীর্্ 

ব্্তবৃত্া কচরস্ল,  আপনাচদস্গর চব্র্য়কস্্্র সময় পুনরুপচস্থত্ হয়,  এই জনয রদয 

এইখাস্ন সমািা কচরলাম। ভচব্র্যস্ত্ র্যচদ রব্কাি হয়,  ত্স্ব্ রনযানয চব্র্স্য় চকিু ব্চলব্। 

এইরূস্প ব্্তবৃত্া সমািা কচরয়া পচণ্ডত্ব্র ব্যাঘ্রািার্্যয বৃ্হল্লাঙু্গল,  চব্পুল 

লাঙু্গলিট িটারব্-মস্িয উপস্ব্িন কচরস্লন। ত্খন দীর্্নখ নাস্ম এক সুচিচক্ষত্ রু্যব্া ব্যাঘ্র 

গাস্ত্রাত্থান কচরয়া,  হাউ মাউ িস্ে চব্ত্ক্ আরম্ভ কচরস্লন। 

দীর্্নখ মহািয় গর্জ্্নাস্ন্ত ব্চলস্লন,  “কহ ভদ্র ব্যাঘ্রগর্! আচম রদয ব্্তবার সদ্ব্তবৃত্ার 

জনয ত্াাঁহাস্ক িনযব্াদ চদব্ার প্রতাব্ কচর। চক্ ইহা ব্লাও কত্্তব্য কর্য,  ব্্তবৃত্াচট চনত্ান্ত 

মন্দ; চমথযাকথাপচরপূর্্,  এব্ং ব্্তবা রচত্ গণ্ডমূখ্ | ”  
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রচমস্ত্াদর। আপচন িান্ত হউন। সভযজাত্ীস্য়রা রত্ েষ্ট কচরয়া গাচল কদয় না। 

প্রচ্ছন্নভাস্ব্ আপচন আরও গুরুত্র গাচল চদস্ত্ পাস্রন। 

দীর্্নখ। কর্য আজ্ঞা। ব্্তবা রচত্ সত্যব্াদী,  চত্চন র্যাহা ব্চলস্লন,  ত্াহার মস্িয 

রচিকাংি কথা রপ্রকৃত্ হইস্লও,  ু ই একটা সত্য কথা পাওয়া র্যায়। চত্চন রচত্ সুপচণ্ডত্ 

ব্যচ্তব। রস্নস্কই মস্ন কচরস্ত্ পাস্রন কর্য,  এই ব্্তবৃত্ার মস্িয ব্্তবব্য চকিুই নাই। চক্ 

আমরা র্যাহা পাইলাম,  ত্াহার জনয কৃত্জ্ঞ হওয়া উচিত্। ত্স্ব্ ব্্তবৃত্ার সকল কথায় 

স্চত্ প্রকাি কচরস্ত্ পাচর না। চব্স্ির্ আস্দৌ মনুর্যমস্িয চব্ব্াহ কাহাস্ক ব্স্ল,  ব্্তবা 

ত্াহাই রব্গত্ নস্হন। ব্যাঘ্রজাচত্র কুলরক্ষাথ্ র্যচদ ককান ব্ার্ ককান ব্াচর্নীস্ক আপন 

সহি রী কস্র (সহিরী,  সস্ঙ্গ িস্র) ত্াহাস্কই আমরা চব্ব্াহ ব্চল। মানুস্র্র চব্ব্াহ কসরূপ 

নস্হ। মানুর্ স্বভাব্ত্ঃ ু র্ব্্ল এব্ং প্রভুভ্তব। সুত্রাং প্রস্ত্যক মনুস্র্যর এক একচট প্রভু 

িাচহ। সকল মনুর্যই এক একজন স্ত্রীস্লাকস্ক আপন প্রভু ব্চলয়া চনরু্য্তব কস্র। ইহাস্কই 

ত্াহারা চব্ব্াহ ব্স্ল। র্যখন ত্াহারা কাহাস্ক সাক্ষী রাচখয়া প্রভু চনস্য়াগ কস্র,  ত্খন কস 

চব্ব্াহস্ক কপৌস্রাচহত্ চব্ব্াহ ব্লা র্যায়। সাক্ষীর নাম পুস্রাচহত্। বৃ্হল্লাঙু্গল মহািয় 

চব্ব্াহমস্ন্ত্রর কর্য ব্যাখযা কচরয়াস্িন,  ত্াহা রর্যথাথ্। কস মন্ত্র এইরূপ;-  

পুস্রাচহত্। ব্ল,  আমাস্ক চক চব্র্স্য়র সাক্ষী হইস্ত্ হইস্ব্? 

ব্র। সাক্ষী থাকুন,  আচম এই স্ত্রীস্লাকচটস্ক জস্ির মত্ আমার প্রভুস্ত্ব চনরু্য্তব 

কচরলাম। 

পুস্রা। আর চক? 

ব্। আর আচম জস্ির মত্ ইাঁহার শ্রীিরস্র্র কগালাম হইলাম। আহার কর্যাগাস্নর ভার 

আমার উপর;-খাইব্ার ভার উাঁহার উপর। 

পুস্রা। (কনযার প্রচত্) তু্চম চক ব্ল? 

কনযা। আচম ইচ্ছাক্রস্ম এই ভৃত্যচটস্ক গ্রহর্ কচরলাম। র্যত্ চদন ইচ্ছা হইস্ব্,  

িরর্স্সব্া কচরস্ত্ চদব্। কর্য চদন ইচ্ছা না হইস্ব্,  কস চদন নাচত্ মাচরয়া ত্াড়াইয়া চদব্। 

পুস্রা। শুভমস্তু। 
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এইরূপ আরও রস্নক ভুল আস্ি। র্যথা,  মুদ্রাস্ক ব্্তবা মনুর্যপূচজত্ কদব্ত্া ব্র্্না 

কচরয়াস্িন,  চক্ ব্াতচব্ক উহা কদব্ত্া নস্হ। মুদ্রা একপ্রকার চব্র্িক্র। মনুস্র্যরা রত্যন্ত 

চব্র্চপ্রয়; এই জনয সিরাির মুদ্রাসংগ্রহজনয র্যত্নব্ান্। মনুর্যগর্স্ক মুদ্রাভ্তব জাচনয়া আচম 

পূস্র্ব্্ চব্স্ব্িনা কচরয়াচিলাম কর্য,  ‘না জাচন,  মুদ্রা ককমনই উপাস্দয় সামগ্রী; আমাস্ক 

একচদন খাইয়া কদচখস্ত্ হইস্ব্ |’ একদা চব্দযািরী নদীর ত্ীস্র একটা মনুর্যস্ক হত্ 

কচরয়া কভাজন কচরব্ার সমস্য়,  ত্াহার ব্স্ত্রমস্িয কস্য়কটা মুদ্রা পাইলাম। পাইব্ামাত্র 

উদরসাৎ কচরলাম। পরচদব্স উদস্রর পীড়া উপচস্থত্ হইল। সুত্রাং মুদ্রা কর্য এক প্রকার 

চব্র্,  ত্াহাস্ত্ সংিয় চক? 

দীর্্নখ এইরূস্প ব্্তবৃত্া সমাপন কচরস্ল পর রনযানয ব্যাঘ্র মহািস্য়রা উচবয়া 

ব্্তবৃত্া কচরস্লন। পস্র সভাপচত্ রচমস্ত্াদর মহািয় ব্চলস্ত্ লাচগস্লন;–  

“এক্ষস্র্ রাচত্র রচিক হইয়াস্ি,  চব্র্য়কস্্্র সময় উপচস্থত্। চব্স্ির্,  হচরস্র্র পাল 

কখন আইস্স,  ত্াহার চস্থরত্া চক? রত্এব্ দীর্্ ব্্তবৃত্া কচরয়া কালহরর্ কত্্তব্য নস্হ। 

ব্্তবৃত্া রচত্ উত্তম হইয়াস্ি-এব্ং বৃ্হল্লাঙু্গল মহািস্য়র চনকট আমরা ব্ড় ব্াচিত্ হইলাম। 

এক কথা এই ব্চলস্ত্ িাচহ কর্য,  আপনারা ু ই চদন কর্য ব্্তবৃত্া শুচনস্লন,  ত্াহাস্ত্ রব্িয 

বু্চঝয়া থাচকস্ব্ন কর্য,  মনুর্য রচত্ রসভয পশু। আমরা রচত্ সভয পশু। সুত্রাং আমাস্দর 

কত্্তব্য হইস্ত্স্ি কর্য,  আমরা মনুর্যগর্স্ক আমাস্দর নযায় সভয কচর। কব্াি কচর,  

মনুর্যচদগস্ক সভয কচরব্ার জনযই জগদীশ্বর আমাচদগস্ক এই সুন্দরব্নভূচমস্ত্ কপ্ররর্ 

কচরয়াস্িন। চব্স্ির্,  মানুস্র্রা সভয হইস্ল,  ত্াহাস্দর মাংস আরও চকিু  সুস্বাু  হইস্ত্ 

পাস্র,  এব্ং ত্াহারাও আরও সহস্জ িরা চদস্ত্ পাস্র। ককন না,  সভয হইস্লই ত্াহারা 

বু্চঝস্ত্ পাচরস্ব্ কর্য,  ব্যাঘ্রচদস্গর আহারাথ্ িরীরদান করাই মনুস্র্যর কত্্তব্য। এইরূপ 

সভযত্াই আমরা চিচখস্ত্ িাই। রত্এব্ আপনারা এ চব্র্স্য় মস্নাস্র্যাগী হউন। ব্যাঘ্রচদস্গর 

কত্্তব্য কর্য,  মনুর্যচদগস্ক রস্গ্র সভয কচরয়া পশ্চাৎ কভাজন কস্রন | ”  

সভাপচত্ মহািয় এইরূস্প ব্্তবৃত্া সমাপন কচরয়া লাঙু্গলিট িটারব্-মস্িয উপস্ব্িন 

কচরস্লন,  ত্খন সভাপচত্স্ক িনযব্াদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রচদস্গর মহাসভা ভঙ্গ হইল। 

ত্াাঁহারা কর্য কথায় পাচরস্লন,  চব্র্য়কস্্্ প্রয়ার্ কচরস্লন। 
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কর্য ভূচমখস্ণ্ড সভার রচিিান হইয়াচিল,  ত্াহার িাচর পাস্শ্্ব কত্কগুচল ব্ড় ব্ড় গাি 

চিল। কত্কগুচলন ব্ানর ত্ু পচর আস্রাহর্ কচরয়া বৃ্ক্ষপত্রমস্িয প্রচ্ছন্ন থাচকয়া 

ব্যাঘ্রচদস্গর ব্্তবৃত্া শুচনস্ত্চিল। ব্যাস্ঘ্ররা সভাভূচম ত্যাগ কচরয়া কগস্ল,  একচট ব্ানর মুখ 

ব্াচহর কচরয়া রনয ব্ানরস্ক িাচকয়া কচহল,  “ব্চল ভায়া,  িাস্ল আি?”  

চদ্বত্ীয় ব্ানর ব্চলল,  “আস্জ্ঞ,  আচি | ”  

প্র,  ব্া। আইস,  আমরা এই ব্যাঘ্রচদস্গর ব্্তবৃত্ার সমাস্লািনায় প্রবৃ্ত্ত হই। 

চদ্ব,  ব্া। ককন? 

প্র,  ব্া। এই ব্াস্র্রা আমাচদস্গর চিরিত্রু। আইস,  চকিু চনন্দা কচরয়া িত্রুত্া সািা 

র্যাউক। 

চদ্ব,  ব্া। রব্িয কত্্তব্য। কাজটা আমাচদস্গর জাচত্র উচিত্ ব্স্ট। 

প্র,  ব্া। আচ্ছা,  ত্স্ব্ কদখ,  ব্াস্র্রা ককহ চনকস্ট নাই ত্? 

চদ্ব,  ব্া। না। ত্থাচপ আপচন একটু প্রচ্ছন্ন থাচকয়া ব্লুন। 

প্র,  ব্া। কসই কথাই ভাল! নইস্ল চক জাচন,  ককান্ চদন ককান্ ব্াস্র্র স্ুস্খ পচড়ব্,  

আর আমাস্ক কভাজন কচরয়া কফচলস্ব্। 

চদ্ব,  ব্া। ব্লুন। চক কদার্? 

প্র,  ব্া। প্রথম ব্যাকরর্ রশুি । আমরা ব্ানরজাচত্,  ব্যাকরস্র্ ব্ড় পচণ্ডত্। ইহাস্দর 

ব্যাকরর্ আমাস্দর ব্াাঁু স্র ব্যাকরস্র্র মত্ নস্হ। 

চদ্ব,  ব্া। ত্ার পর? 

প্র,  ব্া। ইহাস্দর ভার্া ব্ড় মন্দ। 

চদ্ব,  ব্া। হাাঁ,  উহারা ব্াাঁু স্র কথা কয় না! 

প্র,  ব্া। ঐ কর্য রচমস্ত্াদর ব্চলল,  ‘ব্যাঘ্রচদস্গর কত্্তব্য,  রস্গ্র মনুর্যচদগস্ক সভয 

কচরয়া পশ্চাৎ কভাজন কস্রন’,  ইহা না ব্চলয়া র্যচদ ব্চলত্,  ‘রস্গ্র মনুর্যচদগস্ক কভাজন 

কচরয়া পশ্চাৎ সভয কস্রন’,  ত্াহা হইস্ল সঙ্গত্ হইত্। চদ্ব,  ব্া। সস্ন্দহ চক-নচহস্ল 

আমাস্দর ব্ানর ব্চলস্ব্ ককন? 
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প্র,  ব্া। চক প্রকাস্র ব্্তবৃত্া হয়,  ত্াহা উহারা জাস্ন না। ব্্তবৃত্ায় চকিু চকিচমি কচরস্ত্ 

হয়,  চকিু লম্ফঝম্ফ কচরস্ত্ হয়,  ু ই এক ব্ার মুখ কভঙ্গাইস্ত্ হয়,  ু ই এক ব্ার কদলী 

কভাজন কচরস্ত্ হয়; উহাস্দর কত্্তব্য,  আমাস্দর কাস্ি চকিু চিক্ষা লয়।  

চদ্ব,  ব্া। আমাচদস্গর কাস্ি চিক্ষা পাইস্ল উহারা ব্ানর হইত্,  ব্যাঘ্র হইত্ না।  

এমত্ সমস্য় আস্রা কস্য়কটা ব্ানর সাহস পাইয়া উচবল। এক ব্ানর ব্চলল,  “আমার 

চব্স্ব্িনায় ব্্তবৃত্ার মহস্র্দ্ার্ এই কর্য,  বৃ্হল্লাঙু্গল আপনার জ্ঞান ও বু্চি র দ্বারা আচব্ষৃ্কত্ 

রস্নকগুচলন নূত্ন কথা ব্চলয়াস্িন। কস সকল কথা ককান গ্রস্ন্থই পাওয়া র্যায় না। র্যাহা 

পূর্ব্্স্লখকচদস্গর িচর্ব্্ত্ির্ব্্র্ নস্হ,  ত্াহসা চনত্ান্ত দূর্য। আমরা ব্ানর জাচত্,  চিরকাল 

িচর্ব্্ত্ির্ব্্র্ কচরয়া ব্ানরস্লাস্কর শ্রীবৃ্চি  কচরয়া আচসস্ত্চি-ব্যাঘ্রািার্্যয কর্য ত্াহা কস্রন 

নাই ইহা মহাপাপ | ”  

ত্খন একচট রূপী ব্ানর ব্চলয়া উচবল,  “আচম এই সকল ব্্তবৃত্ার মস্িয হাজার এক 

কদার্ ত্াচলকা কচরয়া ব্াচহর কচরস্ত্ পাচর। আচম হাজার এক স্থাস্ন বু্চঝস্ত্ পাচর নাই। 

র্যাহা আমার চব্দযাবু্চি র রত্ীত্,  ত্াহা মহাস্দার্ ব্ই আর চক?” 

আর একচট ব্ানর কচহল,  “আচম চব্স্ির্ ককান কদার্ কদখাইস্ত্ পাচর না। চক্ আচম 

ব্ায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী কচরস্ত্ পাচর; এব্ং রশ্লীল গাচলগালাজ চদয়া আপন সভযত্া এব্ং 

রচসকত্া প্রিার কচরস্ত্ পাচর | ” 

এইরূস্প ব্ানস্ররা ব্যাঘ্রচদস্গর চনন্দাব্াস্দ প্রবৃ্ত্ত রচহল। কদচখয়া স্থূস্লাদর ব্ানর 

ব্চলল,  “আমরা কর্যরূপ চনন্দাব্াদ কচরলাম,  ত্াহাস্ত্ বৃ্হল্লাঙু্গল ব্াসায় চগয়া মচরয়া 

থাচকস্ব্। আইস,  আমরা কদলী কভাজন কচর | ” 

  

——————-  

1পাবক মহািয় বৃ্হল্লাঙু্গস্লর নযায়িাস্স্ত্র বু্যৎপচত্ত কদচখয়া চব্চিত্ হইস্ব্ন না। এইরূপ 

ত্স্ক্ মক্ষমূলর চস্থর কচরয়াস্িন কর্য,  প্রািীন ভারত্ব্র্্ীস্য়রা চলচখস্ত্ জাচনস্ত্ন না। এইরূপ 

ত্স্ক্ কজমস চমল চস্থর কচরয়াস্িন কর্য,  প্রািীন ভারত্ব্র্্ীস্য়রা রসভয জাচত্,  এব্ং সংস্কৃত্ 

ভার্া রসভয ভার্া। ব্স্তুত্ঃ এই ব্যাঘ্র পচণ্ডস্ত্ এব্ং মনুর্য পচণ্ডস্ত্ রচিক বব্লক্ষর্য কদখা 

র্যায় না। 
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ইংরোজট্তোত্র 

(মহাভারত্ হইস্ত্ রনুব্াচদত্) 

  

কহ ইংরাজ! আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১ | |  

তু্চম নানাগুস্র্ চব্ভূচর্ত্,  সুন্দর কাচন্তচব্চিষ্ট,  ব্হুল সম্পদ রু্য্তব; রত্এব্ কহ ইংরাজ! 

আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২ | |  

তু্চম হত্্তা-িত্রুদস্লর; তু্চম কত্্তা-আইনাচদর; তু্চম চব্িাত্া-িাকচর প্রভৃচত্র। রত্এব্ 

কহ ইংরাজ! আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ৩ | |  

তু্চম সমস্র চদব্যাস্ত্রিারী,  চিকাস্র ব্ল্লমিারী,  চব্িারাগাস্র রি্  ইচঞ্চ পচরচমত্ 

ব্যাসচব্চিষ্ট কব্ত্রিারী,  আহাস্র কাাঁটা-িাম স্িিারী; রত্এব্ কহ ইংরাজ! আচম কত্ামাস্ক 

প্রর্াম কচর। ৪ | |  

তু্চম একরূস্প রাজপুরী মস্িয রচিিান কচরয়া রাজয কর; আর একরূস্প পর্যব্ীচথকা 

মস্িয ব্াচর্জয কর; আর একরূস্প কািাস্ড় িার িার্ কর; রত্এব্ কহ চত্রমূস্ত্্ত! আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ৫ | |  

কত্ামার সত্ত্বগুর্ কত্ামার প্রর্ীত্ গ্রন্থাচদস্ত্ প্রকাি; কত্ামার রস্জাগুর্ কত্ামার কৃত্ 

রু্যি াচদস্ত্ প্রকাি; কত্ামার ত্স্মাগুর্ কত্ামার প্রর্ীত্ ভারত্ব্র্্ীয় সবাদপত্রাচদস্ত্ প্রকাি।-

রত্এব্ কহ চত্রগুর্াত্মক! আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ৬ | |  

তু্চম আি,  এই জনযই তু্চম সৎ! কত্ামার িত্রুরা রর্স্ক্ষস্ত্র চিৎ; এব্ং তু্চম 

উস্মদারব্স্গ্র আনন্দ; রত্এব্ কহ সচর্চ্দানন্দ! কত্ামাস্ক আচম প্রর্াম কচর। ৭ | |  

তু্চম ব্রহ্মা-স্কন না,  তু্চম প্রজাপচত্; তু্চম চব্ষু্ণ-স্কন না,  কমলা কত্ামার প্রচত্ই কৃপা 

কস্রন; এব্ং তু্চম মস্হশ্বর-স্কন না,  কত্ামার গৃচহর্ী কগৌরী। রত্এব্ কহ ইংরাজ! আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ৮ | |  
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তু্চম ইন্দ্র,  কামান কত্ামার ব্জ্র; তু্চম িন্দ্র,  ইন্ কম কটক স কত্ামার কলঙ্ক; তু্চম ব্ায়ু,  

করইলওস্য় কত্ামার গমন; তু্চম ব্রুর্,  সমুদ্র কত্ামার রাজয; রত্এব্ কহ ইংরাজ! আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ৯ | |  

তু্চমই চদব্াকর,  কত্ামার আস্লাস্ক আমাস্দর রজ্ঞানান্ধকার দূর হইস্ত্স্ি; তু্চমই 

রচি-স্কন না,  সব্ খাও; তু্চমই র্যম,  চব্স্ির্ আমলাব্স্গ্র। ১০ | |  

তু্চম কব্দ,  আর ঋক র্যজুর্াচদ মাচন না; তু্চম িৃচত্-মোচদ ভুচলয়া চগয়াচি; তু্চম দি্ন 

নযায়,  মীমাংসা প্রভৃচত্ কত্ামারই হাত্। রত্এব্ কহ ইংরাজ! কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১১ 

| |  

কহ কশ্বত্কান্ত! কত্ামার রমল-িব্ল চদ্বরদ-রদশুভ্র মহাশ্মশ্রুস্িাচভত্ মুখমণ্ডল কদচখয়া 

আমার ব্াসনা হইয়াস্ি,  আচম কত্ামার তব্ কচরব্; রত্এব্ কহ ইংরাজ! আচম কত্ামাস্ক 

প্রর্াম কচর। ১২ | |  

কত্ামার হচরত্কচপি চপঙ্গলস্লাচহত্ কৃষ্ণশুভ্রাচদ নানা ব্র্্স্িাচভত্,  রচত্র্যত্নরচিত্,  

ভলু্লকস্মদমাচর্জ্্ত্ কুন্তলাব্চল কদচখয়া আমার ব্াসনা হইয়াস্ি,  আচম কত্ামার তব্ কচরব্; 

রত্এব্ কহ ইংরাজ! আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৩ | |  

তু্চম কচলকাস্ল কগৌরাঙ্গাব্ত্ার,  ত্াহার সস্ন্দহ নাই। হযাট কত্ামার কসই কগাপস্ব্স্ির 

িূড়া; কপণু্টলন কসই িড়া-আর হুইপ্ কসই কমাহন মুরলী-রত্এব্ কহ কগাপীব্ল্লভ! আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৪ | |  

কহ ব্রদ! আমাস্ক ব্র দাও। আচম িামলা মাথায় ব্াাঁচিয়া কত্ামার চপিু চপিু কব্ড়াইব্-

তু্চম আমাস্ক িাকচর দাও। আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৫ | |  

কহ শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আচম কত্ামার কখািাস্মাদ কচরব্,  কত্ামার চপ্রয় কথা 

কচহব্,  কত্ামার মনরাখা কাজ কচরব্-আমায় ব্ড় কর,  আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৬ 

| |  

কহ মানদ! আমায় টাইটল দাও,  কখত্াব্ দাও,  কখলাত্ দাও;-আমাস্ক কত্ামার প্রসাদ 

দাও-আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৭ | |  
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কহ ভ্তবব্ৎসল! আচম কত্ামার পাত্রাব্স্ির্ কভাজন কচরস্ত্ ইচ্ছা কচর-স্ত্ামার 

করেস্ি্ কলাকমণ্ডস্ল মহামানােদ হইস্ত্ ব্াসনা কচর, -স্ত্ামার স্বহতচলচখত্ ু ই 

একখানা পত্র ব্াক্সমস্িয রাচখব্ার েি্ া কচর-রত্এব্ কহ ইংরাজ! তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন 

হও; আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৮ | |  

কহ রন্তর্্যাচমন্! আচম র্যাহা চকিু কচর,  কত্ামাস্ক ভুলাইব্ার জনয। তু্চম দাত্া ব্চলস্ব্ 

ব্চলয়া আচম দান কচর; তু্চম পস্রাপকারী ব্চলস্ব্ ব্চলয়া আচম পস্রাপকার কচর,  তু্চম 

চব্দ্বান্ ব্চলস্ব্ ব্চলয়া আচম কলখাপড়া কচর। রত্এব্ কহ ইংরাজ! তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন 

হও। আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ১৯ | |  

আচম কত্ামার ইচ্ছামস্ত্ চিস্েন্সচর কচরব্; কত্ামার প্রীত্যথ্ স্কুল কচরব্; কত্ামার 

আজ্ঞামত্ িাাঁদা চদব্; তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন হও,  আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২০ | |  

কহ কসৌময! র্যাহা কত্ামার রচভমত্,  ত্াহাই আচম কচরব্। আচম বু্ট পাণ্টালুন পচরব্,  

নাস্ক িস মা চদব্,  কাাঁটা িাম স্ি িচরব্,  কটচব্স্ল খাইব্-তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন হও! আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২১ | |  

কহ চমষ্টভাচর্ন্! আচম মাতৃ্ভার্া ত্যাগ কচরয়া কত্ামার ভার্া কচহব্; বপতৃ্ক ি্্ 

িাচড়য়া ব্রাহ্মি্্াব্লবন কচরব্; ব্াবু্ নাম রু্িাইয়া চমষ্টর কলখাইব্; তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন 

হও! আচম কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২২ | |  

কহ সুস্ভাজক! আচম ভাত্ িাচড়য়াচি,  পাাঁউরুচট খাই; চনচর্ি  মাংস নচহস্ল আমার 

কভাজন হয় না; কুুুট আমার জলপান। রত্এব্ কহ ইংরাজ! আমাস্ক িরস্র্ রাচখও,  আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২৩ | |  

আচম চব্িব্ার চব্ব্াহ চদব্; কুলীস্নর জাচত্ মাচরব্; জাচত্স্ভদ উবাইয়া চদব্-স্কন না,  

ত্াহা হইস্ল তু্চম আমার সুখযাচত্ কচরস্ব্। রত্এব্ কহ ইংরাজ! তু্চম আমার প্রচত্ প্রসন্ন 

হও। ২৪ ||  

কহ সর্ব্্দ! আমাস্ক িন দাও,  মান দাও,  র্যিঃ দাও;-আমার সর্ব্্ব্াসনা চসি  কর। 

আমাস্ক ব্ড় িাকচর দাও,  রাজা কর,  রায়ব্াহাু র কর,  ককৌচন্সস্লর কমবর কর,  আচম 

কত্ামাস্ক প্রর্াম কচর। ২৫ | |  
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র্যচদ ত্াহা না দাও,  ত্স্ব্ আমাস্ক চিনস্র আট স্হাস্ম চনমন্ত্রর্ কর; ব্ড় ব্ড় কচমচটর 

কমবর কর,  কসস্নস্টর কমবর কর,  জুচষ্টস কর,  রনরারী মযাচজস্্ট কর,  আচম কত্ামাস্ক 

প্রর্াম কচর। ২৬ | |  

আমার েীচ্ শুন,  আমার এস্ি পড়,  আমায় ব্াহাব্া দাও, -আচম ত্াহা হইস্ল সমগ্র 

চহন্দুসমাস্জর চনন্দাও গ্রাহয কচরব্ না। আচম কত্ামাস্কই প্রর্াম কচর। ২৭ | |  

কহ ভগব্ন্! আচম রচকঞ্চন-আচম কত্ামার দ্বাস্র দাাঁড়াইয়া থাচক,  তু্চম আমাস্ক মস্ন 

রাচখও। আচম কত্ামাস্ক িাচল পাবাইব্,  তু্চম আমাস্ক মস্ন রাচখও। কহ ইংরাজ! আচম 

কত্ামাস্ক ককাচট ককাচট প্রর্াম কচর। ২৮ | |  
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বোবু 

জনস্মজয় কচহস্লন,  কহ মহস্র্্! আপচন কচহস্লন কর্য,  কচলরু্যস্গ ব্াবু্ নাস্ম এক প্রকার 

মনুস্র্যরা পৃচথব্ীস্ত্ আচব্ভূ্ত্ হইস্ব্ন। ত্াাঁহারা চক প্রকার মনুর্য হইস্ব্ন এব্ং পৃচথব্ীস্ত্ 

জিগ্রহর্ কচরয়া চক কার্্যয কচরস্ব্ন,  ত্াহা শুচনস্ত্ ব্ড় ককৌতূ্হল জচিস্ত্স্ি। আপচন 

রনুগ্রহ কচরয়া সচব্তাস্র ব্র্্ন করুন। 

বব্িম্পায়ন কচহস্লন,  কহ নরব্র! আচম কসই চব্চিত্রবু্চি ; আহারচনদ্রাকুিলী 

ব্াবু্গর্স্ক আখযাত্ কচরব্,  আপচন শ্রব্র্ করুন। আচম কসই িস মারলঙ্কৃত্,  উদরিচরত্র,  

ব্হুভার্ী,  সস্ন্দিচপ্রয় ব্াবু্চদস্গর িচরত্র কীচত্্তত্ কচরস্ত্চি,  আপচন শ্রব্র্ করুন। কহ রাজন্,  

র্যাাঁহারা চিত্রব্সনাবৃ্ত্,  কব্ত্রহত,  রচিত্কুন্তল,  এব্ং মহাপাু ক,  ত্াাঁহারাই ব্াবু্। র্যাাঁহারা 

ব্াস্কয রস্জয়,  পরভার্াপারদি্ী,  মাতৃ্ভার্াচব্স্রািী,  ত্াাঁহারাই ব্াবু্। মহারাজ! এমন 

রস্নক মহাবু্চি সম্পন্ন ব্াবু্ জচিস্ব্ন কর্য,  ত্াাঁহারা মাতৃ্ভার্ায় ব্াকযালাস্প রসমথ্ হইস্ব্ন। 

র্যাাঁহাচদস্গর দস্িচন্দ্রয় প্রকৃচত্স্থ,  রত্এব্ রপচরশুি ,  র্যাাঁহাচদস্গর ককব্ল রসস্নচন্দ্রয় 

পরজাচত্চনিীব্স্ন পচব্ত্র,  ত্াাঁহারাই ব্াবু্। র্যাাঁহাচদস্গর িরর্ মাংসাচস্থচব্হীন শুষ্ক কাস্ির 

নযায় হইস্লও পলায়স্ন সক্ষম;-হত ু র্ব্্ল হইস্লও কলখনীিারস্র্ এব্ং কব্ত্নগ্রহস্র্ 

সুপটু;-ি্্ ককামল হইস্লও সাগরপারচনচ্্ত্ দ্রব্যচব্স্িস্র্র প্রহারসচহষু্ণ; র্যাাঁহাচদস্গর 

ইচন্দ্রয়মাস্ত্ররই ঐরূপ প্রিংসা করা র্যাইস্ত্ পাস্র,  ত্াাঁহারাই ব্াবু্। র্যাাঁহারা চব্না উস্র্দ্স্িয 

সঞ্চয় কচরস্ব্ন,  সঞ্চস্য়র জনয উপার্জ্্ন কচরস্ব্ন,  উপার্জ্্স্নর জনয চব্দযািযয়ন কচরস্ব্ন,  

চব্দযািযয়স্নর জনয প্রশ্ন িুচর কচরস্ব্ন,  ত্াাঁহারাই ব্াবু্। 

মহারাজ! ব্াবু্ িে নানাথ্ হইস্ব্। র্যাাঁহারা কচলরু্যস্গ ভারত্ব্স্র্্ রাজযাচভচর্্তব হইয়া,  

ইংরাজ নাস্ম খযাত্ হইস্ব্ন,  ত্াাঁহাচদস্গর চনকট “ব্াবু্” রস্থ্ ককরার্ী ব্া ব্াজারসরকার 

বু্ঝাইস্ব্। চনি্নচদস্গর চনকস্ট “ব্াবু্” িস্ে রস্পক্ষাকৃত্ িনী বু্ঝাইস্ব্। ভৃস্ত্যর চনকট 

“ব্াবু্” রস্থ্ প্রভু বু্ঝাইস্ব্। এ সকল হইস্ত্ পৃথক,  ককব্ল ব্াবু্জিচনর্ব্্াহাচভলার্ী 

কত্কগুচলন মনুর্য জচিস্ব্ন। আচম ককব্ল ত্াাঁহাচদস্গরই গুর্কীত্্তন কচরস্ত্চি। চর্যচন 
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চব্পরীত্াথ্ কচরস্ব্ন,  ত্াাঁহার এই মহাভারত্ শ্রব্র্ চনষ্ফল হইস্ব্। চত্চন কগাজি গ্রহর্ 

কচরয়া ব্াবু্চদস্গর ভক্ষয হইস্ব্ন। 

কহ নরাচিপ! ব্াবু্গর্ চদ্বত্ীয় রগস্তযর নযায় সমুদ্ররূপী ব্রুর্স্ক কিার্র্ কচরস্ব্ন,  

স্ফাচটক পাত্র ইাঁহাচদস্গর গণূ্ডর্। রচি ইাঁহাচদস্গর আজ্ঞাব্হ হইস্ব্ন-“ত্ামাকু” এব্ং 

“িুরুট” নামক ু ইচট রচভনব্ খাণ্ডব্স্ক আশ্রয় কচরয়া রাচত্র চদন ইাঁহাচদস্গর মুস্খ লাচগয়া 

থাচকস্ব্ন। ইাঁহাচদস্গর কর্যমন মুস্খ রচি,  কত্মন জবস্রও রচি জ্বচলস্ব্ন। এব্ং রাচত্র তৃ্ত্ীয় 

প্রহর পর্্যযন্ত ইাঁহাচদস্গর রথস্থ রু্যগল প্রদীস্প জ্বচলস্ব্ন। আস্লাচিত্ সঙ্গীস্ত্ এব্ং কাস্ব্যও 

রচিস্দব্ থাচকস্ব্ন। ত্থায় চত্চন “মদন আগুন” এব্ং “মনাগুন” রূস্প পচরর্ত্ হইস্ব্ন। 

ব্ারচব্লাচসনীচদস্গর মস্ত্ ইাঁহাচদস্গর কপাস্লও রচিস্দব্ চব্রাজ কচরস্ব্ন। ব্ায়ুস্কই 

ইাঁহারা ভক্ষর্ কচরস্ব্ন-ভদ্রত্া কচরয়া কসই ু র্দ্্র্্ কার্্যযর নাম রাচখস্ব্ন,  “ব্ায়ুস্সব্ন”। 

িন্দ্র ইাঁহাস্দর গৃস্হ এব্ং গৃস্হর ব্াচহস্র চনত্য চব্রাজমান থাচকস্ব্ন-কদাচপ রব্গুণ্ঠনাবৃ্ত্। 

ককহ প্রথম রাস্ত্র কৃষ্ণপস্ক্ষর িন্দ্র,  কির্ রাস্ত্র শুক্লপস্ক্ষর িন্দ্র কদচখস্ব্ন,  ককহ ত্চদ্বপরীত্ 

কচরস্ব্ন। সূর্্যয ইাঁহাচদগস্ক কদচখস্ত্ পাইস্ব্ন না। র্যম ইাঁহাচদগস্ক ভুচলয়া থাচকস্ব্ন। 

ককব্ল রচশ্বনীকুমারচদগস্ক ইাঁহারা পূজা কচরস্ব্ন। রচশ্বনীকুমারচদস্গর মচন্দস্রর নাম 

হইস্ব্ “আতাব্ল”।  

কহ নরস্শ্রি! চর্যচন কাব্যরসাচদস্ত্ ব্চঞ্চত্,  সঙ্গীস্ত্ দগ্ধ ককাচকলাহারী,  র্যাাঁহার পাচণ্ডত্য 

বিিব্াভযত গ্রন্থগত্,  চর্যচন আপনাস্ক রনন্তজ্ঞানী চব্স্ব্িনা কচরস্ব্ন,  চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন 

কাস্ব্যর চকিুই বু্চঝস্ব্ন না,  রথি কাব্যপাস্ব এব্ং সমাস্লািনায় প্রবৃ্ত্ত,  চর্যচন 

ব্ারস্র্যাচর্স্ত্র িীৎকার মাত্রস্কই সঙ্গীত্ চব্স্ব্িনা কচরস্ব্ন,  চর্যচন আপনাস্ক রভ্রান্ত ব্চলয়া 

জাচনস্ব্ন,  চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন রূস্প কাচত্্তস্কস্য়র কচনি,  গুস্র্ চনগ্ুর্ পদাথ্,  কস্্্ জড় 

ভরত্,  এব্ং ব্াস্কয সরস্বত্ী,  চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন উৎসব্াথ্ ু গ্াপূজা কচরস্ব্ন,  গৃচহর্ীর 

রনুস্রাস্ি লক্ষ্মীপূজা কচরস্ব্ন,  উপগৃচহর্ীর রনুস্রাস্ি সরস্বত্ীপূজা কচরস্ব্ন,  এব্ং পাাঁটার 

কলাস্ভ গঙ্গাপূজা কচরস্ব্ন,  চত্চনই ব্াবু্। র্যাাঁহার গমন চব্চিত্র রস্থ,  িয়ন সািারর্ গৃস্হ,  

পান দ্রাক্ষারস,  এব্ং আহার কদলী দগ্ধ,  চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন মহাস্দস্ব্র তু্লয মাদকচপ্রয়,  

ব্রহ্মার তু্লয প্রজাচসসৃকু্ষ,  এব্ং চব্ষু্ণর তু্লয লীলা-পটু,  চত্চনই ব্াবু্। কহ কুরুকুলভূর্র্! 
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চব্ষু্ণর সচহত্ এই ব্াবু্চদস্গর চব্স্ির্ সাদৃিয হইস্ব্। চব্ষু্ণর নযায় ইাঁহাস্দর লক্ষ্মী এব্ং 

সরস্বত্ী উভয়ই থাচকস্ব্ন। চব্ষু্ণর নযায় ইাঁহারাও রনন্তির্যযািায়ী হইস্ব্ন। চব্ষু্ণর নযায় 

ইাঁহাচদস্গরও দি রব্ত্ার-র্যথা,  ককরার্ী,  মাষ্টার,  ব্রাহ্ম,  মুৎসুর্দ্ী,  িা্তবার,  উচকল,  হাচকম,  

জচমদার,  সবাদপত্রসম্পাদক এব্ং চনষ্ক্্া। চব্ষু্ণর নযায় ইাঁহারা সকল রব্ত্াস্রই 

রচমত্ব্লপরাক্রম রসুরগর্স্ক ব্ি কচরস্ব্ন। ককরার্ী রব্ত্াস্র ব্িয রসুর দপ্তরী; মাষ্টার 

রব্ত্াস্র ব্িয িাত্র,  কষ্টিযন মাষ্টার রব্ত্াস্র ব্িয চটস্কটহীন পচথক; ব্রাহ্মাব্ত্াস্র ব্িয 

িালকলাপ্রত্যািী পুস্রাচহত্; মুৎসুর্দ্ী রব্ত্াস্র ব্িয ব্চর্ক ইংরাজ; িা্তবার রব্ত্াস্র ব্িয 

করাগী; উচকল রব্ত্াস্র ব্িয কমায়াুল; হাচকম রব্ত্াস্র ব্িয চব্িারাথ্ী; জচমদার 

রব্ত্াস্র ব্িয প্রজা; সম্পাদক রব্ত্াস্র ব্িয ভদ্রস্লাক এব্ং চনষ্ক্্াব্ত্াস্র ব্িয পুষ্কচরর্ীর 

মৎসয। 

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রব্র্ করুন। র্যাাঁহার ব্াকয মস্নামস্িয এক,  কথস্ন দি,  চলখস্ন িত্ 

এব্ং কলস্হ সহস্র চত্চনই ব্াবু্। র্যাাঁহার ব্ল হস্ত একগুর্,  মুস্খ দিগুর্,  পৃস্ি িত্গুর্ এব্ং 

কার্্যযকাস্ল রদৃিয,  চত্চনই ব্াবু্। র্যাাঁহার বু্চি  ব্াস্লয পুতকমস্িয,  কর্যৌব্স্ন কব্াত্লমস্িয,  

ব্াি্ স্কয গৃচহর্ীর রঞ্চস্ল,  চত্চনই ব্াবু্। র্যাাঁহার ইষ্টস্দব্ত্া ইংরাজ,  গুরু ব্রাহ্মি্্স্ব্ত্তা,  কব্দ 

কদিী সবাদপত্র এব্ং ত্ীথ্ “নযািনাল চথস্য়টার, ” চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন চমসনচরর চনকট 

খ্রীচষ্টয়ান,  ককিব্িস্ন্দ্রর চনকট ব্রাহ্ম,  চপত্ার চনকট চহন্দু,  এব্ং চভকু্ষক ব্রাহ্মস্র্র চনকট 

নাচতক,  চত্চনই ব্াবু্। চর্যচন চনজগৃস্হ জল খান,  ব্নু্ধগৃস্হ মদ খান,  কব্িযাগৃস্হ গাচল খান,  

এব্ং মুচনব্ সাস্হস্ব্র গৃস্হ গলািাুা খান,  চত্চনই ব্াবু্। র্যাাঁহার স্নানকাস্ল বত্স্ল রৃ্র্া,  

আহারকাস্ল আপন রঙু্গচলস্ক রৃ্র্া এব্ং কস্থাপকথনকাস্ল মাতৃ্ভার্াস্ক রৃ্র্া,  চত্চনই 

ব্াবু্। র্যাাঁহার র্যত্ন ককব্ল পচরচ্ছস্দ,  ত্ৎপরত্া ককব্ল উস্মদাচরস্ত্,  ভচ্তব ককব্ল গৃচহর্ী ব্া 

উপগৃচহর্ীস্ত্,  এব্ং রাগ ককব্ল সদ গ্রস্ন্থর উপর,  চনঃসস্ন্দস্হ চত্চনই ব্াবু্। 

কহ নরনাথ! আচম র্যাাঁহাচদস্গর কথা ব্চললাম,  ত্াাঁহাচদস্গর মস্ন মস্ন চব্শ্বাস জচিস্ব্ 

কর্য,  আমরা ত্াবূল ির্ব্্র্ কচরয়া উপািান রব্লবন কচরয়া বদ্বভাচর্কী কথা কচহয়া,  এব্ং 

ত্ামাকু কসব্ন কচরয়া ভারত্ব্স্র্্র পুনরুি ার কচরব্। 
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জনস্মজয় কচহস্লন,  কহ মুচনপুঙ্গব্! ব্াবু্চদস্গর জয় হউক,  আপচন রনয প্রসঙ্গ আরম্ভ 

করুন। 
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গর্্দ্ভ 

কহ গর্দ্্ভ! আমার প্রদত্ত,  এই নব্ীন সকল কভাজন করুন।১ |  

আচম ব্হুর্যস্ত্ন,  কগাব্ৎসাচদর রগময প্রান্তর সকল হইস্ত্,  নব্জলকর্াচনস্র্কসুরচভ 

তৃ্র্াগ্রভাগ সকল আহরর্ কচরয়া আচনয়াচি,  আপচন সুন্দর ব্দনমণ্ডস্ল গ্রহর্ কচরয়া,  

মু্তবাচনচন্দত্ দস্ন্ত কিদনপূর্ব্্ক আমার প্রচত্ কৃপাব্ান্ হউন। 

কহ মহাভাগ! আপনার পূজা কচরব্ ইচ্ছা হইয়াস্ি; ককন না,  আপনাস্কই সর্ব্্ত্র 

কদচখস্ত্ পাই। রত্এব্ কহ চব্শ্বব্যাচপন্! আমার পূজা গ্রহর্ করুন। 

আচম পূজয ব্যচ্তবর রনুসন্ধাস্ন প্রবৃ্ত্ত হইয়া,  নানা কদস্ি নানাস্থাস্ন পচরভ্রমর্ কচরয়া 

কদচখলাম,  আপচন সর্ব্্ত্রই ব্চসয়া আস্িন,  সকস্লই আপনার পূজা কচরস্ত্স্ি। রত্এব্ 

কহ দীর্্কর্্! আমারও পূজা গ্রহর্ করুন। 

কহ গর্দ্্ভ! কক ব্স্ল কত্ামার পদগুচল কু্ষদ্র। কর্যখাস্ন কসখাস্ন কত্ামারই ব্ড় পদ 

কদচখয়া থাচক। তু্চম উর্চ্াসস্ন ব্চসয়া,  তাব্কগস্র্ পচরবৃ্ত্ হইয়া,  কমাটা কমাটা র্াস্সর 

আাঁচট খাইয়া থাক। কলাস্ক কত্ামার শ্রব্স্র্চন্দ্রস্য়র প্রিংসা কস্র। 

তু্চমই চব্িারাসস্ন উপস্ব্িন কচরয়া,  মহাকর্্দ্বয় ইত্তত্ঃ সঞ্চালন কচরস্ত্ি। ত্াহার 

রগাি গহ্বর কদচখস্ত্ পাইয়া,  উকীল নামক কচব্গর্ নানাচব্ি কাব্যরস ত্িস্িয ঢাচলয়া 

চদস্ত্স্ি। ত্খন তু্চম শ্রব্র্তৃ্চপ্তসুস্খ রচভভূত্ হইয়া চনদ্রা চগয়া থাক। 

কহ বৃ্হিুণ্ড! ত্খন কসই কাব্যরস্স আদ্্রীভূত্ হইয়া,  তু্চম দয়াময় হইয়া,  রসীম দয়ার 

প্রভাস্ব্ রাস্মর সর্ব্্স্ব িযামস্ক দাও,  িযাস্মর সর্ব্্স্ব কানাইস্ক দাও; কত্ামার দয়ার পার 

নাই। 

কহ রজকগৃহভূর্র্! কখনও কদচখয়াচি,  তু্চম লাঙু্গল সস্ঙ্গাপনপূর্ব্্ক কািাসস্ন 

উপস্ব্িন কচরয়া,  সরস্বত্ীমণ্ডপমস্িয ব্ঙ্গীয় ব্ালকগর্স্ক গর্দ্্ভস্লাক প্রাচপ্তর উপায় 

ব্চলয়া চদস্ত্ি। ব্ালস্করা গর্দ্্ভস্লাস্ক প্রস্ব্ি কচরস্ল,  “প্রস্ব্চিকায় উত্তীর্্ হইল” 

ব্চলয়া,  মহা গর্জ্্ন কচরয়া থাক। শুচনয়া আমরা ভয় পাই। 
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কহ প্রকাস্ণ্ডাদর! তু্চমই িতু্ষ্পাবীমস্িয কুিাসস্ন উপস্ব্িন কচরয়া,  বত্লচনচর্্তব 

ললাটপ্রান্তস্র িন্দস্ন নদী রচঙ্কত্ কচরয়া,  তু্লটহস্ত কিাভা পাও। কত্ামার কৃত্ িাস্স্ত্রর 

ব্যাখযা শুচনয়া আমরা িনয িনয কচরস্ত্চি। রত্এব্ কহ মহাপস্িা! আমার প্রদত্ত ককামল 

তৃ্র্াঙ্কুর কভাজন কর। 

কত্ামারই প্রচত্ লক্ষ্মীর কৃপা-তু্চম নচহস্ল আর কাহারও প্রচত্ কমলার দয়া হয় না। 

চত্চন কত্ামাস্ক কখনও ত্যাগ কস্রন না,  চক্ তু্চম ত্াাঁহাস্ক বু্চি র গুস্র্ সর্ব্্দাই ত্যাগ 

কচরয়া থাক। এই জনযই লক্ষ্মীর িাঞ্চলয কলঙ্ক। রত্এব্ কহ সুপুচ্ছ! তৃ্র্ কভাজন কর। 

তু্চমই গায়ক। র্ড় জ,  ঋর্ভ,  গান্ধার প্রভৃচত্ সপ্ত সুরই কত্ামার কস্ণ্ঠ। রস্নয ব্হুকাল 

কত্ামার রনুকরর্ কচরয়া,  দীর্্ শ্মশ্রু রাচখয়া,  রস্নক প্রকার কাচি রভযাস কচরয়া,  কত্ামার 

মত্ স্বর পাইয়া থাস্ক। কহ বভরব্কণ্ঠ! র্াস খাও। 

তু্চম ব্হুকাল হইস্ত্ পৃচথব্ীত্স্ল চব্িরর্ কচরস্ত্ি। তু্চমই রামায়স্র্ রাজা দিরথ,  

নচহস্ল রাম ব্স্ন র্যাইস্ব্ ককন? তু্চম মহাভারস্ত্ পাণু্ডপুত্র রু্যচিচির,  নচহস্ল পাণ্ডব্ পািায় 

স্ত্রী হাচরস্ব্ ককন? তু্চম কচলরু্যস্গ ব্ঙ্গস্দস্ি বৃ্ি  কসনরাজা চিস্ল, -নচহস্ল ব্ঙ্গস্দস্ি 

মুসলমান ককন? 

তু্চম নানা রূস্প,  নানা কদি আস্লা কচরয়া রু্যস্গ রু্যস্গ প্রচত্চিত্ হইয়াি। এক্ষস্র্ 

ত্পসযাব্স্ল,  ব্রহ্মার ব্স্র তু্চম ব্ঙ্গস্দস্ি সমাস্লািক হইয়া রব্ত্ীর্্ হইয়াি। কহ 

কলামিাব্ত্ার! আমার সমাহৃত্ ককামল নব্ীন তৃ্র্াঙ্কুর সকল ভক্ষর্ কর,  আচম আহ্লাচদত্ 

হইব্।  

কহ মহাপৃি! তু্চম কখন রাস্জযর ভার ব্হ,  কখন পুতস্কর ভার ব্হ,  কখন কিাব্ার 

গাাঁটচর ব্হ। কহ কলামি! ককান্ চট গুরুভার,  আমায় ব্চলয়া দাও। 

তু্চম কখন র্াস খাও,  ত্খন কবঙ্গা খাও; কখন গ্রন্থকাস্রর মাথা খাও; কহ কলামি! 

ককান্ চট সুভক্ষয,  রর্ব্্ার্চ্্ীনস্ক ব্চলয়া দাও। 

কহ সুন্দর! কত্ামার রূপ কদচখয়া আচম কমাচহত্ হইয়াচি। তু্চম র্যখন গািত্লায় 

দাাঁড়াইয়া,  নব্ব্র্্াসারচস্তব হইস্ত্ থাক,  ু ই মহাকর্্ ঊস্ি্ াচত্থত্ কচরয়া মুখিন্দ্র চব্নত্ 

কচরয়া িকু্ষ ু চট ক্ষস্র্ মুচদত্,  ক্ষস্র্ উস্িচর্ত্ কচরস্ত্ কচরস্ত্ চভচজস্ত্ থাক, -স্ত্ামার 
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পৃস্ি,  মুস্ণ্ড এব্ং স্কস্ন্ধ ব্সুিারা ব্চহস্ত্ থাস্ক-ত্খন কত্ামাস্ক আচম ব্ড় সুন্দর কদচখ। কহ 

কলাকমস্নাস্মাহন! চকিু র্াস খাও। 

চব্িাত্া কত্ামায় কত্জ কদন নাই,  এজনয তু্চম িান্ত,  কব্গ কদন নাই,  এজনয সুিীর,  

বু্চি  কদন নাই,  এজনয তু্চম চব্দ্বান্; এব্ং কমাট না ব্চহস্ল খাইস্ত্ পাও না,  এজনয তু্চম 

পস্রাপকারী। আচম কত্ামার র্যস্িাগান কচরস্ত্চি; র্াস খাইয়া সুখী কর। 
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দোম্পত্য দণ্ডঙ্কবঙ্কধ্র আইন 

আমরা স্ত্রীজাচত্,  চনরীহ ভালমানুর্ ব্চলয়া আচজ কাচল আমাচদস্গর উপর ব্ড় 

রত্যািার হইস্ত্স্ি। পুরুস্র্র এক্ষস্র্ ব্ড় েি্ া হইয়াস্ি,  ভত্ৃ্তগর্ স্ত্রীস্ক আর মাস্ন না,  

স্ত্রীস্লাকচদস্গর পুরাত্ন স্বত্ব লুপ্ত হইস্ত্স্ি,  ককহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার ব্িব্ত্্তী নস্হ। এই 

সকল চব্র্স্য়র সুচনয়ম কচরব্ার জনয আমরা স্ত্রীস্বত্বরচক্ষর্ী সভা সংস্থাচপত্ কচরয়াচি। কস 

সভার পচরিয় র্যচদ সািারস্র্ সচব্স্ির্ রব্গত্ না থাস্কন,  ত্স্ব্ ত্াহার চব্জ্ঞাপনী পশ্চাৎ 

প্রকাি কচরব্। এক্ষস্র্ ব্্তবব্য এই কর্য,  আমাচদস্গর স্বত্বরক্ষাথ্ সভা হইস্ত্ একচট চব্স্ির্ 

সু পায় হইয়াস্ি। আমরা এ চব্র্স্য় ভারত্ব্র্্ীয় গব্র্্স্মস্ে আস্ব্দনপত্র কপ্ররর্ 

কচরয়াচি। এব্ং ত্ৎসমচভব্যাহাস্র ভত্ৃ্তিাসনাথ্ একচট দাম্পত্য দণ্ডচব্চির আইস্নর 

পাণু্ডচলচপ কপ্ররর্ কচরয়াচি। 

সকস্লর স্বত্ব রক্ষাথ্ কর্যখাস্ন প্রত্যহ আইস্নর সৃচষ্ট হইস্ত্স্ি,  কসখাস্ন আমাচদস্গর 

চিরন্তন স্বত্ব রক্ষাথ্ ককান আইন হয় না ককন? রত্এব্ এই আইন সত্বস্র পাস হইস্ব্,  এই 

কামনায় স্বাচমগর্স্ক রব্গত্ কচরব্ার জনয আচম ত্াহা ব্ঙ্গদি্স্ন প্রিার কচরলাম। রস্নক 

ব্াবু্স্লাক ব্াঙ্গালাস্ত্ আইন ভাল বু্চঝস্ত্ পাস্রন না,  চব্স্ির্ত্ঃ আইস্নর ব্াঙ্গালা রনুব্াদ 

সিরাির ভাল হয় না,  এব্ং আইন আস্দৌ ইংরাচজস্ত্ই প্রর্ীত্ হইয়াচিল,  এব্ং ইহার 

ব্াঙ্গালা রনুব্াদচট ভাল হয় নাই,  স্থাস্ন স্থাস্ন ইংরাচজর সস্ঙ্গ ইহার প্রস্ভদ আস্ি,  রত্এব্ 

আমরা ইংরাচজ ব্াঙ্গালা ু ই পাবালাম। ভরসা কচর,  ব্ঙ্গদি্নকারক একব্ার আমাচদস্গর 

রনুস্রাস্ি ইংরাচজর প্রচত্ চব্রাগ ত্যাগ কচরয়া ইংরাচজসস্মত্ এই আইন প্রিার কচরস্ব্ন। 

সকস্লই কদচখস্ব্ন কর্য,  এই আইনচটস্ত্ নূত্ন চকিু নাই; সাস্ব্ক Lex non scripta ককব্ল 

চলচপব্ি  হইয়াস্ি মাত্র। 

  

শ্রীমত্ী রনৃত্সুন্দরী দাসী,  

স্ত্রীস্বত্বরচক্ষর্ী সভার সম্পাচদকা। 
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THE METRIMONIAL PENAL CODE 
  
CHAPTER I. 
INTRODUCTION 
  
Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of 
refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it 
is hereby enacted as follows: 
  
1. This Act shall be entitled the “Matrimonial Penal Code” and shall take effect on 
all natives of India in the married state. 
  
CHAPTER II. 
DEFINITIONS. 
  
2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal 

of a woman 
  
ILLUSTRATIONS. 
  
a) A trunk or a work-box is not a husband, as it is not a moving, though a moveable 
piece of property. 
  
b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at 
the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own. 
  
c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands. 
  
3. A wife is a woman having the right or property in a husband. 
  
EXPLANATIONS. 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
The right of property includes the right of flagellation. 
  
4. “The married state” is a state of penance into which men voluntarily enter for 
sins committed in a previous life. 

  

দাম্পত্য দণ্ডচব্চির আইন 

প্রথম রিযায় 

স্ত্রীচদস্গর রব্ািয স্বামী প্রভৃচত্র সুিাসস্নর জনয এক চব্স্ির্ আইন করা উচিত্,  এই 

কারর্ চনস্ম্ন চলচখত্মত্ আইন করা কগল। 

  

১ িারা। এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডচব্চির আইন” নাস্ম খযাত্ হইস্ব্। ভারত্ব্র্্ীয় কর্য 

ককান কদিী চব্ব্াচহত্ পুরুস্র্র উপর ইহার চব্িান খাচটস্ব্। 

  

চদ্বত্ীয় রিযায় 

সািারর্ ব্যাখযা 

২ িারা। ককান স্ত্রীস্লাস্কর সমূ্পর্্ রিীন কর্য সিল রস্থাব্র সম্পচত্ত,  ত্াহাস্ক স্বামী 

ব্লা র্যায়। 

  

উদাহরর্ 

(ক) ব্াক্স কত্ারঙ্গ প্রভৃচত্স্ক স্বামী ব্লা র্যায় না,  ককন না,  র্যচদও কস সকল রস্থাব্র 

সম্পচত্ত ব্স্ট,  ত্থাচপ সিল নস্হ। 

  

(খ) কগারু ব্ািুরও স্বামী নস্হ,  ককন না,  র্যচদও কগারু ব্ািুর সিল ব্স্ট,  চক্ ত্াহাস্দর 

একটু কস্বচ্ছামস্ত্ কার্্যয কচরব্ার ক্ষমত্া আস্ি। সুত্রাং ত্াহারা ককান স্ত্রীস্লাস্কর সমূ্পর্্ 

রিীন নস্হ। 
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(গ) চব্ব্াচহত্ পুরুস্র্রাই কস্বচ্ছািীন ককান কার্্যয কচরস্ত্ পাস্রন না,  এজনয কগারু 

ব্ািুরস্ক স্বামী না ব্চলয়া ত্াাঁহাচদগস্কই স্বামী ব্লা র্যাইস্ত্ পাস্র।  

  

৩ িারা। কর্য স্বামীর উপর কর্য স্ত্রীস্লাস্কর সম্পচত্ত ব্চলয়া স্বত্ব আস্ি,  কসই স্ত্রীস্লাক 

কসই স্বামীর পত্নী ব্া স্ত্রী। 

  

রস্থ্র কথা 

সম্পচত্ত ব্চলয়া র্যাহার উপর স্বত্বাচিকার থাস্ক,  ত্াহাস্ক মারচপট কচরব্ারও 

স্বত্বাচিকার থাচকস্ব্। 

  

৪ িারা। পূর্ব্্জিকৃত্ পাস্পর জনয পুরুস্র্র প্রায়চশ্চত্তচব্স্ির্স্ক চব্ব্াহ ব্স্ল। 

  
CHAPTER III. 
OF   PUNISHMENT. 
  
5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of the Code 
are; FIRST, IMPRISONMENT. Which may be either within the four walls of a bed-
room, or within the four walls of a house. Imprisonment is of two descriptions, 
namely, (1) Rigorous, that is, accompanied by hard words. (2) Simple. SECONDLY, 
Transportation, that is to another bed-room. THIRDLY, Matrimonial servitude. 
FOURTHLY, Forfeiture of Pocket-money. 
  
6. “Capital punishment” under this Code, means that the wife shall run away to 
her paternal room, or to some other friendly house, with the intention of not 
returning in a hurry. 

  
7. The following punishments are also provided for minor offences. FIRST, 
Contemptuous silence on the part of the wife. SECONDLY, Frowns. THIRDLY, Tears 
and lamentation. FOURTHLY, Scolding and abuse. 
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CHAPTER IV. 
GENERAL   EXCEPTIONS. 
  
8. Nothing is an offence which is done by a wife. 
  
9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the 
commands of a wife. 
  
10. No person in the married state shall be entitled to plead any other 
circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial 
Penal Code. 

  

তৃ্ত্ীয় রিযয় 

দস্ণ্ডর কথা 

৫ িারা। এই আইস্নর চব্িানমস্ত্ রপরািীচদস্গর চনম্নচলচখত্ দণ্ড হইস্ত্ পাস্র। 

  

প্রথম। কস্য়দ। 

  

রথ্াৎ ির্যযাগৃস্হর িাচর চভচত্তর মস্িয কস্য়দ,  রথব্া ব্াটীর িাচর চভচত্তর মস্িয কস্য়দ। 

কস্য়দ ু ই প্রকার। 

  

(১) কচবন চত্রস্কাস্রর সচহত্। 

  

(২) চব্না চত্রস্কার। 

  

চদ্বত্ীয়। ির্যযান্তর কপ্ররর্ ব্া ির্যযাগৃহান্তর কপ্ররর্। 

  

তৃ্ত্ীয়। পত্নীর দাসত্ব। 

  

িতু্থ্। সম্পচত্তদণ্ড,  রথ্াৎ চনজখরস্ির টাকা ব্ন্ধ। 
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৬ িারা। এই আইস্ন “প্রার্দণ্ড” রস্থ্ বু্ঝাইস্ব্ কর্য,  স্ত্রী ব্াস্পর ব্াড়ী,  চক ভাইস্য়র 

ব্াড়ী িচলয়া র্যাইস্ব্ন,  িীঘ্র আচসস্ত্ িাচহস্ব্ন না। 

  

৭ িারা। কু্ষদ্র রপরাস্ির জনয চনম্নচলচখত্ দণ্ড হইস্ত্ পাস্র।  

  

প্রথম। মান। 

  

চদ্বত্ীয়। ভ্রূকুটী। 

  

তৃ্ত্ীয়। রশ্রুব্র্্র্ ব্া উতৈর্চ্ঃস্বস্র করাদন। 

  

িতু্থ্। গাচল চত্রস্কার। 

  

িতু্থ্ রিযয় 

সািারর্ ব্চর্জ্্ত্ কথা 

৮ িারা। স্ত্রীকৃত্ ককান চক্রয়া রপরাি ব্চলয়া গর্য হইস্ব্ না। 

  

৯ িারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসাস্র স্বাচমকৃত্ ককান চক্রয়া রপরাি ব্চলয়া গর্য হইস্ব্ না। 

  

১০ িারা। ইহা চভন্ন রনয ককান প্রকার ওজর কচরয়া ককান চব্ব্াচহত্ পুরুর্ ব্চলস্ত্ 

পাচরস্ব্ন না কর্য,  আচম দাম্পত্য দণ্ডচব্চির আইনানুসাস্র দণ্ডনীয় নই।  

  
CHAPTER V. 

OF  ABETMENT.11. A person abets the doing of a matrimonial offence who 
  
FIRST, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that 
offence. 
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SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company 
during its commission. 
  
EXPLANATIONS. 
  
A man not in the married state or even a woman, may be an abettor. 
  
ILLUSTRATIONS.(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. 
Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A. 
  
(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other 
ways than those Which C approves. 
  
As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B. 
  
12. When a man in the married state abets another man in the married state in a 
matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. 

Provided that he can be so punished only by a competent court. 
  
EXPLANATIONS. 
  
A competent court means the wife having right of property in the offending 
husband. 
  
13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable 
to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations. 

  

পঞ্চম রিযায় 

রপরাস্ির সহায়ত্ার চব্চি 

১১ িারা। কর্য ককান ব্যচ্তব-  

  

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রথম। রনয ব্যচ্তবস্ক ককান দাম্পত্য রপরাি কচরস্ত্ প্রবৃ্চত্ত কদয় ব্া উৎসাচহত্ ব্া 

উু য্তব কস্র 

  

চদ্বত্ীয়। ব্া ত্ৎসস্ঙ্গ কসই রপরাস্ি চলপ্ত হয় ব্া কসই রপরাি করার সমস্য় ত্াহার 

সস্ঙ্গ থাস্ক,  ত্স্ব্ ব্লা র্যায় কর্য,  ঐ রপরাস্ির সহায়ত্া কচরয়াস্ি। 

  

রস্থ্র কথা 

রচব্ব্াচহত্ পুরুর্ ব্া ককান স্ত্রীস্লাকও দাম্পত্য রপরাস্ির সহায়ত্া কচরস্ত্ পাস্র। 

  

উদাহরর্ 

(ক) রাম,  কাচমনীর স্বামী। র্যু  রচব্ব্াচহত্ পুরুর্। উভস্য় একস্ত্র মদযপান কচরল। 

মদযপান একচট দাম্পত্য রপরাি। র্যু ,  রাস্মর সহায়ত্া কচরয়াস্ি। 

  

(খ) হরমচর্,  রাস্মর মা। রাম কাচমনীর স্বামী। কাচমনী কর্যরূস্প টাকা খরি কচরস্ত্ 

ব্স্ল,  কসরূস্প খরি না কচরয়া,  রাম হরমচর্র পরামস্ি্ রনয প্রকার খরি কচরল। স্ত্রীর 

রনচভমত্ খরি করা একচট দাম্পত্য রপরাি। হরমচর্ ত্াহার সহায়ত্া কচরয়াস্ি। 

  

১২ িারা। র্যচদ ককান চব্ব্াচহত্ পুরুর্ ককান দাম্পত্য রপরাস্ি রনয চব্ব্াচহত্ পুরুস্র্র 

সহায়ত্া কস্র,  ত্স্ব্ কস আসল রপরািীর সস্ঙ্গ সমান দণ্ডনীয়। চক্ ত্াহার দণ্ড উপরু্য্তব 

আদালত্ নচহস্ল হইস্ব্ না। 

  

রস্থ্র কথা 

ঐ ব্যচ্তব কর্য স্ত্রীর সম্পচত্ত,  কসই স্ত্রীস্কই উপরু্য্তব আদালত্ ব্লা র্যায়। ১৩ িারা। 

স্ত্রীস্লাক ব্া রচব্ব্াচহত্ পুরুর্ দাম্পত্য রপরাস্ির সহায়ত্া কচরস্ল,  চত্রস্কার,  ভ্রূকুটী 

এব্ং রশ্রুব্র্্র্ ও করাদস্নর দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র। 

  
CHAPTER VI. 
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OF  AGAINST  THE  STATE. 
  
14. “The State” shall in this Code mean the married state only. 
  
15. Whoever wages war against his wife on attempts to wage such war of abets 
the waging of such be punished capitally, that is by separation, or by 
transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money. 
  
16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise 
prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be 
punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be 
punished with scolding and with tears and lamentations. 
  
17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be 
guilty of incontinence. 

  
EXPLANATIONS. 
  
(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to 
render such young woman allegiance. 
  
ILLUSTRATIONS. 
  
A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C’s baby because he is a 
nice child and gives him bunts to eat. A has rendered allegiance to C. 
  
EXPLANATIONS. 
  
(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband 
shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the 
offence. 
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The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence. 
  
EXPLANATIONS. 
  
(3) The right of imaging offences under this section shall be held to belong in 
general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife 
shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a 
particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely 
ugly. 
  
18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments 
mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code. 

  

র্ি রিযায় 

স্ত্রী-চব্স্দ্রাচহত্ার রপরাি 

১৪ িারা। (রনুব্াদক রক্ষম) 

  

১৫ িারা। কর্য ককহ স্ত্রীর সস্ঙ্গ চব্ব্াদ কস্র,  চক চব্ব্াদ কচরস্ত্ উস্দযাগ কস্র,  চক 

চব্ব্াদ করায় সহায়ত্া কস্র,  ত্াহার প্রার্দণ্ড হইস্ব্ (রথ্াৎ স্ত্রী ত্াহাস্ক ত্যাগ কচরস্ব্ন) 

ব্া ির্যযাগৃহ পৃথক হইস্ব্ এব্ং ত্াহার খরস্ির টাকা জে হইস্ব্। 

  

১৬ িারা। কর্য ককহ ব্নু্ধব্গ্স্ক মুরচর্ব্ িচরয়া ব্া সন্তানচদগস্ক ব্িীভূত্ কচরয়া ব্া রনয 

প্রকাস্র স্ত্রীর সচহত্ চব্ব্াদ কচরব্ার রচভপ্রাস্য় চব্ব্াস্দর উস্দযাগ কস্র,  কস ির্যযাগৃহান্তস্র 

কপ্রচরত্ হইস্ব্,  এব্ং চত্রস্কার,  রশ্রুব্র্্র্ এব্ং করাদস্নর দ্বারা দণ্ডনীয় হইস্ব্। 

  

১৭ িারা। কর্য ককহ আপন স্ত্রী চভন্ন রনয স্ত্রীস্লাস্কর প্রচত্ আস্তব,  ত্াহার রপরাস্ির 

নাম লাম্পটয। 

  

রস্থ্র কথা 
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প্রথম। স্ত্রী চভন্ন রনয ককান রু্যব্ত্ী স্ত্রীস্লাস্কর প্রচত্ চকিুমাত্র দয়া ব্া আনুকূলয 

কচরস্লই লাম্পটয গর্য হইস্ব্। 

  

উদাহরর্ 

রাম কাচমনীর স্বামী। ব্ামা রনয এক রু্যব্ত্ী। ব্ামার চিশু সন্তানচট কদচখস্ত্ সুন্দর 

ব্চলয়া,  রাম ত্াহাস্ক আদর কস্র ব্া ত্াহার হাস্ত্ চমবাই কদয়। রাম ব্ামার প্রচত্ আস্তব। 

  

রস্থ্র কথা 

চদ্বত্ীয়। স্বামীচদগস্ক চনষ্কারস্র্ এ রপরাস্ি রপরািী চব্স্ব্িনা করা,  স্ত্রীস্লাকচদস্গর 

রচিকার রচহল। আচম এ রপরাি কচর নাই ব্চলয়া ককান স্বামী খালাস পাইস্ত্ পাচরস্ব্ 

না। 

  

“রপরাি কচরয়াস্ি” ব্চলস্লই এ রপরাি সপ্রমার্ হইয়াস্ি চব্স্ব্িনা কচরস্ত্ হইস্ব্। 

  

রস্থ্র কথা 

তৃ্ত্ীয়। চনষ্কারস্র্ স্বাচমগর্স্ক এ রপরাস্ি রপরািী চব্স্ব্িনা কচরব্ার রচিকার,  

প্রািীনা স্ত্রীচদস্গর পস্ক্ষ চব্স্ির্রূস্প ব্চত্্তস্ব্,  রথব্া র্যাহাচদস্গর স্বামী কুৎচসত্ ব্া প্রািীন,  

ত্াহাচদস্গর পস্ক্ষ ব্চত্্তস্ব্। র্যচদ ককান রু্যব্ত্ী স্ত্রী এ রচিকার িাস্হন,  ত্স্ব্ ত্াাঁহাস্ক রস্গ্র 

প্রমার্ কচরস্ত্ হইস্ব্ কর্য,  চত্চন চনস্জ ব্দস্মজাচজ ব্া আু স্র কমস্য় ব্া চত্চন চনস্জ 

কদাকার। 

  

১৮ িারা। কর্য ককহ লম্পট হইস্ব্,  কস এই আইস্নর চলচখত্ সকল প্রকার দস্ণ্ডর দ্বারা 

দণ্ডনীয় হইস্ব্ এব্ং ত্াহার রনয দণ্ডও হইস্ত্ পাচরস্ব্। 

  
  
  

CHAPTER VII. 
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OF  OFFENCES  RALATING  TO  THE  ARMY  AND  NAVY. 
  
  
  
19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and 
daughters-in-law. 
  
20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-
in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations. 
  
CHAPTER VIII. 
  
  
OF  OFFENCES  AGAINST  THE  DOMESTIC  TRANQUILITY. 
  
  
  
21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if 
the common object of such husbands is, 
  
FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial 
offence, 
  
SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the 
lawful authority of such wives, 
  
THIRDLY, To resist the execution of a wife’s order. 
  
22. Whoever is member of an unlawful assembly shall be punished by 
imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or 
to scolding. 
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OF  DRINKING  WINE  AND  SPIRITS. 
  
  
  
23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits. 

  
24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to 
drink. 
  
EXPLANATIONS. 
  
  

  
He said to drink even though he never touches the liquid himself. 
  
25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either 
description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall 
also be liable to scolding. 

  

সপ্তম রিযায় 

পল ্টন এব্ং নাচব্কস্সনা সবন্ধীয় রপরাি 

  
  

১৯ িারা। এ আইস্ন পল টন রস্থ্ কিস্লর দল। নাচব্কস্সনা চঝ ব্উ।  

  

২০ িারা। কর্য স্বামী,  পুত্র ব্া কনযা ব্া ব্িূকত্ৃ্তক গৃচহর্ীর প্রচত্ চব্স্দ্রাচহত্ার সহায়ত্া 

কচরস্ব্,  কস চত্রস্কার ও করাদস্নর দ্বারা দণ্ডনীয় হইস্ব্। 

  

রষ্টম রিযায় 

গৃহমস্িয িাচন্ত ভিস্নর রপরাি 
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২১ িারা। ু ই,  চক ত্াহার রচিক চব্ব্াচহত্ ব্যচ্তবর জনত্া হইস্ল র্যচদ জনত্াকারীস্দর 

চনস্ম্নর চলচখত্ ককান রচভপ্রায় থাস্ক,  ত্স্ব্ “কব্ আইন জনত্া” ব্লা র্যায়।  

  

প্রথম। র্যচদ মদযপান করা,  চক রনয প্রকার দাম্পত্য রপরাি কচরব্ার রচভপ্রায় থাস্ক,  

  

চদ্বত্ীয়। র্যচদ আস্ফালন দ্বারা পত্নীচদগস্ক আইন মত্ ক্ষমত্া প্রকাি কারস্র্ চনবৃ্ত্ত 

করার জনয ভয় প্রদি্ন করার রচভপ্রায় থাস্ক,  

  

তৃ্ত্ীয়। র্যচদ ককান স্ত্রীর আজ্ঞামত্ কস্্্র প্রচত্ব্ন্ধক হইব্ার রচভপ্রায় থাস্ক। 

  

২২ িারা। কর্য ককহ “কব্ আইন জনত্ার ব্যচ্তব” হয়,  কস কচবন চত্রস্কাস্রর সচহত্ 

কস্য়দ হইস্ব্,  রথব্া মান রথব্া চত্রস্কাস্রর সচহত্ দণ্ডনীয় হইস্ব্। 

  

মদযপাস্নর কথা 

২৩ িারা। কর্য ককান জলব্ৎ দ্রব্য কব্াত্স্ল থাস্ক,  এব্ং কাস্ির পাস্ত্র পীত্ হয়,  ত্াহা 

মদয। 

  

২৪ িারা। উ্তবরূপ মদয কর্য র্স্র রাস্খ,  কসই মদযপায়ী। 

  

রস্থ্র কথা 

কস ঐ দ্রব্য স্বহস্ত েি্ না কচরস্লও মদযপায়ী। 

  

২৫ িারা। কর্য মদযপায়ী,  কস প্রত্যহ সন্ধযার পর ির্যযাগৃস্হর িাচর চভচত্তর মস্িয কস্য়দ 

থাচকস্ব্,  এব্ং চত্রস্কার প্রাপ্ত হইস্ব্। 

  
OF  RIOTING. 
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26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic 
rioting. 
  
27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous 
silence or by scolding or by tears and lamentations. 

  

হাঙ্গামার কথা 

২৬ িারা। কর্য ককহ স্ত্রীর প্রচত্ কক্ি স্বস্র কথা কস্হ,  কস হাঙ্গামা কস্র। 

  

২৭ িারা। কর্য ককহ গৃহমস্িয হাঙ্গামা কচরস্ব্,  ত্াহার সাজা মান ব্া চত্রস্কার ব্া 

রশ্রুব্র্্র্ ও করাদন। 
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বস্ন্ত এবং ঙ্কবরহ 

রামী। সচখ,  ঋতু্রাজ ব্সন্ত আচসয়া িরাত্স্ল উদয় হইয়াস্িন। আইস,  আমরা ব্সন্ত 

ব্র্্না কচর। চব্স্ির্ আমরা উভস্য়ই চব্রচহর্ী; পূর্ব্্গাচমনী চব্রচহর্ীগর্ চিরকাল 

ব্সন্তব্র্্না কচরয়া আচসয়াস্িন,  আইস আমরাও ত্াই কচর। 

ব্ামী। সই,  ভাল ব্চলয়াি। আমরা ব্াচলকা চব্দযালস্য় কলখাপড়া চিচখয়া ককব্ল 

কুটস্না কুচটয়া মচরলাম,  আইস রদয কাব্যাস্লািনা কচর। 

রামী। সই! ত্স্ব্ আরম্ভ কচর। সচখ! ঋতু্রাজ ব্সস্ন্তর সমাগম হইয়াস্ি। কদখ,  

পৃচথব্ী ককমন রচনর্ব্্িনীয় ভাব্ িারর্ কচরয়াস্িন। কদখ,  িূত্লত্া ককমন নব্ মুকুচলত্-  

ব্ামী। বৃ্স্ক্ষ বৃ্স্ক্ষ িচজনা খাড়া চব্লচবত্-  

রামী। মলয় মারুত্ মৃু  মৃু  প্রিাচব্ত্-  

ব্ামী। ত্দ্বাচহত্ িূলায় দন্ত চকচ্ চকচিত্। 

রামী। দূর িুাঁড়ী-ও চক! কিান্। ভ্রমরগর্ পুস্ষ্পর উপর গুণ্ গুণ্ কচরস্ত্স্ি-  

ব্ামী। মাচিগর্ ভাস্ত্র উপর ভন্ ভন্ কচরস্ত্স্ি-  

রামী। বৃ্স্ক্ষাপস্র ককাচকলগর্ পঞ্চমস্বস্র কুহু কুহু কচরস্ত্স্ি-  

ব্ামী। গাজনত্লায় ঢাচকগর্ রষ্টমস্বস্র িড় িড় কচরস্ত্স্ি। 

রামী। না ভাই,  কত্াস্ক চনস্য় ব্সন্ত ব্র্্ন হয় না। আচম িযামীস্ক িাচক। আয় সই 

িযামী,  আমরা ব্সন্ত ব্র্্না কচর। 

  

(িযামী আচসল) 

  

িযামী। আচম ত্ সচখ কত্ামাস্দর মত্ ভাল কলখা পড়া জাচন না; একটু একটু জাচন 

মাত্র,  আচম সকল বু্চঝস্ত্ পাচরব্ না-আমাস্ক মস্িয মস্িয বু্ঝাইয়া চদস্ত্ হস্ব্। 

রামী। আচ্ছা! কদখ সচখ,  ব্সন্ত চক রপূর্ব্্ সময়! ককমন িূত্লত্া সকল নব্ 

মুকুচলত্-  
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িযামী। সই,  আাঁস্ব্র গািই কদচখয়াচি,  আাঁস্ব্র লত্া ককান্ গুলা? 

রামী। আাঁস্ব্র লত্া আস্ি শুচনয়াচি,  চক্ কখন িস্ক্ষ কদচখ নাই। কদচখ না কদচখ,  

িূত্লত্া চভন্ন িূত্বৃ্ক্ষ কখন পচড় নাই। ত্স্ব্ িূত্লত্াই ব্চলস্ত্ হইস্ব্,  িূত্বৃ্ক্ষ ব্লা হইস্ব্ 

না। 

িযামী। ত্স্ব্ ব্ল। 

রামী। িূত্লচত্কা নব্ মুকুচলত্ হইয়া-  

িযামী। সই! এই ব্চলস্ল িূত্লত্া-আব্ার লচত্কা হইল ককন? 

রামী। আরও চকিু চমষ্ট হইল। িূত্লচত্কা নব্ মুকুচলত্ হইয়া িাচরচদস্ক কসৌগন্ধ 

চব্কীর্্ কচরস্ত্স্ি-  

ব্ামী। ভাই,  আাঁস্ব্র কব্াস্ল কর্য ব্সন্তকাস্ল িুাঁইস্য় চগয়া কস্ড়য়া িস্র। 

িযামী। ব্চলস্ল চক হয়,  ককমন চমষ্ট হইল কদখ কদচখ। 

রামী। ত্াহাস্ত্ ভ্রমরগর্ মিুস্লাস্ভ উিত্ত হইয়া ঝঙ্কার কচরস্ত্স্ি,  শুচনয়া 

আমাচদস্গর প্রার্ ব্াচহর হইস্ত্স্ি। 

িযামী। আহা! সচখ,  সত্যই ব্চলয়াি। সই,  ভ্রমর কাস্ক ব্স্ল? 

রামী। মর্ কনচক,  ত্াও জাচনস স্ন। ভ্রমর ব্স্ল কভাম রাস্ক। 

িযামী। কভাম রা ককান্ গুস্লা ভাই? 

রামী। কভাম রা ব্স্ল চভম রুলস্ক। 

িযামী। ত্া ভাই চভম রুল আাঁস্ব্র কব্াল কদস্খ পাগল হয় ককন? চভম রুস্লর পাগলাচম 

ককমনত্র? ওরা চক আস্ব্াল ত্াস্ব্াল ব্স্ক? 

রামী। কক ব্স্লস্ি পাগল হয়? 

িযামী। ঐ কর্য তু্চম ব্চলস্ল,  “উিত্ত হইয়া ঝঙ্কার কচরস্ত্স্ি |”  

রামী। ককান িালী আর কত্াস্দর কাস্ি ব্সন্ত ব্র্্না কচরস্ব্! 

িযামী। ভাই,  রাগ কর ককন? তু্চম কব্িী কলখা পড়া চিস্খি,  আচম কম চিস্খচি-

আমায় বু্ঝাইয়া চদস্লই ত্ হয়। সকস্লই চক কত্ামার মত্ রচসস্ক? 
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রামী। (সাহঙ্কাস্র) আচ্ছা,  ত্স্ব্ কিান্। ভ্রমরগর্ মিুস্লাস্ভ উিত্ত হইয়া ঝঙ্কার 

কচরস্ত্স্ি। ত্াহাচদস্গর গুণ্ গুণ্ রস্ব্ আমাস্দর প্রার্ ব্াচহর হইস্ত্স্ি। 

িযামী। সই,  কভাম রার িাক “গুণ্ গুণ্” না “কভাাঁ কভাাঁ”?  

রামী। কচব্রা ব্স্লন,  “গুণ্ গুণ্”।  

িযামী। ত্স্ব্ গুণ্ গুণ্ ই ব্স্ট। ত্া উহাস্ত্ আমাস্দর প্রার্ ব্াচহর হয় ককন? চভম রুল 

কামড়াইস্ল প্রার্ ব্াচহর হয় জাচন,  চক্ চভম রুল িাচকস্লও চক মচরস্ত্ হইস্ব্? 

রামী। এ পর্্যযন্ত সকল চব্রচহর্ীগর্ গুণ্ গুণ্ রস্ব্ মচরয়া আচসস্ত্স্ি,  তু্ই কী পীর কর্য 

মর্ চব্ না? 

ব্ামী। আচ্ছা ভাই,  িাস্স্ত্র র্যচদ কলস্খ ত্ না হয় মচরব্। চক্ চজজ্ঞাসা কচর,  ককব্ল চক 

চভম রুস্লর িাস্ক মচরস্ত্ হইস্ব্,  না কব্ালত্া কমৌমাচি গুব স্র কপাকার িাক শুচনস্লও 

রন্তজ্স্ল শুইব্?  

রামী। কচব্রা শুিু ভ্রমস্রর রস্ব্ই মচরস্ত্ ব্স্লন। 

ব্ামী। কচব্স্দর ব্ড় রচব্িার। ককন,  গুব স্র কপাকা চক রপরাি কস্রস্ি? 

রা। কত্ার মর্ স্ত্ হয় মচরস,  এখন কিান্। 

ব্ামী। ব্ল। 

রামী। ককাচকলগর্ বৃ্স্ক্ষ ব্চসয়া পঞ্চম স্বস্র গান কচরস্ত্স্ি। 

িযামী। পঞ্চম স্বর চক ভাই? 

রা। ককাচকস্লর স্বস্রর মত্। 

িযামী। আর ককাচকস্লর স্বর ককমন? 

রামী। পঞ্চম স্বস্রর মত্। 

িযামী। বু্চঝয়াচি। ত্ার পর ব্ল। 

রামী। ককাচকলগর্ বৃ্স্ক্ষ ব্চসয়া পঞ্চম স্বস্র গান কচরস্ত্স্ি; ত্াহাস্ত্ চব্রচহর্ীর রঙ্গ 

জ্বর জ্বর হইস্ত্স্ি। 

ব্ামী। আর কুাঁক স্ড়ার পঞ্চম স্বস্র রঙ্গ ককমন কস্র? 

রামী। মরর্ আর চক,  কুাঁক স্ড়ার আব্ার পঞ্চম স্বর চক কলা? 
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ব্ামী। আমার ত্াস্ত্ই রঙ্গ জ্বর জ্বর হয়। কুাঁক ড়া িাচকস্লই মস্ন হয় কর্য,  চত্চন ব্াড়ী 

এস্লই আমায় ঐ সর্ব্্স্নস্ি পাখী রাাঁচিয়া চদস্ত্ হস্ব্। 

রামী। ত্ার পর মলয় সমীরর্। মৃু  মৃু  মলয় সমীরস্র্ চব্রচহর্ী চিহচরয়া উচবস্ত্স্ি। 

িযামী। িীস্ত্? 

রামী। না-চব্রস্হ। মলয় সমীরর্ রস্নযর পস্ক্ষ িীত্ল,  চক্ আমাস্দর পস্ক্ষ 

রচিতু্লয। 

ব্ামী। সই,  ত্া সকস্লর পস্ক্ষই। এই বিত্র মাস্সর ু পুস্র করৌস্দ্রর ব্াত্াস আগুস্নর 

হল্কা ব্চলয়া কাহার কব্াি হয় না? 

রামী। ও কলা,  আচম কস ব্াত্াস্সর কথা ব্চলস্ত্চি না। 

িযামী। কব্াি হয়,  তু্চম উতু্তস্র ব্াত্াস্সর কথা ব্চলস্ত্ি। উতু্তস্র ব্াত্াস কর্যমন বাণ্ডা,  

মলয় ব্াত্াস কত্মন নয়। 

রামী। ব্সন্তাচনলেস্ি্ রঙ্গ চিহচরয়া উস্ব। 

ব্ামী। গাস্য় কাপড় না থাচকস্ল উতু্তস্র ব্াত্াস্সও গাস্য় কাাঁটা চদয়া ওস্ব। 

রামী। মর্ িুাঁড়ী,  ব্সন্তকাস্ল চক উতু্তস্র ব্াত্াস ব্য় কর্য,  আচম ব্সন্তব্র্্নায় উতু্তস্র 

ব্াত্াস্সর কথা ব্চলব্? 

ব্ামী। উতু্তস্র ব্াত্াসই এখন ব্য়। কদখ,  এখনকার র্যত্ ঝড়,  সব্ উতু্তস্র। আমার 

কব্াি হয়,  ব্সন্তব্র্্স্ন উতু্তস্র ব্াত্াস্সর প্রসঙ্গ করাই উচিত্। আইস,  আমরা ব্ঙ্গদি্স্ন 

চলচখয়া পাবাই কর্য,  ভচব্র্যস্ত্ কচব্গর্ ব্সন্তব্র্্স্ন মলয় ব্াত্াস ত্যাগ কচরয়া উতু্তস্র 

ঝস্ড়র ব্র্্না কস্রন। 

রামী। ত্াহা হইস্ল চব্রহীস্দর চক উপায় হইস্ব্? ত্াহারা চক লইয়া কাাঁচদস্ব্? 

িযামী। সচখ,  ত্স্ব্ থাক। এক্ষস্র্ কত্ামার ব্সন্তব্র্্না-উহুঃ উহুঃ সচখ! কমাস্লম,  

কমাস্লম,  কগস্লম কর! কগস্লম কর! [ভূস্ম পত্ন,  িকু্ষ মুচদ্রত্] 

রামী। ককন,  ককন,  সই,  চক হস্য়স্ি,  হবাৎ রমন হস্ল ককন? 

িযামী। (িকু্ষ বু্চজয়া) ঐ শুচনস্ল না? ঐ কসওড়া গাস্ি ককাচকল িাচকস্ত্স্ি। 
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রামী। সচখ,  আশ্বতা হও,  আশ্বতা হও, -স্ত্ামার প্রার্কান্ত িীঘ্রই আচসস্ব্ন। সই,  

আমারও ঐরূপ র্যন্ত্রর্া হইস্ত্স্ি। নাস্থর সন্দি্ন চভন্ন আমার ব্াাঁিা ভার হইয়া উচবয়াস্ি। 

(িকু্ষ মুচিয়া) পাড়ার সকল পুকুস্রর র্যচদ জল না শুকাইত্,  ত্স্ব্ এত্ চদন িুচব্য়া মচরত্াম। 

কহ হৃদয়-ব্ল্লভ,  জীচব্স্ত্শ্বর ! কহ রমর্ীজনমস্নাস্মাহন! কহ 

চনিাস্িস্র্াস্িস্র্ািুখকমলস্কারস্কাপস্মাস্ত্তচজত্হৃদয়সূর্্যয! কহ 

রত্লজলদলত্লনযতরত্নরাচজব্িহামূলযপুরুর্রত্ন! কহ 

কাচমনীকণ্ঠচব্লচবত্রত্নহারাচিক প্রার্াচিক! আর প্রার্ ব্াাঁস্ি না। আচম রব্লা,  সরলা,  

িঞ্চলা,  চব্কলা,  দীনা,  হীনা,  ক্ষীর্া,  পীনা,  নব্ীনা,  শ্রীহীনা, -আর প্রার্ ব্াাঁস্ি না।আর কত্ 

চদন কত্ামার আিাপথ িাচহয়া থাচকব্? কর্যমন সস্রাব্স্র সস্রাচজনী ভানুর আিা কস্র,  

কর্যমন কুমুচদনী কুমুদব্ান্ধস্ব্র আিা কচরয়া থাস্ক,  কর্যমন িাত্ক কমস্র্র জস্লর আিা 

কচরয়া থাস্ক-আচম কত্মচন কত্ামার আিা কচরস্ত্চি। 

িযামী। (কাাঁচদস্ত্ কাাঁচদস্ত্) কর্যমন রাখাল,  হারার্ কগারুর আিায় দাাঁড়াইয়া থাস্ক,  

কর্যমন ব্ালস্ক ময়রার কদাকান হইস্ত্ কলাক চফচরব্ার আিায় দাাঁড়াইয়া থাস্ক,  কর্যমন রশ্ব 

তৃ্র্াহরক গ্রাসকস্টর আিা কচরয়া থাস্ক,  কহ প্রার্ব্স্ন্ধা! আচম কত্মচন কত্ামার আিা 

কচরয়া আচি। কর্যমন মাি িুইস্ত্ কগস্ল পচরিাচরকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্্র গমন কস্র,  

কত্মচন কত্ামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন চগয়াস্ি। কর্যমন উচচ্ছষ্টাব্স্ির্ কফচলস্ত্ কগস্ল,  

বু্ভুকু্ষ কুুুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ র্যায়,  আমার রব্ি চিত্ত কত্মচন কত্ামার পশ্চাৎ চগয়াস্ি। কর্যমন 

কলুর র্াচনগাস্ি প্রকাণ্ডাকার ব্লদ রু্চরস্ত্ থাস্ক,  কত্মচন আিা নাস্ম আমার প্রকাণ্ড ব্লদ,  

কত্ামার প্রর্য়রূপ র্াচনগাস্ি রু্চরস্ত্স্ি। কর্যমন কলাহার িাটুস্ত্ ত্প্ত বত্স্ল বকমাি ভাস্জ,  

কত্মচন এই চব্রহিাটুস্ত্ ব্সন্তরূপ ত্প্ত বত্স্ল আমার হৃদয়রূপ বকমািস্ক রহরহ 

ভাচজস্ত্স্ি। কর্যমন এই ব্সন্তকাস্লর ত্াস্প িচজনা খাড়া ফাচটস্ত্স্ি,  কত্ামার 

চব্রহসন্তাস্প কত্মচন আমার হৃদয় খাড়া ফাচটস্ত্স্ি। কর্যমন এক লাঙ্গস্ল কর্যাড়া কগারু 

রু্যচড়য়া কক্ষত্রস্ক িার্া ক্ষত্চব্ক্ষত্ কস্র,  কত্মচন এক কপ্রমলাঙ্গস্ল চব্রহ এব্ং 

ব্ারস্ত্রীভচ্তবরূপ কর্যাড়া কগারু রু্যচড়য়া আমার স্বামী িার্া আমার হৃদয়স্ক্ষত্রস্ক ক্ষত্চব্ক্ষত্ 

কচরস্ত্স্িন। কথায় আর চক ব্চলব্। চব্রস্হর জ্বালায় আমার িাস্ল নুর্ হয় না,  পাস্ন িূর্ 
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হয় না,  কঝাস্ল ঝাল হয় না,  ক্ষীস্র চমষ্ট হয় না। সচখ,  চব্রস্হর ু ঃখ কর্য চদন মস্ন হয়,  কস 

চদন আচম চত্ন কব্লা ব্ই খাইস্ত্ পাচর না; আমার ু স্ির ব্াচট রম চন পচড়য়া থাস্ক। (িকু্ষ 

মুচিয়া) সচখ,  কত্ামার ব্সন্তব্র্্না সমাপ্ত কর,  ু ঃস্খর কথায় আর কাজ নাই। 

রামী। আমার ব্সন্তব্র্্না কির্ হইয়াস্ি। ভ্রমর,  ককাচকল,  মলয় মারুত্ এব্ং চব্রহ,  

এই িাচরচটর কথাই ব্চলয়াচি,  আর ব্াচক চক? 

ব্ামী। দচড় আর কলসী। 
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স্বুর্্ট্গো ক 

বকলাসচিখস্র,  নব্মুকুলস্িাচভত্ কদব্দারুত্লায় িার্দ্ু্লি্্াসস্ন ব্চসয়া হরপার্ব্্ত্ী 

পািা কখচলস্ত্চিস্লন। ব্াচজ একচট স্বর্্স্গালক। মহাস্দস্ব্র কখলায় কদার্ এই-আচড় 

মাচরস্ত্ পাস্রন না-ত্াহা পাচরস্ল সমুদ্রমন্থস্নর সমস্য় চব্স্র্র ভাগটা ত্াাঁহার র্াস্ড় পচড়ত্ 

না। কগৌরী আচড় মাচরস্ত্ পটু-প্রমার্,  পৃচথব্ীস্ত্ ত্াাঁহার চত্ন চদন পূজা। আর কখলায় র্যত্ 

হউক না হউক,  কান্নাইস্য় রচদ্বত্ীয়া,  ককন না,  চত্চনই আদযািচ্তব। মহাস্দস্ব্র ভাল দান 

পচড়স্ল কাাঁচদয়া হাট ব্াাঁিান-আপনার র্যচদ পস্ড় পাাঁি ু ই সাত্,  ত্স্ব্ হাাঁস্কন কপায়া ব্াস্রা। 

হাাঁচকয়া চত্ন িস্ক্ষ মহাস্দস্ব্র প্রচত্ কটাক্ষ কস্রন-স্র্য কটাস্ক্ষ সৃচষ্টচস্থচত্প্রলয় হয়,  ত্াহার 

গুস্র্ মহাস্দব্ দান কদচখয়াও কদচখস্ত্ পাস্য়ন না। ব্লা ব্াহুলয কর্য,  কদব্াচদস্দস্ব্র হার 

হইল। ইহাই রীচত্। 

ত্খন মহাস্দব্ পার্ব্্ত্ীস্ক স্বীকৃত্ কাঞ্চনস্গালক প্রদান কচরস্লন। উমা ত্াহা গ্রহর্ 

কচরয়া পৃচথব্ীস্ত্ চনস্ক্ষপ কচরস্লন। কদচখয়া পঞ্চানন ভ্রূকুচট কচরয়া কচহস্লন,  “আমার 

প্রদত্ত কগালক ত্যাগ কচরস্ল ককন?”  

উমা কচহস্লন,  “প্রস্ভা,  আপনার প্রদত্ত কগালক রব্িয ককান রপূর্ব্্ িচ্তবচব্চিষ্ট এব্ং 

মঙ্গলপ্রদ হইস্ব্। মনুস্র্যর চহত্াস্থ্ ত্াহা কপ্ররর্ কচরয়াচি | ”  

চগচরি ব্চলস্লন,  “ভস্দ্র! প্রজাপচত্,  চব্ষু্ণ,  এব্ং আচম,  এই চত্ন জস্ন কর্য সকল 

চনয়ম চনব্ি  কচরয়া সৃচষ্টচস্থচত্লয় কচরস্ত্চি,  ত্াহার ব্যচত্ক্রস্ম কখন মঙ্গল হয় না। কর্য 

মঙ্গল হইব্ার ত্াহা কসই সকল চনয়মাব্চলর ব্স্লই র্চটস্ব্। কাঞ্চনস্গালস্কর ককান 

প্রস্য়াজন নাই। র্যচদ ইহার ককান মঙ্গলপ্রদ গুর্ হয়,  ত্স্ব্ চনয়মভঙ্গ কদাস্র্ কলাস্কর রচনষ্ট 

হইস্ব্। ত্স্ব্ কত্ামার রনুস্রাস্ি উহাস্ক একচট চব্স্ির্ গুর্রু্য্তব কচরলাম। ব্চসয়া উহার 

কার্্যয দি্ন কর | ” 

কালীকান্ত ব্সু ব্ড় ব্াবু্। ব্য়স ব্ৎসর পাঁয়চত্রি,  কদচখস্ত্ সুন্দর পুরুর্,  কয় ব্ৎসর 

হইল,  পুনর্ব্্ার দার পচরগ্রহ কচরয়াস্িন। ত্াাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর ব্য়ঃক্রম আবার ব্ৎসর। 
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ত্াাঁহার পত্নী ত্াহার চপতৃ্ভব্স্ন চিল। কালীকান্তব্াবু্ স্ত্রীর সম্ভার্স্র্ শ্বশুরব্াড়ী 

র্যাইস্ত্চিস্লন। শ্বশুর চব্স্ির্ সম্পন্ন ব্যচ্তব-গঙ্গাত্ীরব্ত্্তী গ্রাস্ম ব্াস। কালীকান্ত র্াস্ট 

কনৌকা লাগাইয়া পদব্রস্জ র্যাইস্ত্চিস্লন,  সস্ঙ্গ রামা িাকর একটা কপাট্মাস্ণ্টা ব্চহয়া 

র্যাইস্ত্চিল। পচথমস্িয কালীকান্তব্াবু্ কদচখস্লন,  একচট স্বর্্স্গালক পচড়য়া আস্ি। চব্চিত্ 

হইয়া ত্াহা উবাইয়া লইস্লন। কদচখস্লন,  সুব্র্্ ব্স্ট। প্রীত্ হইয়া ত্াহা ভৃত্য রামাস্ক 

রাচখস্ত্ চদস্লন; ব্চলস্লন,  “এটা কসার্ার,  ককহ হারাইয়া থাচকস্ব্। ককহ কখাাঁজ কস্র,  

ব্াচহর কচরয়া চদব্। নচহস্ল ব্াড়ী লইয়া র্যাইব্। এখন রাখ | ”  

রামা ব্স্ত্রমস্িয কগালকচট লুকাইয়া রাচখব্ার রচভপ্রাস্য়,  পস্থ কপাট্মাস্ণ্টা নামাইল। 

পস্র কালীকান্তব্াবু্র হত হইস্ত্ কগালকচট গ্রহর্ কচরয়া ব্স্ত্রমস্িয লুকাইল। 

চক্ রামা আর কপাট্মাস্ণ্টা মাথায় তু্চলল না। কালীকান্তব্াবু্ স্বয়ং ত্াহা উবাইয়া 

মাথায় কচরস্লন। রামা রগ্রসর হইয়া িচলল,  ব্াবু্ কমাট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ িচলস্লন। 

ত্খন রামা ব্চলল,  “ওস্র রামা | ” 

ব্াবু্ ব্চলস্লন,  “আজ্ঞা?” 

রামা ব্চলল,  “তু্ই ব্ড় কব্আদব্,  কদচখস কর্যন আমার শ্বশুরব্াড়ী চগয়া কব্আদচব্ 

কচরস না। ত্াহারা ভদ্রস্লাক।”  

ব্াবু্ ব্চলস্লন,  “আস্জ্ঞ ত্া চক পাচর? আপচন হস্চ্ছন মুচনব্-আপনার কাস্ি চক 

কব্আদচব্ কচরস্ত্ পাচর?”  

বকলাস্স কগৌরী ব্চলস্লন,  “প্রস্ভা,  আচম ত্ চকিুই বু্চঝস্ত্ পাচরস্ত্চি না। আপনার 

স্বর্্স্গালস্কর চক গুর্ এ?”  

মহাস্দব্ ব্চলস্লন,  “কগালস্কর গুর্ চিত্তচব্চনময়। আচম র্যচদ নন্দীর হাস্ত্ এই কগালক 

চদই,  ত্স্ব্ নন্দী ভাচব্স্ব্,  আচম মহাস্দব্,  আমাস্ক ভাচব্স্ব্ নন্দী; আচম ভাচব্ব্,  আচম 

নন্দী,  নন্দীস্ক ভাচব্ব্ মহাস্দব্। রামা ভাচব্স্ত্স্ি,  আচম কালীকান্ত ব্সু,  কালীকান্তস্ক 

ভাচব্স্ত্স্ি,  এ রামা িাকর। কালীকান্ত ভাচব্স্ত্স্ি,  আচম রামা খানসামা,  রামাস্ক 

ভাচব্স্ত্স্ি,  কালীকান্তব্াবু্ | ”  
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কালীকান্তব্াবু্ র্যখন শ্বশুরব্াড়ী কপৌাঁচিস্লন,  ত্খন ত্াাঁহার শ্বশুর রন্তঃপুস্র। চক্ 

ব্াচহস্র একটা গণ্ডস্গাল উচবল। দ্বারব্ান্ রামদীন্ পাাঁস্ড় ব্চলস্ত্স্ি,  “আস্র ও খানসামাচজ,  

কত্াম হুাঁয়া মৎ ব্ইচবও-স্ত্াম হামারা পাি আও |” শুচনয়া রামা গরম হইয়া,  িকু্ষ র্তবব্র্্ 

কচরয়া ব্চলস্ত্স্ি,  “র্যা কব্টা কমড়ুয়াব্াদী র্যা-স্ত্ার আপনার কাজ করস্গ | ” 

দ্বারব্ান্ কপাট্মাস্ণ্টা নামাইয়া চনল। কালীকান্ত ব্চলল,  “দরওয়ানচজ,  ব্াবু্স্ক রমন 

কচরয়া রপমান কচরও না। উচন রাগ কচরয়া িচলয়া র্যাইস্ব্ন | ” 

দ্বারব্ান্ জামাইব্াবু্স্ক চিচনত্,  খানসামাস্ক চিচনত্ না। কালীকাস্ন্তর মুস্খ এইরূপ 

কথা শুচনয়া মস্ন কচরল,  কর্যখাস্ন জামাইব্াবু্ই ইহাস্ক ব্াবু্ ব্চলস্ত্স্িন,  কসখাস্ন ইচন 

ককান িদ্মস্ব্িী ব্ড় কলাক হইস্ব্ন। দ্বারব্ান্ ত্খন ভচ্তবভাস্ব্ রামাস্ক রু্য্তবকস্র আিীর্ব্্াদ 

কচরয়া কচহল,  “কগালামচক কসুর মাপ চকচজস্য়!” রামা কচহল,  “আচ্ছা,  ত্ামাকু কভজ 

কদও! ” 

শ্বশুরব্াড়ীর খানসামা উি ব্,  রচত্ প্রািীন পুরাত্ন ভৃত্য। কসই ব্াাঁিা হুাঁকায় ত্ামাকু 

সাচজয়া আচনল। রামা,  ত্াচকয়ায় কহলান চদয়া,  ত্ামাকু খাইস্ত্ লাচগল। কালীকান্ত 

িাকরস্দর র্স্র চগয়া,  কচলকায় ত্ামাকু খাইস্ত্ লাচগল। উি ব্ চব্চিত্ হইয়া কচহল,  

“দাদা বাকুর,  এ চক এ?” কালীকান্ত কচহল,  “ওাঁর সাক্ষাস্ত্ চক ত্ামাকু খাইস্ত্ পাচর?”  

উি ব্ চগয়া রন্তঃপুস্র কত্্তাস্ক সংব্াদ চদল “জামাইব্াবু্ আচসয়াস্িন,  ত্াাঁহার সস্ঙ্গ 

একজন কক িদ্মস্ব্িী মহািয় এস্সস্িন-জামাইব্াবু্ ত্াাঁস্ক ব্ড় মাস্নন,  ত্াাঁর সাক্ষাস্ত্ 

ত্ামাকু পর্্যযন্ত খান না | ” 

কত্্তা নীলরত্নব্াবু্ িীঘ্র ব্চহর্ব্্াটীস্ত্ আচসস্লন। কালীকান্ত ত্াাঁহাস্ক কদচখয়া দূর 

হইস্ত্ একচট সাষ্টাস্ঙ্গ প্রর্াম কচরয়া সচরয়া কগল। রামা আচসয়া নীলরত্স্নর পাস্য়র িূলা 

লইয়া ককালাকুচল কচরল। নীলরত্ন ভাচব্ল,  “সস্ঙ্গর কলাকটা সভযভব্য ব্স্ট-ত্স্ব্ জামাই 

ব্াব্াচজস্ক ককমন ককমন কদচখস্ত্চি | ” 

নীলরত্নব্াবু্ রামাস্ক স্বাগত্ চজজ্ঞাসা কচরস্ত্ ব্চসস্লন,  চক্ কথাব্াত্্তা শুচনয়া 

চকিুই বু্চঝস্ত্ পাচরস্লন না। এচদস্ক রন্তঃপুর হইস্ত্ জলস্র্যাস্গর স্থান হইয়াস্ি ব্চলয়া 

পচরিাচরকা কালীকান্তস্ক িাচকস্ত্ আচসল। কালীকান্ত ব্চলল,  “ব্াপ কর,  আচম চক ব্াবু্র 
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আস্গ জল কখস্ত্ পাচর! আস্গ ব্াবু্স্ক জল খাওয়াও। ত্ার পর আমার হস্ব্ এখন। আচম,  

মাবাকরুর্,  আপনাস্দর খাচর্চ্ই ত্ | ”  

“মাবাকরুর্” শুচনয়া পচরিাচরকা মস্ন কচরল,  “জামাইব্াবু্ আমাস্ক একজন িাশুড়ী 

টাশুড়ী মস্ন কচরয়াস্িন-না করস্ব্ন ককন; আমাস্ক ভাল মানুস্র্র কমস্য় ব্ই ত্ আর কিাট 

কলাস্কর কমস্য়র মত্ কদখায় না। ওাঁরা দিটা কদস্খস্িন-মানুর্ চিন্ স্ত্ পাস্রন-স্কব্ল এই 

ব্াড়ীর কপাড়া কলাস্কই মানুর্ কিস্ন না | ” রত্এব্ চব্ন্দী িাকরার্ী জামাইব্াবু্র উপর 

ব্ড় খুসী হইয়া রন্তঃপুস্র চগয়া ব্চলল,  “জামাইব্াবু্র চব্স্ব্িনা ভাল-সস্ঙ্গর মানুর্চট না 

কখস্ল চক চত্চন কখস্ত্ পাস্রন-ত্া আস্গ ত্াাঁস্ক জল খাওয়াও,  ত্স্ব্ জামাই খাস্ব্ন | ” 

ব্াড়ীর গৃচহর্ী মস্ন ভাচব্স্লন,  “কস উপচর কলাক,  ত্াহাস্ক ব্াড়ীর চভত্র আচনয়া জল 

খাওয়ান হইস্ত্ পাস্র না। জামাইস্কও ব্াচহস্র খাওয়ান হইস্ত্ পাস্র না। ত্া,  ত্ার জায়গা 

হউক ব্াচহস্র,  আর জামাইস্য়র জায়গা হউক চভত্স্র |” গৃচহর্ী কসইরূপ ব্স্ন্দাব্ত 

কচরস্লন। রামা ব্াচহস্র,  জলস্র্যাস্গর উস্দযাগ কদচখয়া ব্ড় কু্রি  হইল,  ভাচব্ল,  “এ চক 

রস্লৌচককত্া?” এচদস্ক দাসী কালীকান্তস্ক রন্তঃপুস্র িাচকয়া আচনল। র্স্রর চভত্র স্থান 

হইয়াস্ি,  চক্ কালীকান্ত উবাস্ন দাাঁড়াইয়া ব্চলল,  “আমাস্ক র্স্রর চভত্র ককন? আমাস্ক 

এইখাস্ন হাস্ত্ ু স্টা কিালা গুড় দাও,  কখস্য় একটু জল খাই |” শুচনয়া িালীরা ব্চলল,  

“কব্াসজা মিাই কর্য এব্ার রস্নক রকম রচসকত্া চিস্খ এস্য়ি কদখস্ত্ পাই |” কালীকান্ত 

কাত্র হইয়া ব্চলল,  “আস্জ্ঞ,  আমাস্ক বাট্টা কস্রন ককন,  আচম আপনাস্দর ত্ামাসার 

কর্যাগয?” একজন প্রািীনা বাকুরার্ীচদচদ ব্চলল,  “আমাস্দর ত্ামাসার কর্যাগয ককন?-র্যার 

ত্ামাসার কর্যাগয,  ত্ার কাস্ি িল |” এই ব্চলয়া কালীকাস্ন্তর হাত্ িচরয়া হড়হড় কচরয়া 

টাচনয়া র্স্রর চভত্র লইয়া আচসল। 

কসখাস্ন কালীকাস্ন্তর ভার্্যযা কামসুন্দরী দাাঁড়াইয়া চিল। কালীকান্ত ত্াহাস্ক কদচখয়া 

প্রভুপত্নী মস্ন কচরয়া সাষ্টাস্ঙ্গ প্রর্াম কচরল। 

কামসুন্দরী কদচখয়া িন্দ্রব্দস্ন মিুর হাচস হাচসয়া ব্চলল,  “ওচক ও রঙ্গ-এ আব্ার 

ককান্ বাট চিচখয়া আচসয়াি?” শুচনয়া কালীকান্ত কাত্র হইয়া কচহল,  “আস্জ্ঞ,  আমার 

সস্ঙ্গ রমন সব্ কথা ককন-আচম আপনার িাকর-আপচন মুচনব্!”  
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রচসকা কামসুন্দরী ব্চলল,  “তু্চম িাকর,  আচম মুচনব্,  কস আজ না কাল? র্যত্ চদন 

আমার ব্য়স আস্ি,  ত্ত্ চদন এই সম্পক্ই থাচকস্ব্। এখন জল খাও | ”  

কালীকান্ত মস্ন কচরল,  “ব্াব্া,  এাঁর কথার ভাব্ কর্য ককমন ককমন। আমাস্দর ব্াবু্ কর্য 

একটা কগস্িা কমস্য়র হাস্ত্ পস্ড়স্িন কদখস্ত্ পাই। ত্া,  আমার সব্াই ভাল |” এই ভাচব্য়া 

কালীকান্ত পুনর্ব্্ার ভচ্তবভাস্ব্ প্রর্াম কচরয়া পলাইব্ার উস্দযাগ কচরস্ত্চিস্লন,  কদচখয়া 

কামসুন্দরী আচসয়া ত্াাঁহার গাত্রব্স্ত্র িচরল; ব্চলল,  “ওস্র আমার কসার্ারিাাঁদ! আমার 

সাত্ রাজার িন এক মাচর্ক! আমার কাি কথস্ক আর পলাস্ত্ হয় না |” এই ব্চলয়া 

কামসুন্দরী স্বামীস্ক আসস্নর চদস্ক টাচনস্ত্ লাচগল। 

কালীকান্ত আন্তচরক কাত্রত্ার সচহত্ হাত্ কর্যাড় কচরয়া ব্চলস্ত্ লাচগল,  “কদাহাই 

কব্ৌবাকুরাচর্,  আপনার সাত্ কদাহাই-আমাস্ক িাচড়য়া চদন-আপচন আমার স্বভাব্ জাস্নন 

না-আচম কস িচরস্ত্রর কলাক নই |” কামসুন্দরী হাচসয়া ব্চলল,  “তু্চম কর্য িচরস্ত্রর কলাক,  

আচম কব্ি জাচন-এখন জল খাও | ” 

কালীকান্ত ব্চলল,  “র্যচদ আপনার কাস্ি ককহ আমার এমন চনন্দা কচরয়া থাস্ক,  ত্স্ব্ 

কস বক-বকাম কচরয়াস্ি। আপনার কাস্ি হাত্স্র্যাড় কচরস্ত্চি,  আপচন আমার গুরুজন,  

আমায় িাচড়য়া চদন | ” 

কামসুন্দরী রচসকত্াচপ্রয়; মস্ন কচরল কর্য,  এ একত্র নূত্ন রচসকত্া ব্স্ট। ব্চলল,  

“প্রার্াচিক,  তু্চম কত্ রচসকত্া চিচখয়া আচসয়াি,  ত্াহা বু্ঝা র্যাইস্ব্ |” এই ব্চলয়া স্বামীর 

ু ই হত িারর্ কচরয়া আসস্ন ব্সাইব্ার জনয টাচনস্ত্ লাচগল। 

হতিারর্ মাত্র কালীকান্ত সর্ব্্নাি হইল মস্ন কচরয়া “ব্াব্া কর,  কগলাম কর,  এস্গা 

কর,  আমায় কমস্র কফস্ল্ল কর” ব্চলয়া িীৎকার আরম্ভ কচরল। িীৎকার শুচনয়া গৃহস্থ সকস্ল 

ভীত্ হইয়া কদৌচড়য়া আচসল। মা,  ভচগনী,  চপসী প্রভৃচত্স্ক কদচখয়া কামসুন্দরী স্বামীর হত 

িাচড়য়া চদল। কালীকান্ত রব্সর পাইয়া ঊর্্দ্ধ্শ্বাস্স পলায়ন কচরল।  

গৃচহর্ী কামসুন্দরীস্ক চজজ্ঞাসা কচরস্লন,  “চক লা কাচম-জামাই রমন কস্র উঠ স্লা 

ককন? তু্ই চক কমস্রচিস?” 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 55 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চব্চিত্া কামসুন্দরী ম্্পীচড়ত্া হইয়া কচহল,  “মাচরব্ ককন? আচম মাচরব্ ককন-

আমার কর্যমন কপাড়া কপাল!” ক্রস্ম ক্রস্ম সুর কাাঁদচনস্ত্ িচড়স্ত্ লাচগল-“আমার কর্যমন 

কপাড়া কপাল-স্কান্ আব্াগী আমার সর্ব্্নাি কস্রস্ি-স্ক ওরু্ি কস্রস্ি___” ব্চলস্ত্ 

ব্চলস্ত্ কামসুন্দরী কাাঁচদয়া হাট লাগাইল। 

সকস্লই ব্চলল,  “হাাঁ তু্ই কমস্রচিস; নচহস্ল রমন কাত্রাস্ব্ ককন?” এই ব্চলয়া 

সকস্ল কামস্ক “পাচপিা” “িাইনী” “রাক্ষসী” ইত্যাচদ কথায় ভৎ্সনা কচরস্ত্ লাচগল। 

কামসুন্দরী চব্নাপরাস্ি চনচন্দত্া ও ভৎ্চসত্া হইয়া কাাঁচদস্ত্ কাাঁচদস্ত্ র্স্র চগয়া দ্বার চদয়া 

শুইয়া পচড়ল। 

এচদস্ক কালীকান্ত ব্াচহস্র আচসয়া কদচখল কর্য,  ব্ড় একটা কগালস্র্যাগ ব্াচিয়া 

উচবয়াস্ি। নীলরত্নব্াবু্ স্বয়ং এব্ং দ্বারব্ান্ ও উি ব্,  সকস্ল পচড়য়া কর্য কর্যখাস্ন 

পাইস্ত্স্ি,  কস কসইখাস্ন রামাস্ক প্রহার কচরস্ত্স্ি; চকল লাচত্,  িড়,  কাপস্ড়র বৃ্চষ্টর 

মস্িয রামা িাকর ককব্ল ব্চলস্ত্স্ি,  “কিস্ড় কদ কর,  ব্াব্াস্র,  জামাই মাস্র,  এমন কখন 

শুচন নাই,  আমার চক-স্ত্াস্দরই কমস্য়স্ক একাদিী করস্ত্ হস্ব্ |” চনকস্ট দাাঁড়াইয়া ত্রঙ্গ 

িাক রার্ী হাচসস্ত্স্ি,  কস সর্ব্্দা কালীকান্তব্াবু্র ব্াড়ীস্ত্ র্যাত্ায়াত্ কচরত্,  কস রামা 

িাকরস্ক চিচনত্,  কসই ব্চলয়া চদয়াস্ি। কালীকান্তব্াবু্ মারচপট কদচখয়া চক্ষস্প্তর নযায় 

উবানময় কব্ড়াইস্ত্ লাচগল,  ব্চলস্ত্ লাচগল,  “চক সর্ব্্নাি হইল! ব্াবু্স্ক মাচরয়া কফচলল 

|” ইহা কদচখয়া নীলরত্নব্াবু্ আরও ককাপাচব্ষ্ট হইয়া রামাস্ক ব্চলস্ত্ লাচগস্লন,  “তু্ই 

কব্টাই জামাইস্ক চক খাওয়াইয়া পাগল কচরয়া চদয়াচিস-মার কব্টাস্ক জুস্ত্া |” এই কথা 

ব্লায়,  কর্যমন শ্রাব্র্ মাস্স বৃ্চষ্টর উপর বৃ্চষ্ট িাচপয়া আইস্স,  কত্মচন চনস্র্দ্্ার্ী রামার উপর 

প্রহারবৃ্চষ্ট িাচপয়া আচসল। মারচপস্টর কিাস্ট ব্স্ত্রমিয হইস্ত্ লুকান স্বর্্স্গালকচট পচড়য়া 

কগল। কদচখয়া ত্রঙ্গ িাক রার্ী ত্াহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরত্নব্াবু্র হস্ত চদল। ব্চলল,  

“ও চমস্ন্স কিার! কদখুন,  ও একটা কসার্ার ত্াল িুচর কচরয়া রাচখয়াস্ি।” “কদচখ” ব্চলয়া 

নীলরত্নব্াবু্ স্বর্্স্গালক হস্ত লইস্লন, -রমচন চত্চন রামাস্ক িাচড়য়া চদয়া,  সচরয়া 

দাাঁড়াইয়া ককাাঁিার কাপড় খুচলয়া মাথায় চদস্লন; ত্রঙ্গও মাথার কাপড় খুচলয়া,  ককাাঁিা 

কচরয়া পচরয়া,  পাু কা হস্ত রামাস্ক মাচরস্ত্ প্রবৃ্ত্ত হইল। 
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উি ব্ ত্রঙ্গস্ক ব্চলল,  “তু্ই মাচগ আব্ার এর চভত্র এচল ককন?” 

ত্রঙ্গ ব্চলল,  “কাস্ক মাচগ ব্চলস্ত্চিস?” 

উি ব্ ব্চলল,  “কত্াস্ক | ”  

“আমাস্ক বাট্টা?” এই ব্চলয়া ত্রঙ্গ মহাস্ক্রাস্ি হস্তর পাু কার উি ব্স্ক প্রহার 

কচরল। উি ব্ও কু্রি  হইয়া,  স্ত্রীস্লাকস্ক মাচরস্ত্ না পাচরয়া,  নীলরত্নব্াবু্র চদস্ক িাচহয়া 

ব্চলল,  “কদখুন কদচখ কত্্তা মহািয়,  মাচগর কত্ ব্ড় েি্ া,  আমাস্ক জুত্া মাস্র!” কত্্তা 

ত্খন একটুখাচন কর্ামটা টাচনয়া,  একটু রস্সর হাচস হাচসয়া,  মৃু স্বস্র কচহস্লন,  “ত্া 

কমস্রস্িন কমস্রস্িন,  তু্চম রাগ কচরও না। মুচনব্,  মারস্ত্ পাস্রন | ” 

শুচনয়া উি ব্ আরও কু্রি  হইয়া ব্চলল,  “ও আব্ার চকস্সর মুচনব্-ওও িাকর,  আচমও 

িাকর! আপচন এমচন আজ্ঞা কস্রন! আচম আপনারই িাকর,  ওর িাকর ককন হব্? আচম 

এমন িাকচর কচর না | ”  

শুচনয়া কত্্তা আব্ার একটু মিুর হাচস হাচসয়া ব্চলস্লন,  “মরর্ আর চক! বু্স্ড়া ব্য়স্স 

চমস্ন্সর রস কদখ! আমার িাকর আব্ার তু্চম চকস্স হস্ত্ কগস্ল?” 

উি ব্ রব্াক হইল,  মস্ন কচরল,  “আজ চক পাগস্লর পাড়া পচড়য়াস্ি নাচক? উি ব্ 

চব্চিত্ হইয়া রামাস্ক িাচড়য়া দাাঁড়াইল। 

এমত্ সমস্য় ব্াড়ীর কগাররক্ষক কগাব্ি্ ন কর্ার্ কসইখাস্ন আচসয়া উপচস্থত্ হইল। 

কস ত্রস্ঙ্গর স্বামী। কত্ ত্রস্ঙ্গর রব্স্থা কার্্যয কদচখয়া চব্চিত্ হইল-ত্রঙ্গ ত্াহাস্ক গ্রাহযও 

কচরল না। এচদস্ক কত্্তামহািয় কগাব্ি্ নস্ক কদচখয়া কর্ামটা টাচনয়া এক পাস্ি 

দাাঁড়াইস্লন। কগাব্ি্ নস্ক আস্ড় আস্ড় কদচখয়া িুচপ িুচপ ব্চলস্লন,  “তু্চম উহার চভত্র 

র্যাইও না |” কগাব্ি্ ন ত্রস্ঙ্গর আিরর্ কদচখয়া রত্যন্ত রুষ্ট হইয়াচিল-স্স কথা ত্াহার 

কাস্র্ কগল না; কস ত্রস্ঙ্গর িুল িচরস্ত্ কগল। “নচ্ছার মাচগ,  কত্ার হায়া কনই” এই ব্চলয়া 

কগাব্ি্ ন রগ্রসর হইস্ত্চিল,  কদচখয়া ত্রঙ্গ ব্চলল,  “কগাব্রা,  তু্ইও চক পাগল হস্য়চিস 

না চক? র্যা,  কগারুর র্যাব্ চদস্গ র্যা” শুচনয়া কগাব্ি্ ন,  ত্রস্ঙ্গর ককিাকর্্র্ কচরয়া উত্তম 

মিযম আরম্ভ কচরল। কদচখয়া নীলরত্নব্াবু্ ব্চলস্লন,  “র্যা! কপাড়াকপাস্ল চমস্ন্স কত্্তাস্ক 

কবচঙ্গস্য় খুন কর্ স্ল |” এচদস্ক ত্রঙ্গও কু্রি  হইয়া “আমার গাস্য় হাত্ তু্চলস” ব্চলয়া 
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কগাব্র্্দ্ধ্নস্ক মাচরস্ত্ আরম্ভ কচরল। ত্খন একটা ব্ড় কগালস্র্যাগ হইয়া উচবল। শুচনয়া 

পাড়ার প্রচত্ব্াসী রাম মুস্খাপািযায়,  কগাচব্ন্দ িস্ট্টাপািযায় প্রভৃচত্ আচসয়া উপচস্থত্ হইল। 

রাম মুস্খাপািযায় একটা সুব্র্্-স্গালক পচড়য়া আস্ি কদচখয়া কগাচব্ন্দ িস্ট্টাপািযাস্য়র 

হস্ত চদয়া ব্চলস্লন,  “কদখুন কদচখ মহািয়,  এটা চক?”  

বকলাস্স পার্ব্্ত্ী ব্চলস্লন,  “প্রস্ভা! আপনার কগালক সবরর্ করুন-ঐ কদখুন 

কগাচব্ন্দ িস্ট্টাপািযায় বৃ্ি  রাম মুস্খাপািযাস্য়র রন্তঃপুরমস্িয প্রস্ব্ি কচরয়া রাস্মর বৃ্ি া 

ভার্্যযাস্ক পত্নী সস্বািস্ন ককৌতূ্ক কচরস্ত্স্ি। আর রাম মুস্খাপািযাস্য়র পচরিাচরকা ত্াহার 

আিরর্ কদচখয়া স্ার্জ্্নী প্রহার কচরস্ত্স্ি। এচদস্ক বৃ্ি  রাম মুস্খাপািযায়,  আপনাস্ক 

রু্যব্া কগাচব্ন্দ িস্ট্টাপািযায় মস্ন কচরয়া,  ত্াাঁহার রন্তঃপুস্র চগয়া ত্াাঁহার ভার্্যযাস্ক ট্া 

শুনাইস্ত্স্ি। এ কগালক আর মুহূত্্তকাল পৃচথব্ীস্ত্ থাচকস্ল গৃস্হ গৃস্হ চব্িৃঙ্খলা হইস্ব্। 

রত্এব্ আপচন ইহা সবরর্ করুন | ”  

মহাস্দব্ কচহস্লন,  “কহ বিলসুস্ত্! আমার কগালস্কর রপরাি চক? এ কাণ্ড চক আজ 

নূত্ন পৃচথব্ীস্ত্ হইল? তু্চম চক চনত্য কদচখস্ত্ি না কর্য,  বৃ্ি  রু্যব্া সাচজস্ত্স্ি,  রু্যব্া বৃ্ি  

সাচজস্ত্স্ি,  প্রভু ভৃস্ত্যর তু্লয আিরর্ কচরস্ত্স্ি,  ভৃত্য প্রভু হইয়া ব্চসস্ত্স্ি। কস্ব্ না 

কদচখস্ত্ি কর্য,  পুরুর্ স্ত্রীস্লাস্কর নযায় আিরর্ কচরস্ত্স্ি,  স্ত্রীস্লাক পুরুস্র্র মত্ ব্যব্হার 

কচরস্ত্স্ি? এ সকল পৃচথব্ীস্ত্ চনত্য র্স্ট,  চক্ ত্াহা কর্য চক প্রকার হাসযজনক,  ত্াহা 

ককহ কদচখয়াও কদস্খ না। আচম ত্াহা একব্ার সকস্লর প্রত্ক্ষীভূত্ করাইলাম। এক্ষস্র্ 

কগালক সবৃত্ কচরলাম। আমার ইচ্ছায় সকস্লই পুনর্ব্্ার স্ব স্ব প্রকৃচত্স্থ হইস্ব্,  এব্ং র্যাহা 

র্যাহা র্চটয়া চগয়াস্ি,  ত্াহা কাহারও িরর্ থাচকস্ব্ না। ত্স্ব্,  কলাকচহত্াস্থ্ আমার ব্স্র 

ব্ঙ্গদি্ন এই কথা পৃচথব্ীমস্িয প্রিাচরত্ কচরস্ব্ | ” 
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রোমোয়ট্র্র স্মোট্ োচন 

ককান চব্লাত্ী সমাস্লািক প্রর্ীত্ 

  

আচম রামায়র্ গ্রন্থখাচন আদযন্ত পাব কচরয়া রচত্িয় চব্চিত্ হইয়াচি। রস্নক সমস্য় 

রিনা প্রায় চনম্ন কশ্রর্ীর ইউস্রাপীয় কচব্চদস্গর তু্লয। চহন্দু কচব্র পস্ক্ষ ইহা সামানয 

কগৌরস্ব্র চব্র্য় নস্হ। গ্রন্থকার কর্য আর চকিুচদন র্যত্ন কচরস্ল একজন সুকচব্ হইস্ত্ন,  

ত্চদ্বর্স্য় সস্ন্দহ নাই। 

এই কাব্যগ্রন্থখাচনর স্থূল ত্াৎপর্্যয,  ব্ানরচদস্গর মাহাত্মযব্র্্ন। ব্ানস্ররা কব্াি হয়,  

আিুচনক Bonerwal নামা চহমািল প্রস্দিব্াসী রনার্্যয জাচত্গস্র্র পূর্ব্্পুরুর্। রনার্্যয 

ব্ানরগর্কত্ৃ্তক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসচদস্গর সব্ংস্ি চনিন,  ইহার ব্র্্নীয় চব্র্য়। ত্খন 

আস্র্্যযরা রসভয ও রনাস্র্্যযরা সভয চিল। 

রামায়স্র্ চকিু চকিু নীচত্গভ্ কথা আস্ি। বু্চি হীনত্ার কর্য কত্ কদার্,  ত্াহা কচব্ 

বু্ঝাইব্ার কিষ্টা কচরয়াস্িন,  এক চনস্র্ব্্াি প্রািীন রাজার িাচরচট ভার্্যযা চিল। ব্হুচব্ব্াস্হর 

চব্র্ময় ফল সহস্জই উৎপন্ন হইল। বু্চি মত্ী বকস্কয়ী স্বীয় পুস্ত্রর উন্নচত্র জনয,  রসভয 

বৃ্ি স্ক ভুলাইয়া িলক্রস্ম সপত্নীগভ্জাত্ রাজার কজযি পুত্রস্ক ব্নব্াস্স কপ্ররর্ কচরল। 

কজযি পুত্রও ভারত্ব্র্্ীয়চদস্গর স্বভাব্চসি  আলসযব্িত্ঃ আপন স্বত্বাচিকার ব্জায় 

রাচখব্ার ককান র্যত্ন না কচরয়া বু্ড়া ব্াস্পর কথায় ব্স্ন কগল। ইহার সচহত্ মহাস্ত্জস্বী 

তু্ক্ব্ংিীয় ঔরঙ্গস্জস্ব্র তু্লনা কর; মুসলমান ককন এত্কাল চহন্দুর উপর প্রভুত্ব 

কচরয়াস্ি বু্চঝস্ত্ পাচরস্ব্। রাম গমনকাস্ল আপনার রু্যব্ত্ী ভার্্যযাস্ক সস্ঙ্গ কচরয়া লইয়া 

কগল। ত্াহাস্ত্ র্যাহা র্চটব্ার র্চটল। 

ভারত্ব্র্্ীয় স্ত্রীস্লাক কর্য,  স্বভাব্ত্ই রসত্ী,  এই সীত্ার ব্যব্হারই ত্াহার উত্তম 

প্রমার্। সীত্া কর্যমন গৃস্হর ব্াচহর হইল,  রমনই রনয পুরুর্ ভজনা কচরল। রামস্ক ত্যাগ 

কচরয়া রাব্স্র্র সস্ঙ্গ লঙ্কায় রাজযস্ভাগ কচরস্ত্ কগল। চনস্র্ব্্াি রাম পস্থ পস্থ কাাঁচদয়া 

কব্ড়াইস্ত্ লাচগল। চহন্দুরা এই জনযই স্ত্রীস্লাকচদগস্ক গৃস্হর ব্াচহর কস্র না। 
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চহন্দুস্বভাস্ব্র জর্নযত্ার লক্ষ্মর্ আর একচট উদাহরর্। ত্াহার িচরত্র এরূস্প চিচত্রত্ 

হইয়াস্ি কর্য ত্দ্দ্বারা লক্ষ্মর্স্ক ক্্ক্ষম কব্াি হয়। রনযজাত্ীয় হইস্ল কস একজন ব্ড় 

কলাক হইস্ত্ পাচরত্,  চক্ ত্াহার এক চদস্নর জনযও কস চদস্ক মন র্যায় নাই। কস ককব্ল 

রাস্মর চপিু চপিু কব্ড়াইল,  আপনার উন্নচত্র ককান কিষ্টা কচরল না। ইহা ককব্ল 

ভারত্ব্র্্ীয়চদস্গর স্বভাব্চসি  চনস্শ্চষ্টত্ার ফল। 

আর একচট রসভয মূখ্ ভরত্। আপন হাস্ত্ রাজয পাইয়া ভাইস্ক চফরাইয়া চদল। 

ফলত্ঃ রামায়র্ রক্্া কলাস্কর ইচত্হাস্সই পূর্্। ইহা গ্রন্থকাস্রর একচট উস্র্দ্িয। রাম 

পত্নীস্ক হারাইস্ল রনার্্যয (ব্ানর) জাচত্ ত্াহার কাত্রত্া কদচখয়া দয়া কচরয়া রাব্র্স্ক 

সব্ংস্ি মাচরয়া সীত্া কাচড়য়া আচনয়া রামস্ক চদল,  চক্ ব্র্ব্্র জাচত্র নৃিংসত্া ককাথায় 

র্যাইস্ব্? রাম স্ত্রীর উপর রাগ কচরয়া ত্াহাস্ক একচদন পুড়াইয়া মাচরস্ত্ কগল। বদস্ব্ কস 

চদন কসটার রক্ষা হইল। পস্র ত্াহাস্ক কদস্ি আচনয়া ু ই িাচর চদন মাত্র সুস্খ চিল। পস্র 

ব্র্ব্্রজাচত্র স্বভাব্সুলভ কক্রািব্িত্ঃ পস্রর কথা শুচনয়া স্ত্রীটাস্ক ত্াড়াইয়া চদল। কস্য়ক 

ব্ৎসর পস্র সীত্া খাইস্ত্ না পাইয়া রাস্মর দ্বাস্র আচসয়া দাাঁড়াইল। রাম ত্াহাস্ক কদচখয়া 

রাগ কচরয়া মাচটস্ত্ পুাঁচত্য়া কফচলল। রসভয জাচত্র মস্িয এইরূপই র্স্ট। রামায়স্র্ স্থূল 

ত্াৎপর্্যয এই। 

ইহার প্রস্র্ত্া কক,  ত্াহা সহস্জ চস্থর করা র্যায় না। চকবদন্তী আস্ি কর্য,  ইহা ব্াল্মীচক 

প্রর্ীত্। ব্াল্মীচক নাস্ম ককান গ্রন্থকার চিল চক না,  ত্চদ্বর্স্য় সংিয়। ব্ল্মীচক হইস্ত্ ব্াল্মীচক 

িস্ের উৎপচত্ত কদখা র্যাইস্ত্স্ি,  রত্এব্ আমার চব্স্ব্িনায় ককান ব্ল্মীকমস্িয এই 

গ্রন্থখাচন পাওয়া চগয়াচিল। ইহাস্ত্ চক চসি ান্ত চস্থর করা র্যায় কদখা র্যাউক। 

রামায়র্ নাস্ম একখাচন ব্াঙ্গালা গ্রন্থ আচম কদচখয়াচি। ইহা কৃচত্তব্াস প্রর্ীত্। উভয় 

গ্রস্ন্থ রস্নক সাদৃিয আস্ি। রত্এব্ ইহাও রসম্ভব্ নস্হ কর্য,  ব্াল্মীচক রামায়র্ কৃচত্তব্াস্সর 

গ্রন্থ হইস্ত্ সঙ্কচলত্। ব্াল্মীচক রামায়র্ কৃচত্তব্াস হইস্ত্ সঙ্কচলত্,  চক কৃচত্তব্াস ব্াল্মীচক 

রামায়র্ হইস্ত্ সঙ্কলন কচরয়াস্িন,  ত্াহা মীমাংসা করা সহজ নস্হ; ইহা স্বীকার কচর। 

চক্ রামায়র্ নামচটই এ চব্র্স্য়র এক প্রমার্। “রামায়র্” িস্ের সংস্কৃস্ত্ ককান রথ্ হয় 

না,  চক্ ব্াঙ্গালায় সদথ্ হয়। কব্াি হয়,  “রামায়র্” িেচট “রামা র্যব্ন” িস্ের রপভ্রংি 
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মাত্র। ককব্ল “ব্”কার লুপ্ত হইয়াস্ি। রামা র্যব্ন ব্া রামা মুসলমান নামক ককান ব্যচ্তবর 

িচরত্র রব্লবন কচরয়া কৃচত্তব্াস প্রথম ইহার রিনা কচরয়া থাচকস্ব্ন। পস্র ককহ সংস্কৃস্ত্ 

রনুব্াদ কচরয়া ব্ল্মীকমস্িয লুকাইয়া রাচখয়াচিল। পস্র গ্রন্থ ব্ল্মীকমস্িয প্রাপ্ত হওয়ায় 

ব্াল্মীচক নাস্ম খযাত্ হইয়াস্ি। 

রামায়র্ গ্রন্থখাচনর আমরা চকিু প্রিংসা কচরয়াচি,  চক্ চব্স্ির্ প্রিংসা কচরস্ত্ পাচর 

না। উহাস্ত্ রস্নক গুরুত্র কদার্ আস্ি। আস্দযাপান্ত রশ্লীলত্ার্চটত্। সীত্ার চব্ব্াহ,  

রাব্র্কত্ৃ্তক সীত্াহরর্,  এ সকল রশ্লীলত্ার্চটত্ না ত্ চক? রামায়স্র্ করুর্রস্সর রচত্ 

চব্রল প্রিার। ব্ানরকত্ৃ্তক সমুদ্রব্ন্ধন,  ককব্ল এইচটই রামায়স্র্র মস্িয করুর্রসাচশ্রত্ 

চব্র্য়। লক্ষ্মর্স্ভাজস্ন চকচঞ্চৎ ব্ীররস আস্ি। ব্চিিাচদ ঋচর্চদস্গর চকিু হাসযরস আস্ি। 

ঋচর্গর্ ব্ড় রচসক পুরুর্ চিস্লন। িস্্্র কথা লইয়া রস্নক হাসয পচরহাস কচরস্ত্ন। 

রামায়স্র্র ভার্া র্যচদও প্রািল এব্ং চব্িদ ব্স্ট,  ত্থাচপ রত্যন্ত রশুি  ব্চলস্ত্ হইস্ব্। 

রামায়স্র্র একচট কাস্ণ্ড কর্যাি াচদস্গর ককান কথা না থাকায় ত্াহার নাম হইয়াস্ি 

“রস্র্যাি াকাণ্ড”। গ্রন্থকার ত্াহা “রস্র্যাি াকাণ্ড” না চলচখয়া ‘রস্র্যািযাকাণ্ড’ চলচখয়াস্িন। 

প্রািীন সংস্কৃত্ গ্রস্ন্থ এরূপ রশুি  সংস্কৃত্ প্রায় কদখা র্যায়। আিুচনক ইউস্রাপীয় পচণ্ডস্ত্রাই 

চব্শুি  সংস্কৃস্ত্ রচিকারী। 
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বর্্ স্মোট্ োচন 

সবাদ পস্ত্রর প্রথা আস্ি,  নব্ ব্র্্ প্রবৃ্ত্ত হইস্ল গত্ ব্স্র্্র র্টনা সকল সমাস্লািনা 

কচরস্ত্ হয়। ব্ঙ্গদি্ন2 সবাদ পত্র নস্হ,  সুত্রাং ব্ঙ্গদি্ন ব্র্্সমাস্লািস্ন ব্ািয নস্হ। চক্ 

আমাস্দর চক সাি কস্র না? কর্যমন রস্নস্ক রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় িস্লন,  কর্যমন 

রস্নক কালা ব্াঙ্গাচল হইয়াও সাস্হব্ সাচজব্ার সাস্ি ককাট কপস্ণ্টলুন আাঁস্টন,  আমরাও 

কত্মচন কু্ষদ্র মাচসক পচত্রকা হইয়াও,  কদার্দ্্ণ্ড প্রত্াপিালী সবাদপস্ত্রর রচিকার গ্রহর্ 

কচরব্,  ইচ্ছা কচরয়াচি। 

চক্ মনুর্যজাচত্র এমনই দূরদৃষ্ট কর্য,  কর্য র্যখন কর্য সাি কস্র,  ত্াহার কসই সাস্ি 

ত্খন চব্ে র্স্ট। নূত্ন ব্ৎসর চগয়াস্ি কপৌর্ মাস্স,  আমরা চলচখস্ত্চি,  রগ্রহায়র্ মাস্সর 

ব্ঙ্গদি্ন! সর্ব্্নাি,  এ কর্য রাম না হইস্ত্ রামায়র্! কসৌভাস্গযর চব্র্য় এই কর্য,  ব্ঙ্গদি্ন 

রিনাসবস্ন্ধ ককান চনয়মই মাস্ন না-রত্যন্ত কস্বচ্ছািারী। রত্এব্ আমরা মস্নর সাি মস্ন 

না চমটাইয়া,  কস সাস্ি চব্র্াদ ইত্যাচদ রনুপ্রাস্সর কলাভ সবরর্ কচরয়া রগ্রহায়র্ মাস্সই 

১৮৭৫ িাস্লর সমাস্লািন কচরব্। রত্এব্ কহ গত্ ব্র্্! সাব্িান হও,  কত্ামাস্ক 

সমাস্লািনা কচরব্। 

গত্ ব্ৎসস্র রাজকার্্যয চকরূস্প চনর্ব্্াহ প্রাপ্ত হইয়াস্ি,  ত্চদ্বর্স্য় রস্নক রনুসন্ধান 

কচরয়া জাচনয়াচি কর্য,  এই ব্ৎসস্র চত্ন িত্ পাঁয়র্চট্ট চদব্স চিল,  একচদনও কম হয় নাই। 

প্রচত্ চদব্স্স ২৪চট কচরয়া র্ণ্টা,  এব্ং প্রচত্ র্ণ্টায় ৬০চট কচরয়া চমচনট চিল। ককানচটর 

আমরা একচটও কম পাই নাই। রাজপুরুর্গর্ ইহাস্ত্ ককান প্রকার হতস্ক্ষপর্ কস্রন নাই। 

ইহাস্ত্ ত্াাঁহাচদস্গর চব্জ্ঞত্ার পচরিয় পাওয়া র্যায় ব্স্ট। রস্নস্ক ব্স্লন কর্য,  এ ব্ৎসস্র 

কগাটাকত্ক চদন কমাইয়া চদস্ল ভাল হইত্,  আমরা এ কথার রনুস্মাদন কচর না; চদন 

কমাইস্ল ককব্ল িাকুচরয়াচদস্গর কব্ত্ন লাভ,  এব্ং সবাদপত্রস্লখকচদস্গর শ্রমলার্ব্; 

সািারস্র্র ককান লাভ নাই; (আমরা মাচসক,  ১২ মাস্স ব্ারখাচন ককহ িাচড়স্ব্ না।) ত্স্ব্ 
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গ্রীষ্মকালচট এস্কব্াস্র উবাইয়া চদস্ল ভাল হয় ব্স্ট। আমরা কত্ৃ্তপক্ষগর্স্ক রনুস্রাি 

কচরস্ত্চি,  ব্ার মাসই িীত্কাল থাস্ক,  এমন একচট আইন প্রিাস্রর কিষ্টা কদখুন। 

আমরা শুচনয়া ু ঃচখত্ হইলাম,  এ ব্ৎসর সকস্লরই এক এক ব্ৎসর পরমায়ু িুচর 

চগয়াস্ি। কথাটায় আমরা সমূ্পর্্ চব্শ্বাস কচর না। আমরা প্রত্যক্ষ কদচখস্ত্চি,  আমাস্দর 

৭১ ব্ৎসর ব্য়স চিল,  এ ব্ৎসর ৭২ হইয়াস্ি। র্যচদ পরমায়ু িুচর কগল,  ত্স্ব্ এক ব্ৎসর 

ব্াচড়ল চক প্রকাস্র? চনন্দক সম্প্রদায়ই এমত্ রর্যথাথ্ প্রব্াদ রটাইয়াস্ি। 

এ ব্ৎসর কর্য সুব্ৎসর চিল,  ত্াহার চব্স্ির্ প্রমার্ এই কর্য,  এ ব্ৎসর রস্নস্করই 

সন্তান জচিয়াস্ি। চটচষ্টস্মস্ষ্টল চিপাট্স্মস্ণ্টর সুদক্ষ ক্্িাচরগর্ চব্স্ির্ ত্দস্ন্ত 

জাচনয়াস্িন কর্য,  কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াস্ি,  কাহারও কনযা হইয়াস্ি,  এব্ং কাহার 

গভ্স্রাব্ হইয়া চগয়াস্ি। ু ঃস্খর চব্র্য় এই কর্য,  এ ব্ৎসর কত্কগুচল মনুর্য,  রচিক নস্হ,  

করাগাচদস্ত্ মচরয়াস্ি। শুচনয়াচি কর্য,  এস্দিীয় ককান মহাসভা পাচল্স্মস্ণ্ট আস্ব্দন 

কচরস্ব্ন কর্য,  এই পুর্যভূচম ভারত্রাস্জয মনুর্য না মচরস্ত্ পায়। ত্াাঁহারা এই রূপ প্রতাব্ 

কস্রন কর্য,  র্যচদ কাহারও চনত্ান্ত মরা আব্িযক হয়,  ত্স্ব্ কস পুচলস্র্ জানাইয়া রনুমচত্ 

লইয়া মচরস্ব্। 

এ ব্ৎসস্র ফাইনযান্ চসয়ল চিপাট্স্মস্ণ্টর কাণ্ড রচত্ চব্চিত্র-আমরা শ্রুত্ হইয়াচি কর্য,  

গব্র্্স্মস্ণ্টর আয়ও হইয়াস্ি,  ব্যয়ও হইয়াস্ি। ইহা চব্িয়কর হউক ব্া না হউক,  

চব্িয়কর ব্যাপার এই কর্য,  ইহাস্ত্ গব্র্্স্মস্ণ্টর টাকা,  হয় চকিু উদ্বৃত্ত হইয়াস্ি,  নয় চকিু 

রকুলান হইয়াস্ি,  নয় চবক চবক চমচলয়া চগয়াস্ি। আগামী ব্ৎসর (৭৬ সাস্ল) কটক্স ব্চসস্ব্ 

চক না,  ত্াহা এক্ষস্র্ ব্লা র্যায় না,  চক্ ভরসা কচর,  ৭৭ সাস্লর এচপ্রল মাস্স আমরা এ 

কথা চনচশ্চত্ ব্চলস্ত্ পাচরব্। 

এব্ার চব্িারালয় সকস্লর কাস্র্্যযর আমরা চব্স্ির্ সুখযাচত্ কচরস্ত্ পাচরলাম না। 

সত্য ব্স্ট কর্য,  কর্য নাচলি কচরয়াস্ি,  ত্াহার চব্িার হইয়াস্ি ব্া হইস্ব্,  এমন উস্দযাগ 

আস্ি,  চক্ র্যাহারা নাচলি কস্র নাই,  ত্াহাস্দর পস্ক্ষ ককান চব্িার হয় নাই। আমরা ইহা 

বু্চঝস্ত্ পাচর না; কর্যখাস্ন সািারর্ চব্িারালয়,  কসখাস্ন নাচলি করুক ব্া না করুক,  চব্িার 

িাই। ককহ করৌদ্র িাহুক ব্া না িাহুক,  সূর্্যযস্দব্ সর্ব্্ত্র করৌদ্র কচরয়া থাস্কন,  ককহ বৃ্চষ্ট 
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িাহুক ব্া না িাহুক,  কমর্ কক্ষস্ত্র কক্ষস্ত্র বৃ্চষ্ট কচরয়া থাস্কন,  এব্ং ককহ চব্িার িাহুক ব্া না 

িাহুক,  চব্িারস্কর উচিত্,  গৃস্হ গৃস্হ ঢুচকয়া চব্িার কচরয়া আস্সন। র্যচদ ককহ ব্স্লন কর্য,  

চব্িারকগর্ এরূপ চব্িারাথ্ গৃস্হ গৃস্হ প্রস্ব্ি কচরস্ত্ কগস্ল গৃহস্থগস্র্র স্ার্জ্্নী সকল 

রকিাৎ চব্ে র্টাইস্ত্ পাস্র,  ত্াহাস্ত্ আমাস্দর ব্্তবব্য কর্য,  গব্র্্স্মস্ণ্টর ক্্িাচরগর্ 

স্ার্জ্্নীস্ক ত্াদৃি ভয় কস্রন না–স্ার্জ্্নীর সস্ঙ্গ চনম্নস্শ্রর্ীর হাচকমচদস্গর চব্লক্ষর্ 

পচরিয় আস্ি এব্ং প্রায় প্রত্যহ ইহার সস্ঙ্গ ত্াাঁহাস্দর আলাপ হইয়া থাস্ক। কর্যমন ময়ূর 

সপ্চপ্রয়,  ইাঁহারাও কত্মচন স্ার্জ্্নীচপ্রয়-স্দচখস্লই প্রায় ভক্ষর্ কচরয়া থাস্কন। আমরা 

এমনও শুচনয়াচি কর্য,  গব্র্্স্মস্ণ্টর ককান রিতন ক্্িারী প্রতাব্ কচরয়াস্িন কর্য,  কর্যমন 

উর্চ্স্শ্রর্ীর ক্্িাচরগস্র্র পুরস্কাস্রর জনয “রি্র রব্ চদ ষ্টার রব্ ইচণ্ডয়া” সংস্থাচপত্ 

করা হইয়াস্ি,  কসইরূপ চনম্নস্শ্রর্ীর ক্্িাচরগস্র্র জনয “রির্ রব্ চদ ব্রুম চষ্টক” 

সংস্থাচপত্ করা হউক। এব্ং চব্স্ির্ চব্স্ির্ গুর্ব্ান্ চিপুচট এব্ং সব্জজ প্রভৃচত্স্ক ব্াচিয়া 

ব্াচিয়া লাকলাইস্নর দচড়স্ত্ এই মহারত্নচটস্ক ব্াাঁচিয়া ত্াাঁহাচদস্গর গলস্দস্ি লবমান 

কচরয়া কদওয়া হউক। ত্াাঁহাস্দর িাপকান কিন িাদরচব্ভূচর্ত্ সদাকম্পব্ান্ ব্স্ক্ষ ইহা 

রপূর্ব্্ কিাভা িারর্ কচরস্ব্। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইস্ল ইহা কর্য সাদস্র গৃহীত্ হইস্ব্,  

ত্াহা আমরা িপথ কচরয়া ব্চলস্ত্ পাচর। আমাস্দর ককব্ল আিঙ্কা এই কর্য,  এত্ 

উস্মদওয়ার রু্যচটস্ব্ কর্য,  ঝাাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইস্ব্। 

গত্ ব্ৎসর সুবৃ্চষ্ট হইয়াচিল। চক্ সর্ব্্ত্র সমান হয় নাই। ইহা কমর্চদস্গর পক্ষপাত্ 

ব্স্ট। কর্য সকল কদস্ি বৃ্চষ্ট হয় নাই,  কস সকল কদস্ির কলাস্ক গব্র্্স্মস্ণ্ট এই মস্্্ 

আস্ব্দন কচরয়াস্িন,  কর্য,  ভচব্র্যস্ত্ র্যাহাস্ত্ সর্ব্্ত্র সমান বৃ্চষ্ট হয়,  এমন ককান উপায় 

উিূত্ হউক। আমাচদস্গর চব্স্ব্িনায় ইহার সু পায় চনরূপর্ জনয একচট কচমচট সংস্থাচপত্ 

করা উচিত্। ককান ককান মানয সহস্র্যাগী ব্স্লন কর্য,  র্যচদ সরকার হইস্ত্ কমর্চদস্গর 

ব্ারব্রদাচর ব্রার্দ্ হয়,  ত্াহা হইস্ল ত্াহাচদস্গর ককান কদস্িই র্যাইব্ার আর আপচত্ত থাস্ক 

না। চক্ আমাচদস্গর চব্স্ব্িনায় ইহাস্ত্ও সুচব্িা হইস্ব্ না-স্কন না,  ব্ঙ্গস্দস্ির 

কমর্সকল রত্যন্ত কসৌদাচমনীচপ্রয়-স্সৌদাচমনীগর্স্ক িাচড়য়া টাকার কলাস্ভও 

কদিস্দিান্তস্র র্যাইস্ত্ স্বীকার কচরস্ব্ না। আমরা প্রতাব্ কচর কর্য,  কমর্ সকল এব্াচলি 
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কচরয়া চদয়া,  চভতীর ব্স্ন্দাব্ত করা হউক। কক্ষস্ত্র কক্ষস্ত্র এক একজন িাপরািী ব্া 

সুস্র্যাগয চিপুচট এক একজন চভতীস্ক দীর্্ ব্ংিখস্ণ্ড ব্াাঁচিয়া ঊস্র্্দ্ধ্ উচত্থত্ কচরয়া তু্চলয়া 

িচরস্ব্ক,  চভতী ত্থা হইস্ত্ কক্ষস্ত্র জল িড়াইয়া,  পাস্র ত্ নাচময়া আচসস্ব্। ভাল হয় না? 

আমাস্দর কদস্ির কাচমনীগর্ কর্য কদিচহতৈত্চর্র্ী নন-নচহস্ল চভতীর প্রস্য়াজন হইত্ 

না। ত্াাঁহারা র্যচদ প্রাত্যচহক সাংসাচরক কান্নাটা মাস্ব চগয়া কাাঁচদয়া আস্সন,  ত্াহা হইস্ল 

রনায়াস্সই কৃচর্কাস্র্্যযর সুচব্িা হয় ও কমর্ চিপাট্স্মণ্ট এব্াচলি করা র্যাইস্ত্ পাস্র। 

ত্স্ব্ আমরা কলাস্কর িারীচরক ও মানচসক মঙ্গলাথ্ ব্চল কর্য,  আকািবৃ্চষ্টর পচরব্স্ত্্ত 

নারীনয়নাশ্রুর আস্দি কচরস্ত্ কগস্ল,  একটু পাকা রকম পুচলস্ির ব্স্ন্দাব্ত করা িাই। 

কমস্র্র চব্ু যস্ত্ রচিক প্রার্ী নাি হয় না; চক্ রমর্ীনয়নস্মস্র্র কটাক্ষ-চব্ু যস্ত্,  মাস্বর 

মাঝখাস্ন,  িার্া-ভূস্র্ার কিস্লস্দর চক হয় ব্লা র্যায় না-পুচলি থাকা ভাল। 

শুচনলাম,  চিক্ষাচব্ভাস্গ ব্ড় কগালস্র্যাগ উপচস্থত্ হইয়াস্ি। শুচনয়াচি,  রস্নক 

চব্দযালস্য়র িাস্ত্ররা এক একটা কার্মাপা কাচট প্রস্তুত্ কচরয়াস্ি। ত্াহাস্দর মস্ন কর্ার 

সস্ন্দহ উপচস্থত্ হইয়াস্ি-ত্াহারা ব্স্ল,  রিযাপকচদস্গর শ্রব্স্র্চন্দ্রয়গুচল মাচপয়া কদচখব্-

নচহস্ল ত্াাঁহাচদস্গর চনকট পচড়ব্ না। আমরা ভরসা কচর,  মাপকাচট কিাট পচড়স্ব্,  এমত্ 

সম্ভাব্না ককাথাও নাই। 

র্যাহা হউক,  ু ব্্ৎসর হউক,  সুব্ৎসর হউক,  চত্নচট চনগূঢ় ত্ত্ত্ব আমরা চস্থর জাচনস্ত্ 

পাচরস্ত্চি-ত্চদ্বর্স্য় ককান সংিয় নাই। 

প্রথম,  ব্ৎসরচট িচলয়া চগয়াস্ি। এ চব্র্স্য় মত্ান্তর নাই। 

চদ্বত্ীয়,  ব্ৎসর চগয়াস্ি,  আর চফচরস্ব্ না। চফরাইব্ার জনয ককহ ককান উস্দযাগ 

পাইস্ব্ন না। চনষ্ফল হইস্ব্। 

তৃ্ত্ীয়,  চফস্র আর না চফস্র,  পাবক! আপনার ও আমার পস্ক্ষ সমান কথা,  ককন না,  

আপনার ও আমার পাঁিাত্তস্রও র্াস জল,  চিয়াত্তস্রও র্াস জল। আপনার মঙ্গল হউক,  

আপচন র্াস জস্লর প্রচত্ দৃচষ্ট রাচখস্ব্ন। 

  

————————-  

2 এই প্রব্ন্ধ প্রথম ব্ঙ্গদি্স্ন প্রকাচিত্ হয়। 
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লকোন “লপপঙ্কিয়োট্ র” পত্র 

রু্যব্রাস্জর সস্ঙ্গ কর্য সকল “কেচিয়াল” আচসয়াচিস্লন,  ত্াাঁহাচদস্গর মস্িয একজন 

ককান চব্লাত্ীয় সবাদপস্ত্র চনম্নচলচখত্ পত্রখাচন চলচখয়াচিস্লন,  আমরা রনুব্াদ কচরয়া 

প্রকাি কচরস্ত্চি। কস চব্লাত্ীয় সবাদপস্ত্রর নাস্মর জনয র্যচদ ককহ আমাচদগস্ক 

পীড়াপীচড় কস্রন,  ত্স্ব্ আমরা লািার হইব্। সবাদপস্ত্রর নাম আমরা জাচন না,  এব্ং 

ককাথায় কদচখয়াচিলাম,  ত্াহা িরর্ নাই। পত্রখাচনর ম্্ এই-  

রু্যব্রাস্জর সস্ঙ্গ আচসয়া ব্াঙ্গালা কদি কর্যরূপ কদচখলাম,  ত্াহা এই রব্কাস্ি ব্র্্না 

কচরয়া আপনাচদগস্ক আপযাচয়ত্ কচরব্ ইচ্ছা আস্ি। আচম এস্দি সবস্ন্ধ রস্নক 

রনুসন্ধান কচরয়াচি,  রত্এব্ আমার কাস্ি কর্যরূপ চবক সবাদ পাইস্ব্ন,  এমন রস্নযর 

কাস্ি পাইস্ব্ন না। এস্দস্ির নাম “কব্ঙ্গল”। এ নাম ককন হইল,  ত্াহা কদিী কলাস্ক 

ব্চলস্ত্ পাস্র না। চক্ কদিী কলাস্ক এস্দস্ির রব্স্থা সচব্স্ির্ রব্গত্ নস্হ,  ত্াহারা 

জাচনস্ব্ চক প্রকাস্র? ত্াহারা ব্স্ল,  পূস্র্ব্্ ইহার এক প্রস্দিস্ক ব্ঙ্গ ব্চলত্,  ত্ৎপ্রস্দস্ির 

কলাকস্ক এখনও “ব্াঙ্গাল” ব্স্ল,  এজনয এস্দস্ির নাম “ব্াঙ্গালা।” চক্ এস্দস্ির নাম 

ব্াঙ্গালা নস্হ-ইহার নাম “কব্ঙ্গল”-ত্াহা আপনারা সকস্লই জাস্নন। রত্এব্ এ কথা 

ককব্ল প্রব্ঞ্চনা মাত্র। আমার কব্াি হয়,  কব্িাচমন গল (Benjamin Gall) সংস্ক্ষপত্ঃ কব্ন্ 

গল নামক ককান ইংস্রজ এই কদি পূস্র্ব্্ আচব্ষৃ্কত্ এব্ং রচিকৃত্ কচরয়া আপন নাস্ম 

চব্খযাত্ কচরয়াচিস্লন। 

রাজিানীর নাম “কালকাটা” ( Calcutta) “কাল” এব্ং “কাটা” এই ু ইচট ব্াঙ্গালা 

িস্ে এই নাস্মর উৎপচত্ত। এই নগরীস্ত্ কাল কাটাইব্ার ককান কষ্ট নাই,  এই জনযই 

ইহার নাম “কালকাটা।” 

এস্দস্ির কলাক কত্কগুচল কর্ারত্র কৃষ্ণব্র্্,  কত্কগুচল চকচঞ্চৎ কগৌর। র্যাহারা 

কৃষ্ণব্র্্,  ত্াহাচদস্গর পূস্র্ব্্পুরুস্র্ কব্াি হয় আচিকা হইস্ত্ আচসয়া ব্াস কচরয়াচিল,  

ককন না,  কসই কৃষ্ণব্র্্ ব্াঙ্গাচলচদস্গর মস্িয রস্নস্কই কুচঞ্চত্ ককি; নরত্ত্ত্বচব্স্দরা চস্থর 
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কচরয়াচিস্লন,  কুচঞ্চত্ ককি হইস্লই কাচি। আর র্যাহারা চকচঞ্চৎ কগৌরব্র্্,  কব্াি হয় 

ত্াহারা উপচরকচথত্ কব্ন্ গল সাস্হস্ব্র ব্ংিসম্ভূত্। 

কদচখলাম,  রচিকাংি ব্াঙ্গাচল মাস্ঞ্চষ্টস্রর ত্্প্রসূত্ ব্স্ত্র পচরিান কস্র। রত্এব্ 

েষ্টই চসি ান্ত হইস্ত্স্ি কর্য,  ভারত্ব্র্্ মাস্ঞ্চষ্টস্রর সংস্রস্ব্ আচসব্ার পূস্র্ব্্,  ব্ঙ্গস্দস্ির 

কলাক উলঙ্গ থাচকত্। এক্ষস্র্ মাস্ঞ্চষ্টস্রর রনুকম্পায় ত্াহারা ব্স্ত্র পচরয়া ব্াাঁচিস্ত্স্ি। 

ইহারা সম্প্রচত্ মাত্র ব্স্ত্র পচরস্ত্ আরম্ভ কচরয়াস্ি,  চক প্রকাস্র ব্স্ত্র পচরিান কচরস্ত্ হয়,  

ত্াহা এখনও চবক কচরয়া উচবস্ত্ পাস্র নাই। ককহ ককহ আমাচদস্গর মত্ কপণু্টলন পস্র,  

ককহ ককহ তু্ক্চদস্গর মত্ পায়জামা পস্র,  এব্ং ককহ ককহ কাহার রনুকরর্ কচরস্ব্,  ত্াহার 

চকিুই চস্থর কচরস্ত্ না পাচরয়া ব্স্ত্রগুচল ককব্ল ককামস্র জড়াইয়া রাস্খ। 

রত্এব্ কদখ,  চব্রচটি রাজয কব্ঙ্গল কদস্ি এক িত্ ব্ৎসর বু্ড়া হইয়াস্ি মাত্র,  

ইচত্মস্িযই রসভয উলঙ্গ জাচত্স্ক ব্স্ত্র পচরিান কচরস্ত্ চিখাইয়াস্ি। সুত্রাং ইংলস্ণ্ডর কর্য 

চক রসীম মচহমা এব্ং ত্দ্দ্বারা ভারত্ব্স্র্্র কর্য চক পচরমাস্র্ িন এব্ং ঐশ্বর্্যয বৃ্চি  

হইস্ত্স্ি,  ত্াহা ব্চলয়া উবা র্যায় না। ত্াহা ইংস্রস্জই জাস্ন। ব্াঙ্গাচলস্ত্ বু্চঝস্ত্ পাস্র,  

এত্ বু্চি  ত্াহাচদস্গর থাকা সম্ভব্ নস্হ। 

ু ঃস্খর চব্র্য় কর্য,  আচম কয়চদস্ন ব্াঙ্গাচলচদস্গর ভার্ায় রচিক বু্যৎপচত্ত লাভ কচরস্ত্ 

পাচর নাই; ত্স্ব্ চকিু চকিু চিচখয়াচি। এব্ং কগাস্লতান্ এব্ং কব্াতান্ নাস্ম কর্য ু ইখাচন 

ব্াঙ্গালা পুতক আস্ি,  ত্াহার রনুব্াদ পাব কচরয়াচি। ঐ ু ইখাচন পুতস্কর স্থূল ম্্ এই 

কর্য,  রু্যচিচির নাস্ম রাজা,  রাব্র্ নাস্ম আর একজন রাজাস্ক ব্ি কচরয়া ত্াহার মচহর্ী 

মস্ন্দাদরীস্ক হরর্ কচরয়াচিল। মস্ন্দাদরী চকিুকাল বৃ্ন্দাব্স্ন ব্াস কচরয়া কৃস্ষ্ণর সস্ঙ্গ 

লীলাস্খলা কস্রন। পচরস্িস্র্ ত্াাঁহার চপত্া,  কৃস্ষ্ণর চনমন্ত্রর্ না করায় চত্চন দক্ষর্যস্জ্ঞ 

প্রার্ত্যাগ কস্রন। 

আচম চকিু চকিু ব্াঙ্গালা চিচখয়াচি। ব্াঙ্গাচলরা হাইস্কাট্স্ক হাইস্কাট্ ব্স্ল,  

গব্র্্স্মণ্টস্ক গব্র্্স্মণ্ট ব্স্ল,  চিক্রীস্ক চিক্রী ব্স্ল,  চির্চমর্স্ক চির্চমর্,  করলস্ক করল,  

কিারস্ক কিার,  িব্লস্ক িব্ল,  ইত্যাচদ ইত্যাচদ ব্স্ল। ইহাস্ত্ েষ্টই প্রত্ীয়মান হইস্ত্স্ি 

কর্য,  ব্াঙ্গালা ভার্া ইংস্রচজর একচট িাখা মাত্র। 
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ইহাস্ত্ একচট সস্ন্দহ উৎপন্ন হইস্ত্স্ি। র্যচদ ব্াঙ্গালা ইংস্রচজর িাখাই হইল,  ত্স্ব্ 

ইংস্রস্জরা এস্দস্ি আচসব্ার পূস্র্ব্্ এস্দস্ি ককান ভার্া চিল চক না? কদখ,  আমাচদস্গর 

খ্রীস্ষ্টর নাম হইস্ত্ ইহাচদস্গর প্রিান কদব্ত্া কৃস্ষ্ণর নাম নীত্ হইয়াস্ি,  এব্ং রস্নক 

ইউস্রাপীয় পচণ্ডস্ত্র*3 মস্ত্ ইহাচদস্গর প্রিান পুতক ত্ৎপ্রর্ীত্ ভগব্দ গীত্া ব্াইস্ব্ল 

হইস্ত্ রনুব্াচদত্। সুত্রাং ব্াইস্ব্স্লর পূস্র্ব্্ কর্য ইহাচদস্গর ককান ভার্া চিল না,  ইহা 

একপ্রকার চস্থর। ত্াহার পর কস্ব্ ইহাচদস্গর ভার্া হইল,  ব্লা র্যায় না। কব্াি কচর,  

পচণ্ডত্ব্র মক্ষমূলর মস্নাস্র্যাগ কচরস্ল এ চব্র্স্য় মীমাংসা কচরস্ত্ পাস্রন। কর্য পচণ্ডত্ 

মীমাংসা কচরয়াস্িন কর্য,  রস্িাস্কর পূস্র্ব্্ আস্র্্যযরা চলচখস্ত্ জাচনত্ না,  কসই পচণ্ডত্ই এ 

কথার মীমাংসায় সক্ষম। 

আর একচট কথা আস্ি। সর উইচলয়ম কজান্স হইস্ত্ মক্ষমূলর পর্্যযন্ত প্রািযচব্ৎ 

পচণ্ডস্ত্রা ব্স্লন কর্য,  এস্দস্ি সংস্কৃত্ নাস্ম আর একচট ভার্া আস্ি। চক্ এস্দস্ি আচসয়া 

আচম কাহাস্কও সংস্কৃত্ কচহস্ত্ ব্া চলচখস্ত্ কদচখ নাই। সুত্রাং এস্দস্ি সংস্কৃত্ ভার্া 

থাকার চব্র্স্য় আমার চব্শ্বাস নাই। কব্াি হয় এচট সর উইচলয়ম কজান্স প্রভৃচত্র 

কারসাচজ। ত্াাঁহারা পিাস্রর জনয এ ভার্াচট সৃচষ্ট কচরয়াস্িন।4  

র্যাহা কহৌক,  উহাচদস্গর সামাচজক রব্স্থা সবস্ন্ধ চকিু ব্চলব্। কত্ামরা শুচনয়াি কর্য,  

চহন্দুরা িাচরচট জাচত্স্ত্ চব্ভ্তব; চক্ ত্াহা নস্হ। ইহাচদস্গর মস্িয রস্নকগুচল জাচত্ 

আস্ি,  ত্াহাস্দর নাম চনস্ম্ন চলচখস্ত্চি। 

১। ব্রাহ্মর্,  ২। কায়স্থ,  ৩। িূদ্র,  ৪। কুলীন,  ৫। ব্ংিজ,  ৬। বব্ষ্ণব্,  ৭। িা্তব,  ৮। 

রায়,  ৯। কর্ার্াল,  ১০। কটস্গার,  ১১। কমাল্লা,  ১২। ফরাচজ,  ১৩। রামায়র্,  ১৪। মহাভারত্,  

১৫। আসাম কগায়ালপাড়া,  ১৬। পাচরয়া িগ্স।  

ব্াঙ্গাচলচদস্গর িচরত্র রত্যন্ত মন্দ। ত্াহারা রত্যন্ত চমথযাব্াদী,  চব্না কারস্র্ও চমথযা 

কথা ব্স্ল। শুচনয়াচি,  ব্াঙ্গাচলচদস্গর মস্িয কশ্রি পচণ্ডত্ ব্াবু্ রাস্জন্দ্রলাল চমত্র। আচম 

রস্নকগুচলন ব্াঙ্গাচলস্ক চজজ্ঞাসা কচরয়াচিলাম কর্য,  চত্চন ককান্ জাচত্? সকস্লই ব্চলল,  

চত্চন কায়স্থ। চক্ ত্াহারা আমাস্ক বকাইস্ত্ পাচরল না; ককন না,  আচম কসই পচণ্ডত্ব্র 

মক্ষমূলস্রর গ্রস্ন্থ 5 পচড়য়াচি কর্য,  ব্াবু্ রাস্জন্দ্রলাল চমত্র ব্রাহ্মর্। কদখা র্যাইস্ত্স্ি কর্য,  
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“Mitra” শব্দ “Mitre” িস্ের রপভ্রংি,  রত্এব্ চমত্র মহািয়স্ক পুস্রাচহত্জাত্ীয়ই 

বু্ঝায়। 

ব্াঙ্গাচলচদস্গর একচট চব্স্ির্ গুর্ এই কর্য,  ত্াহারা রত্যন্ত রাজভ্তব। কর্যরূপ লাস্খ 

লাস্খ ত্াহারা রু্যব্রাজস্ক কদচখস্ত্ আচসয়াচিল,  ত্াহাস্ত্ কব্াি হইল কর্য,  ঈদৃি রাজভ্তব 

জাচত্ আর পৃচথব্ীস্ত্ ককাথাও জিগ্রহর্ কস্র নাই। ঈশ্বর আমাচদস্গর মঙ্গল করুন,  ত্াহা 

হইস্ল ত্াহাচদস্গরও চকিু মঙ্গল হইস্ত্ পাস্র। 

ব্াঙ্গাচলরা স্ত্রীস্লাকচদগস্ক পরদানিীন কচরয়া রাস্খ শুনা আস্ি। ইহা সত্য ব্স্ট,  ত্স্ব্ 

সর্ব্্ত্র নয়।6 র্যখন ককান লাস্ভর কথা না থাস্ক,  ত্খন স্ত্রীস্লাকচদগস্ক রন্তঃপুস্র রাস্খ,  

লাস্ভর সূিনা কদচখস্লই ব্াচহর কচরয়া আস্ন। আমরা কর্যরূপ কফৌচলংচপস লইয়া ব্যব্হার 

কচর,  ব্াঙ্গাচলরা কপৌরাঙ্গনা লইয়াও কসরূপ কস্র; র্যখন প্রস্য়াজন নাই,  ত্খন ব্াক্সব্চন্দ 

কচরয়া রাস্খ,  চিকার কদচখস্লই ব্াচহর কচরয়া ত্াহাস্ত্ ব্ারুদ কপাস্র। ব্ন্দুস্কর চসস্সর 

গুচলস্ত্ িার পচক্ষজাচত্র পক্ষস্চ্ছদ হয়,  ব্াঙ্গাচলর কমস্য়র নয়নব্াস্র্ কাহার পক্ষস্চ্ছস্দর 

আিা কস্র ব্চলস্ত্ পাচর না। আচম ব্াঙ্গাচলর কনযার রঙ্গাভরস্র্র কর্যরূপ গুর্ কদচখয়াচি,  

ত্াহাস্ত্ আমার ইচ্ছা কস্র,  আমারও কফৌচলংচপসচটস্ক ু ই একখানা কসার্ার গহনা 

পরাইব্-স্দচখ,  পাখী রু্চরয়া আচসয়া ব্ন্দুস্কর উপর পস্ড় চক না। 

ত্বু্ নয়নব্াস্র্ ককন,  শুচনয়াচি ব্াঙ্গাচলর কমস্য় নাচক পুষ্পব্ার্ প্রস্য়াস্গও ব্ড় সুপটু। 

চহন্দু সাচহস্ত্যা্তব পুষ্পিস্র,  আর এই ব্ঙ্গকাচমনীগস্র্র পচরত্য্তব পুষ্পিস্র ককান সবন্ধ 

আস্ি চক না,  ত্াহা আচম জাচন না; র্যচদ থাস্ক,  ত্স্ব্ ব্াঙ্গাচলর কমস্য়স্ক ু রাকাচির্ী 

ব্চলস্ত্ হইস্ব্। শুচনয়াচি,  ককান ব্াঙ্গাচল কচব্ নাচক চলচখয়াচিস্লন “চক িার চমিার িনু,  

িস্র ফুলব্ার্”; এখন কথাটা একটু চফরাইয়া ব্চলস্ত্ হইস্ব্,  “চক িার চমিার ফুল,  মাস্র 

ফুলব্ান”। র্যাহা হউক,  ফুলব্ার্ সিরাির প্রিচলত্ না হইয়া উস্ব। ব্াঙ্গালায় ইংস্রজ কটাঁকা 

ভার হইস্ব্-আমার সর্ব্্দা ভয় কস্র,  আচম এই গচরব্ কদাকানদাস্রর কিস্ল,  ু  টাকার 

কলাস্ভ সমুদ্র পার হইয়া আচসয়াচি-স্ক জাস্ন,  কখন ব্ঙ্গকুলকাচমনী-স্প্রচরত্ কুসুমির 

আচসয়া,  এই কিাঁড়া ত্াবু ফুটা কচরয়া,  আমার হৃদস্য় আর্াত্ কচরস্ব্,  আচম রমচন িপাস 

কচরয়া চিত্পাত্ হইয়া পচড়য়া র্যাইব্! হায়! ত্খন আমার চক হইস্ব্! কক মুস্খ জল চদস্ব্! 
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আচম এমত্ ব্চল না কর্য,  সকল ব্াঙ্গাচলর কমস্য় এরূপ কফৌচলংচপস,  রথব্া সকস্লই 

এরূপ পুষ্পস্ক্ষপর্ী কপ্ররস্র্ সিতু্রা। ত্স্ব্ ককহ ককহ ব্স্ট,  ইহা আচম জনরস্ব্ রব্গত্ 

হইয়াচি। শুচনয়াচি,  ত্াাঁহারা নাচক ভত্ৃ্তচনস্য়াগানুসাস্রই এরূপ কাস্র্্যয প্রবৃ্ত্ত। এই ভত্ৃ্তগর্ 

কদিীয় িাস্ত্রানুসাস্রই এই পি চত্ রব্লবন কচরয়াস্িন। চহন্দুচদস্গর কর্য িাচরচট কব্দ আস্ি-

ত্াহার মস্িয িার্কযস্শ্লাক নামক কব্স্দ (আচম এই সকল িাস্স্ত্র চব্স্ির্ বু্যৎপন্ন হইয়াচি) 

কলখা আস্ি কর্য,  

আত্মানং সত্ত্ং রস্ক্ষৎ দাতৈররচপ িতৈনরচপ। 

ইহার রথ্ এই,  কহ পদ্মপলািস্লািস্ন শ্রীকৃষ্ণ! আচম আপনার উন্নচত্র জনয কত্ামাস্ক 

এই ব্নফুস্লর মালা চদস্ত্চি,  তু্চম গলায় পর। 

  

————————-  

3  Dr. Lorinzer &C.  

4 সাব্িান,  ককহ হাচসস্ব্ন না। মহামস্হাপািযায় পচণ্ডত্ িুগাল ি ষু্টয়াট্ র্যথাথ্ই এই 

মত্াব্লবী চিস্লন। 

5  Chips from a German Workshop.  

6 ব্াঙ্গাচল স্ত্রীস্লাস্করা ককহ ককহ রন্তঃপুর পচরত্যাগ কচরয়া রাজপুত্রস্ক রভযথ্না 

কচরয়াচিল। 
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BRANS ONI S M 

BRANS ONI SM7  

  

জন চিক সন সাস্হব্স্ক কফৌজদারী আদালস্ত্ িচরয়া আচনয়াস্ি। সাস্হব্ ব্ড় কাস্লা,  

ত্া হস্ল হয় চক,  সাস্হব্ ত্ ব্স্ট-পাড়াস্গাঁস্য় কািাচরস্ত্ চব্িার কদচখস্ত্ রস্নক রঙ্গদার 

কলাক িুচটয়া কগল। চব্িার একটা কদিী চিপুচটর কাস্ি হইস্ব্। ত্াহাস্ত্ সাস্হস্ব্র চকিু 

কষ্ট; ত্স্ব্ মস্ন মস্ন ভরসা আস্ি কর্য,  ব্াঙ্গাচলটা ভস্য় আমাস্ক িাচড়য়া চদস্ব্। চিপুচট 

মহািস্য়র রকম কদচখয়াও ত্াই কব্াি হয়,  একটা কত্স্কস্ল বু্স্ড়া-চনরীহ রকম ভাল মানুর্; 

জড়সড় হইয়া ব্চসয়া আস্ি। 

এচদস্ক কনস্ষ্টব্ল মহািস্য়রা কত্কটা ভস্য় ভস্য় সাস্হব্ মহািয়স্ক িকস্থ কচরস্লন। 

সাস্হব্ িকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাচকস্মর পাস্ন িাচহয়া কিাখ রু্রাইয়া একটু ব্াাঁকা 

ব্াাঁকা বু্চলস্ত্ ব্চলস্লন,  “কস হামাস্ক কটামরা কহখাস্ন ককন আচনস্লা?”  

হাচকম ব্চলল,  “চক জাচন সাস্হব্! ককন আচনস্লা-তু্চম চক কস্রি?” 

সাস্হব্। র্যা কস্র না ককন,  কটামার সাস্ত্ হামার ককান ব্াট কহাস্ব্ না। হাচকম । ককন 

সাস্হব্? 

সাস্হব্। টুচম কালা ব্াঙ্গাচল আস্ি। 

হাচকম । ত্ার পর? 

সাস্হব্। হাচম সাস্হব্ আস্ি। 

হাচকম । ত্া ত্ কদখ চি-ত্াস্ত্ চক হস্লা? 

সাস্হব্। কত্ামার-চক ব্স্ল? কসটা কলই। 

হাচকম । ত্বু্ ভাল-মাতৃ্ভার্া িস্রি,  এত্ক্ষর্ ব্াাঁকা ব্াাঁকা বু্চল িস্রচিস্ল ককন? চক 

কনই? 

সাস্হব্। কসই ঝাস্ত্ কমাকর্দ্মা কস্র-স্স তু্চম জাস্ন না? 
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হাচকম । সাস্হব্,  আচম ভাল মানুর্-স্ত্ামায় এখনও চকিু ব্চল নাই-চক্ আর “তু্চম” 

“তু্চম” কচরও না-জচরমানা কচরব্। 

সাস্হব্। টুচম কমার জচরমানা কচরস্ত্ পাস্র না-হাচম সাস্হব্ আস্ি-স্ত্ামার কসই 

কসটা-চক ব্স্ল-স্সটা কলই। 

হাচকম । চক কনই সাস্হব্? 

সাস্হব্। কসই কর্য-জুচষ্টস্কিন। 

হাচকম । ওস্হা- Jurisdiction? ব্স্ট। তু্চম চক চব্লাত্ী সাস্হব্? 

সাস্হব্। হাচম সাস্হব্ আস্ি। 

হাচকম । রংটা এত্ কাল ককন? 

সাস্হব্। মুই ককায়লার কাম কস্রচিল।  

হাচকম । কত্ামার ব্াস্পর নাম চক? 

সাস্হব্। ব্াস্পর নাস্ম ককাস্টর চক কাম আস্ি? 

হাচকম । ব্চল কসটা জানা আস্ি চক? 

সাস্হব্। হামার ব্াপ ব্ড় আদচম কিস্লা-স্লস্কন লামটা এখন মস্ন পড় স্ি না। 

হাচকম । মস্ন কর না হয়। কত্ামার নামটা চক? 

সাস্হব্। আমার নাম জান সাস্হব্-জান চিক সন্। 

হাচকম । ব্াস্পর নাম চিক সন্ নয়? 

সাস্হব্। কহাস্ব্-চিক সন্ কহাস্ত্ পাস্র-স্লস্কন-  

ব্াদীর কমা্তবার এই সমস্য় ব্চলল,  “হুাঁজুর,  ওর ব্াস্পর নাম কগাব্র্্দ্ধ্ন সাস্হব্ | ”  

সাস্হব্ রাগ কচরয়া ব্চলল,  “কগাব্র্্দ্ধ্ন হইস্লা ত্ চক হইস্লা-স্ত্ামার ব্াস্পর নাম কর্য 

রামকান্ত-স্ত্ামার ব্াপ িূড়া কব্চিত্-আমার ব্াপ ব্ড় আদচম কিস্লা | ” 

হাচকম । কত্ামার ব্াপ চক কচরত্? 

সাস্হব্। ব্ড় কলাস্কর সাচদ চদত্। 

হাচকম । কস আব্ার চক? র্টকাচল কচরত্ না চক? 

কমা্তবার। আস্জ্ঞ না-চব্ব্াস্হর ব্াজনার জয়ঢাক র্াস্ড় কচরত্। 
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রস্নস্ক হাচসল। হাচকম জুচরস চিক সস্নর আপচত্ত নামিুর কচরয়া চব্িাস্র প্রবৃ্ত্ত 

হইস্লন। ফচরয়াদীস্ক ত্লব্ করায় রূপার বপিা হাস্ত্ নির কাস্লা ককাস্লা একজন 

স্ত্রীস্লাক উপচস্থত্ হইল। ত্াহাস্ক কর্যরূপ চজজ্ঞাসাব্াদ করা হইল,  আর কস কর্যরূপ উত্তর 

চদল,  চনস্ম্ন চলচখস্ত্চি;-  

প্রশ্ন-স্ত্ামার নাম চক? 

উত্তর-রচঙ্গর্ী কজস্লনী। 

প্রশ্ন। তু্চম চক কর? 

উত্তর। চব্ল খাস্ল মাি িস্র কব্চি। 

আসামী সাস্হব্ কচহল,  “ঝুটা ব্াত্! ও সুাঁটচক মাি কব্স্ি | ”  

কজস্লনী ব্চলল,  “ত্াও কব্চি। ত্াহাস্ত্ই ত্ তু্চম মস্রি | ” 

প্রশ্ন। কত্ামার চকস্সর নাচলি? 

উত্তর। িুচরর নাচলি। 

প্রশ্ন। কক িুচর কস্রস্ি? 

উত্তর। (সাস্হব্স্ক কদখাইয়া) এই ব্াগদীর কিস্ল। 

সাস্হব্। মুই সাস্হব্ আস্ি-মুই ব্াগদী লই। 

প্রশ্ন। চক িুচর কস্রি? 

উত্তর। এই ত্ ব্চললাম-এক মুবা সুাঁটচক মাি। 

প্রশ্ন। চক রকস্ম িুচর কচরল? 

উত্তর। আচম িালা পাচত্য়া ত্াস্ত্ সুাঁটচক মাি সাজাইয়া কব্চিস্ত্চিলাম- একজন 

খস্র্দ্র এস্লা-ত্া ত্ার পাস্ন চফস্র কথা কইস্ত্চিলাম-এমন সমস্য় সাস্হব্ িালা হইস্ত্ 

এক মুবা মাি তু্স্ল চনস্য় পাস্কস্ট পুচরল। 

প্রশ্ন। ত্ার পর,  তু্চম কটর কপস্ল ককমন ক’কর? 

উত্তর। পাস্কস্টর কর্য আিখানা ব্ই চিল না-ত্া সাস্হস্ব্র মস্ন চিল না। সুাঁটচক মাি 

সব্ ফুস্টা চদয়া মাচটস্ত্ পচড়য়া কগল। 
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এই কথা শুচনয়া সাস্হব্ রাগ কচরয়া ব্চলল,  “না ব্াবু্চজ! ওর িুপচড়টাই ফুস্টা,  ত্াই 

মাি কব্রইস্য় পস্ড়চিল | ”  

কজস্লনী ব্চলল,  “ওর পাস্কস্ট ু ই িাচরটা মাি পাওয়া চগয়াচিল | ”  

সাস্হব্ ব্চলল,  “কস মুই দাম কদস্ব্ ব্’কল চনস্য়চিস্লা | ” 

সাক্ষীর দ্বারা প্রমার্ হইল কর্য,  চিক সন্ সাস্হব্ সুাঁটচক মাি িুচর কচরয়াস্িন। ত্খন 

হাচকম,  সাস্হস্ব্র জব্াব্ চলচখস্ত্ ব্চসস্লন। সাস্হব্ জব্াস্ব্ ককব্ল এই কথা ব্চলস্লন কর্য,  

কালা ব্াঙ্গাচলর আমার উপর “জুচষ্টস্কিন কলই |” কস আপচত্ত রগ্রাহয কচরয়া হাচকম 

ত্াহাস্ক এক হপ্তা কস্য়স্দর হুকুম চদস্লন। ু ই িাচর চদন পস্র এই কথাটা কচলকাত্ার 

একখানা ইংস্রচজ বদচনক পস্ত্রর সম্পাদস্কর কাস্র্ কগল। পর চদন প্রভাস্ত্ কসই পস্ত্রর 

সম্পাদকীয় উচ্তবমস্িয চনস্ম্নািৃ ত্ লীির কদখা কগল। 

“THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.-A story of lamentable failure of 

justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an 
English gentleman of good birth though at present rather in straightened 
circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives 
headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of 
great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before 
a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken 
place before a European Magistrate, would have been at once thrown out as 
preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson’s position and 
character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose 
awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of 
understanding that petty larencies, however, congenial to sharp intellects of his own 
country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English 
soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which 
was probably as well known to the magistrate as to the prospecutors themselves. 
The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be 
tried by a magistrate of his own race, but the plea was nagatived for reasons we 
neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the 
impression that Lord Ripon’s cruel and nefarious Government had already passed 
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into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder 
and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we 
leave our readers to conjecture from a study of the names Jaladhar and Jaliani 
whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and 
magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision.” 

এই লীির ব্াচহর হইস্ল পর উহা পচড়য়া কজলার মাচজস্্ট সাস্হব্ জলিরব্াবু্স্ক 

িাপরাচি পাবাইয়া ত্লব্ কচরয়া আচনস্লন। গচরব্ ব্রাহ্মর্ নব্মীর পাাঁবার মত্ কাাঁচপস্ত্ 

কাাঁচপস্ত্ হুজুস্রর কাস্ি চগয়া উপচস্থত্ হইল। চত্চন কসলাম কচরস্ত্ না কচরস্ত্ সাস্হব্ 

গরম হইয়া ব্চলস্লন,  “What do you mean, Babu, by convicting a European British 

subject?” 

চিপুচট। What European British subject, Sir? 

মযাচজস্্ট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to 

the Government for this piece of folly. 

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাহে ফেলিয়া লিহিন, বাবু কুড়াইয়া িইয়া 

পলড়হিন। সাহেব বলিহিন,“Do you now understand?” 

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject. 
Magistrate. How do you know that? 
Deputy. He was very dark. 
Magistrate. Do you find it laid down in the law that a fair skin is the only evidence 
by which a man shall be adjudged to be a European subject? 
Deputy. No, Sir. 
Magistrate. Well, what other evidence did you take? 

এখন চিপুচটব্াবু্চট ব্হুকাস্লর চিপুচট-জাচনস্ত্ন কর্য,  ত্স্ক্ ত্াাঁহার চজত্ চনচশ্চত্,  চক্ 

ত্স্ক্ চজচত্স্লই চব্পদ। রত্এব্ সুিতু্র কদিী িাকুস্রর র্যাহা কত্্তব্য, -ত্াহা কচরস্লন,  ত্ক্ 

িাচড়য়া চদস্লন। ব্চলস্লন, “ I, do not presume to discuss the matter with you, Sir, I 

see I was wrong, and I am very sorry for it.” 

এখন ম্যাজজহেট সাহেব লনতান্ত ফবাকা নহেন, লিতহর লিতহর একটু রঙ্গিার। এই 

কথা শুলনয়াই লতলন জজজ্ঞাসা কলরহিন,“Very sorry for what?” 

Deputy. For convicting a European British subject. 
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Magistrate. Why so? 
Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British subject. 
Magistrate. Why very wrong? 

লিপুটটটট সাহেবহক এক োহট লকলনহত আর োহট ফবলিহত পাহর। অম্লন উত্তর 

লিি,“Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a 
native cannot judge honestly.” 
Magistrate. Do you admit that? 
Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, 
but I speak of my countrymen generally. 
Magistrate. You don’t think countrymen ought to try Europeans? 
Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an 

end if they do. 
Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your 
countrymen were equally so; at least that all native magistrates were like you. 
Deputy. Oh Sir! how can you expect it, when there are men at the top of our 
service who think differently. 
Magistrate. Are you not yourself near the top? You must have served long. 
Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I 
thought of speaking to you, Sir, on the subject. 
Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and 
see what can be done for you. 

লিপুটট তখন িুই োহত ফসিাম্ কলরয়া উটিয়া ফগহিন। এই সম্য় জহয়ন্ট সাহেব, বড় 

সাহেহবর কাহে আলসয়া উপলিত েইহিন। লিপুটট বালের েইয়া ফগি জহয়ন্ট 

ফিলখহিন। জহয়ন্ট, বড় সাহেবহক জজজ্ঞাসা কলরহিন, “What could you have been 

saying to this fellow?” 
Magistrate. Oh! He is very amusing. 
Joint. How so? 
Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his 
own countrymen. 
Joint. And did you tell him your mind? 
Magistrate. O no! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has 
at least the merit of not being conceited. A conceited native is perfectly useless as 
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a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their 
own merits. 

এ চদস্ক,  চিপুচট চফচরয়া আচসস্ল পর,  আর এক চিপুচট ব্াবু্র সস্ঙ্গ ত্াাঁহার সাক্ষাৎ 

হইল। কদািরা চিপুচট জলিরস্ক ব্চলস্লন,  “সাস্হস্ব্র কাস্ি চগয়াচিস্লন না চক?”  

জলির। হাাঁ। চক পাস্প পস্ড়চি! 

২রা চিপুচট। ককন? 

জ। কস চদনকার কসই ব্াগদী কব্টাস্ক কস্য়দ চদয়াচিলাম ব্চলয়া,  সাস্হব্ ব্স্ল,  

গব্র্্স্মস্ণ্ট আমার নাস্ম চরস্পাট্ কচরস্ব্। 

২রা চিপুচট। ত্ার পর? 

জ। ত্ার পর আর চক? প্রস্মািযস্নর চরস্পাট্ কচরস্য় এস্লম। 

২রা চিপুচট। কস চক? চক মস্ন্ত্র? 

জ। মন্ত্র আর চক? ু স্টা মন রাখা কথা। 

  

——————— 

7 llbert চব্ল সবন্ধীয় চব্ব্াদকাস্ল ইহা চলচখত্ হয়। 
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হনূমোদ্বোবুস্ংবোদ 

একদা প্রাত্ঃসূর্্যযচকরস্র্ািাচসত্ কদলীকুস্ি শ্রীমান্ হনূমান ব্ায়ু কসব্নাথ্ পচরভ্রমর্ 

কচরস্ত্চিস্লন। ত্াাঁহার পরম রমনীয় লাঙু্গলব্ল্লী িস্ক্র িস্ক্র কুণ্ডলীকৃত্ হইয়া কখন পৃস্ি,  

কখন স্কস্ন্ধ,  কখন বৃ্ক্ষিাখায় কিাচভত্ হইস্ত্চিল। িাচর পাস্ি মত্্তমান,  িাাঁপা,  কাাঁবাচল 

প্রভৃচত্ নানাজাত্ীয় সুপু এব্ং রপু রম্ভা বৃ্ক্ষ হইস্ত্ থস্র থস্র,  কাাঁচদস্ত্ কাাঁচদস্ত্ কিাভা 

পাইয়া সুগস্ন্ধ চদক আস্মাচদত্ কচরয়াচিল। ব্ীরব্র,  কখন ককান গাি হইস্ত্ এক আিটা 

পাচড়য়া কখন আঘ্রার্,  কখন িুবন,  কখন কলহন এব্ং কদাচিৎ ির্ব্্র্ কচরয়া কদলীজাত্ীয় 

ফলমাস্ত্রর রনন্ত মািুর্্যয সবস্ন্ধ ব্হুত্র মানচসক প্রিংসা কচরস্ত্স্িন। এমত্ সমস্য় 

বদব্স্র্যাস্গ বু্ট,  ককাট,  কপোলন,  কিন,  িসমা,  িুরুট,  িাবু্কিারী টুপযাবৃ্ত্মতক এক নব্য 

ব্াবু্ ত্থায় উপচস্থত্। হনূমান্ িন্দ্র দূর হইস্ত্ এই রপূর্ব্্ মূচত্্ত কদচখয়া মস্ন মস্ন ভাচব্স্লন,  

“কক এ? আকার ইচঙ্গস্ত্ কব্াি হইস্ত্স্ি,  চনশ্চয় চকচষ্কন্ধযা হইস্ত্ এ আচসস্ত্স্ি। এরূপ 

পরানুকৃত্ কব্ি,  গমন,  িাহচন প্রভৃচত্ রনয ককান কদস্ি রসম্ভব্। এ আমার স্বস্দিী ও 

স্বজাচত্,  রত্এব্ ইহাস্ক আচম রব্িয আদর কচরব্ | ”  

এই ভাচব্য়া,  মহাত্মা পব্নাত্মজ এক সরস িম্পককদলীবৃ্ক্ষ হইস্ত্ উজ্জ্বল হচরদ্রাব্র্্ 

এক গুচ্ছ সুপু কদলী উস্িািন কচরয়া আঘ্রার্ কচরস্লন। এব্ং ত্াহা ঘ্রাস্র্ পচরতু্ষ্ট হইয়া 

রচত্চথসৎকাস্র ত্ৎপ্রস্য়াস্গ মস্ন মস্ন চস্থর কচরস্লন। ইত্যব্সস্র কসই টুচপস্কাটপচরবৃ্ত্ 

কমাহন মূচত্্ত ব্ীরব্স্রর স্ুখাগত্ হইয়া ত্াাঁহাস্ক সস্বািন কচরল। ব্চলল- “Good 

morning Mr. Hanuman! How do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at 
break-fast already.” 

হনূমান কচহস্লন,  “চকচমদং? চকং ব্দচস?”  

ব্াবু্। What’s that? I suppose that is the Kishkinda patois? It is a glorious country-

is it not? “There is a land of every land the pride.”-and so on, as you know. 

হনূ। কস্ত্বং! কিার্জ্নপদাৎ আগস্ত্াচস? 
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ব্াবু্। (জনাচন্তস্ক) It seems most barbarous gibberish-that precious lingo of his; 

but I suppose I must put up with it. (প্রকাহশয) My dear Monkey, I am ashamed to 

confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a 
very polished language. I presume you can talk a little English. 

ত্খন কসই মহাব্ীর পব্ননন্দন সহসা মহািকু্ষদ্ব্য় রূ্চর্্ত্ কচরয়া বৃ্হৎ লাঙু্গলপাি 

চব্তারর্ পূর্ব্্ক ত্াহা ব্াবু্চজ মহািস্য়র গলস্দস্ি রচপ্ত্ কচরস্লন। এব্ং কুণ্ডলী জড়াইস্ত্ 

লাচগস্লন। ত্খন ব্াবু্ মহািয় হাাঁ কচরয়া কফচলস্লন,  মুস্খর িুরুট পচড়য়া কগল। 

ব্চলস্লন, “ I say-this seems somewhat___” 

কলস্জর আর এক কপাঁি। 

“Somewhat unmannerly-to say the least___” 

আর এক কপাঁি। 

“Dear Mr. Hanuman-you will hurt me.” 

আর এক কপাঁি। 

“Kind-good Mr. Hahneman. ” 

হনূমান্ ত্খন ব্াবু্ মহািয়স্ক কলস্জ কচরয়া ঊস্র্্দ্ধ্ তু্চলয়া কফচলস্লন,  ব্াবু্র টুচপ,  

িসমা,  এব্ং িাবু্ক পচড়য়া কগল; ককাট-পস্কট হইস্ত্ র্চড় ব্াচহর হইয়া কিস্ন ঝুচলস্ত্ 

লাচগল। ত্খন ব্াবু্র মুখ শুকাইল-িাচকস্লন,  “ও হনূমান্ মহািয়,  র্াট হস্য়স্ি,  িাড়! 

িাড়! িাড়! রক্ষা কর! গচরস্ব্র প্রার্ র্যায় | ” 

ত্খন হনূমান্,  ব্াবু্র প্রচত্ সদয় হইয়া ত্াাঁহাস্ক ভূত্স্ল স্থাপন পূর্ব্্ক লাঙু্গলপাি 

হইস্ত্ ত্াাঁহাস্ক চব্মু্তব কচরস্লন। রব্সর পাইয়া ব্াবু্ টুচপ,  িসমা,  িাবু্ক কুড়াইয়া 

কচরস্লন। হনূমান্ ব্চলস্লন,  “মহািয়! ু ঃচখত্ হইস্ব্ন না। আপনার বু্চল ইংস্রচজ,  কব্ি 

চকচষ্কন্ধা,  এব্ং মূখ্ত্া পাহাস্ড়-রকম কদচখয়া আপনার জাচত্ চনরুপর্াথ্ আপনাস্ক এত্টা 

কষ্ট চদয়াচি। এক্ষস্র্___” 

ব্াবু্। এক্ষস্র্ চক? 

হনূ। এক্ষস্র্ বু্চঝয়াচি কর্য,  আপনার জি ব্ঙ্গস্দিীয় ককান মচহলার গস্ব্ভে।্ এখন 

আপচন ক্লান্ত আস্িন-একটা কদলী কভাজন কচরস্ব্ন? 
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এখন ব্াবু্চজর কর্যরূপ চজব্ শুকাইয়া আচসয়াচিল,  ত্াহাস্ত্ একটু সরস কদলী 

কভাজন রচত্িয় আব্িযক ব্চলয়া কব্াি হইল-চত্চন ত্খন প্রীত্ হইয়া উত্তর 

কচরস্লন, কচরস্লন, “With the greatest pleasure.” 

হনূ। আপনার কর্য কদস্ি জি,  কদলী এব্ং ব্াত্্তাকু রনুসন্ধাস্ন আচম মস্িয মস্িয কস 

কদস্ি গমন কচরয়া থাচক; এব্ং ত্স্র্দ্িীয়া সুন্দরীগর্ ব্চড় নাস্ম কর্য সুস্বাু  কভাজয প্রস্তুত্ 

কচরয়া থাস্ক,  ত্াহাও কদাচপ চব্নানুমচত্স্ত্ রামানুির- কসব্ায় চনরু্য্তব কচরয়াচি। রত্এব্ 

আচম ব্াঙ্গালা উত্তম বু্চঝ। রত্এব্ মাতৃ্ভার্াস্ত্ই আমার সস্ঙ্গ ব্াকযালাপ কর। 

ব্াবু্। ত্ার আশ্চর্্যয চক? আপচন কলা চদস্ত্ িাচহস্ত্স্িন? আচম রচত্িয় আহ্লাস্দর 

সচহত্ আপনার কদলী ভক্ষর্ কচরব্। 

হনূমান ত্খন ব্াবু্ মহািয়স্ক এক িড়া কলা কফচলয়া চদস্লন। কর্য কদব্ু ল্্লভ কদলী 

খাইয়া ব্াবু্ রচত্িয় প্রীত্ হইস্লন। হনূমান্ চজজ্ঞাসা কচরস্লন,  “ককমন কলা?” ব্াবু্। 

রচত্ চমষ্ট- delicious! 

হনূ। কহ টুপযাবৃ্ত্ মহাপুরুর্! মাতৃ্ভার্ায় কথা কও। 

ব্াবু্। ওটা আমার ভুল হইয়াস্ি,  এইব্ার আমাস্ক Excuse করুন-  

হনূ। ত্াই ব্া কাস্ক ব্স্ল? 

ব্াবু্। আমাস্ক মাপ করুন-আচম ব্ড়-চক ব্লব্?-ইংস্রচজ কথাটা forgetful- ত্ার 

ব্াঙ্গালা চক? 

হনূ। ব্ৎস! কত্ামার কস্থাপকথস্ন আচম প্রীত্ হইয়াচি। তু্চম আরও কলা খাইস্ত্ 

পার। র্যত্ ইচ্ছা ত্ত্ খাইস্ত্ পার। গাস্ি আস্ি,  পাচড়য়া চদস্ত্চি। আর আমা হইস্ত্ কত্ামার 

র্যচদ ককান কার্্যয চসি  হইস্ত্ পাস্র,  ত্স্ব্ ত্াহাও আমাস্ক ব্ল,  আচম ত্ৎসািস্ন ত্ৎপর 

হইব্।  

ব্াবু্। িনযব্াদ,  কহ,  আমার চপ্রয় ব্ানর মহািয়! এক্ষস্র্ আপনার প্রচত্ আচম রচত্িয় 

ব্ািয কব্াি কচরব্,  আপচন র্যচদ দয়ালুরূস্প আমাস্ক একচট চব্র্য় বু্ঝাইয়া কদন। 

হনূ। চক চব্র্য়,  কহ চব্দ্বন্? 
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ব্াবু্। কসই চব্র্য়,  হনূমান্,  র্যাহার রনুস্রাস্ি আপনার এখাস্ন আচসয়াচি। আপচন 

রামরাজয কদচখয়াস্িন। রামরাস্জযর মত্ রাজয না চক কখন হয় নাই-স্কহ ককহ ব্স্লন,  

কস সকল গ্প  মাত্র,  fable- 

হনূ। (িকু্ষ আর্তব,  এব্ং দ্রং্া চব্মু্তব) রামরাজয গ্প ! কব্টা,  ত্স্ব্ আচমও গ্প ? 

ত্স্ব্ আমার এই লাঙু্গলও একটা গ্প ? কদখ,  ত্স্ব্ ককমন গ্প ! 

এই ব্চলয়া মহাস্ক্রাস্ি হনূমান্ কসই রনন্ত কুণ্ডলীকৃত্ মহালাঙু্গল আব্ার ব্াবু্ 

কব্িারার স্কস্ন্ধ স্থাপন কচরস্লন। ত্খন ব্াবু্ চব্শুষ্কব্দস্ন ব্চলস্লন,  “থাম,  থাম,  কহ 

মহালাঙু্গল,  তু্চমও গ্প  নও- কত্ামার লাঙু্গল ত্ নস্হই-স্স চব্র্স্য় আচম িপথ কচরস্ত্ 

পাচর। কাস্জ কাস্জই কত্ামার রামরাজযও গ্প  নস্হ- The proof of the pudding is in the 

eating thereof-কথাটা চক,  তু্চম রাস্মর দাস-আচম ইংস্রস্জর দাস। কত্ামার রাম ব্ড়,  

চক আমার ইংস্রজ ব্ড়? আমার ইংস্রজ রাস্জয একটা নূত্ন চজচনস হইস্ত্স্ি-স্ত্ামার 

রামরাস্জয ত্া চিল চক? 

হনূ। চজচনসটা চক? সুপু কদলী? 

ব্াবু্। ত্া না। local self-government.  

হনূ। কস চক? 

ব্াবু্। স্থানীয় আত্মিাসন। চিল কত্ামাস্দর? 

হনূ। চিল না ত্ চক? স্থানীয় আত্মিাসন ত্ স্থানচব্স্িস্র্ আত্মিাসন? ত্াহা আমরা 

সর্ব্্দাই কচরত্াম। আমার আত্মিাসন চিল লাঙু্গস্ল। লাঙু্গস্ল আচম আত্মিাসন না 

কচরস্ল,  কত্রত্ারু্যস্গর রস্র্্দ্ধ্ক কলাক সমুস্দ্র িুব্চন কখস্য় মচরত্। র্যখনই আমার কলজ সড় 

সড় কচরত্,  ইচ্ছা হইত্ রমুস্কর গলায় চদই; ত্খনই আচম লাঙু্গল স্থাস্ন আত্মিাসন 

কচরত্াম-স্লজটাস্ক পদদ্বয়মস্িয লুুাচয়ত্ কচরত্াম। এমন চক,  কর্য চদন স্বয়ং রামিন্দ্র 

সীত্া কদব্ীস্ক রচিস্ত্ প্রস্ব্ি কচরস্ত্ ব্স্লন,  কস চদন আমার এই স্থানীয় আত্মিাসন না 

থাচকস্ল- এই লাঙু্গল রামিস্ন্দ্রর গলাস্ত্ই র্যাইত্-আমার স্থানীয় আত্মিাসনগুস্র্ কলজ 

পদদ্বয়মস্িয চব্নযত হইল। আরও আমরা র্যখন লঙ্কা রব্রুি  কচরয়া ব্চসয়াচিলাম,  ত্খন 
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আহারাভাস্ব্ আমাস্দর সকস্লরই আত্মিাসন উদস্র চনচহত্ হইয়া কস রঞ্চস্ল স্থানীয় 

হইয়া পচড়য়াচিল। 

ব্াবু্। মহািস্য়র বু্চঝব্ার ভুল হইস্ত্স্ি-স্সরূপ আত্মিাসস্নর কথা ব্চলস্ত্চি না। 

হনূ। কিানই না,  স্থানীয় আত্মিাসন ব্ড় ভাল। র্যথা-স্ত্রীস্লাস্কর আত্মিাসন,  রসনায় 

হইস্ল উত্তম স্থানীয় আত্মিাসন হইল। ব্রাহ্মর্ পচণ্ডস্ত্র আত্মিাসন শুচনয়াচি না চক িানা 

সস্ন্দস্ির হাাঁচড়স্ত্ স্থানীয় হইস্লই ব্ড় ভাল হয়। কত্ামাস্দর আত্মিাসন-  

ব্াবু্। ককাথায়? পৃস্ি? 

হনূ। না। কত্ামাস্দর পৃি িাসনান্তস্রর কক্ষত্র ব্স্ট-চক্ কত্ামাস্দর আত্মিাসস্নর 

র্যথাথ্ কক্ষত্র কত্ামাস্দর িকু্ষ ু ইচট। 

ব্াবু্। কস চক রকম? 

হনূ। কত্ামাস্দর কান্না পাইস্লও কত্ামরা কাাঁদ না। কস ভাল। রাচত্রচদন র্যান র্যান,  

পযান পযান কচরস্ল,  প্রভুগর্ জ্বালাত্ন হইব্ার সম্ভাব্না। 

ব্াবু্। কস র্যাহাই হউক,  আচম কস রস্থ্ স্থানীয় আত্মিাসস্নর কথা ব্চলস্ত্চিলাম না। 

হনূ। ত্স্ব্ চক রস্থ্? 

ব্াবু্। িাসন কাহাস্ক ব্স্ল,  জাস্নন ত্? 

হনূ। রব্িয। কত্ামাস্ক িড় মাচরস্ল তু্চম িাচসত্ হইস্ল। এই ত্ িাসন?  

ব্াবু্। ত্া নয়,  রাজিাসন জাস্নন না? 

হনূ। ত্া জাচন। চক্ কস রস্থ্,  তু্চম চনস্জ রাজা না হইস্ল আত্মিাসন কচরস্ব্ চক 

প্রকাস্র? 

ব্াবু্। (স্বগত্) এস্কই ব্স্ল ব্াাঁু স্র বু্চি ! (প্রকাস্িয) র্যচদ রাজা দয়া কচরয়া আপনার 

কাজ আমাস্দর চকিু িাচড়য়া কদন? 

হনূ। ত্া হস্ল কস রাজারই লাভ। চত্চন আপনার কাজ পস্রর র্াস্ড় চদয়া পাটরার্ী 

চনস্য় রঙ্গ করুন,  আর আমরা ত্াাঁর খাটুচন কখস্ট মচর! এই বু্চঝ কত্ামাস্দর রামরাজয? হা 

রাম! 
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ব্াবু্। কথাটা এখনও আপনার কব্াঝা হয় নাই। Freedom-liberty কাহাস্ক ব্স্ল 

জাস্নন? 

হনূ। চকচষ্কন্ধযার কস্লস্জ ওসব্ কিখায় না। 

ব্াবু্। Freedom ব্স্ল স্বািীনত্াস্ক। স্বািীনত্া কাহাস্ক ব্স্ল জাস্নন ত্? 

হনূ। আচম ব্স্নর পশু,  স্বািীনত্া জাচন না ত্ চক তু্চম জান? 

ব্াবু্। ভাল। ত্া কর্য পচরমাস্র্ মনুর্য স্বািীন হইস্ব্,  কসই পচরমাস্র্ মনুর্য সুখী। 

হনূ। রথ্াৎ কর্য পচরমাস্র্ মনুর্য পশুভাব্ প্রাপ্ত হইস্ব্,  কসই পচরমাস্ন মনুর্য সুখী। 

ব্াবু্। মহািয়! রাগ কচরস্ব্ন না। চক্ এ কথাগুস্লা চনত্ান্ত হনূমাস্নর মত্ হইস্ত্স্ি। 

হনূ। আচম ত্ ত্াহাই,  ব্াবু্র মত্ কথাগুচল চক শুচন। 

ব্াবু্। স্বািীনত্ািূনয মনুর্যজিই পশুজি। পরািীস্নরা কগা মচহর্াচদর নযায় রর্জ্ুব্ি  

হইয়া ত্াচড়ত্ হয়। কসৌভাগযক্রস্ম আমাস্দর রাজপুরুস্র্রা আজি স্বািীন- Free-born. 

হনূ। আমাস্দর মত্। 

ব্াবু্। আত্মিাসন কসই স্বািীস্নর লক্ষর্। 

হনূ। আমরাও কসই লক্ষর্চব্চিষ্ট। আমাস্দর মস্িয আত্মিাসন চভন্ন রাজিাসন নাই। 

আমরা পৃচথব্ীমস্িয স্বািীন জাচত্। কত্ামরা চক আমাস্দর মত্ হইস্ত্ িাও?  

ব্াবু্। চি! চি! বু্চঝলাম,  ব্াাঁদস্র আত্মিাসন বু্চঝস্ত্ পাস্র না। 

হনূ। চবক কথা ভাই! আইস,  ু ই জস্ন কদলী কভাজন কচর। 
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গ্রোময ক ো 

প্রথম সংখযা—পাবিালার পচণ্ডত্ মহািয় 

  

চটপ্ চটপ্ কচরয়া বৃ্চষ্ট পচড়স্ত্স্ি; আচম িাচত্ মাথায়,  গ্রাময পথ চদয়া হাাঁচটস্ত্চি। 

বৃ্চষ্টটা একটু িাচপয়া আচসল। ত্খন পস্থর িাস্র একখানা আটিালা কদচখয়া,  ত্াহার 

পরিালার নীস্ি আশ্রয় লইলাম। কদচখলাম,  চভত্স্র কত্কগুচল কিস্ল ব্ই হাস্ত্ ব্চসয়া 

পচড়স্ত্স্ি। একজন পচণ্ডত্ মহািয় ব্াঙ্গালা পড়াইস্ত্স্িন। কার্ পাচত্য়া একটু পড়ানটা 

শুচনলাম। কদচখলাম,  পচণ্ডত্ মহািস্য়র ব্যাকরস্র্র উপর ব্ড় রনুরাগ। একটু উদাহরর্ 

চদস্ত্চি। পচণ্ডত্ মহািয় একজন িাত্রস্ক চজজ্ঞাসা কচরস্লন,  “ব্ল কদচখ,  ভূ িাতু্র উত্তর 

্তব প্রত্যয় কচরস্ল চক হয়?” 

িাত্রচট চকিু কমাটা-বু্চি ,  নাম শুচনলাম,  “কভাাঁদা |” কভাাঁদা চিচন্তয়া ব্চলল,  “আজ্ঞা,  ভূ 

িাতু্র উত্তর ্তব কচরস্ল ভু্তব হয় | ” 

পচণ্ডত্ মহািয়,  িাস্ত্রর মূখ্ত্া কদচখয়া িচটয়া উচবস্লন এব্ং ত্াহাস্ক “মূখ্!” 

“গর্দ্্ভ!” প্রভৃচত্ নানাচব্ি সংস্কৃত্ ব্াস্কয রসংস্কৃত্ কচরস্লন। িাত্রও চকিু গরম হইয়া 

উচবল,  ব্চলল “ককন পচণ্ডত্ মহািয়! ভু্তব িে চক নাই?”  

পচণ্ডত্ । থাচকস্ব্ না ককন? ভু্তব চকস্স হয়,  ত্া চক জাচনস না?  

িাত্র । ত্া জাচনব্ না ককন? ভাল কচরয়া চিচব্য়া চগচলয়া কফচলস্লই ভু্তব হয়। 

পচণ্ডত্ । কব্চল্লক! ব্ানর! ত্াই চক চজজ্ঞাসা কর্ চি? 

ত্খন কভাাঁদার প্রচত্ ব্ড়ই রস্ষ্ট হইয়া চত্চন ত্াহার পাশ্্বব্ত্্তী িাত্র রামস্ক চজজ্ঞাসা 

কচরস্লন,  “ভাল,  রাম তু্চমই ব্ল কদচখ,  ভু্তব িে চক প্রকাস্র হয়? ” 

রাম ব্চলল,  “আজ্ঞা,  ভুজ িাতু্র উত্তর উ্তব ্তব কচরয়া ভু্তব হয়।”  

পচণ্ডত্ মহািয় কভাাঁদাস্ক ব্চলস্লন,  “শুন্ চল কভাাঁদা? কত্ার চকিু হস্ব্ না?”  

কভাাঁদা রাচগয়া ব্চলল,  “না হয় না কহাক-আপনার কর্যমন পক্ষপাত্!” 

পচণ্ডত্ । পক্ষপাত্ আব্ার চক কর,  হনূমান! 
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কভাাঁদা। ওর কপাস্ল “ভুস্জা, ” আমার কপাস্ল ভূ? 

িাত্র কর্য সুির্ব্্র্ীয় “ভুস্জা” এব্ং রদৃস্ষ্টর ত্ারত্ময িরর্ কচরয়া রচভমান কচরয়াস্ি,  

পচণ্ডত্ মহায় ত্াহা বু্চঝস্লন না। রাগ কচরয়া কভাাঁদাস্ক এক র্া প্রহার কচরস্লন,  এব্ং 

আস্দি কচরস্লন,  “এখন ব্ল,  ভূ িাতু্র উত্তর ্তব কচরস্ল চক হয়?” 

কভাাঁদা। (স্িাস্খ জল) আস্জ্ঞ,  ত্া জাচন না। 

পচণ্ডত্ । জাচনস কন? ভূত্ চকস্স হয়,  জাচনস কন?-  

কভাাঁদা। আস্জ্ঞ ত্া জাচন। মস্লই ভূত্ হয়। 

পচণ্ডত্ । িূওর! গািা! ভূ িাতু্র উত্তর ্তব ক’কর ভূত্ হয়। 

কভাাঁদা এত্ক্ষস্র্ বু্চঝল। মস্ন মস্ন চস্থর কচরল,  মচরস্লও ভূত্ হয়,  ভূ িাতু্র উত্তর 

্তব কচরস্লও ত্া হয়। ত্খন কস চব্নীত্ভাস্ব্ পচণ্ডত্ মহািয়স্ক চজজ্ঞাসা কচরল,  “আস্জ্ঞ,  

ভূ িাতু্র উত্তর ্তব কচরস্ল চক শ্রাি  কচরস্ত্ হয়?” 

পচণ্ডত্ মহািয় আর সহয কচরস্ত্ পাচরস্লন না। চব্রািী চসুা ওজস্ন িাস্ত্রর গাস্ি 

এক িস্পটার্াত্ কচরস্লন। িাত্র পুতকাচদ কফচলয়া চদয়া কাাঁচদস্ত্ কাাঁচদস্ত্ ব্াড়ী িচলয়া 

কগল। ত্খন বৃ্চষ্ট িচরয়া আচসয়াচিল,  রঙ্গ কদচখব্ার জনয আচমও সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ কগলাম। 

কভাাঁদার মাত্ার গৃহ চব্দযালয় হইস্ত্ ব্ড় কব্িী দূর নয়। কভাাঁদা গৃহপ্রস্ব্িকাস্ল কান্নার স্বর 

চদ্বগুর্ ব্াড়াইল,  এব্ং আিাচড়য়া পচড়ল। কদচখয়া কভাাঁদার মা ত্ার কাস্ি এস্স সান্ত্বনায় 

প্রবৃ্ত্ত হইল। চজজ্ঞাসা কচরল “ককন,  চক হস্য়স্ি ব্াব্া?” 

কিস্ল মাস্ক কভঙ্গাইয়া ব্চলল,  “এখন চক হস্য়স্ি,  ব্াব্া! এমন ইস্কুস্ল আমায় 

পাবাইস্য়চিচল ককন কপাড়ারমুখী?” 

মা। ককন,  চক হস্য়স্ি,  ব্াব্া? 

কিস্ল । কপাড়ারমুখী এখন ব্স্লন,  চক হস্য়স্ি ব্াব্া! চিগ্ চগর কত্ার ভূ িাতু্র পর ্তব 

কহৌক। চিগ্ চগর কহৌক ! আচম কত্ার শ্রাি  কচর। 

মা। কস আব্ার চক ব্াপ! কাস্ক ব্স্ল? 

কিস্ল । চিগ্ চগর কত্ার ভূ িাতু্র উপর ্তব কহৌক। চিগ্ চগর কহৌক।  

মা। কস চক মরাস্ক ব্স্ল ব্াপ? 
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কিস্ল । ত্া না ত্ চক? আচম ত্াই ব্ল স্ত্ পাচর নাই ব্’কল পচণ্ডত্ মিাই আমায় 

কমস্রস্ি। 

মা। রিঃস্পস্ত্ চমন্ স্স। আস্ুল কনই! আমার এই এক রচত্ত কিস্লর আর কত্ চব্দযা 

হস্ব্! কর্য কথা ককউ জাস্ন না,  ত্াই ব্লস্ত্ পাচর চন ব্’কল কিস্লস্ক মাস্র! আজ চমন্ স্সস্ক 

আচম একব্ার কদখ স্ব্া। 

এই ব্চলয়া গািস্কামর ব্াাঁচিয়া কভাাঁদার মাত্া পচণ্ডত্ মহািস্য়র দি্নাকািায় 

িচলস্লন। আচমও চপিু চপিু িচললাম। কসই সুপুত্রব্ত্ীস্ক রচিক দূর র্যাইস্ত্ হইল না। 

ত্খন পাবিালা ব্ন্ধ হইয়াচিল। পচণ্ডত্ মহািয় গৃস্হ প্রত্যাব্ত্্তন কচরস্ত্চিস্লন,  পচথমস্িযই 

উভস্য়র সাক্ষাৎ হইল। ত্খন কভাাঁদার মা ব্চলল,  “হযাাঁ গা,  পচণ্ডত্ মহািয়,  র্যা ককউ জাস্ন 

না,  আমার কিস্ল ত্াই ব্ল স্ত্ পাস্র চন ব্’কল এমচন মার মার্ স্ত্ হয়? ” 

পচণ্ডত্ । ও কগা এমন চকিু ি্তব কথা চজজ্ঞাসা কচর নাই। ককব্ল চজজ্ঞাসা 

কচরয়াচিলাম,  ভূত্ ককমন কস্র হয়। 

কভাাঁদার মা। ভূত্ হয় গঙ্গা না কপস্লই। ত্া ও সব্ কথা ও কিস্লমানুর্ ককমন ক’কর 

জান্ স্ব্ গা? ও সব্ কথা আমাস্দর চজজ্ঞাসা কর। 

পচণ্ডত্ । ও কগা,  কস ভূত্ নয় কগা। 

কভাাঁদার মা। ত্স্ব্ চক কগাভূত্? 

পচণ্ডত্ । কস সব্ চকিু নয় কগা,  তু্চম কমস্য়মানুর্ চক বু্ঝস্ব্? ব্চল,  একটা ভূত্ িে 

আস্ি। 

কভাাঁদার মা। ভূস্ত্র িে আচম রমন কত্ শুস্নচি। ত্া ও কিস্লমানুর্,  ওস্ক চক ও সব্ 

কথা ব্’কল ভয় কদখাস্ত্ আস্ি? 

আচম কদচখলাম কর্য,  এ পচণ্ডস্ত্ পচণ্ডস্ত্ সমসযা,  িীঘ্র চমচটস্ব্ না। আচম এ রস্ঙ্গর 

রংি পাইব্ার আকািায় রগ্রসর হইয়া পচণ্ডত্ মহািয়স্ক ব্চললাম,  “মহািয়,  ও 

স্ত্রীস্লাক,  ওর সস্ঙ্গ চব্িার কিস্ড় চদন। আমার সস্ঙ্গ ব্রং এ চব্র্স্য়র চকিু চব্িার করুন 

| ”  

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পচণ্ডত্ মহািয় আমাস্ক ব্রাহ্মর্ কদচখয়া,  একটু সম্ভ্রস্মর সচহত্ ব্চলস্লন,  “আপচন প্রশ্ন 

করুন | ” 

আচম ব্চললাম,  “আচ্ছা,  ভূত্ ভূত্ কচরস্ত্স্িন,  ব্লুন কদচখ ভূত্ কয়চট?” 

পচণ্ডত্ স্ষ্ট হইয়া ব্চলস্লন,  “ভাল,  ভাল। পচণ্ডস্ত্ পচণ্ডস্ত্র মত্ কথা কয়। শুন্ চল 

মাগী?” ত্ার পর আমার চদস্ক চফচরয়া,  এমনই মুখখানা কচরস্লন,  কর্যন চব্দযার কব্াঝা 

নামাইস্ত্স্িন। ব্চলস্লন,  “ভূত্ পাাঁিচট | ”  

ত্খন কভাাঁদার মা গচর্জ্্য়া উচবয়া ব্চলল,  “ত্স্ব্ কর চমন্ স্স? তু্ই এই চব্দযায় আমার 

কিস্ল মাচরস! ভূত্ পাাঁিটা! পাাঁি ভূত্,  না ব্াস্রা ভূত্?” 

পচণ্ডত্ । কস চক,  ব্ািা! ও বাকুরচটস্ক চজজ্ঞাসা কর,  ভূত্ পঞ্চ। চক্ষত্যপ্-  

কভাাঁদার মা। ব্াস্রা ভূত্ নয় ত্ আমার এত্টা চব্র্য় কখস্ল কক? আচম চক এমনই 

ু ঃখী চিলাম? 

কভাাঁদার মা ত্খন কাাঁচদস্ত্ আরম্ভ কচরল। আচম ত্খন ত্াহার পক্ষাব্লবন পূর্ব্্ক 

ব্চললাম,  “উচন র্যা ব্লস্লন,  ত্া হস্ত্ পাস্র। রস্নক সমস্য়ই শুনা র্যায়,  রস্নস্কর চব্র্য় 

লইয়া ভূত্গর্ আপনাচদস্গর চপতৃ্কৃত্য সম্পন্ন কস্র। কখন কিাস্নন নাই,  রমুস্কর 

টাকাটায় ভূস্ত্র ব্াস্পর শ্রাি  হইস্ত্স্ি?”  

কথাটা শুচনয়া,  পচণ্ডত্ মহািয় চবক বু্চঝস্ত্ পাচরস্লন না,  আচম ব্যঙ্গ কচরস্ত্চি,  চক 

সত্য ব্চলস্ত্চি। ককন না,  বু্চি টা চকিু স্থূল। ত্াাঁস্ক একটু কভকাপানা কদচখয়া আচম 

ব্চললাম,  “মহািয়,  এ চব্র্স্য়র প্রমার্ প্রস্য়াগ ত্ সকলই রব্গত্ আস্িন। মনু 

ব্চলয়াস্িন, -  

“কৃপর্ানাং িনতৈঞ্চব্ কপার্যকুষ্মাণ্ডপাচলনাম। 

ভূত্ানাং চপতৃ্শ্রাস্ি রু্ ভস্ব্ন্নষ্টং ন সংিয়ঃ | | ” 8  

পচণ্ডত্ মহািস্য়র ঐ ভূ িাতু্র উত্তর ্তব পর্্যযন্ত। চক্ এ চদস্ক ব্ড় ভয়,  পাস্ি কসই 

চির্যমণ্ডলীর স্ুস্খ,  চব্স্ির্ত্ঃ কভাাঁদার মা স্ুস্খ আমার কাস্ি পরাত হস্য়ন–রত্এব্ 

কর্যমন শুচনস্লন,  “ভূত্ানাং চপতৃ্শ্রাস্ি রু্ ভস্ব্ন্নষ্টং ন সংিয়ঃ।” রমনই উত্তর কচরস্লন,  

“মহািয়,  র্যথাথ্ই আজ্ঞা কচরয়াস্িন। কব্স্দই ত্ আস্ি, -  
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“রচত কগাদাব্রীত্ীস্র চব্িালাঃ িাল্মলীত্রুঃ”  

শুচনয়া কভাাঁদার মা ব্ড় তৃ্প্ত হইল। এব্ং পচণ্ডত্ মহািস্য়র ভূয়সী প্রিংসা কচরয়া 

ব্চলল,  “ত্া,  ব্াব্া! কত্ামার এত্ চব্দযা,  ত্বু্ আমার কিস্ল মার ককন?”  

পচণ্ডত্ । আস্র কব্চট,  কত্ার কিস্লস্ক এমনই চব্দ্বান্ কচরব্ ব্চলয়াই ত্ মাচর! না 

মাচরস্ল চক চব্দযা হয়? 

কভাাঁদার মা। মাচরস্ল র্যচদ চব্দযা হয়,  ত্স্ব্ আমাস্দর ব্াড়ীর কত্্তাচটর চকিু হস্লা না 

ককন? ঝাাঁটায় ব্ল,  ককাাঁতায় ব্ল,  আচম ত্ চকিুস্ত্ই কসুর কচর না। 

পচণ্ডত্ । ব্ািা! ও সব্ চক কত্ামাস্দর হাস্ত্ হয়? ও আমাস্দর হাস্ত্। 

কভাাঁদার মা। ব্াব্া! আমাস্দর হাস্ত্ চকিুই কজাস্রর কসুর নাই। কদচখস্ব্? 

এই ব্চলয়া কভাাঁদার মা একগািা ব্াাঁকাচর কুড়াইয়া লইল। পচণ্ডত্ মহািয়,  এইরূপ 

হবাৎ রচিক চব্দযালাস্ভর সম্ভাব্না কদচখয়া কসখান হইস্ত্ ঊর্্দ্ধ্শ্বাস্স প্রস্থান কচরস্লন। 

শুচনয়াচি,  কসই রচিক পচণ্ডত্ মহািয়,  আর কভাাঁদাস্ক চকিু ব্স্লন নাই। ভূ িাতু্ লইয়া 

পাবিালায় আর কগালস্র্যাগ হয় নাই। কভাাঁদা ব্স্ল,  “মা,  ব্াাঁকাচরস্ত্ পচণ্ডত্ মহািয়স্ক 

ভূত্িাড়া কচরয়াস্ি | ”  

  

চদ্বত্ীয় সংখযা-ি্-্চিক্ষা 

  
I. THEORY. 

“পড় ব্াব্া,  মাতৃ্ব্ৎ পরদাস্ররু্ | ”  

কিস্ল। কস কাস্ক ব্স্ল,  ব্াব্া? 

ব্াপ। এই র্যত্ স্ত্রীস্লাক পস্রর স্ত্রী,  সব্াইস্ক আপনার মা মস্ন কচরস্ত্ হয়। 

কিস্ল। ত্ারা সব্াই আমার মা? 

ব্াপ। হাাঁ ব্াব্া,  ত্া বব্ চক। 

কিস্ল। ব্াব্া,  ত্স্ব্ কত্ামার ব্ড় জ্বালা হস্লা। আমার মা হ’কল ত্ারা কত্ামার কক 

হ’কলা,  ব্াব্া? 
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ব্াপ। চি! চি! চি! রমন কথা চক ব্ল স্ত্ আস্ি! পড়,  “মাতৃ্ব্ৎ পরদাস্ররু্ পরদ্রস্ব্যরু্ 

কলা্ব্ৎ | ”  

কিস্ল। রথ্ চক হস্লা,  ব্াব্া? 

ব্াপ। পস্রর সামগ্রীস্ক কলাস্্র মত্ কদখ স্ব্। 

কিস্ল। কলা্ চক? 

ব্াপ। মাচটর কঢলা। 

কিস্ল। ব্াব্া,  ত্স্ব্ ময়রা কব্টাস্ক আর সস্ন্দস্ির দাম না চদস্লও হয়-মাচটর কঢলার 

আর দাম চক? 

ব্াপ। ত্া নয়। পস্রর সামগ্রী মাচটর মত্ কদখ স্ব্-চনস্ত্ কর্যন ইচ্ছা না হয়। 

কিস্ল। ব্াব্া,  কুমাস্রর ব্যব্সা চিখ স্ল হয় না? 

ব্াপ। চি ব্াব্া! কত্ামার চকিু হস্ব্ না কদখ চি। এখন পড়,  “মাতৃ্ব্ৎ পরদাস্ররু্ 

পরদ্রস্ব্যরু্ কলা্ব্ৎ। আত্মব্ৎ সর্ব্্ভূস্ত্রু্ র্যঃ পিযচত্ স পচণ্ডত্ঃ||” 

কিস্ল। আত্মব্ৎ সর্ব্্ভূস্ত্রু্ চক,  ব্াব্া? 

ব্াপ। এই আপনার মত্ সকলস্কই কদখ স্ব্। 

কিস্ল। ত্া হস্লই ত্ হস্লা। র্যচদ পরস্ক আপনার মত্ ভাচব্,  ত্া হ’কল পস্রর 

সামগ্রীস্ক আপনারই সামগ্রী ভাব স্ত্ হস্ব্,  আর পস্রর স্ত্রীস্কও আপনার স্ত্রী ভাব স্ত্ হস্ব্।  

ব্াপ। দূর হ! পাচজ কব্টা,  িুাঁস্িা কব্টা। (ইচত্ িস্পটার্াত্) 

  

II. PRACTICE.  

( ১)  

কাদচবনী নাস্ম ককান কপ্রৌঢ়া কলসীকস্ক্ষ জল আচনস্ত্ র্যাইস্ত্স্ি। ত্খন রিীত্িাস্ত্র 

কসই ব্ালক,  ত্াহার স্ুস্খ আচসয়া উপচস্থত্। 

কিস্ল। ব্চল,  মা! 

কাদচবনী । ককন,  ব্ািা! আহা,  কিস্লচটর চক চমষ্ট কথা কগা! শুস্ন কার্ জুড়ায়। 

কিস্ল। মা,  সস্ন্দি কখস্ত্ একচট পয়সা কদ না মা! 

কাদচবনী । ব্াব্া,  আচম ু ঃখী মানুর্,  পয়সা ককাথা পাব্,  ব্াব্া?  
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কিস্ল। চদচব্স্ন কব্চট? মুখপুচড়! হত্ভাচগ! আাঁটকুচড়! 

কাদচবনী । আ মস্লা! কাস্দর এমন কপাড়ারমুস্খা কিস্ল! 

কিস্ল। চদচব্স্ন কব্চট,  (ইচত্ প্রহার এব্ং কলসী ধ্বংস) 

(পস্র কিস্লর ব্াপ কসই রঙ্গভূস্ম উপচস্থত্) 

ব্াপ। এ চক কর ব্াাঁদর? 

কিস্ল। ককন,  ব্াব্া! এ কর্য আমার মা। মার সস্ঙ্গ কর্যমন কচর,  ওর সস্ঙ্গও কত্মচন 

কস্রচি-“মাতৃ্ব্ৎ পরদাস্ররু্ |” কই মাচগ,  ব্াব্াস্ক কদস্খ তু্ই কর্ামটা চদচল কন? 

( ২)  

ময়রা আচসয়া কিস্লর ব্াস্পর কাস্ি নাচলি কচরল কর্য,  কিস্লর জ্বালায় আর কদাকান 

করা ভার,  কিস্ল কদাকান লুব কচরয়া সকল চমবাই মণ্ডা লইয়া আস্স। কগায়ালা আচসয়া 

ক্ষীর িানা সবস্ন্ধ কসইরূপ নাচলি কচরল। 

ব্াপ ত্খন কিস্লস্ক িচরয়া আচনয়া প্রহার আরম্ভ কচরস্লন। কিস্ল ব্চলল,  “মার ককন 

ব্াব্া?”  

ব্াপ । মার্ ব্ না? তু্ই পস্রর দ্রব্য সামগ্রী লুস্ট পুস্ট আচনস। 

কিস্ল। ব্াব্া কিাস্রর ভয় হস্য়স্ি,  ত্াই চঢল কুচড়স্য় জমা কস্রচি-পস্রর সামগ্রী ত্ 

চঢল। 

( ৩)  

সরস্বত্ীপূজা উপচস্থত্। ব্াপ প্রাত্ঃকাস্ল কিস্লস্ক ব্চলস্লন,  “র্যা,  একটা িুব্ চদস্য় 

এস্স রিচল কদ-নচহস্ল কখস্ত্ পাচব্স্ন | ”  

কিস্ল। কখস্য় কদস্য় চব্স্কস্ল রিচল চদস্ল হয় না? 

ব্াপ । ত্াও চক হয়? কখস্য় চক রিচল কদওয়া হয় কর পাগল? 

কিস্ল। ত্স্ব্ এ ব্িস্রর রিচল আর ব্িস্র এস্কব্াস্র চদস্ল হয় না? এব্ার ব্ড় িীত্। 

ব্াপ । ত্া হয় না-সরস্বত্ীস্ক রিচল না চদস্ল চক চব্দযা হয়? 

কিস্ল। একটা ব্ির চক িাস্র চব্দযা হয় না? 
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ব্াপ । দূর মূখ্! র্যা,  িুব্ চদস্য় আস স্গ র্যা। রিচল কদওয়া হ’কল ু স্টা ভাল সস্ন্দি 

কদব্ এখন। 

“আচ্ছা” ব্চলয়া কিস্ল নাচিস্ত্ নাচিস্ত্ িুব্ চদস্ত্ কগল। ব্ড় িীত্-স্ত্মচন ব্াত্াস-

জল কন্ কস্ন। ত্খন কিস্ল ভাচব্য়া চিচন্তয়া,  র্াস্ট একটা পাাঁি ব্িস্রর কিস্ল রচহয়াস্ি 

কদচখয়া,  ত্াহাস্ক িচরয়া,  কগাটা ু ই িুব্াচন চদল। ত্ারপর ত্াস্ক জল হইস্ত্ তু্চলয়া টাচনয়া 

ব্াস্পর কাস্ি িচরয়া আচনল। “ব্াব্া! কনস্য় এস্সচি | ”  

ব্াপ । কই ব্াপু, - কই কনস্য়ি? 

কিস্ল। এই কর্য ব্াগ্ দীর কিাাঁড়াটাস্ক িুচব্স্য় এস্নচি। 

ব্াপ । ব্ড় কাজই কস্রি-তু্ই কনস্য় এস্সচিস কই? 

কিস্ল। ব্াব্া,  “আত্মব্ৎ সর্ব্্ভূস্ত্রু্”-ওস্ত্ আমাস্ত্ চক ত্ফাৎ আস্ি? ওর নাওয়াস্ত্ই 

আমার নাওয়া হস্য়স্ি। এখন সস্ন্দি দাও। 

চপত্া কব্ত্রহস্ত পুস্ত্রর চপিু চপিু িুচটস্লন। পুত্র পলাইস্ত্ পলাইস্ত্ ব্চলস্ত্ লাচগল,  

“ব্াব্া িাস্ত্র জাস্ন না | ”  

চকিু পস্র কসই সুচিচক্ষত্ ব্ালস্কর চপত্া শুচনস্লন কর্য,  কস ওপাড়ায় চিস্রামচর্ 

বাকুস্রর কটাস্ল চগয়া চিস্রামচর্ বাকুরস্ক চব্লক্ষর্ প্রহার কচরয়াস্ি। কিস্ল র্স্র এস্ল 

চপত্া চজজ্ঞাসা কচরস্লন,  “আব্ার এ চক কস্রচিস?” 

কিস্ল। চক কচর ব্াব্া! তু্চম ত্ িাড়স্ব্ না-স্ব্ত্ মাচরস্ব্ই মাচরস্ব্। ত্াই আপনা আপচন 

কসই কব্ত্ কখস্য়চি। 

চপ। কস চক কর কব্টা?-আপনা আপচন চক? চিস্রামচর্ বাকুরস্ক কমস্রচিস কর্য? 

কিস্ল। ব্াব্া-আত্মব্ৎ সর্ব্্ভূস্ত্রু্-চিস্রামচর্ বাকুস্র আর আমাস্ত্ চক আচম ত্ফাৎ 

কদচখ? 

চপত্া প্রচত্জ্ঞা কচরস্লন,  কিস্লস্ক আর কলখাপড়া চিখাইস্ব্ন না। 

  

————————— 

8 রসযাথ্। কৃপর্চদস্গর িন আর র্যাাঁহারা কপার্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুচল প্রচত্পালন 

কস্রন, ত্াাঁহাচদস্গর িন ভূস্ত্র ব্াস্পর শ্রাস্ি  নষ্ট হইস্ব্ সস্ন্দহ নাই 
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বোঙ্গো ো স্োঙ্কহট্ত্যর আদর 

DRAMATIS PERSONǼ 
  

১। উর্চ্দস্রর উর্চ্চিচক্ষত্ ব্াঙ্গালী ব্াবু্। 

২। ত্সয ভার্্যয। 

উর্চ্চিচক্ষত্। চক হয়? 

ভার্্যযা। পচড় শুচন। 

উর্চ্। চক পড়? 

ভার্্যযা। র্যা পচড়স্ত্ জাচন। আচম কত্ামার ইংরাচজও জাচন না,  ফরািীও জাচন না,  

ভাস্গয র্যা আস্ি,  ত্াই পচড়। 

উর্চ্। িাই ভি ব্াঙ্গলাগুস্লা পড় ককন? ওর কিস্য় না পড়া ভাল কর্য। 

ভার্্যযা। ককন? 

উর্চ্। ওগুস্লা সবimmoral, obscene, filthy.  

ভার্্যযা। কস সব্ কাস্ক ব্স্ল? 

উর্চ্। Immoral কাহক বহি জান-এই ইহয় েয়-অথ থাৎ যা morality-র চব্রুি । 

ভার্্যযা। কসটা চক িতু্ষ্পদ জ্চব্স্ির্? 

উর্চ্। না না-এই চক জান-ওর আর ব্াঙ্গলা ককাথা পাব্? এই র্যা moral নয়- ত্াই 

আর চক। 

ভার্্যযা। মরাল চক? রাজহংস? উর্চ্। চি! চি! O woman! thy name is stupidity. 

ভার্্যযা। কাস্ক ব্স্ল? 

উর্চ্। ব্াঙ্গলা কথায় ত্ আর রত্ বু্ঝান র্যায় না-ত্স্ব্ আসল কথাটা এই কর্য ব্াঙ্গলা 

ব্ই পড়া ভাল নয়। 

ভার্্যযা। ত্া,  এই ব্ইখানা চনত্ান্ত মন্দ নয়-গ্প টা কব্ি। 

উর্চ্। এক রাজা আর ু স্য়া সুস্য়া ু ই রার্ীর গ্প ? না নল-দময়ন্তীর গ্প ? 
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ভার্্যযা। ত্া িাড়া আর চক গ্প  হ’কত্ কনই? 

উর্চ্। ত্া িাড়া কত্ামার ব্াঙ্গলায় আর চকিু আস্ি না চক? 

ভার্্যযা। এটা ত্া নয়। এস্ত্ কাট স্লট আস্ি,  ব্রাচণ্ড আস্ি,  চব্িব্ার চব্ব্াহ আস্ি-

বব্ষ্ণব্ীর গীত্ আস্ি। 

উর্চ্। Exactly ত্াই ত্ ব্লচিলাম,  ও িাইভিগুলা পড়া ককন? 

ভার্্যযা। ককন,  পচড়স্ল চক হয়? 

উর্চ্। পচড়স্ল demoralize হয়।  

ভার্্যযা। কস আব্ার চক? কিস্মারাজা হয়? 

উর্চ্। এমন পাপও আস্ি! Demoralize চক না-িচরত্র মন্দ হয়। 

ভার্্যযা। স্বামী মহািয়! আপচন কব্াত্ল কব্াত্ল ব্রাচণ্ড মাস্রন,  র্যাস্দর সস্ঙ্গ ব্চসয়া ও 

কাজ হয়,  ত্ারা এমনই কুিচরস্ত্রর কলাক কর্য,  ত্াস্দর মুখ কদচখস্লও পাপ আস্ি। আপনার 

ব্নু্ধব্গ্ চিনস্রর পর কর্য ভার্ায় কথাব্াত্্তা কন-শুচনস্ত্ পাইস্ল খানসামারাও কাস্র্ আঙু্গল 

কদয়। আপচন র্যাস্দর ব্াড়ী মুরচগ মাটস্নর শ্রাি  কচরয়া আস্সন,  পৃচথব্ীস্ত্ এমন কুকাজ 

কনই কর্য,  ত্াহারা চভত্স্র চভত্স্র কস্র না। ত্াহাস্ত্ আপনার িচরস্ত্রর জনয ককান ভয় 

নাই, -আর আচম গচরস্ব্র কমস্য়,  একখানা ব্াঙ্গলা ব্ই পচড়স্লই কগাল্লায় র্যাব্? 

উর্চ্। আমরা হস্লম Brass pot; কত্ামরা েহি Earthen pot.  

ভার্্যযা। রত্ পট পট কর ককন? কইমাি িাাঁকা কত্স্ল পস্ড়ি নাচক? ত্া র্যা কহাক,  

একব্ার এই ব্ইখানা একটু পড় না। 

উর্চ্। (চিহচরয়া ও চপিাইয়া) আচম ও সব্ িুাঁস্য় hand contaminate কচর না। 

ভার্্যযা। কাস্ক ব্স্ল? 

উর্চ্। ও সব্ িুাঁস্য় হাত্ ময়লা কচর না। 

ভার্্যযা। কত্ামার হাত্ ময়লা হস্ব্ না,  আচম ঝাচড়য়া চদস্ত্চি। 

(ইচত্ পুতকখাচন আাঁিল চদয়া ঝাচড়য়া মুচিয়া স্বামীর হস্ত প্রদান। মানচসক ময়লা 

ভস্য় ভীত্ উর্চ্চিচক্ষস্ত্র হত হইস্ত্ পুতস্কর ভূস্ম পত্ন।) 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 93 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভার্্যযা। ও কপাল! আচ্ছা,  তু্চম কর্য ব্ইখানাস্ক রত্ রৃ্র্া করস্িা,  কই-স্ত্ামার 

ইংস্রজরাও ত্ত্ কস্র না। ইংস্রজরা নাচক এই ব্ইখানা ত্রজামা কচরয়া পচড়স্ত্স্ি। 

উর্চ্। কক্ষস্পি? 

ভার্্যযা। ককন? 

উর্চ্। ব্াঙ্গলা ব্ই ইংস্রচজস্ত্ ত্রজমা? এমন আর্াস্ঢ় গ্প  কত্ামায় কক কিানায়? 

ব্ইখানা seditious ত্ নয়? ত্া হস্ল Government ত্রজমা করান সম্ভব্। চক ব্ই ওখানা? 

ভার্্যযা। চব্র্বৃ্ক্ষ। 

উর্চ্। কস কাস্ক ব্স্ল? 

ভার্্যযা। চব্র্ কাহাস্ক ব্স্ল জান না? ত্ারই বৃ্ক্ষ। 

উর্চ্। চব্র্-এক কুচড়। 

ভার্্যযা। ত্া নয়-আর এক রকস্মর চব্র্ আস্ি জান না? র্যা কত্ামার জ্বালায় আচম 

একচদন খাব্। 

উর্চ্। ওস্হা! Poison! Dear me! ত্ারই গাি-উপরু্য্তব নাম ব্স্ট-স্ফল! কফল!  

ভার্্যযা। এখন,  গাস্ির ইংস্রচজ চক ব্ল কদচখ? 

উর্চ্। Tree.  

ভার্্যযা। এখন ু স্টা কথা এক কর কদচখ? 

উ। Poison Tree! ওস্হা! ব্স্ট! ব্স্ট! Poison Tree ব্চলয়া একখাচন ইংস্রচজ ব্ইস্য়র 

কথা কাগস্জ পচড়স্ত্চিলাম ব্স্ট। ত্া কসখানা চক ব্াঙ্গলা ব্ইস্য়র ত্রজমা? 

ভার্্যযা। কত্ামার কব্াি হয় চক? 

উর্চ্। আমার Idea লেি ফয, Poison Tree একখানা ইংস্রচজ ব্ই,  ত্ারই ব্াঙ্গলা 

ত্রজমা হস্য়স্ি। ত্া র্যখন ইংস্রচজ আস্ি,  ত্খন আর ব্াঙ্গলা পড়স্ব্া ককন? 

ভার্্যযা। পড়াটা ইংস্রচজ রকস্মই ভাল-ত্া ককত্াব্ চনস্য়ই কহাক,  আর কগলাস চনস্য়ই 

কহাক। ত্া কত্ামাস্ক ইংস্রচজ রকস্মই পচড়স্ত্ চদস্ত্চি। এই ব্ইখানা কদখ কদচখ। এখানা 

ইংস্রচজর ত্রজমা-স্লখক চনস্জ ব্চলয়াস্িন। 
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উর্চ্। ও সব্ ব্রং পড়া ভাল। চক ইংস্রচজ ব্ইস্য়র ত্রজমা Robinson Crusoe না 

Watt on the Improvement of the Mind? 

ভার্্যযা। ইংস্রচজ নাম আচম জাচন না। ব্াঙ্গলা নাম িায়াময়ী। 

উর্চ্। িায়াময়ী? কস আব্ার চক? কদচখ (পুতক হস্ত লইয়া) Dante, by Jove. 

ভার্্যযা। (চটচপ চটচপ হাচসয়া) ত্া ওখানা ভাল বু্চঝস্ত্ পাচর না-স্পাড়া ব্াঙ্গাচলর কমস্য়,  

ইংস্রচজর ত্রজমা বু্চঝ এত্ বু্চি  ত্ রাচখস্ন-ওটা তু্চম আমায় বু্চঝস্য় কদস্ব্? 

উচ্চ। তার আর আশ্চয থয লক? Dante lived in the fourteenth century. অথ থাৎ লতলন 

fourteenth century ফত flourish কহরন। 

িায থযা। েুটন্ত সুন্দরীহক পালিশ কহরন? এত বড় কলব? 

উচ্চ। লক পাপ! Fourteenম্াহন ফিৌদ্দ। 

ভার্্যযা। কিৌর্দ্ সুন্দরীস্ক পাচলি কস্রন? ত্া কিৌর্দ্ই কহাক,  আর পস্নরই কহাক,  

সুন্দরীস্ক আব্ার পাচলি করা ককন? 

উর্চ্। ব্চল কিৌর্দ্ কসঞ্চুরীস্ত্ ব্ত্্তমান চিস্লন। 

ভার্্যযা। চত্চন কিৌর্দ্ সুন্দরীস্ত্ ব্ত্্তমান থাকুন,  আর কিার্দ্ ি সুন্দরীস্ত্ই ব্ত্্তমান 

থাকুন,  ব্ইখানা চনস্য় কথা। 

উর্চ্। আস্গ রথস্রর লাইফটা জানস্ত্ হয়। চত্চন Florence নগহর জন্মগ্রেণ কলরয়া 

ফসখাহন বড় বড় appointment hold কচরস্ত্ন। 

ভার্্যযা। কপাট্মযাস্ণ্টা হলস্দ কচরস্ত্ন। আমাস্দর এই কাস্লা কপাট্মযাস্ণ্টাটা হলস্দ 

হয় না? 

উর্চ্। ব্চল ব্ড় ব্ড় িাকচর কচরস্ত্ন। পস্র Guleph ও Ghibilline চদস্গর চব্ব্াস্দ-  

ভার্্যযা। আর হাড় জ্বাচলও না। ব্ইখানা একটু বু্ঝাও না। 

উর্চ্। ত্াই বু্ঝাইস্ত্চিলাম। রথস্রর লাইফ না জাচনস্ল ব্ই বু্চঝস্ব্ চক প্রকাস্র? 

ভার্্যযা। আচম ু ঃখী ব্াঙ্গাচলর কমস্য়,  আমার রত্ র্টায় কাজ চক? ব্ইখানার ম্্টা 

বু্ঝাইয়া দাও না। 

উর্চ্। কদচখ,  ব্ইখানা চক রকম চলস্খস্ি কদচখ। 

(পস্র পুতক গ্রহর্ কচরয়া প্রথম িত্র পাব) 
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“সন্ধযা গগস্ন চনচব্ড় কাচলমা” 

কত্ামার কাস্ি রচভিান আস্ি? 

ভার্্যযা। ককন,  ককান্ কথাটা কবকল? 

উর্চ্। গগন কাস্ক ব্স্ল? 

ভার্্যযা। গগন ব্স্ল আকািস্ক। 

উর্চ্। “সন্ধযা গগস্ন চনচব্ড় কাচলমা”-চনচব্ড় কাস্ক ব্স্ল? 

ভার্্যযা। ও হচর! এই চব্দযাস্ত্ তু্চম আমাস্ক চিখাস্ব্? চনচব্ড় ব্স্ল র্নস্ক। এও জান 

না? কত্ামার মুখ কদখাস্ত্ লর্জ্া কস্র না? 

উর্চ্। চক জান-ব্াঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব্ কিাট কলাস্ক পস্ড়,  ও সস্ব্র আমাস্দর 

মাঝখাস্ন িলন কনই। ও সব্ চক আমাস্দর কিাভা পায়? 

ভার্্যযা। ককন,  কত্ামরা চক? 

উর্চ্। আমাস্দর েহিা Polished society-ও সব বাহজ ফিাহক ফিহখ-বাহজ ফিাহক 

পহড়-সাহেব ফিাহকর কাহে ও সহবর ির ফনই- polished societyফত চক ও সব্ িস্ল? 

ভার্্যযা। ত্া মাতৃ্ভার্ার উপর পাচলি-র্িীর এত্ রাগ ককন? 

উর্চ্। আস্র,  মা মস্র কস্ব্ িাই হস্য় চগস্য়স্িন-ত্াাঁর ভার্ার সস্ঙ্গ এখন আর সম্পক্ 

চক? 

ভার্্যযা। আমারও ত্ ঐ ভার্া-আচম ত্ মস্র িাই হই নাই। 

উচ্চ। Yes for thy sake, my jewel, I shall do it-ফতাম্ার খালতহর একখানা বাঙ্গিা 

বই পলড়ব। লকন্তু mindএকখানা বব্ আর নয়! 

ভার্্যযা। ত্াই মন্দ চক? 

উর্চ্। চক্ এই র্স্র দ্বার চদস্য় পড় ব্-স্কহ না কটর পায়। 

ভার্্যযা। আচ্ছা ত্াই। 

(ব্াচিয়া ব্াচিয়া একখাচন রপকৃষ্ট রশ্লীল এব্ং ু ন্ীচত্পূর্ ্রথি সরস পুতক স্বামীর 

হস্ত প্রদান। স্বামীর ত্াহা আস্দযাপান্ত সমাপন।) 

ভার্্যযা। ককমন ব্ই? 
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উর্চ্। কব্স্ড়। ব্াঙ্গালায় কর্য এমন ব্ই হয়,  ত্া আচম জাচনত্াম না। 

ভার্্যযা। (রৃ্র্ার সচহত্) চি! এই বু্চঝ কত্ামার পাচলি-র্িী? কত্ামার পাচলি- র্িীর 

কিস্য় আমার িাপড়া-র্িী,  িীত্ল র্িী রস্নক ভাল। 
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NEW Y E AR ’S  DAY  

DRAMATI S  PERSONA 

  

রামব্াবু্ ,  

িযামব্াবু্,  

রামব্াবু্র স্ত্রী (পাড়াস্গাঁস্য় কমস্য়) 

রামব্াবু্ ও িযামব্াবু্র প্রস্ব্ি (রামব্াবু্র স্ত্রী রন্তরাস্ল) 

িযামব্াবু্ । গুড্ মচর্্ং রামব্াবু্-হা িু িু? 

রামব্াবু্। গুড্ মচর্্ং িযামব্াবু্-হা িু িু। [উভস্য় প্রগাঢ় করমর্দ্্ন]  

শযাম্বাবু । I wish you a happy new year, and many many returns of the same. 

রাম্বাবু। The same to you. 

[িযামব্াবু্র ত্থাচব্ি কথাব্াত্্তর জনয রনযত্র প্রস্থান। ও রামব্াবু্র রন্তঃপুস্র প্রস্ব্ি] 

রামব্াবু্র স্ত্রী। ও কক এস্সচিল? 

রামব্াবু্। ঐ ও ব্াড়ীর িযামব্াবু্। 

স্ত্রী। ত্া,  কত্ামাস্দর হাত্াহাচত্ হচচ্ছল ককন? 

রামব্াবু্। কস চক? হাত্াহাচত্ কখন হ’কলা? 

স্ত্রী। ঐ কর্য তু্চম ত্ার হাত্ ি’কর কঝাঁক স্র চদস্ল,  কস কত্ামার হাত্ ি’কর কঝাঁক স্র চদস্ল? 

কত্ামার লাস্গ চন ত্? 

রামব্াবু্। ত্াই হাত্াহাচত্! চক পাপ! ওস্ক ব্স্ল shaking hands. ওটা আদস্রর চিহ্ন। 

স্ত্রী। ব্স্ট! ভাস্গয,  আচম কত্ামার আদস্রর পচরব্ার নই! ত্া,  কত্ামার লাস্গচন ত্? 

রামব্াবু্। একটু কনাক সা কলস্গস্ি; ত্া চক ির্ স্ত্ আস্ি? 

স্ত্রী। আহা ত্াই ত্! ি’কড় কগস্ি কর্য? রিঃস্পস্ত্ িযাকরা চমন্ স্স! সকাল কব্লা মর্ স্ত্ 

আমার ব্াড়ীস্ত্ হাত্ কাড়াকাচড় করস্ত্ এস্য়স্িন! আব্ার নাচক হুস্টাহুচট কখলা হস্ব্? 

রিঃস্পস্ত্ চমন্ স্সর সস্ঙ্গ ও সব্ কখলা কখচলস্ত্ পাস্ব্ না। 
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রামব্াবু্। কস চক? কখলার কথা কখন হ’কলা? 

স্ত্রী। ঐ কর্য কসও ব্’কল্ল,  “হাাঁিু িু িু!” ত্া,  হাাঁ িু িু িু কখলব্ার চক আর কত্ামাস্দর 

ব্য়স আস্ি? 

রামব্াবু্। আঃ,  পাড়াস্গাঁস্য়র হাস্ত্ পস্ড় প্রার্টা কগল। ওস্গা,  হাাঁ িু িু নয়; হা িু িু-

রথ্াৎ How do ye do? উর্চ্ারর্ কচরস্ত্ হয়,  “হা িু িু!” 

স্ত্রী। ত্ার রথ্ চক? 

রামব্াবু্। ত্ার মাস্ন,  “তু্চম ককমন আি?” 

স্ত্রী। ত্া ককমন ক’কর হস্ব্? কস কত্ামার চজজ্ঞাসা কর্ স্ল,  “তু্চম ককমন আি, ” তু্চম 

ত্ বক ত্ার ককান উত্তর চদস্ল না, -তু্চম কসই কথাই পালচটয়া ব্চলস্ল! 

রামব্াবু্। কসইটাই হইস্ত্স্ি এখানকার সভয রীচত্। 

স্ত্রী। পাল স্ট ব্লাই সভয রীচত্? তু্চম র্যচদ আমার কিস্লস্ক ব্ল,  “কলখাপড়া কচরস স্ন 

ককন কর িুাঁস্িা?” কসও কত্ামাস্ক পাল স্ট ব্ল স্ব্,  “কলখাপড়া কচরস স্ন ককন কর িুাঁস্িা?” 

এইটা সভয রীচত্? 

রামব্াবু্। ত্া নয় কগা ত্া নয়। ককমন আি চজজ্ঞাসা কচরস্ল,  উত্তর না চদস্য় পাল স্ট 

চজজ্ঞাসা কচরস্ত্ হয়,  ককমন আি। এইটা সভয রীচত্। 

স্ত্রী। (স্র্যাড়হাস্ত্) আমার একচট চভক্ষা আস্ি। কত্ামার ু  কব্লা রসুখ- আমায় চদস্ন 

পাাঁি ব্ার কত্ামার কাস্ি খব্র চনস্ত্ হয়,  তু্চম ককমন আি; আমায় ত্খন হা িু িু ব্চলয়া 

ত্াড়াইয়া চদও না। আমার কাস্ি সভয নাই হইস্ল! 

রামব্াবু্। না,  না,  ত্াও চক হয়? ত্স্ব্ এ সব্ কত্ামার কজস্ন রাখা ভাল।  

স্ত্রী। ত্া ব্’কল চদস্লই জান্ স্ত্ পাচর। বু্চঝস্য় কদও না? আচ্ছা,  িযামব্াবু্ এস্লা আর 

চক চকচিরচমচির ক’কর ব্’কল্ল আর িস্ল কগল; র্যচদ হাাঁ িু িু কথা ব্ল স্ত্ আস্সচন,  ত্স্ব্ চক 

কর্ স্ত্ এস্য়চিল? 

রামব্াবু্। আজ নূত্ন ব্ৎসস্রর প্রথম চদন,  ত্াই সবৎসস্রর আিীর্ব্্াদ কর্ স্ত্ 

এস্য়চিল। 
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স্ত্রী। আজ নূত্ন ব্ৎসস্রর প্রথম চদন? আমার শ্বশুর িাশুড়ী ত্ ১লা বব্িাখ কথস্ক 

নূত্ন ব্ৎসর িচরস্ত্ন। 

রামব্াবু্। আজ ১লা জানুয়ারী-আমরা আজ কথস্ক নূত্ন ব্ৎসর িচর। 

স্ত্রী। শ্বশুর িচরস্ত্ন ১লা বব্িাখ কথস্ক,  তু্চম ির ১লা জানুয়ারী কথস্ক,  আমার কিস্ল 

কব্াি কচর িচরস্ব্ ১লা শ্রাব্র্ কথস্ক? 

রামব্াবু্। ত্াও চক হয়? এ কর্য ইংস্রস্জর মুলুক-এখন ইংস্রচজ নূত্ন ব্ৎসস্র 

আমাস্দর নূত্ন ব্ৎসর িচরস্ত্ হয়। 

স্ত্রী। ত্া,  ভালই ত্। ত্া,  নূত্ন ব্ৎসর ব্’কল এত্গুস্লা মস্দর কব্াত্ল ব্াচনস্য়ি ককন? 

রামব্াবু্। সুস্খর চদন,  ব্নু্ধ ব্ান্ধব্ চনস্য় ভাল ক’কর কখস্ত্ কদস্ত্ হয়। 

স্ত্রী। ত্বু্ ভাল। আচম পাড়াস্গাঁস্য় মানুর্,  আচম মস্ন কচরয়াচিলাম,  কত্ামাস্দর ব্ৎসর 

কাব্াস্র বু্চঝ এই রকম কলসী উৎসগ্ কর্ স্ত্ হয়। ভাব্চিলাম,  ব্চল ব্ারর্ কর্ ব্ কর্য,  

আমার শ্বশুর িাশুড়ীর উস্র্দ্স্ি ও সব্ চদও না। 

রামব্াবু্। তু্চম ব্ড় চনস্র্ব্্াি! 

স্ত্রী। ত্া ত্ ব্স্ট। ত্াই আরও চজজ্ঞাসা কর্ স্ত্ ভয় পাই। 

রামব্াবু্। আব্ার চক চজজ্ঞাসা কচরস্ব্? 

স্ত্রী। এত্ কচপ,  সালগম,  গাজর,  কব্দানা,  কপতা,  আঙু্গর,  কভটচক মাি সব্ আচনস্য়ি 

ককন? কখস্ত্ চক এত্ লাগস্ব্? 

রামব্াবু্। না। ও সব্ সাস্হব্স্দর িাচল সাচজস্য় চদস্ত্ হস্ব্। 

স্ত্রী। চি,  চি,  এমন ক্্ কস্রা না। কলাস্ক ব্ড় কুকথা ব্ল স্ব্। 

রামব্াবু্। চক কথা ব্চলস্ব্? 

স্ত্রী। ব্ল স্ব্,  এস্দর ব্ৎসর কাব্াস্র কলসী উৎসগ্ও আস্ি,  কিার্দ্ পুরুর্স্ক ভুচজয 

উৎসগ্ করাও আস্ি। [ইচত্ প্রহারভস্য় গৃচহর্ীর কব্স্গ প্রস্থান। রামব্াবু্র উকীস্লর ব্াড়ী 

গমন এব্ং চহন্দুর Divorce হইস্ত্ পাস্র চক না,  ত্চদ্বর্স্য় প্রশ্ন চজজ্ঞাসা।] 
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