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১. জমিদারেে বজো.............................................................. 6  

২. সকালরবলা থেরকই ভােী মিমি সানাই বাজরে ......................... 1 7  

৩. কামিয াবাগারন জানকীনাে থ াষারলে বাম   ............................ 3 1  

৪. দুপুেগুরলাই সেলাে কারে িরন হয  সবরেরয  দী ঘ .................... 4 6  

৫. মিনরুি থেরক থবমেরয  ধীে পারয  ....................................... 6 0  

৬. মগমেিেন্দ্র থবকাে ......................................................... 7 3  
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৬৮. সাকুঘলাে থোর ে বাম  মট ........................................ 1 0 6 9  

৬৯. মসংহল, বিঘা সরিে এই থয ভােেবষঘ ......................... 1 0 9 1  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭০. মেরয টাে থদখরে এরসরেন িরহন্দ্রলাল সেকাে .............. 1 1 0 7  
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১. জচিদারেে বজো 

নদীে ওপে চদর ়ে ভেরস িরেরে জচিদারেে বজো। আষাঢ়ে িারসে আকারে নবীন ভি  

েুরকািুচে ভেরে চদনিচিে সরে, কেনও হঠাৎ এক ঝাাঁক পাচে উর ়ে  াবাে িনন এক 

পেো বৃচি, কেনও ঝেিরে ভোদ। দু পারেে নটেূচি জেেরে আাঁকা। ভকাথাাও 

জনবসচন, ভকাথাাও চনচব ়ে গােপাো, আবাে িারঝ িারঝ শুনয প্রান্তে। চনেক শুনয প্রান্তে 

ভকানও চেল্পীে নুচেরন ধো পর ়ে না, চকন্তু প্রকৃচনে িরধয না-ও েচব হর ়ে  া ়ে। কেনও 

সূ যারোক, কেনও ভির ে ো ়ো ়ে েচবগুচেে েং বদরে  া ়ে।  

  

বজোচট চবরেষ ব ়ে ন ়ে, দাাঁচ ়ে-িাচঝে সংেযা ে’জন। োরদে ওপে দুজন বন্দুকধােী 

প্রহেী বরস আরে োনা িাথাা ়ে চদর ়ে। একই হাঁরকা-কেরক পেম্পে বদোবদচে কেরন 

কেরন নাো গল্প কেরে চনিু গো ়ে। এ বজোব িাল্লারদে অকােরি হল্লা কোে চনরষধ 

আরে, েুব প্রর ়োজন না হরে নাো কথাাই বরে না, পথাচনরদযে হ ়ে হান নুরে চকংবা 

ভিারেে ইচেরন। 

  

িূে বজোচটে সরে আে একচট ভোট ভনৌরকাও বাাঁধা আরে। ভসোরন োন্নাবান্নাে বযবাা। 

ভজরে চ চে থাাচির ়ে ভকনা হ ়ে টাটকা িাে। কেনও পাে চদর ়ে চিিাে ভগরে নদী উত্তাে 

হর ়ে ওরঠ, বজো ও ভোট ভনৌকাচট প্রবেোরব ভদারে, ভোট ভনৌরকাচটেই েটফটাচন ভবচে, 

ভ ন ব ়ে োইর ়েে হান োচ ়ের ়ে েুরট ভ রন িা ়ে এক দুেন্ত বােক।  

  

বজোে ভেনরেে করে একজনই  াত্রী, োরটে ওপে নাচক ়ো ়ে ভঠস চদর ়ে অধয ে ়োন 

ের ়েরেন এক ভ্রািযিাি জচিদাে, ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েে কচনষ্ঠ সন্তান েবীন্দ্র। 

ভগাষ্ঠীপচন ভদরবন্দ্রনারথাে এনগুচে সন্তান, নবু বাংোে চবচেন্ন ভজো ও উচ ়েষযা ়ে ে ়োরনা 
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নাাঁে জচিদাচে নােুক প্রনযেোরব নদােচক কোে জনয আে কারুরক পাও ়ো  া ়ে না। 

ভজযষ্ঠ পুত্র চিরজন্দ্রনাথা চবিান ও দােযচনক, চকন্তু স্বোরব এরকবারে ভোোনাথা, চবষ ়েকরিযে 

চদরক নাাঁে ভকানও ভঝাাঁক ভনই, চিনী ়ে পুত্র সরনযন্দ্রনাথা িাকুচে জীচবকা ভবরে চনর ়েরেন, 

ভহরিন্দ্রনাথা অকাে িৃন। দুচট পুত্র চবকৃন িচিষ্ক। সবরির ়ে ভবচে েেসা কো চগর ়েচেে 

 াে ওপে, ভসই হনাে করেরে সবরির ়ে ভবচে। জাহাজ বযবসার ়ে েো ুচবে পে 

ভজযাচনচেন্দ্রনাথা ভ ন বচনযকা শুনয এক বাচনদান, ভকানও চকেুরনই আে উদযি ভনই, ভিজ 

বউঠারনে আাঁিরেে নো ়ে চনষ্প্রে হর ়ে ের ়েরেন, ের ়ে চপনাে সরে সাোৎ কেরন  ান 

না। চপনাও আাঁে এই পুত্রচটে িুেদেযরন আে আগ্রহী নন।  

  

চিরজন্দ্রনারথাে ভেরে চিরপন্দ্রনাথা সাবােক হবাে পে ভথারকই পাচেবাচেক অরনক দা ়ে-

দাচ ়েত্ব চনর ়েরেন, নাাঁে ভ াগযনাও আরে, এই নাচনচটরক ভদরবন্দ্রনারথােও চবরেষ পেন্দ। 

চকন্তু চিপু কেকানাে চবোসীজীবরন অেযি, োজাচিোনা ়ে চহরসবপত্র ভদেরন চনচন 

োচজ আরেন, গ্রাি বাংো ়ে ভ াো ুচে কো নাাঁে পেন্দ ন ়ে। এ চদরক প্রনযে পচেদেযন 

না হও ়ো ়ে জচিদাচেে আ ়ে করি আসরে। চবোসবযসন, পাচেবাচেক সংস্কৃৃচনিিযা ও 

ব্রাহ্মধরিযে প্রসারেে জনয  ুক্ত হরন বয ়ে কো হ ়ে, চকন্তু ভসই টাকা ভ  ভকাথাা ভথারক আরস 

না ভ ন ভেরেো বুঝরন িা ়ে না। অগনযা ভদরবন্দ্রনাথা নাাঁে এই কচনষ্ঠ পুত্রচটরকই সব কচট 

জচিদাচে ভদোশুরনাে োে চদর ়েরেন। ভস কেকানা ়ে বরস অ থাা সি ়ে অচনবাচহন কেরে 

চক না, ভস চদরক নাাঁে নীক্ষ্ণ নজে আরে। বেে োরনরকে িরধযই এ কারজ েবীন্দ্র  রথাি 

কৃচনরত্বে পচেি ়ে ভদও ়ো ়ে ভদরবন্দ্রনাথা আপানন এই সন্তানচটে প্রচন ভবে প্রসন্ন। 

  

েবীন্দ্র এেন বচত্রে বেে ব ়েস্কৃ এক পূিয  ুবা, চননচট সন্তারনে জনক। স্বাায ও রূরপ 

অনুযজ্জ্বে। চেোইদরহে কুচঠবাচ ়েে কাজ সম্পন্ন করে ভস এেন িরেরে সাজাদপুরে। 

চেোইদহ কেকানা ভথারক েুব ভবচে দূে ন ়ে, সাজাদপুে বা োহজাদপুে পাবনা ভজোে 

ইউসুফোহী পেগনা ়ে। বজোচট এেন িরেরে ভগা ়োেন্দ পাে হর ়ে ভসই চদরক। 

  

প্ররনযকচট জচিদাচেরনই পাকা কুচঠবাচ ়ে আরে বরট, েবীন্দ্র অরনক সি ়ে বজোরনই 

োচত্রবাস কেরন োেবারস। নদীপরথা  াত্রাে সি ়ে চকংবা িধয নদীরন ভনােে করে 
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োচত্রবারসে ইরে হরে  ারন সুেস্বােরন্দযে ভকানও বযা ান না  রট, ভস জনয সব বযবাা 

কো থাারক। প্রচনবাে কেকানা নযারগে সি ়ে সরে চদর ়ে ভদও ়ো হ ়ে কাাঁচ ়েকাচ ়ে 

কাচিনীরোগ িাে, ভসানা িুগ  াে, বাদাি, চকেচিে, কো, কিোরেবু, ভপ ়োো, 

আরপে, ওট চিে, ভকার ়েকাে ওট, ঝুনা নােরকাে, পান-সুপাচে, সেরষে ভনে, আিসত্ত্ব, 

আিিুে, হাাঁচ ়ে েচনয চিচি, সুগন্ধ সাবান, হযাজচেন চিি, টুথা পাউ াে। এ ো ়ো কর ়েক 

ভকস ব্রযাচি, েযারম্পইন ও ও ়োইন। ভেরষাক্ত দ্রবযগুচেে প্রচন অবেয েবীরন্দ্রে ভকানও 

আসচক্ত ভনই, ভস চহরসরব অনানয জচিদােনন ়েরদে নুেনা ়ে েবীন্দ্র এক িূচনযিান 

বাচনিি! নবু ওগুরো োেরন হ ়ে, সারহব সুরবাো কেনও আরস, ভদেী ়ে উ্চপপদা োজ 

কিযিােী চকংবা অনয জচিদাে বনু্ধ, আপযা ়েন কেরন হ ়ে নারদে।  

  

িধযারেে নদীরন বজোচট িরেরে িন্থে গচনরন, ভেনরেে কািো ়ে জচিদাে নন্দনচটে 

হারন ভনই সুোে পাত্র চকংবা আেরবাোে নে, ভকানও গাচ ়েকা বা ননযকী বা বাীজী ব 

সচেনী হ ়ে না কেনও, ভস এেন চহসারবে োনা েুরেও বরসচন চকংবা চদবাচনদ্রাও চদরে 

না। ভস এেন বযাপৃন এক সমূ্পিয অ-জচিদােসুেে কারজ। নাে ভপাোকও জচিদারেে 

িনন ন ়ে, বহিূেয ভিাগা-িাপকান ভঝাোরনা ের ়েরে ভদও ়োরেে হরক, ভস পরে আরে 

শুধু একটা ধুচন, োচে গা। জানো চদর ়ে ভোদ এরস পর ়েরে নাে ভগৌেবিয েেীরে, বুরক 

চবন্দু চবন্দু  াি, গেরি নাে েুরেপ ভনই, নাে হারন ভেট ও ভপচিে, ভস কচবনা চেেরে। 

ভস এেন জচিদাে ন ়ে, বে োষাে অগ্রগিয কচব। কচবনা েিনাে সি ়ে ভস দু এক পেচক্ত 

চেরেই ভিাে বন্ধ করে, সদয চেচেন পেচক্তগুচে গুনগুন করে কর ়েকবাে, পেন্দ হরে ওষ্ঠ 

দুচটরন হাচস ভফারট, পেবনযী পেচক্ত েিনা ়ে িন ভদ ়ে। ভেরট ভেো নাে অরনক চদরনে 

অরেযস, কাটাকুচট িুরে ভফোে সুচবরধ হ ়ে, এক ভেট ভেো হর ়ে ভগরে ভস একচট বাাঁধারনা 

োনা ়ে কচপ করে। কেনও সরে সরে অনয কাগরজ চিনী ়ে একচট কচপ করে ভকানও 

চপ্র ়েজনরক চিচঠে সরে পাচঠর ়ে ভদ ়ে। 

  

 াো বরে, কচবো পাঠকরদে িুে ভির ়ে বা িরনােঞ্জরনে জনয ভেরে না, নাো েুে বরে। 

ভকানও কচবই শুধু চনরজে জনয ভেরে না, চেেরন চেেরন ভকানও একজন চবরেষ পাঠক 
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চকংবা কর ়েকজন অন্তেে পাঠরকে কথাা িারঝ িারঝ নাে িরন আরসই। সিগ্র ককরোে 

জুর ়ে ও প্রথাি ভ ৌবরন েবীন্দ্রে িরন প ়েন ননুন বউঠারনে িুে। চনচন চেরেন েবীরন্দ্রে 

ব েিনাে প্রথাি পাচঠকা। নাাঁে পেন্দ হরব চক না ভস চবষর ়ে েবীন্দ্ররক সব সি ়ে সরিনন 

থাাকরন হন। কাদম্বেী িরে ভগরেন, অচেিানেরে এ পৃচথাবী ভথারক চিেনরে হাচের ়ে 

ভগরেন, ভস-ও প্রা ়ে দে বেে হর ়ে ভগে। চনচন িরে  াবাে পরেও প্রথাি প্রথাি দু-এক 

বেে েবীন্দ্র  েন-নেন নাাঁে ো ়োিূচনয ভদেরন ভপন, ভটে ভপন নাাঁে েেীেহীন উপচাচন, 

প্রা ়ে সব েিনারনই চনচন ভকাথাাও না ভকাথাাও থাাকরনন। িিে ভস অনুেূচন চফরক হর ়ে 

এরসরে। নােপে কর ়েকচট বেে ভেোে সি ়ে িরন প ়েন চপ্র ়েনাথা ভসন চকংবা অে ়ে 

ভিৌধুেীে িনন বনু্ধরদে কথাা, এাঁরদে িনািরনে চবরেষ িূেয আরে েবীরন্দ্রে কারে। 

  

ইদানীং প্রা ়ে সব সি ়ে িরন পর ়ে আে একজরনে িুে। ভস এেন চকরোেী ভথারক নরুিী 

হর ়েরে। োইচঝ ইচন্দো আে েবীরন্দ্রে স্ত্রী িৃিাচেনী প্রা ়ে একই ভনা বর ়েসী, নবু দুজরনে 

িরধয কন নফান। িৃিাচেনীরক চেচেন, সুসংস্কৃৃন করে ভনাোে ভিিা ভনা কি হ ়েচন, 

নবু কাবযরুচি জন্মারো না, গানবাজনাে চদরকও িন ভগে না। একটা কচবনা চেরে চকংবা 

একটা গান েিনা করে সরে সরে নারক ভোনাবাে ভকানও ইরেই জারগ না নাে স্বািীে। 

কােি প্রকৃন েসগ্রহি কেরন পােরে িুরে ভ  োববাল্লাস ফুরট ওরঠ, না ভ  ভকানওচদন 

ভদেরন পানচন েবীন্দ্র। একটু দী য চকেু ভোনারন ভগরে কেনও কেনও ভস  ুচির ়ে 

পর ়েরে। গৃচহিী বা ে যাসচেনী চহরসরব অবেয নাে ত্রুচট ভনই। এই ক’বেরে চননচট 

ফুটফুরট ভেরেরির ়েে জন্ম চদর ়েরে। িৃিাচেনী েবীরন্দ্রে সংসারেে ভ াগয সচেনী, চকন্তু 

ভস নাে িিয চকংবা নিযসচেনী হরন পােে না চকেুরনই।  েন বাচ ়েরন স্ত্রী পুত্রকনযারদে 

সরে থারক েবীন্দ্র, নেন ভসও চকেুেরিে জনয সংসােী হর ়ে  া ়ে, ভেরেরির ়েরদে িা ়ে, 

আদে করে।  েন বাইরে আরস, একা থাারক, নেনও িারঝিারঝ ওরদে কথাা িরন পর ়ে 

চঠকই, ইরে করে না ়োনাচ ়ে বাচ ়ে চফরে ভ রন। চকন্তু  েন ভস কচবনা েিনা করে, নেন 

ভস ভনা কাকে স্বািী চকংবা চপনা ন ়ে। ভস ভ ন এক বযাকুে চবেহী, কচবনাে েরত্র েরত্র 

চবরেরদে ভবদনা। কচবো আসরে ভকানও চকেুই পা ়ে না, এিনকী সব চকেু চদরেও 

  াচনে িনন নারদে অনৃচি ভথারক  া ়ে, শুধু ভোরগে অনৃচি ন ়ে, কীরসে ভ  অনৃচি, 
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কীরসে ভ  ভবদনারবাধ না বযােযা করে ভবাঝারনাও  া ়ে না, ভসই ভবদনা ভথারকই ভনা 

উৎসাচেন হ ়ে কচবনা। সাথাযক বা পচেনৃি কচব বেরন এ জগরন চকেু ভনই। 

  

এেন ভ -রকানও চকেু চেেরেই ইরে করে ইচন্দোরক ভদোরন চকংবা ভস কথাা জানারন। 

রূরপ ভস ঠাকুেবাচ ়েে অনয সব কনযা বা বধূরদেও োচ ়ের ়ে ভগরে, এবং নাে গুরিেও ভেষ 

ভনই। সদয ভস কেকানা চবশ্বচবদযাের ়েব পেীোচথাযনীরদে িরধয প্রথাি াান অচধকাে করে 

‘পদ্মাবনী স্বিযপদক’ ভপর ়েরে। ইংচবচজ, ফোচস ও বাংো ়ে নাে সিান জ্ঞান, পচিচি ও 

ভদেী ়ে সেীন দুরটাই েুব োে জারন, েবীরন্দ্রে গারনে স্বেচেচপ করে ভফেরন পারে অচন 

দ্রুন। এন রূপসী ও গুিবনী হরেও ভস চবর ়ে কেরন িা ়ে না। কুচ ়ে বেে বর ়েস হর ়ে 

ভগে, এেনও চববারহ ভস অচনেুক, এ ভকিন কথাা! কীরসে জনয ভ  নাে আপচত্ত, না ভস 

স্পি বুচঝর ়েও বেরন পারে না কারুরক। নরব চক ভস েচবকাকারক ভের ়ে থাাকরন িা ়ে না  

  

এরকবারে চেশু ব ়েস ভথারকই ভস েচবকাকাে নযাওটা। এেন নারদে সম্পকযটা এিন একটা 

চনচব ়ে  চনষ্ঠনা ভপৌাঁরেরে ভ ন ভকউ কারুরক ভের ়ে সচনযই আে থাাকরন পারে না। 

েবীরন্দ্রে িনন এিন পুরুষর,ষ্ঠ, এিন প্রচনোবান, এিন স দ ়ে িানুষরক এন 

কাোকাচে ভপর ়েরে ইচন্দো, অনয ভকানও পুরুষরক নাে পেন্দ হরব ভকন  েবীন্দ্র  েন 

বাইরে ভকাথাাও  া ়ে, নেন ইচন্দো প্রচনচদন একচট বা দুচট চিচঠ ভেরে, েবীন্দ্রও েম্বা 

েম্বা উত্তে ভদ ়ে, এিনকী অনয সব কাজ ভফরেও ইচন্দোরক আরগ চিচঠ ভেো িাই-ই। 

চনরজে িনটারক এিন সমূ্পিযোরব আে কারুে কারে ভিরে ধেরন পারে না েবীন্দ্র, নাে 

ভস েকি ভকানও পুরুষ বনু্ধ ভনই, পুরুষরদে সািরন ভস োচনকটা আ ়েি চকংবা 

ভকনাদুেস্তু, ভির ়েরদে কারেই ভস স্বেন্দ হরন পারে। 

  

এে িরধয দু-এক বেে আভগ েবীন্দ্র আে একবাে ইংেরি চগর ়েচেে। এবাে আে 

প ়োশুরনাে অজুহারন ন ়ে, চনেকই ভ্রিরিে অচেোরষ। বাবািোইর ়েে কাে ভথারক 

টাকাপ ়েসা চকেু পাও ়ো  া ়েচন, ভদরবন্দ্রনাথা আরগই বরে চদর ়েচেরেন, নাাঁে ভকানও 

ভেরেরক চবরেন  াবাে বযাপারে চনচন আে এক প ়েসাও ভদরবন না। েবীন্দ্র চনন ভো 

টাকা িারসাহাো পা ়ে, না ো ়ো অনয উপাজযন ভনই, ভস টাকা ভথারকও চকেু জরি না, বেং 
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ভবচে বয ়ে হর ়ে  া ়ে। চবরেন  াবাে জনয জাহাজ ো ়োে টাকা নারক ধাে কেন হর ়েচেে। 

সনযপ্রসারদে কাে ভথারক। সনয ভবে চহরসচব িানুষ হর ়ে উরঠরে, এেন ভস িািারদে 

প্রা ়েই টাকা ধাে ভদ ়ে, সুদও ভন ়ে। 

  

েবীন্দ্র ভেরবচেে, চনেযাে চিরত্ত ভস ইংেি ও ইওরোরপে কর ়েকচট ভদে  ুরে আসরব, 

ভসসব ভদরেে চেল্প-সেীন-নাটক উপরোগ কেরব। ওসব ভদরে একো ভব ়োরন োে 

োরগ না, সরে চেে বনু্ধ ভোরকন পাচেন, নাে ভ িন নীক্ষ্ণ ভিধা, ভনিচন েসজ্ঞান। 

ভসজদাদা সরনযন্দ্রনাথাও ভসইসি ়ে েুচট কাটারন চবরেন  াচেরেন, সুনোং েবীন্দ্ররক 

বযবাাপনাে দাচ ়েত্বও চনরন হে না, চকন্তু েিরন ভপৌাঁেবাে কর ়েকচদন পে ভথারকই েবীন্দ্রে 

িন ভকিন কেরন োগে। এরকবারে ভেরেিানুরষে িনন। ভসরেম্বে িারস েিরনে 

আবহাও ়ো অচন িিৎকাে, ভব ়োবাে পরে আদেয, চকন্তু েবীন্দ্রে িন েটফট করে। 

প্রচনচদন সকারে উরঠই  াকবারেে কারে েুরট  া ়ে, চিচঠ না থাাকরে িনটা চবোদ হর ়ে 

 া ়ে। চিচঠ ভপরেও স্বচি ভনই, ইচন্দো প্রচন চিচঠরনই ভেরে, নুচি আে কনচদন ওোরন 

থাাকরব, আিাে একটুও োে োগরে না, আিাে চকেুই োে োরগ না।  

  

একটা চিচঠরন ইচন্দো চেেে ভ  েচবকাকা  চদ এেুচন চফরে না আরস, না হরে ভস আে 

চিচঠই চেেরব না। সচনযই ভস আে চিচঠ ভেরে না। আরগ েবীন্দ্র এনটা বুঝরন পারেচন ভ  

ইচন্দোে সরে নাে  দর ়েে নন্ত্রী, কনোচন জচ ়ের ়ে আরে, ভস অচেিান করে চিচঠ চেেরে 

না, এটা ভ ন েবীরন্দ্রে কারে িৃনুয ন্ত্রিাে িনন। স্ত্রীে চিচঠ আরস, নারন সংসারেে েবে 

থাারক, ভস েকি চিচঠ ভপরে আশ্বি হও ়ো  া ়ে চকন্তু িন েরে না। একচদন সকারে 

সরনযন্দ্রনাথা একটা োি ভোো চিচঠ চদরেন, েবীন্দ্রে বােবাে অনুরোধপরত্রে উত্তরে 

ইচন্দো চেরেরে দা ়েসাো কর ়েক োইন, নাও চদর ়েরে বাবারক ভেো চিচঠে োরি। 

অপিারন েবীন্দ্রে িুেোনা পাংশুবিয হর ়ে ভগে। ইচন্দো সব সি ়ে নারক আোদা 

ভেফাফা ়ে চিচঠ পাঠা ়ে। না হরে চক সচনযই ভস আে ভকানও সম্পকয োেরন িা ়ে না  এ 

কথাা োবরনই েবীন্দ্রে িরন হ ়ে না হরে নাে জীবনটাই শুনয ও চনষ্ফলে হর ়ে  ারব। 
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ভসচদনই ভস চঠক কেে চফরে আসরব। সরনযন্দ্রনাথা ও ভোরকন পাচেন দারুি চবচমিতন। 

েবীন্দ্র চনন িারসে চেটানয চটচকট ভকরট এরসরে, এক িাস ভ রন না ভ রনই ভস ভফোে 

জনয বযি ভকন  এেনও অরনক ভ্রিরিে পচেকল্পনা ের ়েরে। ভদে ভথারক ভকানও 

দুুঃসংবাদ আরসচন, সবাই োে আরে, নবু েবীন্দ্র ভকন এন উনো হর ়ে পর ়েরে, না ভকউ 

বুঝরব না। ওো ওরক ধরে োোে অরনক ভিিা কেরেন, সরনযন্দ্রনাথা চনরজও চফেরবন 

চনন িাস পে ভোট োইর ়েে সরে, ভস েকি চঠক কো আরে। চকন্তু ভোট োইচট এেন 

আে না িানরন িাইরে না। চপ্র ়েজনরদে জনয উপহাে ভকনাকাচট শুরু করে চদে েবীন্দ্র, 

আে সকরেে জনয চকেু চকেু চজচনসপত্র ভকনাও হে, চকন্তু ইচন্দোে জনয কী ভনরব 

িনচাে কেরন পারব না।  চদবা একটা সুন্দে ভটবে েযাম্প পেন্দ হে, ভসটা আবাে 

ভোরকন চনর ়ে চনরন িা ়ে। ভোরকন বেে, ভনািাে  রে ভনা অরনক সুন্দে সুন্দে েযাম্প 

ভদরেচে েচব, না হরে এটা কাে জনয চনে  ভোরকন  নই  চনষ্ঠ বনু্ধ ভহাক, নবু এন 

বযচক্তগন প্রশ্ন পেন্দ করে না েচব। 

  

চথার ়েটাে ভদেরন ভগরে চকংবা ভকানও কনসাটয ভোনাে সি ়েও েবীন্দ্রে িাথাা ়ে  ুেরন 

থাারক, বাচব আে চিচঠ চেেরব না, বাচব আে চিচঠ চেেরব না! না হরে এই প্রবারসে 

চদনগুরো কী করে কাটরব  

  

ভেষ প যন্ত ভজােজাে করে চনরজই জাহারজ বুচকং-এে বযবাা করে ভফেে েবীন্দ্র, ভদ ়ে 

িারসে িাথাা ়ে ভস আবাে সিুরদ্র ভেরস প ়েে। ভসই প্রথাি েবীন্দ্রে একো জাহাজ  াত্রা, 

সহ াত্রীো সবাই অরিনা। েিরন থাাকাে সি ়ে ভস এক োইনও কচবনা চেেরন পারেচন। 

ওোরন সব সি ়ে ভকাট-পযান্টােুন পরে থাাকরন হ ়ে, বাংোে কাবযপ্রচনিা নাই বুচঝ কাে 

ভ াঁষরন িান না। জাহারজে কযাচবরনে িরধয আাঁট ভপাোক ভের ়ে োচত্রবাস পরে ভনবাে পে 

আবাে েবীরন্দ্রে কেরি কচবনা এরস ভগে। 

  

…আাঁচে চদর ়ে  াহা বে সহসা আচস ়ো কারে 

ভসই োে, থাাক নাই, নাে ভবচে কাে নাই–  

কথাা চদর ়ে বে  চদ ভিাহ ভেরে  া ়ে পারে  
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এন িৃদু এন আরধা অশ্রুজরে বারধ বারধা 

েেরি-সের ়ে-িান এিন চক োষা আরে  

কথাা ়ে বে না নাহা আাঁচে  াহা বচে ়োরে… 

  

অল্প বর ়েরস প্রথািবাে চবরদরে এরস প্রচনচন ়েন িরন প ়েন একজরনে কথাা। ভস 

সি ়েকাে কচবনাে েরত্র েরত্র নাাঁে িুেেচব। আে এ বারে িরন প ়েরে আে একজরনে 

িুে, ভস অচেিান করে আরে চিচঠ ভেো বন্ধ করে চদে, চফরে ভগরে চক কথাাও বেরব 

না  না, না, না হরন পারে না। চবরেরনে সব প্ররোেন নযাগ করে েচব ভ  এন আরগ 

আরগ িরে আসরে, ও চক নাে িূেয ভদরব না  

  

িুেোচন িরন পর ়ে আে েবীরন্দ্রে বুক ভকাঁরপ ওরঠ। ও ভ  এেন ব ়ে হর ়েরে, পূিয  ুবনী, 

ভস কথাা ওে িরন থাারক না, ভ ন আরগে িননই ভেরেিানুষচট ের ়েরে।  েন-নেন 

েবীন্দ্রে কারে িরে আরস, ঝপাস করে পারে বরস পর ়ে চকংবা ভপেন ভথারক জচ ়ের ়ে ধরে 

আদে করে গারে গাে ভঠচকর ়ে। িুরে চবচে ভকরট ভদ ়ে। এই চনর ়ে ভকউ ভকউ বাাঁকা ইচেন 

চদরন শুরু করেরে, অরনরকেই ভ  িন অপচেষ্কাে। ইচন্দো ভ  চবর ়ে কেব না বরে, নােও 

প্রচনচি ়ো আত্মী ়েস্বজনরদে িরধয োে ন ়ে, চকন্তু ইচন্দো না গ্রাহয করে না। চকন্তু েবীন্দ্র 

একটু একটু ে ়ে পা ়ে। ইচন্দো নাে েুবই চপ্র ়ে, নবু এে পচেিচন কী  একচদন ভনা ওরক 

ভের ়ে চদরন হরবই। 

  

ভনািাে সাহস আরে, আিাে সাহস নাই। 

এই ভ  েচিন আরো অন্ধকারে জ্বরে োরো, 

ভক বচেরন পারে বো  াহা িাও এচক নাই! 

নরব ইহা থাাক দূরে কল্পনাে স্বপ্নপুরে। 

 াে  াহা িরন ে ়ে নাই িরন করে  াই–  

এই চিে আবেি েুরে ভফরে কাজ নাই।… 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বরম্ব ভপৌাঁরেই পরেে চদন ভেরন িাপাে কথাা, চটচকরটে বযবাা কো আরে আরগ ভথারকই, 

চকন্তু িাঝোরত্র ভহারটরে ভপাাঁেবাে পে েবীন্দ্রে ভে ়োে হে চটচকট-টাকাপ ়েসা সুদ্ধ বযাগচট 

ভফরে এরসরে জাহারজ। দু িাস এগারো চদন ভকরটরে জাহারজ, ভেরষে চদরক চদন ভ ন 

আে কাটচেে না, এেন োেরনব িাচটরন পা চদর ়েও বাচ ়ে চফেরন ভদচে হর ়ে  ারব  

ভোেরবো আবাে জাহাজ াটা ়ে েুটরন হে এবং ভসৌোগযবেন বযাগচট পাও ়ো ভগে। 

এেন আবাে ভেরন ভ রন ভেরগ  ারব আেও চনন চদন।  

  

েবীন্দ্র ভ  চফরে আসরে না নেনও ভকউ জারন না। হঠাৎ উপচান হর ়ে ভস সবাইরক 

িিরক ভদরব। ভসই সবাইর ়েে নাচেকা ়ে প্রথাি াানচট শুধু একজনই ভপরন পারে। হাও ়ো 

ভিেরন ভপৌাঁেে পে একটা ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো কেে েবীন্দ্র। নারন েটবহে িাচপর ়ে ভস 

 াত্রা কেে, ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন ভগে না, বাবািোই পাকয চিরটে একটা ো ়ো বাচ ়েরন 

আরেন, আরগ নাাঁরক প্রিাি করে আসরন হরব, চকন্তু েবীন্দ্র গাচ ়েও ়োোরক পাকয চিট 

োচ ়ের ়ে আেও এচগর ়ে  াও ়োে চনরদযে চদে। 

  

ভসই ভ া ়োে গাচ ়ে এরস দাাঁ ়োে চবচজযনোও-এে বাচ ়েে সািরন। আকারে অপোরেে 

ম্লান আরো। এ অিরে প্রিুে পাচে। ভসন্ট পরেে চগজযাে িাথাাে ওপে চদর ়ে ঝাাঁক ঝাাঁক 

পাচে উর ়ে  ারে। এ বাচ ়েে সািরনে বাগারন এক নরুিী আকারেে চদরক নাচকর ়ে পাচে 

ভদেরে। গাচ ়েে েব্দ শুরন ভস িুে ভফোে। 

  

গাচ ়ে ভথারক নািরে এক দী যকা ়ে পুরুষ। িুরে ভ্রিেকৃষ্ণ দাচ ়ে, িাথাা ়ে কুচিন  ন িুরেে 

বাবচে, চমিতন হাসযি ়ে িুে। ভেরনই চবরেচন ভপাোক ভের ়ে ধুচন ও চপোন পরে চনর ়েরে 

েবীন্দ্র। ইচন্দোে ভিারে ধন্দ ভেরগ ভগে। এ চক সচনযই নাে েচবকা, না নাে দৃচিচবভ্রি! 

এন ভবচে ভস একজন িানুরষে কথাা োবরে ভ  ভস নাে একটা ো ়োিূচনযও গর ়ে ভফরেরে। 

  

েবীন্দ্র  াকে, বাচব–  

  

ভকাথাা ়ে চিচের ়ে ভগে োগ আে অচেিান। নেনই ইচন্দো একচট হচেিীে িনন েবীরন্দ্রে 

প্রসাচেন দুই বাহে চদরক েুরট ভগে। 
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ইচন্দো েবীন্দ্রে িন  নোচন অচধকাে করে আরে, সেো ননটা পারেচন। এো দুজরন 

সিবর ়েসী হরেও দুজরন অরনক নফান। ইচন্দো আগারগা ়ো ইংচেচজ স্কৃুরে পর ়েরে, 

বাচ ়েরন পচিচি আদেকা ়েদা ়ে অেযি হরেও েচবকাকাে সাচন্নরধযে প্রোরব ভস বাংো 

কাবয-সাচহনয-সেীন প্রাি চদর ়ে অনুেব করে। সেো পর ়েরে বাংো স্কৃুরে, প ়োশুরনানও 

ভস োে োত্রী, চকন্তু নাে সাচহনয-চেল্পরবাধ ভনিন উাঁিু নারে বাাঁধা ন ়ে। সেো োেনী 

পচত্রকা ়ে প্রা ়েই এটা ভসটা ভেরে, চকন্তু না এিন চকেু হ ়ে না। ইচন্দো ভ িন নাে িন-

প্রাি সবই েচবকারক চদর ়ে চদর ়েরে, সেো না ন ়ে। সেো উ্চপাকাচননী। ইচন্দো চনরজরক 

আ ়োে করে েবীরন্দ্রে েযাচনরনই িুগ্ধ, সেো চনরজও েযাচন িা ়ে। েবীন্দ্র িুরেে ওপে 

চকেু বরে না, ভঢাাঁক চগরে নাে েিনাে প্রেংসা করে। গানটা অবেয ভস োেই ভবারঝ। 

সেোও চবর ়ে কেরব না প্রচনজ্ঞা করেরে, চকন্তু নাে কােিটাও স্পি, ভস কুিােী ভথারক 

ভদরেে ভসবা কেরন িা ়ে। সেোে জীবরন নাে েচবিািা ন ়ে, নাে বাবাে প্রোবই ভবচে। 

সেোে বাবা কংরগ্ররসে একজন পাণ্ডা। ও বাচ ়েরন েবীন্দ্রে  াও ়ো-আসা িিেই করি 

আসরে। 

  

আে একচট নরুিীে সরে েবীরন্দ্রে িানচসক  চনষ্ঠনা হর ়েচেে। বযাচেিাে আশু ভিৌধুেীে 

সরে বনু্ধত্ব ও কুটুচম্বনাে সুরত্র নাে এক োচগরন ়েী চপ্র ়েম্বদাে সরে পচেি ়ে হ ়ে। এই 

সু,ী, চবদুষী ভির ়েচটও কচবনা ভেরে এবং ভস েবীন্দ্রে একজন িুগ্ধ েক্ত। েবীন্দ্রে বহ 

কচবনা ভস দাাঁচ ়েকিা,  যাে সরিন িুো বেরন পারে, আশু ভিৌধুেীে স্কৃট ভেরনে বাচ ়েে 

আড্ডা ়ে ভস েবীন্দ্রে কচবনা আবৃচত্ত করে সবাইরক নাক োচগর ়ে চদর ়েরে অরনকবাে। 

েবীন্দ্রও স্বীকাে করেরে ভ  নাে কচবনা এিন পুরোপুচে িুো বেরন ভস আে কারুরক 

ভদরেচন। 

  

চপ্র ়েম্বদা চনরজে কচবনা অরনরকে সািরন পাঠ কেরন েজ্জা পা ়ে। ভস েবীন্দ্ররক শুচনর ়েরে 

চনোো ভকানও জা ়েগা ়ে ভ রক চনর ়ে চগর ়ে, সসরিারি, িৃদু গো ়ে। চিচঠরনও কচবনা 

চেরে পাচঠর ়েরে, েবীন্দ্র নারক উত্তে চদর ়েরে চন ়েচিন। দুজরনে বর ়েরসে বযবধান েুব 

ভবচে ন ়ে, িানচসক দূেত্বও  েন করি আসরে অরনকোচন, এিন সি ়ে আিচম্বরন 
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চপ্র ়েম্বদাে চবর ়ে চঠক হর ়ে ভগে। চবর ়েে পেই ভস িরে ভগে অরনক দূরে, িধযপ্ররদরেে 

ো ়েপুরে, নাে সরে আে ভদো হবােও সম্ভাবনা েইে না। জচিদাচে পচেদেযরনে সি ়ে 

বজো ়ে থাাকরন থাাকরন চপ্র ়েম্বদাে চববারহে সংবারদে চিচঠ ভপর ়ে েবীন্দ্র চবিনা হর ়ে চেে 

ভবে চকেুেি। সম্বন্ধ কো চবর ়ে, স্বািীচট এক অরিনা পুরুষ, নাে সরে অনদূরে এক 

সমূ্পিয ননুন পচেরবরে চপ্র ়েম্বদাে িনন একচট সূক্ষ্ম অনুেূচনসম্পন্ন ভির ়ে চনরজরক ভকিন 

করে িাচনর ়ে ভনরব  ভসোরন ভকিনোরব প্রথাি প্রথাি চপ্র ়েম্বদাে চদন ও োন কাটরব, 

েবীন্দ্র ভেরব পা ়ে না। পুরুষ িানুরষে পরে এ বযাপােটা ভবাঝা সম্ভবই ন ়ে। 

  

বজোে একটা সুচবরধ, না ভ া ়োে গাচ ়েে িনন েম্ফঝম্প করে না। কচবনা েিনা কো, 

বই প ়ো ও চিচঠ ভেো ভবে িেরন পারে, কেনও কেনও িৃদু দুেুচনরন না আরস। সািানয 

 ুরিই বহ স্বপ্ন ভদরে েবীন্দ্র, অরনক স্বপ্ন ভথারকই ভস নাে ভেোে উপাদান ভপর ়ে  া ়ে। 

ভকানও ভকানও স্বপ্ন আরস গরল্পে ভবরে। ভকানও ভকানও স্বরপ্ন থাারক কচবনাে ইচেন। 

ইদানীং ভস গরল্পে বাাঁধুচন ভদও ়ো চকেু কচবনাও চেেরন শুরু করেরে। 

  

সরন্ধ হর ়ে এরসরে, একজন পচেিােক িা চদর ়ে ভগে। িা পান কেরন কেরন েবীন্দ্র শুনরন 

ভপে িানুরষে কেগুঞ্জন। িাচঝ-িাল্লাোও কথাাবানযা শুরু করেরে। বজো ভকানও 

জনবসচনে ধারে নীে ভ াঁরষ িরেরে। এই সি ়ে নদীে  ারট অরনক িানুষ আরস, নােীো 

কাাঁরে কেচস চনর ়ে জে েেরন এরস চনরজোই উচ্ছ্বে হর ়ে ওরঠ, এই দৃেয ভদেরন েবীন্দ্রে 

োে োরগ। 
  

েবীন্দ্র না ়োনাচ ়ে বাইরে এরস দাাঁ ়োে। আকারে েচক্তি আরোে ে ়োেচ ়ে, নীেবনযী 

গােপাোগুচেও ভ ন ভসই েং ভিরেরে। বজোচট একটা  ারট চে ়েরন িরেরে, ঝুপ করে 

ভনােে ভফোে েব্দ হে, হারেে িাচঝ সািাে সািাে ভহাঁরক উঠে। একটা োো িচন্দরেে 

সািরন চে ়ে করে দাাঁচ ়ের ়ে আরে ভবে চকেু ভকৌনূহেী িানুষ, জরে বুক প যন্ত  ুচবর ়ে 

কর ়েকচট েিিীও চাে চিরত্রে িনন ভির ়ে আরে এ চদরক। 

  

একজন কিযিােী েবীন্দ্ররক বেে, হজুে সাজাদপুে এরস ভগরে–  
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নাে কথাা ়ে আেও চকেু ভ ন অবাক্ত েইে। েবীন্দ্র ভদেে, অনয দাাঁচ ়ে-িাচঝোও সবাই 

নাে চদরক নাচকর ়ে নীেরব ভ ন চকেু বেরন িাইরে।  

  

একটু পরেই ভস বুঝরন পােে। না ়োনাচ ়েরন ভস োচে গার ়েই ওপরে িরে এরসরে। চকন্তু 

ভস ভনা এেন আে নরুি কচব েবীন্দ্রবাবু ন ়ে, ভস ভ  এোনকাে জচিদাে, ভোরক বরে 

োজাবাবু, নাে উপ ুক্ত ভপাোক গার ়ে ি ়োরন হরব। 

  

েবীন্দ্র না ়োনাচ ়ে কািোে িরধয চফরে ভগে। 

২. সকােরবো ভথারকই োেী চিচি 

সানাই বাজরে 

সকােরবো ভথারকই োেী চিচি সানাই বাজরে। কেেবী োচগিী ভ ন েচ ়ের ়ে পর ়েরে 

আকারে বানারস। আষাঢ়ে িাস হরেও আজরকে চদনচট বষযিিুক্ত পচেেন্ন। কুচঠবাচ ়েে 

বাোন্দা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে ের ়েরে েবীন্দ্র, সানাইর ়েে সুরে নাে বুরকে িরধয ভ ন একটা করিে 

অচে ান হরে। অরনক সি ়ে অচন সুন্দরেে িরধযই চিরে থাারক এই ভবাধ। 

  

এ  াত্রা ়ে েবীরন্দ্রে সেী বা সচেনী ভকউ ভনই। কেকানা ়ে সম্প্রচন নারক ভবে বযি 

থাাকরন হ ়ে, গ্রাি সফরে এরস একাচকত্ব ভস ভবে উপরোগ করে। এোরন  েন নেন 

ভকানও অচনচথা উপচান হলে ভস চবেক্তই হ ়ে। দুচদন আরগ পত্নী সহ িযাচজরিট সারহব 

এরসচেরেন, নারদে অযাপা ়েরন একচট ভবো বারজ েেি হর ়েরে। আবাে এক এক সি ়ে 

িানুরষে সে পাবাে জনয িনটা োোচ ়েন হর ়ে থাারক।  

  

সাধােি প্রজারদে জচিদােবাবুে কারে আসরন ভদও ়ো হ ়ে না, বেকন্দাজো বাধা ভদ ়ে। 

অচধকাংে প্রজাই অবেয ের ়ে কাে ভ াঁরষ না। আবাে দু’িােজন এিনই সেে হ ়ে ভ  

চন ়েিকানুন চকেুই ভবারঝ না। ভসাজা বজো ়ে উরঠ আরস। েবীন্দ্র ভদেরন ভপরে 
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বেকন্দাজরদে চনবৃত্ত করে নারদে কারে ভ রক ভন ়ে। নাো অকপরট চনরজরদে সুেদুুঃরেে 

কথাা বরে। নাো ভ  চঠক নাচেে জানাবাে জনয বা প্রচনকারেে আো ়ে আরস, নাও ন ়ে, 

সবই নাো চন ়েচন বরে ভিরন ভন ়ে, শুধু এই ভদরবাপি দূরেে িানুষচটরক চনরজে কথাা 

শুচনর ়েই আনন্দ। চকেু চকেু চবচিত্র িচেরত্রেও ভদো ভপর ়েরে েবীন্দ্র। চেোইদহরন একজন 

প্রা ়েই আরস, সবাই নারক বরে ভিৌেচব সারহব। ভোকচট পঞ্জাচব িুসেিান, আবচব-

ফােচস জারন। অনদুে ভথারক এরস এই বাংোে এক গণ্ডগ্রারি ভকন পর ়ে আরে না ভবাঝা 

দা ়ে। ভোকচট ভবে কথাা বরে, চকেুেি োে োরগ, নাে বকেকাচন ভেষ প যন্ত চবেচক্তকে 

প যার ়ে িরে  া ়ে। 

  

অচেিুচি সেদাে নারি আে একজনও ভবে গল্প জিা ়ে। ভস নাচক একজন কচব ়োে। 

চকন্তু নাে কচব ়োচেে ভির ়ে উদ্ভট গল্পই ভবচে উপরোগয। নােও একটা ভদাষ আরে, 

ভেরষে চদরক ভস জচিদাচেে িযারনজাে ও অনযানয আিোরদে সম্পরকয নানান ভদারষে 

কথাা সানকাহন করে বেরন শুরু করে, নাে ধােিা, এরন জচিদােবাবু েুচে হরবন। 

  

েবীন্দ্র সবরির ়ে অবাক হর ়েচেে চেোইদহ ভপাি অচফরসে এক চপওনরক ভদরে। চিচঠে 

থারে চপরঠ চনর ়ে  াবাে সি ়ে ভস আপন িরন গান করে। একচদন বজোে োরদ বরস নাে 

ভসই গান শুরন েবীন্দ্র চনরজই নারক ভ রক পাচঠর ়েচেে। ভোরক বরে, ওে নাি গগন 

হেকো, েবীরন্দ্রে কারে ভস চনরজ অবেয বেে, নাে নাি গগনিন্দ্র দাি। সাধােি এক 

অচেচেন িানুষ, ভস চনরজ গান েিনা করে, চনরজই সুে ভদ ়ে। কী গেীে উপেচিে কথাা 

ভস সব গারনে। 

  

আিাে িরনে িানুষ ভ  ভে, আচি ভকাথাা ়ে পারবা নারে 

হাোর ়ে ভসই িানুরষ নাে উরিরে ভদেচবরদরে ভব ়োই  ুরে 

ভকাথাা ়ে পারবা নারে…।  

  

বাংোে গ্রারি- গরঞ্জ এেকি কন সব িচি-িুরক্তা েচ ়ের ়ে আরে। গগন হেকোে গান 

শুনরন শুনরন েবীন্দ্রে িরন হর ়েরে, এই ধেরনে সব ভোকগীচন, ভির ়েচে ে ়ো, ব্রনকথাা, 
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িাচঝরদে গান, এইসব সংগ্রহ করে েো কো দেকাে। এই সবই ভনা আিারদে সংস্কৃৃচনে 

উত্তোচধকাে। 

  

সাজাদপুরে এরস এেনও ভনিন ভকানও আকষযিী ়ে িানুরষে ভদো পাও ়ো  া ়েচন। কচদন 

ঝ ়ে বৃচিে জনয বজো ়ে থাাকা হ ়েচন। কুচঠবাচ ়েরন আ, ়ে চনরন হর ়েরে। নদীে ধাে চদর ়ে 

একা একা ভব ়োবােও উপা ়ে ভনই। সরে সরে দুজন পাইক-রেরঠে  ারব পাহাো চদর ়ে। 

েবীন্দ্র না এরকবারেই িা ়ে না, চকন্তু িযারনজােিোই ভজদ ধরেরেন, জচিদােিোইর ়েে 

চনোপত্তাে জনয এটা চবরেষ দেকাে। 

  

দুে, ওেকিোরব ভবচ ়ের ়ে ভকানও সুে আরে নাচক  

  

আজ সকারে িরন হরে এবারে কেকানা ভথারক কারুরক সরে চনর ়ে এরে োে হন। শুধু 

বই পর ়ে আে ভেোরেচে করে ক্লান্ত োগরে। 

  

চসংহ দেজা ়ে নহবন বরসরে, সানাই বাজরে ভসোরন। কর ়েকজন ভোক গাাঁদা ফুরেে 

িাো ভগাঁরথা টাোরে। িেে রটে ওপে কচি কচি কোগাে ভকরট এরন বসারনা হরে সাচে 

চদর ়ে। ভেনরেে ব ়ে হে  েচটরন েচেন কাগরজে চেকচে। ভিরঝরন পানা হর ়েরে চবচেন্ন 

েরেে সনেচি, িাদুে ও িট। িাঝোরন একচট কারুকা যেচিন ভি ়োে িেিে চদর ়ে 

ভিা ়ো। চঠক ভ ন একটা চসংহাসন। আজ এোরন চবরেষ এক উৎসব, আজ পুিযাহ। 

  

এে আরগ চেোইদরহ ভবে কর ়েকবাে  ুরে ভগরেও সাজাদপুরে েবীন্দ্র এে এই প্রথাি। 

ককরোরে ভস এরসরে ভজযাচনদাদাে সরে, নেন চেে েুবই ধুিধারিে বযাপাে। 

ভজযাচনদাদা অরনক ভোক-েস্কৃে চনর ়ে  ুেরন োেবাসরনন, ভ িন সরে থাাকন 

গানবাজনাে দে, ভনিনই ঢযাাঁ ়ো চপচটর ়ে জেরে চেকাে কেরন ভ রনন। েবীরন্দ্রে িরন 

আরে, একবাে বা  চেকাে কেরন চগর ়ে ভজযাচনদাদা নাে হারন বন্দুক নুরে চদর ়েচেরেন। 

ওুঃ কী ে ়ে ভপর ়েচেে ভস, োচগযস নাে চনচেি গুচে বার ে িনুুঃসীিানা চদর ়েও  া ়েচন। 

নাুঃ, চেকাে-চটকাে নাে ধারন ভপা ়ে না। 
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চেোইদহ ও পাচনসরেে জচিদাচে ভদরবন্দ্রনারথাে চনজস্ব হরেও সাজাদপুে পর ়েরে নাাঁে 

োই চগেীন্দ্রনারথাে োরগ। চগেীন্দ্রনারথাে নাচন গগন, সিে, অবনো নাবােক চেে বরে 

ভদরবন্দ্রনাথারকই ভদোশুরনা কেরন হন, এেন ওো ব ়ে হর ়েরে, চকন্তু ব ়ে অেস, বাচ ়েরন 

বরস েচব আাঁরক, বাইরে ভবরুরনই িা ়ে না। নাই েবীন্দ্ররকই ওরদে বকেরি োজনা 

আদা ়ে কেরন আসরন হর ়েরে। 

  

এক সি ়ে িযারনজােিোই এরস বেরেন, হজুে, এবাে ভ  নীরি ভ রন হ ়ে। সকরে 

অরপো করে আরেন। 

  

ভবে একোনা ঝেিরে ভপাোক পরে চনরন হে েবীন্দ্ররক। চিনা চসরেে কুনা-পাজািা। 

িাথাা ়ে পােক বসারনা পাগচ ়ে, পার ়ে নাগো। এই ভবরে চসাঁচ ়ে চদর ়ে নািরন োগরেন 

জচিদােপ্রবে ,ীে ,ী ুক্ত েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে িচহিািযব। েবীরন্দ্রে িরন হরন োগে, ভস 

ভ ন একজন চথার ়েটারেে োজা। োজাে েূচিকা ়ে অচেন ়ে কো নাে অরেযস আরে। 

  

ব ়ে হে েচটরন ভস প্ররবে কোে আরগই অরনকগুচে োাঁে ভবরজ উঠে। োাঁরেে আও ়োরজ 

ভঢরক ভগে সানাইর ়েে সুে। প্রজাো সবাই উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে হান ভজা ়ে করে েইে। েবীন্দ্র 

এরস ভসই নকে চসংহাসরন বসরনই সবাই েূচিরন কপাে ভঠচকর ়ে প্রিাি জানাে, ভকউ 

ভকউ ভসই অবাা ভথারক আে ওরঠই না। 

  

অনয জচিদাচেরন এে পে পুরোচহন এরস বন্দনা করে, চকন্তু এই জচিদােো ব্রাহ্ম, আরগ 

পেি ব্ররহ্মে অিযনা, নােপে অনয চকেু। একজন আিা য এরস প্রাথাযনা পচেিােনা কেরেন 

চকেুেি, নােপে জচিদােবাবুরক পুষ্পিােয ও িন্দন চদর ়ে অচেচষক্ত কেরেন। এে পে 

িযারনজােবাবু শুরু কেরেন জচিদারেে গুিগান। অরনকচদন পে ঠাকুে বংরেে ভকউ 

এরেন সাজাদপুরে, এটা এোনকাে প্রজারদে পরে চবোট ভসৌোরগযে বযাপাে। স্বগয 

ভথারক ভনরি আসা ভদবনাে িনন এই জচিদারেে কৃপাধন দৃচিপারন প্রজারদে সিি 

অিেে দূে হর ়ে  ারব। 
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েবীন্দ্র িরন িরন োবরে, প্রজাো  ারন ভকানও োজা বা জচিদােরক নারদেই িনন 

একজন সাধােি িানুষ না িরন করে, ভসইজনয ে ়ে ও সি জাগাবাে চকেু চকেু বযবাা 

িরে আসরে অরনক চদন ধরে। এই জনযই োজা-জচিদােরদে নািগুচে েুব েম্বা েম্বা 

হ ়ে, সাধােি িানুষরদে ভথারক আোদা।  নই গেি থাাকুক, নবু জবেজং ভপাোক পেরন 

হ ়ে োজারক। চনচন উ্চপাসরন বসরবন। চনচন কথাা বেরবন নীরিে চদরক নাচকর ়ে, প্রজারদে 

কথাা বেরন হরব িুে নুরে। 

  

িযারনজাে স্তুচন করে  ারে, েবীন্দ্র হাসরে ভঠচট চটরপ। এো ভকউ জারন না। ভস একজন 

নকে োজা। িযারনজােবাবু নারক ভদবনা বাচনর ়ে চদর ়েরে, আে েবীন্দ্র িরন িরন বেরে 

নাে সদয েচিন কচবনাে োইন “োাঁিাে পাচে চেে ভসানাে োাঁিাচটরন, বরনে পাচে চেে 

বরন…” ভস এেন োাঁিাে পাচে! 
  

বক্তৃনা ভেষ কোে পে িযারনজােবাবু েবীরন্দ্রব গো ়ে আে এক প্রা িাো পচের ়ে প্রিাি 

কেরেন েূেুচিন হর ়ে। িযারনজােবাবুই এোনকাে দণ্ডিুরণ্ডে কনযা, চনচনও  াাঁরক 

এিনোরব প্রিাি জানান, ভসই জচিদাে না হরে কনোচন ব ়ে। 

  

এবাে েবীন্দ্ররক প্রজারদে সরম্বাধন করে োষি চদরন হরব। চ চন স্ব ়েং নাটযকাে ও 

অচেরননা, নাাঁে পরে এই েূচিকাচটয েক্ত চকেু ন ়ে। সুেচেন করি চনচন সিরবন প্রজ্ঞা 

ও আিোবগযরক আেীবাদ জানারেন। 

  

এই উৎসরবে চদরন প্রজারদে িধয ভথারক চবচেি ভকানও বযচক্তরক পুিযাহপাত্র চহরসরব 

ভবরে ভনও ়ো হ ়ে। জচিদাে চনরজে হারন ভসই পুিযাহপাত্র প্রজারক প্রথাি গো ়ে ভসানাে 

িাো পচের ়ে বেি কেরবন, নােপে নারক ননুন কাপ ়ে, এক হাাঁচ ়ে দই, উত্তেী ়ে, একচট 

ব ়ে িাে, পান-নািাক ও ফেিূে েচনয একচট পাত্র—এইসব উপরটৌকন ভদরবন। জচিদাে 

ভ  কনোচন প্রজানুেঞ্জক, চনচন ভ  শুধু গ্রহি করেন না, প্রজারদেও অরনক চকেু ভদন, এ 

অনুষ্ঠান নােই প্রনীক। 
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এবারে  ারক পুিযাহপাত্র চহরসরব চনবযাচিন কো হর ়েরে, চনচন একজন িধযব ়েস্কৃ 

িুসেিান। ভপাোক-আোক ভদরে িরন হ ়ে ভবে সম্রান্ত। িযারনজারেে চনরদযে িনন 

েবীন্দ্র নাাঁরক িন্দরনে ভফাটা ও িাো পবাে, নােপে উপহাে দ্রবযগুচে নুরে চদে হারন। 

ভসসব িাথাা ়ে ভঠচকর ়ে এক পারে সচের ়ে ভেরে প্রজাচট হঠাৎ শুর ়ে পর ়ে েবীরন্দ্রে পা 

জচ ়ের ়ে ধেরেন। 

  

একজন ব ়েস্কৃ িানুষ পার ়ে হান চদরে বরে েবীন্দ্র স্বাোবক সরিারিই পা সচের ়ে চনে। 

চকন্তু প্রজাচট না িানরেন ভকন।  ুগ  ুগ সচিন চবশ্বারসে এই প্রথাা ভ  জচিদারেে পা 

স্পেয করে প্রিাি জানারন হ ়ে। বুরক ভহাঁরট এচগর ়ে এরস আবাে ঝাাঁচপর ়ে প ়েরেন েবীরন্দ্রে 

পার ়ে। নােপে আিকারনে ভজে ভথারক একচট ভিাহে েচনয পুাঁটুচে োেরেন ভসোরন। 

  

এেপে অনয প্রজাো এরক এরক উরঠ এরস নজোনা ও কে ভেরে ভ রন োগে জচিদারেে 

সািরন। েবীন্দ্র ভদেে, চবচেন্ন জাচনে প্রজারদে জনয পৃথাক বসাে বযবাা। ব্রাহ্মিরদে 

ভদও ়ো হর ়েরে ধপধরপ সাদা িাদে ভবোরনা িাদুে। চহন্দু আিো ও িহাজনরদে জনয 

পানা হর ়েরে েচেন সনেচি, আে সাধােি প্রজা,  ারদে অচধকাংেই িুসেিান, নারদে 

জনয িট্ট। নাও চহন্দু ও িুসেিানরদে দুচদরক। 

  

একর র ়েচি ও ক্লাচন্ত োগরেও েবীরন্দ্রে উরঠ  াবাে উপা ়ে ভনই। প্রজাো টাকা-প ়েসা 

চদরে, এই জনযই ভনা নারক এোরন পাঠারনা হর ়েরে।  

  

সাজাদপুে ভথারক আে দু চদন পরেই েবীন্দ্র ভেরস প ়েে চেোইদরহে চদরক। ভসোরন 

অরনক কাজ বাচক আরে। সাজাদপুরে প্রজারদে িরধয অসরন্তারষে সংবাদ পাও ়ো 

চগর ়েচেে, ভসই জনযই েবীন্দ্ররক নচ ়ে চ ়ে করে এোরন আসরন হ ়ে। চকন্তু ভসেকি 

ভকানও অসরন্তারষে চিেই ভদো ভগে না। আপানন সব চকেুই চঠকঠাক, প্রজাোও োন্ত, 

িযারনজাে ও আিোবগযও েুচে,  রথাি কে আদা ়ে হর ়েরে বরে ভদরবন্দ্রনাথাও সন্তুি 

হরবন। 
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ভফোে পরথা ভস দু’োনা ভোট গল্প চেরে ভফেে। এেন গল্প ভবে এরস  ারে কেরিে 

 গা ়ে। কৃষ্ণকিে েট্টািা য চহনবাদী’ নারি পচত্রকা প্রকাে কো ়ে েচব ভসোরন প্রচন 

সংেযা ়ে একচট করে গল্প চেেরন শুরু করেচেে। োেই োগচেে নাে গল্পগুচে চেেরন, 

হঠাৎ একচদন কৃষ্ণকিে বেরেন, েচববাবু আপনাে গল্পগুচে চকেু গুরুপাক হর ়ে  ারে, 

সাধােি পাঠকো চঠক চনরন পােরে না। আপনাে কাে ভথারক চকেু ে ু েকরিে েিনা 

িাই। এ কথাা শুরন েবীন্দ্রে োগ ধরে চগর ়েচেে। সম্পাদরকে হকুি িনন ফেিার ়েচে 

ভেো চেেরন হরব নাচক  চহনবাদীরন ভেোই ভস বন্ধ করে চদে। 

  

চকেুচদন পরেই ঠাকুেবাচ ়ে ভথারক আে একচট ননুন পচত্রকা ভবরুরন শুরু কেরে। সাধনা। 

চনরজরদে একটা পচত্রকা না থাাকরে িরে না। ব ়ে দাদাে দুই ভেরে সুধীন্দ্র ও নীনীন্দ্র 

চনর ়েরে এই কাগরজে োে, চকন্তু েবীন্দ্ররকই সম্পাদনাে বযাপােটা ভদরে চদরন হ ়ে, নাে 

চনরজে ভেোই থাারক সবযাচধক। সাধনাে জনয আবাে নাে ভোট গল্প ভেো শুরু হর ়েরে। 

েবীন্দ্রে ব ়ে ভির ়ে ভবেী এেন ভবে টেটে করে কথাা বরে, পৃচথাবী সম্পরকয নাে হাজাে 

েকি প্রশ্ন, নাে কথাা োবরন োবরন িাথাা ়ে এরস ভগে ‘কাবুচেও ়োো’ নারি একটা 

গল্প। 

  

ভেোে ফাাঁরক ফাাঁরক েবীন্দ্র অনযিনস্কৃ হর ়ে  া ়ে। চকেু চকেু প্রজাে িুে িরন পর ়ে। সেে, 

পচে,িী িানুষ, নাো  াি ঝচের ়ে ফসে ফো ়ে, চকন্তু নারদে দাচেদ্রয ভকানও চদন ভ াি 

না। চকন্তু িহাজন, আিো, জচিদােো ভনা চদচবয আোরি থাারক।  ারদে ,রি জচিরন 

ফসে ফরে, নারদে বচিন করে এই জচিদাচেে বযবসা কী করে নযা ়েসেন হরন পারে  

এই প্রশ্ন নাে িরন বােবাে জারগ, চকন্তু সিাধারনে উত্তে েুাঁরজ পা ়ে না। ভস চনরজ এেনও 

জচিদাে ন ়ে, চপনাে এবং েু ়েনুরনা োইরদে প্রচনচনচধ িাত্র। চকন্তু ভস  চদ ভকানও 

জচিদাচেে িাচেক হন, না হরে চনরজে স্বত্ব নযাগ কেরেও চক ভকানও সুোহা হন! 

অচধকাংে গচেব প্রজােই চনজস্ব জচি ধরে োোে েিনা ভনই, নাো িহাজরনে ে্পররে 

প ়েরব। ইংরেজ সেকােও প্রচনচট প্রজাে কাে ভথারক োজনা আদা ়ে কেরন পােরব না, 
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জচিদােরদে কাে ভথারক ভথাাক টাকা ভপরেই নারদে সুচবরধ, সুনোং চনরজরদে স্বারথাযই 

ইংরেজ সেকাে এই বযবাা চটচকর ়ে োেরব। 

  

পদ্মা নদী ধরে এরস ভগাোই নদীে িুেটা ়ে ঢুরক চেোইদহ কুচঠবাচ ়ে। এই নািচটে ভবে 

িজা ইচনহাস আরে। চবোচহিপুে পেগনাে এই গ্রািচটে নাি এককারে চেে 

ভোেরসদপুে। ভোেরসদ নারি এক ফচকে এরস আিানা ভগর ়েচেরেন এোরন। নােপে 

ভসই ফচকরেে নাি িুরে ভগে সারহচব আিরে। দুই নদীে সেিারে এককারে নীেকে 

সারহবো একটা কুচঠ াাপন করেচেে। ভসই নীেকেরদে িরধয এক ভদাদযণ্ডপ্রনাপ 

সারহরবে নাি চেে ভেেী, ওই নারি ভ  এক ভকািে  দ ়ে, স্বপ্নি ়ে কচব চেরেন না এই 

সারহবচটরক ভদরে ভবাঝাে উপা ়ে ভনই। ভসই অনযািােী নীেকরেে নারি এই জা ়েগাে 

ননুন নাি হে ভেেীে দহ, নােপে ভোরকে চজরে একটু একটু করে বদরে চগর ়ে এেন 

চেোইদহ। 
  

নীেকেরদে ভসই পচেনযক্ত কুচঠবাচ ়েচট চকরন চনর ়েচেরেন িােকানাথা। েবীরন্দ্রে িরন 

আরে, ককরোে বর ়েরস এোরন সদেবরে ভব ়োরন এরস নাো ভসই চবোে 

কুচঠবাচ ়েচটরনই ভথারকরে। বাচ ়েচট এরকবারে জোজীিয হর ়ে পর ়ে চেে, সম্প্রচন ভসচটরক 

এরকবারে ভেরে ভফরে কনচে হর ়েরে ননুন কুচঠবাচ ়ে। ক ়ো, জাচনপুে ও কুিােোচে, 

কাোকাচে এই চননচট িহাে, আে একটু দূরে পাচি িহাে, এই সব কচট িহারেে 

জচিদাচেে কাজ পচেিােনা কো হ ়ে চেোইদরহে কুচঠবাচ ়ে ভথারক।  
  

সাজাদপুরেে ভথারক অরনক ভবচে আ ়েম্বরেে সরে এোরন পুিযাহ অনুষ্ঠারনে আর ়োজন 

কো হর ়েরে। কুচঠবাচ ়েরন না উরঠ েবীন্দ্র এোরন বজোরনই ের ়ে ভগে। বজোরক ভস 

বরে শুধু ভবাট, বজো েব্দটা ভকিন ভ ন ভগরেিোচে ভোনা ়ে। ভবাটটা েইে পদ্মাে বুরক 

ভনােে করে। বষযা ়ে পদ্মাে ভ  েুবনরিাহন রূপ, না ভের ়ে ইটকারঠে বাচ ়েরন থাাকরন কাে 

িন িা ়ে। ইচন্দোরক ভস চিচঠ ভেরে, পদ্মরক আচি ব ়ে োেবাচস। ইরন্দ্রে ভ িন ঐোবন, 

আিাে ভনিচন পদ্মা। 
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এোরন আে সানাই ন ়ে, কর ়েকচট বন্দুরকে েরব্দ অনুষ্ঠারনে উরিাধন হে। নােপে 

হেুধ্বচন আে েঙ্খধ্বচন। নদীে পা ়ে ভথারক কুচঠবাচ ়ে প যন্ত াাপন কো হর ়েরে কর ়েকচট 

অাা ়েী ফটক। িনুচদযরক ফুরেে ে ়োেচ ়ে। দু চদরক সাে ভবাঁরধ দাাঁচ ়ের ়ে আরে কিযিােীো। 

নার ়েবিোই  েন েবীন্দ্ররক  াকরন এে, নারক অবাক করে ভস ভবচের ়ে এে শুধু শুভ্র 

ধুচন ও আিকান পরে, কাাঁরধে ওপে একচট িুগাে িাদে। িাথাা ়ে পাগচ ়ে ভনই, পার ়ে 

নাগোে বদরে নােনোে িচট। আিোো েুরু নুরে িুে িাও ়ো-িাওচ ়ে কেরন োগে, 

এিন সাধােি ভবরে হজুে  ারবন প্রজারদে সািরন  

  

সািানযই পথা, নবু পােচক িজুন আরে। নার ়েব েবীন্দ্ররক ভসই পােচকরন ওঠাে ইচেন 

কেরনই েবীন্দ্র বেে ভ  ভস ভহাঁরটই  ারব। 

  

দেবাে করেে িারেে সািরন এরস ভস থািরক দাাঁ ়োে।  

  

ভেনরে বসাে বযবাা ়ে চহন্দু িুসেিানরদে স্পি োগ ের ়েরে। িাদব ঢাকা সনেচিে 

ওপে চহন্দুো, সািরনে চদরক ব্রাহ্মিরদে আসন। আে িুসেিানরদে জনয সনেচি 

থাাকরেও নাে ওপে িাদে পানা ভনই। নার ়েব ভগািিারদে জনয ভবে কর ়েকচট ভি ়োে 

পানা, িাঝোরন জচিদাে হজুরেে সচনযকারেে চসংহাসন।  

  

েবীন্দ্র একটা দী যশ্বাস ভফেে। নাে িরন প ়েে, অচেিচি সেদারেে একটা কথাা। ভস 

একচদন বরেচেে, হজুে, সাহারদে হান চথাকা েযােরদে বাাঁিান। কথাাটা প্রথারি বুঝরন 

পারেচন েবীন্দ্র। এোরন সব িুসেিানরদে ভেে বরে। পেস্পে সরম্বাধন করে ও ‘েযারেে 

ভপা’, এইোরব। অচধকাংে প্রজাই িুসেিান বা ভেে। ইদানীং চহন্দু িুসেিারনে সম্পকযচট 

ভবে স্পেযকানে হর ়ে এরসরে। সাো োেরনে অচধকাংে িুসেিান ভননা এেন চহন্দুরদে 

সরে হান চিচের ়ে কংরগ্ররস ভ াগদারনে চবরোধী। গ্রাি বাংোরনও চক ভসই প্রোব 

েচ ়ের ়েরে  

  

অচেিচি সেদাে অবেয ভসোরব কথাাটা বরেচন। িুসেিান অথাযাৎ ভেেো প্রা ়ে সবাই 

গচেব। চহন্দুরদে িরধযও গচবব আরে, নরব নারদে িরধয সাহা সম্প্রদা ়ে িহাজনী করে, 
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নাো ধনবান, গচেবরদে েচি-গ ়েনাপত্র-হাে-গরু বন্ধক ভেরে নাো ফুরেরফাঁরপ ওরঠ। 

জচিদাচে কািাচেে িযারনজাে ভথারক সিি আিোই চহন্দু, সুনোং ভোষক ও উৎপী ়েক 

বেরন চকেু চহন্দুে িুেই িরন পর ়ে। এই অবাা চক  ুগ  ুগ ধরে িেরন পারে  চহন্দুরদে 

িরধয  াো চেচেন এবং শুেরবাধসম্পন্ন, নারদেও এই চদকটা ভিারে পর ়ে না  

  

সাজাদপুরে েবীন্দ্র  া িুে ফুরট বেরন পারেচন, এোরন ভস আে চিধা করে না। এোরন 

নাে কনৃযত্ব অরনক ভবচে। 

  

েবীন্দ্র িযারনজাবরক িৃদু গো ়ে চজরজ্ঞস কেে, প্রজারদে এ েকি চেন্ন চেন্ন বসাে বযবাা 

ভকন  

  

িযারনজাে বেে, এই েকিই ভনা িরে আসরে হজুে। কাো আরগ প্রিািী ভদরব, কাো 

পরে ভদরব, ভসইোরব বসারনা হর ়েরে। 

  

েবীন্দ্র বেে, িুসেিানো সংেযা ়ে অরনক ভবচে, নাো পরে ভদরব ভকন  নারদে বসাে 

জা ়েগা ়ে িাদে পানা ভনই ভকন  

  

িযারনজাে বেে, এটাই প্রথাা হজুে। সিারজ  াে ভ  েকি াান। ব্রাহ্মরিে াান সবযারগ্র, 

নােপে কা ়োো–  

  

েবীন্দ্র বেে, প্রথাা িাত্রই োে ন ়ে, অরনক প্রথাা  ুগ অনু া ়েী বদোরন হ ়ে। এ সব নুরে 

ভফেুন। সবাই এক সরে চিরেচিরে বসরব।  

  

িযারনজাে ভহরস বেে, না চক হ ়ে হজুে! ওরন দুি প্রজাো োই ভপর ়ে  ারব। আপচন 

িেুন হজুে, চসংহাসরন চগর ়ে বসন, শুে িুহূনয পাে হর ়ে  ারে। 

  

েবীন্দ্র বেে, আজ পুিযাহ, আজ প্রজারদে সরে চিেরনে উৎসব। এিন চবরেরদে বযবাা 

আচি ভিরন চনরন পাচে না। আিাে ওই চসংহাসনও সচের ়ে চনন। আচি সবাইকাে িারঝ 

চগর ়ে বসব। 
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িযারনজাে চজে ভকরট বেে, কী ভ  বরেন! না আবাে হ ়ে নাচক  কনযারদে আিে ভথারক 

 া িরে আসরে, না কেনও বদোরনা  া ়ে  শুধু শুধু ভদচে হর ়ে  ারে। 

  

েবীন্দ্র িযারনজারেে চদরক ভির ়ে েইে। িযারনজাে ভিাে সোে না। ভস জারন ভ  কনযাে 

এই কচনষ্ঠ পুত্রচট কচবনা-টচবনা ভেরে,  াত্রাে দরেে ভেরেরদে িনন গান গা ়ে। ভ া ়ো ়ে 

ির ়ে না, চেকাে কেরন  া ়ে না, বাীজী নািা ়ে না, এিনকী িদ প যন্ত ো ়ে না। স্বোবটা 

ভির ়েচে ধেরনে। এেন এে িাথাা ়ে একটা হজুগ ভিরপরে, নারক ভকানওিরনই প্র, ়ে 

ভদও ়ো িরে না। জচিদাে িরে ভগরে নােপে জচিদাচে িাোবাে সব দাচ ়েত্ব চনরন হরব 

ভনা িযারনজােরকই। 

  

প্রজাোও সবাই উদগ্রীব হর ়ে ভির ়ে আরে। িযারনজারেে সরে জচিদােননর ়েে চনিু গো ়ে 

কী আরোিনা হরে, না নাো বুঝরনই পােরে না।  

  

েবীন্দ্র গো একটুও উাঁিু না করে বেে,  নচদন ধরেই এ প্রথাা িরে আসুক, আিাে 

আরদে, এটা বদে কেরন হরব। জাচনরেদ আচি িানব না। সবাই চিরেচিরে একসরে 

বসরব এ বেে ভথারক। 

  

িযারনজাে এবাে দৃঢ়ে গো ়ে বেে, জচিদারেে েকুি না ভপরে চকেুই বদোরন পােব না 

আিো। এেকিই বযবাা িেরব। 

  

েবীন্দ্র বেে, এোরন আচিই জচিদাে। আিাে আরদেই িু ়োন্ত। আপচন  চদ িানরন না 

পারেন, না হরে আপনারকই সরে ভ রন হরব। 

  

িযারনজাে বেে, শুধু আচি ভকন, অনয কিযিােীোও ভকউ এ আরদে িানরন পােরব না। 

নাো পদনযাগ কেরব। 
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েবীন্দ্র বেে, না হরে আচি দুুঃরেে সরে বেরন বাধয হচে, অনয কিযিােীোও সরে  ান 

এোন ভথারক। কেকানা ভথারক আিাে সরে ভ  োজাচি এরসরে, ভস-ই চহরসবপত্র 

োেরব। 

  

েবীন্দ্র এবাে এচগর ়ে চগর ়ে নাে জনয েচেন োেী চসংহাসনটা দু হারন নুরে সচের ়ে চদে 

এক পারে। নােপে প্রজারদে চদরক চফরে বেে, এই পূিযাহ আিারদে সকরেে শুে 

চিেরনে চদন। এই চিেন উৎসরব পেস্পরেে িরধয ভকানও ভেদ থাাকরন পারে না। পৃথাক 

আসন সব সচের ়ে ভদও ়ো ভহাক। আচিও অনযরদে সরে একাসরন বসব।  

  

প্রজারদে িরধয চবভ্রাচন্তে ভকাোহে শুরু হর ়ে ভগে। এই কথাাে নাৎপ য প্রথারি বুঝরনই 

পােে না অরনরক। ব্রাহ্মিো োগাোচগ শুরু করে চদে। অনয চদরক িুসেিানোও বেে, 

আিো ভনা ভবে বরস আচে, অসুচবধা ভনা চকেু নাই। 

  

প্রথাা এিনই এক চজচনস ভ  নাে োে-িন্দ চবিাে কোে ইরেটাই অরনরকে িরন জারগ 

না। ভ  ভকানও পচেবনযরনই অরনরক ে ়ে পা ়ে। 

  

ভেরেরোকোো ভবে উৎসাচহন হর ়ে উঠে। নাো ভি ়োে ও সনেচি সব সচের ়ে ঢাোও 

ফোস ভপরন চদর ়ে ভিাঁচির ়ে বেরন োগে,  াে ভ োরন ইরে বরস পর ়ো, হজুে বরেরেন, 

নাাঁে কারে প্রজারদে ভকানও জান ভনই। সবাই সিান। 

  

সকরেে াান সিুোন হবাে পে েবীরন্দ্রে চনরদযরে শুরু হে িােচেক পাঠ। আিাে-

অনুষ্ঠান ভ িন িোে িেরন োগে। িযারনজাে সরিন অরনক কিযিােীই দূরে সরে 

দাাঁচ ়ের ়ে চেে, এক সি ়ে দু’চননজন এরস বরস প ়েে ভপেরনে চদরক। েবীন্দ্র নারদে 

চদরক ভির ়ে সচিনোরব ভহরস বেে, অনযোও  চদ এেন আসরন িা ়ে আিাে আপচত্ত 

ভনই। িযারনজােবাবুরকও আচি পদনযাগ প্রনযাহারেে অনুরোধ জানাচে। 

  

এই কচব-কচব ধেরনে ভোকোচটে ভ  এনোচন িরনে ভজাে থাাকরব না িযারনজাে 

কল্পনাও করেচন। ভস হাে স্বীকাে কেরন বাধা হে। সিি অনুষ্ঠান িুরক ভগে চনচবযরে। 
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এে পে েবীন্দ্র অরনক চকেুই সহজ করে চদে। ভস এেন একো ভব ়োরন  া ়ে, ভকানও 

বেকন্দাজরক পাহাোদাে চহরসরব সরে ভন ়ে না। গ্রারিে প্রজারদে চনরজ কারে ভ রক 

এরন কথাা বরে। অরনরক অবেয  াকরেও আরস না। একচদন ভস ভদেে, নদীে ধারে 

কনকগুচে বােক হা- -ু ু ভেেরে। অরনকচদন ভস এই ভেোচট ভদরেচন, নাে োচে োে 

োগে, ভেরেগুচেে সরে োব কোে জনয ভস হানোচন চদর ়ে  াকে নারদে। ভেরেো 

োবে, নারদে বুচঝ ভকানও অপোধ হর ়েরে, ভেো ভেরে নাো েুরট পাোে। সকরেে 

ে ়ে োোরন অরনক সি ়ে োগরব। 

  

োচত্তরে অরনকেি ভজরগ থাারক েবীন্দ্র। িাল্লা-পাহাোদােো  ুচির ়ে প ়েরেও েিন ভজ্বরে 

ভস ইচন্দোরক চিচঠ ভেরে। কেনও োরদে ওপে উরঠ চবোে আকারেে নীরি দাাঁ ়ো ়ে। 

বষযা ়ে পদ্মা নদীে ভ ৌবন ভ ন প্রচনচদনই চবকচেন হরে। োচত্রে নদী চফসচফস করে কন 

কথাা বরে। এই নদীে চদরক ভির ়ে থাাকরন থাাকরন িরন পর ়ে  া ়ে এক েহসযি ়েী েিিীে 

কথাা, আজই নাে সরে ভদো হর ়েচেে নদীে ধারে। ভস একজন ভগরু ়ো পো  ুবনী। ভবে 

োজা িাজা েেীে, ভকাথাা ভথারক ভস এই গ্রারি এরসে ভকউ জারন না। বসাকরদে একটা 

এাঁরদা পুকুরেে ধারে একটা নিাে গারেে নীরি কুচটে ভবাঁরধ একো একো থাারক। নাে 

ভকাাঁিরে সব সি ়ে বাাঁধা থাারক অরনক ফুে। নাে নাি সবযরেপী, ভকউ ভকউ বরে ভস নাচক 

জাদু জারন। নার ়েবিোইও েবীন্দ্ররক সাবধান করে চদর ়েরে, বাবুিোই, ওে ভিারেে 

চদরক নাকারবন না। না হরে আে কেকানা ়ে চফেরন পােরবন না। ভস কথাা শুরন েবীন্দ্রে 

হাচস ভপর ়েচেে। 

  

সকােরবো নদীে  ারট ভসই সবযরেপীে সরে েবীরন্দ্রে িুরোিুচে ভদো। থািরক দাাঁচ ়ের ়ে 

সবযরেপী এিন একটা োব কেে, ভ ন ভস েবীন্দ্রলক বহচদন ভিরন। ভকাাঁি ়ে ভথারক এক 

িুরঠা গন্ধোজ ফুে নুরে েবীরন্দ্রে হারন চদরন চদরন বেে, ভগৌে, ভকিন আে ভগৌে। 

নােপে ভস েবীরন্দ্রে গারে হান বুচের ়ে চদরন চদরন বরেচেে, ভগৌেসুন্দে আিাে, 

পোরিে চনচধ…। ভসই ভকািে হারনে স্পরেয েবীরন্দ্রে েেীে চেেচেে কেচেে, এ গ্রারিে 

ভকউ নারক এিনোরব েুাঁরন সাহস কেরব না! সবযরেপী একটা গানও ভগর ়েচেে। 
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ভিারে ভ  ভবােো ভস ভবারো সচে  

ভস রূপ চনেচে নাচে চনবাচেরন 

িচজে  ুগে আাঁচে 

ও না ননুোচন ভকবা চসেচজে 

চক িধু িাচে ়ো না ়ে… 

  

গানটা চক সবযরেপীে চনরজে েিনা, না আরগকাে ভকানও পদকনযাে চিচের ়ে ভদেরন হরব। 

চকন্তু সুেটা অপূবয। আজ সাোচদন চনরজে ভেোে সি ়েও েবীন্দ্র িারঝ িারঝ এই গানটা 

গুনগুন করেরে। সুেটা ভগাঁরথা ভগরে নাে িরন।  

  

অরনক বারনও চকেু চকেু ভনৌরকা  া ়ে। দূরে ভদো  া ়ে চবন্দু চবন্দু আরো। আকারে িাাঁদ 

ও ভির ব েুরকািুচে িরেরে, চিগ্ধ বানাস চনর ়ে আরস োরত্র ভফাটা ফুরেে সুগন্ধ, িেন্ত 

ভনৌরকা ়ে ভোনা  া ়ে োন জাগা িাচঝরদে গান! একটা ভনৌরকা এ চদরকই আসরে, েবীন্দ্র 

উৎকিয হর ়ে গারনে কথাাগুরো ভবাঝাে ভিিা কেে। পাে চদর ়ে  াবাে সি ়ে ভবাঝা ভগে 

চকেুটা : 

  

ভ াবনী 

কযান বা কে িনোচে 

পাবনা ভথারক এরন ভদরবা  

টাকা দারিে ভিাটচে… 

  

এ ভ  চিেকারেে নৃচষন চবেহীে গান। ভকান দুে গ্রারি ের ়ে ভগে স্ত্রী চকংবা ভপ্রচিকা, 

সওদাগে করব চফেরব নাে চঠক ভনই। ভসই অচেিাচননীরক সান্ত্বনা ভদবাে জনয ভপ্রচিকচট 

পাবনা ভথারক এক টাকা দারিে ভিাটচে চকরন আনরব। ভিাটচেটা কী বস্তু  কী ভসই দুেযে 

চজচনস পাবনা ়ে পাও ়ো  া ়ে, িাত্র এক টাকা দাি,  া ভপরে ভপ্রচিকাে িুরে হাচস ফুটরব  
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েবীন্দ্র দ্রুন কািো ়ে চফরে চগর ়ে চনরজে োনা ়ে গানচট চেরে োেে। এিন সেে  দ ়ে 

েো গান অরনক কচবই চেেরন পােরব না। এই গান ভকন চনজযন োচত্রে নদীবরে হাচের ়ে 

 ারব  েবীন্দ্র চঠক কেে, গগন হেকোরক ভ রক নাে গানগুচেও ভস চেরে ভনরব। 

  

জচিদাচে পচেদেযরন আসাে প্রধান উরিেয  নদূে সম্ভব কে আদা ়ে করে নহচবে 

ভবাঝাই কো। এ বারে আদা ়ে-পত্র োেই হর ়েরে, ভদরবন্দ্রনাথা েুচে হরবন। এ ো ়োও, 

গ্রািবাংোে কন গান, কন িানুরষে িুে, জীবরনে কন চবচিত্র চবকাে, প্রকৃচন ও িানুরষে 

অোেী সম্পরকযে অনুেব েবীন্দ্র ভ  নাে অচেজ্ঞনাে ঝুচেরন ভবাঝাই করে চনর ়ে িরেরে, 

ভসই সম্পরদে পচেিাপ কেরব ভক  

৩. কাচে ়োবাগারন জানকীনাথা 

ভ াষারেে বাচ ়ে 

কাচে ়োবাগারন জানকীনাথা ভ াষারেে বাচ ়েরন সান্ধয িার ়েে আসে ভবে চবেযান। এই 

িার ়েে আসরে আিন্ত্রি পাও ়োই সািাচজকোরব চবরেষ ভগৌেরবে বযাপাে। 

  

ব ়ে হে েটা সুদৃেয ভসাফারসচট চদর ়ে সাজারনা। িাঝোরন একচট চন িু, ভগাে কাশ্মীচে 

ভটচবে। এক চদরকে ভদ ়োরে একচট এক িানুষ-সিান চবোে  চ ়ে, নাে  ণ্টাধ্বচন চগজাে 

 ণ্টাে িনন সুগম্ভীে। অনয চদরক একচট চপ ়োরনা। এ ো ়ো ভদ ়োরে ভঝাোরনা ের ়েরে 

চবোচন চিত্রকেরদে কর ়েকচট বাাঁধারনা েচব। ঝুেন্ত ঝা ়েেিনচটরন ভপৌাঁষচট্টচট বাচন জ্বরে। 

এ বাচ ়েরন টানা পাোে বযবাা ভনই, ভেস চদর ়ে ভিা ়ো অরনকগুচে হান-পাো থাারক 

অচনচথারদে জন। অচনচথাে সংেযা সান-আটজরনে ভবচে ন ়ে, সিারজে চবচেন্ন িে ভথারক 

চবচেি বযচক্তরদে আিন্ত্রি জানারনা হ ়ে। সাচহনয, চেল্প, োজনীচন চবষর ়ে কথাাবানযা হ ়ে, 

েচসকনা-হাচসঠাট্টাও িুরে, সেীনও িা-জেপারনে অে, চকন্তু পেচনন্দা-পেিিযা বা চনেক 

ে ু কথাা ভকউ বেরে অনযো েুরু নুরে থাাচির ়ে ভদ ়ে। 
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এই িার ়েে আসরে িচহোোও পুরুষরদে সরে সিানোরব অংেগ্রহি করেন, এই 

কবচেিযচট অনযানয অচেজান গৃরহ ভদো  া ়ে না। পচেরবেচট অরনকটা চবচেচন ধেরনে 

হরেও িানচসকনা ়ে এো েুবই স্বরদচে। এই পচেবােচটই ভদেরপ্ররি উিুদ্ধ। 

  

আসরেে িধযিচি জানকীনাথা চনরজ নন, নাাঁে স্ত্রী স্বিযকুিােী। অরনরক বরে িহাোচন 

চেকরটাচে ়োে োবেচেে সরে স্বিযকুিােীে চিে আরে। চব্রচটে োজরত্ব এেন ভ িন োজা 

ভন িহাোচনে োসন িেরে, ভসইেকিই এই ভ াষাে পচেবারেে সব চকেু িরে 

স্বিযকুিােীে অচেপ্রা ়ে অনুসারে। জানকীনাথা একটু আ ়োরে থাাকরন োেবারসন। নাাঁে 

স্বোবচটই এেকি, বহ জনচহনকে কারজে সরে চনচন  ুক্ত, চকন্তু চনরজে প্রিাে িান না। 

গন সান-আট বেে ধরে ভ  োেরনে জানী ়ে কংরগ্ররসে অচধরবেন অনুচষ্ঠন হরে চবচেন্ন 

েহরে, নাে ভপেরন জানকীনারথাে উরদযাগ ও অথাযসাহা য অরনকোচন, চকন্তু চনচন সহরজ 

িরিে ওপে বসরন োচজ হন না। নাাঁে সাচহনযজ্ঞান  রথাি, নবু চনরজ কেি ধরেন না, 

চনচন িান নাাঁে স্ত্রী ও কনযাে েযাচন েচ ়ের ়ে প ়েক। চনুঃেরব্দ চনচন আেও এিন চকেু 

সিাজসংস্কৃারেে কাজ িাচের ়ে  ারেন,  া অরনরকে কারে। অকল্পনী ়ে। জচিদাে-নন ়ে 

হর ়েও জানকীনাথা ভকানও েকি জাচনরেদ বা দুগয িারনন না। ভিথাে বা িণ্ডারেে হারনে 

োন্নাও চনচন অম্লানবদরন ভেরন পারেন। এ শুধু কথাাে কথাা ন ়ে, সিারজে এরকবারে 

অন্তযজ ভ,িীে ভোকরদে বাচ ়েরন িাকচে চদর ়ে নারদে োন্নাবান্না ও অনযানয কাজকিয 

চেচের ়ে ভদও ়ো হ ়ে, এ বাচ ়েে সবযত্র নারদে অবাধ গচন। 
  

আজ অবেয নারদে সচের ়ে চদর ়ে একজন োাঁচট ব্রাহ্মিরক চদর ়ে সিি আহা য প্রস্তুন 

কোরনা হর ়েরে। ভসই ব্রাহ্মিচটে োচে গা, িাথাা ়ে চটচক, গো ়ে  সাদা ধপধরপ ভিাটা 

কপরন, অথাযাৎ নাে ব্রাহ্মিত্ব প্রকটোরব দৃেযিান। আজ ভবাম্বাই ভথারক একজন অচনচথা 

আসরবন,  াাঁে দুগ্ম সম্পরকয নানান কাচহনী প্রিচেন। 

  

অচনচথাো আসরবন সার ়ে েটাে সি ়ে, স্বিযকুিােী ও সেো  েচটে সাজসজা ভেষবারেে 

িনন নদােচক করে চনরে। প্ররনযকচট ভসাফাে সািরন ভোট ভোট িুে পানা, নারন োো 
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হর ়েরে জরেে ভগোি, িুরুরটে বাে ও ভদেোই। িুরুরটে বােগুচে সব রুরপাে, আে 

ভপনরেে েম্বা েম্বা োইদানগুচে ভসানাে িনন ঝকঝরক। স্বিযকুিােী ভদ ়োরেে একটা 

বাাঁকা েচব ভসাজা করে চদরন চদরন চজরজ্ঞস কেরেন, আজ কী গান গাইচব চঠক করেচেস  

  

সেো বেে, েচবিািাে দুোচন গান গাইব। নুচি আিারক ভবচে গাইরন ভবারো না। 

  

স্বিযকুিােী বেরেন, বাংো গান ভনা চিিাে চনেক বুঝরবন না। নুই আজ একটা সংস্কৃৃন 

গান গাইরে পাচেস। 

  

সেো ইংচেচজ, বাংো, সংস্কৃৃন, ফোচস, চহচন্দ এিনকী কিাটচক গানও জারন, নবু ভস 

বেে, আচি বাংো গানই গাইব। ওো বুঝরন চেেুক। আিো চহচন্দ গান গাই, ওো ভকন 

বাংো শুনরব না  

  

স্বিযকুিােী বেরেন, সংস্কৃৃন গান গাইরে কী হরব জাচনস ভনা, ওো িরন করে, বাোচেো 

সংস্কৃৃন োে জারন না, নুই ভদচের ়ে চদচব, আিারদে ভির ়েোও কন োগ সংস্কৃৃন জারন। 

  

সেো ভঠাাঁট উরে বেে, ওরদে কারে আচি অন চনরজরক জাচহে কেরন িাই না! 

স্বিযকুিােী োচনকটা আরদরেে সুরে বেরেন, এন করে সংস্কৃৃন ভেো হরে, একটা গান 

ভোনারন কী আরে  অন্তন বচিিবাবুে ওই বরন্দিানেি গানটা… 

  

িার ়েে সরে সেোে প্রা ়েই িনচবরোধ হ ়ে। নবু পাচেবাচেক সহবন অনু া ়েী ভকউ গো 

িচ ়ের ়ে কথাা বরে না। গুরুজনরদে কথাাে প্রচনবারদেও একটা সীিারেো আরে। আপচত্ত 

ভিরপ ভেরে সেো বেে, আো গাইব। 

  

সেো অরনক বযাপারেই চবরদ্রাচহনী। করেরজ েচনয হবাে সি ়ে ভস হঠাৎ চঠক করেচেে, 

ভস একটা চবজ্ঞারনে চবষ ়ে ভনরব। নাও আবাে পদাথাযচবদযা, চফচজে! ভির ়েো প ়েরব 

চফচজ, এ ভে পাগোচি! ভবথুান করেরজ ভনা চফচজে প ়োবাে ভকানও বযবাাই ভনই। ব ়ে 

ভজাে বটাচন প ়ো ভ রন পারে, নারন চবরেষ  ন্ত্রপাচন োরগ না। সকরেে চনরষধ সরত্ত্বও 
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ভজদ ধরে েইে সেো। করেরজ বযবাা না থাাকরেও িরহন্দ্রোে সেকারেে ইচি ়োন 

ইনচিচটউট ফে দা কােচটরেোন সার ়েি-এে সান্ধয ভেকিাে শুরন পেীো ভদও ়ো  া ়ে। 

চকন্তু ভসোরন ভনা শুধু পুরুষো  া ়ে। অনগুচে ব ়েস্কৃ োত্ররদে িরধয একা একচট ভির ়ে 

চগর ়ে বসরন পারে নাচক  চকন্তু অরনক প্রথাাই ভনা োেরে একটু একটু করে। সেো 

 াক্তাচে প ়েরন োচজ হ ়েচন বরে িরহন্দ্রোে চকেুটা েুি হর ়েচেরেন, এবাে ভস চবজ্ঞান 

প ়েরন আগ্রহী শুরন চনচন উৎফুল্ল হর ়ে বরেচেরেন, হযাাঁ, বযবাা হরব, আেবাৎ বযবাা 

হরব। ভেরেগুরো চক বা  নাচক ভ  ভের ়ে ভফেরব ভির ়েটারক  

  

নরব, সরন্ধরবো একা একা সেোরক চবজ্ঞান েবরন চগর ়ে ক্লাস কেরন হে না অবেয। 

ভেকিাে শুরু হবাে আরগ সেো চগর ়ে বরস থাাকন িরহন্দ্রোে ও ফাদাে োরফে ভিম্বারে। 

নােপে নাে দুই দাদা নারক সরে চনর ়ে আসন বক্তৃনা করে, নারদে জনয সািরনে 

চদরক পানা থাাকন আোদা চননচট ভি ়োে। দাদারদে সরে আসবাে সি ়ে োত্রো িাপা 

চটটচকচে চদর ়ে বেন, বচ  গা য, বচ  গা য। 

  

সসিারন চফচজে পাস করে রুরপাে ভির ে ভপর ়েচেে সেো। চব এ পেীোও ভস অনাসয 

চনর ়ে পাস করেরে। এেন নাে প্রধান কাজ োেনী পচত্রকাে ভদোশুরনা কো এবং 

চববারহন্দু ভপ্রচিকরদে দূরে সচের ়ে োো। না, চবর ়ে করে ভকানও বাচ ়েে বউ ভসরজ বরস 

থাাকাে একটুও ইরে ভনই নাে। জীবন নাে কারে এে ভির ়ে অরনক ব ়ে। িা-বাবাও 

অবেয চবর ়েে জনয িাপ ভদন না সেোরক। 
  

এে িরধয সেো আবাে চঠক করেরে, ভস সংস্কৃৃরন এি এ পেীো ভদরব। এক 

ভবদান্তবাগীে পচণ্ডরনে কারে শুরু কেে প ়োশুরনা। সংস্কৃৃন করেরজে এক অধযাপক না 

জানরন ভপরে বেরেন, উাঁুঃ, অন ভসাজা নাচক  বাচ ়েরন পর ়ে এি এ পেীো  এ আে 

অনয ভকানও চবষ ়ে ন ়ে, সংস্কৃৃন, কী করে পাস করে ভদেব! ভসই িযারেঞ্জ গ্রহি করেরে 

সেো, চদনোন সংস্কৃৃন প ়েরে। নাে পচণ্ডন বরেরেন, হাচনবাগারনে দত্তরদে বাচ ়েে 

ভেরে হীরেন্দ্র, সচনযকারেে চহরেে টুকরো, আে এই সেো, এিন আে ভদচেচন। 
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বাইরে ভ া ়োেগাচ ়েে েব্দ হরনই স্বিযকুিােী দ্রুন অন্দেিহরে িরে ভগরেন। অচনচথাো 

হঠাৎ এরস অপ্রস্তুন অবাা ়ে নাাঁরক ভদরে ভফেরব, এেকি কেনও হ ়ে না। অচনচথাো 

সবাই এরস আসন গ্রহি কেরবন, েূরনো প্রর ়োজনী ়ে দ্রবযাচদ চদর ়ে  ারব, পােস্পচেক 

কথাাবানযা শুরু হরব, নােপে একসি ়ে নাটকী ়েোরব গৃহকনযীে আচবেযাব, োজসো ়ে 

োরজন্দ্রািীে প্ররবরেে িনন। 

  

সেো অবেয সাজরপাোক বা আদেকা ়েদা চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না। সাদা চসরেে োচ ়ে 

নাে পেন্দ, বা কাাঁরধে কারে একচট ব ়ে েচক্তি িুচন বসারনা ভব্রাি, এ ো ়ো অনয ভকানও 

অেংকাে ভস পরেচন। ভস এচগর ়ে ভগে দেজাে চদরক। ওে ভথারক ভনরি এরেন 

জানকীনাথা, কনযাে চদরক ভির ়ে সরকযীনুরক বেরেন, আজরকে পাচটযরন ভকানও বযাচিেে 

ভনই, ভনারক ভকউ চবর ়েে প্রিাব চদর ়ে জ্বাোনন কেরব না।  

  

প্রথাি দু’জন অচনচথাই সেোে অপচেচিন। বাগবাজারেে চেচেেকুিাে ভ ারষে ভোট োই 

িচনোে একজন চবেযান সাংবাচদক। চেচেেকুিাে এেন কবষ্ণব ধিয চনর ়ে েুব ভিরনরেন, 

িচনোেই ওরদে অিৃনবাজাে পচত্রকা প্রধানন ভদোশুরনা করেন, চকেুকাে আরগ এই 

পচত্রকাচট নাাঁেই ভিিা ়ে সািাচহক ভথারক কদচনক হর ়েরে। িচনোে জানী ়ে কংরগ্ররসেও 

একঞ্জন উৎসাহী সংগঠক। িচনোরেে সেীচটও একজন চবেযান সাংবাচদক, ইচন 

ভবাম্বাইর ়েে ভকেেী নারি একচট পচত্রকাে সম্পাদক এবং িাোঠা পচত্রকাে অনযনি 

পচেিােক ও ভেেক। ইংচেচজ ও িাোচঠ এই দুই োষারনই ভেরেন, এাঁে নাি বােগোধে 

চনেক।  

  

বােগোধে চনেরকে বর ়েস েচত্রে-সাইচত্ররেে িনন, সুগচঠন, বযা ়োিপুি েেীে, উজ্বে 

ভগৌেবিয িুেোচনরন িাপা অহংকারেে চিে। ইচন চিৎপাওন ব্রাহ্মি। িহাোরট্রেরে এই 

চিৎপাওন ব্রাহ্মিো িরন করে, এোই োেরনে ভ,ষ্ঠ ব্রাহ্মি। এিন জনশ্রুচন আরে ভ , 

চবরদচে একচট জাহাজ আেব সাগরে  ুরব ভগরে নাে  াত্রীো োসরন োসরন এরস ভঠরক 

ভকান উপকুরে। াানী ়ে িানুষো এরদে সবাইরক িৃন ভেরব চিনা ়ে িচ ়ের ়ে ভদ ়ে, দাউ 

দাউ করে আগুন জ্বরে ওঠাে পে ভসই প্ররনযকচট িৃনকল্প িানুষ উরঠ বরস। জ্বেন্ত চিনা 
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ভথারক পুনজযীচবন হ ়ে বরেই এরদে নাি চিৎপাওন। এক সি ়ে িহাোট্রের নথাা োেরনে 

অরনকোচন অংরেেই োসনেিনা দেে করেচেে এই চিৎপাওন ব্রাহ্মিো, েত্রপচন 

চেবাজীে উত্তোচধকােী ভপরো ়োগি চেরেন এই সম্প্রদার ়েে অন্তেুযক্ত। 

  

বােগোধে উ্চপ চেচেন িানুষ, চকন্তু আি যজনকোরব নাাঁে ভবে চকেু িনািন অনযন্ত 

সংস্কৃাোেন্ন ও প্রািীনপন্থী। িহাোরট্রের পািানয ধাো ়ে চেো চবিারে চনচন অগ্রিী অথাি 

চবধবাচববারহে চবরোধী। জাচন-রেদ প্রথাাে সিথাযক। এই চকেুচদন আরগ সহবাস-সিচন 

আইন চনর ়ে কন হইিই হর ়ে ভগে নারনও এে েূচিকা চেে চবচিত্র! বােযচববাহ প্রথাাে 

দরুন পাাঁি ই বেে বর ়েরসে ভির ়েরদে ওপে স্বািীো ধষযি করে, ের ়ে ও  ন্ত্রিা ়ে কন 

বাচেকা িাোই  া ়ে, এনকাে না ভগাপনই থাাকন, এেন সংবাদপরত্র ভস েকি চকেু চকেু 

 টনা িুচদ্রন হ ়ে প্রা ়েই। ভসইজনয ইংরেজ সেকাে একটা আইন প্রি ়েন কেরন িাইরেন। 

চববাহ ভ -বর ়েরসই ভহাক, স্ত্রীে ব ়েস বারো বেে পূিয হবাে আরগ ভকানও স্বািী নাে সরে 

সহবাস কেরন পােরব না। বারো বেরেে কি বর ়েসী বধুে সরে ভকানও স্বািী ভজাে করে 

চিচেন হরন িাইরে ভসটা োচির াগয অপোধ হরব। চববাহ একটা ধিযী ়ে অনুষ্ঠান, ভস 

বযাপারে ভকানও চবচধচনরষধ আরোপ কেরন ইংরেজ সেকাে সাহস পা ়ে না। চকন্তু 

ভ োরন বাচেকারদে ওপে ধষযরি প্রািনারেে সম্ভাবনা, ভসোরন না প্রচনরোরধে বযবাা 

ভনও ়োই ভনা সেন। ভদরেে অচধকাংে চেচেন, শুেবুচদ্ধসম্পন্ন িানুষই এই আইনরক 

সিথাযন জাচনর ়েচেরেন, চকন্তু িহাোরট্রেরে এই চবচেি বযচক্তচট নীব্র োষা ়ে এে প্রচনবাদ 

করে ভগরেন। 

  

বােগোধে চনেক  চদ শুধু একজন ভগাাঁ ়ো, প্রািীনপন্থী িানুষ হরনন, না হরে নাাঁরক 

আিে না চদরেই িেন। চকন্তু ইচন একজন প্রবে ভদেরপ্রচিক, োত্র অবাারনই প্রচনজ্ঞা 

করেচেরেন ভ  ভকানওচদন ইংরেজ সেকারেে অধীরন িাকচে গ্রহি কেরবন না। ভদরেে 

িানুরষে ভিননা জাগ্রন কো এে ব্রন, জানী ়ে কংরগ্ররস িিেই গুরুত্বপূিয েূচিকা চনরেন, 

ভননৃত্ব ভদবাে সিি গুি ের ়েরে এে িরধয। এেকি িানুষরক ভকানওিরিই অগ্রাহয কো 

 া ়ে না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জানকীনাথা এই দুই অচনচথারক অেযথাযনা করে চনর ়ে এরেন ভেনরে। ধুচনে ওপে গার ়ে 

ধু একটা চসরিে িাদে জচ ়ের ়ে আরেন চনেক। আসন গ্রহি কোে আরগ চনচন জুরনা 

েুরে পা ধুরন িাইরেন। সেো চনরজ চনেকরক বাইরেে উরঠারন চনর ়ে চগর ়ে জে ভঢরে 

চদে নাাঁে পার ়ে। চনেক এই  ুবনীে সরে ভকানও কথাা বেরেন না।  

  

এরক এরক অনয অচনচথাো এরস উপচান হরেন। স্বিযকুিােী িাঝোরন এরস বসাে পে 

চনরজে হারন এক একচট চপচেরি োবাে সাজারন োগরেন। নবীন ি ়েোে ভদাকান ভথারক 

আোদাোরব েসরগাল্লা বাচনর ়ে আনা হর ়েরে, বাচ ়েরন কনচে হর ়েরে িােরপা ়ো, সরন্দে, 

চনিচক, েুচি, ভিাহনরোগ। চনেরকে কথাা চিন্তা করে সিি আহা যই আজ চনোচিষ, 

ভপাঁ ়োজ চকংবা চ রিে ভোাঁ ়ো প যন্ত ভনই। 

  

িচনোে স্বিযকুিােীে চদরক ইচেন করে বেরেন, ওাঁরক চকেু ভদরবন না। 

  

স্বিযকুিােী চবচমিতন হর ়ে বেরেন, সবই ভনা ব্রাহ্মরিে হারন কনচে। নাও উচন োরবন না  

চকেুই োরবন না  

  

িচনোে বাংো ়ে বেরেন, উচন ভনা আিাে বাচ ়েরন এরস উরঠরেন। আচি োন্নাে বািুন 

চঠক করে ভেরেচেোি। চকন্তু উচন চনরজ ভবাম্বাই ভথারক একজন োন্নাে ঠাকুে সরে করে 

এরনরেন। বাোচে বািুনরদে ওপে ওাঁরদে েচক্ত,দ্ধা ভনই।  

  

স্বিযকুিােী েুবই আহন ভবাধ কেরেন। 

  

চনেক বাংো ভবারঝন না। নবু ওরদে কথাাবানযাে িিয োচনকটা  দ ়েেি করে ইংচেচজরন 

বেরেন, আচি শুধু িা োব। িা, দুধ, চিচন আোদা করে োেুন, আচি চনরজ চিচের ়ে ভনব। 

  

িচনোে সরকৌনুরক বেরেন, িা ভেরন োচজ হর ়েরেন  ভসও ভনা এক ভসৌোরগযে 

বযাপাে! আপনাে একবাব িা োও ়ো চনর ়ে কী কাণ্ড  রট ভগরে, ভস কথাা এরদে বেরন 

পাচে, বােগোধে  
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চনেক ভসাফারন বরস আরেন চেেদাাঁ ়ো ভসাজা করে, গম্ভীে িুে, আ ়েন িেু দুচট ভ ন 

ঝকঝক কেরে। িুরে চকেু না বরে সািানয  া ়ে ভহচের ়ে চনচন সিচন জানারেন। 

  

িচনোে বেরেন, একবাে হর ়েচেে কী, পুিা ়ে এক পাচদ্র আে নাে ভবান একটা বক্তৃনা 

সো ়ে ভসোনকাে চবচেি বযচক্তরদে ভ রকচেরেন। বক্তৃনা-টক্তৃনা ভনা হর ়ে ভগে, নােপে 

িা আে চবস্কৃুট পচেরবেন কো হে। চনেক, োনার ়ে, ভগােরে এো সবাই চনরেন। আে 

চেে ভ ােী নারি একজন ভনচটে চিিান। ভস ভোকটা উৎসাহ করে িার ়েে কাপ, চবস্কৃুট 

এচগর ়ে চদচেে। নােপে ভস-ই একটা েবরবে কাগজরক জাচনর ়ে চদে ভ  এইসব বযচক্তো 

এক চবধিযী চিেনাচেে বাচ ়েরন িা ভের ়েরে। নাই চনর ়ে ভগােিাে পা চকর ়ে উঠে, 

েিোিার যে িরঠ চবিাে সো ়ে চনেকরদে জাচনিুযন কোে চবধান ভদও ়ো হে। নেন 

চনেক নানা োস্ত্র ভথারক উদৃ্ধচন চদর ়ে ভবাঝারেন ভ  এই ে ু পারপ প্রা ়েচিত্ত কবরেই 

চনিাে পাও ়ো  া ়ে। চনেক চকেু অথায জচেিানা চদর ়ে প্রা ়েচিত্ত কেরেন। নােপে ভথারক 

আে চনচন ভ োরন ভসোরন িা োন না। উপচান অচনচথারদে িরধয একটা গুঞ্জন শুরু হর ়ে 

ভগে। 

  

বযাচেিাে আশুরনাষ ভিৌধুেী বেরেন, চিিাে চনেক, একটা প্রশ্ন কেরন পাচে  আপচন 

প্রা ়েচিত্ত কেরন োচজ হরেন ভকন  আপচন চক সচনয িরন করেন, চিিান ভহাক বা  াই-

ই ভহাক, কারুে বাচ ়েরন িা পান কো ভদারষে  চনেক দু’চদরক িচিষ্ক সিােন করে 

বেরেন, না। 
  

আশুরনাষ ভিৌধুেী বেরেন, না হরে আপচন জচেিানা চদরেন ভকন  আিো ভনা  কন 

সারহব-রিরিব হারন িা ভের ়েচে, ভহারটরে চগর ়েও িা োই, আিারদে ভনা জান  া ়ে না। 

  

চনেক এবাে জেদি স্বরে বেরেন, বাংো ়ে আপনাো অরনক সািাচজক চন ়েি োেরন 

পারেন, বদোরন পারেন, কােি বাংো ়ে ভস েকি সুদৃঢ়ে সিাজবন্ধন ভনই। েিোিার যে 

িনন ধিযগুরু ভনই। আচি জাচন, িা-পানাে েস, একটু দুধ ও একটু চিচন চিচ,ন পানী ়েচট 

চনরদাষ, নারন জান  া ়ে না। চকন্তু আিারদে ভদরেে ভকাচট ভকাচট অচেচেন িানুষ এেনও 
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িরন করে, চবধিযীে হারন চকেু ভেরে জান  া ়ে।  নচদন না নারদে এই িরনাোরবে 

বদে  টরে, ননচদন আচি বা ়োবাচ ়ে কেরন িাই না। েিোিা য  চদ আিারক জাচনিুযন 

কেরনন, না হরে সাধােি িানুষ আে আিাে ভকানও কথাা শুনরনই িাইন না। ব্রানযরদে 

সবাই অবজ্ঞা করে, নাই আচি প্রা ়েচিত্ত ভিরন চনর ়ে বুচঝর ়ে চদর ়েচে, আচি ব্রাহ্মিয ধরিযে 

িূে ঐচনরহযে সরে  ুক্ত। আপনাো িরন করেন, আরগ সিাজসংস্কৃাে, নােপে োজনীচন। 

আচি িরন কচে, আরগ োজনীচন, নােপে সিাজসংস্কৃাে।  

  

চনেরকে বক্তৃনাচট ভেষ হরনই সেো ফস করে চজরজ্ঞস কেে, আপচন নাচক 

চবধবাচববারহেও চবরোধী  

  

চনেক স্পি গো ়ে বেরেন, হযাাঁ। 

  

সেোও োচনকটা অচের ারগে সুরে বেে, ভকন  বােচবধবারদে ভ  কন করিে জীবন 

কাটারন হ ়ে না আপচন জারনন না  কেনও ভদরেনচন  

  

চনেক বেরেন, ভদরেচে, জাচন। চবধবারদে উচিন ভসই কি ও নযাগ স্বীকাে করেও 

পচেবারেে সবাে ভসবা করে  াও ়ো। নারন িহৎ দৃিান্ত াাচপন হরব। নইরে সিারজ 

অসং ি বা ়েরব।  

  

সেো বেে, বাুঃ, ভবে কথাা বেরেন। ভির ়েোই শুধু কি স্বীকাে কেরব। আে পুরুষো 

একটাে পে একটা চবর ়ে করে  ারব। 

  

চনেক বেরেন, কনযা, নুচি আিাে পুরো িনািন জারনা না। আচি ভ িন চবধবারদে 

চবর ়ে িাচন, ভনিনই বরেচে, চবপত্নীকোও আে চিনী ়ে চবর ়ে কেরন পােরব না। 

  

আসরে একটা িৃদু হাসরোে উঠে। এিন অদু্ভন প্রিাব ভকউ কেনও ভোরনচন। 

  

জানকীনাথা একটা প্রশ্ন কোে জনয উসেুস কেচেরেন। চকন্তু চনচন গৃহস্বািী, অচনচথা 

চবেক্ত হরন পারেন এিন ভকানও কথাাই নাাঁে বো উচিন ন ়ে। িরন িরন োবরেন, 
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োচগযস আজ  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকােরক ভনিন্তন্ন কো হ ়েচন। না হরে চনচন 

ভবাম্বাইর ়েে এই ভননাচটরক ধিরক ভেষ করে চদরনন।  

  

চনচন চফসচফস করে আনন্দরিাহন বসুরক বেরেন, সহবাস সিচন চবরেে কথাা একবাে 

চজরজ্ঞস করো না। 

  

আনন্দরিাহন বেরেন, চিিাে চনেক, আপচন সহবাস সিচন চবরেে এন ভ াে চবরোধী 

ভকন, না আিো চকেুরনই বুঝরন পাচবচন। বা্চপা ভির ়েরদে ওপে স্বািীো অনযািাে 

করুক, এটা আপচন ভিরন ভনরবন  

  

এই প্রসেচট ওঠা িাত্র সেো  ে ভথারক ভবচের ়ে িরে ভগে। সহবাস েব্দচট অনয পুরুষরদে 

সািরন ভোনাও উচিন ন ়ে ভকানও কুিােী ভির ়েে।  

  

চনেক বেরেন, ভস েকি ভকানও স্বািীরূপী পশুরক ভিারেে সািরন ভদেরেই আচি জুরনা 

ভপটা কেব! 

  

সকরেই চবচমিতন। এ ভ  সমূ্পিয চবপেীন কথাা। 

  

আনন্দরিাহন বেরেন, কী আি য, আিো ভ  এরকবারে অনযেকি শুরনচে। এই চবে 

পাস হবাে আরগ আপচন নীব্র োষা ়ে এে চবরুরদ্ধ চেরেরেন, এে চবরুরদ্ধ সই সংগ্রহ 

করেরেন। একথাাও শুরনচে, পুিাে িী ়োেবরন  াক্তাে োণ্ডােকে এই চবরেে সিথাযরন 

একটা চিচটং ভ রকচেরেন, আপচন দেবে চনর ়ে ভজাে করে ভসোরন ঢুরক চিচটং ভেরে 

চদর ়েরেন, োচনকটা িাোিাচেও হর ়েচেে! 

  

চনেক বিোরব বেরেন, চিচটং-এ ভজাে করে ঢুকরন হ ়ে ভকন  চিচটং চক সবাে জনয 

ন ়ে   াো বাধা চদর ়েচেে, আিাে সেীরদে সরে নারদে ধাক্কাধাচক্ক ভনা হরনই পারে। 
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আনন্দরিাহন বেরেন, আপচন এই চবে পারেে ভ াে চবরোচধনা করেরেন, অথাি এোরন 

বেরেন, বা্চপা ভির ়েরদে ওপে অনযািাে কো অনযা ়ে। চনেক বেরেন, চবরোধী ভনা 

বরটই। এই চবে পাস হও ়ো েুবই অনুচিন হর ়েরে।  

  

নােপে হঠাৎ ভেরগ উরঠ বেরেন, শুনুন, আপনারদে কনকগুরো স্পি কথাা বচে। আিাে 

বযচক্তগন িন এই, বাোচববাহ অচন েচনকে প্রথাা। ভির ়েরদে ভ ারো আে ভেরেরদে 

কুচ ়ে বহে বর ়েরসে আরগ চবর ়ে ভদও ়ো এরকবারেই উচিন ন ়ে। আিারদে চহন্দু ধরিযে 

এেকি সংস্কৃাে হও ়ো প্রর ়োজন। ভস আিো  েন পােব কেব। ইংরেজ সেকাে িাথাা 

গোরন  ারব ভকন  আপনাে বাোচেো, চনরজো চকেু কেরন পারেন না, এক একটা 

সিাজসংস্কৃারেে প্রিাব নুরে সেকারেে কারে ভফরে ভদন, সেকাে না চনর ়ে আইন পাস 

কেরে িরন করেন, একটা দারুি কীচনয হে! আিো িাইচে, সেকারেে কাে ভথারক চকেু 

চকেু েিনা চনর ়ে চনরন, আে আপনাো সেকারেে হারন আেও ভবচে েিনা নুরে 

চদরেন। আিারদে ধিযী ়ে বযাপারে ইংরেজ সেস্পেরক িাথাা গোরন চদরে িরিই ভনা 

নাো ভপর ়ে বসরব! ভসই জনযই আচি এইসব সেকাচে আইরনে চবরোধী!  

  

আনন্দরিাহন বেরেন, আপচন  া বেরেন, আিারদে বাংোরনও অরনরক এই িরন 

চবশ্বাসী। এোনকাে চকেু েেিেীে পচত্রকা সহবাস সিচন চবে সিথাযন করেচন। চকন্তু 

অনয একটা চদক ভেরব ভদরেরেন  আইন প্রর ়োগ না কেরে চক অরনক অনািাে বন্ধ কো 

 া ়ে  আইন পাস হরে সনীদাহ বন্ধ হন  িীনদাস প্রথাা েদ হন  পোধীন জাচন 

চনরজরদে সিাজ বদোরন পারে না। আপনাে  ুচক্ত অনু া ়েী, করব আিারদে সিারজে 

চকেু চকেু বীেৎস প্রথাা চনরজোই বদোরব ভসই অরপো ়ে বরস থাাকরে এেনও েন েন 

নােী স্বািীে সরে চিনা ়ে পুর ়ে িেন, হারট বাজারে গরু-োগরেে িনন িানুষও ভকনা-

ভবিা িেন! 

  

জানকীনাথা উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, আে একবাে িা  

  

িচনোে বেরেন, একটু গান ভহাক না। সেো িারক  াকুন, গান শুচন।  
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সেো এরস চপ ়োরনা ়ে বসে।  

  

পেপে চননচট গান ভোনারো ভস, অনয সকরে বাহবা চদরেও চনেরকে ভকানও োরবে 

অচেবযচক্ত ভদো ভগে না। 

  

স্বিযকুিােী নাাঁে েচিন দু’োচন বই এই িহাোট্রেরী ়ে অচনচথারক উপহাে চদরেন। িার ়েে 

আসরেে শুধু চবরেষ চবরেষ অচনচথারদেই চনচন বই উপহাে ভদন। চনেক বাংো প ়েরন 

পারেন না। বই দুচট উরেপারট পারে সচের ়ে োেরেন, নােপে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, 

বেরদেী ়ে বনু্ধগি, আপনারদে কারে একটা চবরেষ প্রিাব জানাবাে জনযই আচি এবাে 

কেকানা ়ে এরসচে। 

  

সকরেই ভকৌনূহেী হর ়ে নাকারেন চনেরকে চদরক। 

  

চনেক বেরেন, আিো বেরে একবাে োেরনে ভকানও েহরে জানী ়ে কংরগ্ররসে 

সরিেরন চিচেন হই, নােপে সাো বেে আে ভদো-সাোৎ হ ়ে না, আিারদে িরধয আে 

ভকানও ভ াগার াগ থাারক না। কংরগ্ররসে সো ়ে আিো বক্তৃনাে বনযা ভোটাই, অবেযই 

ইংরেচজরন, নারন আিারদে োষি-পটুনাে প্রিাি হ ়ে বরট, চকন্তু সাধােি িানুরষে িরন 

নারন চক একটুও দাগ কারট  এনকাে পরে আিো োেনী ়ে জাচনত্বরবারধ উিুদ্ধ হরন 

িাইচে, চকন্তু আপািে জনসাধােরিে িরধয আে চক ভকানও প্রোব ভদো চদর ়েরে এ 

প যন্ত। এনকারেে চবরদচে োসরন ভথারক আিো কুপিণু্ডক হর ়ে ভগচে। ভবচেে োগ িানুষ 

চনরজে এোকাে বাইরে  া ়ে না, চনরজে চনরজে ভগাষ্ঠীে বাইরেে িানুষরদে ভিরনই না। 

এক সরে অরনরক চিরে ভকানও কাজ কেরন আিো জাচনই না। শুধু বক্তৃনা চদর ়ে আে 

সো-সচিচন করে ভবচে িানুষরক কাোকাচে আনাও  ারব না। আিারদে ভকানও জানী ়ে 

উৎসব ভনই। ভসই জনযই আিাে প্রিাব, এেকি চকেু চকেু উৎসরবে প্রবনযন কো ভহাক, 

 ারন অজানা-অরিনা িানুষোও কাোকাচে এরস অংেগ্রহি কেরন পারে। িহাোরট্রের 

আিো গরিে উৎসব শুরু করেচে। োেনী ়েো ধিযী ়ে উৎসব করে চনরজে চনরজে বাচ ়েরন, 

কেনও িচন্দরে চগর ়ে। ধরিযে নারি পরথা পরথা চিচেে কেরন োেনী ়েো েুরেই চগর ়েচেে 
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কর ়েক েো বেে ধরে। গরিে উৎসরব আিো োে সা ়ো ভপর ়েচে, প্রচন বেেই ভবচে 

সংেযক িানুষ উৎসাহ-উিীপনা চনর ়ে ভ াগ চদরেন। উপেে  া-ই ভহাক, এক সরে এন 

িানুষ পরথা নািাে চবরেষ নাৎপ য আরে। আপনাো ভবেে ভপ্রচসর চিরন এেকি ভকানও 

উৎসব িােু কেরন পারেন না  

  

অনযানয অচনচথাো িুে িাও ়ো-িাওচ ়ে কেরন োগরেন। জানী ়ে উৎসব িারন গরিে 

উৎসব   এ ভ  এক উদ্ভট কথাা! 

  

সেোে হাচস ভপর ়ে ভগে। ভপট ভিাটয, শু ়েও ়োো ওই চকম্ভুনচকিাকাে ভদবনাচট সম্পরকয 

ভস অরনক ঠাট্টা-ই ়োচকয শুরনরে। নারক চনর ়ে উৎসব  

  

একজন অচনচথা বেরেন, চিিাে চনেক, আপচন বেরেন, োেনী ়েরদে িরধয প্রকােয 

উৎসরবে িে ভনই  চকন্তু িুসেিানরদে িরধয ভনা আরে। িহেরিে সি ়ে সাো ভদরেই 

নাো চজ ়ো চনর ়ে চবোট চিচেে করে। 

  

চনেক বেরেন, ভসটা চক োেনী ়ে উৎসব, না আেচব উৎসব  ভস  াই ভহাক, িুসেিানো 

ঐকযবদ্ধ হরন পারে, না চঠক। চকন্তু চহন্দুো চক োেনী ়ে ন ়ে  নাো চিেকাে চবচেন্ন, 

কুপিণু্ডক হর ়ে থাাকরব  নারদে ঐকযবদ্ধ হবাে প্রর ়োজন ভনই  ওো  চদ সাো ভদরে 

িহেরিে চিচেে করে, আিোই বা সাো ভদরে ভকন গরিে উৎসব উপেরে চিচেন হরন 

পােব না  চসচদ্ধদানা গরিে সিি চহন্দুরদে কারেই গ্রহিী ়ে! 

  

িচনোে এবাে ীষৎ ভেরষে সরে বেরেন, ওরহ চনেক, নুচি  াাঁরদে সািরন এই 

কথাাগুচে বেে, কংরগ্ররসে অচধরবেরন বাংো ভথারক  াাঁো প্রচনচনচধত্ব করেন, নাাঁো 

অচধকাংেই ভ  ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মোই এোনকাে সিারজে েীষযাারন বরস আরেন। নাাঁো 

িূচনযপূজা ়ে ভ ােে চবরোধী, চহন্দু িচন্দরেে পাে চদর ়ে  াবাে সি ়ে ভিাে বুরজ পাে হর ়ে 

 ান, নাাঁো আবাে ননুন করে গরিে পূজাে প্রিেন কেরবন  না ভহ না, ভনািাে এ প্রিাব 

এাঁরদে কারে করে পারব না। 
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চনেক একটুেি িুপ করে েইরেন। 

  

নােপে বেরেন, ভবে, আপনাো বাোচেো উ্চপিরেে িানুষ, ধিযী ়ে উৎসব িারনন না। 

না হরে অনয ভকানও উৎসরবে কথাা োবা  াক। আিো চক বীে পূজাে কথাা চিন্তা কেরন 

পাচে  ইংরেজো িরন করে, আিো েচক্তহীন, দুবযে, কাপুরুষ! অনীরন চক আিারদে 

ভদরে ধীে ভ াদ্ধা চেে না  কাোকাচে ইচনহাস ভথারক ভসেকি ভকানও বীে ভদেরপ্রচিক 

ভ াদ্ধারক  চদ আিো আদেয চহরসরব াাচপন কচে, নারক ভকন্দ্র করে উৎসব শুরু হরব, 

ভসই উপেরে আবাে বযা ়োিিা, অস্ত্র অনুেীেনও হরন থাাকরব, না হরে আবাে আিো 

একটা েচক্তোেী জাচনরন পচেিন হব, আিারদে আত্মসিানরবাধ জাগ্রন হরব। ভস েকি 

একজন বীেপুরুরষে নাি চঠক করুন, আপনারদে বাোচেরদে িরধয  চদ ভকউ থাারকন, 

নাাঁরক চনর ়েই সবয োেরন উৎসব প্রিচেন হরব, িহাোরট্রেরে দাচ ়েত্ব আচি চনরজ ভনব। 

  

সহসা ভকউ ভকানও উত্তে চদরন পােরেন না। বাোচে বীেপুরুষ  বচিিিন্দ্র চেরেরেন, 

বাংোে ইচনহাস নাই। অস্পি ইচনহাস ভথারক ভস েকি িহান ভকানও বীে ভ াদ্ধারক চক 

েুাঁরজ বাে কো  ারব,  াাঁরক োেরনে সিি প্রারন্ত ভিাটািুচট চিনরব  

  

একজন বেরেন, বাোচেই ভ  হরন হরব, নাে ভকানও অথায ভনই। োেরনে ভ  ভকানও 

অিে ভথারক একজনরক ভবরে ভনও ়ো ভ রন পারে। ধো  াক আকবে  হযাাঁ, সম্রাট 

আকবে হরন পারেন না  

  

অিচন আেও কর ়েকজন বেরেন, হযাাঁ, আকবে! আকবেরক সকরেই ভিরন ভনরব। 

  

চনেক এাঁরদে প্ররনযরকে িুেপারন দৃচি সিােন কেরেন। নােপে চজহা ়ে নরো ়োরেে 

ধাে এরন বেরেন, আকবে  আকবরবে বযচক্তগন বীেরত্বে ভকানও প্রচসচদ্ধ আরে বুচঝ  

এরদরেেই চবচেন্ন সুেনান ও োজারদে চনচন দিন করেরেন, নাাঁে দৃিারন্ত আজরকে 

ভকউ ভপ্রেিা পারব  
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একটু ভথারি চনচন আবাে বেরেন, আকবে চক োেনী ়ে  ভসও ভনা চবরদচে োসক। আচি 

 নটুকু ইচনহাস জাচন, ১৫২৬ চিিারব্দ পাচনপরথাে প্রথাি  ুরদ্ধ বাবে জ ়েী হর ়ে োেন 

দেে করে। এই বাবে চপনা ও িানাে চদক চদর ়ে কনিুে আে ভিচেস োরনে বংেধে, 

দুজরনই কুেযান সুরটো। বরদচে বাবে ইব্রাচহি ভোচদরক পোচজন করে চদচল্লে চসংহাসন 

ভকর ়ে ভন ়ে। আে আকবে ভসই সংহাসরন বরস ভনরো বেে বর ়েরস, ১৫৫৬ চিিারব্দ। 

িাত্র চনচেে বেরেই এই চবরদচে োজেচক্ত োেনী ়ে হর ়ে ভগে  ইংরেজো পোেীে  ুদ্ধ 

জ ়ে কোে পে ১৩৫ বেে ভকরট ভগরে, নাহরে ইংরেজোই বা কী করে চবরদচে েচক্ত 

হরব  

  

একজন বেরেন, িু েো ভেষ প যন্ত োেরনই ভথারক চগর ়েচেে, এ ভদরেই চবর ়ে-োচদ 

করে োেনী ়ে হর ়ে চগর ়েচেে! 

  

চনেক বেরেন, না হরে আিো এবারেও আেও দু-চননরো বেে পোধীন ভথারক ভদচে 

ইংরেজোও পুরোপুচে োেনী ়ে হর ়ে  া ়ে চক না। নরব আে আরন্দােন করে োে কী  

দাসত্ব কেরনই আিো অেযি! 

  

এে পে আকবরেে পরে চবপরে নকয শুরু হর ়ে ভগে। ভকউ বেরেন, আকবে চহন্দু 

িুসেিানরক ভিোবাে ভিিা করেচেরেন, ভসটাই একটা আদেয হরন পারে। আে একজন 

বেরেন, অরনক িুসেিারনে কারে ভসই জনাই আকবে চঠক গ্রহিী ়ে নন, নাাঁরক োাঁচট 

িুসেিান বরে িরন কো হ ়ে না। চনচন চহন্দু েিিীরদে অন্তুঃপুরে াান চদর ়েরেন। অনয 

একজন বেরেন, আকবে ভবরে ভবরে চহন্দু োজকনযারদে চবর ়ে কেরনন, চকন্তু চনরজে 

পচেবারেে ভকানও ভির ়েরক চক চহন্দু োজাে সরে চবর ়ে চদর ়েরেন  আে একজন বেরেন, 

আকবরেে েচব চনর ়ে উৎসব কেরন ভগরে সব িুসেিানোই আপচত্ত জানারব, ভকানও 

িানুরষে েচব চকংবা িূচনযপূজাও নারদে কারে চনচষদ্ধ। 

  

নেন অনয ভকানও বীে ভোাঁজা হরন োগে। ভকউ বেে, আরেকজািারেে চবরুরদ্ধ 

ের ়েচেে, ভসই পুরু  অিচন অনয একজন চজরজ্ঞস কেে, ভকিন ভদেরন চেে নাাঁরক  
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ভকউ বেে, সংগ্রাি চসংহ; ভকউ বেে, োজা েোি; ভকউ বেে, নানা সারহব; ভকউ 

বেে, গুরুগগাচবন্দ চসং… 

  

এইসব পেস্পেচবরোধী িনািরনে সি ়ে িুপ করে েইরেন চনেক। নাাঁে কচঠন িুেেচে 

ভদেরে িরন হ ়ে, এাঁরদে ভকানও প্রিাবই চনচন গ্রারহযে উপ ুক্ত ভবাধ কেরেন না। 

  

এক সি ়ে চনচন িৃদু অথাি দৃঢ়ে করি বেরেন, চেবাজী। েত্রপচন চেবাজী িহাোজ। 

৪. দুপুেগুরোই সেোে কারে িরন 

হ ়ে সবরির ়ে দী য 

সাো চদরনে িরধয দুপুেগুরোই সেোে কারে িরন হ ়ে সবরির ়ে দী য, সি ়ে আে কাটরনই 

িা ়ে। এন ব ়ে বাচ ়ে এরকবারে শুনোন। প ়োশুরনা কেরনই বা কনেি োে োরগ   েন 

সির ়েে টানাটাচন থাারক চকংবা চকেু চবে  রট, নেন প ়োশুরনা ়ে িন বরস ভবচে। আে 

সি ়ে  েন অফুেন্তু, নেন িরন হ ়ে পরে প ়েরেই ভনা হ ়ে। 

  

দুপুরে  ুরিান পারে না সেো, ভদানো ়ে নাে চনজস্ব  রে িাদুে ভপরন গুরেে বই েুরে 

বরস। ওপে িহরে ভকানও পুরুষ িানুষ ভনই, জানকীনাথা ভগরেন িফস্বরে, দাদা 

চবরেরন, জািাইবাবু চকেুচদন চদচদে সরে এোরন চেরেন, এেন চনচনও বদচে হর ়ে 

ভগরেন োজোচহরন। এই গেরি বাচ ়েরন ভকানও অন্তবযাস পরে না ভির ়েো, সেোে অরে 

শুধু একটা আটরপৌরে োচ ়ে জ ়োরনা, িুে ভোো, দু ভিারে গাঢ়েোরব কাজে টানা। িান 

কোে পে প্ররনযক চদন সুিা কাজে োগারনা নাে েে। সংস্কৃৃন বই প ়েরন প ়েরন এক 

সি ়ে ভস ভকানও ইংচেচজ কারবযে বই ভটরন আরন, োনা েুরে দু-এক োইন বাংো 

কচবনা ভেরে, হঠাৎ উরঠ িরে  া ়ে পারেে  রে।  রেে ভনা অোব ভনই, সান-আটোনা 

 ে ফাাঁকা পর ়ে আরে। ভ   রে চদচদ-জািাইবাবু থাাকরনন, ভসই  রেে পােরিে ওপে 
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শুর ়ে েটফট করে সেো। চদচদ নাে বনু্ধ, িন ভকিন করে চদচদে জনয। চবচবও নাে বনু্ধ, 

চকন্তু চবচব এেন আে এ বাচ ়েরন চবরেষ আরস না। 

  

এ  রে ভদ ়োে ভজা ়ো একটা আ ়েনা। চদচদে েুব আ ়েনাে েে, চদচদ এই ভবেচজ ়োি 

গ্লারসে দচি আ ়েনাটা োচগর ়েচেে, কী পচেষ্কাে সব চকেু ভদো  া ়ে। চঠক ভ ন পােরিে 

ওপে শুর ়ে থাাকা আে একচট সেোরক এই সেো ভদেরে। 

  

ভসচদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন সেো োরব, সচনয সচনয ভকিন ভদেরন আিারক  

চবরকরে ভ  ভেরেগুরো আরস, নাো সুন্দেী সুন্দেী বরে বরে সেোে কান ঝাোপাো 

করে ভদ ়ে। ভকউ বরে অপ্সেী, ভকউ বরে সেস্বনী, ভকউ বরে োজকনযাে িনন। সেো 

চফক করে ভহরস ভফরে। োজকনাই বরট, বচন্দনী োজকনযা। সেো দু হান েচ ়ের ়ে িুরে 

করুি োব এরন োজকনযা সারজ, দী যশ্বাস ভফরে বরে, প্রারিশ্বে  ভক নুচি অদৃেয 

প্রারিশ্বে, উদ্ধাচেরে ভিারে  

  

বেরন বেরনই আবাে নাে হাচস পা ়ে। এেনও প যন্ত ভকউ ভনা নাে প্রারিশ্বে ি ়ে! 

ভ সব চদন ভকানও আনুষ্ঠাচনক িার ়েে আসে থাারক না, ভসইসব চবরকরেও কর ়েকজন 

 ুবক আরস। জানকীনারথাে োষা ়ে, নাো সব সেোে চসউটাে। সচনযই নাো আরস 

সেোে সাহি য পাবাে জনয, নাে িরনােঞ্জরনে জনয নাো উপহাে আরন কনেকি, ফুে 

ো ়ো সেো অনয চকেুই গ্রহি করে না। নারদে চিচি চিচি স্তুচনবাকযও চবশ্বাস করে না, 

ভস জারন, ওো নারক অন সুন্দেী সুন্দেী বরে, চবচবরক ভদেরেও গদগদোরব ওই একই 

কথাা বেরব। সেো চনরজ ভনা জারন, চবচব নাে ভির ়ে অরনক ভবচে সুন্দে। 

  

ভকউ ভকউ  েন একটু চনেৃচন ভপর ়ে সেোে কারে উচ্ছ্বাস ভদোরন আরস, নেনও সেো 

ভহরস ভফেরে নাো হকিচকর ়ে  া ়ে। সেোও ভবারঝ ভ  এিনোরব ভহরস ভফো উচিন 

ন ়ে। চকন্তু ভস ভ  হাচস সািোরন পারে না। 
  

একচদন ওরদে একজন এিন চনোো দুপুরে উরঠ এরসচেে ভদানো ়ে। চবরেষ 

পচেচিনরদে িরধয কারুে ভ  ওপরে আসাে চনরষধ আরে না ন ়ে, নবু দুপুেরবো ভির ়েো 
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 েন অন্দেিহরে চকেুটা অসংবৃন অবাা ়ে থাারক, নেন ভকানওোরব জানান চদর ়ে 

আসাটাই প্রথাা। চকন্তু ভ াচগনী িাটুরজয ভ  হ ়ে অচন সেে অথাবা পাগে! 

  

ব ়ে িািা চিরজন্দ্রনারথাে ব ়ে ভির ়ে সরোজাে চববাহ হর ়েরে ভিাচহনী িরট্টাপাধযার ়েে সরে। 

চনচন সিাচনন বযচক্ত, সূরোজাে েু ়েনুরনা, িাসনুরনা চিচের ়ে আরঠরো কুচ ়েজন োই 

ভবারনে সকরেেই চনচন জািাইবাবু। এই ভিাচহনী জািাইবাবুে িােচট োই আরে, নারদে 

সবযত্র অবাধ গচন। এরদে িরধয সজনী আে ভ াচগনী দুজরনেই পেন্দ সেোরক, দুজরনেই 

ভকিন ভ ন পাগোরট স্বোব। সেোরক নুি কোে জনয সজনী  েন-নেন ভবসুরো গো ়ে 

গান ভগর ়ে ওরঠ, সবাই ভহরস গ ়োগচ ়ে চদরেও ভস থাািরন িা ়ে না। ভ াচগনী আবাে উরো 

েকরিে, ভস প্রা ়ে কথাাই বেরন িা ়ে না, িুপ করে িুগ্ধ ন ়েরন সেোে চদরক ভির ়ে বরস 

থাারক। অনয ভকউ কথাা বেরন ভগরেও ভস উত্তে ভদ ়ে না। নাই চনর ়ে বােবাে হাচস-ঠাট্টা 

কেরে ভস হঠাৎ অচন উৎসাহী হর ়ে বরে ওরঠ, নাস ভেেরব  নাস ভেেরব  এক পযারকট 

নাস চনর ়ে ভস সেরব্দ ফযাটারন থাারক, নাস ভেো ়ে ভস েুবই নুরো ়ে, এই ভেো চদর ়ে 

ভস নাে ভ,ষ্ঠত্ব প্রিাি কেরন িা ়ে। 

  

ভ াচগনী িাটুরজযরক অকমিতাৎ ভদানোে  রে ভদরে েুবই অবাক হর ়ে চগর ়েচেে সেো। 

ভসচদনও ভস চদচদে  রেে এই পােরিই শুর ়ে চেে। ভ াচগনী িাটুরজয ভবে সুপুরুষ, 

সিোিে ভস সারহচব ভপাোক পরে, চকন্তু ধুচন ও আিকারন নারক আেও োে িানা ়ে, 

ভসচদন নাে ভদচে ভবে, হারন একচট িেিরেে ভকৌরটা, িুেোনা চবহ ধেরনে। 
  

সেো প্রথারি ভেরবচেে, ওই িেিরেে ভকৌরটাে িরধয বুচঝ নাস আরে, ভ াচগনী নাস 

ভেেরন এরসরে। চকন্তু দেজাে কারে ভ াচগনী চকেুেি দাাঁচ ়ের ়ে েইে িুপ করে। নাে 

ভকৌরটাচট েুরে বাে কেে একচট আনরেে চেচে। দ্রুন এচগর ়ে এরস ভসই চেচেটা সেোে 

এক হারনে িুরঠা ়ে চদর ়ে বেে, সেো, সেো, ভ  কথাা আচি এনচদরনও ভনািা ়ে বেরন 

পাচেচন, আজ না বেরন এরসচে, এই ভ  আনেটুকু, গাচজ ়োবাদ ভথারক আচনর ়েচে, ব ়ে 

সাধ হে ভনািারক চদই, এ ভ ন আিােই বুরকে চন যাস, নুচি অরে িােরে… 
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চিনবাক ভ াচগনী িাটুরজযে ভ ন সব সরিারিে বাাঁধ ভেরে ভগরে, অনগযে কথাা ভবচের ়ে 

আসরে। 

  

একজন রূপবান ভপ্রচিক উপহাে এরনরে আনরেে চেচে, সেো উচদ্ভর ৌবনা কুিােী, 

চনো দুপুে, নৃনী ়ে ভকানও বযচক্ত এরস প ়োে সম্ভাবনা ভনই। ভপ্ররিে এিন উপ ুক্ত 

পচেরবে, নবু সেো হঠাৎ উচিন একটা ভফা ়োোে িনন ভহরস েুরটাপুচট ভেরন ভেরন 

বেরন োগে, ওকী, ওকী, নুচি অিন শুদ্ধ োষা ়ে কথাা বেে ভকন  

  

ভসই হাচসরন িুপরস চগর ়ে চপেু হটরন োগে ভ াচগনী। আবাে দেজাে কারে চগর ়ে এিন 

চবস্ফাচেন ন ়েরন নাচকর ়ে েইে, ভ ন ভস গ্রহান্তরেে ভকানও প্রািীরক ভদেরে। সেোে 

হাচস আে থাারিই না। 

  

ভসচদরনে পে ভ াচগনী আবাে চদন সারনক গুি ভিরে চগর ়েচেে,  চদও এ বাচ ়েরন আসা 

বন্ধ করেচন। ভসচদন ভ াচগনী িরন েুব আ ান ভপর ়েচেে, সেো বুঝরন পারে, চকন্তু 

সেোে ভ  ওই ধেরনে কথাা শুনরেই নযাকাচি িরন হ ়ে। আজও ভস কথাা িরন প ়ো ়ে 

নাে হাচস ভপর ়ে  ারে। 

  

ওরদে আে এক বনু্ধ অচবনাে িিবনযীও চন ়েচিন আরস। এে িাথাা ়ে বাবচে িুে, কাাঁরধ 

সব সি ়ে থাারক চিরল্পে িাদে, ঢুেু ঢুেু িেুচট ভদেরেই িরন হ ়ে কচব কচব। অচবনাে 

চনরজ অবেয কচব ন ়ে, নাে বাবা চেরেন নািজ়োদা কচব চবহােীোে িিবনযী। অচবনাে 

 েন ভোট চেে, নেন নাে বাবা নারক চনর ়ে একটা কচবনা চেরেচেরেন, নাে িরধয 

একাচধকবাে সরম্বাধন চেে, ‘বােচন আিাে। এেন অচবনােরক অরনরকই আ ়োরে ‘বােচন 

আিাে’ বরে  ারক। সেোে দাদা  েন এোরন চেে, নেন এক একচদন ওপরে এরস 

দুিুচি করে বেন, ও সচল্ল, সচে, নীরি  া, ‘বােচন আিাে বাবু ভনাে জন এরস বরস 

আরেন। 
  

অচবনারেে সরে ভ াচগনীে প্রচনর াচগনা হ ়ে, ভক কন ভদচেরন উঠরন পারে। োচত্র আটটা, 

নটা ভবরজ  া ়ে, নবু ওবা বাচ ়ে ভ রনই িা ়ে না। সেো হাই ভনারে, অচােনা ভদো ়ে, 
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ভসসব ভবাঝাে পাত্র ও ন ়ে। ভ াচগনী  চদ  াবাে জনয উরঠ দাাঁ ়ো ়ে, অচবনাে বরে, নুচি 

এরগাও, আচি আে একটু বচস। অিচন ভ াচগনীও বরস পর ়ে। আবাে ভ াচগনী  চদ বরে, 

আজ েুব ভি  করবরে, েীঘ্র বাচ ়ে চফেরন হরব, অচবনাে নেন বরে, না হরে আে ভদচে 

ভকারো না। ভ াচগনী বরে, নুচি আিাে সরে িরো, ভনািারক ভপৌাঁরে চদর ়ে  াব! অচবনাে 

বরে, আিাে জনয এক  ণ্টা পরে গাচ ়ে আসরব। 

  

কপচত্রক সম্পচত্ত পাবাে িনন অচবনাে চনরজরক কচবত্বেচক্তেও অচধকােী িরন করে এবং 

ভেোেও ভিিা করব। ভস কথাাও বরে কচবনাে োষা ়ে। একচদন সেো আপন িরন চনচবি 

হর ়ে চপ ়োরনারন চবরথাারফারনে িুনোইট ভসানাটা বাজারে, ভসচদন আে ভকউ নেনও 

আরসচন, অচবনাে আরগ আরগ উপচান হর ়ে চকেুেি চনুঃেরব্দ ভসই বাজনা শুনে। 

নােপে হঠাৎ েুরট এরস সেোে একোচন হান ভিরপ ধরে বেে, িচে িচব! কী সুন্দে, 

কী অপুবয! এ ভ ন স্বরগযে সুধাররান ভনরি এে িরন, এ সুরেে েহেী গুঞ্জচেন হরে 

কানরন কানরন, পুরষ্প পুরষ্প সেো, ভথারিা না, আেও বাজাণ্ড, আেও বাজাও… 

  

সেো বেে, হযাাঁ বাত্তাব, চকন্তু আিাে হানোনা না ো ়েরে বাজাই কী করে  

  

হানোনা ভের ়ে চদে বরট, চকন্তু সেোে বাজনাে সরে িেরন োগে নাে অচবোি কথাাে 

ভরান, অরহা, অরহা, কী িধুেো সুে, নুচি িানবী নও, নুচি ভদবী, ভনািাে ওই িম্পক 

বিয অেুচে,  াচেি চনচন্দন গাে, ভবদানাে ভকা ়োে িরনা ওষ্ঠ, বরস আে অোে রূপ ধচে 

সেো সুন্দেী… 

  

িুনোইট ভসানাটা েুরে চগর ়ে সেো িাথাা দুচের ়ে দুচের ়ে হাসরন োগে। 

  

এই সি ়ে এরস উপচান সজনী। ওরদে এই অন্তেে দৃেয ভদরে ভস চাে থাাকরন পােে 

না, চনরজে োইর ়েে সরে প্রচনর াচগনা ভস ভিরন চনর ়েরে, চকন্তু অচবনােরক ভস সেোে 

কাে ভ াঁষরন ভদরব না। ভস প্রা ়ে েুরট এরস বেে, ও সেো, নুচি বাজাে, আচি একটা 

গান গাই  আিাে গারনে সরে নুচি বাজাও! 
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সজনীে গারনে সম্ভাবনারন সবাই েচিন হর ়ে ওরঠ। অচবনাে বেে, ভ্রানুঃ সজনী, নুচি 

বাগারন চগর ়ে গান কে না ভকন  সেো আিারক ব ়ে অপূবয সুে ভোনাচেরেন। 

  

সজনী বেে, দযারো অচবনাে, প্রথািন আচি ভনািাে োই-টাই হই না। চিনী ়েন, নুচি 

বেরেই বা আচি বাগারন  াব ভকন ভহ  আচি এোরনই গাইব। আিাে ইরে! 

  

অচবনাে বেে, ভনািাে ইরে হরে নুচি গাইরনই পাে। অবোই পাে! নরব চক জান, 

সেো ভনা ক্লাচসকাে সুে বাজাচেরেন, নাে সরে ভনািাে গান ভ  চিেরব না োই। 

  

সজনী বেে, ভকন চিেরব না  ক্লাচসকাে িারন ওিাচদ ভনা, আচি ওিাচদ গানও জাচন! 
  

অচবনাে বেে, ওই ক্লাচসকাে আে এই ক্লাচসকাে এক ন ়ে! দা ইি ইজ ইি অযাি দা 

ওর ়েি ইজ ওর ়েি, দা ভটার ়েন েযাে ভনোে চিট! এ চিেরন পারে না। 

  

সজনী বেে, আেবান চিেরব! 

  

অচবনাে বেে, আচি ওর ়েিানয ক্লাচসকাে চেস চদর ়ে ভোনাচে, নুচি ভিোও ভনা ভদচে 

োই। 

  

অচবনাে চেস চদরন শুরু কেে আে হাাঁ করে েইে সজনী। 

  

সেো িুরে হান িাপা চদর ়ে হাচস থাাচির ়ে বেে, আপনাো বেং এক কাজ করুন না। 

দুজরনই আরগ বাগারন চগর ়ে দুই ক্লাচসকারে ভিোরিচে হ ়ে চকনা আরগ ভদেুন। নােপে 

না হ ়ে এোরন–  

  

দুজরনই নৎেিাৎ োচজ হর ়ে বেে, ভসই োে, ভসই োে! দুজরন কাাঁধ ধোধচে করে 

িরে ভগে বাগারন। 

  

সেো এক এক সি ়ে োরব, সজনী, ভ াচগনী চকংবা অচবনারেে অনয অরনক গুি আরে, 

চননজনই ভিাটািুচট সুপুরুষ, কৃনচবদয, োে বংরে জন্ম। চকন্তু এোরন এরস সব সি ়ে 
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ভপ্রি ভপ্রি োব করে ভকন  পুরুষো চক োরব, শুধু ভপ্ররিে কথাা বরে ভির ়েরদে িন জ ়ে 

কো  া ়ে  ভির ়েো ভ  পুরুষ িানুষরদে ভপৌরুষ ও বযচক্তরত্বে প্রচনই ভবচে আকৃি হ ়ে। 

এো এ ভদরেে িানুরষে কথাা, পোধীন ভদরেে গ্লাচন, ইংরেজ োসরনে ঔদ্ধনয, এসব 

চবষর ়ে কেনও ভকানও কথাা বরে না। আরোিনা ়ে এসব প্রসে উঠরেও িুপ করে থাারক, 

ভ ন ওরদে চনজস্ব ভকানও িনািনই ভনই! 

  

এরদে ভির ়ে অরনক ভিৌকস চেে আে একজন। নাে কর ়েকটা কথাা সেোে িরন দাগ 

ভকরট আরে। 

  

জািাইবাবু ফচিেূষি িুরোপাধযা ়ে োজোচহ করেরজ অধযাপনা করেন, একবাে সেো 

নাে িার ়েে সরে চগর ়েচেে চদচদ-জািাইবাবুে কারে। ভসই প্রথাি সেোে পূবযবে ও 

উত্তেবে  ুরে ভদোে অচেজ্ঞনা হর ়েচেে, কী োে ভকরটচেে কর ়েকটা চদন। কী সুন্দে, 

পচেষ্কাে, চেিোি েহে োজোচহ। এই োজোচহই ভনা এককারেে ভপৌণ্ড্রবধযন বা 

বরেন্দ্রেূচি চেে। কনেকি আচদবাসী আরে ভসোরন। 

  

সযাে নােকনাথা পাচেরনে ভেরে ভোরকন পাচেন চবরেন ভথারক আই চস এস হর ়ে এরস 

োজোচহরন অযাচসিযান্ট িযাচজরিট। নীক্ষ্ণ বুচদ্ধসম্পন্ন ঝকঝরক ভিহাোে নরুি, ভদে-

চবরদরেে সাচহনয সম্পরকয অগাধ জ্ঞান। সেো েচবিািাে কারে এই ভোরকন পাচেরনে 

অরনক গল্প শুরনরে। োজোচহরন এরস োে করে পচেি ়ে হে। ভকারটয কর ়েক  ণ্টাে 

জনয ভস সেকাচে কাজ করে এরস সাো চদরনে অচধকাংে সি ়েই এ বাচ ়েরন কাটা ়ে। 

নাে সরে কথাা বেরন বসরে গরল্পে আে ভেষ হ ়ে না। 

  

সেো একচদন চজরজ্ঞস করেচেে, আপচন ভনা িযাচজরট্রেরট। শুরনচে, িযাচজরিটরদে 

ইংরেজ সিারজে সরে চিেরন হ ়ে। নারদে পাচটযরন চগর ়ে োনা ভেরন হ ়ে, নািরন হ ়ে। 

আপচন ভনা  ান না ভদচে  ইংরেজরদে সরে আপনাে বনু্ধত্ব হ ়েচন  

  

ভোরকন বরেচেে, ইংরেজরদে সরে আিারদে সিান সিান বনু্ধত্ব হও ়ো চক চকেুরন 

সম্ভব  পাচটযরন বাধয হর ়ে  াই িারঝ িারঝ। ভ রন োে োরগ না। ইংেরি  েন োত্র 
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চেোি, ভবে কর ়েকজন সহপাঠীে সরে বনু্ধত্ব হর ়েচেে, নাো োাঁচট ইংরেজ, স্কৃুটুসিান, 

 ণ্টাে পে  ন্টা আড্ডা চদনাি, গান গাও ়ো হন। একচদন নাো সবাই চিরে একটা গান 

গাইে : 

  

Rul e  Br i t a nni a !  Br i t a nni a  r u l e s  t he  wa v e s !  

Br i t o ns  ne v e r  s ha l l  b e  s l a v e s  

  

ভসচদন বুরকে িরধয ধক করে উরঠচেে। ভসচদনই িরন হর ়েচেে, ওো োজাে জান, আিো 

ভেেস, ওরদে সরে আিারদে বনু্ধত্ব হও ়ো অসম্ভব। 

  

ফচিেূষি োত্ররদে চনর ়ে বযি থাারকন, স্বিযকুিােী ভেরে-রির ়েরদে িরধয থাারকন না, 

আজ্ঞা হ ়ে চহেন্ম ়েী আে সেোে সরে ভোরকরনে। কন েকি ভেো, কন জা ়েগা ়ে 

চননজরন ভব ়োরন  াও ়ো। 

  

একচদন ভোরকন ওরদে দুই ভবানরক চজরজ্ঞস কেে, আো, ভপ্রি আে বনু্ধরত্বে িরধয কী 

নফান বেরন পাে  

  

চহেন্ম ়েীে কিযিূে োো হর ়ে ভগে। ভপ্রি ভ ন বইর ়েে পৃষ্ঠাে একটা চজচনস। ভস বেে, 

 াুঃ, না আবাে িুরে বো  া ়ে নাচক  

  

সেো বেে, ভকন বো  ারব না  

  

চহেন্ম ়েী বেে, নুই বাপু পাচেস ভনা বে, আচি ওসব িুরে উ্চপােি কেরন পােব না। 

  

সেো বেে, বনু্ধত্ব আে ভপ্রি প্রা ়ে কাোকাচে। নফান হরে, ভপ্ররিে দুচট  ানা থাারক, 

বনু্ধরত্বে না থাারক না। ‘ভেিেীপ ইজ োে উইদাউট ইটস উইংস’ !  

  

ভোরকন বেে, বাুঃ, িিৎকাে বরেে ভনা  

  

চহেন্ম ়েী চজরজ্ঞস কেে, ভনািাে হারন ওটা কী  বইর ়েে িনন  
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ভোরকন বেে, এটারক বরে ভস্পকরোরস্কৃাপ। এে িরধয একরো োনা চবচেচন োপা েচব 

আরে। পেপে দুোনা একই েচব। একটাে ওপে আে একটা োেরে অিচন ভসই েচবোনা 

এরকবারে জ্বেজ্বরে হর ়ে ওরঠ। আো এক কাজ কো  াক, চহেন্ম ়েী ভনা বেরে, ভপ্রি 

আে োেবাসাে নফারনে কথাা িুরে বেরন পােরব না। চেরে ভবাঝারন পােরব  িটপট 

ভনািো দুজরনই দে বারো োইন চেরে ভফে,  ােটা োে হরব, নারক আচি এই দুেযে 

চজচনসটা উপহাে ভদব। 

  

দুই ভবান দুচদরক িুে চফচের ়ে চেেরন বরস ভগে। সেো নেন সরব এিাি পাস করেরে, 

নাে না ়োনাচ ়ে ভেো হর ়ে ভগরেও ভস চদচদরক সি ়ে চদে। দুজরনে কাগজ একসরে 

গম্ভীে িুরে পর ়ে ভগে ভোরকন। নােপে বেে, আচি িাচজরিট চহরসরব ো ়ে চদচে, 

সেোেচটই ভবচে োে হর ়েরে। পুেস্কৃােচট নােই প্রাপয। এই নাও।  

  

সেো বেে, নুচি ভ  চদে, ভসটা চেরে দাও! 

  

ভোরকন বেে, দযারো, ভেনরে ভেো আরে। 

  

সেো পানা উরে ভদেে, টু সেো, েি আ চ  ়োে ভেি! 

  

ভস নাকাে চদচদে চদরক। চহেন্ম ়েী বেে, কী ভেো ের ়েরে, ভদচে, ভদচে! 

  

নাে পেই ভেরগ চগর ়ে বেে, একী, একী, োেী অনযা ়ে, আচি ভেেব না। নুচি আরগ 

ভথারকই সেোে নাি চেরে ভেরেে, ওরকই ভদরব চঠক করেচেরে–  

  

ভোরকন হাসরন হাসরন বেে, আচি ভ  জাননাি। 

  

সেো বেে, নবু এটা অনযা ়ে। এটা চদচদরকই দাও। 

  

চহেন্ম ়েী অবেয ভবারনে ওপে োগ করেচন। ভোট ভবানরক ভস প্রারিে অচধক োেবারস। 

এেনও ভেরেপুরে হ ়েচন চহেন্ম ়েীে, স্বোবটা ভেরেিানুরষে িনন ের ়ে ভগরে। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 55 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এক একচদন চবরকরে চননজরন ভব ়োরন  া ়ে। েহে োচ ়ের ়ে িরে  া ়ে দূরে। গাচ ়েরন 

ন ়ে, হচটরনই োে োরগ। এোরন এেনও প্রিুে বনজেে আরে। জেরেে ধাে ভ াঁরষ 

হাাঁটরন হাাঁটরন এক এক সি ়ে চহেন্ম ়েী চপচের ়ে পর ়ে। সেো আে ভোরকন গরল্প 

এরকবারে িেগুে, চহেন্ম ়েীে চদরক নজেই ভনই। 

  

চহেন্ম ়েী এক সি ়ে থািরক দাাঁচ ়ের ়ে পর ়ে বেে, আচি আে  াব না, ভনািো  াও, আচি 

বাচ ়ে চফেচে… 

  

ভোরকন বেে, ভকন, এে িরধয ক্লান্ত হর ়ে ভগরে  

  

চহেন্ম ়েী বেে, না, োই, ক্লান্ত আচি হইচন। ভনািো দুচটরন গল্প কেে, ভনািোই 

ভব ়োও, আিাে থাাকাে দেকাে কী  

  

ভোরকন বেে, আপনাে থাাকাে অবেযই দেকাে আরে বইকী! আিো চননজরন এক 

সরে আচে, এেন আিো বনু্ধ। শুধু দুজরন ভব ়োরে  চদ ভসটা ভপ্রি বরে িরন হ ়ে?  

  

চহেন্ম ়েী বেে, িরন হ ়ে ভনা হেই বা! কী ভে সচে, ভনাে  ানা দুরটা বাে কেচব নাচক  

  

সেো এরস চহেন্ম ়েীে হান ধরে বেে, না, চদচদ, নুচি ভ রন পােরব না, আিো এক 

সরে গান 

  

ভোরকন বেে, না, না, গান ভগর ়ো না। ভবচে আও ়োজ শুনরে এই জেে ভথারক বা  

ভবচের ়ে আসরন পারে! 

  

সেো বেে, বা  না োই  চিচ ়ে ়োোনাে বাইরে আবাে বা  আরে নাচক  

  

ভোরকন বেে, চবশ্বাস কেে না, সচনয এোন ভথারক িারঝ িারঝ বা  ভবারো ়ে। 

  

সেো বেে, আসুক ভনা বা ! সচনযকারেে বা  ভদেরে আিাে হাচস ভপর ়ে  ারব। 
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ভোরকন বেে, ইস, ‘োেী সাহস ভনা ভনািাে। বা  ভদেরে শুচকর ়ে  ারব সব হাচস। 

  

বা  ভবরুে না, চকন্তু একটু পরেই ভপেন ভথারক সেো, সেো বরে একটা  াক ভোনা 

ভগে। ওো ভপেন চফরে ভদেে, পযান্ট-রকাট পো এক বযচক্ত েুটরন েুটরন আসরে। 

  

চহেন্ম ়েী বেে, ওিা, এ ভ  ভ াচগনী! 

  

ভোরকন বেে, ভদেরন পাচে জেজযান্ত এক পুরুষ িানুষ, নুচি বেে ভ াচগনী। 

  

চহেন্ম ়েী বেে, ওে নাি ভ াচগনী, না আচি কী কেব  ভিাচহনী জািাইবাবুে োই— 

  

সেো হাসরন শুরু করে চদর ়েরে। 

  

ভ াচগনী কারে এরস হাাঁপারন হাাঁপারন বেে, ভনািারদে চঠক ভপর ়ে ভগচে। কেকানা ়ে িন 

োে োগচেে না, আজই এরস ভপৌাঁরেচে চকেুেি আরগ..ফিীদাদা বেরেন, ভনািো এই 

চদরক ভব ়োরন এরসে…ভকিন আে, সেো  
  

ভ াগনী িাটুরজয ভপৌাঁেবাে পে ভকিন ভ ন সুে ভকরট চগর ়েচেে, আে জরিচন। ভোরকনও 

এ বাচ ়েরন আসা কচির ়ে চদর ়েচেে। ভোরকন সেোে  ানা দুচট ভদেরন ভপে না, বনু্ধ 

হর ়েই েইে। 

  

চনজযন দুপুরে  েন ভকানও চকেুই োে োরগ না, নেন বাচ ়ে ভথারক ভবচের ়ে প ়েরন ইরে 

কভে সেোে। দুোনা জুচ ়ে গাচ ়ে আরে বাচ ়েরন, ইরে কেরেই ভস ভবরুরন পারে, চকন্তু 

িার ়েে অনুিচন ভনবাে প্রর ়োজন। স্বিযকুিােীে িহে চনননো ়ে। চনচনও দুপুরে  ুরিান 

না, চনজস্ব ভেোরেচে পচত্রকা সম্পাদনাে কাজ করেন। সংসাে পচেিােনা ়ে চবন্দুিাত্র 

আগ্রহ ভনই নাাঁে, দাস-দাসীো ভকউ ওপরে ওরঠ না। অপোহর  পাাঁিটা ভথারক সার ়ে 

পাাঁিটা প যন্ত বাচ ়েে ভোকরদে সরে কথাা বোে চনধযাচেন সি ়ে, নেন চনচন নীরি ভনরি 

আরসন। 
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সেো িার ়েে িহরে এরস ভদেে, স্বিযকুিােী িি ব ়ে ভটচবরে অরনক কাগজপত্র েচ ়ের ়ে, 

েুব িরনার াগ চদর ়ে চকেু চেেরেন। সেো দুবাে  াকে, িা িা। 

  

স্বিযকুিােী িুে নুেরেন না। 

  

সেো বেে, িা, আচি একবাে ভজা ়োসাাঁরকা  াব  একটা গাচ ়ে চনরন পাচে  

  

স্বিযকুিােী এবারে ভেো বন্ধ করে ভির ়েে িুরেে চদরক ঠাণ্ডা দৃচিরন ভির ়ে েইরেন। 

  

সেো বেে, িা, বাচ ়েরন োে োগরে না। একবাে ও বাচ ়েরন ভ রন িাই। 

  

স্বিযকুিােী বেরেন, সেো, নুচি ভদেরে আচি চেেচে। এ সি ়ে চক এেকি একটা 

সাধােি কথাা আিারক না বেরে িেন না  চবরকেরবো বেরন পােরন! 

  

সেো বেে, আিাে ভ  এেন ভ রন ইরে কেরে  

  

স্বিযকুিােী বেরেন, ইরে কেরে  ারব। নাে জনয চক আিাে ভেো নি কোটা চঠক  

  

ভসচিজ, সা ়ো পরে চনর ়ে, োচ ়ে বদে করে ভবচের ়ে প ়েে সেো। নাে বুকোচন অচেিারন 

েো। িারক ভস ভকানওচদনই চনরজে করে ভপে না। জানে না, কারক বরে িানৃরিহ। 

সেো ভদরেরে, ভজযাচনিািা চকংবা েচবিািা চেেরন বরসন, নেন চবচব চকংবা ভস কারে 

চগর ়ে  াকরে ওো একটুও চবেক্ত হন না। ভেো থাাচির ়ে গল্প জুর ়ে ভদন। ওরদে ভির ়েও 

চক িার ়েে সাচহনযসাধনা ভবচে গুরুত্বপূিয  

  

সেো হঠাৎ চঠক কেে, ভস ও বাচ ়ে ভের ়ে িরে  ারব। প্রচনচট চদন একর র ়ে হর ়ে আসরে। 

িার ়েে কাে ভথারক ভস দূরে সরে ভ রন িা ়ে। ভদো  াক, িা নাে অোব ভকানওচদন ভবাধ 

করেন চকনা। ইরে কেরেই ভস ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন থাাকরন পারে, চকংবা 

চবেচক্তনো ়ে চবচবরদে সরে। চকন্তু ভস-ই বা কনচদন। আেও দূরে ভ রন হরব। ভস িাকচে 

চনর ়ে চবরদরে িরে  ারব। ভেরেো চবরদরে  া ়ে, ভস ভকন পােরব না  
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সেোে িন ভনরি উঠে। হযাাঁ, ভস চবরদরেই িরে  ারব। িা বাবাে িন পাও ়ো  ারব চক  

না পাও ়ো ভগরেও ভস ভজাে করে…হযাাঁ, ভজাে করেই চকেু চকেু প্রথাা োেরন হ ়ে। নরব, 

একজরনে িন চনরনই হরব, এই বংরেে চ চন ভপচে ়োকয, ভগাষ্ঠীপচন, নাাঁে িনািন 

অগ্রাহয কোে েিনা সেোে এেনও ভনই। 

  

ভসৌোগযবেন আজই িুি ়ো ভথারক হঠাৎ ভকানও প্রর ়োজরন এরসরেন ভদরবন্দ্রনাথা। সেো 

চগর ়ে নাাঁরক প্রিাি করে চনরজে অচেপ্রা ়ে জানাে। 

  

ভদরবন্দ্রনাথা চকেুটা চবচমিতন হরেও িুদ্ধ হরেন না। ধীে স্বরে বেরেন, সি ়ে প্রবারহ কন 

েকি পচেবনযনই ভনা ভদেচে। এে প্রচনরোধ কেরন  াও ়ো চব ়েম্বনা িাত্র। ভনািাে  চদ 

এেকি অচেপ্রা ়ে হর ়ে থাারক, আিাে আেীবযাদ পারব। ভকাথাা ়ে  ারব?  

  

সেো বেে, এেনও চকেু চঠক হ ়েচন। 

  

ভদরবন্দ্রনাথা বেরেন, চঠক হরে আিারক জাচনও।  াবাে আরগ ভদো করে ভ র ়ো। সেো, 

নুচি নাচক চববাহ কেরন িাও না  চববারহে বর ়েস পাে হরন িেে ভ ।  

  

সেো বেে, সবাই শুধু আিারকই এই কথাা বরে ভকন  চবচবেও ভনা এেনও চবর ়ে হ ়েচন। 

  

ভদরবন্দ্রনাথা বেরেন, ভস ভনা ভিিসারহব! নাাঁরদে চক চববারহে বর ়েস থাারক। চবচব আিাে 

কারে ভনািাে িনন ভদো কেরনও আরস না। ভোরনা সেো, কুিােী থাাকা চঠক ন ়ে। নুচি 

 চদ ভকানও পুরুষরক চববাহ কেরন না িাও, নরব আচি একোনা নরো ়োরেে সরে 

ভনািাে চবর ়ে ভদব। 

  

সেো বাচ ়ে চফেে ভ ন একটা পাচেে িনন উ ়েরন উ ়েরন। হঠাৎ সব চকেু কী েকি 

বদরে ভগে! ভদরবন্দ্রনারথাে সিচন ভ  এন সহরজ পাও ়ো  ারব ভস কল্পনাই করেচন। 

এে পে অনয কারুে আপচত্ত চটকরব না। নরো ়োরেে সরে চবর ়ে  ভস ভনা দারুি বযাপাে! 

আরগকাে কারে নাচক অেেিী ়ো কনযারদে ভকানও  ারটে ি ়োে সরে চবর ়ে ভদও ়ো হন, 
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চকংবা ভকানও গারেে সরে। নাে ভির ়ে উত্তে োেরনে এই েীচন অরনক োে। 

নরো ়োরেে সরে চবর ়ে হরব, সাো জীবন নাে চবোনাে পারে ভসই নরো ়োে থাাকরব। 

আে ভকানও পুরুষ হান বা ়োরন সাহস কেরব না। 

  

চফরে এরসই সেে ভসাজা িরে এে বাবাে চনজস্ব কারজে  রে। এ  রেে ভদও ়োরে 

একচট ঢাে ও দুচট নরো ়োব ভঝাোরনা আরে। একচট নরো ়োে ভস নাচির ়ে চনে, 

ভকাষিুক্ত করে নরো ়োে  ান হানটা উাঁিু কেরনই েেীরে ভ ন ভস একটা নেে অনুেব 

কেে। চফসচফস করে বেে, ভক বরে অবো নুচি নােী  

  

দুরটা চদন ভকরট ভগে ভ ারেে িরধয। কারুরক চকেু জানাে না সেো, শুধু িরন িরন 

কল্পনা কেরন োগে, দূে চবরদরে ভকানও গৃরহ ভস একো, সাো চদন কাজকিয কেরব, 

চবরকে সরন্ধগুরো নযাকা পুরুষরদে সরে কাটারন হরব না। ভস গানবাজনা চনর ়ে থাাকরব। 

ে যা ়ে থাাকরব এই নুরো ়োে। 

  

নৃনী ়ে চদরন সেোে িনটা আবাে নেি হে। এ বাচ ়ে ভের ়ে  াবাে জনয ভস বদ্ধপচেকে, 

চকন্তু সাো জীবন নরো ়োরেে িনন একচট ভবাব পদারথাযে সরে কাটারন হরব   চদ 

কেনও পুরুষরক িরন হ ়ে পুরুষর,ষ্ঠ,  চদ ভস েকি ভকউ নাে সে িা ়ে, নারক চফচের ়ে 

চদরন বাধয হরব ভস  জীবন শুধু শুষ্কই থাাকরব  না হরে চক গান, কচবনাও একচদন 

শুচকর ়ে  ারব না  দ ়ে ভথারক  এ ভ ন ভে অচেেি ভপ্ররনে চপপাসা— সচেে ের ়েরে পর ়ে, 

শুধু ভদহ নাই–  

  

না, না, অচববারহে েপথা চনরন পােরব না সেো। েচবনরবযে িাে উনু্মক্ত থাাক। একচদন 

ভসই িারে এরস  চদ দাাঁ ়ো ়ে নাে  দ ়েবল্লে, নারক ভস ভফোরব না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৫. চগ্রনরুি ভথারক ভবচের ়ে ধীে পার ়ে 

চগ্রনরুি ভথারক ভবচের ়ে ধীে পার ়ে িরিে ভপেরন হেুদ েরেে ভদও ়োরিে সািরন এরস 

দাাঁ ়োরেন চগচেেিন্দ্র। ভসই ভদও ়োরে ঝুেরে চগচেেিরন্দ্রে গুরু োিকৃষ্ণরদরবে একচট 

আবে প্রচনকৃচন। ফরটাগ্রাফ ভদচের ়ে এক ইংরেজ চিত্রকেরক চদর ়ে ভসই েচব আাঁকারনা 

হর ়েরে, িেু দুচট ভ ন এরকবারে জীবন্ত। েচবে োিকৃষ্ণরদব ভির ়ে আরেন নাাঁে এই চপ্র ়ে 

চেরষে চদরক। চগচেে হান ভজা ়ে করে, িেু বুরজ ভবে চকেুেি ধযানি হয হর ়ে েইরেন 

ভসই েচবে সািরন। 

  

চগচেেিরন্দ্রে পার ়ে চফরন বাাঁধা জুরনা, ভেেরেরটে োউজাসয, পুরো হানা সাদা জািা, 

নাে দুই কবচজে কারে কুচি ভদও ়ো, বুরকে কারে ভেস বসারনা, টাক িাথাা ঢাকা 

পেিুো ়ে, কুচিন ভকে  া ়ে প যন্ত ভনরি এরসরে। কাাঁিা-পাকা ভগাাঁফ েং িাচের ়ে কুিকুরি 

কারো কো হর ়েরে, িুরে ভগাোচপ আো, এরকবারে পাক্কা সারহব। ভকািেবরন্ধ 

নরো ়োে। প্রা ়ে পিাে বেে বর ়েরস ভপৌাঁরে চগচেেিন্দ্ররক আবাে এক অচ হয পেীোে 

সিুেীন হরন হরে। 

  

চগচেেিন্দ্র িরি অচেন ়ে বন্ধ করে চদর ়েচেরেন অরনক চদন। ননুন দেযকো অচেরননা 

চহরসরব নাাঁরক ভিরনই না। চনচন নাটযকাে, অচেন ়ে চেেক ও িযারনজাে। এইজনযই 

চবচেন্ন চথার ়েটাে ভকাম্পাচন নাাঁরক টানাটাচন করে। চকন্তু এনচদন পে চনচন বাধয হর ়ে 

আবাে িরি অবনেরিে চসদ্ধান্ত চনর ়েরেন এক কচঠন েূচিকা ়ে। এ নাটক দেযকো 

ভকিনোরব গ্রহি কেরব নাে চঠক ভনই। হঠাৎ দুর ারগে িনন, এ নাটরকে নাচ ়েকা 

চহরসরব ভবে কর ়েক িাস ধরে চগচেেিন্দ্র  ারক পাচে-প ়োে িনন সব চকেু চেচের ়েরেন, 

ভস দু’চদন আরগ অসুা হর ়ে পর ়েরে। এিনই ভেদ বচি ভ  ে যা ভথারক ওঠােই েিনা 

ভনই নাে। চবচেি জ্ঞানী-গুিী নাগচেকরদে আিন্ত্রি জানারনা হর ়েরে, এেন অচেন ়ে বন্ধ 

করে ভদও ়োও  া ়ে না, নাই ভেষ িুহূরনয নাচ ়েকা বদে কেরন হর ়েরে। চননকচ ়ে পাসী 

নারিে ভির ়েচটে অল্প বর ়েস, েেীরে ভোগবযাচধে চিে ভনই, ভস ভ  অকমিতাৎ পীচ ়েন 
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হর ়ে প ়েরন পারে, এিন আেিাই িরন জারগচন, নাই চিনী ়ে কারুরক নাচ ়েকা চহরসরব 

কনচে কো হ ়েচন। এেন এই দুচদরনে িরধয অনয েূচিকাে একচট ভির ়েরক ভদও ়ো হর ়েরে 

প্রধানা নােীিচেত্র। আজ সচনযই এক অচ হযপেীো।  

  

চননকচ রক  েন আে ে যা ভথারক ভনাো  ারব না চনচিন জানা ভগে, নেন দু-একজন 

বরেচেে, এন অল্প সির ়ে ভেচ  িযাকরবরথাে েূচিকা িুো করে িরি উনরে ভদবাে 

েিনা বরেে একিাত্র একজন অচেরনত্রীেই আরে, ভসই চবরনাচদনীরকই  াকা ভহাক না। 

ননুন েেিি, ননুন িাচেক, অথাযবয ়ে হরে অকানরে, সুনোং চবরনাচদনীে কারে একবাে 

প্রিাব পাঠারনা ভ রন পারে। িাচেকও োচজ, চকন্তু ভবাঁরক বরসচেরেন চগচেেিন্দ্র। না, 

চবরনাচদনীরক চনচন আে  াক পাঠারবন না। চবরনাচদনী িরিে ি যাদা োরেচন, নাটয 

চেল্পকোে ভির ়ে নাে আত্মাচেিান ভবচে হর ়ে ভগরে। এেন বাধয হর ়ে, কৃপাপ্রাথাযীে িনন 

আবাে চবরনাচদনীে িাো হরন হরব  চগচেেিন্দ্র চনরজই না হরে চথার ়েটাে ভের ়ে িরে 

 ারবন। 

  

গন সান বেে ধরে চবরনাচদনীে ভকানও সং,ব ভনই চথার ়েটারেে সরে। ‘ভবচল্লক বাজাে’-

এে পে “রূপ-সনানন”-এে িহ ়ো  েন িেচেে িাে চথার ়েটারে, নেনই একচদন 

চবরনাচদনী অনয অচেরননা-অচেরনত্রীরদে সরে কেহ শুরু কো ়ে নারক বাদ চদর ়ে ভদও ়ো 

হর ়েচেে। আে  াকা হ ়েচন নারক। ভ  িাে চথার ়েটারেে চেচত্তপ্রিে াাপন ভথারক 

সাথাযকনাে িূরে চবরনাচদনীে অরনকোচন স্বাথাযনযাগ ও অচেন ়েপ্রচনো, ভসই িাে ভথারকই 

কা যন চবনাচ ়েন হরেন চবরনাচদনী। এিনই হ ়ে বুচঝ েেজগরনে িানুষরদে চন ়েচন! ভক 

কারক ভদাষ ভদরব, িাে চথার ়েটারেে পচেিােকবরগযে চনদয ়েনা না চবরনাচদনীে অহচিকা  

নােীিচেত্রও কী চবষি দুরবযাধয। চথার ়েটােরক োেরবরস, চথার ়েটারেে িানুষজনরকই পেি 

আপনজন জ্ঞান করে ভ -চবনচদনী একসি ়ে এক দুিচেত্র  ুবরকে ভে ়োে িচেনাথায কোে 

জনয নাে ে যাসচেনী হরন বাধয হর ়েচেে, ভসই চবরনাচদনীই  েন সাথাযকনাে েীরষয, 

দেযকো  েন নারক ধনয ধনয করে,  েন ভস স্ব ়েং োিকৃষ্ণরদরবে আেীবযাদ ভপর ়েচেে, 

 েন নাে অরথাযে অোব চেে না, নেনই ভস চথার ়েটারেে প্রচন অবজ্ঞা প্রদেযন করে আবাে 
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এক ধনীে েচেনা হর ়েচেে ভস্বো ়ে। এরন দারুি আ ান ভপর ়েচেরেন চগচেেিন্দ্র। 

অচেিানেরে চনচন জাচনর ়ে চদর ়েচেরেন, ভ -িরিে সরে চনচন  ুক্ত থাাকরবন, ভস িরি 

আে চবরনাচদনীে াান ভনই। 

  

িাত্র িচিে বেে বর ়েরস,  েন জনচপ্র ়েনাে নুরে, নেনই চবরনাচদনীরক চবদা ়ে চনরন 

হ ়ে চথার ়েটারেে জগৎ ভথারক। ভস অবেয বরে ভ  ভস চনরজই সরে এরসরে, চকন্তু ভকানও 

িি ভথারকই নারক আে ভকউ সাধরন  া ়ে না। এেন নাে একচত্রে বেে বর ়েস, রূপ-

ভ ৌবন চকেুই িান হ ়েচন, নবু নারক চফচের ়ে আনরন চগচেেিন্দ্র চকেুরনই োচজ নন। 

  

চবরনাচদনীে সরে সম্পকয ভেদ হবাে পে চগচেেিরন্দ্রে জীবরন এবং চথার ়েটাে জগরনও 

অরনক অোবনী ়ে কাণ্ড  রট ভগরে। আরোে টারন ভ িন পনে েুরট আরস, ভসোরনই 

িৃনুযবেি করে, ভনিচন েেিরিে পাদপ্রদীরপে আরোও অরনকরক ভটরন এরন েূপাচনন 

করে ভদ ়ে। চেন্নচেন্ন হর ়ে  া ়ে বনু্ধরত্বে সম্পকয, ফুৎকারে উর ়ে  া ়ে োেবাসা, েকেক 

করে ওরঠ ীষযা ও স্বাথায। আজ  াে সরে গোগচে োব, কাে হঠাৎ ভস গো চটরপ ধেরন 

িা ়ে। এরকে পে এক আকচমিতক আ ারন চগচেে এরকবারে ভেরে পর ়েচেরেন। 

  

‘কিননযেীো’, ‘চবল্বিেে’, ‘ভবচল্লক বাজাে’-এ  েন িাে চথার ়েটারেে েিেিা অবাা, 

অনয চথার ়েটােগুচে  েন এরকবারে কচহে, চঠক ভসই সি ়ে একচদন চবনা ভির  বজ্রপান 

হে। একচদন এক উচকে এরস চগচেেিন্দ্ররক বেে, ওরহ ভ াষজা, ভনািারদে ভনার  

এবাে এোন ভথারক পাট ওঠারন হ ়ে। আিাে িরক্কে এ েূচি চকরন চনর ়েরেন! 

  

চগচেে ও নাাঁে সম্প্রদার ়েে ভোরকো প্রথারি একথাা চবশ্বাসই কেরন পারেচন, ভহরস উচ ়ের ়ে 

চদর ়েচেে। চকন্তু অল্পকারেে িরধযই চস চিচের ়ে ভগে। িাে েেিিচট নারদে চনজস্ব 

হরেও জচিচট চেজ ভনও ়ো। প্রেযান ধনকুরবে িচনোে েীরেে ভপৌত্র ভগাপােগাে েীে 

ভসই জচি চকরন চনর ়েরেন ভগাপরন। ভগাপােোরেে কারন নাে ভিাসারহরবো কুিন্ত্রিা 

চদর ়েরে, িোই, চথার ়েটারেে বযবসা এেন েুব োে িেরে, আপচন চনরজ একটা চথার ়েটাে 

েুেুন না। নারন ভবে দু প ়েসা আসরব, আবাে ফুচনযফানযাও হরব। 
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ভগাপােোে োচজ হর ়ে ভগরেন ভনা বরটই, নাাঁে বাবসাবুচদ্ধ ভথারক বুঝরেন, ননুন 

চথার ়েটাে ভোোে আরগ িাে চথার ়েটােরক কুরপাকান কো দেকাে। নাই ননুন জচি চকরন 

েেিি বানাবাে বদরে ওই িারেে জচিটাই নাাঁে িাই।  

  

বািব সনযটা উপেচি কোে পে চগচেে ও অিৃনোেো িাথাা ়ে হান চদর ়ে বসরেন। 

জচি একজরনে, নাে ওপরেে বাচ ়েে িাচেক অনযজন। অনয ভকউ জচিটা চকরন চনরেও 

চক বাচ ়ে ভের ়ে িরে ভ রন বাধয হরব িারেে দে  এ চনর ়ে িািো ভিাকিিা কো  া ়ে। 

চকন্তু ভগাপােোে চবপুে ধনী, নাে সরে িািো ়ে চক টক্কে ভদও ়ো  ারব   াে ভবচে 

টাকা, আইন নাে পরেই  া ়ে। না ো ়ো, ধনীরদে পরেই থাারক নাে দে। এটাই 

চিেকারেে চন ়েি। ভগাপােোরেে দেবে হিো শুরু কেরে এোরন চথার ়েটাে িাোরনা 

সম্ভব হরব না। 

  

ভেষ প যন্ত আদােরনে বাইরেই একটা েফা হে। ভগাপােোে চনচেে হাজাে টাকা ়ে 

েেিিটাও চকরন চনরেন, চকন্তু িাে’ নািটা চনচন পারবন না। িারেে দে হাচনবাগারন 

জচি চকরন ননুন েেিি প্রস্তুন কেরন োগে, আেও টাকা ভনাোে জনয নাো ঢাকা 

েহরে িরে ভগে অচেন ়ে কেরন। 

  

চব ন চিরটে ভসই প্রাক্তন িাে েেিরিে ননুন নাি হে এিাোে। ননুনোরব সব চকেু 

সাচজর ়ে ভগাপাোি পাণ্ডব চনবযাসন’  পাো নািারেন। প্রিুে অথায বয ়ে, প্রিুে আরো, 

অরধযন্দুরেেে, িরহন্দ্রোে বসু, বনচবহাচেিী, কুসুিকুিােীে িনন নট-নটী, নবু নাটক 

জরি না। িাকচিরকযে অোব ভনই, চকন্তু ভকিন ভ ন প্রািহীন! এ ভ ন েেধে চবহীন 

োচত্রে আকাে। িাাঁদ না উঠরে চক আে অনয নােকারদে ঔজ্জ্বেয প্রকাে পা ়ে  এ ভ ন 

চেবহীন  জ্ঞ। 

  

ভিাসারহবো ভগাপােোেরক আবাে ভবাঝাে, চথার ়েটাে িারনই এেন চগচেেিাাঁদ। ও 

বযাটারক ধরে আনন। চগচেরেে হারনে সুরনাে টান না প ়েরে িরিে এই পুনুেগুরো 

চঠকিনন নািরব না। 
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ভগাপােগাে চগচেরেে কারে দূন পাঠারেন। দে হাজাে টাকা নগদ ভবানাস, আ ়োইরো 

টাকা িাচসক োনা, নাটযকাে ও িযারনোে চহরসরব চগচেেরক নাাঁে িাই। চগচেেিন্দ্র সরে 

সরে ভস প্রিাব প্রনযােযান কেরেন। িাে চথার ়েটাে নাাঁে প্রাি। এোরন ভকানও বযচক্তগন 

িাচেকানা ভনই, িাচেরকে বযচক্তগন ভে ়োেেুচে অনু া ়েী চকেু িরে না। চথার ়েটারেে সরে 

প্রনযেোরব  ুক্ত কর ়েকজরনে এক কচিচট িাে িাো ়ে। এোনকাে ভেসাে-প্রিটাে 

ভথারক শুরু করে না ়েক-নাচ ়েকা প যন্ত সবাই নাাঁে হারন গ ়ো। 

  

পেচদন আবাে দৃন এে, নগদ ভবানাস পরনরো হাজাে, িাচসক োনা চনন ভো। এবারেও 

চগচেে হান ভজা ়ে করে বেরেন, েীেিোইরক আিাে নিস্কৃাে ও ধনযবাদ জানারবন, 

আচি িাে চথার ়েটাে ভের ়ে ভকাথাাও  াব না। 

  

আবাে প্রচদন এে দূন। উচকেবাবুচট শুধু একা নন, সরে দুজন বন্দুকধােী ভপ ়োদা। 

উচকেবাবুচট কথাা বেরন োগরেন, ভগাাঁরফ না চদরন োগে ভপ ়োদ দুচট। 

  

উচকেবাবু বেরেন, নগদ ভবানাস কুচ ়ে হাজাে আে িাচসক োনা সার ়ে চনন ভো। িোই, 

োটসারহরবে পে আে এন টাকা ভক ভোজগাে করে বেুন ভদচে। জরে বাস করে চক 

কুচিরেে সরে চববাদ কেরন িান  ভগাপােোে েীরেে িাথাা ়ে ভে ়োে ভিরপরে আপনারক 

িাইরন চদর ়ে িাকে করে োেরব, না িানয না কেরে আপচন এই কেকানা েহরে িাথাা 

নুরে দাাঁ ়োরন পােরবন। টাকা োচ ়ের ়ে চনচন আপনাে দরেে সবকটারক চনরজে চদরক 

ভটরন চনর ়ে  ারবন, আপনারদে এই িাে-এে বাচ ়েও ভকানওচদন ভেষ হরব না। 

  

এই িাে-এে জনয একচদন চবরনাচদনীরক ভদহ চবি ়ে কেরন হর ়েচেে, আজ 

চগচেেিন্দ্ররক িচিষ্ক চবি ়ে কেরন হরব। 

  

সহকিযীরদে সরে পোিেয করে চগচেেিন্দ্র বুঝরেন, এ ো ়ো আে পথা ভনই। এেন 

সবরির ়ে ব ়ে কথাা, হাচনবাগারন এই ননুন িাে িিচট গর ়ে ভনাো। নাে জনয টাকা ধাে 

কেরন হরে। কুচ ়ে হাজাে টাকা ভথারক ভ ারো হাজাে টাকাই চনচন এই িি চনিযারিে 

জনয চনুঃস্বাথাযোরব দান করে চদরেন। অিৃনোরেে হান ধরে বরেন, আিাে একটাই েনয 
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েইে, এই চথার ়েটারে  াো ভ াগ ভদরব, সবাইরক েদ্র সন্তান বরে গিয কেরব। আে 

ভদরো, এোরন ভ ন কারুে ভকানও অপিান না হ ়ে। 

  

এিাোরে এরস ভ াগ চদরেন চগচেে, ননুন নাটক চেেরেন ‘পূিযিন্দ্র’, েুব ধুিধাি করে 

নাে উরিাধন হে। চকন্তু চগচেরেে িন পর ়ে থাারক িারে। একজন চেল্পীে িনটাই ভ  

আসে, না ক’জন ভবারঝ  ভগাপােোে নানান িুচক্তরন ভবাঁরধ ভফরেরেন চগচেেরক, 

প্রচনচদন চনচদযি সির ়ে চনচন িরি অচজো ভদন,  থাাসাধয পচে,ি করে চনচন নাটরকে 

সুষ্ঠু উপাাপনাে বযবাা করেন, নবু ভ  ভেনরে ভেনরে চনচন উদাসীন, ভগাপােোে না 

জারনন না। 

  

িারেে বনু্ধো ভগাপরন ভগাপরন ভদো কেরন আরস। হাচনবাগারন িি প্রস্তুন হর ়ে ভগরে, 

চকন্তু একোনা ননুন নাটক চদর ়ে শুরু না কেরে দেযকো আকৃি হরব ভকন  পিযিন্দ্র 

নাটকটাই চক িাে-এে প্রাপয চেে না  িাে-এে জনয ননুন নাটক ভক চেরে ভদরব  

  

ভগাপােোরেে সরে িুচক্ত আরে ভ  চগচেেিন্দ্র অনয ভকানও চথার ়েটারেে জনয নাটক চেরে 

চদরন পােরবন না, িােরক সাহা য কোে ভনা প্রশ্নই ওরঠ না। অথাি িাে-এে প্রচন 

চগচেরেে প্রারিে টান। নাাঁে ভেো ননুন নাটক চদর ়েই শুরু কেরন হরব িাে-এে জ ়ে াত্রা। 

  

একটু-আধটু সুো পান না কেরে চগচেরেে হান ভোরে না, োে োে সংোপ িরন আরস 

না। গান েিনাে সি ়ে আেও দু’ পান্তুে ি ়োরন হ ়ে। ইদানীং চনচন চনরজে হারন চকেু 

চেেরন পারেন না, ভনোে সি ়ে নাাঁে হান কাাঁরপ, চনচন নাটক েিনা করেন অচবনাে নারি 

একচট ভেরেরক চেকরটোন চদর ়ে। বাচ ়েরন বরস ভস েকিোরব ভেো সম্ভব ন ়ে, অহেহ 

এিাোে-এে দৃন আরস, নাাঁে গচনচবচধে ওপরেও নজে োো হ ়ে। 

  

একচদন চগচেেিন্দ্র োচ ়ে পরে েিিী ভসরজ বাচ ়ে ভথারক ভবরুরেন। পরথাে ভকানও ভোক 

নাাঁরক পুরুষ বরে সরন্দহ কেে না। চনচন পাকা অচেরননা, নােীে েূচিকাই বা পােরবন 

না ভকন, শুধু ভগাাঁফটা েুরকাবাে জনয ভ ািটা ়ে িুরেে অরনকোচন ভঢরক োেরন হ ়ে। 

চগচেে ভবে িজা ভপর ়ে ভগরেন। স্ত্রীরোক ভসরজ বাচ ়ে ভথারক ভবচের ়ে এক বনু্ধে গৃরহ চগর ়ে 
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নাটক চ করটেন চদরন োগরেন। েচিন হে ‘নসীোি’, ভসটা িারে  েন িিা হে, 

নেন নাটযকারেে নাি ভকউ জানে না, চবজ্ঞাপরন ভদও ়ো হে েিচ ়েনাে নাি ‘ভসবক’। 

নাটক শুরু হবাে আরগ প্রিাবনা চহরসরব পাঠ কো হ ়ে আত্মরগাপনকােী নাটযকারেে এক 

কচবনা। 

  

ভহ সজ্জন, পরদ চনরবদন  

চনবযাচসন িরনাদুুঃরে বচিোি অরধািুরে  

বচিন বাচিন নব িেি বন্দন… 

  

দুচট িরিই অচেনীন হরন োগে চগচেেিরন্দ্রে নাটক। দুই দরে নীব্র প্রচনর াচগনা, এক 

চদরক চগচেে, অনয চদরক নাাঁেই চেষয সম্প্রদা ়ে। এিাোে-এে ভির ়ে িাে-এে চটচকট 

ভ চদন ভবচে চবচি হ ়ে, ভস সংবাদ ভপর ়ে চগচেে ভবচে পুেচকন হন। োিা চদর ়ে ভ রন 

ভ রন চগচেে একচদন শুনরন ভপরেন একজন পচথাক আে একজনরক বেরে, ওরে োই, 

িারেে ননুন পাোটা ভদরেচেস  ভক একটা ননুন ভোক নাটক চেরেরে, ভোদ 

চগচেেবাবুরকও দুর ়ো চদর ়ে চদর ়েরে। 

  

বেে দু-এক এইোরব কাটে, নােপে ভগাপােোে েীে একচদন িযারনজারেে  রে এরস 

িুে ভেটরক বেরেন, দুে দুে, চথার ়েটাে িাোরনা চক িানী বংরেে কাজ  আট আনা এক 

টাকাে চটচকট ভকরট আরস পাাঁিরপাঁচি ভোরকো, নারদে িন জুচগর ়ে িেরন হরব আিারক। 

কাে ভথারক সব বন্ধ করে দাও। 

  

ব ়েরোরকে ভে ়োে, ভবচে চদন নাো এক বযাপারে চাে থাাকরন পারে না। ভগাপােোরেে 

েে চিরট ভগরে, চনচন েেিি ো ়ো চদর ়ে চদরেন অনয ভোকরদে। নাোও চথার ়েটােই 

িাোরব, চকন্তু নারদে সরে চগচেরেে ভকানও িুচক্ত ভনই। চনচন েুচেরন  রগািরগা হর ়ে 

চফরে এরেন িারে, নাাঁে স্বেূচিরন। 
  

কর ়েক বেরেে িরধযই চগচেেিন্দ্র নাাঁে জীবরনে কচঠননি আ ানচট ভপরেন এই িারেই 

বনু্ধ, সহকিযী ও চেষযরদে কাে ভথারক। 
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‘নসীোি’ ো ়ো আে ভকানও নাটক এই দু বেরে িারেে জনয চেরে চদরন পারেনচন 

চগচেেিন্দ্র। নেন িযারনজাে অিৃনোে বসু সেো’ নারি একোচন নাটক নাচির ়ে চদে। 

নােক গরোপাধযার ়েে স্বিযেনা উপনযাসচটে নাটযরূপ, সাদািাঠা সািাচজক কাচহনী, নাও 

চকন্তু েুবই বাহবা ভপে দেযকরদে কাে ভথারক। নােপে অিৃনোে চনরজই চেেরেন 

‘নাজ্জব বযাপাে, নাও ভবে জিজিাট। 

  

চগচেেিন্দ্র চফরে এরে অিৃনোরেে বদরে নাাঁরকই আবাে িযারনজাে কো হে। 

অিৃনসারেে পরে ভসটা েুচে িরন ভিরন ভনও ়ো সম্ভব কী  অিৃনোে ইচনিরধয চনরজে 

ভ াগযনাে প্রিাি চদর ়েরে। অিৃনোে চগচেরেে চেষয বরট, চকন্তু চেষয চক চিেকাে পার ়েে 

নো ়ে পর ়ে থাাকরব, নােও চক ব ়ে হও ়োে সাধ জারগ না  চগচেরেেও েুে হে, চনচন 

নজে কেরেন না চেরষযে ভোে। 

  

িাে-এে জনয চগচেে চেেরন োগরেন এরকে পে এক িি-সফে নাটক। প্রফুল্ল’, 

‘হাচনচধ, ‘িণ্ড’। িারেে জনচপ্র ়েনাে নুেনা ়ে অনয সব চথার ়েটাে িান। ননুন নাটক ভেোে 

পে চগচেে প্রথাি দু-িােচদন িহ ়োে সি ়ে সবাইরক ভদচের ়ে শুচনর ়ে ভদন, নােপে চেষয 

অিৃনোেরক বরে ভদন, ওরে, এে পে নুই গর ়েচপরট চনস! 

  

এেন আে চগচেে চন ়েচিন িহ ়ো ়ে আসাে প্রর ়োজন ভবাধ করেন না, চেরষযে ওপে নাাঁে 

 রথাি েেসা আরে। অিৃনোেরক োটরন হ ়ে প্রিুে, সিি েুাঁচটনাচটে চদরক নাাঁরক নজে 

চদরন হ ়ে। নােপে নাটক  েন জিজিাট হ ়ে, পত্রপচত্রকাে চবজ্ঞ সিারোিকো ভেরেন, 

“চগচেেিন্দ্র ভ াষ িরহাদ ়ে বনযিান সিারজে বািব চিত্র অচিন কচে ়ো একচট উ্চপারেে 

ননুন নাটক উপহাে চদ ়োরেন ভনা বরটই, নাাঁহাে চনপুি পচেিােনা ও চেোগুরি অচেন ়েও 

অচন উ্চপিারনে হই ়োরে।’ চগচেে িযারনজাে, পচেিােনাে সব কৃচনত্ব নাাঁেই, 

অিৃনোরেে নাি উরল্লে থাারক না। চগচেে িরন করেন, গুরুে ভগৌেরবই চেরষযে ভগৌেব। 
  

এই সি ়ে চগচেে পাচেবাচেকোরবও চবপ যর ়েে সিুেীন হর ়েচেরেন। নাাঁে চিনী ়ে পত্রী 

দী যচদন ভোগরোরগে পে ভদহেো করেরেন। এই পরে নাাঁে দুচট কনযা ও একচট পুত্র 
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জরন্মচে। কনযা দুচটেই অকােিৃনুয  রটরে, িানৃহাো চেশুপুত্রচট চগচেরেে িরেে িচি। 

িানাে অবাা ়ে চগচেে প্রা ়েই নাাঁে গুরু োিকৃষ্ণরদবরক বেরনন, নুচি আিাে ভেরে হও! 

এেন চগচেরেে ধােিা হে, সচনযই োিকৃষ্ণরদব নাাঁে এই পুত্ররূপ ধরে এরসরেন। 

ভেরেচটে িরধয অরনক অরেৌচকক বযাপাে-সযাপাে চনচন ভদেরন পান। 

  

এই ভেরেচট জন্ম ভথারকই রুগি। এে চিচকৎসাে জনয চগচেে সবেকি চিচকৎসকরদে 

িাো হর ়েরেন, চনরিরষে জনযও ভেরেরক কােো ়ো করেন না। িাে-এে জনয ননুন 

নাটক দেকাে হরে অচবনােরক ভ রক চ করটেন চদর ়ে একটা চকেু চেরে পাচঠর ়ে ভদন। 

েেিরিে ধারেকারে  াও ়ো এরকবারে বন্ধ। িচেনা চবকাে’ আে ‘িহাপূজা’ নাটক দুচট 

হে দা ়েসাো ভগারেে। 

  

এচদরক অিৃনোে ও অনয কর ়েকজরনে িরধয অসরন্তাষ ধূিাচ ়েন হরে। চগচেেিন্দ্র 

িারেে কনৃযত্বোে কেনও ভননচন, চনচন ভবননেুক িারনজাে চহরসরব থাাকাটাই পেন্দ 

কেরনন। বযবসাচ ়েক কাজকিয ভদো নাাঁে ধারন ভপাষা ়ে না। বাইরেে সকরে জারন 

চগচেেবাবুই িারেে সরবযসবা, আসরে চকন্তু চনচন োে-রোকসান চনর ়ে িাথাা  ািান না। 

  

অিৃনোে ও আেও কর ়েকজন বোবচে কেরন োগে, চগচেেিন্দ্র িারসে পে িাস 

িারনজারেে িাইরন চনর ়ে  ান, চকন্তু নাটক ভেো ো ়ো ভনা আে চকেুই করেন না। নাটক 

ভনা অনয ভকউও চেেরন পারে। অিৃরনাে চনরজই এেন নাটযকাে হর ়েরে, নাে ‘সেো’ 

চগচেরেে ‘নসীোি’-এে ভির ়ে ভবচে জনচপ্র ়ে হ ়েচন  নাটযচেেক চহরসরবও নাে কৃচনত্ব 

সবাই স্বীকাে করে। 

  

চগচেরেে সরে এরদে চেচটচিচট শুরু হর ়ে ভগে। চনচন চথার ়েটাে েবরন  ান না, চথার ়েটারেে 

ভোরকো নাাঁে বাচ ়েরন  াকরন এরেও চগচেে নারদে পাত্তা ভদন না চবরেষ। নাে নারিই 

িাে চথার ়েটারে দেযক আসরব, ভসটাই চক  রথাি ন ়ে  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একচদন নকযানচকযে সি ়ে উরত্তজনা ভবে বৃচদ্ধ ভপরে গচবযন চগচেেিন্দ্র বেরেন, আচি 

িাইরন চনই বরে ভনািারদে গাত্রদাহ  চঠক আরে আচি ভবনন িাই না, নাটকও আে চেরে 

ভদব না, ভনািো  া েুচে করো।  

  

চগচেেিন্দ্র চনচিন ধরে চনর ়েচেরেন, দু-একচদরনে িরধযই অিৃনোেো অনুনি হর ়ে নাাঁে 

কারে েিা িাইরন আসরব, পার ়ে ধরে নাাঁরক িারে চফচের ়ে চনর ়ে  ারব। চকন্তু ভকউ এে 

না। নাাঁরক বাদ চদর ়েই িাে চদচবয িেরন োগে। 

  

পুরত্রে অবাাে চদন চদন অবনচন হরে, চগচেে এেন চথার ়েটাে চনর ়ে িাথাা  ািারনও 

পােরেন।  াক্তারেে পোিরেয ভেরেরক চনর ়ে হাও ়ো পচেবনযরনে জনয িধুপুে  ারবন চঠক 

করেরেন। হারন চবরেষ টাকা ভনই। এই সি ়ে নীেিাধব িিবনযী নারি একজন বীিা 

চথার ়েটাে ো ়ো চনর ়ে ভসোরন চসচট চথার ়েটাে নারি ননুন চথার ়েটাে েুরে চগচেেিরন্ত্রে 

চবল্বিেে, বুদ্ধরদেিচেন, ভবচল্লক বাজাে—এই সব পুেরনা নাটক নািারন িাইরে, 

চগচেেরক নাো চকেু টাকাও চদর ়ে ভগে। 

  

িধুপুরে একচট বাচ ়ে ো ়ো করে চগচেে ভেরেরক প্রা ়ে বুরক করে েইরেন। িধুপুরে 

নচেনেকাচে েুব টাটকা, বাস চনিযে, চ ি-িাংস ইনযাচদ অচবশ্বাসয েকরিে সন্তা। পুত্র 

একটু একটু আোরগযে পরথা এরগারে, চগচেরেেও স্বারাযে ভবে উন্নচন হরে। িদযপান 

েুব কচির ়ে চদর ়েরেন; এই সি ়ে আিচম্বরন এক দুুঃসংবাদ এে। িাে চথার ়েটাে নাাঁরক 

িযারনজাে চহরসরব বেোি করেরে, এবং নাো নীেিাধরবে নারি একচট িািোও দার ়েে 

করেরে। িাে চথার ়েটারেে জনয চনচন ভ  সব নাটক চেরেরেন, ভবননরোগী িযারনজাে 

চহরসরবই চেরেরেন, ওই সব পুেরনা নাটক িারেেই সম্পচত্ত, অনয নাটযদেরক চনচন 

অনুিচন চদরন পারেন না। 

  

চগচেে প্রথারি সংবাদচট চবশ্বাসই কেরন পােরেন না। িাে-এে কনৃযপে নাাঁে সরে এিন 

বযবহাে কেরন পারে  িাে ভনা নাাঁেই সন্তান। িারেে জনয চনচন কী না করেরেন  শুধু 

ভিধা ও পচে,ি ন ়ে, অরনকবাে অরনক টাকা চনচন চবনা েরনয বয ়ে করেনচন এই 
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চথার ়েটারেে জনয  হাচনবাগারনে েেিি গ ়োে জনয েুরেপ িাত্র না করে চদর ়ে ভদনচন 

ভ ারো হাজাে টাকা  এই ভনা ভসচদনও কংরগ্ররসে অচধরবেন উপেরে ভেো ‘িহাপূজা’ 

নাটরকে অচেন ়ে ভদরে িহাোজ কােীকৃষ্ণ ঠাকুে নাাঁরক এক হাজাে টাকা পুেস্কৃাে 

চদর ়েচেরেন, ভসই টাকা চগচেে চনরজ না চনর ়ে চবচের ়ে চদর ়েরেন সব অচেরননা-

অচেরনন্ত্রীরদে িরধয। 

  

ভসই িাে একজন সািানয কিযিােীে িনন নাাঁরক বেোি করে  িািো আরন নাে নারি  

এ জগরন চক কৃনজ্ঞনা বরে চকেু ভনই  

  

চকন্তু িানুষ অনীন চনর ়ে বাাঁরি না, বনযিানই রূঢ়ে সনয। কৃনজ্ঞনাে ভবাঝাও ভবচে চদন 

বইরন িা ়ে না ভকউ। হযাাঁ, আরগ িারেে জনয অরনক চকেু করেরেন চনচন, চকন্তু এেন ভ  

িারসে পে িাস গচবযন বিন ো ়ো আে চকেুই পাও ়ো  া ়ে না নাাঁে কাে ভথারক। 

চবরনাচদনীও ভনা িারেে জনয েেীে চবি ়ে করেরেন প যন্ত। ভসই চবরনাচদনীরকও সরে 

ভ রন হ ়েচন িাে ভথারক  

  

চগচেে বযি হর ়ে চফরে এরেন কেকানা ়ে। 

  

চফরে এরস ভদেরেন, িারেে কিযকনযারদে িরনাোব ভবে করঠাে। নট-নটীরদে িরধযও 

নাাঁে সিথাযক চবরেষ ভকউ ভনই। িািো ওো িাোরবই। দেিুযন নীেিাধরবে কাে ভথারক 

টাকা চনর ়ে নারক অনয নাটযদে ভোো ়ে সাহা য করেরেন, এজনয ভোকিরে চগচেেরক 

ভহ ়ে কো হরব। িািো ভিাকিিা চগচেে চিেকাে এচ ়ের ়ে ভ রন িান, আজ নাাঁে কপারেই 

ভসই চব ়েম্বনা! 

  

অিৃনোে আ ়োে ভথারক কেকাচঠ না ়েরেও প্রকারেয কেনও প্রাক্তন গুরুে িুরেে ওপে 

কটু বাকয বরে না। একচদন ভস চনচেচবচেরন এরস চগচেরেে সরে ভদো কেে। 

  

োচনকেি িুপিাপ বরস েইে দুজরনই। চগচেরেে বুরক উত্তাে অচেিান। এই 

অিৃনোেরক চনচন কন অল্প বর ়েস ভথারক ভদরেরেন, কন সুেদুুঃরেে ভস সেী চেে, 
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গুরুরক প্রিাি না জাচনর ়ে ভস কেনও গুরুে সািরন িরদে ভগোরস হান ভদ ়েচন, কনবাে 

চগচেে এরকবারে ভবসািাে হর ়ে প ়েরে ভস নাাঁরক প্রা ়ে কাাঁরধ করে বাচ ়ে ভপৌাঁরে চদর ়েরে, 

ভসই অিৃনোে আজ েত্রুপরেে প্রচনচনচধ : িানুরষে জীবরনে কী চবচিত্র েীো! 

  

একটু ইনিন করে অিৃনোে বেে, গুরুরদব,  চদ চকেু িরন না করেন, গুচটকনক কথাা 

বেব   চদ োগ করবন, আিারক োচি চদরন িান, ভদরবন। আরগ কথাাগুচে শুনুন। অরনক 

বনু্ধে হে, আপচন আে ধ ়োিূর ়ো পরে েং ভিরে িরি নারিন না। আপচন চনরজই বােবাে 

আিারদে বরেরেন, অচেন ়ে কেরন আপনাে আে োে োরগ না। ননুন 

ভেরেরির ়েগুরোরক ভেোরনা-প ়োরনারনও আপনাে িন ভনই। ভেোরন িাইরে আপচনই 

ভ  সবযর,ষ্ঠ নারন ভকানও সরন্দহ ভনই। চকন্তু িহ ়োে সি ়ে ভবচেেি আপচন বসরনই 

িান না, আিারদে িনন কারুে ওপে োে চদর ়ে ভদন। চকেুচদন ধরেই নাই আিারদে 

িরন হচেে, চথার ়েটারেে ওপে ভথারক আপনাে টান িরে ভগরে, আপনাে িনপ্রাি আে এ 

জগরন ভনই। 

  

চগচেে ভেরষে সরে বেরেন, চথার ়েটারেে ওপে আিাে টান ভনই  ভকান চদন বেরব, 

জরেে িারেে জরেে প্রচন টান ভনই! আকারেে পাচেে আকারেে ওপে টান ভনই! আিাে 

আে কীরসে ওপে টান আরে  

  

অিৃনোে বেে, আপনাে টান ভগরে পেরিশ্বরেে চদরক। ভ চদন ভথারক োিকৃষ্ণ ঠাকুে 

আপনারক কারে ভটরন চনরেন, ভসইচদন ভথারকই চক আপনাে িরন এক চবোট পচেবনযন 

আরসচন  িরন করে ভদেুন, গুরুরদব, আরগ  েন আপনাে স্ত্রীে ভোগ হন, আপনাে পত্র 

দাচন একবাে েুব অসুা হর ়ে পর ়েচেে, আপচন চনরজ  েন ভপরটে বযারিা ়ে কি ভপরনন, 

নেনও চক আপচন একচদরনে জনযও চথার ়েটারে অনুপচান থাাকরনন চকন্তু োিকৃষ্ণ ঠাকুে 

 েন বযাচধগ্রি হরেন নেন আপচন চথার ়েটাে উরপো করে বােবাে কােীপুরেে 

বাগানবাচ ়েরন েুরট ভ রনন না  

  

চগচেে সহসা উত্তে না চদরন ভপরে িুপ করে েইরেন। 
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অিৃনোে বেে, আিারদে চথার ়েটােই ধযানজ্ঞান। আিো নাটরক েচক্তরপ্ররিে বনযা 

দুচটর ়ে চদই, চকন্তু অন্তরে ভনিন েচক্ত ভনই। পেরিশ্বে আিারদে ধোরোাঁ ়োে বাইরে। 

আিাে নাটযগুরু আপচন। আে ভকানও গুরু ধচেচন। চটচকট চবচি, িি সাজারনা, িকচে, 

এনগুচে ভোরকে প্রচন িারসে ভবনন, এইসব নুে চজচনস চনর ়ে আিারদে িাথাা  ািারন 

হ ়ে। আপচন এ সরবে উরধ্বয উরঠ ভগরেন। আপচন িুক্ত পুরুষ। এেন আে চথার ়েটারেে 

েুাঁচটনাচটে সরে আপনাে নাি জচ ়ের ়ে োোে ভকানও িারন হ ়ে না। চগচেে বেরেন, 

চথার ়েটারেে সরে আচি আে ভকানও সম্পকয োেব না বেরন িাও  

  

অিৃনোে বেে, আপচন চনরজই ভনা আে সম্পকয োেরেন না। শুধু নাটক চেেরেন। নাই 

চেেরবন, শুধু একটা  চদ দ ়ো করেন, ননুন নাটক  া চেেরবন, না শুধু িােরকই ভদরবন, 

অনয ভকানও দেরক ভদরবন না। শুধু এটুকু হরেই আচি অনয অংেীদােরদে বরে আপনাে 

নারি িািো নুরে ভনও ়োে জনয োচজ কোরন পাচে। 
  

চগচেেিন্দ্র শুকরনা হাসয করে বেরেন, অিৃচত্তে, নুই কী বেরন িাস না চক আচি বুচঝচন  

ভনাে এেন  ানা গচজর ়েরে। নাটক চেেচেস, নাটযািা য হর ়েচে। আিারক সচের ়ে চদর ়ে 

নুই এেন িারেে সরবযসবযা হরন িাস  নাই-ই হ নরব! গুরু িাো চবরদযরন নুই  েস্বী হ, 

আচি আেীবাদ কেচে! 

  

এে পে িারেে পচেিােকো একটা িুচক্তপত্র চনর ়ে এে। চগচেেিন্দ্রে নারি নাো 

ভিাকিিা নুরে ভনরব। চকন্তু িাে েেিরিে সরে নাাঁে আে ভকানও সম্পকয থাাকরব না। 

অনয ভকানও চথার ়েটাে দেরকও চনচন প্রকােয বা অপ্রকােযোরব সাহা য কেরন পােরবন 

না। এিনকী স্ত্রীরোরকে েদ্মরবরেও অনয দরেে হর ়ে নাটক চেরে চদর ়ে আসরন পােরবন 

না। নাটক চেেরে িােরকই চদরন হরব, িাে না নযা য িূেয চদর ়ে চকরন ভনরব।  চদ 

চগচেরেে ভকানও নাটক িারেে অপেন্দ হ ়ে, না হরে ভস নাটক চনচন অনয দেরক চদরন 

পারেন, চকন্তু অচেন ়ে ভেোরন পােরবন না। ভিাট কথাা, দেযরকে আসন ো ়ো আে ভকানও 

িরি নাাঁে প্ররবে চনরষধ হর ়ে ভগে। 
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িাে চথার ়েটারেে প্রচন নাাঁে  ন দান ও সাহা য চেে এককারে, নাে স্বীকৃচনস্বরূপ চনচন 

 নচদন বাাঁিরবন, নাাঁরক িাচসক এক ভো টাকা করে ভপনেন ভদও ়ো হরব। 

  

ভসই িুচক্তপরত্র স্বােে কেরন কেরন চগচেেিন্দ্র নাচেরিে সরে বেরেন,  া আচি আে 

নাটকও চেেব না! চথার ়েটারেে সরে আিাে সম্পকয  ুরি ভগে। আচি আে ভকানওচদন 

ওচদরকে পথাও িা ়োব না। নারন ভনাো েুচে ভনা  

৬. চগচেেিন্দ্র ভবকাে 

চগচেেিন্দ্র ভবকাে। নটকুে িু ়োিচি, বরেে গযাচেক এেন ভবকাে। ভপোদাচে িরিে 

সিি নট-নটী  াাঁে কাে ভথারক চেো ভপর ়েরে, ভসই নাটযািা য আে ভকানও েেিরি পা 

ভদরবন না। চ চন অপ্রচনিন্দ্বী নাটযকাে, বাংো োষাে ভেেপী ়েে, চনচন নীরোগ আে 

স্বাাযবান থাাকরেও আে চেেরবন নাটক। 

  

এ চক চবরনাচদনীে অচেোপ  

  

পূিয ভ ৌবরন চবরনাচদনীরকও ভনা চবদা ়ে চনরন হর ়েরে। বাংো নথাা োেরনে ভ,ষ্ঠ 

অচেরনত্রী এবং ভ,ষ্ঠ নাটযপুরুষ, দুজরনই চথার ়েটাে ভথারক চনবযাচসন। এ ভ ন চন ়েচনে 

চবচিত্র পচেহাস। 

  

িানৃহীন চেশুচটরক আে বাাঁিারনা ভগে না, চনন বেে ব ়েসও পূিয হে না নাে। এে পে 

চগচেে এরকবারেই উদাসীন হর ়ে ভগরেন, চথার ়েটারেে কথাা ভ ন িুরে ভফেরেন িন 

ভথারক। এেন চনচন গুরুোইরদে সরেই ভবচে সি ়ে কাটান। োিকৃষ্ণরদরবে ভদহনযারগে 

পে নাাঁে কথাা অরনরকই েুরে ভগরে, অচধকাংে পত্রপচত্রকারন নাাঁে িৃনুযসংবাদও 

প্রকাচেন হ ়েচন, চকন্তু নাাঁে গুচটকনক নরুি েক্ত চকেুরনই নাাঁরক েুেরন পােরে না। 

বাচ ়ে চফরে ভগরে পারে নাো পেস্পরেে ভথারক চবচেন্ন হর ়ে  া ়ে, নাই নাো একটা 

আিানা ়ে জ ়োিচ ়ে করে ের ়ে ভগরে। কােীপুরেে ভসই বাগানবাচ ়ে ভের ়ে চদরন হর ়েচেে, 
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অন টাকা ো ়ো ভদরব ভক, গৃহী েক্তরদে িরধয দু-চননজন ো ়ো আে সবাই সাহার যে 

হান গুচটর ়ে চনর ়েরে। নরুিো বোনগরেে গোে ধারে িাত্র এগারো টাকা ো ়ো ়ে একচট 

এরকবারেই োোরিাো, ভপাে ়ো বাচ ়ে চনর ়েরে। ভোরক বরে ওটা েূরনে বাচ ়ে। নরেন, 

োোে, েেী, নােক, বাবুোি প্রিুে দে-বারোজন থাারক ভসোরন। চনদারুি দাচেদ্রয, 

পান্তা োরন নুন ভজারট না এিন অবাা, নবু নাো আরে িহানরন্দ। োিকৃরষ্ণে োেবাসাে 

মিতৃচনই নারদে সম্বে। অনয ভোরকো োরব, এই সব হাবারন গচেব ভোাঁ ়োগুরো ওোরন 

পর ়ে আরে ভকন, িাকচেবাকচেে সন্ধান কেরেই পারে  োিকৃষ্ণরদব ভনা কারুরক সংসাে 

নযাগ কেরন বরেনচন। চকন্তু ওো ভ  ভকাথাা ভথারক নযারগে িন্ত্র ভপর ়ে ভগরে না ভকউ 

জারন না। 

  

চগচেে প্রা ়েই আরসন এোরন। হাচস-ঠাট্টা, গল্প, নকয হ ়ে। নরেন, োোে, কােী এো 

সবাই প ়োশুনা কো ভেরে, বোনগরেে এই বাচ ়েরনও বাইরবে, ভকাোন, ভবদ-উপচনষদ, 

চত্রচপটক পাঠ িাচের ়ে  ারে, এরদে সরে কথাা বেরে চগচেে বুচদ্ধিিাে আনন্দ পান। 

নরেনো বোনগে ভের ়ে কেনও কেকানা ়ে এরে বাগবাজারে চগচেরেে বাচ ়েরন নািাক 

োও ়োে জনয থাারি, নেনও িরে আড্ডা আে গান। বর ়েরসে অরনক নফান। নবু 

নরেরনে সরে চগচেরেে এেন নুই-রনাকাচেে সম্পকয। 

  

চগচেে িারঝ িারঝ বরেন, আিারক পুরোপুচে ভনাদে দরে চনর ়ে ভন, নরেন। আচিও 

বোনগরেে িারঠ চগর ়ে থাাকব। 
  

িরঠে িনন চকেুই না, একটা সংস্কৃােহীন জীিয বাচ ়ে, সাপরোরপে আিানা, িারঝ িারঝ 

ওপে ভথারক োরদে ইট কাঠ ভেরে পর ়ে, নবু িুরে িুরে ওো বরে, বোনগরেে িঠ।  

  

নরেন োচজ হ ়ে না। িারঝ িারঝ নারদে চ রে করে িাে ভজাগা ়ে কেরন হ ়ে। শুধু োরনে 

সরে দুরটা েিা ভপরে োও ়ো হর ়ে  া ়ে। চগচেে এ কৃন সহয কেরন পােরব না। 
  

িরহন্দ্রোরেে সংস্পরেয এেন চবজ্ঞারনে চদরকও ভঝাাঁক এরসরে চগচেরেে। সি ়ে ভপরেই 

গচিনিিযা করেন। িরহন্দ্রোরেে চবজ্ঞান সোে এেন চন ়েচিন সদসয, প্রচনচট বক্তৃনা 
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শুনরন  ান। সো আেম্ভ হও ়োে চনন-িাে  ণ্টা আরগ চগর ়ে বরস থাারকন, কেনও 

িরহন্দ্রোরেে সরে হান চিচের ়ে ভটিচটউব, চবকাে, গযাস বানে এইসব সাফ করেন। 

নেন নারক ভদরে ভক বেরব, এই ভসই চবেযান নট-নাটযকাে চগচেে ভ ার ষ। িানুরষে 

জীবরন কেনও কেনও এিন েূচিকা বদে হ ়ে। এই েূচিকা বদরে চগচেে ভ ন ভবে 

নৃি। পাদপ্রদীরপে আরো আে নাে ভিাে ধাাঁধা ়ে না।  

  

একবাে চঠক কেরেন গুরুে জন্মাান ভদরে আসরবন। গরুে গাচ ়ে ো ়ো অনয ভকানও 

 ানবাহরন কািােপুকুে-জ ়েোিবাচট ভপৌাঁেবাে উপা ়ে ভনই। এরকবারেই গণ্ডগ্রাি, বাচ ়ে 

িারন কুাঁর ়ে ে। চগচেে এিনোরব গ্রািবাংো ভদরেনচন কেনও আরগ। এিন আচদগন্ত 

িাঠ, এিন চবিীিয আকাে, এিন অিচেন প্রকৃচন, ভসইেকিই সেে িানুষজন। 

সােদািচি এেন এোরন ের ়েরেন, চগচেে নাাঁে অচনচথা হরেন। চনরজে হারন োন্না করেন 

সােদািচি, চগচেেরক ভেরন বচসর ়ে পাোে হাও ়ো কেরন কেরন গল্প করেন কনেকি। 

বােযকারেে িানৃহীন চগচেে, কেনও িানৃরিহ পানচন, নাাঁে ভিারে জে আরস। 

  

হঠাৎ একচদন োও ়ো থাাচির ়ে বরেন, নুচিই ভনা আিাে িা। আিাে চনরজে িা। 

  

সােদািচি হারসন। 

  

চগচেে দৃঢ়েোরব বেরেন, না, না, শুধু োরবে কথাা ন ়ে। আচি ভনািােই সন্তান, িাঝোরন 

চকেুচদন অরনযে সংসারে ের ়েচেোি। 

  

সােদািচি বেরেন, ভবে ভনা, নুচি আবাে এইোরনই থাারকা।  

  

িাত্র এক সিারহে জনয চগর ়েচেরেন চগচেে, ের ়ে ভগরেন ৮ িাস। এেন ভনা নাাঁে ভকানও 

চপেুটান ভনই। কেকানা িন ভথারক িুরে ভগরে, এ জীবন অচন িিত্তাে। চনচন ভদেরন 

পান, পুকুে ারট বরস সােদািচি চনরজে হারন নাাঁে জনয বাচেরেে ও ়ো ়ে, চবোনাে িাদে 

কািরেন। োরত্র ভসই চবোনা ়ে শুর ়ে চগচেরেে িরন হ ়ে, নাাঁে সবযারে িার ়েে ভিরহে স্পেয। 

সিি েেীে িন জুচ ়ের ়ে  া ়ে। 
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এোরন এরস একচদনও িদযপারনে ইরেও জারগচন। 

  

দু িাস বারদ চগচেে কেকানা ়ে চফেরেন এক ননুন সংকল্প চনর ়ে। নাটক-ফাটক চকেু 

ন ়ে। চনচন আবাে কেি ধেরবন নাাঁে গুরু এবং িানা ঠাকুোচনে জীবন ও আদেয চেোে 

কথাা েিনাে জনয। এটাই হরব নাাঁে জীবরনে ব্রন।  

  

কেকানা িারনই ধুরো, ভধাাঁ ়ো, কেকানা িারনই িানুষজন। পাওনাদাে, উরিদাে, 

িাটুকাে, সুর াগ সন্ধানীরদে উৎপান। চগচেে এেন পােনপরে গুরুোইো ো ়ো অনয 

কাে সরে ভদো কেরন িান না। চথার ়েটারেে ভোকা এরে দূে দূে করে ভদন। ভকান্ 

েেিরি এেন কী নাটক িেরে নােও েবে োরেন না চনচন।  

  

একচদন একজন অচনচথা এরেন, ইচন চবরেষ সম্রান্ত বংেী ়ে, এাঁরক উরপো কো  া ়ে না। 

পাথুারে াটাে চবেযান প্রসন্নকুিাে ঠাকুরেে নাচন নরগন িুেুরজয। 

  

একটুেি কুেে সম্ভাষরিে পে নরগন্দ্রেূষি বেরেন, বাংোে িিগুচেে কী দো হর ়েরে 

এেন। কুরুচিপূিয নাটক, কুৎচসন অেেচেে নাি অচেন ়ে  চে চে চে, চগচেেবাবু, আপচন 

চকেু ভদরেন না, চকেু বরেন না  

  

চগচেেিন্দ্র গম্ভীেোরব বেরেন, আিাে কারে নাটরকে কথাা নুেরবন না িোই, অনয কথাা 

বেুন। 

  

নরগন্দ্রেূষি িাথাা ভনর ়ে বেরেন, না, না, আপচন ও কথাা বেরে শুনব ভকন  আপচন 

বাংো চথার ়েটারেে অচেোবকস্বরূপ। আপনাে োসন কো উচিন। এরন ভ  বাোচে 

জাচনেই সুনাি েরে। ইংচেেিান কী চেরেরে ভদরেরেন  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, নরগন্দ্রবাবু, আপচন ভবাধ হ ়ে জারনন না, বাংো চথার ়েটারেে সরে 

আচি সব সম্পকয নযাগ করেচে। 
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নরগন্দ্রেূষি বেরেন, আচি সব জাচন। না ভজরন চক এরসচে  আপচন সম্পকয নাগ কেরন 

িাইরেইবা না িানা হরব ভকন  বাংো চথার ়েটারেে সিান েোে দাচ ়েত্ব আে ভক চনরন 

পারে, আপচন ো ়ো  সারহবো আিারদে প্রচন নাচেেয ভদোরব, এ আিাে সহয হ ়ে না। 

আিাে িানািহ বেরনন, ইংোজরদে চনরন্দ কেরব না, নারদে সিকে হবাে ভিিা 

কেরব। বাংো চথার ়েটাে ভনা ওরদে সিকেই হর ়ে উরঠচেে। আবাে নাে িান উর্চপ 

নুেরন হরব। 

  

—আিারক এসব কথাা না বরে, অরধযন্দুরক চগর ়ে বেুন। সারহবরদে সরে টক্কে চদরন ভস-

ই পারে। 

  

—অরধযন্দুরেেরেে চক িাথাাে চঠক আরে  কেন ভকাথাা ়ে থাারকন ভকউ বেরন পারে না। 

হঠাৎ হঠাৎ কেকানা ভের ়ে উব। ও হর ়ে  ান। ওসব ভোক চদর ়ে হরব না। চগচেেবাে, 

আপনারক আবাে হাে ধেরন হরব। আপনাে এসব প্রচনো আিো নি হরন ভদব ভকন  

একটা ননুন চথার ়েটাে প্রচনষ্ঠা করে, োে-রোকসারনে চিন্তা না করে, অচন  রত্নে সরে, 

অচন উ্চপিারনে এিন একটা নাটক এেন িিা কো দেকাে,  া ভদরে সারহবরদেও 

নাক ভেরগ  ারব। ভস কাজ আপচন ো ়ো আে ভকউ পােরব না। 

  

–ননুন চথার ়েটারেে প্রচনষ্ঠা কেরব ভক  

  

–আচি! ভগ্রট নযােনরেে জচিটা োচে পর ়ে চেে না এনচদন  ভসোরন আচি সমূ্পিয 

আধুচনক পদ্ধচনরন একটা েোে ়ে গ ়ো শুরু করেচে। নাি চদরন িাই চিনােযা। ভকিন হরব 

নািটা  এবং আিাে ইরে আরে, ভস চথার ়েটারেব উরদ্ধাধন হরব একচট ইংরেচজ নাটরকে 

বোনুবাদ চদর ়ে। ভনিন নাটক েিনা ও পচেিােনাে ভ াগযনা আে কাে আরে বেরন 

পারেন  

  

চগচেেিন্দ্র িুপ করে েইরেন। নাাঁে বুরকে িরধয িত্ত সিুরদ্রে ভঢউ ঝাপটা িােরে। এিন 

কথাা অরনক চদন নারক ভকউ বরেচন। অরনরকই ভ ন নাাঁরক বাচনে বরে ধরে চনর ়েচেে। 
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চকন্তু চথার ়েটাে ভ  নাাঁে েক্ত-িজ্জা ়ে চিরে আরে। হঠাৎ ভ ন দপ করে জ্বরে উঠে নাাঁে 

অহচিকা। 

  

নবু চনচন দী যশ্বাস ভফরে বেরেন, িাে চথার ়েটাে আিারক িুচক্তরন ভবাঁরধ ভফরেরে। অনয 

চথার ়েটারে ভ াগ ভদও ়ো আিাে চনরষধ। আচি নারদে কথাা চদর ়েচে, সনয ভ্রি হরন পােব 

না আচি। 

  

নরগন্দ্রেূষি উরত্তচজনোরব বেরেন, আপচন ভহোরফোে িানুষ নন, আপচন চগচেে 

ভ াষ, আপনারক চদর ়ে ভকউ দাসেন ভেোরন পারে  িুচক্ত চদর ়ে আপনাে হান-পা ভবাঁরধ 

ভফেরব, এিন িুচক্ত আইরন চটকরন পারে না। কই, িুচক্তপত্রোনা একবাে আনুন ভদচে। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, আবাে িািো-রিাকিিা  না, না, ওে িরধয আচি ভনই। এই ভবে 

আচে। সুরে আচে। স্বচিরন আচে। 

  

নরগন্দ্রেুষি ভজাে চদর ়ে বেরেন, ভসোনা একবাে ভদেরন চদন না িোই নারন আপচত্ত 

কীরসে  

  

ভদোজ ভথারক িুচক্তপত্রচট বাে করে চদরেন চগচেেিন্দ্র। নরগন্দ্রেূষি ভসচটরন দ্রুন ভিাে 

ভবাোরেন, িৃদু হাসয ফুরট উঠে নাাঁে ওরষ্ঠ। 

  

চনচন বেরেন, আপচন বুচঝ এ িুচক্তপত্র কেনও পর ়েও ভদরেন চন  

  

চগচেেিন্দ বেরেন, প ়োে দেকাে কী, িুরেে কথাাই ভনা  রথাি।  

  

নরগন্দুেূষি বেরেন, না। িুরেে কথাা  রথাি হরে িুচক্ত পরত্র স্বােে কোে প্রর ়োজন কী 

চেে  এই িুচক্তে েনয অেরে অেরে ভিরন িেরে আপনারক সনযভ্রি হরন হরব না 

চনি ়েই  ওো পাকা কাজ করেরে। ওো জানন, এিন িুচক্ত আইরন চটকরব না। নাই 

নো ়ে আে একচট েনয ভ াগ করেরে। আপচন  চদ এ িুচক্ত কেনও েে করেন, না হরে 
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আপনারক পাাঁি হাজাে টাকা েচনপূেি চদরন হরব। পাাঁি হাজাে টাকা চদর ়ে চদরে আপনাে 

আে ভকানও পা ়ে থাাকরব না। 

  

চগচেে অচবশ্বারসে ভিারে নাচকর ়ে বেরেন, সচনয এিন কথাা ভেো আরে  

  

নরগন্দ্রেূষি কাগজোনা নুরে ধেরেন চগচেরেে ভিারেে সািরন।  

  

চগচেে অস্ফুট স্বরে বেরেন, পাাঁি হাজাে টাকা। ভসও ভনা অরনক টাকা, আোে সি ়ে 

চকেুই ভনই! 

  

নরগন্দ্রেূষি বেরেন, আজ চবরকরেই আপনাে নাি করে িাে চথার ়েটারে আচি পাাঁি 

হাজাে টাকা পাচঠর ়ে চদচে। নােপে ভথারক আপচন িুক্ত। আপনাে সরে অনয কথাাবানযা 

পরে হরব, আপচন নাটক েিনা কোরন বরস  ান ভনা চগচেেবাব, আিো বাংো নাটরকে 

িুে েো কেরন িাই, এইটাই হরব আিারদে প্রধান উরিো। 

  

অরনক চদন পে আজ সন্ধযা ়ে চগচেে একচট িরদে ভবানে আনারেন। িাঝোরন চকেুচদন 

সুো পান বন্ধ ভেরে েেীে ভবে চিগ্ধ হর ়ে চগর ়েচেে। ভেরবচেরেন, আে ভকানওচদন ও 

চজচনস স্পেযই কেরবন না। চকন্তু আজ িন ব ়ে িিে হর ়ে উরঠরে।  

  

ভদানো ়ে নাাঁে ে ়েনকরে ননুন করে ভেোে সেঞ্জাি সাচজর ়ে ভেরেচেরেন চগচেে। 

কর ়েক চদরি বি ভপপাে, ভদা ়োন-কেি, ব্লচটং পা ়ে, ইরেজাে। আে চ করটেন ন ়ে, 

আবাে চনরজে হারন গুরু ও গুরুিানাে চদবযজীবরনে কথাা চেেরবন বরে িনা 

করেচেরেন, শুরু কো হ ়েচন। ভসোরন বরস সুো চদর ়ে আিিন কেরেন চগচেে। িরনে 

িরধয ভদাোিে। 

  

একবাে োবরেন, কী হরব আে িরিে জগরন চফরে চগর ়ে  চথার ়েটাে িারনই ভনা আবাে 

ভসই প্রচনচদন উরত্তজনা, উৎকিা। ীষযা ও কেহ। োচত্র জাগেি ও প্ররিাস। প্রচনচদন 

টানটান োেরন হ ়ে িা ়েু, িাথাা ়ে োেরন হ ়ে অনয িিগুচেে সরে প্রচনর াচগনাে কথাা, 
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নাি না জানা হাজাে হাজাে দেযরকে হাননাচেে জনয দুরু দুরু বরে প্রনীো। চথার ়েটারেে 

জগরন ভিহ, োেবাসা, িিনা সবই কৃচত্রি। িাটুকােো নাাঁরক চ রে থাাকরব, স্ত্রীরোরকো 

োে পাটয পাবাে জনয নাাঁে গার ়ে পর ়ে ভসাহাগ ভদোরব।  

  

নাে ভির ়ে এই জীবনই চক োে ন ়ে  ভোকজরনে চে ়ে এচ ়ের ়ে এই োন্ত, চনচেচবচে 

সি ়ে, এেন চনরজে চদরক চফরে নাকারনা  া ়ে। িারঝ িারঝ গুরুোইরদে সরে ভদো 

হরে উ্চপিারগযে আধযাচত্মক আেোিনা ়ে িিত্তাে সি ়ে কারট। এই ভনা ভবে! সকারে 

চনচদযি সির ়ে  ুি োরে, োরত্র না ়োনাচ ়ে আহাোচদ ভসরে শুর ়ে প ়ো  া ়ে, েেীরেে ওপে 

ভকানও অনযািাে হ ়ে না। এই োচন্তি ়ে জীবন ভের ়ে আবাে ভসই উত্তাে ঝাি ়ে জীবরন 

ঝাাঁপ ভদও ়ো চক চঠক হরব  

  

এেনও ভদা ়োরন কেি  ার বানচন চগচেে, এক একবাে সূো ়ে িুিুক চদরেন, নােপে 

নািাক টানরেন। হঠাৎ নরেরনে জনয উনো ভবাধ কেরেন। গুরু োিকৃষ্ণ নাাঁরক 

বরেচেরেন, নুই  া কেচেস করে  া! গুরু আে সেেীরে ভনই, নরেনই চেে চেষাদরেে 

ভননা, এ সি ়ে নরেন থাাকরে পোিেয ভনও ়ো ভ ন। চকন্তু অরনক চদন নরেরনে ভকানও 

পাত্তা ভনই। বোনগরেে িঠ ভের ়ে ভস ভ  ভকাথাা ়ে উধাও হর ়ে ভগরে ভকউ জারন না। 

সংসারে চফরে  া ়েচন নরেন, চকন্তু গুরুত্রানারদে ভের ়েই বা ভস ভকাথাা ়ে ভগে  

  

ভবে চকেুেি চিধাে িরধয থাাকাে পে চগচেরেে চেল্পী সত্তাই জ ়েী হে। নাাঁে েরক্ত ের ়েরে 

উন্মাদনা, ভকানও োচন্তে আশ্বাসই নাাঁরক প্রকৃন োচন্ত চদরন পােরব না। সাধােি, চন ়েি 

িানা জীবন ভকানও চেল্পীে জনয ন ়ে। চেল্প ভ  সবযেি জ্বাচের ়ে িারে। ফোচসরদরেে 

নট-নাটযকাে িচের ়েে িরিে ওপরেই িাো চগর ়েচেরেন, চগচেে প্রা ়েই োবরনন, ওই 

েকি িৃনযই নাাঁেও চন ়েচন। 

  

সাদা কাগরজে ওপে চগচেে প্রথারি চেেরেন, িযাকরবথা। 
  

নরগন্দ্রেূষি  েন ইংচেচজ নাটরকে বোনুবারদে কথাা বরেচেরেন, নেনই চগচেরেে 

িাথাা ়ে এই নািচট এরসচেে। ইংরেজরদে  চদ িযারেঞ্জ জানারন হ ়ে, না হরে ভেেপী ়োে 
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চদর ়েই শুরু কো উচিন। অল্প বর ়েরস চগচেে একবাে এই নাটরকে অনুবাদ করেচেরেন, 

ভস অনুবাদ চেরেষ সুচবরধে হ ়েচন। আবাে চনচন বাংো ়ে িযাকরবথা চেেরবন। 

  

দু চনন পৃষ্ঠা ভেোে পে উরঠ দাাঁ ়োরেন চগচেে। চসংরহে িনন পা ়েিাচে কেরন োগরেন 

 রেে িরধ। নাাঁে নাসােন্ধ্র ভথারক উষ্ণ চনশ্বাস ভবরুরে, ি দুচট ভ ন েুেরে। ওো নাাঁরক 

বাচনরেে দরে ভঠরে চদরন ভির ়েচেে  িরিে সরে নাাঁে নাচ ়েে টান চেন্ন করে ভদরব 

ভেরবচেে  ওরদে সবাইরক চনচন এবাে ভদচের ়ে ভদরবন নব কবচজে ভজাে! চগচেে ভ াষ 

িরে ভগরে। শুধু নাটক ভেো ও পচেিােনা ন ়ে, আবাে চনচন অচেরননা চহরসরব আচবেূযন 

হরবন। ভদেুক সবাই, শুধু বরে ন ়ে, সাো োেরন এেন চনচন অপ্রচনিন্দ্বী। োচন্ত্রে প্রথাি 

প্রহরেও চগচেরেে  রে েরহ গযারসে বাচন। নাাঁে প্রথাি পরকে ভেরে সুরেন্দ্র উাঁচক ভিরে 

ভদেে, পারে গ ়োরে েূনয িরদে ভবানে, চগচেে েূনগ্ররিে িনন েসেস করে অচন 

দ্রুন কী সব চেরে িরেরেন। 
  

পা চটরপ চটরপ ভস পারে এরস দাাঁ ়োে। নােপে চবচমিতনোরব বেে, বাবা, নুচি আবাে 

নাটক চেেে  

  

চগচেে িুে নুরে ভেরেে চদরক ভির ়ে বেরেন, হযাাঁ। নাটক, ননুন নাটক। চেগচগচেই িরি 

নািাব। নুই নারন পাটয কেচব, দাচন। 

  

চিনােযা চথার ়েটাে ভ িন অচন েিিী ়েোরব সচজ্জন হর ়েরে, ভনিনই িযাকরবরথাে 

প্রস্তুচনরনও ভকানও েুাঁন োো হ ়েচন। ইংরেজ চিত্রকে চদর ়ে দৃেযপট আাঁকারনা হর ়েরে। 

ভপাোক-আোক অচবকে চবোচন। অন্তোরে চবোচন বাজনা। ভসৌোগযিরি 

অরধযন্দুরেেেরক পাও ়ো ভগরে দরে, চনচন ভনা একাই একরো। অরধযন্দুরেেে ব ়ে পাটয 

িান না, একই নাটরক চনন-িােচট ভোট ভোট চবচেন্ন বকি েূচিকা ়ে নাাঁে জুচ ়ে ভনই। 

িযাকরবরথা নাাঁে েূচিকা পাাঁিচট িচেরত্র, নাে িরধয চনচন ভজাে করে একজন  াচকনীও 

সাজরন ভির ়েরেন। পুেরনা আিরেে আেও অরনকরক পাও ়ো ভগরে। ভেচ  িযাকরবরথাে 

েূচিকা অচন কচঠন, ভস পাটয প্রথারি ভদও ়ো হর ়েচেে প্রিদাসুন্দেীরক। ভস পাকা 
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অচেরনত্রী, চকন্তু ইদানীং সুোচেনী হর ়েরে, হাাঁরসে িনন থাপথাপ করে হাাঁরট, ভিিসারহব 

চহরসরব নারক এরকবারেই িানা ়ে না। নেন চননকচ ়ে নারি এই ননুন ভির ়েচটরক চনর ়ে 

িহ ়ো ভদও ়ো হে কর ়েকচদন। ভির ়েচট চঠক ননুন ন ়ে, অনয চথার ়েটারে কর ়েকবাে েুিরো 

পাটয করেরে, ভোগা, েম্বা ভিহাো, অরনরক ঠাট্টা করে নাে নাি চদর ়েরে ভনরঠরে, নবু 

চগচেে বেরেন, ভেচ  িাকরবরথাে চকেুটা পুরুষাচে ভিহাো হরে েচন ভনই। ভেষ প যন্ত 

চননকচ ়েই িরনানীন হে ভসই েূচিকা ়ে। 

  

এে িরধয দু’ োচত্র অচেন ়ে হর ়ে ভগরে, ভবে উনরে ভগরে চননকচ ়ে। ননুন নাটরক প্রথাি 

দু একচট ভো-রন সিারোিকরদে  াকা হ ়ে না, প্রথাি চদরক চকেু েুে-ভ্রাচন্ত থাারকই। এই 

েচনবারেই প্রকৃনপরে জনসিরে সমূ্পিয আত্মপ্রকাে, সিি পত্র-পচত্রকাে সম্পাদক ও 

নাটয সিারোিকরদে আহ্বান জানারনা হর ়েরে, আিচন্ত্রন হর ়েরেন েহরেে চবচেি 

বযচক্তবগয, এই ভো নি হরে অপিারনে একরেষ হরন হরব।  
  

চননকচ ়েে অসুানাে সংবাদ শুরন চগচেে  েন িাথাা ়ে হান চদর ়ে বরস পর ়েচেরেন, নেন 

অরধযন্দুরেেে বেরেন, গুরু, আিারদে এই নাটরক একটা েুচ ়ে একটা ভেরেে পাটয 

কেরে। আরগও েুটরকা-োটকা পাটয করেরে। চকন্তু  ুচ ়েটাে একটা গুি কী জারনা, পুরো 

নাটকটাই প্রা ়ে ওে িুো। আচি শুরনচে, ও প্রথাি ভথারক ভেষ প যন্ত সব পাটয িুো বেরন 

পারে। প্রা ়ে শুচনধে বো  া ়ে। একবাে নারক ো ়োে চদর ়ে ভদেরব নাচক  

  

চগচেে িুে ঝািটা চদর ়ে বরেচেরেন, থাারিা ভন! িুো থাাকরেই পাটয কো  া ়ে  নাও 

ভেচ  িযাকরবথা! আচি িেচে চনরজে জ্বাো ়ে। 

  

চগচেে োবচেরেন, বনচবহাচেিী, কুসুিকুিােীে িনন পাকা অচেরনত্রীরদে বর ়েস হর ়ে 

ভগরে, িি ভথারক প্রা ়ে চবদা ়ে চনর ়েরে, নারদেই কারুরক চফচের ়ে আনরেন চক না। অথাবা 

প্রিদাসুন্দেীরকই ভেচ  িযাক ারফে েূচিকা ভথারক সচের ়ে এরন ভেচ  িযাকরবথা 

সাজারবন  নাহরে ও েূচিকাটা ভক কেরব  

  

আবাে িুে নুরে বেরেন, চঠক আরে,  ারকা ভনা  ুচ ়েটারক, একবাে ভদচে। 
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অরধযন্দুরেেে একচট ভির ়েরক চনর ়ে এরেন, ভস ভেচ  িযাক ারফে ভেরে সারজ। পানো 

ভদাহাো ভিহাো, িাজা িাজা েং, িেু দুচট টানা টানা, ভস পচেষ্কাে দৃচিরন নাকারন পারে। 

  

চগচেে চজরজ্ঞস কেরেন, কী নাি ভনাে  

  

ভির ়েচট বেে, ন ়েনিচি। 

  

চগচেে চবেচক্তে সরে িাথাা ঝাাঁকাচন চদর ়ে বেরেন, আসে নাি কী বে। পাাঁিী, বুচি, 

ভেচত্ত, ভ কচি, পটে, আকােী, পীোচন, এই সবই ভনা নাি হ ়ে। োে োে নাি আিো 

চদর ়ে চদই। বনচবহাচেিী, চবরনাচদনী, প্রিদাসুন্দেী, কুসুিকুিােী এসব আিাে ভদও ়ো 

নাি। 

  

ভির ়েচট ভজাে চদর ়ে বেে, ন ়েনিচিই আিাে নাি।  

  

চগচেে বেরেন, বরট। জরন্মচেস ভকাথাা ়ে  ভসানাগাচে, হা ়েকাটাে গচে, ভগা ়োবাগান, 

উরোচ চে, ভকাথাা ়ে  

  

ন ়েনিচি বেে, ওসব ভকাথাাও না। আচি জরন্মচে, অরনক অরনক দূরে।  

  

চগচেে এবাে িুে নুরে ভির ়েচটে বাে োে করে েুাঁচটর ়ে ভদেরেন। নােপে বেরেন, 

হার ়েে ওপে িাংস ভনই, ভেরন পাস না বুচঝ  চঠক আরে, সাচজর ়ে গুচজর ়ে চনরে এই 

ভিহাোরনই িেরব। নুই নাচক আিাে পুরো িযাকরবথা িুো বেরন পাচেস  িুো 

করেচেস ভকন  

  

ন ়েনিচি বেে, ইরে করে কচেচন। িহ ়োে সি ়ে আ ়োে ভথারক শুচন। শুনরন শুনরন 

আিাে িুো হর ়ে  া ়ে। 

  

চগচেে বেরেন, বে চদচক  াচকযনীে সংোপ। 
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ন ়েনিচি সরে সরে শুরু কেে। 

  

…চদচদ ভো, বে না আবাে চিেব করব চনন ভবারন— 

 েন ঝেরব ভি া ঝুপুে ঝুপুে 

িক িকািক হানরন চিকুে 

ক ়ে ক ়োক ়ে ক ়োৎ ক ়োৎ  াকরব  েন ঝনঝরন… 

…এরো িুরে িাোে ভির ়ে, বরস উরদাি গা ়ে 

ভোে ভকািরে ভেিা বাদাি িাকুি িুকুি ো ়ে… 

  

শুনরন শুনরন চগচেরেে েূরু উরঠ ভগে অরনকোচন, কুচিন হে েোট। চনচন আবাে 

বেরেন, আচি আরগ কেনও এরদে কারুরক অরনযে পাটয িুো বেরন শুচনচন। ভেচ  

িযাকরবরথাে জবানী বে ভনা োচনকটা শুচন। 

  

ন ়েনিচি বেে : 

  

আ ়ে আ ়ে আ ়ে ভে নেকবাসী চপোিচনি ়ে 

 াচকরে চজ াংসা ভনারে আ ়ে ত্বো কচে; 

হে নােী-রকািেনা  চদ হরন িি 

আপাদিিক কে কচঠননাি ়ে… 

  

চগচেে বেরেন, নুই বেচে চপোিচনি ়েঅ, কচঠননাি ়েঅ, ভনাে জন্ম ভকাথাা ়ে চঠক করে 

বে ভনা  

  

ন ়েনিচি আবাে বেে, অরনক দূরে। আচি উ্চপােি চঠক করে ভনব।  

  

চগচেে চজরজ্ঞস কেরেন, ভিিসারহবো ভকিন করে হাাঁরট জাচনস  ভহরট ভদোরন পােচব  

এ িুর ়ো ভথারক ও িুর ়ো প যন্ত ভহাঁরট  া ভনা! 

  

ন ়েনিচি থুানচনটা ীষৎ উাঁিু করে, গচবযন ইংরেঞ্জ েিিীে অচবকে েচেরন ভহাঁরট ভগে। 
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চগচেেিন্দ্র এবাে অরধযন্দুরেেেরক চজরজ্ঞস কেরসন, এ ভির ়েরক ভপরে ভকাথাা ়ে! 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, আিাকু ়ে ভথারক কুচ ়ের ়ে এরনচে বেরন পারে। এ ভির ়েে অরনক 

গুি আরে, োে গাইরন পারে। নািরনও জারন। এ প যন্ত োে পাটয পা ়েচন। ভোট ভোট 

ভোে কেরে চনন-িাে বেে। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, এ ভ  ভদেচে োই িাপা আগুন! উ্চপােরি একটু ভদাষ ের ়ে ভগরে, 

চকন্তু ওে হটা ভদরেই বুঝরন ভপরে ভগচে, ও ব ়ে অচেরনত্রী হরব।  চদ িাথাা না চবগর ়ে 

 া ়ে। 
  

নােপে ন ়েনিচিে চদরক চফরে বেরেন, এই, ভনাে বাাঁধা বাবু আরে  

  

ন ়েনিচি বেে, আরে  

  

চগচেে আবাে চজরজ্ঞস কেরেন, বেচে, ভনাে বাাঁধা বাবু আরে  আিাে সরে আজ সাো 

োন কাটারন পােচব  

  

ন ়েনিচি িুপ করে েইে। 

  

চগচেে এেন অচাে হর ়ে আরেন, নীেবনা নাাঁে সহয হে না। প্রিণ্ড ধিক চদর ়ে বেরেন, 

কথাাটা বুঝচে না  োন কাটারন হরব িারন আিাে সরে চবোনা ়ে শুর ়ে ভনারক ঢোচন 

কেরন হরব না। আজ সাো োন িহ ়ো ভদব, নুই থাাকরন পােচব  

  

ন ়েনিচি ননিুরে বেে, পােব। 

  

চনন চদরনে িরধয পুরো কনচে হর ়ে ভগে ন ়েনিচি। চগচেে েুবই সন্তুি। নবু একটু ে ়ে 

ের ়ে ভগরে। িহ ়োে সি ়ে োে কো আে িরি েন েন দেযরকে সািরন সব চঠকঠাক 

করে  াও ়ো এক কথাা ন ়ে। এন ব ়ে পাটয ভ  ও আরগ করেচন। নাও এেকি েক্ত েূচিকা। 
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োিকৃষ্ণরদরবে েচবে সািরন প্রিাি ও ধযান ভেষ করে চগচেে ন ়েনিচিরক  াকরেন। 

  

ভেচ  িযাকরবথা রূচপিী ন ়েনিচিরক ভবাধ হ ়ে এেন নাে চনরজে জননীও চিনরন পােরব 

না। কারো ভেেরেরটে েম্বা গাউরন এেন আে নারক কৃে িরন হ ়ে না, িুেিণ্ডে ভগাোচপ 

বিয, িাথাাব দী য িুে ভ া ়োে ভেরজে িনন গুে করে বাাঁধা। ওষ্ঠ-অধে ভবদানাে ভকা ়োে 

িরনা েচক্তি। দী য অচেপল্লব, নাে দৃচি ভ ন সুদূে।  

  

চগচেে বেরেন, ন ়েন, নুই আিাে িান োেরন পােচব ভনা  আিাে গুরুে েচবরক প্রিাি 

কে।  

  

ন ়েনিচি প্রথারি হাাঁটু ভগর ়ে বরস িাচটরন িাথাা ভঠচকর ়ে েইে একটুেি। কী ভ ন ভস 

বেরন োগে চফসচফচসর ়ে। পরে ভস চগচেরেে পাবন্দনা করে উরঠ দাাঁ ়োে, দু’হান ভজা ়ে 

করে নিস্কৃাে জানাে োিকৃষ্ণরদরবে েচবরক। 

  

চগচেে নাে িাথাা ়ে হান োেরেন। 

  

 া ়েনারিা বচসর ়ে চবজচে বাচনে বযবাা হর ়েরে। িি এরকবারে আরো ়ে আরোি ়ে। এন 

আরো আরগ কেনও চেে না, িুরেে প্রচনচট ভেো প যন্ত ভদো  া ়ে। উইংরসে পাে ভথারক 

চবজচে বাচনে ওপে চবচেন্ন েচেন কাগজ িুর ়ে ভফাকাস কো হরব, এই সব বযবাাই 

ননুন। এন ভবচে আরো বরে চগচেে অচেন ়ে ধাোেও বদে করেরেন। এেন ভথারক 

কিস্বরেে ওঠা-নািা ো ়োও িুরেে অচেবযচক্ত, িেুে চবচেন্ন েচেও প্রাধানয পারব। 

  

এন িুহিুযহ কেনাচে চগচেে আোই করেনচন। আজ দেযকরদে িরধয অরনক সারহব 

ের ়েরে, নাোও হাননাচে চদরে। চগচেে আরগ ভোকিুরে শুরনচেরেন, ইংচেেিযান 

পচত্রকাে সম্পাদক নাাঁে সহকিযীরদে বরেচেরেন, বাোচে ভথান অফ ক ে  এ ভ  হাচসে 

বযাপাে। িরো, ভনচটেরদে চথার ়েটারে িযাকরবথা ভদরে একটু ভহরস আচস! 
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চকন্তু এেন ভনা সারহবো হাসরে না, িুগ্ধ হর ়ে হাননাচে চদরে। চগচেে েে কেরেন, 

ন ়েনিচি অচেনচন্দন হরে বােবাে। িহ ়োে ভির ়েও োে অচেন ়ে কেরে ন ়েনিচি, এ 

ভির ়েচট ভ ন জন্ম-অচেরনত্রী। 

  

ভেষ দৃরেয েপচসন প ়োে পে দেযকো উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে এিন সহষয চিৎকাে কেরন োগে 

ভ  আবাে পদা নুরে সিি অচেরননা-অচেরনত্রীো সাে ভবাঁরধ দাাঁ ়োে, চগচেে সািরন 

এরস নিস্কৃাে জাচনর ়ে সকেরক ধনযবাদ জানারেন। নাে পরেও দেযকো এনরকাে 

এনরকাে বেরন োগে, নেন চগচেে ন ়েনিচিরক এচগর ়ে চদরেন সািরন, এরক এরক 

অনয সবাই একবাে করে সািরন এে। এক জচিদাে ভির ে ভ াষিা কেরেন ভেচ  

িযাকরবরথাে নারি। 

  

নরগন্দ্রেূষি দিদরিে এক বাগান বাচটরন চবোট োও ়োদাও ়োে বযবাা করেচেরেন। 

অদয েজনীে সাথাযকনা ়ে সবাই অচেেূন। আনরন্দে ভেষ ভনই। চকন্তু চগচেেিন্দ্র ক্লান্ত, 

চবষি ক্লান্ত, গন চনন োন নাাঁে  ুি হ ়েচন। অচেনর ়েে সি ়ে িরি নাাঁে দাপট ভদরে ভকউ 

বুঝরন পারেচন ভ  ভেনরে ভেনরে চনচন কনোচন ক্লান্ত হর ়ে আরেন। অনয চথার ়েটারেে 

ভোকজনও আজ ভগাপরন চটচকট ভকরট এই চথার ়েটাে ভদেরন এরসরে, নাটরকে বাাঁধুচন, 

পাত্র-পাত্রীরদে সাজসজ্জা, িরিে ননুন রূপ ভনা আরেই, এই ভপ্রৌঢ়ে বর ়েরসও অচেরননা 

চহরসরব চগচেরেে ভনজ ভদরে নাো হনবাক। 

  

চগচেে আে পান-রোজরনে আসরে ভ রন পােরেন না, শুর ়ে প ়েরেন বাচ ়ে চফরে। 

  

সিি পত্রপচত্রকারনই িযাকরবরথাে প্রেচি ভবরুে, শুধু নারন ফাাঁক ের ়ে ভগে একচট। 

হযািচবরে ভেচ  িাকরবরথাে িচবত্রাচেরনত্রী চহরসরব নাি চেে চননকচ ়ে দাসীে, সিি 

প্রেংসা বচষযন হে নাে নারি। ন ়েনিচিে কথাা ভকউ জারনই না। 

  

চননকচ ়ে দুচদন পরেই সুা হর ়ে চফরে এরস দাচব জানাে, পেবনযী অচেনর ়ে ভস নাে 

েূচিকা াা ়েরব না। নাে দাচব না য। চকন্তু নরগন্দ্রেূষি, অরধযন্দু ও আেও কর ়েকজরনে 
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িরন ন ়েনিচিে অচেন ়ে অরনক জীবন্ত হর ়েরে, নারক িাচনর ়েরেও েুব, সুনোং 

চননকচ ়েে বদরে নারকই োো ভহাক। এই চনর ়ে একটা কেরহে উপিি হে।  

  

িধযা হর ়ে নরগন্দ্রেূষিরক চগচেে বেরেন ভ , এই অবাা ়ে চননকচ ়েরক বচিন কো চঠক 

হরব না, নারন একটা কুদৃিান্ত াাচপন হরব। চননকচ ই ভেচ  িযাকরবথা করুক, 

ন ়েনিচিরক পরে অনয সুর াগ ভদও ়ো  ারব এেন। ভস  ারন িরন আ ান না পা ়ে, চগচেে 

চনরজ নারক বুচঝর ়ে বেরবন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, িরন আ ান পারব  ও েুাঁচ ়েটা ভনা পাগচে! চনরজে জনয চকেুই 

িা ়ে না। 

  

নবু চগচেে ন ়েনিচিরক ভ রক পাঠারেন চগ্রনরুরি। নেি করি বেরেন, আ ়ে, ভবাস। নুই 

গান জাচনস শুনেুি, আিারক একটা গান ভোনাচব  

  

চগচেেরক িিৎকৃন করে ন ়েনিচি জ ়েরদরবে গীনরগাচবন্দ ভথারক োচনকটা ভগর ়ে ভোনাে। 

নাে সংন উ্চপােরি েুে ভনই। 

  

চগচেে একটুেি িুগ্ধোরব নাে চদরক নাচকর ়ে ভথারক বেরেন, ভকাথাা ়ে চেচে নুই 

এনচদন  নুই ভনা ভেোপ ়ো জাচনস িরন হরে। ভক ভনারক এসব ভোনাে?  

  

ন ়েনিচি িুে চনিু করে বেে, আচি চনরজ চনরজই চেরেচে। চগচেে বেরেন, বাুঃ! নুই 

ভসচদন আিাে িুে েো করেচেস। সব কাগরজ এ নাটরকে েুব সুেযাচন ভবচের ়েরে। 

ইংচেেিযান কাগজ প যন্ত চেরেরে, চবরেরনে ভিরজে নুেনা ়ে আিারদে ভপ্রা াকোন 

ভকানও অংরে োোপ হ ়েচন। দুরটা পযাোগ্রাফ চেরেরে ভনাে অচেন ়ে সম্পরকয,  চদও 

নাি ভপর ়েরে চননকচ ়ে। দযাে, চথার ়েটারে এেকি হ ়ে। নাটক োে হে চক না, ভসইটাই 

ব ়ে কথাা, সবাই চিরে ভসই ভিিাই কেরন হ ়ে। 

  

ন ়েনিচি বেে, আচি ভোট পাটযই কেব। িযাক ়োরেে ভেরেে পার্ট।  
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চগচেে বেরেন, আ, নুই ভোট পাটয কেচব  িারঝ িারঝ চননকচ ়েে বদরে ভনারক  চদ 

নািাই, চকেুচদন চননকচ ়ে করুক, নােপে… 

  

ন ়েনিচি বেে, আিাে ভোট পাটযই োে। চননকচ ়ে চদচদে এ পাটয আিাে ভদেরন েুব 

োে োরগ, কী সুন্দে গো। 

  

চগচেে ভহরস উরঠ বেরেন, এিন কথাা কেনও শুচনচন! নুই ভক ভে  চঠক আরে, নুই 

এেন ভোট পাটযই কে, “ভেে নাটরক ভনাে জনয আচি ব ়ে ভোে চেেব। ইরে আরে 

ভেেপী ়োরেে সব নাটক আচি এরক এরক বাংো ়ে িরি নাচব। হযািরেরট নুই হচব 

ওরফচে ়ো। নরগনবাবুরক বেব, এ িাস ভথারকই ভনাে চকেু িাইরন বাচ ়ের ়ে চদরন–  

  

ন ়েনিচি বেে, ভবচে িাইরন চনর ়ে আচি কী কেব  কুচ ়ে টাকা পাই, নারনই আিাে 

বেরন্দ িরে  া ়ে! 

  

চগচেে আেও ভজারে ভহরস উরঠ বেরেন, এ ভির ়ে ভদেচে সচনয পাগে! পাগেরদই 

আিাে ভবচে পেন্দ। 

৭. োিবাগারন গোিচি 

োিবাগারন গোিচি চনরজ একচট বাচ ়ে চকরনরে। বাচ ়েচট চত্রনে হরেও চবরেষ ব ়ে ন ়ে, 

ওপেনো ়ে একচট িাত্র ভোট  ে। গোিচিে  ন না বর ়েস হর ়েরে, ভস নুেনা ়ে নাে রূপ 

ঝরে ভগরে অরনক ভবচে। ভকািরেে পচেচধ  চদ বুকরক োচ ়ের ়ে  া ়ে না হরে ভস েিিীে 

পরে আে  া-ই। ভহাক িরি দাাঁ ়োবাে ভকানও ভ াগযনা থাারক না। গোিচি বুরঝ ভগরে 

ভ  চথার ়েটারেে জগৎ ভথারক নাে চবদা ়ে ভনবাে চদন  চনর ়ে এরসরে।  

  

এক বেে আরগও ভস ইরে িনন চথার ়েটাে বদে কেরন পােন, িাে চকংবা এিাোরে 

নাে োচনে চেে। ভিদ বৃচদ্ধ শুরু হবাে পে ভস কি কৃচ্ছ্রনা সাধন করেচন, িদ েুাঁন না, 

োও ়ো দাও ়োও সব প্রা ়ে বন্ধ, প্রচনচদন গোিারনে পে আচহেীরটাোে কােী িচন্দরে 
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চগর ়ে হারন চদর ়ে পর ়ে থাাকন কর ়েক  ণ্টা। চকেুরনই চকেু হবাে ন ়ে। সবাই বেন, ও 

ভনাে িার ়েে পান, ভনাে িা ভ  চেরেন আ ়োই িচন  রণ্টশ্বেী।  

  

আরগ ভস ভ  ভকানও নাটরক আট- দেোনা গান গাইন, চবল্বিেরে নাে গান কী জনচপ্র ়েই 

হর ়েচেে, এেন ভনরি ভনরি একোনা গান গাইরনই ভস হাাঁচপর ়ে  া ়ে। িাস দুর ়েক ওজন 

কিাবাে িূ ়োন্ত ভিিাে পে ভস হাে ভের ়ে চদর ়েরে। এেন ভস আবাে সব চকেু ো ়ে। 

সবযেি এটা োব না, ওটা োব না োবরে চক িরনে সুে থাারক  গোিচিে স্বোবটাই ভ  

হাচসেুচে ধেরনে। নাে োন্নাে েুব েে,  চনষ্ঠ িানুষজনরদে ভস ভবাঁরধ োও ়োরন 

োেবারস। চগচেেবাবু প্রা ়েই নাে হারনে োন্না োও ়োে জনয আবদাে কেরনন। 

  

জিারনা টাকা ়ে গোিচি এই বাচ ়েচট চকরনরে,  ারন েচবষযরন এরকবারে চনো, ়ে না 

হরন হ ়ে। এে আরগ ভগা ়োবাগারন একচট বাচ ়ে ো ়ো করে নারক ভেরেচেে এক বাবু, 

ভসই বাবুচট চকেু না বরে কর ়ে হঠাৎ একচদন সরে পর ়েরে, ভস নাচক িরে ভগরে পাঞ্জারব। 

আে ভকানও ফুেবাবু নাে প্রচন আকৃি হরব না, না গো জারন, ভস আে ও সরবে ভিিাও 

করেচন, চনরজে বাচ ়েরন চনচিরন্ত োরব দারব  ুরিারব। সুরেে ভির ়ে স্বচি োে। 

  

গোিচিে িনচট নেি। ভ -ই ভস বাচ ়ে চকরনরে, অিচন ভকাথাা ভথারক নাে কনকগুচে পুচষয 

জুরট ভগরে। গোিচি কারুরক ভফো ়ে না। কুসুিকুিােী (রোাঁ ়ো), হচেিনী (র কচি), 

টুন্নািচি, চকেিেেী, (রোট), এই েকি  াো ভোটোরটা পাটয পা ়ে, িাইরনে টাকা ়ে চনজস্ব 

বাচ ়ে োেরন পারে না, অথাি বাাঁধা বাবুও ভনই, নাো এরস ধরেচেে। গোিচি নারদে 

একনোে  েগুরো ়ে থাাকরন চদর ়েরে। ভদানো ়ে ভস থাারক, নাে চনরজে ভেরেপুরে ভনই 

বরে োিা ভথারক চননচট হা-োরন ভেরে-রির ়েরক কুচ ়ের ়ে এরন ভেরেরে চনরজে কারে, 

আে আরে নাে সানোনা ভব ়োে। 

  

সরন্ধ হরে গোিচি ওই অল্পবর ়েসী ভেরে চননচটরক চনর ়ে নাি-গান ভেোরন বরস। নাে 

গারনে গো এেনও িিৎকাে, এই েেীে চনর ়েও ভস নারি। একচট ন বেরেে ভেরেে হান 

ধরে নািরন নািরন ভস গান ধরে;  
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গুচট গুচট চফেরবা বরন দুচট 

েনা চোঁর ়ে ভনাে বাাঁধরবা ঝুচট 

ভনাে কারন ভদাোরবা ভো ঝুিরকা ফুে 

কন  ারক বুেবুে 

ভকার ়েো ভদার ়েো চিচঠচিচঠ… 

  

ভেরেরির ়ে চননচটরক ভস প্রা ়েই বরে, একটু আ ়ে োেরে ভনারদে চথার ়েটারে ঢুচকর ়ে ভদব। 

নেন চনরজে পার ়ে চনরজ দাাঁ ়োচব, কপারে  চদ থাারক, অরনক ভোজগাে কেচব। নাই ভনা 

বচে, িন চদর ়ে ভেে! 

  

নােপে একটা ভব ়োেোনারক ভকারে নুরে আদে কেরন কেরন বরে, ভনারদে আচি 

চথার ়েটারে ভঢাকারন পােব না। আচি িেু  ুাঁজরেই ভনারদে গচন হরব োিা ়ে। 

  

চনননোে  েোচন ভস চদর ়েরে ন ়েনিচিরক। এ ভির ়েচটরক গোিচি চবরেষ পেন্দ করে। 

এনচদরনে চথার ়েটাে-জীবরন গোিচি এিন ভির ়ে ভদরেচন। গোিচিে পাকা ভিাে, 

এিাোে চথার ়েটারে থাাকাে সি ়ে  েন অরধযন্দুরেেে একচদন এই ন ়েনিচিরক এরন 

একটা ভোট পাটয চদর ়েচেরেন, নেনই ভবাঝা চগর ়েচেে এ ভির ়ে কারে কারে চহরোইন 

হরব। নািরন জারন, গান জারন, চথার ়েটারেে বই-েবরেে কাগজ গ ়েগচ ়ের ়ে প ়েরন পারে, 

নবু ভস সব সি ়ে আ ়োরে থাাকরন িা ়ে। এ আবাে ভকিন ধাো স্বোব!  শুধু চক গুি 

থাাকরেই হ ়ে ভে বাপু, এ োইরন ওপরে উঠরন ভগরে িযারনজাে-িাচেরকে গা ভ াঁষার াঁচষ 

কেরন হ ়ে, পা চটরপ চদরন হ ়ে, অরনক সি ়ে গনে োটারনও হ ়ে। োইনটাই ভ  এ 

েকি। ভ  চবর ়েে ভ  িন্তে! এ ভির ়েটা ভস সব চকেুই করে না, ভকাথাা ়ে ভ  সুরুৎ করে 

েুচকর ়ে পর ়ে, ভটে পাও ়োই  া ়ে না। িরহন্দ্রোে ভবারসে িনন অন ব ়ে নাি কো চহরো, 

চনচন একচদন বেরেন, বোনগরেে এক বাগারন এক ব ়েিানুষ ভিােরবে বযবাা 

করেরেন, আকরেসরদে সবাকাে ভসোরন ভনিন্তন্ন, নািরন গাইরন হরব! সবাই ভগে, 

শুধু ন ়েনিচি ভগে না! িরহন্দ্রোেরক িটারে ও ভকানও চদন ব ়ে পাটয পারব?  
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গোিচিরক এ পদ্ধচনরনই ওপরে উঠরন হর ়েচেে। চকন্তু ন ়েনিচি ভ  এ সব চকেুই কেরন 

োচজ হ ়ে না, ভসই জনযই ওরক গোিচিে ভবচে োে োরগ। িুপিাপ থাারক ভির ়েটা, 

চবরেষ কথাাই বরে না, নবু ভেনরে ভেনরে এন ভনজ! ভির ়েিানুরষে ভনজ চক ভকউ সহয 

করে  েুাঁর ়ে আিাকুর ়ে ভফরে ভদ ়ে। ওই ভনা চবরনাচদনী কন ভদিাক ভদচের ়েচেে, এেন 

ভকাথাা ়ে ভগে ভস। 

  

এক একচদন োরনে চদরক গোিচি ওপরে উরঠ আরস। 

  

একোচন ভোট  ে ো ়ো িারনে জা ়েগা ভনই, োন্নাে জা ়েগা ভনই। গোিচি কনবাে 

বরেরে, ভনারক একনোে  ে চদচে, ভসোরন ও সব সুচবরধ আরে, ন ়েনিচি নবু  ারব 

না, এই োরদে  রেই ভস থাাকরন িা ়ে। কেচস েরে ওপরে জে ভটরন আরন, একটা 

ভনাো উনুরন োন্না করে। ঝ ়ে বাদোে সি ়ে কনই না কি হ ়ে, চকন্তু ভক ভোরন কাে 

কথাা! 

  

একনোে  েগুচেে সরে চনননোে এই  েোচনে অরনকটা নফান! ভ  সব োরন 

চথার ়েটাে থাারক না, ভস সব োরন কুসুি, ভ কচি, টুনারদে  রে ভেরে-রোকোো ফুচনয 

কেরন আরস।  ুেুরেে আও ়োজ আে হাচসে হে-ো ভোরট। ঝনঝন েরব্দ কারিে ভগোস 

োরে। গোিচি আপচত্ত করে না। ভস চনরজও ভনা চকেুচদন আরগ প যন্ত ওই েকি জীবনই 

কাচটর ়েরে, ভস আপচত্ত কেরব ভকান িুরে  না ো ়ো ফুচনযে সরে সরে ভির ়েগুরো  চদ 

দুরটা বা ়েচন প ়েসা ভোজগাে করে ভনা করুক না! ভ  সব ভির ়ে শ্বশুে-োশুচ ়ে-স্বািীে 

সংসারে থাাকাে োগয করে আরসচন, সিাজ  ারদে বংোনুিরি পচনন করে ভেরেরে, 

ভস সব ভির ়েরদে রূপ-র ৌবনই ভনা আসে। আে এ রূপ-র ৌবন ভনা পদ্মপানাে ওপে 

জরেে ভফাাঁটা, কেন ভেষ হর ়ে  া ়ে নাে চঠক ভনই, নােপে আে ভকউ পুাঁেরব না। ওো 

দুরটা প ়েসা জিারন পােরে আরেরে কারজ োগরব। 

  

ন ়েনিচিে  রে কেনও ভকানও পুরুষ িানুষ আরস না। চথার ়েটারে ভকানও পুরুরষে সরেই 

নাে চবরেষ সেয ভনই, দুচন ়োে আে কারুরকই ভ ন ভস ভিরন না। সাোচদন আপন িরন 
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থাারক। নাে  রেে চবোনা ়ে সব সি ়ে ফসযা ধপধরপ িাদে পানা। ভদ ়োরে ভকানও েচব 

ভনই, শুধু  রেে এক ভকারি একচট ভবে ব ়ে িাচটে িুচনয ের ়েরে, বংেীধােী কৃষ্ণ। ভসই 

িূচনযই ভ ন ন ়েনিচিে একিাত্র পুরুষ সেী। গোিচি এক একচদন এরস ভদরেরে, ভসই 

িূচনযে সািরন ন ়েনিচি আপনিরন চবরোে হর ়ে ভনরি িরেরে।  

  

একনোে ভির ়েরদে কাে ভথারক  ে ো ়ো চহরসরব গোিচি পাাঁি-দেটাকা ভন ়ে। 

ো ়োরটো েুব ভবচে উ্চপরণ্ড হরে নাচ ়ের ়ে ভদও ়ো  া ়ে, চকন্তু চিচন-িাগনাে আচ,নো 

এরকবারে কাাঁঠারেে আঠাে িনন ভসাঁরট থাারক। চকন্তু ওপেনোে এই ভির ়েচটরক 

গোিচিে এিনই িরন ধরেরে ভ  ভস নারক চনরজে ভির ়েে িনন কারে োেরন ভির ়েচেে। 

প ়েসাে প্রশ্নই ওরঠ না। চকন্তু ও ভির ়েে আত্মসিান জ্ঞান অচন টনটরন, চকেুরনই চবনা 

প ়েসা ়ে থাাকরব না, ভজাে করে দেটা করে টাকা ভস গোিচিে োরটে ওপে ভেরে আরস। 

গোিচি প্রিাব চদর ়েচেে, ওপরে োন্না ে ভনই, ন ়েনিচিে োন্না কোেই বা কী দেকাে, 

ভস ভদানো ়ে চগর ়ে োরব। নারনও োচজ ন ়ে ন ়েনিচি। নারক এন করে কারে টানরন 

িাইরেও ভস কারে আরস না। 

  

এই প্ররনযকচট বযাপারেে জনাই গোিচি আেও ভবচে পেন্দ করে ন ়েনিচিরক। চনরজে 

জীবরন ভস  া  া পারেচন, এই ভির ়েচট ভসইগুচেই অবেীোিরি ভপরে  ারে ভদরে ভস 

চবচমিতন হর ়ে  া ়ে। ন ়েনিচি ভ ন নাে ভিাে েুরে চদর ়েরে, চনরজে বযথাযনাগুচে ভস এেন 

 ািাই করে ভদেরে। পুরুষিানুষরদে বাদ চদর ়েও ভ  ভকানও ভির ়ে একা একা ভবাঁরি 

থাাকরন পারে, এ ধােিাই ভ  নাে চেে না। গোিচিে জীবরন কনবাে পুরুষ বদে 

হর ়েরে, ভস নাে ইরে অনু া ়েীও ন ়ে, পুরুষোই একজরনে কাে ভথারক আরেক জরনে 

কারে নারক েুাঁর ়ে চদর ়েরে, নাে োে োগা বা িা োগাে প্রশ্নই চেে না, ভস ধরে চনর ়েচেে, 

এটাই নাে চন ়েচন। বা্চপা বর ়েরস চথার ়েটারে নািাে পে এক সি ়ে নাে িা ভবচে টাকাে 

ভোরে োরহারেে এক বযবসা ়েীে কারে নারক ভবরি চদরন ভির ়েচেে, ভসই একবােই 

প্রচনবাদ জাচনর ়ে েুব কান্নাকাচট করেচেে গোিচি, চথার ়েটারেে ভনো নাে েরক্ত ঢুরক 

চগর ়েচেে। চথার ়েটাে ভস ো ়েরন পােরব না। চথার ়েটাে ভস ো ়েে না বরট, চকন্তু ভস আিরে 
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অচেন ়ে করে কটা প ়েসাই বা পাও ়ো ভ ন  ভকানও নাটক দেযকরদে িরনােঞ্জরন বযথায 

হরে িযারনজােবাবু নাে হারন এক টাকা দু টাকা গুাঁরজ চদর ়ে বেরনন, এই চদর ়ে এ 

িাসটা িাচের ়ে ভন। চথার ়েটারেে ভির ়েরদে বাাঁচির ়ে োেন বাাঁধা বাবুো। ভরারনে ধাক্কা ়ে 

বাচস ফুরেে িনন োসরন োসরন ভকরট ভগে অরনকোচন জীবন। 

  

 াো বচিন, নাো ভিাে ভিরে ভবচেদূে ভনা ভদেরন পা ়ে না, নাই চনরজরদে িরধযই 

কা ়োকাচ ়ে করে। চথার ়েটারেে ভির ়েবাও োেী কুাঁদুরে হ ়ে, পেম্প আকিা-আকচি, 

োগাচন-োোচন, কাি ়োকািচ ়ে করেই নাো িরে। গোিচি চনরজও এই ভেো ়ে 

ভিরনচেে। পুেরনা িারে থাাকবাে সি ়ে সুরকচেনী নারি একটা উনুনিুেী নাাঁরক এিন 

চহংরস কেন ভ  িরন হন ভ ন দৃচি চদর ়েই নারক পুচ ়ের ়ে ভফেরব, না গোিচি একবাে 

এিন পযাাঁি কষে ভ  ভস এরকবারে চথার ়েটারেে জগৎ ভথারক হাচের ়েই ভগে। চবরনাচদনী 

চক গোিচিরক চবদা ়ে করে ভদবাে কি ভিিা করেচেে  চবরনাচদনীরক সচের ়ে চদর ়েরে 

বনচবহাচেনী, নাে সরে সরে নাে চদর ়েচেে গোিচি। 

  

চকন্তু এ ভির ়েটা ভকানও কূটকিারেে িরধয না চগর ়েও কী করে পারে  ভেচ  িযাকরবরথাে 

পারটয ন ়েনিচি সানোনা ক্লযাপ ভপর ়েচেে, চননকচ ়ে িাত্র চননবাে ভপর ়ে নাি সাথাযক 

করেরে। ন ়েনিচি নবু ওই পাটয ভস্বো ়ে ভের ়ে চদে  বাইরেে ভোক না জানুক, সব কটা 

চথার ়েটারেে ভোক ভনা ভজরনরে, নাো নর ়েির ়ে বরস চজরজ্ঞস কেরে, এ ভির ়েটা ভক  

চননকচ ়েও ননুন এরসরে, চকন্তু নাে ভপেরন একজন ব ়ে িানুষ আরে, নারক সোরনা 

সহজ ন ়ে। চকন্তু প্রিদাসুন্দেী ন ়েনিচিরক সুনজরে ভদরেচন, নাে ভিাে টাটারে, 

ন ়েনিচিরক ভঠকরনা ভদবাে ভকউ ভনই ভজরন চগর ়ে ভস ন ়েনিচিরক আে ওপরে উঠরন 

ভদরব না চঠক করেরে। এই চনর ়ে ন ়েনিচিরক  নবাে সাবধান কেরন  া ়ে গোিচি, 

ননবােই ভির ়েটা হারস। ভসই হাচসে েব্দ শুনরেই গোিচিে বুরকে িরধয ধকধক েব্দ 

হ ়ে। ভস ভকন সাোজীবরন অিন োরব হাসরন পারেচন  ভস ভকন উঠরন পারেচন ীষযা, 

চহংসা, েোরেে উরধ্বয  আহা, আবাে  চদ ননুন করে জীবনটা শুরু কো ভ ন। 
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একচদন পরে এরস ন ়েনিচিরক একা একা ভসই ঠাকুরেে িূচনযে সািরন নািরন ভদরে 

গোিচি ে ়ে ভপর ়ে চগর ়েচেেু! ভির ়েটা নািরে ভনা ভনরিই িরেরে, ভকানওচদরক হাঁে ভনই, 

বাহযজ্ঞানই ভনই। চথার ়েটারেে ভ িন ভনিন নাি ন ়ে, এ নাি অনযেকি, গোিচি আরগ 

কেনও ভদরেচন। ভস  রেে িরধয ঢুরক ন ়েনিচিে হান ধরে থাাচির ়ে চদর ়ে বরেচেে, হা 

ো, ন ়েন, নুই ভ   রেে িরধয ভকই ঠাকুরেে িূচনয ভেরেচেস, নারন আিারদে পাপ হরব 

না  

  

ন ়েনিচি নাে সেে চবমিত ়েিাো  াগে ভিােদুচট গোিচিে িুরেে ওপে নাি কর ়ে 

চজরজ্ঞস করেচেে, ভকন ভগা, চদচদ, পাপ হরব ভকন  

  

গোিচি বরেচেে, ঠাকুে োেরে চননয পূরজা কেরন হ ়ে। ভস োগয করে চক আিো 

জরন্মচে  ভকানও পুরুন িোইও আিারদে বাচ ়েরন আসরব না। 

  

ন ়েনিচি আবাে দু হারন নারিে িুদ্রা ভদচের ়ে বরেচেে, এই ভনা আিারদে পুরজা। ঠাকুে 

এই পুরজারন েুচে হরবন না! 

  

গোিচি থুানচনরন আেুে চদর ়ে বরেচেে, ভোরনা ভির ়েে কথাা! এই নাচক পুরজাে চেচে! 

ভনরি ভনরি পুরজা হ ়ে! 

  

ন ়েনিচি হাসরন হাসরন গোিচিরক জচ ়ের ়ে ধরে বরেচেে, পুরুন ঠাকুে  েন িচন্দরে 

পুরজা করেন, নেন োে করে ভদেচন  এক হারন  ন্টা আে এক হারন পি প্রদীপ চনর ়ে 

ভনরি ভনরি আেচন করেন, না ভসটাও ভনা নািই হে।  

  

–দুে িুেপুচ ়ে! পুরুন ঠাকুরেে সরে আিারদে নুেনা! আিো চক িন্ত্র-নন্ত্র জাচন, না 

নারন আিারদে অচধকাে আরে  

  

—আচি গান কচে। নুচিও ভনা োে গান জারনা। ভসই গানই ভনা আিারদে িন্ত্র! 
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–আিারদে ও সব কেরন ভনই ভে, আিো ভ  পচনন। আিারদে জীবন পারপে জীবন, 

নুই নাে ওপে আবাে ভকন পারপে ভবাঝা বা ়োচেস  

  

—ও চদচদ, েগবান চক সকে িানুরষে জনয ন ়ে  শুধু বািুনকার ়েনরদেই েগবান  নরব 

নাাঁে সৃচিরন এন সব অনয জারনে িানুষ এে কী করে  আিারদে ভকি ঠাকুে চক গ ়েোে 

 রে িানুষ হনচন  েগবারনে ভিারে িানুরষে উ্চপ-নীি চকেু ভনই। 

  

কথাা বোে সি ়ে ন ়েনিচি এিন করে হারস ভ  নাে ওপে োগ কো  া ়ে না। 

  

আে একচদন ভস একটা িিকপ্রদ কথাা বরেচেে। 
  

িরি  েন একসরে পা ভফরে হারস-কাাঁরদ, নারি-গা ়ে, নাো সবাই সকরেে পূবয পচেি ়ে 

জারন। ভক ভকাথাা ভথারক এরসরে, কাে িার ়েে কী ভপো চেে না আে জানরন বাচক ভনই। 

চকন্তু ন ়েনিচি চকেুরনই নাে আরগে কথাা বেরন িা ়ে না, েন প্রশ্ন কেরেও ভস শুধু বরে 

আচি োিাে ভির ়ে, আিারক একজন োিা ভথারক কুচ ়ের ়ে এরন চথার ়েটারে ঢুচকর ়ে চদর ়ে 

ভগরে। 

  

গোিচি একচদন নারক ভিরপ ধরে চজরজ্ঞস করেচেে, নুই োিা ়ে ভকাথাা ভথারক এচে  

োিা ়ে ভনা জন্মাসচন! ভনাে িা ভকাথাা ়ে ভগে  ভনাে এই কািা বর ়েস, ভনাে ভোাঁরজ ভনাে 

আপনজন ভকউ কেনও আরস না ভকন  

  

ন ়েনিচি হাসরন হাসরন বরেচেে, আচি টুপ করে আকাে ভথারক েরস পর ়ে চে। চকন্তু 

আচি ভনািারদে িনন পচনন নই। আচি েগবারনে সন্তান। ভনািো সব সি ়ে চনরজরদে 

পচনন পচনন বরো ভকন ভগা  

  

গোিচি বরেচেে, আিো ভনা ভনাে িনন আকাে ভথারক েরস পচ ়েচন। আিাে িা চেে, 

িা চথার ়েটারে সেী ভসরজচেে চকেুচদন। চকন্তু আিাে বাপ ভনই। নাই জন্ম ভথারকই পচনন। 
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ন ়েনিচি বরেচেে, কী ভ  বরো! বাবা আে িা, এই দুজন না থাাকরে চক পৃচথাবীরন ভকউ 

জন্মারন পারে নাচক  

  

গোিচি বরেচেে, ভস একটা পুরুষ িানুষ চেে চনি ়েই। চকন্তু ভস চিনরসটা ভ  চনরজে 

পচেি ়েটা আিারক ভদ ়েচন। আিাে িারক ভফরে পাচের ়েচেে।  

  

ন ়েনিচি বরসচেে, না হরে ভনািাে বাবা একজন চেে চঠকই। ভস ভনািাে িারক চবর ়ে 

করেচন। সিারজে কারে ভনািারক চনরজে সন্তান বরে পচেি ়ে ভদ ়েচন। নুচি  েন 

আরিচেরে, নেন চক এ সব চকেু জানরন  ভনািাে বাবা আে িার ়েে চবর ়ে  হ ়েচন, এই 

ভজরন চক নুচি পৃচথাবীরন এরসচেরে  আসচন, নাই না  না হরে ভনািাে ভনা ভকানও 

ভদাষ ভনই। বাপ-িা  চদ চবর ়ে না করে, সিারজে ভিারে ভকানও ভদাষ করে, নাে জনয 

সন্তান দাচ ়ে হরন  ারব ভকন  সন্তান ভকন সাোজীবন ভব-জন্ম হর ়ে থাাকরব  চদচদ, নুচি 

চনরজরক আে কেনও পচনন বেরব না, পাপী বেরব না। 

  

ন ়েনিচিরক জচ ়ের ়ে ধরে ভসচদন ভকাঁরদ ভফরেচেে গোিচি। এিন কথাা অল্প বর ়েরস 

নারক ভকন ভকউ বরেচন। না হরে ভস েম্পটরদে ভেোে সািগ্রী হন না, িাথাা উাঁিু করে 

একা দাাঁ ়োরন পােন। এ জীবনটা বৃথাা ভগে! 

  

গোিচি সব সি ়ে ন ়েনিচিরক আগরে োেরন িা ়ে। নাে চনরজে জীবরন ভস  া পারেচন, 

এই ভির ়েটা ভ ন না পারে। এই ভির ়েটা ওে ভনজ চনর ়ে বাাঁিুক। প্রিদাসুন্দেী হনোচ ়েট; 

 চদ ন ়েনিচিে ভকানও েচন কোে ভিিা করে, না হরে ভস প্রিদাে ভিাে ভগরে ভদরব। 

নারন পুচেে  চদ নারক ফাটরক পুরে ভদ ়ে ভনা চদক। 

  

একচদন চবরকরে চননজন েদ্ররোক ভসাজাসুচজ উরঠ এে ভদানো ়ে গোিচিে কারে। 

এরদে িরধয নীেিাধবরক ভিরন গোিচি, িাে ভথারক কর ়েকজনরক দে োচের ়ে চনর ়ে 

চগর ়েচেে বীিা চথার ়েটারে। আে দুজন ননুন, নারদে িরধয একজরনে হারনে আেুরে 

দুরটা চহরে আে একটা ভপােোরজে আংচট ভদরে িরন হ ়ে ভবে োাঁসারো িরক্কে। 
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নীেিাধব বেে, গো, নুই বাচ ়ে চকরন আে ়ো েুরেচেস শুরন ভদেরন এেুি। না ভবে 

বাচ ়েচট। শুনেুি, ভনাে এক পুেরনা বাবু ভবে সিারনই চদর ়েরে। এক বাে সরন্দে এরনচে 

ভনাে জনয, আিারদে িা োও ়োচবচন  

  

দৃেযচট পচেচিন।  েনই ভকানও দরেে নাটক ভবে জরি ওরঠ, নেনই অনয দরেে 

দাোেো দু িােজন অচেরননা-অচেরনত্রীরক ভবচে টাকাে ভোে ভদচের ়ে অনয ভিরজ চনর ়ে 

ভ রন িা ়ে। গোিচিে জীবরন এ েকি অরনকবাে  রটরে। চবরেষন চবল্বিেে পাো ়ে 

পাগচেনীে েূচিকা ়ে গান ভগর ়ে নাে  েন েুব নাি হর ়েচেে, নেন দুচননরট দরে 

টানাটাচন পর ়ে চগর ়েচেে নারক চনর ়ে। 

  

চকন্তু এেন ভনা গোিচিে ভকানও দাি ভনই,রকউ নারক  ারক না, চিনােও নারক দুচট 

করে চদর ়েরে। হঠাৎ চক আবাে নাে কপাে েুেে  এরদে পাোরন ভকানও ভিাটারসাটা 

ভির ়েরেরেে েূচিকা আরে বুচঝ  অরনক সি ়ে এ েকি দু-একটা হাচসে দৃেয োরগ। ভস 

েকি  চদ ভনরিরদ ভোক হাসাবাে িনন ভোট েূচিকা হ ়ে, নারন গোিচি োচজ হরব না, 

নাে অন প ়েসাে দেকাে ভনই! 

  

িা ভেরন ভেরন পুেরনা কারেে গল্প হরন োগে। আগন্তুকো আসে কথাারন আে আরসই 

না। 

  

গোিচি চনরজই একসি ়ে নীেিাধবরক চজরজ্ঞস কেে, আপচন ভকান ভবার য আরেন ভগা 

এেন  

  

নীেিাধব বেে, আিো ভবে কর ়েকজন এিাোরি  াব চঠক করেচে। আবাে িাো করে 

নুেব। নুই ভনা এিাোে চেচে এক সি ়ে, ভনাে চনি ়েই টান আরে এেনও  এেন 

এিাোে নাি হরেও এ ভনা আিারদে ভসই পুেরনা িাে, এে ওপে আিারদে িা ়ো  া ়ে 

কেনও  

  

গোিচি চজরজ্ঞস কেে, কাে বই  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 99 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

নীেিাধব বেে, েচববাবুে ভেো। নুই ভবাধহ ়ে এে নাি শুচনসচন  

  

গোিচি দু চদরক িাথাা না ়েে। চথার ়েটাে কো ো ়েরেও সব ভিরজে েবোেবে ভস োরে। 

ভস জানন, এিাোরে অনুেকৃষ্ণ চিচত্তে এেন নাটক চেেরে। েচববাবুে নাি ভস 

েোরনচন। 

  

নীেিাধব বেে, ভজযাচনবাবু িোইর ়েে কথাা িরন আরে  সরোচজনী… 

  

গোিচি কপারে দু হান ভঠচকর ়ে প্রিাি করে বেে, নাাঁে কথাা িরন থাাকরব না  সাোৎ 

ভ ন োজপুতু্তে। অিনচট আে ভদচেচন। 

  

নীেিাধব বেে, এই েচববাবু ভসই ভজযাচনবাবুেই োই, ঠাকুেবাচ ়েে ভেট োজপুে। এে 

‘োজা-োনী’ চকেুচদন জরিচেে, এেন নািারনা হরব ‘োজা বসন্ত ো ়ে। েুব জিরব, অরনক 

গান আরে। 

  

গোিচি চজরজ্ঞস কেে, আিাে কটা চসন আরে  

  

এবাে নীেিাধব অনয দুজন সেীে িুরেে চদরক নাকাে। নােপে গো োাঁকাচে চদর ়ে 

বেে, ইর ়ে, গো, এই নাটরক চঠক ভনাে ভ াগা ভকানও ভোে ভনই, ভনারক ভনা ভোটোরটা 

এরেরবরে পাটয ভদও ়ো  া ়ে না। আিো ভেরব ভেরেচে, পরেে নাটরক ভনাে জনয ব ়ে 

ভোে থাাকরব, অরনকগুরো গান, অচ র ়েি ভনারক ভদেরেই গান আো কেরব! 
  

গোিচি একটু চবচমিতন োরব চজরজ্ঞস কেে, এই ভ  বেরে, এ নাটরকও অরনক গান 

আরে 

  

নীেিাধব নারক বাধা চদর ়ে বেে, ভস বযাটারেরেে, ভস বযাটারেরেে গান। আে একটা 

অল্পবর ়েসী ভির ়েে, িারন, নাে ভিহাোটা িানানসই হও ়ো িাই। নাই বেচেেুি কী, 

গো, ভনাে বাচ ়েরন চিনােযা ভবার যে একটা ভির ়ে থাারক, ন ়েনবাো না কী ভ ন নাি, ভস 
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ভনা োে আকচটং করে, চননকচ ়েে বদরে এক নাইরট ভেচ  িযাকরবরথাে পাটয কেে, 

নারক ভদরে থা হর ়ে ভগচে! ননুন ভির ়ে, চগচেেবাবুে সরে টক্কে চদর ়ে ের ়ে ভগে! ও 

ভির ়েে িরধয আগুন আরে ভে! শুরনচে নাে ভবে গারনে গোও আরে। ভস ভির ়েটারক 

একবাে  াকচব  একটু কথাা বেব–  

  

ও হচে! এই বযাপাে। এো গোিচিে জনয আরসচন! এনেি ধানাই পানাই কেচেে, 

আসরে এো ন ়েনিচিরক ধেরন এরসরে। 

  

এক বেে আরগ হরেও গোিচি দপ করে জ্বরে উঠন, এই ভোকগুরোরক ভঝচটর ়ে চবদা ়ে 

করে চদন। 

  

চকন্তু এেন গোিচিে িুরে হাচস ফুরট উঠে। একটুে জনয দুবযে হর ়ে পর ়েচেে ভস, এই 

ভোকগুরোরক ভদরে ভস ভেনরে ভেনরে চথার ়েটারেে টারন ভনরি উরঠচেে, ফুট োইরটে 

টান ভ  ব ়ে িা ়োে টান, ভেরবচেে বুচঝ চফরে এরসরে নাে ভ ৌবন! চকন্তু ও ভ  আে 

ভফোে ন ়ে। উইংরসে পারে দুরুদুরু বরে আে নাে দাাঁ ়োরনা হরব না এ জীবরন, না ভনা 

ভস ভিরনই চনর ়েরে! 

  

আে ভকানও ভির ়েে নাি শুনরে ভস িুে ঝািটা চদর ়ে বরে চদন, না নাে কারেই  াও 

না, আিাে কারে িেরন এরসে ভকন  চকন্তু এ ভ  ন ়েনিচি! নাে  চদ উন্নচন হ ়ে, নারন 

গোিচিে সুরেে পচেসীিা থাাকরব না! 

  

ভস বেে, ও ভির ়ে ব ়ে ভে ়োচে! নীেিাধব বেে, একবাে নারক  াক না। চিনােযা ়ে ভস 

কন পা ়ে  ব ়ে ভজাে কুচ ়ে-পাঁচিে  আিো নারক একরো টাকা ভদব, বেরে পাাঁিরো 

ভবানাস, চথার ়েটারেে গাচ ়ে এরস নারক চনর ়ে  ারব, ভপৌাঁরে ভদরব–  

  

চসাঁচ ়ে ভেরে ভদৌর ়ে ওপরে চগর ়ে হাাঁপারন হাাঁপারন গোিচি বেে, ও ন ়েন, চেগচগে একটা 

োে োচ ়ে পরে ভন। ভনাে কপাে চফরে ভগরে। অনয চথার ়েটারেে বাবুো বাচ ়ে বর ়ে ভনারক 

িাপ চদরন এরসরে, অরনক টাকা ভদরব, ব ়ে পাটয ভদরব। নুই চহরোইন হচব। 
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ন ়েনিচি আ ়েি হর ়ে চগর ়ে বেে, ও চদচদ, আচি অনয চথার ়েটারে  াব ভকন  চগচেেবাবু 

বকরবন ভ ! 

  

গোিচি ধিক চদর ়ে বেে, আ িে, এ েুাঁচ ়েটাে ভদেচে চকেুরনই জ্ঞানগচিয হে না। 

চগচেেবাবু আবাে কী বেরবন  চথার ়েটারে নািরন এরসচেস, ভকানও ভবার যে কারে বাধা 

থাাকরন ভনই। ভ  ব ়ে পাটয ভদরব, নাে কারেই িরে ভ রন হ ়ে। পাটযটাই ব ়ে কথাা, নারনই 

ভনা িানুরষ ভিরন। নাই না  দেযকোই েগবান।  ন ক্লযাপ পাচব, নন ভনাে দে বা ়েরব। 

চিনােযা ়ে ভেরে ভসরজ কনচদন কাটাচব  চগচেেবাবুে কথাা বেচেস, ভদেচব চনচনই করব 

ফুরুৎ করে উর ়ে ভগরেন। আজ চিনােযা ়ে, কাই হ ়েরনা িরে  ারবন অনয চথার ়েটারে। 

কনবাে ভ  উচন কম্পাচন বদরেরেন না চক আিো জাচন না  ভন, ভন, ওঠ, িুেটা ধুর ়ে 

ভন। 

  

গোিচি একপ্রকাে ভজাে করেই ন ়েনিচিে আটরপৌরে োচ ়ে  ুচ ়ের ়ে অনয োচ ়ে পোে। 

িুে আাঁিচ ়ের ়ে ভিা িাচের ়ে চদে িুরে। নােপে নাে হান ধরে টানরন টানরন চনর ়ে এে 

নীরি। 

  

এ  রে ভি ়োে ভনই, গোিচিে চবোনাচট িন্তু ব ়ে, নােই এক প্রারন্ত বরসরে চনন বাবু। 

ন ়েনিচিরক এরন গোিচি বসাে চবোনাে অনয প্রারন্ত। 

  

ন ়েনিচি  েন  রে ঢুকরে, নাে কর ়েক পা হাাঁটা ভদরেই নীেিাধব নাে পারেে 

ভোকচটরক বেে, একটু ভেোরেই নািরন পােরব, কী বচেস  

  

ভস ভোকচট দুবাে িাথাা না ়েে। 

  

নীেিাধব নাে অচেজ্ঞ ভিারে ন ়েনিচিে ভিাে, নাক, ভঠাাঁট, বসাে েচে সব েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে 

ভদেে। নােপে বেে, ভেচ  হযািরেট  েন ভসরজচেরে, ভনািারক ভিনাই  া ়েচন। 

ফাচটর ়েে ভসচদন! হযািচবরে ভনািাে নাি ভদ ়েচন, ভনািাে নািটা কী ভগা  
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ভ ন চবর ়েে পাত্রী ভদেরন এরসরে ওো, পাত্রীরক ভবচে কথাা বেরন ভনই, নাই গোিচি 

আগ বাচ ়ের ়ে বেে, ন ়েনিচি, ওে নাি ন ়েনিচি! ভবে নািটা না  আচি বরে োেেুি 

ভদরো, কারে কারে এ ভির ়ে অচ র ়েরিে ন ়েনিচি হরবই।  

  

নীেিাধব বেে, ও সব িচি টচন িেরব না। নািটা বদোরন হরব। হাে ফযাসারনে নাি 

োেরন হরব পান্নাোচন; চকংবা কুহচকনী নািটা ভকিন  

  

গোিচি চফক করে ভহরস বেে, ও ভনািারদে এেন আে িচি পেন্দ ন ়ে! না  া বরেে, 

এেন িচিরদে চদন ভগরে, োচনরদে চদন এরসরে।  

  

নীেিাধব একটু চবেক্ত োরব বেে, আহা, গো, নুই-ই ভনা সব কথাা বেচেস! ওরক 

চকেু বেরন ভদ! ওরগা ভির ়ে, ভোরনা, আিো একটা ননুন নাটরকে জনয ভনািারক িাইরন 

এরসচে। েচবঠাকুরেে ‘বউ ঠাকুোনীে হাট’ নারি একটা নরেে আরে, ভসটা ভেরে নাটক 

করেচে, চহরিাচেকযাে, নরব ননুন ধেরনে, ভিইন চফরিে পাটয দুরটা, একটারন 

বনচবহাচেনীরক ভনব চঠক করেচে, আে একটারন নুচি, প্রযাকচটকযাচে নুচিই চহরোইন… 

  

ন ়েনিচি িুেটা অনযচদরক চফচের ়ে অনযিনস্কৃ হর ়ে ভগে। বউ ঠাকুোনীে হাট! এই 

উপনযাসচট ভস পর ়েরে, ভস অরনক বেে আরগ, ভ ন অনয জীবরন! 

  

নীেিাধব বেে, টাকাকচ ়েে কথাা শুরনে চনি ়েই। সািরনে শুিবাে শুেচদন আরে, ভসই 

চদন ভথারক চেহাসযাে ভফেব। চঠক ভবো এগারোটা ়ে চথার ়েটারেে গাচ ়ে এরস ভনািারক 

চনর ়ে  ারব। ভনািাে  চদ এ বাচ ়েরন থাাকরন অসুচবরধ হ ়ে, অনয বা চ ়েেও বযবাা আরে। 

এই ভ  োরজন্দ্রবাবু • এরসরেন, উচনই টাকা ঢােরেন এই নাটরক। োরজন্দ্রবাবুে গোে 

ধারে একটা ফাাঁকা বাচ ়ে আরে, নুচি ভসোরন থাাকরন পারো। োরজন্দ্রবাবু অচন চদেদাে 

িানুষ, ভনািাে গা এরকবারে ভসানা চদর ়ে িুর ়ে ভদরবন। চনন-িােজন দাস-দাসী 

থাাকরব…।  
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গোিচিে িরন প ়েে, নাে প্রথাি ভ ৌবরন নাে িার ়েে কারে এরস এই ধেরনে বাবুো 

চঠক এই চকি প্রিাবই চদন। আনরন্দ েূরগািরগা হ৯ ভিাে িকিক করে উঠন নাে 

িার ়েে। িা নবু দেদাি কেন, দে বাচ ়ের ়ে নারক সাঁরপ চদন ভকানও বাবুে হারন। আজ 

নাে ভসই েূচিকা। 

  

ভস বেে, গোে ধারে বাচ ়ে  ভস বাচ ়েরন ও একো থাাকরব, না আেও ভকউ আরে  

  

নীেিাধব বেে, একো, পুরো বাচ ়ে। দারো ়োন ভগরট পাহাো ভদরব। কী োরজন্দ্রবাবু, 

বেুন না। 

  

চহরে-রপােোরজে আংচট পো োরজন্দ্রবাবু চকেু না বরে ভহাঁ ভহাঁ করে হাসে। 

  

নীেিাধব বেে, না হরে এই কথাাই েইে। চিনােযাে সরে সম্পকয িুচকর ়ে নাও। শুকুেবাই 

ও বাচ ়েরন িরে  ারব। আে হযাাঁ, ভনািাে জনয দুরো টাকা অযা োি এরনচহ। টাকাে 

জনয চিন্তা ভকারো না, োরজন্দ্রবাবু েুচে হরে ভনািাে ভকানও অোব থাাকরব না। 

  

প্রিচ ়েনীে হারন ভগাোপ ফুে নুরে ভদবাে েচেরন োরজন্দ্রবাবু পরকট ভথারক নগদ দুরো 

রুরপাে টাকা েো একটা িেিরেে থাচে বাে করে েুাঁরজ চদে ন ়েনিচিে হারন। 

  

ন ়েনিচি থাচেটা সন্তপযরি চবোনা ়ে নাচির ়ে োেে। নােপে হান চদর ়ে ভঠরে ভঠরে সচের ়ে 

চদে অরনক দূরে। িুে চনিু করে বেে, ভসানাে গ ়েনা আিাে সহয হ ়ে না। আচি ভসানা 

পচে না। আচি চিনােযা ভের ়ে  াব না। 

  

নীেিাধব দারুি অচবশ্বারসে সরে বেে, কী বেরে  চিনােযা ভের ়ে  ারব না  চিনােযা 

ভনািা ়েে কী ভদ ়ে  ভনািাে এন সুন্দে ভিহাো, ভনািারক ভেরে সাচজর ়ে ভেরেরে। 

  

ন ়েনিচি বেে, আচি চগচেেবাবুে পার ়েে কারে বরস পাটয চেেব! আিাে টাকাে দেকাে 

ভনই! 
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এেপে আে ভবচেেি কথাাবানযা িেে না। এই পানো ভিহাোে িন্ত্র ভির ়েচট ভ  নাে 

ভজদ ো ়েরব না না বুঝরন ভদচে হ ়ে না। নীেিাধবো োরগ গজগজ কেরন কেরন ভবচের ়ে 

ভগে। 

  

ন ়েনিচি চবোনা ভের ়ে দাাঁচ ়ের ়েরে ভদ ়োে ভ াঁরষ।  

  

গোিচি ভকািরে দু হান চদর ়ে ভিাে পাচকর ়ে বেে, ো ো ো ো! নুই হারনে েক্ষ্মী পার ়ে 

ভঠেচি   রে বর ়ে এরস টাকা চদরন িাইে, দুরো টাকা, বারপে জরন্ম ভকউ একসরে 

অন টাকা আিা ়ে ভদ ়েচন, কন ভসানা-দানা ভদরব বেে, ভির ়েে এন ভদিাক, নারনও 

িন উঠে না  চগচেে ভ ারষে িন্নরিনয ভেরেই ভনাে িেরব  ওাঁে ভকানও িা ়োদ ়ো ভনই, 

না নুই চক জানচব  আজ িাথাা ়ে নুরে নািরব, কাে েুাঁর ়ে ভফরে ভদরব! একচদন এই 

গোিচিরকও চগচেেবাবু ভকারে বচসর ়েচেে, আজ চিনরন পারে না। রূপ-গুি থাাকরন 

থাাকরন গুচের ়ে চনচব, না না। চনরজে পার ়ে চনরজ কু ়েে িােচে… 

  

ন ়েনিচি এ সব েৎসনা ়ে কানও চদে না। গোিচি একটু থাািরনই ফুেফুে করে ভহরস 

ভস বেে, ও চদচদ, ওই োরজনবাবু না ফারজনবাবু ভোকটা কী েকি  ািচেে দযারোচন  

এই েীরনে িরধয… রে চনি ়েই ওে দজ্জাে বউ আরে…আে ভনািাে ওই 

নীেিাধববাবু, চেকােী ভব ়োরেে িনন ভোাঁিা ভোাঁিা ভগাাঁপ… 

  

গোিচিে িুে ভথারক োগ িুরে ভগে, েেেে করে এে িেুদুচট। ভদৌর ়ে এরস ন ়েনিচিরক 

বুরক জচ ়ের ়ে ধচের ়ে বেে, নুই কী করে পােচে ভে  কী করে পাচেস!  
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৮. চত্রপুো সেকারেে িাকচে ভের ়ে 

চদর ়েরেন েচেেূষি 

চত্রপুো সেকারেে িাকচে ভের ়ে চদর ়েরেন েচেেূষি, চকন্তু নাাঁে ভ  সিল্প চেে ইংরেরজে 

োজরত্ব বসবাস কেরবন না নাও বজা ়ে ভেরেরেন, চনচন থাারকন িন্দননগরে। ফোচসো 

ইংরেজরদে ভির ়ে উন্নননে োসক ন ়ে, চকন্তু ইংরেজরদে সম্পরকয েচেেূষরিে জানরিাধ 

জরি আরে। ফোচসো াানী ়ে িানুষজনরদে সরে প্রা ়ে ভিরেই না, োেন সম্পরকয নারদে 

আগ্রহ িরে  ারে, এেন নাো আচেকা ়ে উপচনরবে াাপরন ভবচে িন চদর ়েরে। করোরন 

নাো সম্প্রচন এন ব ়ে একটা ফেোচন ভপর ়ে ভগরে,  াে আ ়েনন োরিে ভির ়েও ব ়ে। 

  

বাচ ়েচট ভদানো, চঠক নদীে ধারে না হরেও ওপরেে বাোন্দা ভথারক নদী ভদো  া ়ে। গো 

আে বাচ ়েে িাঝোরন ের ়েরে এক প্রািীন দুরগযে ে হযপ। োসকরদে ঔদাসীরনয এ েকি 

েন্ন প্রাসাদ আেও ভদো  া ়ে। ভিাোন সারহরবে চবেযান বাগানবাচ ়েচটরন অরনকচদন 

ো ়োরট ভজারটচন, এেন পচেনযক্ত, নারন আগাো গচজর ়ে ভগরে। সনু্দে বাগানচটে 

অচিত্বই আে ভনই, নরব চকেু চকেু গােপাোে আ ়োরে ভদো  া ়ে একচট ভদােনা, ভসচট 

ের ়ে ভগরে ভকানওিরি, ভকউ ভসটা বযবহাে করে না। িারঝ িারঝ হাও ়ো ়ে আপনা 

আপচন একটু একটু ভদারে। 

  

প্রচনচদন সকারে েচেেূষি চনরজই একচট ভনৌকা িাচের ়ে িরে  ান ওপারে। কনচটরন নাাঁে 

উরদযারগই একচট িুে প্রচনচষ্ঠন হর ়েরে, ভসোরন চনচন প ়োরন  ান। চেেকনাে ভনো 

নাাঁে  া ়েচন।  চদও এই চেেকনা নাাঁে জীচবকা ন ়ে। চনচন ভবনন ভনন িাত্র এক টাকা। 

কেকানা ়ে পাচেবাচেক সম্পচত্তে চনজস্ব অংে চবচি করে োইরদে কাে ভথারক দূরে সরে 

এরসরেন েচেেূষি। েোচধক টাকা ়ে এক পাট ভকাম্পাচনে অংেীদাে হর ়েরেন, ভসোন 

ভথারক িারস িারস ভ  টাকা পান, নারন নাাঁে স্বেরন্দ িরে  া ়ে। ’  
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পূরবয কেনও জরেে ধারে বাস করেনচন বরে েচেেূষি ভনৌরকা িাোরন জানরনন না। 

এিনকী সাাঁনারেও পােদেযী চেরেন না। প্রথাি প্রথাি এোরন এরস নদী পাোপাে কেরনন 

ভফচে ভনৌরকা ়ে। নেন চবরকরে ভফোে সি ়ে ভদেরনন, ওপারেে  ারট একচট ভনৌকা ়ে 

বরস থাাকন একা একচট নরুিী, নাে হারন কবঠা। বহ ভোরক ভকৌনূহেী দৃচি চনর ়ে নাকান 

নরুিীচটে চদরক, চকন্তু ভস চনচবযকাে। এক সি ়ে হারন একচট গযা রিান বযাগ চনর ়ে 

উপচান হন একচট  ুবক। ভনৌরকা ়ে ভিরপ ভস দাাঁর ়ে বসন। নােপে দুজরন জে েপেচপর ়ে 

িরে ভ ন িন্দননগরে। 

  

িাচঝরদে সাহা য না চনর ়ে েদ্রর,িীে এক নােী-পুরুষ  ুগেরক প্রচনচদন ভনৌরকা বাইরন 

ভদেরে ভনা ভকৌনূহে হরবই। েচেেূষি চনরজ ভথারকই  ুবকচটে সরে আোপ করেচেরেন। 

নাে নাি জগদীেিন্দ্র বসু, ভপ্রচসর চি করেরজ চফচজে প ়ো ়ে, কনহাচট চদর ়ে ভেরন 

কেকানা ়ে  ানা ়োন কেরন নাে সুচবরধ হ ়ে। নাে স্ত্রীে নাি অবো হরেও ভস অচন 

সপ্রচনে িচহো এবং ভবে সেো, নেিী-িােনা ়ে ভসই ভবচে পােদচেযনী, িন্দননগে 

ভথারক ভস একা আরস। জগদীরেে অনুরোরধ েচেেূষি িারঝ িারঝ ওরদে ভনৌরকারনই 

চফেরনন। জগদীরেে সরে থাাকন একচট বে কযারিো, ফরটাগ্রাচফ চবষর ়ে দুজরনে 

আরোিনা জরি উঠন। 

  

অবোই একচদন চজরজ্ঞস করেচেে, আপচন ভোচ ়েং কেরন জারনন না  

  

েচেেূষি েজ্জা ভপর ়েচেরেন। ভোচ ়েং একটা সারহচব িী ়ো, ে য পচেবারেে ভেরেোও 

অংেগ্রহি করে, েচেেূষি অরনক েচব ভদরেরেন, চকন্তু চদচে ভনৌরকা বাও ়ো ভ ন 

ভপোদাে িাচঝরদেই কাজ। আসরে ভনা বযাপােটা একই। েচেেূষরিে হারন অবো 

একটা কবঠা চদর ়ে বরেচেরেন, ভিিা করুন না। কর ়েকচদরনে িরধযই স ়েগ ়ে হর ়ে  ারব। 

  

ভকানও নােীে কাে ভথারক পুরুষ একটা চকেু চেেরে, নাও ভনৌকা িাোবাে িনন অন 

কাজ, চকেুচদন আরগও এ এরকবারে অকল্পনী ়ে, অেূনপূবয বযাপাে চেে। এটাও একটা 

প্রিাি ভ   ুগ বদোরে। 
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ভসই বসু-দম্পচনে সরে েচেেূষরিে বনু্ধত্ব হর ়েচেে, কােি নারদে নাাঁে সরে চিন্তাে 

সা ুজয চেে। এেন নাো িন্দননগে ভের ়ে িরে ভগরে, েচেেূষরিে আে চবরেষ বনু্ধ ভনই 

এোরন। ভবচে ভোরকে সরে চনচন িন েুরে চিেরন পারেন না। পচেচিরনে সংেযা ভবচে 

হরে প ়োশুরনাে েচন হ ়ে। বই চনর ়ে সি ়ে কাটারনই েচেেূষি ভবচে আনন্দ পান। 

প্রচনচদন কর ়েক ণ্টা স্কৃুরে পচ ়ের ়ে আরসন, বাচক সি ়ে থাারকন বাচ ়েরনই, কেকানাে 

সরে নাাঁে প্রা ়ে ভ াগার াগ ভনই ই বেরন ভগরে। িারস একবাে শুধু নাাঁে ভকাম্পাচনে 

ভবা য চিচটং-এ ভ াগ চদরন কেকানা ়ে ভ রন হ ়ে। নাাঁে স্ত্রী িারঝ িারঝ চপত্রাের ়ে  ান, 

ভসোনকাে ভোকই চনর ়ে  া ়ে, ভপৌাঁরে ভদ ়ে।  

  

ভসইজনযই এক েুচটে চদরনে অপোরহ্ব েৃরনযে িুরে  েন শুনরেন ভ  ভবে ব ়ে জুচ ়েগাচ ়ে 

করে একজন দেযনাথাযী এরসরে নাাঁে কারে, চনচন ভবে অবাক হরেন। এোরন ভক আসরব 

নাাঁে কারে। েচেেূষি সদয চদবাচনদ্রা চদর ়ে উরঠরেন, এ েকি নাে স্বোব ন ়ে, চকন্তু আজ 

দুপুরে ভবে গুরুরোজন হর ়ে ভগরে। একচট ভজরে বে-একচট ইচেে িাে গচের ়ে চদর ়ে 

চগর ়েচেে। িারঝ িারঝ গো ়ে এন ইচেে ওরঠ ভ  ভিনা পাও ়ো  া ়ে না। আরগ 

েচেেূষরিে ইচেে িারে চবরেষ রুচি চেে না। এন কনোক্ত িাে নাাঁে পেন্দ ন ়ে। চকন্তু 

গোে ধারে বাস করে ইচেে িাে না ভেরে চক িরে  

  

গার ়ে ভবচন ়োন িাচপর ়ে, িচট ফটফচটর ়ে ভদানো ভথারক ভনরি এরস বসবাে  রে 

আগন্তুকরক ভদরে েচেেূষি আেও অবাক হরেন। চফনচফরন কাাঁচি ধুচন পো, গার ়ে িুগাে 

িাদে জ ়োরনা, পার ়েে ওপে পা নুরে একটা ভসাফা ়ে বরস আরেন চত্রপুোে িহাোজাে 

সচিব োধােিি ভ াষ। িাথাাে িুরে পাউ ারেে ভোপ ভেরগরে, ভিারে এেন ভসানাচে 

ভেরিে িেিা, এ ো ়ো নাাঁে আে ভকানও পচেবনযন হ ়েচন।  

  

েচেেূষিরক ভদরে দু হান ভজা ়ে করে কপারে ভঠচকর ়ে বেরেন, নিস্কৃাে, নিস্কৃাে, ৩ 

অপোে, চসংহিোই। আিাে এ েকি চবনা ভনাচটরস আগিরন ভদাষ ভনরবন না। ভবৌদ্ধ 

োস্ত্রিরন চবিান, জনসাধােরিে িেরেে জনয  াো চহরনাপরদে ভদ ়ে আে  াো ভ্রািিাি 

পচথাক, এই চননজনরক অচনচথা বরে। চবিান আচি ভিারটই নই, ভনিন চকেু ভ্রিিও কচে 
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না, নরব চহরনাপরদে চদরন আিাে কাপযিয ভনই, ভসই চহসারব আিারক অচনচথা বো  া ়ে 

চনি ়েই  ভনািাে োচিে বযা ান  টাোি নাচক  

  

েচেেূষি ীষৎ আ ়েি গো ়ে বেরেন, না, আপচন দ ়ো করে আিারক মিতেি করেরেন, 

এরনই আচি ধনয হর ়েচে। চকন্তু আপচন চক আিারক চহরনাপরদে চদরন এরসরেন নাচক  

  

োধােিি বেরেন, চদরেই ভ  নুচি শুনরব, নাে চক ভকানও চনি ়েনা আরে  োি োে 

উপরদরেে এই এক সুচবরধ, ভকউ গ্রহি করুক বা না করুক,  ত্রনত্র চবচের ়ে ভদও ়ো 

 া ়ে, প ়েসা ভনা েেি হ ়ে না! না ভনািাে কী সংবাদ বরো। শুনোি, কেকানা ভের ়ে 

নুচি এই ফোস াো ়ে চনবযাসরন আে  

  

েচেেূষি বেরেন, িন্দননগে একচট জনবহে েহে, এোরন চক ভকউ চনবযাসরন থাাকরন 

পারে  

  

োধােিি বেরেন, চনবযাসন কারক বরে  চনে পূবযক বস প্লাস চিচ্ প্লাস অনট োব। অথাযাৎ 

ভকানও অপোরধে জনয কারুরক ভদোন্তচেন কো হর ়েরে, নােপে ভস ভকানও নগরেও 

থাাকরন পারে, জেরেও থাাকরন পারে। 

  

েচেেূষি ভেরষে সরে বেরেন, ভ াষিোই, আপচন ভদেচে এক িেন্ত অচেধান! ভকানও 

অপোরধে জনযই আিারক ভকউ বচহষ্কাে করেচন। আচি ভস্বো ়ে এরসচে! 

  

োধােিি এ বাে সরজারে ভহরস উরঠ বেরেন, আরে িটে ভকন, িটে ভকন  নুচি 

বরেচেরে নুচি ইংরেজ োজরত্ব থাারক না, নাই চত্রপুো চগর ়েচেরে, না চক আিাে িরন 

ভনই  নরব চনবযাসন অরনক সি ়ে ভস্বো চনবযাসন হরন পারে। ভকউ অচে ুক্ত করেচন, 

চনরজে িরন একটা অপোধ ভবাধ ভথারকও ভকউ ভদে ভের ়ে িরে  া ়ে।  

  

েচেেূষি বেরেন, আিাে িরন ভকানও অপোধরবাধও ভনই। কী অপোধ করেচে আচি  
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োধােিি বেরেন, নুচি দুি করে িহাোরজে িাকচে ভের ়ে চদরে, িহাোজরক একবাে 

িুরেে কথাাটাও জানারে না, সাকুযোে ভোর ে বাচ ়ে ভের ়ে উধাও হর ়ে ভগরে, এটারক চক 

ভোটোরটা অপোধ বো  া ়ে না  

  

েচেেূষি বেরেন, কীরসে অপোধ  আিাে িাকচেে ভকানও েনয চেে না। িহাোজ ইরে 

কেরে, নাাঁে ভিজাজ োোপ হরে ভ  ভকানও িুহূরনয ভ  ভকানও কিযিােীরক নাচ ়ের ়ে চদরন 

পারেন। ভসইেকি আিোও ভ  ভকানও িুহূরনয ভের ়ে িরে আসরন পাচে। নাাঁে সরে ভদো 

কচেচন বরট, চিচঠ চেরে জাচনর ়ে এরসচে। োজবাচ ়েে ভকানও চজচনস আচি সরে আচনচন, 

বেং উরে বো  া ়ে, আচি এক িারসে ভবননও চনইচন।  

  

োধােিি বেরেন, ভসটাও একটা অপোধ। ভকন িাইরনটা নাওচন  িহাোজরক নুচি ঋিী 

োেরন িাও  ভনািাে টাকাটা ভকাথাা ়ে পাঠারনা হরব, নাও আিো বুঝরন পাচেচন।  াক 

ভগ,  াক ভস কথাা! িহাোজ এেনও ভনািাে কথাা িরন ভেরেরেন। প্রা ়েই ভনািাে কথাা 

বরেন। চনচন ভনািারক প্রকৃনই ভিহ কেরনন। আো েেী, নুচি হঠাৎ অিন োরব িাকচে 

ভের ়ে পাোরে ভকন বরো ভনা। 

  

েচেেূষি বেরেন, আপচন জারনন না  এক সি ়ে িহাোরজে সরে ভকানও বযাপারে 

আিাে িরন একটা প্রচনিচন্দ্বনাে োব এরসচেে। চনচন চেরেন আিাে প্রচনপে। এই 

েকি অবাা ়ে আনুগনয থাারক না। নেন িাকচে করে  াও ়োটাই অনযা ়ে। আপচন চনি ়েই 

জারনন, অরথাযে প্রর ়োজরন আচি িাকচে কেরন  াইচন।  

  

োধােিি বেরেন, নুচি অচন আহািক। চব্রপুো ়ে অনচদন চেরে। োজা-োজ ়োরদে 

স্বোব ভবাঝচন  ভসই িুচ ়েটারক নুচি সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েরন এরন ভেরেচেরে ভকান 

বুচদ্ধরন   চদ রূরপে একটু িিক থাারক, নাে ওপে  চদ গান গাইরন পারে, িহাোরজে 

নজরে ভস প ়েরে নারক িহাোজ ো ়েরবন ভকন  ভনািাে  চদ ভির ়েটাে ওপে আসচক্ত 

জরন্ম থাাকন, নারক অনয ভকাথাাও োেরন পােরন না  না হরেই েযাঠা িুরক ভ ন। 
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েচেেূষি একটা প্রগাঢ়ে চনশ্বাস ভফরে বেরেন, ভস অরনক জচটে বযাপাে। প্রথারি চকেু 

ভবাঝা  া ়েচন। 

  

োধােিি বেরেন, িহাোজ চকন্তু আজও নারক েুেরন পারেনচন! এেনও হঠাৎ হঠাৎ 

ভসই গান জানা ভির ়েচটে প্রসে ওরঠ, আে নেন িহাোরজে ভিারে ভিারধে চবদুযৎ ভেরে 

 া ়ে। 

  

েচেেূষি বেরেন, এনচদন পরেও  িহাোরজে জীবরন চক নােীে অোব আরে  

  

োধােিি বেরেন, বা   েন ভকানও চেকাে ধরে, নারক ভনা হজি করে ভফরে, নােপে 

আে নাে কথাা িরন োরে না। চকন্তু ভ  চেকাে হানো ়ো হর ়ে  া ়ে, থাাবা উদযন কেরেও 

সরে পর ়ে, ভস বার ে অহচিকা ়ে দারুি আ ান চদর ়ে  া ়ে। বা  নারক েুেরন পারে না। 

িরন িরন হরেও নারক সাোজীবন না ়ো করে ভফরে। ভস ভির ়েটা এেন ভকাথাা ়ে  

  

েচেেূষি হঠাৎ উত্তি হর ়ে উরঠ বেরেন, ভকন  আপচন ভদেরন এরসরেন নারক আিাে 

এোরন েুচকর ়ে ভেরেচে চক না  ভসই িনেরবই আপনাে আগিন  

  

োধােিি হান নুরে বেরেন, আহা-হা-হা, না ন ়ে, না ন ়ে। নুচি এেনও ওই বযাপারে 

েুব ভসনচসচটে হর ়ে আে ভদেচে! ভস ভির ়েটা ভ  ভনািাে বাচ ়েরন ভনই, না আচি োে 

করেই জাচন! এিচনই অেস ভকৌনূহরে চজরজ্ঞস কেোি, ভস ভকাথাা ়ে! 

  

েচেেূষি বেরেন, আচি জাচন না। আে জানরনও িাই না! হ ়ে ভস ভকানও ভক্লদাক্ত িেরক 

নচের ়ে ভগরে, অথাবা অপ ারন িরেরে। 

  

বাধাবিি বেরেন, হচবরি চনরজে গার ়েে িাংস আে ভির ়েরদে রূপ-গুি, এই-ই নারদে 

েত্রু! একটুেি িুপ করে েইরেন দু’জরন। 

  

পারেে বাবান্দা চদর ়ে একজন দাসী একচট ফুটফুরট চেশুে হান ধরে চনর ়ে  ারে। বাইরেে 

উদযারন ভেো কোে জনয অধীেনা ়ে োফারে চেশুচট। 
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ভসচদরক ভির ়ে বাধােিি চজরজ্ঞস কেরেন, এই বুচঝ ভনািাে ব ়ে ভেরে  

  

েচেেূষরিে আবাে েুরু উাঁিুরন উরঠ ভগে। সচবমিতর ়ে বেরেন, আপচন জানরেন কী করে 

ভ  আিাে একাচধক সন্তান  ভ াষিোই, আপচন চক কদবজ্ঞ  

  

োধােিি ভগাাঁরফে ফাাঁরক ভহরস বেরেন, জাচন, জাচন, সব জাচন। কদবজ্ঞ কব চকেু না। 

ভোিাে ভপেরন আগারগা ়ো িে োগারনা চেে, নুচি জানরন না  ভনািাে চববাহ হ ়ে 

ইংোচজ সানাচে সারে, োনুবাবুরদে বাচ ়েে এক কনাে সরে। চববাহ বাসে বরসচেে 

ভোোবাজারে। ভসোরন চনিচন্ত্রনরদে চের ়েে িরধয চিরেচেে আিারদে দুচট িে। নুচি 

ভসই েূচিনা নারিে  ুচ ়েটারকই চবর ়ে কেে চকনা, িহাোজ না জানরন ভির ়েচেরেন। 

ভনািো বরনচদ কার ়েন, চবর ়েে পরেও একচট েচেনা ভপাষি কবা ভনািারদে প্রথাাে 

িরধযই পর ়ে বেরন ভগরে। ভসইজনয পরেও চকেুচদন নজে োো হর ়ে চেে ভনািারদে 

গচনচবচ ধে ওপে। চববারহে পরেে বেেই ভনািাে একচট পুত্র সন্তান জন্মা ়ে, আে একচট 

ভির ়ে হর ়েরে বেে ভদর ়েক আরগ, চঠক চকনা  

  

েচেেূষি উরত্তচজনোরব বেরেন, নাে িারন চক এেনও আচি নজেবচন্দ  এ অনযা ়ে, 

ভ াে অনযা ়ে! আচি পুচেরে েবে ভদব! 

  

োধােিি বেরেন, নাুঃ এেন আে ভকউ ভনই। গনবেে ভথারক নুরে ভনও ়ো হর ়েরে। েেী, 

এন বেে ভনা িহাোরজে সরে েইোি, িানুষটা চকন্তু অনযেকি। বার ে সরে ওাঁে নুেনা 

চদর ়েচে বরট, চকন্তু ওাঁে িরধয দ ়ো-িা ়ো-করুিাও  রথািই আরে। ওই ভির ়েচট িহাোরজে 

অিোচ ়েনী হরন িা ়েচন, ে ়ে ভপর ়েচেে, ভনা চঠক আরে, ভস  চদ িহাোরজে সািরন 

দাাঁচ ়ের ়ে হান ভজা ়ে করে েিা িাইন, িহাোজ চনি ়েই নারক চনষৃ্কচন চদরনন। এ আচি 

ভজাে চদর ়ে বেরন পাচে। না হরে আে ভকানও ঝারিোই হন না, ভির ়েটাও ভবাঁরি ভ ন। 

  

েচেেুষি বেরেন, ওসব কথাা আে এেন বরে কী হরব  আচি আে ওসব এোরন োবরন 

িাই না। 
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োধােিি বেরেন, নরব এবাে উচঠ। ভনািাে বাচ ়েরন বুচঝ িার ়েে পাট ভনই  অচনচথা 

সৎকারেে ভকানও বযবাাও োেচন ভবাঝা  ারে। 

  

েচেেূষি েজ্জা ভপর ়ে চজে ভকরট বেরেন, আরে চে চে চে চে। আপনারক ভদরে আচি 

এিন অবাক হর ়েচেোি ভ  িা-জেোবারেে কথাা িরনই পর ়েচন। আরে বসুন, বসুন। িা-

ভনা োরবনই, আচিও চবরকরেে িা োইচন। আে আপনাে  চদ ভফোে না ়ো না-থাারক, 

না হরে োনটা অনুগ্রহ করে এই গচেরবে বাচ ়েরন ভথারকও ভ রন পারেন। 

  

উরঠারন চগর ়ে িার ়েে কথাা হাাঁক চদর ়ে জাচনর ়ে এরস আবাে চফরে এরস বেরেন, ভ াষ 

িোই, একটা প্রশ্ন িরনে িরধয েিেি কেরে। বচে  আপনাে িনন িানী ভোক এনদূে 

উচজর ়ে এরস আিাে বাচ ়েরন পার ়েে ধুরো চদরেন, চঠক কী জনয, না এেনও বুঝোি 

না! 

  

োধােিি বেরেন, উরিেয ভনা চকেু ভনই। ভনািাে সরে অরনকচদরনে পচেি ়ে, একসি ়ে 

অরনক সুে-দুুঃরেে কথাা হন, নাই োবোি, একবাে ভোাঁজ চনর ়ে আচস।  

  

েচেেূষি বেরেন, আপচন বযি িানুষ, োজকার যে কন েকি োে আপনাে িাথাাে ওপ, 

শুধু এই জনই এরসরেন, না চঠক চবশ্বাস হ ়ে না। সান বেরেে িরধয আে কেনও িরন 

পর ়েচন, হঠাৎ এবারেই িরন প ়েে  

  

োধােিি চনরজে থুানচনরন হান বুরোন বুোরন কর ়েক িুহূনয চাে িরে ভির ়ে েইরেন। 

নােপে ধীরে ধীরে বেরেন, েেী, ীশ্বরেে কৃপা ়ে নুচি েো ভপর ়েে। ওই অেক্ষ্মী 

ভির ়েটারক চবর ়ে কেরে নুচি হ ়েরনা ভকানও সি ়ে েুন হর ়ে ভ রন! বা ভস েকি চকেু না 

 টরেও সাোজীবন ভনািাে অোচন্ত ভেরগ থাাকনই। নৃনয-গীন পটী ়েসী ভির ়েো 

অন্তুঃপুরে িানা ়ে না, ভসইজনযই পুোকারে নারদে বােবচননা বাচনর ়ে ভদও ়ো হন। ভস 

ভগরে, আপদ ভগরে। এেন নুচি পাচে  রে চবর ়ে করেে, দুচট ফুটফুরট সন্তান হর ়েরে, 

এই ভনা ভবে োে। সংসারে িন বরসরে। আচি কেকানা ়ে এরসচে, চকেু কাজ চনর ়ে ভনা 
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বরটই, না ো ়ো িহাোট্রের েীঘ্রই কেকানা ়ে আসরবন, নাে একটা প্রস্তুচন দেকাে। 

িহাোরজে েেীে োে ন ়ে, জারনা। প্রা ়েই ভোরি েুগরেন। এচদরক োধাচকরোে আে 

সিরেন্দ্র এই দুই কুিারেে িরধয আকেু-আকচে ভেরগ ভগরে, কুিাে সিরেন্দ্র চসংহাসরনে 

ওপে নাে পুেরনা দাচব এেনও োর ়েচন। িহাোজ কী করে দুচদক সািাে ভদরবন জাচন 

না। 

  

েচেেূষি বেরেন, আচি  নটা ভদরেচে, ওোরন প্রাসা-  ়ে ন্ত্র িেরনই থাাকরব। 

  

োধােিি বেরেন, হাঁ। এচদরক ভনা ইংরেজো থাাবা বাচ ়ের ়ে আরেই। িহাোজ  চদ হঠাৎ 

ভিাে ভবারজন, চসংহাসন চনর ়ে কুিােরদে িরধয ে ়োই ভেরগ  া ়ে, না হরে ইংরেজ ভসই 

েুরনা ়ে চঠক চত্রপুো োজয গ্রাস করে ভনরব। িহাোরজে োজকার য চবরেষ িন ভনই, 

ভফারটাগ্রাচফ আে কচবনা ভেো চনর ়ে ভিরন আরো, এ সি ়ে উপ ুক্ত চবশ্বাসী ভোকরদে 

চবচেন্ন চদরক হাে ধো দেকাে। ভস েকি ভোক পাও ়ো  া ়ে ভকাথাা ়ে  নাই বেচেোি 

কী েেী, নুচি আবাে চফরে এস না ভকন। িহাোরজে ভনািাে ওপে ভকানও োগ ভনই, 

ভফারটাগ্রাচফে প্রসে উঠরেই বরেন, েচব ভনাো োে বুঝন বরট ভসই একচট ভোক, েেী 

িািাে। নুচি আসরব। 

  

েচেেূষি স্বচিে চনশ্বাস ভফরে বেরেন, এই কথাা  নাুঃ ভ াষ িোই, ভকানও িাকচেরনই 

আচি আে চফরে  াব না! 

  

োধােিি বেরেন, নুচি সচিরবে পদ পারব। নুচি ইরে কেরে চত্রপুো বা কেকানা ়ে 

ভ োরন ইরে থাাকরন পারো… 

  

েচেেূষি বেরেন, প্রশ্নই ওরঠ না।  াক ওসব কথাা। আচি ভবে আচে। এই চনচেচবচেরনই 

আচি থাাকরন িাই। 

  

োধােিি বরেন, ভবে! নুচি চত্রপুো োরজযে পরে ভকানও কাজ কেরন িাও না, চত্রপুোে 

চবপরেও চকেু কেরব না আো কচে  
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েচেেূষি বরেন, ভস প্রশ্ন উঠরে কী করে  োধােিি বেরেন, ককোস চসংরহে সরে 

ভনািাে ভদো হ ়ে। ভস এ বাচ ়েরনও এরসরে দুবাে। ককোস আিারদে সরে েত্রুনা করে। 

  

েচেেূষি বেরেন, নরব ভ  বেরেন, আিাে ভপেরন এেন আে িে ভনই  আিাে বাচ ়েরন 

ভক আরস না-আরস, না চনর ়ে আপনারক ককচফ ়েন চদরন হরব  এোনকাে ব্রাহ্মরদে সো ়ে 

ককোসবাবু এরসচেরেন, আিাে সরে ভদো হরে নাাঁরক বাচ ়েরন  াকব না  এটা ভনা 

সািাচজক েদ্রনা! এ কথাা ভজরন োেুন, ককোসিন্দ্র ভিারটই চত্রপুোে েত্রু নন। চনচন 

বনযিান িহাোজরক পেন্দ করেন না। চকন্তু নাাঁে িন-প্রাি পর ়ে আরে চত্রপুো ়ে। 

  

োধােিি এবাে কচঠন গো ়ে বেরেন, েেী, ভনািাে চহরনে জনযই বেচে, ককোরসে 

সরে সংব ভেরো না! ভস োজকুিােরদে িরধয িন্দ্ব বাধাবাে নারে আরে। না আিো সহা 

কেব না। 

  

েচেেূষিও নীব্র করি বেরেন, এটাই বুচঝ আপনাে চহরনাপরদে  

  

োধােিি িরে  াবাে পে েচেেূষি চকেুেি গুি হর ়ে বরস েইরেন। ককোসিন্দ্র চসংহরক 

চনর ়ে নাাঁে িাথাাবযথাা ভনই। োজকুিােরদে িরধয িন্দ্ব োগুক বা না োগুক নারন 

েচেেূষরিে কী আরস।  া ়ে  চকন্তু োধােিি েূচিসূনাে কথাা িরন কচের ়ে চদর ়ে ভগরেন! 

  

েচেেূষি ভনা নারক েুরেই চগর ়েচেরেন। ভস হাোিজাচদ এক চবষকনা, েচেেূষরিে 

জীবনটা চবচষর ়ে চদর ়েচেে প্রা ়ে। নারক চনচন িন ভথারক িুরে ভফরেচেরেন। চকন্তু িরনে 

দপযরিে ো ়ো চক ইরে কেরেই ভিাো  া ়ে  ভকান অনে েীরে ের ়ে  া ়ে। না হরে বুকটা 

এন ভনােপা ়ে করে ভকন  

  

েূচিসূনাে অন্তধযারনে পে েচেেূষরিে িাথাা ়ে প্রবে  ন্ত্রিা হরন শুরু করেচেে। নাে ভসই 

পুবরনা োগ।  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকাে প যন্ত ে ়ে ভপর ়ে চগর ়েচেরেন। েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে 

সিি কাচহনী ভজরন চনচন বরেচেরেন, শুধু ওষুরধ ভকানও কাজ হরব না, নুচি অচবেরম্ব 
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চবর ়ে করো। ভনািাে এেন েবীে েবা চেরদ, ভস চেরদ না-রিটারে এ ভোগ সােরব না। 

হারনে কারে ভনািাে ভোরেে চজচনস সরন্দে  চদ না পাও,  চদ আি থাারক না হরে 

আিই োও! চকেু একটা ধাও! 

  

 াক্তাে সবাই ভ াগার াগ কচের ়ে চদরেন, এক িারসে িরধয েচেেূষরিে চববাহ হর ়ে 

ভগে। িরনােিা চেরেন বােচবধবা! িরহন্দ্রোে ও আেও অরনরকে িন এই ভ  ভকানও 

চবপত্নীক চিনীেবাে পে পচবগ্রহ কেরে ভকানও চবধবারকই গ্রহি কো উচিন। 

েচেেূষরিে নারন ভকানও আপচত্ত চেে না, চকন্তু চবধবা-চববাহরক ভকানও বীেরত্বে 

বযাপাে িরন কো চকংবা নাই চনর ়ে ঢাক-রঢাে ভপটারনা নাাঁে পেন্দ ন ়ে, চববাহ সম্পন্ন 

হর ়েরে চবনা আ ়েম্বরে। 

  

দে বেে বর ়েরস চবধবা হর ়েচেে িরনােিা, পুনচবযবাহ হে একুে বেে বর ়েরস। এনচদন 

ভস বারপে বাচ ়েরন ভথারক সব েকি চন ়েি-চনষ্ঠা পােন করে এরসরে ‘ আবাে নাে চবর ়ে 

হে বরট, চকন্তু। কবধরবয োোস ভের ়ে ভস ভ ন আে ভবচের ়ে আসরন পারে না। ভস 

অন্তুঃপুরে সুগৃচহিী, স্বািীে নাি সচেনী ভস হরন পারব না। কাবযচপ্র ়ে, ভোিাচন্টক 

েচেেূষি পূচিযিা োরন স্ত্রীরক চনর ়ে গো ়ে ভনৌকা-চবহাে কেরন িান, িরনােিা নারন 

োচজ ন ়ে। গান জারন নবু উ্চপকরি গান করে না িরনােিা। প ়েরন জা, বই প ়ো ়ে উৎসাহ 

ভনই। 

  

ভেরে ও ভির ়েরক চনর ়ে েচেেূষি পচেনৃি। ভির ়েচট েুবই ভোট, এনও কথাা বেরন 

ভেরেচন। ভেরেে নাি অচেিনুয, ভস এেন সার ়ে পাাঁি বেরেে েটফরট বােক। েচেেূষি 

নাে এই আজরক িরনে িনন করে গ ়েরন িান। শুধু ভেোপ ়ো ভেো ন ়ে, নারক পচেপূিয 

িানুষ হরন হরব। 

  

ভকানও ভকানও চদন েুব ভোরে চকংবা চবকারেে চদরক েচেেূষি ভোেে হান ধরে ভব ়োরন 

ভবরোন। নদী, আকাে, গােপাো, পশু-পাচে, িানুষ চিনরন ভেোন েরক। চনরজ েুব ভ  

উপরদে বা েশ্ন ভদন না ন ়ে, অচেিনযে ভকৌনূহে জাগ্রন করে ভনারেন, ভস নানা েকি 
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প্রশ্ন করে, চনচন উত্তে ভদন। িার ়েে ভির ়ে বাবাে সরেই ভবচে োব অচেিনুযে, ভব ়োরন 

ভবরুরে ভস আে বাচ ়ে চফেরন িা ়ে না সহরজ। 

  

একচদন অচেিনুরক চনর ়ে েচেেূষি ভব ়োরন ভব ়োরন হরে এরোোন সারহরবে 

বাগানবাচ ়েে চদরক। এই অিেচট ভবে চনজযন, অরনক পাচে ভদো  া ়ে। েচেেূষি চনরজও 

সব পাচে ভিরনন না। ভেরেে কারে না অকপরট স্বীকাে কেরন েজ্জা ভনই। একটা 

ইচিকুটুি পাচে ভদরে অচেিনয চজরজ্ঞস কেে, বাবা ওটা কী পাচে  েচেেূষি বেরেন, 

নািটা ভনা জাচন না। দু’একবাে আরগ ভদরেচে বরট, দযাে কী সুন্দে পােরকে েং, 

কনোচন োজ, অবাক-অবাক ভিাে, অনয পাচেোও ভবাধহ ়ে এই পাচেটারক ভিরন না— 

  

 ারটে চসাঁচ ়েগুরো োো, ভসোরন একটা ভনৌকা বাাঁধা। েচেেূষি েুরু কুচিন করে 

নাকারেন। এক অচন রূপবান  ুবা-পুরুষ আগাো ভেদ করে এচগর ়ে  ারে বাগারনে 

চদরক। সাপ-রোপে ের ়ে এোরন সহসা ভকউ আরস না। েচেেূষরিে অবেয ভস ে ়ে ভনই, 

চকন্তু এই অরিনা আগন্তুক ভক  সুদী য, সুগচঠন েেীে, পার ়ে ভিাজা ও বুট জুরনা, 

পযান্টান, ওর ়েি ভকাট ও জযারকট পো, চগ্রক োস্কৃর যে িনন কাটা কাটা নাক-রিাে-

ওষ্ঠাধে, ভগৌেবিয উজ্জ্বে েোট, সাো িুরে ভ্রিেকৃষ্ণ সরু দাচ ়ে, িাথাাে িুে েুচটর ়ে 

পর ়েরে  া ়ে প যন্ত। আে একটু কারে চগর ়ে েচেেূষি চিনরন পােরেন। এ ভনা কবীন্দ্র 

েবীন্দ্রবাবু। উাঁির ়োে কারে গোবরে এক বজো ়ে থাারকন ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুে, নাাঁে পুত্র-

জািানাগি প্রা ়েই ভদো কেরন আরস। েচেেুষরিে িরন প ়েে অরনক বেে আরগ কচববে 

েবীন্দ্রবাবুরক এ বাচ ়েরনই চনচন প্রথাি ভদরেচেরেন। ভস চদন আে আজ কন নফাৎ! 

  

েবীন্দ্র েচেেুষরিে উপচাচন ভটে পা ়েচন। ভস উদাসীনোরব  ুরে ভব ়োরন োগে এচদক-

ওচদক। এক-একটা গাে স্পেয করে। একটু থািরক দাাঁ ়ো ়ে। একটা কদিগারেে নো ়ে 

চগর ়ে ঊধ্বযিুরে ভির ়ে েইে চকেুেি। নােপে ভদােনাটাে কারে চগর ়ে দচ ়ে ধরে দাাঁচ ়ের ়ে 

েইে চনস্পরন্দে িনন। নাে িেু চদর ়ে জে গ ়োরে। 
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েচেেূষি একটা দী যশ্বাস ভফেরেন। েবীন্দ্রবাবু ভকান মিতৃচনোরে আপ্লুন না চনচন জারনন 

না। চকন্তু নাাঁে চনরজেই ভ ন এক পেরকে জনয িরন হে, এিনকী ভদেরন ভপরেন, ওই 

ভদােনা ়ে বরস আরে এক নােী। অচবকে েূচিসূনাে িনন। 

৯. কেম্বারসে আরিচেকা আচবষ্কাে 

কেম্বারসে আরিচেকা আচবষ্কারেে িােরো বেে পূচনয উপেরে চেকারগারন এক চবোট 

চবশ্বরিোে আর ়োজন কো হর ়েরে। পৃচথাবীে বহ ভদরেে চেল্পসম্ভাে, বাচিজযসম্ভাে, বস্ত্র 

ও ধানুদ্রবয, সব চিচের ়ে এক িহা প্রদেযনী, নাে সরে ের ়েরে বহচবধ আরিাদপ্ররিারদে 

বযবাা। 

  

এই চবশ্বারিোেই এক অংরে এক ধিয সরিেন আহন হর ়েরে। পৃচথাবীে সিি ধরিযে 

প্রচনচনচধো ভসোরন এক িরি বরস িন চবচনি ়ে কেরবন। চবশ্বরিোে ভির ়েও এই 

ধিযসো ভবে গুরুত্বপূিয বযাপাে। ধিয িারনই ভেষারেচষ, ধিয িারনই পেিন অসচহষু্ণনা। 

 চদও সব ধরিযই আরে এক পেরিশ্বরেে কথাা এবং িানুষ িারত্রই ভসই পেরিশ্বরেে 

সন্তান, চকন্তু না হরে ভ  আোদা আোদা ধরিযে অচিত্ব বজা ়ে োোটাই অথাযহীন, না 

ধিযী ়ে ভননারদে িাথাা ়ে ভঢারক না। পৃথাক পৃথাক ধরিযে অচিত্ব িুরে চদর ়ে একচট িাত্র 

িানবধিয প্রিাে কেরে ভ  এনগুচে ধিযগুরুে গুরুচগচে িুরে  া ়ে। নাই প্রকৃনপরে ভোট-

ব ়ে চিচের ়ে পৃচথাবীরন এেন অরনকগুচে ধিযিন, নারদে প্ররনযরকে আোদা আোদা 

সবযেচক্তিান পেরিশ্বে, ভসই পেরিশ্বরেে সন্তান-সন্তচনরদে সংেযা চনজ সম্প্রদার ়েে 

িরধয সীচিন। এক সম্প্রদার ়েে ধিযগুরুো অনয ধিযগুচেরক নসযাৎ কোে জনয কাল্পচনক 

অচের াগ, অসনয এিনকী কুৎচসন, কদ য, চহংর োষা প্রর ়োগ কেরনও চিধা করে না। 

  

প্রধান ধিযগুচেে উৎস ও চবিাে প্রািয েূচিরন। আবাে ধরিযে বহ েকি বযচেিাে এবং 

ধরিযে নারি বহবাে িনুষয হনযাে েক্তগো প্রবাচহন হর ়েরে এই প্রািয েূচিরনই। 
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প্রথাি চদরক সব ধিযই চেে ভটারটি বা িূচনযপূজক। চগ্রস, ভোি, োেরনে এই িুচনযপূজা 

চেল্পকোে িেি উৎকরষয ভপৌাঁে ়ে। ভগৌনি বুদ্ধ এরস সিি িূচনযে কল্পনা ধূচেসাৎ 

কেরেন, চনচন িানুরষে আচত্মক উন্নচনে এিন এক উ্চপিারগযে দােযচনক োবনাে প্রিাে 

কেরেন,  ারন ীশ্বরেেও ভকানও াান ভনই। চকন্তু এন উ্চপিারগযে চিন্তা সাধােি িানুষ 

গ্রহি কেরন পােরব ভকন  বুরদ্ধে িৃনুযে পে ভবৌদ্ধ ধিয আরি আরি োগ হরন োগে, 

নাে িরধয ঢুরক প ়েে নন্ত্রিন্ত্র এবং বকেরি িূচনযপূজা। োেরন চহন্দু ও ভবৌদ্ধরদে িরধয 

আচধপরনযে ে ়োই িেে চকেুকাে, নােপে ভবৌদ্ধো পাচ ়ে চদে দূে প্রারিয, চিন-জাপারন। 

আে চহন্দুো োেনরকই িরন করে িহাোেন নথাা চনজস্ব েুবন, নাে বাইরে ভকাথাা ়ে কী 

 টরে ভস েবেও োরে না। প্রথাি নাো রূঢ়ে আ ান ভপে,  েন আেব ভদে ভথারক ভ া ়ো 

েুচটর ়ে নরো ়োে উাঁচির ়ে োেনেূচিরন ঢুরক প ়েে িুসেিারনো।  

  

োজেচক্তে সিথাযন না থাাকরে ধিয ভটরক না। সাধােি িানুরষে ধরিযে প্রচন েচক্তে ভির ়ে 

ে ়েই ভবচে থাারক। সব ধরিযেই প্রধান পনাকা হরে নরো ়োে চকংবা বন্দুক। 

িুসেিানরদে কারে চহন্দ োজাো পদানন হবাে পে ভথারকই চহন্দু ধরিযে অবনচন হরন 

থাারক। চহন্দু ধিয এিনই হীনবে হর ়ে পর ়ে ভ  ভেষপ যন্ত আ, ়ে ভন ়ে োন্না রে। অসুা 

ভোক ভ িন এটা োব না, ওটা োব না বরে, ভনিচন চহন্দু ধরিযে ভননারদে িুরে শুধু 

ভোনা  া ়ে, এে হারনে ভোাঁ ়ো োব না, ওে হারনে ভোাঁ ়ো োব! আচিষ চকংবা ভপাঁ ়োজ 

ভেরেই ধিয ভগে! 

  

গচনরবগ ও বারুরদে ভজারে িুসেিারনো অচধকাংে প্রািয ভদে ভনা বরটই, ইওরোপরক 

প যন্ত কাাঁচপর ়ে চদর ়েচেে। িহা েচক্তোেী অরটািান সাম্রাজয চবিৃন হে এ চদরক ভস্পন, 

ও চদরক বাচে ়ো ়ে। নারদে অরস্ত্রে সািরন দাাঁ ়োরন পারে না ভকউ, অস্ত্রধােীরদে চপরে 

চপরে আরস ভিাোনন্ত্র, প্রথারি েুিন, নােপে ধিযপ্রিাে। 

  

ভোিান সাম্রাজয টুকরো টুকরো হর ়ে  াবাে ফরে চিিানো চপচের ়ে প ়েচেে িিে, 

চনরজরদে গচণ্ড ভের ়ে ভবরোরন পারেচন, িধয ুগ পাে হবাে পে নাো আবাে জাহাজ 

সাজাে। বাচিজযনেীে সরে সরে েিনেী। িুসেিানো ােপরথা অপ্রচনিন্দ্বী, ভনৌ ুরদ্ধে 
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চদরক নাো িরনার াগ ভদ ়েচন চবরেষ। জে বনাি স্কৃুরেে  ুরদ্ধ িিে চবজ ়েী হর ়ে উঠরন 

োগে চিিানো। শুধু  ুদ্ধ ন ়ে, ব ়ে ব ়ে জাহাজ অকুে সিুরদ্র োচসর ়ে নাো ভবচের ়ে প ়েে 

অজানাে অচে ারন, আচবষৃ্কন হে চবোে চবোে িহারদে, ভ োরন স্বিয ও েরসযে 

সম্ভাবনা অফুেন্তু। চহন্দু, ভবৌদ্ধ, িুসেিারনো ভস সব িহারদরেে অচিরত্বে কথাা কল্পনাও 

করেচন। 

  

বাচিরজয ও  ুরদ্ধ একাচধপনয চবিাে কোে পে চিিানো সবযত্র েচ ়ের ়ে চদরন োগে চিি 

ধরিযে বািী। িুসেিানরদেই িনন নাো িীনদাসরদেও চনরজরদে ধরিয দীো চদরন চিধা 

করে না। বনযিান েনাব্দীরন িুসেিানো চদরক চদরক পোচজন হর ়ে িাথাা চনিু করে আরে, 

আে চিিানরদে কািারনে ভগাোে সরে সরে েুটরে বাইরবে হারন পাচদ্রো। োজেচক্তে 

ওপে সও ়োে হর ়ে নাো ভজাে গো ়ে বরে ভব ়োরে, জগরন চিিানরদে ধিযই ভ,ষ্ঠ, আে 

সব ধরিযে ভোরকো পাপী ও অধুঃপচনন। 
  

এই েকি অবাা ়ে চেকারগাে সবয ধিয সরিেন অবেযই নাৎপ যপূিয। একই িরি 

চিিধরিযে গুরুরদব পারে অনয ধরিযে প্রবক্তারদে াান ভদও ়োে অথায ভনা ভসই সব ধরিযে 

গুরুত্বও স্বীকাে করে ভনও ়ো। চনরজো প ়েসা েেি করে চিিানো না কেরন  ারব ভকন  

কযান্টােরবচেে আিযচবেপ ভনা এই প্রিাব শুরনই বরে উরঠচেরেন, না, না, আচি  াব না। 

ওই সব ভনচটেো, চহরদনো, ওো আিারদে িাকে বাকরেে িনন, ওরদে সরে এক 

জা ়েগা ়ে বসরেই ভনা স্বীকাে করে ভনও ়ো হরব ভ , ওো আিারদে সিান। 
  

আরিচেকা ়ে এই ভগাাঁ ়োচি চকেুটা চেচথাে হবাে ভবে কর ়েকচট কােি আরে। এই উনচবংে 

েনাব্দীরন এ ভদরেে িানুষ ধন-ঐশ্বর য সব জানরক োচ ়ের ়ে ভ রন বরসরে। চবজ্ঞারনে 

চননয-ননুন উদ্ভাবরনও এো অগ্রিী। এন ব ়ে একটা ভদরে বসচন াাপন কেরন এরস 

িাষবাস, েচন ভোাঁ ়ো, দূেপাল্লাে  ানা ়োরনে বযাপারে  েনই নাো ভকানও অসুচবরধে 

সিুেীন হর ়েরে, নেনই িেি 
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অধযবসার ়ে নাো চকেু না-চকেু  ন্ত্রপাচন কনচে করে ভফেরে। নােপে ভসই সব  ন্ত্রপাচনে 

ভপরটন্ট চনর ়ে চবচি কেরে অনয ভদরে। টিাস আেো এচ সন নারি একটা িুেরিাো 

ভোক ভ ন জাদুকে, এে িরধয কন কী ভ  আচবষ্কাে করেরে নাে ই ়েত্তা ভনই। একটা 

অচন পানো কারিে ভগাোকাে চজচনস, নাে িরধয সরু সরু নাে, ভসই চজচনসটা ়ে এিন 

আরো জ্বরে ওরঠ ভ ন ভিাে ধাাঁচধর ়ে  া ়ে। আগুন ভনই, অথাি আরো  চবদযৎ!  াো ভদরে, 

নাোই হনবাক হর ়ে  া ়ে। আকারেে চবদুযৎ বচন্দ হর ়েরে ওইটুকু একটা েেে কারিে 

ভগাোকাে চজচনরসে প্রচিচথাউরসে আগুন িচে করে আনাে ভির ়েও এ ভ ন আেও ব ়ে 

কৃচনত্ব। এই আরো বহ  রেে ভকারিে অন্ধকাে দূে করে চদর ়েরে।  

  

হঠাৎ এন অথায ও ঐশ্বর য বেী ়োন হবাে ফরে অচধকাংে আরিচেকান হর ়ে উরঠরে 

ভোগবাদী। ধরিযে অন ক ়োকচ ়ে চনর ়ে িাথাা  ািারন নারদে োে োরগ না। িাচজক, 

েূন-রপ্রন,  াচকনী নৃনয, িৃরনে পুনরুিান, পূবযজন্ম, পেজন্ম এই সব এেন অরনকরক 

আকৃি করেরে। চেচেন সিাজ,  াো নানা চবষ ়ে চনর ়ে প ়োশুরনা শুরু করেরে, নাো 

ধরিযে অনুোসরনে বদরে দেযরনে চদকটা সম্পরকয ভবচে আগ্রহী, নাো অনযানয ধিযগ্রন্থ, 

চবরেষন ভবৌদ্ধরদে োস্ত্র পর ়ে চবচমিতন হর ়ে োবরন শুরু করেরে। ভ  এন উ্চপিারগযে চিন্তা 

অনয ধরিয থাাকরন পারে   ােউইন ও নাে অনুগািীোও চেচেন চিিানরদে িরন একটা 

ভজাে আ ান চদর ়েরে। বাইরবে অভ্রান্ত ন ়ে, িনুষয সৃচিে সরে ীশ্বরেে ভকানও সম্পকয 

ভনই, এটা ভ  প্রিািচসদ্ধ। না হরে ভদো  াক, অনয ধরিয কী বরে! 

  

আরিচেকানরদে উন্নচনে িূরে অনয ভদরে কসনযসািন্ত ভপ্রেি ন ়ে, বাচিজয। নাই ধিয চনর ়ে 

বাচিজয কোে কারজও ভেরগ আরে এ ভদরেে বহ িানুষ। নানা েকি সে  প্রচনষ্ঠা করে 

নাো িাাঁদা ভনারে চবরদরে ধিযপ্রিারেে উরিরেয। ধনী আরিচেকানো িরন করে, চন ়েচিন 

চগজা ়ে  াবাে বদরে এই সব প্রচনষ্ঠানরক ভিাটা িাাঁদা চদর ়ে চদরেই ভনা ভবে ধরিযে কাজ 

হে! এ বযাপারে িচহোরদে উৎসাহ ভবচে। চববাহ সম্পকয ো ়োও পুরুষ সংসরগয  চদ 

ভকানও পাপ হ ়ে, ধিযপ্রিারেে জনয অরনক টাকা চদরে ভস পাপ ভকরট  ারব। এই ধিয 

বযবসা ়েীোও পৃচথাবীে নানা ভদরে েচ ়ের ়ে পর ়ে ভ  ভকানও প্রকারে গচেব, অসহা ়ে, 
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চন যাচনন িানুষরদে চিি ধরিযে আরো ভপৌাঁরে ভদ ়ে।  চদ এক হাজােটা অন্ধকাোেন্ন এ 

েকি িানুষরক চিিান কো  া ়ে, না হরে পরেে বেে না ভদচের ়ে িাাঁদা ভনাো  ারব 

অরনক ভবচে। ভসই টাকা ়ে ধিয বযবসা ়েীরদে চনরজরদে আোি-চবোরসে উপকেি জুটরব 

ভঢে। এই ধেরনে ধিয বযবসা ়েীোও চেকারগাে সবযধিয সরিেন সিথাযন করেরে। চবরেষ 

িনেরব। দূে দুে ভদে ভথারক অনয ধরিযে কারো-ের ়েচে-হেরদ িানুষগুচে এোরন এরস 

ইংচেচজ োষা ়ে কী এিন িহৎ কথাা ভোনারন পােরব  বেং এই িরিই আবাে প্রিাচিন 

হরব, চিি ধিযই সকরেে ভির ়ে ভ,ষ্ঠ। চিি ধরিযে জ ়ে-জ ়েকাে পর ়ে  ারব। নারন 

আরিচেকান চিেনাচেরদেই িাাঁদাে পচেিাি বা ়েরব।  

  

আহ্বান জানারনা হর ়েরে পৃচথাবীে প্রা ়ে সিি উরল্লের াগা ধরিযে প্রচনচনচধরদে। ইহচদ, 

িুসেিান, ভবৌদ্ধ, নাও, কনফুচস ়োন, চেরন্টা, পােরসযে অচ হয উপাসকরদে ধিয, 

কযাথাচেক, চগ্রক িািয, প্ররটিান্ট ইনযাচদ। এিনকী চথার ়োসচফি ও ব্রাহ্মরদেও  াকা 

হর ়েরে। শুধু চহন্দু ধিয বাদ। চহন্দু ধিযটা আবাে কী  এ ভদরেে ভোক চকেুই জারন না, 

শুধু চকেু চকেু বিন উরদ্রককােী গল্প শুরনরে। চহন্দু ভির ়েো স্বািীে সরে জ্বেন্ত চিনা ়ে 

পুর ়ে িরে, িার ়েো চনরজে সন্তানরদে নদীরন কুচিরেে িুরে জুর ়ে ভদ ়ে, চহন্দুরদে িরধয 

ব্রাহ্মি নারি এক চবচিত্র প্রািী আরে, অনয ভকউ নারদে েুাঁর ়ে চদরেই নাো ভনরে-রবগুরন 

জ্বরে ওরঠ, ভসই ভোকরদে বাচ ়ে ে জ্বাচের ়ে ভদ ়ে, জগন্নারথাে েরথাে িাকা ়ে হাজাে হাজাে 

ভোক িাপা পর ়ে…। এই ভকানও গল্পই পুরোপুচে চিরথায ন ়ে। চকন্তু এে বাইরেও ভ  চহন্দু 

ধরিয িহৎ ভকানও চিন্তা বা আদেয আরে, না চহন্দুোই েুরে ভগরে। চহন্দুরদে নাচক ভবদ’ 

নারি একচট ধিযগ্রন্থ আরে, না চহন্দুোই পর ়ে না, প ়েরেও বুঝরন পােন না অবেয, ভসই 

বই পাও ়োই  া ়ে না বেরন ভগরে। িহা জেচধরন ভবদ একবাে সুি হর ়েচেে, এেনও 

প্রা ়ে ভসই অবাা। 

  

ভকানও চহন্দু প্রচনচনচধরক আিন্ত্রি জানারনা হ ়েচন। জানারেই বা ভক আসন  চহন্দুরদে 

িরধয অসংেয দোদচে, নারদে িুেপাত্র ভক হরব  ভস েকি ভকউ ভনই। অনযানয 

প্রচনচনচধরদে জাচনর ়ে ভদও ়ো হর ়েচেে ভ  নাাঁরদে চনজ বযর ়ে জাহারজ আসরন হরব। 
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চেকারগা েহরে ভপৌাঁেবাে পে নাাঁরদে আহাে ও আ,র ়েে দাচ ়েত্ব ভনরব সরিেন কনৃযপে। 

ভকানও চহন্দুরক আিন্ত্রি জানাবাে প্রশ্নই ওরঠ না আেও এই কােরি ভ , ভকানও চনষ্ঠাবান 

চহন্দু ভনা জাহারজই িাপরব না। সিুরদ্র পাচ ়ে ভদও ়ো নারদে ধরিয চনচষদ্ধ! বহ েনাব্দী 

ধরে চহন্দুো কুপিণু্ডক, নাো সিুদ্ররক ে ়ে পা ়ে, সিুদ্র চিনে না বরে নাো পৃচথাবীরকও 

চিনে না। নাো শুধু  রে শুর ়ে শুর ়ে প্রািীন কারেে িচহিা চনর ়ে জাবে কাটরন পারে। 

  

আিচন্ত্রন বক্তা-অচনচথা ো ়োও ভ,ানা এবং দেযক চহরসরবও চনরজরদে উরদযারগ এরসরে 

বহ ভদরেে িানুষ। োেন ভথারক এ েকি একটা দে আসবাে একটা কথাা উরঠচেে বরট। 

ভবাম্বাইর ়েে ভিসাসয কােরসটচজ ভসাোবচজ অযাি ভকাম্পাচন নারি এক জাহাজ ভকাম্পাচনে 

পােচস িাচেকো একটা ‘চহন্দু জাহাজ’ ো ়োে প্রিাব চদর ়েচেে। এ জাহারজ পুরোপুচে 

চহন্দু ়োচন বজা ়ে োেবাে জনয চহন্দু ব্রাহ্মি োাঁধুচন, চহন্দু ভিাদক, চহন্দু পচেিােক, চহন্দু 

নত্ত্বাবধা ়েক আে অযারোপযাচথাক  াক্তারেে বদরে চহন্দু কচবোজ োো হরব। পুরো 

 াত্রাপরথা োদযদ্ররবয িাে-িাংরসে ভোাঁ ়ো থাাকরব না, সব চনোচিষ, িাে- াে-আেু 

ভবগুনও চনর ়ে  াও ়ো হরব ভদে ভথারক, আে থাাকরব অরনকগুচে জাো েচনয গজে। 

 াও ়ো-আসাও আরিচেকা ়ে চবচেন্ন অিরে ভ্রিি সরিন ভিাট িাে িারসে জনয বয ়েও 

এিন চকেু ভবচে ন ়ে, প্রথাি ভ,িীে চনন হাজাে টাকা, চিনী ়ে ভ,িীে আ ়োই হাজাে ও 

পচেিােকরদে জনা ভদ ়ে হাজাে িাত্র। চকেু োজা-িহাোজা-জচিদাে এ পচেকল্পনা 

সিথাযন করেচেরেন, বাংোে িহাোজকুিাে চবন ়েকৃষ্ণ ভদব বাহাদুে, িহািরহাপাধযা ়ে 

িরহেিন্দ্র নযা ়েেত্ন, ো ়েবাহাদুে ককোসিন্দ্র িুোচজয প্রিুে কর ়েকজন উৎসাহী চেরেন 

 াও ়োে বযাপারে, চকন্তু ভেষ প যন্ত  রথাি  াত্রী পাও ়ো ভগে, জাহাজ ভকাম্পাচন পচেনযাগ 

কেরেন পচেকল্পনাচট। 

  

এগারোই ভসরেম্বে ভসািবাে সকাে দেটা ়ে চবশ্বরিোে হে অফ কেম্বারস এই 

ধিযসোে উরিাধন। আিচন্ত্রনো বাইরে ভথারক সােবদ্ধ হর ়ে একরো ফুট েম্বা িরিে ওপে 

এরস দাাঁ ়োরেন, ভনপরথায  ণ্টাধ্বচন হরন োগে। িরিে চঠক িাঝোরন একচট ভোহাে 

চসংহাসন, নারন বসরবন আরিচেকাে কযাথাচেকরদে সবযপ্রধান ধিয যাজ কাচ যনাে চগবস। 
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নাাঁে দু পারে চনন সাচেরন চনচেেচট করে কারঠে ভি ়োে অনযরদে জনয। চিিানরদে 

কাচ যনাে বরে কথাা, নাাঁরক ভনা চসংহাসন চদরনই হরব। 

  

বক্তারদে িরধয োেনী ়ে আরেন ভবে কর ়েকজন। ভবৌদ্ধ ধরিযে প্রচনচনচধ ধিযপাে, কজন 

ধরিযে বীেিাাঁদ গান্ধী, চথাওসচফি জ্ঞারনন্দ্রনাথা িিবনযী ও অযাচন ভবোন্ট, ব্রাহ্ম সিারজে 

চব চব নাগেকে ও প্রনাপিন্দ্র িজুিদাে প্রিুে। প্রনাপিন্দ্র িজুিদাে দে বেে আরগ 

একবাে আরিচেকা  ুরে ভগরেন, চনচন সুবক্তা ও সুপুরুষ। ভকেব-চেষয প্রনাপিন্দ্র 

এরকশ্বে ব্রাহ্ম ধরিযে সরে চিি ধিযরক ভিোরন পারেন িিৎকােোরব, নাই চনচন এ ভদরে 

আরগ ভথারকই চকেুটা জনচপ্র ়ে। 

  

এোরন ভঢাকাে সির ়েই প্রনাপিন্দ্র ভদেরেন, নাাঁরদে সরে সরে আসরে চবচিত্র ভপাোক 

পো এক চক্ত। অনয সকরেই িা, বা ের ়েচে ধেরনে িাপা েরেে ভপাোক পরে এরসরেন, 

আে এই ভোকটাে গার ়ে একটা কযাটরকরট কিো েরেে হাাঁটু প যন্ত ভঢাো আেোো, 

ভকািরে ভকািেবন্ধ, িাথাা ়ে ওই েরেেই এক চবোট পাগচ ়ে। প্রনাপিন্দ্র েুরু কুাঁিচকর ়ে 

োবরন োগরেন, এ িূচনযিানচট আবাে ভক  ভকান ভদরেে। িুেোনা কচি, বর ়েস ভবচে 

ন ়ে, সকরেে িরধয ব ়েুঃকচনষ্ঠ, এ আবাে ভকান ধরিযে ভোক।  

  

অনয োেনী ়েোও এই অরিনা বযচক্তচটরক েে করেরেন। ধিযপাে চফসচফস করে 

প্রনাপিন্দ্ররক বেরেন, চহন্দু, চহন্দু। ভেষ িুহূরনয নাচক একজন চহন্দু এরস ঢুরকরে। 

  

ভকৌনূহরে প্রনাপিন্দ্রে েুরু কুাঁিরক ভগে। চহন্দু  ভদরে থাাকরন চনচন ভকানও চহন্দু 

প্রচনচনচধে কথাা  ুিােরেও ভোরননচন। চহন্দুরদে পে চনর ়ে ভকউ  ারব না, এ েকিই 

বেং শুরন এরসরেন। এ ভোকটা ভকাথাা ভথারক উর ়ে এরস জুর ়ে বসে  এে গার ়েে 

আেোল্লাটা চঠক ভগরু ়ো ন ়ে, চহন্দু সন্নযাসী কেনও চসরেে িকিরক কিো েরেে 

ভপাোক পরে  সাধুো আবাে এন ব ়ে পাগচ ়ে পেরন শুরু কেে করব ভথারক  পাগচ ়েটা 

ভদেরে িরন হ ়ে ভকানও োজসোে ভদও ়োন। 
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প্রনাপিন্দ্র চনিু গো ়ে ধিযপােরক চজরজ্ঞস কেরেন, ভকাথাাকাে চহন্দু, ভনপারেে নাচক  

ধিযপাে বেরেন, না, না, শুরনচে ভনা িাদ্রাজ, নাচক কেকানাে! কেকানাে  ভসোরন 

এিন ভকানও ধিযী ়ে সম্প্রদার ়েে ভননা থাাকরন পারে,  ারক প্রনাপিন্দ্র ভিরনন না  হরনই 

পারে না। এ ভকানও জাচে ়োন নাচক  

  

পাগচ ়েধােী  ুবকচটে সরে একবাে ভিাোরিাচে হরনই ভস চফক করে হাসে। 

  

প্রনাপিন্দ্র িরনে িরধয হান ়োরন োগরেন। না, এরক আরগ কেনও ভদরেরেন বরে ভনা 

িরন পর ়ে না। অথাি এ ভোকোচট নাাঁরক ভিনাে োন করে হাসরে। পুরো বযাপােটা নচের ়ে 

ভদেরন হরব, ধিয সরিেন জাচে ়োচনে জা ়েগা ন ়ে, এ  চদ ভস েকি চকেু হ ়ে না হরে 

ভসটা ফাাঁস করে ভদও ়ো নাাঁে অবেযকনযবয। বরে চক না কেকানা ভথারক এরসরে  ও ভবাধ 

হ ়ে জারন না, কেকানা নথাা বাংোে একিাত্র প্রচনচনচধ চনচন, নাাঁরক এোনকাে অরনরকই 

আরগ ভথারক ভিরন, চনচন কিযসচিচনে অনযনি সদসয, চনচন চকেু ভটে ভপরেন না, আে 

কেকানা ভথারক একজন চহন্দু প্রচনচনচধ হঠাৎ এোরন এরস উদ ়ে হে  

  

আিচন্ত্রন অচনচথাো কর ়েক চদন আরগ ভথারকই উপচান হরেও নাাঁরদে োও ়ো থাাকাে 

বযবাা এক জা ়েগা ়ে হ ়েচন। ভকানও ভহারটরেও ন ়ে। উরদযাক্তারদে িরধযই এক একজন 

চনরজে চনরজে বাচ ়েরন এক একজনরক ভেরেরেন। নাই পেব ভিোরিোে সুর াগ হ ়েচন। 

প্রনাপিন্দ্রও পুেরনা বনু্ধরদে সরে ভদো কো ়ে বযি চেরেন।  

  

িি ব ়ে হে েচটরন ভ,ানাে সংেযা প্রা ়ে ে ়ে-সান হাজাে। অনয সব বক্তারদে িাটরিরট 

ভপাোক, চকন্তু ওই নরুিচটে গাঢ়ে েরেে চসরেে ভপাোক ভ ন ঝেিে কেরে নাে িরধয। 

সকরেে দৃচি নাে চদরক। চবচিত্র ভপাোক ো ়োও নাে নারুিযিচণ্ডন িুেিণ্ডে, টানা টানা 

দুচট িেু েুব উজ্জ্বে, ভ ন চঠকরে প ়েরে ভনজ। ভস ভসাজা হর ়ে বরস আরে। 

  

বাইরে ভথারক নারক  নই ভনজস্বী ভদোক, ভেনরে ভেনরে চকন্তু ওই নরুিচট এেন েুব 

দুবযে। ের ়ে ভস কাাঁপরে প্রা ়ে, বুরকে িরধয চঢপ চঢপ েব্দ হরে। এই চবপুে জনসিচিে 

সািরন নারক বক্তৃনা চদরন হরব! এে আরগ দু-িােরট ভোটোরটা আসরে ভস চকেু বেরেও 
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ব ়ে ভকানও জনসো ়ে বক্তৃনা ভদবাে অচেজ্ঞনা নাে এরকবারেই ভনই। অনযানয বক্তাো 

নাাঁরদে বক্তবয আরগ ভথারক গুচের ়ে চেরে এরন ভসটা পাঠ কেরেন, নারন অরনক জ্ঞানগেয 

কথাা, অরনক িহাপুরুষ ও চবেযান গ্ররন্থে উদৃ্ধচন। ভস ভ  এরকবারেই কনচে হর ়ে আরসচন। 

ভকন চকেু চেরে আরনচন, এই ভেরব আফরোরস হান কাি ়োরন ইরে কেরে নাে। সবাই 

গেীে িরনার র াগ চদর ়ে শুনরে, এোরন ফাাঁচকবাচজ িেরব না। 

  

দেযকো ভ  এই কিো েরেে ভপাোক পচেচহন অচনচথাচটে িুরেে কথাা ভোনাে জনয 

আগ্ররহ অধীে হর ়ে আরে, না উরদযাক্তাো ভটে ভপর ়ে ভগরেন। অনয সকরে একেকি, 

আে এ বযচক্তচট সমূ্পিয আোদা, সুনোং ভকৌনূহে ভনা হরবই। পচেিােকরদে একজন 

এে কারে এরস চজরজ্ঞস কেরেন, এে পরেে বাে আপচন বেরবন ভনা   ুবকচট অিচন 

দুটফচটর ়ে উরঠ বেরে, না, না, আে একটু পরে। আে একটু পরে।  

  

এ েকি দু-চননবাে হে। দুে ভথারক সব েে কেরেন প্রনাপিন্দ্র। িুে েুেরেই 

ভোকোচটে চবরদযবুচদ্ধে পচেি ়ে পাও ়ো ভ ন, চকন্তু ও বােবাে এচ ়ের ়ে  ারে, নারনই 

সরন্দহ আেও  নীেূন হরে। 

  

অনুষ্ঠান পচেিােক  ক্তে বযারোজ প্রনাপিরন্দ্রে বনু্ধাানী ়ে। একবাে চনচন প্রনাপিরন্দ্রে 

পারে এরস দাাঁচ ়ের ়ে সহারসয বেরেন, িজুিদাে, এে পরে আপনাে পাো। আপচন ভনা 

েুব সুবক্তা, আপচন ফাটারবন জাচন। 

  

প্রনাপিন্দ্র চনরজে কাগজপত্র গুচের ়ে চনরন চনরন চজরজ্ঞস কেরেন, আো, ওই ভ  পাগচ ়ে 

পো  ুবকচটরক ভদেচে, উচন ভক  

  

 ক্তে বযারোজ বেরেন, উচন ভো আপনােই ভদরেে ভোক। আপচন ওাঁরক ভিরনন না  

  

দু চদরক প্রবেোরব িাথাা ভনর ়ে প্রনাপিন্দ্র বেরেন, না, আচি ওাঁরক আরগ কেনও 

ভদচেচন। কী নাি  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 126 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ক্তে বযারোজ বেরেন, কী নাি, কী নাি, দাাঁ ়োন ভদেচে, এই ভ , ভবে েক্ত উ্চপােি 

কো, ভসা ়ো… ভসাও ািী চে ়ে কান! 
  

প্রনাপিন্দ্র েুরু উরত্তােন করে বইরেন। ভসাও ়োিী না হ ়ে ভবাঝা ভগে ভ  স্বািী। চকন্তু 

চেে কান  এ েকি নাি চনচন সান জরন্ম ভোরননচন। বাোচেে আবাে এ েকি উদ্ভট 

নাি হ ়ে নাচক  

  

ধিযপারেে কাজকিয কেকানা ভকচন্দ্রক হরেও চনচন কেকানাে বুচদ্ধজীবী িহরেে সরে 

ভনিন সমৃ্পক্ত নন। আে জ্ঞারনন্দ্রনাথা িিবনযী বাোচে বরট চকন্তু এোহাবারদে অচধবাসী। 

জ্ঞারনন্দ্রনাথা বরসরেন িরিে অনয চদরক, কাোকাচে থাাকারে নাাঁে সরে এ চবষর ়ে 

আরোিনা কো ভ ন। 

  

প্রনাপিরন্দ্রে নাি ভ াচষন হরনই চনচন উরঠ িরে ভগরেন বক্তারদে জনয চনচদযি ভোিারিে 

চদরক। পচেেীচেন উ্চপােরি, বহ অপ্রিচেন ইংচেচজ েব্দ বযবহাে করে চনচন ভ  ভিাি 

বক্তৃনাচট চদরেন, নারন বাইরবে ও উপচনষরদে অপূবয সিাহাে  রটরে। চেচেন অংে 

পাঠ কো ো ়োও িারঝ িারঝ চনচন িুে নুরে বাইরবরেে অংেচবরেষ িুো বেরন 

োগরেন অনেোরব। প্রিুে হাননাচেরন ভ,ানাো নাাঁরক অচেনন্দন জানাে। 

  

হাননাচে অবেয ভকানও বক্তাই কি পারেন না। এ ভদরে একটা হাননা চেে েদ্রনা 

আরে। বক্তৃনা িোকােীন  াো  ুরিা ়ে, বক্তৃনা ভেষ হরে হঠাৎ ভজরগ উরঠ নাোও িটাপট 

েরব্দ হাননাচে চদরন শুরু করে। একটু আরগ চিরনে প্রচনচনচধ বরে ভগরেন, নাাঁে ইংচেচজ 

উ্চপােি চকেুই প্রা ়ে ভবাঝা ভগে না, চনচনও হাননাচে ভপর ়েরেন  রথাি। 

  

পাগচ ়ে পো  ুবকচট বােবাে এচ ়ের ়ে ভগে, সকারেে অচধরবেরন ভস বক্তৃনা চদেই না। 

এে পে িধযােরোরজে চববচন। দু  ণ্টা পরে আবাে শুরু হরব চিনী ়ে অচধরবেন। 

  

োবারেে বযবাা হর ়েরে আে একচট চবোে হে রে। েম্বা েম্বা ভটচবরেে ওপে থারে থারে 

সাজারনা বহ বকি োদযদ্রবয, চনোচিরষেও পৃথাক বযবাা আরে। বক্তাবা ো ়োও অনয 
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চনিচন্ত্রনরদে সংেযাও িাে-পাাঁিরো’ে কি ন ়ে, বসবাে জা ়েগা দূরে থাাক, দাাঁ ়োবাে 

জা ়েগা পাও ়োই দুষ্কে। হারন ভপ্লট ধরব োবাে নুরে চনরন হরে োইন চদর ়ে। 

  

প্রনাপিন্দ্র ভসই চের ়েে িরধয জ্ঞারনন্দ্রনাথা িিবনযীরক েুাঁজরন োগরেন। হঠাৎ ভপেন 

ভথারক ভক ভ ন বরে উঠে, প্রনাপদা, োে আরেন  

  

আিূে িিরক উরঠ  ুরে দাাঁচ ়ের ়ে চনচন ভদেরন ভপরেন ভসই পাগচ ়ে পো  ুবকচটরক। নাে 

সাো িুরে হাচস ে ়োরনা। বাংো ়ে কথাা বেরে, সচনয সচনয বাোচে  পাগচ ়ে পো বাোচে 

সন্নযাসী  

  

প্রনাপিন্দ্র আিনা আিনা করে বেরেন, আপচন… িারন নুচি ভক  চঠক চিনরন পােেুি 

না ভনা! 

  

 ুবকচট সুরকৌনুরক বে, এেকি জবেজং ধ ়োির ়ো পারব আচে নাই ধেরন পােরেন না। 

আপচন আিারক ভিরনন, আরগ অরনকবাে ভদরেরেন। 

  

প্রনাপিন্দ্র বেরেন, আরগ ভদরেচে  ভনািাে নাি কী  

  

 ুবকচট বেে, আচি এেন সন্নযাসী, সন্নযাসীে ভনা পূবা,রিে নাি উ্চপােি কেরন ভনই। 

আপনাে চঠক িরন প ়েরব, আচি ,ী ,ী োিকৃষ্ণ পেিহংসরদরবে চেষয। আপনারদে 

নবচবধারনও এক সির ়ে আচি অরনকবাে ভগচে! 

  

প্রনাপিন্দ্র বেরেন, োিকৃষ্ণ পেিহংস, নাাঁরক ভনা আচি চবেেি চিননাি। আিারদে 

ভকেববাবুই নাাঁরক কেকানাে গিিানয সিারজ পচেি ়ে কচের ়ে চদর ়ে চেরেন। োিকৃষ্ণ 

পেিহংস চক কারুক সন্নযারস দীো চদরনন  শুচনচন ভনা! চনচন ব ়ে কি ভপর ়ে ভদহনযাগ 

কেরেন, নােপে নাে কথাা আে চবরেষ ভোনা-রটানা  া ়ে না, ভকানও েবেও সংবাদপরত্র 

ভিারে পর ়েচন। 
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 ুবকচট বেে, আিো গুচটক ়ে ভিো এেনও ঠাকুেরক অবেম্বন করে আচে। চনচনই 

আিারদে জীবন চন ়েন্ত্রি কেরেন। 

  

প্রনাপিন্দ্র বেরেন, নুচি ভ  এোরন এরে, কারদে পে ভথারক এরে  ভকান সম্প্রদা ়ে 

ভনািারক পাঠাে  

  

 ুবকচট বেে, চঠক ভকানও সম্প্রদার ়েে পে ভথারক আচসচন। এিনকী ভদরে থাাকরন 

ভকানও আিন্ত্রিও পাইচন। নবু কী করে ভ ন পারকিরি আসা হে, এিনকী িরি 

আপনারদে পারে বসাে ভসৌোগযও জুরট ভগে। 

  

প্রনাপিন্দ্র বেরেন, দাাঁ ়োও, দাাঁ ়োও, িরন পর ়েরে। নুচি ভনা নরেন  চসিরেে দত্ত বাচ ়েে 

ভেরে  গ্রযাজুর ়েট িুর ন্ট চেরে, েুব োে গান গাইরন, নাই না  

  

নরেন িাথাা চনিু করে বেে, চিনরন ভপরেরেন না হরে  

  

প্রনাপিরন্দ্রে িরনাোব সরে সরে বদরে ভগে। এই  ুবকচট সম্পরকয এনেি ভ  চবরূপ 

ধােিা গর ়ে উরঠচেে, না অপসূন হর ়ে ভগে এক চনরিরষ। এই  ুবকচট ভনা কেকানাে 

নাাঁরদে চনজস্ব বৃরত্তেই একজন, োিকৃষ্ণ পেিহংরসে ভিোরদে সরে নাাঁরদে ভকানও িন্দ্ব 

ভনই। এন দূেরদরে একজন পচেচিন িানুষরক ভদেরে আপনাআপচন একটা আত্মী ়েনাে 

বন্ধন কনচে হর ়ে  া ়ে। 

  

চনচন বেরেন, ভনািাে চপনৃচবর ়োরগে পে নুচি েুব অসুচবরধ ়ে পর ়ে চেরে, এই প যন্ত 

জাচন, নােপে আে চকেু শুচনচন। নুচি করবই বা সন্নযাসী হরে আে কী করেই বা এোরন 

এরে! ভনািারক ভদরে ব ়ে েুচে হেুি ভগা নরেন! 

  

নরেন চবনীনোরব বেে, ইরে আরে চহন্দু ধরিযে হর ়ে দু’িাে কথাা বেব এোরন। চকন্তু 

প্রনাপদা, আপনাো কী িিৎকাে োষি চদরেন। োষাে কী অপুবয বাাঁ ধুচন। আচি চক পােব  

কেনও এন িানুরষে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে চকেু বচেচন। 
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প্রনাপিন্দ্র নাে চপঠ িাপর ়ে চদর ়ে বেরেন, পােরব না ভকন, চনি ়েই পােরব!  াব ়োবাে 

কী আরে  গুরুে নাি মিতেি করে বরস  ারব! 

  

এই সি ়ে জ্ঞারনন্দ্রনাথা কারে এরস দাাঁ ়োরেন। প্রনাপিন্দ্র নাাঁে সরে নরেরনে আোপ 

কচের ়ে ভদবাে জনয ভসাৎসারহ বেরেন, জ্ঞানবাবু, এই ভেরেচটরক ভিরনন  এ আিারদে 

কেকানা ভথারক এরসরে। 

  

জ্ঞারনন্দ্রনাথা বেরেন, হযাাঁ, কর ়েক চদন ধরে এাঁে কথাা শুনচে। এাঁে নািই ভনা চবরবকানন্দ, 

নাই না  

  

প্রনাপিন্দ্র বেরেন, চবরবকানন্দ, নাই বে। নেন  ক্তে বযারোজ কী একটা চবদ ুরট 

উ্চপােি কেে, বুঝরনই পাচেচন। বাুঃ ভবে নাি। বচিিবাবুে আনন্দিরঠ সনযানন্দ, 

জীবানন্দ, ধীোনন্দ, এই সব আনরন্দে দে চেে, নুচিও ভসই েকি এক আনন্দ। না 

নরেন, নুচি কী করে আরিচেকা ়ে এরস ভপৌাঁেরে, টাকাপ ়েসা ভক চদে, আিন্ত্রিপত্রই বা 

কীোরব ভজাগা ়ে কেরে, এসব জানরন েুব ভকৌনূহে হরে। 

  

নরেন বেে, ভস এক েম্বা গল্প। শুনরে আপনাো হ ়েরনা চবশ্বাসই কেরন িাইরবন না। 

প্রনাপদা, এেন ভনা ভবচে সি ়ে ভনই। পরে একচদন আপনারদে সব বেব।  

১০. নরেরনে রূপান্তে 

নরেরনে রূপান্তে এবং আরিচেকাে এই ধিয িহাসচিেরন উপচাচনে পিাৎপট অরনকটা 

রূপকথাাে িনন অচবশ্বাসয ভোনা ়ে ভনা বরটই, প্রা ়ে ভ ন অরেৌচককরত্বে ধাে ভ াঁরষ  া ়ে। 

  

ভসই নরেন, আে এই নরেন! বোনগে িরঠে ভসই চেন্নক পচেচহন চেোজীবী এক 

বাউণু্ডরে  ুবক, আে আরিচেকাে এই িহনী জনসো ়ে সিাচনন অচনচথা। 
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বোনগরেে ভসই জীিয ভপার ়ো বাচ ়ে, সাপরোপ, ভে ়োরেে উৎপান আে প্রচনরবেীরদে 

নজযনগজযন। ,ীোিকৃষ্ণ ভনই, িারসে পে িাস দে-বারোজন েক্ত নবু কা ়েরক্লরে 

জ ়োিচ ়ে করে এোরন পর ়ে আরে। আত্মী ়ে-স্বজনো বাচ ়ে চফচের ়ে চনর ়ে  াবাে জনয 

টানাটাচন করে িারঝ িারঝ, নবু নাো িঠ ভের ়ে  া ়ে না,  চদও নাো চনরজোও জারন না 

ভ  নারদে েচবষযৎ কী  এোরন নাো নানান োস্ত্র পাঠ করে, কেনও  ণ্টাে পে  ন্টা 

কীনযন গারন ভিরন থাারক। োন ভজরগ হইহরল্লা ়ে করব, চকন্তু এইোরবই চক চদন কাটরব  

  

গৃহী েবা অথাযসাহা য করে, আবাে সংসারেে নানা কারজে বযিনা ়ে িারঝ িারঝ েুরেও 

 া ়ে। নেন এ চেরে কেরন বাধয হ ়ে। ভসই চেো পাক হ ়ে বরট চকন্তু থাাো বাসন চকেু 

ভনই। একচদন কোপানা কাটরন  াও ়ো ়ে বাগারনে িাচেে কারে গাোগাচে ভেরন 

হর ়েচেে বরে এেন ভেরে আরন ব ়ে ব ়ে িানকিু পানা, ভসই পানা ়ে ঢাো হ ়ে সবটা 

োন, নাে সরে শুধু েিাে ভঝাে, সবাই একসরে ভগাে হর ়ে বরস ভসই োন আে ভঝাে 

নুরে নুরে ো ়ে। 

  

এরন কৃচ্ছ্রসাধনা হরে বরট, চকন্তু এে পচেিাি কী  েেীেগুরো শুচকর ়ে  ারে, এে পে 

ভোগবযাচধ, নােপে িৃনুয! সবাই বোবচে কেরে, এই ভেরেে দে চননান্ত পাগোচিরন 

ভিরনরে, বোনগরেে এই িঠ চটচকর ়ে োোে আে দেকাে ভনই, ভ   াে  রে চফরে  াক 

না। 

  

িরি দে োেরন োগে, কনোরেয ন ়ে, গৃহীরদে উপরদরে ন ়ে, আত্মী ়ে-স্বজরনে 

অনুরোধ-কান্নাকাচটযরন, আহাে-ে ়েরনে করিে জনযও ন ়ে, চনেক একর র ়েচিে কােরি। 

এক একজন িঠ ভের ়ে িরে ভ রন োগে, বাচ ়ে চফেে না, ভবচের ়ে প ়েে নীথায াত্রা ়ে। 

নরেরনে পাচেবাচেক সিট েুব নীব্র, আত্মী ়ে-স্বজরনে সরে িািোরিাকিিা িরেরে ভনা 

িেরেই, িারঝ িারঝ ভস চদরনে ভবো বাচ ়ে  া ়ে, িািো নদােচক করে, োচত্তরে িরঠ 

চফরে আরস। িার ়েে কি ভস ভদেরন পারব না। িারক ভস সবেকি সাহা য কেরন িা ়ে, 

চকন্তু এ কথাাও ভস জাচনর ়ে চদর ়েরে ভ  ভস আে কেনও গৃহী হরব না,  ে নাে জনা ন ়ে। 

সাপ আে সন্নযাসীে ভকানও চনজস্ব বাসা থাারক না। চনচেি নীে আে ভফারব না। 
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এক সরন্ধরবো নরেন কেকানা ভথারক বনগরেব িরঠ চফরে এরস শুনে ভ  এক গুরুোই 

সােদা ভগাপরন িঠ ভের ়ে ভকাথাা ়ে ভ ন িরে ভগরে। শুরনই েুব উনো ভবাধ কেে নরেন। 

সােদাে বর ়েস ভবে কি। প্রা ়ে বােক বো  া ়ে, ভস একা একা ভকাথাা ়ে  ারব, কী চবপরদ 

প ়েরব ভক জারন। চকেুেি পরে সােদাে একটা চিচঠ পাও ়ো ভগে নরেনরক ভেো। ভস 

চেরেরে ভ , পার ়ে ভহাঁরট বৃন্দাবন  াবাে অচেপ্রার ়ে ভস ভবচের ়ে পর ়েরে। ইদানীং ভস স্বপ্ন 

ভদরে ে ়ে পাচেে। স্বরপ্ন ভস িা বাবা আে বাচ ়েে ভোকজনরদে ভদেরন পা ়ে, নাো ভ ন 

হানোচন ভদ ়ে। এ ভনা িা ়োে হানোচন। এে িরধয দু’বাে ভস বাচ ়েরন েুরট িরেও 

চগর ়েচেে। নােপে ভস চঠক করেরে, এই িা ়োপাে কাটারনই হরব। একবাে সন্নযাসী হর ়ে 

আবাে ভস গৃহী হরন পােরব না। নাই ভস িরে  ারে বহ দূরে। 

  

কর ়েক চদন নরেন েুব চিচন্তন হর ়ে েইে। সােদাে  টনাটা নাে িরন একটা ভজাে ধাক্কা 

চদর ়েরে। সােদা িরে ভগরে শুরন ভস এন চবিচেন হর ়ে পর ়েচেে ভকন, সােদা নাে ভক  

সন্নযাসীে আবাে ভকানও বন্ধন থাারক নাচক  চনরজে সংসাে ভের ়ে এরস ভস চক এই িরঠে 

সংসাে িাোরে  এোরন অরনক সিসযাে সিাধান কেরন হ ়ে নারকই।  

  

সন্নযাসীে পরে এক জা ়েগা ়ে ভবচে চদন থাাকা িানা ়ে না। বহনা জে আে েিনা সাধু, 

এোই পচবত্র থাারক। এবাে নরেনরকও ভবচের ়ে প ়েরন হরব। ভস এ ভদেটারক চিনরন িা ়ে। 

  

কারুরক চকেু না জাচনর ়ে নরেন একচদন িঠ ভের ়ে িরে ভগে।  

  

নােপে শুরু হে নাে পচেব্রাজক জীবন। চপেুটান ভনই, সািরনও চনচদযি ভকানও অেীি 

ভনই। শুধু িো, কেনও পার ়ে ভহাঁরট, কেনও ভেরন। অরে ভগরু ়ো ভকৌপীন, হারন একচট 

েম্বা োচঠ আে কিণ্ডেু, আে একটা পুাঁটচেরন োনকনক বই। প ়োে ভনো ভস ো ়েরন 

পারে না। প ়োে বযাপারে নাে বােচবিাে ভনই, ভস ভ ন ভবদান্ত পর ়ে, ভনিচন জুে োনয-

এে ভোিািকে উপনযাসও পর ়ে। ভকাথাাও ভকউ োে োে োবাে চদরে ভস চবনা চিধা ়ে 

ভপট পুরে ো ়ে, আবাে ভকানওচদন একিুরঠা োনু জুটরে নাই সই। প ়েসাে ভকানও 
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বাোই ভনই, ভকউ ভেরনে চটচকট ভকরট চদরে ভস ভেরন িারপ, ভসেকি ভকউ না চদরে ভস 

হাাঁরট। চকেুে জনয বযিনা ভনা ভনই নাে। 

  

নরেন কােীে চবশ্বনাথা িচন্দে ভ িন ভদেরন  া ়ে, ভনিচন ভস আগ্রাে নাজিহেও ভদেরন 

 া ়ে। গাজীপুরেে পওহাচে বাবাে িনন নপুঃচক্লি সাধুে কারে ভ িন ভস চগর ়ে পর ়ে 

থাারক, ভনিচন বাোিসীরন পচণ্ডনপ্রবে েূরদে িুেোপাধযার ়েে সরেও নরকয িারন। েচক্তে 

জনয ভস জ্ঞানরক োর ়েচন, আবাে জ্ঞারনে জনয ভস ভসৌন্দ যরবাধও চবসজযন ভদ ়েচন। 

  

ভবে চকেুকাে ভ াো ুচেে পে এক জা ়েগা ়ে অসুা হর ়ে প ়েে নরেন। েেীরেে ওপরে 

চনপী ়েরনে িাত্রা ভবর ়ে চগর ়েচেে, এবাে েেীে বুচঝ  া ়ে  া ়ে। এক নবেি চেষয পচেবাে 

নারক ভপৌাঁরে ভদ ়ে কেকানা ়ে। বোনগরেে িরঠ েেী, োোে, বাবুোি, োটুরদে ভসবা ়ে 

সাহির য সুা হর ়ে উঠে ভস, চকেুচদন আনরন্দ কাটে, চকন্তু পথা  ারক একবাে ভটরনরে, 

ভস আে  রে থাাকরব কী করে  

  

বাোচেো েচ ়ের ়ে আরে সাো োেরন।  াক্তাে, উচকে, সাংবাচদক, স্কৃুে িািাে, ভেরেে 

ভিেন িািাে অচধকাংেই বাোচে। বাোচেো আরগ ইংচেচজ চেরেরে, নাই এই সব 

জীচবকা ়ে নাো অগ্রিী। অরনক জা ়েগারনই নরেরনে থাাকাে জা ়েগা জুরট  া ়ে। ভকাথাাও 

ভকাথাাও হঠাৎ হঠাৎ নরেরনে ভপ্রচসর চি করেরজে বনু্ধেও সাোৎ পাও ়ো  া ়ে। নাো 

সব প্রচনচষ্ঠন, উ্চপ িাকুরে, আে নরেরনে ধূচেধূসচেন োচে পা, ি ়েো চিটচিরট ভগরু ়ো 

বসন, ভকাটরে বসা দুই ভিাে, িাথাাে িুরে জট। নরেরনে করেচজ বনু্ধো নরেনরক চিনরন 

ভপরে িিবাক হর ়ে  া ়ে। 

  

এক াারন আ, ়ে ভপরে ভসই আ, ়েদানাই পেবনযী ভকানও াারনে পচেচিন বযচক্তে 

চঠকানা চদর ়ে ভদ ়ে। িরি নরেরনে পচেচিরনে সংেযা বার ়ে। োিাে ধারে িুচি চকংবা 

উ্চপপদা োজপুরুষও বনু্ধ হ ়ে নাে। ভেরন  াও ়োে সি ়ে নরেরনে ভিহাো ভদরে ও 

দু’একচট কথাা শুরনই আকৃি হ ়ে সহ াত্রীো। নরেন ভগৌেবিয সুপুরুষ, নাে িুরে কেনও 

দীন োব ভফারট না, ভস চনুঃস্ব হরেও কারুে কৃপাপ্রাথাযী ন ়ে। না ো ়ো নরেরনে ইংচেচজ 
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পচেষ্কাে, ওজচস্বনী। ইংচেচজ বো সাধু এ ভদরে ভকউ আরগ ভদরেচন। এ সাধু শুধু ইংচেচজ 

বরে না, প্রািয পািারনযে ধিয ও দেযন সম্পরকয অগাধ জ্ঞান এবং চিন্তা-োবনা ়ে আধুচনক। 

ভেরনে কািোরনই একবাে নরেরনে সরে িহাোরট্রেরে প্রচসদ্ধ জনরননা বােগোধে 

চনেরকে সরে পচেি ়ে হ ়ে। চনেক োিকৃষ্ণ পেিহংরসে নাি ভোরননচন, নরেন সম্পরকয 

চকেুই জারনন না, শুধু নাে কথাা শুরন িুগ্ধ হর ়ে চনরজে বাচ ়েরন ভ রক এরন াান চদরেন 

কর ়েক চদরনে জনয। 

  

িরি এই চেচেন, নরুি, সুদেযন সন্নযাসীে েযাচন েচ ়ের ়ে পর ়ে উ্চপ িহরে। োজাান ও 

দচেি োেরনে চবচেন্ন োজপচেবাে নারক অচনচথা চহরসরব ভপর ়ে ধনা হ ়ে। আরো ়োে, 

ভকাটা, ভেনচ ়ে, োিনারদে োজা, হা ়েদাোবারদে চনষ্ক্রাি, এিী োেনী ়ে োজনযবরগযে 

িরধয চ চন প্রধান চহরসরব গিয, ভসই িহীশুরেে োজাে সরেও নাাঁে বনু্ধত্ব হ ়ে। প্ররনযরকই 

নরেরনে চবদযাবুচদ্ধে পচেি ়ে ভপর ়ে চবচমিতন। নাো বুঝরনই পারে না, কেকানা 

চবশ্বচবদযাের ়েে এক কৃনী পুরুষ এেকি পাগরেে িনন  ুরে ভব ়ো ়ে ভকন  আরো ়োে 

োরজযে িহাোজ একচদন ভনা চজরজ্ঞস করেই ভফেরেন, স্বািীচজ্জ, আচি ভনা শুরনচে 

আপচন চবিান ও িহাপচণ্ডন। ইরে কেরেই প্রিুে অথায উপাজযন কেরন পারেন। নবু আপচন 

চেোবৃচত্ত অবেম্বন করে  ুেরেন ভকন  

  

নরেন সহারসয বেে, আরগ আিাে একটা প্ররশ্নে উত্তে চদন ভনা। আপচন োজকার য 

অবরহো করে প্রা ়েই জেরে চগর ়ে সারহবরদে িন জন্তু-জারনা ়োে চেকাে ইনযাচদ 

আরিাদ-প্ররিারদ সি ়ে কাটান ভকন  

  

িহাোজ থানিন ভের ়ে বেরেন, হযাাঁ, ওসব কচে বরট, নরব ভকন কচে না বেরন পাচে 

না। োে োরগ, োে ভ  োরগ না চনুঃসরন্দরহ বেরন পাচে।  

  

নরেন বেে, আিােও োে োরগ বরেই আচি ফচকে ভসরজ এোরন ভসোরন  ুরে 

ভব ়োই। 
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আে একজন নরেনরক চজরজ্ঞস করেচেে, আপচন ভগরু ়ো পরেন ভকন  ভগরু ়ো কাপর ়েে 

কী কবচেিয আরে  

  

নরেন সরে সরে উত্তে চদে, সাধােি ভোরকে িনন জািা-কাপ ়ে পেরে আচি েুব 

চবপরদ প ়েনাি। ভদরে ভনা চেোচেে অোব ভনই। পরথাে চেোচেো আিারক েিেরোক 

িরন করে চেো িাইন। চকন্তু আচি ভনা চনরজই একজন চেেুক, আিাে হারন একটা 

প ়েসাও থাারক না। আবাে ভকানও প্রাথাযীরক চফচের ়ে চদরনও কি হ ়ে। নাই ভগরু ়ো পচে। 

আিারকও চেেুক িরন করে অনী চেোচবো প ়েসা িা ়ে না।  

  

ভকানও ভকানও োজা নরেরনে সরে দু’িােচদন আোপ-আরোিনা করে এনই িুগ্ধ হ ়ে 

ভ  নাো নরেনরক বাজগুরু পরদ বেি করে ধরে োেরন িা ়ে। চকন্তু নরেন ভ  েিনা সাধু, 

নাে চেক ়ে গা ়েরন ভনই। সূব অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহয করে, োজরোগ ভের ়ে ভস আবাে 

ভনরি পর ়ে পরথা। আজ ভস োজাে অচনচথাসদরন োন কাটারে, পেচদন ভকানও 

গােনো ়ে। 

  

ভকউ চকেু উপহাে চদরেও ভস ভন ়ে না। অরনরক ভজাে করে পরকরট টাকা গুরজ চদরন 

িা ়ে, নরেন প্রনযােযান করে, েুব পী ়োপীচ ়ে শুনরে বরে, আপচন বেং পেবনযী গন্তরবযে 

জনয আিাে একটা ভেরনে চটচকট ভকরট চদন। িহীশুরেে িহাোজ বহ িুোবান ভসানা 

রুরপাে দ্রবয চদরন ভির ়েচেরেন, এরকবারে চকেু না গ্রহি কেরে অচেিনা প্রকাে পা ়ে, 

ভকানও ধানু দ্রবযই ভস চনরন পারে না, ভেষ প যন্ত ভস শুধু একটা িন্দন কারঠে ভোট 

হাঁরকা চনর ়ে পুাঁটুচেরন োেে। আে সব ো ়েরেও নািারকে ভনো নরেন চকেুরনই ো ়েরন 

পারেচন। আরিচেকারন এরসও একটা িুরুরটে দাি আট আনা ভদরে ভস আাঁনরক উরঠচেে। 

চদরন সান-আটোনা িুরুট ভনা নাে োরগই। 

  

আরিচেকা ়ে পাচ ়ে ভদবাে ইরেটা নাে িরন একটু একটু করে দানা বাাঁধচেে, িনুঃচাে 

কেরন অরনক সি ়ে ভেরগরে। 
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হচেিাে- চষরকে ভথারক িােকা, চত্রবাি ভথারক ভসনুবন্ধ োরিশ্বে, চহিাে ়ে ভথারক 

কনযাকুিােী, সাো োেনবষয এরফাাঁ ়ে ওরফাাঁ ়ে করে  ুরে ভব ়োে নরেন। প যটরন শুধু ভনা 

প্রকৃচনে রূপ ভদো হ ়ে না, িানুষই প্রধান দ্রিবয। িানুষ, িানুষ, অসংেয িানুষ। োজা-

িহাোজা আে ক’জন  সেে িাকুচেজীবী, বযবসা ়েীই বা কন  অচধকাংেই ভনা দচেদ্র, 

চনপীচ ়েন জনসাধােি। দুরবো আহাে ভজারট না, িাথাা ভগাাঁজাে ঠাাঁই ভনই। দাচেরদ্রযে 

এিনই কুম্ভীপাক ভ  ভকউ চবদযা চেোে সুর াগ পা ়ে না, চেল্প-সংস্কৃৃচন চনর ়ে িাথাা 

 ািা ়ে না, ধরিযে িিযও ভবারঝ না। ভ  িহান োেরনে ঐচনহা চনর ়ে আিো গবয কচে, 

নাে অবাা এেন এন চনম্নিরে এরস ভপৌাঁরেরে। 

  

চনচেে ভকাচট িানুষ, নাে িরধয েনকো একজন িাত্র ইংরেচজ চেচেন। ইদানীং ভসই 

চেচেনরদে িরধযও ভবকারেে সংেযা প্রিুে। নাো কৃচষচেচত্তক সিাজ ভথারক চবচে, আবাে 

ইংচেচজ চেরেও জীচবকাে সংাান কেরন পারে না। ইংরেরজে োসরনে প্রধান উরিেয 

ভোষি, োেনী ়েরদে চনজস্ব সম্পদ বেরন আে চকেু ভনই।  

  

এইেকি অবাা ়ে ধরিযেও অধুঃপনন হ ়ে। জ্ঞান িাগয, েচক্ত িাগয,  ুচক্ত িাগয সব িুরো ়ে 

ভগরে, এেন শুধু েুাঁৎ িাগয! জান-পারনে হাজাে চবরেদ। চহন্দু ধরিয ধিযান্তে ভনই, অনয 

ভদরে নাো ধিয প্রিাে কেরন  া ়েচন, অনয ধরিযে িানুষরদে চহন্দু ধরিযে আ,র ়ে ভটরন 

আরনচন কেনও, বেং চনরজরদে ধরিযে িানুষরদেই জাচনিুযন করেরে। অপিান করে দূরে 

ভঠরে চদর ়েরে। 
  

এক এক সি ়ে নরেরনে িরন হর ়েরে, িুরো ়ে  াক ধিয! ভ  ধিয িানুরষে অপিান করে, 

না আবাে ধিয নাচক! ভদরেে দাচেদ্রয দূে কো, অসহা ়ে িানুষরদে ভসবা কোই ভনা এেন 

প্রকৃন ধিয। 

  

বোনগে িঠ ো ়েবাে িাে বেে পে নরেন সাো োেন পচেভ্রিি করে কনযাকুিােীে এক 

চেোনরট বসে। সািরন চবোে নীে জেচধ, চপেরন সিগ্র োেনবষয। ভস একা একা বরস 

কাাঁদে চকেুেি। এে পে ভস কী কেরব  ভবদাি িা আে জপনপ করে কাচটর ়ে ভদরব 
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বাচক জীবন  নাে িরন প ়েরে অগচিন েুধানয িানুরষে িুে। সাো ভদে েসানরে  াক, 

শুধু চনরজে আচত্মক উন্নচন হরেই হে, এই ভনা ভেরব এরসরে এনকাে সন্নযাসীো। চকন্তু 

এই ধিযি যা ভনা চননান্ত স্বাথাযপেনােই নািান্তে। নাে গুরু োিকৃষ্ণ পেিহংসও বােবাে 

বরেরেন, োচে ভপরট ধিয হ ়ে না। ভিাটা োন, ভিাটা কাপর ়েে বরন্দাবস্তু িাই। 

  

সিুরদ্র ভনরি সাাঁনাে চদরন োগে নরেন। অদূরে একটা পাথারেে চটচব ভজরগ আরে 

সিুরদ্রে বুরক। ভসই পাথারে উরঠ নরেন িহাসিুরদ্রে চদরক ভপেন চফরে ভ ন ভদেরন ভপে 

োেরনে িহা জনসিচি। অেুক্ত, অধযন হয। এরদে উদ্ধাে কেরন না পােরে ধিযপ্রিাে 

চননান্ত অপপ্র ়োস। কীোরব এরদে উন্নচন কো সম্ভব  চবজ্ঞান ো ়ো গচন ভনই। কবজ্ঞাচনক 

কাচেগচে ও  ন্ত্রপাচন চনিযারি পচিি ভদেগুচে অরনক এচগর ়ে ভগরে। ভসই কাচেগচে চনর ়ে 

আসরন হরব োেরন। চকন্তু নাো ভদরব ভকন  ইংরেজো ভনা চকেুরনই ভদরব না। অনয 

ভদেগুচেে কারেও চেেুরকে িনন হান পানারে নাো  ৃিা ়ে প্রনযােযান কেরব। 

চেেুকরক ভকউ ভে ়োন করে না। িাই চবচনি ়ে। ওরদে কাে ভথারক চকেু চনরন হরে 

ওরদেও চকেু চদরন হরব। এই চেক্ত, হীনবে োেরনে ভদবাে িনন কী আরে  স্বিয ভনই, 

েসয ভনই, শুধু এেনও ের ়ে ভগরে চকেু আধযাচত্মক জ্ঞান ও দেযন। পচিরিে িানুষ এেন 

আধযাচত্মক বযাপারে নানান চিধা, সংে ়ে ও কনোরেয েুগরে। নারদে কারে চগর ়ে বো 

ভ রন পারে, ভনািো আিারদে উদরেে অন্ন দাও, আিো ভনািারদে িানচসক োদ ভদব। 

  

পচিি ভদরে চগর ়ে োিা ়ে োিা ়ে  ুরে এ কথাা বো  ারব না। চেকারগারন ভ  চবশ্ব ধিয 

সরিেন হরে, ভসই িিই প্রকৃি াান, ভসই িরি দাাঁচ ়ের ়ে এই বক্তবয ভপৌাঁরে ভদও ়ো 

ভ রন পারে অরনরকে কারে। 

  

এে আরগ চবচেন্ন াারন  েন চবরদে  াত্রাে প্রসে উরঠরে, নেন অরনক োজা-িহাোজা 

নরেনরক সাহার যে প্রচনশ্রুচন চদর ়েচেে। চকন্তু নরেন চঠক কেে,  চদ োেরনে প্রচনচনচধ 

হর ়েই নারক ভ রন হ ়ে, না হরে োেরনে িানুষই নারক িাাঁদা করে পাঠারব। সাধােি 

িানুরষে িাাঁদা ভদও ়োে সেচন ভনই, টাকা নুেরন হরব িধযচবত্তরদে কাে ভথারক। িাদ্রারজ 
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চকেু চেচেন নরুি  ুবক নাে েুব অনুেক্ত হর ়ে পর ়েচেে, এরদে িরধয ভপরুিে 

আোচসো নারিে  ুবকচট নাে চবরেষ েক্ত। 

  

িাদ্রারজ চফরে এরস নরেন আোচসোরক নাে অচেপ্রার ়েে কথাা জানারনই ভস েুব 

উৎসাচহন হর ়ে উঠে। িাদ্রারজে এই  ুবকরদে নরেন সম্পরকয বদ্ধিূে ধােিা জরি ভগরে 

ভ  এই ভনজস্বী নরুি সন্নযাসী অসাধােি চকেু কীচনয ভেরে  ারব। বাংোে ভকউ চকেু জান 

না, গুরুোইরদে সরেও নরেরনে অরনক চদন ভ াগার াগ ভনই, দচেি োেরন িাাঁদা ভনাো 

হরন োগে নাে জনয। ভেষ প যন্ত অবেয টাকা উঠে না, জাহাজ োো ও আনুষচেক 

েেি আরে, আরিচেকা ়ে কনচদন থাাকরন হরব নােও চঠক ভনই, বাধয হর ়েই সাহা য 

চনরন হে োজারদে কাে ভথারক। অরনরকই চকেু চকেু সাহা য কেরেন, সবরির ়ে উদাে 

হি প্রসাচেন করে চদরেন ভেনচে োজা অচজন চসং। এই অচজন চসং ভনা নরেরনে প্রা ়ে 

চেষয ও সো বরন ভগরে। বহকাে ধরে ভস অপুত্রক চেে, নরেরনে আেীবযারদ নাে একচট 

উত্তোচধকােী ভগরে, এ জনয নাে কৃনজ্ঞনাে ভেষ ভনই।  

  

অচজন চসং-ই নরেরনে ভপাোরকে পচেকল্পনা করে চদরেন। দচেদ্র সন্নযাসীে ভবরে ভগরে 

পচিরি ভকউ গ্রাহয কেরব না, পচেরদে ঔফরেয আরগ ওরদে দৃচি আকষযি কো িাই। 

এবং সন্নযাসী নরেরনে নাি কী হরব  

  

বোনগরেে িরঠ চবেজা ভহারিে পে োিকৃষ্ণ পেিহংরসে চেষযো আনুষ্ঠাচনকোরব 

সন্নযাস চনর ়েচেে। নরেনই গুরুোইরদে এক একজনরক এক একচট ননুন নাি চদর ়েচেে, 

োোরেে নাি হে ব্রহ্মানন্দ, বাবুোরিে নাি ভপ্রিানন্দ, কােী প্রসাদ হে অরেদানন্দ, 

োটু হে অদু্ভনানন্দ…। নরেরনে ইরে চেে ভস নাি ভনরব োিকৃষ্ণানন্দ, চকন্তু 

আরগোরগই েেী ওই নািটা ভির ়ে বসে। নেন নরেন চনরজে নাি চনে চবচবচদষানন্দ। 

  

ভ িন চবদ ুরট নাি, িারন ভবাঝা  া ়ে না, উ্চপােি কোে ভনিনই অসুচবরধ। ভ্রিরিে 

সি ়ে ভসটা বদরে ভস সচ্চপদানন্দ করে চনে, কেনও-সেনও চিচঠরন চেেন চবরবকানন্দ। 

ভেনচ ়েে োজা অচজন চসং ভেষ নািটাই পেন্দ কেরেন। স্বািী চবরবকানন্দ। 
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ভেনচ ়েে োজা আে একচট দারুি উপকাে করেচেরেন। নরেন সন্নযাসী ভহাক বা নাই 

ভহাক, ভস কেনও িারক েুেরন পােরব না, িার ়েে কিও সহয কেরন পােরব না। সিুদ্র 

পাচ ়ে ভদবাে পে ভস আবাে করব চফেরন পােরব না পােরব নাে চঠক ভনই, চবরদরে 

ভবর ারে প্রািটাও ভ রন পারে, নেন িার ়েে কী হরব  ভেনচ ়েে োজা নরেরনে এই 

দুচিন্তা ভটে ভপর ়ে নাে িার ়েে জনয িারসাহাো আে নাে ভোট োইরদে চেোে বযবাাে 

জনয চনচদযি সাহা য পাঠাবাে প্রচনশ্রুচন চদরেন।  

  

িাদ্রাচজ েক্তো জাহারজে চিনী ়ে ভ,িীে চটচকট ভকরট চদর ়েচেে, ভেনচ ়েে োজা ভসটারক 

প্রথাি ভ,িীরন উন্নীন করে চদর ়েরেন। দীন হীরনে িনন ভনচটরেে ভপাোরক এই ভ,িীরন 

 াও ়ো  া ়ে না, নরেন ভগরু ়ো ভের ়ে োউজাে ও েম্বা ভকাট পরেরে, পার ়ে ভিাজা ও বুট 

জুরনা। ভ  িুচিরি ়ে কর ়েকজন নারক চবদা ়ে জানারন এরসচেে, নাো সচবমিতর ়ে ভদেে, 

োচে পার ়ে ভ  সাো োেন  ুরেরে, ভসই সন্নযাসী এই ভপাোরকও ভবে অেযি। 
  

চবদার ়েে েরি নরেন চবরেষ ভকানও কথাা বেরন পােে না। গম্ভীেোরব পা ়েিাচে কেরন 

োগে শুধু। গুরুোইো চকেু জারন না, সাো োেরনও চবরেষ ভকউ জারন না, ভকানও 

সংবাদপরত্রই নাাঁে নাি উরল্লে ভনই, নবু নাাঁে কাাঁরধ এক চবোে দাচ ়েত্ব। কর ়েকজন 

শুোথাযী অরনক েেসা চনর ়ে নারক পাঠারে, ভসই জ ়েবাদী, ভোগবাদীরদে ভদরে চগর ়ে এ 

দাচ ়েত্ব ভস পােন কেরন পােরব ভনা  

  

সিুদ্র াত্রা চনর ়ে কর ়েকজন আপচত্ত জাচনর ়েচেে, নরেন নারদে কথাা ফুৎকারে উচ ়ের ়ে 

চদর ়েরে। িাদ্রাচজ ব্রাহ্মিরদে ভস দাপরটে সরে চজরজ্ঞস করেচেে, ভকান োরস্ত্র 

সিুদ্র াত্রাে চনরষধ আরে, আিারক ভদোন ভনা  নরুি েক্তরদে ভস বরেরে, ভকানও 

োরস্ত্র  চদ এিন কথাা থাারকও ভনা ভস োস্ত্র বদোরন হরব। ভ  সিি সািাচজক ভোকািাে 

এ  ুরগে উপ ুক্ত ন ়ে, ভসগুরো েুাঁর ়ে ভফরে ভদরব। পুৰুনরদে কথাা একদি িানরব না। 
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সিুদ্র নরেরনে োে োরগ। ভ  জেোচেে পেপে ভদো  া ়ে না, নাে ভ ন এক অজানা 

েহরসযে হানোচন আরে। এনকাে চহন্দুো ভসই হানোচন উরপো করে েইে কীোরব  

নারনই ভনা অনয জাচনগুচে এন এচগর ়ে ভগে! 

  

নরেরনে জাহাজ এরস ভপৌাঁেে কানা াে েযািুোে বন্দরে। ভসোন ভথারক ভেরন চেকারগা ়ে 

আসরন চনন চদন ভেরগ ভগে। টাকা প ়েসা হ হ করে েেি হর ়ে  ারে, ননুন ভদরে ভ  

পারে ভস-ই ঠকারে, ভিেরনে কুচেো প যন্ত। জাহারজ ওঠাে সি ়ে নরেরনে সম্বে চেে 

প্রা ়ে হাজাে চনরনক টাকা িাত্র, এেন সন্নযাসী হর ়েও নারক টাকাে চহরসব োেরন হরে, 

বয ়ে কেরন হরে চটরপ চটরপ। 

  

চেকারগা ভপৌাঁেবাে পে নরেন বুঝরন পােে, কী আহািচকে কাজই না ভস করেরে! 

আরিচেকা ়ে একটা ধিয সরিেন হরে শুরনই হট করে ভসোরন িরে আসা  া ়ে  এ ভ ন, 

উঠে বাই ভনা কটক  াই! আরগ ভথারক চকেু ভ াগার ার গ কো হ ়েচন, ভকানও 

আিন্ত্রিপত্র ভনই, এিনকী ভকানও পচেি ়েপত্র প যন্ত ভনই। ভকানও ধিয সম্প্রদার ়েে 

প্রচনচনচধত্ব কেরন ভগরে নাে প্রিাি চদরন হরব না  সিগ্র চহন্দু সিারজে িুেপাত্র চহরসরব 

নরেনরক ভক চনবযািন কেে  ভস চক গাাঁর ়ে িারন না আপচন ভিা ়েে! আরিচেকা ়ে সব চকেু 

চন ়েি ভিরন িরে, নারক এোরন পাত্তাই ভদরব না ভকউ! ভ -সব শুোথাযীো নারক এোরন 

পাঠাে, নারদেও কারুে িাথাা ়ে এসব কথাা আরসচন  

  

আেও ে ়েংকে বযাপাে, নরেন চেকারগা ়ে এরস জানে, সরিেন শুরু হরন এেনও এক 

িাস ভদচে আরে। আে ভকানও ভদরেে প্রচনচনচধ এেনও এরস ভপৌাঁে ়েচন, নাো আসরব 

সরিেরনে চননচদন আরগ। এই এক িাস নরেন থাাকরব ভকাথাা ়ে, োরব কী  চেরে কেরন 

ভগরেই এোরন ভজরে পুরে দরব। সরিেরন আরবদনপত্র জিা ভদবাে ভেষ নাচেেও পাে 

হর ়ে ভগরে, উরদযাক্তারদে আচনথাযও ভস ভকানওিরি পারব না। 

  

চেকারগাে সাউথা ও ়োে এচেচনউরন দাাঁচ ়ের ়ে নরেন চকংকনযবযচবিূঢ়ে হর ়ে েীরন কাাঁপরে। 

এ ভদরেে আবহাও ়ো সম্পরকযও ভকানও ভোাঁজেবে চনর ়ে আরসচন ভস। বাংো ়ে েচট ঋনু, 
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পচিরিে ভোরকো নাে িরধয দুচট ঋনুে নািই জারন না। এ ভদরে একচট ঋনুই প্রধান, 

নাে নাি েীন। এই েীরনে ধােপাে ভ াঁরষ কেনও গ্রীষ্ম, কেনও বসন্ত, কেনও েেৎ 

উাঁচক ভিরে  া ়ে। চকন্তু ওইসব ঋনুরনও  চদ হঠাৎ জাাঁচকর ়ে বৃচি নারি, থাারিাচিটারেে 

পাোও অরনক ভবচে ভনরি  া ়ে, হ হ করে েুরট আরস চহরিে হাও ়ো। নরেন ভকানও গেি 

জািাকাপ ়েই আরনচন। 

  

অরিনা ভদে, একচট িানুষও ভিনা ভনই। সরে  া টাকা আরে নারন ভদরে ভফোে জাহাজ 

ো ়োও কুরোরব না, অসহা ়ে অবাা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে চনচেে বৎসে ব ়েস্কৃ এক  ুবক। 

োিাে ভোক চফরে চফরে নাকারে। নাো ভকউই আরগ ভকানও োেনী ়ে ভদরেচন, এই 

চকম্ভুনচকিাকাে ভপাোক পৱা িানুষচট ভ ন অনয গ্ররহে প্রািী।  

  

আরি আরি নারক চ রে জুরট ভগে একদে বােক ও চকরোে। নাো অদু্ভন স্বরে ভিাঁচির ়ে 

ভিাঁচির ়ে কী বেরে না ভবাঝা  া ়ে না। িােচদরক  ুরে  ুরে হাননাচে চদর ়ে নািরন োগে 

নাো। নারনও নরেরনে ভকানও প্রচনচি ়ো হরে না ভদরে নাো োিা ভথারক ইট কুচ ়ের ়ে 

কুচ ়ের ়ে েুাঁর ়ে িােরন োগে। 

  

এই হর ়েরে আে এক জ্বাো! োজা অচজন চসং েুব োেরবরস নরেরনে জনয এই গাঢ়ে 

কিো েরেে ভেেচি ভপাোক কনচে করে চদর ়েরে,  ারন সকরেে দৃচি আকৃি হ ়ে। জাহাজ 

ভথারক নািাে পে নরেন োউজাসয-রকাট বদে করে এই োেনী ়ে ভপাোক পারে 

চনর ়েচেে। দৃচি আকৃি হরে চঠকই। ফেটা হরে চবপেীন। ব ়েস্কৃ ভোরকো শুধু বি 

দৃচিরন নাকা ়ে, বা্চপাো সহয কেরনই পারে না, চঢে িারে।  

  

িােপত্র নুরে চনর ়ে দ্রুন হাাঁটরন োগে নরেন, বা্চপাো ভপেন ভপেন না ়ো করে এে! 

ভ ন পাগে না ়োরে। ভেষ প যন্ত েুটরন হে নরেনরক। েুটরন েুটরন ভস একটা ভহারটরেে 

দেজা ়ে ভপৌাঁরে ভগে। 
  

এ ভদরে প ়েসা থাাকরেই ভহারটরে আ, ়ে পাও ়ো  া ়ে না। সেযনাে অগ্রগচনে িরধযও 

অদু্ভন একটা পচেহাস আরে। ভ -সিাজ এক চদরক েুব উদাে, ভসই সিাজই অনয চদরক 
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ভগা ়ো। এক চদরক  ুচক্তবাদী, অনয চদরক অন্ধ।  াো িানবনাে নারি জ ়েধ্বচন ভদ ়ে, 

নাোই আবাে ধরিযে নফান চকংবা গার ়েে সাদা কারো েরেে নফান েুেরন পারে না। 

  

চনরজে ভদরে নরেন একজন ভগৌেবিয পুরুষ, পচিচিরদে ভিারে ভস কারো। আিো 

কযাটকযারট সাদ ও কুিকুরি কারোে িাঝোরন অরনকগুচে েং ভদেরন পাই, সারহবো 

পারে না। নারদে ভিারেে ভদাষ আরে। কারো ভোকরদে জনয ভহারটরে জা ়েগা ভনই। 

ভকউ েদ্র োষা ়ে প্রনযােযান করে, ভকউ িুরেে ওপে দেজা বন্ধ করে ভদ ়ে। ভকউ বা 

নরেরনে ভপাোক ভদরে চবকট িুেেচে করে, ভ ন ভিারেে সািরন ের ়েরে এক অদু্ভন 

জারনা ়োে। 

  

নরেন দারুি চবষ ়ে, ক্লান্ত ও েীনানয, িাথাা ভগাাঁজাে জনয একটা  ে ভপরনই হরব, না 

হরে ভস হ ়েরনা িরেই  ারব। একটা ভেে ভিেরনে িান রে ঢুরক নরেন ভপাোক বদরে 

আবাে পযান্ট-রকাট পরে চনে। নােপে সিাে ভহারটরেে বদরে ভগে একটা ব ়ে 

ভহারটরে। এোরন চবচেন্ন ভদরেে িানুষ আরস,  ে ো ়ো েুব ভবচে।  ন টাকাই োগুক, 

নারক ভনা বাাঁিরন হরব আরগ। 

  

দুচননচদন ভসই ভহারটরে ভথারক নরেন চকেুটা ধানা হর ়ে চনে। ভবাঝাে ভিিা কেে 

ভদেটারক। িুরুরটে দাি আট আনা, সব চজচনরসেই দাি এোরন অনযন্ত ভবচে। এোনকাে 

ধনীো চবপুে ধনান, িধযচবত্তরদে সংেযাই সবচধক, গচেবও আরে বরট, চকন্তু নাো ভকউ 

অনাহারে থাারক 

  

, চকেু না-চকেু কাজ সবাই পা ়ে। নরেরনে  া সম্বি নারন ভস এোরন চদন পরনরোে 

ভবচে চটকরন পােরব না। ভস সন্নযাসী, নাে িাকচে ভোাঁজাে প্রশ্নই ওরঠ না, না হরে ভস 

কীরসে েেসা ়ে এ ভদরে এরসরে  

  

অরনরকই এই অবাা ়ে ভেরে পর ়ে। প্রথাি প্রথাি ভ াে চবরদরে এরস অরনরকেই ভদরেে 

জনয েুব িন ভকিন করে, ইরে করে নেনই চফরে ভ রন। সহা ়ে-সম্বে না থাাকরে অনয 

ভ -রকউ ভ -রকানও উপার ়ে ভফোে জনয জাহাজ াটা ়ে ধেনা চদন। চকন্তু নরেন ভ  ভস 
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ধানুরন গ ়ো ন ়ে। নাে প্রধান সম্বে আত্মচবশ্বাস, ভজদ, ভগাাঁ ়োনুযচি। এন দূে এরস ভস 

পোচজন হর ়ে চফরে  ারব  ধিয সরিেরন জা ়েগা পাও ়ো  ারব না নারন কী হর ়েরে, 

অনযোরবও ভনা আরিচেকানরদে কারে নাে বক্তবয ভপৌাঁরে ভদবাে ভিিা কো  া ়ে। 

ভকানওিরি দাাঁরন দাাঁন ভিরপ কর ়েক িাস এোরন চটরক থাাকরন পােরে একটা চকেু 

উপা ়ে বাে কো  ারবই। আোচসোরক চিচঠ চেেরে ভস আেও চকেু টাকা িাাঁদা নুরে 

পাঠারন পােরব না  অচজন চসংরকও অগনযা চেেরনই হরব। 

  

নরেন একা একা  ুরে ভব ়ো ়ে। চবশ্ব চেল্পরিোে প্রদেযনী এক এোচহ বযাপাে, দে চদরনও 

ভদরে ভেষ কো  ারব না। আরিচেকা ়ে সব চকেুই চবোট চবোট, োিাগুচে অনযন্ত িও ়ো, 

িি িি সব বাচ ়ে, চেল্পরিোও ভনা চবোে হরবই। চকন্তু এসব ভদরেও নরেন েুব একটা 

হনিচকন হ ়ে না, আরিচেকা ়ে এরস ভস সবরির ়ে চবচমিতন হর ়েরে নােীরদে ভদরে। 

  

বস্তুন এ ভদরে এরসই ভ ন প্রথাি নােীরদে ভদেে নরেন। ভদরে থাাকরন ভস জননী, েচগনী 

বা িাচস-চপচসরদে ভদরেরে, চকন্তু নােী ভকাথাা ়ে  োেরনে নােীো ভনা সব অন্তুঃপুরে 

থাারক। ভস হনোগয ভদরেে প্রা ়ে অরধযক জনসংেযাই ভনা গৃহবচন্দনী। আে এ ভদরে পরথা-

 ারট সবযত্র নােী। স্বাাযবনী, সপ্রচনে িচহোো ভদাকানপাট কেরে, বযবসা িাোরে, 

ভকানও কারজই নাো চপচের ়ে ভনই। আরগ কন ভোনা চগর ়েচেে এই ধনবানরদে ভদরে 

সব সি ়ে চবোরসে ভরান বর ়ে  া ়ে, নােীো এ ভদরে শুধু ভোরগে সািগ্রী। চকন্তু ভোগ-

চবোরসে ভরারন সব সি ়ে ভেরস থাাকরে এ ভদেটাে এন উন্নচন হে কী করে  চকেু চকেু 

োসযি ়েী েিিী ভ  ভনই না ন ়ে, চকন্তু অচধকাংে নােীই স্বাবেচম্বনী, নম্র, েদ্র, ভ -

ভকানও দাচ ়েত্ব চনরন প্রস্তুন। এই চবোে নােী বাচহনীই ভ ন ভদেটারক এচগর ়ে চনর ়ে 

িরেরে। এ দৃেয অেূনপূবয, এ অচেজ্ঞনা অপাে চবমিত ়েকে। 

  

ভসইেকি একজন নােীই নরেরনে োরগযে িাকা  ুচের ়ে চদে।  

  

কর ়েক চদন পে ভহারটে ভের ়ে চদর ়ে নরেন ভিরপ বসে বিনগািী ভেরন। ভস শুরনরে 

চেকারগাে নুেনা ়ে বিরন থাাকাে েেি কি। োেুোই নারি এক োেনী ়ে নাে সহ াত্রী, 
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নাে সরে গল্পগুজব কেরে, এক ভকাি ভথারক একজন িাঝবর ়েসী িচহো উরঠ এরস 

সািরন দাাঁ ়োরেন। েুক্ত নুরে চজরজ্ঞস কেরেন, িাপ কেরবন, েদ্রিরহাদ ়েো, আপনাো 

ভকান ভদরেে ভোক  

  

নরেন বেে, আিো োেনী ়ে।  

  

িচহোচট আেও অবাক হর ়ে বেরেন, োেনী ়েো ইংচেচজরন কথাা বরে  নাো এন োে 

ইংচেচজ্জ জারন  

  

প্রবারস চবচেন্ন প্ররদরেে োেনী ়ে পেস্পরেে সরে ইংচেচজরন কথাা বেরনই বাধয হ ়ে, 

না ো ়ো উপা ়ে ভনই। নরেন ভহরস বেে, আিো সংস্কৃৃন োষারনও কথাা বেরন পাচে, 

চকন্তু না ভনা আপচন বুঝরবন না। সংস্কৃৃন োষাে নাি শুরনরেন। সংস্কৃৃন োষা চকন্তু ইংচেচজ 

োষাে িাচস চকংবা চদচদিাে িনি এক আত্মী ়ো। 

  

িচহোে নাি কযাথাচেন এবট সযানবন, চনচন ভবে ধনবনী আবাে োেিনন ভেোপ ়োও 

জারনন। কথাা ়ে কথাা ়ে নাাঁে সরে োব জরি ভগে। বিরন নািবাে সি ়ে চনচন নরেনরক 

বেভেন, আপচন এোরন ভহারটে েুাঁজরবন ভকন, আিাে সরে িেুন না, আিাে একটা 

ফািয হাউস আরে, ভসোরন স্বেরন্দ থাাকরন পােরবন। আিাে বনু্ধ-বান্ধবো ভকউ কেনও 

োেনী ়ে ভদরেচন, আপনাে সরে আোপ কেরে েুচে হরব। 

  

নরেরনে আপচত্ত কোে ভকানও প্রশ্ন ভনই, নাে ভনা ভহারটে েেি ভবাঁরি ভগে। টাকা 

বাাঁিারনাই নাে প্রধান চিন্তা। কযাথাচেরনে ভগাোবাচ ়েচট ভ িন েুব ব ়ে নাে পচেচিনরদে 

সংেযাও অরনক। নাো দরে দরে েুরট আরস এক োেনী ়েরক ভদেরন। কযাথাচেরনে 

অনুরোরধ নরেনরক িাথাা ়ে পাগচ ়ে ও আেোল্লা পরে বসরন হ ়ে, াানী ়ে আরিচেকানরদে 

ভিারে ভস ভ ন এক চিচ ়ে ়োোনাে প্রািী। চবনা প ়েসা ়ে োও ়ো থাাকা, নরেন ভিরন ভন ়ে। 

চকন্তু এই প্রািীচট আবাে কথাা বরে, নাও ইংচেচজরন, এবং ভস চিনচিন করে চেরেও 

িা ়ে না। অরনক িজাে কথাা বরে, এক এক সি ়ে আরিচেকানরদে সম্পরকয ক ়ো কথাা 

বেরনও োর ়ে না। কযাথাচেরিে বনু্ধো অবেয সবাই চনেুক অজ্ঞ ভকৌনূহেী ন ়ে, নারদে 
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িরধয চকেু চেচেন বযচক্তও আরে। নাো ভদেে এই অদু্ভন ভোকটা বাইরবে পার ়েরে, 

অরনক বই পর ়েরে, নারদে কারুে কারুে ভির ়ে অরনক ভবচে জ্ঞানী। 

  

িরি নরেরনে েূচিকা বদে হ ়ে, ভকৌনূহরেে বদরে ভস অরনরকে ,দ্ধা আকষযি করে। 

নেন চবচেন্ন জা ়েগা ়ে নাে বক্তৃনাে বযবাা হ ়ে। িচহোোই ভবচে উৎসাহী, চবচেন্ন িচহো 

ক্লাব ভথারক নাে  াক পর ়ে। চকেু চকেু েযাচন ে ়োরন থাারক এই “ব্রাহ্মি সন্নযাসী”ে।  

  

এই সূরত্রই পচবি ়ে হ ়ে ভহনচে োইরটে সরে। চনচন হাো য চবশ্বচবদযাের ়ে চগ্রক োষাে 

অধযাপক, প্রািয দেযন চবষর ়ে আগ্রহী, চনচনও নরেনরক চনর ়ে চগর ়ে চনরজে বাচ ়েরন 

োেরেন কর ়েক চদন এবং নরেরনে চবদযাবত্তাে পচেি ়ে ভপর ়ে দারুি ,দ্ধাচবিতন হর ়ে 

প ়েরেন। আিাে-বযবহারেও এই সন্নযাসী সমূ্পিযরূরপ সংস্কৃােিুক্ত, সকরেে সরে এক 

ভটচবরে বরস োনাচপনা করেন, এিনকী ভগা িাংস েেরিও আপচত্ত ভনই। ধিয িহাসো ়ে 

ভ াগদান চবষর ়ে নরেন সমূ্পিয আো নযাগ করেচেে, অধযাপক ভহনচে োইটই নারক 

আবাে উিীচপন কেরেন। উৎসব কচিচটে ভসরিটাচেে সরে ভহনচে োইরটে পচেি ়ে 

চেে, চনচন ভসই ভসরিটাচেরক একটা চিচঠরন চেেরেন, এই সন্নযাসীরক অবেযই বক্তৃনাে 

সুর াগ ভদও ়ো উচিন, ইচন এিনই একজন চবজ্ঞ বযচক্ত, আিারদে এোনকাে সব কচট 

অধযাপকরক একত্র কেরেও এে সিকে হরব না। 

  

প্রা ়ে অরেৌচকক ভ াগার াগ বেরন ভগরে। অধযাপক ভহনচে োইট নরেরনে পচেি ়েপত্র 

চেরে চদরেন, চেকারগা ়ে  ারন থাাকাে বযবাা হ ়ে ভস চিচঠ চদরেন সরে, এিনকী 

চেকারগা  াবাে ভেরনে চটচকট চকরন চদরেন প যন্ত। 

  

এন সুর াগ ভপর ়েও নরেন একটা গণ্ডরগাে করে ভফেে। চেকারগারন ভেন ভথারক ভনরি 

পরকরট হান চদর ়ে ভদেে পরকরট চননোনা চিচঠে িরধয ের ়েরে িাত্র একোনা। শুধু নাে 

পচেি ়েপত্রচট ের ়েরে, চকন্তু বারোজ নারি ভ  বযচক্তচট নাে থাাকাে বযাবাা করে ভদরব, 

নাাঁে নারি চিচঠচটও উধাও, নাে চঠকানাও নরেন জারন না। িহাসোে অচফরসে চঠকানাও 

ভগরে হচের ়ে। এেন এই ভগারোকধাাঁধাে িনন েহরে ভস ভকাথাা ়ে  ারব  বৃচি প ়েরে েুব, 
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নরেন ভিেরনে বাইরে এরস োচনকেি দাাঁচ ়ের ়ে েইে। সরিেন সিাস বরে এ েহরে 

বহ অচনচথা এরস ভগরে, ব ়ে ব ়ে সব ভহারটে েচনয। একটু বারদ বৃচিে িরধয েুাঁজরন 

ভবচের ়ে নরেন ভকানও ভহারটরেই জা ়েগা ভপে না চকংবা প্রনযােযান হে। উপা ়োন্তে না 

ভদরে ভস চফরে এে ভেে ভিেরন, েীন ভথারক বাাঁিবাে জনয ভস ঢুরক প ়েে একটা োচে 

কারঠে বারেে িরধয। 

  

ভসই বারেে িরধয কুাঁকর ়ে-িুকর ়ে শুর ়ে েইে নরেন। এ ভদরেে দচেদ্রনি বযচক্তও 

এিনোরব োন কাটা ়ে না। নরেরনে বুকটা েুব দরি ভগরে। নীরে এরস নেী  ুবরব  

এনটা সুর াগ ভপর ়েও ভস সব হাোে  এেন আে হাোর য চফরে চগর ়ে অধযাপক োইরটে 

কাে ভথারক ননুন করে পচেি ়েপত্র চেচের ়ে আনাে সি ়ে ভনই, সরিেন শুরু হর ়ে  ারব 

এক চদন পরেই। 

  

চকন্তু হাে ো ়েরে ভনা িেরব না। পে চদন সকারেই ভস ভবচের ়ে প ়েে, ভ িনোরবই 

ভহাক ধিযসোে কা যাের ়ে ভপৌাঁোরনই হরব নারক। ভস এক একটা বাচ ়েে দেজা ়ে  া চদর ়ে 

চজরজ্ঞস কেরন োগে, ধিয িহাসোে অচফসটা ভকাথাা ়ে আিারক একটু বরে ভদরবন  

চবোট ভেক চিচসগারনে নীেবনযী এই বাচ ়েগুচেরন ধনীরদে বাস। অরনরক ধিয িহাসো 

সম্পরকয চকেু জারন না। অরনরক ধােিা হে এই ভোকচট পাগে। একটা কাো আদচি, 

ি ়েো ভপাোক, দাচ ়ে না কািারনা িুে, ভস চব ়েচব ়ে করে কী বেরে। অবাচিন ভব ়োে 

কুকুরেে িনন েূনাো দুে দুে করে নারক নাচ ়ের ়ে চদরন োগে। 
  

অরনকেি এ েকি ভিিা কোে পে চবফে িরনােথা হর ়ে নরেন বরস প ়েে োিা ়ে। 

  

এে পরেই স্বগয ভথারক ভদবদূনীে আগিন। চবপদ েঞ্জরন এচগর ়ে এে আে এক নােী। 

  

এক প্রাসারদে চনননোে জানো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে এক অপরূপা েিিী অরনকেি ধরে নরেনরক 

েে কেচেরেন। এক সি ়ে চনচন নীরি ভনরি দেজা েুরে ভবচের ়ে এরেন োজপরথা। 

নরেরনে সািরন এরস চনচন সবরির ়ে অপ্রনযাচেন প্রশ্নচট কেরেন, িহাে ়ে আপচন চক ধিয 

িহাসোে একঞ্জন প্রচনচনচধ  
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এই িচহোে নাি ,ীিনী ভহে। এে নজরে প ়ো ়ে আে ভকানও সিসযাই েইে না। ইচন 

নরেনরক িান কচের ়ে, োইর ়ে-দাইর ়ে চনর ়ে এরেন ধিয িহাসোে অচফরস। অধযাপক 

োইরটে  ারক পাঠারনা চিচঠে ফরে সব বযবাাই হর ়ে চেে, ভস প্রচনচনচধ চহরসরব স্বীকৃচন 

ভপে, নাে থাাকাে বযবাাও চনচদযি হে। 

  

এেন নরেন ভসই িহা সরিেরনে িরি উপচবি। চিনী ়ে অচধরবেন শুরু হর ়ে ভগরে 

অপোরে। এরক এরক প্রচনচনচধো বক্তৃনা ভেষ কেরেন। আে ভনা উপা ়ে ভনই, এবাে 

নরেনরক দাাঁ ়োরনই হরব এই চবোে জনসিচিে সিুরে।  

  

িােজন বক্তাে োষি ভেষ হবাে পে নাি ভ াচষন হে চহন্দু ধরিযে প্রচনচনচধে। নরেরনে 

বুরকে কাাঁপুচন এেন চিগুি। গুরুে নাি চকংবা িা কােীে কথাা নাে িরন প ়েে না। ভস 

একবাে িরিে ভপেন চদরক নাকাে। ভসোরন দু’জন চগ্রক দােযচনরকে পাথারেে িূচনয 

সাজারনা ের ়েরে, আে একটু দূরে একচট নােীিূচনয, আকারে ভবে ব ়ে, একচট হান 

আেীবারদে েচেরন ভনাো, হ ়েরনা ভকানও চগ্রক বা ভোিান ভদবীে প্রচনিূচনয। চকন্তু 

অরনকটা চহন্দুরদে ভদবী সেস্বনীে সরে চিে আরে। ভস চদরক ভির ়ে নরেন িরন িরন 

বেে, ভহ িা সেস্বনী, দ ়ো করো, আিাে চজহ্বারগ্র ভনািাে একটুোচন স্পেয দাও িা! 

  

ধীে পার ়ে ভস চগর ়ে দাাঁ ়োে ভোট্রেরারি। ভ,ানারদে িরধয িচহোরদে সংেযাই ভবচে। কন 

চবচেন্ন বরিযে ভপাোক। হরে চনে ধােরিে াান ভনই, ভপেন চদরক দাাঁচ ়ের ়ে আরে অরনরক। 

অনয সবাই প্রথাি সরম্বাধন করেরে, ‘েদ্রিচহো ও েদ্র িরহাদ ়েগি। এটাই চবচেচন 

সেযনাে েীচন, নরেন বেে, ভহ আরিচেকাবাসী েচগনী ও ভ্রানৃবৃন্দ…।  

  

সরে সরে হাননাচে, প্রবে হাননাচে, সিি ভপ্রোগৃহ জুর ়ে হাননাচে এবং ভস হাননাচে 

ভ ন থাািরনই িা ়ে না। এ ভনা চঠক েদ্রনাে হাননাচে ন ়ে। নরেন চনরজই ভবে চবচমিতন 

হে। োেরন অনাত্মী ়ে িচহোরদে িা চকংবা ভবান বরে সরম্বাধন কোে েীচন আরে, এ 

ভদরে চনরজে িা-রবান হা ়ো অনারদে এইোরব  াকাটা নযাকাচিে প যার ়ে পর ়ে। োেরন 

পুরুরষ পুরুরষ োই সরম্বাধন েুবই স্বাোচবক, আে এরদরে পাচেবাচেক বন্ধন চেচথাে, 
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চনরজে োই-রবারনেই অরনরক েবে োরে না, পচেবারেে বাইরে োই েব্দটাে প্রা ়ে 

বযবহােই ভনই বেরন ভগরে, ই ়োচকযে েরে গু ়ো। োেনী ়ে সরম্বাধন এরদে এন পেন্দ 

হর ়ে ভগে  

  

এন হাননাচেরন অরনকোচন েেসা ভপে নরেন। এে পে ভস ভজাোে গো ়ে বেরন 

োগে, পৃচথাবীে িরধয সবরির ়ে প্রািীন সন্নযাসী সিারজে পে ভথারক আচি আপনারদে 

ধনযবাদ জানারন এরসচে… আিো শুধু সকে ধিযরকই সহয কচে না, সকে ধিযরকই সনয 

বরে িরন কচে… চবচেন্ন নদীে চবচেন্ন উৎস, চকন্তু সব নদীই সাগরে ভিরে, ভনিচন  ন 

ধিযিন,  ন েকি চবশ্বাস, সকরেে িূরে একই েগবান,.. আজ এই সরিেরনে শুরুরন 

ভ   টাধ্বচন হর ়েচেে, নারনই ভ ন একই সরেে চদরক অগ্রগািী চবচেন্ন িনবারদে 

ভেষারেচষে অবসান   াচষন হে। 

  

সি ়ে চনচদযি, নরেন বক্তৃনা দী য কেে না। ভেষ হরন না হরনই ভস চক নুিুে হাচন! ভ ন 

িহা সিুরদ্রে কেরোে। িরি উপচবি অনযানয বক্তারদে িুে ধূসে হর ়ে ভগে, এন 

অচেনন্দন ভনা আে কারুে োরগয ভজারটচন। নরেরনে বক্তৃনাে োষা বা চবষ ়েবস্তু েুব ভ  

অচেনব বা িিকপ্রদ, না চকন্তু ন ়ে। বযবহাচেকোরব 

  

িানরেও প্ররনযক ধরিযে প্রবক্তাোই এক এক সি ়ে উদাে োব ভদচের ়ে অনয ধরিযে প্রচন 

সচহষু্ণনাে কথাা ভ াষিা করেন। সকাে ভথারক প্ররনযক বিাে করিই চবশ্ব প্রানৃরত্বে কথাা 

ধ্বচনন হর ়েরে। না হরে নরেন এিন ননুন কী বেে  নরেরনে ভিহাো বা ভপোরকে 

ঔজ্জ্বেয ভদরেই সবাই িুগ্ধ হর ়েরে, আরিচেকান ভ,ানারদে এনটা ভেরেিানুষ িরন কোও 

েুে। অনয বক্তাো পাঠ করেরেন চেচেন বক্তৃনা, না চকেুটা ক্লাচন্তকে হ ়ে, োষাে 

কাচেকুচেরন সব ভবাঝা  া ়ে না, বক্তাে িুে ভদো  া ়ে না। নরেন ভ  আরগ ভথারক 

চেরেচটরে কনচে হর ়ে আরসচন, ভসটাই ভ ন নাে পরে োরপ বে হর ়েরে। ভস ভসাজাসুচজ 

ভ,ানারদে চদরক নাচকর ়ে নাে চবশ্বারসে কথাা উ্চপােি করেরে সেে, আন্তচেক োষা ়ে। 

নাে বক্তরবযে আ ়োরেও এিন চকেু চেে,  া স্পেয করেরে সকরেে িন। ভ ন এই 

ভনজস্বী  ুবকচট চনেক নত্ত্বকথাা ভোনারন আরসচন, িানুরষ িানুরষ চিেন  টারনাে দাচ ়েত্ব 
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ভস চনরজই চনর ়েরে, নাে চবশ্বারসে ভজারেই োেবাসাে প্রচনষ্ঠা  টারব। ভ ন ভস এক 

ননুন অবনাে। 

  

নরেন জ ়েী হর ়েরে। এনগুচে িানুরষে  দ ়ে হেি করেরে ভস। এই িুহূনয ভথারক নরেন 

িুরে ভগে, ভস এেন স্বািী চবরবকানন্দ, এই নারিই চবরশ্বে বহ ভোক নারক চিনরব। 

  

শুধু হষযধ্বচনরনই ভেষ হে না, েন েন ভ,ানা ভি ়োে-রবচি টপচকর ়ে েুরট এে নাে 

চদরক। িচহোোই অগ্রবনযী হর ়ে স্বািী চবরবকানন্দরক চ রে ধেে, নাাঁরক একটু স্পেয 

কোে জনয। 

  

উৎসরবে একজন কনযাবযচক্ত ভসচদরক নাচকর ়ে অস্ফুট স্বরে বেরেন, ও বরেরে েুবই 

োে। চকন্তু এে পরেও  চদ ভোকবা িাথাাে চঠক োেরন পারে, না হরে বুঝব ওে এরেি! 

১১. ের ়ে  কম্পাচন 

ের ়ে  কম্পাচন একচট বযাি াাপন করেরে পাটনা েহরে। এই ননুন বযারিে চহসাব েো 

পদ্ধচন চঠকঠাক বুচঝর ়ে ভদবাে জনয ওই কম্পাচনে কটক োো ভথারক েেনরক বদচে কো 

হর ়েরে চকেুচদরনে জনয। পাটনা েহে েেরনে এরকবারে অরিনা ন ়ে, এোরন ভস একবাে 

ভথারক ভগরে কর ়েকচদন, পথা  াট ভিাটািুচট ভিনা।  

  

ভগাে রেে কারে ভস একচট বাচ ়ে ো ়ো করেরে, ভসোরনই ভকরট ভগে িাস চনরনক। 

একটা চনজস্ব টাো ের ়েরে নাে, ভসই গাচ ়েরন করে ভস িক অিরে বযারি  া ়ে প্রচনচদন, 

প্রা ়ে সন্ধযা প যন্ত কাজ করে, নাে পরেও ভস সোসচে বাচ ়ে ভফরে না, ভকাথাাও না ভকাথাাও 

ভব ়োরন  া ়ে। বাচ ়েরন  চদও নাে োন্নাে বরন্দাবি আরে, নবু সহকিযীো নারক আিন্ত্রি 

জানা ়ে প্রা ়েই। 

  

পচটনা েহেচটরন ভবে একচট ঐচনহাচসক গন্ধ আরে। এককারেে পাটচেপুত্র, চহন্দু 

আিরেে ভসই ভগৌেবচিে অবেয এেন আে চবরেষ েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না। নবু এোরনই 
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চেে ভসেুকাস-চবজ ়েী িন্দ্রগুি ভিৌর যে োজধানী, সম্রাট অরোক এোন ভথারকই োজত্ব 

পচেিােনা করেচেরেন, এ কথাা োবরেই েেরনে ভোিাি হ ়ে। ইচনহাস নাে চপ্র ়ে চবষ ়ে। 

বনযিারন পাঠান ও ভিাগে আিরেে চিহই িনুচদযরক ে ়োরনা। ভেে োরহে দুগয, ভেে ো 

াাচপন োহী িসচজদ, আবাে ভিাগে সম্রাট জাহাচেরেে পুত্র পােরেঞ্জও এোরন িসচজদ 

প্রচনষ্ঠা করে ভগরেন। বুদ্ধরদে এোরন পদাপযি করেচেরেন, আবাে চেেরদে ভেষ গুরু 

গুরুরগাচবন্দ চসং জন্মগ্রহি করেচেরেন এোরনই। পথা চদর ়ে ভ রন ভ রন ভোনা  া ়ে 

িসচজরদে আজান, গুরুরদা ়োোে সেীনি ়ে প্রাথাযনা, িচন্দরেে কীনযন। 

  

ইংরেজ োসকরদে উপচাচনও ভটে পাও ়ো  া ়ে োেোরবই। সরন্ধে সি ়ে গোে ধারে 

ভগাোরদে বযাি বারজ। বাংোে ভেষ নবাব িীেকাচেিরক এই পাটনাে কারেই িেিোরব 

পোচজন কোে পে ইংরেজো এোরন ব ়ে েকরিে  াাঁচট ভগর ়েরে। েেরনে বাচ ়েে কারে 

ভ  ভগাে ে, ভসচট আসরে একচট চবোে েসযরগাো, েনাচধক বৎসে আরগ এই অিরে 

ভ  ে ়োবহ দুচেযে  রটচেে, নােপে ইংরেজোই এই েসযোণ্ডােচট চনিযাি করে। এই 

েসযাগারেে ওপরেে চদকটা গম্বুরজে িনন, চসাঁচ ়ে চদর ়ে িূ ়ো ়ে ওঠা  া ়ে, ভসোন ভথারক 

চনি ়েই গো নদী ও েহোিরেে অরনকোচন ভদো ভ রন পারে, েেন িারঝ-িারঝই 

চকেু ইংরেজ নােী-পুরুষরক ভসই ওপরে উরঠ হাও ়ো ভেরন ভদরে। ভস চনরজও ওোরন 

একবাে  াও ়োে ভিিা করে প্রচনহন হর ়েরে, শুধু সারহব-রিিরদেই অচধকাে আরে 

ওপরে ওঠাে, ভনচটেরদে জনয চনচষদ্ধ। 

  

েেরনে বযারি এরজন্ট ও িযারনজাে এই দুজনই ইংরেজ, বাচক পাাঁিজন াানী ়ে কিযিােী। 

চিফ কযাচে ়োে চবষু্ণকান্ত সহা ়ে নারি এক বযচক্ত, চনচন ভদ ়ে েে টাকা জিা ভেরে এই 

পদচট ভপর ়েরেন। চবষু্ণকান্তচজ ইর ়েস, ভনা, ভেচে গু  ো ়ো আে একচটও ইংচেচজ েব্দ 

জারনন না। অনয কিযিােীোও ইংচেচজরন ভনিন সেগ ়ে ন ়ে। েেনই আপানন 

িাচেকপে ও কিযিােীরদে িরধয সংর াগ েোকােী। েেন চহচন্দ-উদুযও চকেুটা চেরে 

চনর ়েরে। পাটনাে চহন্দুো অরনরকই উদুয জারন, বৃদ্ধো এেনও ফাচসয বরে ও আও ়ো ়ে। 
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বাবু চবষু্ণকান্ত সহা ়ে এক  িপুি ভিহাোে ভপ্রৌঢ়ে, অবাাও ভবে সেে। চনন পুরুষ ধরে 

নাাঁরদে িহাজচন কােবাে, নাাঁে চপনা চসপাচহ চবরদ্রারহে সি ়ে ইি ইচি ়ো কম্পাচনে 

ভফৌজরক োদযদ্রবয সেবোহ করে চবরেষ সাহা য করেচেরেন এবং প্রিুে অথায উপাজযন 

করেচেরেন। চবষু্ণকান্তচজ ভহ  কযাচে ়োরেে িাকচে চনর ়েরেন শুধু সািাচজক প্রচনপচত্তে 

জনয। প্রথাি চদন ভথারকই চনচন পেন্দ করে ভফরেরেন েেনরক, প্রা ়েই চনরজে বাচ ়েরন 

চনর ়ে চগর ়ে োইর ়ে পাইর ়ে আপযা ়েন করেন। অনয কিযিােীো আ ়োরে ভকৌনুক করে বরে, 

েেন চসংরহে আে কটক ভফো হরব না, ভকাষাধযে িোই নারক দািাদ করে ভেরে 

ভদরবন। 

  

চবষু্ণকান্ত সহার ে নচট কনযা ও দুচট পুত্র। এরদে িরধয চননচট কনযাে চববাহ এেনও বাচক 

আরে। চবষু্ণকান্তচজে বাচ ়ে গোে চকনারে। অন্তুঃপুরেে ভির ়েো করঠাে োরব পদযানেীন, 

নারদে কারুে কিস্বে চকংবা অেংকারেে চেচনচঝচন প যন্ত ভোনা  া ়ে না। চবষু্ণকান্তচজ 

বাোচেরদে চবরেষ পেন্দ করেন না, নাাঁে একচট িাত্র কনযাে চবর ়ে হর ়েরে এক বাোচে 

ভকোচনে সরে, ভসই জািাইচট উদ্ধন ধেরনে, শ্বশুোের ়েে সরে চবরেষ সম্পকয োরেচন। 

েেন অবেয চনরজরক বাোচে বরে না, নাে চত্রপুোে পচেি ়েও ভস িুরে ভফরেরে, 

সবাইরক ভস বরে নাে জন্ম আসারি। চসংহ পদচব উত্তে োেরনে সবযত্র প্রিচেন। 

চবষু্ণকান্তচজ চবশ্বাস করেন, ভেরেরির ়েরদে চবর ়েে বযাপােচট আসরে সং চটন হ ়ে দুই 

পরেে বাবারদে িরধয, অনুষ্ঠানচট চনেক সািাচজকনা। েেরনে বাবা-িা ভকউ ভনই শুরন 

চনচন োচনকটা েটকাে িরধয আরেন।  

  

চনেক োও ়ো দাও ়োে ভোরেই েেন এ বাচ ়েরন আরস না। সরন্ধে চদরক প্রা ়েই এোরন 

একটা আড্ডা বরস এবং নানা েকি নকয চবনকয হ ়ে। চনরজে বাচ ়েরন একা একা সি ়ে 

কাটাবাে বদরে এই আড্ডা ়ে ভ াগ চদরন েেরনে োে োরগ। োেরনে জানী ়ে 

কংরগ্ররসে কা যাবেীে বযাপারে ভস উৎসাহী, কেকানাে অচধরবেরন একবাে ভস ভ াগ 

চদর ়েচেে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 151 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চবষু্ণকান্তচজে ভজযষ্ঠ পুত্র চেউপজন কংরগ্ররসে একজন উৎসাহী সদসয। িােোোে 

িহাোজাে দেবরেে সরে ভবাম্বাই কংরগ্ররস ভ াগ চদরন চগর ়েচেে, ভসই অচেজ্ঞনাে কথাা 

ভস সবাইরক ভোনা ়ে। ভবাম্বাই কন দূে, ভসোনকাে িানুষজন, নারদে োদয, ভপাোক, 

োষা সম্পরকয এোনকাে অরনরকই চকেু জারন না। 

  

এই চেউপুজন কর ়েকচদন ধরে হঠাৎ অনয প্রসরে উরত্তচজন হর ়ে পর ়েরে। ভগােো। 

বাচে ়ো ভজোে নাগোে োজপূন জচিদাে জগরদও বাহাদুে ভগােোে একজন প্রধান 

প্রবক্তা, সম্প্রচন ভোকজন এরস পাটনা ়ে সো করে বরে ভগরে, ভ িনোরবই ভহাক 

ভগাহনযা বন্ধ কেরনই হরব। জগরদও বাহাদুে িুসেিান কোইরদে কাে ভথারক ভগারু 

ভকর ়ে ভনবাে জনযও  াক চদর ়েরেন। 

  

চেউপুজরনে উরত্তজনা ভদরে েেন অবাক হ ়ে। কর ়েক বেে ধরেই ভগাহনযা বরন্ধে পরে-

চবপরে নানােকি আরন্দােন িেরে। পত্র-পচত্রকা েুেরেই এ প্রসে ভিারে পর ়ে। চকন্তু 

জানী ়ে কংরগ্রস ভনা প্রথাি ভথারকই এ আরন্দােন ভথারক চব ুক্ত ের ়েরে। কংরগ্ররসে সৃচি 

হর ়েরে োজলনচনক অচধকাে আদার ়েে জনয, ভদরেে চবচেন্ন অিরেে সািাচজক সিসযা 

এোরন আরোচিন হরব না, এটাই কংরগ্ররসে নীচন। সািাচজক সিসযা চনর ়ে জচ ়ের ়ে 

প ়েরেই ভনা দোদচে শুরু হরব। 

  

িুসেিানো ভগা ়ো ভথারকই কংরগ্রস সম্পরকয সচন্দহান। আচেগ ়ে ভথারক প্রকারেযই বো 

হর ়েরে ভ , িুসেিানো ভ ন কংরগ্ররস ভ াগ না ভদ ়ে, এটা চহন্দু আে পাচেযরদে প্রচনষ্ঠান। 

কংরগ্রস গচেষ্ঠ সংোক চহন্দুরদেই স্বাথায ভদেরব। কস ়েদ আহিদ োন বরেরেন, োেনী ়ে 

িুসেিানরদে পৃথাক অচিত্ব েো কেরনই হরব। অবেয বদরুচিন নার ়েবজীে িনন 

চেচেন িুসেিান এে চবরোচধনা করেরেন, ভদওবরন্ধে িওোনা েেীদ আহিদ গরোচহ 

ফরনা ়ো চদর ়েরেন ভ , কস ়েদ আহিরদে কথাা িানবাে ভকানও দেকাে ভনই, ইসোরিে 

িূে নীচন চবচেন না করে চহন্দুরদে সরে জাগচনক বযাপারে সহর াচগনা কো  া ়ে। 
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চকন্তু ভগাহনযা চনচষদ্ধ কেরে ভনা সিগ্র িুসেিান সিাজই িুদ্ধ হরব এবং নারন কস ়েদ 

আহরিরদে হানই েক্ত হরব। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, চেউেূজন োই, আপচন কংরগ্রস ভননা হর ়ে এে িরধয চনরজরক 

জ ়োরেন ভকন  

  

চেউপূজন বেে, কংরগ্রস ভনা হ ়ে বেরে একবাে, চনন চদরনে জনয। সাো বেে আিারদে 

িন পচেি ়ে ভনই  আিো আিারদে পুজা-পাবযি কেব না, ধিয েো হরব না  িুসেিানো 

সাো বেেই িুসেিান থাারক, আিো কংরগ্রচস হর ়েচে বরে চক জান ভো ়োব  নুচি জারনা, 

আজকাে নাো ভগাহনযা করে োিা চদর ়ে না ভদোরন ভদোরন চনর ়ে  া ়ে। ভগারুে েক্ত 

ভদেরে চহন্দুরদে ধিযনাে হ ়ে, নাো ইরে করে এ েকি করে! 

  

েেন বেে, আিাে অরনক িুসেিান বনু্ধ আরে। নাো ভনা এ েকি করে না। 

  

চেউপূজন বেে, নুচি থাারকা ভনািাে বনু্ধরদে চনর ়ে! কোইো ভবাজ কন ভগারু জবাই 

করব, না জারনা  দুরধে অোরব সাো ভদে দুবো হর ়ে  ারে। দ ়োনন্দ স্বািী বরেরেন, 

একটা ভগারু িােরে কনজন িুসেিান নাে ভগাি ো ়ে  ব ়ে ভজাে কুচ ়েজন। আে একটা 

ভগারুরক  চদ বাাঁচির ়ে োরো, নাে অন্তন েটা বােুে হরব, এরদে সাো জীবরন  ন দুধ-

চ -িােন হরব, নারন কর ়েক হাজাে চহন্দু-িুসেিান ভের ়ে গন সি ়ে কেরন পারে। 

  

এই আড্ডা ়ে প্রচনচদনই একজন ভোক উপচান থাারকন, নাাঁরক সবাই পচণ্ডনচজ বরে 

 ারক। পচণ্ডনচজ এক ভকারি বরস আেরবাোে নে িুরে চদর ়ে ফুরুক ফুরুক করে টারনন 

আে িারঝ িারঝ দু’একটা িন্তবয করেন। নাাঁে ভসই সব িন্তবয শুরন ভবাঝা  া ়ে, ভোকচটে 

নানা চবষর ়ে জ্ঞান আরে। 

  

পচণ্ডনচজ বেরেন, আরে চেউপুজন ভবটা, নুই োচে িুসেিান িুসেিান কেচেস ভকন  

ভগা-হনযা বন্ধ কেরন হরব কারদে জনয জাচনস  ইংরেজরদে জনয! ভগা-িাংস কাো ভবচে 

ো ়ে  ইংরেজো! িুসেিানো অনয িাংস ো ়ে, বকচেে িাংস ভেরন পারে, চকন্তু ইংরেজো 
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বকচেে িাংস পেন্দ করে না, ভগা-িাংসই নারদে িাই। ভনাো কংরগ্রচসো িুসেিান োই-

ভবোদেরদে ভবাঝা ভ  ইংরেজরদে জব্দ কোে জনযই চহন্দু িুসেিারনে চিচেনোরব ভগা-

হনযা বন্ধ কো উচিন। 

  

েেন ভকৌনূহেীোরব ভোকচটে চদরক নাকাে। এ েকি কথাা ভনা ভস আরগ কেনও 

ভোরনচন, ভকাথাাও পর ়েচন। চহন্দু-িুসেিান একচত্রন হর ়ে ভগা-হনযা বন্ধ আরন্দােন 

কেরব  ইংরেজো িাংস ভেরন না ভপর ়ে আরি আরি দুবযে হর ়ে  ারব। ভবে িজা ভনা। 

  

অনয একজন বেে, আরে পচনচে, নুচি কী পাগরেে িনন কথাা বেে। িুসেিানো 

ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ  ারব ভকন  না ো ়ো বকেীরদে সি ়ে ভগারু ভকােবাচন ভদও ়ো নাো 

পিয কাজ িরন করে। নাো এিচন এিচন ভস অচধকাে হা ়েরব  ভজাে করে পচবত্র ভগা-

িানাে হনযা বন্ধ কেরন হরব। 

  

পচণ্ডনচজ বেরেন, ভগারুই ভ  ভকােবাচন চদরন হরব এিন কথাা ইসোরি ভকাথাাও ভনই। 

আেচব বকে েব্দ ভথারকই এরসরে বকেী আে বেন িারন হরে ভগারু। সুনোং বকেীরদ 

োগে বচে চদরেও িরে। ইসোচি আইরন এিন কথাাও আরে, একটা উট বা একটা ভগারু 

বা একটা উইরসে বদরে সানটা োগে বা ভে ়ো বচে ভদও ়ো ভ রন পারে। 

  

চেউজান বেে, সানটা োগরেব  া দাি, নাে ভির ়ে একটা ভগারু অরনক েিা। 

ভসইজনযই ওো ভগারু বচে ভদ ়ে। 

  

েেন আেচব েরব্দে সূক্ষ্ম প্ররেদ চকংবা এই সব চন ়েরিে কথাাও জারন না। ভস িুপ করে 

েইে।  

  

পচণ্ডনজা আবও বেরেন, িুসেিানরদে চঠক করে বুঝাও। এই চহন্দুাারন এক সি ়ে 

ভগাহন বন্ধ করেরে ভনা িুসেিানোই। সম্রাট আকবে ভগাহনযা চনচষদ্ধ করেনচন। নাাঁে 

আরদে না ভিরন ভকউ ভগাহনযা কবলে নারক িৃনুযদণ্ড প যন্ত চদরনন। অন দূরেও ভ রন 

হরব না, এই ভনা ভসচদন, চসপাচহ  ুরদ্ধে সি ়ে জাহাপনা বাহাদুে োহ চদচল্লরন শুধু ভগাবধ 
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চনচষদ্ধ করেনচন, কোইোনা ভথারক সব গরু বার ়োি কোে হকুি জাচে করেচেরেন। 

চদচল্লে ে ়োইর ়েে সি ়ে বকেীরদে সি ়ে  াো ভগাৰু ভকােবাচন করেচেে, নারদে ধরে 

ধরে কািারনে িুরে উচ ়ের ়ে চদরন ভির ়েচেরেন। ভ োরনই চহন্দু-িুসেিান হান চিচের ়ে 

ইংরেরজে সরে ের ়েরে, ভসোরনই ভগাহনযা বন্ধ হর ়ে চগর ়েচেে। আিারদে এই পাট 

েহরেও ভকউ নেন ভগারু ভকােবাচন করেচন! এেন চক আবাে চহন্দু-িুসেিারন হান 

চিচের ়ে ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ দাাঁ ়োবাে সি ়ে আরসচন  

  

চেউপূজন বে, পাোে দান উরে ভগরে পচণ্ডন! এেন িুসেিানো ইংরেজরদে পরে। 

চহন্দুরদে চবরুরদ্ধ এককাট্টা হবাে জনয নাো এেন ইংরেজরদে সাহা য িা ়ে। আচেগর ়েে 

ওই কস ়েদ আহিদ োন ভনা ইংরেজরদে বুচদ্ধরনই িরে! ইংরেজও িওকা বুরঝ ভেদ নীচন 

িাোরে। 

  

পবপে কর ়েকচদন এই আরোিনাই িেে। শুনরন শুনরন েেন অস্বচি ভবাধ করে। চকন্তু 

এই আরন্দােরনে পচেিচন ভ  হঠাৎ এন িাোত্মক হরব, না ভস কল্পনাও করেচন। 

  

এক বারন ভস একা চনরজে টাো ়ে চফেরে। কথাা ়ে কথাা ়ে ভ  অরনক োন হর ়ে ভগরে না 

ভস ভে ়োে করেচন। টাো িােক িকবুে চঝরিারন চঝরিান গাচ ়ে িাো ়ে। েেরনেও চঝিুচন 

এরস ভগরে। হঠাৎ এক জা ়েগা ়ে বহ ভোরকে ভকাোহে শুরন নাে িটকা ভেরে ভগে। 

কাো ভ ন িোে চনর ়ে েুরট আসরে এচদরক। েচহদ কা িকববাে পাে চদর ়ে এই োিা, 

কাোকাচে বাচ ়েগুচেরন বাচন চনরব ভগরে, েহব এেন প্রা ়ে  ুিন্ত, এই সি ়ে এন ভোক 

েুরট আসরে ভকন  

  

েেন ভবচে চিন্তাে সি ়ে ভপে না। ভসই িুদ্ধ জননাে করি েক্তচপপাসু চজচগে। নাো 

পথা আটরক টাোও ়োোরক চজরজ্ঞস কেে, ভনাে সও ়োচে চহন্দু না িুসেিান  

  

টাোও ়োো ভকানও জবাব না চদর ়ে এক োফ চদর ়ে পাোে।  
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েেন ভদেে, এই জননাে অচধকাংে ভোরকে িুরে দাচ ়ে, িাথাা ়ে ভফজ, হারন নরো ়োে 

বা বেী। নাো েেনরক ভদরে চহন্দু চহন্দু বরে চিৎকাে করে ভটরন নািাে। 

  

কী করে নাো েেনরক চহন্দু বরে চিনে  েেরনে িাথাা ়ে চটচক বা কপারে িন্দন িিযাে 

িনন ভকানও চহন্দুরত্বব চিে ভনই। চেচেন চহন্দু ও িুসেিারনে ভপাোকও একই েকি, 

পাজািা ও ভেেও ়োচন। িুরেে আকৃচন ও গার ়েে েরেেই বা িুসেিান-চহন্দুরন নফান 

ভকাথাা ়ে  

  

নবু ভকিনোরব ভ ন ভিনা  া ়ে! ভসই জননা েেনরক ভকানও কথাা বোেই সুর াগ চদে 

না। আল্লা ভহা আকবে ধ্বচন চদরন চদরন েেনরক িােরন শুরু কেে। 

  

দু’একটা ি ়ে িাপ ়ে ভের ়েই েেন শুরু কেে ভদৌ ়ে। নাে চেপচেরপ ভিদহীন েেীে, ভস 

বোবেই েুব ভজারে ভদৌর ়োরন পারে, প্রািের ়ে গচন আেও ভবর ়ে  া ়ে। চকন্তু ভদৌর ়ে 

পাোরন পােরব না েেন। এই জননাে িরধয নাে িনন ভিহাবাে  ুবক অরনক আরে, 

না ো ়ো নাো ব ়ে ব ়ে পাথারেে টুকরো েুাঁর ়ে িােরে নাে চদরক।  

  

একটা পাথাে োগে েবরনে িাথাাে ভপেরন, েেন নাে সািোরন পােে না, হিচ ়ে 

ভের ়ে পর ়ে ভগে িাচটরন। েুব ভজারে ভেরগরে, েক্ত ভবরুরে গেগে করে, নবু েেন 

হাাঁরিাে-পযাাঁরিাে করে একটা বাচ ়েে দেজাে কারে ভপৌাঁেবাে ভিিা কেে। নারনও ভকানও 

োে হে না, ভোহাে বে বসারনা ভসই চবোে দেজা এরকবারে পাষারিে িনন বন্ধ, 

এেন ভক ভস-িাে েুেরব। 

  

েেন চফরে নাচকর ়ে ভদেে, জননা ভথারক অরনকোচন এচগর ়ে এরসরে জনাচনরনক ভোক, 

নারদে হারন উদযন নরো ়োে, আে চকেু িুহূরনযে িরধযই নাো োেরনে ওপে ঝাাঁচপর ়ে 

প ়েরব। 

  

েেন ের ়ে ভিাে বুরজ ভফেে, িৃনুয বােবাে নারকই না ়ো করে আরস ভকন  জীবন নারক 

ভকন আ, ়ে চদরন িা ়ে না। জন্ম ভথারকই ভ ন ভস অচেেি। না হরে ভস জে ভকন  এ 
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জরন্মে ভকানও সাথাযকনা েইে না, োিাে িরধয চকেু উিত্ত িানুরষে হারন নাে প্রাি 

 ারব, ভকন প্রাি চদরন হরে ভসটাও ভস জানরন পােরব না। 

  

উরঠ আবাে পাোবাে ভিিা কোে িনন েিনা ভনই েেরনে। জরে  ার বা িানুরষে 

িনন অসহা ়েোরব কুাঁকর ়ে িুকুর ়ে চগর ়ে পাগরেে িনন বেরন োগে, ভহ েগবান, 

বাাঁিাও, আচি ভকানও ভদাষ কচেচন, আিারক বাাঁিাও, বাাঁিাও! 

  

পেপে দুবাে বন্দুরকে গুচেে েব্দ হে ভসই বাচ ়েচটে এক জানো ভথারক। নারনই থািরক 

দাাঁচ ়ের ়ে প ়েে জননা। ওপে ভথারক ভকউ একজন জেদগম্ভীে স্বরে বেে, হরঠ  া, সব 

হরঠ  া। আরগ ফাাঁকা আও ়োজ করেচে, এবাে সচনযই গুচে িােব।  

  

জননা নবু চিৎকাে করে উঠে এবং সচনযই আেও দু’বাে গুচেে আও ়োজ হে।  

  

এেপে জননাে েত্রেে হরন আে ভদচে োগে না। সাধােি ভকানও োেনীর ়েে বাচ ়েরন 

বন্দুক-চপিে থাারক না, সেকাচে আইরন চনচষদ্ধ। জননাে কারেও ভকানও আর হয ়োস্ত্র ভনই, 

সুনোং এ বাচ ়েরক ে ়ে ভপরনই হরব। 

  

ভসই কচঠন দেজা  েন েুরে ভগে, নেনও েেন িাচটরন শুর ়ে থােথাে করে কাাঁপরে। ভস 

বীেপুরুষ ন ়ে, আসন্ন িৃনুযে সািরন ভস োন্তোরব দাাঁ ়োরন পারে না, ভস ভ  বাাঁিরন িা ়ে, 

ভস েীষিোরব বাাঁিরন িা ়ে। 

  

দেজা েুরে  াবাে পরেও েেন ভ  এ  াত্রা ভবাঁরি ভগে, নাও ভস বুঝরন পােরে না। ভস 

ভহ েগবান, ভহ েগবান করে  ারে। ভপ্রচসর চি করেরজ প ়োে সি ়ে ভস নাচিকনাে 

চদরক ঝুাঁরকচেে, চকন্তু িেি চবপরদে সি ়ে ভস িরনে ভজাে থাারক না। নেন ীশ্বে ো ়ো 

আে কারুে কারে সাহা য িাইবাে কথাা িরন পর ়ে না।  

  

দুজন েূনয ভ,িীে ভোক েেনরক নুরে চনর ়ে চেনরেে এক উরঠারন শুইর ়ে চদে। েেন 

জ্ঞান হাো ়েচন, ভস ভদেে নাে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে আরে একজন বন্দুকধােী বেোেী পুরুষ, 
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িুে েচনয িাপ দাচ ়ে, িাথাা ়ে একটা ভোোে টুচপ। চনচন উদুযরন চজরজ্ঞস কেরেন, কী নাি 

ভনািাে  ভকান িহল্লা ়ে বাচ ়ে  

  

েেন কী নাি বেরব  এ বাচ ়ে চহন্দুে না িুসেিারনে  শুধুিাত্র নাি শুরনই নারক আবাে 

িৃনুযদণ্ড ভদও ়ো হরব চক  চিরথায িাি বরেও চক পাে পাও ়ো  ারব  

  

েেন চনরজে নািটাই বেে। ভোকচট বেে, নুচি ভবওকুরফে িনন এন োরত্র পরথা 

ভবচের ়েে ভকন  জান না েহরে দাো ভেরগ ভগরে  চহন্দুো িুসেিান বচিরন আগুন 

োচগর ়েরে, িসচজরদে সািরন শুর ়োে ভিরেরে, িুসেিান ভির ়েরদে ইজ্জন নি করেরে, 

নাই িুসেিানোও ভেরপ চগর ়ে বদো চনরন শুরু করেরে। 

  

েেন কচম্পনোরব হান ভজা ়ে করে বেে, আচি জাচন না, আচি চকেু ভটে পাইচন, আিা ়ে 

িাফ করুন, আচি ভকানও ভদাষ কচেচন। 

  

এ বাচ ়েে অচধপচনে নাি চিজযা ভোদাবে, চনচন পাটনাে পুচেে চবোরগে ভ পুচট 

সুপাচেনরটরিন্ট। োচত্রে চদরক চনচন চন ়েচিন স ়োব পান করেন,  নাই িেু োে, চকন্তু 

ভনিন ভনোগ্রি নন। েেন কী কাে করে, ভকাথাা ়ে থাারক সব ভজরন চনচন েেরনে িাথাাে 

কন পেীো কেরেন। নােপে বেরেন, আজ োরন ভনািাে আে  রে ভফো হরব না, 

আজ এোরনই শুর ়ে থাারকা। 

  

েেন নাে েগবারনে কারে বাাঁিাে জনয বযাকুেোরব প্রাথাযনা করেচেে, ভসই িরনাই নাে 

েগবান ভ ন পাচঠর ়ে চদরেন ত্রানা চহরসরব এক পচেে অচফসােরক।  

  

ভস োচত্তরে ভনা বরটই। নাে পরেে দুচদনও েেরনে বাচ ়ে ভফো হে না। দাো-হাোিা, 

েুরনােুচন িেরে িনুচদযরক। ভগাহনযা বরন্ধে পে-চবপে চনর ়ে িানুষ হনযা িেরে 

চনচবযকারে। িিে জানা ভগে, শুধু পাটনা ়ে ন ়ে, এই দাো েচ ়ের ়ে পর ়েরে োেরনে নানা 

প্রারন্ত, গ ়ো, আজিগঞ্জ, পাঞ্জাব, উত্তে-পচিি সীিান্ত প্ররদে, িহাোরট্রের। উচ ়েষযা বাংো-

আসাি-চত্রপুো ়ে অবেয চকেু  রটচন। 
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এে আরগও ভ  চহন্দু-িুসেিারন িাোিাচে হ ়েচন না ন ়ে। প্রচনরবেীে কেহ চকংবা াানী ়ে 

সিসযা চনর ়ে সং ষয অরনক সি ়ে দােে আকাে চনর ়েরে, চকন্তু না এক াারনই সীিাবদ্ধ 

ভথারকরে, এেকিোরব ভদরেে চবচেন্ন প্রারন্ত একর ারগ আগুন ে ়ো ়েচন। ভ োরন ভ োরন 

ভগােেিী সো াাচপন হর ়েরে, ভজাে প্রিাে িরেরে, ভসইসব জা ়েগারনই শুরু হর ়েরে 

সাম্প্রদাচ ়েক দাো। চবহারেে িােোোে িহাোজা, দুিোাঁও-এে িহাোজা এবং আেও 

অরনক চহন্দু জচিদাে ভগােোে সিথাযরন প্রিুে িাাঁদা চদর ়েরেন। একদে উগ্র চহন্দু, 

সন্নযাসীরদে সরে অস্ত্রেস্ত্র থাারক, নাো এই সুর ারগ  বন-চনধরন ভিরনরে। সম্রাট 

আকবরবে আিরে চহন্দু সাধু ভদেরেই ফচকেো নারদে েুন কেন, ভসই জনয আকবরেে 

পাচেষদ বীেবে সম্রাটরক বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে চহন্দু সাধুরদে েো কোে জনয একদে 

অব্রাহ্মি সাধুরদে হারন অস্ত্র চদরন বাচজ কচের ়েচেরেন, এনচদন পে ভসই সব সাধুোই 

ভ ন প্রচনরোধ চনরন উদযন হর ়েরে। 
  

দাোে সি ়ে অরনক অরনক গুজব, অরনক অেীক, অচনেচঞ্জন কাচহনী ে ়ো ়ে। ভক আরগ 

শুরু করেরে না চনর ়ে দুই সম্প্রদা ়েই পেস্পরেে ওপে ভদাষারোপ করে। নােী চনগ্ররহে 

ভকানও  টনা না  টরেও চকেু চবকৃন রুচিে িানুষ ভসেকি গল্প বানারন োেবারস।  ন 

এেকি গল্প প্রিাচেন হ ়ে, ননই চনেীহ িানুরষে েক্ত গ ়ো ়ে পরথা পরথা। 

  

েেরনে িাথাা ভথারক প্রিুে েক্তপান হরেও েনচট িাোত্মক হ ়েচন। চকন্তু নাে চবষি িন 

োোপ। কংরগ্ররস ভ াগ চদরন িুসেিানো এিচনরনই চিধাচবিতন, এই সব  টনা  টরে 

নাো আেও চপচের ়ে  ারব। নাে বনু্ধ ইেফারনে কথাা িরন পর ়ে। ভস আরে িুচেযদাবারদ। 

ইেফানই নারক কংরগ্ররসে চদরক আকৃি করেচেে, এেন চক ইেফানও সচন্দহান হর ়ে 

উঠরব!! 

  

চিজযা ভোদাবরেে বাচ ়েরন নাে  রত্নে িচট ভনই। ভসচেনা নারি একচট পচেিাচেকা নাে 

ভদোশুরনা করে, িাঝবর ়েসী আাঁটসাাঁট ভিহাোে এই েিিীচটে চজরে ভবে ধাে আরে, চকন্তু 

অন্তেচট ভকািে। প্রথাি চদনই ভস ঝংকাে নুরে চজরজ্ঞস করেচেে, কী ভগা, নুচি ভনা 
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চহন্দু, নাে ওপে আবাে ব্রাম্ভন নাচক  না হরে ভনা আিারদে হারনে ভোাঁও ়ো োরব না, 

চনরজে রুচট চনরজ পাচকর ়ে চনরন হরব। ভনািো চহন্দুো চক কাাঁিা সবচজ োও  

  

েেন এ সব কথাা কেনও চিন্তাই করেচন। ভস বরেচেে, আচি ব্রাহ্মি নই। আপনাো  া 

োন, আচি সবই ভেরন পাচে। ভগাি-এও আপচত্ত ভনই। 

  

ভসচেনা ভঠাাঁট বাাঁচকর ়ে বরেচেে, ব ়ে ভগাি এ বাচ ়েরন ভঢারক না। ভোদ িাচেরকে বােি। 

থাাো েচনয োবাে সাচজর ়ে এরন ভস বরে, চহন্দুো ভিােেিানরদে ধরে ধরব িােরে, আে 

এ বাচ ়েরন আিো একটা চহন্দুরক োইর ়ে দাইর ়ে পুষচে। িাচেরকে ভ  কী িচজয। আিাে 

ইরে করে ভনািাে োবাে িরধয জহে চিচের ়ে চদই। 

  

েেন এক টুকরো রুচট িুরে নুেরন চগর ়েও বরে, সচনয চিচের ়ে চদর ়েরেন নাচক  

  

ভসচেনা নেন ভহরস কুচটকুচট হ ়ে। নােপে হঠাৎ হাচস থাাচির ়ে বরে, আহা ভে, ভ -সব 

িানুষগুরো িরে, নারদে িার ়েরদে কন কি। ভনািারক িােরে ভনািাে িা ভকাঁরদ ভকাঁরদ 

কন  াকরব ভনািারক! ভনািাে জরু-বা্চপাো ভকাথাা ়ে  

  

েেরনে ভসেকি ভকউ ভনই শুরন ভস থুানচনরন আেুে চদর ়ে বরে, ও িা, এন বর ়েরসও 

োচদ করেচন  ভনািাে িার ়েব ভনা না হরে করিে ভেষ ভনই!  

  

েেরনে কচল্পন িার ়েে কথাা চিন্তা করে ভসচেনাে ভিাে েেেচের ়ে আরস। 

  

েেন োরব, ভসচেনাে িনন ভির ়ে ভনা সব জারনই আরে, নবু ধরিযে এন নফান ভকন  

  

ইংরেজ সেকাে পুচেে নাচির ়ে চননচদরনে িরধয ঠাণ্ডা করে চদে দাো। উপদ্রুন এোকা ়ে 

বসারনা হে চপটুচন কে। কেকানাে ইংচেচজ কাগজগুরো চবদ্রুপ করে চেেে, চহন্দু ও 

িুসেিানো ববযরেে িনন চনরজরদে িরধয িাোিাচে করে। ইংরেজ োসন এ ভদরেে 

পরে ভ  কনোচন প্রর ়োজনী ়ে না আে একবাে প্রিাচিন হে। 
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চিজযা ভোদাবে বচি চেরেন, চনচন একবাে করে শুধু উাঁচক চদর ়ে েেরনে েবে চনর ়ে 

ভগরেন। নাাঁে সরে োেরনে চবরেষ কথাা হ ়েচন। নরব, েেন চবদা ়ে  ভনবাে সি ়ে চনচন 

ভ  কথাাগুরো বেরেন, না দাগ ভকরট ভগে েেরনে িরন। 

  

চনচন বেরেন, এ দাো ়ে িুসেিান িরেরে, চহন্দুও িরেরে। চকন্তু দাো বাধাবাে জনয 

চহন্দুোই দা ়েী। আচি ভগা-িাংস োই না, আিাে পচেবারেে ভকউ ো ়ে না। চকন্তু ভগারু-

কােবাচন চনচষদ্ধ কোে জনয চহন্দুরদে ভ  উৎসাহ, না এ ভদরেে সবযনাে ভ রক আনরব! 

এ আ ান প্ররনযক িুসেিারনে ওপে আ ান। কংরগ্রস ভথারক সেকারেে সব কারজ এ 

ভদরেে ভোকরদে প্রচনচনচধত্ব দাচব কো হরে। আইন সো ়ে, চবচেন্ন চিউচনচসপযাচেচটরন 

প্রচনচনচধত্ব ভপরনও শুরু করেরে, চকন্তু নাো কাবা  চহন্দুোই চেোদীো ়ে ভবচে অগ্রসে, 

নাোই ভবচে সুর াগ পারে। এনকাে চহন্দুরদে হারন েিনা চেে না, এেন েিনা 

ভপর ়েই  চদ নাো িুসেিানরদে অচধকাে েবয কেরন শুরু করে, না হরে িুসেিানো না 

িানরব ভকন  ভগােো হে িুসেিানরদে ওপে ভসই জুেুরিে প্রথাি চিে। 

  

চবষু্ণকান্ত সহার ়েে বাচ ়েরন পচণ্ডনচজে িুরে েেন ভ কথাা শুরনচেে, ভসটা নাে বোে 

ইরে হর ়েচেে একবাে। চহন্দু আে িুসেিান হারন হান চিচের ়ে চকেুচদরনে জনয অন্তন 

ভগারু-কাটা বন্ধ করে ইংরেজরদে জব্দ কেরন পারে না  নােপরেই নাে িরন প ়েে, 

চিজযা ভোদাবে ইংরেজ সেকারেে পুচেে, নাাঁে কারে ইংরেজ-চবরোধী ভকানও কথাা বো 

সেন হরব না। 
  

চিজা বে সারহব এে পরে আে একচট ভিােি কথাা বেরেন। চনচন বেরেন, চহন্দুরদে 

আে ভকানও ভদে ভনই, িুসেিান আরে সাো দুচন ়ো ়ে। িুসেিান কেনও শুধু োেনী ়ে 

হরব না, ভস অনয ভদরেে িুসেিারনে সরে োই-রবোদচে ো ়েরব না চকেুরনই। চহন্দুো 

সাো োেনরক এেন এককাট্টা কেরন িা ়ে, নারন নারদে োে আরে, সংেযাগচেষ্ঠ 

চহরসরব নাো েিনা দেে কেরন পােরব। িুসেিান না িানরব ভকন  সাো োেন  ন 

এক হরন িাইরব, নন চবচেন্ননা বা ়েরব, দুই সম্প্রদা ়ে নন দূরে সরে  ারব, এই আচি 

বরে োেোি! 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 161 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১২. কটক েহরে েেরনে বাসা-বাচ ়ে 

কটক েহরে েেরনে বাসা-বাচ ়েে েুব কারেই থাারকন এক চবচেি বাোচে দম্পচন। 

চবহােীোে গুি এোনকাে চ চি্ট  জজ, েহরেে সবাই নাাঁরক িানা করে। এন ব ়ে 

পদাচধকােী হর ়েও চবহােীোে চনরজরক আ ়োরে সচের ়ে োরেন না, চনচন অচনচথা বৎসে, 

প্রা ়েই নাাঁে বাচ ়েরন সান্ধয আসে বরস, গান বাজনা হ ়ে। অরনকরকই চনচন আিন্ত্রি জানান, 

শুধু ভকানও উচকে-রিাক্তারেে সরে চনচন বাচ ়েরন ভদো করেন না। আদােন ভথারক 

ভফোে পে আে আইরনে কিকচি নাাঁে এরকবারেই পেন্দ ন ়ে।  

  

চবহােীোরেে স্ত্রী ভসৌদাচিনী অচন ভিহেীো েিিী। বাচ ়েরন বাবুচিয ও দাস-দাসীে অোব 

ভনই, নবু চনচন প্রা ়ে প্রচনচদনই চনরজে হারন চকেু না চকেু োন্না করেন এবং অচনচথারদে 

ভ রক োও ়োন। িানুষরক চনরজে হারন চকেু োইর ়ে নাাঁে োেী নৃচি হ ়ে। নাাঁে পানো 

ভোটোরটা ভিহাো, চনরজ েুবই কি োন, চকন্তু অনযরদে োবাে জনয বােবাে ভজাে 

করেন। শুধু িানুষরদে নন, পশু-পাচেরদেও োও ়োন চনচন। ভোেরবো উরঠ ভোো েচ ়ের ়ে 

ভদন পা ়েোরদে জনয। বাগারন একচট ভপাষা হচেিরক চনচন চনরজে হারন  াস োও ়োন। 

এিনকী সচহসো  েন ভ া ়োরদে ে ়ে-চবিাচে ভেরন ভদ ়ে, চনচন িুগ্ধ হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে 

দাাঁচ ়ের ়ে ভদরেন। 

  

চবহােীোে এবং ভসৌদাচিনী ব্রাহ্ম এবং কেকানাে ঠাকুে পচেবারেে সরে চবরেষ 

পচেচিন। ভসৌদাচিনী এক সি ়ে স্বিযকুিােী ভদবীে বাচ ়েরন ‘সচে সচিচন’ ে সরে  ুক্ত 

চেরেন, কটরক এরসও াানী ়ে ভির ়েরদে চনর ়ে একচট সচিচন গর ়েরেন। চনচন ভির ়েরদে 

ভেোপ ়ো ভেো, গানবাজনা, সূচিচেল্প, েচব আাঁকাে উৎসাহ ভদন। নাাঁে বাবহারে এিন 

একটা সহজ স্বাোচবকনা আরে,  া সকেরকই আকৃি করে। নােী-পুরুরষে ভেদারেদ 

চনচন এরকবারেই িারনন না, নাাঁে বাচ ়েরন ভ সব ভির ়েো আরস নাো  চদ পুরুষরদে 

সািরন ভ ািটা ়ে িুে ভঢরক, িাথাা চনিু করে িাচটে চদরক ভির ়ে। থাারক, চনচন নারদে 
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ধিক চদর ়ে বরেন, হযাাঁ ভে, ভনাো চক িাচটে পুনুে, কথাা বেরন পাচেস না  পুরুষ 

িানুষরদে িুে ভদোচব না, না হরে েগবান ভনারদে এন সুন্দে িুে চদর ়েরেন ভকন  

  

েেরনে িনন একজন সাধােি বযািকােীও এ বাচ ়েরন আিন্ত্রি পা ়ে। নাে কােি এই 

ন ়ে ভ  ভস প্রচনরবেী ও বাোচে, এই গুি দম্পচন বাোচে-অবাোচেে ভকানও ভেদ িারনন 

না, উচ ়েষযাে অরনক গিযিানয বযচক্ত এোরন চন ়েচিন আরসন, ভবচেে োগ ওচ  ়ো 

িচহোই ভসৌদাচিনীে সচে সচিচনে সদসযা। 

  

এ বাচ ়েে ভোহাে ভগরটে সািরন চদর ়ে োেনরক  ানা ়োন কেরন হ ়ে, চবহােীোে চনরজ 

একচদন েেনরক ভ রক আোপ করেচেরেন। ভেনরে এরন বসাবাে পে  থাােীচন 

ভসৌদাচিনী এক থাাো েচনয োবাে চদর ়েচেরেন এবং েুচটনাচট প্রশ্ন করেচেরেন। এেন 

েেন দুচননচদন না এরে ভসৌদাচিনী হঠাৎ েেরনে েুদ্র একনো বাচ ়েচটরন হানা ভদন, 

নাে োন্না রে উাঁচক িারেন, সাোচদন ভস কী কী ভের ়েরে নাে চফচেচি শুরন চেউরে উরঠ 

বরেন, এই ভের ়ে িানুষ বাাঁরি  ভজা ়োন ভেরে, চবরদে-চবেুর ়ে একা পর ়ে থাাকা, ভকউ 

ভদোে ভনই…।  

  

িনুেুযজ নারি একচট ভোকরক ভেরেরে েেন, ভস নাে গৃহাাচে সািদা ়ে ও োন্না করে 

ভদ ়ে। নারিে সরে নাে স্বোরবে ব ়েই অচিে। একটা েুজও না ়োিা ়ো কেরন নাে েুবই 

আেসয, এবং ভস োন্নাটা েুবই োোপ করে। ভস সবযেি শুর ়ে থাাকরন োেবারস। নরব 

নাে প্রধান ভ াগযনা এই, ভস ভিাে ন ়ে। 

  

জজসারহরবে পত্নী েেরনে বাচ ়েে অন্ধকাে, সযাাঁনরসাঁরন োন্না রে ঢুরক িনুেুযজরক োন্না 

ভেোবাে ভিিা ়ে গেদ িয হন, নােপে হাে ভের ়ে চদর ়ে আরদে করেন, িরো, আিাে 

বাচ ়ে ভথারক োবাে চনর ়ে আসরব িরো! 

  

েেরনে আপচত্ত চনচন চকেুরনই ভোরনন না। নাাঁে এই ভিরহে অনযািাে েেনরক ভিরন 

চনরনই হ ়ে। 
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েেন সম্পরকয দুচট ভকৌনূহে এই গুি-দম্পচনে এেনও ভিরটচন। কেকানাে ভপ্রচসর চি 

করেরজে োে োত্র হর ়েও েেন ভকন এই কটক েহরে একটা বযারিে িাকচে কেরন 

এে  এবং চেচেন  ুবক হর ়েও ভস ভকন ব্রাহ্ম ধিয গ্রহি করেচন  

  

এ দুচট প্ররশ্নেই েেন চঠক সরন্তাষজনক উত্তে চদরন পারেচন। ভস সুরকৌেরে এচ ়ের ়ে 

 া ়ে। চবহােীোরেে বাচ ়েরন িারঝিারঝই প্রাথাযনা সো হ ়ে, উচ ়েষযাে অরনক চেচেন 

বযচক্তই ব্রাহ্ম ধরিয দীচেন হর ়েরেন, এবং ভ ন ভসই ধরিযে অে চহরসরবই নাাঁো বাংো ়ে 

কথাা বরেন, বাংো গান করেন। েেন ভসই সব সোে এক ভকারি বরস থাারক এবং 

ওচ ়ে ়ো েদ্ররোকরদে ভকৌনূহরেে সরে েে করে। এই গৃরহ বাোচে-ওচ ়ে ়োরদে 

একাত্মনা চকেুটা চবমিত ়েকেই বরট। 

  

কােি, েেন জারন, ভস নাে কিযারে এবং হারট-বাজারে  ুরে ভদরেরে, বাোচেরদে প্রচন 

ওচ ়ে ়ো েদ্ররোকরদে ভবে চবরিরষে োব আরে। বাোচসোই নাে জনয অরনকাংরে দাচ ়ে। 

  

উচ ়েষযা নারি ভকানও আোদা োজয ভনই, না ভবেে ভপ্রচসর চিে অন্তগযন। ভসটা 

ইংরেজো করেরে প্রোসচনক কােরি, চকন্তু বাোচেো িরন করে, উচ ়েষযা ভ ন বাংোেই 

একটা অংে। ওচ ়ে ়োরদে চনজস্ব োষাে ভকানও ি যাদা ভনই। সবযত্র বাংো োষা িাচপর ়ে 

ভদও ়ো হর ়েরে। সব স্কৃুে করেরজ বাংো প ়োরনা হ ়ে, অচধকাংে চেেক, এিনকী প্রধান 

চেেকোও বাোচে। উচকে বযাচেিাে-জজ-িযাচজরট্রেরট- াক্তােরদে িরধযও বাোচেে 

সংেযা প্রিুে। অরনক জচিদাচেও বাোচেরদে। এই বাোচে-প্রেুরত্বে চবরুরদ্ধ ওচ ়ে ়োরদে 

ভোে জিরে চদন চদন। নাো  ন চেচেন হরে, ননই চনরজরদে োষা ও সংস্কৃৃচন সম্পরকয 

ি যাদারবাধ জাগরে, বাংো োষা-সংস্কৃৃচনে িারপ ভসই ি যাদা হাোরন নাো চকেুরনই 

োচজ ন ়ে। 

  

অবেয উচ ়েষযাে চকেু চকেু ভেেক প্রথারি বাংো োষারন সাচহনয শুরু করেচেরেন, বাংো 

সংস্কৃৃচনরক গ্রহি করে নাাঁো বাোচেরদে সিকে হরন ভিিা করেচেরেন। চকেুচদরনে 

িরধযই নাাঁো চনরজরদে েুে বুঝরন ভপরে চনরজরদে োষা ়ে চফরে এরসরেন। 
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চবহােীোরেে বাচ ়েে আসরে প্রা ়েই আরসন িধুসূদন োও, চনচন উচ ়েষযাে একজন 

গিিানয কচব। চনচন বাংোরনও কচবনা চেরেরেন, কেকানাে পচত্রকা ়ে োপাও হর ়েরে। 

িধুসূদন োও চনচবযবাদী োন্তেীে িানুষ, চকন্তু ফচকেরিাহন ভসনাপচন নারি আে একজন 

ভেেরকে সরে েেরনে আোপ হর ়েরে, চনচন অনযন্ত উগ্র ধেরনে। েেরনে বযারিে ভহ  

ক্লারকযে সরে নাাঁে বনু্ধত্ব আরে। চনচন ভকাঁওনঝে ভিরটে িযারনজাে, িরধয িরধয কটুরক 

আরসন, নেন বযারি চকেুেি আড্ডা চদর ়ে  ান। চনচন হাসরন হাসরন এিন সব গল্প 

বরেন,  াে িরধয নীব্র চবদ্রুপ আে োগ ঝকঝক করে। 

  

একচদন চনচন বরেচেরেন, নাাঁে অল্প বর ়েরসে এক কাচহনী। বারেশ্বে ভজো ়ে গেনযরিন্ট 

স্কৃুরে একজন চেেক চেরেন কাচন্তিন্দ্র েট্টািা য, চনচন প ়োরনন ওচ ়ে ়ো আে সংস্কৃৃন। ভস 

েদ্ররোক ওচ ়ে ়ো োষা প ়েরন পােরনন ভিাটািুচট, চকন্তু উ্চপােি কেরন পােরনন না 

এরকবারেই। ওচ ়ে ়ো োষাে ন এবং ি-এে উ্চপােি আোদা, বাোচেো িূধয ি-এে 

উ্চপােি জারনই না। ওচ ়ে ়োরন ে-এে উ্চপােিও অনযেকি। েটিাচ যিোই এিন চবকৃন 

উ্চপােি করেন ভ  না ইচসে উরদ্রক করে। চনচন ভহ বােকগি’ এে বদরে বরেন ‘ভহ বা ়ে 

গরনা’, না শুরন োত্রো ভহরস গ ়োগচ ়ে  া ়ে। 

  

োত্ররদে হাচস থাািারনা  ারে না ভদরে েট্টিাচ যিোই এক বুচদ্ধ বাে কেরেন। একচদন 

চনচন বরেই ভফেরেন, আরে বাপু, ওচ ়ে ়ো ভনা আে আোদা োষা চকেু ন ়ে, বাংোেই 

চবকৃচন িাত্র, না হরে আে ওচ ়ে ়ো োষা প ়োে দেকাে কী  

  

চনচন ঝটপট একটা পৃচিকা চেরে ভফেরেন, ‘ওচ ়ে ়ো স্বনন্ত্র োষা ন ়ে’। ভহ িািােও 

বাোচে, চনচন ভসই পুচিকাোচন জুর ়ে চদর ়ে একটা চেরপাটয পাঠারেন ইনসরপ্ট রেে কারে। 

ভসই সির ়ে স্কৃুে চবোরগে ইনসরপ্ট ে  চদও সারহব, চকন্তু নাে অচফস ভিচদনীপুরে এবং 

ভসোনকাে সব কিযিােীই বাোচে। সবাই চিরে সারহবরক এিনোরব ভবাঝাে ভ  সারহব 

এক সাকুোে চদর ়ে চদে, বারেশ্বে গেনযরিন্ট স্কৃুরে শুধু সংস্কৃৃন আে বাংো প ়োরেই 

িেরব, ওচ ়ে ়ো প ়োবাে দেকাে ভনই। উচ ়েষযাে চেো চবোরগ উ্চপপদা সব কিযিােীই 
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বাোচে, সবাই বেে, চঠক চঠক। শুধু সেকাচে স্কৃুরে ভকন, সাহা যপ্রাি স্কৃুেগুচেরনও 

ওচ ়ে ়ো োষা নুরে ভদও ়ো ভহাক। 

  

এইোরব ওচ ়ে ়ো োত্র-োত্রীরদে নারদে িানৃোষা ়ে চেো ভথারক বচিন কোে িিান্ত 

িরেচেে। 

  

োত্রোও নেন এে প্রচনবাদ করেচন। কােি ওচ ়ে ়ো োষা নেন চিনী ়ে োষা চহরসরবও 

বাধযনািূেক চেে না। পাস কোে ভকানও ক ়োকচ ়ে ভনই, না বরে আে শুধু শুধু প ়েরন 

 াও ়ো ভকন  

  

ফচকেরিাহনই নেন চকেু ভোকরক বুচঝর ়ে চবচেন্ন জা ়েগা ়ে সো করে এে প্রচনবাদ 

জানারন আেম্ভ করেন। 

  

এই কাচহনী বোে সি ়ে হঠাৎ এক সি ়ে ভথারি চগর ়ে চনচন েেরনে চদরক নাচকর ়ে 

বরেচেরেন, ওরহ, না বরে সব বাোচেে নারিই আচি ভদাষ চদচে না। কদনযকুরেও প্রহ্লাদ 

জন্মা ়ে। এই উচ ়েষারনই এিন বাোচেও আরেন,  াাঁরদে উরিরে আচি েন সহর 

প্রচিপান কচে। ভ িন বাবু ভগৌেীেিে ো ়ে। চনচন ‘উৎকে দীচপকা নারি পচত্রকা বাে 

করেরেন, ভসোরন প্রচন সিারহ আিারদে োষাে সিথাযরন প্রবন্ধ বাে কেরনন। অচন 

 ুচক্তপূিয ভস সব প্রবন্ধ। চনচন আিারদে ভির ়েও অরনক ভজাোে োষা ়ে আিারদে োষাে 

পে চনর ়ে চেরেরেন। নাাঁে োই োিেিে ো ়ে ওচ ়ে ়ো োষা ়ে নাটক চেরেরেন, উপনযাস 

চেরেরেন। 

  

উচ ়েষযাে িানুষজনরক েেরনে ভবে োে োরগ। ভবচেে োগ িানুষই অচনচথাপো ়েি এবং 

বযবহারে আন্তচেক। েেন সবাইরক কথাা ়ে কথাা ়ে জাচনর ়ে ভদ ়ে, নাে জন্ম আসারি। 

াানী ়ে প্রচনপচত্তোেী বাোচেো  েন ওচ ়ে ়োরদে প্রচন অবজ্ঞা প্রদেযন করে, নেন েেন 

িানুরষে িচেরত্রে একটা চবচিত্র চদক ভদেরন পা ়ে।  
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োসক ইংরেজো এ ভদরেে িানুষরদে অপিান করে কথাা ়ে কথাা ়ে। বাাঁদে কুকুে এসব 

বেরনও োর ়ে না। বাোচেো অনযরদে নুেনা ়ে চেো-দীো ়ে  নই এচগর ়ে থাাকুক, নবু 

নাো ইংরেজরদে কারে অনুগ্রহ-চেোচে। ইংরেজো অপিান কেরে নাো গার ়ে িারে না, 

োচথা িােরেও ভহ-রহ করে হারস। ভসই বাোচেোই আবাে চনরজে ভদরেে িানুষরদে 

নুে-নাচেেয করে  েন নেন। এিন োব ভদো ়ে, ভ ন নাো সকরেে ভির ়ে উাঁিুরন। 

ভ -বাচ ়েরন অরনক দাস-দাসী, ভসোরন পুেরনা েূরনো প্রেুে সািরন হান-রজা ়ে করে 

ভনাষারিাদ করে, প্রেু োচথা কষারেও ভসটারক িরন করে অনুগ্রহ, আবাে ভসই েৃনযোই 

ননুন েূনারদে ভদেরে দাাঁন চেরিা ়ে, োচথা-ঝটা িারে। 

  

উচ ়েষযাবাসীরদে েেন চনরজে আত্মীর ়েে িনন িরন করে। এটা ভ  েুচিসূনাে ভদে। 

েুচিসূনাে সন্ধারনই ভনা ভস সান বেে আরগ বাংো ভের ়ে এনদূরে এরসচেে। কেকানা ়ে 

নন্ননন্ন করব েুাঁরজও েূচিসুনাে সন্ধান না ভপর ়ে ভস ভেরবচেে, হ ়েরনা োরগ-অচেিারন 

েূ সুনা চফরে ভগরে উচ ়েষযা ়ে। 

  

চকন্তু এোরনই বা ভকাথাা ়ে নারক েুাঁরজ পারব েেন। ভস ভনা বাচ ়ে বাচ ়ে ঢুরক ভদেরন পারে 

না। কর ়েক িাস ধরে কটক, পুেী, বারেশ্বে এই সব জা ়েগা ়ে  ুরেরে। ভেষপ যন্ত ভস 

ক্লান্ত, চেক্ত, েুধানয অবাা ়ে পুবীে িচন্দরেে সািরন অজ্ঞান হর ়ে পর ়েচেে। ভকউ নারক 

ভনারেচন, ভকউ নাে চদরক সাহার যে হান বাচ ়ের ়ে ভদ ়েচন। িচন্দরেে সািরন কন অনাথা-

আনুে কুষ্ঠরোগী-পাগে থাারক, ভক কাে চদরক নাকা ়ে। দু িােজন পুিয সি ়েকােী নাে 

অজ্ঞান অবাাটারক চেরেে ননুন ঢং ভেরব একটা-দুরটা প ়েসা েুাঁর ়ে চদর ়ে ভগরে। 

  

চেরেটারকই জীচবকা কেরন হ ়েচন অবেয। চনেক ভবাঁরি থাাকাে জনয ভস ভপাি অচফরসে 

সািরন চগর ়ে বরস থাাকন, ভোরকে িাচন অ যাে ফিয চেরে চদর ়ে একটা করে প ়েসা চনন। 

কেকানাে নুেনা ়ে এ অচন েিাে ভদে, চদরন দেবারো প ়েসা উপাজযন কেরে চদচবয 

দুরবোে আহাে ভজাটারনা  া ়ে। িচন্দরেে িানারে শুর ়ে থাাকাে ভকানও চনরষধ ভনই। 
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ভোজনং  ত্রনত্র, ে ়েনং হট্টিচন্দরে। এইোরব িরেচেে এক বেে। কেকানা ়ে না চগর ়ে 

ভস পুেীরনই পর ়ে েইে এই আো ়ে ভ , কদবাৎ ভনা েুচিসূনাে সরে ভদো হর ়েও ভ রন 

পারে। কন িানুষই ভনা জগন্নাথা িচন্দরে পূজা চদরন আরস। েূচিসুনাে  চদ ইচনিরধয 

অনয কারুে সরে চবর ়ে হর ়ে  া ়ে, নারনও দুুঃে ভনই েেরনে। ভস শুধু েূচিসূনাে কারে 

একবাে েিা িাইরন িা ়ে। েূচিসূনাে িরিয গেীে আ ান চদর ়েরে ভস, চনরজ পুরুষ হর ়ে 

ভস ভপৌরুরষে ি যাদা োরেচন। েুচিসূনারক ভস চনরজে জীবনসচেনী কোে জনয 

প্রচনশ্রুচনবদ্ধ হর ়েও ভস নারক নুরে চদরন ভির ়েচেে েচেেূষরিে হারন। এ চক ভকানও 

পুরুষ িানুরষে কাজ! চকন্তু নেন ভ  োেরনে িাথাাে চঠক চেে না। েূচিসূনাে কারে 

একবাে অন্তন েিা িাইরন না পােরে ভস চকেুরনই োচি পারব না। 

  

চকন্তু ভদো হে না এন প্রনীোে পরেও। 

  

পুেীরনই এক েদ্ররোক নারক বযারিে িাকচেে প্রিাব ভদ ়ে। শুধুিাত্র েেরনে হারনে 

ভেো ভদরেই চনচন ভকৌনূহেী হর ়ে উরঠচেরেন। এিন পাকা  াে ইংচেচজ ভেো, ভস ভকন 

এই সািানয কাজ করে  কটরক ননুন বযাি ভোো হরে, ইংচেচজ জানা ভোক দেকাে, 

ভিাটািুচট স্কৃুে-পাস হরেই িরে, হারনে ভেোচট োে হও ়ো িাই। কেকানা ়ে আে 

চফেরবই না, েেনু চঠক করে ভফরেচেে, নাই ভস িাকচেটা চনর ়ে চনে।  

  

এই বে ভেই িাকচেরন নাে ভবে উন্নচন হর ়েরে, ভস এেন প্রধান চহসাবেেক। কটরক 

ভবে চকেু ভোরকে সরে পচেি ়েও হর ়েরে নাে। গুিরদে বাচ ়েরন সান্ধয আসরে নাে ভ াগ 

চদরন োি োরগ। চবহােীোে  চদও ইংরেজরদে িন জুচগর ়ে িরেন, চকন্তু উচ ়েষযাে 

সাধােি িানুষরদে প্রচন নাচেেয ভদোন না। চনচন অনয বাোচেরদে িনন নন। 

  

চবহােীোে ও ভসৌদাচিনী িারঝ িারঝ েেরনে ব্রাহ্ম ধরিয দীো ভনবাে বযাপারে ইচেন 

করেন, েেন গা করে না। ধিয সম্পরকয নাে আকষযিই ভনই, সুনোং এক ধিয ভের ়ে অনয 

ধিয গ্রহরিে ভ ৌচক্তকনা েুাঁরজ পা ়ে না ভস। ভোটরবো ়ে ভস েচেেূষরিে সরে একবাে 

 াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকারেে ভিম্বারে চগর ়েচেে। চনচন েেনরক বরেচেরেন, এই ভোাঁ ়ো, 
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সব সি ়ে এইটা িরন িরন গুনগুন কেচব, ‘পিেূরনে ফাাঁরদ, ব্রহ্ম পর ়ে কাাঁরদ! কী ভেরব 

িরহন্দ্রোি এই কথাাটা বরেচেরেন, না েেন জারন না। চকন্তু এই োইনটা নাে িরন 

ভগাঁরথা ভগরে। েেীরেে ফাাঁদ ভথারক ব্ররহ্মেও িুচক্ত ভনই  না হরে আে ব্ররহ্মে বন্দনা কো 

ভকন  

  

েেন পাটনা ভথারক চফরে আসাে পে একচদন ভসৌদাচিনী বেরেন, েেন, নুচি গান জান 

না  এবারেে আর াৎসরব আিো েচববাবুে বাল্মীচক প্রচনো নাটক কেব চঠক করেচে। 

পুরুষ গা ়েরকে ব ়ে অোব। নুচি গো দাও না! 

  

েেন েজ্জা ভপর ়ে প্রবে োরব িাথাা নার ়ে। গান নাে গো ়ে আরস না। প্রকারেয গান 

গাইবাে ভনা প্রশ্নই ওরঠ না। 

  

চকন্তু ভসৌদাচিনী ো ়েরবন ভকন  নাাঁে িাথাা ়ে  েন ভ  ভঝাাঁক িারপ, ভসটা চনচন কেরবনই। 

চনচন ভজাে করে েেনরক এক দসুযে েূচিকা ়ে চেহাসযারে বসারেন। গান ভেোরবন 

চবহােীোে, চনচন চনরজ অচেন ়ে কেরবন না  চদও। জজ সারহরবে পরে িরি অচেন ়ে 

িানা ়ে না। োেরনে গো ়ে সুে ওরঠ না, নবু চবহােীোরেে অসীি কধ য, চনচন চেচের ়েই 

ো ়েরবন। 

  

প্রথাি কর ়েকচদন না-না বেরেও পরে েেন ভবে িজা ভপর ়ে ভগে। ১নং দসুযে গান েুব 

সুরেো হরেও িেরব। সিাই চিরে িহ ়ো ভদবাে সি ়ে ভবে হাচস-িস্কৃো হ ়ে, এসব 

েেরনে পরে ননুন অচেজ্ঞনা। 

  

নােী-েূচিকা ়ে াানী ়ে  াক্তাে ও িািাে িোইর ়েে দুচট বাোচে ভির ়ে পাও ়ো ভগরে, 

অনযো ওচ ়ে ়ো ভির ়ে। সবাই বাংো ভবে োে বরে। এরদে িরধয এক বাচেকা ও সেস্বনী, 

এই দুই েূচিকা ়ে ভ  ভির ়েচট িহ ়ো চদরে, নাে উ্চপােি ও কিস্বে দুইই িিৎকাে। 

ভির ়েচটে নাি িচহোিচি। ভস বােচবধবা। উচ ়েষযা ়ে চবধবাচববারহে িে হ ়েচন, নইরে 

নারক েিিীেই বো উচিন। ভস চকেু ভেোপ ়ো চেরেরে, বাবহারেও ভবে সপ্রচনে, 

েেীরে োবিয আরে। িচহোিচি এোনকাে সচে সচিচনে সহকাচে পচেিাচেকা, ভস এই 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 169 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গুি পচেবারেই চদরনে অরনকোচন সি ়ে কাটা ়ে। ভসৌদাচিনী নারক চনরজে কনযাে িনন 

োেবারসন। 

  

িহ ়ো চদরন চদরন চবহােীোে বেরেন, প্রথাি আচি  েন ঠাকুে বাচ ়েরন এই নাটরকে 

অচেন ়ে ভদচে, নারন সরনযন্দ্রনাথা, েচববাবু সবাই অচেন ়ে করেচেরেন। চহরোইন 

হর ়েচেে সরনযনবাবুে আে এক োইর ়েে ভির ়ে, নাে নাি প্রচনো, ভ িন নাে রূপ, 

ভনিনই গারনে গো। ভসই প্রচনোে নারিই ভনা বাল্মীচক প্রচনো। সচনয বেব, আিারদে 

িচহোিচি ভ ন ভসই প্রচনোরকও োচ ়ের ়ে  ারে অচেনর ়ে।  

  

িচহোিচি হাসরন হাসরন িাথাা দুচের ়ে বরে, িািাবাবু, আপচন অন বাচ ়ের ়ে বেরে চকন্তু 

পাটয কেব না। 

  

চবহােীোে বরেন, না ভগা, আচি একটুও বাচ ়ের ়ে বেচে না। ভনািাে িা চসিা ভস অচেন ়ে 

ভদরেনচন, না হরে চনচনও স্বীকাে কেরনন। 

  

দসুযসদযাে বাল্মীচকে েূচিকা ়ে অচেন ়ে কেরে সেকাচে স্কৃুরেে অরিে িািাে ভহেম্বিন্দ্র 

দাস। ভস বেে, ইর ়োে অনাে, আিাে পাটযটা ভসই নুেনা ়ে ভকিন হরে বেরেন না ভনা! 

  

চবহােীোে বেরেন, ভনািােও ভবে োেই হরে। চকন্তু ভসচদরন বাল্মীচকে েূচিকা ়ে 

ভনরিচেরেন েচববাবু। নাাঁে সরে ভনা আে ভনািাে নুেনা কেরন পাচে না। চনচন ভ  

সেস্বনীে বেপুত্র। 

  

কর ়েকচদন পে চেহাসযারে ননুন করে উৎসাহ সিাচেন হে একচট সংবাদ শুরন। স্ব ়েং 

নাটযকাে েবীন্দ্রবাবু চেগচগেই আসরেন কটরক। বাচে ়োরন ঠাকুেরদে জচিদাচে আরে, 

চনচন আসরেন ভসই জচিদাচে পচেদেযরন। চবহােীবাবু সরনযন্দ্রবাবুে বনু্ধ, ভসই সুবারদ 

েবীন্দ্রবাবু কটরক এরস এ বাচ ়েরন এরসই উঠরবন। 
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নাটযকােরক এই ভগাষ্ঠীে অচেন ়ে ভদোরনা  ারব বরে দারুি োরব চেহাসযাে িেরন োগে 

প্রচনচদন। বযারিে কাজকিয ভসরে আসরন েেরনে এক একচদন একটু ভদচে হর ়ে  া ়ে, 

নাে জনয ভস ভসৌদাচিনীে কারে বকুচন ো ়ে। চবহােীোরেে ভনা ভকানও অসুচবরধ ভনই 

চনচন পাাঁিটা বাজরন না বাজরনই আদােরন শুনাচন িুেনুচব করে িরে আরসন। ভহেম্ব 

িািারেে িােরটে সি ়ে েুচট হর ়ে  া ়ে। চকন্তু েেনরক ভ  সব চহরসব বুচঝর ়ে চদর ়ে আসরন 

হ ়ে। 

  

এেই িরধয একচদন েেরনে এক আি য উপেচি হে। িচহোিচি বরে  ারে সেস্বনীে 

পাটয : 

  

দীনহীন বাচেকাে সারজ  

এরসচেনু এ ভ াে বন িারঝ 

গোরন পা াি ভনাে িন  

ভকন বৎস, ভোন নাহা ভোন। 

আচি বীিাপাচি, ভনারে এরসচে চেোরন গান… 

  

বেরন বেরন িচহোিচি একচদরক িুে ভফোে, সরে সরে েেরনে বুরকে িরধয েোৎ 

করে উঠে। অচবকে েূচিসূনাে িনন নাে িুরেে পাশ্বযরেো! 

  

িচহোিচিরক েেন প্রা ়ে এক বেে ধরে ভদেরে, ভনিন সেয গর ়ে না উঠরেও দুচট-

একচট কথাাও বরেরে। কেনও ভনা এিন িরন হ ়েচন। আজ িরন হরে ভকন  না হরে চক 

েেন নাে িুরেে চঠক এই েচেচট আরগ কেনও ভদরেচন  

  

ইরে করব েেন উরঠ চগর ়ে অনয জা ়েগা ভথারকও িচহোিচিরক োে করে েে কেে। 

সািনাসািচন ভকানও চিে ভনই, েূচিসূনা আে িচহোিচিরক পাোপাচে দাাঁ ়ে কচের ়ে 

চদরেও ভকানও চিে পাও ়ো  ারব না। চকন্তু ভ -ই ভস  ান চদরক িুে চফচের ়ে দৃচি নন 

কেরে, অিচন নারক েূচিসূনা বরে িরন হ ়ে। হযাাঁ, ভকানও েুে ভনই।  
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না হরে চক েূচিসূনাে সরে িচহোিচিে ভকানও আত্মী ়েনা আরে  ওো সম্পরকয ভবান 

হরন পারে। আপন ভবান না ভহাক, িাসনুরনা-চপসনুরনা োইরবারনে িরধযও অরনক সি ়ে 

িুরেে চিে থাারক। িচহোিচিে কারে েূচিসনাে সন্ধান পাও ়ো  ারব  

  

পরেে চদনও েেরনে ভপেরন ভদচে হে। ভসৌদাচিনী কৃচত্রি নজযন-গজযন কেরন োগরেন 

নাে ওপে। েেন ভসসব চকেু শুনে না। ভস ভদেে,  ান চদরক িুে চফচের ়ে িচহোিচি 

একদৃচিরন ভির ়ে আরে নাে চদরক। চঠক ভ ন েূচিসূনা নারক চকেু বেরে নীেব োষা ়ে। 

১৩. অরনকচদন পে দুই বনু্ধরন ভদো 

অরনকচদন পে দুই বনু্ধরন ভদো। করেজ জীবন ভথারক বহদুে সরে এরস দুজরনই এেন 

প্রচনচষ্ঠন। িাচেকা এেন ভোটোরটা জচিদাে, নরব েুেনা ভজো ়ে ভস নাে জচিদাচে 

সন্দেযরন বেরে একবাে, দু’বাে  া ়ে িাত্র, অচধকাংে সির ়েই কেকানা ়ে থাারক। 

িাচেকাে সাচহনয সাধনাে েে চেে, ভসইজনয ভস ‘নবরজযাচন’ নারি একচট পচত্রকাে 

িাচেক হর ়েরে, ভসোরন ভস অচিত্রােে েরন্দ চনরজে কচবনা প্রকাে করে। 

  

 াদুরগাপারেেও উ্চপাকােো চিরটরে অরনকোচন। ভস চবোরন বযাচেিাচে প ়েরন 

চগর ়েচেে চঠকই, পাে করে চফরে এরস হাইরকারটযে সরে  ুক্ত হর ়েরে। ঠাকুেবাচ ়েে 

একচট কনযারক চববারহে সাধও চিরটরে নাে। োচন োসিচিে বাচ ়েে কাোকাচে একচট 

বাচ ়ে ো ়ো চনর ়ে ভস এেন প্রযাকচটস জিারন বযি। িাচেকানারথাে নুেনা ়ে 

 াদুরগাপারেেই কচবত্ব েচক্ত অরনক ভবচে চেে চকন্তু ভস আে এরকবারেই কচবনা েিনা 

করে না, আইরনে কিকচিে িরধয কচবনাে াান ভকাথাা ়ে  বনু্ধরদে সরে েসাোরপে সি ়ে 

অবেয ভস এেনও িারঝ িারঝ গান ভগর ়ে ওরঠ। 

  

ভিচ কযাে করেরজে চবপেীন চদরক প্রনাপ িাটুরজযে গচেরন বচিিিন্দ্র একচট বাচ ়ে 

করেরেন। ভসই বাচ ়েে সদরেে সািরন চবরকেরবো দুই বনু্ধ িুরোিুচে হর ়ে ভগে। 

েীনকাে ভেষ হর ়ে চগর ়েও হঠাৎ ক’চদন আবাে একটু ঠাণ্ডা পর ়েরে। িাচেকানারথাে 
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নসরেে পাঞ্জাচবে ওপরে একচট বহিূেয কাশ্মীচে োে জ ়োরনা। নাে িুরে ভবে পুরুিু 

ভগাাঁফ।  াদুরগাপারেে অরে চবোচন ভপাোক। 

  

বচিিবাবু কর ়েকচদন ধরে ভবে অসুা, নাাঁে বহ েক্ত, বনু্ধ ও শুোথাযীো উচি হয হর ়ে েবে 

চনরন এরসরে, কবঠকোনা ও বাচ ়েে অন্দরে েুব চে ়ে। 

  

কুেে আদান-প্রদারনে পে  াদুরগাপাে চজরজ্ঞস কেে, কী ভে িাচেকা, নুই চক ভনাে 

পচত্রকাে জনয ভেোে নাগাদা চদরন এরসচেস নাচক  অসুা িানুষটারকও ো ়েচব না। 

  

িাচেকা শুষ্ক িুরে বেে, নারে োই, উচন অরনকচদনই ভেো ভের ়ে চদর ়েরেন জাচনস না  

আিাে কাগরজ উচন একটাও ভেো ভদনচন। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ভনারক উচন কন ভিহ কেরনন, োত্র বর ়েস ভথারকই ভনাে এোরন 

 ানা ়োন চেে, নবু ভনারক ভেো ভদনচন। 

  

িাচেকা বেে, আরে আচি ভনা ভকান ো ়ে। িাকচে ভথারক চেটা ়োে কোে পে উচন একটাও 

উপনযাস চেেরেন  কন জন পী ়োপীচ ়ে করেরেন। জিেুচি পচত্রকাে সম্পাদক ওাঁরক 

একচট ননুন উপনযারসে জনয পাাঁিরো টাকা চদরন ভির ়েচেরেন। আচি ভসচদন উপচান 

চেোি। বচিিবাবু অোচজ হও ়ো ়ে ভসই সম্পাদক আেও টাকা বা ়োরন িাইরেন। চকন্তু 

ওাঁে ভসই এক ভগাাঁ, গ ়েগ ়োে নে টানরন টানরন বেরন োগরেন, না, আিাে িাো হরব 

না। 

  

 াদুরগাপাে বেে, পাাঁিরো টাকা ভনা কি ন ়ে। এে আরগ অন টাকা ভকউ চদর ়েরে 

উপনযারসে জনয  

  

িাচেকা বেে, পাাঁিরো কী বেচেস। জন্মেূচি’ে সম্পাদক িরে  াবাে পে আচি বেোি, 

জযাঠািোই, আপনারক আচি এক হাজাে টাকা ভদব। প্রািীন োেন চনর ়ে একটা উপনযাস 

ভেোে কথাা আপচন এক সি ়ে বেরনন, ভসটা চেরে চদন, নারন আিাে কাগজ দাাঁচ ়ের ়ে 
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 ারব। উচন কী উত্তে চদরেন জাচনস  ভসই একই োরব গ ়েগ ়োে নি িুরে চদর ়ে টানরন 

টানরন বেরেন, িাচেকা, নুই  চদ কােী ারট চনর ়ে চগর ়ে আগরক বচে চদরন িাস, নারনও 

োচজ আচে। চকন্তু আিারক আে চেেরন বচেস না। 

  

 াদুরগাপাে বেে, বর ়েস ভনা ওাঁে ভবচে ন ়ে, পিান্ন ো্পরান্ন হরব ভবাধহ ়ে, এে িরধযই 

সাচহনয সম্রাট অবসে চনরন িাইরেন ভকন  োজা-বাদোো ভনা ভকউ অবসে চনরন িান 

না  

  

িাচেকা বেে, ওাঁে িন ভেরে ভগরে। স্বিযকুিােী ভদবী কনবাে এরসরেন, ওাঁে নাচনরদে 

জনয কন ভেেনা চদর ়েরেন, নবু োেনী’ে জনয ভেো পানচন। েচববাবু এরসরেন 

‘সাধনা’ে জনয, সুরেে সিাজপচন এরসরেন ‘সাচহনয পচত্রকাে জনয। এিনকী বচিিবাবুে 

ভব ়োই দারিাদেবাবু কন ঝুরোঝুচে করেরেন ‘নবযোেরন একটা চকেু ভেোে জনয, 

সবাইরকই উচন বরেরেন, আচি আে ভপরে উঠব না। ওাঁে ভির ়েে িৃনুযে পেই উচন ভ ন 

গুচটর ়ে চনর ়েরেন চনরজরক। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ওাঁে ভোটরির ়ে উৎপেকুিােী আত্মহনযা করেরে শুরনচে। ভেচে সযা ! 

  

িাচেকা গো নাচির ়ে চফসচফস করে বেে, আত্মহনযা ন ়ে। ভেনরেে েবে ভনা সব আচি 

জাচন। আেও জ নয, আেও কুৎচসন বযাপাে! ওাঁে জািাই িনীন্দ্রটা ভনা একটা নেপশু। 

িদ, জু ়ো, গাাঁজা, পেদাে গিন, ভকানও গুরিেই  াটচন ভনই। ওে নজে আবাে ভগো 

 রেে বউরদে চদরক। বনু্ধ বান্ধবও জুরটরে ভসই েকি, টাকা উচ ়ের ়েরে দু’হারন। উৎপোে 

কারে বারো হাজাে টাকাে গ ়েনা চেে, িনীন বােবাে ভসই গ ়েনাগুরো িাইন। উৎপে 

ভদরব ভকন, ওই গ ়েনাই ভনা নাে ভেষ সম্বে। িনীন নেন কেে কী এক বদ বনু্ধে সরে 

িনেব এাঁরট  াক্তারেে কাে ভথারক চবষ চনর ়ে এে, ওষুরধে সরে চিচের ়ে োইর ়ে চদে 

বউরক। ভেরবচেে, বউ অজ্ঞান হর ়ে ভগরে গ ়েনাগুরো চনর ়ে িম্পট ভদরব। চবষ ভের ়ে 

উৎপো িরেই ভগে ভদরে িনীন নেন নাে গো ়ে কাপ ়ে ভবাঁরধ কচ ়েকারঠ টাচের ়ে ভদ ়ে। 
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নাইরন ভোক প্রথারি ভেরবচেে আত্মহনযা। পরে ভির ়েটাে েেীে ভকরট কুরট ভপাি িরটযরি 

চবষ পাও ়ো ভগরে। 

  

 াদুরগাপাে বেে, চকন্তু আদােরনে োর ়ে ভনা আত্মহনযাই বরেরে  

  

িাচেকা বেে, ভির ়ে  েন িাোই ভগরে, নেন আে পচেবারেে কুৎসা বাইরে ে ়োরন িান 

চন বচিিবাবু। আদােরন ভকস কনরটি করেনচন। িনীরনে ঠাকুদাও নাচনরক বাাঁিাবাে 

জনয কাকুচন-চিনচন করবচেরেন। 

  

 াদুরগাপাে অস্ফুট স্বরে বেে, কুন্দনচন্দনী! 
  

িাচেকা বেে ভসই কথাাই িরন পর ়ে, নাই না  উচন চনরজও আফরোস করে অরনকবাে 

বরেরেন, আচি কুন্দনচন্দনীরক চবষ োইর ়ে ভিরেচে, আে আিাে অদৃরিই আিাে চনরজে 

ভির ়ে চবষ ভের ়ে িেে। দযাে  াদু, এনব ়ে একজন ভেেক, আেও কন চকেু চেেরন 

পােরনন, চকন্তু জীবন ভথারক োচন্তটাই িরে ভগে। চকেুচদন ধরেই বেরন শুরু করেরেন, 

উচন আে বাাঁিরবন না, বাাঁিরন িান। কন ভোক ওাঁে িরন আ ান চদর ়েরে। চনরজে কপনৃক 

চেরট কাাঁঠােপা ়োরনও আে ভ রন িান না। োগ করে বরেরেন, এোরন আে পা ভদব না। 

দাদাো োে বযবহাে করেনচন, চনরজে উপাজযরনে টাকা ়ে দাদারদে সংসাে বহকাে 

ভটরনরেন, নবু কৃনজ্ঞনা বরে ভকানও বস্তু ভনই। সঞ্জীবিরন্দ্রে ভেরেচট ভন ওরক জ্বাচের ়েরে 

সাোজীবন। কনচটে েট্টািা যো ওে ভপেরন ভেরগচেে। এক বযাটা েট্টািা য ভনা সািানয 

এক টুকরো জচিে জনয িািো করে প্রিাি কেরন ভির ়েচেে ভ  বচিিবাবু একজন ঠক, 

প্রনােক। এক সারবে জনযই ভনা িন ভেরে ভগরে। 

  

 াদুরগাপাে বেে, আচি ভোকিুরে শুরনচে, উচন ইদানীং অরনকরক বেরনন ধিয 

অনুেীেন করে ধিয প্রিােই ওাঁে এেন প্রধান কাজ। ভসই ধিয ও ওরক োচন্ত চদরন পােে 

না। িাচেকা, আচি একটা কারজ এরসচে, ভনারক একটু সাহা য কেরন হরব। ইংেি প্রবাসী 

আিাে গুচটকনক বনু্ধ বচিিবাবুে উপনাস ইংোচজরন অনুবাদ করে ভসোরন প্রকাে 

কেরন িা ়ে। আিারদে ভদরে ভ  কন উৎকৃি সাচহনয েচিন হর ়েরে, না ইংরেজো প ়েক, 
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এই ওরদে উরিেয। ভেেরকে ভনা অনুিচন িাই। আচি  েন বচিিবাবুরক বেব, নুই 

পারে থাাকচব। 

  

িাচেকা বেে, অনুিচন পাচব না। 

  

 াদুরগাপাে চবচমিতন হর ়ে বেে, ভকন  এরন ভনা ওে ভকানও পচে,ি ভনই, অনয ভোরক 

অনুবাদ কেরব, উচন শুধু সিচন জানারবন। চকেু টাকাও পারবন। 

  

িাচেকা বেে, জাচনস ভনা িানুষটা ভকিন ভজচদ। চকেুচদন ধরে ওাঁে ধােিা হর ়েরে, 

সারহবো ওাঁে ভেো অনুবাদ হরেও প ়েরন িাইরব না, প ়েরেও বুঝরব না। এে আরগ 

দু’একজন অনুিচন ভির ়েরে, উচন োচজ হনচন। উচন চনরজ ভদবী ভিৌধুোনী’ অনুবাদ 

করেচেরেন, এেন ভস পাণু্ডচেচপ ভফরে ভেরেরেন, আে োপরন িান না।  

  

 াদুরগাপাে বেে, ইংেরি প্রকােক পাও ়ো েক্ত। আিাে বনু্ধো চনরজরদে েেরি োপরব 

বরেরে। ‘  

  

িাচেকা বেে, না ভহাক না। সারহবরদে প ়োবাে বযাপারে ওাঁে আে ভকানও আগ্রহ ভনই। 

উচন চনরজই ভনা একবাে ইংেযারি ভ রন ভির ়েচেরেন, ভস ইরে করব  ুরি ভগরে, 

ইংরেজরদে ওপে েুব 

  

বাচ ়েে ভেনে ভথারক ভনাক ভবচের ়ে আসরে দরে দরে। ভদানো ়ে বচিরিে ে ়েনকরে 

এেন কারুরক ভ রন ভদও ়ো হরে না। এেন ভসোরন ের ়েরেন  াক্তাে িারহন্দ্রোে 

সেকাে। 

  

অোচন্ত ও িানচসক অবসারদে জনয বচিিিন্দ্র চকেুচদন ধরে বহিূত্র ভোরগ েুগরেন। িাপা 

স্বোরবে িানুষ, চনরজে চবষর ়ে চকেু বেরন িান না, ভোরগে কথাা অরনক চদন কারুরক 

জানানচন। চকন্তু এই েীনকারে ভোরগে প্ররকাপ েুব ভবর ়ে ভগে, োচত্তরে  ুরিান পারেন 

না, িুহিুযহ উরঠ জে োন আে প্ররাব কেরন  ান। নাাঁে স্ত্রী চবিচেন হর ়ে প ়েরেন। 
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চিচকৎসাে কথাা ়ে বচিি চবরেষ গা করেন না। স্ত্রীে পী ়োপীচ ়েরন ভেষ প যন্ত বেরেন, 

চঠক আরে, ভনািারদে িরন  ারন আরেপ না থাারক,  ারকা  াক্তাে।  

  

সাধােি ওষুরধ চবরেষ চকেু উপকাে হে না। িেচেে একই েকি, হঠাৎ একচদন অসহয 

 ন্ত্রিা ়ে চনচন ে যাো ়েী হর ়ে প ়েরেন। এবাে ব ়ে ব ়ে চিচকৎস করদে  াকা হে, নাাঁো 

বেরেন, িূত্রনােীে িরধয ব ়ে একটা ভফাাঁ ়ো হর ়েরে, অপারেোন না কেরে  ন্ত্রিা আেও 

বা ়েরব। েহরেে চবচেি েেয চিচকৎসক ওব্রার ়েনরক কে চদর ়ে নাে পোিেয ভনও ়ো হে। 

 ক্তে ওব্রার ়েন বেরেন, চনচন অচবেরম্ব অরস্ত্রাপিাে করে ভফাাঁ ়োচট বাদ চদরন িান। 

  

বচিি োচজ হরেন না। চনচন ে যাো ়েী হর ়ে থাাকরেও নাাঁে িরনে চবরুরদ্ধ  াও ়োে সাহস 

কারুে ভনই। চনচন বেরেন, আিাে আে পচেত্রাি ভনই, আচি ভজরন ভগচে। অস্ত্রা ান 

করো বা না করো, ফে একই হরব। নরব চিরেচিচে আে ভকন অস্ত্রা ারন  াননা বা ়োও। 

  

 াক্তাে ওব্রার ়েন চনেি হর ়ে চফরে ভগরেন। নােপে  াকা হর ়েরে  াক্তাে িরহন্দ্রোে 

সেকােরক। 

  

িরহন্দ্রোে বচিরিে বনু্ধ াানী ়ে। দুজরনে িচেত্রগন আে আদেযগন প্ররেদ অরনক, নবু 

ভকাথাাও একটা চিে আরে। দুজরনই ভদরেে িানুরষে উন্নচনে কথাা চিন্তা করেরেন। সিাজ 

জীবরন ধরিযে েূচিকা চনর ়ে দুজরনে িরধয নকয ভবাঁরধরে প্রা ়েই, চকন্তু সাধােি িানুরষে 

িরধয ভ  চবজ্ঞান ভিননা জাগারনা দেকাে এ চবষর ়ে বচিি িরহন্দ্রোরেে সরে একিন। 

িরহন্দ্রোরেে চবজ্ঞান সংাাে জনয িাাঁদা ভনাো ়ে সাহা য করেরেন বচিি। এ ভদরেে 

ধনীো পুনুরেে চবর ়ে চকংবা ভপাষা বাাঁদরেে চবর ়েরন েে েে টাকা বয ়ে করে অথাি 

চবজ্ঞান সংাা পচেিােনা ়ে সাহার যে জনয িুচি ভোরে না, এ চনর ়ে নীব্র চবদ্রুরপে 

কো ান করেরেন। 

  

অসহয  ন্ত্রিা ়ে বচিি কর ়েকচদন ধরেই নন্দ্রােরন্নে িনন ের ়েরেন, চকেু ভেরন িান না, 

কারুে সরে কথাাও বরেন না। িরহন্দ্রোে আসাে পে অবেয উরঠ বরসচেরেন, কথাাও 

বেরেন অরনকেি, করেে িরধয নেন আে কারুরক থাাকরন ভদনচন।  
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ভবে চকেুেি অরপো কোে পে  াদুরগাপাে বেে, আচি িচে ভে, িাচেকা। আে থাাকরন 

পােচে না। আে একচদন আসব। 

  

িাচেকা নাে হান ধরে ভটরন বেে, কধ য হাোচেস ভকন  একটু অরপো কে,  াক্তাে 

িভে ভগরে আচি চঠক একবাে ওপরে চগর ়ে ওাঁরক প্রিাি করে নসব। নেন নুই ভনাে 

প্রিাবটা ভপর ়ে ভদচে,  চদ োচজ হন। 

  

আে চকেু পরে ওপে ভথারক ভনরি এরেন িরহন্দ্রোে।  াদুরগাপাে নাাঁরক ভদরেরে 

কর ়েকচট বক্তৃনা সো ়ে, নাও ভবে কর ়েক বেে আরগ। এক সি ়ে িরহন্দ্রোরেে ভিহাো ়ে 

ভ  ভনজ ও দাটয চেে না ভ ন ফযাকারস হর ়ে এরসরে চকেুটা। িুরে পাক ধরেরে, ভিারেে 

নীরি ক্লাচন্তে ভেো। নবু পুরুষ চসংরহে োবচট হর ়েরে চঠকই, চসাঁ চ ়ে চদর ়ে নািরেন 

দপদচপর ়ে। বচিরিে ভির ়ে চনচন বর ়েরস বেে পাাঁরিরকে ব ়ে, এেনও নাাঁে কিস্বে গিগি 

করে। 

  

কবঠকোনা  রে এরস ওর ়েিরকারটে পরকরট দুচট হান চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে চবচেন্ন ভোরকে 

জিার ়েনচট ভদেরেন। নােপে, এটা ভ ন নাাঁে চনরজে বাচ ়ে এই েচেরন বেরেন, 

আপনাো অরপো কেরেন ভকন  বাচ ়ে  ান। রুচগে সরে আজ আে ভদো হরব না। আচি 

বরে এরসচে, ভোকজরনে সরে কথাা বো চনরষধ। উচন এেন  ুরিারবন।  

  

িাচেকা নাাঁে িার ়েে চিচকৎসাে জনা িরহন্দ্রোেরক বাচ ়েরন চনর ়ে ভগরে ভবে কর ়েকবাে। 

নাই ভস এচগর ়ে চগর ়ে বেে, নিস্কৃাে  াক্তাে সেকাে, আপনাে বযাগটা চদন গাচ ়েরন 

ভপৌাঁরে চদচে। 

  

িরহন্দ্রোে গম্ভীে োরব বেরেন, নাে দেকাে ভনই, আচি চনরজই চনরন পােব। আিাে 

নচল্পবাহক োরগ না। 
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িাচেকা ও  াদুরগাপাে  াক্তারেে সরে সরে ভগে বাইরে বচগগাচ ়ে প যন্ত। দেজাটা েুরে 

চদর ়ে িাচেকা বযাকুেোরব চজরজ্ঞস কেে, ভকিন ভদেরেন একটু বেুন। উচন অপারেোন 

কোরন োচজ হর ়েরেন  

  

িরহন্দ্রোে অপ্রসন্ন োরব বেরেন, রুচগ ভ  চনরজই  াক্তাে। বরে চক না কাটা ভে ়ো 

কেরে ভফাাঁ ়োে দূচষন পুজ েরক্ত চিরে  ারব, নারন আেও ভোগ বৃচদ্ধ পারব। ভ  

অপারেেন কেরব ভস ভ ন না ভবারঝ না! 

  

িাচেকা বেে, আপচন ভজাে করে ভবাঝারেন না  সবাই ভনা বেরে, অপারেোন ো ়ো 

গচন ভনই। আপনাে কথাা শুনরেন, আপনারক ভনা সবাই ে ়ে পা ়ে।  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, রুচগ চনরজ না িাইরে আচি কেনও ভজাে কচে না। নাও এেকি 

চবেযান িানুষ। অপারেোরনে সি ়ে অনয েকি চকেু হর ়ে ভগরে নেন ভনািোই ভনা 

আিারক দুষরব। 

  

—আপচন ওষুধ চদর ়েরেন  

  

–না চদইচন।  া িেরে নাই িেুক। অযারোপাচথাে সরে ভহাচিওপযাচথা চিচের ়ে আে োে 

কী  

  

— াক্তােবাবু, ওাঁরক আচি আিাে বাবাে ভির ়েও ভবচে ,দ্ধা কচে। ওরক ভকিন ভদেরেন, 

আপচন সচনয করে বেুন। 

  

িরহন্দ্রোে িেিাে ওপে চদর ়ে িাচেকাে থািথারি িুেটাে চদরক নাচকর ়ে েইরেন। নােপে 

ধিরকে সুরে বেরেন,  চদ অনুই ,দ্ধা করো, না হরে ওই সব সন্নযাসী-ফযাসীগুরোরক 

আটকারন পারো না  

  

 াদুরগাপাে অস্ফুট স্বরে বেে, সন্নযাসী  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 179 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িরহন্দ্রোে বেরেন, চনিন ভথারক এক সন্নযাসী এরস িাটুরজযে কারন কী ভ ন ফুসিন্তুে 

চদর ়ে ভগরে। এই সন্নযাসীগুরোে চক ভের ়ে ভদর ়ে আে কাজ ভনই  চহিাের ়েে গুহা করে 

নপসযা কেচেচে, ভবে ভনা নাই কে না, ভনাদে আবাে এই ধুরো-ি ়েো-পারপ েচনয 

েহেবাজারে ভনরি আসাে কী দেকাে  িাটুরজযরক ভস কী ভ ন বুচঝর ়ে ভগরে। নারনই 

ওে ধােিা হর ়েরে ভ  ওে আে ভবচেচদন আ ়ে ভনই। আরে বাপু, ভনাোই  চদ জন্ম-িৃনুযে 

চনদান চদচব, না হরে আিো  াক্তােো ের ়েচে কী কেরন  এনব ়ে একজন োইটাে, 

এনগুরো বেে কাটে সেকাচে িাকচেে ভজা ়োে ভটরন, ন চেটা ়োে কোে পে ভকাথাা ়ে 

ভোো িরন চেেরব, বা সেস্বনীে ভসবা কেরব, না না হঠাৎ হান গুচটর ়ে বরস েইে। চে 

চে চে! 

  

গাচ ়েরন উঠরন উঠরন িরহন্দ্রোে আবাে বরেন, ভদরো বাপু, অরনক েকি  াক্তাচে োস্ত্র 

ভনা  াাঁটা াাঁচট করে ভদেেুি এনগুরো বেে, নারন একটা সাে কথাা বুরঝচে। ভ  িানুষ 

চনরজ বাাঁিরন িা ়ে না, ভকানও  াক্তারেে বারপেও সাধয ভনই নারক বাাঁিাবাে। 

  

িরহন্দ্রোে িরে ভ রনই িাচেকানাথা বনু্ধে কাাঁরধ িাথাা ভেরে  ুকরে ভকাঁরদ উঠে। 

এরকবারে চেশুে িনন কান্না। 

  

 াদুরগাপাে বযচনবযি হর ়ে বরে উঠে, আরে কচেস কী, কচেস কী, এ ভন ভ  গৃহা 

বাচ ়েে অকেযাি হরব! 

  

িাচেকা জেেো ন ়েরন বেে, বচিি ভনই, এ আচি সহয কেরন পােব না ভে  াদু, 

চকেুরনই পােব না। 

  

 াদুরগাপাে বেে, উচন ভনা এেনও আরেন আিারদে িরধয, ভসরে ভ  উঠরবন না না 

চক ভকউ ভজাে চদর ়ে বেরন পারে  নুই এোরন দাাঁচ ়ের ়ে কান্না শুরু কেচে, ওাঁে বাচ ়েে 

ভোক কী োবরব?  
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 াদুরগাপারেে চনরজে গাচ ়ে ভনই, ভস িাচেকানাথারক ভজাে করে ভটরন চনর ়ে নাে গাচ ়েরন 

উচঠর ়ে চদে। িাচেকা েক্ত োরব আাঁকর ়ে েইে  াদুরগাপারেে হান, বনু্ধরক ভস এেন 

ো ়েরব না। অগনযা  াদুরগাপােরকও উঠরন হে ভসই গাচ ়েরন।  

  

ভবো পর ়ে এরসরে। োিা ়ে গযারসে বাচন ভজ্বরে চদর ়ে  ারে পুেসোে কিযী। হাজাে 

হাজাে ক ়েোে উনুরনে ভধাাঁ ়ো বানারস ভ ন জিাট ভবাঁরধ আরে। ভকারিা ়োনরক চকেু 

চনরদযে ভদবাে আরগই ভস অদুরেে হা ়ে কাটাে গচেরন ঢুরক প ়েে।  

  

 াদুরগাপাে বাইরে নাচকর ়ে বেে, গাচ ়েটা একটু থাািারন বে িাচেকা, আচি এোরন 

ভনরি  াব। 

  

িাচেকা বেে, বসন্তিঞ্জুেীরক ভনাে িরন আরে  একবােচট িুে নাে কারে। ভনারক 

ভদেরে ভস ব ়ে েুচে হরব! কনচদন ভনারক ভদরেচন। 

  

িাচেকাে সচনবযন্ধ অনুরোধ এ ়োরন পােে না  াদুরগাপাে! িরধয ভবে কর ়েক বেে ভদো 

না হরেও িাচেকা সম্পরকয চকেু েবোেবে নাে কারন এরসরে। অরনরক িাচেকারক িদযপ, 

উচ্ছ্বে এবং হজুরগ িানুষ বরেই জারন, চকন্তু ভসটাই নাে প্রকৃন পচেি ়ে ন ়ে। বসন্তিঞ্জেীে 

সরে িাচেকাে সম্পরকযে জনয  াদুরগাপাে িরন িরন বনু্ধরক ,দ্ধাই করে। 

  

ভোেী ও জানযচেিানী চপনাে জনয বসন্তিঞ্জেীে েুে চববাহ এবং জীবনটা নি হরন 

বরসচেে, নারক উদ্ধাে করেরে িাচেকা। চকন্তু নারক চনেক েচেনা করে োরেচন, নারক 

অরনক ভবচে ি যাদা চদর ়েরে। বসন্তিঞ্জেীরক ভস চবর ়ে কেরন ভির ়েচেে, চকন্তু িাচেকাে 

িা ভবাঁরি থাাকরন না সম্ভব ন ়ে। িার ়েে ের ়ে ভস ভবেযাপল্লীে একচট নােীরক চনরজে স্ত্রীে 

আসরন বসারন পারে না বরট, চকন্তু িার ়েে েন অনুরোরধও ভস এেনও অনয ভকানও 

ভির ়েরক চবর ়ে করেচন। বসন্তিঞ্জেী নাে স্ত্রীেই িনন। 
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কনচনকনাে বাধা ়ে  াদুরগাপাে এসব পেীরন কেনও প্ররবে করে না। নবু বসন্তিঞ্জেীরক 

একবাে ভদোে ভকৌনূহে হে নাে। অল্প ব ়েরস এই বসন্তিঞ্জেী নারদে কৃষ্ণনগরেে 

বাচ ়েরন ভেো কেরন আসন। 

  

চসাঁচ ়ে চদর ়ে উঠরন উঠরন িাচেকা বেে, বাচসে একটা অদু্ভন েচক্ত আরে জাচনস  ও 

েচবষযৎ ভদেরন পা ়ে। 

  

 াদুরগাপাে চবচমিতন না হর ়ে বেে, এেনও পা ়ে বুচঝ  বা্চপা বর ়েরসই ও চবচিত্র সব কথাা 

বেন। একবাে েীনকারে আিারদে ঠাকুে দাোরন ভেো কেরন কেরন ও ‘ঝ ়ে আসরে 

‘ঝ ়ে আসরে বরে ভিাঁচির ়ে উরঠচেে। আকারে ভির ে চিেিাত্র চেে না, েীনকারে ঝ ়েই 

বা উঠরব ভকন  চকন্তু সচনয সচনয  ণ্টা োরনরকে িরধয শুরু হর ়ে চগর ়েচেে দারুি ঝ ়ে-

বৃচি। আিাে চদচদিা এেনও ভসই গল্প করেন। চদচদিাে িরন, ভকানও ভকানও পশু-পাচে 

নাচক ঝ ়ে বা েূচিকরম্পে কথাা আরগ ভথারক ভটে ভপর ়ে  া ়ে। 

  

িাচেকা বেে, কী জাচন। ভকানও ভকানও িানুষও ভবাধহ ়ে পা ়ে। একচদন আিারক বেে, 

নুচি িাংস ভের ়ো না। ভনািাে আজ অিীি! শুরন চি বেি, িুপ কে, ও চক অেেুরি 

কথাা। ওিা, পেচদনই নাে এে, ভদরেে বাচ ়েরন আিাে এক কাকা িাো ভগরেন। এেকি 

আেও কর ়েকবাে হর ়েরে। 

  

 াদুরগাপাে চজরজ্ঞস কেে, ও চক চনরজে েচবষযৎ ভদেরন পা ়ে  

  

একটা দী যশ্বাস ভফরে িাচেকা বেে না, ও চনরজে কথাা চকেু বরে না। 

  

দুই বনু্ধ  েন দেজাে কারে এরস দাাঁ ়োি নেন বসন্তিঞ্জেী ভিরঝরন বরস একটা 

নানপুো চনর ়ে। নন্ম ়ে হর ়ে গান গাইরে। 

  

হচে হচে আে চক এিন দো হব 

করব বৃষোনুপুরে আহীে ভগারপে  রে 
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নন ়ো হই ়ো জনচিব… 

  

ওো দুজরন িুপ করে বরস গানটা শুনে। োো োো গো বসন্তিঞ্জেীে, এ গান ভ ন ভস 

শুধু চনরজে জনয গাইরে। নােপে িুে চফচের ়ে ওরদে ভদরে িি হর ়ে ভির ়ে েইে 

চকেুেি। কন বৎসে পে  াদুরগাপােরক ভদেে ভস, চিনরন নাে একটুও ভদচে হ ়েচন। 

 াদু কাকা!’ বরে েুরট এরস নাে পার ়ে িাথাা ভঠচকর ়ে কাাঁদরন োগে হ হ করে। 

  

 াদুরগাপাে নারক কাাঁদরন চদে।  াদুরগাপাে ভ  ওে পুরো বােযকােটা সরে চনর ়ে 

এরসরে। 

  

োচনক পরে চনরজরক একটু সািরে চনর ়ে ভস েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে  াদুরগাপারেে িািা বাচ ়েে 

সকরেে ভোাঁজ চনরন োগে, চকন্তু চনরজে িা বাবাে প্রসে উ্চপােি কেে না। 

  

চনরজই ভগোস ও ব্রযাচিে ভবানে বাে করে চনে িাচেকা। প্রচনচদন ভস িদযপান করে, 

আজ নাে গুরু বচিরিে পী ়োে সংবাদ শুরন িন োোপ, আজ ভনা ভস ভবচে করে পান 

কেরবই।  াদুরগাপাে এসব স্পেয করে না, নারক ভস অনুরোধও জানাে না। সচনযই 

িাচেকা বচিি-োবনা ়ে েুব চবিচেন হর ়ে আরে। বােবাে বেরে ভসই কথাা। 

  

 াদুরগাপাে একবাে বেে, বেে চনরনক আরগ চবদযাসাগে িোই িরে ভগরেন, একবাে 

ভেষ ভদোে ইরে চেে। চকন্তু আচি নেন এোহাবারদ। 

  

িাচেকা বেে, চনচন ব ়ে কি ভপর ়ে ভগরেন। েুব চহক্কা হন, ভসই সরে প্রোপ। ভেষ 

িুহূরনযে চকেু আরগ বাকরুদ্ধ হর ়ে চগর ়েচেে, দু’ভিাে চদর ়ে জে গ ়োচেে অনবেন… কী 

বেরন িাইচেরেন ভক জারন। 

  

হঠাৎ সিচকন হর ়ে িাচেকা বেে, ভস চদনটাে কথাা আিাে স্পি িরন আরে, ১৩ই ,াবি, 

আিো দু’জরন একটা চথার ়েটাে ভদেরন চগর ়েচেোি, চফরে এরস অরনক োন প যন্ত গল্প 

করেচে  রদ বরস। বাচস গান গাইচেে, এক সি ়ে আকারেে চদরক নাচকর ়ে বেে, 
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একজন িহাপুরুষ আিারদে ভের ়ে িরে  ারেন ওই আকারে, ওই ভ   ারেন। পেচদনই 

শুচি োন প্রা ়ে আ ়োইরটে সি ়ে চবদযাসাগে িোই ভেষ চনশ্বাস ভফরেরেন। নুই কী করে 

বরেচেচে ভে বাচস  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, কী জাচন! ভকিন ভ ন ভদেরন ভপোি একটা ভজযাচন, অনয ভকানওচদন 

ভনিন ভদচে না— 

  

িাচেকা বেে, বাচস, বচিিিরন্দ্রে েুব অসুে। সবাই েুব ে ়ে পারে। নুই বেরন পাচেস 

চনচন আে বাাঁিরবন চক না। 

  

বসন্তিঞ্জেীে িুরে একটা পাে ো ়ো প ়েে। ভস ব্রি োরব বরে উঠে, না, না, না, আচি 

কী করে বেব  আচি ওসব জাচন না। আচি ভনা ভননারক কেনও িরেও ভদচেচন। 

  

 াদুরগাপাে চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভনা চবদযাসাগে িোইরকও কেনও ভদেচন। 

  

বসন্তিঞ্জেী হান ভজা ়ে করে কপারে ভঠচকর ়ে বেে, হযাাঁ ভদরেচে। নারক একবাে ভদরেচে। 
  

িাচেকা বেে, না চঠক। ওরক চনর ়ে আচি একবাে ফোস াো ়ে চগর ়েচেেুি, নেন 

চবদযাসাগে িোই-ও স্বাায ভফোবাে জনয ফোস াো ়ে চেরেন, ভবাে প্রানুঃভ্রিরি 

ভবরুরনন, আিো দুজরন চগর ়ে পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি করেচে।  

  

 াদুরগাপাে বেে, বচিিিন্দ্র ভক না নুচি জারনা  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, বাুঃ জানব। না  এই ভনা ভসচদন ‘কৃষ্ণকারন্তে উইে’ প ়ো ভেষ 

কেেুি। ব ়ে দুুঃরেে বই। কৃষ্ণিচেত্র বােবাে পচ ়ে। 

  

 াদুরগাপাে িিকৃন হে। বসন্তিঞ্জেীে প ়োশুরনা এনটাই এচগর ়েরে ভ  ভস বচিরিে 

প্রবন্ধগ্রন্থ প যন্ত পাঠ করে! এই ভির ়েে এিন োগয চব ়েম্বনা! 

  

এবাে বসন্তিঞ্জেীই প্রশ্ন কেে, হযাাঁ ভগা, ভনািারদে ভসই বনু্ধ েেন ভকাথাা ়ে  
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 াদুরগাপাে বেে, নাই ভনা, আসারিে ভসই ভোকোটা ভকাথাা ়ে ভগে। বহচদন নাে পাত্তা 

ভনই, নুই জাচনস নাচক ভে িাচেকা  

  

িাচেকা বেে, না। ইেফারনে কারে শুরনচে, ভকান একটা ভির ়েে জনয নাচক নাে িাথাা 

োোপ হর ়ে চগর ়েচেে। ইেফারনে সরে আিাে ভদো হ ়ে িারস িারস। ইেফারনে সরেও 

ভ াগার াগ োরে না েেন। ভকাথাা ়ে চনরুরিে হর ়ে ভগরে। 

  

বসন্তিঞ্জেী আচবিে িনন বেে, অরনক দূরে িরে ভগরে। 

  

িাচেকা বেে, এটাও আি য, জাচনস  াদু, বাচস েেনরক ভদরেরে িাত্র একবাে, নাও 

একটুোচন, নবু ও েেরনে কথাা প্রা ়েই চজরজ্ঞস করে। প্রথাি প্রথাি আিাে ভবে চহংরস 

হন। এেন অবেয িরন হ ়ে, ে সান বেে  াে ভদো ভনই, ভস েকি একজন হাচের ়ে 

 াও ়ো িানুষরক চহংরস কোটাও ভেরেিানুষী! 

  

আে চকেুেি পে আ ়ো েে হে।  াদুরগাপারেে বাচ ়ে ভফোে না ়ো আরে। িাচেকা এে 

পেও প্রচনচদন বচিরিে স্বারাযে েবে চনরন  া ়ে। একচদন পাও ়ো ভগে সুসংবাদ। 

অরস্ত্রাপিারেে দেকাে হ ়েচন, িূত্রনাচেে ভফাাঁ ়োচট চনরজ চনরজই ভফরট ভগরে, বচিি 

অরনকটা সুা ভবাধ কেরেন। 

  

িাচেকাে েুচে আে ধরে না। একচদন ভস বচিরিে ে যাে কারে চগর ়ে নাাঁে পা জচ ়ের ়ে 

ধরে বরস েইে অরনকেি। বচিি বাচেরে ভঠস চদর ়ে বরসরেন, নাাঁে এই েক্তচটে 

পাগোচি ভদরে িৃদু ভহরস বেরেন, কী ভে, নুই চক এেনও আিারক চদর ়ে উপনযাস 

ভেোবাে আো োচ ়েসচন  

  

িাচেকা বেে, আপনারক আবাে চেেরনই হরব। আিাে কাগরজ না হ ়ে, োেনী’ চকংবা 

সাচহরনয চেেুন। বাংোোষা আপনাে কাে ভথারক আেও অরনক চকেু প্রনযাো করে। 
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একজন ভোক বচিরিে কনকগুচে েচব চনর ়ে এরসরে। ফরটাগ্রাফ ন ়ে, ব ়ে আকারেে 

োপারনা েচব। বাজারে এই েচব এক একোনা চবচি হরে দু’ আনা দারি। বচিি ভস েচব 

সম্পরকয চবরেষ আগ্রহ ভদোরেন না, িাচেকারক বেরেন, নুই একটা চনর ়ে  া। 

  

িাচেকা একচটে বদরে দুচট েচব চনে। োে ভেরি বাাঁচধর ়ে একোনা ভস োেে নাে 

িাচনকনোে বাচ ়েরন। আে একচট ভস চনর ়ে এে বসন্তিঞ্জেীে কারে। েুব আরবরগে সরে 

বেে, বাচস, এটা ভনাে  রেে ভদও ়োরে ঝুচের ়ে োেচব, ভোজ প্রিাি কেচব একবাে 

করে। 

  

েচবোনাে চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন বাচসে ভিাে জরে েরে ভগে। েচবরন ভদো 

 ারে প্রাক ভপ্রৌঢ়েরত্বে বচিিরক। ভগৌেবিয, নীেনাসা, োচিন িেু, িাথাাে কাাঁিা-পাকা 

কুচিন িুে কপারেে ওপে এরস পর ়েরে োচনকটা। 

  

বসন্তিঞ্জুেীে  রে ভকানও েচব ভনই। ভদ ়োরেে একচট ভপরেরক ঝুেরে একটা বাংো 

কযারেিাে। নাে একচট িাত্র পৃষ্ঠা। শুধু কিত্র িাসটা বাচক। ভসোরন এরস বসন্তিঞ্জেী ধো 

গো ়ে বেে, বেে ভেষ হর ়ে আসরে। প্ররনযক বেেই এই সি ়ে ভকিন ভ ন ে ়ে হ ়ে, 

পরেে বেে বাাঁিব 

  

শুধু ভনা বৎসরেে ভেষ ন ়ে, কিত্র ফুরোরেই ভ  েনাব্দীেও ভেষ, শুরু হরব ভনরোরো 

সাে। িহাকারেে গার ়ে আে একচট আাঁি ়ে প ়েরব। কন চকেু হাচের ়ে  া ়ে, অেুযদ ়ে হ ়ে 

কন অপ্রনযাচেন নবীরনে। 

  

বচিরিে ভসই েনাারন গচজর ়ে উঠে আেও কনকগুচে ভোট ভোট চবরোটক। আবাে 

প্রিণ্ড  ন্ত্রিা, নােপে  ন্ত্রিারোধও িরে ভগে, চনচন িরে ভগরেন ভিনন-অরিনরনে 

িাঝোরন। কিরত্রে পৃষ্ঠা চে ়েরন বাচক ের ়ে ভগে, নাে িরধযই  রট ভগে ইন্দ্রপনন। 

বচিরিে আে ননুন েনাব্দী ভদো হে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 186 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৪. োে ভেচে ়োও পোচজন 

ভেোে জগরন ভ িন ‘োে ভেচে ়োও পোচজন’ বরে একচট কথাাে প্রিেন আরে, 

চগচেেিরন্দ্রে িযাকরবরথাে োরগযও  টে নাই। চবিজ্জন ও সিারোিকো েু ়েসী প্রেংসা 

কেরেন এই নাটরকে অনুবাদ ও অচেনর ়েব, এিনকী ইংরেজোও নুেনা কেে চবরেচন 

প্রর াজনাে সরে, চকন্তু দেযকরদে আসনগুচেরন চদনচদনই বা ়েরন োগে শুনযনা। 

চটচকট রে িাচে ওর ়ে। ঢাকা, পাটনা, এোহাবাদ, েেনউ, োরহাে ভথারক চবচেি বযচক্তো 

চগচেেিন্দ্ররক চিচঠ ভেরেন, নাাঁো িযাকরবথা-এে সুেযাচন শুরন েীঘ্রই কেকানা ়ে এরস 

অচেন ়ে ভদেরন িান। চকন্তু গুচটকনক চবচেি বযচক্তে জনয ভনা আে োরনে পে োন 

িরিে বাচন জ্বাচের ়ে োো  া ়ে না! চথার ়েটাে িাোরন ভগরে োে-রোকসারনে প্রশ্ন 

আরে। চিনাে অচবেরম্ব ভোকসারনে দো ়ে প ়েে। 

  

েুবই চনোে হর ়ে ভগরেন চগচেেিন্দ্র। এিনই িন ভেরে ভগে ভ  এক একবাে সংকল্প 

চনরন ভগরেন, আবাে চথার ়েটারেে সরে সব সং,ব নযাগ কেরবন। ব ়ে িুে করে অরনকরক 

বরেচেরেন, এেপে একটাে পে একটা ভেকসপী ়োরেে েিনা অনুবাদ করে বাংো িরি 

উত্তি নাটক পচেরবেন কেরবন।  ুরি ভগে ভস সাধ! েযা ো েযা, কারদে জনয কেরবন 

োে নাটক, ভস েকি দেযকই কনচে হ ়েচন। োে চথার ়েটাে ভদেরন ভগরে দেযকরদেও 

ভ াগয হর ়ে উঠরন হ ়ে, ভস জনয আেও কনচদন অরপো কেরন হরব ভক জারন। 

  

চিনােযাে সরে চগচবেিন্দ্র িুচক্তবদ্ধ, হট করব ভের ়ে ভদও ়ো  া ়ে না। নরগন্দ্রেূষি সজ্জন 

বযচক্ত, নাাঁব স্বাথাযও ভদেরন হ ়ে, চনচন কন চদন ভোকসারনে োরন টাকা ঢােরবন  

এনগুচে অচেরননা-অচেরনত্রী জীচবকাে প্রশ্নও জচ ়েন। 

  

চগচবেিন্দ্র হােকা, িুটচক নাটক েিনা শুরু কেরেন। নারন েরসে ভির ়ে গযাাঁজো ভবচে। 

হাসযেরসে বদরে োাঁ ়োচি। চটচকট-কাটা দেযকো ভ  এই সবই িা ়ে। িিা হরন োগে 

‘িুকুে-িুঞ্জো’, ‘আবু ভহারসন’, ‘ব ়েচদরনে বেচেস’, ‘সিিীরন চবসজযন’ ইনযাচদ। 
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ভকানওটাই একটানা ন ়ে, দু’িােচদন অন্তে বদে করে করে। গারন চিচের ়ে ভদও ়ো হরন 

োগে আচদেস। ‘আবু ভহারসন’-এে এই একোনা গান েুব জনচপ্র ়ে হে। 

  

এরক ভো ভনাে েো ভ ৌবন  

বরস করেরে অবে, আরবরে ঢরে ন ়েন  

ভ াে চবেহ-চবকাে নারন 

ভজাে করেরে নাচ ়েে ধারন 

বাই কুচপরন সেে িন িারন–  

েো  চদ, গুরু ঊরু–চবষি কুেেি… 

  

চটচকট ে চকেুটা িাো হবাে পে চগচেেিন্দ্র িন চদর ়ে আে একচট নাটক চেেরেন। 

পারকিরি ভপোদাে চথার ়েটারে চনচন জচ ়ের ়ে পর ়েচেরেন, চকন্তু নাাঁে ভনা িূে সাধ চেে 

বাংোে নাটযচেরল্পে উন্নচন। দেযক িজারেও চনেক ে ু নাটরক নাাঁে িন েরে না। 

  

না ো ়ো সিারোিনা এেন উরো সুে গাইরন শুরু করেরেন। আবু ভহারসন নাটক সম্পরকয 

‘অনুসন্ধান’ পচত্রকা চেেে, ‘জহেী চগচেেবাবু, চঠক জহেই সিুরে ধচে ়োরেন। ভ িন 

ভদে, ভ িন রুচি, ভ িন দেযক, ভনিনই ভনা নাে আর ়োজন িাই  না োে। বুচঝোি, 

ভদেকাে-পাত্র বুচঝ ়ো, সও নাি চদ ়ো কাজ হাচসে হইে। ভোরকও হাচসে-িচজে-আনন্দ 

পাইে। চকন্তু প্রবীি চগচেেবাবুে কাে হইরন আিো ভনা এরূপ সে নাি ভদচেবাে আো 

কচে না!’  

  

অরনক ভেরবচিরন্ত এবাে চগচেেিন্দ্র চবষ ়েবস্তু চনবযািন কেরেন িহাোেন ভথারক। 

  

দেযকরদে রুচি  ন  ন বদো ়ে। কেনও ঐচনহাচসক নাটরক নাো ভিরন ওরঠ, কেনও 

সািাচজক চবষর ়ে। কেনও েচক্তেস নারদে পেন্দ, কেনও বীেেস। িহাোেন সব 

েরসেই েচন। চগচেে ভবরে চনরেন জনাে কাচহনী, এরন অরনকগুচে েরসে সংচি,ি কো 

 া ়ে, ভপৌোচিক নাটকও অরনকচদন হ ়েচন, ভপৌোচিক নাটরক োবগম্ভীে সংোপ আরস 

স্বাোচবকোরব, ভপাোক-পচেেদও ঐচনহাচসক নাটরকে িনন। 
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দেযক-িরনােঞ্জরনে সব েকি উপাদান থাাকরেও চগচেেিন্দ্র-এে িরধয চনজস্ব জীবন-

দেযরনে কথাাও ঢুচকর ়ে চদরেন চকেু চকেু। চবদূষক িচেত্র চগচেরেে েুব চপ্র ়ে, নাে হারন 

ভেরেও োে। ‘জনা নাটরকও চবদূষকই ভ ন প্রধান, নাে িুরে ভেষ-চবদ্রুরপে আ ়োরে 

জীবরনে সব সাে কথাা উ্চপাচেন। 

  

চবদূষরকে েূচিকা ়ে অরধযন্দুরেেে এরকবারে অনুেনী ়ে। ভকৌনুক ভ ন নাাঁে েেীরেে 

প্রচনচট েচেরন সহজান। অরধযন্দুরেেরেে িেরন, বেরন, ভপাোরক এিনকী নীেবনারনও 

ভোরক হারস। এিন চনেচেিান িানুষও ভদো  া ়ে না। নাটরক ভ -রকানও েূচিকা ভদও ়ো 

ভহাক, নাে আপচত্ত ভনই। একচট িাত্র দৃরেযে েূরনে েূচিকারনও চনচন অচিনী ়ে। ভকানও 

ভকানও নাটরক অরধযন্দুরেেরেে নাি চবজ্ঞাচপন থাারক, চকন্তু দেযকো প্রথাি প্রথাি 

অরধযন্দুরেেেরক চিনরনই পারে না। চনচন না ়েক নন, প্রধানও নন, িাে পাাঁিচট ভোটোরটা 

িচেরত্র চবচেন্ন সারজ চনচন অবনীিয হন এবং িাচনর ়ে ভদন। 

  

‘জনা’ নাটরক চবদৃষকই অবেয িুেয আকষযি। না ়েক প্রবীরেে েূচিকা ়ে ভনরিরে সুরবন্দ্র, 

 চদও নাে এই নািচট অরনরকই জারন না, চগচেেিরন্দ্রে ভেরেরক চগচেেিরন্দ্রে অনুকেরি 

সবাই দানী বরেই  ারক। দেযকরদে কারেও ভস দানীবাবু। দানীে কিস্বে অপূবয, এে 

িরধযই ভোরক বোবচে কেরন শুরু করেরে ভ  কারে কারে দানী নাে বাবারকও োচ ়ের ়ে 

 ারব অচেন ়েপ্রচনো ়ে। জনাে েূচিকা ়ে চননকচ ়ে দাসী ভ ন ভেচ  িযাকরবরথােই আরেক 

রূপ। ন ়েনিচি একচট ভোট েুচিকা ভপর ়েরে, নারনই ভস সন্তুি।  

  

জনাে জনচপ্র ়েনা  েন নুরে, নেনই হঠাৎ ভ ন চবনা ভির  বজ্রপান হে। 

  

একচদন সকারে চগচেেিরন্দ্রে বাচ ়েরন এরেন অরধযন্দুরেেে। কিুচে-েসরগাল্লা ও িা 

পারনে সরে সরে েসাোপ িেে চকেুেি। নােপে আিচম্বরন অরধযন্দুরেেে বেরেন, চজ 

চস, এবাে আিা ়ে েুচট চদরন হরব। পাচে আবাে উর ়ে  ারব।  

  

চগচেেিন্দ্র আাঁনরক উঠরেন। 
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অরধযন্দুরেেে অচনে ়ে ভে ়োচে, নাে েরক্তে িরধয ভ ন ের ়েরে এক  া াবে। অথায চকংবা 

 ে, ভকানও চকেুেই োেসা ভনই। নাটযজগরন নাে এন েযাচন, নবু িারঝ িারঝই 

চথার ়েটাে ভের ়ে ভকাথাা ়ে ভ ন উধাও হর ়ে  ান। ভবে চকেুচদন পাহার ়ে পর ়েচহরসন এক 

সন্নযাসীে কারে হঠর ার গ ভেোে জনয। করনযে আেকরটে কারে চেরেরেন 

চহপরনাচটজি। 

  

চগচেেিন্দ্র বরেন, আবাে ভকাথাা ়ে পাোবাে কথাা োবে  না, না, ওসব িেরব না। 

পাগোচি ের ়ো। চিনােযা এেন সরব িাত্র জরি উরঠরে, এেন নুচি িরে  ারব বেরেই 

হে আে চক। 

  

অরধযন্দুরেেে িুিচক ভহরস বেরেন, পাোব না, কেকানারনই থাাকব। চকন্তু চিনােযা ়ে 

থাাকব না। চগচেেিন্দ্র বরেন, ভকন  ভনািা ়ে ভকউ চকেু বরেরে  কাে এিন সাহস হরব  

ভনািারক সকরেই েুব প্রীচন করে–  

  

অরধযন্দুরেেে িাথাা দুচের ়ে দুচের ়ে বেরেন, ভকউ চকেু বরেচন। বগরেও চক আচি গার ়ে 

িাচে  চকন্তু নুচি আিা ়ে ভের ়ে দাও! 

  

চগচেেিন্দ্র এক িুহূনয চিন্তা করে বেরেন, না হরে িাে ভথারক ভনািারক ভ রকরে  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, উহুঃ! ভকউ  ারকচন। িারে ভক  ারব, ধুৎ!  

  

চগচেেিন্দ্র ধিক চদর ়ে বেরেন, বাচ ়ে  াও ভনা, আিারক চবেক্ত ভকারনা না।  নসব উরট 

কথাা! ভকউ োোপ কথাা বরেচন, অনয চথার ়েটাে ভথারক  ারকচন, চবদূষরকে ভোরে ভনািাে 

নাি াক কন ভবর ়েরে, নবু নুচি চিনােযা ো ়েরন িাও! এে িাথাা-িু চকেু ভবাঝা  া ়ে  

  

চগচেরেে কাে ভথারক গ ়েগ ়োে নেটা চনর ়ে না িুরেই েু ়েক েু ়েক করে টানরেন 

কর ়েকবাে। নােপে একগাে ভহরস ‘অরধযন্দুরেেে বেরেন, আসে কথাাটা বচে  নুচি 
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ভ ন আবাে ভেরগ চগর ়ে আিা ়ে িােরন এরসা না। আিাে িাথাা ়ে একটা েরেে েূন 

ভিরপরে। আিাে ইরে হর ়েরে, আচি এক নম্বে হব।  

  

–নাে িারন  

  

—সব সি ়ে নুচিই এক নম্বে। নুচি নাটযকাে, নুচি পচেিােক, নুচি গান বাাঁরধা। আিো 

শুধু ভিরজ নাচি কুাঁচদ। ব ়েরজাে দু নম্বে হরন পাচে। না দু নম্বরেে চক কেনও সেনও এক 

নম্বে হও ়োে সাধ জারগ না  

  

–ও, এই কথাা  চঠক আরে, পরেে পাো ়ে নুচিই এক নম্বে হও। নুচি নাটযচেো ভদরব, 

নুচিই সব চকেু হরব। আচি আ ়োরে থাাকব। 

  

—পবযনরক চক আ ়োে কো  া ়ে  নুচি ভপেরন থাাকরেই ভোরক বেরব, ভনািাে 

ভঠকরনারন আচি েম্ফ ঝম্প কবচে। না হ ়ে না, চজ চস! এক অেরিয বযাথায আে চসংহ 

দুজরন থাাকরন পারে না। কাে স্বপ্ন ভদরেচে, আচি এক বরন বা  ভসরজ হােুি হােুি 

কেচে। নেনই বুঝেুি, নুচি চসংহ, আে ভনা ভনািাে পারে আিাে থাাকা িেরব না। 

ভোরেে স্বপ্ন চিরথায হ ়ে না কেনও। 

  

–কাে বুচঝ েুব ভপাোও কাচে ়ো সাাঁচটর ়েে  বদহজরিে স্বপ্ন। আচিও চসংহ নই, নুচিও 

বা  নও। আিো দুজরনই েং িাো সে। সুরনা ়ে বাাঁধা পুনুে।  াও, বাচ ়ে চগর ়ে নারক 

ভনে চদর ়ে  ুরিাও ভগ োে করে। 

  

–িা ভগা, আিাে িাথাা ়ে ভপাকা নর ়েরে। জান ভনা, একবাে ভগা ধেরে আচি সহরজ োচ ়ে 

না। এিারেে চথার টাবটা োচে পর ়ে আরে। ওটা ো ়ো চনর ়ে আচি চনরজ একটা দে 

িাোব। কােই কথাাবানযা বরেচে। 

  

–টাকা ভক ভদরব  
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—আিাে চনরজে টাকা। ভ োরন  া আরে কুচ ়ের ়ে বাচ ়ের ়ে প্রথািটা িরে  ারব। এক নম্বে 

 েন হব চঠক করেচে, নেন িাথাাে ওপে আে ভকউ থাাকরব না। িাচেক ফাচেক ভকউ 

না। 

  

চগচেেিন্দ্র িচম্ভন হর ়ে চকেুেি নাচকর ়ে েইরেন। অরধযন্দুরেেে ভ  িস্কৃো কেরেন না, 

না স্পি ভবাঝা  ারে। অরধযন্দুরেেরেে কাে ভথারক এেকি বযবহাে সমূ্পিয অপ্রনযাচেন। 

নাো দুজরন। বহচদরনে বনু্ধ। কেনও িরনািাচেনয  রটচন। অরধযন্দুরেেরেে িরন ীষযা 

নারি ভকানও চক অচিত্বই ভনই। নাঁ াব িুরে আজ এিন কথাা! 

  

চগচেেিন্দ্র অরধযন্দুরেেরেে হান জচ ়ের ়ে ধরে বযাকুেোরব বেরেন, সারহব, এিন 

কিার  চকেুরনই কেরন ভ র ়ো না! চথার ়েটারেে িাচেক হরন ভ র ়ো না কেনও। চহরসব 

োো, সকরেে পাওনা-গণ্ডা ভিটারনা, এে অরনক হযাপা। আিারদে িাো সম্ভব ন ়ে। 

দযারো না, আচি চক কেনও চথার ়েটারেে িাচেক হর ়েচে  ইরে কেরে চক প্রথাি আিরে 

িারেে হনযাকনযা আচি হরন পােনুি না  ওসব ঝারিো ়ে চনরজরক জ ়োইচন কেনও। 

ভনািারক োে িনন চিচন, নুচি আপনরোো িানুষ, নুচিও পােরব না। এই চিন্তা োর ়ো! 

  

অরধযন্দুরেেে চনরজে িাথাা ়ে ভটাকা চদর ়ে বেরেন, ওই ভ  বেেুি ভপাকা নর ়েরে। এেন 

আে অনয ভকানও চিন্তা ঢুকরব না িাথাা ়ে। একবাে ভদচেই না ভিিা করে। ||| 

  

||||||| চগচেেিন্দ্র অস্ফুট স্বরে বেরেন, নুচি িরে ভগরে জনা নাটক কানা হর ়ে  ারব। ওই 

চবদূষরকে পাটয আে ভনা ভকউ পােরব না। 

  

—ভকন, নুচি নািরব  

  

–আচি! এই বুর ়ো বর ়েরস আে িুরে েং ভিরে আিাে িরি দাাঁ ়োরন ইরে করে না। 

  

—আহা, নুচি বুর ়ো হরে আচিই বা চক কচি  এই ভসচদনও ভনা িযাকরবরথা ফাটারে। 
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–ভনািাে কথাা ভেরবই চবদূষক িচেত্রচটে সৃচি। ওই েূচিকা ়ে ভনািাে ভ  সুেযাচন হর ়েরে, 

নারন দেযক আে এেন আিারক ভনরব না। 

  

–ব ়েবাবু, নুচি সব পারো। ভ   া ়োেরগ আচি িানুষরক হাসাই, ভসই  া ়োেরগই নুচি 

িানুষরক কাদারব! 

  

–চিনােযা ়ে জনা িেুক বা বন্ধ হর ়ে  াক, ভস সব ভেরব বেচে না। সারহব, ভনািাে সু দ 

চহরসরব বেচে, নুচি চনরজ িাচেক হর ়ে চথার ়েটাে িাোরন ভ র ়ো না। অনয  া হ ়ে ইরে 

করো। 

  

অরনক  ুচক্ত-নরকযও আরধযন্দুরেেেরক আে ভবাঝারনা ভগে না। চগচেেিন্দ্ররক চবদৃষরকে 

েূচিকা ়ে কনচে হবাে সি ়ে ভদবাে জনয চনচন আে িাত্র দুচট েজনীে অচেনর ়ে োচজ 

হরেন, নােপে ভথারক চনচন এিাোরে এক নম্বে। 

  

চকেু চকেু অচেরননা-অচেরনত্রীও অরধযন্দুরেেরেে সরে িরে  ারব চিনােযা ভের ়ে। 

চথার ়েটারেে জগরন এেকি দে োোোচে অচবোি িরে। এেই িরধয একচদন 

ন ়েনিচিরক চনরজে  রে ভ রক আনরেন অরধযন্দুরেেে। 

  

ননিুেী ভসই নরুিীরক চনচন বেরেন, ন ়েন, আচি এিারেরন্দ্র চগর ়ে ননুন দে েুেচে। 

নুই আিাে সরে  াচব  চিনােযা ়ে ভনাে োগয িাপা পর ়ে থাাকরব। চননকচ ়ে  নচদন আরে, 

নুই ব ়ে পাটয পাচব না। চননকচ ়ে চগচেেবাবুে েুব ভপ ়োরেে। ভনাে চদরক নাাঁে ভিাে ভনই। 

আচি বুরঝচে, ভনাে ভেনরে অরনক েচক্ত আরে। একটু িাজা  ষা কেরে নুই চহরোইন 

হারন পােচব। প ়েসাও ভবচে। পাচব। আজই উত্তে চদরন হরব না, কী কেচব ভেরব দযাে। 

আচি ভনারক িাই! 

  

ন ়েনিচি দারুি ভদাোিরেে িরধয পর ়ে ভগে। এে িরধয দু চনন জা ়েগা ভথারক নাে কারে 

প্রিাব এরসরে, চকন্তু ভস চিনােযা ো ়েরন োচজ হ ়েচন। ভস চগচেেিরন্দ্রে পার ়েে কারে পর ়ে 

ভথারক অচেন ়ে কো চেেরন িা ়ে। চকন্তু ইচন ভ  অরধযন্দুরেেে, এে  াক ভস ভফোরব কী 
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করব  অরধযন্দুরেেেই বেরন ভগরে ন ়েনিচিরক োিা ভথারক নুরে এরন চথার ়েটারে সুর াগ 

করে চদর ়েরেন। ইচন ন ়েনিচিে চপনৃনুেয। 

  

বাচ ়েরন এরস গোিচিরক কথাাটা জানারনই ভস বেে, চনর ়ে ভন, চনর ়ে ভন। হারনে েক্ষ্মী 

পার ়ে ভঠচেসচন! এক চথার ়েটারে ভবচেচদন পর ়ে থাাকরে নট-নটীরদে কদে হ ়ে না। ভোরক 

োরব, নারক বুচঝ অনয ভকউ িা ়ে না।  ন বদে কেচব, নন ভনাে দাি বা ়েরব! িুেপুচ ়ে, 

নুই এবাে আপচত্ত কেরে ভনাে িুরে আচি ঝাটা িােব! 

  

নােপে গো নাচির ়ে ভস আবাে বেে, নুই অযাকচটং চেেরন িাস ভনা  ভনারক আচি 

সচনয কথাাটা বচে। চগচেেবাবুে ভির ়ে আিারদে এই অরধযন্দুসারহব অরনক োে পাটয 

ভেো ়ে। আচি চথার ়েটারেে  াচগ, আচি সব জাচন। 

  

ন ়েনিচি চিনােযা ভের ়ে ভ াগ চদে এিাোে চথার ়েটারে। 

  

নাটক বাো হে অনুেকৃষ্ণ চিচত্তরেে ‘িা’। কচবকিি িুকুন্দোরিে িণ্ডীিেরেে কাচহনী 

অবেম্বরন ভেো। ন ়েনিচিই প্রধানা নাচ ়েকা। সরে সরে ন ়েনিচিে িান-ি যাদা অরনক 

ভবর ়ে ভগে। এেন নারক চেহাসযারে চনর ়ে  াবাে জনয গাচ ়ে আরস, বাচ ়েরনও ভপৌাঁরে চদর ়ে 

 া ়ে। চেহাসযারেে সি ়ে চবনা প ়েসা ়ে োও ়ো, িাস িাইরন ভদ ়ে েো টাকা। েেরিে 

বযাপারে অরধযন্দুরেেে চদেদচে ়ো। 

  

অরধযন্দুরেেে নাে দরে অচধকাংেই অেযান নট-নটীরদে চনর ়েরেন। নাে ইরে, নারিে 

ভজাে চদর ়ে দেযক টানরেন না, দেযক আসরব অচেনর ়েে গুরি। চনচন সকেরক এিন োরব 

কনচে কেরবন, ভ িনচট আরগ ভকউ কেনও ভদরেচন। 

  

এিচনরন এিন সি ়ে োেিানুষ, চকন্তু চেহাসযারিে সি ়ে অরধযন্দুরেেে ভ ন সচনযই বা । 

কারুে টু েব্দচট কোে উপা ়ে ভনই। 
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চেহাসযাে িেরে সািরন দু’জনরক চনর ়ে, ভপেরন ভকউ একজন অনযরক চফসচফস করে 

বেে, এই এক চেচে পান চদচব। 

  

অিচন অরধযন্দুরেেে হান নুরে িহ ়ো বন্ধ করে চদর ়ে বেরেন, থাারিা ভগা, ওচদরক 

বাবুরদে কী সব কথাাবানযা হরে, আরগ ভেষ ভহাক, নােপে আবাে শুরু কো  ারব। 

  

ভকউ একজন উরঠ ভগে, সািানয পার ়েে েব্দ হর ়েরে, অিচন অরধযন্দুরেেে গজযন করে 

উঠরেন, আে ভক ভক উরঠ  ারবন,  ান,  ান, ইরে না হরে বরস থাাকাে দেকাে ভনই! 

  

ন ়েনিচিও বকুচন ভের ়েরে, নরব একবাে িাত্র। ভবযািরকে নারি একচট ভোকো ভির ়েরদে 

সরে ব ়ে দুিাচি করে। চেহাসযারেে সি ়ে সকরেে একাগ্রনাে সুর াগ চনর ়ে ভস ভির ়েরদে 

অিে ধরে টারন। একচদন ভস ন ়েনিচিে চঠক চপেরন বরসরে, ভিরঝরন ে ়োরনা নাে 

আিে ধরে ভগাপরন একটু একটু করে টানরে ভবযািরকে।  

  

পাটয বেরন বেরন হঠাৎ একসি ়ে িুে চফচের ়ে ন ়েনিচি চবেক্ত স্বরে বেে, এই কী 

হরে  োর ়ো! 

  

অরধযন্দুরেেে নৎেিাৎ হান নুরে বেরেন, এটা কী হে  এটা কী হে  এই কী হরে, 

োর ়ো, এ কী সংোরপে িরধয আরে  

  

ন ়েনিচি িুপ করে ভগে। 

  

অরনযে নারি নাচেে কো নাে স্বোব ন ়ে। উত্তাক্ত হর ়ে ভস এই কথাা বরে ভফরেরে, না 

বরে ভবযািরকেরক ভস োচি ভদও ়োরন িা ়ে না।  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ভবযািরকে কী করেরে আচি জাচন, ভদরেচে। চকন্তু ন ়েন, ভিরজও 

 চদ ভবযািরকরেে িনন ভকউ ভপেন ভথারক ভনাে সরে ফিরকচি করব, নেনও চক নুই 

পাটয েুরে ওই কথাা বেচব  জাচনস, চবরনাচদনীে োচ ়েরন একবাব আগুন ধরে চগর ়েচেে, 
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নাও ভস কারুরক বুঝরন ভদ ়েচন। অচেন ়ে হরে ধযারনে িনন, এেকি সািানয বযা ারন 

ধযান ভেরে ভগরে িেরব কী করে  

  

নােপে চনচন ভবযািরকেরক বেরেন, বাপধন, ভনািারক ভনা আচি দুুঃোসরনে পাটয 

চদইচন, না হরে আাঁিে ধরে টানাটাচন ভকন   েন িহাোেরনে পাো নািাব, নেন 

ভনািা ়ে  াকব, এেন নুচি এসস। 

  

শুধু অচেন ়ে ভেোরনাই ন ়ে, প্ররনযকচট নট-নটাে প্রচনচদরনে জীবন াপরনে প্রচনও 

অরধযন্দুরেেরেে নীক্ষ্ণ দৃচি। 

  

একচদন চনচন ন ়েনিচিরক চনেরন ভ রক চজরজ্ঞস কেরেন, নুই সাোচদন কী কী োস, 

আিারক বে ভনা! এরকবারে সকাে ভথারক শুরু কে। 

  

সব শুরন চনচন বেরেন, নুই িাে-িাংস োস না। এ ভনা ব ়ে সাচনক কথাা। েেীরে নাগদ 

না থাাকরে টানা চনন ণ্টা ভিরজ োফাোচফ কেচব কী করে  িাংস বা িাে চকেু একটা 

োচব ভোজ। নুই চক চবধবা নাচক  নটীো ভকউ চবধবা-সধবা কুিােী থাারক না, নাো শুধু 

নটী। সকারে উরঠ চিেনাে জে োচব চকংবা িুরনে জে। ভপট পচেষ্কাে োো দেকাে, 

সবসি ়ে িরন োেচব, ভপট পচেষ্কাে না থাাকরে গো োে ভোরে না। োক োস না ভকন  

সিারহ চননচদন পুাঁই োক, কুির ়ো োক, কেচি োক চকেু একটা ভেরন হ ়ে। োক োাঁধরন 

জাচনস ভনা  না হরে আচি চেচের ়ে ভদব। জাচনস, আচি ভকািযা-কাচে ়ো ভথারক োক-

ি্চপচ ়ে সব োাঁধরন পাচে, একচদন োও ়োব ভনারদে। নুই িদ োি  

  

ন ়েনিচি দু’চদরক িাথাা ভনর ়ে ভজারে ভজারে বেে, না।  

  

–ভনাে ভকানও বাধা বাবু আরে  ভকউ ভনারক ভেরেরে  

  

–না। 

  

- –ভনাে ভকানও ভপ ়োরেে ভোক আরে  
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–না।–নরব চক ভনাে চবর ়ে হর ়েচেে নাচক ভে  স্বািী আরে  

  

না। 

  

অরধযন্দুরেেে এবাে ধিক চদর ়ে বেরেন, োচে না না বরে। একটা চকেু  া বেরন পাচেস 

না  ভনাে ভকানও পুরুষিানুষ  চদ না থাারক, ভসটা ভনা োে কথাা ন ়ে। িারঝ িারঝ 

ভকানও পুরুরষে আচেেন না ভপরে ভির ়েরদে েেীরেে েস শুচকর ়ে  া ়ে। িুেোনা 

পযান্তাোাঁিা হর ়ে  া ়ে, না চনর ়ে ভবচে চদন পাটয কো  া ়ে না। চথার ়েটারেে জগরন সাচত্ত্বক 

হরে িরে না ভে! ভনাে পুরুষিানুষ ভনই, এ ভনা িহা চিন্তাে কথাা। এই বুর ়ো ব ়েরস 

আচি ভনা ভনাে নাগে হরন পাচে না। না হরে চক এই ভবযািরকেটাে ওপে ভনাে িন 

িরজচেে  বে, নরব নারক চফচের ়ে আচন। 

  

ন ়েনিচি এবাে ভহরস ভফরে বেে, আপচন নারক চফচের ়ে আনন। ভস নাচক ভব্রজ ভগরটে 

বাইরে দাাঁচ ়ের ়ে কাাঁরদ। নরব আিাে জনয ন ়ে, আিাে একঞ্জন আরে।  

  

সাধােিন দে বারোচদন চেহাসযাে চদর ়েই একটা নাটক শুরু হর ়ে  া ়ে। চকন্তু অরধযন্দুরেেে 

িারসে পে িাস চেহাসযাে িাচের ়ে ভগরেন, নবু নাটক িিা হবাে নাি ভনই। সব চকেু 

এরকবারে চনেুাঁন না ইরে অরধযন্দুরেেরেে িরন ধরে না। এচদরক টাকা প ়েসা েেি হর ়ে 

 ারে জরেে িনন। 

  

ভবযািরকে চফরে এরস একটা ভোট েূচিকা ভপে বরট, চকন্তু ভস ন ়েনিচিে ভপেরন ভেরগ 

েইে। এেন আে ভস অনয ভির ়েরদে আাঁিে ধরে টারন না। ন ়েনিচিে জনযই ভ  ভস 

অরধযন্দুরেেরেে দ ়ো ভপর ়েরে ভসটা ভস ভজরন ভগরে, সুনোং ভস ধরেই চনর ়েরে ন ়েনিচিে 

কাে ভথারক ভস আেও অরনক চকেু পারব। 

  

ন ়েনিচি নারক দূরে দূরে সচের ়ে োরে। চকন্তু একচদনও ভকানও ভেৌচেন বাবু ন ়েনিচিরক 

চনরন আরস না, ভস ভোজ িহ ়োে পে বাচ ়ে চফরে  া ়ে, এরন সকরেেই েটকা োরগ। 
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চথার ়েটারেে িানুষরদে োনটাই চদন, চদনটাই োন। নাো চদরন  ুরিা ়ে, োন ভজরগ 

আরিাদ করে। ন ়েনিচিে িনন ভকানও ভসািশ্ব  ুবনী একো একো থাাকরব, এটা 

চকেুরনই চবশ্বাসর াগয ন ়ে। 

  

ভবযািরকে ন ়েনিচিে বাচ ়েরন প যন্ত ধাও ়ো করে। বাধয হর ়ে ন ়েনিচিরক গোিচিে েেি 

চনরন হে। গোিচি অচনে ়ে দজ্জাে, জীবরন ভস অরনক পুরুষ িচের ়েরে, পুরুষ িানুষরদে 

কী করে আটকারন হ ়ে, নাও ভস জারন। ভবযািরকেরক ভস ভদানো ়ে ধরে োরে, 

চনননো ়ে উঠরন ভদ ়ে না। একচদন ভস ভবযািরকেরক আদে করে ব ়ে এক ভগোস েেবন 

ভেরন চদে। আসরে না কযািে অর ়েে, নারন একটু চিচন ভিোননা। ভসটা োবাে পে 

চননচদন আে ভবযািরকে বাথারুি ভথারক দূরে থাাকরন পারেচন। 

  

অবরেরষ এিাোে চথার ়েটাে অচধগ্রহি কোে সার ়ে ে’িাস পরে িা’ নাটকচট 

পাদপ্রদীরপে সািরন এে। 

  

সিারোিকো ধনয ধনয কেে, দেযকও িন্দ হে না। অরধযন্দুরেেে সম্পরকয অরনরকই েুব 

উৎসাহ, শুধু নাাঁে অচেন ়ে ভদোে জনযই ভোরক আরস, আে এ নাটক ভনা নাাঁে সৃচি। 

চগচেেিন্দ্র ,রদ্ধ ়ে আে অরধযন্দুরেেে সকরেে চপ্র ়ে। চনচন  া-ই করুন, নারনই নাে 

সিথাযরকে অোব ভনই। এ নাটরক ননুন নট-নটীরদে িরধয সবরির ়ে ভবচে প্রেংসা ভপে 

ন ়েনিচি। ভবে কর ়েকচট পচত্রকা ়ে চেেে, বাংোে নাটযজগরন আে এক প্রচনোি ়েী 

অচেরনত্রীে আচবেযাব। 

  

চকন্তু আর ়েে ভির ়ে ভ  বয ়ে ভবচে হর ়ে  ারে, অরধযন্দুরেেে ভস চহরসব োেরেন না। বহ 

 ুেরন- ুেরনই ভদো ভগে নাে অরনক ভদনা হর ়ে ভগরে। চগচেেবাবু  া বরেচেরেন, না 

ভ ন অেরে অেরে চিরে  ারে। 

  

নবু হাে ো ়েরেন না অরধযন্দুরেেে। চনরজে সবয ভগরে এেপরেও চথার ়েটাে িাচের ়ে  াবাে 

সিল্প চনর ়ে চনচন একজন অংেীদাে চঠক কেরেন। হচেিন্দ্র িাোকাে নারি এক বযচক্ত 
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অথায চনর ়োগ কেরবন, আ ়ে-বযর ়েে চহরসব োোে োে নাে ওপে। নরব নাটক চনবযািন 

বা প্রর াজনা ়ে বযাপারে চনচন িাথাা গোরন পােরবন না।  

  

হচেিন্দ্রবাবু পাকা ভোক। িরেে কথাা ়ে চনচন চবশ্বাসী নন, সব চকেু ভেোপ ়ো ়ে থাাকা 

িাই। অচেরননা-অচেরনত্রীরদে সরেও চনচন ননুন োরব িুচক্ত কচের ়ে চনরেন। চনচন সরে 

এরনরেন একজন নরুি বযাচেিাে। 

  

এই বযাচেিারেে নাি  াদুরগাপাে ো ়ে। চথার ়েটারেে সব ভোকজন অচফস  রে এরস 

িুচক্তপত্র সই করে  ারে,  াদুরগাপাে বরস আরে একপারে। ন ়েনিচিে চদরক ভস 

নাচকর ়ে আরে অরনকেি। নাে িরক্করেে অনুরোরধ  াদুরগাপাে এে িরধয ‘িা’ নাটক 

ভদরে ভগরে একবাে। ভপৌোচিক নাটরক সাজরগাজ কো ন ়েনিচিে সরে আজরকে 

আটরপৌরে োচ ়ে পো ন ়েনিচিে অরনক নফান। 

  

ন ়েনিচিে সই হর ়ে  াবাে পে ভসই কাগজচট হারন নুরে চনর ়ে  াদুরগাপাে বেে, 

ন ়েনিচি দাসী  চথার ়েটারেে জনয অরনরক ননুন নাি ভন ়ে, আপনাে আসে নাি কী  

  

ন ়েনিচি বেে, ওই একই নাি। 

  

েুরু কুচিন করে আবাে ন ়েনিচিে িুরেে চদরক নাকাে  াদুরগাপাে। নােপে আরি 

আরি বেে, আিাে মিতৃচনেচক্ত েুব োে। আচি চবশ্বচবদযাের ়েে পেীো ়ে প্রথাি 

হর ়েচেোি। আচি চকেুই েুচে না। করেজ জীবরন আিাে এক বনু্ধ চেে েেন চসংহ, ভবে 

কর ়েক বেে আরগ নাে েবানীপুরেে বাচ ়েে কাোকাচে একচট বাগারন আিো একচদন 

বনরোজন করেচেোি। ভসোরন আিারদে উনুন ধচের ়ে চদর ়েচেে একচট চকরোেী। ভস 

ভেোপ ়ো জানন, গান জানন।  নদূে িরন পর ়ে, নাে নাি চেে েূচিসূনা। নাই না  

  

ন ়েনিচিে েেীেটা ভ ন অন ়ে পাথাে হর ়ে ভগরে। ভস এক দৃচিরন ভির ়ে েইে 

 াদুরগাপারেে চদরক। 
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 াদুরগাপাে বেে, েেন আিাে েুব োে বনু্ধ চেে। শুরনচে, আপনাে জনয ভস চববাগী 

হর ়ে ভগরে। ভস এেন ভকাথাা ়ে আরে, আপচন জারনন  

  

এবারে ন ়েনিচিে েেীরে স্পন্দন এে, থােথাে করে কাাঁপরে নাে ভঠাাঁট। ভস বেে, না, 

জাচন না, জাচন না। আচি চকেুই জাচন না।  

  

আে দাাঁ ়োে না ন ়েনিচি, েুরট ভবচের ়ে ভগে  ে ভথারক।  

  

ভফোে পরথা ভ া ়োে গাচ ়েরন বরস ভস একা একা কাদরন োগে অরঝারে। বাচ ়ে চফরেও 

নাে কান্না থাারি না। গোিচি উচি হয হর ়ে বােবাে চজরজ্ঞস কেরন োগে, কী হর ়েরে, হযাাঁ 

ো, কী হে ভনাে, ভকান অগীে বযাটা নারক কী বরেরে  

  

ন ়েনিচি একটা কথাাও বেরন পােে না। 

১৫. িধযোন পাে হর ়ে ভগরে 

িধযোন পাে হর ়ে ভগরে, একটু আরগ এ বাচ ়েে সিি  রেে বাচন চনরবরে, ভকাথাাও 

ভকানও েব্দ ভনই। বসু অরনক োন ভজরগ প ়োশুরনা করে। আজ ভসও  ুচির ়ে পর ়েরে। 

শুধু ভজরগ আরেন েচব। োচত্রে ভপাোক পরে দাাঁচ ়ের ়ে আরেন জানোে গোদ ধরে। ভিারধ 

নাাঁে ব্রহ্মনােু জ্বেরে, দপদপ কেরে কপারেে পারেে দুচট চেো। বাইরেে আকাে 

ভি ো, নেত্রিণ্ডেী চনর ়ে চনোপচন অদৃেয, িারঝ িারঝ ঝেরস উঠরে চবদুযৎ, একটু 

পরে ভোনা  ারব গুরু গুরু ধ্বচন। অদূরেে গােগুচে ভ ন চনশ্বাস বন্ধ করে িি হর ়ে আরে 

প্রনীো ়ে। 

  

এন প্রকৃচনরপ্রিী এই কচব এেন ভদেরেন না প্রকৃচনে ভোো। ভিারধে কােরি নাাঁে 

ভিারেে সািরন এেন চকেুই ভনই। এন োগ নাাঁে অরনক চদন হ ়েচন। নাে চনশ্বাস প ়েরে 

 ন  ন। চনচন জারনন, ভিাধরক ভবচে প্র, ়ে চদরন ভনই, নারন  ুচক্তরবাধ ঝাপসা হর ়ে 

 া ়ে। পাকাচেরন অম্নেস েেি হ ়ে। এ সব ভজরনও েচব চনরজরক োন্ত কেরন পােরেন 
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না। জানা ভের ়ে  রেে িরধয পা ়েিাচে কেরন োগরেন, একবাে দেজা েুরে এরেন 

বাইরে। আজ বানাসও থািথারি, নাে িচিরষ্ক োচন্তে প্ররেপ ভদবাে িনন চকেু ভনই। 

  

িুচস্কৃে হরে এই, ভোকজরনে সািরন  নই ভিারধে কােি  টুক চকংবা  নই অপিাচনন 

ভবাধ করুন, েচব চকেুরনই নাাঁে ভিাধ বা ভোে প্রকাে কেরন পারেন না।  াো পারে, 

চকেুেি পরে নারদে ভিজাজ সুা হর ়ে  া ়ে। েচব োজুক নন, চকন্তু কটুকথাা চকেুরনই 

ভবরুরন িা ়ে না নাাঁে িুে ভথারক। চবরেষন চনিচন্ত্রন হর ়ে ভকাথাাও চগর ়ে চক দুবযযবহাে কো 

িরে  নাাঁরদে বংরেে ভকউ কেনও এিন চকেু কেরব না। অনয চনিচন্ত্রন ভকউ  চদ 

উলু্লরকে িনন বযবহাে করে, নরব ভসটা নাে বংরেে ভদাষ, চেোে ভদাষ! অথাি এোই 

আবাে চেচেন বরে গবয করে, চ চগ্রধােী, নকিাধােী। 

  

িুরে বেরন না পােরেও চেরে প্রকাে কেরে িরনে জ্বাো ভিরট। েচব এে িরধয কাগজ-

কেি চনর ়ে বরসও চেরেন, চকন্তু িরনে একাগ্রনা আরসচন। িুদ্ধ ভিজাজ চনর ়ে কচবনা 

ভেো উচিন না। েচব আরগ কর ়েকবাে চেরেরেন বরট, চকন্তু বুঝরন ভপরেরেন নারন 

কচবনাে িান চঠক থাারক না। ভিাধ, ভোে, ীষযা, বরিাচক্ত, কারুে প্রচন বযচক্তগন অসু ়ো 

চনর ়ে েসসাচহনয হ ়ে না, িনরক এসব ভথারক িুক্ত করে চনরন হ ়ে।  

  

এবাে উচ ়েষযা ়ে এরস বােবাে নাাঁে িন চবগর ়ে  ারে। 

  

উপেে  চদও জচিদাচে পচেদেযন, আসে উরিেয ভ্রিি, প্রকৃচনে িরধয চনিজ্জন এবং 

বনু্ধ-সংসগয উপরোগ। এিন িহান সুন্দে সিুদ্র। েচব িহাসিুদ্র পাচ ়ে চদর ়ে ইওরোপ  ুরে 

এরসরেন দুবাে। আেবয সাগরেে নীরে ভথারক এরসরেন বােবাে। চকন্তু পুেীে সিুরদ্রে 

ভ ন নুেনা হ ়ে না। ভবোেূচিরন দাাঁ ়োরে অচবোি নেেিাোে রূপ ভদেরন ভদেরন ভ ন 

ভফোরনা  া ়ে না ভিাে। চকন্তু পুেীরনই একচট চব,ী অচেজ্ঞনা হর ়েচেে, কটুরক এরস 

আবাে। সিুদ্র চনর ়ে একটা কচবনা ভেোে কথাা িাথাা ়ে এরসচেে, কেরিে িুরে এরস 

হাচের ়ে  ারে ভসই োব। চবচেি িন চনর ়ে চক কচবনা ভেো  া ়ে  
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শুধু চিচঠরনই েুরে বো  া ়ে িরনে কথাা। কারক চিচঠ চেেরবন  একজনরকই শুধু চেেরন 

ইরে করে, ইচন্দো, নাাঁে চবচব, বাচব, বব। ইচন্দো প্রচনচদন অরপো করে েচবে চিচঠে 

জনয। েচবে িরন পর ়ে নাে উিুে িাহচন, নাে বযাকুেনা। চকন্তু এিন চনচেচে ভিজাজ 

চনর ়ে ইচন্দোরকও চিচঠ ভেো  া ়ে না। 

  

এবাে  াাঁরদে কারে আচনথায চনর ়েরেন, ভসই চবহােীোে গুি ও ভসৌদাচিনী ভদবীে 

ভসৌজনয ও  ত্ন নুেনাহীন। চকন্তু নাাঁো বােবাে একটা েুে কেরেন। চবহােীোরেে ধােিা, 

েবীন্দ্রবাবু ওচ ়েো ়ে এরসরেন, এটা একটা চবরেষ  টনা, সুনোং না অরনকরক জানারনা 

দেকাে। েবীন্দ্রবাবু একজন প্রচসদ্ধ কচব ও সুগা ়েক, উ্চপ বংরেে সন্তান এবং জচিদাে, 

নাাঁে সরে অরনরকই পচেচিন হরে েুচে হরব। 

  

পুেীরন সিুদ্রিান এবং ভবোেূচিরন  ণ্টাে পে  ন্টা শুর ়ে বরস থাাকরন িিৎকাে সি ়ে 

কাটচেে। পেী নাাঁে এিন পেন্দ হে ভ  েচব এোরন একটা বাচ ়ে বানারবন চঠক করে 

ভফেরেন। একটা ভবে ভোট্ট বাংরো পযাটারনযে বাচ ়ে, ভসোরন এরস থাাকরবন িারঝ িারঝ 

এেন ভথারকই কল্পনা ়ে ভদেরন পান ভসই বাচ ়েটা। এে িরধয চবহােীোে নাাঁে বাচ ়েরন 

ভোকজনরদে  াকরেন। একচদন চঠক কেরেন েচবরক চ চি্ট  িযাচজরিরটে কারে চনর ়ে 

 ারবন। েচবে  াবাে ইরে ভনই, চনচন ভ  চনোো ়ে চকংবা ভোট একটা পচেচিন ভগাষ্ঠীে 

িরধযই স্বােন্দয ভবাধ করেন, ভসটা অরনয ভবারঝ না। চ চট িযাচজরিরটে সরে বকবক 

কাে ভির ়ে নীোোচেে চদরক িুপিাপ ভির ়ে থাাকাও চক অরনক োে ন ়ে  চবহােীোে গুি 

 চদ এটা বুঝরনন না হরে চনচন চনরজই ভনা কচব হরনন। চবহােীোে েচবরক ভবাঝারসন 

ভ  েচব  েন জচিদাে চহরসরব পচেদেযরন এরসরেন, নেন চ চি িযাচজরিরটে সরে 

একবাে অন্তন ভসৌজনযিূেক সাোৎকাে চবরেষ জরুচে। 

  

িযাচজরিট ও ়োেস সারহরবে কারে েচবে চবিৃন পচেি ়ে জাচনর ়ে আরগ একচট চিচঠ 

পাঠারেন চবহােীোে, চবরকেরবো েচবরক সরে চনর ়ে হাচজে হরেন সারহরবে বাংরোরন। 

নাাঁরদে বাোন্দা ়ে দাাঁ ়ে কচের ়ে ভেরে িাপোচে ভেন্ত্র ভথারক  ুরে এরস জানাে ভ  সারহব-
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ভিি বযি আরেন, কাে সকােরবো এরে ভদো হরন পারে। অপিরন েচবে িুে চববিয 

হর ়ে ভগে। ভ রি এরস এ েকি প্রনযােযারনে অপিান সহয কেরন হে!  

  

চবহােীোে অবেয ভফোে পরথা বােবাে েরন োগরেন, চনি ়েই চকেু েুে ভবাঝাবুচঝ 

হর ়েরে। এ েকি ভনা হবাে কথাা না। োচনকবাে িযাচজরিট চগচন্নে চিচঠ এে, নারন দুুঃে 

প্রকাে করে জানারনা হর ়েরে ভ , িাপোচে আরগে চিচঠচট চদরন েুে করবরে, না হরে 

চ চি্ট  জরজে সরে চ চট্রের্ট  িযাচজরিট সব সি ়েই ভদো কেরন প্রস্তুন। কাে সবাইরক 

অবেযই চ নারে আসরন হরব ইনযাচদ। 

  

এ চিচঠও েচবে পরে সিান জনক ন ়ে একজন জচিদাে নথাা ভেেক বাচ ়েে িাে ভথারক 

চফরে এরসরেন ভসটা ব ়ে কথাা ন ়ে, চ চি্ট  জজ চিুঃ গুি চফরে ভগরেন, ভসটাই প্ররটাকে 

চহরসরব চঠক হ ়ে চন। ভসই জনয চ নাে। েচবে আবাে  বাে প্রশ্নই ওরঠ না। চকন্তু 

চবহােীোে নারো ়েবান্দা। স্ব ়েং িযাচজরিট পত্নী চিচঠ চেরে আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন, এেন 

না ভগরে চনচন অপিাচনন হরবন। 

  

িো অপিান চগরে ভফেরন পাচে, চকন্তু োজ্ঞাে জানরক ভনা অপিান কো  া ়ে না। েুে 

োোোচেে দাচ ়েত্ব চবহােীোে ভনরবনই। েচব বােবাে না না বেরন পারেন না, অগনযা 

চবহােীোরেে সিান েোরথায নাাঁরক ভ রনই হে। নােপে শুধু কৃচত্রি হাচস আে 

আি ়োগাচে কথাাবানযা। েচবে িন চনক্ত হর ়ে চেে, চকেুরনই সহজ হরন পারেন চন। চ নাে 

ভটচবরে বসাে সি ়ে িযাচজরিট চগচন্ন বেরেন, ভকানও েকি ভগা-িাংরসে চ ে োো হ ়ে 

চন, আপনাো ভনা চহন্দু, অপনারদে জান  াবাে সম্ভাবনা ভনই!  

  

সম্প্রচন ভগা-বো চনর ়ে ভ  আরন্দান িেরে, ভসই ইচেন করে একটা ভোাঁিা িাো হে। 

চবহােীোরেে িুে ভির ়ে েচব ভকানও উত্তে চদরেন না। ভোকরক আিন্ত্রি করে নাে 

রুচিিনন আহাই ভনা পচেরবেন কো উচিন, সারহব-সুবারদে ভ রক আিো চক েুব ঝাে 

োন্না নারদে পারন চদই  
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িযাচজরিট সারহব আবাে গান করন। োচনকটা সুোপারনে পে চনচন গান জুর ়ে চদরেন। 

চবহােীোেই বা ো ়েরবন ভকন  নাাঁে সেী এই নরুি জচিদােচটও ভ  একজন প্রচসদ্ধ 

গা ়েক ভস কথাা বেরন োগরেন সানকাহন করব। েচব বােবাে চবহােীোেরক েুরুে 

ইচেরন চনরষধ কেরন োগরেন, এোরন গান গাইবাব নাাঁে চবন্দুিাত্র ইরে ভনই, 

চবহােীোে বুঝরেনই না। িযাচজরিরটে  ুবনী েযাচেকা চবচমিতন ভিারে বেে, চের ়েচে  

ইচন একজন চসংগাে  আচি কেনও ইচি ়োন সং শুচনচন। 

  

বচবরক গাইরনই হে। এিন অচনেুক োরব চনচন জীবরন কেনও–গান করেন চন। এই 

ভশ্বনােো কথাা বেরে ওপে ভথারক, এো চপঠ িাপ ়োরে। এ গারনে িিয চকেুই বুঝরে না। 

নবু হাননাচে চদরে, বা্চপারদে আরধা আরধা বুচে শুরন ব ়েস্কৃো ভ -েকি হাননাচে ভদ ়ে। 

  

েচবে িুরে একটা চনক্ত স্বাদ ভেরগ েইে। বাচ ়ে চফরে ভস চবহােীোেরক দৃঢ়ে স্বরে জাচনর ়ে 

চদে, আে ভকানও ইংরেজ বারি পুরুরষে সরে ভস ভদো কেরন ভিারটই োচজ ন ়ে। 

জচিদাচে কারজে জনযও ওরদে সংস্পরেয  াবাে ভকানও প্রর ়োজন ভনই।  

  

কটরক চফরব আসাে পে আেও চবপচত্ত  টে। আজই সরন্ধে  টনা ়ে েচব এন িুদ্ধ 

হর ়েরেন ভ  না চকেুরনই েুেরন পােরেন না। 

  

চবহােীোে বাচ ়েরন ভোকজনরদে না ভ রক পারেন না। িানুষজনরদে না োইর ়ে 

ভসৌদাচিনীে নৃচি ভনই। েচব অনয ভকাথাাও কারুে বাচ ়েরন ভদো কেরন  ারবন না। চকন্তু 

এ বাচ ়েরন ভনা াানী ়ে চবচেি বযচক্তো এরস নাাঁে সরে সাোৎ কেরন পারেন। ওচ ়েোে 

কচবো সবাই বাংো পর ়েন, নাাঁো েচবে কচবনাে অনুোগী, অগ্রগিয কচব িধুসুদন োও 

েচবরক নাাঁে কচবনা ভোনারন িান, নাাঁো ভনা আসরবনই। িধুসূদন োও আবাে াানী ়ে 

ব্রাহ্ম সিারজে আিা য। এে িরধয এক েচববাে ওচ ়ে ়োবাজারেব ব্রহ্ম িচন্দরে উপাসনা 

সো ়ে েচবরক ভ রন হর ়েচেে। চনচন আচদ ব্রাহ্ম সিারজে সাধােি সম্পাদক, এোনকাে 

ব্রাহ্মো ো ়েরবন ভকন! েচবে গান গাইবাে কথাা চেে, চকন্তু গান গাইরবন চক, ভবচদরন 

বরস িধুসুদন োও ঝা ়ো ভদ ়ে  ন্ট বক্তৃনা চদরেন, েচবে গান গাইবাে ভিজাজই নি হর ়ে 
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ভগে। প্রাথাযনা সো ়ে এন েম্বা েম্বা বক্তৃা েচবে এরকবারেই পেন্দ ন ়ে। এে পরে িধুসূদন 

োওর ়েে কচবনা ভোনাে বযাপারেও েচবে েীচনজরন্ম ভগরে।  

  

ইংরেজ োজপুরুষরদে সরে চিেরন িান না েচব, চকন্তু ইংরেজ চেেরকে সরে কথাাবানযা 

বেরন নাাঁে আপচত্ত থাাকাে কথাা ন ়ে। চবহােীোে নাই আুঃ চ নারে আিন্ত্রি 

জাচনর ়েচেরেন এোনকাে োরেন ে’ করেরজে চপ্রচিপাে হে ়ো য সারহবরক। চকন্তু এই 

নাচক এক করেজ অধযরেে চেচে। ভোকচটে কদরনযে িনন ভিহাো। থাযাব ়ো নাক, ধুরনয 

িনন ভিাে, িুেোনাই প্রকাণ্ড,  যা ়ের র ়ে গোে আও ়োজ, অরনক েব্দ ভবাঝাই  া ়ে না। 

অধযেে বদরে নগেরকাটাে হরেই ভ ন নারক ভবচে িানান। ভবেে ভপ্রচসর চিে 

ভোটোট সযাে পযস ইচে ়েরটে সরে এই হে ়োর যে ভদাচি আরে, নাই সবাই নারক ভবচে 

ভবচে োচনে করে, ে ়ে পা ়ে। োত্ররদে কারেও এই অধযে এরকবারেই জনচপ্র ়ে ন ়ে। 

করেজ শুরু হ ়ে সার ়ে দেটা, হে ়ো য চন ়েি করেচেে ভ  ভগরটে নাো দেটা পাঁচিরেে 

আরগ ভোো হরব না। ভোদুে চকংবা বৃচি িরধয োত্ররদে বাইরে দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরন হ ়ে, নাো 

ভোোে পে সবাই হ ়েহ ়ে করে ভঢারক, ভস এক চব,ী বযাপাে। ভকানও একচট োত্র 

একচদন ভগরটে নাোটা িুচে করে চনর ়েচেে, ভসই জনয োচি ভপরন হর ়েচেে বহ োত্ররক। 

  

হে ়োর যে ভিহাো ও ককযে বযবহাে ভদরে েচব প্রথাি ভথারকই নারক অপেন্দ করেচেরেন। 

এিন উৎকট ইংরেজ েুব কি ভদো  া ়ে। েচব প্রা ়েই োরবন, ইংেযারি চনচন কন েদ্র, 

সেয, নম্র ইংরেজরদে সরে চিরেরেন, িাচজযন বযবহাে ভস সব ইংরেজরদে সরে ভবে 

ভিো  া ়ে। এ ভদরে এরসই ইংরেজো এন অেদ্র হর ়ে  া ়ে কী করে  চকংবা ভবরে ভবরে 

অেদ্র, ভগৌ ়োেগগাচবন্দরদেই পাঠারনা হ ়ে োেনবরষয  এই হে ়ো য অনারদে কথাা বেে 

সুর াগ ভদ ়ে না, চনরজই ভবচে বকবক করে। োবাে ভটচবরে বরসই ভনা অসো শুরু করে 

চদে। 

  

এ বাচ ়েরন েচব প্রধান অচনচথা, নাাঁে সরে পচেি ়ে কেবাে জনযই সবাইরক আিন্ত্রি 

জানারনা হর ়েরে। চকন্তু হে ়ো য েচবরক পাত্তাই চদে না। ভক একজন বাংো কচবনা ভেরে 

চক না ভেরে নারন নাে চকেু  া ়ে আরস না। একবাে ভস শুধু েচবরক েে, নুচি ইংচেচজরন 
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চকেু ভেোে ভিিা করো না  নােপেই িরে ভগে প্রসোন্তরে। এই আসরে ভস এক িাত্র 

ইংরেজ, সুনোং নাে কথাাই ভেষ কথাা। 

  

ইংরেজরদে িহরে এেন িুেয আরোিনাে চবষ ়ে দুচট। ভগারুে িাংরসে িনন একচট 

সুোদয োও ়ো হরব চক হরব না, না চনর ়ে ভনচটেরদে িরধয ঝগ ়ো, িাোিাচে। আে 

চিনী ়েচট হে, চবিাে বযবাা ়ে জুচে প্রথাা। ভেফরটনান্ট গেনযে সযাে িােযস ইচে ়েট 

চকেুকাে আরগ এক আরদে জাচে করে বাংোে কর ়েকচট ভজো ়ে জুচে বযবাা ভহাঁরট 

চদর ়েচেরেন, না চনর ়ে প্রবে প্রচনবাদ ওরঠ। চেচেন সিাজ পত্র পচত্রকা ়ে সেকারেে এই 

আিেরিে চনন্দা করে, ইংরেজরদে কাগজগুরো আবাে এই সব চেচেন োেনী ়েরদে 

কুকুে বাাঁদেরদে সরে নুেনা করে। সেকাচে আরদে এেন প্রনযাহাে করে ভনও ়ো হর ়েরে 

বরট, চকন্তু ঝগ ়োে ভজে ভিরটচন। 

  

োবাে ভটচবরে বরস সুো ়ে িুিুক চদর ়ে হে ়ো য চবহােীোেরক চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভনা 

একজন জজ, নুচি এই জুচে বযবাা সম্পরকয কী বরে  

  

চবহােীোে বরেন, ইংেযারি  চদ এই জুচে বযবাা থাাকরন পারে, নাহরে োেরনই বা 

থাাকরব না ভকন  আইন ভনা একই। 

  

হস ়ো য অট্টহাচস করে বরে উঠে, নুচি বরো কী গুি  ইংেযারণ্ডে সরে এরদরেে 

ভোকরদে নুেনা  ইংেযারিে ভোকরদে একটা িাে িযািা য আরে। ভসি অফ 

ভেসপনচসচবচেচট আরে। 

  

–এ ভদরেে ভোরকে ভনই  

  

–ভকাথাা ়ে  ভকাথাা ়ে  ভনচটেরদে িরধয ভথারক ভবরে জুচে কেরে ভদেরব নাো  ুষ োরব। 

চিরথায কথাা বেরব। আইরনে পচবত্রনা েো কেরব না।  

  

—এ ভদরেে সবাই এেকি  
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–আেবান। আচি োত্র েচ ়ের ়ে োই, আচি জাচন না  ে ়েনারনে হাচড্ড সব! 

  

একটু ভথারি, সকরেে চদরক অচকর ়ে হে ়ো য বেে, ভ  চব, দা ভপ্ররজন্ট কম্পাচন 

এগভজরট । চকন্তু আচি ভদরেচে, এ ভদরেে অচধকাংে ভোক অসং। চিরথাযবাদী। এো 

জুচে ভসরজ ইংরেজরদে চবিাে কেরব  অ াচসচট আে কারক বরে। আিাে অচেজ্ঞনা 

ভথারক আচি জাচন, ভনচটেরদে িোে িযািা য ভো, োইফ-এে ভসরি রনস সম্পরকয 

ভকানও চবশ্বাস ভনই… 

  

ভোকচট এই কথাাই বরে ভগে অনবেন। েচব প্রচনবাদ কেরন ভগরেন দু একবাে, চকন্তু 

হা ়ো য ভহাঁর ়ে গো ়ে ভিাঁচির ়েই বাচজিাৎ কেরন িা ়ে। েচব িরে ভগরেও অন গো নুরে 

কথাা বেরন পােরবন না। 

  

আি য এই ভ  হে ়োর যে এই সব কথাাে িরধযও অরনরক হাসে, কৃনাথায হর ়ে  াবাে োব 

করে নাচকর ়ে েইে। অরনকোচন োদয-পানী ়ে গোধুঃকেি করে হে ়ো য  েন হঠাৎ এক 

সি ়ে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, এবাে আিারক ভ রন হরব, নেন অরনরক ভহাঁ ভহাঁ করে নারক 

এচগর ়ে চদরন ভগে, ভকউ ভকউ চনরজে সন্তারনে চেোে কথাাও বেে চফসচফস করে। 

  

এ ভদরে বরস, এ ভদরেে একজন িানুরষে বাচ ়েরন আিচন্ত্রন হর ়ে এরস, এরদরেে সব 

িানুষরক কুৎচসন োষা ়ে গাচে চদর ়ে ভগে একজন ভোক। োজাে জান বরেই নাে এন 

সাহস  আিো সকরে চিরে এে প্রচনবাদ কেরন চেেব করব  

  

ভসই ভথারক েচবে িাথাা ়ে আগুন জ্বেরে, আজ আে  ুি আসরব না চকেুরনই। 

  

একটু পরে েচব পারেে  ে ভথারক বেুরক ভ রক নুেরেন। বরেন্দ্র এেন ভনইে, িচিে 

বেরেে  ুবক, েচব ইদানীং এই ভ্রানুসু্পত্রচটরক সরে চনর ়ে বাইরে আসরেন িারঝ িারঝ, 

নারক জচিদাচেে কাজ ভেোরেন ভনা বরটই, নাে সরে সাচহনয আরোিনারনও অরনক 

সি ়ে কাটারনা  া ়ে। ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ রন অল্পব ়েসীরদে িরধয বরেন্দ্রেই সচনযকারেে 
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সাচহনয প্রচনোে পচেি ়ে পাও ়ো ভগরে। বরেন্দ্রব একটাই ভদাষ, ভস ব ়ে ভবচে োজুক, 

ভস ভোকজরনে সািরন িুে নুরে কথাাই বেরন পারে না।  

  

বরেন্দ্র ধ ়েি ়ে করে উরঠ বরস চজরজ্ঞস কেে, কী হর ়েরে, েচবকা?  

  

েচব ধিরকে সুরে বেরেন, ‘সাধনা’ে জনয ভনারক ভেো কনচে কেরন হরব না  শুধু পর ়ে 

পর ়ে  ুরিারেই িেরব  এন  ুি োে ন ়ে! 

  

োচত্রে নৃনী ়ে প্রহে, ঝিঝচির ়ে বৃচি প ়েরে বাইরে, বরেে  ে অন্ধকাে, েচবে  রে একটা 

হযাজাক বাচন োো আরে এক ভকারি। এই েকি সি ়ে হঠাৎ ভেোে কথাা?  

  

েচব বেরেন, নুই কনোচন চেরেচেস, আিারক ভদো। আচি সংরোধন করে চদচে। কাে-

পেশুই কেকানা ়ে পাচঠর ়ে চদরন হরব। 

  

বরে চনরজে ভেো কর ়েকচট পৃষ্ঠা চনর ়ে এ েচবে  রে। হযাজাকটা নুরে েচব ভটচবরে 

বসরেন। বরেে অচধকাংে ভেোই েচব চনরজ ভদরে ভদন, ভকাথাাও োষা বদে করেন, 

ভকাথাাও জুর ়ে ভদন কর ়েকোইন, বরে পারে দাাঁচ ়ের ়ে দাাঁচ ়ের ়ে ভদরে, ভেরে। 

  

েচব িনুঃসংর ারগে ভিিা কেরেন কর ়েক চিচনট। নােপে িুে নুরে বরেন, আজরকে 

এই সারহবটা ভ  আিারদে অপিান করে ভগে, নুই চকেু বচে না ভকন  

  

বরেন্দ্র বেে, ভোকটা অচন অসেয। েচবকা, নুচিও ভনিন প্রচনবাদ কেরে না। আচি 

আে কী বেব। 

  

েচব বেরেন, আচি বেব কী, ও গাাঁ গাাঁক করে  াাঁর ়েে িনন িািাচেে ভ ! একচট োচট 

জন্ বৃষ! 

  

বরেন্দ্র বসে, ভোকটা ে-অেেটা উ্চপােিই করে না, অরনক কথাা ভবাঝা  া ়ে না। 
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েচব বেরেন, বেু, আিো শুধু ওরদে সহয কচে, নাই না। নাে ওপে আবাে ওরদে 

বাচ ়েরন ভ রক আচন, ওরদে আদে কা ়েরন  াই অবনচনে একরেষ! ওরদে উচেি, 

ওরদে আদরেে জনয আিাে চনেিাত্র প্রনযাো ভনই। আচি নারন োচথা িাচে। 

  

বরেন্দ্র িিরক উঠে। েচবকাকাে িুরে এ ধেরনে োষা ভস কথানও ভোরন চন। 

  

েচব থােথাে করে কাাঁপরন কাাঁপরন আবাে বেরেন, িুসেিারনে কারে ভ িন শুর ়োরেে 

িাংস, ওরদে আদে আিাে পরে ভনিন।  ারন আত্ম অবিাননা কো হ ়ে, নারনই ভনা 

 থাাথায জান  া ়ে। জাচনস বেু, আিারদে োেনবরষযে সবরির ়ে োো কুচটরেে, সবরির ়ে 

িচেন িাচষরকও আচি আপনাে ভোক বেরন কুচিন হব না, আে  াো চফটফাট কাপ ়ে 

পরে  গকাটয হাাঁকা ়ে, আে আিারদে চনগাে বরে, নাো  নই সেয,  নই উন্নন ভহাক—

আচি  চদ কেনও নারদে কাোকাচে  াবাে জরনা ভোে কচে, না হরে ভ ন আিাে িাথাাে 

ওপে জুরনা পর ়ে। 

  

বরেন্দ্র বযাকুে োরব বেে, েচবকা, েচবকা। 

  

েচব বেরেন, এই ভোকটাে কথাা শুরন আিাে ভ  কী েকি কেচেে, ভনারক কী বেব। 

আিাে বুরকে িরধয েক্ত এরকবারে ফুটচেে, এেনও–  

  

বরেন্দ্র বেে, আে থাাক, আে থাাক, েচবকা। এেন আে ও চনর ়ে ভেরবা না। নুচি বেং 

একটা গান গাও–  

  

েচব বেরেন, এোরন আে একচদনও থাাকব না। কােই আিো বাচে ়ো িরে  াব! এোরন 

আে আিাে গান আসরব না। 

  

ভিারধব চনবৃচত্ত হে বাচে ়োরন চগর ়ে। ভসোরন ক’চদন ধরেই অ,ান্ত বৃচি। জচিদাচেে 

কাজকিয ভসরে ভফোে পরথা েুবরনশ্বরেে িচন্দেগুচে, উদ ়েচগচে-েণ্ডচগচে ভদরে আবাে 
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িরে এরেন কটরক। োেরনে িহান ঐচনরহযে এই চেল্প চনদেযনগুচে ভদোে পে েচবে 

িন ভথারক সব গ্লাচন দূে হর ়ে  া ়ে। 

  

কটরক এরস ওাঁো আবাে উঠরেন চবহােীোরেে বাচ ়েরনই। গুি দম্পচন অনযন্ত সজ্জন, 

নাাঁরদে ওপে োগ করে থাাকা  া ়ে না। িাকচেে সুরত্র চবহােীোেরক অযাংরো-ইচি ়োন 

সারহবরদে সরে ভ াগার াগ োেরনই হ ়ে। চকন্তু িরন িরন নাাঁো স্বরদচে। েচবরদে 

পচেবারেে সরে এরদে সম্পকয অরনক চদরনে। 

  

এবারে আে চবহােীোে সািাচজক অনুষ্ঠানাচদে চদরক ভগরেনই না। ভসৌদাচিনী নাাঁে ‘সচে 

সচিচনে উরদযারগ শুরু কেরেন ‘বাল্মীচক প্রচনো’ নাটরকে িহ ়ো। েচবরক অনুরোধ 

কেরেন গারনে সুেগুচে চঠকঠাক ভদচের ়ে চদরন। 

  

এ কাজ েচবে েুবই পেন্দ। নাাঁে গান অনয ভকউ গাইরে চনচন ভবে ো া অনুেব করেন। 

িণ্ডীদাস, চবদযাপচন, োিপ্রসাদ, চনধুবাবুে িনন নাাঁে গানও চক একচদন চদরক চদরক 

েচ ়ের ়ে প ়েরব  এই বচত্রে বেে বর ়েরসে িরধযই কি গান চনচন ভেরেনচন। কেকানাে 

েেিরি এেন নাাঁে গান গাও ়ো হ ়ে, চকন্তু বাংোে বাইরে েচব নাাঁে গান অরনযে িুরে 

এই প্রথাি শুনরেন। 

  

‘বাল্মীচক প্রচনো’ে চবচেন্ন িচেরত্র  াো অচেন ়ে কেরে, নারদে সকরেেই উ্চপােি বা 

সুে এেনও চঠক স ়েগ ়ে হ ়েচন। বাল্মীচকে েূচিকা ়ে ভহেম্বিন্দ্র নারি াানী ়ে এক চেেরকে 

অচেন ়ে ভবে আ ়েি। গারনে গো আরে, চকন্তু কথাা ়ে কথাা ়ে নাে ভদবাে চদরক ভঝাাঁক। 

অনযো ভিাটািুচট িেনসই, শুধু িচহোিচি নারি একচট নরুিীরক ভদরে িুগ্ধ হর ়ে ভগরেন 

েচব। এই িিো নরুিীচট অনযরদে সরে ওচ ়ে ়ো োষা ়ে কথাা বরে, আবাে নাটরকে 

িহ ়োে সি ়ে নাে বাংো উ্চপােি এরকবারে চনেুযে, একটু টানও ভনই। শুধু নাই ন ়ে, 

অনযো ভকউ দু’একচট পংচক্ত েুরে ভগরে িচহোিচি বই না ভদরেই না বরে ভদ ়ে। অথাযাৎ 

পুরো নাটকচটই নাে িুেি। 
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অচেন ়ে প্রচনো অরনরকে সহজান োরবই থাারক। আবাে কারুে কারুে অরনক 

 ষািাজারনও চকেু হ ়ে না। বাল্মীচকে েূচিকাচট ফুটরে না এরকবারেই। 

  

েচব এক সি ়ে িচহোিচিে নাচেফ করে বেরেন, নুচি ভদেচে সব গানগুচেই চেরে 

চনর ়েে, ইরে কেরে নুচি ভবাধহ ়ে বাল্মীচক সাজ্জরনও পারো।  

  

িচহোিচি সরিারি িাথাা চনিু কেে। 

  

ইচেনচট বুঝরন পােরেন ভসৌদাচিনী। চনচন বরেন, কী আি য ভহেম্ব, নুচি ভনা আরগ এে 

ভির ়ে অরনক োে চেরেচেরে। এেন েুে কেে ভকন  

  

ভহেম্বিন্দ্র বেে, স্ব ়েং নাটযকােরক ভদরে আিাে সব গুচের ়ে ভগরে। না ো ়ো, উচন চনরজ 

এই েূচিকা ়ে িরি ভনরিচেরেন, ভসই কথাা ভেরবই আিাে হান-পা গুচটর ়ে  ারে। এে 

নুেনা ়ে আচি ভনা চননান্তই নুে! 

  

একথাা চঠক, েচব উপচান থাাকরে ভির ়েরদে নুেনা ়ে পুরুষো সবাই ভ ন আ ়েি হর ়ে 

 া ়ে। ভ ন নাো হীনিনযনা ়ে ভোরগ। েচবে িনন এিন রূপবান ও িধুে স্বোব সম্পন্ন 

পুরুষ দুেযে। ভির ়েো নাাঁে চদরক িুগ্ধ দৃচিরন ভির ়ে থাারক, পুরুষরদে িুে ফযাকারস হর ়ে 

 া ়ে। েচব আসবাে আরগ িহ ়োে সি ়ে ভহেম্বিরন্দ্রে না ়েরকাচিন দাপট চেে, এেন স্ব ়েং 

নাটযকােই না ়েক, ভস একচট পাশ্বযিচেত্র িাত্র। নাটযকােও নােীরদে প্রচন  ন িরনার াগী, 

পুরুষরদে প্রচন ননটা নন। েচবে স্বোবই এই, অরিনা পুরুষরদে সরে চনচন সহরজ 

বনু্ধত্ব সম্পকয াাপন কেরন পারেন না, চকন্তু ভির ়েরদে সরে অনা ়োরসই নাাঁে সেয হর ়ে 

 া ়ে। 

  

ভহেিন্দ্র হান ভজা ়ে করে বেে, আচি একটা প্রিাব চনরবদন কেব  আিারদে এই নাটক 

িানযগিয অরনরকই ভদেরন আসরবন। আিারদে ভসৌোগযবেন স্ব ়েং েবীন্দ্রবাবু  েন 

এোরন উপচান আরেন, চনচনই বাল্মীচকে েূচিকা গ্রহি করুন। না হরেই পাোচট সবে 

সুন্দে হরব। আচি চঠক পােচে না, আচি সরে দাাঁ ়োচে। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 211 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

অরনরকই সিথাযনসূিক েব্দ কেে। ভসৌদাচিনী দারুি আগ্ররহে সরে ভির ়ে েইরেন েচবে 

চদরক। 

  

েচব িাথাা ভনর ়ে সহারসয বেরেন, ‘না হ ়ে না। নাটক েিনা করে এিনই কী অপোধ করে 

বরসচে ভ  চবচেন্ন জা ়েগা ়ে চগর ়ে আিা ়ে না অচেন ়ে করেও ভদোরন হরব  সেীন চ চন 

েিনা করেন, এক সি ়ে চনচন নুে হর ়ে  ান, চবচেন্ন গা ়েরকোই ভস সেীরনে  থাাথায রূপ 

ফুচটর ়ে ভনারেন। আচি এোরন দেযরকে আসরনই বসরন িাই। ভহেম্ববাবু, আপচন অবেযই 

পােরবন। 

  

চনন িােচদন িহ ়োরন বরসই েচব সকেরক চিরন ভগরেন। িচহোিচিই নাাঁরক সবরির ়ে 

িুগ্ধ করবরে। েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে চনচন ভসৌদাচিনীে কাে ভথারক ওে সম্পরকয সব েবোেবে 

ভজরনরেন, এিন এক প্রারিােে নরুিীরক অকােলবধরবযে  াননা বর ়ে  ভ রন হরব 

সাোজীবন  ভসৌদাচিনীে সাহির য এরস ভস বাইরেে পৃচথাবীে অরনক কথাা ভজরনরে, 

োচনকটা ভ ন িুচক্তে স্বাদ ভপর ়েরে। চকন্তু চবহােীোরেে বদচেব িাকচে, নাাঁো ভনা কটরক 

ভবচেচদন থাাকরবন না। নাাঁো িরে ভগরে এই ভির ়েচট আবাে ভ  চনচিরে চেে, ভসই 

চনচিরে  

  

েচবই প্রিাব কেরেন, আো, ওই ভ  েেন নারি ভেরেচটরক ভদচে ভপেরনে চদরক িুপ 

করে বরস থাারক, চনরজ ভথারক ভকানও কথাাই বেরন িা ়ে না, ভ ন অরনযই সব কথাা বেরব, 

ও শুধু শুনরব, ওে চক চববাহ হর ়েরে   চদ না হর ়ে থাারক, না হরে এই দু’জনরক চিচের ়ে 

ভদবাে জনয  টকাচে কেরে হ ়ে না  

  

ভসৌদাচিনী বেরেন, ভক  টকাচে কেরব  নুচি  এোরন চবধবা চববারহে প্রিেন ভনই। 

  

েচব বেরেন, কারুরক ভনা শুরু কেরন হরব  নইরে প্রিেন হরব কী করে  এই  ুবকচট 

ভসই সাহস সি ়ে কেরন পােরব চক না, ভসইটা জানাই আরগ দেকাে।  
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ভসৌদাচিনী বেরেন, আচি দু’একবাে ইচেন চদর ়েচে। েেরনে চববারহ িন ভনই িরন হ ়ে। 

  

েেন পােনপরে েচবে কাে ভ াঁরষ না। এই কচবে কচবনা ভস ককরোেকাে ভথারক পেন্দ 

করে, িুোও বেরন পারে এেনও অরনক োইন, চকন্তু এে সরে বযচক্তগন োরব পচেচিন 

হবাে বযাপারে নাে একটা আেিা আরে। েেন জারন, েবীন্দ্রবাবুে সরে চত্রপুোে োজ 

সেকারেে ভ াগার াগ আরে। ভসই জনযই েেন এাঁে কারে চনরজে পচেি ়ে ভকানওিরিই 

জানারন িা ়ে না। এে িরধযই একবাে েচব েেরনে উ্চপােি শুরন বরেরেন, বাচ ়ে ভকাথাা ়ে  

কুচিল্লা, নাচক চসরেট  

  

চনরজে পারটযে সি ়েটুকু ো ়ো আে িুে ভোরে না েেন। িচহোিচিরক ভস িেু চদর ়ে 

অনুসেি করে, চকন্তু এেন আে নাে বুক কাাঁরপ না। একটা চবরেষ দৃচিরকাি ভথারক 

িচহোিচেে িুরে একটা পারেে সরে েূচিসূনাে িুরেে  রথাি চিে আরে চঠকই, এই 

পৃচথাবীরন কন িানুষ, একজরনে সরে আে একজরনে ভিহাোে চকেুটা সাদৃেয থাাকা 

অস্বাোচবক চকেু ন ়ে। 

  

চকন্তু েেন ইচনিরধযই ভজরন ভগরে ভ  েূচিসূনাে সরে িচহোিচিে আে ভকানও সম্পকযই 

ভনই। আত্মী ়েনা দূরে থাাক, েূচিসূনা নারি ভস কারুরক ভিরন না। সুনোং এেন আে 

িচহোিচি সম্পরকয েেরনে ভকৌনূহে বা আগ্রহ ভনই, িচহোিচিে িুরেে একচট পাে 

 েন েূচিসূনাে িনন ভদো ়ে, নেন শুধু ভসইটুকু ভস ভদরে। 

  

 টকাচেে বাপারে েচবে েুব উৎসাহ। ভ  সব ভির ়েো চনেক অন্তুঃপুরে আবদ্ধ থাারক না, 

ভস্বো ়ে ভবচের ়ে আরস, চনজস্ব ভকানও গুিপনাে পচেি ়ে ভদ ়ে, ভস েকি কারুে সরে 

একবাে পচেি ়ে হরে েচব নারদে এরকবারে হাচের ়ে ভফেরন িান না। চনচন িান, নাো 

কাোকাচে থাাকুক। পচেচিন কারুে সরে চববাহ হরে সংস্পেয ভথারক  া ়ে। 

  

েেরনে কারে চববারহে প্রিাব ভদবাে বদরে েচব নাে কারে বরেরক পাঠারেন। েেন 

এোনকাে একচট বযারিে চহসাবেেক, ভপ্রচসর চি করেরজে োত্র, নারক অনয কারজ 

োগারনা ভ রন পারে। চেোইদরহ একজন ননুন িযারনজারেে প্রর ়োজন। ভজা ়োসাাঁরকাে 
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বাচ ়েরনও োজাচিোনা ়ে এেকি একজন উপ ুক্ত ভোক ভপরে োে হ ়ে। বরেরক ভস 

েকি কথাাই বরে পাঠারেন েচব। 

  

িনুেুযজ নারি কারজে ভোকচট েুচট চনর ়ে বাচ ়ে  াবাে নাি করে আে ভফরেচন, েেরনে 

েুদ্র সংসােচট এেন চনরজরকই সািোরন হ ়ে। ভিাটািুচট োন্নাে কাজ েেন চনরজই 

িাোরন পারে, চকন্তু স্বোবচট নাে ব ়ে অরগাোরো, নাে চজচনসপত্র সব ে ়োরনা থাারক 

এচদরক ভসচদরক। চবোনাটা পানাই থাারক চদরনে পে চদন, গুচটর ়ে োো হ ়ে না। ভসই 

ভোো চবোনা ়ে থাারক দুএকোনা বই, ি ়েো জািা, চেরজ গািো। 

  

বরেন্দ্র ধনীে সন্তান, দাস-দাসী পচেবৃন সংসারে িানুষ, চনরজে হারন ভকানও চকেু 

কেরন ভেরেচন, ভেো-প ়ো ও সেীন-চেরল্পে িিারনই বচধযন হর ়েরে। একচট অচববাচহন 

 ুবরকে এিন েন্নো ়োে িনন সংসাে ভদোে অচেজ্ঞনা নাে এই প্রথাি। ভস এরস ভদেে, 

েেন নারি এই গ্রযাজুর ়েট  ুবকচট ভকািরে একচট গািো ভবাঁরধ, একচট ঝাাঁটা চনর ়ে চপচটর ়ে 

চপচটর ়ে  রেে ভকাি ভথারক আেরোো িােরে। 

  

আেরোো নািক প্রািীচটরক, প্রািী বা পনে  াই-ই ভহাক, বরে ব ়েই ে ়ে পা ়ে। নটা 

হর ়ে ভস দেজাে কাে ভথারক সরে ভগে। 

  

েেন নারক ভদরে কুচষ্ঠনোরব বেে, ইস, আপচন এরেন, ভকাথাা ়ে ভ  আপনারক বসরন 

বচি। এই বষযাে সির ়ে ব ়ে ভপাকািাকর ়েে উপদ্রব হ ়ে! সকারেই োরটে নো ভথারক 

একটা ভননুরে চবরে ভবচের ়েরে। বযাটারক ভিরে ভফরেচে অেয।  

  

ভনাঁনুরে চবরেে নাি শুরনই বরেে একচট েম্ফ চদরন ইরে হে। সের ়ে নাচকর ়ে ভদেে, 

চিনী ়ে ভকানও চবরে পার ়েে কারে ভ াোরফো কেরে চক না। ভনাঁনুরে চবরহো বযারিোরেে 

িনন একা একা থাারক এিন কেনও ভোনা  া ়েচন, নারদে সেী-সাধী কাোকাচে 

থাাকরনই পারে। 
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হান ধুর ়ে, গািোটা েুরে ভেরে এরস েেন বরেরক চনর ়ে বাইরেে েরক বসে। গল্প হে 

চকেুেি। েেন অবেয এোনকাে বযারকে িাকচে ভের ়ে, ঠাকুেরদে জচিদাচেরন িাকচে 

চনরন োচজ ন ়ে। এোরনই ভস ভবে আরে। 

  

েেনরক ভবে পেন্দই হে বরেে। চফরে চগর ়ে েচবকাকারক সব চববেি চদরন চদরন বেে, 

জারনা, ওে এই একো একো গৃহাাচে আিাে ভবে ভেরগরে। চবরদরেে ভকানও গরল্পে 

না ়েরকে িনন। নরব, ওসব ভদরে আেরোো চকংবা ভনাঁনুরে চবর ়ে থাারক না ভবাধ হ ়ে। 

  

ভসৌদাচিনী বেরেন, বরক চদর ়ে হরব না, নুচি চনরজ কথাা বরে ভদরো, েচব। 

  

পরেে চদন সাো চদন বৃচি, অরঝারে বৃচি, আকাে োো বৃচি। চবরকে পািটা ভথারক িহ ়ো 

শুরু হও ়োে কথাা, ভকউ আরসচন। জজসারধয অবেয  থাাসির ়ে আদােরন ভগরেন, দুপুরে 

েচব চকেুেি ‘ভনপাচে বুচদ্ধি চেটরেিাে’ নারি একচট বই পর ়েরেন, চকন্তু সাধনাে অনয 

একচট প্রবন্ধ েিনা করেরেন। বরেরকও চেেরন বচসর ়ে চদরেন, ভকানও এক ফাাঁরক ভস 

 ুচির ়ে পর ়েরে। চকন্তু এরকবারেই চদবাচনদ্রাে অরেযস ভনই।  

  

একসি ়ে েচব একটা গান শুনরন ভপরেন। ভকৌনূহেী হর ়ে ভবচের ়ে এরেন  ে ভথারক। সুে 

শুরন অনুসেি কেরন কেরন চনচন এরেন িহ ়োে  েচটরন। বাংরোে ভপেন চদরক প্রেি 

এই  েচটরন অনয সি ়ে সচে সচিচনে অচধরবেন হ ়ে। এেন প্রা ়ে প্রচনচদনই চথার ়েটারেে 

িহ ়োে ভেষ পবয িেরে। 

  

 ে ভজা ়ো সনেচি পানা, নাে ওপে োো ের ়েরে দুচট নানপুো। এই  রে সবই কারিে 

জানো। বাইরেে প্রান্তে ও দূরেে গােপাোে ভেো স্পি ভদো  া ়ে। একচট ভোো জানো 

চদর ়ে বৃচি িাোরনা বানাস ভেনরে এরস েুরটাপুচট োরে। ভসই জানোে কারে দাাঁচ ়ের ়ে 

আরে িচহো িচি। আে ভকউ আরসচন। চকন্তু এই দুর যারগে িরধযও নাে গেজ এিন 

ভবচে ভ  ভস না এরস পারেচন। চেরজ ভগরে নাে োচ ়ে। নাে আেুোচ ়েন িুে ভথারক ঝরে 

প ়েরে ভফাাঁটা ভফাাঁটা জে। গুনগুচনর ়ে ভস গাইরে : এিন চদরন নারে বো  া ়ে, এিন  ন 

ভ াে বচেষা ়ে…।  
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দূরে দাাঁচ ়ের ়ে েচব চনুঃেরব্দ শুনরন োগরেন ভসই গান। ভকানও চনপুি চেল্পীে আাঁকা োে 

েচব ভদেরে ভ েকি িুগ্ধনারবাধ হ ়ে, ভকানও উত্তি কারবযে বিযনাংে প ়েরে ভ িন  দ ়ে 

উরিে হর ়ে ওরঠ, সেীনেনা িচহোিচিরক ভদরে েচবেও ভসইেকি অনুেূচন হে। এ ভ ন 

ভি দূরনে ভসই কচিৎ চবেহী কান্তা, ভির ে উরিরে জানারে নাে  দ ়েরবদনা। 

  

েচব আেও গেীে নৃচিে আেন্ননা ভবাধ কেরেন এই কােরি ভ , এই নাচ ়েকাচট 

কাচেদারসে েিনা উ্চপােি কেরে না, গাইরে নাাঁেই েচিন গান। চনরজে সৃচিে এিন িূনয 

রূপ ভদেরে ভকান রিাে না আনন্দ হ ়ে  

  

িচহোিচি হঠাৎ েচবে উপচাচন ভটে ভপর ়ে িুে চনিু কেে। েচব বেরেন, থাািরে ভকন  

সমূ্পিয গানটা গাও, ভবে গাইচেরে। 

  

িচহোিচি বেে, আে জাচন না। 

  

েচব বেরেন, গাও, আচি ভনািা ়ে চেচের ়ে চদচে : 
  

…সিাজ সংসাে চিরে সব 

চিরে এ জীবরনে কেেব। 

ভকবে আাঁচে চদর ়ে আাঁচেে সুধা চপর ়ে 

 দ ়ে চদর ়ে  চদ অনুেব–  

আাঁধারে চিরে ভগরে আে সব… 

  

চেরল্পে এিনই চনগূঢ়ে েহসযি ়ে টান ভ  এক এক সি ়ে সচনযই ভ ন সিাজ-সংসাে সব 

নুে হর ়ে  া ়ে। ভসসরবে কথাা চকেুই িরন পর ়ে না। এক িুগ্ধ েিিীে করি চনরজে গান 

নুচের ়ে চদরেন এক কচব। বষযাে ভসই গারনে সরে সেন কেরে বৃচিপারনে ধ্বচন, এেন 

শুধু এটাই সনয। 
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এই নাটকচটরক উপেে করে কর ়েক চদরনে িরধযই একটা ভবে ব ়ে নাটকী ়ে  টনা  রট 

ভগে। 

  

অচেনর ়েে চদনেি সব চঠক হর ়ে ভগরে, িি বাাঁধা হরে চবহােীোরেে বাচ ়েেই উদযারন। 

কটক েহরেে চবচেি বযচক্তরদে কারে আিন্ত্রি পাঠারনা হরে। বরেন্দ্রনাথা িহা উৎসারহ 

িি সাজাবাে পচেকল্পনা ়ে ভিরন উরঠরেন, এিন সি ়ে চবনা ভির  বজ্রপান। 

  

ভ -চদন পাত্রপাত্রীরদে সাজসজ্জা পরে িহ ়ো হবাে কথাা, ভসইচদন িচহোিচি এে না। 

নাটরকে বযাপারে নােই সবরির ়ে ভবচে উৎসাহ, প্রচনচদন ভস সকরেে ভির ়ে আরগ আরস, 

িারঝ িারঝ ভস সাো চদনই এ বাচ ়েরন কাটা ়ে, নরব চক ভস অসুা হর ়ে প ়েে  

  

একজন আচেরক পাঠারনা হে িচহোিচিে বাচ ়েরন। আদাচে চফরে এরস চবরেষ চকেু 

েবে চদরন পােে না। িচহোিচি অসুা চক না না জানা  া ়েচন, ভস বাচ ়েে একজন ভোক 

শুধু বরে চদর ়েরে, ভ  িচহোিচি আসরন পােরব না। 

  

এে পে স্ব ়েং চবহােীোে ভগরেন এবং চফরে এরেন িুে িুন করে। নাটক বন্ধ করে 

ভদও ়ো ো ়ো উপা ়ে ভনই। িচহোিচিরক আে পাও ়ো  ারব না। ওে বদরে অনয ভকানও 

ভির ়েরক এন না ়োনাচ ়ে কনচে কো অসম্ভব। 

  

িচহোিচেে বাবা সুদািিন্দ্র না ়েক একজন সম্পন্ন বযবসা ়েী, েহরেে অরনরকই নাাঁরক 

ভিরন। উপ ুক্ত পারত্রে সরে কনযাে চববাহ চদর ়েচেরেন, কনযাে বর ়েস নেন এগারো 

বেে। দুবেরেে িরধযই িচহোিচিে ভসই স্বািীচট জরে  ুরব িাো  া ়ে, েো বষযা ়ে 

িহানদী নদীরন ভস সাাঁনাে কাটরন চগর ়েচেে। এে িরধয িচহোিচি একচদনও স্বািীে 

 ে করেচন, স্বািীচটরক ভস চিনই না, নাে সব সাধ-আহ্লাদ সাো জীবরনে িনন  ুরি 

ভগে। এটা ওই ভির ়েে চন ়েচন। সকরেেই ধােিা, পূবযজরন্মে ভকানও পারপে জনযই 

ভির ়েো অকারে চবধবা হ ়ে। এ জরন্ম শুদ্ধিাচেিী ভথারক ভসই পাপ ভিািন কেরন পােরে 

পেজরন্ম ভসই স্বািীে সরেই চিচেন হও ়ো  া ়ে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 217 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সদািিন্দ্র ভির ়েে বযাপারে েুব করঠাে চেরেন না। িচহোিচি বাচ ়েরন ভেোপ ়োে সুর াগ 

ভপর ়েচেে, গানবাজনােও িিযা করেরে। জজসারহব ও নাাঁে পত্নীরক এোনকাে সবাই েুব 

,দ্ধা করে, নাাঁরদে বাচ ়েরন চগর ়ে িচহোিচি আনরন্দ সি ়ে কাটা ়ে, নারনও নাে বাবাে 

আপচত্ত ভনই। সুদািিন্দ্র চনরজ ব্রাহ্ম ধরিয দীচেন না হরেও াানী ়ে ব্রাহ্মরদে প্রচন নাাঁে 

সহানুেূচন আরে, কােি ব্রাহ্মো িদযপান করে না, েচেনা ভপারষ না। েহরেে অরনক 

েদ্রর,িীে িরধয ওই দুচট বযাপাে অবারধ িরে। সুনোং ভির ়ে একচট ব্রাহ্ম পচেবারেে সুা 

সংস্কৃৃচনসম্পন্ন পচেরবরে চনরজরক িাচনর ়ে চনর ়েরে বরে সুদািিন্দ্র েুচেই হর ়েচেরেন। 

  

চকন্তু পুরুরষে সরে চিরে নাটক কো, ভস ভ  এক অসম্ভব বযাপাে। সিারজ সবাই চে চে 

করব। চবহােীোরেে সািরন হান ভজা ়ে করে সুদািিন্দ্র বরেরেন, জজসারহব, এ 

অনুরোধটা আিারক কেরবন না। ভজরনশুরন আিাে ভির ়েরক অচি অধুঃপনরনে চদরক 

ভঠরে ভদব  চবধবা ভির ়ে িরি নািরব  ভোরক আিাে িুরে িুনকাচে ভদরব। 
  

কটক েহরে নাটরকে ঐচনহয অরনক চদরনে। বাাঁধা িরি ওচ ়ে ়ো নাটরকে অচেন ়ে হ ়ে, 

চকন্তু ভসোরন পুরুষ অচেরননাোই ভির ়ে সারজ। োচ ়ে পো পুরুষো নানান আচদেসাত্মক 

অেেচে আে েং ঢং করে, নারন দেযকো ভহরস গ ়োগচ ়ে  া ়ে। প্রকারেয ভকানও ভির ়েে 

অিন চকেু কো িারন ভনা সিাজ এরকবারে েসানরে  াও ়ো।  

  

কেকানাে ঠাকুেবাচ ়েে ভেরেো, ভির ়েো,  রেে বউো প যন্ত চিরেচিরে অচেন ়ে করে। 

ভসই ভদোরদচে আেও কর ়েকচট সম্ভ্রান্ত পচেবারে এেকি পাচেবাচেক নাটরকে িে 

হর ়েরে। চবচেন্ন িরিও ভির ়েো এরস ভগরে অরনক চদন। এোরন এরকবারে  রো ়ো 

অচেনর ়ে ভির ়েরদে চনর ়ে অচেন ়ে কারে ভ  ভকানও আপচত্ত উঠরন পারে, না 

চবহােীোরেে িাথাারনই আরসচন। 

  

সুদািিন্দ্ররক চনচন অরনক করে ভবাঝাবাে ভিিা কেরেন ভ , এটা ভনা ভপোদাচে িরিে 

অচেন ়ে ন ়ে, চটচকট ভকরট ভ -রকউ ভদেরন আসরন পােরব না। শুধুিাত্র গিযিানয 
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নাগচেকরদে আিন্ত্রি জানারনা হর ়েরে, অচেন ়ে হরে নাাঁে চনরজে বাচ ়েরন। চকন্তু 

সুদািিন্দ্র অন ়ে। 

  

ভ  দারুি ভকানও ভোরকে  টনা  রট ভগরে, সবাই ভনিনোরব িুযহিান হর ়ে প ়েে। 

সবরির ়ে ভবচে ভেরে প ়েরেন ভসৌদাচিনী। চনচনই ভনা সকেরক চেচের ়ে-পচ ়ের ়ে কনচে 

করেরেন। িচহোিচি নাাঁে চনরজে হারন গ ়ো। 

  

ভসৌদাচিনী ঝরঝে সরে বরে উঠরেন, ওে বাবা অিন অনযা ়ে জুেুি কেরেই বা আিো 

ভিরন ভনব ভকন  এন একটা গুিী ভির ়ে…আিো ওরক ভজাে করে চনর ়ে আসরন পাচে 

না। 

  

চবহােীোে ম্লানোরব হাসরেন। চনচন িহািানয চবিােক হর ়ে এিন একটা ভব-আইচন 

কাজ কেরবন কী করে  

  

েচব ভকানও িন্তবয কেরেন না। এেকি কন ভির ়ে হাচের ়ে  া ়ে এরদরে। চন ়েচনচনেযে 

জাচন। এই চন ়েচনে ভবাঝা সোরন না পােরে আরো আসরব কীোরব। চনচন বরেে চদরক 

নাকারেন। অথাযাৎ এবাে নচল্পনল্পা বাাঁধরন হরব। এই নাটরকে জনযই ওো কেকানা ়ে 

ভফো চবেচম্বন করেচেরেন। 

  

ভসৌদাচিনী আবাে আপন িরন বেরেন, েেরনে সরে  চদ ওে চবর ়ে হন, ভকিন সুন্দে 

িানান দুচটরক, না হরে আে ভকউ আপচত্তও কেরন পােন না।  

  

সকরেেই নেন িরন হরে, এটাই ভ ন সিসযা সিাধারনে একিাত্র পথা। অরনরক চ রে 

ধেে েেনরক। দুচট ভির ়ে নেুচন িরে ভগে িচহোিচিে কারে।  

  

নােপে কর ়েকচট চদরনব িরধযই দ্রুন পচেবনযন হরন োগে  টনাে। চবহােীোে নাাঁে 

ওচ ়ে ়ো বনু্ধরদে ধেরেন চবধবাচববারহে বযাপারে সুদািিন্দ্ররক োচজ কোরন। 

চবদযাসাগেিোই ওচ ়েোরন িিারটই অপচেচিন নন, ফচকেরিাহন ভসনাপচন ীশ্বেিন্দ্র 
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চবদযাসাগরেে জীবন িচেন অনুবাদ করেরেন বহ চদন আরগই। পত্র-পচত্রকা ়ে চবধবাচববাহ 

সম্পরকযও ভেোরেচে হ ়ে। 

  

িচহোিচিে আপচত্ত ভনই। েেন আপচত্ত জানাবাে সুর াগই ভপে না, ভসৌদাচিনী চনরজে 

িার ়েে িনন নারক ভিরহে ধিক চদরন োগরেন বােবাে। েেন ভেষ প যন্ত চঠক কেে, 

েূচিসূনারক ভস আে পারব না, হ ়েরনা ভস ভবাঁরিই ভনই। না হরে েূচিসূনাে িনন িুরেে 

 ান পােটা ভদেরন, এিন একচট ভির ়েই ভহাক নাে জীবনসচেনী। এও ভ ন 

আংচেকোরব েূচিসূনারক পাও ়ো। 

  

িচহোিচি ও েেন দু’জরনই দীো চনে ব্রাহ্ম ধরিয। ব্রাহ্ম িরন সম্পন্ন হর ়ে ভগে নারদে 

চববাহ। পেচদনই নারদে অচেন ়ে। 

১৬. একচট ভস্পোে ভেরন িহাোজ 

বীেিন্দ্র িাচিকয 

একচট ভস্পোে ভেরন িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয এরস ভপৌাঁেরেন চে ়োেদা ভিেরন। সরে 

পাচেষদ এবং চেদিনগাবরদে ভবে ব ়ে একচট দে। িহাোরজে প্রধান ভদহেেী এেন 

িচহি ঠাকুে, নারক করনযে পরদ উন্নীন কো হর ়েরে, ভস িহাোরজে ভিহোজন ব ়েসও 

বরট। আঠাে বৎসে বষযা ়ে এই  ুবা িচহি ঠাকুে সুঠাি ভদরহে অচধকােী, প ়োশুরনাও 

করে  রথাি। িহাোজ নাে ওপে অরনকোচন চনেযে করেন।  

  

িহাোরজে েেীে এেন প্রা ়েই সুা থাারক না, চিচকৎসাে জনা কেকানা ়ে আসরন হ ়ে! 

চত্রপুোে োজপ্রাসারদও অোচন্ত ভেরগই আরে। োরজয আইনেৃঙ্খো অরনকোচন প্রচনচষ্ঠন, 

ইংরেজ োজপুরুষরদে আচধপনয ভঠকাবাে জনয িািকযসি ধুেন্ধে োধােিি ভ াষ বুচদ্ধে 

ভেো িাচের ়ে  ারেন, চকন্তু প্রাসারদে অেযন্তরে চনচন িাথাা গোন না। িহাোজ একটু 
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অসুা হর ়ে প ়েরেই নাাঁে উত্তোচধকারেে প্রশ্নচট িাথাা িা ়ো চদর ়ে ওরঠ। কুিাে সিরেন্দ্র 

ও কুিাে োধাচকরোরেে পে চনর ়ে দুচট দে োগ হর ়ে  া ়ে। োধা চকরোে অরনক আরগই 

 ুবোরজে পদ ভপর ়েরেন, চসংহাসরনে ওপে নাাঁে পচেপূিয দাচব ের ়েরে, চক  িহাোজ 

ইরে কেরে অনয কারুরকও িরনানীন কেরন পারেন। িহাোরজে বযবহারে ভস বকি 

একটা চকেু ভ ন প্রকাে পা ়ে িারঝ িারঝ। প্রথািা পত্নী োনুিনীে মিতৃচন চনচন এেনও 

ভোরেনচন, োনুিনীে ভসই ভস্বোিৃনুযে কথাা নাাঁে িনরক পী ়ো ভদ ়ে, োনুিনীে চপ্র ়ে 

সন্তান সিরেন্দ্রিন্দ্ররক ভসই জনয চনচন কাোকাচে োরেন। সিরেন্দ্রিরন্দ্রে আো, চপনা 

ভেষ প যন্ত নারকই চসংহাসরন বসারবন। 

  

বীেিন্দ্র িাচিকয দুই পুরত্রে দাচব সম্পরকয চনরজ এেনও ভিৌচেক োরব ভকানও পেপাচনত্ব 

ভদোনচন। চকেুচদন ভোগরোরগে পে একটু সুা হর ়ে উরঠই িুিচক ভহরস বরেন, আচি 

ভনা এবারেও িচেচন। িাত্র ঊনষাট বেে বর ়েস,  চদ একরো বৎসে বাাঁচি  ননচদন ভক 

কধ য ধরে থাাকরন পারে ভদো  াক! 

  

িচহি ঠাকুরেে কাাঁরধ েে চদর ়ে ভিেন িত্বে চদর ়ে হাাঁটরন হাাঁটরন িহাোজ বেরেন, িচহি, 

আিাে কারে চত্রপুোে ভির ়ে ভবচে চপ্র ়ে াান আে ভকাথাাও ভনই, চত্রপুোে বানারস আিাে 

েেীে জুর ়ো ়ে, চকন্তু কেকানা ়ে এরেও ভবে োে োরগ ভহ! কেকানাে বানাস চবশুদ্ধ 

ন ়ে, দৃচষনই বেরন পাে, োিা ়ে কন ধুো, অরনক কল্প-কােোনা গচজর ়ে উরঠরে, 

ভসগুচেে ভিাো ভথারক গে গে করে ভধাাঁ ়ো ভবরো ়ে, নারন িেু জ্বাো করে, অনবেন 

ভ া ়োে গাচ ়েে েব্দ, নবু কেকানা ়ে এরে িাো ভবাধ কচে ভকন জারনা  এোনকাব 

বানারস চিরে আরে বহ চবিান, জ্ঞানী-গুিী, কচব, সেীনজ্ঞ িানুরষে চনশ্বাস। এিনচট 

আে েু-োবরন ভকাথাা ়ে আরে  

  

িচহি বেে, না চঠক। িহাোজ, আপনাে হান এন  ািরে ভকন  
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িহাোজ বেরেন, ওইটাই ভনা আিাে প্রধান ভোরগে েেি! েেীরেে কেকজা ়ে ভকাথাাও 

চকেু ভগাের াগ  রটরে। এোরন ভ  ওই এক নািজাদা  াক্তাে আরে, কী ভ ন নাি, 

িহীন, িহীনোে, নাই না! 

  

িচহি বেে, িরহন্দ্রোে সবকারবে কথাা বেরেন  

  

িহাোজ বেরেন, চঠক চঠক, িরহন্দ্রোে, নারক ভ রক আচনস, নাে ওষুধ োও ়োে 

ভির ়েও নাে কথাাবানা শুরন আচি ভবে িজা পাই। 

  

নােপব িহাোজ উ্চপহাসা করে বেরেন, ওই একচটিাত্র  াক্তাে, ভ  আিারকও ধিরক 

কথাা বরে। 

  

ভিেরনে বাইরে অরনকগুচে জুচ ়েগাচ ়ে িহাোজ ও নাাঁে দেবরেে জনয প্রস্তুন হর ়ে আরে। 

এ  াত্রা ়ে কচনষ্ঠা োচন িরনারিাচহনীরকও সরে আনা হ ়েচন, চনচন এে িরধযই দুচট 

সন্তারনব জননী। কুিাে বাধাচকরোে কেকানা ়ে আসাে জনয চবরেষ আগ্রহ প্রকাে 

করেচেরেন, চনচন কেকানাে উ্চপবগযী ়ে সিারজে সরে পচবচিন হরন িান, নাে আসাে 

বযবাা সব চঠক চেে, ভেষ িুহূরনয ভকানও করেরি িহাোজ নাাঁরক চত্রপুোরনই থাাকরন 

বরেরেন। 

  

গাচ ়েরন ওঠাে আরগ িহাোজ একটুেি সািরনে চদরক নাচকর ়ে েইরেন। এই নগেী ভ ন 

সদাই বযি। িানুষজন হাাঁরট না, ভদৌ ়ো ়ে। ভকাথাা ়ে  া ়ে, এরদে এন কীরসে কাজ  এই 

নুেনা ়ে চত্রপুো ়ে জীবন কন োন্তু, চঢরেঢাো। কেকানাে িানুষ এরক অপেরক ভঠরেঠুরে 

েুটরে, ভ ন জীবন  াপরনে িরধয সবযেিই ের ়েরে এক প্রচনর াচগনা। 

  

সাকুযোে ভবার ে বাচ ়েচটরন িহাোজ বীেিন্দ্র  েন প্রথািবাে আরসন, নেন েচেেূষি 

নাাঁে সা ়েম্বে অেযথাযনাে বযবাা করেচেরেন। এেন েচেেূষি ভনই, িহাোজও আসরেন 

 ন  ন, নাই ভস েকি চকেু  টে না। িহাোজ এরসই ওপরে উরঠ ভগরেন চব,াি চনরন। 

এরকই ভনা েবীে সুা ন ়ে, নাে ওপে দী য ভেন  াত্রাে ক্লাচন্ত, প্রথাি চদন চনচন বাইরেে 
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কারুে সরে ভদো কেরবন না। োচনরদে কারুরক সরে আরননচন, চকন্তু দুজন কােু ়ো 

নরুিী সরে এরসরে ভসবাে জনয। সাোচদরন ও োরত্র চকেু সির ়েে জনয অন্তন নােীসে 

নাাঁে িাই-ই, না হরে প্রাি উিাটন হ ়ে। পুরুষো কাোকাচে এরস দাাঁ ়োরে ভকিন একটা 

রুেনাে বানাস এরস গার ়ে োরগ, নাবীরদে অেিারেে সািানয চেচনচঝচন, নারদে 

কটাে, নারদে চবরোে হারসয িধুে েরসে সৃচি হ ়ে। 

  

প্রোেনী ও চগচেধাো নাম্নী ভ   ুবনী দুচট এরসরে, নাো ভসবাকার য ও অেসংবাহরন েুবই 

চনপুি, চকন্তু দুজরনে একজনও গান জারন না। আসে জচির ়ে ব ়ে ব ়ে  ওিাদরদে গান 

শুনরন িহাোজ পেন্দ করেন, কীনযনী ়োো নাাঁরক প্রা ়েই পদাবেী সেীন ভোনা ়ে, চকন্তু 

িহাোরজে ব ়ে েে, চব,াি ভনবাে সি ়ে ে যা ়ে শুর ়ে শুর ়ে চনচন েিিীকরঠেরে গান 

শুনরেন। ভস েে আে চিটে না। নাাঁে োচনো ভকউ গান জারন না, চত্রপুো ়ে স্ত্রীরোরকো 

গান বাজনাে িিযা করে না। 
  

িহাোজরক চব,াি ভনবাে জনয পাচঠর ়েই ভবচের ়ে প ়েে িচহি। কেকানা েহে নাে েুব 

পচেচিন। ভস এই েহরে ভথারক প ়োশুরনা করেরে। ভহ ়োে স্কৃুরে নাে সহপাঠী চেে 

ঠাকুেবাচ ়েে ভেরে বরেন্দ্রনাথা। করেজ চিরট ,ীহট্ট ভিরস থাাকাে সুেমিতৃচন আরে। ভসই 

ভিরসে সহবাসীো চত্রপুোে ভেরে বরে িচহিরক চবরেষ োচনে কেন। সুরেন বা ়েরজযে 

গেি গেি বক্তৃনা শুরন োত্ররদে িরধয নেন োজলনচনক ভিননা জাগরে, চত্রপুো োজয 

প্রনযে চব্রচটে োসরনে বাইরে একচট স্বাধীন ভদে, ভস জনয সকরেেই ভকৌনূহে চেে 

চত্রপুো সম্পরকয। 

  

িচহি করেজ চিরটে ভসই ভিরস চগর ়ে পুেরনা আিরেে কাউরকই ভপে না। আবাচসকো 

সব ননুন ভনা বরটই, িযারনজাে-ঠাকুে-িাকেবাও বদরে ভগরে। শুধু একজন দারো ়োন 

এেনও ের ়ে ভগরে, ভস িচহিরক চিনরন পাে বরেই নাে ব ়ে আনন্দ হে।  

  

ভসোন ভথারক ভস ভগে ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েরন। েবে ভপর ়ে ভনরি এে বরেন্দ্র, 

িচহিরক ভদরে আচেেন কবে সাদরে। দুই ককরোরেে বনু্ধ ভিরন উঠে গরল্প। 
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িচহি োত্রজীবরন এ বাচ ়েরন আরগও এরসরে। বরেন্দ্রে কাকা কচববে েবীন্দ্রবাবুে সরেও 

পচেি ়ে আরে চবেেি। িহাোজ এই েবীন্দ্রবাবুরক েুব পেন্দ করেন, কেকানা ়ে এরেই 

নাাঁরক ভ রক ভনন। েবীন্দ্রবাবু এেন বাচ ়েরন ভনই, িচহি বরেন্দ্ররক বেে, আে একচদন 

ভস চনরজ এরস েবীন্দ্রবাবুরক আিন্ত্রি জাচনর ়ে  ারব।  

  

এেপে ভস  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকারেে ভিম্বারে চগর ়ে একটা অযাপর ়েন্টরিন্ট করে 

এে।  

  

িরহন্দ্রোে এরেন পেচদন চবরকরে। 

  

কেকানা ়ে এরসই েেীরে ভবে অস্বচিরবাধ কেরেন িহাোজ বীেিন্দ্ে িাচিকয, চনচন 

ে যা ভের ়ে আে ওরঠনচন।  াক্তােরক চনর ়ে আসা হে অন্দেিহরে।  

  

িরহন্দ্রোরেে  া স্বোব, দেজাে সািরন চকেুেি গযাাঁট হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে, ওর ়েি ভকারটে 

পরকরট দুচট হান চদর ়ে,  া ়ে  ুচের ়ে  ুচের ়ে ভদেরন োগরেন সাো  ে। ভোগীে চিচকৎসা 

কোে আরগই করেে িরধয অস্বাাযকে পচেরবে ভদেরে চনচন ধিক চদরন শুরু করেন। 

  

এোরন ভস েকি চকেু ভপরেন না, চকন্তু ভবাগীব চদরক চকেুেি নাচকর ়ে থাাকাে পে নাাঁরক 

ভবে অসন্তুি িরন হে। একটা দী যশ্বাস ভফরে চনচন বেরেন, হাঁ! 

  

পােরিে পারে একচট ভি ়োরে বরস চনচন িহাোরজে একচট হান ধরে নাচ ়ে ভদেরন 

ভদেরন বেরেন, গনবারে আপনারক ভ িনচট ভদরেচে, নাে ভির ়ে আপনাে স্বারাযে 

অবনচন হর ়েরে। িুরেে িাি ়োে েং োে ন ়ে। েুব অচন ়েি কেরেন বুচঝ  

  

িহাোজা বেরেন, অচন ়েি কারক বরে  বাপ-ঠাকুেদাো ভ েকি োরব জীবন 

কাচটর ়েরেন, আচিও ভসইোরব কাটাই। 

  

িারহন্দ্রোে বেরেন, বাপ ঠাকুেদাে িনন। হাঁ! োজা-িহাোজারদে অরনক েকি বদ 

অরেযস থাারক শুরনচে। আপনাব ভস েকি কী কী আরে শুচন  
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িহাোজ ভহরস বেরেন, না চকেু চকেু আরে বরট। এিনকী ‘আিাে বাপ-ঠাকুেদাে ভ  

সব ভদাষ চেে না আিাে ভস কিও চকেু আরে। ভসগুচেই আরগ বচে  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভবে, নাই ভোনা  াক। কচগে সম্পরকয সব চকেু না-জানরে চিচকৎসা 

কো  া ়ে না। 

  

িহাোজ দুিুচিে েচেরন বেরেন, আচি কচবনা েিনা কচে। 

  

িরহন্দ্রোে প্রা ়ে আাঁনরক উরঠ বেরেন, আাঁ। কচবনা ভেরেন  ভকন  

  

িহাোজ বেরেন, ভকন চেচে  িাথাা ়ে িারঝ িারঝ কচবনা এরস  া ়ে, নাই না চেরে পাচে 

না।  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, এন োেী অনযা ়ে, োেী অনযা ়ে। একজন োজাে িাথাা ়ে কচবনা 

আসরব ভকন  োজকার য পুরোপুচব িন না চদর ়ে কচবনা চেরে সি ়ে নি কো নন োে 

কথাা ন ়ে। কচবো কচবনা েিনা কেরব, োজাো বাজত্ব িাোরব, এটাই ভনা চঠক। 

  

িহাোজ বেরেন, োজাে িচিরষ্ক  চদ কচবনা ভসাঁচধর ়ে পর ়ে না হরে কী কো  ারব  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, চবরদ ়ে করে চদরন হরব। উহাঁ, এ েেি োে ন ়ে। ইদানীংকারে 

দুজরনে কথাা জাচন। কচবনা চেরে চবপরদ পর ়েরে। চদচল্লে ভিা ে বাদো বাহাদুে োহ 

আে আওর ়েরধে নবাব ও ়োচজে আচে োহ, এই দুজরনেই কচবনা ভেোে বাচনক চেে, 

ভসই জনয দুজরনই োজয েুইর ়ে চনবযাচসন হর ়েরে। চঠক চকনা  

  

িহাোজ বেরেন, আিাে ভেরত্র ভস সম্ভাবনা ভনই। আচি চেচে, দু িােজন িাত্র ভোরন। 

ইংরেজো আিাে কচবনা েিনাে কথাা ভটে পা ়েচন, পারবও না। 
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িরহন্দ্রোে গম্ভীেোরব বেরেন,  চদ চেেরনই হ ়ে, ও ভদাষ এরকবারে কাটারন না 

পারেন, না হরে শুধু চদরনে ভবো ়ে। োচত্তে ভজরগ ভেো িেরব না এরকবারেই। েেীরে 

সইরব না। 

  

িহাোজ বেরেন, োরন চেচে না বরট, চকন্তু গানবাজনা শুচন। ভকানও ভকানও চদন শুনরন 

শুনরন োন ভোে হর ়ে  া ়ে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, চদরনেরবো কাচবয কেরবন, োচত্তরে গান-বাজনা, না হরে প্রজারদে 

ভদেরবন কেন! োজকা য কেন সািোরবন  

  

িহাোজ বেরেন, আিাে োজরত্ব োজকা য কনিন গুরুনে ন ়ে। ীশ্বরেে ইো ়ে সবই ভনা 

চঠক িরে  া ়ে। প্রজাোও আিারক িানা করে। চদরনে ভবো আচি আে একচট কাজও 

কচে। েচব আাঁচক, েচব নুচে। আাঁকাে কাজচট এেন ভনিন হ ়ে না, নরব ফরটাগ্রাচফে েে 

ের ়েরে পুরোপুচে। এবারে গোে ধারেে কনকগুরো ফরটা নুেব চঠক করেচে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, আপচন ভদেচে এক ি ়েচন িহাোজ। চদনকাে পারেরে, এেনকাে 

োজা চকংবা নবাবো প্রজারদে চপচটর ়ে আনন্দ পা ়ে না। অনয েকি েরে ভিরনরে। না 

ভবে। িদপান কো হ ়ে কনোচন  

  

িহাোজ বেরেন, জীবরন কেনও স্পেয কচেচন! 

  

িরহন্দ্রোে েুরু প্রা ়ে ব্রহ্মনােু প যন্ত নুরে বেরেন, আাঁ া  োজা হর ়েও িদ ো ়ে না, 

এিন ভনা কেনও শুচনচন। এ ভ  ভদেচে কদনযকুরে প্রহ্লাদ।  

  

িহাোজ বেরেন, িদয পান কচে না বরট, নরব নািাক ভবচে োই। ভদেরেনই ভনা। 

গ ়েগ ়োে িে হারন না চনর ়ে একটুেিও থাাকরন পাচে না। এিনকী  েন পথা চদর ়ে ভহাঁরট 

 াই, নেনও ভকাবেদাে সরে ভোরট। 
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িরহন্দ্রোে বেরেন, নািাক ভনা োজা-প্রজা সকরেই ো ়ে। এিনকী দচেরিশ্বরেে ভ  

সাধু চেরেন, োিকৃষ্ণ ঠাকুে, চনচনও েুব নািাক টানরনন। গো ়ে কযানস্বাে হে, নাও 

বন্ধ করেনচন, নাাঁে চেষযোও েুব নািারকে েক্ত। িহাোজ, আপনাে োচনে সংেযা কন  

  

িহাোজ একটু চিন্তা কেরন োগরেন। নােপে বেরেন, চঠক বেরন পাচে না। চঠকঠাক 

চহরসব করে পরে আপনারক সংেযাটা জানাব। 

  

িরহন্দ্রোে চজরজ্ঞস কেরেন, আে োজকী ়ে ভোজনচবোস  ভসটা কী েকি  

  

িহাোজ বেরেন, ভসটা বোে িনন চকেু ন ়ে। এককারে ভেরন পােনাি বরট। চেিুচ ়ে 

ব ়ে চপ্র ়ে চেে, একগািো উচ ়ের ়ে চদরন পােনাি। এেন আে ভপরট নন স ়ে না। চবে-

পাঁচিেটা েুচি পাই ব ়ে ভজাে, নাও দুপুেরবো, োচত্তরে িাচট্ট গেি োন আে িাংরসে 

জুস, একটা িারেে িাথাা আে ভগাটাকনক সরন্দে। কেকানা এরে েসরগাল্লা োই। ব ়ে 

োে এোনকাে েসরগাল্লা। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, হাঁ, বুঝোি। এবাে আিাে কথাাটা বচে  আপচন পদয চেরে, গান 

শুরন, ফরটাগ্রাচফে িিা করেও কী োরব োজা োসন কেরবন, ভস চিন্তা আপনাে, আিাে 

ন ়ে। আপচন চসংহাসরন বরসরেন বরেই ভনা সৃচিকনযা আপনাে েেীেটা অনযোরব 

গর ়েনচন  োজা আে প্রজা, সকরেই িানুষ, সকরেেই েেীরেে গঠন এক প্রকাে। 

আিারক  েন চিচকৎসা কেরন হরব, নেন আপনাে এই েেীেটাই চিচকৎসা কেরন হরব, 

একজন িহাোরজে েেীে বরে আোদা চকেু ন ়ে। চকেু চকেু চন ়েি ভিরন না-িেরে  ন 

ব ়ে  াক্তােই  াকুন আে  ন দাচি ওষুধই োন, আপনাে েক্তিাো সােরব না। আপনাে 

 দ ন্ত্রও দুবযে হর ়ে পর ়েরে। আপনারক োও ়ো কিারন হরব, েুচি িােোনাে ভবচে না, 

আে সরন্দে একটা। িারেে িুর ়ে এেন অল্পবর ়েসীরদে পারন নুরে চদন। নািাক টানাও 

কিারন হরব, বন্ধ কেরন পােরেই োে হ ়ে। অচধক োচত্র জাগেি এরকবারে চনচষদ্ধ। 

গান-বাজনা ভোনা োে, িন প্রফুল্ল হ ়ে, আচিও েুব পেন্দ কচে, চকন্তু োন বারোটাে পে 
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এরকবারেই ন ়ে। এই সব িানরে ওষুরধে ফে পাও ়ো  ারব। নরিৎ না। ভকাথাাও বা ়েু 

পচেবনযরনে জনয ভ রন পােরে োে হ ়ে। 

  

িহাোজ বেরেন, চত্রপুো ভথারক কেকানা ়ে এরসচে, এই ভনা বা ়েু পচেবনযন হে। 

  

িরহন্দ্রোে ভহরস উরঠ বেরেন, কেকানাে বা ়েু ও পচেবনযন িারন োে ভের ়ে িরন্দে 

চদরক ন ়ে। আপনাে ভদরে উাঁিু ভকানও পাহা ়ে আরে  ভ োরন বেফ জরি?  

  

িহাোজ বেরেন, পাহা ়ে আরে অগুনচন, চকন্তু ভনিন উাঁিু ন ়ে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভকানও কেেচনবারস ভগরে আপনাে উপকাে হরন পারে। দাচজযচেং 

চকংবা কাচেয ়োং ভ রন পারেন, ঠাণ্ডা ়ে আপনাে উপকাে হরব। 

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে, িরে  াবাে জনয উদযন হর ়ে িরহন্দ্রোে আবাে বেরেন, হযাাঁ োে কথাা। 

আচি এোরন আসব শুরন আনন্দরিাহন বসু আিারক বেরেন, চত্রপুো ়ে নাচক এেনও 

সনীদাহ হ ়ে  ইংরেরজে আইন আপনাে োরজয োরট না। এোরন  াো চবধবা চববারহে 

জনয প্রিুে পচে,ি কেরে, নাো আপনাে ভদরে সনীদাহ এ  ুরগও িােু আরে শুরন েুব 

িনুঃেুন্ন হর ়েরে। 

  

িহাোজ বেরেন, না, না, ওই প্রথাা চেে এক সি ়ে। আচি বেে কর ়েক আরগ না েদ 

করে চদর ়েচে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, আপচন চসংহাসরন বরসরেন অরনককাে আরগ, নবু এনচদন িােু 

চেে  হঠাৎ বদোরন ভগরেনই বা ভকন  

  

িহাোজ বেরেন, অরনক চদরনে ধিযী ়ে প্রথাা। বদোরনা সহজ ন ়ে। আিাে সচিব 

োধােিি ভ াষ এই চনর ়ে অরনকচদন ধরে েুাঁচির ়েরে আিারক। নােপে হে কী। আিাে 

ভসনাপচন িেি, ভস হঠাৎ িাো ভগে। নাে স্ত্রী চনেবনী পেিাসুন্দেী। চনেবনী চনরজই 

সনী হরন িাইে। আচি চকেুই জাচন না, এিন ভনা কনই হ ়ে। আচি জেরে ফরটাগ্রাচফ 
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কেরন ভগচে, এিন সি ়ে ভ াষিোই এরস বেে, িহাোজ, একবাে শ্মোরন িেুন। প্রা ়ে 

ভজাে করেই চনর ়ে ভগে আিারক। চগর ়ে ভদচে কী, ভোক জর ়ো হর ়েরে অরনক, ঢাক-

ভঢােকাাঁসে বাজরে, একটা োে পা ়ে োচ ়ে পরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে চনেবনী, িুে ভোো, 

ভিারে কাজে, টকটরক ভগৌেবিয, চঠক ভদোরে এক ভদবীে িনন। এই অপরূপ েিিী 

জীচবন অবাা ়ে পুর ়ে োই হর ়ে  ারব  আচি হান নুরে বেোি, ওরে োে, োে! বন্ধ 

কে! চনেবনী নবু িানরন িা ়ে না, জ্বেন্ত চিনা ়ে ভস উঠরবই। নেনই আচি আরদে জাচে 

কেোি, আজ ভথারক চত্রপুো োরজয সনী হও ়ো চনচষদ্ধ হে। ভকউ ভস্বো ়ে সনী হরন 

িাইরেও আিাে ভসনা নারক আটকারব। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, নােপে আপচন ভসই চনেবনীরক চবর ়ে করে ভফেরেন  

  

িহাোজ ীষৎ েজ্জা ভপর ়ে বেরেন, আরে না না। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, একচট সুন্দেী েিিীরক ভদরে আপনাে িন গরে চগর ়েচেে। ওই 

চনেবনী  চদ এক কচুেন বুচ ়ে িাচগ হন, না হরে আপচন িুে চফচের ়ে িরে ভ রনন, নাই 

না  

  

িরহন্দ্রোে কারে এরস িহাোরজে বাহে িাি ়ো দু আেুরে ভটরন ধরে বেরেন, একবাে 

কল্পনা রুন ভনা, আপনাে একোনা বাচন িাো ভগরে, নােপে আপনারক জযান্ত অবাা ়ে 

ভসই চিনা ়ে ি ়োরনা হর ়েরে, সনীে পুংচেে কী জাচন না, আপনারক পুরুষ-সনী কো হে, 

পটপট করে পু ়েরে গার ়েে িাি ়ো, িাথাাে িুে জ্বেরে দাউ দাউ করে, গরে  ারে ভিাে, 

োবুন ভনা একবাে ভসই অবাাটা  সনী!  ন সব ে ়েনান, বদ, গুরেরকাে বা্চপাো এই 

প্রথাা িােু করেচে, আপনাে িনন ভোরকো ভসই সব কুিচেচত্তে পুরুনগুরোে কথাা ়ে 

ভনরিরেন, নারদে িদন চদর ়েরেন! 

  

িহাোজ িচম্ভনোরব  াক্তােচটে চদরক নাচকর ়ে েইরেন। 
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নাাঁে োজ-অে এই োরব স্পেয কোে সাহস ভনই কারুে। নাাঁে সািরন এ েকি দাাঁন 

চক ়েচিচ ়ের ়ে আজ অবচধ ভকউ কথাা বরেচন। এটা চব্রচটে োজত্ব, চনরজে োরজয ভকউ 

এিন ভব ়োদচপ কেরে চনচন নারক জীবন্ত অবাা ়ে িাচটরন পুাঁরন িাথাাটা কুকুে চদর ়ে 

োও ়োরন পােরনন। 

  

বযাগ গুচের ়ে চনর ়ে িরহন্দ্রোে বেরেন, আচি ভ  সং িগুচে পােন কেরন বরেচে, না 

িানরন পারেন ভনা োে। আে  চদ না িারনন, না হরে আে আিারক কে ভদবাে দেকাে 

ভনই। শুধু ওষুরধ ভকানও কাজ হ ়ে না। ভ  রুচগ আিাে চনরদযে িারন না, হাজাে টাকা চফ 

চদরেও আচি নারক ভদেরন আচস না। 

  

িচহি দাাঁচ ়ের ়েচেে দেজাে কারে। ভস  াক্তােরক এচগর ়ে চদরন ভগে।  

  

ওই অবাা ়ে োচনকেি বরস থাাকাে পে িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয পােি ভথারক নািরেন। 

নাাঁে েেীরেে েরন্ধ্র েরন্ধ্র ভিারধে জ্বাো। নাগো পার ়ে চদর ়ে চনচন পা ়েিাচে কেরন 

োগরেন  রেে িরধয। 

  

একটু বারদ চনচন উাঁিু গো ়ে  াকরেন, িচহি! িচহি! 

  

িচহি েুরট এে এচদরক। হান ভজা ়ে করে প্রিাি জাচনর ়ে বেে, চকেু আনরন হরব  

  

িহাোজ হান ভনর ়ে বেরেন, না। ওই হাোিজাদা  াক্তােটা আিারক কী েকি কথাা 

শুচনর ়ে ভগে ভদেচে  এন সাহস। 

  

িচহি িুপ করে েইে। এই  াক্তাে বোবেই দুিুে, সবাই জারন। নরব এনটা বা ়োবাচ ়ে 

কেনও করেনচন। চবরেষন দু আেুে চিিরটে িনন করে িহাোরজে িাি ়ো ভটরন ধো, 

িচহি নেন চেউরে উরঠচেে। 

  

োাঁিা ়ে বচন্দ চসংরহে িনন  রেে িরধয  ুেরন  ুেরন িহাোজ বেরেন, ভনাে কারে 

চপিে চেে না  নুই ওরক গুচে করে িােরন পােচে না  
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িচহি  া ়ে িুেরকারন িুেরকারন বেে, আরজ্ঞ— 

  

িহাোজ বেরেন,  াক্তাে হর ়েরে বরে ও ভ ন ধোরক সো জ্ঞান করে। এনব ়ে কেকানা 

েহরে আে বুচঝ  াক্তাে ভনই  কন সারহব  াক্তাে আরে, িাদ্রাচজ  াক্তাে আরে, টাকা 

ে ়োরে  াক্তারেে অোব! 

  

পা ়েিাচে কেরন কেরন হঠাৎ এক জা ়েগা ়ে ভথারি ভগরেন িহাোজ। ভিারধে বদরে নাাঁে 

িুরে এবাে ফুরট উঠে চবমিত ়ে। 

  

চনচন বেরেন, িচহি, একটা বযাপাে েে করেচেস  

  

িচহি বেে, কী িহাোজ  

  

িহাোজ ধিক চদর ়ে বেরেন, ভিাে ভনই  ভদেরন পাস না  প্রা ়ে দু িাস ধরে আচি োে 

করে হাাঁটরন পাচে না। বুক ধ ়েফ ়ে করে। কাে সরন্ধ ভথারক আচি িাচটরন পা ভফেরনই 

পাচেচন। চকন্তু এেন আচি কী কেচে  চনরজ চনরজ ভহাঁরট ভব ়োচে, কারুে কাাঁরধ েে চদরন 

হরে না। 

  

নােপে ভহা-রহা করে ভহরস উরঠ বেরেন, এ বযাটা  াক্তারেে গুি আরে বাবা, স্বীকাে 

কেরনই হরব। ওষুধ োগে না, শুধু কথাা বরে বরেই আিারক ো ়ো করে চদরে! আাঁ  

এনেি নািাকও োইচন। ওরকই বােবাে  াকচব। আসরন না-িা ়ে, ধরে ভবাঁরধ আনচব। 

নরব ভদচেস, ও  েন আসরব, আিাে  রেে আরেপারে ভকউ ভ ন না থাারক। ও বযাটা 

 েন আিারক অপিান কেরব, আে ভ ন ভকউ না শুনরন না-পা ়ে। আজ ও আিাে সরে 

ভ িন বযাোেটা করে ভগে, ভস কথাা নুই  চদ কারুরক বচেস, ভনাে চজে ভটরন চোঁর ়ে 

ভনব।  া এবাে একটু নািাক সাজরন বে। 

  

িহাোজ আপন িরন হাসরন োগরেন। 
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এেপে িিেই ভবে সুা হর ়ে উঠরন োগরেন িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয। েহরে নাাঁে 

আগিনবানযা প্রিাচেন হর ়ে ভগে। অরনরকই নাে কারে প্রাথাযী হর ়ে আরস। বাইরেে 

ভোরকে সরে নাে বযবহাে ভবে িধুে, ধনী বা দচেরদ্রে প্ররেদ করেন না। নাাঁে দারনে 

িরধয প্রকােয অহচিকা ভনই। দীরনেিন্দ্র ভসন নারি এক নবীন গ্রন্থকাে চনরেে বই োপাে 

েেি ভপর ়েরে িহাোরজে কাে ভথারক, কৃনজ্ঞনাবেন ভস গ্রন্থোচন িহাোরজে নারি উৎসগয 

কেরন িা ়ে। িহাোজ চবনম্রোরব বরে উঠরেন, না, না আবাে ভকন, না আবাে ভকন  

  

েবীন্দ্রবাবুে কচবনা চনচন বোবেই পেন্দ করেন, এবােও এই কচবে ননুন কচবনা শুরন 

িুগ্ধ হরেন। চিত্রা’ নারি েবীন্দ্রবাবুে একচট ননুন কাবযগ্রন্থ প্রকাচেন হর ়েরে। ব ়ে সরেস 

এে কচবনাগুচে।  

  

েবীন্দ্রবাবু উ্চপবংরেে সন্তান, চনচন িহাোরজে কারে কেনও চকেু িাইরবন না। চকন্তু 

িহাোরজে চকেু চদরন ইরে করে। ‘চিত্রা’ গ্রন্থোচন না ়োিা ়ো কেরন কেরন িহাোজ 

বেরেন, আপা বাাঁধাই ভনিন োে ন ়ে। এিন উত্তি কচবনা, ভসানাে জরে োপারনা উচিন 

চেে। চিত্র-রোচেন করে িেরক্কা িাি ়ো ়ে বাাঁধারে এে উপ ুক্ত হ ়ে। 

  

েচবে গ্রন্থগুচেে প্রকােক পাও ়ো  া ়ে না। চনরজরদেই ব্রাহ্ম চিেন ভপ্ররস োপা হ ়ে, দাি 

কিাবাে জনয বাাঁধাইর ়েে  ত্ন ভনও ়ো হ ়ে না।  

  

িহাোজ বেরেন, েচববাবু, আিাে ইরে হ ়ে, আপনাে ভ  কচট বই ভবচের ়েরে, সব একত্র 

করে একচট ভোেন সংস্কৃেি প্রকাে কচে। আপচন কী বরেন  

  

েচব সেজ্জ সিচন জাচনর ়ে বেরেন, িহাোজ, আপনাে আনুকুরেয  চদ একচট সিগ্র 

কবষ্ণব পদাবেী প্রকাে কো  া ়ে, না হরে অরনরকে উপকাে হ ়ে। পদাবেীগুচে এক 

একচট েত্ন, চকন্তু কন জা ়েগা ়ে েচ ়ের ়ে আরে। 

  

িহাোজ উৎসাচহন হর ়ে বেরেন, অচন উত্তি প্রিাব। আপচন সংগ্রহ কেরন ভেরগ  ান। 

 চদ েে টাকাও োরগ, আচি চদরন প্রস্তুন আচে। 
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কবষ্ণব পদাবেীে বযাপারে োধােিরিেও চবরেষ আগ্রহ। চনচন েচবে সরে বরস ভগরেন 

সম্পাদনাে পচেকল্পনা ়ে। িচহরিে অনুরোরধ কর ়েকোনা গানও গাইরেন েচব। নাে 

িরধয চবরেষন একোনা গান শুরন িহাোজ বরে উঠরেন, কথাা  শুধু কথাা চবষর ়ে 

একোচন গান  এিন কথাা ভক করব শুরনরে  আে একবাে ভোনান ভনা! েচব চিনী ়েবাে 

গাইরেন; 

  

কন কথাা নারে চেে বচেরন 

ভিারে ভিারে ভদো হরো পথা িচেরন 

বরস বরস চদবাোচন চবজরন ভস কথাা গাাঁচথা 

কন ভ  পুেবী বারগ কন েচেরন। 

ভ  কথাা ফুচট ়ো ওরঠ কুসুিবরন 

ভস কথাা বযাচপ ়ো  া ়ে নীে গগরন… 

  

চনরজে বুরক হান বুোরন বুোরন িহাোজ বেরেন, এিন গান শুনরে বর ়েস করি  া ়ে। 

কী গান ভোনারেন েচববাবু, আিাে সব ভোগ ভসরে ভগে। কাবয আে গারনে কারে ওষুধ-

চবষুধ ভকান োে! এক  াক্তাে বরে কী, োজা হরে নাচক কচবনা োেবাসরন ভনই। 

  

বাংোে সাচহনয জগৎ সম্পরকয িহাোরজে স্পি ধােিা ভনই। চকেু চকেু বই পর ়েরেন শুধু। 

েচব প্রচনচট ভেেক, প্রচনচট পত্র-পচত্রকাে েুাঁচটনাচট েবে োরেন। েচবে সরে আরোিনা 

কেরন কেরন িহাোজ অরনক চকেু ভজরন ভনন। িহাোজ স্ব ়েং কচবনা েিনা করেন, েচব 

নাে কর ়েকচট ‘োেনী’ চকংবা ‘সাধনা’ ়ে প্রকাে কেরন ভির ়েচেরেন, িহাোজ চকেুরনই 

নারন সিন হন না। নাাঁে  রেে বাসনা ভনই। 

  

কথাা ়ে কথাা ়ে োধােিি এক সি ়ে বেরেন, শুনচে এেন চিজুবাবু নারি একজনও ভবে 

োে চেেরেন, আিারদে কৃষ্ণনগরেে ওচদককাে ভেরে। 
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েচব বেরেন, হযাাঁ, েুব োে চেেরেন। চিরজন্দ্রোে ো ়ে আিাে বনু্ধ িানুষ, চনরজে েচিন 

গান গাইরনও পারেন েুব োে। 

  

োধােিি বেরেন, একচদন নারক ভ রক নাে গান শুনরে হ ়ে! 

  

িহাোজ িাথাা ভদাোরন ভদাোরন বেরেন, আচি একচনষ্ঠ। আচি েচববাবু ো ়ো আে 

কারুে গান শুনরন িাই না। ভনািো শুরন ভদরো।  

  

েচব এ কথাা শুরন ো া ভবাধ কেরেও ভজাে চদর ়ে বেরেন, না, িহাোজ, আপচন একবাে 

শুরন ভদেুন। চিরজন্দ্রবাবুে গান অচন উ্চপারেে। 
  

েচব িহাোজরক ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন একচদন আিন্ত্রি জানারেন। ভসোরন ওরক সুেো 

ও ইচন্দোে গান ভোনান হরব। 

  

িহাোজ বেরেন,  াব, আপনারদে সুচবেযান ঠাকুেবাচ ়েরন ভগরে আচি ধনয হব। নরব 

একটা েনয আরে। আচি  চদ হাও ়ো পচেবনযরনে জনয দাচজযচেং বা কাচেয ়োং  াই, 

আপনারক ভ রন হরব আিারদে সরে। 

  

কাবয ও সেীন ো ়ো িহাোরজে অপে েে নাটক ভদো। েেীে ভবে সুা আরে, এেন 

িহাোজ এক এক সন্ধযা ়ে এক একচট চথার ়েটারে  ান। এেন দুচট িরি চগচেেবাবু ও 

অরধযন্দুরেেে ভজাে পাল্লা চদর ়ে নাটক নাচির ়ে  ারেন। িারে অিৃনোরপে দেচটও ভবে 

জনচপ্র ়ে। নুেনািূেক চবিাে কোে জনয িহাোজ ভদেরন োগরেন সবগুচে। 

  

এিাোে চথার ়েটারে চগর ়ে একচট  টনা  টে। 

  

বযবসাবুচদ্ধহীন অরধযন্দুরেেে অরনক আচথাযক দণ্ড চদর ়ে চথার ়েটারেে িাচেকানা েুইর ়েরেন। 

অংেীদােোও নযাগ করেরে নাাঁরক। এিাোি এেন ো ়ো চনর ়েরে ভবনােসী দাস নারি 

এক িারো ়োচ ়ে, অধযে ও নাটয-পচেিােক ের ়েরেন অরধযন্দুরেেেই। নাটক িেরে েরিে 

দত্তে বে চবরজনা’ ।  
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অচেন ়ে িোকােীন নাচ ়েকাে িুরে একোচন গান শুরন িহাোজ িিচকন হরেন। 

  

িহাোরজে মিতৃচনেচক্ত েুব প্রেে ন ়ে, অরনক পচেচিন িানুরষেও চনচন নাি েুরে  ান। 

চকন্তু গান কেনও ভোরেন না। গারনে বািী নাাঁে সহরজ িুো হর ়ে  া ়ে, একবাে ভোনা 

গারনে সুেও নাাঁে কারন ভেরগ থাারক। 

  

এই নাটরকে গানচট নাাঁে ভিনা ভিনা োগে। অথাি ভকাথাা ়ে শুরনরেন, করব শুরনরেন চঠক 

িরন প ়েরে না। এই নাটক চনচন আরগ ভদরেনচন, সরব িাত্র শুরু হর ়েরে। এ নাটরকে 

জনয চেচেন গান চনচন পুরবয শুনরেনই বা কী করে  অরনরক অবেয ননুন গারনও পচেচিন 

সুে োচগর ়ে ভদ ়ে। অনযানয দৃেযগুচেে বদরে, ভ  সব দৃরেয ওই ভির ়েচট আসরে িহাোজ 

শুধুই ভসগুচেই ভদেরেন গেীে িরনার াগ চদর ়ে। 

  

নাচ ়েকাচট ভবে জনচপ্র ়ে ভবাঝা  া ়ে। নাে ভিাো ভিাো সংোরপ ও গারন দেযকো  ন  ন 

হাননাচে চদরে। ভির ়েচট অচেন ়েও কারে েুব দাপরটে সরে। নাে িুরে আে একচট গান 

শুরনই িহাোজ বুঝরন পােরেন, এই গান ন ়ে, এই কিস্বে নাে পচেচিন। 

  

িহাোরজে দু পারে বরসরে োধােিি ও িচহি। ইন্টােেযারেে সি ়ে িহাোজ 

োধােিিরক চজরজ্ঞস কেরেন, ভ াষো, এই প্রধান অচেরনত্রীচটরক চিনরন পােরে  

  

োধােিি বেরেন, আচি আরগ ওে অচেন ়ে ভদরেচে বরে ভনা িরন পর ়ে না। 

  

িহাোজ বেরেন, এ ভির ়ে এক সি ়ে আিারদে এই কেকানাে বাচ ়েে পাসী চেে। কী 

ভ ন ওে নাি  

  

োধােিি বাচ ়েে দাসীরদে ভোাঁজেবে োরেন না। চনচন নাকারেন িচহরিে চদরক। 

িচহরিে অন্দেিহরে  ানা ়োন আরহ। চকন্তু িচহি কেকানাে বাচ ়েরন এবারেই প্রথাি 

এরসরে। ভসও ভদরেচন ও ভির ়েচটরক। 
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িহাোজ েুরু কুচিন করে মিতৃচন চফচের ়ে আনাে ভিিা কেরন কেরন বেরেন, নাি িরন 

কেরন পােরে না  কী ভ  করো। ও ভ  আিাে বাচ ়েে দাসী চেে, নারন ভকানও সরন্দহ 

ভনই। 

  

োধােিি উরঠ চগর ়ে চথার ়েটারেে একটা হযািচবে ভজাগা ়ে করে এরন বেরেন, এে নাি 

ভনা ভদেচে ন ়েনিচি। 

  

িহাোজ িাথাা ঝাাঁচকর ়ে বেরেন, না, না, ও নাি ন ়ে। ও নাি ন ়ে। অনয, কী ভ ন। ভসই 

ভ  েেীিািাে ভ -রির ়েটারক চনর ়ে ভেরে পর ়েচেে। 

  

োধােিরিে সরে সরে িরন প ়েে। চনচন বেরেন, েূচিনা  না, েচেেূষি ওরক চনর ়ে 

পাো ়েচন। আচি চনরজ চগর ়ে ভদরে এরসচে, ভস িন্দননগরে অনয এক বউ চনর ়ে চথানু 

হর ়েরে। ভস নুচি নাে ভকানও েবে োরে না। এই ভসই েূচিসূনা  

  

িহাোজ গেীে চবমিতর ়েে সরে বেরেন, েচেেূষি ওরক চনর ়ে জারগচন। না হরে…আচি 

এই ভির ়েচটরক ভির ়েচেোি, নবু ভস িরে ভগে ভকন  

  

এ প্ররশ্নে কী উত্তে ভদরবন োধােিি। চনচন িুপ করে েইরেন। 

  

অচেন ়ে ভেষ হবাে পে িহাোজ নট-নটীরদে চকেু পাচেরনাচষক কদবাে ইো প্রকাে 

কেরেন। 

  

িরিে ভপেরন এরস দাাঁ ়োরেন িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয। সিি নট-নটীো সাে-বদ্ধ হর ়ে 

েইে নাাঁে সািরন, িচধযোরন অরধযন্দুরেেে। 

  

িহাোজ নাটকচটে অচেনর ়েে েূ ়েসী প্রেংসা করে অরধযন্দুরেেেরক উপহাে চদরেন 

একচট চহরেে আংচট। এক হাজাে রুরপাে টাকা চদরেন নট-নটীরদে িরধয বণ্টন করে 

ভদবাে জনয। 
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সোই িহাোজরক প্রিাি করে ভ রন োগে। ন ়েনিচি ভ ই চনিু হর ়ে িহাোরজে পার ়ে 

হান চদর ়েরে, নেনই িহাোজ োধােিিরক বেরেন, ভ ািোই, চজরজ্ঞস করো, এই 

ভির ়েচট আিাে বাচ ়েে দাসী চেে চকনা। 

  

ন ়েনিচিে িুে পাংশুবিয হর ়ে ভগে। িহাোজ নারক চিনরন পােরব ভস কল্পনাও কেরন 

পারেচন। এন বেে বারদ, নাও নাে িরে েং িাো। 

  

ন ়েনিচিে সরে সোসচে কথাা বেরবন না িহাোজ। চনচন আবাে োধােিরিে চদরক ভির ়ে 

বেরেন, ওরক চজরজ্ঞস করো, আিারক চকেু না জাচনর ়ে এই ভির ়ে আিাে বাচ ়ে ভের ়ে 

িরে চগর ়েচেে 

  

ন ়েনিচি এবারেও ভকানও উত্তে না চদর ়ে ভদৌর ়ে িরে ভগে। 

  

িহাোজ অরধযন্দুরেেরেে চদরক চফরে বেরেন, িুিচফিোই, কাে ভসািবাে ভবাধকচে 

আপনারদে চথার ়েটাে ভোো থাারক না। কাে সরন্ধরবো এই ভির ়েচটরক আিাে বাচ ়েরন 

পাচঠর ়ে ভদরবন ভনা। আচি চনেৃরন ওব গান শুনব। 

১৭. গ ়েগ ়ো টানরেন অরধযনু্দরেেে 

অচফস  রে ভি ়োরে বরস ভটচবরেে ওপে ভজা ়ো পা নুরে চদর ়ে গ ়েগ ়ো টানরেন 

অরধযন্দুরেেে। আজ নাাঁে ভিজাজ ভবে প্রসন্ন। নাে হারন চঝকচিক কেরে একচট চহরেে 

আংচট, ভটচবরেে ওপে বর ়েরে একচট টাকা ভহা ়ো। এই টাকাটাে ব ়ে প্রর ়োজন চেে। 

ইদানীং চটচকট চবচি আোনুরূপ ন ়ে বরে চথার ়েটারেে িাচেক ভবনােসী দাস নট-নটী, 

কোকুেেীরদে পুরো িাইরন ভদ ়ে না। আরগ অরধযন্দুরেেে  েন এিাোে চথার ়েটারেে 

িাচেক চেরেন চনরজ, নেন চনচন প্রা ়েই নাে সেী-সাথাীরদে ভবনরনে অচনচেক্ত 

পাচেরনাচষক চদরনন। এক একচদন চটচকট ে ভথারক এক িুরঠা টাকা এরন চনচন ভকানও 
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সহকােীরক বেরন, ওরে, আজ একটা োনাচপনাে বাবাা কে। িারঝ িারঝ ফুচনয না প্ররে 

চক আে অচেন ়ে জরি। 

  

এেন চনচন চনরজই ভবননেুক কিযিােী, চটচকট রেে টাকা  রথাে েেি কোে অচধকাে 

নাাঁে ভনই। অথাি চহরসব বচহেূযন টাকা েেি কেরন না পােরে নাাঁে িনটা েটফট করে। 

আজরকে এই এক হাজাে টাকা স্ব ়েং েগবান ভ ন চত্রপুোে িহাোরজে হান চদর ়ে 

পাচঠর ়েরেন, িাচেরকে কারে এই টাকাে চহরসব চদরন চনচন বাধয নন। অরধযন্দুরেেে 

সকরেে িরধয সিবণ্টরনও চবশ্বাস করেন না। চকংবা ভ -সব অচেরননা-অচেরনত্রীে ব ়ে 

ব ়ে েূচিকা নারদে ভবচে টাকা আে ভোটোরটা পাশ্বযিচেত্ররদে সািানয টাকা, নাও না। 

ব ়ে ভথারক ভোট সকরেেই নাচ ়েনেত্র জারনন চনচন, চনচন ভবারঝন কাে প্রর ়োজন 

কনোচন।  াে িাচসক ভবনন কুচ ়ে টাকা, ভস আজ হঠাৎ অরধযন্দুরেেরেে কাে ভথারক 

িচল্লে টাকা ভপর ়ে আহ্লারদ আটোনা হে ভসই েকিই একজন ভনা আনরন্দে ভিারট 

অরধযন্দুরেেরেে পা জচ ়ের ়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না জুর ়ে চদে। আবাে  াে ভবনন 

পিাে টাকা, নাে হারন পরনরোচট টাকা গুাঁরজ চদর ়ে চনচন বেরেন, জগা, ভনারক ভনা  া 

ভদব, নাে এক প ়েসাও বাচ ়েরন ভপৌাঁেরব না, োিবাগারন চগর ়ে চবোচসনীে  রে 

ভোোিেুচিে িনন িােকচ ়ে ে ়োচব,  া, এই পরনরো টাকা চনর ়েই আজ কারিচন কেরগ 

 া! 

  

িানুষরক ভদও ়োরনই অরধযন্দুরেেরেে আনন্দ, চনরজে জনয চনচন চকেু োেরন িান না। 

চহরেে আংচটটাও চনচন দু’চদন বারদ চবচি করে ভসই টাকা ়ে আবাে ভকানও চবপদাপন্ন 

সহকিযীরক সাহা য কেরবন। এক একজনরক ভ রক ভ রক টাকা চদরন চদরন ভো ়ো প্রা ়ে 

োচে হর ়ে এরসরে, ভসই সি ়ে চনচন ন ়েনিচিরক ভেনরে আসরন বেরেন।  

  

ঐচনহাচসক নাটরকে োচনে সাজরগাজ ভের ়ে ন ়েনিচি একটা আটরপৌরে োচ ়ে পরে 

চনর ়েরে। িুে চপরঠে ওপে ভোো। েং ভনাোে জনয ভস অরনকেি ধরে িুে ধুর ়েরে, ভসই 

সি ়ে ভ  ভস কান্নাও ধুচেে, না অবেয ভকউ জারন না। অচেনর ়েে সি ়ে ো ়ো ন ়েনিচিে 

অরে থাারক না ভকানও অেিাে। 
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িেিরেে ভনা ়োটা চটরপ ভদরে অরধযন্দুরেেে বেরেন, ভনারক আচি কী চদই বে ভনা 

ন ়েন! এ ভনা ফুচের ়ে এরসরে ভদেচে, আেও কর ়েকজনরক ভদও ়ো বাচক ের ়ে ভগে। 

  

ন ়েনিচি িৃদু স্বরে বেে, আিারক চকেু চদরন হরব না, আপচন বেং উদ্ধবাদারক চকেু 

ভবচে চদন, গন সিারহ ওাঁে একচট ভেরে হর ়েরে, বউর ়েে েেীে োে ন ়ে শুরনচে–  

  

অরধযন্দুরেেে ভিাে পাচকর ়ে বেরেন, উদ্ধব দাস  ভস ভনা একটা হাোিজাদা! বাইে 

টাকা িাইরন পা ়ে, না চদর ়ে আবাে জুর ়ো ভেরে। কন নম্বে সন্তান হে, সরনরোটা ন ়ে  

ভপরট োন ভজারট না, নবু গণ্ডা গণ্ডা বা্চপাে বাবা হবাে েে। বাইরে ভকাাঁিাে পত্তন, ভেনরে 

দুরিাে ভকন  বউটারক এরকবারে ভিরে ভফরল্ল। আে বউটাও হর ়েরে ভনিচন, বেে 

চবউচন! উদ্ধরবে এ নাটরক পাটযও ভনই, ওরক আচি পাাঁি টাকাে ভবচে ভদব না! 

  

ন ়েনিচি বেে, আে একটু ভবচে চদন। বা্চপাটাে দুরধে বরন্দাবি কেরন হরব। িার ়েে 

বুরক দুধ ভনই। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, জন্ম ভদবাে আরগ ভস কথাা িরন চেে না  দূিরে ভদেরন পাচে না 

এসব। হযাাঁ ভে ন ়েন, ওই উদ্ধববযাটা বুচঝ ভনারক ধরেরে, ভনারক চদর ়ে কও ়োরে  সবাই 

জারন নন, ভনাে দ ়োে েেীে। আচি না চদরেও নুই চনরজে ভথারক ওরক চদর ়ে চদচব! নুই 

চনরজে জনয ভকানও চদন চকেু িাস না, আচি চদরন ভগরেও চনচব না  

  

ন ়েনিচি বেেে, আিাে ভনা চকেুে অোব ভনই। একটা ভিারট িানুষ,  া পাই নারনই 

ভবে িরে  া ়ে, চকেু জরিও। 

  

অরধযন্দুরেেে বেে, ভনারক দু’দে টাকা ভদবাে ভকানও িারন হ ়ে না। ভনারক বেং… নুই 

আিাে এই আংচটটা ভন! 

  

চজে ভকরট একটু চপচের ়ে চগর ়ে ন ়েনিচি বেে, না, না, ওটা আচি ভনব ভকন  িহাোজ 

আপনারক চদর ়েরেন। 
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আেুে ভথারক আংচটটা েুেরন েুেরন অরধযন্দুরেেে বেরেন, বাাঁদরেে গো ়ে িুরক্তাে 

িাো। এ আংচট কেনও আিারক িানা ়ে  আচি চক ভস েকি কারিন  হাাঁ, কারিন চেে 

বরট ভবেবাবু, অিৃনোে িুেুরজয, ভনাো নাাঁরক ভদচেসচন, দু হারন আটটা আংচট পেরনন। 

এটা োাঁচট চহরে, কিেচহরে, ভনাে হারনই িানারব। ভন— 

  

ন ়েনিচি হান ভজা ়ে করে বেে, ওটা আচি চকেুরনই চনরন পােব না। আপনাে চজচনস। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, নুই চকেু চনচব না, না কেনও হ ়ে  িহাোজ ভনা আজ ভনাে 

অচেন ়ে ভদরেই েুচে হর ়ে এসব দানেে করে ভগরেন। নাটকটা নুই একাই িাচনর ়ে 

ভেরেচেস পাগচে। ভন, আচি চনরজ ভনারক চদচে, না বেরন ভনই, হান পান। 

  

ন ়েনিচি কাাঁরদা কাাঁরদা হর ়ে বেে, আচি চকেুরনই চনরন পােব না, চবশ্বাস করুন, ভসানা-

রুরপা-চহরে-িুরক্তা আিাে অরে স ়ে না। 

  

একটুেি হাাঁ করে ন ়েনিচিে িুরেে চদরক নাচকর ়ে েইরেন অরধযন্দুরেেে। নােপে 

কপারে একটা িাপ ়ে ভিরে বেরেন, নুই ভ  নাজ্জব করে চদচে ভে ভবটী! কারে কারে 

ভদেব কন। পাঁচিে বেে চথার ়েটারে ভকরট ভগে, ভকানও চদন ভদচেচন বা বারপে জরন্ম 

শুচনচন ভ  ভকানও চথার ়েটারেে ভির ়েরক চহরেে আংচট চদরেও ভন ়ে না! শুধু চথার ়েটারেে 

ভির ়ে ভকন, গ ়েনাে ভোে ভনই এিন ভকানও ভির ়ে িানুষ হ ়ে  নুই চক আরগ স্বরগযে 

অপ্সো চেচে নাচক ভে  

  

ন ়েনিচি বেে, না, আচি সািানযা দাসী চেোি। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, হযাাঁ, িহাোরজে িুরে না শুনোি বরট। না দাসীেই ভনা কন 

কদে। িহাোজ আবাে ভনাে গান শুনরন ভির ়েরেন। ভদেচব হ ়েরনা, েুচে হরে ভনারক 

একটা গজ িুরক্তাে িাো পচের ়ে ভদরবন। নেন চক নুই ভফেন চদরন পােচব  

  

ন ়েনিচি চজরজ্ঞস কেে, আচি আপনাে সািরন একটু বসব  
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অরধযন্দুরেেে বেরেন, হযাাঁ, ভবাস, ভবাস। কনচদন ভনা োে করে কথাাই হ ়ে না। একচদন 

ভ  ভবাঁরধ োও ়োচব বরেচেচে  চেণ্ডােু োাঁধরন জাচনস  সরষয চদর ়ে িাংস! 

  

ন ়েনিচি োচনকটা অচাে হর ়ে বেে, হযাাঁ, োও ়োব, চনি ়েই োও ়োব। আপনাে কারে 

একটা অনুরোধ জানারন এরসচে। আচি কাে ভকাথাাও  াব না, আপচন আিারক েো 

করুন। 

  

সিচকনোরব ভসাজা হর ়ে বরস সচবমিতর ়ে অরধযন্দুরেেে বেরেন, নুই  াচব না  ভকন  

এরেরবরে জচিদাে ন ়ে, োজত্বহীন বাজা ন ়ে, আি একটা স্বাধীন োরজযে িহাোজ, 

চনচন চনরজে িুরে ভহাে গান ভোনাে ইরে প্রকাে কেরেন, নবু নুই ভ রন িাইচেস না  

অনয ভ -রকউ এিন  াক ভপরে ধনয হর ়ে ভ ন। িহাোরজে  েন বাই ভিরপরে, অরনক 

চকেু ভদরব ভথাারব। 

  

ন ়েনিচি বেে, আিাে একটা েপথা আরে। আচি কারুে বাচ ়েরন িুজেো োটরন  াব 

না। একা একা ভকানও পুরুষ িানুষরক গান ভোনাব না। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, কারুে বাচ ়ে আে োজাে বাচ ়ে চক এক হে  ওাঁরদে ইরে হরে 

নাে আে প্রচনবাদ কো  া ়ে না। ভেরেিানুচষ কচেসচন ন ়েন, ভনাে োেে জনয বেচে, 

আিারদে চথার ়েটারেে োেে জনয বেচে, কাে নুই ভন  াচবই, আচিও ভনাে সরে  াব। 

িহাোজ কেকানা ়ে এরে অিৃনবাজাে পচত্রকা ়ে আচটযরকে ভবরো ়ে, নারন নাে নাি উরঠ 

ভগরে ভনাে আেও িান বা ়েরব। 

  

অরধযন্দুরেেরেে সািরন ভকানও চদন িুে নুরে উাঁিু গো ়ে কথাা বরে না ন ়েনিচি। 

অরধযন্দুরেেে নাে চপনৃনুেয, গুরু। আজ ভস দৃঢ়ে গো ়ে বেে,  চদ আত্মহনযা কেরন 

হ ়ে, নারনও োচজ আচে, চকন্তু আচি চকেুরনই  াব না। 
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অরধযন্দুরেেে এবাে ভিাে সরু করে বেরেন, নুই চত্রপুোে ভির ়ে, এক সি ়ে িহাোরজে 

বাচ ়েরন দাসী বাাঁচদ চেচে, এসব আিারদে আরগ চকেুই জানাসচন।  

  

ন ়েনিচি বেে, আচি চত্রপুোে ভির ়ে নই, ভসোরন কচমিতনকারেও  াইচন। আিাে জন্ম 

উচ ়েষযা ়ে। আনান্তরে পর ়ে এক সি ়ে িহাোরজে কেকানাে বাচ ়েরন বাাঁচদচগচে করেচে 

বরট। চকন্তু িহাোরজে বাাঁচদ চেোি না। নাাঁে এক কিযিােীে ভসবা কেনাি। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ও একই কথাা। বাচ ়েে সব বাাঁচদই িহাোরজে বাাঁচদ। 

  

ন ়েনিচি বেরেন, না, একই কথাা ন ়ে। আচি িহাোরজে কাে ভথারক এক আধোও ভবনন 

চনইচন, উচন আিারক চকরনও বারেনচন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, চকন্তু িহাোজ সবাে সািরন চনরজে িুরে বেরেন, ওরদে কথাাে 

বযনয ়ে হ ়ে না। ঠাণ্ডা িাথাা ়ে আিাে কথাাটা ভোন, ন ়েন। ওসব েপথা-টপথা চেরক ়ে নুরে 

ভদ। বাাঁিরন ভগরে অরনক চকেুে সরে িাচনর ়ে চনরন হ ়ে। ভির ়ে িানুষ হর ়ে জরন্মচেস, 

পুরুষ জারনে ইরেে চবরুরদ্ধ কনদুে  াচব  নাও িহাোজ বরে কথাা। উচন  চদ িুদ্ধ 

হন, পুচেরে এত্তাো চদরে ভনারক ধরে চনর ়ে ভ রন পারে। উচন  চদ বরেন, নুই ওে বাচ ়ে 

ভথারক চহরে জহেন িুচে করে পাচের ়ে এরসচেচে, নেন চক পুচেে ভনাে কথাা চবশ্বাস 

কেরব  ওাঁরদে কন েিনা, ইরে কেরে আিারদে চথার ়েটােটা ধ্বংস করে চদরন পারেন। 

এরকই ভনা চটি চটি করে িেরে। 

  

ন ়েনিচি বেে, ওসব আচি বুচঝ না। পুচেরে ধরে চনর ়ে ভগরে ভজে োটব, নবু আচি 

ওে কারে  াব না। এজনয আপচন  চদ আিারক এ চথার ়েটাে ভথারক নাচ ়ের ়ে চদরন িান, 

নাও চদন। 

  

একটা দী যশ্বাস ভফরে অরধযন্দুরেেে বিে, ভনাে এনোচন ভজরদে কােি ভনা আচি 

বুঝচে না। নরব চক ভনাে পাো গচজর ়েরে! এইবাে উ ়েচব, নাই না  ভনাে নাি- াক 

হর ়েরে, নাে জনয এেন চটচকট চবচি হ ়ে। ভনারক আচি চেচের ়ে পচ ়ের ়ে এই জা ়েগা ়ে 
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এরনচে। এেন অনযো ভনারক চনর ়ে টানাটাচন কেরব, এটাই ভনা স্বাোচবক। চথার ়েটারেে 

জগরন এটাই চন ়েি। আচি জাচন, িাে ভনারক িাইরে। চিনােযাও ভনারক বাগাবাে জনয 

দাোে োচগর ়েরে। আচি এেন ফুরটা জাহাজ, আিাে ভহনাা ভদরে সবাই হাসরব, আিাে 

দরেে ভোরকো আিা ়ে োচথা ভিরে এরক এরক সবাই িরে  ারব। নুই ভসটা শুরু কেচে, 

নুই পথা ভদোচে। 

  

ন ়েনিচি ধীে স্বরে বেে, আচি আপনারক ভের ়ে  াও ়োে কথাা স্বরপ্নও োচবচন। বেং 

আচি চথার ়েটাে এরম্বারে ভের ়ে ভদব, নবু আচি অনয ভকাথাাও  াব না। আপচন আিা ়ে 

অচবশ্বাস কেরেন  এে ভির ়ে আিাে বুরক একটা েুচে চবচধর ়ে চদরেও কি কি হন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ওসব ঢংর ়েে কথাা োে। ভদেোি ভনা কন জীবরন! ভবেযাপা ়োে 

িাচগগুরো চথার ়েটাে কেরন এরস ভেোরনা  া ়োেগগুরোে চকেুই িারন না বুরঝ 

ভনানাপাচেে িনন িুো বরে। ওিা, দুচনন বস্ত্র কাটরন না কাটরনই ভসই োষা ়ে কথাা 

বেরন শুরু করে। কাে নু  াচব চক না বে। 

  

ন ়েনিচি বেে, না, আচি পােব না। 

  

অরধযন্দুরেেে বরেন, নরব ভনারক সাফ সাফ কথাা জাচনর ়ে চদচে। িহাোজ এক হাজাে 

টাকা চদর ়ে ভগরেন, চহরেে আংচট চদরেন, আিাে ভোরকো কটা চদন ভের ়ে বাাঁিরব। এে 

পে নাাঁে সািানয একটা অনুরোধ োেরন পােব না, এন অকৃনজ্ঞ আচি হরন পােব না। 

চথার ়েটারেে গাচ ়ে কাে চবরকরে ভনাে বাচ ়েরন  ারব, নুই  চদ ভস গাচ ়ে চফচের ়ে চদস না 

হরে আচি চনরজ চগর ়ে িহাোজরক 

  

চনর ়ে আসব ভ  নুই আিাে কথাাে অবাধয হর ়েচেস, ভনাে সরে এিাোে চথার ়েটারেে 

আে ভকানও সম্পকয ভনই। 

  

ন ়েনিচি হান ভজা ়ে করে বেে, আচি আপনাে কাে ভথারক ভকানওচদন চকেু িাইচন। 

একবাে শুধু আিারক এইটুকু চেো চদন। আিারক েপথা োেরন বেরবন না। 
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অরধযন্দুরেেে বেরেন, চেচে োজবাচ ়েে দাসী। ভনাে এন ভজদ হে কী করে  এেন  া, 

বাচ ়েরন চগর ়ে োে করে  ুিা। কাে সকারে োে করে ভেরব ভদেরেই বুঝচব, আচি  া 

বেচে, চঠকই বেচে। ব ়ে িানুষরদে হচটর ়ে চথার ়েটাে িাোরনা  া ়ে না। 

  

ন ়েনিচি চপেন চফরে আরি আরি িরে ভগে, অরধযন্দুরেেে এক দৃচিরন নাচকর ়ে েইরেন 

নাে চদরক। এ ভির ়েটাে েহসয চনচন চকেুরনই বুঝরন পােরেন না। কী অপুবয ওে েেীরেে 

গ ়েন, েীি ভকািে, গুরু চননম্ব, চপরঠে চদকটা চত্রেুজাকৃচন, ওে িোে একটা েন্দ আরে, 

,ীবা উন্নন করে হাাঁরট। নারি-গারন ওে জুচ ়ে ভনই। সাধােি কথাাবানযা ়ে ওে ভবে বুচদ্ধে 

পচেি ়ে ও পচেহসজ্ঞান আরে। এিন এক বেবচন্দনী পুরুষরদে এচ ়ের ়ে  িরে ভকন  

আরধযন্দুরেেে েবে ভপর ়েরেন ভ  অরনক ধনবান  ুবকই ওে ভপেরন  ুে  ুে করে, চকন্তু 

ন ়েনিচি পাত্তা ভদ ়ে না কারুরকই। চথার ়েটারেে ভকানও পুরুষরকও ও বাচ ়েরন ভ রন ভদ ়ে 

না। ভকন  

  

েেিরি ভ ৌবন েিাা ়েী। চথার ়েটাে করে অচেরননা-অচেরনত্রীো ভকউ ব ়েরোক হরন 

পারে না, িাচেকরদেই ধন বৃচদ্ধ হ ়ে। ন ়েনিচিে িনন রূপ-র ৌবন সম্পন্ন েযাননািী 

অচেরনত্রীো ভকানও-না-রকানও ব ়ে িানুরষে েচেন হর ়ে একটা-দুরটা বাচ ়েে িাচেকানী 

হর ়ে  া ়ে। ভসই বাচ ়েই নারদে েচবষযরনে চনেপত্তা। চবরনাচদনীরক চনর ়ে এককারে 

কনজন চেচনচিচন ভেরেরে, চকন্তু বুচদ্ধিনী চবরনাচদনী অদু্ভন চননোনা বাচ ়ে চকরন ভেরেরে 

চনরজে নারি। কুসুিকুিােী, বনচবহাচেিী, চননকচ ়ে এরদে সকরেেই বাবু আরে, এোও 

বাচ ়ে চকরনরে, অথায-অেিাে জচির ়েরে চথার ়েটাে হা ়েরেও আোরি থাাকরব। আে এই 

ন ়েনিচি ওরদে সিকে হর ়েও আজও থাারক গোিচিে ো ়ো বাচ ়েে একোনা  রে। 

একজন িহাোরজে আিন্ত্রিও চফচের ়ে ভদ ়ে। 

  

অরধযন্দুরেেরেে িনটা চিধা চবেক্ত হর ়ে ভগে। িরনে এক অংরে চনচন নাচেফ কেরন 

োগরেন ন ়েনিচিে এই ভনজচস্বনাে। কন স্ত্রীরোক চনর ়েই ভনা  াাঁটা াাঁচট কেরেন এ 

জীবরন, এিনচট আরগ কেনও ভদরেনচন। পাাঁঠা-োগরেে ভ িন স্বাোচবক জীবন ভনই, 
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জন্ম ভথারকই বচন্দদো, ভনিচন ভির ়েোও বচে প্রদত্ত। পুরুরষে ইোে অধীন নারদে 

থাাকরনই হরব। চথার ়েটারেে ভির ়েো সবাই নি, নারদে চবর ়ে হ ়ে না,  নচদন ভ ৌবন 

থাারক ননচদন নাাঁরনে িাকুে িনন এক পুরুরষে আ, ়ে ভথারক অনয পুরুরষে কারে ভ রন 

বাধয হ ়ে। বুচ ়ে হর ়ে ভগরে হ ়ে বাচ ়েউচি। এই ভির ়েচট নাে বযচনিি। এরক ভনা সিান 

কোই উচিন। 

  

আবাে চনচন োবরেন, এই ভজচদ ভির ়েটা এক অসম্ভরবে সরে প্রচনর াচগনা ়ে ভিরনরে। 

ভ  ভকানও চদন ওে চবপদ  চনর ়ে আসরন পারে। এেনকাে সিারজ  া ভদো  ারে, 

একিাত্র উ্চপচবত্ত ব্রাহ্ম পচেবারেে ভির ়েোই চকেুটা স্বাধীন, নুই ভস েকি ভকানও 

পচেবারে জন্মাসচন ভকন  ভনাে জরন্মে চঠক ভনই, এরসচেস চথার ়েটারে ভ ািটা েুরে 

েযািটা নািরন, এোনকাে চন ়েি ভনারক িানরন হরব না  ভ -সব ধনী উেুে  ুবকরদে 

নুই চফচের ়ে চদচে, নাো ভনারক ো ়েরব ভকন  একচদন ভকউ হঠাৎ গুনা চদর ়ে পাক ়োও 

করে চনর ়ে  ারব, আটরক োেরব ভকানও বাগানবাচ ়েরন। নাাঁে িরন পর ়ে ভ াট হচে ওেরফ 

কানযা ়েনী নারি একচট অচেরনন্ত্রীে কথাা। অরধযন্দুরেেে নেন চিনােযা ়ে চেরেন, ননুন 

ননুন এরসচেে ভোট হচে, নাে ব ়ে ভদিাক চেে। একচদন সাজধরে একটা ভোাঁ ়ো ঢুরক 

পর ়ে ভবরেল্লা কেচেে, কানযা ়েনী োরগে িাথাা ়ে নাে গারে কচষর ়ে চদে সপারট এক 

ি ়ে। ভস ভোাঁ ়োটা চেে ভেঠরদে বাচ ়েে ভেরে, ভস এই অপিান িুে বুরঞ্জ সহয কেরব 

ভকন  একচদন চথার ়েটারেে পে ভোট হচে োন করে বাচ ়ে চফেরে, ভকাথাা  ভথারক দুরটা 

ভপাক েুরট এরস নাে িুরে ভজাে করে কী ভ ন িাচের ়ে চদর ়ে ভগে। ভকানও সা াচনক 

অযাচস । িুেোনা পুর ়ে বীেৎস দগদরগ হর ়ে ভগে ভোট হচেে, ভস িুরেে চদরক আে 

নাকারনা  া ়ে না, নাে চথার ়েটারেে জীবনও ভেষ। ন ়েনিচিে  চদ ভস েকি চকেু হ ়ে। 

  

এিাোে চথার ়েটােরক িাো কোে জনাও চত্রপুোে িহাোরজে কারে ন ়েনিচিে  াও ়ো 

দেকাে। 

  

জনসাধােরিে িরধয এ েবে েরট  ারবই ভ  এিাোরিে অচেরনত্রীে গান শুনরন 

ভির ়েরেন িি ব ়ে এক িহাোজ। এরন ভসই অচেরনত্রীে িটক অরনক ভবর ়ে  ারব। ভোরক 
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োবরব, এক িহাোজ বহ টাকা েেি করে  াে গান শুনরেন, আিোও িাত্র আট আনাে 

চটচকট ভকরট চথার ়েটারে ওে নাি-গান ভদচে িা ভকন  আবাে দরে দরে ভিাক েুরট 

আসরব। কাে ন ়েনিচিরক িহাোরজে কারে চনর ়ে ভ রনই হরব।  

  

বাচ ়েরন চফরে ন ়েনিচি সব কথাা েুরে বেে গািচিরক। প্রথারি ভনা গোিচি থুানচনরন 

আেুে চদর ়ে থা হর ়ে ভগে। ভহাঁচজ-রপাঁচজ জচিদাে ন ়ে, সচনযকারেে এক িহাোজ। িহাোজ 

বীেিন্দ্র িাচিরকযে নাি ভক না শুরনরে, কেকানা ়ে চনচন এরে সা ়ো পর ়ে  া ়ে। 

চথার ়েটারেে ধ ়োিুর ়ো পো োজা ো ়ো গোিচি স্বিরে এিন জেজযান্ত োজারক ভদরেই 

চন। চনচন এরত্তো চদর ়েরেন, সু ন ়েনিচি  ারব না  কন ভসানাদানা ভদরবন নাে চঠক 

ভনই। সারহব পা ়ো ়ে একটা বাচ ়েও দান করে চদরন পারেন। 

  

গোিচি বােবাে চজরজ্ঞস কেরন োগে, ভকন  াচব না ভে  হাাঁ ো, আিা ়ে একটু বুচঝর ়ে 

বে না, ভকন ভ রন িাস না  

  

ন ়েনিচি বেে, আিাে ভ ন্না করে। ভকউ ভজাে করে আিা ়ে গান ভোনারন বেরে, আিাে 

গো চদর ়ে গান ভবরো ়ে না। 

  

গোিচি বেে, ভজাে কেরব ভকন  ভনারক চনচন সাধ করে ভ রকরেন। 

  

ন ়েনিচি বেে, না ভগা, চদচদ। নুচি ওরদে ভিরনা না। আচি ভ রন না িাইরেও ভজাে 

করে ধরে চনর ়ে  ারব  পুচেে ভেচের ়ে ভদরব। আচি চকেুরনই  াব না। 

  

গোিচিে িুরেে ভেো ়ে পচেবনযন  রট ভগে। চনরজে জীবরন ভস  া  া কেরন পারেচন, 

স্ত্রীরোক হর ়ে ভ -সব চিন্তা ভকানও চদন নাে িাথাারনই আরসচন, ন ়েনিচিে কথাা ও কারজ 

ভস েকি দৃঢ়েনাে পচেি ়ে ভপর ়ে ভস অচেেূন। বর ়েরস এন ভোট ন ়েনিচি, নবু ভ ন ভস 

গোিচিে গুরু। 
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ভস এবাে দাাঁন চক ়েচি ়ে করে বেে, ইস, ভজাে করে ধরে চনর ়ে  ারব  িরগে িুলু্লক 

নাচক  আসুক না! ঝাাঁটারপটা করে না ়োব। পা ়োে ভেরেরদে  াকব, নাো আিাে কথাা 

ভোরন। পুচেে ভেচের ়ে ভদরব  এ পা ়োে ভকারনা ়োচেে দার ়োগা আিাে বাচ ়েরন এরস 

চিচন িাগনা ়ে ফুচনয করে  া ়ে না  নাে িুরেে িুচঠ ভিরপ ধরে বেব, িুে ভপা ়ো, এিচন 

এিচন ফুচনয করে  াচব, আবাে আিাে ভবানচটে গার ়ে হান নুেচব  

  

গোিচিে এসব কথাারনও ন ়েনিচি চবরেষ েেসা পা ়ে না। 

  

ভস জারন, োজা-িহাোজরদে ভোকবে-অথাযবরেে কারে পা ়োে ভেরেরদে প্রচনরোধ 

নুে। এনচদন পরেও  েন িহাোজ নাে গান ভোনাে জনয ভগাাঁ ধরে ের ়েরেন, নেন 

চনচন সহরজ ো ়েরবন না। চকেু চকেু পুচেে এ বাচ ়েে একনোে ভির ়েরদে কারে োন 

কাটারন আরস, না বরে পুচেরেে কৃনজ্ঞনারবাধ বরে চকেু আরে নাচক  ওপে িহরেে 

িাপ এরেই নাো রুদ্রিূচনয ধেরব। 

  

সাোোন ন ়েনিচিে  ুি আরস না। আে কাাঁরদ না ভস, বেং নাে সাো েেীে জ্বেরন 

থাারক। ফাাঁরদ প ়ো ইদুরেে িনন ভস িহাোরজে কারে ধো ভদরব  না হরে ভ  নাে 

এনগুচে বেরেে সাধনা বাথায হর ়ে ভগে। ভস িহাোরজে একপেক দৃচি ভদরেই বুরঝরে, 

িহাোজ নারক ো ়েরবন না। আরগকাে সিল্প অনু া ়েী নাাঁরক চত্রপুো ়ে চনর ়ে  ারবন। 

বচন্দ কেরবন োাঁিা ়ে। দুরটা বেে ভস অন্ধকাে নেরকে িনন একটা জগরন অজর কি 

সহয করেরে, নােপে িুচক্তে স্বাদ ভপর ়েরে চথার ়েটারেে িানুষরদে সংররব এরস। এোরন 

নাে একটা চনজস্ব পচেি ়ে আরে, নাে ইরে-অচনরে দাি আরে, ভসসব আবাে নি হর ়ে 

 ারব এক িহাোরজে ভে ়োে িচেনাথায কোে জনয  

  

সাো োন চবচনদ্র ভথারক ভোরেে আরো ভফাটাে সরে সরে ে যা ভের ়ে উরঠ এে 

ন ়েনিচি। িান ভসরে এরস ঠাকুরেে িূচনযে সািরন বরস েইে ভবে চকেুেি। ভোটরবো 

ভথারকই ভস সকারেে অরনকটা সি ়ে ঠাকুে রে কাটা ়ে। পাথারেে িূচনযে কারে িরনে কথাা 
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বরে। ভস অবেয জারন, ভদবনাে কাে ভথারক ভকানও উত্তে পাও ়ো  া ়ে না। নবু কারুরক 

ভনা বেরন হরব! 

  

এোরন বরসই ভস সিল্প চনর ়ে চনে,  চদ িহাোরজে দৃচি এ ়োবাে োিা ভস েুাঁরজ না 

পা ়ে, না হরে ভস আত্ম াচননী হরব। অপরেে ইো-দাসী হর ়ে ভস আে বাাঁিরন িা ়ে না। 

  

গোিচিে  ুি োরে অরনক ভবো ়ে। নারক চকেু না জাচনর ়ে ভস একচট চঠরক গাচ ়ে ো ়ো 

করে িরে এে জানবাজারে। 

  

বযাচেিাে  াদুরগাপাে ভিৌধুেীে ভিম্বাে এেনও ভোরেচন।  াদুরগাপাে সার ়ে আটটাে 

আরগ নীরি নারি না। ো ়ো গাচ ়ে ভের ়ে চদর ়ে গাচ ়ে বাোন্দাে েরক বরস েইে ন ়েনিচি। 

একটা গাঢ়ে নীে েরেে োচ ়ে পো, ভ ািটা ভটরন চদর ়েরে অরনকোচন, নাে হান দুচটও 

ঢাকা, ভদো  ারে শুধু ফস পার ়েে পানা দু’োচন। ভস চাে হর ়ে বরস েইে একটা িূচনযে 

িনন।  

  

 াদুরগাপাে নেন বাচ ়েরনই চেে না। ভস িারঝ িারঝ ি ়েদারন ভ া ়ো েুচটর ়ে বযা ়োি 

কেরন  া ়ে। ভসোন ভথারক  িযাক্ত ভদরহ চফরে এরস বাোন্দা ়ে এক নীেবসনা নােীরক 

ভদরে থািরক দাাঁচ ়ের ়ে চবচমিতন োরব চজরজ্ঞস কেে, আপচন ভক  

  

ন ়েনিচি িৃদু করি বেে, আচি অচন নগিয এক স্ত্রীরোক। আপনাে সাহা যপ্রাথাযী হর ়ে 

এরসচে। 

  

 াদুরগাপাে েৃনযরক ভ রক ভিম্বারেে দেজা েুরে চদরন বরে দ্রুন ভপাোক পচেবনযন 

কেরন িরে ভগে। 

  

চফরে এরস চনরজে গচদরিা ়ো ভি ়োরে বরস একটা িুরুট ধচের ়ে বেে, আপনাে সেী 

সাথাী ভকউ ভনই  আপচন একা কী করে এরেন  
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 াদুরগাপারেে িরক্কেরদে িরধয নােীোও থাারক। চকন্তু নাে অচেজ্ঞনা ়ে ভস ভদরেরে, 

ভির ়েো চনরজরদে কথাা চঠক গুচের ়ে বেরন পারে না। চবধবা চকবা স্বািী পচেনযক্তা 

িচহোো অরনকোরব বচিন হ ়ে। চকন্তু উচকেবযাচেিােরদে কারে এিনই চিধাগ্রি হর ়ে 

পর ়ে ভ  চনরজে পেি েত্রুে নািচটও উ্চপােি কেরন পারে না। 

  

ন ়েনিচি ভ ািটা েুরে বেে, আপচন আিা ়ে আরগ ভদরেরেন, হ ়েরনা আপনাে মিতেি 

ভনই। আচি একাই এরসচে। আপচন প্রচসদ্ধ আইনজীবী, একচট বযাপারে আপনাে পোিেয 

চনরন এরসচে, আপনাে চফ  থাাসাধয ভদবাে ভিিা কেব।  

  

 াদুরগাপাে বেে, েূচিসুনা! ভনািারক ভসই ভ  একচদন বরেচেোি, আিাে মিতৃচনেচক্ত 

েুব প্রেে। আচি িানুরষে িুে েুচে না। না ো ়ো এে িরধয দু’বাে আচি সস্ত্রীক ভনািাে 

অচেন ়ে ভদরে এরসচে। ভনািারক িরন থাাকরব না ভকন  ভনািাে ভনা ভবে েযাচন হর ়েরে। 

কী বযাপাে বরো ভনা, ভকানও ভগােিাে হর ়েরে চথার টারে  

  

ন ়েনিচি পচেষ্কাে োষা ়ে সমূ্পিয  টনাটা শুচনর ়ে চদে। িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে গৃরহ 

ভস ভ  চকেুকারেে জনয দাসী চেে, ভস কথাাও ভগাপন কেে না। 

  

সব শুরন  াদুরগাপাে বেে, হাঁ, শুধু দুচট বযাপাে এেনও পচেষ্কাে হ ়েচন। একজন 

িহাোরজে আিন্ত্রি ভপরে সব নট-নটীরদেই ধনয হবাে কথাা, ভনািাে আপচত্ত কীরসে 

জনয  

  

ন ়েনিচি বেে, একজন িহাোরজে ইরে হর ়েরে চনচন আিাে গান শুনরেন, আে আিাে 

নাাঁরক নাাঁে বাচ ়েরন চগর ়ে গান ভোনাবাব ভকানও ইরে ভনই। আচি নগিয িানুষ হরেও 

আিাে ইরেে ভকানও দাি থাাকরব না। 

  

 াদুরগাপাে ভহরস বেে, ইরেব ে ়োই  এক োজা বনাি এক নটী! অরনকটা রূপকথাাে 

িনন শুনরন োগরে। শুধু এই  অনয ভকানও কােি ভনই  ভনািাে স্বািী… ভনািাে ভবাধ 
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হ ়ে চববাহ হ ়েচন, ভনািারদে ভনা ভকানও না ভকানও েেক পুরুষ থাারক, ভস আপচত্ত 

করেরে  

  

ন ়েনিচি বেে, আিাে ভস েকি ভকউ ভনই। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ভকন ভনই  

  

েিচি বেে, আিাে দুেযাগয, িরনে িানুষ এেনও পাইচন।  াো শুধু টাকা ভদো ়ে, নারদে 

কারে ভ রন আিাে ভ ন্না করে। আপচন আিারক বেুন, আিাে চক আত্মেো কোে 

ভকানও উপা ়ে 
  

 াদুরগাপারেে েুরু কুচিন হে। চবরেরন থাাকবাে সি ়ে একটা ভোট ভগাষ্ঠীে সরে নাে 

পচবিয হর ়েচেে,  াবা কােয িাকযস নারি এক জািযান অথাযনীচনচবদ ও দােযচনরকে 

চিন্তাধাো ়ে চবশ্বাসী। নাো ভসই চিন্তাে িিযা করব, সাো চবরশ্ব এক ভ,িীহীন, সািযবাদী 

সিাজ াাপরনে স্বপ্ন ভদরে। নারদে সংস্পরেয এরস  াদুরগাপারেব িরনও সািন্তনন্ত্র 

সম্পরকয চবোগ জরন্ম ভগরে। 

  

ভস বেে, চত্রপুোে োজা, কেকানা ়ে এরস ভজাে-জুেুি ফোবাে ভক  এটা চব্রচটে োজত্ব, 

এোরন আইন-েৃঙ্খো আরে। আইরনে ভিারে একজন োজা আে একজন সাধােি িানুষ, 

সবাই সিান। নুচি ভকাথাাও ভ রন না িাইরে ভকউ ভনািা ়ে ধরে চনর ়ে ভ রন পােরব না। 

আইন নারক োচা ভদরব। 

  

ন ়েনিচি বেে, আইন কেন োচি ভদ ়ে  অপোরধে আরগ না পরে  ভকউ  চদ েুন কেরন 

িা ়ে, েুরনে আরগ চক আইন নারক োচি ভদ ়ে  িহাোজ  চদ আিা ়ে ভজাে করে ধরে 

চনর ়ে চগর ়ে চত্রপুো ়ে পাচঠর ়ে ভদন, নােপরেও চক আইন আিারক বাাঁিারন পােরব  

  

 াদুরগাপাে বেে, ভস েকি সম্ভাবনা আরে নাচক  
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ন ়েনিচি বেে, আিাে আেিা, আচি োচজ না হরে িহাোরজে সারোপােবা এরস 

আিারক ভ -রকানও প্রকারে বচন্দ করে চনর ়ে  ারব। 

  

 াদুরগাপাে িুপ করে চিন্তা কেরন োগে। 

  

ন ়েনিচি বযাকুেোরব বেে, িহাোরজে প্রাসারদ  াবাে বদরে আচি ভজেোনা ়ে ভ রনও 

োচজ আচে। আপচন ভসই বযবাা করুন। 

  

 াদুরগাপাে এবাে দাাঁরন দাাঁন ভিরপ বেে, ওই অপদাথায োজাটা  চদ ভনািাে গার ়ে হান 

ভোাঁ ়োরন আরস, আচি ওরকই ভজে োটাব। েূচিসূনা, নুচি একটা কাজ কেরন পােরব  

কর ়েকচট চদন নুচি 

  

আিাে বাচ ়েরন থাারকা। আিাে স্ত্রীে সরে ভনািাে পচেি ়ে কচের ়ে চদচে, চনচন ভনািারক 

আ, ়ে ভদরবন। 

  

ন ়েনিচি দারুি চবচমিতন হর ়ে বেে, আপনাে বাচ ়েরন  আচি চথার ়েটারেে ভির ়ে, সবাই 

আিারদে নি, পচননা বরে জারন। ভকানও েদ্র বাচ ়েে অন্দেিহরে ভনা প্ররবরেে 

অচধকাে ভনই আিারদে। এ আপচন কী বেরেন  

  

 াদুরগাপাে বেে, ভির ়েো চক একা একা নি হরন পারে, না পচননা হ ়ে  ভ  সব পুরুষ 

নারদে ওই পরথা ভঠরে ভদ ়ে, নাো চদচবয েদ্র ভসরজ থাারক। ওসব আিাে জানরন বাচক 

ভনই। চবরেরন চথার ়েটারেে অচেরননা-অচেরনত্রীরদে বরে চেল্পী, নারদে আে ভকানও 

জান-ধিয থাারক না। অরনক েদ্র বাচ ়েরনই নারদে সাদরে ভনিন্তন্ন হ ়ে। েূচিসূনা, নুচি 

থাারকা আিাে বাচ ়েরন, আচি আজকারেে িরধযই ওই িহাোরজে সরে ভ াগার াগ করে 

নারক িেি ধানাচন ভদব। 

  

ন ়েনিচি কাাঁপা কাাঁপা গো ়ে বেে, আপচন আিারক েুচিসূনা বরে  াকরবন না। আচি 

ন ়েনিচি। েূচিসুনা িরে ভগরে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 251 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 াদুরগাপাে ন ়েনিচিরক চনর ়ে ভগে চেনে িহরে। 

  

িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয সরন্ধরবো ভোটোরটা একচট দেবাে সাচজর ়ে বরস আরেন। 

আজ নাাঁে অরে োজরপাোক, িাথাা ়ে িুকুট। জনা িারেক চবচেি বযচক্তরক আিন্ত্রি 

জানারনা হর ়েরে, সবাই চনম্নস্বরে গল্পগুজব কেরেন। িহাোজ  চ ়ে ভদেরেন বােবাে। 

দুপুেরবোরন অরধযন্দুরেেরেে কারে েবে পাঠারনা হর ়েচেে, সরন্ধ সার ়ে ে’টাে িরধয 

ন ়েনিচিরক চনর ়ে আসাে কথাা। নাাঁে বাচ ়েে এক একদা দাসী এেন চথার ়েটারেে জনচপ্র ়ে 

অচেরনত্রী, এটা িহাোরজে কারে ভবে ো াে চবষ ়ে। এই ভির ়েচট ভ ন নাাঁেই সৃচি, চনচন 

সকেরক ভদোরবন। এ বাচ ়েে ভদানোে একচট  ে সাফ-সুনরো করে সাচজর ়ে োো 

হর ়েরে, ভির ়েচট ওোরনই থাাকরব। 

  

প্রা ়ে সানটাে সি ়ে এক ে হযদূন এরস দুুঃসংবাদ জানাে, ভ  ন ়েনিচিরক ভকাথাাও েুাঁরজ 

পাও ়ো  ারে না, ভস পাচের ়েরে, আজ নারক ভপৌাঁরে ভদবাে ভকানও উপা ়ে ভনই। 

  

েবেচট শুরন িহাোরজে বদনিণ্ডরে ভিারধে বদরে চবমিত ়ে ও চবষাদ ফুরট উঠে। চনচন 

িচহিরক চজরজ্ঞস কেরেন, আসরব না  পাচের ়েরে  ভকন  

  

 চহি ভকানও উত্তে চদরন পােে না। 

  

িহাোজ আপন িরন বেরেন, আচি নাে গান শুনরন ভির ়েচে.. ভস গান চেরেরে, গান 

ভোনারব 

  

ভকন  আচি চক নাে  রত্নে ভকানও ত্রুচট কেনাি  ভস থাাকন এোরন োচনে িনন। 

চথার ়েটারে ভবাজ ভোজ  ুরে  ুরে ভিাঁচির ়ে ভিাঁচির ়ে গোে েক্ত ভনাোে ভির ়ে এোরন 

চনচেচবচেরন গান ভোনারনা োে ন ়ে  চথার ়েটারে ক’প ়েসা ভোজগাে হ ়ে  গ ়েনা চদর ়ে 

িুর ়ে চদনাি ওরক। 
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উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে পা ়েিাচে কেরন কেরন চনচন ওই কথাাই বেরন োগরেন বােবাে। এক 

সি ়ে িচহরিে সািরন এরস বেরেন, ও িচহি, ভির ়েটা আিারক ে ়ে ভপে ভকন  আচি 

চক ওরক ভের ়ে ভফেনাি  আচি বা  না োলু্লক  সবাই ভ  বরে, আিাে দ ়ো-িা ়ো আরে, 

না চক চিরথায  ও িচহি, বে না! 

  

িচহি বেে, না ভনা বরটই। ও ভির ়েটা অোচগ, আপনাে দ ়ো ভপে না। আে ভকানও 

গাচ ়েকা ভ রক আনব। 

  

িহাোজ সরবরগ িাথাা ভনর ়ে বেরেন, নাুঃ! ভিজাজ নি হর ়ে ভগরে। আজ আে চকেু হরব 

না। নরব জাচনস, গান শুনরে আিাে সাো েেীে োে থাারক। কেকানা েহরেই আ ়ে 

থাাকব না। িে, কাচেয ়োং, চক দাচজযচেং িরে  াই। ভসোরন চনচেচবচেরন একটা িাি 

কাচটর ়ে ভদব। 

  

একটু ভথারি চনচন বেরেন, চকন্তু ভসোরন আিারক ভক গান ভোনারব  চদনগুচে কী করে 

কাটাব  

  

িচহি বেে, ভসই জনযই বেচেোি, চথার ়েটারে আেও ভনা অরনক ভির ়ে গান গা ়ে, ভকউ 

ভকউ চনি ়েই ভ রন োচজ হরব। 

  

িহাোজ হান ভনর ়ে বেরেন, না, না, ওসব চথার ়েটারেে ভির ়েটর ়ে চদর ়ে কাজ ভনই! ভঢে 

হর ়েরে। নুই বেং এক কাজ কব। নুই েচব ঠাকুেরক চগর ়ে একবাে েবে ভদ। ওাঁে গান 

ব ়ে িধুব, শুনরে েেীে জুচ ়ের ়ে  া ়ে। েচববাবুরক চগর ়ে বেচব, উচন  চদ আিারদে সরে 

কাচেয ়োং-দাচজযচেং  ান, আচি ব ়ে প্রীন হব! হযাাঁ, এই োে। ওই েক্ষ্মীো ়ো ভির ়েটা 

পাচের ়েরে, আপদ ভগরে। েচববাবুে গান শুনব প্রাি েরে।  
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১৮. দুেন্ত ঝঞ্ঝা স্বািী চবরবকানন্দ 

পত্র-পচত্রকা ়ে  াাঁরক দুেন্ত ঝঞ্ঝা আেযা ভদও ়ো হর ়েরে, ভসই স্বািী চবরবকানন্দ চকন্তু ভবে 

িুেচকরে পর ়ে চগর ়েচেরেন। জনচপ্র ়েনা ও েযাচনে চকেু চকেু চব ়েম্বনা ভনা থাারকই, না 

ভবাঝা  া ়ে, চকন্তু এই নরুি সন্নযাসীচট বুঝরন পারেনচন ভ , নাাঁে এই জনচপ্র ়েনারক কারজ 

োগাবাে জনয এক ভ,িীে বযবসা ়েী নাাঁরক কুচেগন করে ভফেরব। 

  

চেকারগাে চবশ্ব ধিয সরিেরনে শুধু উরিাধনী োষরি ন ়ে, আেও অরনকগুচে আরোিনা 

িরি প্রিাচিন হর ়ে চগর ়েচেে ভ  স্বািী চবরবকানরন্দে বক্তৃনা ়ে এক দারুি আকষযিী েচক্ত 

আরে। ভ -সব সো ়ে অরনক বক্তা, ভস-সব সো ়ে চবরবকানরন্দব  াক পর ়ে সবরির ়ে 

ভেরষ। অনযানযরদে বক্তৃনা শুনরন শুনরন ভ,ানাবা  েন চঝচির ়ে পর ়ে, অরনরক উরঠ িরে 

ভ রন শুরু করে, নেন উরদযাক্তাো ভ াষিা করে, আপনাো বসুন, বসুন, এে পরে 

বেরবন স্বািী চবরবকানন্দ! অিচন সোিণ্ডরপ ননুন উৎসারহে সিাে হ ়ে। 

  

চবরবকানন্দ চেচেন োষি পাঠ করেন না, নাাঁে সিি কথাাই স্বনুঃস্ফূনয। ইংচেচজ উ্চপােরি 

চকেুটা আইচেে টান থাাকরেও স্পি ভবাঝা  া ়ে, অরহনুক উদৃ্ধচন বা পাচণ্ডরনযে কিকচি 

ভনই, নাাঁে ভিারেে দৃচিে িননই নাাঁে িুরেব বাকযও প্রবে আত্মচবশ্বারস পচেপূিয। ধিযী ়ে 

দেযন এবং ইচনহারসে ভপ্রোপরট িানুরষে জীবন, এই ধেরনে গুরুনে চবষ ়ে চনর ়ে 

আরোিনা কেরেও চনচন উৎকট গুরুগম্ভীে োব করেন না। নাাঁে গুরুে চনরদযে িননই 

চনচন েরসবরে থাারকন, শুকরনা সন্নযাসী নন। 

  

শুধু প্রকােয জনসো ়ে ন ়ে, চবচেন্ন  রো ়ো আসরেও নাাঁে  াক পর ়ে, চবচেি বযচক্তো 

 ণ্টাে পে  ণ্টা িন্ত্রিুরগ্ধে িনন নাাঁব কথাা ভোরন। 

  

আরিচেকা ়ে প্রচনচট িানুরষে জীবরনই সির ়েে দাি আরে। ভ  ভ  কাজই করুক, ভস 

প্রচনচট চিচনরটে জনয দাি পা ়ে, চকংবা নারক দাি চদরন হ ়ে। বক্তৃনা, চবনা প ়েসা ়ে হ ়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 254 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

না, বক্তা ভ রহনু সি ়ে বয ়ে কেরেন, নাই ভসই সির ়েে দাি নাাঁে প্রাপয,  াো শুনরন 

আরস, নাোও দাি চদরন চিধা করে না। 

  

স্বািী চবরবকানরন্দে জনচপ্র ়েনা চদন চদন বৃচদ্ধ ভপরন ভদরে চেকারগাে ভেটন োইচস ়োি 

বুযরো নারি একচট বযবসা ়েী প্রচনষ্ঠান নাাঁে সরে চনন বৎসরেে একটা িুচক্ত করে ভফেে। 

নাো আরিচেকাে চবচেন্ন েহরে এই োেনী ়ে সন্নযাসীে বক্তৃনা ়ে বযবাা কেরব, চটচকট 

চবচিে টাকা বক্তা ও উরদযাক্তারদে িরধয োগাোচগ হরব।  

  

আপানদৃচিরন চবরবকানরন্দে পরে ভবে উপর াগী। চনচন োেরনে ধিয ও বািী প্রিাে 

কোে জনয এ-রদরে এরসরেন, সহসা চফরে  াও ়োে জনয ভকানও িারন হ ়ে না। নাাঁে 

পরে নানা েহরে  ুরে  ুরে হে ো ়ো কো, কাগরজ চবজ্ঞাপন চদর ়ে ভ,ানা সংগ্রহ চকংবা 

চটচকট চবচিে োে ভনও ়ো সম্ভব ন ়ে। ভস সব দাচ ত্ব অরনযে ওপে িাপারনাই ভ, ়ে। চনচন 

বক্তৃনা ভদবাে পে ভকাথাাও আচে  োে, ভকাথাাও একরো সানাে  োে ভপর ়ে িরন 

কেরন োগরেন ভবে োেই উপাজযন হরে। ভ ের ়েরট এক চদরনে বক্তৃনা ়ে ভপরেন 

ন’ভো  োে!  োরেে দাি এেন োেনী ়ে িুদ্রা ়ে চনন টাকা, ভসই অনু া ়েী চহরসব 

কষরে এ ভনা অরনক টাকা! োেরন অরনক চেচেন বযচক্ত সাো বেরেও সানাে েো 

টাকা ভোজগাে করে না। 

  

চকন্তু সন্নযাসীে পরে এবকি োরব অথায উপাজযন কো চক নীচনসিন  িুচক্তচট কোে সি ়ে 

চবরবকানন্দ আরিচেকা ়ে নাাঁব নবেি বনু্ধরদে কাে সরে পোিেয করেনচন, ভদরেও 

কারুরক জানানচন। 

  

ভদরেে সরে, চবরেষন বাংোব গুরু-োইরদে সরে নাাঁে অরনকচদন ভ াগার াগ চেে না। 

চেকারগাে ধিয সরিেরন স্বািী চবরবকানন্দ নারি এক চহন্দু সন্নযাসীে জ ়েবানযা  েন একটু 

একটু করে কেকানা ়ে ভপৌাঁো ়ে, নেনও ,ীোিকৃরষ্ণব গৃহী বা সংসােনযাগী চেো ভকউ 

বুঝরন পারবনচন ভ , এই চদচিজ ়েী নাাঁরদে ভসই নরেন। চবরবকানন্দ নািটাও নাাঁরদে 

কারে অপচেচিন, নরেরনে সিুদ্র পাচ ়ে ভদবাে  টনাও চেে নাাঁরদে কারে অজ্ঞান। 
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চবরবকানন্দ চিচঠরন ভ াগার াগ বােরনন শুধু নাাঁব িাদ্রাচজ েক্ত আোচসো, ভেনচ ়েে 

োজা অচজন চসং ও আে দু একজরনে সরে। এেন অবেয চবরবকানরন্দে সরে নাাঁে গুরু-

োইরদে ভ াগার াগ হর ়েরে। 

  

অথায উপাজযন কোে বযাপারে চবরবকানন্দ একটা  ুচক্ত কনচে করে চনর ়েরেন। োেরন 

একজন সন্নযাসী গােনো ়ে শুর ়ে বান কাচটর ়ে চদরন পারে, এই েীরনে ভদরে না সম্ভব 

ন ়ে। োেরন সাধু-সন্নযাসীরদে ভদেরে সাধােি িানুষ পুিয সির ়েে আো ়ে নাাঁরদে 

আহার যে বযবাা করে ভদ ়ে। ভস েকি প্রথাা ভনই এরদরে। এে িরধয চবচেন্ন পচেবারে 

চনচন আচনথায চনর ়েরেন বরট। চকন্তু চদরনে পে চদন না সম্ভব ন ়ে। িারঝ িারঝই চনচন 

ভহারটরে থাাকরন বাধয হন। নাও সাধােি ভহারটে নাাঁরক াান ভদ ়ে না, দাচি ভহারটরেই 

উঠরন হ ়ে, ভস েেি ভক ভদরব! চকেু চকেু বযচক্তগন বয ়েও আরে, নািারকে ভনো চনচন 

চকেুরনই ো ়েরন পােরেন না, ভদরে হাঁরকা টানা ভবে সিাে বযাপাে চেে, এ ভদরে 

িুরুরটে েুব দাি, ভনরো  োে চদর ়ে একটা পাইপ চকরন ভফরেরেন। চনচেে  োে েেি 

হর ়ে ভগে একটা কারো েরেে ভকাট ভকনাে জনা। না ো ়ো অরনক টাকা জিারন হরব, 

ভসই টাকা চনচন ভদরে পাঠারবন। চেল্প াাপন কেরন না পােরে োেরনে দাচেদ্রযদো 

ভকানও চদন  ুিরব না। চনচন এ-রদেী ়ে বনু্ধরদে বরেন, আচি এ ভদরে এরসচে ভদে 

ভদেরন ন ়ে, নািাো ভদেরন ন ়ে, নাি কেরন ন ়ে, আিাে ভদরেে দচেদ্র িানুষরদে জনয 

উপা ়ে ভদেরন। িরন িরন চনচন ভদরে চগর ়ে িানুরষে ভসবাে জনা প্রচনষ্ঠান গ ়োে কথাাও 

োবচেরেন, নাে জনযও অরথাযে প্রর ়োজন। 

  

চকন্তু দু-এক িাস ভ রন না ভ রনই চবরবকানন্দ বুঝরেন, ওই েকি একটা িুচক্তে জারে 

আবদ্ধ হও ়ো িাোত্মক েুে হর ়েরে। এরদরেে বযবসা ়েীো ধিয ভবারঝ না, িানুরষে 

ভসবাকা য চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না, নাো ভবারঝ শুধু িুনাফা। আে চবরবকানরন্দে িনন 

একজন চবরদচে, অসংসােী, অনচেজ্ঞ িানুষরক ঠচকর ়ে অচনচেক্ত োে কোও নারদে 

পরে সহজ। চবরবকানন্দরক নাো িেচকে িনন ভ াোরন োগে এক েহে ভথারক আে 

এক েহরে, চদরনে পে চদন বক্তৃনা চদরন চদরন চনচন ক্লান্ত, চবধ্বি হরন োগরেন, চকন্তু 
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নারন পরকট েেরন োগে ওই বযবসা ়েী প্রচনষ্ঠারনেই। এক সি ়ে চনচন ভটে ভপর ়েও 

ভগরেন ভ , চনচন প্রনাচেন হরেন। প্রেংসা ও চনরন্দ দুরটাই বা ়োে ফরে নাাঁরক চনর ়ে  ন 

চবনকয জিরে, ননই নাাঁে সম্পরকয ভোরকে ভকৌনূহে বা ়েরে, দরে দরে ভোক েুরট 

আসরে নাাঁে বক্তৃনা শুনরন। এক জা ়েগা ়ে-চটচকট চবচি হে আ ়োই হাজাে  োে, নাে 

ভথারক স্ব ়েং বক্তা ভপরেন িাত্র দুরো  োে। 

  

অথাি এই িুচক্তে জাে চেন্ন করে ভবচের ়ে আসাে ভকানও উপা ়ে ভনই, না হরে নারক 

অসম্ভব েচনপূেি চদরন হরব। চনন বেে ধরে  চদ নাাঁরক এেকি পোধীন োরব বক্তৃনা 

চদর ়ে েুরট ভব ়োরন হ ়ে, না হরে নাাঁে জীবনীেচক্তে চকেুই আে অবচেি থাাকরব না। 

  

চেকারগা ভথারক িযাচ সন ও চিচন ়োরপাচেস, আ ়েও ়ো চসচট ও চ ির ়েন, ভিিচফস, 

ভসোন ভথারক একবাে চেকারগা ়ে চফরে আবাে ভ াে েীরনে িরধয ভ ের ়েট, ওহার ়োে 

আ ়ো নারি েহে, চিচেগারনে ভব চসচট ও সযাচগননা, নােপে দচেরিে চকেু চকেু েহরে 

ঝাে িননই  ুরে ভব ়োরন োগরেন এই নরুি সন্নযাসী। নাাঁে জীবনীেচক্ত অপচেচিন 

হরেও এন পচে,ি সহয হ ়ে না। িারঝ িারঝ অসুা হর ়ে পর ়েন। চকন্তু িুচক্তবদ্ধ বরে 

বক্তৃনা চদর ়েই ভ রন হরব। 

  

বক্তৃনা চদর ়ে িানুষরক িুগ্ধ কোে েিনা আরে নাাঁে, োেরনে োশ্বন বািী এ ভদরেে 

িানুরষে কারে ভপৌাঁরে ভদও ়ো নাাঁে জীবরনে ব্রন, নবু এক এক জা ়েগা ়ে ভ,ানাো এিনই 

অদু্ভন ভ , ভসোরন ভকানও গুরুত্বপূিয কথাা বোই  া ়ে না। আরিচেকাে অচধবাসীো 

জাগচনক বযাপারে প্রেূন উন্নচন করেরে বরট, চকন্তু অচধকাংে আরিচেকানই জগৎ সম্পরকয 

অচনে ়ে অজ্ঞ। োেনবরষযে িনন এনব ়ে একচট ভদে সম্বরন্ধ দু’িাবচট োোপ কথাা ো ়ো 

চকেুই জারন না। সম্রাট অরোক বা আকবে চকংবা োজা োজরিাহরনে নাি শুরনরে, এিন 

ভোরকে সংেযা িুচিরি ়ে। োেনী ়েো দচেদ্র, অচনে ়ে দচেদ্র, এইটুকু নাো জারন। চকন্তু 

এককারেে ঐশ্ব যি ়ে োেন এেন ভকন দচেদ্র, নারদে জানোইো ভ  োেরনে 

ভোষিকােী, না চনর ়ে নাো িাথাা  ািা ়ে না। এই োেরনেই অরনক িানুষ ভ  ভস্বো ়ে 
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সংসারেে সুে সরম্ভাগ ভের ়ে সন্নযাসীে জীবন বেি করে, ভস সম্পরকয নারদে ভকানও 

ধােিাই ভনই। 

  

চবরবকানরন্দে নাি সচঠকোরব উ্চপােি কেরন প্রা ়ে ভকউই পারে না। ভকন একজন 

িানুরষে এেকি নাি, না ভবাঝােও ভিিা করে না। নারদে ধােিা, এই ভোকচটে নাি 

হরে চবব। এবং এে পদচব কানন্দ্। এো চিুঃ কানন্দ্ চিুঃ কানন্দ ্বরে  ারক। চবরবকানন্দ 

অরনকবাে ভবাঝাবাব ভিিা করে হাে ভের ়ে চদর ়েরেন।  

  

বযবসা ়েী প্রচনষ্ঠানচট িারঝ িারঝই ইরে করে ভকানও েচন বা কে কােোনা চনকটবনযী 

অিরে বক্তৃনাে বযবাা করে। এো প্রািযরদেী  ভকানও িানুষ ভদরেইচন, িাথাা ়ে পাগচ ়ে 

পো একচট অদু্ভন প্রািী ভদোে জনযই এ দরে দরে এরস চটচকট কারট। এরদে সািরন 

ভকানও গুরুত্বপূিয প্রসে উিাপন কোই  া ়ে না। 

  

বক্তৃনা শুরু কবরন না কেরনই এই সব ভ,ানারদে িধয ভথারক ভকউ না ভকউ ভিাঁচির ়ে 

বরে ওরঠ, ভহই চিুঃ কানন্দ্ , ওসব ব ়ে ব ়ে কথাা শুনরন িাই না। ভনািারদে ভদরে শুরনচে, 

িার ়েো সন্তারনে জরন্মে পে নদীরন েুাঁর ়ে ভফরে ভদ ়ে কুচিেরদে োও ়োবাে জনয! একথাা 

সচনয  

  

বক্তৃনা থাাচির ়ে চবরবকানন্দ একটুেি িুপ করে থাারকন। নােপে চমিতনিুরে বরেন, আিাে 

িা ভ  আিারক জরে েুাঁর ়ে ভফরে ভদনচন, না ভনা ভদেরনই পারেন! 

  

আে একজন বেে, ভেরেরদে েুর ়ে ভদ ়ে না, শুধু ভির ়েরদে ভফরে ভদ ়ে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নাই নাচক। না হরে চনি ়েই কুচিেো ভির ়ে  সন্তানরদেই ভবচে 

পেন্দ করে। ভির ়েরদে িাংস েুব নেি আে সুস্বাদু োরগ ভবাধহ ়ে ওরদে কারে। 

  

এরন একদে ভহরস উঠরেও অনাদে সন্তুি হ ়ে না। নাো বরে, হযাাঁ, ভনািারদে ভদরেে 

বা্চপা ভির ়েরদে জরে ভফরে ভদও ়ো হ ়ে, আিো জাচন। নুচি এচ ়ের ়ে  াে। 
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চবরবকানন্দ বেরেন, না, এচ ়ের ়ে  াচে না। আচি োবচে, সব ভির ়েই  চদ কুচিরেে ভপরট 

 া ়ে, না হরে পুরুষ সন্তানো জন্মা ়ে কী করে  

  

অনয একজন উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে সবজান্তাে েচেরন বরে, বা্চপা ভির ়েরদে জরে ভফরে ভদও ়ো 

ভহাক বা না ভহাক, স্বািী িরে ভগরে ভনািারদে ভদরেে চবধবারদে ভজাে করে পুচ ়ের ়ে 

িাো হ ়ে, এটা সচনয। চনি ়েই সচনয। আচি অরনক বইরন েচব ভদরেচে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, হযাাঁ, এটা চিরথায ন ়ে। এেন আইনন চনচষদ্ধ কো হর ়েরে, এক সি ়ে 

চকেু চকেু চবধবা স্বািীে চিনা ়ে পুর ়ে িরেরেন, এ কথাা সচনয। দু িাে জা ়েগা ়ে ভজাে কো 

হরেও অচধকাংে ভেরত্র নারদে বুচঝর ়ে চনেি কোে ভিিা হন। নবু ভকানও চবধবা 

ভিারহে বরে চজদ ধেরে নাাঁরক আরগ আগুরন হান চদর ়ে পেীো চদরন হন। আচি এ 

বযাপােটা ভিরন চনচে। এবাে প্রশ্ন কচে, আপনাো ভজান অব আরকযে নাি শুরনরেন 

চনি ়েই  এই ভনা িাত্র ভসচদন ফোচসরদরে নাাঁরক জীবন্ত পুচ ়ের ়ে িাো হর ়েচেে! নাই 

না  

  

এো ভকউই ভজান অফ আরকযে নাি ভোরনচন, নাই িুপ করে  া ়ে। 

  

চবরবকানন্দ আবাে বরেন, িধয ুরগে ইওরোরপে চিিানো কন েন েন অসহা ়ে 

ভির ়েরদে  াইচন বরে কারঠে দরণ্ড ভবাঁরধ পুচ ়ের ়ে ভিরেরে। নারদে কথাা ভোরননচন  

  

দেযকরদে িৃদু গুঞ্জরনে িরধয চনচন আবাে ভজাে চদর ়ে বরে ওরঠন, এই ধেরনে ধিযান্ধনা 

সব ভদরেই আরে শুধু এবি দু’ একচট  টনা চদর ়ে ভকানও ভদেরক চবিাে কো  া ়ে না। 

একজন ফোচস বা ইংরেজরক ভদেরেই ভকউ এেন ভজান অব আরকযে কথাা চজরজ্ঞস করে 

না। একজন োেনী ়েরক ভদেরেই বা ভকন সনীদারহে প্রসে ভোো হরব! 

  

শুধু েচন-,চিক বা কােোনাে িানুষোই ন ়ে, অরনক চগজা ়ে, অরনক উ্চপারেে ক্লারব, 

অরনক চেচেনরদে সিারবরেও এই ধেরনে প্রশ্ন চনচেি হ ়ে নাাঁে চদরক। একদে ভোক 

এই সব প্ররশ্নে উত্তেও িা ়ে না, োেন সম্পরকয কুৎসাগুচে অনযরদে ভোনারনাই নারদে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 259 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উরিেয। একচদন চবরবকানন্দ এই েকি একচট সিারবরে বরে ভফেরেন, পচিচি 

ভদেগুচেে একদে অনুযৎসাহী প্রািযরদে সম্পরকয  ন চনন্দা আে অপপ্রিাে করেরে, 

‘োেন িহাসাগরেে নেরদরেে সিি কাদা পািারনযে চদরক েুাঁর ়ে িােরেও নাে  রথাি 

প্রচনরোধ হ ়ে না। চকন্তু আচি এ ভদরে কাদাে বদরে কাদা েুাঁ ়েরন আচসচন। 

  

বহ  থাাথায ভোগবাদচবিুে নােী-পুরুষ অবেয  ণ্টাে পে  ণ্টা চবরবকানরন্দে 

অধযাত্মবারদে কথাা িন চদর ়ে শুরনরে এবং নাাঁে েক্ত হর ়েরে। েরক্তে সংেযা বা ়েরে 

েত্রুে সংেযাও বার ়ে। 

  

চেকারগাে ধিযসো ়ে অনয ভ -সব োেনী ়ে ভ াগ চদরন এরসচেরেন, নাাঁোও চবচেন্ন 

জা ়েগা ়ে বক্তৃনা চদর ়েরেন এবং ভ,ানাও ভপর ়েরেন। চকন্তু চবরবকানরন্দে িনন নাাঁো 

এিন স্পি বক্তা নন, নাাঁো উ্চপারেে কথাা বরেরেন বরট চকন্তু চবরবকানন্দে িনন এিন 

িনচবরোরধে সৃচি করেনচন, এিনোরব চিেনাচেরদে সরে জ্বাো ধোনচন। চবরবকানন্দ 

পত্র-পচত্রকা ়ে সবরির ়ে ভবচে আরোিয, আরিচেকাে প্রা ়ে সব চগজযা ়ে চগজা ়ে নাাঁে চবরুরদ্ধ 

চবরষাদগাে িেরে। এই সবই জনচপ্র ়েনা বৃচদ্ধ করে, এবং নারন অনয বক্তারদে ীষযাচবিতন 

হর ়ে ওঠাও অস্বাোচবক ন ়ে। না ো ়ো চবরবকানন্দ বক্তৃনা চদর ়ে অথায উপাজযন কেরেন 

অরনক। প্রনাপ িজুিদাে প্রথাি চদরক চবরবকানরন্দে প্রচন ভিহ প্রদেযন করেচেরেন, পরে 

চবরবকানন্দরক চনর ়ে এনটা বা ়োবাচ ়ে নাাঁে চঠক সহয হে না। চনচন নাাঁে কাোকাচে 

িানুষরদে বরে ভব ়োরন োগরেন ভ , ও ভেরেটা ভনা গাাঁর ়ে িারন না আপচন ভিা ়েে, ওে 

কথাাগুচে ভনা সিি োেনী ়ে চহন্দুরদে িরনাোরবে প্রচনফেন হরন পারে না, কােি চহন্দু 

সিারজে পে ভথারক ওরক ভনা প্রচনচনচধ করে পাঠারনা হ ়েচন। ও একটা েূাঁইরফা ়ে! 

  

প্রনাপ িজুিদাে ভদরে চফরে  াবাে পে ভসোনকাে দু’একচট পত্র-পচত্রকা ়ে চবরবকানন্দ 

সম্পরকয কটু কথাা প্রকাচেন হরন োগে। নরেন দত্ত নারি একচট ভোকো ব্রাহ্মরদে 

চথার ়েটারে গান গাইন, ওে আবাে ধিযী ়ে ভননা হবাে ভ াগানা হে কী করে  ভকেবিন্দ্র 

ভসনও চথার ়েটারে অচেন ়ে করেরেন, নাাঁে ধিযগুরু হরন ভকানও আপচত্ত ওরঠচন, ভস কথাা 

এাঁো িরন োেরেন না। চবরবকানন্দ সম্পরকয আেও বোবচে হরন োগে ভ , সন্নযাসীে 
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ভেক ধরে ভস আরিচেকা ়ে বযচেিােী হর ়েরে, সবযদা িুরুট ভফাাঁরক। পানাহারেে ভকানও 

বাে-চবিাে ভনই, অোদয কুোদয ো ়ে, নােী চটন দুবযেনাও আরে। 

  

এসব েবে চবরবকানরন্দে কারে এরস ভপৌাঁরো ়ে, চনচন প্রচনবাদ কেরন িান না, চকন্তু 

বযচথান হন। নাাঁে িরন পর ়ে, বৃদ্ধা িার ়েে কথাা। িা েন আপচত্ত সরত্ত্বও ভেরেরক ব্রহ্মিােী 

হরন চদর ়েরেন, এই ভজযষ্ঠ সন্তানচটে প্রচন নাাঁে অরনক আো-েেসা, এেন  চদ িা 

ভোরনন ভ  ভসই ভেরে দূে চবরদরে চগর ়ে অনািােী হর ়েরে, না হরে চনচন কি পারবন। 

িা চক চবশ্বাস কেরবন ভেষ প যন্ত  

  

আে একজন োেনী ়ে এই সি ়ে আরিচেকা ়ে ভবে প্রোব চবিাব করেরেন। চনচন একজন 

িচহো, সবাই নাাঁরক বরে পচণ্ডনা েিা বাী। িহাোরট্রেরে এক ব্রাহ্মি পচেবারে এই েিা 

বাীর ়েে জন্ম, নাাঁে বাবা নাাঁরক উত্তিরূরপ সংস্কৃৃন চেচের ়েচেরেন এবং ভ ৌবন উদগরিই 

েিা বাী উন্নন ভিধাে পচেি ়ে চদর ়েচেরেন। কেকানা ়ে এরস চনচন একচট বাোচে 

 ুবরকে ভপ্ররি পর ়েন, ভস  ুবকচট চেে অব্রাহ্মি। এক অব্রাহ্মি ননর ়েে সরে এক ব্রাহ্মি 

কনযাে প্রি ়ে চববারহ এক সি ়ে ভবে ভোেরগারেে সৃচি হর ়েচেে, চকন্তু ওরদে চববাচহন 

জীবন দী যাা ়েী হ ়েচন,  ুবকচট অকারে িাো  া ়ে। চবধবা েিা বাী চকেুচদন পরে 

ইংেযারি িরে আরসন এবং ভসোরন আেও চবদযািিযা করে নাাঁে পচণ্ডনা উপাচধচট সাথাযক 

করেন এবং চিিধরিয দীচেন হন। ভদরে চফরে এরস চনচন চহন্দু চবধবারদে দুেবাা 

চনবােরিে কারজ িন-প্রাি ভঢরে ভদন। 
  

েিা বাীর ়েে এই ভসবািূেক কাজ অবেয িহাোরট্রেরে অরনরক সুনজরে ভদরেচন। চবধবা 

আ,ি গ ়োে জনয নাাঁরক চিিান চিেনাচেরদে কাে ভথারক অথায সাহা য চনরন হন, এবং 

চিেনাচেরদে প্রোরব অরনক চবধবাই চহন্দু ধিয ভের ়ে চিি ধিয গ্রহি কেরন শুরু করেচেে। 

অথাযাৎ এটাই প্রচনোন হরন োগে ভ , চহন্দু চবধবারদে দুুঃে-কি ভিািরনে একিাত্র 

উপা ়ে ধিযান্তে। িহাোরট্রেরে ভগা ়ো চহন্দুরদে এটা পেন্দ হবাে কথাা ন ়ে। বাে গোধে 

চনেক নাচেরেযে সরে িন্তবয করেচেরেন, ওরক সবাই পচণ্ডনা বরে ভকন, ওে নাি 

হও ়ো উচিন ভেোরেিা েিা বাী! 
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আরিচেকা ়ে েিা বাীর ়েে কারজে সিথাযরন ও সাহা যকরল্প অরনকগুচে ভকন্দ্র গর ়ে 

উরঠচেে। েিা বাী সাকযে নারি এ েকি পিান্নচট প্রচনষ্ঠান। নাো  ন  ন প্রকােয 

জনসো ও আরোিনািরি োেনী ়ে চবধবারদে দুেবাাে কথাা বিযনা করে িাাঁদা নুেন 

োেরন পাঠাবাে জনয। িাাঁদা নুেরন ভগারে নানােকি িিযন্তুদ কাচহনীে অবনােিা কেরন 

হ ়ে। ভসইসব কাচহনীে িরধয অরনক েগেরগ গল্পও এরস পর ়ে। শুনরন শুনরন উপচান 

জনসাধােি চেউরে ওরঠ, নাো িরন করে, োেন এিনই এক ববযেরদে ভদে, ভ োরন 

েে েে বােচবধবা পুরুষরদে পার ়েে নো ়ে চনরষ্পচষন হরে। 

  

চবরবকানন্দে বক্তৃনাে আসরে চকেু ভোক কুচিরেে িুরে চেশু চবসজযন, সনীদাহ, ইনযাচদ 

চবষর ়েে সরে সরে চবধবারদে প্রচন অনযািারেে প্রসেও ভনারে। এগুরো ভনা চিরথায হরন 

পারে না, চবরবকানন্দে স্বরদেবাসীোই ভনা এইসব কথাা বরেরে, শুধু েিা বাীর ়েে দে 

ন ়ে, ব্রাহ্মোও বরে। 

  

চবরদরে এরস স্বরদরেে নানান দূবযেনাে কথাাই শুধু নুরে ধো চবরবকানন্দে ভ াে 

অপেন্দ। চনরজে ভদরেে চকেু চকেু কুৎচসন েীচননীচনে কথাা স্বীকাে কেরন নাাঁে েজ্জা 

ভনই, ভসই সরে পািানয ভদেগুচেরনও ভনা কন োোপ প্রথাা আরে, নাও বো হরব না 

ভকন  চ শুে নারি করুিাে বািী  াো প্রিাে করে, ভসই চিিানো ববযে েচক্ত চদর ়ে এক 

একটা ভদেরক পদানন করেচন  ধরিযে নারি বােবাে েক্ত গো বইর ়ে ভদ ়েচন  এই 

চিিানোই চবজ্ঞারনে অগ্রগচনরন বাধা ভদ ়েচন  গযাচেচেও-রক বচন্দ করেচেে কাো  

এোই োেরন িদ আে চিরন আচফং-এে প্রিেন কো ়েচন বাবসাে স্বারথায  

  

আরিচেকানো ধনিরদ িত্ত হর ়ে িূ ়োন্ত নীচনহীননাে পচেি ়ে ভদ ়ে, নাোই আবাে অনয 

ভদরেে ধিযান্ধনা ও কুসংস্কৃারেে চনন্দা করে ভকান িুরে! চবরবকানন্দ এক এক সি ়ে নীব্র 

োষা ়ে বরে। উরঠরেন হযাাঁ, আিারদে ভদরে ধিযান্ধনা আরে, কুসংস্কৃাে আরে। আিো 

 েন ধিযান্ধ হই, আিো জগন্নাথারদরবে চবোট েরথাে িাকাে সািরন োচফর ়ে পর ়ে 

চনরজোই চনরষ্পচষন হই, চনরজরদে গো ়ে েুচে চদই চকংবা কণ্টকে যা ়ে শুই। আে 
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ভনািো  েন ধিযান্ধ হও, নেন ভনািো অপরেে গো ়ে েুচেিাোও, অনযরদে আগুরন 

ভপা ়োও, নারদে জনয কণ্টকে যা কনচে করো। চনরজরদে িাি ়ো ভনািো সাবধারন 

বাাঁচির ়ে িরো। 

  

চবধবারদে প্রসরেও চবরবকানন্দ বেরেন, হযাাঁ, বহকাে ধরে োেরনে চবধবারদে ওপে 

অনযািাে কো হর ়েরে, না চিরথায ন ়ে। চকন্তু না বরে অচনেঞ্জন আচি সহয কেব না। 

অবাা চক চকেু পাো ়েচন  আইন অনু া ়েী চবধবারদে বযচক্তগন সম্পচত্ত থাাকরন ভকানও 

বাধা ভনই। অনয উত্তোচধকােী না থাাকরে স্বািীে সম্পচত্তরনও নারদে জীবনস্বত্ব থাারক। 

সিারজে উাঁিু ভ,িীরন চবধবারদে চবর ়ে হ ়ে না, কােি ভসোরন পুরুষরদে সংেযা ভবচে, 

পুরুরষে েিনাও ভবচে, চকন্তু চনম্নিরে চবধবারদে আকোে চবর ়ে হ ়ে। এেন ীশ্বেিন্দ্র 

চবদযাসাগরেে ভিিা ়ে চবধবা চববাহ চক সাোরদরেই আইনসিন হ ়েচন  উাঁিু-চনিু ভ -

ভকানও িরেে চবধবারদেই আবাে চবর ়ে হরন পারে। চবধবারদে অবাা বিযনা কোে সি ়ে 

এসব কথাাই বা বো হরব না ভকন  

  

েিা বাী িরিে সরে চবরবকানন্দে চবরোধ শুরু হর ়ে ভগে।  

  

চবধবারদে অবাা  চদ অনটা ে ়োবহ ও বীেৎস িরন না হ ়ে, না হরেই িাাঁদা কি ওরঠ। 

সুনোং ওই চবরবকানন্দ নারি উটরকা ভোকটা, োেরন  াে নাি ভকউ ভকানওচদন 

ভোরনচন, ওে িুে বন্ধ কো দবকাব। চবরবকানন্দে চবরুরদ্ধ অপপ্রিাে বা ়েরন বা ়েরন 

িু ়োন্ত জা ়েগা ়ে ভপৌাঁেে। এিনও বো হে ভ  ওই ভোকটা একটা ভবারহচি ়োন, 

আত্মসং ি বেরন ওে চকেু ভনই। ,ীিনী বযাগচে চেকারগাে এক চবচেি পচেবারবে বজযী, 

চনচন চবরবকানন্দরক চকেুচদন আ, ়ে চদর ়েচেরেন। চবরবকানন্দ এিনই দুিচেত্র ভ  ও-

বাচ ়েে একচট  ুবনী িাকোচন ওে অনযািারে পাচের ়ে ভ রন বাধয হ ়ে। 

  

,ীিনী বাগচে অবেয এই অচের াগ শুরন আকাে ভথারক পর ়েচেরেন। একাচধক চিচঠরন 

চনচন স্পি জাচনর ়ে চদরেন ভ  ওই অচের াগ সমূ্পিয চিরথায ভনা বরটই, চবরবকানরন্দে 

িনন এিন উন্নন িচবরত্রে িানুষ আে চনচন ভদরেনচন। নাে দাস-দাসীো ভকউ 
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ভকানওচদন নাাঁরদে ভের ়ে  া ়েচন, অচের াগকাবো ভ  নরুিীে নাি করেরে, ওই নারি 

কারুরক চনচন ভিরনন না, ওেকি ভকানও দাসী ও নাাঁে বাচ ়েরন কেনও কাজ করেচন। 

  

অথাযই  ন অনরথাযে িূে। চিেনাচেোও ভ  চবরবকানরন্দে ওপে েেহি হর ়েচেে, নাে 

কােি নারদেও িাাঁদা করি  াচেে হ হ করে। চবরবকানন্দে বক্তৃনা শুরন অরনরকেই 

ধােিা হচেে ভ , ভ -রদরে এিন উ্চপ ধিযী ়ে োব আরে, ভস ভদরেে িানুষরক ধিযান্তচেন 

কোে জনয চিেনাচে পাঠাবাে কী দবকাে  িাাঁদাে পচেিারি এক বৎসরে করি চগর ়েচেে 

প্রা ়ে ভদ ়ে ভকাচট টাকা। চিিান চিেনাচবরদে আ ়ে করি  ারে, আে চবরবকানন্দ  ুরে 

 ুরে বক্তৃনা চদর ়ে প্রিুে  োে পরকটা কেরে! ভোকটারক প্রারি িােরেও ভ ন গার ়েে 

ঝাে ভিরট না। একজন সন্নযাসীরক বাচনে কোে ভ,ষ্ঠ উপা ়ে নাে িচেত্রহনন। পাচদ্রো 

চবচেন্ন পচেবারে ভবনাচি চিচঠ পাঠারন োগে, েবেদাে ওই দুিচেত্র ভোকটারক 

ভনািারদে বাচ ়েরন াান চদর ়ো না। 
  

অনযো োবরে চবরবকানন্দ বক্তৃনা চদর ়ে অরনক টাকা উপাজযন কেরেন, চকন্তু চনচন চনরজ 

ভ  এ কাজ আে এরকবারেই পেন্দ কেরেন না, না ভকউ জারন না। সাকরসে ক্লাউরনে 

িনন বযবসা ়েী নাাঁরক চবচেন্ন জা ়েগা ়ে ভ াোরে। বক্তৃনাে পে বক্তৃনা, ভ ন িুরে েক্ত 

উরঠ আসরে। আবাে একটা ননুন েহরে চগর ়ে বক্তৃনা চদরন হরব োবরেই চবেীচষকা 

জারগ। োরত্র োে  ুি হ ়ে না। নন্দ্রােন্ন অবাা ়ে চনচন পেবনযী বক্তৃনাে চবষ ়ে আও ়োন। 

িুচক্তে হান ভথারক ভেহাই পাবাে চক ভকানও উপা ়ে ভনই  

  

বক্তৃনা ভদবাে সি ়ে শুধু ভ  উদ্ভট প্ররশ্নে সিুেীন হরন হ ়ে, নাই-ই ন ়ে, অনয েকি 

চবপদও  রট। একবাে পচিরিে একচট েহরেে চবশ্বচবদযাের ়ে বক্তৃনাে সি ়ে 

চবরবকানন্দ বরেচেরেন, প্রকৃন সরনযে উপেচি  াে ই , চনচন পাচেপাচশ্বযরকে প্রোব 

ভথারক িুচক্ত োে করেন, বাইরেে চকেুরনই চনচন চবিচেন হন না। োত্ররদে িরধয চেে 

চকেু কাউ ব ়ে। নাো ওই কথাা শুনরন শুনরন বেে, বরট! নাই নাচক  
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পেীো কোে জনয নাো চবরবকানন্দরক চনরজরদে  যারি চনর ়ে ভগে বক্তৃনা ভদও ়োবাে 

জনয। একটা িি ব ়ে কারঠে টক উরে চদর ়ে বেে, িোই, এটাে ওপে দাাঁচ ়ের ়ে আপনাে 

ওই সব ব ়ে ব ়ে োরবব কথাা ভোনারন পাবরবন  

  

আপচত্ত করে োে ভনই। ভিাগরেে হারন প ়েরে ভ িন এক সরে বরস োনা ভেরনই হ ়ে, 

ভসই েকিই ভকািেবরন্ধ চপিে ভঝাোরনা কাউব ়েরদে কথাা অগ্রাহয কো িরে না। টাটাে 

ওপে উরঠ ঢাচ রে ভসটা ঢকঢক করে নর । এই অবাা ়ে িনুঃসংর াগ করে কথাা বো 

 া ়ে না। চবরবকানন্দ বুরঝচেরেন ভ  এই দুদযান্ত প্রকৃচনে ভেরেগুচে নাাঁরক আেও চকেু 

চবপরদ ভফোে ভিিা কেরব। বক্তৃনা ভোনাে জনয এবা প ়েসা চদর ়েরে, না উশুে না করে 

ো ়েরব না। 

  

চনচন দু পা ফাাঁক করে দাাঁচ ়ের ়ে শুরু কেরেন োষি। 

  

হঠাৎ দুি করে একটা েব্দ হে, নাাঁে কারনে পাে চদর ়ে একচট চপিরেে গুচে ভবচের ়ে 

ভগে। চবরবকানন্দ চবিচেন হবাে ভকানও েেি ভদোরেন না। এো  চদ নারক ভিরে 

ভফেরন িাইন, না হরে একচট গুচেই  রথাি চেে, কাউব ়েরদে হারনে চটপ অবযথায। ে ়ে 

ভদোরনাই এরদে উরিেয, ে ়ে পাও ়ো িারনই পোজ ়ে।  

  

চকেুচদন আরগ েবাটয ইোেরসাে নারি এক প্রচসদ্ধ বক্তাে সরে চবরবকানরন্দে আোপ 

হর ়েচেে। ইোেরোে প্রিণ্ড নাচিক এবং িানুরষে িন ভথারক ধরিযে নারি নানাচবধ সংস্কৃাে 

দূে কোই নাাঁে জীবরনে ব্রন। নাাঁে এই ধেরনে বক্তবয প্রিাে কেরন চগর ়ে বহবাে নাাঁরক 

চবপরদে সিুেীন হরন হর ়েরে। চকন্তু চনচন আরিচেকান, এরদরেে বুরক দাাঁচ ়ের ়ে চনচন 

িানুরষে চিন্তাে স্বাধীননা ও িনািন প্রকারেে দাচব কেরন পারেন সদরপয। চবরদচে হর ়ে 

চবরবকানন্দ কেনও আরিচেকানরদে জীবন াত্রা পদ্ধচনে সিারোিনা করেন শুরন চনচন 

চিচন্তন হর ়ে বরেচেরেন, স্বািীচজ, আপচন একটু সাবধারন থাাকরবন। পিাে বেে আরগ 

হরে আপনারক এে ফাাঁচসকারঠ ঝুচের ়ে চদন চকংবা পুচ ়ের ়ে িােন। এেনও অরনক 

জা ়েগা ়ে চেচিং হ ়ে। অরশ্বনকা ়েরদে দচেিািরে পাথাে েুর ়ে িারে  েন নেন।  
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চবরবকানন্দ ভহরস বরেচেরেন, আচি আপনাে িনন ধিযরিষী নই। চ শুচিিরকও আচি 

চবরেষ ,দ্ধা কচে। আিারক এো িােরব ভকন  

  

িুরেে একচট ভেোও কুচিন হে না, চবরবকানন্দ ভসই ভবপরো ়ো কাউব ়েরদে সিারবরে 

োষি িাচের ়ে ভ রন োগরেন। বক্তবযরক চনচন সাধােি প যার ়ে নাচির ়ে আনরেন না, 

চনচন বেরন োগরেন উ্চপ িারগযে জীবনদেযরনে কথাা। এো ভকউ বুঝুক বা না বুঝুক, 

চনচন চবিুযন হরবন না নাাঁে ভকন্দ্র ভথারক। 

  

আেও কর ়েকবাে চবকট েরব্দ গুচে েুরট ভগে নাাঁে িাথাাে দুপাে চদর ়ে। ভেরষে চদরক 

চনচন ভ ন ভস েব্দ আে শুনরনই ভপরেন না, গুরুে নাি মিতেি করে একাগ্র হর ়ে েইরেন 

চনচন। 

  

বক্তৃনা ভেষ হবাে পে ভসই  ুবকো চপিে োরপ েুাঁরজ েুরট এে এই চহন্দু স্বািীচজে 

সরে কেিদযন কোে জনয। প্রকৃন সাহসীে নাো সিান চদরন জারন। 

  

নারদে সরে হান ভিোরন ভিোরন চবরবকানন্দ িৃদু হাসয কেরন োগরেন। আে কন 

পেীো চদরন হরব  

১৯. বক্তৃনাে িুচক্ত ভথারক িুচক্ত 

িাস িারেক পে বযবসাচ ়েক প্রচনষ্ঠানচটে কাে ভথারক বক্তৃনাে িুচক্ত ভথারক ভকানওিরি 

িুচক্ত ভপরেন চবরবকানন্দ, নাাঁে কর ়েকজন চবরেষ বনু্ধে সহা ়েনা ়ে। নাাঁে েেীে ও িন 

চকেুরনই আে িানরন পােচেে না। চকেু প্রোবোেী বযচক্ত এই িুচক্ত বাচনে কোে 

বযাপারে িধযানা কেরেন বরট, চকন্তু চবরবকানন্দরক এ জনয েচনপূেি চদরন হে,  া 

চকেু অথায সচিন হর ়েচেে, না প্রা ়ে সবই ভগে। 

  

নাাঁে আহাে বাসাান সম্পরকয অচনি ়ে অবাাটা অবেয অরনকটাই  ুরি ভগরে। চকেু চকেু 

শুোথাযী এেন চবরবকানন্দরক চনরজে বাচ ়েরন আ, ়ে চদরন িান। ভকানও চবেযান বযচক্তরক 
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চনরজে বাচ ়েরন আচনথায চদর ়ে প্রচনরবেীরদে কারে গবয কোে বাপাে এটা ন ়ে। বেং নাে 

চবপেীন। এ এিনই এক সিাজ, ভ োরন চবধিযী বা আরশ্বনকা ়েরদে ভকানও বাচ ়েরন 

াান চদরে প্রচনরবেীো ভঠাাঁট ভবাঁকা ়ে, ভস বাচ ়েে বা্চপা ভেরে-রির ়েরদে স্কৃুরেে বনু্ধো  া-

না বরে ভেপা ়ে, ভেংচি কারট। অবেয আরিচেকান সিারজেই শুধু ভদাষ ভদও ়ো  া ়ে না, 

োেনী ়ে চহন্দুোই চক স্বগৃরহ ভকানও চবধিযীরক াান ভদ ়ে  এ বযাপারে নাো আেও ভগাাঁ ়ো। 

ভকানও আত্মী ়েও  চদ ধিযান্তে গ্রহি করে, নারক গৃহ ভথারক চবনাচ ়েন হরন হ ়ে। 

আরিচেকা ়ে চকেু চকেু ভোক এই ধেরনে ভগাাঁ ়োচিে চবরুরদ্ধ ভস্বোিােী হর ়ে উল্লাস ভবাধ 

করে। চিুঃ পািাে ভসই ধেরনে এক বযচক্ত। 

  

চবরবকানন্দ অরশ্বনকা ়ে ভনা বরটই, এ ভদরেে োিা ারটে বহ িানুষ কারো ও বাদাচি 

েরেে পাথাযকযও ভবারঝ না। নাো নাাঁরক চনরগ্রা বরে েুে করে। োেনী ়েরদে সম্পরকয 

এরদে ভকানও ধােিাই ভনই এবং চনরগ্রাো এরদে ভিারে অচন চনম্নিরেে িানুষ। চনরগ্রাোও 

চবরবকানন্দরক স্বরগাত্রী ়ে িরন করে। বক্তৃনািরি আসা- াও ়োে পরথা একদে ভশ্বনাে 

 েন চবরবকানন্দরক োচনে করে চনর ়ে  া ়ে, চনরগ্রাো না ভদরে ভকৌনূহে ভবাধ করে। 

  

একবাে চবরবকানন্দ দচেিািরেে একচট েহরে বক্তৃনা চদরন ভগরেন, ভেে ভিেরন 

নাাঁরক অেযথাযনা জানাবাে জনয উরদযাক্তারদে অরনরক উপচান। একচট চনরগ্রা কুচি দুে 

ভথারক অবাক হর ়ে ভদেচেে, এক সি ়ে ভস সাহস করে কারে এরস বেে, চিিাে, 

আপনাে সিারন চনরগ্রা সিাজ গচবযন, আচি একবাে আপনাে কেিদযন করে ধনী হরন 

িাই। 

  

চবরবকানন্দ নাে হান ভিরপ ধরে বেরেন, চনি ়েই, চনি ়েই। আপচন আিাে সরে 

আোপ কেরন এরসরেন, এ জনয আপনারকই ধনযবাদ। 

  

অনযরদে কাে ভথারক সরে এরস চবরবকানন্দ ভসই কুচেচটে সরে কথাাবানযা বেরন 

োগরেন। 
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ভসবারে ভসই েহরে থাাকাে জা ়েগা চনর ়ে চবরবকানন্দরক অরনক ঝঞ্জাট ভপাহারন হর ়েচেে। 

দচেরিে ভশ্বনােো চনরগ্রারদে িনুরষযনে প্রািী িরন করে। শুধু গার ়েে েরেে জনয ন ়ে, 

এো ভ  িীনদাস। ভকানও োে ভহারটে-রেরিাোাঁ বা স্কৃুে-করেরজ নারদে প্ররবোচধকাে 

ভনই। চনরগ্রাো চিিান হরেও নারদে চগজা আোদা। চবরবকানন্দরকও চনরগ্রা িরন করে 

অরনক ভহারটেও ়োো নাাঁরক চফচের ়ে চদর ়েরে। আবাে এিনও হর ়েরে, ভকাথাাও বক্তৃনাে 

পে সংবাদপরত্র নাাঁে েচব ও প্রেংসা োপা হবাে পে ভসই ভহারটেও ়োো এরস েিা 

ভির ়েরে নাাঁে কারে। 

  

এক ভশ্বনাে বনু্ধ বরেচেরেন, স্বািীচজ, ভহারটরে চগর ়ে আপচন বরেন না ভকন ভ  আপচন 

চহন্দু এবং োেনবাসী, না হরে ওো আপনারক চনরগ্রা বরে েুে কেন না! 

  

চবরবকানন্দ আহন চবমিতর ়ে বরেরেন, কী, অপেরক ভোট করে আচি ব ়ে হব  আচি ভনা 

পৃচথাবীরন ভস জনয আচসচন!  াে ইরে আিারক চনরগ্রা িরন করুক, আিাে চকেু আরস 

 া ়ে না। 

  

চবরবকানরন্দে বক্তৃনা সোগুচেরন অবেয চনরগ্রা ভ,ানারদে ভদো পাও ়ো ভ ন না। ওরদে 

সরে  চনষ্ঠোরব ভিোরিোে সুর াগও চনচন পানচন। 

  

ভ ের ়েট চবরবকানন্দ বােবাে প্রচনপরেে সিুেীন হর ়েরেন, অরনকোরব নাাঁরক নারজহাে 

কোে ভিিা হর ়েরে। ভসই সব ভদরেই প্রাক্তন ভসরনটে চিিাে পািাে চবরবকানন্দরক 

োচনে করে চনর ়ে ভগরেন চনরজে গৃরহ। নাাঁে োবোনা এই, আিাে বাচ ়েরন এই চহন্দু 

সন্নযাসী  নচদন ইরে অচনচথা হর ়ে থাাকরব, ভদচে ভনা ভক কী বরে!  

  

পািাে িানুষচট ভবে িজাে। বর ়েস হর ়ে ভগরে ষারটে ওপে, অরঢে টাকা প ়েসাে 

িাচেক। নাাঁে ব্লযাি এ অিরে চবেযান। পােরবন জানী ়ে বহ ভনজী অশ্ব এবং স্বাাযবনী 

জাচসয গােীগুচে ভদেবাে িনন। পািাে চদেরোো, িজচেচে িানুষ, বনু্ধ-বান্ধবরদে চনর ়ে 

িদযপারন েুব উৎসাহ, অধযাত্ম বযাপারে ভনিন চকেু আকষযি ভনই।  
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একটা চগজাে বক্তৃনা ়ে চবরবকানন্দরক ভদরে অরনকটা অচেনবরত্বে কােরিই এই 

চবরদচেচটরক নাাঁে ভবে পেন্দ হর ়ে চগর ়েচেে। চবোে বাচ ়ে, সংে হয উদযান, অরনক 

পচেিােক-পচেিাচেকা, চবরবকানন্দে ভকানওই অসুচবরধ হবাে কথাা ন ়ে, অসুচবরধ শুধু 

একটাই, প্রা ়ে কেনও চনজযরন থাাকাে উপা ়ে ভনই। পািাে চনরজ গল্প কেরন োেবারসন, 

না ো ়ো ভোজই নাাঁে বাচ ়েরন পাচটয ভেরগ থাারক। ভসই সব োচটরন োদয ও িদয অফুোন। 

পািাে নাাঁে  ন ভিনাগুরনা বনু্ধরদে ভ রক ভ রক এই নরুি সন্নযাসীে সরে আোপ কচের ়ে 

চদরন িান। 

  

একচদন ভসেকি এক পাচটযরন এক সাংবাচদক উপচান। ভস পািােরক চজরজ্ঞস কেে, 

আপচন নাচক চহন্দু ধিয গ্রহি কেরেন  

  

পািাে বেরেন,  চদ চহন্দু হই, নারন ভনািাে আপচত্ত আরে নাচক  

  

সাংবাচদকচট বেে, না, না, আচি আপচত্ত কেরন  াব ভকন  চহন্দু হরে আপচন চক 

োেনবরষয িরে  ারবন  

  

পািাে বেরেন, নাও ভ রন পাচে। 

  

সাংবাচদকচট বেে, চকন্তু আপনাে ভ  এই এনগুরো ভ া ়ো আে গরু, ওরদে একচদনও 

না ভদরে আপচন থাাকরন পারেন না, ওরদে কী হরব  

  

পািাে বেরেন, ওগুরোও সব োেরন চনর ়ে  াব, নারন ভক আটকারব আিারক  

  

এসব  চদও কথাাে কথাা, চকন্তু পরেে চদন একচট পচত্রকা ়ে োপা হর ়ে ভগে ভ , চিুঃ পািাে 

চহন্দুত্ব গ্রহি করে োেরন িরে  ারেন েুব চেগচগেই। নরব নাাঁে দুচট েনয আরে, নাে 

পােরবন ভ া ়োগুরো জগন্নাথারদরবে েথা টানরব, আে নাাঁে জাচসয গােীগুরোরক চহন্দুে 

ভগা-িানা চহরসরব গিয। কেরন হরব। 
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এই পািারেে বাচ ়েরন থাাকাে সির ়েই চবরবকানন্দে োদয-পানী ়ে গ্রহি সম্পরকয আেও 

বদনাি েরট। পািারেে বাচ ়েরন ভ -ধেরনে োদয পচেরবচেন হ ়ে, না ভকানও সন্নযাসীে 

উপ ুক্ত বরে অরনরকই িরন করে না। িদযপা ়েীো িাংরসে েক্ত হ ়ে, এবং িাংসও অরনক 

েকি। চবরবকানন্দ িাে-িাংস আহাে ও ঝাে-িেো োর ়েনচন। আইসচিি োেবারসন 

ভেরেিানুরষে িনন। 

  

এসব বদনাি চবরবকানন্দ গ্রাহয করেন না, চকন্তু নাাঁে অনয শুোথাযীো অস্বচি ভবাধ কেরন 

োগরেন। শুধু শুধু চবৰুদ্ধপেী ়েরদে হারন এই ধেরনে অস্ত্র নুরে ভদও ়োে কী দেকাে  

প্রাক্তন এক গেনযরেে স্ত্রী চিরসস বযাগচে চবরবকানন্দরক েুব পেন্দ করেন। এই 

িচহোেও বর ়েস ষাট ভপচের ়ে ভগরে, নানােকি সািাচজক ভসবািূেক কারজে সরে 

জচ ়েন, ধিয সম্পরকয উদাে িরনাোবসম্পন্ন। চিরসস বযাগচে চবরবকানন্দরক চনরজে 

বাচ ়েরন চনর ়ে আসরন িাইরেন। পািারেে নারন ভ াে আপচত্ত।  
  

চবরবকানন্দ প ়েরেন িুেচকরে। পািারেে আন্তচেকনাে ভকানও ত্রুচট ভনই, বক্তৃনা 

বযবসা ়েীে হান ভথারক চনষৃ্কচন পাবাে বযাপারে পািাে অরনকটা প্রোব োচটর ়েচেরেন, কী 

করে এেন হট করে িরে  ারবন। দু’পরেে টানাহযাাঁি ়োে িরধয কর ়েকচদন কাচটর ়ে ভেষ 

প যন্ত চনচন পািােরকই দুুঃে চদরন বাধয হরেন। ভকানও িচহোে দাচব নাাঁে পরে অগ্রাহয 

কো সম্ভব ন ়ে। 

  

এ ভদরেে নােীরদে স্বাধীননা ও িুক্তচিন্তা ভদরে িুগ্ধ হর ়েরেন চবরবকানন্দ। ভগা ়ো ভথারক 

নােীোই নাাঁরক সাহা য করেরেন অরনকোরব। এেনও নাাঁে শুোথাযীরদে িরধয নােীরদে 

সংেযাই ভবচে। এাঁরদে অরনরকে সরে নাাঁে িা চকংবা ভবারনে িনন সম্পকয। 

  

চেকারগা ়ে প্রথাি চনচন আ, ়ে ভপর ়েচেরেন ো ়েন পচেবারে। ো ়েনো চিচন করেে িাচেক 

ও চবরেষ ধনী। ো ়েন-গৃচহিী এবং নাাঁে কনযা, এাঁো দুজরনই চবরবকানন্দে চিন্তা ়ে 

প্রোচবন হর ়েচেরেন। ধিয িহাসোে চদনগুচেরন চবরবকানরন্দে দারুি জনচপ্র ়েনাে 

সির ়ে অরনক সুন্দেী নরুিী নাাঁরক সব সি ়ে চ রে থাাকন, না ভদরে ,ী ুক্তা ো ়েন উচি হয 
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ভবাধ কেরনন। সন্নযাসী হরেও বর ়েসটা নন কি, এন  ুবনীরদে সংস্পরেয িাথাা  ুরে 

 াও ়োটা চবচিত্র চকেু ন ়ে। একচদন চনচন আ ়োরে ভ রক সাবধান করে চদরেন 

চবরবকানন্দরক। 

  

চবরবকানন্দ ভহরস বেরেন, আপচন আিাে িার ়েে িনন, নাই আিাে জনয ে ়ে পারেন। 

আচি এক সি ়ে গােনো ়ে শুর ়ে ভথারকচে, ভকানও িাষাে ভদও ়ো অরম্ন জীবনধােি 

করেচে। আবাে এ কথাাও সচনয ভ , আচিও কেনও কেনও ভকানও িহাোরজে বাচ ়েরন 

অচনচথা হর ়েচে এবং  ুবনী দাসীো ি ়েুে পুরেে ঝােে ভদও ়ো পাো ়ে সাোোন আিারক 

বানাস করেরে। সুনোং প্ররোেনও আচি ভঢে ভদরেচে, আিারক চনর ়ে োবনাে চকেু ভনই। 

  

এই চেকারগারনই নাাঁে সবরির ়ে  চনষ্ঠ আত্মী ়েনা হর ়েচেে ভহে পচেবারেে সরে। ,ী ুক্তা 

ভহে প্রকৃনই চবরবকানরন্দে িানৃসিা। এাঁে দুই ভির ়ে ও এক ভেরে, ভেরেচট কারজে সুরত্র 

অনযত্র থাারক। এই পচেবারেই ের ়েরে ,ী ুক্তা ভহরেে ভবারনে দুই ভির ়ে, এই িােচট 

 ুবনীই চবরবানন্দরক েুব োেবারস, চনচনও এরদে ভবান বরে সরম্বাধন করেন। 

  

চিেনাচেো এ বাচ ়েরনও ভবনাচি চিচঠ পাচঠর ়ে ে ়ে ভদচের ়েচেরেন, এনগুচে  ুবনী ভির ়েে 

সরে ওই ভোকটারক বাচ ়েরন ঠাই ভদও ়ো এরকবারেই উচিন ন ়ে, চকেু একটা ভকরেিাচে 

 রট ভ রন পারে। 

  

,ী ুক্তা ভহে চিচঠোনা অগ্রাহয করে কুচটকুচট করে চোঁর ়ে ভফরে চদর ়েচেরেন। এই বাচ ়েই 

চবরবকানন্দে াা ়েী চঠকানা, এোরন নাাঁে চকেু চকেু চজচনসপত্র োো থাারক, চনচন অনয 

ভ োরনই  ান, আবাে চফরে এরস এ বাচ ়েরন ওরঠন। এিনই সহজ ও সাবেীে সম্পকয 

ভ , চবরবকানন্দে িারঝ িারঝ িরন হ ়ে, চনচন ভবাধহ ়ে পূবয জরন্ম এই পচেবারেেই ভকউ 

চেরেন। 

  

বিরনে কারে ভকিচব্ররজ থাারকন ,ীিনী ওচে বুে। ইচন একজন ধনী চবধবা, এাঁে স্বািী 

চেরেন নেওর ়েরন প্রচসদ্ধ ভবহাোবাদক। ভকিচব্ররজে জ্ঞানী-গুিী বুচদ্ধজীবীরদে সিারজ 

ভপ্রৌঢ়ো ,ীিনী ওচে বুরেে চবরেষ একচট াান আরে, প্রা ়েই নাাঁে বাচ ়েরন নানা চবিজ্জরনে 
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সিারবে  রট, োনাচপনাে সরে সরে নানােকি উ্চপারেে আরোিনা হ ়ে। ,ীিনী ওচে 

বুে এোরন ইউরোপী ়ে প্রথাাে প্রবনযন করেচেরেন। ইউরোরপ অচেজান সিারজে নােীো 

শুধু সংসাে বা নুে আরিাদ-প্ররিারদ িণ্ড থাারকন না, নাাঁো কচব-চেল্পী-চবজ্ঞানীরদে 

পৃষ্ঠরপাষক হন, স্বগৃরহে আসরে গুিীজনরদে িাঝোরন এইসব িচহোো িধযিচি হর ়ে 

থাারকন। 

  

,ীিনী ওচে বুরেে কবঠকোনা ়ে চবরবকানন্দ কর ়েকবাে বক্তৃনা চদর ়েরেন। নাাঁে বযচক্তত্ব 

ও জীবন দেযরন ,ীিনী ওচে বুে িুগ্ধ হর ়ে  ান, এবং চবরবকানন্দরক জাচনর ়ে ভদন, নাাঁে 

বাচ ়েে দেজা এই চহন্দু সন্নযাসীে জনয সবযদা উনু্মক্ত, চবরবকানন্দ  েন ইরে এোরন 

এরস থাাকরন পারেন। 

  

ভবসী িারজযস ও ভজারসচফন িযাকোউ  দুই ভবান। এোও ধনী পচেবারেে কনযা, এরদে 

বাবা-িা নাাঁরদে সব ভেরে-রির ়েরদে নাি ভেরেচেরেন চবেযান বযচক্তরদে নারি। 

ইংেযারিে োচনে নারি ভবসী, আে ভজারসচফন চেে ভনরপাচে ়োরনে স্ত্রীে নাি। ভবসীে 

স্বািী িাো ভগরে চকেুচদন আরগ, সম্প্রচন চনউ ই ়েরকযে ধনী েসা বযবসা ়েী োচিস 

ভেরগরটে সরে নাে  চনষ্ঠনা হর ়েরে, ভেরগটও চবপত্নীক, সুনোং দু’জরনে চববারহ বাধা 

ভনই। 

  

ভবসীে ভোট ভবান ভজারসচফন িযাকোউ  কারক চবর ়ে কেরবন, ভস চবষর ়ে  এেনও 

িনচাে কেরন পারেচন। সুস্বারাযে অচধকাচেিী ও দারুি প্রারিােে এই েিিীচটে 

পাচিপ্রাথাযীে অোব ভনই, ভজারসচফন কারুরকই ননু িন সাঁরপ চদরন পারে না। দু’একজরনে 

সরে এনরগজরিন্ট হবাে পরেও ভেরে চদর ়েরে। সব সি ়ে নাে িরন হ ়ে, সংসাে, স্বািী, 

পুত্র কনযা, সুে-সরম্ভাগ, এসবই ভকিন ভ ন ধোবাাঁধা জীবন, এ ো ়ো চক আে চকেু ভনই  

ভ ন আ ়োরে ের ়েরে অনয এক জীবন। 

  

ভবসীে  াকনাি ভবচট আে ভজারসচফরনে  াকনাি ভজা, এই নারিই নাো বনু্ধিহরে 

পচেচিন। সিারজে ওপে িহরে এই দুই ভবারনেই েুব সিাদে। এো দুজরনই চকেুচদন 
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োরি কাচটর ়ে এরসরে, পযাচেরসে চেল্পী, ভেেক, অচেরননা-অচেরনত্রীরদে সংস্পরেয 

এরস সাংস্কৃৃচনক রুচি উন্নন হর ়েরে। আরিচেকানো ফোচস সংস্কৃৃচন ও আদেকা ়েদারক 

সিীহ করে, সুনোং নারদে ভিারে এই দুই ভবান অনযরদে ভির ়েও ভবচে আকষযিী ়ো। 

  

ভবচট আে ভজা চন ়েচিন েচবে প্রদেযনী ভদেরন  া ়ে, ভকানও কনসাটয বা চথার ়েটাে বাদ 

ভদ ়ে না, চবেযান বযচক্তরদে বক্তৃনাও শুনরন  া ়ে আগ্ররহে সরে। একচদন  ার ো নারি 

ওরদে বান্ধবী স্বািী চবরবকানন্দ নারি একজন চহন্দু সন্নযাসীে বক্তৃনাে আসরে চনর ়ে 

ভগে। ভবচট চকংবা ভজা আরগ এই সন্নযাসীে নাি ভোরনচন, েচব ভদরেচন, চহন্দু ধিযটা কী 

বযাপাে নাও জারন না। চনউই ়েরকযে একচট অনচেজান পল্লীরন চননান্তই  রো ়ো 

বযবাাপনা, একটা ো ়ো কো  রে কর ়েকোচন িাত্তে ভি ়োে পানা, ভিাট পরনরো 

কুচ ়েজরনেও বসাে বযবাা ভনই, ভ,ানারদে িরধয অচধকাংেই নােী। দু-চননজন িাত্র 

পুরুষ। িরন হ ়ে, ভকানও িচহো সচিচনই উরদযাগ চনর ়েরে। কর ়েকজন ভিরঝরনই বরস 

পর ়েরে, বাইরেে চসাঁচ ়েরন কর ়েকজন, দুই ভবান ভকানওিরি  রেে িরধয চগর ়ে িাচটরনই 

বসে।  

  

একটু পরে স্বািী চবরবকানন্দ ভস  রে ঢুরক দাাঁ ়োরেন এক ভকারি। উজ্জ্বে কিোরেবু 

েরেে এক আেোল্লা পো, িাথাা ়ে পাগচ ়ে, হান দুচট বুরকে ওপে আ ়োআচ ়ে, নাাঁে 

ভিারেে দৃচিরন ভকানও আ ়েিনা ভনই। ভজা’ে বুকটা ধক করে উঠে। চবদুযৎ ঝেরকে 

িনন নাে িরন হে, এই ভোকচটই নাে জীবরন এ প যন্ত ভদো ভ,ষ্ঠ িানুষ। ভজা-ে বর ়েস 

সাাঁইচত্রে, এই সন্নাসীে বর ়েস বচত্রে। 

  

চবরবকানন্দ  েন বক্তৃনা শুরু কেরেন, ভজা’ে িরন হে এাঁে প্রথাি বাকযচট সনয, চিনী ়ে 

বাকযও সনয, নৃনী ়ে বাকযও সনয। ইচন সনযপথাভ্রিা। 

  

একটাও বাকয চবচনি ়ে হে না, নবু ভজা ভ ন এক ভ ারেে িরধয েইে। বাচ ়েরন চফরেও 

ভস ভ াে কারট না। এে পে আবাে ভকাথাা ়ে চবরবকানন্দে বক্তৃনা আরে, ভস েবে চনর ়ে 

ভজা চদচদরক বেে, আচি আবাে শুনরন  াব। 
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এেপে পেপে ে-সান জা ়েগা ়ে বক্তৃনা শুনরন ভগে ওো। ভবচট বােবাে ভ রন িা ়ে না। 

নাে অনয বযিনাও আরে, চকন্তু ভজা নারো ়েবান্দা, ভস  ারবই। ভোট ভবানরক একা ভের ়ে 

চদরন পারে না, ভবচটও সরে  া ়ে। ভকানওবােই এো বক্তারক ভকানও প্রশ্নও চজরজ্ঞস করে 

না, আোপও কেরন িা ়ে না। চবরবকানন্দ কর ়েকচট জা ়েগা ়ে এরদে ভদোে পে িুে-রিনা 

হর ়ে ভগরে, চনরজই একচদন েদ্রনাবেন এচগর ়ে এরস চজরজ্ঞস কেরেন, আপনাো বুচঝ 

দুই ভবান  

  

ভজা িুে চনিু করে েইে, ভবচট বেে, হযাাঁ। 

  

চবরবকানন্দ আবাে চজরজ্ঞস কেরেন, অরনক দূে ভথারক আরসন বুচঝ  

  

ভবচট বেে, েুব ভবচে দূে ন ়ে, আিো থাাচক হা সন নদীে উজারন  ব স ভফচে নারি 

একটা জা ়েগা ়ে, এোন ভথারক িাইে চনচেরেক হরব! 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ভস ভনা অরনক দূে! বাুঃ িিৎকাে। 

  

বযস, এই প যন্ত, আে চকেু না। 

  

ভজা চবরবকানন্দে সরে কথাা বরে না বরট, চকন্তু চবরবকানন্দে োষরিে প্রচনচট েব্দ ভস 

িরন ভগাঁরথা চনরন িা ়ে। সব িরন োো সম্ভব ন ়ে, ভবদান্ত বা েগবৎ গীনা সম্পরকয অরনক 

েব্দই অপচেচিন। ভজা চনরজে প ়েসা েেি করে একজন ভিরনাগ্রাফাে চনর ়োগ কেে, ভস 

ওরদে সরে এরস সব চকেু চেরে ভনরব। 

  

চিুঃ গু উইন অচন দে ভিরনাগ্রাফাে, প্রচন চিচনরট দু’ভো েব্দ চেরে চনরন পারে, ভস 

আদােরন কাজ করব, অনয সি ়ে কােও বযচক্তগন কারজ চন ুক্ত হরে অরনক প ়েসা ভন ়ে। 

এক সিাহ কাজ কোে পেই গু উইন বেে, ভস এই কারজে জনয ভকানও প ়েসা ভনরব 

না। ভজা চজরজ্ঞস কেে, ভস কী! ভকন  গু উইন বেে,  চদ চবরবকানন্দ চনরজে 

জীবনটাই দান করে চদরন পারেন, না হরে আচি চক অন্তন এইটুকুও ো ়েরন পােব না  
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োি ভেরগট একচদন নাাঁে োবী স্ত্রী ও হবু েযাচেকারক চ নাে ভেরন আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন 

ও ়োে ফয ভহারটরে। ভটচবরে বরস ভেরগট েে কেরেন, দুই ভবানই ভকিন ভ ন েটফট 

কেরে আে িারঝ িারঝ পেস্পরেে ভিারেে চদরক নাকারে। চঠক আটটা বাজরনই দু’জরন 

উরঠ দাাঁ ়োে, ভবচট বেে, দুুঃচেন, আিো আে থাাকরন পােচে না, আিারদে আে এক 

জা ়েগা ়ে  াবাে কথাা আরে। 

  

চ নাে ভটচবে ভের ়ে এইোরব হঠাৎ উরঠ  াও ়োটা অসেযনা বরে গিয হরন পারে। ফোচস 

সংস্কৃৃচনরন অেযি এই দুই ভবারনে কাে ভথারক এ েকি বযবহাে আো কোই  া ়ে না। 

ভেরগট েু কুচিন করে চজরজ্ঞস কেরেন, ভকাথাা ়ে  ারব, জানরন পাচে চক  

  

ভবচট বেে, একজরনে বক্তৃনা শুনরন। 

  

ভেরগট আেও ভকৌনূহেী হর ়ে বেরেন, ভসোরন চক আিাে পরেও  াও ়ো সম্ভব  

  

ভবচট আে ভজা-ে ে ়ে চেে, ভেরগরটে িনন একজন বািববাদী বযবসা ়েী ভবাধহ ়ে এক 

চহন্দু সন্নযাসীে িুরে ধিযকথাা শুনরন  াবাে িনন বযাপাে পেন্দ কেরবন না। ভসই জনযই 

আরগ ভ  নাো অরনকবাে চগর ়েরে, না চবন্দুচবসগয জানা ়েচন ভেরগটরক। ভসচদনকাে 

বক্তৃনাে াানচট চেে ও ়োে ়ে ভহারটরেে প্রা ়ে উরোচদরকে এক বাচ ়েরন। বসাে জা ়েগা 

ভনই, ভদ ়োরে ভহোন চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে ভেরগট শুনরেন সমূ্পিয বক্তৃনা। দুই ভবান বােবাে 

নাচকর ়ে ভদেরে, ভেরগরটে িুরে ভকানও চবেচক্তে ভেো ফুটরে চক না! 

  

অনুষ্ঠান ভেষ হবাে পে ভেরগট এচগর ়ে চগর ়ে চনরজে পচেি ়ে চদর ়ে চবনীনোরব 

চবরবকানন্দরক বেরেন, আপচন  চদ এক সন্ধযা ়ে আিাে বাচ ়েরন চ নাে ভেরন আরসন, 

না হরে আচি ধনয হব। আিাে কর ়েকজন বনু্ধে সরে আপনাে পচেি ়ে কচের ়ে চদরন 

িাই। 

  

ভেরগরটে বাচ ়েরন চ নাে পাচটযরন নাাঁে বনু্ধ বেরন িাত্র দু’ জন আিচন্ত্রন, নাাঁে োবী স্ত্রী 

ও েযাচেকা। ভসোরনই ভবচট আে ভজা-ে সরে প্রকৃন পচেি ়ে হে চবরবকানন্দে। একবাে 
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জ ়েনা ভকরট  াবাে পে দুই ভবান কথাাে বনযা বইর ়ে ভদ ়ে। চবরবকানন্দও হাচস-ঠাট্টা-

গল্প-নত্ত্বকথাা ়ে অনযল্প কারেে িরধযই ওরদে অন্তেে হর ়ে উঠরেন। ভজা’ে ধােিা, 

চবরবকানন্দরক ভস প্রথাি ভ চদন ভদরেরে, ভসইচদনই নাে নবজন্ম হর ়েরে। ভস 

চবরবকানন্দরক আে ো ়েরনই িা ়ে না। এ বাচ ়েরন  ন  ন চবরবকানন্দে  াক প ়েরন 

োগে। 

  

এই েকি আেও অরনক েিিীই চবরবকানন্দে েক্ত হর ়ে নাাঁরক সাহা য কেরন োগে 

নানাোরব। নাাঁে আহাে বাসাারনে চিন্তা আে েইে না। 

  

বযবসা ়েী কম্পাচনে সরে বক্তৃনাে িুচক্ত চেন্ন কোে পেও বক্তৃনা ভদও ়ো ভথারক চনষৃ্কচন 

ভপরেন না চবরবকানন্দ। অরনরকই নাাঁে কথাা শুনরন িা ়ে, বনু্ধরদেও ইরে  ন ভবচে 

িানুরষে কারে সম্ভব, চনচন োেরনে আচত্মক সম্পরদে কথাা প্রিাে করুন। নরব এেন 

আে চটচকট কাটাে বযবাা ভনই, শুোথাযীোই ভকউ হে ো ়ো ও অনযানয বযবাা করে। 

দেজাে কারে একটা বাে োো থাারক, ভ,ানারদে  াে  া ইরে ওে িরধয চদর ়ে  া ়ে। 

নারনই িরে  া ়ে কদনচন্দন েেি। 

  

চবরুদ্ধপেী ়েো আিিি িাচের ়ে  ারে সিারন, চবরবকানন্দ না চনর ়ে চবিচেন না হরেও, 

একটা বযাপাে নাাঁে িনরক পী ়ো ভদ ়ে। প্রথাি ভথারকই একটা অচের াগ উরঠরে, 

চবরবকানন্দ ভোকচট প্রকৃনপরে ভক  োেরন ক’জন নাাঁরক ভিরন  চহন্দু ধরিযে পে চনর ়ে 

কথাা বোে চনচন কনটা অচধকােী  োেরনে ভকানও পত্র-পচত্রকারনও ভনা নাাঁে সম্পরকয 

চবরেষ উরল্লে ভদো  া ়ে না। চবরবকানন্দে  াো  চনষ্ঠ,  াো েক্ত, নারদে িরধযও ভকউ 

ভকউ এই বযাপােটা চনর ়ে কেনও কেনও সরন্দহ প্রকাে করে।  

  

চবরবকানন্দ িাদ্রারজ আোচসোরক বােবাে চিচঠ চেরে অনুরোধ জাচনর ়েচেরেন, ভনািো 

ওোরন একটা সো ভ রক আিাে কা যাবচে সম্পরকয চকেু প্রিাব গ্রহি করে এোরন চকেু 

সংবাদপরত্র ও চবচেি বযচক্তরদে কারে নাে অনুচেচপ পাঠাও। কেকানাে গুরুোইরদে 

কারেও ভসই সচনবযন্ধ অনুরোধ জাচনর ়েচেরেন চনচন। চকন্তু োেরন ভ  আঠারো িারস 
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বেে! চবরবকানন্দ চিচঠে পে চিচঠ চেেরেন, নবু ভকানও সা ়োেব্দ ভনই। অবেয 

চবরবকানন্দে প্রচন আোচসোে আনুগনয নুেনাহীন। বযবাাপনা ়ে ভদচে হরেও িাদ্রারজ 

একচট জনসিারবরে চবরবকানন্দরক সিথাযন জানারনা হে। নােপে আেও দুচট সো হে 

কুম্ভরকানি ও বাোরোরে। োিনারদে োজা এই নরুি সন্নযাসীে কী চনযরক প্রেংসা করে 

একচট বযচক্তগন চিচঠ চেেরেন। ভেনচ ়েে োজা অচজন চসং স্বািীচজে েক্ত ও বনু্ধ, চনচন 

দেবাে ভ রক স্বািীচজে আরিচেকা-চবজর ়েে কাচহনী ভ াষিা কেরেন এবং সকরেে সহষয 

অনুরিাদরনে কথাা জাচনর ়ে চদরেন চবরবকানন্দরক।  

  

কেকানারনও টাউন হরে অনুচষ্ঠন হে চবরবকানন্দে সংবধযনা সো। সোচট এক চহরসরব 

অেূনপূবয, কােি এে আরগ োজা-িহাোজা চকংবা ইংরেজ োজপুরুষরদেই সো ভ রক 

সংবধযনা জানারনা হর ়েরে, এক নরুি সন্নযাসীরক এোরব নাগচেক সংবধযনা আরগ কেনও 

জানারনা হ ়েচন। সোপচনত্ব কেরেন োজা পযােীরিাহন িুরোপাধযা ়ে। আেও অরনক 

োজা-িহাোজা, জবযচেিাে, নকযবাগীে-নযা ়েেত্ন, সিারজে িাথাা িাথাা বযচক্তো 

উপচান। এরদে িরধয প্রা ়ে ভকউই আরগ কেনও চবরবকানন্দ নথাা নরেন্দ্রনাথা দরত্তে 

পচেি ়ে জানরনন না, চকন্তু এ ভদরেেই একচট ভেরে সুদূে আরিচেকা ়ে চগর ়ে োেনী ়ে 

ধিয-সংস্কৃৃচনে ধ্বজা উচ ়ের ়েরেন প্রবে চবিরি, এই সংবাদ ভজরন নাাঁো অচেেূন। চিিান 

বা িুসেিানরদে িনন চহন্দুরদে ভকানও ভকন্দ্রী ়ে সংাা ভনই, একক অচে ারন চগর ়েরেন 

চবরবকানন্দ। 

  

 থাা সির ়ে এই সব সো-সচিচনে সংবাদ আরিচেকা ়ে ভপৌাঁেে। োেরনে সংবাদপরত্র 

এই সোগুচেে চববেি োপা হরে জনসাধােরিে িরধয চবরবকানরন্দে কৃচনরত্বে কথাা 

প্রিাচেন হে। আরিচেকারনও অরনরক বুরঝ ভগে, এই িানুষচট োেরনে প্রচনচনচধ হবাে 

ভ াগয, সিারোিকরদেও িুে বন্ধ হে োচনকটা। 

  

েযাি ভেরগরটে একচট বাগানবাচ ়ে আরে চনউ হযািপো ়োরে, ভসোরন চনচন ভবচট আে 

ভজা-রক সরে চনর ়ে েুচট কাটারন  ারবন কর ়েকচদরনে জনয, দুই ভবারনে ইরে, 

স্বািীচজরকও আিন্ত্রি জানারনা ভহাক। 
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একটা হ্রদ, নাে িনুচদযরক  ন সবুজ অেিয, পটেূচিকা ়ে পাহার ়েে সাচে। ভসই াারনে 

অপরূপ ভসৌন্দ য ভদরে ভিাচহন হর ়ে ভগরেন চবরবকানন্দ। কাোকাচে আে ভকানও বাচ ়ে 

ভনই, আে ভকানও িানুষজরনে ভদো পাও ়ো  া ়ে না। এই চিগ্ধ চনজযননা ়ে চবরবকানন্দে 

ক্লান্ত েেীে ও িচিষ্ক বহচদন পে জুচ ়ের ়ে ভগে। 

  

সুদৃেয একচট কারঠে ভদানো বাচ ়ে সরিন এন ব ়ে সম্পচত্ত, নবু ভেরগট চবন ়ে করে এে 

নাি। চদর ়েরেন, িাে ধোে নাাঁবু। এোরন এরস ভেরগট বযবসা ও টাকা প ়েসাে চিন্তা 

েূরে একটা চেপ চনর ়ে হ্ররদে ধারে বরস সাোচদন িাে ধোে ভিিা ়ে কাচটর ়ে ভদন। 

চবরবকানন্দ দৃই ভবানারক চনর ়ে অেরিয  ুরে ভব ়োন, কেনও একটা েুদ্র ভনৌরকা চনর ়ে 

ভেরস পর ়েন হ্ররদে জরে, চনচন চনরজই দাাঁ ়ে বাইরন পারেন, কেকানা ়ে ভহরদাে পুকুরে 

নাাঁে ভনৌরকা িাোরনাে অচেজ্ঞনা এোরন কারজ ভেরগ  া ়ে। কেনও ওরদে চনচন সংস্কৃৃন 

গ্রন্থ পাঠ করে ভোনান। চকেু না বুঝরেও ভজা সংস্কৃৃন িন্ত্র উ্চপােি শুনরন োেবারস, ভসই 

েব্দ ঝংকাে নাে 

  

দুই ভবান নানা েকি ননুন ননুন বান্না করে চবরবকানন্দরক োও ়ো ়ে। নােীরদে  রনে 

আচধরকয ইদানীং চনচন ভবে ভিাটা হর ়ে ভগরেন, নাাঁে ওজন প্রা ়ে দু’িি। নাাঁে উ্চপনা পাাঁি 

ফুট সার ়ে আট ইচি, নাই ভিদস্ফীচন ভনিন ভবাঝা  া ়ে না। 

  

একচদন সকােরবো চবরবকানন্দ একোনা বই হারন চনর ়ে চনরজে  ে ভের ়ে বাগারনে 

চদরক  ারেন, ভজা চজরজ্ঞস কেে, স্বািীচজ, ভকাথাা ়ে িেরেন  একটু পরেই ভ  ভব্রকফাি 

ভদরব। 

  

চবরবকানন্দ আেুে নুরে বেরেন, ভজা, আচি ওই পাইন গােটাে নো ়ে বরস চকেুেি 

গীনা পাঠ কেব। ভব্রকফাি কনচে হরে আিা ়ে ভ রকা। আজ অরনক চকেু োও ়োরব ভনা  

  

চবরবকানন্দ চগর ়ে বসরেন পাইন গােটাে নীরি, ভজা িরে ভগে োন্না রে নদােচক কেরন। 

একটুেি গীনা পাঠ কেরেন চনচন, নােপে এক সি ়ে িরন হে, এ ভদরে কী কেচে 
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আচি  ভকাথাা ভথারক ভকাথাা ়ে িরে এোি। সিুদ্র পাচ ়ে ভদবাে সি ়ে কন েকি অচনি ়েনা 

চেে, নােপে এ ভদরে এরস ভ িন প্রিুে সিান, োেবাসা, ভিহ,  ত্ন ভপর ়েচে, ভনিচন 

কন বাধা, কন অপিান, কন গ্লাচন সইরন হর ়েরে। নাচপরনে ভদাকারন প ়েসা চদর ়ে িুে 

কাটরন ভগচে, নাো ঢুকরন ভদ ়েচন, আবাে কন িানুষ অ াচিনোরব বাচ ়ের ়ে চদর ়েরে 

সাহার যে হান,  ূচিযবা ়েুে িনন পাে হর ়ে এোি কন েহে-জনপদ। এ ভদরেে িানুষ 

ভবদারন্তে বািী আরগ ভোরনইচন, এেন চকেু চকেু নােী-পুরুষ বুঝরন শুরু করেরে, নবু 

আচি এই ভ  পাগরেে িনন বক্তৃনা চদর ়ে ভব ়োচে, এরন সচনযই চক পেিাথায সাচধন 

হরব  

  

চনচন আেও োবরন োগরেন, এই জীবরনে পচেিচন ভকাথাা ়ে! সংসাে নযাগ করে 

সন্নযাসব্রন চনর ়েচেোি, ভেরবচেোি পচেব্রাজক হর ়েই কাচটর ়ে ভদব সাোজীবন, চকন্তু এ 

ভদরে এরস চবচেন্ন পচেবারে আ, ়ে গ্রহি কেরন হরে। িানুরষে িুচক্তে জনয জীবন 

উৎসগয কেরন ইরে করে, চকন্তু ভকান পরথা ভসই িুচক্ত  এ ভদরেে সাধােি িানুরষে 

অবাা ভদরে বােবাে িরন পর ়ে োেরনে ভকাচট ভকাচট চনেন্ন, হনোগা িানুরষে কথাা। 

িরন পর ়ে ভকান পরথা নারদে িুচক্ত  েুধানয িানুরষে অরন্নে বযবাা না করে নারক ধিযকথাা 

ভোনারনাও পাপ। আিাে াান এোরন ন ়ে, স্বরদরে। দুুঃেী, বচিন িানুষরদে ভসবা কোই 

পেি ধিয। শুধু ভসবা ন ়ে, ভসই িানুষগুরোরক জাগারন হরব, নাো িানুষ চহরসরব 

চনরজরদে ভবাঁরি থাাকাে অচধকাে দাচব কেরব… 

  

চকেুেি পে ভজা চবরবকানন্দরক  াকরন এরস আনরক উঠে। পাইন গারে ভঠস চদর ়ে 

এরকবারে চনসৃ্পরন্দে িনন বরস আরেন স্বািীচজ। বইোনা পর ়ে ভগরে হান ভথারক, 

আেোল্লাে বুরকে কােটা চেরজ ভগরে নাাঁে ভিারেে জরে। আেও কারে চগর ়ে ভজাে িরন 

হে, স্বািীচজে চনশ্বাস প ়েরে না, বুরক ভকানও স্পন্দন ভনই।  

  

ভদৌর ়ে চগর ়ে ভস ভেরগটরক বেে, স্বািীচজ আিারদে ভের ়ে িরে ভগরে। বাচ ়ে ভথারক 

ভবচের ়ে এরস ভবচট নাই শুরন শুরু করে চদে কান্না। চননজরন পাইন গারেে কারে এরস 

চবরবকানন্দরক একই অবাা ়ে ভদেরন ভপে। সচনযই িরন হ ়ে, ওই েেীরে প্রাি ভনই। দু 
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হারন িুে ভঢরক ভজা আে ভবচট বরস প ়েে িাচটরন। ভেরগট বেরেন, উচন আিারদে 

োব-সিাচধে কথাা বরেচেরেন, এটা ভস েকি চকেু ন ়ে ভনা  একবাে েেীেটা ঝাাঁকুচন 

চদর ়ে ভদেব  

  

ভজা আনয চিৎকাে করে বেে, না, না! 

  

ভস একবাে স্বািীচজে িুরে শুরনচেে, কারুে োব-সিাচধ হরে নেন নারক স্পেয কেরন 

ভনই! 

  

একটু পরে ভসই চনস্পন্দ েেীরে ভ ন সািানয প্রারিে েেি ভদো ভগে। চনশ্বাস প ়েরন 

োগে আরি আরি। অধয চনিীচেন িেু আে একটু উনু্মক্ত হে। িৃদু, েুবই িৃদু স্বরে চনচন 

ভ ন চনরজরকই প্রশ্ন কেরেন, আচি ভক  আচি ভকাথাা ়ে  

  

চননবাে এই বকি বরে চনচন আেরন্নে িনন উরঠ দাাঁ ়োরেন। নােপে পূিয দৃচি ভিরে 

চনচন ভদেরন ভপরেন সািরন চননচট পাংশু িুে। 

  

চনচন চজরজ্ঞস কেরেন, ভনািো অিন করে ভির ়ে আে ভকন  কী হর ়েরে?  

  

ভজা ভকাঁরদ উরঠ আপ্লুন স্বরে বেে, স্বািীচজ। স্বািীচজ। আিো এন ে ়ে ভপর ়েচেোি। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ইস, আচি দুুঃচেন। ভনািারদে ে ়ে ভদোরন িাইচন, চকন্তু কী কেব, 

আিাে ভিননা িারঝ িারঝই সীিা চ চের ়ে  ারে। নরব একটা কথাা ভজরন োরো, আচি 

আিাে ভদহটা এ ভদরে ভফরে ভবরে  াব না।  

  

একটু ভথারি চনচন আবাে ভহরস বেরেন, কই ভগয, ভব্রকফাি কনচে হর ়েরে  ব ়ে চেরদ 

ভপর ়ে ভগরে। িরো, িরো, োবাে ভটচবরে িরো। 
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২০. জচিদাচেে কাজ নদােচকে জনয 

চেোইদহ 

েচবরক আবাে জচিদাচেে কাজ নদােচকে জনয চেোইদরহ ভ রন হরব, নাে উরদযাগ 

আর ়োজন িেরে। নাাঁে স্ত্রী সরে ভ রন ভির ়েচেরেন, চকন্তু নারক না চনর ়ে  াও ়োই সাবযি 

হর ়েরে। িৃিাচেনী আবাে সন্তান-সম্ভবা। নাে গরেয েচবে পিি সন্তান। 

  

েথাী ধরে বরস আরে, ভস এবাে বাবাে সরে  ারবই। েথাীে  চদও েুব ইরে চেে দাচজযচেং 

ভব ়োরনাে, চবচবচদচদে কারে দাচজযচেং-এে অরনক গল্প শুরন পাহা ়ে ভদোে েুব আগ্রহ 

নাে, চকন্তু বাবািোইরক ভ রনই হরব চেোইদরহ। না ভসোরন চগর ়ে নদীবরে বজো ়ে 

বাস কোও কি আকষযিী ়ে ন ়ে। 

  

সকােরবো েচব োজাচিোনা ়ে বরস চেোইদহ-পচনসরেে োজনা পত্র আদার ়েে চহরসব 

বুরঝ চনরেন। এিন সি ়ে এক েৃনয এরস েবে চদে িচহি ঠাকুে নারি এক বযচক্ত নাাঁে 

দেযনপ্রাথাযী। কাজ ভফরে েচব বযি হর ়ে িরে এরেন কবঠকোনা ়ে। 

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে দু হান নুরে নিস্কৃাে জাচনর ়ে িচহি বেে, েচববাে, আচি িহাোজ বীেিন্দ্র 

িাচিরকযে দূন হর ়ে এরসচে। 

  

েচব োচনকটা চবচমিতন হর ়ে বেরেন, িহাোজ এেনও কেকানা ়ে আরেন  শুরনচেোি 

ভ ন চনচন চফরে ভগরেন চত্রপুবা ়ে। 

  

িচহি বেে, িহাোজ ভবে অসুা হর ়ে পর ়েচেরেন, নাই ভফো হ ়েচন। এেন  াক্তােো 

পোিেয চদর ়েরেন ভকানও স্বাাযকে াারন বা ়েু পচেবনযরনে জনয। চত্রপুো ়ে োজকার যে 

চকেু জচটেনাও আরে, ভসোরন ভগরে চনচন আবাে উরত্তচজন হর ়ে প ়েরবন, চিচকৎসকো 
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ভসটাও িান না। নাই চকেুচদরনে জনয িহাোজরক কাচেয ়োং চনর ়ে  চগর ়ে োো হরব চঠক 

হর ়েরে। 

  

েচব বেরেন, কাচেয ়োং অচন উত্তি জা ়েগা। ভসোনকাে ভোোে ভকানও নুেনা হ ়ে না। 

  

িচহি বেে, িহাোরজে আন্তচেক অচেপ্রা ়ে, এ  াত্রা ়ে আপচন  চদ নাাঁে সেী হন। 

িহাোজ বােবাে বরেন, েবীন্দ্রবাবুে গান শুনরে নাাঁে িচিষ্ক জুচ ়ের ়ে  া ়ে। ভেরেে কািো 

চেজােয কো আরে, আপনাে ভকানও অসুচবরধ হরব না। 

  

েচব বেরেন, িহাোজ আিারক চবরেষ ভিহ করেন, ভস জনয আচি ধনয ভবাধ কচে। এিন 

আিন্ত্রি আিাে পরে পেি ভসৌোরগযে বযাপাে। চকন্তু আিারক ভ  পূবযবরে ভ রন হরব, 

সব চঠক হর ়ে আরে! 

  

িচহি বেে, িহাোজ আেও জাচনর ়েরেন ভ  সিগ্র কবষ্ণব পদাবেীে একচট সংকেন 

প্রস্তুন কোে বযাপারে ভ  প্রিাব উরঠচেে, ওোরন বরস চনচন ভসই আরোিনা পাকাপাচক 

ভসরে ভফেরন িান। একচট উন্নন ধেরনে বাংো ভপ্রস াাপরনে েুব ইরে নাাঁে, এ চবষর ়েও 

আপনাে পোিেয দেকাে। 

  

েচব একটুেি িুপ করব ভথারক দ্রুন চিন্তা কেরন োগরেন। জচিদাচে ভনা বর ়েইরে, নাে 

কাজ পরেও কো  া ়ে। কবষ্ণব পদাবেীে একচট সংকেন প্রকারেে েে নাাঁে অরনক 

চদরনে। এে প্রকােনা বয ়েবহে, িহাোরজ সাহা য ভপরে অরনক সুচবরধ হরব। একচট 

উন্নন, আধুচনক বাংো ভপ্ররসেও চবরেষ প্রর ়োজনী ়েনা আরে। িহাোজ িান েচবব সিগ্র 

েিনাবেীে একচট ভোেন সংস্কৃেি োপা ভহাক। 

  

চকন্তু চেোইদহ  াত্রা বাচনে কেরন ভগরে চপনাে অনুিচন চনরন হরব। চনচন আরেন 

ইিরো ়ে। চনচন অনুিচন ভদরবন চকনা নারন সরন্দহ আরে। জচিদাচেে কারজ অবরহো 

প্রদেযন কেরে চনচন চবেক্ত হন। এই কােরি চনচন ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে সব েিনা ভকর ়ে 

চনর ়েরেন। 
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একিাত্র উপা ়ে আরে, ব ়েদাদা চিরজন্দ্রনারথাে কারে আচজয ভপে কো। চনচন  চদ েচবে 

বদরে নাাঁে পুত্র চিরপন্দ্রনাথারক পাচঠর ়ে ভদন, না হরেই সব সিসযাে সিাধান হ ়ে। 

  

িচহিরক বচসর ়ে ভবরে েচব দ্রুন উরঠ এরেন ব ়েদাদাে িহরে।  

  

সাদা ও কারো েরেে িক ভিোরনা পাথারেে বাোন্দা ়ে একচট নাচক ়ো ়ে ভহোন চদর ়ে 

আধ-রোও ়ো হর ়ে ের ়েরেন চিরজন্দ্রনাথা। কারপযট বা িাদুে পানা ভনই, োচে ঠাণ্ডা ভিরঝই 

নাাঁে পেন্দ। চনচন গেি সহয কেরন পারেন না বরে বাচ ়েরন অচধকাংে সি ়েই গার ়ে 

জািা োরেন না। শুধু ধুচন পো, িাথাাে িুে অচবনযি, হারন আেরবাোে নে। নাাঁে সািরন 

ে ়োরনা চননোনা বই ও অরনক কাগজপত্র। আপনরোো এই িানুষচট সব সি ়ে ভেো 

চকংবা প ়ো চনর ়েই থাারকন। নরব ভকানও একটা চবষর ়ে িনুঃসংর াগ কেরন পারেন না। 

একটা বই োচনক প ়েরন প ়েরন শুরু করেন আে একটা বই। একটা ভেো অসিাি ভেরে 

বরস  ান অনয ভেো ়ে। নাাঁে ভেো োপা হে চকনা চকংবা ভকউ প ়েে চকনা, না চনর ়েও 

িাথাাবযথাা ভনই। কেনও বানারস নাাঁে ভেো কাগজ উর ়ে  া ়ে অরনক দৃরে, চনচন ভসই 

চদরক নাচকর ়ে হারসন। উরঠ চগর ়ে কাগজটা কুচ ়ের ়ে আনরনও নাাঁে আেসয। 

  

েচব নাাঁে সািরন এরস হাাঁটু ভগর ়ে বসরনই চনচন সরকৌনুরক বেরেন, বাংো সাচহনয 

গগরনে ভি নাদ, না, এটা চঠক হে না, সাচহনয েিরেরত্রে নরুি সবযসািীে হঠাৎ এই 

গুহাবাসীে চনকট আগিরনে কােি  ওরহ ভ্রানুঃ, আে  াই বরো, টাকা-প ়েসা ভির ়ো না 

ভ ন। আিাে োাঁর ়ে িা েবানী। ভস প্রর ়োজন থাাকরে সনযপ্রসাদরক ধরো, সনু আিারদে 

বযািাে। 

  

েচব নাাঁে বক্তবয চনরবদন কেরেন। 

  

চিরজন্দ্রনাথা অট্টহাচস করে উরঠ বেরেন, নুই বাঁিাচে আিারক েচব  এ ভনা অচন উত্তি 

প্রিাব। চদপুটা আিাে ওপে ব ়ে েবেদাচে করে। সব সি ়ে বরে, বাবা, আপচন এটা 

োরবন না, ওটা আপনাে স্বারাযে পরে োোপ, কী িুেচকে বে ভনা! ইরে িনন ভেরনও 
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পােব না  চদপুরক চকেুচদরনে জনয বাইরে সচের ়ে চদরে ভনা অ ািােই উপকাে হরব 

ভে। চকন্তু এেনও বৃচি বাদো নারিচন, এই সির ়ে নুই পাহার ়ে  াচব ভকন  ভনাো এন 

পাহার ়ে  াস, ভসোরন চগর ়ে কী আনন্দ পাস  পাহা ়ে ভিারটই সুচবরধে জা ়েগা ন ়ে, 

অনোচন পথা ভঠচের ়ে ভ রন হ ়ে,  েন নেন পােন হরন পারে।  

  

চিরজন্দ্রনাথা এরকবারেই ভ্রিি চবোসী নন, নাাঁরক অরনক বরে বরেও বাইরে ভকাথাাও 

চনর ়ে  াও ়ো  া ়ে না। চনচন ভ্রিি কাচহনী পর ়েন, িানস-ভ্রিরিই নাাঁে আনন্দ। ভ্রিরিে 

জনয োেীচেক পচে,ি নাাঁে ভ াে অপেন্দ। 

  

পাহা ়ে সম্পরকয চনচন নানা কথাা বেরন বেরন হঠাৎ িরন প ়োে েচেরন বরে উঠরেন, 

এক গ্রািয কচব পাহা ়ে সম্পরকয চঠক আিাে িরনে কথাাটা চেরে ভগরেন, শুনচব  

  

কী ভ  সুে পাহার ়ে থাাকা 

চবরো ়ে আে চপপরস ভজাকা 

চবোনা ়ে কুটচক ভপাকা 

োফা ়ে চনচ ়েং চনচ ়েং 

বরে ভগাাঁসাই হাোধরন  

ভনাো দাচজযচেরে এচে ভকরন 

সদাই করে ভসরেরন  

েীরন িাগয চসচ ়েে চসচ ়েে 

  

ভেষ পেচক্তচট শুরন েচব িাথাা চনিু কেরেন, চিরজন্দ্রনাথা হাসরন োগরেন আপন িরন। 

নাাঁে হাচস থাািরে েচব জানারেন চত্রপুোে িহাোরজে আিন্ত্ররিে কথাা। 

  

চিরজন্দ্রনাথা বেরেন, নরব ভনা ভ রনই হরব, োরজন্দ্র সেরি দীন  থাা  া ়ে দূে নীথায 

দেেরন…এই ধেরনে কী ভ ন চেরে ভগরেন না িাইরকে  োজা-িহাোজা বরে কথাা! 

চফরে এরস আিা ়ে গল্প বচেস। 
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েথাীে িহা আহ্লাদ, ভেষ প যন্ত পাহার ়েই  াও ়ো হরে, ভ ন নাে ইরেে ভজারেই এটা 

হে। চকন্তু িুেচকে হে চবচবরক চনর ়ে। িচহিরক েচব জাচনর ়ে চদর ়েরেন ভ  চনচন সত্রক 

 ারবন, চবরকেরবো চবচব এরস সব শুরন বেে, েচবকা, আিা ়ে চনর ়ে  ারব না  আচি 

িহাোজরক ভদেব। 

  

েচব সহসা উত্তে চদরন পােরেন না। চবচবে ভকানও আবদাে, উপরোধ ভঠেরন পারেন 

না চনচন। চনরজে উরদযারগ ভগরে চবচবরক চনচন অবোই চনর ়ে ভ রনন, চকন্তু অরনযে 

আিন্ত্রি, ভসোরন চনচন েথাীরক চনর ়ে  ারেন এই ভনা  রথাি, আেও কারুে জনয চক বো 

 া ়ে  না ো ়ো চবচব এেন পূিয  ুবনী, নাে ে ়েরনে জনা পৃথাক  রেে প্রর ়োজন। িচহরিে 

কারে চনচন ভজরনরেন, িহাোরজে সরে এবারে নাাঁে োচনো ভকউ ভনই। একা চবচবে জনয 

আোদা বরন্দাবি কেরন হরব। 

  

চবচব আ ়েন িেু ভিরে উৎসুকোরব নাচকর ়ে আরে, েচব দুবযে করি বেরেন, না ভে, 

চবচব, ভনারক এ বাে চনরন পােচে না। আিো আে একবাে… 

  

চবচবে দু ভিারে অশ্রুচবন্দু এরস ভগে সরে সরে। ভস েচবে চপরঠ চকে িােরন িােরন 

ধো গো ়ে বেরন োগে,  াও,  ন চদন ইরে চগর ়ে থাারকা,আচি ভনািাে সরে আে কথাা 

বেব না, ভকানওচদন কথাা বেব না— 

  

ভদৌর ়ে িরে ভগে ভস, আে  াকা াচক করেও ভফোরনা ভগে না। এ বারেে অনযেকি 

ভ্রিরিে আকষযরি েচব ভ -উিীপনা অনুেব কেচেরেন, নাে িরধয প ়েে একটা চবষারদে 

ভেো। ইদানীং েচবে হান চদর ়ে ভবরুরে ভোট ভোট সরনটে আকারেে কচবনা। কাচেয ়োং 

 াত্রাে আরগে োরত্র চেেরেন : 

  

ওরে  াত্রী, ভ রন হরব বহদুে ভদরে 

চকরসে কচেস চিন্তা বচস পথা ভেরষ 

ভকান দুুঃরে কাাঁরদ প্রাি। কাে পারন িাচহ  

বরস বরস চদন কারট শুধু গান গাচহ 
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শুধু িুগ্ধ ভনত্র ভিচে। কাে কথাা শুরন 

িচেস জ্বচে ়ো চিরে িরনব আগুরন… 

  

কাচেয ়োে এ বাে আরগ আরগই েীন পর ়ে ভগরে জিে। ভসই সরে অচব,ান্ত বৃচি। বাচ ়ে 

ভথারক ভবরুবাব উপা ়ে ভনই,  রবে িরধযও আগুন ভজ্বরে বসরন হ ়ে। েথাীে সিবর ়েসী 

ভকউ ভনই, ভস ভবিাচে  রেে িরধয েটফট করব। পাহার ়েে ভদরে এরসও বৃচি আে 

কু ়োোে জনয পাহা ়ে ভদোই  া ়ে না। অবেয িচহি নারক কথাা চদর ়েরে, বৃচি একটু 

ধেরেই নারক দাচজযচেং  ুচের ়ে চনর ়ে আসা হরব।  

  

প্রচনচদন সকারে ও সন্ধযা ভথারক অরনক োচত্র প যন্ত ওপেনোে ব ়ে  েচটরন গান বাজনা 

ও গরল্পে আসে বরস। িহাোরজে বযবহাে েুবই স্বাোচবক ও আন্তচেক, নবু নাাঁে সািরন 

েচব চকেুরনই সহজ হরন পারেন না। োজনন্ত্র সম্পরকয েচবব িরন ভ ন একটা ভোিাচন্টক 

ভিাহ আরে। ভিারেে সািরন চ চন বরস আরেন, নাাঁরকই েচব ভদরেন ইচনহাস ও রূপকথাা 

চিচ,ন এক আদেয োজা চহরসরব। ভ  োজা স্বাথাযেূনয, ভদেরপ্রচিক, প্রজাে িেরেে জনয 

চনরবচদন প্রাি, আবাে চনচনই কাবয-চেল্প-সেীরনব পৃষ্ঠরপাষক। বীেিন্দ্র িাচিরকযে 

িচেরত্র এ েকি চকেু চকেু গুি আরে অবেযই। চকন্তু েচব নাাঁব কল্পনাব ভনরত্র ভ -িহান 

োজারক ভদেরন পান, ভসই োজা আে এই বািরবে িানুষচট এক হরন পারেন না। 

  

গান গাও ়োে বযাপারে েচবব ভকানও সরিাি ভনই, ব ়ে ব ়ে সো-সচিচনরন, কংরগ্ররসে 

অচধরবেরনও চনচন গান করবন। চকন্তু িহাোরজে সািরন গান গাইরন বসরেই চনচন 

ভকিন ভ ন আ ়েি হর ়ে  ান। ভ ন চবোে এক বাজদেবারে চনচন সো-গা ়েক। আকবরেে 

দেবারে নানরসন। এ েকি োবরেই সরিাি এরস  া ়ে।  

  

িহাোরজে িনন এিন িুগ্ধ ভ,ানা অবেয েুবই দুেযে। কাচেয ়োরে এরস চনচন আেও 

অসুা হর ়ে পর ়েরেন, এই চেরজ আবহাও ়ো নাাঁব সহয হরে না, চকন্তু ভোরগে করিে 

ভকানও চিে নাাঁে িুরে ভফারট না। নািাক ভেরন ভেরন ভসাজা হর ়ে বরস চনচন একাগ্র 
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হর ়ে গান ভোরনন, এক এক সি ়ে নািাক টানরনও েুরে  ান। গারনে প্রচনচট েব্দ চনচন 

বুরঝ চনরন িান বরে, একই গান গাইরন বরেন বােবাে।  

  

উচ্ছ্বে করো ভহ আচজ এ আনন্দ োচন 

চবকচে ়ো ভনািাে আনন্দ িুে োচন 

সো-িারঝ নুচি আজ চবোরজা ভহ োজোজ  

আনরন্দ ভেরেচে নব চসংহাসন পাচন… 

  

িহাোজ চজরজ্ঞস কেরেন, েচববাবু, কাে ভ  গানচট ভগর ়েচেরেন, ‘িধুে রূরপ চবোরজা 

ভহ চবশ্বোজ’, নারন বরেচেরেন চবশ্বোজ, আে এ গানচটরন আরে োজ োজ, এ দুইর ়েে 

িরধয নফান আরে চক চকেু  

  

েচব বেরেন, না, অথায একই। নরব একই েব্দ বােবাে বযবহাে না করে চেন্ন েব্দ বসারে 

োে 

  

িহাোজ বেরেন, আে একচট গান ভগর ়েচেরেন, ‘আচজ োজ-আসরন ভনািারে বসাইব 

 দ ়ে িাঝারে’, নারনও আরে, ভনািারে চবশ্বোজ, অন্তরে োচেব ভনািাে ভেনরেই এ 

অচেিান…’, এোরন আবাে ‘চবশ্বোজ’ ের ়েরে। 
  

েচব িিৎকৃন হরেন। িহাোজ এন েুাঁচটর ়ে ভোরনন এবং পদগুচে িুো োরেন  এিন 

ভ,ানা পাও ়ো  ারব ভকাথাা ়ে  

  

আেও একটা বযাপাে ভে ়োে হও ়ো ়ে ীষৎ েজ্জা ভবাধ কেরেন েচব। িহাোরজে সািরন 

গাইরন বসরেই ভসই সব গান িরন আরস,  াে িরধয োজা েব্দচট আরে।  

  

গারন গারন অরনক োন হর ়ে  া ়ে, অসুা িহাোজরক চব,াি ভনবাে জনয না ়ো ভদ ়ে 

িচহি। িহাোজ না গ্রাহয না করে িচহরিে গার ়ে িাপ ়ে ভিরে বরেন, নুই থাাি। ক চদন 

বাাঁিব চঠক ভনই। এ েকি সেীন সুধা পান না করে ভগরে জীবনটাই বযথায হরব। 
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িচহি নেন েচবরক ইচেন করে গান থাািাবাে জনয। 

  

েচব এবং েথাীে াান হর ়েরে নীরিে একচট প্রেি  রে। োরত্র আসে েে হবাে পে 

িহাোজ েচবরক চসাঁচ ়ে প যন্ত এচগর ়ে চদরন আরসন। নারন েচবে ব ়ে অস্বচি হ ়ে, চনচন 

বরেন, িহাোজ, আপচন অসুা েেীে চনর ়ে আবাে এনটা আসরেন ভকন  আপচন 

আসরবন না। 

  

িহাোজ সািানয ভহরস বরেন, েচববাবু, পারে অেসনা এরস কনযরবয িচট  টা ়ে, আচি 

ভস ে ়ে কচে। আিা ়ে বাধা ভদরবন না। 

  

সকারেে আসরে গারনে বদরে হ ়ে কবষ্ণব োরস্ত্রে আরোিনা। এ চবষর ়ে োধােিরিে 

জ্ঞান অসািানয। পদাবেী সংকেনচটরন ভকান ভকান পদকনযারদে েিনা ভনও ়ো হরব এবং 

বইচট কন ব ়ে হরব, না চঠক হর ়ে ভগরে। িহাোজ বরেরেন, এ বইর ়েে জনয প্রকােক 

ভোাঁজাে দেকাে ভনই। চনচনই ভদরবন এক েে িুদ্রা। োপাোনাে জনয ভিচেনপত্র ভকনাে 

েেিও ভদরবন চনচন, আরগ একচট বাচ ়ে ভদেরন হরব, উপ ুক্ত ভকানও বযচক্তরক 

িযারনজাে কো দেকাে, এই সব আরোিনা হরন হরন িহাোজ হঠাৎ একচদন জ্ঞান 

হাচের ়ে ঢরে প ়েরেন। 

  

াানী ়ে একজন চিচকৎসক এরস চকেুেরিে ভিিা ়ে নাাঁে জ্ঞান ভফোরেন বরট, চকন্তু ভদো 

ভগে ভ  িহাোরজে েেীে এিনই দুবযে ভ  চনচন আে হাাঁটরন পােরেন না। এই অবাা ়ে 

আে কাচেয ়োং থাাকা ভিাটই সেন ন ়ে। অসুা িহাোজরক চনর ়ে উচি হয িুরে সবাই চফরে 

এে কেকানা ়ে। 

  

িহাোরজে জীবনীেচক্ত অদিা। কেকানাে ব ়ে  াক্তােরদে ওষুধ ভের ়ে আবাে িাো হর ়ে 

উঠরেন চনচন। কুিাে োধাচকরোে নাাঁরক চত্রপুো ়ে িরে আসাে জনয নাে পাঠারেন, চকন্তু 

িহাোজ এেনই চত্রপুো ়ে চফরন িান না, চনচন ভ রক পাঠারেন কুিাে সিরেন্দ্ররক। 
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কাচেয ়োং থাাকাে সি ়ে ‘োজচষয’ উপনযাস ও ‘চবসজযন’  নাটক সম্পরকয কথাা হর ়েরে 

অরনকবাে। েচব ‘চবসজযন’-এে চকেু অংে পাঠ করেও শুচনর ়েরেন। নাাঁে সুেচেন করি 

ভসই পাঠ শুরন িহাোজ বরেচেরেন, আপনারদে ঠাকুে বাচ ়েরন অরনক নাটরকে অচেন ়ে 

হ ়ে শুরনচে। আিারদে চত্রপুোে এই কাচহনীচটে অচেন ়ে একবাে হরন পারে না  

  

কেকানা ়ে চফরে েচব চঠক কেরেন, চবসজযন একবাে িিা করে িহাোজরক ভদোরনা 

উচিন। বাচ ়েে ভেরেরির ়েো সবাই োচজ। দুই ভ্রানুসু্পত্র গগন আে অবন ভবে েচব আাঁরক, 

ওো িরিে সাজসজ্জা বানারন ভেরগ ভগে। িহ ়ো চদরন শুরু করে েচব চনরজ চনরেন 

ে ুপচনে েূচিকা। 

  

নাে আরগ অবেয চবচবে িান োোরন হে। চবচব ভজদ ধরে বরসচেে ভস এই নাটরক 

অংেগ্রহি কেরব না। চকন্তু চবচব না-থাাকরে ভনপরথায হােরিাচন ়োি বাজারে ভক  চবচবে 

আেুরে জাদু আরে, নাে স্পরেয হােরিাচন ়োি ভ ন কথাা বরে।  

  

আরগ একবাে চবসজযন পাো অচেনীন হর ়েচেে, পাটয অরনরকেই িুো আরে। আে 

একবাে ঝাচের ়ে চনরন ভবচেচদন োগে না। ঠাকুে বাচ ়েরন প্রা ়েই চকেু না চকেু নাটক 

হ ়ে, িি একটা কনচেই থাারক, অচেনর ়েে নাচেে ভ াষিা কেরন নাই ভদচে হে না। 

  

িহাোজ বীেিন্দ্র সুা হরেও নাাঁে পা-দুচট দূবযে হর ়ে ভগরে, ভবচেেি দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরন 

পারেন না। অরনযে কাাঁরধ েে চদর ়ে হাাঁটরন হ ়ে। চকন্তু আজ নাাঁরক ভজা ়োসাাঁরকাে 

ঠাকুেবাচ ়েরন ভ রন হরব োজকী ়ে ি যাদা ়ে, বাইরেে ভোকরদে চনচন ভকানও েকি 

োেীচেক অেিনা ভদোরন িান না। ওপেটা হাচনে দাাঁরন বাাঁধারনা একটা ভোজউর ে 

েচ ়ে চকরন আনা হে, ভসই হচ ়ে হারন চনর ়ে চনচন চকেুেি হাাঁটা অরেযস কেরেন। 

  

ঠাকুে বাচ ়ে চনচন ভপৌাঁরে ভগরেন অচেন ়ে শুরুে ভবে চকেুেি আরগ। আসন গ্রহি না করে 

চনচন িরে এরেন চগ্রন রুরি। ভগাচবন্দ িাচিকয, নেত্র ো ়েরদে ভপাোক ভদেরন োগরেন 

েুাঁচটর ়ে। ঠাকুে বাচ ়েে নাটরক ভপাোরকে ভনিন বাহেয থাারক না। োজা-োজ ়োোও 

সাধােি ভপাোক পরে, চকন্তু এ বারে কচিউি োিা হরে, িহ ়োে সি ়ে িচহি এরস 
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ভপাোক সম্পরকয পোিেয চদর ়ে ভগরে। িহাোজ নাে পরেও চকেু অদে বদে করে 

চদরেন, অরনক গিযিানয বযচক্ত আসরবন আজ, নাাঁো প্রনযে কেরবন চত্রপুোে 

োজবংরেে কাচহনী, নাই িহাোজ ভকানও েকি ত্রুচট োেরন িান না। 

  

অনয অচেরননা-অচেরনত্রীরদে সরে কথাা বেরন বেরন চনচন চজরজ্ঞস কেরেন, েচববাবু 

ভকাথাা ়ে  নাাঁরক ভদেচে না। 

  

িচহি বেে, ওই ভনা আপনাে পারেই দাাঁচ ়ের ়ে আরেন। 

  

িহাোজ  ুরে নাচকর ়েই দারুি চবচমিতন হরেন। ে ুপচনে েূচিকা ়ে েচব পরেরেন একটা 

োে টকটরক কাপ ়ে, ঊধ্বারে শুধু একটা নািাবচে জ ়োরনা। দীর্ কা ়ে পুরুষ, িও ়ো 

বুক ভ ন ভশ্বনিিযরেে িূচনযে িনন, েুরু দুচট গাঢ়ে করে আাঁকা, িন্দন িচিযন েোট, িাথাা ়ে 

জটাজুরটে পেিুো। েচব চিচটচিচট হাসরেন, িহাোজ বেরেন, এরকবারে চিনরনই 

পাচেচন। 

  

িরি একচটই ভসট। এক ভকারি ভবে ব ়ে আকারেে একচট কোেবদনা কােীে িৃন্ম ়েী 

িূচনয। সািরনই হাাঁচ ়েকাঠ, ভসোরন পুেরনা েক্ত জরি আরে। িরিে অনয ভকারি 

োজবাচ ়েে অন্দে িহরেে আোস। 

  

প্রথাি দৃেয ভথারকই নাটক জরি ভগে। কুে, ভিাধী ে ুপচনে েূচিকা ়ে েচব ভ ন অনয 

িানুষ। োন্ত, চিি স্বরে চ চন সব সি ়ে কথাা বরেন, গো কেনও ির ়ে না, এেন নাাঁে 

করিই  ন  ন হিাে ভোনা  ারে। 

  

এই নাটরকে চবষ ়েবস্তু িহাোরজে িনুঃপূন, চনচন চনরজও কবষ্ণব। পশুবচে চনচন ভদেরন 

পারেন, জেরে চগর ়ে পশু চেকারেে োজাচিন েেও নাাঁে অরনকচদন  ুরি ভগরে। নাটক 

ভদেরন ভদেরন চনচন িারঝিারঝই  া ়ে  ুচের ়ে অনয দেযকরদে প্রচনচি ়ো েে কেরেন। 

এ নাটরকে সাথাযকনা ়ে ভ ন নাাঁেই গবয। নাাঁে চত্রপুোরক প্রনযে কেরে কেকানাে িানুষ। 
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অচেন ়ে কোে সি ়ে েচবে িরধয সচনযই ভ ন রূপান্তে  রট  া ়ে। নাাঁে চনরজেই ভেো 

নাটক, এে আরগও অচেন ়ে করেরেন, নবু প্রচনবােই অচেন ়ে িোে সি ়ে নাাঁে িরন হ ়ে, 

এই সব  টনা ভ ন সচনয সচনয এেনও  টরে। 

  

জ ়েচসংরহে আত্মহনযাে পে চনচন  েন আনযনাদ করে উঠরেন, ‘জ ়ে চসংহ! জ ়ে চসংহ! 

চনদয ়ে। চনষ্ঠুে! এ কী সবযনাে কচেচে ভে— নেন সিি িি ভ ন ভকাঁরপ উঠে। ভ ন ভোরক 

সচনযই নাাঁে বে চবদীিয হর ়ে  ারে! 

  

দুচট দৃরেযে পে, একা কােী িুচনযে সরে কথাা বেরেন ে ুপচন। অচেন ়ে কেরন কেরন 

সাঙ্ঘাচনক উরত্তচজন হর ়ে ভগরেন েচব। ভ ন এই িাচটে িূচনযচট সচনযই েক্তরোেুপ, 

জীবজগরনে েক্ত পান না কেরে এে নৃষ্ণা ভিরট না। াান কাে চবমিতৃন হর ়ে েচব একটা 

চবপজ্জনক কাণ্ড করে ভফেরেন। 

  

নাটরক আরে ভ  ভগািনী নদীরন কােী প্রচনিারক চনরেপ কো হরব। িরি ভনা সচনয 

সচনয না ভদোরনা  া ়ে না। আরগ ভথারক চঠক চেে ভ  ে ুপচনরবেী েচব কােী প্রচনিাটা 

ভনাোে োন কেরবন, ভসই প্রচনিাে কাঠারিাে ভপেরন দচ ়ে বাাঁধা আরে, অবন আে গগন 

আ ়োে ভথারক দচ ়ে ভটরন িুচনযচটরক উইংরসে িরধয চনর ়ে  ারব। সংোপ বেরন বেরন 

েচব েুরে ভগরেন ভস কথাা। 

  

 ভদ চফোর ়ে োেসী চপোিী! 

শুচনরন চক পাস  

আরে কিয  জাচনস কী করেচেস  

কাে েক্ত করেচেস পান  ভকান পুিয 

জীবরনে  

  

দু হারন িূচনযটা ধরে না ়ো চদরন োগরেন েচব। নােপে বেরেন :  

  

কাে কারে কাাঁচদরনচে 
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নরব দূে, দূে, দূে; দূে করে দাও 

 দ ়ে দেনী পাষািীরে! ে ু ভহাক 

জগরনে বে! 

  

বেরন বেরনই অন ব ়ে িূচনযটারক নুরে চনরেন শুরনয। দেযকো সবাই ের ়েে েব্দ করে 

উঠে। েচব এিচনরনই বেোেী পুরুষ, এেন নাে েেীরে ভ ন অসুরেে েচক্ত এরসরে। 

িূচনযটা চনর ়ে  ুেরন োগরেন সাবা িি। নােপে একচদরকে উইংরসে ভকারি ভসটারক 

েুাঁর ়ে িুেিাে করে চদরন ভগরেন। ভ ন শুধু ে ুপচনে ন ়ে, কােীিুচনযে প্রচন েচবে চনজস্ব 

ভ  চবোগ আরে ভসটাই এেন প্রবেোরব ফুরট উরঠরে।  

  

উাঁিু করে েুাঁ ়েরন চগর ়ে েচব ভদেরেন, ভসই উইংরসে পারে হােরিাচন ়োি চনর ়ে বরস আরে 

চবচব। ভস চবমিত ়েেো ভিাে চনর ়ে ভির ়ে আরে েচবকাকাে চদরক। ওই িূচনযটা আের ়ে প ়েরে 

চবচবে আে বাাঁিাে আো থাাকরব না। ভেষ িুহূরনয েচবে কিননয চফরে এে, চনচন ভকাঁরপ 

উঠরেন, দ্রুন অনয পারে সরব চগর ়ে আরি আরি নাচির ়ে োেরেন ভসই িূচনয। 

  

সিি ভপ্রোগৃহ কেনাচে ধ্বচনরন ভফরট প ়েে। 

  

অচেনর ়েে ভেরষ নাটরকে সরে সংচেি প্ররনযকরক একচট করে ভিাহে উপহাে চদরেন 

িহাোজ। চকন্তু আে ভবচে ভদচে কেরেন না, চনরজই আরগ আরগ চগর ়ে উঠরেন জুচ ়ে 

গাচ ়েরন। ভফোে পরথা নাাঁরক গম্ভীে িরন হে। 

  

বাচ ়েরন এরসও িচহি  েন উচ্ছ্বচসনোরব নাটকচটে প্রেংসা কেরে, নারক বাধা চদর ়ে 

িহাোজ বেরেন, িুপ কে! কেকানাে ভোক সব চকেু োে পারে, আিো পাচে না ভকন  

চত্রপুোরন এিন নাটক হ ়ে না ভকন  আিো কি কীরস  

  

িচহি থানিন ভের ়ে বেে, আিারদে ওোরন ভ  িিা ভনই। কেকানা ়ে এাঁো সব চকেুই 

অরনক আরগ শুরু করেরেন। 
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িহাোজ আবাে ধিক চদর ়ে বেরেন, আিারদে ওোরন িিযা শুরু কচেসচন ভকন! ভনাো 

ভেোপ ়ো চেরেচেস কী করি   া, আিাে ভিারেে সািরন ভথারক দূে হর ়ে  া! 

  

িহাোরজে ভিজাজ চবগর ়ে ভগরে নেন আে ভকানও কথাা বো িরে না। চনচন দূে হর ়ে 

ভ রন বেরেও দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরন হরব, িরে ভগরে আে বকুচন ভদরবন কারক  

  

চনরজে বুরক হান বুোরন বুরোন চনচন আেও কর ়েকবাে ওই একই কথাা বেরন 

োগরেন। নােপে বেরেন, সব বযবাা কে, আচি দু একচদরনে িরধযই চত্রপুো ়ে চফরে 

ভ রন িাই। আিাে প্রাসারদ আচি একোনা ভিজ বানাব। এই চবসজযন নাটক চদর ়েই শুরু 

হরব। ভক ভক পাটয কেরব  

  

িচহি বেে, আরজ্ঞ ভস েকি ভোক েুাঁজরে পাও ়ো  ারব। 

  

িহাোজ বেরেন, েুাঁজরে পাও ়ো  ারব িারন কী  ভকাথাা ়ে গরু ভোাঁজা েুাঁজচব  চনরজে 

চদরক িাইরন জাচনস না  নুই সাজচব জ ়ে চসংহ। আচি ে ুপচন। োধােিি ভগাচবন্দ 

িাচিকয। না, ব ়ে ভোগা, ওরক িানারব না। ও িন্ত্রী ভহাক বেং, নেজরক চদর ়ে োই কেরন 

হরব। বাচ ়েরন চবসজযন বই আরে না  চনর ়ে আ ়ে! দযাে, েচববাবুে ভির ়ে আচি োে পাচে 

চক না!  

  

বুরক হান বুরোন বুরোরন িহাোজ পা ়েিাচে কেরন োগরেন  রেে িরধয। িচহি ভদৌর ়ে 

চগর ়ে নাটকচট চনর ়ে এে। িাঝোরনে একটা পৃষ্ঠা েুরে িহাোজ বেরেন, আিারদে 

এোরন অচেন ়ে হরব, কেকানাে ভোক ভদেরন  ারব। সবাইরক বুচঝর ়ে চদরন হরব ভ  

আিারদে চত্রপুো ভকানও অংরে কি ন ়ে। এইোনটা শুরন দযাে; 

  

সনয 

ভকন না বচেব  আচি চক  োই সনয 

বচেবারে  আিাচে এ কাজ। প্রচনিাে 

িুে চফোর ়ে চদর ়েচে আচি। কী বচেরন 
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িাও, বরো… 

  

বইটা হান ভথারক েরস পর ়ে ভগে আরগ, নােপে দুেরন দুেরন িহাোজও ঝুপ করে িুে 

থুাবর ়ে প ়েরেন িাচটরন। 

  

িচহি েুরট এরস ভদেে, িহাোরজে নাক চদর ়ে েক্ত গ ়োরে, ভঠাাঁরটে পারে ভফনা। 

  

িহাোজ চফসচফস করে বেরেন, বুক ভফরট  ারে। আিারক চেগচগে চত্রপুো ়ে চফচের ়ে 

চনর ়ে িে, িচহি। নইরে আে বুচঝ আিাে ভফো হরব না। 

  

সচনযই আে ভফো হে না। এেপে কর ়েকচদন  রি-িানুরষ টানাটাচন িেে। পাাঁিজন 

চবেযান চিচকৎসক পাো করে বরস েইরেন নাাঁে চে ়েরেে পারে। ভকউই আে েেসা চদরন 

পােরেন না। 

  

িহাোরজে গুরুনে পী ়োে সংবাদ শুরনও েচব আসরন পােরেন না। ভসচদন অন ব ়ে 

একটা কােীিূচনয হযাাঁিকা টারন ভোোে জনয নাাঁে ভকািরে ভিাট ভেরগ ভগরে, চনচনও 

ে যাো ়েী, সাো গার ়ে বযথাা। 

  

িহাোজ আেন্ন অবাা ়ে েইরেন চদরনে পে চদন। িারঝ িারঝ চনরজে িরন কথাা বরেন। 

নাাঁে প্রথািা বাচন োনুিনীরক ভ ন ভিারেে সািরন ভদেরন পান,  ারকন নাাঁে নাি ধরে। 

োধাচকরোরেে কারে েবে ভগরে, চনচন এেনও এরস ভপৌাঁেরন পারেনচন, কুিাে সিরেন্দ্র 

আরগই েওনা চদর ়েচেরেন বরে এরস ভগরেন। চনচন চপনাে পারে বরস থাারকন। িহাোজ 

িারঝ িারঝ নাে িাথাা ়ে হান চদর ়ে চবকারেে ভ ারে বরেন, ভনাে িারক কথাা চদর ়েচেোি, 

নুই োজা হচব। চসংহাসন ভের ়ে উঠচব না! 

  

সরনরো চদন পে িহাোরজে অবাাে আবাে োচনকটা পচেবনযন হে। পুরো ভিাে েুরে 

নাকারেন, চনশ্বাসও স্বাোচবক। পাত্র-চিত্রো উৎফুল্ল হর ়ে োবে, িহাোজ না হরে আবাে 
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সিট কাচটর ়ে উঠরবন। চকন্তু সারহব  াক্তাে বরে ভগে, এই সি ়েটা ়ে ভবচে সাবধারন 

থাাকরবন। ভ  ভকানও িুহূরনয চবপদ হরন পারে। 

  

অরনকগুচে বাচেরে ভঠসান চদর ়ে বরস িহাোজ ফরেে েস ভেরেন িুিুক চদর ়ে। একটু 

নািাক ভেরন িাইরেন। 

  

িচহিরক বেরেন, হযাাঁ ভে, আচি চত্রপুো ়ে চফেরন পােব না আে  আিাে জীবরন আচি 

অরনক সাধই চিচটর ়েচে। বৃন্দাবন দেযন করে এরসচে। দাো-হাোিা দিন করে োরজয 

োচন্ত এরনচে। চপনৃপুরুরষে চসংহাসন কেচিন কচেচন। আচি ভ  ভফারটাগ্রাফগুরো 

নুরেচে, ভসগুরো  ত্ন করে োচেস। িচহি, আিাে ভোটোচন এেনও ভনহান বাচেকা, 

ভদচেস ভ ন নাে অ ত্ন না হ ়ে। 

  

কথাা বেরন বেরন ভথারি চগর ়ে এক দৃচিরন চকেুেি ভির ়ে েইরেন িচহরিে চদরক। নাে 

দু ভিাে চদর ়ে জে গ ়োরন োগে। একটু পরে চনচন আবাে ধো গো ়ে বেরেন, শুধু দুরটা 

অনৃচি ের ়ে ভগে,  চদ চত্রপুোে িাচটরন শুর ়ে ভেষ চনশ্বাস ভফেরন পােনাি… আে, 

আে, ভসই ভ  দাসীচট, কী ভ ন নাি, শুর ়ে শুর ়ে নাে গান শুনরন ভির ়েচেোি, ভস চকেুরনই 

োচজ হে না, আচি কী ভদাষ করেচে  ভনাো নারক আনরন পােচে না।  

  

িচহরিে ভিারে জে এরস ভগে। নেনই ভস েুরট ভগে অরধযন্দুরেেরেে কারে। 

  

এিাোে  চথার ়েটাে বন্ধ হর ়ে ভগরে। প্রা ়ে সবযাস্বান্ত অবাা ়ে অরধযন্দুরেেে আপানন 

ভবকাে হর ়ে বরস আরেন বাচ ়েরন। ন ়েনিচিরক দু চননরট চথার ়েটাে ভথারক  াকা াচক 

কেরেও ভস ভকানওচটরনই ভ াগ ভদ ়েচন এেনও প যন্ত। 

  

অরধযন্দুরেেেরক সরে চনর ়ে িচহি এে ন ়েনিচিে বাচ ়েরন। দুজরন চিরে নারক ভবাঝারন 

োগে, টাকাপ ়েসা চকংবা ভজাে জবেদচিে প্রশ্ন ন ়ে, একজন িৃনুযপথা াত্রীে ভেষ ইো 

চক ভস পূেি কেরন পারে না  িুিূষয অবাারনও িহাোজ ন ়েনিচিে কথাা িরন ভেরেরেন, 

নাে গান শুনরন ভির ়েরেন। অন ব ়ে িানুষটা কাাঁদরেন এ জনয। 
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এ বারে আে ন ়েনিচি না বেরন পাে না। একটা গেরদে োচ ়ে পরে ভস ওরদে সরে 

চগর ়ে ভ া ়োে গাচ ়েরন উঠে। 

  

িহাোরজে চনশ্বাস আবাে েীি হর ়ে এরসরে। নবু ন ়েনিচিরক ভদরে নাাঁে িুেোচন ভ ন 

আরোচকন হর ়ে উঠে। স্পি েুচেে োব ভদো চদে নাাঁে ওরষ্ঠ। োজাোজ ়োে ভজদ, এক 

নােীে সাচন্নধয চনচন ভির ়েচেরেন, নারক না ভপর ়ে চনচন পৃচথাবী ভের ়ে ভ রন পােচেরেন 

না। 

  

িহাোজরক প্রিাি করে ন ়েনিচি বসে নাাঁে িাথাাে কারে একটা ভি ়োরে। 
  

িহাোজ চফসচফস করে বেরেন,  েন ভনািারক ভির ়েচেোি, নেন নুচি  চদ আসরন, 

না হরে হ ়েরনা আচি ভবাঁরি থাাকনাি আেও অরনকচদন। নুচি ভকন িরে চগর ়েচেরে   

  

এ প্ররশ্নে উত্তে ভদবাে এেন সি ়ে ন ়ে। ন ়েনিচি বেে, কী গান ভোনাব   িহাোজ 

বেরেন, নুচি ভবাঁরি থাারকা, েূচিসূনা। নুচি সুেী হও। আিাে সি ়ে ফুচের ়ে এরসরে ভটে 

পাচে। ভনািাে  া ইরে হ ়ে ভসই গান ভোনাও ! 

  

ন ়েনিচি হান ভজা ়ে করে গান ধেে :  

  

ভদে সেী ভিাহন িধুে সুরবেং 

িন্দ্রক িারু িুকুনাফেিচণ্ডন 

অচে কুসুিাচ ়েন ভকেং 

নরুি অরুি করুিাি ়ে ভোিন  

িনচসজ নাপ চবনােং… 

  

 পুরো গানচট ভেষ হে না, নাে আরগই  ুকরে উঠে িচহি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 296 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িহাোরজে ভেষ সির ়েও েচব উপচান থাাকরন পারেনচন, ভসই সি ়ে নাাঁে স্ত্রীে 

প্রসবরবদনা উরঠচেে। পেচদন িৃিাচেনী একচট পুত্র সন্তারনে জন্ম চদরেন। পুত্র িুে দেযন 

কোে পে চনচন দ্রুন েওনা চদরেন। ভকও ়োনোে শ্মোন  ারট িহীশুরেে োজাে 

দাহকার যে পে ভ  াানচট আোদা করে চ রে োো হর ়েরে, ভসোরন সাজারনা হরে 

িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে চিনা। েচব িৃনরদরহে বুরকে ওপে একচট ফুরেে িবক 

োেরেন। একটা কথাা বােবাে নাাঁে িরন হরন োগে, িানুষ কন কাজ। অসিাি ভেরে 

িরে  া ়ে! 

২১. িচহোিচিে ভিার ়ে একচট পুত্র 

সন্তান 

চবর ়েে চঠক ভদ ়ে বেে পে িচহোিচিে ভিার ়ে একচট পুত্র সন্তান এে। ভস োরত্র েেন 

একা একা অরনকেি ভকাঁরদচেে। বাচ ়েে উরঠারন বানারনা হর ়েরে আাঁনু ়ে  ে। 

প্রসবরবদনা ওঠাে পে িচহোিচিরক ভস  রে চনর ়ে শুইর ়ে ভদও ়োে পরেও েেরনে 

আসন্ন-চপনৃত্ব সম্পরকয ভকানও অনুেূচন হ ়েচন। ভস িচহোিচি সম্পরকযই চিচন্তন চেে। 

একজন দাই চন ুক্ত কো হর ়েচেে আরগ ভথারকই, দৃজন প্রচনরবচেনীও কর ়েকচদন ধরে 

িচহোিচিরক সাহা য কেচেে নানাোরব। িচহোিচি  েন।  ন্ত্রিা ়ে েটফট কেরে, ভসই 

সি ়ে বৃচি নািে হঠাৎ। দেিা ও কচি চদর ়ে বানারনা অাা ়েী আাঁনু ়ে  ে। বৃচিে ভনা ়ে 

বা ়েরে ভেনরে জে প ়েরব, নাই চনর ়ে েেরনে দারুি উৎকিা। আাঁনু ়ে  রে পুরুষ 

িানুরষে প্ররবে চনরষধ, বাইরে ভস েটফট কেরন োগে, বৃচিরন চেজরন োগে 

অকােরি। 
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নােপে একসি ়ে ভোনা ভগে টযাাঁ টযা করে একচট অরিনা প্রািীে কান্নাে েব্দ। অরনকটা 

োনপাচেে  ারকে িনন। পৃচথাবীরন এে একজন ননুন িানুষ। সব িানুষই প্রথারি কাাঁদরন 

কাাঁদরন েূচি স্পেয করে। 

  

চকেুেি পরে দাই  েন ভকারে করে দেজাে কারে এরন কাপর ়ে জ ়োননা চেশুচটরক 

এরন ভদোে , েেন প্রথারি ভকানও কথাাই বেরন পােে না। িধযব ়েস্কৃা দাইচট কেকে 

করে কন কথাাই বরে  ারে, েেন চকেুই শুনরে না। একচট িানুরষে ভস জন্ম চদর ়েরে, 

এটা এেনও ভ ন নাে কারে অচবশ্বাসয। ভস এেন চপনা! 

  

িচহোিচিরক আেও চননচদন আাঁনু ়ে  রে থাাকরন হরব। েেন নাে কারে ভ রন পােরব 

না। ভসৌোগযিরি বৃচিও ধরে ভগে একটু পরেই। 

  

বাচ ়েে িরধয এরস িচহোিচিে ঠাকুে  রে োধাকৃরষ্ণে িূচনযে সািরন িাচটরন িাথাা 

ভঠচকর ়ে েেন প্রিাি কেে, নেনই নাে ভিারে এে অশু। হযা, ীশ্বে আরেন, অরেষ 

করুিাি ়ে ীশ্বে এই দম্পচনরক একচট সন্তান উপহাে চদর ়েরেন। েেন এনকাে নাে 

জীবনটারক অথাযহীন ভেরব এরসরে। চন ়েচন নারক বিনা করেরে বােবাে। চনরজে িারক 

ভস ভিরন না। চপনা চহরসরব চ চন পচেচিন, চনচনই ভ  নাে প্রকৃন জন্মদানা নােও ভকানও 

চঠক ভনই এবং ভসই চনচনও পুত্র চহরসরব নারক ভকানও স্বীকৃচন ভদনচন। এ পৃচথাবীরন 

েেন ভসই িানুষচটরকই সবরির ়ে ভবচে ে ়ে পা ়ে। আজ ভ  চেশুচট জন্মাে, সবাই জানরব 

েেনই নাে চপনা, েেন নারক বুরক জচ ়ের ়ে োেরব, েন ঝ ়েঝাপটা এরেও দু হান 

চদর ়ে আ ়োে করে োেরব নাে প্রািচেো। চনরজে জীবরন ভস কেনও এক চবন্দু ভিহ 

পা ়েচন, চনরজে সন্তারনে ওপে উজা ়ে করে ভদরব বুক েো ভিহ-িিনা। 

  

েেরনে নন ভবাঁরি থাাকােই কথাা চেে না। নাে িরন প ়েে জেরেে িরধয ভসই োচত্রে 

কথাা। সিি েেীে িাচটরন গাাঁথাা, শুধু িুোচন বাইরে, ভ -রকানও িুহূরনয ভকানও চহংর 

জারনা ়োে নারক ভেষ করে চদরন পােন। কদবাৎ আচদবাসীো নারক ভদেরন ভপর ়েচেে। 

ভসই আচদবাসীরদে চক চঠক ভসই সি ়ে েগবানই ভসোরন পাচঠর ়েচেরেন   চনি ়েই নাই, 
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ীশ্বরেে করুিা ো ়ো নাে পরে বাাঁিা সম্ভব চেে না। চকন্তু আরগ নারক িাচটরন ভপাাঁনা 

হর ়েচেে ভকন, নেন ভকন ীশ্বে বাধা ভদনচন   এিন চনষ্ঠুে োচি পাও ়োে ভ াগয ভকানও 

অপোধ চক ভস করেচেে   থাাক, ীশ্বরেে অচেপ্রা ়ে সম্পরকয ভকানও প্রশ্ন কেরন ভনই। 

বােবাে কচঠন পেীোে িরধয ভফরে আজ ভনা ীশ্বে নারক আোনীন পুেস্কৃাে চদর ়েরেন। 

ভস একজন সাথাযক পুরুষ। 

  

েেন এেন অরনক চদক ভথারকই সাথাযক। বযারিে িাকচেরন নাে পরদান্নচন হর ়েরে। স্ত্রী 

োরগযই এই উন্নচন বো ভ রন পারে। বযারিে এরজন্ট ফাগুযসন সারহব েেরনে 

কিযকুেেনা ়ে সন্তুি চেরেন। েেন চববাহ করেরে শুরন চনচন একচদন নারক ভ রক 

বরেচেরেন, বাবু, ভনািাে এেন উপাজযন বৃচদ্ধে প্রর ়োজন আচি বুচঝ। ভনািারক আচি 

কেকানা ়ে বদচে করে চদরন পাচে, অথাবা পুেীরন আিারদে বযারিে ভ  ননুন োো 

হরে, নুচি ভসোনকাে োে চনর ়ে িযারনজাে হরন পারো। 
  

েেরনে কেকানা সম্পরকয ভকানও আগ্রহ ভনই, ভস পুেীরন  াও ়োে প্রিাবই ভবরে 

চনর ়েচেে। ননুন োো প্রচনষ্ঠা ়ে পচে,ি ভবচে, নারন নাে ভকানও আপচত্ত ভনই, কারজে 

িরধয  ুরব থাাকারন ভস নৃচি পা ়ে। স্বগযিারেে কারেই একচট বাচ ়ে ো ়ো ভনও ়ো হর ়েরে, 

বাচ ়েে সংে হয জচি ের ়েরে। অরনকোচন, গােপাো বা বাগান ভনই অবেয, চকন্তু ভবে 

ভোোরিো পচেরবে। ভদানো বাচ ়েচট োেী সুন্দে করে সাচজর ়েরে িচহোিচি। 

অকােলবধরবযে জনয ভকানওচদন চপনৃগৃহ ভের ়ে বাইরে  াও ়োে আো চেে না নাে, 

োরগযে এক সুিধুে ভিাির ়ে ভস একটা চনজস্ব সংসাে ভপর ়ে ভগরে। নাে রুচিরবাধ সূক্ষ্ম, 

ভবচে আসবাবপরত্র না েচের ়েও  েগুচেরন ভস ভোেন ,ী এরনরে, অচনচথাো এরস িুগ্ধ 

হ ়ে। 

  

চবর ়েে আরগ এো দুজরনই ব্রাহ্মধরিয দীো চনর ়েচেে, চকন্তু েেন ভস বযাপােটারক ভনিন 

গুরুত্ব ভদ ়েচন। োত্র বর ়েরসে নাচিকনা ভবাধ নারক কেনও োর ়েচন। ব্রাহ্মরদে উপাসনা 

ও উপরদরেে বাহেয সম্পরকয একটা ভগাপন নাচেরেযে োব চেে নাে িরন। দীো চনরন 

ভস োচজ হর ়েচেে প্রর ়োজরনে োচনরে। ব্রাহ্মরদে সচি ়ে সিথাযন না ভপরে কটক েহরে 
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বরস চবধবাচববাহ সম্ভব চেে না। িচহোিচি নােপে ভথারক ব্রাহ্মরদে সবেকি আিাে-

আিেি ভিরন িরে। পুেীরন ব্রাহ্মসিাজ ভনই, ভস একা একাই িারঝ িারঝ উপাসনা ়ে 

বরস, িেু বুরজ চবরোে হর ়ে েবীন্দ্রবাবুে ভেোরনা ব্রহ্মসেীন গা ়ে। অবেয একচট পৃথাক 

 রে ভস োধাকৃরষ্ণে চবগ্রহও ভেরেরে, ভসোরনও প্রচনচদন সকারে ফুে-জে ভদ ়ে। এই 

কবপেীরনযে িরধয ভ ন ভকানও অস্বাোচবকনা ভনই। িচহোিচিে  ুচক্ত এই ভ , চবর ়ে 

করেরে বরেই ভনা ভস নাে বাবা-িা, োই-রবারনরদে সরে সম্পকয িুচকর ়ে ভদ ়েচন, সুনোং 

বােযকাে ভথারক ভস ভ  োধাকৃরষ্ণে িূচনযরক পুরজা চদর ়ে এরসরে, ভসটাই বা ো ়েরব ভকন  

আে ব্রাহ্মধরিযে িাধযরি ভস নাে স্বািীরক ভপর ়েরে। সুনোং এ ধিযরকও ,দ্ধা জানারব। 

চনোকারেে েঞ্জনা ও ভপৌত্তচেকনাে এিন োচন্তপূিয সহাবাান আে ভকাথাাও ভদেরন 

পাও ়ো  ারব চক না সরন্দহ আরে। 

  

েেন এনচদন ভকানও ধরিযেই ধাে ধারেচন। ভস এেন পাক্কা সারহচব ভপাোক পরে 

অচফরস  া ়ে, নইরে িযারনজাে চহরসরব ভোরক নারক সিীহ কেরব ভকন  ইংরেজ চকংবা 

ভদা-আাঁেো চফচেচেোই বযারিে িযারনজাে হ ়ে, চদচে ভোরকে এই পদ পাও ়ো দুেযে 

 টনা। বাচ ়েরনও ভোকজন এরে েেন পার ়ে ভিাজা না চদর ়ে কারুে সািরন ভবরো ়ে না। 

িদযপারনে প্রচন নাে ভঝাাঁক না থাাকরেও ভস কনেরোজরনে সি ়ে এক পাত্র ভেচে পান 

করে। িচহোিচি  েন নন্ম ়েোরব ব্রহ্মসেীন গা ়ে, ভস দূরে বরস িাথাা ভদাো ়ে, চকন্তু 

কেনও পেি ব্ররহ্মে প্রসে উঠরে ভস িৃদু হারসাে সরে বরে, ‘পি েূরনে ফাাঁরদ, ব্রহ্ম 

পর ়ে কাাঁরদ’, আচি ব্রহ্ম চবষর ়ে এে ভবচে চকেু জাচন না। েেন োধাকৃরষ্ণে িূচনযে সািরনও 

ভকানওচদন িাথাা নন করেচন। 

  

চকন্তু সন্তানরিে োরন কী ভ  হে নাে, ভস ঠাকুে রে শুর ়ে ভথারক বহেি অবষযি কবরন 

োগে। হ ়েরনা বােযমিতৃচন প্রবে আরো ়েন নুরেচেে নাে বুরক। চত্রপুোে োজবাচ ়েরন ভস 

োধাকৃরষ্ণে চননয পূজা ভদরেরে, োসেীো ভদরেরে, পদাবেী কীনযন শুরনরে, ভসই সব 

মিতৃচন চফরে এরসরে অকমিতাৎ। েরক্তে উত্তোচধকাে ভস অস্বীকাে কেরন পারে না। নাে 

সন্তান নাে িরধয জাচগর ়ে চদর ়েরে বংেপেম্পোরবাধ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 300 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পেচদন ভথারক েেন েীচনিনন আচিক হর ়ে ভগে। সকােরবো  ুি ভথারক উরঠ ভস 

ঠাকুে রে প্রিাি না ভসরে জেপান করে না। 

  

কর ়েকচদরনে িরধযই সুা হর ়ে উঠে িচহোিচি। চেশুচট এেন আে শুধু কাাঁরদ না, 

হাসরনও চেরেরে। দু িািি অচন স্বে সিুরদ্রে জরেে িনন নাে টেটরে দুচট ভিাে, 

িাথাা  ুচের ়ে  ুচের ়ে ভস িনুচদযক ভদরে আে হঠাৎ হঠাৎ চফক করে ভহরস ভদ ়ে। েেন 

োরব, এইটুকু অরবাধ চেশু পৃচথাবীে কী ভদরে এিন আনন্দ পারে  অথাবা ওে িরন 

প ়েরে গন জরন্মে কথাা  প্রচনচদন এই চেশুে পচেবনযন গেীে িরনার ারগে সরে েে 

করে োেন। িিে এে নাক, ভিাে, কপাে, ও স্পি হরে, িুরেে ভসই েক্তাে োবটা 

ভকরট  ারে। নবু পুনুরেে রূপ ভথারক িানুষ হর ়ে উঠরন ভ ন এেনও অরনক ভদচে। েেন 

ভদরেরে গরুে  েন বা্চপা হ ়ে, বােুেটা োচনকবারদই োফাোচফ শুরু করে। 

 গেোনাগুরো জরন্মে একচদন পরেই এচদক ওচদক েুরট  া ়ে। আে িানুরষে বা্চপাে 

স্বাবেম্বী হর ়ে উঠরন এন সি ়ে োরগ! দু িাস হর ়ে ভগে, এেনও নারদে ভেরেচটরক চিন 

করে িাচটরন শুইর ়ে োেরে অসহা ়ে কেরপে িনন হান-পা ভোর ়ে, চনরজ চনরজ উপু ়ে 

হরনও পারে না। 

  

প্রচনরবচেনীো এরস বরে ভেরেচটে ভিাে দুচট অচবকে িার ়েে িনন, ভঠাাঁটও িার ়েে িনন, 

চকন্তু থুানচনে কােটা ়ে বাবাে সরে েুব চিে। েেন চকেুই বুঝরন পারে না। নাে বযারিে 

কযােবাবু একজন চনষ্ঠাবান ব্রাহ্মি, চন ়েচিন পুরজাআ্চপা করেন, চনচন একচদন ভদেরন 

এরস বেরেন, এ ভনা ভদেচে িার ়েে িুে ভপর ়েরে, িানৃিুেী সন্তান সুেী হ ়ে, নরব এে 

কপাে বাবাে িনন, োরট োজচটকা এরকবারে স্পি। 

  

এ কথাাটা শুরন েেন িিরক উরঠচেে। চকন্তু কযােবাবু পে িুহূরনযই বেরেন, এ ভেরে 

েচবষযরন চন যান জজ চকংবা িযাচজরট্রেরট হরব। নেন েেরনে হাচস ভপর ়েচেে। এ  ুরগ 

জজ-িযাচজরট্রেরটোই োজা। 
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েেন চনরজ  চদও ভকানও চিে েুাঁরজ পা ়ে না। চকন্তু অনয ভকউ  েন নাে পুরত্রে ভকানও 

অেপ্রনযরেে সরে চপনাে চিে েুাঁরজ পা ়ে, নেন না শুরন ভস গুিসুে অনুেব করে। 

  

িচহোিচি  েন ভদানোে বাোন্দা ়ে বরস ভেরেরক পুনযপান কো ়ে নেন েেন িুগ্ধোরব 

নাচকর ়ে থাারক। ভস োরব, নারক চক ভকউ কেনও অিনোরব ভকারে শুইর ়ে বুরকে দুধ 

োইর ়েরে  নাে জননী ভনা নারক জন্ম চদর ়েই চবদা ়ে চনর ়েরে, নবু ভস ভবাঁরি থাাকে কী 

করে  ভকানও েিিীে ভকারে িাথাা োোে মিতৃচন নাে ভনই।  

  

একচদন ভেষ চবরকরেে প ়েন্ত আরো ়ে িচহোিচিরক ভসই অবাা ়ে ভদরে দারুি িিরক 

উঠে েেন। ভ ন অচবকে েূচিসুনা! চঠক েুচিকরম্পেই িনন ভকাঁরপ উঠে েেরনে বুক। 

নাে স্ত্রীে িুরেে একটা পারেে সরে েূচিসূনা ়ে িুরেে চকেুটা আদে আরে চঠকই। চকন্তু 

এনোচন চিে িরন হ ়েচন কেনও। অথাি, বুরকে জািা ভোো, একচট াারন সন্তারনে িুে, 

জননী িুে চনিু করে ভির ়ে আরে সন্তারনে চদরক, এই েচেরন েূচিসূনারক ভনা কেনও 

ভদরেচন েেন, নবু ভকন এিন িরন হে  দু চনন বাে ভিাে চফচের ়ে চনর ়ে আবাে িাইরনও 

ভস ভ াে োেে না, েেন নেন সরে ভগে ভস জা ়েগা ভথারক।  

  

চবর ়েে পে একাচধকবাে স্ত্রীে কারে েূচিসূনাে বৃত্তান্ত বেরব বেরব ভেরবও ভেষ প যন্ত 

বেরন পারেচন েেন। বরে ভফেরন পােরে েেন অরনকোচন োে িুক্ত হন। চকন্তু বো 

উচিন চক না। ভস সম্পরকয িনচাে কেরন পারেচন। চিেনরে হাচের ়ে ভগরে েূচিসূনা, 

জীবরনে ভস একচট েুি অধযা ়ে, নাে মিতৃচন আে জাচগর ়ে ভেরে কী হরব  িরন প ়েরেই 

বেং অপোধ ভবাধ জারগ। এিন সুরেে চদরন ভকন হানা ভদরব ভসই িুে  িচহোিচিরক 

বেরন হরব, িাথাাে িুে ভ ন ভস  ুচের ়ে বুরকে ওপে না আরন। 

  

 ুিন্ত সন্তারনে িুরেে চদরক অরনকেি অপেকোরব নাচকর ়ে থাারক েেন। শুধু চক 

িার ়েে সরেই িুরেে চিে এই চেশুে, নাচক েূচিসূনা নাম্নী এক োগযহীনা েিিীেও 

ভকানও োপ ের ়েরে  
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িচহোিচি ভেরেরক ভসানা ভসানা বরে  ারক। চকন্তু নাে ভনা একটা ভপাোচক নািও চদরন 

হরব। িচহোিচি স্বািীরক বরেরে, আপনারদে আসারি পুরুষরদে ভকিন নাি হ ়ে, আচি 

ভনা জাচন না। আপচন ভসইেকি একচট নাি চদন। 

  

েেন িুপ করে থাারক। এোরন সবাই জারন, েেন এরসরে আসাি োজয ভথারক। নরব 

োেরনে জন্মদাত্রী চেরেন আসারিে েিিী, এ ো ়ো আসারিে সরে েেরনে ভকানও 

সম্পকযই ভনই, ভকানওচদন ভস ভসোরন  া ়েচন। চত্রপুো ভথারকও নারক প্রাি চনর ়ে পাোরন 

হর ়েরে। বাংো ভথারকও ভস একচহরসরব চবনাচ ়েন। েচেেূষি বরেচেরেন, চনচন আে 

ভকানওচদন েেরনে িুে ভদেরন িান না। ভেষ প যন্ত এই ওচ ়েোরন এরসই ভস প্রচনষ্ঠা 

ভপর ়েরে। এোরনই ভস কাচটর ়ে ভদরব বাচক জীবন। নাে সন্তান হরব ওচ ়েোেই িানুষ। 

  

অরনক ভেরবচিরন্ত ভেরেে নাি োো হে জগৎপচন। জগন্নাথা োোই প্রা ়ে চাে হর ়ে 

চগর ়েচেে, চকন্তু এই নারি এোরন এন িানুষ আরে ভ  োিা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে জগন্নাথা বরে 

 াকরে একসরে িাে-পাাঁিজন িানুষ সা ়ো ভদরব। জগৎপচন আে জগন্নারথাে অথায একই। 

করেরজ প ়োে সি ়ে েেন চনরজে পদচব চেচের ়েচেে চসংহ, এেন ভথারক ভস চসং হর ়ে 

 ারব, োেরনে বহ োরজযে িানুরষেই চসং পদচব হ ়ে, নাে পুত্র হর ়ে  ারব চসংরদও। 

জগৎপচন চসংরদও, িিৎকাে! 

  

আরগ বযারিে সব কাজকিয িুচকর ়ে বাচ ়ে চফেরন চফেরন েেরনে ভদচে হন। এেন ভস 

পাাঁিটা বাজরন না বাজরন ঝাাঁপ বন্ধ করে েুরট আরস। অচফরসে কারজে িরধয িরধযও স্ত্রী 

ও পুরত্রে িুে িরন পর ়ে েনবাে। বাচ ়ে নারক টারন। কটক েহরে গান বাজনা চথার ়েটারেে 

একটা সাংস্কৃৃচনক জীবন চেে, পুেীরন ভসেকি চকেু ভনই। েেন নাে জনয অোবও ভবাধ 

করে না। িারঝ িারঝ সিুরদ্রে সািরন ভবোেূচিরন সরন্ধ ভথারক অরনক োন প যন্ত 

ভেরেরক ভকারে চনর ়ে ভস ভব ়ো ়ে, ভেরে এেন চকেু চকেু েব্দ উ্চপােি কেরন চেরেরে, 

চকন্তু নাে ভকানও িারন ভবাঝা  া ়ে না, েেন ভসইেকি অথাযহীন োষারনই ভেরেে সরে 

গল্প করে। 
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বাচ ়ে চফরে েেন ভেরেরক নাে িার ়েে ভকারে চদর ়ে বরে, আিাে জীবনটা েরে ভগরে 

িচি। আচি আে চকেুই িাই না। 

  

জগৎপচনে  েন ভদ ়ে বেে বর ়েস, ভসই সি ়ে কটক ভথারক েবে এে ভ  িচহোিচিে 

বাবা েুব অসুা, চনচন একবাে নাচনে িুে ভদেরন িান। 

  

িচহোিচিে বারপে বাচ ়েে ভোরকো নাে চববাহ চনিোচজ অবাা ়ে ভিরন চনর ়েচেে। 

চবধবাচববাহ এবং ব্রাহ্মধিয ভনও ়োে জনয অনয আত্মী ়েস্বজনো রুি হর ়েচেে, নাই চবর ়েে 

পে এরদে সরে সহজ স্বাোচবক সম্পকয েো কো হ ়েচন। িচহোিচিে দুই দাদা অবেয 

এে িরধয একাচধকবাে এরস ভদো করে ভগরে, জগৎপচনে অন্নপ্রােরনে সি ়ে কটক 

ভথারক অরনক উপহাে সািগ্রীও এরসচেে। িচহোিচিে এক িাচস পুেীরনই থাারকন, ভস 

বাচ ়েে সরেও আসা- াও ়ো আরে। অথাযাৎ িচহোিচিে বারপে বাচ ়েে চদক ভথারক সম্পকযটা 

না-গ্রহি, না বজযরনে িনন। 

  

বাবাে অসুরেে সংবাদ ও আিন্ত্রি ভপর ়ে িচহোিচি কটরক  াও ়োে জনা বা হে। স্ত্রী ও 

পুত্ররক েেসা করে অনয কারুে সরে পাঠারনা  া ়ে না। েেনরক সরে ভ রন হ ়ে। চকন্তু 

এরজরন্টে অনুিচন ো ়ো েেরনে পরে হট করে পুেী ভের ়ে  াও ়ো সম্ভব ন ়ে। েেন 

ভহ  অচফরস অনুিচন ভির ়ে নাে পাঠাে। 

  

এোরন কারজে দাচ ়েত্ব চদর ়ে  াও ়োে িনন চবশ্বি ভোরকেও েুব অোব। চবরেষন 

োগযধে চি, নারি অধীনা একজন কিযিােী আ ়োরে েত্রুনা শুরু করেরে চকেুচদন ধরে। 

 ারদে চনর ়ে ভস েেরনে চবরুরদ্ধ ভ াাঁট পাকা ়ে, নারদেই দু-একজন েেনরক ভস কথাা 

জাচনর ়ে চদর ়েরে। োগযধে ভোকচট েচক্তোেী, সূনীক্ষ্ণ বুচদ্ধসম্পন্ন, কথাাে জাে চবিাে 

করে িানুষরক বেীেূন কেরন পারে, অরনক চবষর ়ে ভোাঁজেবে োরে। চকন্তু বযারিে 

িাকচেে পরে ভস অর াগয। েেন েে করেরে, অরনক িানুষই জগৎসংসারে সচঠক 

েূচিকাচট পা ়ে না বরে চনষ্প্রে হর ়ে থাারক। জেদসুযরদে সদযাে হরে ভ -বযচক্তচট প্রেূন 

উন্নচন কেরন পােন, সওদাগচে অচফরসে ভকোচন চহরসরব ভস এরকবারে বযথায।  াে 
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হও ়ো উচিন চেে  াত্রাদরেে অচেরননা, ধনী বাচ ়েে োন্না রেে পািক চহরসরব নারক 

িানারব ভকন  উচকে চহরসরব ভ  সাথাযক হরন পােন, ইস্কৃুে িািাে চহরসরব ভস 

চবেচক্তকে। 

  

োগযধরেে হও ়ো উচিন চেে ভকানও জচিদাচেে নার ়েব। ভস জচিদাে আে প্রজা, এই দু 

পেরকই ভ াে োইর ়ে োেরন পােন। নাে এক প্রচনপচত্তোেী কাকাে সুরত্র ভস এই 

বযারিে িাকচে ভজাগা ়ে করেরে। ভস ইংচেচজ প্রা ়ে চকেুই জারন না, োষা চেোে বযাপারে 

নাে আগ্রহও ভনই। অরিে বযাপারেও ভস অিরনার াগী, চকন্তু চনরজে কাজ অনযরক চদর ়ে 

কচের ়ে ভনও ়োে িনন বযচক্তরত্বে অচধকােী। বযারিে অনযানয কিযিােীো োগাধেরক ে ়ে 

পা ়ে। েেরনে প্রচন নাে ভ ন জানরিাধ আরে। সািনাসািচন চিচি বযবহাে কেরেও 

আ ়োরে কটুকাটবয করে। েেন দু একবাে নাে গুরুনে েুে ধরে ভফরেরে। ভস জনয ভস 

োগযধেরক বেোি কেরন পােন, ভস অচধকাে নাে আরে, চকন্তু এই বাজারে কারুে 

িাকচে ভেরন িা ়ে না ভস। না ো ়ো সচনয কথাা বেরন কী, োগাধেরক ভস চনরজও একটু 

একটু ে ়ে পা ়ে। 

  

েেরনে আেিা হে, নাে অনুপচাচনরন োগযধে একটা ব ়ে েকরিে ভগােিাে পাকারন 

পারে। সহকােী িযারনজাে দীনবনু্ধ পটনা ়ে অচন িৃদু স্বোরবে িানুষ। োগযধেরক ভ িন 

নার ়েব চহরসরব িানান, ভনিনই দীনবনু্ধে হও ়ো উচিন চেে ভকানও পাহার ়েে গুহা ়ে 

চনজযন সাধক। োগযধে ধিক ধািক চদর ়ে দীনবনু্ধরক চদর ়ে ভ -রকানও কাজ কোরন 

পারে। টাকাপ ়েসাে  চদ নেরূপ হ ়ে, োগাধে ভকৌেরে হ ়েরনা ভস দাচ ়েত্ব েেরনে 

 ার ়েই ভফরে ভদরব। েেরনে চনজস্ব ভকানও সম্পচত্তই ভনই, সি ়েও ভনই, ভস দা ়ে ভস 

ভিটারব কীোরব  অথাি, েুচট চনরন হরে, বযারিে কাজ  ারন সুষ্ঠুোরব িরে ভস বযবাা 

নােই করে  াও ়ো উচিন। 

  

অরনক ভেরব-চিরন্ত েেন একচদন চবরকেরবো দুচটে পে অনয কিযিােীরদে চবদা ়ে চদর ়ে 

োগযধেরক ভ রক বসাে চনরজে কািো ়ে। োগযধে দু চফরটে ওপে েম্বা, ভজা ়োন পুরুষ, 

িাথাা ়ে ঝাাঁক ়ো িুে। অনবেন পান ো ়ে বরে নাে ভঠাাঁট সব সি ়ে োে, করেে পাে চদর ়ে 
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একটু একটু েস গ ়ো ়ে। কথাা বোে সি ়ে ভস ভসাজাসুচজ, িিযরেদী দৃচিরন নাচকর ়ে 

থাারক। েেরনে আবাে িরন হে, োগযধে  চদ হন ভকানও জচিদাচেে নার ়েব, আে ভস 

হন প্রজা, না হরে এেকি নার ়েরবে সািরন ভস সব সি ়ে নটা হর ়ে থাাকন। 

  

েেন বেে, োগাধেবাে, আপনারক আচি একটা কথাা ভোোেুচে চজরজ্ঞস কে, আপচন 

ভসাজাসুচজ উত্তে ভদরবন। 

  

োগযধে বেে, আচি ভনা  ুচের ়ে ভপাঁচির ়ে কথাা বেরন জাচন না। 

  

েেন বেে, না চঠক। ভসইজনযই আপনাে কারে একটা চবষ ়ে জানরন িাইচে। আপনাে 

প্রচন চক আচি কেনও ভকানও অনযা ়ে বযবহাে করেচে  আপনাে প্রচন ভকানও অচবিাে 

কো হর ়েরে  আপচন আিারক পেন্দ করেন না না জাচন। ভকন  আিাে িচেরত্র ভকানও 

ভদাষ আরে  

  

োগাধে বেে, না। আপচন স্চপচেরত্রে িানুষ, চবন ়েী, েদ্র। এসব ভনা স্বীকাে কেরনই 

হরব। 

  

েেন বেে, আপচন আিারক পেন্দ করেন না, একথাাও ভনা চঠক  

  

োগাধে বেে, না চঠক। 

  

েেন বেে, জানরন পাচে চক, ভকন  

  

োগযধে একটুেি োেরনে িুরেে চদরক নাচকর ়ে েইে। নােপে িৃদু ভহরস বেে, 

অরনকগুচে কােি ভদোরনা  া ়ে। এককথাা ়ে উত্তে ভদব  

  

বেে, নাই চদন। 

  

োগযধে সরে সরে একটা নীরেে িনন উত্তে েুাঁর ়ে চদে, কােি আপচন বাোচে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 306 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেন দারুি িিরক োচনকটা চপচের ়ে এে। আে  াই ভহাক, এেকি উত্তে ভস আো 

করেচন। 

  

অস্ফুট স্বরে ভস বেে, বাোচে  চকন্তু আিাে ভনা জন্ম আসারি।  

  

োগযধে বেে, না ভহাক। আপচন কেকানা ়ে ভেোপ ়ো চেরেরেন, ভসোরন বাোচে বরন 

ভগরেন। আিারদে ওচ োে ভেরেোও কেকানা ়ে ভেোপ ়ো চেেরন চগর ়ে বাোচে সারজ। 

বাপ-ঠাকুবাব ধিয ভের ়ে ভব্রহ্ম হ ়ে, বাংো গান করে, বাচ ়েরন বাংো পচত্রকা োরে। 

  

—আচি ওচ োে ভির ়ে চবর ়ে করেচে, ওচ ়ে ়ো োষা জাচন, ওচ ়ে ়ো পচত্রকাও পচ ়ে, নবু 

আচি 

  

—ভদেুন িোই। ক ়েো ভ িন েনবাে ধুরেও নাে কারো েং ভ ারি না, ভনিনই বাোচেো 

ভ োরনই থাাকুক, আে ভ  ভির ়েই চবর ়ে করুক, নারদে বাোচেত্ব ভ ারি না। 

  

—নাই  চকন্তু শুধু বাোচে হও ়োটাই এন ভদারষে ভকন  

  

–বাোচেরদে জনযই ভনা আজ ওচ ়েোে এই দুদযো। 

  

—চঠক বুঝোি না। 

  

—আপচন বাোচে-োরব চিন্তা করেন, নাই ভবারঝন না। আিারদে কী আরে এেন ‘ ওচ ়ে ়ো 

নারি ভকানও জান আরে, না ওচ ়েো নারি ভকানও োজয আরে  আিারদে সম্বেপুে ভজো 

ভজা ়ো আরে িধযপ্রারদরেে সরে। গঞ্জাি ভজোটা একবাে ভগে িধযপ্ররদরে, একবাে 

ভগে িাদ্রারজ। বাচক ওচ ়েো গ্রাস করে চনে বাংো। বাংোে সেকাে বাংোে উন্নচনে 

জনয  ন চিন্তা করে, ওচ োরক চনর ়ে িাথাাই  ািা ়ে না। আিো পর ়ে আচে অন্ধকারে। 

  

—োগযধেবাবু, ওচ ়েো টুকরো টুকরো হর ়ে আরে না জাচন। চকন্তু না চক বাোচেো 

করেরে  
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–না, না করেচন। 

  

–নরব বাোচেরদে ভদাষ চদরেন ভকন  ওচ ়েোরক টুকরো টুকরো করেরে ইংরেজ 

সেকাে। নাো েুরনা ভদ ়ে, োসন কারজে সুচবরধে জনা। আপনাো প্রচনবাদ কেরন 

পারেনচন  এেনও আপনাো সম্বেপুে, গঞ্জাি চেচনর ়ে আনাব জনয…।  

  

–কাে চবরুরদ্ধ প্রচনবাদ কেব  ইংরেজ সেকারেে চবরুরদ্ধ  না আবাে হ ়ে নাচক  

ইংরেজো  ুরদ্ধ জ ়ে করে চনর ়েরে ওচ ো, এেন নাো োজা, এেন নাো ইরেিনন 

এরদেটারক ভ িন েুচে োগ কেরব, এরন আিারদে বোে কী আরে  চনেস্ত্র প্রজা কেনও 

োজাে চবরুরদ্ধ ভকানও প্রচনবাদ জানারন পারে  

  

—এ ভনা োেী অদু্ভন কথাা। নরব বাোচেরদে ওপে আপনারদে োগ ভকন  

  

—নাে কােি, ইংরেজ সেকাে ওচ ়েোরক চেন্নচেন্ন করে অন্ধকারে ভঠরে ভেরেরে, আে 

বাোচেো নাে সুর াগ চনর ়েরে। আপনারদে বাংো ়ে চিোা ়েী বরন্দাবি আে এোরন 

সূ যাি আইন, ভসই সুর ারগ একটাে পে একটা জচিদাচে চকরন চনরে বাোচেো। 

 াক্তাে-রিাক্তাে, িািােবযাচেিাে সব বাোচে। 

  

—এ ভনা প্রচনর াচগনাে বযাপাে। ভ াগযনাে বযাপাে। শুধু বাোচে হরেই চক ভকউ কাজ 

পা ়ে  

  

–প্রচনর াচগনা আবাে কী িোই  আপনারদে ওোরন ইস্কৃুে-করেজ েুরেরে, আপনাো দু 

পানা ইংচেচজ ভবচে পর ়েরেন। ভসটাই ভ াগযনা হর ়ে ভগে  আপচন েযারনজারেে ভি ়োরে 

বরসরেন, আচি ভকন ভটচবরেে এচদরক বরস থাাকব  আপচন আিাে সরে পাঞ্জা ের ়ে 

চজনরন পােরবন  

  

েেরনে হঠাৎ হাচস ভপর ়ে ভগে। পাঞ্জা ের ়ে ভজনাটাই ভ  বযারিে িযারনজাে হও ়োে 

প্রকৃি উপা ়ে, এিন কথাা ভক করব শুরনরে! 
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োগযধে প্রা ়ে ধিক ভদবাে সুরে বেে, হাসরেন ভকন  োচনকটা ইংরেচজ চবদযা ো ়ো 

জীবরন আে ভকান ভেরত্র আপচন আিাে সরে চজনরন পােরবন  

  

েেন বেে, না হ ়েরনা চঠক। চকন্তু োগযধেবাবু, আচি  চদ আজ পদনযাগ কচে, চকংবা 

কম্পাচন আিারক সচের ়ে ভদ ়ে, না হরেও চক আপচন এোনকাে িারনজাে হরন পােরবন  

দীনবনু্ধবাবুে দাচবই ভবচে। োগযধে অম্লানবদরন বেে, দীনবনু্ধরক আচি েযাং ভিরে 

ভফরে ভদব। 

  

—অথাযাৎ শুধু বাোচে ন ়ে, একজন ওচ ়ে ়োও  চদ আপনাে িাথাাে ওপে থাারক, নারকও 

আপচন সচের ়ে চদরন িান। চকন্তু শুধু েযাং ভিরে চক িারনজাে হও ়ো  া ়ে  ইংচেচজরন 

চিচঠপত্র চেেরন হরব ভ ! 

  

–নোে কিযিাবীবা চেেরব, আচি সই িােব! 

  

—োে করে চহরসবপত্র ভবাঝাে বযাপাে আরে। 

  

—দীনবনু্ধে িনন ভকি না বুঝরব! 

  

—আপচন চকেু কাজ না করেও িযারনজাে হরন িান  

  

–অরনক বাোচেরক আচি ভদরেচে, চকেুই কাজ করে না। শুধু চ চগ্রে ভজারে আিারদে 

িাথাাে ওপে োচঠ ভ াো ়ে। 
  

োগযধে  নবাে বাোচে েব্দটা উ্চপােি কেরে, ননবােই ভ ন দাাঁরন দাাঁন  ষরে। বাোচে 

চবরিরষে পচেি ়ে আরগও ভপর ়েরে েেন। কটরক থাাকাে সি ়ে ফচকেরিাহনবাবুে কারেও 

শুরনরে চেোরেরত্র ওচ ়ে ়োরদে ভোরেে কােি। চকন্তু োগযধরেে িনন এিন নীব্র ও উগ্র 

োব আে কারুে িরধয ভস ভদরেচন। ওচ ়েোে িানুষ সাধােিন চবনীন ও নম্র হ ়ে, 

োগযধরেে িরধয ভস সরবে নািগন্ধও ভনই। 
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নাে িরন প ়েে, পটনা ়ে ভোদাবে নারি এক পুচেে অচফসাে নারক বরেচেে, চহন্দু-

িুসেিারনে িরধয চবরেদ কীোরব বা ়েরে। এেন ভস বুঝে, শুধু চহন্দু-িুসেিান ন ়ে, 

চবচেন্ন োষাোষী িানুরষে িরধযও চবরেদ  চটর ়ে ভদও ়ো ইংরেজরদে নীচন। ওচ ়েোে 

োচনকটা অংে ভকরটকুরট বাংোে সরে জুর ়ে ভদও ়ো ়ে বাোচে আে ওচ ়ে ়োরদে িরধয 

চনক্তনা বা ়েরনই থাাকরব। এটাই ইংরেজরদে অচেপ্রা ়ে, োজয োসরনব এই ভেদনীচন 

বুঝরন পােরেও সাধােি িানুষ সুর াগসন্ধানী হরবই। আসািও একসি ়ে বাংোে সরে 

 ুক্ত চেে, কুচ ়েবাইে বেে আরগ পৃথাক হর ়ে ভগরে। এেন আবাে ভোনা  ারে িট্টগ্রাি 

বন্দেটারক আসািরক চদর ়ে ভদও ়ো হরব, না  চদ হ ়ে না হরে আসারিে িানুষরদে সরে 

বাোচেরদে ঝগ ়ো ভেরগ  ারব। 

  

েেন বেে, োগাধেবাব, আপনাে সরে কথাা বরে ভবে োে োগে। এিন অকপট, 

স্পিোরব ভকউ িরনে কথাা েুরে বরে না। বাোচে বরে আপচন আিারক সহা কেরন 

পারেন না। ভবে! এবাে একটা প্ররশ্নে জবাব চদন ভনা। আপচন  চদ বাোচে হরনন এবং 

এেকি একচট বযারিে িারনজাে হরনন, না হরে চক একজন কিযিােীে ীষযাে কথাা শুরন 

িাকচে ভের ়ে চদরনন  

  

োগাধে বেে, না। অবেযই না। 

  

েেন বেে, আচিও িাকচে ো ়েচে না। সুনোং আপচন ভিিা করে  ারবন কী করে আিারক 

ভি ়োে ভথারক সোরনা  া ়ে, আচিও ভিিা করে  াব এই ভি ়োে আাঁকর ়ে ধরে থাাকাে। 

আপচন শুরনরেন চনি ়েই, আচি েুচট চনরন  াচে। কাে কটরক আে একটা নাে পাচঠর ়ে 

জানাব, আিাে অনুপচাচনরন সিি কারজে োে থাাকরব দীনবনু্ধবাবু এবং আপনাে 

ওপে। ভকানও ভগাের াগ হারস ভস দাচ ়েত্ব আপনারদে দুজনরকই বহন কেরন হরব। আচি 

চফরে এরে পাইপ ়েসাে চহরসব প যন্ত আিারক বুচঝর ়ে ভদরবন।  
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োগাধে বেে, নযা য প্রিাব। চসংহবাবু, আচি প্রথারিই বরেচে, িানুষ চহরসরব আপচন 

োোপ নন, আিাে নারি ভহ  অচফরস এ প যন্ত ভকানও অচের াগ পাঠানচন, 

বযচক্তগনোরব আপনাে ওপে আিাে ভকানও োগ ভনই। 

  

েেন ভহরস বেে, আচি কটক ভথারক চফরে আচস, নােপে একচদন আপনাে সরে পাঞ্জা 

ের ়ে ভদেরন হরব। 

  

চননচদন পে েেন স্ত্রী-পুত্ররক চনর ়ে কটক  াত্রা কেে। 

  

পুেী প যন্ত োইন পানা হ ়েচন, ভেন ধেরন হরব েুদা ভোর ়ে, ভস প যন্ত ভ রন হরব 

পাচেরন। েীন পর ়েরে ভবজা ়ে। নাই নীথায াত্রীে সংেযা ইদানীং েুব কি। পরথাে োচনকটা 

অংে েুব চনজযন। অেিযপ্রা ়ে, কেনও সেনও ভসোরন  াকারনে উপদ্ররবে কথাা ভোনা 

 া ়ে। নাই দুজন সেস্ত্র পাহাোদােও সরে ভনও ়ো হে।  

  

িাে ভবহাোে পাচেরন েেন আে িচহোিচি বরসরে িুরোিুচে। চেশু পুত্রচট একবাে 

বাবাে ভকারে একবাে িার ়েে ভকারে  ারে। দুরটা িােরট েব্দ ভস এেন উ্চপােি কেরন 

পারে, ভসই  ৎচকচিৎ েব্দোণ্ডাব চদর ়েই ভস পৃচথাবীে  াবনী ়ে চবষর ়ে ভকৌনূহে প্রকাে 

করে। ভেরেরক সুন্দে করব সাচজর ়েরে িচহোিচি। গার ়ে একটা োে িেিরেে জািা, 

িাথাা ়ে সাদা উরেে টুচপ, পার ়ে সাদা ভিাজা, দু হারন দুচট ভসানাে বাো। িচহোিচিে 

িাথাা ়ে এেন ভ ািটা ভনই, িুর ়ো করে বাাঁধা িুরে ফুে ভগাাঁজা, েীরনে চিচি ভোরদ ঝেিে 

কেরে নাে ফসযা িুে। 

  

দুজরন গল্প কেরন কেরন  ারে, চবরকরেে আরগই ভেে ভিেরন ভপৌাঁরে  াবাে কথাা। 

এেই িরধয একচট ে ়েিে কাণ্ড হে। 

  

হঠাৎ পাচে বাহক আনয চিৎকাে করে উঠরনই েেন োবে বুচঝ নাো ভকানও চহংর 

জারনা ়োে ভদরেরে। িুে বাচ ়ের ়ে ভস ভদেরন ভ রনই পাচেটা আের ়ে পর ়ে ভগে িাচটরন, 

ভোনা ভগে ঠকাঠক োচঠে েব্দ। ভকানও িরি পাচে ভথারক ভবচের ়ে  এরস েেন ভদেে 
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পাচে বাহকো জেরেে িরধয দুরট পাোরে, চননজন েীষিকা ়ে ভোক চ রে দাাঁচ ়ের ়েরে 

পাচে। নারদে িরধয একজন একটা নরো ়োে েেরনে বুরক ঠচকর ়ে বেে, িুপ করে 

দাাঁ ়ো, িািারে ভনাে গদান  ারব। 

  

চদরনদুপুরে  াকাচন! েেন ভ ন চবশ্বাসই কেরন পােরে না। পাচেবাহকো িাোিাচে 

কেরন জারন না, ভসটা নারদে কারজে েনযও ন ়ে। অস্ত্রধােী পাইক দুজরনে িরধয 

একজরনে পাত্তা ভনই, অনযজন িাচটরন পর ়ে েটফট কেরে। েেন একবাে োবে, এ 

চক োগযধরেে কাজ, ভসই  াকান ভেচের ়ে চদর ়েরে  এইোরব ভস েেনরক প ুযদি 

কেরন িা ়ে  চবশ্বাস কো েক্ত, নবু িরন হ ়ে। 

  

েেন ফযাকারস গো, বেে, আিারদে প্রারি ভিরো না।  া আরে সব চনর ়ে  াও। 

  

একজন দসুয ককযে গো ়ে িচহোিচিরক বাইরে এরস দাাঁ ়োরন বেে। 

  

িচহোিচি এক হারন ভেরেরক বুরক ভিরপ ধরে অনয হারন েুেরন োগে েেীরেে গহনা। 

দসুযো ভপাাঁটো-পুাঁটচে সব চনে, িচহোিচিে অেিাে চনে, চেশুে হান ভথারক বাো দুচট 

েুরে চনরনও ো ়েে। চেশুচট এনেি চকেু ভবারঝচন, এবাে ভস ভকাঁরদ উঠে। 

  

দসুযো শুধু অথায-অেিাে েুট কেরনই আরসচন। একজন িচহোিচিে বুক ভথারক সবরে 

চেশুচটরক চেচনর ়ে চনর ়ে েুাঁর ়ে চদে ভঝারপে িরধয। অনয একজন িচহোিচিে এক হান 

ভিরপ ধরে হযািকা টান িােে। 

  

েেন ভ ন পাথাে হর ়ে ভগে। ভিারেে সািরন ভেষ হর ়ে  ারে নাে সািচ ়েক সুরেে 

সংসাে। ীশ্বে নারক দ ়ো করে  া চদর ়েচেরেন নাও নাে োরগা সইে না। নাে জীবরন 

এেকি চবপদ আরস বােবাে। আে কারুে জীবরন ভনা এিন  রট না, শুধু নাে জীবনটাই 

চব ়েচম্বন। এবারেে চবপদটাই িেি, এেপে আে নাে ভবাঁরি থাাকাে কী িারন হ ়ে  
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িচহোিচি আকুে আনযনাদ কেরন কেরন নাকারে েেরনে চদরক, দুজন দসুয নারক 

িাচটরন ভফরে চদর ়ে েযাি ়োরন োগে। হঠাৎ েেরনে েেীরে ভ ন আবাে প্রাি চফরে 

এে। ভস োচফর ়ে উঠে। 

  

ভ  দসুযচট েেরনে বুরক নরো ়োে েুাঁইর ়ে চেে, ভস একটু চপচের ়ে ভগরে,  চদও নুরো ়োে 

নুরে আরে। েেন প্রারিে িা ়ো না করে ঝাাঁচপর ়ে প ়েে নাে ওপে, ভোকচটরক িাচটরন 

ভফরে চদর ়ে নরো ়োেচট ভকর ়ে চনরন সিথায হে। এেন ভ ন েেরনে েেীরে অসুরেে 

েচক্ত। ভস নরো ়োে উচির ়ে বেে, হাোিজাদা, ো ়ে ওরক, আজ ভনাো িেচব! 

  

েেন ভকানওচদন অচসিােনা চেো করেচন। োেীচেকোরব ে ়োই কোে প্রবৃচত্তই নাে 

হ ়েচন কেনও। চকন্তু এই িুহূরনয নাে ওপরে ভ ন িন্ত্রেচক্ত েে করেরে। ভস একা চনন 

 াকানরক প্রচনহন করে ভ রন োগে, নাে েেীরে ভকানও আ ান োগরে চক না ভস 

সম্পরকয ভকানও েুরেপও কেরে না। নাে একটাই েপথা, স্ত্রী ও পুত্ররক েো কেরন না 

পােরে ভস আরগ প্রাি চবসজযন ভদরব। প্ররনযকচট আ ারনে সরে ভস এন ভজারে চিৎকাে 

কেরে ভ  জীবরন ভস কেনও নন উর্চপ গো ভনারেচন। 

  

 নই পোিি ভদোক েেন, নাে একাে পরে ভেষ েো কো সম্ভব হন না,  াকারনো 

অনযন্ত বেোেী এবং চহংর। ভসৌোগযিরি একটু পরেই আেও দুচট পাচে ভসোরন এরস 

ভপৌাঁেে, নারদে সরে সেস্ত্র প্রহেী ের ়েরে, নারদে ভদরে  াকানো েরি েে চদর ়ে েুরট 

পাোে। েেন নবু নারদে না ়ো করে ভগে চকেু দূে। নােপে ভপেন চফরে ভ ই ভদেে 

চবপদ ভকরট ভগরে, নেনই ভস িুেূযচ ন হর ়ে পর ়ে ভগে িাচটরন।  

  

অনয  াত্রীরদে সহা ়েনা ়ে ভেে ভিেরন ভপৌাঁেরন আে ভকানও অসুচবধা হে না। 

  

এই  টনাে পে েেন উপেচি কেে, সংসারে চনেবচেন্ন সুে বরে চকেু ভনই। ভপ্রিি ়েী 

স্ত্রী চকংবা স্বাাযবান সুন্দে সন্তান ভপরেও িরনে িনন জীবন কাটারনা সম্ভব ন ়ে। সবসি ়ে 

চবপরদে জনয সনকয থাাকরন হ ়ে। নারক ে ়োই কেরন হরব। োগযধরেে িনন িানুষই 

ভহাক আে পরথাে িরধয দসুযদেই ভহাক, ভ -রকানও প্রচনবন্ধকনাে চবরুরদ্ধ ে ়োই কোে 
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প্রস্তুচন না োেরে পার ়েে উোে ভিাোবাচেে িনন দুোগয নারক ভটরন ভনরব। েেন চঠক 

কেে, কটরক চগর ়ে ভস বযারিে িযারনজাে চহরসরব চনরজে কারে বন্দুক োোে আরবদন 

জানারব। 

  

চকন্তু পেবনযী চবপদচট অনচকযরন এিনোরব এে ভ  নাে চবরুরদ্ধ েেরনে ে ়োই কোে 

ভকানও উপা ়েই েইে না। 

  

িচহোিচিে চপত্রাের ়ে দুচনন চদন চব,াি ভনও ়োে পে ভবে সুা হর ়ে উঠে েেন। এ 

বাচ ়েরন নারদে অেযথাযনাে ভকানও ত্রুচট হ ়েচন। িচহোিচিে পুত্র সন্তানচটরক ভদেরেই 

আদে কেরন ইরে করে। ভস-ই িন ভকর ়ে চনে সকরেে। িচহোিচিে অসুা চপনা 

নাচনে িুে ভদরে পাাঁিচট ভিাহে উপহাে চদরেন। এ পচেবারে অরনকচদন ভকানও 

পুত্রসন্তান জন্মা ়েচন। 

  

দসুযো ভ  িচহোিচিে হান ও িুরেে িুচঠ ধরে িাচটরন ভফরে োিনা করেচেে, নারন 

নাে েেীরেে ভির ়েও িরন আ ান ভেরগরে ভবচে। ভসই আ ান ভস কাচটর ়ে উঠরন পােরে 

না। নাে স্বািী ভ  অসীি বীেত্ব ভদচের ়ে নারক েো করেরে, ভস জনয কৃনজ্ঞনাে োষাও 

নাে িুরে ভফারট না। ভস কথাা বেরেই েুব কি,  েন নেন িেু চদর ়ে জে গ ়ো ়ে। োচত্তরে 

চবোনা ়ে শুর ়ে েেরনে হান নাে েেীরে ভোাঁ ়ো োগরে ভস ফুচপর ়ে ভকাঁরদ ওরঠ। েেন 

নাে িাথাা ়ে হান বুচের ়ে চদরন চদরন বরে, ওটা চেে দুুঃস্বপ্ন! েুরে  াও, িচি, অিন আে 

কেনও হরব না। আচি ভবাঁরি থাাকরন আে ভকউ ভনািারক েুাঁরন পােরব না।  

  

শ্বশুেবাচ ়েরন চনরজে থাাকাে ইরে চেে না েেরনে। স্ত্রী-পুত্ররক এোরন ভেরে ভস 

জজসারহরবে বাচ ়েরন উঠরন পােন। চকন্তু েন-চবেন েেীে চনর ়ে প্রথারি এোরনই 

আসরন হর ়েচেে। েযােকরদে অনুরোরধ ভথারক ভ রনই হে। বাচ ়েে একরটরেে একচট 

 ে ভদও ়ো হর ়েরে, ভকানও অসুচবরধ ভনই। 
  

িচহোিচিে বাবাে সিট ভকরট ভগরে, চনচন ে যা ভের ়ে িোরফো কেরন পারেন। 

নাচনচটরক এিন োেরবরস ভফরেরেন ভ  কাে ো ়ো কেরনই িান না। েু চট ফুচের ়ে ভগরে 
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স্ত্রী-পুত্ররক আেও চকেুচদরনে জনয এোরন ভেরে েেনরক হ ়েরনা একাই চফরে ভ রন 

হরব। 

  

েেন পুেরনা বনু্ধবান্ধবরদে সরে ভদো কেরন  া ়ে। চবহােীোে গুিে বাচ ়েরন 

গানবাজনাে আসে এেনও বরস। িচহোিচি আে আরগে িনন  েন নেন আসরন পারে 

না। নাে িরনে গ্লাচন এেনও কারটচন, িুেোচন এেনও িচেন।  

  

েেন একচদন নাে প্রাক্তন বযারি কথাাবানযা বেরন ভগরে, একসি ়ে শ্বশুেবাচ ়েে একজন 

েূনয হন্তদন্ত হর ়ে েবে চদে ভ  নারক এেুচন ভ রন হরব, নাে স্ত্রী েুব অসুা। 

  

উরঠারন িারনে  রে আো ়ে ভের ়ে পর ়ে চগর ়েচেে িচহোিচি, নােপে আে নাে জ্ঞান 

ভফরেচন। একজন কচবোজ এরস অরনকেি ধরে পেীো করেও জ্ঞান ভফোরন পারেনচন। 

চিনী ়ে একজন কচবোজ এরস বেরেন, ভোগ কচঠন, িচিরষ্কে চেো চোঁর ়ে ভগরে। 

  

এেপে চননচদন ভকরট ভগে, িচহোিচিে ভিননা চফেে না। িৃদু হরেও নাচ ়ে আরে, 

শ্বাসপ্রশ্বারসে সািানয চিে ভদরে প্রারিে েেি ভটে পাও ়ো  া ়ে, চকন্তু িেু ভবাজা। বাক্ 

রুদ্ধ। পবপে  াক্তাে কচবোজ আসরন োগরেন, ভকউ চকেু কেরন পােরেন না। সেকাচে 

চসচেে সাজযন এ েহরেে একিাত্র ইংরেজ চিচকৎসক, নাাঁরকও ভ রক আনা হে। চনচনও 

চবরেষ েেসা চদরন পােরেন না, কচবোজারদে িন সিথাযন করে বেরেন, িচিরষ্কে িরধয 

েক্তেেি হর ়েরে, এেন জ্ঞান চফরে আসা চকংবা না-আসা ওে চন ়েচনে ওপে চনেযে 

কেরে। 

  

েেরনে প্রা ়ে পাগে হর ়ে  াও ়োে িনন অবাা। িচহোিচি বাাঁিরব না  িাত্র ভনইে বেে 

বর ়েস, ভস কী এিন অপোধ করেরে, ভকন নারক পৃচথাবী ভের ়ে িরে ভ রন হরব  এন 

িানুষ থাাকরন েেনই বা ভকন সংসাে োেরন পােরব না  ীশ্বরেে এ কী চবিাে  েেন 

নাে সবযেচক্ত চদর ়েও িচহোিচিরক বাাঁিারন িা ়ে, চকন্তু িৃনুযে সরে ভস কীোরব ে ়োই 

কেরব  িচহোিচিে চে ়েরেে কারে দাাঁচ ়ের ়ে ভস এিন বযাকুেোরব নাে নাি ধরে  াকরন 

থাারক ভ  অনযো নারক সচের ়ে চনর ়ে ভ রন বাধয হ ়ে।  
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চিচকৎসকো জবাব চদর ়ে  াও ়োব পে েেন চবচেন্ন িচন্দরে িচন্দরে  ুরে পুরজা চদরন 

োগে। ভিাে বুরজ, ভজা ়ে হারন ভস সিি অন্তে উজা ়ে করে  ারক, ভহ েগবান, ভহ িা 

কােী, ভহ িা িণ্ডী, িচহোিচিরক চফচের ়ে দাও! আিাে িাকচে  াক, আিাে সংসাে  াক, 

স্ত্রী ও পুত্ররক চনর ়ে আচি জেরে চগর ়ে থাাকব, আে চকেু িাই না, শুধু িচহোিচিরক বাাঁচির ়ে 

োরো। 

  

কর ়েকজন বেে, উদ ়েচগচেে কারে একচট গুহাে িরধয থাারকন এক নাচন্ত্রক, অরেৌচকক 

েচক্তরন চনচন অরনকরক বাাঁচির ়ে নুরেরেন। নরব ভসই সচন্ত্ররকে ভদো পাও ়ো  া ়ে না 

সহরজ। পেপে কর ়েকচদন নাাঁে গুহাে কারে ধনযা চদর ়ে থাাকরন হ ়ে। েেন েুরট ভগে 

উদ ়েচগচেরন। প্রিণ্ড েীরনে িরধযও ঝেনা ়ে িান করে শুধু ধুচনে েুট গার ়ে জচ ়ের ়ে ভস 

গুহাে সািরন শুর ়ে প ়েে। গুিরে গুিরে বেরন োগে, বাাঁিাও, িচহোিচিরক বাাঁিাও, 

আচি িচে নারনও েচন ভনই, আিাে সন্তারনে জননীরক বাাঁচির ়ে দাও। ভহ েগবান, দ ়ো 

করো! 

২২. বনু্ধ ও েক্ত পচেবৃন হর ়ে 

সুরেন্দ্রনাথা 

কর ়েকজন বনু্ধ ও েক্ত পচেবৃন হর ়ে সুরেন্দ্রনাথা নাাঁে কবঠকোনা ়ে নানান আরোিনা ়ে 

বযি, এই সি ়ে েৃনয এরস জানাে ভ  একজন আগন্তুক নাাঁে দেযনপ্রাথাযী। সকাে ভথারকই 

বহ ধেরনে িানুষ আরস নারদে অোব-অচের ারগে কথাা ভোনারন, সুরেন্দ্রনাথা কারুরকই 

ভফোন না। সকরেে সিসযা দূে কোে েিনা নাাঁে ভনই, নবু িন চদর ়ে শুরন দু-একটা 

পোিেয চদরেই অরনরক সান্ত্বনা পা ়ে। সুরেন্দ্রনাথা েৃনযচটে চদরক সিচনসূিক িাথাা 

ভহোরেন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 316 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অল্প পরেই িাে চদর ়ে প্ররবে কেে সমূ্পিয অপচেচিন এক বযচক্ত। নাে ভিহাো ও 

ভপাোরক চঠক ভ ন সািঞ্জসয ভনই। বর ়েস িরন হ ়ে োচিে-সানাে, কৃেকা ়ে েযািো 

েং, সাো িুরে ব ়ে নাকচটই ভবচে ভিারে পর ়ে, পেরন সারহচব ভপাোক, পাক্কা চি চপস 

সুট, চকন্তু িাথাা ়ে একচট চবোে পাগচ ়ে।  ুবকচট হান ভজা ়ে করে নিস্কৃাে জাচনর ়ে একচট 

চেচজচটং কা য এচগর ়ে চদে সুরেন্দ্রনারথাে চদরক। 

  

ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে ভ   ুবকচট বাোচে ন ়ে, নাই সুরেন্দ্রনাথা নারক একচট ভি ়োরে বসাে 

ইচেন করে চজরজ্ঞস কেরেন, ভহা ়োট কযান আই  ু ফে ইউ  

  

ভোকচট ভবে ধীরে সুরা গুচের ়ে বসে। নােপে নম্র, োন্ত গো ়ে বেে, আচি একচট 

চবরেষ কারজে উরিরেযই আপনাে কারে এরসচে বরট, চকন্তু প্রথািন আচি আপনাে প্রচন 

,দ্ধা চনরবদন কেরন িাই। আচি দূে ভথারক আপনাে কথাা অরনক শুরনচে। আপচন একজন 

অসাধােি বাগ্মী। ভদরেে িানুষ আপনাে কাে ভথারক ভপ্রেিা পা ়ে।  

  

প্রেংসা শুনরন সকরেেই োে োরগ, চকন্তু সুরেন্দ্রনাথা এই ধেরনে কথাা প্রচনচন ়েনই 

শুনরন পান। অরনরকই এরস এইোরব কথাা শুরু করে, নােপে বযচক্তগন ভকানও সংকরটে 

কথাা ইচনর ়ে-চবচনর ়ে বেরন বেরন অরনকোচন সি ়ে চনর ়ে ভন ়ে।  

  

সুরেন্দ্রনাথা এবাে চেচজচটং কা যচট ভদেরেন। নাি এি ভক গান্ধী, নো ়ে ভেো বাে-আট-

ে। নািচট ভনা সমূ্পিয অরিনা বরটই, ভোকচট একজন বযাচেিাে ভজরনও সুরেন্দ্রনাথা 

ভকানও আগ্রহ ভবাধ কেরেন না। ইদানীং চব্রফ-রেস বযাচেিারেে সংেযা প্রিুে ভবর ়েরে, 

সেে পচেবারেে ভেরেো চবরেরন দ-চনন বেে কাচটর ়ে বযাচেিাে হর ়ে চফরে আরস। 

ভকানও েকরি ইংচেচজ বেরন পাো আে সারহচব ধেরনে োনা-চপনা কেরন ভেোটাই 

বযাচেিাে হবাে প্রধান ভ াগযনা। এই ভোকচটে চঠকানা ভেো আরে নাটাে, দচেি 

আচেকা। ও ভদরে ভনা োেন ভথারক চন ়েচিন ,ি-দস পাঠারনা হ ়ে, ইংরেজো  ারদে 

বরে কুচে। এই ভোকচট না হরে ভসইসব কুচেরদে বযাচেিাে। 
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কথাা ়ে কথাা ়ে গান্ধী নারি  ুবকচট জানাে ভ  দচেি আচেকারনও োেনী ়ে জানী ়ে 

কংরগ্ররসে একচট োো প্রচনচষ্ঠন হর ়েরে এবং ভস ভসোনকাে সম্পাদক। 

  

এরনও সুরেন্দ্রনাথা আকৃি ভবাধ কেরেন না। কংরগ্ররসে সংগঠন ভবে অরগাোরো, ব ়ে 

ব ়ে কর ়েকচট েহরে একচট করে কচিচট থাাকরেও সিি োরজয, চকংবা ভজোিরে নানা 

েকি অবযবাা। বেরে একবাে কংরগ্রস অচধরবেরন ভ াগদান কোে জনয হর ়োহচ ়ে পর ়ে 

 া ়ে, আিচেক প্রচনচনচধ সাজাে জনয অরনরক চনজ চনজ এোকা ়ে কংরগ্ররসে োো গঠন 

করে, চনরজোই সোপচন, সম্পাদক বরন  া ়ে। কংরগ্রস অচধরবেরনে সি ়ে এইসব 

উটরকা প্রচনচনচধরদে আহাে-বাসাারনে বযবাা করে ভদও ়ো একটা সিসযা হর ়ে দাাঁ ়ো ়ে। 

বেরেে অনয সি ়ে এরদে ভকানও পাত্তাই পাও ়ো  া ়ে না।  

  

নারি োেরনে জানী ়ে কংরগ্রস হরেও এই কংরগ্রস এেনও প্রকৃনপরে সবযোেনী ়ে সংাা 

হর ়ে উঠরন পারেচন। ভবাম্বাই-কেকানা-িাদ্রারজই অরনকোচন সীিাবদ্ধ। দচেি আচেকা 

োেরনেবাইরে এবং অরনক দূরে, ভসোনকাে কংরগ্ররসে োো চনর ়ে ভক িাথাা  ািারন 

 ারব! 

  

সুরেন্দ্রনাথা চজরজ্ঞস কেরেন, চিুঃ গান্ধী, আপচন চঠক কী প্রর ়োজরন আিাে কারে 

এরসরেন, না বুঝরন পােোি না ভনা! 

  

গান্ধী নাে ভকারটযে পরকট ভথারক একচট ভোট্ট পুচিকা বাে কেে, ভসটারন সবুজ িোট 

ভদও ়ো। পুচিকাচট সুরেন্দ্রনারথাে চদরক বাচ ়ের ়ে চদর ়ে বেে, আপচন  চদ এটা দ ়ো করে 

পর ়ে ভদরেন। 

  

সুরেন্দ্রনাথা পুচিকাচট হারন চনরেন বরট চকন্তু উরেও ভদেরেন না। এেুচন প ়েরন হরব 

নাে ভকানও িারন ভনই। চনচন গান্ধীে চদরক সোসচে ভির ়ে ভথারক ভ ন বেরন িাইরেন, 

এহ বাহয, আরগ কন্তু আে। 
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গান্ধী বেে, হযাাঁ, এবাে আসে কারজে কথাাটা বচে। চিুঃ বানাচজয, আচি একটা বযাপারে 

আপনাে সাহা য িাই। আপচন একচট জনসো সংগঠরনে বযবাা করুন, ভসোরন আচি 

দচেি আচেকাে োেনী ়েরদে অবাা সবাইরক জানাব। ভসোনকাে োেনী ়েো ভ  

কনেকিোরব বিযলবষরিাে চেকাে, কন অচবিাে হ ়ে নারদে ওপে, ভস সব চবষর ়ে 

আিাে প্রনযে অচেজ্ঞনা আরে। 

  

সুরেন্দ্রনাথা চাে দৃচিরন ভির ়ে েইরেন। এই পাগচ ়ে পো উটরকা বযাচেিােচটে দাচব নাাঁে 

কারে অরনকটা স্পধযাে িনন ভোনাে। চনচন সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযা ়ে, অচনে ়ে বযি 

িানুষ, একটা করেরজে অধযে, ভবেচে নারি পচত্রকাে সম্পাদনাে দাচ ়েত্ব, না ো ়ো 

কংরগ্ররসে অরনক কারজে োে নাাঁে ওপে, চনচন একচট অজ্ঞান কুেেীে বযচক্তে জনয 

সোে বযবাা কেরন  ারবন  

  

সুরবন্দ্রনাথা নীেসোরব বেরেন, আচি ভনা সো সংগঠন কচে না, অনাো সো ভ রক 

অনুরোধ জানারে আচি ভসোরন বক্তৃনা চদই। 

  

গান্ধী বেে, আচি ভনা এোরন কারুরক চিচন না, আিাে পরে সো  াকা সম্ভব ন ়ে। 

আপচন স্বনািধনয পুরুষ, ভসই জনযই আপনাে সাহা য িাইরন এরসচে। 

  

সুরেন্দ্রনাথা বেরেন, সো  াকা হরেই ভ  ভোরক শুনরন আসরব নাে চক ভকানও িারন 

আরে  গান্ধী বেে, আচি ভবাম্বাই, পুিা ও িাদ্রারজ কর ়েকচট সো ়ে এ চবষর ়ে বরেচে, 

ভোরক িন চদর ়ে শুরনরে। আিাে এই পুচিকাচটও ভোরক আগ্ররহে সরে পর ়ে ভদরেরে। 

কেকানাে িনন একচট প্রািবন্ত েহরেে িানুষ দূরেে আত্মী ়েরদে সম্পরকয জানরন িাইরব 

না  

  

সুরবন্দ্রনাথা আে অসচহষু্ণনা ভগাপন কেরন পােরেন না। শুধু শুধু সি ়ে নি হরে। চনচন 

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, চিুঃ গান্ধী, এ চবষর ়ে আচি আপনারক ভকানও সাহা য কেরন 

পােচে না। আপচন োজা চপ ়োেীরিাহন িুোচজয চকংবা িহাোজ  নীন্দ্ররিাহন ঠাকুে, এই 
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ধেরনে বযচক্তরদে সরে ভদো করুন। এবা প্রোবোেী বযচক্ত, চব্রচটে ইচি ়োন 

অযারসাচসর ়েেন পচেিােনা করেন, এাঁো ইরে কেরে সো-টুো  াকরন পারেন। 

  

সুরেন্দ্রনাথা স্পি ইচেন চদরেও গান্ধী নৎেিাৎ াাননযারগে ইরে প্রকাে কেে না। ভস 

পরকট ভথারক একচট ভনাট-বুক বাে করে বেে, কী কী নাি বেরেন, আচি একটু চেরে 

চনই  ওরদে চঠকানা  

  

সুরেন্দ্রনাথা নাাঁে এক সহিরেে চদরক চনরদযে করে বেরেন, ওে কাে ভথারক ভজরন চনন, 

আচি একটু বযি আচে। 

  

নােপে চনচন পাে চফরে োজা চবন ়েকৃষ্ণ ভদরবে সরে কথাাবানযা শুরু করে চদরেন। 

  

ভস বাচ ়ে ভথারক ভবচের ়ে হাাঁটরন োগে গান্ধী। ভস উরঠরে ভগ্রট ইিানয ভহারটরে, এোন 

ভথারক ভবে দুে, চকন্তু ভস হাাঁটরন োেবারস। না ভহাঁরট  ুেরে একটা েহেরক চঠকিনন 

ভিনাও  া ়ে না। 

  

কেকানা েহরে প্রকৃনপরে এই নাে প্রথাি আসা। এে আরগ, দচেি আচেকা ভথারক 

ভফোে সি ়ে জাহাজ এরস চের ়েচেে কেকানা বন্দরে। চকন্তু ভসোরন ভনরিই ভস হাও ়ো 

ভিেরন চগর ়ে ভেন ধরেচেে, েহরেে চকেুই ভদো হ ়েচন! 

  

এবারে ভস ভহাঁরট ভহাঁরট  ুেরে এই েহরেে নানান অিরে। ব ়ে সুন্দে এই েহে, পথা- াট 

পচেেন্ন, োজপরথাে দৃধারেে বাচ ়েগুচেে গ ়েন নানােকি, ঝকঝরক েং কো, ভ ন 

ননুরনে িনন। িারঝ িারঝ উদযান ও জোে ়ে। এন জুচ ়েগাচ ়ে ভস োেরনে আে ভকানও 

েহরে ভদরেচন। 

  

এ েহেচটরক চঠক জনবহে বো  া ়ে না। ভকানও ভকানও অিরে োিা ়ে ভবে চকেু 

পথািেচন িানুষ ভদো ভগরেও ভকানও ভকানও অিে এরকবারে ফাাঁকা। অচধকাংে বাচ ়েে 

সরে চকেুটা োচে জচি চকংবা বাগান, ভ গুচে েুব ব ়ে বাচ ়ে, ধনীরদে প্রাসাদ, ভসগুচেে 
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বাগারন চবচেন্ন িিযেিূচনয ও ভফা ়োো। এক-একচট োিা ়ে চগর ়ে গান্ধীে িিক ভেরগ  া ়ে, 

িরন হ ়ে অচবকে েিন েহরেে িনন। এসপ্লারনর ে ি ়েদান আে েিরন হাই  পাকযও 

ভ ন একই েকি। 

  

গান্ধীে ভ োরন জন্ম, গুজোরনে ভসই ভপােবন্দে কেকানা ভথারক বহ দূরে, বো ভ রন 

পারে োেরনে দুই প্রারন্ত। নবু ভসোরন বরসও কেকানাে অরনক গল্প ভস শুরনরে 

ভেরেরবো ়ে। চব্রচটে োেরনে োজধানী কেকানা, আধুচনক চেোে পীঠাান। বযবসা 

বাচিরজযও ভ িন উন্নন, ভনিচন কন েকি সািাচজক আরন্দােন শুরু হর ়েরে এোন 

ভথারক। োজা োিরিাহন, িােকানাথা, চবদযাসাগে, ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুে, এাঁরদে নাি সাো 

োেরন ভক না জারন! বাোচে  ুবকো কন েকি সংস্কৃারেে ভবচ ়ে ভেরেরে বহ বেে আরগ, 

নাে ভঢউ সুদুব গুজোরনও চগর ়ে ভেরগরে। 

  

হাাঁটরন হাাঁটরন গান্ধীে িরন প ়েে নাে স্কৃুেজীবরনে কথাা। হাই স্কৃুরে প ়েরন প ়েরনই 

নাে চবর ়ে হর ়ে  া ়ে এক অেেজ্ঞানহীনা বাচেকাে সরে। নারন নাে ইো-অচনোে 

ভকানও প্রশ্ন চেে না। কাচথা ়োও ়োর ়েে সািাচজক েীচনরনই বাচ ়েে ভোকো নাে চবর ়ে 

চদর ়ে ভদ ়ে। ইস্কৃুরেে উাঁিু ক্লারস ভস  েন প ়েরন  ারে, নেন ভস বীচনিনন একজন 

স্বািী। ভসই সির ়ে নাে একজন বনু্ধ বােযচববাহ চনর ়ে ঠাট্টা-ই ়োচকয কেন, শুধু নাই ন ়ে 

গুজৱাচনরদে চনোচিষ োও ়োে অরেযসও নাে কারে িরন হন হাসযকে। ভস বেন, 

ভিাহনদাস, চনোচিষ োই বরেই আিো এন দুবযে আে আচিষােী ইংরেজো সবে বরেই 

আিারদে োসন করে। আিারদে কচব নিযদই ভনা চেরেরেন,  

  

Be ho l d  t he  mi g h t y  Eng l i s hma n  

He  r u l e s  t h e  I n di a n  S ma l l  

Be c a u s e  be i ng  a  me a t - e a t e r  

He  i s  f i v e  c ubi t s  t a l l … 
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সুনোং ইংরেজরদে সিকে হরন ভগরে আিারদেও িাংস ভেরন হরব, িদযপান কেরন 

হরব। বাোচে চেচেন সিাজ না কন আরগই শুরু করেরে। ই ়েং ভবেে প্রকারেয আহাে 

করেরে ভগািাংস, বাবাে সরে এক ভটচবরে বরস ভঠাকাঠুচক করেরে িরদে ভগোরস। ভসই 

দৃিারন্ত গুজোরনও অরনরক িদয-িাংস গ্রহি কেরে। বনু্ধচট ভবাঝাে, স্কৃুরেে চেেকোও 

ভকউ ভকউ এেন ওসব ো ়ে, োত্রোই বা চপচের ়ে থাাকরব ভকন  

  

সংস্কৃােিুক্ত হবাে জনয গান্ধী ভসই বনু্ধচটে কথাা ়ে উৎসারহে সরে সা ়ে চদর ়েচেে। নদীে 

ধারে একচট চনজযন জা ়েগা ়ে একচদন হে ভসই আধুচনকনাে দীো। এে আরগ গান্ধী 

কেনও োন্না িাংস ভিারেই ভদরেচন। পাঊরুচট চজচনসটাও নাে কারে চনচষদ্ধ বস্তু। জরন্মে 

পে ভথারকই শুধু চনোচিষ োবারে অেযি, প্রথািবাে পাঊরুচট বা িাংস চকেুই নাে োে 

োরগচন, প্রা ়ে বচি এরস চগর ়েচেে, সাো োন দুুঃস্বপ্ন ভদরেরে। একটা জযান্ত োগে ভ ন 

ঠুরসাটযচস কেরে ভপরটে িরধয। চকন্তু সংস্কৃাে োোে উরত্তজনা ়ে িিে ভস অেযি হর ়ে 

উঠে, িাংস-পাঊরুচট োেই োগরন োগে। এক বেে ধরে ভস এসব ভের ়েরে েুচকর ়ে 

েুচকর ়ে। 

  

শুধু এইটুকুই ন ়ে, বনু্ধচট নারক চনর ়ে চগর ়েচেে আে এক ধাপ এচগর ়ে। কনচনকনাও ভনা 

একটা সংস্কৃাে। চবর ়ে করেরে ভনা কী হর ়েরে, না বরে চক অনয েিিীে সংসগয উপরোগ 

কো  ারব না  

  

বনু্ধচট একচদন চকরোে গান্ধীরক চনর ়ে চগর ়েচেে এক ভবেযাের ়ে। সব চকেু চেচের ়ে পচ ়ের ়ে 

বনু্ধচট একা নারক ঢুচকর ়ে চদে একচট স্ত্রীরোরকে  রে। গান্ধী ধীে পার ়ে নাে োরটে এক 

পারে বসে। নাে সাো েেীে কাাঁপরে, চকন্তু েজ্জা ়ে ভস নােীচটে িুরেে চদরক নাকারন 

পােরে না। এিচনরনই ভস োজুক, নেন একটাও কথাা ফুটরে না নাে িুরে। নােীচট 

বেে, কী ভগা,  রে এরসে, একবাে আিাে িুরেে পারন িাও। আচিও ভনািাে বনোচন 

একটু ভদচে। ভির ়েচট দুরন এরে গান্ধী সরে সরে বরস, ভকানও কথাাই বরে না। ভেষ প যন্ত 

চবেক্ত হর ়ে ভির ়েচট নারক  ে ভথারক বাে করে ভদ ়ে।  
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গান্ধীে ধােিা, ভসচদন ীশ্বে নারক েো করেরেন। ীশ্বরেে ওপে নাে অগাধ চবশ্বাস। 

নবু ভসচদরনে ভসই  টনাে কথাা িরন প ়েরে গ্লাচনরন নাে িন েরে  া ়ে। ভবেযাচটে সরে 

নাে োেীচেক সংসগয  রটচন বরট, চকন্তু ভস ভনা ভস্বো ়ে ওই  রে ঢুরক োরট বরসচেে। 

অথাযাৎ নাে িরনে িরধয ভোে ও কাি চেে চঠকই। এে পরেও আে একবাে, ইংেরি 

থাাকাে সি ়ে ভস আে এক বনু্ধে পাল্লা ়ে পর ়ে বােবচিনাের ়ে চগর ়েচেে, ভসবারেও ভেষ 

প যন্ত চকেু  রটচন, ীশ্বে নারক েো করেরেন। চকন্তু দুবােই ভস ভ  দুবযে হর ়ে পর ়েচেে, 

নাও চঠক। 

  

গান্ধী এেন আবাে সমূ্পিয চনোচিষােী। আধুচনকনাে সরে িাে-িাংস োও ়োে ভ  ভকানও 

সম্পকয ভনই, না ভস বুরঝরে। নরব, আচিষ ভস বজযন করে সরনযে োচনরে। িাংস 

চজচনসটা  েন নাে ভবে িুেরোিক হর ়ে উরঠচেে, নেনও নাে িরনে িরধয একটা কাাঁটা 

েিেি কেন। বাচ ়েে ভকউ চকেু জারন না, সব চকেুই িেচেে ভগাপরন। ভকানও চদন 

জানরন ভপরে িা  চদ সোসচে চজরজ্ঞস করেন, না হরে ভস কী উত্তে ভদরব  অল্প বর ়েস 

ভথারকই গান্ধী চনরজে কারে প্রচনজ্ঞা করেরে, কেনও, ভকানও অবাারনই ভস চিরথায কথাা 

বেরব না। িারকও ভস চিরথায কথাা বেরন পােরব না। আে সনয কথাা স্বীকাে কেরে িা 

প্রিণ্ড আ ান পারবন। ভসই কথাা ভেরবই ভস নাে আচিষ-আহারেে ভগাপন অচে ান বন্ধ 

করে চদর ়েচেে। চবরেরন  াবাে সি ়ে ভস নাে িার ়েে কারে প্রচনজ্ঞা করেচেে, কেনও 

িদয পান কেরব না, িাে-িাংস স্পেয কেরব না, ভকানও েিিীে  চনষ্ঠ হরব 

  

গান্ধীে চবরেন  াও ়োটা অরনকটা আকচমিতক। 

  

িযাচেক পাস কোে আরগই নাে বাবাে িৃনুয হ ়ে, সংসারেে অবাাটা োোপ হর ়ে  া ়ে। 

নাে চপনা-চপনািহো ভদেী ়ে বারজযে ভদও ়োচন করেরে, চকন্তু এেন ভসই পরদে জনয 

অরনক উরিদাে। চব.এ পাস কো ভেরেো ভবকাে  ুরে ভব ়োরে। গান্ধী োবনগে করেরজ 

েচনয হর ়েরে, ভসোরনও েহরে ভেরেরদে সরে প্রচনর াচগনা ়ে ভস চপচের ়ে প ়েরে। নাে 

েচবষযৎ অস্পি। এই সি ়ে নারদে এক পাচেবাচেক বনু্ধ এরস নাে িারক বেরেন, 

ভেরেরক সাধােি চব এ পাস কচের ়ে আজকােকাে চদরন ভকানও োে ভনই। চবরেন চগর ়ে 
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বেং বযাচেিাে হর ়ে আসুক। বযাচেিাচে পাস কো সহজ, বেে চনরনক থাাকরন হরব, সব 

চিচের ়ে েেি প ়েরব ব ়ে ভজাে িাে ভথারক পাাঁি হাজাে টাকা। চবরেন ভথারক চফরে এরস 

সারহচব আদে কা ়েদা ়ে থাাকরব, নেন ভ -রকানও ভদেী ়ে োজয ওরক ভদও ়োচন ভদবাে 

জনয েুরফ ভনরব। গান্ধীে দাদাও উৎসাহ চদরেন, ভকানওিরি টাকাে ভজাগা ়েও হর ়ে 

ভগে। 

  

প্রা ়ে একচট গ্রািয চকরোব চহরসরবই চবরেন চগর ়েচেে গান্ধী। ইংচেচজ বেরন পারে না, 

চঠকিনন ভপাোক পেরন জারন না। ইংেযারি প্রচনচষ্ঠন চকেু চকেু গুজোচন বযচক্তে 

চঠকানা চেে নাে কারে। নাাঁোই প্রথাি প্রথাি নারক সাহা য করেন গুচের ়ে চনর ়ে বসরন। 

 াক্তাে ভিহনা নারি একজন নারক ভেোরেন, অনয ভোরকে টুচপ বা ভপাোরক হান 

ভদরব না, ভোরকে সািরন হাই চকংবা ভসাঁকুে নুেরব না, েব্দ করে িা োরব না, ভিাঁচির ়ে 

কথাা বেরব না। আিারদে ভদরেে িনন প্রথাি আোরপই কারুরক ভকানও বযচক্তগন প্রশ্ন 

কেরব না, কারুরক সযাে বেরব না ইনযাচদ। 

  

চবরেরন কর ়েক বেরেই গান্ধীে িরধয একটা চবপুে পচেবনযন আরস।  ত্ন করে, িন চদর ়ে 

ভস ইংচেচজ ভোরে। পৃচথাবীটারক জানবাে জনয নানা েকি বই প ়োে আগ্রহ জন্মা ়ে, 

চবচেচন পপাোক-পচেেদ ও আদে-কা ়েদা েি করে, এিনকী নািরনও ভেরে। 

বযাচেিাচেে জনয প ়োশুরনা কেরন হ ়ে না চবরেষ, বােবাে ইংরেজরদে সরে োনা ভেরন 

হ ়ে আে সহবন চেেরন হ ়ে, পেীো ়ে বসরেই পাস কো  া ়ে।  
  

 থাাসির ়ে পাস করে ভদরে চফরে এে গান্ধী। ইংেযারি থাাকাে সি ়ে ভস ইংরেজরদে 

 চনষ্ঠোরব ভদরেরে এবং ইংরেজ জাচনে েক্ত হর ়ে ভগরে। নাে ধােিা, ইংরেজরদে 

োসন োেরনে পরে চবরেষ প্রর ়োজনী ়ে এবং উপকােী। োজেক্ত প্রজা চহরসরব 

োেনী ়েরদে উচিন ইংরেজরদে প্রচন আনুগনয প্রদেযন কো। ইংরেজরদে অনযািারেে 

অরনক কাচহনী ভস জারন, ভস চনরজও প্রনযেদেযী বা েুক্তরোগী, ফািয ক্লারসে ভেরনে 

চটচকট কাটা সরত্ত্বও নারক ভস কািো ়ে বসরন ভদও ়ো হ ়েচন, দচেি আচেকা ়ে এক োিা ়ে 

ফুটপাথা চদর ়ে হাাঁটাে অপোরধ এক ইংরেজ ভসপাই নারক ধাক্কা ভিরে োিা ়ে ভফরে 
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চদর ়েরে, নারনও নাে োগ হ ়ে না, ভস িরন করে ওসব চকেু চকেু ইংরেরজে বযচক্তগন 

িচেরত্রে ভদাষ, জাচনগন ত্রুচট ন ়ে। অরনক জা ়েগা ়ে োেনী ়েরদে ওপে ভ  অচবিাে বা 

পী ়েন হ ়ে, ভসগুচেও আইরনে ত্রুচট বা আইরনে অপপ্রর ়োগ। আইনসেন পরথাই নাে 

সুোহা কেরন হরব। 

  

গান্ধীে ভকানও চনচদযি োজলনচনক েেয ভনই। ভস িা ়ে োেনবাসীো স্বাাযেো ও 

পচেেন্ননাে আদেয চেেুক, সননা, চন ়েিানুবচনযনা ও কনযবযকিযরক ধিয জ্ঞান করুফ, না 

হরেই ইংরেজো আে োেনী ়েরদে চনিু ভিারে ভদেরব না। দচেি আচেকাে োেনী ়েরদে 

ভস সাধযিনন এই সবই ভেোরে। সং বদ্ধ হও ়োটাও সেযনাে েেি, নাই ভস দচেি 

আচেকাে োেনী ়েরদে চনর ়েও একচট সচিচন াাপন করেরে এবং ভসই সচিচনে অনয 

চকেু নাি ভদবাে বদরে কংরগ্রস নািটাই চনর ়েরে।  

  

দচেি আচেকাে োেনী ়েরদে সম্পরকয িূে োেন েূেরণ্ডে সাধােি িানুষরদে ভনা বরটই, 

জনরননারদেও ভবে েুে ধােিা আরে। সবাই িরন করে, ওোরন বুচঝ কুচে কাচিন ো ়ো 

আে ভকানও োেনী ়ে ভনই। হযাাঁ, ,িদাস চহরসরবই এক সি ়ে োেনী ়েরদে ওোরন চনর ়ে 

 াও ়ো হর ়েরে বরট, চকন্তু নারদে িরধয ভবে চকেুসংেযক িানুষ বুচদ্ধবরে চনরজরদে 

প্রচনচষ্ঠন করেরে, জচি বাচ ়ে চকরনরে, বযবসা বাচিজযও শুরু করেরে। ভকানও ভকানও 

বযবসা ়েী এিনই প্রচনপচত্তোেী ভ  চনজস্ব জাহাজ প যন্ত িাো ়ে। ইংরেজো ভেরবচেে 

কুচেো চিেকাে কুচেই থাাকরব, ওোনকাে আচদবাসী জুেু সম্প্রদা ়েরক নাো ভসইোরবই 

ভদেরন অেযি, োেনী ়েরদে এই েকি সিৃচদ্ধ, চবরেষন বযবসার ়েে প্রচনর াচগনা নারদে 

িেুেূে হর ়েরে। এেন নাো নানান পারকপ্রকারে োেনী ়েরদে দিন কেরন িা ়ে, আে 

োেনী ়েরদে পরে আইনজীবী চহরসরব গান্ধী প্রচনচট ভেরত্র প্রচনকারেে জনয সেকারেে 

কারে সচবিারে দেোি পাঠা ়ে চকংবা আদােরন িািো ের ়ে।  চদও নাে নরুি বর ়েস, 

নবু ভস কেনও উরত্তচজন হ ়ে না, নাে েেীরে ভ ন োগ নারি বযাপােটাই ভনই, ভস কধ য 

ধরে চঠকঠাক চন ়েিসন পরথা অগ্রসে হ ়ে এবং ভবে কর ়েক জা ়েগা ়ে ভস ভেষ প যন্ত 

জ ়েীও হর ়েরে। 
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এই সব বৃত্তান্তই ভস এেন োেরনে নানা অিরে  ুরে  ুরে জানারন িা ়ে। সিি চবষর ়েই 

ইংরেজ সেকারেে চনচদযি আইন আরে, আইরনে পরথাই ভিাকাচবো কেরে ভ  অরনক 

অচধকাে আদা ়ে কো  া ়ে, দচেি আচেকা ়ে না প্রিাচিন হরে, এোনকাে োেনী ়েোই 

বা না জানরব না ভকন  

  

ভগ্রট ইিানয ভহারটরে চফরে এরস িধযােরোজন ভসরে গান্ধী আবাে একচট ভ া ়োে গাচ ়ে 

ো ়ো করে িেে উত্তেপা ়োে োজা পযােীরিাহন িুরোপাধযার ়েে সরে সাোৎ কোে জনয। 

চকন্তু সুরেন্দ্রনারথাে সরে ভদো কো  ন সহজ, োজা-িহাোজারদে ভদো পাও ়ো অন 

সহজ ন ়ে। পযােীরিাহন অচনে ়ে বযি িানুষ, শুধু জচিদাে নন, সাথাযক আইনজীবী এবং 

চব্রচটে ইচি ়োন অযারসাচসর ়েেরনে একজন কনযাবযচক্ত। ভসচদন ভদো হে না, চবিুে হর ়ে 

চফরে এরসও চনরুদযি হে গান্ধী, পরেে চদন আবাে ভগে উত্তেপা ়ো ়ে। পযােীরিাহন 

সংরেরপ বযাপােটা শুনরসন বরট, চকন্তু চবরেষ গুরুত্ব চদরেন না। চনচন বেরেন, ভকউ 

এরস বেরেই চক হঠাৎ হট করে চিচটং  াকা  া ়ে  আপচন বেং সুরেন বা ়েরজযে সরে 

ভদো করুন, চনচন  চদ চকেু কেরন পারেন। 

  

 নীন্দ্ররিাহন ঠাকুেও ওই একই কথাা বেরেন। গান্ধীে িরন হে, সুরেন্দ্রনারথাে কারে 

আবাে চফরে  াবাে ভকানও িারন হ ়ে না। চনচন স্পি প্রনযােযান করেরেন। না হরে কী 

উপা ়ে  

  

ভগ্রট ইিানয ভহাটরে একজন ইংরেজ সাংবাচদরকে সরে নাে আোপ হে। ভোকচটে নাি 

এোেধপয, েিরনে ভ ইচে ভটচেগ্রারফে প্রচনচনচধ। চবরেন ভফেন এই বযাচেিােচটে 

সরে এই সাংবাচদকচট কথাা বোে অরনক চবষ ়ে ভপর ়ে ভগে। এোেথা ওই ভহাটরে োি 

ভেরন এরসচেে, চকন্তু ভস উরঠরে ভবেে ক্লারব। ভস ভসোরন গান্ধীরক ভনিন্তন্ন কেে 

পেচদন। চকন্তু ভহারটে আে ক্লারবে িরধয অরনক নফান আরে। ভবেে ক্লারব োেনী ়েরদে 

প্ররবে চনরষধ। এোেথাপয সস িরন গান্ধীরক চনর ়ে েচ ়েং রুরি ঢুকরন  ারে, একজন 

এরস বেে, ওই ভনচটেচটরক ঢুকরন ভদও ়ো  ারব না! এোেথাপয হকিচকর ়ে চগর ়ে বেে, 

োেরনে িাচটরন এই ক্লাব, অথাি ভসোরন একজন োেনী ়ে ঢুকরন পােরব না, এ আবাে 
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কী অদু্ভন চন ়েি! না ো ়ো এই ভনচটে েদ্ররোকচট ইউরোপী ়ে আদে-কা ়েদা ়ে সমূ্পিয 

অেযি! 

  

চকন্তু চন ়েি হরে চন ়েি! োরগ গজগজ কেরন কেরন এোেথাপয বেে, চঠক আরে, েচ ়েং 

কি বা  াইচনং রুরি ওে প্ররবে চনরষধ হরেও আিাে  রে চনচিন আচি  ারক ইরে 

চনর ়ে ভ রন পাচে! 

  

চসাঁচ ়ে চদর ়ে উঠরন উঠরন এোেথা বেে, এ ভদরেে ইংরেজগুচে ভদেচে িাষা! 

  

গান্ধী িৃদু হাসে। ইংরেজ জাচনে িরধয ভ িন ভবেে ক্লারবে কিযিােীচটে িন িাথাারিাটা 

ভোক আরে, ভনিচন এোেথারপযে িনন িানুষও ভনা আরে। ভসই জনযই ভনা ইংরেজ 

জাচনে প্রচন নাে ভকানও চবরিষ ভনই। 

  

এই এোেথারপযে সুরত্রই গান্ধীে পচেি ়ে হে াানী ়ে পচত্রকা দা ইংচেেিযারনে সম্পাদক 

চিুঃ সিারসযে সরে। সোসয গান্ধীে ভেো পুচিকাচট পর ়ে চঠক কেে, ভস এই দচেি 

আচেকাে বযাচেিােচটে একচট সাোৎকাে চনরজে কাগরজ োপারব। দচেি আচেকা 

চবষর ়ে এোনকাে পাঠকো চকেুই জারন না। সাোৎকাে চনরন চনরন সম্ভাসয িারঝ িারঝ 

অবাক হর ়ে নাকারন োগে গান্ধীে চদরক। এই  ুবকচটে কিস্বে চনরুত্তাপ ভনা বরটই, 

এিনকী দচেি আচেকাে ভশ্বনােরদে সম্পরকযও চকেু চকেু োে কথাা বরে  ারে। সিাসয 

চজরজ্ঞস কেে, চিুঃ গান্ধী, নুচি ভশ্বনােরদে অচবিাে ও অনযািারেে কথাা জানারন চগর ়ে 

ওরদে পে চনর ়েও ভ  বরে ভফেে িারঝ িারঝ। 

  

গান্ধী িুিচক ভহরস বেে, আিাে অচেজ্ঞনা ়ে ভদরেচে, প্রচনপরেে চকেু চকেু প্রেংসা 

কেরে সহরজ িািো ভজনা  া ়ে! 

  

ইংরেজরদে কাগরজ গান্ধীে বক্তবয প্রকাচেন হরব, অথাি বাোচেরদে কারে পাত্তা পাও ়ো 

 ারব না  গান্ধী হাে ো ়েরন োচজ ন ়ে। বাোচেরদে সবরির ়ে চবেযান পচত্রকা 
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অিৃনবাজাে, োিা ভথারক চকরন পচত্রকাচট কর ়েকচদন পর ়েও ভদরেরে গান্ধী। ভস একচদন 

হাচজে হে ওই পচত্রকা অচফরস। 

  

অিৃনবাজাে পচত্রকাে  ুগ্ম সম্পাদক িচনোে ভ াষ কংরগ্ররসে একজন পািা এবং সাো 

োেরন পচেচিন। চনচন গান্ধীে চেচজচটং কা যচট না ়োিা ়ো কেরন কেরন বেরেন, গান্ধী  

এেকি পদচব আরগ শুচনচন! আিারদে এই কাগজ ইংচেচজ োষা ়ে ভবরো ়ে বরট, চকন্তু 

পর ়ে প্রধানন বাোচেো। নাো ভনািাে ওই দচেি আচেকা চনর ়ে িাথাা  ািারন  ারব 

ভকন  ভ  সব কুচে কাচিন আে বযবসা ়েীো দচেি আচেকা ়ে ভগরে, নাো ভগরে োেরনে 

পচিি উপকূে ভথারক, চঠক চক না! গুজোচন, িাোচঠ, িাদ্রাচজ। বাোচে একজনও ভগরে  

নুচি ওোরন একচটও বাোচে কুচে বা বযবসা ়েী ভদরেে  

  

গান্ধী স্বীকাে কেে, না ভদচেচন বরট! 

  

িচনোে বেরেন, নরব  বাোচেো কুচেচগচেও করে না, বযবসাও জারন না। সবাই িাকচে 

িা ়ে, আে না হরে ব ়েরজাে িািাচে,  াক্তাচে, ওকােচন! না বাপু, আিারদে এোরনই 

সিসযাে ভেষ ভনই, ওই ধাপধাো ভগাচবন্দপুে দচেি আচেকাে সিসযা চনর ়ে আিারদে 

এেন বযি হবাে সি ়ে ভকাথাা ়ে। 

  

গান্ধী বেে, চকন্তু নাোও ভনা োেনী ়ে। আে কংরগ্রস োেনী ়েরদেই প্রচনষ্ঠান। 

  

িচনোে বেরেন, না  েন কংরগ্ররসে বাচষযক অচধরবেন হরব নেন ভনািাে কথাা ভসোরন 

বেরন িাও ভনা ভবারো। এেন চিচটং-চফচটং-এে বযবাা কো আিাে পরে সম্ভব ন ়ে। 

গেি গেি ভকানও চবষ ়ে না থাাকরে ভোরক শুনরন আসরবই বা ভকন  

  

গান্ধী বেে, আপনাে কাগরজও োপরবন না, ভকানও চিচটং-এেও বযবাা কো  ারব না  

  

িচনোে বেরেন, নাুঃ! োগ কেরে নাচক, একটা িুরুট োও। 

  

গান্ধী সচবনর ়ে বেে, ধনবাদ, আচি ধুিপান কচে না। 
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িচনোে চনরজ একটা িুরুট ধচের ়ে ভি ়োরে ভহোন চদর ়ে বেরেন, ওরহ ভিাহনদাস, নুচি 

চবরেন-রফেন বযাচেিাে হর ়ে হঠাৎ দচেি আচেকা ়ে ভ রন ভগরে ভকন  অন দূরে  

  

গান্ধী বেে, আচি ভবাম্বাই আে োজরকারট ভিম্বাে েুরে বরসচেোি। পসাে জিারন 

পাচেচন এরকবারেই। এ ভদরে ভনা বযাচেিারেে অোব ভনই। আিাে আর ়েে ভির ়ে বয ়ে 

ভবচে হচেে। এই সি ়ে আিাে ব ়ে োইর ়েে িােফন দচেি আচেকাে একচট বযবসা ়েী 

প্রচনষ্ঠারন ভ াগ ভদবাে প্রিাব পাই। দাদা আবদুল্লা আে ভকাম্পাচন ওোনকাে েুব ব ়ে 

বযবসা ়েী, নারদে িািো-রিাকিিা ভেরগই থাারক, নাো সারহব বযাচেিাে চনর ়োগ করে। 

চঠক বযাচেিাে চহরসরব ন ়ে, আিারক প্রা ়ে একচট িাকচেে প্রিাব ভদও ়ো হর ়েচেে, 

প্রধানন ইংচেচজরন চিচঠপত্র ভেোে কাজ। পরে অবেয অচেজ্ঞনা সি ়ে করে আচি 

স্বাধীনোরব প্রযাচ্ট স শুরু করেচে, ওোনকাে অরনরকে আাা অজযন করেচে। 

  

িচনোে বেরেন, ওোরন পসাে ভবে োেই জরিরে ভবাঝা  ারে। ভগ্রট ইিানয ভহারটরে 

এরস উরঠে, নাে িারন প ়েসাকচ ়ে োেই করেে। উচকে বযাচেিাচে িারন কথাা ভবরি 

োও ়ো আে চিরথাযে ফুেঝুচে ে ়োরনা। কথাাে িােপযারি উচকেো োনরক চদন করে ভদ ়ে। 

ভনািা ়ে ভদেরে ভনা চনেীহ োেিানুষচট িরন হ ়ে। নুচি কী করে পা ়েো  

  

গান্ধী ভেোহীন িুরে বেে, আচি সাো জীবরন একটাও চিরথায কথাা বচেচন। আে এ প যন্ত 

একটাও চিরথায িািো চনইচন। ভ  পে অনযা ়ে িািো কেরন িা ়ে, আচি নারদে চফচের ়ে 

চদই। 

  

প্রিণ্ড েরব্দ অট্টহাসয করে উঠরেন িচনোে। হাসরন হাসরন নাাঁে কাচে এরস ভগে। হান 

নুরে ভকানওিরি বেরেন, নুচি ভনা োেী িজাে িানুষ ভদেচে, আে হাচসও না, হচসও 

না। 
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চফরে এরস গান্ধী আবাে োবরন বসে, এে পে কাে কারে  াও ়ো  া ়ে। িুেচকে হরে, 

এোরন নাে পচেচিন ভকউ ভনই। নবু একটা উরিেয চনর ়ে  েন ভস এরসরে, বযথায হর ়ে 

চফরে  াবাে পাত্র ভস ন ়ে। 

  

ভবাম্বাইর ়েে ভননারদে নাে কথাা ভবাঝারন এেকি অসুচবরধ হ ়েচন। ভবাশ্বইরন ভস প্রথাি 

ভদো করেচেে চবিােপচন োনার ়ে এবং চবিােপচন বদরুচিন নার ়েবচজে সরে। এো নাে 

কথাা কধ য ধরে শুরন বরেচেরেন, আিো চঠক সাহা য কেরন পােব না, নুচি সযাে চফরোজ 

ো ভ টাে কারে  াও। আিারদে সহানুেুচন েইে, চকন্তু ওাঁে সিচনটা প্রথারি দেকাে। 

  

সযাে চফরোজ ো ভিটারক ভোরক বরে ভবাম্বাইর ়েে চসংহ। ভকউ ভকউ বরে িুকুটহীন 

োজা। দারুন নাে প্রোব-প্রচনপচত্ত। গান্ধী ের ়ে ের ়ে চগর ়েচেে নাাঁে কারে, চকন্তু চনচন 

চপনাে িনন ভিরহ গান্ধীরক গ্রহি করেচেরেন এবং চিচটং-এে বযবাা করে চদর ়েচেরেন। 

  

ভবাম্বাই ভথারক গান্ধী চগর ়েচেে পুিা ়ে। বাে গোধে চনেক এোনকাে প্রচসদ্ধ জনরননা। 

চনচন দচেি আচেকা সম্পরকয চকেুটা ভোাঁজেবেও োরেন। চনচন গান্ধীে বক্তরবযে 

ভ ৌচক্তকনা স্বীকাে করে বেরেন, গান্ধী, আচি ভনািাে চিচটং-এে বযবাা অনা ়োরস 

করে চদরন পাচে। চকন্তু এোরন োজনীচনরন আিাে চবরুদ্ধপে  রথাি আরে। আচি চিচটং-

এে বযবাা কেরে নুচি আিাে দরেে ভোক চহরসরব িাকািাো হর ়ে  ারব। নারন পরে 

ভনািাে অসুচবরধ হরন পারে। নুচি ভনা োজনীচনে ভোক নও, নুচি চনেরপে কারুরক 

সোপচন করো। নুচি োণ্ডােকরেে কারে  াও। চনচন আপানন ভকানও দরে ভনই। 

  

োণ্ডােকরেে কারে  াবাে আরগ গান্ধী ভগে অপে প্রেযান ভননা ভগােরেে কারে। ভগােরে 

নেন ফাগুসন করেরজে অধযে, ভসই করেরজই ভদো কেরন ভগে গান্ধী। আরগ ভথারকই 

ভগােরেে নাি াক শুরনরে গান্ধী, চকন্তু নাাঁে কারে চগর ়ে ভস চবচমিতন হর ়ে প ়েে। এিন 

োন্ত, স দ ়ে একজন িানুষ, অথাি চনচন োজনীচনরন জচ ়ের ়ে আরেন। গান্ধীে িরন হে, 

চফরোজ ো ভিটা ভ ন চহিাে ়ে, আে চনেক ভ ন সিুদ্র। চকন্তু ভগােরে ভ ন গো নদী। 
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চহিাে ়ে চকংবা িহাসাগে অচনিি কো  া ়ে না, চকন্তু গো নদী সকেরকই অবগাহরনে 

জনয আহ্বান জানা ়ে। চকেুেি কথাা বোে পেই ভগােরেে দারুি েক্ত হর ়ে ভগে গান্ধী। 

  

ভগােরগও পোিেয চদরেন োণ্ডােকেরক সোপচন কোে জনয। না হরে ব দরেে 

ভোকই  আসরব। োণ্ডােকে  েন শুনরেন ভ  চনেক আে ভগােরিে িনন দুই পরেে 

দুই ভননাই নাাঁে নাি প্রিাব করেরেন, নেন চনচন সিচন জানারন চিধা কেরেন না। 

  

িহাোরট্রেরে এই ভননারদে সুপাচেে চনর ়ে িাদ্রারজ চগর ়ে সো কেরনও অসুচবরধ হ ়েচন। 

ওাঁরদে কাে ভথারকই গান্ধী কেকানা ়ে সুরেন্দ্রনারথাে নাি শুরন এরসচেে। চকন্তু 

সুরেন্দ্রনারথাে ভকানও আগ্রহ ভনই, না স্পি ভবাঝা ভগরে।  

  

কেকানা ়ে কর ়েক চদন থাাকরন থাাকরন গান্ধী জানরন পােে বেবাসী নারি একচট বাংো 

সািাচহক পচত্রকা এোরন েুব জনচপ্র ়ে। পচত্রকা ভবরুরনা িাত্র হ হ করে কাটচন হর ়ে  া ়ে। 

না হরে একবাে এই পচত্রকাে সম্পাদরকে সরে ভদো কো  াক। 

  

বেবাসীে কা যাের ়ে চগর ়ে গান্ধী চবচমিতন হর ়ে ভগে। প্রা ়ে চনচেে-বচত্রে জন ভোক ভসোরন 

োইন চদর ়ে বরস আরে সম্পাদরকে সরে ভদো কোে জনয। সেকাচে অচফরস ভ িন 

ভোরক  া ়ে। দু-একজরনে সরে গান্ধী কথাা বরে ভদেে, নারদে নানােকি বযচক্তগন 

সিসযা আরে। কােও প্রচন পুচেে দুবযযবহাে করেরে, ভকউ সম্পচত্ত ভথারক বচিন হরে, 

কারুে সন্তান চনরুচিি। একজন একজন করে সম্পাদরকে  রে  ারে আে ভবচের ়ে 

আসরে দু-এক চিচনরটে িরধয। এক-একবাে সম্পাদরকে  রে ভোনা  ারে িুদ্ধ 

িযাাঁিারিচি। একবাে একজন কিযিােী এরস বরে ভগে, সম্পাদকিোই আজ আে কারুে 

সরে ভদো কেরন পােরবন না। আপনাো আজ বাচ ়ে  ান। চকন্তু ভকউ ওঠাে েেি ভদোে 

না; সবাই বরস েইে গযাাঁট হর ়ে। গান্ধী ভসই কিযিােীচটরক চনরজে কা য চদর ়ে বেে, আচি 

এরসচে অরনক দুে ভথারক। 
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প্রা ়ে দু  ণ্টা অরপো কেরন হে, নবু  াক এে না। নােপে  ে ভথারক ভবচের ়ে এরেন 

সম্পাদকিোই ভ ারগন্দ্রিন্দ্র বসু, ধুচনে ভকাাঁিা েুরটারে িাচটরন, গার ়ে একচট উত্তেী ়ে 

জ ়োরনা। গান্ধী সািরন চগর ়ে বেে, চিিাে বসু, আচি এরসচে দচেি আচেকা ভথারক— 

  

ভ ারগন্দ্রিন্দ্র দু হান েুাঁর ়ে অচনষ্ঠ েচেরন বরে উঠে, না, না, আচি ভকানও কথাা শুনরন 

িাই না। ভনািো চক আিারক পাগে করে ভদরব  সবাই োরব, কাগরজে সম্পাদক হর ়েচে 

বরেই বুচঝ আিারদে অরনক েিনা, সবাে সব সিসযা সিাধান করে চদরন পাচে। 

আসরে আিাে ভকানওই েিনা ভনই। ভকউ কাজও কেরন ভদরব না। আচি চকেু শুনব 

না, চকেু পােব না, ভনািো সব  াও, এেন  াও ভনা এোন ভথারক!  

  

গান্ধীে িনন অরিাধীও কর ়েক িুহূরনযে জনয অপিাচনন ও েুি হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে েইে। 

নােপেই সহানুেূচন হে সম্পাদরকে জনয। সচনযই ভনা, সবাই চিরে এন জ্বাোনন 

কেরে চনচন কাজ কেরবন কী োরব। এন ভোরকে বযচক্তগন সিসয; উচন শুনরন  ারবনই 

বা ভকন  গান্ধীে সিসযাটা ভ  বযচক্তগন ন ়ে, না উচন বুঝরনও পােরেন না। 

  

আজ আে এই সম্পাদরকে কারে  াও ়ো  ারব না বুঝরন ভপরে ভস ভবচের ়ে এে বাইরে। 

  

বাোচেরদে িরনাজগরন চক চকেুরনই প্ররবে কো  ারব না  ভদরেে োজধানী এই 

কেকানা, বুচদ্ধজীবীরদে প্রধান ভকন্দ্র, এোরন ভস সমূ্পিয অপচেচিনই ভথারক  ারব  

বাোচেরদে কনচনক সিথাযন পাও ়ো নাে পরে জরুচে, কােি ইংরেজো বাোচেরদে 

িনািরনে গুরুত্ব ভদ ়ে। বাোচেরদে দৃচি আকৃি কোে চবরেষ ভকানও উপা ়ে আরে কী  

  

এে িরধয গান্ধী আেও কর ়েকচট নাি সংগ্রহ করেরে। উরিেিন্দ্র বযানাচজয, আনন্দরিাহন 

বসু, জানকীনাথা ভ াষাে, এাঁোও এোনকাে চবচেি ভননা। এাঁরদে বাচ ়ে বাচ ়ে চগর ়ে ভদো 

কেরন হরব, ভকউ না-রকউ নাে কথাা চনি ়েই শুনরব। 

  

ভহারটরে চফরে গান্ধী একটা ভটচেগ্রাি ভপে। দচেি আচেকাে  ােবান ভথারক  াক 

এরসরে, ‘পােযারিন্ট শুরু হরে জানু ়োচে িারস। আপচন এেুচন চফরে আসুন।’  
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চিচটং-এে বযবাা চকংবা বাোচেরদে সরে ভ াগার াগ আে হে না, পেচদনই গান্ধীরক 

েওনা চদরন হে ভবাম্বাইর ়েে চদরক।  

২৩. েেীে ভপা ়োরনা গ্রীষ্ম 

সাো চদন আকাে থািথারি হর ়ে আরে। েেীে ভপা ়োরনা গ্রীষ্ম। এই কবোে িারস এ ভদরেে 

সিি িানুরষে িনই ভ ন িানক পেী হর ়ে থাারক। বােবাে িনু  া ়ে আকারেে চদরক। 

এেন আকারে নীচেিাে চিেিাত্র ভনই। অথাি ভ -রি  ভঢরক আরে চদগন্তু অবচধ, নাও 

ভকিন ভ ন বিযহীন। এ েকি গেরি করিযাদযি নি হর ়ে  া ়ে।  

  

েচবে েীন এবং গ্রীষ্মরবাধ দুই-ই ভ ন ভবে কি। েীনকারে ভ িন চনচন েুব একটা উষ্ণ 

বস্ত্র অরে িাপান না, েুব গেরিে সির ়েও নাাঁে ভনিন অচােনা প্রকাে পা ়ে না।  রে 

 রে টানা পাোে বযবাা আরে, ঠাকুেবাচ ়েে কনা ও গৃচহিীো সাো দুপুে  রেে বাে হন 

না, ভোরেে আি োগরে গাত্রবিয িচেন হর ়ে  ারব বরে কুিােী ও নরুিী বধুো সব  রেে 

দেজা-জানো বন্ধ করে োরে, েূরনো বাইরে বরস পাোে দচ ়ে টারন। েচব চকন্তু 

চিপ্রহরেও ভবচের ়ে পর ়েন প্রা ়েই, নাাঁে োনাে দেকাে হ ়ে না। সকারে চকংবা সরহ্মে পে 

চনচন চেেরন বরসন চনননোে িহরেে ঢাকা বাোন্দা ়ে, ভসোরন টানা-পাোে বযবাা 

ভনই, চনচন হানপাোও বযবহাে করেন না। দেদে করে সাো েেীরে ঝেরন থাারক  াি, 

নারনও েুরেপ ভনই েচবে। 
  

ভকানও োরনই েচবে না ়োনাচ ়ে শুর ়ে প ়েরন ইরে করে না, বাচ ়েে সবাই  েন  ুচির ়ে 

পর ়ে, নেন ভসই চনিিনা চনচন উপরোগ করেন সবযাে চদর ়ে। সংসারেে চিন্তা, চবষ ়ে 

করিযে চিন্তা ভ ন সমূ্পিয িুরে  া ়ে িন ভথারক, নদীে নেরেে িনন েুরট আরস কচবনাে 

পেচক্ত। ভকানও ভকানও চদন চকেু না চেেরেও কাগজ-কেি চনর ়ে ভটচবরে বরস থাাকরন 

োে োরগ। না-রেো কচবনা চনর ়ে ভেো কেরনও ভ  কন আনন্দ পাও ়ো  া ়ে, না অনয 

ভকউ বুঝরব না। 
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ভেরেরির ়েরদে িরধয িাধুেী আে েথাী চকেুটা ব ়ে হর ়েরে, নারদে জনয চনচদযি হর ়েরে 

আোদা কে, ব ়ে  েচটরন বাচক সন্তানরদে চনর ়ে ভো ়ে িৃিাচেনী। োন ন’টাে িরধয 

বা্চপারদে চবোনা ়ে পাঠাবাে দৃঢ়ে চন ়েি আরে। ওো অবেয নাে পরেও োচনকটা হরটাপাচট 

করে নরব  ুরিা ়ে। নেন ভসোই চনর ়ে বরস িৃিাচেনী। োরনে ভবো ভসোই কো চনর ়ে 

েচব অরনকবাে চনরষধ করেরেন  চদও, িৃিাচেনী ভোরন না।  

  

এ সি ়ে স্বািীে পারে চগর ়ে বরস না িৃিাচেনী, বাধা ভনই ভকানও,  চদ  া ়ে, চগর ়ে কথাা 

বরে, েচব চঠকই উত্তে ভদরবন, চবেচক্ত প্রকাে কেরবন না। নবু িৃিাচেনী বুঝরন পারে, 

স্বািীে ভসই সব কথাাে িরধয ভকানও আন্তচেকনা ভনই, ভ ন একজন অনযিনস্কৃ, উদাসীন 

িানুষ। প্ররশ্নে উত্তে ভদন, চনরজ ভথারক চকেু বরেন না। এই স্বািী নাে সন্তানরদে জনক, 

কনযবয ভকানও ত্রুচট ভনই, চকন্তু ওে িরনে কাোকাচে চকেুরনই ভপৌাঁোরনা  া ়ে না। 

িৃিাচেনী েে করেরে, বাইরেে ভোকরদে সরে েচব অচন চনেুন েদ্রনা ভিরন িরেন, 

বাচ ়েে িানুরষে কারেও ভ ন ভসই ভিচককনা ও েদ্রনাে আবেি পুরোপুচে ভ াি না। 

একিাত্র ভিরজা োসুরেে ভির ়ে চবচবে সরেই উচন প্রাি েুরে কথাা বেরন পারেন। এ 

বাচ ়েে অরনরকই বরে, চবচবরক উচন োচে োচে চিচঠ ভেরেন, চেোইদহ চকংবা পচনসরে 

চগর ়ে  েন ভবারট থাারকন, নেন প্রা ়ে প্রচন চদনই চবচবে নারি একোনা করে চিচঠ আরস, 

আে চনরজে বউর ়েে কারে চিচঠ আরস দু-একোনা িাত্র দা ়েসাো ভগারেে। 

  

চবর ়েে পে প্রথাি প্রথাি উচন োচত্তেরবো চনরজই কারে ভ রক সদ্  েচিন কচবনা 

ভোনারনন চকংবা ভকানও বইর ়েে গল্প ভোনারনন। দুএকবাে ভসসব শুনরন শুনরন 

িৃিাচেনীে ভিারে ঢুেুচন এরসচেে, ভসই নাে ভদাষ। সাো চদন সংসারেে কন েকি কাজ 

থাারক, িনুচদযরক গুরুঞ্জন, বা্চপারদে ভদৌোত্ময সািোরন হ ়ে, োচত্তরে একটু োন্ত হর ়ে 

বসরে  ুি আসরন পারে না বুচঝ  এেন আে েচব কেন কী চেেরেন না চনর ়ে ভকানও 

উ্চপবািয করেন না স্ত্রীে সািরন। অথাি চবচব  চদ আরস, নারক চনর ়ে  ারবন পারেে  রে, 

নেন আে দু’জরনে কথাা ফুরো ়ে না। 
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িৃিাচেনী ভিরনই চনর ়েরেন, চবেযান স্বািীে ভসবাপো ়েিা স্ত্রী ও পুত্র-কনযারদে জননী 

হর ়েই নারক থাাকরন হরব, ওাঁে িারিাজগরন নাে ঠাই ভনই। 

  

িৃিাচেনী  ুচির ়ে প ়োে পরেও অরনকেি ভজরগ থাারকন েচব। কেি ভোো, চেেরেন না 

চকেু। পত্র-পচত্রকাে িাপ থাাকরেই নাাঁে িাথাা ়ে ভেো ভবচে আরস। সাধনাে পৃষ্ঠা েোবাে 

জনয পেপে কনকগুরো ভোট গল্প চেরে ভফেরেন, ভসই সরে প্রবন্ধ, পুিক সিারোিনা, 

কচবনা ভনা আরেই। এেন ‘সাধনাট বন্ধ হর ়ে ভগরে, ভেোে ভকানও না ়ো ভনই। গন 

এক-রদ ়ে িাস চকেুই ভেরেনচন। নরব দু-একটা গান এরস  া ়ে। একিাত্র গান েিনাে 

বযাপারেই ভকানও সম্পাদকী ়ে নাচগরদে প্রর ়োজন হ ়ে না। গারনে প্রথাি পেচক্তগুচে 

চনরজো এরস ধো ভদ ়ে। কথাাে আরগ আরস সুে। দুে ভথারক ভেরস আসা ভকানও ফুরেে 

সুগরন্ধে িনন একটা ভকানও ননুন সুে িাথাাে িরধয গুঞ্জচেন হ ়ে, নােপে আপচন 

আপচনই ভ ন ভসই সুে কথাাে অব ়েরব ফুরট ওরঠ। 
  

িধয োচত্র পাে হর ়ে ভগরে, একটা হাম্বীে সুে গুন গুন কেরেন েচব। একটু পরেই সুেটারন 

ভনওাঁো নাে এরস ভগে। নাে ভ ফেনাে সরে সরে নারন বরস ভগে েরব্দে  ানা, 

‘আেও কন দূরে আরে ভস আনন্দধাি … আচি ক্লান্ত, আচি অন্ধ, আচি পথা নাচহ 

জাচন…’  

  

হঠাৎ েচব ভবে িিরক উঠরেন, িাথাাে চঠক ভপেরন চিগ্ধ িধুে বানারসে স্পেয! বানাস 

এস ভকাথাা ভথারক  পেপে কর ়েক চদন অসহয গুরিাট িেরে, নরব চক ঝ ়ে  উঠে  েচব 

ভিারে নুরে ভদেরেন, বাোন্দা ়ে টরবে গােগুরোে একটা পানাও কাাঁপরে না, অন্ধকারে 

অদৃেয আকাে, ঝর ়েে আগিরনে ভকানও চিেই ভনই। 

  

আে একবাে ওেকি হাও ়ো েচবে িুরে ভ ন হারনে স্পেয বুচের ়ে চদরনই নাাঁে কারে 

চেহেন হে। সরে সরে নাাঁে িরন হে, ননুন বউঠান  
  

এক  ুগ ভকরট ভগে, ননুন বউঠান িরে ভগরেন। নােও আরগ, সদয ককরোরোত্তীিয েচব 

এেকি গ্রীরষ্মে চদরন  িযাক্ত অবাা ়ে ভেো ়ে চনি হয থাাকরে কাদম্বেী িুচপ িুচপ ভপেন 
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চদক ভথারক এরস পাোে হাও ়ো কেরনন, চকংবা হান বুচের ়ে চদরনন েচবে িুরে। এন 

বেে বারদও ভসই িরনে েুে  

  

ভজযাচনদাদা এ বাচ ়ে চিেকারেে িনন নাগ কোে পে েচব চনননোে এই িিৎকাে 

িহেচট চনরজ চনর ়েচেরেন। প্রথাি প্রথাি েচবে এেকি িরনে েুে শুধু ন ়ে, ভিারেে েুেও 

হন প্রা ়েই। ভস ননুন বউঠারনে ো ়ো ভদেরন ভপন। চঠক িরন হন, দেজাে আ ়োরে চনচন 

দাাঁচ ়ের ়ে আরেন। এক গেীে অসুেী, অনৃি হাহাকাে েো নােীে আত্মা ভ ন িৃনুযরোক 

ভথারক চফরে এরস আবাে েেীে ধােি কেরন িাইরে, চকন্তু পােরে না, স্বে কারিে িনন 

টুকরো টুকরো হর ়ে ভেরে  ারে। েচব জানরনন, এটা সচনয ন ়ে, নবু নাে বযগ্র আকানা 

চেে, আে একবাে ননুন বউঠান ভদহ ধােি কেরন পারেন না  

  

এেন আে েচব না িান না। ভ  এরকবারেই হাচের ়ে ভগরে, নারক আে আাঁকর ়ে ধোে বৃথাা 

ভিিা ভকন  না ো ়ো, ওাঁে কথাা ভনা িারসে পে িাস িরনও পর ়ে না। এই েচব ভনা 

আরগকাে ভসই েচব নন। নেন েচব চেরেন প্রা ়ে এই বাচ ়ে ও পচেবারেে িরধযই আবদ্ধ 

এক েীরু, কাবয  রোপ্রাথাযী, কাদম্বেী চেরেন নাাঁে একিাত্র বনু্ধ ও কচবনাে প্রধান 

সিঝদাে ও ভপ্রেিা। এেন েচব বাংোে সাচহনযাকারে উচদন ভজযাচনষ্ক, কচবনা ও গরদয 

সসািী, ঠাকুে পচেবারেে এন ব ়ে জচিদাচেে প্রধান পচেিােক, পাাঁিচট সন্তারনে জনক 

এবং পাবচেক চফগাে। 

  

িৃনরদে বর ়েস বার ়ে না। কাদম্বেী ভ  ব ়েরস আত্মহনযা করেচেরেন, ভসই বর ়েরসই 

আটরক আরেন, আে েচবে বর ়েস এেন হচত্রে। এেন চক আে চনচেচবচেরন ভজযষ্ঠ 

ভ্রানৃবধূে সরে েুনসুচট িানা ়ে  চবরেষন  াাঁে েেীেী অচিত্বই ভনই! 

  

েচবে িরন প ়েে বেে দু’-এক আরগকাে এিনই একচট োরনে কথাা। ভস োরন েচব 

সচনয ভবে উনো হর ়ে পর ়েচেরেন। 
  

িধয োরন হঠাৎ ঝ ়ে উরঠচেে। েচব একচট প্রবন্ধ েিনা ়ে বযাপৃন চেরেন, বাোন্দা ভের ়ে 

 রেে িরধয িরে এরস বন্ধ করে চদরেন সব কচট জানাো। আবাে ভ -ই ভেোরন 
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িননাচনরবে করেরেন, একটু পরেই িরন হে ভক ভ ন ঠকঠক কেরে একটা জানো ়ে। 

েব্দ শুনরে িরন হ ়ে, ভকউ ভ ন বযাকুেোরব বেরন িাইরে, েুরে দাও, িাে েুরে দাও, 

ঝভ ়েে িরধয আচি বাইরে থাাকরন পােচে না, ভেনরে আসরন দাও আিারক! 

  

েচব অরনকেি ভির ়ে েইরেন জানোটাে চদরক। ভকউ ভনই, চনননোে বাোন্দা ়ে কারুে 

পরে এরস দাাঁ ়োরনা সম্ভবই ন ়ে। নবু ঠকঠক েব্দ হরে চঠকই এবং নাে োষা ভ ন ওই 

েকি।  

  

চনি ়েই ভকানও একটা চেটচকচন আেগা আরে। েচব উরঠ চগর ়ে জানোটা েুরে চঠক 

কেরন ভ রনই এক ঝেক হাও ়ো টুরক এে। বাইরে িানািাচন কেরে ঊনপিাে পবন, 

ধাোরো বৃচিে ভফাাঁটাও প ়েরন শুরু করেরে। 

  

হাও ়োে সরে সরে  রেে িরধয এে একটা জুাঁই ফুে। 

  

অচন সািানয ভকানও বযাপােও এক এক সি ়ে কন গেীে নাৎপ য িচণ্ডন হর ়ে উঠরন 

পারে। বাোন্দা ়ে সাে সাে সাজারনা ফুরেে টব, নারন অরনক জুাঁই-রবে-েজনীগন্ধা ফুরট 

আরে। একটা দুই ফুে ঝর ়েে ভনার ়ে  রেে িরধয এরস প ়েরনই পারে। চকন্তু েচবে িরন 

হে, হাও ়ো ভ ন কারুে আত্মা, আে ফুেটা ভস-ই েুাঁর ়ে চদর ়েরে,  াে ওই ফুে চেে েুব 

চপ্র ়ে। 

  

সরে সরে েচবে িরন প ়েে, চঠক দে বেে আরগ, কবোে িারসে এই চদনচটরনই ননুন 

বউঠান আি াচননী হর ়েচেরেন। এ কথাা েচবে সাো চদন িরন পর ়েচন, েুরে চেরেন কী 

করে  এ বাচ ়েরন অনয কারুে এ চদনচট মিতেি কোে ভকানও প্রশ্নই ওরঠ না, ভকউ নাাঁে 

নাি েুরেও উ্চপােি করে না, ভ ন কাদম্বেী নারি ভকানও বধূ এ পচেবারে ভকানও চদনই 

চেে না। 

  

অনযো না মিতেি করুক, েচবও িরন োেরবন না  
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ফুেচট ভিরঝ ভথারক নুরে চনর ়েচেরেন েচব। 

  

জানো ভোো োো  া ়ে না, ভেনরে বৃচিে েট আসরে। বন্ধ কেরেন বরট, চকন্তু 

চেটচকচনটা সচনযই ন ়েবর ়ে, আবাে েটােট েব্দ শুরু হে। এবং ভসই েব্দ শুরন েচবে িরন 

হরবই ভ  ননুন বউঠান আবাে ভেনরে আসরন িাইরেন। 

  

অেেীেীে সরে িানুরষে োষা ়ে কথাা বো  া ়ে না। আরগে ভেোচট সচের ়ে ভেরে েচব 

অনয একচট কাগরজ চেেরেন : 

  

চবেরম্ব এরসেু, রুদ্ধ এরব িাে 

জন েূনয পথা, োচত্র অন্ধকাে 

গৃহ হাো বা ়েু কচে হাহাকাে 

চফচে ়ো িরে। 

  

জানোে বাইরে ভথারক বযাকুে করি ভ ন ভকউ এে উত্তে চদে। গৃহহাো বা ়েু ন ়ে, আচি 

ভস, আচি ভস, আিারক চিনরন পােে না  েচব আবাে চেেরেন :  

  

ভনািারে আচজরক েুচে ়োরে সরব 

শুধাইরে ভকহ কথাা নাচহ করে 

এ ভহন চনেীরথা আচস ়োে নরব 

চকরসে নরে  

  

চেেরন চেেরন েচবে ি জ্বাো করে উঠে। গো ়ে অবরুদ্ধ হে বাপ। েূচে ়োরে সরব  

এটা চক ব ়ে ভবচে কচঠন হর ়ে ভগে না  ভকউ আে নাি উ্চপােি করে না বরট, চকন্তু িন 

ভথারক চক ইরে কেরেই িুরে ভফো  া ়ে  
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কন সাধ করে ননুন বউঠান সাচজর ়েচেরেন এই চনননোে িহে। এেনও অরনক 

চকেুরনই ের ়ে ভগরে নাে হারনে চিে। সব চকেু ভের ়ে চনরজই ভনা িরে চগর ়েচেরেন, 

নরব আে চফরে আসা ভকন  চবরদহী আত্মা চক পুেরনা অচধকাে চফরে ভপরন পারে  

  

এ দু ়োরে চিরে হাচনরনেু কে… 

  

েচবে ভিাে চদর ়ে ভফাাঁটা ভফাাঁটা জে ঝরে প ়েরে কাগরজে ওপে; নবু চনচন চেরে  ারেন 

:  

  

ভ থাা একচদন চেে ভনাে ভগহ 

চেোেীে িন আরে ভসথাা ভক  

কাে োচগ জারগ উপবাসী ভিহ 

বযাকুে িুরে… 

  

 ুিার ়েরে  াো নাহাো  ুিাক 

দু ়োরে দাাঁ ়োর ়ে ভকন দাও  াক 

ভনািারে ভহচেরে হইরব অবাক 

সহসা োরন… 

  

পারেে  রে দুরধে চেশুচট হঠাৎ ভকাঁরদ উঠরন েচবে ভ াে ভেরে চগর ়েচেে। সহসা বািব 

এরস ভ ন এক ফুর ়ে উচ ়ের ়ে চদে পোবািবনা। নেন জানোে েটেটাচনরন স্পি ভবাঝা 

 া ়ে আেগা চেটচকচনে েব্দ। বাইরেে ঝ ়ে শুধুই ঝ ়ে, নারন কারুে িুে োরস না। 

  

দু বেে বারদ আজ োরন আবাে ভসই অনুেূচন। আজও ভসই কবোরেে চবরেষ চদন। 

িাঝোরনে বেেচটরন কবোরেে এ সি ়ে েচব কেকানা ়ে চেরেন না, নাই চকেু ভে ়োেও 

হ ়েচন। শুধু এ বাচ ়েে চনননোে এই বাোন্দাে আরেপারেই ভসই আত্মা ভ াোরফো করে 

এক  ুগ ভকরট ভগরে, নাে পরেও  
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েচব উরঠ চগর ়ে বাোন্দাে ভেচেং-এ েে চদর ়ে দাাঁ ়োরেন। না ভনই, ভস ভকাথাাও ভনই, 

আত্মা বরে,  চদ চকেু থাারকও, নবু না পাচথাযব কািনা বাসনা চনর ়ে চফরে আরস না। এ 

সবই েচবে চনরজে িরনে েসা ়েন। 

  

দু-একবাে চবদুযৎ িিক চদরে, দূে চদগরন্ত। ঝ ়ে ও বৃচি আসন্ন। বৃচিে েুব প্রর ়োজন 

এেন। েহরে এেন করেো ও পান বসরন্তে েুব উপদ্রব িেরে। িহাোট্রের ভথারক ে ়োরে 

ভপ্লরগে আনি। এই সব ভোগ-িহািােীে কারে িানুষ অসহা ়ে, একিাত্র প্রবে বষযরিই 

ভোরগে বীজািু ধুর ়ে ভ রন পারে। 

  

এই ধেরনে বািব কথাা িরন এরন েচব ননুন বউঠারনে অেেীেী অচিত্বরক দূরে সচের ়ে 

চদরন িাইরেন। 

  

দে-বারো বেে ভকাথাা চদর ়ে ভকরট ভগে, এেনও েচবে অরনক েিনা ়ে কাদম্বেীে হা ়ো 

এরস  া ়ে। এক সি ়ে েচব ভ িন নাে সদয ভেো কচবনা ওাঁরক ভোনাবাে পে ওে িনািন 

শুরন চকেু চকেু পেচক্ত অদেবদে কেরনন, এেনও ভনিনই ভ ন, চনচন চনুঃেরব্দ পারে 

এরস দাাঁ ়োন হঠাৎ হঠাৎ, েচবে কেি চদর ়ে চনচন নাাঁেই চবোপ, নাাঁে িিযরবদনা চেচের ়ে 

ভনন। 

  

ওই িুে ওই হাচস ভকন এন োেবাচস, 

ভকন ভগা নীেরব োচস অশ্রুধারে! 

ভনািারে ভহচে ়ো ভ ন জারগ মিতেরি  

নুচি চিে-পুোনন চিে জীবরন! 

  

অনয ভকউ এসব কচবনাে সচঠক িিয বুঝরব না। নুচে ়ো অিেোচন/ িুে-’পরে দাও টাচন/ 

ভঢরক দাও ভদহ।/ করুি িেি  থাা/ ঢাচক ়োরে সব বযথাা/ সকে সরন্দহ… ভ  কচবনা ়ে 

এই সব োইন আরে, ভসই কচবনাচট ‘িৃনুযে পরে নাি চদর ়ে োপা হবাে পে অরনরক 

িরন করেচেে, ওটা বুচঝ বচিিবাবুে মিতেরি ভেো। িুে আে কারক বরে  োবুক,  াে 

 া েুচে োবুক। 
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 চদ অন্তরে েুকারব বচস ়ো 

হরব অন্তেজ ়েী 

নরব নাই ভহাক। ভদবী, অহেহ 

জনরি জনরি েরহা নরব েরহা  

চননয চিেরন চননয চবেহ 

জীবরন জাগাও চপ্রর ়ে… 

  

পেচদন সকারে েচব েূনযরদে  াচকর ়ে নাাঁে ভেোে ভটচবেচট আনারেন ভদানোে একচট 

 রে। এ  েোচন ভ িন-রনিন, বাইরেে ভকানও দৃেয ভদো  া ়ে না। চনননোে অিন 

সুদৃেয জা ়েগা ভের ়ে েচব ভেোে জনয এ  ে ভবরে চনরেন বরে অরনরকই চবচমিতন। সচঠক 

কােিচট অনযরদে বরে ভবাঝারনা  া ়ে না। েচব বেরেন, ওপে নো ়ে িৃিাচেনীরক পাাঁিচট 

বা্চপা সািোরন হ ়ে, ভোকা-েকে ভেোে িরধয এরস কথাা বরে, নারন একাগ্রনা নি 

হ ়ে, ভসই জনযই একটা চনচেচবচে াান দেকাে। 

  

একজরনে মিতৃচনোে চনর ়ে পর ়ে থাাকরে সাচহরনযে জগরন ভবচে দূে অগ্রসে হও ়ো কী 

করে সম্ভব  ভেো ো ়োও আেও কন কাজ আরে, জচিদাচে পচেদেযন ো ়োও েচব 

বরেন্দ্ররদে সরে পাট আে আে িা ়োই করেে বযবসা শুরু করেরেন, নারনও িরনার াগ 

চদরন হ ়ে। অনীরনে চদরক িুে চফচের ়ে থাাকরে েচবষযৎরক ভদো  ারব কী োরব  এক 

একবাে োরবে ভ ারে িরন হর ়েরে, ননুন বউঠান  েন বােবাে চনেীথা কারে এরস 

দু ়োরে আ ান কেরেন, নেন নাাঁে সরে অরিনা অসীি আাঁধারেে জগরন ভেরস প ়েরে 

ভকিন হ ়ে  চকন্তু না, না কী করে হ ়ে, ননুন বউঠান আত্ম াচননী হর ়েচেরেন বরে েচবও 

ভকন জীবন চবসজযন ভদরব  ওাঁরক চবদা ়ে চদরনই হরব িন ভথারক। বরো োচন্ত, বরো 

োচন্ত–/ ভদহ সারথা সব ক্লাচন্ত/ পুর ়ে ভহাক োই… 

  

এে পে েচব সচনয েুব বযি হর ়ে প ়েরেন। সম্পচত্ত চনর ়ে চকেু চকেু অোচন্ত িেচেেই, 

এই সির ়ে না প্রকট হর ়ে পর ়ে। গুরিন্দ্রনারথাে অকােিৃনুযে পে নাাঁে চননচট নাবােক 
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পুরত্রে োরগে সম্পচত্তে ভদোরোনাে োে ভদরবন্দ্রনাথাই চনর ়ে চেরেন। বাধযকযরহনু অেক্ত 

হর ়ে প ়ো ়ে চনচন ভসই দাচ ়েত্ব চদর ়েরেন েচবরক।  চদও গুরিন্দ্রনাথাো কেনও ব্রাহ্মধিয 

গ্রহি করেনচন এবং নাাঁরদে বসনবাচটও আোদা, নবু একই পচেবারেে এই দুই োো ়ে 

কেনও ভসৌহারদযযে অোব হ ়েচন। গগরনন্দ্র, সিরেন্দ্র, অবনীন্দ্র এই চনন োই-ই েচবে 

চবরেষ েক্ত। চকন্তু বাইরে ভথারক নানা ভোরকে উস্কৃাচন ভদবাে অোব হ ়ে না। 

গুরিন্দ্রনারথাে ওই পুরত্রো এেন সাবােক, চনরজরদে সম্পচত্ত নারদে এেন বুরঝ ভনও ়োই 

ভনা উচিন, জচিদাচেরন নারদে না য োগ ভকাথাা ়ে কনোচন নাও জানা দেকাে, এেকি 

একটা গুঞ্জন নুরে চদে ওই পচেবারেে শুোথাযীো। এই চনর ়ে িািো-রিাকিিা শুরু হরে 

অরনরকেই োে। 

  

ভদরবন্দ্রনারথাে এনগুচে কৃনী পুত্র, নবু চনচন জচিদাচে ও পাচেবাচেক চবষর ়ে সব চকেু 

ভদোশুরনা ও চসদ্ধান্ত ভনবাে পূিয কনৃযত্ব চদরেন কচনষ্ঠ পুত্ররক। এই সি ়ে চনচন েচবরক 

পাও ়োে অফ অযাটচনয চদর ়ে চদরেন,  াে ফরে দুই পচেবারেে ভ -রকানও েুাঁচটনাচট 

সিসযা ়ে েচবরকই িাথাা  ািারন হরব। এ জরনয এেন েচবরক প্রা ়েই উচকে-বযাচেিােরদে 

সরে পোিেয কেরন হ ়ে, কেনও েুটরন হ ়ে আদােরন। ভক বরে কচবরদে সাংসাচেক 

জ্ঞান থাারক না  এই সব কবষচ ়েক কারজ ভদরবন্দ্রনাথারক েুচে কো সহজ ন ়ে, সািানয 

গাচফেচনও নাাঁে নজে এ ়ো ়ে না। ভদরবন্দ্রনাথা এেন অবাান কেরেন পাকয চিরটে এক 

ো ়ো বাচ ়েরন, েচবরক ভসোরন  ন  ন েুটরন হ ়ে, চপনাে কারে সব চহরসবচনরকে দাচেে 

কেরন হ ়ে। েচবে কাজকরিয চপনা ভবে সন্তুি, চনচন অনয পুত্ররদে বাদ চদর ়ে, 

ভজা ়োসাাঁরকা বাচ ়েে সংে হয একেণ্ড জচি দান করেরেন েচবরক। েচব ভসোরন চনজস্ব 

একচট বাচ ়ে বানারে, ভস েিও ভজাগারেন ভদরবন্দ্রনাথা। 

  

েচবে অবাা এেন ভবে সে। পাচেবাচেক িারসাহাো ো ়োও জচিদাচে কাজ ভদোে জনয 

অচনচেক্ত িারসাহাো পান, নুপুত্ররদে সরে পৃথাক বযবসারনও ভবে োে হরে। পাট ও 

আে িা ়োই কে ো ়োও এেন কাাঁিা িাি ়ো ভকনা-রবিা  ুক্ত হর ়েরে। গ্রারি গ্রারি  ুরে 

 ুরে কাাঁিা িাি ়ো ভকনা হ ়ে, ভসগুচে চবচি হ ়ে কেকানা ়ে। এে িরধয ভেে েহি আচি 
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ও ফচকে িহিদ নারি দুই বযচক্ত েচবরদে ভকাম্পাচন ভথারক প্রিুে িাি ়ো চকরন চনর ়ে টাকা 

আটরক চদে। অরনক টাকাে বযাপাে, সুনোং িািো ঠুকরন ইে ওরদে চবরুরদ্ধ। 

  

বযবসারন জচ ়ের ়ে পর ়ে েচব বুঝরন পােরেন, ইংরেজ বচিকরদে সরে পাল্লা চদর ়ে ভদেী ়ে 

বাচিরজাে প্রসাে  টারন না পােরে এ ভদরেে িানুরষে উন্নচনে ভকানও আো ভনই। নাাঁে 

দাদা ভজযাচনচেন্দ্রনাথা চঠক পরথাই এরগাচেরেন। চকন্তু ভবচহরসচব ও হঠকােী চেরেন বরেই 

চনচন সবযস্বান্ত হরেন। ভদেী ়ে বযবসা ়েীরদে অগ্রসে হরন হরব ধীরে ধীরে, ইংরেজ 

কম্পাচনগুচে সহরজ নারদে বাজারে ঢুকরন ভদরব না। ভসই জনযই আরগ দেকাে ভদরেে 

িানুষরদে সজাগ কো, নাো  চদ ভস্বো ়ে চবচেচন দ্ররবযে বদরে স্বরদচে দ্রবয চকনরন 

শুরু করে, না হরে চবরদচে বযবসা ়েীো চপেু হঠরন বাধয হরব। অবেয চদচে চজচনরসে 

িান ও গুরিেও উন্নচন কেরন হরব। অরনক গ্রািীি কুচটে চেরল্পে কথাা েহরেে িানুষ 

জারনই না, ভস কােরি েহরে েহরে স্বরদচে চেল্প োণ্ডাে াাপরনে চবরেষ প্রর ়োজনী ়েনা 

আরে। 

  

জচিদাচেে কাজ, বযবসা, বৃহৎ পচেবারেে সব চকেুে চবচেবযবাা, এসব ভনা আরেই, 

চকন্তু কেিও ভথারি ভনই। এেন আে েচব চদরনে ভবো ়ে ভেোে সি ়ে প্রা ়ে পান না, 

ভেরেন োচত্তে ভবো। চদরনে কিযবযি িানুষচটে সরে োচত্রে িানুষচটে ভ ন ভকানও চিেই 

ভনই। সকরেে ভথারক আোদা এক চনজযন িানুষ। চনরজে িরধয চবরোে। এেন গরদযে 

ভির ়ে গানই আসরে ভবচে। সোসচিচনরন ভগরে ভোরক ননুন গান শুনরন িা ়ে। 
  

কেনও সেনও ফেিার ়েচে গানও চেেরন হ ়ে। আত্মী ়ে-পচেজনরদে িরধয কারুে চবর ়ে 

হরে েচব ভসই উপেরে ননুন গান বাাঁধরবনই, সবাই ধরে চনর ়েরে। ব্রহ্মসেীন েিনা 

কেরন হ ়ে। অনুবাদ-র াঁষা গারনে চদরকও নাাঁে ভঝাাঁক পর ়েরে। বহে প্রিচেন ভকানও 

োস্ত্রী ়ে সেীন গুন গুন কেরন কেরন নারন বাংো কথাা বসারন ইরে করে। ভকৌন রূপ 

বরন ভহা োজাচধোজ, চনেক কারিারদে সুরে এই গানচট কর ়েকবাে গাইরন গাইরন 

কথাাগুরো বদরে  া ়ে, ‘িধুে রূরপ চবোজ ভহ চবশ্বোজ,…’। িূে সুরেে কাঠারিাটা চঠকই 

থাারক, নবু এিন চকেু একটা  রট  া ়ে ভ  ভেষ প যন্ত আে ভসটা চঠক োস্ত্রী ়ে সেীন 
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থাারক না, েচবে চনজস্ব গান হর ়ে  া ়ে। েচবে বনু্ধ কচববে চিরজন্দ্রোে ো ়ে বরেন, 

আপনাে গান এন েক্ত ভ  আিাে গো ়ে ওরঠ না চকেুরনই। আপচন সুরেে িরধয কী 

একটা  চটর ়ে ভদন বেুন ভনা! চিরজন্দ্রবাবু চনরজ সুগা ়েক, ভ -রকানও আড্ডা-সচিেরন 

চনচন চনজস্ব অচসে গান ভগর ়ে দারুি জচির ়ে ভদন, নাাঁে েীচনিনন োস্ত্রী ়ে সেীরন নাচেি 

ভনও ়ো কনচে গো, বু চনচন েচব-েচিন গান চকেুরনই গো ়ে নুেরন পারেন না। 

  

এই েীরন কেকানা ়ে কংরগ্ররসে অচধরবেন বসরব, ভসই উপেরেও েচবরক ননুন গান 

সিনাে ফেিাস জানারনা হর ়েরে। 

  

কংরগ্রস সম্পরকয সাধােি িানুরষে আগ্রহ বা ভকৌনূহে চদন চদন বা ়েরে। কংরগ্ররসে 

অচধরবেন একটা ভবে ব ়ে েকরিব  টনা। েচব এবং ঠাকুে পচেবারেে অরনরকই কংরগ্রস 

সম্পরকয চবরেষ উৎসাহী, আসন্ন অচধরবেরন েচব একজন প্রচনচনচধ, নাাঁে ওপে পর ়েরে 

উরিাধন সেীরনে োে। 

  

একচদন সকারে কংরগ্ররসে চবচেি ভননা চবচপন পাে আেও কর ়েক জনরক সরে চনর ়ে 

এরেন ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন। চবচপন পাে িোই েচবরক একচট চবচিত্র অনুরোধ 

জানারেন। িহাোরট্রের গরিে পুরজা েুব জনচপ্র ়ে, ভসই উপেরে বহ িানুষ সিরবন হ ়ে। 

চবচপন পারিে ইরে এোরন দুগ পৃজাও ভসইোরব প্রিচেন ভহাক, চদরক চদরক 

সবযজনীনোরব এই পূজা েচ ়ের ়ে প ়েক। নরব চনেক পূজা ন ়ে, ভদবীিূচনযরক ভদেিানৃকাে 

রূপ চদরন হরব, এই পূজা উপেরে সবাই চনরজে ভদেরক জননী চহরসরব োবরন পােরব। 

ভসইোরব ভদবীিূচনযে আদরে িানৃরিাত্র েিনা কো দেকাে। েবীন্দ্রবাবু ো ়ো ভনিন গান 

আে ভক বাাঁধরন পােরব  ভসই গান পচেরবচেন হরব কংরগ্ররসে িরি।  

  

অনুরোধচট শুরন েচব ভবে অবাক হরেন। কংরগ্ররসে িরি গা িূচনযে বন্দনা  কংরগ্রস চক 

শুধু চহন্দুরদে  চহন্দু-িুসেিান-রবৌদ্ধ-পােচসক-চিিান সবাইরক ভিোবাে জনযই ভনা 

কংরগ্ররসে প্রচনষ্ঠা। চহন্দু ো ়ো আে ভকউই ভনা ঠাকুে-রদবনা ়ে চবশ্বাসী ন ়ে। 
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চবচপন পাে বেরেন, আচি ভনা ধরিযে গান িাইচে না, িাইচে ভদেবনা। চনেক িানচিত্র 

ভদরে ভদেরক ভবাঝা  া ়ে না। িানৃিূচনয চহরসরব কল্পনা কেরে, সিগ্র ভদে ভিারেে 

সািরন ভেরস ওরঠ, েচক্তরন আিারদে িাথাা নুর ়ে আরস। িুসেিান-চিিানো ভনা এেনও 

ভনিন ভকানও গান েিনা করেচন, ভদোত্মরবাধক গান আে ভকাথাা ়ে  চহন্দুো চেেরন 

ভগরে একটা িূচনযে আদে এরস  ারবই। অন েুাঁনেুাঁরন হরে িরে না, েচববাবু  আিো 

ভনা িুসেিান-চিিানরদে দুগা পুজা কেরন বেচে না, চকন্তু ভদেরক িা বরে ভিরন চনরন 

আপচত্ত হরব ভকন  

  

েচব বেরেন, বচিিবাবুে বরন্দ িানেি গানচটই ভনা ভসেকি গারনে আদেয। ভসচট 

গাইরেই হ ়ে। 

  

চবচপন পাে বেরেন, আপচন ননুন করে সহজ োষা ়ে চেরে চদরন পােরনন  চদ, একই 

সরে েচক্ত উিীপনা চিচের ়ে… 

  

েচব বেরেন, আিারক িাপ কেরবন, আিাে পরে সম্ভব ন ়ে।  

  

চবচপন পাে োচনকটা িনুঃেুন্ন হর ়ে িরে ভগরেন। েচব চকেুেি বরস েইরগন িুপ করে। 

কংরগ্ররসে িরি ভদবীবন্দনা গীচন সম্পরকয নাাঁে আপচত্ত ভনা আরেই। না ো ়ো চনচন 

চনরজও ভ  িুচনযপুজা ়ে চবশ্বাসী নন। অন্তরে  চদ েচক্ত না থাারক না হরে কেি চদর ়ে েচক্ত 

েরসে গান ভবরুরব কী করে  

  

েচব বেং অনযেকি একচট গান ভেোে কথাা োবরেন। চবচেন্ন োজয ভথারক কংরগ্ররসে 

প্রচনচনচধো আসরবন, নাাঁরদে পৃথাক পৃথাক োষা। কংরগ্ররসে িরি োষা একটা সিসযা। 

োেরনে ভকানও োষাই সবযজনরবাধা ন ়ে, নাই ইংচেচজরনই সব বক্তৃনা ও প্রিাব ভপে 

হ ়ে। এক একজরনে বক্তৃনা ়ে ইংচেচজে ভফা ়োো ভোরট। ভ োরন স্বরদচে োব জাগাবাে 

এন প্র ়োস িরেরে, ভসোরন োজেচক্তে োষারক এনোচন গুরুত্ব ভদও ়ো েচবে পেন্দ 

ন ়ে। ইংচেচজে প্রাধারনযে জনযই কংরগ্ররসে ভননৃরত্ব  ন সব চবরেন ভফেন বযাচেিােরদে 
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আচধপনয।  াাঁো োে ইংচেচজ জারনন না, নাো নাাঁরদে িনািন বযক্ত কোে সুর াগও 

পান না। 

  

কেকানা ়ে অচধরবেন হরেও সব বাংো গান হরে অরনক প্রচনচনচধই চকেুই বুঝরবন না। 

 চদ অচধকাংে নৎসি েব্দ চিচের ়ে ভকানও গান েিনা কো  া ়ে, না হরে ভকিন হ ়ে। 

অচধকাংে চেচেন 

  

নুষই সংস্কৃন চকেুটা ভবারঝন। দচেি োেরনে নাচিে-রনেুগুোষীোও সংস্কৃৃন জারনন। 

ভ িন চেচেন চহন্দুো ফাচসয ও উিিা করে, ভনিচন চেচেন িুসেিানোও সংস্কৃৃন ভেরে। 

েচব চেেরেন, অচ ়ে েুবনিরনািিাচহনী 

অচ ়ে চনিযে সু য করোজ্জ্বে ধেিী 

জনক জননী জননী 

  

নীে চসনু্ধজে ভধৌন িেিনে 

অচনে চবকচম্পন-েযািে অিে 

অম্বে িুচম্বন োে চহিািে, শুভ্রনুষাে চকেীচটনী… 

  

গানচট নৎসি েব্দবহে বরট, চকন্তু অজ্ঞানসারে এে িরধযও ভ  একচট িূচনযে আদে এরস 

ভগরে, না েচব নেন ভে ়োে কেরেন না। 

  

ভেষ প যন্ত কংরগ্ররসে ভননাো চঠক কেরেন, বচিিিরন্দ্রে বরন্দ িানেিই হরব উরিাধনী 

সেীন। েচবেই  ুচক্তরন এই গানচটও সংস্কৃৃন সুনোং সবযনগ্রাহয হরব। 

  

েচবে ইরে চেে, প্রথাি গানচট হরব অিন দে বারোজনরক চনর ়ে সিরবনোরব। নারন 

ভবে জিজিাট হ ়ে। বরন্দ িানেি গানচটে প্রথাি দুচট গুবরকে সুে েচব চনরজই 

চদর ়েচেরেন, চকন্তু অনযরদে ভেোরন চগর ়ে ভদেরেন, সবাই সু চঠক নুেরন পােরে না। 

ভনিন জিরে না গানটা। নেন েচব োবরেন, ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে একচট গান চদর ়ে 
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উরিাধন কেরে ভকিন হ ়ে  ‘িে ভে িে সরব োেন সন্তান, িানৃেূচি করে আহ্বান…’ এ 

গারনে কথাা ভ িন ভদোত্মরবাধক, সুেও সহজ, অরনকটা িাচিযং সং-এে িনন।  

  

কংরগ্রস অচধরবেরনে জনয প্রকাণ্ড িণ্ডপ কনচে হর ়েরে চব ন ভস্কৃা ়োরে। এই িাদে 

অচধরবেরনে সোপচন ভবাম্বাইর ়েে চবচেি আইনজীবী জনাব েচহিনুল্লা এি, সা ়োচন, 

োবরনে েযাচনিান সিি বযচক্তই এোরন উপচান। িরিে ওপে একটা চপ ়োরনা ও 

অনযানয বাদয ন্ত্র এরন েচবে পচেিােনা ়ে প্রথারি সিরবন স্বরে হে ভজযাচনচেন্দ্রনারথাব 

ওই গান। প্রিুব হাননাচেে পে কর ়েকজন ভিাঁচির ়ে উঠে, েচববাবুে গান, েচববাবুে গান। 

  

েচবরক এককোরব গাইরনই হরব জননাে দাচবরন। ভ,ানাে সংেযা প্রা ়ে দু’ হাজাব। িি 

ভথারক িরন হ ়ে ভ ন এক চবপুে জেোচে। েচব চনরজে গারনে বদরে বরন্দ িানবিই 

গাইরবন চঠক করে ভবরেচেরেন। সেোরক বসরন বেরেন অগারন। ভস এই গানচটে সুে 

োে জারন। নােপে েচব িরিে এরকবারব সািরন এরস একক করি ধেরেন গান। অন 

িানুষ এরকবারে চনুঃেব্দ, নাে িরধয গিগি কবরন োগে েচব েবাট কিস্বে। ভসই প্রথাি 

সাবা োেরনে প্রচনচনচধ বরন্দ িানেি গানচট শুনে এবং জাচন-ধিয–সম্প্রদা ়েচনচবযরেরষ 

সিি প্রচনচনচধই ধনয ধনয কেরন োগে। 

  

এে পে আে অনয গান জরি না। েচব নাাঁব ননুন গান, অচ ়ে েুবনিরনারিাচহনী 

কর ়েকজনরক চেচের ়ে কনচে করেচেরেন, ভসটা বাদ ভগে।  াো গানচট চেরেচেে, নারদে 

িরধয একজরনে নাি অনুেপ্রসাদ ভসন, চবরেন প্রনযাগন এই নবীন বযাচেিােচটে ভবে 

চিচি, সুরবো গো। অনুে োচনকটা চনবাে হর ়ে চজরজ্ঞস কেে, েচববাবু, আিারদে 

গানটা হরব না  

  

কর ়েক চদন পে ঠাকুেবাচ ়েরন কংরগ্ররসে প্রথাি সাচেে ভননারদে ভোজসো ়ে আপযাচ ়েন 

কো হে। োদয পচেরবেরনে আরগ গান। েচব নাাঁে গা ়েক-গাচ ়েকারদে সবাইরক সাদা 

ভপাোক পারব আসরন বরেচেরেন। চনচন চনরজও পরবরেন শুভ্র ধুচন ও কাচিজ, নাে 

ওপে চসরেে িাদব। চনচন িাঝোরন দাাঁ ়োরেন, দু পারে অনয  ুবক- ুবনীো। অচ  
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েুবনিরনািিাচহনী শুরন অনয প্ররদরেে ভ,ানাো স্বীকাে কেরেন, নাাঁরদে বুঝরন ভকানও 

অসুচবরধ হ ়েচন, এিন িধুে সুরেে গানও নাাঁো। আরগ ভোরননচন।  

  

পেপে কর ়েক চদন ভবে ধকে  াও ়ো ়ে েচব োচনকটা ক্লান্ত হর ়ে প ়েরেন। িনটা 

কেকানা ভের ়ে পাোই পাোই কেরে। েীন পর ়েরে জাাঁচকর ়ে। এই সি ়ে চেোইদরহে 

নাগে নদীরন বজো োচসর ়ে চদন কাটারনাে িনন আনরন্দে ভকানও নুেনা হ ়ে না। নদী 

হানোচন চদর ়ে  াকরে, চকন্তু কেকানাে চকেু কাজ না িুচকর ়ে  াও ়ো  ারব না। 

  

হই-হট্টরগারেে িরধয প্রা ়ে এক িাস ভেো হ ়েচন চকেুই। একি চকেুচদন না চেেরে নাাঁব 

িন েটফট করে। চেল্পেস ো ়ো নাাঁে িন পচে,ন হ ়ে না। োচত্তরে ভদানোে  রে 

গযারসে বাচন ভজ্বরে েচব কাগজকেি চনর ়ে বসরেন। িাথাা ়ে চকেু আসরে না। কেি 

চনর ়ে আাঁচকবুচক কাটরন কাটরন এক সি ়ে একটা েচব ফুরট উঠে। একচট নােীে িুরেে 

আদে। 

  

েচব েুরু কুচিন করে বেরেন, আবাে নুচি এরসরো  না, না, চিরথায চিরথায, নুচি ভকাথাাও 

ভনই। সব ভেষ হর ়ে ভগরে, কনগুচে বেে ভকরট ভগে, আচি ভনািা ়ে িরন। োচেচন— 

  

হঠাৎ েচব হাহাকাে করে ভেরে প ়েরেন, ভটচবরে িাথাা চদর ়ে কাাঁদরন োগরেন কুাঁচপর ়ে 

ফুচপর ়ে। আপ্লুন স্বরে বেরন োগরেন, না, না, ননুন বউঠান, সচনয ন ়ে, এ কথাা সচনয 

ন ়ে, আচি ভনািারক একচদরনে জনযও েুচেচন, আচি চক এন অকৃনজ্ঞ হরন পাচে  সব 

সি ়ে ভনািাে কথাা িরন পর ়ে… ভসচদন চব ন ভস্কৃা ়োরে গান গাইবাে পে  েন হাজাে 

হাজাে ভোক আিাে সুেযাচন কেচেে, আচি নেনও শুধু োবচেেুি, ননুন বউঠান এই 

দৃেয ভদেরে কন েুচে হন! অনয ভোক  নই সিান চদক, চেরোপা চদক, আিাে নুে 

িরন হ ়ে, নুচিই ভনা আিারক সম্রাট করেে, নুচি আিাে িাথাা ়ে পচের ়েে। ভপ্ররিে 

িুকুট… 

  

ভবে চকেুেি বারদ েচব ভিাে িুরে োন্ত হরেন। নােপে হঠাৎ সদয পাথাে ভেদ করে উরঠ 

আসা ঝনে িনন চেেরন োগরেন : 
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আিাে সনয চিথাযা সকেই েুচের ়ে দাও 

আিা ়ে আনরন্দ োসাও 

না িাচহ নকয না িাচহ  ুচক্ত 

না জাচন বন্ধ না জাচন িুচক্ত 

ভনািাে চবশ্ববযাচপনী ইো 

আিাে অন্তরে জাগাও… 

২৪. িা পান কেচেে  াদুরগাপাে 

আদােন ভথারক চফরে ভদানোে গাচ ়ে বাোন্দা ়ে বরস িা পান কেচেে  াদুরগাপাে। 

প্রচনচদন এই সি ়ে নাে স্ত্রী ভনা বরটই, ভেরেরির ়ে দুচট, নাাঁে চবধবা েচগনী, এক দূে 

সম্পরকযে চপচসিা, চপসনুরন োই সবাই উপচান থাারক। এই সি ়েচটরন পাচেবাচেক 

সচিেন হ ়ে। 

  

 াদুরগাপাে এেন নািজাদা বযাচেিাে। ভ -রকানও ভপোরনই  াো সাথাযক হ ়ে, নাো 

চনরজে সংসারেে প্রচন চবরেষ িরনার াগ চদরন পারে না। ভেরে-রির ়েরদে সরেও সাোৎ 

হ ়ে কচিৎ। সকারে এবং সরন্ধে পে  াদুরগাপােরক ভিম্বারে বসরন হ ়ে, িরিই 

িরক্কেরদে চে ়ে এিন বা ়েরে ভ  এক একচদন োন এগারোটা ভবরজ  া ়ে। নাই 

 াদুরগাপাে চবরকরেে এই সি ়েটা ়ে বাইরেে কাবাব সরে ভদো করে না। পেপে চনন 

কাপ িা ো ়ে, নাে স্ত্রী সুরনত্রা চনরজে হারন চকেু না চকেু োবাব বানা ়ে,  াদুরগাপাে ভোট 

ভির ়েচটরক ভকারে বচসর ়ে আদে কেরন কবরন টুচকটাচক পাচেবাচেক কাচহনী ভোরন। 

 াদুরগাপারেে এক সি ়ে গান-বাজনাে চদরক ভঝাক চেে, এেন এরকবারেই সি ়ে পা ়ে 

না, নরব ভেরে আে ভির ়েরক গান গাইবাে উৎসাহ ভদ ়ে।  

  

আদযাচে এরস একটা চেচজচটং কা য চদরনই  াদুরগাপাে েুরু ভকািকাে। এ সি ়ে আবাে 

ভক এরস উৎপান করে   াদুরগাপাে হান ভনর ়ে বেরন  াচেে, না, না, এেন ভদো হরব 
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না বরে দাও, নবু একবাে নািটাে ওপে ভিাে বুচের ়ে থািরক ভগে। এ ভ  নাে করেরজে 

বনু্ধ িাচেকা। ভস বেে, বাবুচটরক বচসর ়েে ভনা, আচি এেুচন আসচে। 

  

আবাে আদযাচেরক হারনে ইচেরন থাািরন বরে ভস সুরনত্রাে চদরক নাচকর ়ে চজরজ্ঞস 

কেে, নুচি ভনা আিাে বনু্ধ িাচেকারক ভদরেে। নারক এোরন আসরন বচে  নারক 

বাইরেে  রে বচসর ়ে োোটা োে ভদো ়ে না। আিারদে সরে এোরন বরস ভস িা োক! 

  

সুরনত্রা ব্রাহ্ম পচেবারেে কনযা, পুরোপুচে অন্তুঃপুচেকা ন ়ে; বাইরেে ভোকরদে সরে 

ভিোরিোে অরেযস আরে। ভস সিচন জানাে।  াদুরগাপাে নাে চপসনুরনা োইরক 

বেে,  া ভনা, ওাঁরক ওপরে চনর ়ে আ ়ে। 

  

িাচেকা সম্পরকয  াদুরগাপারেে িরন একটা অপোধরবাধ আরে। িাস চনরনক আরগ 

িাচেকাে িানৃচবর ়োগ হর ়েরে, িাচেকা চনরজ এরস ভনিন্তন্ন করে ভগরেও  াদুরগাপাে 

বনু্ধে িানৃ,ারদ্ধে চদন উপচান হরন পারেচন। চবরেষ কারজ নারক নারটাে ভ রন 

হর ়েচেে। নােপরেও ভ  একচদন িাচেকাে সরে ভদো করে আসরব, আজ না কাি কেরন 

কেরন  াও ়োই হর ়ে ওরঠচন, কারজে এিনই িাপ। এটা একটা গচহযন অসািাচজকনা। 

োচট বনু্ধ বরেই িাচেকা নবু চনরজ ভথারকই আবাে এরসরে। 

  

িাচেকারক হঠাৎ চিনরন পাো  া ়ে না। কদর যয-প্ররা ভবে ব ়ে আকারেে িানুষ, নাে িাথাা ়ে 

চেে বাবচে িুে ও নারকে নীরি পুরুিু ভগাাঁফ। ,ারদ্ধে সি ়ে িিক িুণ্ডন কেরন হর ়েচেে, 

এেন িাথাাচট কদি ফুরেে িনন। ভগাাঁফচট অদৃেয। ভিারে ভস সদয ভসানা ভেরিে িেিা 

চনর ়েরে। িুরনাট কো ধুচনে ওপে জচ ়েে কাজ কো ভবচন ়োন পো, গো ়ে ভসানাে 

িফরিন। দু হারনে আেুরে ভবে কর ়েকচট িচি-িাচিরকযে আেচট। 

  

 াদুরগাপাে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, আ ়ে, আ ়ে িাচেকা, ভনাে কারে আচি েিা িাইচে োই, 

ভনাে িার ব কারজ আচি ভ রন পাচবচন, ভস জরনয িবরি িরে আচে। 
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িাচেকা বেে, নুই নেন নারটাে চগর ়েচেচে না আচি শুরনচে। এ সি ়ে উপচান হর ়ে 

বযা ান  টাোি না ভনা  

  

 াদুরগাপাে বেে, ভিারটই না, ভিারটই না। বেং োে সির ়ে এরসচেস। নুই আিারদে 

সরে িা-পান কেচব ভনা। 

  

িাচেকা বেে, িার ়ে আিাে ভকানও সির ়েই আপচত্ত ভনই। 

  

 াদুরগাপারেব চপচসিা, চদচদ, অনযানযো আরি আরি ভেনরে িরে ভগে, ভেরে-

ভির ়েোও থাাকরন িাইে না। সুরনত্রা িাচেকাব সািরন ভপ্লট সাচজর ়ে চদে, চবচস্কৃট, কাজু 

বাদাি, হযাি-সযািুইি, বেচফ। ভপাচসচেরনে ভপ ়োো ়ে িা। িা চেকা বোবেই ভোজন 

েচসক, ভস অন োদযদ্রবয ভদরে আপচত্ত জানাে না।  াদুরগাপাে সুরনত্রারক বেে, ওরক 

হযাি-সযািুইি চদর ়ো না, েোে সযািুইি বাচনর ়ে দাও বেং। িাচেকা িুে নুরে বেে, 

ভকন  

  

 াদুরগাপাে বেে, কাোরেযীি এক বেে থাারক না  এই এক বেে অরনযে বাচ ়েরন আচিষ 

েেি কবরন ভনই। নুই বুচঝ এসব িাচনস না  

  

িাচেক বেে, নুই এরক ব্রাহ্ম, না ়ে চবরেন-রফেনা বযাচেিাে, নুই এন জাচনস, আচি 

ভনা জাচনই না। এক বেে অরনক বাচ ়েরন আচিষ ভেরন ভনই, এটা ভকান্ বইরন ভেো 

আরে ভে  

  

 াদুরগাপাে ইনিন কেরন োগে। এসব ভকান বইরন ভেো থাারক ভস ধে ভস জারন না। 

নরব চহন্দুরদে এই সব আিাে-চবিাে িানরন ভস ভনা ভদরে আসরে ভোটরবো ভথারক। 

িাচেকা কট্টে চহন্দু, পারে এ বাচ ়েরন এরস নারক আিােভ্রি হরন হ ়ে, ভসই জনাই 

 াদুরগাপাে নারক মিতেি কচের ়ে চদরন ভির ়েচেে। 
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সিি আহা য পচবপাচটোরব ভেষ করে িার ়ে িুিুক চদরন োগে িা চেকা।  াদুরগাপাে 

োবে, িাচেকা চনি ়েই ভকানও উরিেয চনর ়ে এরসরে। ভস চনেক অেস জচিদাে ন ়ে। 

একচট পচত্রকা িাো, পাাঁিচট স্কৃুে াাপন করবরে, সম্প্রচন একচট করেজ প্রচনষ্ঠাে উরদযাগ 

চনর ়েরে। না ো ়ো আেও অরনক সািাচজক করিযে সরে জচ ়েন। িাচেকাও ভবে বযি 

িানুষ। 

  

সুরনত্রাে চদরক নাচকর ়ে িাচেকা বেে, ব ়ে নৃচি ভপোি, বউঠান। আপনাে হারনে িার ়েে 

স্বাদ অপূবয। 

  

সুরনত্রা চজরজ্ঞস কেে, আে দু’োনা সযািুইি আে বেচফ চদই  

  

 াদুরগাপাে বেে, িাচেকা, ভনাে িা িরে ভগরেন, নারক ভনা আচি ভদরেচে, কী 

বযচক্তত্বি ়েী চেরেন, আিারদে কন  ত্ন করে োও ়োরনন, চনচন চেরেন ভনাে িাথাাে 

ওপে… িার ়েে াান আে ভকউ চনরন পারব না। 
  

িাচেকা চনুঃেরব্দ িাথাা না ়েরন োগে। 

  

 াদুরগাপাে আবাে বেে, ,ারদ্ধ নুই ভ  চবোট ধুিধাি করেচেস না আচি শুরনচে। 

েহরেে বহ ভোক বোবচে করেরে। একবাে গ্রারিে বাচ ়েরন, এবাে কেকানা ়ে, পাাঁিরো 

জন ব্রাহ্মি আে দু’হাজাে কাোচেরক নুই বস্ত্র দান করেচেস, সবাই ধনয ধনয করেরে। 

  

িাচেকা বেে, জচিদােরদে এই সব আ ়েম্বে কেরনই হ ়ে। জচিদারেে েক্ত ভনা আিাে 

েেীরে ভনই, নুই ভনা জাচনস, আিাে বাবা চেরেন সেকাচে িাকুরে, কা যগচনরক িািারদে 

জচিদাচে ভপর ়ে ভগচে। পারে ভোরক বরে আচি কৃপি চকংবা জচিদাচে আদপ কা ়েদা 

জাচন না, নাই িার ়েে ,ারদ্ধ েেি করেচে ঢাোও োরব। এসব ভোক ভদোরনা বযাপাে, 

চনরজে িরনে সা ়ে চেে না। এন অথায বয ়ে, এই অথায চদর ়ে অরনক োে কাজ কো ভ ন। 

  

 াদুরগাপাে বেে, চকেু চকেু সািাচজকনা আে ভোকািাে ভনা িানরনই হ ়ে। 
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িাচেকা সুরনত্রারক বেে, বউঠান, আপনাে পচনরদবনাচট আিাে বােযবনু্ধ, নবু আিাে 

সরে  াচন্ত্রক েদ্রনাে সুরে কথাা বেরেন ভকন  িানৃচবর ়োগ, চপনৃচবর ়োগ হরে সবাই চঠক 

ভ ন একই োষা ়ে সান্ত্বনা জানারন আরস। এরন চক সান্ত্বনা সচনযই পাও ়ো  া ়ে  আবাে 

এিনও ভনা হরন পারে, জীবরনে ভকানও একটা সির ়ে িা চকংবা বাবাে িৃনুয হরে ভকউ 

ভকউ েুচেও হরন পারে  আিাে িা িরে ভগরেন, নারন আচি ভ ন একটা িুচক্তে স্বাদ 

ভপর ়েচে। হযাাঁ, সচনয। িা আিারক একটা অনযা ়ে েপরথা বচন্দ করে ভেরেচেরেন। 

  

সুরনত্রা ও  াদুরগাপাে দুজরনই ভবে িিরক উঠে। িাচেকা বেে, িা িরে ভগরে 

সকরেেই কি হ ়ে। হঠাৎ সব চকেু ফাাঁকা ফাাঁকা োরগ, ভস েকি অবেযই িরন হর ়েরে। 

আিাে িা ভদ ়ে বেে  াবৎ ে যাো ়েী চেরেন, ভেরষে চদরক বাকেচক্তও চেে না, শুধু 

ভির ়ে থাাকরনন অসহা ়েোরব। কন  ন্ত্রিা ভোগ কেরনন ভক জারন। ভসবা- রত্নে ভকানও 

ত্রুচট চেে না, আচি চনরজও কন সি ়ে চে ়েরেে কারে বরস ভথারকচে, নবু চক এক এক 

সি ়ে িরন হ ়ে না, এ েকি জীবনূরনে িনন পর ়ে থাাকাে ভির ়ে িার ়েে িরে  াও ়োই 

োে  

  

এই ধেরনে কথাাে সিচন বা প্রচনবাদ দুরটাই অসিীিীন। ওো িুপ করে েইে। 

  

ভেনরে ভেনরে চকচিৎ অচাে ভবাধ কেরে  াদুরগাপাে। এক কারেে  চনষ্ঠ বনু্ধ এরসরে, 

নবু নাে সরে প্রাি েুরে গল্প কোে সি ়ে ভনই। একটু পরেই িরক্কেো আসরন শুরু 

কেরব। 

  

 াদুরগাপাে চজরজ্ঞস কেে, হযাাঁ ভে িাচেকা, নুই চক ভকানও িািো-িকিিা ়ে জচ ়ের ়ে 

পর ়েচেস  সম্পচত্তে আে ভকানও দাচবদাে এরসরে  

  

িাচেকা বেে, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেচে ভকন  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 353 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 াদুরগাপাে ে ু স্বরে বেে, বনু্ধবান্ধবো ভনা চবরেষ ভকউ আে আরস না। সকরেই ভ -

 াে কারজ বযি। চবষ ়ে-সম্পচত্ত চনর ়ে  চদ চনর ়ে ঝারট পর ়ে, আিারক জানারে… 

 থাাসাধয সাহা য কেরন পাচে… িারন, বনু্ধরদে জনয চকেু কেরন পােরে োে োরগ। 
  

িাচেকা বেে, চবষ ়ে-সম্পচত্ত থাাকরেই না চনর ়ে েটােচট ভেরগই থাারক। আিাে এিন 

চকেু  রটচন  াে জনা ভনাে িনন ব ়ে বযাচেিারেে সাহা য িাও ়ো  া ়ে। না, আচি ভস 

জনয আচসচন। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ভনাে ইেফারনে কথাা িরন আরে  আহা হা, কী ভ  বেচে আচি, ভনাে 

িরন থাাকরব না ভকন, ভনাে িাচনকনোে বাচ ়েরনই ভনা ভস িযারনজাে চেে! আিাে সরে 

অরনকচদন পে ভদো। ভসও একটা িািোে বযাপারে। বাগবাজারেে চদরক  নীন্দ্ররিাহন 

ঠাকুরেে একটা সম্পচত্ত আরে। অরনক কাে ধরেই ভবে কর ়েক  ে িুসেিান ভসই জচি 

ইজাো চনর ়ে বাচ ়ে- ে ভবাঁরধ আরে। ভসোরন একটা িসচজদও কনচে করেরে। 

 নীন্দ্ররিাহন ঠাকুে এেন ভসই জচি ভথারক ওরদে উৎোন কেরন িান। ইেফারনে ভকানও 

এক আত্মীর ়েে ইরে, ওরদে পে চনর ়ে আচি িািোটা েচ ়ে। আচি ইেফানরক বেোি, 

হযাাঁ ভে, এেকি দেকারেে সি ়ে ো ়ো চক বনু্ধে সরে বনু্ধে ভদো কেরন ভনই  

  

িাচেকা বে, ইেফারনে সরে আিাে ভ াগার াগ আরে। ভস নানা েকি ঝিারটে িরধয 

ের ়েরে। 

  

 াদুরগাপাে বেে, একটা িজাে কথাা ভোন, ইদানীং কর ়েক বেে ধরে ভদেচে আিাে 

কারে িুসেিান িরক্কে ভবচে আসরে। িুসেিানরদে িরধয উাঁচক বযাচেিারেে সংেযা কি 

বরট, নরব ইদানীং ওিে আচে আে নুরুে হদা ভবে নাি করেরে, ভবে পসােও 

জচির ়েরে। চকন্তু আচি িুসেিানরদে িরধয হঠাৎ জনচপ্র ়ে হোি কী করে  এেন বুরঝচে, 

ইেফানই ওই সব িরক্কেরদে পাঠা ়ে আিাে কারে। কর ়েকটা েক্ত ভকরস চজরন ওরদে 

চবশ্বাস অজযন করেচে। এে িরধয একটা িািো চনর ়ে েুব িেুেজ্জা ়ে পর ়ে চগর ়েচেোি 

বুঝচে। ইেফারনে পাঠারনা িরক্কেরদে একটা িািো, িাি ়ো ভকনা-রবিাে দে চনর ়ে 
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চবরোধ, ভকসটা ভটক আপ কেরন চগর ়ে ভদচে চবরুদ্ধ পরে  াো ের ়েরেন, নাাঁরদে 

একজরনে নাি েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে। ভক বুঝচে ভনা  কচব েবীন্দ্রবাবু! আিো োত্র বর ়েস 

ভথারক নাে কচবনা প ়েচে, ভহিবাবু-নবীনবাবুে ভির ়ে েবীন্দ্রবাবুে কচবনা ভবচে োে 

োরগ, ভগাটা কনক িুোও বেরন পাচে, ভসই েবীন্দ্রবাবুে চবরুরদ্ধ আচি িািো ে ়েব  

ভেরব দযাে কী কাণ্ড! না ো ়ো, ঠাকুেবাচ ়েে ওাঁো আিাে কুটুম্ব হন। আিাে স্ত্রীে িুে োে। 

ভেষ প যন্ত দুই পেরক ভ রক আদােরনে বাইরে চিউিু ়োে ভসরটেরিন্ট হে। 

  

চব,ম্ভাোরপ এক চবষ ়ে ভথারক অনয চবষর ়ে িরে  াও ়ো  া ়ে অনা ়োরস।  াদুরগাপােই 

ভবচে কথাা বেরে, িাচেকা হাঁ-হাাঁ চদর ়ে  ারে শুধু। িাচেকাে ওঠাে েেিও ভনই। 

  

এক সি ়ে িাচেকা বেে,  াদু, এোরন এরস  েন ভদেোি, নুই ভনাে একচট সন্তানরক 

ভকারে বচসর ়ে আদে কেচেস, ভনাে বউ চনরজে হারন োবাে পচেরবেন কেরেন, 

আত্মী ়ে-পচেজন চনর ়ে েো সংসাে, ভদরে আিাে ভ িন োে োগে, ভনিন একটু একটু 

চহংরসও হে। আিাে আজও ভকানও সংসাে ভনই। 

  

 াদুরগাপাে বেে, আ-হা-হা, এ কথাাে ভকানও িারন হ ়ে। নুই ভনা েরেে চববাগী। 

এনচদরনও চবর ়ে কেচে িা। 

  

সুরনত্রাে চদরক এক পেক নাচকর ়ে আবাে িুে চফচের ়ে চনর ়ে িাচেকা বেে, এবারে চববাহ 

কেব িনা করেচে। ভসই কথাাই জানারন এরসচে ভনারক। চকেু পোিেযও িাই। 

  

 াদুরগাপাে উৎসাচহন হর ়ে বেে, নাই নাচক, নাই নাচক! অচন সুসংবাদ। চদন-েি চাে 

করে ভফরেচেস  চকন্তু, চকন্তু, এই ভসচদন জননী িরে ভগরেন, কাোরেযীি, এক বেরেে 

িরধয ভনা চবর ়ে কো িরে না। 

  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, নাই নাচক  আিারদে ভকান োরস্ত্র এিন চবচধ-চনরষধ ভেো আরে 

বে ভনা  অরনরকে িুরেই এই কথাাটা শুচন। চকন্তু ভকউ ভকানও োরস্ত্রে নাি বেরন পারে 

না। 
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 াদুরগাপাে বেে, োরস্ত্রে নাি আচিও বেরন পােব না। বোবেই এেকি শুরন আসচে। 

িনুসংচহনাোনা একবাব উরে ভদো ভ রন পারে। 

  

িাচেকা বেে, িনুসংচহনা ভিরন চক চহন্দু সিারজে সব চকেু িরে এেন  ভ া ়ো ়ে টানা 

োি গাচ ়েরন এক বািুরনে পারে  চদ এক পযান্ট ভকাট পো িা ়োে এরস বরস, দু’জরনে 

ভোও ়ো-েুচ ়ে হর ়ে  া ়ে, ভস চবষর ়ে িনুসংচহনাকারেে ভকানও বক্তবয আরে  

  

 াদুরগাপাে বেে, িাচেকা, ভনাে িুরে এ সব কথাা শুরন েুব আি য হর ়ে  াচে। আচি 

জান-চবিাে িাচন না। চকন্তু নুই ভনা চেচে কট্টে চহন্দু। 
  

িাচেকা বেে, আচি চহন্দ চেোি, এেনও আচে। সকরেে সািরন গচ ়ের ়ে সগরবয বেরন 

পাচে, আচি চহন্দু। োেরনে এই চিোিচেন িহানধরিযে আচি উত্তোচধকােী। চকন্তু 

চহন্দুধরিযে ভকাথাাও  া ভনই, ভসই সব কুসংাব ও ভোকািাে আিারক িানরন হরব ভকন  

এিনকী ভকানও োস্ত্র গ্ররন্থ  চদ এিন চকেু থাারকও,  া একারেে উপর াগী ন ়ে, বেং 

 ৃিয এবং পচেনযাজয, ভ িন জান-পারনে চবিাে, ভসগুরোও বদোরন িাইব। 

  

 াদুরগাপাে বেে, অচন সাধু প্রিাব, চকন্তু এেন ওসব কথাা থাাক। পাত্রী চনবযািন হর ়ে 

ভগরে। ভকান পচেবারেে কনযা  

  

িাচেকা বেে, এ চবষর ়ে অরনক কথাা আরে। ভনাে স্ত্রীে সািরন বেরন সংরকাি ভবাধ 

কেচে। নীরি চগর ়ে বসরে হ ়ে না  

  

সুরনত্রা উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, না, আপনাো এোরনই বসুন। 

  

 াদুরগাপাে সুরনত্রারক বেে, না, না, নুচিও বরসা। িাচেকা, আিাে স্ত্রী  রথাি সাবাচেকা, 

নাে সািরন ভগাপন কোে চকেুই ভনই। চবর ়েে বযাপাে, ভির ়েরদে িনািন ভপরে োেই 

হরব। নুই বে। 
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িাচেকা একটু ইনিন করে িৃদু গো ়ে বেে, বউঠান, এই  াদুে িািাবাচ ়েরন ভব ়োরন 

চগর ়েই এক সি ়ে একচট চকরোেীরক আিাে পেন্দ হর ়েচেে। আচি নারক চববাহ কেরন 

ভির ়েচেোি। চকন্তু নাে বাবা চেে এক অথাযচপোি ব্রাহ্মি। টাকাে চবচনির ়ে ভস ভসই 

ভির ়েচটে চবর ়ে চঠক করে ভফরেচেে এক শ্মোন াত্রী বুর ়োে সরে। আিাে প্রিাব 

চকেুরনই িানে না। 

  

 াদুরগাপাে বাধা চদর ়ে বেে, আিাে চদচদিারক ভনা নুচি ভদরেে, সুরনত্রা, দারুি ভনজী 

িচহো চেরেন, চনচন চনরজ ভসই বুর ়োে সরে চবর ়ে ভেরে িাচেকাে সরে ভির ়েচটে  ারন 

চবর ়ে হ ়ে, ভসই উরদযাগ চনর ়েচেরেন। নাও ভেষ প যন্তু হে না। ভির ়েে বাবা হেরিাহন 

েটিাজ েচটর ়ে চদে ভ  িাচেকাো েে কুেীন, এই চবর ়ে হরে নারদে জান  ারব। 

  

িাচেকা বেে, েে কুেীন টুচেন আসে কােি ন ়ে। আসে কােি হে টাকা। আচি নেনও 

জচিদাচেে িাচেক হইচন, ভস েকি সুদূে সম্ভাবনাও চেে না। আিাে িার ়েে িািারনা 

োইো পেপে চননজন করেো ়ে িাো না-রগরে এ জচিদাচে আিাে পাবাে কথাা চেে 

না। নেন আচি চেোি গচেব গৃহরাে সন্তান, গাদা গুরে পরিে টাকা ভদবাে সািথাযয চেে 

না, ভির ়েে বাপ ভসই জনযই আিারক পেন্দ করেচন। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ব ়ে োে ভির ়ে, আিারদে বাচ ়েরন ভেো কেরন আসন, আে পাাঁিটা 

সাধােি ভির ়েে ভথারক এরকবারে আোদা। চবর ়েে পে বেে  ুেে না, ভসই ফুরেে িনন 

চনস্পাপ ভির ়ে চবধবা হে, নােপে কাো ভ ন নারক েুট করে চনর ়ে ভগে। 

  

িাচেকা বেে, ভস এরকবারে হাচের ়ে  া ়েচন। আচি পরে নারক আবাে েুাঁরজ ভপর ়েচে। 

বউবাজারেে একটা ো ়ো বাচ ়েরন ভস থাারক। নাে নাি এেন বসন্তিঞ্জেী। 

  

সুরনত্রা বেে, এই বসন্তিঞ্জেীে কথাা আচি ওাঁে কারে শুরনচে।  

  

িাচেকা বেে, েুাঁরজ পাও ়োে পেই আচি ওরক চবর ়ে কেরন ভির ়েচেোি। চবধবা চববারহ 

এেন ভকানও বাধা ভনই। চকন্তু আিাে িা ভবাঁরক বরসচেরেন প্রিণ্ডোরব। এই ভির ়েরক 
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চবর ়ে কেরে চনচন আত্ম াচননী হরবন এই ে ়ে ভদচের ়ে েপথা কচের ়ে চনর ়েচেরেন আিারক 

চদর ়ে। িা এেন আে ভনই। ভসই েপরথাে দা ়ে ভথারক আচি িুক্ত। এবারে বসন্তিঞ্জেীরক 

আচি সানরন্দ চবর ়ে কেরন পাচে। 

  

 াদুরগাপাে বরে ভফেে, সবযনাে! 

  

িাচেকা িিরক উরঠ বেে, ভস কী, নুই সিথাযন কেচব না  

  

 াদুরগাপাে বেে, িাচেকা, নুই সাধােি  রেে ভেরে হরেও ভনাে িার ়েে সরে জচিদাে 

বংরেে সম্পকয চেে। চনচন চবিেি, বুচদ্ধিনী েিিী চেরেন। চনচন চঠকই বুরঝচেরেন, 

জচিদারেে পরে চকেু চকেু বাচহযক িােিেন ভিরন িেরনই হ ়ে। জচিদারেে পরে একটা 

ভকন পাাঁিটা েচেনা থাাকরেও ভদাষ ভনই, চকন্তু ভকানও নি, পচননারক স্ত্রীে সিান চদর ়ে 

গৃচহিীে পরদ বসারে সিাজ না ভিরন ভনরব না, প্রজাো চে চে কেরব! 

  

িাচেকা ধিরকে সুরে বেে, বসন্তিঞ্জেী নিও ন ়ে, পচননাও ন ়ে! 

  

 াদুরগাপাে বেে, নুই চকংবা আচি না িানরেও আে পাাঁিজন না িানরব ভকন  চবধবা 

হবাে পে দুচনন হান  ুরে ভস হা ়েকাটাে গচেরন আ, ়ে চনরন বাধয হর ়েরে, সুনোং 

সিারজে ভিারে ভস পচনন। নুই হঠাৎ এেকি হঠকাচেনা কেরন ভগরে চবোট 

ভগােিারেে সৃচি হরব। নুই বেং এক কাজ কে না। আিারদে বাসন্তীরক নুই ভ িন 

ভদোশুরনা কেচেস, ওে কারে  াও ়ো-আসা কচেস, ভস েকি িেুক। নুই অনয একচট 

ভির ়েরক চবর ়ে কে। নারন ভনাে বংে েো হরব।  

  

িাচেকা বেে, বাুঃ, কী িিৎকাে প্রিাব! আে একচট চনরদযাষ ভির ়ে, নারক আচি চবর ়ে 

কেব চকন্তু নারক আচি স্ত্রীে ি যাদা ভদব না, আে একচট চনেপোধ ভির ়ে, ভ -নাে বাপ-

িার ়েে ভদারষ োোপ অবাা ়ে পর ়েরে,  ারক আচি সচনয সচনয চনরজে স্ত্রী িরন কচে, ভস 

পারব না স্ত্রীে অচধকাে। আ-হা-হা, কী ভনারদে অদু্ভন চবিাে! 
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 াদুরগাপাে বেে, নুই আিারক ধিকাচেস ভকন  এসব নন ভনারদে চহন্দু সিারজে 

বযাপাে। িািো-িকিিা িাোবাে জনয আিারক এসব জানরন হ ়ে। আিারদে সিারজ 

এসব চকেু ভনই। ভনারক ভনা ভনারদে সিারজে েীচননীচন িানরনই হরব, নাই বেচেোি। 

  

িাচেকা েুরু নুরে বেে, ও, ভনাদে ব্রাহ্মো বুচঝ সবাই ভধা ়ো নুেচস পানা  সবাই 

বউর ়েে আাঁিে ধরে বরস থাারক  

  

সুরনত্রা চফক করে ভহরস ভফরে বেে,  া বরেরেন।  

  

িাচেকা বেে, চহন্দুত্ব চনর ়ে আিাে গবয আরে। নরব, ভ -িানুষ চনরজে ধরিযে ভদাষ-ত্রুচট 

সংরোধন কোব ভিিা না করে, ভস চনরজে ধিযরক োেবারস না! ধিয িারন ভনা কনকগুচে 

সংস্কৃারেে প্রচন অন্ধ চবশ্বাস ন ়ে। বাপ-িার ়েে ভদারষ  চদ একচট ভির ়ে অসহা ়ে অবাাে 

িরধয পর ়ে, নবু ভ  সিাজ ভসই ভির ়েচটরক োচি চদরন িা ়ে, চিেকারেে জনয নারক 

নেরক ভঠরে ভদ ়ে, না হরে ভসটা আবাে ভকানও সিা ়ে নাচক  ভস সিাজ ভগাল্লা ়ে  াক! 

সিারজে চনরদযে আচি িানব না, নবু আচি চহন্দুই থাাকব।  

  

ধ ়েি ়ে করে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে িাচেকা বেে,  াক, ভবাঝা ভগে, আিাে এ চবর ়েরন ভনাে 

সিথাযন ভনই। নবু বসন্তিঞ্জেীরক এবাব আচি চবর ়ে কেবই।  

  

 াদুরগাপাে সিচকন হর ়ে বেে, ভস কথাা আচি বেোি কেন  আিাে আপচত্ত থাাকরব 

ভকন  নুই চবপরদ প ়েরন পাচবস, ভস কথাাই আচি োবচেোি। 

  

িাচেকা বেে, আচি ভকানও চবপদ গ্রাহয কচে না। 

  

সুরনত্রা বেে, আিাে চকন্তু েুব োে োগরে আপনাে কথাা শুরন। েচেন োেরে সিাজ 

আপচত্ত করে না। ভিাে বুরজ থাারক, অথাি ভস ভির ়েচটরক চবর ়ে কেরন ভগরে সিাজ দান 

চক ়েচি ়ে করে ভনর ়ে আরস, এ আবাে ভকিন কথাা! 
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 াদুরগাপাে বেে, িাচেকা, ভনারক আচি আরগ ভ িন ভদরেচে, নাে ভথারক ভনাে ভ ন 

অরনক বদে  রট ভগরে। নুই  েন বদ্ধপচেকে হর ়েচেস, ভনাে সাহসও আরে, নেন 

একটা টি ভকস চহরসরব এটা ভদো ভ রন পারে। চবর ়ে হ ়ে একজন পুরুরষে সরে একজন 

েিিীে, নারদে  চদ পুবেরবব সিচন থাারক, না হরে সিাজ ভসোরন িাথাা গোরন 

আসরব ভকন  

  

হ ়েরনা ভগাপরন ভগাপরন আরগ হর ়েরে, চকন্তু নুই  া প্রকারেয কবরন  াচেস, মিতেি 

কারেে িরধয ভস। বকি বযাপাে  রটচন। একটা দারুি ভোেরগাে পর ়ে  ারবই।  চদ 

আইনগন ভকানও বাধা আরস, আচি অবেযই ভনাে পারে থাাকব, সবযেচক্ত চদর ়ে ের ়ে 

 াব। সািাচজক বাধাটা ভনারক সািোরন হরব। 

  

িাচেকা বেে, ভকউ আিারক বাধা চদরন পােরব না। নবু বনু্ধো আিাে পারে থাাকরব, 

এটাই শুধু িাই। পুরনা বনু্ধরদে সরে ভ াগার াগ কেচে। হযাাঁ ভে, েেন ভো ়োটা এেন 

ভকাথাা ়ে থাারক বেরন পাচবস  

  

 াদুরগাপাে বেে, কী জাচন, বহচদন নাে ভকানও পাত্তা ভনই। নরব েূচিসূনাে সন্ধান 

ভপর ়েচে, আিারদে বাচ ়েরন ভস কর ়েকটা চদন কাচটর ়েও ভগরে।  

  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, েূচিসূনা ভক  

  

 াদুরগাপাে বেে, েেন  েন েবানীপুরে চেে, ভসই বাচ ়েরন ওই নারি একচট ভির ়ে 

থাাকন, ভনাে িরন ভনই  োগযিরিে অদু্ভন পচেবনযরন ভস এেন চথার ়েটারেে নাি কো 

অচেরনত্রী। ভসও অবেয োেরনে সন্ধান জারন না। 

  

িাচেকা বেে, আিাে চবর ়েরন িারঠ িযাোপ ভবাঁরধ, ভোেন ভিৌচক বচসর ়ে চবোট একটা 

ভোজ ভদব। েহরেে িাথাা িাথাা ভোকরদে ভনিন্তন্ন কেব,  ারন ভকউ িরন না করে আচি 

িুচপসার ়ে এই চবর ়ে কেচে। ভস সি ়ে ওই ভির ়েচটরকও  াকরন হরব। েেনটা এিন চনিক 

হাোি, একটা চিচঠ প যন্ত ভেরে না! 
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চসাঁচ ়ে চদর ়ে ভনরি এরস জুচ ়ে গাচ ়েরন উঠরন  াবাে আরগ  াদুরগাপারেে দু’হান জচ ়ের ়ে 

ধরে িাচেকা বেে, ভনাে কথাা ়ে আচি ভ  কনোচন েেসা ভপোি।  াদু, ভনাে স্ত্রীে 

সািরন আচি একটা কথাা বেরন পাচেচন। বসন্তিঞ্জেীরক আচি ভের ়ে থাাকরন পাচে না, 

ভস আিাে প্রািাচধক চকন্তু ভস ভ  আিা ়ে কন কি চদর ়েরে, নুই কল্পনাও কেরন পােচব 

না। আচি প্রা ়ে প্রচনচদনই নাে কারে  াই, নাে  রে োচত্রবাস কচে, এক ে যা ়ে শুই, 

চকন্তু এনগুচে বেে ভগে, আিো একচদরনে জনযও উপগন হইচন। বসন্তিঞ্জেী চকেুরনই 

োচজ ন ়ে। আিারদে চিেরন  চদ ভকানও সন্তান জন্মা ়ে, ভস হরব ভবজন্মা, ভস চপনৃপচেি ়ে 

পারব না। এই কথাা ভেরবই ওে আপচত্ত। পৃচথাবীরন ও এিন ভকানও চেশুরক আনরন িা ়ে 

না,  াে জরন্মে সরে জ ়োরনা থাাকরব অপিান। এক চবোনা ়ে ভোও ়ো, পারে চপ্র ়ে নােী, 

অথাি নারক গ্রহি কো  ারব না, এ ভ  কী  াননা, কী কি, নুই বুঝচব না! 

  

 াদুরগাপাে িৃদু স্বরে বেে, এ ভির ়ে  চদ সনী না হ ়ে, না হরে জগরন সনী ভক  

  

িাচেকাে এই ভজচদ পচেকল্পনা ়ে এক দারুি বাধা এে সমূ্পিয অপ্রনযাচেন চদক ভথারক। 

বসন্তিঞ্জেী চনরজই এ চবর ়েরন োচজ ন ়ে। 

  

িাচেকাে একটা েুে হর ়েচেে, ভস অরনকোচন প্রস্তুচন চনর ়ে ভফরেচেে বসন্তিঞ্জেীরক 

চকেু না জাচনর ়েই। ভস ভেরবচেে এরকবারে চববারহে চনিন্ত্রিপত্র োচপর ়ে এরন না ভদচের ়ে 

বসন্তিঞ্জেীরক অবাক করে ভদরব। ভস ধরেই চনর ়েচেে, বসন্তিঞ্জেী িিচকন ভনা হরবই, 

েুচেে ভজযাৎিা ়ে নাে িুেোচন উদ্ভাচসন হর ়ে উঠরব। 

  

চকন্তু চনিন্ত্রিপত্র কনচে হবাে আরগই সংবাদটা বসন্তিঞ্জেীে কারন ভপৌাঁরে ভগে। িুচফ 

নারি নাে দাসীে সরে বাবুে ভকারিা ়োরনে ভবে োব। ভসই ভকারিা ়োরনে িুরেই িুচফ 

জানরন পােে ভ  বাবুে বাচ ়েরন চববারহে প্রস্তুচন িেরে। িুচফ সরে সরে ভস েবে 

জাচনর ়ে চদে বসন্তিঞ্জেীরক। 
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বসন্তিঞ্জেী সচনযই েুচে হে। এই সংবাদ এরন ভদবাে জনয ভস িুচফরক পুেস্কৃাে চদে 

দূচট টাকা। ভসই সন্ধযা ়ে িাচেকা আসাে পে বসন্তিঞ্জেী নাে পার ়েে কারে বরস হাচস 

িুরে বেে, হা ভগা, নুচি নাচক চবর ়ে কেে   াক, এনচদরন ভনািাে সুিচন হর ়েরে। আচি 

ভনা ভনািা ়ে আরগ কনবাে বরেচে। ভনািাে িা ভবাঁরি থাাকরন থাাকরন ভকন কেরে না, 

উচন কন আনন্দ ভপরনন। নাচন-নানচনে িুে ভদরে োচন্তরন স্বরগয ভ রন পােরনন।  াক, 

নবু ভনা বংরেে িুে েরে হরব। নুচি আিাে একটা কথাা োেরব  ভনািাে চবর ়েে বাসরে 

ভনা আিাে  াও ়ো হরব না, চকন্তু িাো বদরেে দুোনা িাো আচি ভগাঁরথা ভদব, ভস দুচট 

িাো ভনািো পেরব বরো! 

  

িাচেকা হা-হা করে ভহরস উঠে। নােপে েে করে বেে, আিাে চবর ়েে আসরে ভনািাে 

 াও ়ো হরব না  না হরে আিাে চবর ়েই হরব না! 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে,  াুঃ, ভস আবাে কী কথাা। না, না, নুচি আিাে কথাা চকেু ভেব না। 

চবর ়ে বাচ ়েরন আিারদে ভ রন ভনই, নারন অিেে হ ়ে। আচি ভনািারদে জনা িাো ভগাঁরথা 

ভদব, ভসই িাো ভনািো গো ়ে ভদরব, নারনই আিাে আনন্দ হরব।  

  

স্বাচেকা ঝুাঁরক এরস বসন্তিঞ্জেীে একোচন হান ধরে বেে, সচনয ভ , সচনয কথাা বেচে। 

বাচস, নুই না ভগরে আিাে চবর ়ে হরব কী করে  আচি ভ  ভনারকই চবর ়ে কেব। 

  

বসিঞ্জেী ভিাে কুচিন করে বেে, অিন অেেুরি কথাা বে না। আিাে সরে ভনািাে 

 া হবাে না ভনা হর ়েই ভগরে! 

  

িাচেকা বেে, বাচস, নুই চক োবচেচে, আচি ভগাপরন ভগাপরন অনয একটা ভির ়েরক চবর ়ে 

কেবাে বযবাা ়ে ভিরনচেোি  আচি বুচঝ এিন ভফরেপবাজ  এবাে নুই আিাে স্ত্রী হচব। 

নুই ভনা জাচনস, িার ়েে কারে আিাে েপথা চেে। িা ভনই, ভস েপরথােও ইচন হর ়ে 

ভগরে। 
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বসন্তিঞ্জেীে িুেোচন ম্লান হর ়ে ভগে। েুব আরি আরি ভস বেে, িানুষ িরে ভগরেই 

সব চকেু ভেষ হর ়ে  া ়ে  চনচন চক ওপে ভথারক সব ভদেরন পারেন না  

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বসিিঞ্জেী িরে ভগে জানাোে ধারে। ভস সাজরগাজ করন োেবারস। 

আজও পরে আরে একচট েক্তবিয ভেেচি োচ ়ে, ভোপা ়ে সাদা েরেে ফুে, পার ়ে রুরপাে 

িে। নাে িুেিণ্ডে চবষারদ েরে ভগরে। আপনিরন ভস বেরন োগে, ভনািাে বউ হব, 

ভস োগয করে আচি আচসচন। ভস জনয আিাে িরন ভকানও ভেদও ভনই। নুচি আিা ়ে 

অরনক চকেু চদর ়েে, আচিও সাধযিনন নুচি গান োেবাস, আচি ভনািারক গান ভোনাই, 

ভনািাে ভগোরস িদ ভঢরে চদই, এক একচদন িরনে আনরন্দ নাচি, এই ভনা ভবে, আে 

চকেু িাই না। নুচি অনয ভির ়েরক চবর ়ে করো, ভনািাে বংে েো ভহাক। 

  

িাচেকা উরঠ এরস বসন্তিঞ্জেীে দুই কাাঁধ ধরে বেে, বাচস, আচি ভনাে ওপে কেনও 

ভজাব কচেচন। িানাে হর ়ে দাপাদাচপ করেচে, নবু ভনাে অচনরেে জনয ভনাে গার ়ে হান 

চদইচন। চকন্তু এবাে আচি ভজাে কেব। পুরুন ভ রক, িন্ত্র পর ়ে আচি চবর ়ে কেব ভনারক। 

ভদচে ভক আিারদে বাধা চদরন পারে। অরনকোচন বযবাা হর ়ে ভগরে, এেন নুই এিন 

কথাা ভকন বেচেস! এেন চবর ়ে বন্ধ হর ়ে ভগরে ভোরক হাসরব, সবাই বেরব, আচিই বুচঝ 

ের ়ে চপচের ়ে ভগোি ভেষ প যন্ত। 

  

বসন্তিঞ্জেী িুে চফচের ়ে বেে, নুচি অরনকরক জাচনর ়ে চদর ়েে, শুধু আিা ়ে জানাওচন। 

ভনািাে জদ বজা ়ে বাোে জনযই নুচি আিারক চবর ়ে কেরন িাও! 

  

িাচেকা বেে, ভস জনয ভকন হরব  আচি ভনারক িাই, ভনারক কনোচন িাই, না চক নুই 

জাচনস না। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, নুচি চপচের ়ে ভগরে ভোরক হাসরব। আে আচি োচজ হরে ভোরক 

আিাে সম্পরকয কী বেরব  সবাই বেরব, আচি একটা ভোেী পাপী ়েসী, নেরক ভথারক 

স্বরগযে চদরক হান বা ়োচে। আচি একটা নি ভির ়েিানুষ, ভিাচহনী িা ়ো চদর ়ে একজন 

পুরুরষে িাথাা ভের ়েচে, েুচের ়ে োচের ়ে নারক চবর ়ে কবরন োচজ কচবর ়েচে,  াে িা িাো 
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ভগরেন িাত্র কর ়েক িাস আরগ, এেনও বেে ভপরোচন। চে চে চে, এিন কাজ আিা ়ে 

কেরন ভবারো না। 

  

িাচেক কচম্পন গো ়ে বেে, বাচস, ভোরক কী বেে আে কী োবে, নারন আিাে চকেু 

 া ়ে আরস না। আিবা ভকন ওসব গ্রাহয কেব। ভনাে গরেযে সন্তানই হরব আিাে বংেধে। 

  

বসন্তিঞ্জেী জানো চদর ়ে আকারেে চদরক নাকাে। সদয সু যারিে আকারে এেনও োে 

েরেে আো। এচদরক ওচদরক ভোঁ ়ো ভোঁ ়ো ভি । একটুেি ভসচদরক ভির ়ে ভথারক ভস বেে, 

আকারে ভকাথাাও আিাে চবর ়েে কথাা ভেো ভনই। 

  

নােপে ভস িুে ভফে  রেে একটা সাদা ভদও ়োরেে চদরক। এিনোরব ভস একদৃচিরন 

ভির ়ে বইে ভসচদরক, ভ ন ন হয ভদওে ন ়ে, ভস ভদেরে একচট দপযি। একটা দী যশ্বাস 

ভফরে ভস বেে, ভদও ়োরেও চকেুই ভদেরন পাচে না। ওরগা, আিারদে িনন ভির ়েরদে 

আে চবর ়ে হ ়ে না, হরন ভনই। 

  

হ হ করে কান্না ভবচের ়ে এে নাে দু’িেু চদর ়ে। 

  

িাচেকা নবু দৃঢ়ে স্বরে বেে, আিো েচবনরবযে কথাাও চিন্তা কেব না। বাচস, িুে ভনাে, 

একবাে আিাে চদরক ভির ়ে ভদে, আিাে বুরক কী আগুন জ্বেরে ভদেরন পাচেস না  

 চদ একচদরনে জনযও হ ়ে, নুই ভস আগুরন ঝাাঁপ চদচব না  ভজাে করে ন ়ে, ভগাপরন 

ভগাপরন ন ়ে, পাপরবাধ চনর ়েও ন ়ে, আচি সসিারন ভনারক িাই! 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 364 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২৫. চবশ্বনাথা দরত্তে িধযিপুত্র 

িরহন্দ্রনাথা 

চবশ্বনাথা দরত্তে িধযিপুত্র িরহন্দ্রনাথা উ্চপচেোে জনয এরসরে ইংেযারি। এরদরে নাে 

পচেচিন ভকউ ভনই, অথাযবেও ভনই, নরব নাে একিাত্র েেসা এই ভ  ভজযষ্ঠ ভ্রানা এেন 

েিরন অবাান কেরেন! 

  

িরহন্দ্ররক জাহাজ- াটা ভথারক চনর ়ে এরস একচট বাচ ়েরন আ, ়ে চদর ়েরে কৃষ্ণ ভিনন নারি 

নাে দাদাে এক েক্ত! ননুন ভদে, সমূ্পিয অনযেকি পচেরবে, িনুচদযরক োজাে জারনে 

ভোক, প্রথাি প্রথাি েুব আ ়েি হর ়ে েইে িরহন্দ্র। চদন সারনক ভকরট ভগরে, এেনও 

দাদাে সরে ভদো হ ়েচন। চনচন নানা কারজ বযি।  

  

একচদন কৃষ্ণ ভিনরনে সরে ভব ়োরন ভবচের ়েরে িরহন্দ্র। প্রাথাচিক চবমিতর ়েে ভ াে ভকরট 

 াবাে পে ভদেরন ভদেরন িরন হ ়ে, চব্রচটে োজরত্বে এই োজধানীে সরে োেরনে 

োজধানী কেকানা েহরেে ভবে োচনকটা চিে আরে। ইংরেজো চনরজরদে এই েহরেে 

আদরেই ভনা কেকানা েহেটা বাচনর ়েরে। অেরফা য সাকাস, চপকার চে সাকাস ভদেরন 

ভদেরন কেকানাে  ােরহৌচস-পাকয চিরটব কথাা িরন পর ়ে। এোরন িি িি বাচ ়েগুচেে 

চদরক  া ়ে উাঁিু করে নাকারন হ ়ে, কেকানাে িচল্লক, েীে, ভ াষ, ভনাস, ঠাকুেরদে 

প্রাসাদগুচেই বা কি কীরস! 
  

হাাঁটরন হাাঁটরন দু’জরন িরে এে িীপসাই  পল্লীে চদরক। এটা বাচিজয এোকা, 

কেকানাে ব ়েবাজারেব িনন। অসংেয িানুষ চপেচপে কেরে িনুচদযরক, সবাই েুটরে 

ভ ন কীরসে না ়ো ়ে। োিাে ধারে ধারে দাাঁচ ়ের ়ে িযাাঁিারে ভফচেও ়োোো,  ে চের ়ে 

 ারে িাে িাকাে   া ়োে গাচ ়ে আে দ িাকাে এক্কা, চকরোৱবর ়েসী েবরেে কাগরজে 
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হকােো নােস্বরে ভোনারে ভসচদরনে গেি গেি েবে। ভেরিাোাঁগুচে ভথারক ভেরস 

আসরে কচফে গন্ধ। 

  

একটা ভিৌিাথাাে ভকারি এক ইংরেরজে সরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে দু’জন োেনী ়ে, ভসচদরক 

নাকাবাে সরে সরে িরহন্দ্র িিচকন ও উৎফুল্ল হর ়ে উঠে। োেনী ়েরদে িরধয একজন 

নাে ভিনা, ভস অস্ফুট স্বরে বরে উঠে, ওই ভনা েেৎদাদা! 

  

বোনগে িরঠ দীো ভনবাে পে েেৎিন্দ্র িিবনযীে  চদও সন্নযাস নাি হর ়েরে সােদানন্দ, 

চকন্তু িরহন্দ্র নাাঁরক পূবয নারিই  ারক। সােদানন্দ েুব ভিহ করেন নারক। বোনগে-

আেিবাজাে িরঠ িরহন্দ্র চন ়েচিন  ানা ়োন করে। ,ীোিকৃরষ্ণে সব চেরষােই ভস 

ভিহোজন, চকন্তু ভস দীো ভন ়েচন। েুবরনশ্বেীরদবী নাাঁে এক পুত্ররক ,ীোিকৃরষ্ণে কারে 

সিপযি করেরেন, আে ভকানও সন্তানরক ো ়েরন চনচন োচজ নন। 

  

প্রবারস একজন পচেচিন িানুষরক ভদেরে ব ়ে আনন্দ হ ়ে। িরহন্দ্রে ইরে হে নেনই 

সােদানরন্দে চদরক েুরট ভ রন। ভিননরক ভস চজরজ্ঞস কেে, পারেে েদ্ররোকচট ভক  

  

ভিনন পাে চফরে দারুি চবমিতর ়েে সরে ভির ়ে েইে িরহন্দ্রে চদরক। নােপে অস্ফুট স্বরে 

বেে, আপচন চিনরন পােরেন না  

  

িরহন্দ্র আবাে নাচকর ়ে ভদেে। ভসই বযচক্তচট কারো েরেে পযািােুন, কারো েরেে ভেি 

পচেচহন, গো ়ে টাই ভনই বরট, চকন্তু জািাে কোেচট স্বনন্ত্র, িাথাা ়ে কেনউর ়েে ভজে 

িনন অধযিন্দ্রাকৃচন কারো, ভিাটা টুচপ, সািরনে চদরক চসাঁচথা কাটা িুে ভদো  া ়ে। গার ়েে 

েং ভবে ফসযা, িেু দুচট সাধােি িানুরষে ভির ়ে ব ়ে আকারেে, দারুি ভনজসম্পন্ন দৃচি। 

চনচন চাে ভনরত্র দূরেে চকেু একটা েে কেরেন।  

  

ভিনরনে চবমিত ়ে ভদরেই িরহন্দ্র বুঝরন পােে, ভস কী েুে করেরে। চনরজে অগ্রজরক ভস 

চিনরন পারেচন। চকন্তু িানুরষে এিন রূপান্তেও হ ়ে! কেকানাে ভসই নরেন দরত্তে সরে 

স্বািী চবরবকানরন্দে এন নফান। িাত্র িাে-পাাঁি বেে, নাে িরধযই এিন পচববনযন! 
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নরেন দত্তই ভ  চবরবকানন্দ, ভস কথাা জানরন কেকানাে অরনরকেই ভবে সি ়ে 

ভেরগচেে। নােপে ভথারক িরহন্দ্র এবং নাে বাচ ়েে ভোকজন সবাই স্বািী চবরবকানরন্দে 

জ ়ে াত্রাে সিি কাচহনী অনুসেি করেরে। িাচকযন িুেুরকে চদরক চদরক ভবদারন্তে বািী 

প্রিাে করে চনচন এরসরেন ইংেযারি, চকন্তু এ ভ ন অনয িানুষ। িানুরষে িচেত্র রূপ ফুরট 

ওরঠ নাে ভিারে, স্বািী চবরবকানন্দে ভিাে ভদরে আে ভবাঝাই  া ়ে না, ইচন িরহন্দ্রে 

সরহাদে ভ্রানা। িরহন্দ্রে একটু ে ়ে ে ়ে কেরন োগে। নাে িরন হে, নাে অগ্রজ এিন 

একটা উ্চপ িরে ভপৌাঁরে ভগরেন, এেন আে নাাঁে কাোকাচে ভস ভপৌাঁেরন পােরব না। 

  

চবরবকানরন্দে পারে ভ  ইংরেজ  ুবকচট দাাঁচ ়ের ়ে আরে, নাে নাি গু উইন। ভস দ্রুন 

সংরকন চেচপ বা েটয হযাি চবরেষজ্ঞ। ভসই জীচবকা চনর ়ে চগর ়েচেে আরিচেকা ়ে, 

ভপোগনোরব চবরবকানন্দে বািী চেচপবদ্ধ কোে জনয চন ুক্ত হর ়েচেে। চকেুচদরনে 

িরধযই ভস অনয সব ভের ়েেুর ়ে চবরবকানরন্দে সরে জুরট ভগরে, এেনও ভস ওই কাজই 

করব। চকন্তু প ়েসাকচ ়েে প্রশ্ন ভনই, গুরুে চেরটরফাাঁটা কৃপাই নাে েবসা। 

  

সােদানন্দও ইংেরি ভপৌাঁরেরেন িাত্র চদন সারনক আরগ। চবরবকানন্দই নাাঁরক 

আচনর ়েরেন কেকানাে িঠ ভথারক। চদরনে পে চদন একা বহ ভ,ানারদে সািরন নাাঁরক 

বক্তৃনা চদরন হ ়ে। ক্লান্ত হর ়ে পর ়েন িারঝ িারঝ, নাই চবরবকানন্দ চঠক করেরেন 

কেকানা ভথারক আবও কর ়েক জন গুরুোইরক আচনর ়ে চনরজব আেি কাজ আেও ভবচে 

প্রিারেে দাচ ়েত্ব ভদরবন। 

  

গু উইন সােদানন্দরক চকেু ভবাঝাচেে, চবরবকানন্দ অরনকেি নীেব। িরহন্দ্র আে 

ভিনন কারে আসরনই সােদানন্দ উচ্ছ্বচসন হর ়ে উরঠ িরহন্দ্ররক জচ ়ের ়ে ধেরেন। ভ ন 

সিুরদ্র  ুবন্ত বযচক্ত হঠাৎ ভপর ়ে ভগরে একচট কাষ্ঠেণ্ড। সােদানন্দ বাংো ়ে িরহন্দ্রে কুেে 

সংবাদ চনরন চনরন বেরেন, ওরে, কী ভদরে এরস পর ়েচে, সবযেি ইংচবচজরন কযাি-িাি 

কেরন হ ়ে, ভকানও োদয িুরে ভোরি না… 
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চবরবকানন্দ োইরক ভদরে ভনিন চকেু সাদে সম্ভাষি কেরেন না। গম্ভীেোরব ইংচেচজরন 

চজরজ্ঞস কেরেন, ভনািাে ভকানও অসুচবরধ হরে না ভনা  কর ়েকচদন পে নুচি আিাে 

সরে এরস থাাকরব। 

  

ভকারটে পরকট ভথারক পাাঁিচট পাউি বাে করে িরহন্দ্রে হারন চদর ়ে চনচন ভিননরক চনরদযে 

চদরেন, আচি িাচ যে বাচ ়ে ভের ়ে আগািীকাে ভসন্ট জরজযস ভোর  ভেচ  ফাগুযসরনে 

বাচ ়েরন উরঠ আসচে। নুচি িরহন্দ্ররক ভসোরন ভপৌাঁরে চদর ়ো।  

  

নােপে আে চবরবকানন্দ ভসোরন দাাঁ ়োরেন না, এচগর ়ে ভগরেন।  

  

িরহন্দ্রে িুেোনা ফযাকারস হর ়ে ভগরে। স্বািী চবরবকানন্দ নারি  ারক ভস ভদেে, ইচন 

ভ ন সচনযই এক অপচেচিন দূরে িানুষ। এাঁরক চক ভস দাদা বরে  াকরন পােরব, স্বািীচজ 

বেরন হরব  

  

ভিিন বেে, িরহন্দ্র, নুচি প্রথারি ভনািাে চনরজে অগ্রজরক চিনরন পােচন, নারন আচি 

অবাক হর ়েচেোি চঠকই, চকন্তু আিাে চনরজেও ওই একই বযাপাে হর ়েরে। উচন 

আরিচেকা  াত্রা কোে আরগ িাদ্রারজ আচি ওাঁরক ভদরেচে। আোচসো আে আচি ওাঁে 

সরে কন সি ়ে কাচটর ়েচে। আচিই ভনা ওাঁে নািাক ভসরজ চদনাি। নেন অরে চেে 

সন্নযাসীে সাজ, চকন্তু আিারদে সরে কন হাচসিস্কৃো কেরনন, সাধােি িানুরষে িনন 

চিেরনন। চকন্তু এেন ভ ন উচন এক পৃথাক বযচক্ত, দারুি এক িহােচক্ত েে করেরে ওে 

ওপে। এক একচদন বক্তৃনাে সি ়ে এিন চসংহচবিি প্রকাে পা ়ে ভ  আিাে গা েিেি 

করে। আিো ওাঁে সরে কথাা বোে সাহস পাই না। 

  

পেচদন ভসন্ট জরজযস ভোর ে বাচ ়েরন এরস িরহন্দ্র সরিারি এক পারে বরস েইে। 

বাচ ়েরন নেন অনয দু’ িােজন অেযাগন ের ়েরেন, নাাঁরদে সরে আোপ আরোিনা 

কেরেন চবরবকানন্দ। সােদানন্দ কারেই ের ়েরেন, চকন্তু িুে েুেরেন না। এেকি গম্ভীে 

পচেরবরে সি ়ে ভ ন কাটরনই িা ়ে না। এক সি ়ে অনাো চবদা ়ে চনরে চবরবকানন্দ উরঠ 
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ভগরেন ওপে নো ়ে। োচনক বারদ আবাে ভনরি এরেন কবঠকোনা ়ে। এবারে ভ ন চনচন 

অনয িানুষ। 

  

সাো িুরে হাচস িাো, নবু সােদানন্দরক এক ধিক চদর ়ে বেরেন, হযাাঁ ভে েেৎ, নুই 

োো কাে োিা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে েযা ়ে েযা ়ে করে বাংো বেচেচে ভকন ভে  কনবাে বরে 

চদর ়েচে না, কাোকাচে ভকানও ইংরেজ থাাকরে চনরজরদে োষা ়ে কথাা বো অচন অেদ্রনা। 

 ারন সকরে বুঝরন পারে, ভসই জনয ইংচেচজ বেরন হ ়ে। িহানরক ভদরেই নুই ভ  

এরকবারে উথারে উঠচে! নুই ইংচেে বো প্রযাকচটস কেচব। োো, ভনারক এোরন 

আচনর ়েচে চক এিচন এিচন। 

  

িরহন্দ্রে চদরক চফরে বেরেন, ও িহীন, ভনাে িুেোনা শুকরনা ভকন  োও ়ো হ ়েচন চকেু 

বুচঝ  িা ভকিন আরেন বে! আে সবাই ভক ভকিন আরেন  আসাে পরথা জাহারজে 

দুেুচনরন ভনাে কি হ ়েচন ভনা  নুই বুচঝ োবচেস, ভকাথাা ়ে এরস প ়েেুি ভে বাবা! প্রথাি 

প্রথাি এিন িরন হ ়ে। ভোরকে সরে কথাা বেরন বারধা বারধা োরগ। সব চঠক হর ়ে  ারব। 

চজরেে আ ়ে োেরন একটু সি ়ে োগরব। ভবচে ভবচে েজ্জা কেচব না। এ ভদরে নুই সজ্জা 

করে না ভের ়ে থাাকরে ভকট পুাঁেরবও না। 

  

বুক পরকট ভথারক একচট অচন সুদৃেয ভসানাে কেি বাে করে বেরেন, এটা নুই ভন। 

আিাে দেকাে ভনই, নুই এটা বযবহাে কেচব! 

  

িরহন্দ্রে আপাদিিক ভিাে বুচের ়ে এক গাে ভহরস বেরেন, এই ভপাোক ভনারক ভক 

বাচনর ়ে চদর ়েরে  চঠক ভ ন নব কাচত্তরকে িনন ভদোরে। এই গাাঁই ়ো জািা-পাি এরদরে 

িেরব না। 

  

এবাে পাে পরকরট হান চদরেন, এগারোচট পাউণ্ড িুরঠা ়ে উরঠ এে, ভসগুরো িরহন্দ্রে 

হারন েুাঁরজ চদর ়ে বেরেন, এক প্রা ভপাোক চকরন চনচব। 
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একটা িুরুট ধচের ়ে েেরনে কারে চগর ়ে বেরেন, এই  াঁৎরকা, একটা গান গা না। এেন 

 ন ইরে বাংো বরে ভপট ভোেসা করে চনরন পাচেস! 

  

িরহন্দ্র এেনও কথাা বেরন পােরে না। এ ভ ন চঠক ভসই আরগকাে আিুরদ নরেন দত্ত। 

এক েেীরে দুই সন্তা। ভ ন চকেুেরিে জনয উ্চপ িে ভথারক ভনরি এরসরেন সাধােি 

িরে। 

  

কর ়েক চদন পে স্বািী চবরবকানন্দ েিন ভের ়ে কাোকাচে একচট গ্রারি চিস িুোে নারি 

এক সম্রান্ত িচহোে বাচ ়েরন আচনথায চনরেন। পযাচ ংটন ভিেন ভথারক ভিই নরহ  

ভিেরন ভনরি ভ া ়োে গাচ ়েরন িাইে চনরনক ভগরে চপংচিচনস চগ্রন গ্রাি। ভসোরন চিস 

িুোরেে বাগান বাচ ়েচট োেী সুন্দে। 

  

অে ়েকুিাে ভ া ়ে নারি একচট বাোচেে ভেরেরক চিস িুোে প্রা ়ে চনরজে পুরত্রে িনন 

গিয করেন। চনচন ভবে ধনী এবং চববাহ করেনচন। োেনী ়ে আধযাচত্মকনাে প্রচন আকৃি। 

এই চিস িুোে ও ই চট িাচ য নারি আে একজন েদ্ররোকই স্বািীচজরক ইংেরি আিন্ত্রি 

করে এরনরেন। 

  

িরহন্দ্র েিরন একা থাাকরন িা ়ে না, ভসও িরে এে ভসই গ্রারি, চকন্তু চিস িুোরেে 

বাচ ়েরন নাে আ, ়ে জুটে না। আিাে-বযবহাে, আদে-কা ়েদা সম্পরকয চিস িুোরেে 

িরনাোব ভবে করঠাে। স্বািী চবরবকানন্দরক আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন, চনচন ধিয ও দেযন 

সম্পরকয বক্তৃনা কেরবন ভসই জনয, চকন্তু নাাঁে োই এরস থাাকরব ভকন  সােদানন্দ 

বক্তৃনাে বযাপারে সাহা য কেরবন, চনচন থাাকরন পােরবন। আে গু উইন নারি ভোকো 

ইংরেজ হরেও এরকবারেই অচেজান ন ়ে, নাে সরে এক ভটচবরে বরস ভেরন চনচন োচজ 

নন। গু উইন এক চদরক স্বািীচজে েক্ত হরেও প্রা ়েই জু ়ো ভেরে টাকা ও ়ো ়ে, ভনো 

োে করে। নােও এ বাচ ়েরন াান ভনই। 
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 াই ভহাক, চিস িুোরেে বাচ ়েরন অরনক জা ়েগা োচে পর ়ে থাাকরেও িরহন্দ্ররক পারেে 

একটা বাচ ়ে  ে ো ়ো কেরন হে। এ বাচ ়েরনই ভস অচধকাংে সি ়ে কাটা ়ে, এক সরে 

োও ়োদাও ়োও করে প্রা ়েই। 

  

ভপ্রৌঢ়ো চিস িুোরেে প্রকৃচনচট চবচিত্র। চনচন উদাে  দ ়ো এবং কৃপি, সেে ও 

বদরিজাচজ, োেরনে প্রচন সহানুেূচনসম্পন্না চকন্তু ইংরেরজে জানযাচেিান সম্পরকয অচন 

সরিনন। একিাত্র স্বািীচজ ো ়ো চনচন অনযরদে,  েন নেন বকাঝকা কেরন োর ়েন না। 

নাাঁে ভিহাোচট পুরুষাচে, ওপরেে ভঠাাঁরট ভবে স্পি ভগাাঁরফে ভেো আরে। সম্প্রচন 

এোনকাে েিিীরদে পুরুরষে িনন ভপাোক পচেধারনে ফযাোন হর ়েরে, ভসই অনু া ়েী 

িারঝ িারঝ চনচন হাাঁটু প যন্ত ভিাজা, নাে ওপে অরধযক পা-ও ়োো ইরজে, গার ়ে  বে-

ভব্রি ভকাট ও িাথাা ়ে টুচপ পরেন। চপংচিচনস চগ্ররন চনচন সাইরকে িাচের ়ে  ুরে ভব ়োন। 

  

দুরবো অরনক েেি করে চনচন সবাইরক োও ়োরেন, চকন্তু ভকউ নাাঁে ভকানও বইরন 

হান চদরেই োেী িরট  ান। একচদন কবঠকোনা  রে িরহন্দ্র িযানচেে ভেোে হাউ আই 

ফাউি চেচেংরিান বইটা ভদরে কর ়েক পানা ওেটারন ওোরন েুব আগ্রহাচবিতন হর ়ে 

প ়েে। 

  

একটু পরে ভস চজরজ্ঞস কেে, আচি এই বইোনা আজ চনর ়ে ভ রন পাচে, কাে ভফেন 

ভদব  

  

চিস িুোে িুদ্ধোরব বরে উঠরেন, না, ভেরে দাও! আচি কারুরক বই চদই না। বই 

চনর ়ে ভকানও বযাটা ভফেন ভদ ়ে না। 

  

িরহন্দ্র ে ়ে ভপর ়ে না ়োনাচ ়ে বইটা ভেরে চদে। 

  

চবরবকানন্দ ফা ়োে ভপ্লরসে পারে একচট সুোসরন বরস িেু বুরজ চকেু চিন্তা কেচেরেন। 

ধযান েে করে িৃদু হারসয বেরেন, না, না। িহীন ভস েকি ভেরে ন ়ে, ও বই চনি ়েই 

ভফেন ভদরব। 
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চিস িুোে গজ গজ কেরন কেরন বেরেন, বাটারেরেরদে চবশ্বাস ভনই। বই প ়েরন 

চনরে আে ভফেন পাও ়ো  া ়ে না। পুরুষরদে এই এক ভদাষ। আে িাচগরদে কথাা  চদ 

বরো ভনা চন ়েবে, চথাে, কাাঁচি ভদেরন ভপরেই সুচবরধ িনন চনর ়ে সরে প ়েরব। িাচগরদে 

সািরন ভথারক ওই সব চজচনস েুচকর ়ে োেরন হ ়ে। 

  

স্বািীচজ এবাে ভহা ভহা করে হাসরন হাসরন বেরেন, ভকন, নারদে বাচ ়েরন চক কাাঁচি-

চন ়েেবে এ সব থাারক না  

  

চিস িুোে বেরেন, থাাকরব না ভকন  িাচগরদে নবু ভনা ওই এক ভোগ! এ পা ়োে 

িাচগো বাচ ়েরন এরেই আিাে ে ়ে করব। 

  

স্বািীচজ বেরেন, ওগুরোে আে ক’ প ়েসা দাি! নাো বাচ ়েরন এরে আপচন ভ  কন 

আদে- ত্ন করে ভেরন ভদন  

  

চিস িুোরেে বাচ ়েরন ভোজয পদ নানা েকি থাাকরেও চনচন করঠােোরব চনোচিষােী। 

িরহন্দ্র, সােদানরন্দে িনন সদয এরদরে আগন বেসন্তানরদে শুধু চনোচিষ িুরে ভোরি 

না। স্বািীচজও িােিাংস পেন্দ করেন, নবু সবাই বাধয হর ়ে চিস িুোরেে নীচন ভিরন 

চনর ়েরেন। শুধু িরহন্দ্র িারক িারঝ ভেে ভিেরনে ধারে ভেরিাোাঁ ়ে চগর ়ে েুচকর ়ে িাংস 

ভের ়ে আরস। 

  

আহারেে াানচট অচন েিিী ়ে। বাচ ়েচট ভদানো ও কারঠে কনচে। সািরন একচট ভ ো 

বাগান। বাচ ়েে একনো ়ে একচট ব ়ে কবঠকোনা, আে একচট ভোট  ে। িাঝোন চদর ়ে 

চসাঁচ ়ে, ওপরে আেও চননচট  ে ের ়েরে। বাচ ়েে ভপেরন উরঠান, নারন একচট েম্বা কারিে 

 রে অরনক েকি দুেযে ফুরেে গাে ও অচকয । আে একপারে নানা েকি েনা কুরঞ্জ 

সাজারনা  ে, ভসোরন ভি ়োে ভটচবে পানা। এেন বসন্তকাে, েীন েুব কি, এই  েচটরন 

বরস প্রকৃচনে ভোো ভদেরন ভদেরন োও ়োদাও ়ো কো  া ়ে।  
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একচদন ভসোরন সান্ধয আহারে বো হর ়েরে। প্রথারিই পচেরবেন কো হে দুরধে িরধয 

ভিাটা ভিাটা িযাকােচনে সুপ, নারন আবাে নুন ভদও ়ো। এক িািি িুরে চদরন না-চদরনই 

সােদানন্দ চবটরকে করে ও ়োক নুরে ভফেরেন। স্বািীচজ েুরু কুাঁিচকর ়ে নাকারেন নাাঁে 

চদরক। সােদানরন্দে বচি ভপর ়ে ভগরে, চকন্তু বচি কোে উপা ়ে ভনই, উরঠ  াবােও চন ়েি 

ভনই। অচন করি প্রা ়ে দি বন্ধ। করে চনচন ভসই সুপই চগেরন োগরেন। ভেরষে চদরক 

সুরপে বাচটটা কান করে ধেরন হ ়ে, সােদানন্দ সািরনে চদরক এিনোরব কান কেরেন 

ভ  গচ ়ের ়ে পর ়ে  াবাে উপিি। স্বািীচজ চফস চফস করে বাংো ়ে বেরেন, ওরে েেৎ, 

ও েকি করে ধরে না। আচি ভ োরব কেচে ভসেকি কে। উরো চদরক উাঁিু কে। 

  

সুরপে পে এে ভিইন চ ে। টিারটা ও আেু িটকারনা ব ়ে ব ়ে দুচট িপ। সােদানন্দ 

কাাঁটা-েুচে ধেরন ভগােিাে করে ভফেরেন। স্বািীচজ ভটচবরেে নো চদর ়ে সােদানরন্দে 

পা চনরজে পা চদর ়ে ভিরপ ধরে বেরেন,  ান হারন েুচে, বাাঁ হারন কাটা! েুচে চদর ়ে োবাে 

ভনারে না, শুধু কাাঁটা চদর ়ে নুেরন হ ়ে। 

  

চিস িুোে কী জনয ভ ন একবাে ভটচবে ভের ়ে উরঠ ভ রনই স্বািীচজ অনয দু’জনরক 

না ়োনাচ ়ে ভেোরন োগরেন, অন ব ়ে ব ়ে গেস করে না, ভোট ভোট গেস কেচব। োবাে 

সি ়ে চজে বাে কেরন ভনই। কেনও কােচব না, ভঢকুে নুেচব না, আরি আরি চিবুচব। 

োবাে সি ়ে চবষি োও ়ো ব ়ে দুষিী ়ে। আে নাক ভফাাঁস ভফাাঁস কেচব না কেনও!  

  

চিস িুোে চফরে আসরনই আবাে ইংচেচজ শুরু হে। সােদানরন্দে িুরে একচটও কথাা 

ভনই, ভকানও েকরি চগেরেন! িরহন্দ্র কি বর ়েসী ভেরে, নাে চেরদ ভবচে, স্বাদ োে না 

োগরেও ভস ভের ়ে  া ়ে। ভটচবরেে ওপে একচট ভপ্লরট চননচট িাত্র কাাঁিা েিা ের ়েরে। 

স্বািীচজ কাাঁিা েিা ো ়ো ভেরন পারেন না, নাই কৃষ্ণ ভিনন অরনক ভদাকান েুাঁরজ েুাঁরজ 

ওই চননচট িাত্র েিাই ভজাগা ়ে কেরন ভপরেরে। অচন কচি েিা, ঝাে ভনই, শুধু একটু 

গন্ধ আরে। নাে এক একটাে দাি প্রা ়ে এক টাকা! স্বািীচজ কৃপরিে িনন নাচের ়ে 

নাচের ়ে ভসই একচট েিা ভেরেন, বাচক দুচট ভেরে ভদও ়ো হরব। সােদানন্দ আে 

িরহন্দ্রেও েিা ভদরে ভোে হ ়ে, চকন্তু দাি শুরন হান ভদবাে উপা ়ে ভনই। 
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আেও চকেু োক-ি্চপচ ়ে োও ়োে পে পুচ ং এরস ভগে। নেনও িরহন্দ্রে চেরদ ভিরটচন। 

ভস িৃদু স্বরে বেে, আচি আে এক টুকরো রুচট চনরন পাচে  

  

চিস িুোে অিচন িুে ঝািটা চদর ়ে বরে উঠরেন, ভক ভনািা ়ে বােি করেরে  অিন 

চিনচিন করে িাইরে ভকন  আিো চক কৃপি না চনষ্ঠুে  নাচক ভনািা ়ে আধরপটা োইর ়ে 

োেরন িাই! রুচট িাইরে, না অিন ের ়ে ের ়ে িাও ়োে কী আরে  

  

স্বািীচজ ভপ্রাচটরক সািোবাে জনয বেরেন, ের ়ে বরেচন। আিারদে োেনবরষয ভোট োই 

ব ়ে োইর ়েে সািরন চকেু িাইবাে ভবো নম্রোরব কথাা বরে। 
  

চিস িুোে নারনও ভেরপ উরঠ বেরেন, এ ভনািাে োেনবষয নয! এ ইংেযাি, এোরন 

ভোট োই, ব ়ে োই সব সিান!  া ভেরন ইরে হ ়ে োরব, ভকউ ভজাে কেরব না, বােিও 

কেরব না। ওে কথাা শুনরে ভোরক োবরব, আচি ওরক ভেরন চদই না।  

  

এন বকুচনে পে িরহন্দ্রে োবাে ইরেটাই উরপ ভগে। স্বািীচজ আে চিস িুোে এে পে 

েিরন বক্তৃনা-বযবাা সম্পরকয আরোিনা কেরন োগরেন। সােদানন্দ ও িরহন্দ্র উরঠ 

িরে ভগে কবঠকোনা  রে। সােদানন্দ ধপাস করে একটা ভকদাো ়ে বরস পর ়ে হান-পা 

েুাঁর ়ে বেরেন, ওরে বাপ ভে বাপ। এে নাি োও ়ো! এটা ভকারো না, ভসটা ভকারো না, 

কথাা ়ে কথাা ়ে ধিক! ভকাথাা ়ে হারন করে ব ়ে ব ়ে থাাবা করে োব, না না একটু-একটু 

করে দুি চবরধ োও ়ো। আে ভদে ভদচে চহন্দুে ভেরেরক দুরধ নুন চিচের ়ে োও ়োরে! ও 

ভের ়ে আিাে ভপট গুচের ়ে উঠে, চকন্তু ের ়ে বচিও কেরন পাচে না, উঠরন পাচে না। এ 

ভদরেে দুধ ভকিন সুন্দে  ন, ভিাটা োেচিরেচে পাও ়ো  া ়ে, কিোরেবুও এ ভদরে 

আরে, না চদর ়ে চিচন চিচের ়ে কী চদবয েীে বানারনা ভ রন পারে, না ন ়ে, দযা ো ো, 

দুরধ নুন চিচের ়ে নি কেরে। 

  

সােদানরন্দে অবাা ভদরে হাসরন োগে িরহন্দ্র। সােদানন্দ আেও বেরন োগরেন, কী 

কুেরিই এ ভদরে এেুি ভে! বাবাুঃ, িচিে  ণ্টা আরট-কারট বন্ধ থাাকা, এ চক আিাে 
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সাচধয। অিবরি বন্ধন করে পা ঝুচের ়ে বরস থাাকা। এ বাপু নরেরনে সাচধয, নরেন করুক 

ভগ! নরেরনে হাপরে পর ়ে প্রািটা আিাে ভগে। ভকাথাা ়ে বাচ ়ে ো ়েেুি িাধুকেী কেব, 

চনচেচবচেরন জপ-ধযান কেব, না এক হাপরে ভফরে চদরে। না জাচন ইংচেচজ, না জাচন 

কথাাবানযা কইরন, অথাি নাাঁইে হরে ভেকিাে কে, ভেকিাে কে। আরে বাপু, আিাে 

ভপরট চক চকেু আরে। আবাে নরেন  া োগী হর ়েরে, ভকান চদন না ভিরে বরস। না ভিিা 

কেব, দাাঁচ ়ের ়ে উরঠ  া আসরব নাই একবাে বেব;  চদ হ ়ে ভনা োে, না হ ়ে এক ভিাাঁিা 

ভদৌ ়ে িােব, এরকবারে ভদরে চগর ়ে উঠব। সাধুচগচে কেব, ভস আিাে োে। কী উপদ্ররবই 

না পর ়েচে। এিন জানরে চক এোরন আসনুি। শুধু নরেরনে অসুে শুরন, নাে সাহার যে 

দেকাে শুরন এেুি! নরেন ভনা ভদচে সাোচদন বকরে ভনা বকরেই, িুরেে আে চবোি 

ভনই। নরেন চকনা উচকরেে বযাটা, নাই অন বকরন পারে… হযাাঁ ভে, ওে চক িুে বাথাা 

করে না, িাথাা ধরে না  

  

এই সি ়ে স্বািীচজ এ  রে আসরনই সােদানন্দ হঠাৎ এরকবারে িুপ করে চগর ়ে োে 

িানুরষে িনন একটা েবরেে কাগজ প ়েরন শুরু করে চদরেন। 

  

স্বািীচজ বেরেন, েেৎ, োও ়োদাও ়ো ভনা হে, চকন্তু এেুচন শুরন ভগরে ভনা িেরব না। 

অরনক কাজ পর ়ে আরে। কী ভে, কাজ কোে ইরে আরে এেন  

  

সােদানন্দ বেরেন, হযাাঁ, আিাে ভিারটও  ুি পা ়েচন। ভকান কাজটা ধেচব বে  

  

স্বািীচজ বেরেন, ভনাে ভসই ভেোটা ভেষ হর ়েরে  ভসটা আজ োচত্তরেে িরধয চঠকঠাক 

করে চনরে ভকিন হ ়ে  

  

িাদ্রাজ ভথারক ব্রহ্মবাচদন নারি একচট ইংচেচজ পচত্রকা ভবরুরে, স্বািীচজ িারঝ িারঝ ভস 

পচত্রকাে জনয অথায ভপ্রেি করেন। আরিচেকা ়ে চনচন কনদূব কাজ করে এরসরেন নাে 

একটা চেরপাটয ওই কাগরজ োপা হরব। সােদানন্দ ওপে ভথারক ভসই ভেোচট চনর ়ে এরেন। 

স্বািীচজ নাাঁে চনচদযি সুোসনচটরন বরস পাইরপ নািাক েুাঁরজ ধচের ়ে বেরেন, পর ়ে  া। 
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সােদানন্দ প ়েরেন, স্বািীচজ শুনরন শুনরন িারঝ িারঝ সংরোধন করে চদরেন। 

ইর ়েিাের  নাইট চঠক হ ়ে না, এটা ভকরট চদর ়ে ভেে োি নাইট… ফে অযারিচেকানস 

ন ়ে, ভেে ফে দা অযারিচবকন্স।  

  

সােদানরন্দে িনরিজাজ োে ভনই, নাই গো ়ে ভনজ ভনই, িারঝ িারঝ িুপরস  ারে 

কিস্বে! স্বািীচজ এক সি ়ে বযেেরে বরে উঠরেন, দুে োো, অিন এনযাাঁ এনযাাঁ করে 

প ়েচেস ভকন  ভনাে িণ্ডীপাঠ কো অরেযস চকনা, নাই িরন কচেস ভ ন িণ্ডীপাঠ কচেস! 

এটা ইংচেচজ! োে করে, স্পি করে প ়ে। 

  

সােদানন্দ আবাে িাো হর ়ে উঠরেন। নােপে ভেোপ ়োে কাজ িেে গেীে োন প যন্ত। 

  

এই গ্রারিে বাচ ়েরন অরনরকই স্বািীচজে সরে ভদো কেরন আরস। চেগচগেই বক্তৃনা শুরু 

হরব, নাে উরদযাগ িেরে। বক্তৃনাে বযাপারে িাচ যে উৎসাহই সবরির ়ে ভবচে। চিি ধরিযে 

ওপে িাচ যে দারুি চববাগ জরন্ম ভগরে। পাদচেরদে টাকা সংগ্ররহে অনুযৎসাহ, 

চবোসবহে জীবরনে প্রসে উঠরে িাচ য আফরোরসে সরে বরে ওরঠন, চিি ধিযটা 

এরকবারে পরি ভগরে, এটা এেন চননান্ত চিচেটাচে আে কিচেয ়োে ধিয হর ়েরে। সবযত্র 

চিিানো ে ়োই আে কােবােরকই জীবরনে সাে বরে ধরে চনর রে। চগজারো হর ়েরে 

টাকা ভোজগারেে ভদাকান।  ারদে িরধয ,দ্ধা েচক্তে নািগন্ধ ভনই, নাবাও  চদ চগজা ়ে 

অরনক টাকা ঢারে, অিচন ধিযপো ়েি চহরসরব নারদে নাি েরট  া ়ে। এরকবারে ভগা ়ো 

বদরে ননুন ধিয াান কেরন হরব। 

  

স্বািীচজ বেরেন, চিি ধরিয অরনক িহান োরবে কথাা আরে। চ শু ভকাথাা ়ে িহা নযাগ 

কবোগয ভদচের ়ে ভগরেন, এক কম্বে গার ়ে চদর ়ে পরথা পরথা  ুরে েগবারনে নাি শুচনর ়ে 

ভগরেন, আে পাদচেগুরো ভকবে টাকা টাকা করে ভব ়োরে। আরিচেকারনই এসব ভবচে 

ভদরেচে। পাদচেরদে দপদপাচনরন ভকউ িুে েুরে ধিকাচনও চদরন পারে না। আচি িারঝ 

িারঝ দু’িাে কথাা শুচনর ়ে চদর ়েচে। 

  

িাচ য বেরেন, ভবদান্ত ধরিযে কথাাই এেন সকেরক ভোনারনা দেকাে।  
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স্বািীচজ বেরেন, অনযানয ধিযগুচেরন আিাে-আিেরিে কথাা, চনজস্ব ভগৌেরবে কথাাই 

ভবচে বো হ ়ে। ধরিযে দেযরনে কথাা ভকউ বরে না। ভবদারন্তে দেযন হরে সবয ধরিযে 

সিম্ব ়ে। ভসই একটা চবশ্বধরিযে আদরেযে কথাাই আচি িানুষরক জানারন িাই। 

  

এই চবশ্বধরিযে প্রসরে  েন কথাা িরে, নেন স্বািীচজ চনরজও ভ ন াান কারেে ঊরধ্বয 

উরঠ  ান। ইচনহাস-ধিযনত্ত্ব-দেযন িচথাযন কো ভ ন এক বািী-িূচনয। ফরে িারঝই িারঝই 

চনচন বরে ওরঠন, আই অযাি আ ের ়েস উইদাউট ফিয! 

  

ভসই সব সি ়ে িরহন্দ্র সচনযই ভ ন এই িানুষচটরক চিনরন পারে না। এক টানা দু’চদন 

চনন চদন এই েকি োব িরে, কেনও কেনও গেীে োবনা ়ে  ুরব থাারকন, অথাবা একা 

একা অধয ়েন করেন। ভসইসি ়ে অনযো ভকউ অচন সাধােি কথাা চনর ়ে নাাঁরক চবেক্ত 

কেরন সাহস পা ়ে না। এিনকী চিস িুোে, চ চন সব সি ়ে কথাা বেরন োেবারসন, 

চনচনও ধারে কারে এরোন না। 

  

আবাে হঠাৎ হঠাৎ স্বািীচজ ভনরি আরসন সাধােি িানুরষে িরে। নাাঁে গুরু ,ীোিকৃরষ্ণে 

িননই চনচন েেচপ্র ়ে, এরকবারে ভকৌনুক বচজযন হর ়ে চনচন ভবচেচদন থাাকরন পারেন না। 

সন্নযাসী হরেও চনচন ভিহপ্রবি, ভোট োইচটে সুচবরধ অসুচবরধে প্রচন চনচন দৃচি োরেন। 

সােদানন্দরক চনচন িারঝ িরধযই ভোাঁিা িারেন ও বকুচন ভদন বরট, আবাে ইংেযারিে 

পচেরবরে নাাঁরক উপ ুক্ত করে গর ়ে ভনাোে বযাপারেও চনচন চবরেষ িরনার াগী। 

  

িরহন্দ্র একচদন চনরজে  রে বরস চিচঠপত্র চেেরে, হঠাৎ দেজা ়ে ভটাকা িাোে েব্দ হে। 

উরঠ চগর ়ে দেজা েুরে চদরনই ভদেে, স্বািীচজ দাাঁচ ়ের ়ে আরেন। পারেে বাচ ়ে ভথারক চনচন 

িরহন্দ্রে  েোনা ভদেরন এরসরেন। নাে চবোনাোচন ভকিন, জানো চদর ়ে েীরনে বানাস 

ভঢারক চক না না পেীো করে ভদরে চজরজ্ঞস কেরেন, হযাাঁ ভে, কী ভের ়েচেস  কাে ভথারক 

ভনা নুই ও বাচ ়েরন ভেরন  াস না! 
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িরহন্দ্র অপোধীে িনন িুে করে বেে, অরনক চদন োন োইচন, েুব ইরে কেচেে, 

নাই ভহারটরে চগর ়ে োন আে িাংস ভের ়ে এরসচে।  

  

স্বািীচজ ভহরস বেরেন, ভবে করেচেস। ভেরনা বাোচে! োন ো ়ো চেরদ ভিরট না। 

আিােও িারঝ িারঝ ইরে হ ়ে। গ্রারিে চদরক ভোাঁজ কেরে োন পাচব। চনোচিষ ভনাে 

িুরে ভোরি না না বুচঝ। োন্নাে িাচগটারক বেচব, চ রিে ভপাি চকংবা ওিরেট ভেরজ 

ভদরব। িুে উসরকােুসরকা ভকন ভনাে  িান কচেস না  

  

িরহন্দ্র বেে, কী করে নাই  িারনে  ে ভনই, কে-রিৌবা্চপা ভনই ভ ! 

  

স্বািীচজ বেরেন, এ ভদরে অিনোরব িান করে না।  রেরন বাথাটারব গেি জে চিচের ়ে 

চনচব। একোনা স্পঞ্জ চেচজর ়ে গার ়ে বুচের ়ে চনরন হ ়ে, নােপে সাবান চদর ়ে গা-টা  রষ 

চনরন হ ়ে। ওই বাথাটারব বরস িরগ করে িাথাা ়ে জে ভঢরে গা-টা পুরে চনচব। িাথাাে িুে 

সব সি ়ে বুরুে করে োেচব, িুে উসরকােুসরকা থাাকরে এরদরেে ভোক ব ়ে ভ ন্না করে। 

সব সি ়ে চফটফাট হর ়ে থাাকরন ভিিা কেচব। এরকই ভনা ইচি ়োনস বরে ভোরক অবজ্ঞা 

করে। নাে ওপে চফটফাট না থাাকরে ভোরক আেও ভ ন্না কেরব। আে ভোন, নারকে 

চেকচন ফযান ফযান করে হান চদর ়ে ভফেরন ভনই, দুোনা রুিাে পরকরট োেরন হ ়ে, 

নাক ঝা ়েরন হরে রুিাে চদর ়ে নাক িুরে পরকরট োেরন হ ়ে। চেকচন-থুানু ভ োরন 

ভসোরন ভফেরে এো বরে নারন অপরেে বযারিা হরব।  

  

িরহন্দ্র িরন িরন বেে, চেকচন িাোরনা রুিাে পরকরট োেরন হরব  হা ়ে ভে কপাে! 

  

স্বািীচজ আবাে বেরেন, অিন োগে দাচ ়ে োোও িেরব না। কােই গু উইরনে সরে 

নারনে ভদাকারন চগর ়ে এরকবারে গাে পচেষ্কাে করে আসচব। এেন িে আিাে সরে, 

েেৎরক সাইরকে ি ়ো ভেোব। এরদরে এেন অরনরকই এই সাইরকে নারি চজচনসটা 

ভবে বযবহাে কেরে। 
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চিস িুোরেে বাচ ়েে সািরন ভবে একচট প্রেি িাঠ ের ়েরে। চবরকে ভবো, আজ আকাে 

ভবে পচেষ্কাে। এ ভদরে সব সি ়েই ভি -রি  আে কু ়োো থাারক। হঠাৎ এক চদন ি ়ো 

ভবাদ ভদেরে ভদরেে কথাা িরন পর ়ে  া ়ে। চিস িুোরেে বাচ ়েে ভোকো িাচে চগ্রন হাউজ 

ভথারক সাইরকেটা এরন িারঠ ভপৌাঁরে চদর ়ে ভগে। প্রথারি স্বািীচজ চনর ়ে এরহন্দ্র ও 

সােদানরন্দে কাাঁরধ েে চদর ়ে উরঠ িাোরন োগরেন। আজ নাাঁে িন েুব প্রসন্ন, চনচন 

গাইরন োগরেন। 

  

সারধে নেিী আিাে ভক চদে নেরে 

োসারো নেী সকােরবো োচবোি এ জেরেো  

িধুে বইরে সিীে, ভেরস  ারবা েরে। 

  

োচনকবারদ চনচন ভনরি পর ়ে বেরেন, েেৎ, এবাে নুই ভিিা কে ভদচে। 

  

সােদানরন্দে ভিহাবাচট ভবে ভিাটারসাটা। জীবরন কেনও সাইরকরে ির ়েনচন। িরহন্দ্র ও 

স্বািীচজ দু’চদক চদর ়ে ধব েইরেন, নবু সােদানন্দ টাে সািোরন পারেন না, ের ়ে 

ভিাঁিারন োগরেন। 

  

একটু দূরে দাাঁচ ়ের ়ে চনন চবরদচেব কাণ্ড ভদরে িাচেচট ভহরস এরকবারে েুরটাপুচট োরে। 

ভসচদরক নাচকর ়ে স্বািীচজ বেরেন, ওরব, আিারদে ি ়ো ভদরে িাচে ভোাঁ ়ো হাস কেরে। 

আরে এন হাস কেচেস কযারন  

  

িরহন্দ্র বেে, নাও ভনা ভসচদরনে িনন পা ়োে  াবনী ়ে ভোাঁ ়োগুচেন জর ়ো হ ়েচন। 

  

অনয একচদরনে  টনা িরন প ়ো ়ে চননজরনই অট্টহাসয করে উঠরেন।  

  

ভসচদন চিস িুোে ও িাচ য দম্পচন চননোনা বাইক চনর ়ে গ্রাি  ুেরন ভবচের ়েচেরেন। 

একটু চগর ়ে িাচজয পত্নী আো ়ে ভের ়ে উরে পর ়ে  ান। একদে ভেরেরির ়ে নারদে চ রে 

হাননাচে চদচেে। চিস িুোে সাইরকে িােনা ়ে কৃচনত্ব ভদোরেও ভেরেরির ়েো নারকই 
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চটটচকচে চদচেে ভবচে। চিস িুোরেে ভপাোক পুরুষরদে িনন, ভসই জনয ওো বেচেে, 

দযাে দযাে এক বুচ ়ে ভির ়েরেরে িিে ভপাোক পরেরে! 

  

সােদানন্দরক চনর ়ে ভবে চকেুেি ভোটােুচট করে গেদ িয হর ়ে স্বািীচজ বেরেন, দযাে 

েেৎ, নুই এন ভিাটা, নুই ভনা হান-পা িাোরনই পাবচেস না। িহীন ভোগা পানো 

আরে, ও সহরজ চেরে  ারব। 

  

সােদানন্দ ভের ়ে ভদ িা ভকাঁরদ বাাঁচি অবাা ়ে করুি সুরে বেরেন, োই নরেন, ভনািাে এ 

ভদরেে  া োও ়োদাও ়োে অবাা, এ ভিহাো আে থাাকরব না, দু’চদরনই শুচকর ়ে চিিরস 

হর ়ে  াব। 

  

স্বািীচজ নাে চদরক ভির ়ে ভথারক বেরেন, আহা ভে! এরদে োন্না ভেরন পাচেস না, নাই 

না  আরি অরেযস করে চনরন হরব, দযাে না, আচি ভনা সবই ভেরন পাচে। ভোজ ভোজ 

একর র ়ে োবাে ভেরে রুচি নি হর ়ে  া ়ে। আো িে, ভনারদে জনয আচি আজ একটা 

চকেু োন্না করে োও ়োব। 

  

চিস িুোে বাচ ়েরন ভনই, োাঁধুনীচটও পা ়ো ভব ়োরন ভগরে। সবাই চিরে োন্না রেে চদরক 

এরগারনই স্বািীচজ বাধা চদর ়ে বেরেন, ভবচে ভোক োন্না রে ঢুকরন ভনই, নারন এ ভদরে 

ব ়ে চনরন্দ হ ়ে। ভনাো বাইরে থাাক। 

  

স্বািীচজ োন্না রে ঢুরক ভদেরেন, শুধু চকেু আেু ো ়ো উপচান চকেুই ভনই। চিস িুোে 

সরন্ধে বাজাে করব আনরেন। স্বািীচজ আেু, িােন আে ভগােিচেি চদর ়ে একটা ভবে 

ঝােঝাে ি্চপচ ়ে ভবাঁরধ আনরেন। 

  

ভ ন একটা ভগাপন ভেো হরে, এইোরব চননজরন বাগারনে এক ভকারি ভেরন বরস 

ভগরেন। শুধুই আেু-ি্চপচ ়ে, িরহন্দ্র আে সােদানন্দ নাই-ই গেি গেি টপাটপ িুরে 

পুেরন োগরেন হযাংোে িনন। 
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সােদানন্দ বেরেন, োই নরেন, কী অপূবয স্বাদ ভ  হর ়েরে কী বেব! অরনক চদন পে 

চঠক ভ ন ভদরেে িনন োন্না। োচে আে িরন হরে, আচি ভ ন ভদরে চফরে ভগচে! 

  

আনরন্দ জে গ ়োরন োগে সােদানরন্দে দুই িেু চদর ়ে। 

২৬. স্বািী চবরবকানন্দে এই 

চিনী ়েবাে ইংেযারি আগিন  

স্বািী চবরবকানন্দে এই চিনী ়েবাে ইংেযারি আগিন। চেকারগা ধিয সরিেরন ভ াগ 

ভদবাে জনয  েন োেন ভথারক জাহারজ ভেরসচেরেন, নেন ইওরোরপে পরথা আরসনচন, 

চগর ়েচেরেন জাপারনে চদক চদর ়ে। আরিচেকা ়ে চদচিজ ়ে কোে পে  েন চনচন প্রেূন 

েযাচন ও েক্তবৃন্দ সংগ্রহ করেরেন, নেন নাাঁরক একবাে ইওরোরপ আসরন হর ়েচেে। 

উপেেচট চেে একচট চববাহ-অনুষ্ঠারন ভ াগদান, বেপে এবং কনযাপে এই দু 

নেরফেই অনুরোরধ। 

  

,ীিনী ভজা িযাকোউর ়েে চদচদ ভবচটে সরে ধনকুরবে ,ী ুক্ত ভোরগরটে পচেির ়েে কথাা 

পাকা হর ়ে  াবাে পে নারদে েে হে, উৎসবটা হরব সেযনা ও চবোচসনাে ভকন্দ্রাে 

পযাচেস নগেীরন। দুই ভবানই স্বািীচজে চবরেষ অনুেক্ত, নাো দী যচদন নাাঁে সেহাো 

হর ়ে থাাকরন িা ়ে না, ,ী ুক্ত ভেরগটও এই চহন্দু সন্নযাসীরক পেন্দ করেন। সুনোং ওো 

চননজরনই স্বািীচজরক পযাচেরস  াবাে জনয সচনবযন্ধ অনুরোধ জাচনর ়েচেে। 

  

একজন সন্নযাসীে পরে ভকানও চববাহ অনুষ্ঠারন ভ াগদান কো সিুচিন ন ়ে। নবু স্বািীচজ 

পযাচেরস এরেন ভকন  ভজা আে ভবচট, এই দুই েচগনীে পী ়োপীচ ়ে এ ়োরন পারেনচন 

বরে  পযাচেস নথাা ইওরোপী ়ে সেযনাে চনদেযনগুচে স্বিরে ভদোে সাধ হর ়েচেে নাাঁে  

পূবযা,রিে নরেন্দ্রনারথাে ভ  ভদে ভ্রিি ও াাপনয-োস্কৃ য দেযরনে টান চেে না স্বািী 
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চবরবকানরন্দে িরধয এেনও ের ়ে ভগরে  এই কােিগুচে হ ়েরনা এরকবারে ভগৌি ন ়ে, না 

ো ়োও একচট অনয উরিেয চেে। স্বািীচজ ভেরবচেরেন, এই সুর ারগ চনচন পযাচেস ভথারক 

একবাে ইংেযারিও  ুরে আসরবন, ইংরেজ জাচনে িরধয ভবদারন্তে ধিয প্রিাে কো  া ়ে 

চকনা, না একবাে পেীো করে ভদো দেকাে। এে আরগ ভবে কর ়েকজন ব্রাহ্ম ভননা 

ইংেযারি বক্তৃনা করে ভগরেন এবং সিাদেও ভপর ়েরেন, চহন্দু ধরিযে উদাে দেযরনে কথাা 

ভকউ ভসোরন বেরব না  ইংেযারি চগর ়ে অবাারনে সিসযাও ভনই। আরিচেকারনই 

,ীিনী ভহনচের ়েটা িুোরেে সরে পচেি ়ে হর ়েচেে, চনচন বরে ভেরেচেরেন, েিরন নাাঁে 

গৃরহে িাে স্বািীচজব জনয সবযদা উনু্মক্ত। আে ,ী ুক্ত ই চট িাচ য এক সি ়ে আেরিা ়ো ়ে 

নপসযা করে এরসরেন, চহন্দু সন্নযাসীরদে প্রচন নাাঁে চবরেষ আকষযি আরে, চনচনও বাে 

বাে স্বািীচজরক চিচঠ চেরেরেন েিরন আসবাে জানা। 

  

পযাচেরস ,ী ুক্ত ভেরগট স্বািীচজরক ভেরেচেরেন এক চবোে োজকী ়ে ভহারটরে। সাো 

চদন োনাচপনাে অন্ত ভনই। ভস েকি ভহারটরে থাাকরন স্বািীচজ ভিারটই স্বচি ভবাধ 

করেনচন। এ েকি চবোসবহে অবাাে িরধয চদন কাটারে ভ  নাাঁে আেও সিারোিনা 

হরব, ভস সম্পরকয চনচন সরিনন চেরেন। শুধু আরিচেকান চিেনাচেোই ভ  নাাঁে চবরুরদ্ধ 

কুৎসা ে ়োরে নাই-ই ন ়ে, োেরনও নাাঁে সম্পরকয নানা েকি কটুচক্ত শুরু হর ়ে ভগরে। 

চনচন  াে নাে সরে বরস চহন্দু সন্নযাসীে পরে চনচষদ্ধ আহা য গ্রহি করেন, িচহোরদে 

িাো সব সি ়ে পচেবৃন হর ়ে থাারকন, অরথাযাপাজযরনে জনয োোচ ়েন, এই সব অচের াগ 

ভোনা  ারে নাাঁে নারি। এিনকী কেকানারনও নাাঁে ভকানও ভকানও গুরুোই এবং আেও 

অরনরকে িরন প্রশ্ন ভজরগরে। স্বািীচজ বেরেে পে বেে আরিচেকারন পর ়ে আরেন ভকন  

চনচন োেরনে প্রচনচনচধ, োেরন চফরে এরস দচেদ্র, অস্ত্র িানুষরদে জাগাবাে ভিিা 

কেরবন, এটাই ভনা স্বাোচবক! চনন বেে ভকরট ভগে, এেনও নাে ভদরে ভফোে ভকানও 

স্বােি ভনই। 

  

আরিচেকা ়ে ভোটােুচট করে প্রচনচদন বক্তৃনা চদরন চদরন ক্লান্ত অবাা ়ে স্বািীচজ এই 

ধেরনে অচের াগ শুনরে ভনরে-রবগুরন জ্বরে উঠরনন। চনচন োদযাোরদযে বােচবিাে 
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করেন না না চঠক,  ভকনই বা কেরন  ারবন, ভক িাথাাে চদচবয চদর ়েরে   চমিতন ভদরে 

 দািাে, এ কথাা ভোরক জারন না  আরিচেকা ়ে ভকউ  চদ চজরজ্ঞস করে, স্বািীচজ আপচন 

স্বরদরে চফরে  ারেন না ভকন  চনচন িুরেে ওপে বরে ভদন, আচি চক শুধু োেরনে  

আচি চক সাো পৃচথাবীে নই  িানুষ নারি প্রািীচট চক চনেক ভকানও ভদরেে গচণ্ডরন আবদ্ধ  

এই জগরনে কাে ভথারক আচি ভদহ ভপর ়েচে, ভদরেে কাে ভথারক োব ভপর ়ে চে, আে 

িনুষযজাচন,  ারদে িরধয আচি চনরজরক একজন বেরন পাচে, এই চনরনে জনযই আচি 

চকেু করে ভ রন িাই। 

  

পযাচেরস অবাারনে সি ়ে ওই সব অচের াগ-সিারোিনাে কথাা িরন ভেরেই চনচন 

আোচসোরক একটা িুদ্ধ চিচঠরন চেেরেন : 

  

ভনািো ভ  চিেনাচেরদে বারজ কথাাগুরোে ওপে এনটা গুরুত্ব আরোপ করো, নারন 

আচি আি য হচে। অবেয আচি সবই োই।  চদ কেকানাে ভোরকো িা ়ে ভ  আচি 

চহন্দু-োদয ো ়ো আে চকেু না োই, নরব নারদে বরো, নাো ভ ন আিা ়ে একজন োাঁধুচন 

ও নারক োেবাে উপ ুক্ত েেি পাচঠর ়ে ভদ ়ে। এক কানাকচ ়ে সাহা য কোে িুরোদ ভনই, 

এচদরক গার ়ে পর ়ে উপরদে ঝা ়োএরন আিাে হাচসই পা ়ে। 

  

অপেচদরক  চদ চিেনাচেো বরে, আচি সন্নযাসীে কাচিনীকািন নযাগ রূপ প্রধান দুই 

ব্রন েে করেচে, নরব নারদে বেে ভ , নাো িি চিরথাযবাদী। চিেনাচে চহউিরক 

পচেষ্কাে রূরপ চেরে চজরজ্ঞস কেরব ..চনচন আিাে কী কী অসদািেি ভদরেচেরেন… 

চনচন স্বিরে না ভদরেচেরেন চক ..এই রূপ কেরেই প্ররশ্নে সিাধান হর ়ে  ারব আে 

নারদে দুিাচি ধো প ়েরব! …আিাে সম্বরন্ধ এইটুকু ভজরন ভেরো, কােও কথাা ়ে আচি 

িেব না। আিাে জীবরনে ব্রন কী, না আচি জাচন।…আচি ভ িন োেরনে, ভনিচন সিগ্র 

জগরনে। 

  

আচি এোরন করঠাে পচে,ি করেচে আে  া চকেু টাকা ভপর ়েচে সব কেকানা ও িাদ্রারজ 

পাচঠর ়েচে। এেন এন কেবাে পে নারদে আহািরকে িনন হকুরি আিারক িেরন 
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হরব …আচি চহন্দুরদে চক ধাে ধাচে …বাোচেো োিকৃষ্ণ পেিহংরসে কারজ সাহার যে 

জনয কটা টাকা নুেরন পারে না। এচদরক িিাগন বারজ বকরে!…ভনািো চক বেরন 

িাও, ভনািো  ারদে চেচেন চহন্দু বরে থাারক, ভসই জাচনরেদ িরি চনচষ্পি, 

কুসংস্কৃাোেন্ন, দ ়োরেেেূনয, কপট, নাচিক কাপুরুষরদে িরধয একজন হর ়ে জীবনধােি 

কেবাে ও িেবাে জনয আচি জরন্মচে …আচি কাপুরুষরদে সরে আে বাজলনচনক 

আহািচকে সরে ভকানও সংরব োেরন িাই না। আচি ভকানও প্রকাে বাজনীচনরন চবশ্বাসী 

নই। … 

  

চববাহ-উৎসব ভেষ হরনই স্বািীচজ পযাচেস ভের ়ে িরে এরসচেরেন েিরন। ভসবারে 

ভবচেচদন থাারকনচন, চকন্তু ইংরেজ জাচন সম্পরকয নাাঁে িরনাোরবে ভবে পচেবনযন 

 রটচেে। চনচন চসপাচহ চবপ্লরবে দু দেক পরে কেকানা ়ে করেরজে োত্র চেরেন, সদয 

জাগ্রন স্বরদচে ভিননাে আাঁি নাে গার ়ে ভেরগচেে, চনরজ সাো োবনবষয  ুরে  ুরে 

ভদরেরেন ইংরেরজে োসরন ভদরেে িেি দুদযো, ভকাচট ভকাচট িানুষ ভো ন, চনরষ্পচষন, 

অচেোে অন্ধকারে চনিচজ্জন। োসক ভ,িীে ঔদ্ধরনযে অরনক পচেি ়ে চনচন ভপর ়েরেন, 

সুনোং এরদে সম্পরকয নাাঁে চবরূপ িরনাোব থাাকা স্বাোচবক। ইংেযারি এরস চনচন 

ইংরেজ জাচনে অনয একচট রূপ ভদরে চবচমিতন হর ়েচেরেন।  

  

আরিচেকাে নুেনা ়ে ইংেযারি বিযচবরিষ অরনক কি। একা একা োিা ়ে  ুেরেও ভফউ-

এে িনন এক পাে ভেরে-রির ়ে জুরট ব্লযাচক ব্লযাচক বরে না ়ো করে না। আরিচেকা ়ে 

ভোট চকংবা িাঝাচে ভহারটরে কারো িাি ়োে ভোকরদে ঢুকরন ভদও ়ো হ ়ে না, এিনকী 

নাচপরনে ভদাকারনও িুে কাটরন প্রনযােযান করে, ইংেযারি ভস সব সিসযা ভনই। 

স্বািীচজে বক্তৃনা সো ়ে ভ -সব নােী পুরুষ আরস, নাো কধ যেীে ভ,ানা, ভ  ভকানও 

চবষ ়েই নাো গেীেোরব অনুধাবরনে ভিিা করে, ভসই নুেনা ়ে আরিচেকানো েটফরট। 

অচধকাংে আরিচেকানই কুপিণু্ডক, ইংরেজো পৃচথাবী সম্পরকয অরনক চকেু জারন। এই 

সব ভদরে স্বািীচজে িরন হ ়ে, োেন োসরনে জনয ভ -সব ইংরেজরদে পাঠারনা হ ়ে, 

নাো ভবচেে োগই েযাাঁি ়ো ধেরনে। নাো ইংরেজ জাচনে কুোোে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 384 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভসবারে ভবচে চদন থাাকরন পারেনচন স্বািীচজ, এবাে এরসরেন অরনকটা প্রস্তুচন চনর ়ে। 

ভদরে ভফোে আরগ আরিচেকারন এবং ইংেযারি কর ়েকটা ভবদারন্তে ভকন্দ্র প্রচনচষ্ঠন 

করে ভ রন িান! নাাঁে অনুপচাচনরন এ-রদেী ়ে চেষযোই ভসই সব ভকন্দ্র িাোরব। ভদে 

ভথারকও কর ়েকজন গুরুোইরক আচনর ়ে চনরন হরব, েেৎ এে িরধযই িরে এরসরে, না 

ো ়োও কােী ভবদান্তী বা েেীরক আরিচেকা ়ে পাঠারন পােরে োে হ ়ে। োচনকটা ইংচেচজ 

ও সংস্কৃৃনজ্ঞান আরে এিন ভোক দেকাে, না ওরদে আরে, ওো োস্ত্র পাঠ করে ভোনারন 

পােরব। 

  

আরিচেকা ়ে ভেষ চদরক েুবই োে কাজ হর ়েরে। প্রচনকূে িরনাোবাপন্ন ভোরকে সংেযা 

করি ভগরে ভনা বরটই, এিন কর ়েকজনরক পাও ়ো ভগরে,  াো সিি িন-প্রাি চদর ়ে 

ভবদারন্তে িানব ধিয প্রিারেে কাজ কেরন িা ়ে। 

  

সবরির ়ে সুন্দে সি ়ে ভকরটরে সহরিীরপ। আরিচেকা ও কানা াে িধযবনযী সীিারন্ত ভসন্ট 

েরেি নদীে বরে অজর িীপ আরে, ভোরক বরে থাাউজযাি আ ়েেযািস। ভসোনকাে 

একচট িীরপ স্বািীচজে এক োত্রী ,ীিনী  ািারেে একচট ভদানো বাচ ়ে আরে। িীপচট 

চনজযন, িনুচদযরক চনচব ়ে অেিয, এক পারেে পাহা ়ে ভ োরন ঢােু হর ়ে ভনরি এরসরে, 

নাে গার ়ে ভসই বাচ ়েচট, ভ ন নরপাবরনে িরধয একচট আধুচনক কুচটে। ভসই িীপ-েবরন 

স্বািীচজ প্রা ়ে ভদ ়ে িাস চেরেন, সরে জনা দরেক েক্ত চেষয, একদে িরে  া ়ে, আবাে 

একদে আরস, সকাে ভথারক িরে উপাসনা, োস্ত্র পাঠ, উপরদে, বরনে িরধয ভ্রিি, হাসয 

পচেহাস, এক সরে সবাই চিরে আহাে। স্বািীচজ এক-একচদন অনযরদে চনরজে হারন 

ভবাঁরধও োইর ়েরেন। আরিচেকাে চবচেন্ন েহে  ুরে  ুরে বক্তৃনা ভদবাে বদরে এই পেি 

েিিী ়ে িীপ-উদযারন, েক্তরদে সরে ভদ ়ে িাস সি ়ে কাচটর ়ে স্বািীচজ েুব োচন্ত 

ভপর ়েচেরেন। নাাঁে এোনকাে বক্তৃনা ও উপরদেও অচন উ্চপিরেে, কারু কারু িরন হন, 

এ ভ ন ভদববািী। 

  

এই সহরিীরপ থাাকাে সির ়েই স্বািীচজ নাাঁে েক্তরদে দীো চদরন শুরু করেন। 

েযািসবাগয ও ভিচে েুই হরেন কৃপানন্দ ও অে ়োনন্দ। আরিচেকান নােী-পুরুরষো 
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চনরজরদে নাি বজযন করে োেনী ়ে নাি গ্রহি কেরন োগে, এ এক অেূনপূবয  টনা। 

দচেরিশ্বরেে কােীবাচ ়েে পূজাচে ব্রাহ্মি ভসই োিকৃষ্ণ,  াাঁরক নাাঁে িৃনুযকাে প যন্ত 

চনরজে ভদরেেই িুচিরি ়ে ভোক চিনন, ভসই োিকৃষ্ণ হরেন এই সব আরিচেকানরদে 

গুরু। 

  

এবারে স্বািীচজ েিরন এরস নাাঁে আদেয প্রিারে িন চদরেন। ,ীিনী িূোে এবং ,ী ুক্ত 

িাচ যে উৎসারহ বক্তৃনাাারনে বযবাা হর ়ে ভগে, প্রথাি ভথারকই উৎসাহী ভোক আসরন 

োগে দরে দরে। সংবাদপত্রগুচে িরনার াগ চদে নাাঁে চদরক। একচট পচত্রকা ়ে চেেে, 

োজা োিরিাহন এবং ভকেবিন্দ্র ভসন ো ়ো আে ভকানও এন উৎকৃি োেনী ়ে বক্তারক 

ইংেযারিে বক্তৃনা িরি ভদো  া ়েচন। 

  

িিে ভোট জা ়েগা ভথারক ব ়ে জা ়েগা ়ে িরে আসরন হে। নারনও িানুষ ধরে না, অরনরক 

চসাঁচ ়েরন দাাঁচ ়ের ়ে থাারক। ভ,ানাো িন চদর ়ে ভোরন, প্রশ্ন করে। দু একটা ভোক ভ  চকেু 

উৎকট প্রশ্ন করে বরস না না ন ়ে, চকন্তু অচধকাংে ভ,ানাে িুে ভদরে বা কথাা শুরন ভবাঝা 

 া ়ে, নারদে িরধয সচনযকারেে একটা অরবিতষি আরে, নাো নারদে পাচেপাচশ্বযক অবাা ়ে 

নৃি ন ়ে। 

  

িরি চদরন দুবাে বক্তৃনাে বযবাা হে। সকারে েিরনে বাচ ়েরন োচনকটা ক্লাস ভনবাে 

িনন, আে সন্ধযা ়ে ভকানও প্রকােয িরি বক্তৃনা। এক একচদন এক এক চবষ ়ে। 

চবষ ়েচটও নাৎেচিকোরব চঠক হ ়ে, পূবয প্রস্তুচন ো ়োই চনচন অনগযে বরে  ান, নারন 

ইচনহাস, োস্ত্র, দেযন ভ িন থাারক, ভনিনই বনযিান পৃচথাবীে অবাাও বাদ  া ়ে না। 

আরিচেকা ়ে ভ িন চনচন আরিচেকানরদে ধননাচন্ত্রক উন্মত্তনাে কথাা বেরন োর ়েনচন, 

এোরনও চনচন ইংরেজরদে  ুদ্ধনীচন এবং ভোষরিে োসরনে সিারোিনা কেরন চপেপা 

হন না। 
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োে েরেে একটা ভঝাো ভকাট পো, ভকািরে একচট ভকািেবন্ধ, দীচিিান িুে, গেীে 

কিস্বে, বক্তৃনািরি চনচন ভ ন অনয িানুষ। ভ,ানা নাাঁে চদরক িুগ্ধ হর ়ে নাচকর ়ে থাারক, 

ভকউ ভকউ নাাঁে িুরে ভগৌনি বুরদ্ধে িুরেে সাদৃেয েুাঁরজ পা ়ে।   
  

সােদানন্দ এে িরধয অরনকটা স ়েগ ়ে হর ়ে উরঠরেন। হঠাৎ চবরদরে আসাে প্রাথাচিক 

জ ়েনা ভকরট ভগরে, বাচ ়েরন একা একা ইংরেচজরন বক্তৃনা ভদও ়ো অরেযস করেন। 

কেনও িরহন্দ্ররক বরেন, নুই ভোন, িারঝ িারঝ হাঁ চদর ়ে  াচব, আিাে চকেু েুে হরে 

বেচব। কেনও সেনও স্বািীচজ এরস পর ়েন, সােদানন্দরক উৎসাহ ভদন, কারে এরস 

সােদানরন্দে  ান হানোচন ধরে বরেন, এিন আ ়েিোরব থাাকচব ভকন, সহজোরব হান 

না ়েচব, সব সি ়ে বযাকেি শুচদ্ধে কথাা িাথাা ়ে োেরে িেরব না, িরনে োব গ ়ে গ ়ে 

করে বরে  াও ়োটাই ব ়ে কথাা। সব ইংরেরজে বা্চপা চক সচঠক ইংচেচজ বরে! 

  

সােদানন্দ স্বািীচজে প্রচনচট বক্তৃনা সো ়ে এরকবারে সািরনে সাচেরন বরস থাারকন, 

স্বািীচজে চিবুক নুরে কথাা বো, িুচিবদ্ধ  ান হান ভোাঁ ়ো, কিস্বরেে ওঠানািা েে করেন 

েুব িরনার াগ চদর ়ে। এই ভনরজািীি, বাগচবেূচনসম্পন্ন সন্নযাসীচটই ভ  নাাঁে পূবয পচেচিন 

নরেন, ভসই চবমিতর ়েে ভ াে এেনও কাটরন িা ়ে না। 

  

স্বািী চবরবকানন্দে িরধয ভ ন স্পি কিনসত্তা আরে। এক এক সি ়ে চনচন ভ ন এরকবারে 

ভেরেিানুষ হর ়ে  ান। উত্তে কেকানাে গচেে আড্ডাবাজ ভোকোে িনন, ভসই েকিই 

িুরেে োষা। একচদন বক্তৃনা শুরু হবাে আরগ স্বািীচজ ভসরজগুরজ পা ়েিাচে কেরেন 

 রেে িরধয। চনচদযি সির ়েে আেও চিচনট দরেক ভদচে আরে, এেনও ভকউ আরসচন। 

,ীিনী িুোে ও ,ী ুক্ত িাচ  অনযত্র ভগরেন, ওাঁো থাাকরে বাংো ়ে কথাা বো  া ়ে না। 

স্বািীচজ সােদানন্দরক চজরজ্ঞস কেরেন, হযাাঁ ভে েেৎ, এোরন কী েকি কাজ হরব 

বুঝচেস  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 387 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সােদানন্দ বেরেন, অরনরকেই ভনা চদন চদন আগ্রহ বা ়েরে ভদেচে। কর ়েকজন 

প্ররনযকটা বক্তৃনা শুনরন আরস। সবাই বরে, এ ভদরে সির ়েে দাি আরে। নবু ভনা এো 

সি ়ে বয ়ে করে আসরে। নবু ভ ন একটু চিধাে োব আরে।  

  

স্বািীচজ বেরেন, আরিচেকা ়ে নুই এেকি সো ভদেরে িিরক ভ চনস। এক চদন বক্তৃনা 

শুরনই ভকউ ভকউ পার ়েে ওপে আের ়ে পর ়েরে। ওরদে স্বোবটাই এেকি। এ ভদরে সব 

কাজ ধীরে ধীরে হ ়ে। চকন্তু ইংরেজ বা্চপা ভকানও কারজ হান একবাে চদরে আে সহরজ 

োর ়ে না। আরিচেকানো িটপরট, চকন্তু অরনকটা ের ়েে আগুরনে িনন।  

  

কথাা বেরন বেরন চনচন িরে ভগরেন জানোে ধারে। স্বে কারিে জানো চদরক ভদো 

 া ়ে পরথাে জনররান। বৃচি প ়েরে চঝেচঝে করে। এরদরে সকরেই োনা চনর ়ে ভবরো ়ে। 

এক দেে িচহোরক ভদরে স্বািীচজ হঠাৎ একটা গান বাচনর ়ে গাইরন োগরেন : 

  

োচন হারন, টুচপ িাথাা ়ে আসরি  ন েুাঁচ ়ে 

িুরে ভিরেরে নাো ি ়েদা ঝুচ ়ে ঝুচ ়ে… 

  

এিনোরব িাথাা ভনর ়ে ভনর ়ে বযরেে সুরে চনচন গানটা ভগর ়ে িেরেন, ভ ন এই সি ়ে 

চনচন স্বািী চবরবকানন্দ নন, স্কৃচটেিািয করেরজে োত্র নরেন। সােদানন্দ ও িরহন্দ্র ভনা 

এরকবারে ভহরস কুচটকুচট। দাদাে সািরন ওেকি োরব হাসরন ভনই বরে িরহন্দ্র েুরট 

ভবচের ়ে চগর ়ে িুরে রুিাে িাপা চদে। 

  

স্বািীচজ সােদানন্দরক বেরেন, দযাে, দযাে, িাচগো িুরে পাউ াে ভিরেরে ভ ন ভকাদাে 

চদর ়ে িাাঁিা  া ়ে! 

  

সােদানন্দ বেরেন, ওই বুচঝ কাো এরস প ়েে। 

  

স্বািীচজ টযাাঁক  চ ়ে েুরে ভদরে বেরেন, এেনও িাে-পাাঁি চিচনট বাচক আরে। নােপে 

সােদানন্দরক কনুইর ়েে ভোাঁিা চদর ়ে বেরেন, নুইও গানটা গা না! 
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সকারেে অচধরবেরন িচহোোই ভবচে আরস, সন্ধযা ়ে পুরুষরদে সংেযা ভবচে। এই সব 

ভ,ানাো আরস সিারজে চবচেন্ন িে ভথারক। উাঁিুনোে িচহোোও আরস োচনকটা 

অচেনবরত্বে সন্ধারন, োচনকটা হজুরগ, ভকউ ভকউ চনুঃসেনা-অোচন্তরবারধে না ়েনা ়ে। 

ভজারসচফন িযাকোউ  চদচদে চবর ়েে পে আরিচেকা ়ে চফরে চগর ়েও স্বািীচজে জনয 

বযাকুেনা ভবাধ করে। স্বািীচজ নারক চন ়েচিন চিচঠ ভেরেন, নবু ভস একচদন হট করে 

েিরন িরে এে। স্বািীচজে োও ়ো দাও ়ো চকংবা থাাকাে অসুচবরধ হরে চক না ভস 

বযাপারে ভস চিচন্তন। স্বািীচজ এেন ,ীিনী িুরেে আচনথায গ্রহি করেরেন, ভসোরন নাে 

িাথাা গোরনা ভোেন ন ়ে, নাই ভস েিরনে একচট ব ়ে ভদাকারন টাকা জিা চদর ়ে োেে, 

ভসোন ভথারক প্রচনচদন এক ঝুচ ়ে বাোই কো ভসো ফে পাঠারনা হ ়ে স্বািীচজরক, 

ভপ্রেিকােীে নাি জানারনা হ ়ে না। নাে চদচদ ,ীিনী ভেরগটও একবাে ভদেরন এে 

স্বািীচজরক। ভস এেন এনই একজন ব ়ে বযবসা ়েীে পত্নী ভ  নাে আগিরন সা ়ো পর ়ে 

 া ়ে েিরনে ধনী িহরে, স্বািীচজ সম্পরকযও এই িহরেে ভকৌনূহে বৃচদ্ধ পা ়ে। 

  

সিি িচহো-র,ানাই অবেয ধনী ভ,িীে অন্তগযন ন ়ে। স্কৃুে চেচেকা, নাসয, িধযচবত্ত 

গৃহবধু, বযথায ভপ্রচিকা, গৃহ-চবচেন্ন উদভ্রান্ত েিিীোও আরস োচন্ত ও সান্ত্বনা পাবাে 

আো ়ে। এো অরনরকই চন ়েচিন আরস, নরব একজনরক চবরেষোরব ভিারে পর ়ে। ভসই 

নরুিীচটে নাি ,ীিনী িাগযারেট ভনাে। 

  

বক্তৃনা চদরন উরঠ স্বািীচজ দেযকরদে িরধয ভিাে বুচের ়ে ভদরে ভনন, িাগযারেট এরসরে 

চক না। ভিাোরিাচে হরে স্বািীচজ একটু হারসন। এই হাচসে একটা চবরেষ অথায আরে। 

িাগযারেরটে সরে ভবে পচেি ়ে হর ়ে ভগরে বরট, নবু িাগযারেরটে িন এেনও সংে ়েপূিয, 

স্বািীচজে অরনক বক্তবযই ভস ভিরন চনরন পারে না। নবু ভস আরস, ভ ন িুম্বরকে টারন 

এরস উপচান হ ়ে। 

  

িাগযারেট স্বািীচজে ভির ়ে িাে বেরেে ভোট। এেনও চনচেে বেে পূিয হ ়েচন। নবু নাে 

জীবরন অরনক হাহাকাে ও শুনযনা ের ়ে ভগরে। িাগযারেরটে জন্ম আ ়োেযারি, নাে চপনা 

ও চপনািহ দু জরনই চেরেন ধিয াজক। নাে  েন দে বেে বর ়েস, নেন বাবা িাো 
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 ান। অথায সি ়ে চকেু চেে না, চননচট ভোট ভোট ভেরে-রির ়েরক চনর ়ে িাগযারেরটে িা 

আ, ়ে ভনন বারপে বাচ ়েরন। ভসইজনয িাত্র সরনরো বেে বর ়েরসই জীচবকাে জনয 

চেচেকাে িাকচে চনরন হ ়ে িাগযারেটরক। ভস নাে োই-রবানরদে চেোে দাচ ়েত্ব ভন ়ে। 

  

এই নরুিী চেেচ ়েত্রীচটে জীবরন অচিরেই ভদো চদে ভপ্রি। এক ওর ়েবাসী  ুবরকে সরে 

নাে পচেি ়ে হে, ভপো ়ে ভস ইচঞ্জচন ়োে, সুঠাি, সুন্দে ভিহাো। দু’ জরনে রুচিেও ভবে 

চিে আরে। নারদে এই বনু্ধত্ব ও ভপ্রি  েন চববারহে পচেিচনে চদরক এরগারে, বযবাা 

প্রা ়ে পাকা, নেন চবনা ভির  বজ্রপান হে, সািানয দু এক চদরনে অসুরে ভসই  ুবকচট 

িরে ভগে ইহরোক ভের ়ে। 

  

ভসই আ ান সািোরনা প্রা ়ে অসম্ভব বযাপাে। ভকন এিন হ ়ে  িানবজীবরনে চন ়েন্তা 

 চদ ভকউ থাারক, নরব এ কী েকি নাে চবিাে  ভকানও সান্ত্বনা বাকযই িাগযারেরটে সহয 

হন না। ভসই াান নযাগ করে অনয স্কৃুরে িাকচে চনর ়ে িরে ভগে িাগযারেট। 

  

আেও দু একবাে িাকচে বদে কোে পে িাগযারেট িরে এে েিরন। বা্চপারদে সংস্পরেয 

নাে  দ ়ে চকেুটা জুর ়ো ়ে, প ়োরন ভস োেও বারস। িাগযারেরটে িরধয ভ  একটা জন্মগন 

সংগঠন েিনা আরে, না ভস চনরজই উপেচি করে এ সি ়ে। পচেচিন বযচক্তো নাে 

িনািনরক গুরুত্ব ভদ ়ে। চকেুচদন পে ভস সাহস করে সিল্প চনে, চনরজই একটা ইস্কৃুে 

েুেরব, ভ োরন চেশুরদে োসরনে ভকানও বযবাা থাাকরব না। নারদে িনিত্ব প যরবেি 

করে,  াে ভ চদরক ভঝাাঁক ভসচদরক িােনা কোে ভিিা কো হরব। চেোে এই এক 

আধুচনক পদ্ধচন। চকেু বনু্ধ বান্ধব নারক সাহা য কেরন োচজ হে।  

  

িফস্বে ভথারক েিরন এরস প ়ো ়ে িাগযারেরটে জীবরন ভবে একটা পচেবনযন এে। 

পৃচথাবীে সবরির ়ে গুরুত্বপূিয েহে এেন েিন, দুচন ়ো ়ে অপ্রচনিন্দ্বী এবং চবোে 

সাম্রারজযে অচধপচন ইংরেজ জাচনে োজধানী শুধু ন ়ে, জ্ঞান ও চবদযািিচেও ভকন্দ্র, বহ 

ভদরেে বুচদ্ধজীবীো এোরন সিরবন হন। এোনকাে নরুি সিাজ  ুচক্ত ও 

চবজ্ঞানসিনোরব চিন্তা করে, চবরশ্বে পচেরপ্রচেন নারদে িচিরষ্ক থাারক। 
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এেকি কর ়েকচট ভগাষ্ঠীে সরে পচেি ়ে হে িাগযারেরটে, িিে ভস নারদে অন্তেুযক্ত হর ়ে 

ভগে। ভসরসচি ক্লাব নারি একচট সংগঠরন সাচহনয পাঠ, বক্তৃনা ও চবচেন্ন চবষর ়ে চবনকয 

হ ়ে, িাগযারেট প্রথারি ভসই ক্লারবে সদসযা ও পরে ভসরিটাচে হর ়ে  া ়ে। এই ক্লারব ভস 

বানযা য ে’, হােচে প্রিুে। চবেযান বযচক্তরদে ভ রক বক্তৃনাে বযবাা করে, চনরজও চবনরকয 

অংে ভন ়ে। চবচেন্ন পত্র-পচত্রকা ়ে ভস ভেোরেচেও শুরু করবরে। 

  

এই সব কারজ বযি ভথারক ভস প্রথাি ভপ্ররিে বযথাযনাে আ ান সইর ়ে চনে অরনকোচন। 

চকেুচদন পে নাে জীবরন এে আবাে ভপ্রি। ভসরসচি ক্লারবেই সদসয একচট  ুবরকে 

সরে িরনে চিে হে নাব। ভসই  ুবকচটেও অবাা অরনকটা িাগযারেরটেই িনন, নােও 

এক পূবয-প্রিচ ়েনী চেে, চকেু চদন আরগ সম্পকয চেন্ন হর ়েরে। বযথাযনারবাধ ও ভবদনাই দু 

জনরক কারে ভটরন আরন। দু জরন একসরে চিরে চিরে কাজ কেরন ভবচে উৎসাহ পা ়ে। 

িাগযারেরটে পরেে ভবানচট এে িরধয ভেোপ ়ো ভেষ করে িাকচে ভপর ়েরে, ভোট োইচট 

করেরজ প ়েরে, িাগযারেরটে দাচ ়েত্ব অরনকটা করি ভগরে। এেন ভস নাে ভপ্রচিকরক 

স্বািীরত্ব বেি করে চনজস্ব সংসাে বাাঁধাে স্বপ্ন ভদেরন শুরু করেরে, এই সি ়ে এে আবাে 

দারুি আ ান। ভসই  ুবকচট হঠাৎ একচদন অদৃেয হর ়ে ভগে। না, এবােও িৃনুয ভটরন 

ভন ়েচন, ভস  ুবকচট চেে িিেিচন। ভস িাগযারেরটে িনন এক েিিীেরত্নে িূেয বুঝে 

না, ভস চফরে ভগে নাে আরগকাে ভপ্রচিকাে কারে, চবর ়েটাও ভসরে ভফেে দ্রুন। 

  

এবারে িাগযারেট সব চকেু ভের ়েেুর ়ে পাচের ়ে ভগে েিন ভথারক। অনয বনু্ধবান্ধবরদে কারে 

ভস িুে ভদোরন িা ়ে না। হযাচেফযারে ,ীিনী কচেনস নারি নাে এক বান্ধবী চেে। 

ভসোরন চগর ়ে ভস। ে যা চনে। 

  

আবাে ভ  ভস চফেে, ভস শুধু ভোট ভোট ভেরেরির ়েগুচেে টারন। চনরজে বুরক  নই 

দুুঃে-দহন থাাক, ওই সব কচি কচি িুেগুচেরক ভনা িান কো  া ়ে না! নাো ভ  চিস 

ভনাবেরক েুব োেবারস। স্কৃুেটারক িাোরনই হরব, িাগযারেট েিরন এরস আবাে স্কৃুরেে 

কারজ ও ক্লাব পচেিােনাে কারজ ঝাাঁচপর ়ে প ়েে। উইম্বে রন ভস স্কৃুে চনর ়ে বযি থাারক 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 391 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সাো চদন, আে চবরকরেে পে েিরনে চবচেন্ন অিরে সো-সচিচনরন ভ াগদান করে। 

চনরজে বুরকে েনচটে কথাা ভস কারুরক জানরন ভদ ়ে না।  

  

িাগযারেরটে এই েকি িানচসক অবাাে িরধয স্বািী চবরবকানন্দে সরে ভদো। 

  

এক বেে আরগ স্বািীচজ প্রথািবাে ইংেযারি এরসরেন, চকেু চকেু জা ়েগা ়ে বক্তৃনাে 

বযবাা হর ়েরে। িাগযারেট একচদন েিরনে সিারজে এক চবচেি িচহো, ভেচ  ইসারবে 

ফাগুযসরনে কাে ভথারক একচট আিন্ত্রিপত্র ভপে। ভসই িচহোে বাচ ়েে কবঠকোনা ়ে স্বািী 

চবরবকানন্দ নারি ভক একজন চহন্দু সন্নযাসী ধিয সম্পরকয বক্তৃনা ভদরব। িাগযারেট এে 

সম্পরকয চকেুই জারন না, োেনবষয সম্পরকযই নাে জ্ঞান েুব কি। নরব োেন সম্পরকয 

নাে একটা সহানুেূচনে োব আরে, নাে চপনৃেূচি আ ়োেযাি চব্রচটে োসন ভথারক িুক্ত 

হবাে জনয ে ়োই িাোরে। োেনও চব্রচটে োসরনে অধীন, এই সূরত্র একটা ভ াগ আরে। 

  

নরেম্বে িারসে এক েচববারেে চবরকে। ভবে েীন পর ়ে ভগরে, ওর ়েি এর ে ভসই 

কবঠকোনাে ফা ়োে ভপ্লরস আগুন জ্বােরন হর ়েরে, ভসচদরক চপঠ চদর ়ে বরস আরেন 

োেনী ়ে সন্নযাসীচট, োে েরেে আেোল্লা ও ভকািেবন্ধ পো, চেেদাাঁ ়ো ভসাজা, 

চবরেষোরব ভিারে পর ়ে উজ্জ্বে দুই িেু। ভ,ানাো বরস আরে অধয বৃত্তাকারে, সব চিচের ়ে 

পরনরো-র ারোজন। ভ,ানাো প্রা ়ে সকরেই সকরেে পচেচিন, ভকউই ধিয-নৃষ্ণা চনর ়ে 

আরসচন, এো সচন্ধগ্ধিনা বুচদ্ধজীবী। স্ব ়েং গৃহকত্রীে ধােিা, ধিয চবশ্বাস একটা িনিাচত্ত্বক 

বযাপাে, োশ্বন জীবনরবারধে সরে এে সম্পকয ভনই।  ােউইরনে িনন কবজ্ঞাচনকো 

জীবসৃচিে েহসয সম্পরকয অকাটয প্রিাি উপচান করেরেন, ভসোরন চবধানাে ভকানও 

েূচিকা ভনই, প্রকৃচনে চন ়েরিে িরধয াান ভনই ভকানও সৃচিকনযাে। 

  

প্রািয ও প্রনীরিযে িরধয আদেয চবচনির ়েে সি ়ে এরসরে, এই প্রসরে বক্তৃনা শুরু কেরেন 

স্বািীচজ। ইংচেচজে সরে সরে চনচন এক একবাে উ্চপােি কেরেন সংস্কৃৃন িন্ত্র, নাে 

একচট অেরেেও িারন বুঝরন পােরে না ভকউই, চকন্তু ভসগুচেে েব্দ ঝিাে শুনরন োে 

োরগ। িারঝ িারঝ স্বািীচজ ভিাে বন্ধ করে বরে উঠরেন, চেব! চেব!  
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জানোে বাইরে  চনর ়ে এরসরে অন্ধকাে,  রেে িরধয আরো জ্বাো হ ়েচন, ফা ়োে ভপ্লস 

ভথারক আসরে আগুরনে আো, স্বািীচজে কথাা শুনরন শুনরন িাগযারেট কল্পনা ়ে ভদেরন 

ভপে, োেনবরষযে গ্রারি সূ যারিে সি ়ে ভকানও বটবৃরেে নীরি চকংবা গ্রারি কুর ়োে ধারে 

বরস সন্নযাসীো ভ ন চঠক এিনোরবই উপরদে ভদ ়ে। 

  

বক্তৃনা ভেষ হবাে পে িা-পান। িাগযারেট ভসই সন্নযাসীে সরে একচটও কথাা না বরে উরঠ 

ভগে। দেজাে বাইরে কর ়েকজন বোবচে কেরে, এই চহন্দু সন্নযাসী ভনা এিন চকেু ননুন 

কথাা ভোনা ়েচন। এাঁরক চনর ়ে িানািাচন কোে কী আরে  ‘সিি ধিযই সিোরব সনয’, 

এটা একটা চনেক গােেো কথাা। না হরে এনগুচে ধরিযে আোদা আোদা অচিরত্বে কী 

দেকাে  ধিয প্রিারেেই বা কী অথায হ ়ে  ‘চবচেন্ন রূরপ ভসই এক অচিনী ়ে সত্তাে চবচেন্ন 

প্রকাে, ভসই অচিনী ়ে সত্তাই ভ  কী বস্তু না সচঠকোরব আরগ ভকউ ভবাঝারন পারেনচন, 

ইচনও চকেু বেরেন না। নাুঃ, এই োেনী ়ে ভ াগী ভিৌচেক চকেু বেরন পারেনচন। 
  

িাগযারেটও অনযরদে সরে একিন হে। আজরকে বক্তৃনা শুরন নাে ননুন ভকানও সরনযে 

উপেচি হ ়েচন। 

  

একা একা নারক চফেরন হে চনরজে বাচ ়েরন। কাে ভসািবাে, কাে ভথারক আবাে অরনক 

কাজ। না ়োনাচ ়ে চকেু োন্না করে চনরন হরব চনরজে জনয। োন্না  রে টুচকটাচক কাজ 

সােরে িাগযারেট, নাে ভোট্ট বাচ ়েচটরন ভকানও েব্দ ভনই, বােবাে নাে ভিারেে সািরন 

ভেরস উঠরন োগে সন্নযাসীচটে বরস থাাকাে েচবচট। কিস্বরে গেীে আত্মচবশ্বাস, একই 

সরে সােেয-িাো ভনরজািীি িুে, এই িানুষচট নাে ভদো অনয ভকানও িানুরষে িনন 

নন। নাাঁে িুেোচন িরন প ়েরেই িা ভিচেে ভকারেও বরস-থাাকা চেশু চ শুে কথাা িরন 

আসরে ভকন  

  

সাো সিাহ ধরে নানা কারজে ফাাঁরক ফাাঁরক চহন্দু সন্নযাসীে িুেোচন  ুরে চফরে আসরন 

োগে নাে িানসপরট। িাগযারেট চনরজই ভবে চবচমিতন। পরেে েচনবাে নাে িরন হে, 

একবাে শুরনই ওই সন্নযাসীচটে সব কথাা উচ ়ের ়ে ভদও ়ো চঠক হ ়েচন। উচন ননুন চকেু 
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বরেনচন বরট, নরব এক  ণ্টা ধরে অরনকগুচে চদক েুাঁর ়ে ভগরেন ভনা বরট, এিন বক্তাই 

বা ক’জন পাও ়ো  া ়ে! সংবাদপরত্রে ভনাচটে ভদরে ভস চনরজই েুাঁরজ েুাঁরজ স্বািীচজে 

পেবনযী বক্তৃনা সোরন উপচান হে। 

  

ভসচদরনে বক্তৃনাে চবষ ়েবস্তুরনও িাগযারেট সন্তুি হে না। নাে িরধয ভনা অরনক  চদ 

এবং চকন্তু আরে। নবু আগারগা ়ো ভস সরিাচহরনে িনন ভির ়েচেে ওই িানুষচটে চদরক। 

এিন অসাধােি বযচক্তত্ব সম্পন্ন একজন িানুষরক উরপো কো সম্ভব ন ়ে। কাোকাচে 

বরস ওে কিস্বে ভোনােও একটা চেহেন আরে। 

  

সোে ভেরষ িাগযারেট ভকানও কথাা বেে না বরট, চকন্তু ভস অনযরদে কারে েবে চনর ়ে 

জানে, স্বািীচজ চেচ ং অিরেে একচট বাচ ়েরন থাারকন। ভসই চঠকানা সংগ্রহ করে একটা 

চিচঠ চেরে ভফেে ভস। অচিরেই ভসই চিচঠে উত্তে এে, ভস উত্তে পর ়ে িাগযারেট িিৎকৃন। 

আোপ-পচেি ়ে না হরেও স্বািীচজ নারক ভিরনন, নারক সরম্বাধন করেরেন আপনজরনে 

িনন। িাগযারেরটে সংের ়েে উত্তরে স্বািীচজ চেরেরেন : পচবত্রনা, কধ য ও অধযাবসা ়ে 

চদর ়ে সকে বাধাচবে দূে কো  া ়ে। সব ব ়ে ব ়ে বযাপােই ধীরে ধীরে হর ়ে 

থাারক।…আিাে োেবাসা জানরব। ইচন চবরবকানন্দ। 
  

স্বািীচজ নারক োেবাসা জাচনর ়েরেন  িাগযারেট  াাঁে উচক্তগুচেরক ভিরন ভন ়েচন, বক্তৃনা 

সোে পে  াাঁরক অচেনন্দন জানা ়েচন, চনচন অ াচিনোরব োেবাসা জানারন চিধা করেন 

না! এন সহরজ চনচন িানুষরক আপন করে চনরন পারেন  

  

স্বািীচজ ভনা ভসবাে চফরে ভগরেন আরিচেকা ়ে। আবাে সেরন চফরে এরেন কর ়েক িাস 

পরেই। এবারে িাগযারেট নাাঁে প্রা ়ে প্রচনচট বক্তৃনা সো ়ে  া ়ে, এেনও ধিয-দেযরন নাে 

আাা হ ়েচন। পাচদ্রে ভির ়ে হর ়েও চগজাে আ ়েম্বেপূিয ধিযানুষ্ঠারন নাে অেচক্ত জরন্ম ভগরে, 

ননুন করে অনয ভকানও ধিযী ়ে েীচননীচন সম্পরকয নাে আগ্রহ জারগচন, এেন ভস চিধা 

কাচটর ়ে উরঠরে, এেন ভস িারঝ িারঝ নকয করে। স্বািীচজ সহারসয নারক প্র, ়ে ভদন। 

চিনচিরন স্বোরবে িানুষজন চনচন দু িরে ভদেরন পারেন না। এই নরুিীচটে ভনজ ও 
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দৃি েচেিা নাাঁে ভবে পেন্দ হ ়ে। নকয করুক, নবু ভনা চন ়েচিন আরস! চনচন চনরজ নাাঁে 

গুরু ,ীোিকৃরষ্ণে সরে বেরেে পে বেে অচবশ্বাস চনর ়ে নকয করেনচন  নকয কেরনন, 

এবং বাে বাে েুরট েুরট ভসই ,ীোিকৃরষ্ণে কারেই ভনা ভ রনন!  

  

িাগযারেটও বুঝরন ভপরেরে ভ , এই চহন্দু সন্নযাসীচটে জীবন বানযা ভস িানরন পারুক বা 

না পারুক, নবু ভস ওাঁে সাচন্নধয ভথারক ভবচেেি দূরে থাাকরন পােরব না। এেন স্বািীচজে 

 চনষ্ঠ িানুষজন, ,ীিনী িুোে, িাচ য দম্পচন ও ভসচে ়োে দম্পচন, ওাঁরদে সরেও নাে 

পচেি ়ে হর ়েরে, ভস এরদে সরে সরে ভ ারে। 

  

াান সিুোরনে জনয চপকাচ চে অিরে ের ়েে ইনচিচটউট অব ভপইন্টাসয ইন ও ়োটাে 

কাোসয-এে গযাোচেচট ো ়ো ভনও ়ো হর ়েরে, ভসোরন বক্তৃনা হ ়ে প্রচন েচববাে সন্ধযা ়ে। 

জনসিাগি চদন চদন বা ়েরে। স্বািীচজ ভসোরন ‘ধরিযে প্রর ়োজন’, ‘সাবযজনীন ধিয’, 

‘েচক্তর াগ’, ‘নযাগ’  এই সব চবষর ়ে োষি চদরন োগরেন। শুনরন শুনরন িাগযারেরটে 

িরন হ ়ে, স্বািীচজ এরকবারেই চবশ্বাস করেন না ভ , িানুষ আজন্ম পাপী বা দুবযে। 

িানুরষে ওপে নাাঁে অগাধ চবশ্বাস। িানুরষে  া চকেু িহৎ ও পচবত্র শুধু নােই সরে 

উ্চপাচবন নাাঁে আহ্বান। স্বািীচজ ইদানীং নযারগে কথাা েুব বেরেন। একচদন প্ররশ্নাত্তরেে 

সি ়ে চনচন অকমিতাৎ বজ্র ধিরকে সুরে বরে উঠরেন, জগৎ আজরকে চদরন  া িা ়ে, না 

হরে এিন চবেজন নেনােী  াো ওই োিা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে সাহস েরে বেরন পােরব ভ , 

েগবান ো ়ো নারদে আপনাে বেবাে আে ভকউ ভনই। ভক প্রস্তুন  ভক পােরব সব চকেু 

ভের ়েেুর ়ে িানুরষে ভসবাে কারজ ভবচের ়ে আসরন! 

  

এই কথাাগুচে িাগযারেরটে বুরক চবষিোরব বারজ। নযাগ একটা িিৎকাে েব্দ। নযারগে 

জনয ভনা ভকউ আরগ এিনোরব  ারকচন। সংসাে বাাঁধাে স্বপ্ন িাগযারেরটে কাে ভথারক 

বােবাে চপেরে সরে ভগরে, নাে আে ওই সাধ ভনই। সব চকেু ভের ়ে ভবচের ়ে আসা নাে 

পরে অচন সহজ। স্বািীচজে এই আহ্বারন সা ়ো চদরন নাে ভকানও চিধা ভনই। 
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২৭. অরধযনু্দরেেে এেন কিযহীন 

অরধযন্দুরেেে এেন কিযহীন। বাংো েেিরিে এই বহরূপী নট চনরজ চথার ়েটাে িাোরন 

চগর ়ে সবযস্বান্ত হর ়েরেন। চনচন জান চেল্পী, চকন্তু চথার ়েটাে িাোরনা ভনা একটা বযবসােই 

িনন, ভসই বযবসাদাচে নাাঁে ধারন ভনই। চথার ়েটাে ভের ়ে চদরেও পাওনাদােো নাাঁরক 

না ়ো করে ভব ়োচেে, একচদন চনচন চনরজে সব ভসানা রূরপাে ভির ে ও স্ত্রীে গহনা 

চবচি করে সব ভদনা চিচটর ়ে চদরেন। সংসাব িাোবাে দা ়ে অবেয নাাঁে ভনই, ভেরে ব ়ে 

হর ়েরে, ভস বাবারক এই দাচ ়েত্ব ভথারক িুচক্ত চদর ়েরে। 

  

বাচ ়েরন ভবচেেি বরস থাাকরন পারেন না অরধযন্দুরেেে, পরথা পরথা  ুরে ভব ়োন। 

সানিচল্লে বেে বর ়েস, েেীে এেনও ভবে িজবুন আরে, হাাঁটরন নাাঁে োে োরগ। িরি 

অচেনর ়েে সি ়ে অরধযন্দুরেেে এনেকি েূচিকা ়ে এন চবচেন্ন ধেরনে ভিকআপ 

চনর ়েরেন ভ  নাাঁে আসে ভিহাো বহ িানুষই ভিরন না। োিা ়ে ভকাথাাও জটো ভদেরে 

চনচন উাঁচক িারেন, ভকাথাাও দাাঁরনে িাজরনে ভফচেও ়োো িযাচজক ভদোরে, ভকাথাাও 

সাপুর ়ে ভদোরে সাপ-রেো। অরধযন্দুরেেে জারনন না এিন চবষ ়ে ভ ন ভনই, 

িযাচজকও ়োোরক হনিচকন করে চনচন চনরজই একটা িযাচজক ভদচের ়ে ভফরেন, 

সাপুর ়েে পারে বরস পর ়ে নাে হান ভথারক ভপট-ফুরো বাাঁচেচট চনর ়ে এিন িিৎকাে োরব 

বাজারন থাারকন ভ  পথািােীো নাজ্জব বরন  া ়ে।  

  

সবাই জারন, অরধযন্দুরেেে চনেহিাে, চদেরোো, ভকৌনুকপ্রবি িানুষ। চকন্তু নাাঁে 

আত্মি যাদা জ্ঞান ভ  কন সুক্ষ্ম, ভস েবে অরনরকই োরে না। চথার ়েটাে-অন্তপ্রাি এই 

িানুষচট এেন ভকানও চথার ়েটারে ধারে কারেও  ান না এরকবারেই। চথার ়েটারেে ভকানও 

পচেচিন বযচক্তরক োিা ়ে দূে ভথারক ভদেরন ভপরেই চনচন ফুটপাথা বদে করেন। নট-

নটীো এক চথার ়েটাে বন্ধ হর ়ে ভগরে অনয চথার ়েটারে  া ়ে কারজে সন্ধারন, অরধযন্দুরেেে 

চনরজ ভথারক ভকাথাাও  ারবন না, এ ভনা জানা কথাাই। পারে অনয ভকানও দে ভথারক 

ভকানও অসেন প্রিাব আরস, ভসই জনযই চনচন িি-সমৃ্পক্ত বযচক্তরদে এচ ়ের ়ে  ান। 
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ভ -রকানও নাটরক ভ -রকানও ভোটোরটা েূচিকা ়ে নািরন চনচন কেনও আপচত্ত 

করেনচন, অরনক েুদ্র েূচিকা ়ে চনচন অসাধােি কৃচনরত্বে পচেি ়ে চদর ়েরেন। চকন্তু 

চকেুচদন আরগ চনচন চেরেন এক িরিে িাচেক, নােপে নাটয-পচেিােক, এেন শুধুিাত্র 

অচেরননা চহরসরব ভকানও দে নাাঁরক আহ্বান জানারেও চনচন  ারবন ভকন  চনচন এক 

নম্বে হর ়েচেরেন, ভসোন ভথারক আবাে চনন-িাে নম্বরে ভনরি  াও ়ো  া ়ে না। ভফে কো 

নাটয পচেিােকরক আবাে ভকইবা ওই পদ চদরন িাইরব  

  

অরধযন্দুরেেক ভবকাে হর ়ে েইরেন ভনা বরটই, বাংোে েেিিও নাাঁে প্রচনোে স্ফুেি 

ভথারক বচিত্ হর ়ে েইে। 

  

সাোচদরন ভবানে চনরনক ভদচে িদ োরগ, ভসই েেিটা চনচন ভেরেে কাে ভথারক িাইরন 

পারবন না।  চ ়ে-আংচট চবচি করে এেনও ভকানওিরি িরে  া ়ে। চদচে ো ়ো চবচেচন 

পানী ়ে ভকউ ভসরধ চদরেও চনচন োন না। পচেচিন সবাইরক বরে ভেরেরেন, নাাঁে িৃনুযে 

পে েরবে ওপে কর ়েক ভবানে চদচে িদ ভঢরে চদর ়ে ভ ন ভদেোই ভজ্বরে ভদও ়ো হ ়ে, 

িন্দন কাঠ-ফারটে দেকাে ভনই। 

  

একচদন অরধযন্দুরেেে পীরুে ভহারটরে ঢুরক একরজা ়ো হাফ বর ়েে  হাাঁরসে চ রিে 

অ যাে চদর ়ে একটা িুক টানরেন, দু’জন ভোক নাাঁরক ভদরে এচগর ়ে এে ভটচবরেে চদরক। 

  

অরধযন্দুরেেে িুেটা বযাজাে কেরেন। আবাে চথার ়েটারেে ভোক। এরদে বো  া ়ে 

ভরারনে েযাওো, ভোটোরটা েূচিকা ়ে অচেন ়ে করে, জীবরন ভকানওচদনই ব ়ে পাটয পারব 

না, এক চথার ়েটাে ভথারক অনয চথার ়েটারে  া ়ে, িারঝ িারঝ ভকানও কাজই ভজারট না। 

অরধযন্দুরেেে প্রা ়ে সবকটা েেিরি কেনও না কেনও চেরেন, ভোট ব ়ে সবাইরকই 

ভিরনন। এরদে দুজরনে নাি ভবযািরকে আে নীেধ্বজ, ভবযািরকেরক চনচন একবাে এক 

অচেরনত্রীে সরে চেহাসরেে সি ়ে েুনসুচট কোে অপোরধ বেোি করেচেরেন। 
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অরধযন্দুরেেে িুেটা অনযচদরক  ুচের ়ে ভেরে বুচঝর ়ে চদরেন, চনচন ওরদে সরে কথাা 

বেরন িান না। ওো না িানরব ভকন  কারে এরস ভহরস চবগচেন োরব বেে, নিস্কৃাে, 

নিস্কৃাে, গুরু, ব ়ে োরগয আপনাে দেযন ভপেুি! 

  

অরধযন্দুরেেে শুকরনা গো ়ে বেরেন, আচি এেন আে কারুে গুরু-ফুরু নই! 

  

ভবযািরকে আে নীেধ্বজ ধপ ধপ করে বরস প ়েে দুচট ভি ়োরে। অরধযন্দুরেেে আেুে 

চদর ়ে েচব আাঁকরন োগরেন ভটচবরে। একটুেি িুপিাপ থাাকাে পে ভবযািরকে বেে, 

গুরু, কী োবরেন  

  

অরধযন্দুরেেে বেে, এিন চকেু না। কী োবব, নাই-ই োবচে। 

  

নীেধ্বজ বেে, ক্লাচসক চথার ়েটারে কী কাণ্ড হরে শুরনরেন  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, না শুচনচন, শুনরনও িাই না।  

  

ভহারটরেে এক ভোকো ভপ্লরট দুচট অধযচসদ্ধ চ ি এরন োেে ভটচবরে। অরধযন্দুরেেে 

না ়োনাচ ়ে উরঠ প ়োে উপিি করে বেরেন, ওরে, প ়েসা চনর ়ে  া। কন চদরন হরব  

  

ভোকোচট বেে, আরজ্ঞ দু’আনা।  

  

অরধযন্দুরেেে আাঁনরক উরঠ বেরেন, দু’আনা  বচেস কী  এন দাি ভকন, চ রিে ভজা ়ো 

ভনা িাে প ়েসা। 

  

ভোকোচট বেে, আরজ্ঞ, কী কেব বেুন, অচজকাে চ ি ব ়ে িাগচগ হর ়েরে। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ভকন, হাাঁরসো আজকাে সব পেিহংস হর ়ে উরঠরে নাচক  

  

ভবযািরকে ও নীেধ্বজ অট্টহাচস করে উঠে। ওরদে একজন ভটচবে িাপর ়ে বেে,  া 

বরেরেন, আজকাে পেিহংসরদে ব ়ে েবেবা। দচেরিশ্বরেে ভসই পাগোটাে কথাা ভনা 
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ভোরক েুরোই ভগরো, এেন নাাঁে ভকান এক চেষয নাচক চবরেন আরিচেকা ়ে নাে েুব 

নাি েটারে। এচদরক চগচেেবাবুে কাণ্ডটা ভদেুন, বাইরে এিন োব ভদোন ভ ন 

পেিহংরসে েক্ত হর ়ে এরকবারে গদ্গদ, িুে চদর ়ে নাে গ ়ো ়ে। অথাি আরগ  া  া 

িাোচেরেন, সবই ভনা িেরে। িদ-িাচগ চকেুই বাচক ভনই, টাকা প ়েসাে বযাপারেও 

ভস ়োনা! এ ভ  ব ়ে সুচবধাবারদে েচক্ত, ভকিন চকনা! 

  

নীেধ্বজ বেে, পেশু চগচেেবাবুে কারে ভগেুি, বুঝরেন  বেেুি ভ , ক্লাচসরক ওই ভ  

এক ভোকো  া েুচে নাই কেরে, আপনাো এে   াগয উত্তে চদন। আপচন আে 

অরধযন্দুবাবু এক ভজাট হর ়ে ভকানও ভিরজ দাাঁ ়োরে ও ভোকো এক ফুর ়ে উর ়ে  ারব! না 

চগচেেবাবু কী বেরেন জারনন  িাচে না ়োবাে িনন বাাঁ হান ভনর ়ে বেরেন,  া  া, 

আিাে সািরন অরধযন্দুে কথাা উ্চপােি কেচবচন! ভস এরকবারে ভগাল্লা ়ে ভগরে। 

  

ভবযািরকে বেে, চগচেেবাবু আপনারক ভবদি চহংরস করেন। চগচেেবাবু ভনা বুর ়ো ভ া ়ো। 

পাবচেক এেনও আপনারক িা ়ে। উচন ভসটাই সহা কেরন পারেন না।  

  

অরধযন্দুরেেে চনুঃেরব্দ চ ি দুচট ভেষ করে বেরেন, ভকউ একো ভেরন বসরে ভ  নাে 

িুরেে সািরন হাাঁ করে বরস থাাকরন ভনই, ভস েদ্রনা-সেযনাটুকুও ভনাো জাচনস না! 

ভনারদে আিাে চিনরন বাচক ভনই। োবচেস, আিাে সািরন চগচেরেে চনরন্দ কেরে আচি 

েুচে হব। আবাে চগচেরেে কারে চগর ়ে আিাে নারি কান োোচব! ওরে হাোিজাদা, 

চগচেে  চদ আিারক চহংরস করে থাারক, না হরে ভস ভনা ভ াগয ভোকরকই করে। ভনারদে 

িনন ভহাঁচজরপাঁচজ িুরনাপুাঁচটরদে চক ভস। চহংরস কেরন  ারব  আচি িেরে ওই চগচেেই 

সবরির ়ে ভবচে কাাঁদরব। আে চগচেে  চদ আরগ  া ়ে, আচিই সচনযকারেে কাাঁদব নাে 

জনয। 

  

অরধযন্দুরেেে উরঠ দাাঁ ়োরনই ভবযািরকে ঝপাস করে নাে পার ়ে পর ়ে বেে, ‘সযাে, 

আিারদে দু’জনরক উদ্ধাে করুন। দুিাস ভকানও কাজ ভনই। আপচন চগচেেবাবুে সরে 
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জর ়েন কেরেন না। জাচন, আপচন চক নরব ক্লাচসরক  ারেন  আিো আপনাে পার ়েে 

ধুরো, আিারদেও সরে চনর ়ে িেুন! 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, কী আপদ। ওঠ ওঠ। ভহারটরেে িরধয আে নাটক কেরন হরব না। 

ভনারদে ভক বেে, আচি ক্লাচসরক জর ়েন কেচে  

  

ভবযািরকে বেে, োইরনে সবাই বোবচে কেরে, অরধযন্দু িুিৃচফ চক িুপিাপ বরস 

থাাকরব  ক্লাচসক নারক েুরফ ভনরব! 

  

অরধযন্দুরেেে এবাে চফরক ধেরনে হাসারেন। ক্লাচসক চথার ়েটাে ভথারক নাাঁরক েুরফ ভনও ়ো 

দূরেে কথাা, ভকানও প্রিাবই আরসচন। ক্লাচসরকে নবীন পচেিােক পুেরনা ব ়েস্কৃ 

অচেরননা-অচেরনত্রী সবাইরক বাদ চদর ়ে িেরন িা ়ে। 

  

চনচন বেরেন,  চদ ভকানও চথার ়েটারে ভ াগ চদই, না হরে চক আে ধুরো পার ়ে  াব 

ভসোরন  ভকউ এরস পার ়ে জে ভঢরে ধুইর ়ে বেি করে ভনরব, নরব না!  া  া, োগ! 

  

অরধযন্দুরেেে ওরদে এচ ়ের ়ে পরথা ভনরি প ়েরেন, চকন্তু ওরদে কথাা ়ে নাাঁে িরনে িরধয 

একটু একটু জ্বাো কেরন োগে। ক্লাচসক ভথারক নাাঁরক  ারকচন, চিনােযাও  ারকচন। আে 

ভকউ সাধাসাচধ কেরব না  চনরজ চথার ়েটাে ভোোে সাধয আে ভনই, এেন ভথারক চনচন 

বাচনরেে দরে। 

  

েরক্ত  াাঁে চথার ়েটারেে ভনো ঢুরকরে, ভস আে চকেুরনই ো ়েরন পারে না। অরধযন্দুরেেে 

একা একা পথা িেরন িেরন চব ়েচব ়ে করে ভকানও একটা পাটয বরে  ান। িানুরষে সে 

সহয হ ়ে না বরে সরন্ধে পে একা এরস বরস থাারকন গোে ধারে। সরে একচট ভবানে। 

িারঝ িারঝ একটা করে িুিুক ভদন আে একটা ভগাটা নাটরকে সবকটা েূচিকা গোে 

স্বে বদরে আবৃচত্ত করে  ান। অন্ধকাে নদী আে এেরিরো বানাস নাাঁে ভ,ানা। এক 

সি ়ে ভসোরনই শুর ়ে পর ়েন চনচন। করেে জাহারজে ভোাঁরন  ুি ভেরে ধ ়েি ়ে করে উরঠ 
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পর ়ে ভদরেন ভোে হর ়ে ভগরে। অরধযন্দুরেেে দু’হান েচ ়ের ়ে অযাাঁ েব্দ করে আ ়েরিা ়ো 

োরেন। 

  

একটু দূরে একটা পাগে শুর ়ে আরে, ভসও বরে উঠে, অযাুঃ। 

  

অরধযন্দুরেেে নাে চদরক একবাে নাচকর ়ে একটা গান ধেরেন, ‘পচনরনাদ্ধাচেিী গরে 

িা— 

  

ভগা পাগেচট ভেেরি উরঠ ভগর ়ে উঠে, িা ভগা, িারগা! 

  

ভসই উন্মারদে গোচট ভবে গম্ভীে, সুরেো। গান থাাচির ়ে অরধযন্দুরেেে বরেন, ভক ভহ 

নুচি বাপধন, নুচিও চথার ়েটাে ভথারক োাঁটাই নাচক  

  

পাগে বেে, ভবাি কােী কেকাত্তাও ়োেী! 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ও ভনা সবাই পারে! আচি এইরট ধেচে, আিাে সরে গো ভিো 

ভদচে। 

  

হাি ব ়ো সাব হ ়ে  ুচন ়োরি 

NNNN NNN NN NNNNNNNN হািাো সাট 

NN NNNNNNNN NNNN হািাো 

িাটগাাঁও ভিো আরে চবোট 

Rom- t i - t om- t i - t om… 

  

পাগে হাাঁ করে ভির ়ে েইে। অরধযন্দুরেেে গান ভেষ করে বেরেন, বুঝচে চকেু  ভবে 

নাগ ়ো ভিহাো করেচেস ভনা। ওই দুচন ়ো সচনয চবচিত্র াান। ভনােও চনি ়েই দু’ভবো 

আহা য জুরট  া ়ে। আ ়ে ভনা কারে আ ়ে, ভনাে জীবন কথাা শুচন! 
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নাাঁে  ারক সা ়ো না চদর ়ে ভসই উন্মাদ নেনে করে ভনরি চগর ়ে জরে ঝাাঁপ চদে। 

অরধযন্দুরেেে পরকট ভথারক একটা আধ ভপা ়ো িুরুট বাে করে ধোরেন। এন সকারেই 

ভবে চকেু িানুষ গো ়ে িান কেরন এরসরে। েো বষযাে নদীরক িরন হ ়ে ভ ন এক ভ ৌবন-

িদ-িত্তা েিিীে িনন। েোৎ েোৎ করে ভঢউ এরস োেরে পার ়ে। অরনকগুচে ইচেে 

িাে ধো ভনৌরকা েচ ়ের ়ে আরে এধারে ওধারে।  

  

অরধযন্দুরেেরেে েেীরে এেনও ভনোে আেসা ের ়ে ভগরে, এিন সকাে সকাে নাাঁে িান 

কোে অরেযস ভনই, গো িারন পুিয অজযন কোেও প্রবৃচত্ত ভনই। চনচন চকেুটা চবচমিতন 

োরব পাগেচটে  ুব ভদও ়ো ভদেরন োগরেন। নাাঁে ধােিা চেে, পাগেো সহরজ জে 

েুাঁরন িা ়ে না। 

  

কর ়েকবাে  ুব চদর ়ে পাগেচট দ্রুন গচনরন উরঠ এরস অরধযন্দুরেেরেে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে 

হান বাচ ়ের ়ে বেে, ভদ। চকেু ভদ। 

  

পাগেচটে পেরন একচট ভোঁ ়ো ধুচন, োচে গা, িুেেচনয দাচ ়ে। ভিারেে দৃচিরনই ভবাঝা 

 া ়ে, নাে িচিরষ্কে চােনা ভনই। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, কী ভদব  

  

পাগেচট আবাে বেে, ভদ, চকেু ভদ! 

  

অরধযন্দুরেেে রুে স্বরে বেরেন, আচি চেরে চদই না,  া োগ চহাঁ ়োরস। 

  

আপন িরন বেরেন, আচি চনরজই এেন চেচেচে, অনযরক ভদব কী  

  

পাগেচট নবু ভগে না। অরধযন্দুরেেে এক দৃচিরন নাে চদরক ভির ়ে েইরেন। এ ভোকটা 

চেরে িাইবাে আরগ গো ়ে  ুব চদর ়ে শুদ্ধ হর ়ে এে ভকন   া ়েটা একটু ভবাঁচকর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে 

আরে, ভিারেে িচিদুরটা ভ ন  ুেরে, ভঠাাঁরট চবদ্রুরপে হাচস। এ কী ভকানও পাগে, না 

েদ্মরবেী িহাপুরুষ! 
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হঠাৎ অরধযন্দুরেেরেে িরন হে, চনচন ভবে কর ়েকবাে িরি পাগে ভসরজরেন, দেযকরদে 

হাননাচেও ভপর ়েরেন, চকন্তু এিন  া ়ে ভবাঁচকর ়ে ভনা দাাঁ ়োনচন। ভঠাাঁরটে হাচসটা ়ে ওে 

পাগোচি ভ ন অনয একটা িাত্রা ভপর ়েরে। এই ভোকটারক িাচ  কেরে েচবষযরন চনচন 

পাগরেে েূচিকা অরনক চনেুাঁন কেরন পােরবন। চনচন ভ ন অচেন ়ে কোে একজন োত্র, 

এই চহরসরব পাগেচটরক ননুন আগ্রহ চনর ়ে প যরবেি কেরন োগরেন।  

  

এক সি ়ে উরঠ এরস ওে কাাঁরধ হান চদর ়ে বেরেন, িরো ভদান্ত, গেি গেি চজচেচপ 

োরব নাচক  আিাে কারে এেনও দু’আনা প ়েসা আরে। 

  

পেচদনও অরধযন্দুরেেে ওই জা ়েগাচটরন এরস পাগেচটে পারে বরস নারক চদর ়ে কথাা 

বোে ভিিা কেরন োগরেন অরনকেি ধরে। পাগেচট িারঝ িারঝ দিােচট বাকা বরে, 

হারস, হঠাৎ হঠাৎ িাচটরন গ ়োগচ ়ে চদরন চদরন কাাঁরদ। অরধযন্দুরেেে নাে জনয োবাে 

চকরন আরনন, গেি োধাবল্লেী হারন চনর ়ে ভস িাঝোরন একটা ফুরটা করে ফু ভদ ়ে, 

নােপে ভ ন ভপ্রচিকারক অনুন ়ে কেরে এই েচেরন বরে, ভনািারক একটু োই  

  

অরধযন্দুরেেে নাে প্রচনচট কথাা, প্রচনচট েচে িরন এরক োরেন। িরিে সরে সম্পকয না 

থাাক, নবু চনচন অচেন ়ে চেরে িরেরেন। িরিে বাইরেই ভনা প্রকৃন অচেন ়ে চেো কো 

 া ়ে। 

  

চদন িারেক চনচন পাগেচটে সরে অরনক সি ়ে কাটারেন। নােপে পাগেচট ভকাথাা ়ে 

উধাও হর ়ে ভগে। নােপে চনচন চের ়ে ভগরেন েশ্মোরনে পারে এক সাধুে আে ়ো ়ে। 

এোরন িদ-গাাঁজা সবই িরে, সাধুচট ভ  এক নম্বরেে েণ্ড না বুরঝ ভ রন অরধযন্দুরেেরেে 

একটুও চবেম্ব হে না, সম্ভবন ভকানও ভফবাে  াকান বা েুচন আসাচি সাধু ভসরজ আরে। 

না ভহাক না, এেকিও ভনা ভকানও নাটরকে িচেত্র হরন পারে। সব ধেরনে িচেত্রই 

নাটরকে কারজ ভেরগ  া ়ে। 
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প্রচন সরন্ধরবো কেকানা েহরেে চবচেন্ন িরি  েন জ্বরে ওরঠ পাদপ্রদীরপে আরো, 

িুরে েং ভিরে নট-নটীবা  েন হাচস-কান্নাে অচেন ়ে করে  া ়ে, অরধযন্দুরেেে বরস 

থাারকন অন্ধকাে গোে ধারে। ভবচেে োগ চদনই একা, চনুঃসে। নাাঁে অচেিারনে দী যশ্বাস 

আে ভকউ ভটে পা ়ে না। 

  

গোে ধারে  াবাে জনয নাাঁরক োিবাগারনে িধয চদর ়ে আসরন হ ়ে। সরন্ধে সি ়ে এই 

অিেটারন ভবে চে ়ে থাারক। একটু অন্ধকাে হবাে পেই ভ ন এোরন অরনক ফুে ভফারট, 

ভসই সব ফুরেে টারন েুট আরস অরনক বরসে নাগব। একচদন একটা বাচ ়েে িরধয েুব 

িযাাঁিারিচি ভোনা ভগে, একচট স্ত্রীরোক  ুকরে কাাঁদরে, আে গজযন কেরে দু’চননচট পুরুষ, 

িরন হ ়ে ভ ন একটা েুরনােুচন কাণ্ড  টরন িরেরে। ভস বাচ ়েটাে দেজাে সািরন জর ়ো 

হর ়েরে অরনক িানুষ। ভ ন এেুচন ভকানও সাং াচনক নাটকী ়ে কাণ্ড  রট  ারব। 

  

ভকৌনূহেী হর ়ে অরধযন্দুরেেে জননাে ভপেরন দাাঁচ ়ের ়ে ভগা ়োচে উাঁিু করে উাঁচক চদরেন। 

ও হচে, নাটকীে কাণ্ড চকেু ন ়ে, সচনয সচনয নাটক। একচট েরেে নাটযদে ‘নীেদপযি’ 

নাটরকে িহ ়ো চদরে। 

  

অরধযন্দুরেেে ভসোন ভথারক আে ন ়েরন পােরেন না। এই নীেদপযরি চনচন কনবাে কন 

িচেরত্র অচেন ়ে করেরেন। ভেষবাব নীেদপযি িিা হবাে পেই নাাঁে এিাোে চথার ়েটাে 

উরঠ  া ়ে। নােপে ভথারকই ভনা নাাঁব কপাে পুর ়েরে। 

  

েম্বা একচট হে রেে ভিরঝরন সনেচি পানা, দুিােরট ভি ়োে ে ়োরনা, দে-বারোজন 

ভোক চবচেন্ন পাটয িুো বরে  ারে, িাঝোরন পচবিােরকে হারন োনা। দেজা বন্ধ 

ভেরেও বাইরেে ভোকরদে আটকারনা  া ়ে না, নাো জানো চদর ়ে উাঁচকঝুাঁচক িারে, বাইরে 

ভগােিাে করে, নাই িাে উনু্মক্ত করে পাবচেকরক চেহাসযাে ভদোে সুর াগ করে ভদও ়ো 

হর ়েরে। নাো িুপ করে দাাঁচ ়ের ়ে ভদেরব এই েরনয। “ভঝ িারঝ নারদে িরধয চফসচফসাচন 

শুরু হরে পচেিােক ভিাঁচির ়ে ওরঠ, সাইরেি! সাইরেি! 
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গোে ধারে আে  াও ়ো হে না অরধযন্দুরেেরেে। ভসোরন জননাে িরধয ভসাঁরট েইরেন। 

একটু একটু করে এরগারেন সািরনে চদরক। পা ়োে ক্লারবে েরেে অচেন ়ে, ভকউ-ই 

ভনিন কনচে ন ়ে, এক একজন ভনানোরে, এক একজন পাটয েুরে  ারে, নবু নাই-ই 

ভদরে  ারেন নটিু ়োিচি অরধযন্দুরেেে। হঠাৎ এক সি ়ে চনচন ভিাঁ চির ়ে উঠরেন, ভিাপ! 

নুি োো নাোর ়েক আরে। 

  

সবাই িিরক চফরে দাাঁ ়োে। পচেিােক েুরু কুাঁিরক চজরজ্ঞস কেে, ভক  ভক বেরে  

  

দেযকো এ ওে িুরেে চদরক নাকারন োগে। চঠক ভক ভ  বরেরে, না ভবাঝা  া ়েচন। 

অরধযন্দুরেেে েজ্জা ভপর ়ে িুেটা চনিু করে ভফরেরেন। এ োরব িহ ়ো ়ে চবে  টারনা নাাঁে 

উচিন হ ়েচন। 

  

পচেিােক আবাে ধিরক উরঠ বেে, এিন োরব চ সটাবয কেরে চকন্তু আচি কারুরক 

অযাোউ কেব না। একদি চস্পকচট নট হর ়ে থাাকরন হরব।  

  

আবাে শুরু হে। অরধযন্দুরেেে ভঠরে ঠুরে এরকবারে সািরন এরস প ়েরেন একসি ়ে। 

হে রেে অচেরননাো পাটয বরে  ারে, চনচনও ভঠাাঁট ভনর ়ে িরেরেন। প্ররনযকচট েূচিকাই 

নাে িুো, কনবাে কনজনরক চনচন এইসব অচেন ়ে চেচের ়েরেন। শুনরন শুনরন নন্ম ়ে 

হর ়ে ভগরেন চনচন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান েইে না, িরন িরন পাটয বরে  াচেরেন, আবাে এক 

সি ়ে গজযন করে উঠরেন, আচি নুিাে বাপ ভকন হব, হাচি নুিাে ভেচে ়োে বাপ হইরট 

িাই। 

  

সারহরবে েূচিকা ়ে ভ  বযচক্তচট অচেন ়ে কেরে নাে বািনেচে এরকবারে ভেরনা বাোচেে 

িনন। না আরে ভনজ, না আরে দাটয। ভ -রকানও সারহরবে েূচিকা ়ে অপ্রচনিন্দ্বী 

অচেরননা অরধযন্দুরেেরেে না সহয হরব ভকন  
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এবারে গণ্ডরগাে সৃচিকােীরক েনাক্ত কেরন ভদচে হে না। ভনাোরপে েূচিকাচেরননাচট 

েুরট এরস অরধযন্দুরেেরেে টুচট ভিরপ ধরে বেে, োো, নুই আিারদে োেিাচেস  িােব 

এক েিা–  

  

অরধযন্দুরেেে আত্মা হর ়ে বেরেন, না, না, েযাওিাইচন, েুে হর ়ে ভগরে, িাপ করে চদন। 

 ণ্ডািাকা ভসই ভোকচট অরধযন্দুরেেেরক এক ঝাাঁকুচন চদর ়ে বেে, েুে হর ়ে ভগরে  নুই 

ভকান ক্লারবে  আিারদে চথার ়েটাে েণু্ডে কেরন এরসচেস! 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, আরজ্ঞ না, আচি ভকানও ক্লাব ভথারক আচসচন। সচনয েুে হর ়ে 

ভগরে, েিা িাইচে, েিা িাইচে… 

  

ভোকচট নবু অরধযন্দুরেেেরক িরপটা ান কেরন উদযন হে। অনয দেযকোও বেরন 

োগে, এ ভোকটারক দুে করে দাও! োগাও। 

  

পচেিােকচট শুধু একদৃচিরন ভির ়ে চেে অরধযন্দুরেেরেে চদরক, ভস এবাে বেে, আই, 

িাচেস না। ওরক আিাে সািরন চনর ়ে আ ়ে। 

  

অরধযন্দুরেেেরক চহ ়ে চহ ়ে করে ভটরন আনা হে িাঝোরন। পচেিােক োেোরব চনেীেি 

করে চজরজ্ঞস কেে, আপচন ভক  

  

দী যকা ়ে, ভগৌেবিয অরধযন্দুরেেরেে িুরে ভোাঁিারোাঁিা পাাঁি চদরনে দাচ ়ে। ধুচনে ওপে 

উ ়েুচনটা ভবে িচেন, িাথাাে িুে অচবনযি। চনচন চনেীহ গো ়ে বেরেন, আরজ্ঞ আচি 

ভকউ না, এিচনই োিাে ভোক, নীেদপযি দু’চননবাে ভদরেচে চক না, নাই িুে ফরস্কৃ 

ভবচের ়ে এরসরে। 

  

পচেিােকচট বেে, আিাে নাি ভোরন চিচত্তে। ভোটরবো ভথারকই আচি চথার ়েটারেে নারি 

পাগে। আপনাে গো শুরন  চদ চিনরন না ভপরে থাাচক, না হরে আচি চথার ়েটারেে চকেুই 

বুচঝ না! আপচন ভ  ভস ভোক নন, আপচন িুিৃচফসারহব! 
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নেন এক সরে আেও িাে পাাঁিজন ভোক বরে উঠে, হযাাঁ, হযাাঁ, চঠক চঠক। ইচনই ভনা 

িুস্তুচফ সারহব বরট! 

  

অগনযা অরধযন্দুরেেে অরধাবদরন দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। 

  

ভোরন চিচত্তে হাাঁটু ভগর ়ে বরস পর ়ে হান ভজা ়ে করে বেে, গুরু, আচি দূে ভথারক আজীবন 

আপনাে চেষয। আপচন ভদ্রািািা য, আচি একেবয। আজ এন সািনাসািচন আপনারক 

ভদেোি, আিাে জীবন ধনয হে। 

  

বস্ত্রহেরিে পে ,ীকৃরষ্ণে সািরন ভগাচপনীো ভ িন োরব িব করেচেে, ভসই োরব অনয 

অচেরননা-অচেরনত্রীো হাাঁটু ভগর ়ে বরস বেরন োগে, আপনারক চিনরন পাচেচন। েিা 

করুন, গুরুরদব। আিাচদরগ আপচন আেীবাদ করুন। 

  

অরধযন্দুরেেরেে বুকটা েরে ভগে। অরনকচদন চনচন এিন িাটুকাচেনা ভোরননচন। টানা 

ভবে চকেুচদন হাননাচে বা প্রেংসা না ভপরে চেল্পীে িন চিচিন হর ়ে  া ়ে। অরধযন্দুরেেে 

আবাে িাো ভবাধ কেরেন। 

  

ভোরন চিচত্তে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে নাটরকে োনাটা অরধযন্দুরেেরেে হারন ধচের ়ে চদর ়ে গল্প 

করি বেে, একবাে আপনারক ভপর ়েচে  েন, আে ো ়েচে না। আপচন আিারদে একটু 

চেচের ়ে পচ ়ের ়ে চদন। আপচন স্ব ়েং নাটযািা য, আে নীেদপযি ভনা আপনাে কারে 

জেোন। 

  

ভনাোপরবেী ভোকচট দুকারন হান চদর ়ে বেে, আপনাে ‘িুকুে িঞ্জুো’, ‘আবু ভহারসন’, 

‘প্রনাপাচদনয’, ‘পাগুব চনবাসযন’ এেকি কন ভপ্ল ভদরেচে, নবু আপনারক চিনরন পাচেচন। 

এিন গুেুচেে কাজ ভকানও িানুরষ করে! আচি ভহন নোধি আপনাে গার ়ে হান নুরেচে, 

আিাে নেরকও াান হরব না। আচি এক িাইে োিা নারক েন চদর ়ে  াব, সানচদন জে 

স্পেয কেব না, নােপরেও আিারক  া োচি ভদবাে চদন। 
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অরধযন্দুরেেে নাে কাাঁরধ হান ভেরে বেরেন, িরনে অরগািরে ভদাষ ভনই। ওসব চকেু 

কেরন হরব না। নুচি ভ  নেন পাটয বেরে, “োোে কান আচি কাির ়ে ভকরট চদর ়েচেোি 

ভগা’, ও জা ়েগাটা অনয োরব বেরে দেযরকব ক্লযাপ পারব। টযাাঁক ভথারক একটা ভোট 

ভকানও চজচনস বাে করে দেযকরদে চদরক ভদচের ়ে ভিারে আগুন ভঢরে এইোরব বেরব, 

‘হাোে কারনে োচনক ়ো কাির ়ে চোঁর ়ে চনর ়েচে…’  

২৮. চেকরটাচে ়ো োিাচটক ক্লাব  

েরেে এই দেচটে নাি ভবে জিকারো, ‘চেকরটাচে ়ো োিাচটক ক্লাব’। বেরে িাে পাাঁিচট 

নাটক এো নািা ়ে। েহরে চবরেষ পাত্তা পা ়ে না, িফস্বরেে গ্রারি গরঞ্জ এরদে  াক পর ়ে। 

দুচট-চননচট ো ়ো কো অচেরনত্রীরক চকেু প ়েসা চদরন হ ়ে, এ ো ়ো বাচক সকরেে 

োেবাসাে পচে,ি। 

  

অরধযন্দুরেেে এরদে নাটয পচেিােক হর ়ে বসরেন। নাাঁে চনরজে িি ো ়ো কোে চকংবা 

ননুন করে দে গ ়োে িনন আে ভেিে ভজাে ভনই। ভকানও প্রচনচষ্ঠন িি ভথারকও নাাঁে 

কারে  াক আরসচন। ভহাক না এটা একটা চননান্ত পা ়োে ক্লাব, নবু ভনা এোরন চনচন 

এক নম্বে। সবাই নাাঁে কথাা িারন। 

  

এোরন চনচন নাটয পচেিােক হরন োচজ হর ়েরেন দুচট েরনয। ভকাথাাও নাাঁে নাি থাাকরব 

না, হািচবে-রপািারে ভনা ন ়েই, িুরে িুরেও জানারনা িেরব না। কাগরজ কেরি ভোরন 

চিচত্তেই পচেিােক। চিনী ়ে েনয হে, চনচন এরদে কাে ভথারক এক প ়েসাও ভনরবন না। 

শুধু ভগাটা দুচত্তযন বাংো িরদে ভবানে ভজা চন চদরেই িেরব।  

  

চেহাসরেে াান পচেবনযন হর ়েরে, এেন আে ভসোরন পাবচেক উাঁচক ঝুচক িােরন পারে 

না। প্রচনচদন হে  রেে িাঝোরন একটা ব ়ে ভি ়োরে চনচন বরসন, সরে সরে একজন 

নাাঁে হারন একচট গ ়েগ ়োে নে নুরে ভদ ়ে। আে একজন একচট ভগোরস িদ ভসরজ এরন 
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সািরন োরে। অরধযন্দুরেেে সাোচদনই একটু একটু করে িদযপান করেন বরে ভকানও 

সির ়েই েুব ভবচে ভনোগ্রি হন না, নাাঁে কথাা জচ ়ের ়ে  া ়ে না। 

  

ভগোরস একবাে করে িুিুক ভদন, গ ়েগ ়োে নরে টান িারেন, আে অচেরননা-

অচেরনত্রীরদে কিস্বরেে ভেো ভদচের ়ে ভদন। এক এক সি ়ে ভি ়োে ভের ়ে উরঠ চগর ়ে 

কেনও বীেদরপয, কেনও ভকৌনুরকে েচেরন হাাঁটা িো করেন, গান ভগর ়ে ওরঠন কারুে 

সরে গো চিচের ়ে। এই আনা ভোকগুরোরকই দারুি োরব গর ়ে চপরট চনরন চনচন 

বদ্ধপচেকে। 

  

‘নীেদপযি’ প্রা ়ে কনচে হর ়ে এরসরে, আে দে চদন পরেই িন্দননগরেে ফোস াো ়ে 

প্রথাি িিা হরব। নােপে ,ীোিপুরেও আিন্ত্রি আরে। িহো ভেষ হর ়ে  াবাে পেও 

কর ়েকজন ভথারক  া ়ে, গল্প গুজব হ ়ে। অরধযন্দুরেেরেে বাচ ়ে ভফোে ভকানও না ়ো ভনই। 

ভোরন চিচত্তে অরধযন্দুরেেরেে কাে ভথারক েেিরিে নানান কাচহনী ভ ন দুরিাে চদর ়ে 

চগরে ভন ়ে। অরধযন্দুরেেরেে জনা ভস ভগোরস িদ ভঢরে ভদ ়ে, নািাক ভসরজ ভদ ়ে, চকন্তু 

চনরজ গুরুে কারে ওসব চকেু ভোাঁ ়ে না। 

  

একচদন ভোরন চিচত্তে বেে, গুরুরদব, একটা কথাা বেব, অপোধ ভনরবন না  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ভস আবাে কী   া ইরে হ ়ে ভোেসা করে বরো। িরনে কথাা 

কেনও ভিরপ োেরন ভনই, নারন অসুে করে। বরে ফযারো! 

  

ভোরন চিচত্তে িাথাা িুেরক বেে, আরজ্ঞ, আচি িারঝ িারঝ হচেদাসীে কারে  াই। োচত্তরে 

ওে ওোরনই থাাচক। 

  

হচেদাসী এই ক্লারবেই একজন ো ়ো কো অচেরনত্রী। এই ধেরনে অচেরনত্রীরদে সরে 

নাটয পচেিােকরদে একটা অন্তেে সম্পকয গর ়ে উঠরব, এেকি ভ ন একটা অচেচেন 

চন ়েি আরে। 
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অরধযন্দুরেেে বেরেন, না ভবে ভনা,  াও না। নুচি চবর ়ে-থাা করেে না জাচন। িারঝ 

িারঝ পেনােীে কারে ভগরে েক্ত িোিরেে গচন বৃচদ্ধ পা ়ে, নারন েেীে ভিজাজ োে 

থাারক, এিনই ভনা অরনরক বরে। নুচি হচেদাসীে  রে  ারব, নাে জনয আিাে অনুিচন 

ভনবাে প্রর ়োজন আরে নাচক  

  

ভোরন চিচত্তে বেে, আরজ্ঞ না ন ়ে। হচেদাসী ের ়ে বা সরিারি একটা কথাা আপনারক 

জানারন পারে না। নাই আিারক বরেরে। শুরন আচিও দুচদন ধরে ব ়ে উনো হর ়ে আচে। 

ভিরপ োেরন পােচে না। গুরুরদব, আপনাে জনয একচট ভির ়েে সবযনাে হরন  ারে। 

  

অরধযন্দুরেেে িিরক উরঠ বেরেন, ভস কী! এিন অপবাদ ভনা আিাে নারি ভকউ কেনও 

ভদ ়েচন! আচি িদ-গাাঁজা োই সবাই জারন। শ্মোরন-িোরন পর ়ে থাাচক। চকন্তু কারুে েচন 

ভনা কচে না বাবা। চথার ়েটারেে িাচগরদে চনর ়ে ভবরেল্লা কো আিাে ধারন ভনই। েদ্র রেে 

ভকানও ভির ়েরকও নি কচেচন। নুচি এন ব ়ে একটা কথাা বেরে  

  

—চিরথায বচেচন, আরগ সবটা শুনুন। হচেদাসী ভ োরন থাারক, নাে কারেই গোিচিে 

বাচ ়ে। এককারে নাি কো অযাকরেস চেে গোিচি… 

  

–অন বযােযান করে বেরন হরব না। গোিচিরক আচি চিচন না  ওে  াক নাি হাাঁদু। ওে 

বাচ ়েরন আচি কনবাে ভগচে। 

  

—ভসই বাচ ়েরনই থাারক ন ়েনিচি। 

  

—হযাাঁ হাাঁ জাচন। ওে আরগ নাি চেে েূচিসুরনা না িাচটে দচ ়ে কী ভ ন। চথার ়েটারে ওই 

নাি িেরব না বরে আচিই ওে নাি ভেরেচেোি ন ়েনিচি। নােপে বরো— 

  

—ভোরক বরে ওই ন ়েনিচি আপনাে িানসকনযা। 

  

—আরে দূে, িানসকনযা ফনযা চকেু না। ওসব গােেো কথাা আচি চবশ্বাস কচে না। ওরক 

আচি োিা ভথারক নুরে এরন গর ়ে চপরট চনর ়েচে। ভেরষে চদরক ভবে োে পাটয কেন, ও 
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ভির ়েে গুি আরে। না এিন ভনা আেও কনজনরক আচি চেচের ়েচে-পচ ়ের ়েচে। চবরিাচদনী 

আিাে কারে ভেরেচন  কুসুিকুিােী, ভেত্রিচি, বনচবহাচেিী ভক ভেরেচন আিাে কারে  

এন িানস পুত্রকনযা হরে ভ  চবোট সংসাে হর ়ে  া ়ে ভহ আিাে।  

  

–ন ়েনিচি আপনারক চপনাে িনন জ্ঞান করে। 

  

—না করে ভনা করুক। ন ়েনিচিে নাগে আচি  েন চেেুি না, নেন নাে িানসবাপ হরন 

ভদাষ কী  না বারপে িনন  চদ হর ়ে থাাচক, না হরে আচি আবাে নারক নি কেি কী 

করে  

  

—আরজ্ঞ নি কোে কথাা ভনা বচেচন। চে চে চে চে, এিন কথাা আিাে িুরেও আসরব না। 

বেচেোি ভ , আপনাে জনয, হ ়েরনা আপনাে অজ্ঞানসারেই ন ়েনিচিে সবযনাে হর ়ে 

 ারে। 

  

–কী েকি  কী েকি  আিাে ভকৌনূহে বৃচদ্ধ পারে। 

  

–আপচন এিাোে নুরে চদরেন, আপনাে দরেে সবাই েত্রেে হর ়ে ভগে, িােজন ো ়ো 

অনযো সবাই ভকানও না ভকানও ভিরজ এেন ঢুরক পর ়েরে। আে ন ়েনিচি, ভ  চেে 

আপনাে  চহরোইন, পাবচেরকে কারে  াে দারুি চ িাি, ভস িুপিাপ বরস আরে 

বাচ ়েরন। 

  

—আচি নাে কী কেব  দে ভেরে ভগরে, এেন ভ  ভ োরন পােরব  ারব। সবাে কাজ 

েুাঁরজ ভদবাে জনয আচি দাসে চেরে চদর ়েচেোি নাচক  এিন কথাা বো ভনািারদে োেী 

অনযা ়ে। 

  

—আরজ্ঞ, ন ়েনিচিে ভবো ়ে কাজ েুাঁরজ ভদবাে প্রশ্নই ওরঠ না। চিনােযা নারক ভ রকরে, 

িাে ভ রকরে। ক্লাচসক ভথারক সাধাসাচধ কেরে, নবু ভস  া ়ে না। 

  

—ভস ভকাথাা ়ে  ারব না  ারব, নাে আচি কী জাচন! ও ভেিচ ়েটাে বোবেই গুরিাে ভবচে। 
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–অিে দত্ত চনরজ চগর ়েচেরেন নাে কারে, নবু ন ়েনিচি ভদো করেচন। আপচন নারক 

েপরথা ভবাঁরধ ভেরেরেন। আপচন একচদন নারক পা েুাঁইর ়ে প্রচনজ্ঞা কচের ়ে চনর ়েচেরেন ভ  

আপনারক ভের ়ে ভস ভ ন ভকাথাাও না  া ়ে। নাই এেনও ভস আপনাে অনুিচন ো ়ো 

ভকানও ভবার য ভ াগ ভদরব না। েপথা ভস োেরব না! আপনাে সন্ধানও ভকউ জারন না। 

  

অরধযন্দুরেেে হা-হা করে অট্টহাস করে উঠরেন। িরদে ভগোরস আবাে একটা িুিুক 

চদর ়ে বেরেন, েপথা না ভ া ়োে চ ি! ওরহ চথার ়েটারে আিো নকে কথাা বচে, নকে 

োরব হাচস, নকে োরব কাাঁচদ। আিারদে জীবরন আসে চকেু আরে নাচক  ওসব েপথা 

টপরথাে ভকানও দাি ভনই। চথার টারেে ভেনরেে েবব নুচি কী জারনা  আজ ভ  দু’জরনে 

গোগচে োব, কােরকই ভদেরব দু’পাাঁিটাকা ভবচে ভোজগারেে ভোরে একজন অনয 

ভিরজ িরে ভগে, েিনা শুরু করে চদে। চগচেেবাবুে হারন গ ়ো চেষয অিৃনোে, ভসই 

দুজরনে িরধয আকো-আকচে হ ়েচন  ‘অসাে এ সংসাে, নুচি কাে ভক ভনািাব।’ ভোরক 

বাপ-িারক প যন্ত েুরে  া ়ে। ওই ন ়েনিচি  চদ চথার ়েটাে আে না কেরন িা ়ে, না হরে 

োাঁসাে ভদরে ভকানও বাবু ধরুক! ভ োরন েুচে  াক! 

  

ভোরন চিচত্তে বেে, হচেদাসী ভনা বরে ভির ়েটা এরকবারে অনয ধানুরন গ ়ো। অিন রূপ-

ভ ৌবন, অিন নাি  াক, নবু নাচক ভকানও পুরুরষে সরে ভিরে না। োচত্তরে ভকউ ওে 

 রে ভ রন পারব না। ির ়েবাও ওে গুরিে প্রেংসা করে, এিনচট আরগ কেনও শুচনচন। 

অিে দত্তরক চফচের ়ে ভদবাে িনন চহিন কটা ভির ়েে থাাকরন পারে বেুন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, ও ভির ়েটা ভ িন ভঠচট, ভনিচন ভদিাচক। একবাে এক িিব ়ে 

িহাোজা ওে গান ভোনাে জনয কন ভপ ়োচপচ ়ে কেরেন, ও  ুচ ়ে চকেুরনই ভগে না। ও 

 চদ চনরজে পার ়ে কু ়েে িােরন িা ়ে, নরব আচি কী কেব! 

  

-ও চকন্তু চথার টাে োেবারস। চথার ়েটারব আবাে ভ াগ ভদবাে ইরে আরে, শুধু আপনাে 

জনয পােরে না। হচবদাসী বরে, আে চকেুচদরনে িরধয আপনাে সন্ধান না ভপরে ও 

কােীরন িরে  ারব। নারন চথার ়েটারেে কন েচন হরব বেুন! অিন প্রচনোি ়েী একজন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 412 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অযাকরেস  আচি হচেদাসীরক বরে চদেুি একচদন নারক এোরন চনর ়ে আসরন। এরস 

আপনাে পার ়ে প ়েক। চকন্তু না ভবাধহ ়ে ভস আসরব না। নাই বেচেেুি কী, আপচন  চদ 

একচদন চগর ়ে নারক অে ়ে ভদন! ন ়েনিচি ক্লাচসক চথার ়েটারে ভ াগ চদরে ভ ারো কো 

পূিয হরব। 

  

অরধযন্দুরেেে এবাে ‘প করে জ্বরে উরঠ বেরেন, কী, আচি  াব নাে বাচ ়ে  ভনারদে 

িুরেে ভকানও আ ়ে ভনই  আিাে এিাোে ঋরিে দার ়ে উরঠ ভগে, ভসোরন দত্ত বাচ ়েে 

এক উটরকা ভোকো ক্লাচসক চথার ়েটাে েুরেরে, ভসই ক্লাচসকরক আচি সাহা য কেব  

েবেদাে এিন কথাা আে আিাে সািরন উ্চপােি কেরব না। ন ়েনিচি কােী  াক বা 

উচ্ছ্বরন্ন  াক, নারন আিাে কী  

  

িাথাা ়ে োগ ির ়ে ভগরে োচত্তরে োে করে  ুি আসরন িা ়ে না। অরধযন্দুরেেে চবোনা ়ে 

শুর ়ে েটফট কেরন োগরেন। বােবাে ভিারেে সািরন ভেরস উঠরন োগে ন ়েনিচিে 

িুে। কুরিােটুচেে কুরিােো একনাে িাচট চনর ়ে ভ িন আরি আরি একটা িানুরষে িুে 

ফুচটর ়ে ভনারে, ভসই োরব চনচন ন ়েনিচিরক গর ়েরেন। প্রথাি  েন ভির ়েচটরক ভদরেন, 

নেন শুধু নাে গারনে গোটা োে চেে। চকন্তু শুধু না চদর ়ে চক ব ়ে অচেরনত্রী হও ়ো 

 া ়ে  িরিে ওপে হাাঁটা িো, হঠাৎ িুে  ুচের ়ে নাকারনা, প্রাারনাদযন হর ়ে উইংরসে 

কারে চগর ়ে আবাে চফরে দাাঁ ়োরনা, এই গুরোও ভনা আসে। কিস্বরেে ওঠা-নািা 

ভেোরনাে জনয চক কি োটরন হর ়েরে  হযাাঁ, একথাা চঠক, ভির ়েটাে ভেোে আগ্রহ চেে। 

দু’োইন পাটয দেবাে ধরে বোরেও কেনও ক্লাচন্তে চিে ভদো ়েচন। ওে প্রধান সম্পদ 

ওে িেুদুচট। শুধু নীেরব ভির ়ে থাাকাে িরধযও অরনক েকি োষা ভফারট। চথার ়েটারেে 

অচধকাংে ভির ়েই ভনা গরুে িনন োবর ারব ভিারে নাচকর ়ে থাারক। ও ভির ়েে ভিারে 

কেনও নদীে িািেয কেনও আর হয ়েচগচেে ধাো। নাই ভনা ওে নাি ভেরেচেরেন 

ন ়েনিচি। 

  

ন ়েনিচি করব নাাঁে কারে েপথা কেে  িরন প ়েরে না ভনা! েপথা টপরথাে ভকানও িূেয 

আরে নাচক! ভনািাে জনয প্রাি চদর ়ে চদরন পাচে, ভনািারক ভের ়ে কেনও  াব না, এেকি 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 413 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কথাা ভনা চথার ়েটারেে ভোরকো  েন নেন বরে, িুো কো সংোরপে িনন, ভকউ চক 

নাে গুরুত্ব ভদ ়ে  করব ভসেকি কী কথাা হর ়েচেে, ও ভির ়েটা নাই আাঁকর ়ে ধরে বরস 

আরে  ক্লাচসক ভথারক  াকা াচক কেরে, নাও ভ াগ চদরন  ারে না, এই পারপ েো 

পৃচথাবীরন এিন ভির ়ে জন্মা ়ে! ভির ়েটা পাগে নাচক  

  

ক্লাচসক, ক্লাচসক। অরধযন্দুরেেরেে এিাোে চথার ়েটাে উরঠ ভগে, এেন ক্লাচসরকেই জ ়ে-

জ ়েকাে। সবাই বোবচে কেরে, বাংো েেিরি ননুন  ুরগে শুরু হর ়েরে,—ভসই  ুরগে 

প্রবনযন করেরে এক ভদবদূন, নাে নাি অিে দত্ত। ভেচে ব্রাদারসযে িুৎসুচি িােকানাথা 

দত্ত চবোট ধনী, নাে এক ভেরে হীরেন্দ্র কা ়ো হর ়েও সংস্কৃৃরন ব ়ে পচণ্ডন আে পােযচনক 

চহরসরবও নাি হর ়েরে চকেুটা। আে এক ভেরে এই অিে, বারপে টাকা ভনা অরনক আরে 

বরটই, বাচ ়েরন ভেোপ ়োেও িিা আরে। 

  

ধনী পচেবারেে সন্তান েে করে চথার ়েটাে েুরে টাকা ও ়োরে, এিনচট ভ  আরগ আে 

 রটচন না ভনা ন ়ে। চকন্তু এই অিে দত্তে ধেন-ধােি সবই অনয েকি। ভেরেচট ভ  

অচনে ়ে সুপুরুষ না স্বীকাে কেরনই হরব। কাশ্মীচেরদে িনন ভগৌেবিয, সুগচঠন েেীে, 

কপাট বে, েোট কিস্বে। বাংোে েেিরি এেকি সচনযকারেে না ়েরকাচিন ভিহাোে 

অচেরননা আরগ আরসচন। শুধু অচেরননা ন ়ে, অিে দত্ত চনরজই চনরদযেক। ক্লাচসক 

চথার ়েটাে প্রবনযরনে পেই অরনক েকি পচেবনযন  টারে ভস। ভিজ ভথারক শুরু করে হরেে 

ভি ়োে প যন্ত সব ভঢরে সাজারে, সব চকেু ঝকঝরক নকনরক, ভকাথাাও একচবন্দু ি ়েো 

থাাকরব না, ননুন করে আরো বসারনা হর ়েরে, পুেরনা বযাক েপ বাচনে। শুধু চথার ়েটাে 

চবষর ়ে ভস পচত্রকা বাে কেরে। অচেরননা-অচেরনত্রীরদে িাইরন বাচ ়ের ়ে চদর ়েরে, কারজ 

চন ়েি-েৃঙ্খো এরনরে, নাই ভ -রকউ এেন ক্লাচসরক ভ াগ ভদবাে সুর াগ ভপরে ধনয 

হর ়ে  া ়ে। 

  

না এসব ভহাক না, োে কথাা। ভকউ  চদ চথার ়েটারেে উন্নচন  টা ়ে, আেও ভবচে সংেযক 

দেযক টানরন পারে, না হরে ভনা অরধযন্দুরেেরেে িনন  াাঁো পাবচেক চথার ়েটারেে সরে 

প্রথাি ভথারক জচ ়েন নাাঁরদে ভনা েুচে হবােই কথাা। চকন্তু অিে দত্ত ভ  িযাটাং িযাটাং বাচক 
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শুরু করেরে। ভস নাচক বরে, বুর ়ো-ধুর ়োরদে চদর ়ে আে িেরব না, ভ াষ-িুিাচফরদে 

িনন ভটরন ভটরন আবৃচত্তে ঢরে অচেন ়ে আে িরে না! আবৃচত্তে ঢরে অচেন ়ে  

অরধযন্দুরেেরেে িনন একই নাটরক পাাঁিচট েূচিকা ়ে পাাঁি েকি কিস্বরেে ভেো ভদোবাে 

েিনা আরে ওই ভোকোে  চহরিাচেকারে চহরো সাজরে িাষােুরষাে অচেন ়ে করে 

ভদোক ভনা। 

  

চনদ্রাহীননাে জ ়েনা কাটাবাে জনয সকােরবো োে করে ভনে ভিরে িান কেরেন 

অরধযন্দুরেেে। নােপে িুপ করে বাোন্দা ়ে বরস নািাক টানরন োগরেন। সংসারেে 

ভকানও বযাপারে চনচন িাথাা  ািান না। এই জরন্ম আে সংসােী হও ়ো হে না। কুে োচে 

না িান োচে, ভসই অবাা। একবাে চথার ়েটারেে ভনো েরক্ত ঢুরক ভগরে আে সংসারে িন 

বরস না। 

  

ভবো দেটা আন্দাজ ভবচের ়ে প ়োে িন করে ভপাোক বদোরেন। আজ চনচন দাচ ়ে 

কাচির ়েরেন, একটা ভকাাঁিারনা ধুচন ও চসরেে ভবচন ়োন গার ়ে চদর ়ে, একটা হচ ়ে হারন 

চনর ়ে ভবরুরেন বাচ ়ে ভথারক। হাাঁটরন হাাঁটরনই এক সি ়ে চনচন উপচান হরেন গোিচিে 

বাচ ়েরন। ভসাজা উরঠ এরেন ভদানো ়ে। 

  

গোিচি নেন পা ়োে িােচট অনাথা ভেরেরির ়েরক আবৃচত্ত ভেোচেে, অরধযন্দুরেেেরক 

ভদরেই নারদে েুচট চদর ়ে চদে সরে সরে। অরধযন্দুরেেরেে পার ়েে কারে গ ়ে হর ়ে ভস 

প্রিাি কেে বরট, চকন্তু োগ োগ গো ়ে চজরজ্ঞস কেে, কী ভগা, সারহব-রদবনা, হঠাৎ 

এচদরক এরে কী িরন করে  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, অরনকচদন ভনারক ভদচেচন হাাঁ, নাই োবেুি এই িাাঁদ বদনচট 

ভদরে আচস। 

  

গোিচি থুানচনরন আেুে চদর ়ে বেে, আহা, িরে  াই, িরে  াই! শুরন এরকবারে প্রাি 

জুচ ়ের ়ে ভগে। এই জেহিীরক ভনা আজকাে ভকউ ভদেরন আরস না! ভনািাে বাচ ়েরন 
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িাে-পাাঁিবাে ভোক পাচঠর ়েচে, বাবুে পাত্তাই ভনই। কেনও বাচ ়েরন পাও ়ো  া ়ে না। না 

থাারকা ভকাথাা ়ে সাোচদন  

  

অরধযন্দুরেেে িুিচক ভহরস বেরেন, শ্মোরন। এচগর ়ে থাাকচি, বুঝচে। একচদন ভনা 

ভ রনই হরব! 

  

গোিচি বেে, ভ রন সকেরকই হরব, না বরে আরগ ভথারকই এক পা বাচ ়ের ়ে থাাকরন 

হরব ভকন গা  

  

—হাাঁদু, অরনকচদন পে এেুি, দুরটা চিচি কথাা বে। আরগ ভনাে িুে চদর ়ে িধু ঝেন। 
  

–নেন ভনািাে ভিহাোটাও নব কাচন্তরকে িনন চেে, এিন চসাঁচ ়েরন পানা হ ়েচন। 

  

—আিাে বাচ ়েরন ভোক পাচঠর ়েচেচে ভকন  ভপ্রি উথারে উরঠচেে বুচঝ?  

  

—হযাাঁ ভগা, দুরধে ভফনাে িনন উথারে উরঠচেে। অরনককাে ভনািা ়ে না ভদরে প্রািটা 

আনিান কেচেে। নুচি ভকিন ধাো িানুষ, আিারদে ন ়েন বরে ভির ়েটারক কী সব িুচক্ত 

চদর ়ে ভবাঁরধ ভেরেে  

  

-িুচক্ত, কীরসে িুচক্ত  আিাে এিাোে চথার ়েটারে ভনা ভকানও ভেোপ ়োে কােবাে চেে 

না! 

  

—নুচি নাচক নারক ভকান বাাঁধরন ভবাঁরধ ভেরেে, ভনািাে অনুিচন ো ়ো ভস আে ভকানও 

ভবার য নািরন পােরব না। ভকোচসরকে অিে দত্ত চনরজ নারক সাধরন এরসচেরেন, 

ভির ়েটা নাে সরে ভদোই কেে না। 

  

—অিে দত্ত ভনাে এোরন এরসচেে  ভকিন ভদেচে ভে  

  

—আহা, চঠক ভ ন োজপুত্তে। এিনচট আে ভদচেচন। ভ িন গার ়েে েং, ভনিচন িাথাা ়ে 

িুরেে কী বাহাে! কথাাবানযা শুনরেই ভবাঝা  া ়ে, ব ়ে বংরেে ভেরে। একটুও োবোচি 
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ভনই। েুাঁচ ়েটারক কন করে বেেুি, একবাে নীরি নাি, দুরটা কথাা অন্তন বরে  া, না 

এেই না। 

  

–ভির ়েটা ভকানও চথার ়েটারে  া ়েচন, বাবু ধরেরে  

  

–অিন কথাাচট িুরে এরনা না। কন কন ব ়ে িানুরষে ভেরে ওরক ভির ়েরে, ও কারুে পারন 

চফরেও নাকা ়ে না। এ ভির ়ে অনয ধানুরন গ ়ো। নুচি আচি ভ  োইরন আচে, ভস োইরন 

এিন ভির ়ে ভকউ কেনও ভদরেচন। 

  

—ভির ়েটারক একবাে  াক, নাে সরে কথাা বচে। 
  

—দযারো বাপু, কন টাকা ভপরে ভনািাে ওই িুচক্তে কাটাকুচটন হরব, বরে দাও ভনা। 

ভ িন করে পাচে, আিো না চদর ়ে ভদব। অিন একটা ভির ়ে এরিরজ নািরব না, এরন 

ভ  আিােই বদনাি। 

  

—আরে িাচগ, েুাঁচ ়েটারক  াক না। ভনাে ভিাপা একটু বন্ধ কে, আচি ওে সরে সোসচে 

কথাা কই। 

  

ন ়েনিচি পুরজা ়ে বরসরে। নাে পুরজা ়ে ভকানও িন্ত্র ভনই, ঠাকুরেে ভকানও ভোগও ভনই। 

কৃরষ্ণে িূচনযে সািরন ভস অরনকেি ভিাে বুরজ চনুঃেরব্দ বরস থাারক। 

  

গোিচি চনরে নারক  াকরন এে। অরধযন্দুরেেরেে নাি শুরন ন ়েনিচি উৎফুল্ল হর ়ে 

একটা চটরনে ভনােে েুরে একটা পটুচে সরে চনর ়ে দ্রুন ভনরি এে নীরি। 

  

িও ়ো োে পা ়ে সাদা োচ ়ে পো, িাথাাে িুে ভোো, আে ভকানও প্রসাধন ভনই। িাচটরন 

বরস পর ়ে অরধযন্দুরেেরেে পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি করে  েন ভস উরঠ দাাঁ ়োে, 

অরধযন্দুরেেে কর ়েক চিচনট িুগ্ধ হর ়ে নাে চদরক ভির ়ে েইরেন। ন ়েনিচি সানাে বহ 

বর ়েরস এেন পিয  ুবনী, েেীরে একটুও ভিদ জরিচন, চসংচহনীে িনন ভকািরেে গ ়েন। 
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অরধযন্দুরেেে বেরেন, ভকিন আচেস, ন ়েন  

  

ন ়েনিচি বেে, আপনাে আেীবযারদ োে আচে। 

  

অরধযন্দুরেেে চজরজ্ঞস কেরেন, হযাাঁরে, ভনাে সরে নাচক আিাে কী েপরথাে বন্ধন আরে  

সবাই বোবচে কেরে, অথাি আিােই চকেু িরন ভনই।  

  

ন ়েনিচি িৃদু স্বরে বেে, একচদন আপচন আিারক একটা নাি ভেোচেরেন। ভসচদন 

আপনাে েেীে োে চেে না, পচে,িও হচেে  রথাি। আপচন একসি ়ে বেরেন, এন 

কি করে নাচেি চদর ়ে কী আিাে োে! একচদন ফুরুৎ করে পাচে উর ়ে  ারব। অনয 

চথার ়েটাে ভথারক ভবচে টাকাে অফাে চদরেই নুই পাোচব। আচি নেন আপনাে পা েুাঁর ়ে 

প্রচনজ্ঞা করেচেোি, আপনাে অনুিচন ো ়ো আচি ভকানওচদনই অনয চথার ়েটারে  াব না। 

  

অরধযন্দুরেেে হা-হা করে ভহরস উরঠ বেরেন, ও, এই কথাা! ভনোে ভঝাাঁরক করব কী 

বরেচে িরনই ভনই। এিন কথাা ভনা অরনকরকই বচে, নাো ভনা িারনই না, আচি চনরজও 

িরন োচে না। 

  

ন ়েনিচি বেে, ভসচদরনে কথাাে প্রচনচট অেে আিাে িরন আরে। সাোজীবন না আচি 

অেরে অেরে ভিরন িেব। 

  

অরধযন্দুরেেে এচগর ়ে এরস ন ়েনিচিে থুানচন েুাঁর ়ে বেরেন, ভনাে বুচঝ চথার ়েটাে েুব োে 

োরগ  নুই কারুে সরে ভসাহাগ-পীচেন কচেস না শুরনচে। 

  

ন ়েনিচি বেে, আপচন কন কি করে চেচের ়েরেন, না নি হরন চদরন িাই না। নাই 

চথার টাব োে োরগ। 

  

অরধযন্দুরেেে এবাে ন ়েনিচিে িাথাা ়ে একটা হান ভেরে বেরেন,  া ন ়েন, ভনারক আচি 

িুচক্ত চদোি। কথাাে কথাাই ভহাক বা পচবত্র েপথা ভহাক, সব এেন ভথারক িুরক ভগে। 
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এেন ভথারক নুই স্বাধীন, নুই ভ -রকানও চথার ়েটারে ভ াগ চদরন পাচেস।  চদ আিাে 

চনরজে দে গ ়োে সািথাযয হ ়ে কেনও, নেন নারক আবাে  াকব। নেন নুই আচসস! 

  

ন ়েনিচি আবাে অরধযন্দুরেেেরক প্রিাি করে নাাঁে পার ়েে কারে টাকা ভনা ়োচট বােে। 

অরনকটা চপচের ়ে চগর ়ে অরধযন্দুরেেে বেরেন, এটা কী  

  

ন ়েনিচি বেে, এটা আিাে প্রিািী। আপচন আিারক কন টাকা চদর ়েরেন, নাে ভবচেে 

োগই েেি হ ়েচন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, নুরে ভন, নুরে ভন। অরধযন্দুরেেে িুিাচফ  নই নীরি নািুক, 

ভকানওচদন চেচেচে হরব না।  ারক ভ  টাকা চদর ়েচে, না ভফেন ভনবাব বদরে আিাে 

িৃনুযও োে। নরব এেনই িেচে না আচি। সবাই বুর ়ো বুর ়ো বরে, এই বুর ়ো হার ়েই 

আবাে ভেেচক ভদোব! 

  

হঠাৎ নাে ভিারে জে এরস ভগে। েজ্জা ভপর ়ে িুেটা চফচের ়ে চনর ়ে ধো গো ়ে বেরেন, 

ন ়েন, আচি আেীবযাদ কেচে, নুই েুব ব ়ে অচেরনত্রী হচব। চনরজে িান ভথারক কেনও 

চবিুযন হচব না। এই বুর ়োরক িরন োচেস। 

২৯. এক বরস্ত্র, কপদযকেূনয অবাা ়ে 

এক বরস্ত্র, কপদযকেূনয অবাা ়ে প্রা ়ে কারুরক না জাচনর ়ে চ চন বাংো ভদে ভের ়ে িরে 

চগর ়েচেরেন, চনচন িাে বৎসে পে চফরে এরেন োজকী ়ে িচহিা ়ে। স্বরদে ভের ়ে চনচন 

 েন আরিচেকা ়ে  াত্রা করেন, নেন অল্প সংেযক িানুষই ভস সংবাদ জানন, নাে 

প্রনযাবনযরনে সি ়ে  চবপুে সংবধযনাে আর াজন কো হর ়েচেে সবযত্র। 
  

োেন সাম্রারজযে েূচিরন স্বািী চবরবকানন্দ প্রথাি পা োেরেন কেরম্বা েহরে। নাাঁরক 

স্বাগন জানাবাে জনয ভসোনকাব চহন্দু সিাজ আরগই একচট কচিচট গঠন করেচেে, বহ 

গিযিানয বযাচক্ত জাহাজ াটা ়ে উপচান। জাহাজ ভথারক ভনরি একটা চিি েরি  াত্রীরদে 
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আনা হচেে, ভ রক গরু ়ো ভপাোক ও পাগচ ়ে িাথাা ়ে চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরেন স্বািী 

চবরবকানন্দ, হাজাে হাজাে িানুষ নাাঁে নারি জ ়েধ্বচন চদরে! স্বািীচজে সরে এরসরেন 

ভসচে ়োে দম্পচন, নাাঁো এেকি দৃেয কেনও ভদরেনচন। 

  

কেরম্বা ো ়োও চসংহরেে অনুোধাপুে, কাচণ্ড, জাফনা প্রেৃচন নগরে নাাঁে চবপুে সংবধযনা 

িেে চদরনে পে চদন, নাাঁরক বক্তৃনা চদরন হে অরনকগুচে। বনযাে সি ়ে  াাঁে বীেচবিি 

ভদরে সবাই অচেেূন,  াাঁরক িরন হ ়ে চসংহপুরুষ, চনচন চকন্তু চেনরে চেনরে ভবে ক্লান্ত, 

েেীেও সুা ন ়ে। সকাে ভথারক বাচত্র প যন্ত জনসিাগি ভেরগই আরে, িানুরষে 

,দ্ধােচক্তও এক সি ়ে অনযািারেে প যার ়ে িরে  া ়ে। চদরনে পে চদন এেকি িেরন 

থাাকরে স্বািী চবরবকানন্দরক ে যাো ়েী হর ়ে প ়েরন হন, নাই নাাঁে অন্তুেে সেীবা একচট 

ভোট জাহাজ ো ়ো করে চসংহে ভের ়ে েওনা হরেন িূে োেন েূেরণ্ডব চদরক। 

  

জাফনা ভথারক িাত্র পিাে িাইে সিুদ্র পথা ভপরুরেই োেরনে উপকূে ভেো। সদেবরে 

স্বািীচ ়ে এরস ভপৌাঁেরেন পাষান নারি একচট ভোট েহরে।  

  

ইংেযাি বক্তৃনা সোগুচে চদন চদন ভবচে জনচপ্র ়ে হর ়ে উঠচেে, ভবে কর ়েকজন সচি ়ে 

চেষয ও কিযী পাও ়ো চগর ়েচেে, নােই িরধয স্বািী চবরবকানন্দ এক সি ়ে চঠক কেরেন 

ভদরে চফরে আসরবন। চবরদরে  নই সাফেয আসুক, ভদরে নাাঁব গুরুোইো অরনকটা 

চদরেহাো অবাা ়ে ের ়েরেন। ,ীোিকৃরষ্ণে নারি নাে সংসাব ভের ়েরেন, একটা 

ো ়োবাচ ়েরন একসরে ভথারক জপ- নপ, োন্না োন্না ও আড্ডা গুেনাচন িরে, এই চক িুচক্ত 

োরেে উপা ়ে! 

  

চবরবকানন্দ চঠক কেরেন, সবাইরক এক চন ়েি-েৃঙ্খোে িরধয এরন একচট সঙ্ঘ বা চিেন 

াাপন করন হরব। ঝাচপর ়ে প ়েরন হরব ভসবািূেক কারজ। এনকাে চহন্দু ধিয চেচের ়েরে 

শুধু বযচক্তিানুরষে িুচক্তে কথাা, জ্ঞান িাগয, েচক্ত িাগয চদর ়ে নুচি ভিাে োে করো। চকন্তু 

 ুরগে পচেবনযন হর ়েরে। এেন চিন্তা কবরন হরব িানুরষে িুচক্তে কথাা। িনুচদযরক এন 

অোব, এন দাচবদ্রয, এন বিনা, এসব ভথারক ভিাে চফচের ়ে নুচি  চদ চনজযরন একা একা 
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নপসযা করো, না ভনা স্বাথাযপেনােই নািাওে। অনয সব ধরিয সে বদ্ধোরব িানবরসবাে 

উরদযাগ থাারক, চহন্দু ধরিয সঙ্ঘবদ্ধ হবাব ভকানও ধােিাই ভনই, নাই ভনা এ ধরিযে এন 

অবনচন। 

  

একবাে ভদরে ভফোে কথাা িরন হরনই চবরবকানন্দ েটফট কেচেরেন, আে ভদচে কেরন 

িানচন। একজন ইংরেজ শুোথাযী বরেচেরেন, আপচন িাে বেে পািানয ভদরে েইরেন, 

এোনকাে বানাস চনিযে, জে জীবািুশুনয, োদযদ্রবয অরনক োে, আপচন এইসরব 

অেযি হর ়ে ভগরেন, এেন হঠাৎ োবরন চগর ়ে চক চটকরন পােরবন  ভসোরন সব চকেুই 

অস্বাাযকে, ভনাংো, ধুরো, কাদা পািরপরি। চবরবকানন্দ নাাঁরক সহারসা উত্তে 

চদর ়েচেরেন, দযারো োই, ভদে ভের ়ে আসাে আরগ আচি োবনরক শুধু োেবাসনাি। 

এেন োেরনে প্রচনচট ধূচেকিা প যন্ত আিাে পচবত্র িরন হ ়ে, ভসোনকাে বানাস পচবত্র, 

োেন আিাে পূিযেূচি, সাো োেনই আিাে নীথাযরেত্র! 
  

পাম্বারন ভনরি চবরবকানন্দ ভসোনকাে োচনকটা ধুরো চনর ়ে কপারে ভোাঁ ়োরেন। 

  

এোরনও চনচেচবচেরন থাাকা ভগে না, োিনারদে োজা স্ব ়েং ভসোরন পাত্রচিত্ররদে চনর ়ে 

চবরবকানন্দরক অেযথাযনা জানাবাে জনয উপচান। োজেকরট নাাঁরক বচসর ়ে অনযো 

পদব্ররজ অনুসেি কেরন োগরেন, চকেুদূে  াবাে পে োজাে িরন হে এরনও ভ ন এই 

সন্নযাসীরক  থাার াগয ি যাদা ভদও ়ো হরে না, ভ া ়োগুরো েুরে চদর ়ে চনচন স্ব ়েং গাচ ়েটা 

টানরন ভগরেন, আেও বহ ভোক এরস নারন হান োগাে। সহর করিে জ ়েধ্বচনরন 

চবিচথান হে বানাস। এন বা ়োবাচ ়ে চবরবকানন্দে চঠক সহয হরে না। চকন্তু প্রচনবাদ 

জানাবােও উপা ়ে ভনই। 

  

োরিশ্বে চেরবে িচন্দরে প্ররবে করে নাাঁে িরন প ়েে পুেরনা চদরনে কথাা। আরিচেকা 

 াবাে আরগ  েন চনচন পচেব্রাজক চেরেন, নেনও একবাে এই িচন্দরে এরসচেরেন, 

নেন চনচন চেরেন দণ্ডকিণ্ডেুধােী এক পথা,ান্ত সন্নযাসী, ভকউ এোরন নাাঁরক চিনন না। 

আে আজ শুধু নাাঁরক একটু ভিারে ভদোে জনয বহ ভোক ভঠোরঠচে কেরে। 
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িচন্দে প্রােরি নাাঁরক একচট বক্তৃনা চদরন হে। ভকানও চহন্দু সন্নযাসী সিোিে ভ  কথাা 

বরেন না, চবরবকানন্দ উ্চপােি কেরেন ভসই সাে সনয। িূচনযপূজা প্রকৃন পূজা ন ়ে। 

দচেদ্র, দুবযে, ভোগী-এই সকরেে িরধযই চ চন চেব দেযন করেন, চনচনই  থাাথায চেরবে 

উপাসনা করেন। চেরবে সন্তানরদে ভসবাই চেরবে ভসবা। ভ  বযচক্ত শুধু প্রচনিাে িরধয 

চেরবাপাসনা করে, ভস প্রবনযক িাত্র। 

  

এে পে িাদুো, চত্রচিনাপেী, কুম্ভরকািি, িাদ্রাঞ্জ প্রেৃচন েহরেও সংবধযনাে উত্তরে 

চবরবকানন্দ প্রা ়ে এই েকি কথাাই বেরন োগরেন। আিারদে এই িানৃেূচি বহকাে 

পরে গেীে চনদ্রা পচেনযাগ করে ভজরগ উঠরে। অন্ধ ভ , ভস ভদেরন পারে না। চবকৃন 

িচিষ্ক ভ , ভস বুঝরন পােরে না।…সব ধিযই সনয। পৃচথাবীে ভোকরক আিারদে কাে 

ভথারক এই পেধিযসচহষু্ণনা চেেরন হরব। 

  

িাদ্রারজ চবরবকানরন্দে আগিন উপেরে অেূনপূবয িািরেযে সৃচি হর ়েচেে। সোে পে 

সৃো, বক্তৃনাে পে বক্তৃনা, অসংেয দেযনপ্রাথাযী। োেরনে জে ও বা ়েু  নই নাাঁে কারে 

পচবত্র িরন ভহাক, অরনক চদন অনেযারসে পে এোনকাে বানারস চনশ্বাস চনর ়ে নাাঁে 

সচদযকাচে হে, জে পান করে ভপরটে গণ্ডরগাে। েেীে ভবে কাবু হর ়ে পর ়েরে, নবু ভস 

কথাা চনচন কারুরক জানারন িান না। বক্তৃনারনও চনচন িিেই ধরিযে কথাা বাদ চদর ়ে 

অনয কথাা বেরেন। িাদ্রারজে ভেষ বক্তৃনা ়ে বেরেন, এেন পুরজা-টুরজা সব বন্ধ থাাক। 

আগািী পিাে বেে আিারদে গেী ়েসী োেন িানাই আিারদে আোধয ভহান, অনযানয 

অরকরজা ভদবনারদে এই কটা বেে েুরে থাাকরে েচন ভনই। ভসইসব ভদবনাো এেন 

 ুরিাে, ভদরেে িানুষই জাগ্রন ভদবনা। সবাই ভ াগী হরন িা ়ে, সবাই ধযান কেরন িা ়ে, 

এ চক নািাসা নাচক  

  

িাদ্রাজ ভথারক আবাে জাহারজ িাপরেন কেকানাে উরিরেয। জাহারজে ভ ক েচনয  াব, 

 ারব  ারব এরকবারে ে ়েোপ। ,ীিনী ভসচে ়োে ভ রক এরস সিুদ্র দেযরনে জনয 

দাাঁ ়োবােই জা ়েগা ভপরেন না। চনচন োবরেন, এটা চক িারেে জাহাজ নাচক  আসরে 

না ন ়ে,  াক্তাে চবরবকানন্দরক জরেে বদরে  াব ভেরন বরেরেন, ভস কথাা জানাজাচন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 422 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হর ়ে  াও ়ো ়ে েক্তো সবাই  াব চদর ়ে ভগরে। চবরবকানন্দে অবাা ভবে কাচহে, চনচন 

শুর ়ে শুর ়ে কাটারেন কর ়েকটা চদন। 

  

িােচদন পে জাহাজ এরস চে ়েে চেচদেপুরে। কেকানারনও িােোোে িহাোরজে 

ভননৃরত্ব অেযথাযনা কচিচট কনচে হর ়ে ভগরে, পেচদন চেচদেপুে ভথারক একচট ভস্পোে ভেরন 

স্বািীচজরক চনর ়ে আসা হে চে ়োেদা ভিেরন। 

  

কেকানা ়ে স্বািী চবরবকানন্দ নারি ভকউ চেরেন না। বোনগরেে িঠ নযাগ করে িরে 

চগর ়েচেরেন নরেন্দ্রনাথা দত্ত বা স্বািী চবচবচদষানন্দ, চনচনই স্বািী চবরবকানন্দ রূরপ চফরে 

এরেন। চে ়োেদা ভিেরন নাাঁে পার ়েে ধুরো ভনবাে জনয হর ়োহচ ়ে পর ়ে ভগে। চবপুে 

জননাে িরধয সকরেই ভ  নাাঁে েক্ত না ন ়ে, ভবে চকেু ের ়েরে চনেক ভকৌনূহেী দেযক। 

ভকউ ভকউ অনারদে আরবগ ও েচক্তে প্রাবেয ভদরে ভঠাাঁট ভবাঁচকর ়ে বেে,  এই ভনা ভদরেে 

অবাা। ভ রহনু সারহবো এই সন্নযাসীচটরক করে চদর ়েরে, দুিােরট সারহব ভিি ওরক 

চনর ়ে নািানাচি করেরে, নাই ভদরেে ভোক ওরক এেন িাথাা ়ে চনর ়ে নািরে। আরগ ভনা 

বাবা ওে কথাা চকেু শুচনচন। সারহবো প্রেংসা কেরেই বুচঝ গুিপনা ভবাঝা  া ়ে! ভকউ, 

ভকউ বেে, শুরনচে ভনা এ ভোকটা চসিরে পা ়োে এক কা ়ো বাচ ়েে ভেরে। অব্রাহ্মিোও 

গার ়ে ভগরু ়ো ি ়োরে, হা ়ে ভে, কারে কারে ভদেব কন। ভকউ বেে, সরিাসী হর ়ে 

কাোপাচন পাচ ়ে চদর ়েরে, ভকরেিানরদে সরে অোদয কুোদয ভের ়েরে,  া, নারক সন্নযাসী 

বরে িানরন হরব। 
  

এই সব অচবশ্বাসীরদে নুেনা ়ে েক্ত ও উদাসপ্রবিরদে সংেযা অবেযই বহগুি ভবচে। 

এোরনও চবরবকানন্দ গাচ ়েরন ওঠাে পে োত্রো ভ া ়ে েুরে চদর ়ে চনরজোই টানরন 

োগে, গাচ ়েে সািরন বযাণ্ড পাচটয, ভপেরন সংকীনযরনে দে। পরথাে িারঝ িারঝ ভনােি 

ফুরেে িাো ়ে সাজারনা। ভোো াত্রাচট এরস থাািে অদূরেই চেপন করেরজে সািরন। 

স্বািী চবরবকানন্দ েুবই ক্লান্ত, পরে নাাঁে প্রকােয সংবধযনাে বযবাা হর ়েরে, এোরন 

চকেুেি চব,াি ভনবাে পে সদেবরে চনচন িরে এরেন বাগবাজারে পশুপচন বসুে 

বাচ ়েরন। ভসোরন িধযােরোজ। সরেে সারহব ভিি েক্তরদে উত্তি থাাকাে জা ়েগাে 
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বযবাা কো দেকাে নাই বোনগরে ভগাপােোে েীরেে সুেিা বাগানবাচ ়েচট চঠক করে 

োো আরে। চবরবকানন্দ চনরজ অবেয ভসোরন োচত্রবাস কেরবন না, চনচন িরে ভগরেন 

আেিবাজারেে িরঠ শুরুোইরদে সাচন্নরধয। 

  

িাে বেে বারদ আবাে বনু্ধ সচিেন। অোব কৃচ্ছ্রনাে িরধযও আরিাদ আহ্লারদ এই 

বনু্ধরদে সরে অরনক চদন কাচটর ়েরেন চবরবকানন্দ। প্রা ়ে সকরেে সরে নুই-নুকাচেে 

সম্পকয। চকন্তু িাঝোরনে এই কর ়েক বৎসরে অরনক পচেবনযন  রট ভগরে, চবরবকানন্দে 

চবশ্বেযাচন ভ ন অরনকোচন দূেত্ব এরন চদর ়েরে। পচিি ভগাোরধয চবরবকানন্দে সাফরেয 

অরনরক ভ িন গচবযন, ভনিচন ভকউ ভকউ েুিও বরট। ভোরেে কােি এই ভ  চবরদরে 

েন েন বক্তৃনা ়ে এবং ভশ্বনাে চেষয-চেষযা সংগ্রহ করে চবরবকানন্দ ভ ন বযচক্তগন 

কৃচনত্ব অজযন করেরেন ভবচে, গুরু ,ীোিকৃরষ্ণে নাি ভনা ভনিনোরব প্রিাে করেনচন। 

চহন্দু ধরিযে পুনরুদ্ধাে চকংবা ভবদারন্তে টারন এো  ে োর ়েনচন, এো সংসাে নযাগ 

করেরেন ,ীোিকৃরষ্ণে জনয, নাাঁে োেবাসাে প্রবে টারন। চেকারগাে চবশ্বধিযসরিেরনে 

অন ভোরকে সািরন ,ীোিকৃরষ্ণে িাহারে কথাা নরেরনে বো উচিন চেে না  ভসোরন 

ভস একবােও উ্চপােি করেচন গুরুে নাি! 

  

সকেরক আ ়েিোরব দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরন ভদরে চবরবকানন্দ বেরেন, কী ভে, ভনাো সব িুপ 

করে আচেস ভকন  োবচেস চক, আচি বদরে ভগচে  চবরেন-রফেনা হাফ-সারহব হর ়ে 

গাট-িযাট করে কথাা বচে  ওরে, আচি ভনা ভসই ভনাদেই একজন।  
  

োটু িহাোরজে কাাঁরধ হান চদর ়ে চনচন আবাে বেরেন, কী ভে, ভেরটা, ভবগুনোজাে 

িনন িুে করে আচেস ভকন  এে িরধয আেও িুচটর ়েচেস! 

  

োটু িহাোজ চবরবকানন্দে গার ়ে আরি আরি হান বুচের ়ে চদরন চদরন বেরেন, েরেন, 

নুই চঠক-ঠাক এক েকিই আচেস  আচি শুরনচে চক, নুই চবোর ়েন আচম্রকা  ুিরক 

 ুিরক বরহাৎ ভেকিাে ফাচটর ়েচেস, বরহাৎ ভেকিাে। আচি সবাইরক বরেচে, ও ো ়ো 

ভক এিুন পােরব  ঠাকুেই ভনা বেরক চগর ়েরেন, েরেন চেরে চদরব! 
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চবরবকানন্দ বেরেন, ভেরটা, নুই আিাে বুকটা ঠুচে, আিাে বুকটা ভ ন জুচ ়ের ়ে ভগে। 

হযাাঁ ভে, নািাক োও ়োচব না  কনচদন হাঁরকা োইচন। চসগারেট-িুরুরট চক ভনো োনা ়ে! 

  

একজন করে ধচের ়ে চনর ়ে এে, চবরবকানন্দ িাচটরন হাাঁটু িুর ়ে বরস, ভদও ়োরে ভঠসান 

চদর ়ে হাঁরকা টানরন টানরন বেরেন, আুঃ, কী আবাি হে! োজা-িহাোজাো  নই 

োচনে ত্ন করুক, আপনজরনে িরধয বরস থাাকাে িনন সুে আে হ ়ে না।  

  

নাাঁরক চ রে ভগাে হর ়ে বসরেন গুরুোইো। চেবানন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, হযাাঁ ভে নরেন, 

আরিচেকা ়ে নাচক অরনকগুচে ভবদান্ত ভসন্টাে াাচপন হর ়েরে  

  

চবরবকানন্দ হান নুরে বেরেন, ওসব কথাা পরে হরব। আজ আ ়ে চনরজরদে গল্প কচে 

শুধু। নােক নই ভ  এক সি ়ে ভে ়োে-ককেরক ভোজ রুচট োও ়োচনস, ভসই অরেযসটা 

এেনও আরে  ভসই ভ  বোনগরেে িরঠ নুই জানো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে ভোাঁদা ভোাঁদা বরে  াকচন, 

আে একটা ভে ়োেোনা এরস ভ াাঁ ভ াাঁ করে আও ়োজ কেন। চবরবকানন্দ চে ়োরেে  াক 

এিন নকে করে ভদোরেন ভ  সবাই ভহরস উঠরেন। বাবুোি চবচমিতন হর ়ে বেরেন, 

ভনািাে এসব িরন আরে  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, িরন থাাকরব না ভকন ভে োো। আচি চক িরে েূন হর ়েচে  ভনাে 

ভসই কথাাটাও িরন আরে। ভসই ভ  একবাে, ওরে োোে, ভনাে িরন আরে, একবাে 

িরঠ কােীপুরজাে সি ়ে পাঠাবচে হে  আিো ক’জনা পাাঁঠাবচে ভির ়েচেোি, ভনাে আে 

বাবুোরিে আপচত্ত চেে েুব। 

  

ভেষ অবচধ আিারদে িনটাই চটকে। বচে  েন হরে, পাাঁঠাে বযাাঁ বযাাঁ  াক  ারন ভোনা 

না  া ়ে, ভসইজনয এই বাবুোিটা িট করে ঠাকুে ে ভথারক একটা ভোে এরন ভসটা 

বাচজর ়ে ভধই ভধই করে নািরন শুরু করেচেে। ওরদরে চগর ়েও দৃেযটা  নবাে আিাে 

িরন পর ়েরে, অিচন একা একা ভহরসচে। োোে কবচেচগে িনন চবটরকেচি, ভোে 

বাচজর ়ে বচে কো! 
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বাবুোি হাসরন হাসরন বেরেন, সুরেেবাবুে ের ়ে আে আচি ভোে বাজাই না। 

চবরবকানন্দ ভকৌনূহেী হর ়ে বেরেন, ভকন, ভকন, সুরেেবাবুরক ে ়ে পাবাে কী আরে  

  

বাবুোি বেরেন, সুরেেবাবু ভবািিরদে ওপে ব ়ে ো্পরা! একচদন বেোিবাবুরক কী 

ে ়েটাই না ভদোরেন! আিােও চপরে িিরক চগর ়েচেে। চবরবকানন্দ ধিক চদর ়ে বেরেন, 

আরিারো সবটা েুরে বে না! 

  

বাবুোি বেরেন, বেোিবাবু চনেীহ িানুষ, পেি কবষ্ণব। ঠাকুরেে েক্ত হর ়েও কবষ্ণব 

োব োর ়েনচন। আে সুরেে চিচত্তে ভ াে োক্ত। একচদন বরে কী, বেোি োো ভবািি! 

ভনাে োধারকি একটা গােনো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে পী পী আও ়োজ করে; সান জরন্মে শুকরনা 

উরপাসী, চি চঠ করে আে একটা বাাঁচেরন ফু পা ়েরে! আে আিাে িা ভকিন জাচনস  

োক ি ়োি ়ে আও ়োজ করে, োো ভনাে একটা ভবািিরক ধেরে আে আিাে িাে ো ়ো 

চদর ়ে বচে হর ়ে  ারে! 

  

চবরবকানন্দ প্রাি েুরে হাসরেন। বােবাে বেরন োগরেন, কী বেরেন, িা োক ি ়োি ়ে 

আও ়োজ করে, ভসটা কী ভে  ঢারকে বাজনা  

  

মিতৃচন ভোিন্থরন আে গরল্প গরল্প োন ভোে হর ়ে ভগে। কর ়েকচদন পে ভোোবাজারে 

োজা োধাকান্ত ভদরবে প্রাসারদে সািরনে প্রােরি এক জনসো ়ে স্বািী চবরবকানন্দরক 

সংবধযনা জানারনা হে। প্রা ়ে পাাঁি হাজাে ভোক ভসোরন সিরবন হর ়েরে, নারদে িরধয 

ের ়েরে েহরেে বহ চবচেি বযচক্ত। কেকানা নযারগে আরগ নাাঁরক ভকউ বক্তৃনা চদরন 

ভদরেচন। চনচন নম্র, চবনীন স্বরে বেরেন, আচি এোরন আপনারদে সািরন সন্নযাসী 

চহরসরব আচসচন, ধিযপ্রিােক চহরসরবও আচসচন, আরগে িনন আপনাো আিারক এই 

কেকানােই একচট ভেরে বরে গিয কেরবন। জননী জন্মেূচিি স্বগাদচপ গেী ়েসী ভকানও 

িানুষ চক কেনও এ কথাা েুেরন পাে  

  

সোসচিচন ইনযাচদ চথাচনর ়ে  াবাে পে চবরবকানন্দ কারজ িন চদরেন। চদরনে ভবো 

েীেরদে বাগানবাচ ়েরন চকংবা বাগবাজারেে বেোি বসুে বাচ ়েরন চিচঠপত্র ভেো ও 
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 চনষ্ঠরদে সরে আোপ আরোিনা ়ে কাটান, োচত্তেরবো চফরে  ান আেিবাজারেে িরঠ। 

চিেন াাপরনে প্রস্তুচনও িেরে। 

  

ভদরে চফরে এরস চনচন কর ়েক চদরনে িরধযই বুঝরন পােরেন, ভ -োেন চনচন ভদরে 

চগর ়েচেরেন ভস োেন এেন আেও ভবচে দুদযোগ্রস্তু। ে ়োবহ দুচেযরে আিান্ত হর ়েরে 

ভকাচট ভকাচট িানুষ, প্রচনচদন বহ সহর ভোরকে প্রাি  ারে। িনুচদযরক হাহাকাে। এন 

ব ়ে দুচেযে আরগ কেনও আরসচন। এে ওপে আবাে পচিি োেরন েচ ়ের ়েরে সবযনাো 

ভপ্লগ, ভ -রকানও সি ়ে ভসই কােরোগ সাো োেরনই েচ ়ের ়ে প ়েরন পারে। 

  

ভদরেে  েন এই অবাা, নেন ধরিযে কথাা ভক শুনরব  ভকাচট ভকাচট অেুক্ত িানুরষে 

কারে ভবদারন্তে বযােযা ভোনারন ভগরে না পচেহাস বরে িরন হরব না  ,ীোিকৃষ্ণও বরে 

ভগরেন, োচে ভপরট ধিয হ ়ে না। কাজ শুরু কেরন হরব, নাে আরগ োি করে সংগচঠন 

হও ়ো দেকাে। 

  

একচদন চগচেে ভ াষ এরেন ভদো কেরন। বর ়েরসে অরনক নফান হরেও দুজরনে প্রগাঢ়ে 

বনু্ধত্ব। বেোি ভবারসে বাচ ়েরন, দেজাে কারে দাাঁচ ়ের ়ে চগচেেবাবু ভকৌনুক করে গান 

ধেরেন : 

  

আিারে েুরে ভে প্রাি, োে ভনা চেরে  

কী জনয আে ভদচে ভন ভহ, 

পথা েুরে চক এরে  

শুনচে ভোরক, প্রাি, করে োন 

ঢুকরে ভগা কাে অন্দরে… 

  

চবরবকানন্দ দ্রুন উরঠ চগর ়ে বনু্ধরক আচেেরন জ ়োরেন। 

  

একটুেি কুেে চবচনি ়ে হে। চবরবকানন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, চজ চস, নুচি এেন ভকান 

চথার ়েটারে আে  নুচি ভনা  ন  ন ঠাাঁই বদোও।  
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চগচেেিন্দ্র বেরেন, ভ  আিা ়ে ধরে োেরন পারে নাে কারেই থাাচক। এেন আবাে চফরে 

এরসচে িাে চথার ়েটারে। ভস থাাক। সারহবরদে ভদরে ভনািাে েুব সুনাি েরটরে, চকন্তু 

আচি বাপু ভনািারক চবরবকানন্দ-চটরবকানন্দ বেরন পােব না, নরেন বরেই  াকব। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, চবেেি, চবেেি, ভনািাে ভ িন িচজয। ননুন কী পাো চেেরে 

বেে। ‘চবশ্বিেে’ পাোটা এেন ভকাথাাও হ ়ে  আহা, অনবদয, বােবাে ভদেরন ইরে 

করে। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, ভস সব হরব অেন। চকন্তু নরেন, এ কী ভিহাো হর ়েরে ভনািাে  িাত্র 

ভিৌচনচেে বেে বর ়েস, এক িরধযই িুরে পাক ধরেরে  ভিারেে নীরি কাচে! কী চদবযকাচন্ত 

ভদরেচে ভনািারক! 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, োই, সবাই বরে, চবরদরে আিাে েুব নাি- ে েরটরে। চকন্তু 

ভসোরন োটরন োটরন ভ  আিাে িুরে েক্ত উরঠ ভগরে, না ভকউ জারন না। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, নাই ভনা ভদেচে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নুচি ভনা চদচবয নাদুস-নুদুস আে। নুচি োো ভিরজ িাচগ নািাও 

আে দু’োনা গান জুর ়ে চদর ়ে প ়েসা ভোরটা! সরন্ধে সি ়ে এেনও ক’ পাত্তে িরে  

  

নােপে েৃরনযে উরিরে হাাঁক চদর ়ে বেরেন, ওরে, নািাক চদর ়ে  া  

  

চগচেেবাবু বেরেন, এেনও নািাক িাোে  োষাও বদো ়েচন ভদেচে। ও ভদরেও এিন 

কেরন নাচক  

  

চবরবকানন্দ সাো িুরে হাচস েচ ়ের ়ে বেরেন, িানুরষে স্বোব চক বদো ়ে  আিাে কী 

জান ব্রাদাে, ভবচেেি গুরুগম্ভীব িুে করে থাাকরন পাচে না, িারঝ িারঝ ফচিনচি না 

কেরে োে োরগ না ওরদরেে ভোরকো োরব, ভ - ন ধিযপো ়েি হরব, নাে িােিেন 
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নন গম্ভীে হরব। পাচদ্রো সব উৎকট িুে করে থাারক। আচি বক্তৃনা চদনাি এক েকি, 

নােপরে বনু্ধবান্ধরবে সরে  েন হাচস-ঠাট্টা কেনাি, না ভদরে অরনরক অবাক হর ়ে ভ ন। 

ভকউ ভকউ িুরেে ওপে বরেও ভফেন, আপনাে এিন িপেনা ভোো পা ়ে না। নাে 

উত্তরে আচি বেনাি, ‘আিো আনরন্দে সন্তান, চবেস িুরে থাাকব ভকন ’  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, নরেন, ভনািারক একটা কথাা চজরজ্ঞস কেব  এ প্রশ্নটা অরনরকে 

িরনই এরসরে, ভনািাে সািরন ভকউ সই করে বেরে না। ভসচদন নুচি োজা োধাকান্ত 

ভদরবে বাচ ়েে সো ়ে গুরু ,ীোিকৃরষ্ণে কথাা েনকরি বেরে। এিন কথাাও বেরে ভ  

 চদ কা ়েিরনাবারকয আচি ভকানও সৎ কাজ করে থাাচক,  চদ আিাে িুে চদর ়ে এিন 

ভকানও কথাা ভবচের ়ে থাারক  ারন জগরনে ভকানও বযচক্ত চকেুিাত্র উপকৃন হর ়েরে, নারন 

আিাে ভকানও ভগৌেব ভনই, না নাাঁেই। এ কথাা শুরন আিারদে প্রাি জুচ ়ের ়ে ভগরে। চকন্তু 

নুচি আরিচেকা-ইংেযারি এিন কথাা বরোচন ভকন  এইসব ভদরে  ুগাবনাে 

,ীোিকৃরষ্ণে কথাা ভকন প্রিাে করে এরে না  

  

চবরবকানন্দ একটুেি িুপ করে েইরেন। নােপে বেরেন, এই প্রশ্ন অরনরকে িরন 

ভনােপা ়ে করেরে। নাো ওরদরেে পচেরবেটা জারন না, এরদরেে িানুরষে চেো-দীো 

ভকান িরেে ভস সম্পরকয ধােিা ভনই। গুরুরদরবে কথাা ভ  ভকাথাাও বচেচন না ন ়ে। বরেচে, 

 চনষ্ঠরদে কারে বরেচে।  াো দীো চনর ়েরে, নাো ঠাকুরেে নারিই দীচেন হর ়েরে। 

প্রথাি ভথারকই প্রকারেয ভকন বচেচন জারনা  শুধু ধরিযে কথাা বরে ওরদে িরনার াগ টানা 

 া ়ে না। প্রথাি ভথারকই ননুন অবনােবারদে কথাা নুেরে ওো বেরব, ওুঃ, আবাে 

অবনাে  আিারদে চ শুই ভনা এক অবনাে, আেও ননুন অবনারেে দেকাে কী  ওো 

দেযন ও চবজ্ঞারনে ব ়োই করে। েচক্তে বদরে এেন  ুচক্তবারদে  ুগ এরসরে। সুনোং 

 ুচক্ত চদর ়ে দেযন-চবজ্ঞারনে প্রসে এরনই ওরদে িন জ ়ে কেরনহরব। শুধু গুরু গুরু করে 

নািরে ওো িানরব ভকন  আিারদে অধযাত্ম দেযরনে ভ  চবোে োণ্ডাে আরে, ভস কথাা 

ভনা ওরদে ভদরেে প্রা ়ে ভকউই জারন না। 
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চগচেেিন্দ্র বেরেন, ভনািাে কাে ভথারক এসব জ্ঞারনে কথাা ভোনাে জনয ওরদে কী দা ়ে 

পর ়েচেে  ওো ব ়েরোক, চবোস বযসরন ভিরন আরে, আিারদে িনন গচেব-রবাো কী 

োরব না োরব, নারন ওরদে কী আরস  া ়ে  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, োই চজ চস, ওরদরে চগর ়ে বুরঝচে,  াো েুব ধনী, নারদেও েুব 

অোব থাারক।  ারদে আহাে-চবহারেে ভকানও অোব ভনই, নাোও িানচসক চদক ভথারক 

বুেুেু। জাগচনকোরব প্রিুে উন্নচন করেও অরনরকে িরধয চবোট েূনযনাে সৃচি হর ়েরে। 

আে ভক বরেরে, আিো শুধুই গচেব  আচি চেচেচেে িনন ওরদে কাে ভথারক চকেু িাইরন 

 াইচন। বােবাে বরেচে, আিারদে িরধয হরব আদান-প্রদারনে সম্পকয। ওরদে কাে ভথারক 

আধুচনক চবজ্ঞারনে চেো আিারদে চনরনই হরব, নাে বদরে আিোও ভদব এক উদাে 

ধিয ও দেযন,  ারন োচিে সন্ধান পাও ়ো  ারব। 

  

একটু ভথারি চনচন আবাে বেরেন, শুরনে চনি ়েই আিো একটা চিেন গ ়োে পচেকল্পনা 

চনর ়েচে। ভসই চিেন হরব ঠাকুে ,ীোিকৃরষ্ণে নারি, ভসই চিেরনে িাধযরিই চবশ্ববাসী 

নাাঁে নাি জানরব। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, চিেন  চিিানরদে িনন  সারহব চিেনাচেো জেরে পাহার ়ে চগর ়ে 

ভকানও ভকানও নযাংটা আচদবাসীরদে িরধয পাাঁঊরুচট আে চবস্কৃুট চবরো ়ে ভসইেকি চকেু 

নাচক  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ঠাট্টা ন ়ে, চজ চস, সচনযকারেে ভসবাে কাজ শুরু কেরন হরব, এ 

ভদেটারক জাগারন হরব। আচি চঠক করেচে, ভবে চকেু ব্রহ্মিােী আে ব্রহ্মিাচেিী কনচে 

কেব, নাো গ্রারি গ্রারি চগর ়ে িানুষরক ভেোরব, শুধু ভেোপ ়ো ন ়ে, ভেোরব ভ  

আত্মেচক্তে ওপে চনেযে কেরন পােরে িানুষ সব চকেু পারে। 

  

এই সি ়ে একজন চেষয একোচন ভবদগ্রন্থ চনর ়ে উপচান হে। কর ়েক চদন ধরে 

চবরবকানন্দ ওই চেষযচটরক ভবদ ও সা ়েনোষয প ়োরেন। চনচন চগ চেেিন্দ্ররক বরেন, 

নুচি একটু বরসা, এরক চকেুেি পচ ়ের ়ে চনই, নােপে ভনািাে সরে আবাে কথাা বেব। 
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চগচেেিন্দ্র বেরেন, ওরে বাবা, অন সব েক্ত েক্ত জ্ঞারনে কথাা এেন বরস ভথারক শুনরন 

হরব  চবরবকানন্দ সহারসয বেরেন, শুনরে েচন কী  সাো জীবরন এসব ভনা চকেু প ়েরে 

না, োচে ভকি-চবরদে চনর ়েই চদন কাটারে। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, কী আে প ়েব োই! অন সি ়েও ভনই, বুচদ্ধও ভনই ভ  ওরন ভসাঁধুরবা। 

নরব ঠাকুরেে কৃপা ়ে ওসব ভবদ-রবদান্ত িাথাা ়ে ভেরে এবাে পাচ ়ে িােব। আিাে কারে 

সবই চনচন। ওই ভবও চনচন। 

  

িাথাাে ওপে হান নুরে নিস্কৃারেে েচেরন বেরেন, জ ়ে ভবহরূপী ,ীোিকৃরষ্ণে জ ়ে। 
  

চবরবকানন্দ চেষযচটে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, ভদরে োে, এ হরে কাে-লেেব। এে িনন 

 াে েচক্ত চবশ্বাস নাে ভবচে প ়োশুরনা কোে দেকাে হ ়ে না। ভনাো চকন্তু এরক অনুকেি 

কেরন  াসচন। ভবচেে োগ িানুরষেই প ়োশুরনা করে বুচদ্ধটা িাচজযন কো দেকাে। 

োস্ত্রগ্রন্থ। আরোিনা-পঠন-পাঠরন সনয বস্তু প্রনযে হ ়ে। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, হযাাঁ ভহ নরেন, একটা কথাা বচে। ভবদ-রবদান্ত ভনা ভঢে প ়েরে, এই 

ভ  ভদে জুর ়ে ভ াে হাহাকাে পর ়ে ভগরে, অন্নাোব, বযচেিাে, েূিহনযা ইনযাচদ িহাপাপ 

ভিারেে সািরন ভিাজ  টরে, এই সব চনবােি কোে ভকানও উপা ়ে সম্পরকয ভনািাে 

ভবরদ চকেু বরেরে  

  

চবরবকানন্দ িুপ করে েইরেন। 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, নুচি এনকাে সারহবরদে ভক চেরে, ভদরেে প্রকৃন অবাা ভবাধ কচে 

জারনা না। ওরে োই ভে, গ্রারিগরঞ্জ চগর ়ে পযারো, িানুষ আে িানুষ ভনই। চেরদে জ্বাো ়ে 

িনুষযত্ব বরে চকেু থাারক না। চেোরেে োগ চদরন হরব বরে স্বািী নাে স্ত্রীরক জরে 

ভঠরে ভফরে চদরে ভেরে নাে বারপে গো ়ে পা চদর ়ে চপষরে। বাাঁকু ়োে হারট এক িা 

নাে চননচট হট হট সন্তানরক চবচি কেরন এরনচেে। ভোরক ভ িন বাচ ়েে ভপাষা গরু-
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োগে অোরবে জ্বাো ়ে চবচি করে ভদ ়ে, ভসইোরব এেন জননীো সন্তানরদে ভবিরে। 

েবে পাও ়ো  ারে ভ  গ্রারিে  রে  রে িানুষ িরে পর ়ে থাাকরে, চক চহন্দু চক ভিােেিান 

ভকউ ভসই সব েবরদহ দাহ করে না, কবে ভদ ়ে না, েযােকুকুরে চদনদুপুরে চোঁর ়ে চের ়ে 

োরে। ভনািাে ভবাই বরো আে ভকাোনই বরো, ভকান োস্ত্রগ্ররন্থ এে সুোহা আরে বরো 

ভদচে  

  

চবরবকানন্দ চকেু বেরন ভগরেন, চকন্তু নাাঁে ওষ্ঠ ভকাঁরপ উঠে, কি রুদ্ধ হর ়ে ভগে, িেু 

চদর ়ে ভনরি এে জরেে ধাো। চনরজরক সািোবাে জনয চনচন উরঠ িরে ভগরেন বাইরে। 

  

চগচেেিন্দ্র একটা দী যশ্বাস ভফরে চেষযচটরক বেরেন, ভদেচে বাোে, কন ব ়ে প্রাি। 

ভনারদে স্বািীচজরক ভকবে ভবদজ্ঞ পচণ্ডন বরে িাচন না। ওই ভ  জীরবে দুুঃরে কাাঁদরন 

কাাঁদরন ভবচের ়ে ভগে, এই িহাপ্রািনাে জনয িাচন। ভিারেে সািরন ভদেচে ভনা, িানুরষে 

দুুঃে-করিে কথাাগুরো শুরন স্বািীচজে ভবদ-রবদান্ত সব ভকাথাা ়ে উর ়ে ভগে! 

  

চবরবকানন্দ সো-সচিচনরন  াও ়ো বন্ধ করে সংগঠরনে কারজ িন চদরেন। অচবেরম্ব 

ভসবািূেক কাজ শুরু কেরন হরব। একটা ভকন্দ্র াাপরনে জনয জচি িাই, বাচ ়ে িাই, ভক 

ভদরব টাকা  ভজা িযাকোউ , ওচে বুে, িাচ য প্রিুে চবরদচে েক্তরদে সরে পত্রচবচনি ়ে 

িেরে চন ়েচিন। নাাঁে ভ -রকানও কারজ ওাঁো সাহার াে হান এচগর ়ে চদরন প্রস্তুন। ক’চদন 

ধরে চবরবকানন্দে িাথাা ়ে স্ত্রীচেোে কথাাটা  ুেরে। ভির ়েরদে আরগ নুেরন হরব। োেরন 

এেন েনকো দে-বারোজন িাত্র চেচেন নাে িরধয আবাে ভির ়েরদে চেোে হাে 

েনকো একজনও হরব চক না সরন্দহ। িারক চেোে আরো চদরন পােরে, কুসংস্কৃােিুক্ত 

করে নুেরন পােরে নরবই ভনা সন্তানোও চঠক চঠক িানুষ হরব।  

  

স্ত্রীচেো চবিারেে জনয উপ ুক্ত নােী িাই। এরদরে ভসেকি নােী ভকাথাা ়ে  ইংেযারি 

িাগযারেট নারি ভির ়েচট এ বযাপারে আগ্রহ প্রকাে করেচেে, চকন্তু এন দূে ভদরে এরস ভস 

চক চনরজরক িাচনর ়ে চনরন পােরব  এ ভদরেে োষা জারন না, এোনকাে ভনাংো 
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পচেরবরেে কথাা ভস ভবাধ হ ়ে কল্পনাও কেরন পারে না। আেও একটা কথাা, নাে িনন 

একজন ভিি সারহবরক চক ভিরন চনরন পােরব এ ভদরেে োত্রীো  

  

 ুরিে িরধয চবরবকা, পে ভ্রি হে। চনচন ভ ন আবাে আরিচেকা ়ে চফরে ভগরেন। বক্তৃনা 

চদরেন ভ ের ়েট েহরে চকংবা পা ়েিাচে কেরেন সহর িীপপুরঞ্জে অেরিয। আবাে ভজরগ 

উরঠ িরন হ ়ে, সচনযই চক চনচন কেনও চগর ়েচেরেন পচিি ভগাোরধয  নাচক ভসটাই স্বপ্ন  

কী চবোে দুেত্ব, িাত্র কর ়েকটা েনাব্দী আরগ, আরিচেকা নারি িহারদেচটে অচিত্বই 

জানা চেে না। ভজা িাকোউ  চিচঠ চেরেরে, আে চক ভকানওচদন ভদো হরব না  

  

চদরনে ভবো দেযনাথাযীে সংেযা চদন চদন বা ়েরে। চনচন ভকাথাা ়ে কেন  ান, কী করে ভ ন 

ভোরক সন্ধান ভপর ়ে  া ়ে। এে িরধয অরনরকই ভকৌনূহেী িানুষ। চনরজ চনরজ সন্নযাসী 

সাজা উটরকা ভগরু ়োধােী কারুে কারুে ধােিা হর ়েরে, চবরেন আরিচেকা ়ে চগর ়ে সাধু 

ভসরে বসরেই বাহবা পাও ়ো  ারব, নাো  াও ়োে উপা ়ে জানরন িা ়ে। কারুে কারুে 

ধােিা হর ়েরে, স্বািী চবরবকানন্দ সারহবরদে ভদরে বক্তৃনা চদর ়ে  অরনক টাকা উপাজযন 

করেরেন, সারহব-রিিো নাাঁে সরে সরে ভ ারে, ভসই সব ভোরকো আরস আচথাযক সাহা য 

িাইরন। চবরবকানন্দ সকেরকই বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে ঠাণ্ডা িাথাা ়ে চবদা ়ে কেরন িান, অনথাযক 

সি ়ে নি হ ়ে। এক একচদন ভিজাজ চঠক োো েক্ত হর ়ে পর ়ে। 

  

ভসচদন চনচন বাগবাজারেে োজবল্লে পা ়ো ়ে চপ্র ়েনাথা িুেুরজযে বাচ ়েরন িধযােরোজরনে 

জনয আিচন্ত্রন হর ়েরেন। আেও চকেু গিযিানয বযচক্ত এরসরেন, নাাঁরদে সরে আোপ-

আরোিনা িেরে, নােই িরধয একজন এরস েবে চদে বাইরে একজন চবরবকানন্দে 

েোপ্রাথাযী, ভস চকেুরনই  ারব না, ঝুরোঝুচে কেরে। 

  

চবরবকানন্দ বাইরে ভবচের ়ে এরেন। ভোকচটে ভিহাো আধা-সন্নযাসী ধাাঁরিে, িাথাা ়ে 

ভগরু ়ো পাগচ ়ে। কাাঁরধে ভঝাো ভথারক একচট েচব বাে করে নাাঁে হারন চদর ়ে ভস বেে, 

ভস ভগাো সোে একজন প্রিােক, স্বািী চবরবকানন্দে নাি শুরন ভস এরসরে, নাাঁে কাে 

ভথারক এই পুিয কারজে জনয চকেু অথাযসাহা য িা ়ে। 
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চবরবকানন্দ েচবচট ভদেরন োগরেন। একচট ভবে স্বাাযবনী গােীে ফরটাগ্রাফ। চনচন 

চজরজ্ঞস কেরেন, আপনারদে সোে কাজটা চঠক কী বেুন ভনা  

  

প্রিােকচট উিীিোরব বেে, আিো ভগািানাে হনযা চনবােি কেরন িাই। কোইরদে 

হান ভথারক ভগািানারক েো কচে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, চকন্তু ভ -সব গরু েুব বুর ়ো ধুর ়ো হর ়ে পর ়ে, ভসগুচেে কী হরব  

ভগা ়োো বা িাষীোও ভনা ভসেকি গরু বেদ োেরন িা ়ে না। 

  

ভস বেে,আিো সাো ভদরে চপজোরপাে াাপরনে বযবাা কেচে। ভসোরন ভগািানাে 

ভসবা কো হরব। ভসই জনযই আেও অথায সংগ্ররহে প্রর ়োজন।  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, না ভবে, চকন্তু ভদরে এেন িহা দুচেযরেে অবাা িেরে। োেন 

গেনযরিন্ট ন’ েে ভোরকে অনেরন িৃনুযে নাচেকা প্রকাে করেরেন, সেকাচে চেরপারটযই 

ন োে! আপনারদে সো দুচেযেপীচ ়েন িানুষরদে সাহার যে ভকানও উরদযাগ চনর ়েরে 

কী! 

  

ভোকচট বেে, ভসটা আিারদে কাজ ন ়ে। ভগািানারক েো না কেরে সনানন চহন্দুধিয 

েসানরে  ারব। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, না ভনা বুঝোি। চকন্তু এন িানুষ  েন চবপন্ন, নেন চকেুচদরনে 

জরনয ভগািানাে কাে িুেনুচব ভেরে িানুরষে ভসবা কোই চক উচিন ন ়ে  

  

ভোকচট বেে, ভগািানাে কথাা েুরে  াব  িোই, িানুষ িেরে ভনা আিো কী কেব  

িানুরষে পারপই ভনা এই দুচেযে। ভ িন কিয ভনিচন ফে। পারপে কিযফরেই ভনা িানুষ 

িারে। 

  

হঠাৎ চবরবকানন্দে ভিজাজ সিরি ির ়ে ভগে। চনচন সরিারধ বেরেন, ভ  সো িানুরষে 

প্রচন সহানুেূচন প্রকাে করে না, চনরজে োই অনেরন িেরে ভদরেও নাে প্রাি বাাঁিাবাে 
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জনয এক িুচি অ ়ে ভদ ়ে না, পশু-পেী েোে জনয িানািাচন করে, ভস সোে প্রচন 

আিাে চবন্দুিাত্র সহানুেূচন ভনই। কিযফে!! 

  

ভোকচট বেে, আপচন কিফরে চবশ্বাস করেন না  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, কিযফরে িানুষ িেরে এেকি ভদাহাই চদরে জগরন ভকানও 

চবষর ়েে জনয ভিিািচেত্র কোটাই ভজ চবফে সাবযি হ ়ে। আপনারদে পশুেোে কাজটাও 

বাদ  া ়ে না। ভগা-িানাোও চনজ চনজ করেই কোইর ়েে হারন  ারেন ও িেরেন, নারন 

আিারদে কী কোে 

  

ভোকচট বেে, োরস্ত্র বরে গরু আিারদে িাত্রা। 

  

ওরক বাধা চদর ়ে চবরবকানন্দ সরে সরে বেরেন, হযাাঁ, নযাাঁ, না ভনা ভবাঝাই  ারে। না 

না হরে আপনারদে িনন এিন কৃনী সন্তান আে ভক প্রসব কেরবন! 

  

এ কথাাে িিয না বুরঝ ভোকচট আবাে বেে, অরনক আো করে আপনাে কারে চকেু 

অথাযসাহার যে জনয এরসচে! 

  

চবরবকানন্দ এবাে চনরজই ভহরস ভফেরেন। এিন বযচক্তে ওপে োগ করেও োে ভনই। 

  

চনচন নেি গো ়ে বেরেন, আচি সন্নযাসী, ফচকে, আচি অথায পাব ভকাথাা ়ে  আচি চনরজে 

কারজে জনয অথায সংগ্ররহে ভিিা কেচে। আিাে কাজ আপনারদে সরে চিেরব না। আরগ 

িানুষরক অন্নদান, নােপে চবদযাদান, নােপে ধিয।  

৩০. চথার ়েটারেে জগরন অিরেন্দ্রনাথা 

চনেক োিরে ়োরে চথার ়েটারেে জগরন আরসচন অিরেন্দ্রনাথা, চনরজরক েীচনিনন প্রস্তুন 

করে চনর ়েরে। বােযকাে ভথারকই নাে অচেনর ়েে চদরক ভঝাাঁক, বাচ ়েে কবঠকোনা ়ে 
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ভিৌচকে ওপে িি সাচজর ়ে োই-রবানরদে চনর ়ে অরনক দুপুরে ভস নাটক-নাটক ভেো 

ভেরেরে। ককরোরে উত্তীিয হর ়েই ভস িাে, এিাোে, চিনােযা ়ে প্ররনযকচট নাটক ভদেরন 

ভগরে বােবাে। চবরেন ভথারক িারঝ িারঝ চথার ়েটারেে দে আরস, নারদে ভকানও 

প্রর াজনাই ভস বাদ ভদ ়েচন। সারহব পা ়ো ়ে  ুরে  ুরে ভস চথার ়েটাে চবষর ়ে বহ বইপত্র 

সংগ্রহ করেরে, েুচটর ়ে েুাঁচটর ়ে পর ়েরে নট-নটীরদে জীবনী। 

  

বযবসা-বাচিজয চকংবা িাকচে-বাকচেে কথাা ভস কেনও চিন্তাও করেচন, সরনরো বেে 

বর ়েরসই ভস চঠক করেচেে, নাে প্রচনো চবকারেে ভেত্র হরব েেিি। শুধু অচেন ়ে ন ়ে, 

পচেিােনা ও সমূ্পিয উপাাপনােও োে ভনরব ভস। চবেযান বংরেে সন্তান হর ়ে কারুে 

অধীরন থাাকাও নাে পরে সম্ভব ন ়ে, নাই চথার ়েটারেব িাচেকও হরন হরব। এ েকি 

বাসনা সািানয প্রকাে কোরনই অিরেন্দ্রনাথা ব ়ে দাদাে কারে ধিক ভের ়েচেে। কন 

চবোসী ধনী এে আরগ চথার ়েটাে িাোরন চগর ়ে সবযস্বান্ত হর ়েরে, ভকানও েদ্র, বুচদ্ধিান 

বযচক্ত কেনও ও পরথা  া ়ে  

  

নােপে ভথারক অিরেন্দ্রনাথা ও চবষর ়ে আে িুে ভোরেচন, চকন্তু ভেনরে ভেনরে ইরেচট 

বদ্ধিূে হর রে। চনরজে  রে দেজা বন্ধ করে ভস বহ োচত্র ভজরগ চথার ়েটাে িাোবাে 

চহরসব করষরে। ভ চদন ভস একুে বেরে পা চদে, ভসচদনই ভস স্বিূচনয ধেে। 

  

এেন ভস সাবােক, কপনৃক সম্পচত্ত োগ হর ়ে ভগরে, চনরজে অংরেে টাকা ়ে ভস  া েুচে 

কেরন পারব। ভকানও উপরদে বা েৎযসনা বা অনুরোধ ভস গ্রাহয কেে না। অরধযন্দুরেেে 

চবদা ়ে ভনবাে পে আেও দু-একজন এিাবা চথার টাে িাোবাে ভিিা করে বযথায হর ়েরে, 

েেিিচট োচে পর ়েচেে, অিরেন্দ্রনাথা ভসটা চেজ চনর ়ে চনে।  

  

িাত্র একুে বেে বর ়েরসে এক সদয  ুবা, সরবিাত্র নারকে নো ়ে নবীন ভোি গচজর ়েরে, 

ভস একা একচট চথার ়েটাে িাোরব  াবাই নাি- াক শুরন অিরেন্দ্রনারথাে সরে সাোৎ 

কেরন আরস, নাে ওই অল্পবর ়েসী ভোকবাচটরক ভদরে প্রথারি থািরক  া ়ে। অিরেন্দ্রনাথা 
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নারদে িরনাোব বুঝরন ভপরে িস্কৃবা করে বরে, জারনন ভনা, আিাে জন্ম হর ়েরে প ়েো 

এচপ্রে, আচি সবাইরক এচপ্রে ফুে বানাব! 

  

প্ররনযকচট চথার ়েটারবে নাচ ়ে-নেরত্রে সন্ধান োরে অিরেন্দ্রনাথা, ভস ভবরে ভবরে ভোক 

োচের ়ে আনরন োগে। নৃনা-চেেক, সেীন-চেেক, েেেূচি-সজ্জাকে, রূপসজ্জাকে, 

কিযসচিব।  থাাসম্ভব প্রবীিরদে এচ ়ের ়ে অল্পবর ়েসী অথাি ভ াগযনাসম্পন্নরদে প্রচনই 

নাে ভঝাাঁক। নট-নটী প্রা ়ে সব ননুন। পুবরনারদে িরধয কর ়েকজনরক চনরনই হে, ব ়ে 

ব ়ে েূচিকাগুচে িট করে ননুনরদে ভেোরনা  ারব না। চেহাসযারেে েুাঁনেুাঁনুচনে জনয 

অরধযন্দুরেেে িারসে পে িাস সি ়ে নি করেরেন, ননুন নাটক নািারন ভদচে হর ়েরে, 

েেি ভবর ়ে ভগরে অরনক, ভসই জনযই চনচন ভেষ েো কেরন পােরেন না। অিরেন্দ্রনাথা 

ভস েুে কেরব না,  ন না ়োনাচ ়ে সম্ভব ভস অচেন ়ে শুরু করে চদরন। িা ়ে! একসরে 

িাে-পাাঁিোনা নাটরকে িহ ়ো ভস শুরু করে চদর ়েরে।  
  

েযাচনিান অচেরননারদে িরধয একিাত্র িরহন্দ্র বসুরক চনরন হর ়েরে, অচধকাংে নাটরক 

দুচট প্রধান পুরুষ িচেত্র থাারক, অিরেন্দ্রনাথা চনরজ অবেযই না ়েক সাজরব, চিনী ়ে 

িচেত্রচটে জনয একচট পাকা অচেরননাে দেকাে। অিরেন্দ্রনারথাে পাোপাচে িরহন্দ্র 

বসুরক ভদরে দেযকোও বুঝরে, ভসরকরে অচেন ়েেীচনে সরে অিরেন্দ্রনাথা প্রবচনযন ননুন 

ধাোে কন নফান। 

  

প্রথাি প্রথাি চথার ়েটারেে ঝানু ভোরকো ভেরবচেে, আে একচট ব ়েিানুরষে ভেরে িরি 

না ়েক সাজাে ভোরে আে অচেরনত্রীরদে সরে ঢোঢচে কোে বাসনা ়ে টাকা ও ়োরন 

এরসরে। সুনোং এে িাথাা ়ে হান বুচের ়ে  নটা পাো  া ়ে আদা ়ে করে ভনও ়ো  াক। 

চকন্তু কাোকাচে আসাে পে সবাই বুঝে,  নই কি বর ়েস ভহাক, এ ভোকোে বযচক্তত্ব 

অসাধােি। ভকউ ভকানও অসিীিীন কথাা বেরে অিরেন্দ্রনাথা ভবে কর ়েক িুহূনয নাে 

চদরক িুপ করে চনষ্পেকোরব নাচকর ়ে থাারক। দী যকা ়ে রূপবান  ুবা, পটে-রিো িেুে 

িচি দুচট ভ ন হীেকেণ্ড, িরন হ ়ে ভ ন এেুচন নাে হারন ঝেরস উঠরব নরো ়োে। 
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চথার ়েটারেে সব চবোরগে কাজ ভস জারন ও ভবারঝ, সুনোং নারক ধা্পরা ভদও ়ো সহজ 

ন ়ে। ভ -রকানও চবষর ়ে নাে চসদ্ধান্তই িূ ়োন্ত, নবু ব ়ে ব ়ে বযাপােগুচে চঠক কোে আরগ 

ভস সিি কোকুেেী ও নট-নটীরদে এক জা ়েগা ়ে  ারক, সব বুচঝর ়ে বরে। নােপে 

ভ াগ করে, আচি চঠক ভ িনচট িাই, ভনিনচটই হও ়ো িাই।  চদ সাথাযকনা ়ে োচস, ভসটা 

আিা ়ে বুচদ্ধরনই হরব, আে  চদ বযথাযনা ়ে  ুচব ভনা চনরজে বুচদ্ধরনই  ুবব। িরন োেরবন, 

অনয কারুে বুচদ্ধরন িোে পাত্র আচি নই। 

  

োরত্র বাচ ়ে ভফোেও সি ়ে ভনই, চগ্রনরুরি অিরেন্দ্রনারথাে জন একচট োট পানা হর ়েরে। 

সকাে ভথারক িাঝ োচত্র প যন্ত ভস েুাঁচটনাচট সব চকেুে নদােচক করে। েেিিচটে ভোে-

নেরি পারে  ারে এরকবারে ননুন করে কনচে হরে দেযকরদে আসন। োেরপাকাে 

কাি ়ে ভেরন ভেরন নাটক উপরোগ কো  া ়ে না। আরোগুচে সব ননুন, সাজসজ্জা ননুন, 

পিাৎপট ননুন। এনচদন ভপেন চদরক একটা করে হারন আাঁকা দৃেয ভঝাোরনা থাাকন, 

অিরেন্দ্রনাথা চবচেচন পত্রপচত্রকাে েচব ভদরে ভদরে ঠযাো চসন, কাটা চসন, বে চসন 

বাচনর ়েরে, এিনকী উইংস প যন্ত ভঠরে সোরনা  া ়ে। এক একচট অরিে পে ভনরি আরস 

কারটযন  বচনকা। নারিে দৃরেয আরোগুরোরক নানা েরেে কাগরজ িুর ়ে কনচে হ ়ে স্বরপ্নে 

পচেরবে। 

  

এনকাে িরিে ওপে আসবাবপত্র ভদেরেই ভবাঝা ভ ন ভ  ভসগুরো নকে। পযাচকং 

বরেে ওপে কাপ ়ে িুর ়ে কনচে হন োট, আেিাচে। অিরেন্দ্রনাথা ভসই পযাচকং বেগুরো 

োচথা ভিরে ভিরে বাইরে ভফরে চদে। িাাঁদচনিক ভথারক ো ়ো করে আনে আসে ভসাফা 

ভসট, োট, ভটচবে-রি ়োে, চনরজে বাচ ়ে ভথারক েচব আে আ ়েনা এরন ঝুচের ়ে চদে 

ভদ ়োরে। একটা জযান্ত চট ়ো পাচে সরিন োাঁিা দুেরন োগে। একচট সচনযকারেে ভ া ়োও 

আনা হে। ভসই ভ া ়ো ়ে ভিরপ একচট দৃরেয অিরেন্দ্রনাথা িরি প্ররবে কেরব। 

  

ক্লাচসক চথার ়েটারে নাটক ভদেরন এরস দেযকো প্রথাি ভথারকই িিকৃন হর ়ে ভগে। বাংো 

েেিরি ভ  একর র ়েচিে োব এরস চগর ়েচেে, একচট নবীন  ুবক এরস ভ ন এক ফুর ়ে 
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না উচ ়ের ়ে চদর ়েরে। সব চকেুই প্রািিািরেয েেপুে। এোনকাে নাটক বােবাে ভদো 

 া ়ে। 

  

‘নে দি ়েন্তী’ ও ‘ভবচল্লক বাজাে’ চদর ়ে উরিাধন হে, একই সরে অিরেন্দ্রনাথা ‘হািরেট’, 

‘োজা-োনী’ ও ‘আচেবাবা’-ে চেহাসযাে িাচের ়ে ভ রন োগে। এক একচট নাটরকে এক 

এক েকি স্বাদ। দেযকো ক্লাচসরক আসরন বাধয হরব, ক্লাচসরক আসা অরেযস হর ়ে  ারব। 

  

চগচেেবাবু  েন ‘িযাকরবথা’ নাচির ়েচেরেন নেন িচেত্রগুচেে িূে নািই ভেরেচেরেন। 

সাজ-রপাোকও চেে চবচেচন ধাাঁরিে, অথাযাৎ বাোচে নট-নটীো সারহ-রিি ভসরজচেে। 

দেযকো ভসই নাটক ভন ়েচন, অরনক চদন পে চগচেেবাবু স্ব ়েং অচেন ়ে কেরন ভনরিচেরেন, 

সু নাাঁে আকষযরিও চটচকট চবচি হন না। বােক ব ়েরস অিরেন্দ্রনাথা ভসই নাটক ভদেরন 

চগর ়ে থােথারে ভিহাোে চগচেেবাবুরক সারহবসাজা অবাা ়ে ভদরে ভহরস ভফরেচে। চনরজ 

ভস ভসই েুে কেরব না। ‘হযািরেট’ নাটকচট রূপান্তচেন কো হর ়েরে োেরনেই ভকানও 

অে োরজযে পটেূচিকা ়ে, পাত্র-পাত্রীোও চদচে, নাটরকে নাি ‘হচে ়োজ’। িূে নাটকচট 

অচবকৃনই আরে, শুধু একচট পচক, টু বী অে নট টু বী, দযাট ইজ দা ভকার ়েরিন এে 

সচঠক বাংো হ ়ে না, এে অনুবাদ কোও হ ়েচন। ওই পচক্তচট অিরেন্দ্রনাথা চনরজই িরন 

িরন বরে, িুরেে অচেবযচক্তরন োবচট ফুচটর ়ে নুেরন িা ়ে। 

  

‘হচেোজ’-এে চেহাসযাে িেরে টানা, সরন্ধ ভথারক িাঝোন প যন্ত, নােী িচেত্রগুচেে 

অচেন ়ে অিরেন্দ্রনারথাে পেন্দ হরে না। ধনী কনযারদে িুরে একটা সােরেযে োব থাারক, 

নাো টাকা-প ়েসাে চহরসব ভবারঝ না, বািবরুেনাে সরে পচেি ়ে না থাাকাে ফরে 

নারদে দৃচি থাারক চবমিত ়ে েো, চথার ়েটারেে গচেব  রেে ভির ়েরদে ভসই োবচট ভবাঝাই 

সম্ভব ন ়ে, েুব ব ়ে অচেরনত্রী ো ়ো িুরে ভসই োবচট অনয ভকউ আনরন পারে না। 

  

এিাোরে একচট অচেরনত্রীে িুরে একই সরে সােেয ও ভনরজে োব ভদরেচেে 

অিরেন্দ্রনাথা। ন ়েনিচি নারি ভসই ভির ়েচটরক ভপরে কন োে হন। এিাোে উরঠ ভগরে, 

নারক পাও ়ো স্বাোচবক চেে, এিাোে ভস িাইরন ভপন একরো কুচ ়ে টাকা। অিরেন্দ্রনাথা 
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নারক ভদ ়েরো টাকা ভবনরনে প্রিাব চদর ়েচেে, নবু ভস এে না। অরধযন্দুরেেে ভপেন 

ভথারক কী সব ভ ন কেকাচঠ ভনর ়ে নারক আটকারে। কী িুচক্ত আরে অরধযন্দুরেেরবে 

সরে, নাও জানা  ারে না।  চদ চকেু টাকা েচনপূেি চদরন হ ়ে, নারনও অিরেন্দ্রনাথা 

োচজ। 

  

ক্লাচসরক ভ াগ ভদও ়োে জনয কন অচেরননা-অচেরনত্রী োোচ ়েন, সকাে ভথারক 

উরিদােরদে চে ়ে ভেরগ থাারক। এেন িােবান চদর ়ে নারদে আটকারন হরে। আে 

অিরেন্দ্রনাথা চনরজ ভথারক  ারক িা ়ে, ভস-ই এে না! 

  

দুচদন বারদ একজন ভোক েবে চনর ়ে এে, অরধযন্দুরেেরেে পাত্তা পাও ়ো ভগরে, 

োিবাগারনে এক েরেে চথার ়েটাে দরে চনচন অলবনচনক পচেিােক হর ়েরেন, নাাঁে এেন 

এিনই দুদযো। চনচন ওই ন ়েনিচিে সরেও ভদো করেচেরেন, চকেু টাকা-প ়েসা চনর ়েরেন 

ভবাধ হ ়ে, ভির ়েচটরক িুচক্ত ভথারক িুচক্ত চদর ়ে ভগরেন। গোিচিে কাে ভথারক এ েবে জানা 

ভগরে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, না হরে ভস এেন আিারদে সরে ভ াগ চদরে না ভকন  

  

আশুরনাষ ব ়োে নারি ভোকচট বেে, ভসইটাই ভনা কথাা, কােিচট শুনরে আপচন বাবু 

োগ কেরবন! 

  

অিরেন্দ্রনাথা েুরু কুচিন করে চজরজ্ঞস কেে, টাকা ভবচে িা ়ে?  

  

আশুরনাষ বেে, না, ও ভির ়েে টাকাে আচহংরক ভনই। চকন্তু চনরজ ভথারক ভস আসরব না। 

আপনারক আবাে চগর ়ে বেরন হরব। 

  

নৎেিাৎ উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে অিরেন্দ্রনাথা বেে, চঠক আরে,  াব। চথার ়েটাে িাোরন এরসচে, 

ভোঁরদা িান-সিারনে কথাা োবরে িরে  িরন করো, আচেযং  ারে এরেন ভটচেে কারে। 

এেুচন িরো। 
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অিরেন্দ্রনারথাে চনজস্ব েূন বৃন্দাবনরক  াকা হে। ভস বাবুে ধুচন বদে করে ভদরব। 

অিরেন্দ্রনাথা চনরজ ধুচন পেরন পারে না। নারদে পাচেবাচেক ভকনা অনু া ়েী পার ়েে 

জুরনা ভজা ়ো প যন্ত েৃনযো পচের ়ে ভদ ়ে। এই ভসচদনও অিরেন্দ্রনারথাে িুে আাঁির ়ে চদরনন 

নাে বউঠান। 

  

গোিচিে বাচ ়েে সািরন জুচ ়েগাচ ়ে ভথারক অিরেন্দ্রনাথা নািরনই অিে দত্ত এরসরে, অিে 

দত্ত এরসরে, বরে একটা ভোেরগাে পর ়ে ভগে ভসই পল্লীরন। অরনক ভোক নারক ভদোে 

জনয েুরট এে। এন অল্প সির ়েে িরধযই ভ  এিন জনচপ্র ়েনা অজযন করেরে, না 

অিরেন্দ্রনাথা চনরজও জারন। চের ়েে িরধয ভকউ ভক বেরন োগে, আহা ভগা, কী রূপ, 

োজপুে, োট্রেরপুে। 

  

গোিচি এরকবারে চবগচেন হর ়ে চগর ়ে অিরেন্দ্রনাথারক বসাে একচট আোিরকদাো ়ে। 

আজ সকারেই ন ়েনিচিে সরে নাে একরিাট ঝগ ়ো হর ়ে ভগরে। গোিচিে দৃঢ়ে ধােিা 

চেে ভ  অিেবাবুে িনন অন িানী একজন িানুষ একবাে বযথায হর ়ে চফরে ভগরে, ভস 

আে চিনী ়েবাে আসরব না। সচনযই ভস এরসরে  ন ়েনিচিে এন ভদিাক ভকন, নাে 

চনরজেই এবাে  াও ়ো উচিন চেে না  চথার ়েটারেে িযারনজাে বা অযা্ট ে বা োইটাে ভনা 

শুধু ন ়ে, িাচেক বরে কথাা! িাচেকরক ে ়ে-েচক্ত-,দ্ধা ভদোরনই হ ়ে। 

  

ভদানো ়ে ভনরি এরস ন ়েনিচি দু হান ভজা ়ে করে অিরেন্দ্রনাথারক নিস্কৃাে জানাে। 

গোিচি ভিারেে ইোো ়ে ভবাঝাবােও ভিিা কেে, প্রিাি কে, প্রিাি কে, নবু ন ়েনিচি 

নাে ভথারক বর ়েরস ভোট এই  ুবকচটে পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি কেে না। 

  

একটা কিো েরেে োচ ়ে পরে আরে ন ়েনিচি, িাথাাে িুে সব ভোো, েেীরে ভকানও 

অেিাে ভনই। ভসানাে গ ়েনা ভস এরকবারেই পরে না। অচেনর ়েে সি ়ে ো ়ো ভস রুজ-

পরিটি িারে না িুরে। নবু নাে েেীরেে গ ়েন ঝরে পর ়ে োবিয।  
  

অিরেন্দ্রনাথা িুগ্ধোরব কর ়েক পেক ভির ়ে ভদেে ন ়েনিচিে রূপ ও বযচক্তরত্বে চবো। 

নােপে পারে কিযসচিবরক বেে, আপচন সব চজরজ্ঞস করুন। 
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আশুরনাষ বেে, হা গা বাো, িুিাচফ সারহরবে সরে ভনািাে কী সব িুচক্ত চেে, না 

োচেজ হর ়ে ভগরে বরে আিবা শুরনচে। আিো চক েুে শুরনচে  

  

ন ়েনিচি বেে, না, আপনাো চঠকই শুরনরেন। 

  

—না হরে নুচি চে  ক্লাচসরক ভ াগ চদরন ভকানও বাধা ভনই  

  

–আপনাো  চদ িান, ভ াগ চদরন পাচে। 

  

—আিো ভনািাে সরে চেচেন-পচ ়েন িুচক্ত কেব, না চনর ়ে িািো-রিাকিিাে হরজ্জান 

হরব না নন  িুিাচফ সারহব আবাে বযাগ ়ো ভদরবন না  ওনাে সরে ভ  িুচক্তোনা চেে, 

ভসটা ভোঁ ়ো হর ়ে ভগরে  

  

–চেচেন ভকানও িুচক্ত চেে না। 

  

—ভবে ভবে। ভবনরনে কথাাটা ভনা আরগই জানারনা হর ়েরে। িাস িাস ভদ ়েরো টাকা 

পারব। গাচ ়ে এরস ভনািা ়ে চনর ়ে  ারব, ভপৌাঁরে ভদরব ভনা বরটই। িারঝ িারঝ ভহাে নাইট 

চেহাসযাে িেরব, অিেবাবুে প্ররনযকচট কথাা িানরন হরব। 

  

এই সব কথাা িোে সি ়ে চনুঃেরব্দ বরস পা ভদাোরন োগে অিরেন্দ্রনাথা।  া ়ে  ুচের ়ে 

 ুচের ়ে ভদেরে গোিচিে  বোচন। গোিচিে চবচেন্ন বর ়েরসে বাাঁধারনা ফরটাগ্রাফ ঝুেরে 

ভদও ়োরে। অিরেন্দ্রনাথা গোিচিরক িরি কেনও ভদরেচন। 

  

িুচক্তপরত্র স্বােে হবাে পে আশুরনাষ ব ়োে দু হান  রষ পচেনৃচিে সরে বেে,  াক, 

সব পাকাপাচক হর ়ে ভগে, এেন আে ভকউ ভনণ্ডাই-িযাণ্ডাই কেরন পােরব না। কাে 

ভথারকই কাজ শুরু। 
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এবারে অিরেন্দ্রনাথা ন ়েনিচিে ভিারে ভিাে ভেরে হঠাৎ চজরজ্ঞস কেে, ন ়েনিচি, নুচি 

আিারক এোরন দু’বাে আসরন বাধয কোরে, চনরজ  াওচন ভকন আিাে কারে  ভনািাে 

ভির ়ে আিাে সির ়েে দাি ভবচে ন ়ে  

  

ন ়েনিচি বেে, আপনাে কারে আচি  াইচন … েজ্জা কেচেে! 
  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, েজ্জা  নুচি চথার ়েটাে কেরন এরসে, এে িরধয েজ্জাে আবাে াান 

ভকাথাা ়ে  

  

ন ়েনিচি বেে, প্রথািবারে আপনারক চফচের ়ে চদর ়েচেোি। পরে ভেরবচে, চনি ়েই 

আপচন ভেরগ আরেন। নাই চঠক করেচেোি, চথার ়েটাে না হ ়ে আে না-ই হরব, নবু চনরজ 

ভথারক অিে দে সািরন চগর ়ে আচি আে দাাঁ ়োরন পােব না।  

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, হাঁ, বুঝেুি। এে িরধয নুচি অনয ভকানও চথার ়েটারে ভ াগ ভদবাে 

ভিিাও করোচন  

  

—না। 

  

—ভকন  

  

–ভকন  চঠক জাচন না, এিচনই, ইরে হ ়েচন! 

  

–ভনািাে ব ়েস কন  

  

—সানারে পা চদর ়েচে। 

  

গোিচি সরে সরে বরে উঠে, না, না, ওে বর ়েস ভনইে … ও চকেু জারন না। 
  

ন ়েনিচি ভঠাাঁট চটরপ ভহরস বেে, ভস কী ভগা চদচদ, আচি চনরজে বর ়েস জানব না  এই 

কবোরে আিাে োচিে পূিয হর ়ে ভগরে। 
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অিরেন্দ্রনাথা উরত্তচজনোরব বেে, না, না, ভনািাে সানাে হরে ভনা িেরব না। ভনািাে 

বর ়েস একুে। আচি চবজ্ঞাপরনে হযািচবরে চেেব ‘ভষা ়েেী রূপসী নাচ ়েকা’ ।  

  

ন ়েনিচিে হাচস এবাে সাো িুরে েচ ়ের ়ে ভগে। ভস আরি আরি িাথাা ভনর ়ে বেে, নরব 

ভনা আিা ়ে চদর ়ে িেরব না। এন কিবর ়েসী ভির ়েে ভোরে আিারক িানারব ভকন! 

  

গোিচি বরে উঠে, হযাাঁ, হযাাঁ, িানারব, িানারব। োে করে রূপটান চদরে ভক বুঝরব ভ  

ওে বর ়েস ভবর ়েরে  

  

অিরেন্দ্রনাথা নারক থাাচির ়ে চদর ়ে বেে, ভস আিো বুঝব। ভোরনা ন ়েনিচি, ভকউ  চদ 

চজরজ্ঞস করে, নুচি বেরব ভনািাে ব ়েস একুে। 

  

ন ়েনিচি বেে, ওনা, না চক হ ়ে। সানাে বেরেে ভির ়েব বর ়েস একুে বেরে ভোরক 

চবশ্বাস কেরব ভকন  আচি চিরথায কথাাই বা বেব কী করে  

  

অিরেন্দ্রনাথা ধিরকে সুরে বেে, আিাে ভ  চহরোইন হরব, নাে ব ়েস চক আিাে ভির ়ে 

ভবচে হরন পারে  দেকো িানরব ভকন  আিাে বর ়েস আচি বাচ ়ের ়ে বেব িচিে, 

ভনািারক একুে থাাকরনই হরব। 

  

আশুরনা ়ে বেে, আ হা হা, অন কথাা দেকাে কী  উবযেী, ভিনকা, েম্ভারদে চক বর ়েস 

বার ়ে  চথার ়েটারে ভির ়েরদে ওই একই বযাপাে। এিন ভিক-আপ ভদরব, োচিেরক 

ভষারো কো চকেুই না। ব ়েরসে কথাা আরদৌ ভনাোে ভকানও প্রর ়োজন ভনই। না হরে এই 

চঠক েইে। কাে ভবো এগারোটা গাচ ়ে আসরব, সাো চদন চেহাসৃচে।  

  

ন ়েনিচি নবু েে, োে করে ভেরব ভদেুন, আিারক চদর ়ে িেরব চক না। আেও ভনা কন 

ভির ়ে আরে। আিাে বর ়েস চকন্তু সচন। সানাে। এেনও  চদ িুচক্ত কযানরসে কেরন িান, 

আচি োচজ আচে। 
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অিরেন্দ্রনাথা উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, কী বেরে, কযানরসে  িানারব চক িানারব না ভসটা 

আচি বুঝব। ক্লাচসরকে সরে কাৰুব িুচক্তব ভেোপ হরন পারব না। িারসে পে িাস চঠক 

িাইরন ভপর ়ে  ারব। কাে চঠক ভবো এগারোটা।  

  

নােপে গিচিে চদরক চফরে বেে, ভনািাে বাচ ়েরন এই চনর ়ে দু’বাে এেুি, নুচি 

একবােও চকেু ভ রন চদরে–ভনা। চহব বাচ ়েরন অচনচথা অেযথাযনাে েীচন ভনই  

  

গোিচি দারুি েজ্জা ভপর ়ে, চজে ভকরট বেে, ও িা, ভস কী কথাা! আচি ভকাথাা  াব 

ভগা! আপচন কন িানা বংরেে ভোক, ব ়ে িানুরষে বযাটা, আিারদে িনন হনোচগে 

বাচ ়েরন পার ়েে ধুরো চদর ়েরেন, এই কন োচগয। আিারদে হারন ভোাঁ ়ো োরবন চক না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা েপ করে গোিচিে একোনা হান ধরে বেে, হারনে ভোাঁ ়ো ়ে চক সরন্দে 

েসরগাল্লাে স্বাদ পারে  া ়ে নাচক  আিো চথার ়েটারেে ভোক, আিারদে আবাে জান-

পান কী  চথার ়েটারেে ভোক সবাই এক জান। না বরে এেন বাজারেে োবাে আনরন 

পাচঠর ়ো না। একচদন চনরজে হারন চকেু বাচনর ়ে োও ়োরব।  

  

গোিচি বেে, আিারদে ন ়েন েুব োে োন্না করে। কই িাে োাঁরধ, দু’চপঠ দুেকি। 

  

ভস কথাা না শুরন অিরেন্দ্রনাথা এচগর ়ে ভগে ভদও ়োরেে চদরক। ভকানও এক নাটরকে 

দৃরেযে ফরটাগ্রারফে সািরন দাাঁ ়োে। দুচট নরুিী হান ধোধচে করে নািরে। 

  

গোিচি  ান চদরকে নরুিীচটে চদরক আেুে নুরে বেে, এইরট আচি। এেন ভকউ 

চিনরনই পােরব না। আচিও ভ  এককারে চফনচফরন ভোগা চেেুি, না ভকউ চবশ্বাসই 

করে না। আে এ পারেে জন চবরনাচদনী। চবল্বিেে পাো— 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, ও, এই-ই চবরনাচদনী! নািই শুরনচে, কেনও অযাকচটং ভদচেচন। ভস 

ভিজ ভের ়ে চদে ভকন  
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গোিচি বেে, কী জাচন, ভশ্বচন না কুষ্ঠ কী ভ ন হর ়েরে শুরনচে। বাচ ়ে ভথারকই আে 

ভবরুরন িা ়ে না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, না, না, ভস েকি চকেু ন ়ে। চগচেেবাবুে সরে কী সব িান-অচেিান 

হর ়েচেে … ভকিন অচেন ়ে কেন ভস  
  

গোিচি বেে, না বাবু িানরনই হরব, অযাকচটং-এ নাে দাপট চেে। নারি-গারন সিনুে, 

ইরে কেরেই ঝেঝে করে িেু চদর ়ে জে গ ়োন। 

  

অিরেন্দ্রনাথা  ুরে দাাঁচ ়ের ়ে ন ়েনিচিে চদরক ভির ়ে বেে, ওরক ভনা আচি এিাোরি 

নািরন-গাইরন ভদরেচে। কী ভগা, নুচি চবরনাচদনীরক োচ ়ের ়ে ভ রন পােরব না  

৩১. োচন সুচিত্রাে সংোপ 

এরসে পাষািী। দ ়ো হর ়েরে চক িরন  

হে সাো সংসারেে  ন কাজ চেে  

িরন চক পচ ়েে নরব অধীন এ জরন  

সংসারেে সব ভেরষ  জান না চক, চপ্রর ়ে, 

ভপ্রি এই  দর ়েে স্বাধীন কনযবয–  

সকে কনযবয ভির ়ে ভপ্রি গুরুনে!  

  

এেপে োচন সুচিত্রাে সংোপ। এে আরগে ক’চদন চেহাসযারে বই ভদরে পাটয হচেে, আজ 

িুো বো হরব, োজা চবিিরদরবে কথাা ভেষ হরন না হরনই োচন শুরু কেরব। চকন্তু 

ন ়েনিচি িুপ করে েইে। 

  

ভ চদন চথার ়েটারে ভো থাারক না, ভসচদন েেিরিই চেহাসযাে হ ়ে। অিরেন্দ্রনাথা হাাঁটািো, 

অেেচেে ওপে ভবচে গুরুত্ব ভদ ়ে। কারঠে পুনুরেে িনন এক জা ়েগা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে পাটয 
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বরে  াও ়ো নাে ভ াে অপেন্দ। প্রথাি চেহাসযাে ভথারকই প্ররনযক অচেরননারক িুেরিন্ট 

ভেোরনা হ ়ে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা চনরজ িদযপান করে না, চেহাসরেে সি ়ে ভকউ িদ েুাঁ রন পােরব না, এই 

েকি করঠাে চনরদযে ভদও ়ো আরে। ভকানও েকি উটরকা িন্তবয, গল্প-গুজব চনচষদ্ধ। 

প্ররনযকরক আগারগা ়ো উপচান থাাকরন হরব, ভকানও দৃরেয পাট ভনই বরে আ ়োরে 

 াও ়ো িেরব না। বে সন্তারনে পরে ভবচেেি িুে বুরজ থাাকা েুবই কিকে, চেহাসযারেে 

িরধয অবান্তে কথাা বোে অপোরধ দুজনরক এে িরধযই নাচ ়ের ়ে ভদও ়ো হর ়েরে। 

  

অিরেন্দ্রনারথাে ভির ়ে প্রা ়ে আে সকরেেই বর ়েস ভবচে। নবু নাে বযচক্তরত্বে প্রনারপ 

সবাই নটা হর ়ে থাারক। 

  

চবচেন্ন নাটরক ভস চবচেন্ন বর ়েসী েূচিকা ভন ়ে, সব েকি পারটই ভস নাে অচেন ়ে-প্রচনো 

ভদোরন িা ়ে। হযািরেট বা হচেোজ নাটরক ভস নরুি না ়েক, ‘োজা োনী’ নাটরক ভস 

ভপ্রৌঢ়ে োজা। সব নাটরকই ন ়েনিচি নাে চবপেীন েূচিকা ়ে। চঠক সি ়ে পাটয শুরু না কো ়ে 

অিরেন্দ্রনাথা উ্চপকরি বেে, কী হে, ন ়েরনে পাট িুো হ ়েচন  

  

ন ়েনিচি োজাে সংোরপে িাঝোরন প্ররবে করে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, ভস বেে, আপনাে 

চকউ চঠক হ ়েচন! 

  

অিরেন্দ্রনাথা েুরু কুাঁিরক চজরজ্ঞস কেে, চকউ চঠক হ ়েচন িারন  আিাে িুো কেনও 

েুে হ ়ে। 

  

ন ়েনিচি বেে, িুো চঠকই আরে। চকন্তু ভেষ দুচট োইন উরে ভগরে। ভপ্রি এই  দর ়েে 

স্বাধীন কনযবয’, এই োইনটা ভেরষ হরব। আপচন ভপ্রি গুরুনে চদর ়ে ভেষ কেরেন, চকন্তু 

‘কনযবয’-রন আিাে চকউ। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেরেন, হরনই পারে না। প্রম্পটাে! 
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একটু ভপেরন দাাঁ ়োরনা প্রিপটাে ের ়ে কাাঁপরে। ন ়েনিচি চঠকই েুে ধচের ়ে চদর ়েরে, চকন্তু 

ভস কথাা শুনরে অিরেন্দ্রনাথা িরট  ারব। ভস বেে, ‘ভপ্রি এই  দর ়েে স্বাধীন কনযবয’, 

আপচন এোরনই ভনা ভেষ কেরেন। এটা স্পি চিরথায কথাা, অনয সকরেই বুঝে, ভকউ 

প্রচনবাদ জানাে না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা ন ়েনিচিরক ধিক চদর ়ে বেে, নুচি িন চদর ়ে ভোরনাচন। অনয চকেু 

োবচেরে  

  

ন ়েনিচি কর ়েক িুহূনয িুপ করে েইে, নােপে একটা দী যশ্বাস ভফরে বেে, না হরে 

আিােই েুে হর ়েরে। আপচন আে একবাে বেরবন  এবাে অিরেন্দ্রনাথা ভেষ কেরনই 

ন ়েনিচি ধেে : 

  

হা ়ে, চধক ভিারে। ভকিরন ভবাঝাব, নাথা 

ভনািারে ভ  ভের ়ে  াই ভস ভনািাচে ভপ্ররি।  

িহাোজ, অচধনীে ভোরনা চনরবদন–  

এ োরজযে প্রজাে জননী আচি। প্রেু, 

পাচে ভন শুচনরন আে কানে অোগা 

সন্তারনে করুি িন্দন। েো করো 

পীচ ়েন প্রজারে— 

  

অিরেন্দ্রনাথা ভিাঁচির ়ে উঠে, পীচৱন ন ়ে, পীচেন ন ়ে, পীচ ়েন। বাোে িুলু্লক ভথারক এরসে 

নাচক!  ,   স্পি উ্চপােি কেরব! নুচি আরগ  ারদে কাে ভথারক চেরেে, নাো ভনািারক 

ে আে  -এে উ্চপােি চঠকিনন ভেো ়েচন  

  

ন ়েনিচি বেে, আচি বাোে ভদরে ভকানও চদন  াইচন। নবু ভিিা কেব, এে পে আে 

েুে হরব না। 

  

টানা দু  ণ্টা িহ ়োে পে িধযােরোরজে চবেচন। 
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অিরেন্দ্রনাথা চনরজে  রে ন ়েনিচিরক ভ রক পাঠাে। একটা ভি ়োরে বসাে ইচেন করে 

চজরজ্ঞস কেে, নুচি নেন ভকন বেরে, আচি চকউ চদরন েুে করেচে  িযারনজারেে িুরে 

িুরে কথাা বেরন ভনািারক ভক চেচের ়েরে  

  

ন ়েনিচি উত্তে না চদর ়ে হাসে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা আেও উত্তি হর ়ে বেে, আিাে কথাাে উত্তে না চদর ়ে হাসে ভ   

  

ন ়েনিচি বেে, ভস জনয আজই বেোি হব নাচক  আচি এে আরগ দুচননচট চথার ়েটারে 

কাজ করেচে। কেনও এ েকি ের ়ে ের ়ে থাাকরন হ ়েচন। এোরন সবাই োরব, ভ -রকানও 

চদনই বুচঝ বেোি হর ়ে ভ রন পারে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, ে ়ে ভপরে বুচঝ িানুষ হারস  ভনািাে বযবহারে ভনা ের ়েে ভকানও 

েেি ভনই। 

  

ন ়েনিচি বেে, আচি চগচেেবাবু, অরধযন্দুরেেরেে অধীরন পাটয চেরেচে। নাাঁো নিসয ও 

িহা ,রদ্ধ ়ে। নাাঁরদে েুব ে ়ে ভপনাি। চকন্তু আপনাে সািরন দাাঁ ়োরে … আচি চকেুরনই 

েুেরন পাচে না ভ  আপচন আিাে ভির ়ে বর ়েরস ভোট। নাই ে ়ে োরগ না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, বর ়েরস ভোট হরেই বুচঝ গুরি কি হ ়ে  বুর ়ো  দাি ়োরদে িরধয চক 

বহ চনরবাধ ভনই  

  

ন ়েনিচি বেে, আপনাে অবেযই অরনক গুি আরে। দেযকো চক এিচন এিচন আপনারক 

োেবাসরে। চকন্তু আপনাে অহং ব ়ে ভবচে। চনরজে েুে স্বীকাে কোটাও িহরনে েেি। 

অিরেন্দ্রনাথা বেে, নবু বেরব, আচি েুে করেচে  প্রপটারেে কথাা শুনরে না  

  

—ভস আপনাে ের ়ে সচনয কথাাটা বরেচন। 
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–না হরে একিাত্র ভনািাে কথাাটাই িানরন হরব  চেহাসরেে সি ়ে ভকানও েকি বাদ-

প্রচনবাদ আচি সহয কেব না। ভফব  চদ ভকানও চদন শুচন… 

  

–না হরে আজই আচি বাচ ়ে িরে  াই  

  

–বাচ ়ে  ারব িারন  ভনািারক আি িুচক্ত চদর ়ে ভবাঁরধ ভেরেচে, জারনা না  অরধযন্দুরেেরেে 

কাে ভথারক নুচি িুচক্ত ভপর ়েে, আিাে কাে ভথারক অন সহরজ চনষৃ্কচন ভনই। 

  

—অিেবাবু, িানুরষে িনরক চক ভকানও িুচক্ত চদর ়েই ভবাঁরধ োো  া ়ে  আচি ভনা চনেক 

টাকা ভোজগারবে জনয চথার ়েটারে আচসচন। অচেন ়ে োে োরগ বরে এরসচে। অচেনর  

 চদ িন না োরগ, সব সি ়ে আপনাব ের ়ে ের ়ে থাাকরন হ ়ে, না হরে নাটক জিারব 

ভকন  সবাইরকই আপচন দাবর ়ে ে ়ে পাইর  বােরেন। িরহন্দ্র বসুে িনন অন ব ়ে 

একজন পাক অচেরননারকও আপচন ধিরকরেন। 

  

—ন ়েনিচি, আচিও চথার টাব েুরেচে নাটক োেরবরস। চনেক টাকা ভোজগারেে জনয 

ন ়ে। আচি ননুন পবরনব অযাকচটং ভদোরন িাই, না সকরে িানারব না  না হরে ভ  

জগাচেিুচ  হরব। 

  

–চকন্তু আপচন চকউ চদরন েুে কবরে অনযরদে অসুচবরধ হরব না  

  

–এেনও বেে, আচি েুে বরেচে  আো চঠক আরে, ধরবা, পাবচেরকে সািরন ভো 

কোে সি ়ে এেকি একটা েুেই হর ়ে ভগে, নেন নুচি সািোরব না  

  

–নেন অবেযই সািোব। ভসটা ভনা প্ররনযরকে দাচ ়েত্ব। চকন্তু ভস েকি েুে  ারন না হ ়ে, 

ভসই জনযই ভনা চেহাসযারে সাবধান হও ়ো দেকাে। অচেন ়ে  ারন সাথাযক হ ়ে, না আিবা 

সবাই িাই। আে একটা কথাা বেব  আপচন আিাে ে আে  -এে েুে ধেরেন, ভকানও 

চদন আিারক ভকউ এিন কথাা বরেচন। আপচনই বেং  দ-রক চবদ ়ে উ্চপােি করেন। 

চথার ়েটারব প্ররনযকচট েব্দ চঠকচঠক উ্চপােি কোই না উচিন। 
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—আচি  দ ়েরক চবদয বচে  কেনও না। ভনািাে এন সাহস  

  

–না, না, সাহস ন ়ে। অধীনাে অপবাধ হর ়েরে। নরব চক আজই বেোস্ন  

  

—ভকাথাা ়ে  ারব নুচি, িুরেে িুচঠ ধরে ভনািা ়ে ভবাঁরধ োেব।  

  

ন ়েনিচি আবাে ভহরস ভফেে। িুরে আাঁিে িাপা চদর ়ে বেে, অনয ভকউ এিন কথাা 

বেরে ের ়ে কাাঁপনুি। চকন্তু আপনাে কথাা শুরন ে ়ে োরগ না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা এিনই োরগ েটফট কবরন োগে ভ ন ন ়েনিচিরক োেীচেক আ ান করে 

ভস বরে আনরন িা ়ে। ভটচবরেে ওপে একটা কারিে ভপপাে ওর ়েট ভস িুরঠা ়ে ভিরপ 

ধবে। এোরন আে ভকউ নাে চনরদযে অবরহো কেরন সাহস পা ়ে না, শুধু এই েিিীচট 

নাে কনৃযত্ব অস্বীকাে করে িরেরে। 

  

আে ভকানও কথাা েুাঁরজ না ভপর ়ে ভস গেি কিস্বরে বেে,  াও, োে করে পাটয িুো 

করবা। ভফব  চদ েুে হ ়ে— 

  

পেপে চননচট নাটরকে চেহাসযাে িরেরে, সকরেই স্বীকাে করে ভ  ন ়েনিচিে মিতৃচনেচক্ত 

সবরির ়ে োে। ভকানও সংোপই ভস ভোরে না চকংবা ভজা ়োনাচে ভদ ়ে না। ‘আচেবাবা’-

ভন ভস িচজযনাে েূচিকা ়ে নাি ও গান এিনই জচির ়ে নুেে ভ  কোকুেেীোও চনরজরদে 

কাজ ভফরে চবহাসাে ভদোে জনয চে ়ে জিা ়ে, নারদে েুচট হরেও বাচ ়ে ভ রন িা ়ে না। 

  

পুেরনা  াবা এিাোরে ন ়েনিচিে সরে কাজ করেরে, নাো ন ়েনিচিে িচবরত্র 

অরনকোচন পচেবনযন েে করে চবচমিতন হ ়ে। আরগ চেে ভস োজুক ও চনেৃনিাচেিী, 

িরি অচেনর ়েে সি ়ে ো ়ো অনয সি ়ে কারুে সরে কথাাই বেন না প্রা ়ে। পচেিােরকে 

সিি চনরদযে অেরে অেরে ভিরন িেন। এেন নাে বযবহাে অরনক সাবেীে, ভকউ 

চকেু চজরজ্ঞস কেরে হাচসিুরে উত্তে ভদ ়ে, িাচেক ও চনরদযেক অিরেন্দ্রনারথাে সরে নকয 

করে। 
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অবেয সকরেই িরন িরন স্বীকাে করে, অনয নাটকগুচে পুরুষপ্রধান, স্ত্রী িচেত্রগুচেরন 

চবরেষ চকেু অচেন ়ে-েিনা ভদোে সুর াগ ভনই, চকন্তু ‘আচেবাবা’-রন ন ়েনিচি একাই 

িুম্বরকে িনন হাজাে হাজাে দেযক ভটরন আনরব।   
  

চকেুচদন পরেই আবাে ন ়েনিচিে সরে অিরেন্দ্রনারথাে েটােচট ভেরগ ভগে। 

  

চথার ়েটারেে জনয অিরেন্দ্রনাথা দুচট জুচ ়েগাচ ়ে চকরনরে। নাে একচটরন িােজন প্রধান 

অচেরনত্রীরক আনা-রপৌাঁেরনা হ ়ে। অিরেন্দ্রনারথাে আরদে, পরথা  াও ়ো-আসাে সি ়ে 

ভসই গাচ ়েে দো বন্ধ থাাকরব, জানো থাাকরব টাকা, িাঝপরথা ভদাকানপারট ভকউ নািরন 

পােরব না, োিাে ভোক  ারন বুঝরনই না পারে ভ  ভসই গাচ ে  াত্রী কাো। 

  

একচদন অিরেন্দ্রনাথা নাটযোোে হানা ়ে বরস িা োরে, ভদেে অচেরনত্রীরদে চনর ়ে 

একচট গাচ ়ে চট চদর ়ে ঢুকরে িত্বরব, ভস গাচ ়েে দেজা ভোো, ভেনরব ভোনা  ারে ঝনযাে 

জরেে িনন েিিীরদে েরোেে হাচসে েব্দ। 

  

চবেচক্তরন অরম্রন্দ্রনারথাে েুরু বি হর ়ে ভগে। একটু পরে চনরজে  রে বরস ভস 

ভকারিা ়োনরক ভ রক পাঠাে। ভস ভসোি করে দাাঁ ়োরনই অিরেন্দ্রনাথা নাে চদরক না 

নাচকর ়ে গম্ভীে গো ়ে বেে, েহিন, নুচি িাইরন পাও, এ িারস নাে অরধযক পারব। 

প্রথাি অপোরধে জনয এই োচি। ভফে  চদ ভকানও চদন গাচ ়েে দেজা ভোো ভদচে, 

এরকবারে দূে করে ভদব। 

  

েহিন হাউ হাউ করে বরে উঠে, আিাে ভকানও ভদাষ ভনই হজুে, আচি বােবাে বরেচে, 

চকন্তু একটা চদচদ কেুরটাো ়ে িুচ ়েে ভদাকারন গাচ ়ে থাাচির ়ে নািে।  

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, গাচ ়ে থাািাে িারন  গাচ ়ে ভক িাো ়ে  

  

েহিন বো, দেজা েুরে চদচদ বেে, ভোরকা, ভোরকা, নেন আচি কী কচে  

  

–ভকান চদচদ  
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–এই িচজযনাচদচদ নাে সরে আে দুটা চদচদও নািে। চদচদরদে হকুি িানব না, এিন 

কথাা ভনা আপচন বরেনচন হজুে। 

  

েহিনরক চবদা ়ে করে অিরেন্দ্রনাথা উরত্তচজনোরব পা ়েিাচে কেরন োগে। বােযকাে 

ভথারকই ভস ভজচদ। নাে পচেবারবে ভোরকো বােবাে নাে অরনক ভজদ িানরন বাধয 

হর ়েরে, আে এোরন, এই চথার ়েটারে সবাই নাে ভবননেুক কিযিােী, নাো নাে চনরদযরেে 

অবাধয হরব  ভ -রকানও উপার ়ে ওই ন ়েনিচি নারিব ভির ়েচটরক োর ়েিা কেরন হরব। 

না হরে ওে ভদোরদচে অনযোও িাথাা ়ে bও বসব।  

  

চকন্তু িুেচকে হরে এই ভ , ন ়েনিচিরক ভ  নাচ ়ের ়ে ভদবাে ে ়ে ভদোরনা  া ়ে না। ভ -

ভকানও িুহূরনয ও িরে ভ রন োচজ। টাকা-প ়েসা গ্রাহয করে না। ধিক চদরে হারস। ও চক 

োরব, এরক বাদ চদর ়ে ক্লাচসক চথার ়েটাে িেরব না  নাোসুন্দেী নারি ভির ়েচটও দুদযান্ত 

অচেন ়ে করে, শুধু গারনে গোটা ভনিন সুরবো ন ়ে, আবও চকেু নাচেি চদর ়ে ওই 

নাোসুন্দেীরকই ন ়েনিচিে ওপরে নুেরন হরব। 

  

চকও অরপো কবাবও কধ য ভনই অিরেন্দ্রনারথাে। ন ়েনিচিে সরে আজ কুসুিকুিােী ও 

স সরোচজনী চেে, চনন জরনই  াক প ়েে একটু বারদ। 

  

 রে চনন-িােচট ভি ়োে আরে, নবু ওরদে বসরন বেে না অিরেন্দ্রনাথা। গোে আও ়োরজ 

সিি বযচক্তত্ব এরন ভস বেে, আজ কেুরটাো ়ে িাঝপরথা গাচ ়ে থাাচির ়ে ভনািো 

ভনরিচেরে ভকন  

  

অনযো অিরেন্দ্রনারথাে সািরন কথাা বেরন সাহস পা ়ে না, আ ়োরে নাো অিরেন্দ্রনারথাে 

নাি চদর ়েরে ধাচনেিা, নাো কনুই চদর ়ে ভঠেে ন ়েনিচিরক।  
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ন ়েনিচি বেে, ওোরন একটা ব ়ে িুচ ়েে ভদাকান আরে। কন েকি ভবরো ়োচ ়ে িুচ ়ে, 

পুাঁচনে িাো, গোে বাো। আচেবাবা নাটরকে ভেরসে সরে ওগুরো েুব োে  ারব। নাই 

চকরন আনোি। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, িুচ ়ে ভকনাে দেকাে, না ব ়োেবাবুরক বেরে না ভকন  আিারদে 

ভপ্রা াকেন ভথারক চকরন আনন। 

  

ন ়েনিচি বেে, পুরুষ িানুরষ আবাে িুচ ়ে পেন্দ কেরন জারন নাচক  ভকান েরেে সরে 

ভকান েং িানা ়ে, নাই-ই ভবারঝ না। 

  

—ভেসােরদে ভির ়েও নুচি োে ভবারঝা  ভনািারক অন েং চনর ়ে িাথাা  ািারন ভক 

বরেরে  িাঝপরথা গাচ ়ে থাাচির ়ে ভকাথাাও নািরন আচি চনরষধ করেচে না  গাচ ়েে দেজাই 

বা ভকন েুরে ভেরেচেরে  

  

–দেজা বন্ধ োেরে হাাঁসফাাঁস কেরন হ ়ে। এন গেি পর ়েরে। 

  

–ভ রন-আসরন কনেি োরগ  এইটুকু গেি সহা কেরন হরব। ভিাট কথাা দেজা ভোো 

োো িেরব না। িাঝপরথা ভকাথাাও নািাে কথাা ভকারিা ়োনরক কেিও বেরব না। 

  

–আিো চক ভবরন বাচ ়েে বউ নাচক  

  

–ভিাপ! আবাে হাসে, ভনািাে এন সাহস!  া বেোি, না অেরে অেরে ভিরন িেরন 

হারব।  াও! 

  

—এসব কথাা িুচক্তরন ভেো চেে নাচক  

  

–সব কথাা ভেোে দেকাে হ ়ে না। চথার ়েটারেে স্বারথাযই এটা কেরন হরব। 

  

—একটু বুচঝর ়ে বেুন না, অিেবাবু। এরন চথার ়েটারেে কী স্বাথায েো হরব  
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—আচি িাই না, ভিরজ ো ়ো আে ভকাথাাও োিাে পাাঁিরপাঁচি ভোরকো ভনািারদে ভদেুক। 

চথার ়েটারেে সি ়ে ভিক-আপ চদর ়ে ভনািারদে ভিহাো সব বদরে  া ়ে। ভোরক চটচকট 

ভকরট ভনািারদে ভদেরন আরস। পরথা ারট ভনািারদে ভিক-আপ ো ়ো ভেচদরপাঁচি িুে 

 চদ ভোরক ভদরে ভফরে, না হরে নাো বেরব, ও হচে, এই, এ ভ  আিারদে  রেে বউ-

চঝরদে িননই! এরদে জনয শুধুিুদু প ়েসা ও ়োরন  াব ভকন  ভনািারদে চনর ়ে ভকউ আে 

স্বপ্ন ভদেরব না। 

  

–ভোরক চক শুধু ভিহাো ভদেরন আরস, না অচেন ়ে ভদেরন আরস  আপচনও ভনা নাটরকে 

চহরো, আপচন চক সব সি ়ে ভিক-আপ চদর ়ে োিা ়ে ভ ারেন  

  

–পুরুষ িানুষ আে ভির ়েিানুরষে কথাা এক হে  ন ়েন, নকয কেরব না! চথার ়েটারেে 

গাচ ়েরন দেজা বন্ধ করে আসরন হরব, এই আিাে ফাইনাে কথাা! 

  

ন ়েনিচি অনয দুজরনে চদরক ভির ়ে চজরজ্ঞস কেে, কী ভে, ভনাো ো চজ আচেস  

কুসুিকুিােী ও সরোচজনী ফযাকারস িুরে িুপ করে েইে। 

  

ন ়েনিচি বেে, আিো চক গুর ়েে নাগচে  বন্ধ গাচ ়েরন অন্ধকারেে িরধয বরস থাাকরন 

আিাে দি বন্ধ হর ়ে আরস। আিাে চথার ়েটারেে গাচ ়ে দেকাে ভনই। আচি ো ়ো গাচ ়েরন 

আসব, ভকিন  এইটুকু আিারক ো ়ে চদন। 

  

অিরেন্দ্রনাথা আবাে চকেু বেরন ভ রনই ন ়েনিচি বেে, ভোরকো এেনও আিারদে 

চথার ়েটারেে ভির ়ে বরে চিনরন পারে না। ভেচদ-রপচি বরে ভকউ নাচকর ়েও ভদরে না। 

  

এে দুচদন বারদ ন ়েনিচি ভবো এগারোটাে সি ়ে চেহাসযারে এরস ভদেে, িরিে সব 

আরো ভজ্বরে ভদও ়ো হর ়েরে, এক ভকারি একচট চসংহাসরনে িনন ভি ়োরে একজন 

অনযন্ত রূপবান, অরিনা বযচক্ত বরস আরে। অচন দাচি ভকাাঁিারনা ধুচন পো, পার ়ে 

িেিরেে েরপটা, গার ়ে চফনচফরন সাদা কাপর ়েে চপোন, গারে কারো দাচ ়ে,  া ়ে প যন্ত 

এোরনা  ন িুরেে বাবচে, দী ে দুচট িেু, বর ়ে হরব েচত্রে-সাাঁইচত্রে। এিন সুদেযন 
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পুরুষ আরগ কেনও ভদরেচন ন ়েনিচি। প্রথারিই নাে িরন হ ়ে, ননুন ভকানও না ়েক এে 

নাচক  বাংোে ভকানও েেিরিই এিন দী যকা ়ে, স্বাাযবান, সুপুরুষ না ়েক ভনই। 

  

চেহাসাে এেনও শুরু হ ়েচন, অিরেন্দ্রনাথা েুব োচনে করে কথাা বেরে ভসই বযচক্তচটে 

সরে। অহংকােী, উগ্র স্বোব অিরেন্দ্রনারথাে িুরে এিন গদগদ োব ভদো  া ়েচন আরগ। 

  

ন ়েনিচি কুসুিকুিােীরক চজরজ্ঞস কেে, ইচন ভক  

  

কুসুিকুিােী চঠক জারন না, ভস বেে, শুনচে ভনা আজ ভ  পাোটাে িহো হরব, ইচন 

ভসই পাোটা চেরেরেন। িহো ভদেরন এরসরেন।  
  

শুরন ন ়েনিচি চবচমিতন হে। বাংোে প্রচনচট িরিই চগচেেবাবুে ভেো নাটরকে অচেন ়ে 

হ ়ে। নাটযকাে চহরসরব একিাত্র নাাঁেই সিান আরে। আে  াো েুিরো-োিো নাটক 

ভদরে, নাো চবরেষ পাত্তা পা ়ে না। নারদে নাটরকে ভ -রকানও অংে  েন-নেন 

বদোরনা হ ়ে। 

  

ন ়েনিচি অনযরদে কাে ভথারক িিে জানরন পােে, এই নাটযকােরক ভ  এন োচনে 

কো হরে, নাে িূে কােি, এে বংেগচবিা। ইচন ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েে সন্তান, এে 

নাি েবীন্দ্রবাবু। ‘োজা ও োনী’ নাটরকে চেহাসযাে ভদরে সন্তুি হরে নরবই ইচন িিা 

কোে অনুিচন ভদরবন। শুধু নাটযকাে নন, ইচন একজন োে গা ়েক এবং েরেে অচেরননা 

চহরসরবও সুনাি আরে। ন ়েনিচিে িরন হে, ইস এই অপরূপ িানুষচটে সরে  চদ 

একবাে এক িরি অচেন ়ে কোে সুর াগ ভপনাি! এে চদরক নাকারেই িরন হ ়ে, ইচন 

সকরেে ভির ়ে আোদা। 

  

একটু পরেই চেহাসযাে শুরু হে। 

  

অনয চদন সবাই পাটয বরে হরব শুনা ভি ়োেগুচেে চদরক ভির ়ে। আজ চেহাসযাে হরে 

েবীন্দ্রবাবুে চদরক চফরে ভকন ভ ন, অরনরকই আজ ভবচে েুে কেরন োগে। এিনকী 
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অিরেন্দ্রনারথাে প যন্ত সংোরপ েব্দ বাদ  ারে। সকরেেই ভ ন িা ়েু িিে। েবীন্দ্রবাবু 

অবেয িাঝপরথা কারুকই বাধা চদরেন না, ভকানও িন্তবয কেরেন না, সহাসয িুরে 

নাচকর ়ে শুনরেন। 

  

ন ়েনিচি প্রচনচদনই চেহাসযাে শুরু কোে আরগ একটুেি চনোো ়ে বরস নাে  রেে 

,ীকৃষ্ণ িূচনযচটে রূপ িরন এরন িেু বুরজ ধযান করে। নারনই নাে িানচসক েচক্ত ও 

আত্মচবশ্বাস দৃঢ়ে হ ়ে, মিতৃচনরন ভকানও কু ়োো হ ়ে না। এক সির ়ে অিরেন্দ্রনাথা চজরজ্ঞস 

কেে, েবীন্দ্রবাবু, ভকিন োগরে, চঠক হরে চক  

  

েচব এনেি চাে হর ়ে বরস চেরেন, এবাে একটু নর ়েির ়ে উঠরেন। প্রশ্ন কো না হরে 

চনরজ ভথারক চকেু বেরবন না, এটাই ভবাধ হ ়ে নাাঁরদে পচেবারেে ভকন।  

  

চনচন বেরেন, এই নাটক চকেুটা গরদয ভেো, চকেুটা কচবনা ়ে। গদযাংে োেী িিৎকাে 

হরে, েুবই স্বাোচবক, চকন্তু কচবনাে সংোরপ িারঝ িারঝ ভবাধ হ ়ে েরন্দে ভঝাাঁক চঠক 

থাাকরে না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, ভসটা আচিও বুচঝ। বাংো চথার ়েটারেে আকটে-অযাকরেসো এনকাে 

িাইরকরেে অচিত্রােে চকংবা চগচেেবাবুে োো প ়োরে অেযি। আপনাে দূরে ননুন 

েকি িাটা এেনও চঠক ধেরন পােরে না। 

  

েচব বেরেন, েক্ত ভনা ন ়ে ভনিন। কচবনাে সংোরপও স্বাোচবক কথাা োবটা থাাকরব, 

আবাে প্রচন পেচক্তরন আট িাত্রাে পে সািানয চবেচনে কথাাও িরন োেরন হরব। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, ভকাথাা ়ে কন িাত্রা, ভস ভনা আচিই জাচন না। আপচন একটু ভদচের ়ে 

ভদরবন  কর ়েকটা োইন  চদ পর ়ে ভদন… 

  

েচব প্রথারি বরস বরসই বেরেন, এই ভ  পেচিটা, এরসে পাষািী, দ ়ো হর ়েরে চক িরন  

এটারক নুচি বেরে এই োরব : 
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এরসে পাষািী  

দ ়ো হর ়েরে চক িরন  

  

এটা বেং এোরব  চদ বো  া ়ে, 

  

এরসে পাষািী। 

দ ়ো–  

হর ়েরে চক িরন  

  

অথাযাৎ দ ়ো েব্দচটে পে সািানয টান চদর ়ে পেবনযী ে’িাত্রা ়ে িরে ভগরে েন্দটা চঠক বজা ়ে 

থাারক। 

  

নােপে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে চনচন ন ়েনিচিরক বেরেন, োচন সুচিত্রা, নুচি আিাে সরে সংোপ 

বেে, এইোন ভথারক। 

  

আোরি ের ়েরে নাো, 

 ুদ্ধ ো ়ো কেু 

নচ ়েরব না একপদ 

  

ন ়েনিচি সরে সরে বেে, নরব  ুদ্ধ করো। 

  

 েচব বেরেন,  ুদ্ধ করো! হা ়ে নােী, নুচি চক েিিী! 
  

োরো,  ুরদ্ধ  াব আচি। চকন্তু নাে আরগ নু 

চি িারন অধীননা, নুচি দাও ধো— 

ধিযাধিয, আত্মপে, সংসারেে কাজ–  

সব ভের ়ে হও নুচি আিাচে ভকবে… 
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একটু আরগ ন ়েনিচিে ভ  ইরেটা হর ়েচেে, না আংচেকোরব সাথাযক হে। সচনযকারেে 

অচেন ়ে হরেও চেহাসযাে ভনা ভদও ়ো হে েবীন্দ্রবাবুে সরে। কী সুন্দে েোট, উ্চপগ্রাি 

এে কিস্বে। েবীন্দ্রবাবু একবাে নাাঁে কাাঁরধ হান ভোাঁ ়োরনই েেীেটা ঝনঝন করে উঠে। 

ভ ন সবযর,ষ্ঠ এক পুৰুরষে স্পেয। 

  

েচব ন ়েনিচিরক বেরেন, ভনািাে ভবে োে হরে। উ্চপােরি ভকানও ত্রুচট ভনই। ন ়েনিচি 

চনিু হর ়ে েচবে পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি কেে। 

  

বচব নারক ধরে নুরে, থুানচনরন হান চদর ়ে আেীবাদ করে বেরেন, ভনািারক নেন ভথারক 

ভদেচে, আে েুব ভিনা ভিনা িরন হরে। আরগ ভকাথাাও ভনািাে সরে ভদো হর ়েচেে  

  

ন ়েনিচি িাথাা না ়েে। এিন একজন িানুরষে সরে আরগ ভদো হরে নাে িরন থাাকরব 

না, এিন কেনও হরন পারে। 

  

েচব বেরেন, িরন হরে, েুব িরন হরে। এেকি অচেনর ়েে বযাপারেই, ভকাথাা ়ে, 

ভকাথাা ়ে  ওুঃ ভহা, িরন পর ়েরে, কটরক। নুচি কটরক কেনও আিাে একচট নাটরক 

অচেন ়ে করেচেরে  

  

ন ়েনিচি আবাে িাথাা না ়েে দু’চদরক। 

  

েচব বেরেন, না হরে নুচি নও। কটরক কর ়েকচট ভেরেরির ়ে চিরে আিাে বাল্মীচক-

প্রচনো েরেে অচেন ়ে করেচেে। ভসোরন একচট ভবে গুিী ভির ়ে চেে, নাে নাি 

িচহোিচি। নাে সরে ভনািাে িুরেে গ ়েরনে েুব চিে আরে। চবরেষন একপাে ভথারক 

ভদেরে। ভসই ভির ়েচট চক ভনািাে ভবান-রটান চকেু হ ়ে  কটরক ভনািাে আত্মী ়ে-স্বজন 

থাারক  

  

ন ়েনিচি বেে, না, কটরক আিাে আত্মী ়ে-স্বজন থাারক না  নদুে জাচন। 

  

নােপে িুে চনিু করে িৃদু গো ়ে বেে, আিাে ভকউ ভনই, ভকাথাাও ভকউ ভনই। 
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৩২. স্বািী চবরবকানন্দ  েন েিরন 

স্বািী চবরবকানন্দ  েন েিরনে চবচেন্ন বক্তৃনাসো ়ে ভবদারন্তে বািী শুচনর ়ে অরনক 

ভশ্বনাে-রশ্বনাচেনীরদে আকৃি করেচেরেন, ভসই সি ়ে আেও একজন বেসন্তান ইংেযারি 

চকেু চনবযাচিন এবং চবচেি ভ,ানারদে সািরন বক্তৃনা চদর ়ে নাাঁরদে িিৎকৃন করেচেরেন। 

ইচন কেকানাে ভপ্রচসর চি করেরজে পদাথাযচবদযাে ভসই অধযাপক, জগদীেিন্দ্র বসু। 

দুজরনে ভকউ কারুরক ভিরনন না। 

  

ভপ্রচসর চি করেরজ সারহব অধযাপকরদে িরধয প্রচনর াচগনা ়ে চবজ্ঞারনে অধযাপক 

চহরসরব চনরজে াান করে চনরেও আত্মসন্তুচিরন ভোরগনচন জগদীে। ভবচেে োগ 

অধযাপকই ভকানওিরি একসি ়ে চবোগী ়ে প্রধান হও ়োটারকই জীবরনে পেিাথায জ্ঞান 

করেন, নাে ভবচে আে কী িাইবাে আরে! চকন্তু জগদীে অনয ধানুরন গ ়ো। চবজ্ঞারনে 

অজানা েহসয নাাঁরক অচাে করে ভনারে। চনচন শুধু অধযাপক নন, গরবষক। অরনক চদন 

প যন্ত নাাঁে গরবষিাে কথাা ভকউ জাননই না। 

  

ভপ্রচসর চি করেরজ ভকানও গরবষিাগাে ভনই, বাথারুরিে িনন একচট অবযবহা য ভোট্ট 

 ে নানােকি হাচবজাচব চজচনসপত্র ও িাক ়েসাে জারে েো চেে, ভসই  েোনা চনরজ 

সাফসুনরো করে জগদীেিন্দ্র চনরজব কারজ বযবহাব কেরন োগরেন। ভসোরন চটরনে 

পান আে দচ ়েদ ়ো চদর ়ে কনচে ভেেনাে িনন  ন্ত্রপাচন চনর ়ে চনচন েুচটব পরেও বরস কী 

সব েুটোট করেন, না চনর ়ে অরনক চদন ভকউ িাথাা  ািা ়েচন।  

  

ইউরোরপে নানা ভদরে আরোে নেে, অদৃেয চবদুযৎ নেে চনর ়ে কন কি কাজ হরে, 

ভস সব ভদরেে সেকাে এবং চবশ্বচবদযাে ়ে কবজ্ঞাচনকরদে নানাোরব সাহা য করে। 

জগদীেিন্দ্র পোধীন ভদরেে িানুষ, সেকাে নাে প্রচন চবিুে, সারহব সহকিযীো 

অবরহোে িরে ভদরে, অরনরকই িরন করে োেনী ়ে হর ়েও ভ  চবজ্ঞারনে অধযাপরকে 
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িাকচে ভপর ়েরে, এই ভনা ভঢে! কুসংস্কৃাোেন্ন, ধিযেীরু োেনী ়েরদে সরে চবজ্ঞারনে 

ভকানও সম্পকয আরে নাচক  

  

াানী ়ে একজন ঝাোই চিচিেরক চদর ়ে প্রর ়োজনী ়ে চকেু  ন্ত্র কনচে কচের ়ে চনর ়ে 

জগদীেিন্দ্র চনেৃরন চবজ্ঞানিিযা করেরেন বেরেে পে বেে।  

  

করেরজ  া িাইরন পান নাে ভবচেে োগই েেি হ ়ে বই ভকনা ়ে আে গরবষিাে জনয 

চজচনসপত্র সংগ্রহ কো ়ে। একটা সুচবরধ আরে, নাে স্ত্রী অবো োচ ়ে-গ ়েনা বা সংসারেে 

ভোটোরটা অোব চনর ়ে চবরেষ িাথাা  ািান না। চকেুচদন  াক্তাচে পর ়েচেরেন বরে 

অবোেও চবজ্ঞান-অনুসচন্ধৎসু িন আরে, চনচন চনেক গৃচহিী নন। জগদীেিন্দ্র স্ত্রীে সরে 

চনরজে কাজ চনর ়ে আরোিনা কেরন পারেন। 

  

আরো চজচনসটা কী  কচব ও দােযচনক আরো চবষর ়ে অরনক চকেু চেরেরেন। চবজ্ঞান 

জানরন িা ়ে উৎস ও কা যকােি। এই সরবিাত্র চকেুচদন হে চবজ্ঞানীো বুঝরন ভপরেরেন, 

চবদুযৎ ও ভিৌম্বক েচক্তে ভ ৌথা কম্পরনই আরোে সৃচি হ ়ে। চকন্তু শুধু নত্ত্বচট বুঝরে ভনা 

িেরব না, হারনকেরি প্রিাি করে ভদোরন হরব। প্রেযান জািান কবজ্ঞাচনক হাৎযজ এক 

 ন্ত্র কনচে করে ভদোরেন একচদরক উৎপন্ন হরে অদৃেয আরো, আে দূরে োো একচট 

 রন্ত্র ধো প ়েরে ভসই অদৃেয আরোে ভঢউ। 

  

হাৎযরজে এই আচবষ্কাে চনর ়ে সাো পৃচথাবীরন চবজ্ঞানীরদে সা ়ো পর ়ে ভগরে। এই আরোে 

নেেই ভবনাে নেে হরন পারে চক না নাই চনর ়ে গরবষিা িাচের ়ে  ারেন ইনাচেে 

িাকযচন ও েম্পা, োচে ়ো ়ে পপে, োরিব ব্রাাঁচে এবং ইংেযারিে সযাে অচেোে েরজে 

িনন বা া বা া চবজ্ঞানীো। জগদীেিন্দ্র হাৎযরজে েিনাবচে চকরনরেন, বােবাে পাঠ 

করেন, নাাঁে ইরে হ ়ে ওই চবষ ়েটা চনর ়ে কাজ কোে। চকন্তু হনোগা এই ভদরেে এক 

নগিয কবজ্ঞাচনক চনচন, ভক নাাঁরক সাহা য কেরব  নবু চনচন গরবষিা িাচের ়ে ভ রন 

োগরেন। একটা সুচবধা হে এই ভ  এে িরধয একসি ়ে প্রফুল্লিন্দ্র ো ়ে নারি আে একচট 

 ুবক নাাঁে সহকিযী হর ়েরেন। অনযন্ত কৃনী ও ভিধাবী োত্র প্রফুল্লিন্দ্র ইংেযারিে 
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এচ নবো চবশ্বচবদযাে ়ে ভথারক চ  এসচস চ চগ্র চনর ়ে চফরে, ভপ্রচসর চি করেরজ 

জগদীেিরন্দ্রে পে চিনী ়ে োেনী ়ে চহরসরব চবজ্ঞারনে অধযাপক পদ ভপর ়েরেন, এাঁো 

দুজরন আরগ ভথারকই বনু্ধ। প্রফুল্লিন্দ্র চববাহ করেনচন, কেরবনও না চঠক করে ভফরেরেন, 

চনচন শুধু চবজ্ঞানী নন, ভদরেে দুুঃে-দাচেরদ্রে জনয কানেনা নাাঁে কথাাবানযাে িরধয সব 

সি ়ে ফুরট ওরঠ। চনচন জগদীেিরন্দ্রে কারজ উৎসাহ ও পোিেয ভদন।  

  

বেে দু-এক আরগ জগদীেিন্দ্র একচদন করেরজে ভেবরেটচেরন কর ়েকজন সহকিযীরক 

ভ রক একচট আি য বযাপাব ভদোরেন। অধযাপক প্রফুল্লিরন্দ্রে  রে োো হে একচট 

ভপ্রেক  ন্ত্র। আে আরেকজািাে ভপ োে নারি আে একজন অধযাপরকে  রে োো হে 

গ্রাহক  ন্ত্র। দুরটা  রেে িরধয বযবধান ৭০ ফুট এবং িাঝোরন ের ়েরে ভিাটারিাটা 

ভদও ়োে। ভপ্রেক  ন্ত্র ভথারক অদৃেয চবদুযৎ নেে চগর ়ে অনয  রেে গ্রাহক  রন্ত্রে িাধযরি 

একচট চপিরে চবরস্ফােি  চটর ়ে চদে। 
  

বযাপােচট কী হে, িযাচজক নাচক  চবজ্ঞারনে অচেনব আচবষ্কােগুচেরক প্রথারি িযাচজরকে 

িননই িরন হ ়ে। ভবনাে নেে ভিারে ভদো  া ়ে না। চবদুযৎ েচশ্মরন ভ  ভবনাে নেরেে 

সৃচি হরে না চকেু দূরেে  াচন্ত্রক কেকব্জারক স্ব ়েংচি ়েোরব না ়োিা ়ো করে চদরন 

পােরে। চবজ্ঞারনে এ এক ননুন চদগন্ত। এইোরব ভবনাে নেরে দূেদূোরন্ত েবোেবে 

পাঠারনাও ভনা ভ রন পারে। 

  

টাউন হরে আে একচট ব ়ে আকারেে সোে আর ়োজন করে জগদীেিন্দ্র আবাে 

ভদোরেন নাাঁে গরবষিাে ফে। এোরন আিচন্ত্রন হর ়েচেরেন স্ব ়েং ভোটোট সযাে 

উইচে ়োি িযারকচঞ্জ। চবোে নাাঁে বপু। ভসই ভোটোটরকই জগদীেিন্দ্র দাাঁ ়ে কোরেন 

নাাঁে দুই  রন্ত্রে িাঝোরন। জগদীেিন্দ্র ভদোরেন চবদুযৎ েবে (দুচটোট িরহাদর ়েে অন 

ব ়ে ভিহাো ভেদ করে, আেও চননচট বন্ধ  ে ভপচের ়ে গ্রাহক  রন্ত্রে িােফন বারুরদে 

স্তুপ উচ ়ের ়ে চদর ়ে একটা ভোহাে ভগাো েুচটর ়ে চদে।  
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সকরেই িচম্ভন এবং অচেেূন। জগদীেিন্দ্র বযােযা করে ভবাঝারেন, এে িরধয 

অরেৌচকক বা ভোজবাচজ চকেু ভনই, এটা চবজ্ঞান। চবজ্ঞারনে এনোচন অগ্রগচন সম্পরকয 

োেরনে আে ভকউ নেনও অবগন নন, জগদীেিন্দ্র কেকানা ়ে বরস একা একা সমূ্পিয 

বযচক্তগন উরদযারগ এই আচবষ্কাে কেরেন কী করে  

  

ভেফরটনান্ট গেনযে িযারকচঞ্জ জগদীেিরন্দ্রে কৃচনরত্ব িুগ্ধ হর ়ে সব ভোাঁজেবে চনরেন 

এবং সেকাচে নেরফ চকেু অথায সাহার যে প্রচনশ্রুচন চদরেন। এচে ়োচটক ভসাসাইচট ভথারক 

জগদীেিন্দ্ররক আহ্বান জানারনা হে এই চবষর ়ে প্রবন্ধ পাঠ কোে জনয। ভসই প্রবন্ধ োপা 

হে ভসাসাইচটে পচত্রকা ়ে। 

  

চবরেরন জগদীেিরন্দ্রে িািােিোই চেরেন ে য ে যারে। নাাঁে সরে জগদীেিন্দ্র 

ভ াগার াগ ভেরেচেরেন, এই সি ়ে নাাঁে কারে দুচট গরবষিাপত্র পাচঠর ়ে চদরেন। চপ্র ়ে 

োত্রচটে উদ্ভাবনী েচক্ত ভদরে িুগ্ধ হর ়ে সরে সরে ভসই গরবষিাপত্র োপাে বযবাা করে 

চদরেন। চবেযান চবজ্ঞারনে পচত্রকা ‘দযা ইরেকচেচে ়োরন’ োপাও হর ়ে ভগে। 

  

ভপ্রচসর চি করেরজ জগদীেিন্দ্র নাাঁে চনজস্ব েুদ্র গরবষিাগারে ভ  সব পেীোচনেীো 

করেরেন, নাে চববেি চদর ়ে একচট পুচিকা োপারেন। ভসচট পাচঠর ়ে চদরেন চবেযান 

পদাথাযচবদ ে য ভকেচেরনে কারে। ে য ভকেচেন ভসগুচে পর ়ে িিৎকৃন। চবদুযৎ েচশ্মে 

ভ  নেে, নাে কদ যয নানা িারপে হ ়ে। এই নেেলদ যয চনর ়ে অরনক চবজ্ঞানীই কাজ 

কেরেন, জগদীেিন্দ্র একটা গরবষিাপত্র চেেরেন এই নেে কদর যযে চনিয ়েরকৌেে 

চনর ়ে। েিন চবশ্বচবদযাে ়ে ভসই গরবষিাপরত্রে জনয জগদীেিন্দ্ররক চ  এসচস চ চগ্র 

ভদবাে কথাা ভ াষিা কেরেন। একজন অনুপচান বযচক্তরক এ েকি চ চগ্র ভদও ়োে দৃিান্ত 

ভনই। 

  

জগদীেিন্দ্র এই সি ়ে অনুেব করেচেরেন, এই সব চবষর ়ে ইউরোরপ অনয কবজ্ঞাচনকো 

ভক কী কাজ কেরেন নাে প্রনযে অচেজ্ঞনা থাাকরে োে হ ়ে। এ জনয নাাঁে একবাে 

চবরদরে  াও ়োে দেকাে। একটা ভ াগার াগও  রট ভগে। নাাঁে িািােিোই ে য ে যারে 
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োেরন এরেন এই সির ়ে। সচনয সচনয জগদীেিন্দ্র ভপ্রচসর চি করেরজে এক বাথারুরি 

বরস এইসব কচঠন পেীো িাোরেন চক না না িােুষ কোে জনয চনচন করেরজ িরে 

এরেন একচদন। ভদচে চিচিচেরদে চদর ়ে সুক্ষ্ম  ন্ত্রপাচন বাচনর ়ে এরকবারে ননুন ধেরনে 

পেীো িাোরেন এই িানুষচট, এ কী সচনয িযাচজচে ়োন! চবনা পৃষ্ঠরপাষকনা ়ে এই কাজ 

িাচের ়ে  াও ়ো সম্ভব  

  

ে য োরে বেরেন, নুচি এেুচন ইংেযারি িরে এরসা, ভনািাে এই পদ্ধচনগুচেে কথাা 

সবাইরক জানাও! 

  

দোদচে থাাকরব না, পােস্পচেক ীষযা থাাকরব না। এিন আবাে করেজ হ ়ে নাচক  

  

ে য ে যারে িরে  াবাে পে চবরকেরবোরনই করেরজে অধযে জগদীেিরন্দ্রে কারে 

জবাবচদচহ িাইরেন, ে য বযারেরক আপচন করেরজে ভেবরেটচে ভদচের ়েরেন। ভকান 

অচধকারে, কাে অনুিচনরন আপচন একজন বাইরেে ভোকরক এোরন ঢুকরন চদরেন  

  

চ  এসচস চ চগ্র পাবাে পে ভথারকই অনযানয অধযাপকরদে িরধয গুজগুজ ফুসফুস হচেে 

ভ  জগদীে ভবাস িন চদর ়ে োত্ররদে প ়ো ়ে না, সেকারেে কাে ভথারক অধযাপনাে জনয 

িাইরন চনর ়ে ভস চনরজে কাজ করে। 

  

জগদীেিন্দ্র ভকানও অচের ারগেই উত্তে চদরেন না, চনচন চবরেন  াবাে জনয েম্বা েুচটে 

দেোি কেরেন। চকন্তু েুচট িাইরেও সহরজ পাও ়ো  া ়ে না, নানাঅজুহারন নাাঁরক আটরক 

ভদবাে ভিিা হে। চকন্তু ে য ে যারে চনরজ োেন সচিবরক জগদীেিন্দ্ররক ইংেযারি 

পাঠাবাে জনয সুপাচেে করেরেন, ইংেযারিে অরনক ব ়ে বে কবজ্ঞাচনক নাাঁে সম্পরকয 

উৎসাহী। এিনকী ে ়োে ভসাসাইচট জগদীেিরন্দ্রে কাজকিয সম্পরকয আগ্রহ প্রকাে 

করেরে। বাংোে গেনযে িারকচঞ্জও এাঁে প্রচন সহানুেূচনেীে, সুনোং চবরোধীো ভবচে দূে 

অগ্রসে হরন পােে না। জগদীেিন্দ্ররক চেো চবোগ কবজ্ঞাচনক চহরসরব ভ পুরটোরন 

পাঠাবাে চসদ্ধান্ত চনে। 
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চনরজে উদ্ভাচবন  ন্ত্রপাচনগুচে চনর ়ে জগদীেিন্দ্র সস্ত্রীক সিুদ্র পাচ ়ে চদরেন। 

  

োেরন ভ  ধিয ও দেযরনে বহ প্রািীন ঐচনহয আরে, ভস সম্পরকয ইংেযারিে চেচেন 

সম্প্রদা ়ে অবচহন। সংস্কৃৃন সাচহরনযে েুি োণ্ডাে পুনরুদ্ধাে কোে পে ইউরোরপে 

বুচদ্ধজীবীরদে চবমিতর ়েে ভ ন ভেষ ভনই। এই সিসযাসিুে দচেদ্র ভদরে োিা ়েি-

িহাোেরনে িনন িহান গ্রন্থ েচিন হর ়েরে কনকাে আরগ। ইচে ়ো -ওচ চসে নুেনা ়ে 

এই দুচট গ্রন্থ অরনক ভবচে কাবযি ়ে ও গেীে িূেযরবাধসঞ্জান। উপচনষদ ও গীনাে িনন 

সূক্ষ্ম দেযন ও জীবনরবারধে কথাা আে ভকান ভদরে পাও ়ো  া ়ে  কাচেদারসে িনন কচব 

জরন্মরে এ ভদরে। চকন্তু চবজ্ঞান  োেরন চবজ্ঞানিিযাে ভকানও ইচনহাস ভনই। প্রািীন কারে 

গচিন ও ভজযাচনচবযদযা ়ে চকেু চকেু কাজ হর ়েচেে। চকন্তু ধাোবাচহকনা ভনই। চবজ্ঞারন 

ভকানও চকেুই িূ ়োন্ত ন ়ে, একচট আচবষ্কাে বা একচট ননুন নত্ত্ব, পেবনযী অরনকগুচে 

সম্ভাবনাে িাে েুরে ভদ ়ে। োেরন পে পে চবরদচে আিিরি সিাজজীবন প ুদি, না 

ো ়ো ভোট ভোট োজযগুচে অন্তুঃকেরহ চেি ভথারকরে  ুগ  ুগ ধরে। এ েকি অোচন্তে 

পচেরবরে একচনষ্ঠ চবজ্ঞান সাধনা হ ়ে না। 

  

পচিচি জগৎ ধরেই চনর ়েরে ভ  আধুচনক চবজ্ঞারন, চবরেষন পদাথায  ও েসা ়েরন ভ  

চবমিত ়েকে অগ্রগচন হরে এই উনচবংে েনাব্দীরন, নারন প্রািয ভদেগুচেে ভকানও 

েূচিকাই ভনই। এ সব বুঝরন ওরদে আবও কটা েনাব্দী োগরব ভক জারন! স্বািী 

চবরবকানন্দও অরনক জা ়েগা ়ে বরেরেন, ওরদে কাে ভথারক আিো ভনব চবজ্ঞারনে সুফে, 

চবচনির ়ে আিো ওরদে ভদব ধিয ও দেযন। 

  

চকন্তু জগদীেিন্দ্র েিরন এরস নাাঁে  ন্ত্রপাচনব িাধযরি হারনকেরি পেীো ়ে বুচঝর ়ে 

চদরেন, নাাঁে গরবষিাে কাজ পৃচথাবীে প্রথাি সাচেে চবজ্ঞানীরদে সিনুেয। হারজে 

অনুগািীো অরনরকই ভবনাে নেে চনর ়ে কাজ কেরেন। চবদুযৎ নেরেে সাহার য দুে 

ভথারক চনরদযে পাচঠর ়ে ভকানও  ন্ত্ররক স্ব ়েংচি ়ে কোে পেীো ়ে পচথাকৃরনে সিান 

জগদীেিরন্দ্রে প্রাপয। জগদীেিন্দ্র অবেয ভপরটন্ট ভনবাে কথাা চিন্তা করেনচন। ইনাচে ়োন 

কবজ্ঞাচনক িাকযচন চনরজে  রন্ত্রে ভপরটন্ট-এে জনয নকো জিা চদর ়েরেন। জগদীেিন্দ্র ও 
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িাকযচনে কারজে অবেয চকেুটা নফান আরে, জগদীেিন্দ্র কাজ কেরেন িাইরিা 

ওর ়েরে, আে িাকযচন েটয ওর ়েরে। েটয ওর ়েরে ভবনাে সংরকরনে দুেত্ব অরনক ভবচে। 

  

চেোেপুরে চব্রচটে অযারসাচসর ়েেরনে বক্তৃনাে সি ়ে চবচেি ভ,ানারদে িরধয বরস চেরেন 

বৃদ্ধ ও সবযজন ,রদ্ধ ়ে ে য ভকেচেন। বক্তৃনা ভেষ হবাে পে সবাই  েন জগদীেিন্দ্ররক 

অচেনন্দন জানারে, নেন ে য ভকেচেন হাাঁটুে বযথাা চনর ়েও কি করে উরঠ এরেন 

ভদানো ়ে। ভসোরন িচহোরদে আসরনে কারে চগর ়ে অবোরক বেরেন, িহাে ়ো, আপচন 

আপনাে স্বািীে জনয গবয ভবাধ কেরন পারেন। চনচন একজন সাথাযক চবজ্ঞানী। 

  

ইংেযারিে পত্র-পচত্রকাগুচেে িরধয েিন টাইিস ও ভস্পকরটটে বোবেই োেনচবরিষী। 

নানান েুরনা ়ে এো োেন সম্পরকয কুৎসা ে ়ো ়ে। এ সব চেরে এো প্রিাি কেরন িা ়ে 

ভ  অকিযিয, অেস, িুে োেনী ়েরদে ইংরেজ-োসন ো ়ো গচন ভনই, োসক ইংরেজোই 

নারদে েোকন, নাোই োেরন চন ়েি-েৃঙ্খোে োজত্ব াাপন করেরে। চকন্তু চবজ্ঞারনে 

পেীচেন সনযরক অিানয কোে উপা ়ে ভনই। েিন টাইিস চেেরন বাধয হে, এ বেে 

চব্রচটে অযারসাচসর ়েেরনে সবরির ়ে উরল্লের াগয চবষ ়ে হে চবদুযৎ নেে চবষর ়ে অধযাপক 

বসুে বক্তৃনা।…এই চবজ্ঞানী চবদুযৎ েচশ্মে সিবনযন সম্পরকয ভ  ভিৌচেক গরবষিা 

করেরেন নাে প্রচন ইওরোরপে চবজ্ঞানী িহরে আগ্রহ জরন্মরে।        
  

সবরির ়ে ভবচে সিারনে আহ্বান এে ে ়োে ভসাসাইচট ভথারক। ে ়োে ইনচিচটউরট িারঝ 

িারঝ শুি-সন্ধযা হ ়ে। ভকানও ভকানও িারসে শুিবারেে সরন্ধরবো পৃচথাবীে অগ্রগিয 

কবজ্ঞাচনকরদে ভকানও একজনরক  াকা হ ়ে বক্তৃনা ভদবাে জনয। এোরন  াক পাও ়োই 

একচট েুব ব ়ে ভেনাব। পাও ়োে সিান। 

  

এোরন সোেরম্ভ বক্তাে পচেি ়ে ভদবাে ভকানও েীচন ভনই। কােি চবেযান চবজ্ঞানী ো ়ো 

ভকউ সুর াগই পারবন না, আে  াাঁো এে কাজ সম্পরকয চকেু জারনন না, নাাঁো ভ,ানা 

চহরসরবও আিন্ত্রিও পারবন না। চঠক োন নটা ভথারক দেটা প যন্ত এক  ণ্টা বক্তৃনা। 

ভ োরন সযাে হািরে ভ চে বা িাইরকে ফযাোর ে িনন চবজ্ঞানীো বক্তৃনা চদর ়ে ভগরেন, 
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ভসোরন বক্তৃনা চদরন উঠরেন এই প্রথাি এক োেনী ়ে। সোপচনে পারে বরস অবোে 

বুক গরবয েরে ভগে। চনচন ভ ন কল্পনা ়ে ভদেরন পারেন, নাাঁে স্বািীে হারন ের ়েরে 

োেরনে জ ়ে-পনাকা। অবোে চপনৃকুে ও শ্বশুেকুে স্বরদচে ভিননা ়ে উিুদ্ধ। পোধীননাে 

জ্বাো সব সি ়ে িরনে িরধয চধচকচধচক করে জ্বরে, এই সব িুহূরনয না িুরে  া ়ে। চনচন 

োবরেন, এিনও চক চদন আসরব,  েন কেকানা ়ে এই ে ়োে ইনচিচটউরটে িনন 

ভকানও চবজ্ঞান প্রচনষ্ঠান হরব, ভসোরন আিো এইেকি োরব চবরদচে চবজ্ঞানীরদে 

আিন্ত্রি জানারন পােব   
  

বক্তৃনা ভেরষ অনযরদে উচ্ছ্বচসন প্রেংসাে সরে গো চিচের ়ে ে য  যারে বেরেন, এিন 

চনেুযে কবজ্ঞাচনক পেীো আরগ ভদচেচন। জগদীে, নুচি দু-একটা ভোটোরটা েুে কেরে 

নবু িরন হন চজচনসটা বািব। এ ভ ন িা ়োজাে!  
  

ভস্পর্ট টে পচত্রকা এই বক্তৃনাে চববেি চদর ়ে চেেে, ‘একজন োাঁচট বাোচে, েিরন 

উপচান হর ়েরে, বা া বা া ইওরোপী ়ে কবজ্ঞাচনকরদে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে আধুচনক পদাথায 

চবজ্ঞারনে অচন দুরূহ চবষর ়ে সাবেীেোরব বক্তৃনা চদর ়ে িরেরে, এ দৃেয ভ ন চবশ্বাস 

কো  া ়ে না!  
  

ে ়োে ইনচিচটউেরনে বক্তৃনা ়ে জগদীেিরন্দ্রে বযচক্তগন েযাচন ও সাফেযই ব ়ে কথাা 

ন ়ে। উপচান চবচেি চবজ্ঞানীো বেরেন, োেরন চবজ্ঞানিিযাে আেও প্রসাে হও ়ো উচিন। 

ভপ্রচসর চি করেরজ জগদীেিরন্দ্রে অধীরন একচট আধুচনক ভেবরেটচে কনচে করে ভদও ়ো 

োেন সেকারেে কনযবয। চনরজোই উরদযাগী হর ়ে চিচঠ চদরেন োেন সচিবরক, অনুকুে 

সা ়োও পাও ়ো ভগে, চিচঠ িাোিাচে িেরন োগে।  
  

এে পে োি ও জািাচনরন কর ়েকচট বক্তৃনা চদর ়ে এই বসু পচেবাে ভদরে চফেরেন। 

স্বািী চবরবকানন্দ কেকানা ়ে ভফোে দু িাস পরে। 
  

স্বািী চবরবকানন্দরক চবপুে সংবধযনা জানারনা হর ়েচেে চে ়োেদহ ভিেরন। ভদেবাসী নাাঁে 

পািানয-চবজ ়ে কুাচহনী আরগ ভথারকই ভজরন উৎসাচহন। ভসই নুেনা ়ে জগদীেিরন্দ্রে 
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কথাা চবরেষ ভকউ জারন না। চনচন কী চনর ়ে গরবষিা কেরেন, না কজনই বা ভবারঝ! 

চবরেরনে পত্র-পচত্রকা ়ে কারুে প্রেংসা ভবরুরে এ ভদরেে পত্র-পচত্রকা ়ে নাাঁরক গুরুত্ব 

ভদও ়ো হ ়ে চঠকই। এোনকাে চকেু চকেু কাগরজও জগদীেিন্দ্র চবষর ়ে সংবাদ োপা 

হর ়েরে, চবরেষ ভকউ গুরুত্ব ভদ ়েচন। জাহারজ ভবাম্বাই প যন্ত এরস জগদীেিন্দ্র ও অবো 

ভেরন এরস ভপৌাঁেরেন হাও ়ো ভিেরন। গুচটকর ়েক আত্মী ়ে ো ়ো আে ভকউ আরসচন। 

ে হযীপচন আনন্দরিাহন বসু চনরজ আসরন পারেনচন, একজনরক পাচঠর ়েরেন ওাঁরদে চনর ়ে 

 াবাে জনয, ওাঁো প্রথারি নাাঁে বাচ ়েরনই উঠরবন।  

  

িােপত্র ভদরেশুরন  েন কুচেে িাথাা ়ে িাপারনা হরে, নেন ভপেন ভথারক একজন একটা 

িাপ ়ে িােরেন জগদীেিরন্দ্রে চপরঠ। 

  

িিরক িুে চফচের ়ে চনচন ভদেরন ভপরেন সহাসয  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকােরক। এই 

এচপ্রে িারসে গেরিও চি চপস সুট পো, বর ়েরসে োপ পর ়েরে িুরে, নবু আনরন্দ-

উৎসারহ ভিাে দুচট জ্বেজ্বে কেরে।  
  

জগদীেিন্দ্র চবচমিতনোরব বেরেন, এ কী সযাে, আপচন এরসরেন  েবে ভপরেন কী 

করে  িরহন্দ্রোে বেরেন, নুচি এন ব ়ে একটা কীচনয করে আসে, আে আচি েবে পাব 

না  ভেন িচল্লে চিচনট ভেট! টুচপও ়োো োেিুরোো বুরঝরে ভ  এ ভদরেে িানুরষেও 

সার ়েরিে ভব্রন আরে, শুধু ভকত্তন গা ়ে আে িা িা করে না। কী ভহ সুরেিান, 

িাোটাোগুরো বাে করো!  
  

িরহন্দ্রোরেে সরে চবজ্ঞান পচেষরদে িাে-পাাঁিজন সদসযও এরসরেন। নাাঁো কর ়েকচট 

িাো। পচের ়ে চদরেন জগদীেিরন্দ্রে গো ়ে, ব ়েুঃকচনষ্ঠো প্রিাি কেে পার ়ে হান চদর ়ে। 

  

িরহন্দ্রোে চফরে নাকারেন অবোে চদরক। কুচি চদর ়ে োচ ়ে পো, কাাঁরধে কারে ভব্রাি 

োগারনা, িাথাা ়ে আধ-র ািটা, অবো চমিতনিুরে ভির ়ে আরেন চপনৃবনু্ধে চদরক। 

িরহন্দ্রোে িাোে বদরে একচট  াাঁটাসুদ্ধ ভগাোপ ফুে নাাঁে চদরক এচগর ়ে চদর ়ে বেরেন, 
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ভকিন আচেস িা  নুই  াক্তাচে প ়ো ভের ়ে চদর ়েচেচে বরে ভনারক আচি একচদন োি 

বকুচন চদর ়েচেেুি, িরন আরে?   
  

অবো বেরেন, শুধু বকুচন, প্রা ়ে িােরন চগর ়েচেরেন। িরহন্দ্রোে বেরেন, স্বীকাে কেচে 

আিাে গুেুচে হর ়েচেে।  াক্তােনী হরে চক আে এিন স্বািী। ভপচনস! ওরে, নুই সব 

সি ়ে জগদীরেে ভপেরন ভেরগ থাাকচব, ওরক থাািরন চদচব না। এই ভনা সরব শুরু, 

জগদীে আিারদে চনউটন, গযাচেচেও হরব। চবচেচন কাগরজ জগদীে সম্পরকয ভেো 

পর ়েচে আে গরবয আিাে বুক েরে ভগরে। জািাচনরন এে-রে আচবষ্কাে হও ়োে সরে 

সরেই প্রা ়ে। জগদীে চনরজে ভিিা ়ে এে-রে  ন্ত্র বাচনর ়ে ভফরেচেে। আিাে রুচগরদে 

হা ়েরগা ়ে োোে েচব নুরে চদর ়েরে, নেন ভথারকই বুরঝচে এ ভোকোে িাথাা ়ে অরনক 

চকেু আরে। 

  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, সযাে, ও ভদরে আিাে কী সুেযাচন হর ়েরে না হর ়েরে, নাে ভির ়েও 

একটা ব ়ে েবে আরে। ভসটা শুনরে আপচন সচনযকারেে েুচে হরবন।  
  

িরহন্দ্রোে আগ্ররহে সরে বেরেন, নাই নাচক, কী েবে, শুচন শুচন।  
  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, ে য চেিাে, ে য ভকেচেন োেন সেকারেে কারে সুপাচেে 

করেরেন কেকানা ়ে একচট অনযাধুচনক ভেবরেটচে গর ়ে চদরন হরব। োেন সেকাে োচজ 

হর ়েরে, এে জনয িচল্লে হাজাে পাউি বোি হর ়েরে।  
  

িরহন্দ্রোে িেু োনাব ়ো করে বেরেন, িচল্লে হাজাে পাউি, বেে কী ভহ!..  
  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, হযাাঁ, সব চঠক হর ়ে ভগরে। ননুন বাচ ়ে হরব, চবরদে ভথারক  ন্ত্রপাচন 

আসরব, আিো  া িাইব নাই-ই পাব। 

  

িরহন্দ্রোে বুরক হান চদর ়ে একচট আোরিে চনশ্বাস ভফরে বেরেন, বযাটারদে সুিচন 

হর ়েরে না হরে  এ ভদরেে ইংরেজো ভনা শুধু ভোষি কেরনই জারন। অন ব ়ে ভেবরেটচে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 469 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কনচে হরে আেও কন ভেরেরির ়ে চবজ্ঞান চেো কেরন পােরব, আিারদে ভদরেও 

এচ সন, ভ চে’ে িনন চবজ্ঞানী কনচে হরব। ব ়ে আনন্দ হরে ভগা, ব ়ে আনন্দ হরে!  
  

নােপে বেরেন, কর ়েকটা চদন চব,াি চনর ়ে নাও। একচদন আিারদে ইনচিচটউরট চগর ়ে 

বক্তৃনা চদর ়ে সব ভবাঝারব। আিারক এেুচন রুচগ ভদেরন ভদৌ ়েরন হরব।  
  

দু-িােচদরনে িরধয কর ়েকচট সো-সচিচনরন  াক প ়েে জগদীেিরন্দ্রে, নাাঁরক চনর ়ে 

উচ্ছ্বস প্রকাে শুরু হর ়ে ভগে। নাও েুব ব ়ে িাত্রা ়ে ন ়ে। 

  

ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েরনও জগদীেিরন্দ্রে প্রসে চনর ়ে আরোিনা হে। বরে েচবরক 

বেে, েচবকা, োিকৃরষ্ণে চেষয চবরবকানন্দরক  চদ নাগচেক সংবধযনা ভদও ়ো হ ়ে এন 

ব ়ে করে, না হরে জগদীে ভবাসরকই বা ভদও ়ো হরব না ভকন  ইউরোরপ উচনও প্রবে 

সা ়ো ভফরে চদর ়েরেন, এ ভদরেে সিান বাচ ়ের ়েরেন।  
  

েচব বেরেন, না ভনা চঠকই। 

  

দু’জরনে কথাাবানযাে িরধয একচট সুক্ষ্ম বযাপাে উহয ের ়ে ভগে। চবরবকানন্দরক চনর ়ে 

উচ্ছ্বারসে আচনে য আসরে চহন্দুরত্বে ধ্বজাধােীরদেই পুনরুিান, ব্রাহ্মরদে না োে 

োগাে কথাা ন ়ে। প্রনাপ িজুিদারেে দে চবরবকানরন্দে কৃচনত্বরক ভহ ়ে করে ভদোবাে 

ভিিা করেরে। ঠাকুেবাচ ়ে পচেিাচেন আচদ ব্রাহ্ম সিাজ অবেয নারন গো ভিো ়েচন, 

নাাঁো প্রকারেয কেনও কারুে নারি কটু কাটবয করেন।, সব সি ়ে চেিনা বজা ়ে োরেন, 

নবু নাাঁো চবরবকানন্দ সম্পরকয েীনে িরনাোব অবেম্বন করে আরেন।  

  

চকন্তু জগদীেিন্দ্র ব্রাহ্ম, নাাঁরদে চনরজরদে ভোক। জগদীেিরন্দ্রে সংবধযনাে জনয 

ব্রাহ্মরদেই উরদযাগ ভনও ়ো উচিন। 

  

েচব জগদীেিন্দ্ররক ভিরনন, ভনিন  চনষ্ঠনাে সুর াগ  রটচন। চবজ্ঞানী চহরসরব হঠাৎ এন 

েযাচন অজযরনে আরগও জগদীেিরন্দ্রে ফরটাগ্রাচফ, ভফারনাগ্রাফ  রন্ত্রে বযবহাে প্রেৃচনে 
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েে চেে। চবজ্ঞারনে অধযাপক হর ়েও চনচন সাচহরনযে অনুোগী, সাধনা পচত্রকাে গ্রাহক 

চেরেন না েচব জারনন। েচবে কচবনাে চকেু চকেু পেচক্ত চনচন িুো বেরন পারেন, 

চকেুকাে আরগ চনচন েচবরক একবাে ভপ্রচসর চি করেরজ আিন্ত্রি জাচনর ়ে ভফারনাগ্রাফ 

 রন্ত্র নাাঁে করি ব্রহ্ম সেীন ভেক য কচের ়ে চেরেন। নেন সািানয আোপ হর ়েচেে। 

  

কচব হরেও েচব সব সি ়ে োরবে জগরন ভনা থাারকন না, অনযানয নানা চবষর ়েে িনন 

চবজ্ঞারনও নাাঁে  রথাি উৎসাহ আরে। চবজ্ঞানও এক অেীক েহসযি ়ে জগরনে সন্ধান 

ভদ ়ে। সি ়ে ভপরেই চনচন চবজ্ঞারনে বই পর ়েন। জগদীেিরন্দ্রে সরে ভদো কোে জনয 

চনচন বযি হর ়ে প ়েরেন। 

  

বরেন্দ্ররক সরে করে ভবচের ়ে প ়েরেন েচব। ধিযনো ়ে আনন্দরিাহন বসুে বাচ ়ে নাাঁে 

ভিনা, অ াচিনোরব ভসোরন ভ রন নাাঁে েজ্জা ভনই। বযি বযাচেিাে হর ়েও আনন্দরিাহন 

বহ েকি সািাচজক চি ়োকরিযে সরে জচ ়েন, কংরগ্ররসে কাজ, চসচট স্কৃুে ও করেজ, 

বে িচহো চবদযাে ়ে এই সব ভদোশুরনাে জনয অরনক সি ়ে বয ়ে করেন, না ো ়ো আরে 

দানধযান। বাচ ়েরন অরনক আচ,ন। 

  

জগদীেিন্দ্র এবং অবো বাচ ়েরন ভনই, কাোকাচে একচট সো ়ে ভ াগ চদরন ভগরেন, 

চকেুেরিে িরধযই ভফোে কথাা। এ বাচ ়েে অরনরকই েচবরক ভিরন, নাাঁরদে োচনে করে 

বসারনা হে। চকন্তু েচব ভবচেেি অরপো কেরন পােরবন না, নাাঁে আে এক জা ়েগা ়ে 

 াবাে কথাা আরে। 

  

েচব সরে করে দুেযে িযাগরনাচে ়ো ফুরেে একচট গুে এরনচেরেন। ভটচবরেে ওপে ভসই 

ফুে ভেরে চনচন একটা চিেকুট চেেরন ভগরেন। প্রথারি োবরেন চেেরবন, এক চদচবজ ়েী 

চবজ্ঞানীে প্রচন বরেে এক কচবে ,দ্ধা চনরবদন। চকন্তু কেি হারন চনরনই নাাঁে িাথাা ়ে 

এরস ভগে কচবনা। চনচন চেেরেন : 
  

চবজ্ঞান েক্ষ্মীে চপ্র ়ে পচিি িচন্দরে 

দুে চসনু্ধনীরে 
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ভহ বনু্ধ চগর ়েে নুচি; জ ়ে িােযোচন  

ভসথাা হরন আচন 

দীনহীনা জননীে েজ্জানন চেরে 

পোর ়েে ধীরে… 

  

৩৩. িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে 

িৃনুযে পে 

িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে িৃনুযে পে চত্রপনযা ়ে শুরু হর ়ে ভগে োজনীচনে ভেো। কুিিী 

ও সুর াগসন্ধানীো ভ াাঁট পাকারন োগে চসংহাসরনে অচধকাে চনর ়ে। অোচন্তে আগুন 

জ্বেরে ভসই আগুরন অরনরক চনরজরদে িাংস-রুচট বানা ়ে। 

  

 ুবোজ চহরসরব োধাচকরোরেেই চসংহাসন প্রাপয। চকন্তু কুিাে সিরেন্দ্রনাথা নাাঁে দাচব 

আবাে নুেরেন, নাাঁে পরেও অনুিেেোকাে কি ভনই। বহচদন পে আবাে িহাোচন 

োনুিনীে নারি জ ়েধ্বচন ভদও ়ো হরন োগে, স্বগযী ়ে িহাোরজে পাটোচনে সন্তানই 

চসংহাসরনে নযা য অচধকােী, এই চনর ়ে ভোেরগাে ভনাো হে। িহাোজ বীেিন্দ্রও িৃনুযে 

আরগ উত্তোচধকােী চনবযািরনে বযাপারে স্পি বযবাা করে  ানচন, হঠাৎ এ পৃচথাবী ভের ়ে 

িরে ভ রন হরব, ভস চিন্তাও চনচন করেনচন। োধাচকরোে নারি  ুবোজ চেরেন বরট, চকন্তু 

সিরেন্দ্রনারথাে প্রচন িহাোজ  রথাি পেপাচনত্ব ভদোরনন, পাত্রচিত্ররদে বুচঝর ়ে চদরনন 

ভ  োনুিনীে গরেযে সন্তানই নাাঁে চপ্র ়ে সন্তান। কেকানাে সফরে অচধকাংে সি ়ে চনচন 

সিরেন্দ্রনাথারকই সরে আনরনন। এেন সিরেন্দ্রনারথাে সিথাযকো বেরন োগে, 

োধাচকরোেরক এক সি ়ে  ুবোজ কো হর ়েচেে, নারন কী হর ়েরে  না চক বদোরনা 

 া ়ে না  পেরোকগন িহাোজ সিরেন্দ্রনাথারকই ভবচে পেন্দ কেরনন, চনচন ওাঁরকই 

চসংহাসরন বসারনন। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 472 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

একারেে োজকুিােো নরো ়োে হারন চনর ়ে িন্দ্ব ুরদ্ধ চনরজরদে েিনাে প্রশ্ন চিচটর ়ে 

ভফরে না। নাো িািো-রিাকিিা ়ে  া ়ে, দে োোোচেে ভেো ়ে ভিরন থাারক, অথায বয ়ে 

হ ়ে জরেে িনন, োরজয িেরন থাারক অোজকনা, োেরনে এই সব ভদেী ়ে োজযরূপী 

ভিষোবকগুচেরক গ্রাস কোে জনয উদযন হর ়ে আরে চব্রচটে চসংহ।  

  

 ুবোজ োধাচকরোে নাাঁে চপনাে িনন জবেদি পুরুষ নন। নাাঁে চপনাে িচেরত্র চেে 

অরনক কবপেীনয, চনচন চেরেন এক চদরক কচব ও চেল্পী, অনয চদরক িনুে োজনীচনচবদ, 

ভোগী চকন্তু অসং িী নন, সাধােি িানুরষে প্রচন উদাে, আবাে চনরজে অচধকাে েোে 

জনয চনঠুে স্বাথাযপে। ভসই নুেনা ়ে োধাচকরোে সেে ও একেো িানুষ। চনচন বুচদ্ধিান 

চকন্তু নাাঁে জাগচনক জ্ঞান কি। 

  

বীেিন্দ্র িাচিরকযে িৃনুয হর ়েরে কেকানা ়ে, ভসই েবে ভপর ়েই োধাচকরোে চত্রপুোে 

চসংহাসরনে দেে চনর ়েরেন। এচদরক সিরেন্দ্রনাথাও চপনাে ভেষকৃরনযে পে সদেবরে 

ভধর ়ে এরসরেন, নাাঁরদে ধাক্কা ়ে চসংহাসন টেটো ়েিান। 

  

োধাচকরোরেে ভকানও বনু্ধ ভনই। নাাঁে বাবা কেকানাে চবচেি বযচক্তরদে সরে নাাঁে 

পচেি ়ে কোনচন, চত্রপুোরনই চকেু চকেু োজকা য চনর ়ে নাাঁরক বযি থাাকরন হন। এই 

সংকরটে সি ়ে চনচন বুঝরেন ভ  কেকানাে সাহা য ো ়ো চত্রপুো ়ে ভটকা  ারব না। হাই 

ভকাটয কেকানা ়ে, ইংরেজ োজরত্বে োজধানী কেকানা ়ে সব েকি েিনাে কেকাচঠ 

নর ়ে। কেকানা ়ে, চত্রপুোে পরে জনিন সৃচি কোে জনয ইংচেচজ জানা োে ভোক 

দেকাে। োধাচকরোে এই সি ়ে েচেেূষি িািারেে অোব অনুেব কেরেন, নাাঁরক ভপরে 

অরনক সুচবরধ হন, চকন্তু চনচন ভকাথাা ়ে ভক জারন! োধােিি ভ াষরক চনচন চঠক চবশ্বাস 

কেরন পারেন না, চনচন পেি কবষ্ণব অথাি দারুি ধূনয, এই ধেরনে ভোকরদে ভবাঝা 

েক্ত। োধােিি দুই প্রচনিন্দ্বী কুিারেে িরধয ভ  চঠক কাে পরে, না প্রকাে কেরেন না, 

ওাঁরক চবদা ়ে করে ভদও ়োই োে। 
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কেকানাে গিযিানয ভোকরদে সরে ভ াগার াগ কোে কথাা চিন্তা করে োধাচকরোরেে 

প্রথারিই িরন প ়েে েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে নারি এক কচবে কথাা। এই কচব প্রা ়ে নাাঁেই 

সিবর ়েসী, িচল্লে হরন এেনও চনন িাে বেে বাচক আরে। োধাচকরোে েবীন্দ্রবাবুে 

কারে দূন চহরসরব পাঠারেন িচহিরক। 

  

িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে িৃনযরন েচব প্রা ়ে আত্মী ়েচবর ়োরগে িননই আ ান 

ভপর ়েচেরেন। িহাোজ কন পচেকল্পনা করেচেরেন, একচট সিগ্র কবষ্ণব পদাবেী 

সংকেন, বাংো বই োপাে উত্তি ভপ্রস াাপন, সব বন্ধ হর ়ে ভগে, এ েকি সাচহনয 

অনুোগী োজা আে ক’জন হ ়ে। িহাোরজে পুত্ররদে চনচন ভিরনন না, চত্রপুোে সরে নাাঁে 

ভ াগার াগ চেন্ন হর ়ে ভগে। ওোরন চসংহাসরনে দাচবদােো গণ্ডরগাে পাকারে, এ সংবাদ 

একটু একটু নাাঁে কারন আরস, সংবাদপরত্রও ভদেরন পান, চকন্তু এ বযাপারে েচব উৎসাহ 

হাচের ়ে ভফরেরেন। 
  

হঠাৎ একচদন োধােিি ভ াষ ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন উপচান হরেন সকােরবো। েচব 

ভেোপ ়োে ভটচবরে বরসচেরেন, েবে ভপর ়ে কবঠকোনা  রে ভনরি এরেন। বীেিন্দ্র 

িাচিরকাে এই সচিবচটে কবষ্ণব সাচহরনয অগাধ জ্ঞান, এে সরে কথাা কর ়ে আনন্দ পাও ়ো 

 া ়ে। গন বেে কাচেয ়োরে ইচন েুব োচনে ত্ন করেরেন। ইচন ভকানও প্রিাব চনর ়ে 

এরসরেন চনি ়েই, েচব সাদব-সম্ভাষরিে পূব ভকৌনূহেী হর ়ে নাচকর ়ে েইরেন। 

  

োধােিি েীিযকা ়ে িানুষ, ধুচনে ওপে শুধু একচট উত্তেী ়ে গার ়ে জ ়োরনা। হান ভজা ়ে 

করে নিস্কৃারেে পে বরে উঠরেন : 

  

কচে ভ াে চনচিরে         গোসন জগজন 

ধেি কেি বহ দূে 

অসাধারন চিন্তািচি       চবচহ চিোওে আচন 

ভগাো ব ়ে দ ়োে ঠাকুে… 
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েচববাবু, ভদরে িরে  াচে, কাে সরন্ধরবো আপনাে কথাা বােবাে িরন প ়েে। নাই 

একবাে সাোৎ কেরন এোি, হ ়েরনা আে ভদো হরব না। 

  

েচব বেরেন, বসুন, বসুন, ভ াষিোই। চত্রপুো ভথারক করব এরেন, করব চফেরেন 

ভসোরন  

  

োধােিি বেরেন, এরসচে পেকাে আরগ। আে চফেচে না ভসোরন। চত্রপুোে সরে 

আিাে সম্পকয  ুরি ভগরে। 

  

েচব অবাক হর ়ে বেরেন, ভস কী  আপনারক ো ়ো ওোনকাে কাজকিয িেরব কী করে  

  

োধােিি বেরেন, িেরব না ভকন, ভকানও একজন িানুরষে জনয ভকানও কাজই ভথারি 

থাারক। আপানন অবেয ভসোরন অোজকনা ো ়ো আে চকেুই িেরে না। চসংহাসন 

সবযেি টেিে কেরে। 

  

–আপচন চক কাজ ভের ়ে চদর ়ে িরে এরেন  

  

–আনুষ্ঠাচনকোরব পদনযাগ কচেচন, আবাে োচ ়ের ়েও ভদ ়েচন, এিচনই িরে এোি বেরন 

পারেন। 

  

–চকন্তু চত্রপুোে এই দুুঃসির ়ে আপনাে িরে আসা চক উচিন হে  আপচন অরনক চকেু 

সািোরন পারেন। 
  

–েচববাবু, আিাে কনটা েিনা  আচি চত্রপুবাে িানুষ নই, বচহোগন, না চনর ়ে অরনক 

কথাা শুনরন হর ়েরে। িহাোজ বীেিন্দ্র ওই সব চেদ্রারবিতষীরদে আিে চদরনন না। এেন 

চনচন ভনই, নাো আবাে িাথাািা ়ো চদর ়েরে। আিারক বোস্তু কোে আরগই িান-সিান 

চনর ়ে িরে আচসটাই চঠক ন ়ে  

  

–ভেষ প যন্ত ভক বাক্তা হরে  
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– আপানন োধাচকরোে বর ়েরে, কনচদন থাারক নাে চঠক ভনই। কথাা ়ে আরে না, বনগাাঁর ়ে 

চে ়োে োজা বীেিন্দ্র িাচিকয চেরেন বা , আপচন ভনা োে করেই জারনন। এেন 

চে ়োেরদে োজত্ব িোরব। চে ়োে  চদ োজা হ ়ে, নরব নাে িন্ত্রী হবাে িনন ভ াগযনা 

আিাে ভনই। িহাোজ চেরেন স্বচেচেন, কুিােো চেোে ধাে ধারে না। কুিাে 

সিরেন্দ্রনাথা নবু বাইরেে ভোকজরনে সরে চকেু চকেু ভিোরিো করবরে, দৃচি চকেুটা 

প্রসাে হর ়েরে, োধাচকরোে ভনা  ারক বরে কূপিণু্ডক। প ়োশুরনা ়ে ক-অেে ভগািাংস। 

ইংচেচজ চকেুই ভবারঝ না। বনযিান কারে এই ভোক োজয িাোরব  সািানয েুরনা ়ে 

ইংরেজ সবকাে িুকুট চেচনর ়ে ভনরব। 

  

-রসটা হরব েুবই দুুঃরেে কথাা। স্বাধীন চত্রপুো োরজয বাংো োষা ও সংস্কৃৃচনে পচেবধযন 

হচেে। এোনকাে চেচেন সিাজ হযাট-রকাট পারে নকে সারহব সাজরন বযি, িুরে 

ইংচেচজ বুচে, বাংো োষা ়ে কথাা বেরনও নাো  ৃিা ভবাধ করে। বাংো োষাে পৃষ্ঠরপাষক 

আে ভক আরে  িানৃোষাে প্রচন সিানরবাধ না থাাকরে জানী ়েনারবাধ কেনও দৃঢ়ে হরন 

পারে  কংরগ্ররসে ভননাো ইংচেচজ োষরি নুফান ভোটান, জনসাধােরিে ক’জন না 

ভবারঝ! িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে বাংো োষা-প্রীচন ভদরে আচি অচেেূন হর ়েচেোি। 

  

োধােিি একচট দী যশ্বাস ভফরে বেরেন, আে ভস সব আো কেরবন না। কুিােরদে 

সংস্কৃৃচন ভবাধ ভনই। ইচনিরধযই োজরকাষ শুনয। চসংহাসরনে দাচবদােরদে আাঁি ়ে-আিচ ়ে, 

কাি ়ো-কািচ ়ে ভদরে চনচনচবেক্ত হর ়ে প্রজাোই ইংরেজ োসন িাইরব।  াক, আপনাে 

আে সি ়ে বয ়ে কেরন িাই না। আপনাে কথাা েুব িরন প ়েচেে, ভেরবচেোি েসোস্ত্র 

চবষর ়ে চকেুেি আোপিাচেনা হরব, না ন ়ে,  ন সব াূে চবষ ়ে এরস ভগে। এবাে আচি 

চবদা ়ে হই। আে ভবাধ কচে ভদো হরব না।  

  

েচব চজরজ্ঞস কেরেন, ভকন ভদো হরব না। আপচন ভকাথাা ়ে িরে  ারেন  

  

োধােিি বেরেন, বাল্মীচকে োষা ়ে অচেোপগ্রি বযারধে িনন আচি এেন 

প্রচনষ্ঠাচবহীন। এেনকাে বাজারেে োষা ়ে কিযহীন। চত্রপুো ়ে ভফোে আে প্রশ্ন ভনই, 
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কেকানারন ভথারকই বা কী কেব, আিাে ভদরেে বাচ ়েরন চগর ়ে িুপিাপ বাচক চদনগুচে 

কাচটর ়ে ভদব। 

  

েচব বেরেন, ভস কী! আপনাে িনন িানুষ কিযহীন থাাকরবন ভকন  োজস্ব চবষর ়ে 

আপনাে অগাধ জ্ঞান, ভ -রকানও ভদেী ়ে োজয আপনারক সাগ্ররহ ভ রক ভনরব। আপনাে 

বর ়েস এিন চকেু ভবচে ন ়ে, আপনাে অচেজ্ঞনা, আপনাে অথাযনীচন অবেযই কারজ 

োগারনা উচিন। িহীেূরেে োজা এেকিই একজন ভোক েুাঁজরেন শুরনচে।  

  

োধােিি বেরেন, অন দূরে, অনয োষাোষী োরজয  াবাে বাসনা আিাে ভনই। 

  

েচব বেরেন, বাংোরনও অরনক ব ়ে ব ়ে জচিদাে আরেন, কুিচবহারেে োজপচেবারেে 

সরে আিারদে কুটুচম্বনা হর রে, আচি ভিিা করে ভদেরন পাচে–  

  

বেরন বেরন েচব ভথারি ভগরেন। োধােিরিে চদরক অপেকোরব নাচকর ়ে ভথারক 

বেরেন, আচি কী চনরবাধ, এিন বনু ভকউ হানো ়ো করে। আিারদেই চনজস্ব জচিদাচে 

নদােক কোে জনয একজন চবরেষ অচেজ্ঞ িানুরষে প্রর ়োজন। ভ ািোই, আপচন  চদ 

আিারদে সরে ভ াগদান কেরন োচজ হন, আিো কৃনাথায হব। আচি না হরে আজই 

বাবািোইর ়েে সরে ভদো করে বেরন পাচে। 

  

োধােিি বেরেন, আপনারদে িনন সুচবেযান পচেবারেে সরে  ুক্ত হও ়ো ভনা আিাে 

পরে োরগে কথাা। আিারক  চদ আপনাো ভ াগয িরন করেন— 

  

ভসইচদনই কথাাবানযা পাকা হর ়ে ভগে। ভদরবন্দ্রনারথাে অিন ভনই। েচব অরনকোচন 

োেিুক্ত হর ়ে স্বচিে চনশ্বাস ভফেরেন। জচিদাচেে কারজ নাাঁরক এন জচ ়ের ়ে প ়েরন 

হর ়েরে ভ  চনজস্ব ভেোপ ়োে সি ়ে  ারে করি। িারঝ িারঝ জচিদাচে পচেদেযরন ভ রন 

নাাঁে োে োরগ, চকন্তু কেকানারনও প্রচনচদন ভসরেিা চহরসব-চনরকে বুরঝ চনরন ভিজাজ 

নি হ ়ে। োধােিরিে ওপে োে চদর ়ে চনচিন্ত হও ়ো  ারব।  
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চদন চনরনক বারদই োধােিি আবাে েচবে দেযনপ্রাথাযী হরেন। িুেোচন পাণু্ডে, 

চিন্তাচক্লি। 

  

েচব ে ু করি বেরেন, ভ ািোই, আরগে চদন আপচন এরসই প্রথারি একচট পদ 

বরেচেরেন। আজ আপনারক ভদরে আিােও জ্ঞানদারসে একচট পদ িরন প ়েরে : 

  

আচজ ভকরন ভনািা এিন ভদচে  

স রন ঢুচেরে অরুি আাঁচে। 

অে ভিা ়ো চদ ়ো কচহে কথাা  

না জাচন অন্তরে কী ভেে ভবথাা  

  

োধােিি এ েচসকনা ়ে সা ়ো চদরেন না। শুষ্ক করি বেরেন, েচববাে, আিাে েুে 

হর ়েরে। আিারক েিা করুন। 

  

েচব সিচকন হর ়ে বেরেন, কী বযাপাে  ভকানও গণ্ডরগাে হর ়েরে  

  

সরবরগ িচিষ্ক িােনা করে োধােিি বেরেন, না, না, চকেু হ ়েচন, ভসচদন োে করে 

চিন্তা না করেই সিন হর ়েচেোি। ভসটাই আিাে েুে। আপনারদে এোরন কাজ কো 

আিাে পরে সম্ভব ন ়ে। 

  

েচব বেরেন, আপনাে সরে ভকউ অসদািেি করেরে  কিযিােীো িাথাাে ওপে ননুন 

কারুরক ভদেরে প্রথাি প্রথাি সহর াচগনা কেরন িা ়ে না, ভস েকি চকেু হরে আচি 

অবেযই নাে চবচহন কেব। 

  

োধােিি বেরেন, ভস সবই আিাে জানা। ভনিন চকেুই  রটচন। আিােই চসদ্ধারন্তে 

েুে। আচি এনকাে িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে অধীরন কাজ করেচে, োজাে িুেযসচিব 

চেোি আচি, এেন আিাে পরে আে অনয কারুে অধীরন কাজ কো সম্ভব ন ়ে। 
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েচব বেরেন, আপনারক আিো চঠক কিযিােী চহরসরব ভদেরন িাইচন ভনা। আপচন 

স্বাধীনোরব— 

  

োধােিি বরেন, আপচন আিাে সরে  নই সদ ়ে বযবহাে করুন, নবু আপনারক আিাে 

িচনব চহরসরবই গিয কেরন হরব। আপচন আিাে চপ্র ়ে কচব, আপনারক আিাে বনু্ধ 

চহরসরবই ভপরন িাই। িচনব কেনও বনু্ধ হরন পারে না।  

  

েচব িুপ করে ভগরেন। 

  

োধােিি বরেন, েচববাবু, আিাে অরথাযে প্রর ়োজন ভনই। একা িানুষ, ীশ্বরেে ইো ়ে 

বাচক জীবনটা চেো চকংবা দাসত্ব না করেও িরে  ারব। োবচে একবাে িথুাো বৃন্দাবন 

দেযন করে আসব। চবষ ়েচিন্তা িন ভথারক সমূ্পিয িুরে ভফরে  চদ পেিারথাযে চিন্তা কো 

 া ়ে, নাে ভির ়ে আনরন্দে আে কী আরে। আপচন প্রসন্ন িরন আিারক চবদা ়ে চদন। 

  

োধােিিরক ভপর ়ে অরনকোচন দাচ ়েত্বিুক্ত হও ়ো ভগে ভেরব েচব কর ়েক চদন ভবে 

উৎফুল্ল হর ়ে চেরেন। না আে হে না। নরব োধােিি ভস্বো ়ে চবদা ়ে চনর ়ে  াও ়ো ়ে ভ  

আে এক চদরক সুদূেপ্রসােী োরেে সম্ভাবনা ভদো ভদরব, না েচব ভটে ভপরেন কর ়েক 

চদন পরে। 

  

ভসচদন িচহিিন্দ্র এে চত্রপুো োজয সেকারেে দুন হর ়ে। বরেন্দ্রে সহপাঠী চহরসরব এ 

বাচ ়েরন নাে অবাধ আনারগানা। ভস বেে, চত্রপুোে ননুন োজা কেকানা ়ে এরসরেন, 

চনচন েবীন্দ্রবাবুে সরে সাোৎ কেরন িান। েচব অনুিচন চদরে চনচন চনরজই এোরন 

দেযনপ্রাথাযী হর ়ে আসরবন। 

  

েচব চজরজ্ঞস কেরেন, ননুন োজা, িারন ভকান জন  

  

িচহরিে আনুগনয প্রথাি ভথারকই প্রথাাগন চদরক। ভস স্পি স্বরে বেে, চ চন নযা য 

উত্তোচধকােী, চ চন  ুবোজ চেরেন, ভসই িহাোজ োধাচকরোে িাচিকয বাহাদুে। 
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েচব চকেুেি চিন্তা কেরেন। চসংহাসরন চ চন উপচবি, চনচনই োজা। ভ্রানৃ-চবরোরধে 

পচেিচন  াই-ই ভহাক না ভকন, এেন এাঁরকই োজা বরে গিয কেরন হরব। স্বাধীন ভদরেে 

োজা চহরসরব চনচন চবরেষ সিারনে অচধকােী, নাে সংবধযনাব উপ ুক্ত বযবাা না করে 

হট করে নাাঁরক বাচ ়েরন আসরন বো  া ়ে না। ‘োজচষয’ উপনযারস েচব ভ  ভগাচবন্দ 

িাচিরকযে কথাা চেরেচেরেন, এই োধাচকরোে ভনা নাাঁেই বংেধে। চনজস্ব ভ াগযনা 

থাাকুক বা না থাাকুক, বংে-ি যাদাে জনযই চনচন ,রদ্ধ ়ে। োজ-সন্দেযরন একজন কচব 

 ারবন, এরন অসিারনে চকেু ভনই। 

  

েচব বেরেন, আচিই আজ সন্ধযাকারে নাাঁে সরে সাোৎ কেরন  াব।  

  

ভদেী ়ে োজারদে কুকীচনয ও িুোচিে বহ কাচহনী জনসাধােরিে িরধয প্রিাচেন। ইংরেজ 

োসকরদে দববারব এই সব ভদেী ়ে োজাো উকট ভপাোক পরে েুনযসুেে আিেি করে। 

বীেিন্দ্র িাচিকয চেরেন অরনকটাই বাচনিি, নাাঁে ঢাে-নরো ়োরেে ভজাে না থাাকরেও 

চনজস্ব বযচক্তরত্বে প্রো চেে। োধাবিরিে চববেি শুরন েচব ধরে চনর ়েরেন ভ  চত্রপুোে 

এই নবীন োজাচট অচেচেন এবং বযচক্তত্বহীন। নাই েচব চঠক করেচেরেন, অল্প সির ়েে 

জনয চেিািাে চবচনি ়ে করেই চফরে আসরবন। 

  

সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েরন িহাোজ োধাচকরোে ভদানোে দেবােকরে কর ়েকজন 

কিযিােীে সরে আরোিনা ়ে বযি চেরেন, েচবরক ভদরেই চনরজে আসন ভের ়ে এচগর ়ে 

এরেন। একচট ভেেচি উত্তেী ়ে েচবে গো ়ে পচের ়ে চদর ়ে নিস্কৃাে জাচনর ়ে বেরেন, 

কচববে, আপনাে দেযন ভপর ়ে ধনয হোি, আপচন কি করে চনরজ এরসরেন, এ জনয 

আচি কৃনাথায। 

  

অনয সকরে  ে ভথারক সরে ভগে, িুরোিুচে দুচট ভি ়োরে বসাে পে কর ়েক চিচনট 

দুজরনই নীেব। 
  

েচব ভদেরেন, বীেিন্দ্র িাচিরকযে দোসই েেীরেে নুেনা ়ে নাাঁে এই পুত্রচট ভবে কৃে, 

িুচণ্ডন িুে, ভগাাঁফ আরে বরট চকন্তু না বনচব ়োরেে ভেরজে িনন পেই ন ়ে, ধুচনে ওপে 
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গোবন্ধ জািা পো, অেিারেে বাহেয ভনই,  ান হারনে আেুরে একচট অেুেী ়ে। িেু 

দুচট চিগ্ধ, ওরষ্ঠে েচে ভদেরিই িরন হ ়ে, িানুষচট োজুক প্রকৃচনে। 

  

একটু পরে ধীে স্বরে োধাচকরোে বেরেন, েবীন্দ্রবাবু, আপনাে সরে আিাে আরগ 

পচেির ়েে ভসৌোগয হ ়েচন। আিাে চপনাে সরে আপনাে  চনষ্ঠনা চেে আচি জাচন। চপনা 

আিাে সরে আপনাে পচেি ়ে কচবর ়ে ভদনচন। একবােই আচি কেকানা ়ে এরসচেোি 

কর ়েক বেে আরগ, আপচন চপনাে সরে এই  রে বরসই কথাা বেচেরেন, আচি প্রা ়ে 

ভজাে করেই প্ররবে করেচেোি, আপনাে সরে কথাা বেরন উদযন হর ়েচে, নেনই 

একজন ইংরেজ োজপুরুষ এরস ভগে, আিাে আোপ কো হে না। ভস  টনা ভবাধ কচে 

আপনাে িরন ভনই  

  

সচনযই েচব িরন কেরন পােরেন না। চমিতন হাসয কেরেন শুধু।  

  

োধাচকরোে বেরেন, আিাে চপনা আপনাে ে হয দ ়ে কাবযগ্রন্থচট পর ়ে আপনাে জনয 

চেরোপা পাচঠর ়েচেরেন। ভসচদরনে নুেনা ়ে আজ আপচন বরেে অগ্রগিয কচব। আপনারক 

কী চদর ়ে সংবধযনা জানা জাচন না। শুধু এটুকুই জানারন িাই, আচি আপনাে েিনাে চবরেষ 

অনুেক্ত। আপনাে প্রচনচট েিনা সাগ্ররহ পাঠ কচে। 

  

সাধােিন উ্চপ বংরেে অচেচেন সন্তানো উদ্ধন, অহংকােী ও দুচবযনীন হ ়ে। চকন্তু এই 

 ুবকচট অচনে ়ে নম্র ও েদ্র। েচব িিে এরক পেন্দ কেরন োগরেন। বীেিন্দ্র িাচিরকযে 

সািরন েচব কেনও সহজ হরন পােরনন না, বর ়েরসে বযবধান ভনা চেেই, না ো ়ো নাাঁে 

বযচক্তত্ব অনযরদে কাে ভথারক োচনকটা ে ়ে ও স,ি আদা ়ে করে চনন। চকন্তু চসংহাসরনে 

অচধকােী হরেও এই  ুবকচটে সািরন েচব ভবে স্বেন্দ ভবাধ কেরেন।  

  

োধাচকরোে আবাে বেরেন, কেকানাে সিাজ আিাে কারে অপচেচিন। আচি এনকাে 

আ ়োরেই ভথারকচে। োগযরদারষ আচি ভেোপ ়ো ভনিন চকেু চেচেচন। আিাে চপনাে 

িনন আচি গান ওচন না, েচব আাঁকরন পাচে না, কাবয েিনা কোে েচক্তও ভনই। ভকানও 

ভ াগযনাই আিাে ভনই। আপনারক শুধু এটুকুই জানারন িাই, আচি সাচহনয োেবাচস। 
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বাংো োষাে বই, চবরেষন আপনাে ব৮চ ৩ গ্রন্থগুচে পাঠ করে আচি অরনক চকেু 

চেরেচে। আপনাে কারে আচি ঋিী। 

  

েচব এবাে উৎসাচহন হর ়ে বেরেন, শুধু বাংোে িাধযরিই চক চেচেন হও ়ো  া ়ে না। 

পচৃথাবীে সব জাচনই িানৃোষাে িাধযরি চবদযািিাাঁ করে।  

  

োধাচকরোে িুে চনিু করে বেরেন, ব ়ে আো চনর ়ে এরসচেোি, আপনাে বনু্ধত্ব কািনা 

কেব। আিাে দুেযাগয। িচহরিে িুরে শুনোি, আিাে চপনাে সচিব োধােিি ভ াষিোই 

আরগই আপনাে আ, ়ে চনর ়েরেন। চনচন আপনারদে জচিদাচে পচেিােনাে োে 

ভপর ়েরেন, আপনাে দচেি হি হরবন। ভ াষিোই আিারক পেন্দ করেন না। চসংহাসরন 

আিাে অচধকাে চনর ়েও চনচন সরন্দহ ভপাষি করেন। অথাি, আচি ভ ৌবোজয পরদ 

অচেচষক্ত হর ়েচে অরনক আরগ। 

  

েচব বেরেন, কুিােরদে িরধয আপচন বর ়োরজযষ্ঠ, চসংহাসন ভনা আপনােই প্রাপয। 

  

োধাচকরোে এবাে আরবগিচথান স্বরে বেরেন, আপচন, আপচন না স্বীকাে করেন  

  

েচবে িরন হে, বনযিান চত্রপুো ও চক ে ুপচনে িনন ভকউ আরে  ভ  কুটকুেেী নেত্র 

োর ়েে িনন অনুজ ভকানও কুিারেে িন চবচষর ়ে চদর ়ে ভগাচবন্দিাচিরকযে চবরুরদ্ধ দাাঁ ়ে 

কোরে। 

  

চনচন বেরেন, আপনারদে ভ্রানৃ-চবরোরধে বৃত্তান্ত আচি জাচন না। নরব এটা বেরন পাচে, 

চসংহাসরন উপচবি োজাে প্রচন অবজ্ঞা ভদোরনা একটা পাপ। ভস পারপে প্র, ়ে ভদও ়ো 

উচিন ন ়ে। পৃচথাবীরন জরন্ম সকরেই োজা হ ়ে না, চকন্তু োজেক্ত হবাে অচধকাে 

সকরেেই আরে। 

  

োধাচকরোে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, েচববাবু, েচববাবু, আপচন আিারক বনু্ধ বরে 

িানরবন  
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েচবও উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, বনু্ধ। 

  

নােপে পবে আচেেনাবদ্ধ হরেন। 

৩৪. সেোরক বাচ ়ে ভথারক ভবরুবাে 

জনয 

এেন আে সেোরক বাচ ়ে ভথারক ভবরুবাে জনয কারুে অনুিচন চনরন হ ়ে না। নাে চনজস্ব 

গাচ ়ে ও ভকারিা ়োন আরে। নাে জনক-জননী শুধু নন, িানৃকুে ঠাকুে পচেবারেে সবাই 

ধরে চনর ়েরে, এ ভির ়েরক চকেুরনই বাগ িানারনা  ারব না। এিন ভনজচস্বনী, এিন 

স্বাধীনরিনা  ুবনী এ সিারজ আরগ ভকউ ভদরেচন। 

  

চহন্দু েিিী বা অন্তোেবচনযনী, উ্চপ বংরেে িচহো বা োনদাচন িুসেিান েিিীরদে িনন 

ভবােো পরেন না বরট, চকন্তু পেপুরুষরদে িুে ভদোন না, আত্মী ়েরদে সািরনও এক 

গো ভ ািটা চদর ়ে থাারকন, পরথা- ারট নাাঁরদে একা িোরফোে ভনা প্রশ্নই ওরঠ না। 

ব্রাহ্মো নােীরদে পদযাপ্রথাা ভ ািাবাে জনয চকেুটা উদযি চনর ়েরেন বরট, নাও েুব সীচিন 

গচণ্ডরন, পচেবারেে ভকানও পুরুষ-সেী ো ়ো ব্রাহ্ম েিিীোও গৃহ ভথারক চনগযন হন না। 

সেোে িা ব্রাহ্ম, বাবা চহন্দু, সেো ব্রাহ্ম সিারজে প্রোরব আরোকপ্রািা হরেও চহন্দু 

েীচননীচনে প্রচনও নাে ভবে ভঝাাঁক আরে। নারদে পচেবাে বচিিিন্দ্র এবং বাে গোধে 

চনেরকে েক্ত, স্বািী চবরবকানন্দ সম্পরকয সেো ভবে উৎসাহী ও ভকৌনূহেী। 

  

পাঁচিে বেে বর ়েস হর ়ে ভগে, সেো এেনও কুিােী, পুরুষরদে সরে ভস অসংরকারি 

ভিরে, চকন্তু ভকানও চবরেষ পুরুষ ভবচে  চনষ্ঠ হরন িাইরে ভস িাঝোরন একচট অদৃেয 

ভদও ়োে নুরে ভদ ়ে, কারুে গদগদ বাকয শুনরে ভস প্রাি েুরে হারস। িা ও বাবা নাে 

চবর ়ে ভদবাে জনয অরনক ভিিা করে এেন হাে ভের ়ে চদর ়েরেন। সেো কেনও বরে না 
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ভ  ভস চিেকুিােী থাাকরব, ভস বরে, ভসেকি ভ াগয পুরুষ ভকাথাা ়ে  িানািহ ভদরবন্দ্রনাথা 

একোনা নরো ়োরেে সরে নাাঁে চবর ়ে চদরন ভির ়েচেরেন, ভনিন পুরুষ ভক আরে ভ  ভসই 

নরো ়োে হারন নুরে চনর ়ে নাে জীবন সচেনী হরন পােরব  

  

সেোে বযথায-প্রি ়েীে সংেযা চদন চদন বা ়েরে। নারদে িরধয ভকউ ভকউ চনক্তোরব িন্তবয 

করে, েগবান েুে করে ওরক ভির ়ে চহরসরব গর ়েরেন! ও ভনা আসরে বযাটারেরে! 

  

সেো ভ  একা একা ভ োরন ভসোরন  া ়ে,  াে নাে সরে ভিরে, এরনও চকন্তু ভকউ চঠক 

কনচনক আপচত্ত জানারন পারে না। ভস চবদূষী ও বুচদ্ধিনী, নাে সম্ভ্রিরবাধ ভকানও অংরে 

কি ন ়ে। ভস একা একা দূে প্রবারস িাকচে করে এরসরে।  

  

ধনাঢয পচেবারেে সন্তান হর ়েও সেো িহীেূরে িাকচে কেরন চগর ়ে চেে চনেক 

বযচক্তস্বাধীননা প্রচনষ্ঠাে সৃ্পহা ়ে। পুরুষো ভেোপ ়ো ভেরে জীচবকা অজযরনে জনয। 

সেোও ভেোপ ়ো চেরেরে, না ভস কারজ োগারব না ভকন  ভির ়েো উ্চপচেো োে 

করেও চনেক  রেে বউ হর ়ে থাাকরব, না হরে ভস চেোে প্রর ়োজন কী  স্বািীো সগরবয, 

ভকানও বনু্ধরক বেরব, আিাে স্ত্রী গ্রযাজুর ়েট, োে সংস্কৃৃন জারন, আে স্ত্রী ভসই সি ়ে 

অন্দেিহরে বরস ভকারেে সন্তানরক দুধ োও ়োরব, এরনই েিিী জীবরনে িেি 

সাথাযকনা  

  

িহীেূরেে িহাোচন গােযস করেরজ অযাচসিযান্ট সুপাচেনরটনর ন্ট-এে িাকচে চনর ়ে িরে 

চগর ়েচেে সেো। চকেুচদরনে িরধযই ভসোরন ভবে িাচনর ়ে চনর ়েচেে। োজ সেকাে ভথারক 

নারক ভদও ়ো হর ়েচেে একচট সুন্দে ভোটোরটা ভদানো বাচ ়ে, নীরি েচ ়েংরুি ও োবাে 

 ে, ওপরে দুচট ভোবাে  ে, নাে একচটরক ভস ভেচসংরুি বাচনর ়েচেে, সংে হয িারন  ে 

ও টানা বাোন্দা। সব  রেই ও ়োে ভপপাে োগারনা। দু’জন ভসপাই ভস বাচ ়ে পাহাো 

ভদ ়ে, এ ো ়ো একজন দচেি োেনী ়ে আ ়ো, একজন োন্নাে ঠাকুে ও কেকানা ভথারক 

আনা একচট েৃনয থাারক ভসোরন। সেো ভনা চননান্ত চেেচ ়েত্রী ন ়ে, ভস ব্রাহ্ম সিারজ 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 484 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রেযান ভননা ও জচিদাে ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুরেে নানচন, ভস পচেি ়ে োজ পচেবারেব সবাই 

জারন, ভস জনয নাে চবরেষ োচনে। 

  

ভসোরন কর ়েকচট চবচেি িুসেিান ও পাচেয পচেবারেে সরে সেোে  চনষ্ঠনা হর ়েচেে। 

োেরনে চবচেন্ন োষারগাষ্ঠীে িানুরষে সরে চিরে নাে দৃচি অরনক প্রসাচেন হর ়েরে, 

িহীেূরেে ব্রাহ্মিো এেনও সংস্কৃৃন োষা ়ে কথাা বরে, নারদে েেিেীেনাে িরধয ফুরট 

ওরঠ প্রািীন োেরনে ঐচনহয। ভবে োেোরবই গুচের ়ে চনর ়েচেে সেো, নবু এক বেরেে 

ভবচে ভস িাকচেরন চটকরন পােে না। 

  

আত্মী ়ে-পচেজনরদে কাে ভথারক চবচেন্ন হর ়ে একা ভকানও  ুবনীে ভকাথাাও থাাকাটা 

োেনী ়ে সিাজ এেনও ভিরন চনরন পারে না। চবরেষন  চদ ভসই  ুবনী হ ়ে সেোে 

িনন রূরপ গুরি অচিনী ়ো। িধুরোেী ভ্রিরেে িনন  ুবরকো  ুে ুে কেরন োগে নাে 

িােপারে। নাো ঠারেরঠারে ভপ্ররিে কথাা বরে, প্রকাোন্তরে চববারহে প্রিাব আরস। এই 

সব  ুবকরদে কী োরব প্রচনহন কেরন হ ়ে, না সেো জারন, ভস ে ়ে পা ়ে না। চকন্তু ভকউ 

 চদ ভজাে-জবেদচি করে  বযচেিােী, গুণ্ডা প্রকৃচনে ভকউ  চদ নারক সবরে হেি কেরন 

িা ়ে  

  

একচদন িাঝোচত্তরে নুিুে কাণ্ড হে। 

  

দারুি গ্রীরষ্মে োন, সেোে িাদ্রাচজ আ ়োচট নাে  রে না শুর ়ে চসাঁচ ়েে েযাচিংর ়ে 

 ুচির ়েরে, ভবচে বানাস পারব বরে। পাহাোদাে ভসপাই দু’জনও  ুরি ঢুেরে। হঠাৎ 

আ ়োচট হাউ-িাউ করে ভিাঁচির ়ে উঠে, নাে একটা হান িাচ ়ের ়ে ভক ভ ন ঢুরক পর ়েরে 

পারেে  রে। ভসই চিৎকারে ভজরগ উরঠ সেো ভবচের ়ে এরস চজরজ্ঞস কেে, কী হর ়েরে, 

কী হর ়েরে  

  

আ ়োচট নেনও ের ়ে অচাে। ভস হান নুরে ভেচসংরুিচট ভদচের ়ে বেরন োগে এোরন 

ভকউ ঢুরকরে, েূন চকংবা  াকান, চবকট নাে ভিহাো।  
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এ েকি অবাারনও বুচদ্ধ হাো ়েচন সেো। ভস িট করে ভসই দেজাে ভেকে বন্ধ করে 

চদে বাইরে ভথারক। নােপে বান্দা ়ে চগর ়ে চিৎকাে কেরন োগে, পাহাোও ়োো, 

পাহাোও ়োো, বাচ ়েরন ভিাে ঢুরকরে! 

  

ভসই চিৎকারে ভসপাই দু’জন ভজরগ উঠে ভনা বরটই, োিা ভথারক েুরট এে কর ়েকচট 

পুচেে।  রেে িরধয সচনযই ভকউ বর ়েরে, ভস চদরেহাো হর ়ে ভপেরনে জানো ভেরে 

োচফর ়ে প ়েে োিা ়ে। পাোরন পােে না, ধো পর ়ে ভগে। নেন ভদো ভগে, ভস ভিাে 

চকংবা  াকান ন ়ে, ভস একচট কুেযান েম্পট। েহরে একচট অবাাপন্ন চঠকাদারেে 

অকােকুষ্মাণ্ড, বহ নােীে ভস সবযনাে করেরে। এেকি একচট জীব নারক স্পেয কেরন 

ভির ়েরে, এ কথাা ভজরন সেোে েেীে  ৃিা ়ে কাাঁপরন থাারক।  

  

ভস োরন অনয একচট পচেবারে আ, ়ে চনে সেো। পেচদনই এ েবে োট্রের হর ়ে ভগে, 

চবচেন্ন সংবাদপরত্র ভস চববেি প্রকাচেন হর ়ে সেোরক আেও েজ্জা ়ে ভফরে চদে। 

কেকানাে পত্রপচত্রকাগুচে এ জনয দা ়েী কেে সেোরকই। ‘বেবাসী’ পচত্রকা এই িরিয 

িন্তবয কেে ভ , অিন িানী বংরেে  ুবনী কনযাে ভধই ভধই করে চবরদরে িাকচে কেরন 

 াবাে প্রর ়োজনটাই বা কী  োও ়ো-পোে অোব নাই, ভকন োরিাো চনরজরক এিন 

চবপদগ্রি কো! এ োচে চবোচন সেযনাে অনুকেি। 

  

এে পে আে থাাকা  া ়ে না, চফরে আসরন বাধয হে সেো। িাঝোরন নাে জ্বে-জাচে 

হর ়েচেে, এোরন স্বাায চটকরে না, এই অজুহারন নবু চকেু িান েো হে। সেোও 

অনুেব কেে ভ , জীচবকাে সরে প্রর ়োজরনে একটা সম্পকয থাাকা িাই। নারক ভকানও 

চদন অথায-চিন্তা কেরন হ ়েচন, জানকীনাথা নাাঁে কনযাে জনয োে িারসাহাোে বযবাা করে 

ভেরেরেন, নবু ভ  সেো অন দূরে িাকচে কেরন চগর ়েচেে, না োচনকটা ভজদ আে 

অরনকটাই েরেে বরে। এে ভকানওটাই ভবচে চদন ভটরক না। 

  

কেকানাে অরনরক িাপা চবদ্রুরপে স্বরে বরেরে, কী ভে, িাকচেে েে চিটে  েুব ভনা 

স্বাধীন হরন চগর ়েচেচে! 
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এেন িাকচে না কেরেও সেো িুপিাপ  রে বরস থাাকরন োচজ ন ়ে। স্বাধীন থাাকাে 

ইরেও নাে  ুরি  া ়েচন। 

  

‘োেনী’ পচত্রকাে অরনকোচন োে চনর ়েরে ভস। চনরজ ভেেকরদে সরে ভ াগার াগ করে, 

প্রর ়োজরন নাাঁরদে বাচ ়েরন চগর ়ে নাগাদা ভদ ়ে। চনরজও চেেরন শুরু কেে নানা প্রবন্ধ। 

বাবা কংরগ্ররসে ভননা, সেোে অন্তরেও ভদেরপ্ররিে চেো চদন চদন উজ্জ্বে হরে। 

োেরনে অনযানয অিরেে নুেনা ়ে বাোচেরদে চকেু চকেু দুবযেনা নারক পী ়ো ভদ ়ে। 

বাোচেো ভ ন স্বোবগনোরবই কাপুরুষ। অনযািারেে প্রচনরোধ কেরন বাোচেো সাহস 

করে এচগর ়ে আসরন পারে না, ভকউ অপিান কেরেও িুে বুরজ সহয করে  া ়ে। বাোচেো 

িুরেই  ন বাকযবাগীে, জ্বাোি ়েী োষা ়ে বক্তৃনাে ভনা ়ে ভোটারন পারে, চকন্তু ভকউ োচঠ 

উাঁচির ়ে ধেরেই নাো পৃষ্ঠ প্রদেযন করে। 

  

বাোচেরদে এই কাপুরুষনাে কােি চক োেীচেক দুবযেনা  ভেরন ভিরপ ভবাম্বাই ভথারক 

কেকানা প যন্ত আসরন আসরনই কন নফান ভিারে পর ়ে। িধযবনযী ভিেনগুচেরন কন 

নাগ ়োই ভিহাোে িানুষ ভদো  া ়ে, জিেপুে-এোহবাদ-পাটনাে কুচেোও ভজা ়োন, 

নাো ভজাে গো ়ে এক একটা ভিেরনে নাি হাাঁক পার ়ে। আে বাংো ়ে ভঢাকাে পেই ভদো 

 া ়ে, ভোগা চ গচ রগ পুরুষ সব, এিন কী কুচেরদে গোে স্বেও চিনচিরন। 

  

একই ভদরেে িানুষ, অথাি এন কবপেীনয ভকন  বাোচেো েেীেিিযা ়ে পো্ুে, শুধু 

ভসটাই চক কােি  বাোচেরদে েেীেিিযা ়ে উৎসাচহন কেরন হরব চঠকই। পল্লীরন পল্লীরন 

বযা ়োিাগাে ভোো দেকাে, চকন্তু নাে আরগ এই জারনে িন ভথারক ে ়ে োোরন হরব। 

চকেু দুুঃসাহসী, ভবপরো ়ো  ুবরকে দে না থাাকরে ভস জাচনে কাপুরুষনাে অপবাদ 

 ুিরন পারে না। িাে ভের ়েও িরনে ভজারে  াো রুরে দাাঁ ়ো ়ে, নাো অরনক সি ়ে সবরেে 

চবরুরদ্ধও জ ়েী হ ়ে।  

  

‘োেনী’ পচত্রকা ়ে সেো একটা েিনা চেেে, নাে নাি ‘চবচেচন  ুচষ বনাি ভদচে চকে’। 

এই েিনা ়ে পাঠকরদে প্রচন একটা আহ্বান জানারনা হে, আপনাো  চদ ভকানও 
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প্রচনবারদে  টনা ভদরে থাারকন বা নারন অংে চনর ়ে থাারকন, না হরে ভসই সব  টনা 

চেরে পাঠান। ভেরন-চিিারে, পরথা- ারট ভগাো কসনয বা ইংরেজ চসচেচে ়োনো অরনক 

সি ়ে অপিান করে, োচথা- ুচষ িারে, এিন কী ভকানও ভদচে ভোরকে সািরন নারদে 

স্ত্রী-েচগনী কনযারদে প্রচন অরোেন ইচেন করে, অচধকাংে ভেরত্রই ভদচে ভোকো ভসই 

সব অপিান চগরে ভফরে বাচ ়েরন চগর ়ে ভফাাঁরস, চকংবা ভবচে বা ়োবাচ ়ে চকেু হরে 

আদােরন নাচেে করে। ভকউ চক সারহবরদে ভসই ভব ়োদচপে নৎেিাৎ প্রচনবাদ কেরন 

পারে না  ভদো ভগে, ভকাথাাও ভকাথাাও ভস েকি  টনাও  রট, বাোচেো এরকবাে চনজযীব 

হর ়ে  া ়েচন, ভকাথাাও ভকানও দুচবযনীন িানাে ভগাো কসচনকরক ভকানও  ুবক টানরন 

টানরন ভকারনা ়োচেরন চনর ়ে ভগরে, বচেোরে একজন ো ়েন এক ইংরেজ নাে স্ত্রীরক 

ধাক্কা চদর ়েচেে বরে নারক উত্তি-িধযি চদর ়ে ভজে োটারনও চিধা করেচন।  রোরে 

একচট করেরজে োত্র এক সারহরবে হান ভথারক উদযন েচ ়ে ভকর ়ে চনর ়েরে। ‘োেনী’ 

পচত্রকা ়ে এই সব বৃত্তান্ত োপা হরন অরনরক অবেয ভঠাাঁট ভবাঁকাে। ‘োেনী’ একচট চবশুদ্ধ 

সাচহনয পচত্রকা, কন উ্চপারেে েিনা ভসোরন প্রকাচেন হ ়ে, নাে িরধয এসব কী  এগুরো 

চক সাচহনয পদবািয হরন পারে  সেো এ সিারোিনা ়ে কান ভদ ়ে না, ভস বরে, নাই বা 

হে উ্চপারেে সাচহনয, নবু এই সব বৃত্তান্ত পাঠ করে অনয অরনরক উিুদ্ধ হরব, আেও 

অরনরক প্রচনবাদ জানাবাে সাহস সি ়ে কেরন পােরব। 

  

সেোরক ভকন্দ্র করে নাে একচট অনুোগীবৃন্দ আবাে গর ়ে উরঠরে। ভ াষাে পচেবাে 

এেন কাচে ়োবাগান ভের ়ে িরে এরসরে সাকুযোে ভোর । এ বাচ ়েটাও ভবে ব ়ে, সািরন 

প্রেি িত্বে, ভপেন চদরক একটা পুকুে, নাে পারে একচট ভিৌরকা জচি ভঝাপঝার ়ে ঢাকা। 

ভসইোরন সেো াাপন করেরে একচট বযা ়োিাগাে, পা ়োে ভেরেো প্রচনচদন চবরকরে 

িানযাজা নারি এক িুসেিান ওিারদে কারে োচঠ ভেো, নরো ়োে িােনা ভেরে। সেো 

চনরজ দাাঁচ ়ের ়ে ভসই প্রচেেি ভদরে, এক এক সি ়ে ভস চনরজে হারন নরো ়োে নুরে 

ভন ়ে। এই অস্ত্রচট নারক িুম্বরকে িনন টারন, কল্পনা ়ে ভস ভ ন প্রহেিধাচেিী োেনিানাে 

িূচনয ভদেরন পা ়ে। 
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সেোে অনুোগীরদে িরধয  াো বুচদ্ধজীবী,  াো োেীচেক বযা ়োিটযা ়োি পেন্দ করে 

না, নারদেও সেো চনেৃরন োরবে কথাা বোে সুর াগ ভদ ়ে না। এক সরে ভস একাচধকরক 

কাোকাচে োরে। এরদে সরে কথাাবানযা বোে সি ়ে ভস চবচমিতনোরব েে করে ভ  

অরনরকই ভদে সম্পরকয উদাসীন, িানৃেূচি ভ  চবরদচে োসকরদে অধীরন ের ়েরে, ভস 

ভবাধটাও ভ ন ভনই। ভ  পোধীন জাচন পোধীননাে জ্বাোও অনুেব করে না, নারদে চক 

উদ্ধাে পাবাে ভকানও উপা ়ে আরে  অরনরকই একটা ভোট গচণ্ডরন আবদ্ধ, বাংোে বাইরে 

পা বা ়ো ়ে না, ভবাম্বাই-িাদ্রাজরক বরে চবরদে। 

  

কবঠকোনা  রেে ভদও ়োরে সেো োেরনে একটা ব ়ে িানচিত্র টাচের ়ে ভেরেরে। 

বনু্ধরদে সরে কথাা বেরন বেরন ভথারি চগর ়ে ভসই িানচিরত্রে চদরক িুে চফচের ়ে আবাে 

বরে, ওই ভদরো, ওই আিারদে ভদে, ওচদরক অরনকেি নাচকর ়ে থাাকরে িরন হ ়ে না, 

চঠক ভ ন িানৃিূচনয  ভনািো চনরজো একা একা নাচকর ়ে ভথারক ভদরো। 
  

এে পে ভস বনু্ধরদে ওই িানচিত্ররক প্রিাি কেরন ভেোে।  রে ঢুরক নাো প্রথারি 

িানচিরত্রে চদরক চফরে দুই হান ভজা ়ে করে দাাঁচ ়ের ়ে থাারক কর ়েক িুহূনয। এেকি চকেুচদন 

িোে পে সেো একচদন ভসইসব বনু্ধরদে সবাে হারন োে েরেে োচে ভবাঁরধ চদর ়ে 

বেে, ভনািারদে সকেরক একটা েপথা কেরন হরব। আিো সবাই ননু-িন-ধন চদর ়ে 

ভদরেে ভসবা কোে জনয দীচেন হোি। িানৃেূচিে সিান েোে জনয  চদ চবপদ বেি 

কেরন হ ়ে, নারনও চপেু-পা হব না। এই োচেই আিারদে বযাজ। 
  

িিে এই োচেবন্ধরনে দেচটরন সংেযাবৃচদ্ধ হরন োগে। এই চবষ ়েচট সেো চনরজরদে 

িরধযই সীিাবদ্ধ োেরন ভির ়েচেে, চকন্তু িুরে িুরে েবে েরটই  া ়ে। একচট নরুিী ভির ়ে 

 েসংসারেে চিন্তা না করে এসব কী কাণ্ড কেরে, অরনরক বুঝরনই পারে না। শুোথাযীো 

েচিন হর ়ে োরব, এবাে বুচঝ এ ভির ়েচটে ভপেরন পুচেরেে িে ভেরগ  ারব। 

  

 ুব সিারজে িুরে িুরে এেন সেো ভ াষারেে নাি। করেরজে োত্রো সুরেন বা ়েুরজযে 

বক্তৃনা ়ে উিুদ্ধ হর ়ে গযাচেবচেে জীবনী পাঠ করে। ইনাচেরন গুি সচিচন গঠন করে ভস 
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ভদরেে  ুবরকো স্বাধীননাে ে ়োইর ়েে জনয প্রস্তুন হর ়েচেে। এ ভদরে ভসেকি গযাচেবচে 

ভকাথাা ়ে  ব ়ে ব ়ে ভননাো কংরগ্ররসে অচধরবেরন শুধু চবচেন্ন দা চবদাও ়োে আরবদন-

চনরবদন জানান, স্বাধীননাে কথাা ভনা উ্চপােি করেন না! সেো ভ াষাে চক হরবন ভসই 

ভপ্রেিাদাত্রী  

  

িচিোে গরোপাধযা ়ে নারি একচট  ুবক প্রা ়েই আরস সেোে কারে। সাচহনযিিযা ়ে নাে 

েুব উৎসাহ, েবানীপুে অিরে নারদে একচট সাচহনয সচিচন আরে। ভস একচদন সেোে 

কারে প্রিাব চদে, নারদে সচিচনে সাংবৎসচেক উৎসরব সেোরক সোরনত্রী হরন হরব। 

সেো ভনা আকাে ভথারক প ়েে! এ েকি আবাে হ ়ে নাচক  পুরুষরদে আহন সো ়ে 

সোপচনে আসরন বসরব এক নােী, এ কেনও সম্ভব  এিন ভকউ কেনও ভোরনচন।  চদ 

বা ভোকচনন্দা বা অপবাদ অগ্রাহয কোও  া ়ে, নবু সাচহনয সোে সোপচনত্ব কোে কী 

এিন ভ াগযনা আরে সেোে  ভস এেনও ভস েকি চকেু সাচহনয েিনা করেচন। বেং 

নাে িা স্বিযকুিােী একজন প্রধান ভেচেকা, চনচন োচজ হরে নবু িানা ়ে। চকন্তু িচিোে 

নারো ়ে বান্দা, সেোরকই নারদে িাই, নারদে ক্লারবে সব সদসয চিরে ভসই চসদ্ধান্তই 

চনর ়েরে। 

  

কর ়েক চদন এই চনর ়ে পী ়োপীচ ়ে িোে পে সেোে িাথাা ়ে একটা চবরেষ পচেকল্পনা 

এরস ভগে। ভবাম্বাই োরজয বাে গোধে চনেক চেবাজী উৎসরবে প্রবনযন করে চবরেষ 

সাথাযক হর ়েরেন। গরিে পূজা ভ িন জনচপ্র ়ে হর ়েরে, ভনিচন বীে ভ াদ্ধা চেবাজীরকও 

জনসাধােি আদেয চহরসরব গ্রহি করেরে। সেোে িাথাা ়ে িারঝ িারঝ ভ ারে, বাংোে 

ভকানও বীেপুরুষরক ভসইেকি আদেয চহরসরব গ্রহি কো  া ়ে না  বাংোে সাধােি িানুষ 

চেবাজীে চবষর ়ে চকেুই জারন না। চেচেন ভোরকোও চেবাজীরক উ্চপ িরে ভদরে না। 

ইংরেজ ঐচনহাচসকো চেবাজীরক আেযা চদর ়েরে ‘পাহাচ ়ে ইাঁদুে’, আফজে োাঁ হনযা 

প্রসেচটরক চেবাজীে বীেরত্বে বদরে হীন চবশ্বাস ানকনাে চনদেযন, এ ভদরেে চেচেন 

ভোরকোও নাই িরন করে। চনেক অবেয নাাঁে পচত্রকা ়ে আফজে োাঁ হনযাে ভ ৌচক্তকনা 

প্রিাি করেরেন ভজাোরো োষা ়ে, সেো ভসটাই িারন। নবু একজন বাোচে বীে চক 
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পাও ়ো  ারব না! কনকাে হে বাোচেো  ুদ্ধ কেরন েুরে ভগরে। বাোচেে ইচনহাসও 

ভনা ভেো হ ়েচন এ প যন্ত। বচিিিন্দ্র প যন্ত এ চনর ়ে আফরোস করে ভগরেন। 

  

হঠাৎ সেোে িরন প ়েে, প্রনাপাচদনযে কথাা। চেবাজী িহাোজাে নুেনা ়ে প্রনাপাচদনয 

চননান্তই এক ভোট জচিদাে, বােেূাঁই ়োে অনযনি। েুল্লনানরক অনযা ়েোরব হনযা কোে 

কেি আরে নাাঁে নারিও। চকন্তু অনয চদরক বাংোে এক েুদ্র জচিদাে হর ়েও চনচন ভিাগে 

বাদোরহে চবরুরদ্ধ রুরে দাাঁচ ়ের ়ে স্বাধীন হরন ভির ়েচেরেন, চনরজে নারি চসক্কা টাকা 

িাচের ়েরেন, এই ভ  সাহস, এই ভ  ভপৌরুষ, এটারকই  চদ ভবচে করে ভদোরনা  া ়ে  

বাোচে জানরব ভ  প্রবে েচক্তে চবরুরদ্ধ অস্ত্র ধােি কোে িনন বী যবান বাোচে চেে। 

প্রচনবারদে এই ভনজটাই ভনা ব ়ে কথাা। এেনকাে ইংরেজ োসকোও ভনা িহা েচক্তিান, 

সব অস্ত্রেস্ত্র নারদে হারন, নবু চক নারদে অনযািারেে প্রচনবাদ কেরব না এ ভদরেে 

িানুষ  চিেকাে এিন িুে বুরজ সহয করে  ারব  

  

িচিোেরক সেো বেে, ভনািারদে সো ়ে আচি ভ রন পাচে, চকন্তু একটা েনয আরে। 

সাচহনয পাঠ-টাঠ আপানন বন্ধ থাাক। ভনািো একটা ‘প্রনাপাচদনয উৎসব’ কেরন 

পােরব  ১ো কবোে প্রনাপাচদরনযে োজযাচেরষক হর ়েচেে, উৎসব ভহাক ভসই চদনটারন। 

প্রনাপাচদরনযে জীবনীে উপাদান সংগ্রহ করো, বই ভজাগা ়ে করো, নােপে নাাঁে বীেত্ব 

ও সাহচসকনাে চদকটা ভবচে উজ্জ্বে করে ভকউ চেেুক একটা প্রবন্ধ। ভসই প্রবন্ধচট পাঠ 

করে সাধােি িানুষরক নাাঁে কথাা জানারনা ভহাক। সো ়ে আে ভকানও বক্তৃনা হরব না। 

িনুচদযরক ভোক োচগর ়ে েুাঁরজ েুাঁরজ বাে করো, ভকান্ বাোচেে ভেরে নরো ়োে ভেেরন 

জারন, কুচি, বচেং জারন, োচঠ িাো ়ে। কচবনা আে গল্প পারঠে বদরে ভসই সব 

ভেরেরদে অস্ত্র চেোে প্রদেযন ভহাক।  াো  াো চবরেষ কৃচনত্ব ভদোরব, নারদে 

প্ররনযকরক আচি একচট করে ভসানাে ভির ে ভদব! ভসই ভির রেে ভপেরন ভেো থাাকরব, 

ভদবাুঃ দুবযে ানকাুঃ! 

  

িচিোরেে দেবে নারনই োচজ। ভদো ভগে, বাোচে এরকবারে চনজযীব ন ়ে, োচঠ-

ভোো-নরো ়োে িাোরনও ভবে চকেু ভেরে দে। িরিে ওপে প্রনাপাচদরনযে একচট 
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কনেচিত্র, নাে সািরন একচট নরো ়োে। সেো শুভ্র চসরেে োচ ়ে পরে এরসরে। েেীরে 

ভকানও অেিাে ভনই, একটা ও ়েনা ়ে িাথাাে অরধযকটা ঢাকা, ভস একটা েক্তজবা ফুরেে 

িাো ভসই কনেচিরত্র পচের ়ে চদর ়ে উরিাধন কেে সোে। নাে পে দেযকরদে চদরক চফরে 

নিস্কৃাে জাচনর ়ে বসে পারেে ভি ়োরে, একচট কথাাও উ্চপােি কেে না। শুরু হে োচঠ 

ভেো, অচস ভেো। 

  

েবানীপুরেে ক্লাব-প্রােরি দেযরকে চের ়ে ভ ন চনে ধােরিে জা ়েগা ভনই। এ েকি দৃেয 

কেকানাে িানুষ আরগ কেনও ভদরেচন। বাোচেে হারন অস্ত্র, আে নারদে উৎসাহ চদরে 

িরি উপচবি এক ব ়ে  রেে কুিােী নরুিী! 

  

পরেে চদন সংবাদপত্রগুচেরন ভেো হে, ‘কচেকানাে বুরকে ওপে  ুবক-সো ়ে এক 

িচহো সোরনত্রীত্ব কচেরনরেন ভদচে ়ো ধনয হইোি!’ এিন ভ  েেিেীে পচত্রকা 

‘বেবাসী’, ভসোরনও ভবরুে, ‘িচে িচে কী ভদচেোি  এ কী সো! বচক্তরি ন ়ে, ভটচবে 

িাপ ়ো-িাপচ ়ে ন ়ে—শুধু বেবীরেে মিতৃচন আবাহন, বে  ুবকরদে কচঠন হরি অস্ত্রধােি ও 

নারদে ভনত্রী এক বেেেনা—ব্রাহ্মিকুিােীে সুরকািে হরি পুেস্কৃাে চবনেি। ভদবী 

দেেুজা চক আজ সেেীরে অবনীিয হইরেন  ব্রাহ্মরিে  রে কনযা জাচগ ়োরে, বরেে 

ভগৌেরবে চদন চফচে ়োরে।‘  

  

এে পে আেও অরনক জা ়েগা ়ে প্রনাপাচদনয উৎসব অনুচষ্ঠন হরন োগে। সেো বাংোে 

ইচনহাস ভ াঁরট আেও কর ়েকজন ভেৌ যবান পুরুষরক প্রচনচষ্ঠন কোে ভিিা ়ে িন চদে। 

োজাান, পঞ্জারব অরনক বীরেে আত্মদারনে কাচহনী আরে, সেো েুাঁরজ ভপরন িা ়ে 

বাোচেে দৃিান্ত। চেবাজী চকংবা চবরেষ ভকানও একজনরক সাো োেরনে িানুষ ভিরন 

ভনরব চক না, চকংবা িানরন কনচদন সি ়ে োগরব ভক জারন! নাে ভির ়ে ভদরেে চবচেন্ন 

অংরে াানী ়ে বীেপুরুষরদে আদেয চহরসরব প্রচনচষ্ঠন কেরন পােরেও অরনক কাজ হরব। 

সাধােি িানুষরক সরিনন কোটাই ব ়ে কথাা। 
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সেোে ভিাে প ়েে প্রনাপাচদরনযে পুত্র উদ ়োচদরনযে চদরক। এাঁে সম্পরকয অরনরকই প্রা ়ে 

চকেুই জারন না। উদ ়োচদনয স্বাধীননা েো কেরন পারেনচন। চকন্তু আিিরিাদযন চবোে 

ভিাগে বাচহনীরক ভদরেও চনচন ের ়ে পাোনচন। স্বাধীননা েোে জনয সিুেসিরে চনচন 

প্রাি চদর ়েরেন। ভসই সাহচসকনাে িূেয ভনই  এেন আবাে অরনকরকই ভনা ভদরেে জন 

প্রাি চদরন হরব।  াো প্রাি ভদরব, নাোও হরব পেবনযীরদে কারে ভপ্রেিাস্বরূপ। 

  

এবারে ‘উদ ়োচদনয উৎসরবে’ বযবাা কেরন হরব ভবে ব ়ে আকারেে। পারে ভকউ িরন 

করে ভ  প্ররনযকচট উৎসরব সোরনত্রীে আসন গ্রহি করে সেো চনরজে েযাচন-প্রচনপচত্ত 

বা ়োরে, নাই িারঝ িারঝ ভস আ ়োরে থাারক। িরি ওরঠ না চকংবা উৎসরবে ধারে 

কারেও  া ়ে না।  চদও পচেকল্পনা সব নােই এবং টাকাপ ়েসাও ভস চনরজই ভদ ়ে। করেজ 

চিরটে অযােবাটয হে সোসচিচনে জনয চবেযান, ‘উদ ়োচদনয উৎসব’ হরব ভসোরনই। 

অযােবাটয হরেে োচি এেন নরেন ভসন, নাাঁে কারে ো ়োে টাকা পাচঠর ়ে ভদও ়ো হে। 

উদ ়োচদরনযে ভকানও প্রচনকৃচন পাও ়ো  া ়ে না, নাই চঠক হে িরি োো হরব শুধু একটা 

নরো ়োে। সবাই নারনই পুস্পাঞ্জচে ভদরব। এক অবাোচে জচিদারেে কাে ভথারক হানরে 

হীরে-জহেন বসারনা একচট ব ়ে নরো ়োেও সংগ্রহ কো হর ়েরে। ,ীে ভসন নারি উৎসাহী 

 ুবরকে ওপে সব বযবাাপনাে োে, ভস প্রচনচদন এরস সেোে কাে ভথারক পোিেয চনর ়ে 

 া ়ে। সোপচন হরবন েীরোদপ্রসাদ চবদযাচবরনাদ, চনচন উত্তি বক্তা, চনচন আসরন 

সাগ্ররহ োচজও হর ়েরেন। 

  

চিচটং শুরু হরব চবরকে িােরটে সি ়ে, দুপুে বারোটা ়ে ,ীে ভসন ভদৌ ়েরন ভদৌ ়েরন এরস 

এক দারুি দুুঃসংবাদ চদে। নরবন ভসন ে ়ে ভপর ়ে অযােবাটয হরে নাোবন্ধ করে 

চদর ়েরেন, এ চিচটং চনচন হরন ভদরবন না। চনচন শুরনরেন, ভেরেো নরো ়োে পূজা কেরব, 

এ ভনা ে ়োবহ োজরদ্রাহাত্মক কাজ। সুনোং চিচটং বন্ধ।  

  

সেোে ফসযা িুেোচন ভিারধ অচ হযবিয ধােি কেে। োচিন গো ়ে ভস বেে, কী, চিচটং 

হরব না, িারন  সব সংবাদপরত্র জানারনা হর ়েরে, োচে োচে হযািচবে চবচে হর ়েরে, 
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ভদ ়োরে ভপািাে পর ়েরে, চিচটং হরব না  উচন সই করে অচগ্রি টাকা চনর ়েরেন, এেন 

চিচটং বন্ধ কোে কী অচধকাে আরে। আচি ওাঁে নারি িািো কেব।  

  

চকন্তু িািো-রিাকিিাে চনষ্পচত্ত ভনা একচদরন হ ়ে না। আজরকে অনুষ্ঠান বন্ধ োো ো ়ো 

ভনা গচন ভনই। 

  

সেো বাচ ়েে ভেনে ভথারক এক িুরঠা টাকা চনর ়ে এরস বেে, আপনাো কাোকাচে ভকানও 

চথার ়েটাে হে ভ -রকানও উপার ়ে ো ়ো করুন।  ন টাকা োরগ আচি ভদব। চিচটং হরবই 

হরব। 

  

,ীে অনয হে ো ়ো কেরন েুরট ভগে, সেো চিচঠ চেেরন বসে নরেন ভসনরক। ইচি ়োন 

চিোে পচত্রকাে সম্পাদক নরেন ভসন চবচেি োজলনচনক ভননা চহরসরব পচেচিন। কনবাে 

অনযার ়েে প্রচনবাদ করেরেন, এেন বৃদ্ধ বর ়েরস নাাঁে েীিেচন হর ়েরে নাচক  একদে 

 ুবক নরো ়োে পূরজা কেরন িা ়ে, পুচেে  চদ ধেপাক ়ে কেরন িা ়ে ওই ভেরেরদে 

ধেরব, উরদযাক্তা চহরসরব সেোরক নজেবচন্দ কেরন পারে, ভজরনশুরনই নাো এই ঝুাঁচক 

চনর ়েরে, আে অযােবাটয হরেে োচি চহরসরব নরেন ভসন এইটুকু দাচ ়েত্ব চনরন পারেন 

না  

  

োরগে িাথাা ়ে সেোে চিচঠে োষা ়ে আগুন েুটরন োগে। “…আজ আপচন নারদে এ 

পূজা  চদ বন্ধ করেন, সংবাদপরত্রে সূরত্র সিি োেনবরষয চঢ চঢ পর ়ে  ারব। সবাই 

বেরব, বাোচে  ুবরকো ে ়ে্গপূজা কেরন ভির ়েচেে, একজন ভননৃাানী ়ে বাোচে বৃদ্ধ 

চহন্দু নারন বাধা চদর ়েরেন, নাাঁে অচনিাত্রা ়ে োজেচক্ত নারন োজরদ্রাচহনাে গন্ধ ভপর ়ে 

থােহচে কম্পিান হর ়েরে, নাাঁে নথাাকচথান চহন্দুরত্বে আজ চনচন সমূ্পিয ভফইে করেরেন। 

এই ভনা একচদরক ভদরেে ভোরকে চধক্কাে–আে একচদরক আপচন িািো ়ে ভফাঁরস 

 ারবন…ভেরেো আপনাে নারি েচনপূেরিে িািো আনরন পারে। আইনন আপচনই 

দা ়েী…। ”  
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ভোক িােফন ভসই চিচঠ ভপর ়ে চকেুেি গুি হর ়ে বরস েইরেন নরেন ভসন। সেো 

ভ াষারেে জনচপ্র ়েনাে কথাা চনচন জারনন। অরনক  ুবক নাে কথাা ়ে ওরঠ-বরস। সেোে 

উস্কৃাচনরন নাো কেন কী হািো কেরব নাে চঠক ভনই। এচদরক নরো ়োে পূজাও ভনা 

সাঙ্ঘাচনক বযাপাে, এ ভ  ইংরেরজে চবরুরদ্ধ সেস্ত্র চবরদ্রারহে ইচেন। ইনাচেরন, 

আ ়োেযারি  া িরেরে, না চক োেরন কেনও সম্ভব  সেো ভেরেিানুষ, চসপাচহ 

চবরদ্রারহে চদনগুচেে কথাা ভস জারন না। নরেন ভসরনে নেন ভিারিা বেে বর ়েস চেে, 

চসপাচহরদে চবরদ্রাহ দিন কোে জনয ইংরেজো ভ  কী িেি চনষ্ঠুে পন্থা অবেম্বন 

করেচেে, নাে ে ়োবহ মিতৃচন এেনও অরনরকে িরন ের ়ে ভগরে।  

  

অরনক ভেরবচিরন্ত দূন িােফন িাচব পাচঠর ়ে চদর ়ে চনচন সংচেি চিচঠরন জানারেন ভ , 

 ুবরকো উৎসব কেরন িা ়ে করুক, নরব এ বাবদ ভকানও েকি গণ্ডরগাে হরে নাে সব 

দাচ ়েত্ব সেো ভ াষােরক চনরন হরব। 
  

চনরজ একজন িানী-গুিী ও সিারজে চবচেি বযচক্ত হর ়েও ভ  দাচ ়েত্ব চনরন ে ়ে পান, 

ভসই দাচ ়েত্ব নাাঁে কনযাসিা একচট পাঁচিে বেরেে  ুবনীে কাাঁরধ িাচপর ়ে চনচিন্ত হরন িান 

নরেন ভসন। 

  

এচদরক ,ীে এে িরধয অযােবাটয হরেে কাোকাচে হযাচেসন ভোর ে ওপে আেরে  

চথার ়েটাে ো ়ো করে এরসরে চিগুি টাকা ়ে। চথার ়েটারেে িাচেক একজন িারো ়োচ ়ে 

বযবসা ়েী, নারক জানারনা হর ়েরে উৎসরব অে চহরসরব নরো ়োে পূরজাে কথাা। িাচেরকে 

নারন আপচত্ত ভনই, ভস বরেরে, আপনাে পূজা করেন, নারিন, কুাঁরদন, ভস আপনাো 

জারনন। আিাে ো ়োে টাকা চঠকঠাক ভপরেই হে। 

  

ভস িারো ়োচ ়ে আে টাকা ভফেন ভদরব না। দুরটা হরেে িরধয ভকাথাা ়ে হরব উৎসব  

উরদযাক্তাো জরুচে চিচটং-এ বসে। হারন আে ভবচে সি ়ে ভনই। অযােবাটয হরেে কথাা 

ভোকজনরক জানারনা হর ়ে ভগরে, ভসোরনই বযবাা কো উচিন। চকন্তু নরেন ভসরনে 

বযবহারে সকরেই কুচপন হর ়ে আরে। নরেন ভসন ভ  হে চদরন আপচত্ত করেচেরেন, 
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ভসটাও জনসাধােরিে জানা উচিন। নেন চঠক হে, আেরে  চথার ়েটাে হরেই হরব 

অনুষ্ঠান, অযােবাটয হরেে সািরন েোচন্ট ়োে দাাঁ ়ে কচের ়ে োো হরব, নাো দেযক-

ভ,ানারদে চথার ়েটাে হরে ভপৌাঁরে ভদরব। 

  

 থাাসির ়ে চবপুে জনসিাগরি শুরু হে অনুষ্ঠান। সেো চনরজ ভগে না, নাে উরিাধনী 

োষি চেরে পাচঠর ়ে চদে। বাচ ়েরন ভস বরস েইে উচি হয প্রনীো ়ে। সচনযই চক পুচেে 

হািো িাোরব  নাে অনুবনযী  ুবরকো কাোরুদ্ধ হরব  সেোও ওরদে সরে ভ রন োচজ 

আরে। সেো ভ ন িরন িরন িা ়ে, একটা চকেু  টুক, ইংরেজ সেকারেে টনক ন ়েক, 

দিননীচন শুরু ভহাক। নারন  ুব সম্প্রদা ়ে আেও ভবচে উরত্তচজন হরব। চব্রচটে সেকারেে 

অস্ত্র আইরন োেনী ়েো ভকানও অস্ত্রেস্ত্র চনর ়ে প্রকারেয ভ াোরফো কেরন পারে না। এেন 

প্রকারেয অস্ত্র পূজা ভনা সেকাচে আইরনেই চবরুদ্ধনা। এন ব ়ে একটা ভদে, ভকাচট ভকাচট 

িানুষ, নাো আত্মেোে জনযও অস্ত্র ধােি কেরন পােরব না  োসকো সব সি ়ে অস্ত্র 

উাঁচির ়ে োেরব, আে নাে নো ়ে বধয পশুে িনন িাথাা চনিু করে থাাকরব এ ভদরেে 

িানুষ  

  

একা কবঠকোনা  রে োেরনে িানচিরত্রে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে থাারক সেো। এক সি ়ে ভস 

ভসই িানচিরত্রে িরধয ভ ন ভদেরন পা ়ে অসংেয িানুরষে ভিহাো। নারদে ভপাোক 

কনেকি, চহন্দু, িুসেিান, চেে, ভবৌদ্ধ…এন িানুষ  চদ সঙ্ঘবদ্ধ হ ়ে, ভদেরক িানৃেূচি 

চহরসরব চিনরন ভেরে, িানৃেূচিরক পোধীননাে অপিান ভথারক িুক্ত কোে জনয একসরে 

রুরে দাাঁ ়ো ়ে, না হরে োসক সম্প্রদা ়ে চবিচেন হরব না  

  

আরবরগ সেোে ভিারে জে এরস  া ়ে। আাঁিে চদর ়ে বােবাে িেু ভিারে নবু জরেে ধাো 

থাারি না। এই অবাা ়ে নারক ভকউ ভদরে ভফেরে কী োরব  ভস একা একা কাাঁদরে ভকন  

আে ভনা ভকানও ভির ়েে এেকি হ ়ে না। 

  

দুুঃরে ন ়ে। এ সেোে আনন্দাশ্রু। কল্পনা ়ে ভস ভদেরন পারে জাগ্রন োেন। অস্ফুট 

করি ভস গাইরন োগেুঃ 
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গাও সকে করি সকে োরব 

নরিা চহন্দুাান! 

হে হে হে—–জ ়ে চহন্দুাান! 

সৎ,ী আকাে চহন্দুাান! 

আল্লা ভহা আকবে—চহন্দুাান! 

নরিা চহন্দুাান! 

৩৫. ভেোে ভটচবরে বরস আরে 

ইচন্দো 

ভি ো দুপুেরবো জানোে ধারে ভেোে ভটচবরে বরস আরে ইচন্দো। বাচেগরঞ্জে এই 

বাচ ়েচট জ্ঞানদানচন্দনী চকরনরেন চকেুচদন আরগ। কেকানাে দচেরি বাচেগঞ্জ নারি 

অিেচট েুবই জনচবেে, িারঝ িারঝ একচট-দুচট বাচ ়ে, আে ভবচেেোগই ভঝাপঝা ়ে ও 

পুকুে। ন’ চবর  জচিে ওপে এই বাচ ়েচটরক চ রে ের ়েরে ব ়ে ব ়ে গােপাো, োিা চদর ়ে 

ক্কচিৎ দু-একচট গাচ ়ে-র া ়ো  া ়ে। 

  

একটা বাাঁধারনা োনা ়ে একোচন চিচঠ ভদরে ভদরে টুরক োেরে ইচন্দো। িারঝ িারঝ ভেো 

থাাচির ়ে অেস ভনরত্র ভদেরে জানোে বাইরেে দৃেয। ভির ে ো ়ো পর ়েরে সািরনে 

িত্বরে, উদযারন, দূরেে চদচ রন। অরনক উাঁিু আকাে ভথারক  ুরে  ুরে নািরে চিে, ওো 

আসন্ন বৃচিে গন্ধ পা ়ে। জািরুে গােটা ়ে োফাোচফ কেরে গুচটকনক হনুিান, িনোেন 

নারি দারো ়োন ভোহাে ভগরট চপঠ ভঠচকর ়ে উদাস সুরে কী একটা গান গাইরে। আবাে 

ভেো ়ে িরনাচনরবে কেে ইচন্দো। োচনক বারদ চকেু একটা েরব্দ চপেরন নাচকর ়ে ভস 

ভদেরন ভপে, কেন সেো এরস দাাঁচ ়ের ়েরে দেজাে কারে। ভগট চদর ়ে সেোে গাচ ়ে 

ভঢাকাে েব্দও ভস ভটে পা ়েচন। 
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িট করে চিচঠটা োাঁজ করে ব্লাউরজে িরধয েুচকর ়ে ভফেে ইচন্দো, নােপে োনাটা বন্ধ 

করে বেে, ওিা, সচল্ল, আ ়ে আ ়ে—।  

  

সেো কারে এরস বেে, সাো বাচ ়েরন ভদচে সবাই  ুরিারে। নুই বুচঝ দুপুরে  ুি চদস 

না! 

  

ইচন্দো বেে, দুপুেরবো আিাে  ুি আরস না। বৃচি আসরব, বাইরেে আরোটা কী সুন্দে 

হর ়েরে দযাে! চঠক ভোেরবোে িনন। 

  

সেো বেে, এেকি চ চফউজ  োইট আিােও োে োরগ। চবচব, নুই আিারক ভদরেই 

কী েুচকর ়ে ভফেচে ভে  

  

ইচন্দো সরে সরে বুরকে কারে হান িাপা চদর ়ে বেে, ও চকেু না। 

  

সেো সাো িুে হাচসরন ঝেিচের ়ে বেে, চিচঠ, নাই নারে  কাে চিচঠ, ভদচে ভদচে! 

  

সেো হান বা ়োরনই ইচন্দো োচনকটা চপচের ়ে ভগে। সেো নবু নারক ধেরন ভ রনই 

ভদৌ ়েরন োগে ইচন্দো। ভকৌনুকহারসয েেেচের ়ে সেো বেে, নরব ভে, চদচব না  আচি 

ভদেবই— 

  

দুই ভবারন ভোটােুচট কেরন োগে করেে িরধয। সেোে োচ ়ে আাঁটসাাঁট করে পো, 

ইচন্দোে আাঁিে েুরটারে। সেো ভদৌ ়েঝাাঁরপ অেযি, ইচন্দো নেি, নিনী ়ে। অচিরেই 

সেো ধরে ভফেে ইচন্দোরক, ইচন্দো আনযকরি ভিাঁচির ়ে বেে, না, না, ভদব না, ভদব 

না, চকেুরনই ভদব না। 

  

সেো থািরক ভগে। ইচন্দোে িুরেে চদরক ভবে কর ়েক পেক দৃচি াাপন করে োন্ত 

গো ়ে বেে, সচনয ভদোচব না  নরব থাাক। আচি চক ভজাে করে ভকর ়ে ভনব নাচক  

  

সেো ভটচবরেে কারে সরে এরস ভি ়োেচটরন বসে। 
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ইচন্দো বুক ভথারক চিচঠোনা বাে করে ভেরে চদে একটা ভদ ়োে-আেিাচেরন। ভসটারন 

িাচব বন্ধ কেে। 

  

সেো োনাোনা েুরে প ়ো শুরু কেে। ইচন্দোে হিােে  ারক বরে িুরক্তাে িনন। 

বাংো ও ইংচেচজ দুরটাই পাকা ভেো। কর ়েক োইন প ়েরন প ়েরন িুগ্ধ হর ়ে চগর ়ে সেো 

বেে, এ কী চেরেচেস ভে চবচব  এন সুন্দে োষা। ভনারক োেনী পচত্রকাে জনয চকেু 

ভেো ভদবাে জনয বরে বরে হরনয হর ়ে ভগচে। চকেুরনই ভেো চদস না। আে এচদরক 

েুচকর ়ে েুচকর ়ে সাচহনযিিযা কচেস  ‘আজকাে আচি আিাে ভেো ও আেরসযে িারঝ 

িারঝ কচব কীটরসে একচট েুদ্র জীবনিচেন অল্পস্বল্প পাঠ কচে। পারে একদরি 

এরকবারে ভেষ হর ়ে  া ়ে ভসই জনয ভেরে ভেরে ের ়ে ের ়ে পচ ়ে–প ়েরন ভবে োরগ। আচি 

 ন ইংোজ কচব জাচন সবরির ়ে কীটরসে সরে আিাে আত্মী ়েনা আচি ভবচে করে অনুেব 

কচে।… কীটরসে ভেো ়ে কচব দর ়েে স্বাোচবক সুগেীে আনন্দ নাে েিনাে 

কোলনপুরিযে ভেনে ভথারক একটা সজীব উজ্জ্বেনাে সরে চবেুচেন হরন থাারক। ভসইরট 

আিারক োচে আকষযি করে।’ … বাুঃ বাুঃ, অচন িিৎকাে। কীটরসে ওপে এই প্রবন্ধটা 

নুই আজই ‘োেনী’ে জনয কচপ করে ভদ! 

  

ইচন্দো ওষ্ঠ চটরপ ভহরস বেে, ওটা বুচঝ আিাে ভেো  নুই পর ়ে বুঝরন পােচে না  

আচি অিন োষা চেেরন পাচে  না হরেই হর ়েরে। 

  

নরব এ কাে েিনা  

  

েচবকা’ে ভেো! 

  

েচবিািাে ভেো, ভনাে োনা ়ে ভকন  ভনােই ভনা হারনে ভেো ভদেচে।  

  

েচবকা আিা ়ে  ন চিচঠ ভেরেন, নাে কনক কনক অংে আচি এই োনা ়ে টুরক োচে। 

এগুচেে চেটারেচে েযােু অিুেয। 
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েচবিািাে সব ভেোেই চেটারেচে েযােু অিূেয। চকন্তু চিচঠ ভথারক োনা ়ে ভটাকাে কী 

িারন হ ়ে  পুরো চিচঠই ভনা ভেরে ভদও ়ো  া ়ে।  

  

চিচঠ হাচের ়ে ভ রন পারে। না ো ়ো পুরো চিচঠ ভনা সকরেে প ়োে দেকাে ভনই। বাদ 

চদর ়ে বাদ চদর ়ে টুরক োচে। 

  

সেো িুে নুরে একটুেি চবিূঢ়েোরব িুপ করে েইে। নােপে বেে, নুই ভ  চিচঠটা 

েুরকাচেচে, ভসটাও েচবিািাে চিচঠ  আচি ভেরবচেেুি, কাে না কাে ভপ্রিপত্র! 

েচবিািাে চিচঠ নুই আিারকও ভদোচব না ভকন  

  

ইচন্দো জানোে বাইরে ভির ়ে দৃঢ়ে স্বরে বেে, েচবকা আিারক ভ  চিচঠ চেরেরেন, ভসগুচে 

আচি ভকানওচদন কারুরক ভদোব না। ও আিাে চনজস্ব সম্পচত্ত।  

  

সেো ভঠাাঁট উরে বেে, কী জাচন বাপু, আচি বুচঝ না। েচবিািাে চিচঠ চক একবাে 

ভদেরেও ের ়ে  ারব নাচক  

  

একটু ভথারি ভস আবাে বেে, েচবিািা আিাে ওপে োগ করে আরেন শুরনচে। 

  

ইচন্দো এবাে চবমিতর ়েে সরে চজরজ্ঞস কেে, ভকন, ভকন, েচবকা ভনাে ওপে োগ কেরবন 

ভকন  

  

ওই ভ  আচি প্রনাপাচদনয উৎসব প্রবনযন কোে ভিিা কেচে। েচবিািা ‘বউ ঠাকুোিীে 

হাট’ উপনযারস প্রনাপাচদরনযে িচেত্র অনযেকি এাঁরকরেন। উচন কারক ভ ন বরেরেন, 

ওই প্রনাপাচদনযটা ভনা একটা চবশ্বাস ানক, েুচন! সেো এেন নারক চহরো বানারন 

িাইরে! দযাে চবচব, প্রনাপাচদরনযে ভনা অনয চদকও আরে। সািানয জচিদাে হর ়েও 

চদচল্লে বাদোরহে চবরুরদ্ধ রুরে দাাঁচ ়ের ়েচেে এই ভ  োজেচক্তে চবরুরদ্ধও অস্ত্র ধোে 

সাহস আে ভনজ, আচি বাোচেে কারে ভসটারকই আদেয চহরসরব নুরে ধেরন িাই। 

  

-ও, এই বযাপাে। েচববাে োগ ভবচেচদন থাারক না। দুচদন বারদই েুরে  ারবন। 
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েচবিািা আিারক কেনও চিচঠ ভেরেন না। 

  

সচল্ল, নুই কন কাণ্ডই না কেচেস শুনরন পাই। ভেরেরদে সো ়ে বক্তৃনা, নরো ়োে পুরজা, 

বাচ ়েরন কাো সব োচঠরসাটা চনর ়ে দাপাদাচপ করে, ধচনয ভনাে সাহস!  

  

ভনারকও ভনা কনবাে  াকা াচক কচে। কনবাে বরেচে, চবচব, নুই আ ়ে, আিো একটা 

দে গচ ়ে, এ ভদরেে ভির ়েরদে জাগারন হরব। 

  

আচি বাপু ওসব পাচে না। বাইরেে ভোরকে সরে কথাা বেরন ভগরে আিাে িুেই ভোরে 

না। সচল্ল, নুই একা একা িাকচে কেরন ভগচেস, কন িানুরষে সরে ভিোরিো করেচেস, 

পুরুষো ভনাে হকুি িারন, ভনারক ভদরে আচি অবাক হর ়ে  াই।  

  

নুই আিাে সরে ভ াগ ভদ। আরি আরি সব ভপরে  াচব।  

  

সবাই চক সব চকেু পারে  িা ভনা সব সি ়ে বরে, আচি নাচক ইনরোোটয। আচি বাচ ়ে 

বরস, একো একো বইটই প ়েরন োেবাচস। আচি বইর ়েে জগরন  ুরে ভব ়োই। 

সাচহনয-গানবাজনা এই সরবব িরধয আচি ব ়ে আনরন্দ থাাচক। বাচ ়েে বাইরে কী সব 

 টরে, না চনর ়ে িাথাা  ািারন ইরে করে না।  

  

না হরে নুই চবর ়ে কেচেস না ভকন, িুেপুচ ়ে  শুধু শুধু বর ়েস ভবর ়ে  ারে। 

  

আহা-হা, ভক কারক বরে! ভনাে িা কন োে োে পাত্র ভজাগা ়ে করে আরন, নুই সব 

কটা নাকি করে চদস না  

  

আিাে কথাা আোদা। আচি চবর ়েে জনয কনচে নই।  

  

িা বরে, সচল্লে উপ ুক্ত পাত্র এ ভদরে পাও ়ো  ারব না। ঢাে-নরো ়োেধােী বীে ভ াদ্ধা 

িাই, ভস আে বাোচেরদে িরধয ভকাথাা ়ে  
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চবচব, নুই ভকন চবর ়ে কেরন িাস না সচনয করে বে ভনা! ভনাে  েন অনয ভকানও 

অযািচবোন ভনই, ভনাে পরে চবর ়ে কোই ভনা স্বাোচবক। কন ভেরে ভনাে জনয ভহচদর ়ে 

িেরে! এোরন ভনা আে ভকউ ভনই, আিারক বে না, চবর ়ে সম্পরকয ভনাে কী ধােিা  

নুই ে ়ে পাস  

  

ে ়ে  না এক েকি বেরন পাচেস। আিাে দূরে িরে ভ রন ে ়ে করে। চবর ়ে হর ়ে ভগরে 

ভকানও একটা অরিনা জা ়েগা ়ে িরে  াব। সব অরিনা িানুষজন, এোনকাে সবাইরক 

ভের ়ে থাাকরন হরব। 

  

ভকন, কেকানা েহরেে িরধয বুচঝ চবর ়ে হরন পারে না  এেন ভনা আে ভসই আরগকাে 

চদন ভনই, ভ  ভির ়েে চবর ়ে হে আে বারপে বাচ ়েে সরে সব সম্পকয িুরক ভগে, 

শ্বশুেবাচ ়েরন বচন্দ হর ়ে থাাকরন হরব সাোজীবন! কেকানা ়ে চবর ়ে হরে বারপে বাচ ়েরন 

আসা- াও ়ো কেচব। চকংবা একজন ভবে োন্তচেি  েজািাই আনরেই হ ়ে, ভনারক 

শ্বশুেবাচ ়ে ভ রনই হরব না। ঠাকুে পচেবারে ভসটা ভনা ননুন চকেু ন ়ে। 

  

আচি  ে-জািাইরদে দুিরে ভদেরন পাচে না। এই  াুঃ– কী বরে ভফেেুি! 

  

েজ্জা পাবাে চকেু ভনই। আিাে বাবাও  ে-জািাই থাারকনচন। ভনাে জনয আিাে চিন্তা 

হ ়ে, চবচব। শুধু শুধু বাচ ়েরন বরস থাাচকস, ভেষ প যন্ত  চদ ভনাে চবর ়ে না হ ়ে  চবধবা 

হও ়োে ভির ়েও আইবুর ়ো হর ়ে থাাকা চক কি জ্বাো  

  

নুই থাাি ভনা, আে চবর ়ে চবর ়ে কেরন হরব না। আিাে চবর ়েে চিন্তা ়ে ভগাটা বংরেে কারুে 

ভ ন  ুি ভনই। সকরেে িুরে এক কথাা। নুই ভ  চবর ়ে কেচেস না ভস জনয ভনারক ভনা 

ভকউ চকেু বেরন সাহস করে না। আিাে জনযই শুধু  ন চিন্তা। ভসচদন চদনু প যন্ত এরস 

বেে, চবচবচপচস, চবর ়ে করো না ভকন  আচি বেেুি, ধযাৎ, নুই থাাি ভনা ভোাঁ ়ো। োইরপা 

হর ়ে আবাে চপচসে চবর ়ে চদরন এরসরেন। 

  

দুই ভবান এবাে প্রাি েুরে হাসরন োগে। 
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সেো ও ইচন্দো  থাািরি পাঁচিে ও িচিে বেে বর ়েস প যন্ত কুিােী ভথারক ঠাকুে 

পচেবারে দারুি আরো ়েন সৃচি করে চদর ়েরে। শুধু ঠাকুে পচেবারে ভকন, বাংো ়ে আে 

ভকানও েদ্র, উ্চপবংেী ়ে পচেবারে এেকি সৃচিো ়ো বযাপাে এরকবারে অকল্পনী ়ে। অথাি 

দুচট কনযােই পাচিপ্রাথাযীে সংেযা প্রিুে। 

  

ইচন্দো বেে, নু জারোাঁ োাঁঝ নুন ভসো, নাই না  

  

সেো বেে, ফোচস কথাা, িারন কী ভে  

  

ইচন্দো বেে, আিো ও সব েীচন-নীচন বদরে চদর ়েচে। িচের ়েরেে একটা নাটরক আরে। 

অরিনা একজন ভোকরক চবর ়েে িন্ত্র প ়োে পরেই প্রািনাথা বরে আচি  াকরন পােব না। 

ওসব আিাে িাো হরব না। 

  

সেো আবাে োনাোচন ওোরন ওোরন বেে, েচবিািা ভনারক এন চিচঠ চেরেরেন  

  

ইচন্দো বেে, েচবকা ভ োরনই  া ়ে, আিারক ভেরে। আিাে কারে সব িরনে কথাা বরে। 

সচল্ল, নুই চনি ়েই িানচব, েথাীে িা এসব কথাা চকেুই বুঝরন পারে না। আিাে আজকাে 

প্রা ়েই িরন হ ়ে, েচবকা েুব একা। বাচ ়েরন  েন থাারক, বউর ়েে কারে শুধু  ে-সংসারেে 

কথাা আে ভেরেরির ়েরদে কথাা শুনরন হ ়ে। এরন চক নাে িন েরে  একটা ননুন কচবনা 

চেরে কারক ভোনারব  েথাীে িারকও ভদাষ চদরন পাচে না, পাাঁি-পাাঁিটা ভেরেরির ়েরক 

সািোরনই চহিচসি ভের ়ে  া ়ে। 

  

সেো বেে, শুধু ভেরেরির ়ে সািোরনা ন ়ে, িৃিাচেনীিািী োন্না ে বড্ড োেবারস, 

 েনই  াই ভদচে ভ  োন্না রে চকেু না চকেু োাঁধরে।  

  

ইচন্দো বেে, েচবকাে জনয আিাে িারঝ িারঝ েুব কি হ ়ে। অনব ়ে একজন কচব। এই 

ভ  েচবকা কীটরসে কথাা চেরেরে, কীটস োে কচব হরন পারে, েচবকাই বা কি কীরস  
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সারহবরদে ভদরে জন্মারে েচবকাে আজ কন কদে হন। সারহবো ওে ভেোে েবেও 

োরে না। 

  

সেো বেে, নুই ইংরেচজরন চকেু চকেু কচবনাে অনুবাদ কে না! ইংচেচজে এন োে 

োত্র চেচে… 

  

ইচন্দো বেে, আিাে িাো হরব না। কন ব ়ে ব ়ে পচণ্ডন ের ়েরেন। কারুে না কারুে কো 

উচিন। আিাে কী িরন হ ়ে জাচনস, সচল্ল,  থাাসাধয েচবকাে ভসবা কচে, ওে কাোকাচে 

থাাচক, ওে িরন স্ফূচনয এরন চদই, ভদে-চবরদরেে সাচহনয চনর ়ে  ণ্টাে পে  ণ্টা গল্প 

কচে, গান ভোনাই… নুই েে করেচেস, চপ ়োরনারন ননুন ভকানও সুে বাজারে েচবকাে 

অিচন গান েিনাে ইরে জারগ  কনচদন আিারদে সরে কথাা বো বা নকয কোে পে 

োচত্তরে ভস চবষর ়ে কচবনা চেরেরেন বা প্রবন্ধ চেরেরেন। একজন প্রচনোবান ভেেকরক 

উৎসাচহন কোে জনয আিাে িনন দুএকজরনে জীবন চনরবদন কেরেও একটা কাজ 

হ ়ে। েচবকাে জনয আচি সব চকেু ো ়েরন পাচে। সাোজীবন চবর ়ে না করে আচি  চদ 

েচবকাে কাোকাচে থাাচক, নারন আিাে একটুও কি হরব না। 

  

সেো চজরজ্ঞস কেে, েচবিািা ভনারক চবর ়েে জনয না ়ো ভদন না  

  

ইচন্দো বেে, আে সবাই বেরেও েচবকা একবােও ও কথাা উ্চপােি করেনচন। 

  

এই সি ়ে েন েন ভ া ়ো েচটর ়ে এরস প ়েে ঝ ়ে। জানোগুচেরন েটােট েব্দ হরনই 

ওো ভদৌর ়ে ভগে। ইচন্দো পে পে জানো বন্ধ কেরন োগে, সেো একচটে কারে 

দাাঁচ ়ের ়ে বেে, এটা বন্ধ কেরন হরব না, আ ়ে ঝ ়ে ভদচে। 

  

ইচন্দো বেে, ভিারে ধুরো োগরব ভ । 

  

সেো বেে, োগুক। প্রকৃচনে এই েচক্তে প্রকাে ভদেরে আিাে োেী আনন্দ হ ়ে। দযাে 

দযাে ব ়ে ব ়ে গারেে  গাগুরো ভকিন নুইর ়ে চদর ়েরে বানাস, ভ  বানাস ভদো  া ়ে না। 
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ঝর ়েে ভোাঁ ভোাঁ েরব্দ ইচন্দোে ে ়ে ে ়ে করে, ভিাে ধাাঁধারনা চবদুযরনে পে প্রিণ্ড েরব্দ 

বাজ প ়েে কাোকাচে ভকাথাাও। চকন্তু সেো সরে আসাে পাত্রী ন ়ে, ভস দাাঁচ ়ের ়ে েইে 

জানোে চেক ধরে। 

  

একটু পরেই ঝ ়ে প্রেচিন হর ়ে নািে বৃচি। বৃচি ভদেরন ইচন্দোেও োে োরগ, ভস 

বাইরে হান বাচ ়ের ়ে বৃচিে স্পেয চনরন চনরন গুনগুচনর ়ে গাইরন োগে একটা গান। 

  

হঠাৎ গান থাাচির ়ে বেে, সচল্ল, ভনাে ভনা বীেপুরুষ পেন্দ। ঢাে-নরো ়োেধােী বাোচে 

 েন পাও ়ো  ারব না, বন্দুকধােী বাোচে হরে িেরব  প্রচনোচদচদে এক ভদওে, কুিুদ, 

চনচন েুব োে বন্দুক িাোরন পারেন। প্রা ়েই চেকাে কেরন  ান শুরনচে। একবাে ভসই 

কুিুদবাবুরক ভদেচব নাচক  

  

সেো সরকৌনুরক বেে, ভিৌধুেী অযাি ভকাম্পাচন  প্রচনোচদচদে ভনা অরনকগুরো ভদওে, 

নাো ভনা প্রা ়েই এ বাচ ়েরন ভনাে হারনে িা ভেরন আরস শুরনচে।  

  

ইচন্দো বেে, ওো েচবকারক েুব পেন্দ করে, েচবকাে সরে ভদো কেরন আরস। 

  

সেো বেে, েচবিািাে সরে ভদো কোে জনয ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন না চগর ়ে এোরন 

আরস  েন, চনি ়েই অনয টান আরে। হযাাঁরে চবচব, ওরদে োইরদে িরধয ভ  সবরির ়ে 

ভোট, ভসই সু ৎনারথাে সরে আিারদে চিপুদাে ভির ়ে নচেনীে চবর ়ে হর ়ে ভগে, অথাি 

নাে ওপরে ক’টা োই ের ়েরে, নাো এচেচজবে বযারিেে, নারদে এেনও চবর ়ে হে না, 

এটা কী েকি বযাপাে ভে  

  

ইচন্দো বেে, না আচি কী জাচন  

  

সেো বেে, নুই জাচনস না  সু রনে এক দাদা, প্রিথা, ওই ভ  চবরেন ভথারক বযাচেিাচে 

পাে করে এরসও োরেিা োজরে, ভসও ভনা চবর ়ে করেচন। নুই ভসই প্রিথারক আপচনে 

বদরে নুচি বচেস  আই অযাই, িাথাা না ়েরে িেরব না, আচি শুরন ভফরেচে। গনবারে 
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সুরেরনে জন্মচদরন অরনরক এরসচেে, আশু ভিৌধুেী অযাি ভকাম্পাচনে সবাই চেে, 

একসি ়ে নুই চসাঁচ ়ে চদর ়ে নািচেচে আে প্রিথা উঠচেে, নুই আরি আরি চজরজ্ঞস কেচে, 

নুচি ভের ়েে  োে করে ভের ়েে  আচি ভপেন ভথারক শুরন ভফরেচে!  

  

ইচন্দো েজ্জাবনন িুরে বেে, উচন ইনচসি করেন আিারক নুচি বোে জনয। 

  

সেো বেে, উচন ইনচসি কেরেই…নুই প্রথারি  েন চিচঠোনা েুরকাচেচে, আচি 

ভেরবচেোি বুচঝ ওই প্রিথাবাবুে চিচঠ। িানুষচট েুব বাকযবাগীে। ভনারক চিচঠ ভেরে 

চনি ়েই  

  

ইচন্দো বেে, না ভেরেন কেনও সেনও। আিো পেস্পরেে বনু্ধ।  

  

সেো েুরু নুরে বেে, বনু্ধ  এই বনু্ধরত্বে পচেিচন কী  

  

ইচন্দো বেে, কী আবাে পচেিচন হরব  একজন নােী ও একজন পুরুরষে িরধয বনু্ধরত্বে 

সম্পকয থাাকরন পারে না সাোজীবন  

  

সেো বেে, ভকন পােরব না  দুজরনই  চদ ভেোপ ়ো জানা হ ়ে, একটা ইনরটরেকিু ়োে 

ভেেচেপ ভনা হরনই পারে। চকন্তু সিাজ চক না ভিরন ভনরব  

  

এই আরোিনা আে এরগারন পােে না, ভদো ভগে, ভগট চদর ়ে একটা বচগ গাচ ়ে ঢুকরে। 

দু’জরনই ভসচদরক নাকাে, ইচন্দো বরে উঠে, েচবকা এরসরে, েচবকা!  

  

সেো বেে, আচি নরব এবাে  াই  

  

ইচন্দো বেে, ওিা, েচবকা এরসরে। নুই িরে  াচব ভকন  ভদো কেচব না  

  

সেো বেে, উচন ভবাধহ ়ে ভনাে সরে আোদা করে চবরেষ ভকানও কথাা বেরন 

এরসরেন। 
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ইচন্দো এবাে ভহরস বেে, ধযাৎ! িুেোনা ভনাে ফযাকারস হর ়ে ভগে ভকন ভে সচল্ল  

েচবকারক ে ়ে পাচেস নাচক  ভদচেস, েচবকা ভনারক চকেুই বকরবন না। 

  

গাচ ়ে ভথারক নািরন নািরনই বৃচিরন োচনকটা চেরজ ভগরেন েচব। একটা ভনা ়োরে চদর ়ে 

িাথাা িুেরন িুেরন েম্বা টানা বাোন্দা চদর ়ে এচগর ়ে এরেন। পেরন শুধু কুনযা আে 

পাজািা। ইচন্দো দেজাে কারে উৎসুকোরব দাাঁচ ়ের ়েরে, েচব কারে এরস নাে কাাঁরধ হান 

চদর ়ে জচ ়ের ়ে ধরে বেরেন, চব, চব, দুরটা ভিৌিাচে, ভদচেস ভ ন হে ভফাটাসচন! 

  

ইচন্দো বেে, েচবকা, সচল্ল এরসরে। 

  

 রেে ভেনরে নাচকর ়ে েচব বেরেন, এই ভ  বীোেনা, আবাে কী ননুন প্রিাব  

  

সেো শুধু হাসে। 

  

েচব বেরেন, সচল্ল, এিারসে ‘োেনী’ োনা পাইচন এেনও। পাচঠর ়ে চদস ভনা। 

  

নােপে ইচন্দোে চদরক চফরে বেরেন, এেুচন ভ রন হরব ভে। অরনক কাজ। কােই 

নারটাে েওনা হব। চবচব, ভনারদে বাচ ়েরন আিাে পরকট- চ ়েটা ভফরে ভগচে  ভকাথাাও 

েুাঁরজ পাচে না ভনা। বাইরে ভগরে  চ ়েটা োরগ। 

  

ইচন্দো বেে,  চ ়েে কথাা ভনািাে ভে ়োেই থাারক না। েুরো গোোি একটা। িা ভস  চ ়ে 

নুরে ভেরেরেন। হঠাৎ নারটাে  ারব ভকন  

  

েচব বেরেন, হঠাৎ ভকন হরব, আরগ ভথারকই ভনা চঠক হর ়ে আরে। বেী ়ে প্রারদচেক 

কংরগ্ররসে কনফারেি হরব না নারটারে  অরনরকই  ারেন। এবাে ভসোরন একটা হাোিা 

বাধাব। 

  

ওিা, কীরসে হাোিা হরব  
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ব ়ে ব ়ে ভননারদে চদর ়ে এবারে বাংো বচের ়ে ো ়েব। গ্রারিে সাধােি িানুরষে সািরন 

ওাঁো ইংচেচজ বক্তৃনাে নুফান ভোটান, ভকউ চকেু বুঝরন পারে না। এেকিটা আে িেরন 

ভদও ়ো  া ়ে না। ভেরে ভোকোরদে একটা দেরক উরস্কৃ ভেরেচে, ওোরন ভকানও ভননা 

ইংচেচজ বক্তৃনা শুরু কেরেই নাো হই হই েব নুেরব। 

  

েচবকা, আচিও নারটাে  াব। আিারক চনর ়ে িরো 

  

নুই  াচব  না ভ রন পাচেস। 

  

সেো বেে, েচবিািা, আচিও নারটাে ভ রন িাই। 
  

েচব নাে চদরক চিধাগ্রিোরব কর ়েক িুহূনয ভির ়ে ভথারক বেে, নুইও  াচব  ভনাে  াও ়োে 

ভ  একটু িুেচকে আরে। 

  

সেো বেে, কীরসে িুেচকে  কেকানাে নযােনাে কংরগ্ররসে অচধরবেরন আচি গান 

ভগর ়েচে, প্রারদচেক কংরগ্ররস  াবাে অচধকাে ভনই আিাে  

  

েচব বেরেন, অচধকাে চনি ়েই আরে। িুেচকেটা হরে এই, নারটারেে োজা জগচদন্দ্র 

এবােকাে ভহাি। জগচদন্দ্র একচদন বেচেরেন, সেো ভ াষাে কী সব কেরে, ওে ভপেরন 

পুচেে োগরব। নুই ভগরে ভনাে চপেু চপেু নারটারেও  চদ পুচেে  া ়ে, ভসটা জগচদরন্দ্রে 

পরে সুেকে হরব না। আিাে অবেয িরন হ ়ে না, পুচেে এনটা বা ়োবাচ ়ে কেরব। 

  

সেো ইচন্দোে চদরক নাচকর ়ে েুন্ন স্বরে বেে, আচি না ভগরেও নুই  াচব  

  

ইচন্দো আরি আরি দু’চদরক িাথাা ভনর ়ে বেে, না। 

  

েচব বেরেন, বেং ভনাো দুজরনই এক কাজ কে। আচি সোসচে  াচে না, আিারক 

একবাে চেোইদহ  ুরে ভ রন হরব। অবন, বেু এো সব  ারে ভস্পোে ভেরন পেশু 

চদন। ওরদে সরে কথাা বরে দযাে না, ওো  চদ ভনারদে চনর ়ে  া ়ে— 
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ভেষ প যন্ত অবেয দু’বারনেই নারটাে  াও ়ো হে না। িহাোজ জগচদন্দ্র কংরগ্ররসে সব 

ভননা এবং প্রচনচনচধরদে সরে সরে ঠাকুে বাচ ়েে দু’নেরফে প্রা ়ে সবাইরকই ঢাোও 

আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন, চকন্তু িচহোরদে কথাা উরল্লে করেনচন। অনাহনোরব িচহোরদে 

চনর ়ে  াও ়ো িরে না, নারদে থাাকাে বযবাাে অসুচবরধ হরব।  

  

কংরগ্ররসে অচধরবেন বরট, চকন্তু এ ভ ন নারটারেে োজাে বযচক্তগন আিন্ত্রি। েেিপত্র 

সবই নাাঁে। কেকানা ভথারক পুরো একচট ভস্পোে ভেন, প্রচনচট ভিেরন, িহাোরজে ভোক 

দাাঁচ ়ের ়ে আরে, সরে প্রিুে োবাে-দাবাে, না ো ়োও কাে কী প্রর ়োজন নাে নদােচক 

কোে জনয। ভেন এরস থাািে সাো ারট, ভসোরন চিিাে প্রস্তুন। নারটাে ভপৌাঁরে ভদো 

ভগে, বযবাাপনা এরকবারে চনেুাঁন ভনা বরটই, এোচহ বযাপাে  ারক বরে। অরনকগুচে 

বাচ ়ে সাচজর ়ে-গুচের ়ে োো হর ়েরে, সকরেে জনয নম্বে কো চনচদযি চবোনা, প্ররনযক 

চবোনাে পারে একচট করে বাে, নাে িরধয ের ়েরে ননুন ধুচন-িাদে। কেকানা ভথারক 

সবাই চনজস্ব ভপাোক-পচেেরদে পুাঁটুচে চনর ়ে এরসরেন, ভসগুচে ভোোেই দেকাে হরব 

না। 

  

এিনোরব সকেরকই ধুচন-িাদে উপহাে ভদও ়োে অনয একচট গূঢ়ে উরিেযও আরে। েচব 

এবং নাাঁে অনুোগী নরুি সিাজ আরগ ভথারকই িনেব করে এরসরে, এবারেে সরিেরন 

সকেরকই বাোচে িরন ভদচে ভপাোক পরে আসরন হরব। এেন বাচ ়েে বাইরে বাোচেো 

ভিাগা-িাপকান পরে থাারকন, আে চবরেন-রফেন বা ভহাি ়ো-রিাি ়োে সবযেি সুট-টাই। 

ভিাজা না পো অবাা ়ে পা ভদোরনা নাাঁো কল্পনাই কেরন পারেন না। এেন ধুচন-িাদে 

পোে প্রিাব উঠরে ভকউ আে বেরন পােরবন না ভ  আচি ধুচন আচনচন। 

  

শুধু বাোচে ভপাোক ন ়ে, সরিেরনে সব কা যিি িেরব বাংো োষা ়ে। অচধরবেরনে 

শুরুরনই  ুবরকে দে এই প্রিাব নুেরব। অেযথাযনা সচিচনে সোপচন নারটারেে িহাোজ 

জগচদন্দ্র েচবে ভির ়ে বর ়েরস ে’সান বেরেে ভোট হরেও েচবে চবরেষ অনুেক্ত বনু্ধ, েচব 

নাাঁরক একচট বইও উৎসগয করেরেন। িহাোজ জগচদন্দ্ররক েচব শুধু নারটাে বরে  ারকন। 

জগচদরন্দ্রে গানবাজনা, ভেোধুরো ও সাচহনয সব চদরকই েুব উৎসাহ, চনরজ োে 
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পারো ়োজ বাজান। প্রবীি ভননারদে চবরুরদ্ধ নবীন দরেে এই ভ  চবরদ্রাহ, জগচদন্দ্রও 

নারন ভগাপরন ভ াগ চদর ়েরেন। 

  

প্রবীিো চকন্তু নবীনরদে এই দাচব িানরন িাইরেন না। সরিেন শুরু হবাে আরগই িেরন 

োগে নকয চবনকয। প্রবীিরদে িরধয আরেন উরিেিন্দ্র বরন্দযাপাধযা ়ে, সরনযন্দ্রনাথা 

ঠাকুে, সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযা ়ে, োেরিাহন ভ াষ, জানকীনাথা ভ াষাে প্রিুে। নাাঁো 

বেরেন, অরনকচদন ধুচন পোে অরেযস ভনই। সোে িাধয িুক্তকে হবাে সম্ভাবনা। 

আে বাংো ়ে বক্তৃনা  কংরগ্রস একচট সবযোেনী ়ে দে, ভসোরন বাংো ়ে বক্তৃনা ভকন 

হরব  

  

নরুিো বেে, িুক্তকে হবাে সম্ভাবনা থাাকরে ভবে ভবাঁরধ ধুচন পরুন। আে কংরগ্রস 

সবযোেনী ়ে দে চঠকই, কংরগ্ররসে বাৎসচেক জানী ়ে অচধরবেরন োেরনে চবচেন্ন 

অিরেে প্রচনচনচধ আরস, ভসোরন ইংচেচজরন বক্তৃনাে  ুচক্ত আরে। চকন্তু প্রারদচেক 

কনফারেি হরে বাংোরদরে, বক্তাো সবাই বাোচে, আে ভ,ানাোও বাংোে সাধােি 

িানুষ, নারদে িরধয িাষা-েুরষাও থাারক, নাো ইংচেচজ এক বিযও ভবারঝ না। নারদে 

সািরন ভিাি ইংচেচজরন বক্তৃনা কো হাসযকে ন ়ে  

  

প্রবীিো বেরেন, বাংো ়ে আবাে বক্তৃনা ভদও ়ো  া ়ে নাচক  বাংো ়ে সােগেয কথাা বোে 

িনন ভোকাবুোচেই ভনই। সাধােি  ে সংসারেে কথাা বাংো ়ে িরে, োজলনচনক বক্তৃনা 

িরে না। 

  

এে প্রচনবারদ  ুবরক দে হই হই করে উঠে। 

  

ভেষ প যন্ত একটা েফা হে। ভ -ক’জন ভননা ইংচেচজ ো ়ো বাংো ়ে বক্তৃনা চদরন 

এরকবারেই পারেন না, নাাঁো ইংচেচজরনই বেরবন, নরুিরদে পে ভথারক কচববে 

েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে ভসই সব বক্তৃনা সরে সরে বাংো ়ে অনুবাদ করে ভোনারবন। আে গান 

হরব সব বাংো ়ে, না বোই বাহেয। 
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িারঠে িরধয প্রকাণ্ড োচি ়োনা োটারনা হর ়েরে, কর ়েক হাজাে ভোরকে ভসোরন াান 

সিুোন হরব। অচধরবেরনব আে দু’চদন বাচক আরে, এে িরধয আদে-আপযা ়েরনে 

ভঠো ়ে কারুে কারুে প্রাি ওষ্ঠাগন। সকােরবো  ুি োোে সরে সরে কর ়েক  জন 

হাঁরকা-বেদাে এরস চবোনারনই গ ়েগ ়োে নে হারন গুাঁরজ ভদ ়ে ধূিপা ়েীরদে।  াো িুরুট 

চকংবা চসগারেট পেন্দ করে, নারদে জনযও ওসব ের ়েরে প্রিুে। প্রানুঃকৃনয সাোে পরেই 

কর ়েক  ণ্টা ধরে িরে জেপান, িপ কাটরেট, েুচি-িণ্ডা, পুচ ং, চিিান্ন ভনা আরেই, না 

ো ়ো কাে িা, কাে কচফ, কাে  ারবে জে, ভসা াে জে বা অনয পানী ়ে িাই, নাও 

হারনে কারে িজুন। দুপুরে ও োরত্রে ভোরজে জনয চের ়েন বরসরে।  ব ়ে ব ়ে উনুরন 

সবযেি োন্না িরেরে, পািক-হােুইকেো সদা বযি, বারো ়োচে োনা ন ়ে, ভ -র টা ভেরন 

িাইরব, চঠক ভসইেকিই প্রস্তুন করে ভদও ়ো হরব। িাে-িাংস-চ ি-চপরঠ-পার ়েস সবই 

আরে। একজন েচসকনা করে বেে, েসরগাল্লা গেি গেি হ ়ে, চকন্তু সরন্দে হ ়ে ঠাণ্ডা। 

গেি সরন্দে পাও ়ো  া ়ে না  সরে সরে উত্তে এে, ভকন পাও ়ো  ারব না  োবারেে 

 রেে দেজাে সািরন উনুন ভপরন িি ক ়ো িাপারনা হে। সরন্দে পাক চদর ়ে ভসই ক ়োই 

ভথারকই গেি গেি নুরে এরন ভদও ়ো হে সকেরক। 

  

আোদা আোদা বাচ ়েগুচেে নাি ভদও ়ো হর ়েরে কযাম্প। ব ়েরসে নােনিয অনু া ়েী 

চবচেন্ন কযারম্প থাাকাে বযবাা। সারহব-িনস্কৃ প্রবীিরদে নানােকি চপটচপচটচন ভদরে 

নরুিো আ ়োরে হাসাহাচস করে। নরুিরদে চেচবেই গান বাজনা, হই-হরল্লার ়ে 

জিজিাট। গান গাইবাে জনয েচবরক চনর ়ে সবাই টানাটাচন করে।  

  

অরনকচদন পে ভজযাচনচেন্দ্রনাথাও বাইরে ভবচের ়েরেন, এরসরেন এই দরেে সরে। এেনও 

নাাঁে িরনে োে কারটচন, সকরেে সরে ভিোরিো কেরন পারেন না, িারঝ িারঝই 

উদাসীরনে িনন িুপ করে বরস থাারকন। েচবও ভ ন ভজযাচনদাদারক একটু এচ ়ের ়ে এচ ়ের ়ে 

িরেন, দু’জরন িুরোিুচে পর ়ে ভগরে কথাা েুাঁরজ পান না। সি ়ে িানুষরক কন বদরে 

ভদ ়ে। িন্দননগরেে ভসই সুিধুে চদনগুচেে কথাা িরন প ়েরে এেনও েচবে বুক িুির ়ে 

ওরঠ। 
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চবরেষ কারুে সরে কথাাবানযা বরেন না ভজযাচনচেন্দ্রনাথা, এেন নাে েচব আাঁকাে ভঝাাঁক 

ভিরপরে। নারটারেে চবচেন্ন িচন্দে ও প্রাসারদে ভস্কৃি করেন, চকেু চকেু িানুরষেও ভস্কৃি 

করেন,  ারদে িাথাাে আকৃচন আকষযিী ়ে িরন হ ়ে নাাঁে কারে। ভেরে-রোকোরদে িধয 

ভথারকই ভবরে চনরেন, িাাঁইরদে ধারে কারে  ান না। এক এক সি ়ে নাাঁে সরে থাারক এক 

োইরপা, অবন। এই ভেরেচটে আাঁকাে হান ভবে োে। 

  

সরিেরনে শুরুরন সবযসিচনিরি সোপচন চনবযাচিন হরেন সরনযন্দ্রনাথা। চনচন বক্তৃনা 

চদরন শুরু কেরেন ইংচেচজরন। ভিজদাদাে পারে দাাঁচ ়ের ়ে েচব নৎেিাৎ প্রচনচট বারকযে 

অনুবাদ করে ভোনারন োগরেন বাংো ়ে। এেপে অনযানয বক্তাোও ইংচেচজরনই বক্তৃনাে 

আগুন ভোটারেন। চবেুি নরুিো িাঝোরন একবাে িযাাঁিারিচি করে উঠরেও সুচবরধ 

হে না। বক্তাো বাংোরন বেরবনই না। েচব সকরেে বক্তৃনাই বাংো ়ে অনুবাদ করে 

ভ রন োগরেন। বাংো োষাে দাচব প্রচনষ্ঠাে জনয নাাঁে ভকানও ক্লাচন্ত ভনই। শুধু ভেরষে 

চদরক চবেযান বাগ্মী োেরিাহন ভ াষ এরকবারে চবশুদ্ধ ও ভজাোরো বাংো ়ে বক্তৃনা করে 

িিচকন করে চদরেন সবাইরক। ভ,ানাো সহষয হাননাচেরন নাাঁরক অচেনন্দন জানাে। 

এই ভনা ভ ন জ ়ে হে বাংো োষাে। 

  

েচবে গান চদর ়েই প্রথাি চদরনে অচধরবেন ভেষ হে।  

  

সোেরেে পে বাইরে ভবরুবাে সি ়ে পাক্কা সারহব  ব্লু চস বযানাচজয েচবে কাাঁধ িাপর ়ে 

বাাঁকা সুরে বেরেন, ওর ়েে, ওর ়েে, েচববাবু, ইর ়োে ভবেচে ও ়োজ ও ়োিােফুে, বাট 

 ু ইউ চথাি ইর ়োে িাষাজ অযাি েুষাজ আোেিু  ইর ়োে ভিচল্ল্ু ়োস ভবেচে ভবটাে 

দযান আও ়োে ইংচেে  

  

অরনরকেই আেিা চেে প্রবীি ও নবীন দরেে িন কষাকচষরন সরিেন েণু্ডে হর ়ে ভ রন 

পারে। ভেষ প যন্ত ভসেকি ভকানও সম্ভাবনা ভদো চদে না। চকন্তু আে একচট সাঙ্ঘাচনক 

চবপদ ভ  আসন্ন, না ভকউ জারন না নেনও। 
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সো িণ্ডরপে বাইরে ভটচবে-রি ়োে ভপরন িা পারনে বযবাা হর ়েরে। চবরকে পাাঁিটা বারজ, 

আকাে পচেষ্কাে। চকন্তু পাচেগুরো ভ ন অকােরি ভবচে চকচিে চিচিে কেরন কেরন উর ়ে 

 ারে। দূরে ভকাথাাও এক সরে ভোনা  ারে অরনকগুচে কুকুরেে  াক। িার ়েে সরে 

নানাচবধ োদযদ্রবযও োো ের ়েরে, চকন্তু ভকউ ভসসব চবরেষ িুরে নুেরেন না। আজ 

সরন্ধে সি ়ে চদ াপাচন ়োে োজপ্রাসারদ সিি অচনচথারদে সংবধযনা ও ভোরজে আর ়োজন 

কো হর ়েরে। চঠক সানটা ়ে ভসোরন উপচান হবাে কথাা। ভসই োজকী ়ে ভোরজে আরগ 

এেন ভক আে অনয োবাে ভের ়ে ভপট েোরন িা ়ে।  

  

িার ়েে কারপ িুিুক চদরন চদরন গল্প িেরে ভোট ভোট বৃরত্ত। কবকুি নারি এক েদ্ররোক 

ভবে জচির ়ে একটা ভোিহষযক কাচহনী শুরু করেরে, িন চদর ়ে শুনরন শুনরন হঠাৎ অবরনে 

হারনে িার ়েে কাপ িেরক উরঠ পর ়ে ভগে োচনকটা িা। অবন োবে, এ কী নাে হান 

কাাঁপে ভকন  আেও কাাঁপরে, কাপটা ধরে োো  ারে না। নােপে ভদো ভগে সবােই 

হারনে কারপ ঠকঠক েব্দ হরে। 

  

অবন দু’হান চদর ়ে কাপটা ধরে আবাে িুিুক চদরন ভ রনই চবনা ভির  ভ ন বজ্রপান শুরু 

হে। িনুচদযরক ভবািা ফাটাে িনন চবকট েব্দ। ভকউ বাচজ ভপা ়োরে না কািান দাগরে  

হাচনোরেে হাচন আে ভ া ়োোরেে ভ া ়োগুচে আনয চিৎকাে শুরু করেরে, িণ্ডপটা 

দুেরে, িাচট দুেরে, েন েন োাঁে ভবরজ উঠে। 

  

এটা ভ  েূচিকম্প না বুঝরন একটু সি ়ে ভেরগচেে। নােপরেই চদকচবচদক জ্ঞানেূনয 

হর ়ে ভদৌ ়ে। ভক কাে নাি ধরে  াকরে ভবাঝা  ারে না, ধুরো বাচেরন ভিারে চকেু ভদো 

 ারে না। এেই িরধয েচব এক সি ়ে এরস অবরনে হান ধরে ভফেরেন, সািরন একটা 

িি ফাটে, অবন আে একটু হরে পর ়ে  াচেে, ভসই ফাটরেে িধয ভথারক ভধাাঁ ়ো 

ভবরুরে। োচফর ়েও ভসই ফাটে ভপরুরনা  ারব না। ঝাপসা অন্ধকারেে িধয ভথারক এরস 

আশু ভিৌধুেী বরেন,  ান চদরক ভকউ ভ র ়ো না, নদী উপরে এচগর ়ে আসরে। 
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এই বুচঝ িহাপ্রে ়ে। কাো ভ ন চিৎকাে কেরে, পাোও পাোও! চকন্তু ভক ভকান চদরক 

পাোরব  দ্রুি-দ্রাি করে এক একটা বাচ ়ে ভেরে প ়োে েব্দ ভোনা  ারে। ভেে োইরনে 

চদকটা উাঁিু। ভসোরন উরঠ দাাঁ ়োরে চক েো পাও ়ো  ারব  

  

ভ িন হঠাৎই শুরু হর ়েচেে, ভনিচন হঠাৎই ভথারি ভগে। কর ়েক চিচনরটে বযাপাে। 

  

অরনরকই পেস্পরেে িুরেে চদরক নাচকর ়ে গেীে চবমিতর ়েে সরে োবরন োগে, ভবাঁরি 

আচে  সচনয ভবাঁরি আচে। 

  

দূরে ভোনা  ারে কান্নাে কেরোে। হনাহরনে সংেযা এেচন জানা  ারে না, নরব 

ধ্বংরসে চিে চবপুে। এবই িরধয চকেু োজকিযিােী এরস প্রচনচনচধরদে আশ্বাস চদর ়ে 

বেরন োগরেন, আপনারদে সকরেই চঠকঠাক আরেন। োজপ্রাসারদে একচট অংরেে 

ভকানও েচন হ ়েচন, আপনাো ভসোরনই বসরবন িেুন, আে ে ়ে ভনই।  

  

ভফোে পরথা অবন আে েচব ভদেরেন, পুকুরেে ধারে একটা োেী সুন্দে িচন্দে চেে, 

ভসটা এরকবারে ধ্বংসস্তুপ। আেও কন বাচ ়ে অরধযক োো। উরে ভগরে প্রিুে ব ়ে ব ়ে 

গােপাো। নারটারেে োজারদে কবঠকোনা বাচ ়েচট চেে ভদেবাে িনন, বহ সুদৃেয 

ঝা ়েেিরন সাজারনা, কন েকি ফুেদাচন আে  চ ়ে চেে, আগারগা ়ো োে কারপযট পানা, 

ভস বাচ ়ে এরকবারে নেনে হর ়ে ভগরে। েচবে িুে থািথাি কেরে। চনরজো ভনা এোরন 

ভবাঁরি ভগরেন, চকন্তু কেকানাে কী অবাা  ভসোনকাব চপ্র ়েজরনো ভকিন আরে  

  

এক জা ়েগা ়ে আবাে সবাই চিরে বসাে পে নানান ধ্বংরসে চববেি আসরন োগে। ভেে 

োইন উপর ়ে ভগরে, ভটচেগ্রারফে োইন চেন্ন চেন্ন, অরনক জা ়েগা ়ে ভেরে পর ়েরে চব্রজ। 

এেুচন এোন ভথারক কেকানা ়ে ভফোেও উপা ়ে ভনই। 

  

একচট সংবাদ শুরন সকরে চিনী ়েবাে চেহচেন হে। চদ াপাচন ়োে ভ  োজবাচ ়েরন 

সকরেে আজ সানটাে সি ়ে  াবাে কথাা চেে, ভসই প্রাসাদচট এরকবারে ধুচেসাৎ হর ়ে 

ভগরে, িাপা পর ়েরে ভবে কর ়েকজন। অথাযাৎ, েূচিকম্প  চদ পাাঁিটাে বদরে সানটা ়ে শুরু 
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হন, না হরে বাংো িার ়েে বহ কৃনী সন্তান, প্রথাি সাচেে ভননৃবৃন্দ, কন কচব-চেল্পী-

গা ়েক সব একসরে ভেষ হর ়ে ভ ন। 

৩৬. চবপদ  েন আরস 

কথাা ়ে বরে, চবপদ  েন আরস, নেন একা আরস না। ে ়োবহ দুচেযরে  েন গ্রািািরে 

হাহাকাে পার ়ে ভগরে, নােই িরধয েুচিকম্প দারুি নাণ্ডব  চটর ়ে ভগে। দুচেযরেে প্ররকাপ 

উত্তে-পচিি োেরনই ভবচে, আে েূচিকরম্পে ধ্বংসেীো উত্তে-পূবয োেন, চবরেষন 

বাংোরদে এবং আরেপারেে োজযগুচেরনই েচ ়ের ়ে েইে। মিতেিকারেে িরধয বাংো ়ে 

এন ব ়ে েূচিকম্প আে হ ়েচন। 

  

োজোহী, ঢাকা, কিিনচসং-এে বহ বাচ ়ে এরকবারে চবধ্বি, নদীে জে ফুরে উরঠ প্লাচবন 

হে অরনক গ্রাি, অসংেয িানুষ হনাহন ও গৃহিুযন হে। িারঠ িারঠ হাজাে হাজাে গরু-

িচহষ-োগরেে িৃনরদহ পরি গরে দুগযন্ধ ে ়োরন োগে। প্রথাি চদরনে োেিুরেে পেও 

কর ়েকচদন ধরে িারঝিারঝই েূচি ভকাঁরপ ওরঠ, আেও গেীে চবপরদে আেিা ়ে সিি 

িানুষ চদরেহাো।  াো প্রবারস ের ়েরে, নাো দূরেে আত্মী ়েস্বজরনে ভকানও সংবাদ পারে 

না, ভেন িোিেও বন্ধ। 

  

চত্রপুো ়ে োজবাচ ়েচট এরকবারে নারসে বাচ ়েে িনন ভেরে পর ়েরে। চপনৃচবর ়োরগে পে 

িহাোজ োধাচকরোে নানা বাধা চবরেে িরধযও সরব োজযপাট গুচের ়ে চনচেরেন, এই 

চনদারুি চবপরদ চনচন িাথাা ়ে হান চদর ়ে বসরেন। ভসই চবোে অট্টাচেকাে আনারি 

কানারি কন নােী-পুরুষ ভ  চেে নাে চহরসব ভনই। অরনরকই িাপা পর ়েরে, দ্রুন 

উদ্ধােকার য  েন সংজ্ঞাহীন ও িুিূষযরদে বাে করে আনা হরে, অন্তুঃপুরেে অসূ যস্পেযা 

োচনো এই প্রথাি ভোো িারঠ দাাঁচ ়ের ়ে প্রকারেয কান্নাকাচট কেরেন, নেন কর ়েকজরনে 

ভে ়োে হে ভ , প্রাক্তন িহাোরজে ভোট োচন িরনারিাচহনীে সন্ধান পাও ়ো  ারে না। 
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োজাে িৃনুয হরে োচনরদেও সুরেে চদন অিচিন হ ়ে। েূনপূবয িহাোজ বীরেন্দ্রচকরোে 

িাচিরকযে ভেষ জীবরন চপ্র ়েনিা িচহষী চেরেন িরনারিাচহনী, এাঁে গরেয িহাোরজে পাাঁিচট 

পুত্র-কনযা জরন্মরে। ননুন োজা বাধাচকরোরেে সরে িরনারিাচহনীে সম্পকয ভনিন োে 

ন ়ে, পােনপরে চনচন এে সরে বাকযাোপ করেন না। নবু চনচন  েন শুনরেন 

িরনারিাচহনী ও নাাঁে সন্তানরদে জীচবন বা িৃন অবাা ়ে পাও ়ো  া ়েচন, নেন চনচন 

ভসপাই সান্ত্রীরদে হকুি চদরেন ভ োরবই ভহাক ওরদে েুাঁরজ বাে কেরন হরব। ইট-কাঠ-

পাথাে সোরন সোরন এক সি ়ে ভোনা ভগে একাচধক চেশুকরিে কান্না। উদ্ধাে প্ররিিা 

আেও ত্বোচবিতন কোে পে ভদো ভগে এক আি য দৃেয। 

  

সিগ্র প্রাসাদচট প্রা ়ে িূিয-চবিূিয হর ়ে ভগরেও দু-একচট কে ভ ন কদববরে অেন আরে। 

ভসই েকি একচট করে িরনারিাচহনী নাাঁে ভেরে-রির ়েরদে চনর ়ে বরস আরেন, এন ব ়ে 

একচট কাণ্ড  রট  াও ়োে পরেও নাাঁে িুরে ের ়েে চিেিাত্র ভনই। উদ্ধােকােীরদে একজন 

একচট িন্দনেন চেশুরক ভকারে নুরে ভনবাে ভিিা কেরনই িরনারিাচহনী ধিক চদর ়ে 

বরে উঠরেন, েবেদাে, ওরদে গার ়ে ভকউ হান ভোাঁ ়োরব না। আিো এোরনই থাাকব।  

  

উদ্ধােকােীরদে েন অনুরোরধও কিযপান কেরেন না িরনারিাচহনী, চনচন চকেুরনই 

ভবচের ়ে আসরন িান না। এরনা ব ়ে অদু্ভন কথাা। ওেকি ধ্বংসস্তুরপে িরধয চনচন থাাকরবন 

কী করে! 

  

এ সংবাদ ভপর ়ে স্ব ়েং োধাচকরোে েুরট এরেন। িরনারিাচহনী িচিপুরেে ভির ়ে। নাাঁে 

উদ্ধাে বযবাা ়ে ভকানও ত্রুচটে কথাা জানাজাচন হরে এ োরজযে িচিপুচেো ভেরপ  ারব। 

না ো ়ো োধাচকরোে কারুে সরেই পূবযনন িরনািাচেনয বজা ়ে োেরন িান না। োজারক 

সকরেে প্রচনই সিদৃচিসম্পন্ন হরন হ ়ে। 

  

িরনারিাচহনী োজা োধাচকরোরেে ভির ়ে বর ়েরস অরনক ভোট। পাাঁিচট পুত্র কনযাে জননী 

হরেও নাাঁরক এেনও সদা  ুবনীে িননই ভদো ়ে। নবু োধাচকরোে হানরজা ়ে করে 

িরনারিাচহনীরক জননী সরম্বাধন কেরেন। চিনচনপূিয স্বরে বেরেন, িা নুচি এোরন 
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থাাকরন িাও ভকন  ভ -রকানও িুহূরনয এ করেে ভদও ়োে ভেরে প ়েরন পারে। ন ়ো 

হারেচেরন আচি আিানা বানাচে। এোরন ভ -কচট বাচ ়ে অেন আরে ভসগুচেরন োচনো 

আপানন থাাকরবন, আিাে গেযধাচেিীও ের ়েরেন, আপচনও িেুন।  

  

সন্তানরদে আগরে চঠক ভ ন একচট বাচ নীে িনন  রেে একরকারি বরস আরেন 

িরনারিাচহনী। জ্বেজ্বে কেরে ভিাে দুচট। ভনরজে সরে বরে উঠরেন, আচি িচেচন। 

আিাে সন্তানরদেও ভকউ িােরন পােরব না। 

  

োধাচকরোে িিচকন হর ়ে বেরেন, পেি করুিাি ়ে ীশ্বে আপনারদে েো করেরেন। 

আপনাে সন্তান, ওো আিাে ভ্রানা-েচগনী, ওরদে ভক েচন কেরব  

  

িরনারিাচহনী ওপরে  রেে োরদে চদরক ভির ়ে বেরেন, আিাে স্বািী, ভদবনাে িরনা 

আিাে পচন, চনচন স্বগয ভথারক আিারদে েো করেরেন। িনুচদযরক সব ভেরে প ়েে, আচি 

িরন িরন শুধু নাাঁরক ভ রকচে, নাই এই  রেে ভকানও েচন হ ়েচন। আচি এই  ে ভের ়ে 

ভকাথাাও  াব না। নুচি ননুন োজপ্রাসাদ বানাও, ভসোরন োজত্ব করো ভগ! আচি আিাে 

স্বািীে প্রাসারদই থাাকব। 

  

েন অনুরোধ-উপরোরধও িরনারিাচহনীরক টোরনা ভগে না। োধাচকরোে বযথায হর ়ে চফরে 

এরেন। নেুচন োজচিচিচে োগারনা হে ভসই অংেচট ভিোিন কোে জনয। 

  

কুিচবহাে োরজযে ে ়ে-েচন হর ়েরে প্রিুে। নরব ভসোনকাে োজপ্রাসাদচট অরনকোচন 

েো ভপর ়েরে। িহাোচন সুনীচন ভদবী আনযরদে ভসবা ও েচনপূেরিে জনয উদাে হরি 

অথাযবয ়ে কেরন োগরেন। 

  

নারটারে ঠাকুেবাচ ়েে দেবে কর ়েকচদন আটরক থাাকাে পে চকেুটা ঝুচক চনর ়েই একচট 

ভেরন ভিরপ বসে। পরথাে চবপদ এেনও কারটচন, নবু পেীোিূেকোরবই ভেনচট ো ়ো 

হর ়েরে। কেকানাে চপ্র ়েজনরদে জনয সবাই উচি হয,  চদও এে িরধয একটা নাে এরসরে 
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ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়ে ভথারক। চকন্তু ভটচেগ্রাি-চিচঠরন ব ়ে ভকানও দুুঃসংবাদ জানারনা হ ়ে 

না। 

  

ভিহ চনম্নগািী। িা ভনই, বাবা, োই-রবান, এিনকী চনরজে স্ত্রীে ভির ়েও েচবে ভবচে 

দুচিন্তা হরে ভেরে-রির ়েরদে জনয। দুেন্ত সব চেশু, ওরদে চকেু হ ়েচন ভনা  ভেন  েন 

চে ়োেদা ভিেন ভপৌাঁেে, নেন ভদো ভগে বহ ভোক ভসোরন উচি হযোরব অরপো কেরে, 

ভেরনে  াত্রীরদে কাে ভথারক নাো দূরেে ভজোগুচেে অবাা জানরন িা ়ে। 

  

সরনযন্দ্রনারথাে জনয একচট গাচ ়ে এরসরে। চনচন েচবরক বেরেন, নুইও আিাে সরে িে। 

বাচেগরঞ্জে বাচ ়েরন ভগরেই সব েবে পাও ়ো  ারব, নুই ওোরন চব,াি চনর ়ে চনচব। 

  

সাকুযোে ভোর  চবচব ের ়েরে অধীে অরপো ়ে। নারটাে ভথারক নারক চিচঠ ভেোেও সি ়ে 

পাও ়ো  া ়েচন। েচব নাে সরে চগর ়ে প্রথাি ভদো না কেরে নাে েুব অচেিান হরব। 

  

একটু চিধা করেও েচব ভিজদাদারক বেে, না, আপনাো বেং এচগর ়ে  ান। আচি একটা 

ো ়ো গাচ ়ে চনর ়ে আরগ ভজা ়োসাাঁরকা  াচে। 

  

পরথা ভ রন ভ রন ভিারে পর ়ে বহ পচেচিন বাচ ়েে ে হযদো। 

  

ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েচট আ ানপ্রাি হরেও েচনে পচেিাি ভনিন সাং াচনক চকেু 

ন ়ে। ভদ ়োে জুর ়ে ব ়ে ব ়ে ফাটে, গুাঁর ়ো গুাঁর ়ো হর ়েরে কাচনযে, একচদরকে বাোন্দাে 

ভেচেং ভহরে পর ়েরে, কর ়েকচট  রেে চসচেং ভথারক টাচে েরস পর ়ে আহন হর ়েরে 

কর ়েকজন। 

  

েচবে গাচ ়ে থাািরনই েথাী ভদৌর ়ে এরস েবে চদে, িার ়েে িাথাা ়ে ভেরগরে, ওপে ভথারক 

টাচে পর ়ে িাথাা ভকরট ভগরে, কন েক্ত ভবচের ়েচেে— 
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একনোে একচট  রে শুইর ়ে োো হর ়েরে িৃিাচেনীরক। িাথাা ়ে বযারিজ। েচব দ্রুন পার ়ে 

ভসোরন চগর ়ে স্ত্রীে চদরক দু’  এক পেক নাচকর ়েই ভকারে নুরে চনরেন কচনষ্ঠ পুত্র 

েিীন্দ্ররক। 

  

এচদককাে েূচিকরম্পে ভবে কাটরন না কাটরনই পচিি োেন ভথারক এে এক চনদারুি 

িিকপ্রদ সংবাদ। 

  

দুচেযেপীচ ়েন িহাোরট্রের গন বেে ভথারকই শুরু হর ়েচেে ভপ্লগ। এে িরধয না িহািােীে 

আকাে ধােি করেরে। গন এক বেরে, সেকাচে চহরসরবই এই ভোরগ কবচেন হর ়ে প্রাি 

হাচের ়েরে পিাে হাজাে িানুষ। এই ভোগ দিন কোে জনয উরঠপর ়ে ভেরগরে 

ভসোনকাে প্রারদচেক সেকাে। এবং ভপ্লগ দিরনে নারি সেকাে ভ -সব কাণ্ডকােোনা 

শুরু করেরে, নারন অরনরকে িরন হরে এই সেকাচে অনযািাে সহয কোে ভির ়ে ভপ্লগ 

ভোরগ িৃনুযবেি কোও সিানজনক। 

  

ভোরগে চবিাে ভোধ কোে জনয সেকাে প্র ়োস ভনরব, এটাই ভনা স্বাোচবক। চকন্তু 

করেো-বসরন্তও কি ভোক িাো  া ়ে না। এন জনবহে ভদরে এক-একবাে দুচেযরেও 

পিাে হাজারেে ভির ়ে অরনক ভবচে সংেযক িানুষ পিত্বপ্রাি হ ়ে, চকন্তু ভস সব সি ়ে 

ভনা সেকারেে এন নৎপেনা ভদো  া ়ে না। এ ভদরেে িানুষ িেরে চবরদচে োসকরদে 

না চনর ়ে ভবচে িাথাা বযথাা থাাকরব ভকন  

  

চকন্তু ভপ্লগ ভোগ সাদা িানুষ আে কারো িানুরষ ভকানও ভেদারেদ করে না। এই ভোগ 

েহরেে এক প্রান্ত ভথারক অনয প্রারন্ত েচ ়ের ়ে ভ রন পারে ভ -রকানও সির ়ে। িধয ুরগ 

ইউরোরপ ভপ্লরগে নাণ্ডরবে ইচনহাস সারহবো জারন। নাই ভপ্লগ নািটা শুনরেই নারদে 

আনি হ ়ে। সুনোং ইংরেজ সেকাে ভপ্লগ চনবােরিে জনয উরঠপর ়ে োগে আত্মেোে 

কােরি। 
  

এ কথাা চঠক, োেনী ়েো, চবরেষন দচেদ্র োেনী ়েো ব ়েই ভনাংো, অস্বাাযকে পচেরবরে 

বাস করে। পচেেন্ননা সম্পরকয নারদে সরিনননা ভনই। আবজযনাে স্তুরপে পারে বরস 
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নাো অনা ়োরস োবাে ভেরন পারে, দুগযন্ধ ভ ন নারদে নারক োরগ না। এবং এ কথাাও 

চঠক, ভনাংো-আবজযনাে িরধযই ভপ্লরগে বীজািু হ হ করে ভবর ়ে  া ়ে। 

  

সেকাে ভপ্লগ দিরনে জনয সািচেক বাচহনী নাচির ়ে চদে। নাো িহল্লা ়ে িহল্লা ়ে হানা 

চদর ়ে প্ররনযক বাচ ়েরন ঢুরক োেিুে কেরন োগে। ধনী-চনধযন, উাঁিু-চনিু জারনে পরো ়ো 

করে না নাো, পার ়ে বুট জুরনা পো, ভকািরে ভঝাোরনা নরো ়োে চকংবা চপরঠ বন্দুক, 

 িদুরনে িনন ভিহাোে এক-একচট ভগাো কসনয সোসচে ঢুরক পর ়ে অন্দেিহরে, োচথা 

ভিরে োট-চবোনা উেরট ভদ ়ে, োরনে হাাঁচ ়ে, জরেে কেচস, িাে-গরিে জাো িূিয চবিূিয 

করে। েীন-সন্ত্রি নােী-পুরুষরদে অরস্ত্রে গুাঁরনা ়ে োইন করে দাাঁ ়ে কো ়ে উরঠারন, নারদে 

ভনাংো বস্ত্র ভোাঁরব না বরে সবাইরক উরদাি হরন বরে। কারুে সািানয জ্বে বা েেীে 

োোপ ভদেরেই নারক ভজাে করে চনর ়ে  াও ়ো হ ়ে কযারম্প। 

  

ইংরেজো োেনী ়েরদে সির,িীে িানুষ বরেই গিয করে না। সুনোং নারদে িান-সম্ভ্রি, 

ইো-অচনোে ভকানও িূেযই ভনই নারদে কারে। ভগাো কসনযো এ ভদরেে ভোকরদে 

ধিযরবাধ, সংস্কৃাে, প্রথাােও ভনা ়োক্কা করে না, এিনকী নােীরদে আব্রু েোে জনয আকুে 

চিনচনও নাো কারন ভনারে না। অন্তুঃপুরেে নােীরদে হান ধরে নাো টানাটাচন করে ভনা 

বরটই, অরনক সি ়ে পুরুষরদে পাোপাচে নারদেও উেে অবাা ়ে দাাঁ ়ে কচের ়ে ভদ ়ে। 

নােীরদে ওপে অনযািারেে আেও অরনকেকি বীেৎস কাচহনী ভোনা ভ রন োগে। 

একটা ত্রাচহ ত্রাচহ েব উরঠ ভগে িনুচদযরক। 
  

বােগোধে চনেক নাে ‘িাোঠা’ ও ‘ভকেেী’ পচত্রকা ়ে ভপ্লগ দিরনে নারি ইংরেজ 

কসনযরদে অনযািারেে নীব্র প্রচনবাদ জানারন োগরেন। চনচন চনরজ ভস্বোরসবকরদে 

চনর ়ে নানান চ চঞ্জ এোকা ়ে সাধােি িানুষরক ভোগ প্রচনরষধরকে বযবাা ভবাঝারন 

োগরেন, সেকারেে সাহা য অবেযই কািয, চকন্তু এ ভদরেে িহািােীে সি ়ে এ ভদরেে 

িানুষরকই ভসবা ও প্রচনকারেে বযাপারে অগ্রিী হরন হরব। সেকাে ভ  ভপ্লগ কচিচট গঠন 

করেরে, নাে সোপচন হও ়ো উচিন এ ভদরেেই ভকানও চবচেি বযচক্তে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 520 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সেকাে চনেরকে প্রচনবাদ বা পোিরেয কিযপান কেে না। অনযািাে িেরনই োগে। 

ভপ্লগ কচিচটে ভি ়োেিযান  ব্লু চস ে যাি একজন দুাঁরদ অচফসাে, ভস ভসনাবাচহনীরক 

বেগাো ়ো স্বাধীননা চদর ়ে চদর ়েরে, অনযািাে ভবর ়েই িেে। অরনক েেিেীে 

পচেবারেে িচহোরদে অরে পেপুরুরষে ভোাঁ ়ো োগরেই কুে নি হ ়ে, ভসেকি 

িচহোরদে চববস্ত্র করে বাচ ়ে ভথারক ধাক্কারন ধাক্কারন চনর ়ে  া ়ে কসচনরকো। ভপ্লরগ  াো 

আিান্ত হ ়েচন, এিন কর ়েকজন আত্মহনযা করে বসে অপিারন, োিনা ়ে। িহাোরট্রেরে 

 ুব সম্প্রদা ়ে ফুাঁসরন োগে ভিারধ। 

  

নােপে এক োরন ঝেরস উঠে আর হয ়োস্ত্র। 

  

ভসচদন িহাোচন চের্ট াচে ়োে োজরত্বে হীেক জ ়েন্তী। সাোচদন ধরে উৎসব িেরে। পুিাে 

গরিেচেরণ্ড গেনযরেে বাচ ়েরন োরত্রে োনাচপনাে আসরে চনিচন্ত্রন হর ়েরে ব ়ে ব ়ে চকেু 

অচফসাে, নারদে িরধয ে যািও আরে। োন আটটা ভথারক ভসই গেনযে পযারেরসে অদূরে 

একটা ভঝারপে িরধয েুচকর ়ে বরস আরে িােজন  ুবক। এরদে িরধয ের ়েরে দারিাদে 

ও বােকৃষ্ণ িারপকে নারি দুই োই এবং োনার  ও োরঠ নারি নারদে দুচট বনু্ধ। 

দারিাদেরদে আে এক োই বাসুরদও দাাঁচ ়ের ়ে আরে। োিাে ধারে একটা গারেে 

আ ়োরে। অনযািােী, উদ্ধন, দুিুযে ে যািরক আজ ওো িেি োচি ভদরব। 

  

এই  ুবরকে দেচট ভঝাাঁরকে িাথাা ়ে আরসচন। এরদে পচেকল্পনা চনেুাঁন। ওরদে িরধয 

একজন কর ়েকচদন ধরে ো ়োে িনন ে যাি সারহরবে গাচ ়েে ভপেন ভপেন  ুরে নাে 

গচনচবচধ েে করেরে। ভ া ়োে গাচ ়েচটে েং, নাে িােকরক চিরন ভেরেরে, অস্ত্রেস্ত্র সংগ্রহ 

করেরে প্রিুে, চপিে ও নরো ়োে, দু েকিই ভেরেরে সরে। 

  

োন বারোটাে পে গেনযরেে বাচ ়ে ভথারক অচনচথাো চনগযন হরন োগে। একটাে পে 

একটা গাচ ়ে িরে  ারে ভঝারপে পাে চদর ়ে, কথাা আরে ভ  ে যারিে গাচ ়ে ভদেরেই 

বাসুরদও একটা সরিন ভদরব। অধীে উরত্তজনা ়ে েটফট কেরে ওো, হঠাৎ একটা গাচ ়ে 

ভদরে িরন হে চঠক ে যারিে গাচ ়েে িনন। অথাি বাসুরদও ভকানও সরিন ভদ ়েচন। 
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িারপকেরদে িধযি ভ্রানা বােকৃষ্ণ আে কধ য োেরন পােে না, ভস োচফর ়ে চগর ়ে 

গাচ ়েটাে ভপেরন উরঠ ভেনরে গুচে িাোে। 

  

ভস গাচ ়েরন ে যাি চেে না, চেে ভেফরটনান্ট আ ়োিয ও নাে পত্নী। বােকৃরষ্ণে চপিরেে 

গুচেরন আ ়োিয নৎেিাৎ িাো ভগে, নাে পত্নীে আনয চিৎকাে বুঝরন না ভপরে 

ভকারিা ়োন আেও ভজারে েুচটর ়ে চদে গাচ ়ে। কাজ সম্পন্ন হর ়েরে ভেরব হাচসিুরে বােকৃষ্ণ 

চফরে আসরে, এিন সি ়ে দূে ভথারক ভোনা ভগে বাসুরদওে সরিন ধ্বচন। চঠক ওইেকি 

আে একচট গাচ ়ে আসরে। োইরক ভঠরে সচের ়ে চদর ়ে বার ে িনন ঝাাঁচপর ়ে প ়েে 

দারিাদে, গাচ ়েে ভপেরনে পদযা সচের ়ে চপিেটা এরকবারে ে যারিে  ার ়ে ভঠচকর ়ে চেগাে 

চটপে অকচম্পন হারন। ে যাণ্ড ভকানওেকি বাধা ভদবাে সি ়েই ভপে না। 

  

আেও অরনকগুচে গাচ ়ে এরস পর ়ে হই-হল্লা, আনযনাদ ও ভোাঁজােুাঁচজ শুরু হর ়ে ভগরেও 

ধো প ়েে না ভকউ। এে িরধয আননা ়েীো উধাও হর ়ে ভগরে।  

  

সংবাদপরত্র এই িািেযকে চববেি পাঠ করে সাো োেন িচম্ভন। চব্রচটে োেরন এই 

প্রথাি োজলনচনক হনযাকাণ্ড! ে যাি ও আ ়োরিযে িনন দু’জন উ্চপপদা অচফসােরক েুন 

কোে স্পধযা ভদচের ়েরে দুবযে োেনবাসী  স্পি ভবাঝা  ারে, ভবে কর ়েকজন চিরে 

চকেুচদন ধরে ষ ়ে ন্ত্র করেরে এবং নাো পো ়েন পরথাে ভকানও চিে ভেরে  া ়েচন। সিগ্র 

িহাোট্রের জুর ়ে ভনােপা ়ে করেও নারদে ধো ভগে না। কুচ ়ে হাজাে টাকা পুেস্কৃাে ভ াষিা 

কো হে নারদে সম্পরকয েবোেবরেে জনয। 

  

হনযাকােীরদে না ধেরন ভপরে পুচেে ভগ্রফনাে কেে চনেকরক। নাাঁে দুচট পচত্রকা ়ে নীব্র 

উরত্তজক েিনা প্রকাে করে চনচনই ওরদে উস্কৃাচন চদর ়েরেন। এই অপোরধে চনচনই 

আসে ভহানা। চনেক ভবাম্বাই সেকারেে আইনসো ়ে একজন সিাচনন সদসয, নবু নাাঁরক 

জাচিন ভদও ়ো হে না। সাধােি অপোধীরদে িনন চনচন কাোগারে চনচেি হরেন। 
  

কেকানাে োজলনচনক ভননৃবৃন্দ এবং সিারজে ওপে িহরেে িানুরষো এই হনযাকারণ্ডে 

নাৎপ য চঠক ধেরন পােরেন না। বাোচে পত্রপচত্রকা ়ে প্রচনবাদ েিনা চকংবা সো-
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সচিচনরন জ্বেন্ত োষিই স্বারদচেকনাে িূ ়োন্ত িরন করে, েক্তােচক্ত কাণ্ড নারদে পেন্দ 

ন ়ে। িহােচক্তধে ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ সািানয অস্ত্র নুরে ধো ভনা বানুেনা। এ ভদেটা 

চক আ ়োেযযাি হর ়ে ভগে নাচক  প্রা ়ে সকরেই এই সারহব হনযাে নীব্র চনন্দা কেরেন। 

স্বরদচে আরন্দােরন এেকি হঠকাচেনাে ভকানও াান ভনই। 

  

নরব চনেরকে ভগ্রফনারেে সংবারদ সবাই চবিচেন। চনেক ভনা চনরজ চপিে বা 

নরো ়োে ধরেনচন, চনচন কেি ধরেরেন িাত্র। ভেেনী িাোবাে স্বাধীননা ভকর ়ে ভনও ়োটা 

চকেুরনই বেদাি কো  া ়ে না। চনেক জানী ়ে কংরগ্ররসে একজন চবচেি ভননা, নাাঁে 

অপিান সকরেে অপিান। 

  

আেও সংবাদ এে ভ , চনেকরক পূিা ভথারক ভবাম্বাই পাঠারনা হর ়েরে, ভসোরন হাইরকারটয 

নাাঁে পে সিথাযরন ভকানও উচকে বযাচেিাে পাও ়ো  ারে না। োজরোরষে ের ়ে সবাই 

গুচটর ়ে আরে। চনেক ভগাপরন কেকানা ়ে নাাঁে পুেরনা বনু্ধ চেচেেকুিাে ও িচনোে 

ভ ারষে কারে সাহার যে আরবদন করেরেন।  

  

অিৃনবাজাে পচত্রকা অচফরস এক সন্ধযা ়ে িচনোে একটা  রো ়ো আরোিনা সোে 

বযবাা কেরেন। আদােরন চনেরকে পে সিথাযরনে জনয উপ ুক্ত ভকৌাঁসুচে দাাঁ ়ে কোরনই 

হরব। সাো োেরনে কংরগ্ররসে ভননারদে িরধয উচকে বযাচেিােোই সংেযাগুরু, নাাঁরদে 

িরধয কারুরক পাও ়ো  ারব না  িচনোে এেই িরধয ভবাম্বাইরন বদরুচিন নার ়েবচজে 

কারে জরুচে নাে পাচঠর ়েরেন। আরোিনা সো ়ে উপচানরদে িধয ভথারক সুরেন্দ্রনাথা 

বেরেন, ইংরেজ চবিােপচনে সািরন শুধু োেনী ়ে বযাচেিাে চনর ়োগ কেরে কাজ হরব 

না, ভবসেকাচে ইংরেজ বযাচেিাে দাাঁ ়ে কোরন হরব। কেকানা ভথারক এেকি দুজন 

েযাননািা বযাচেিাে পাঠারে োে হ ়ে, চকন্তু এাঁরদে টাকাে োই েুব ভবচে। সুনোং িািো 

িাোবাে জনয িাাঁদা ভনাো দেকাে। আশুরনাষ ভিৌধুেী, জানকীনাথা ভ াষাে, 

আনন্দরিাহন বসু, েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে, উরিেিন্দ্র বরন্দযাপাধযা ়ে প্রিুে সবাই ভিাটা িাাঁদাে 

প্রচনশ্রুচন চদরেন নৎেিাৎ। আশুরনাষ ভিৌধুেী আফরোস করে বেরেন, নােকনাথা 

পাচেন িোইরক আজরকে সো ়ে আসাে জনয অনুরোধ জাচনর ়েচেোি। নাাঁে িনন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 523 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দানবীে একাই অরনক টাকা চদরন পােরনন, চকন্তু চনচন বরেরেন, এেকি োজরদ্রাহিূেক 

বযাপারে আিারক জচ ়ের ়ে না। িচনোে বেরেন, এে িরধয ভনা োজরদ্রারহে চকেু ভনই। 

চনেক ভদরেে িানুরষে আত্মসিান জাগাবাে জনয ভেেনী ধােি করেরেন, চনচন কেনও 

েুরন- াকানরদে উস্কৃাচন ভদবাে কথাা চিন্তাও করেন না। ভকাথাাকাে ভকান এক বদিাস 

কী োরগ ভক জারন ে যাি সারহরবে ওপে গুচে িাচের ়ে চদর ়েরে, নাে সরে চনেরকে নাি 

জচ ়ের ়ে ভদও ়োটা সেকারেে অনুচিন-কিয হর ়েরে। 

  

চেচেেকুিাে গুচে েব্দটাে উরল্লরেই ভ ন চেহচেন হরেন। চনচন এরকবারেই চহংসাে 

পেপানী নন। 

  

সুরেন্দ্রনাথা বেরেন, এ েকি  টনা ়ে োজলনচনক আরন্দােরনে েচন হরব। ইংরেরজে 

অনযািাে আেও বা ়েরব। আইনসেন পরথা, আরবদন-চনরবদরনে িাধযরি আিারদে চকেু 

চকেু দাচব আদা ়ে কো দেকাে। 

  

ওই পচত্রকাে একজন কিযিােী অচনচথারদে জনয িা-জেপারনে বযবাা কেচেরেন, চনচন 

দেজাে কারে দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, সযাে, আচি চকেু বেরন পাচে  আচি িাত্র গন কাে 

ভবাম্বাই ভথারক চফরেচে। সারহব দু’ জরনে হনযাকােীো এেনও ধো পর ়েচন বরট, চকন্তু 

সাো িহাোরট্রের ভোরকে িুরে একচট কাচহনী িােু হর ়ে ভগরে। চকেুচদন আরগ পুিা ়ে এক 

চেবাজী উৎসরব একটা  টনা  রটচেে। চনেক চেরেন ভসচদনকাে উৎসরবে সোপচন, 

চবচেন্ন বক্তা স্বাধীননা চবষর ়ে বেচেরেন। হঠাৎ দেযকরদে িধয ভথারক এক ভোকো উরঠ 

দাাঁচ ়ের ়ে চিৎকাে করে বেে, এই সব ফাাঁকা বক্তৃনা চদর ়ে  াো স্বাধীননা আনরন িা ়ে, 

নাো সব চহজর ়ে! …দুুঃচেন সযাে, আচি দুুঃচেন, কথাাটা উ্চপােি করে ভফরেচে, 

নপুংসক, নপুংসক! নেন সো ়ে একটা ভগােিাে শুরু হর ়ে ভগে, কর ়েকজন ভস্বোরসবক 

ধাক্কারন ধাক্কারন ভসই  ুবকচটরক বাে করে চদরন ভগে। চনেক িি ভথারক নারদে চনরষধ 

করে ইচেরন ভেরেচটরক কারে  াকরেন। চনিু গো ়ে বেরেন, ওরহ, নুচি ভনা সবাইরক 

নপুংসক বরে চদরে! চকন্তু এরদরে  চদ সচনযকারেে পুরুষ িানুষ ভকউ থাাকন, না হরে 

ওই অনযািােী ইংরেজ অচফসাব ে যাি চক দাপরট  ুরে ভব ়োরন পােন  সযাে, এেন 
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অরনরকই বেরে, ভসই ভেরেচটই ে যাি ও অনয সারহবচটরক েুন করেরে। ভস সাধােি 

 াকান বা বদিাস ন ়ে। আে চনেরকেও প্ররোিনা আরে চঠকই।  

  

অরনরকই আপচত্তকে েব্দ করে উঠরেন। কর ়েকজন ভ্রু কুচিন করে বরস েইরেন 

চনুঃেরব্দ। নাাঁরদে েটকা ভেরগরে। োজনীচনরন চনেক েুবই ভ  উগ্রপচন্থ, নারন কারুে 

সরন্দহ ভনই।  রো ়ো আরোিনা ়ে চনচন বক্তৃনাে োজনীচন সম্পরকয অবজ্ঞা প্রদেযন 

করেরেন বহবাে। চনচন চক আ ়োেযযারিে পরথা িেরন িান  

  

অরনরকে কারে  ুরে  ুরে আেও িাাঁদা ভনাোে প্রিাব চনর ়ে সো ভেষ হে। সকরে ভবচের ়ে 

এরেন বাইরে, গাচ ়েরন ওঠাে আরগ জানকীনাথা ভ াষাে সহারসয আশুরনাষ ভিৌধুেীরক 

বেরেন, আিাে ভির ়ে সেো কী কাণ্ড করেরে জারনা  কাগরজ ে যাি হনযাে েবে ভদরে 

ভস আনরন্দ চিৎকাে করে বরে উরঠচেে, ভবে হর ়েরে, ভবে হর ়েরে! আিাে ভদরেে 

ভেরেো সচনযকারেে িুরোদ ভদচের ়েরে। ইংরেজো এবাে বুঝুক, এ ভদরেে ভেরেোও 

অস্ত্র ধেরন জারন। সেোে ধােিা, চনেক চনচিন আরেন এে ভপেরন। চনেরকে 

কাোবারসও ভস েুচে। আিা ়ে ভস বেে, বাবা, ভনািো চনেকরক সাহা য কেরন  াে 

ভকন  িািো িেুক, নারন ভদরেে িানুষ  টনাে প্রকৃন চববেি জানরব। চনেরকে দী য 

কাোদণ্ড হরবই, নারন ভদরেে িানুষ আেও োরগ ফুাঁসরব! আেও কর ়েকটা ে যাি চনরকে 

হরব! 

  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, কী সবযরনরে কথাা। আপনাে ভির ়ে সম্পরকয আিাে েযাচেকা, চকন্তু 

নাে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে কথাা বেরন আিাে ে ়ে হ ়ে! 

  

সুরেন্দ্রনাথা বেরেন, ভ াষােিোই, ভির ়েরক সািোন! শুরনচে ভনা ভস এেন ভেরে-

ভোকোরদে োচঠরেো, নরো ়োে িােনা ভেো ়ে উৎসাহ চদরে। এেপে চক ভস নারদে 

হারন চপিেও নুরে ভদরব নাচক  এসব ভেরেিানুচষ কেরন কেরনই ব ়ে েকরিে চবপদ 

ভ রক আনরব। 

  

েচব পারেই দাাঁচ ়ের ়ে, চনচন ভকানও িন্তবয কেরেন না। 
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েচব গাচ ়ে আরননচন, চনচন আশু ভিৌধুেীে গাচ ়েরন উঠরেন। বাচ ়ে ভফোে পরথা প্রািেুরে 

কো  ারব। েুব ভবচেেি োজনীচনে আরোিনা েচবে চঠক সহয হ ়ে না। চনেরকে চনচন 

অনুেক্ত, চনেকরক সাহা য কোে জনয চনচন  থাাসাধয ভিিা কেরবন চঠকই, নােকনাথা 

পাচেরনে কাে ভথারকও িাাঁদা আদা ়ে করে ো ়েরবন, চকন্তু এেন অনয কথাা বো  াক। 

  

োন নটা ভবরজ ভগরে, অসহয গুরিাট গেি। সবাই হা চপরনযে করে ের ়েরে বৃচিে জনয! 

এই েকি গ্রীরষ্মে সি ়ে সব োিারনই পিা জঞ্জারেে দুগযন্ধ নারক আরস। অবাাপন্ন 

বযচক্তো অরনরকই দাচজযচেং-এ হাও ়ো বদোরন িরে ভগরেন। 

  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, েচব, ভনািাে ‘পিেূন’ বইোচন প ়েোি। ব ়ে সরেস ও উত্তি 

হর ়েরে। বাংো োষা ়ে এেকি গ্রন্থ আরগ ভকউ ভেরেচন। েচব, আিাে িারঝ িারঝই িরন 

হ ়ে, কচবনাে ভির ়েও ভনািাে গদয েিনাে হান ভ ন ভবচে োে। ভসচদন োিরে ়োেী 

সো ়ে নুচি ভ  দুচট গল্প পাঠ করে ভোনারে, একচট ভনা ‘িানেঞ্জন’, আে একচটে নাি 

কী ভ ন  

  

েচব বেরেন, ‘েুচধন পাষাি’  

  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, হযাাঁ, হযাাঁ, অনবদয, অনবদয! অচনে ়ে ভোিাচন্টক, চকন্তু এিন একটা 

চিচি এচেরিন্ট চিচের ়েে, আউটিযাচিং। 

  

েচব বেরেন, এেন ভবচে গদয চেেরনই আিাে োে োগরে। হারন আসরেও ভবে। 

  

আশু বেরেন, ভনািাে প্রথাি ভপ্রচিকা, কচবনা, নারক েুরে ভগরে নাচক  

  

েচব ভহরস বেরেন, নারক কেনও েুেরন পাচে! কচবনা ভ  আিাে চনশ্বাস-প্রশ্বারসে 

িনন। ভ চদন কচবনা িরে  ারব, ভসচদন আে আচি ভবাঁরি থাাকব না। 
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আশু বেরেন, ভনািাে ননুন কচবনা একটা ভোনারব নাচক  ভনািাে ভনা ভবে িরন 

থাারক… 

  

আশু ভিৌধুেীরক কচবনা ভোনাবাে জনয েচব উদগ্রীব হর ়ে থাারকন। ইচন ভ  সচনযকারেে 

সাচহনয েচসক। আশু ভিৌধুেী নাচেফ করেন ভবচে, কেনও সািানয চবরূপ সিারোিনা 

কেরেও নারন ঝাাঁঝ থাারক না। 

  

েচব শুরু কেরেন 

  

ভস আচস কচহে, ‘চপ্রর ়ে, িুে নুরে িাও।’  

        দুচষ ়ো নাহারব রুচষ ়ো কচহনু, ‘ াও!’  

        সেী ওরো সেী, সনয কচে ়ো বচে, 

        নবু ভস ভগে না িচে। 
  

দাাঁ ়োরো সিুরে, কচহনু নাহারে, ‘সরো’  

        ধচেে দু’হান, কচহনু, ‘আহা কী করো!’  

        সেী, ওরো সেী, চিরে না কচহব ভনারে 

        নবু োচ ়েে না ভিারে। 
  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, একী, এ ভ  গরল্পে িনন।  চদও েন্দ চিে সবই আরে। 

  

েচব চজরজ্ঞস কেরেন, এ েকি করে চেেরে কচবনা হ ়ে না  

  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, ভকন হরব না  নুচি  া চেেরব না-ই কচবনা হরব। সুরেে 

সিাজপচন কী বেরবন জাচন না, আিাে এ ধেরনে ননুন এেরপচেরিন্ট োে োরগ। 

বাচকটা শুচন। 

  

েচব আবাে শুরু কেরন না কেরনই আশু ভিৌধুেী বাইরে িুে বাচ ়ের ়ে বেরেন, একটু 

থাারিা ভনা েচব। পরথাে অবাাটা ভদরো, এেকি ভকন  ভনিন ভবচে ভনা োন হ ়েচন। 
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েচব কচবনা ়ে নন্ম ়ে হর ়েচেরেন, োিাে চদরক েে করেনচন। এেন নাচকর ়ে ভকিন ভ ন 

অস্বাোচবক িরন হে। চিৎপুরেে োিা ়ে একটাও গযারসে বাচন জ্বেরে না, িনুচদযক 

অন্ধকারে শুনোন, ভকানও িানুষ ভনই। শুধু এই গাচ ়েে দুচট ভ া ়োে পার ়েে কপ কপ 

আও ়োজ ো ়ো আে ভকানও েব্দও ভনই। 

  

েচব বেরেন, এচদরক আে ভকানও গাচ ়েও  ারে না। এ সি ়ে অরনক গাচ ়ের া ়ো িরে। 

  

আশু ভিৌধুেী ওপরেে চদরক নাচকর ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, েিজান চিঞা, োিা এিন ফাাঁকা 

ভকন। 
  

ভকারিা ়োন বেে, চকেুই ভনা বুঝরন পােচে না হজুে।  

  

নেুচন পারেে গচে ভথারক একদে ভোক হই হই করে ভবচের ়ে েুরট ভগে চবপেীন চদরক। 

নারদে চিৎকাে ভকিন ভ ন চহংর ধেরনে।  

  

আশু ভিৌধুেী বেরেন, বযাপাে োে ভঠকরে না। েিজান, নুচি ভজােরস িাোও। 

  

ভকানও বাধা চবে ো ়োই ভজা ়োসাাঁরকারন েচবরক নাচির ়ে চদর ়ে আশু ভিৌধুেী িরে ভগরেন 

চনরজে গৃরহে চদরক। 

  

ওপরে এরস েচব ভপাোক পচেবনযন কেরন না কেরনই শুনরন ভপরেন, নাাঁরদে বাচ ়েে 

সািরন এবং অদূরে ব ়ে োিা ়ে কীরসে ভ ন হর ়োহচ ়ে পরে ভগরে, বহ ভোক একসরে 

উরত্তচজনোরব িযাাঁিারিচি কেরে। 

  

েচব বাোন্দা ়ে ভবচের ়ে এরস দাাঁ ়োরেন। একজন দারো ়োন বেে, কত্তাবাবু, দেজা-

জানো সব বন্ধ করে চদন। ভিােেিান বযাটাো ভধর ়ে আসরে, নাো সব চহন্দুে িচন্দে 

োেরব, চহন্দুরদে বাচ ়ে আগুরন ভপা ়োরব! 

  

েচব দু চননবাে চজরজ্ঞস কেরেন, কাো আসরে  কাো আসরে  
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উত্তে ভপর ়েও চনচন চকেু বুঝরন পােরেন না। িুসেিানো আিিি কেরন আসরব ভকন  

হঠাৎ কী  টে  এ পল্লীরন চহন্দু-িুসেিান পাোপাচে থাারক, নারোদা িসচজদ ভবচে দূরে 

ন ়ে, জীচবকা সূরত্রও অরনক িুসেিারনে বাস, কেনও ভনা ভকানও অোচন্ত হ ়েচন। 

  

ভদেরন ভদেরন বহ ভোক জর ়ো হর ়ে ভগে। সবাই িুসেিানরদে আিিরিে আেিা ়ে 

সেস্ত্র হরে। ঠাকুে বাচ ়েে দারো ়োন-িাকে-রকারিা ়োন-চেচিও ়োো সবাই োচঠ-রসাাঁটা-

নরো ়োে চনর ়ে টহে চদরন োগে, নারদে িরধয ভবে কর ়েকজন িুসেিানও আরে, 

নাোও আিিিকােী িুসেিানরদে রুেবাে জনয প্রস্তুন। অরনক দূরে বহ ভোরকে 

কিস্বে ভোনা  ারে চঠকই, দুিদাি গুচেে েব্দও স্পি ভবাঝা  া ়ে। 

  

েচব োবরেন, ভোরক চক েুে করে িুসেিানরদে কথাা বেরে  নাচক, পুিাে হনযাকারণ্ডে 

প্রোরব এোরনও ইংরেজরদে ওপে আিিি শুরু হর ়ে ভগে  গুচে িাোরে কাো  

  

সাো োন আেিা ও প্রহো ়ে ভকরট ভগে, চকন্তু আিিিকােীো এনদূে এে না। সকাে 

ভথারক গুজরব কান পানা দা ়ে। নাে ভথারক আসে সনযটা ভকানও েকরি বাে কো ভগে, 

েহরে চহন্দু-িুসেিান দাো শুরু হর ়ে ভগরে, সচনযই। চদরনে ভবোও ভকউ বাচ ়ে ভথারক 

এক পা ভবরুরন সাহস কেে না, িারঝ িারঝই গুচেে েব্দ ভোনা  ারে, ভগাো কসচনকো 

োিা চদর ়ে  ারে ভ া ়ো েুচটর ়ে। এই চকেুচদন আরগ েূচিকম্প হর ়ে ভগে, নােপে আবাে 

দাো  হা েগবান! 

  

গুজব সৃচিকােীো েটনা কেরে ভ  েন েন চহন্দুে বাচ ়ে এে িরধয েমিতসাৎ হর ়ে ভগরে, 

বহ চহন্দুে প্রাি ভগরে, নারদে িরধয নােী ও চেশুে সংেযা অরনক ইনযাচদ। প্রকৃন  টনা 

অবেয না ন ়ে। দাোে উৎপচত্তে কােিচটও সািানয। 

  

টাো অিরে িহাোজ  নীন্দ্ররিাহন ঠাকুরেে কর ়েক চবর  জচিে একটা সম্পচত্ত আরে। 

চকেু গচেব িুসেিান ভসোরন বচি বাচনর ়ে আরে অরনক চদন ধরে।  নীন্দ্ররিাহন এেন 

ভসই জচিরন দাোন ভকাঠা নুেরন িান, চকন্তু বচিবাসীো বরেরে নাো এনকাে ো ়ো 
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চদর ়ে এরসরে, নাো উরঠ ভ রন বাধয ন ়ে। িহাোরজে পে ভথারক ওরদে উরেদ কোে 

জনয হাইরকারটয িািো কো হে, এবং  নীন্দ্ররিাহন আদােন ভথারক চ চিও ভপর ়ে 

ভগরেন। িািো িোে সি ়ে বচিবাসীরদে উচকে একটা বুচদ্ধ বাে করেচেে। োনাোচন 

ওই বচিে িরধয একটা িসচজদ বাচনর ়ে ভফেরে ভসটা ধিযাান হর ়ে ভগে, নেন আে 

ভসটা ভকউ োেরন পােরব না। োনাোচন পাকা িসচজদ ভনাো সব ন ়ে, নাই একটা কুাঁর ়ে 

 েরকই িসচজদ বরে ভ াষিা করে চদর ়ে ভসোরন নািাজ প ়েরন শুরু করে চদে 

িুসেিারনো। চকন্তু আদােরনে চ চি বরে িহাোজ  নীন্দ্ররিাহরনে ভোকজন পুচেে 

সরে চনর ়ে এরস বচিবাচ ়ে সব ভেরে চদে, িসচজদ নািাচিন কুাঁর ়ে  েচটরকও ভে ়োন 

কেে না। 

  

অিচন একদে ভোক েচটর ়ে চদে ভ  চহন্দুো িুসেিানরদে একটা িসচজদ ভেরে চদর ়েরে, 

িুসেিারনে ধিয চবপন্ন। কাোকাচে অিরেে িুসেিানো েুরট এে, ভসোরন সচনযকারেে 

ভকানও িসচজদ চেে চক না না সরেজচিরন ভকউ ভদেে না। ধিয চবপন্ন এটুকু ভোনাই 

উরত্তচজন হবাে পরে  রথাি। ধিয চবপন্ন হরে প্রাি চবপন্ন কেরনও চিধা ভনই। 

  

শুরু হে োেিুে, একদে িুসেিান টাোে চবোে জরেে টযাি আিিি কেরন এরে 

পুচেে গুচে িাোে, পর ়ে ভগে দু’ িােরট োে। এরন উরত্তজনাে ওপে আবাে ভিারধে 

ইন্ধন ভজাগারনা হে। আেও বহ িুসেিান এরস জর ়ো হে ভসোরন, দাো েচ ়ের ়ে প ়েে 

উত্তে কেকানা ভথারক হযাচেসন ভো  প যন্ত। 
  

দু’চদরনে ভবচে অবেয এই দাো প্র, ়ে ভপে না। সেকাে প্রথাি ভথারকই করঠােোরব দিন 

কেবাে জনয ভফাটয উইচে ়োি ভথারক এক ভেচজরিন্ট কসনয নাচির ়ে চদে পরথা। চহন্দু 

িুসেিান চনচবযরেরষ দাোকােীরদে ভদোিাত্র গুচে কো হরব, এই ভ াষিা করে ভদও ়ো 

হে এবং সচনয সচনয গুচে িেে কর ়েকবাে। ভেষ প যন্ত সেকাচে চহরসব িনন, চনহরনে 

সংেযা এগারো জন, আে কুচ ়ে জন গুরুনে আহন, সম্পচত্ত ে ়েেচনে এেনও পূিয 

নাচেকা হ ়েচন। 
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দাো থাািে বরট, চকন্তু অরনরকে িরন না একটা াা ়েী দাগ ভেরে ভগে। োবরেই িন 

োোপ োরগ। এন সািানয কােরি চহন্দু-িুসেিারনে সম্পকয চবচষর ়ে ভনাো  া ়ে  

আদােরনে আরদরে একটা নকে িসচজদ োেরেও নাে প্রচনরোধ চহরসরব চহন্দু িচন্দে 

োোে প্ররোিনা কাো ভদ ়ে  চহন্দু ও িুসেিান এনকাে ধরে চিরে চিরে কাজ কােবাে 

িাোরে, একটা নুে গুজব শুনরেই নাো পেস্পরবে চদরক সারন্দরহব ভনরত্র নাকারব  

ভ -এগারো জরনে প্রাি ভগে, নাো কীরসে জনয প্রাি চদে  

  

ভোরকে িুরে এেন োচে দুচেযরেে কথাা, দাোে কথাা, ভপ্লরগে কথাা, েূচিকরম্পে কথাা। 

ভক ভকাথাা ়ে কী ভদরেরে, নাে বািব বা কাল্পচনক বিযনা। পুিা হনযাকারণ্ডে ভসই 

অপোধীো চক ধো প ়েে  নাো চক কেকানা ়ে এরস েুচকর ়ে আরে  

  

চকন্তু িানুষ প্রচনচন ়েন সিসযাে কথাা শুনরন িা ়ে না। আপদ-চবপদ ভ িন আরে, ভনিন 

চক আনন্দও ভনই, ফুচনয ভনই  গান বাজনা বন্ধ হর ়ে  ারব  ধনী ও অচেজানো এই সব 

সিসযাও ভবচেচদন গার ়ে িারে না। ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুে বাচ ়েরন এেন প্রা ়েই একটা 

োিরে ়োেী সো বরস। এক একবাে এক একজন এই সোে সব বয ়েবহন করেন। বনু্ধ 

বান্ধব ও চবচেি বযচক্তো আিচন্ত্রন হর ়ে আরসন, সাচহনযপাঠ, সেীন, ভকৌনুক ও 

নানােকি উপারদ ়ে দ্ররবযে েূচেরোজন হ ়ে। 

  

দাো-টাো িুরক  াবাে চকেুচদন পরেই েচবে েু ়েনুরনা োইরপা সিরেন্দ্রনাথা োিরে ়োেী 

সোে একটা আসে বসারন িাইরেন। প্রচনচট সোেই পচেকল্পনা করে ভদন েচব। এবারে 

চনচন একটু েুাঁনেুাঁন কেরন োগরেন। েহরেে  া অবাা, চনিচন্ত্রনো এরস  চদ ওই দাো-

েূচিকম্প চনর ়েই কথাা বেরন শুরু করে, না হরে আনন্দটাই িারঠ িাো  ারব। 

  

সিরেন্দ্রনারথাে ভোটোই অবনীন্দ্র েচবরক সিথাযন করে বরে উঠে, না, না ওসব িেরব 

না। েচবকা, নুচি সবাইরক বােি করে চদর ়ো। 
  

েচব বেরেন, আ ়ে নরব আিন্ত্রি পত্রটা আচি চেরে চদই। নারনই বেং চনরদযে নািা 

থাাকরব। 
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েচব চেেরেন, শুন সেযগি ভ  ভ োরন থাারকা 

  

সো োিরে ়োে, াান ভজা ়োসাাঁরকা;          

বাে েচববাে, োন সার ়ে সান 

চনিন্ত্রিকনযা সিরেন্দ্রনাথা। 

চননচট চবষ ়ে  রত্ন পচেহা য 

দাো, েূচিকম্প, পুিা হনযাকা য। 

এই অনুরোধ ভেরে োিরে ়োেী 

সোারে এরসা চঠক Punctually।  

৩৭. ভিাগেসোই ভিেরন ভেন 

ভিাগেসোই ভিেরন ভেন ভথারক নািে িাচেকা আে বসন্তিঞ্জেী। িাচেকাে পেরন পুরো 

দস্তুে সারহচব ভপাোক, িাথাা ়ে টুচপ প যন্ত। বসন্তিঞ্জেীে ভেেচি োচ ়েে ওপে জারি ়োে 

জ ়োরনা, ভ ািটা ়ে িুে অরনকোচন ঢাকা। অনয সির ়েে নুেনা ়ে এই ভেেওর ়ে ভিেরন 

এেন জনসিাগি অরনক ভবচে, িনুচদযরক ভোনা  ারে ভকাোহে। একটা িুরুট ধচের ়ে 

িাচেকা চের ়েে িরধয নাে এক কিযিােীরক েুাঁজরন োগে। ভ োরনই ভস  া ়ে, ভসোরন 

আরগ ভথারক ভস একজন কিযিােীরক পাচঠর ়ে ভদ ়ে সব চকেু বরন্দাবি করে োোে জনয। 

  

অল্পেি পরেই েচনকান্ত নারি ভসই কিযিােীচট েুটরন েুটরন এরস িাচেকাে সািরন হান 

ভজা ়ে করে দাাঁচ ়ের ়ে বেে, বাইরে গাচ ়ে কনচে আরে হজুে। বাচ ়ে ো ়ো করে ভেরেচে, 

বযবাাে ভকানও ত্রুচট হরব না। 

  

ভিেরনে বাইরে এরস িাচেকা সস্ত্রীক বচগ গাচ ়েরন ির ়ে বসে, গাচ ়ে েুটে এোহাবারদে 

চদরক।  
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িাচেকাে ভজদ সফে হর ়েরে, বসন্তিঞ্জেীে সরে সম্পন্ন হর ়েরে নাে চববাহ। এে 

িাঝোরন অন্তো ়ে চেে অরনক। বসন্তিঞ্জেীে িানচসক বাধা কাটারনই ভবে সি ়ে 

ভেরগরে। ভেষ প যন্ত বসন্তিঞ্জেী োচজ হর ়েচেে, চকন্তু িাচেকাে এক বেরেে কাোরেৌি 

পােন কোে আরগ ন ়ে। অনয বাধা এরসচেে সিারজে কাে ভথারক। িাচেকাে সাধ চেে, 

ধুিধাি করে চহন্দুিরন চববাহ হরব, চকন্তু একজনও পুরুন পাও ়ো  া ়েচন। বসন্তিঞ্জেী 

শুধু চবধবা ন ়ে, ভস কুেভ্রিা, হা ়েকাটাে গচেে এক বােবচননা, চহন্দু সিাজ ভথারক ভস 

ব্রানয। চহন্দু সিাজ অনয ধিয ভথারক িানুষ ভটরন এরন দীো চদর ়ে চহন্দুরত্ব বেি করে না। 

বেং চনরজে সিাজ ভথারক নানান েুরনানানা ়ে অরনকরক চবনা ়েরনে বযবাা ভেরেরে। 

িাচেকাে বনু্ধ  াদরগাপারেে আেিাও সরনয পচেিন হর ়েচেে, এই চববাহ প্রিারব 

িাচেকাে জচিদাচেরন অরনক কিযিােী ও প্রজারদে িরধয দারুি অসরন্তাষ ভদো চদর ়েচেে, 

নার ়েব-রগািিাো িাকচে ভের ়ে চদরনও উদযন হর ়েচেে। এই আিাে বাজারে িাকচে 

ভজাটারনা সহজ ন ়ে, নবু নাো এই অনািাে সহয কেরব না।  

  

ভিারধে বরে িাচেকা জচিদাচে চবচিই করে চদে। ওসব ঝঞ্ঝাট ভস আে োেরন োচজ 

ন ়ে। ভস চনরজ চহন্দুরত্ন গবয করে, অরনক োস্ত্র পাঠ করেরে, ভস জারন বসন্তিঞ্জেী চনরদযাষ, 

নাে জীবন চব ়েচম্বন হর ়েরে নাে চপনাে ভদারষ, ভ  চপনা এক িূেয, ভোেী ব্রাহ্মি। সিাজ 

নাে চপনারক ভকানও োচি ভদরব না, ভদরব শুধু এক অসহা ়ে নােীরক  

  

ভেচজচট্রের করে চসচেে িযারেরজ বাধা ভনই। সিাজরক বৃদ্ধােুষ্ঠ ভদোবাে জনয িাচেকা এক 

িি ভোরজে আর ়োজন করেচেে, িাচনকনোে বাচ ়েে ভিৌহচি চ রে িযাোপ বাাঁধা 

হর ়েচেে চবোে, চনিচন্ত্রন চেে ভদ ়ে হাজাে চবচেি নােী-পুরুষ, চকন্তু উৎসরবে চদরন 

হাচজে হর ়েচেে িাত্র পাঁ ়েষচট্টজন, োচে োচে োদযদ্রবয চবচের ়ে ভদবাে জনয  রথািসংেযক 

কাোচেও পাও ়ো  া ়েচন। বহ পচেচিন বযচক্ত,  াো িাচেকারক ভিৌচেক সিথাযন 

জাচনর ়েচেে, নাোও প্রকারেয িাচেকাে পারে দাাঁ ়োরন িা ়েচন বরেই ভবচে আ ান 

ভপর ়েচেে িাচেকা। 

  

এেন ভস নানান নীথাযাান পচেভ্রিি করে ভব ়োরে।  
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ভজদ বজা ়ে ভেরেরে বরট, চকন্তু চববাহ করে িাচেকা পচেপূিয সুেী হরন পারেচন। 

বসন্তিঞ্জেীে িরনে ভি  চকেুরন কারট না। এই চববারহে জনা িাচেকারক অরনক চকেু 

হাোরন হর ়েরে, জচিদাচে চবচি করেরে, অরনক বনু্ধে সরে সম্পকয ভেদ করেরে, এ জনয 

বসন্তিঞ্জেী চনরজরক দাচ ়ে করে। িারঝ িারঝ ভস আপনিরন কাাঁরদ। েত্ত অনুরোধ কেরেও 

গান গাইরন িা ়ে না। 

  

েীরনে অপোে, বানারস ভিদুে োব, আকারে সূ যারিে োে আো। পরথা অরনক 

নীথায াত্রী পদব্ররজ িরেরে, প্র ়োগ সেরি অধযকুরম্ভে পচবত্র িান শুরু হরব আগািীকাে 

ভথারক। গাচ ়েটা িরেরে ধীরে ধীরে। 

  

িাচেকা এক সি ়ে বেে, বাচস, ভ ািটা একটু ভনারে। বাইরেটা ভদরো, ভদরো কন ঝাাঁক 

ঝাাঁক পাচে উর ়ে  ারে। 

  

বসন্তিঞ্জেী অবগুিন চকেুটা সোে, নাে িেু দুচট জরে ভেজা। ভস পাচে েুব োেবারস, 

চকন্তু আকারে ঝাাঁক ঝাাঁক পাচে ভনই, িাত্র পাাঁি-সানচট বক ভদো ভগে। 

  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, বাচস, আবাে নুচি কাাঁদে  ভনািাে কী কি হরে আিা ়ে বরো  

  

বসন্তিঞ্জেী আাঁিে চদর ়ে িেু িুরে বেে, কি চকেু ভনই। আচি োবচেোি, আিাে 

জীবনোচন িরেরে ভোট নদী ভথারক িিে ব ়ে নদীে চদরক। এেপে কী হরব  

  

িাচেকা চবচমিতনোরব বেে, নাে িারন! ভোট নদী ব ়ে নদী  ওুঃ ভহা, নবিীরপে গোে 

ভির ়ে কেকানাে গো চেে ব ়ে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, এোরন চত্ররবিীসেি। 

  

িাচেকা বেে, নারিই চত্ররবিী, আসরে গো- িুনা চিরেরে ভবাঝা  া ়ে, আে সেস্বনী 

নদীরক ভদোই  া ়ে না। চনচন নাচক পােবাচহনী। 
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সিঞ্জেী বেে, এেপে আিাে জীবন ভকান চদরক  ারব  

  

িাচেকা বেে, িানুষ কন জা ়েগা ়ে ভব ়োরন  া ়ে, কন নদী ভদরে, নাে সরে জীবরনে কী 

সম্পকয  এেপে আিো পুেীরন চগর ়ে সিুদ্র দেযন কেব। 

  

বসন্তিজ্ঞেী বেে, সিুদ্র, সিুরদ্র  চদ আচি চিচের ়ে  াই  আো, সিুরদ্রে ভির ়ে আেও 

ব ়ে চকেু হ ়ে না  

  

িাচেকা বেে, হযাাঁ, হ ়ে। পুেীে কারে উপসাগে, নােপে সাগে, িহাসাগে। আিো  চদ 

কনযাকুিােী  াই, ভসোরন োেন িহাসাগে ভদেরন পাব। নাও ভ রন পাচে। 
  

বসিঞ্জেী অস্ফুট স্বরে বেে, িহাসিুদ্র আিারক ভকারে ভটরন ভনরব।  

  

িাচেকা বেে, কী পাগরেে িনন কথাা বেে! কন ভোক সিুদ্র দেযন করে চফরে আরস। 

ভনািারক ভটরন ভনরব ভকন  ভনািাে িাথাা ়ে এই সব চিন্তা আরস কী করে  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না জাচন না। নবু আরস। কন কী-ই ভ  িরন আরস, আচি চনরজই 

চনরজে িরনে নাগাে পাই না। ভ  সব জা ়েগা ়ে কেনও  াইচন, ভস সব জা ়েগােও েচব 

ভদেরন পাই। 

  

িাচেকা বেে, অরনরকে জারেে ফাাঁ ়ো থাারক। নুচি জরে নািরব না। প্র ়োরগও িান কোে 

দেকাে ভনই, িাথাা ়ে জে চেচটর ়ে ভনরব। 
  

বসন্তিঞ্জেী ম্লান ভহরস বেে, আচি সাাঁনাে জাচন। 

  

গাচ ়ে এোহাবাদ েহরে ভপৌাঁেে প্রা ়ে িধযোরত্র। নুেগরঞ্জ একচট সুদৃেয চিনে বাচ ়েে 

সািরন অেযথাযনাে জনয প্রস্তুন হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে েচনকান্ত, একচট দ্রুনগািী টাো ়ে ভস 

আরগই ভপৌাঁরে ভগরে। িাচেকা দু-একচদরনে িরধযই ভকানও নীথায দেযন করে পেবনযী 
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াারনে জনয  াত্রা পেন্দ করে না। ভস ধীরেসুরা াানিাহাত্ম অনুেব কেরন িা ়ে, নাই 

এোরন িাসাচধক কাে থাাকরব বরে িনা করেরে। বাচ ়েচট নাে পেন্দ হে।  

  

আহাোচদ সিাপরনে পে ভস এরস দাাঁ ়োে ভদানোে অচেরন্দ। এন োরনও োজপরথা 

জনররান অবযাহন। দূে দূোন্ত ভথারক আসরে হাজাে হাজাে নীথায াত্রী, এই েীরনে োরন 

এন িানুষ ভকাথাা ়ে িাথাা ভগাাঁজাে আ, ়ে পারব ভক জারন! কাোকাচে একটা ধেিোো ়ে 

িানুষ চগসচগস কেরে, ভোনা  ারে নারদে ভকাোহে। অরনরক নাচক নদীে ধারে বাচেে 

ওপে কম্বে িুচ ়ে চদর ়ে শুর ়ে থাারক।  

  

 রেে িরধয গুনগুচনর ়ে গান গাইরে বসন্তিঞ্জেী। অরনকচদন পে নাে গো ়ে গান শুরন 

পুেচকন হর ়ে উঠে িাচেকা। না হরে বসন্তিঞ্জেীে িন োে হর ়েরে। এই গান নাচেফ 

কেরন ভগরে ভস হ ়েরনা ভথারি  ারব, নাই িাচেকা িুপ করে শুনরন োগে। 

  

 রব ভদোরদচে হ ়ে      ভহন নাে িরন ে ়ে 

        ন ়োরন ন ়োরন ভিারে পীর ়ে। 

        চপেীচন আেচন ভদচে   ভহন িরন ে ়ে সচে 

        আচি নারে িাচহরে ভস জীর ়ে।। 

        আহা িচে িচে িুচঞ কী কব আেচন 

         কী চদর ়ে ভোচধব েযাি বাঁধুে পীচেচন… 

  

 া ়ে চফচের ়ে িাচেকা ভদেে। একবস্ত্রা বসন্তিঞ্জেী আ ়েনাে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে আেুোচ ়েন 

িুরে চিরুচন িােনা কেরে। ভদও ়োরে ভঝাোরনা েিরন নাে িুরেে এক পাে ভদো  ারে 

না, অনয পাে উদ্ভাচসন। নাে েেীরেে গ ়েনচট িৃৎ প্রচনিাে িরনা ঢরোঢরো, নাে িুরে 

অচেজ্ঞনাজচনন ভকানও চক্লি ভেো ভনই। 

  

িাচেকাে িরন হে, বসন্তিঞ্জেী একচট নােীেত্ন হরেও ভ -রকানও েত্নই ভনা অথায চদর ়ে 

ভকনা  া ়ে। এ ভদরে সিি নােীই পিযা। ভস এেন  রথাি ধনবান, ইরে কেরে, 

বসন্তুিঞ্জেীে ভির ়েও ভকানও ভবচে রূপসী নােীরক ভস চনরজে  েচন করে চনর ়ে আসরন 
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পােন। একজন ভকন, এেকি একাচধক েিিীরকও  চদ ভস চনরজে অধীরন োেন, না 

হরেও সিাজ নারক বাধা চদন না। 

  

অথায থাাকরে েিিীেত্ন  ন েুচে ি ়ে কো সম্ভব, চকন্তু নারদে িন জ ়ে কো ভ  কন 

কচঠন, না কজন জারন  অরনরক িরনে েবেই োরে না। অথাি িন না পাও ়ো ভগরে 

েেীরেেও চঠক স্বাদ থাারক না। বসন্তিঞ্জেীে িন পাও ়োে জনা িাচেকা কন চকেু ভস্বো ়ে 

ভিরন চনর ়েরে। একবাে ওে চবর ়ে হর ়েচেে, ভস অবেয েুবই বৃদ্ধ বরেে সরে, নবু ভস ভনা 

কুিােী ন ়ে। কবধরবযে পে অপ না হর ়েচেে বসিিঞ্জেী। নােপে ভস অনযািােী 

পুরুষরদে চেেংসাে চেকাে হর ়েচেে, ভসই আ ়োই বেরেে ইচনহাস িাচেকা জানরন িা ়ে 

না কেনও। বসস্তুিঞ্জেী ভ  ভক্লদাক্ত পচেরবরেও নাে সােেয হাো ়েচন, এইটাই ভনা 

 রথাি। নাে কথাাবানযা অরনরকই বুঝরন পারে না, ভস িারঝ িারঝই দূরেে চদরক নাচকর ়ে 

থাারক, ভ ন েচবষযরনে েচব ভদরে চবমিতর ়ে চবরোে হর ়ে। েচবষযৎদ্রিা বরে একটা কথাা 

আরে, সচনযই চক না িানুরষে পরে সম্ভব  িাচেকা ভজযাচনষীরদে চবশ্বাস করে না, চকন্তু 

বসন্তিঞ্জেীে কথাা শুরন ভস প্রা ়েই হকিচকর ়ে  া ়ে। 

  

িাচেকা নেি গো ়ে বেে, বাচস, এোরন এরসা, আিাে পারে একটু দাাঁ ়োও। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ও িা, ওোরন  াব কী  আিাে সাজ েুরে ভফরেচে, ভোরক ভ  

ভদেরব  

  

িাচেকা বেে, েিনটা চনচবর ়ে দাও, না হরে অন্ধকারে আিারদে ভকউ ভদেরন পারব না। 

  

িাচেকাে একাচধকবাে সাধাসাচধরন বসন্তিঞ্জেী অচেরন্দ এরস দাাঁ ়োে। পরথা ভকানও 

বাচন ভনই,  াত্রীরদে িরধয ভকউ ভকউ েিন ঝুচের ়ে িরেরে, অস্পিোরব ভদো  া ়ে 

িেিান িানুরষে চিচেে। আকাে নাোেচিন, চনরিয , ভবে েীন আরে। িাচেকা চনরজে 

োেটা চদে বসন্তিঞ্জেীে গার ়ে। 
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একটুেি নীেরব পরথাে চদরক ভির ়ে থাাকাে পে বসন্তিঞ্জেী বেে, এই ভ  এন িানুষ, 

এে িরধয আিারদে ভিনা ভকউ আরে  

  

িাচেকা বেে, কী করে থাাকরব  এোরন পচিরিে িানুষই ভবচে আরস। বাংোে িানুষ 

গোসাগরে  ুব চদরন  া ়ে। এন দূরেে পথা, নরব দু-িােজন বাোচে আসরনও পারে। 

  

বসন্তুিঞ্জেী বেে, আিারদে ভিনা একজন িানুষরক আচি ভদেরন ভপোি িরন হে। 

  

িাচেকা ভহরস বেে,  াুঃ পাগচে! ভকানও িানুরষে িুেই ভদো  ারে না, এে িরধয নুই 

ভোক ভদেচব কী করে  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, িুে ভদচেচন, চকন্তু একজন িানুরষে ভহাঁরট  াও ়োে েচেটা ভ ন ভিনা 

ভিনা। ভস ভক আচি জাচন না, চকন্তু ভিনা ভেরগরে চঠকই।  

  

িাচেকা বেে, নুই পাচেস বরট। এই অন্ধকারে ভক কীেকিোরব হাাঁটরে, নাও চক ভবাঝা 

 া ়ে নাচক! 
  

বসন্তিঞ্জেী বেে, এেন একবাে সেরি ভগরে হ ়ে না  

  

িাচেকা বেে, এন োরন  ভকারিা ়োন েুচট চনর ়ে িরে ভগরে, হাাঁটাে পরে অরনক দূে। 

েীরনে িরধয এনটা পথা হাাঁটা  া ়ে  

  

বসন্তিঞ্জেী বাচেকাসুেে আবদারেে েচেরন নবু বেে, আিো আরি আরি ভহাঁরট  াব, 

ভবে িজা হরব, এই অন্ধকারে আিারদে িুে ভকউ ভদেরন পারব না, চকন্তু আিো নদী 

ভদেরন পাব। 

  

িাচেকা নবু উৎসাহ ভবাধ করে না। এই েীরনে োরন আোরিে ে যাে প্ররোেন ভের ়ে 

হাাঁটাহাাঁচট কেরন িা ়ে না ভস। বসন্তিঞ্জেীে কাাঁরধ হান ভেরে বেে, কাে বেং ভোে হরন 

না হরনই  াব, চত্ররবিীসেরি সূ য ওঠা ভদেব! 
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বসন্তিঞ্জেী বেে, অন ভোরে কী করে আিারদে  ুি োেরব  না হরে এরসা আিো 

সাো োন ভজরগ থাাচক। 

  

িাচেকা বেে,  চদ নুচি গান ভোনাও, না হরে জাগরন পাচে। 

  

অচেরন্দ দাাঁচ ়ের ়ে গান গাও ়োে ভকানও প্রশ্নই ওরঠ না। ধাোরো েীরনে বানারসে ঝাপটা 

োগরে গার ়ে। ওো িরে এে করেে িরধয। চবোনাে ওপে পা েচ ়ের ়ে বসে বসন্তিঞ্জেী। 

নাে ভকারে িাথাা ভেরে িাচেকা শুর ়ে প ়েে। আপনিরন বরে উঠে, আুঃ, ব ়ে োে 

োগরে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে,  চদ ভকানও গারেে নো ়ে… আে ভকাথাাও ভকউ ভনই, নুচি আিাে 

ভকারে িাথাা ভেরে শুর ়েে, গারেে পানাগুরো ়ে বানারস চঝচেচিচে েব্দ হরে, না হরে 

আেও োে োগন না  

  

েীরনে োরন চবোনাে উষ্ণনাই ভবচে পেন্দ হে িাচেকাে, ভস বেে, আিো  েন 

বৃন্দাবন  াব, নেন বসন্তকাে এরস  ারব, নেন না হ ়ে ভকানও গােনো ়ে… এেন নুই 

গান ধে, বাচস। 

  

বসন্তিঞ্জেী গুনগুন করে গান শুরু কেে। একটা পুরো গানও ভেষ হে না, নাে আরগই 

িাচেকাে নাচসকাগজযরন নাে েে হরন োগে। একটু পরে িাচেকাে িাথাাচট েুব সন্তপযরি 

নাচির ়ে বাচেরেে ওপে াাপন করে চদে বসন্তিঞ্জেী। নােপরেও চনরজ শুর ়ে প ়েে না, 

বরসই েইে। অরনকচদন পে আজ নারক গারন ভপর ়েরে, িৃদু করি ভস ভগর ়ে িেে 

একটাে পে একটা গান, চনরজরকই ভোনারে না, নন্ম ়ে হর ়ে ভ ন ভস ভকানও অদৃেয 

ভদবনাে কারে চনরবদন কেরে নাে সেীন। 

  

প্রথাি কুক্কুরটে  াক ধ্বচনন হরন না হরনই ভস জাচগর ়ে নুেে িাচেকারক। চনরজ দ্রুন 

কনচে হর ়ে চনে। সেরি চগর ়ে সূর যাদ ়ে ভদেরন হরব। িাচেকাে  ুরিে জ ়েনা সহরজ কারট 

না, ভস চবোসী পুরুষ, ভোরে ভজরগ ওঠাে কথাাটা চেে চননান্তই কথাাে কথাা, চবোসী 
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পুরুষো সূর যে ভনা ়োক্কা করে না। গচ ়েিচস কেরন কেরন ভস বেে, আিো ভনা এোরন 

ভবে কর ়েকচদন থাাকব, বযিনাে কী আরে, না হ ়ে আে একচদন ভদেব সূ য ওঠা! 

  

বসন্তিঞ্জেী অনুন ়ে করে বেরন োগে, না, আজই ইরে কেরে, নুচি কথাা চদর ়েচেরে, 

নুচি আিারক চনর ়ে  ারব না  

  

িাচেকারক ভেষ প যন্ত উঠরনই হে। বসন্তিঞ্জেী নাে ভিাে-িুে প্রোেরনে জনয এরন 

চদে ীষদুষ্ণ জে, পচেধারনে জনয জুচগর ়ে চদে কুনযা-পাজািা। ভকারিা ়োনরক নেব করে 

নাো  াত্রা কেে প্র ়োরগে চদরক। 

  

পরথা নীথায াত্রীরদে ভরান এেনও অবযাহন। চহন্দুরদে চবশ্বাস চত্ররবিীসেরিে জরে অিৃন 

চিরে আরে। ইন্দ্রপুত্র জ ়েন্ত অসুেরদে েেনা করে  েন অিৃরনে কুম্ভ বহন করে চনর ়ে 

 াচেরেন, নেন নাে ভথারক কর ়েক ভফাাঁটা অিৃন পর ়ে  া ়ে এোরন। অিৃন অচনুঃরেষ, 

নাই এোরন িান কেরে ভসই অিৃরনে স্পরেয সব পাপ ধুর ়ে  া ়ে। িৎসযপুোরি আরে 

ভ , সিুদ্র িন্থরনে পে অিৃনকুম্ভ চনর ়ে স্বরগযে নন্দনকানরন ভপৌাঁেরন জ ়েন্তে দী য বারো 

চদন সি ়ে ভেরগচেে। ভদবনারদে বারো চদরন িানুরষে বারো বৎসে, নাই জ ়েন্তে ভসই 

 াত্রাে মিতৃচনরন এোরন প্রচন িাদে বৎসরে পুিযিান হ ়ে। ইদানীং আে বারো বেে 

অরপো কোে কধ য থাাকরে না, নাই ে’ বেে অন্তে অধযকুরম্ভে প্রবনযন হর ়েরে। 

  

নীরথাযে পুিয সির ়েে সরে োেীচেক কি সহয কোে বযাপােটাও ভ ন জচ ়েন আরে। 

 ারদে গাচ ়ে-র া ়ো ি ়োে সািথাযয আরে, নাোও ইরে করে পদব্ররজ আরস, নাও ন হয 

পরদ। নদীে ি ়ো ়ে অসংেয ভোট ভোট নাাঁবু, নাে িরধযই নীথায াত্রীো ভকানওিরি িাথাা 

গুাঁরজ থাারক। অরনরক নাাঁবুে আ, ়েও পা ়েচন, ভোো আকারেে নীরি শুর ়ে থাাকরনও নারদে 

ভ্রুরেপ ভনই। নানান সম্প্রদার ়েে সাধুোও সিরবন হর ়েরে আরগ ভথারক, নারদে িরধয 

নাগা সন্নযাসীো সমূ্পিয চনোবেি। 
  

িাচেকাো  েন এরস ভপৌাঁেে, ননেরি সূ যরদব জে ভের ়ে উরঠ এরসরেন। জবাকুসুি 

বরিযে বদরে নাাঁে রূপ এেন স্বিযাে। এেই িরধয কনকরন ঠাণ্ডা জরে বহ ভোক ভনরি 
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পর ়েরে িারন। সাধুরদে নাাঁবু ভথারক ভেরস আসরে নানােকি সিীনযরনে ধ্বচন। নাগা 

সন্নযাসীো সাে ভবাঁরধ েুটরে, চত্রেূে হারন, কর ়েকজন িযাাঁিারে হঠ  াও, হঠ  াও। 

  

োেনী ়ে নােীো অনয সি ়ে  নই আব্রু েো করুক, নীথাযাারন এরস সব চবচধচনরষধ ভ ন 

 ুরি  া ়ে। এোরন হাজাে হাজাে িানুরষে িরধয নােীরদে সংেযাও ভনহান কি ন ়ে। 

নারদে জনয পৃথাক ভকানও  াট ভনই, পুরুষরদে সরেই নাো নদীরন িান কেরে, অরনরক 

চেরজ োচ ়ে পরেই অসংেয িেুে দৃচিপথা চদর ়ে চফরে  ারে। 

  

বসন্তিঞ্জেী ও ়েনা ়ে িুে ভঢরক ভেরেচেে, গাচ ়ে ভথারক ভনরি হাাঁটরন হাাঁটরন িাচেকা বেে, 

ভ ািটা েুরে ভফে, বাচস, এোরন স্ত্রীরোরকে ভোো িুে ভদোরন ভকানও আপচত্ত ভনই। 

ভ ািটা ়ে িেু ঢাকা থাাকরে নুচিই বা সব চকেু ভদেরব কী করে  

  

বসন্তিঞ্জেী সরে সরে ও ়েনা সচের ়ে বেে, জা ়েগাটা কন ভিনা োগরে, ভ ন আরগ 

ভদরেচে। 

  

িাচেকা বেে, অরনক ভোরকে িুরে গল্প শুরনচে ভনা, শুনরন শুনরন ভিনা োরগ। 

  

বসন্তিঞ্জেী হান নুরে বেে, ওই  ান চদকটা ়ে িরো  াই।  

  

িাচেকা ভসচদরক নাচকর ়ে বেে, ওোরন ব ়ে ভবচে িানুরষে জটো। ধুরো আে ভধাাঁ ়ো 

উ ়েরে। ওচদরক চগর ়ে কী হরব  বেং বাাঁ চদকটা চনচেচবচে। এচদক চদর ়ে নদীে ধাে প যন্ত 

 াও ়ো  ারব। 

  

আপচত্ত না করে ভসচদরকই োচনকটা এরগাে বসন্তিঞ্জেী। নােপে হঠাৎ ভথারি চগর ়ে 

বেে, ওই চদকটাই চকন্তু োে চেে। আিারদে ওচদরকই ভ রন হরব। 

  

িাচেকা ে ু হারসয বেে, ভোরনা পাগচেে কথাা! নুই ভনা সচনযই আরগ এোরন আচসসচন, 

নুই কী করে জানচে ওচদকটা োে  
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বসন্তিঞ্জেী বেে, আিাে িন বেরে! 

  

কােী না এোহাবাদ, ভিাগেসোই ভথারক ভ -রকানও চদরকই  াও ়ো  া ়ে, িাচেকাে ইরে 

চেে আরগ কােীরন চগর ়ে চকেুচদন থাাকাে। বসন্তিঞ্জেী নেন বরেচেে, আরগ প্র ়োগ 

দেযন করে আচস িরো। নেনও চকন্তু ভস কুম্ভরিোে এই িারনে কথাা জানন না, 

িাচেকােও জানা চেে না, হাজাে হাজাে িানুরষে সরে একসরে নদীরন  ুব চদর ়ে পুিয 

অজযরনে সৃ্পহাও নাে ভনই। ভিোে কথাা ভজরনই ভস বরেচেে, অন চের ়েে িরধয এেন 

এোহাবাদ না চগর ়ে আরগ কােী  াও ়োই ভনা ভ, ়ে। বসন্তিঞ্জেী নবু ভজদ ধরেচেে, না, 

আরগ এোহাবাদ, নাে িন বেরে, এেন এোহাবাদ ভ রন হরব। 

  

ওে িন কী করে এসব কথাা বরে  এই িরনে চনচেে পাও ়ো ভবজা ়ে কচঠন।  

  

িাচেকা বেে, চঠক আরে। িে  ান চদরকই  াই, ভদচে ভসোরন কী আরে! 

  

ভসচদরক িিেই চে ়ে বা ়েরে, িানুষজন ভঠরে ভঠরে এগুরন হরে। এচদকটা ়ে গা 

ভ াঁষার চষ অসংেয নাাঁবু, িাঝোন চদর ়ে সরু পথা, নাে ওপে আবাে চেচেচেে উৎপান। 

বসন্তিঞ্জেী এক পথা ভের ়ে অনয পথা ধরে  ারে চনরজ চনরজ, ভ ন সব নাে ভিনা, ভস-ই 

িাচেকাে পথা প্রদেযক। 

  

আেও চকেুটা  াবাে পে ভদো ভগে সাচে সাচে ভদাকান। গেি গেি চজচেচপ আে কিুচে 

োজাে গন্ধ পাও ়ো  ারে। না ভদরে িাচেকা ভবে উৎফুে হর ়ে উঠে। ভস ভপটুক িানুষ, 

োবারেে সুগরন্ধ নাে চেরদ িাগা ়ে চদর ়ে উরঠরে। না হরে ভনা চঠক চদরকই চনর ়ে এরসরে 

বসন্তিঞ্জেী। 

  

এচদরক িার ়েে চবরেষ িে ভনই। ভদাকানগুচেে সািরন চবোে চবোে ক ়োইরন ফুটরে 

োাঁচট দুধ। ব ়ে এক োাঁ ়ে দুরধে দাি দে প ়েসা। বাোচেো ভোট ভোট চজচেচপ বানা ়ে, 

এোরন এক একচট চজচেচপ নাে িাে গুি ব ়ে, েরস এরকবারে টুসটুরস। পদ্মপানা ়ে করে 

চবচি হরে কিুচে আে হােু ়ো। িাচেকাে এরকবারে চজরে জে আসাে উপিি। 
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বসন্তিঞ্জেী চকন্তু োবারেে জনয আকৃি হর ়ে এচদরক আরসচন। এন সকারে ভস চকেুই 

ভেরন িা ়ে না। কিুচে চকংবা চজচেচপ চকেুই ভস োরব না। িাচেকাে অরনক পী ়োপীচ ়েরন 

ভস এক টুকরো চজচেচপ ভেরে িুরে চদে শুধু। গেি দুধ িাচেকাে েুব চপ্র ়ে, বসন্তিঞ্জেীে 

িুরে দুধ এরকবারে ভোরি না। একটা িি োাঁ ়ে েচনয দুধ চনর ়ে িুিুক চদরন চদরন িাচেকা 

আবাে হাাঁটরন শুরু কেে। ভদাকানগুচেে পে জা ়েগাটা ফাাঁকা, এচদক চদর ়েও নদীে ধারে 

ভপৌাঁেরনা  া ়ে। 

  

িাচেকাে ভির ়ে একটু এচগর ়ে চগর ়েচেে বসন্তুিঞ্জেী, চপচের ়ে এরস বেে, কাে োরন 

ভনািারক বরেচেোি, এোরন আিারদে একজন ভিনা িানুষ আরে  আচি েুে বচেচন। 

  

িাচেকাে ভগাাঁফ দুধ ভেরগ সাদা হর ়ে ভগরে। ভেষ িুিুক চদর ়ে োাঁ ়েটা েুাঁর ়ে ভফরে চদর ়ে 

ভস চজরজ্ঞস কেে, কই  

  

বসন্তিঞ্জেী ভিারেে ইচেরন একচদক ভদোে। 

  

ভসচদক নাচকর ়ে আেও চবচমিতন হে িাচেকা। একটা পাথারেে িাের ়েে ওপে বরস আরে 

একজন িানুষ, পবরন িচেন ভগরু ়ো বস্ত্র, িুেেচনয দাচ ়ে ভগাাঁরফ জেে, হারন একচট 

োচঠ। এই ভোকচটরক িাচেকা কচমিতনকারেও ভদরেচন। 

  

িাচেকা বসন্তিঞ্জেীে চদরক চফরে চজরজ্ঞস কেে, ও ভক  

  

বসন্তিঞ্জেী পােটা প্রশ্ন কে, নুচি ওরক ভিরনা না  

  

িাচেকা বেে, বারপে জরন্মও চিচন না। 

  

বসন্তিঞ্জেী হাসে। 

  

িাচেকা ভগাাঁ ়োরেে িনন উপচবি ভোকচটে কারে এচগর ়ে চগর ়ে বেে, নিস্কৃাে, িহাে ়ে 

চক বাোচে  
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ভোকচট িুে নুরে িাচেকাে চদরক নীেরব নাচকর ়ে েইে। 

  

িাচেকাে বুকটা হঠাৎ ভকাঁরপ উঠে। চবমিতর ়ে বা পুেরক ন ়ে, অজানা আেিা ়ে। চনরজে 

 চনষ্ঠ বনু্ধরক ভস চিনরন পারেচন, অথাি বসস্তুিঞ্জেী চিনে কী করে  এই িানুষচটরক ভস 

িাত্র একবাে দুবাে ভদরেরে, নাও অল্প সির ে জনয। এই িানুষচট ভ  এোরন বরস 

থাাকরব, নাই বা বসন্তিঞ্জেী ভকিনোরব জানে  ভস এচদরকই আসবাে জনয বােবাে 

বেচেে ভকন  বসন্তিঞ্জেীে চক অরেৌচকক েিনা আরে  এন কারিে পে  ারক ভস 

চববাহ কবে, ভস সাধােি িানবী ন ়ে  

  

দাচ ়ে-রগাাঁরফ িুেিণ্ডে ঢাকা থাাকরেও ভিাে ভদরে িানুষরক ভিনা  া ়ে! িাচেকা 

অস্ফুটোরব বেে, েেন। 

  

েেরনে দৃচিরন চবমিত ়ে ভনই, সািানয িািেযও ভনই। ভস ভকানও কথাা না বরে ভির ়ে েইে 

োন্তোরব। 

  

িাচেকা নাে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে বেে, েেন, নুই এোরন  কনকাে ভনাে ভকানও সন্ধান 

ভনই, নুই এোরন আচেস কনচদন  এোরন কী কচেস  কথাা বেচেস না ভকন  আিারক 

চিনরন পাচেসচন। আচি িাচেকা, িাচেকা! 

  

েেন এবাে শুধু বেে, িাচেকা। 

  

িাচেকা বেে, ওই দযাে বসন্তিঞ্জেী, আিাে বাচস। িরন আরে ওে কথাা  আচি এেন 

ওরক চবর ়ে করেচে। সিারজে িুরেে ওপে নুচ ়ে ভিরে চদর ়েচে। বাচসই ভদোে ভ  নুই 

এোরন একো বরস আচেস। 

  

েেন বসন্তিঞ্জেীে চদরক এক পেক নাচকর ়েই চফচের ়ে চনে িুে। ভকানওেকি সম্ভাষি 

জানাে না। 
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িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, নুই এোহাবারদ  াপচট ভিরে েুচকর ়ে ের ়েচেস ভকন ভে  কনচদন 

হে  

  

েেন বেে, কাে এরসচে। 

  

কাে  কাে কেন  

  

োরন ভপৌাঁরেচে 

  

বসন্তিঞ্জেী ভনারক হাাঁটরন ভদরেচেে োিা ়ে। ভদরেই চিরনরে। আচি ভদেরন পাইচন। 

বযাটা, নুই সাধু হর ়েচেস নাচক  

  

না। 

  

না হরে ভগরু ়ো ধােি করেচেস ভকন  

  

িোরফো ়ে সুচবধা হ ়ে। 

  

িোরফো ়ে সুচবধা হ ়ে িারন  নুই চক  ুরে  ুরে ভব ়োস নাচক  কাে োরন এরস 

ভপৌাঁরেচেস, ভনাে ভকানও আিানা চঠক হর ়েরে?  

  

েেন আবাে িুপ করে ভগে। 

  

িাচেকা বেে, বুরঝচে, নুই সন্নযাসী ভসরজচেস, ভোো িারঠ পর ়ে থাাকরন িাস! ভোজনং 

 ত্রনত্র, ে ়েনং হট্টিচন্দরে, নাই না  ওসব িেরব না, ওঠ, আিারদে সরে িে। 

  

েেন ীষৎ কানেোরব বেে, এই ভবে বরস আচে। 

  

িাচেকা প্রবে ভবরগ িাথাা দুচের ়ে বেে, উহুঃ, ও কথাা শুনব না। এনচদন পে ভদো হে, 

ভনারক সহরজ ো ়েচে নাচক  পাচের ়ে পাচের ়ে ভব ়োচেস ভকন ভে, ভনাে কী হর ়েরে  
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েেন বেে, চকেু না। 

  

িাচেকা নাে কুনযাে ভজব ভথারক িুরুরটে বাে বাে কেে। একচট িুরুট েেরনে চদরক 

এচগর ়ে চদর ়ে বেে, ভন। আচি এোহাবারদ বাসা ো ়ো করেচে, অরনক  ে আরে, নুই 

ভসোরন থাাকচব িে। অরনক গল্প আরে। এে িরধয কন কী ভ   রট ভগে।  

  

েেন িুরুট চনরন আপচত্ত কেে না। 

  

বসন্তিঞ্জেী িুে চনিু করে আরে, এবাে ভস চফসচফস করে স্বািীরক বেে, আরগ ওে 

জনয চকেু োবারেে বযবাা করো। ভদরেই ভবাঝা  ারে, অরনকচদন উচন োে করে 

োনচন। 

  

িাচেকা বেে, চঠক কথাা। আরগ চকেু োও ়ো দেকাে। িে েেন, এোরন েুব োে দুধ 

পাও ়ো  ারে, ভেরেই িাো হর ়ে উঠচব, আচিও আে এক োাঁ ়ে োব। 

  

েেন ভ ন একচট িাকা োগারনা কারঠে পুনুে, নাে হান ধরে টানরন টানরন চনর ়ে িেে 

িাচেকা। দুরধে োাঁ ়ে ভদও ়ো হরে ভস পান কেরন োগে  রন্ত্রে িনন।  

  

িাচেকা আেও অরনকগুচে চজচেচপ চকনে, বসন্তিঞ্জেী এেনও চকেু ভেরন োচজ ন ়ে। 

িারনে আরগ ভস চকেু ভেরন িা ়ে না। 

  

িাচেকা বেে, বাচস চকেু না ভেরেও নুই না চনর ়ে োচবস না েেন। ওে পাচেে আহাে। 

সাোচদরন কেন ভ  িুচটিুচট কী একটু ো ়ে না ভটেই পাও ়ো  া ়ে না। নুই চজচেচপ 

োেবাসচন, িরন আরে, িাচনকনো বাজারেে কারে এক ভদাকান ভথারক আিো প্রা ়েই 

গেি গেি চজচেচপ ভেনাি, নেন ভনােও প ়েসা চেে না, আিােও ভনিন প ়েসা চেে 

না, ইরে হরেও দু-িাে োনাে ভবচে ভকনাে েিনা থাাকন না। এ চজচেচপ অচন সরেস! 
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েেন বসন্তিঞ্জেীে উপচাচনে প্রচন ভকানও িরনার াগই চদরে না, ভগাটা িারেক চজচেচপ 

ভস ভের ়ে ভফেে। ভদাকাচনে কাে ভথারক এক  চট জে ভির ়ে চনর ়ে পান কেে সবটা। ভস 

ভ  েুবই েুধানয ও নৃষ্ণানয চেে নারন ভকানও সরন্দহ ভনই। 

  

িুরুরট টান চদর ়ে বেে, এবাে আচি  াই  

  

িাচেকা বেে,  াই িারন, ভকাথাা ়ে  াচব  বেোি ভ , নুই আিারদে সরে থাাকচব  

  

চিধাগ্রিোরব েেন বেে, বাচ ়ে  আচি ভনা কারুে বাচ ়েরন থাাচক না। 

  

িাচেকা প্রা ়ে ধিক চদর ়ে বেে, কারুে বাচ ়ে আে আিাে বাচ ়ে চক এক হে  এনচদন পে 

ভনারক ভপর ়ে আচি ো ়েচে আে চক! এন হাজাে হাজাে িানুরষে িরধয একজন ভিনা 

িানুষরক েুাঁরজ পাও ়ো কী আি য বযাপাে। বাচসে ভিাে আরে বরট, চঠক ভনারক ভদরেরে। 

জাচনস েেন, অদু্ভন কাকনােী ়ে বযাপাে, আিারদে প্র ়োরগ আসাে ভকানও চঠক চেে 

না। কােীরনও িরে ভ রন পােনাি। কােীরন ভগরে আে ভনাে সরে ভদো হন না। 

নােপে এোরন এরসও আিো প্রথারি জটাধােী আ,রিে চদকটা ়ে  াচেোি, বাচসে কী 

ভে ়োে হে, বেে, ওই ভদাকানগুরোে চদরক িেে। ও চঠক বুরঝচেে, চজচেচপ আে গেি 

দুধ ভপরে আচি েুচে হব। এচদরক এোি বরেই ভনা ভদো হর ়ে ভগে ভনাে সরে। ভনাে 

সরে আে ভকউ এরসরে  

  

েেন দু চদরক িাথাা না ়েে। 

  

িাচেকা বেে, নরব আে কী, িে, িে। আচি এন িানুরষে চের ়ে িান-টান কেব না। 

বাচ ়ে চফরে ওসব ভসরে ভনও ়ো  াক। চবরকরেে চদরক আবাে না হ ়ে এচদরক আসা  ারব। 

সম্রাট আকবরেে কনচে ভফাটযটা ভদরেচেস  ও ভদেচব কী করে, নুই ভনা কাে োচত্তরে 

এরসচেস। ভফাটযটা োে করে  ুরে ভদোে ইরে আরে। নােপে েেিাজ িুচনে আ,ি… 
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চনিোচজ অবাা ়ে েেনরক ো ়োবাচ ়েরন চনর ়ে এে িাচেকা। েেন হাঁ-না ো ়ো কথাাবানযা 

চবরেষ বরে না। নাে িুেোচন উদাসীননা ়ে িাো। িাচেকা অবেয না েে কেরে না 

চবরেষ। এনচদন পে পুেরনা বনু্ধরক ভপর ়ে ভস চনরজে কথাাই বরে  ারে সানকাহন। 

  

দুপুেরবো গেি জে আচনর ়ে িাচেকা চনরজও ভ িন িান কেে, ভনিচন বনু্ধরকও িান 

কেরন বাধয কোে। েেরনে ভগরু ়ো বসন োচ ়ের ়ে পোে চনরজে পচেষ্কাে ধুচন ও কুনযা। 

কােই ভস পোিাচনক ভ রক েেরনে দাচ ়ে কাচির ়ে ভদরব োচসর ়ে োেে।  

  

নােপে িবযয-রিাষয ভেহয-রপ ়ে নানা পরদে িধযাে ভোজ িেে অরনকেি ধরে। নােী-

পুরুরষে একসরে ভেরন বসাে েীচন ভনই, িাচেকা অরনক সাধাসাচধ কেরেও বসন্তিঞ্জেী 

নাে সরে আহারে বরস না, আজ অচনচথা ের ়েরে, আজ ভনা প্রশ্নই ওরঠ না। বসন্তিঞ্জেী 

পচেরবেন কেে সব। েেন চনুঃেরব্দ ভের ়ে  াচেে, হঠাৎ ভেরষে চদরক ভস হিচ ়ে ভের ়ে 

পর ়ে ভগে থাাোে ওপরে। িাচেকা নাে কাাঁধ ধরে ভটরন নুরে বেে, একী, কী হে ভনাে  

  

েেরনে দু িেু  ুরি জ ়োরনা। শুধু নৃষ্ণানয ও েুধানয ন ়ে, ভবাঝা ভগে, অরনকচদন ভস 

োে করে  ুিা ়েচন। আজ উদে পূিয হও ়োে পে োরজযে  ুি ঝাাঁচপর ়ে পর ়েরে নাে ভিারে। 

নেনই নাে জনয চনচদযি  েচটরন নারক পাচঠর ়ে ভদও ়ো হে চব,ারিে জনয। 

  

িাচেকাও চনরজে চবোনা ়ে এরস পান িুরে চদর ়ে গ ়েগ ়ো টানে োচনকেি। নাে 

চদবাচনদ্রাে অরেযস আরে। বসন্তিঞ্জেী চনরজে কাজ টাজ ভসরে এে োচনক পরে। 

বসন্তিঞ্জেী িাথাাে িুরে চবচে ভকরট চদরে িাচেকাে সহরজ  ুি আরস। 

  

আোরি ভিাে বুরজ িাচেকা বেে, বাচস, ভনাে নজরেে ভজাে আরে বরট। আিাে বনু্ধ, 

আচি নারক চিনরন পাচেচন, নুই চঠক চিরনচেস। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, িানুষটা ব ়ে দুুঃেী। 
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িাচেকা বেে, বোবেই ওে দুুঃেী দুুঃেী োব। অল্প ব ়েস ভথারকই ওে বাপ-িা ভনই, 

আপনজনও ভকউ ভনই। দুুঃে ভনা থাাকরবই। স্বাোচবক। নরব কী জাচনস, িিাবিতর ়ে দুুঃেী 

দুুঃেী োব কেরে ওই োবটাই ভেষপ যন্ত ভপর ়ে বরস। এবাে ওে  া ়ে ভথারক এই দুুঃরেে 

েূনটা ো ়োরন হরব। এবাে ভজােজাে করে ওে একটা চবর ়ে ভদও ়ো দেকাে। চবর ়ে করে 

চথানু হরে ওসব ভকরট  ারব। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, উচন চক োচজ হরবন  িরন হে ভ ন, চকেুচদন আরগই ওে বউ িাো 

ভগরে। 

  

িাচেকা সরে সরে ভিাে ভিেে, নাে েুরু কুাঁিরক ভগে। ভস বেে, আাঁ  কী বেচে  

েেরনে চবর ়ে হে করব ভ  নাে বউ িাো  ারব। েেন ভনা ওে চবর ়েরন আিারক ভনিন্তন্ন 

করেচন। ভনারক ভনিন্তন্ন করেচেে  না হরে নুই জানচে কী করে  

  

বসন্তিঞ্জুেী কাাঁিুিািুোরব বেে, না, আচি জাচন না। চকন্তু ওরক ভদরে িরন হে, উচন 

সদয ব ়ে একটা ভোক ভপর ়েরেন। স্ত্রীচবর ়োরগে িনন ভোক।  

  

উরঠ বরস েীচনিনন োগন স্বরে িাচেকা বেে, কী উদ্ভট পাগরেে িনন কথাা বচেস! 

ভকানও িানুষরক ভদরেই বো  া ়ে ভ  নাে বউ িা ভগরে  িরন হে আে িরন হে, ভনাে 

এই িরন হও ়ো চনর ়ে আে পাচে না। 

  

এে আরগে সব বযাপােগুরো কাকনােী ়ে বরে ধরে চনর ়ে িাচেকা অরনকটা স্বচি ভবাধ 

করেচেে। চকন্তু এবারে বসন্তিঞ্জেীে বযবহাে েুব বা ়োবাচ ়েে প যার ়ে িরে  ারে।  ারক 

ভস ভপ্রি ও নিয সহিেী রূরপ ভপরন িা ়ে, ভস জাদুকেীে েূচিকা ভনরব ভকন  জাদুকেীরক 

চনর ়ে ভকউ সংসাে বাাঁধাে স্বপ্ন ভদরে না। 

  

ভস িুদ্ধস্বরে বেে, আচি এেুচন েেনরক চজরজ্ঞস করে আসচে। 
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বসন্তিঞ্জেী বযাকুেোরব িাচেকাে হান ভিরপ ধরে বেে, না, না, এেন থাাক, উচন চব,াি 

কেরেন। হ ়েরনা আিাে েুে হর ়েরে। 

  

িাচেকা বেে, েুে হর ়েরে না চঠক হর ়েরে এেুচন নাে সিাধান হর ়ে  ারব। 

  

দপদচপর ়ে ভস ভবচের ়ে ভগে  ে ভথারক। 

  

একনো ়ে েবরনে  রেও নারক পাও ়ো ভগে না। নাে চবোনা েূনয। হাাঁকাহাাঁচকে পে 

একজন চেদিনগারেে কাে ভথারক জানা ভগে ভ  েেনরক ভস নাে োচঠ ও পটুচে চনর ়ে 

ভবচের ়ে ভ রন ভদরেরে। 
  

ে যাে ওপে েেন েুরে ভেরে ভগরে িাচেকাে ভদও ়ো ভপাোক। 

৩৮. এোহাবাদ ভথারক 

উরিেযহীনোরব পদব্ররজ 

এোহাবাদ ভথারক উরিেযহীনোরব পদব্ররজ, জননাে ভরারনে সরে চিরে চননচদন পে 

েেন চবন্ধযািরে ভপৌাঁেে। এিন এক অদু্ভন উদাসীননা নারক ভপর ়ে বরসরে ভ , নাে 

েুধা-নৃষ্ণা-চনদ্রা ভবারধেও সেচন ভনই। সাোচদন হ ়েরনা আহারেে কথাা িরনই পর ়ে না, 

আবাে িধয োরন হঠাৎ ভস উদরেে জ্বাো ়ে জ্বেরন থাারক।  

  

একটানা পথা িোে পে পা দুচট প্রা ়ে অবে হর ়ে এরসরে, চবন্ধযবাচসনীে িচন্দরেে চসাঁচ ়েরন 

অরনকেি বরস েইে েেন। েেীে ক্লান্ত, চকন্তু িরনে চনবৃচত্ত ভনই। িন আকাে ভথারক 

পানারে পচেভ্রিি করে। আবাে এিনও হ ়ে, িানুষ চনরজ কী ভ  চিন্তা কেরে, ভসটাই ভস 

িরন োরে না। 
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িচন্দরেে িত্বরে বহ িানুরষে চে ়ে, েেন অেস িরন ভস চদরক ভির ়ে আরে, চবরেষ 

কারুরক ভদেরে না। এক জা ়েগা ়ে একদে ভোক ভগাে হর ়ে চ রে বরস একটা গান 

গাইরে। েেন ভস গারনে প্রচনও িরনার াগ ভদ ়ে চন, নীথায াত্রীরদে সব গান প্রা ়ে একই 

েকি হ ়ে, সুরেেও কবচিত্রয থাারক না। হঠাৎ নাে েটকা োগে, এো কী োষা ়ে গাইরে  

  

,ী িধুচিষ ীশ্বরেে কীনযন িেে চনেন্তে 

        চ রটা েূচিোরগ শুদ্ধরূরপ ভহার ়ে জান 

        নাে ধুচে চ রটা চেরে ধরে, চনির ়ে জাচনবা চসরটা নরে 

        কৃরষ্ণে পেি বল্লে ভহার ়ে সাোন। 
  

োচনকটা বাংোে িনন শুনরন োগরেও উ্চপােি বাোচেরদে িনন ন ়ে। েেন ওচ ়ে ়ো 

োষা ভিাটািুচট চেরে চনর ়েচেে, ওচ ়ে ়োরদে উ্চপােিও অনযেকি। বাংোে চবচেন্ন ভজো ়ে 

বাগেচে চবচেন্ন, েেরনে সরে ভপ্রচসর চি করেরজ চকেু চসরেট ও কুচিল্লাে োত্র চেে, 

নাো চনরজরদে িরধয কথাাবানযাে সি ়ে চকেুই প্রা ়ে ভবাঝা ভ ন না। চেচেনোরব বাংো, 

চকন্তু উ্চপােি শুরন িরন হ ়ে অনয োষা। 

  

ওো ভ  োষারনই গান করুক, নারন েেরনে চকেু আরস  া ়ে না। নবু ভস একটা অকােি 

ভকৌনূহে ভবাধ কেে। িন চদর ়ে শুনরন োগে ভসই গান। 

  

একটু পরে এরদে িরধয ভথারক একজন বযচক্ত, এই েীরনও োচে গার ়ে শুধু একটা 

নািাবচে জ ়োরনা, নাে িুচণ্ডন িিরক িি ব ়ে চেো, এরস বসে েেরনে কাোকাচে। 

েেন নাে চদরক চফরে চজরজ্ঞস কেে, আপনাো বাংোরদরেে ভকান ভজো ভথারক 

এরসরেন  

  

ভোকচট হঠাৎ ভিারধ অচ হযিূচনয ধােি কেে। রুদ্র িরে বেে, সবই আপনারদে বাংো  

ভকন, িানুরষে অনয ভকানও োষা ভনই  আিো আসাি ভথারক এরসচে, আিারদে োষা 

অহচি ়ো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 551 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেন োচনকটা কুাঁকর ়ে ভগে। অকােরি নারক এই ধিক ভেরন হে। কাে োষা বাংো, 

কাে োষা অহচি ়ো, না ভজরন নাে কী দেকাে! 

  

নােপে নাে একটু হাচস ভপে। নাে িা চেরেন আসারিে কনযা। ভসই চহরসরব অহচি ়ো 

ভনা েেরনেও িানৃোষা! িা। শুধু একটা েব্দ িাত্র, িার ়েে িুেোনা ভকিন চেে, নাও 

ভস জারন না। ভস কেনও আসারি  া ়েচন, ভস ভসোনকাে োষা চেেরব কী করে  নবু এই 

ভোকচটরক নাে আত্মীর ়েে িনন িারন হে। 

  

ভস চবনীনোরব ভোকচটরক বেে, গানচট শুনরন োে োগচেে। আপনাো অরনক দূে 

ভথারক এরসরেন, চফরন চফেরন অরনক চদন ভেরগ  ারব, নাই না  

  

ভোকচট এবারে একটু নেি হর ়ে বেে, আিো এক বৎসরবে জনয নীথায ভ্রিরি ভবচের ়েচে। 

আসচে ভসই চেবসাগে ভথারক। আসারিে িানুষ ভবচে দূে  া ়ে না, আচি প্রচন বৎসে দে-

বারোজরনে একচট দে চনর ়ে কােী-প্র ়োগ িথুাবা বৃন্দাবন প যন্ত  ুচের ়ে চনর ়ে আচস। আচি 

চনরজ সনীিাে পীঠাান অরনকগুচে  ুরেচে। চবন্ধযািে বাচক চেে, এোরন সনীিার ়েে 

বাি পার ়েে আেুে পর ়েচেে জারনন ভবাধ কচে  িহাের ়েে চনবাস ভকাথাা ়ে  

  

েেন একটু ইনিন করে বেে, আিাে বাচ ়ে পুেী, জগন্নাথাধাি। 

  

ভোকচট কপারে দু হান ভঠচকর ়ে বেে, ওুঃ, ভস ভনা িহানীথায। দু’বাে দেযন করে এরসচে। 

আপচন না হরে বাোচে নন, বাংো ়ে কথাা বেচেরেন।  

  

েেন বেে, কারজে জনয চেেরন হর ়েরে। 

  

ভোকচট বেে, আিারদে ইস্কৃুরেও বাংো প ়েরন হ ়ে। আিারদে স্ত্রীরোরকো ভিেো ভের ়ে 

োচ ়ে পো শুধু করেরে। ভোকবাবা বাোচেরদে কা ়েদা ়ে িুরে ভটচব কারট। এ সব আিাে 

দু’িরেে চবষ। 
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েেন ভকানও চবনরকয জ ়োরন িা ়ে না। ভস ভোকচটে িুরেে চদরক ভির ়ে ভথারক বেে, 

আিাে েুব আসারি ভ রন ইরে করে। একবাে অন্তন ভসই ভদেটা ভদেরন িাই। 

  

ভোকচট উৎসাচহন হর ়ে বেে, এ আে এিন কী কথাা, আিারদে সরেই ভ রন পারেন। 

আিাে নাি েক্ষ্মীনাথা ফুকন, চেবসাগরে েচ ়েদাে চহরসরব আিারক সকরে এক  ারক 

ভিরন। ভকানও অসুচবরধ হরব না। ওোরন আিাে বাচ ়েরন থাাকরবন। োহা েেি চদরন 

পােরবন ভনা  

  

েেন িাথাা ঝুচকর ়ে সিচন জানাে। 

  

ভোকচট বটু ়ো ভথারক একটা কাাঁিা সুপুচে বাে করে এচগর ়ে চদর ়ে বেে, এই চনন, গু ়ো 

োন। 

  

এটা বনু্ধরত্বে চিে। সেেোরব েেন ভসটা িুরে পুরে চদে। 

  

বৎসেোরনক ধরে েেন ভরারনে েযাওোে িনন ভেরস ভব ়োরে। নাে জীবন এেন 

সমূ্পিয উরিেযহীন। ভকানও জা ়েগারনই ভস দু’ একচদরনে ভবচে থাারক না। এক জা ়েগা 

ভের ়ে অনয ভকাথাা ়ে  ারব, নাও ভস োরব না আরগ ভথারক। অথাি ভস সন্নযাসী হ ়েচন, 

নাচিকও হ ়েচন। 

  

িচহোিচিে কচঠন অসুরেে সি ়ে ভস চবচেন্ন ভদবাের ়ে চগর ়ে ধনযা চদর ়েরে, সিি আিাে-

অনুষ্ঠান ভিরন ভস পূজা চদর ়েরে শুদ্ধ োরব, একান্ত িরন। সাধক পুরুষরদে কারে কৃপা 

চেো করেরে। িচহোিচি নবু বাাঁিে না, নাে সংসাে ভেরে নেনে হর ়ে ভগে। 

  

োত্র ব ়েরস ভস ভদব-চিরজ অচবশ্বাসী হর ়ে উরঠচেে, চনোকাে পেরিশ্বরেে প্রচন েচক্ত 

চেে না। িচহোিচিরক চববারহে সি ়ে ভস কটরক কচব েবীন্দ্রবাবুে অনুরপ্রেিা ়ে ব্রাহ্ম ধরিয 

দীো ভন ়ে। িচহোিচিে  েন জীবন-সংে ়ে হ ়ে নেন ভ -রকানও চবশ্বারসে িূরেয ভস 

নারক বাাঁিারন ভির ়েচেে। চনোকাে ব্ররহ্মে কারে চকেু প্রাথাযনা কো সহজ ন ়ে, ভিাে বুরজ 
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 াে ভকানও রূপ কল্পনা কো  া ়ে না, নাাঁে কারে চক চকেু িাও ়ো  া ়ে  বেং চহন্দু ভদব-

ভদবীরদে িূচনযগুচেে রূপ িানুরষেই িনন, িানুরষে দুুঃরে নাাঁরদে প্রাি কাাঁদরন পারে। 

েেন নাই জগন্নাথারদব, চেব, দুগযা, কােী, ভকানও ভদবনারকই  াকরন বাচক োরেচন। 

ভ   া বরেরে, নাগা-নাচবজ, জচ ়ে বুচট, িেিািৃন সব ভিরনরে। নবু িচহোিচিরক োো 

ভগে না। 

  

এে ফরে েেন  চদ আবাে করঠাে নাচিক ও অচবশ্বাসী হর ়ে উঠন, ঠাকুে-রদবনারদে 

গােিন্দ কেন, না হরে না েুব অস্বাোচবক িরন হন না। ভিাধ-অচেিান বযথাযনাে 

হাহাকারে ভস ধিয-চবিুেও হরন পােন। িচহোিচিে ভেষ ে যা ়ে ভস নাে হান ধরে 

বরসচেে চে ়েরেে কারে, বােবাে বেচেে ভ রন ভদব না, ভনািারক িরে ভ রন ভদব না। 

িানুরষে পরে  নদূে সম্ভব ভিিা করে ভস নাে স্ত্রীরক ধরে োেরন ভির ়েচেে, নবু 

আকারেে ভদবনাো নারক ভকর ়ে চনরেন। ীশ্বরেে এ কী েীো, ভক জারন! 
  

িচহোিচি ভেষ চনশ্বাস ভফোে পে েেন হান োচ ়ের ়ে উরঠ দাাঁচ ়ের ়েচেে। ভস ভিারধ 

জ্বরে ওরঠচন, ভোরক ভেরে পর ়েচন। অদু্ভন এক অবসারদ েরে চগর ়ে চেে নাে িন। ভস 

চনরজে োগযরকই দাচ ়ে করেচেে। এ জীবরন ভস সুে পারব না, এটাই নাে চন ়েচন। িৃনুয 

বােবাে নাে সািরন এরস দাাঁ ়ো ়ে। চকন্তু িৃনুযে ভদবনা ভকন িু ়োন্ত োরব নারক ভটরন 

চনরেন না  িচহোিচিে ভনা ভকানও ভদাষ চেে না। 

  

সংসারেে পাট িুচকর ়ে, চজচনসপত্র সব ভবরি চদর ়ে, সন্তানরক শ্বশুোের ়ে ভেরে েেন 

এেন ভ  ভ্রািযিাি, নাে গচনপরথাে ভকানও আপানন েক ভনই, নবু চনরজে অজ্ঞারনই 

ভ ন ভস নীথাযাানগুচেরনই  ুেরে। প্রচনচট িচন্দরেে চবগ্রহ ভস দেযন করে,  ণ্টাে পে  ণ্টা 

বরস থাারক, এেন আে নাে চকেু িাইবাে ভনই, শুধু ভ ন জানরন িা ়ে ভকন এিন হে  

ভস  েনই এক বুক আো চনর ়ে একটা সুচাে জীবন ভপরন িা ়ে, নেনই সব চকেু নেনে 

হর ়ে  া ়ে ভকন  
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েুব ভবচেেি ভকানও িচন্দরেে চবগ্ররহে চদরক ভির ়ে বরস থাাকরে একটা ের ়েে বযাপাে 

হ ়ে। েেন িন্ত্র নন্ত্র জারন না, গারনে গোও ভনই নাে, চকন্তু ভস চফসচফস করে বেরন 

থাারক, পাচেসব করে েব োচন ভপাহাইে, পাচেসব করে েব োচন ভপাহাইে… িরি েুব 

দ্রুন োরব িাথাা ভনর ়ে ভনর ়ে বরে, পাচে সব, পাচে সব, পাচে সব…। ভ ন নাে বুক 

প যন্তু িাচটে িরধয গাাঁথাা, শুধু িুণু্ডটা ভবচের ়ে আরে, ভস প্রািপরি ভিননা বজা ়ে োেরে। 

আরে-পারেে ভোকজন সের ়ে নাে চদরক নাকা ়ে। নেন ভকউ না ভকউ নারক একটা 

ভঠো িােরে ভস হঠাৎ সজাগ হ ়ে, েীরনে িরধযও  ারি েরে  া ়ে নাে িুেিণ্ডে, ভস এক 

োফ চদর ়ে উরঠ ভদৌর ়ে িরে  া ়ে, ভদৌ ়োরন ভদৌ ়োরন োরব, আচি চক উন্মাদ হর ়ে  াচে  

না, না, আচি উন্মাদ-দো িাই না, আচি েেন চসংহ, আচি ভেোপ ়ো চেরেচে, ইংরেচজ-

অি-েচজক জাচন…।  

  

এই সব চদরন েেন কাোকাচে ভকানও নদীরন অরনকেি ধরে িান করে, ভপট েরে 

নানান েকি িুেরোিক দ্রবয ো ়ে, ভকানও সোইোনা ়ে  ে ো ়ো চনর ়ে অরনকেি ধরে 

 ুরিা ়ে। নােপে সুা ভবাধ করে। 

  

েক্ষ্মীনাথা ফুকরনে ভননৃরত্ব ভস আসারিে দেচটরন চের ়ে ভগে। েক্ষ্মীনাথা ও েৃগু নারি 

একচট অল্পবর ়েসী  ুবক ো ়ো এ দরেে আে সকরেই ভপ্রৌঢ়েত্ব পাে করে চদর ়েরে। এো 

ভেেগাচ ়েরন ির ়ে, গরুে গাচ ়ে বা একা ো ়ো করে না। চদরনে পে চদন হাাঁরট। পার ়ে ভহাঁরট 

নীথাযাানগুচে দেযন কেরে নাচক ভবচে পুিয হ ়ে। 
  

এরদে সরে ভ াগ চদর ়ে েেরনে ভবে োেই োগরে। এই ভনা এেন নাে জীবরন একটা 

উরিেয পাও ়ো ভগে। ভস নাে িানৃেূচি দেযন কেরন িা ়ে, ভসই পরথাই িরেরে, হ ়েরনা 

আসারিে িানুষজরনে সরে ভস একাত্মনা ভবাধ কেরব। শুধু একটা বযাপাে ভস চঠক ভিরন 

চনরন পােরে না। ভফোে পরথা এো কেকানা েহরে চদন সারনক ভথারক চব,াি ভনরব। 

ভসোরন চকেু চকেু ভকনাকাচটও আরে। কেকানাে নাি শুনরেই েেরনে ভকিন ভ ন 

চবোগ জরন্ম  া ়ে। ভ ন ভস কারুে কারে। েপথা করেরে, কেকানা েহরে ভস ইহজীবরন 
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আে কেনও পা ভদরব না। সচনয সচনয এিন েপরথা ভস বদ্ধ ন ়ে কারুে কারে, নবু নাে 

িরন হ ়ে। 

  

েৃগু নারি িচিে-পাঁচিে বেরেে ভেরেচট ভবে দুেন্তু প্রকৃচনে। ভবাঝাই  া ়ে, নারক ভজাে 

করে এই দরেে সরে আনা হর ়েরে। নাে প্রচন েক্ষ্মীনারথাে বযবহাে পাচেন পুরত্রে িনন, 

েক্ষ্মীনাথা একটুেরিে জনযও নারক নজে-ো ়ো কেরন িা ়ে না। চকন্তু শুধু বুর ়ো বুচ ়েরদে 

সে সবযেি নাে োে োগরব ভকন  িারঝ িরধযই ভস চেটরক ভকাথাাও িরে  া ়ে। নীথাযাান 

পূরজা-অিযনা ়ে পুিয অজযরনে বদরে ভস  ুবনী নীথায াচত্রিী ভদেরে নারদে কাোকাচে 

 ুে ুে করে। নীথাযরেরত্র েিিীো আব্রু েো করে না। উত্তে োেরনে েিিীরদে স্বাায 

িজবুন হ ়ে, অরনরকই আরস সন্তানকািনা ়ে, এক একটা িচন্দরেে সািরন নাো উপু ়ে 

হর ়ে শুর ়ে থাারক  ণ্টাে পে  ণ্টা। রূপিুগ্ধ  ুবাে িনন েৃগু ভসই াান ভথারক ন ়েরন িা ়ে 

না, কেনও ভস চগর ়ে বরস থাারক িারনে  ারট।  াত্রা শুরু কোে সি ়ে অনয ভকউ  াকরন 

ভগরেও ভস আরস না, ভেষ প যন্ত েক্ষ্মীনাথা চগর ়ে নারক চহ ়েচহ ়ে করে ভটরন আরন। 

  

িুনারব েৃগু একটু বা ়োবাচ ়ে করে ভফেে। একজন েিিীরক অরনকেি একা একা ভদরে 

ভস ধােিা করে চনর ়েচেে, ওে সরে বুচঝ ভকানও পুরুষ সেী ভনই। েৃগুে ভিহাোচট েিিী-

ভিাহন, ভস দৃচি নেে করে ভবে চিচটচিচট হাচস চদরন পারে। অরনক স্ত্রীরোকই নাে 

চদরক িুগ্ধ হর ়ে নাকা ়ে, দৃচি ভফোরন িা ়ে না। নীথাযাানগুচেরন নােী-হেি বা বযাচেিাে 

এিন চকেুই অস্বাোচবক বযাপাে ন ়ে। অরনক বাাঁজা েিিী ভদবনাে আেীবযারদে বদরে 

পেপুরুষ িাো স্পচেযন হর ়ে সন্তানবনী অবাা ়ে  রে ভফরে। েৃগু অনুযৎসাহী হর ়ে ভসই 

োজাানী েিিীচটরক চনেৃরন চনর ়ে  াও ়োে ভিিা কেচেে, হঠাৎ  িদূরনে িনন ভ ন 

িাচট েুাঁর ়ে এক পুরুরষে উদ ়ে হে। ভস ওই েিিীচটে স্বািী। 

  

ভদৌর ়ে আত্মেো কেরন চগর ়েও েৃগু পাে ভপে না। ভসই ভোকচট নারক ধরে িাচটরন 

ভফরে চদর ়ে চকে ও োচথা িােরন োগে অনবেন। েৃগু বাবা ভে িা ভে বরে চিৎকাে 

কেরে, প্রচনরোরধে ভিিা ভনই চবন্দুিাত্র। একজন স্বািী নাে অচধকাে প্রর ়োগ কেরে 
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িারেে সরে সরে বীেৎস সব গাোগাচে উ্চপােি করে, অনয ভকউ নারক বাধা চদরন 

 ারে না,  ারবই বা ভকন! 

  

আসারিে অচধকাংে িানুষই োচন্তচপ্র ়ে হ ়ে, ে ়োই-হাোিাে িনন াূে বযাপারে জ ়োরন 

িা ়ে না। এই দেচটে সরে ভকানও অস্ত্র ভনই, এিনকী একটা োচঠ প যন্ত ভনই। পরথা 

ভকানও দসুয-নস্কৃরেে িাো আিান্ত হরে প্রচনরোধ কোে ভকানও বযবাা োরেচন, অথায-

বস্ত্র-অেিাে সবই েুিনকােীরদে হারন নুরে চদরন হরব। বাহবরেে বদরে েচক্তই  ারদে 

সম্বে, নারদেও একচট অস্ত্র থাারক, নাে নাি কান্না। 

  

েৃগুে ওই দো ভদরে পুরো দেচট এক সরে কান্না জুর ়ে চদে। নাও দূরে বরস। ভ ন 

সিরবন ি ়োকান্না। একিাত্র েক্ষ্মীনাথা ভসই োজপুরনে কারে চগর ়ে কাকুচন চিনচন 

জানারন োগে আকুচে চবকুচে োরব ভকাঁরদ ভকাঁরদ, ভসও দু’িােচট ি ়ে-িাপ ়ে ভেে। 

  

েেন বরস আরে োচনক দূরে িচন্দরেে িানারে। ভস ভদেরে দৃেযচট, চকন্তু নাে ভকানও 

প্রচনচি ়োই হরে না। েৃগুে নােী- চটন দুবযেনা ভস আরগ েে করেরে দু’একবাে। 

এবারে ভস ধো পর ়ে ভগরে, িুদ্ধ স্বািীচট োচি চদরে নারক, স্ত্রীচট দাাঁচ ়ের ়ে আরে একচট 

িরম্ভে আ ়োরে, গো প যন্ত অবগুচিনা, নরব অরধযক বিোরব দাাঁ ়োবাে েচেরন ভবাঝা 

 া ়ে, সূক্ষ্ম বরস্ত্রে িধয চদর ়ে ভস ভদেরে সব চকেু। হ ়েরনা েৃগুরক ভস চকেুটা প্র, ়ে চদর ়ে 

কারে ভটরনচেে, এেন নাে স্বািীে বীেত্বও উপরোগ কেরে।  

  

ভবে চকেু ভোক জর ়ো হর ়ে উৎসাহ চদরে স্বািীচটরক। িুরে িুরে  টনাচট প্রিাচেন হর ়ে, 

সকরেই চবিােক ভসরজ ভ ন েৃগুরক িেি দণ্ডাজ্ঞা চদর ়েরে, পূজা-প্রাথাযনা বা নীরথাযে অনয 

আকষযরিে ভির ়ে এই চেেংসা ও চহংসাে  টনাচটই এেন প্রধান আকর্ষি।  

  

েৃগুে আনযনাদ শুনরন পারে েেন, নবু ভস একটুও চবিচেন ভবাধ কেরে না। প্রা ়ে সি ়েই 

নাে িন এিন অসা ়ে হর ়ে থাারক, ভ  বাইরেে ভকানও  টনাে প্রচনচি ়োই হ ়ে না নাে। 

আবাে কেনও কেনও হঠাৎ ভস সিসািচ ়েক বািবনাে িরধয চফরে আরস।  
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বাজপুনচট এেন েৃগুে গো চটরপ ধরেরে, অনযো নারক এিনই উৎসাহ ভজাগারে ভ  

ভেষ প যন্ত ভস বুচঝ েৃগুরক েুনই করে ভফেরব। স্বািীে অচধকাে প্রচনষ্ঠাে জনয একটা 

েুন চকেুই না। 

  

এই সি ়ে েেন চনরজরকই প্রশ্ন কেে, একজন ভোক আে একজনরক ভিরে ভফেরে, 

আচি ভকন িুপ করে বরস আচে  

  

চনরজই উত্তে চদে, একজন আে একজনরক োচি চদরে, এে িরধয নুচি িাথাা গোরন 

 ারব ভকন  

  

ে ু পারপ গুরু দণ্ড হর ়ে  ারে নাচক  ভোকোচট একটু েসা হর ়ে পর ়েচেে, নাে জনয 

নারক প্রাি চদরন হরব  

  

ভনািারক চবিােক সাজরন ভক বরেরে  স্ত্রীরোক- চটন বযাপাে, এে িীিাংসা শুধু  ুচক্ত-

নকয চদর ়ে হ ়ে না। 

  

নবু একটা প্রাি, িানুরষে প্রাি চবপন্ন ভদরেও আচি সা ়ো ভদব না  

  

নুচি একা কী কেরব  ভদেে না, কনগুরো ভোক ওরক োচি ভদবাে পরে  নুচি চনরজে 

িরন ভবে ভনা বরসচেরে, ও সব নুে বযাপারে জ ়োরন  ারব ভকন  

  

কেনও কেনও চক িানুষরক একাও দাাঁ ়োরন হ ়ে না  

  

েেরনে কারে সবসি ়ে একচট পাকা বাাঁরেে োচঠ থাারক। একবাে একচট জেরেে িরধয 

চদর ়ে আসাে পরথা একচট ভনকর ়ে বার ে পাল্লা ়ে পর ়েচেে, ভসবাে এই োচঠই নারক েো 

করেরে। েেরনে সুগচঠন দী য েেীে, িুেিণ্ডে দাচ ়ে ভগাাঁরফ ঢাকা, নারক ভ্রািযিাি সাধুে 

িননই ভদো ়ে। 

  

েেন দ্রুন পরদ ভসই চে ়ে ভঠরে চগর ়ে োচঠটা নুরে দৃঢ়ে করি বেে, ওরক ভের ়ে দাও। 
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োজপূন প্রথািটা ়ে অগ্রাহয কেরে েেন নাে োচঠে অগ্রোগ ভোকচটে কপারে ভঠচকর ়ে 

আরদরেে সুরে বেে, উরঠ দাাঁ ়োও! 

  

োজপুনচট েৃগুরক ভের ়ে উঠে বরট, েক্ত িরে নাকাে েেরনে চদরক। একবাে ভস চনরজে 

ভকািরে হান চদে, ভ ন ভস নরো ়োে েুাঁজরে। একারেে োজপুনো নেবাচেে েচক্ত ভথারক 

এরকবারে বচিন হরেও িারঝ িারঝ পূবয ভগৌেরবে মিতৃচন িাচগর ়ে ওরঠ। 

  

দেযকো এই আকচমিতক চবে এরকবারেই পেন্দ কেে না। ভবে েে জরিচেে, এে িরধযই 

ভেষ হরন ভদও ়ো  া ়ে না। নাো িরন কেে, েেন বুচঝ পূবয বৃত্তান্তচট জারন না, নাই 

সিস্বরে বেরন োগে, িহাোজ ওই বদিােটা কী করেরে জারনন, এক সনী সাধ্বী কুে 

েিিীে…। এই েকি সির ়ে অরনরকেই গুি োেসা প্রকাচেন হর ়ে পর ়ে, েসারো োষা ়ে 

না উপরোগ করে। েৃগু এই েিিীরক  নটুকু স্পেয করেরে নাে ভির ়ে অরনক ভবচে োরব 

দেযকো অরনরক দৃচি চদর ়ে নারক িাটরে। 

  

েেন অনযরদে কথাা ়ে কিযপান কেে না, োচঠ উাঁচির ়ে এক দৃচিরন ভসই োজপুরনে চদরক 

ভির ়ে েইে। 

  

দেযকরদে িধয ভথারক একজন একটা োচঠ েুাঁর ়ে চদে োজপুনচটে চদরক। ভস োচঠচট েুরফ 

চনর ়ে চপচের ়ে ভগে কর ়েক পা, ভকািরেে কচষ দৃঢ়ে কেরন োগে। 

  

জননা হষযধ্বচন চদর ়ে উঠে। এবাে অনযেকি িজা হরব। এক সাধুে সরে একজন স্ত্রীে 

ইজ্জন েোকােী স্বািীে ে ়োই। ভক ভজরন, ভক হারে। 

  

েেন অবেয এেকি নাটরক অংেগ্রহি কেরন িা ়ে না। েৃগু হযাাঁরিাে পযাাঁরিাে করে 

োচনকটা দূরে সরে ভগরে। োচঠ নাচির ়ে েেন দু’হান ভজা ়ে করে স্বািীচটরক োন্ত, ধীে 

করি বেে,  রথাি োচি চদর ়েরেন, এবাে ওরক েিা করে চদন। আচি আপনাে সরে 

ে ়োই কেরন আচসচন, েিা িাইরন এরসচে। আচিও ওে হর ়ে েিা িাইচে। ওে  া োচি 

প্রাপয চেে, নাে ভির ়ে অরনক ভবচে ভপর ়েরে। 
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জননাে অচধকাংে িানুষই েক্তরোেুপ, নাো এিন সিাধান িা ়ে না। নাো োজপুনচটরক 

আেও প্ররোিনা চদরন োগে। ভস ভোকচটও োবে, োচন্তে প্রিাব ভিরন ভনও ়ো িারন 

কাপুরুষনা। োজপুন জাচনে ঐচনহয ও সিান েোে দাচ ়েত্ব এেন নাে ওপে। 

  

একটা কুৎচসন গাোগাচে উ্চপােি করে ভস েেরনে িিকচট চবদীিয কোে জনয োচঠ 

িাোে প্রিণ্ড ভজারে। েেনও  থাাসির ়ে চেপ্র োরব চনরজে োচঠ নুরে নারক আটকাে। 

পেিুহূরনযই ভস চনরজে োচঠ ভফরে চদর ়ে ভোকচটরক দৃঢ়ে আচেেরন ভবাঁরধ ভফেে, ভসই 

অবাা ়ে নারক ভঠেরন ভঠেরন বেে, আিারক ভিরে ভফেরে ভনািাে ভকানও োে হরব 

না, আচিও ভনািাে গার ়ে আ ান কেরন িাই না। আচি সকরেে সািরন আবাে েিা 

িাইব। ওই ভেরেচট ভনািাে পত্নীে পা েুর ়ে িা বরে  াকরব, নারনই ভনািাে সিান েো 

হরব। আিো ভকউ কারুে েত্রু নই। 

  

এই  টনাে পে েেন আবাে আত্মসিীো শুরু কেে। 

  

এক বেে ধরে নাে িন চবকে হর ়েচেে, চবরেষ ভকানও োে োগা, িন্দ োগা চেে না। 

নােী জাচনে সংস্পেয ভস সন্তপযরি এচ ়ের ়ে ভ ন। নােীো নাে জীবরন শুধু চব ়েম্বনাই ভ রক 

আরন, নাোও চব ়েচম্বন হ ়ে। সংসাে সম্পরকযও নাে ভিাহ ভেরে ভগরে। েচবষযৎ সম্পরকয 

ভকানও পচেকল্পনাে ো ়োিাত্র ভনই। ভকানও িানুরষে সরেই ভস কনকটয ভবাধ করে না, 

অনয কারুে আনন্দ-দুুঃরে নাে চকেু  া ়ে আরস না। সিারজে সরে ভস সম্পকয-েূনয। না 

হরে েৃগু-োজপুন  টনাে সরে ভস চনরজরক জ ়োরন ভগে ভকন  ওচদককাে ভগাের াগ 

শুরন ভস অনযচদরক উরঠ িরে ভ রন পােন। চের ়েে িরধয প্ররবে কোে িুহূরনযও ভস 

 ুিােরে োরবচন ভ  ভস ওই ভোকচটে সরে োচঠ ভেো ়ে প্রবৃত্ত হরব। না হরে চনরজরক 

ভস সিাজ-ো ়ো িরন কেরেও সিাজ নারক ো ়েরব না  অবরিনরন সিাজ আরিপৃরষ্ঠ 

জচ ়ের ়ে থাারক  প্রকৃন সন্নযাসীোই সংসােনযাগী হ ়ে, ভস ভেক ধরেরে িাত্র, সন্নযাসী হরন 

পারেচন। নাে ভকানও উ্চপাকানা ভনই। নবু চক িরনে িরধয প্রচনিচন্দ্বনাে োব সুি 

আরে  চনরজে েিনাে ওপে চবশ্বাস না থাাকরে চক ভস একচট অরিনা ভোরকে সািরন 
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োচঠ নুরে দাাঁ ়োরন পােন  চকন্তু েিনাে প্রকাে না ভস িা ়ে না। এই পৃচথাবীে কারে নাে 

ভকানও প্রনযাো ভনই। 

  

আসারিে দেচটে িরধয েেরনে োচনে এন ভবর ়ে ভগে ভ  নারনও ভস চবব্রন ভবাধ 

কেরন োগে। নারক ভবচে ভবচে োবাে ভদও ়ো হ ়ে, নাে ে ়েরনে জনয ভবরে ভনও ়ো হ ়ে 

সবরির ়ে োে াানচট। েেন প্রথাি আপচত্ত কেরেও ওো ভোরন না। েৃগু এেন নাে 

পদরসবাকােী হর ়ে পর ়েরে। আে ভকানও স্ত্রীরোরকে চদরক ভস েুরেও িা ়ে না। সব সি ়ে 

ো ়োে িনন েেরনে পারে পারে থাারক। েক্ষ্মীনাথা বােবাে ভ াষিা করেরে, চেবসাগরে 

ভপৌাঁরে ভস েেনরক চনন চবর  জচি ভদরব, নারক আে ো ়েরব না। 

  

বাোিসী ভপাাঁেবাে চঠক আরগে োরন েেন ওরদে সে পচেনযাগ করে িুচপ িুচপ সরে 

প ়েে। এরক ভনা ওরদে অন আচদরেযনা নাে সহয হচেে না, না ো ়ো ভস চিন্তা করে 

ভদেে, ভকন ভস আসারি  ারব  িানৃেূচি না োই। িারক ভ  ভিরন না, নাে আবাে 

িানৃেূচি থাারক নাচক  সাো চহন্দুাারনে সব জা ়েগাই নাে কারে সিান। 

  

েেন আবাে িেরন োগে চবপেীন চদরক। নাে কারে  া অথায আরে, নারন বৎসে 

দুর ়েরকে েেি িরে ভ রন পারে, নােপে  া হ ়ে ভদো  ারব। কেকানা ়ে ভস  ারব না, 

পুেী কটরকে চদরকও ভস ভ রন িা ়ে না, ওই সব জা ়েগা ভথারক  ন দূরে  াও ়ো  া ়ে। 

নাই ভস  ারব। 

  

একচদন নাে িাচেকাে কথাা িরন প ়েে। িাচেকা নাে  চনষ্ঠ বনু্ধ চেে এক সি ়ে, প্র ়োরগ 

িাচেকারক ভদরে ভস েুচে হরন পােে না ভকন  ভকিন ভ ন জর ়েে িনন হর ়ে চগর ়েচেে 

ভস, চকেুরনই িন েুেরন পারেচন। িাচেকা ন ়ে, বসন্তিঞ্জেীরক ভদরেই চক নাে অিন 

হর ়েচেে  অরনককাে আরগ, িাত্র একচদন চকেুেরিে জনয ভস বসন্তিঞ্জেীরক ভদেচেে, 

নবু িুেোচন স্পি িরন আরে। এই িুেচট িরন প ়েরেই ভকিন ভ ন গা েিেি করে। 

িাচেকা ভির ়েচটরক চববাহ করে স্ত্রীে সিান চদর ়েরে, এটা একটা অসাধােি  টনা। সাহস 

আরে িাচেকাে। ওো সুেী। হযাাঁ, ওো সুেী ভহাক, ভসই জনযই েেরনে সরে আসাটা চঠক 
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হর ়েরে। ভকানও সুেী পচেবারেে সংস্পরেয নাে থাাকা উচিন ন ়ে, নারন ওরদেই অোচন্ত 

হরন পারে। সাংসাচেক সুে আে েেন, এ ভ ন পেস্পরেে চবপেীন 

  

একটা ব ়ে েকরিে ভহাাঁিট োও ়োে পে বুর ়ো আেুরে একটা েন হর ়ে ভগরে েেরনে। 

হাাঁটরন কি হ ়ে। ভস ভেরে ভিরপ  ুেরন োগে। পাহার ়েে চদরক ভগে না, ভেন বদে 

কেরন কেরন ভস এরগারন োগে পচিি োেরনে চদরক। সহ াত্রীরদে কথাাবানযা শুরন 

ভস বুঝরন পারে ভ  োষা বদোরে। ভস অবেয কারুে সরে ভিরে না, পারে বসা  াত্রীচটে 

সরেও বাকযাোপ করে না। নীেবনাই ভ ন নাে ধযান। ভস চনরজে িরনে গেীে গহরন 

প্ররবে কেরন িা ়ে। ভসোরন ভ ন একটা অন্ধকাে, দী য সু ়েে। েেন ভস সু ়েে ভথারক 

িুচক্ত পাবাে জনয বযাকুে ন ়ে, ভস অদৃেয ভদ ়োরে িুষ্ঠা ান করে জানরন িা ়ে, আচি কী 

িাই, আচি কী িাই  

  

শুধু একচট িাও ়োে কথাা েেন চনচিন জারন। নাে িৃনুযবাসনা ভনই, আত্মহনযা কেরন 

কেনও ইরে করে না। ভস ভবাঁরি থাাকরনই িা ়ে। চকন্তু কীরসে জনয বাাঁিা  

  

পার ়েে েনচটে  ন্ত্রিা িিেই বা ়েরে। েেন  েন পুেী েহরে একচট বযারিে োো-

পচেিােক চেে, সারহচব-রপাোক পচেধান কেন, নেন এেকি চকেু হরে ভকানও 

চিচকৎসরকে েেিাপন্ন হন অবেযই। এেন েেরনে জীিয ভবেবাস, চিচকৎসরকে কথাা 

নাে িরনই পর ়ে না। বযথাা  েন েুব বার ়ে, নেন ভস ভসই পা িুরেে কারে এরন ফু ভদ ়ে। 

  

 ুেরন  ুেরন নাগপুে ভেে ভিেরন ভনরি ভস অনুেব কেে, এবাে একটু চব,াি দেকাে। 

  

টাোও ়োোরদে কারে ভজরন, একচট টাো ো ়ো করে ভস িরে এে সীনাবেচদরন একচট 

ধিযোো ়ে। কদচনক আট আনা ো ়ো ়ে এোরন োচত্রবাস কো  া ়ে। পৃথাক  ে ন ়ে, ব ়ে 

ব ়ে এক একচট কে, নারন আট-দেজরনে ে যা পানা  া ়ে। একোনা ভহাগোে িাটাই, 

একচট বাচেে ও একচট কম্বরেে জনয আেও িােআনা অচনচেক্ত ো ়ো োরগ। েেন এক 

ভকারিে ভদ ়োে ভ াঁষা াান ভপর ়ে ভবে েুচে হে। সরন্ধ হরন না হরনই ভসই ে যা ়ে শুর ়ে 

ভস চনদ্রাচেেূন হর ়ে েইে একটানা কুচ ়ে  ণ্টা। 
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ভজরগ ওঠাে পে ভস ভদেে, নাে পা ভবে ফুরে ভগরে, হাাঁটাে েিনাই ভ ন আে ভনই। 

েেীরে জ্বে জ্বে োব। চকন্তু এনোচন  ুরিাবাে পে নাে িন ভবে প্রফুল্ল হর ়েরে, েুধাও 

ভবাধ কেরে। উরঠ বরস ভস পার ়েে েনরন ফুাঁ চদে চকেুেি।  

  

নাে পারেে ে যা ়ে একচট ভবে  িপুি  ুবক শুর ়ে আরে, নােও অরে ভগরু ়ো এবং 

িুেি ়ে দাচ ়ে ভগাাঁফ, ভস ভকৌনূহেী হর ়ে েেরনে ফুাঁ ভদও ়ো ভদেরন ভদেরন কী ভ ন 

চজরজ্ঞস কেে। নাে োষা চহচন্দ ন ়ে, অনয চকেু, েেরনে কারন দুরবযাধয ভোনাে। েেন 

এিচনরনই কারুে সরে  দযনা কেরন িা ়ে না, এই ভোকচটে প্ররশ্নে উত্তেও ভস চদরন 

পােরব না, ভস শুধু িাথাা না ়েে দুচদরক। 

  

চকেু পরে, েুধাে না ়েনা ়ে ভস উরঠ দাাঁ ়োে। ধেিোো ভনা সোইোনা বা ভহারটে ন ়ে 

ভ  িাইরে োবাে পাও ়ো  ারব। নারক ভ রনই হরব বাইরে। এক পার ়ে োচফর ়ে োচফর ়ে 

ভদানোে চসাঁচ ়ে চদর ়ে ভস ভনরি এে নীরি। ভসৌোগযবেন নারক ভবচেদূে ভ রন হে না, 

পারেই একচট ভদাকারন  ােপুচে োজা হরে। 

  

নাগপুে ভবে ব ়ে েহে, এই চিপ্রহরে োজপরথা ভোকজন, গাচ ়ে-র া ়োে ভবে বযিনা 

ের ়েরে। এক ধেরনে এক্কাগাচ ়ে ভদো ভগে,  া ভ া ়োে বদরে উট চদর ়ে টানারনা হরে। 

হাচনে চপরঠও  ারে ভকউ ভকউ। কাোকাচে ভদাকান-পাট অরনক, একচট  াক্তােোনাে 

ইংরেচজ সাইনরবা যও েেরনে ভিারে প ়েে। পরথা দাাঁচ ়ের ়ে দাাঁচ ়ের ়ে   ােপুচে ও োডু্ড 

ভেরন ভেরন েেন োবে, পার ়েে এই েরনে জনয চিচকৎসরকে কারে ভ রনই হরব  না 

ভগরে কী হ ়ে  

  

েনটা আেও বা ়েরব, আেুেটা েরস প ়েরব  চকংবা চিেনরে একটা পা পেু হর ়ে  ারব  

নারনই বা কী এিন েচন  পৃচথাবীরন কন পেু িানুষ আরে, নাোও চদচবয ভবাঁরি থাারক, 

েেনরক ভ  দুচট পা-ই অেন োেরন হরব, নাে কী িারন আরে  বযথাা হরে েুবই, নরব 

বযথাাও ভ ন একটা ভনো, েেন ভসটা উপরোগও কেরে োচনকটা। পুরোপুচে সুানা চনর ়ে 

ভস কী কেরব  সুা িানুরষে অরনক েকরিে বযিনা থাারক, নাে ভনা চকেুই ভনই। 
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আবাে ভস এক পার ়ে োচফর ়ে োচফর ়ে উরঠ এে। এবারেও পারেে ে যাে  ুবকচট চকেু 

চজরজ্ঞস কেে নারক, েেন োষা বুঝরন পােে না, িাথাা না ়েে দু চদরক। 

  

েেন একটা চসচক চদর ়ে  ােপুচে আে োডু্ড চকরনচেে। অরনক চকরনরে, সবটা ভস ভেষ 

কেরন পারেচন। চনর ়ে এরসরে োেপানা ়ে িুর ়ে। কী ভেরব ভস োেপানাে ভঠাোচট এচগর ়ে 

চদে  ুবকচটে চদরক।  ুবকচট েুি োরব ভসচট চনর ়ে সরে সরে ভেরন শুরু করে চদে। 

নােপে ভস গার ়েে কাপ ়ে সচের ়ে ভপরট িাপ ়ে ভিরে এবং আকারে ইচেরন বুচঝর ়ে চদে 

ভ , ভস েুবই েুধানয এবং নাে কারে প ়েসা ভনই।  

  

একজন িানুরষে সরে োদয োগাোচগরন েেরনে ভকানও আপচত্ত ভনই, কথাাবানযা বেরন 

না হরেই ভস েুচে। এই  ুবকচটে োষা িাোচঠ, েেন না একবিয বুঝরে না। নাগপুে 

 চদও ভসন্ট্রাে প্রচেরিে অন্তগযন, চকন্তু এোরন িাোচঠ অচধবাসীে সংেযা অরনক। 

চকেুকাে আরগও এ অিে ভোাঁসরেরদে অচধকারে চেে। 

  

েেন জারন না, সম্প্রচন এই এোকা ়ে হেুাুেু িেরে। অল্পবর ়েসী  ুবরকো সব সন্ত্রি, 

নাো েহে ভের ়ে পাোরে গ্রারি, েুচকর ়ে থাাকরে বরন জেরে। পুচেরেে অনযািারে 

সাধােি িানুষ বযচনবযি, চবরেষ করে িাোচঠরদে িহল্লাগুচেরন পুচেেবাচহনী  েন নেন 

হানা চদর ়ে নল্লাচে িাোরে, নেনে করে চদরে বাচ ়ে ে।  

  

ভপ্লগ কচিেরনে প্রধান ে যাি এবং আ ়োিয নারি দুজন চবচেি ইংরেজ োজপুরুরষে 

হনযাকােীো এেনও ধো পর ়েচন। পুিাে কর ়েকচট িাোচঠ  ুবকই ভ  এই হনযাকাণ্ড 

 চটর ়েরে, না ভিাটািুচট জানা ভগরেও নারদে গচনচবচধে সন্ধান পাও ়ো  ারে না 

ভকাথাাও। িনুচদযরক অসম্ভব েকরিে গুজরবে অন্ত ভনই। দারিাে, বােকৃষ্ণ আে বাসুরদও 

এই চনন োই এবং নারদে দুই বনু্ধ োনারে আে সারঠ ভ ন অদৃেয হর ়ে ভগরে। ভকানওচদন 

ভোনা  া ়ে, দারিাদে আে বােকৃষ্ণরক ভদো ভগরে ভকাোপুরে, আবাে ভসচদনই নাচক 

নাো ঔেোবারদ পুচেরেে ভিারে ধুরো চদর ়ে পো ়েন করেরে।  
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ইংরেজ সেকারেে িানসিান চবপন্ন, এই হঠকােী  ুবকরদে িেি োচি চদরন না পােরে 

এ ভদরেে িানুরষে কারে োজেচক্তে দুবযেনা প্রকট হর ়ে প ়েরব। অস্ত্র-আইন করঠােোরব 

প্র ুক্ত, নবু ভকাথাা ভথারক ওই  ুবরকো চেেেবাে সংগ্রহ কেে  ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ অস্ত্র 

ভনাোে সাহসই বা নাো ভপে কী করে  এেকি োজলনচনক হনযা ইংরেজ আিরে আরগ 

কেনও হ ়েচন। আন্দািারন এক গেনযে ভজনারেে েুন হর ়েচেরেন বরট, চকন্তু ভস ভনা এক 

ধিযান্ধ িুসেিারনে কাজ। ধরিযে জনয িুসেিানো প্রাি চদরন বা চনরন কুচিন হ ়ে না। 

পুিা হনযাকাণ্ড ভ ন ইংরেরজে  রথাোিারেে চবরুরদ্ধ সাো ভদরেে পে ভথারক প্রচনবাদ। 

  

ইংরেজ োসকো এই হঠকােীরদে েুাঁরজ বাে করে ফাাঁচসে দচ ়েরন ঝুচের ়ে সকরেে সািরন 

দৃিান্ত াাপন কেরন িা ়ে।  ারন আে ভকউ ভকানও োজপুরুরষে ভকোগ্র স্পেয কেরন 

সাহস না করে। পুচেে বাচহনী এেন হানা চদরে সবযত্র।  

  

েেন এসব চকেুই জারন না। ভস বুঝরনও পােে না ভ , নাে পারেে ে যাে  ুবকচট ওই 

পাাঁিজরনে একজন, ওে নাি োনার । ওো চবচেন্ন চদরক েচ ়ের ়ে পর ়েরে, ভকাথাাও 

চনোপদ আ, ়ে পাও ়োে উপা ়ে ভনই। শুধু পুচেরেে ে ়ে ন ়ে, নাে ভির ়েও ভবচে 

চবশ্বাস ানকরদে ভিারে প ়োে ে ়ে। িনুচদযরক গুিিে। এরদরেে বহ িানুরষেই এেনও 

স্বাধীননা-পোধীননাে ভবাধ ভনই। োজেচক্তরক নাো শুধু ে ়ে পা ়ে না, েচক্তও করে। 

োসকো এরদচে না চবরদচে, না চনর ়েও নাো িাথাা  ািা ়ে না। চবশ্বাস ানকনা ভ ন 

অধিয ন ়ে, সািানয পাাঁি-দে টাকাে জনয চনরজে বনু্ধ বা আত্মী ়েরকও পুচেরেে হারন 

নুরে ভদও ়ো  া ়ে। 

  

দে ভথারক চবচেন্ন হর ়ে োনার  না ়ো োও ়ো কুকুরেে িনন পাচের ়ে ভব ়োরে। নাে কারে 

প ়েসাকচ ়ে চকেু ভনই, নাে েেীরে প্রিণ্ড জ্বে, নবু ভস াান বদে কেরে অনবেন। 

  

আেও একটা চদন কাটাে পে, িাঝোরত্র েেরনে  ুি োেে েেীরে প্রিণ্ড আ ারন। ভকউ 

নাে চপরঠ সরজারে এক োচথা কচষর ়েরে। ভিাে ভিরে ভস ভদেে, চঠক নাে সািরনই 
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দাাঁচ ়ের ়ে আরে একজন বেোেী বযচক্ত, নাে হারন দাউ দাউ করে জ্বেরে িোে। ভস 

উৎকট িুেেচে করে কী ভ ন বেরে নারক। 

  

েেরনে িুরে িিযরবদনাে ো ়ো প ়েে। িানুষ ভকন এিন হ ়ে। এই অরিনা ভোকচট ভকন 

নারক োচথা ভিরে, গাোগাচে কেরে  ভস ভনা এই ভোকচটে ভকানও েচন করেচন, জ্ঞানন 

ভস কারুে প্রচনই ভকানও ভদাষ করেচন।  চদ ভকানও কােরি নারক  াকাে প্রর ়োজন হ ়ে, 

পদা ান না করে, আরি  াকা ভ ন না  

  

ভসই ভোকচট এবাে ঝুাঁরক েেরনে িুরেে িুচঠ ধরে নুেরন িাইে।  

  

সরে সরে ভিারধ চবস্ফাচেন হর ়ে ভগে নাে িেু, িাথাা ়ে ির ়ে ভগে েক্ত। অহং ভবাধ 

িানুরষে চকেুরনই  া ়ে না। ভস এক োজবাচ ়েরন প্রচনপাচেন হর ়েরে, কেকানা ়ে 

ভপ্রচসর চি করেরজ পাঠ গ্রহি করেরে, উ্চপ পরদ িাকুচে করেরে, সাধােি একটা পরথাে 

চেোচেে িনন ভস এেকি অনযা ়ে অনযািাে সহয কেরব ভকন  ভস নাে ভপাোক, পচেরবে 

ও অবাান েুরে চগর ়ে হর ়ে উঠে পূবযনন েেন চসংহ।  

  

এক ঝটকা ়ে চনরজরক োচ ়ের ়ে চনর ়ে ভস ইংচেচজরন হংকারেে িনন বরে উঠে, হাউ 

ভ  ়োে ইউ টাি চি! 

  

েেরনে পদা ানকােী একজন পুচেে ভনা বরটই, নাে সরে আেও পাাঁিজন পুচেে 

ের ়েরে, নারদে িরধয একজন ভশ্বনাে অযাংরো ইচি ়োন। েেরনে পারে োনার  কম্বরে 

িুে ঢাকা চদর ়ে কাাঁপরে। 

  

েবরনে িুরে ইংচেচজ শুরন অযাংরো ইচি ়োন পুচেেচট এচগর ়ে এরস বেে, হ ইজ চদস 

বািা য  

  

নােপে ভস েেরনে টুচট চটরপ ধেরন ভ রনই েেন ভিাধান্ধ ও চদগচবচদক জ্ঞানেূনয হর ়ে 

প্রিণ্ড এক  ুচষ কষাে নাে িুরে। 
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এেপে েেনরক িােরন িােরন ওো আধিো করে ভফেে। োনার রক চিচনর ়ে চদে এক 

গুিিে। ভসই করেে ভিাট এগারো জনরকই হারন পার ়ে ভবচ ়ে চদর ়ে, টানরন টানরন চনর ়ে 

 াও ়ো হে ভকারনা ়োচেরন। েেন নেনও জানে না ভ  ভস কী অপোধ করেরে। 

৩৯. এেনও ভোে হরন ভদচে আরে 

এেনও ভোে হরন ভদচে আরে, গোে ভিাহনা চদর ়ে প্ররবে করে একচট জাহাজ ধীরে 

ধীরে অগ্রসে হরে কেকানা বন্দরেে চদরক। গোবরে আেও প্রিুে চিিাে, গাদা ভবাট, 

ভনৌরকাে ে ়োেচ ়ে, ইংেি ভথারক আসা এই ব ়ে  াত্রীবাহী জাহাজচট উজ্জ্বে সািয োইট 

ভফরে পথা করে চনরে।  াত্রী- াচত্রিীো প্রা ়ে সকরেই  ুিন্ত, শুধু িাগযারেট নারি নরুিীচট 

একো ভেচেং ধরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে ভ রক। 

  

িনুচদযক কু ়োো ়ে ঢাকা, জাহারজে আরোরনও দু নীরেে চকেুই ভদো  া ়ে না, িাগযারেট 

নবু বযথায ভিারে ভির ়ে আরে। জানু ়োচেে প্রা ়ে ভেষ, নদীে ওপে বইরে চহরিে বানাস। 

 চদও এই সি ়েকাে ইংেযারিে দুদযান্ত েীরনে নুেনা ়ে চকেুই ন ়ে, নবু এোনকাে 

হাও ়ো ়ে একটা কনকরন োব আরে। িাগযারেট গার ়ে জচ ়ের ়ে আরে একটা োে, েীন 

ো ়োও এক অজানা আেিা ়ে কাাঁপরে নাে বুক। এ ভদেটা চঠক ভকিন  পিারনে সিি 

টান চেন্ন করে ভস িরে এরসরে, ভস চক এোনকাে িানুষ ও পচেরবরেে সরে িাচনর ়ে 

চনরন পােরব  

  

ইি ইচি ়ো ভকাম্পাচনে আিে ভথারকই ইংেযাি ভথারক জাহারজ ভিরপ দরে দরে ইংরেজ 

ভির ়েো এরসরে োেনবরষয, ভনরিরে োজধানী কেকানা ়ে। নেন িনুচদযরক েরট চগর ়েচেে 

োগযারবিতষী ইংরেজো োেরন চগর ়ে প্রেুন ধনসম্পরদে অচধকােী হর ়েরে, নারদে 

চবোচসনাে চবচিত্র সব কাচহনী শুরন নাক ভেরগ  া ়ে। কারু কারু চনজস্ব দাস-দাসীে 

সংেযা িচল্লে-পিারেে ভবচে, চকন্তু গৃরহ ভনই গৃচহিী। চকেু চকেু ইংরেজ েেীরেে জ্বাো 

ভিটাবাে জনয ভদেী ়ে েিিীরদে েচেনা করে চনন, চসপাচহ চবরদ্রারহে পে ভসটাও করি 
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 া ়ে, ভদেী ়ে নােী-পুরুষরদে সরে ভিোরিো বন্ধ হর ়ে  া ়ে। ঝাাঁক ঝাাঁক ইংরেজ ভির ়ে 

নেন আসন স্বািী পাক ়োও কোে আো ়ে। 

  

িাগযারেট অবেয সমূ্পিয বযচনিি,  াে ওেকি ভকানও উরিেয ভনই, ভস আসরে োেনরক 

োেরবরস, এ ভদরেে িানুরষে ভসবা ়ে আত্মচনর ়োগ কোে আকােো ়ে। 

  

এ ভদরেে প্রচন ভস আকৃি হর ়েরে স্বািী চবরবকানন্দরক ভদরে। চনচনই একিাত্র ভ াগসূত্র। 

স্বািীজী েিন ভের ়ে িরে এরসরেন বেে োরনক আরগ, নেনও িাগযারেট োেরন আসাে 

কথাা চিন্তা করেচন। স্বািীচজ নাে ওপে ভবদান্ত প্রিাে ভকরন্দ্রে োে চদর ়ে এরসচেরেন। 

োেনরপ্রচিক চিিাে িাচ য এবং স্বািী অরেদানন্দ সহর াচগনা কেরবন নাে সরে। প্রথাি 

চকেুচদন কাজ িেচেে োেই, ভবদান্ত সচিচনে কারজ ভস িরনাচনরবে করেচেে, িারঝ 

িারঝ স্বািী চবরবকানন্দে মিতৃচন নারক উনো করে নুেন। চিচঠপরত্র ভ াগার াগ চেে 

চন ়েচিন। চকন্তু ভবদান্ত প্রিাে সচিচন িাোরনা ভগে না ভবচে চদন। চিিাব িাচ যে স্বোব 

োচনকটা উদ্ধন ধেরনে, নাাঁে সরে স্বািী অরেদানরন্দে িনচবরোধ  টরন োগে বােবাে, 

একসি ়ে স্বািী অরেদানন্দ েুণ্ন িরন ইংেযাি ভের ়ে িরে ভগরেন আরিচেকা ়ে, চিিাে 

িাচ যও আগ্রহ হাচের ়ে ভফেরেন। গ্রীরষ্মে েুচটরন ভবদান্তিিযা বন্ধ চেে, পরে না আে শুরুই 

হে না। িাগযারেট একা কী কেরব  

  

স্বািীচজে চিচঠরন ভস জানরন পারে ভ  োেরন চকেু চকেু কাজ শুরু হর ়ে ভগরে। স্বািীচজে 

গুরুরদব ,ীোিকৃরষ্ণে নারি চিেন গ ়ো হর ়েরে, ভসবা ও চেোিূেক কারজ স্বািীচজ 

অরনকরক প্রবৃত্ত কেরেন। িাগযারেট ভসই কারজ ভ াগ চদরন পারে না  ইংেযারিে 

সিারজে িরধয ভথারকও চনুঃসে জীবন আে োে োরগ না নাে।  

  

চকন্তু স্বািীচজ প্ররনযক চিচঠরন চনরুৎসাই কেরেন নারক। নাে োেরন আসাে দেকাে 

ভনই। ইংেযারি থাাকরেই নাে িাো ভবচে কাজ হরব। পত্রপচত্রকা ়ে প্রবন্ধ চেরে এবং 

বক্তৃনা চদর ়ে ভস ভবদারন্তে প্রিাে কেরন পােরব, কেকানাে চিেরনে কারজে জনয চকেু 

চকেু অথায সংগ্রহ কোে কারজও িন চদরন পারে ভস। একা একা এ সব চকেুই কেরন আে 
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ইরে করে না িাগযারেরটে। ভস স্বািীচজে কাোকাচে ভথারক ভ  ভকানও কারজ চন ুক্ত হরন 

িা ়ে। চবরেষন ভির ়েরদে িরধয চেো চবিারেে োে ভনা ভস চনরনই পারে। 

  

স্বািীচজ ভকন বােবাে চনরষধ করেরেন নারক  স্বািীচজে ধােিা হর ়েরে, ইওরোচপ ়োন বা 

আরিচেকানরদে পরে োেরন এরস দী যাা ়েী ভকানও গঠনিূেক কারজ আবদ্ধ থাাকা 

সম্ভব ন ়ে। এ ভদরে জেবা ়েু নারদে সহয হরব না, দু চনন িাস বাদ চদরে প্রা ়ে সাো 

বেেই ভনা গ্রীষ্ম। এোনকাে জান-পান, ভোাঁ ়োোচনে কন েকি সিসযা, নাো বুঝরবই 

না। ভশ্বনাে চিেনাচেো অরনরক পাহার ়ে-জেরে েচ ়ের ়ে আরে বরট, চকন্তু নাো োেনরক 

োেবারস না। নাো আরস স্বারথাযে কােরি, চিি ধরিয দীচেনরদে সংেযা বৃচদ্ধই নারদে 

একিাত্র কািয। োেনী ়ে ঐচনরহযে প্রচন অনুেক্ত ভসচে ়োে দম্পচন আেরিা ়ো ়ে একচট 

আ,ি েুরেরেন বরট, ভসটা ঠাণ্ডা, আোিপ্রদ াান, ভস আ,রিে সরে োেরনে চনপীচ ়েন 

িানুষরদে কী সম্পকয! 
  

আরিচেকা ভথারক ওচে বুে আে ভজা িাকোউ ও োেরন আসাে জনয বযি। নাাঁরদে কথাা 

আোদা। নাাঁো স্বািীচজে সব েকি কারজ সাহা য কোে জনয বদ্ধপচেকে, চিেরন ও 

ননুন িঠ গ ়োে জনয প্রিুে অথায চদর ়েরেন, নাাঁো এই েহসযি ়ে ভদেচট একবাে স্বিরে 

ভদরে ভ রন িান। কর ়েক িাস ভথারক চফরে  ারবন। এ ভদরে ভ াোরফোে জনয কন েকি 

অসুচবরধ ভোগ কেরন হরব, ভস সম্পকয সাবধান করে চদরেও স্বািীচজ নাাঁরদে আসরন 

বােি করেনচন। চকন্তু িাগযারেট ভ  েিরনে সরে সব সম্পকয িুচকর ়ে িরে আসরন িা ়ে! 
  

স্বািীচজ  নই চনবৃত্ত কেরন ভির ়েরেন, ননই িাগযারেরটে ভজদ ভবর ়ে ভগরে। 

  

িাগযারেটরক উৎসাহ জুচগর ়েরেন চিরসস িুোে। িাগযারেরটে  াও ়োে ো ়ো, োেরন 

অবাারনে জনয টাকাপ ়েসা  া দেকাে, সবই চনচন ভদরবন। চিরসস িুোে এে িরধযই 

িরে এরসরেন োেরন। চনচনও আপানন ের ়েরেন আেরিা ়ো ়ে। 
  

স্বািীচজ নাে আন্তচেকনা ও ঐকাচন্তকনাে কনোচন িূেয ভদন, ভস সম্পরকয িাগযারেট 

িারঝ িারঝ ধাাঁধা ়ে পর ়েরে। োেনবষয একচট চবোে ভদে, এই ভদরেে সািচগ্রক েচব 
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সম্পরকয িাগযারেরটে ধােিা ভনই। এ ভদরেে ঐচনরহযে পুনরুদ্ধাে চকংবা ইংরেজ োসরনে 

অবযবাা দূে কোে েিনা নাে ভনই, ভস স্বািী চবরবকানন্দরক ভদরে িুগ্ধ হর ়েরে, নাাঁে 

কাোকাচে ভথারক, নাে চনরদযেিনন চনরজে সাধয অনু া ়েী কাজ কেরন িা ়ে। স্বািীচজ 

 চদ নাাঁে ইোে গুরুত্ব না ভদন, না হরে আে োেরন চগর ়ে কী হরব  ইংেরিে শুষ্ক 

জীবরন পর ়ে থাাকােই বা কী িারন হ ়ে  না, এোনকাে ভির ়ে নবু একবাে ভসই 

অচনচিরনে চদরক ঝাাঁপ ভদও ়োই োে। 

  

চিিাে িাচ য ও চিরসস িুোে স্বািীচজরক জানারেন, িাগযারেট োেরন  াবাে জনয দৃঢ়ে 

সংেল্প চনর ়েরে। এাঁো দুজরন সব বযবাা করে ভফরেরেন। স্বািীচজ এ বাে িরনাোব 

বদোরেন। আসুক ভির ়েচট। নােীসিারজে জনয কাজ কেরন পােরব। নােীরদে িরধয 

কারজে জনয একজন নােীেই প্রর ়োজন, দুেযারগযে চবষ ়ে োেনবষয এেনও ভস েকি 

ভকানও িচহ ়েসী িচহোে জন্ম চদরন পােরে না। নাই অগনযা অনয জাচন ভথারক ধাে 

কেরন হরব। িাগযারেরটে চসংচহনীে িনন ভনজ এোনকাে কারজ োগারন হরব। 

  

স্বািীচজ নারক চেেরেন, আসরন িাও, এরসা, চকন্তু কর ়েকচট বযাপাে িরন ভেরো। সাো 

বেেই গেি সহয কেরন হরব, এোনকাে েীনও ভনািারদে গ্রীষ্মকারেে িনন। ব ়ে ব ়ে 

েহরে দু িােরট ভহারটে আরে বরট, েহরেে বাইরে ভকাথাাও ইওরোপী ়ে স্বােন্দয পাবাে 

উপা ়ে ভনই। সবযত্র ভনাংো আে আবজযনা। এ ভদরেে িানুরষে দুুঃে, দাচেদ্রয, কুসংস্কৃাে ও 

দাসত্ব ভ  কী ধেরনে, না নুচি ধােিাও কেরন পােরব না। ভ োরনই  ারব অধয উেে 

অসংেয িানুষ ভনািারক চ রে ধেরব। এ ভদরেে ইংরেজো এ ভদরেে িানুরষে সরে ভিরে 

না,  ৃিা করে। এ ভদরেে িানুষও চকন্তু  ৃিা করে ইংরেজরদে। নাো ইংরেজরদে েুাঁরে 

অশুচি ভবাধ করে, ইংরেজরদে সরে বরস ো ়ে না। আচিও হ ়েরনা ভনািাে সরে বরস োব 

না। নুচি ইরে কেরে এ ভদরেে ইংরেজরদে সরে চিেরন পারো, নারন োচনকটা চনরজে 

ভদরেে পচেরবে পারব, না হরে অবেয এ ভদরেে িানুষরদে চিনরনই পােরব না। আে 

 চদ এ ভদরেে িানুষরদে সরে ভিরো, না হরে ইংরেজো ভনািাে গচনচবচধ সরন্দরহে 

িরে ভদেরব! 
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এ সব পর ়ে িাগযারেট একটুও চনোে ভবাধ করেচন। এ সব বাধা চকেুই ন ়ে। সব বাধাই 

নাে কারে নুে। োেীচেক সুেস্বােরন্দযে বযাপাে ভস গ্রাহযই করে না। প্রা ়ে সিগ্র োেন 

ভ  দাচেদ্রয ও কুসংস্কৃারে আেন্ন হর ়ে আরে, না ভনা ভস জারনই। স্বািীচজে চিচঠে একটা 

অংে পর ়ে নাে েক্ত উেচেন হর ়ে উঠে। এ ভ  প্রনযাোে অচনচেক্ত অরনক চকেু। 

  

স্বািীচজ চেরেরেন, এ সব ভজরন শুরনও নুচি  চদ করিয প্রবৃত্ত হরন সাহস কে, নরব 

অবেযই ভনািারক েনবাে স্বাগন জানাচে।…কারজ ঝাাঁপ ভদবাে পরে  চদ নুচি চবফে 

হও চকংবা কেনও করিয চবেচক্ত আরস, নবুও আিাে চদক ভথারক চনচিন ভজরনা ভ , 

আিারক আিেি ভনািাে পারেই পারব-না নুচি োেনবরষযে জনয কাজ করো আে নাই 

করো, ভবদান্ত ধিয নযাগই করো আে ধরে থাাক। ‘িেদ কী বান হাচন কা দাাঁন’-একবাে 

ভবরুরে আে চেনরে  া ়ে না; োাঁচট ভোরকে কথাােও ভনিচন ন ়েি ়ে ভনই—এই আিাে 

প্রচনজ্ঞা! 
  

‘আিারক আিেি ভনািাে পারেই পারব’, এে ভির ়ে আে ভবচে চক িাইবাে থাাকরন পারে। 

এই বাকযচট েেসা করেই িাগযারেট জাহারজ ভিরপরে।  

  

জাহাজ এরস োগরে ভজচটরন, ভোাঁ বাজরে ভজারে ভজারে। নীরে অরনক িানুষ দাাঁচ ়ের ়ে 

আরে চপ্র ়েজনরদে অেযথাযনা কেবাে জনয। িাগযারেট উৎসুক ন ়েরন ভসই চের ়েে িুেগুচেে 

ওপে িেু ভবাোরন োগে। নাে জনয চক ভকউ আসরব  স্ব ়েং স্বািীচজ আসরবন, এিন 

প্রনযাোই কো  া ়ে না। চনচন কারুরক পাঠারেই বা িাগযারেট চিনরব কী করে  

  

প্রথারি ভিনা সচনযই েুব েক্ত হে। আেও অরনক ইংরেজ িচহো নািরে চসাঁচ ়ে চদর ়ে, 

নীরেে ভোকো হানোচন চদরে, হঠাৎ ভস গম্ভীে গো ়ে  াক শুনে, িাগযট! 

  

ভগরু ়ো বস্ত্র েুচেে িনন পো, গার ়ে একটা ভিাটা িাদে, িুচণ্ডন িিক, িুে েচনয কাাঁিা 

পাকা দাচ ়ে। শুধু গেীে িেু দুচট ভদরে ভিনা  া ়ে। স্ব ়েং স্বািী চবরবকানন্দ, চকন্তু এ কী 

ভিহাো হর ়েরে নাাঁে  
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িাগযারেট পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি কেরন ভগে, স্বািী চবরবকানন্দ দ্রুন চপচের ়ে চগর ়ে 

বেরেন, থাাক থাাক। নােপে বেরেন, এরসা, ভনািাে জনয গাচ ়ে ের ়েরে।  

  

এক বেে পে ভদো, ভকানও উচ্ছ্বাস ভনই, ভকানও েকি হাসয-পচেহাস কেরেন না। শুধু 

চজরজ্ঞস কেরেন, সিুদ্র পী ়ো ়ে কি পাওচন ভনা  

  

সরে আে একজন চেষয ের ়েরে, িাগযারেরটে িােপত্র বর ়ে চনর ়ে চনন জরন উঠরেন 

অরপেিাি একচট ভ া ়োে গাচ ়েরন। িাগযারেট কানে ন ়েরন বােবাে ভদেরে নাে আোধয 

স্বািীচজরক। েিরন স্বািীচজে িাথাা ়ে প্রিুে িুে চেে, নাে ওপে পাগচ ়ে পেরে নাাঁরক 

পুরুষ চসংরহে িনন ভদোন। নযা ়ো িাথাা ়ে ভিহাোটাই ভ ন সমূ্পিয বদরে ভগরে। নাে 

ওপে দাচ ়ে, নাও কাাঁিা-পাকা  কনই বা বর ়েস ওাঁে, ব ়ে ভজাে ভিৌচনচেে-পাঁ ়েচনচেে, 

িাগযারেরটে ভির ়ে িাত্র চনন িাে বেরেে ব ়ে। িুরেে িাি ়োরনও শুষ্ক োব। 

  

গাচ ়ে চকেুেি িোে পে স্বািী চবরবকানন্দ সািানয ভহরস বেরেন, বুর ়ো হর ়ে ভগচে, নাই 

না  গন বেে দাচজযচেং-এ থাাকাে সি ়ে দাচ ়ে োোে েে হর ়েচেে। ভকিন, িাচনর ়েরে 

না  

  

িাগযারেট চনুঃেরব্দ দুচদরক িাথাা না ়েে। এ েকি দাচ ়ে নাে পেন্দ ন ়ে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, বুর ়ো সাজরে অরনক সুচবরধ পাও ়ো  া ়ে। দাচ ়েরনও ভবে পাক ধরেরে। 

  

গন বেে ভদরে ভফোে চকেুচদন পরেই স্বািীচজ ভবে অসুা হর ়ে পর ়েচেরেন। সংবধযনাে 

প্রাবেয, অজর িানুরষে সরে অচবোি কথাা বো, চিেরনে কাজ, এন বযিনাে িরধয 

চব,ারিে একটুও সি ়ে চেে না। হঠাৎ একচদন ে যাো ়েী হর ়ে প ়েরেন। েেীরে অরনক 

চদরনে ক্লাচন্ত জরিচেে ভনা বরটই, চিচকৎসকো পেীো করে বেরেন, নাাঁরক িাোত্মক 

বহিূত্র ভোরগ ধরেরে। এই ভোরগে ভনিন ভকানও চিচকৎসা ভনই, োন রুচট এরকবারে 

বাদ চদর ়ে শুধু িাংস ভেরন হরব, জে োও ়োও  নদূে সম্ভব কি, আে িচিরষ্কে পচেপূিয 

চব,াি। 
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কেকানাে গেিও নাাঁে এরকবারে সহয হচেে না, না ো ়ো কেকানা ়ে অবাান কেরে 

ভোকজরনে সবযেি আনারগানা ভেরগই থাাকরব। চেষয-শুোথাযীরদে অনুরোরধ চনচন িরে 

চগর ়েচেরেন দাচজযচেং। ভসোনকাে চিগ্ধ বানাস ও অনুপি প্রাকৃচনক পচেরবরে োচনকটা 

সুা ভবাধ কেচেরেন, চকন্তু ভসোরনও চক একটানা ভবচে চদন থাাকাে উপা ়ে আরে  

ভেনচ ়েে োজা অচজন চসং এে িরধয কেকানা ়ে আসাে অচেপ্রা ়ে জাচনর ়েরেন। িহাোচন 

চের্ট াচে ়োে োজরত্বে ষাট বৎসে পূচনয উপেরে চবরেরন িহা সিারোরহ এক দেবাে 

হরব, ভসোরন োেরনে ভদেী ়ে োজাো অনুগন েৃরনযে িনন উপচান হর ়ে িহাোচনে 

পার ়ে নজোনা ভদরবন। অচজন চসংও  ারেন এবং নাাঁে ইরে নাাঁে গুরু স্বািী 

চবরবকানন্দরকও সরে চনর ়ে  াও ়োে। চবরেন ভদেটা অরিনা, ভসোরন অরনক েকি 

আদেকা ়েদা িানরন হ ়ে, গুরু সব জারনন, গুরু সরে থাাকরে োজা েেসা পারবন। অচজন 

চসং-এে ভকানও অনুরোধ উরপো কো স্বািী চবরবকানন্দে পরে সম্ভব ন ়ে, প্রধানন এে 

সচদো ়ে এবং আনুকূরেযই চনচন পািানয চবজর ়ে চগর ়েচেরেন। চবপরদ আপরদ 

অরনকবাে ইচন সাহার যে হান বাচ ়ের ়ে চদর ়েরেন। স্বািীচজ ইেুক হরেও চিচকৎসকো 

চকেুরনই োচজ হরেন না, েেীরেে  া অবাা নারন সুদী য সিুদ্র ভ্রিরিে ধকে চনচন সহয 

কেরন পােরবন না। চকন্তু  াত্রাে আরগ অচজন চসংর ়েে সরে ভদোও হরব না  স্বািীচজ 

পাহা ়ে ভথারক ভনরি এরেন, অচজন চসংরক েেসা ও আেীবযাদ চদর ়ে চফরে ভগরেন আবাে। 

দাচজযচেং  াও ়ো-আসা সহজসাধয ন ়ে, ভ টুকু বা েেীরেে উন্নচন হর ়েচেে, এই পচে,রি 

নাও চিচের ়ে চগর ়ে আবাে অবসন্ন োব চফরে এে। 

  

িাস ভদর ়েক দাচজযচেং-এ কাচটর ়ে কেকানা ়ে চফরে আসাে পেও সুা হরেন না। ভি 

িারসে সাঙ্ঘাচনক গেরি ভকানও েকি করিয উদযি থাারক না, আেিবাজাে িরঠ কহ 

হট্টরগাে ভেরগই আরে, েুাঁচটনাচট বযাপারেও সকরে এরস নাাঁে িনািন িা ়ে, বাধয হর ়ে 

চনচন আবাে িরে ভগরেন আেরিা ়ো ়ে। 
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এেন এই েীনকারে চনচন ভবে োে আরেন, অন্তন সকেরক নাই বেরেন। কাজ ভনা 

কেরনই হরব। পাহা ়েিূ ়ো ়ে বরস থাাকরে িেরব ভকন  ননুন িঠ গ ়েরন হরব। অরনক 

কাজ। 

  

ভ া ়োে গাচ ়েচট গর ়েে িাঠ ভপচের ়ে িরে এরসরে এসপ্লারন  অিরে। স্বািীচজ 

িাগযারেটরক বেরেন, সারহবপা ়ো ়ে ভনািাে জনয একটা ভহারটে চঠক কো আরে। 

ভসোরন চকেুচদন থাাক। এই পচেরবরে চনরজরক োচনকটা সইর ়ে নাও। ইচনিরধয বাংো 

ভেোে ভিিা করো। আচি ভনািাে জনয একজন বাংোে িািাে পাচঠর ়ে ভদব। 

  

ভহারটরেে ভেনরেও ভগরেন না, বাইরে ভথারকই চবদা ়ে চনরেন স্বািীচজ। 

  

িান ভসরে, সাো চদন  ুচির ়ে ও চব,াি চনর ়ে চবরকেরবো বাইরে ভবচের ়ে এে িাগযারেট। 

প্রথািটা ়ে ভস চবচমিতনই ভবাধ কেে। আবজযনা েো, পূচনগন্ধি ়ে েহে ভনা ন ়ে! ভহারটরেে 

সািরনে প্রেি পথাচট ভবে পচেেন্ন। সুদৃেয ব ়ে ব ়ে বাচ ়েগুচে ভদেরে েেন েহরেে 

কথাাই িরন পর ়ে। ভফাটয উইচে ়োি দুগয ও নগরেে হিযাসাচেে িাঝোরন ভ  চবোে 

ি ়েদান, গােপাো ়ে েো, িারঝ িারঝ পুকুে ও সরু সরু পার ়ে িো োিা, এটা ভ ন 

হাই  পারকযে িনন। 

  

অধযন হয, কারো কারো িানুরষো ভকাথাা ়ে  এই অিরে  াো িোরফো করে, নাো 

পচেেন্ন, সুদৃেয ভপাোক পো, অচধকাংেই ভশ্বনাে-রশ্বনাচেনী, চকেু চকেু াানী ়ে িানুষও 

ভদো  া ়ে, নারদে গাত্রবিয বাদাচি বা ের ়েচে, পচেরধ ়ে ভদেরে িরন হ ়ে ভবে অবাাপন্ন। 

একটু এচগর ়ে িাগযারেট ভদেরন পা ়ে পরথাে দু ধারে কন সব িরনাহােী ভদাকান, েকিাচে 

চজচনসপরত্র ঠাসা, েিরনও এ েকি ভদাকান েুব ভবচে ভনই।  

  

একটা ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো করে িাগযারেট কাোকাচে দ্রিবয াানগুচে ভদেরন  া ়ে। 

কর ়েকজন ইংরেরজে সরে আোপ হর ়েরে, নাো পথাচনরদযে ভদ ়ে, ভকউ ভকউ সরেও 

আরস, ইর রনে বাগান, চিউচজ ়োি, এচে ়োচটক ভসাসাইচট, ভসন্ট পেস কযাচথাোে, 

বটাচনকযাে গার যন। সবই ইংরেজরদে বানারনা। 
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পেপে কর ়েক চদন কাটে, স্বািী চবরবকানন্দে সরে নাে আে ভদো হে না। এইোরব 

ভহারটরেই থাাকরন হরব নাচক িাগযারেটরক  ভস চক সারহব পা ়ো ়ে স্বজাচনে ভোকরদে 

সরে ভিোরিো কোে জনয োেরন এরসরে  

  

বাংোে একজন িািাে আরস প্রচনচদন সকারে, নাে কারে চনচবিোরব বাংো োষা চেো 

কেরে িাগযারেট, চকন্তু অনয সি ়ে নাে িন ব ়ে অচাে হর ়ে থাারক। 

  

স্বািী চবরবকানন্দ থাারকন এই ভিৌেচে অিে ভথারক অরনক দূরে। গন বস্ত্র েূচিকরম্প 

আেিবাজারেে িঠ বাচ ়েচট ধ্বংস হর ়ে ভগরে, এেন চনচন গোে অপে পাে ভবেুর ়ে 

নীোম্বে িুেুরজযে একচট বাচ ়ে ো ়ো চনর ়ে আরেন, ভসটাই সািচ ়েক িঠ। কারেই 

অরনকোচন জচি ভকনাে জনয বা ়েনা ভদও ়ো হর ়ে ভগরে, ভসোরন কনচে হরব প্রিাচবন 

চবোে িঠ েবন। 

  

িারঝ িারঝ চনচন বাগবাজারে বেোি বসুে বাচ ়েরন আরসন। ভসোরনই একচদন ভ রক 

পাঠারেন িাগযারেটরক। ভসই চদনই িাগযারেট প্রথাি ভদেে ভনচটে পা ়ো। চ চঞ্জ চ চঞ্জ গচে। 

গা ভ াঁষার াঁচষ ,ীহীন বাচ ়ে, ভকাথাাও পরথাে পারে শুর ়ে আরে ষাাঁ ়ে। আবজযনাে স্তুরপে 

ওপে ে ়োই কেরে পাচে ়ো কুকুে। এই সব ভদরে িাগযারেট একটু একটু আনচিন হরেও 

একটা বযাপারে ভস আশ্বি হে, সাধােি িানুরষে বযবহাে ভবে সম্ভ্রিপূিয। 

  

বেোি বসুে বাচ ়েে কবঠকোনা ়ে একচট হরকা হারন চনর ়ে নািাক টানরেন স্বািী 

চবরবকানন্দ। অনযরদে সরে কথাা বো ়ে বযি চেরেন। িাগযারেটরক প্ররবে কেরন ভদরে 

ভিারেে ইচেরন বেরেন, বরসা। 

  

িাগযারেরটে জনয একচট ভি ়োে ভদও ়ো হে। িাগযারেরটে ভিারেে িচিে েং নীে, িুরেে 

েং বাদাচি স্বিযাে। ভস দী যাচেনী, হাচনে দাাঁরনে িনন গার ়েে েং, সাদা চসরেে স্কৃাটয-

ব্লাউজ পো। উত্তে কেকানাে ভকানও বাোচে পচেবারে এ েকি একজন চবরদচেনী 

অচনচথাে আগিন একটা অচেনব  টনা। 
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স্বািীচজ কর ়েকচট িািুচে কুেে প্রশ্ন কেরেন নারক। চজরজ্ঞস কেরেন, ভনািাে বাংো 

চেো ভকিন িেরে  ভহারটরে ভকানও অসুচবরধ হরে না ভনা  

  

িাগযারেট বেে, চিরসস িুোে ভহারটরে এরসচেরেন। চনচন এোরন একটা বাচ ়ে ো ়ো 

করেরেন। আিারক কাে ভথারক ভসই বাচ ়েরন চনর ়ে ভ রন িান।  

  

স্বািীচজ একটু গম্ভীে হর ়ে ভগরেন। চিরসস িুোেরক চনচন আ ়োরে বরেন ‘োপনান 

িাচগ’। ইচন চবরেরন থাাকাে সি ়ে অরেষ উপকাে করেরেন, এোরন এরসও টাকা-প ়েসা 

চদর ়ে সাহা য কেরেন অরনক, নাাঁে কারে কৃনজ্ঞনা সরত্ত্বও নাাঁে বযবহাে আে সহয কো 

 ারে না। এই বাচনকগ্রি িচহোচট সব বযাপারেই কনৃযত্ব ফোরন িান,  ারক নারক হকুি 

করেন, ধিক ভদন, নাাঁে ধােিা টাকা-প ়েসা চদর ়ে পৃচথাবীে সব চকেু ভকনা  া ়ে। আে েুব 

ভবচে চদন এে সরে সুসম্পকয োো  ারব বরে িরন হ ়ে না। 

  

স্বািীচজ বেরেন, চঠক আরে, নুচি চিরসস িুোরেে সরে চগর ়েই থাারকা। ভহারটরে অরনক 

েেি। নরব, িরন ভেরো, এোরন কাজ কেরন ভগরে চিরসস িুোরেে ওপে চনেযেেীে 

হর ়ে থাাকরে িেরব না। নুচি কনকাে ওাঁে  ানাে আ,র ়ে থাাকরব  কারুে কারুে সরে 

দূে ভথারক বনু্ধত্ব কোই োে।…ভ  চনরজে পার ়ে দাাঁ ়োরন পারে, নাে সবই সুষ্ঠুোরব 

সম্পন্ন হ ়ে। 

  

িাগযারেট চজরজ্ঞস কবে, আচি করব ভথারক স্কৃুে শুরু কেব  

  

স্বািীচজ বেরেন, হরব, হরব, বযিনাে চকেু ভনই। 

  

ভফোে পরথা িাগযারেট ভবে েুন্ন ভবাধ কেে। স্বািীচজে বযবহাে এন চনরুত্তাপ ভকন  

একবারেে জনযও অন্তেে সুরে কথাা বেরেন না! এ ভদরেে সিারজ প্রকারেয ভকানও 

নােীে সরে সেয ভদোরনা িরে না  চনচন সন্নযাসী ও িাগযারেট চবরদচেনী, এটাও ব ়ে 

বাধা। চকন্তু চনচন ভ  চিচঠরন চেরেচেরেন, আিারক আিেি ভনািাে পারেই পারব  
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কর ়েক চদন পেই ওচে বুে ও ভজারসচফন িযাকোউ  বরম্ব ভথারক ভেরন এরস ভপৌাঁেরেন 

কেকানা ়ে। এাঁরদে অেযথাযনা কোে জনয স্বািীচজ একদে চেষয চনর ়ে হাচজে হরেন 

ভিেরন। এো অবেয আরগ ভথারকই চিচঠপত্র চেরে চনরজরদে সব বযবাা করে ভেরেরেন। 

প্রেযান অযাটচনয ভিাচহনীরিাহন িরট্টাপাধযার ়েে সরে এাঁরদে পচেি ়ে আরে, চনচন ভ  

েগবদগীনাে ইংচেচজ অনুবাদ করেরেন, নাও এাঁো পর ়েরেন। ভিাচহনী বা বুই নাাঁরদে 

চনর ়ে ভগরেন সবরির ়ে উৎকৃি ভহারটরে। 

  

দুই িচহোই চবরেষ ধনবনী। ভজা িযাকোউ  প্রচন িারস পিাে  োে সাহার যে 

প্রচনশ্রুচন চদর ়েরেন স্বািীচজরক, একসরে অচগ্রি চদর ়েরেন চননরো  োে। ওচে বুেও 

অরথাযে বযাপারে উদাে হি। ভবেু ়ে িরঠে জচি ভকনাে জনযও অরনক টাকা চদর ়েরেন। 

এো চকন্তু সারহব পা ়ো ়ে ভহারটরে সুে-স্বােন্দয ভোরগে ভনা ়োক্কা কেরেন না। এো 

এরসরেন স্বািী চবরবকানন্দে কিযপ্রিােী ভদেরন, পেচদনই িরে এরেন ভবেুর ়ে নীোম্বে 

িুেুরজযে বাচ ়েরন। বাচ ়েচট ভবে, দু একে জচিে িরধয ের ়েরে বাগান, একচট পুকুে, 

পারেই কুেুকুেু প্রবাচহনী গো। 

  

ভফব্রু ়োচে িাস, ভোিুরে এেনও ভনিন উত্তাপ ভনই, হ হ করে বইরে বানাস। বাগারন 

ফুরট আরে অজর ফুে, ভসই বাগারন বরস িা পান ও অরনক পেুরনা গল্প হে। স্বািীচজে 

চেষযো এই দুই চবরদচেনীরক দুপুরে চেিুচ ়ে ভোঁরধ োও ়োরেন। চবরকরে স্বািীচজ বেরেন, 

িে, এবাে ভনািারদে ভসই জচিটা ভদোরন চনর ়ে  াই, ভ োরন আিো িঠ বানাব চঠক 

করেচে। 

  

ভজা চবচমিতন হর ়ে বেে, আবাে জচিে দেকাে কী  এই বাচ ়েে িাে পারে কন জা ়েগা, 

পচেরবেটাও সুন্দে, এোরনই িঠ বানারে হ ়ে না  

  

স্বািীচজ বেরেন, প্রথাি ভথারকই আচি ভোটোরটা চকেুরন চবশ্বাসী নই। আচি ভ  িরঠে 

কথাা কল্পনা করেচে, ভসোরন আিাে গুরুোই ও অন্তেে চেষযরদে বসবারসে সংাান 

োেরন হরব, ধযারনে জনয োেরন হরব পৃথাক াান, আিাে গুরুে জরন্মাৎসরব হাজাে 
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হাজাে িানুষ ভ াগ চদরন আসরব, েচবষযরন এটা একটা নীথাযাারনে িনন হর ়ে উঠরব, 

আচি স্পি ভদেরন পাচে। িরো, আিাে সরে চগর ়ে ভদেরেই বুঝরব। 

  

ভজা ়োরেে সি ়ে ভনৌরকারনই  াও ়ো  া ়ে, চকন্তু এেন োটা, কাদাে িধয চদর ়ে পার ়ে ওঠা 

 ারব না, সুনোং এেন ওপে চদর ়ে ভহাঁরট ভ রনই হরব। প্রা ়ে আধ িাইে দূেত্ব, পথা 

ভঝাপজেরে েো, দুই েিিীে ভপাোরক ভেরগ  ারে ভিােকাাঁটা, দু জরনেই প্রচনচট 

পদরেপ প ়েরে ের ়ে ের ়ে, সাপ ভোপ থাাকা চকেুই চবচিত্র ন ়ে। এক জা ়েগা ়ে পাে হরন 

হরব একটা নাো, নাে ওপরে ন ়েবর ়ে সাাঁরকা, সাাঁরকা িারন শুধু একটা নােগারেে গুচ ়ে 

ভফরে োো। স্বািীচজ ীষৎ চবব্রনোরব বেরেন, এই ভে, এটা চক পাে হরন পােরব। 

  

ভজা বেে, ভকন পােব না  

  

আরগই ভস নেনে করে ভপচের ়ে িরে ভগে। ওচে বুেও ে ়ে না ভপর ়ে পাে হরেন আরি 

আরি। স্বািীচজ হাসরন হাসরন বেরেন, ভনািো আরিচেকানো সব বাপারে অদিয। 

  

ওো ভ  সচনযই কন অদিয, না বুঝরন পাো ভগে আেও পরে। 

  

বা ়েনা কো জচিটাে িাঝোরন একটা োোরিাো একনো বাচ ়ে, নাে জানো-দেজা ভনই 

বেরন ভগরে, অরনক চদন ভসোরন ভকউ বাস করে না, আে িােপারে ফাাঁকা জচিে িরধয 

দু িােরট ব ়ে ব ়ে গাে। সব  ুরে চফরে ভদোে পে ভজা বেে, স্বািী, এই বাচ ়েটা ভনা 

োচে, আিো দুজরন এোরন এরস থাাকরন পাচে না  না হরে ভনািাে কাোকাচে এরস 

থাাকা হরব। 

  

স্বািীচজ বেরেন, পাগে নাচক! এটা ভনা একটা ভপার ়ো বাচ ়ে, এোরন ভকউ থাাকরন পারে 

নাচক  

  

ভজা বেে, ভকন পােব না  সব সাচের ়ে টাচের ়ে চঠকঠাক করে ভনব। ভজা নাকাে ওচেে 

চদরক, চনচন সিচনসূিক িাথাা না ়েরেন। স্বািীচজ প্রা ়ে িচম্ভন হর ়ে ভগরেন। এো বরে 
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কী  ভবািন এবং চনউ ই ়েরকয চনচন এরদে দুজরনেই চবোসবহে বাসাান ভদরেরেন। 

কেকানাে ভহারটরেে চনচিন আোি ভের ়ে এো এোরন থাাকরন িা ়ে!  

  

আরিচেকান ভজদ ভকানও বাধাই গ্রাহয করে না। পেচদনই চিচস্ত্র ভেরগ ভগে, শুরু হে 

ভসই বাচ ়েে ভিোিচনে কাজ। নােটাে ওপরে বরস ভগে িজবুন সাাঁরকা। দুই েিিী 

কেকানাে চবচেন্ন ভদাকান  ুরে  ুরে সংগ্রহ কেরেন ভিহগচন কারঠে আসবাবপত্র। দু 

জরনই প্রা ়ে প্ররনযক চদন এরস বাচ ়েে কাজকিয পচেদেযন করেন, স্বািীচজে সরে অরনক 

সি ়ে কাচটর ়ে  ান। 

  

এই সব সংবাদ টুকরো টুকরোোরব িাগযারেরটে কারে ভপৌাঁে ়ে। স্বািীচজ দুই আরিচেকান 

নােীরক চনর ়ে বযি আরেন, নাে ভোাঁজেবে ভনবাে সি ়ে পান না। ,ীিনী বুেরক িাগযারেট 

ভিরন না, নরব শুরনরে ভ  িচহোে বর ়েস হরব পিারেে কাোকাচে। েুবই ভিহেীো, 

ধীেচােোরব কথাা বরেন। আে ভজা িযাকোউ রক ভস ভদরেরে দু-একবাে েিরনে 

বক্তৃনা সো ়ে, িচল্লরেে কাোকাচে বর ়েস, ভবে রূপসী এবং সাজরগাজ পেন্দ করে েুব। 

নাে সব ভপাোক নাচক পযাচেস ভথারক কনচে হর ়ে আরস। ভজা িযাকোউ  স্বািীচজে কারজ 

সাহা য করে বরট, চকন্তু চনরজ ভস েক্ত বা চেষয হরন িা ়ে না। চনরজরক ভস িরন করে 

স্বািীচজে বনু্ধ। 

  

অল্প কর ়েক চদরনে িরধযই ভবেুর ়েে ভসই বাচ ়েচটরন গৃহপ্ররবে হে। ননুন েং কো ়ে 

ঝকঝরক ভদোরে বাচ ়েচটরক, চেনেটা পচিচি ও োেনী ়ে েীচনে সংচি,রি সাজারনা। 

দু োনা  ে, কবঠকোনা, ভপেন চদরক োন্নাে বযবাা আরে প যন্ত। বাচ ়েে সািরনে  াট 

ধারপ ধারপ ভনরি ভগরে গো প যন্ত। 

  

স্বািীচজ বেরেন, ভনািো বাংোরক এন োেরবরস ভফরেে, ভনািারদে আচি এবাে 

বাংো নাি চদরন িাই। ভজা িাকোউ  সব সি ়ে প্রারিােে, নাই নাে নাি োো হে 

জ ়ো। আে ওচে বুেরক িরন হ ়ে িানৃসিা, নাাঁে ননুন নাি হে ধীোিানা। 
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এো দু’জরন বাচ ়েচটরন প্রচনচষ্ঠন হবাে পে স্বািীচজ বেরেন, ভনািারদে এোরন আে 

একচট ভির ়েরক থাাকাে জনয আিন্ত্রি জানারব  ভির ়েচটে নাি চিস িাগযারেট ভনাবে, ভস 

চপনৃপচেির ়ে আইচেে, ভনািারদে ভির ়ে ব ়েরস অরনকটা ভোট, ভস আিারদে কারজ 

আত্মচনর ়োগ কোে জনয িরে এরসরে। 

  

দুজরনই সাগ্ররহ সিচন জানাে। 

  

উগ্রিণ্ডী চিরসস িুোরেে সংস্পেয ভথারক িাগযারেটরক সচের ়ে আনরনই িাইচেরেন 

স্বািীচজ। চনচন এ বাে িাগযারেটরক ভ রক বেরেন, নুচি ভবেুর ়ে ওরদে সরে থাাকরব  

ভনািাে োে োগরব। ভদরো, চিরসস বুরেে বাচ ়ে ভ ন আগারগা ়োই োেবাসা, শুধু 

োেবাসা। 

  

ভবেুর ়ে িরে এরস িাগযারেট সবযপ্রথাি স্বেন্দ ভবাধ কেে। এিন ভোোরিো পচেরবে, 

সািরন এন ব ়ে একটা নদী। ভনৌকাে িাচঝো গান গাইরন গাইরন  া ়ে, একটা িি 

ঝাাঁক ়ো আিগারে কন েকি পাচে এরস বরস, এ সব ভদেরেই িন োে হর ়ে   া ়ে। 

আরিচেকান িচহো দুচটে বযবহারে ভকানও োদ ভনই। ওো িাগযারেটরক আন্তচেকোরব 

গ্রহি করেরে। 

  

সবরির ়ে ব ়ে কথাা, এোরন প্রচনচদন অরনকেি স্বািীচজে সরে ভদো হ ়ে। ভোেরবোরনই 

স্বািীচজ অনয বাচ ়েচট ভথারক এোরন িা ভেরন িরে আরসন। চনচনই ওরদে ভ রক জাগান। 

আিগােচটে নো ়ে বরস িার ়েে আসে।  ণ্টাে পে  ণ্টা ভকরট  া ়ে। স্বািীচজ এক একচদন 

নারদে োিা ়েি-িহাোেন, এক একচদন োেরনে ইচনহারসে নানান কাচহনী ভোনান। 

  

জ ়ো এবং ধীোিানাে িনন িাগযারেরটেও ভনা একটা বাংো নাি চদরন হরব। স্বািীচজ 

িাগযারেরটে িুরে একচদন এই অনুরোধ শুরন বেরেন, নুচি ভনা এ ভদরেে জনয িন-প্রাি 

চনরবদন করে বরস আে, ভনািাে আে ভফো হরব না। নাই ভনািাে নাি চনরবচদনা। 

  

ওচে চবচমিতন হর ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, নুচি সচনযই আে ইংেযারি চফেরব না  
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চনরবচদনা স্বািীচজে চদরক নাচকর ়ে বেে, উচন সরে চনর ়ে ভগরে  াব। ওরক ভের ়ে আচি 

আে ভকাথাাও  াব না। 

৪০. ন ়েনিচিে উরিরে গারনে কচে 

‘োধাে কী কহে অন্তরে বযথাা। বচস ়ো চবেরে থাাকর ়ে একরে, না শুরন কাহারো কথাা…।’ 

কুসুিকুিােী িারঝ িারঝই ন ়েনিচিে উরিরে এই গারনে কচে ভগর ়ে ওরঠ। অনয সেীো 

হারস। সবাই চকেুকাে ধরে ন ়েনিচিে বযবহারে এক গেীে পচেবনযন েে করেরে। ভস 

ভ ন হাচের ়ে ভফরেরে নাে িানচসক োেসািয। 

  

ক্লাচসক চথার ়েটাে ভোোে পে অিরেন্দ্রনাথা নাে অচেরননা-অচেরনত্রীরদে ওপে নানান 

চন ়েি কানুরনে োসন িাচপর ়ে চদর ়েচেে। না চঠক সির ়ে  াও ়ো-আসা, পাটয িুো কো, 

িহ ়োে সি ়ে হাচস-িস্কৃো বন্ধ োো এই েকি চকেু চকেু চন ়েি ভনা িানরনই হরব। চকন্তু 

চন ়েি োে, চন ়েরিে বা ়োবাচ ়ে োে ন ়ে। চথার ়েটারেে ভির ়েো োিা ়ে আরোবানাস গার ়ে 

োগারন পােরব না, বাইরেে ভোরকে সরে কথাা বেরন পােরব না, নারিে চেহাসযারে 

সবকচট ভির ়েরক সাোচদন উপবারস থাাকরন হরব, ভকউ কারুরক টাকা ধাে ভদরব না, 

এসব আবাে কী  ন ়েনিচি অনযরদে িুেপাত্রী হর ়ে অিরেন্দ্রনারথাে এেকি চকেু চকেু 

চনরদযরেে প্রচনবাদ জাচনর ়েরে। অিরেন্দ্রনারথাে িুরেে ওপে কথাা বোে সাহস শুধু ভসই 

ভদচের ়েরে। নারিে চেহাসযারেে সি ়ে একচদন একচট ভির ়ে অজ্ঞান হর ়ে চগর ়েচেে, 

সাোচদন ভস ভবিাচে চকেু ো ়েচন। দুবযে েেীে অবসন্ন হর ়ে চগর ়েচেে নাে। ন ়েনিচি দ্রুন 

চগর  ভস ভির ়েচটরক ভকারে চনর ়ে নৃনয চেেক ভনপা ভবাসরক ভনরজে সরে বরসচেে, 

দুরটা  াে-োন ভের ়ে এরে নািরন পােরব না, এে কী িারন আরে  আচি ভনা ভোজ চকেু 

না চকেু ভের ়ে আচস, আিাে নারিে সি ়ে চক পা এচের ়ে  া ়ে  

  

অিরেন্দ্রে  নই রুে ভিজাজ ভহাক, ন ়েনিচিরক ভস চটাঁট কেরন পারেচন। ন ়েনিচি ভ  

কারুে ভনাষারিাদ করে না, চথার ়েটারেে িাকচে আাঁকর ়ে থাাকাে জনয ভস োোচ ়েনও ন ়ে, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 581 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 েন নেন ভস ভের ়ে িরে ভ রন পারে। নারক বাদ চদরে ক্লাচসরকেও এেন িেরব না। 

চথার ়েটারেে সব ভির ়েো ন ়েনিচিরক নারদে ভনত্রী চহরসরব ভিরন চনর ়েচেে, নারদে ভ  

ভকানও অচের াগ ন ়েনিচিরকই জানান। 

  

ভবে িেচেে, হঠাৎ কী হে ন ়েনিচিে  ভস এেন আে হারস না। কারুে সরে পােনপরে 

কথাা বরে না, অনযরদে ভথারক োচনক দূরে সরে চগর ়ে িুপিাপ বরস থাারক। অনয ভির ়েো 

নারদে দুুঃরেে কথাা ন ়েনিচিরক জানারন ভগরে ভস নাচকর ়ে থাারক উদাসীনোরব, উত্তে 

ভদ ়ে না। 

  

অিরেন্দ্রও ন ়েনিচিে এই আকচমিতক পচেবনযন েে করেরে। চকন্তু অচেনর ়েে সি ়ে নাে 

ভকানও েুে হ ়ে না, চঠক চঠক সির ়ে িরি ভঢারক, নারি-গারন িাচনর ়ে ভদ ়ে, প্রচনচট ভো-

ভন অন্তন সানবাে ক্লযাপ পা ়ে। অনয সি ়ে ভস  চদ এক ভকারি িুপিাপ বরস থাারক, নারন 

বোে চকেু ভনই। 

  

সহ-অচেরনত্রীো ভকৌনুক-োাঁ ়োচি করে নারক হাসাবাে ভিিা করেরে, ভস হারস না। নাে 

আাঁিে ধরে ভটরন, ভোাঁপা েুরে চদর ়ে েুনসুচট কেরে ভস োরগ না। হযাাঁ ো, ভনাে কী 

হর ়েরে, কী হর ়েরে, বােবাে এ কথাা চজরজ্ঞস কেরে, ভস একটা দী যশ্বাস ভফরে বরে, 

চকেু না। 

  

কারুে সরে ঝগ ়ো-চববাদ-িরনািাচেনয হর ়েরে  সবাই জারন, ন ়েনিচি বাবু োরে না। 

কন োনদাচন ভোক কন অথায-অেিারেে প্ররোেন ভদচের ়েরে, নবু এ প যন্ত ভস কারুে 

েচেনা হ ়েচন। নাে ে ়েনকরে পুরুরষে প্ররবে চনরষধ। ভকানও পুরুষ িানুরষে সরেই 

 াে সম্পকয ভনই, ভস কেহ কেরব কাে সরে  

  

ব্রজদুোে নারি একচট অচকচিৎকে অচেরননা গোিচিে বাচ ়েরন  ানা ়োন করে। 

ব্রজদুোে জারন ভস চথার ়েটারে ভকানওচদন ব ়ে পাটয পারব না, নাে কিস্বরে ওঠা-নািা 

ভনই, কেনও কাটা-লসচনক, কেনও ব ়ে ভজাে দু’োইরনে  া ়োেগ পা ়ে, নবু চথার ়েটারেে 

সরে ভস আরিপৃরষ্ঠ জচ ়েন। িহ ়োে সি ়ে ভস সবযেি বরস থাারক, অনযরদে ফুট-ফেিাে 
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োরট, অচেরননা-অচেরনত্রীরদে সরেই সবযেি কাটা ়ে, চনরজে বাচ ়েরন ভফরে না। 

চথার ়েটাে নাে ভনো, চথার ়েটারেই ভস িেরব। এই ব্রজদুোে ন ়েনিচিে কৃপা পাও ়োে 

অরনক ভিিা করেরে, ন ়েনিচি  েন ভ  চথার ়েটাে বদরেরে, ভসও ভসোরন  া ়ে। অবেয 

এনচদরন ভস ভজরন ভগরে ভ , ভকানওচদনই ভস ন ়েনিচিে ভনকনজরে প ়েরব না, ভকানও 

চদনই ন ়েনিচিে ে যা ়ে নাে াান হরব না। নবু ন ়েনিচিে সাচন্নরধয থাাকারনই ভস ধনয। 

কুসুিকুিােীো চবদ্রুপ করে বরে, কদবাৎ  চদ ন ়েনিচি ভকানও চদন ওই ভবজা 

ভে ়েু ়োটারক আরদে ভদ ়ে,  া আিাে জনয অিুকবাবুরক ভ রক চনর ়ে আ ়ে, নারনও 

ভবজাটা োফারন োফারন চগর ়ে ভসই বাবুরক ধরে আনরব, নারক ন ়েনিচিে  রে ঢুচকর ়ে 

চদর ়ে, বন্ধ দেজাে বাইরে বরস ভকত্তন গাইরব।  

  

ব্রজদুোে গোিচিে বাচ ়েরন প্রা ়ে প্রচনচদনই  া ়ে, ওোনকাে সব েবে ভস োরে। নাে 

কাে ভথারকও ন ়েনিচিে এই োবান্তরেে ভকানও কােি জানা  া ়ে না। কী হে ওই 

ভির ়েে  

  

কী ভ  হর ়েরে, না ন ়েনিচি চনরজও স্পি জারন না।  

  

েেরনে সরে চবরেরদে পে েূচিসূনা ওেরফ ন ়েনিচি পুরুষ িানুষরদে প্রচন সমূ্পিয 

চবিুে হর ়েচেে। নাে জীবরন পুরুষ িানুরষে ভকানও প্রর ়োজন ভনই। নাে জীবরনে 

একিাত্র অবেম্বন পুরুরষাত্তি ,ীকৃষ্ণ। ে ়েনকরে ভস ,ীকৃরষ্ণে একচট িূচনয ভেরেরে, 

প্রচনচদন সকারে ভস ভসই িূচনযে সািরন অরনকেি িুপ করে বরস থাারক। নাে সিি 

বযথাা-রবদনা-আনন্দ ভস ওই িূচনযরকই চনরবদন করে। ,ীকৃরষ্ণে িুরেে চদরক ভির ়ে ভির ়ে 

নাে েেীরেে জ্বাোও জুর ়ো ়ে। 

  

এক একচদন িাঝোরন নাে  ুি ভেরে  া ়ে, সিি েেীরে েটফটাচন োব আরস, দারুি 

চনুঃসেন ভ ন নারক েুরনে িনন ভিরপ ধরে, ভস নেন দ্রুন চবোনা ভের ়ে ভনরি চগর ়ে 

বাচন জ্বারে, ,ীকৃরষ্ণে িূচনযে সািরন হাাঁটু ভগর ়ে বরস বযাকুে করি বরে, প্রেু, নুচিই 
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আিাে প্রািসবযস্ব, আিাে সব জ্বাো ন্ত্রিা ভনািাে ন ়েন স্পরেয  ুচির ়ে দাও! আচি 

ভনািােই দাসী, আচি আে কােও পারন এ জীবরন িাইব না।  

  

িূচনযে ভিােদুচট ন ়েনিচিরক ভদরে। ভ ন দুচট অদৃেয হান এই েূ চিসুনারক েূচি ভথারক 

নুরে চনর ়ে বরে জ ়ো ়ে। 

  

ভকানও ভকানওচদন েেনরক স্বরপ্ন ভদেরেও নাে এিন অবাা হ ়ে। ,ীকৃষ্ণই নারক 

েেরনে কথাা েুচের ়ে ভদন।  াদুরগাপারেে পচেবারেে সরে নাে একটা সম্পকয কনচে 

হর ়েরে, নারদে গৃরহ ভস কেনও কেনও  া ়ে, ভসোরন ক্কচিৎ কেনও েেরনে প্রসে 

উিাচপন হ ়ে, ন ়েনিচি না শুনরন িা ়ে না। েেন চনরুচিি, একজন চনরুচিি িানুষরক 

চনর ়ে ভকন চিচেচিচে কি পাও ়ো। ভস ভনা ইরে করেই চনরুরিরে ভগরে সকেরক ভের ়ে। 

  

,ীকৃরষ্ণে িূচনযে কারে সব েকি সান্ত্বনা ভপন ন ়েনিচি, হঠাৎ একচদন নাে বযচনিি 

হে। িাস দু-এক আরগে কথাা, এক সকারে িেু বুরজ ধযান কেরে ন ়েনিচি, এক সি ়ে 

ভস দারুি িিরক উঠে। ,ীকৃরষ্ণে িূচনযে বদরে নাে িেু জুর ়ে ের ়েরে অনয একজন 

পুরুষ! 

  

এক সি ়ে েেরনে িুেেচব এরস প্রা ়েই ,ীকৃষ্ণরক আ ়োে করে চদন। েেনরক ভস 

আত্মচনরবদন করেচেে, ভসোন ভথারক িানচসক বন্ধন োচ ়ের ়ে ,ীকৃরষ্ণে পাদপরদ্ম 

চনরজরক সিপযি কো সহজ হ চন।  নই দূেত্ব কনচে ভহাক, বন্ধন চকেুরন ভ রন িা ়ে না। 

  

ধযারনে নীব্রনা বাচ ়ের ়ে ভেষ প যন্ত ভস ভসই িা ়োপাে ভথারক িুক্ত হর ়েরে। েেন এেন 

অস্পি হর ়ে ভগরে, চদনিারন নাে কথাা প্রা ়ে িরনই পর ়ে না, িারঝ িারঝ ভস শুধু স্বরপ্ন 

চফরে আরস। ভস িরন িরন নেন বরে, ভহ চনরুচিি, নুচি আে এরসা না, এরসা না, 

আিাে দাচ ়েরত্বে ভবাঝা চনর ়ে নুচি বযচনবযি হর ়েচেে, ভস সব এেন  ুরি ভগরে। আচি 

আে েূচিসূনা নই, নাে িৃনুয হর ়েরে, আচি এেন ন ়েনিচি। চথার ়েটারেে নটী। 

  

এনচদন পে আবাে ভকান পুরুষ িানুষ এে  
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অস্পি ভথারক প্রচনচবম্বচট িরি িরি স্পি হ ়ে। েেরনে িনন একজন সাধােি  ুবক 

ন ়ে, এ ভদবদুেযে কাচন্ত, ভগৌেবিয, দী যকা ়ে, ভ্রিেকৃষ্ণ িুে ভনরি এরসরে  া ়ে প যন্ত, 

সাো িুরে চিক্কি দাচ ়ে টানা টানা দুচট িেুে কী গেীে, িিযস্পেযী দৃচি। নবাব বাদোরদে 

িনন কারুকা যি ়ে একটা আিকান পচেচহন। সিি েেীরে পুরুরষাচিন দীচি, অথাি 

হারনে আেুেগুচে কী ভকািে। বীিাচনচন্দন নাে কিস্বে। 

  

চিনরন এক িুহূনযও ভদচে হ ়ে না, ইচন কচববে েবীন্দ্রবাবু। োজা-োনী’ে িহ ়োে সি ়ে 

উচন এরসরেন ক্লাচসরক। নেন সবাই বোবচে করেচেে, এিন সুপুরুষ, এিন িানী 

বযচক্তে িনন বযবহাে ভদোই  া ়ে না। 

  

একজন চবেযান বযচক্তে ভিহাো িরন প ়োটা স্বাোচবক বযাপাে। নবু ভকন ন ়েনিচিে বুক 

ভকাঁরপ উঠে  িরে এে অশ্রু। 

  

পেপে কর ়েকচদন ধযারনে সি ়ে ,ীকৃরষ্ণে বদরে েবীন্দ্রবাবুে িুে িরন প ়ো ়ে ন ়েনিচিে 

েুবই কি হরন োগে। ওই িুে, ওই িানুষচটে দৃচি নাে সাো েেীে অবে করে চদরে। 

এ এক অনযেকি অনুেূচন। 

  

েবীন্দ্রবাবুরক ভস ভদরেরে িাত্র চননবাে, নাও নৃনী ়েবাে ভকানও কথাাই হ ়েচন। দু’বাে 

চনচন িহ ়োে সি ়ে উপচান চেরেন, উ্চপােি ও অচেবযচক্ত বুচঝর ়ে চদর ়েরেন, আে 

একবাে চনচন চজরজ্ঞস করেচেরেন, ভনািাে নাি ন ়েনিচি  হারনে একচট েচে ভদোবাে 

জনয চনচন সািানয স্পেয করেচেরেন ন ়েনিচিে িুে। চথার ়েটাে কেরন ভগরে ভোাঁ ়োোচনে 

ভকানও বাে-চবিাে িরে না অনয অচেরননাো ভঠোরঠচে করে, নারিে চেেক সাপরট 

ধরে, পচেিােক কেনও কেনও ি ়ে িারে। এসব ধনযরবযে িরধযই ন ়ে। চকন্তু ওই অপরূপ 

িানুষচট ভ  একবাে একটুেরিে জনয িুেোচন েুাঁরেন, নারনই ন ়েনিচিে সিি েেীে 

ঝনঝচনর ়ে উরঠচেে। এ ভ ন বহচদন পে সচনযকারেে এক পুরুষ িানুরষে স্পেয। 

ন ়েনিচিে ভসই চেহেন ভকউ বুঝরন পারেচন। 
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নৃনী ়েবাে চনচন চেরেন দেযরকে আসরন। োজাোনী চনচন সবান্ধরব ভদেরন এরসচেরেন 

নৃনী ়ে োরন। ন ়েনিচি ভস কথাা জাননও না। অচেনর ়েে সি ়ে িরি আরোে ভেো িরে, 

ভপ্রোগৃহ থাারক অন্ধকাে, ন ়েনিচি দেযকরদে চদরক নাকা ়েও না। েবীন্দ্রবাবু বরসচেরেন 

প্রথাি সাচেে চঠক িাঝোরন, হঠাৎ ন ়েনিচিে ভিাে পর ়ে ভগে ভসচদরক। অন্ধকারেে 

িরধযই ভ ন চনজস্ব আরো ়ে উদ্ভাচসন হর ়ে বরস আরেন কচব। এবং চনচন এক দৃচিরন 

ন ়েনিচিরকই ভদেরেন। 

  

নােপে অনযানয দৃরেয  নবাে ন ়েনিচি  ুরে চফরে আরস, েবীন্দ্রনারথাে দৃচিে সরে নাে 

দৃচি চনবদ্ধ হ ়ে। চনচন চক আে কারুরক ভদেরেন না। শুধু ন ়েনিচিে চদরকই ভির ়ে আরেন  

এচক সনয হরন পারে, না, না সনয ন ়ে। নবু, োেীচেক স্পরেযে িননই, ভসই দৃচিে 

সংর ারগ ন ়েনিচিে সাো েেীরে সুোনুেূচন হচেে। 

  

অচেন ়ে সাে হরে েবীন্দ্রবাবু চগ্রনরুরি এরসচেরেন, অিরেন্দ্রনাথা ও আে দু’একজরনে 

সরে কথাা বরেরেন, ন ়েনিচি চকেুরনই ওাঁে সািরন আসরন পারেচন। কী ভ  সরিাি 

নারক ভপর ়ে বরসচেে। ভ ন ওাঁে সািরন ভগরে ভস িেু নুরে কথাাই বেরন পােরব না। 

  

আে ভদো হ ়েচন। শুধু বােবাে চনচন চফরে আসরেন ধযারন। শুধু চবেযান বযচক্ত নন, উচন 

একজন পুরুষ। পুরুরষে িনন পুরুষ, িনিরে ওাঁরক ভদেরেই ন ়েনিচিে ভসইেকি 

ভোিাি হ ়ে। চে চে, এ কী েজ্জাে কথাা। ,ীকৃরষ্ণে সািরন বরস ভস অনয পুরুরষে কথাা 

োবরে। অথাি িনরক ভ  দিন কো  া ়ে না। বােবাে িন ওাঁরক চফচের ়ে আরন। ভকন 

আভন  আে ভকানওচদনও সেেীরে ভদো হরব চক না সরন্দহ, আকারেে েচবে িননই উচন 

সুদূে। 

  

নবু চদন চদন আকষযরিে নীব্রনা ভবর ়েই  া ়ে। চদরন োরন  েন নেন িরন পর ়ে নাাঁে 

কথাা। িরন প ়েরেই েেীরে ভসই ভোিাি। েেীরেে এ কী ভবহা ়োপনা!  

  

এ কথাা ভস কারুরক বেরনও পারে না। িরনে সব কথাা বোে িনন  চনষ্ঠ সাচথা ভনা নাে 

ভকউ ভনই। গোিচিরকও এই কথাা বো িরে না। ওাঁে সম্পরকয অরনক চকেু জানরন ইরে 
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করে, জানরব কাে কারে! পত্রপচত্রকা ়ে িারঝ িারঝ েবীন্দ্রবাবুে নাি ভদো  া ়ে, ভসই 

োপাে অেরেে চদরক ন ়েনিচি নৃচষনোরব নাচকর ়ে থাারক। ভ ন ভসই নারিে িরধযই 

ফুরট ওরঠ অব ়েব। এই নািচট ভদোে জনয ন ়েনিচি অরনক পত্রপচত্রকা ভকরন। ‘সাচহনয’ 

নারি একটা কাগরজ ভক একটা ভোক ওরক গাে চদর ়েরে ভদরে ন ়েনিচিে সবয অে জ্বরে 

উরঠচেে। পচত্রকাটা েুাঁর ়ে ভফরে চদর ়েচেে আাঁিাকুর ়ে। এেন িরন িরন েবীন্দ্রবাবুরক ভস 

জীবন ভদবনা করে চনর ়েরে, নাাঁে ভকানও চনরন্দ ভস সহা কেরন পােরব না। 

  

অপ্রনযাচেনোরব একচদন ভস ওাঁে সম্পরকয চকেু কথাা শুনরন পা ়ে।  

  

িহ ়ো ভেষ হবাে পরেও চকেুেি গুেনাচন িরে।  ারদে বাচ ়েে টান ভনই, নাো ভথারক 

 া ়ে। চকেু োবাে দাবাে আরস। ‘আচেবাবা’ নাটক েুব জরি ভগরে, ক্লাচসরকে এেন 

দারুি েবেবা। এই ‘আচেবাবা’  েন প্রথাি িিা হে, নেন দেযকই আসরন িা ়েচন, 

চগচেেবাবু ভনই, অরধযন্দুরেেে ভনই, উটরকা অিে দত্তে অচেন ়ে ভক ভদেরন িা ়ে। প্রথাি 

দু-একটা নাটরক চকেু ভকৌনূহেী ভোক এরসচেে, ‘আচেবাবা’ ়ে দেযকো সব ভোাঁ ভোাঁ। 

এিনও চদন ভগরে, দে বারো জরনে ভবচে চটচকট কারটচন। অথাি অচেন ়ে বন্ধ োো  া ়ে 

না, নেন ব্রজদুোরেে িনন কিযীো োিা ়ে চগর ়ে পচথাকরদে কারে হান ভজা ়ে করে 

বরেরে, ‘আচেবাবা ভদেরবন আসুন, চবনা প ়েসা ়ে, দ ়ো করে আসুন।’ ভসই চবনা প ়েসাে 

দেযকোই িুগ্ধ, চবরিাচহন হর ়ে অনযরদে কারে গল্প করেরে। চথার ়েটারেে সবরির ়ে োে 

প্রিাে, ভোরকে িুরে িুরে প্রিাে। কাগরজে চবজ্ঞাপরনে ভির ়েও প্রনযেদেযীে চববেি 

অরনক ভবচে চবশ্বাসর াগয। িরি এ নাটরকে েযাচন ে ়োে, দেযকরদে চে ়ে বা ়েরন 

োগে। এেন এিন অবাা, প্রচনচট ভো হাউজ ফুে। বহ ভোক চটচকট কাটরন এরসও 

চনোে হর ়ে চফরে  া ়ে। ক্লাচসরকে সবাই এেন েুব েুচেরন আরে। 

  

এক সরে দুচেচে পান িুরে চদর ়ে কুসুিকুিােী বেে, আিারদে োজা োনীে সি ়ে 

ভোববাবু নারি একজন নাটযকাে আসরনন িরন আরে  ও বাবা, নাাঁে কী গুরিাে! 

আিারদে অিেবাবু ভগসরেন ‘আচেবাবা’ ভদোে জনয ভনিন্তন্ন কেরন, চনচন আসরন 

পােরবন না। নাাঁে সি ়ে ভনই। চহংরস, বুঝচে চহংরস। চনচন চনরজে নাটক ো ়ো অরনযে 
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নাটক ভদেরবন না। োজা-োনী ভনা িেে না ভিারটও। ওে নাটক আবাে ভক ভনরব  অিন 

কন নাটযকাে এে ভগে, ভঢে ভদরেচে। 

  

ব্রজদুোে বেে, নুই বেচেস কী ভে কুরসাি! ভোববাবু চক শুধু নাটযকাে নাচক  উচন 

ভকাবরন টবরন ভেরেন, দু’দে োে গানও ভবাঁরধরেন শুরনচে, চকন্তু ওসব চকেু না। ওসব 

হে এরেরবরে ভে ়োে, আসরে ঠাকুেো ভনা িি জচিদাে। ভস জচিদাচেে ভবচেে োগটা 

উচনই ভদোশুরনা করেন শুরনচে। ইরে কেরে ওাঁে িনন িানুষ এ েকি চননরট চথার ়েটাে 

চকনরন পারেন। 

  

ভিাে ভগাে ভগাে করে কুসুিকুিােী বেে, েরেে নাটযকাে, নাই বরো! োজা োনীে 

সি ়ে  েন আসরনন, আচি দুরটা অনয কথাা বেরন ভগেুি, পাত্তাই চদরেন না। 

  

ব্রজদুোে হাসরন হাসরন বেে, কথাা বোে সি ়ে নুই ভিাে  ুচের ়েচেচে  পুরুষ িানুষ 

ভদেরেই ভনা ভনাে োই োই োব হ ়ে। এো বরনচদ ভোক, ওসব পেন্দ করে না। 

  

কুসুিকুিােী বেে, ভসািি বযাটারেরেো ভনা নাই-ই িা ়ে। হযাাঁ গা, অনব ়ে জচিদাে ভনা 

োাঁ ়ে োরেনচন  

  

ব্রজদুোে বেে, ভক জারন, না ভক েবে োরে! আিারদে ভঢাে বাজা ়ে ভ  গুপী, নাে 

বাপ ঠাকুেরদে জচিদাচে ভসরেিা ়ে কাজ করে। গুপীে বারপে কারে শুচনচে, ভোববাবু 

বাোেরদরে জচিদাচে ভদেরন চগর ়ে বজো ়ে থাারকন, িাচটরন পা ভদন না। ভসই বজো ়ে 

সারহব সুরবাো আরস, আেও সব জচিদাে, ই াে বচেো আরস, োনা-চপনা হ ়ে, ভসোরন 

চক আে বাইজী নারি না  জচিদােো ইরে কেরেই প্ররনযক োরন একটা করে ননুন 

িাচগ আনারন পারে। বাাঁধা িাচগ োেরন  ারব ভকান দুুঃরে। ভোববাবুে চবর ়ে কো বউর ়েে 

 রে পাাঁিচট ভেরেরির ়ে, আেও কন ভেরেরির ়ে কন জা ়েগা ়ে েচ ়ের ়ে আরে ভক জারন! 

আহা হা আচি  চদ োগয করে অিন ভকানও জচিদারেে  রে জন্মানুি, না হরে ভ্রিরেে 

িনন চনচনয ননুন ফুরে ফুরে িধু ভেনুি। 
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কুসুিকুিােী বেে, িে িুেরপা ়ো! 

  

ন ়েনিচি  থাােীচন োচনকটা দূরে সরে বরস আরে। এ সব কথাা নাে কারন  া ়ে, আগুরনে 

েযাাঁকা োগাে িনন ভস চেউরে চেউরে ওরঠ। েুব োগ হরেও ভস এসব কথাাে প্রচনবাদ 

করে না। ওরদে কথাা চবশ্বাসও করে না ভস। ভস ভদরেরে, ভবচেে োগ িানুষই অরনযে 

চনরন্দ করে সুে পা ়ে। িুক্ত িরন অরনযে প্রেংসা কেরন পারে ক’জন  প্রেংসাবাকয ভ ন 

েুবই িূেযবান চজচনস, ভকউই প্রারি ধরে েেি কেরন িা ়ে না। প্রেংসাে োষারন কবচিত্রয 

ভনই, চকন্তু চনরন্দে সি ়ে কনেকি েং-রবেরেে বাকযেটা ফুরট ভবরো ়ে। 

  

,ীকৃরষ্ণে নারিও ভনা কন অপবাদ আরে, সচনযকারেে েক্ত চক না িরন োরে  ন ়েনিচি 

চনরজে অচেজ্ঞনা ়ে চবিাে করে, েবীন্দ্রবাবুরক ভস  নটুকু ভদরেরে, নারনই নাে িরন 

হর ়েরে ওে গুরিে পচেিাপ কো ব্রজদুোরেে িনন পরেে িুরে ঝাে োও ়ো িানুষরদে 

পরে সম্ভব ন ়ে। উচন জচিদাে হরেও অনয জচিদােরদে সরে ওে নুেনা িরে না, 

জচিদােও ভনা কি ভদরেচন ন ়েনিচি। 

  

েবীন্দ্রবাবুে সাচন্নরধয  াবাে উপা ়ে ভনই, ভস ওাঁে অরনকগুচে বই চকচনর ়ে আনাে। ভবচেে 

োগই কচবনাে বই। ন ়েনিচি চকেু চকেু গল্প-উপনযাস পাঠ করেরে। কচবনা ভস চঠক 

ভবারঝ না। কবষ্ণব পদকনযারদে চকেু গান নাে িুো আরে, এ ো ়ো অনয কচবনা চবরেষ 

পর ়েচন। অিে দত্ত আে েীরোদপ্রসাদ একচদন নরকযে সি ়ে িাইরকে নারি একজন 

কচবে নাি কেচেরেন বােবাে। ভথারি ভথারি অনয ভির ়েরদে নুরে চনরন হ ়ে, ভকানও 

ভকানওচদন ভস একাই  া ়ে।  াত্রাপরথাও গাচ ়েে িরধয বরস ভস েবীন্দ্রবাবুে বই পর ়ে, 

কচবনাে বই বােবাে প ়ো  া ়ে, পেচনগুরো িুো হরে ভবচে েসগ্রহি কো  া ়ে। ভস 

সি ়ে ন ়েনিচি বাইরেে দৃেয ভে ়োে করে না।  

  

একচদন ন ়েনিচিে িরন হে, গাচ ়েটা ভ ন ব ়ে ভবচেেি ধরে  ারে। আজ িরি অচেন ়ে 

ভনই, পেবনযী নাটরকে িহ ়ো হবাে কথাা, সরব িাত্র চবরকে ভপচের ়ে সরন্ধ হর ়েরে। পদযা 

সচের ়ে ন ়েনিচি একবাে বাইরে নাকাে, এ ভনা প্রচনচদরনে পচেচিন পথা ন ়ে, সমূ্পিয 
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অরিনা োিা। ন ়েনিচি একবাে িুে বাচ ়ের ়ে সচহসরক  াকাে ভিিা কেে, ভ া ়োে পার ়েে 

কপ কপ েরব্দে জনয ভস শুনরন ভপে না। সচহস অবেয ভবে পচেচিন এবং চবশ্বি, ের ়েে 

চকেু ভনই। 

  

োচনক বারদ গাচ ়ে থাািে, সচহস এরস দেজা েুরে চদরন ন ়েনিচি চজরজ্ঞস কেে, আজ 

ভকাথাা ়ে চনর ়ে এরে  

  

অিেচট ফাাঁকা ফাাঁকা। চকেুদুে অন্তে অন্তে এক একচট বাচ ়ে। গাচ ়েচট ভথারিরে একচট 

িি ভোহাে ভগরটে সািরন, ভেনরে বাগারনে িধয চদর ়ে সুেচক ঢাো পথা, ভসই পরথাে 

দু’ধারে জ্বেরে গযারসে বাচন। 

  

ভগরটে কারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে নৃনযচেেক ভনপা ভবাস, ভস সব সি ়ে জবেজং ভপাোক পরে 

থাারক, নাে পা ়েজািাে েং হেুদ, কুনযাে েং টকটরক োে, িাথাা ়ে আবাে একটা 

িুসেিাচন ভফজ। সচহস চকেু বোে আরগই ভস বেে, এরসা এরসা ন ়েনিচি, ভনািাচে 

কুেরে কুেে িাচন। 

  

গাচ ়ে ভথারক ভনরি ন ়েনিচি েূ কুচিন করে চজরজ্ঞস কেে, আজ চেহাসযাে হরব না  

  

ভনপা বেে, হরব না ভকন, এোরন হরব। কােুবাবুে হকুি। এটা কােুবাবুে বাগানবাচ ়ে। 

  

িাচনকনোে চদরক অিে দত্তে একচট বাগান বাচ ়ে আরে, এ-কথাা শুরনরে ন ়েনিচি। চকন্তু 

আরগ ভকানওচদন ভসোরন িহ ়ো হ ়েচন। বাচ ়েচট োেী সুন্দে, িাচেরকে ভেৌচেননাে প্রিাি 

পাও ়ো  া ়ে। িাে চদরক বাগান, নাে িরধয একচট চিনে গৃহ, প্ররবে পরথাে বাইরে বেযা 

হারন দুচট পুনুে-দারো ়োন চঠক জীবন্ত বরে িরন হ ়ে। 

  

োে িেিরেে পদযা সচের ়ে ভেনরে ঢুকরে ভদো  া ়ে একচট প্রেি হে ে, ভসোরন 

ঝুেরে েচেন ঝা ়েেিন, ভদ ়োরে ভদ ়োরে চবোচন েচব। বাচ ়েে অন্দে এরকবারে চনিি, 

আে ভকানও জন িনুরষযে সা ়ো পাও ়ো ভগে না। 
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ন ়েনিচি চজরজ্ঞস কেে, আে ভকউ এেনও এরস ভপৌাঁে ়েচন  

  

ভনপা বেে, আে ভক আসরব না আসরব না ভনা আচি জাচন না। আিারক কােুবাবু শুধু 

ভনািাে জনযই বাইরে দাাঁ ়োরন বরেচেরেন।  

  

ওপরেে চসাঁচ ়ে চদর ়ে ভনরি এে অিে দত্ত। ভকাাঁিারনা ধুচনে ওপে শুধু একটা ভবচন ়োন 

পো, িাথাাে িুে অচবনযি, িেু দুচট ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে ভস প্রকৃচনা ন ়ে, এেনও হারন 

একচট িরদে ভবানে। 

  

অিেরক এই অবাা ়ে ন ়েনিচি কেনও ভদরেচন। েোের ়ে ভস করঠাে চন ়েিেৃঙ্খো িারন, 

ভসোরন িদযপান চনচষদ্ধ, চনরজও কেনও পান করে না। প্রথাি প্রথাি এই নবীন না ়েক ও 

নাটয পচেিােকরক ভবে োে ভেরগচেে ন ়েনিচিে, চথার ়েটারেে জগরন এই  ুবকচটরক 

িরন হন বযচনিি। িিে অবেয অিে দত্তে অনয সব গুিপনাে কথাাও ভস ভজরনরে। 

উ্চপ বংরেে ভেরে হরেও ভস অল্প বর ়েরসই বোরট। ভেোপ ়ো ়ে িন চেে না, কুসরে 

পর ়ে উচ্ছ্বরন্ন  াবাে চকেু বাচক োরেচন। পরনরো বেে বর ়েরসই নাে চবর ়ে হর ়েরে, চকন্তু 

চববাচহন স্ত্রীরক চনর ়ে সুরে সংসাে কেরে ভ  সিারজ িান থাারক না। োে করে দাচ ়ে 

ভগাাঁফ গজাবাে আরগই ভস এক েচেন ভেরেরে এই িাচনকনোে বাগানবাচ ়েরন। 

ব্রজদুোে সব েবে োরে, নাে কাে ভথারকই ভোনা চগর ়েচেে ভ  অিরেে িা নাচক দুুঃে 

করে বরেচেরেন,  রে অিন সুন্দেী সনী-েক্ষ্মী বউ, নারক ভফরে অিে এক বাাঁদে িাচগ 

চনর ়ে আরে। 

  

অিরেে অচেন ়ে-প্রচনো আরে, এটা স্বীকাে কেরনই হরব। ‘আচেবাবা’ে প্রেূন 

জনচপ্র ়েনাে পে অরনরকই স্বীকাে করেরে ভ , এবাে বাংো নাটযজগৎ জ ়ে করে ভনরব 

এই ভোকোচট। 

  

বর ়েরস ভোট বরে ন ়েনিচি কেনও অিেরক সিীহ করে কথাা বরেচন। অিেও  নই 

ভনজ ভদো ়ে, চকেুরনই পুরোপুচে বেযনা স্বীকাে কোরন পারেচন এই ভির ়েচটরক। 
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দুজরনে ঝগ ়ো ও কথাা কাটাকাচটে িরধয ভবে একটা বনু্ধত্ব গর ়ে উরঠচেে। চকন্তু েচববাবু 

িন জুর ়ে থাাকাে পে ন ়েনিচি আে অিেরক ভনিন পেন্দ কেরন পারে না। 

  

ন ়েনিচি বেে, আে ভক ভক আসরব  আিারক এন সান না ়োনাচ ়ে আনারেন ভকন  

  

অিে নীরি ভনরি ধপাস করে একটা ভসাফা ়ে বরস পর ়ে বেে, আে ভকউ আসরব না। 

আজ শুধু নুচি। নুচি আে আচি। হযাাঁ ভনপা ভবাস থাাকরব, না থাাকুক, িরন করো, ও একটা 

োাঁিাে পাচে। ভনপা ভবাস ননুন  যারিে নাচেি ভদরব, নুচি ভনরি ভদোরব। শুধু আচি 

ভদেব, ভদরে পেন্দ কেব!  

  

ন ়েনিচি বেে, এ আবাে কী ধেরনে চেহাসযাে  ভকান নাটক  

  

অিে বেে, নাটক  াই ভহাক না। নাি ভনা থাাকরবই। নাি না থাাকরে ভোরক চটচকট 

কারট। এবাে ভনাে একোনা উেচেনী  াি জুর ়ে ভদব।  

  

ন ়েনিচি ভনপা ভবাসরক বেে, নাটরকে চঠক ভনই, আরগই নাি  ও আচি পােব না। আরগ 

পাটযটা বুরঝ চনরন হরব না  আিাে বাচ ়ে চফরে  াবাে বযবাা করুন। 

  

অিে জচ ়েন গো ়ে ধিক চদর ়ে বেে, অযাই েুাঁচ ়ে, ওে চদরক চফরে কথাা বেচেস ভকন  

আচি িাচেক। আিাে চদরক নাকা। আিাে হকুি, ভনারক নািরন হরব! 

  

ন ়েনিচি কচঠন িুে করে বেে, কারুে হকুি িানাে জনয আচি চথার ়েটারে ভ াগ চদইচন। 

িাচেকরক একা একা নাি ভদোবাে ভকানও েনয চেে না। 

  

অিে বেে, নুই সব সি ়ে েনয েনয কচেস ভকন ভে  এ কী পাটকরেে ভনাকচে নাচক  

চথার ়েটারে পচেিােরকে ভিজাজ আে িচজয সবরির ়ে ব ়ে কথাা। িারঝ িারঝ এ বাচ ়েরন 

চেহাসযাে হরব। কুসুি, েূষি, োচন, ভেিী, বীিা এো সবাই এরসরে। একা একা এরসরে। 

  

ন ়েনিচি বেে, শুধু ভির ়েো চেহাসযাে চদরন আরস  পুরুষরদে দেকাে ভনই  
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অিে বেে, আরে ভোজ ভোজ সরন্ধে পে চক বযাটারেরেে িুে ভদেরন োে োরগ  পুরো 

পুরো চেহসযাে ভনা ভবার য হ ়েই। এোরন ভনাো িারঝ িারঝ এরস আিাে ভিজাজ েচেফ 

করে চদচব। বুঝচে  ভন এবাে আাঁিেটা গুরজ ভকািরে ভবাঁরধ ভন। 

  

ন ়েনিচি বেে, অিেবাবু, আপচন ভনো করেরেন, এেন আপচন আে আপনারন ভনই। 

কুসুি-েূষিো কী করে আচি জাচন না, আপচন সজ্ঞারন থাাকরে আিারক এিন িন্দ প্রিাব 

চদরনন না। কাে আপনাে সরে কথাা হরব। 

  

ভনপা ভবাস বেে, দু একোনা নাি ভনরিই দাও না ন ়েন! ভসই ভ  একটা হংসনারিে কথাা 

ভনািা ়ে বরেচেোি। 

  

ন ়েনিচি ভকানও কথাা না বরে নৃনযচেেকচটে চদরক শুধু েে িরে নাকাে। 

  

অিে ভবানরে আে একটা িুিুক চদর ়ে দরপযে সরে বেে, কী আচি িানাে  আচি িদ 

োই বরট। চকন্তু িানাে হই, এ কথাা ভকানও শুর ়োরেে বা্চপাও বেরন পােরব না। জ্ঞান 

টনটরন আরে। নািরন ভনরি ভ ািটা! চথার ়েটারে এরস সনী-সাধ্বী ভসরজ থাাকরন িাস! 

  

টেিরে পার ়ে উরঠ এরস ভস ন ়েনিচিে একটা হান েপ করে ধরে বেে, ভনাে চবষ দাাঁন 

আচি ভেরে ভদব! নািচব চক না বে! 

  

ঠাণ্ডা গো ়ে ন ়েনিচি বেে, আিাে ওপে কেনও ভজাে কেরবন না, অিেবাবু। হান 

ো ়েুন। আিাে অচনো ়ে ভকউ আিাে গার ়ে হান চদরে আচি সহয কেরন পাচে না। এ 

বযাপারে আিাে একটা কচঠন েপথা আরে। 

  

অিে বযথায োরব চজরজ্ঞস কে, কী েপথা, শুচন শুচন। 

  

নাে ভিারে ভিাে ভেরে ন ়েনিচি বেে, নারক আচি েুন করে ভফেব! 
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েযাবািযাকা ভের ়ে অিে ভনপাে চদরক নাচকর ়ে বেে, ওরগা, বরে কী  েুন করে ভফেরব  

এ িাচগে এন ভনজ হ ়ে কী করে  আচি চথার ়েটারেে িাচেক, আিাে কথাা শুনরব না  

  

নােপে ভস এক অদু্ভন কাণ্ড কেে। ধপ করে হাাঁটু ভগর ়ে বরস পর ়ে দু’হান জুর ়ে 

কান্নাচিচ,ন করি বেে, ন ়েন, অিন ভকারো না। ভকউ আিাে কথাা না শুনরে আিাে 

ব ়ে োগ হ ়ে। ভসই োগ ভথারক বুরক কি হ ়ে। সবাই  চদ ভোরন, ন ়েন আিাে হকুি 

অগ্রাহয করেরে, না হরে আিাে িান ভকাথাা ়ে থাাকরব  একটুোচন নাি, েক্ষ্মীচট, অন্তন 

দু’িাে পাক, নারন আিাে কথাা থাারক— 

  

অিে ন ়েনিচিে পা জচ ়ের ়ে ধেরন ভ রনই ভস ত্ররি সরে ভগে। ভঝাাঁক সািোরন না 

ভপরে অিে পর ়ে ভগে উপু ়ে হর ়ে। নােপে ভিরঝরন গ ়োগচ ়ে চদরন চদরন চেশুে িনন 

অচেিারন বেরন োগে, একটু নাি, ভনাে পার ়ে ধেচে, আিাে িাথাাে চদচবয, ওই হংস-

নািোনা শুধু ভদো, আে ভকানওচদন বেব না। শুধু আজরকে চদনটা।  

  

ভনপা ভবাস ভহা-রহা করে ভহরস উঠে। ন ়েনিচিও না ভহরস পােে না। 

  

নযাপা ভবাস চজরজ্ঞস কেে, কী ভগা, এ পাগে ভনা থাািরব না ভদেচে। একটু নািরব নাচক  

 ুেুে ভবাঁরধ ভদব  

  

ন ়েনিচি দুচদরক িাথাা ভনর ়ে বেে, না। 

  

অিে ভজাে করুক বা ভকাঁরদ োসাক, নবু ন ়েনিচি নাে নারিে ি যাদা নি কেরব না। ভস 

ভসাজা ভবচের ়ে ভগে বাইরে। 

  

ভস োরন বাচ ়ে চফরে ন ়েনিচি োে করে িান কেে। ভস িরন িরন চঠক করে ভফরেরে, 

অিে দত্ত আে একচদন ওেকি বা ়োবাচ ়ে কেরে ভস ক্লাচসক ভের ়ে ভদরব। এই ধেরনে 

 টনা ়ে নাে িরনে িরধয ভ  অোচন্তে ঝ ়ে বইরন থাারক, না সহরজ থাারি না। ভকন 

পুরুষো িরন করে ভ  ভির ়েরদে ওপে ভজাে করে সব চকেু আদা ়ে কো  া ়ে! 
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আত্মা হবাে জরনয ভস ,ীকৃরষ্ণে িূচনযে সািরন বসে। ভিাে বুজরনই ভস ভদেরন ভপে 

েচববাবুে ভসৌিয সুন্দে িুেোচন। ন ়েনিচিে ভঠাাঁট ন ়েরন োগে, ভকানও িরন্ত্রে বদরে 

ভস বেরন োগে, েচববাবুে কচবনা; 

  

আিাে  দ ়ে প্রাি। 

সকচে করেচে দান 

ভকবে েেিোচন ভেরেচে। 

িাচহ ়ো চনরজে পারন 

 চনচেচদন সাবধারন 

স নরন আপনারে ভঢরকচে।… 

  

অরনকেি এই োরব বরস থাাকাে পে ন ়েনিচি োবে, েচববাবুে কাোকাচে ভস ভ রন 

পােরব না, চকন্তু নাাঁরক একটা চিচঠ ভেো  া ়ে না  এই অধীনাে চিচঠোচন  চদ চনচন 

একবাে হারন নুরে ভনন, ভসটাই ভনা হরব নাাঁে স্পেয।  

৪১. বাে গোধে চনেরকে িািো 

বাে গোধে চনেরকে িািো িাোবাে জনয কেকানা ়ে  রথাি িাাঁদা ভনাো হর ়েচেে, 

বযাচেিােও পাঠারনা হর ়েচেে, চকন্তু ভকানও োে হে না। ইংরেজ সেকাে করঠাে দৃিান্ত 

াাপরন বদ্ধ পচেকে। চনজস্ব পত্র-পচত্রকা ়ে চকেু স্বাধীন িনািন প্রকাে কো ো ়ো 

ইংরেজ-হনযাকােীরদে সরে চনেরকে ভকানও ভ াগসূত্র প্রিাচিন না হরেও নাাঁে আঠারো 

িারসে কাোদণ্ড হর ়েরে। নাে পরেই োেনী ়েরদে িনািন সমূ্পিয অগ্রাহয করে পাে হর ়ে 

ভগে চসচ োন আইন। 

  

কংরগ্ররসে অচধরবেরন ইংরেজ োসরনে পরোে সিারোিনা ও চকেু চকেু অচধকাে 

আদার ়েে জনয বক্তৃনাবাচজ এনচদন োসকিহে োচনকটা ভকৌনুরকে ভিারে ভদেন, এই 
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আইন এবাে ভসইসব বক্তারদে প্রচন োচনকটা ভিাে োোচন চদে। চকেু চকেু পত্র-পচত্রকা ়ে 

িারঝ িারঝ ভ  উগ্র সুে ভদো চদচেে, নাও নেি হর ়ে ভগে। 

  

িারপকে ভ্রানৃির ়েে পরেও ভবচেচদন আত্মরগাপন করে থাাকা সম্ভব হে না। প্ররনযরকে 

িাথাাে দাি চবে হাজাে টাকা। এ ভদরে চবশ্বাস ানরকে অোব ভনই। দারিাদে আে 

বােকৃষ্ণ একটা কীনযরনে দরে চের ়ে চগর ়ে ভোে কেনাে বাচজর ়ে গান ভগর ়ে ভগর ়ে  ুরে 

ভব ়োন। ভবে চকেুচদন নারদে ভকউ সরন্দহ করেচন। একচদন দু’জন িে পুচেে ভ রক 

এরন ভসোরন ওরদে ধচের ়ে চদে হারননারন। েুব সংচেি চবিারে দুজরনেই ফাাঁচসে হকুি 

হর ়ে ভগে।  

  

ওরদে ভোট োই বাসুরদওরক পুচেে প্রথাি সরন্দহ করেচন। নারক ভোজ হাচজো চদরন 

হন থাানা ়ে। বাসুরদও’ে িাত্র সরনরো বেে বর ়েস, হনযাকারণ্ডে চদন ভসও ভ  সরে চেে 

পুচেে না ভটে ভপর ়ে ভগরে। নবু নারক আশ্বাস ভদও ়ো হে, ভস োজসােী হরে েিা 

ভপর ়ে  ারব। 

  

সরহাদে দুই ভজযষ্ঠ ভ্রানাে চবরুরদ্ধ সােী ভদরব বাসুরদও  বেং ভস দাদারদে সরে চিচেন 

হরন িা ়ে। এক সরন্ধরবো ভস িহারদও োনার রক সরে চনর ়ে িরে এে ভসই 

চবশ্বাস ানকরদে বাচ ়েে সািরন। অিাবসযাে োন, চটচপচটচপ বৃচি প ়েরে, িনুচদযক 

অন্ধকাে, পরথা িানুষজন ভনই। চবশ্বাস ানকো দুই দ্রাচব ়ে োই, নাো ের ়ে োচত্ররবো 

বাচ ়েে বাইরে ভবরো ়ে না। ভেনেচদরকে  রে েিন ভজ্বরে নাো নাস ভেেচেে। বাসুরদও 

পুচেরেে িনন গো করে নারদে নাি ধরে ভ রক বেে, থাানা ভথারক আসচে। ভনািারদে 

পুেস্কৃারেে টাকা এরনচে। ভসই দুই োই আনরন্দ োফারন োফারন বাইরে আসরনই 

বাসুরদও েুব কাে ভথারক গুচে িাোে নারদে বুরক। প্ররনযকবাে গুচে িাোবাে সি ়ে ভস 

দাাঁরন দাাঁন ভিরপ বেরন োগে, ভন ইনাি, ভন ইিাি! 
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োিা ়ে পর ়ে থাাকা োে ভদরে ওরদে িৃনুয সম্পরকয চনচিন্ত হবাে পে ভস আে পাোবােও 

ভিিা কেে না। চবিারেে সি ়ে কাঠগ ়ো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে বাসুরদও বেে, হযাাঁ, দুজন 

চবশ্বাস ানকরক ভিরেচে, আিারক দু’বাে ফাাঁচস চদরন হরব চকন্তু। 

  

িারপকেো চনন োই এবং িহারদব োনার ে ফাাঁচস হরব পে পে। ওরদে ভ োরন োো 

হর ়েরে, ভসই ইর ়েোও া কাোগারেই অনয একচট ভসরে বচন্দ আরেন চনেক। সিি 

 টনাই নাাঁে কারন এরসরে, চকন্তু ওরদে সরে কথাা বোে সুর াগ পান না। 

  

প্রথাি ফাাঁচস হে ব ়ে োই দারিাদরেে। ভোেরবো ফাাঁচসে িরি ওঠাে আরগ ভস প্রহেীরদে 

অনুরোধ করে একবাে প্রিাি কেরন ভগে চনেকরক। চনেক একেণ্ড েগবদগীনা নুরে 

চদরেন নাে হারন, দারিাদে ভসই বই বুরক ভিরপ ধেে। নাে িুেিণ্ডরে ের ়েে চিেিাত্র 

ভনই, নাে দৃঢ়ে চবশ্বাস েীঘ্রই নাে পুনজযন্ম হরব, ভস আবাে চফরে আসরব এই ভদরেে 

িাচটরন। 

  

চনন িারপকে োই ও িহারদব োনার ে ফাাঁচসে সংবাদ শুধু োপা হে কাগরজ, চকন্তু 

নারদে সাহস ও বীেরত্বে কাচহনী প্রিাচেন হরন ভদও ়ো হে না। ওরদে কর ়েকজন বনু্ধ 

ও সরন্দহজনক আেও কর ়েক বযচক্তে কাোদণ্ড হে দুই ভথারক পাাঁি বেরেে চবচেন্ন 

ভি ়োরদ। দণ্ডপ্রািরদে নাচেকা ়ে একজরনে নাি চব চসং। ভস ভ  আসরে েেন চসংহ, না 

কেকানা ়ে নাে পচেচিনরদে িরধযও জানরন পােে না ভকউ। 

  

সারহব-হনযাে এই িািেযকে কাচহনী ও একই পচেবারেে চনন চনেযীক ভ্রানাে ফাাঁচসে 

দচ ়েরন আত্মদারনে  টনাে প্রচনচি ়ো কেকানা ়ে হে দু েকি। োজলনচনক ভননৃবৃন্দ বা 

প্রাজ্ঞ, প্রবীি বযচক্তো ভকউই সিথাযন কেরেন না, নাাঁরদে কারে এটা িূেযাচি বা 

ভগাাঁ ়োেনুচি ো ়ো আে চকেুই ন ়ে। ওরদে জনযই ভনা চসচ োন চবে পাে হে, এেন আে 

ইংরেজরদে ভকানও কারজে প্রচনবাদও জানারনা  ারব না। বাংোে ভোটোট সযাে 

আরেকজািাে িযারকচঞ্জ কযােকাটা চিউচনচসপযাে চবে এরন ভ  ভদেী ়ে কাউচিোেরদে 
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েিনা কচির ়ে চদরেন, নাে চবরুরদ্ধ চকেু ভেোরেচে কো ভগে  এই িযারকচঞ্জ  েন 

নেন বাোচেরদে গাে পার ়েন। 

  

চকন্তু অল্পবর ়েসী  ুবা ও করেরজে োত্ররদে িরধয চবমিতর ়েে চফসচফসাচন শুরু হর ়ে ভগে। 

এই িাোঠা ভেরেগুচে ইংরেজ সেকােরক একটা ভজাে ধাক্কা চদর ়েরে, বাোচেো পােরব 

না  অরনক ইংরেজ এ ভদরেে িানুষরদে কুকুে, বাাঁদে, কাপুরুষ বরে, এবাে ওরদে 

ভ াগয জবাব ভদও ়ো হর ়েরে। ওো চপিে ভপে ভকাথাা ়ে  প্ররনযরকে চটপ চনেুযে, নরব চক 

এে আরগ চকেুচদন িাাঁদিাচে অরেযস করেরে  এোরন ভস সুর াগ পাবাে উপা ়ে আরে  

  

দারিাদরেে ফাাঁচসে চদন সেো সাোচদন উপবাস করে েইে। সাোচদন ভস কথাাও বেে 

না কারুে সরে! এন ব ়ে একটা কাণ্ড  টে, অথাি নাে একটা প্রচনবাদ সো হে না 

কেকানা ়ে  ভস কর ়েকজন কংরগ্রসী ভননাে সরে আরোিনাও করেচেে, নাাঁো পাত্তাই 

ভদনচন। চবরকেরবো এরস উপচান হে প্রোন। এই ভেরেচট ইদানীং গল্পটল্প চেেরে, 

েচবিািারক প্রা ়েই নানা চবষর ়ে চিচঠপত্র ভেরে, িারঝিারঝ েচবিািাে কারে বা ়েনা ধরে, 

আপচন প্লট চদন, নাই চনর ়ে আচি গল্প চেেব। 

  

প্রোন ‘োেনী’ পচত্রকাে চন ়েচিন ভেেক, সেোে কারে ইদানীং প্রা ়েই আরস। চনেক 

সাচহনয আরোিনা ো ়োও সেোে প্রচন নাে  চনষ্ঠনা অনযচদরক এরগারে। সেো না 

ভটে পা ়ে, ভস চবরেষ প্র, ়ে ভদ ়ে না, আবাে এরকবারে চবিুেও করে না। পুরুষো  েন 

স্তুচনে বনযা েুচটর ়ে ভদ ়ে, নেন ভস না ভবে উপরোগ করে। নাে আরগকাে কর ়েকজন 

ভপ্রচিক কধ য হাচের ়ে সরে পর ়েরে। ভদো  াক, এই প্রোন িুেুরজয কনচদন ভটরক! 

  

িা চকংবা চদচদ এেন সি ়ে চদরন পারে না, ‘োেনী’ পচত্রকা এেন সেোরকই িাোরন 

হ ়ে। চকন্তু ভেেকরদে কাে ভথারক েিনা সংগ্ররহে ঝচক্ক ঝারিো ভস চঠক সািোরন পােরে 

না। প্রোরনে িনন ভেেকো চনরজরদে ভেো ভদবাে বযাপারে েুব উৎসাহী, চকন্তু পচত্রকা 

প্রকারেে বযাপারে চকেু দাচ ়েত্ব চনরন বেরে এচ ়ের ়ে  া ়ে। সেো নাই েচবিািারক 

সম্পাদক হবাে জনয অনুরোধ জানারে চকেুচদন ধরে। েচবিািা িাইরে অরনরকই চঠক 
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সির ়ে ভেো ভদরব। নাে ভির ়েও ব ়ে কথাা পচত্রকা প্রচন িারস চঠক সির ়ে ভবরুরন পােরব, 

চকেু ভেো না পাও ়ো ভগরেও ভকানও পানা োচে থাাকরব না, সবযসািী ভেেক েবীন্দ্র 

চনরজই দুহারন গল্প কচবনা-প্রবন্ধ-ধাোবাচহক উপনযাস চেরে অরনকগুচে পৃষ্ঠা েচের ়ে 

চদরন পােরবন। চকন্তু েচবিািা সম্পাদনাে দাচ ়েত্ব চনরন সিন হরেন না। নাাঁরক ভবাঝারনা 

হর ়েরে ভ  োপাোনাে কাজ, কাগরজে দাি, গ্রাহকরদে কারে পচত্রকা পাঠারনা ইনযাচদ 

বযাপাে চনর ়ে নাাঁরক চবন্দুিাত্র চিন্তা কেরন হরব না, সেোই ভস সব চদক সািোরব, 

েচবিািা শুধু সম্পাদকী ়ে কাজটুকু করে ভদরবন। এ পচত্রকাে জনয টাকাপ ়েসাে ভকানও 

সিসযা ভনই, োে-রোকসান চনর ়ে ভকউ িাথাা  ািা ়ে না। জানকীনাথা সব েেি চদর ়ে 

ভদন। 

  

একজন দাসী এরস প্রোরনে আগিনবানযা জানারে সেো চবরেষ ভকানও সাজরগাজ 

কেে না। শুধু িুে আাঁির ়ে চনর ়ে আটরপৌরে োচ ়ে পরেই ভনরি এে বসবাে  রে। প্রোন 

পযান্ট-রকাট পো, একচট িুরুট ধচের ়ে বরসচেে ভসাফা ়ে, সেোরক ভদরে ন ়োক করে 

উরঠ দাাঁ ়োে। 

  

সেো উদাসীন িুে করে বসে নাে িুরোিুচে একটা ভসাফা ়ে। ভবে কর ়েক চিচনট ভকানও 

কথাাই বেে না। 

  

গো োাঁকাচে চদর ়ে প্রোন চজরজ্ঞস কেে, চিস ভ াষাে, আপনাে চক েেীে োোপ  

  

সেো িুে নুরে বেে, আপনারক বরেচে না, আিারক চিস ভ াষাে বেরবন না। আিাে 

একটা নাি আরে, আিাে চনজস্ব একটা পচেি ়েও আরে। ইংচেচজ সরম্বাধন আিাে পেন্দ 

হ ়ে না। 

  

প্রোন চবব্রনোরব বেে, ও হযাাঁ হযাাঁ, আিাে েুে হর ়ে  া ়ে। আপনাে এন সুন্দে নাি। 

সেোরদবী, আপচন শুনরে েুচে হরবন, ‘োেনী’ে জনয আচি একটা গল্প চনর ়ে এরসচে। 

অনয একচট পচত্রকাে সম্পাদক েুব ঝুরোঝুচে কেচেে, চকন্তু আপনাে পচত্রকা ়ে ো ়ো 
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অনয ভকাথাাও আিাে ভেো চদরন ইরে করে না। ভেোচট আপনারক পর ়ে ভোনারন পাচে 

চক  

  

সেো এবারেও েুচেে োব ভদোে না। চনসৃ্পহোরব বেে, আপচন বুচঝ ভোরননচন, 

েচবিািা ভেষপ যন্ত সম্পাদক হরন োচজ হর ়েরেন। এেন ভথারক নাাঁে কারেই গল্প ভদরবন, 

প্রোনবাবু। 

  

প্রোন সরে সরে উচ্ছ্বচসন হর ়ে বেে, োচজ হর ়েরেন  োচজ হর ়েরেন  অনযন্ত সুরেে 

কথাা। েচববাবু সম্পাদক হরে ভস কাগরজে ি যাদা অরনক ভবর ়ে  ারব। েচববাবুে নুেয 

এেন আে ভক আরে  নরব, ভদবী সেো, গল্প আচি েচববাবুে কারে জিা চদরেও আরগ 

আপনারক একবাে শুচনর ়ে  াব। আপনাে িনািরনে িূেয আিাে কারে অরনকোচন। 

আজ ভ টা এরনচে, ভসটা চক শুরু কেব  

  

প্রোরনে ভোট ভোট গল্পগুচে ভবে আকষযিী ়ে। সেোে োগই োরগ। নরব ভসগুচে শুধুই 

গল্প। নারন ভদোত্মরবারধে উিীপনাে ভকানও োব ভনই। সেো আজ গল্প ভোনাে 

আগ্রহ ভবাধ কেে না। 

  

ভস ভদও ়োরেে োেরনে িানচিরত্রে চদরক কর ়েক পেক নাচকর ়ে ভথারক হঠাৎ বরে উঠে, 

প্রোনবাবু, আিারদে োেনিানাে কী হরব  

  

প্রোন িিরক উরঠ বেে, োেনিানা  ভকন, নাে কী হর ়েরে  

  

সেো নীক্ষ্ণস্বরে বরে উঠে, পূিাে িারপকে োইরদে ভ  ইংরেজ সেকাে ফাাঁচসে দচ ়েরন 

ভঝাোরে, আপচন ভোরননচন  

  

প্রোনকুিাে িুপরস ভগে! এসব বযাপারে নাে ভকানও আগ্রহ ভনই। সদয ভেো গল্পচট 

িরনে িরধয এেনও টগবগ কেরে, ভসচট কারুরক না ভোনারন পােরে ভস স্বচি পারব না। 

ভস ভবে আো করে এরসচেে, আজরকে এই ভি  ভিদুে সন্ধযা ়ে সেোে সরে 
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চনচেচবচেরন বরস গযারসে আরো ়ে নাে গল্পচট পাঠ কেরব আে িারঝিারঝ ভিাে নুরে 

ভদেরব সেোে সুন্দে িুরেে প্রচনচি ়ো। চকন্তু আজ এোনকাে আবহাও ়ো প্রচনকূে।  া 

ভবাঝা  ারে, এেন আে সেোরক গল্প ভোনাবাে সম্ভাবনা ভনই। 

  

একজন পচেিােক এরস িার ়েে পট ও ভকক ভপচি চনর ়ে এরেও প্রোন শুধু এক কাপ 

িার ়ে দু িুিুক চদর ়ে উরঠ প ়েে।  

  

কর ়েকচদন পরে সেো নাে অনুগন  ুবকবৃন্দরক চনর ়ে একটা ভোট সো  াকে নারদে 

বাচ ়েে িারঠে এক ভকারি। এে িরধয ভস ভবাম্বাই ভথারক চকেু পত্র-পচত্রকা আচনর ়েরে, 

িারপকে োইরদে সম্পরকয  নদূে সম্ভব নথায সংগ্রহ করেরে। ভসই কাচহনী শুচনর ়ে ভস 

এই ভেরেরদে িরন ভপ্রেিা জাগারন িা ়ে। 

  

প্রথারি দারিাদরেে আত্মাে োচন্ত প্রাথাযনা করে নীেবনা পােন কো হে দু চিচনট। নােপে 

সেো সচবিারে সব বেরন শুরু কেে। 

  

নাে বক্তবয ভেষ হরন না হরনই একচট  ুবক উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, চদচদ, আপচন আিারদে 

নরো ়োে-োচঠরেো ভেেবাে বযবাা করেরেন। এ চেরে কী হরব  এ ভনা ভ ন েরেে 

বযাপাে। উৎসব করে আিো ভোকজনরদে ভ রক ভসই ভেো ভদচের ়েই েু চে থাাকব  

িহাোরট্রেরে ভেরেে হারন চপিে নুরে চনর ়েরে। ইংরেজরদে সরে  ুঝরন ভগরে ওরদে 

সিান সিান অস্ত্র চদর ়েই ে ়োই কেরন হরব। আপচন আিারদে চপিে ভজাগা ়ে করে 

চদন। 

  

সেো একটুেি ননরনরত্র নীেব হর ়ে েইে। নােপে িুে নুরে বেে, না হরে ভনািো 

িরন কেে, ে ়োই কোে সি ়ে এরস ভগরে  এই িরন হও ়োটাই ব ়ে কথাা। ভনািো পুরুষ 

ভেরে, ভনািো এই অস্ত্র সংগ্ররহে ভিিা কেরন পারো না  আিারকই সব ভজাগা ়ে কেরন 

হরব  
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চনেকরক সাহা য কোে জনয েচব অরনকটা দাচ ়েত্ব চনর ়েচেরেন, ভবে কর ়েক জা ়েগা ়ে 

 ুরে  ুরে িাাঁদা সংগ্রহ করেরেন। চনেক-িািো চনচন অনুসেি করেরেন আগারগা ়ো। 

চনেরকে চনচন সিথাযক, চকন্তু িারপকেরদে এই েুরনােুচন চনচন এরকবারেই পেন্দ 

করেনচন। সন্ত্রাসবাদ নাাঁে িরন ভ্রান্ত পথা। ভদরেে সব িানুষরক আরগ ভদে কারক বরে 

না ভিনারন হরব। 

  

নবু িােজন নরুি, নাো ভিাে- াকান ন ়ে, দাোকােী ন ়ে, সাধােি েুরন-বদিাে ন ়ে, 

স্চপচেত্র, নাো চনরজে জাচনে সিান েোরধয অবেীো ়ে ফাাঁচসে দচ ়ে গো ়ে চদে, এ চক 

উরপো কো  া ়ে  েচবে  দ ়ে ভবদনা োোিান্ত হর ়ে েইে।  

  

এেই িরধয আবাে েথাীে উপন ়েরনে বযবাা হর ়েরে। ভদরবন্দ্রনারথাে ইরে নাে এই 

ভপৌরত্রে উপন ়েন ভহাক চবশুদ্ধ আ যিরন, োচন্তচনরকনন ব্রহ্মি যা,রি। অরনক ভোকজন 

সরিন েথাীরক আরগই োচন্তচনরকনন পাচঠর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে। এে িরধয োেনবষযী ়ে 

আ যসিারজে সরে আচদ ব্রাহ্মসিারজে একটা ভ াগার াগ াাপরনে ভিিা িাচের ়ে  াচেে 

বরে, েথাীে কপরন উপেরে কর ়েকজন চবচেি আ যসিাজীরক আিন্ত্রি জানারনা হর ়েরে। 

বাোচে ব্রাহ্মিরদে নুেনা ়ে এরদে ব্রাহ্মিরত্বে ভগৌেব ভবচে।  

  

কপরন ধােি বা পচেনযারগে প্রশ্নচটই চেে ব্রাহ্মসিাজ চবেক্ত হও ়োে অনযনি কােি। 

এেন অনয দুচট ব্রাহ্মসিারজে িরধয উপন ়েন অনুষ্ঠানই হ ়ে না। চহন্দু ধিয ভথারক চবচেন্ন 

হর ়ে ব্রাহ্মো এক ননুন ধরিযে কথাা বরেরেন, ভসোরন জাচনরেরদে ভকানও াান থাাকাে 

কথাা ন ়ে। আচদ ব্রাহ্মসিাজ এেনও পুেরনা অরনক প্রথাাই আাঁকর ়ে ধরে আরে। শুধু 

িূচনযপূজা ো ়ো চহন্দুরত্বে আিাে-আিেি ভথারক নারদে আে চবরেষ প্ররেদ ভনই। েচব 

ব্রাহ্মিরদে ভ,ষ্ঠত্ব িরন িরন স্বীকাে করেন না। চবসজযন নাটরক নাাঁে স্পি সহানুেূচন 

ভগাচবন্দিাচিরকযে প্রচন, নাাঁে িুে চদর ়ে েিনারোেী, দচপযন ব্রাহ্মি ে ুপচন সম্পরকয 

বচের ়েরেন : 

  

এ সংসারে চবন ়ে ভকাথাা ়ে  িহারদবী, 
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         াো করে চবিেি নব পদনরে 

        নাোও ভেরেচন হা ়ে কন েুদ্র নাো! 

        হেি কচে ়ো ের ়ে ভনািাে িচহিা 

        আপনাে ভদরহ বরহ, এন অহংকাে! 
  

নবু চপনাে চনরদযে এবং আচদ ব্রাহ্মসিারজে সম্পাদক চহরসরব ভস সিারজে নীচন চনচন 

েঙ্ঘন কেরন পারেন না। ভদরবন্দ্রনাথা উদাে হরি টাকা বোি করেরেন, িহা ধুিধারিে 

সরে হে ভসই উপন ়েন। চকরোে েথাীে িিক িুণ্ডন কচের ়ে পচের ়ে ভদও ়ো হে ভগরু ়ো 

বসন, দুই কারন ভসানাে কুণ্ডে। পুরোচহনো সিস্বরে িন্ত্রপাঠ কেরন োগে, ভবদীরন 

বরস েচব ভবদগান গাইরেন। নােপে েথাী একটা ভবেগারেে  ারেে দণ্ড ও চেোপাত্র 

চনর ়ে সকরেে কারে চগর ়ে িঞ্জু করি বেরন বেে, েবান চেোং ভদচহ। 

  

ভ ন প্রািীন োেরনে এক আ,রিে দৃেয। 

  

ননুন ব্রহ্মিােীচটরক এেপে চননচদন বাকসং ি করে চনোো করে কাটারন হ ়ে, এইসি ়ে 

ভকানও অব্রাহ্মরিে িুে দেযনও চনচষদ্ধ। চেোেি িাে- াে-আেু-রবগুন ফুচটর ়ে োও ়ো 

ো ়ো আে চকেু ভেরনও ভনই। সাোচদন ভবদপাঠ ও গা ়েত্রী িন্ত্র উ্চপােি করে আত্মা হরন 

হরব। 

  

অনযানয অচনচথারদে জনয অবেয োও ়োদাও ়োে অরঢে বযবাা। এচপ্রে িারসে 

োচন্তচনরকনরন ভবে গেি, দুপুরেে বানারস ভ ন আগুরনে হেকা ভোরট, নবু এক 

একচদন কােলবোচে ঝ ়ে ওরঠ, চদগন্তচবিােী ভসই ঝর ়েে রূপ কেকানা ়ে বরস ভনা ভদো 

 া ়ে না। প্রকৃচনে ভসই নাণ্ডরবে িরধযও ফুরট ওরঠ এক িাদক ভসৌন্দ য, অনয সবাই 

দেজা-জানো বন্ধ করে ভসই সি ়ে  রে বরস থাাকরেও েচব ভবচের ়ে আরসন বাইরে, 

চদরনে ভবোরনও কারো হর ়ে আরস আকাে, ি ়েি ়ে করে গারেে  াে ভেরে উর ়ে  া ়ে 

েূনয চদর ়ে, েচব নেন প্রকৃচনে অে হর ়ে  ান। 
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এক একটা ঝর ়েে পে নাপ করি  া ়ে ভবে কর ়েকচদন, না ো ়োও েচব গ্রীরষ্মে দাহরন 

কি পান না। সব কচট ঋনুই নাাঁে োে োরগ। চনচন চঠক কেরেন, এেন চকেুচদন 

োচন্তচনরকনরনই কাচটর ়ে  ারবন। অন্তন নাাঁে জন্মচদন প যন্ত।  

  

চকন্তু না হে না, কেকানা ভথারক এে দুুঃসংবাদ। 

  

কেকানা ়ে এবাে েচ ়ের ়েরে ভপ্লগ। িহাোট্রের-গুজোরন ভপ্লরগে নাণ্ডব িরেরে অরনক চদন। 

এোরনও েুিরো-োিো সংবাদ পাও ়ো  াচেে ইচনিরধয। এবারে না সচনযই সংিািক 

হর ়ে প ়েে। চপনৃরদব আরেন পাকয চিরটে বাচ ়েরন, ভজা ়োসাাঁরকা ়ে কাে কী অবাা ভক 

জারন, সকরেে জনয উচি হয হর ়ে উঠরেন েচব। োচন্তচনরকনরন নাাঁে ভেোে হান ভবে 

েুরেচেে, সব পাননাচ ়ে গুচটর ়ে চফেরন হে কেকানা ়ে। স্ত্রী-পুত্র-কনযারদে ভেরে এরেন 

ওোরন। 

  

হাও ়োে ভসনু পাে হরন হরন চনচন ভদেরেন এক চবচিত্র িেেচব। দরে দরে িানুষ 

উদভ্রান্ত, ে ়োনয িুরে েহে ভের ়ে পাোরে। ভদেরন ভদেরন েচবে িরন প ়েে ভোচিও-

জুচের ়েট নাটরকে একচট অংে। অচেেি ভপ্রচিক-রপ্রচিকা ভোচিও-জুচের ়েটরক সাহা য 

কেচেরেন ভ  পাচদ্র েরেি, চনচন পোনক ভোচিও’ে কারে জুচের ়েরটে সংবাদ চদর ়ে 

একচট চিচঠ পাচঠর ়েচেরেন। ভস চিচঠ ভোচিও’ে কারে ভপৌাঁেে না, কােি ইচনিরধয ভপ্লগ 

শুরু হর ়ে ভগরে ইটাচেে কর ়েকচট েহরে, পত্রবাহক ভ  বাচ ়েরন চেে, ভসই বাচ ়েরনই 

একজন ভোক ভপ্লগািান্ত হও ়ো ়ে সন্ত্রি নগেবাসীো ভস বাচ ়েে দেজা জানো সব বাইরে 

ভথারক আটরক চদর ়ে কারুরকই ভবরুরন চদে না। 

  

Whe r e  t h e  i nf e c t i o ns  Pe s t i l e nc e  di d  r e i g n ,  

        S e a l e d  t he  door ,  a nd  woul d  no t  l e t  us  f r o t h ;  

  

ভসই িধয ুগ ভথারক অবাা প্রা ়ে চবরেষ চকেুই বদো ়েচন। এক একটা ো ়োরট েযাকো 

গাচ ়েরন আট-দেজন ভোক ঝুেরে, পাচেগুরো সব েচনয। অরনক ভোক গাচ ়ে না ভপর ়ে 
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হনহন করে েুটরে চনরজরদে ভিাট িাথাা ়ে চনর ়ে, েদ্র রেে িচহোো প যন্ত ত্রারস োিা ়ে 

নািরন বাধয হর ়েরে। 

  

হাও ়োে চদরক  ারে অবাোচেো, আে চে ়োেদাে চদরক প্রািপরি েুটরে পূবযবরেে 

িানুষ। ে আনা-আট আনাে ো ়োে গাচ ়ে এেন দু টাকা-আট টাকা হাাঁকরে। েহে জুর ়ে 

চবেৃঙ্খো। ভ  সব িানুরষে কেকানা ভের ়ে আে ভকাথাাও আ, ়ে ভনই,  ারদে ভকানও 

‘ভদরেে বাচ ়ে’ ভনই, নারদে েীন িচকন অবাা। 

  

েচবে ে ়ে হরন োগে। এনটাই অবাা োোপ নাচক  অরনক সি ়ে ভোরগে ভির ়েও আনি 

ভবচে ে ়ো ়ে। ভোরগ  ন না িানুষ িরে, নাে ভির ়ে ভবচে িরে ের ়ে চকংবা চবনা চিচকৎসা ়ে। 

  

প্রথারি বাচ ়েরন না চগর ়ে েচব ভসাজা ভগরেন পাকয চিরট, ভসোরন চপনারক সুা ভদরে 

স্বচিে চনশ্বাস ভফেরেন। নােপে বাচেগরঞ্জে বাচ ়েরন চগর ়ে ভিজবউঠান ও ইচন্দোে 

েবে চনরেন, ভস বাচ ়েরন নেন এিন আড্ডা ও গানবাজনা িেরে ভ ন িরন হ ়ে ভকউ 

ভপ্লরগে ভকানও েবেই জারন না। চপ ়োরনা বাজারে ইচন্দো, নাে দুপারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে 

দুই োই, ভ ারগে আে প্রিথা। ইচন্দো আে প্রিথাে িরধয ভবে একটা বনু্ধত্ব গর ়ে উরঠচেে, 

চকন্তু ইদানীং নাে দাদা ভ ারগরেেই ভ ন ইচন্দোে প্রচন আকষযি ভবচে িরন হ ়ে। 

  

ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন চনরজে সংসারেে ভকউ ভনই, নবু েচব ভসোরনই চফরে ভগরেন। 

জ্ঞানদানচন্দনী থাাকরন বরেচেরেন, চকন্তু এই প্রথাি েচব ভসোরন থাাকাে জনয উৎসাহ 

ভবাধ কেরেন না।  ুবরকো ইচন্দোরক চ রে আরে, এেন েচবকাে সরে চবরেষ কথাা 

বোে ফুেসন পারব না ভস। ভসও ভনা েচবকারক ভথারক  াবাে জনয ভপ ়োচপচ ়ে কেে না 

ভনিন। েচব বুঝরন ভপরেরেন, এবাে ইচন্দোরক দূরে সরে ভ রনই হরব। জ্ঞানদানচন্দনী 

ভির ়েে চবর ়েে জনয েুবই বযি হর ়ে পর ়েরেন।  

  

ভপ্লগ ভোরগে উপদ্রব অচেচেন, গচেবরদে বচি এোকারনই সীিাবদ্ধ থাারক প্রধানন। 

িধযচবত্ত ও ধনীো ত্রিবযি হর ়ে পর ়ে আরগ ভথারকই নানােকি প্রচনরষধরকে বযবাা ভন ়ে। 

চকন্তু গচেবো ভ  সাধােি স্বাাযচবচধও জারন না। িৃনুয নারদে কারে চন ়েচন। গচেবো এই 
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ভোরগ আিান্ত হরে েদ্ররোকো ও সেকাে ভ  উচি হয হর ়ে পর ়ে, নাে কােি গচেবরদে 

প্রচন দেদ ন ়ে। ওই সব বচি ভথারক ভোরগে জীবািু  ারন পাকা বাচ ়ে ও ইিােরনে 

বাচসন্দারদে িরধয না ে ়ো ়ে, ভসই চিন্তা। 

  

দারিাদে িারপকেরদে পুিা ়ে ফাাঁচস হরেও নারদে আত্মা ভ ন  ুরে ভব ়োরন োগে 

কেকানা ়ে। নাে প্রিাি পাও ়ো ভগে কর ়েকচদন পে। 

  

বাংোে সেকাে ভপ্লরগে চবিাে ভঠকাবাে জনয উরঠ পর ়ে ভেরগরে। সেস্ত্র পুচেে বাচহনী 

বচিগুরোরন ঢুরক োেিুে শুরু কেে। ভোগ হর ়েরে চক হ ়েচন,  াে চনন চদন আরগ জ্বে 

হর ়েচেে এিন ভোকরকও ভজাে করে ভটরন চনর ়ে  া ়ে হাসপানারে। উপাজযনেীে 

পুরুষরদে সচের ়ে চনরে নাে পচেবারেে সবাই ভ  অনেরনে সিুেীন হ ়ে, না চনর ়ে ভক 

িাথাা  ািা ়ে  দচেদ্র বযচক্তরদে কারে অনেরনে ভির ়ে ভবচে ে ়োবহ আে ভকানও ভোগ 

হরন পারে না। চকন্তু পুচেে এরস অনযািাে কেরে নাো শুধু কাাঁদরন জারন, প্রচনবাদ 

জানাবাে সাহস নারদে ভনই। অনযািােীে পা জচ ়ের ়ে ধরে নাো দ ়ো িাইরন চগর ়ে 

পদা ান পা ়ে। 

  

একচদন ভবরে াটা ়ে এক বচিরন পুচেেবাচহনী  েন োচঠ চদর ়ে  ে বাচ ়ে োেরে, ভসই 

সি ়ে ভসোরন উপচান হে একদে  ুবক। সদয গৃহহীন  াো িাচটরন আের ়ে পর ়ে 

কান্নাকাচট কেচেে নারদে রূঢ়েোরব সচের ়ে চদর ়ে ভসই  ুবকো সাচেবদ্ধোরব দাাঁচ ়ের ়ে ব ়ে 

ব ়ে ইরটে টুকরো েুাঁ ়েরন োগে পুচেরেে চদরক। 

  

পুচেেো হকিচকর ়ে ভগে প্রথািটা ়ে, কর ়েকজরনে িাথাা ফাটে, কর ়েকজন িাচটরন পর ়ে 

ভগে। ভকাথাাও এেকি প্রচনরোরধে সিুেীন হ ়েচন। ওচদক ভথারক ইটবষযি হরে বৃচিধাোে 

িনন। নােপে পুচেে োচঠ উাঁচির ়ে ভনর ়ে আসরনই  ুবকো অন্তচহযন হর ়ে ভগে ভিারেে 

চনরিরষ। একটু বারদই নাো চফরে এে। এবাে সরে ব ়ে ব ়ে পাথারেে টুকরোও চনর ়ে 

এরসরে। অনচকযরন অরনক কারে এরস পর ়ে িােরন োগে পুচেেরদে। 
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এবারে পুচেে সারজযরন্টে হকুরি িাোরনা হে কর ়েক োউি গুচে। হরটাপাচট-রোটােুচটে 

িরধয গুচেবষযি ও ইট ভোাঁ ়োে ফরে আহন হর ়ে পর ়ে ভগে দু’জন  ুবক, অনযো সরে 

সরে নারদে ধোধচে করে চনর ়ে ভগে আ ়োরে। হঠাৎ চফরে এে এক নরুি, হারন নাে 

একটা ব ়ে ভঢো, ইংরেজ পুচেে সারজযন্টচট চপিে ভনাোে আরগই ভস ভঢোচট েুাঁর ়ে 

সারজযরন্টে কপাে ফুরটা করে চদে। নাে অকুরনাে ়ে িুে ভদরে িরন হে, নাে কারে 

চপিে থাাকরে ভস গুচে িাোরন চিধা কেন না, ভবািা থাাকরে নাই েুাঁর ়ে িােন। 

  

পুচেরেে সরে েণ্ড ুদ্ধ করে সরে প ়েে ভসই ভেরেো, ধো চদে না ভকউ। শুধু নাই ন ়ে, 

পরে ভোনা ভগে এই একই চদরন, প্রা ়ে একই সির ়ে চেচদেপুরে, বাগবাজারে, 

িাচনকনো ়ে ভকাথাা ভথারক  ুবরকে দে এরস পুচেেরক আিিি করে ভগরে। 

িাচনকনো ়ে একজন ইংরেজ পুচেরেে গার ়ে নরো ়োরেে ভকাপ পর ়েরে। বউবাজারে, 

পুচেে ন ়ে, একদে ইওরোপী ়েে সরে হঠাৎ এরস িােচপট করে ভগরে একদে চদচে 

ভেরে।  

  

এো কাো  েহরেে ভোকজন চকেু বুঝরনই পােে না, কংরগ্ররসে ভননাোও চদোহাো। 

পুচেরেে সরে সিুে  ুদ্ধ ভনা সাঙ্ঘাচনক বযাপাে, কংরগ্ররসে এেকি নীচন ভনই, বেং 

কংরগ্রস এে ভ াে চবরোধী। কংরগ্রস ো ়ো োজলনচনক চসদ্ধান্ত ভক ভনরব  কেকানা েহরে 

ভকানও সেবদ্ধ দেও ভনই, নরব এো ভকাথাা ভথারক এে  হঠাৎ চেি হর ়ে একদে  ুবক 

পরথা ভনরি পর ়েরে  

  

পেচদন পুচেেবাচহনী প্রচনরোধ চনরন পরথা ভ -রকানও এক দেে  ুবক ভদেরেই োচঠ 

ভপটা কেরন োগে, দাো বাধাে উপিি হে। ভসৌোরগযে চবষ ়ে, না ভবচে দূে গ ়োে 

না। সেকাে িহাোরট্রেরে  টনাে পুনোবৃচত্ত িা ়ে না বাংো ়ে। পুচেেবাচহনী ও াানী ়ে 

ইওরোপী ়েরদে সং ন হরন বো হে, ভপ্লগ চনরোরধে নারি অনযািাে বন্ধ করে 

প্রচনকারেে উপা ়ে সম্পরকয প্রিাে কো হরন োগে। বৃচি শুরু হবাে পে ভপ্লরগে প্ররকাপও 

করি ভগে অরনক। 
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এে িরধযই িৃিাচেনী পুত্র-কনযারদে চনর ়ে োচন্তচনরকনন ভথারক িরে এরসরেন 

ভজা ়োসাাঁরকা। একচদন ভবো এগারোটা ়ে েচব  েন ‘োেনী’ পচত্রকাে জনয ভেোপত্র 

সাজারন বরসরেন, অকমিতাৎ িৃিাচেনী ভস  রে প্ররবে করে ঝাাঁঝারো করি বেরেন, নুচি 

আিাে একটা কথাা শুনরব  

  

েচব িুে নুরে নাকারেন। িৃিাচেনীে িুে ভোো, আাঁিে েরস পর ়েরে, দু িরে টেটে 

কেরে কান্না। িুেিণ্ডরে ঝর ়েে পূবযাোস। 

  

িৃিাচেনী বেরেন, ভনািাে অরনক কাজ আচি জাচন। সব সি ়ে বাি। নুচি এোরন  াও, 

ভসোরন  াও, পৃচথাবীে আে সবাে জনয ভনািাে সি ়ে আরে, আচি চক ভনািাে স্ত্রী হর ়ে 

দুরটা কথাা বোেও সি ়ে পাব না  

  

স্ত্রীে ভিজাজ োন্ত কোে ভিিা ়ে েচব ভহরস বেরেন, ভকন সি ়ে পারব না  ভনািাে জনয 

আচি সব কাজ সচের ়ে োেরন পাচে। ওই কুেচসটারন বরসা, নােপে বেে।  

  

বসরেন না িৃিাচেনী, োরজযে অচেিান েো করি বেরেন, ভনািারদে এ বাচ ়েরন আচি 

আে থাাকব না। একচদনও থাাকব না। 

  

েচব চজরজ্ঞস কেরেন, ভকন, এ বাচ ়ে কী করে ভনািাে অর াগয হে  িৃিাচেনী বেরেন, 

এ ভনািারদে ব ়ে িানুরষে বাচ ়ে। এোরন আিারক িানা ়ে না। আচি ভগাঁর ়ো ভির ়ে। এনচদন 

হর ়ে ভগে, নবু অরনরকই এোরন আিারক ভঠস চদর ়ে কথাা বরে। আ ়োরে আব ারে 

চফসচফস করে, আচি শুনরন পাই, আচি নাচক  ে সাজারন জাচন না, সবযেি োন্না রে 

থাাকরেই আিারক িানা, অথাযাৎ আচি শুধু োাঁধুচন… একিাত্র বেু ো ়ো আে ভকউ চনরজ 

ভথারক আিা ়ে ভ রক একটাও োে কথাা বরে না, এোরন আচি ভকন থাাকব  

  

েচব ধীেস্বরে বেরেন, োই েুচট, নুচি কাাঁদে, না আিােও বুরক বাজরে। নুচি চাে হর ়ে 

একটু বরসা, সব কথাা শুচন। এন ব ়ে পচেবারে নানােকি িানুষ থাাকরবই।  
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িৃিাচেনী বেরেন, আচি আে চকেু শুনরন িাই না। আে এক দণ্ডও আিাে এোরন থাাকরন 

ইরে করে না। নুচি আজই বযবাা করো। 

  

েচব ভগাপরন একটা দী যশ্বাস ভফেরেন। সংসারে এক একটা নীক্ষ্ণ সিসযাে কো ান ভ  

অকমিতাৎ কেন ভকান চদক চদর ়ে আরস নাে চঠক ভনই। একটা ননুন গারনে সুে নাাঁে 

িাথাাে িরধয গুনগুন কেচেে, না ভকাথাা ়ে চিচের ়ে ভগে। জীবন শুধু কাবয আে সেীরন 

ি হয থাাকরন পারে না। কচবরকও প্রা ়েই নুে বািবনাে িুরোিুচে হরন হ ়ে। 

  

চনচন একটুও কধ য না হাচের ়ে বেরেন, ভনািো োচন্তচনরকনন ভথারক হন্তদন্ত হর ়ে িরে 

এরে ভকন  ওোরন এেন বষযা ভনরিরে, েুবন াোে সাো আকাে জুর ়ে ভি  জরি থাারক, 

ভো ়োইরন েুরট  া ়ে কন েন কেকে ধাো, এই সি ়ে ভক ়ো ফুে ভফারট, ওোরন 

ভনািারদে িন চটকে না  

  

িৃিাচেনী বেরেন, আচি োচন্তচনরকনরন ভেরেরির ়েরদে চনর ়ে পর ়ে থাাকব, আে নুচি 

থাাকরব এোরন  বৃচি বাদো ভদেরন দু’একচদনই োে োরগ, চদরনে পে চদন কারুে 

োে োরগ না। নুচি আিারদে দূরে সচের ়ে োেরন িাও  

  

েচব বেরেন, ভনিন কথাা আচি কেনও োচব না। নবু আিারক ভনা চকেু চকেু দাচ ়েত্ব 

পােন কেরনই হ ়ে। িারঝ িারঝ  াব ভনািারদে কারে।  

  

িৃিাচেনী বেরেন, ভেরে ভির ়েো ভেোপ ়ো চেেরব না  োচন্তচনরকনরন ধারে কারে ভকান 

ইস্কৃুে আরে  েথাী, ভবেীো কন ব ়ে হে, নুচি ওরদে ভকানও ইস্কৃুরে চদরে না। েথাী শুধু 

সংস্কৃৃন আও ়ো ়ে, নারনই িেরব  ওে বর ়েসী ভেরেো ইংচেচজ ভেরে। নুচি কন ব ়ে 

চবিান, কন চকেু জারনা, ভনািাে ইরে হ ়ে না ভেরেরির ়েরদে চনর ়ে বরস নারদে ভস সব 

ভেোরন  ভেরেরির ়েো বাবাে সে পা ়ে কনটুকু! 

  

েচব এবারে চকেুটা বযাকুেোরব বেরেন, আচি ওরদে সরে থাাকরনই ভনা োেবাচস। 

ওরদে িুরেে হাচস, ওরদে প্ররনযকচট কথাা আিাে বুক জুচ ়ের ়ে ভদ ়ে। 
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িৃিাচেনী বেরেন, নুচি ওরদে োেবাস, িারঝ িারঝ ওরদে ভকারে চনর ়ে আদে করো। 

বাস, ওইটুকুরনই কনযবয ভেষ! ওরদে বুচঝ ইরে করে না, বাবারক চ রে প ়েরন বসরব। 

বাবা ওরদে গান ভেোরবন। ভোরনা, এ বাচ ়েে পচেরবরে ভেরেরির ়েোও িানুষ হরব না। 

নুচি অনয ভকাথাাও বাচ ়ে ো ়ো নাও। ভিজবউঠান  চদ বোবে পৃথাক বাচ ়েরন থাাকরন 

পারেন…।  

  

েচব একটুেি নীেব েইরেন। িৃিাচেনীে কথাাে িরধয অপিানরবাধ ও ভবদনা চিরে 

আরে। এ বাচ ়েে ভকউ চনি ়েই নাাঁরক ভবে আ ান চদর ়েরে। চকন্তু এবাচ ়ে ভের ়ে  ারবন 

ভকাথাা ়ে  অনয দুই দাদা প্রা ়েই েে করে দচেি েহরে বাচ ়ে ো ়ো করে ভথারকরেন। েচবে 

ভনিন টাকাে ভজাে ভনই। বরেন্দ্রে সরে বযবসা শুরু করে অরনক টাকা েচ হয হর ়ে ভগরে। 

বাজারে ধাে ভিটারন আবাে অরনযে কাে ভথারক ধাে কেরন হর ়েরে, নাে আবাে সুদ 

আরে। পুেীরন একটা বাচ ়ে ভকনাে ইরে আরে েিা ়ে িাত্র চনন হাজাে টাকা ়ে পাও ়ো 

 ারে, ভস টাকাও ভজাগা ়ে কেরন হরব। 

  

হঠাৎ একটা সিাধান নাাঁে িরন এে। সপচেবারে চেোইদরহে কুচঠবাচ ়ে চগর ়ে থাাকা  া ়ে। 

অচন প্রেি, সুন্দে বাসাান আরে। চেোইদহ নাাঁে চনরজেও েুব পেন্দ। োচন্তচনরকনরন 

বাৎসচেক উৎসব ো ়ো অনয সি ়ে ভকানও কাজ থাারক না, চেোইদরহ আিানা ভগর ়ে 

আরেপারেে জচিদাচে পচেদেযরনে কাজও হরব। ভসোরন অবসেও অরঢে, ভসই সির ়ে 

চনচন ভেরেরির ়েরদে প ়োরবন। ইস্কৃুে-পাঠোোে প ়োশুরনাে ওপে নাাঁে েচক্ত ভনই, 

ওরদে ইংোচজ ভেোবাে জনয সারহব িািাে োো ভ রন পারে। িারঝ িারঝ দু’িােচদরনে 

জনয কেকানা ়ে  ুরে ভগরেই িেরব। 

  

আেও একটা সুচবরধ এই ভ  নাাঁে চেোইদরহ অবাান জচিদাচেে কাজ চহরসরবই গিয 

হরব এবং সংসারেে েেিাপত্রও পাও ়ো  ারব ভসরেিা ভথারক।  
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েচব উরঠ এরস িৃিাচেনীে কাাঁরধ হান ভেরে বেরেন, নুচি আে চিন্তা ভকারো না, কটা 

চদন সি ়ে দাও। ভনািারদে আচি েুব োে জা ়েগা ়ে োেব, আচিও থাাকব ভনািারদে 

সরে। 

  

িৃিাচেনী েেবযিোরব কর ়েক পা চপচের ়ে চগর ়ে বেরেন, এেুচন এোরন ভকউ এরস 

প ়েরব। ভোকজনরদে ভনা আে আরক্কে ভনই! 

  

চেোইদরহ পুেরনা কুচঠবাচ ়েচট নদীগরেয িরে ভ রন পারে এই আেিা ়ে ভসচট সমূ্পিয 

ভেরে ভফরে একচট ননুন বাচ ়ে কনচে কো হর ়েরে। স্ত্রী-পুত্রকনযারদে ভসোরন চনর ়ে 

 াও ়োে আরগ চকেু চকেু বযবাা কো দেকাে। এেিরধয েচবরক একবাে ঢাকা ়ে ভ রন 

হে কংরগ্ররসে প্রারদচেক সরিেরন। ভসোন ভথারক চনচন ভবে চনোে হর ়েই চফেরেন। 

েূচিকম্প সরত্ত্বও নারটারেে অচধরবেন ভবে জিজিাট হর ়েচেে। চকন্তু ঢাকা ়ে সব চকেুই 

ভকিন ভ ন চনষ্প্রাি। এবারে প্রচনচনচধে সংেযা অরনক কি, াানী ়ে জচিদােও অরনরকই 

আরসনচন। চবোেোরব অেযথাযনাে আর ়োজন হর ়েচেে, নাে অরনক চকেুই কারজ োরগচন, 

বহ অথায নি হর ়েরে। িহাোরট্রেরে  টনা এোরনও ো ়ো ভফরেরে।  াাঁো আসব বরেও 

এরেন না, নাাঁো সব ে ়ে ভপর ়ে ভগরেন  সেকারেে ধে-পাক ়ে ও দিননীচন ভদরেই 

অরনরকে  ৎকম্প শুরু হর ়ে ভগরে। 

  

ঢাকা ভথারক চেোইদরহ চফরে বাচ ়েচটরক ঝা ়েরপাাঁে কচের ়ে, সব বযবাাপত্র ভসরে েচব 

িৃিাচেনীরদে আনবাে জনয েওনা হরেন কেকানাে চদরক। বজো ়ে নাগে নদী-পরথা 

আত্রাই ভিেরন চগর ়ে ভেন ধেরন হরব। সরন্ধে পে একটু একটু ঝ ়ে উঠে, বজো ভবে 

দুেরে, চকন্তু েচব আজ আে ঝ ়ে ভদেরেন না,দাাঁচ ়ে-িাচঝরদে কথাাবানযারনও িন ভনই। 

নাাঁে িরন প ়েরে অনয কথাা। 

  

ঢাকা ়ে চবচেি কংরগ্রস প্রচনচনচধরদে একচট চিিাে পাচটযরন আপযাচ ়েন কো হর ়েচেে, 

অরঢে োও ়ো দাও ়োে বযবাা চেে, োগযকুরেে োজারদে বাচ ়েে একচট ভেরে গানও 

ভোনাচেে। ভসই গানবাজনাে িাঝোরনই একচট  ুবক উরত্তচজন োরব বেরন শুরু কেে, 
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কংরগ্রস িারন চক শুধু বচক্তরি, োনা-চপনা আে আড্ডা  এরন ভদরেে কী কাজ হরব 

বেরন পারেন  এসব কী হরে  ভকন আিো আিো এোরন ফুচনয কেচে। সাো ভদরে, 

ভগ্লগ, দুচেযে, সারহবরদে অনযািাে, নবু আিো হান গুচটর ়ে থাাকব  

  

হঠাৎ ভস েচবে চদরক চফরে বরেচেে, কচব, আপচন চকেু বেুন, আপচন আিারদে পথা 

ভদোন। আপনাে ‘চেো ়োং কনব কনব ি’ বরে একটা কচবনা প ়েচে : 

  

ভ  ভনািারে দূরে োচে চননয  ৃিা করে, 

        ভহ ভিাে স্বরদে, 

        ভিাো নাচে চপরে চফচে সিারনে নরে 

        পচে নাচে ভবে… 

  

সব কটা অচধরবেরনে বক্তৃনা ়ে ভনা ভসই চেরেেই সুে! ভদেুন না, এোরনও অরনরক 

ইংরেরজে অনুকেরি সুট-টাই পরে আরে এই গেরিও। ‘ভ  ভনািারে নুে করে, ভস 

আিারে িানুঃ, কী চদরব সিান ’ ভদে জননী কাাঁদরে, এো চক না শুনরন পা ়ে না  আপচন 

বেুন  

  

 ুবকচট এিনই উ্চপকরি ভোে জানাচেে ভ  অরনরকই চফরে নাচকর ়েরে নাে চদরক। 

েচব এসব নকয-চবনরকয অংে চনরন িান না। নাাঁে িনািন চনচন শুধু ভেো ়ে প্রকাে কেরন 

পারেন। নবু ভেরেচটে ভপ ়োচপচ ়েরন চনচন িৃদুকরি বরেচেরেন, ভদেবাসীরক সরিনন 

কোই এেন প্রধান কাজ। চবরদচে প্রেুো আিারদে প্রাপয ি যাদা ভদরব না, আিারদে 

আত্মেচক্তরন উরঠ দাাঁ ়োরন হরব, সব অচধকাে আদা ়ে করে চনরন হরব। 

  

 ুবকচট বরেচেে, আত্মেচক্ত িারন কী  ভদরেে িানুষ এিচন এিচন জারগ না। নারদে 

আ ান চদর ়ে জাগারন হ ়ে। এ-রদরেে ভকাচট ভকাচট িানুষরক বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে সরিনন 

কেরন আেও একটা েনাব্দী ভকরট  ারব। ননচদন আিো সহয কেব  
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েচব বরেচেরেন, অনয আে কী পথা আরে  আরগ ভদেরক িা বরে চিনরন হরব, ভসই 

িার ়েে  াক সন্তানরদে কারন ভপৌাঁেরবই। 

  

ভেরেচট অচাে োরব বেে, িাোঠা ভেরেো ইংরেজরদে ওপে আ ান চদর ়ে ে ়ে পাইর ়ে 

চদর ়েরে। আিো পাচে না  ইংরেজ দু’িােজনরক ফাাঁচস চদরন পারে, চকন্তু  াো হাসরন 

হাসরন ফাাঁচসে দচ ়ে গো ়ে চনর ়েরে নাো আিারদে কারে প্রকৃন বীরেে দৃিান্ত াাপন করে 

 ারে। এেন এইোরব ভদরেে কারজ আত্মদারনে জনয আিারদে কনচে হও ়ো দেকাে। 

শুধু বক্তৃনা ়ে চকেু হরব না। 

  

েচব অসন্মচনরন িাথাা ভনর ়েচেরেন। নেন কর ়েকজন কিযকনযা ভেরেচটে কারে এরস 

রূঢ়েোরব বেরেন, গারনে িাঝোরন নুচি হট্টরগাে কেে ভকন  ভনািাে  া বোে না 

কােরকে ওরপন চিচটং-এ বেরব। 

  

নাাঁো ভঠেরন ভঠেরন  ুবকচটরক দূরে সচের ়ে চনর ়ে ভগে। অপিাচনন হর ়ে প্রচনবারদ ভস 

নেনই একটা িেন্ত ভনৌরকা ভ রক ভনরি ভগে চিিাে ভথারক। ওইোরব ভেরেচটরক সচের ়ে 

ভদও ়ো েচবে পেন্দ হ ়েচন। চনচন ভবদনা ভবাধ করেচেরেন।  

  

ভসই  টনা োবরন োবরন েচবে কেরি কচবনা েে কেে। এই োরবও ভেরেচটরক উত্তে 

ভদও ়ো  া ়ে— 

  

বারেক ভনািাে দু ়োরে দাাঁ ়োর ়ে 

ফুকাচে ়ো  ারকা জননী 

প্রান্তরে নব সন্ধযা নাচিরে 

আধারে চ চেরে ধেিী। 

 ারকা ‘িরে আ ়ে, ভনাো ভকারে আ ়ে’  

 ারকা সকরুি আপন োষা ়ে 

ভস বািী  দর ়ে করুিা জাগা ়ে 

ভবরজ উরঠ চেো ধিনী, 
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ভহো ়ে ভেো ়ে ভ  আরে ভ থাা ়ে 

সিচক ়ো উরঠ অিচন… 

৪২. কনচননাে ভথারক ভ া ়োে চপরঠ 

 াত্রা 

কনচননাে ভথারক ভ া ়োে চপরঠ  াত্রা শুরু হে। ভোে-রোে ভবরুরন পােরে োে হন, চকন্তু 

সকারেে চদরক বৃচি পর ়েচেে চকেুেি, নােপে ভেনচ ়েে োজ পচেবারেে ভোকজন 

িধযােরোজ না কচের ়ে ো ়েরবন না চকেুরনই। দী য ভেন  াত্রাে পে োজকী ়ে ভোজ 

অবেয োেই ভেরগচেে, স্বািীচজে জনয আোদা োরব প্রিুে ঝাে চদর ়ে নানা বযঞ্জন োন্না 

কো হর ়েচেে। চবরকরেে চদরক আকাে পচেষ্কাে ও নেে রুরপাে িনন ভোদ ভদো 

চদরনই স্বািীচজ সকেরক না ়ো চদর ়ে বেরেন, িরো, িরো, এেুচন ভবচের ়ে প ়েরন হরব। 

পরথা োন হর ়ে  ারব, ভসই জনয োজবাচ ়েে ভোরকো আে একচট চদন ভথারক  াবাে জনয 

অনুরোধ করেচেরেন, স্বািীচজ নারন কিযপান কেরেন না।  

  

অরনক ভোকজন এবং প্রিুে েটবহে। িােজন ভশ্বনাচেনী, চনরবচদনা, জ ়ো ও ধীোিানা 

ো ়োও এাঁরদে সরে এরসরেন কেকানাে আরিচেকান কনসারেে পত্নী ,ীিনী 

পযাটােসন। এই েিিীচট স্বািীচজে পূবয পচেচিন। আরিচেকা ়ে একবাে এক েহরে স্বািী 

চবরবকানন্দরক সব ভহারটরেই নাাঁে গার ়েে েরেে জনয প্রনযােযান কো হর ়েচেে, নেন 

ইচন নাাঁরক চনরজে বাচ ়েরন চনর ়ে চগর ়েচেরেন। ভস জনয এাঁরক এাঁে আত্মী ়েস্বজরনে কারে 

চনন্দািন্দ শুনরন হর ়েচেে।  টনািরি স্বািীে সরে এেন ইচন কেকানা ়ে থাারকন, 

স্বািীচজে সরে চনরজ চগর ়ে ভদো করেরেন এবং চহিাে ়ে অচে ারনে কথাা শুরন উৎসারহে 

সরে ভ াগ চদর ়েরেন। এাঁো ো ়োও ের ়েরেন ভ াগীন িা, নুেী ়োনন্দ, চনেঞ্জনানন্দ, 

সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ। 
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চবরদচেনীো সবাই ভ া ়ো ়ে ি ়েরন জারনন, স্বািীচজও জারনন, অনয গুরুোইো কেনও 

ভ া ়ো ়ে িারপনচন। এই পাবযনয পরথা ভ া ়ো ো ়ো আে একিাত্র  ানবাহন  াচি নাে েেি 

অরনক ভবচে। গুরুোইরদে িরধয স্বরূপানরন্দে েীি দুবযে ভিহাো, চনচন ভ া ়ো ়ে িাপরনই 

ে ়ে পান, চনচন পার ়ে ভহাঁরট  ারবন চঠক কেরেন। ভ াগীন িা বেরেন, আচি বাপু ভ া ়ো-

ভটা ়ো ়ে উঠরন পােব না িানুরষ বও ়ো  াচিেও দেকাে ভনই, আচিও ভহাঁরটই  াব। জ ়ো 

অথাযাৎ ভজারসচফন িযাকোউর ে সাোচদন জ্বে জ্বে োব, আরগে োরত্র  ুি হ ়েচন, স্বািীচজ 

নাাঁে জনয ভ া ়োে বদরে  াচিে বযবাা কেরেন। 

  

দরে আে একজন সদসয ভবর ়েরে, স্বািী ভপ্রিানন্দ এরসরেন আেরিা ়ো ভথারক, ওাঁরদে 

পথা ভদচের ়ে চনর ়ে  াবাব জনয। ভপ্রিানন্দব পূবযা,রিে নাি বাবুোি, নেিসেি স্বোব, 

কােীপুরেে বাগারন থাাকাে সি ়ে গুরুোইরদে ভকউ ভকউ নারক ভেপাবাে জনয বেন, 

ভনাে ভনা প্রকৃচন োব ভে! 
  

 াত্রাে সি ়ে চবরবকানন্দ নাাঁরক বেরেন, এই ভেরিা, ভনাে েযাকরপরক ভিহাো, নুই 

ভ া ়ো ়ে ভ রন পােচব না। ভহাঁরট  া। 

  

ভপ্রিানন্দ বেরেন, না ভে নরেন, আচি পােব! বাুঃ, আেরিা ়ো ভথারক এরসচে না! 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, সচনয, নুই কী করে ভ  এচে, ভনাে ভিারিা পুরুরষে পুচিযে ভজাে 

আরে। না ভকানও েকরি এরসচেস, আে ভকেদাচন ভদোবাে দেকাে ভনই। িে, আচিও 

না হ ়ে হাাঁটব ভনাে সরে। 

  

ভপ্রিানন্দ শুনরেন না, চনচন দু’জন িােবাহরকে কাাঁরধ েে চদর ়ে ভ া ়োে চপরঠ উরঠ 

বসরেন। শুরু হে চবচিত্র এক ভোো াত্রা। ভশ্বনাচেনীো উত্তি সাজরপাোক পরেরেন, 

প্রসাধনও নাাঁরদে ভপাোরকেই অে, দাচি দাচি সুটরকে বইরে িােবাহরকো। আে সরেে 

সন্নযাসীদরেে িুচণ্ডন িিক, অরে িচেন ভগরু ়ো, িােপরত্রে িরধয শুধু একচট করে পুাঁটুচে 

আে কিণ্ডেু। 
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ি ়োই পথা, আরি আরি উঠরে ভ া ়োগুরো। ভজা িযাকোউর ে  াচি িরেরে আরগ 

আরগ, চবরবকানন্দ ভ া ়ো চনর ়ে িরেরেন পদ াত্রীরদেও ভপেরন। পরথাে ভোো অচন 

সুন্দে, আবাে চবপজ্জনকও বরট। বা -েলু্লরকে উপদ্ররবে কথাা ভোনা  া ়ে, এন িানুষজন 

ভদেরে নাো হ ়েরনা কারে আসরব না, আবাে বোও  া ়ে না। অরনক সি ়ে এরকবারে 

ভেরষে ভোকচটরক বা  চনুঃেরব্দ নুরে চনর ়ে  া ়ে। 

  

কেকানা ়ে চকেুরনই চবরবকানন্দে েেীে োে থাাকরে না। প্রা ়েই জ্বে ও ভপরটে পী ়ো 

হ ়ে। েেীরেে এই অবাধযপনা ়ে চনচন চনরজই চবেক্ত। িাত্র কর ়েকটা বেে চবরদরে চেরেন, 

এেন ভদরেে জে বানাস নাাঁে সহয হরব না ভকন  কেকানা ভের ়ে ঠাণ্ডা ভকানও জা ়েগা ়ে 

ভগরে োে থাারকন। িাঝোরন েেীে এন োোপ হর ়েচেে ভ , ভবেুর ়ে চনরবচদনা ও অনয 

দুজন চবরদচেনীরক ভেরে নাাঁরক  াক্তারেে পোিরেয আবাে দাচজযচেং িরে ভ রন 

হর ়েচেে। চকেুচদন পে কেকানা ়ে ভপ্লগ ভোরগে প্রাদুেযারবে েবে শুরন হর ়োহচ ়ে করে 

ভনরি এরসচেরেন পাহা ়ে ভথারক। ওই েিিীো নাাঁে টারন এরদরে এরসরে, নারদে ভ ন 

ভকানও চবপদ না হ ়ে। 

  

শুধু নাই ন ়ে। কেকানা ়ে চফরে স্বািীচজ চিেরনে ভেরেরদে চনর ়ে ভসবা কারজ ভিরন 

উঠরেন। দীচেন সন্নযাসীরদে পাঠারন োগরেন চবচেন্ন বচিরন। োিকৃরষ্ণে নারি চিেন 

প্রচনচষ্ঠন হবাে পে বো ভ রন পারে, এটাই নাাঁরদে প্রথাি কাজ। অরনরক এে নাৎপ য 

বুঝরন পারেচন। চহন্দুরদে িরধয ভগাচষ্ঠবদ্ধ হর ়ে পরোপকারেে ভকানও েীচন ভনই। ভবচেে 

োগ চহন্দুই অচনচথাপো ়েি, নাে বাচ ়েরন ভকউ আ, ়ে চনরে নাে েুবই ভসবা ত্ন কেরব, 

চকন্তু পরথাে ধারে ভকানও অসহা ়ে রু হয বযচক্তরক ভদেরে োবরব, ভসটা ওে চন ়েচন। আে 

সাধু-সন্নযাসীো েক্তরদে কারে পাদযা যয ভনরব, নারদে স্পেয কোেও অচধকাে ভনই 

সাধােি ভোরকে, এেকিই এনচদন ধরে সবাই ভদেরন অেযি। এেন এই নবয সাধুো 

জাচন-ধিয, সৃ্পেয-অসৃ্পেয চনচবযিারে দচেদ্র-আনুেরদে ভসবা কেরন ভনরিরেন, এ দৃেয 

অচেনব। দচেদ্র িানুষরদে িরধযও ভ  নাো ়েি আরেন, এটা চেে এনচদন কথাাে কথাা, 

চবরবকানন্দ ভসই নাো ়েি ভসবা ়ে উিুদ্ধ কেরন িাইরেন সকেরক। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 616 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিিানরদে কারে এই ধেরনে কাজ েুব স্বাোচবক, নাই চনরবচদনা চবরবকানরন্দে 

সহর াচগনা ়ে এচগর ়ে এরসচেরেন। চকন্তু অনযানয স্বািীচজো অরনরক সংে ়ে কাচটর ়ে 

উঠরন পারেনচন। অধযাত্ম সাধনাে সরে এই কারজে সম্পকয কী  িহািােী প্রচনকারেে 

দাচ ়েত্ব ভনা সেকারেে! োিকৃষ্ণ চিেন একটা ননুন সংাা, নাে সাধয কনোচন। 

ভোগীরদে ওষুধ-পরত্রে জনয প্রিুে টাকা-প ়েসা দেকাে, নাই বা পাও ়ো  ারব ভকাথাা ়ে  

গুরুোইরদে ভবাঝারন ভবাঝারন এক এক সি ়ে চবরবকানন্দে কধ যিুযচন হন, চনচন ধিক 

চদর ়ে বেরনন, িানুষ িেরে, এেন ধরিযে কথাা িাথাা ়ে থাাক। আে টাকা-প ়েসা,  চদ ভেষ 

প যন্ত না ভজাটারন পাচে, না হরে িরঠে জনয ভবেুর ়ে ভ  জচি ভকনা হর ়েরে, ভসটা ভবরি 

ভদব! কী হরব িঠ নুরে  

  

ভপ্লগ ভোগ ভনিন বযাপক আকাে ধােি কেে না বরে ওই জচি চবচি কেরন হে না, 

সবাই স্বচিে চনশ্বাস ভফেরেন। কর ়েকচদরনে অচন ়েি ও োচত্র জাগেরি চবরবকানন্দে 

েেীে আবাে দুবযে হর ়ে পর ়েচেে, নাই চনচন চঠক কেরেন চকেুচদন আেরিা ়োে 

ভসচে ়োে দম্পচনে কারে কাচটর ়ে আসরবন। চবরদচেনী ক’জনও এ ভদে ভ্রিরি েুব 

আগ্রহী, নাাঁোও সেী হরেন, গুরুোইোও এরসরেন কর ়েকজন। কাঠগুদারি ভেন ভথারক 

নািবাে পে ভথারকই চবরবকানন্দ ভবে সুা ভবাধ কেরেন। এেন এই অপোরে অশ্বপৃরষ্ঠ 

ভ রন ভ রন চনচন অনুেব কেরেন, ভ ন আবাে নাাঁে ভসই দুজয ়ে স্বাায ও িরনাবে চফরে 

ভপর ়েরেন। 

  

পাহার ়ে সূ যাি হ ়ে আরগ আরগ, হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকাে ভনরি আরস। চনরবচদনা দূরেে 

বেফ টাকা এক একচট েৃরেে ওপে ভেষ চবরকরেে েচক্তিাো ভদেরেন িুগ্ধ হর ়ে। েরি 

েরি নাাঁে চেহেন হরে। এই চহিাে ়ে! পৃচথাবীে সিি পাহার ়েে োজা   নোচন কল্পনা ়ে 

চেে, চহিাে ়ে ভ ন নাে ভির ়েও অরনক চবোে ও িহান। চহিাের ়েে ওপে চদর ়ে 

চনরবচদনা িরেরেন নাাঁে োজাে সরে। এেনও ভ ন অচবশ্বাসয িরন হ ়ে। হযাাঁ, চবরবকানন্দ 

কারুে কারে গুরু, কারুে কারে সন্তানবং, চকন্তু চনরবচদনাে কারে চনচন োজা। 
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আাঁধারে ভের ়ে ভগরে চদকচদগন্ত, আকারে একচট দুচট নাো ফুচট ফুচট কেরে। 

িােবাহরকো জ্বাচের ়েরে িোে, নাো কর ়েকজন আরগ আরগ  ারে পথা ভদচের ়ে। 

দুপারেে বনোচজ ভথারক ভেরস আসরে বুরনা ফুরেে সুগন্ধ। িারঝিারঝ বানারস ভোনা 

 ারে গারেে পানা ়ে চেেচেোচন। চনরবচদনা অরনকেি চবরবকানন্দরক ভদেরন পানচন, 

নাাঁে সরে কথাা বোে জনয উনো ভবাধ কেরেন। ভ োরন পথাচট চকেুটা িও ়ো, ভসোরন 

চনচন নাে ভ া ়োচট সচের ়ে চনরেন এক পারে। অনযো এচগর ়ে ভগে, এরকবারে ভেরষ 

চবরবকানন্দরক ভদেরন ভপর ়ে চনচন উৎফুল্ল স্বরে বেরেন, আিাে পেি ভসৌোগয, আপচন 

আিারক এোরন চনর ়ে এরসরেন। িরন হরে ভ ন আিো অনন্তকারেে  াত্রী, এ পরথাে 

ভকানও ভেষ ভনই। 

  

চবরবকানন্দ গম্ভীেোরব বেরেন, িরন হরে আজ আেরিা ়ো ়ে ভপৌাঁরোরনা  ারব না। পরথা 

ভকানও বাংরো ভপরে থাাকরন হরব। 
  

চনরবচদনা বেরেন, আিাে ভনা িরন হরে, এিন চবমিত ়েকে পরথা সাো োন ভগরেও 

আিো ক্লান্ত হব না। োজা, এক একটা পাহার ়েে িূ ়ো ভদেরে হঠাৎ িরন হ ়ে না ধযানি হয 

েিরেে িনন! 

  

চবরবকানন্দ ভস সম্পরকয ভকানও িন্তবয না করে বেরেন, নুচি এোরন ভথারকা না। সািরন 

িরে  াও। 

  

চনরবচদনা চবচমিতন হর ়ে বেরেন, ভকন  আচি আপনাে পাোপাচে থাাকরন িাই। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, এটা ইওরোপ ন ়ে, োেনবষয, এ কথাা সব সি ়ে িরন ভেরো। িাগযট, 

এরদরেে েীচননীচন ভনািা ়ে ভিরন িেরন হরব। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি ভস ভিিা সব সি ়ে কেচে। আপচন আিারক িাগযট বরে  াকরেন 

ভকন, আচি এেন চনরবচদনা। 
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চবরবকানন্দ িৃদু েনযসনাে সুরে বেরেন, এেনও পুরোপুচে হওচন। এেনও ভেনরে 

ভেনরে নুচি চব্রচটে। চব্ররটরনে পনাকা, ভনািাে পনাকা। 

  

চনরবচদনা আেও চকেু বেরন  াচেরেন, এিন সি ়ে োচনক দূরে একচট অরশ্বে চিাঁচহচহ 

ও হ ়েিু ়ে করে চকেু পনরনে েব্দ হে। ওো দুজরন ভজাে কদরি এচগর ়ে ভগরেন। 

  

স্বািী ভপ্রিানন্দ নাে ভ া ়ো ভথারক পর ়ে চগর ়ে ভকাাঁ ভকাাঁ েরব্দ কানোরেন। 

  

চবরবকানন্দ ধিক চদর ়ে বেরেন, ভেরিা নেনই বরেচেোি, নুই পােচব না। োাঁো, নুই 

শুনচে না! ওঠ, ওঠ! 
  

ভপ্রিানন্দ করুিোরব বেরেন, ওরে নরেন, আিাে ভবাধহ ়ে পা ভেরে টুকরো টুকরো হর ়ে 

ভগরে। ন ়েরন পােচে না। 

  

চবরবকানন্দ আেও ভজারে বেরেন, ন ়েরন পােচে না। োো, ভনারক চক এেন আচি কাাঁরধ 

করে চনর ়ে  াব  বারপে জরন্ম ভ া ়ো ়ে িাচপসচন, ভনারক ভকেদাচন ভদোরন ভক বরেচেে  

  

সিসযাচট গুরুনে বরট। পাহাচ ়ে অশ্বগুচে েবযাকৃচন, দুজরন িাপা  া ়ে না। ভপ্রিানন্দ হাাঁটরন 

অেি হরে নাাঁরক ভক বহন করে চনর ়ে  ারব। 

  

এই সি ়ে ভজা িযাকোউ  ভনরি এরে  াচি ভথারক। বযাপােটা বুরঝ চনর ়ে চনচন বেরেন, 

এটা ভকানও সিসযাই ন ়ে। এই স্বািীজী আিাে  াচিরন িেুক, আচি এাঁে ভ া ়ো ়ে চদচবয 

ভ রন পােব। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, না কী করে হরব। ভজা, ভনািা ়ে গার ়ে জ্বে। 

  

ঝেিরে িুরে ভজা বেরেন, পাহার ়েে চিগ্ধ হাও ়ো ়ে আিাে জ্বে ভসরে ভগরে। ওই 

ভ োরটারপে িরধয ভ রনই আিাে বেং অস্বচি হচেে।  
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নােপে ভজা নোক করে ভপ্রিানরন্দে ভ া ়োচটরন োচফর ়ে উরঠ বেরেন, এরনই আিাে 

ভ রন োে োগরব। 

  

অনযো ধোধচে করে ভপ্রিানন্দরক নুরে চদে  াচিরন। আবাে শুরু হে  াত্রা। ভজা হাচস-

গরল্প সবাইরক িাচনর ়ে োেে। ভজা িযাকোউর ে  েন িচজয োে থাারক, নেন ভস হর ়ে 

ওরঠ অফুোন আনরন্দে উৎস। এিনকী কুচে িজুেরদে সরেও ভস চনকট আত্মীর ়েে িরনা 

বযবহাে করে। 

  

িধযপরথা এক  াক বাংরো ়ে োচত্র কাচটর ়ে পরেে চদন িধযারে দেচট ভপৌেে 

আেরিা ়ো ়ে। 

  

ভসচে ়োে দম্পচন এোরন টিিন হাউস নারি একচট বাচ ়ে চনর ়ে ভবে চকেুচদন ধরে আ,ি 

প্রচনষ্ঠা করেরেন। চহিাের ়েে ভকারে আেরিা ়োে িনন এক একচট ভোট ভোট চনজযন, 

দৃচিনন্দন াান ইংরেজোই েুাঁরজ বাে করেরে, এোনকাে পাকা বাচ ়ে অচধকাংেই 

ইংরেজরদে। ওকচে হাউস নারি আে একচট বাচ ়েরন িাে চবরদচেনীে থাাকাে বযবাা হে। 

  

দুই বাচ ়েে িরধয োচনকটা দূেত্ব আরে। সকােরবো আে দু’একজনরক সরে চনর ়ে 

চবরবকানন্দ হাাঁটরন হাাঁটরন ওকচে হাউরস িরে আরসন িা পারনে জনয। এরদে একসরে 

দুচনন কাপ িা পারনে অরেযস, অরনকেি ধরে গল্প হ ়ে। ভবদ-উপচনষদ, ইচনহাস, 

োট্রেরনীচন, চকেুই বাদ  া ়ে না। চবরবকানন্দ কেনও ভগৌনি বুরদ্ধে কথাা বেরন বেরন 

উচ্ছ্বচসন হর ়ে  ান, কেনও বরেন ীশ্বেিন্দ্র চবদযাসাগরেে কথাা। 

  

চবরকরেে চদরক এক একচদন একসরে ভব ়োরন ভবরুরনা হ ়ে। হাাঁটরন হাাঁটরন জনপদ 

োচ ়ের ়ে অেরিয। চদগন্ত ভের ়ে আরে পাহা ়ের,িী, এিন চনিযে আকাে ভ ন আে ভকাথাাও 

ভদো  া ়ে না। 

  

চবরবকানন্দ গল্পেরে গেীে জ্ঞারনে কথাা বরেন, আবাে হাসয ভকৌনুরকে কথাাও এরস 

পর ়ে িারঝ িারঝ। একচদন েূন-রপ্ররনে কথাা এরস প ়েে। স্বািীচজ চবরদচেনীরদে চদরক 
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নাচকর ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, ভনািো কেনও েূন ভদরেে  সবাই দুচদরক িাথাা না ়েরেন, 

নাাঁরদে ভিারেিুরে ফুরট উঠে অচবশ্বাস। চবরবকানন্দ হাসরন হাসরন বেরেন, ভকন, 

আরিচেকা ়ে ভনা অরনক েূন আরে। আচি চনরজও ভদরেচে।  

  

সবাই সিচকন হরন চনচন নাাঁে অচেজ্ঞনাে একচট গল্প ভোনারেন। আরিচেকারন চনচন 

এক জা ়েগা ়ে চকেুকারেে জনয একটা বাচ ়ে ো ়ো চনর ়ে থাাকরনন এবং চনরজই োন্নাবান্না 

কেরনন। ভসই বাচ ়েরনই থাাকন ,ীিনী উইচে ়োিসন নারি একচট ভিাটারসাটা ভিহাোে 

অচেরনত্রী আে একচট দম্পচন। এরদে কােবাে চেে ভোরকে কাে ভথারক প ়েসা চনর ়ে 

নারদে ফেিার ়েে িনন েূন নািারনা। স্বািীচজ িারঝিারঝ ওরদে এই বুজরুচক 

কাণ্ডকােোনা উচকঝুাঁচক চদর ়ে ভদেরনন। একচদন এে একচট ইচঞ্জচন ়োে  ুবক। ভস 

চকেুচদন আরগ নাে িারক হাচের ়েরে, ভসই ভোক এেনও েুেরন পােরে না। িার ়েে 

একটা ফরটাগ্রাফ এরনরে ভস, িারক একবাে সেেীরে ভদেরন িা ়ে। বযবাা হর ়ে ভগে। 

আরধা অন্ধকাে  ে, ভধাাঁ ়ো ও আরোে িকিচক, নানােকি অদু্ভন েব্দ, নােপে এক সি ়ে 

পদযাে আ ়োে ভথারক ভসই অচেরনত্রীচট  ুবকচটে িা ভসরজ ভবচের ়ে এে।  ুবকচটে িা 

চেে ভোগা-পানো। নবু ভস অচেেূন হর ়ে চিৎকাে করে উঠে, িা, িা, ভপ্রনরোরক চগর ়ে 

নুচি কন ভিাটা হর ়ে ভগে। 

  

এই  ুবকচট ভনা চেচেন। ইওরোপ আরিচেকা ়ে অচেচেন সাধােি ভোকরদে কন ভ  

কুসংস্কৃাে এেনও ের ়ে ভগরে ভস প্রসেও এরস পর ়ে। অচনচথারদে িরধয বষযী ়োন িচহোচট 

একচদন কথাা ়ে কথাা ়ে বরেচেরেন, োেরন এরস সবই োে োরগ, শুধু একটা বযাপাে 

চকেুরনই ভিরন চনরন পাচে না। আিো ভ োরনই  াই, একদে ভোক কারে এরস হাাঁ করে 

ভির ়ে থাারক। শুধু ভির ়ে থাারক, ভকানও কথাা বরে না, এটা ভ  অসেযনা, ভবারঝ না  ভেরন 

আসাে সি ়ে ভকানও ভিেরন থাািরেই জানোে কারে এেকি একদে ভোক এরস চে ়ে 

কেন।  

  

স্বািীচজ বেরেন, হযাাঁ, এটা সনয। ভনািারদে িনন ভিহাোে ভকানও েিিী, এেকি 

ভপাোক অরনরকই আরগ ভদরেচন। নাই ভকৌনূহরে এরস চে ়ে করে। শুধু ভির ়ে থাারক, আে 
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ভকানও অনযািাে করে কী  আিাে কী অচেজ্ঞনা হর ়েরে ভোরনা। েিরনে োিা চদর ়ে 

আচি  াচে, আিাে সরে আেোল্লা আে িাথাা ়ে পাগচ ়ে, একটা ভোক একটা ক ়েোে 

গাচ ়ে চনর ়ে  ারে, আিারক ভদরে থািরক ভগে। এেকি ভিহাো ও ভপাোক ভস কেনও 

ভদরেচন। চকন্তু ভস শুধু হাাঁ করে ভির ়ে েইে না। একটা ক ়েোে িাে ়ে জুর ়ে িােে আিাে 

চদরক। 

  

চনরবচদনা চেউরে উরঠ চজরজ্ঞস কেরেন, আপনাে ভেরগচেে  

  

চবরবকানন্দ শুকরনা করি বেরেন, আচি চঠক সি ়ে িাথাাটা সচের ়ে চনর ়েচেোি। 

আিারদে ভদরে দচেদ্র, অচেচেন িানুরষে সংেযা অরনক অরনক ভবচে। নবু নারদে গেীে 

ধিযরবাধ ও নীচনরবাধ আরে। পচিচি ভদরেে চনিু ভ,িীে ভোকো ধিয ও কনচনকনাে 

ভকানও ধাে ধারে না। হাই  পারকয চদনদুপুরে নােী-পুরুষরদে িরধয ভ  েকি অসেযনা 

িরে, না ভদেরে ভকানও হনদচেদ্র োেনবাসীও চেউরে উঠরব। 

  

চকেুচদন ধরেই চনরবচদনা েে করেরেন, অনয িচহোরদে নুেনা ়ে নাাঁে সরে স্বািীচজে 

বযবহাে ভবে অনয েকি। অনযরদে সরে চনচন ভহরস গল্প করেন, আে নাাঁরক িারঝিারঝই 

ধিক ভদন। বযবহারেে চকেুটা নােনিয হরনই পারে। অনযো ভব ়োরন এরসরেন, এক 

সি ়ে চফরে  ারবন। আে চনরবচদনা ভপেরনে সব বন্ধন চেন্ন করে এরদরেে ভসবাে জনয 

সবযস্ব পি করে এরসরেন। নারক স্বািীচজ কনচে করে ভনরবন, এটাই স্বাোচবক। চকন্তু 

সবযসিরে ো ়ো চবরবকানন্দ কেনও কাোকাচে আসরন িান না, কেনও নাাঁরক চনর ়ে 

আোদা করে বরসন না। চনচন  েন একা থাারকন, নেন চনরবচদনা নাাঁে কারে ভকানও 

প্রশ্ন চনর ়ে ভগরে চনচন অসচহষু্ণোরব বরে ওরঠন,  াও, স্বরূপানন্দরক চজরজ্ঞস করো ভগ! 

  

স্বরূপানরন্দে ওপে চনরবচদনারক বাংো ও সংস্কৃৃন ভেোবাে োে ভদও ়ো হর ়েরে। 

স্বরূপানন্দ োজুক িানুষ, নাাঁে কারে ভোোেুচে সব কথাা বো  া ়ে না। স্বরূপানন্দ ভবে 

পচণ্ডন, চকন্তু চনচন োিকৃষ্ণরক অবনাে িারনন না। অবনােবারদ নাাঁে চবশ্বাস ভনই। আেও 

ভকানও ভকানও বযাপারে চবরবকানন্দে সরে নাাঁে িনরেদ আরে। চনরবচদনাে িরন হ ়ে, 
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শুধু োষা চেোই ভনা  রথাি ন ়ে, চনচন চবরবকানন্দরক অবেম্বন করেই এরদরে এরসরেন, 

ওাঁে কাোকাচে থাাকরন িান, একচদন ওাঁরক না ভদেরেই নাাঁে িন উনো হর ়ে ওরঠ, নবু 

উচন নাাঁরক এচ ়ের ়ে িেরবন ভকন  

  

এক একচদন চনরবচদনাে সরে চবরবকানন্দে ভবে নকয ভবরধ  া ়ে। নাাঁে িরন হ ়ে, 

চবরবকানন্দ নাাঁে নাি চদর ়েরেন চনরবচদনা, ভস জনয নাাঁরক নাাঁে চব্রচটে পচেি ়ে এরকবারে 

িুরে ভফরে সমূ্পিয োেনী ়ে হর ়ে ভ রন হরব! এন না ়োনাচ ়ে না চক সম্ভব  চহন্দুো ভ িন 

িূচনয পূজা করে, ইংরেজোও বা্চপা বর ়েস ভথারকই জানী ়ে পনাকারক সিান কেরন ভেরে। 

এেন ভসই পনাকারক অগ্রাহয কেরন হরব  োেরনে ভনা চনজস্ব পনাকাই ভনই। োেনরক 

োেবাসরন ভগরে চক োেরনে সব কুসংস্কৃাে অন্ধচবশ্বাসও ভিরন ভনও ়ো অনযাবেযক! 

ইংরেজরদেও অরনক গুি আরে, ইংরেজ পচেি ়ে বজা ়ে ভথারকও চক োেরনে ভসবা কো 

 া ়ে না  চনরবচদনা এরসরেন এরদরে িূেন স্ত্রীচেো চবিারে অংে গ্রহি কেরন, ভস 

বযাপারে চবরবকানন্দ এেনও প যন্ত ভকানও উরদযাগ ভননচন। 

  

একচদন চিন ভদরেে কথাা হচেে। চবরবকানন্দ চিন ভদেচটে প্রচন চবরেষ আগ্রহেীে, নাাঁে 

ধােিা চিরন েীঘ্রই নব জাগেি হরব। শুদ্র বা ,চিকর,িীে উিান হরব ভস ভদরে। চনচন 

 েন চিরনে প্রেংসা করে িরেরেন, চনরবচদনা ফট করে বরে বসরেন, চকন্তু চিরনো ভনা 

েুব চিরথাযবাদী হ ়ে! সবাই নারদে এ ভদারষে কথাা জারন। 

  

বাধা ভপর ়ে দপ দপ করে জ্বরে উঠরেন চবরবকানন্দ। করঠাে স্বরে বেরেন, নুচি ইংরেজ 

বরেই এসব কথাা বেরে। ভনািো এক একটা জাচনে নারি এেকি একটা পচেি ়ে ভদরগ 

দাও! সনয আে চিথাযা চক আরপচেক ন ়ে  ইংরেজো েদ্রনাে নারি অনবেন অসনয বরে 

না  কারুরক প্রেংসা কেরন ভগরে নারদে িরনে কথাা আে িুরেে কথাা কদাচিৎ এক হ ়ে! 

  

চবরবকানন্দ অনবেন নাাঁরক ধিক চদর ়ে িেরেন আে চকেু বেরনই চদরেন না। 
  

আে একচদন কথাা হচেে ভিাে বা িুচক্তোে সম্পরকয। চনরবচদনা এক সি ়ে বরে 

উঠরেন, আচি এই বযাপােটা চকেুরনই বুঝরন পাচে না। চহন্দুো এ জীবন ভথারক চনষৃ্কচন 
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োে কেরন িা ়ে ভকন  এন ধযান এন সাধনা, সবই বযচক্তগন িুচক্তোরেে জনয। ভ ন 

আে পুনজযন্ম না হ ়ে। চকন্তু ভকন  জীবন এন সুন্দে! চনরজে িুচক্ত সাধরনে ভির ়ে ভ  সব 

িহৎ কাজ আিারদে োে োরগ,  ারন িানুরষে উপকাে হ ়ে, নাে জনয বােবাে 

জন্মগ্রহিই চক কািয ন ়ে  

  

চবরবকানন্দ নাে ভিারেে চদরক কর ়েক পেক নাচকর ়ে ভথারক োগনোরব বেরেন, 

ভনািাে এেনও িুচক্ত সম্পরকয ভকানও ভবাধই হ ়েচন। নুচি িরিান্নচনে ধােিাটা এেনও 

জ ়ে কেরন পারোচন। নুচি িানুরষে ভবচে ভবচে োে করে চনরজ আেও ব ়ে হরন িাও  

ভকানও বাইরেে চজচনসই োে হ ়ে না, নাো ভ িন আরে, ভনিচন থাারক। নারদে োে 

কেরন চগর ়ে আিোই োে হর ়ে  াই। 

  

চনরবচদনা বেরেন, বােবাে িানুরষে িরধয থাাকা চক আেও ভবচে কািয হরন পারে না  

ভকন আিো জীবনচবিুে হব  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ভনািাে এেনও অহংরবাধ  া ়েচন। স্বরূপানরন্দে কারে োস্ত্র বুরঝ 

নাও! 

  

একচদন দুপুেরবো ভজা ভদেরেন, চনরবচদনা দুপুরে ভেরন আরসনচন, চনরজে চবোনা ়ে 

ফুরে ফুরে কাাঁদরেন। ,ীিনী ওচে বুে বর ়েরস অরনক ব ়ে, ,ীিনী পযাটােসন আপনিরন 

থাারকন, ভজাে সরেই চনরবচদনাে চবরেষ বনু্ধরত্বে সম্পকয গর ়ে উরঠরে। চনরবচদনাে 

অচােনাও চনচন েে করেরেন। 

  

চনরবচদনাে চপরঠ হান চদর ়ে চনচন ভকািে করি চজরজ্ঞস কেরেন, কী হর ়েরে িাগযারেট, 

কীরসে জনয কি পাে, আিারক বরো! 

  

অশ্রুসজে িুে চফচের ়ে চনরবচদনা বেরেন, ভজা, ভজা আচি এেন কী কেব বরো ভনা। 

আিাে ভ  আে ভফোে পথা ভনই। এেন েিরন চফরে ভগরে সবাই উপহারসে হাচস 

হাসরব। চকন্তু  াাঁে জনয সব চকেু ভের ়ে এোি, চনচন আিারক প্রীচনে িরে ভদরেন না! 
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ভজা বেরেন, না, না, নুচি অিন ভেরবা না। চনচন ভনািা ়ে চেো চদরেন বরেই িারঝ 

িারঝ করঠাে কথাা বরেন! 

  

চনরবচদনা বেরেন, চনচন হাজাে করঠাে কথাা বেরেও আচি সহয কেরন পােব। চকন্তু 

চনচন আিারক দূরে সচের ়ে োেরন িান। নাাঁে উদাসীননা আিাে িরিয িরিয ভবাঁরধ। ভনািো 

িরে ভগরে, আচি নেন কী কেব  

  

ভজা বেরেন, আহা, আিো ভনা এেুচন িরে  াচে না। সব চঠক হর ়ে  ারব। চনচন ভনা 

সাধােি িানুষ নন, নাাঁরক বুঝরন ভনািাে সি ়ে োগরব।  
  

চনরবচদনা ভজা-রক জচ ়ের ়ে ধরে ফুচপর ়ে ফুচপর ়ে কাাঁদরন কাাঁদরন বেরন োগরেন, আচি 

ভনা ভিিা কেচে। ভজা, আচি অনযেকি ভেরব এরসচেোি, এরদরেে জনয আচি 

সিিেকি কি স্বীকাে কেরন োচজ আচে, চনচন থাাকরবন আিাে পারে। চনচন িুে 

চফচের ়ে থাাকরে আিাে সব েচক্ত িরে  া ়ে। 

  

ভসচদনই চবরকরে ভজা চবরবকানন্দরক আ ়োরে ভ রক চকেু কথাা বেরেন। ভজা 

চবরবকানন্দে দেযন ও কিযপচেকল্পনাে সিথাযক, চকন্তু নাাঁে চেষযা হবাে ভকানও বাসনা 

নাাঁে ভনই। চবরবকানন্দে সরে ভ  ভকানও চবষ ়ে উিাপন কেরন চনচন ভকানও সরিাি 

ভবাধ করেন না। চনচন বেরেন, ভসাও ়োিী নুচি ওই আইচেে ভির ়েটারক এন চন যানন 

কেে ভকন  

  

চবরবকানন্দ হকিচকর ়ে চগর ়ে বেরেন, আচি নারক চন যানন কেচে  এরদরে এরে নারক 

কি স্বীকাে কেরন হরব, কনেকি অসুচবরধে সিুেীন হরন হরব, এ সব চবষর ়ে আচি 

নারক আরগই সাবধান করে চদইচন  

  

ভজা বেরেন, ভস সব করিে কথাা হরে না। িাগযারেট আিারক ভনািাে ভেো একটা চিচঠ 

ভদচের ়েরে। ভসই চিচঠোনা ভস সব সি ়ে চনরজে কারে োরে। চঠক ভ ন বুরকে িরধয ভেরে 
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চদর ়েরে। ভসই চিচঠরন নুচি চেরেচেরে, ‘ চদ চবফে হও, চকংবা কেনও করিয ভনািাে 

চবেচক্ত আরস, নরব আিাে চদক ভথারক চনি ়ে ভজরনা ভ , আিারক আিেি ভনািাে 

পারেই পারব। না নুচি োেনবরষযে জনয কাজ করো আে নাই করো, ভবদান্ত ধিয নযাগ 

করো আে ধরেই থাারকা।… এই আিাে প্রচনজ্ঞা’। নুচি একথাা ভেেচন  
  

চবরবকানন্দে িুেিণ্ডে চববিয হর ়ে ভগে, চনচন অস্ফুট স্বরে বেরেন হযাাঁ চেরেচে। 

  

ভজা বেরেন, এই েেসারনই ভস এরসরে। ভবিাচে এেন কাজ শুরুই করেচন। অথাি নুচি 

 চদ নাে প্রচন উদাসীন থাাক, না হরে নাে িন ভেরে  ারব না  ভির ়েটা ব ়ে কি পারে। 

নুচি ওে সরে একটু োে করে কথাা বে, চপ্লজ। আিো পচিচি ভির ়ে, নযাগ, কবোগয 

এসব চক সহরজ আিারদে িাথাা ়ে ভঢারক  

  

অপোরে ভব ়োরন ভবরুবাে সি ়ে চবরবকানন্দ চনরবচদনাে পারে এরস একটু ভথারি 

দাাঁচ ়ের ়ে প্রশ্ন কেরেন, নুচি আিাে কারে কী িাও  

  

চনরবচদনা বেরেন, নুচি আিাে প্রেু, আিাে োজা। আিারক ভনািাে পার ়ে াান দাও। 

  

চবরবকানন্দ আে চকেু না বরে হনহন করে িরে ভগরেন অনয চদরক। 

  

নােপে আে নাাঁরক ভদেরন পাও ়ো ভগে না। চবরকে গচ ়ের ়ে সরন্ধ নািে, নােপে োচত্র 

নািে, চবরবকানন্দ ভকাথাাও ভনই। সবাই বযি হর ়ে ভোাঁজােুাঁচজ শুরু কেে। িচহোো েুরট 

এরেন টিসন হাউরস, ভসোরনও চনচন ভনই। একটু পরে ,ী ুক্ত ভসচে ়োে বেরেন, 

আপনাো অ থাা চিন্তা কেরবন না। চনচন আিারক বরে ভগরেন। নাাঁে িন অচাে হর ়ে 

আরে, নাই চনচন ভোকজরনে সে পচেনযাগ করে জেরে িরে ভগরেন। ভসোরন চনজযরন 

কর ়েকচদন থাাকরবন। 

  

চকন্তু চিন্তা না করে চক উপা ়ে আরে  চবরবকানরন্দে েেীে এেনও োে ন ়ে, হজরিে 

ভগােিারে কি পান। অেরিযে িরধয চগর ়ে চনচন কী োরবন, ভকাথাা ়ে ভোরবন  ভক নাাঁে 
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ভদোশুরনা কেরব  নবু, চনচন একাকী অেিযবারসে জনয ভগরেন, এেন নাাঁে কারে  াও ়ো 

সেন হরব না। 

  

ভজা বুঝরন পারেন ভ , চবরবকানন্দও কি পারেন। নাাঁে করঠােনা নাাঁে ঔদাসীনয ভস 

কিরকই িাপা চদরন িা ়ে। কি পাও ়ো ভকানও ভকানও িানুরষে চন ়েচন। চনরবচদনাে 

কান্নাও থাারি না। 

  

চনন চদন পে চনচন চফরে এরেন। ধূচেিচেন েেীে, নপসযাচক্লি িেু দুচট জ্বেজ্বে কেরে, 

িুরে পচেনৃচিে হাচস। গুরুোইরদে বেরেন, দযাে, চবরেন আরিচেকা ়ে চগর ়ে আচি 

একটুও বদোইচন। এেনও আরগে িনন পাচে।  েন একা একা সাো োেন  ুরে 

ভবচ ়ের ়েচে, নেন িারঠ  ারট শুর ়ে থাাকনাি। এেনও জেরে আিাে ভকানও কিই হে 

না। চদচবয চেোি। 

  

চনরবচদনা-রজা’ভদে সরে ভদো হবাে পে চনচন এিন প্রোন্ত বযবহাে কেরেন, ভ ন 

চকেুই  রটচন। প্ররনযরকে েেীে-স্বারাযে েবে চনরেন। আবাে িা-পারনে সি ়ে োস্ত্র 

আরোিনা ও চব,ম্ভাোপ। িু ে বাদোহরদে গল্প। োজাহান ও আকবরেে চনচন চবরেষ 

অনুোগী। ইসোি ধিয চনর ়ে চনচন গেীে চিন্তা করেরেন। োেরনে উন্নচনে জনয এই 

ধরিযে সহা ়েনােও চবরেষ প্রর ়োজন। িহিদ সেফোজ ভহারসন নারি এক চবচেি 

বযচক্তরক চনচন চিচঠরন চেরেরেন, ভবদারন্তে িনবাদ  নই সুক্ষ্ম ও চবমিত ়েকে ভহাক না 

ভকন, কি-পচেিন ইসোি ধরিযে সাহা য ো ়ো িানবসাধােরিে অচধকাংরেে কারে না 

সমূ্পিযরূরপ চনেথাযক। আিারদে চনরজরদে িানৃেূচিে পরে চহন্দু ও ইসোি ধিযরূপ দুচট 

িহান িরনে কবদাচন্তক িচিষ্ক ও ইসোিী ়ে ভদরহে সিবিত ়েই একিাত্র আো। আচি 

িানসরনরত্র ভদেরন পাই, এই চবরেদ-চবেৃঙ্খো ভেদ করে েচবষযৎ পূিযাে োেন 

কবদাচন্তক িচিষ্ক ও ইসোিী ়ে ভদহ চনর ়ে িহািচহিাি ়ে ও অপোরজ ়ে েচক্ত চনর ়ে ভজরগ 

উঠরে। 
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নাজিহরেে ভসৌন্দ য বিযনা কেরন কেরন চনচন আত্মহাো হর ়ে  ান। চনচন পচেব্রাজক 

অবাা ়ে নাজিহে ভদেরন চগর ়েচেরেন, ভসই অচেজ্ঞনাে কথাা মিতেি কেরে এেনও 

ভোিাি হ ়ে। 

  

চনরবচদনাে সরে নাাঁে বযবহাে চকন্তু চকেুরনই সহজ হ ়ে না। চনরবচদনা হঠাৎ হঠাৎ ভকানও 

প্রশ্ন কেরেই চনচন অসচহষু্ণ হর ়ে ওরঠন। ভ ন সব চনরদযেই চনরবচদনারক চবনা নরকয ভিরন 

চনরন হরব। চকন্তু পচিচি জগরনে এক চেচেনা েিিী নাাঁে  ুচক্তরবাধ সহরজ চবসজযন 

চদরন পারেন না। প্ররশ্নে  ুচক্তসেন উত্তে চনচন েুাঁজরবনই। স্বরূপানন্দ বা অনয 

সন্নযাসীরদে কারেও চনচন ভসই সব প্ররশ্নে উত্তে েুাঁজরন  ান না। নাাঁে সিি আগ্রহ 

চবরবকানন্দরক চ রে। অরনরকে িরধয বরস ভথারক চবরবকানন্দ চনরবচদনাে চদরক  েনই 

ভিাে নুরে নাকান, নেনই ভদেরন পান চনরবচদনা নাাঁে চদরক একদৃরি ভির ়ে আরেন। 

  

োেন নারি এই ভদেচটে প্রচন ন ়ে, একজন বযচক্ত চবরেরষে প্রচন চনরবচদনাে এই ভ  

একাগ্রনা, এই ভ  ভিাহ, না চবরবকানন্দ চেন্নচেন্ন করে চদরন িান। বযচক্তগন সম্পরকযে 

বন্ধন চনচন চকেুরনই িানরন িাইরেন না। এক এক সি ়ে িরন হ ়ে, চনচন চনরজে সরেই 

ে ়োই কেরেন। আবাে চনরবচদনাে সরে কথাা বোে সি ়ে নাাঁে োষা ককযে হর ়ে  া ়ে, 

িুরে ফুরট ওরঠ করঠাে োব। 

  

চনরবচদনা আবাে েুচকর ়ে েুচকর ়ে কাাঁরদন। 

  

একচদন অরনরকে সািরন চবরবকানন্দ চনরবচদনারক েুব বকাবচক কেরন ভজা নাাঁরক 

বেরেন, ভসাও ়োিী, নুচি ওরক চেো চদরন িাও, দাও, চকন্তু একটু নেি োষা ়ে বেরন 

পারো না  কেনও চক একটু ভকািে বযবহাে কো  া ়ে না  ও ভির ়েটা ভ  ভনািাে কাে 

ভথারক দুরটা চিচি কথাা ভোনাে জরনয বযাকুে হর ়ে থাারক।  

  

চবরবকানন্দ ভকানও উত্তে না চদর ়ে উরঠ িরে ভগরেন। একা একা পা ়েিাচে কেরন 

োগরেন দূরেে উদযারন। ভকউ নাাঁে কারে ভ রন সাহস কেরেন না। নাাঁে পদিােিাে 

গচন কেনও দ্রুন, কেনও িন্দ, ভ ন চনচন ঝ ়ে ভঠরে ভঠরে এরগারেন।  
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োচনক পরে চনচন চফরে এরেন সকরেে িাঝোরন। িৃদু স্বরে বেরেন, আিাে েুে, 

আিারক আবাে কর ়েকচদন জেরে চগর ়ে থাাকরন হরব। 

  

অরনরক চিরে সিস্বরে আপচত্ত জানাে। 

  

চবরবকানন্দ চাে হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন একটুেি। নাাঁে েেীে ভ ন অরনক চবোে হর ়ে 

ভগরে, ভ ন চনচন ভঢরক চদরেন দূরেে পাহার ়েে িূ ়ো। একটা হান নুেরেন আকারেে 

চদরক। 

  

নাাঁে িুেিণ্ডে এেন প্রোন্ত। সন্ধযাে আকারেও একটুও ভির ে িাচেনয ভনই। চিনী ়োে 

িাাঁদ দুযচন ে ়োরে। ভসচদরক নাচকর ়ে চনচন চিগ্ধ স্বরে বেরেন, ভদরো, িুসেিানো এই 

চিনী ়োে িাাঁদরক চবরেষ ,দ্ধাে সরে ভদরে। এরসা, আিোও এই নবীন িন্দ্রিাে সরে 

নবজীবন আেম্ভ কচে। 

  

বহবিরন বেরেও কথাাগুচেও ভ ন চনরবচদনারক উরিে করেই বো। চনরবচদনা উরঠ এরস 

নাাঁে প্রেুে সািরন হাাঁটু ভগর ়ে বসরেন। চবরবকানন্দ হান োেরেন নাাঁে িাথাা ়ে। 

৪৩. ,াবি িারস  েন নেন বষযা 

নারি 

,াবি িারস  েন নেন বষযা নারি। ফুরে ভফাঁরপ উরঠরে পদ্মা ও ভগাোই নদী। অরনক 

চদন পে পদ্মরবাটচটরক আগাপােনো ভিোিন কচের ়ে কারজ োগারনা হর ়েরে। চবোে 

এই বজোোচন একচট চবমিত ়েকে দেযনী ়ে বস্তু, ভ ন ধপধরপ সাদা েরেে একচট অরেৌচকক 

পাচে। ভেনরে ের ়েরে দুচট ব ়ে ব ়ে কে, নারন আোি-চবোরসে ভকানও উপকেরিে 

অোব ভনই, ভিরঝরন গাচেিা পানা, ভি ়োে-রটচবে-পােি চদর ়ে সাজারনা, এিনকী 
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ঝা ়েেিন প যন্ত ের ়েরে। ওপরেে প্রেি োরদ এক পচেবারেে চবে-পাঁচিেজন প যন্ত 

বসরন পারে। 

  

এই বজোচট কনচে কচের ়েচেরেন িােকানাথা ঠাকুে। ঢাকাে অচেজ্ঞ কাচেগেরদে হারন 

গ ়ো এই ভোেনসুন্দে বজোচট ভদরে অনযানয জচিদােো ীষযা ভবাধ কেরনন। পরে 

ভদরবন্দ্রনাথা এই বজো ়ে কেকানা ভথারক কােী-এোহাবাদ প যন্ত চগর ়েচেরেন। আকারে 

এন ব ়ে হরেও বারোটা দা ়ে ভফরে এই বজো িাোরনা  া ়ে ভবে দ্রুন গচনরন। 

ভদরবন্দ্রনাথা বহচদন বাচ ়ে ভের ়ে এই বজোরনই বাস করেরেন।  

  

এেন বজোচট বাাঁধা থাারক পদ্মবরে চেোইদরহে  ারট। েচব এচটে নাি চদর ়েরেন 

পদ্মারবাট। এেন আে এই ভবাটচট ভবচে দূে  া ়ে না। িারঝ িারঝ  েন ভোকজরনে 

উপদ্রব েুব ভবর ়ে  া ়ে, ভেোে জনয চনজযননাে প্রর ়োজরন েচব পদ্মারবাটরক চকেুটা দূরে 

চনর ়ে চগর ়ে একা একা োচত্রবাস করেন। 

  

এবারে েচব চেোইদরহ এরসরেন পুরো পচেবাে সরে চনর ়ে। নাে জনয কুচঠবাচ ়েচটও 

সাফসুনরো করে চকেুটা অংে বা ়োরনা হর ়েরে। এই বাচ ়েচট চকন্তু নদীে ধারে ন ়ে, ভবে 

দূরে এরকবারে ফাাঁকা িারঠে িরধয। প্রাক্তন নীেকুচঠচট পদ্মাে গ্রারস চবেীন হর ়ে  ারব, 

এই আেিা ়ে ভসোনকাে ভবে চকেু দেজা-জানো, কচ ়েবগযা েুরে এরন চনচিযন হর ়েরে, 

এই ননুন বাচ ়েচট। পদ্মাে োেন অবেয নীেকুচঠে এরকবারে প্রারন্ত এরস রুদ্ধ হর ়ে ভগরে, 

নাই নীেকুচঠে কিােচট এেনও দাচ ়ের ়ে আরে ভসোরন। ননুন বাচ ়েচট কাোচে বাচ ়ে 

ভথারকও দূরে, অনয চদরক েেরসদপুে গ্রাি অস্পি োরব ভদো  া ়ে। 

  

সবাই চিরে কুচঠবাচ ়েরনই ওঠা হর ়েরে, েচবও ভসোরনই থাারকন, আবাে এক একচদন 

িরে আরসন পদ্মারবারট। পচেবারেে অনয ভোকজনরদেও এই ভবারট আসা চনচষদ্ধ ন ়ে। 

ভেো থাাচির ়ে এক এক সি ়ে চনচন চনরজই ভেরেরির ়েরদে  ারকন। িাধুেী, েথাী, োনী, 

িীো আে েিী এই পািচট ভেরেরির ়ে, এক ভ্রানৃপুত্র নীনীন্দ্রও সরে এরসরে। পেপে 

দুচদন একটানা বৃচিে পে আজরকে সকােচট ঝেিে কেরে ভোরদ, সবাই এরস বরসরে 
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বজোে োরদ, শুধু িৃিাচেনী আরসনচন। ভেরেরির ়েরদে েুব েে কুচিে ভদোে, পদ্মা ়ে 

িারঝ িারঝই বারজ-রপা ়ো গারেে িনন কুচিে ভেরস ওরঠ, আবাে টুপ করে  ুরব  া ়ে। 

েীরনে সি ়ে  েন নদীরন ি ়ো পর ়ে, নেন ভদো  া ়ে বাচেে অপে চনন িােচট কুচিে 

এক সরে পাোপাচে শুর ়ে ভোদ ভপাহারে। পাে চদর ়ে ভকানও ব ়ে ভনৌরকা ভগরে নাো 

সে সে করে জরে ভনরি  া ়ে। দু’চদন আরগও ভগাোই নদীে ভিাহনাে কাে ভথারক কচুিে 

একটা োগে ধরে চনর ়ে ভগরে, নাই চনর ়ে াানী ়ে ভেরেো েুব উরত্তচজন। কুচিেগুরোে 

আকাে এন ব ়ে ব ়ে ভ , নারদে ধো চকংবা িাো সহজ ন ়ে।  

  

নীনীন্দ্র ভকৌনুক কেরে েু ়েনুরনা োইরবানরদে সরে। নদীরন চকেু একটা ভেরস  ারে, 

ভসচদরক আেুে নুরে বেরে, এই দযাে, এই দযাে কুচিে! ভোটো অিচন ভিাে ব ়ে ব ়ে 

করে বেরে, কই, কই  

  

একটা ভি ়োরে বরস েচব  ব্লু এইি হাসারনে ভেো ‘চগ্রন িযানসনস’ বইচট প ়েরেন ও 

িারঝ িারঝ ভিাে নুরে সহারসয ভেরেরির ়েরদে ঔৎসুকয ও বযগ্রনা ভদেরেন। নাে পেরন 

শুভ্র ধুচন ও ভবচন ়োন, পার ়ে োে েরেে ভেেচি ঢচট। 

  

একটু পরে নীনীন্দ্র বেে, েচব, এই েথাীটা বড্ড চেনু হর ়েরে। জরেে এন ে ়ে। আচি 

ওরক বচে, িে জেরবারট করে দুজনা ়ে চিরে ওপারে চগর ়ে কেরপে চ ি েুাঁরজ আচন, 

না ও  ারব না। ও োচে বরে,  চদ ভনৌরকা উরে  া ়ে! এন ে ়ে ভপরে িরে  

  

চনন িাস আরগ উপন ়েরনে সি ়ে নযা ়ো হর ়েচেে েথাী। এেন নাে িাথাাচট কদি ফুরেে 

িনন। সদয দে বৎসে ভপচের ়ে এগারোরন পা ভদও ়ো বােক ভস, িুেোচন েজ্জা 

িাোরনা। 

  

েচব বই িুর ়ে ভেরে উরঠ এরস েথাীে পারে দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, ভস কী ভে, েথাী, নুই জেরক 

এন ে ়ে পাস। এ ভনা জরেেই ভদে। সানাে চেেরে ে ়ে ভকরট  ারব। বদন চিঞারক 

বরে ভদব, কাে ভথারক ভনারক সানাে ভেোরব। 
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েথাী েটফচটর ়ে বেে, না, আচি সাাঁনাে চেেব না। কুচিরে কাি ়োরব।  

  

েচব ভহরস বেরেন, কুচিে ভকাথাা ়ে, চননু ভনারদে ে ়ে ভদোরে। িানুষজন ভদেরে কুচিে 

পাো ়ে। গ্রারিে সব ভেরেই ভনা সানাে ভেরে। 

  

েথাী নবু বেে, না, আচি জরে নািরন পােব না। 

  

েচব বেরেন, জরে নািচব না  

  

নােপরেই, চনচন েথাীরক দু’হারন উিু করে নুরে েুাঁর ়ে চদরেন নদীরন। 

  

সবাই আাঁনরক উঠে। ভোট্ট িীো ভকাঁরদ ভফেে েযাাঁ করে। কর ়েকজন দাাঁচ ়ে িাচঝ নীি 

ভথারক বযস্তু হর ়ে বেে, কী হে, কী হে, ভকউ পর ়ে ভগে নাচক  

  

েচব হান নুরে বেরেন, চকেু হ ়েচন, আে ভকউ জরে নািরব না।  

  

জরেে িরধয হাাঁকুপাাঁকু কেরে েথাী। একবাে  ুকরে, একবাে োসরে। ভস চিৎকাে করে 

চকেু বোে ভিিা কেরে, ভোনা  ারে না। 

  

েিী জচ ়ের ়ে ধরেরে োনীরক, িাধুেীেনা েচবে হান ভিরপ ধরে বযাকুেোরব বেরন 

োগে, বাবা, েথাী  ুরব  ারব, েথাী  ুরব  ারব! 

  

েচব ভির ়েে িাথাা ়ে হান বুোরন বুোরন বেরেন, দযাে না, চকেু হরব না। 

  

নীনীন্দ্র বেে, েচবকা, আে ও পােরব না। আচি জরে নািব  

  

এবাে িরন হে থাারক ভরারন ভটরন চনর ়ে  ারে।  

  

েচব নীনীন্দ্ররক থাাচির ়ে চদর ়ে ঝচটচন চনরজে চপোন েুরে ভফেরেন, িােরকাাঁিা বাাঁধরেন 

ধুচনরন, নােপে ঝাাঁপ চদরেন জরে। সাাঁনাে ভকরট েথাীরক ধরে ভফরেও নেুচন নারক 
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নুেরেন না, এক একবাে জরেে ওপে োচসর ়ে চদর ়ে আবাে ভের ়ে চদর ়ে বেরেন, হান-

পা এক সরে ভো ়োে ভিিা কে। আিাে সরে সরে আ ়ে— 

  

প্রা ়ে আধ ণ্টা জরে দাপাদাচপ করে নােপে পার ়ে উঠরেন দু’জরন। েথাীে চপরঠ িাপ ়ে 

ভিরে বেরেন, আে একচদন এ েকি কেরেই নুই সাাঁনাে চেরে  াচব। নােপে আিাে 

সরে নদী এপাে-ওপাে কেচব নুই। 

  

সচনযই নাই, আে দুচদরনে িরধযই েথাী সাাঁনাে চেরে ভগে, নােপে আে ভস জে ভের ়ে 

উঠরনই িা ়ে না। নারক ভজাে করে ভটরন নুেরন হ ়ে।  

  

িন্দননগরে ভিাোন সারহরবে বাগানবাচ ়েরন ভজযাচনদাদা ও ননুন বউঠারনে সরে 

থাাকবাে সি ়ে েচব গো ়ে ভ িন ভোজ সাাঁনাে চদরনন, এোরন আে ভনিনচট হ ়ে না। 

এোরন নাাঁরক জচিদাে ভসরজ থাাকরন হ ়ে। নরব নাাঁে সাাঁনাে কৃচনরত্বে কথাা এোরনও 

অভনরকই জারন। কর ়েক বেে আরগ, েথাী  েন আেও ভোট চেে, নারক সরে চনর ়ে েচব 

একবাে এরসচেরেন। একচদন এই েকিই ভবারটে োরদ বরস সরন্ধরবো বই প ়েচেরেন। 

বই প ়োে সি ়ে পা ভদাোরনা নাে অরেযস, নাে পার ়ে কটচক িচট। হঠাৎ পা ভদাোচনরন 

এক পাচট িচট পর ়ে ভগে জরে। িচট ভজা ়ো েুব পুেরনা হরেও চপ্র ়ে, অরনক পুেরনা 

ভপাোক, পুেরনা জুরনা পেরে ভবচে আোি োরগ। ভবাট নেন িাঝ নদীরন, জরে প্রবে 

ভরান, িচটটা োসরন োসরন িরে  ারে, েচব ভকানও চকেু চিন্তা না করেই জািাকাপ ়ে 

পো অবাারনই োচফর ়ে প ়েরেন জরে। বজোে অনয কিযিােীো েীন, সন্ত্রি। কী এিন 

অিুেয বস্তুে জনয জচিদাে িোই চনরজ ঝাপ চদর ়েরেন এই েেররানা পদ্মা ়ে  োচনক 

বারদ েচব েহরে চফরে এরেন, নাে িুরে চবজ ়েীে হাচস, হারন ভসই এক পাচট িচট! 

  

এবারে েচব শুধু জচিদাচে পচেদেযন বা চনরজে ভেোে জনাই আরসনচন। এবারে নাে 

স্বািী ও চপনাে েূচিকাটাই প্রধান। িুিাচেনী নাে সে পারবন, ভেরেরির ়েরদে চনচন চনরজ 

ভেোপ ়ো ভেোরবন। ভেরেরির ়েরদে চনচন ভকানও স্কৃুরে েচনয করেনচন। ইংরেজ প্রবচনযন 

গনানুগচনক চেোবযবাাে ওপে নাে একটুও েচক্ত ভনই। চনরজে ভ  স্বল্প ইস্কৃুে-জীবন, 
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নাে অচেজ্ঞনাও িধুে ন ়ে। এ ভদরেে ভেরেরির ়েরদে জনয একটা সমূ্পিয ননুন 

চেোপ্রিােী দেকাে। বরেন্দ্রে েুব উৎসাহ আরে, ভস িা ়ে োচন্তচনরকনরন একটা ব্রহ্মা-

চবদযাে ়ে াাচপন ভহাক, ভ োরন োেরনে সনানন আদরেয চেো ভদও ়ো হরব। েচবও 

িারঝ িারঝ ভসই কথাা োরবন। 

  

এক একচদন সকারে চনচন কুচঠবাচ ়েরন চগর ়ে  ারকন, ভবেী, েথাী, োনী, ভনাো সব আ ়ে। 

আিাে সরে প ়েচব। ভেরেরির ়েো ভদৌর ়ে এরস বাবারক চ রে বরস। িীো আে েিীএ 

টেটরে পার ়ে এরস দাাঁ ়ো ়ে। েচব েিযীরক ভকারে নুরে ভনন, িীো নাে কাাঁরধ েে ভদ ়ে। 

নােপে শুরু হ ়ে গল্প। 

  

েথাীরক সাাঁনাে ভেোরনাে িনন, ভেোপ ়োে বযাপারেও েচব  াইরে্ট  ভিথার  চবশ্বাস 

করেন। ভোটরদে ভ  অজ-আি-ইট িুো কেরন হরব, নাে কী িারন আরে, এরকবারে 

প্রথাি ভথারকই নারদে সাচহনযেরস দীো ভদও ়ো উচিন। চনচন ওরদে োিা ়েি-

িহাোেরনে গল্প বরেন, ভসই গরল্প আকৃি হবাে পে ওরদে বচিি চকংবা িাইরকরেে 

েিনা পর ়ে ভোনান। ভোটো এসব বুঝরব না  না বুঝুক! েব্দ-ঝিােটাও কারন  াও ়ো 

দেকাে। শুনরন শুনরন নারদে িুো হরব, িুো হবাে পে আরি আরি অথাযটাও  দ ়েেি 

কেরব। ব ়ে ভির ়ে িাধুেীেনা এেই িরধয সংস্কৃৃন শুরন একটু একটু বুঝরন পারে, নাে 

বাংো ভেোে হান আরে। েথাীও ভবে িরনার াগী োত্র।  

  

চনরজ ভনা প ়োরেনই। এ ো ়োও সংস্কৃৃন ও ইংরেচজ োে করে প ়োবাে জনয দু’জন 

চেেক চন ুক্ত হে। চেবধন চবদযািযব নারি একজন ,ীহরট্টে ভটারে প ়ো পচণ্ডনরক পাও ়ো 

ভগে,  াে সংস্কৃৃন উ্চপােি বাোচেরদে িনন ন ়ে, কােী ়ে পচণ্ডনরদে িনন চবশুদ্ধ। েচবে 

ধােি, ইংচেচজ োষা ভকানও ইংরেরজে কারেই ভেো উচিন। ভসৌোগযিরি ভসেকি 

চিরে ভগে একজন। েরেি নারি এক বাউিুরে ইংরেজ  ুেরন  ুেরন এোরন এরস 

পর ়েরে, িাত্র পিাে টাকা ভবনন ও থাাকা-োও ়োে চবচনির ়ে ভস প ়োরন োচজ হর ়ে ভগে। 

েরেি ভোকচট োে চেেক ভনা বরটই, না ো ়ো েুব আিুরদ, ভোটরদে সরে ভস েুব 

সহরজই চিেরন পারে, ভেোধুরো করে, প্রাি েুরে গান গা ়ে। শুধু নাে একচট ভদাষ 
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আরে, সরন্ধে পে ভস চনরজে  রে বরস িদ োরবই এবং িানাে হরব। েরেরিে অনযানয 

অরনক গুরিে জনয নাে এই ভদাষচট েচব ভিরন চনর ়েরেন। পােযবনযী জচিদাে ও সারহব 

িযাচজরিটরদে আপযা ়েন কোে জনয েচবে কারে ভ  িরদে ভবানরেে িক থাারক, নাে 

ভথারক িারঝ িারঝ েরেিরকও ভবানে চদরন হ ়ে। 

  

ভেরেরির ়ে এিন চনচব ়েোরব বাবারক আরগ কেনও পা ়েচন। এনোচন ভোো প্রান্তে, 

এিন সজে আকাে, কাোকাচে দু’দুরটা নদী, প্রকৃচনে এই িী ়োেরন নারদে চেোে 

িরধয আনরন্দে োগই ভবচে। েচবও এই সাংসাচেক েূচিকা ভবে উপরোগ কেরেন, চকন্তু 

সবযেরিে জনয ন ়ে। চনচন িাত্র এক ভোিাচন্টক কচব, এই জগরনে কারে এক বযাকুে 

প্রি ়েী, সুন্দেরক ভোাঁ ়োে আকানা ়ে এক ভগাপন চবেহী।  েন চনচন কচবনা েিনা করেন, 

নেন চনচন কারুে চপনা নন, কারুে স্বািী নন, প্রজারদে জচিদাে নন। নেন চনচন 

চনুঃসে। 
  

েচবে িাথাাে িরধয সব কারজে জনয ভ ন সুেৃঙ্খে চবোজন আরে। জচিদাচে ভসরেিাে 

কাজকিয  েন ভদরেন, নেন নারন পুরোপুচে িন ভদন। আ ়ে বৃচদ্ধে চদরক নাাঁে নীক্ষ্ণ 

নজে আরে। আবাে দচেদ্র প্রজারদে অোব-অচের াগ ও নাচেে চনচন স দ ়েোরব 

ভোরনন, সুচবিারেে ত্রুচট োরেন না। পুত্রকনযারদে উজা ়ে করে ভদন ভিহ। িৃিাচেনীে 

িরন ভ  ভোে জরন্মচেে, না অরনকটা দূে কেরন সেি হর ়েরেন। এই সবই করে  ারেন 

চঠক িনন, চকন্তু অন্তুঃসচেো টান সব সি ়ে কাগজ কেি চনর ়ে চনেৃরন বসাে সি ়েটাে 

চদরক। প্রচনচদন চকেু না চকেু না চেেরে নাে োে োরগ না। অেে, েব্দ, েন্দ, সুে এই 

চনর ়ে ভ  জীবন, ভসটাই ভ ন নাে প্রকৃন জীবন। ভ -রকান একটা ভেো ভেষ হরেই ইরে 

করে কারুরক ভোনারন। চেোইদহরন ভনা ভস েকি ভকউ ভনই। নেন চনচদযি কর ়েকজন 

বনু্ধবান্ধরবে জনয িনটা আকুচে-চবকুচে করে। চকংবা ইরে করে কেকানা ়ে েুরট ভ রন। 

  

এোরন অচনচথা আসােও অবেয চবোি ভনই। বরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র প্রা ়েই আরস। সুরেন ভনা 

েচবকাকারক ভের ়ে থাাকরনই পারে না, এক সিাহ দু’সিাহ অন্তে নাে আসা িাই। চবচব 

আরস না। চিচঠ ভেরে না। আরগ ভ িন প্রা ়ে প্ররনযক চদন চবচব চনরজ চিচঠ চেেন, 
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েচবকাকাে কাে ভথারকও ভস েকি চিচঠ আো কেন, না ভপরে অচের াগ-অনুর াগ-

অচেিান জানান, েচবও পৃষ্ঠাে পে পৃষ্ঠা চিচঠরন নাাঁে সিি অনুেূচনে কথাা চবচবরকই 

জানারনন, ভনিন আে ভনই, ভসই পবযচট ভ ন িুরক ভ রন বরসরে। চবচব এেন অনয 

একজনরক সকারে চিচঠ ভেরে, আবাে চবরকরে চিচঠ ভেরে, নাে কাে ভথারক েম্বা েম্বা 

চিচঠ পা ়ে। েচব এই পত্র চবচনির ়েে কথাা আোরস চকেুটা ভজরনরেন।  

  

চঠক চঠক বনু্ধরদে সে ভপরে েচব উিীচপন হর ়ে ওরঠন, নাে ননুন ননুন েিনাে স্ফূচনয 

আরস। নারদে অনুরোধ িননও চবচেন্ন আচেরক চেেরন হ ়ে। ভ িন জগদীে ভবাস এরসই 

বরেন, বনু্ধ, আজ সরন্ধরবো চকন্তু একটা গল্প ভোনারন হরব। ননুন গল্প িাই। এে ফরে 

েচবে অরনক ভোটগল্প ভেো হর ়ে  ারে। কাচহনীিূেক কচবনা শুনরনও োেবারসন 

জগদীে, নাই েচবে কেরিও এরস  ারে চবচেন্ন আেযান অবেম্বরন কচবনা। চকেুচদন 

আরগ উচ ়েষযা  াবাে সি ়ে ভনৌকা ়ে বরস এক ঝর ়েে োরন চেরেচেরেন, ‘ভদবনাে গ্রাস’, 

ভেোে পেই িরন হর ়েচেে এটা জগদীেরক ভোনারন হরব। নােপে ভেো হে ‘েক্ষ্মীে 

পেীো’ ।  এেকি আেও।  

  

েচব চবজ্ঞারনে অগ্রগচন সম্পরকয চবরেষ উৎসাহী। পদাথাযচবজ্ঞানী জগদীে সম্প্রচন জ ়ে ও 

উচদ্ভদ সম্পরকয ঝুাঁরকরেন, কচব নাাঁে কাে ভথারক এই সব চবষর ়ে শুনরন িান। আে জগদীে 

করেরজে েুচট হরেই এোরন িরে আরসন সাচহনয েস-নৃষ্ণা ভিটারন। েচবে 

ভেরেরির ়েরদে সরেও নাে ভবে োব হর ়ে ভগরে। ভবচে োরত্র পানাহারেে সি ়েটুকু বারদ, 

অনযানয সি ়ে সাচহরনযে আড্ডা ়ে েচব ভেরেরির ়েরদে দূরে সচের ়ে োরেন না। ওোও 

শুনুক, চেেুক,  নটা বুঝরন পারে বুঝুক। এেন সবটা না বুঝরেও পেবনযী জীবরন এই 

সব কথাা ওরদে িরন প ়েরব। 

  

আরসন ঐচনহাচসক অে ়ে কিত্র, ভপো ়ে চনচন উচকে, োজোচহন প্রযাকচটস করেন। 

পুেরনা বনু্ধ ভোরকন পাচেন এেন োজোচহে চেচি্ট  জজ, চনচন আসরন পারেন  েন 

নেন। কুচি ়োে ভ পুচট িযাচজরিট চিরজন্দ্রোে োর ়েেও আসাে ভকানও অসুচবরধ ভনই, 

হচটা পরথা িাত্র িাইে পারিক দূেত্ব। 
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প্রকৃচন ভ োরন অকৃপিোরব উদাে, ভসোরন িানুরষে স্বোব ভবাধহ ়ে অরনকোচন বদরে 

 া ়ে। অে ়ে কিত্র এোরন এরস ইচনহারসে বদরে ভেেরিে উৎপাদন সম্পরকয িাথাা 

 ািান। নাাঁে ধােিা হর ়েরে, বাংোে গ্রারিে িানুরষে উন্নচনে জনয ননুন ধেরনে িাষবাস 

দেকাে। গুচটরপাকাে িাষ করে ভেেি উৎপন্ন কেরন পােরে অরনক োে কো  া ়ে। 

পাগে সারহব েরেিরক চনচন এই বযাপারে উৎসাচহন কেরন ভপরেরেন। েরেি এেন 

এই িাষ চনর ়ে িাথাা  ািারে। কচব চিরজন্দ্রোরেে আবাে উৎসাহ আেুে িাষ চবষর ়ে। 

আেু একচট সদয প্রিচেন সব্জী, চবরেষ পাও ়ো  া ়ে না। চনচন এরসই বরেন, েচববাে, 

আপনাে এোরন অরনক জা ়েগা পর ়ে আরে, আপচন আেুে িাষ শুরু করুন না। আচি 

চবরেন ভথারক চেরে এরসচে, আপনারক োে জারনে আেুে বীজ এরন ভদব।  

  

কেকানা ়ে ভেবরেটচেরন জ ়ে পদাথায, গােপাোে চবচেন্ন েকি প্রচনচি ়ো চনর ়ে গরবষিা 

শুরু কেরেও চেোইদহ এরস জগদীেিন্দ্র ভিরন উরঠন কেরপে চ ি ভোাঁজা ়ে। এোরন 

কেপ প্রিুে, নাো নদী ভথারক উরঠ এরস উাঁিু  াো ়ে বাচে েুাঁর ়ে চ ি ভপর ়ে  া ়ে। ঠাকুে 

বাচ ়েে ভোরকো কেরপে িাংস চকংবা চ ি ভেরন জারন না, চকন্তু জগনীেিন্দ্র পূবযবেী ়ে, 

চনচন ভনা োেবারসনই, চনচন এ বাচ ়েে সবাইরক এই উত্তি োরদযে স্বারদ দীো চদরেন। 

েথাীরক চনচন চেচের ়ে চদরেন কীোরব কেরপে চ রিে সন্ধান ভপরন হ ়ে। চবজ্ঞানী চহরসরব 

ভদেচবরদরে  াাঁে নাি েচ ়ের ়েরে, চনচন এোরন হাাঁটুে ওপে কাপ ়ে নুরে, োচে পার ়ে, 

হারন একটা েুেচপ চনর ়ে বাচেে িরধয  ুরে ভব ়োন। নদী ভথারক কেপগুরো  েন উরঠ 

আরস নেন বাচেে ওপে নারদে পার ়েে োপ পর ়ে। ভসই োপ অনুসেি কেরন কেরন 

ভগরে এক জা ়েগা ়ে ভদো  া ়ে, ভসই োপ ভথারি ভগরে। ভোকিেুে আ ়োে ভদবাে জনয 

কেপো ভসোরন গনয ভোাঁর ়ে, ভসই গরনযে িরধয চ ি ভপর ়ে আবাে বাচে িাপা চদর ়ে ভদ ়ে। 

সাোচদন ভোরদে নারপ বাচে উত্তি হর ়ে থাারক, নারনই আরি আরি চ ি ভফারট। 

  

জগদীে েথাীরক চনর ়ে বরস েুেচপ চদর ়ে বাচে েুাঁ ়েরন থাারকন। দুজন  জন চ ি পাও ়ো 

 া ়ে। একচদন েথাী ে ়ে ভপর ়ে ভগে। ওো িরনার াগ চদর ়ে বাচে েুাঁ ়েরে, এিন সি ়ে 

ভপেরন েসেস েব্দ শুরন নাচকর ়ে ভদেে, দুরটা ভে ়োে এরস সরু ভিারে নাচকর ়ে আরে। 
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জগদীে ভহরস বেরেন, ে ়ে পাসচন। আিো ভ -জনয এরসচে, ওোও ভসই জনয আরস। 

িানুষ আে কটা চ ি পা ়ে, এই ভে ়োেই কেরপে চ ি ভবচে িুচে করে। আিো ভিারেে 

ওপে বাটপাচ ়ে কেরন এরসচে। 

  

এক একচদন আেও উপচে োে হ ়ে। চ ি েুাঁজরন চগর ়ে কেপ িানারকও ভদেরন পাও ়ো 

 া ়ে। কেরপে কাি ়ে অচন ে ়েংকে, একবাে আেুে কাির ়ে ধেরে ভি  না  াকরে 

নাচক োর ়ে না। চকন্তু েথাী এেন কেপ ধো ়ে এেপাটয হর ়ে ভগরে। ভপেন চদক ভথারক 

কেপটারক একবাে উরে চদরন পােরেই ভস এরকবারে অসহা ়ে। চিন হও ়ো কেপ 

চকেুরনই আে উপু ়ে হরন পারে না, নেন অনা ়োরসই নারক ভবরধ ভফো  া ়ে। 

  

ভোটরদে সবরির ়ে ভবচে আরিাদ হ ়ে নচদ ়ো ভথারক জগচদন্দ্রনাথা এরে। কন ব ়ে জচিদাে, 

কন ঐশ্ব য, সবাই নাাঁরক বরে িহাোজ। নচদ ়ো ়ে  েন থাারকন চকংবা  েন কেকানা ়ে 

 ান, নেন কন নাে জাকজিক, অরে বহিূেয ভপাোক, িাে ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো ির ়েন 

না। চকন্তু চেোইদরহ চনচন এরকবারে অনয িানুষ। 

  

এোরন নাাঁে সারোপাে চকংবা ভদহেেী থাারক না, চনচন ভেরেিানুরষে িন হইহই করেন, 

সাধােি িানুরষে সরে সিানোরব ভিরেন, ভোট্ট চ চে ভনৌরকা চনর ়ে অরনক দূে িরে 

 ান। চনচন ভ িন গান-বাজনা োেবারসন, ভনিচন নাে গরল্পে ভেষ ভনই। 

  

নারটারেে িহাোজ চবেযান ধনী, চকন্তু চনচন আসরে গচেরবে ভেরে। এবং ভস কথাা স্বীকাে 

কেরনও জগচদরন্দ্রে ভকানও েজ্জা ভনই। অপুত্রক চবধবা িহাোচন এক দূে সম্পরকযে 

দচেদ্র আত্মীর ়েে বাচ ়ে ভথারক একচট সুদেযন বােকরক দত্তক চনর ়ে চেরেন। নােপে শুরু 

হর ়েচেে ভসই বােরকে োজকী ়ে চেো।  েন নেন হাসরন ভনই। হাাঁটাে সি ়ে চিবুক উাঁিু 

োেরন হরব। সাধােি ভোরকে চদরক ভসাজাসুচজ নাকারব না। কিযিােীরদে কথাাে 

িাঝোরন িাঝোরন হান নুরে থাাচির ়ে চদরন হরব। িাকে-বাকেরদে নাি ধরে না ভ রক, 

এই ভক আরে, বেরন হরব। ইংচেচজ বো চেেরন হরব সারহবরদে সরে। ভেোপ ়ো ভনা 

চেেরনই হরব, ভসই সরে ভ া ়ো ়ে ি ়ো, বন্দুক িােনা; হরন হরব সেীরনে সিঝদাে, 
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বাীচজরদে নারিে সি ়ে নাে চদরন হরব চঠক জা ়েগা ়ে। োও ়োদাও ়োেও স্বাধীননা ভনই। 

একচদন ভসই োজা-সাজা বােক সাোচদন ধরে ভেোপ ়ো, ভ া ়ো ়ে ি ়ো, গান-বাজনাে 

নাচেি চনর ়ে, েুধানয ও ক্লান্ত হর ়ে  ুচির ়ে পর ়েচেে সরন্ধরবো। েবে ভপর ়ে োজিানা 

এরস ধাক্কা চদর ়ে নাে  ুি োচের ়ে ধিক চদর ়ে বরেচেরেন, এে িরধযই  ুি  এেন 

ভেরনও পাচব। না। িহাোজা হর ়েচেস, এই সরব সরন্ধ, এেন কী োচব, োজাোজ ়োো 

োন চননরটে সি ়ে ভের ়ে  ুরিারন  া ়ে। 

  

এই কাচহনা ভোনাবাে সি ়ে েথাীে দু কাাঁরধ হান ভেরে জগচদন্দ্র করুিোরব বরেচেরেন, 

েথাীরে, িহাোজা ভ ন কেেরনা হরন  াস ভন! 

  

সাচহনযপাঠ ও সেীরনে আসে বরস সরন্ধে পে। চিরজন্দ্রোে ো ়ে  েন আরসন, নাে 

হাচসে গারনে োিাে অফুেন্তু, চনচনই ভসচদন িাচনর ়ে োরেন, ভসই সব চদরন েচব চনরজ 

গান করেন না। অনযানয চদরন গল্প-কচবনা ও আড্ডাে পে েচবরক গান গাইরনই হ ়ে। 

পদ্মারবারটে োরদ িাাঁরদে আরো ়ে ভসই গারনে েহেীরন বানাস েরে  া ়ে। সরে ভকানও 

বাদয ন্ত্র থাারক না, নারটারেে িহাোজ উপচান থাাকরে চনচন শুধু পারো ়োরজ সেন 

করেন। েচবে েোট গো ়ে গান ভোনাে জনয দুে দূে ভনৌরকাে িাচঝোও কাজ থাাচির ়ে 

ভদ ়ে। 

  

জগদীেিরন্দ্রে কর ়েকচট চপ্র ়ে গান আরে, ভসগুচে শুনরন িান বােবাে। েচব ননুন গানও 

ভোনান িারঝ িারঝ। ভবচেে োগ চদনই আরগ ভথারক চঠক কো থাারক না, ভ -গানটা িরন 

আরস, েচব ভসটাই ধরে ভফরেন। 

  

একচদন গাইরেন, ‘ওরগা কাোে, আিারে কাোে করেে, আরো কী ভনািাে িাই।’ ভবে 

ভগর ়ে িরেরেন আপন িরন, হঠাৎ অন্তো ়ে এরস, ‘আচি আিাে বুরকে আাঁিে ভ চে ়ো 

ভনািারে পোনু বাস’ এ প যন্ত ভগর ়ে ভথারি ভগরেন। একটুেি িুপ করে ভথারক হাসরেন 

িুে নুরে। 
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সবাই উদগ্রীব হর ়ে আরে। জগদীেিন্দ্র চজরজ্ঞস কেরেন, থাািারে ভকন বনু্ধ  ব ়ে োসা 

গান, বুরক  া ভদ ়ে। 

  

েচব োজুকোরব বেরেন, েুরে ভগচে। 

  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, চনরজ চেরেে, নবু েুরে ভগে  

  

েচব বেরেন, কথাা িরন আরে। চকন্তু সুেটা, আচি চনরজই বুঝরন পােচে, অন্তো ়ে 

অনযেকি হর ়ে  ারে। 

  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, আিো চকেু বুঝরন পাচেচন। সুেটা ভনা কেেবী!  

  

েচব বেরেন, অনয সুরেও ভগর ়ে চনরন পােনুি। কি গান ভনা ভেো হে না। এেন সব 

সুে চনরজে িরন থাারক না। এেন সুে ভবাঁরধই িট করে অনয কারুরক চেচের ়ে চদরন পােরে 

োে হ ়ে। 

  

নােপে েথাীে চদরক ভির ়ে বেরেন,  া ভনা ও বাচ ়ে ভথারক অিোরক ভ রক চনর ়ে আ ়ে। 

ও জারন। 

  

চিত্তেঞ্জন দারেে ভবান অিো এোরন এরস প্রা ়ে থাারক। িৃিাচেনীে সরে নাে ভবে োব। 

িিৎকাে নাে গারনে গো, েচবে কাে ভথারক ভস অরনক গান নুরে ভন ়ে। ভস োরধও 

োে। আজ চবরেষ োও ়ো দাও ়োে বযবাা বরে অিো িৃিাচেনীরক োন্না রে সাহা য 

কেরে। 

  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, অিো আসুক, ননেি নুচি অনয সুেটাই ভোনাও না। দুরটাই 

শুনব। 

  

সিাহান্তটা এোরন কাচটর ়ে বনু্ধো চফরে  া ়ে  াে  াে জা ়েগা ়ে। নেন কর ়েকটা চদন 

িরে একটানা কাজ, ভেোপ ়ো। ইদানীং েচবে চিচঠ ভেো ়ে োটা পর ়েরে। চবচবরক চিচঠ 
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ভেোে নাচগদ ভনই, অনয কারুরক চবরেষ চনরজ ভথারক ভেরেন না। নরব চিচঠ ভপরে 

প্রচনচট চিচঠে উত্তে ভদন। প্রোন িুেুরজয প্রা ়েই ভেরে, সেো ‘োেনী’ে েিনাে জনয 

না ়ো ভদ ়ে। কেকানাে বাচ ়েরন ভ -সব চিচঠপত্র আরস, ভসগুচে পাচঠর ়ে ভদও ়ো হ ়ে 

এোরন। েচবে েক্তে সংেযা বা ়েরে, অরনরক নাে ভকানও ভকানও েিনা ়ে চবরিাচহন হর ়ে 

স্তুচনপত্র ভেরে, চনরন্দও করে ভকউ ভকউ। 

  

একচদন একচট চবচিত্র চিচঠ ভপরেন। সরম্বাধন আরে, ‘ভহ িানবর,ষ্ঠ’, চকন্তু নো ়ে ভকানও 

স্বােে ভনই। চঠকানা ভনই। ভগাটা ভগাটা হিােে, একটু ভির ়েচে ধেরনে, ভকানও েিিীে 

ভেো বরেই েচবে িরন হে, ‘আপনারক আচি আিাে জীবনবল্লে রূরপ বেি কচে ়োচে, 

চকন্তু কদাি আপনাে সিুরে  াইব না, আপনাে চনকট চকেুই  াঞঞা কচেব না’। এই 

ধেরনে কথাা চক ভকানও পুরুষ চেেরব  দু’পৃষ্ঠাে চিচঠচট দু চননবাে প ়েরেন েচব, চনচন 

আত্মো া ভবাধ কেরেন, চকন্তু উত্তে ভদবাে ভকানও উপা ়ে ভনই বরে অস্বচি ের ়ে ভগে 

েুব। 

  

নােপে ভথারক ওই েকি অস্বােচেন, চঠকানাচবহীন ও একই হারনে ভেো চিচঠ আসরন 

োগে িারঝ িারঝ। সব চিচঠই িধুে োরব েো। েচবে চবো ়ে িুগ্ধ ভকউ একজন দুে 

ভথারক সমূ্পিযোরব চনরজরক নাাঁে িেরি চনরবদন কেরন িা ়ে। উে চদরন না পােরেও 

চিচঠগুচে স রত্ন ভেরে ভদন েচব। 

  

একচদন চিচঠ এে জ্ঞানদানচন্দনীে কাে ভথারক। চবচবে চবর ়ে চঠক হর ়ে ভগরে। 

  

পাঁচিে বেে বর ়েস হর ়ে ভগরে ইচন্দোে, চহন্দুসিাজ হরে এই অেেিী ়ো কনযাে জনয 

নাে বাবা-িারক পচনন হরন হন। ব্রাহ্মরদে িরধযও এরন বর ়েরস কুিােী থাাকা অেূনপূবয। 

পাত্রে নাি ভদরে েচবে েটকা োগে। ভ ারগে  ভ ারগে আে প্রিথা দুই োইই এ বাচ ়েরন 

প্রা ়েই  া ়ে, েচব। েেয করেরেন, ভোট োই প্রিথাে সরেই চবচবে সেয ভবচে, পেস্পে 

ওো পত্র চবচনি ়ে করে,  া সেয োচ ়ের ়ে প্রির ়েেই েক্ষ্মি। জ্ঞানদানচন্দনী চেরেরেন, চবচব 

এই সম্বরন্ধ োচজ হর ়েরে, এেন চনচন েচবে িনািন িান। চবচব  চদ োচজ হ ়ে, না হরে 
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েচবে আপচত্ত জানাবাে ভকানও কােি ভনই। পাত্র চহরসরন প্রিথাে ভির ়ে ভ ারগে 

ভ াগানে, প্রিথা উ্চপচেচেন এবং সুক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন হরেও  নটা বাকযবাগীে, ননটা 

কারজ ব ়ে ন ়ে, ভ ারগে সাথাযক বযাচেিাে। 

  

এই চববারহে কথাাবানযা অরনক দূে এচগর ়েও ভেরি ভগে। ভদনা-পাওনা, ভ ৌনুক, সজ্জা-

অেংকাে প্রেৃচন চবষর ়ে সব চকেু পাকা হর ়ে চগর ়েচেে। চকন্তু জ্ঞানদানচন্দনীে একচট েনয 

ভ ারগেিন্দ্র িানে না। চবর ়েে পেও কনযারক দূরে পাঠারন িান না জ্ঞানদানচন্দনী, কনযা-

জািানা নাে বাচ ়েরনই থাাকরব, অথাবা নাাঁে চঠক কো কাোকাচে ভকানও গৃরহ। 

স্বশুেবাচ ়েরন ভদওে-ননদ োজ োশুচ ়েে একগাদা চের ়েে িরধয চবচব চনরজরক িাচনর ়ে 

চনরন পােরব না। সাধােি বাোচে পচেবারেে েীচননীচনও ভস জারন না। বাচেগরঞ্জ 

জ্ঞানদানচন্দনীে অন ব ়ে বাচ ়ে, ভসোরনই ভনা ভ ারগে নাে স্ত্রীরক চনর ়ে স্বেরন্দ থাাকরন 

পারে। 
  

চকন্তু ভ ারগে স্বাধীনরিনা পুরুষ। সন্ত্রীক ভস ভকাথাা ়ে থাাকরব, না ভস চনরজ চঠক কেরব। 

স্বশুে-োশুচ ়েে আচ,ন হর ়ে ভস থাাকরন  ারব ভকন  চবর ়েে সম্বন্ধই ভ  শুধু োেে না 

ন ়ে, দুই পচেবারেে িরধয একটা চনক্তনাে সৃচি হে। েজ্জা ়ে অপিারন ইচন্দো োরদে 

ভকারি চগর ়ে কাাঁরদ। 

  

এই সি ়ে সেো এে চবচবে সরে ভদো কেরন। চনজযরন চনর ়ে চগর ়ে েুব এক ভিাট বকুচন 

চদে। ভস বেে, নুই কী েকি ভির ়ে ভে চবচব, নুই িন চদর ়েচেস একজনরক, আে চবর ়ে 

কেরন  াচেচে আে একজনরক  প্রিথাবাবুরক ভ  নুই োেবাচসস, না চক আচি জাচন 

না  নুই ভকান িুরে ভ ারগেবাবুরক চবর ়ে কেরন োচজ হর ়েচেচে  

  

সেোরক জচ ়ের ়ে ধরে কাদরন কাাঁদরন ইচন্দো বেে, আচি কী কেব সচল্ল, িা ভ  

বরেচেরেন, িার ়েে অিরন চক আিো চকেু কেরন পাচে  
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সেো বেে, িা বরেরেন বরেই নুই অনযপূবযা হচব  ভসই একই বাচ ়েরন,  ারক 

োেবাচসস ভস হরব ভদওে, স্বািীে সরে নুই চিেকাে বিনা করে কাটাচব চঠক কেচেচে  

এ চবর ়ে ভেরেরে, েুব োে হর ়েরে, আচি সবরির ়ে েু চে হর ়েচে। 

  

চবচব বেে, এেন সবাই আিারকই ভদাষ ভদরব। চবর ়ে ভেরে ভগে, আিাে িার ়েে অপিান 

হে কন।  

  

সেো বেে,  চদ সৎ সাহস থাারক ভনা এেন সব কথাা ভিজিাচিরক েুরে বে।  

  

ইচন্দো বেে, আচি পােব না। ভকানও ভির ়ে চক স্বািী চহরসরব চবরেষ ভকানও পুরুরষে 

নাি কেরন পারে  আিারদে সিারজ না িরে নাচক  

  

সেো বেে, ভকন িেরব না  আরগ  া িরেচন, এিন অরনক চকেু এেন িাোরন হরব। 

নুই এন ইংচেচজ-ফোচস কাবয পচ ়েস, একজন পেপুরুষরক ‘িন আচি’ বরে চিচঠ চেেরন 

পাচেস, আে এই প্রথাা োেরন পাচেস না  চঠক আরে, নুই না পােরে আচিই 

ভিজিাচিিারক এই প্রিাব চদচে। 

  

জ্ঞানদানচন্দনীে প্রিথারক জািাই চহরসরব ভপরন আপচত্ত ভনই, চকন্তু নাাঁে েনয িানরন হরব। 

প্রিথা বযথায ভপ্রচিরকে িনন ভেরবচেে, ইচন্দোে সরে নাে চিচঠ ভেোরেচে ভেষ, এেন 

এই প্রারিশ্বেীে িুেপারন িাইবাে অচধকাে থাাকরব না, শুধু পার ়েে চদরক নাচকর ়ে বউচদচদ 

বরে  াকরন হরব, আে দুুঃেচবোরসই বাচক জীবন কাটরব। পচেবচনযন প্রিারব ভস ভ ন 

হারন স্বগয ভপে। ভস সব েরনয োচজ। 

  

চকন্তু ভ াে আপচত্ত এে ভিীধুেী পচেবাে ভথারক। ভজযষ্ঠ ভ্রানা ভ  ভির ়েরক চবর ়ে কেরন 

আগ্রহী চেে, ভসই ভির ়েরকই চবর ়ে কেরব কচনষ্ঠ ভ্রানা  চে চে চে, সিারজ বেরব কী  

প্রিথাে বাচ ়েে সবাই এ প্রিাব প্রনযােযান করে চদে। 
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এচদরক জ্ঞানদানচন্দনী ভজরন ভগরেন ভ  নাে ভির ়ে িরন িরন প্রিথারক বেি করে বরস 

আরে। এই চবর ়ে সম্পন্ন না হরে ইচন্দো আে কারুরক চবর ়েই কেরব না। সাোজীবন ভস 

কুিােী হর ়ে থাাকরব! 

  

 টনািি সবই জানারনা হরে েচকরক। চনচন আে িাথাা  ািারেন না। সব চকেু 

এিনোরব জট পাচকর ়ে ভগরে ভ , এেন আে চনচন কী কেরবন  চবচব ভনা চনরজ ভথারক 

েচবরক চকেু ভেরেওচন। 

  

একচদন ভজযাচনচেন্দ্রনাথা হঠাৎ এরস ভপৌেরেন চেোইদরহ। অরনককাে পরে। এক সি ়ে 

চনচনই চেরেন ভদরবন্দ্রনারথাে প্রচনচনচধ চহরসরব এোনকাে জচিদাে। নাে প্রচনবাে 

আগিরনে সি ়ে কন আ ়েম্বে, কন উৎসব হন। ভদবনাে িনন রূপবান ভজযাচনচেন্দ্রনাথা 

অশ্বপৃরি ভিরপ জচিদাচে পচেদেযন কেরনন, বন্দুক চনর ়ে ভ রনন বা  চেকারে। নারক 

ভদেরেই প্রজাো অচেেূনোরব িাথাা নন কেন। ভসই ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে সরে এই 

ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে ভকানও চিেই ভনই। জচিদাচে পচেিােনাে সব েিনা নাাঁে হান ভথারক 

ভকর ়ে ভনও ়ো হর ়েরে অরনক আরগই। ভিহাোেও কী চনদারুি পচেবনযন হর ়েরে! িুরেে 

স্বিযাে বিয এরকবারে িান, দু ভিারে ভনই বযচক্তরত্বে দীচি, অকাে বাধযরকয দী য েেীেটা 

ভ ন োচনকটা ঝুরক ভগরে। 

  

প্রজাো দূরেে কথাা, ভসরেিাে অরনক পুেরনা কিযিােীও ভজযাচনচেন্দ্রনাথারক চিনরন পােে 

না। 

  

ভজযাচনচেন্দ্রনাথা চেোইদরহ ভব ়োরন আরসনচন, ভোট োইর ়েে সরে ভসই পুেরনা কারেে 

িনন গান বাজনাে িিযা কেরনও আরসনচন। চনচন এরসরেন জ্ঞানদানচন্দনীে দূন হর ়ে। 

এেন চনচন বেরেে পে বেে ভিজ বউঠারনে পেপুরটে নীরি আ, ়ে চনর ়েই আরেন। নাে 

আে চবরেষ সািাচজক গচনচবচধ ভনই। 
  

ভজযাচনচেন্দ্রনাথা বেরেন, েচব, এবাে ভনা ভনাে হিরেপ না কেরেই ন ়ে। এ চবর ়ে না 

হরে ভিজ বউঠান অপিারন কারুরক িুে ভদোরন পােরবন না। ভ ারগে প্রিথারদে ব ়ে 
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োই আশু ভনাে চবরেষ বনু্ধ, নারক নুই একটু বুচঝর ়ে বে, চনচন ভনাে কথাা চনি ়েই 

িানরবন। নুই একবাে িে কেকানা ়ে। 

  

ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে সরে আরগে িনন আে িন েুরে কথাা বেরন পারেন না েচব, ভকিন 

ভ ন অস্বচি ভবাধ করেন। নারক ভদরে আবাে ননুন বউঠারনে কথাা িরন প ়েরে। অরনক 

চদন ননুন বউঠারনে উরিরে চকেু ভেো হ ়েচন। ননুন বউঠান অেরে ভকাথাাও ভথারক 

েচবে ওপে নজে োেরেন, এেকি একটা অস্পি চবশ্বাস নাে এেনও ের ়ে ভগরে। 

  

এই চবর ়েে বযাপারে িধযানা কেরন েচবে িন চঠক সা ়ে চদরে না। ভ ারগে  েন চবর ়ে 

কেরন ভির ়েচেে, নেনই ইচন্দো সব চকেু েুরে বরেচন ভকন  জ্ঞানদানচন্দনীে েরনয োচজ 

হর ়ে ভগরে এনচদরন ভ ারগরেে সরে নাে চবর ়ে হর ়ে ভ ন, নােপে সাোজীবন চক ইচন্দো 

চিিাচেিী হর ়ে থাাকন  এে পে প্রিথাে সরে চবর ়ে হরেও প্রিথাে আত্মী ়ে-স্বজনো ওরদে 

কী িরে ভদেরব  আ ়োরে চধক্কাে ভদরব না  েচব চনরজ এে আরগ ভ ারগরেে সরে চববারহ 

সিচন চদর ়েচেরেন, এেন আবাে কী োরব প্রিথাে নাি উিাপন কেরবন! 

  

ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে অরনক অনুরোরধও েচব প্রনযে েূচিকা চনরন োচজ হরেন না। নরব 

বনু্ধ আশুরনাষ ভিৌধুেীরক সব চবিাচেনোরব জাচনর ়ে একচট চিচঠ চেেরেন। কুচ ়ে পানাে 

দী য চিচঠ। ভস চিচঠ কেকানা ়ে ভপৌাঁোে পে ভিৌধুেীরদে কারে পাঠাবাে আরগ ইচন্দো 

পর ়ে ভদেে। সব নথায েচবকাকা চঠক িনন জারনন না বরে ভসও আেও চকেু জুর ়ে চদে। 

  

ভস চিচঠরনও ভকানও কাজ হে না। ওো দৃঢ়ে সংকল্প করে বরস আরেন। ভিৌধুেী পচেবারৱ 

বধূ চহরসরব ইচন্দোরক আে চকেুরনই গ্রহি কো হরব না। 

  

প্রিথা কর ়েক িাস ধরে ভকান বনু্ধে আচনথায ভোগ কেরে োগেপুরে। চিচঠপরত্র জানরে 

সব চকেু। ভস আে ইচন্দোরক চকেুরনই ো ়েরন োচজ ন ়ে। ইচন্দো, ইচন্দোে িনন 

েিিীেরত্নে জনয সব চকেু নযাগ কো  া ়ে, চনরজে পচেবাে ভনা অচন নুে। োইরদে 

সরে সব সম্পকয  ুচির ়ে চদর ়েও ভস ইচন্দোরক গ্রহি কেরন িা ়ে। 
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ভেষ প যন্ত জ্ঞানদানচন্দনীে ভজরদেই চিন হে। নাে ভির ়েরক শ্বশুবাচ ়েরন চগর ়ে এক গো 

ভ ািটা ভটরন চহন্দু পচেবারেে দাসীে িনন োসুে-োজরদে ভসবা কেরন হরব না। 

বােযকাে ভথারকই নাাঁে ভির ়ে চবচেচন আদব কা ়েদা ়ে িানুষ, ভস স্বাধীনোরব সংসাে 

কেরব। প্রিথাে চনজস্ব উপাজযন চবরেষ ভনই, নারন কী হর ়েরে, চনচন েুব কাোকাচে 

অিরে ওরদে জনয বাচ ়ে কনচে করে ভদরবন।  নচদন বাচ ়ে না হ ়ে, ো ়ো বাচ ়েরন থাাকরব, 

ভস ো ়ো ভজাগারবন চনচন, ওরদে সংসারে ভকানও অোব োেরবন না। ফাল্গুনন িারস 

চবর ়েে নাচেে চঠক হর ়ে ভগে। 

৪৪. প্রর ়োজরন িানুষ কী না করে 

প্রর ়োজরন িানুষ কী না করে। নচদ ়োে এক গ্রািয কনযা বসন্তিঞ্জেী এেন চনপুি 

অশ্বরোচহিী। একা ভস ভ া ়ো েুচটর ়ে পাহার ়ে উরঠ  া ়ে। িাচেকাে বােযকারে িানুোের ়ে 

একটু আধটু ভ া ়ো ়ে ি ়ো অরেযস চেে, এোরন এরস কর ়েকচদরনই োে েকি েি করে 

চনর ়েরে। বসন্তিঞ্জেী পােরব চকনা ভস বযাপারে ভগা ়োে চদরক নাে ভবে সংে ়ে চেে, চকন্তু 

বসন্তিঞ্জেী একটুও েজ্জা বা ে ়ে পা ়েচন, িাথাাে ভ ািটা েুরে ভফরে প্রথাি চদন ভথারকই 

দুেচক িারে িেরন চেরেরে, এেন টগবচগর ়ে  া ়ে। 

  

একচট সাদা ভ া ়ো ়ে ভিরপ িাচেকাে পাোপাচে ভ রন ভ রন ভস ভহরস বরে, আরগে জরন্ম 

আচি ভবাধ কচে োজপুনানী চেোি। 

  

এটা অবেয োজপুনানা ন ়ে, পঞ্জাব।  ুেরন  ুেরন নাো অরনক দূে িরে এরসরে। 

  

পঞ্জারব আব্রুে বা ়োবাচ ়ে ভনই, নাৱীো অরনক পচেিারি স্বাধীন। নাো োচ ়ে পরে না, 

চঢো পাজািাে ওপে নাে ঢেঢরে ভেচিরজে িনুন একটা ভপাোক পরে, পার ়ে দচ ়ে বাধা 

এক ধেরনে জুরক। েম্বা-িও ়ো পঞ্জাচব েিিীো পুরুষরদে সরে কাাঁরধ কাাঁধ চিচের ়ে 

ভেচন-জচিে কাজ করে, হাট বাজারেও নারদে ভদো  া ়ে। এোনকাে পরথা  ারট দসুয-

নস্কৃেরদে উপদ্রব প্রা ়ে ভনই-ই, বেরন ভগরে, পেরদচেরদে পঞ্জাচবো সরন্দরহে িরে 
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ভদরে না, বেং সহরজই বাচ ়েরন  ারক, অচনচথারদে আপযা ়েন করে। চহন্দু, চেে ও 

িুসেিান এই চনন সম্প্রদার ়েে িানুষই এোরন চিরে-চিরে আরে, নারদে আকাে-

প্রকারে চবরেষ নফানও কো  া ়ে না। পরথা ভ রন ভ রন ভদাকাচন ও সোইও ়োোরদে 

কাে ভথারক গল্প ভোনা ভ রন োগে ভ , কর ়েকচদন আরগই এই স ়েক চদর ়ে এক চহন্দু 

সাধু ভগরেন নাাঁে দেবে চনর ়ে, কাশ্মীরেে চদরক। ভগরু ়োধােী ভসই সাধুচট ব ়ে চবচিত্র, 

চনচন িুসেিান েিিীে কাে ভথারক জে ভির ়ে পান করেরেন, িুসেিান চিঠাইও ়োোে 

কাে ভথারক চিঠাই চকরন ভের ়েরেন ভপট েরে। অজ্ঞানসারে ন ়ে, ভজরন শুরন, সবাইরক 

ভদচের ়ে চনচন চিঠাইও ়োোরক বরেরেন, নারদে িুসেিাচন চিঠাই কী আরে, নাই ভবচে 

করে দাও! ভসই সাধু সম্পরকয আেও অরনক গল্প েচ ়ের ়েরে ভোকিুরে। 

  

োও ়োেচপচণ্ড ভথারক িােী পাে হর ়ে এরগারন োগে িাচেকা। পাবযনযপথা ভবচেে োগ 

সি ়েই চনজযন, সন্ধযাে কাোকাচে সি ়ে নাো ভকানও সোইোনা ভদেরে থাারি। িারঝ 

িারঝ সেকাচে  াক বাংরোও পাও ়ো  া ়ে। ইংরেজরদে প্রকৃচনে ভসৌন্দ যসন্ধানী ভিাে 

আরে।  াকবাংরোগুচে চনচিযন হ ়ে িরনাহে াারন, চটোে ওপরে চকংবা নদীে বাাঁরক। 

  

বসন্তিঞ্জেীে িরনাোরবে ভনা চঠকচঠকানা ভনই, কেনও চদরনে পে চদন ভস ম্লান হর ়ে 

থাারক, কথাা বেরন িা ়ে না, আবাে কেনও ভস হাচস-গারন ভিরন ওরঠ। এেন কর ়েকচদন 

ভস ভবে ভোেরিজারজ আরে। অশ্বপৃরষ্ঠ ভ্রিি ভস উপরোগ কেরে েুব। প্রথাি দু’একচদন 

চনচিন্ত নাে গার ়ে বযথাা হর ়েচাে, নাও ভস স্বীকাে কেরব না। 
  

এই পথা চদর ়ে ব ়ে সাধু-সন্নযাসী  া ়ে। এই সির ়ে সকরেই িরেরে পুিযাথায অিেনাথা দেযন 

িানরস। সাধুরদে িরধয কারুরক কারুরক ভদরে েচক্তে বদরে ে ়ে জারগ।  চদও এেন 

গ্রীষ্মকাে, চকন্তু সািানয বৃচিপারনই েুব েীন ভবাধ হ ়ে, ভসই েীরনে িরধযও ভকানও 

ভকানও সাধু প্রা ়ে ন হযরদরহ সািানয ভকাচপনধােী, ভকউ ভকউ এরকবারে উেে। িাথাা ়ে 

দী য জটা ধুরো-কাদা ়ে িাথাা, িুেিণ্ডে দাচ ়েরন ঢাকা থাাকরেও ভিাে দুচট ভ ন উগ্র, 

িা ়োিিনা েূনয। 
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িাচেকা চনষ্ঠাবান চহন্দু, ভস সাধুসন্নযাসীরদে ভদেরেই প্রিাি জানা ়ে ও ফেিুে দান করে। 

হাজাে হাজাে বেে ধরে একই েকিোরব এই সন্নযাসীে দে সিি েকি জাগচনক সুে 

অগ্রাহয করে ভ্রািযিাি, করঠাে কৃচ্ছ্রসাধনাে িধয চদর ়ে নাো িুচক্তে পথা েুাঁরজ িরেরে। 

বসন্তিঞ্জেী চকন্তু ওই সব সাধুরদে ভদেরেই ভিাে বুরজ ভফরে। নাে েেীে ভকরপ ওরঠ। 

িাচেকা কােি চজরজ্ঞস কেরে ভস কানে করঠের একবাে বরেচেে, ভদবনাে সরে ভদো 

কেরন  ারবন ভনা, ওই সাধুো অিন বীেৎস ভসরজ থাারকন ভকন  ভদবনাো  চক নারন 

েুচে হন। এই জগন কন সুন্দে, পরথাে ধারে ফুরট থাাকা সািানয ফুেও ভকিন চনেুাঁন 

রূরপে পাপচ ়ে ভিরে থাারক, নরব িানুষ ভকন সুন্দে হরব না  

  

িাচেকা বরে, সুন্দরেে বাহয রূপ আিো িানচবক ভিাে চদর ়ে ভদচে। আে ভদবনাো ভদরেন 

অত্মরেে রূপ। এই সন্নযাসীো আত্মচনগ্ররহে আগুরন পুচ ়ের ়ে পু চ ়ের ়ে চনরজরদে চবশুদ্ধ 

ভথারক চবশুদ্ধনে করে নুেরেন, আিারদে িনন সাধােি িানুরষে পরে না সম্বব ন ়ে। 

আিো নাই সাধুরদে ওপরেই বোন চদই, সাধুরসবা কেরেই আিারদে পুিয হ ়ে। 

  

নবু িাচেকা  েন ভকানও চবচেি সাধুরক পাদযা যয ভদ ়ে নেন বসন্তিঞ্জেী কারে আরস না, 

জর ়োসর ়ো হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে থাারক দূরে, দৃচি িাচটে চদরক চনবদ্ধ। নীথায াত্রীে দে  েন হঠাৎ 

হঠাৎ ভজাে গো ়ে ধ্বচন ভদ ়ে, হে হে ভবাি ভবাি, নেনও ভস কুাঁকর ়ে  া ়ে। ভস এিনই 

স্পেযকানে ভ  উ্চপচননাদও সহয কেরন পারে না। ভস েকি ভকানও ব ়ে েে ভদেরে ভস 

ভথারি চগর ়ে পরথাে ধারে বরস পর ়ে চকংবা বরনে িরধয িরে  া ়ে। অচন সািানয ভকানও 

চেেচেরে ঝনযা ভদেরন ভপরে ভস আে ভ রনই িা ়ে না, নেন নাে দৃচিরন ঝরে পর ়ে 

িুগ্ধনা। ভেচট ভোট  াসফুে নুরে দু’হারনে অঞ্জচে েরে নাচকর ়ে থাারক আকারেে চদরক। 

  

িরি নাো এরস ভপৌাঁেে বাবিুল্লা নারি একচট াারন। এোন ভথারক নদীপরথা কাশ্মীে 

উপনযকা ়ে  াও ়ো  া ়ে। বসন্তিঞ্জেীে  চদও অশ্বারোহরি উৎসারহে োটা পর ়েচন, চকন্তু 

িাচেকা ক্লাচন্তরবাধ কেরে। একটা ভনৌরকা ো ়ো কোরে ভবে ধীরে সুরা দু’পারেে দৃেয 

উপরোগ কেরন কেরন  াও ়ো  ারব। এোরন বজোে িন ব ়ে ব ়ে ভনৌরকা পাও ়ো  া ়ে, 

নাে িরধযই োন্নাবান্নাে বযবাা আরে, োচত্রবারসেও ভকানও অসুচবরধ ভনই। 
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চনজস্ব কিযিােীরদে আরগই ভফেন পাচঠর ়ে চদর ়েরে িাচেকা, কাশ্মীে োরজয 

ভ্রিিকােীরদে জনয নানা েকি সুবরন্দাবাা আরে। এ োরজযে োজা চহন্দু, প্রজাো 

অচধকাংে িুসেিান। িুসেিানোও চহন্দুরদে ঠাকুে-রদবনা ও োস্ত্র সম্পরকয অরনক চকেু 

জারন। নীথায াত্রীরদে পথা প্রদেযক প্রা ়ে সবাই িুসেিান, নাো নানা েকি গল্প ভোনা ়ে। 

এক দে িুসেিান বােক ভিষপােক অিেনাথা েৃরেে এক গুহাে িরধয প্রকৃচনে ভে ়োরে 

গর ়ে ওঠা একচট নুষােচপণ্ড ভদরে ভেরবচেে, এ ভনা চহন্দুরদে চেবচেরেে সদৃে। নারদে 

জনযই অিেনারথাে ভসই গুহা এেন চবেযান চহন্দু-নীথায। 

  

ভনৌরকা ়ে  াত্রা অচনে ়ে আোিদা ়েক। নদী ভবে ভরানচস্বনী, সাো চদন ধরে ভোনা  া ়ে 

জরেে করল্লাে। দু’চদরকে নীে প্রা ়ে বনোচজরন ঢাকা, িারঝ িারঝ ভিারে পর ়ে ভোট 

ভেচট গ্রাি। চিনী ়ে চদন ভথারকই ভদো ভ রন োগে ধবে নুষােিচণ্ডন একচট পবযন চেেে। 

সাোচদন ভেৌদ্র-ো ়ো ়ে ভসই পবযনগুচেে কন েকি েং বদে হ ়ে। 

  

বসন্তিঞ্জেী ভবে েুচেে ভিজারজ আরে। িারঝ িারঝ ভস গুনগুন করে আপন িরন গান 

গা ়ে। এক একচট পাহার ়েে চদরক ভস হান ভজা ়ে করে প্রিাি জাচনর ়ে বরে, চঠক িচন্দরেে 

িনন, ন ়ে ভগা  আহা, সচনযই ভ ন আিো ভদবাারন এরস পর ়েচে। এোনকাে 

িানুষগুচেও কন সুন্দে। 

  

ভনৌরকাে িােক চননজন, একজরনে পত্নীও সরে ের ়েরে, ভসই োন্না করে। সরু িারেে 

োন, োউ-কুির ়োে  ন্ট, িুরগে  াে, আে োচট গবয  ৃন। ভজরেরদে কাে ভথারক টাটকা 

নদীে িােও পাও ়ো  া ়ে। ভোজনচবোসী িাচেকা চনরজ দোদচে করে প্রর ়োজরনে ভির ়েও 

অরনক ভবচে িাে চকরন ভফরে। বসন্তিঞ্জেী প্রা ়ে চকেুই ভেরন িা ়ে না, নাে ভ ন পাচেে 

আহাে। িাচেকা নারক পী ়োপীচ ়ে কেরে ভস বরে, এন োে োগরে সবচকেু এন োে, 

এই সি ়ে আিাে চবরেষ চকেু ভেরন ইরে করে না। ভবচে ভেরে  ুি পারব, না হরে কন 

চকেু ভদেরন পাব না। ওরগা, নুচি আিারক এোরন চনর ়ে এরস আিাে জীবন ধনয কেরে। 
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োন্না রেে স্ত্রীরোকচটে সরে োব জিাবাে ভিিা করে বসন্তিঞ্জেী, চকন্তু োষাে বযবধান 

ব ়ে বাধা। বসন্তুিঞ্জেীে ভকানও কথাাই ভস ভবারঝ না, সজে ভিারে ভির ়ে ভথারক চিচটচিচট 

হারস। দুরধ-আেনা গার ়েে েং, চটরকারো নাক, দী য অচেপল্লব, গাঢ়ে েুরু। এোনকাে 

গচেব  রেে ভির ়েো ভ ন োচনে িন রূপসী। চকন্তু রূপ সম্পরকয নারদে একটুও 

সরিনননা ভনই। ভোজ িান করে না। প্রসাধরনে ভকানও বাোই ভনই, োে করে িুেও 

বাাঁরধ না। বসন্তিঞ্জেী সাজসজ্জা কেরন োেবারস, ভস  েন ভসানা-বাাঁধারনা চিরুচন চদর ়ে 

িুে আাঁি ়ো ়ে, আচিনা নারি ভসই েিিীচট অবাক হর ়ে নাে চদরক ভির ়ে থাারক। বসন্তিঞ্জেী 

বেে, এরসা, আচি ভনািাে িুে ভবর ়ে চনই। আচিনা েজ্জা ভপর ়ে আপচত্ত জানারে 

বসন্তিঞ্জেী ভজাে করে নারক কারে ভটরন আরন। েুব োে করে নাে ভোাঁপা ভবাঁরধ চদর ়ে, 

নাে পে চিরুচনটা গুাঁরজ চদর ়ে বরে, এটা নুচি নাও। 

  

পুরুষো নবু োো োো উদুযরন কথাাবানযা িাোরন পারে। িাচেকা এক সি ়ে ফাচসয 

পর ়েচেে, উত্তে োেন পচেিিাে সি ়ে চহচন্দ ও োচ ়ে ভবাচে শুনরন শুনরন অরনকটা 

চেরে চনর ়েরে, নাে বুঝরন অসুচবরধ হ ়ে না। ভনৌরকাে িােকো িানযণ্ড িচন্দে, 

েিোিার যে িচন্দে, োহ্ হািদান, িেিাোহী এই সব চবেযান াানগুচেে ইচনহাস 

ভোনা ়ে। চকংবদন্তীে ইচনহাস। হচেপবযন কী করে কনচে হর ়েরে জারনন  চহন্দুরদে েুব 

ব ়ে ভদবী দুগযািাী-এে সরে এক কদরনযে ে ়োই হর ়েচেে, দুগযািাী কদরনযে চদরক একটা 

িি ব ়ে পাথাে েুর ়ে িােরেন, নারনই ভসই কদনয িাপা পর ়ে ভগে। ভসই পাহা ়েটাই হে 

হচেপবযন। নাে পরে এেন দুগয আরে। বাদো আকবে বাচনর ়েরেন ভসই দুগয। আে চঝেি 

নদীে ধারে ভ  পাথাে িসচজদ আরে, ভসটা ভক বাচনর ়েরেন জারনন ভনা  ভবগি 

নুেজাহান। োেী সুন্দে ভসই িসচজদ। চকন্তু ভকানও আওেরনে বানারনা িসচজরদ নািাজ 

প ়েরন ভনই।–িানযণ্ড িচন্দরেে জা ়েগাটারক ভোরক বরে িাটন। আসরে িানযণ্ড িারন 

সু যরদব। ওই িচন্দে আরগ আেও অরনক ব ়ে চেে, েুব আফরোরসে কথাা, অরনক কাে 

আরগ চসকান্দে বানচসোন এই িচন্দে চবেকুে িুেিাে কেরন ভির ়েচেে। ভোদানাল্লাে 

দুচন ়ো ়ে এন জা ়েগা োচে পর ়ে আরে, আেও কন িসচজদ বানারনা  া ়ে, চহন্দুরদে 

িচন্দে োেরন হরব ভকন  নারদে প্রারি দুুঃে োগরব না  
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প্রা ়ে এক বেে ধরে বহ চবেযান াান দেযন করেরে িাচেকা, নাে িরধয কাশ্মীে োজয ভ  

সবরির ়ে সুন্দে শুধু নাই-ই ন ়ে, এোনকাে িানুষরদে এিন সাবেীে ও আন্তচেক 

বযবহারেে নুেনা ভনই। ভনৌকা িােকো ভেষ অপোে ভনৌরকা থাাচির ়ে চনষ্ঠাে সরে নািাজ 

আদা ়ে কেরন বরস, নাো চনজ ধিযপো ়েি, অথাি অনয ধিয সম্পরকয চবন্দুিাত্র চবরিরষে 

াান ভনই নারদে িরন। 

  

িাচেকা সরে ব্রাচিে ভবাত্তে এরনরে, একটু একটু ব্রযাচিরন িুিুক ভদ ়ে আে িুরুট টারন, 

বসন্তিঞ্জেী িৃদুস্বরে গান গা ়ে। দুপারে চগচেবত্ময, পচিি চদগন্ত েচক্তি হর ়ে আরস, িাথাাে 

ওপে চদর ়ে কুো ়ে চফেরে পাচেে ঝাাঁক। গ্রীরষ্মে বানারস ভেরস আরস অেিয ফুরেে গন্ধ। 

  

এক সি ়ে গান থাাচির ়ে বসন্তিঞ্জেী অেুটস্বরে বেে, োে েরেে িুে! 

  

িাচেকা বুঝরন না ভপরে চজরজ্ঞস কেে, কী বেরে  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, দযারো দযারো একজন ভির ়েিানুরষে িাথাাে িুরেে েং ভ ন জবা 

ফুরেে িনন োে। এিনচট আরগ কেনও ভদচেচন। 

  

িাচেকা একটা নাচক ়ো ়ে ভহোন চদর ়ে আধ-রোও ়ো হর ়েচেে, উরঠ বরস চফরে নাকাে। 

  

নদীে এক প্রারন্ত চননচট ভনৌরকাে একচট বহে ভনােে করে আরে। একচট ব ়ে ভনৌরকাে 

সািরনে চদরক ভটচবে-রি ়োে পা। িােজন চবরদচেনী িচহো ভসোরন বরস িা পান কেরে। 

নারদে িরধয একজন ব ়েরস ভপ্রৌঢ়ো, অনয চননজনই  ুবনী। ভসই  ুবনীরদে িরধয 

একজরনে িাথাাে িুে সচনয সচনয েক্তাে। 

  

িাচেকা বেে, ভিিসারহব। ওরদে িুে নানা েকি হ ়ে। হেরদ, ভসানাচে, বেরফে িনন 

সাদা। ইংরেজরদে ভির ়েো এেন কাশ্মীরে ভব ়োরন আসরে। 
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বসন্তিঞ্জেী বেে, আচি এন কাে ভথারক ভিিসারহব ভদচেচন আরগ। আো, এো ভবচে 

ফসযা, না কাশ্মীচেো ভবচে ফসযা  

  

িাচেকা বেে, ইংরেজরদে ভিারে আিো সবাই কারো। নুইও কারো, কাশ্মীচেোও 

কারো। 

  

বসন্তুিঞ্জেী বেে, আিাে চকন্তু িরন হরে, ভিিসারহবরদে ভির ়েও কাশ্মীচেরদে 

ভির ়েরদে গার ়েে েং ভবচে োে। ফযাটরফরট সাদা ন ়ে, কাাঁিা হেুরদে িনন। 

  

িাচেকা বেে, নারদে সরে একজন পুরুষ ের ়েরে ভদেচে। ওই ভ  দাাঁচ ়ের ়ে দাাঁচ ়ের ়ে 

িাল্লারদে সরে কথাা বেরে। ভগরু ়ো োেোল্লা পো। কী আি য, সারহরবে বা্চপাও ভগরু ়ো 

ধরেরে নাচক  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ওই ভোকচটও চক সারহব  

  

িাচেকা বেে, সারহব না হরেও, ভকানও ভনচটে চক ভিিসারহবরদে অন কান্থাকাচে 

চে ়েরন পােরব  না ো ়ো, দযাে, ভোকটা পাইরপ নািাক টানরে। ভোুঃ, ভগরু ়োে আে 

জান েইে না। 

  

িাচেকারদে ভনৌরকা োচনকটা এচগর ়ে  াও ়ো ়ে ওরদে আে ভদো ভগে না। 

  

পরেে চদন এই ভনৌরকা এরস প ়েে চঝেি নদীরন। চবেযান ,ীনগে আে ভবচে দূরে ভনই। 

পীে পাঞ্জাে পবযনিাো ভ ন িনুচদযরক চ রে আরে। এই ভনৌরকাে িােকরদে এন োে 

ভেরগ ভগরে ভ  এেন আে নীরে চগর ়ে ভকানও সোইোনা ়ে আ, ়ে ভনবাে ইরে ভনই 

িাচেকাে। এই ভনৌকারন ভথারকই দেযনী ়ে াানগুচে  ুরে আসা  ারব। এক সি ়ে নদী ভের ়ে 

ভনৌরকাোচন প্ররবে কেে  াে হ্ররদ। 

  

চদন সারনক ,ীনগে অিরে কাটাবাে পে ভসই ভনৌরকা চনর ়েই  াও ়ো হে ইসোিাবাদ। 

এই াানাচটে আে একচট নাি অনন্তনাগ। কাশ্মীে োজযচটে অবাান অরনক উরধ্বয হরেও 
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পূবয বাংোে িননই নদী বহে। এক নদী ভথারক অনয নদীরন পর ়ে জেপরথাই ভবে ভ াো 

ভফো  া ়ে।  ুেরন  ুেরন িাচেকাো িরে এে চেদাে নদীে প্রারন্ত পহেগাি নারি েুদ্র 

একচট গ্রারি। সািানয গ্রাি হরেও বৎসরেে এই সি ়েটা ়ে, ,াবিী পূচিযিাে আরেপারে 

বহ িানুরষে চের ়ে গিগি করে। অিেনাথা নীথায াত্রা শুরু হ ়ে এোন ভথারক। 

  

পহেগারি েদ্ররগারেে ভকানও  াত্রীচনবাস বা সোইোনা ভনই, নাাঁবুরন অবাান কেরন 

হ ়ে, ভস জনয প্রিুে নাাঁবু ো ়ো পাও ়ো  া ়ে। িাচেকা আরগ অিেনাথা নীথায প যন্ত  াবাে 

কথাা োরবচন, কাশ্মীে উপনযকাে ভসৌন্দ য দেযনই নাে এনদূে আসাে উপেে চেে। 

চকন্তু এোরন সহর সহর  াত্রীে উন্মাদনা ভদরে নােও ভনো ভেরগ ভগে। দুগযি 

অিেনারথাে গুহা ়ে িহারদরবে নুষােচেে দেযরনে অচেজ্ঞনা এ জীবরনে এক িেি সম্পদ 

হর ়ে থাাকরব। এন কারে এরসও চক এ সুর াগ ো ়ো  া ়ে  বসন্তিঞ্জেীও ভবে উৎসারহে 

সরে সা ়ে চদে। 
  

অিেনাথা হট করে ভকউ একা একা  া ়ে না। চবপদসিুে পথা, অরনক ভোক অন উিুরন 

উঠরন পারে না, পরথাই িাো  া ়ে। ভ রন হ ়ে দে ভবরধ, েচ ়েদােরদে সরে।  ারন একজন 

ভকউ চবপরদ প ়েরে অনযো সাহার যে হান বাচ ়ের ়ে চদরন পারে। হে-পাবযনীে ভোাঁরজ 

িহচষয িাকযরণ্ড ়ে নেকরক এই অিেনাথা ভপ্রেি করেচেরেন, এবং পরথা চবপরদে কথাা 

চিন্তা করে নারক সবযাচবেনােন এক দি চদর ়েচেরেন। ভসই ভথারক দণ্ড বা েচ ়ে চনর ়ে 

একজন নীথায াত্রীরদে সরে  া ়ে। আপানন ভসই  াত্রাে আেও কর ়েকচদন ভদচে আরে। 
  

পহেগারিে ভসৌন্দ য ভ ন ,ীনগে বা অনন্তনারগে ভির ়েও ভবচে। ো চত্ররবো অনয নাবুে 

সকরে  েন  ুচির ়ে পর ়ে, িাচেকাও ভবচে োন জাগরন পারে না, নেন বসন্তিঞ্জেী আরি 

আরি বাইরে এরস দাাঁ ়ো ়ে। নাবুে িরধয অন্ধকারে নাে ভ ন দি বন্ধ হর ়ে আরস। বাচহরে 

কী অনাচবে িুক্ত বানাস। দুধ েরক্তে ভজযাৎিা ়ে ভেরস  ারে সাো আকাে। পবযনেৃেগুচে 

ভ ন একর ারগ নারকই ভদেরে। েেররানা চেদাে নেীে েেেে েব্দ সব সি ়ে ভোনা 

 া ়ে অন্তোে-সেীরনে িনন। সুন্দরেে এিন চবকারেে িরধয বসন্তিঞ্জেীে আনরন্দ কান্না 

ভপর ়ে  া ়ে। স্বপ্ন-িাচেরনে িরনা ভস একা একা  ুরে ভব ়ো ়ে। 
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চদরনে ভবো িাচেকা অিেনাথা  াত্রাে কারজ চজচনসপত্র ভজাগা ়ে রন্ত্রে জনয বযি থাারক। 

ভবে কর ়েক চদরনে শুকরনা োবাে-দাবাে সরে চনরন হরব। এবং চকেু ওষুধপত্র। 

িােবাহক পাও ়ো দুষ্কে, এ সুর াগ বুরঝ নাো প্রিুে দে হাাঁরক। বসন্তিঞ্জেী কেনও জুনা-

ভিাজা পরেচন। চকন্তু প্রবে নুষারেে িরধয নারক এেন এসব পোরনই হরব। েীন বস্ত্র 

চকনরন হে অচনচেক্ত চকেু চকেু। 

  

বসন্তিঞ্জেী োও ়ো-দাও ়ো প্রা ়ে ভের ়েই চদর ়েরে। ভস এিনই সুরে আেন্ন হর ়ে আরে ভ  

পানাহাে ভ ন অবান্তে বযাপাে। নাে প্রা ়ে পাগচেনীে িনন অবাা।  েন নেন 

পাহা ়েগুচেে চদরক ভির ়ে হাটু ভগর ়ে বরস আে গান গা ়ে। োন চকংবা রুচট ভস িুরেই 

নুেরন িা ়ে না, নরব িাচেকা েে করেরে, গেি গেি দুধ ভপরে নবু ভস োচনকটা িুিুক 

ভদ ়ে। 

  

ভিৌপাচট্টে একটা ভদাকারন িি ব ়ে ক ়োইরন সবযেি দুধ জ্বাে ভদও ়ো হ ়ে। আরগ ভথারক 

এরন োেরে ঠাণ্ডা হর ়ে  ারব, নাই োচত্তরে শুরন  াবাে আরগ িাচেকা চনরজ চগর ়ে 

বসন্তিঞ্জেীে জনয ব ়ে এক োাঁ ়ে গেি দুধ চনর ়ে আরস। 

  

সভন্ধ হরন না হরনই এোরন ভবে েীন পর ়ে  া ়ে। এইটুকু পথা ভহাঁরট আসরনই িাচেকাে 

কাাঁপুচন  রে। বসন্তিঞ্জেীরক দুধ চদর ়েই ভস চবোনা ়ে ঢুরক ের ়ে। 

  

একচদন নাে চফেরন ভদচে হে। নেীে দু’পারেই নাাঁবু োটারনা হর ়েরে, িাচেকারদে নাাঁবু 

চকেুটা ওপরেে চদরক। চহরিে হাও ়োে জনয োন হরে ভকউ আে নাাঁবুে বাইরে থাাকরন 

িা ়ে না, বসন্তিঞ্জেী একটা কম্বে িুচ ়ে চদর ়ে বরস আরে একটা পাথারেে িাাঁইর ়েে ওপে। 

দূরে একটা ভকাোহে ভোনা  ারে, নীথায াত্রীরদে হে হে ভবাি ভবাি চজচগে ন ়ে, ভেরস 

আসরে ত্রুদ্ধ কিস্বে। গান থাাচির ়ে ভসই চদরক ভির ়ে আরে বসন্তিঞ্জেী। 

  

িাচেকা দ্রুন চফরে এরস বেে, নুচি চনি ়েই আিাে জনয চিন্তুা কেচেরে  একটা চব,ী 

বযাপাে হর ়েরে এোরন। ভকাথাা ভথারক এক সাধু এরসরে, নাে সরে চনন-িােরট  বকা 
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িাচগ। বরে চকনা ওরদে চনর ়ে অেিনাথা  ারব। আিো আসাে সি ়ে নদীে ধারে ভ  

কর ়েকটা ভিিরক এক ভনৌরকা ়ে বরস িা ভেরন ভদরেচেেুি িরন আরে  িরন হ ়ে 

ভসইগুরোনই এরসরে। সাধুটা চনি ়েই েি, একটা ়ে োনা ়ে না, চনন-িােরট সাধনসচেনী 

িাই! ফুচনয িাোে চক জা ়েগাে অোব আরে ভ  এোরনই আসরন হরব  এোনকাে অনয 

সাধুো িহা ভেরপ চগর ়েরে, নাো চকেুরনই নারদে নাবুে পারে ওরদে থাাকরন ভদরব না। 

িাচগগুরোন আবাে চিিান। ইংরেজ িাচগো এরস চহন্দুরদে ধিযাান অপচবত্র কেরব, এ 

ব ়ে আস্পধযাে কথাা ন ়ে। আজ একটা হাোিা োগে বরে। ওই পাইপরফাকা ভনচটেটা 

এিন ঠযাটা, অনয জা ়েগা  ারব না, এোরনই নাাঁবু ভফেরন িা ়ে। ভস নাচক ভকারনা ়োচেরন 

েবে চনর ়েরে। ফট ফট করে ইংচেচজ বরে। ইংচেচজ োে জারন বরেই ভিিরদে সরে 

ফুচনয কোে সুচবরধ হর ়েরে। 

  

বসন্তিঞ্জেী চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভসই সাধুে সরে কথাা বরেে  

  

িাচেকা বেে, না। আচি ধারেকারে  াইচন। েচ ়েদাে ইউসুফ বেে, ওই সাধুটা নাচক 

বরেরে ভ , ভদচে ভক আিারক এোন ভথারক সো ়ে। এোরনই আিাে নাবু ভফো হরব। 

নাগা সাধুো নাই শুরন গজোরে। নাগা সাধুরদে জারনা ভনা, ভেরগ ভগরে এো চত্রশুে 

চদর ়ে েিেি করে ভদরব। নাই আচি আে এচদরক ভগেুি নারকা।  

  

বসন্তিঞ্জেী হঠাৎ আনযকরঠের বরে উঠে, না, না, ওাঁে গার ়ে ভকউ হান না ভদ ়ে। নুচি  াও, 

নুচি ওাঁে পারে চগর ়ে দাাঁ ়োও। উচন েি নন।  

  

িাচেকা অবাক হর ়ে কর ়েক িুহূনয ভির ়ে েইে। এেপে অস্ফুট স্বরে বেে, নুচি ওরক 

ভিরনা  

  

ধীরে ধীরে দু’চদরক িাথাা দুচের ়ে বসন্তিঞ্জেী বেে, না, চিচন না। চকেুই জাচন না। চকন্তু 

হঠাৎ ভ ন এক েহিাে িনন িরন হে, আচি ভদেরন ভপোি, নুচি আে ওই সাধু 

িুরোিুচে দাাঁচ ়ের ়ে আে, উচন ভনািাে কাাঁরধ হান ভেরে ভহরস ভহরস কথাা বেরেন। নুচি 

চনি ়েই ওরক ভিরনা। 
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িাচেকা বেে, নুচি ভদেরন ভপরে িারন  কল্পনা  আচি ভনা এেকি ভকানও সাধুরক 

চিচন না  নরব চক আিারদে েেন  ভস সাধু হর ়ে এরসরে এোরন  

  

বসন্তিঞ্জেী িাচেকারক ভদেরে না, নাে িুেোচন একটু পাে ভফোরনা, ভ ন বাইরে 

শুনযনাে িরধয ভস সচনযই চকেু ভদেরন পারে ভিারেে সািরন। ভস এবাে আেও ভজারে 

িাথাা ভনর ়ে বেে, না, না, চনচন নন। ভনািাে বনু্ধ েেনরক আচি ভদরেচে, এরক ভদচেচন, 

নবু ভ ন ভদেরন ভপোি। 

  

িাচেকা বেে, কী বেচেস বাচস, পাগরেে িনন কথাা  এেকি োরব চকেু ভদো  া ়ে 

নাচক  ভনাে জ্বে হর ়েরে  নুই েুে বকচেস। 

  

বসন্তিঞ্জেী এবাে বযাকুেোরব িাচেকাে হান জচ ়ের ়ে ধরে বেে, ওরগা, আে ভদচে 

ভকারো না, ভনািাে পার ়ে পচ ়ে, নুচি  াও, ওাঁে পারে চগর ়ে দাাঁ ়োও! 

  

িাচেকা ভসই কানে অনুরোধ উরপো কোরন পােে না। আচবরিে িনন চফরে ভগে। 
  

সিরবন সাধুরদে িরধয উরত্তজনা এে িরধয অরনক ভবর ়ে ভগরে। অরনক  াত্রী ও নারদে 

সরে গো চিচের ়েরে। চিিান ভিিরদে নাো চকেুরনই এোরন থাাকরন ভদরব না। পাইপ-

ভফাকা সাধুচট নাচক োজ প্রচনচনচধে কারে েবে পাচঠর ়েরে, চকন্তু পুচেে এরেও সাধুো 

প্রচনরোধ কেরব, এই ধিযাান নাো অপচবত্র কেরন ভদরব না। 

  

চে ়ে ভঠরে এচগর ়ে ভগে িাচেকা। চেদাে নদীে ধারে এক জা ়েগা ়ে  ভগাটা চনরনক নাবু, 

নক্তা, দচ ়ে দ ়ো জর ়ো করে োো হর ়েরে, িজদুেো নাাঁবু োটারন চগর ়ে সাধুরদে চনরদযরে 

হান গুচটর ়ে সরে দাাঁচ ়ের ়েরে। দুচট ব ়ে ব ়ে িোে জ্বেরে ভসোরন, ভসই আরো ়ে ভদো 

 া ়ে িােজন ভিিসারহবরক, ভপাোক ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে নাো ভবে উ্চপ বংেী ়ে, িুরে 

সািানয উরিরগে চিে থাাকরেও নাো ে ়ে পা ়েচন, পেস্পে কথাা বেরে িৃদু স্বরে। একটু 

দূরে পা ়েিাচে কেরে এক সন্নযাসী, ভগরু ়ো আেোল্লা পো, িাথাা ়ে একচট কারো টুচপ, 
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িুরেে েং ভগৌেবিয হরেও োেনী ়ে বরে ভিনা  া ়ে। নাে বীেত্ববযঞ্জক পদিােিা ভদরে 

িরন হ ়ে, ভস ভ ন  ুরদ্ধে জনয প্রস্তুন, চকেুরনই এোনকাে েূচি ভের ়ে  ারব না। 

  

আে একটু কারে চগর ়ে িাচেকা আেও িিরক ওঠে। ভসই সন্নযাসী এেন আে ধূিপান 

কেরে না, অনু্চপ স্বরে একটা গান গাইরে-  

  

েূনরে আচন ়ো িারগা, কেচে আিা ়ে ভোহারপটা  

        আচি নবু কােী বরে  াচক, সাবাে আিাে বুরকে পাটা… 

  

এই সন্নযাসী বাোচে  থািরক দাাঁচ ়ের ়ে চগর ়ে িাচেকা বেে, নরেন দত্ত! 
  

নাে িরন প ়েে, ভপ্রচসর চি করেরজ চকেুচদন পর ়েচেে, পরে অনয করেরজ িরে  া ়ে, 

ভসই নরেন দত্ত দচেরিশ্বরে োিকৃষ্ণ ঠাকুরেে চেষয হর ়েচেে। কর ়েক বেে পে 

আরিচেকা ়ে বক্তৃনা চদর ়ে েুব নাি করেরে। নািটা বদরে কী ভ ন হর ়েরে  চবরবকানন্দ  

োত্র বর ়েরস ভহদু ়োে পারকয অরনকবাে ভদো হর ়েরে নরেরনে সরে। বর ়েরস নরেন চকেুটা 

ব ়ে চেে। এে গারনে গো শুরনই িরন পর ়ে ভগে। নরেন কেকানা ়ে ভফোে পে িাচেকাে 

একবাে ভদো কোে ইরে হর ়েচেে, হর ়ে ওরঠচন। গন এক বেরেে ভকানও েবে োরে 

না িাচেকা। নরেন সারহবরদে ভদরে ভবদারন্তে ঝািা উচ ়ের ়ে এরসরে। এ জনয নাে প্রচন 

িাচেকাে ,দ্ধাে োব আরে। 

  

চবরবকানন্দ গান থাাচির ়ে িুে ভফোরনই িাচেকা বেে, আিাে নাি িাচেকা োচহ ়েী, এক 

সি ়ে ভনািাে গান শুরনচে অরনকবাে। নুচি চসিরে পা ়ো ়ে থাাকরন না  কারেই 

িাচনকনো ়ে আিাে বাচ ়ে চেে। 

  

চবরবকানন্দ চঠক চিনরন পােরেন না, চমিতন িুরে ভির ়ে েইরেন।  
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িাচেকা বেে, এোরন গণ্ডরগাে হরে, সাধুো ভনািাে নারি অরনক কথাা বেরে, আচি 

বুঝরনই পাচেচন ভ  আিারদে ভসই নরেন এোরন এরসরে। োই িাপ করো, ভনািাে 

সন্নযাস জীবরন অনয নাি হর ়েরে, এেন নরেন নারি  াকা ভবাধহ ়ে উচিন হরব না! 

  

চবরবকানন্দ এবাে এচগর ়ে এরস িাচেকাে কাাঁরধ হান ভেরে ভহরস বেরেন, না, না, নুচি 

আিারক নরেন বরেই  াকরন পারো। কনচদন পে বাংো কথাা শুরন োে োগে। 

  

িাচেকা ভকাঁরপ উঠে। চবরবকানন্দে স্পরেযে জনয ন ়ে। বসন্তিঞ্জেী এই দৃেযটাে কথাা 

বরেচেে। সাধু নাে পচেচিন, কাাঁরধ হান ভেরে ভহরস কথাা বেরব। ভকান  টনা  টাে 

আরগ ভকউ ভসই দৃেয ভদেরন পারে  েচবষযৎদ্রিা বরে সচনযই চক চকেু হ ়ে। 

  

চবরবকানন্দ ভিিসারহবরদে সরে িাচেকাে আোপ কচের ়ে চদরেন। নারদে সবাে বাংো 

নাি, ধীো িানা, জ ়ো, চনরবচদনা। শুধু একজন চিরসস পযাটােসন। জ ়ো নারিে েিিীচট 

িাচেকারক চজরজ্ঞস কেে, সাধুো আিারদে এোরন থাাকরন ভদরব না ভকন বেরে  

 াত্রীরদে িরধযও ভনা আেও িচহো ের ়েরে ভদেরন পাচে।  

  

িাচেকা উত্তে না চনর ়ে চবরবকানন্দে চদরক নাকাে। চনিু গো ়ে বাংো ়ে বেে, িচহো 

বরে ন ়ে, এো চিিান বরেই সাধুো আপচত্ত কেরে।  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, কী অদু্ভন কথাা! এোরন িনুচদযরক িুসেিানো  ুরে ভব ়োরে, 

িুসেিানো সব েকি বযবাা কেরে, িুসেিান েচ ়েদাে অিেনারথা চনর ়ে  ারব, নারন 

আপচত্ত ভনই, চিিারনে ভবো ়ে আপচত্ত  

  

িাচেকা বেে, িুসেিানো াানী ়ে িানুষ। চহন্দুরদে সরে আত্মী ়েনাে িনন সম্পকয হর ়ে 

আরে। এো চবরদচেনী, নাে ওপে চিিান, এরদে আিাে-আিেি চবষর ়ে এোনকাে ভকউ 

চকেু জারন না। 
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চবরবকানন্দ বেরেন, আচি অিেনাথা দেযরন  াব। এরদে এনদুে সরে চনর ়ে এরসচে, 

এেন চফচের ়ে ভদব  চকেুরনই না। ভদবিচন্দরে চবধিযীে প্ররবে চনচষদ্ধ হরন পারে। চকন্তু 

এটা ভনা একটা গ্রাি। এোরন সব ধরিযে িানুরষেই থাাকাে অচধকাে আরে। 

  

িাচেকা কুচঠেরনোরব বেে, োই নরেন, না বরে সাধুরদে সরে একটা সং র যে পরথা 

 াও ়ো চক চঠক হরব  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, সং ষয আচি িাই না, চকন্তু সরনযে প্রচনষ্ঠা িাই। কাশ্মীরে 

সু যপূজােী, ভবৌদ্ধ, চহন্দু, িুসেিান এক সরে ভথারকরে। চিিানোই বা পােরব না ভকন  

  

আেও একটুেি এই েকি কথাাবানযা বোে পে হঠাৎ একটু দূরে  ন  ন প্রবে ভজাকাে 

ভোনা ভ রন োগে। ওো িুে নুরে ভদেে, এক দী যকা ়ে নাগা সযাসী, এচগর ়ে আসরে 

এচদরক। নাে পেরন সািানয ভকৌচপন, সবযারে োই িাো, হারন একটা েম্বা চত্রশুে, িাথাা ়ে 

কুিচে পাকারনা জটা। 

  

িাচেকাে বুক গুরুগুরু করে উঠে। এেন পুচেে ভ রকও ভকানও োে হরব না। পুচেে 

চদর ়ে এন িুদ্ধ সন্নযাসীরদে দিন কো  া ়ে! 

  

চবরবকানন্দ বুরকে ওপে আ ়োআচ ়ে োরব দু’হান ভেরে দৃঢ়েোরব দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। 

  

নাগা সন্ত্রাসী কারে এরস চবরবকানন্দে আপাদিিক ভদেরেন।  া ়ে  ুচের ়ে ভিাে 

ভবাোরেন চবরদচেনীরদে িুরে। নােপে আবাে চবরবকানন্দে চদরক চফরে একটা হান 

নুেরেন। 

  

চবরবকানন্দ এবাে হান ভজা ়ে করে বরেন, প্রিাি সাধু িহাোজ।  

  

নাগা সন্নযাসী চহচন্দরন গম্ভীেোরব বেরেন, ভনািারক ভদরেই বুঝরন ভপরেচে, নুচি 

ভ াগী। ভনািাে ভ াগচবেূচন আরে। চকন্তু  েন নেন না প্রকাে কেরন ভ র ়ো না। প্রথাা 

িাত্রই োে ন ়ে, চকন্তু প্রথাা োেরন  াও ়োে আরগ অরনক চবরবিনা কেরন হ ়ে। এোনকাে 
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সন্নযাসীো এই ভম্লে স্ত্রীরোকরদে কাোকাচে থাাকরন িা ়ে না। নুচি বা ভজদ কেে ভকন  

এই দযাে, পাহার ়েে উ্চপাারন অরনক জা ়েগা োচে পর ়ে আরে। নুচি ভসোরন চগর ়ে নাাঁবু 

াাপন করে না ভকন  চকেুটা দূেত্ব োরো। 

  

চবরবকানন্দ একটুেি িুপ করে েইরেন। নােপে বেরেন, আপনাে কথাা চেরোধা য। 

আচি নাাঁবু সচের ়ে চনচে। চকন্তু িহাোজ, আচি এরদে সরে চনর ়ে অিেনারথাে পরথা অবেয 

 াব। 

  

নাগা সন্নযাসী বেরেন, ভ র ়ো। আচি থাাকব ভনািাে পারে পারে। এই ,ীরোকরদে বরো, 

েচক্তেরে সাধুরদে ভসবা কেরন। নারদে নিুে ও ফে দান কেরে নাো েুচে হরব। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, এো েচক্ত চনর ়েই এরসরে। চনি ়েই সাধু-রসবা কেরব। 

  

সিসযাটা এন সহরজ চিরট  াও ়ো ়ে সকরেই েুচে হে। চকন্তু িাচেকা ভবে চিন্তাগ্রি হর ়ে 

প ়েে। ভফোে পরথা নাে িুরে ভেরগ এই অসরন্তারষে চক্লি োব। নাে স্ত্রী চক িা ়োচবনী  

বসন্তিঞ্জেী চদন চদন ভকিন ভ ন অস্পি হর ়ে  ারে। নাে েেীেটা কারে থাারক, চকন্তু 

িনটা ধোরোও ়ো  া ়ে না। এ েকি এক েিিীরক চনর ়ে ভ   ে কেরব কী করে  

  

বসন্তিঞ্জেী একই জা ়েগা ়ে বরস আরে। িাচেকারক ভদরেই সাো িুরে হাচস েচ ়ের ়ে বেে, 

ভনািা ়ে চিনরন ভপরেরে, নাই না  আচি চঠক বচেচন। 

  

িাচেকা করঠােোরব বেে, বাচস, নুই এসব কী করে বচেস, আচি জানরন িাই। নুই 

জাদু জাচনস  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না, না। আচি চকেু জাচন না। নবু িারঝ িারঝ এিন ভদেরন পাই। 

চবশ্বাস কে, আচি িন্ত্র-টন্ত্র চকেুই চেচেচন, নবু হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথাা িরন আরস। 

নুচি  েন িরে ভগরে নেন আে একটা কথাা িরন এে। আিাে অিেনাথা  াও ়ো হরব 

না। জুরনা, ভিাজা, কম্বে  া চকরনে, সব চবচের ়ে দাও।  
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িাচেকা চজরজ্জস কেে, ভকন অিেনাথা  াও ়ো হরব না  আচি সব বযবাা করেচে। 

নরেনরনে দরেে সরে সরে  াব। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, অিেনাথা  চদ  াই, নরব আচি আে ভনািাে স্ত্রী থাাকব না। আচি 

হাচের ়ে  াব। আচি িহািা ়োে িরধয চিচের ়ে  াব।  

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে দুহান েচ ়ের ়ে ভস বেে, এই ভ  এন চনিযে আকাে, িহান িহান পাহা ়ে, 

এন ফুে, এন সুন্দে গন্ধ, এই সুন্দে আে আিাে সহয হরে না। এাারন আে ভবচেচদন 

থাাকরে সচনযই আচি হাচের ়ে  াব। আিারক কেকানা ়ে চফচের ়ে চনর ়ে িরো। ভসোরন 

পাহা ়ে ভনই, এিন বন-জেরেে পাগে কো গন্ধ ভনই। ভসোরন বাচ ়েে  ার ়ে বাচ ়ে, 

িানুরষে  ার ়ে িানুষ, সব সি ়ে ভিিারিচট, োিা ়ে কাদা, গাচ ়ে ভ া ়োে ককযে েব্দ, 

সরন্ধরবো উনুরনে ভধাাঁ ়ো ়ে ভধাাঁ ়ো ়ে ভজযাৎিা োন ভদো  া ়ে না, িানুষ িানুরষে সরে 

ঝগ ়ো, িাোিাচে করে, চনরন্দ করে, আিারক ভসোরন চফচের ়ে চনর ়ে  াও। ভসোরন ভগরে 

আচি আবাে সাধােি হর ়ে  াব, ভনািাে বউ হর ়ে থাাকব, ভনািাে পদরসবা কেব। ওরগা 

আিা ়ে চফচের ়ে চনর ়ে িরো— 

৪৫. চননজন চবরদচেনীরক চনর ়ে 

অিেনাথা চেেরে 

ভেষ প যন্ত চঠক হে, চননজন চবরদচেনীরক চনর ়ে অিেনাথা চেেরে  াও ়ো ভবে কচঠন, 

নারন অরনক ভগাের ারগে সম্ভাবনা। না ো ়ো এই িচহোরদে চনোপত্তা এবং স্বােরন্দযে 

বযবাা কোও সম্ভব না। পথা অচন দুগযি। ইওরোপ-আরিচেকারন কেেিূ ়োরনও অরনক 

আোি-চবোরসে বযবাা থাারক, চকন্তু এোনকাে এই পথা শুধু নীথায াত্রীরদে জনয, এ 

পরথাে  াত্রীো  ন ভবচে কি সহয করে, ননই পূিযফে বার ়ে। 
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স্বািী চবরবকানন্দ একাই  ারবন চঠক কেরেন। চবরদচেনীো পরথাে চবে অগ্রাহয করেও 

পবযনারোহরি আগ্রহী চেরেন, স্বািীচজে কথাা ়ে নারদে িরধয দুজন চনবৃত্ত হরেও 

চনরবচদনা ভজদ ো ়েরেন না। চনচন  ারবনই। চনচন এ ভদরে এরসরেন স্বািীচজে ভপ্রেিা ়ে, 

স্বািীচজে পারে পারে থাাকরন িান, নাাঁে প্রচনচট কিয ভথারক চনরন িান ননুন ননুন চেো, 

চনচন পহেগাও-রন পর ়ে থাাকরবন ভকন  চকন্তু চননচট েিিীে এক সরে থাাকা, আে একা 

এক  ুবনীে পরে এক সন্নযাসীে সচেনী হও ়ো ়ে অরনক নফান। ভোরক আেও নানােকি 

কু কথাা বেরব। সাধুরদে দে আপচত্ত নুেরন পারে। একিাত্র নাগা সম্প্রদা ়ে ো ়ো অনয 

সাধু-সন্নযাসীে এেনও চবরবকানন্দে সরে এই চবধিযী েিিীরদে উপচাচন ভিরন চনরন 

পারেচন। 

  

চনরবচদনা ভকানও  ুচক্ত িানরবন না। চনচন ভিাে েেেে করে বরস েইরেন। 

  

নাাঁবুে বাইরে আগুন জ্বাোরনা হর ়েরে, ভসই আগুন চ রে বরসরেন সবাই। অনয সব 

নাাঁবুগুচে নীরিে চদরক, ভসোরনও সাধুো ধুচন জ্বাচের ়ে গান গাইরে, এোন ভথারক ভদো 

 া ়ে ভসই সব আগুরনে িাো, ভোনা  া ়ে ভোে-কেনারেে ধ্বচন। কাে ভোরে  াত্রা শুরু 

হরব। স্বািীচজ একটা িুরুট টানরন টানরন চনরবচদনারক অরনকেি োে ভবাঝাবাে ভিিা 

কেরেন, নােপে এক সি ়ে অলধ যোরব বেরেন, ভোকচনন্দাে কথাা না হ ়ে অগ্রাহয কো 

ভগে, নুচি এই পাহাচ ়ে পরথা উঠরন পােরব  বারো-রিারিা হাজাে ফুট উাঁিুরন আরগ 

উরঠে কেনও  ভনািারদে ভদরে ভনা এন উাঁিু পাহা ়েই ভনই। 
  

চনরবচদনা বেরেন, আচি আরগ  া  া কচেচন বা পাচেচন, এেন ভস েকি অরনক চকেু 

পাোে জনয প্রস্তুন হর ়েচে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, ভনািাে পার ়ে এই ভনা ভোচেন জুরনা। এই জুরনা পরে বেরফে ওপে 

চদর ়ে হাাঁটা  া ়ে  োচে পার ়ে িোে ভনা ভনািারদে অরেযস ভনই।  
  

চনরবচদনা বেরেন, দেকাে হরে োচে পার ়ে  াব। 
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ভজা িযাকুোউ  চনরবচদনাে সব বযাপারেই প্র, ়ে চদরন িান। চনচন বেরেন, স্বািীচজ, 

কর ়েক চদন আরগও আপনাে েেীে অসুা চেে। আপচন  চদ এই চহিচগচেরন উঠরন 

পারেন, না হরে ও পােরব না ভকন  আপনাে ভসবাে জনযও ভনা একজন কারুে সরে 

 াও ়ো দেকাে। 

  

স্বািীচজ গম্ভীেোরব বেরেন, সন্নযাসীরদে কারুে ভসবাে প্রর ়োজন হ ়ে না। 

  

ভজা িাকোউ  বেরেন, চকন্তু এোরন কর ়েকজন ব ়ে ব ়ে সাধুরক ভ  ভদেোি, চেষযরদে 

চদর ়ে পা ভটপারেন, নািাক সাজারেন! 

  

এই সি ়ে চনরবচদনাে সিথাযরন আে একজন এচগর ়ে এে। এই ভোকচটে নাি ভেে 

েহীদুল্লা, সেকারেে পে ভথারক নীথায াত্রীরদে সব েকি বযবাাপনাে দাচ ়েত্ব নাে ওপে। 

এোরন ইংরেচজ জানা ভোক পাও ়ো দুষ্কে, েহীদুল্লা গ ়েগ ়ে করে ইংরেচজ বেরন পারে। 

এই কর ়েক চদরন নাে সরে এই চনন চবরদচেনীে ভবে োব হর ়ে ভগরে। বেে চত্ররেক 

বর ়েস, ভস অচন সুদেযন ও সপ্রচনে  ুবক। আগািীকাে ভস পুরো দেচটে েচ ়েদাে চহরসরব 

 ারব। 

  

েহীদুল্লা চবনীনোরব বেে, চবরবকানন্দচজ, আপচন এন আপচত্ত কেরেন ভকন  এই 

ভিিসারহব িেুক না আিারদে সরে। কন দূেরদে ভথারক এরসরেন, আিারদে এই 

নীথাযাান দেযন কেরন িান, এ ভনা আিারদে পরে আনরন্দে কথাা। ওাঁে ভকানও অসুচবরধ 

হরব না। আিো ভদোশুনা কেব। চবরবকানন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, নুচি ওে দাচ ়েত্ব চনরন 

পােরব  

  

েহীদুল্লা বেে, অবেযই। 

  

চবরবকানন্দ চনরবচদনাে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, িরন থাারক ভ ন, নুচি সবযসি ়ে আিাে 

ভদো পারব। না। এই েহীদুল্লাে ওপরেই ভনািারক চনেযে কেরন হরব।  
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ভজা িযাকোউ  চনরবচদনাে চদরক চনরজে রুিােচট এচগর ়ে চদর ়ে বেে, ভিাে িুরে ভফে, 

িাগযারেট, ভেষ প যন্ত ভনািাে সিরল্পেই জ ়ে হে। 

  

অশ্রুসজ্জে ভনরত্রই এবাে হাসরেন চনরবচদনা। নাে িুেোচন ভ ন চেচেে ভেজা ফুল্ল 

কুসুি। 

  

,ীিচন পযাটােসন আরগই চফরে ভগরেন, অপে দুই িাচকযচন িচহো থাাকরবন ভকাথাা ়ে  

অিেনাথা চেেে ভথারক চফরে আসরন অন্তন ে-সানচদন োগরব। চবরবকানন্দ প্রিাব 

কেরেন, এরদে ,ীনগরেই চফরে  াও ়ো উচিন, ভসোরন চগর ়ে অরপো করুন। 

  

ওাঁো দুজরনই বেরেন, না কেনও হ ়ে  আপনাো ওই চবপুেসিুে পরথা  ারবন, আে 

আিো ,ীনগে েহরে চগর ়ে চনচিরন্ত বরস থাাকব  আচি এই নাবুরনই ভথারক  াব, 

আপনাো পাহা ়ে ভথারক নািাে সরে সরে আপনারদে অেযথাযনা জানাব। 

  

চকন্তু কাে সকারে নীথায াত্রীো সবাই িরে ভগরে এই পহেগাাঁও ভ  এরকবারে ফাাঁকা হর ়ে 

 ারব। দুজন চবরদচেনী শুধু এোরন থাাকরবন কী করে! 

  

ভজা িযাকোউ  ভজাে চদর ়ে বেরেন, এই ফাাঁকা জা ়েগারনই নারদে থাাকরন োে 

োগরব। ের ়েে কী আরে  

  

পেচদন ভোেরবো িান করে শুদ্ধ হর ়ে শুরু হে  াত্রা।  াত্রীরদে সংেযা প্রা ়ে চনন হাজাে। 

েচ ়েদাে েহীদুল্লাে সরে জনা দরেক কিযিােী। চনরবচদনাে নাাঁবু আে িােপত্র বহন করে 

চনর ়ে  াবাে জনয চন ুক্ত হে চননজন েৃনয। পরথাে ধারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, িাচেকা, নারক 

ভদরে চবরবকানন্দ ভকৌনূহেী ভিারে নাকারনই ভস বেে, োই নরেন, আিাে আে 

অিেনাথা দেযন হে না। সরে স্ত্রীরক এরনচে, ভস ে ়ে পারে, নাাঁে িাথাা  ুরে  ারব, চকংবা 

চকেু একটা হরব। নারক ভফরে ভনা আে ভ রন পাচে না। 
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চবরবকানন্দ চকেু না বরে হাসরেন। সাংসাচেক ভোরকে বন্ধন।  ারদে চনরজরদে িরনে 

ভজাে ভনই, নাোও িা-রেরেে নারি ভদাষ ভদ ়ে। 

  

চনরবচদনা আে চবরবকানন্দ ের ়েরেন  াত্রী দরেে প্রা ়ে ভেরষে চদরক। চকেুেি িোে 

পরেই চনরবচদনা ভদেরেন, স্বািীচজ নাে পারে ভনই। চকেু না বরেই এচগর ়ে ভগরেন। 

একটা বাাঁক ভ াোে িুরে নাে ভিারে প ়েে, উপরেে পাকদচণ্ডরন একদে সাধুে িাঝোরন 

ের ়েরেন চবরবকানন, চনচন ওরদে সরে গো চিচের ়ে দু হান নুরে আও ়োজ নুেরেন, হে 

হে ভবাি ভবাি। 

  

প্রথাি চব,ািাে িন্দনবাচ ়ে, ভসোরন ভপৌাঁেবাে আরগই বৃচি নািে। ভসই সরে ভঝার ়ো 

বানাস। পহেগাাঁওরন ঠাণ্ডা চবরেষ চেে না, এটুকু পথা উঠরনই েীরনে কাপুচন ভেরগ 

ভগে। িােবাহরকো চনরবচদনাে িাথাাে ওপে ব ়ে োনা ভিরে ধরেরে, চনরবচদনা ভদোে 

ভিিা কেরেন স্বািীচজ বৃচিরন চেজরেন চক না। নারক ভদো ভগে না। অচধকাংে  াত্রীই 

বৃচি িাথাা ়ে চনর ়েই িহানরন্দ োফারন োফারন িরেরে।  

  

িন্দনবাচ ়ে উপনযকা ়ে নাাঁবু ভফেরন হরব, নেনও চবরবকানন্দ ভদো ভনই। েহীদুল্লা 

হন্তদন্ত হর ়ে এরস বে, ভকানও চিন্তা কেরবন না, আচি সব বযবাা করে চদচে। চিস 

ভনাবে, অনয সব নাাঁবুে ভির ়ে আপনাে নাবু একটু দূরে োোই োে। নারন আপনাে 

ভকউ বযা ান  টারব না। 

  

েহীদুল্লাে চনরদযরে ভবে সুিারুোরব নাাঁবু প্রচনচষ্ঠন হে। নাে ভপেন চদরকই পাহার ়েে পে 

পাহা ়ে। ফাাঁক চদর ়ে ভদো  া ়ে সন্ধযাে আকাে, কর ়েক চদন পেই োচেপূচিযিা, বৃচি ভথারি 

চগর ়ে এেন ঝেিে কেরে, ভজযাৎিা। 

  

ভপাোক বদে করে চনরবচদনা অধীেোরব অরপো কেরন োগরেন। চনচন একবােও 

আসরবন না  চকেুেি সে ভদরবন না  চনরবচদনা কী ভদাষ করেরেন। শুধু নােী হও ়োই 

চক নাাঁে অপোধ  
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নাবুে িরধয বরস থাাকা অসহয ভবাধ হে। চনরবচদনা ভবচের ়ে এরেন। দূরেে নাাঁবুগুরো 

ভথারক একটা ভকাোহে ভেরস আসরে। চকেু চকেু ভদাকানপাটও বরস ভগরে এে িরধয। 

এই ভদাকাচনোও সরে সরে  া ়ে। চেোচে ও ভিাে-রজার্চপােও চকেু চিরে থাারক, েহীদুল্লা 

আরগই ভস বযাপারে সাবধান করে চদর ়ে ভগরে।  

  

চনরবচদনা োবরেন, চনচন অনয  াত্রীরদে ভথারক সবসি ়ে দুেত্ব বজা ়ে োেরবন ভকন  

সবসি ়ে ভকন িরন োেরন হরব ভ  চনচন চবরদচেনী, ভশ্বনাচেনী। সাধােি িানুরষে সরে 

না চিেরে কী করে চনচন োেনাত্মাে সন্ধান পারবন  

  

বাজাে উজা ়ে করে ভজা িাকোউ  অরনক েকি ফে আে প্রিুে চির ়ে, েই, গু ়ে চকরন 

চনরবচদনাে সরে চদর ়ে চদর ়েরেন। একটা ভঝাো ়ে করে ভসই সব চকেু চকেু চনর ়ে একজন 

েৃরনযে সরে চনচন এচগর ়ে ভগরেন অনয নাাঁবুগুরোে চদরক। প্রথাি একচট নাাঁবুরন একজন 

ব ়ে দরেে সাধুরক চ রে নাাঁে ভিোো বরস গান গাইরে। সাধু িহাোজ নাচক ়ো ়ে ভহোন 

চদর ়ে বরস আরেন পা েচ ়ের ়ে, চপরঠে ওপে কম্বে িাপা ভদও ়ো থাাকরেও নাাঁে পার ়েে 

ঊরু প যন্ত উনু্মক্ত, ভসোরন গেি ভনে িাচেে কেরে একজন অল্পবর ়েসী চেষয। 

চনরবচদনারক ভসোরন এরস দাাঁ ়োরন ভদরে সবাই হঠাৎ িুপ করে ভগে।  

  

চনরবচদনা বাংো ও সংস্কৃৃন চকেুটা চেেরেও চহচন্দ এরকবারেই জারনন না। োো-োো 

বাংো-সংস্কৃৃন চিচের ়ে বেরেন, আচি িাননী ়ে সন্নযাসীরক পাদযা য চদরন এরসচে, চনচন 

গ্রহি কেরে ধনয হব। 

  

সবাই চনিি, সােুচট চনরবচদনাে চদরক একদৃচিরন নাচকর ়ে ভথারক চেচেি টানরন 

োগরেন। 

  

চনরবচদনা এচগর ়ে এরস ফোহাে সরিন একচট পাত্র োেরেন সাধুে পার ়েে কারে। 

নােপে হাাঁটু ভগর ়ে বরস েচক্তনম্র েচেরন িাচটরন িাথাা েুাঁইর ়ে প্রিাি কেরেন। 
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সাধু ও নাাঁে চেষযগি কেনও ভকানও ভিিসারহবরক এিন অবাা ়ে ভদরেনচন। োজাে 

জারনে েিিী হর ়েও িাচটরন িাথাা ভঠচকর ়ে প্রিাি কেরন জারন! সাধুচট আে চিধা 

কেরেন না, চনরবচদনাে িাথাাে চকেুটা পরে হান ভেরে আেীবযাদ জানারেন। 

  

এইোরব পেপে কর ়েকচট সাধুে চেচবরে চগর ়ে অ যয চনরবদন কেরেন চনরবচদনা। চনচন 

ভ  শুধু এক চবরেন ভফেন সন্নযাসীে সরে হজুরগ ভিরন আরসনচন, সিি সাধু-

সন্নযাসীরদে প্রচনই নাে ,দ্ধা আরে, এই ধােিাটা ধীরে ধীরে েচ ়ের ়ে পর ়ে। চনরবচদনা 

অরনরকেই িন জ ়ে করে চনরেন। চকন্তু চ চন নাাঁে  দর ়েে োজা, চনচন দূরে দূরেই 

থাাকরবন। 

  

নাাঁবুরন চফরে আসাে পে চনুঃসেনা ভ ন নারক আবাে ভপর ়ে বসে। োেরনে িাচটরন 

পা ভদবাে পে প্রথাি কর ়েকচট চদন ভহারটরে থাাকরন হর ়েচেে, নােপে ভথারক ওচে বুে 

ও ভজা িযাকোউর ে সরে সরে ের ়েরেন, দুজরনই নাাঁরক েুব ভিহ করেন, চবরেষন 

ভজাে সরে এিনই একটা চনচব ়ে সম্পকয হর ়েরে ভ  সিি সুে দুুঃরেে কথাা নাাঁরক বো 

 া ়ে। এন চদরনে ভ্রিরি আজই প্রথাি চনরবচদনারক সমূ্পিয একাকী থাাকরন হরব। 

  

হঠাৎ চবরবকানন্দ ভসই নাাঁবুরন প্ররবে কেরেন, নাাঁে হারন জরপে িাো। ভেনরে এরস 

চনচন নাাঁবুে িােপােটা ভদেরেন, একজন েৃনযরক ভ রক বেরেন, ওরে, এই ভকারি ফাাঁক 

হর ়ে ের ়েরে ভকন, এোন চদর ়ে ভ  ঠাণ্ডা হও ়ো ঢুকরব। ভটরন ভবাঁরধ ভদ এেুচন। ভবানরে 

গেি জে েরে চদচদিচিরক কম্বরেে িরধয চদচব। 

  

িাো জপ কেরন কেরন চবরবকানন্দ কাজকরিযে নদােক কেরেন। নােপে চনরবচদনাে 

চদরক চফরে বেরেন, না ়োনাচ ়ে োও ়োদাও ়ো করে শুর ়ে প ়ে। কাে আবাে ভোরে 

ভবরুরন হরব। 

  

ব ়ে ভজাে চিচনট পাাঁরিরকে জনয অবাান। চনরবচদনারক চনচন একটা কথাা বোে সুর াগ 

চদরেন না। 
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এেপে চক সহরজ  ুি আরস  ভিারে জে এরস  া ়ে বােবাে। এই ভ  ইোকৃন বযবধান 

েিনা, এ ভনা অবরহোেই নািান্তে। স্বািীচজ চক নারক কি চদর ়ে চদর ়ে পেীো কেরন 

িান  অন্ধকাে নাবুে িরধয শুর ়ে ভথারক চনরবচদনা িরন িরন বেরেন, চঠক আরে, আচি 

ভদেরন িাই, উচন আিারক কন কি চদরন পারেন  

  

চনরবচদনা েুব আো করেচেরেন সকােরবো  াত্রা শুরু কোে আরগ চবরবকানন্দ চনি ়েই 

একবাে আসরবন। চনচন এরেন না। চনরবচদনা ভোে ভথারকই কনচে হর ়ে বরসচেরেন 

প্রনীো ়ে। িােবাহকো বােবাে চজরজ্ঞস কেরন োগে, নাবু ভগাটাব  সব চজচনসপত্র 

বাে করে ভনব  চনরবচদনা বেচেরেন, একটু পরে, একটু পরে।  

  

েহীদুল্লা এক সি ়ে এরস বেে, এ কী, এেনও গুচের ়ে ভননচন! অরনরক ভ  এেই িরধয 

এচগর ়ে প ়েরে। 

  

চনরবচদনা আে চকেু বেরেন না। েহীদুল্লাে চনরদযরে দ্রুন সব বযবাা হর ়ে ভগে। েহীদুল্লা 

বেে, চিস ভনাবে, ভব্রকফাি করে চনর ়েরেন ভনা  পরথা আে সি ়ে পারবন না। 

  

চনরবচদনা িাথাা ভনর ়ে বেরেন, চঠক আরে। 

  

কাে োচত্তরেও চকন্তু োনচন, আজ সকারে নাাঁে চকেু োও ়োে ইরে হ ়েচন। স্বািীচজ কী 

োরেন, ভকাথাা ়ে বরস, কারদে সরে  চনরবচদনা চঠক করেরেন, স্বািীচজ চনরজ এরস না 

বেরে চনচন এই পুরো  াত্রাপরথা চকেুই োরবন না। 

  

ভবে ি ়ো ভোদ উরঠরে, নুষােিচণ্ডন পাহার ়ে ভ ন ভসই ভোদ চঠকরে পর ়ে। কাে 

সরন্ধরবো এই উপনযকা একটা অাা ়েী নগেীে রূপ চনর ়েচেে, ভসই ভদাকানপারটে আে 

একটুও চিে ভনই। কন নাাঁবু চেে। এেন সব ফাাঁকা। পর ়ে আরে চকেু শুকরনা োেপানা, 

চকেু উচেরিে ে হযাংে।  াত্রীে দে িরেরে এাঁরক ভবাঁরক, ভ ন সুবৃহৎ, এক সেীসৃপ। 
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চবষণ্ণ িরন িাচটে চদরক ভির ়ে ভির ়ে পথা িেরেন চনরবচদনা। হঠাৎ জেদিরন্দ্র  াক 

শুনরেন, িাগযট! 

  

িিরক িুে নুরে চনরবচদনা ভদেরেন, একটা ব ়ে পাথারেে গার ়ে ভহোন চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে 

আরেন চবরবকানন্দ, ভিাোরিাচে হরনই চনচন চমিতনহারসয বেরেন, গু  িচনযং। কাে োরন 

োে  ুি হর ়েচেে  

  

চনরবচদনা িৃদু করি চজরজ্ঞস কেরেন, আপচন োে করে  ুচির ়েচেরেন  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, কনেরি অিেনারথাে দেযন হরব, এই বাসনা ়ে আচি েটফট কেচে। 

এই অবাা ়ে চক  ুরিারনা  া ়ে  আে ভকানও নীথাযাান সম্পরকয আিাে এিন উনো োব 

হ ়েচন। ভোরনা, আচি এোরন দাাঁচ ়ের ়ে আচে একটা কােরি। সািরনে পথাটা ভদে–  

  

পথাটা ঢােু হর ়ে চকেুটা ভনরি ভগরে, নােপে অরনকোচন নুষাোবৃন, একটা বেরফে নদী 

বরে িরন হ ়ে। চকেু চকেু  াত্রী এে ওপে চদর ়ে ভ রন চগর ়ে আো ়ে োরে, ভকউ ভকউ 

 ারে হািাগুচ ়ে চদর ়ে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ওই ভদরো, এক বুচ ়ে ভকিন চদচবয োচে পার ়ে এই বেরফে উপে 

চদর ়ে ভহাঁরট িরেরে। আচি িাই, নুচিও এই পথাটুকু োচে পার ়ে ভহাঁরট পাে হও। নুচি 

সকরেে সিান হও। ভনািাে কি হরব েুব জাচন, ভকানওচদন অরেযস ভনই, নবু— 

  

চনরবচদনা চনিু হর ়ে পা ভথারক জুরনা েুরে ভফরে েুর ়ে চদরেন দূরে। নােপে বেরেন, 

আচি আে জুরনা পেবই না। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, আচি না বচেচন। অনয সি ়ে পেরন পারো। শুধু এই পথাটা। 

  

চনরবচদনা দৃঢ়েোরব বেরেন, আচি আে জুরনা পেরন িাই না। 
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চবরবকানন্দ একজন িােবাহকরক জুরনা ভজা ়ো নুরে ভনবাে ইচেন করে ভসই বেরফে 

নদীরন পা চদরেন। 

  

হঠাৎ চনরবচদনাে িনটা োে হর ়ে ভগে। বা্চপা ব ়েরস বেফ চনর ়ে কন ভেো করেরেন। 

এটাও ভ ন ভেো। বেরফে িরধয পর ়ে ভগরেও ভনা েচন ভনই, বযথাা োরগ না।  াো 

আো ়ে োরে, নাোও িহানরন্দ ভহা ভহা করে হাসরে।  

  

চবরবকানন্দে হারন ের ়েরে একটা েম্বা োচঠ, চনরবচদনাে চকেুই ভনই, নবু চনচন ভবে 

সাবেীেোরব হাাঁটরন োগরেন। বেফ ভকাথাাও ঝুরো ঝুরো, ভকাথাাও পাথারেে িনন েক্ত 

এই চপচেে। বযারে ননযকীে িনন দু’হান দুচদরক েচ ়ের ়ে চনরবচদনা ে ু পার ়ে 

এরগারেন, চবরবকানন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, বাুঃ, নুচি ভবে ভপরে  াে ভনা! পার ়ে োগরে 

না  

  

চনরবচদনা বেরেন, িাত্র কর ়েকটা েনাব্দী আরগ আিো সবাই ভনা োচে পার ়েই হাটনাি! 

  

চবরবকানন্দ প্রথাি ভ  বৃদ্ধারক ভদচের ়েচেরেন, ভসই বৃদ্ধাচট িাঝপথা প যন্ত এরস দাাঁচ ়ের ়ে 

পর ়েরেন, িুেোনা ের ়ে ফাাঁকারস হর ়ে ভগরে। চনরবচদনা চজরজ্ঞস কেরেন, আচি চক ওে 

হান ধেব  আিাে সরে চনর ়ে ভ রন পাচে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, হঠাৎ করে কারুরক ধেরন ভ র ়ো না। ভোও ়ো-েুচ ়েে বযাপাে আরে। 

কেনও ভস েকি হরে আরগ চজজ্ঞাস করে ভনরব। এ বুচ ়ে িাচগ চনরজই ভপরে  ারব িরন 

হ ়ে, এেন একটু দি চনরে। 

  

োচনক বারদ চনরবচদনাে িরন হে, এই বেরফে নদীটা অরনক িও ়ো, চকংবা অন্তহীন 

হে না ভকন  ননেি স্বািীচজ নাাঁে সরে থাাকরনন। বেফ ভেষ হবাে পে আবাে ো ়োই 

পাহাচ ়ে পথা। চবরবকানন্দ আে চকেু না বরে হনহচনর ়ে এচগর ়ে ভগরেন সািরনে চদরক। 
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এে পে স্বািীচজ সাো চদরন দুবাে িাত্র অল্প সির ়েে জনা ভদো করে ভগরেন চনরবচদনাে 

সরে। ভবচেে োগ সি ়েটাই কাটারেন অনয সাধুরদে সরে। প্রিুে কিসাধয ি ়োই পথা 

ভেরে সরন্ধরবো চনরবচদনা ভপৌাঁেরেন বারো হাজাে ফুট উর্চপ, ও ়োবজান নািক এক 

াারন। েটােট েরব্দ নাাঁবু োটারনা িেরন োগে। আজ সকরেই েুব ক্লান্ত। চনরবচদনা 

ভকাথাাও চবরবকানন্দরক েুাঁরজ ভপরেন না। নাাঁে োচে আেিা হ ়ে, স্বািীচজ এন ধকে সহয 

কেরন পােরবন ভনা  চকেুচদন আরগও িারঝ িারঝই উচন অসুা হর ়ে প ়েচেরেন। চকন্তু 

এই পরথা স্বািীচজ নারক ভসবা কোে সুর াগ চদরন িান না। 

  

সরন্ধরবো চকংবা োচত্ররেও চবরবকানন্দ একবােও নাাঁে ভোজ চনরন এরেন না। 

  

চনরবচদনা একা একাই নাবুে বাইরে  ুরে ভব ়োরেন। এোনকাে দৃেয োিী িরনাহে। 

অরনক নীরি ভদো  া ়ে ভেষনাগ হ্রদ। চনিেে, নীে জে পর ়ে আরে দপযরিে িনন। 

িনুচদযরক ভগাে হর ়ে চ রে আরে নুষােশুভ্র চেেেগুচে। আে আকারে চবন্দুিাত্র ভি  ভনই। 

িোিে ধুর ়ে  ারে ভজযাৎিা ়ে। 

  

সুন্দরেে িচহিা চক একা একা উপরোগ কো  া ়ে  স্বািীচজ চকেুরনই ভকন কারে আসরবন 

না  নাে সরে চকেুটা সি ়ে কাচটর ়ে ভগরে কী ভদাষ হন! চনচন চক োবরেন না ভ  এোরন 

চনরবচদনাে সরে দুরটা কথাা বোে িননও ভকান ভোক ভনই। 

  

পেচদন সকারেও এরেন না চবরবকানন্দ।  াত্রা শুরু কোে একটু পরেই এক জা ়েগা ়ে 

হইিই শুরন চনরবচদনা ভকৌনূহেী হরেন। চনচন ভদেরেন, পরথাে  ান পাে চদর ়ে বর ়ে 

ভগরে একচট নদী, একদে ভোক ভসোরন িান কেরে। ভকউ ভকউ িান ভসরে উরঠ এরস 

েীরন চহ চহ করে কাপরে, ভকউ ভকউ জরে নািাে আরগ সাহস সি ়ে কোে জনা ঠাকুে-

ভদবনারদে নাি উ্চপােি কেরে। ভসই িানাথাযী জননাে িরধয চবরবকানন্দরক ভদেরন 

ভপরেন চনরবচদন। 
  

চনচন বযাকুে হর ়ে েুরট চগর ়ে বেরেন, আপচন এ কী কেরেন! এই ঠাণ্ডাে িরধয আপচন 

জরে নািরবন  
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চবরবকানন্দ সংচেিোরব বেরেন, হযাাঁ। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপনাে েেীে োে ভনই। ঠাণ্ডা জরে িান কোে ফে িাোত্মক হরন 

পারে। আিাে অনুরোধ, না, না, আচি চিনচন কেচে, আপচন জরে নািরবন না। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নুচি আিারক এ অনুরোধ ভকারো না। অনযানা সাধুো ভ সব 

েীচননীচন পােন কেরেন, আচিও না ভিরন িেব চঠক করেচে। আিাে ভকানও েচন হরব 

না। নুচি এরগাও। 

  

চনরবচদনা নবু দাাঁচ ়ের ়ে আরেন ভদরে চবরবকানন্দ আরদরেে সুরে বেরেন, এন পুরুষ 

িান কেরে, এোরন ভনািাে থাাকাটা োে ভদো ়ে না। নুচি  াও।  

  

বুকেো অচেিান চনর ়ে চনরবচদনা আবাে িেরন শুরু কেরেন। উচন চনরজে েেীরেে কথাা 

চিন্তা কেরবন না   চদ অসুা হর ়ে পর ়েন! চনরবচদনাে আে হাাঁটরন ইরে কেরে না। 

  

োচনক বারদ একচট চকরোে েুটরন েুটরন এরস বেে, আপনারক এক সাধু অরপো 

কেরন বরেরেন। আপচন একটু দাাঁ ়োন। 

  

ভসই চকরোরেে োষা বুঝরন না পােরেও বক্তবয ভবাঝা ভগে, অনয  াত্রীরদে পাে কাচটর ়ে 

চনরবচদনা এক জা ়েগা ়ে দাাঁ ়োরেন। ভকান সাধু নারক অরপো কেরন বরেরেন  

  

এই েীরনে িরধযও চবরবকানন্দ ভকানও উষ্ণ বস্ত্র পরেনচন, গার ়ে চেরজ কাপ ়ে জ ়োরনা। 

উৎফুল্ল িুরে হন হন করে এচগর ়ে এরস বেরেন, এই দযারো, িাগযট, িান করে আিাে 

ভকানও েচন হ ়েচন। বেং ভবে িাো ভবাধ কেচে। এেন এক চেচেি নািাক ভপরে ভবে 

হন।  

  

চনরবচদনা বেরেন, আপচন এেুচন চেরজ কাপ ়ে ো ়েুন। 
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চবরবকানন্দ বরেন, ওসব পরে হরব। কােরকে ি ়োই পথা ভবে োোপ চেে। শুধু রুে 

পাথাে, িারঝ িারঝ েুব োোরো। ভনািাে পার ়েে অবাা কী, ভদচে। 

  

চনরবচদনা সিুচিনোরব বেরেন, আিাে পা চঠক আরে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, ভনািাে পার ়েে পানা দুরটা ভদোও 

  

চনরবচদনা বেরেন, চকেু হ ়েচন, আিাে ভকানও অসুচবরধ হরে না।  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নুচি ভদোরব, না আচি ভজাে করে ভদেব  

  

অগনযা চনরবচদনারক বরস পর ়ে পার ়েে পানা ভদোরনই হে। না েন-চবেন এবং 

েক্তাক্ত। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, আচি চঠক অনুিান করেচেোি। ভসই হাাঁচট হাাঁচট পা পা বর ়েস ভথারক 

ভনািারদে জুরনা পোে অরেযস। আচি চক ভনািারক পাথারেে ওপে োচে পার ়ে হাাঁটরন 

বরেচে  নুচি ভজদ করে জুরনা পরোচন। আিো সন্নযাসী, নুচি ভনা সন্নযাচসনী নও, ভনািাে 

োেীচেক চনগ্ররহে প্রর ়োজন ভনই। আচি েহীদুল্লারক বরেচে, ভস ভনািাে জনয ভ া ়ো 

চকংবা  ুচেে বযবাা কেরব। 

  

চনরবচদনা বেরেন, না, না, আিাে ভসসব চকেু োগরব না। আচি পার ়ে  ভহাঁরটই ভ রন 

পােন! 
  

চবরবকানন্দ বেরেন, ভনািাে পার ়েে ওই সাং াচনক ,বাা, এে পে নুচি  চদ অসুা 

হর ়ে প ়ে  না, ভনািাে আে ভহাঁরট  াও ়ো িেরব না। ভকউ ভকউ ভনা ভ া ়ো ়ে বা  ুচেরনও 

 ারে। 

  

এক দৃচিরন চবরবকানন্দে িুরেে চদরক ভির ়ে ভথারক চনরবচদনা বেরেন, আপচন আিাে 

অনুরোধ শুনরবন না, নবু আপনাে চনরদযে িানরন হরব আিারক  
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চবরবকানন্দ বেরেন, হযাাঁ, এ ভদে সম্পরকয ভনািাে ভ  এেনও অরনক চকেু জানরন বাচক 

আরে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি  ুচেরন ি ়েব না। ভ া ়ো চনরন োচজ আচে,  চদ আপচন এেুচন 

চ রজ কাপ ়ে ভের ়ে গার ়ে একটা কম্বে অন্তন জচ ়ের ়ে ভনন। 

  

সাো চদন চনরবচদনা ভ া ়ো ়ে ির ়েই ভগরেন। দুপার ়ে বযারিজ ভবাঁরধ চনর ়েরেন, জুরনাও 

পেরন হর ়েরে। এ বাে ভ রন হরব পিনেিীে চনরক, কেনও ি ়োই, কেনও উনোই, 

োিা ভবে সরু। চদরনে ভবো ঠাণ্ডা অরনক কি আরস। োিাে ধারে ধারে অরনক ফুে 

ফুরট আরে। ভবে চকেু ফুে চনরবচদনাে ভিনা োরগ, ইওরোরপও এইসব ফুে ভদো  া ়ে, 

িাইরকেিাস ভ ইচজ, অযাচনরিান, ফেরগট চি নট, কোম্বাইন, চেচে অফ দা চফে  

আে অজর বনয ভগাোপ। এই ফুেগুরোে াানী ়ে নাি জানরন ইরে করে, চকন্তু কারুরক 

ভনা চজরজ্ঞস কোে উপা ়ে ভনই, ভকউ নাাঁে োষা ভবারঝ না। চবরবকানন্দ আবাে চের ়ে 

চিরে ভগরেন। 

  

ভকানও  াত্রী অসুা হর ়ে বরস প ়েরে চকনা না ভদোে জনয েচ ়েদাে েহীদুল্লাও একটা 

ভ া ়ো ়ে করে  ুেরে। এক সি ়ে ভস চনরবচদনাে পাোপাচে িেরন োগে। চনরবচদনা 

নারক ভপর ়ে েুচেই হরেন, নবু এাঁে সরে দুরটা কথাা বো  ারব।  

  

চনরবচদনা চজরজ্ঞস কেরেন, আপচন চক প্রচন বেেই এই নীথায াত্রীরদে সরে ওপরে  ান  

  

েহীদুল্লা বেে, গন িাে বেে ধরে  াচে। আচি চনরজ ইরে করেই সেকারেে কাে ভথারক 

এই দাচ ়েত্ব ভির ়ে চনর ়েচে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, পথা ভবে চবপদসিুে। িারঝ িারঝ নীথায াত্রীরদে িরধয ভকউ ভকউ 

প্রািও হা ়ে চনি ়েই  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 674 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েহীদুল্লা বেে, হযাাঁ, অরনক বুর ়োবুচ ়ে ভনা আরস। প্রচন বেেই ভবে কর ়েকজন আে ভফরে 

না। দু বেে আরগ একসরে বারোজন একটা ধরস পর ়ে িাো  া ়ে। চবপদ ভনা আরেই। 

  

চনরবচদনা বেে, চহন্দুো এোরন আরস পুিয সির ়েে আো ়ে। নাো চবশ্বাস করে, এোরন 

িৃনুয হরেও নাো স্বরগয  ারব। চিিাে েহীদুল্লা, আপচন চবপরদে ঝুাঁচক চনর ়েও এোরন 

আরসন ভকন  

  

েহীদুল্লা একটু ভহরস বেে, আচি চনষ্ঠাবান িুসেিান। চহন্দুরদে িৎন ভদব-রদবী িাচন 

না। ভদব-রদবীে বযাপােটাই বুচঝ না। নবু এই পরথা আসরন োে োরগ। এিনকী জারনন, 

প্রচনবাে চফরে  াবাে পে িরন হ ়ে, চহন্দুরদে িনন আচিও চকেু পুিয অজযন কেোি। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপনাে ওপে সবাই েুব েেসা করে। দু-চদন ধরে ভদেচে ভনা, ভ  

ভকান েুাঁচটনাচট বযাপারে  াত্রীো আপনাে কারে ভদৌর ়ে আরস।  

  

েহীদুল্লা বেে, কন দুে-দুোন্ত ভথারক িানুষ আরস। এোরন ভনা আপনজন ভকউ ভনই। 

পথা াটও ভিরন না। আচি এোরন জরন্মচে, সব চিচন, প্ররনযকচট পরথাে বাাঁক প যন্ত জাচন। 

এইসব  াত্রীো আিারদে অচনচথা, িানুরষে চকেু ভসবা কেরন পােরে িনটা োে হর ়ে 

 া ়ে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপচন েুব উত্তি বযচক্ত। 

  

একটুেি িুপ করে থাাকাে পে েহীদুল্লা ইনস্তুন করে বেে, চিস ভনাবে, আপনারক 

একটা কথাা চজরজ্ঞস কেব  আপনাে িৎন কারুরক আরগ এ-পরথা ভদচেচন। আপচন এন 

কি কেরন এরসরেন ভকন! 

  

চনরবচদনা চজরজ্ঞস কেরেন, ভকানও ভশ্বনাে আরগ আরসচন এই পাহা ়ে চেেরে  

  

েহীদুল্লা বেে, হযাাঁ এরসরে। সারহবরকো অচে ান-চপ্র ়ে হ ়ে, পাহা ়ে জ ়ে কেরন 

োেবারস। ভস েকি কর ়েকজন এরসরে। গন বেেই দুজন ফোচস সারহরবে সরে আিাে 
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ভদো হর ়েচেে। নাো ইংচেচজও জারন চকেুটা, আিাে সরে কথাা হর ়েচেে। নাো বেে, 

এোনকাে ভসৌন্দ য দেযরনে জনযই নারদে আগিন। ফরটাগ্রাচফরনও নারদে েে আরে। 

অিেনাথা গুহা ়ে বেরফে চেেচট সম্পরকয নাো ভকানও আগ্রহ প্রকাে করেচন। ফুরেে েচব 

নুরেরে, পাহার ়েে েচব নুরেরে। এেকি ভকউ ভকউ আরস। চকন্তু আপনাে িনন 

সেীচবহীন ভকানও ভিিসারহবরক কেনও এোরন আসরন ভদচেচন।  

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি একা আচসচন। 

  

েহীদুল্লা বেে, বেরন িাইচে, আপনাে চনরজে জারনে ভকই সরে ভনই। আপচন এক 

চহন্দু সন্নযাসীে সরে এরসরেন, চহন্দুো এক টুকরো পাথাে চকংবা িাচট চদর ়ে গ ়ো 

িুচনযরকও ভদবনাজ্ঞান করে। নাো চবশ্বাস করে, নাই হ ়েরনা সচনয সচনয ভদরে। বােযকাে 

ভথারকই পাচেবাচেক চেো ও সংস্কৃাে অনু া ়েী নারদে এই চবশ্বাস জন্মা ়ে। আপচন চিিান 

হর ়েও চক না চবশ্বাস কেরন পােরবন  না চক সম্ভব  আপচন অিেনারথা চক চেব দেযন 

কেরন িরেরেন  

  

চনরবচদনা বরেন, স্বািী চবরবকানন্দরক আচি গুরু ভিরনচে। নাাঁে প্রদচেযন পরথাই আচি 

িেরন িাই। ভবদারন্তে দেযরন আচি আকৃি হর ়েচে। নরব, আপচন চঠকই বরেরেন, 

চেোেি চকংবা িাচটে িূচনয ভদরে কী করে কদবদেযন হ ়ে, না এেনও আচি স্পি বুচঝ 

না। ভস অনুেূচন আিাে এেনও আরসচন। চকন্তু আিাে গুরু চনচিন আিারক অনুপ্রাচিন 

কেরবন, চনচন আিাে িেু েুরে ভদরবন। 

  

েহীদুল্লা বেে, চহন্দুরত্ব চবশ্বাসী না হরে এইসব ভদব-রদবীে ভকানও িূেয ভনই। আপনাে 

গুরু চক আপনারক চহন্দুরত্ব দীো ভদরবন  আচি  নদূে জাচন, ভকানও চবধিযীে পরেই 

চহন্দু হও ়ো সম্ভব ন ়ে। চহন্দু ধিয ভের ়ে িানুষ ভবচের ়ে ভ রন পারে, চকন্তু ননুন ভকউ চহন্দু 

ধরিয প্ররবে কেরন পােরব না, ওরদে এই এক অদু্ভন চন ়েি। 
  

চনরবচদনা বেরেন, আিাে গুরু বরেরেন, জীব িাত্রই চেব, জীব ভসবা িারনই চেব ভসবা। 

আচি ভসই পথাটাই গ্রহি কেরন িাই। আে ভকান ধরিয আিাে প্রর ়োজন ভনই। 
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েহীদুল্লা বেে, জাচন না, ভকানও িার ়েে পরে চনরজে ধিযী ়ে সংস্কৃাে নযাগ কো সম্ভব 

চক না। আে ভবচে ভদচে ভনই, এবাে আিারদে থাািরন হরব োচত্রে জনয। চিস ভনাবে, 

এে পরেে অংেটুকুই চকন্তু সবরির ়ে কিকে। আপনারক ভ া ়োও ো ়েরন হরব। 

  

সরন্ধে আরগই াাচপন হর ়ে ভগে একচট নাবু নগেী। এোনকাে পাহার ়ে গােপাো ভনই, 

চকন্তু আগুন জ্বাোে জনয কাঠ দেকাে। িােবাহক ও েৃনযো অরনক েুাঁরজ েুাঁরজ জুচনপাে 

গারেে  াে ভকরট আনে। চনরবচদনাে নাবুে সািরনও কনচে হে একচট অচ হযকুণ্ড। সাো 

চদন স্বািীচজে সরে ভদো হ ়েচন। আজ আে চনরবচদনা বৃথাা প্রনীো ়ে বরস থাাকরন িান 

না, চনচন স্বািীচজরক েুাঁরজ বাে করে চজরজ্ঞস কেরবন, ভকন চনচন এন দূরে দূরে 

থাাকরেন  চদরনে ভবোরনও ভকন স্বািীচজে সে ভথারক নাাঁরক বচিনা হরন হরব  

  

চনরবচদনা েুাঁজরন ভবরুরেন। এোরন উপনযকাচট সুপচেসে ন ়ে বরে নাবুগুচে ভ াঁষার াঁচষ 

করে আরে, িনুচদযরক চগসচগস কেরে িানুষ, এে িধয ভথারক কারুরক েনাক্ত কো দুষ্কে। 

চনরবচদনা নবু  ুেরন োগরেন। েন েন অচ হযকুণ্ড ভথারক ভধাাঁ ়ো ়ে আেন্ন হর ়ে ভগরে 

বানাস। নানান োষা ়ে ভিাঁিারিচি কেরে িানুষ।  

  

 ুেরন  ুেরন চনরবচদনা এক জা ়েগা ়ে ভদেরেন, ভগাে হর ়ে কর ়েক েন ভগরু ়োধােী বরস 

আরে, নারদে িাঝোরন ধুচনে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে এক জটাজুট সিচবিতন বৃদ্ধ সাধক একর র ়ে 

সুরে ভবদগান করে  ারেন। নাে কাোকাচে বরস আরেন চবরবকানন্দ। দুে ভথারকই 

চনরবচদনা বুঝরেন, চবরবকানন্দরক ভবে ক্লান্তু ভদোরে। ভিারেে দৃচি অবসন্ন। ওোরন 

চনচন বরস আরেন ভকন  চনচন স্ব ়েং ভবদজ্ঞ, ভ  সাধুচট গান ভগর ়ে ভোনারেন, নাাঁে গো ়ে 

সুে ভনই, এিন চকেু আহািচে বযাপাে হরে না, এেন স্বািীচজ একটু চব,াি চনরেই ভনা 

পােরনন। চনচন এিন একটা ভবিনীে িরধয বরস আরেন ভ  চনরবচদনাে পরে ভোকজন 

চ চের ়ে ভসোরন ভপৌাঁোরনা সম্ভব ন ়ে। চনচন  াকরেও স্বািীচজ শুনরন পারবন না। নরব 

চক স্বািীচজ চনরবচদনারক এ ়োবাে জনয ইরে করে ওইোরন চগর ়ে বরসরেন  

  

একটা দী যচনশ্বাস ভসোনকাে বানারস ভেরে চফরে এরেন চনরবচদনা।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 677 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আজও চনচন চকেুই ভেরেন না। আজ  ুরিাবােও ভকানও প্রশ্ন ভনই। োচে পূচিযিাে োন, 

ভজযানিারোরক োচত্র দু প্রহরে আবাে  াত্রা শুরু হরব,  ারন কাে প্রোরনই অিেনাথা 

দেযন কো  া ়ে। 

  

এোরন  াচি আে ভ া ়ো ভেরে চদর ়ে আবাে পদব্ররজ  াত্রা। প্রথারিই দু হাজাে ফুট ো ়ো 

ঢ ়োই, সরু পাকদচণ্ড, এোরন অরনরক পা চপেরে পর ়ে  া ়ে, প্রা ়েই দু যটনা  রট। 

চনরবচদনা আজ আরগ আরগ ভবচের ়ে প্রথাি চদরক িরে এরেন, আজ স্বািীচজরক ধেরবনই, 

ভেষ পথাটুকু নাে সরে  ারবন। চকন্তু চনচন আজ সািরন ভনই, চনরবচদন ভ  একটু একটু 

করে চপচের ়ে আসরবন, না সম্ভব ন ়ে, অপ্রেি পথা বরে অনয  াত্রীো ভঠরে সািরন চনর ়ে 

 া ়ে। 

  

কর ়েকবাে ি ়োই আে উনোই-এে পে োচনকটা সিনে াান এরকবারে বেরফ ঢাকা। 

 াত্রীো জ ়েধ্বচন করে উঠে। এই নুষােবত্ময ভদরেই ভবাঝা  া ়ে, অিেনাথা গুহা অদূরেই। 

এই বেফ ভেষ হবাে পে আে ব ়ে ভজাে এক িাইে। 

  

অনয  াত্রীরদে পথা ভের ়ে চদর ়ে চনরবচদনা একটা পাথারেে স্তুরপে পারে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। 

দরে দরে  াত্রীো, ভকউ োফারে, ভকউ েুটরে, চনরবচদনা নীক্ষ্ণ ভিারথা েুাঁজরন োগরেন 

স্বািীচজরক। হাজাে হাজাে িানুষ পাে হর ়ে ভগে, কই স্বািীচজরক ভনা এেনও ভদো  ারে 

না। আেিা ়ে বুক ধকধক কেরন োগে চনরবচদনাে। ভেষ প যন্ত চক অসুা হর ়ে প ়েরেন  

আে হাাঁটরন পােরেন না  

  

চনরবচদনা বযাকুে হর ়ে ভোকজনরদে চজরজ্ঞস কেরেন স্বািীচজে েবে। অরনরকই বুঝরন 

পােরে না, ভকউ বুঝরেও সচঠক চকেু বেরন পােরে না। সবাই গুহা ়ে  াবাে জনয বযি, 

েহীদুল্লা অরনক আরগই ভসোরন ভপৌাঁরে ভগরে। চনরবচদনা আবাে োবরেন, চনচন েুাঁজরন 

 ারবন চক না, চকন্তু  াত্রীরদে চে ়ে ভঠরে চবপেীন চদরক  াও ়ো প্রা ়ে অসম্ভব, সবাই 

সািরনে চদরক ভঠেরে। 
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প্রা ়ে সিি  াত্রী িরে  াবাে পে ভদো ভগে চবরবকানন্দ আরি আরি আসরেন। ভিাে-

িুে চববিয, পথা,ি সহয কেরন পােরেনই না, হাাঁপারেরন। চনরবচদনা ভদৌর ়ে কারে চগর ়ে 

বেরেন, আপচন বসুন। একটু চব,াি চনন। 

  

চবরবকানন্দ দাাঁচ ়ের ়ে পর ়ে দি চনরেন। নােপে ক্লান্ত করঠের বেরেন, ভদচে কো  ারব না, 

শুে সি ়ে ভপচের ়ে  ারব। আচি নদীরন িান করে আসচে।  

  

নদী িারন বেফ গো স্কৃুে। অসম্ভব ঠাণ্ডা। চনরবচদনা চেউরে উরঠ বেরেন, এনোচন ভহাঁরট 

এরসরেন, এেন িান কো ভিারটই উচিন ন ়ে। নারন  দরোগ হর ়ে ভ রন পারে। িারনে 

দেকাে ভনই। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, কন িানুষ িান কেে ভদরোচন  আচি িান করে শুদ্ধ হর ়ে  াব চঠক 

করেচে। 

  

চনরবচদনা চবরবকানন্দে হান ধরে কানেোরব বেরেন, আচি চিনচন কেচে, এেন িান 

বাদ চদন। 

  

চবরবকানন্দ নাাঁে হারনে ওপে চনরবচদনাে নবনীন-রকািে হানোচনে চদরক কর ়েক িুহূনয 

নাকারেন। নােপে শুষ্ক স্বরে বেরেন, আিারক ভধারো না, িাগযট। ভনািারক ব্রহ্মি য 

দীো চদর ়েচে িরন ভনই  এেকি োরব আিারক েুাঁর ়ে আিাে েিট বাচ ়ের ়ো না। 

  

চনরবচদনা সরে সরে হান সচের ়ে চনরেন। নারদে ভদরে ভকান পুরুষ িানুরষে হান েুাঁর ়ে 

চকেু অনুরোধ জানারনা অচন সাধােি বযাপাে। এ ভদরে না ভ  অরোেন, না চনচন 

জানরনন না। চনচন অপোচধনীে িনন িুে চনিু কেরেন।  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নুচি এরগাও আচি আসচে। 

  

চনরবচদনা ধীে পার ়ে এচগর ়ে ভগরেন গুহাে চদরক। গুহাচট চবোে, নাে িরধয একসরে 

বহ ভোক ঢুরক পর ়েরে, ভঠোরঠচে িেরে, নুষাে চেেচটে সািরন ভকউ ভকউ আনরন্দ 
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পাগরেে িনন হর ়ে চিৎকাে কেরে, অরনরক ভিরঝরন শুর ়ে পর ়ে িাথাা ঠুকরে, সবাই 

ভ ন কদবদেযরন আপ্লুন। বহ করঠের হে হে ভবযাি ভবযাি েরব কারন ভ ন নাো ভেরগ  া ়ে। 

  

চনরবচদনা এক পারে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। োচনক বারদ চবরবকানন্দ এরেন, পেরন শুধু 

একটা ভকৌচপন, োচে গা, িুেরিাে েচক্তিবিয, োরবান্মারদে িনন েুরট ভগরেন নুষাে 

চেরেে কারজ, বােবাে সািারে প্রিাি কেরন োগরেন ও উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে হান ভজা ়ে করে 

েইরেন। 

  

নুষাে চেেচট ভদরে চনরবচদনা োচনকটা চনোেই হর ়েরেন। িরন িরন আেও অরেৌচকক 

চকেু কল্পনা করেচেরেন, চকন্তু এ ভনা গুহাে োদ ভথারক িুইর ়ে প ়ো জে জরি েক্ত 

বেরফে একটা চ্পরি হর ়েরে, েম্বা ধেরনে আকৃচন, বহ িচন্দরে ভ েকি পাথারেে 

চেবচেরেে পূজা হ ়ে, অরনকটা ভসইেকি। প্রকৃচনে ভে ়োরে নানা জা ়েগা ়ে বেরফে নানা 

আকাে হ ়ে। অরনক গুহাে িরধয িযাোগিাইট জরি জরি অচবকে িানুরষে কনচে 

চেল্পকিয িরন হ ়ে, চকন্তু নাে িরধয ভনা অরেৌচকক চকেু ভনই। এই বেরফে চপণ্ডরক 

ভদবনাজ্ঞারন পূজা কোেই বা কী কােি থাাকরন পারে। এেই জনয এন কি সহয করে 

আসা! চনরবচদনাে িরন একটুও েচক্তোব জাগে না। 

  

চনচন ভদেরেন, ভসই নুষাে চেরেে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে স্বািীচজ ভ ন একটু একটু দুেরেন। 

িরন হে, এেুচন অজ্ঞান হর ়ে পর ়ে  ারবন। ভদৌর ়ে চগর ়ে ওরক ধো উচিন, চকন্তু–। 

চবরবকানন্দ ভকানিরি চনরজরক সািরে চনর ়ে টেরন টেরন ভবচের ়ে ভগরেন গুহা ভথারক। 

বাইরে চগর ়ে হাাঁপারন হাাঁপারন চনশ্বাস চনরন োগরেন ভজারে।  

  

চনরবচদনা পারে দাাঁচ ়ের ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, আপনাে কি হরে  বুরক বযথাা  

  

চবরবকানন্দ কথাা বেরন পােরেন না, দুবাে িাথাা না ়েরেন। আেও চকেুি দি ভনবাে পে 

বেরেন, আে একটু হরে গুহাে িরধয অজ্ঞান হর ়ে পর ়ে ভ নাি।  

  

চনরবচদনা বেরেন, েহীদুল্লারক  াক  চনি ়েই দরে ভকান চিচকৎসক আরে। 
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চবরবকানন্দ এবাে ভজাে চদর ়ে বেরেন, ভস কি না! ওুঃ কী ভদেোি! স্ব ়েং িহারদব 

আিারক ভদো চদরেন! কী ভজযাচনিয ়ে উল্লাসন! জীবন সাথাযক হে! 

  

বােবাে এই কথাাই বেরন োগরেন চবরবকানন্দ, চনরবচদনা িুপ করে েইরেন। 

  

আজ োচে বন্ধরনে চদন,  াত্রীো ভিনা-রিনা চনচবযরেরষ পেস্পেরক োচে পোরে। অরনরক 

সকাে ভথারক উপবারস ভথারক এেন ভেরন বরস ভগরেন  ত্রনত্র। িনুচদযরক আনরন্দে 

ভকাোহে। পূবযপচেচিন নাগা সাধুচট একচট ব ়ে পাথারেে ওপে বরস ফোহাে কেরেন, 

চনচন হানোচন চদর ়ে চবরবকানন্দারক কারে  াকরেন। নাাঁে চেষযো চবরবকানন্দে হারন 

অরনক োবাে নুরে চদরেন। চনচন নাাঁে চকেুটা চনরবচদনারক চদর ়ে বেরেন, নুচিও োও! 

  

চনরবচদনা ভ  চদরনে পে চদন না ভের ়ে ের ়েরেন, না চবরবকানন্দ জারনন না। নাে প্রচনজ্ঞা 

পূিয হে। স্বািীচজ চনরজ নাাঁরক ভেরন বরেরেন বরেই চনচন এেন আহা য িুরে চনরেন। 

  

ভফোে পরথা কি কি! হচন ়োে নাোও-এে সংচেি পথা চদর ়ে নাো পহেগাাঁও-এ ভপৌাঁরে 

ভগরেন পেচদন দুপুরেে িরধযই। পূবয-প্রনযাগন  াত্রীরদে িুরে ভিিসারহব ও বাোচে 

সাধুে চনোপত্তাে েবে আরগই ভপর ়ে চগর ়েচেরেন ভজা িযাকোউ  আে ওচে বুে। নাো 

অেযথাযনাে জনয দাাঁচ ়ের ়ে চেরেন চেদাে নদীে ধারে, দুই ,ান্ত পবযন-পচথাকরক নাাঁো 

সািরে চনর ়ে ভগরেন নাবুরন। 

  

গেি গেি িাপাচট ও িা ভের ়ে োচনকটা িাো হবাে পে চবরবকানন্দ পেি পচেরনারষে 

সরে একটা িুরুটু ধোরেন। 

  

দুই আরিচেকান েিিী উদগ্রীব হর ়ে আরেন ওাঁরদে অচেজ্ঞনা ভোনাে জনয। চকেুেি 

ধূিপান কোে পে চবরবকানন্দ বেরন শুরু কেরেন, আচি অপূবয আনন্দ উপরোগ 

করেচে। নুষাে চেে ভ  সাোৎ চেব। ভসই ভদবদেযরনে িরধয চনচন ভ ন আিারক চনরজে 

িরধয ভটরন চনরন িাইচেরেন। নাাঁে পেই আিারক ইোিৃনুয বে চদরেন। গুহাে িরধয 
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পচেরবেটাও কী সুন্দে, ভকানও বািুন পাণ্ডাে উপদ্রব ভনই, ভকানও বযবসা ভনই, োোপ 

চকেুই ভনই, শুধু চনেবচেন্ন পুজাে োব। আে ভকান নীথাযরেরত্র আচি এন আনন্দ উপরোগ 

কচেচন। 

  

চবরবকানন্দ ভবে চকেুেি চনরজে অচেজ্ঞনা বিযনা কোে পে ভজা চনরবচদনারক চজরজ্ঞস 

কেরেন, িাগযারেট, ভনািাে ভকিন োগে  এ বাে ভনািাে কথাা বরো! 

  

চনরবচদনা োচনকটা সিুচিনোরব বেরেন, সচনয কথাা বেব  ভ  পথা চদর ়ে আচি চগর ়েচে, 

নাে দৃেয-রসৌদ য অপূবয। এন ব ়ে ব ়ে নুষােিচণ্ডন েৃে ভনা জীবরন ভদচেচন। কী িচহিি ়ে 

রূপ। পরথাে ধারে ধারে ফুরট আরে কন েকি বাহাচে ফুে। িিৎকাে সব ভোট ভোট 

পাবযনয নদী, চনিযে জরেে হ্রদ। এইসব ভদোে জনযই পরথাে সব কি সহয কোও সাথাযক। 

জীবরনে একটা চবরেষ অচেজ্ঞনা হে। চকন্তু, চকন্তু এই গুহাে িরধয নুষারেে িম্ভচট ভদরে 

আিাে ভকানও উিীপন হ ়েচন, ভকানও কদবরপ্রেিা ভবাধ কচেচন। প্রকৃ চনে ভে ়োে ো ়ো 

এই বেরফে জিাট িম্ভচটে আে কী ভ  চবরেষত্ব, না বুঝরন পােোি না। স্বািীচজ নাাঁে 

অচেজ্ঞনাে ভকানও অংেও আিারক ভদনচন। 

  

চবরবকানন্দ বরেন, ভনািাে এেনও িেু ভফারটচন, নাই নুচি ভদেরন পাওচন। ভনািাে 

িন প্রস্তুন ন ়ে, নাই নুচি চকেু উপেচি কেরন পারেচন। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি না স্বীকাে কেচে। চকন্তু আপচন আিারক উিুদ্ধ কেরবন, 

আিারক ভেোরবন। গুহাে িরধয আপনাে  েন অধযাত্ম অনুেূচন হে, নেন আিারকও 

 চদ অনুপ্রাচিন কেরনন! আচি ওোরন চগর ়ে হনাে হর ়েচে! 

  

চবরবকানন্দ ধিরকে সুরে বেরেন, িাগযারেট, নুচি ভেরেিানুরষে িনন কথাা বেে! 

  

চনরবচদনা বকুচন সহয কেরন পারেন না। পৃচথাবীে ভ  একিাত্র িানুষচটে কারে চনচন 

চনরজরক চনরবদন কোে জনয উনু্মে হর ়ে আরেন, নাাঁে কাে ভথারক ভকানও করঠাে বাকয 

শুনরে চনরবচদনাে  দ ়ে চবদীিয হর ়ে  া ়ে। চনচন ঝেঝে করে ভকাঁরদ ভফেরেন। ভজা 
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িযাকোউ  নাাঁরক জচ ়ের ়ে ধেরেও ভস কান্না থাারি না। ভজাে বুরক িুে েুচকর ়ে চনরবচদনা 

চেশুে িনন ফুাঁচপর ়ে ফুাঁচপর ়ে কাাঁদরন োগরেন। 

  

ভজা চবরবকানন্দে চদরক নাচকর ়ে ভিারেে ইচেন চদরেন, চনরবচদনারক চকেু সান্ত্বনাে কথাা 

ভোনাে জনয। চবরবকানন্দ বেরেন, ও এেন চকেু বুঝরন পােরে না। চকন্তু এই নীথায াত্রা 

চনষ্ফলে হরন পারে না। পরে কেনও এে সুফে ও চনি ়েই উপেচি কেরব। 

৪৬. বাে গোধে চনেরকে কাোদণ্ড 

বাে গোধে চনেরকে কাোদণ্ড উপেরে ভোদ েিরনও আরো ়েন শুরু হর ়েচেে। চনেক 

প্রকৃনই ভদাষী না চনরদযাষ  ে যাি ও আ ়োরিযে হনযাকােীো ধো পর ়েরে, নারদে ফাাঁচস 

হর ়ে ভগরে, ওই হনযাকােীরদে সরে চনেক ভকানও েকি ষ ়ে রন্ত্র চেি চেরেন এিন 

ভকানও নথায-প্রিাি পাও ়ো  া ়েচন। চবনা প্রিারি একজন চবচেি, চেচেন নাগচেক ও 

জনরননারক োচি ভদও ়ো চব্রচটে রুে অব ে-এে চবরোধী। েিরনে বুচদ্ধজীবী সম্প্রদা ়ে 

চবিাে বযবাাে বযচেিাে সম্পরকয স্পেযকানে। 

  

ভপ্লগ উপেরে বরম্ব গেনযরিন্ট সাধােি িানুরষে ওপে অরহনুক অনযািাে ও উৎপী ়েন 

িাচের ়েরে, নােীরদে সম্ভ্রি হেি করেরে, চনেক নাে সিারোিনা করেরেন চনরজে 

পচত্রকা ়ে, ভসটা চক অপোধ  চবচেচন পত্রপচত্রকাগুচে সেকারেে সিারোিনা করে না  

  

সযাে উইচে ়োি ওর ়ে ােবানয নারি একজন উদােপন্থী পােযারিন্ট সদসয এই চনর ়ে 

পােযারিন্ট প্রশ্ন উিাপন কেরেন। জ্বেন্ত োষা ়ে চনচন চবচেন্ন  টনাে বিযনা করে বেরেন, 

এই ধেরনে অনযািাে শুধু িানবনা-চবরোধী ন ়ে, এে ফরে জগরনে িরে ইংরেজরদে 

ি যাদাও চক চকেুটা ভহ ়ে হর ়ে  ারব না  

  

প্রধানিন্ত্রী গ্লযা রিান এে উত্তরে জানারেন ভ  করোচনগুচেরন অকােি দিন-পী ়েরনে 

নীচন ইংরেজ সেকারেে ভনই। োেরনে িহাোরট্রের ভ  এই ধেরনে  টনা  রটরে, নাে 
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ভকানও চেরপাটয সেকাে পা ়েচন। সচনযই  চদ এেকি চকেু  রট থাারক, নাহরে িাননী ়ে 

সদসয সযাে ওর ়ে ােবানয নথাযপ্রিাি ভপে করুন। ভসগুচে চবরবিনা করে ভদোে পে 

অবেযই বরম্ব গেনযরিন্টরক চনরদযে পাঠারনা হরব। 

  

োেরনে এই  টনাগুচেে চবষর ়ে ওর ়ে ােবানয-এে প্রনযে অচেজ্ঞনা ভনই। োেরনে বহ 

সংবাদই েিরন ভপৌাঁে ়ে না, ভনচটেরদে পত্রপচত্রকাও স্বোট্রের দফনে ো ়ো অনয ভকউ ভদরে 

না। ওর ়ে ােবানয এসব শুরনরেন ভগােরে নারি োেনী ়ে কংরগ্ররসে এক ভননাে কাে 

ভথারক। ভগােরেই নাাঁরক উরত্তচজন করেরেন। এোনকাে কর ়েকচট পচত্রকারনও ভগােরেে 

উচক্ত োপা হর ়েরে। 

  

ভগােরে চকেুচদন ধরে ের ়েরেন েিরন, চনচন চনরজও প্রনযেদেযী নন। নারক ওই সব 

 টনা সচবিারে চেরে জাচনর ়েরেন আে এক কংরগ্রস ভননা োনার । োনার  একজন 

চবচেি বযচক্ত, নাে চববেি অসনয িরন কোে ভকানও কােি থাাকরন পারে না। 

ওর ়ে ােবানয  েন ভগােরেে কারে প্রিাি িাইরেন, নেন ওই চিচঠোনা চদরেই িুরক 

ভ ন, চকন্তু ভগােরে অরনক চবরবিনা করে ওই চিচঠে কথাা প্রকাে কেরেন না। োনার  

কংরগ্রস োজনীচনে সরে জচ ়েন থাাকরেও ভপো ়ে চনচন হাইরকারটযে জজ, এই  টনাে 

সরে নাাঁে নাি জচ ়েন হরে চনচন সেকারেে ভকারপ প ়েরবন। 

  

ভগােরেে িুরেে কথাাই  রথাি ন ়ে, পেবনযী পােযারিরন্টে অচধরবেরন ওর ়ে ােবানয নাাঁে 

অচের ারগে নথাযপ্রিাি দাচেে কেরন না পাো ়ে চকেুটা অপদা হরেন, ভস প্রসে 

ভসোরনই িাপা পর ়ে ভগে। এে পে ভগােরে  েন স্বরদরে চফেরেন, নেন 

জাহাজ াটারনই বরম্বে পুচেে কচিেনাে এরস দাাঁ ়োরেন নাাঁে িুরোিুচে। নাাঁে চবরুরদ্ধ 

অচের াগ, চনচন বরম্ব গেনযরিরন্টে চবরুরদ্ধ েিরন অ থাা অপবাদ েচ ়ের ়েরেন, চেচত্তহীন 

অচের াগ দাচেে করেরেন। এজনয নারক েিা িাইরন হরব।  
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ভগােরে বেেন, চবরেরন আচি বরম্ব গেনযরিরন্টে চবরুরদ্ধ  া বরেচে, না আচি চনরজ 

সনয বরে ভজরনচে বরেই বরেচে। চকন্তু নাে প্রিাি চদরন আচি অপােগ। ভস জনয  চদ 

আিারক েিা িাইরন হ ়ে, আচি েিাপ্রাথাযী। 

  

এই েিা প্রাথাযনাে কথাা িনুচদযরক েরট  াও ়ো ়ে অরনরক চে চে কেরন োগে। ভগােরে 

চনরজ ভ -সব  টনারক সনয বরে িরন করেরেন, না প্রকাে কোে জনয চনচন েিা িাইরন 

 ারবন ভকন  চবরেরন বরস চনচন প্রিাি দাচেে কেরন পারেনচন, চকন্তু িহাোট্রের ভপৌাঁেরনাে 

পে ভসই সব অনযািারেে প্রিাি ভনা সব চদরক জাজ্বেযিান। অিোবনীরন কংরগ্ররসে 

অচধরবেরন ভগােরে  েন বক্তৃনা চদরন উঠরেন, নেন বহসংেযক প্রচনচনচধ চহস চহস 

েব্দ কেরন োগে, অপিাচনন হর ়ে ভগােরে িধযপরথা বরস প ়েরেন।  

  

এই অিোবনী কংরগ্ররস সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযা ়ে ভ াষিা কেরেন, আিো চনেকরক 

চনেপোধ িরন কচে। চপ্রচে কাউচিে প যন্ত চনেক ভদাষী সাবযি হও ়োে পে কংরগ্ররসে 

এই অচেিন। চকন্তু চনেকরক অচবেরম্ব কাোিুক্ত কেরন হরব, সেকারেে কারে এেকি 

দাচব জানাবাে িনন িরনাবে কংরগ্রস ভননারদে ভনই। চনেরকে জনয নাাঁো অশ্রুবষযি 

কেরন পারেন িাত্র। 

  

চবরেরনে পােযারিরন্ট ভকানও সুোহা না হরেও বুচদ্ধজীবীরদে ভোে চিটে না। নারদে 

িুেপাত্র চহরসরব ঋচষকল্প পচণ্ডন িযােিুোে স্ব ়েং িহাোচন চের্ট াচে ়োে কারে আরবদন 

জানারেন। চনচন চেেরেন, চনেরকে কাোদণ্ড শুধু একজন বযচক্ত চবরেষরক োচি ভদও ়ো 

ন ়ে, সিগ্র িানবজাচনে পরে গ্লাচনকে। 

  

িহাোচন নাাঁে এই োেনী ়ে প্রজাচটরক অচবেরম্ব িুচক্ত ভদবাে আরদে জাচে কেরেন। 

  

ভসই আরদে বরম্ব গেনযরিরন্টে কারে ভপৌাঁেবাে পেও নাো একটা েনয প্রর ়োগ কেরন 

িাইে। চনেকরক বো হে, চনচন নাাঁে কৃনকরিযে জনয েিা প্রাথাযনা কেরে নাাঁরক এেুচন 

বাচ ়ে চফেরন ভদও ়ো হরব। 
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েিা িাইরবন চনেক  কাোগারে বরসই চনচন ভগােরেে েিা প্রাথাযনাে কথাা শুরন িিযাহন 

হর ়েচেরেন।  াো োজনীচন করে, নারদে  েন নেন চবপরদে সম্ভাবনা অচনবা য। ভস 

জনয প্রস্তুন থাাকরন হ ়ে।  া জনসাধােরিে ভসবক, ভকানও সিরটে সি ়ে নাো ভোিনী ়ে 

েীরুনা ভদোরে ভসই জনসাধােরিে সািরন আে ভকানও আদেয থাারক না। ইংরেজ 

সেকাে েিা িাও ়োে প্রিাব চদর ়ে োেনী ়ে ভননারদে অপিাচনন কেরন িাইরে। চনেক 

সোসচে ভস প্রিাব অগ্রাহয কেরেন। 

  

চকন্তু িহাোচনে চনরদযে অিানয কো  া ়ে না। চনেরকে ভি ়োদ পূিয হরন নেনও ে’িাস 

বাচক, নাাঁরক চবনা েরনয ভের ়ে ভদও ়ো হে। সসিারন, িাথাা উাঁিু করে চনেক ভবচের ়ে 

এরেন কাোগারেে বাইরে। 

  

ভপ্লগ িািো ়ে চনেরকে িুচক্তে পে অনানয কর ়েচদরদেও এরক এরক ভের ়ে ভদও ়ো হরন 

োগে। দু িাস বারদ ো ়ো ভপর ়ে ভগে েেন চসংহ। 

  

কাোগারেে ভেৌহিাে ভথারক ভবচের ়ে আসাে সি ়ে েেন ভবে চবচমিতন হর ়েরে। শুধু িুচক্তই 

পা ়েচন ভস, নাে সিি চজচনসপত্র ভফেন ভদও ়ো হর ়েরে ভনা বরটই, একচট ননুন কম্বে 

এবং ভবে চকেু অথাযও ভদও ়ো হর ়েরে নারক। ভজেোনাে বচন্দরদে প্রচনচদন  াচন  ুচের ়ে 

ভনে বাে কোে কাজ কেরন হ ়ে, ভসই পচে,রিে ভবননও চনচদযি আরে। ভসই ভবনন 

চহরসরব েেন ভপর ়েরে একরো কুচ ়ে টাকা। চবচিত্র এই সেকারেে নীচন। এো চবনা 

অপোরধ িানুষরক ভজরে েরে োরে, আবাে ভের ়ে ভদবাে সি ়ে অ াচিনোরব চকেু 

টাকাও হারন নুরে ভদ ়ে। 

  

এই এক বেরেে চকেু ভবচে সির ়ে েেন একবােও িুে কারটচন, িুে িুণ্ডন করেচন। নাে 

িাথাা েচনয িুরে জট বাাঁধা, িুেোচন দাচ ়ে ভগাাঁরফ প্রা ়ে ঢাকা। ভজেোনাে বাইরে নাে অনয 

কারুে অরপো কোে প্রশ্নই ওরঠ না, পুিা েহরেে একজন িানুষরকও ভস ভিরন না, 

েহেচটও নাে অজানা, ভস একটা কাপর ়ে পুাঁটুচে বগরে চনর ়ে অচনচদযিোরব হাাঁটরন 

োগে। িরন িরন ভস োবরে, িুেদাচ ়ে সব ভকরট ভফেরব, না োেরব  নাে েচবষযন 
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জীবরনে ধাোে ওপে ভসটা চনেযে কেরে।  চদ আরগে িনন নীরথায নীরথায ভ্রািযিাি হ ়ে, 

না হরে এগুচে ভেরে ভদও ়োই সুচবধাজনক। সাধু হও বা না হও, অেবস্ত্র ভগরু ়ো েরে 

েুচপর ়ে চনরে আে ব ়ে ব ়ে িুে দাচ ়ে োেরেই ভোরক সাধু বরে ধরে ভন ়ে, চকেুটা িানয 

করে, ভ -রকানও িচন্দরে আ, ়ে চনরে আহাে জুরট  া ়ে। এইোরব ভ্রিরিে একটা ভনো 

আরে। সংসােচিন্তা ভনই, ভকান দাচ ়েত্বরবাধ ভনই, ভোক-নাপ ভোগ কেরন হ ়ে না। সাোটা 

জীবনই  ুেরন  ুেরন কাচটর ়ে ভদও ়ো  া ়ে। 

  

অথাবা, সিারজে িরধযও চফরে আসরন পারে েেন। আপানন নাে অথাযসিট ভনই, 

চনরজে সচিন চকেু এেনও আরে, উপেন্তু ভজেোনা ভথারক আেও চকেু ভপর ়েরে, ভকাথাাও 

 ে ো ়ো চনর ়ে বৎসেোরনরকে িনন নাে িরে ভ রন পারে। এে িরধয চকেু উপাজযরনে 

বযবাা কোও অসস্তুব ন ়ে। চকন্তু ভকাথাা ়ে  ারব ভস  নাে োগযই ভ  চব ়েচম্বন। ভ োরনই 

ভস চেন গা ়েরন  া ়ে, ভসোরনই চকেু না চকেু চবপদ  রট। নারক  াো জচ ়ের ়ে থাারক, 

নাোই চবপ যি হ ়ে ভবচে। চত্রপুো ভথারক ভস চবনাচ ়েন, বাংোরদরে নাে াান হে না, 

ওচ ়েো ়ে ভস িেি আ ান ভপর ়েরে। এই পুিারনই ভস ভথারক  ারব  এই অরিনা েহরে 

ভস শুরু কেরন পারে ননুন জীবন। 

  

িুরে শুধু জটই পর ়েচন, উকুনও হর ়েরে। ভজেোনা ়ে  যাস  যাস করে িাথাা িুেরকারন 

িুেরকারন একটা একটা উকুন ধরে পুট পুট করে চটরপ িাো চেে সি ়ে কাটাবাে একটা 

উপা ়ে। উকুনগুচে এেন দাচ ়েে িরধযও  ুরে ভব ়ো ়ে। এক ভিৌোিাে ভিার ়ে একজন 

ভেৌেকারেে সািরন দুচট ভোকরক উবু হর ়ে বরস থাাকরন ভদরে েেন িনচাে করে 

ভফেে। আপানন এই ভকেোচজ সমূ্পিয চনিূযে না করে চনরে উকুন না ়োরনা  ারব না। 

েেন বরস প ়েে ভসোরন। 

  

এক  ণ্টা আরগ পরে েেরনে ভিহাো সমূ্পিয রূপান্তচেন হর ়ে ভগে। নযা ়ো িাথাা ়ে ভোদ 

চপেরে  ারে, িকিরক গাে, শুধু ভগাফচট ভেরে চদর ়েরে, না হরে পুরুষত্ব বজা ়ে থাারক 

না। েেীে ভবে হােকা ভবাধ হে এবং সাধু হর ়ে  ুরে ভব ়োবাে ইরেটাও িরে ভগে। 

কাোগারে এই েেীে অরনক চন যাচনন হর ়েরে, এেন চকেুচদন আোি কো  াক। 
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গরিেচেরণ্ডে কারে একচট িাঝাচে ধেরনে ভহারটরে ভস  ে ো ়ো চনে।  

  

ভসরেম্বে িাস, বানারস নাপ ভনই। আবহাও ়ো অচন িরনােি বরে সারহব-রিিো এই 

েহেচট ভবে পেন্দ করে। সারহবরদে অরনক বাচ ়ে ভিারে পর ়ে, এোরন ভহারটরেে 

সংেযাও কি ন ়ে। চবচেচন ভকক-চবস্কৃুট-পাঊরুচটে ভদাকান  ত্রনত্র। চকেু চকেু ধনী পাচেযও 

এোরন অট্টাচেকা চনিযাি করেরে, বাদবাচক িহাোট্রেরী ়ে অচধবাসীো অচধকাংেই ব ়ে 

গচেব। দু’চদন ধরে পুিাে পরথা পরথা  ুরে েেন চঠক কেে ভহারটে ভের ়ে ভস এোরনই 

একটা বাসা ো ়ো ভনরব। ভবে কর ়েকচট বাচ ়েে দেজা ়ে ভস টু-রেট ভেো ভবা য ঝুেরন 

ভদরেরে। 

  

ভসই চদনই সরন্ধরবো পুচেরেে এক ভসপাই এরস বেে, েেনরক একবাে 

ভকারনা ়োচেরন ভ রন হরব। প্ররনযক ভহারটরেে ভেচজিারে পুচেে এরস নবাগনরদে 

নািধাি পেীো করে। সারহব-হনযাে ভজে এেনও িেরে, িনুচদযরক ভগার ়েন্দাো  ুেরে 

ষ ়ে ন্ত্র আচবষ্কারেে জনয। 

  

ভকারনা ়োচেরন চনর ়ে আসাে পে েেনরক চজরজ্ঞস কো হে, ভস ভকাথাা ভথারক এরসরে 

এবং পূিা ়ে কী উরিরেয আগিন। 

  

চিরথায কথাা বেরে আেও জচটেনা বা ়েরন পারে, নাই েেন জানাে ভ  ভস ভজেোটা 

কর ়েচদ, নারক ধো হর ়েচেে নাগপুরে, িারপকে োইরদে সরে নাে ভকানও েকি সম্পকয 

প্রিাচিন হ ়েচন, নারদে ভস ভিরন না, ভস িাোচঠ োষা জারন না, নারক ধরে োো হর ়েচেে 

সরন্দরহে বরে। ভস। সদয ভবকসুে োোস ভপর ়েরে।  

  

এোরন অবেয েেনরক িােধে কো হে না। একজন দারোগা ভিাটািুচট েদ্রোরবই নারক 

ভজো কেরন োগে। এক সি ়ে ভস চজরঞ্জস কেে, নুচি ইংরেচজ জানা  ুবক, নুচি ো ়ো 

পাবাে পে কিযারে চফরে না চগর ়ে পুিা ়ে ের ়ে ভগরে ভকন  
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েেন এবােও সনয কথাা বেে, আিাে উপচান ভকানও জীচবকা ভনই। পুিা ়ে িাকচে 

েুাঁজব চঠক করেচে। 

  

দারোগচট বেে, ভবে। নুচি  চদ সেকারেে বাধয প্রজা হর ়ে োচন্তপূিয জীবন কাটারন 

িাও, নারন আিারদে ভকানও আপচত্ত ভনই। নরব ভনািারক প্রচন সিারহ একচদন করে 

থাানা ়ে হাচজো চদর ়ে ভ রন হরব। ভহারটে চকংবা বাসা বদে কেরে থাানা ়ে অবেয জাচনর ়ে 

 ারব, এে বযনয ়ে  টরে ভনািাে কপারে আবাে দুুঃে আরে। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, আে আচি  চদ পুিা ভের ়ে এরকবারেই িরে ভ রন িাই, নাে 

অনুিচন পাব কী  

  

দারোগাচট বেে, অবেযই পারব। না হরে ভনা আিারদে ঝঞ্ঝাট িুরক  া ়ে। এে পে নুচি 

ভ োরন  ারব, ভসোনকাে পুচেরেে দাচ ়েত্ব ভনািাে ওপে নজে োোে। আিাে পোিেয 

 চদ ভোরনা, িহাোট্রের ভথারক অরনক দূরে িরে  াও  াও ়োই ভনািাে পরে িেে। এোরন 

আবাে ভকানও ভগাের াগ হরে ভনািাে িনন ভোকরদেই প্রথারি সরন্দহ করে ধো হরব। 

চদচল্ল  াও, োেনউ  াও, কেকানা  াও, ভসোরন ভকউ ভনািারক দাচগ বরে চিনরব না। 

  

অনএে পুিাে পাট িুরক ভগে। আে একচট প্ররদেও েেরনে পরে অপ ়ো। না হরে ভস 

ভকাথাা ়ে  ারব  েেরনে িরন প ়েে পাটনাে কথাা। ভসই েহেচট নাে োে ভেরগচেে, 

ভসোরন চগর ়ে একবাে োগয পেীো কেরে ভকিন হ ়ে  

  

এক প্রা চবোচন ভপাোক চকরন েেন ধুচন-কুনযা ো ়েে। পুেরনা জািা-কাপ ়েগুরো 

ভফরেই চদে ভস। আরগকাে চকেুই আে োেরব না, পুচেরেে নজে এ ়োবাে জনয নারক 

েিেরোক সাজরন হরব। ইংচেচজরন কথাা বোে জনযই থাানাে দারোগাচট নারক নাচেেয 

প্রদেযন কেরন পারেচন। 

  

থাা য ক্লারসে বদরে ভসরকি ক্লারসে চটচকট ভকরট েেন পচিি োেন ভের ়ে েওনা চদে 

পূবয োেরনে চদরক। 
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ভেরনে কািোে এক ভকারি উপচবি একচট  ুবরকে চদরক নাে দৃচি আকৃি হে প্রথাি 

ভথারকই।  ুবকচটে ভিহাো ়ে অবেয ভকানও কবচেিয ভনই, ভোগা-পানো, িধযিাকৃচন, 

িুরে অস্পি বসরন্তে দাগ, চঢরে-ঢাো পযান্ট ও ভকাট পো, িাথাা ়ে টুচপ। চকন্তু নাে ধেন-

ধােন চবচিত্র, ভস একটাে পে একটা চসগারেট ভটরন  ারে, সে দু’চননোচন বই। একবাে 

একচট বইর ়েে কর ়েক পৃষ্ঠা পর ়ে আবাে অনয বই েুেরে, কথানও নাে হান ভথারক পর ়ে 

 ারে ভদেোই, কেনও বই েরস প ়েরে, ভকউ নাে পারে বসরে ভস সিুচিনোরব সরে 

 ারে এক পারে, ভকউ নাে সরে কথাা বোে ভিিা কেরে ভস িাথাা ভনর ়ে ইংচেচজরন 

শুধু বেরে, ভনা, ভনা। 

  

েেন ভবাঝাে ভিিা কেে,  ুবকচটে ভকান জান। টযাাঁস চফচেচে  একটা ভিেরন দু প ়েসাে 

চিরন বাদাি ভকনাে সি ়েও ভস বাদািও ়োোে সরে ইংচেচজরন কথাা বরেরে। একবাে 

ভস বাথারুরি  াবাে জনয উরঠ দাাঁ ়োরনই নাে ভকাে ভথারক বইগুরো পর ়ে ভগে ভিরঝরন, 

ভসগুরো নুেরন চগর ়ে নাে ভকারটে পরকট ভথারক পর ়ে ভগে রুিাে। নােপে ভস  েন 

েেরনে পাে চদর ়ে  ারে, েেন ভদেে, নাে পযারন্টে পরকট ভথারক িাচনবযাগটা ভবচের ়ে 

অরনকোচন ঝুরে আরে। েেন বেে, িাইি ইর ়োে পােয। 

  

 ুবকচট থািরক দাাঁচ ়ের ়ে, িাচনবযাগটা োে করে ঢুচকর ়ে বেে, থাযািস। 

  

কািো ়ে ভবচে ভোক ভনই। বাইরেে আকারে ভেষ চবরকরেে আরো। ভেন িরেরে একটা 

জেরেে পাে চদর ়ে। েেন উরঠ এরস জানোে পারে বসে। নােপে  ুবকচটে ভেরে 

 াও ়ো বইগুচেে চদরক নাচকর ়ে ভস িিরক উঠে। ওপরেে বইচট বচিিিরন্দে 

‘কৃষ্ণকারন্তে উইে’। টাস চফচেচেোও এেন বাংো উপনযাস প ়েরে নাচক  

  

েেন কনচদন বাংো পর ়েচন। ভকানও বইই পর ়েচন। বই ভদোে পেই নাে ভজরগ উঠে 

পাঠ-নৃষ্ণা। ইরে হে চপ্র ়ে ভেেরকে বইোচন চনর ়ে একবাে উরেপারে ভদেরন, চকন্তু 

না চজরজ্ঞস করে ভনও ়ো উচিন ন ়ে।  ুবকচট চফরে আসাে পে েেন চবনীনোরব বেে, 

আচি আপনাে এই বইচট চকেুেরিে জনয ভদেরন পাচে  
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 ুবকচট েেরনে কথাা বুঝরন না ভপরে বেে, ভহা ়োট  

  

এ আবাে কী, বাংো বই সরে ভেরেরে, অথাি বাংো ভবারঝ না  েেন এবাে ইংচেচজরন 

বেে, ভি আই বরো চদস বুক ফে সাি টাইি  

  

েেরনে নযা ়ো িাথাা ভদরে ভবাধ হ ়ে  ুকচটে একটু েটকা ভেরগরে, নাই কর ়েক পেক 

নাে চদরক নাচকর ়ে থাাকাে পে বেে, ইর ়েস, অফ ভকাসয। 

  

নােপে ভস েেনরক চজরজ্ঞস কেে, ভগাচ ়েং ফাে  

  

েেন বেে, আপ টু পাটনা। 

  

 ুবকচট এবাে হান বাচ ়ের ়ে চদর ়ে বেে, আই অযাি এ ভ াষ, কাচিং েি বরোদা, ভগাচ ়েং 

টু ভদও ে। 

  

েেন বেে, আিাে নাি েেনকুিাে চসংহ। পুিা ভথারক আসচে। আপচন বাোচে, না 

আরগ বুঝরন পাচেচন। ভ াধ পদচব ভনা বাোচে ো ়ো হ ়ে না। 

  

 ুবকচট আবাে বুঝরন না ভপরে বেে, ভস দযাট এরগইন।  

  

েেন পুনরুচক্ত কোে পে ভস বেে, ইর ়েস, ভবেচে বাই বাথায। 

  

এবাে ভস েেরনে চদরক চসগারেরটে পযারকটচট এচগর ়ে চদে।  

  

েেন এককারে িুরুট টানা অরেযস করেচেে, ভের ়েও চদর ়েরে অরনক চদন। ভজেোনা ়ে 

চবচ ়ে ভজাগা ়ে কোে জনয অনয কর ়েচদরদে কন কািই না কেরন ভদরেরে ভস। েেরনে 

আে ভনো ভনই, নবু ভস প্রনযােযান কেে না, একচট চসগারেট চনে। ভকৌনূহে দিন 

কেরন না ভপরে, ভস চজরজ্ঞস কেে, আপচন বাংো বই পর ়েন, আে বাংো বুঝরন পারেন 

না  
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 ুবকচট দু চদরক িাথাা ভনর ়ে বেে, ভনা। 

  

েেন নবু বেে, বাংো না বুঝরে বাংো পর ়েন কী করে  বাংো পর ়েন, নাও 

বচিিিরন্দ্রে বই, অথাি বাংো বরেন না  

  

 ুবকচট এবারেও ইংচেচজরন বেে, আচি বাংো োষা পর ়ে বুঝরন পাচে, চকন্তু বেরন 

ভগরে অরনক েুে হ ়ে। অচেচেরনে িনন েুে-োষা বোে ভির ়ে না বোই োে। 

বাোচেো ব ়ে দ্রুন কথাা বরে, নাই নারদে িুরেে োষা বুঝরন আিাে অসুচবরধ হ ়ে। 

আচি বহকাে ভদে ো ়ো। 

  

কথাা ়ে কথাা ়ে  ুবকচটে সরে েেরনে ভবে োব হর ়ে ভগে। নাে পুরো নাি অেচবন্দ ভ াষ, 

বরোদা ়ে ব ়ে িাকচে করে। গাইরকা ়োর ়েে বযচক্তগন সচিব এবং একচট করেরজও প ়ো ়ে। 

ভদও রে ভস নাে অসুা িানািহরক ভদেরন  ারে। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, আপচন কন বেে বরোদা ়ে আরেন  

  

অেচবন্দ বেে, এই বেে সারনক হে। 

  

েেন বেে, এে িরধয বাংো েুরে ভগরেন  আচিও প্রা ়ে সান বেে বাংোে বাইরে 

আচে। 

  

অেচবন্দ হাসে। নাাঁে জীবনকাচহনী অরনরকে কারেই অচবশ্বাসয িরন হরব। 
  

জীবরন িানৃরিহ কারক বরে ভস জারন না। প্রা ়ে জ্ঞান হবাে পে ভথারকই ভস ভদরেরে ভ  

নাে িা পাগে। বাবা চেরেন চবরেন ভফেন চবেযান  াক্তাে, েুেনাে চসচেে সাজযন, 

আিাে-বযবহারে পাক্কা সারহব। সিানরদে চনচন পুরোপুচে ইংরেজ কনচে কেরন 

ভির ়েচেরেন। অেচবন্দে ে’ বেে বর ়েরস নারক নাে দুই দাদাে সরে পাচঠর ়ে ভদও ়ো হ ়ে 

দাচজযচেং-এে েরেরটা কনরেরন্ট। ভসোরন দু বেে প ়োশুনা কোে পে সিগ্র ভ াষ 

পচেবাে িরে আরস েিরন। ভসোরনই জন্মা ়ে অেচবন্দে আে একচট োই বােীন্দ্র। ভসই 
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চেশুচটরক চনর ়ে বাবা-িা চফরে এরেন ভদরে, চননচট সন্তান ইংেযারিই ের ়ে ভগে। 

অেচবন্দ নেন িাত্র সান বেে বর ়েস। নােপে টানা ভিারিা বেে অেচবন্দ ভথারক ভগে 

ইংোরি, িাঝোরন একবােও ভদরে ভফোে সুর াগ  রটচন, প্রথাি প্রথাি বাবা টাকা 

পাঠারনন, পরেে চদরক নাও বন্ধ হর ়ে  া ়ে। বাবাে সরে আে কেনও ভদো হ ়েচন 

অেচবন্দে। চবরেরনই পচেি ়ে হ ়ে বরোদাে োজা গাইরকা ়োর ়েে সরে। চনচন িাকচে চদর ়ে 

এই দুধযষয োত্রচটরক চনরজে োরজয চনর ়ে আরসন।  

  

এরকবারে বা্চপা বর ়েরস হারনেচ ়েে সি ়ে বাংো অেেজ্ঞান হর ়ে চেে, ভসটারক ভস অচন 

করি মিতৃচনরন ধরে ভেরেরে। চবরেরন প্রথাি চদরক ভবে কর ়েক বেে ভস চেে এক ইংরেজ 

পচেবারে, নেন ভথারক আে বাংো ়ে কথাা বোে সুর াগ হ ়েচন, বরবাদারনও বাোচে 

ভকাথাা ়ে  কথাা বোে িিযা ভনই বরে বাংো বেরন এরকবারে েুরে ভগরে চকন্তু বাংো বই 

প ়ো ভস োর ়েচন। 
  

এবারে েেন িুগ্ধ হর ়ে বেে, আি য, েুবই আি য। ভিারিা বেে চবরেন ভথারকও আপচন 

বাংো োষা ভোরেনচন, অথাি দু’িাে বেরেে জনয চগর ়েও ভনা ভদচে অরনরক েুরে  া ়ে। 

  

অেচবন্দ আবাে ইংচেচজরনই বেে, বচিিবাবুে িনন উপনযাস পৃচথাবীরন ক’জন 

চেরেরেন  বাংো সাচহনয আিারদে গরবযে চবষ ়ে।  

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, আপচন েচববাবুে কচবনা পর ়েরেন  

  

অেচবন্দ বেে, নাি শুরনচে। এেনও প ়ো হ ়েচন। এবাে কেকানা ়ে চগর ়ে ভগাটাকনক 

বাংো বই চকরন আনরন হরব। আপচন পাটনা ়ে ভকান কার যে সরে জচ ়েন  

  

এবাে েেন আপন িরন হাসে। নাে জীবনকাচহনীও কি চবচিত্র ন ়ে। ভস িানৃরিহ 

পা ়েচন, চপনৃপচেি ়ে ভদ ়োে উপা ়ে ভনই। চনরজে জীবনটারক চনরজে সারধয গর ়ে ভনাোে 

কন ভিিা করেরে ভস, বােবােই বযথায হর ়েরে। চকন্তু এসব কথাা সদয পচেচিন একজনরক 

ভোনাবাে ভকানও িারন হ ়ে না। 
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ভস বেে, আপানন চকেু ভনই। ভসোরন আচি িরেচে জীচবকাে সন্ধারন।  

  

অেচবন্দ সেে ভকৌনূহরে চজরজ্ঞস কেে, পাটনা েহরে বুচঝ িাকচে-বাকচেে অরনক 

সুর াগ আরে  

  

েেন বেে, না, ভস েকি চকেু না। নরব ভকাথাাও ভনা ভ রন হরব, এক সি ়ে পাটনা ়ে 

চকেুচদন চেোি। নাই ভসোরন চগর ়ে চকেু একটা ভজাটাবাে ভিিা কেব।  

  

অেচবন্দ উৎসারহে সরে বেে, আপচন বরোদা ়ে িরে আসুন। ভসোরন ইংচেচজ-জানা 

ভোরকে িাকচেে অোব হ ়ে না। িহাোরজে সরে আিাে পচেি ়ে আরে, চনচন আিাে 

সুপাচেে অিানয করেন না। আিােও সুচবরধ হরব আপনাে সরে বাংো কথাা বোে িিযা 

কো  ারব। আপচন বেং আিাে সরেই বরোদা িেুন, ভদও রে আিাে িািাে বাচ ়েরন 

কর ়েকচদন ভথারকই আচি চফেব। আপচনও ভদও রে আিাে িািাে বাচ ়েরন থাাকরবন। 

  

েেন বেে, আিাে ভ  পাটনা প যন্ত চটচকট। 
  

অেচবন্দ বেে, নারন কী, চটচকট পেীেকরক বরে ভসটা অনা ়োরস জচসচ  প যন্ত বাচ ়ের ়ে 

ভনও ়ো  া ়ে। েুব োে হরব, আচি উত্তিরূরপ বাংো ভেোে জনয একজন ভোক 

েুাঁজচেোি। 

  

েেন োচজ হর ়ে ভগরেও আেও চকেুেি গল্প কোে পে ভস িন বদরে ভফেে। এই 

 ুবকচটে সরে সরে নাে িানুোে ়ে প যন্ত  াও ়ো নাে িনুঃপূন হে না। নাো ়ো, ভস ভ  

একজন ভজে-রফেন দাচগ, ভস কথাাটা জানারে এে কী েকি প্রচনচি ়ো হরব ভক জারন। 

ভসই পচেি ়েটা এেনই জানারনা উচিন চক না, ভস সম্পরকযও িনচাে কেরন পােে না 

েেন। আবাে ভস কথাা সমূ্পিয ভগাপন করে  াও ়োও নযা ়েসেন ন ়ে। 
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েেন এক সি ়ে বেে, আপনাে প্রিাব েুবই আকষযিী ়ে, নরব পাটনা ়ে আিাে চকেু 

বযচক্তগন কাজ আরে। আচি পরে ভকানও সি ়ে বরোদা ়ে চগর ়ে আপনাে সরে ভদো 

কেব।  

  

পাটনা ়ে ভনরি ভগে েেন। 

  

অেচবন্দ জচসচ  ভপৌাঁেুে ভোেরবো, একটা টাো ো ়ো চনর ়ে ভস িেে ভদও রেে চদরক। 

সরে একচট সুটরকস, আে একচট কাগরজে বাে েচনয চসগারেরটে পযারকট। িানুোের ়ে 

ভপৌাঁরে ভস িান ভসরে চনর ়ে ভপাোক বদে কেে। ভকাট-পযারন্টে বদরে আরিদাবাদ 

চিরেে ককযে সুরনাে ভিাটা ধুচন, গার ়ে ভসেকিই একটা ভিাটা কাপর ়েে ভিেজাই, টুচপ 

ভোো িাথাা ়ে ইংরেজ কচবরদে িনন  া ়ে োচ ়ের ়ে  াও ়ো েম্বা বাবচে িুে। না ়োনাচ ়ে 

একটা চসগারেট ভটরন চনরন চনরন ভস এ বাচ ়েে একজনরক চজরজ্ঞস কেে, বাচবন 

ভকাথাা ়ে  নারক ভদেচে না  

  

ভোকচট অবজ্ঞাে সরে ভঠাাঁট উরে বেে, ভস চক বাচ ়েরন থাারক  েুরট েুরট ভবচের ়ে  া ়ে। 

ভগরে বুচঝ ভসই ভবেযাটাে কারে! ভস িাচগটা ভ  বােবাে আরস এোরন। 

  

অেচবন্দ একটুেরিে জনয অনযিনস্কৃ হর ়ে ভগে। এই ভোট োইচটরক বহ বেে অেচবন্দ 

ভিারেই ভদরেচন। ভদরে ভফোে পেও ভদো হর ়েরে িাত্র দু-একবাে, নাও অল্প সির ়েে 

জনয। োে করে পচেি ়েই হ ়েচন, নবু ভনা েরক্তে সম্পরকয চনরজে আপন োই! বােীন 

এেন ককরোে োচ ়ের ়ে ভ ৌবরন পদাপযি কেরন িরেরে, ভদও রে এরেই নাে নারি 

অরনক নাচেে শুনরন হ ়ে। 

  

চসগারেটটা ভফরে চনর ়ে অেচবন্দ নাে দাদািোইর ়েে  রে ঢুকে।  

  

অেচবন্দে িনািহ বাজানাো ়েি বসু চকেুচদন  াবৎ পো ারন ে যাো ়েী। িুে-দাচ ়ে 

কােফুরেে িনন সাদা। ভিহাোটা ভোট্ট হর ়ে ভগরে,  ান চদকটা এরকবারে অবে, 
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ভকানওেকরি বাাঁ হানটা নুেরন পারেন। চকন্তু নাাঁে ভিাে িুে ভদেরে ভক বেরব, চনচন 

অসুা! সবযদা হাসযি ়ে, এেনও ভ ন চনচন পচেপূিয জীবনেস উপরোগ করে  ারেন। 

  

নাচনরক ভদরে চনচন ভসাল্লারস বেরেন, ভক ভে, অো নাচক, অো  নুই এরসচেস, আচি 

েবে ভপর ়ে ভগচে। আ ়ে, আ ়ে, আে একটু কারে আ ়ে, ভবাস একটু েুাঁর ়ে ভদচে। কন ব ়ে 

চবদযাচদগগজ নাচন আিাে। 

  

বৃদ্ধ নাাঁে পুেরনা ভিহিাো বা হানোচন নুরে ভদৌচহরত্রে চিবুক েুাঁর ়ে আদে কেরেন। 

নােপে চজরজ্ঞস কেরেন, ভনাে বরস কন হে ভে  

  

অেচবন্দ বেে, এই সানাে িেরে। 

  

োজনাো ়েি িেু চবস্ফাচেন করে বরেন, সানাে  বচেস কী  এেনও ভির ়েে বারপো 

ভনারক আি ভেরেরে  এরক ভনা চবরদযে জাহাজ, নাে ওপরে োজ সেকারে িাকচে, 

এিন সুপারত্রে গো ়ে ভকউ ফাাঁস পো ়েচন  নুই ভ  ভিি চবর ়ে করে আচসসচন, এই আিাে 

সান পুরুরষে োচগয। না হরে ভনাে জরনয পাত্রী ভদচে! ভনাে ভবে ধুিধাি করে চবর ়ে 

হরব, অরনক চদন পে কবচজ  ুচবর ়ে িাংস োব, অযাাঁ, কী বে! 

  

অেচবন্দ বেে, এেনও আিাে চবর ়ে কোে সি ়ে হ ়েচন, দাদািোই।  

  

োজনাো ়েি ভস কথাা শুনরন না পাোে োন করে বেরেন, আিারদে সিাজ ভথারক না 

হরে একচট উপ ুক্ত পাত্রী চঠক করে ভফো  াক। বাোচে ভির ়েো এেন অরনরক 

ভেোপ ়ো চেেরে, ভনাে অর াগয হরব না। ভনাে বারপে সরে ভনাে িার ়েে কন  টা করে 

চবর ়ে চদর ়েচেেুি, আিারদে ব্রাহ্মসিারজ অন জাকজিরকে চবর ়ে আরগ হ ়েচন। কন আো 

চেে, ভনাে বাপ ব্রাহ্মসিারজে একজন ভননা হরব। চকন্তু চবরেরন চগর ়ে নাে ভ  কী 

িচনভ্রি হে, ধিযকিয সব ভগাো ়ে ভগে। নুই ভ  এন বেে চবরেরন কাচটর ়ে এচে, নুই 

ভনা সারহব সাচজসচন। এই ভনা চদচবয ধুচন পরেচেস বাপু। নরব, ভনারক োে করে বাংো 

চেেরন হরব। আিাে সরে ইংচেচজ বেচেস, না বরে চক বউর ়েে সরেও বেচব নাচক  
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বাোচে ভির ়েে সরে ইংচেচজ বারকয চক প্রি ়ে হ ়ে  নুই িািাে ভেরে বাংো চেেচব  

সুকুিাে বেচেে, দীরনন্দ্রকুিাে ো ়ে নারি এক ভোকো পত্রপচত্রকা ়ে ভেরেটরে, নাে ব ়ে 

অোব, ভস কাজ েুাঁজরে। নারন বরোদা ়ে চনর ়ে  া না। ভোোচক আে চকেু িাস িাইরন 

চদচব–  

  

বৃদ্ধ আপন িরন অরনক কথাা বরে ভ রন োগরেন। অেচবন্দ ভ,ানা। োজনাো ়েি শুধু 

চনেক বযচক্তগন বা পাচেবাচেক কথাাই বরেন না, এই অেক্ত েেীরেও ভদে ও সিারজে 

কথাা চিন্তা করেন। প্রসেন ব্রাহ্মসিারজে বনযিান হাে, চনেরকে িুচক্ত, ,ীচেো, দুচেযে 

এসবও এে। নরেন নারি ভেরেচট চবরবকানন্দ না চনর ়ে চবরদরে চদগচবজ ়ে করে এরসরে, 

ভস ভদও রে প্রা ়েই আরস, এরেই ভদো করে  া ়ে একবাে এই ভনা চকেু চদন আরগই 

এভসচেে, বাোন্দা ়ে চনরজ োন্না করে ভেে, ভ িন ভনজস্বী, ভনিচন চবনীন ভেরেচট, 

অেচবন্দ একবাে  াক না নাে সরে আোপ কেরন। 
  

কথাা ়ে কথাা ়ে োজনাো ়েি চজরজ্ঞস বরেন, হযাাঁ ভে, অো, কংরগরসে ভননাো ভনারক 

 ারকচন  ভসটা ভনা ইংচেচজ বচের ়ে কইর ়েরদেই আে ়ো। নাে িনন একজন 

চবরেনরফেনারক নাো দরে ভটরন চনরন িা ়েচন  

  

অেচবন্দ ওষ্ঠ উরে বেে, এই কংরগ্ররসে িাো ভদরেে চকচিৎ িাত্র উপকাে হরব না। 

এো সেকারেে কারে শুধু চেরে িা ়ে। 

  

োজনাো ়েি বেরেন, নুই চক োজনীচন চনর ়ে চিন্তা কচেস নাচক  

  

অেচবন্দ উরঠ দাাঁচ ়েরন কনরেন, অরনকেি কথাা বরেে, দাদািোই। নুচি ক্লান্তু, এেন 

একটু  ুরিাও। 

  

বাইরে এরস চসগারেট ধচের ়ে অেচবন্দ ভোট োইর ়েে জনয অরপো কেরন োগে। বােীন 

চফেে প্রা ়ে দুপুরেে চদরক। োসরনে সুরে ন ়ে, োন্ত োরব অেচবন্দ চজরজ্ঞস কেে, 

ভকাথাা ়ে চগর ়েচেচে  ুি ভথারক উরঠই  
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দেজাে কারে দাাঁচ ়ের ়ে ননিুরো বােীন বেে, োো িাে কারে। আপচন ভ  আসরবন না 

আিারক ভকউ বরেচন। 

  

অেচবচন্দ চজরজ্ঞস কেে, ভনাে আজ ইস্কৃুে ভনই  

  

বােীন বেে, কী কেব, োো িা ভ  চকেুরনই না োইর ়ে ো ়েে না। ভসজদাাঁ, আিাে এ 

বাচ ়েরন থাাকরন ইরে করে না। িািাো আিারক িারে। বুর ়ো দাদু ো ়ো আে ভকউ োে 

করে কথাা বরে না। আচি োো িা’ে কারে িরে  াব  আপচন বরে চদরে হ ়ে! 

  

অেচবন্দ ভকানও উত্তে চদরন পােে না। এই ভোট োইচটে োগয নাে ভির ়েও অরনক 

ভবচে চব ়েচম্বন। বােীন িানৃরিহ ভনা পা ়েচন বরটই, নাে বদরে ভপর ়েরে অনযািাে। িা 

নাে কারে চবেীচষকা। অরনক চিচকৎসা করেও পাগে বউরক সুা কো ভগে না ভদরে 

 াক্তাে কুষ্ণধন ভ াষ নাাঁে স্ত্রী স্বনযেনা আে দুচট ভেরেরির ়েরক দূরে সচের ়ে চদরেন। 

আত্মাচেিানবেন বউরক বারপেবাচ ়ে পাঠারেন না। এই ভদও রেে চকেুটা দূরে 

ভোচহিীরন একচট বাগানবাচ ়ে ো ়ো করে স্বিযেনাে সরে বােীন ও নাাঁে ভবানরক োোে 

বযবাা কেরেন। উন্মাচদনী ভসই দুচট ভোট ভোট ভেরেরির ়েরকই এক এক সি ়ে অসম্ভব 

িােধে কেরনন, নারদে কান্না ভদেরে েে েে করে হাসরনন। ভকই নারক বাধা চদরন 

সাহস কেন না। পাগচে ভিিসারহব বরে সবাই নারক ে ়ে কেন, বাচ ়েে িরধয কদবাৎ, 

ভকউ ঢুরক এরে স্বিযেনা েুচে চনর ়ে নারক না ়ো কেরনন। ভেরেরির ়ে দুচটে ভেোপ ়ো 

ভেোবােও ভকান বযবাা হে না। 

  

ভক চ  ভদাষ নেন কেকানা ়ে একচট েচেনা োেরেন ও িরদে ভবানেরক চননযসেী 

করে চনরেন। অবেয েুেনা ়ে গচেবরদে িরধয চকেু চকেু দানধযান কেরনন বরে নাাঁে ভবে 

জনচপ্র ়েনাও চেে। চেশু দুচট অনাদরে, অবরহো ়ে বচধযন হরন োগে আগাোে িনন। 

নারদে পাোবােও উপা ়ে চেে না, দারো ়ো নচদে বাাঁক ভথারক, িারঠে িধয ভথারক ভসই 

েীন-সন্ত্রি বােক-বাচেকা দুচটরক িুরেে িুচঠ ধরে ভটরন আনা হন।  
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ভক চ  ভ াষ িারঝ িারঝ আসরনন ভোচহিীরন। ভেরেরির ়ে দুচটে অবাা ভদরে বুঝরেন, 

এরদে েচবষযৎ অন্ধকাে, িরি অকােকুষ্মারণ্ড পচেিন হরব। নাাঁে চনন ভেরে োত্র চহরসরব 

সুেযাচন অজযন কেরে ইংেযারি, আে বাচক দুচট ভোরিে ভেো ়োই চেেরে না। স্বিযেনাে 

কাে ভথারক চনচন ভেরেরির ়ে দুচটরক কেকানা ়ে চনর ়ে ভ রন িাইরেন, স্বিযেনা োচজ নন। 

কৃষ্ণধন িারঝ িারঝ এই প্রিাব চদর ়ে ভোক পাঠান, ভেষ প যন্ত স্বিযেনা চকেু টাকাে 

চবচনির ়ে ভির ়েচটরক চনর ়ে চদরেন বরট, চকন্তু বােীনরক চকেুরনই ো ়েরবন না। পাগে 

িারক কারে বােীন আবও চনপীচ ়েন হরন োগে। 

  

একচদন েীনকারে বােীন বাগারন ভেো কেরে, নাে পাগে িা বরস আরে অদূরে একটা 

ভবচিরন, একটা গুণ্ডািনন ভোক বাগারন ঢুরক এরস স্বিযেনারক চজরেস কেে, 

ভিিসারহব, গুে ভেগা  ভস ঝপ করে এক ভকাাঁি ়ে ফুে স্বিযেনাে সািরন েুাঁর ়ে চদর ়েই 

বােীরনে হান ধরে টানরন টানরন ভদ ভদৌ ়ে ভদ ভদৌ ়ে। স্বিযেনা ভেনে ভথারক একটা েম্বা 

ভোো এরন গুণ্ডাটারক না ়ো কেরেন, আেও চকেু ভোক েুরট ভগে, গুণ্ডাটা নবু বােীনরক 

েযাাঁি ়োরন েযাাঁি ়োরন ভটরন চনর ়ে িেে, নাে িুে ভিরপ ধরে নুরে ভফেে ভেরন। 

  

ভসই গুণ্ডাচট কেকানা ়ে ভগারিস ভেরন বােক বােীনরক  েন এরন নুেে, নেন নাে 

প্রা ়ে অজ্ঞান অবাা। এক সি ়ে নাে েেীরে একটা নেি হারনে স্পেয অনুেব কেে, এক 

নরুিী নারক ভকারে নুরে চনর ়ে বেরন োগে, আহারে বাোে না জাচন কন কি হর ়েরে, 

ভসানা আিাে, িাচনক আিাে—। এিন ভিহপূিয সুে বােীন ভকান েিিীে কাে ভথারক আরগ 

ভোরনচন, এিন আদে ভস কেনও পা ়েচন। 

  

েচেনা নরুিীচটরক কৃষ্ণধন ভকাথাা ভথারক সংগ্রহ করেচেরেন না জানা  া ়ে না। চকন্তু বহ 

োরগয চনচন এিন একচট েিিীেত্ন ভপর ়েচেরেন। ভসই দী চেনীচট ভ িন রূপসী, 

ভনিনই, নাে গুি, নাে অন্তেচট দ ়োিা ়ো ়ে পূিয। আপ্রাি ভিিা ়ে ভস কৃষ্ণধরনে িদযপারনে 

ভনো প্রা ়ে োচ ়ের ়ে এরনচেে, অসুেী  াক্তােচটে েন্নো ়ো সংসারে একটা ,ী আনাে ভিিা 

করেচেে। স্বিযেনাে ভেরেরির ়ে দুচটরক ভস আপন সন্তারনে িনন বুরক ভটরন চনে। 
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ভির ়েচট চকেুটা ব ়ে। ভস িুে ভগাাঁজ করে থাাকরেও বােীন জীবরন প্রথাি ভিহ িিনাে স্পেয 

ভপর ়ে নারক আকর ়ে ধেে। নেন ভথারক ভসই নরুিীচট হে বােীরনে োো িা। 

  

কর ়েকচট বেে এইোরব ভবে িেচেে, হঠাৎ কুষ্ণধরনে িৃনুযে পে সব আবাে ওেটপােট 

হর ়ে ভগে। কৃষ্ণধন সুচবরবিরকে িনন উইে করে চগর ়েচেরেন, নাে পাগে পত্নীে 

আজীবন েেিরপাষরিে জনয চকেু টাকা আোদা করে ভেরে বাচক সব চকেু চেরে 

চদর ়েরেন নাে চিনী ়ে জীবনসচেনীে নারি, নাে নত্ত্বাবধারনই ভেরেরির ়ে দুচট িানুষ হরব। 

চকন্তু ব্রাহ্মসিারজে সুনীচনে ধ্বজাধােীরদে এটা পেন্দ হে না। কৃষ্ণধন ভেষজীবরন 

ব্রাহ্মরদে সরে ভকানও সম্পকয না োেরেও এক সি ়ে ভনা ব্রাহ্মধরিয দীো চনর ়েচেরেন। 

নাাঁে ভেরেরির ়ে থাাকরব এক েচেনাে কারে  এক ব্রাহ্ম ভননা একচদন ভসই েিিীে কারে 

এরস অচন ভিহি ়ে করি বেরেন, কৃষ্ণধরনে উইেটা একবাে ভদোও ভনা িা। সেে 

চবশ্বারস ভসই েিিী উইেচট এরন চদরেন। ভসচট সরে সরে পরকট েরে ব্রাহ্ম ভননাচট 

এবাে েক্তিরে ধিক চদর ়ে বেরেন, েবেদাে, এে কথাা আে উ্চপােিও কেরব না। না 

হরে আদােরন প্রিাি করে ো ়েব ভ , এই উইে জাে, আে নুচি একটা বাজারেে ভবেযা 

িাচগ। চবষ ়েসম্পচত্তরন ভনািাে ভকানও অচধকাে ভনই। 

  

সবয চবষর ়ে স্ত্রীে িনন হরেও ভ রহনু কৃষ্ণধরনে সরে নাে চববাহ হ ়েচন নাই ভস েিিীরক 

সব চকেু ভথারক বচিন কো হে। নাাঁরক ভিাট পাাঁি হাজাে টাকা চদর ়ে ভকর ়ে চনর ়ে  াও ়ো 

হে ভেরেরির ়ে দুরটারক। ভের ়ে  াবাে সি ়ে বােীন ও নাে োো িা, দু জরনেই কান্নাে 

অন্ত ভনই। 

  

ভসই ভথারক বােীন আরে ভদও রেে এ বাচ ়েরন, নারক স্কৃুরে েচনয করে ভদও ়ো হর ়েরে, 

চকন্তু প ়োশুরনা ়ে নাে িন ভনই। এ বাচ ়েরন ভকউ নাে আদে ত্ন করে না। োোিা 

বােীনরক েুেরন পারেনচন, িারঝ িারঝই চনচন ভদও রে েুরট আরসন বােীনরক শুধু 

একবাে ভিারে ভদোে জনয। কৃষ্ণধরনে িৃনুযে পে চনচন চবধবাে ভবে ধােি করেরেন, 

অনয ভকানও পুরুরষে সরে সম্পকয ভনই, আে বােীনই নাাঁে সন্তান। এোরন এরস চনচন 

একচট ধিযোো ়ে ওরঠন, ভ  কর ়েকটা চদন থাারকন, বােীন নাে কাে ো ়ো হ ়ে না। োো 
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িাে কারে চগর ়েই ভস সচনযকারেে আনরন্দ থাারক। চকন্তু বােীনরক সন্তান চহরসরব পাবাে 

আইনসেন ভকানও অচধকাে ভনই োো িা’ ে।  

  

অেচবন্দ এই সব  টনাে চকেু চকেু শুরনরে িাত্র, সব জারন না। োো িারক ভস কেনও 

ভদরেচন। ভেরষে চদরকে কাচহনী শুচনর ়ে বােীন বযথায করঠের বেে, ভসজদা, আপচন একবাে 

োো িা’ে সরে ভদো কেরন  ারবন  এই ভনা কারেই ধিযোো। ভদেরবন, চনচন িানুষ 

নন, ভদবী। 

  

অেচবন্দ দু’চদরক িাথাা ভনর ়ে শুকরনা গো ়ে বেে, না, আচি চগর ়ে কী কেব  আচি নাে 

কথাা বুঝব না, চনচন আিাে কথাা বুঝরবন না। না ো ়ো, চনচন ভনাে োো িা হরন পারত্রন, 

আিাে ভনা ভকউ নন। আচি আিাে পাগে িার ়েে পাগে ভেরে! 

৪৭. গোে প্রা ়ে সচন্নকরট ভবাসপা ়ো 

বাগবাজারে, গোে প্রা ়ে সচন্নকরট ভবাসপা ়ো ভেরনে ১৬ নম্বে বাচ ়েচট ো ়ো চনর ়েরেন 

চনরবচদনা। পুেরনা আিরেে ভদানো বাচ ়ে, ভিাটা ভিাটা ভদও ়োে,  েগুচেে ভিরঝ োে 

েরেে পাচেে কো। আরো-বানারসে অোব ভনই, পারেই এক টুকরো োচে জচি ও 

একচট পুকুে, জানো চদর ়ে ভদো  া ়ে অচবোি িানুরষে আনারগানা, এ পথা চদর ়ে অরনরক 

গোিারন  া ়ে। অপোরেে পে পল্লীচট চনজযন হর ়ে আরস, নেন অবেয শুরু হ ়ে িোে 

গুনগুনাচন। 
  

এ বাচ ়েরন চনরবচদনা একা থাারকন। প্রথাি কর ়েক চদন একচট পচেিাচেকাও পাও ়ো 

 া ়েচন। চবধিযী, ভম্লেে বাচ ়েরন কাজ কেরন আসরব ভক  ভশ্বনাে োজাে জাচন সম্পরকয 

োেনী ়ে চহন্দুরদে িরনাোবচট অচন চবচিত্র।  ুগপৎ, ে ়ে ও  ৃিা না িরন িরন ভপাষি 

করে। ইংরেরজে সািরন প ়েরে নাো ের ়ে কাাঁরপ, সািানয ভিাে োোচনরন নাে পার ়ে 

ধরে কাকুচন-চিনচন কেরনও চিধা করে না, অথাি ভকান ইংরেজ োচনে করে  াকরেও 

নাে সরে ভেরন বসরব না, নাে ভোাঁও ়ো জে পান কেরব না। অনয ভকান ধরিযে িানুরষে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 701 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সরে চহন্দুরদে পান-রোজরন আপচত্ত আরে ভনা বরটই, এিনকী উ্চপবরিযে চহন্দুো অনয 

চহন্দুরদেও স্পেয  ৃিা করে, এই েুাঁৎিারগযে ঐচনহাচসক কােিচট চনরবচদনা এেনও বুঝরন 

পারেন না। এই োেরনেই িুসেিানরদে িরধয চকন্তু এেকি েুৎিাগয ভনই। 

  

অরনক ভিিা ়ে এক বৃদ্ধারক পাও ়ো ভগরে, ভস প্রা ়ে এক েুনেুরন বুচ ়ে, নাে সান কুরে 

ভকউ ভনই। অোরবে না ়েনা ়ে ভস এ বাচ ়েরন পচেিাচেকাে কাজ কেরন োচজ হর ়েরে 

বরট, চকন্তু দুচট েনয চদর ়েরে। ভিিসারহব কেনও োন্না রে ঢুকরবন না, এবং 

ভকানওিরিই নাে উনুন ও জরেে পাত্র স্পেয কেরন পােরবন না। চনরবচদনা নারনই 

োচজ। প্রথাি চদন চনরবচদনা নারক চজরজ্ঞস করেচেরেন, ভনািাে নাি কী  আচি ভনািা ়ে 

কী বরে  াকব  বৃদ্ধা বরেচেে, আিাে নারিে দেকােটা কী। আচি ভনািাে চঝ, সবাই 

চঝরক চঝ বরেই  ারক। চনরবচদনাে ভবে িজা ভেরগচেে, চঝ েব্দটা ভ  দুচহনাে অপভ্রংে 

না চনচন এনচদরন ভজরন ভগরেন, অথাযাৎ এই পচেিাচেকাচট বর ়েরস নাাঁে চিগুরিে ভবচে 

হরেও ভস হে নাাঁে ভির ়ে, আে চনচন হরেন ওই বৃদ্ধাে িা! 

  

বৃদ্ধাচটে কারজ ভবে উৎসাহ আরে। সাো বাচ ়ে  েরদাে ধুর ়ে িুরে পচেষ্কাে করে োরে, 

অনয সি ়ে পর ়ে পর ়ে  ুরিা ়ে। চনরবচদনা একা একা বরস ভেোপ ়ো করেন, কেনও 

বাইরেে দৃরেযে চদরক ভির ়ে থাারকন। োেরন এরস এই প্রথাি চনচন একো থাাকরেন, নাও 

এরকবারে ভদচে ভোকরদে পা ়োে িরধয। স্বািীচজ পাহা ়ে ভথারক ভনরি আসাে পে ভজা 

িযাকোউ  আে ওচে বুে উত্তে োেরন আেও ভব ়োরন ভির ়েচেরেন। ওাঁরদে সরে 

কর ়েকচদন থাাকাে পে চনরবচদনাে িন িিে হর ়ে উরঠচেে, আে ভকানও চবরেষ দ্রিবয 

াান বা প্রাকৃচঠক ভসৌন্দর য আকষযি ভবাধ করেনচন। স্বািীচজ থাাকরবন কেকানা ়ে আে 

চনচন থাাকরবন অন দূরে। দুই সচেনীরক ভ্রািযিাি ভেরে চনরবচদনা একাই িরে এরসরেন 

এোরন। স্বািীচজে সরে প্রচনচদন ভদো হ ়ে না, নবু ভনা চনচন এই েহরেই আরেন, নারনই 

েচক্ত পাও ়ো  া ়ে। ভবেুর ়ে িঠ গ ়োে কাজ ভজােকদরি িেরে, স্বািযীচজ কেনও ভসোরন 

পচেদেযরন  ান, কেনও এই বাগবাজারেই বেোি বসুে বাচ ়েরন এরস থাারকন। িারঝ 

িারঝ িা ভেরন িরে আরসন চনরবচদনাে কারে।  
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বাোন্দারনই চনরবচদনা িা বানাবাে একটা চনজস্ব বযবাা করেরেন। চনরবচদনা কারপ িা 

ভোঁরক  েন দুধ-চিচন ভিোন, নেন চঝচট একটু দূরে বরস অবাক ভিারে নাচকর ়ে থাারক। 

আরগ কারুরক ভস িা পান কেরন ভদরেচন। চনরবচদনা এক চদন অনযিনস্কৃোরব িার ়েে 

কাপচট বাচ ়ের ়ে চদর ়ে বেরেন, চঝ, এে িরধয আে একটু গেি জে ভঢরে দাও ভনা! 

বৃদ্ধাচট আাঁনরক উরঠ দ্রুন ভসথাান ভথারক িরে ভগে। োচনক বারদই ভস চফরে এে সমূ্পিয 

িান করে, চেচজ-কাপর ়ে। ভম্লে-েিিীে পাত্র েুাঁর ়ে ভফেরে নারক িান করে পচবত্র হরন 

হরব না! 

  

এ জা ়েগা ়ে এেকি বযবহাে ভপরন ভপরন চনরবচদনাে এেন আে োগ চকংবা দুুঃেও হ ়ে 

না। একটা পাত্র শুধু একবাে েুাঁরে কী করে িানুরষে েেীে অপচবত্র হ ়ে চকংবা ভেনরেে 

পানী ়ে পারনে অর াগয হর ়ে  া ়ে, এ নাে ভকানওচদন িাথাা ়ে ঢুকরব না। চনচন ভহরস 

বেরেন, ওরগা ভির ়ে, েুে করেচে, আে ভনািা ়ে েুাঁরন বেব না।  
  

নােপে চনচন এাঁরটা কাপ-চ ে ধুরন শুরু কেরে পচেিাচেকাচট গজগজ করে কারে এরস 

বেে, ভোরনা ভগা িা, এবাে ভথারক ভনািাে বাসনপত্র ধুর ়ে ভনব, চকন্তু আে ভকানও 

সারহব-রিি এরে নারদে সব চকন্তু আচি েুাঁরন পােব না। 

  

চনরবচদনাে িরন হে, এটাই একটা চবোট জ ়ে। এই পচেিাচেকাচট নাাঁরক ভেষ প যন্ত 

আপন বরে গ্রহি করেরে। 

  

অদুরেই আে একচট ো ়ো বাচ ়েরন থাারকন সােদািচি। চনরনচন িারঝ িারঝই ভসোরন 

 ান, এই েিিীচটে সাচন্নরধয নাে িন চিন্ধ হর ়ে  া ়ে। সােদািচি সন্তানহীনা, নবু নাে 

েেীরে ভ ন িা-িা গন্ধ আরে। োিকৃষ্ণ পেিহংরসে সব চেরষযে ভিারেই সােদািচি 

িানৃবৎ। সাধােি গ্রািয এই িচহোচটে প্রেে বুচদ্ধ ও চবরবিনােচক্ত ভদরে চনরবচদনা প্রা ়েই 

চবচমিতন হর ়ে  ান। স্বািীচজে কারে চনচন শুরনরেন ভ , স্বািীে জীচবনকারে সােদািচি 

থাাকরনন প্রা ়ে সকরেে দৃচিে আ ়োরে। নাে অচিত্বই ভটে পাও ়ো ভ ন না, এেন 

োিকৃরষ্ণে ব ়ে ব ়ে চেচেন অনুগািীোও নাাঁে পোিেয চনর ়ে থাারকন। চগচেে ভ াষ এরস 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 703 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আের ়ে পর ়েন নাে পার ়েে কারে। আেও চবমিতর ়েে কথাা, অরনক উ্চপবংেী ়ে িচহোোও 

ভ -সব সংস্কৃাে কাচটর ়ে উঠরন পারেনচন, সােদািচি না ভপরেরেন। নাে ভোাঁ ়োোচনে 

বাচনক ভনই, চনচন চনরবচদনাে সরে বরস আহাে গ্রহি করেরেন স্বেরন্দ। িারঝ িারঝ 

আদে করে চনরবচদনাে গার ়ে হান বুচের ়ে ভদন। 

  

বেোি বসুে বাচ ়েরন চনরবচদনা  ান িারঝ িারঝ। স্কৃুে ভোোে বযাপারে ভসোরন 

আরোিনা হ ়ে। চনরবচদনা এ-রদরে এরসরেন ভির ়েরদে িরধয চেো চবিারেে উরিেয 

চনর ়ে, ভস কাজ শুরু কো দেকাে। ভির ়েরদে জনয স্কৃুে-করেজ ইচনিরধযই াাচপন হর ়েরে 

ভবে কর ়েকচট, চনরবচদনা আে ননুন কী কেরবন  স্বািীচজ িান, এোনকাে ভির ়েরদে শুধু 

চবচেচন ঢরে চেো না চদর ়ে নারদে প্রািীন োেনী ়ে নােীে আদরেয গর ়ে ভনাো ভহাক। 

প্রাথাচিক প যার ়ে ভোট আকারেই একটা চবদযাে ়ে াাচপন হরব। বেোি বসুে বাচ ়েরন 

চনরবচদনা  েন নাে প্রিাচবন স্কৃুে সম্পরকয বুচঝর ়ে বেচেরেন চকেু চবচেি বযচক্তরক, 

কেন িুচপ িুচপ স্বািীচজ ভ  ভপেরন এরস বরসরেন, চনচন েেই করেনচন। ভসচদন ভবে 

ে ু ভিজারজ চেরেন চবরবকানন্দ, ভপেন ভথারক কারুরক গুাঁরনা িােরেন, চফসচফচসর ়ে 

িসকো কেরেন। সবাই িুগ্ধ হর ়ে চনরবচদনারক ভদেরে এবং নাে ইংচেচজ বক্তৃনা শুনরে, 

চকন্তু ভক ভকান সহর াচগনাে প্রিাব চদরে না। ভির ়েরেে জনয স্কৃুে েুেরন ভগরে সবরির ়ে 

আরগ প্রর ়োজন ভনা চকেু োত্রী ভজাগা ়ে কো, চকন্তু বাগবাজারেে িনন ভগাাঁ ়ো চহন্দু 

পল্লীরন এক চিিান িািােনীে কারে ভির ়ে ভদরব ভক  উপচান েদ্র বযচক্তো িরন িরন 

চনরবচদনারক সিথাযন কেরেও পচেবারে আপচত্তে কথাা ভেরব ের ়ে িুে েুেরেন না। 

  

চবরবকানন্দ একজনরক ভোাঁিা ভিরে বেরেন, ওরে বযাটা হরে, নুই ভির ়েে বাপ হর ়ে িুে 

বুরজ আচেস ভ ! ভনাে ভির ়েরক িানুষ কেচব না  ওই িািােনী চক োচে  রে প ়োরব  

  

উক্ত বযচক্তে নাি হেরিাহন, ভস ৎবু িুে ভোরে না। চবরবকানন্দ আে একজনরক বরেন, 

ও িোই, আপনােও ভনা ভির ়ে আরে, উঠুন, উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেুন, আচি ভির ়ে ভদব! 
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ভকউ িুে ফুরট এই কথাাচট উ্চপােি করে না। চবরবকানন্দ নেন হেরিাহরনে কাাঁধ োিরি 

ধরে বেরেন, োো, ভনাে আজ চনিাে ভনই। শুধু িুরেই ব ়ে ব ়ে কথাা, আে কারজে 

সি ়ে বউর ়েে আাঁিরে েুরকারনা! 

  

গো িচ ়ের ়ে চনচন বেরেন, ওর ়েে, চিস ভনাবে, চদস ভজন্টেিযান অফােস চহজ গােয টু 

ইউ!  

  

চনরবচদনা প্রথারি িিরক উরঠচেরেন। স্বািীচজ নাাঁরক বরেচেরেন, নাাঁে ইস্কৃুরেে বযবাা 

চনরজরকই কেরন হরব, স্বািীচজ চকেু সাহা য কেরন পােরবন না। ভসই জনয চনরবচদনা 

এোরন চবরবকানন্দে উপচাচন আোই করেনচন, চকন্তু নাাঁে োজা নাাঁরক ভোরেনচন, েন 

কাজ ভফরে িরে এরসরেন এোরন! চনরবচদনাে বক্তৃনা ভথারি ভগে, উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে 

বাচেকাে িনন েুচেরন হাননাচে চদর ়ে উঠরেন। নাাঁে ইরে কেে নািরন! সচনয সচনয 

নারিে েচেরন দুেরন োগরেন চবরবকানন্দে চদরক এক দৃচিরন ভির ়ে ভথারক। 

  

চনরবচদনা এেন একা একাই কেকানা েহরে ভ োরফো কেরন পারেন। বাগবাজারে 

ভোক অবাক হর ়ে ভির ়ে ভদরে, োনা িাথাা ়ে চদর ়ে এক সুন্দেী ভিিসারহব ভহাঁরট  ারেন 

েযািবাজারেে চদরক। ভসোরন ভ া ়োগাচ ়েে আড্ডা। এেন োো োো বাংো বেরন 

পারেন, গার ়ো ়োনরনে সরে দেদাি কেরন অসুচবরধ হ ়ে না। কেকানাে ভবে চকেু সম্ভ্রান্ত 

পচেবারেে সরে নাাঁে পচেি ়ে হর ়েরে। এোরন ভ  এন ইংচেচজ জানা চেচেন িানুষজনও 

আরে, ভস সম্পরকয নাে চঠক ধােিা চেে না। চবরেরন থাাকাে সি ়ে োেনী ়ে নােীরদে 

ভোিনী ়ে অবাাে কথাাই বােবাে পর ়েরেন চবচেন্ন সংবাদপরত্র, চকন্তু এোরন ভ  

সংস্কৃােিুক্ত, উ্চপ-রিধাসম্পন্ন চকেু চকেু েিিীও আরে, নাে ভকান উরল্লে ওইসব 

সংবাদপরত্র থাারক না। 

  

এোনকাে সম্ভ্রান্ত ও অচেজান সিারজ স্পি দুচট োগ চনরবচদনাে ভিারে পর ়ে। একচট 

হে ইে বেী ়ে সিাজ, নাো সেকারেে উ্চপ-িাকুরৱ অথাবা বাচেিাে,  াক্তাে, জচিদাে। 

নাো চবচেচন আদব-কা ়েদা ়ে অেযি, ইংচেচজ ো ়ো কথাাই বরে না, চনরজে ভদরেে 
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ঐচনহয সম্পরকয সরিনন ন ়ে, জারনই না চকেু, ইংরেজরদে ভনকনজরে থাাকাটাই নাো 

পেিাথায জ্ঞান করে। আে একচট চেচেন সিাজও গর ়ে উরঠরে,  াো শুধু স্কৃুে-করেরজে 

ভেোপ ়ো চেরেই োন্ত হ ়ে না, আেও প ়োশুরনা করে, চনরজে ভদরেে গচণ্ডে বাইরেও 

নারদে দৃচি  া ়ে, নারদে চবশ্ব ভিননা গর ়ে উরঠরে, আবাে চনরজে ভদরেে েুি ভগৌেব 

পুনরুদ্ধারেে কথাা চিন্তা করে। এো অচধকাংেই ভকানও না ভকানও ব্রাহ্ম সিাজেুক্ত। এই 

ব্রাহ্মরদে সরে আোপ-আরোিনারনই চনরবচদনা ভবচে স্বচি ভবাধ করেন। চবরবকানন্দও 

ব্রাহ্মরদে সরে নাাঁে এই ভিোরিো সিথাযন করেরেন, চনচন িারঝ িারঝই বরেন, ভিক 

ইনরো স টু দা ব্রাহিজ, ব্রাহ্মরদে িরধয ঢুরক পর ়ো, নারদে ভনািাে দরে টারনা। 

  

ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুে পচেবােচটরক ভদরেই চনরবচদনা সবরির ়ে ভবচে ভিাচহন হর ়েরেন। 

োো-প্রোো ়ে েচ ়ের ়ে  াও ়ো এক চবোে ভগাষ্ঠী, চবত্তবান, উ্চপ রুচিসম্পন্ন এবং এই 

পচেবারেে শুধু পুরুষো না, অরনক নােীও ভ িন রূপবনী ভনিচন চবচেন্ন গুরিে 

অচধকাচেিী। এিন একচট পচেবাে চনচন ইংেযারন্দও ভদরেনচন। ঠাকুেবংরেে ভির ়েরদে 

সরে চনচন চিরে ভ রন পারেন সহরজ, নাাঁে চবরেষ োব হর ়েরে সেোে সরে। এই 

ভির ়েচট ভ িন চবদুষী, ভনিচন ভনজচস্বনী, এিন ভদোত্মরবাধ চনচন আে ভকানও বেনােীে 

িরধয ভদরেনচন। 

  

চবরবকানন্দে সরে সেোে আরগই ভ াগার াগ হর ়েরে চিচঠপরত্রে িাধযরি। পচিি জগরন 

চবরবকানন্দ োেনত্মাে বািী প্রিাে করে সা ়ো জাচগর ়ে এরসরেন বরে সেো নাাঁে প্রচন 

আকৃি। চবরবকানন্দও সেোে ওজচস্বনা ও িুক্ত িরনে পচেি ়ে ভপর ়ে ইরে প্রকাে 

করেরেন ভ , নাে িনন েিিীে চবরদরে চগর ়ে বক্তৃনা কো উচিন।  

  

সেো ও চনরবচদনা পেস্পরেে বাচ ়েরন িারঝ িারঝই  ানা ়োন করেন। চনরবচদনা 

চবরবকানরন্দে চেষযা এবং োিকৃষ্ণ সরঙ্ঘে িানুষজরনে সরেই নাে প্রধান ভ াগার াগ, 

নাই সেোে িনন অরনরকেই প্রথাি প্রথাি িরন হর ়েচেে ভ , এই চবরদচেনী বুচঝ েুবই 

ধিযপ্রািা এবং কবদাচন্তক আদরেযে কারে আত্মসিপযি করেরেন। চকন্তু চকেুচদন আোপ 

পচেির ়েে পে সেো বুঝরন পােে ভ , চনরবচদনাে উৎসাহ ও আগ্রহ আরে নানা চদরক, 
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চেল্প ও িারুকো, সাচহনয, চবজ্ঞান, সািাচজক অবাা চনর ়ে চনচন চিন্তা করেন। এবং 

চনচন োেরন ইংরেজ োসরনে ভ াে চবরোধী। এই বযাপারে সেোে সরে নাাঁে েুব িরনে 

চিে হে। সেো িাইরে, এ ভদরেে িানুষরদে আত্মি যাদাজ্ঞান চফচের ়ে আনরন,  ারন 

েীরুনা ও কাপুরুষনা কাচটর ়ে এ ভদরেে িানুষ চনরজরদে ইংরেজরদে সিকে িরন 

কেরন পারে, ভস জনয ভস সঙ্ঘ াাপন করবে। চনরবচদনাও নাই িান।  

  

চকেুচদন ভ াোরফো কোে পে চনরবচদনা বুঝরন পােরেন, বাোচেরদে িরধয অরনক 

দোদচে। ঠাকুন পচেবারেে ভোকজনরদে সরে োিকৃষ্ণ সম্প্রদার ়েে প্রা ়ে ভকানও 

ভ াগার াগ ভনই, চবরবকানন্দ আরিচেকা ়ে চগর ়ে ভ  চবপুে সা ়ো জাচগর ়ে এরসরেন না 

চনর ়ে একিাত্র সেো ো ়ো এ পচেবারেে আে ভকউ উ্চপবািয করে না, বেং ভ ন একটা 

সুক্ষ্ম নাচেরেযে োব আরে। ব্রাহ্মরদে িরধযও আবাে চননচট োগ। ভগাাঁ ়ো চহন্দুোও 

োিকৃষ্ণ অনুগািীরদে সুিরে ভদরে না। আবাে একদে চেচেন িানুষ ব্রাহ্ম এবং 

কােীসাধকরদে িনন দুই সম্প্রদা ়ে ভথারকই সিদূেত্ব েো করে। অথাি পোধীননাে 

েৃঙ্খে ভিািরনে জনয  েন ভদরেে িানুষরক সংগচঠন কোে চিন্তা কো হরে, নেন 

দোদচে ও চবরেদ  ুচির ়ে একনা আনা ভনা সবযপ্রথাি কাজ। কংরগ্ররসে প্লযাটফরিয শুধু 

বক্তৃনা চদর ়ে ভস কাজ হরব না, সিারজে সবযিরে ঐকযবদ্ধ হও ়ো দেকাে। 

  

চনরবচদনা একচদন এই প্রসে নুেরনই সেো উৎসারহে সরে সিথাযন জানাে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভপ্লগ ভোরগে সংিিরিে সি ়ে োিকৃষ্ণ সম্প্রদা ়ে ভসবাে কারজ 

ভনরিচেে, স্বািীচজ বরেচেরেন, দচেদ্র িানুরষে ত্রারিে কারজ টাকাে অোব হরে চনচন 

ভবেু ়ে িঠ চবচি করে চদরনও োচজ আরেন। চকন্তু টাকাে অোব হরব ভকন, এ ভদরে চক 

ধনী ভোক ভনই  নাো ভনা োিকৃষ্ণ সঙ্ঘরক সাহা য কেরন এচগর ়ে এরেন না। অনযোও 

চকেু চকেু ভপ্লগ প্রচনরোরধে কাজ করেরেন চঠকই, চকন্তু সবাই চিরে একসরে সংগচঠন 

হরে চক কাজ আেও বযাপক ও সুষ্ঠু হন না  
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সেো বেে, ভস কথাাও িাচন। আপনাোও ভদরেে িানুরষে কেযাি িান, আিোও ভসই 

কারজ ব্রনী হরন িাই। আপনারদে সরে হান চিচের ়ে চনরন আিারদে একটাই বাধা আরে। 

স্বািী চবরবকানন্দ এবং নাাঁে সনীথাযো োিকৃষ্ণ পেিহংসরক অবনাে চহরসরব পূজা করেন। 

এটা আিো িাচন কী করে  ভকানও িানুষ নাে চনজগুরি চকংবা সাধনা ়ে  অসাধােি বা 

িহরত্বে প যার ়ে উন্নীন হরন পারে, চকন্তু নারক ীশ্বরেে অবনাে চহরসরব গিয কোে কী 

দেকাে! 

  

চনরবচদনা চবচমিতনোরব সেোে চদরক ভির ়ে েইরেন। 

  

সেো আবাে বেে, চহন্দুরদে চক অবনারেে অোব আরে  িােও অবনাে, কেপও 

অবনাে, আেও অবনাে িাই  আিো অবনােবাদ িানরন পাচে না। কােীপুরজা চনর ়ে 

বা ়োবাচ ়ে, পাঠা বচে, েক্তােচক্ত, বীেৎস বযাপাে, এ ভনা বািািােী নন্ত্র সাধনা! স্বািী 

চবরবকানন্দ ভনা প্রা ়েই বরেন, দচেদ্র নাো ়েরিে ভসবা কোই সবরির ়ে ব ়ে ধিয, আপচন 

ওাঁরক বেুন না, এেন চকেুচদন োিকৃষ্ণরক অবনাে চহরসরব পুরজা কো ভথারক চবেন 

থাাকরন, না হরে আিো সবাই চিরে একসরে ভদরেে ভসবা ়ে চন ুক্ত হই!  

  

সেোে এই দাচবে কথাা শুরন স্বািীচজ দপ করে জ্বরে উঠরেন। ঠাকুে পচেবারেে 

ভির ়েচটে এন স্পধযা! ও ভদরেে জনয কী করেরে, শুধু িুরেই ব ়ে ব ়ে কথাা! আিো গুরুে 

পূজা বন্ধ কেরে নরবই ওো হান ভিোরবন! ভদেচহলনষী িহাত্মা সব ভকিন িানুষ না 

আিাে জানরন বাচক ভনই। বচে এ ভদরেে জনয বুক ধ ়েফ ়ে, কচেজা ভোঁ ়ে-রোঁ ়ে, প্রাি 

 া ়ে- া ়ে, করঠের   ়ে-  ়ে, আে একচট ঠাকুরেই সব বন্ধ করে চদরে  এই সব ভোক গ্লাস-

ভকরসে ভেনরে োে, কারজে সি ়ে  ন ওো ভপেরন থাারক, ননই কেযাি!  

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে চসংরহে িনন গজোরন গজোরন চনচন বেরন োগরেন, জাচন কােীপুরজা 

সম্পরকয ওাঁরদে আপচত্ত, িহািা ়োে আোধনাে িূে নত্ত্ব ওো কী ভবারঝ  আিো চবধবাে 

ভব চদই, আে পুনুেপুরজা িাচন না, এসব আে িরে না। আরিচেকা ়ে ভদেোি ভনা, নাো 

িা ়ে চফেসচফ, োচনযং, ফাাঁকা গচ্পর আে ভকউ ভোরন না। 
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একচট ভথারি চনরবচদনাে চদরক নীব্র ভিারে চকেুেি ভির ়ে ভথারক চনচন বেরেন, িাগযট, 

ভনািারক চদর ়ে িা কােীে ওপে আচি বক্তৃনা ভদও ়োব! এই কেরকনা েহরেে িাথাা 

িাথাা ভোকরদে সািরন নুচি কােী সাধনাে দেযন নত্ত্ব ভোনারব। 

  

চনরবচদনা িিচকন হর ়ে বেরেন, আচি  আচি কনটুকু জাচন! 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, আচি ভনািারক ভেোব। নুচি আকে গ্রন্থগুচে পর ়ে ভনরব। নুচি 

পাোরব! ‘বজ্রাদচপ করঠাবাচন িৃদুচন কুসুিাদচপ’—এই হরব ভনািাে িূেিন্ত্র। 

  

সেো শুধু চনরবচদনারক িুরে বরেই োন্ত না হর ়ে চবরবকানন্দরক চিচঠ চেরেও ভসই 

প্রিাব জানাে। চবরবকানন্দ পচেহাস-চবদ্রুপপুিয এক উত্তে চনরেন নারক। 

  

চনরবচদনাে িরন হে, অনয কারুে িাধযরি চক চিচঠপরত্র এ চবষর ়েে ভকানও সুোহা হরন 

পারে না। িুরোিুচে আরোিনা ়ে চকেু ফে পাও ়ো ভ রন পারে। চনচন একচদন সেোরক 

চনিন্ত্রি কেরেন চনরজে বাচ ়েরন। ভসচদন চবরবকানন্দ চনরজে হারন োন্না কেরেন, োন্নাে 

েে নাাঁে ককরোে বর ়েস ভথারকই, এেনও িারঝ িারঝ োন্না কেরন োেবারসন। ভসচদন 

আেও কর ়েকজন অচনচথা ের ়েরে, োও ়োদাও ়ো আে বে েচসকনা িেে অরনকেি ধরে, 

গুরুনে চবষর ়ে আরোিনাে সুর াগ হে না। 

  

আহাোরন্ত চনরবচদনাে সিরে সেো প্রসেটা উিাপন কেরন ভ রনই চবরবকানন্দ 

ভসচদরক িরনার াগ না চদর ়ে হকুরিে সুরে বেরেন, িাগযট, আিাে জনয নািাক ভসরজ 

আরনা ভনা! 

  

চনরবচদনা েযাবািযাকা ভের ়ে চগর ়ে স্বািীচজে িুরেে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, নািাক কী 

করে সাজরন হ ়ে, আচি ভনা জাচন না। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, একটা করেরন এক গুচে নািাক চদর ়ে নাে ওপে চটরক িাচপর ়ে 

নােরকাে ভোবা চদর ়ে ধোরব। আরি আরি ফুাঁ চদরে ধেরব।  াও, চনর ়ে এরসা। 
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সদয চন ুক্ত ভকানও দাসীে িনন অপটু হারন করে ধচের ়ে চনর ়ে এরেন চনরবচদনা। 

চবরবকানন্দ ভসই করে হরকাে পে িাচপর ়ে ভিাে বুরজ আোরিে সরে টানরন োগরেন। 

  

অরনরকে ধােিা, এই ভ  অরনক চবরদচে চেষয-চেষযা স্বািীচজে িােপারে এরস জুরটরে, 

স্বািীচজ বুচঝ নারদে সরে সব সি ়ে স্তুচন ও িরনােঞ্জরনে সুরে কথাা বরে নারদে বে 

করেরেন। সেো ভ াষাে চনরজে িরে ভদরে  াক, চগর ়ে নাে পচেবারেে ভোকজনরদে 

বেুক, ভসবা কোে অচধকাে োে করেই এো ধনয! এ ভসবা কেরে ,ীোিকৃষ্ণ 

পেিহংরসে এক চেষযরক। 

  

চবচেন্ন সম্প্রদার ়েে কিত্রী বন্ধরনে চিন্তা এে পরেও চনরবচদনা ো ়েরেন না। সেো ব্রাহ্ম 

সিারজে প্রচনচনচধত্ব করে না, নাে ভির ়েও  াো উ্চপপরদ প্রচনচষ্ঠন এবং দাচ ়েত্ববান, 

ভসেকি কর ়েকজরনে সরে স্বািীচজে িুরোিুচে সাোৎকাে  চটর ়ে চনরন পােরে ভকিন 

হ ়ে  

  

স্বািীচজরক চনচন একচদন কথাা প্রসরে বরেন, আচি অরনক পচেবারে আোপ-পচেির ়েে 

জনয  াই, নাো আিারক নানাোরব আপযা ়েন করেন, আিােও উচিন নারদে চকেু 

প্রচনদান ভদও ়ো। ভসেকি কর ়েক জনরক একচদন চক িার ়েে আসরে  াকরন পাচে আিাে 

বাচ ়েরন  

  

চবরবকানন্দ েুরু নুরে বেরেন, ভসোরন বুচঝ ভনািাে ব্রাহ্ম বনু্ধরদে  াকরব  চঠক আরে, 

 ারকা। 

  

চনরবচদনা উৎসারহে সরে সম্ভাবয অচনচথারদে নারিে নাচেকা কনচে কেরন োগরেন। 

চকেু চকেু নাি চেরে ভকরট ভদও ়ো হ ়ে, চকেু ননুন নাি ভ াগ হ ়ে। েুব ভবচে ভোকরক 

 াকা  ারব না, নন জা ়েগা ভনই। জানু ়োচে িাস, এেন ঝ ়েবৃচিে সম্ভাবনা ভনই বরে 

বো হরব উরঠারন। নাচেে চঠক করেও চপচের ়ে ভগে কর ়েকবাে, স্বািীচজে সি ়ে 

হও ়োটাই ব ়ে কথাা। ভেষপ যন্ত চদন চঠক হে এ িারসে ভেষ েচনবারে। 
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বেোি বসুে বাচ ়ে ভথারক ভির ়ে আনা হর ়েরে কর ়েকচট ভি ়োে ও ভটচবে। পানা হর ়েরে 

ধপধরপ সাদা ভটচবে ক্লথা। চনরবচদনা কর ়েকচট ফুেদাচনরন সাচজর ়েরেন নানা েরেে 

ফুে। বােবাে একটু দূরে দাাঁচ ়ের ়ে ভদেরেন, সব চকেু চঠকঠাক হর ়েরে চক না। নাাঁে রুচি 

অচন েুাঁনেুাঁরন, ভকানওেকি চবেৃঙ্খো চনচন সহয কেরন পারেন না। ভবে েীন পর ়েরে, 

চনরবচদনা পা প যন্ত ভোটারনা দুগ্ধ-ধবে গাউন পরে গার ়ে একটা চ  েরেে োে জচ ়ের ়ে 

চনর ়েরেন। বুচ ়ে দাচসচটরকও পচের ়েরেন একটা পচেস্কৃাে কাপ ়ে, নাে জনয চকরন 

চদর ়েরেন ননুন আরো ়োন। 

  

পাাঁিটাে সি ়ে অচনচথারদে আসবাে কথাা। চঠক পাাঁিটা বাজরনই একসরে এরস উপচান 

হরেন অরনরক। চপ ভক ো ়ে এবং নাে স্ত্রী সেো ো ়ে, ভিাচহনীরিাহন িরট্টাপাধযা ়ে, সেো 

ভ াষােরক সরে চনর ়ে কচব েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে এবং আেও কর ়েকজন। েবীন্দ্র পরে 

এরসরেন কুরিারনা ধুচন, সাদা ভেেচি চপোন ও ভেেচি িাদে, পার ়ে ভিাজা এবং নেি 

িাি ়োে জুরনা। আটচত্রে বেে ব ়েস হরেও নাে এেনও একচট িুরেও পাক ধরেচন। নরব 

ইদানীং চনচন একচট ভসানাচে িেিা বযবহাে কেরন শুরু করেরেন।  ন কৃষ্ণ িুে িাঝোরন 

চসাঁচথা কাটা, ভ্রিেকৃষ্ণ দাচ ়ে ও ভগাাঁফ স ত্ন বচধযন, ভগৌেবিয এই দী যকা ়ে পুরুষাচটে রূপ 

ও বযচক্তরত্বে প্রো ভদরে সকরেই প্রথাি কর ়েক িুহূনয িুগ্ধ হর ়ে ভির ়ে থাারক। 

  

েবীন্দ্র িৃদুস্বরে চনরবচদনারক বেরেন, আিাে ব ়ে েচগনী স্বিযকুিােী ভ াষারেে আসাে 

কথাা চেে, চবরেষ কােরি চনচন আসরন পারেনচন বরে িাজযনা ভির ়েরেন। 
  

চনরবচদনা স রত্ন েবীন্দ্ররক বসারেন। চনরবচদনা আজ েুবই িািেয ভবাধ কেরেন। 

অচনচথা আপযা ়েরনে ত্রুচট  ারন না হ ়ে ভস চিন্তা ভনা আরেই, না ো ়োও নাাঁে স্বািীচজ, 

নাাঁে োজা আজ কীেকি বযবহাে কেরবন, না ভেরবও োচনকটা উচি হয। ব্রাহ্মরদে সম্পরকয 

স্বািীচজে িরনাোব এে িরধয আেও করঠাে হর ়ে ভগরে, ঠাকুে পচেবাে সম্পরকযও চনচন 

ভনিন ,দ্ধােীে নন। নাে ধােিা, ঠাকুেবাচ ়েে প্রোব বাংোরদরেে পরে েচনকে। 

চবরবকানন্দ েচক্তে উপাসক, চনচন িান ভদরেে িানুরষে িরধয এেন ভপৌরুষ জাগারন 
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হরব, আে ঠাকুেবাচ ়েে ভেেকো ভপ্রি-োেবাসাে কাবয চেরে িরেরে, নারন ভদরেে কী 

উপকাে হরব  ইচন্দ্র ়ে েরসে চবষ বাংোরদরে ঢুচকর ়ে চদরে! 

  

েবীন্দ্রবাবুে সরে আোপ হবাে পে চনরবচদনা নাাঁরক ভবে পেন্দ করেরেন। ইচন একজন 

সচনযকারেে কচব এবং সুগা ়েক। এে চকেু চকেু কচবনা অনুধাবন করে চনরবচদনা বুরঝরেন 

ভ , ইচন িুেন একজন ভোিাচন্টক েরসে কচব হরেও েরত্র েরত্র ফুরট ওরঠ গেীে 

জীবনরবাধ। কচবনা ভনা ভোিাচন্টক হরবই। শুধু আদরেযে কথাা, শুধু উ্চপ োব ও 

নীচনকথাা ়ে োোিান্ত হরে না হর ়ে  া ়ে চনেক চনেস অ-কচবনা। চনরবচদনা কেনও 

েবীন্দ্রবাবুে কচবনাে উরেে কেরে স্বািীচজ অসচহষু্ণোরব িাথাা নার ়েন। ওই সব কাবয-

টারবযে েস আস্বাদরনে সি ়ে নাে ভনই, েবীন্দ্রনারথাে সব েিনা প ়োে সি ়েও নাাঁে ভনই, 

ভদরেে িানুষরক জাগাবাে জনয নাে িরন এেন দেকাে রুদ্র সেীন, নুেী-রেচে-দুন্দুচেে 

 াক। ঠাকুেবাচ ়েে কচবরদে একদে অনুকােকও জরন্মরে, নারদেও স্বািীচজ দু’িরে 

ভদেরন পারেন না, িারঝ িারঝ চবদ্রুরপে সুরে বরেন, এই ভ  একদে ভেরে উরঠরে, 

ভির ়েিানুরষে িনন ভবেেূষা, নেি নেি বুচে কারটন, এরক ভবরক িরেন, কারুে ভিারেে 

ওপে ভিাে ভেরে কথাা কইরন পারেন না, আে েূচিষ্ঠ হর ়ে অবচধ চপেীরনে কচবনা 

ভেরেন, আে চবেরহে জ্বাো ়ে হারসন ভহারসন করেন…। চনরবচদনা  ারন ঠাকুেবাচ ়েে 

ভোকরদে সরে ভবচে ভিোরিো না করেন, এিন ইচেন দু’একবাে চদর ়েরেন স্বািীচজ। 

  

নরব এই চট-পাচটযে বযাপারে স্বািীচজ আপচত্ত জানানচন, বেং আগ্রহই প্রকাে করেরেন, 

আিচন্ত্রনরদে নাচেকাও চনচন জারনন। এটাই চনরবচদনাে ব ়ে েেসা। 

  

স্বািীচজ আসরন ভদচে কেরেন, অনাো েদ্রনাে চবচনি ়ে কেরেন চনরজরদে িরধয। 

েবীন্দ্রনাথা প্রা ়ে িুপ করেই আরেন।  চদও  চনষ্ঠ িহরে চনচন হাসয-পচেহাস ও ে ু 

আরিারদ েুবই পােদেযী, একাই আড্ডা জচির ়ে োেরন পারেন, চকন্তু অপচেচিন বা অধয 

পচেচিনরদে িরধয চনচন অচনচেক্ত েদ্র ও চন ়েিচনষ্ঠ হর ়ে  ান, ভিরপ ভিরপ কথাা বরেন, 

চেিািােসিনোরব সািানয হারসন। 
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ভটচবরেে ওপে নানাচবধ সুোদয সাজারনা ের ়েরে। সারহবপা ়ো ভথারক আনা হর ়েরে ভকক-

ভপচি, চদচে োবােও ের ়েরে চকেু, বাচ ়েরন কনচে চনিচক, বাগবাজারেে চবেযান 

েসরগাল্লা। স্বািীচজ আইসচিি পেন্দ করেন বরে নাও ের ়েরে চকেু। 

  

একটু পরে স্বািীচজ এরস উপচান হরেন  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকােরক সরে চনর ়ে। এই 

চবেযান চিচকৎসক ও চবজ্ঞানরপ্রিীে সরে আরগই চনরবচদনাে ভসৌহাদযয হর ়েরে, চনচন উরঠ 

দাাঁচ ়ের ়ে িরহন্দ্রোরেে সরে সবাে পচেি ়ে কচের ়ে চদরন ভ রনই িরহন্দ্রোে বেরেন, 

আরে োরো োরো, আিা ়ে ভিরন না ভক  সব বাচ ়েে অন্দেিহরেই আিাে গনা ়োন, 

এরদে সকরেেই নাচ ়ে নেত্র জাচন! 

  

হা-হা করে ভহরস উঠরেন চনচন। নােপে সেোে কারে এরস নাে চপরঠ আেরনা িাপ ়ে 

ভিরে বেরেন, অরনকচদন নুই ইনচিচটউরট ভেকিাে শুনরন আচসস না, ভকন ভে  িাে 

োচব আিাে কারে। 

  

চনরবচদনা এরক এরক সবাে সরে চবরবকানন্দে আোপ কচের ়ে চদরেন। েবীন্দ্রনারথাে 

কারে আসাে পে দুজরন হান নুরে নিস্কৃাে কেরেন শুধু, একচট কথাাও বেরেন না। 

দু’জরনই ভ  দু’জনরক আরগ ভথারক ভিরনন, ভস কথাাও প্রকাে কেরেন না ভকউ। 

অরনকচদন আরগ ব্রাহ্ম সিারজ  ানা ়োন কেন ভ  নরেন্দ্রনাথা দত্ত, ভস বীন্দ্রনারথাে গান 

গাইন, স্ব ়েং গীচনকাে েবীন্দ্রনাথা োজনাো ়েি বসুে কনযা েীোবনীে চবর ়ে উপেরে 

নরেন্দ্ররক গান চেচের ়েরেন কর ়েকচদন। এেনকাে চবরবকানন্দ ভস জীবন ভথারক সরে 

এরসরেন অরনক দূরে, ভস জীবরনে কথাা চনচন আে িরনও আনরন িান না। চকন্তু ভিধাবী 

ও মিতৃচনধে চবরবকানরন্দে পরে ঠাকুেবাচ ়েে ভসই অচনন্দযকাচন্ত গারনে রিারক েুরে 

 াও ়ো চক সম্ভব! েবীন্দ্রনারথােও িরন আরে ভস দৃি  ুবকরক,  াে গারনে েোট কিস্বে 

শুরন চনচন িুগ্ধ হর ়েচেরেন।  েন েবীন্দ্রনারথাে গান নাাঁরদে সিারজে বাইরে চবরেষ ভকউ 

জানন না, নেন ওই নরেন্দ্র দত্ত নারি নরুিচট “ভনািারেই কচে ়োচে জীবরনে ধ্রুবনাো” 

গানচট শুচনর ়ে নাাঁরক অবাক করেচেে। িরন আরে চঠকই, চকন্তু ব্রাহ্মসিাজ নযাগ করে ভ  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 713 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ুবক কােীসাধকরদে দরে চগর ়ে চের ়েরে, নাে সম্পরকয েবীন্দ্রনারথাে আে চবরেষ আগ্রহ 

ভনই। 

  

চবরবকানন্দ অরে জচ ়ের ়ে আরেন ভগরু ়ো বসন, েীনবস্ত্র চকেু ভননচন, েবীন্দ্রনারথাে ভির ়ে 

ব ়েরস ভোট হরেও নাাঁে িাথাাে িুে পানো হর ়ে ভগরে, চকেু চকেু পাক ধরেরে, িুরেে 

ভগৌেবিয োচনকটা চববিয, চনচন ভ  সুা নন, দু এক পেক ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে। চকন্তু 

নীব্র নাাঁে ভিারেে ভজযাচন, অসাধােি িানচসক ভনজ প্রচনফচেন হর ়ে আরে নাে 

িুেিণ্ডরে। 

  

চনরবচদনা আো করেচেরেন, এই সব চবদগ্ধ িানুষজরনে সিারবরে উ্চপারেে আরোিনা 

হরব, ব্রাহ্ম ও োিকৃষ্ণ-চেষযরদে চিেন প্রিারবে প্রসে উঠরব, চকন্তু ভস সব চকেুই হে 

না, আড্ডা জিরে না, ভকিন ভ ন ো ়ো ো ়ো োব। এে িরধয এরস ভগরেন অবো এবং 

জগদীে বসু, নারদে ভদরে উৎসাচহন হর ়ে েবীন্দ্রনাথা ভ রক পারে বচসর ়েরেন, নাাঁরদে 

সরে কথাা বেরেন চনিু গো ়ে। চবরবকানন্দ বরসরেন অনয প্রারন্ত, চনচন কথাা বেরেন 

িরহন্দ্রোরেে সরে, এচদরক একবাে নাকারেনও না। 

  

পাচটযরন এেকি চনরুত্তাপ োন ভদরে চনরবচদনা বেরেন, চিিাে ভটরগাে, আপচন একটা 

গান ভোনান, ননুন েচিন গান। 

  

জগদীেিন্দ্র বেরেন, হযাাঁ, গান ভহাক, গান ভহাক। 

  

েবীন্দ্রনাথা একটু ভেরব চনর ়ে শুরু কেরেন : 

  

ভবো ভগে ভনািাে পথা ভির ়ে। 

        েূনয  ারট একা আচি    পাে করে েও ভে ়োে ভনর ়ে। 

        এরসা এরসা ,াচন্ত হো   এরসা োচন্ত সুচি েো 

        এরসা এরসা নুচি এরসা, এরসা ভনািাে নেী ভবর ়ে। 
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অনযরদে অনুরোরধ েবীন্দ্রনাথারক আেও দুচট গান গাইরন হে। চনরবচদনা িুগ্ধ হর ়ে 

নাচকর ়ে েইরেন। চবরবকানন্দে গান চনচন অরনক শুরনরেন, নাে দৃি করঠেরে উ্চপগ্রাি ও 

কারো ়োচন টান সব সি ়ে চনরবচদনাে কারন বারজ। চকন্তু এই কচবে গান এরকবারে 

অনযেকি, ভকিন িৃদু উদাস সুে। চনচন ভ ন সুে ও কথাাে িরধয এরকবারে নন্ম ়ে হর ়ে 

ভগরেন, ‘এরসা োচন্ত’  েন উ্চপােি কেরেন, এক বযাকুে আচনয চিরে  ারে বানারস। 

  

চবরবকানন্দ আজকাে আে এ সব গান চনরজ ভনা গানই না, পেন্দও করেন না। অন 

বােবাে ইচনর ়ে চবচনর ়ে ‘ভবো ভগে’ ‘ভবো ভগে’ আে ‘এরসা এরসা’ কোে কী আরে  

নৃনী ়ে গানচট সিাি হরনই চনচন ভিাঁচির ়ে বেরেন, িাগযট, ভনািাে চট পাচটযরন োবাে ভনা 

অরনক েকি ের ়েরে ভদেচে, চকন্তু এেনও িা এে না  গো ভ  শুচকর ়ে ভগে। 

  

চনরবচদনা েচজ্জনোরব ভদৌর ়ে িরে ভগরেন োন্না রেে চদরক। গান শুনরন শুনরন চনচন 

িার ়েে কথাা েুরেই চগর ়েচেরেন। বুচ ়ে চঝ-রক বেরেন, চেগচগে জে িাপাও–  

  

চঝ বেে, জে গেি করে কী হরব  দুধ ভ  ভনই, ভনািারদে এই চজচনস, িযা না কী বরে, 

না দুধ ো ়ো চক হ ়ে  

  

চনরবচদনা বেরেন, দুধ ভনই  ভস কী  ভকন ভনই  

  

চঝ বেে, ও ভবোে দুধ ভকরট োনা হর ়ে ভগরে। গ ়েো বাচ ়েরন েবে চনর ়ে এরসচেেুি, 

না গ ়েো চিনরস ভনা এেনও দুধ চদর ়ে ভগে না! 

  

চনরবচদনা গারে হান চদরেন। সবযনাে! এ ভদরে সবাই দুধ-চিচন চিচের ়ে িা ো ়ে। 

অচনচথারদে িা ভদও ়ো  ারব না। িান-সিান সব  ারব। 

  

সেো ো ়ে এই সি ়ে উরঠ এরস চজরজ্ঞস কেরেন, চিস ভনাবে, আচি চক িা বানারন 

সাহা য কেরন পাচে  
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চনরবচদনা কাাঁরদা কাাঁরদা হর ়ে সেো োর ়েে হান জচ ়ের ়ে ধরে বেরেন, চিরসস ো ়ে, 

দারুি চবপরদ প ়েচে। বাচ ়েরন দুধ ভনই এক ভফাাঁটাও। িার ়েে ভনিন্তরন্ন আচি িা চদরন 

পােব না  

  

সেো ো ়ে ভহরস বেরেন, এরন এিন চবপরদে কী আরে! িা বানারন আে কন দুধ 

োরগ। সব ভগেি বাচ ়েরনই দুধ থাারক। ওরগা চঝ, পারেে ভকানও বাচ ়ে ভথারক এক বাচট 

দুধ ভির ়ে আরনা ভনা বাো। দুধ িাইরে ভকউ না বরে না। 

  

নােপে চনরবচদনারক আশ্বি করে চনচন বেরেন, আপচন চিন্তা কেরবন না, আচি সব 

বযবাা করে িা পাঠাচে। এোরন ভকউ ভকানও কথাা বেরে না, আপনাে ওোরন চগর ়ে 

বসা উচিন। 

  

চবরবকানন্দ এে িরধয একটা েম্বা িুরুট ধচের ়েচেরেন। চনরবচদনারক চফেরন ভদরে 

বেরেন, িা আসরে  

  

চনরবচদনা চবনীনোরব বেরেন, একটু ভদচে হরব, অনুগ্রহ করে আপনাো অরপো করুন। 

  

িরহন্দ্রোে সেকাে বেরেন, এক ভপ ়োো িা ভের ়েই উঠব। অরনক কাজ আরে। 

  

নােপে চবরবকানন্দে চদরক ভির ়ে বেরেন, হযাাঁ ভহ নরেন, শুনেুি ভবেুর ়ে ভনািো একটা 

িি ব ়ে আে ়ো বানাে  ভিিসারহবো টাকা চদর ়েরে। ভসোরন কী হরব  

  

চবরবকানন্দ সহারসয বেরেন, আিাে গুরুোইরদে থাাকাে জনয একটা আিানা ভনা 

দেকাে। ো ়োবাচ ়ে ভথারক বােবাে ভেচদর ়ে ভদ ়ে আিারদে। আেও অরনক ভেরে আিারদে 

গুরুে টারন সংসাে ভের ়ে আসরন িা ়ে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভসোরন চক গুেনুচন হরব না চক ঠাকুে-ফাকেু বাচনর ়ে পুরজাআ্চপাও 

িাোরব  ধুিধাি করে চকেু পুরজা না কেরে ভনা এ ভদরেে িানুষরদে িন েরে না। নরব 

হযাাঁ, ভপ্লরগে সি ়ে ভনািো দেবে চিরে েুব একরিাট ভসবা করেে িানুরষে। োবাে! 
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িাই হযাটস অফ। এই চিস ভনাবেরক একচদন ভদচে চনরজ ঝাাঁটা চনর ়ে বচিে োিা 

পচেস্কৃাে কেরে। নাই ভদরে েজ্জা ভপর ়ে একদে ভোকো েুরট এরস ওাঁে হান ভথারক ঝাাঁটা 

ভকর ়ে চনর ়ে চনরজো ভস কাজ শুরু কেে। নেনই ভনা আচি চনরজ ভথারক ওাঁে সরে আোপ 

করেচে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, আরজ্ঞ, িানুরষে ভসবা কোই ভনা ভ,ষ্ঠ পূজা। 

  

িরহন্দ্রোে েুরু নুরে বেরেন, বরট! নাই নাচক  অরনরকই ভনা িুরে এই সব ব ়ে ব ়ে 

কথাা বরে, িিৎকাে ভোনা ়ে! নবু ভকানও একটা িূচনযে সািরন চগর ়ে িযা িযা করে ভকাঁরদ 

োসারনও ভনা োর ়ে না। নুচি আরিচেকা ়ে চগর ়ে প্রিুে বক্তৃনা চদর ়ে োেিুরো সারহবরদে 

আিারদে ধিয চেচের ়ে এরসে। এেন এ ভদরে ভনািাে প্লান কী  এ ভদরেে গচেবগুেরবা 

ভোকরদেও ধিয ভেোরব  

  

চবরবকানন্দ বরেন,  াক্তােবাবু, আপচন অরনক িানুষ ভদরেরেন জাচন। চকন্তু েহরেে 

বাইরে, গ্রারি-গরঞ্জ, সাো োেন  ুরে  ুরে আচি ভদরেচে। এ ভদরেে সাধােি িানুরষে 

অবাা আচি আপনারদে ভথারক োে জাচন। িনুচদযরক অসহ দাচেদয, অচেো, কুচেো, 

কসুংস্কৃাে। দাচেদ্রই সব ভোরগে িূে। দাচেদ্র িানুষরক এরকবারে চনজযীব, কাপুরুষ করে 

ভদ ়ে। আিাে গুরু বেরনন, োচে ভপরট ধিয হ ়ে না। আচিও িরন কচে, এিনকী এ ভদরেে 

একটা কুকুেও  নচদন অেুক্ত থাাকরব, ননচদন ভবদ-পুোি-রকাোন-বাইরবে িিযাে 

প্রর ়োজন ভনই। ভদেবাসীে অন্ন ভজাগারনাে বযবাা কো ো ়ো আে ভকানও ধরিযে প্রর ়োজন 

ভনই। 

  

গেীে চবমিতর ়ে িেু চবস্ফাচেন করে িরহন্দ্রোে বেরেন, অযাাঁ, বরো কী! এিন কথাা 

বারপে জরনয শুচনচন। আে ভকানও িহাপুরুষও ভনা এই কথাা বরেনচন।  

  

নােপে চবরবকানন্দে চপরঠ একটা িাপ ়ে ভিরে চনচন বেরেন, নরেন, নুচি  চদ এই কাজ 

শুরু কেরন পারো না হরে বর ়েরস অরনক ব ়ে হর ়েও আচি ভনািাে পার ়েে ধুরো ভনব। 

ভনািাে হকুরিে িাকে হর ়ে থাাকব। 
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এে িধয িা এরস ভগে। আবাে সবাই নীেব। সবাই ভ ন িার ়ে িুিুক চদরনই বাি। 

  

িা ভেষ হে, নবু আে ভকউ িুে ভোরে না। চনরবচদনাে িরন হে, এোরন ভ ন একটা 

ভি  জরি আরে। থািথাি কেরে বানাস। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, নরেন, নুচি একোনা গান ভোনারব নাচক  

  

চবরবকানন্দ বেরেন, না, আজ থাাক। 

  

িরহন্দ্রোে সা ়েম্বরে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, না হরে আে বরস ভথারক কী হরব! থাাচি ইউ 

চিস ভনাবে, থাাি ইউ ফে হাই চট। 

  

িরহন্দ্রোে চবদা ়ে ভনবাে পে আসে েে হে। সবাই চবদা ়ে চনরন োগরেন। েবীন্দ্রনাথা 

চনরবচদনারক আনুষ্ঠাচনকোরব ধনযবাদ জানারেন এে চবরবকানন্দে চদরক নাচকর ়ে 

বেরেন, নিস্কৃাে। 

  

চবরবকানন্দ বেরেন, নিস্কৃাে। 

  

দু’জরনে িরধয আে একচটও বাকয চবচনি ়ে হে না। 

৪৮. কর ়েকচদন হে েীন পর ়েরে 

কর ়েকচদন হে েীন পর ়েরে ভবে জাাঁচকর ়ে। এই গ্রীষ্ম প্রধান ভদরে েীনকােচটরনই ভ ন 

প্রকৃচনরক পূিয ভিাে ভিরে ভদো  া ়ে। ভিাে েরে  া ়ে আকারেে নীচেিা ়ে, নাপহীন 

ভোিুে ব ়ে প্রীচন ভদ ়ে। িহাোজ োধাচকরোেিচিকা েীনকােচট চবরেষ পেন্দ করেন। 

ভদানোে জানাোে ধারে দাাঁচ ়ের ়ে চনচন সািরনে চদচ রন কর ়েকচট হারসে জেিী ়ো 

ভদেরেন। ভকান সুদূে অজানা ভদে ভথারক এরসরে এই হাাঁসগুচে, গ্রীষ্ম একটু ি ়ো হরেই 

আবাে উর ়ে িরে  ারব। 
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িহাোজ োধাচকরোরেে এই বাসাানচটরক োজবাচ ়ে বো  া ়ে না, এিনকী প্রাসাদও ন ়ে। 

চসংহাসরনে উত্তোচধকােী হর ়েরেন, চকন্তু নাাঁে ভকানও োজসোগৃহ ভনই। গন েূচিকরম্প 

চবধ্বি হবাে পে না ভিোিন কোে বদরে ন ়ো হারেচেরন চনচিযন হরে ননুন 

োজপ্রাসাদ। ইংরেজ াপচনে পচেকল্পনা ়ে ভস অট্টাচেকা হরব সচনযকারেে একচট দেযনী ়ে 

বস্তু। োজত্ব িাোরন ভগরে োজা-িহাোজারদে দুচট চজচনস অবেয দেকাে। সাধােি 

ভোরকরদে ভির ়ে অরনক েম্বা একচট নাি আে অনয সিি প্রজাে ভির ়ে ব ়ে একচট প্রাসাদ। 

োজরকারষে অবাা সেীন হরেও এই প্রাসাদ চনিযারি কাপযিয কো  া ়ে না। বস্তুন প্রাক্তন 

োজবাচ ়ে ভথারক ভবে চকেুটা দূরে আগেনো ়ে ননুন একচট োজধানীই প্রচনচষ্ঠন হরে, 

ভস জনয প্রর ়োজন িনন োিা- াটও কনচে কো দেকাে। ভস সব কাজ এেনও সমূ্পিয 

হ ়েচন, নাই আপানন িহাোজ োধাচকরোে ের ়েরেন একচট চিনে েবরন, এোরন বরসই 

চনচন োজকা য পচেিােনা করেন। 
  

িাথাা ়ে োজিুকুট পেরে অরনক েকি সিসযা নাে ওপে ভিরপ বরস। েূচিকরম্পে ে ়ে-

েচন ভিটারন অথাযসিট ভেরগই আরে, আত্মী ়েস্বজনরদে ীষা-রোে-ষ ়ে ন্ত্র সম্পরকয সব 

সি ়ে সনকয থাাকরন হ ়ে, োজকিযিােীো সব সি ়ে দোদচেরন িত্ত, নারদে সদেবরে 

সচের ়েও ভদও ়ো  া ়ে না আবাে েুব  চনষ্ঠ হরন ভদও ়োও চবপজ্জনক। ব ়েঠাকুে 

সিরেন্দ্রনাথা এেন চসংহাসরনে দাচব োর ়েনচন, ভক ভ  কেন নাে দরে ভ াগ চদরে না 

ভবাঝা দুষ্কে। ইংরৱিোও িাপ চদরে নানা েকি। 
  

এনসব সিসযা থাাকরনও আজ সকারে োধাচকরোরেে িন প্রসন্ন আরে।  ুি ভথারক ওঠাে 

পে চকেুেি প্রানভ্রযিি করে এরসরেন, েীরনে বানারস েেীে ভবে িাো হর ়ে ওরঠ, েুধা 

বৃচদ্ধ হ ়ে। োধাচকরোে নাাঁে চপনাে িনন ভোজনেচসক নন, চনচন স্বল্পাহােী, এক 

একচদন সকারে চকেুই ভেরন িান না, আজ চনচন দুচট কিুচে ও একচট চসদ্ধ চ ি নৃচিে 

সরে ভের ়েরেন। নােপে চনচন একচট কর ়েক িারসে পুেরনা োেনী পচত্রকা পাঠ কেরন 

োগরেন। 
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এই পচত্রকা ়ে অচধকাংে েিনারনই েিচ ়েনাে নাি থাারক না। নরব োধাচকরোে জারনন, 

অরনকগুচেেই ভেেক কবীন্দ্র েবীন্দ্রবাবু। চনচন কন কারজ বযি থাারকন, নবু কী করে 

এন ভেো ভেরেন, না ব ়ে চবমিত ়েকে। এবং একই সরে কন েকি েরসে েিনা। ভকানওচট 

ে ু প্রি ়ে কাবয, ভকানচট ীশ্বে-আোধনা-গীচন, আবাে হাসযরকৌনুক, োজলনচনক োষয 

ও গুরু প্রবন্ধ। পচত্রকাে এক একচট সংেযা ়ে ভকান ভকানচট েবীন্দ্রবাবু েিনা না চিচেন 

কো োধাচকরোরেে একচট চপ্র ়ে ভেো। 

  

এই সংেযা ়ে ‘হনোরগযে গান’ কচবনাচট অোই েবীন্দ্র বাবুে। ে ু েচেরন ভেো, চন যক 

চবদ্রুরপ সিসািচ ়েক চিত্রচট চনপুিোরব ফুরট উরঠরে। 

  

বনু্ধ, 

চকরসে নরে অশ্রু ঝরে 

চকরসে োচগ দী যশ্বাস 

হাসযিুরে অদৃরিরে 

কেব ভিাো পচেহাস। 

চেক্ত  াো সবযহাো 

সবযজ ়েী চবরশ্ব নাো 

গবযি ়েী োগযরদবীে 

ন ়েরগা নাো িীনদাস।… 

  

প ়েরন প ়েরন একচট জা ়েগা ়ে োধাচকরোরেে িরন হে, এ ভ ন নাাঁেই চনরজে কথাা : 

  

েুরকাক ভনািাে  িা শুরন 

কপট সোে েূনয হাচস 

পাোক েুরট পুে নুরে 

চিরথায িাটু িক্কা কােী 

আত্মপরেে প্ররেদ ভোো 
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জীিয দুর ়োে চননয ভোো  

থাাকরব নুচি থাাকব আচি 

সিান োরব বাে িাস… 

  

এিন ভকৌনুকেরে চ চন চেেরন পারেন, চনচন আবাে আরগে সংেযা ়ে আে একচট কচবনা 

চেরেরেন,  া সুগম্ভীে, সুেচেন কাবয সিচবিতন : 

  

ঐ আরস ঐ অচন কেেব হেরষ 

জেচসচিন চেচনরসৌেে-েেরস 

 ন ভগৌেরব নবর ৌবনা বেষা  

েযািগম্ভীে সেসা… 

  

        আবাে একচট গল্প চেরেরেন ‘চ রটকচটে’ নারি। ‘প্রসে কথাা’ ও ‘সািচ ়েক সাচহনয’-

এই ভেোেও োষা ভদরে িরন হে, েবীন্দ্রবাবুে না হর ়ে  া ়ে না। বাংো োষা ়ে এন ভবচে 

েিনা চক আে ভকানও ভেেক চেেরন ভপর ়েরেন  স্ব ়েং ভদবী সেস্বনী কেরি েে না 

কেরে এিনচট হরন পারে না। 

  

        োধাচকরোে চনচবিোরব প ়েচেরেন, একজন েৃনয এরস জানাে ভ , িচহি ঠাকুে 

দেযনপ্রাথাযী। 

  

নীরিে নো ়ে হে েচটরন োধাচকরোে বাইরেে ভোকরদে সরে ভদো করেন। চকন্তু িচহি 

 রেে ভোক। িচহিরক ওপরে চনর ়ে আসাে জনয চনচন েৃনযরক আজ্ঞা চদরেন। 

  

িচহরিে হারন কাগরজ জ ়োরনা একচট ব ়ে ভিা ়েক আে একচট ভেফাফা। োধাচকরোে 

ভকৌনূহেী হর ়ে নাকারনই, িচহি প্রিাি জানাবাে পে ভিা ়েকচট েুরে ভটচবরেে ওপে 

োেরেন। নােপে বেরেন, কচব েবীন্দ্র ঠাকুে িহাে ়ে এচট আপনাে জনয পাচঠর ়েরেন। 
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োধাচকরোে বেরেন, আি য বযাপাে। এই িুহূরনয আচি ওাঁেই েিনা পাঠ কেচেোি। 

এটা কী  

  

বস্তুচট একচট সাদা ভেেরিে থাান। েুব একটা িসৃিও ন ়ে। ভকান োজারক উপহাে ভদও ়োে 

িনন চকেু ন ়ে, হঠাৎ েচববাবু এটা পাঠারেন ভকন! িহাোরজে চবমিত ়ে ভটে ভপর ়ে িচহি 

বেরেন, চজচনসচট ভদেরন অচন সাধােি বরট, আপনাে ভ াগয চনি ়েই ন ়ে, চকন্তু এে 

চবরেষ িূেয আরে। কচব আিারক জাচনর ়েরেন, এটা চদচে ভেেি। ভেেরিে কাপর ়েে 

বযবসা সব ইংরেজরদে হারন, এেন আিারদে ভদরেে িানুষও চকেু চকেু ভেেরিে 

উৎপাদন কেরে। ইংরেজরদে সরে প্রচনর াচগনা ়ে নািরন হরে ভদেী ়ে উৎপাদকরদে 

উৎসাহ ভদও ়ো দেকাে। কচব নাই োজোচহে ভেেি উৎপাদক সচিচনে কাে ভথারক এই 

থাান চকরন চকরন বনু্ধবান্ধবরদে উপহাে পাঠারেন। এরন ভদেজননীে স্পেয আরে। 

  

োধাচকরোে থাানচট নুরে চনর ়ে ভদেরেন, নােপে িাথাা ়ে ভঠচকর ়ে বেরেন,  ন ভদেচে, 

 ন শুনচে, ননই চবমিতর ়েে অবচধ থাাকরে না। এনচদন আিো জাননাি, কচবো  রে বরস 

বরস প্রদীরপে আরোরন পদয ভেরেন, আে ভোকজনরক না শুচনর ়ে আনন্দ পান। আে 

ইচন এন ব ়ে কচব। দু’হারন্ত গদয-পদয চেেরেন, চথার ়েটাে কেরেন, গান গাইরেন, আবাে 

জচিদাচে িাোরেন, ভদরেে কথাা চিন্তা কেরেন। ভ  দু িােবাে ওাঁে সরে ভদো হর ়েরে, 

উচন ভদরেে িানুরষে কেযাি চবষর ়ে আিারক সরিনন কেরন ভির ়েরেন। িচহি, ভদে 

িারন কী, না চক আিো জাননাি  ভদে িারন শুধু চত্রপুো ন ়ে, সিগ্র োেনই আিাে 

ভদে, এ ভদরেে সিি িানুষই আিাে স্বজাচন, এিন কথাা আচি েবীন্দ্রবাবুেই কাে 

ভথারকই ভজরনচে। নুচি ওাঁরক আিাে ধনযবাদ জাচনর ়ে চিচঠ চেরে দাও।  আিো, চত্রপুো ়ে 

ভেেরিে িাষ কেরন পাচে না  

  

িচহি বেে, অবেযই পাচে। কচব চনরজও নাচক শুরু করেরেন। এই বযাপারে একজন 

ভকানও এেপাটযরক না হরে আনরন হ ়ে। 
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োধাচকরোে বেরেন, আনাে বযবাা করো। আজ আিো পেরনে কাপ ়েটুকুে জনযও 

ইংরেজরনে ওপে চনেযেেীে। নুচি চকংবা আচি ভ  বস্ত্র পরে আচে, এগুচে এরসরে 

েযািাো ়োে ভথারক। চেুঃ! এই ভেেরিে থাান চদর ়ে আিাে কুনযা বানাব। ভসই কুনযা পরে 

আচি োটসারহরবে দেবারে  াব। 

  

িচহি বেে, িহাোজ, কর ়েকোনা পত্র সই কোবাে চেে! 

  

োধাচকরোে বেরেন, আজ ওসব থাাক। এই ‘োেনী’ পচত্রকাোনা প ়েচে, অনয চকেু 

প ়েরন িাই না। আো িচহি বরো ভনা, এ োইনগুচে কাে ভেো  ‘বচিিবাবুে উপনযারস 

ইচনহাস  চদ বা চবপ যি হই ়ো থাারক নাহারন বচিিবাবুে ভকানও েবযনা হ ়ে না। … 

অে ়েবাবু চজজ্ঞাসা কচেরন পারেন ভ ,  চদ ইচনহাসরক িাচনরব না নরব ঐচনহাচসক 

উপনযাস চেচেবাে প্রর ়োজন কী  নাহাে উত্তে এই ভ , ইচনহারসে সংররব উপনযারসে 

একচট চবরেষ েস সিাে করে, ইচনহারসে ভসই েসটুকুে প্রচন উপনযাচসরকে ভোে, 

নাহাে সরনযে প্রচন নাাঁহাে ভকানও োচনে নাই।‘ … 

  

িচহি বেে, এ ভেো আচি আরগই পর ়েচে। ঐচনহাচসক অে ়েকুিাে কিত্র িহাে ়ে 

‘বচিিিন্দ্র িুসেিান সম্প্রদা ়ে’ নারি একচট প্রবন্ধ চেরেচেরেন, েবীন্দ্রবাবু নাে 

সিারোিনা করেরেন। শুরনচে অে ়েকুিাে েবীন্দ্রবাবুে বনু্ধ ভোক, চকন্তু ইচনহারসে 

নরথাযে বযাপারে ব ়ে েুাঁনেুাঁরন, েবীন্দ্রবাবু এই প্রবরন্ধে বযাপারে অে ়েবাবুরক সিথাযন 

কেরন পারেনচন। 

  

োধাচকরোে বেরেন, এই পরেে অংেচট ভোরনা, কী অপূবয োষািাধু য। ‘ইচনহাস-

োেনীে উদযারন িিো কাবয সেস্বনী পুস্পি ়েন কচে ়ো চবচিত্র ইোনুসারে নাহাে 

অপরূপ বাবহাে কচে ়ো থাারকন, প্রহেী অে ়েবাবু নাহা ভকান িরনই সহয কচেরন পারেন 

না– চকন্তু িহাোনীে োস হকুি আরে।… ইহারন ইচনহারসে ভকান েচন হ ়ে না, অথাি 

কারবযে চকেু ,ীবৃচদ্ধ হ ়ে।‘ … 
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প ়ো থাাচির ়ে োধাচকরোে বেরেন, িচহি, েবীন্দ্রবাবুরক একবাে চত্রপুো ়ে আনা  া ়ে না  

চপনাঠাকুরেে আিরে, ওাঁরক দু’একবাে আনাে কথাা হর ়েচেে, চপনাঠাকুরেে সরে 

েবীন্দ্রবাবু দাচজযচেং চগর ়েচেরেন, চকন্তু ওাঁে চত্রপুো ়ে আসা হ ়েচন। 

  

িচহি উৎসারহে সরে বেে, ওাঁরক একবাে অবেযই আনা উচিন। আিারদে এোরন  াো 

গান-বাজনা আে কাবয িিযা করে, নাো অরনক উৎসাহ পারব।  

  

োধাচকরোে বেরেন, শুধু চিচঠ ভেো চেিািােসিন হ ়ে না, ওাঁে কারে চগর ়ে আিন্ত্রি 

জানারনা উচিন। 

  

িচহি িুেটা বাচ ়ের ়ে বেে, আচি কেকানা ়ে িরে  াব  কােই উরদযাগ কেরন পাচে। 

  

োধাচকরোে ভহরস বেরেন, নুচি ভনা কেকানাে নাি শুনরেই এরকবারে পাাঁি হাচন ়োে 

ভবাঁরধ কন ়োে! ভকন, আচি চনরজ ভ রন পাচে না  এই েীনকারে কেকানা ়ে কন আরিাদ-

প্ররিাদ হ ়ে, সাকযাস, িযাচজক, সাো োত্র বযাচপ  াত্রা-চথার ়েটাে, কন কী ভদোে থাারক। 

কেকানা ়ে দুরো িজা! হযাাঁ ভহ িচহি, আে একটা অদু্ভন কথাা শুনোি। ভকান এক সারহব 

নাচক এক আজব চজচনস ভদোরে, েচব ন ়ো ি ়ো করে  েচব ভদৌর ়ো ়ে  েচবে ভ া ়ো 

সচনয সচনয ভোরট! এই আজগুচব বাপাে কী করে সম্ভব  

  

িচহি বেে, এটা আচিও শুরনচে। আপচন ভনা ফরটাগ্রাচফ চবষর ়ে জারনন। স্বগযন িহাোজ 

োে ফরটাগ্রাফাে চেরেন। দু’জন ফোচস সারহব ফরটাগ্রাফ জুর ়ে জুর ়ে কীোরব ভ ন 

ভসগুচে িেন্ত করে চদর ়েরেন। এরক বরে চসরনিারটাগ্রাচফ। বযাপােটা ভ  চঠক কী করে 

সম্ভব, না আচি বুচঝ না, িহাোজ। অিৃনবাজাে পচত্রকা ়ে িারঝ িারঝ চবজ্ঞাপন ভদচে। 

চিরেনসন নারি এক সারহব বা ়েরস্কৃাপ  রন্ত্র িানুরষে ন ়োিা ়োে েচব ভদোরে িাে 

চথার ়েটারে। এক ইংরেজ চবচবে নািও ভদোরে ভসই েচবরন।  
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োধাচকরোে চকেুটা অচবশ্বারসে সুরে বেরেন, নাে িারন কী হে  আচি এোরন এই 

ভি ়োরে বরস আচে, ওই বা ়েরস্কৃারপ  চদ আিাে েচব ভদোরনা হ ়ে, আচি চনরজই চনরজরক 

ভদেব  এ কী কেনও হরন পারে  

  

িচহি বেে, ভকন িহাোজ, আিো চক আ ়েনা ়ে ভদচে না  একটা িি ব ়ে আ ়েনা হরে 

চনরজরদে োফারনা ঝাাঁপারনা, নািও ভদেরন পাচে। ধরে চনন ভস েকি একটা বযাপাে। 

  

োধাচকরোে প্রবেোরব িাথাা ভনর ়ে বরেন, না, এ নুেনাটা চঠক হে না। আ ়েনা ়ে শুধু 

 টিান বনযিান ভদো  া ়ে। অনীন চক ভকউ ভদেরন পারে  এই বা ়েরস্কৃারপে েচব ভ চদন 

ভনাো হে, নাে এক িাস পরেও আচি ভদেরন পাব ভসই েচব। ধরো, আচি বরস আচে, 

এই  রেে িরধয, েচব ভনাো হর ়েচেে কেকানা ়ে গর ়েে িারঠ, এোরন বরস আচি ভদেরন 

পাব ভ , আচি কেকানা ়ে ভহাঁরট িরে ভব ়োচে। একই সরে চনরজে কিন সত্তা  

  

িচহি বেে, শুধু নাই ন ়ে, িহাোজ। িরন করুন, এই ভ  ননযকী চবচবে েচব ভনাো 

হর ়েরে, দুিােচদন পরে ভস ভকান দু যটনা ়ে িাো ভগে। নবু বা ়েরস্কৃারপ ভদো  ারব, ভস 

হাচস িুরে জযান্ত অবাা ়ে ভনরি িরেরে। 

  

োধাচকরোে বেরেন, েচবরন িো িানুষরক জীবন্ত করে োেরে  িাথাাটা ভ  গুচের ়ে 

 ারে ভহ! থািরক  ারব িহাকাে  

  

িচহি বেে, চবজ্ঞারনে  ুগ এরস ভগরে। চবজ্ঞান সব অনযাি য কাণ্ড  টারে, িহাোজ। 

গন বষযাকারে আচি কেকানা ়ে ভগসোি, নেন আেও একটা অদু্ভন কাণ্ড প্রনযে করে 

এরসচে। চকেু চকেু ব ়ে িানুরষে বাচ ়েরন চবজচে বাচন জ্বেরে। আগুন জ্বেরন হ ়ে না, 

বাচন জ্বরে। গযারসে বাচন জ্বাোরনও ভনা আগুন ধোরন হ ়ে, এই আরো ়ে আগুরনে 

ভকানও কােবােই ভনই। কারিে  ুরিে িরধয আরো জ্বরে, ভসই  ুরি হান চদরেও হান 

ভপার ়ে না, এে নাি ইরেকচেচসচট। ভেচ ়েে ভনরেে প্রদীপ, ভিািবাচন চকংবা গযারসে 

বাচন এক সি ়ে চনরব  া ়ে। চকন্তু এই চবজচে সাো োচত্র জ্বরে, এে ভকানও ে ়ে ে ়ে 

ভনই। 
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োধাচকরোে বেরেন, আে একটু োে করে বুচঝর ়ে দাও ভনা। ভনে চদরন হরব না, গযাস 

চদরন হরব না, চনরজ চনরজ জ্বেরব  এই আরো িরধয আগুন ভনই  

  

িচহি বেে, আচি চনরজে িরে ভদরে এরসচে, িহাোজ। 

  

োধাচকরোে কেরেন, না হরে আিাে কেকানা  াও ়োে বযবাা করো। আচি চনরজে 

িরে এসব ভদেরন িাই। েবীন্দ্রবাবুে বনু্ধ জগদীে বসু িহাে ়ে িি ব ়ে চবজ্ঞানী, নাাঁে 

কারে সব বুরঝ চনরন হরব। চবজ্ঞান ভ  ভেেচক ভদোরে ভহ! 

  

িচহি বেে, ভসই োে িহাোজ, িেুন, চদন কনক কেকানা ়ে চগর ়ে ভথারক আসা  াক। 

আিারদে ভনা বাচ ়ে পর ়েই আরে। হাইরকারটয িািোেও নদােচক কো দেকাে। নাে 

আরগ এোনকাে োজ সেকারেে চকেু চকেু কাজ ভসরে চনরে োে হ ়ে।  

  

োধাচকরোে বেরেন, কাে ভথারক বসব। আজ কী চিচঠ সই কেরন হরব বেচেরে, দাও। 

  

চিচঠোচন প ়েন প ়েরন চবেচক্তরন িহাোরজে েুরু কুাঁিরক ভগে। ভসটা েুাঁর ়ে ভফরে চদর ়ে 

বেরেন, অপদারথাযে দে। এ চিচঠ ভক িকরো করেরে  

  

িচহি েে, আরজ্ঞ, চিচঠোচন োফট করেরেন সচিব িোই। েুে ভনই ভনা চকেু, আচি 

পর ়ে ভদরেচে। আে একবাে পর ়ে আপনারক বুচঝর ়ে ভদব  

  

োধাচকরোে েক্ত িরে বেরেন, না, ভবাঝারন হরব না। এ চিচঠ ভেো হরে, আনন্দরিাহন 

বসুরক। চনচন বাোচে, না বািাচে নন  নাাঁরক ইংোচজরন চিচঠ ভেো হরব ভকন  

  

িচহি বেে, চকন্তু িহাোজ, উচকে বযাচেিােো ভনা ইংোচজ ো ়ো কথাা বরেন না। নারদে 

ভনা ইংোচজরনই সব চকেু–  

  

োধাচকরোে বেরেন, না ভননাো ইংোচজ বেুন আে ফাচসযই বেুন, নারন আিারদে কী 

আরস  া ়ে। আিারদে োজ দেবাে ভথারক  ন চিচঠ আরব, সব বাংোরনই  ারব। ভননাো 
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প ়েরন না পারেন, ভকোচন িুনচেরদে চদর ়ে পচ ়ের ়ে ভনরবন। আিাে চপনাঠাকুে এই োরজা 

বাংো প্রবনযন করেচেরেন, নাে ভথারক আিো চবিুযন হব না। আচি েে কেচে, আিাে 

আিো-কিযিােীে অরনরকই ইদানীং ইংোচজ-চিরেে চদর ়ে কথাা বরে। শুনরে আিাে গা 

জ্বরে  া ়ে। দু’পানা ইংোচজ পর ়েই বাংো েুরে  ারব  নুচিই বা চিচঠ োফট কো বেরে 

ভকন  চিচঠ িুসাচবদা বো  া ়ে না  ওই ভ  িনুরজন্দ্র নারি ননুন ভোকচট এরসরে 

কেকানা ভথারক, ভস আিারক বােবাে িহাোজ না বরে িহাোজা বরে সরম্বাধন করে। 

নাে েুেটা ধরে চনরন পারো না! 

  

ধিক ভের ়েও িচহি চঠক বুঝরন পােে না, এই সরম্বাধরন েুে ভকাথাা ়ে!  

  

োধাচকরোে আবাে বেরেন, নুচিও বুচঝ জারনা না  এই ভনািাে চবদযাে ভদৌ ়ে! োজা 

ভথারক িহাোজ, ভ িন অচধোজ, সািন্তোজ; ইংরেজো ইংচেচজ অেরে ভেোে সি ়ে 

ভেষ কারে একটা এ অেে জুর ়ে ভদ ়ে। নাই ভদরে ভদরে ভদরেে ভোকোও বযাকেি 

েুরে চগর ়ে িহাোজা বেরন শুরু করেরে। এেপে চক ইংোচজ বানান অনুসারে োি হর ়ে 

 ারবন োিা, আে কৃষ্ণ হর ়ে  ারবন কৃষ্ণা  

  

িচহি িাথাা চনিু করে েইে। িহাোজাে বাংো সম্পরকয স্পেযকানেনা ভস জারন। চকন্তু 

আজকাে কথাা ়ে কথাা ়ে চকেু ইংরেচজ েব্দ এরসই  া ়ে। কেকানা েহরে অচধকাংে 

চেচেন ভোকই ভনা পুরো পুরো ইংরেচজ বাকয হরে, চকংবা ইংরেচজ-বাংো ়ে জগাচেিুচ ়ে 

করে। 

  

োধাচকরোে বেরেন, সকেরক বরে ভদরব, চত্রপুো োজসো ়ে একিাত্র োষা বাংো, 

আিো বাংো োষাে ভসবক। ভ   ন ইো ইংরেচজ চেেুক চকন্তু োজকার য সবযদা বাংো 

োষাে বযবহাে কেরন হরব। আে আিাে সািরন ভকউ ভ ন ইংোচজ েব্দ বযবহাে না 

করে।  াও, এই চিচঠ আবাে বাংো ়ে চেরে চনর ়ে এরসা।  
  

িচহি চবদা ়ে চনরন উদযন হরে োধাচকরোে আবাে ভ রক বেরেন, দাাঁ ়োও! ভনািারক 

রূঢ়ে কথাা বরে ভফরেচে, চকেু িরন ভকারো না। নুচি আিাে সু দ। ভনািাে ওপরে আচি 
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অরনক বযাপারেই চনেযে কচে। িচহি, আচি েে কেচে, ননুন ননুন ভ -সব কিযিােী 

চন ুক্ত হরে, নাো বাংো োষাে ওপে ,দ্ধাহীন। চবদযাের ়ে িন চদর ়ে বাংো ভেরেইচন। 

পাি োইন শুদ্ধ বাংো চেেরন জারন না। আিাে সব আিো-কিযিােীরদে বাধািূেকোরব 

বাংো োষা ও সাচহনয চকেুচদন উত্তিরূরপ ভেোবাে বযবাা কেরে ভকিন হ ়ে  

  

িচহি বেে, আপচন চঠকই বরেরেন। অরনরকেই বাংো জ্ঞান ভপাক্ত না। ে’ িারসে জনয 

োষা প্রচেেরিে বযবাা কেরে োেই হরব। এে জনয চকন্তু উপ ুক্ত চেেক চন ুক্ত কেরন 

হরব। 

  

োধাচকরোে বেরেন, নুচি ভস েকি চকেু চেেরকে সন্ধান করো। এই চত্রপুো োরজয 

চেোে প্রসারেে চদরক িন চদরন হরব। আচি একচট িহাচবদযাে ়ে প্রচনষ্ঠাে কথাা চিন্তা 

কেচে চকেু চদন ধরে। োজকুিােরদে চেোে চদকটাও নজে ভদ ়ো দেকাে। আো িচহি, 

ভনািাে েচেেূষি চসংরহে কথাা িরন আরে  চপনাঠাকুরেে সািরে চনচন কুিােরদে 

চেেক চেরেন। অচন সজ্জন বযচক্ত। ইংোচজ ও বাংো দুচট োষারনই নাাঁে অগাধ জ্ঞান 

চেে। 

  

িচহি বেে, হযাাঁ িহাোজ, নাাঁে কথাা আিাে িরন আরে। এ োজয ভের ়ে িরে  াবাে 

পরেও নাে সরে আিাে দুএকবাে ভদো হর ়েরে। 

  

োধাচকরোে চজরজ্ঞস কেরেন, নাাঁরক চফচের ়ে আনা  া ়ে না  

  

িচহি বেে, না, না ভবাধকচে সম্ভব হরব না। েচেেূষি চসংহ চত্রপুো োজযচটরক 

োেরবরসচেরেন। এোনকাে িানুষজন ও সংস্কৃৃচন সম্পরকয নাাঁে চবরেষ আগ্রহ চেে। চকন্তু 

চনচন আে কেনও চত্রপুো ়ে চফরে আসরন িান না। স্বগযন িহাোজ বীেিন্দ্রিাচিকয জীচবন 

থাাকরন েচেেূষি চসংরহে সরে আিাে চকেু চকেু কথাা হর ়েচেে। ভকানও একচট  টনা ়ে 

চত্রপুো োজবংরেে ওপে নাে সাং াচনক চবোগ জরন্ম ভগরে।  

  

োধাচকরোে আগ্ররহে সরে বরেন, কী  টনা, শুচন শুচন! 
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িচহি বেে, চনচন  া বরেচেরেন, না  চদ সনয হ ়ে, নরব না আপনাে সিুরে উ্চপােি 

কো চকেুরনই উচিন হরব না। 

  

োধাচকরোে ভ্রূকুচিন করে বেরেন, কী এিন  টনা হরন পারে  িচহি, আচি ভকৌনূহে 

দিন কেরন পােচে না। নুচি আিারক সচবিারে সব েুরে বে।  

  

িচহি নবু ইনস্বন কেরন োগে। 

  

োধাচকরোে উরঠ এরস িচহরিে কাাঁধ েুর ়ে বেরেন, নুচি আিারক ে ়ে পাে  ভকন  সনয 

কথাারক ভনা আচি ে ়ে পাই না। েচেেূষি িািারেে সরে আিাে কেনও চবরোধ হ ়েচন। 

চনচন আিাে সম্পরকয কী এিন করঠাে অচের াগ আনরন পারেন  নুচি জারনা, ভনািাে 

পোিেয ো ়ো আিাে িরে না। নুচি আিারক ভ -রকানও কথাাই বেরন পারো। বরো। 

  

িচহি িুে চনিু করে বেে, েচেেুষি িািারেে ধােিা, আপচন েেনরক হনযা কোে জনয 

 ানক চন ুক্ত করেচেরেন। 
  

োধাচকরোে িচম্ভন হর ়ে ভগরেন। েক্তেূনয িুরে চকেুেি নাচকর ়ে েইরেন িচহরিে 

চদরক। নােপে অস্ফুট স্বরে বেরেন, েেন! েেন ভক  

  

িচহি বেে, ভস আপনারদে এক োই চেে। েচেেূষি িািারেে চপ্র ়ে োত্র, েুব ভিধাবী। 

  

োধাচকরোে দূরেে দৃেয ভদোে িনন অনযিনস্কৃ করি বেরেন, ও হযাাঁ, হযাাঁ, িরন পর ়েরে 

বরট, োধােিি ভ াষ িোইর ়েে বাচ ়েে একোনা  রে থাাকন। ভেোপ ়ো ়ে িন চেে, 

িািারেে কারে ভস িারঝ িারঝ একাই প ়েরন ভ ন। হা োবান, আচি চনরজে হারন 

ভকানও চদন একটা পেীও িাচেচন, েক্ত ভদেরে আিাে িাথাা চঝিচঝি করে। আচি ভসই 

চনেীহ ভেরেচটরক হনযা কেব ভকন  আিাে সরে ভবাধকচে জীবরন ভস একটা কথাাও 

বরেচন। নাাঁে সরে আিাে কীরসে েিনা! 
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িচহি বেে, ভস সি ়ে  ুবোজ চহরসরব প্রাসারদে ভদহেেী বাচহনীে অচধকনযা চেরেন 

আপচন। আপনাে অজ্ঞানসারে ভকউ চক েেনরক েুন কোে দাচ ়েত্ব চনরন পারে  

  

োধাচকরোে অসহা ়েোরব বেরেন, িচহি, আচি গীনা েুাঁর ়ে েপথা করে বেরন পাচে, এ 

বযাপারে চবন্দু-চবসগযও আচি জাননাি না। নারক আচি েুন কেব ভকন! ভস ভনা আিাে 

সরে ভকানও েত্রুনা করেচন। আিাে োজরত্ব োগ বসাবােও নাে ভকানও অচধকাে চেে 

না। 

  

িচহি বেে, আপনাে চপনা ভসই সি ়ে আে একচট চববাহ করেচেরেন িরন আরে  ভসই 

চববারহে বযাপারে েেনরক চনর ়ে চকেু জচটেনা সৃচি হ ়ে। েেন নাচক চনরজে অচধকাে 

েিরনে ভিিা করেচেে। আপনাে চপনারক েুচে কোে জনা আপচন চিেনরে েেনরক 

পৃচথাবী ভথারক সচের ়ে চদরন ভির ়েচেরেন। 

  

োধাচকরোে েরেন, ভস চববারহে সি ়ে আিাে চনরজেই  রথাি ের ়েে কােি  রটচেে। 

েেরনে অচিত্ব সম্পরকযই আিাে ভকানও ভে ়োে চেে না। েেনরক চনর ়ে কী জচটেনাে 

সৃচি হর ়েচেে নাও আচি জাচন না। িচহি, নুচি চবশ্বাস করো আচি এই েেরনে  ানক  

  

িচহি দৃঢ়ে স্বরে বেে, না িহাোজ, আচি চবশ্বাস কচে না। এটা শুধু আপনারক ভনাষািরদে 

কথাা ন ়ে। চসংহাসন অটুট োেরন ভগরে চকেু চকেু ভোকরক সচের ়ে চদরনই হ ়ে। 

োজনীচনরন িা ়োদ ়ো অরনকটা আরপচেক বযাপাে। চকন্তু আচি আপনারক বােযকাে 

ভথারকই ভনা ভদেচে। আপনাে িন ব ়ে ভকািে, েক্তােচনরন আপনাে এরকবারেই রুচি 

ভনই। চকেুটা থাাকরে বেং আপচন চনষ্কন্টক হরন পােরনন। েেরনে িনন সািানয একচট 

প্রািীরক হনযাে বযাপারে সিচন জানারনা আপনাে পরে অসম্ভব। চনি ়েই অনয ভকানও 

সু ়ে ন্ত্র চেে এবং ইচেনটা চেে আপনাে চদরক,  ারন এ বযাপারে ভকানও নদন্ত না হ ়ে। 

  

োধাচকরোে বেরেন, েেনরক আে ভদচেচন বরট, নারক চনর ়ে িাথাাও  ািাইচন। একবাে 

শুধু ভেরবচেোি, ভস কােু ়োে সন্তান, োজকুিােরদে োনা পাবােও অচধকােী ন ়ে, নাই 

ভেোপ ়ো চেরে ভস এ োজয ভের ়ে িরে ভগরে জীচবকাে সন্ধারন। ভসটা অস্বাোচবক চকেু 
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ন ়ে। আহা, ভেরেটারক ভক িােে  এনচদন পে না চক জানাে উপা ়ে আরে  েচেেূষি 

িািাে আিাে সম্পরকয এই ধােিা করে ভেরেরেন, পৃচথাবীরন একজন িানুষই বা চবনা 

অপোরধ আিারক েুচন োবরব ভকন  

  

হঠাৎ, আে একটা কথাা িরন প ়ো ়ে চনচন বযি হর ়ে বেরেন, িচহি, িচহি বেবাসী 

পচত্রকা ়ে চ চন িারঝ িারঝ চনবন্ধ ভেরেন, ভসই েচেেূষি চসংহ আে আিারদে 

িািােিোই চক একই বযচক্ত  

  

িচহি বেে, েুব সম্ভবন একই। ওই ভেো ়ে িারঝ িারঝই চত্রপুোে প্রসে থাারক। 

  

োধাচকরোে বেরেন, কী সবযনাে!  চদ কেনও এই কাচহনী ভেরেন! ভোক িরে আচি 

ভহ ়ে হর ়ে  াব। বেবাসী পচত্রকা চএপুো োরজযে োসন বযবাাে চেদ্রারবিতষরি েুব উৎসাহী। 

জুি িাষ চনর ়ে একবাে কন চবদ্রুপ করেচেে িরন ভসই  িচহি, ভ িন করে পারো, 

েচেেূষি চসংহরক েুাঁরজ বাে করো। নাে েুে োোরনই হরব। 

  

এক সিারহে িরধয সপাচেষদ িহাোজ োধাচকরোে িরে এরেন কেকানা ়ে। প্রথারিই 

ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েরন দূন পাঠারেন, চকন্তু কচব েবীন্দ্রবাবু বনযিারন চেোইদরহ 

ের ়েরেন, অচিরে নাাঁে সরে ভদো হরব না। েবীন্দ্রনারথাে িাধযরিই োধাচকরোে 

কেকানাে চবচেি বযচক্তরদে সরে পচেচিন হরেন, চনচন স্ব ়েং কারুে সরে ভ াগার াগ 

কেরন সংরকাি ভবাধ করেন, সুনোং েবীন্দ্রবাবুে ভফোে অরপো ়ে ভথারক চনচন অনয 

কারজ িন চদরেন। িচহিরক চনচন সাোেি উনযক্ত করেন েচেেুষি চসংহরক একচদন 

এই সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েরন চনর ়ে আসাে জনয। 

  

েচেেূষরিে চঠকানা সংগ্রহ কো কচঠন হে না, বেবাসী পচত্রকাে কা যাে ়ে ভথারকই পাও ়ো 

ভগে। 

  

িন্দননগরে পাকাপাচক বসচন চনর ়েরেন েচেেূষি, একচট স্কৃুে ঢাগান, পে-পচত্রকা ়ে 

িারঝ িারঝ ভেোরেচে করেন। জীচবকাে জনয বযবসা-বাচিজয বা ভকানও িাকচে গ্রহি 
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করেনচন, জিা টাকা বযারি েচ হয করেরেন,  া সুদ পান নারনই স্বেরন্দ সংসাে িরে 

 া ়ে। ফরটাগ্রাচফ িিযাে চবোচসনা আে ভনই। েচেেূষরিে বনযিান ভিহাো ়ে আরগকাে 

ভসই চেপচেরপ সুদেযন িানুষচটরক েুাঁরজ পাও ়ো  ারব না। েেীে এেন োেী হর ়ে ভগরে, 

কপাে প্রেি হরন হরন ভপৌরে ভগরে িাথাাে অরধযক প যন্ত, বাচক িুরে ভ ন পাউ ারেে 

ভোপ ভেরগরে। বনু্ধে দু-এক আরগ িন্দননগে ভিেরন ভেন ভথারক নািরন চগর ়ে প্লাটফরিয 

আো ়ে ভের ়ে পর ়ে  ান, বা পার ়েে িাোইিাচক  ুরে চগর ়েচেে, ভসই ভথারক ওই পার ়ে 

আে ভজাে পান না, একটা হােেিুরো েচ ়ে নাাঁে সরে থাারক সব সি ়ে।  

  

ভিহাো ়ে পচেবনযরনে সরে সরে িানচসক পচেবনযন  রট ভগরে অরনকোচন। পা োো 

অবাা ়ে  েন ে যাো ়েী থাাকরন হর ়েচেে প্রা ়ে িাস দু-এক, ভসই সি ়ে েচেেূষি বােবাে 

চনরজে জীবন প যারোিনা করেরেন। নােই িরধয একচদন নাে িরন প্রশ্ন জাগে, 

েূচিসুনাে জনয চনচন অিন পাগে হর ়েচেরেন ভকন  সিি  ুচক্তরবাধ ও কাণ্ডজ্ঞান 

চবসজযন চদর ়ে চনচন েূচিসুনারক ভপরন ভির ়েচেরেন। চকন্তু অথাযবে, সািাচজক প্রচনষ্ঠা 

এিনকী জাচনরেরদে সংস্কৃাে বচজযন ঔদা য ভদচের ়েও ভ  েিিীে ভপ্রি পাও ়ো  া ়ে না, 

না চক চনচন জানরনন না  এন কাবয-সাচহনয পাঠ না হরে বৃথাা। 

  

ভবে কর ়েক বেে ধরে েচেেূষি অবুঝ চেরেন। ভবিাচে েেরনে িােিুরো চেে না। চপনৃ-

পচেি ়ে চেে না, জীবরনে চােনা চেে না, ভস শুধু ভপর ়েচেে েূ চিসূনাে ভপ্রি, ভসটুকুও 

সহয কেরন পারেনচন েচেেুষি। েেরনে সরে নাে ভিহ-দ ়ো-িা ়োে সম্পকয এক 

চনরিরষ উরব ভগে, ভস হর ়ে উঠে নাে দু’িরেে চবষ। জীবরন আে নাে িুে দেযন কেরবন 

না বরে প্রচনজ্ঞা করেচেরেন, অথাি েেরনে কী ভদাষ চেে  

  

েূচিসুনারক চনচনও পানচন, েেনও পা ়েচন। ভসই েূচিসুনাই ভ  নাি বদে করে 

চথার ়েটারেে অচেরনত্রী হর ়েরে, ভস েবেও এক সি ়ে ভজরন চগর ়েচেরেন েচেেূষি। চনচন 

দুচট সন্তারনে জনক, নাাঁে ভকািে স্বোবা স্ত্রী সংসােচটরক সু,ী করে ভেরেরেন, পা ়ো 

প্রচনরবেীো নাাঁরক অচন েদ্র ও রুচিবান গৃহা চহরসরব জারন, চকন্তু নাে বুরকে িরধয ভ  

এেনও েূচিসুনারক পাবাে নীব্র বাসনা ধক ধক করে, না ভকউ ভটে পা ়ে না। েূচিসুনা 
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অচেনীন একই নাটক চনচন বােবাে ভদেরন ভগরেন। আে ভকানও অচেরননা-অচেরনত্রীে 

সংোপ নাে কারন  া ়েচন, নাটরকে কী কাচহনী না চনচন গ্রাহয করেনচন, প্রথাি সাচেে 

িাঝোরন দেযকরদে আসরন বরস েচেেুষি এক দৃচিরন ভির ়ে থাাকরনন েূচিসুনাে চদরক। 

দী যশ্বারসে সরে নাাঁে বােবাে িরন হন, এই েিিীরক ভপরে নাে জীবরন অনয েকি 

হর ়ে ভ রন পােন। োন্ত েদ্র গৃহা ন ়ে, চনচনও হরন পােরনন এক উিাি চেল্পী। 

  

চথার ়েটারেে েিিীরদে ভকানও না ভকানও ধনী বযচক্ত দেে করে োরে। ভস-েকি কারুে 

েচেনা হর ়েও নারদে থাারক আে একজন ভগাপন চপচেরনে িানুষ। ভ -সব িিনােী 

চকেুটা ভনজচস্বনী হ ়ে, নাো একজরনে অধীরন ভবচেচদন থাারক না, িারঝ িারঝ বাবু 

বদো ়ে। সুন্দেী নৃনয-গীন পটী ়েসীরদে বাোেনা হও ়োই চন ়েচন। েচেেূষি ভগাপরন 

ভোাঁজেবে চনর ়ে ভজরনচেরেন, েূচিসুনা ওেরফ ন ়েনিচি ভকানও ব ়ে িানুরষেই বেীেূন 

ন ়ে, েেনও ধারে কারে ভকাথাাও ভনই। ভকানও পুরুষই েুচিসুনাে কারে ভ ষরন পারে 

না। একচদন েচেেূষি ভো-এে ভেরষ িরিে চপেরন চগর ়ে দাাঁচ ়ের ়েচেরেন। 

  

েূচিসুনারক চঠক কী বেরবন না ভেরব  ানচন। েুচিসূনা নাাঁরক ভদরে কী েকি বযবহাে 

কেরব, ভসটাই জানরন ভির ়েচেরেন। অিে দত্তে ভিরজে েুব েিেিা, নাে নাচ ়েকা 

ন ়েনিচি সচনযই বহ দেযরকে ন ়েনিচি, নাে অেুচেরহেরন বহ পুরুষ েুরট আসরব, 

এনচদন পে সুর াগ ভপর ়ে েূচিসুনা অনা ়োরসই েচেেূষিরক অপিান করে নাচ ়ের ়ে চদরন 

পারে। চগ্রনরুরিে দেজাে কারে েচেেূষিরক ভদরে েূচিসুনা থািরক দাাঁ ়োে, না-রিনাে 

োন কেে না, উদ্ধন েচেরন িুে চফচের ়ে চনে না, আরি আরি বরস প ়েে হাাঁটু ভগর ়ে। 

অরে জচেে ভপাোক, িুরে োজনচন্দনীে ভিক আপ, ভোপা ়ে িুরক্তাে িাো জ ়োরনা, নবু 

েচেেূষরিে পার ়েে কারে িাচটরন িাথাা ভঠচকর ়ে ভস প্রিাি জানাে। েচেেূষি ভকাঁরপ 

উঠচেরেন, নাাঁে িুে চনর ়ে একচট বাকযও চনুঃসৃন হ ়েচন, হঠাৎ িেু জ্বাো করে উরঠচেে। 

এনকারেে অবরুদ্ধ বাসনাে ভবগ চনচন সািোরন পােচেরেন না। ভসই অবাা েূচিসুনাে 

কাে ভথারক ভগাপন কোে জনয চনচন দ্রুন ভসোন ভথারক প্রাান করেচেরেন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 733 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নােপে ভথারক েচেেূষি োবরনন, ভিিা কেরে েূচিসুনাে সরে ভদো কো  া ়ে, ভস 

অপিান করে চফচের ়ে ভদরব না, চকন্তু চনচন নারক কী বেরবন  কী িাইরবন নাে কারে। 

ভস চবষর ়ে চকেুরনই িনচাে কেরন পারেনচন বরে েচেেূষি আে েূচিসুনাে জনয িরিে 

ভপেন চদরক  ানচন, চকন্তু দেযরকে আসরন চন ়েচিন বসরনন। পা োোে সি ়ে একচদন 

োচঠরন েে চদর ়ে িারনে  রে ভ রন ভ রন আ ়েনাে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে চনচন চনরজে চদরক 

নাচকর ়ে বেরেন, ওরক আচি কী বেব  আ ়েনাে িুেোচনরন পাাঁি চদরনে না কািারনা 

ভোাঁিা ভোাঁিা কাাঁিা-পাকা দাচ ়ে, ভিাে দুচট ভফাো ভফাো, িধয ব ়েরসে োপ অচন স্পি। 

আে িরি ভসই নােী এেন ভ ৌবরনে প্রচনিূচনয। েচেেূষি বেরেন, ওরক চক আচি বেরন 

পাচে, এই স্ত্রী-পুত্র-কনযা সরিন সংসাে ভের ়ে আচি ভনািাে কারে িরে আসরন িাই! 

চকংবা এ সবও েইে, ভগাপরন নুচি আিারক ভনািাে ে যাে অংেীদাে করে নাও। 

  

আ ়েনা ়ে ভসই িুেোচন হাসরন আেম্ভ করেচেে। কী অদু্ভন, অবািব ভোনাচেে কথাাগুচে। 

একা একা ভবে চকেুেি চনচন হাসরেন,  াি চদর ়ে জ্বে ভের ়ে  াও ়োে িনন ভসই ভথারক 

নাাঁে েূচিসূনাে ভ াে ভকরট ভগে। েূচিসূনারক চনর ়ে চনচন একটা স্বপ্ন ভদরেচেরেন, ভসই 

স্বপ্ন ভবচেচদন ভটরন চনর ়ে  াও ়ো  া ়ে না, বর ়েস ভ  কারুরক েিা করে না। 

  

নােপে ভথারক আে চথার ়েটাে ভদেরন  ান না েচেেুষি, ভকানও চথার ়েটােই না। ভ াে 

ভকরট  াবাে পে িরন ভবে একটা প্রোচন্ত এরসরে। েেনরকও চনচন েিা করে চদর ়েরেন। 

এেন একবাে েেরনে সরে ভদো হরে নারক বরে জচ ়ের ়ে ধেরনন। চকন্তু ভকাথাা ়ে েেন! 
  

িচহি ঠাকুে  েন িন্দননগরে ভদো কেরন এরস একবাে িহাোজ োধাচকরোরেে 

সচন্নধারন  াবাে জনয অনুরোধ জানাে, েচেেূষি ভস প্রিাব ভহরস উচ ়ের ়ে চদরেন। চনচন 

বেরেন, িচহি, আচি চেোি বনযিান িহাোরজে বাবাে কিযিােী, ইচন নেন চেরেন 

োজকুিাে, আিাে কারে দুিােবাে প ়ো জানরনও এরসচেরেন, এক চহরসরব চনচন আিাে 

োত্র, নেন নুচি বেনাি, এেন নাে সািরন চগর ়ে আপচন-আরজ্ঞ করে কুচনযে জানারন 

পােব না। 
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িচহি বেে, ভস সব নাহ ়ে নাই কেরেন। িহাোজ চনেক প্রথাাে ওপে ভজাে ভদন না। 

  

েচেেুষি বরেন, না বেরে কী হ ়ে! চসংহাসরনে অচধকােী একটা সিান ভনা অবেযই 

প্রাপয। এ ো ়ো ওসব পবয আিাে জীবন ভথারক িুরক ভগরে। আে চগর ়ে কী হরব  

  

িচহি আসে কথাাটাই জানাে না। চবনীনোরব বেে, আপচন পত্রপচত্রকা ়ে িারঝ িারঝ 

চত্রপুোে প্রসে ভেরেন, নারন িহাোজ চবরেষ সন্তুি। এোনকাে অরনরকই ভনা চবপুো 

োজয চবষর ়ে চবরেষ চকেুই জারন না, িরন করে ওটা একটা পাণ্ডববচজযন ভদে। িহাোজ 

ভসই চবষর ়েই আরোিনা কেরন িান, আে আপনাে ওপে কেনও  চদ অচবিাে হর ়ে 

থাারক, িহাোজ নােও প্রচনকাে কেরবন। 

  

েচেেুষি হাসরেন। বেরেন, হুঃ, অচবিাে  চদ চকেু হর ়েও থাারক, িহাোজ এনচদন পে 

নাে কী প্রচনকাে কেরবন। না ো ়ো অচবিারেে প্রশ্ন ওরঠ না, িহাোজ বীেিন্দ্রিাচিরকযে 

কারজ আচি ভস্বো ়ে ইিফা চদর ়েচে। ভকউ বাধয করেচন। 

  

িচহি নবু বেে, আপচন বনযিারন ভকানও করিয  ুক্ত নন। আিারদে োজ সেকাে ভথারক 

ভকউ অবসে চনরে নাাঁরক িারসাহাো ভদ ়োে বযবাা আরে। িহাোজ ভস বযাপারেও— 

  

নারক আচির ়ে চদর ়ে েচেেূষি বেরেন, ীশ্বরেে আেীবযারদ আচি কপনৃক সম্পচত্তে  া 

োগ ভপর ়েচে, নারনই আিাে বাচক জীবন ভকরট  ারব। আিাে প্রর ়োজন ভনিন ভবচে 

ন ়ে। নুচি। ভবাধহ ়ে জারনা না, চত্রপুো ়ে ভ  আচি চেেকনা কেরন চগর ়েচেোি, না 

জীচবকাে জনয ন ়ে, ভসটা চেে আিাে েে। িহাোজরক ভবারো, োরজয ভনা গচেব দুুঃেীে 

অোব ভনই, আিারক  া চদরন িান না ভ ন ওরদে িরধয চবচের ়ে ভদন।  

  

িচহরিে কারে সব বৃত্তান্ত শুরনও োধাচকরোে চনেি হরেন না। চনচন বেরেন, েচেেূষি 

িািাে  চদ আসরন না িান, আচি  াব নাাঁে কারে। ভনািো ভসই বযবাা কে। 
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চকন্তু ভসটাও সম্ভব ন ়ে। একজন োজাে পরে অনাহূনোরব ভকানও প্রাক্তন কিযিােীে 

বাচ ়ে  াও ়ো ভোো পা ়ে না। না ো ়ো েচেেূষি থাারকন ইংরেজ োজরত্বে বাইরে, 

ফোস াো ়ে। হট করে ভসোরন  াও ়োটা সুনজরে ভদেরব না ইংরেজ সেকাে।  ন 

ভোটই োজয ভহাক, নবু োধাচকরোে ভসোনকাে স্বাধীন োজা ভনা বরট। ফোচস এোকা ়ে 

ভ রন হরে নাাঁে িান-ি যাদা সহকারেই  াও ়ো উচিন। 

  

িচহি চনজ বুচদ্ধবরে এে পরেও উের ়েে সাোৎকারেে একটা বযবাা করে ভফেে। 

  

েচেেূষি বেবাসী পচত্রকাে কা যাের ়ে িারঝ িারঝ েিনা জিা চদরন আরসন। ভসোরন 

চকেু সাচহচনযরকে সরে গল্পগুজবও হ ়ে। একচদন সন্ধযাকারে বেবাসী দফনে ভথারক 

ভবচের ়ে েচেেূষি ভদেরেন, সািরনে োিা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে িচহি। পারেে একচট 

জুচ ়েগাচ ়েরন িহাোজ োধাচকরোে উপচবি। 

  

োজাো কারুে পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি করেন না। োধাচকরোে গাচ ়ে ভথারক ভনরি সসিারন 

হান ভজা ়ে করে বেরেন, নিস্কৃাে িািােিোই! 

  

েচেেূষিও প্রচননিস্কৃাে জাচনর ়ে বেরেন, িহাোরজে জ ়ে ভহাক। আপনাে সবযােীি 

কুেে ভনা  

  

োধাচকরোে বেরেন, িািােিোই, আরগ আপচন আিা ়ে নুচি বরে সরিাধন কেরনন। 

আচি ভনা আরগে ভসই োধাচকরোেই আচে। 

  

িচহি বেে, আপনাো দুজরন গাচ ়েরন উরঠ কথাা বেুন বেং।  

  

একটু ইনস্তুন করে েচেেুষি উরঠ বসরেন। নােপে বেরেন, আিারক গোে ওপারে 

চগর ়ে ভেন ধেরন হরব। হারন ভবচে সি ়ে ভনই। 

  

োধাচকরোে বেরেন, িেুন আপনারক ভিেন প যন্ত ভপৌাঁরে চদর ়ে আচস। 
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েচেেূষি বেরেন, নাে প্রর ়োজন হরব না। চকন্তু িচহি, নুচি িহাোজরক এোরন চনর ়ে 

এরসে। গুরুনে ভকানও কােি  রটরে নাচক  

  

িচহি বেে, ননুন সংেযা ‘বেবাসী’ আিো আজই সকারে পর ়েচে। সম্পাদকী ়েরন নীব্র 

কো ান করে ভেো হর ়েরে ইংরেজ পচেচটকযাে এরজরন্টে কারে িহাোজ িাথাা চবচকর ়ে 

চদরন  ারেন। ভসই ভেো পর ়ে িহাোজ েুব উচি হয। অচের াগ এরকবারেই সনয ন ়ে। 

  

েচেেূষি বরেন, এ পচত্রকাে সম্পাদকী ়ে আচি েিনা কচে না। সম্পাদকিোই আিাে 

িনািরন প্রোচবন হরবন না। এ বযপারে আিাে ভকানও হান ভনই। নরব সম্পাদরকে 

এটুকু উদােনা আরে চনচন আিাে েিনা ়ে হিরেপ করেন না, আচি স্বাধীনকারব চেন্ন 

িন প্রকাে কেরন পাচে। 

  

নােপে চনচন োধাচকরোরেে চদরক নাচকর ়ে বেরেন িহাোজ, আচি চনরজ কেনও 

চত্রপুোে চবরুরদ্ধ চকেু চেেব না, এই বযাপারে চনচিন্ত থাাকরন পারো। শুধু চত্রপুোে নুন 

ভের ়েচে বরেই ন ়ে, োজযচট আিাে োেী পেরন্দে। ভসোনকাে চবচেন্ন সম্প্রদার ়েে সেে 

আন্তচেক বযবহাে আিারক িুগ্ধ করেরে। এনগুচে জাচন, এনগুচে োষা, নবু সবাই 

চিরেচিরে আরে, এিন দৃিান্তই বা আে ভকাথাা ়ে! 

  

োধাচকরোে বরেন, িািােিোই, আপনাে িরন ভকানও ভোে ভনই ভনা  

  

েচেেূষি বেরেন, না। ভস েকি ভকানও কােি  রটচন ভনা! না ো ়ো, এই ব ়েরস আচি 

িরন ভকানও ভোেই পুরষ োচেচন। িহাোজ োধাচকরোে, আচি কথাা চদচে, আিাে িাো 

চত্রপুোে ভকানও অপকাে কেনও হরব না। এবারে গাচ ়ে থাািারন বরো, আচি ভনরি  াই। 

  

োধাচকরোে ইচেনপূিয ভিারে িচহরিে চদরক নাকারেন। 

  

িচহি বেে, িািােিোই, আপচন বযি হরেন ভকন  আিো আপনারক গোে  াট প যন্ত 

ভপৌাঁরে ভদব। আে একটা কথাা িহাোজ চনরজে িুরে বেরন পােরেন না। আচি বচে  
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েচেেূষি ভকৌনুহেী হর ়ে বেরেন, হযাাঁ, বরো। 

  

িচহি বেে, িািােিোই, অরনকচদন আরগ আপচন চত্রপুোে োজবাচ ়েরন একটা গুরুনে 

 টনাে কথাা আিারক বরেচেরেন, ভসটা আচি এনচদন ভগাপন ভেরেচেোি। চকেুচদন 

আরগ আচি কথাা ়ে কথাা ়ে ভসটা িহাোরজে সিরে প্রকাে করে ভফরেচে। িহানাজ নারন 

েুবই আহন হর ়েরেন। আপনাে কারে প্রকৃন সনয উদ াচটন না হরে চনচন চকেুরনই োচন্ত 

পারবন না। আপচন বরেচেরেন, েেন নারি একচট ভেরেরক েুন কো হর ়েরে এবং 

ভসজনয, এই িহাোজ নেন  ুবোজ চেরেন, চনচনই দা ়েী। 

  

োধাচকরোে ঝুাঁরক পর ়ে আরবরগে সরে বেরেন, িািািোই, আপনারক চবশ্বাস কেরনই 

হরব, আচি দা ়েী নই। আচি  ুিােরেও চকেু জাননাি না। 

  

েচেেূষি িহাোরজে িুরেে চদর ়ে চকেুেি ভির ়ে েইরেন। নােপে িচহিরক চজরজ্ঞস 

কেরেন, ভনািারক আচি এ কথাাটা বরেচেোি  করব বে ভনা  

  

িচহি বেে, এাঁে চপনা, আিারদে স্বগযন িহাোজ  থান প্রথািবাে কেকানা ়ে এরস 

সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েরন উরঠচেরেন, আচি নেন কেকানা ়ে োত্র চেোি–  

  

েচেেূষি বেরেন, হাঁ, ভনািারক বরেচেোি, নাে একটা গূঢ়ে উরিেয চেে। 

  

োধাচকরোে বেরেন, েেনরক হনযা কোে চনরদযে আচি চদইচন। আচি ভ -রকান েপথা 

চনর ়ে বেরন পাচে। 

  

েচেেূষি বেরেন, এেন আচি চবশ্বাস কচে। নেহনযা ভনািাে স্বোবধিয ন ়ে। চকন্তু ভকান্ 

অপবারদ জাচন না, কারুে চনরদযরে েেনরক পৃচথাবী ভথারক সচের ়ে ভদবাে বযবাা হর ়েচেে। 

ভদহেেী বাচহনী ও ভসপাইরদে কনৃযত্ব নেন ভনািাে হারন চেে, নাই ভনািাে চনরদযরে 

চকংবা জ্ঞানসারে এই কাণ্ডচট  রটচেে, এটা িরন হও ়ো স্বাোচবক।  
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োধাচকরোে বেরেন, িািােিোই, আিারদে প্রাসারদ ষ ়ে ন্ত্রকােীে অোব নেনও চেে 

না, এেনও ভনই। এেনও আচি অরনরকে চবষ চনশ্বাস ভটে পাই।  

  

েচেেূষি বেরেন, িচহি, ভনািারক আচি এই  টনা বরেচেোি,  ারন নুচি অনযরদে 

জাচনর ়ে দাও ভ  েেরনে চনচিন িৃনুয  রটরে। ভকউ আে নাে ভোাঁজ কেরব না। েেনরক 

েুন কোে অচন চনষ্ঠুে বযবাা হরেও এক িিকপ্রদ উপার ়ে ভস ভেষ প যন্ত ভবর ়ে ভগরে। 

ভস ভবাঁরি আরে। 

  

োধাচকরোে বেরেন, অযাাঁ  ভস ভবাঁরি আরে  

  

েচেেূষি বেরেন, হযাাঁ, ভসই অবাা ভথারক ভবাঁরি ভস কেকানা ়ে িরে এরসচেে। এোরন 

ভেোপ ়ো চেরে কৃনচবদয হর ়েরে। সুনোং িহাোজ, নাে হনযাে অপোরধে ভবাঝা 

ভনািারক বহন কেরন হরব না। 

  

োধাচকরোে উল্লাচসন িুরে বেরেন, েেন নরব ভবাঁরি আরে। ভস আিাে োই। নাাঁরক 

আচি চত্রপুো চফচের ়ে চনর ়ে  াব। উ্চপ পদ ভদব। ভস ভকাথাা ়ে আরে বেুন, আচি এেচন 

নাে কারে ভ রন িাই। 

  

দু’চদরক িাথাা ভনর ়ে েচেেূষি ধীেোরব বেরেন, নুচি চফচের ়ে চনর ়ে ভ রন িাইরেও ভস 

ভ ন চক না নারন সরন্দহ আরে। ভস  াই ভহাক, ভস ভকাথাা ়ে আরে আচি জাচন না। ভকানও 

কােরি আিাে ওপে নাে প্রবে অচেিান হর ়েরে। হ ়েরনা এ জীবরন আে ভস কেনও 

আিাে সরে ভদো কেরব না। 

৪৯. সাোচদন ধরে একটা গারনে কচে 

সাোচদন ধরে একটা গারনে কচে িরনে িরধয  ুেরে। এক এক চদন হ ়ে এ েকি। ভকাথাা 

ভথারক িরে আরস একটা গান, নােপে ভোিোে িনন  ুেরনই থাারক, অনয ভকানও 

গানরক আে কারে আসরন ভদ ়ে না। সংসারে েন কারজ বযি হর ়ে প ়েরেও ভসই গান 
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চঠক েুাঁচট ধরে বরস থাারক, িারনে সি ়ে জরেে ধাোপারনও ভোনা  া ়ে ভসই সুে, এিনকী 

োন্না রেে েযাাঁকেযাাঁকাচন েরব্দে িরধযও ভসই গান গুঞ্জচেন হ ়ে। 

  

ন ়েনিচি গানচট শুরনচেে চনন চদন আরগ।  াদুরগাপারেে বাচ ়েরন ওরদে দেি 

চববাহবাচষযকীে অনুষ্ঠারন নারক ভ রন হর ়েচেে। ন ়েনিচি চথার ়েটারেে নটী, নাে িারন 

ভির ়েরদে ভকানও সািাচজক জীবন থাাকরন ভনই। সিারজে সব িরেে িানুষ চথার ়েটাে 

ভদেরন আরস, নট-নটীরদে অচেন ়ে-েোকো ভদরে িুগ্ধ হ ়ে, হাননাচে ভদ ়ে, চকন্তু ভকউ 

নারদে বাচ ়েরন  ারক না। চবোসী ধনীো সুন্দেী নটীরদে েচেনা োেরন িা ়ে, উৎসরব-

অনুষ্ঠারন ভকানও নৃনযগীন পচট ়েসীরক িুজরো চদর ়ে চনর ়ে  া ়ে, চকন্তু চবর ়ে-,াদ্ধ-

অন্নপ্রােরন আে পািেরনে িন চনিন্ত্রি করে পেচক্তরোরজ চকেুরনই বসারব না। ন ়েনিচি 

ভসই ভ  প্রথারিই প্রচনজ্ঞা করেচেে, িরিে বাইরে আে ভকাথাাও ভস কারুরক নাি ভদোরব 

না, গান ভোনারব না, ভস প্রচনজ্ঞা এেনও অেুণ্ন ভেরেরে, নারক িুজরো ভদবাে কথাা 

বেরনও ভকউ সাহস করে না। 

  

চকন্তু  াদুরগাপারেে পচেবারেে সরে নাে প্রা ়ে আত্মী ়েনাে বন্ধন াাচপন হর ়ে ভগরে। 

ভসোরন নারক িারঝ িারঝ ভ রনই হ ়ে। ওো সিারজে অরনক েীচননীচনে ভনা ়োক্কা করে 

না, ন ়েনিচিরক ওো নাি গারনে জনযও  ারক না, অনযানয আিচন্ত্রনরদে িননই এক 

ভটচবরে োনা ভেরন বসা ়ে, সকরেে সরে পচেি ়ে কচের ়ে ভদবাে সি ়ে সুরনত্রা ন ়েনিচিে 

হান ধরে বরে, আচি বকুে ফুে পাচনর ়েচে। 
  

চববাহ, ,াদ্ধ, অন্নপ্রােন ো ়োও আেও নানােকি অনুষ্ঠান হ ়ে  াদুরগাপােরদে বাচ ়েরন। 

প্ররনযক ভেরেরির ়েে জন্মচদন পােন করে, স্বািী-স্ত্রীে চববাহবাচষযকীে চদনচটরন আত্মী ়ে 

বনু্ধরদে ভ রক সবাই চিরে গান-বাজনা ়ে ভিরন ওরঠ, অরনক োও ়ো-দাও ়ো হ ়ে। এই 

সব অনুষ্ঠারনে কথাা ন ়েনিচি আরগ কেনও ভোরনইচন।  

  

ভদানোে ব ়ে হে  েচটরন কারপযট পানা হর ়েচেে ভসচদন।  াদুরগাপাে আদােরন  া ়েচন, 

িরক্কেরদেও বাচ ়েরন আসরন িানা করে ভদও ়ো হর ়েচেে। অনযানয চদন  াদুরগাপােরক 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 740 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সারহচব ভপাোক ো ়ো ভদোই  া ়ে না, ভসচদন পরেচেে ভকািারনা ধুচন আে চসরিে কুনযা, 

হারন জ ়োরনা ভগার ়েে িাো। জনা িচল্লরেক অচনচথা, নারদে সাজ-রপাোক ভদেরে ভিাে 

ধাচধর ়ে  া ়ে। ভবাঝাই  া ়ে ভ , নাো সিারজে ওপে িহরেে িানুষ। ন ়েনিচি চগর ়েচেে 

একটা গেরদে োচ ়ে পরে, িরিে বাইরে ভস েেীরে ভকানও অেিাে ধােি করে না। 

  

সবাই ভস কারপযরটে ওপে বরসচেে ভগাে হর ়ে, নােপে দু ন্টা ধরে িরেচেে গান ও 

কাবযপাঠ। ব ়ে োে ভেরগচেে ন ়েনিচিে, ভ ন সবয সে চদর ়ে ভস ভসই োে-োগা অনুেব 

করেচেে। ভস ভ  একজন চথার ়েটারেে অচেরনত্রী না চনি ়েই চিরনচে অরনক, চকন্তু ভকউ 

ভকান োবান্তে ভদো ়েচন, সহজ সুরে কথাা বরেরে নাে সরে। গান-কচবনাে ফাাঁরক ফাাঁরক 

েে-েচসকনাও কেচেে ভকউ ভকউ, চকন্তু সবই উাঁিু নারে বাাঁধ, াূে রুচিে ভকানও চিে 

চেে না।  াদুরগাপারেে অনুরোরধ ন ়েনিচিও গান ভগর ়েচেে, চথার ়েটারেে গান ন ়ে, নাে 

পূবয জীবরন ভেো জ ়েরদরবে গীনরগাচবরন্দে পদ, সবাই েুব নাচেফ করেচেে। 
  

ভসই আসরে একচট ভিাি-পরনরো বেরেে চকরোেীে দুচট গান সবরির ়ে োে ভেরগচেে 

ন ়েনিচিে। চকরোেীচটে ভ িন অপরূপ িুরেে োবিয, ভনিনই নাে বীিা-চনচন্দন 

কিস্বে। ভ  ভকানও গান একবাে শুনরেই নুরে চনরন পারে ন ়েনিচি। এই গানচটে সুে 

ভনিন কচঠন চকেু ন ়ে, অরনকটা কীনযনারেে। 

  

ন ়েন ভনািারে পা ়ে না ভদচেরন, ের ়েে ন ়েরন ন ়েরন  

 দ ়ে ভনািারে পা ়ে না জাচনরন,  দর ়ে ের ়েে ভগাপরন… 

  

        এই গানচট ভবে ব ়ে, পরেে কথাাগুচে ন ়েনিচিে িরন ভনই। চিনী ়ে গানচট ভোট, 

অনবদয, ভ ন একচট চহরেে টুকরো। এেকি গান জীবরন ভোরনচন ন ়েনিচি। ভে ়োে-

ঠুংচে িনন ন ়ে, নাে ভনই, অন্তো ভনই, িাত্রা িােচট পেচক্ত, ভ ন কারুে  দর ়েে বযাকুে 

আচনয চিরে আরে সুরেে ঝেিাধাো ়ে 
  

বাঁধূ, ভনািা ়ে কেব োজা নরুনরে 

বনফুরেে চবরনাদিাো ভদব গরে। 
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চসংহাসরন বসাইরন  দ ়েোচন ভদব ভপরন, 

অচেরষক কেব ভনািা ়ে আাঁচেজরে। 

  

         শুনরন শুনরন ভিাে বুরজ চগর ়েচেে ন ়েনিচিে, ভস একটু একটু দুেচেে। নাে িরন 

হচেে, এেকি একচট গারনে নুেনা ়ে আে সব চকেু নুে। ভকউ  চদ বরে, ভনািাে 

 াবনী ়ে চবষ ়ে-সম্পচত্ত, টাকা প ়েসা সব চকেু চনরন পারো এই গারনে চবচনির ়ে, ভস 

সরে সরে োচজ হর ়ে  ারব। 

  

        এন না ়োনাচ ়ে ভেষ হর ়ে ভগে গানচট! আে ভনই  ভস সহজোরব ভির ়ে েইে 

চকরোেীচটে চদরক। চকরোেীচট নানপুো সচের ়ে োেে, আে গাইরব না। ন ়েনিচি নাে 

পারে বসা সুরনত্রারক চফসচফস করে চজরজ্ঞস কেে, এই গান ভক েরিরেন  

  

সুরনত্রা বেে, প্রথািটা ভনা জাচন, চিনী ়েটা আচি আরগ শুচনচন। কী জাচন, ভজযাচনকাকাে 

নাচক! এটা কাে ভে িচি  

  

চকরোেচট বেে দুরটাই েচবকাকাে। 

  

সুরনত্রা বেে, আিারদে েচবকাকা ভক জারন  েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে, নাি কো কচব। চনরজরদে 

কাকা বরে বেচে না, কচববে নবীনিন্দ্র ভসনও ওাঁে প্রেংসা করেরেন। নুচি হ ়েরনা ওাঁে 

নাি ভোরনাচন, ভনািারদে চথার ়েটারে চকন্তু ওাঁে একোনা নাটক িরেচেে চকেু চদন।  
  

ন ়েনিচিে িুেিণ্ডরে এক ঝেক েক্ত এরস ভগে। েবীন্দ্রবাবুরক চক নারক ভিনারন হরব  

ভস এে িরধয ওাঁে সব বই পর ়ে ভফরেরে, ওে নাি ভোনা িাত্র ভিারেে সািরন ভেরস 

উরঠরে, ভসই ভদবদুেযে কাচক্ত। চনচন ন ়েনিচিে আোধয ভদবনা। ন ়েনিচি এে িরধয 

চনরজে নাি না চদর ়ে কন চিচঠ চেরেরে নাাঁরক।  

  

ন ়েনিচি িুে চনিু করে েইে একটুেি। নাে িরনে িরধয এেন কী ভ  িেরে, কী 

প্রি ়োনুেূচনে আরো ়েন, না ভকউ বুরঝ ভফেরব না ভনা! 
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একটু পরে চনরজরক চকেুটা সািরে চনর ়ে ভস চজরজ্ঞস কেে, ওাঁে গান ভক ভেোন  

  

সুরনত্রা বেে, উচন চনরজই ভেোন। একটা গান চেরে, সুে বচসর ়ে েচবকাকা কাোকাচে 

 ারক পান নারক চেচের ়ে ভদন। প্রচনোচদচদ, সেোচদচদ, ইচন্দোচদচদ এো অরনক গান 

সি ়ে করে ভেরেরেন। ব্রাহ্মসিারজে অরনকরকও েচবকাকা চনরজে গান চেচের ়েরেন। এে 

বাইরে আে ভনা চবরেষ ভকউ ওাঁে গান জারন না। েচবকাকাে গারনে িজা কী জারনা, উচন 

পত্র-পচত্রকা ়ে গানগুরোরক কচবনা চহরসরব োচপর ়ে ভদন, ভসগুরোে ভ  সুে আরে না 

পাঠকো বুঝরন পারে না। আচি জাচন, চনরজরদে িরধয আনন্দ করে গাই। 

  

ন ়েনিচি বেে,  াো এই গান ভোরন না, নাো ভ  কন বচিন হর ়ে েইে!  

  

সুরনত্রা একটুেি অবাক হর ়ে ভির ়ে েইে ন ়েনিচিে চদরক। নােপে ভেনে ভথারক ভকউ 

 াকা াচক কেরন ভস উরঠ ভগে, আে কথাা হে না।  
  

এে পে দু চদন দুপুে ভথারক োন নটা প যন্ত টানা চেহাসযাে চেে বরে ওই গারনে কথাা 

ন ়েনিচিে আে িরন আরসচন। আজ সকাে ভথারক প্রথাি গানচট নারক ভপর ়ে বরসরে। 

ন ়েন ভনািারে পা ়ে না ভদচেরন, ের ়েে ন ়েরন ন ়েরন ন ়েন িারন কাে ন ়েন  ন ়েনিচিে 

ন ়েন, নাে ভদো না ভপরেও চনচন ভ  ের ়ে ভগরেন ন ়েনিচিেই ন ়েরন ন ়েরন। চনচন 

ন ়েনিচিে  দর ়ে এন ভগাপরন ের ়েরেন ভ  চনচন চনরজও না জারনন না।  
  

গারনে বাচক কথাাগুচে িরন ভনই। দুচট পেচক্তই  ুরে  ুরে আসরে।  
  

পরেে গানটা িরন প ়েরে না ভকন  বাঁধু, ভনািা ়ে কেব োজা, নােপে, নাে পে, ভ  

গানচট সবরির ়ে ভবচে োে ভেরগচেে, ভসটাই িরন ভনই! িরনে এ কী চবচিত্র স্বোব  

সুেটা অস্পি িরন আসরে, অথাি বািী হাচের ়ে ভগরে, চবমিতৃচনে গহন ভথারক ভসই বািীরক 

চফচের ়ে আনবাে জনয আকুচে-চবকুচে কেরে ন ়েনিচি।  
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আজও চেহাসযারে  াবাে কথাা, একটু পরে গাচ ়ে আসরব, চকন্তু ন ়েনিচিে একটুও ভ রন 

ইরে কেরে না। ওই গারনে জনয ন ়েনিচি চথার ়েটাে ভের ়ে চদরনও পারে।  
  

ব্রাহ্মো েচববাবুে গান জারন। ন ়েনিচি ভস েকি ব্রাহ্ম পারব ভকাথাা ়ে, চথার ়েটারেে সংররব 

ব্রাহ্মো আরস না। অজানা-অরিনা ভকানও পুরুরষে কারে গান চেেরনও  ারব না 

ন ়েনিচি। স্ব ়েং েচববাবুে কাোকাচে ভস ভকানও চদনই ভ রন পােরব না।  াদুরগাপারেে 

বাচ ়েরন িচি নারি ভ  চকরোেীচট গান ভোনাে, নাে কারে ভেো  া ়ে না  ভনাক না ভস 

অল্পব ়েসী, নবু নাে কাে ভথারক গান নুরে চনরন ন ়েনিচিে ভকানও েজ্জা ভনই। ভসচদন 

ওই গান দুচট ভোনাে পে অনয সব গান ন ়েনিচিে কারে অচকচিৎকে হর ়ে ভগরে।  
  

 াদুরগাপারেে বাচ ়েরন ন ়েনিচি চনরজ ভথারক কেনও  া ়ে না। উৎসব-অনুষ্ঠারন নারক 

আিন্ত্রি জাচনর ়ে সুরনত্রা ভোক পাঠা ়ে। না, হট করে অ াচিনোরব  াও ়ো িরে না। 

 াদুরগাপাে বযি িানুষ, চনচন চবেক্ত ভবাধ কেরন পারেন।  াদুরগাপাে অবেয সব 

সি ়েই ন ়েনিচিে সরে স দ ়ে বযবহাে করেন, বেং নাে বযবহারে ন ়েনিচিই িারঝ 

িারঝ চবব্রন ভবাধ করে। ন ়েনিচিরক ভদেরেই ভকানও না ভকানও প্রসরে েেরনে নাি 

উ্চপােি করেন  াদুরগাপাে, ভ ন ন ়েনিচি নাে ভিারে এেনও েূচিসূনা, এবং নাে বনু্ধে 

পত্নী। চে চে চে। েেন ভ  েূচিসূনারক প্রনযােযান করে িরে ভগরে, না ভকউ জারন না। 

ভস কথাা চক কারুরক জানারনা  া ়ে! ভসই গ্লাচনে ভবাঝা চনর ়ে েূচিসূনা বাাঁিন কী করে! 

নাই েূচিসূনারক িুরে ভফরে ভস এেন ন ়েনিচি হর ়েরে। এেন েেন নাে ভকউ না!  
  

িচি নারিে ওই চকরোেীচট চক ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েরনই থাারক  ভসোরন চক 

ন ়েনিচিে িনন এক চথার ়েটারেে নটীে প্ররবে অচধকাে আরে  হা ়ে ভে দুোো! সবাই 

জারন, চথার ়েটারেে নটী িারনই কেচিনী। নারিে সরেই উচে দাগা আরে। এ জীবরন 

ন ়েনিচিে আে ভসই কেি  ুিরব না। ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েে ভদউচ ়ে ভস পাে হরন 

পােরব না কেনও। সাো েেীে েরে ভস অনুেব কেরন োগে ভসই গারনে নৃষ্ণা।  
  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 744 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেীে োোপ বরে ভস চেহাসযারে  ারব না জাচনর ়ে গাচ ়ে চফচের ়ে চদে, ভসই গাচ ়েরন 

আবাে স্ব ়েং ভনপা ভবাস এে নারক চনরন। োে-নীে-হেুদ েং ভিোরনা সরেে িনন 

ভপাোক পো ভনপা ভবাস হান-পা ভনর ়ে বেে, নুই চক পাগে হর ়েচেস ন ়েন  আে 

চননচদন বারদ ননুন ভপ্ল নািরব। নুই িহ ়ো ়ে  াচবচন  সবাই হাাঁ করে বরস আরে। কীরসে 

েেীে োোপ ভনাে  চগচেেবাবু কনবাে এক গা জুে চনর ়ে ভিরজ ভনরিরেন। 

কুসুিকুিােীে ভসই ভ  পা িিরক ভগে িরন ভনই  েযাংিারন েযাংিারন পাটয কেরন পােরব 

না বরে ভকাঁরদ ভফরেচেে। ভকরোবাবু নবু চক নারক ভের ়েচেে   া ়োেরগে িরধয নাে 

পা িিকাবাে কথাা জুর ়ে চদে, বযাস, ভবে চের ়েচেচিক হর ়ে ভগে! ভনাে এিন কী হর ়েরে  

চথার ়েটাে ভথারক েুচট ভনবাে দুরটাই িাত্র উপা ়ে,  েন দেযক েযা ো কেরব, আে  েন 

 িদূন এরস ভ রক ভনরব। ি, চেগচগে কনচে হর ়ে ভন! 

  

অগনযা ভ রনই হে ন ়েনিচিরক! িহ ়ো ়ে একবাে জুর ়ে ভগরে িন োোরপে অবকাে 

থাারক না। ক্লাচসরক এেন িেরে ‘ভদেদাে’ নাটক, েীঘ্র শুরু হরব বচিিবাবুে ‘কৃষ্ণকারন্তে 

উইে’ অবেম্বরন ‘ভ্রিে’। নাটযরূপ চনর ়েরে অিে দত্ত চনরজ। দত্ত বাচ ়েে এই ব ়োরট 

ভেরেচটে ভ  এন গুি না ভক জানন। োে অচেন ়ে করে, ভজাোরো কঠেরস্বে, ভিহাো 

সুন্দে, এসব ো ়ো ভস নাটকও চেেরন পারে। ‘ভ্রিে’ নাটরক সাঙ্ঘাচনক কাণ্ড হরব, 

ভ া ়ো ়ে ির ়ে িরি আসরব অিরেন্দ্রনাথা, বারুিী চদচ রন চনিজ্জিানা ভোচহিীরক ভস 

উদ্ধাে কেরব! 

  

অিে দত্তে সরে ন ়েনিচিে ভবে একটা ভেো িেরে। অচেরননা ও চথার ়েটারৱে 

িযারনজাে চহরসরব অিরেন্দ্রনাথা িহ ়োে সি ়ে চকংবা িরি সং ন থাারক। চকন্তু েুচটে 

চদরন নাে উেৃঙ্খেনা সব িাত্রা োচ ়ের ়ে  া ়ে। ভ ন একই িানুরষে দুচট সমূ্পিয আোদা 

রূপ। িাচনকনোে বাগানবাচ ়েরন ভনো ়ে উন্মত্ত হর ়ে, িেু োে করে চবকৃন করি ভস 

 েন োচে োচে অেীে বাকয উ্চপােি করে, নেনই চবশ্বাসই কো  া ়ে না ভ , এই 

িানুষচটই আদেয না ়েক রূরপ িরিে পাদপ্রদীরপে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে। হাজাে হাজাে 
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দেযরকে চিত্ত জ ়ে কেরন পারে। অিরেন্দ্রনাথা চনরজই বরে ভ  িারঝ িারঝ সমূ্পিয 

চবেৃঙ্খে না হর ়ে ভগরে নাে িাথাা ়ে সৃচি েিনা চঠক চবকচেন হ ়ে না। 

  

ভ -সব চদন চথার ়েটাে বন্ধ থাারক, ভস সব চদরন এক একচট অচেরনত্রীরক চনর ়ে চেচনচিচন 

ভেোও নাে েে। অরনক ভির ়েই নারন ভস্বো ়ে োচজ হ ়ে,  ারদে ভনিন ইরে থাারক না 

নাোও অিরেন্দ্রনারথাে দাপরটে ের ়ে োচজ হর ়ে  া ়ে। একিাত্র ন ়েনিচিরকই ভস আজও 

বারগ আনরন পারেচন, এই পোজ ়েটা ভস ভিরন চনরন পােরে না। ন ়েনিচি জাচনর ়ে 

চদর ়েরে, ভস আে ভকানও চদনই িাচনকনোে বাগানবাচ ়েরন িহ ়ো চদরন  ারব না। 

ন ়েনিচিরক জব্দ কোে ভকানও উপা ়েই েুরজ পারে না অিরেন্দ্রনাথা। এ ভির ়েরক 

চথার ়েটাে ভথারক নাচ ়ের ়ে ভদবাে হিচক ভদচের ়েও ভকানও োে ভনই। ভ -রকানও চদন ভস 

ভস্বো ়ে ভের ়ে চদরন োচজ। টাকা-প ়েসাে ভোে ভদোরে ভস ভঠাাঁট বাাঁকা ়ে, স্বিযােিাে 

চদরন ভগরে েুাঁর ়ে ভফরে ভদ ়ে। কী িা ়ে এই ভির ়ে, কীরস ভস আকৃি হরব, না ভবাঝা  া  

না চকেুরনই। 

  

ভজাে-জুেুি কোে বদরে কাকুচন-চিনচনও করেরে অিরেন্দ্রনাথা, নারনও ভকানও ফে 

হ ়েচন। ভস বরেচেে, ন ়েন, িা কােীে চদচবয করে বেচে, ভনাে গার ়ে আচি হানও ভোাঁ ়োব 

না। নুই শুধু আিারক এক সরন্ধযরবো একা একা নাি ভদোচব, বযস, আে চকেু না। 

  

ন ়েনিচি বরেচেে, অথাযাৎ নুচি সবাইরক জানারন িাও, আচিও অনযরদে িনন একা একা 

ভনািাে বাগানবাচ ়েরন ভগচে, নাই না  নইরে, আিাে নাি ভনা ভিরজই নুচি কনবাে 

ভদরেে! 

  

অিরেন্দ্র নাথা বরেচেে, ভিরজে নাি আে একা একা নাি কেনও এক হ ়ে  আচি 

নাচক ়ো ়ে ভহোন চদর ়ে বরস ব্রযাচি পান কেব, আে নুই একা আিাে জনয শুধু নািচব, 

ভদেরন ভদেরন আিাে িরে ভ াে োগরব, নােপে আচি অজ্ঞান হর ়ে  াব, আহা, ভসই 

ভবে িজা হরব। 
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ন ়েনিচি বরেচেে, ভকন এই কথাা বাে বাে বরো  অনযো ভনািা ়ে নাি ভদো ়ে, নারন 

ভনািাে সাধ ভিরট না  আচি ভনা বরেইচে, আিাে েপথা আরে, আচি কেনও বাইচজরদে 

িনন নাি-গান কেব না। আচি নাি ভদোরন পাচে শুধু আিাে প্রারিে ঠাকুিরক আে 

আিাে িরনে িানুষরক। আিাে  রে ভকিঠাকুরেে একটা িূচনয আরে, ভসই িূচনযে সািরন 

আচি ভোজ নাচি। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বরেচেে, না নাচিস, ভবে কচেস! আচি সব েবে োচে, ভনাে িরনে িানুষ 

ভনা ভকউ ভনই। ভনাে ভে ভকউ  া ়ে না। আচি ভনাে িরনে িানুষ হরন পাচে না  

  

ন ়েনিচি ভহরস ভফরে বরেচেে,  রে এরেই বুচঝ িরনে িানুষ হ ়ে  কী বুচদ্ধ! নুচি আিাে 

ভথারক বর ়েরস ভোট, নুচি কী করে আিাে িরনে িানুষ হরব  

  

অিরেন্দ্রনাথা িরট উরঠ বেচেে, েবেদাে, আিাে ব ়েরসে কথাা কেনও নুেচব না। ব ়েরস 

কী আরস  া ়ে! আচি সবাইরক বচে, আকবে বাদো আিাে ভির ়েও ভোট ব ়েরস এন ব ়ে 

চহন্দুাারনে অধীশ্বে হর ়েচেে। আকবে বাদোে হারেরি কন ব ়েরসে কন ভির ়েিানুষ 

চেে। 

  

ন ়েনিচি বরেচেে, নুচিও হারেি বানাও না, অরনকরক ভপর ়ে  ারব। আচি সািানয 

স্ত্রীরোক,আিারক বাদ দাও! 

  

অিরেন্দ্রনাথা বরেচেে, নুই বুচঝ কুসুি-টুসুিরদে বরে ভব ়োস, ভ  নুই িাচনকনো ়ে 

কেনও  াস না  ভনাে ব ়ে গুরিাে! 

  

ন ়েনিচি বরেচেে, বুরঝচে, ওইোরনই ভনািাে আাঁরন  া োরগ। ভনািাে চথার ়েটারেে 

একজন িাত্র ভির ়ে ভনািারক ে ়ে পা ়ে না। ভনািাে ভে ়োে ভিটারন োচজ হ ়ে না। এটাই 

নুচি সহয কেরন পাে না! না, আচি কারুরক চকেু বরে ভব ়োই না। নরব না বেরেও ভনা 

অরনরক অরনক চকেু ভজরন  া ়ে। অিেবাবু, নুচি বেং এক কাজ কে। আচি ইরে কেরে 

কাে ভথারকই ভনািাে চথার ়েটাে ভের ়ে চদরন পাচে। নুচি সবাে সািরন নজযন-গজযন করে 
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আিারক োচ ়ের ়ে দাও, ভোরক োবরব আচি ইরে করে  াইচন, নুচি আিারক নাচ ়ের ়ে 

চদর ়েে। নারন ভনািাে িান বা ়েরব। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বরেচেে, েবেদাে, এ কথাা একবােও উ্চপােি কেচব না। ক্লাচসক এেন 

জিজিাট। এেন ভকউ ভের ়ে  ারব না। ভনাে পারটয দেযকরদে  ন  ন ক্লাপ পর ়ে। আিাে 

চথার ়েটারেে ভকানও েচন আচি সহয কেব না। আো ন ়েন, নুই ব ়েরসে কথাা নুেচে। 

এই চথার ়েটারে সবাই আিাে ভির ়ে ব ়েরস ব ়ে, না হরে ভনা সবাইরকই আিাে আপচন-

আরজ্ঞ করে িেরন হ ়ে। চেল্পীরদে ভকানও ব ়েস ভনই, জান ভনই। নুই আে আচি না ়েক-

নাচ ়েকা সাচজ না  নেন ভক ব ়েরসে কথাা োরব  

  

ন ়েনিচি বরেচেে, নেন আিো িুরে েং িাচে, কন েকি ভবে বদোই। কেনও োজা-

োচন সাচজ, কেন িাকে-িাকোচন, নেন ভনা আিো নকে িানুষ। অিেবাবু, একটা কথাা 

বেব   েন প্রথাি ক্লাচসরক ভ াগ চদই, ভনািারক ভদরে আিাে েুব োে োগন। নুচি 

অনযরদে িনন নও। আচি ভেরবচেোি, ভনািাে সরে আিাে ভবে বনু্ধত্ব হরব। নেনও 

আচি ভনািাে িাচনকনোে বাগানবাচ ়েে কথাা জাননাি না। এেন বুরঝচে, পুরুষিানুষ 

আে ভির ়েিানুরষে িরধয বনু্ধত্ব হ ়ে না। 

  

অিরেন্দ্রনাথা নাচেরেযে সরে বরেচেে, ভকানও ভির ়েিানুরষে িুরে আচি এেকি অদু্ভন 

কথাা শুচনচন। বনু্ধত্ব আবাে কী! পুরুরষ পুরুরষই বা বনু্ধত্ব হ ়ে ভকাথাা ়ে  সািনা সািচন 

একেকি, ভপেন চফেরেই আে এক িূচনয। ওসব হরো কথাা বাদ ভদ। হযাাঁ ভে ন ়েন, নুই 

একচদন বরেচেচে, ভকউ ভনাে ওপে ভজাে কেরন ভগরে দুই নারক েুন কেচব। নুই 

অবো ভির ়েিানুষ, নুই কী করে পুরুষরদে সরে পােচব  গার ়েে ভজাে আে টাকাে ভজারে 

পুরুষিানুষো সব চকেু ভপরন পারে। ভির ়েিানুষ ভনা ভকান োে।  চদ সচনয সচনয আচি 

ভনাে পে একচদন ভজাে কচে  

  

ন ়েনিচি বরেচেে, গার ়েে ভজারে আে টাকাে ভজারে সব চকেু পাও ়ো  া ়ে  কী জাচন। 

আিারক অবো ভেরবা না, আিাে কারে সব সি ়ে একটা েুচে েুরকারনা থাারক, নাে 
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 গা ়ে চবষ িাোরনা, ভগােো সারপে চবষ। ভকউ আিাে ওপে জবেদচি কেরন এরে 

নাে বুরক আচি ভসই েুচে বচসর ়ে ভদব। নােপে ফাটরক  াবাে আরগ আত্ম াচননী হব। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বযগ্রোরব বরেচেে, সচনয সচনয, কই ভদো ভনা েুচেটা একবাে! 

  

ন ়েনিচি বরেচেে, না, না, ভদেরন ভির ়ো না। পাঞ্জারবে চেে বীেপুরুষরদে কথাা জারনা  

নারদেও সরে সব সি ়ে কৃপাি থাারক। োপ ভথারক একবাে ভসই কৃপাি বাে কেরে েক্ত 

দেযন না। করে আে ভকাষবদ্ধ হ ়ে না। আিােও ভসইেকি।  

  

অিরেন্দ্রনাথা বরেচেে, বাপ ভে, ভনাে চক িদ্র ভদরে জন্ম নাচক ভে  

  

এই সব কথাা একচদরন হ ়েচন। িারঝ িারঝই অিরেন্দ্রনারথাে ভঝাাঁক িারপ, ন ়েনিচিরক 

চনরজে করে ভ রক চনর ়ে চনরজে আচজয জানা ়ে। িহ ়ো ভদবাে সি ়েও ভস হঠাৎ ন ়েনিচিে 

চদরক এক দৃচিরন ভির ়ে থাারক। চকন্তু নাে অন্তদৃযচি ভনই, এই েিিীে িানসরোরক ভস 

প্ররবে কেরন পারে না। 

  

সেীরদে সরে একটা নারিে দৃেয িহ ়ো চদরে ন ়েনিচি, এক সি ়ে ভনপা ভবাস ধিক 

চদর ়ে বেে, আজ ভনাে কী হর ়েরে ভে, ন ়েন  সব সি ়ে িাচটে চদরক ভিাে, িুেোনা 

ভদোই  ারে না। এরক নাি বরে! 

  

ন ়েনিচি েজ্জা ভপর ়ে ভগে। সচনয ভস আজ বাে বাে অনযিনস্কৃ হর ়ে  ারে। নারিে সরে 

গান হরে একেকি, আে ভি িরন িরন গাইরে, ‘ন ়েন ভনািারে পা ়ে না ভদচেরন…’ ।  

  

কুসুিকুিােী ভঠস চদর ়ে বেে, না কী হরব বাপু! েেীে োোপ হরে ভনা ভনািো ভেহাই 

ভদরব না। ন ়েরনে ভবাধহ ়ে িাথাা ধরেরে। হযাাঁ ো ন ়েন, ভক ভনাে িাথাা ধেে! আিারদে 

ভনা ভকউ িাথাা ধরে, গাে চটরপ, হান ধরে টারন, ভনাে ভনা ভস েকি ভকউ ভনই বরেই 

জাচন! 
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সেীো চেেচেে করে ভহরস উঠে। কুসুিকুিােী আবাে বেে, ওই নযাপাদাদা, এবাে 

েযািা দাও। ন ়েন ভিরজ ভিরে ভদরব। ওে িহ ়ো োরগ না। 

  

ন ়েনিচি নৃনয চেেরকে চদরক নাচকর ়ে বেে, নাও, আবাে শুরু কে।  

  

অিরেন্দ্রনাথা এচগর ়ে এরস বেে, সেীো এেন বসুক। আরগ শুধু ন ়েরনে নািটা নুরে 

দাও। ও একো নািুক। 

  

ন ়েনিচি অিরেন্দ্রনারথাে চদরক নাচকর ়ে একটু হাসে। নােপে পার ়েে  ুেুে ঝিঝচির ়ে 

এচগর ়ে ভগে িরিে এরকবারে সািরন। ভপ্রোগৃহ আরধা অন্ধকাে, দেযকরদে সব 

আসনগুচে েূনয। নবু ভসচদরক নাচকর ়ে ভস দু’হান ভজা ়ে করে প্রিাি জানাে। কল্পনা ়ে 

সব আসনগুচে ভস পুিয ভদেরন ভপে, এবং এরকবারে ভেরষ ভদ ়োে ভ াঁরষ ভ ন দাাঁচ ়ের ়ে 

ের ়েরে ,ীকৃরষ্ণে একচট িূচনয। নাি শুরু কেে ন ়েনিচি। প্রথাি ভথারকই চবদুযৎ গচনে নাি, 

ভ ন নাে েেীেটা হাও ়োে সরে চিরে ভগরে, িরি ভ ন একটা  ূচিয ঝ ়ে বইরে, আে 

সবাই িচম্ভন, িি হর ়ে েইে। 

  

ভেষ হবাে পে ভনপা ভবাস বেে, এ কী নাি নািচে ভে ন ়েন! ভনাে িনন আে ভকউ 

পােরব না। এন দ্রুন ে ়ে, সেীো পা ভিোরন চহিচসি ভের ়ে  ারব।  

  

ন ়েনিচি বরস পর ়ে বেে, আজ আে থাাক। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, দে চিচনরটে চবেচন। নােপে অনয চসন হরব।  

  

একচট বা্চপা ভেরে এরস িাচটে েুচেরন িা চদর ়ে ভগে। গল্প-গুজব শুরু করে চদে অরনরক, 

ভকউ বা গা এচের ়ে চদে ভিরঝরন। অিরেন্দ্রনাথা একটা ভকৌরটা ভথারক চসগারেট বাে করে 

ধচের ়ে বেে, আচি আে একটা ননুন নাটরকে কথাা ভেরবচে। কাে োরনই আইচ  ়োচট 

এরসরে িাথাা ়ে, নারন একটা  াকারনে দে থাাকরব। একটা-দুরটা দুরো ভসই  াকানোও 

োচঠ-নরো ়োে চনর ়ে নািরব। আচি  নগুরো ভপ্ল ভদরেচে, সবগুরোরনই ভির ়েরদে নাি 
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থাারক। ভকন, ভেরেো চক নািরন জারন না  আজকাে ভনা চকেু চকেু ভির ়েিানুষও নাটক 

ভদেরন আসরে, নাো পুরুষরদে নাি ভদেরে েুচে হরব।  

  

ভনপা ভবাস বেে, দারুি আইচ  ়ো। ভকানও সিসযা ভনই। আচি কটা বযাটারেরেরকও 

নাি চেচের ়ে ভদব! ক’জন িাই  

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে,  াকারনে দে, িােরকািা িাো ধুচন পরে থাাকরব, োচে গা, ভনে 

িকিরক বুক, চকন্তু ভস কি বুক আে হারনে গুচে থাাকা িাই। আিারদে এোরন  াো পাটয 

করে, হ ়ে ভোগা হা ়ে চ গচ রগ, ন ়ে ভনা েুচ ়েও ়োো।  াকারনে ভিহাো পাব ভকাথাা ়ে  

আে এো চক োচঠ ভেো চেেরন পােরব  

  

ধিযদাস সুে বেে, বচিিবাবু চেরে ভগরেন না, হা ়ে-োচঠ, ভনািাে চদন চগ ়োরে। বাোচে 

োচঠ ভেো েুরে ভগরে করব। এেন ভেোবােও ভোক পাও ়ো দুষ্কে। গ্রারি োরি হ ়েরনা 

হাচ ়ে বাগচদো চকেুটা জারন। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে গ্রারি-গরঞ্জ ভনা এেনও  াকাচন হ ়ে। নাো োচঠ-নরো ়োে চনর ়েই 

ভনা আরস। জচিদােরদে পাইক-রেরঠে থাারক। ভোাঁজ নাও না, ভকানও গ্রাি ভথারক  চদ 

ভগাটা দরেক ওই েকি নাগ ়ো-রজা ়োন আনা  া ়ে। 

  

ধিযদাস বেে, গ্রারিে ভোক এরন নুচি চথার ়েটারে নািারব  নাো ভকানও চদন চবজচে 

বাচন ভদরেচন, িরি উরঠ চেেচি োরব! 

  

ভনপা ভবাস বেে, আে এক জা ়েগারন ভিিা কো ভ রন পারে। কেকানারনই একটা 

আে ়ো আরে শুরনচে। 

  

এই সি ়ে প্রিাে সচিব প্রিথা দাস এরস বেে, ভকরোবাবু, কাে ভথারকই ভনা হযািচবে 

ো ়েরন হরব। চবজ্ঞাপরনে ব ়োনটা চঠক িনন সাজারনা হর ়েরে চক না, একবাে ভদরে 

ভদরবন  
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অিরেন্দ্রনাথা হযাি চবরেে প্রুফটা চনর ়ে একবাে ভিাে বুোরো। েুচে হর ়ে িাথাা ভনর ়ে 

বেে, বাুঃ, ভবে হর ়েরে, শুধু ভেষ োইনটা ব ়ে টাইপ চদর ়ে দাও। ভনািো শুনরব কী 

চেরেচে  ইংচেচজ-চফংচেচজ ন ়ে, বাংো। 

  

দু’চননজন বরে উঠে, হযাাঁ, হযাাঁ, পর ়ে ভোনান। 

  

অিরেন্দ্রনাথা উ্চপস্বরে প ়েেুঃ 

  

হই হই েই েই বযাপাে! 

নাটযজগৎ িচম্ভন! 

নাটরকে  ান প্রচন ারন িানবজীবন ভদাদুেযিান! 

সাচে সাচে সেীে সাচে! 

নারি গারন ধুে পচেিাি! 

ভষা ়েেী রূপসীে ভ ৌবন নেরে সন্তেি!! 

  

         সেীো ভষা ়েেী, ভষা ়েেী বরে ভহরস গ ়োগচ ়ে ভ রন োগে। প্রিথা নারদে ধিক 

চদর ়ে থাাচির ়ে বেে, ওেকি চদরন হ ়ে। আরগ চগচেেবাবুরদে নাটরক ইংচেচজ চবজ্ঞাপন 

চদর ়ে চবরদয ফোরনন। ভকন ভে বাপু, বাংো নাটক, বাোচেো ভদেরব, নাে চবজ্ঞাপন 

ইংচেচজ হরব ভকন  

  

        অিরেন্দ্রনাথা বেে, সারহবরদে কারে জারন ওঠাে ভিিা! ইংচেচক্ত কাগরজ ক্লাচসরকে 

কী সিারোিনা ভবরুে না ভবরুে নারন আিাে চকেু আরস  া ়ে না। আচি চবজ্ঞাপরনে 

ভজারে দেযক ভটরন আনব। 

  

প্রিথারক চবদা ়ে চদর ়ে অিরেন্দ্রনাথা ভনপা ভবাসরক চজরজ্ঞস কেে, হযাাঁ, নুচি কী বেচেরে  

কেকানা ়ে োচঠ ভেোে আে ়ো আরে  
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ভনপা ভবাস বেে, আরে। সেো ভ াষারেে আে ়ো। েদ্র রেে ভেরেো ভসোরন োচঠ 

ভেো, নরো ়োে ভেো ভেরে। েেীে িিযা করে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা েুরু কুিচকর ়ে বেে, ভির ়েরেরে আে ়ো েুরেরে  বারপে জরন্ম এিন কথাা 

শুচনচন। সেো ভ াষাে ভক  বর ়েস কন  

  

ভনপা ভবাস বেে, বাুঃ, সেো ভ াষারেে নাি ভোরননচন  ভদরবন ঠাকুরেে নানচন, ওে 

বারপে নাি জানকীনাথা ভ াষাে, কংরগ্ররসে ব ়ে চে াে। সেোে ব ়েস এই আিারদে 

ন ়েনিচিে িননই হরব, এেনও চববাহ করেনচন।  

  

অিরেন্দ্রনারথাে চবমিত ়ে উত্তরোত্তে বৃচদ্ধ পারে। ভস আবাে হে, বচেস কী ভে! অন উাঁিু 

 রেে ভির ়ে, এন ব ়েস প যন্তও চবর ়ে োচদ করেচন! এিন হ ়ে নাচক  ভসই সেো ভ াষাে 

হঠাৎ োচঠ ভেোে আে ়ো েুেরন ভগে ভকন োরিাকা  অিন িানী বংে, ওে বাপ-িা 

অযাোও কেে কী করে  

  

ভনপা ভবাস বেে, ও ভির ়ে কারুে কথাা ভোরন না। নরব এটা সাধােি আে ়ো ন ়ে। সেো 

ভ াষাে চবর ়ে না করে ভদরোদ্ধারেে ব্রন চনর ়েরে। এ ভদরেে িানুষ অস্ত্র ধেরন েুরে 

ভগরে। নাই উচন িান, ভেরে ভোকোো বারজ আড্ডা-িস্কৃো ়ে সি ়ে নি না করে েেীে 

গঠন করুক। োচঠ-নরো ়োে িাোরন চেেুক। ভদরেে জনয প্রাি চদরন কনচে ভহাক। সেো 

ভ াষারেে িরধয জাদু আরে, নাে কথাা ়ে দরে দরে ভেরে ওরঠ বরস। 

  

অিরেন্দ্রনাথা এবাে সম্ভ্ররিে সরে বেে, এিন ভির ়েও আিারদে ভদরে জন্মা ়ে  টাকা 

প ়েসাে অোব ভনই, চবোসবযসরনে অসুচবরধ ভনই, নবু ভদরেে কথাা োরব  আে ়ো 

িাোবাে েেিা ভক ভদ ়ে  

  

ভনপা ভবাস বেে, উচনই ভদন। িারঝ িারঝ উৎসব করেন। ওই আে ়ো ভথারক ভগাটা 

কনক ভেরেরক আনা ভ রন পারে। ভবচে ভেোরন হরব না। েহরেে ভেরে, ভিরজ উরঠ 

 াব ়োরব না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 753 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, শুরন ওনাে ওপে েচক্ত হরে ভে। ভির ়েিানুষ হর ়েও পুরুরষে উপে 

ভটক্কা চদরে ভদেচে। চকন্তু উচন চক োচজ হরবন, ভদরেে কারজে জনয  াো কনচে হরে, 

নাো চথার ়েটারে নািরন িাইরব ভকন  

  

ভনপা বেে, বাুঃ, চথার ়েটােও চক ভদরেে কাজ ন ়ে  আিারদে চথার ়েটারে নাি গান থাারক 

বরট, ভদরেে ভগৌেরবে কথাাও চক ফুরট ওরঠ না  এে সরে চগর ়ে কথাা বো ভ রন পারে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা চজরজ্ঞস কেে, উচন চক ভদো করেন সকরেে সরে  বরনচদ বাচ ়েে ভির ়ে, 

এেনও কুিােী, ব্রাহ্ম না হর ়ে চহন্দু হরে সিাজ ভথারক করব পচনন কেন ওাঁে বাপ-িারক। 
  

ভনপা ভবাস বেে, আচি  নদূে শুরনচে, ভ াষােরদে বাচ ়ে অবাচেন িাে। কন উটরকা 

ভোক পরকরট এক না ়ো পদয বুরজ সেো ভ াষারেে সরে ভদো কেরন  া ়ে। উচন ভ  

একটা পচত্রকাও িাোন। 

  

ন ়েনিচি প্রথাি চদকটা ়ে চনোসক্তোরব দূরে বরসচেে। সেো ভ াষাে সম্পরকয আরোিনা 

শুরন আকৃি হর ়ে কারে িরে এে। সুরনত্রাে কারে ভস ভবে কর ়েকবাে নাে সেোচদচদে 

কথাা শুরনরে। ভসই সেো চক এই সেো ভ াষাে  ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুরেে নানচন  েন, 

নেন চনচিন ভসই। চকন্তু সুরনত্রাে সেোচদচদ ভনা গাচ ়েকা, েবীন্দ্রবাবুে অরনক গান 

জারনন, চনচনই আবাে বচিিিরন্দ্রে ভদবী ভিৌধুোনীে িনন একদে োচঠ ়োরেে ভনত্রী  

চঠক ভ ন ভিোরনা  া ়ে না। েদ্র রেে ভির ়েো অনাত্মী ়ে পুরুর ়েে সরে কথাাই বরে না, 

আে ইচন ভ -রকানও অরিনা ভোরকে সরে ভদো করেন। 

  

বাচ ়ে ভফোে পরথা ন ়েনিচি আবাে গুনগুন কেরন োগে, ন ়েন ভনািারে পা ়ে না 

ভদচেরন…। পরেে গানটা কী  বাঁধু, ভনািা ়ে কেব োজা… নােপে  ভোট গান, সবটাই 

ভস নুরে চনর ়েচেে, নবু িরন প ়েরে না চকেুরনই। গানটা ভ ন  দর ়েে অরনক গেীরে 

ভকাথাাও বচন্দনী হর ়ে আরে, চকেুরনই ভবরুরন পােরে না। সেো ভ াষারেে কারে 

অনুরোধ কেরে চনচন গানটা চেচের ়ে ভদরবন না  এ েকি আেও গান।  
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দুচদন বারদ ন ়েনিচি ভনপা ভবাসরক চজরজ্ঞস কেে, হযাাঁ ভগা, ভসই ভ  োচঠ ়োে ভেরে 

ভজাগা ়ে কবাে জনয ভনািারদে  াও ়োে কথাা চেে সেো ভ াষারেে কারে চগর ়েচেরে  

  

ভনপা ভবাস বেে, দাাঁ ়ো, এেুচন কী  সরব একটা ননুন ভপ্ল ভনরিরে, এটা জিুক আরগ। 

ভকরোবাবু ভ -নাটকটাে কথাা বেচেে, ভসটা ভনা এেনও ভেোই হ ়েচন। িচেত্র কটা, কটা 

নাি, আরগ ভসসব ভদরে চনই। 

  

ন ়েনিচিে ভ ন গেজ ভবচে। ভস প্রা ়েই ভনপা ভবাসরক না ়ো ভদ ়ে। িাসোরনক বারদ সচনয 

ভনপা ভবাস ও প্রিথা ভগে অিরেন্দ্রনারথাে চিচঠ চনর ়ে। ফে হে সমূ্পিয অপ্রনযাচেন। সেো 

ভ াষাে এই প্রিাব ভনা োচজ হ ়েচন বরটই, উরে অরনক কটু কথাা শুচনর ়ে চদর ়েরে। নাে 

সরে ভদো কোে ভকানও অসুচবরধ হ ়েচন চঠকই, চকন্তু চিচঠচট প ়ো িাত্র ভস ভ্রূকুচিন 

করেরে। না, ভস নাে আে ়োে ভেরেরদে ভকানওিরিই চথার ়েটারেে সংস্পরেয ভ রন চদরন 

োচজ ন ়ে। এোনকাে  ুবকো শুধু োচঠ-নরো ়োে িােনা চেেরে না, নাো িহৎ আদরেয 

দীচেন। উ্চপ কনচনকনা ো ়ো ভস আদেয ধরে োো সম্বব ন ়ে। চথার ়েটারেে আবহাও ়ো 

অনযন্ত দূচষন। চগচেেবাবু অরধযন্দুরেেেো নবু নাটরক চকেুটা ভদোত্মরবারধে কথাা প্রিাে 

কেরনন, চকন্তু ক্লাচসক চথার ়েটাে শুধু প ়েসা ভোজগারেে জনয নাটক জিারে। চনম্নরুচিে 

প্র, ়ে চদরে। ক্লাচসরকে একটা হযািচবে হারন এরসরে সেোে। চে চে চে, পাবচেক 

চথার ়েটাে এন নীরি ভনরি  ারে। ভদরেে িানুরষে কারে কদ য, াূে রুচিে আরিাদ-

প্ররিাদ পচেরবেন কেরে!  

  

সেো চনরজে িুরে উ্চপােি না করে হযাণ্ডচবরেে ভেষ োইনচটে ওপে আেুে ভেরেচেে। 

‘ভষা ়েেী রূপেীে ভ ৌবন নেরে সন্তেি!!’ আেক্ত হর ়ে চগর ়েচেে নাে িুে, ভিাধ ও 

দুুঃে ভিোরনা করি ভস বরেচেে, নােীে েেীে প্রদেযন কো  ারদে িুেয উরিেয, নারদে 

সরে ভকানও সম্পকয োোে প্রশ্নই ওরঠ না। আিারদে ভেরেো ভকউ ওই সব নাটক ভদেরন 

 ারব না! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 755 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই চববেি শুরন ভবে দরি ভগে ন ়েনিচি। পাবচেক চথার ়েটারেে উপে সেোে এন 

চবনৃষ্ণা। না হরে নাে কারে  াও ়ো  ারব কী করে  ভেো হরব না এই গান  

  

ভদানো ়ে গোিচি পল্লীে ভোট ভোট ভেরেরির ়েরদে গান ভেো ়ে। ভসই গারনে সুে ওপরে 

উরঠ আরস, ন ়েনিচিে কারন আেুে চনরন ইরে করে। ‘ফুটরো কচে, জুটরো অচে, 

েুটরো ননুন ভপ্ররিে ধাো’ এই ধেরনে গারন নাে আে এরকবারেই শুনরন োে োরগ 

না। ‘ন ়েন ভনািারে পা ়ে না ভদচেরন ের ়েে ন ়েরন ন ়েরন—’, এ গারনে কারে পুেরনা সব 

গানই ভ ন নসযাৎ হর ়ে ভগরে। এ গান কন সহজ, অথাি কন গেীে! 

  

দুচদন পে ন ়েনিচিে িরন হে, ভস চথার ়েটারেে অচেরনত্রী হরন পারে, নাে বাইরেও ভনা 

ভস একজন িানুষ। ভসই পচেির ়ে চক সেো ভ াষারেে কারে  াও ়ো  া ়ে না  ভস ভনা 

চথার ়েটারেে জানা ওই গান চেেরন িাইরে না, ভস চেেরন িা ়ে প্রারিে নাচগরদ। একবাে 

ভিিা করে ভদেরন ভদাষ কী  ব ়েরজাে প্রনযােযান কেরব, ভস অপিান গার ়ে িােরব না 

ন ়েনিচি। 

  

একটা চঠরক ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো করে একচদন চবরকেরবো ়ে ভ াষােরদে বাচ ়েরন িরে 

এে ন ়েনিচি। ভদউচ ়েে সািরন জটো কেরে িাে পাাঁিজন  ুবক। ন ়েন একটা োে পা ়ে 

সাদা োচ ়ে পরে এরসরে, িাথাা অরধযক ভ ািটা ়ে ঢাকা। গাচ ়ে ভথারক ভস নািরনই  ুবরকো 

নাে চদরক নাচকর ়েই িিরক উঠে, চফসচফস কেরন োগে চনরজরদে িরধয। সেো 

ভ াষাে  া-ই বেুক, নাে আে ়ো ়ে  ুবকো অরনরকই চন ়েচিন চথার ়েটাে ভদেরন  া ়ে, 

নাো ভদো িাত্র ন ়েনিচিরক চিরনরে। 

  

ন ়েনিচি দারো ়োরনে চদরক নাচকর ়ে িৃদু করঠের বেে, ,ীিনী সেো ভ াষারেে সরে 

একবাে ভদো কো সম্ভব হরব কী   চদ চনচন অনুগ্রহ করে সািানয সি ়ে ভদন— 

  

 ুবরকে দে বেে, চবেেি, চবেেি। চনচন অবোই ভদো কেরবন, ভেনরে আসুন। 

  

 ুবরকো নারক পথা ভদচের ়ে ভেনরে চনর ়ে ভগে। 
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সেো কবঠকোনা  রেে পারেে একচট ভোট  েরক োেনী পচত্রকাে দফনে বাচনর ়েরে। 

সম্পাদরকে ভটচবরে ভস বরস আরে, ভসোরনও নারক চ রে ের ়েরে কর ়েকজন পুরুষ। 

অনয  ুবকো সিস্বরে বরে উঠে, চদচদ, আপনাে কারে ন ়েনিচি এরসরে, ন ়েনিচি! 

  

সেো িুে নুরে ভকৌনূহেী দৃচিরন নাকাে। 

  

পারেে একচট ভকদাো ়ে বরস আরে োেনী পচত্রকাে চন ়েচিন ভেেক ও সেোে 

প্রি ়েপ্রাথাযী প্রোন িুেুরজয। িুরে জ্বেন্ত িুরুট। ভস বেে, দযাট চেনাউন  অযাকরেস। িাে 

অফ ক্লাচসক চথার ়েটাে! 
  

চথার ়েটারেে কথাা শুরনই সেোে েোরট োাঁজ প ়েে। 

  

ন ়েনিচি একটুেি ভদেে সেোরক। প্রা ়ে নােই সিব ়েচসনী, ভগৌেবিযা, টানা টানা ভিাে, 

িুেিণ্ডরে অচেজান সুেে োচনকটা দূেত্ব েোে োব। সেো োে েরেে োচ ়ে ভবচে 

পেন্দ করে, িহীেূে ভথারক, ভস ওই েরেে কর ়েক  জন চসরেে োচ ়ে এরনরে। 
  

ন ়েনিচি গো ়ে আাঁিে জচ ়ের ়ে চবনীন োরব বেে, নিস্কৃাে।  

  

প্রচন নিস্কৃাে জাচনর ়ে সেো োচনকটা রূঢ়ে গো ়ে বেে, ক্লাচসক চথার ়েটাে ভথারক 

আপনারক পাচঠর ়েরেন  ভকানও োে হরব না। আিাে উত্তে আচি জাচনর ়ে চদর ়েচে। 

আিাে িরনে ভকানও ন ়েি ়ে হরব না। 
  

প্রোন িুেুরজয ন ়েনিচিরক বেে, বসুন, আপচন বসুন। 

  

ন ়েনিচি নবু দাাঁচ ়ের ়ে ভথারকই বেে, আচি চথার ়েটারেে পে ভথারক আচসচন। আিারক 

ভকউ আসরন বরেচন। 

  

সেো অনযচদরক ভির ়ে বেে, আিাে কারে একজন অযাকরেরসে আে কী প্রর ়োজন 

থাাকরন পারে, না ভনা বুঝরন পােচে না! আপচন কী জনয এরসরেন বেুন!  
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হঠাৎ ন ়েনিচিে চনরজরক েুব অসহা ়ে িরন হে। ভস ভ ন চননান্তই এক অচকচিৎকে 

প্রািী, এন ব ়ে প্রাসারদ, এই সংস্কৃৃন পচেরবরেে ভস সমূ্পিয অর াগয। চথার ়েটারেে 

সি ়েটুকু ো ়ো ভস আপন িরন চনরজে  রে বরস থাারক, কারুে সরে ভিরে না, ভসটাই 

ভনা নাে োে চেে। ভকন ভস এোরন এে  

  

নাে িুে চদর ়ে আে ভকানও কথাা ভবরুে না। নাে বুরকে িরধয অসম্ভব একটা িাপ 

োগরে, চনরজরক আে ভস সািোরন পােরে না, ভিাে ভফরট নাে জে ভবচের ়ে এে, সরে 

সরে ভস আাঁিে চদর ়ে িাপা চদে িুে। 

  

অচেরনত্রীো ইরে িনন  েন নেন কাদরন পারে, আবাে চেেচেচের ়ে ভহরস উঠরন 

পারে। নারদে কান্না িারনই কৃচত্রি। ন ়েনিচিরক েুে ভবাঝাে সাধনা এেন আেও ভবচে। 

  

সেো কর ়েক পেক নাচকর ়ে েইে নাে চদরক। নােপে  রেে অনয পুরুষরদে ইচেন 

কেে বাইরে  াবাে জনয। ন ়েনিচিে কারে এরস ভস েুব ভকািে করঠের বেে, ভনািাে 

কী হর ়েরে ভবান  নুচি বরসা, আিারক ভনািাে সব কথাা বরো–।  

  

ভিাে িুরে, চনরজরক োচনকটা সািরে ভনবাে পে ন ়েনিচি বেে, আিা ়ে  েিা করুন, 

এিনোরব এরস প ়ো আিাে উচিন হ ়েচন। আচি িরে  াই।  

  

সেো চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভকন এরসচেরে, ভস কথাা বেরব না  

  

ন ়েনিচি বেে, গ্ররহে ভফরে আচি চথার ়েটারেে নটী হর ়েচে, চকন্তু না ো ়োও আচি একজন 

সািনয েিিী। 

  

সেো বেে, না ভনা অবেযই। ভির ়েো ইোে চবরুরদ্ধও কন েকি পচেরবরে প ়েরন 

বাধয হ ়ে, না চক আচি জাচন না  এ ভদরেে নােীো পুরুষরদে হারনে পুনুে। ভনািাে 

ওপে প্রথারিই োগ কো আিাে েুে হর ়েরে। ভনািাে কী হর ়েরে বে! 
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ন ়েনিচি বেে, আিারদে িনন ভির ়েরদে অ াচিনোরব ভকাথাাও ভ রন ভনই, না আচি 

জাচন। এে আরগ আচি এিনোরব কারুে বাচ ়েরন  াইচন। চকন্তু শুরনচে, আপচন অনযরদে 

িনন নন, আপচন অসাধােি। নাই আপনাে কারে এরসচেোি একটা প্রাথাযনা চনর ়ে। 

  

সেো বেে, কী িাও, বরো।  চদ নুচি ভকান চবপরদ পর ়ে থাারকা, আিাে সাধয িনন 

প্রচনকারেে ভিিা অবেযই কেব। 

  

ন ়েনিচি বেে, না, চবপদ চকেু ন ়ে। আপনাে কারে এরসচে একটা প্রাথাযনা চনর ়ে। আপচন 

আিারক একচট-দুচট গান ভেোরবন  

  

সেো অবাক হর ়ে বেে, গান  আচি ভনা চথার ়েটারে গাও ়োে িনন গান গাই না। 

  

ন ়েনিচি বেে, চথার ়েটারেে গান ন ়ে, অনয গান। ‘বাঁধু, ভনািা ়ে কেব োজা– ‘  

  

সেো আেও অবাক হর ়ে বেে, এ ভনা েচধিািাে গান। নাে গান চনচন ভকানও নাটরক 

ভঢাকারন ভদরবন চক না, না ভনা জাচন না। িরন হ ়ে, োচজ হরবন না। 
  

ন ়েনিচি বযাকুে চিনচনে সুরে বেে, আপনারক আচি আবাে বেচে, চবশ্বাস করুন, 

ভকানও নাটরকে জনয ন ়ে, ভিরজ গাইবাে জনয ন ়ে, চেেরন িাই শুধু চনরজে জনয। 

এিনকী অনয কারুরকও ভোনাব না, একা একা  রে বরস গাইব। নারন আিাে িনটা 

জুর ়োরব। 

৫০. চেরেন কেব, হর ়ে ভগরেন োক্ত 

চেরেন কেব, হর ়ে ভগরেন োক্ত। অিেনাথা নীথায ভথারক প্রনযাবনযরনে পে ভথারকই এই 

পচেবনযন। েে কেরেন চনরবচদনা। আরগ  েন নেন আপন িরন বরে উঠরনন, চেব! 

চেব! এেন বরেন িা, িা! ভ ন ভসই িারক চনচন ভিারেে সািরন ভদেরন পারেন। 
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স্বািীচজে আিাে-আিেি ভদরে চনরবচদনাে িরন হর ়েচেে, চনচন চেরবে অবনাে। ভবেুর ়ে 

দীোে চদন স্বািীচজ িহারদব ভসরজচেরেন, চকন্তু কােীে কথাা নাে িুরে চবরেষ ভোনা 

 া ়েচন। ইংেযারি বক্তৃনাে সি ়ে চনচন চেরেন কবদাচন্তক, িূচনযপূজাে কথাা, নাচন্ত্রক িরনে 

কথাা উরল্লে কেরনন না। চকন্তু েীেেবানী দেযরনে আরগ চনচন এক োরত্র ভ ারেে িাথাা ়ে 

চেরে ভফেরেন ইংরেচজরন এক কচবনা, ‘কােী দা িাদাে’। কী সাং াচনক ভসই কচবনাে 

বিযনা, বাোচেে অচন পচেচিন িানৃরূপা কােী ভনা চনচন নন। উগ্র ভেৌদ্রেস বাোচেে চঠক 

ভ ন স ়ে না, নাই েযািাসেীরন, োিপ্রসারদে গারন কােী অরনক  রো ়ো, চনচন 

িরনারিাচহনী, সদানন্দি ়েী, সুধা নেচেিী। চনচন ভনা প্রে ়েিেী নন। চবরবকানন্দে 

কচবনা ়ে উদ্ভাচসন কােী িূচনয ভ ন ধ্বংরসে ভদবী, ভ ন িচণ্ডকাে েূকুচটকুচটে েোট ভথারক 

আচবেুযন িািুণ্ডাে বিযনাে সরে চিরে  া ়ে। ভসই কোেদ্রংিা িূচনযে সরে  নান্ধকাে 

ঝর ়েে নাণ্ডরবে িরধয  ুচিযবানযা ়ে গরজয চফেরে প্রিত্ত ভপ্রন চপোিপাে। এই কচবনা 

ভেোে পে স্বািীচজ োরবে আরবরগ িুচেযন হর ়ে পর ়েচেরেন। কর ়েকচদন পরে চনচন 

নাচপন ভ রক িিক িুণ্ডন কেরেন। নােপে চনন চবরদচেনীে কারে ভসই ‘কােী দা িাদাে’ 

কচবনাচট আবৃচত্ত কেরন কেরন বেরেন, এে প্ররনযক কথাাচট সনয,… ভদরো আচি 

িনুৃযরক বেি করেচে। 

  

িৃনুযচিন্তা। িারঝ িারঝই এই চিন্তা এেন চবরবকানন্দে িরন  ুরে চফরে আরস। চকন্তু নাে 

ভনা ভস্বোিৃনুয। চনরবচদনারক চনচন বরেচেরেন, অিেনারথাে চেব নারক অিে হবাে বে 

চদর ়েরেন, এে পে ভস্বো ়ে চেন্ন িৃনুয ভনই নাে। আবাে ,ীোিকৃষ্ণ বরে ভগরেন, ও  েন 

চনরজরক জানরন পােরব, নেন এ েেীে আে োেরব না। 

  

এেনও কন কাজ বাচক আরে। এই ভনা সরব শুরু। সরব িাত্র সঙ্ঘ গ ়ো হর ়েরে। এে পে 

সাো োেন কাচপর ়ে চদরন হরব। নবু েেীে ভ  দুবযে হর ়ে  ারে িিে। অিেনারথা চেে 

দেযরনে আরগ বেফ গো ঠাণ্ডা জরে িান করেচেরেন ভজরদে বরে, এেপে েেীে এিন 

অবসন্ন হর ়ে চগর ়েচেে ভ  হঠাৎ িুচেযন হর ়ে পর ়ে ভ রন পােরনন। একজন  াক্তাে পেীো 
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করে ভদরেরেন, ভসই সি ়ে নাে  ৎচপণ্ড ভথারি  াবাে সম্ভাবনা চেে, নােপে ভথারকই 

 ৎচপণ্ডচট বচধযনা ়েনন হর ়ে ঝুরে ভগরে,  া অনযন্ত চবপজ্জনক।  

  

িৃনুযচিন্তা ভথারকই চক কােীে প্রচন এই টান এরসরে! 

  

কেকানা ়ে  েন ভপ্লরগে প্রাদুেযাব। িনুচদযরক িহা অিেরেে সংরকন, দাো হাোিাে 

আরে একটা অশুে ো ়ো েচ ়ের ়ে আরে সাো ভদরে, নেন একচদন স্বািীচজ বরেচেরেন, 

চকেু ভোক কােীে অচিত্ব চনর ়ে নািাো করে। এেন বুঝুক! িহাকােী আজ ভবচের ়ে 

পর ়েরেন জনগরিে িরধয। পাগরেে িরনা ের ়ে পাোরে নাো। কসনয  াকান হর ়েরে 

িৃনুযে সরে  ুঝরন। ভক বরে, ীশ্বে শুরেে িনই অশুরেও চনরজরক ভিরে ধরেন না! 

চকন্তু শুধু চহন্দুই নারক অশুে রূরপও পুজা কেরন সাহসী। 

  

এে িরধয চবরবকানন্দ চনরজে িার ়েে সরে ভদো কেরন চগর ়েচেরেন। চবশ্বচবেযান 

সন্তানরক পারে বচসর ়ে গার ়ে িাথাা ়ে হান বুচের ়ে আদে কেরেন জননী। নােপে বেরেন, 

হযাাঁ ভে চবরে, নুই এন পচে,ি কচেস, এচদরক েেীে ভ  ভেরে  ারে! িুেোনা এিন 

শুকরনা শুকরনা ভদোরে ভকন  

  

চবরবকানন্দ বরেন, ও চকেু না।  াক্তাে বচদয ভদোচে ভনা চন ়েচিন।  াক্তােরদে কথাা 

শুরন োও ়োদাও ়ো কন কচির ়ে চদর ়েচে জারনা  চিচি োই না, নুন োই না। 

  

জননী বেরেন, অন কি ভেরে চক েৱীে ভটরক! আজ আচি চনরজে হারন োন্না করে 

ভনারক িারেে ভঝাে োন োও ়োে, আিাে সািরন বরস োচব। চবরে, ভনারক আে একটা 

কথাা বেব  ভোটরবো ়ে ভনা একবাে েুব সুে করেচেে। নেন কােী ারটে িা কােীে 

কারে িানন করেচেোি, নুই িচন্দরে চগর ়ে িানারে চননবাে প ়োগচ ়ে চদর ়ে িারক প্রিাি 

কেচব। নেন ভসই ভোগ ভসরে ভগে, আে িানন েো কো হ ়েচন। নারক পাপ হ ়ে না  

ভসই জনযই চক ভনাে এেন েেীে োোপ হরে  একবাে কােী ারটে িচন্দরে  াচব আিাে 

সরে?  
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চবরবকানন্দ োচনকটা ইনস্তুন করেচেরেন। িার ়েে এ সািানয অনুরোধ েো কেরন চনচন 

অোজী নন। চকন্তু কােী  ারটে িচন্দরে চক নারক প্ররবে কেরন ভদরব  

  

দচেরিশ্বরেে িচন্দরে নাে প্ররবে চনচষদ্ধ হর ়ে ভগরে। নাে ভ ৌবরনে উপবন, নাে সাধনাে 

ভেত্র, নাে গুরুে েীোাে, ভসই দচেরিশ্বরেে িচন্দরে চনচন আে ভ রন পােরবন না। 

চনচন শুদ্র হর ়েও সন্নযাসী হর ়েরেন, এই নাাঁে অপোধ। সন্নযাসী হর ়েও পাহা ়ে পবযরনে 

গুহা কন্দরে না ভথারক কাোপাচন পাচ ়ে চদর ়েরেন, ভসোরন চগর ়ে ভম্লেরদে সরে বরস 

অপচবত্র, চনচসদ্ধ বস্তু আহাে করেরেন। ভস কথাা বরে ভব ়োরনও নাে েজ্জা ভনই। চফরে 

আসাে পরে প্রা ়েচিত্ত্ব না করে চনচন এেনও ভম্লেরদে সরে প্রকারেয আহাে-চবহাে 

কেরেন, নাে অপোধ চক কি  ভ িন প্রগচনেীে ব্রাহ্মো, ভনিচন েেিেীে চহন্দুো নাে 

চবপরে। ,ীোিকৃষ্ণ এবং নাে ভিোরদে সম্পরকয িথুােবাবুে ভেরে কত্ররোকযে ভকান 

েচক্ত ,দ্ধা ভনই। দচেরিশ্বরে ,ীোিকৃরষ্ণে জরন্মাৎসবও বন্ধ। োিকৃষ্ণ চেরেন ওোনকাে 

িচন্দরেে পাাঁি টাকা িাইরনে পূজাচে বািুন, িৃনুযে আরগই নারক িচন্দে িত্বে ভথারক 

চবদা ়ে করে ভদও ়ো হর ়েচেে, নাাঁে আবাে জরন্মাৎসব কীরসে! 

  

নবু িার ়েে ইো পূেি কেরন চবরবকানন্দ একচদন ভগরেন কােী ারটে িচন্দরে। আি য 

বযাপাে, এোনকাে কনৃযপে চকন্তু নাাঁরক বাধা চদরেন না, বেং অেযথাযনা কেরেন সাদরে। 

আচদগো ়ে  ুব চদর ়ে এরস চনচন িচন্দরেে িানারে গ ়োগচ ়ে চদরেন চননবাে, সানবাে 

িচন্দে প্রদচেি কেরেন, নােপে সািারে প্রিাি কেরেন ভদবীিূচনযরক। প্রােরি বরস 

 জ্ঞ কেরেন অরনকেি ধরে। 

  

িানন েো হে, চকন্তু েেীে সােে না। িারঝ িারঝই বুক ধ ়েফ ়ে করে, অবসন্ন ভবাধ 

হ ়ে। চবরকেরবোে চদরক প্রা ়েই িরন হ ়ে, েেীে আে বইরে না, শুর ়ে প ়েরন ইরে করে। 

অবেয বাইরেে ভকউ বুঝরব না, চনচন বুঝরন ভদন না। শুধু িাত্র আত্মচবশ্বারসে ভনরজ 

চনচন দৃি ের ়েরেন,  েন চনচন ভবেুর ়ে চগর ়ে িরঠে কাজ পচেদেযন করেন চকংবা ননুন 

চেষযরদে োস্ত্র প ়োন চকংবা নন্ম ়ে হর ়ে েযািাসেীন গান করেন, নেন ভবাঝাে ভকান 

উপা ়ে ভনই ভ , নাে েেীরে ভকানও ভোগ বযাচধ আরে।  
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 এই সাম্প্রচনক কােী েচক্ত ও িানৃবন্দনা চনর ়ে েচসকনাও করেন িারঝ িারঝ। একচদন 

সহারসয বরে উঠরেন, েেীে োে থাাকরে ব্রহ্ম চিন্তা কচে, ভপট কাি ়োরে ‘িা িা’ বরে 

 াচক! 

  

 চনরবচদনারক স্বািীচজ চেরবে কারে উৎসগয করেরেন। স্বািীচজই চনরবচদনাে িরে সাোৎ 

চেব। অিেনারথা বেরফে চেে ভদরে চনচন অচেেূন হনচন, চকন্তু স্বািীচজরক ভদরে চেরবে 

িচহিাচবিতন রূপ চনচন উপেচি করেরেন। নবু িা কােীে বন্দনাে নাৎপ য চনচন চঠক বুরঝ 

উঠরন পারেন না। কযাথাচেক পচেবারে জন্ম, পরে ভসই ধিযী ়ে পচেিণ্ডে ভথারক ভবচের ়ে 

এরস অরজ্ঞ ়েবাদী এবং চবজ্ঞানচনেযে  ুচক্তে প্রচন আকৃি হর ়ে চেরেন। চকন্তু ধিযচবশ্বাস 

নযাগ কেরেও পাচেবাচেক ধিযী ়ে সংস্কৃৃচনে প্রোব ভথারক িুক্ত হও ়ো সহজ ন ়ে। চহন্দুরদে 

ভদবরদবী পূজাে বযাপারে কােীিূচনয চনর ়েই চিেনাচববা আিিি করেরে বােবাে। ভ াে 

কৃষ্ণকা ়ে এক নচ হযকা ভদবী, এক পুরুরষে বুরকে ওপে দণ্ডা ়েিান, গো ়ে নেিুরণ্ডে িাো, 

এক হারন চেন্ন িুণু্ড, অরনকোচন ভবচের ়ে আরে চজে,  াচকনী-র াচগনীো ভসই িূচনযে 

সচেনী, নাে সািরন োগবচে ভদও ়ো হ ়ে, থাকথাক করে েক্ত, এই েংকে দৃেযচট 

চনোকােবাদীরদে পরে ভিরন ভনও ়ো অবেযই েক্ত। চনরবচদনাও এক সি ়ে এই িূচনয 

সম্পরকয ে ়ে বা চবনৃষ্ণা অনুেব কেরেন। পুজা চকংবা আোধনাে সরে পচবত্রনা ও 

ভসৌন্দর যে অোেী সম্পকয, কােীিূচনয ভ ন নাে সমূ্পিয চবপেীন। 

  

চবরবকানরন্দে সাচন্নরধয আসাে পে, নাে বযচক্তরত্ব ও দেযরন আকৃি হর ়ে চনরবচদনাে 

জন্মান্তে  রট ভগরে। পূবয সংস্কৃাে সব িুরে  ারে অচন দ্রুন। এেন চনচন জারনন, চহন্দুো 

আসরে পুনুে পূজা করে না, ভদব ভদবীে িূচনযগুচে এক একচট প্রনীক, ভসই প্রনীরকেই 

পূজা হ ়ে। িূচনযগুচেে িরধয অনন্ত ীশ্বরেে এক একচট রূরপে প্রকাে। িূচনযগুচেে সািরন 

একচট জেপূিয  ট থাারক, ভসই  রটই চনোকারেে আেচন হ ়ে, আে েচক্ত-প্রাবরেয ভকউ 

 চদ িূচনযগুচেরকই জীবন্ত িরন করে, নারনই বা েচন কী  নবু চহন্দু ধরিযে দেযরনে প্রচন 

চনরবচদনা  নটা আগ্রহী চেরেন, ননটা এই সব িূচনয বা প্রনীরকে প্রচন ন ়ে। এেন 

স্বািীচজ, নাে প্রেু, নাে োজা  েন কােী-োরব োচবন হর ়ে উরঠরেন, নেন চনচনও 
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কােীিূচনযে বন্দনাে নাৎপ য আেও োে করে ভবাঝাে ভিিা কেরন োগরেন। স্বািীচজে 

পথাই নাে পথা। 

  

একচদন স্বািীচজ বেরেন, িাগযট, আচি বযবাা কেচে, কেকানাে একটা প্রকােয 

জনসো ়ে ভনািারক কােী পুরজা চনর ়ে বক্তৃনা চদরন হরব। 

  

চনরবচদনা হকিচকর ়ে চগর ়ে বেরেন, ভস কী! আচি বক্তৃনা ভদব কী করে  আচি কনটুকু 

জাচন  আিাে সংস্কৃৃন জ্ঞান ভনই। 

  

স্বািীচজ বেরেন, প ়োশুরনা করো। চনরজরক কনচে করো। িাসোরনক সির ়েে িরধয নুচি 

সােদানরন্দে কারে োস্ত্র ভজরন নাও। 

  

চনরবচদনা বেরেন, নবু আচি কেকানাে চবদগ্ধ, সংস্কৃৃচনবান িানুরষে সািরন ননুন কী 

বেরন পাচে  

  

স্বািীচজ বেরেন, নুচি িা কােীিূচনযে এবং িা কােীে সাধনাে িাহাত্ময ও নাৎপ য বযােযা 

কেরব। ভোরকে িরন ভ -সব েুে ধােিা আরে, নাে চনেসন হরব। 

  

গুরুে আরদে সব সির ়েই চেরোধা য। নবু চনরবচদনা ইনিন করে বেরেন, এে চক েুব 

দেকাে আরে  িা কােী চবষর ়ে স্ব ়েং আপচন চকংবা আপনাে ভকানও গুরুোই অরনক 

োে বেরন পােরবন আিাে ভির ়ে। 

  

স্বািীচজ ভজাে চদর ়ে বেরেন, না, না, ভনািারকই বেরন হরব। ভনািাে িুে ভথারকই শুনুক 

ওো। 

  

চনচন চিচটচিচট হাসরন োগরেন। শুধু চিেনাচেোই ভ  কােীিূচনয চনর ়ে  ৃিা চবদ্রুপ প্রিাে 

করে নাই ই না, এ ভদরেে ব্রাহ্মো এবং নথাাকচথান প্রগচনেীেোও কােী পূজাে ভ াে 

চবরোধী। এবাে োজাে জারনে প্রচনচনচধ, একজন চেচেন শ্বানাচেনীে িুে চদর ়ে কােী 
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িাহাত্মযে প্রিাে শুরন নাো কী েকি হনিচকন হর ়ে  ারব, না ভেরবই ভবে িজা ভপরন 

োগরেন স্বািীচজ। 

  

অযােবাটয হে ো ়ো চনর ়ে োো হে। সংবাদপরত্র চবজ্ঞচি ভদও ়ো হে ভ  চিস িাগযারেট 

ই. ভনাবে (চসিাে চনরবচদনা) নারি এক ইংরেজ ভেচ , চ চন পািানয চবজ্ঞান ও দেযরন 

উ্চপচেচেন, চনচন কােী-েজনা চবষর ়ে একচট বক্তৃনা ভদরবন। েহরেে বুচদ্ধজীবীিহে 

অবেযই আসরবন দরে দরে। 

  

প্রকােয বক্তৃনা একটা গুরুত্বপূিয বযাপাে, ইংরেজ সিারজ ভনা বরটই। এ ভদরেও। অপ্রস্তুন 

অবাা ়ে অচন সাধােি কথাাবানযা িরে না, জ্ঞানবুচদ্ধ ও নাচত্ত্বক দৃচিেচে থাাকা আবেযক। 

চনরবচদনা গেীে িরনার ারগে সরে প ়োশুরনা শুরু কেরেন। সােদানরন্দে কাে ভথারক 

বুরঝ চনরেন োরস্ত্রে বযােযা, স্বািীচজরক কারে ভপরেও নানান প্রশ্ন কেরন োর ়েন না। 

স্বািীচজে সািরন চনচন স্কৃুরেে োত্রীে িনন োনা-রপনচসে চনর ়ে বরসন, স্বািীচজে 

উত্তেগুরো টুরক ভনন। 

  

স্বািীচজ একচদন বেরেন, আচি ব্ররহ্ম চবশ্বাসী এবং ভদবরদবীরনও চবশ্বাসী। আে চকেুরন 

ন ়ে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, চকন্তু আপচন এক সি ়ে কােীরক িানরনন না। 

  

স্বািীচজ বেরেন, হযাাঁ, না চঠক। ওুঃ! কােীরক আেে কােী বযাপােটারকই কী  ৃিাই ভ  

কেনাি। দু বেে ধরে িরেচেে ভসই ে ়োই, চকেুরনই কােীরক িানরন িাইচন। 

  

 চনরবচদনা বেরেন, চকন্তু এেন আপচন নারক চবরেষোরব ভিরন চনর ়েরেন, নাই না  
  

স্বািীচক বেরেন, িানরন বাধয হর ়েচে। োিকৃষ্ণ পেিহংস নাে কারে আিারক উৎসগয 

করে চদরেন ভ । েুদ্রাদচপ েুদ্র কারজও িা আিারক িাচেন করেন। চনচন আিারক চদর ়ে 

 া ইরে নাই কোন। সচনয, কনচদন ধরে ভ  ে ়োই িাচের ়েচে! আচি োেবাসনুি, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 765 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বুঝরে, নারনই আটরক পর ়েচেেুি। আচি অনুেব করেচেেুি, এ প যন্ত  ন িানুষ 

ভদরেচে, নাে িরধয চনচনই পচবত্রনি বযচক্ত। আেও বুরঝচেেুি, আিারক চনচন এন 

োেবারসন, ভস োেবাসাে েচক্ত আিাে বাপ-িার ়েেও ভনই। 

  

চনরবচদনা অরধািুরে একটুেি চিিা করে বেরেন, একটা কথাা চজরজ্ঞস কেব  এন 

সুর াগ ভপর ়েও আপচন এন দী যচদন িা কােী সম্পরকয সরন্দহ করেরেন, না হরে 

ব্রাহ্মোও ভ  কেরব, নারন আে আি য কী  

  

স্বািীচজ বেরেন, হযাাঁ, না চঠক। চকন্তু ওো ভনা আিাে গুরুে িরধয ওই সীিাহীন পচবত্রনা 

কেনও ভদেরন পা ়েচন, আে ভস োেবাসাে স্বাদ পা ়েচন। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আিাে কী িরন হ ়ে জারনন, নাে চবোটত্বই নাে োেবাসারক এন 

দুরেদয করে নুরেচেে আপনাে কারে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, নাে চবোটত্ব সম্পরকয ভবাধ চকন্তু নেনও আিাে িরধয জারগচন। ভসটা 

এে পরে, আত্মসিপযরিে পরে। নাে আরগ ,ীোিকৃষ্ণরক েযাপা চেশুে িনন োবনুি, 

সব সি ়ে এই ভদেরেন, ভসই ভদেরেন, ভদবরদবীরদে িােুষ ভদেরন পারেন, আেও 

কন কী! ভসসব চজচনসরক  ৃিা কেনুি। চকন্তু নাে পরে আরি আরি ভসই সব চকেুরকই, 

এিনকী কােীরকও ভিরন চনরন হে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভকন ভিরন চনরন হে আপনারক, না চকন্তু এেনও স্পি বুঝরন পােচে 

না। একটু বুচঝর ়ে বেরবন, কীরস আপনাে আন চবরোচধনা িুিয হে  

  

স্বািীচজ বেরেন, না, ভবাঝারনা  ারব না। ভস েহসয আিাে সরেই িরে  ারব। ভস সি ়ে 

আিাে িেি দুরেযারগে দো িেরে। বাবা িাো ভগরেন, অোব-অনটরনে দুচবযপাক; িা 

ভদেরেন এই ভনা সুর াগ–আিারক ভগাোি কোে। িা’ে এরকবারে িুরেে কথাা, ‘ভনারক 

ভগাোি করে োেব।’ আে োিকৃষ্ণ পেিহংস নাে হারনই আিারক নুরে চদরেন। 
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চনরবচদনা বেরেন, আিাে ধােিা, ,ীোিকৃঞ্জ চনরজই কােীে অবনাে।  

  

স্বািীচজ বেরেন, হযাাঁ, ভকানও সরন্দহ ভনই, িা কাোই ,ীোিকৃরষ্ণে ওপে েে করে 

চনরজে উরিেয চসদ্ধ করেরেন। দযারো িাগযট, আচি চবশ্বাস না করে পাচে না, ভকাথাাও 

একটা িহােচক্ত আরে  া চনরজরক নােী-প্রকৃচন বরে অনুেব করে– কােী বা িা নারি 

চনরজরকই আেযান করে। আবাে আচি ব্ররহ্মও চবশ্বাসী—ব্রহ্ম ো ়ো আে চকেুে অচিত্ব 

ভনই। 

  

চনরবচদনা বেরেন, এটারক বো ভ রন পারে কবচিরত্রে িরধয চননয ঐকয। 

  

স্বািীচজ বেরেন, নাই চক! চকন্তু ব্ররহ্মে সরে চেন্ননাে কােি কী  ব্রহ্ম এক ও অচিনী ়ে, 

আবাে ভদবরদবীও… সুনোং বুঝরনই পােে, আচি ব্ররহ্মও চবশ্বাসী, আবাে ভদবরদবীরনও 

চবশ্বাস না করে পাচে না। এই চবশ্বারসে  ন্ত্রিা কী কি! চনচন এক এক সি ়ে আিা ়ে কী 

 ন্ত্রিাই না ভদন! নেন আচি নাে কারে ভিাটপাট করে বচে, েুব ভনা িা হর ়েচেস,  চদ 

নুই এই এই চজচনসগুরো আগািীকারেে িরধয আিারক না চদচব, না হরে ভনারক েুাঁর ়ে 

ভফরে ভদব! নােপে ভথারক আচি ,ীলিনরনযে পুরজা কেব।  

  

একটু ভথারি, ভহরস স্বািীচজ বেরেন, ভসই চজচনসগুরো আচি চঠক চঠক ভপর ়ে  াই। 

  

চনরবচদনা ভিাে চবস্ফাচেন করে বেরেন, সচনয  

  

স্বািীচজ বেরেন, সচনয ভনা বরটই। চকন্তু িরন ভেরো, এসব কথাা আে কারুক জানাবাে 

ন ়ে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, নাে িারন আপচন বেরেন, এই আোপ পৃচেবীে আে ভকউ জানরব 

না  

  

স্বািীচজ বরেন, কেনও না। চনচন উরঠ িরে  ারেন, চনরবচদনা বেরেন, আিাে আে 

একটা প্রশ্ন আরে, এই ভ  পাঠা বচেে বযাপােটা, কােীিূচনযে পূজা িেরে, েক্তো িন্ত্র 
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পাঠ কেরে, নাে িরধয একটা চনেীহ পশুরক ভটরন এরন বচে ভদও ়ো, েক্ত চেটরক  া ়ে 

িাে চদরক, এই বীেৎস বযাপােটা চক েুব প্রর ়োজনী ়ে  

  

স্বািীচজ নাচেরেযে সরে বেরেন, েচবটা সমূ্পিয কেরন একটু েক্ত থাাকরেই বা েচন 

কী  

  

স্বািীচজ িরে ভগরেন। চনরবচদনাে আে একটা প্রশ্ন চেে, ভসটা বো হে না। স্বািীচজ 

চেরবে অবনাে, আে ,ীোিকৃষ্ণ কােীে অবনাে। স্বািীচজ না হরে কােীরক িা িা বরেন 

ভকন  এরদে িরধয ভনা িানা-পুরত্রে সম্পকয হরন পারে না। চনরবচদনাে ধােিা, 

চবরবকানন্দ ও োিকৃষ্ণ, এো ভদবদম্পচন! 

  

ভফব্রু ়োচে িারসে ভনরো নাচেরে আেবাটয হে সরন্ধ ে’টাে আরগই দেযক সিাগরি 

পচেপূিয হর ়ে ভগে। কেকানাে সম্ভ্রান্ত ও চবিজ্জরনো অরনরকই এরসরেন। চনরবচদনা 

চনরজ নাে ব্রাহ্ম বনু্ধরদেও আিন্ত্রি জাচনর ়েচেরেন, অরনরকই বক্তৃনাে চবষ ়েবস্তু শুরন 

আসরন িানচন, েবীন্দ্রনাথা অনয েুনরনা ভদচের ়ে এচ ়ের ়ে ভগরেন। অিৃনবাজাে 

পচত্রকারকচন্দ্রক কবষ্ণবোও আরগ ভথারকই চনরজরদে িরধয ঠাট্টা চবদ্রুপ করেরেন, নাাঁরদে 

পচত্রকাে ভকানও প্রচনচনচধও পাঠানচন। ঠাকুেবাচ ়েে পে ভথারক চেিনা েোে জনয 

এরসরেন সরনন্দ্রনাথা ঠাকুে, সরে নাাঁে োগচন সেো ভ াষাে। সরনযন্দ্রনারথাে ভির ়ে 

ইচন্দোও ভকৌনূহেবরে আসরন ভির ়েচেে, চকন্তু আে কর ়েক চদন পরেই নাে চববাহ, এ 

সি ়ে নাে বাচ ়েে বাইরে  াও ়োটা ভোো পা ়ে না।  

  

জরুচে রুচগ ভদো ভসরে এরকবারে ভেষ িুহূরনয হন্তদন্ত হর ়ে হাচজে হরেন িরহন্দ্রোে 

সেকাে। প্ররবেপরথা চকেু ভোক দাাঁচ ়ের ়ে আরে, নারদে ভঠরেঠুরে চনচন িরে এরেন 

এরকবারে সািরন। ভকানও আসন োচে ভনই, একজন সসম্ভ্ররি চনরজে আসন ভের ়ে চদে 

নাাঁরক। িরহন্দ্রোে ওর ়েি ভকারটে পরকট ভথারক ভগাে  চ ়ে বাে করে সি ়ে ভদেরেন। 
  

স্বািীচজ আরসনচন। িরিে ওপে দুচট ভি ়োে, একজন অনািা সোপচনে পারে বরস 

আরেন চনরবচদনা। দুগ্ধধবে চসরেে গাউন পো, কাাঁরধে ওপে কারুকা যি ়ে কাশ্মীচে 
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োে, িুরে ভ ৌবরনে দীচি, িেু দুচট ীষৎ িিে। চনরবচদনারক ভ,ানারদে সরে পচেি ়ে 

কোবাে ভকানও প্রর ়োজন ভনই, নবু চন ়েিেোে জনয সোপচন সংচেি োষি চনরেন। 

  

নােপে উরঠ দাাঁ ়োরেন চনরবচদনা। সহজ, সেে ইংরেচজরন প্রথারিই চবনীনোরব 

বেরেন, এোন দাাঁচ ়ের ়ে কােীপূজা চবষর ়ে বক্তৃনা কোে অচধকাে আিাে ভনিন ভনই, 

ভস চবষর ়ে আচি সরিনন। সংস্কৃৃন-জ্ঞান চকংবা োেনী ়ে ইচনহাস সম্বরন্ধও আিা ়ে জ্ঞান 

েুব ভবচে ন ়ে…োেরন আচি িাত্র এক বেে এরসচে। 
  

সাোজীবন ধরে আচি কােীপুরজাে কথাা শুরন আসচে, কােী বা নাাঁে পূজকরদে সম্পরকয 

ভসসব ভিারটই োে কথাা ন ়ে। এেন আচি এে সংস্পরেয এরসচে, এবং বুরঝচে ভ  

বােযকারে আচি  া শুরনচে, না অধযসনয, পূিযসনয ন ়ে। পূিযসরনযে সন্ধানই সািারদে 

ব্রন হও ়ো উচিন। না ো ়ো, একজন ইংরেজ েিিী চহরসরব আিাে েিা প্রাথাযনােও 

অচধকাে আরে। আিাে ভদরেে িানুষো অনয একচট ভদরেে ধিযচবশ্বাসরক আ ান করে 

ভ  সব কুৎসা েটনা করেরে, নাে জনয আচি প্রকারেয েিা িাইরন পাচে। 

  

…ীশ্বে উপেচিে প্রকাে চবচেন্ন ভদরে চবচেন্ন নারি। ভকউ বযাকুেোরব  ারকন, ভহ প্রেু! 

ভসরিচটকো োবরবরে ীশ্বেরক বরেন, আিারদে চপনা। …োেনবষয িধুেনি নাি 

ীশ্বেরক  ারক “িা” বরে। ীশ্বে—জননী! 

  

…িানৃরূচপিী ীেরেে চননচট রূপুঃ দুগযা, জগদ্ধাত্রী ও কােী। চদগবাচসনী দুগযা, 

প্রকৃচনরূরপ চবকােেীে িহােচক্তে চনচন প্রনীক। জগদ্ধাত্রীে িরধয েেচ ়েত্রীে োব চকেুটা 

প্রকাে ভপর ়েরে। চকন্তু ভেষ প যন্ত কােীে কারেই—ে ়েিে, অচ হযেসনা, অচ হযবদনা, িৃনুয-

শ্মোরনে িরধয আসীনা চ চন—নাাঁে কারেই আত্মা িি হর ়ে দাাঁ ়ো ়ে, আে উ্চপােি করে 

ভসই পেি েব্দচট—িা! 

  

চনরবচদনা েুব চবিৃনোরব ীশ্বরেে িানৃোরবে বযােযা কেরন োগরেন। দুগযা ও 

জগদ্ধাত্রীে নত্ত্ব বিযনা করে চনচন বেরেন, ীশ্বে জীবন চদর ়েরেন সনয। চকন্তু চনহন্তাও 

চনচন। ীশ্বে কাোনীন চননয—এই োরবে সরে ভজরগ ওরঠ নাচক িহাকারেে কৃষনো ়ো, 
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 াে শুরু ও ভেষ দুরজ্ঞয ়ে েহরসয … ভসই জনযই, নাে ধ্বংসেীোে িরধয চক নাাঁরক অিযনা 

কেব না—ভসই শ্মোনই চক একিাত্র াান ন ়ে, ভ োরন ননজানু হর ়ে আিো বেরন পাচে—

িা, িারগা! 

  

 ুরগ  ুরগ িা কােী োেনরক িানুষ চদর ়েরেন। প্রনাপ চসংহ, চেবাজী, চেরেো—এরদে 

চদর ়েরেন চনচন।  চদ বাংো ভদে, িানৃপূজাে এই আচদপীঠ, িানৃসাধকরদে এই 

জন্মেূচি—িানৃপূজা নযাগ করে, না হরে চনজ ভপৌরুষরকই নযাগ কেরব। প্রািীন পুজারক 

দেগুি ভবচে েচক্তে সরে এেন কোরন হরব,– না কেরে এ ভদরেে চিে দুদযো ও 

অপিান… 

  

সোাে চনিি, সবাই গেীে িরনার াগ ও চবমিত ়ে-রকৌনূহরেে সরে শুনরে। চহন্দু 

ধিযচবশ্বারসে িূে সনযগুচেে কথাা এিন গেীে অথাি সাবেীেোরব ইদানীং আে কারুরক 

বুচঝর ়ে বেরন ভোনা  া ়েচন। এক দে উ্চপ করঠের গা-রজা ়োচেোরব চনরজে ধরিযে প্রিাে 

করে, অনয দে চনন্দা বা অপপ্রিাে করে। ভকানও পেই  ুচক্তে ধাে ধারে না। ভসই চহন্দু 

ধরিযে পে চনর ়ে সবরির ়ে সােগেয কথাা বেরে চক না একজন ভিিসারহব! ,দ্ধা ও েচক্তে 

দীচিরন উজ্জ্বে হর ়ে আরে নাে িুে। 

  

হঠাৎ  ুিন্ত চসংরহে ভজরগ ওঠাে িনন দাাঁচ ়ের ়ে প ়েরেন িরহন্দ্রোে। বাজোই গো ়ে 

ভিাঁচির ়ে বেরেন, এোরন হরেটা কী, অযাাঁ  এক চবচেচন চবচব আিারদে কােীপূরজা 

ভেোরব! আেও দেগুি ভবচে কােীপুরজা কেরন হরব  এেনই  া ভবরেল্লা িেরে, নাে 

ওপে দে গুি! চিস ভনাবে, আিাে ধােিা চেে, নুচি এরদরে এরসে স্ত্রীচেো চবিারেে 

সদুরিেয চনর ়ে, বচিরন বচিরন  ুরে ভনািাে ভপ্লরগে রুচগরদে ভসবাব্রন ভদরে িুগ্ধ 

হর ়েচে। চকন্তু এেন এসব কী শুরু কেরে  ভদেটারক আেও অন্ধকারেে চদরক ভঠরে চদরন 

ঢাও  
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চবিচেন না হর ়ে চনরবচদনা িৃদুহারসয বেরেন,  ্ট ে সেকাে, ধিযরক বাদ চদর ়ে চক 

ভকানও ব ়ে কাজ হ ়ে  আচি ধরিযে িূে নত্ব ভবাঝাবাে ভিিা কেচে, এেনও আিাে বো 

ভেষ হ ়েচন। 

  

িরহন্দ্রোে ধিক চদর ়ে বেরেন, োরো ভনািাে নত্ত্ব। নরত্ত্বে নুচি কী ভবারঝা! এন প্রািীন 

এক ধিয, নাে সংস্কৃৃচন, এক বেে িাত্র এরদরে এরস চকেু িুে ভোাঁকাশুাঁচক করে নাে নত্ত্ব 

ভবাঝা  া ়ে  এন সহজ! নুচি ভনা ভনানাপাচেে িনন কনকগুচে ভেোরনা বুচে বেে! 

নত্ত্ব হে এক বযাপাে, নাে প্রর ়োগ কনেকি হ ়ে, নাে নুচি জারনা   ন োরজযে িানাে, 

ভগরজে, ভিাে,  াকানো কােী পুজা করে। নাো ভকান নত্ত্বটা িারন?  

  

চনরবচদনা বেরেন, অপপ্রর ়োগ ভদরে িূে চবষর ়েে চবিাে কো  া ়ে না। বাগারন অরনক 

আগাো জন্মা ়ে, নাে জনয পুরো বাগানটা নসযাৎ কো চক চঠক  িূে নত্ত্ব  চদ োেোরব 

প্রিাে কো  া ়ে— 

  

নারক বাধা চদর ়ে িরহন্দ্রোে গরজয উঠরেন, এসব পুরজাফুরজাে িূে নত্ত্বটাই ভনা েিাচি! 

কনকগুরো নাচন্ত্রক চনরজরদে ভোগ-োেসা ভিটাোে জনয একটা েযাংটা িাচগে িূচনয 

গর ়েরে, নাে সরে  নোরজযে বািািাে, িরদে ে ়োেচ ়ে, বচে ভদও ়ো পাাঁঠাে িাংরসে 

ভোজ, এইগুরোরকই শুদ্ধ কোে জনয ব ়ে ব ়ে নরত্ত্বে বুচে কপিারনা হর ়েরে, সব েণ্ডাচি! 

েণ্ডাচি ো ়ো চকেু ন ়ে— 

  

চনরবচদনা বেরেন, কােীপূজা চবষর ়ে এক ভ,িীে িানুরষে আপচত্তে কথাাও আচি জাচন। 

ভ িন, প্রচনিা পূজা অরনরক িারনন না। এই প্রচনিাচটে আকাে বীেৎস। এই পুরজা ়ে 

পশুবচে ভদও ়োে ভেও ়োজ আরে। এরক এরক আচি এই চবষ ়েগুচেেও বযােযা কেরন 

িাই। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, কী বযােযা ভদরব নুচি  সবই পাচেে কো েণ্ডাচিে িুরোে। 

ভেরষেটা, ওই পাঠাবচেে কথাাটাই আরগ বরো শুচন! 
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চনরবচদনা বেরেন, িূচনযপূজাে িনন ওই বচেও ভনা প্রনীক। সব ধরিযে সাধকোই েব্দ 

প্রচনিা চনিযাি করেন। চহন্দু সাধকো ভসই েব্দ-প্রচনিাে বিযনা চদর ়ে িূচনয গর ়েরেন। কােী 

প্রচনিাে সািরন প্রকৃন সাধক চনরজরকই চনরবদন কেরন িান, নাে বুরকে েক্ত চদর ়ে 

আোধনা কেরন িান।  ন চদন না ভস জনয চনচন পুরোপুচে কনচে হন, নন চদন পশুবচে 

চদরন হ ়ে ভসই েরক্তে প্রনীক চহরসরব। 

  

হা হা েব্দ অট্টহাসয করে উঠরেন িরহন্দ্রোে। দু’হান নুরে বেরেন, বরেচেোি না, 

েণ্ডাচিে বযােযা! আজ অবচধ ভকান সাধক নাে বুরকে েক্ত চদর ়েরে, অযাাঁ  নাে ভোাঁজ 

োরো  ব ়ে ব ়ে জচিদােো কােী পুরজা কো ়ে, নাো বুরকে েক্ত চদরন িা ়ে   াকানগুরো 

কােী পুরজা করে চগর ়ে অরনযে গো কারট। ভদবনাে নারি উেুগুয কো িাংস োবাে 

ধান্দা  কােীপুরজাে সি ়ে ভেরেপুরে আে বুর ়োো প যন্ত হাাঁ করে বরস থাারক, কেন িাংস 

োরব। কসাইোনাগুরোরনও একটা কােী িূচনয বচসর ়ে পাঠাবচে হ ়ে! অিন নরত্ত্বে িুরে 

ঝযাাঁটা িাচে! 

  

ভপেন চদক ভথারক একজন ভকউ ভিাঁচির ়ে উঠে, ভিাপ! এই বুর ়ো োি, ভনাে কথাা ভকউ 

শুনরন িা ়ে না। বরস প ়ে, বরস প ়ে! 

  

অিচন একটা ভোেরগাে শুরু হর ়ে ভগে। অরনরক চিরে বেরন োগে, বরস প ়েুন, িোই। 

বরস প ়েুন। 

  

িরহন্দ্রোে ভপেন চফরে িুদ্ধ দৃচিরন বেরেন, না, আচি বসব না। আিো ভিিা কেচে, 

ভদেটারক কুসংস্কৃাে ভথারক িুক্ত কেরন, চবজ্ঞারনে চদরক দৃচি ভফোরন। আিো িাই 

ভদরেে িানুষ েণ্ডাচিরক  ৃিা কেরন চেেুক। বাইরে ভথারক এক ভিি এরস কনকগুরো 

েুে নত্ত্ব আে কদ য আিাে-অনুষ্ঠারনে কথাা প্রিাে কেরব, না আিো চকেুরনই ভিরন ভনব 

না! 
  

একজন বেে, নুচি িানরন না িাও, ভগট আউট! আিো শুনব! 
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আে একজন বেে, নুচি একো একো চ সটাবয কেে ভকন  আে ভকউ ভনািারক সারপাটয 

কেরে না। 

  

িরহন্দ্রোে কর ়েক িুহূরনযে জনয ভথারি ভগরেন। আহনোরব নাকারেন সিগ্র 

ভ,ানৃিণ্ডেীে চদরক। োো গো ়ে বেরেন, আে ভকউ ভনই  এোরন আে ভকউ আিারক 

সিথাযন কেরেন না  

  

সরনযন্দ্রনাথা ঠাকুে আরি আরি উরঠ দাাঁ ়োরেন। ধীেোরব বেরেন, আচিও িরন কচে, 

এই বক্তৃনা ়ে কুসংস্কৃােরক প্র, ়ে ভদও ়ো হরে। 

  

আেও কর ়েকজন  ুবকও উরঠ দাাঁ ়োে, সংেযা ়ে আট দেজরনে ভবচে না।  

  

ভপেন ভথারক একজন ভিাঁচির ়ে উঠে, ওরে ভবহ্ম ভে, ভবহ্ম! চহন্দুরদে পুরজাে কথাা শুনরেই 

ওরদে গা জ্বাো করে। ভনাো এরসচেস ভকন,  া,  া ভবচের ়ে  া!  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, আচি ব্রাহ্ম নই। আচি চবজ্ঞানী, আচি  ুচক্তবাদী। 
  

আে একজন বেে, ও িোই, আপনাো ভনা িাত্তে ক’জন! আিো অরনক ভবচে ভোক, 

আিো শুনরন িাই, আিারদে োে োগরে! বাধা চদরেন ভকন  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভবচে ভোক! ভবচেে োগ ভোকই ভনা ইচ র ়েট, আে ভে ়োে পাে! 

 াো ননুন কথাা বরে,  াো সিারজে বযচধ দূে কেরন িা ়ে,  াো ভদেটারক এচগর ়ে চনর ়ে 

ভ রন িা ়ে, চিেকােই নারদে সংেযা কি হ ়ে। ভেষ প যন্ত নাোই ভজরন। চবদযাসাগে 

িোই  েন চবধবা চববাহ প্রিেন কেরন ভির ়েচেরেন, নেন ভবচেে োগ ভোকই নাে 

চবরুরদ্ধ চগর ়েচেে। 

  

এই কথাা ়ে অচ হযরন ভ ন  ৃনাহচন প ়েে। ভগােিাে উঠে িেরি, গাোগাচে ও কটুচক্তরন 

কান পানা  া ়ে না। একদে ভোক ভধর ়ে ভগে িরহন্দ্রোেরক িাোে জনয। 
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চনরবচদনা উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বযাকুে চিনচনে সুরৱ হান ভজা ়ে করে বেরেন, আপনাে োন্ত 

ভহান, অনুগ্রহ করে বসুন।  ুঃ িরহন্দ্রোে সেকাে একজন ,রদ্ধ ়ে বযচক্ত, আিাে পচেচিন। 

শুে আপচত্তে কথাা উচন চনি ়েই বেরন পারেন। আপনাো সং ন হন। 

  

নােপে িরহন্দ্রোেরক উরিে করে বেরেন,  ্ট ে সেকাে, আচি চক আিাে বক্তৃনাে 

বাচক অংে ভেষ কেরন পাচে  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভোনাও, ভনািাে  া েুচে ভোনাও এরদে! 

  

সদরপয চনচন সোাে ভের ়ে ভবচের ়ে িরে ভগরেন। 
  

নাে পরেও প্রা ়ে পাঁ ়েনাচল্লে চিচনট ধরে চনরবচদনা বরে ভগরেন, স্বািী চবরবকানরন্দে 

কােী দা িাদাে কচবনাচট আবৃচদ্ধ কেরেন, োিপ্রসারদে অরনকগুচে গান অনুবাদ করে 

ভোনারেন। ভেষ হবাে পে নুিুে কেনাচে ধ্বচনরন ভ ন ভফরট প ়েে বানাস। অরনরক 

েুরট এে িরিে চদরক চনরবচদনারক কনজ্ঞনা জানারন। 

  

 থাাসির ়ে এই চববেি শুরন েুবই  ি ভবাধ কেরেন স্বািীচজ। চনরবচদনাে ,ি সাথাযক, 

চনরবচদন জ ়েী হর ়েরেন। আেও একটা েুব ব ়ে আনরন্দে সংবাদ এই ভ , কােী াট 

িচন্দরেে কনৃযপে িচন্দে িত্বরে চনরবচদনারক আে একবাে এই বক্তৃনা ভদবাে জনয 

চবরেষোরব আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন। এটাও অবেযই আে একচট ব ়ে জ ়ে। দচেরিশ্বরেে 

কােী িচন্দরেে িাে বন্ধ করে চদরে কী হ ়ে, চহন্দু েেিেীেনাে প্রধান দুগয, কােী ারটে 

সুপ্রািীন কােী িচন্দরেে িাে ,ীোিকৃষ্ণপচন্থরদে কারে অবাচেন। এিনকী এক ভম্লে 

েিিীরকও নাো াান চনরন প্রস্তুন। 

  

সংবাদপত্রগুচে চনরবচদনাে এই বক্তৃনারক চবরেষ আিে চদে না বরট, চকন্তু ভোরকে 

িুরে িুরে চহন্দু ধরিযে ভজাোরো সিথাযনকােী এই ভিিসারহবচটে কথাা  ুেরন োগে। 
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ব্রাহ্মরদে কারে চনরবচদনাে  ানা ়োন অবেয বন্ধ হে না। বুচদ্ধজীবী ও চেল্প-সাচহনয 

সম্পরকয আগ্রহী ব্রাহ্মরদে সরে কথাা বেরন নাাঁে োে োরগ। ব্রাহ্ম ও ,ীোিকৃষ্ণপন্থীরদে 

চিচের ়ে ভদবাে ইরেটা চনচন এেনও োর ়েনচন। ভসচদরনে বক্তৃনাে পে সেো ও নাে 

োই সুরেন চনরবচদনাে আেও েক্ত হর ়ে উরঠরে। একচদন চনচন স্বািীচজরক সরে চনর ়ে 

এরেন ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েরন। 

  

ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুরেে কারে সদয নরুি ব ়েরস স্বািীচজ একবাে চগর ়েচেরেন বযাকুে প্রশ্ন 

চনর ়ে। ব্রাহ্ম ভননা বরে ন ়ে, িহাপুরুরষাপি এই িানুষচটে প্রচন স্বািীচজে এেনও চবরেষ 

,দ্ধা আরে। এক েক্তরপাোপ চনর ়ে দুজরন এরেন ভদরবন্দ্রনারথাে চনননোে  রে। সকাে 

নটা বারজ, একটা আোিরকদাো ়ে আধরো ়ো হর ়ে আরেন ভদরবন্দ্রনাথা। আচে বেে 

ভপচের ়ে ভগরে করব, এেনও নাে িেু ও কিয সজাগ। চবরবকানন্দ সািরন এচগর ়ে হান 

ভজা ়ে করে প্রিাি জানারেন। ভদরবন্দ্রনাথা অবেযই ইচনিরধয নরৱন্দ্রে চবরবকানন্দ 

স্বািীরন রূপান্তরৱব কাচহনী শুরনরেন, চনচন চিনরন পােরেন ও হান নুরে আেযীবাদ 

জানারেন। চনরবচদনা এে আরগই একবাে ভদো করে চগর ়েচেরেন, চনচন ফুরেে িবক 

োেরেন ভদরবন্দ্রনারথাে পার ়েে কারে। 

  

ভদরবন্দ্রনাথা বেরেন, বরসা িা, বরসা। ভনািো দুজরনই আিাে সািরন একটু বরসা। 

  

নােপে ভদরবন্দ্রনাথা েুবই িৃদু করি, প্রা ়ে ভোনা  া ়ে না এিনোরব চবরবকানন্দরক চকেু 

বেরন োগরেন বাংো ়ে, চনরবচদনা নাে চকেুই বুঝরন পােরেন না। চবরবকানন্দই বা 

কী বুঝরেন ভক জারন, িাথাা ভনর ়ে ভ রন োগরেন। একটু পে ভদরবন্দ্রনাথা এরকবারে 

িুপ। ভকউ ভকানও কথাা বেরেন না। চিচনট দরেক ভকরট  াবাে পে স্বািীচজ চবনীনোরব 

চজরজ্ঞস কেরেন, আিো এবাে উচঠ  আপচন আিারদে আেযীবাদ করুন।  

  

ভদরবন্দ্রনাথা সংস্কৃৃন িরন্ত্রা্চপােি করে ওাঁরদে আেযীবাদ জানারেন। 
  

চসচ ়ে চদর ়ে নািরন নািরন স্বািীচজ ভদেরেন, একজন দী যকা ়ে পুরুষ ভ ন ওাঁরদে ভদরেও 

না ভদোে োন করে অনযচদরক িরে ভগে। ভক  ভদরবন্দ্রনারথাে কচনি পুত্র কচববে নাচক  
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আেও দু একজন উদাসীন োব ভদোে। স্বািীচজে িরন হে, চনচন অনাহূনোরব 

চনরবচদনাে কথাা ়ে এরসরেন, ভ ন অবাচিন। চনচন চনরবচদনারক বেরেন, িে, এেুচন 

িরে  াই। 

  

ভদানোে  ে ভথারক একচট নরুিী ভবচের ়ে এরস বেে, ভস কী, এে িরধযই িরে  ারবন 

ভকন  একটু িা ভের ়ে  ারবন না  

  

স্বািীচজ বেরেন, না, আিাে িা পান কোে ইরে ভনই এেন।  

  

চকন্তু চনরবচদনাে আেও চকেুেি ভথারক  াবাে ইরে। চনচন সনৃষ্ণ ন ়েরন স্বািীচজে চদরক 

নাকারেন। স্বািীচজ বুঝরন ভপরে বেরেন, নুচি  চদ িাও, িা ভেরন পারো। 

  

 রেে িরধয একচট ভসাফা ়ে বসরেন স্বািীচজ। িরি আেও কর ়েকজন এে, নাো 

চনরবচদনাে সরেই গল্প কেরন োগে। ভির ়ে িহরেে েুব ভকৌনূহে চনরবচদনা সম্পরকয। 

স্বািীচজ িুপ করে বরস েইরেন, নাে অস্বচি িিে বা ়েরে। 

  

ভকউ একজন চজরজ্ঞস কেে, স্বািীচজ, আপচন িাও োরেন না, আপনাে জনয নািাক 

এরন চদরন বেব  

  

স্বািীচজ এবাে সিচন জানারেন। সরে িুরুট আরননচন বরে উসেুস কেচেরেন। একজন 

েৃনয গ ়েগ ়ো ভসরজ চনর ়ে এে, স্বািীচজ নেচট হারন চনর ়ে নািাক টানরন োগরেন। 

অনযো কােীিূচনয চনর ়ে নকয জুর ়ে চদে চনরবচদনাে সরে।  

  

প্রা ়ে  ন্টাোরনক বারদ ওঠা হে। বাইরে ভবচের ়ে এরস স্বািীচজ বেরেন, আিারদে 

চনরজরদে অরনক কাজ আরে। এরদে সরে ভিোরিো করে কী োে  চিচেচিচে এরদে 

সরে নকয করেই বা কী হরব  কােীপুরজা সম্পরকয ওরদে েুাঁৎিাগয চকেুরনই  ারব না। নুচি 

আে ঠাকুেবাচ ়েরন এরসা না। 
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চনরবচদনা অপোধীে িনন একটুেি িুপ করে েইরেন। নােপে বেরেন, আে আসব 

না  ইচন্দো ওে আইবুর ়ো োন আে চবর ়েরন আিারক ভনিন্তন্ন করেরে, আসব না না 

হরে  চহন্দু চবর ়েে উৎসব আিাে েুব ভদোে ইরে চেে।  

  

স্বািীচজ গম্ভীে হর ়ে ভগরেন। হাঁুঃ োেী ভনা চবর ়ে! অোস্ত্রী ়ে ভেরেরেো। োেগ্রাি চেো। 

ভনই,  জ্ঞ অনুষ্ঠান হ ়ে না, ব্রাহ্মরদে চবর ়ে আবাে চবর ়ে নাচক  

  

নবু চনচন বেরেন, চঠক আরে, চবর ়েরন ভ র ়ো! 

  

ইচন্দোে চবর ়েে কচট চদন, ভবৌোন প যন্ত অরনকোচন করে সি ়ে কাটারেন চনরবচদনা 

ঠাকুে পচেবারেে সরে। চবজ্ঞানী জগদীে ভবাসও প্রা ়ে সবযেি চেরেন, নাে সরেও অরনক 

গল্প হে। জগদীেিরন্দ্রে সরে েবীন্দ্রনারথাে েুব বনু্ধত্ব। এক চবজ্ঞানীে সরে এক কচবে 

এিন সেযও ভবে আকষযিী ়ে বযাপাে। েবীন্দ্রনারথাে চেোইদরহে জচিদাচে কুচঠরন 

জগদীেিন্দ্র প্রা ়েই  ান, চবোে পদ্মা নদীে নীরে েসযেযািে প্রান্তে, গ্রারিে সেে 

িানুষজন ভদেরন জগদীেিরন্দ্রে কন োে োরগ, ভসই কথাা বেচেরেন চনচন। শুনরন 

শুনরন চনরবচদনাে েুব ভোে হে। একসি ়ে চনরজ বরেই ভফেরেন, ভসোরন একবাে 

আচি ভ রন পাচে না  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, অবেযই ভ রন পারেন। এই ভনা জগনীে সস্ত্রীক আবাে  ারেন 

আিাে সরে, আপচন নেন ভ রন পারেন। আচি আপনারক আিন্ত্রি জানাচে। 

  

নেনই চদন-নাচেে চঠক হর ়ে ভগে। চনরবচদনা  াবাে জনয কথাা চদর ়ে ভফেরেন। 

  

কর ়েকচদন পে স্বািীচজে সরে ভদো হরে চনরবচদনা উৎসারহে সরে এই প্রসে নুেরেন। 

চনচন কচবে সরে চেোইদরহ চগর ়ে গ্রাি বাংোে রূপ প্রনযে কেরন িান। 

  

স্বািীচজ কর ়েক পেক ভির ়ে থাারক বেরেন, িাগযট, আিাে েেীে োে  ারে না। 

আরিচেকা ়ে চগর ়ে চিচকৎসা কোরন হরব, ঠাণ্ডাে ভদরে ভগরে আচি োে থাাচক। নাে 
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ভির ়েও ব ়ে কথাা, ভবেু ়ে িঠ ও চিেরনে জনয টাকা নুেরন হরব। আিাে েেীরেে অবাা 

 াই ভহাক, ওোরন চগর ়ে বক্তৃনা চদর ়ে আবাে টাকা ভনাো  ারব। নুচি আিাে সরে  ারব। 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভস কী, আপনাে একােই ভনা  াবাে কথাা চেে। আিাে এোনকাে 

কারজে কী হরব  

  

স্বািীচজ বেরেন, ভস কাজ অনযো ভদেরব। ভনািারক সরে চনর ়ে  াও ়ো চবরেষ দেকাে। 

নুচি এোনকাে আেি কারজে কথাা চবরদরে প্রিাে কেরব। ওোরন ভনািােও বক্তৃনাে 

বযবাা কো হরব, এন ভবে চকেু টাকা উঠরন পারে।  াবাে জনয কনচে হও। 

  

একটু ভথারি, কচঠন করঠের চনচন আবাে বেরেন, ওরদে সরে অন ভিোরিো কোে কী 

দেকাে  চেোইদরহে হজুগ এেন বাদ দাও! 

৫১. জানু ়োচে িারসে এক অপোরে 

জানু ়োচে িারসে এক অপোরে কেকানা ়ে  ন ন ভনাপধ্বচন ভোনা ভ রন োগে। ভফাটয 

উইচে ়োি ভকল্লা ভথারক কািান দাগা হ ়ে, নাে গুপুস গুপুস েব্দ ভোনা  া ়ে অরনক দূে 

প যন্ত। একবাে, দুবাে, চননবাে….রোরকো গুনরন থাারক। চসপাচহ চবরদ্রারহে পে 

ভব ়োচল্লে বেে ভকরট ভগরে, নােপে এচদরক আে  ুদ্ধ-চবগ্রহ, গুচে-রগাো িরেচন! িারঝ 

িারঝ রুে আিিরিে হজুগ ভোনা  া ়ে বরট, নাও চহিাে ়ে ভপচের ়ে বাংো ভদরে 

ভপৌাঁেরনাে সম্ভাবনা প্রা ়ে অেীক বো  া ়ে। এেন িনুচদযরক োচন্ত।  
  

সি ়ে জানাবাে জনয চদরনে ভবো ভনাপ পর ়ে। দুপুে বারোটা ়ে ভনাপ ভোনাে জনয 

অভনরক কান ো ়ো করে থাারক, ওই ভনাপধ্বচন হরেই চেরদ পা ়ে। ইংরেজ সেকারেে 

ভকিচবিু ভকউ এরে নারদে সিারনও কািান দাগা হ ়ে, ভদেী ়ে োরজযে োজাো এরেও 

ভসই প্রথাা আরে। চকন্তু আজ ভ  থাািরনই িাইরে না। আঠাে, ঊনচত্রে, চনচেে, 

একচনচেে। একসরে এন ভনাপধ্বচন নন সহসা ভোনা  া ়ে না। কাে সিারন এন, স্ব ়েং 
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িহাোচন চের্ট াচে ়ো এরেন নাচক  িচল্লে বেরেেও ভবচে চনচন োেরনে োরজন্দ্রািী, 

কেনও নাাঁে োেনী ়ে প্রজারদে ভদেরন আরসনচন, চনচন ভনা আে অকমিতাৎ না জাচনর ়ে-

শুচনর ়ে আসরবন না, কর ়েকিাস ধরে প্রস্তুচন িেরব। নরব ভক এরেন   
  

গোে ধারে বাবু াট-ক ়েো াট ভোরক ভোকােিয। না, চবরেন ভথারক ভকানও জাহাজ 

আজ এই বন্দরে ভের ়েচন। হাও ়োে ভেেওর ়ে ভিেন ভথারক িহাসিারোরহ আসরেন একচট 

দম্পচন। ধবে েরেে িােচট ভ া ়ো ়ে টানা স্বিযেচিন গাচ ়েরন বরস আরেন নাাঁো দুজন, 

সািরন ভপেরন সুদৃেয ভপাোক প ়ো ভদহেেীে দে, পরথাে দুপারে সাচেবদ্ধোরব দাাঁচ ়ের ়ে 

আরে কসনযবাচহনী, নারদেই ফাাঁক চদর ়ে সাধােি িানুরষো একঝেক ভদরে চনর ়ে িেু 

সাথাযক কেরন িাইরে। সিি বাচ ়েে বাোন্দা ও োরদও দাাঁচ ়ের ়ে আরে অজর িানুষ, সহরষয 

হান না ়েরে নাো। সচনযই, িেু সাথাযক কোে িননই বযাপাে বরট। এিন রূপবান, এিন 

সু,ী দম্পচন ভ ন কেকানাে িানুষ আরগ ভদরেচন। সুঠাি েেীে ও সুন্দে িুে,ীসম্পন্ন 

পুরুষরদেই ভদহেেী চহরসরব চনবযািন কো হ ়ে, চকন্তু নারদে সবাে ভির ়ে সুঠাি ও সুন্দে 

এই ভ া ়োগাচ ়েরন উপচবি পুরুষচট। দী যকা ়ে, নবনীবিয, নীক্ষ্ণ নাসা, টানা টানা ভিারেে 

িচি দুচটে েং সিুরদ্রে িনন নীে। চনচন বরস আরেন ভিরুদণ্ড ভসাজা করে, ওষ্ঠাধরে 

সািানয হাচসে চিে থাাকরেও িুেিণ্ডরে স্পি অহংকারেে োপ! পারেে েিিীচটও 

অসািানয রূপসী, নাাঁে িুেোচন ভ ন পূচিযিাে ভজযাৎিা ়ে িাো, নাাঁে দু’িরে অবেয 

অহংকারেে বদরে চবমিত ়েই ভবচে।  
  

জজয এবং ভিচে। োেরন িহাোচনে সরবা্চপ প্রচনচনচধ, োইসে ়ে ে য জজয নযাথাচনর ়েে 

কাজযন এবং নাাঁে পত্নী োইসচেন ভিচে কাজযন। কেকানাে িানুষ এে আরগ আেও অরনক 

ব ়েোট ও ব ়েোট পত্নী ভদরেরে, চকন্তু এন সুন্দে ও ভ ৌবনবন্ত ভকানও দম্পচন আরগ 

ভদরেচন। এই ভনা, চবদাচ ়ে োইসে ়ে ে য এেচগন, ভবাঁরটোরটা, ভকােকুাঁরজা, িুরে 

কাাঁিাপাকা দাচ ়ে, সাদািাটা ভিহাো। নাাঁে স্ত্রীচটও এিন চকেু আহািচে ন ়ে। ে য কাজযরনে 

িনন এন নরুি োইসে ়েও আরগ আরসনচন, এাঁে বর ়েস এেনও িচল্লে পূিয হ ়েচন। 
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ভোো াত্রাচট ব ়েোট েবরনে চসংহিারেে কারে এরস থাািে। এোন ভথারক ভেনরেে 

চবোে চসাঁচ ়ে প যন্ত োে কারপযট পানা। ভ া ়োে গাচ ়ে ভথারক নািবাে সি ়ে ে য কাজযন 

িৃদু স্বরে নাাঁে পত্নীরক বেরেন, ভিচে, এই প্রাসাদচট বাইরে ভথারক ভদরে নাও োে করে, 

এে চবষর ়ে একটা িজাে কথাা ভনািারক পরে বেব!  
  

এেপে আনুষ্ঠাচনকনাে আ ়েম্বে িেে চকেুেি ধরে। প্রেি চসাঁচ ়েচটে এরকবারে নোে 

ধারপ দাাঁচ ়ের ়ে আরেন বাংোে ভেফরটনান্ট গেনযে বা ভোটোট, চসচ ়েে দুধারে ের ়েরেন 

চবচেি ইংরেজ োজপুরুরষো, কসনয ও ভনৌবাচহনীে ভসনাপচনো, ধি যাজক ও চবচেি 

বযবসা ়েীো। অরশ্বনাে োেনী ়ে শুধু কর ়েকজন ভদেী ়ে োরজযে োজা, কাশ্মীরেে 

িহাোজ। ভগা ়োচে ়েে, পাচন ়োো ইনযাচদ োরজযে োজা। চনরজরদে চবচেিনা ভবাঝাবাে 

জনয নাাঁো পরে আরেন চহরে-জহেন েচিন ভপাোক। নারদে দু হারনে আেুরেে আংচট 

ও গোে হারেে বহিূেয িচি-িাচিকয ভদরে ভেচ  কাজযরনে িেু চবস্ফাচেন হরন হরন 

সীিা োচ ়ের ়ে ভগে। 

  

চসাঁচ ়েে এরকবারে উপচেোরগ দাাঁচ ়ের ়ে আরেন চবদাচ ়ে োইসে ়ে, ে য এেচগন। 

ভেফরটনান্ট গেনযে ে য ও ভেচ  কাজযনরক সরে চনর ়ে ওপরে উরঠ এরস প্রথাা অনু া ়েী 

ে য এেচগরনে সরে এাঁরদে আনুষ্ঠাচনকোরব পচেি ়ে কচের ়ে চদরেন। ে য এেচগন 

অেযথাযনাে জনয হান বা ়োরনই ভবরজ উঠে কা ়ো-নাকা ়ো, ভোঁপু ও জগঝম্প। 

  

ভবে চকেুেি পে চনরজরদে জনয চনচদযি  রে এরস, ভপাোক বদোবাে জনয ভোকিেুে 

আ ়োে হরনই ে য কাজযন চবোনা ়ে শুর ়ে প ়েরেন। ভবাম্বাই ভথারক দী য ভেন  াত্রা ়ে এবং 

বােংবাে সেকাচে আনুষ্ঠাচনকনা ়ে চনচন ক্লান্ত হর ়ে পর ়েরেন, েেীরে চবষি বযথাা। এিন 

সুগচঠন েেীে, ভ ৌবন প্রািুর য েেপুে হরেও ে য কাজযন প্রা ়ে সবযেি একটা বযথাা ়ে কি 

পান। অল্প বর ়েরস একবাে ভ া ়ো ভথারক পর ়ে চগর ়ে চনচন চেেদাাঁ ়ো ়ে প্রিণ্ড ভিাট 

ভপর ়েচেরেন, আে ভসাজা হর ়ে দাাঁ ়োরন পােরবন না, এিনই অবাা হর ়েচেে। 

চিচকৎসকরদে পোিরেয এেন জাগ্রন অবাা ়ে সবযেি একটা ভোহাে োাঁিা নাাঁে 

ভপাোরকে নীরি পরে থাাকরন হ ়ে। ভসটা পরে থাাকা ভবে কিকে, িারঝ িারঝই নীব্র 
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 ন্ত্রিা শুরু হ ়ে, চনচন িুে বুরজ সহয করেন, কারুরক চকেু বুঝরন ভদন না। বযাপােটা 

অচনে ়ে ভগাপন, চনরজে স্ত্রী ো ়ো আে িাত্র দু’িােজন জারন। ভোকজরনে সিরে এই 

বযথাা শুরু হরে চনচন কচঠন িুে করে থাারকন, অনয ভকউ কথাা বেরে হারসন না। হাঁ-হাাঁ 

ো ়ো চকেু বরেন না। ভসইজনযই অরনরক িরন করে, এই ভোকচট অচন রূঢ়ে এবং দাচম্ভক। 

এনচদরনও ভকউ ভ  নাাঁে ভপাোরকে নীরি ভঢরক োো দুবযেনাে কথাা জানরন পারেচন, 

নাে কােি এেকি অবাা চনর ়েও ে য কাজযন অসাধােি পচে,ি কোে েিনা 

ভদচের ়েরেন বােবাে। চনচন  ণ্টাে পে  ণ্টা ভি ়োে ভটচবরে বরস চেেরন থাারকন, 

অশ্বারোহরি বা পার ়ে ভহাঁরট  ুেরন চিধা ভবাধ করেন না, দারুি চবপদসিুে াারন চনচন 

অরনকবাে ভগরেন অকুরনাের ়ে। চনচন অশ্বপৃরষ্ঠ িরুেূচি পাে হর ়েরেন,  ুরেরেন 

পাহার ়ে-জেরে।  
  

ভিচে চজরজ্ঞস কেরেন, জজয, নুচি এই োটেবনচট সম্পরকয কী বেরব বেচেরে   

  

ে য কাজযন বেরেন, এই প্রাসাদচট প্রথাি দেযরন ভনািাে চকেু িরন হে না  িরন হ ়ে চন 

ভ , এটা চঠক আিারদে ভক ়েেিন হে বাচ ়েটাে িনন   
  

ভিচে বেরেন, হযাাঁ, চঠক ভনা। ভদরেই আিাে িরন হর ়েচেে আিারদে ওই বাচ ়েে সরে 

অরনকটা চিে আরে।। 

  

ে য কাজযন হাসরেন। গেীে পচেনৃচিে হাচস। 

  

সাদৃেযচট অবেযই চবমিত ়েকে। ভিচে কাজযন এই প্রথাি োেরন এরেন, চকন্তু ে য কাজযন 

অরনক চদন আরগ োেন ভ্রিি করে ভগরেন, কেকানারনও এরসচেরেন, এই সেকাচে 

প্রাসাদচটে অেযন্তরে এরসও  ুরে ভদরেরেন।  
  

েুব অল্প সংেযক িানুরষে জীবরনই নারদে উ্চপাকানা হবহ চিরে  া ়ে। বারো বেে 

আরগ জজয নযাথাচনর ়েে কাজযন  েন কেকানা ়ে এরসচেরেন, নেন উরঠচেরেন একচট 

ভহারটরে। কেকানা েহেচট নাাঁে পেন্দ হর ়েচেে, িরন হর ়েচেে ইওরোরপে ভকানও 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 781 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েহরেে িননই, পচেেন্ন ও আকষযিী ়ে।  চদও কাজযরনে িনন অচধকাংে ভ্রিিাথাযীই োে 

চদচ  সচন্নচহন অিে, ওে ভকাটয হাউস চিট, ভবচন্টি চিট, এসপ্লযারন  ও পাকয চিট 

চিচের ়ে ভ  সারহবপা ়ো ভসইটুকু  ুরেই িরে  া ়ে, এরদরেে িানুষরদে পল্লীগুচে চকেুই 

ভদরে না। কাজযন নৎকােীন োইসের ়েে সরে ভসৌজনযিূেক সাোৎকাে কেরন চগর ়ে 

োটেবনচটে সরে নাাঁরদে পাচেবাচেক প্রাসাদচটে আকৃচন ও গঠনগন চিে ভদরে িিরক 

উরঠচেরেন। কেকানাে এই প্রাসাদচটে চনিযাি ভেষ হ ়ে ১৮০৩ সারে, ইংেযারিে 

 াচবযো ়োরেে ভক ়েেিন গ্রারি কাজযনরদে প্রাসাদচট আেও পুেরনা। ইি ইচণ্ড ়ো কম্পাচনে 

ভ  াপচন কেকানাে এই অট্টাচেকাচটে নকো বাচনর ়েচেে, ভস চনি ়েই ভকানও সির ়ে 

ভকািরনে চবেযান বাচ ়েচট ভদরে িুগ্ধ হর ়েচেে।  
  

ভসই প্রথািবাে কেকানাে এই োজপ্রাসাদচট ভদরে ভবচের ়ে আসাে সি ়ে ভদউচ ়েে কারে 

থািরক দাাঁচ ়ের ়ে কাজযন িরন িরন বরেচেরেন, একচদন ভকেিন ভের ়ে আচি এই 

বাচ ়েটারন এরস থাাকব, আচি োেরনে োইসে ়ে হব!  
  

এই আকানা এনই অবািব ভ  এরক আকােকুসুি েিনাে প যার ়ে ভফো িরে। ভসই 

সি ়ে কাজযন চেরেন আঠাে বৎসরেে এক  ুবক, এবং একবাে ভহরে  াও ়োে পে সদয 

পাোরিরন্টে ভটাচে দরেে চনবাচিন এক অচকচিৎকে সদসয, োজনীচন ভেরত্র প্রা ়ে 

অরিনা। ভসোন ভথারক োইসের ়েে। পদ বহ দূরেে পথা। িাত্র বারো বেরেে িরধযই নবু 

ভ  কাজযরনে ভসই স্বপ্ন সফে হে না ভ ন চননান্তই চন ়েচনে ভে ়োরে।  
  

কাজযরনে জীবরন চন ়েচন বা োগযিরিে েূচিকা অরনকোচন। না ভবাঝারন ভগরে 

অরনকোচন চপচের ়ে শুরু কেরন হ ়ে। এক প্রািীন, অচেজান পচেবারে কাজযরনে জন্ম, 

বংে েচনকাচটরন আটরো বেে অনীরন  াও ়ো  া ়ে, ভসই উইচে ়োি দা কংকাোরেে 

সির ়ে। চকন্তু কাজযরনে চপনা চকংবা চপনািহ ভকউই পচেবাে-প্রধান ও জচিদাচেে 

উত্তোচধকােী চেরেন না। ইংেযারিে আইরন শুধু ভজযষ্ঠ পুরুষ সন্তানই সিি সম্পচত্ত ও 

বংেি যাদাে অচধকােী হ ়ে, অনযানয সন্তারনো চকচিৎ িারসাহাো পা ়ে, জীচবকাে জনয 
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নারদে অনয ভপোে সন্ধান কেরন হ ়ে। কাজযরনে বাবা চেরেন চিনী ়ে সন্তান, ঠাকুেদা 

চেরেন সিি সন্তান!  
  

চন ়েচনে ভেোচট শুরু হ ়ে ঠাকুেদাে বাবাে আিরে। প্রচপনািহ ভসই চিনী ়ে বযােন 

চেরেন। বাউণু্ডরে স্বোরবে এবং জু ়োচ ়ে। চববারহে পে নাাঁে একচট সন্তান জরন্মচেে চকন্তু 

অল্পচদরনে িরধযই নাাঁে পত্নী চবর ়োগ হ ়ে। োেপে চনচন প্রিণ্ডোরব জু ়ো ভেো ়ে প্রবৃত্ত 

হরেন, এবং হােরন হােরন এিন অবাা ়ে ভপৌাঁেরেন ভ  পাওনাদােো নাাঁরক প্রা ়ে চের ়ে 

োবাে ভজাগা ়ে করেচেে। একচদন চেশু পুত্রচটরক ভফরে, জচিদাচে ভের ়ে চনচন সবাে 

অেরেয িম্পট চদরেন। োগযারবিতষরি চনচন  ুেরন োগরেন ইউরোরপে চবচেন্ন ভদরে, 

এক সি ়ে একচট অল্পবর ়েসী ভবেচজ ়োন ভির ়েে ভপ্ররি প ়েরেন। ইওরোরপ নেন 

কনচনকনারবাধ অচন েথা, োম্পটয বযচেিাে সািাচজক স্বীকৃচন ভপর ়েরে, ভকানও কুিােী 

ভির ়ে সন্তারনে জন্ম চদরে ভকউ না চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না। চিনী ়ে বযােন িহাে ়ে নাাঁে 

ভসই ভপ্রচিকাে গরেয ে’চট সন্তান উৎপন্ন কেরেন। নােপে নাাঁে কী ভে ়োে হে, চনচন 

এই ভপ্রচিকারক স্ত্রীে ি যাদা চদরন িাইরেন, হািবুগয েহরেে কারে এক চগজা ়ে এাঁরদে 

চববাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হে। এে পরেও এই দম্পচনে আেও িােচট সন্তান হ ়ে, সিি 

সন্তানচটই ে য কাজযরনে ঠাকুেদা। নাাঁে পরে জচিদাচেে উত্তোচধকােী হবাে চবন্দুিাত্র 

সম্ভাবনাই থাাকাে কথাা ন ়ে।  
  

চিনী ়ে বযােন িেু বুজরে এই দেচট সন্তানরক বাদ চদর ়ে নাাঁে প্রথাি পরেে পুত্রচটই 

স্বচকেু পাবাে নযা য অচধকােী। চনচনই হরেন নৃনী ়ে বযােন। এই নৃনী ়ে বযােন চববাহ 

করেনচন এবং চনচন অকারে প্র ়োন হরেন। স্বাোচবকোরব পেবনযী উত্তোচধকােী নাাঁে 

পরেে োই। নেনই  াক প ়েে চিনী ়েপরেে সিি সন্তারনে। এ পরেে দেচট োই 

ভবারনে  চদও একই চপনাে ঔেরস ও একই িানাে গরেয জন্ম, চকন্তু প্রথাি ে’জন কুিােী 

িানাে সন্তান, নাই আইরনে িরে নাো অলবধ। অোবনী ়েোরব সিি সন্তানচট হর ়ে 

ভগরেন সব সম্পরদে অচধকােী এবং নৃনী ়ে বযােন। 
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এই নৃনী ়ে বযােরনে পুত্র সংেযা িাত্র দুচট। জজয এবং অযােরে । ভোট োই অযােরে  

ধরেই চনরেন চনচন সম্পচত্ত পারবন না, ভকানও সুপচেচিন, ধনী বংরেে কনযারক চববাহ 

কোে সািথাযযও নাাঁে ভনই। অচেজান পচেবারেে প্রথাা এই ভ  ভির ়েে বাবা ভবে চকেু টাকা 

ভ ৌনুক চদর ়ে ভির ়েরক স্বািীে  রে পাঠারব, আে স্বািীরকও ভদোরন হরব ভ  স্ত্রী চবধবা 

হরে নারক ভিাটা টাকাে িারসাহাো ভদবাে বযবাা আরে। অযােরে  না ভদোরবন কী 

করে  নাই চগজা ়ে ভ াগ চদর ়ে ধিয াজক হরেন।  
  

 থাাসির ়ে ব ়ে োই জজয হরেন িনুথায বযােন। ইচন চববাহ কেরেন না, নাে বদরে 

েচেনা-গিন বা োম্পটযরক প্র, ়ে চদরেন না, বেং হর ়ে ভগরেন বযথায ভপ্রচিক। এাঁে এই 

বযথায ভপ্রচিরকে েূচিকা চনর ়ে একচট ভকৌনুককাচহনী প্রিচেন চেে। ভকেিরনে এই 

জচিদাে িহাে ়ে প্রা ়েই িুচপিুচপ িরে ভ রনন েিরন এবং  ুরে ভব ়োরনন হাই  পারকযে 

আরেপারে। উাঁিু  রেে নােী-পুরুষো চবরকেরবো একবাে পারকয ভব ়োরন আসরবনই, 

এটা একটা সািাচজক ভকনা। হাই  পারকযে এক অংরে ধনী ও চবোসী পচেবারেে নােী 

পুরুষরদে চননয আনারগানা। ভির ়েো নারদে ভ,ষ্ঠ ভপাোরক, দারুি প্রসাধরন ভসরজগুরজ 

েচেন োনা চনর ়ে ভ ারে, কথাা ়ে কথাা ়ে হাচসে ভফা ়োো ে ়ো ়ে। কুিােীো অচববাচহন 

 ুবকরদে চদরক ন ়েনবাি হারন।  ুবরকো ভ্রিেবৃচত্ত অবেম্বন করে চবচেন্ন ওরষ্ঠে িধু পান 

করে।  
  

এরদে ভথারক একটু দূরে ভকানও গারেে আ ়োরে অশ্বপৃরষ্ঠ অরপো করেন জজয 

নযাথাচনর ়েে স্কৃােসর ে। চনচন ভ ৌবনবর ়েসী হরেও এোরন সিাগন রূপসীরদে সরে 

ভিোরিো, এিনকী কথাা বেরনও  ান না। চনচন প্রেন্ন অবাা ়ে একদৃরি নাচকর ়ে থাারকন 

শুধু একজনই েিিীে চদরক। এই েিিীে চনচন প্রি ়েপ্রাথাযী চেরেন, চকন্তু ভস বেিােয 

চদর ়েরে অনয এক জরনে করঠ। ভসই বযথাযনাে জ্বােী জজয নযাথাচনর ়েে েুেরন পােরেন 

না, বােবাে ভসই পূবয ভপ্রচিকারকই ভদেরন আরসন, এেনও নাাঁে কৃপা পাবাে আো নযাগ 

করেনচন। ভক ়েেিরনে িনুথায বযােন সািানয ভকানও বচিন কচবে িনন দী যশ্বাস ভফরেন 

দূে ভথারক।  
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এই ভকৌনুককাচহনীে ভেষ পচেিচন অবেয েুবই করুি। অরনক চদনই িরন হন, ভসই 

ভপ্রচিকাচট ভ ন জজয নযাথাচনর ়েেরক ভদরেও ভদেরন ভপন না। হঠাৎ একচদন ভ ন জরজযে 

িরন হে, নাাঁে  দর ়েশ্বেী একবাে অপারে নাচকর ়ে চফক করে ভহরসরে এবং ভ া ়োে 

গাচ ়েরন ওঠাে সি ়ে নাাঁে উরিরে হানোচন চদর ়েরে। না ভদরে এিনই অচেেূন হর ়ে 

ভগরেন চনচন ভ  প্রনুযত্তে ভদবাে কথাাও িরন প ়েে না।  েন ভে ়োে হে, নেন গাচ ়েচট 

অরনক দূে এচগর ়ে ভগরে। নৎেিাৎ অরন্ধে িনন ভ া ়ো েুচটর ়ে চদরেন ভসচদরক। একটা 

গারেে  ারে নাাঁে িাথাা ়ে প্রিণ্ড আ ান োগে, সরে সরে পনন ও িৃনুয।  
  

অকমিতাৎ গ্ররহে ভফরে ধি যাজক অযােরে  হর ়ে ভগরেন ভক ়েেিরনে প্রাসাদ-জচিদাচেে 

িাচেক এবং ভপর ়ে ভগরেন ে য ভেনাব।  
  

এইসব নাটকী ়ে  টনাবচে  রট ভগরে কাজযরনে জরন্মে আরগ। চনচন নাাঁে চপনাে প্রথাি 

সন্তান। ব ়ে োইর ়েে মিতৃচনরন অযােরে  নাাঁে এই পুত্রচটে নাি ভেরেরেন জজয। অল্প 

বর ়েস ভথারকই এই বােকচট জারন, ভস এই পাচেবাচেক সম্পচত্তে েচবষযৎ-অচধকােী। 

অচেজান সিারজে উপ ুক্ত করে ভোোে জনয অনযানয োইরবারনে নুেনা ়ে কাজযরনে 

জনয চবরেষ চেোে বযবাা হে। চপনা চকেুটা স্বোবকৃপি হরেও এই ভেরেে নানােকি 

দাচব ও আবদাে প্রা ়ে সবই ভিরন ভনন। অচন সুদেযন ও ভনচজ বােকচটরক সকরেই পেন্দ 

করে। 

  

অনযন্ত বয ়েসাধয চবদযাের ়ে পাঠারনা হ ়ে কাজযনরক। প্রথারি হযাম্পো ়োরেে উইরেনরফা য 

স্কৃুরে, নােপে প্রেযান ইটন-এ। এই ইটরনে োত্রোই প্রাি বর ়েরস ইংেরিে োজনীচন 

ও সিাজজীবরন েীষয াান দেে করে, সিসািচ ়েককারে অন্তন িােজন প্রধানিন্ত্রী এই 

স্কৃুরেে োত্র। ইটন স্কৃুরেে িত্বে সুচবিৃন হরেও প্রািীে ভবচিন, োত্রো এই ভদ ়োের ো 

জীবরন অেযি হর ়ে ওরঠ, বাইরেে জগরনে চবরেষ চকেুই নারদে জানরন ভদও ়ো হ ়ে 

না। ভেোপ ়ো ো ়োও নারদে ভেোরনা হ ়ে চেিািাে, আচেজারনযে গচেিা, স্বাজানযরবাধ 

এবং চকেু চকেু কুসংস্কৃাে, ভ িন সাো পৃচথাবীরন ইংরেজোই ভ,ষ্ঠ জাচন। নানান 

কুটরকৌেরে এবং অরস্ত্রে ভজারে চবচেন্ন ভদে জ ়ে করে ভ  সাম্রাজয বানারনা হর ়েরে, ভসটা 
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চনেক পেোজযরোেুপনা ন ়ে, ভসটা ইংরেজ জাচনে পচবত্র অচধকাে। অরশ্বনাে জাচনগুচে 

চেোদীোহীন, দুনযীচনগ্রি, োেীচেকোরব দুবযে, ববযে সািাচজক প্রথাা ভিরন িরে, ধরিযে 

পরথা কদািারে ভিরন থাারক, চনরজরদে ভদে পচেিােনাে েিনা ভনই, ভসই জনযই ভনা 

এরদে সুেৃঙ্খেোরব োসরনে োে বরনযরে ইংরেজরদে ওপে। এটা একটা িহান দাচ ়েত্ব। 

এই দাচ ়েত্ব, এই সাম্রাজয েোে জনয প্রাি ভদও ়োও ভ -রকানও ইংরেরজে পরে 

ভগৌেরবে বযাপাে। 

  

ইংরেজো ইওরোপী ়ে জাচন হরেও, ভ রহনু িীপবাসী, নাই অনযানয ইওরোপী ়ে োজযগুচে 

ভথারক অরনকটা স্বানন্ত্র েো করে। অনয ভকানও ইউরোপী ়ে োরজযে সরে নারদে সদ্ভাব 

ভনই। চবশ্বজর ়েে েচক্ত পেীো ়ে ইংরেজরদে প্রধান প্রচনিন্দ্বী চেে ফোচসো, ও ়োটাে 

 ুরদ্ধ ভনরপাচে ়েনরক সমূ্পিযোরব প ুযদি কোে পে ভসই ফোচসরদেও ভিরুদণ্ড ভেরে 

ভগরে। োেরন ফোচসরদে সাম্রাজয চবিারেে আো প্রা ়ে অিুরেই চবনি হর ়েরে বো  া ়ে, 

এেন ভসোরন নাো ভকািঠাসা। ইউরোপী ়ে েচক্তে িরধয এেন একিাত্র োচে ়ো সম্পরকযই 

োচনকটা উরিরগে কােি আরে, চকন্তু োচে ়োও এেন দূে প্রারিয জাপানরক চনর ়ে চবব্রন। 

জাপাচনো এেী ়ে জাচন হরেও নাোও িীপবাসা, বাচক এেী ়েরদে সরে নারদে িচেত্রগন 

নফান আরে। এচে ়োে অনযানয ভদেগুচেে িানুষো অসিবদ্ধ, কাপুরুষ, িাথাা নুরে 

দাাঁ ়োরন জারন না, চকন্তু আত্মাচেিানী জাপাচনো োচে ়োে িনন এক প্রবে প্রচনপরেে 

সরে পাঞ্জা ে ়েরন উদযন হর ়েরে। 

  

সিগ্র পচথাবীে এক পিিাংে এেন ইংরেজরদে অধীরন। এই জাচনে ইচনহারস এিন 

সুসি ়ে আরগ কেনও আরসচন। শুধু অরস্ত্রে ভজােই ন ়ে, বযবসা ়ে বাচিরজযও নারদে 

আচধপনয অচবসংবাচদন। নাো আচবষ্কাে করেরে চিি ইচঞ্জন, দ্রুন ভ াগার াগ বযবাাে 

জনয ভেেোইন বসারে িনুচদযরক, ভসনু চনিযারিে কৃচনরত্ব অরনক দুগযি হর ়েরে সুগি। 

িহাোচন চের্ট াচে ়োে িাথাাে িুকুরট উজ্জ্বেনি েত্নচটে নাি োেনবষয। 

  

ইটন ভথারক কাজযন িরে আরস অেরফার যে ভবচেওে করেরজ। োত্র চহরসরব ভিধাবী চকন্তু 

চকেুটা উজ্জ্বে ও দুদযান্ত প্রকৃচনে, ভপাোক-পচেেদ, ভেৌচেন িুেিণ্ডরে আচেজারনযে 
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গচেিা, ভস ভ  সকরেেই দৃচি আকষযি কেরব, না েুবই স্বাোচবক। চবনকয সো ়ে ভস 

চবচেি াান অচধকাে করে। োত্র োজনীচনরন েেিেীে দরেে পাণ্ডা হর ়ে ওরঠ। ইংেরি 

নেন প্রধানিন্ত্রী হর ়েরেন গ্লযা রিান, কাজযন চ জরেইচেে সিথাযক। নেন ভথারকই 

কাজযরনে একটা ধােিা গর ়ে উরঠরে ভ  একিাত্র অচেজান ভ,িীই ভদে ও সাম্রারজযে 

োসনোে পাও ়োে উপ ুক্ত। ভ,িী স্বানরন্ত্র ভস ভ াে চবশ্বাসী। েিরনে জাাঁকজিরকে 

নুেনা ়ে ইংেযারিে গ্রািগুচে অরনক চনষ্প্রে, অচেো ও দাচেদ্রয ের ়েরে  রথাি। কাজযরনে 

ধােিা, িাষা-েুরষা, ,চিক ভ,িীে ভোরকো ভ   াে জা ়েগারনই থাাকরব, ভসটাই নারদে 

চন ়েচন। আে অচেজান ভ,িীে ভোরকো চেো-সংস্কৃৃচনরন, বুচদ্ধরন ভ,ষ্ঠ, স্বাোচবকোরবই 

ভদেোসরনে দাচ ়েত্ব নােই চনর ়ে থাাকরব। 

  

করেজ ো ়োে পে প্রথািবাে পাোরিরন্টে চনবযািরন কাজযন ভহরেচেরেন কােি সাধােি 

িানুষ সম্পরকয নাাঁে ভকানও জ্ঞানই চেে না। ভক ়েেিন হরেে োবী উত্তোচধকােী চহরসরব 

চনচন ভেরবচেরেন ভ  নাাঁে িনন একজন পুরুষ সোারে চগর ়ে দাাঁ ়োরেই প্রজাো আেূচি 

নন হরব। চকন্তু চদনকাে বদরে  ারে! চ জরেইচে প্রধানিন্ত্রী থাাকাকােীন নানা কােরি 

েেিেীে দে অরনকোচন জনচপ্র ়েনা হাচের ়েচেে। এে িরধয ভোটারেে সংেযাও অরনক 

ভবর ়েরে, নারদে িরধয অরনরকই কাজযনরদে প্রজা ন ়ে। বক্তৃনািরি উরঠ কাজযন 

ভদেরেন, সািরন  ন োরজযে কুচে আে কােোনাে িজুে বরস আরে, নারদে কাচেঝুচে 

িাো ভিহাো, নারদে িুরে ভকানও ,দ্ধাে োব ভনই। অেরফার যে এই নািকো োত্রচটে 

উ্চপারেে বাচগ্মনাে নাো িূেযই চদে না।  
  

সানাে বেে বর ়েরস, চিনী ়েবাে চনবযািরন দাাঁচ ়ের ়ে েযািাো ়োে ভথারক জ ়েী হরেন কাজযন। 

ইংেরিে ভোটদানারদে স্বোবই এই, নাো এক জনরক ভবচে চদন েিনা ়ে োরে না। 

উদােলনচনক গ্লা রিারনে পনরনে পে এোরন এেন েেিেীে হাও ়ো বইরে, নারনই 

কাজযন পাে হর ়ে ভগরেন, এবং দেরননা ে য সসরবচেে সহকােী বযচক্তগন সচিব চহরসরব 

কাজ িাোরন োগরেন। 
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কাজযন নাাঁে েেীরেে প্রচনচট েক্তচবন্দুরন সাম্রাজযবাদী। ধিয চিন্তা চকংবা নােীরক জ ়ে 

কোে আকানাে ভির ়েও সাম্রাজয সুেোে দাচ ়েত্ব অরনক ভবচে গুরুত্বপূিয। চকন্তু ভস 

দাচ ়েত্ব এই নরুি পাোরিন্টাচে ়োনরক ভকউ ভদ ়েচন, চনচন চনরজই ভসটা চনর ়ে বরস 

আরেন। সাম্রাজয োসরনে বযাপারে ভকানওেকি নিনী ়েনা প্রদেযন নাাঁে িনুঃপূন ন ়ে। 

সাম্রারজযে প্রকৃন অবাা ভদোে জনয চনচন চনরজে উরদযারগ ভবচের ়ে প ়েরেন ভ্রিরি। 

োেরন এরস  ুেরন  ুেরন নাাঁে িরন হে, এই চবোে জনবহে ভদেচটে  া-চকেু উন্নচন 

 টরে না চব্রচটেরদেই উরদযারগ। কেকানা ভনা এচে ়োে বুরক বচসর ়ে ভদও ়ো একটা 

ইওরোপী ়ে েহে। এই দূেরদরেে ভ োরনই চনজ জাচনে ভকানও কীচনযিম্ভ ভদরেন, 

নারনই নাাঁে িন েরে  া ়ে। একিাত্র আগ্রাে নাজিহে ভদরে চনচন থািরক চগর ়েচেরেন, 

নাজিহরেে ভসৌন্দ য ভ ন অপাচথাযব। ইংেি বা ইওরোরপে ভকানও কীচনযে সরে এে 

নুেনাই িরে না। নাজিহে সম্পরকয কাজযন আরগই অরনক চকেু শুরনচেরেন, নাাঁে িরন 

হর ়েচেে, ভসচট ব ়ে ভজাে ভস্পরনে আেহািব্রা প্রাসারদে িনন হরব। চকন্তু স্বিরে ভদোে 

পে চনচন স্বীকাে কেরন বাধয হরেন, নাুঃ, এ ভ  অনুেনী ়ে, অবিযনী ়ে! চকন্তু ইংরেজরদে 

সাহা য ো ়োই োেনী ়েো এিন একটা চবমিত ়েকে চেল্প গ ়েরন সেি হর ়েচেে এটা 

কাজযরনে চঠক িানরন ইরে করে না, মিতৃচন ভসৌধচটরন চকেুেি  ুেরন  ুেরন চনচন একচট 

ইংরেজ সংর াগ আচবষ্কাে কেরেন। নাজিহে সংে হয উদযানচটে সংেেক একজন 

ভশ্বনাে, কাজযন আোপ করে জানরেন ভ  ভস ই ়েকযো ়োরেে ভোক, নাে নাি চমিতথা, ভস 

কুচ ়ে বেে ধরে উদযানচট ভদোশুনা কেরে। কাজযন উল্লচসন হর ়ে উঠরেন, বাগানচটরন 

নাজিহরেে ভসৌন্দ য অরনক ভবচে েুরেরে, একজন ইংরেরজে হিরেরপে জনযই ভনা 

নাজিহে এন দেযনী ়ে।  
  

শুধু োেন ন ়ে, দুগযি আফগাচনিান, ভবাোো, ভকাচে ়ো, করম্বাচ  ়ো, আন্নাি, হংকং, িধয 

এচে ়ো, পােসয, আরিচেকা, কানা া ইনযাচদ ভদরে কাজযন পাচ ়ে চদর ়েরেন একাচধকবাে। 

অরনক চবপরদে ঝুাঁচক চনর ়েরেন, উরপো করেরেন োেীচেক কি। আচনথায ভপর ়েরেন এক 

একটা ভদরেে োজা বা সুেনান বা প্রধানিন্ত্রীে আের ়ে। কাজযরনে ভনিন চকেু পদি যাদা 

না থাাকরেও নাাঁে কন্দপযকাচন্ত ও োজকী ়ে হাবোব ভদরে সবাই িুগ্ধ। কচথান আরে, 
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ভকাচে ়োে এক িন্ত্রী নাাঁরক চজরজ্ঞস করেচেরেন, িহাে ়ে, আপচন চক ইংেরিে োচনে 

পচেবারেে সরে সম্পচকযন  কাজযন নৎেিাৎ উত্তে চদর ়েচেরেন, না। নরব আচি এেনও 

চবর ়ে কচেচন!  
  

িধয প্রারিয চব্রচটে প্রোব চবিারেে সম্ভাবনা এবং োচে ়োে আগ্রাসী েচক্ত কনোচন না 

প যরবেি করে কাজযন একাচধক বই চেরেরেন। োচে ়ো ইন ভসন্ট্রাে এচে ়ো, ‘প্রবরেিস 

অফ দা ফাে ইি’, ‘পােচে ়ো অযাি দা পােচে ়োন ভকার ়েরিন’, এে িরধয ভেরষাক্ত 

বইচটে পৃষ্ঠা সংেযা ভনরো ভো!  
  

এই সব ভ্রিি অচে ান ও ভকনাব েিনাে সুফেও চনচন ভপর ়েরেন  থাা সির ়ে। 

স্ত্রীোরগযও চনচন চবরেষ ভসৌোগযবান। অল্প বর ়েস ভথারকই কাজযরনে প্রচন অরনক িচহো 

ও পুরুষ আকৃি হর ়েরে। ইটন স্কৃুরে প ়োে সি ়ে একজন চেেরকে সরে নাে অচন 

 চনষ্ঠনা চনর ়ে অরনক গুজব েচ ়ের ়েচেে। প্রেযান ভেেক এবং ভেষ জীবরন োগযচব ়েচম্বন 

ও এক কেিজনক অচের ারগ অচে ুক্ত অস্কৃাে ও ়োইেও নরুি কাজযনরক ভদরে িুগ্ধ 

হর ়েচেরেন। ব ়ে  রেে িচহোো কাজযনরক ভদরে প্রা ়ে িুো ভ ন। অরনক রূপসী েিিীে 

সরেই কাজযরনে বনু্ধত্ব হর ়েচেে। চকন্তু  াো উ্চপাকানী,  াো জীবন সম্পরকয পচেকল্পনা 

েরক োরে, নাো হট করে আরবরগে িাথাা ়ে চবর ়ে করে না, ভপ্রিরকও প্রাধানয ভদ ়ে না। 

কাজযরনে পাচেবাচেক বংেরগৌেব  নোচন, নন অথাযসম্পদ ভনই। এই সব অচেজানো 

স্ত্রীোরগয ধন কথাাটা ়ে েুব চবশ্বাসী।  
  

কাজযরনে স্ত্রী ভিচে আরিচেকান। এই ঊনচবংে েনাব্দীে ভেষ চদরক আরিচেকা ়ে ধনীে 

সংেযা প্রিুে। ভসই সব ধনীরদে সন্তারনো  দৃে অথায বয ়ে করে চবোসী জীবন াপন 

কেরন পারে, চকন্তু  নই অথায থাাকুক, দু-এক পুরুরষ বংেরগৌেব পাও ়ো  া ়ে না। 

আরিচেকাে ধনী দুচহনাো ইওরোরপ এরস ভকানও প ়েন্ত বরনচদ বংরেে  ুবকরক চববাহ 

করে ভেচ  চকংবা কাউরন্টস হবাে জনয েুবই োোচ ়েন। েিরন এক পাচটযরন ভিচেে 

সরে কাজযরনে প্রথাি ভদো, নােপে বেে পাাঁরিক ধরে ইওরোরপ ও আরিচেকা ়ে 

কর ়েকবাে সাোৎকাে ও চিচঠপত্র চবচনির ়েে পে কাজযন িনচাে কেরেন এবং অরনক 
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ইংরেজ কুিােীে বুক ভেেচবদ্ধ করে কাজযন এই আরিচেকান  ুবনীচটরকই পত্নী চহরসরব 

চনবযািন কেরেন।  
  

ভিচেে চপনা আরিচেকাে এক ভিা ়েপচন বযবসা ়েী। ভিচেও িিকপ্রদ েকরিে রূপসী। 

এরকবারে ভ ন োজর াটক, স্বািী ও স্ত্রী দুজরন—  া ভির ়েচেরেন, চঠক নাই ভপরেন। 

ভিচে নাে চপনাে কাে ভথারক প্রা ়ে ভদ ়ে েে পাউি ভ ৌনুক ভপে; শ্বশুে নাাঁে জািানাে 

জনযও পাাঁি ভো পাউি িারসাহাোে বযবাা করে চদরেন আজীবন। চনচন িান, েিরনে 

উ্চপ সিারজ ভিোরিো কোে জনয কনযা জািানারক ভ ন কেনও কাপযিয না কেরন হ ়ে। 

  

কাজযন ননচদরন কবরদচেক দফনরে আিাে ভসরিটাচেে পরদ উন্নীন হর ়েরেন িাত্র। 

সুনোং োেরনে োইসে ়ে পদ ভথারক ে য এেচগরনে অবসে ভনবাে সংবাদ  েন 

প্রিাচেন হে, নেন ভসই পরদে জনয দাচবদাে অরনক, এবং নাাঁো সবাই কাজযরনে ভির ়ে 

উ্চপপদা। এিনকী িহাোচনে এক নাচনও এই পরদে প্রাথাযী। ইংেরিে োজা-োচন ও 

প্রধানিন্ত্রীে পরেই োেরনে োইসের ়েে পদচট গুরুত্বপূিয। বর ়েস এবং পদি যাদাে চদক 

ভথারক কাজযরনে দাচব নগিয হরেও অনয এক চদক ভথারক কাজযন চনরজরক ভ াগয করে 

নুরেচেরেন। চনচন প্রধানিন্ত্রী সারবচেরক চিচঠ চেরে আরবদন জানারেন, আচি দে বেে 

ধরে োেরনে অবাা প যরবেি কেচে, িােবাে ভস ভদরে চগর ়ে  ুরে  ুরে স্বিরে ভদরেচে, 

প্রচনরবেী োজযগুচেে োসকরদে সরেও আিাে বযচক্তগন  চনষ্ঠনা হর ়েরে, োেন 

োসরনে জনয এইসব চক েুব প্রর ়োজনী ়ে ন ়ে   
  

চববারহে পে কাজযন এন ব ়ে ব ়ে সব পাচটয চদর ়েরেন ভ  ভদরেে েীষযাানী ়ে বযচক্তো 

সবাই নাাঁরক ভিরন, স্ব ়েং চপ্রি অব ওর ়েেরসে সরে নাাঁে পচেি ়ে হর ়েরে। প্রধানিন্ত্রীে 

সুপাচেে ভপর ়ে িহাোচন চেকরটাচে ়োও একবাে এই দম্পচনরক ভদেরন িাইরেন। 

োইসের ়েে পত্নীরকও নানা েকি আদব-কা ়েদা পােন কেরন হ ়ে, এই আরিচেকাে 

ভির ়েচট না পােরব ভনা  ভিচেে সরে কথাাবানযা বরে িহাোচন সরন্তাষ প্রকাে কেরেন। 

ভির ়েচট সুন্দেী ভনা বরটই, বুচদ্ধও আরে। অনযানয প্রাথাযীরদে িচম্ভন করে ভ াচষন হে 

কাজযরনে নাি। 
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োেন সাম্রারজয োইসে ়ে সম্রাজ্ঞীে প্রচনচনচধ। চকন্তু েিন ভথারক কেকানা প্রা ়ে সান 

হাজাে। িাইে দূরে। এোরন োইসে ়েই ভ ন সম্রাট। কাজযন এক সি ়ে চনরজে কারে 

েপথা করেচেরেন, কেকানাে-এই োটেবরন আচি অচধষ্ঠান কেব। চন ়েচনে দুরজ্ঞ ়ে 

ভেো ়ে ভস েপথা পূিয হর ়েরে। আজ কাজযন একজন পচেনৃি িানুষ। আসিুদ্র চহিািরেে 

োজকিযিােীো ভটে পারব কচদরনে িরধযই। ভ  ভক এরসরে োইসে ়ে হর ়ে। সাম্রাজয 

োসরন চনচন কারুরকই এক িুহূরনযে জনযও চেচথাে হরন ভদরবন না।  
  

সকােরবো পাোপাচে দুচট ভ া ়ো ়ে ভিরপ সস্ত্রীক কাজযন িরে আরসন ি ়েদারন। েিরনে 

হাই  পারকযে িননই এক চবোে প্রান্তে সবুজ, অল্প অল্প কু ়োো িাো, দূরেে 

গােপাোগুচেরক অেরিযে িনন িরন হ ়ে। এই দম্পচনে সরে থাারক শুধু কর ়েকজন 

পাশ্বযিে। এ সির ়ে ভকানও াানী ়ে িানুষরদে ি ়েদারন প্ররবে কেরন ভদও ়ো হ ়ে না। 

  

োচনকেি ভ া ়ো েুচটর ়ে এাঁো েীন কাচটর ়ে ভনন, নােপে গোে ধারে এরস নদীে ভোো 

ভদরেন। ভিচেরক একটা একটা করে দ্রিবয াান চিচনর ়ে ভদন নাাঁে স্বািী। নদীচট ব ়ে 

সুন্দে। চিিাে  াও ়ো-আসা কেরে অনবেন, ভোট ভোট চদচে ভনৌরকাগুচে ভঢউর ়েে সরে 

ভদাে ো ়ে। অস্পিোরব ভোনা  া ়ে ভসইসব ভনৌরকা ়ে িাচঝরদে গান। 

  

একচদন ভবে োচনকটা দূরে িরে  াও ়ো হে। চেচদেপুে ো ়েরেই আে জনবসচন ভনই, 

ভবে জিাট জেে। এোরন নানােকি জন্তু-জারনা ়োে আরে, চে ়োে প্রিুে। চেকাে কো 

 া ়ে না  ভদহেেীো জানাে, অবেযই  া ়ে, অরনক প্রধান প্রধান োজপুরুষ এোরন চেকাে 

করে ভগরেন, চবরেষন চে ়োে-চেকাে ইংরেজরদে চপ্র ়ে বযসন। নরব ে য এেচগন চেকাে 

পেন্দ কেরনন না। কাজযন বেরেন, না হরে েীঘ্রই এোরন একচদন চেকারে আসরন 

হরব। 

  

এক জা ়েগা ়ে ভগাটা দে বারোজন ভোক ভগাে হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, িাঝোরন একজন 

ভোক হান ভনর ়ে ভনর ়ে কী ভ ন বেরে। সারহব সম্প্রদা ়েরক ভদরেই বক্তাচট ভথারি ভগে, 

অনযানযো জ ়োিচ ়ে করে চেনু ভিারে ভির ়ে েইে।  
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ভিচে ভকৌনূহেী ভিারে নারদে ভদেরেন। এই েীরনে িরধযই ভকউ ভকউ পরে আরে শুধু 

ধুচন, একচদরকে েুাঁট গার ়ে জ ়োরনা, ভকউ ভকউ বুরক জচ ়ের ়ে ভেরেরে একটা গািো। 

এেকি চবচিত্র েীরনে ভপাোক ভিচে আরগ কেনও ভদরেনচন। চনচন স্বািীরক চজরজ্ঞস 

কেরেন, এই ভোকগুচে কী জান   
  

কাজযন বেরেন, চপ্র ়েনরি, আিো এেন ভবেরে আচে, এই ভোকগুচেরক বরে বাোচে।  
  

নােপে ীষৎ নাচসকা কুাঁিরক আবাে বেরেন, পুরুষগুরোরক ভদরো, পুরুরষাচিন ভকানও 

োবই ভনই। ওরদে চদরক নাকারনই চব,ী োরগ। এই বাোচেো আে চকেু পারে না। শুধু 

সবযেি বকবক করে। িরো, ভফো  াক।  
  

দুচট ভনরজাবান অশ্ব ধুরো উচ ়ের ়ে িরে ভগে ি ়েদারনে চদরক।  

৫২.  িানুষ সবরির ়ে কি ভদরে 

চনরজরক 

িানুষ সবরির ়ে কি ভদরে চনরজরক। প্রচনচদন দপযরি চনরজে িুরোিুচে দাাঁ ়োরেও িানুষ 

েে করে না চনরজে পচেবনযন। শুধু আকৃচন ন ়ে, িানুরষে প্রকৃচনও ভ  অরনক বদরে 

 া ়ে সির ়েে সরে সরে, না ভ ন িানুষ ইরে করেই বুঝরন িা ়ে না। চনরজে িরনে গহরন 

 ুব চদরন অচধকাংে িানুষই ে ়ে পা ়ে। িানুরষে জীবরন ভ ৌবনই ভ,ষ্ঠ সি ়ে, নরব 

ভ ৌবনকারে িরন হ ়ে বুচঝ ভ ৌবনই চিোা ়েী।  

  

পাটনা ়ে োজপথা চদর ়ে ভ রন ভ রন েেন ভদেরন পা ়ে নাে পূবযপচেচিন গােগুচে অরনক 

ব ়ে হর ়ে ভগরে, ভগাে রেে কারে একচট িি  ােপাো ভিো গুেরিাে বৃে চেে, ভসচট 

আে ভনই। আে একটা বাজ-প ়ো িৃন গাে এক জা ়েগা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, ভসটা ভ  কী 
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গাে চেে েেরনে িরনই পর ়ে না। চকেু চকেু সুদৃেয প্রাসারদে ভদ ়োেগুচে এেন িচেন। 

আবাে ভকাথাাও বচি-িহল্লা চবধ্বি করে গর ়ে উরঠরে ননুন অট্টাচেকা। অরনক পচেচিন 

িানুরষে িুরে পর ়েরে বর ়েরসে োপ। একচদন চবষু্ণ সহা ়েরক ভদরে ভস দারুি িিচকন 

হর ়েচেে। ের ়ে স বযারিে এই কযাচে ়োেচট চেরেন এক হাচসেুচে, নৃি িানুষ। 

অরনকগুচে পুত্র কনযাে জনক, স্বাাযচট ভবে োে চেে, পাচেবাচেক ধনসম্পদ প্রিুে, 

বযারিে ওই িাকচে চেে নাাঁে সািাচজক প্রচনপচত্তে অে। ওই চবষু্ণ সহা ়েচজে বাচ ়েরন 

েেন কনচদন েূচেরোজন করে এরসরে। ভসই িানুষচটে এন পচেবনযন! সিি েেীে 

ভ ন একটা বৃহৎ ভবেুরনে িনন ফুরে ভগরে, ভপটচট একচট জাোে িনন, চনরজে নাচে 

চনরজ েুাঁরন পােরবন চক না সরন্দহ। চনচন বযাি ভথারক ভবচের ়ে আসরেন। দু’জন ভনাক 

ধরে ধরে চনর ়ে আসরে, অরপেিাি টাো ়ে নাাঁরক নুরে চদরন প্রা ়ে ধিাধচি শুরু হর ়ে 

ভগে, চবষু্ণ সহা ়ে পা নুেরনই পারেন না, সহকােী দুজরনে গেদ িয অবাা, ভ া ়োটা 

প যন্ত চি চহ চহ চহ করে ভ রক উঠে। এই অবাারনও চবষু্ণ সহা ়ে িাকচে কেরন আরসন 

ভসটা ভ ন আেও চবমিত ়েকে। 
  

পুিা েহরে ভজে ভথারক ভবচের ়ে িিক িুণ্ডন করেচেে, এেন আবাে িুে গচজর ়ে ভগরে, 

নরব পূরবযে িনন ভটচে কারট না, বাবচে ভেরেরে। ভগাাঁফচটও ভিাটা। নানান অচেজ্ঞনাে 

পেরন পেরন নাে িুরে সােেয ও চবমিত ়েরবাধ িাপা পর ়ে ভগরে! েেীরে ভিদ ভনই, নারক 

ভদেরেই বেোেী পুরুষ বরে িরন হ ়ে। ভকানও িানুষরক ভস সহরজ চবশ্বাস করে না। 

সদয পচেচিনরদে সরে েেন চকেুটা দূেত্ব েো করে, পূবযপচেচিনরদে সরে ভ াগার াগ 

াাপরন আগ্রহী হ ়েচন। 

  

নাে জীচবকাে সিসযা েুব সহরজই চিরট ভগরে। ভস ইংচেচজ জারন এবং বযারিে কাজকরিয 

েীচনিন অচেজ্ঞ। নাে পরে একটা িাকচে জুচটর ়ে ভনও ়ো েক্ত চেে না, দু-একচট বযারিে 

ননুন ননুন োো এোরন ভোো হরে, চকন্তু েেরনে আে িাকচে কোে িন ভনই। ভস 

সংসােী ন ়ে, েুব ভবচে অরথাযেও প্রর ়োজন ভনই নাে, না হরে প্রচনচদন দেটা-পাাঁিটাে 

দাসত্ব কেরন  ারব ভকন  পাটনা ়ে অরনকগুচে িারেে আ ়েন, বহ ভোক িারেে বযবসার ়ে 
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 ুক্ত। সাো ভদরে এেন দুচেযরেে অবাা, ভসই জনযই িাে বযবসা ়েীরদে োরেে অন্ত 

ভনই, েেন একবাে ভেরবচেে নাে  াবনী ়ে িূেধন চবচনর ়োগ করে এই বযবসা ়ে ভনরি 

প ়েরব। দু-িােচদন িারেে বাজারে ভ াো ুচে করে নাে এই ইরেটাও চিচের ়ে ভগে। 

দুচেযরে না ভেরন ভপর ়ে িানুষ িেরে, আে বযবসা ়েীো ধান-িাে গুদািজান করে ভেরে 

অনবেন দাি বা ়োরে। েেরনে অন োরেে সৃ্পহা ভনই, ভস েন েন িানুরষে 

ভেষচনশ্বাস ভকর ়ে চনরন িা ়ে না। বােযকারে ভস ভদরেরে, চত্রপুো ়ে দুচেযে হরে োজবাচ ়ে 

ভথারক চবনািূরেয েসয চবনেি কো হন, িচন্দরে িচন্দরে বহ িানুরষে জনয চেিুচ ়ে 

ভোরগে বযবাা হন, এোরন ভস েকি ভকানও উরদযাগ ভনই। এ েহরেে পরথা পরথা এেন 

অসংেয চেোচে। 

  

বযারি কাজ কোে সি ়ে েেন অরনক বযবসা ়েীে সংস্পরেয এরসচেে। ভস ভদরেচেে, 

বযবসা ়েীো। অরনক উপাজযন করে বরট, চকন্তু চনরজো চকেু ভোগ কেরন পারে না। কী 

করে আেও ভবচে োে হরব, এটাই নারদে প্রধান চিন্তা। িাকুচেজীবীো দেটা-পাাঁিটা ়ে 

,ি ভদ ়ে, আে বযবসা ়েীো সকাে ভথারক োচত্র প যন্ত চনরজে কারজই বচন্দ। 

  

পাটনা েহরে চননয-ননুন স্কৃুে গজারে। নাে িরধয অরনকগুচে পুরোপুচে স্কৃুে ন ়ে, সব 

চবষ ়ে প ়োরনা হ ়ে না, শুধু কথায ইংচেচজ ভেোবাে বযবাা। ভসোনকাে োত্রো সব ব ়েস্কৃ 

পুরুষ। িনুচদযরক এেন ইংচেচজ ভেোে হজুগ।  াো কেনও স্কৃুে-করেরজ পর ়েচন চকংবা 

ভটাে-িাদ্রাসা ়ে পাঠ চনর ়ে চেচেন হর ়েও ইংচেচজ ভেরেচন, অথাি নানা েকি কবষচ ়েক 

করিযে সরে  ুক্ত, নাো এেন ভদেরে ভ  সারহবরদে সরে ভ াগার াগ েোে জনয সব 

সি ়ে কিযিােী-চনেযে হরন হরে সিুহ েচন। কিযিােীো সনয-চিথাযা কেন কী বুচঝর ়ে 

ভদ ়ে, নাে চঠক ভনই। ভকানও সংাা ়ে িাচেক চহরসরব সারহবরদে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে দু-

িােচট ইংচেচজ বাকয বেরন পােরে ি যাদা বার ়ে, সারহবো চপঠ িাপর ়ে ভদ ়ে। 

  

আধা–চফচেচে, টযাাঁস-চফচেচেো কেকানা ভথারক এরস পাটনাে িনন েহেগুচেরন এই 

ধেরনে কথায ইংচেচজ ভেোবাে স্কৃুে েুরে প্রিুে আ ়ে কেরে। অযান্ড্রজজ সারহরবে স্কৃুরেে 

এিনই েিেিা ভ  ভসোরন েচনয হরন ভগরে ে িাস অরপো কেরন হ ়ে। কর ়েকটা স্কৃুে 
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 ুরে ভদোে পে েেন চনরজই একটা স্কৃুে েুরে ভফেে। োচিে টাকা ়ে ভস ো ়ো চনে 

একচট ভদানো বাচ ়ে, এক নো ়ে প ়োবাে বযবাা, ওপরে নাে বাসাান। বাইরেে 

সাইনরবার য ভস চনরজে নাি চেেে, েেনকুিাে চসংহ, চব-এ, ভপ্রচসর চি করেজ। এরক 

ভনা ভস সচনয সচনয চব-এ পাস, না ়ে ভপ্রচসর চি করেরজে গন্ধ, অচিরেই আকৃি হে 

অরনক োত্র। 

  

োরত্রো প্রা ়ে সকরেই েেরনে ভির ়ে বর ়েরস ব ়ে। ভকউ বযবসা ়েী, ভকউ িহাজন, ভকউ 

জচিদাে নন ়ে। চবচিত্র নারদে ভপাোক। দু’জন চটচক ভঝাোরনা সংস্কৃৃনজ্ঞ পচণ্ডনও 

চন ়েচিন আরসন। পাটনা েহরে ভগা হনযাে প্ররশ্ন দু-একবাে দাো হর ়েরে বরট, নবু চহন্দু-

িুসেিারনে চবরেদরেো প্রকট ন ়ে। সািাচজক িরে ভিোরিো আরে, বাংোে িনন 

এোরন েুাঁৎিাগয ভনই, চহন্দু-িুসেিান সহজ োরবই পাোপাচে বরস। েেরনে োত্ররদে 

িরধয অরধযরকেও ভবচে িুসেিান। ইংচেচজ চেো ়ে িুসেিানোই ভবচে চপচের ়ে আরে। 
  

ব ়েস্কৃ োত্ররদে প ়োরনা ভিারটই সহজ কাজ ন ়ে। চকেুরনই চজরেে আ ়ে োেরন িা ়ে না, 

এ অেেচটই উ্চপােি কেরন পারে না চকেুরন। বযাট, কযাট, ে যাট-এে উ্চপােি হ ়ে বেরব 

ে যা ়েট্টা, কযা ়েট্টা, বযা ়েট্টা; অথাবা ভবট, ভকট, ভেট।  

  

েেন কধ য হাো ়ে না। ভস িজা পা ়ে। নাে িরন পর ়ে, েচেেূষি িািােিোই নারক কন 

 ত্ন করে চেচের ়েরেন। অরনক চদন প যন্ত ভস বাংো োষা োেই প ়েরন-চেেরন জানন, 

ইংচেচজে জ্ঞান এক অেেও চেে না। েচেেূষিই নাে ইংচেচজ চেোে চেন কনচে করে 

চদর ়েরেন। 

  

কর ়েক িারসে িরধযই েেরনে স্কৃুে ভবে জনচপ্র ়ে হর ়ে উঠে। চকন্তু েেন আরগ ভথারকই 

চঠক করে ভেরেরে, োত্রসংেযা পিারেে ভবচে হরব না। সকােরবো শুধু নটা ভথারক 

বারোটা প যন্ত দু দফা ়ে ক্লাস, নােপে স্কৃুে বন্ধ, অপোহ ও সন্ধযা ভস চনরজে জনয োেরন 

িা ়ে। ভবনন পাাঁি টাকা, পিাে জন োরত্রই নাে উপাজযন  রথাি, আে ভবচে নাে িাই না। 

এরনও নাে ভবে চকেু অথায জরি ভ রন োগে, কােি োত্রো শুধু ভবনন ভদ ়ে না, 
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চেেকরক চকেু না চকেু গুরুপ্রিাচি বা উপরঢৌকন ভদবাে প্রথাা এেনও বজা ়ে আরে। ভকউ 

চনর ়ে আরস এক কাাঁচদ কো, ভকউ এক হাাঁচ ়ে পযাাঁ ়ো বা বেচফ, ভকউ এক বিা দাদোচন 

িাে, একজন প্রথাি চদন এরস েেরনে পার ়েে কারে একচট আকবচে ভিাহে ভেরে প্রিাি 

করেচেে। নাগোে জচিদাে জগরদও বাহাদুে ভোক িােফন বরে পাঠারেন ভ  েেন 

 চদ স্কৃুরেে অনযানয োত্ররদে বাদ চদর ়ে শুধু নাাঁে কচনষ্ঠ পুত্ররক প ়ো ়ে, না হরে চনচন 

িাচসক চননরো টাকা চদরন োচজ আরেন। েেন সচবনর ়ে ভস প্রিাব প্রনযােযান করেরে, 

ভসও ভনা এক প্ররনে িাকচে। 

  

োত্রো সবাই চববাচহন, কুচ ়ে-একুে বেরেে িরধয চববাহ হ ়ে না এিন  ুবক এ োরজয 

দুেযে। অরনরকেই দে-বারো বেে বর ়েরসে িরধযই ও কাজটা ভসরে ভফো হ ়ে। চহন্দু-

িুসেিান চনচবযরেরষ অরনরকেই পত্নীে সংেযা একাচধক, অথাযবে থাাকরে এে পরেও 

থাারক েচেনা। েেরনে স্ত্রীও ভনই েচেনাও ভনই, নােীসেচবহীন জীবন ভস কী করে 

কাটা ়ে চদরনে পে চদন, নাে োত্ররদে কারে এ এক চবমিত ়ে। ভকউ ভকউ সোসচে প্রশ্নও 

করে ভফরে, েেন উত্তে না চদর ়ে িৃদু িৃদু হারস। প্রশ্নকােীরদে িরনাোব এেকি ভ , 

েেন ইো প্রকাে কেরে নাো নারদে কৃপাধনয ভকানও নােীরক এেনই চেেক 

িহাের ়েে কারে ভপৌাঁরে চদরন পারে। 

  

নীরিে নোে জনয ভি ়োে ভবচি চকনরন হর ়েরে, ওপে নো ়ে একচট ভিৌচক ো ়ো ভকানও 

আসবাব ভনই। জে ভনাো, োন্না কোে জনয েেন একজন ভোক ভেরেরে। চবরকে-

সন্ধযা-োচত্তরে েেরনে ভকানও কাজ ভনই, চকন্তু এই সি ়েটা ভস চনরজে জনয কী োরব 

বয ়ে কেরব, না এেনও চঠক করে উঠরন পারেচন। 

  

িারঝ িারঝ ভস সু যারিে সি ়ে গোে ধারে বরস থাারক। প্রবাচহন জেররারনে চদরক 

নাচকর ়ে ভস ভদেরন ভিিা করে চনরজে েচবষযৎ। স্কৃুরেে পচেকল্পনাচট সফে হর ়েরে, 

নাে গ্রাসাোদরনে ভকানও অোব হরব না, চকন্তু এই োরবই চক ভকরট  ারব সাো জীবন  

িৃনুয নারক না ়ো করেরে বােবাে, অরহনুকোরব ভস োগযচব ়েচম্বন হর ়েরে, আবাে এ 

কথাাও চঠক, প্ররনযকবােই ভস আবাে উরঠ দাাঁ ়োরন ভপরেরে। ীশ্বে নারি  চদ ভকউ 
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ভথারকও থাারকন, না হরে ভসই ীশ্বরেে ভ ন জানরিাধ আরে েেরনে ওপে। ভকন 

েেরনে স্বপ্নরসৌধ চনচন িুেিাে করে ভদন প্ররনযকবাে  দুবযেচিত্ত েক্তো বেরব, এ সবই 

হে ীশ্বরেে পেীো! কীরসে পেীো  ভকানও চনরদাষ িানুষরক িৃনুযে চদরক ভঠরে 

ভদও ়োটা পেীো, না চনষ্ঠুে ভেো  িচহোিচিরক অকারে নাে কাে ভথারক চেচনর ়ে ভনও ়ো 

হে ভকন  েেন নাে চিচকৎসাে ভকানও ত্রুচট োরেচন, চনরজ ভস িচন্দরে-িচন্দরে হরনয 

চদর ়েরে, ভকানও ভদব-রদবীে কারেই ভস কানে চিনচন জানারন বাচক োরেচন, নবু 

িচহোিচি বাাঁিে না। না, এসব  াগ- জ্ঞ, পূজা-অিযনা, গুরুে কৃপা, এ সবই চিরথায। বহ 

নীথাযাারন, বহ ভদবাের ়ে  ুরেরে েেন, এই পাচথাযব জীবরনে ঊরধ্বয আে ভকানও চিে ভস 

ভদেরন পা ়েচন। ীশ্বে  চদ নারক চনর ়ে পেীো করে থাারকন, ীশ্বেরকও কি পেীো 

করেচন ভস! 

  

হঠাৎ ভ ন ব ়ে ভবচে চনুঃসেনা ভপর ়ে বরসরে েেনরক। অচন চনুঃসে িানুষোই ধিয এবং 

ীশ্বেরক আাঁকর ়ে ধেরন িা ়ে।  ুচক্ত  েন সান্ত্বনা চদরন পারে না, অন্ধ চবশ্বাস নেন আ, ়ে 

ভদ ়ে। েেন চকেুরনই  ুচক্ত চবসজযন চদরন পােরব না। করেরজে বনু্ধ ইেফারনে কারে ভস 

 ােউইন সারহরবে নরত্ত্বে কথাা শুরনচেে, এেন িিে নাে িরন হ ়ে ভসই নত্ত্বই 

চবশ্বসর াগয। এই চবরশ্বে সব চকেুই পদারথাযে চববনযন। ীশ্বে িানুষরক সৃচি করেনচন, 

িানুষই ীশ্বেরক সৃচি করেরে।  ানাও ়োো ভ া ়ো, অচ হযরাবী োগন, সিুর েঙ্ঘনকােী 

হনুিারনে িননই ীশ্বে এক কাল্পচনক প্রািী। 

  

িানুষ িানুরষে সে িা ়ে। পুরুষ িা ়ে নােীরক, নােী িা ়ে পুরুষরক। আসেচেপ্সা েেনরক 

প্রা ়েই উনো করে। ভস চক আবাে চবর ়ে কেরব  েূচিসূনাে জনয নাে বুক এেনও িারঝ 

িারঝ টনটন করে। চকন্তু ভস জারন েূচিসূনারক আে পাবাে আো ভনই, ভস হাচের ়ে ভগরে 

চিেনরে। েূচিসূনাে িনন িুরেে আদে ভদরেই ভস িচহোিচিে প্রচন আকৃি হর ়েচেে, 

চকন্তু অরনক োেবাসা, অরনক  ত্ন, অরনক বযাকুেনা চদর ়েও ভস িচহোিচিরক ধরে 

োেরন পােে না। নাে চব ়েচম্বন জীবরনে সরে ভকানও নােীরক জ ়োরে নাোও সব চদক 
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ভথারক বচিন হ ়ে, হাচের ়ে  াও ়োই নারদে চন ়েচন। ভসই জনযই েেন আবাে চবর ়ে কেরন 

ে ়ে পা ়ে। 

  

না হরে চক বাচক জীবন নারক েিিী সাচন্নধয বচিন হর ়ে কাটারন হরব  নােীে 

ভকািেনাে স্পেয ভপরে পুরুরষে জীবন ব ়ে রুে হর ়ে  া ়ে। এই পাটনা েহরেে এক 

প্রারন্ত বােবচিনারদে এক চবোে পল্লী আরে। নানা েকি সাজরগাজ করে, িুরে েং ভিরে 

স্ত্রীরোরকো সরন্ধে পে সাে ভবাঁরধ দাাঁচ ়ের ়ে থাারক। েেন এক একবাে ভেরবরে, ভসোরন 

ভগরে ভকিন হ ়ে  জীবরনে সরে না জচ ়ের ়ে শুধু এক োচত্রে সে! বােীন নারি এক িার ়েে 

ভদাকারনে ভোাঁকোে সরে নাে আোপ হর ়েরে, ভস প্রা ়েই চনরজে ভপ্ররিে গল্প করে। 

েেরনে িরন হ ়ে, ভপ্রি নারি বস্তুচট ভস আে কেনও অনুেব কেরব না। দু-দুচট নােীরক 

ভস নাে সিি ভপ্রি উজা ়ে করে চদর ়ে চনুঃস্ব হর ়ে ভগরে। ভপ্রিহীন পুরুরষে েেীেও নােীে 

েেীে িা ়ে। চকন্তু পিযা নােী। েেন এক সির ়ে ব্রাহ্মধরিয দীচেন হর ়েচেে, এেন নাে 

িন ভথারক ধিযটিয সব  ুরি ভগরে, ভস আে চকেুরনই চবশ্বাসী ন ়ে, ব্রাহ্মধরিযে ধেন-ধােিও 

নাে কারে হাসযকে িরন হ ়ে। চকন্তু ব্রাহ্মরদে রুচিরবাধ গেীে োপ এাঁরক চদর ়েরে নাে 

িানচসকনা ়ে। নাই ভস চকেুরনই বােবচিনা পল্লীরন চনুঃসেনা ভ ািাবাে জনয ভ রন 

পােরব না। 

  

একাকী থাাকাে জনযই চক ভস নরব  াবজ্জীবন দচণ্ডন  কােররারনে িনন নদীে ভরারন 

ভস ভদেরন পা ়ে না নাে েচবনরবযে েচব। 
  

এক একচদন সন্ধযাে পে ভস একচট িার ়েে ভদাকারন চগর ়ে বরস। ভদাকানচট চকেুটা 

অচেনব। পাটনা ়ে োবারেে ভদাকান অরনক আরে, োড্ড, পযাাঁ ়ো, চজোচব, করিৌচে ভবে 

োে পাও ়ো  া ়ে। ভস সব ভদাকারন গেি দুধ ভিরে, োবচ ়েও অচন সুস্বাদু। চকন্তু ভটচবে-

ভি ়োে পানা কেকানাে িনন িার ়েে ভদাকান আরগ চেে না। সরব িাত্র একচট েুরেরে। 

বোই বাহেয, ভদাকানচটে পচেিােক এক বাোচে  ুবক। পাটনা ়ে বাোচেে সংেযা কি 

ন ়ে। উচকে,  াক্তাে, চেেক ও ভকোচন অচধকাংেই বাোচে, শুধু নাোই ন ়ে, চবহাচেোও 

এই ভদাকারন আরস। 
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েেন বোবেই িার ়েে েক্ত। োেরনে চবচেন্ন জা ়েগা ়ে  ুরেও ভস চঠক কেকানাে িার ়েে 

িনন স্বাদ পা ়েচন। অরনরকই িরন করে, জে চবনা োাঁচট দুরধে িরধয িার ়েে পানা চসদ্ধ 

করে িুরঠা িুরঠা চিচন চদরেই বুচঝ োে িা হ ়ে। অরনক চদন পে এই ভদাকারন হােকা 

ভসানাচে েরেে পানো িা ভপর ়ে ভসই টারন েেন প্রা ়েই আরস। িা ো ়ো আেুে িপ, 

ভিািাে িপ ও ভপাঁ ়োচজও পাও ়ো  া ়ে, ভসগুচেও ব ়ে সুস্বাদু। 

  

ভদাকানচটে আেও কবচেিয আরে। ভ  সুদেযন নরুিচট িা ও অনযানয োদযদ্রবয পচেরবেন 

করে, নারক ভদেরে েদ্র রেে ভেরে বরেই িরন হ ়ে। এই ভদাকারনে সব চকেুে িরধযই 

এক নােীে স্পেয ভটে পাও ়ো  া ়ে, অন্তোেবচনযনী এক েিিীরকও েেন দু-একবাে 

ভদরেরে। ভসই ভপ্রৌঢ়ো েিিীচটরক ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে, এককারে চনচন পেিা সুন্দেী 

চেরেন।  ুবকচট ওই েিিীরক োোিা সরম্বাধন করে। ভকানও েদ্র বাোচে পচেবারেে িা 

ও ভেরে িার ়েে ভদাকান িাচের ়ে গ্রাসাোদরনে বযবাা করেরে, এিনচট আে আরগ ভদো 

 া ়েচন। 

  

 ুবকচটে নাি বােীন। ভস কথাা বেরন োেবারস। েেরনে ভকৌনূহে থাাকরেও ভস ওরদে 

সম্পরকয ভকানও বযচক্তগন প্রশ্ন করেচন। েেরনে সরে চকেুটা  চনষ্ঠনা হবাে পে বােীন 

চনরজই নারদে পাচেবাচেক ইচনহাস জাচনর ়ে ভদ ়ে। কেেরবই ভস চপনৃহীন, এই ভপ্রৌঢ়ো নাে 

গেযধাচেিী নন, পাচেকা িা। আত্মী ়েরদে িারপ এই োোিাে সরে নাে বসবাস কো 

চনচষদ্ধ চেে। দাদািোইর ়েে বাচ ়েরন আচ,ন চেে বােীন, ভসই দাদািোইর ়েে িৃনুযে পে 

িািা-িাচিো আে নাে োে চনরন িানচন, বােীনরক নাো গেগ্রহ িরন কেন। এই 

পৃচথাবীরন বােীনরক একিাত্র োেবারসন এই োোিা, ভেষ প যন্ত নাাঁে কারেই পাচের ়ে 

িরে চগর ়েচেে বােীন। চকন্তু ভেোপ ়ো চবরেষ ভেরেচন, জীচবকাে ভকানও পথা ভনই। 

কেকানা ়ে োোিাে একটা বসনবাচট চেে, চকন্তু শুধু বাচ ়ে থাাকরেই ভনা আহাে ভজারট 

না। নাই ভসই বাচ ়ে চবচিে িূেধরন এই িার ়েে ভদাকান েুরেরে। োোিাে হারনে োন্না 

অপূবয, ভ  একবাে োরব, নারক বােবাে েুরট আসরনই হরব।  
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সব শুরন েেন চজরজ্ঞস করেচেে, আো োই, নুচি কেকানা ়ে িার ়েে ভদাকান না েুরে 

পাটনা এরে ভকন  কেকানা ়ে ভনা আেও ভবচে সাফরেযে সম্ভাবনা চেে। কেকানা অন 

ব ়ে েহে, ভসোনকাে িানুষ িার ়েে ভদাকারন ভ রন অেযি। আিারদে করেজজীবরন 

ভদরেচে, জ্ঞানবাবুে িার ়েে ভদাকারন সবযেি চে ়ে।  

  

বােীন বেে, না চঠক। চকন্তু কেকানা ়ে আিাে োোিারক চনর ়ে এ বযবসা শুরু কোে 

ভকানও উপা ়ে চেে না। বাপ-ঠাকুেদাে িানসিারনে একটা বযাপাে আরে না  আিাে 

দাদািোইরক এক  ারক ভদরেে িানুষ ভিরন। বাবা চেরেন নাি কো  াক্তাে। ব ়ে ব ়ে 

দাদাো সবাই চবোন ভফেন, চবদযাচদগগজ, উাঁিু পরদ িাকচে করেন, নাাঁো ভকউ আিাে 

োও ়ো-পোে োে চনরন িান না। চকন্তু িার ়েে ভদাকারনে িনন ভোট কােবাে শুরু করেচে 

শুনরেই নাাঁো সব ভে- ভে করে ভনর ়ে আসরনন। নাই নাাঁরদে ভিারেে আ ়োরে অরনক 

দূরে িরে এরসচে। আিাে ভকানও েজ্জা ভনই। বযবসা ়ে আবাে ভোট-ব ়ে কী! বাোচেে 

ভেরেো বযবসা করে না বরেই ভনা আজ এ জারনে এিন দুদযো!  

  

বযবসাে বযাপারে বােীরনে  নই উৎসাহ থাাক, চকন্তু নাে এই ভদাকানচট ভ  চবরেষ 

োরেে িুে ভদেরে না, না েেন চকেু চদরনে িরধযই বুরঝ ভগে। কােবাে েুরে বসরেই 

হ ়ে না, একটা বযবসাচ ়েক িরনাোব থাাকা িাই। ভকানও েচেিাে  চদ আেুে িপ ভের ়ে 

চবগচেন হর ়ে বরে, বাুঃ, ভনাফা, ভনাফা, এিনচট আে োইচন, অিচন বােীন বরে ওরঠ, 

োে ভেরগরে  েন, আেও দুরটা োন। ভেনে ভথারক সরে সরে আেও এক ভপ্লট েচনয 

িপ িরে আরস। েচেিাে হান ভনর ়ে বরে, না, না, আে থাাক, আিাে ভজরব আে প ়েসা 

ভনই, বােীন নারক আশ্বি করে বরে, নারন কী হর ়েরে, প ়েসা না হ ়ে কাে ভদরবন! বে 

েিিীো অচনচথা পো ়েিনাে জনয চবেযান, োোিাে কারে সব েচেিােই ভ ন অচনচথা, 

চনরজে হারন োন্না কো োবারেে জনয প ়েসা চনরন হ ়ে বরে চনচন ভ ন েুব কুচিন, না 

চনরন পােরেই োে হ ়ে। বােীরনে িরধযও একটা ঔদা য ভদোরনাে োব আরে, দু-িাে 

টাকা ভ ন নাে হারনে ি ়েো। ভকানও েরিরেে ধাে বাচক প ়েরে ভস নাচেরেযে সরে 

বা হান ভনর ়ে বরে, চঠক আরে, চঠক আরে, চদরন হরব না। সুর াগ বুরঝ একদে ভোাঁকো 
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সরন্ধরবো এরস ভটচবে জাাঁচকর ়ে বরস, ইরেিনন ো ়ে,  ণ্টাে পে  ণ্টা নকয-চবনকয ও 

হাচসিস্কৃো করে, বােীনরকও গরল্প জচ ়ের ়ে ভন ়ে,  াবাে সি ়ে দে আনাে ভের ়ে দু আনা 

ভটচবরে ভেরে অম্লান বদরন িরে  া ়ে।  

  

বােীন েেরনে ভথারক ব ়েরস অরনকটা ভোট। এই বর ়েরসই ভস ভপ্ররিে বযাপারে েুব 

অচেজ্ঞ। অরনক েসারো গল্প জারন। নাে এক অচন চনকট আত্মী ়ো চকরোেীে ভপ্ররি ভস 

একসি ়ে হাবু ুবু ভের ়েরে, চকন্তু নাে সরে চবর ়ে হও ়ো অসম্ভব বরে ভস আে চবর ়েই 

কেরব না চঠক করেরে। ভসই ভির ়েচটরক ভস এেনও েম্বা েম্বা চিচঠ ভেরে, নরব ভস জনয 

ভ  অনয ভকানও ভির ়েে প্রচন আসক্ত হও ়ো িেরব না, এিন ভকানও কথাা ভনই। এোরনও 

এক চহন্দুাাচন স্ত্রীরোরকে ওপে নাে নজে পর ়েরে। 

  

একচদন বােীন বেে, দাদারগা, বাচ ়ে চবচি করে ন’ হাজাে টাকা ভপর ়েচেোি, না সবই 

প্রা ়ে ভেষ হর ়ে এে। এ বযবসার ়ে িাে ভনই, িিে নাি ে ়োরে আেও েরিে বা ়েরব। 

নাে জনয ভদাকানচট আেও বা ়োরনা দেকাে, আেও সাচজর ়ে গুচজর ়ে সুন্দে কেরন হরব, 

ভগাটা কর ়েক ভোক চনর ়োগ কেরন হরব। আেও টাকা িাই। নুচি দাদা ভকন আিাে 

পাটযনাে হও না  চকেু টাকা ঢারো, োরেে বেো সিান সিান!  

  

েেন িুপ করে থাারক। এে িরধয নাে চকেু টাকাকচ ়ে জরিরে চঠকই, চকন্তু বযবসার ়ে 

জচ ়ের ়ে প ়োে ইরে ভনই। না ো ়ো এিন ভোকসারনে কােবারে ভস্বো ়ে িাথাা গোবাে 

িনন িূেয ভস ন ়ে। বােীরনে স্বোব ভদরেই ভস বুরঝরে ভ  আেও কর ়েক হাজাে টাকা 

উচ ়ের ়ে চদর ়েও ভস অনা ়োরস বেরন পারে, এেকি ভনা হর ়েই থাারক! 

  

দু-িাে চদন েেনরক েুাঁচির ়েও আোনুরূপ ভকানও সা ়োেব্দ না ভপর ়ে বােীন বেে, োবচে। 

একবাে বরোদা ়ে িরে  াব। আিাে ভসজদা ভসোরন েুব িানযগিয ভোক, িহাোরজে 

সরেও দহেি-িহেি আরে। দাদারদে িরধয ভসজদাই আিারক একটু োেবারস, ওাঁে 

কাে ভথারক  চদ চকেু টাকা আদা ়ে কো  া ়ে।  
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বােীরনে ভসজদাে নাি শুরন েেন িিরক উঠে। বরোদাে এই অেচবন্দ ভ ারষে সরে 

ভেরন একবাে নাে আোপ-পচেি ়ে হর ়েচেে। চঢরেঢাো, অনযিনস্কৃ, োজুক প্রকৃচনে 

িানুষ, চকেুেি কথাাবানযা শুরনই ভবাঝা চগর ়েচেে, ভবে চবিান। বাংো োে বেরন পারে 

না, চকন্তু বাংো োষাে প্রচন ,দ্ধা আরে। এনচদরন েেন জানরন পােে ভ  ভসই 

িানুষচটেই আপন োই এই বােীন ভ াষ। দুই োইর ়ে এন অচিে  

  

েেন বেে, ভনািাে দাদারক আচি চিচন। আিারক বরোদা  াবাে জনয পী ়োপীচ ়ে 

করেচেরেন। ভসোরন ভগরেই নাচক িাকচে পাও ়ো  া ়ে। আিারক বাংো ভেোবাে জনয 

ধরেচেরেন। আচি নেন িািাচে কোে কথাা োচবচন, এেন অবেয এোরন ভসই িািাচেই 

কেরন হরে। 

  

বােীন ভসাৎসারহ বেে, িরো িরো, আিো দুজরন একসরে  াই। বরোদা ়ে অরঢে 

সুর াগ। ভসোরনও নুচি ভস্পারকন ইংচেরেে ক্লাস েুেরন পারো। অনযরদে ইংচেে 

ভেোরব, আে আিাে ভসজদারক ভেোরব বাংো।  

  

েেন বেে, এেন ভ  এোরন জচ ়ের ়ে ভগচে। হঠাৎ  াই কী করে  

  

বােীন নবু ভেরগ েইে। িারঝ িারঝই েেনরক বরোদা ়ে  াও ়োে জনয উত্তযক্ত করে। 

  

পুেরনা পচেচিনরদে সরে েেন ভ াগার াগ করেচন বরট, নরব একচদন ভস েচহদ কা 

িকবোে পারেে োিাচট চদর ়ে ভহাঁরট ভ রন ভ রন একচট বাচ ়েে সািরন থািরক দাাঁ ়োে। 

ভোহাে বনু্ট বসারনা প্রকাণ্ড দেজাচট বন্ধ। এক অচেেি োরন েেন এই দেজাে সািরন 

েক্তাক্ত অবাা ়ে হিচ ়ে ভের ়ে পর ়েচেে। চপেরন না ়ো করে আসচেে চন যান িৃনুয। ভেষ 

প যন্ত ভক নারক বাাঁচির ়ে চদে, েগবান  প্রারিে ের ়ে েেন েগবারনে েেি চনর ়েচেে 

চঠকই, চকন্তু চহন্দুে েগবান চক এক িুসেিান দারোগা ো ়ো আে ভকানও প্রচনচনচধ 

ভপরেন না  েগবানও ন ়ে, আল্লাও ন ়ে, েেনরক ভস োরন েো করেচেে একজন িানুষ। 

িানুষই িানুষরক বাাঁিা ়ে, িানুষই িানুষরক িারে। িানুষই চহন্দু-িুসেিারনে িরধয 

চবরেরদে সৃচি করে, আবাে িানুষই এই চবরেরদে ভেো িুরে ভফেরনও পারে। 
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কৃনজ্ঞনাে ঋি কেনও ভোধ কো  া ়ে না। নবু েেন একবাে িীজযা ভোদাবন্দ সারহরবে 

কুেে সংবাদ ভনবাে জনয ভসই দেজা ়ে কো ান কেে। ভবে চকেুেি পরে সেরব্দ েুেে 

ভসই দেজা, এক বৃদ্ধ দারো ়োন িুে বাে করে চজরজ্ঞস কেে, কী িাই! 

  

েেন চবনীনোরব বেে, এ বাচ ়েে িাচেরকে সরে আচি একবাে ভদো কেরন িাই। চনচন 

আিাে নাি শুনরে চিনরন পােরবন না। চনচন একবাে আিারক এ বাচ ়েরন আ, ়ে 

চদর ়েচেরেন, এইটুকু শুনরে  চদ নাাঁে চকেু িরন পর ়ে। 

  

দারো ়োনচট আপন িরন চব ়েচব ়ে করে উদুযরন বেে, এ বাচ ়েরন ভনা হরদা হরদা ভনাক 

আ, ়ে পা ়ে আে দু’ভবো গারণ্ডচপরণ্ড ভগরে, নারদে িরধয কাে কথাা িাচেরকে িরন 

থাাকরব  

  

নবু ভস চেনরে চগর ়ে একটু বারদই চফরে এে, এবং দেজাে এক পাল্লা োচনক ফাাঁক করে 

েেনরক প্ররবে কেরন চদে। 

  

েেরনে  নদূে িরন আরে, বাচ ়েচট ভদা িহো বা চনন িহো,  রেে সংেযা প্রিুে, দুরটা 

চননরট উরঠান, অরনক িানুষজরনে কিস্বে ভোনা ভ ন। আজ ভ ন ব ়ে ভবচে চনিি, 

অরনক  রে বাচন জ্বরেচন। ভকিন ভ ন একটা থািথারি োব।  

  

এক জা ়েগা ়ে িেিে চবোরনা ভিৌচকরন বরস দাবা ভেেরে দুজন  ুবক। নারদে িরধয 

একজন িুে নুরে েেনরক কর ়েক পেক ভদরে চনর ়ে বেে, ইর ়েস, ভহা ়োট কযান আই 

 ু ফে ইউ  

  

েেরনে বুকটা ধক করে উঠে। না হরে চক িীজযা সারহব আে ইহরোরক ভনই  না হরে 

আে এোরন এরস কী োে হে! 

  

েেন সংরেরপ  টনাচট জানাে। 
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 ুবকচট েুরু নুরে সব শুনে, নাে িুরে ভকানও মিতৃচনে ভেো ফুটে না। েেরনে সািরন 

ভস বেে, নুচি চহন্দু  এ বাচ ়েরন এক সি ়ে চেরে  আি য চকেু না। আিাে চপনা বোবে 

চনষ্ঠাবান িুসেিান। প্রচনচদন পাাঁি ওক্ত নািাজ পর ়েরেন। পুচেরেে ব ়ে কনযা চেরেন, 

চ উচটে সির ়েও চনষ্ঠাে সরে ভোজা োেরনন, প্রচন বৎসে েরব বোরনে সি ়ে আ ়োই-

চনন ভো গচেব-আনুেরক োদয বস্ত্র দান করেরেন চনরজে হারন। একিাত্র েোব পান কো 

ো ়ো আে ভকানও গুিাহ চেে না। োাঁচট িুসেিান হর ়েও অনয ধরিযে প্রচন ভকানও চবরিষ 

ভপাষি করেনচন, আগ বাচ ়ের ়ে অরনক চহন্দুরক সাহা য করেরেন, এ জনয নাাঁরক িূেযও 

চদরন হর ়েরে। আিারদে ভিাল্লাো এক সি ়ে েচটর ়ে চদর ়েচেে, িীজযা ভোদাবে 

কারফেরদে িারট। 

  

েেরনে চজজ্ঞাসু িেু ভদরে ভস আবাে বেে, আিাে চপনা এেন জীবন। এক আননা ়েীে 

আিিরি চিেকারেে িনন পেু হর ়ে ভগরেন। একটা পা অযািচপউট কেরন হর ়েরে, অনয 

পার ়েও েচক্ত ভনই, চবোনা ভের ়ে চনরজ উঠরনই পারেন না। আপচন ভদো কেরন িান, 

 ান, চনচন হ ়েরনা েুচেই হরবন। 

  

ভস হাাঁক চদর ়ে বেে, আবদুে, এই ভিহিানরক আিাজারনে কারে চনর ়ে  া। এই 

বােিহরেই অনয একচট  রে একটা িি ব ়ে পােরক সবাে িাাঁদে ঢাকা চদর ়ে আধরোও ়ো 

হর ়ে আরেন িীজযা ভোদাবে। একটা ঝা ়েেিন জ্বেরে, কেচট আরোরকাজ্জ্বে, ভসই 

আরোরন িীজযা সারহব একচট বই প ়েরেন, অনয হারন আেরবাোে নে। পারেে ভোট 

ভটচবরে িরদে ভবানে ও ভগোস। আরগ িীজযা সারহরবে দাচ ়ে চেে না, ে ়ে জাগারনা িি 

ভগাাঁফ চেে, এেন িুেেচনয িাপ দাচ ়ে, িাথাা ়ে সাদা েরেে ভোপ ভেরগরে। 

  

িীজযা সারহব প্রথারি চিনরন না পােরেও েেরনে িুরে দু-চননচট বাকয শুরনই  টনাচট 

মিতেি কেরন পােরেন। চনচন বেরেন, ও ভসই ভগা হনযাে বরধো  ভস ভনা  এেনও 

ভিরটচন। ভগা হনযাও বন্ধ হ ়েচন, চহন্দুে দে আে িুসেিানরদে দেও নারদে ভজহাদ 

োর ়েচন। িাঝোন ভথারক ভসবারেে দাো ়ে পাাঁি-সানজন চনেীহ ভোরকে প্রাি ভগে! ভগােে 

নারি িানুরষে প্রাি  া ়ে! 
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হঠাৎ চনচন ভহা-রহা করে ভহরস উঠরেন। নােপে বেরেন, ভসবাে ভনািাে িাথাা ়ে ভিাট 

ভেরগচেে না  ভসই ভথারক চনি ়েই ভনািাে িাথাাটা োোপ হর ়ে ভগরে। নইরে নুচি আিাে 

কারে চফরে আসরব ভকন  আচি ভনািাে ভকানও উপকাে কচেচন, কনযবয পােন 

করেচেোি িাত্র। উপকােীরক দ্রুন েুরে  াও ়োই ভনা এ দুচন ়োে চন ়েি! 

  

েেন েচজ্জনোরব বেে, আিাে অরনক আরগই আসা উচিন চেে। চকন্তু ভসবারে আচি 

ে ়ে ভপর ়ে কটক েহরে পাচের ়ে চগর ়েচেোি। নােপে অরনক ভদে  ুরে িীজযা সারহব 

বেরেন, ভবে করেে। কটক োন্ত জা ়েগা, দাো-হাোিা হ ়ে না। পাটনা ়ে এরসে, 

সাবধারন ভথারকা। এোরন আবাে ভ -রকানও চদন দাো বাধরন পারে। ভনািাে বযাি বুচঝ 

ভনািা ়ে আবাে পাটনা ়ে বদচে করেরে  

  

েেন বেে, চজ না। ভস িাকচে আচি অরনক চদন আরগ ভের ়ে চদর ়েচে। এেন আচি 

ভস্পারকন ইংচেে ভেোবাে স্কৃুে েুরেচে। 

  

পাে চফরে চনচন েেরনে িুরেে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, ভস্পারকন ইংচেে  নুচি ইংরেচজ 

োে জারনা  ভেেপী ়োে পর ়েে  

  

েেন বেে,  ৎসািানয। 

  

িীজযা সারহব চজরজ্ঞস কেরেন, হযাাঁিরেট-এে ভেষ োইনটা বেরন পারো  

  

েেরনে িরন প ়েে না। 

  

িীজযা সারহব নাাঁে দু হান বুরকে ওপে আ ়োআচ ়ে ভেরে বেরেন, অযাি দা ভেি ইজ 

সাইরেি! নােপে িুপ করে েইরেন ভবে চকেুেি। 
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েেন অস্বচি ভবাধ কেরন োগে। এবাে চক নাে চবদা ়ে ভনও ়ো উচিন! িীজযা সারহব 

কচ ়েকারঠে চদরক ভির ়ে আরেন।  াও ়োে আরগ চকেু একটা বো উচিন, ভসই কথাাটা 

েেন েুাঁরজ পারে না। 

  

একটা দী যশ্বাস ভের ়ে িীজযা সারহব বেরেন, নুচি আিাে কারে ভকন এরসে চঠক করে 

বরো। ভনা  ভকানও কােরি পুচেরেে সাহার যে দেকাে  আচি ভনা আে ভনই, নরব 

এেনও ভকউ ভকউ আিাে কথাা িারন। 

  

েেন বেে,  না, আচি ভস েকি ভকানও প্রর ়োজরন আচসচন। শুধু আপনারক একবাে 

ভদেরন ইরে হে। 

  

িীজযা সারহব বেরেন, এই ভনা ভদেরে। চদন গুনচে। বযাটাো আিারক এরকবারে েনি 

করে চদে না ভকন  

  

েোরবে ভগোরস একটা িুিুক চদর ়ে বেরেন, আিাে আননা ়েীো চেে িুসেিান। গুণ্ডা 

বদিাে সব সম্প্রদার ়েে িরধযই আরে। আিারক  চদ ভকানও চহন্দু গুণ্ডা িােন, না হরে 

বযাপােটা সাম্প্রদাচ ়েক েং ভপর ়ে ভ ন। চকেু চহন্দুে ওপে বদো ভনও ়ো হন, আিাে 

পচেবারেে ভোকরদে সিি চহন্দুরদে ওপেই জানরিাধ জরন্ম ভ ন। একজন আধজরনে 

ভদারষ সিগ্র জানটারক  ৃিা কো িেি অচেোে েেি। নুচি একটু েোব পান কেরব 

নাচক, না হরে ভগোস আনরন বচে। 

  

েেন বেে, আরজ্ঞ না, আিাে অরেযস ভনই। আচি বেং এবাে  াই।  

  

িীজযা সারহব বেরেন, ভোদা হারফজ।  চদ ইরে হ ়ে, আবাে এস। োে করে 

ভেেপী ়োরেে। একোচন গ্রন্থ পর ়ে এরো না চনর ়ে কথাা বো  ারব। 
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বাইরে ভবচের ়ে আসাে পে েেরনে িরন প ়েে, ভসচেনা নাম্নী পচেিাচেকাচটে কথাা 

চজরজ্ঞস কো হে না। ভস নারক ব ়ে িিনােরে ভসবা করেচেে। নারক আে একবাে 

ভদেরে োে োগন। 

  

িীজযা সারহরবে কারে েেন িারঝ িারঝ আসরব চঠক কেরেও আে  াও ়ো হর ়ে উঠে 

না। ভেেপী ়োরেে কথাা বরে িীজযা সারহব ে ়ে পাইর ়ে চদর ়েরেন। ভনিন োরব ভস ওই 

ইংরেজ িহাকচবে েিনা পর ়েচন, আবাে চক ননুন করে প ়োশুরনা শুরু কেরন হরব  িন 

ভ  ব ়ে অচাে হর ়ে আরে। িানুরষে সে পাবাে জনয ভস বযাকুে, িীজযা সারহরবে িনন 

একজন অসুা িানুরষে কারে চগর ়ে বসরে চক ভস অোব চিটরব  

  

ক্লারস প ়োরনাে বযাপােটারনও একর র ়েচি এরস ভগরে। ব ়েস্কৃ োত্ররদে কারুেই প্রকৃন 

ভেোপ ়ো ভেোে আগ্রহ ভনই। নাো চহচন্দ বা উদুযরন চকেু চকেু বাকয কনচে করে আরন, 

শুধু ভসগুচেেই ইংরেচজ আরগ োরগ ভজরন চনরন িা ়ে। আই অযাি অযাট ইওে সাচেযস, 

আই অযাি ইওে ভিাি ওচবচ র ়েন্ট সােরেন্ট সযাে, িাই ভহাে ফযাচিচে ইজ অযাট ইওে 

িাচসয…এে বাইরে অনয ভকানও চবষ ়ে বা বইপত্র চনর ়ে কথাা বেরন ভগরে োত্রো 

অনযিনস্কৃ হর ়ে পর ়ে, হঠাৎ চবদা ়ে চনরন িা ়ে।  

  

নাে স্কৃুরেে সুনাি অবেয ভবর ়েই িরেরে। োত্রসংেযা বা ়োবাে জনয নানান িহে ভথারক 

িাপ আরস। অরনক সি ়ে কচঠন কথাা বরে ভকানও ভকানও প্রোবোেী বযচক্তরকও চফচের ়ে 

চদরন হ ়ে। নাে একাে পরে আে ভবচে প ়োরনা সম্ভব ন ়ে। আেও চেেক চনর ়োগ করে 

েীচনিনন একটা স্কৃুে িাোবােও ইরে ভনই নাে। এচদরক অযান্ড্রজজ সারহরবে স্কৃুে ভথারক 

প্রিাব এে, েেন ভসোরন ভ াগ চদরে অরনক ভবচে টাকা পারব, েেন ভস প্রিাবও 

উচ ়ের ়ে চদে। 

  

একচদন আে একজন পূবযপচেচিন এরস হাচজে হে েেরনে ব ়েস্কৃ পাঠোো ়ে। চেউপূজন 

সহা ়ে, কংরগ্ররসে ভননা এবং ইদানীং একজন ব ়ে বযবসা ়েী। ভগাহনযা বন্ধ আরন্দােরনে 

একজন ভজাোরো প্রবক্তা চহরসরব এ অিরেে বহ িানুষ নারক ভিরন। োেরনে চবচেন্ন 
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অিরে কংরগ্ররসে অচধরবেরন উচকে বযাচেিােরদেই প্রাধানয, নাাঁো ইংরেচজ বক্তৃনাে 

বান ভোটান। চেউপূজন ইংরেচজ জারন না, ভস বুরঝরে ভ  ইংরেচজ না চেেরে সবযোেনী ়ে 

ভননৃরত্ব াান পাবাে ভকানও আো ভনই। 

  

েেনরক চিনরন ভপরে চেউপূজন েুবই আহ্লাচদন। আরবরগে বরে ভকাোকুচে করে 

ভফেে। েেন ভ  আে োত্র চনরন িা ়ে না, ভস কথাা এে িুরেে ওপে বরে কী করে  ভস 

বেে, চেউপূজনচজ আপনারক ভেোবাে িনন ইংচেচজ আচি জাচন না। বক্তৃনা ভদবাে 

িনন ইংচেচজ চেেরন হরে আপচন সারহবরদে স্কৃুরে  ান। 

  

চেউপূজন বেে, সারহবরদে আচি  ৃিা কচে। কদবাৎ সারহবরদে সরে গার ়েে ভোাঁ ়ো ভেরগ 

ভগরে আচি গো ়ে িান না করে চকেু োই না। আচি চক ভবচিরন বরস অনয োত্ররদে সরে 

ইংচেচজ চেেব  চসংহচজ, ভনািা ়ে  েন ভপর ়েচে, আচি ভনািাে বাচ ়ে আসব, নুচি আিাে 

বাচ ়েরন  ারব, আিো সবযেি ইংরেচজরন বানচিন কেব। এইোরব নুচি আিা ়ে ভেোরব। 

নুচি নাচক সূ য প্রসারদে ভেরেরক ভেোরন োচজ হওচন, এোন ভথারক হচঠর ়ে চদর ়েে  ওো 

চকন্তু েুব েগিটা ভোক। অরনক েিনা। 

  

েেন বেে, একজন িািাে কারক ভেোরব না ভেোরব, ভস বযাপারে নাে স্বাধীননা 

থাাকরব না  চেউপূজন বেে, ওসব কথাা োর ়ো! এেন ভথারক নুচি প্রচন সরন্ধরবো আিাে 

বাচ ়ে ভেরন  ারব। িাে োও ়োরন পােব না, োাঁচট চ  আে িাোই পারব। হযাাঁ োে কথাা, 

চেগচগেই কেকানা ়ে কংরগ্ররসে অচধরবেন হরে, নুচি ভসোরন  াে ভনা  আিো 

একসরে  াব। 

  

েেন বেে, না, আচি কেকানা  াব না। চেউপূজন বেে, ভস কী, ভকন  ারব না  নুচি 

ভনা কংরগ্রস সম্পরকয আগ্রহী চেরে। কেকানা ়ে েুব ব ়ে অচধরবেন হরব।  

  

েেন বেে, এেন আে আিাে কংরগ্রস সম্পরকয আগ্রহ ভনই। চেউপজন অবাক হর ়ে 

বেে, কংরগ্ররসে প্রোব িিে ে ়োরে, এেনই ভনা আেও ভবচে িানুরষে ভ াগ ভদও ়ো 

উচিন। ভনািাে কেকানা  াবাে ো ়ো আচি চদর ়ে ভদব। ভনািারক ভ চেরগট করে ভনব 
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আচি। েীনকারে সব স্কৃুে বন্ধ থাারক। একজন বাোচে সরে থাাকরে আিােও সুচবরধ 

হরব। 

  

েেন বেে, আচি বাোচে নই, আসারিে িানুষ। চেউপূজন বেে, বাংো োষাটা ভনা 

জারনা। ভনািাে সরে কথাা বরে বরে ইংচেচজে সরে সরে বাংোটাও ঝাচের ়ে ভনব। 

  

চেউপূজন ো ়েে না, ভস প্রা ়েই আরস, েেনরক ভজাে করে চনরজে বাচ ়েরন চনর ়ে  া ়ে। 

কেকানা ়ে  াবাে পচেকল্পনা করে। ওচদরক বােীনও নারক বরোদা ়ে চনর ়ে  াবাে জনয 

ভেরগ আরে। কেকানা  াবাে চবন্দুিাত্র অচেপ্রা ়ে ভনই েেরনে, চেউপূজরনে হান ভথারক 

ো ়ো পাবাে জনয ভস বেং বরোদা ভ রন োচজ আরে। 

  

একচদন িধয োরন প্রবে ভোেরগাে শুরন েেরনে  ুি ভেরে ভগে। চকেু ভোকজন আগুন 

আগুন বরে চিৎকাে কেরে। এই েীনকারে েহরেে এোরন ভসোরন প্রা ়েই আগুন োরগ। 

েীন কাটাবাে জনয অরনরক  রেে িরধয কারঠে ধুচন জ্বারে, নােপে অসাবধাননা ়ে ভসই 

আগুন েচ ়ের ়ে  া ়ে। আজ আবাে ভকাথাা ়ে োগে  

  

েেন উরঠ ভদেরন ভগে জানো চদর ়ে। ভদানো ়ে ভস একা থাারক। নাে পচেিােকচট োরত্র 

চনরজে বাচ ়ে িরে  া ়ে।  রেে দেজা বন্ধ, নাই েেন চকেুেরিে জনয ভটেই ভপে না ভ  

আগুন ভেরগরে নােই বাচ ়েরন। দেজা েুরে  েন ভস ভদেরন ভগে, নেন চসাঁচ ়েে 

অরনকোচন আগুন উরঠ এরসরে। 

  

বাাঁিাে সহজান ভপ্রেিা ়ে ভস েুরট ভবরুরন ভগে ভসই আগুন ভেদ করে। োচনকটা চগর ়েও 

থািরক ভগে ভস। এরকবারে োচে হারন  ারব  চকেু টাকা প ়েসা ভস জচির ়েরে, 

কর ়েকোনা চগচন ও ভিাহে ভস ভেরেরে একচট ভোট চটরনে বারে। ভস বােটা আবাে এক 

কারঠে আেিাচেরন নাো বন্ধ। অচন হর ়োহচ ়েরন িাচব েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না। িাচব 

ভপরেও চঠক েুেরন িা ়ে না। ভেষ প যন্ত বােটা  েন ভস বাে কেে, ননেরি আগুন 

ভপৌাঁরে ভগরে ওপরেে দেজা প যন্ত। কারঠে ভেচেংটা দাউ দাউ করে জ্বেরে। এে িধয 

চদর ়ে  াও ়ো অসম্ভব। বােটাে ভোরে েেন জীবন চবপন্ন করে ভফরেরে। 
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অরনক চবপদ পাে হর ়ে এরসরে েেন, ভবাঁরি থাাকাে ভজদ ভস কেনও োর ়ে চন। বাাঁিরন 

নারক হরবই। বােটা বগরে চনর ়ে ভস ভদৌর ়ে পারেে োরদ চগর ়ে পাাঁচিে টপরক ঝাাঁপ চদে 

অন্ধকারে। পার ়ে দারুি ভিাট োগরেও ভস িেে না, হযাাঁরিাে-পযাাঁরিাে করে সরে ভগে 

োচনকটা দূরে, কর ়েকজন ভোক এরস ধোধচে করে নারক চনর ়ে ভগে আেও চনোপদ 

দূেরত্ব। 

  

ভসোরন বরস বরস ভস ভদেরন োগে অচ হযে েীো। নাে স্কৃুরেে সব আসবাব সরিন 

বাচ ়েটা জ্বেরে। ওোরন ভনা ভকানও আগুন চেে না, ভকউ ভকানও দাহয পদাথায বা ভনে 

েচ ়ের ়ে চদর ়ে আগুন োচগর ়েরে  এন না ়োনাচ ়ে আগুরন সবটা গ্রাস করে চনে। 

  

পার ়ে অসহয  ন্ত্রিা সরত্ত্বও েেন হাসে। েগবারনে পেীো  আবাে নারক একটা 

পেীো ়ে ভফো হে  সাো জীবন  চদ েুাঁচ ়ের ়ে েুাঁচ ়ের ়েও বাাঁিরন হ ়ে, নবু ভস আে ভকানও 

চবগ্ররহে কারে িাথাা ভনাও ়োরব না। 

৫৩. কনযাদা ়েগ্রি চপনাে েূচিকা 

কচবরকও কেনও কেনও কনযাদা ়েগ্রি চপনাে েূচিকা চনরন হ ়ে। একাকী ভেোে ভটচবরে 

চনচন িুক্ত চবহে, ভসই ভটচবে ভের ়ে উরঠ এরেই চনচন ভটে পান ভ  আসরে চনচন সংসারে 

আবদ্ধ জীব। অরনক সি ়ে ভসই কল্পনাচবহােী িন বািরবে িাচটরন এরস আের ়ে পর ়ে, 

েন-চবেন হ ়ে। কনযবয, দা ়ে-দাচ ়েরত্বে ভবাঝা চনরন কচব পোেুে হন না, সবাইরক 

ভদচের ়ে চদরন িান ভ  আচিও এসব পাচে, নবু অকমিতাৎ কেনও কেনও ভসই ভবাঝা কাাঁধ 

ভথারক চপেরে পর ়ে  া ়ে, চকংবা উত্তরে  াবাে কথাা, কচব িরে  ান দচেরি। 

  

িাধুেীেনা ভবে  াগেচট হর ়েরে। রূরপ-গুরি এক অচিনী ়ো চকরোেী। ভিারিা বেে পাে 

করে পরনরো ়ে পা চদর ়েরে, এেনও নাে চবর ়েে বযাপারে চপনাে হাঁে ভনই। এেপে ভ  

ভস অেেিী ়ো হর ়ে  ারব! স্বািী কল্পনাচবোসী বরে স্ত্রীরক ভবচে ভবচে বািববাদী হরন 
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হ ়ে, স্ত্রীরকই ধেরন হ ়ে সংসারেে হাে। কচবপত্নী প্রা ়েই কনযাে পাত্র ভোাঁজাে জনয না ়ো 

ভদন স্বািীরক। েবীন্দ্রনাথা চবরেষ গা করেন না। ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন প্রচন বেেই 

দু’চননচট চবর ়ে হ ়ে,  টক- টচকো চন ়েচিন  ানা ়োন করে, নাো নানা েকি সম্বন্ধ চনর ়ে 

আরস। আে ভবচে ভদচে কেরে ভির ়ে অেেিী ়ো হর ়ে  ারব বরে নাো িৃিাচেনীে কান 

োেী করে। িৃিাচেনীও সেো ও ইচন্দোে অবাা ভদরেরেন, চনরজে কনযারক ভসই 

অবাা ়ে চনর ়ে ভ রন িান না। ভির ়েে ব ়েস ভবচে হর ়ে ভগরে নাে জনয আে সুপাত্র পাও ়ো 

 া ়ে না সহরজ। ইচন্দোে চবর ়ে হর ়েরে বরট ভেষ প যন্ত, চকন্তু না চনর ়ে কি ঝারিো 

হ ়েচন। সেোে ভনা এেনও চবর ়েে নািগন্ধ ভনই, ভস চধচে হর ়ে  ুরে ভব ়ো ়ে, একাচধক 

পুরুষ নাে কাোকাচে ঠুকিুক করে, ঠাকুেবাচ ়েে ধাো ভস এরকবারেই িারন না। 

  

চকন্তু  টরকে িােফন পাত্র চনবযািন েবীন্দ্রনারথাে পেন্দ হ ়ে না। দফা ়ে দফা ়ে চবচেন্ন 

পাত্র-পে এরস ভির ়ে ভদরে  ারব, নারদে োচনে  ত্ন কেরন হরব, নাো ভকানও 

অসিীিীন প্রশ্ন কেরেও ভিরন ভনও ়ো ো ়ো উপা ়ে ভনই, এবং সহয কেরন হরব 

প্রনযােযান। িাধুেীেনা নাে ব ়ে আদরেে, কন  ত্ন করে নারক চেচের ়েরেন বাংো, 

ইংচেচজ, সংস্কৃৃন। অচন িিৎকাে নাে ভেোে হান। িিযা করে ভগরে ভস কারে একজন 

ব ়ে ভেচেকা হরন পারে। এিন কনযােত্নরক চক  াে নাে হারন ভদও ়ো  া ়ে! 

  

চনরজই ভ  উরদযাগী হর ়ে পাত্র েুাঁজরবন, ভস সি ়েও ভনই েবীন্দ্রনারথাে। এেন নাে েযাচন 

অরনক েচ ়ের ়েরে, চবচেন্ন সো সচিচনরন প্রা ়েই নাে  াক পর ়ে, োষি চদরন হ ়ে, গানও 

গাইরন হ ়ে, ভেোরেচেে িাপও ভবর ়ে ভগরে, চেেরনও হরে প্রিুে। োেনী পচত্রকাে দাচব 

ভনা ভিটারন হরেই, এে ওপে আবাে নব প যা ়ে বেদেযন পচত্রকাে সম্পাদনাে দাচ ়েত্ব 

প্রা ়ে ভজাে করেই িাচপর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে নাাঁে ওপে। েবীন্দ্রনাথা এ দাচ ়েত্ব চনরন িানচন, 

ভকননা পাঠক ও সিারোিক পরদ পরদ নাে সরে বচিিিরন্দ্রে নুেনা কেরব, সম্পাদক 

বচিরিে কৃচনত্ব এেনও প যন্ত নুেনাহীন। দাচ ়েত্ব  েন চনরনই হর ়েরে, নেন পচত্রকাে 

িান  ারন েুণ্ণ না হ ়ে, নাই েবীন্দ্রনাথা চনরজে েিনা চদর ়েই প্রা ়ে েচের ়ে চদরেন, প্রচনচট 

সংেযা। প্ররনযক সংেযা ়ে থাারক নাে েচিন গান ও কচবনা, প্রবন্ধ, ধাোবাচহক উপনযাস, 
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সিসািচ ়েক প যারোিনা। চেেরন নাে ক্লাচন্ত ভনই। ‘োেনী’ পচত্রকা ়ে চেেরেন 

ধাোবাচহক ‘চিেকুিাে সো’ ও ‘নিনী ়ে’, ‘বেদেযন’-এ শুরু কেরেন ‘ভিারেে বাচে’ 

উপনযাস। এক সরে চননচট ধাোবাচহক ভেোে কথাা এে। 

  

এই সরবে ওপে জচিদাচেে কাজ ভদোশুরনাে দাচ ়েত্ব ভনা আরেই।  

  

একচদন চপ্র ়েনাথা ভসন কথাা ়ে কথাা ়ে বেরেন, বনু্ধ, ভনািাে ব ়ে কনযাচটে চববারহে কথাা 

চকেু োবে নাচক  শুনোি, চবহােীোে িিবনযীে ভেরে েেরনে চবর ়েে উরদযাগ িেরে। 

ভেরেচট ভবে উপ ুক্ত। ওো আিাে প্রচনরবেী ভনা, আচি অরনক চদন  াবৎ ওরদে চিচন। 

  

ভ ন আকারেে িাাঁদ হারন ভপরেন। চবহােীোে ননুন বউঠারনে চপ্র ়ে কচব চেরেন, 

েবীন্দ্রনাথাও এক সি ়ে ওাঁে ভেো পেন্দ কেরনন। দুই কচবে পচেবারেে িরধয কটুচম্বনাে 

ভির ়ে আদেয আে কী হরন পারে! ভেরেচটও ভবে ভ াগয, উ্চপ চেচেন, িুরেে েহরে 

ওকােচন শুরু করেরে। কেকানা ভের ়ে িুরেরেে িনন দূে েহরে  াও ়োে ভ ৌচক্তকনা 

আরে। বনযিারন বাোচেে িরধয উচকে বযাচেিারেে সংেযা অরনক। কেকানা ়ে সবাই 

চিরে প্রচনর াচগনাে িরধয না পর ়ে ভোাঁজ েবে ভন ়ে ভ , োেরনে ভকান ভকান েহরে 

এেনও ভনিন আইনজ্ঞ ভনই। কেকানাে উচকেো ভসোরন চগর ়ে চবনা প্রচনর াচগনা ়ে 

আাঁচকর ়ে বরস। এইোরব োেরনে প্রা ়ে সব েহরেই বাোচে ভেরেো ওকােচন- াক্তাচে-

চেেকনাে পদগুচেরন েচ ়ের ়ে পর ়েরে। েেৎ  েন িুরেরে ভগরে, নেন অচবেরম্বই পোে 

জচির ়ে ভফেরব চনুঃসরন্দরহ। 

  

ভেরেচটরক ভদোেও প্রর ়োজন ভবাধ কেরেন না েবীন্দ্রনাথা, নেুচন সিচন জাচনর ়ে 

চদরেন। 

  

চকন্তু োে কথাা না হরে চবর ়ে হ ়ে না। 
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েবীন্দ্রনাথা অনুযৎসারহ িৃিাচেনীরক েবেটা জানারনই চনচন চকেুেি ভ্রূ কুচিন করে 

েইরেন। নােপে বেরেন, নুচি ভদেরে না শুনরে না, ভেরেচট কানা না ভোাঁ ়ো জানরে 

না, আরগই কথাা চদর ়ে এরে। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, চবহােীোে িিবনযীে ভেরে। ভস কেনও কানা ভোাঁ ়ো হরন পারে  

  

সরে সরে চনরজই ভহরস ভফরে আবাে বেরেন, না না, না ন ়ে। চপ্র ়েনাথা আিারদে চবরেষ 

শুোথাযী বনু্ধ, ভস কেনও ভজরনশুরন ভবোে সরে কানা ভোাঁ ়ো ভেরেে সম্বন্ধ চদরন পারে  

নাে ওপে আচি েুব েেসা কচে। জারনা, চবহােীোে েুব সেে, সাদাচসরধ িানুষ চেরেন, 

নারক আিাে েুব পেন্দ। 

  

িৃিাচেনী বেরেন, আচি চক শুধু শ্বশুেরক পেন্দ করে ভির ়েে চবর ়ে ভদব নাচক  নুচি 

আরগ ভেরেরক একবাে ভদোে বযবাা করো।  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, পাত্র-পরেে বাচ ়েরন চগর ়ে ভনা ভদোে েীচন ভনই। না ো ়ো েেৎ 

থাারক িুরেরে। চঠক আরে, চপ্র ়েনাথারক বরে নাে একোনা ফরটাগ্রাফ ভজাগা ়ে কো  া ়ে 

চক না ভদেচে আচি। 

  

িৃিাচেনী বেরেন, নুচি কন জা ়েগা ়ে  াও। একবাে িুরেরে চগর ়েও ভনান নারক ভদরে 

আসরন পারো। পাত্র-পরেে বাচ ়েে অবাা, অরনকগুচে অচববাচহনা ননদ আে চবধবা জা 

আরে চকনা, এসবও ভোাঁজেবে চনরন হ ়ে। 

  

চবহােীোে িিবনযী ভবে কর ়েক বেে আরগ গন হর ়েরেন। বাচ ়েে অবাা সাধােি। 

কনযাে চপনা হর ়েও েবীন্দ্রনাথা গো ়ে িাাঁদে ঝুচের ়ে পাত্রপরেে িাো হরন চিধাচবিতন 

হরেন, চপ্র ়েনাথা ভসরনে বাচ ়েরন উে ়েপরেে কথাা শুরু হে। পারত্রে এক োই ঋচষবে 

অচন সুপুরুষ, এরক ভদরেই ভবাঝা  া ়ে, েেৎও িাধুেীেনাে অনুপ ুক্ত হরব না। 
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প্রথারিই পাত্র-পে কুচ ়ে হাজাে টাকা পি ভির ়ে বসে। েবীন্দ্রনাথা েুব দরি ভগরেন। অন 

টাকা চনচন পারবন ভকাথাা ়ে  বযবসা কেরন চগর ়ে অরনক টাকা ঋি হর ়ে  ভগরে, সদয 

চনরজে জনয একটা বাচ ়ে বাচনর ়েরেন, হান এরকবারে েূনয। চবর ়েে আনুষচেক েেি চনর ়ে 

চিন্তা ভনই। চপনা ভদরবন্দ্রনাথাই এেনও সিি নাচন-নানচনরদে চববারহে বয ়ে বহন 

করেন, িৃিাচেনীে গহনা ভথারক ভ ৌনুকও ভদও ়ো  ারব  রথাি, চকন্তু পরিে কযাে টাকা 

ভজাগা ়ে কো ভ  অসম্ভব। 

  

নবু, এিন সুপাত্ররক চকেুরনই হানো ়ো কো িরে না। চবহােীোে িিবনযীে ভেরেরক 

চনরজে জািানা চহরসরব েবীন্দ্রনাথা ইচনিরধয ধরেই চনর ়েরেন। ননুন বউঠান ভবাঁরি 

থাাকরে, এই চবর ়েে সম্বন্ধরন চনচন চনি ়েই েুব উৎসাচহন হরনন। িৃিাচেনী 

চবহােীোরেে নারিে িিয চকেুই ভবারঝন না, চনচন বুঝরনন। ‘নিনী ়ে’ চেেরন চেেরন 

ইদানীং ননুন বউঠারনে কথাা আবাে েুব িরন প ়েরে। এিনকী ভিারেে বা চে ভেোে 

সির ়েও। 

  

চবর ়েরন পি ভদও ়ো ভ  গরু-োগে ভকনা ভবিাে সিান, এই কুপ্রথাা সিাজ ভথারক ভঝচটর ়ে 

চবদা ়ে কেবাে কথাা েবীন্দ্রনাথা চনরজও অরনকবাে ভেরবরেন, ভদরবন্দ্রনাথা এই প্রথাাে 

ভ াে চবরোধী, এসব েুরে ভগরেন েবীন্দ্রনাথা। চনচন চবহােীোরেে ভেরেরক জািানা 

চহরসরব পাও ়োে জনয পি চদরনও োচজ। শুরু হে ভগা-হাটাে দোদচে। কুচ ়ে হাজাে 

ভথারক নািরন নািরন দে হাজারে ভপৌাঁরে পাত্রপে অন ়ে হর ়ে েইে। ভেষ প যন্ত 

েবীন্দ্রনাথা নারনই সিচন জানারেন, নেন পাত্র-পে আবাে ভকৌেরে িুরেে ভথারক 

েেরনে  াও ়ো-আসা ও বে াত্রীরদে োহা েেি বাবদ আেও দুহাজাে বাচ ়ের ়ে চনে। 

ভিাট বারো হাজাে। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, চবর ়েে নাচেে চঠক কেবাে োে আপনারদে ওপে। নরব আিারদে 

একচট পাচেবাচেক প্রথাা আরে। চববারহে কর ়েকচদন আরগ পাত্ররক ব্রাহ্মধরিয দীো চনরন 

হরব। 
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চপ্র ়েনাথা বেরেন, ভস কথাা আচি ওাঁরদে আরগই জাচনর ়েচে। েেৎ ব্রাহ্ম হরন োচজ আরে। 

  

ঋচষবে বেে, চঠক আরে, দাদারক কর ়েকচদন আরগই আসাে জনয নাে কেব। ভ চদন 

দীো হরব, ভসচদনই আপনাো পরিে টাকাটা চদর ়ে ভদরবন। ওই টাকাটা আিারদে আরগই 

িাই। 

  

েবীন্দ্রনাথা আ ়েিোরব বেরেন, আরগই চদরন হরব  ঋচষবে বেরেন, হযাাঁ। িা ভসই কথাাই 

বরে চদর ়েরেন। চননচদন আরগ বা পরে ভদও ়ো ভনা একই কথাা।  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, না চঠক। ভসই বযবাাই হরব।  
  

পরিে ওই বারো হাজাে টাকা ভদবাে সংাান েবীন্দ্রনারথাে ভনই। চকন্তু চনচন জারনন, 

প্রচনচট চববারহে পে কনযা-জািানা  েন ভদরবন্দ্রনাথারক প্রিাি জানারন  া ়ে, চনচন 

নারদে ভবে কর ়েকচট চগচন চদর ়ে আেীবযাদ করেন। ভসই চগচনগুচেে িূেয বারো হাজারেে 

কি হরব না। 

  

চপনারক সব জানাবাে জনয েবীন্দ্রনাথা ভগরেন ওপে িহরে। ধযানেে করে ভদরবন্দ্রনাথা 

সব শুনরেন, পারত্রে পাচেবাচেক অবাা, কচট োই ভবান, কনচদন ধরে ওকােচন শুরু 

করেরে সব ভজরন চনরেন েুাঁচটনাচট প্রশ্ন করে, নােপে বেরেন, ভবে ভনা, োজাচিরক 

বরে দাও সব বরন্দাবি কেরন, আচনরথা ়েনাে ভ ন ত্রুচট না থাারক।  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, োজাচিিোইরক আেীবযাদী চগচনগুচে সংগ্রহ করে চদরন বেব  ওো 

আরগ ভির ়েরেন। 

  

চনষ্পেকোরব কর ়েক িুহূনয ভির ়ে েইরেন ভদরবন্দ্রনাথা। নােপে অচনে ়ে ধীেোরব 

বেরেন, ওই ভ ৌনুক ভনা আিাে আেীবযাদস্বরূপ। আরগ চদরন হরব ভকন  ওো চক আিা ়ে 

চবশ্বাস করেন না  চববারহে পূরবযই ভ ৌনুক িাইবাে কী কােি, না ভনা বুঝরন পােোি 

না। 
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েবীন্দ্রনারথাে িাথাা ়ে ভ ন বজ্রপান হে। চে চে চে, এ কী করেরেন চনচন  এ ভ  নাে 

চপনাে প্রচন িেি অপিান। ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুরেে িনন িানুরষে বদানযনা ়ে অচবশ্বাস। 

েবীন্দ্রনাথা কী করে এ প্রিারব োচজ হর ়েচেরেন, ভকান িুঢ়েনা নারক ভপর ়ে বরসচেে। 

  

চনুঃেরব্দ চকেুেি বরস থাাকাে পে চনচন ভবচের ়ে ভগরেন িুে চনিু করে। 

  

পুরো একটা চদন চনচন বাচ ়েরন বরস েইরেন িুপিাপ। এই সিরটে কথাা চনচন স্ত্রীরকও 

বেরন পারেন না। এিন অসিানজনক েনয শুরন িৃিাচেনীও দারুি িরট উঠরবন চনচিন। 

েনয বদরেে কথাাই বা চনচন এেন বরেন ভকান িুরে, চপ্র ়েনাথারক সােী ভেরে চনচন 

চনরজই ভ  োচজ হর ়ে এরসরেন। 

  

কারজে েুরনা ভদচের ়ে েবীন্দ্রনাথা িরে ভগরেন চেোইদরহ।  াবাে আরগ চপ্র ়েনাথারক 

ইচেন চদর ়ে ভগরেন, অনয ভকানওোরব এই সিট চনেসন কো  া ়ে  চক না নাে উপা ়ে 

েুাঁজরন। ভস সম্ভাবনা েুবই কি। পাত্রপরেেও িারন ভেরগরে। োবী েশুে েবীন্দ্রনাথা 

চনরজই কথাা চদর ়ে কথাাে ভেোপ কেরেন, এ কী েকি বযাপাে  ঠাকুে বাচ ়েে পাচেবাচেক 

প্রথাা আরে, নারদেও বুচঝ চকেু প্রথাা থাাকরন পারে না, ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়ে ো ়ো 

আে চক ভকাথাাও পাত্রী পাও ়ো  ারব না  েেরনে িনন পারত্রে জনয েন েন ভির ়েে 

বাপ েুরট আসরব! 

  

চেোইদরহ েবীন্দ্রনাথা এবারে একা। িন োে ভনই। কনযাে চববারহে জনয উনো হর ়ে 

টাকা-প ়েসা চনর ়ে দোদচে। আরগ ভদও ়ো, পরে ভদও ়ো এইসব চিন্তা কেরেই িরন ভকিন 

ভ ন গ্লাচনে োব আরস। এই সব চিন্তা ভঝর ়ে ভফেরন হরব, না হরে চকেু ভেো  ারব না। 

ভেোটাই ভনা নাে আসে কাজ। 

  

ভজযাৎিাি ়ে োরত্র ভবারটে োরদ দাাঁচ ়ের ়ে ভির ়ে থাারকন আকারেে চদরক। নদীে েরোেে 

েব্দ বাজরন থাারক সেীরনে িনন। েবীন্দ্রনারথাে িরন হ ়ে, ভক আচি, কী আিাে পচেি ়ে  

কারুে ভিারে আচি ধনীে নন্দন, সংসােী, পাাঁিচট পুত্রকনযাে জনক। ভকউ োরব, আচি 

এক চবচেি জচিদাে। কারুে কারে আচি সম্পাদক, ভেেক, গা ়েককচব। একই িানুরষে 
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অরনক পচেি ়ে থাাকরন পারে, চকন্তু  েন আচি সমূ্পিয একা, নেন আচি শুধুই কচব। 

একজন কচবে প্রকৃন পচেি ়ে চক ভকানও িানুরষে পরে জানা সম্ভব  

  

হঠাৎ চবদুযৎ িিরকে িনন িরন এরস  া ়ে কর ়েকটা কচবনাে োইন :  

  

বাচহে হইরন ভদরো না এিন করে 

আিা ়ে ভদরো না বাচহরে। 

আিা ়ে পারব না আিাে দুরে ও সুরে, 

আিাে ভবদনা েুাঁরজা না আিাে বুরক, 

আিা ়ে ভদচেরন পারব না আিাে িুরে, 

কচবরে েুাঁচজে ভ থাা ়ে ভসথাা ভস নাচহ ভে… 

  

নীরি ভনরি এরস েিরনে আরো ়ে ঝেঝে করে অরনকগুচে পেচক্ত চেরে ভফোে পে 

একটু থাারিন। কচবনা-পাঠকরক ধাাঁধাে িরধয ভফো োো চক চঠক হরব  কচবে একটা 

চনেৃন পচেি ়ে আরে, ভস কথাা চকেুটা আোরস বরে ভদও ়োও  া ়ে।  

  

ভ  আচি স্বপন-িূেচন ভগাপনিােী, 

ভ  আচি আিারে বুচঝরন বুঝরন নাচে, 

আপন গারনে কারেরন আপচন হাচে, 

ভসই আচি কচব, ভক পারে আিারে ধচেরন… 

  

পেচদন সকারেই আবাে চিন্তাে োে িাথাা ়ে ভিরপ বরস। কনযাে চবর ়েে বযাপােটা উরপো 

কো  া ়ে না। চবহােীোরেে ভেরেে সরে িাধুেীেনাে সম্বরন্ধে কথাাটা অরনকটা 

জানাজাচন হর ়ে ভগরে, এেন এটা কাচির ়ে ভগরে ভোরক হাসরব।  

  

অরনক ভেরবচিরন্ত চনচন িুরেরে েেকুিােরকই একটা চিচঠ পাঠারেন সব বযাপােটা 

ভোোেুচে চেরে। ভস চেচেন, আধুচনকিনস্কৃ  ুবক, ভস চনচিন পিপ্রথাা সিথাযন কেরব 

না। 
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কর ়েকচদরনে িরধযই েেরনে কাে ভথারক ঝচটচন উত্তে এরস ভগে। আগারগা ়ো ,দ্ধা ও 

চবন ়েপূিয বিরন ভেো। ভস জাচনর ়েরে ভ , ভস পিপ্রথাা সিথাযন করে না, নাে চনরজে চদক 

ভথারক টাকাপ ়েসাে ভকানও দাচব ভনই। ঠাকুে পচেবারেে কনযারক স্ত্রী রূরপ ভপরে ভস 

গচবযন ভবাধ কেরব, েবীন্দ্রনাথা ঠাকুরেে িনন একজন চবচেি বযচক্তে সাচন্নধয পাবাে জনয 

ভস আগ্রহী। চকন্তু ভস নাে জননী ও োইরদে চবরুদ্ধ িরন চগর ়ে ভকানও কাজ কেরন 

পােরব না। পচেবারেে ভোকরদে িনুঃেুণ্ণ করে চববাহ কেরন  াও ়ো  নাে পরে সম্ভব 

ন ়ে। সুনোং এ বযাপারে নাে িা-োইরদে চসদ্ধান্তই িূ ়োন্ত। 

  

চিচঠোচন পর ়ে েবীন্দ্রনাথা অেুচে হরেন না। নাে চনরজেও পুত্রসন্তান আরে। নাাঁে পুত্র 

 চদ বাবা-িার ়েে িনািন অগ্রাহয করে বউর ়েে পচেবারেে সব কথাা ভিরন িরে, নারন 

চক চনচন েুচে হরবন  এ ভেরেচটে চনরজে গুরুজরনে প্রচন ,দ্ধা আরে, এটাও ভনা একটা 

োে গুি। 

  

না হরে বুচঝ এই সম্বন্ধ ভেরে ভদও ়ো ো ়ো আে গচন ভনই। ওোও পরিে টাকা আরগ না 

ভপরে ো ়েরব না, ভদরবন্দ্রনাথাও চবর ়েে আরগই আেীবযাদী ভ ৌনুক চদরন চকেুরনই োচজ 

হরবন না। 

  

হঠাৎ একচট সিাধারনে সূত্র এে চপ্র ়েনাথা ভসরনে কাে ভথারক। েবীন্দ্রনারথাে হারন টাকা 

ভনই।  চদ ভকানও বনু্ধ দীোে চদরন ওই টাকাটা চদর ়ে ভদ ়ে, না হরেই ভনা হে। পরে 

চবর ়ে চটর ়ে িুরক ভগরে ভ ৌনুরকে টাকা ভথারক ভসই বনু্ধরক ভোধ করে ভদও ়ো ভ রন পারে। 

চপ্র ়েনাথা চনরজই ভসই দে-বারো হাজাে টাকা ভজাগা ়ে করে ভফেরন োচজ আরেন। 

  

এ প্রিারব েুবই উৎফুল্ল ভবাধ কেরেন েবীন্দ্রনাথা। এই হে োাঁচট বনু্ধে িনন কাজ। 

চপ্র ়েনারথাে প্রচন কৃনজ্ঞনা ়ে নাে িন েরে ভগে। চপ্র ়েনারথাে ভ িন সাচহনযরবাধ আরে, 

সংসাে সম্পরকযও ভসই েকি অচেজ্ঞ। চপ্র ়েনারথাে অরনক কচবনাে সিারোিনা ভ িন 

েবীন্দ্রনাথা ভিরন ভনন, ভনিচন িাধুেীেনাে চবর ়েে বযাপােটারনও নাে ওপরেই পুরোপুচে 
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চনেযে কেরন হরব। নদীে বাাঁরধে ওপে চদর ়ে হাাঁটরন হাাঁটরন েবীন্দ্রনাথা োবরেন, এেুচন 

কেকানা ়ে ভফো দেকাে। 

  

কেকানা ়ে চপ্র ়েনাথা আেও োে েবে চদরেন। দীোে চদরন নগদ টাকাটা হারন হারন 

নুরে না চদরেও িেরব। সব বযাপােটা চনচন কৃষ্ণকিে েট্টািা যরক েুরে বরেচেরেন। 

কৃষ্ণকিে ভদরবন্দ্রনারথাে চবরেষ পচেচিন এবং চবহােীোরেেও বনু্ধ চেরেন, ও পচেবারেে 

সবাই নাাঁে কথাা িারন। চনচন বরেরেন, ভদরবন্দ্রনারথাে বদরে অনয কারুে টাকা চদর ়ে 

ভদও ়োটা োে ভদো ়ে না। এ সংবাদ ভকানওিরি ভদরবন্দ্রনারথাে কারন ভপৌাঁেরে চনচন 

দুুঃে পারবন। নাে িনন িানী ভোরকে নানচনে চবর ়েে টাকা ভদরব অনয ভোক! েেত্র 

টাকা ভির ়েরে, ভসটা ভপরেই ভনা হে! কৃষ্ণকিে চনরজ এই টাকাে জনয জাচিন থাাকরবন। 

  

বাুঃ, না হরে ভনা সব সিসযা চিরটই ভগে। এবাে শুেকারজে চদন চঠক করে ভফেরেই 

হ ়ে। চপ্র ়েনাথা বেরেন, িাঝোরন অবেয একটা অনুষ্ঠান বাচক আরে। পাত্রপরেে নেফ 

ভথারক ভনা ভির ়েরক এেনও ভদোই হে না। ভেরেে িা-িাচসো একবাে পাত্রীরক ভদেরন 

িান। পাকা-রদো নারি একটা বযাপাে থাারক। চহন্দু বাচ ়ে োশুচ ়েো কেনও জািাই বাচ ়ে 

 ান না। ভির ়েরক একবাে চনর ়ে আসরন হরব েেৎরদে বাচ ়েরন। চপ্র ়েনাথা বেরেন, বনু্ধ, 

নুচি ভনািাে গাচ ়েরন করে িাধুেীেনারক চনর ়ে আসরব, ভবচেেরিে বযাপাে ন ়ে,  ণ্টা 

োরনক োগরব, ভির ়েরক ভনা পেন্দ হরবই জানা কথাা, ওাঁো ধান-দুরবযা চদর ়ে ভির ়েরক 

আেীবযাদ কেরবন। 
  

কনযাদা ়েগ্রি চপনাে েূচিকা ়ে আে একবাে প্রিণ্ড েুে কেরেন কচব। অগ্র পিাৎ চবরবিনা 

না করে চনচন এই প্রিারব োচজ হর ়ে ভগরেন। 

  

কচবপত্নী এই কথাা ভোনা িাত্র ভ ন েণ্ডপ্রে ়ে শুরু হর ়ে ভগে! ঠাকুেবাচ ়েে ভির ়েরক চনর ়ে 

 াও ়ো হরব পারত্রে বাচ ়েরন! ভির ়ে চক জরে পর ়ে ভগরে নাচক ভ  োচজ হরন হরব এিন 

অপিানজনক েরনয! এই পচেবারেে অরনক ভির ়েরক চবর ়েে পরেও শ্বশুেবাচ ়েরন পাঠারনা 

হন না, আে িাধুেীেনারক পাঠারন হরব চবর ়েে আরগ  
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িৃিাচেনী দুুঃে-রবদনা ভিরধ অধীে হর ়ে স্বািীে কারে এরস আেুে ভনর ়ে ভনর ়ে বেরন 

োগরেন, ভকন নুচি ওরদে এিন প্রিারব োচজ হরে  ভকন, ভকন  এরন ভনািারদেই 

বংরেে ভ  কন অসিান, না নুচি ভেরব ভদেরে না  চিেটাকাে বেপরেে ভোক আরস 

কনযাপরেে বাচ ়েরন। ভির ়েরক আগ বাচ ়ের ়ে পাঠারন হরব, এিন কথাা নুচি জগরন 

শুরনে  অচন গচেব  রেে ভির ়েে বাপও চনরজে বাচ ়েরনই  থাাসাধয বযবাা করে, আে 

নুচি চনেযরজ্জে িনন ভির ়েরক চনর ়ে  যাং  যাং করে ও বাচ ়ে  ারব  এরন ভনািাে চনরজে 

সিান, ভনািারদে বংরেে সিান ভ  ধুরো ়ে েুরটারব, না একবােও ভেরব ভদেরে না  

ওই পাত্র ো ়ো চক আিারদে ভির ়েে আে চবর ়ে হরব না! ওরদে সব উদেুচট্ট আবদাে 

আিারদে ভিরন চনরন হরব  

  

েবীন্দ্রনাথা েজ্জা ়ে, আত্মগ্লাচনরন, অপোধরবারধ ভ ন দারুেূন হর ়ে ভগরেন। সচনযই ভনা, 

বাোচে সিারজ অনুঢ়ো কনযারক োবী স্বািীে গৃরহ কেনও চনর ়ে  াও ়ো হ ়ে না। বাবািোই 

শুনরন ভপরে আবাে অপিান ভবাধ কেরবন। এটাও নাে িরন পর ়েচন! পাত্রপরেে কারে 

বােবাে নন হরন চগর ়ে চনচনই সব ভগােিাে পাচকর ়ে ভফেরেন। নাে স্ত্রী চবরূপ, 

িাধুেীেনাও সব জানরন পােরে িরন আ ান পারব। 

  

িৃিাচেনী ভেরে প ়ো গো ়ে আবাে চজরজ্ঞস কেরেন, নুচি ভকন ভিরন চনরে  ভকন োচজ 

হরে  

  

েবীন্দ্রনাথা অস্ফুট গো ়ে বেরেন, নাে কােি আচি একটা চননান্ত গধে। নুচি আিারক 

 া েচন গঞ্জনা চদরন পারো। ভনািাে কথাাই চঠক, আচি চনরবারধে িনন কাজ করেচে। 

  

চকন্তু পাত্রপরেে সািরন েবীন্দ্রনাথা চনরজ কথাা চদর ়ে এরসরেন, এেন প্রনযাহাে কেরবন 

কী করে  ভসও ভনা আে এক অপিানজনক বযাপাে। 

  

একটু পরে সব োগ চগর ়ে প ়েে চপ্র ়েনাথা ভসরনে ওপে। ভস-ই ভনা েুে পোিেয চদর ়েরে, 

এই চক বনু্ধে কাজ  েবীন্দ্রনাথা না হ ়ে সংসাে সম্পরকয অনচেজ্ঞ, সব চদক চবরবিনা করে 

ভদেরন পারেন না, এই প্রথাি ভির ়েে চবর ়ে চদরেন, চকন্তু চপ্র ়েনাথা ভসন ভনা  রথাি অচেজ্ঞ 
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বযচক্ত, এে আরগ চনরজে দুচট ভির ়েে চবর ়ে চদর ়ে শ্বশুে হর ়েরেন, চনচন কী করে এেকি 

আিাে গচহন প্রিাব ভিরন চনরন বেরেন পাত্রপরেে সািরন  েবীন্দ্রনাথা েুে কেরেও 

নাে চক ভসই েুে ধচের ়ে ভদও ়ো উচিন চেে না  চবর ়েে আরগই দু’পরেে িরধয একটা 

চনক্তনাে সৃচি হরন িরেরে। চপ্র ়েনাথারক একোনা ক ়ো চিচঠ চেেরেন, েবীন্দ্রনাথা, 

নােপে সব চকেু অসিাি ভেরে িরে ভগরেন দাচজযচেং। 

  

চত্রপুোে োজা োধাচকরোে িাচিকয এেন দাচজযচেং-এ অবাান কেরেন। চনচন 

েবীন্দ্রনাথারক আরগই আিন্ত্রি জাচনর ়ে ভেরেচেরেন, নবু েবীন্দ্রনারথাে পরে এ ভ ন 

কেকানা ভের ়ে পো ়েন। 

  

বাংো োষা ও সাচহনয সম্পরকয োধাচকরোরেে উৎসাহ ভ ন নাে চপনাে ভির ়েও ভবচে। 

নাে চপনা অবেয চনরজ গান ও কচবনা েিনা কেরন পােরনন, োধাচকরোরেে ভস েিনা 

ভনই, নবু কাবয উপরোগ কোে সি ়ে চনচন চবরোে হর ়ে  ান। 

  

োধাচকরোে দাচজযচেং-এে ভিাোর ়েি ঠাণ্ডা ়ে চব,াি চনরন এরসরেন, েবীন্দ্রনারথাে সেও 

নাে চবরেষ কািয। চকন্তু এবারে ভ ন কচবনা পাঠ ও গারনে সি ়ে বােবাে অনযিনস্কৃ 

হর ়ে  ারেন কচব।  ন আদরেেই ভহাক, ভির ়েরক চিেকাে চনরজে কারে োো  া ়ে না, 

আবাে ভির ়েে চবর ়ে  চদ উপ ুক্ত পচেবারে না ভদও ়ো  া ়ে, না হরে সাোজীবন 

অোচন্তরন দগ্ধ হরন হরব। েেৎ পাত্র চহরসরব অবেযই সুর াগয, চকন্তু ভস নাে িা-োইরদে 

িরনে চবরুরদ্ধ ভকানও চকেুই কেরব না। সুনোং ওই পচেবারেে সরে প্রথাি ভথারকই 

সম্পকয  ুচের ়ে ভোো এরকবারেই অনুচিন। এনদূে এচগর ়ে আবাে অনয পাত্র ভোাঁজাে 

ভিিাও  ুচক্ত ুক্ত ন ়ে। 

  

িহাোজরক  ুিােরেও এই সংকরটে কথাা জানারন িান না েবীন্দ্রনাথা। টাকা প ়েসাে 

বযাপারে িহাোজ অচন উদাে, দারন চনচন িুক্তহি। েবীন্দ্রনারথাে কনযাে চবর ়েরন পরিে 

টাকা চনর ়ে চকেু অসুচবরধে সৃচি হর ়েরে শুনরন ভপরেই চনচন সব টাকা চদর ়ে ভদরবন, 

আেও অচনচেক্ত চকেু চদর ়ে চনচন পাত্রপেরক অচেেূন করে ভফেরবন। িােকানাথা 
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ঠাকুরেে বংরেে এক কনযাে চবর ়ে হরব অরনযে টাকা ়ে  এ ভ ন চকেুরনই না হ ়ে। িাি ়োে 

বযবসা কেরন চগর ়ে িচল্লে হাজাে টাকা ধাে না হর ়ে ভগরে কচবরক এন োবনাচিন্তা 

কেরনই হন না। 

  

কাবয বা সেীন ন ়ে, অনয একচট বযাপারে েবীন্দ্রনাথা জ ়েনা ভেরে অচন উৎসাহী হর ়ে 

উঠরেন। োধাচকরোে নাে চপনাে িনন কাজ িাোরনা ভগারেে ইংচেচজও জারনন না। 

েচেেূষি িািাে চবদা ়ে ভনবাে পে োজ পচেবারে ইংচেচজ চেোে িে প্রা ়ে উরঠই ভগরে। 

শুধু চত্রপুো ়ে ভকন, অনযানয অরনক ভদেী ়ে োজ পচেবারেে ভেরেো ভেোপ ়ো না চেরে 

ভোগচবোরস ভিরন থাারক অল্প বর ়েস ভথারকই। ইংরেজ পচেচটকযাে এরজন্টরদে এরন 

েুব অসুচবরধ হ ়ে, োজা বা োজপুত্ররদে সরে সোসচে ভকানও কথাাই বো  া ়ে না। 

ভসইজনযই ইংরেজ সেকাে আজচিরে ে য ভির ়োে নারি। একচট করেজ াাপন করেরে, 

এবং সিি োজকুিােরদে ভসোরন ইংচেচজ চেো গ্রহরি বাধয কো হরে। 
  

োধাচকরোে নাে পুত্ররক অন দুরে পাঠারন িান না। এই বযাপারে েবীন্দ্রনারথাে পোিেয 

িাও ়ো। হরনই চনচন বেরেন, কেনও পাঠারবন না। 

  

ভির ়ো করেজ শুধু দূে বরেই না, ভসোরন ইংচেচজ চেোে নারি চবচেচন আদবকা ়েদা 

চেচের ়ে োজকুিােরদে চনজস্ব ভদেী ়ে সংস্কৃৃচন ভথারক চবিুযন কো হরব। নাো হরব 

ইংরেরজে ধািাধো এক ধেরনে টযাস চফচেচে, এটাই সেকারেে িনেব। োেনী ়ে 

োজকুিােরদে কারে োেনী ়ে ঐচনহযই সবরির ়ে ব ়ে হও ়ো উচিন, নারদে জানা উচিন 

প্রািীন োজধিয। 

  

চকেুচদন ধরেই েবীন্দ্রনারথাে িন চবচেচন চেো বযবাা সম্পরকয বীন,দ্ধ হরন হরন িিে 

চপরোরে, চপরোরন চপরোরন প্রািীন োেরনে আ,চিক চেোে চদরক ঝুাঁরকরে, এিনকী 

বিযা,ি এবং ব্রাহ্মরিে ভ,ষ্ঠরত্বও চবশ্বাসী হর ়েরেন। বরেন্দ্রনাথা োচন্তচনরকনরন 

ব্রহ্মি যা,ি চবদযাে ়ে ভোোে পচেকল্পনা করেচেে, নাে অকােিৃনুযরন ভসটা িাপা পর ়ে 

 া ়ে, েবীন্দ্রনাথা আবাে ভসই পচেকল্পনাচট োেন কেরেন িরন িরন।  
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েবীন্দ্রনাথা োজারক বেরেন, ইংচেচজ ভেোরন হরব না চঠক কথাা। ইংরেজরদে সরে 

প্রচনর াচগনা ়ে জ ়েী হরন ভগরেও ওই োষা চেো অচনবা য। নাে জনয ভির ়ে করেরজ 

ভ রন হরব ভকন  ওো ভ  িচেত্রটাই বদরে ভদরব। চবচেচন হাব-োব চেচের ়ে িকযট 

বানারব। চনরজে োরজযই সারহব িািাে চন ুক্ত করে োজকুিােরদে ইংচেচজ ভেোরনা 

 া ়ে, ভসই সরে স্বরদরেে আদেযও নারদে চেো চদরন হরব। 

  

চকন্তু ভসেকি সারহব িািাে পাও ়ো  ারব ভকাথাা ়ে  

  

েবীন্দ্রনারথাে েরেরিে কথাা িরন প ়েে। এই েব ুরে ইংরেজচটরক চনচন চনরজে 

পুত্রকনযাে চেেক চহরসরব চন ুক্ত করেচেরেন। চনবযািরন েুে হ ়েচন, িানুষচট প ়ো ়ে োে, 

চনরজে োষা ো ়োও অরনক চকেু জারন, বহ বযাপারে উৎসাহী ও গুিী। চকন্তু একাকী িাাঁদ 

ভ িন সিি অন্ধকােরক হনযা করে, ভসইেকিই েরেরিে একচট ভদাষ নাে সব গুিোচে 

ভঢরক চদর ়েরে। ভস িদযপা ়েী এবং নাে িরদে ভনো চদনচদনই বা ়েরে। চনরজে কারে না 

থাাকরে ভস েবীন্দ্রনারথাে কারে এরস িরদে ভবানরেে জনয জ্বাোনন করে। িানুষচটে 

ওপে োগও হ ়ে, আবাে োে না ভবরসও পাো  া ়ে না। 

  

িাধুেীেনাে চবর ়েে কথাাবানযা িেরে ভজরন েরেি েুব েুি। এন অল্পবর ়েসী ভির ়েরক 

চবর ়ে ভদবাে প্রিাব ভস ভিরন চনরন পােরে না। িাধুেীেনা ভিধা চবনী, ভস ভনা আেও 

ভেোপ ়ো চেেরন পােন। িাধুেীেনাে প্রচন েরেরিে েুব টান। ওরদে দুজরনে িরধয ভ  

সম্পকয, েবীন্দ্রনাথা জারনন, না চনিযে ও চনরদাষ, চকন্তু অনয ভোরক অনযেকি ধােিাও 

কেরন পারে। এ ভদরেে অচধকাংে িানুষই ভনা নােী-পুরুরষে িরধয শুধু োদয-োদরকে 

সম্পকয ো ়ো আে চকেু োবরন পারে না। িাধুেীেনা একটু ব ়ে হবাে পে নাে সরে 

েরেরিে  চনষ্ঠনা োে ভিারে ভদরেন না িৃিাচেনী। চনচন ভির ়েরক দূরে সচের ়ে চদরন 

িান। িাধুেীেনাে চবর ়েে প্রিাব শুরন েরেি বােবাে এরস েবীন্দ্রনারথাে কারে প্রচনবাদ 

জানা ়ে, িৃিাচেনী নারনও চবেক্ত। িুরেরে চগর ়ে স্বািীে  ে কো ভির ়েে পরে ভসই 

চহরসরব োেই। 
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িুেচকে হরে এই, েরেিরক চবনাচ ়েন কোে ভকানও উপা ়ে ভনই। নারক বকুচন চদরেও 

ভস হারস। কেনও দু’িােচদরনে জনয অনয ভকাথাাও িরে  া ়ে, আবাে চফরে আরস। িদ 

ো ়ো নাে আে অনয ভকানও চবোচসনাে দাচব ভনই। নারক চত্রপুোে োজকুিােরদে 

চেেক চহরসরব পাচঠর ়ে চদরন পােরে োেই হন, চকন্তু ভজরনশুরন ভকানও শুোথাযীরক চক 

একচট িানাে গচের ়ে ভদও ়ো  া ়ে  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, আিাে বনু্ধ জগদীে বসু চবরেরন আরেন। নাাঁরক চেেরন পাচে,  ারন 

চনচন ভদরেশুরন একজন চনেরপে, প্রকৃন চবিান ইংরেজরক এরদরে পাঠারন পারেন। 

চকংবা কুিচবহারেে োজা… হযাাঁ, চনচনও নাাঁে সন্তানরদে জনয ইংরেজ চেেক ভেরেরেন, 

চনচন সন্ধান চদরন পােরবন। 

  

কুিচবহারেে িহাোজা নৃরপন্দ্রনাো ়েি এেন দাচজযচেং-এ আরেন। েবীন্দ্রনারথাে সরে 

একচদন পরথা ভদোও হর ়েরে। নৃরপন্দ্রনাো ়েরিে সরে োধাচকরোরেে পচেি ়ে ভনই,  চদও 

নাাঁো দুই প্রচনরবেী োরজযে োজা।  ুরদ্ধে সি ়ে ো ়ো োজা ়ে োজা ়ে কদাচিৎ ভিাোকান 

হ ়ে। োজাোজ ়োো সাধােি িানুরষে িনন হট করে এরক অরনযে কারে ভ রন পারেন 

না, অরনক েকি বাচহযক আিাে-অনুষ্ঠারনে ে ়েং ো ়ো নাাঁরদে িরে না। এই দুজরনে 

সাোৎকারেে জনয কারুে িধযানাে প্রর ়োজন। 

  

নারন ভকানও অসুচবধা ভনই। কুিচবহারেে োজপচেবারেে সরে েবীন্দ্রনারথাে এেন 

কুটুচম্বনাে সম্পকয। স্বিযকুিােী ভদবীে পুত্র ভজযাৎিানাথা চবর ়ে করেরে এই োজ পচেবারেে 

এক কনযারক। নবচবধান ও আচদ ব্রাহ্ম সিাজ, এই দুই সম্প্রদার ়েে সরেই কুিচবহাে 

োজবাচ ়েে সম্পকয াাচপন হর ়েরে। 

  

কুিচবহারেে োজা ও োজপুত্রো চেচেন ভনা বরটই, জীবন াত্রা ়ে অরনকটা পািানয 

োবাপন্ন। নরব কেকানা, দাচজযচেং বা েিরন নাাঁরদে িচহোো প্রকারেয ভ াোরফো 

কেরেও, কুিচবহাে োরজয নাাঁো পদানেীন, ভসোরন বংোনুিচিক েীচননীচন ভিরন 

িরেন। োধাচকরোে চত্রপুো ও বাংোে বাইরে ভকাথাাও  ানচন, নৃরপন্দ্রনাো ়েরিে কারে 
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ইওরোপ প যন্ত জেোন। োধাচকরোে অন্তিুযেী, িৃদুোষী এবং চকেুটা  েকুরনা, 

নৃরপন্দ্রনাো ়েি বচহিুযেী, ভেোধুো ও চেকারে দে। ভকেব ভসরনে কনযা, িহাোচন সুনীচন 

ভদবীে অনুরোরধ েবীন্দ্রনাথা একাচধক গল্প বাচনর ়ে শুচনর ়েরেন। এেনও ভদো হরেই 

চনচন েবীন্দ্রনারথাে কারে েূরনে গল্প ভোনবাে বা ়েনা করেন। 

  

নৃরপন্দ্রনাো ়েরিে সরে ভদো কেরন এরস েবীন্দ্রনাথা কথাা ়ে কথাা ়ে ভদেী ়ে োজারদে িরধয 

একনাবন্ধরনে চবষ ়েচট নুেরেন। এেন ভনা আে প্রচনরবেী োজযগুচেে পেস্পরেে িরধয 

 ুদ্ধ-চবগ্ররহে প্রশ্ন ভনই, িাঝোরন ইংরেজ ভিাে োচের ়ে আরে, এেন বেং ভদেী ়ে োজাো 

 চদ পেস্পেরক সাহা য করেন, না হরে নাাঁরদেই েচক্ত বৃচদ্ধ পারব। 

  

নৃরপন্দ্রনাো ়েি এসব বযাপাে চনর ়ে কেনও িাথাা  ািানচন, সুনীচন ভদবী েবীন্দ্রনারথাে 

প্রিাব শুরন বেরেন, চঠকই ভো। চত্রপুো োজযচট এন কারে, অথাি ওরদে সম্পরকয আিো 

কন কি জাচন। েচববাবু, শুচন ভনা ওোনকাে োজাে সরে আপনাে েুব ভসৌহাদযয, আপচন 

চত্রপুো ়ে ভগরেন  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, েীঘ্রই  াবাে ইরে আরে। সুনীচন ভদবী চজরজ্ঞস কেরেন, আপচন 

কুিচবহারে আসরবন না  

  

েবীন্দ্রনাথা ভহরস বেরেন,  াকরেই েুরট  াব। োজসোে আহ্বান ভপরে ভকান কচব 

উরপো কেরন পারে  

  

একটু পরে চনচন আবাে বেরেন, ভব ়োন, আপনাে স্বািী বযি িানুষ, সারহব-সুরবারদে 

সরে সবসি ়ে ভ াো ভফো কেরন হ ়ে। দুই োজাে সচিেন হও ়ো চবরেষ দেকাে। 

আপচনই নাে উরদযাগ চনন না। 

  

সুনীচন ভদবী বেরেন, অবেযই। না হরে একটা শুেচদন চঠক কো  াক।  
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ভসই শুেচদন প যন্ত অবেয েবীন্দ্রনাথা অরপো কেরন পােরেন না। দাচজযচেং ভথারকই 

চপ্র ়েনাথা ভসরনে সরে চিচঠ িাোিাচে িেচেে, চপ্র ়েনাথা এক চিচঠরন জানারেন ভ , ভির ়ে 

ভদোে বযাপারে ভ  জচটেনাে সৃচি হর ়েচেে, না ভকরট ভগরে। এবাে পাত্র স্ব ়েং হিরেপ 

করেরে, চপ্র ়েনারথাে অনুরোরধ ভস জাচনর ়েরে ভ  পাত্র-পেই ঠাকুেবাচ ়েরন  ারব, ভসোরন 

পাকাাঁরদোে অনুষ্ঠান হরব। এবাে েবীন্দ্রনারথাে দ্রুন ভফো দেকাে। 

  

চববাহ-বাসে হে কবদুযচনক বাচন জ্বাচের ়ে। ইংরেচজ েনাব্দী ভেষ হরনই সাো পৃচথাবীরন 

েচ ়ের ়ে পর ়েরে এই এক ননুন আরো, চবদুযৎ। শুধু আরো ন ়ে, এই চবদুযৎরক কারজ 

োগাবাে অসীি সম্ভাবনা। অরনরক চবমিতর ়ে বোবচে কেরে, এই ননুন েনাব্দী হরব 

চবদুযরনে  ুগ। 

  

ঠাকুে বাচ ়েরন আে ভকানও উৎসরব এিন আরোে ঝেিোচন ভদো  া ়েচন। এই উৎসরবে 

োরন কনযাে চপনাই ভ ন সবরির ়ে নৃি িানুষ। ভেষ প যন্ত ভেষেো হর ়েরে, সব চকেুই 

সম্পন্ন হে সুষ্ঠু োরব। ঋজু স্বোব, চবন ়েী অথাি দৃঢ়েিচেত্র জািাইচটরকও নাাঁে েুব পেন্দ 

হে।  

  

এেপে িাস ভদর ়েক ভ রন না ভ রনই েবীন্দ্রনাথা নাাঁে চিনী ়ো কনযা ভেিুকাে চবর ়ে ভদবাে 

জনয উরঠপর ়ে োগরেন। ঠাকুেবাচ ়েরন ভেরেরির ়েে সংেযা কি ন ়ে, হঠাৎ ভ ন নারদে 

চবর ়েে একটা ধুি। পর ়ে ভগরে। এই বেরেই হর ়োহচ ়ে করে এন চববারহে কােি কী  

  

প্রকৃন কােিচট স্বাথাযগন, না অবেয ভকউই স্বীকাে কেরব না প্রকারেয। চকংবা চিন্তাচট 

হ ়েরনা অরনরকেই অবরিনরন সুি। এেন প যন্ত এ পচেবারেে সকরেেই চববারহে েেি 

ভদন ভদরবন্দ্রনাথা নাাঁে চনজস্ব নহচবে ভথারক। অেীচনপে ভদরবন্দ্রনাথা িারঝ িারঝই অসুা 

হর ়ে পর ়েন, চনচন হঠাৎ করব িরে  ারবন নাে চঠক ভনই। চনচন িেু বুজরেই োইরদে 

িরধয সম্পচত্ত োগাোচগ হর ়ে  ারব, নেন সব েেিই প্ররনযরকে চনজস্ব। ভদরবন্দ্রনাথা 

ভবাঁরি থাাকরন থাাকরন ভেরেরির ়েরদে চবর ়ে চদরন পােরে ভবে কর ়েক হাজাে টাকা 

বাাঁিারনা  া ়ে। 
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ভপ্রিরনাষ বসু এক ভপ্ররসে িাচেক, েবীন্দ্রনারথাে বই  ত্ন করে োরপন। চনচন একচদন 

বেরেন, নাাঁে এক বনু্ধে োইরপা  াক্তাে, ভস আবাে ভহাচিওপযাচথা প ়েবাে জনয চবোন 

ভ রন িা ়ে। ভসোরন  াবাে সেচন ভনই, নাই ভকানও উ্চপ পচেবারে চবর ়ে কোে জনয 

উৎসুক। েবীন্দ্রনাথা নৎেিাৎ সরনযন্দ্র েট্টািা য নারি ভসই ভেরেচটরক ভদেরন িাইরেন, 

কথাাবানযা শুরন পেন্দ হর ়ে ভগে, ভেরেচটরক চবরেন পাঠাবাে ও ভসোরন প ়োশুরনা 

িাোবাে েেি ভজাগারনাে েরনয োচজ হর ়ে সম্বন্ধ চাে করে ভফেরেন। টাকা ভনা  ারব 

চপনাে নহচবে ভথারক। িাত্র চনন চদন পরেই নাচেে। 

  

িাধুেীেনাে চববাহ হর ়েচেে ১ো আষাঢ়ে, ভেিুকাে চববাহ হে ২১ ভে ,াবি। ভেিুকাে 

বর ়েস িাত্র সার ়ে দে। ভ -কচব এক সি ়ে বােযচববারহে চবরুরদ্ধ ভেোরেচে করেচেরেন, 

এেন প্রর ়োজরনে নাচগরদ না চবমিতৃন হরেন। কচব ন ়ে, কনযাে চপনা চহরসরব নাাঁে 

এবারেে বযবাা চনেুাঁন ও সাথাযক। 
  

কচবরক নাে িূেযও চদরন হে। পরেে দু’চনন িাস নাাঁে িাথাা ়ে একটাও কচবনা এে না, 

করি এে না ননুন গান। শুধু গদয! 

৫৪. েম্বা ভেে গাচ ়েে বাষ্পী ়ে ইচঞ্জন 

েম্বা ভেে গাচ ়েে বাষ্পী ়ে ইচঞ্জন কদরনযে িনন ভফাাঁস ভফাাঁস করে চনশ্বাস ো ়েরন ো ়েরন 

এরস থাািে হাও ়ো ভিেরন। থাািাে পরেও ভস ভধাাঁ ়ো উদচগেি কেরন োগে। থাািাে 

সরে সরে কািো ভথারক সাধােি  াত্রীরদে নািাে চন ়েি ভনই, দেজা ভোো হ ়ে না। 

আরগ ফািয ক্লাে ভথারক সারহবরোকো অবনেি কেরব, নারদে িােপত্র কুচেো চনর ়ে 

 ারব, নােপে সাধােি  াত্রীরদে পাো। নৎেিাৎ হর ়োহচ ়ে, ভোেরগাে শুরু হর ়ে ভগে। 

 াো ভপৌাঁোে এবং  াো এই ভেরন  ারব, ভসই দুই দরেে িেরন থাারক ধাক্কাধাচক্ক, 

একদে কািো ভথারক নািবাে আরগই অনয দে ওঠাে ভিিা করে। একটু দূরে দাাঁচ ়ের ়ে 

একজন অযাংরো ইচি ়োন চটচকট পেীেক এই ভঠোরঠচে ভদরে বিোরব হাসরেন। এই 
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ভনচটেরদে িরধয চকেুরনই েৃঙ্খো আনা  ারব না। েৃঙ্খোরবাধ চজচনসটাই োেনী ়েরদে 

জাচনগন িচেরত্র ভনই। ভসই জনযই ভনা বােবাে এো সংেযাে ু চবরদচে আিিিকােীরদে 

কারে িিক চবি ়ে করে। 

  

েেরনে বুরকে িরধয ভ ন ধক ধক েব্দ হরে। বধযিান ো ়োবাে পে ভথারকই িাপা 

উরত্তজনা ভবাধ কেরে ভস। অরনকচদন পে নাে কেকানা ়ে ভফো। নাও ভস ভস্বো ়ে 

আসরন িা ়েচন, চেউজরনে পী ়োপীচ ়েরন ভেষ প যন্ত নাে সেী হরনই হে। েেন 

অরনকবাে অচনো প্রকাে কেরেও কেকানা ়ে না আসাে ভকানও  ুচক্তসেন কােি ভস 

ভদোরন পারেচন। ভস েকি ভকানও কােিও ভনা ভনই, ভস এই েহে ভথারক চবনাচ ়েনও 

হ ়েচন, ভকানও েকি অপোধ করেও পাো ়েচন। 

  

চেউপূজরনে আন্তচেক অনুরোধ উরপো কোও নাে পরে সম্ভব হ ়েচন। চেউপজন অরনক 

সাহা য করেরে নারক, আগুরন সব পুর ়ে  াবাে পে েেনরক চনরজে বাচ ়েরন আ, ়ে 

চদর ়েরে। একটা পার ়েে ভগা ়োচেে হা ়ে ভেরে চগর ়েচেে, প্রা ়ে দুিাস শুর ়ে থাাকরন বাধয 

হর ়েচেে েেন, নেন চেউপূজরনে বাচ ়েে ভোকজনই ভনা ভসবা করেরে নাে। এেন সুা 

হরেও িারঝ িারঝ বাাঁ হাাঁটুে িাোইিাচক টনটন করে। 

  

প্লযাটফরিয ভটচবে ভপরন বরস আরে কংরগ্ররসে ভস্বোরসবকো। এই ভেরন উত্তে োেরনে 

নানা োজয ভথারক বহ প্রচনচনচধ এরসরে, নাো োইন চদরে এক একটা ভটচবরেে সািরন। 

চেউপজন েেনরক চনর ়ে এক জা ়েগা ়ে ভ রনই একজন ভস্বোরসবক বেে, ভকান ভিট 

ভথারক এরসরেন  চবহাে  চবহারেে ভ চেরগটরদে থাাকাে জা ়েগা হর ়েরে চেপন করেরজ। 

সুরেন বা ়েরজযে চেপন করেজ ভকাথাা ়ে ভিরনন ভনা  না চিনরে ভে ়োেদা ভিেরনে কারে 

িরে  ান। ওোরন ভ -রকানও ভোকরক চজরজ্ঞস কেরে বরে ভদরব। 

  

জাহাজ িোিরেে জনয হাও ়োে ভসনু এেন েুরে োো হর ়েরে, নাই গো ভপরুরন হে 

ভনৌকা ়ে। গেুইর ়েে কারে দাাঁচ ়ের ়ে বুক েরে ভজারে ভজারে চনশ্বাস চনরন োগে েেন। 
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অরনক চদন পে নাে বুরক এে বাংোে বানাস। নাে চন ়েচন নারক এোরন ভটরন এরনরে। 

আবাে কী  টরব ভক জারন! 

  

এপারে এরস ওো একটা চফটন গাচ ়ে ো ়ো কেে। চেউপজন ধনী বযবসা ়েী, ভস ইরে 

কেরেই ভহারটরে উঠরন পারে। চকন্তু ভস কংরগ্ররসে প্রচনচনচধরদে জনয চনচদযি াারনই 

থাাকরব চঠক করেরে। অরনক ব ়ে ব ়ে উচকেবযাচেিােও সাধােি প্রচনচনচধরদে সরে 

থাাকা-োও ়ো কেরেন। ভননা হরন ভগরে প্রথাি প্রথাি এই সব প্রচনচনচধরদে সি প যার ়ে 

ভনরি এরস নারদে িন জ ়ে কেরন হ ়ে। 

  

চফটরনে জানো চদর ়ে েেন উৎসুকোরব ভদেরে দু’পারেে দৃেয। এই কবেরে কেকানা 

েহরেে বচহেরেে চবরেষ চকেু পচেবনযন  রটচন, বাচ ়ে েগুচে একই আরে। প্রা ়ে দে 

বেে পে। োত্র বর ়েরস এই সব োিা চদর ়ে কনবাে পার ়ে ভহাঁরট  ুরেরে েেন। 

  

হঠাৎ পাে চদর ়ে পক পক েব্দ করে কী একটা গাচ ়ে ভ রনই ওো িিরক উঠে। চেউপূজন 

চজরজ্ঞস কেে, ওটা কী  

  

েেন একটু সািরে চনর ়ে োে করে ভদরে বেে, এটাই িরন হরে িরটােকাে, অথাযাৎ 

অরটা বা অরটারিাচবে! ইদানীং এই গাচ ়েে কথাা েুব ভোনা  ারে। চেউপূজন বেে, এই 

ভসই গাচ ়ে  এ কী চবচেচে! 

  

গাচ ়েটাে ওপে ও িােচদক ভোো। একচট ভগাে চি ়োচেং ধরে টুরেে ওপে বরস আরে 

িােক। গাচ ়ে িাোবাে জনয নাে ভকানও পচে,ি ভনই, ভস এক হারন একচট েবারেে 

বরেে িনন বস্তু চটরপ পক পক েব্দ কেরে অনবেন। গাচ ়েটা িেরে ধক ধক করে ভকাঁরপ 

ভকাঁরপ। অবেয গচন আরে ভবে। 

  

চেউপূজন চজরজ্ঞস কেে, ভকউ ভঠেরে না, চকংবা চকেুরন টানরে না, না হরে এ গাচ ়ে 

িেরে কী করে  
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েেন বেে, আিো ভ  ভেেগাচ ়েরন এোি, না চক ভকউ ভঠরেরে বা ভটরনরে, বাষ্প- ন্ত্র 

ভটরন চনর ়ে এে। এ গাচ ়েও টানরে ভস েকি ভকানও  ন্ত্র। 

  

চেউপজন নাচসকা কুচিন করে বেে, চকন্তু েেনোই ়ো, আিারদে দু’ভ া ়োে জুচ ়েগাচ ়ে 

কন সন্দে। চকংবা িাে ভ া ়োে গাচ ়ে  েন ঝিঝচির ়ে িরে, নেন িরন হ ়ে না ভ  োজা-

িহাোজরদে এই েকি গাচ ়েই িানা ়ে। নাে সরে এই নযা ়ো গাচ ়েগুরোে ভকানও নুেনা 

িরে  আচি বরে োেোি ভদরো, এ গাচ ়ে িেরব না! ভকউ ভনরব না। 

  

ভ া ়োে গাচ ়েে ভ া ়োগুরোও এই অদু্ভন দেযন িরটাে গাচ ়েে চদরক অবজ্ঞাে িরে 

নাকারে। 

  

চেপন করেজ েুচট চদর ়ে করেরজে  েগুচেরন ভবে চকেু প্রচনচনচধরদে োোে বযবাা 

হর ়েরে, ভসোরন অবযবাাে িূ ়োন্ত।  ন ভোক এরসরে, ভসই নুেনা ়ে  রেে সংেযা কি। 

ভি ়োে-রবিগুচে বাোন্দা ়ে জর ়ো কো চেে, অরনরক ভসইগুচেও সাচজর ়ে বাোন্দা ়ে 

োচনকটা অংে দেে করে প্রা ়ে সংসাে সাচজর ়ে ভফরেরে। নাে ফরে পরদ পরদ বাধা 

প ়েরে  ানা ়োরনে পরথা। চকেু আরগ জে ভঢরে  েগুচে ভধাও ়ো হর ়ে চেে, এেনও জে 

চথাকচথাক কেরে িােচদরক। এেই িরধয আবাে ভকউ ভকউ স্বপারক োবাে জনয ভোট ভোট 

উনুন ধচের ়ে ভফরেরে, ভধাাঁ ়ো ়ে ভিাে জ্বাো করে।  

  

চেউপূজন ও েেন হাও ়ো ভিেরনে ভস্বোরসবকরদে কাে ভথারক একচট কুপন এরনচেে, 

ভসচটে ভজারে একচট  রেে দেে ভপে। নেন নারদে িরন প ়েে, নাো ভনা চবোনা 

আরনচন। গেিকাে হরে নবু কথাা চেে, এেন ভবে েীন, চবোনাকম্বে ো ়ো ভনা োন 

কাটারনা  ারব না। অনয  রে অরনরকই চবোনা পানরন শুরু করেরে, নাো সবাই চক 

চবোনা এরনরে  পারেে  েচটরন উাঁচক ভিরে ভস কথাা চজরজ্ঞস কেরনই জানে ভ , 

দুিােজন বুচদ্ধ করে ভবচ ং সরে এরনরে বরট, নরব অরনরকই আরনচন। না হরে চক ননুন 

চবোনা চকনরন হে  না, নােও দেকাে ভনই, এোরন চবোনা ো ়ো পাও ়ো  া ়ে, িোচে 

সরিন, ভিার ়েে িাথাা ়ে ভহারটরেে উরো চদরক ভ করেটারসযে ভদাকান।  
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চেউপূজন বেে, আজব েহে, এোরন চবোনাও ো ়ো পাও ়ো  া ়ে! 

  

একজন ভকউ চট্পরচন কাটে, শুধু চবোনা ভকন, িাইরে সাো োরনে জনয ে যাসচেনীও 

ো ়ো পাও ়ো ভ রন পারে এই েহরে। 

  

কংরগ্ররসে অচধরবেরন ভ াগ চদরন এরসরে বরে ভ  েেেচসকনা কেরন পােরব না, এিন 

ভকানও কথাা ভনই। ভকউ ভকউ এে ভির ়ে অরনক গাঢ়ে েরসে কথাা বেরনও চিধা করে না। 

  

ভকানওোরব োচত্র ভকরট ভগে, সকােরবো আে এক চবপ য ়ে। এন িানুষ প্রানুঃকৃনয 

সােরব। ভকাথাা ়ে  স্কৃুে করেরজে ভেৌিাে ়ে এিচনরনই অপচেেন্ন থাারক, এেন এন 

িানুরষে বযবহারে না নেককুরণ্ডে রূপ ধােি করেরে। দুগযরন্ধ কারেই  াও ়ো  া ়ে না। 

ভকানও ধাের ়েে চটচকেও ভদো ভনই। চেউপূজন কারন কপরন োচগর ়ে, হারন গা ়ে চনর ়ে 

নীরি ভনরি এরস এই অবাা ভদরে আিচসপানা িুে করে েেনরক বেে, কী সবযনাে, 

এোরন থাাকা  ারব কী করে! 

  

নানা প্ররদরেে, নানা োষাে িানুষ ভসোরন জর ়ো হর ়েরে। প্ররনযরকই চনরজে চনরজে 

োষা ়ে অচের াগ শুরু করেরে, চকেুই ভবাঝা  ারে না, দূে ভথারক ভোনা  া ়ে শুধু একটা 

কেরোে। অেযথাযনা সচিচনে একজন সদসয সকারেে িা-জেপারনে বযবাা কেরন ভ ই 

এরেন, অিনই সকরে হই হই করে চ রে ধেে নাাঁরক। চনচন আসরে  াচেরেন বাে 

গোধে চনেরকে ভসবা ত্ন কেরন, চনেক আরেন এই বাচ ়েে অনয অংরে, চপ্রচিপারেে 

ভকা ়োটযারে, ভসোরন বযবাাে ভকানও ত্রুচট ভনই। চবব্রনোরব চনচন বরে উঠরেন, নাই 

ভনা, ভকউ সাফাইর ়েে বযবাা করেচন, ভস কী কথাা। েোচন্ট ়োেো ভকাথাা ়ে  েোচন্ট ়োে, 

েোচন্ট ়োে 

  

হাাঁক াক করে একজন ভস্বোরসবকরক আনা হে। অেযথাযনা সচিচনে সদসয নারক 

বেরেন, ওরহ হেদুোে, চেগচগে ধাের ়েে বযবাা করো। এই সব েদ্ররোকরদে কন কি 

হরে, এাঁো বাইরে ভথারক এরসরেন 
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চনচন হন্তদন্ত হর ়ে িরে ভগরেন চনেরকে কারে। হেদুোে ভিাঁচির ়ে বািািেি, বািািেি 

বরে একজনরক  াকে। বািািেি এরে হেদুোে বেে, ওরহ বািািেি, চেগচগে 

দুিােচট ভিথাে ভ রক আরনা, প্রচনচনচধো পাইোনা ়ে ভ রন পােরেন না। আিাে অনয 

কাজ আরে। হেদুোে সরে প ়েরনই বািািেি আবাে হাাঁক চদে, ওরহ েচক্তেূষি, 

একবাে এচদরক এরসা ভনা, এই পাইোনা-রপোবোনাগুরো কী করে সাফ কো  া ়ে 

একটু ভদরো ভনা, ধােেপচট্ট ভথারক কর ়েকজনরক ধরে চনর ়ে এরসা, এনারদে েুব অসুচবরধ 

হরে, আিারক আবাে ফুে ভজাগা ়ে কেরন হরব, অরনক ফুে 

  

এই অবাাে িরধযও েেন হাচস দিন কেরন পােরে না। বাোচেরদে ভস োে করেই 

ভিরন, ভজো ভকানও কারজ হান োগারব না, দাচ ়েত্ব হিান্তরেে বযাপারে নাো েুব পটু। 

ভস্বোরসবকো একজন আে একজরনে নাি হাাঁকাহাাঁচক কেরে, সাো চদরনও ভকানও 

বযবাা হরব চকনা সরন্দহ। 
  

ভবগ সািোরন না ভপরে চেউপূজন বরস পর ়েরে উরঠারনে এক ভকারি। েজ্জাে িাথাা 

ভের ়ে এেকি আেও কর ়েকজন এোরন ভসোরন বরস পর ়ে। েেন ভকান চদক ভথারক ভ  

ভিাে ভফোরব না বুরঝ পা ়ে না। শুধু ভ  অস্বচি োরগ, নাই না, হঠাৎ ঝাাঁকুচন োগাে িনন 

গা চ নচ ন করে ওরঠ। েেন নেনই চঠক করে চনে, এোরন আে থাাকা িেরব না। 

  

এই সি ়ে একচট অনযাি য কাণ্ড  টে। একজন ভোক হারন একচট ননুন বযাটাে বাচিে 

ঝুচের ়ে চনর ়ে এরস জটোে িাঝোরন দাাঁ ়োে। নােপে োন্ত চকন্তু দৃঢ়ে করি, প্রথারি 

চহচন্দরন, নােপে ইংরেচজরন বেে, োই ও বনু্ধো, আিাে একচট চনরবদন অনুগ্রহ করে 

শুনুন। ভদোই  ারে, অেযথাযনা কচিচট ভিথাে-িুরিাফোস চন ুক্ত কোে বযবাা চঠক িনন 

করেনচন বা কেরন পারেনচন। আগািীকাে চনি ়েই কেরবন। ভেৌিাে ়েগুচে অনযন্ত 

ভনাংো, দৃচষন ও অস্বাাযকে অবাা ়ে। ের ়েরে। ভেৌিাে ়ে বযবহাে না করে েহরেে সেয 

সিারজ জীবনধােি কো  া ়ে না, ভদরোদ্ধােও কো  া ়ে না। সুনোং এগুচে আিারদেই 

পচেষ্কাে করে চনরন হরব। আচি কবঠকোনা বাজাে ভথারক িােচট ননুন ঝাাঁটা চকরন এরনচে। 

আিাে সরে হান োগাবাে জনয আেও চননজন অন্তন এচগর ়ে আসুন! 
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সবাই িচম্ভন! এই ভোকটা বরে কী! েদ্র রেে ভেরেো চনরজো ঝাাঁটা হারন চনর ়ে 

পা ়েোনা পচেষ্কাে কেরব! নারন জান  ারব না! কচেকাে বরে চক বািুনকার ়েন আে 

ভিথাে এক হর ়ে  ারব  

  

ভসই ভোকচট ধুচন ও ফনু ়ো পো, ভিহাো ়ে ভনিন চকেু কবচেিয ভনই, েযািবিয, িধযি 

আকৃচন, নাকটা একটু েম্বা, ব ়েস হরব চত্রে-বচত্রে। নাে দাাঁ ়োবাে েচেে িরধয ের ়েরে 

আত্মচবশ্বাস। ভঠাাঁরট িৃদু হাচস। নাে ইংরেচজ উ্চপােি েুব পাক্কা। নরব নারক এোরন অনয 

আে ভকউ ভিরন না। 

  

ভস আবাে বেে, আপনাো চক এ কাজটা  ৃিয িরন কেরেন  আিারদে প্ররনযরকে 

েেীরেে িরধযই ভনা োচনকটা করে পূেীষ ও প্ররাব জরি থাারক। না হরে ভনা চনরজে 

েেীেটারকই  ৃিা কেরন হ ়ে! উ্চপ-নীি, ধনী-দচেদ্র, োজা-প্রজা কারুে েেীেই পূেীষ-

প্ররাব িুক্ত ন ়ে। না হরে  আসুন, হান ভিোন, ভদেরবন চনরজে কাজ চনরজ কোে িরধয 

চবরেষ আনন্দ আরে। 

  

নবু ভকউ এচগর ়ে ভগে না। 

  

ভোকচট নারনও োগ কেে না বা আে কথাা বা ়োে না। হান ভজা ়ে করে নিস্কৃাে জানাে 

সবাইরক। নােপে একচট ঝটা চনর ়ে ভস িে-িুত্র ঝাাঁট চদরন শুরু করে চদে। 

  

েেন আরি আরি সরে  াবাে উপিি কেচেে, হঠাৎ নাে েুব চবরবক-দংেন হে। 

এনগুচে িানুরষে িরধয ওই একজন শুধু একচদরক, বাচক সকরে অনয চদরক। ওই ভোকচট 

ভ ন এক অসি সাহসী ভ াদ্ধাে িনন, আে অনযো সবাই কাপুরুষ! 

  

ভস েুরট চগর ়ে একটা ঝটা নুরে চনে। ভোকচট সচমিতনোরব বেে, এরসা বনু্ধ। আচি 

গুজোন ভথারক আসচে। এই প্রথাি কংরগ্ররসে অচধরবেরন ভ াগ চদরন এোি। আিাে নাি 

এি ভক গান্ধী। আে নুচি  
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েেন বেে, আিাে নাি েেনকুিাে চসংহ, আচি …. আচি এরসচে পাটনা ভথারক। 
  

গান্ধী বেে, আিো চকন্তু সব কটা ভেৌিাে ়ে পচেষ্কাে কেরবা না। ভকউ ভ ন িরন না 

করে, আিো চবনা েেরিে ভিথাে। সবাইরক ভবাঝারন হরব, এটা নারদেই কাজ। আচি 

চঠক িনন উিুদ্ধ কেরন পাচেচন বরে অনয আে ভকউ হান োগারন আরসচন। 

  

গান্ধী ও েেন ভ  দু’চট ভেৌিাে ়ে পচেষ্কাে করে চদে না বযবহাে কেবাে জনয অনযরদে 

িরধয আবাে ভঠোরঠচে শুরু হর ়ে ভগে। এবং এই বযবহােকােীোই পরে চনেযরজ্জে িনন 

 ৃিাে ভিারে নাকারন োগে ওই দুজরনে চদরক।  চদও ওো দুজন িান করে শুদ্ধ বস্ত্র 

পরেরে, নবু ভ ন ওো অসৃ্পেয। ভকউ চির ়ে িুচ ়ে ভেরন বরস হঠাৎ গান্ধী বা েেনরক 

ভদেরন ভপরে িুে চফচের ়ে বরস। এিচনরনই এোরন বারো জারনে ভনরো হাাঁচ ়ে। এক 

প্ররদরেে প্রচনচনচধো অনয প্ররদরেে প্রচনচনচধরদে হারনে ভোাঁও ়োও োরব না। এে পরেও 

আরে একই প্ররদরেে িানুরষে িরধয জারনে োগাোচগ। নাচিেরদে েুাঁৎিাগয সবরির ়ে 

ভবচে। োদয গ্রহরিে সি ়ে অনয ভকানও জারনে িানুষরক ভদেরেই নারদে সব চকেু 

দূচষন হর ়ে  া ়ে। নাই উরঠারনে িাঝোরন োচনকটা জা ়েগা িযাাঁিাে ভব ়ো চদর ়ে চ রে 

ভদও ়ো হর ়েরে নাচিে ভগাষ্ঠীে জনয, ভসোরনই নারদে োন্না বান্না, োও ়ো দাও ়ো, হান 

ভধাও ়ো, সব চকেু িরে। ভেনেটা অনযন্ত ভনাংো ও োচে োচে িাচে েনেন করে। নবু 

অনয িানুরষে দৃচি বাাঁচির ়ে নারদে পচবত্রনা েো হ ়ে।  

  

গান্ধী নারি  ুবকচটে সরে েেরনে ভবে োব হর ়ে ভগে। ভস অচন স্বল্পাহােী ও 

চনোচিষােী, চকন্তু েেীরে আেসয বরে ভকানও বস্তু ভনই। অচন ভোরে উরঠ প্রানভ্রিি 

করে আরস কর ়েক িাইে, চফরে এরস প্রচনচদনই ভেৌিাে ়ে  চটন সিসযা এবং প্রাথাচিক 

স্বাাযেো চবষর ়ে ভস্বোরসবকরদে সরে আরোিনা ়ে বরস। সাোচদন ধরে ভস  ুরে  ুরে 

কেকানাে দ্রিবয াানগুচে ভদরে, চবচেি বযচক্তরদে সরে সাোৎ কেরন  া ়ে, ভোকিানয 

চনেক চকংবা ভগােরেে িনন প্রেযান ভননারদে কারে োজলনচনক বযােযা ভোরন। এরনও 

নাে কিযনৃষ্ণা ভিরট না। কংরগ্রস অচধরবেরনে আেও কর ়েক চদন বাচক। সাো োেন 
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ভথারক  ন প্রচনচনচধ এরসরে, নাো এই কচদন শুধু োরবদারব আে গল্পগুজব করে সি ়ে 

কাটারব ভকন, নারদে প্ররনযকরকই ভকানও না ভকানও কারজে সরে  ুক্ত কো উচিন। 

  

গান্ধী এে আরগও একবাে কেকানা ়ে এরসচেে বেে িারেক আরগ। ভসবাে এরসচেে 

সমূ্পিয চনরজে উরদযারগ, এোরন পচেচিন ভকউ চেে না। উরঠচেে ভগ্রট ইিানয ভহারটরে, 

অরে চেে সারহচব ভপাোক, িাথাা ়ে ভোোে টুচপ প যন্ত। এবাে ভস এরসরে কংরগ্ররসে 

একজন সাধােি প্রচনচনচধ চহরসরব। ভস ভ  একজন চবরেন ভফেন বযাচেিাে ভস 

পচেি ়েটাও কাউরক জানারন িা ়ে না। এেন ভস োিা ়ে ভবরুবাে সি ়ে পযান্টােুরনে ওপে 

পাচেযরদে িনন গোবন্ধ ভকাট পরে, িাথাা ়ে পাগচ ়ে। 

  

ভোকচটরক োচনকটা িজােও িরন হ ়ে েেরনে। এিন ভজাে চদর ়ে এক একটা চবষর ়ে 

কথাা বরে ভ ন চবশ্ব সংসারে ভসটাই সবরির ়ে গুরুত্বপূিয বযাপাে। দচেি আচেকা ়ে 

োেনী ়েরদে ওপে কী সব অচবিারেে কথাা ভস বােবাে উিাপন করে। এরদরে ইংরেরজে 

অনযািাে-অচবিারেে ভেষ ভনই, দচেি আচেকাে করোচনরন নাে বযচনিি আে কী 

হরব। 

  

গান্ধী কেকানা েহে  ুরে  ুরে ভদেরন িা ়ে, েেন নারক োিা চিচনর ়ে সরে  াবাে প্রিাব 

চদর ়েচেে। গান্ধী ধনযবারদে সরে প্রনযােযান করেরে। ভস একা পার ়ে ভহাঁরট ভহাঁরট  ুরে 

ভদেরব, িারঝ িারঝ পথা েুে কেরেও েচন ভনই, পার ়ে ভহাঁরট না  ুেরে েইে ভিনা  া ়ে 

না। 

  

একচদন  ুেরন  ুেরন কােী ারটে িচন্দরে ভপৌাঁরে  াবাে পে গান্ধীে এই েহে ভদোে 

েে অরনকটাই  ুরি ভগে। এই চবেযান িচন্দরেে কথাা গান্ধী আরগই শুরনচেে। কাোকাচে 

ভ রন ভ রনই ভদেে পাে পাে পাাঁঠা-োগে নাচ ়ের ়ে চনর ়ে  াও ়ো হরে িচন্দরেে চদরক। 

োিাে দুধারে সাচেবদ্ধ হর ়ে বরস আরে চেচেচেো, কনেকি নারদে কৃচত্রি আনযেব। 

চকেু চকেু সাধুসন্নযাসীও  ুরে ভব ়োরে। িচন্দে প্রােরি গ ়োরে েক্তররান, ভকাথাাও জরি 

থাাকা েক্ত িাটরে কুকুে, হচ ়েকারঠ আে একচট োগবচেে উরদযাগ িেরে, ঢাক-রঢাে 
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কাাঁচেে েব্দ োচপর ়ে ভোনা  ারে ভসই অসহা ়ে পশুচটে িৃনুযচিৎকাে। ভকাথাাও একটুও 

আধযাচত্মক পচেরবে ভনই, চিগ্ধ ভসৌন্দ য ভনই। এই ভদবাারন শুধু বীেৎসনা আে চহংরনাে 

প্রকাে। গান্ধীে িাথাা  ুেরন োগে, ভদৌর ়ে পাচের ়ে ভ রন ইরে কেে।  

  

এক সাধু হানোচন চদর ়ে ভ রক বেে, এই ভবটা, ভকাথাা  াচেস, ভবাস এোরন! 

  

গান্ধী এক বাচ ়েে েরক বরস  ন  ন চনশ্বাস চনর ়ে োচনকটা সুা হে। বাপরে বাপ, এেকি 

েক্তােচক্তে দৃেয ভস জীবরন কেনও ভদরেচন, বাচক জীবরন েুেরন পােরব না ভবাধহ ়ে। 

িুে চফচের ়ে, ভস চজরজ্ঞস কেে, সাধু িহাোজ, এই পশুবচেে সরে ধরিযে কী সম্পকয। 

আিা ়ে একটু বুচঝর ়ে ভদরবন  

  

সাধুচট নাচেরেযে সরে বেে, এে আবাে ভবাঝাবাে কী আরে  ভকানও সম্পকযই ভনই। 

পশুবচে-টচেে সরে ধরিযে ভকানও সম্পকয ভনই! ভ  সব চহন্দুো চনরজো িাে িাংস ো ়ে, 

নাোই ভদবনাে নারি পশুবচে ভদ ়ে। আে ভ  সব চহন্দু চনোচিষােী, নারদে কেনও 

পশুবচে চদরন ভদরেে  

  

গান্ধী বেে, না হরে আপনাো এই পশুবচেে চবরুরদ্ধ প্রিাে করেন না ভকন  

  

সাধুচট বেে, চকেু প্রিাে-েিাে কো আিারদে কাজ ন ়ে। আিো ীশ্বরেে আোধনা কোে 

জনয সংসাে ভের ়েচে। 

  

গান্ধী বেে, না হরে এই েক্ত- ভক্লদ িাো পচেরবে ভের ়ে আপনাো পচবত্র ভকানও াারন 

ীশ্বরেে আোধনা কেরন ভ রন পারেন না! 

  

সাধুচট দুহান উরে বেে, আিারদে কারে সব জা ়েগাই সিান। 

  

পারে দাাঁচ ়ের ়ে একচট করেরজ-প ়ো ভেরে এই কথাাবানযা শুনচেে। ভস এবাে চট্পরচন 

কাটে, হযাাঁ। সাধুরদে কারে সব জা ়েগাই সিান। নরব, ভ -সব সাধুো িদ-িাংস-িাচগ 
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চনর ়ে সাধনা করে নাোই এই েকি িচন্দরেে আরেপারে  ুে ুে করে। আজকাে আে 

চহিাের ়ে সাধুরদে িন ভটরক না। 

  

সাধুচট চিিরট নুরে ভোাঁকোচটরক িােরন না ়ো কেে।  

  

সাোচদন িন োে হর ়ে েইে গান্ধীে। বােবাে ভিারে ভেরস ওরঠ ভসই বীেৎস েরক্তে 

দৃেয। পশুবচেে কথাা ভস আরগ শুরনরে বরট, চকন্তু নাে এই রূপ, না ভস জানন না। সদয 

কাটা পশুে ধ ়ে নেনও েটফট কেরে, নাে পারেই দাাঁচ ়ের ়ে চনচবযকাে িুরে হাচস-গল্প 

কেরে অনয ভোরকো। এই বচেে বযাপােটা বাংো ভদরেই ভবচে হ ়ে।  

  

সরন্ধরবো এক বাোচেবাবুে বাচ ়েরন চনিন্ত্রি েো কেরন ভ রন হে ভগােরেে সরে। 

রুচিেীে ভপাোক পচেেদ পো সব বযচক্ত, দু’একজন িচহোও সকরেে সািরন বরস 

গান গাইরেন। অরনরকই ভবে চেচেন, বাোচেরদে সরে কথাাবানযা বরে আোি পাও ়ো 

 া ়ে। নাো অরনক চকেু জারন, এিনকী দচেি আচেকাে বু ়েে  ুদ্ধ সম্পরকযও ভোাঁজেবে 

োরে। 

  

গান্ধী োবে, এই সব েদ্র, সুসেয িানুরষো চক জারন না ভ  ধরিযে নারি নারদে 

িচন্দেগুচেরন অসহা ়ে পশুরদে কী নৃেংেোরব বচে ভদও ়ো হরে। 

  

েদ্ররোরকে সরে কথাা ়ে কথাা ়ে প্রসেটা উিাপন কেরনই চনচন অবরহোে সরে বেরেন, 

ওরন কী হ ়ে, পাাঁঠা-োগেরদে ভনা বযথাাে ভবাধই ভনই। বচে ভদবাে সি ়ে এন ভজারে 

ভজারে ঢাক-রঢাে বাজারনা হ ়ে ভ , পাাঁঠাো িৃনুয- ন্ত্রিাও ভটে পা ়ে না। 

  

এিন অদু্ভন  ুচক্ত ও চসদ্ধান্ত গান্ধী কেনও ভোরনচন। পাাঁঠাো চক িানুষরদে জাচনর ়ে 

চদর ়েরে ভ  নারদে বযথাা-টযাথাা োরগ না, িৃনুযে কিও নাো বুঝরন পারে না। নাো শুধু 

শুধু আনয চিৎকাে করে! 
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গান্ধী কেে, না হরেও… ভদবাান পচবত্র াান, ভসোরন জীবহনযা, অন েরক্তে ে ়োেচ ়ে, 

ভদেরনও ভনা োোপ োরগ! 

  

েদ্ররোক অধে উরে বেরেন, ভক ওসব বচে-টচে ভদেরন  া ়ে! আচি  াই না। হযাাঁ, 

িাংস ভেরন োে োরগ না চঠকই, না ভকাথাা ়ে ভস পাাঁঠা কাটা হে, ভদাকারন না ঠাকুরেে 

সািরন, না চনর ়ে ভক িাথাা  ািা ়ে! 

  

গান্ধী বুঝরন পারে না, এটা চনচেযচি না উদাসীননা, না সূক্ষ্মরবারধে অোব  

  

োরত্র চেপন করেরজ চফরে এরস ভস অরনকেি েেরনে সরে গল্প করে। েীন পর ়েরে। 

জাাঁচকর ়ে। অচধকাংে প্রচনচনচধই না ়োনাচ ়ে ে যা ়ে আ, ়ে ভন ়ে। গান্ধীে  ুি কি। ভস 

 ুরিারন  া ়ে সকরেে ভেরষ, ভজরগ ওরঠ সকরেে আরগ। েেন আে ভস অনয ভকাথাাও 

াান না ভপর ়ে চসাঁচ ়েরন বরস সাোচদরনে অচেজ্ঞনাে কথাা বরে।  

  

কােী াট িচন্দরেে দৃরেযে বিযনা চদরন চদরন বােবাে চেহচেন হরে গান্ধী। েেন অবেয 

বচেদান অরনক ভদরেরে। চত্রপুোরনও অরনক িচন্দরেই চন ়েচিন বচে হ ়ে। ওচ ়েো ়ে চকন্তু 

ভনিন িে ভনই। চবহাে,  ুক্তপ্ররদে ও িহাোরট্রেরও চবরেষ ভিারে পর ়ে না। কােী াট 

িচন্দরে অরনরকই িানরনে বচে চদরন আরস, এক একচদন দুরো-আ ়োইরো োগবচেও 

হ ়ে। 

  

গান্ধী চজরজ্ঞস কেে, আো োই, একটা চবষর ়ে একটু বুচঝর ়ে দাও ভনা। এই বাোচে 

জাচন এন চবরদযাৎসাহী, এিন নীক্ষ্মবুচদ্ধ, আবাে আরবগপ্রবিও বরট, সিাজ ও 

ধিযসংস্কৃারেে জনয নাো কন কা করেরে, নারদে গানবাজনা কন সুন্দে, নবু এই 

বাোচেোই ধরিযে নারি পশুবচেে িনন এিন ববযে প্রথাা ভিরন চনরন পারে  ভকউ 

প্রচনবাদ করে না। 

  

েেন বেে, বাোচেো কী েকি জান নুচি ভোরনা না হরে। বাোচেো ধিয চনর ়ে 

িানািাচন করে, ধিযসংস্কৃারেে বযাপারে ভকউ চকেু বেরেই ভগে ভগে েব ভনারে, চকন্তু 
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এই বাোচেোই বযচক্ত জীবরন ধরিযে প্রা ়ে ভকানও চনরদযেই িারন না। সননা, পচবত্রনা, 

ভসবা, এই সব বযাপারে নাো প্রা ়ে অধাচিযক। বাোচেো েুব পরেে সিারোিনা করে, 

পেচনন্দা করে চকন্তু আত্মসিারোিনা করে না। বাইরে েুব উদাে িন প্রিাে করে, চনরজে 

পচেবারেে িরধয অচন েেিেীে। েবরেে কাগরজ নজযন গজযন ভদেরে িরন হরব েুব 

সাহসী, আসরে অনযন্ত েীরু। চনরজে িা-রবান-স্ত্রীরক  চদ ভকানও দসুয ভিারেে সািরন 

ধষযি করে  া ়ে, না হরেও বাধা চদরন সাহস কেরব না। বাোচেরদে চকেু চকেু গান-

বাজনা সচনয োে বরট, চকন্তু কন েকি চবকট েব্দরক ভ  এই সিাজ প্র, ়ে ভদ ়ে, নাে 

চঠক ভনই। নুচি ভনা এেনও িাঝোরন ‘বে হচে হচে ভবাে’ েব ভোরনাচন। হচেে নাি 

শুনরে ের ়ে চপরে িিরক ওরঠ। ভিাট কথাা হে, বাোচেো বাইরে  নই উদাে, 

চেোচেিানী, রুচিেীে োব ভদোক, আসরে নাো ভেনরে ভেনরে েণ্ড! িুরে  া বরে, 

চনরজ না চবশ্বাস করে না। এিন েণ্ড নুচি আে ভকাথাা ়ে পারব।  

  

গান্ধী চবচমিতনোরব কর ়েক িুহূনয নাচকর ়ে েইে েেরনে চদরক। নােপে বেে, বাোচেরদে 

ওপে ভনািাে েুব োগ ভদেচে। নুচি বুচঝ বাোচে নও  

  

েেন ইদানীং সবযত্র বরে, আচি বাোচে নই, আচি আসারিে িানুষ। এেন অবেয না 

বেে না। ভস হঠাৎ েুব উরত্তচজন হর ়ে উরঠচেে, েেীরে েুব োগ এরস চগর ়েচেে, োরগে 

কােি ভস চনরজই বুঝরন পােে না। একটা দী যশ্বাস ভফরে বেে, নাুঃ, আচিও ওরদেই 

একজন, আিােও এই সব ভদাষ আরে। 
  

গান্ধী বেে, চকন্তু নুচি ভনা ভবে আত্মসিারোিনা কেরে। বাংো ়ে এন ব ়ে ব ়ে িানুষ 

আরেন, ভকউ চক এই বচেদান বন্ধ কোে কথাা বরেনচন  এরন ভ  িহান চহন্দু ধিয 

সম্পরকযই অনযরদে েুে ধােিা হরব। 

  

েেন বেে, ব ়ে ব ়ে ভোকরদে কথাা জাচন না। নরব আিারদে একজন কচব বােবাে 

প্রচনবাদ করেরেন, একটা উপনযারস, নােপে নাটরক, ‘চবসজযন’ নাটকচটে অচেন ়েও 

হর ়েরে, না ভদোে ভসৌোগয আিাে হ ়েচন। চকন্তু আচি পর ়েচে, ব ়ে অপূবয। চত্রপুো োজয 
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চনর ়েও বাংোে ভকউ আরগ এিন চকেু ভেরেনচন। কচবে নাি েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে, নুচি নাি 

শুরনে  

  

গান্ধী বেে, না শুচনচন। উচন চক শুধু বাংো ়ে ভেরেন  ইংচেচজরন চকেু অনুবাদ হর ়েরে  

েেন বেে, না আচি জাচন না। ইংচেচজরন চকেু ভবচের ়েরে বরে ভনা িরন হ ়ে না। গান্ধী 

বেে, আচি ভনা বাংো জাচন না, অরনকচদন োেরনই চেোি না। বাোচে কচবে ভেো 

প ়েব কী করে, বরো। এই কচব প্রচনবাদ করেরেন  

  

েেন বেে, এই কচবে বাবা আেও চবেযান। ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুে, অরনরক নাাঁরক এেন 

িহচষয বরে। 

  

গান্ধী এবাে উৎসাচহন হর ়ে বেে, অবেযই নাাঁে নাি জাচন। চবরেরন থাাকাে সি ়ে … 

ওোরন অরনক ব্রাহ্মরদে কথাা শুরনচে। আচি ব্রাহ্মরদে সম্পরকয োে করে জানরন আগ্রহী। 

প্রনাপ িজুিদারেে বক্তৃনা শুরনচে একবাে। 

  

েেন বেে, উচন ভনা ভকেব ভসরনে দরেে। ব্রাহ্মরদে এেন অরনকগুচে োগ, 

ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুে হরেন আচদ ব্রাহ্ম সিারজে গুরু। 

  

গান্ধী বেে, আচি ওাঁে সরে ভদো কেরন  াব চনচিন। কংরগ্ররসে অচধরবেন হর ়ে ভগরে 

আেও কর ়েকচদন ভথারক  াব োবচে। কেকানা েহেটা োে করে ভদেব, বাোচেরদে 

োে করে চিনব। 

  

পেচদন গান্ধী আে নগে পচেিিা ়ে ভবচের ়ে ভসাজা িরে এে কংরগ্রস অচফরস। অেযথাযনা 

সচিচন দুরবো োও ়োরে, নাে বদরে ভস, চকেু ,িদান কেরন িা ়ে। চকন্তু কাে কারে 

ভস প্রিাব ভদরব  

  

অরনক ব ়ে ব ়ে ভননা এরসরেন এবারেে সিারবরে ভ াগ চদরন। সোপচন হর ়েরেন চদনো 

ও ়োিা, না ো ়ো এরসরেন চফরোজ ো ভিটা, চিিনোে ভেনেবাদ। ভগােরে ও চনেকরক 
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চনর ়ে িহাোরট্রেরে দেচট ভবে প্রবে। সোপচনরক হাও ়ো ভিেন ভথারকই চবোট ভোো াত্রা 

করে চনর ়ে  াও ়ো হর ়েরে নাাঁে জনয চনচদযি একচট বাচ ়েরন। ভস্বোরসবকরদে ভদৌোরত্ময 

নাাঁে কারে এেন আে ভপৌাঁেরনাই  ারব না। চফরোজ ো ভিটা প্রা ়ে োজকী ়ে চবোসী 

জীবরন অেযি, চনচন বরম্ব ভথারক এরসরেন চনরজে েেরি, ভেরন চনজস্ব সােুন ো ়ো চনর ়ে, 

এোরন এরসও উরঠরেন ব ়ে ভহারটরে। 

  

একিাত্র চনেকই ের ়েরেন সাধােি প্রচনচনচধরদে সরে চেপন করেরজ। বচহোগন 

ভননারদে িরধয। চনেকই সবরির ়ে ভবচে জনচপ্র ়ে। চনচন চবোসী নন, সেে জীবন াত্রা ়ে 

অেযি, চকন্তু োজা-িহাোজরদে িনন প্রচনচদনই ভ ন চনরজে করে একটা দেবাে 

বসান। চবোনাে িাঝোরন ভসাজা হর ়ে বরস থাারকন চনেক, ভোকজরনে নানান প্ররশ্নে 

উত্তে ভদন একটুও চিধা না করে নীক্ষ্ম োষা ়ে, িেু দুচট ভ ন ঝকঝক করে। একিাত্র 

নাাঁে িুরে হাচস ভফারট নাাঁে বনু্ধ িচনোে ভ াষ এরে। িচনোে সদাহাসযি ়ে পুরুষ। 
  

চনেরকে ভির ়ে ভগােরেে সাচন্নরধযই গান্ধী ভবচে স্বেন্দরবাধ করে। দু’জরনে িচেত্র 

এরকবারে চবপেীন, ভগােরে ধীে চাে, ঠাণ্ডা িাথাাে িানুষ। আে চনেক কথাা ়ে কথাা ়ে দপ 

করে জ্বরে ওরঠন, স্বোরব উগ্র ও িেিপচন্থ। এই দুজরনে িরধয একটা ভেষারেচষে োবও 

ের ়েরে। গান্ধী ভগােরেে কারে কারজে প্রিাব চদরন চনচন বেরেন, বাবু েূরপন্দ্রনাথা বসু 

ও জানকীনাথা ভ াষাে হরেন এবারেে কংরগ্ররসে দুই সম্পাদক, নুচি নাাঁরদে সরে কথাা 

বরো। 
  

আে চননচদন পে অচধরবেরনে উরিাধন, দুই সম্পাদকই েুব বযি। েূরপন্দ্রনাথা গান্ধীে 

কথাা শুরন বেরেন, আচি ভনা োই ভনািা ়ে ভকানও কাজ চদরন পােচে না, নুচি োই 

ভ াষােবাবুে কারে চগর ়ে বরে ভদরো ভো, উচন  চদ চকেু পারেন।  

  

একটা প্রকাণ্ড ভটচবরেে এক পারে বরস আরেন জানকীনাথা, প্রা ়ে িুে  ুচবর ়ে আরেন 

কাগরজে স্কৃুরপ। পুরো দস্তুে সারহচব ভপাোক, এেন অবেয ভকাটচট ভি ়োরে ভঝাোরনা, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 841 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জািাে ভবানািগুচে ভোো। িুে নুরে চনচন এই েযািো েরেে ভোগা  ুবকচটে পা ভথারক 

িাথাা প যন্ত ভদেরেন। নােপে চজরজ্ঞস কেরেন, নাি কী  

  

গান্ধী বেে, এি ভক গান্ধী। 

  

জানকীনাথা বেে, এি ভক িারন  িুেচেকৃষ্ণ  

  

গান্ধী বেে, আরজ্ঞ না, ভিাহনদাস কেিিাাঁদ। 

  

জানকীনাথা বেরেন, ওরহ ভিাহনদাস, নুচি চনরজ ভথারকই কাজ কেরন িাইে, এ ভনা 

োে কথাা। চকন্তু আচি ভ  কাজ চদরন পাচে, না অচন সাধােি ভকোচনে কাজ। নুচি নারন 

োচজ  

  

গান্ধী বেে, অবেযই। আিাে সাধযিনন ভ -রকানও কাজ কেরনই আচি োচজ আচে। 

  

জানকীনাথা বেরেন, বাুঃ, এই ভনা িাই!  ুবকরদে এ েকি িরনাোব থাাকরে ভদরেে 

অরনক উপকাে হ ়ে। 

  

কর ়েকজন ভস্বোরসবকরক ভ রক বেরেন, ওরহ, ভোরনা ভোরনা, এই ভোাঁকোচট কী 

বেরে, ভকানও েকি কারজই এে আপচত্ত ভনই, চনরজ ভথারক কাজ িাইরন এরসরে। 

  

গান্ধীে আকৃচন, ভবেেূষা ভদরে ভস্বোরসবকো েুব একটা িুগ্ধ হে না। 

  

জানকীনাথা এক না ়ো কাগরজে িূরপে চদরক আেুে ভদচের ়ে বেরেন, ভিাহনদাস, 

এোরন োচে োচে চিচঠ জরি আরে। ওই ভি ়োেটা ়ে বরস এগুরো প ়েরন শুরু করো। েন 

েন ভোক ভোজ আিাে সরে ভদো কেরন আরস, আচি কী কেব বরো ভনা  অন ভোরকে 

সরে ভদো করে নারদে সব প্ররশ্নে উত্তে ভদবাে িনন সি ়েই বা ভকাথাা ়ে, চিচঠগুচেই বা 

পচ ়ে কেন  আিাে সাহার যে জনয ভকানও ভোক ভদও ়োও হ ়েচন। নুচি চিচঠগুরো পর ়ে 

ভদরো, ভ গুরো েুব প্রর ়োজনী ়ে িরন হরব, আিারক চদর ়ে।  
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গান্ধী ভবে েুচে হর ়েই প্রচনচট চিচঠ েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে প ়েরন োগে। 

  

নানােকি ভোকজন আসরে  ারে, নারনও নাে িরনার াগ চবচেন হে না। জানকীনাথা 

এক একবাে উরঠ িরে  ারেন ভকাথাাও  াবাে জনয চনচন উরঠ দাাঁ ়োরনই একজন আদাচে 

েুরট এরস নাাঁে জািাে ভবাি োচগর ়ে, ভকাট পচের ়ে চদরে। অপোরহে চদরক চনচন একবাে 

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে আদাচে, আদাচে বরে হাাঁক চদরেন। ভসই ভোকচটরক কাোকাচে ভকাথাাও 

ভদো ভগে না। জানকীনাথা চনরজে জুরনাও পেরন পারেন না, একটা কাগজ চনর ়ে 

প ়েরেন, ভটচবরেে নো ভথারক জুরনা েুাঁজরন েুাঁজরন  াকরেন আচেরক।  

  

গান্ধী সরকৌনুরক নাচকর ়ে েইে জানকীনারথাে চদরক। এ ভদরেে িানুষরক স্বাবেম্বী হরন 

আেও কনচদন অরপো কেরন হরব! 

  

উরঠ চগর ়ে ভস চনরজই আদচেে বদরে জানকীনারথাে জািাে ভবাি োচগর ়ে, ভকাট পচের ়ে 

চদে। জানকীনাথা অনযিনস্কৃোরব বেরেন, ভনািাে চক আেও বাচক আরে  আচি িচে, 

কাে ভদো হরব। 

  

পেচদন জানকীনাথা এরস ভদেরেন, গান্ধী আরগ ভথারকই উপচান হর ়ে নাে জনয চনচদযি 

ভি ়োেচটরন বরস কাজ শুরু করে চদর ়েরে। জানকীনাথারক ভদরে সসম্ভ্ররি উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে 

বেে, সযাে। আপনাে জনয কর ়েকচট চিচঠে উত্তে িুসাচবদা করে ভেরেচে— 

  

জানকীনাথা গান্ধীে িুরেে চদরক একটুেি অপেকোরব নাচকর ়ে েইরেন। নােপে 

োচনকটা েচজ্জনোরব বেরেন, কাে োরন ভগােরেে সরে আিাে কথাা হর ়েরে। নুচি ভ  

একজন বযাচেিাে, ভস কথাা আিারক বেচন ভকন  দচেি আচেকা ়ে োেনী ়েরদে 

অচধকাে চনর ়ে ভ  আরন্দােন কেরে, নুচিই ভসই গান্ধী! আরে চে চে, ভনািারক চদর ়ে 

আচি ভকোচন আে আদাচেে কাজ কচের ়েচে। কী েজ্জাে কথাা! চকেু িরন ভকারো না। 

  

গান্ধী চবনীনোরব বেে, না, না, আচি চকেু িরন কচেচন। আপনাো কংরগ্ররসে কাজ 

কেরন কেরন িাথাাে িুে পাচকর ়ে ভফরেরেন, আিারদে অল্প বর ়েস, আিো কংরগ্ররসে 
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সরে  ুক্ত হরন িাই, আিারদে সব েকি কাজই ভেো উচিন। আপনারদে চকেু ভসবা 

কোে সুর াগ ভপরেও আিো ধনয হব। 

  

জানকীনাথা িুগ্ধোরব বেরেন, ভনািাে িনন  চদ সবাই বুঝন! কংরগ্ররসে সৃচিে সি ়ে 

ভথারক আচি আচে। চিিাে চহউরিে সরে সরে আচিও কংরগ্রস প্রচনষ্ঠাে চকেুটা কৃচনত্ব 

চনরন পাচে। নরব ভনািারক চদর ়ে জািাে ভবানাি োগারনাটা ব ়েই েজ্জাে বযাপাে! নুচি 

ভদেরে ভনা, কংরগ্ররসে ভসরিটাচেরক এন বযি থাাকরন হ ়ে ভ , চনরজে জািাে ভবানাি 

আটকাবােও সি ়ে পান না। 

  

দুজরনই এবাে ভহরস উঠরেন এক সরে। 

  

আরগে চদন জানকীনাথা প্রা ়ে কথাাই বরেনচন গান্ধীে সরে, আজ কারজে বদরে গল্পই 

কেরন োগরেন শুধু। দুপুরে োবাে সি ়ে ওরক চনর ়ে ভগরেন চনরজে বাচ ়েরন। নারক 

োইর ়ে অবেয আনন্দ পাও ়ো  া ়ে না। অরনক চকেুই ভস ো ়ে না, আচিষ ভনা ভোাঁ ়ে না 

বরটই, চনোচিরষে পচেিািও  ৎসািানয। 

  

কংরগ্ররসে িূে অচধরবেন ভদরে গান্ধী ভবে হনােই হে। দারুি সাজারনা ভগাোরনা িি, 

উরিাধরনে জাাঁকজিকও ভিাে ধাাঁধারনা, নবু সব চকেুই ভ ন অন্তুঃসােেূনয। সব চিচের ়ে 

ভ ন চনন চদন বযাপী এক চবোট নািাো। ব ়ে ব ়ে ভননাো েম্বা েম্বা বক্তৃনা চদরেন 

ইংচেচজরন, এন ইংচেচজে প্রাবেয গান্ধীে পেন্দ হে না। ক’জন শুনরে আে ক’জন 

বুঝরে  ভদরেে সাধােি িানুরষে সরে এই অচধরবেরনে ভ ন ভকানওই ভ াগ ভনই। 

  

ভেষ চদরক একটাে পে একটা ভেরজাচেউেন পাস হ ়ে। আরগে চদরক বক্তৃনা ়ে এন ভবচে 

সি ়ে নি হ ়ে ভ  ভেরষে চদরক না ়োহর ়ো করে সােরন হ ়ে সব কাজ। দচেি আচেকা 

চবষর ়ে গান্ধীে চনরজেও একটা প্রিাব আরে, চকন্তু ভসটা উিাপন কোে জনয সি ়েই 

পাও ়ো  ারে না। গান্ধী ভগােরেরক ধরে বরস আরে।  
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িূে সোপচন, সাবরজ্ট  কচিচটে সোপচন ও অনয সবাই এেন ভেষ কোে জনয বযি। 

চফরোজ ো ভিটা িারঝ িারঝই বেরেন, আে চকেু ভনই ভনা  আে চকেু ভনই ভনা  

একবাে ভগােরে বেরেন, এি ভক গান্ধীে একটা ভেরজাচেউেন আরে, আচি পর ়ে 

ভদরেচে, ভসটা ভবে  ুচক্তসেন। চফরোজ ো বেরেন, নুচি  েন ভদরেে, োে বেে, 

নেন আে আিারদে ভদোে দেকাে ভনই। পাস কচের ়ে দাও।  

  

সোপচন ও ়োিা বেরেন, গান্ধী, এ চবষর ়ে বোে জনয নুচি চঠক পাাঁি চিচনট সি ়ে পারব— 

  

গান্ধী উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরন শুরু করেরে, দুচনন চিচনট ভ রন না ভ রনই সোপচন টং টং 

করে  ণ্টা বাচজর ়ে চদরেন। গান্ধী ভথারি ভগে, হঠাৎ নাে েুব অচেিান হে। এই কচদন 

ভস ভদরেরে অরনক বক্তা আে একটা কথাা বেব বরে োচগর ়ে চদর ়েরে আধ  ণ্টা, নেন 

নারদে থাািারনাে জনয ভবে বাজারনা হ ়েচন, আজ নাে ভেরত্র পাাঁি চিচনট সি ়ে চদর ়েও 

না পূিয হরন ভদও ়ো হে না। চকংবা এটা ও ়োচনযং ভবে  ভস  াই ভহাক, গান্ধী আে একটাও 

কথাা না বরে বরস প ়েে। 

  

সবাই এক সরে হান নুরে বরে উঠরেন। এই প্রিাব পাস, পাস। 

  

কংরগ্রস অচধরবেন ভেষ হর ়ে  াবাে পরেও গান্ধী ের ়ে ভগে কেকানা ়ে। 

  

কােী াট িচন্দরেে ভসই অচেজ্ঞনা নাে িরন আরে। এে িরধয ভস ভজরনরে ভ  ব্রাহ্মো 

ধরিযে নারি পশুবচেে সমূ্পিয চবরোধী। গান্ধী  ুরে  ুরে ব্রাহ্ম সিারজে চনন দরেে 

ভননারদে সরেই ভদো কেরন িাইে। আোপ হে চেবনাথা োস্ত্রীে সরে, প্রনাপিন্দ্র 

িজুিদারেে কাে ভথারক ভকেব ভসরনে জীবনী গ্রন্থচট সংগ্রহ করে পর ়ে চনে। ভজা ়োসাাঁরকা 

ঠাকুেবাচ ়ে চগর ়েও ভদরবন্দ্রনাথা ঠাকুরেে সরে ভদো হে না অবেয, স্বারাযে কােরি চনচন 

আে বাইরেে ভোকরদে সরে ভদো কেরেন না। চকন্তু ভসোন ভথারক গান্ধী েুব নৃচি চনর ়ে 

চফেে।  থাােীচন এবারেও ঠাকুে বাচ ়েরন একচট সাংস্কৃৃচনক অনুষ্ঠারনে আর ়োজন কো 

হর ়েচেে কংরগ্ররসে প্রচনচনচধরদে জনয। বাংো গানগুচে কী িধুে, শ্রুচনসুেকে। দূে 

ভথারক ভদো ভগে কচব েবীন্দ্রনাথা ঠাকুেরক গা ়েরকে েূচিকা ়ে।  
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ব্রাহ্মরদে দৃচিেচে জানাে পে গান্ধী োবে, এই েহরে অরনক চিিানও আরে, নারদে 

দৃচিেচেও জানা দেকাে। াানী ়ে চিিানরদে িরধয কােীিেি বযানাচজয একজন প্রচসদ্ধ 

বযচক্ত। োেনী ়ে চিিানো কংরগ্ররস ভ াগ ভদ ়েচন, অরনরকই চনরজরদে োজাে জারনে 

ভেজু ়ে িরন করে। চহন্দু-িুসেিানরদে সরে ভিরে না। কােীিেি ভস েকি নন, চনচন 

কংরগ্ররসে একজন উৎসাহী ভননা। 

  

বাচ ়েরন কােীিেি ধুচন-কুনা পরে থাারকন, সাধােি িধযচবত্ত বাোচেরদে সরে ভকানও 

নফান ভনই, চবন ়েী ও েদ্র িানুষ। চকন্তু ধিযচবশ্বারস অচন কট্টে, গান্ধীে সরে প্রা ়ে নকযই 

ভেরগ  া ়ে নাাঁে। নাাঁে িরন, চহন্দু ধরিয িানুরষে িুচক্ত সম্ভব না, জরন্মে আচদ পাপ ভথারক 

উদ্ধারেে একিাত্র উপা ়ে চ শুে েেি। কােী ারটে িচন্দরেে উরল্লে করে চনচন বেরেন, 

ওই নন চহন্দু ধরিযে ভিহাো। 

  

এবাে চহন্দু সিারজে একজন ভননাে সরে ভদো কো দেকাে। অনয ভননারদে কারে 

ভ াো ুচে করে স্বািী চবরবকানরন্দে সরে  চদ ভদো কো  া ়ে, নাে ভির ়ে োে আে চকেু 

হরন পারে না। স্বািী চবরবকানন্দ পািারনয চহন্দু ধরিযে জ ়েধ্বজা নুরে এরসরেন। শুধু 

েচক্ত চদর ়ে ন ়ে, নাাঁে িনন ইদানীং কারে প্রবে চবশ্বাস ও ি যাদাে সরে চহন্দুধরিযে কথাা 

আে ভক বেরন ভপরেরে। গান্ধী দূে ভথারক িরন িরন চবরবকানন্দে অনুোগী। 

  

ভবেুর ়ে িঠ াাচপন হর ়েরে, স্বািী চবরবকানন্দ ভসোরন থাারকন। ভবেু ়ে জা ়েগাটা চঠক 

কন দূরে ভস সম্পরকয গান্ধীে ধােিা ভনই, ভোরকে কথাা শুরন ভেরবচেে হাও ়ো ভিেরনে 

পারেই। গো ভপচের ়ে ভস হাাঁটরন োগে। এক সি ়ে হাাঁটরন হাাঁটরনই ভপৌাঁরে ভগে ভবেু ়ে 

িরঠে প্রােরি। বুক দুরুদুরু কেরে। স্বািীচজ চক ভদো কেরবন নাে সরে। চনচন এেন 

চবশ্বচবেযান, কন বযি িানুষ। 

  

অনয একজন সাধুরক ভদেরন ভপর ়ে গান্ধী নাাঁরক চনরজে উরিেয জানাে। 
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সাধুচট বেরেন, ইস, োচনক আরগ এরেন না  এই ভনা দে চিচনট আরগ স্বািীচজ ভনৌরকা 

করে িরে ভগরেন কেকানা ়ে। ওাঁে েেীে োে ন ়ে, চিচকৎসাে জনয ওোরনই কর ়েক চদন 

থাাকরবন। 

  

একটুে জনয চবরবকান্দে সরে গান্ধীে ভদো হে না। 

৫৫. বানারস স্পি একটা পচেবনযরনে 

গন্ধ 

বানারস স্পি একটা পচেবনযরনে গন্ধ পাও ়ো  া ়ে। পথা চদর ়ে িেরন িেরন ভকিন ভ ন 

হােকা হােকা োরগ। ে-সান বেে আরগে ভদো কেকানাে সরে এেনকাে এই 

কেকানাে ভ ন অরনক নফান। বাইরেে ভিহাোটা ভনা চকেু চকেু বদরে ভগরে বরটই, 

িানুষজনও ভ ন অনযেকি। 
  

।এই পচেবনযরনে কােি চক এক েনাব্দীে অবসান, ননুন েনাব্দীে শুরু  ভসই একচত্ররে 

চ রসম্বে েেন পাটনা ়ে চেে। কেকানাে সরে পাটনাে নুেনা িরে না। ভসোরন 

ইংরেরজে সংেযা অরনক কি, নবু ভসোরনও উৎসরবে আ ়েম্বে ভদরে সকরেে নাক ভেরগ 

চগর ়েচেে। োচত্র বারোটাে পে বুচঝ ভকানও সারহব-রিিই আে  রে চেে না, পরথা পরথা 

নাি-গান-হল্লা, অজর েচেন বাচজরন উদ্ভাচসন হর ়েচেে োচত্রে আকাে, ভসইসরে 

ভনাপধ্বচন। এ ো ়োও অরনক োিাে ভিার ়ে ভিার ়ে জ্বরে উরঠচেে আগুন, ইংরেজো েুরট 

েুরট বাচ ়ে ভথারক পুেরনা কাগজপত্র, ভপাোক, োো আসবাব ইনযাচদ ভটরন এরন েুাঁর ়ে 

চদচেে ভসই আগুরন। চহন্দুরদে ভহচে উৎসরব িাাঁিে ভপা ়োরনাে িনন, ননুন েনাব্দীে 

সূিনা ়ে পুেরনা েনাব্দীে অরনক অপ্রর ়োজনী ়ে চজচনস ও আবজযনা পুচ ়ের ়ে ভফো হচেে। 

প্রকারেয ইংরেজরদে এিন োগািো ়ো, িাত্রাো ়ো ফুচনয কেরন আরগ ভদো  া ়েচন। চবংে 

েনাব্দীরক বেি কোে জনয ইংরেজরদে উৎসারহে অবচধ চেে না, এিন োব প্রকাে 
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পাচেে ভ ন এক েনাব্দী পাে হর ়ে অনয েনাব্দীরন চবিেি কো দারুি ভসৌোরগযে 

বযাপাে। 

  

ইংরেজ-রনাষক সেকাচে কিযিােী ও চকেু চকেু বযবসা ়েীও এই উৎসরব ভিরনচেে, 

সাধােি োেনী ়েো এই েনাব্দী-পচেবনযরনে বযাপােটা চনর ়ে িাথাা  ািা ়েচন। অরনরক 

এেনও ইংরেচজ িাস-নাচেরেে গিনাই জারন না। অচধকাংে গ্রারিে িানুরষেই 

অিাবসযা-পূচিযিাে চহরসরব জীবন িরে। েেন নাে বাচ ়েে োরদ দাাঁচ ়ের ়ে সারহব-রিিরদে 

ভসই উিীপনা ভদেরন ভদেরন ভেরবচেে, েনাব্দী ভনা িানুরষেই কনচে একটা কাে 

চনিযর ়েে িাপকাচঠ, নারন ভনা প্রবহিান িহাকারেে গার ়ে একচট আাঁি ়েও োরগ না। এই 

অনাচদ-অনন্তকােরক চক েনাব্দী চদর ়ে িাপা  া ়ে  িানুরষে জীবন অচন েুদ্র। িানুরষে 

ইচনহারসেও ভনা এই ভসচদন শুরু। চবোে অন্ধকাে প্রালগচনহাচসক কাে ভপচের ়ে এরস 

িানুষ এই সরবিাত্র সেযনাে আরো ভদেরন ভপর ়েরে। নাই একরোটা বেে িরন হ ়ে ব ়ে 

একটা সীিানা। 

  

পাটযনাে ভির ়ে কেকানা ়ে ভসই উৎসরবে  ন টা কন ভবচে হর ়েচেে, না েেন জারন না। 

এই েহরেে বহ িানুষও ভনা এেনও ভেোপ ়ো ভেরে না। ইংচেচজ এক দুই গুনরনও 

জারন না, নাো ইংচেচজ েনাব্দী বদরে প্রোচবন হরব ভকন  চকন্তু পচেবনযনটা ভ  একটা 

 রটরে, না পথািেচন িানুষরদে িুে-রিাে ভদেরেও ভটে পাও ়ো  া ়ে। 

  

েেন একা একাই এসব কথাা োরব। আরোিনা কোে িনন ভকানও সেী-সাচথা ভনই। 

কংরগ্ররসে অচধরবেন ভেষ হর ়ে  াবাে পে চেপন করেরজে কযাম্প ভের ়ে এরস চেউপজন 

আে ভস বউবাজারে ‘অজন্তা’ ভহারটরে  ে ো ়ো চনর ়েরে। বযবসার ়েে প্রর ়োজরন 

চেউপূজনরক োেরনে োজধানীরন আেও চকেুচদন থাাকরন হরব, েেনরকও ভস ো ়েরন 

িা ়ে না। েেরনেও অবেয পাটনা ়ে ভফোে ভকানও না ়ো ভনই। আে আরদৌ ভস পাটনা ়ে 

চফেরব চক না নাও ভস ভেরব ভদেরে। 
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কেকানা ়ে ভস অরনক বেে আসরন িা ়েচন, ভকিন ভ ন েীচনে োব চেে। এেন ভস 

বুঝরন পােরে, ভসই ে ়ে অিূেক। ভকউ  চদ আত্মরগাপন করে থাাকরন িা ়ে, না হরে 

কেকানাে িনন ব ়ে েহেই নাে জনয ভ,ষ্ঠ াান। এোরন ভকউ কারুরক ভিরন না, 

অরহনুক চিনরনও িা ়ে না। োিা চদর ়ে িানুষ ভোরট, অনয িানুষরদে িুরেে চদরক ভির ়েও 

ভদরে না একবাে। 

  

না ো ়ো আত্মরগাপন কোেও ভনা ভকানও বাধযবাধকনা ভনই। েেন িুচে- াকাচন করে 

পো ়েন করেচন এ েহে ভথারক। শুধু আরে িেুেজ্জা। েচেেূষি িািারেে িুরোিুচে আে 

দাাঁ ়োরন িা ়ে না ভস। পুেরনা বনু্ধবান্ধবরদে কথাা িরন পর ়ে, এেনও কারুে ভোাঁজ করেচন। 

কংরগ্ররসে অচধরবেরন চের ়েে িরধয নাে দু-চননজন করেরজে সহপাঠীরক ভদরেরে, 

এরদে সরে ভনিন  চনষ্ঠনা চেে না, িুে ভিনা চেে, েেন চনরজ ভথারক এচগর ়ে চগর ়ে 

নারদে সরে কথাা বরেচন, নাোও চিনরন পারেচন। েেরনে ভিহাো ়ে চনি ়েই চকেু 

পচেবনযন  রট ভগরে। 

  

স্বনুঃপ্রবৃত্ত হর ়ে কারুে সরে ভ াগার াগ কোে আগ্রহও ভবাধহ ়ে করেচন েেন, নবু ভবে 

কর ়েকচদন এই েহরেে পরথা পরথা ভস ভ াো ুচে কেে, চকন্তু একজনও কেনও বেে না, 

আরে েেন না  এজনয ভস োচনকটা ভবদনাও অনুেব করে। ভপ্রচসর চি করেজ ভথারক 

েযািবাজাে প যন্ত ভস একসি ়ে িরষ ভবচ ়ের ়েরে, অরনক ভদাকানদােও নাে নাি ধরে 

 াকন, ভহরস কথাা বেন, এেন একজনও ভিরন না! 
  

‘অজন্তা’ ভহারটরেে অদূরেই োিাে চবপেীন চদরক হা ়েকাটাে গচে। ওই গচেে িুে চদর ়ে 

 াবাে সি ়ে েেরনে িরন পর ়ে, এোরন এক বাচ ়েরন নাে বনু্ধ িাচেকাে সরে ভস 

এরসচেে বসন্তিঞ্জেীে কারে। এেনও চক বসন্তিঞ্জেী ওোরন থাারক  এে িরধয একবাে 

ওরদে দুজরনে সরে ভদো হর ়েচেে এোহাবারদ, নেন েেরনে িাথাাে চঠক চেে না, ভস 

চকেু না জাচনর ়েই ওরদে আ, ়ে ভের ়ে িরে চগর ়েচেে। িাচেকা েুব উপকােী বনু্ধ! 
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চকন্তু ওই গচেরন প্ররবে করে না েেন। ভস চনরজে েুে বুঝরন পারে। বসন্তিঞ্জেী এেন 

িাচেকাে স্ত্রী, িাচেকা নারক এই কুেযান পল্লীরন োেরব ভকন  িাচনকনোে কারে 

িাচেকাে একচট বাচ ়ে চেে, একচদন নাে সািরন চদর ়ে ভ রন চগর ়েও েেন ভদরেরে ভ  

ভস বাচ ়েরন অনয িানুষ থাারক, নীরিে নো ়ে অরনক ভদাকানপাট বরসরে। অরনক চকেুই 

আে আরগে িনন ভনই। েেন ভ কেকানা েহেটা ভদরে চগর ়েচেে, ভসই মিতৃচনে সরে 

অরনক জা ়েগােই চিে েুাঁরজ পা ়ে না। 

  

শুধু ভপ্রচসর চি করেরজে ভগরটে চঠক বাইরেই একচট িুচিরক ভদরে েেন ভবে ভকৌনুক 

ভবাধ করে। োত্র বর ়েরসও ওই িুচিচটরক ওই একই জা ়েগা ়ে বেরেে পে বেে বরস 

থাাকরন ভদরেরে। ভোকচটে ভ ন ে ়ে-ে ়ে ভনই, একই ভিহাোে, একই ি ়েো ফনু ়ো 

পো, িুে গুাঁরজ জুরনা ভসোই করে িরেরে। ভদেরে িরন হ ়ে, িহাকােও ওরক পাে 

কাচটর ়ে  া ়ে। 
  

চেউগৃজন চকেু পচেচিন বযচক্তরক ভপর ়েরে ব ়েবাজারে, ভোজই দুপুে ভথারক সরন্ধ প যন্ত 

ভসোরন কাটা ়ে। বযবসাচ ়েক িুচক্ত সম্পন্ন হ ়ে চকেু চকেু েেরনে সাহার যে আে নাে 

প্রর ়োজন হ ়ে না। েেন আপন ভে ়োরে একাই  ুরে ভব ়ো ়ে।  

  

আজ সকারে অরনরকই েুরটরে চেচদেপুরেে চদরক। ভসোরন একচট অনযাি য বযাপাে 

সং চটন হরব। কর ়েকচদন ধরেই ভোরকে িুরে িুরে কথাাটা আরোচিন হরে, ভবে চকেু 

হযাাঁিচবেও চবচে হর ়েরে। চেউেুজন ভবচের ়ে  াবাে পে েেন একটা েযাক ়ো গাচ ়ে ো ়ো 

করে চেচদেপুরে উপচান হে। 

  

বন্দে এোকাে চঠক বাইরেই একচট ভগাোকাে াান সাজারনা হর ়েরে অজর ফুে ও হরেক 

েকি ভবেুন চদর ়ে। োে োেু চদর ়ে ভ ো একচট ভোটোরটা িিও প্রচনচষ্ঠন হর ়েরে, 

ভসোরন ভি ়োরে বরস। আরে দ’জন ইংরেজ ও এক বাোচেবাবু। িরিে নীরি চাে হর ়ে 

দাাঁচ ়ের ়ে আরে একচট বযাি পাচটয। সািরন চবগ োি, িাঝোরন ভক োি, ভপেরন চবউগে। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 850 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একটু পরেই শুরু হরব োি গাচ ়েে ননুন ভেেচক! হাজাে কর ়েক িানুরষে চে ়ে জরিরে 

ভসোরন। 

  

সারহবো বরে েযাি, ভদচে ভোকো ভসটারকই োি বাচনর ়েরে। প্রথারি িােু হর ়েচেে 

চে ়োেদা ভিেন ভথারক টাটকা নচেনেকাচে-সবচজ না ়োনাচ ়ে সারহব পা ়ো ়ে ভপৌাঁরে 

ভদবাে জনয। এেন িানুষজনই, ভবচে িারপ। কেকানা েহরে অচফসকাোচে িােু হর ়েরে 

প্রিুে, চকন্তু ভসোনকাে কিযীরদে  ানা ়োরনে জনয  ানবাহরনে বযবাা োে ভনই। 

েযাক ়ো গাচ ়েরন গাদাগাচদ করে পাাঁি-ে’জন ওরঠ, জীিযেীিয অধেুক্ত ভ া ়োো ভসই সব 

গাচ ়ে টারন, োিাে িাঝোরন  েন নেন এক একটা ভ া ়ো ভিাে উরে পর ়ে  া ়ে। 

োিগাচ ়েে ভ া ়োগুচে অবেয োজকী ়ে ধেরনে, চদচে ন ়ে, অরিচে ়ো ভথারক আিদাচন, 

ভবগবান ও ভনজস্বী, চকন্তু োজা-োজ ়োরদে িননই ভিজাচজ ও ভে ়োচে। চনন কািোে 

োি টারন েটা ভ া ়ো, আে দু কািোে োরি িােচট ভ া ়ো। কািো টইটুম্বুে িানুষজন 

চনর ়ে ভবে ঝিঝচির ়ে িরে বরট, নরব হঠাৎ কুকুে ভ উ ভ উ কেরে ভথারি  া ়ে, কেনও 

োিা জুর ়ে চবোে ভিহাোে ষাাঁ ়ে দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরে ভ া ়ো আে কারে এরগা ়ে না, পরথাে 

ধারে ধারে জেপান পাত্র ভদেরে ভ া ়োো চনরজরদে িচজযিনন দাাঁচ ়ের ়ে পর ়ে জে পান 

কোে জনয। এই সব কােরি অচফরস ভপৌাঁেরন ভ  ভদচে হর ়ে  া ়ে, না ভনা ব ়ে সারহবো 

বুঝরবন না। নাাঁো ভনা আরসন চনজস্ব েযারিা গাচ ়েরন, পাাঁি-দে চিচনট ভেট হরেই 

ভকোচনরদে বকুচন ভদন। অরনরক ভস জনয গাচ ়ে-র া ়োে ভনা ়োক্কা না করে পাাঁি সান 

িাইে দূে ভথারকও পার ়ে ভহাঁরটই অচফরস িরে আরস। 

  

চঠক এগারোটাে সি ়ে একটা িাে ভ া ়োে োি এরস ভপৌাঁেে িরিে সািরন। আজ 

ভ া ়োগুচে, ভ ন ভবচে ভবচে সুসচজ্জন, চপরঠে ওপে ঝােে ভদও ়ো িেিরেে ভপাোক, 

িাথাা ়ে েচেন পােক। ভ া ়োগুচে েুব ভজারে ভজারে ভফাাঁস ভফাাঁস করে চনশ্বাস ো ়েরে, 

সচহসো ভ া ়োগুরোরক েুরে চনর ়ে ভগে। 

  

িরি উপচবি একজন ইংরেজ উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে ভিাঁচির ়ে ভিাঁচির ়ে কী ভ ন বেে, চঠক ভবাঝা 

ভগে। নােপে বাোচেবাবুচট নাে নজযিা করে চদে এই িরিয : কচেকানা েহরেে 
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অচধবাসীগি, আপনারদে ভসবাে জনয োি ভকাম্পাচন সদা নৎপে। গন বৎসে হইরন 

প্রথাি ভ,িীরন িাি ়োে। গচদ ুক্ত চসট  ুক্ত হই ়োরে। চিনী ়ে ভ,িীরন পাদাচন চেে না 

বচে ়ো অরনরকে অসুচবধা হইন, নাহাও দূে কো হই ়োরে। দুপুে িাদে  চটকা হইরন 

অপোে চনন  চটকা প যন্ত চটচকরটে দাি েিা কো হই ়োরে। চবোন হইরন সদাে ়ে 

োি ভকাম্পাচনে ব ়ে সারহব িরহাদ ়ে আচস ়ো এই েহরেে োি পচেিােনাে এক অচেনব 

পচেবনযন সুিনা কচেরনরেন। িিকপ্রদ, অোবনী ়ে এই বযবাা।  াত্রীসাধােি এেন হইরন 

 ানা ়োরনে চনেুাঁন সি ়ে েো কচেরন পাচেরবন। এই ননুন বযবাা আজই : আপনাো 

িােুষ করুন… 

  

বযাি পাচটয এ বাে বাজনা শুরু করে চদে। সুসচজ্জন ভ া ়োগুচেরক এরন ভ াোরনা হরন 

োগে িরিে িাে চদরক। সাকারস ভ িনচট ভদো  া ়ে। ক্লাউরনে িনন ভসরজগুাঁরজ 

একজন ভ া ়োগুচেে সরে োফারে। কর ়েকবাে পাক োও ়োবাে পে ভ া ়োগুচেরক চনর ়ে 

 াও ়ো হে োিগাচ ়েচটে কারে, ভ োরন নারদে জুরন ভদবাে বযবাা আরে। চকন্তু 

ভ া ়োগুচেরক বাাঁধবাে বদরে ভসই ক্লাউনচট নাি শুরু কেে। একটা ভ া ়ো ভথারক ভস অনয 

ভ া ়ো ়ে োচফর ়ে িরে  া ়ে। পাে চদর ়ে নািবাে বদরে ভস েযারজে চদক চদর ়ে সেসে 

করে নারি। এই েকি চকেুেি কসেন ভদোবাে পে ভস একটা েপচট চনর ়ে ভ া ়োগুচেরক 

িােরন োগে। ভ া ়োগুরোে োচনকটা েযাবািযাকা অবাা, এ েকি অকােরি নারদে িাে 

োও ়োে অচেজ্ঞনা ভনই। নাো চবরদে ভথারক আিদাচন কো, ভকাম্পাচনে ভপ ়োরেে 

ভপাষয। প্রথাি প্রথাি িাে ভের ়েও নাো ন ়েরন িাইে না, এই িােটাও ভেোে অে চকনা 

নাো বুঝরন িাইরে। ক্লাউনচট এবাে ভবে ভজারে েপেপ করে কষারন োগে েপচট। 

ভ া ়োগুচে েত্রেে হর ়ে দূরে সরে ভ রন োগে। 

  

অকমিতাৎ ভথারি ভগে বযাি বাজনা। নাি থাািাে ক্লাউনচট। একটুেরিে নীেবনা। িরিে 

চিনী ়ে ইংরেজচট এ বারে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে একটা চপিে বাে করে বরে উঠে, ভেচ , ভিচ , 

ভগা! দুি করে চপিে ভথারক গুচে ভোাঁ ়োে েব্দ হে। 
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ও িা, আি য না, আি য, অনযাি য বযাপাে, ভ া ়োচবহীন ভসই দু কািোে োিগাচ ়েচট 

চদচবয িেরন োগে গ ়েগচ ়ের ়ে। ভধাাঁ ়ো উ ়েে না, ধুরো উ ়েে না,  যাসর রস েব্দও হে 

না। একটু আধটু গচ ়ের ়ে  াও ়ো ন ়ে, অরনক দূে িরে ভগে ভসই োিগাচ ়ে, প্রা ়ে ভিারেে 

আ ়োরে। চিচনট সারনক বারদ আবাে চফরেও এে। সািরনে জানো চদর ়ে িুে বাচ ়ের ়ে 

আরে িােকচট, আনরন্দ ভস টুচপ েুরে না ়েরে। 

  

হাজাে হাজাে দেযক িটাপট িটাপট েরব্দ হানিাপচ ়ে চদর ়ে অচেনন্দন জানাে নারক। 

  

চবজ্ঞারনে এই নবনি কীচনয ভদরে  ন না চবচমিতন হে েেন, নাে ভির ়েও ভস ভবচে 

চবচমিতন হে জননাে বযবহাে ভদরে। এই অরেৌচকক কাণ্ডচট ভদরে ভকউ ের ়ে েুরট পাোে 

না, ভকউ েচক্তরন সািারে িাচটরন েুচটর ়ে পর ়ে প্রিািও জানাে না। এ ভদরেে িানুষ 

এন পচেিনিনস্কৃ হর ়ে উঠে করব  এই চক  ুগ পচেবনযরনে হাও ়োে ফে  ে ়ে, কুসংস্কৃাে 

আে অন্ধচবশ্বারস চনিচজ্জন হর ়েচেে এ ভদরেে আপািে জনসাধােি, চবংে েনাব্দীরন 

পা চদর ়ে নাো আধুচনক পৃচথাবীে উপ ুক্ত নাগচেক পদবািয হে  চবজ্ঞানরক ভিরন চনরে 

এন সহজোরব! 

  

ভিারেে সািরন ভদেরেও েেন চনরজই এেনও চবজ্ঞারনে চবজ ়ে অচে ারনে সব েহসয 

অনুধাবন কেরন পারে না। এন হাজাে হাজাে বেে ধরে িানুষ ভজরন এরসরে ভ  আগুন 

ো ়ো আরো হ ়ে না। এেন  রেে িরধয আরো জ্বরে, নাে জনয একচট ভদেোইর ়েে 

কাচঠও েেি কেরন হ ়ে না। এবং ভসই আরোরন হান োেরে হান পুর ়ে  া ়ে না। এ সবই 

চবদযরনে ভকোিচন। আকারেে চবদুযৎ ন ়ে, িানুরষে কনচে চবদুযৎ। আকারেে চবদুযৎ দু-

এক িুহূরনযে িরধয অদৃেয হর ়ে  া ়ে, আে িানুষ চবদুযৎরক  ণ্টাে পে  ণ্টা বচন্দ করে 

ভেরে চদরন পারে। আকারেে ভদবনাে ভির ়েও িানুরষে েচক্ত ভবচে। ভসই চবদুযৎ চদর ়েই 

আবাে িাোরনা হরে এই োি গাচ ়ে। একচট প্রবরন্ধ েেন পর ়েরে ভ , এই চবদুযরনে 

েচক্তে ভ  কী অসীি সম্ভাবনা, না সব এেনও জানা  া ়েচন। এই ননুন েনাব্দী হরব 

চবদুযরনেই েনাব্দী! 
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এবারে োি ভকাম্পাচনে বাোচেবাবুচট ভ াষিা কেে ভ  আজ এেন ভথারকই এই 

ভ া ়োচবহীন কবদুযচনক োি  াত্রীবহন শুরু কেরব। চেচদেপুে ভথারক  ারব ভিৌেচেে োিা 

প যন্ত। এই ননুন গাচ ়েরন অবেয ো ়ো চকেু ভবচে োগরব। আরগ ো ়ো চেে ে প ়েসা, 

এেন দু আনা চদরন হরেও সি ়ে োগরব অরধযক। হঠাৎ বচধযন ো ়ো চদর ়ে সি ়ে বাাঁিারন 

চনি ়েই সকরেই োচজ হরবন। 

  

ভদৌর ়োরদৌচ ়ে শুরু হরন েেনও চিধা কেে না, ভসও েুরট চগর ়ে প্রথাি ভ,িীরন উরঠ বসে। 

এই ঐচনহাচসক চদনচটে অচেজ্ঞনা ভসও সচিন কেরন িা ়ে। জানোে ধারেই একটা 

আসন ভপর ়ে ভগে। 

  

োি গাচ ়েচটরন সদয সাদা েং কো হর ়েরে। িাচটরন ভেেগাচ ়ে িাোবাে িনন ভোহাে 

োইন পানা হরেও োিরক চঠক েুরদ ভেন বো  া ়ে না, ভদো ়ে ভ ন ভোট ভোট চিিারেে 

িনন। জরে ও ারে িানুষ গচনে ননুন বাহন ভপর ়ে ভগরে। এনকাে গাচ ়ে টানাে জনয 

ভগারু-র া ়ো-রিাষ-উট-হাচন এই েকি কন পশুরক চদর ়ে গাচ ়ে টানারনা হর ়েরে। এিনকী 

িানুষরকও পশুে প যার ়ে নাচির ়ে এরন জুর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে গাচ ়েে সরে। ভকানও জীচবন 

প্রািী টানরব না, অথাি গাচ ়ে িেরব, এন কারেে িানব সেযনা ়ে ভকউ না চক কল্পনাও 

কেরন ভপরেরে  ভসই করব িানুষ আগুরনে বযবহাে চেরে সেয হরন শুরু করেচেে, 

এনকাে পে বাষ্প ও চবদুযরনে েচক্ত কারজ োচগর ়ে ভসই সেযনা ভ ন একোরফ 

অরনকটা এচগর ়ে ভগে।  

  

োি ো ়োে আরগ েেন দূরে দাাঁ ়োরনা ভ া ়োগুরোরক ভদেচেে। অদু্ভন, চবিুঢ়ে দৃচিরন 

ওো নাচকর ়ে আরে। ওো বুঝরনই পােরে না, ওরদে গচনেচক্ত ো ়ো কী করে গাচ ়েটা 

িেরব। ওো জারন না, আজ ভথারক ভ া ়োরদে ভগৌেরবে চদন ভেষ হে। ভেেগাচ ়ে আে 

ভ া ়ো ়ে টানা গাচ ়ে এরস পােচকগুচেরক হচটর ়ে চদর ়েচেে। ভেরে অরনক চনোপরদ ও কি 

েেরি িাপা  া ়ে, নাে বদরে পােচক িাপরন আে ভক িা ়ে  এবারে চবদুযরন টানা োি 

এরস ভ া ়োগুরোরক চবদা ়ে করে চদে। এে ওপে আবাে এরস ভগরে ভিাটে কাে বা 
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অরটারিাচবে। এবাে ভকানও িানুষ  ানা ়োরনে জনয ভ া ়োে বদরে ওই গাচ ়ে িাচের ়ে 

চনর ়ে  ারব। 

  

ি ়েদারনে িধয চদর ়ে েুরট িরেরে োি। দু পারে ব ়ে ব ়ে গাে, ফাাঁরক ফাাঁরক পর ়েরে 

ধপধরপ েীরনে ভোদ। এক অপূবয অনুেূচন হে েেরনে। এই োিগাচ ়েে  াত্রাে সরে 

অনয ভকানও  ানবাহরনে নুেনাই িরে না। এন িসৃি, এন আোিপ্রদ, ভ ন ভস হাও ়ো ়ে 

োসরে। ভেেগাচ ়েরন  াবাে সি ়ে জানো েুরে োেরে ক ়েোে গুাঁচ ়ে আে ভধাাঁ ়ো এরস 

বযচনবযি করে ভনারে, ভপাোক ভনাংো হর ়ে  া ়ে, ভ া ়ো ়ে টানা োরি ঝাাঁকুচন চেে েুব। 

জে ান চিিারে এিন েব্দ হ ়ে ভ  কান ভোাঁ ভোাঁ করে, চকন্তু এই োি সকরেে ভ,ষ্ঠ। 

আধুচনকনাে জ ়েধ্বজাবাহী এই োি ভ ন নারক চনর ়ে িরেরে অনাগন েচবষযরনে চদরক। 

  

সরন্ধরবো ভহারটরে চফরে এরস েেন চেউপূজনরক নাে এই অচেজ্ঞনাে গল্প কেরন 

চগর ়ে ভনিন ভকানও আগ্ররহে সৃচি কেরন পােে না। আজ সাোচদন ব ়েবাজাে অিরে 

এই ভেেচকবাচজ োরিে গল্প হর ়েরে, চেউপূজন ভসোরনই শুরনরে। ব ়েবাজারেে ব ়ে 

ব ়ে বযবসা ়েীো ভকউই ভনিন িুগ্ধ ন ়ে। চেউপূজন ভজাে চদর ়ে বেে, ভনািাে ওই সব 

চবদুযৎ চট চটকরব না। বাবে িানুষ ভ া ়োে ওপে েেসা করে এরসরে, ভ া ়োই আবাে 

চফরে আসরব। ওই করে টানা োরি িানুষ িাপরব ভকন, ো ়ো ভবচে না  

  

েেন নরকযে িরধয ভগে না। এই হরে কেকানা েহে আে অনয জা ়েগাে িানুরষে 

নফান। নাগচেক স্বোব, নাগচেক িরনাবৃচত্ত অনয বযাপাে, বাইরেে ভোকো না সহরজ 

আ ়েত্ত কেরন পারে না। ব ়ে েহরেে অচধকাংে নাগচেকো অরনক ননুন চজচনসরক নবু 

সহরজ ভিরন চনরন পারে, বাইরেে ভবচেেোগ িানুষই ভ  ভকানও ননুন চজচনস ভদেরেই 

সরন্দহ করে, পুোননরক আাঁকর ়ে ধরে োেরন িা ়ে। অরনক গ্রারিে ভোক এেনও িরন 

করে কারঠে আাঁরিে বদরে ক ়েোে উনুরনে োন্না ভেরে ভপরটে ভোগ হ ়ে। এ চদরক েহরে 

কারঠে োন্না প্রা ়ে উরঠই  ারে। 
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‘অজন্তা’ ভহারটরেে োদযদ্রবয অোদয। কাোকাচে অরনক আহারেে াান আরে, ওো 

দুজরনই প্রচন োরন ভহারটে ভথারক ভবচের ়ে হাাঁটরন হাাঁটরন ভকানও োবারেে ভদাকান েুাঁরজ 

ভন ়ে। চেউজন ো ়ে চব্রাচিষ, েেরনেও চনোচিরষ আপচত্ত ভনই, নরব িারঝ িারঝ একটু 

িারেে জনয িন ভকিন করে। এেন েীনকাে, ইচেরেে সি ়ে ন ়ে, চকন্তু এই সি ়েটা ়ে 

কেকানা ়ে অচন উত্তি, টাটকা চিংচ ়েিাে পাও ়ো  া ়ে। কেকানাে ভহারটেগুচেে 

চিংচ ়েিারেে িাোইকাচে অচন চবেযান, োেরনে আে ভকাথাাও এিনচট পাও ়ো  ারব না। 

চকন্তু চেউপূজরনে ভ াে আপচত্তরন ভসই ভদবরোগয ভোজয আস্বাদন কোে উপা ়ে ভনই। 

ভ  ভদাকারন চিংচ ়ে িৎসয েচজযন হ ়ে, ভস ভদাকারনে কাোকাচে ভগরেই চেউপূজন চবকট 

গন্ধ পা ়ে। িানুষ কী চবচিত্র প্রািী। একই বস্তুরন সমূ্পিয চবপেীন প্রচনচি ়ো। ভকানও 

চবরেষ োরদযে ঘ্রারি একজন িানুরষে আ ়েুরদ চজহ্বা চসক্ত হ ়ে, আবাে ভকানও িানুরষে 

 ৃিা ়ে বচি আরস। 

  

োও ়ো-দাও ়োে পে হজি প্রচি ়োে সুচবধাে জনয োচনকেি পদব্ররজ ভ্রিরিে অরেযস 

আরে চেউপূজরনে। বউবাজারেে চদকটা ়ে অরনক োচত্র প যন্ত ভদাকানপাট ভোো থাারক, 

আরো ়ে ঝেিে করে। হা ়েকাটাে গচেে কারে অরনক গাচ ়ে এরস থাারি, নাে ভথারক 

ভনরি বাবুো হারন ফুরেে িাো জচ ়ের ়ে ভহেরন দুেরন এক একচট বাচ ়েে িরধয ঢুরক 

 া ়ে। অনয চদরক, োেবাজাে অিরে অন্ধকাে-অন্ধকাে োব। নারি োেবাজাে হরেও 

ভসোরন ভকানও বাজাে ভনই। চদরনে ভবো ভদো  া ়ে সাচে সাচে দাাঁরনে  াক্তােরদে 

ভিম্বাে, সন্ধযাে পে ভসগুচে বন্ধ হর ়ে  া ়ে। 

  

ওই অিরেই এক একচট বাচ ়েরন ওপে নো ়ে বাচন জ্বরে। ভসোন ভথারক ভেরস আরস 

গারনে কচে চকংবা নূপুরেে চেঞ্জন, হঠাৎ হঠাৎ হাচসে ভফা ়োো। ভবে আরিাদ-প্ররিাদ 

িেরে ভবাঝা  া ়ে। ওই সব শুরন িন িিে হর ়ে ওরঠ চেউপূজরনে। চকন্তু িেুেজ্জা ়ে ভবে 

কর ়েকচদন ভস এই বযাপারে েেনরক চকেু বেরন পারেচন। 

  

িূে অচধরবেরনে চননচদন এবং নাে আরগ-পরে দু িােচদন, এই কচট চদনই কংরগ্ররসে 

ভননাো কংরগ্রচস হর ়ে থাারকন। এই কচদন নাাঁো ভদরেে নানা সিসযা চনর ়ে িাথাা  ািান। 
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সাো বেরেে বাচক সিি চদন নাাঁরদে চনরজরদে ভপো বা বযবসার ়েে কাজকরিয বযি 

থাাকরন হ ়ে। না ো ়ো নাাঁো েক্ত িাংরসে িানুষ, েেীে-িরনে অনযানয দাচবও আরে। 

প্রবারস ভগরে অরনক বাসনা ভ ন োগাি ো ়ো হর ়ে  া ়ে।  

  

চেউপূজন একচদন বরেই ভফেে, েেনোই ়ো, কী ভোজ ভোজ আিো োচত্তে নটা 

বাজরন না বাজরনই ভহারটরে চগর ়ে শুর ়ে পচ ়ে! পাটনা েহরেও ভনা আিো এে অরনক 

পরে  ুরিারন  াই, আে কেকানা েহরে এরস…আিারদে ওচদরক একটা কথাা িােু 

আরে,  চদ ভোে ভদেরন িাও ভনা িুরেরে  াও, দুপুে ভদেরন এরস পাটনা ়ে, ভগাধূচে 

ভদরে িুগ্ধ হরব ভবনােরস, আে োরনে ভোেনাই ভদোে জনয িরে  াও কেকানা ়ে! না 

এই কচদরন আিো ভনা োরনে ভোেনাই চকেুই ভদেোি না। নুচি এই েহরেে িানুষ, 

নুচি আিারক  ুচের ়ে  ুচের ়ে ভদোও! েেন চফরক ভহরস বেে, চেউপূজনচজ, আচি 

চদরনে কেকানা োে চিচন, োরনে েহেটা চিচন না। চদরনে ভবো আপচন বযি থাারকন। 
  

চেউপূজন বেে, চদরনে ভবো আে কী ভদোে আরে! োরনে ভোেনাইটাই আসে। এই 

ভ  বাচ ়েটা ভথারক  ুং ুাঁরটে চেচনচঝচন ভোনা  ারে, এোরন চনি ়েই ভকানও বাী নািরে। 

এোরন আিো · নাি ভদেরন ভ রন পাচে না  প ়েসাে জনয ভকানও পরো ়ো কেরবন না। 
  

েেন বেে, চকেু চকেু ভোক ভনা বাচ ়েে িরধয ঢুকরে। আপচন ভ রন পােরবন না ভকন, 

িরে।  ান! 

  

চেউজন িেু কপারে নুরে বেে, আচি এরকো  াব  আপচন  ারবন না  ভকন, বাীচজে 

নাি-গান শুনরন  াও ়ো চক অনযা ়ে  

  

েেন একটুেি চিন্তা করে, োচনকটা চিধাে সরে বেে, না, অনযা ়ে ভকন হরব। অরনরকই 

ভনা  া ়ে। নরব আিাে কেনও ভ রন ইো করেচন, এেনও ইো হ ়ে না। 

  

চেউপূজন বেে, আপচন আিাে জনয  ারবন, আিাে সরে থাাকরবন।  
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েেন িুপ করে েইে। নাে চনরজে ভকানও আকােো ভনই, নবু চেউপূজরনে আগ্ররহ নাে 

সরে বাীচজে  রে  াও ়ো অরনকটা দাোচেে প যার ়ে পর ়ে না  চেউপূজন নাে উপকাে 

করেরে, ভস জনয রূঢ়েোরব নারক আ ান কোও  া ়ে না। 

  

চেউপূজরনে বযগ্র দৃচি ভদরে ভস আবাে বেে, এক কাজ কো ভ রন পারে। আপচন ভনা 

বাোচে চথার ়েটাে ভদরেনচন কেনও। কেকানা ়ে চথার ়েটারেে েুব সুনাি আরে। কাে 

সরন্ধে সি ়ে আিো োে ভকানও চথার ়েটাে ভদেরন  াব। 

  

েেন এক সি ়ে বনু্ধরদে সরে দে ভবাঁরধ চথার ়েটাে ভদেরন ভ ন। উত্তে কেকানাে 

েোে ়েগুচেে সবকচটই ভস ভিরন। পেচদনই ভস চেউপূজনরক চনর ়ে ভগে চথার ়েটাে 

পা ়ো ়ে। এে িরধয দু-একচদন ভস োরিে  াত্রীরদে অল্প আোপ আরোিনা শুরন বুরঝরে 

ভ  ‘নে-দি ়েন্তী’ এবং ‘কৃষ্ণকারন্তে উইে’ এই দুচট নাটকই এেন েহরে জিজিাট। 

েেরনে কৃষ্ণকারন্তে উইে ভদোে আগ্রহই ভবচে, বচিরিে এই উপনযাসচট নাে চপ্র ়ে, 

চকন্তু ভস োবে, ‘নে দি ়েন্তী’ে িনন ভপৌোচিক কাচহনীই চেউপূজরনে ভবচে োে 

োগরব। 

  

আরগ ভ চট চেে ‘ভবেে চথার ়েটাে’, এেন ভসচটই নাি পারে হর ়েরে ‘অরোো চথার ়েটাে’। 

ভদও ়োরে েরেে পরেিাো পর ়েরে, সািরনে ভগট সাজারনা হর ়েরে কবদুযচনক বাচন 

চদর ়ে। নটিু ়োিচি অরধযন্দুরেেে ভ াগ চদর ়েরেন এই চথার ়েটারে।  

  

আজ ভ  চেবোচত্র না েেরনে জানা চেে না। চেবোচত্রে ব্রন  াো পােন করে, নাো 

সাোচদন সাোোন উপবারস থাারক, নারদে জাচগর ়ে োোে জনয সাোোত্রবযাপী অচেন ়ে 

হ ়ে অরনক েোের ়ে। আজ নাই ‘অরোো চথার ়েটাে’ এ পেপে চননচট পাো হরব, ‘নে-

দি ়েন্তী’, ‘আবু ভহারসন’ এবং ‘ভজনানা ও ়োে’। এক চটচকরট চনন নাটক, চেউপূজন িহা 

েুচে। নাটক ভদেরন ভদেরনও ভস ভিাচহন হর ়ে ভগে, পাটনারন এ েকি চকেু ভদোে 

ভসৌোগয হ ়ে না। ‘নে-দি ়েন্তী’-রন দি ়েন্তীেই িুেয েূচিকা, ভসই েূচিকা ়ে অচেনর ়ে 

নাোসুন্দেী একাই একরো। এ নাটরক চকন্তু অরধযন্দুরেেে িরি অবনেি কেরেন না, 
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নাাঁরক ভদোে জনয েেন েটফট কেরে। নাাঁরক ভদো ভগে পরেে নাটরক। অরনকেি 

প্রনীো কোে পে অরধযন্দুরেেেরক ভদরে ভ িন পুেচকন হে েেন, ভনিন চকেুটা 

চনোেও হে। এে িরধয এন বুর ়ো হর ়ে ভগরেন চনচন। বর ়েস ভনা েুব ভবচে হবাে কথাা 

ন ়ে, নবু ভ ন ভিহাোটা ভেরেিুরে ভগরে। অচেনর ়েে সি ়ে অবেয ভসই বুর ়ো হার ়েই জাদু 

ভদোরেন, ভনরি-রগর ়ে-েম্পঝম্প চদর ়ে ভদোরেন, এেনও চসচেওকচিক ভোরে নাাঁে জুচ ়ে 

ভনই।  েন িুপ করে দাাঁচ ়ের ়ে থাারকন, নেনই ভবাঝা  া ়ে, নাাঁে ভিা ়োে ঝুরে পর ়েরে, 

েোরট ,াচন্তে বচেরেো! 

  

নৃনী ়ে নাচটকাচট অবেয এরকবারেই োাঁ ়োচি, োরনে ভেষ প্রহরে দেযকরদে জাচগর ়ে 

োোে ভিিা! 

  

সব নাটরকই নাি-গান থাাকরবই। ভপৌোচিক বা েচক্তিূেক বা ভদোত্মরবাধক নাটক, 

ভ োরন নাচ ়েকাে পরে িটুে নাি বা গান এরকবারেই িানা ়ে না, ভসোরনও সেীরদে 

দৃেয থাারক। চকংবা এক েে, েম্পরটে িচেত্র আিদাচন কো হ ়ে, ভস ভজাে করে ভির ়েরদে 

নািা ়ে, ভস সব দৃরেয ননযকীরদে চননরম্বে আরন্দােন ভবর ়ে  া ়ে, বরেে আাঁিে েরস পর ়ে 

বােবাে। েেরনে িরন হে, বাীচজরদে বাচ ়েরন এই ধেরনে নাি ভদেরন ভ রন অরনক 

প ়েসা োরগ, অরনক সাধােি িানুরষে পরেই না সম্ভব ন ়ে,  চদও বাসনা বা ভোে 

থাারক। চথার ়েটারেে িাচেকো ভসই জনযই সব নাটরক এ েকি একটা দৃেয ঢুচকর ়ে ভদ ়ে। 

দুরধে স্বাদ ভ ারে ভিরট। 
  

এেন প্রচনচদনই এক একচট ননুন নাটক। ওই অরবাো চথার ়েটােই পেচদন ‘চেচজ ়ো’। 

বাইরে ভপািারে ের ়েরে এই নাটরক িুেয েূচিকা ়ে অরধযন্দুরেেে ও নাোসুন্দেী। 

চেউপূজন এিনই িজা ভপর ়েরে ভ  পরেে চদরনে চটচকট ভস আরগই ভকরট ভনবাে বযবাা 

কেে।  

  

চেচজ ়োও ভবে জিজিাট নাটক, নািেুচিকা ়ে দাপরটে সরে অচেন ়ে কেরেন 

নাোসুন্দেী, চকন্তু অরধযন্দুরেেে ভকাথাা ়ে  দৃরেযে পে দৃেয িরে  ারে, অরধযন্দুরেেরেে 
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ভদো ভনই। অনযানয পুরুষ িচেরত্র সব অরিনা অচেরননা। আজ চক না হরে অরধযন্দুবাবু 

অনুপচান  হঠাৎ এক সি ়ে িরি প্ররবে কেে একজন কুৎচসন দেযন িানুষ, ভপা ়ো 

ক ়েোে িনন েং, িুরে দগদরগ  া, ভপাোরকে েংও কারো, িাথাা ়ে আবাে একটা োে 

ভফচট্ট বাধা। হারন একটা বাাঁকা, েকেরক েুচে। ভস একজন  ানক, িাত্র পাাঁি-সান 

চিচনরটে দৃরেয নাে অচেন ়ে। আে ভস কী অচেন ়ে, ভস একজন চহংর  ানক, চকন্তু 

ভিারেে দৃচিরন িচকন ে ়ে, অচন সািানয সংোপ, নাও ভকিন ভ ন স্খচেন, হাাঁটাে েচে 

কারঠে পুনুরেে িনন, েেীে হাাঁটরে, িন ভনই। নাে প্রাারনে পে দেযকরদে হাননাচে 

আে থাািরনই িা ়ে না। এই বীেৎস আকৃচনে ভিকআপ ভদরে অরধযন্দুরেেেরক ভিনবাে 

উপা ়ে ভনই। চ চন এক েযানিান অচেরননা, স্ব ়েং এই নাটরকে পচেিােক, চনচন ওই 

অচকচিকে অন েুদ্র েূচিকা চনরেন  এবং ভদচের ়ে চদরেন, ওইটুকু সির ়েও ভ,ষ্ঠত্ব 

প্রিাি কো  া ়ে। 

  

েেরনে পারেে আসরনে একজন ভনাক বেে, আরে ভিাসাই, অরধযন্দুবাবুে ওই 

অযার্ট াটুকু ভদোে জনযই এই থাযাটারে এই চনর ়ে ভপাাঁর ়োরো বাে এেুি! 

  

একচদন নাটক ভদরে ভফোে পরথা বৃচি এে এবং দুজনরকই চেজরন হে। অসির ়েে বৃচি, 

সরে চনর ়ে আরস সচদয-সাচন্নপাচনক। চেউপূজরনে চকেু হে না, েেন জ্বরে পর ়ে ভগে। 

  

অগনযা ভহারটরেে  রে একা শুর ়ে থাাকরন বাধয হে েেন। চেউপূজন এক কচবোজরক 

ভ রক এরন ভদচের ়েরে, কচবোজ কর ়েকচট বচ ়ে ও পাাঁিন চদর ়ে ভগরে। ওষুরধে অনুপান 

িধু, পানপানা ও ভগােিচেিও চকরন এরনরে, এে ভবচে আে ভস কী কেরব, সাোেি 

ভনা  রে থাাকরন পারে না। ভস থাাকরন িাইরেও েেন আপচত্ত কেন।  

  

একা থাাকরন েেরনে োোপ োগবাে কথাা ন ়ে। নীথায াত্রী চহরসরব ভস অরনক ভদে  ুরে 

ভবচের ়েরে, বহ সোইোনা-ধিযোো ়ে ভস ভনা একাই কন চদনোচত্র অচনবাচহন করেরে। 

এিন হর ়েরে, সাোচদন একটাও কথাা বরেচন কারুে সরে। চকন্তু ভস সব জা ়েগা চেে 

অরিনা, ভসোরন একা থাাকাই স্বাোচবক। এটা কেকানা েহে, োিা াট সব পচেচিন, 
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নাে চনুঃসেনা এোরন ব ়ে প্রকট হর ়ে ভিরপ ধরে। একচদন পরেই েেন ব ়ে উনো ভবাধ 

কেরন োগে। 

  

চেউপূজন চকেুটা প্ররিারদে স্বাদ ভপর ়েরে, শুধু চথার ়েটাে ভদরে নাে িন েরে না। আেও 

দু-িােজন বনু্ধ জুচটর ়েরে, ভহারটরে ভফরে ভবে গেীে োরন।  

  

নৃনী ়ে চদরন জ্বে চকেুটা করি ভগরেও েেীে ভবে দুবযে, িুে এরকবারে চবস্বাদ, চিন হর ়ে 

শুর ়ে েেন আকাে-পানাে োবরন োগে। এেপে নাে জীবন ভকান চদরক  ারব  

কেকানারনই থাাকরব, না চফেরব পাটনা ়ে  পাটনা ়ে নাে বাচ ়েে আগুন চনেক দু যটনা 

ন ়ে, ভকউ োচগর ়েরে বরেই চেউপূজরনে দৃঢ়ে চবশ্বাস। েেরনে সরে ভক এবং ভকন েত্রুনা 

কেরব, ভস ভনা কারুে পাকা ধারন িই ভদ ়েচন! নবু বােবাে এই েকি হ ়ে। পাটনাে প্রচন 

নাে চবনৃষ্ণা জরি ভগরে। কেকানা েহেই এেন নানােকি  টনাে ভকন্দ্র, থাাকরে 

এোরনই থাাকা উচিন। অনয ভকাথাা ়েই বা ভস  ারব।  

  

ভহারটরেে পারেে করে এক স্ত্রীরোরকে প্রগেে কেহাসয ভোনা  ারে। শুনরেই ভবাঝা 

 া ়ে, ভকানও েদ্র নােীে কিস্বে ন ়ে। বাজারেে পারে ভহারটে, এোরন ভকউ বউ-চঝ 

চনর ়ে আরস না, ভহারটরেে বাচসন্দাো সবাই পুরুষ। সন্ধযাে পেপেই এই এোকাে পরথা 

পরথা বাচনিম্ভগুচেে নীরি বাোেনাো দাাঁচ ়ের ়ে থাারক। ভোরক ওরদে বরে পচননা, কুেটা। 

আসরে সহা ়ে-সম্বেহীন বােচবধবা চকংবা স্বািী-শ্বশুেকুে িাো চবনাচ ়েন অসহা ়ে বাাঁজা 

নােী, চনেক ভবাঁরি থাাকাে নাচগরদ পরথা ভনরিরে। ভসই েকিই ভকানও েিিীরক ভকউ 

ভহারটরেে  রে নুরে এরনরে। েেন একবাে োবে, অরনককাে আরগ নাে বনু্ধ িাচেকা 

বুচঝর ়ে চেে ভ  এো সবাই অসহা ়ে নােী, বসন্তিঞ্জেীরক ভদরেই ভনা না ভবাঝা  া ়ে, 

চকন্তু অসহা ়ে, দুুঃেী হরে এিন নীক্ষ্ণ গো ়ে হারস ভকন  কথাাে েচেরন ভকন, োসয 

জ ়োরনা  নরব চক, সবই কৃচত্রি  হাচস না থাাকরে, নকে েোকোে োব না ভদোরে 

ভকউ িূেয ভদরব না। 
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এক সি ়ে োেরনে অসহয োগে, জািা গচের ়ে ভনরি এে োজপরথা। িাথাাটা একটু 

টনটন কেরে, না হাাঁটরেই হে, ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো করে ভস ভ োরন ইরে ভ রন পারে। 

একটা গাচ ়েও দাাঁচ ়ের ়ে আরে কারে, ভসটাে চদরক এরগারন এরগারন েেন প্রথারি োবে, 

গোে  ারটে চদরক ভগরে হাও ়ো ভের ়ে এরে ভকিন হ ়ে  ননুন ননুন ব ়ে ব ়ে জাহাজ 

এরস বন্দরে চে ়েরে, সাদা, কারো, ের ়েচে, হেুদ কন েকরিে িানুষ ভসই সব জাহাজ 

ভথারক নারি, ভস সব ভদেরনও ভনা োে োরগ। 

  

গাচ ়েরন ওঠাে চঠক আরগে িুহূরনয েেন িন বদে করে আবাে োবে, বেং নাে বদরে 

‘কৃষ্ণকারন্তে উইে’-এে নাটযরূপ ভদরে আসা  াক। অিে দত্ত নারি এক নরুি অচেরননা 

নাচক এরন ফাটাফাচট অচেন ়ে কেরে, েেনো োত্র বর ়েরস এই অিে দরত্তে নািও 

ভোননচন। েেরনে চন ়েচন ভ ন নারক ভটরন চনর ়ে ভ রন োগে ক্লাচসক চথার ়েটারেে চদরক। 

  

ক্লাচসরকে িাে প্রারন্ত ভনরি ভ া ়োে গাচ ়ে ভথারক  েন নািে েেন নেন চটচকট প্রা ়ে ভেষ 

হর ়ে ভগরে। বারো টাকা দারিে চটচকট দুচট একচট বাচক আরে িাত্র, গাচ ়ে ো ়ো চিচটর ়ে 

ভস কাউন্টারে এরস ভেষ চটচকটচট ভপর ়ে ভগে োগযিরি। 

  

ভো শুরু হরন আেও চিচনট সারনক ভদচে আরে, সরব িাত্র ফাি ভবে পর ়েরে, অরনক 

ভোক অরপো কেরে বাইরে। চথার ়েটারেে দেযকো োে সাজরগাজ করে আরস, এটাই 

প্রথাা। েীনকারেে ভপাোরক অরনক েরেে বাহাে থাারক। ভেৌচেন বাবুরদে গার ়ে কাশ্মীচে 

োে, জারি ়োে এবং িচেদাে ভ ন প্রদেযনী িেরে, িনুচদযক েুেেুে কেরে আনে এবং 

ফোচস পােচফউরিে গরন্ধ। নুেনা ়ে েেরনে ভবেবাস িচেন, ভস হঠাৎ উরঠ এরসরে 

চবোনা ভের ়ে, িুরে চননচদরনে দাচ ়ে, এই কচদন িানও করেচন, ভকাটরে বরস ভগরে িেু। 

গার ়ে একটা সাধােি িাাঁদে জ ়োরনা, নবু একটু েীন েীন কেরে। আবাে বুচঝ জ্বে 

আসরব। 

  

েেন দাাঁচ ়ের ়ে আরে এক পারে। হঠাৎ ভপেন ভথারক নাে কাাঁরধ একজন িাপ ়ে িােে। 

চফরে দাাঁচ ়ের ়ে চকেুটা চবমিতর ়ে ও চবেচক্তরন ভ্রূ কুচিন কেে, নাে চদরক ভির ়ে িৃদু িৃদু 
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হাসরে সমূ্পিয অরিনা একজন িানুষ। একজন ভহািো-রিািো ভিৌেচব, ভেেও ়োচন ও 

জচেে িুিচক বসারনা ভকাট পো, িাথাা ়ে ঝােে োগারনা ভফজ, িুরেে দাচ ়েরন োেরি 

েং িাোরনা। চনি ়েই েেনরক অনয ভকউ ভেরব েুে করেরে। 

  

েেন চকেু বোে আরগই ভস বেে, কী ভে েেন, চিনরন পােচেস না  

  

েেন সচনযই পােরে না চিনরন। কেকানা েহরে এই প্রথাি হঠাৎ নারক ভকউ নাি ধরে 

সরম্বাধন কেে, অথাি বুঝরন না পােরে না ভস ভক! েেন ভেরবচেে, এনচদন বারদ নারক 

ভিনাই েক্ত। 

  

েেন কী বেরব ভেরব পারে না ভদরে ভসই ভোকচট আবাে ভহরস বেে, আচি একটু 

িুচটর ়েচে, না বরে চক ভিনা  ারব না  আচি ইেফান ভে, ইেফান!  

  

েেন এবাে আনন্দি ়ে চবমিতর ়ে ভিাঁচির ়ে উঠে, ইেফান, নুই  

  

দুই বনু্ধ আচেেনাবদ্ধ হে। 
  

প্রাথাচিক চবমিত ়ে ভকরট  াবাে পে, কুেে প্রশ্নাচদ ভসরে েেন চজরজ্ঞস কেে, কী বযাপাে 

ভে, 

  

ইেফান, নুই ভ  েুব িুসেিান ভসরজচেস  ভসইজনযই ভনারক ভদরে ধােিাও কেরন 

পাচেচন। 
  

ইেফান বেে, ভস কী ো ়ো, ভিােেিারনে ভেরে ভিােেিান হব না চক চহ হব  

  

েেন বেে, না বেচে না। নুই  ােউইন সারহরবে েুব েক্ত চেচে। ভনাে সরে আিাে 

 েন ভেষ ভদো হ ়ে, নুই আিারক অরনকেি ধরে  ােউইন নত্ত্ব বুচঝর ়েচেচে, আিাে 

এেনও িরন আরে। 

  

ইেফান উদােোরব ভহরস বেে, নাই বুচঝ   ােউইন নত্ত্ব, না হরব! 
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েেন বেে, নুই নেন ভনাে একটা সংের ়েে কথাাও বরেচেচে।  ােউইন নত্ত্ব অভ্রান্ত, 

এবং ভসটা িানরে ীশ্বে-আল্লা বা িানুরষে ভকানও সৃচিকনযারক িানা  া ়ে না। না হরে 

আে আিো ভকউ চহন্দু বা িুসেিান থাাচক না। 

  

ইেফান বেে, োত্র বর ়েরস ও েকি এক একটা চথার ়োচে চনর ়ে িাথাা গেি হ ়ে। নুই 

এেনও ও সব িরন করে ভেরেচেস   ােউইন নত্ত্ব অভ্রান্ত ভক বরেরে   ত্তসব গাাঁজােুচে। 

ওরে োইরে, ধিয 

  

আাঁকর ়ে ধেরে চক সিারজ ভটকা  া ়ে, না উন্নচন কো  া ়ে  নুই  চদ ধিয না িাচনস, না 

হরে নুই ভক  চহন্দুও না, ভিােেিানও না, কুষ্ঠরোগীে িনন অসৃ্পেয! আচি এেন চদরন 

পাাঁি ও ়েক্ত নািাজ পচ ়ে, এই েেীরে আল্লাে করুিাে স্পেয পাই! োে কথাা, নুই ভকাথাা ়ে 

উধাও হর ়ে চগর ়েচেচে   াদুরগাপারেে কারে একচদন ভনাে কথাা চজরজ্ঞস করেচেোি, 

ভসও ভকানও সন্ধান জারন না। 

  

েেন বেে, একটা িাকচে ভপর ়ে িরে চগর ়েচেোি কটরক। 

  

ইেফান বেে, এেনও ভসোরন থাাচকস  কেকানা ়ে কারজ এরসচেস  

  

েেন বেে, না, কংরগ্ররসে অচধরবেন ভদেরন এরসচেোি। 

  

িুরেে িরধয ভ ন হঠাৎ একটা গন্ধ-রপাকা ঢুরক ভগরে, এই োরব ওষ্ঠ চবকৃন করে ইেফান 

বেে, কংরগ্রস! নুই বুচঝ কংরগ্রচস হর ়েচেস োো  আে ভিােেিানো  ারন কংরগ্ররস 

ভ াগ না ভদ ়ে, আচি ভসটাই প্রিাে কেচে।  

  

ভেষ ভবে ভবরজ উঠে, আে সি ়ে ভনই, এেচন নাটক শুরু হর ়ে  ারব। দুজরনে বসাে 

আসনও এক জা ়েগা ়ে ন ়ে। 
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ভেনরেে চদরক ভ রন ভ রন ইেফান বেে, নুই একচদন আ ়ে, েেন, ভনাে সরে অরনক 

কথাা আরে। ব ়ে োে োগে ভনারক ভদরে। কস ়েদ আচিে আচেে ভ  বাচ ়েরন আচি 

একসি ়ে আচ,ন চেোি, ভনাে িরন আরে  ভসই বাচ ়েটা আচি চকরন চনর ়েচে। ওরদে 

অবাা পর ়ে চগর ়েচেে, ভবে সিারনই পাও ়ো ভগরে। িুচেযদাবারদে পাট িুচকর ়ে চদর ়েচে, 

এেন এোরনই আিাে আিানা। 

  

নােপে েেরনে চদরক নাচকর ়ে ইেফান চনুঃেরব্দ এিনোরব হাসে, ভ -হাচসে িিয 

করেজ জীবরন দচেদ্র, পো, ়েী ইেফানরক  াো ভদরেরে, নাোই শুধু বুঝরব! 

  

বারো টাকাে সবরির ়ে দাচি আসরন অনযানয দেযকরদে িাঝোরন েেনরক ব ়েই ভবিানান 

োরগ। আে সকরেেই অরে ঐশ্বর যে নকিা োগারনা, নাো আ ়েরিারে হংসরদে িরধয 

বরকে িনন েেনরক ভদেরে। েেন ভ্রুরেপ কেে না। 

  

েপচসন ওঠাে পে ভথারকই ভবাঝা  া ়ে ক্লাচসরকে সরে অনযানয চথার ়েটারেে কন নফান। 

িিসজ্জা, আরো পিাৎপট সবই ননুন ধেরনে। কনসাটয বাজনাও ,বি-সুেকে। ভোরক 

িুরে িুরে কৃষ্ণকারন্তে উইে বেরেও এই নাটরকে নাি ‘ভ্রিে’। নাটযরূপ চদর ়েরে স্ব ়েং 

অিরেন্দ্রনাথা দত্ত, না ়েক ভগাচবন্দোরেে িচেরত্রও ভস চনরজ। ভোচহিীে েূচিকা ়ে 

ন ়েনিচি, ভ্রিে ভসরজরে চননকচ ়ে দাসী। এই সব নট-নটীই েেরনে অপচেচিন। 

  

চকেুেি নাটক িোে পে প্রথাি চবমিতর ়েে আ ানটা ভনিন নীব্র োরব আরসচন। ভোচহিীে 

অচেন ়ে ভদেরন ভদেরন নাে একসি ়ে িরন হে, িুরেে আদেটা ভকিন ভ ন ভিনা ভিনা। 

একটু পরে ভস বুঝরন পােে, এ েকি িরন হবাে কােি কী। নাে স্ত্রী িচহোিচিে সরে 

এই েিিীে িুরেে ভবে চিে আরে, চবরেষন এক পাে চফেরে িচহোিচিই িরন হ ়ে। 

  

অনযিনস্কৃ হর ়ে ভগে েেন, নাটক ভদোে চদরক আে িন েইে না। িরন প ়েরন োগে 

নাে পেরোকগনা স্ত্রীে কথাা। ব ়ে বাাঁিাে আকানা চেে িচহোিচিে। জীবনটারক ভস 

ভবে সুন্দে সাচজর ়ে-গুচের ়ে োেরন ভির ়েচেে, প্রবে ঝর ়েে ফুিারে সব উর ়ে ভগে! 

েেরনে সরে  চদ চনরজে োগযটা জচ ়ের ়ে না চনন, না হরে িচহোিচিরক হ ়েরনা পৃচথাবী 
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ভথারক অন না ়োনাচ ়ে চবদা ়ে চনরন হন না। েেরনে জীবনটাই ভ  অচেেি! একচট পুত্র 

সন্তান ভেরে ভগরে িচহোিচি, িািারদে বাচ ়েরন ভস বচধযন হরে, ভস ভকিন আরে ভক 

জারন! েেন ইরে করেই নারক ভদেরন ভ রন িা ়ে না।  

  

িরিে ভোচহিী একটা গান ভগর ়ে উঠরনই েেরনে বুরক ভক ভ ন সরজারে একটা িুিযা ান 

কেে। এনেি কী েুে োবরে ভস! িচহোিচিরক ভস চিনা ়ে পুর ়ে ভ রন ভদরেরে। 

ভোচহিীরবেী এই েিিীে সরে চিে ভনা েূচিসূনাে। েূচিসূনাে িনন িুরেে আদে 

ভদরেই ভনা ভস িচহোিচিে প্রচন আকৃি হর ়েচেে। 

  

েূচিসূনা! এক অপিাচননা িানবী, দুুঃরে-অচেিারন-রিারধ ভস একচদন অদৃেয হর ়ে 

চগর ়েচেে। এই চক ভসই েূচিসূনা  ভস নাি জানন, গান জানন। েেরনে িননই ভস চেে 

োগযহীনা, রূপ-গুি চেে নাে অচেোপ। এই দুই োগযহীন-োগযহীনা এক সরে চিেরন 

ভির ়েচেে, পৃচথাবীে আে সব িানুষ ঝাাঁচপর ়ে পর ়ে বাধা চদর ়েরে।  

  

পারেে দেযকচটে চদরক চফরে েেন চজরজ্ঞস কেে, িহাে ়ে, ভোচহিীে পারটয ভ  ভনরিরে, 

ওে নাি কী  

  

করুি দৃেয ভদরে ভোকচটে ভিাে েেেে কেরে, ভস ধো গো ়ে বেে, িুপ, িুপ। 

ন ়েনিচিরক ভিরনন না, ভিাসাই ননুন বুচঝ কেরকনা ়ে  বাোেরদে ভথারক আসরেন  

  

আেপাে ভথারক আেও কর ়েকজন বরে উঠে, সাইরেন্ট, ন ়েনিচিে গানটা শুনরন চদন। 

  

ন ়েনিচি না োই, এ চন যান েূচিসূনা। েেরনে েুে হরনই পারে না। ওই কিস্বে চক ভস 

জীবরন েুেরন পারে  

  

েেন বরস আরে ভদানো ়ে, নাে ইরে হে উরঠ চগর ়ে ভেচেং ধরে ভস চিৎকাে করে 

 ারক, েূচিসূনা, েূচিসূনা! এই ভ  আচি এোরন। 
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চকন্তু এ েকি চকেু কেরে ভোরক নারক পাগে বেরব,  া ়ে ধরে বাে করে ভদরব। ভস 

অধীেোরব নাটক ভেষ হবাে জনয অরপো কেরন োগে।  

  

ভসই োজুক, ননিুেী েূচিসূনা এিন দাপরটে সরে অচেন ়ে করে  ারে, এই রূপান্তে 

এক একসি ়ে অচবশ্বাসয িরন হরে। আবাে এক একবাে িরন হ ়ে, েূচিসূনা ভ ন 

েেনরক ভদেরন ভপর ়েরে, ওপরেে চদরক িুে নুরে েেরনে চদরক নাচকর ়েই পাটয বরে 

 ারে। 

  

িরি অরনক েকি ভকোিচন ভদোে অিে দত্ত। িিব ়ে একটা ভ া ়ো ়ে ির ়ে এে 

একবাে, দেযকরদে িানারো, কাাঁদারো। পুকুরে  ুরব আত্মহনযা কেরন ভগে ভোচহিী, 

ভসোরন ঝাাঁপ চদর ়ে পর ়ে উদ্ধাে কেরন ভগে ভগাচবন্দোে, জে চেটরক এরস ভিজ 

চেচজর ়ে চদে। েেন এ সব চকেুই ভদেরে না। ভস থােথাে করে কাাঁপরে। আবাে 

েূচিসূনারক চফরে পাবাে সম্ভাবনাই ভ ন নাে কারে আোনীন িরন হরে, সচনয সচনয 

চফরে ভপরে কী হরব  

  

নাটক ভেষ হে, দেযকো হাননাচে চদর ়ে অচেনন্দন জানাে ভবে কর ়েক চিচনট ধরে। 

চে ়ে ভঠরে সহরজ নীরি নািা  া ়ে না। ধাক্কাধাচক্ক কেরন ভগরে চবেক্ত হ ়ে। েেনরক  ন 

না ়োনাচ ়ে সম্ভব চগ্রন রুরি ভপৌাঁেরনই হরব। প্রথাি িাচেিেু চিেরনে পে নারক কী বেরব 

েূচিসূনা  

  

চগ্রন রুি প যন্ত ভ রন হে না। আজ ভ ন চবরেষ না ়ো আরে ন ়েনিচিে, োে করে িুরেে 

েং না ধুর ়েই ভস ভবচের ়ে পর ়েরে, সাো েেীরে একটা কারোেরেে োে জ ়োরনা, 

িুেোচনও অরনকটা ঢাকা। নবু অরনক দেযক েুটরে নাে চপেুচপেু দু-চননজন  ুবক হান 

ধোধচে করে নারক আ ়োে করে আরে। 

  

ভগরটে চঠক সািরনই অরপেিাি একচট সুসচজ্জন জুচ ়েগাচ ়ে। েেন ভস চদরক েুরট ভগে। 

েক্ত দেযকো ন ়েনিচিরক োে করে ভদেবাে জনয েীচনিনন হর ়োহচ ়ে শুরু করে চদর ়েরে 
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িযাাঁিারে, েেন ভসই চে ়ে ভেদ কেরন পােরে না, ভস েূচিসূনাে নাি ধরে  াকরেও না 

শুনরন পাবাে কথাা ন ়ে। 

  

একচট অচন সুদেযন  ুবক ন ়েনিচিে হান ধরে নুেে ভসই জুচ ়েগাচ ়েরন, নােপে চনরজও 

ভস বসে নাে িুরোিুচে। ভদহেেীো ভঠরে ভঠরে সচের ়ে চদে সকেরক। ন ়েনিচি 

একবাে েেনরক ভদেরন ভপে চক ভপে না ভবাঝা ভগে না। িেরন শুরু কেে গাচ ়ে। 

  

েেনরক ভকউ ভ ন একটা থাা্পর ়ে কচষর ়েরে। অপিারন চববিয নাে িুে। কী েুে ভস কেরন 

 াচেে! এই ন ়েনিচি  চদ ভসই েূচিসূনা হ ়ে, না হরে নাে সািরন ভস দাাঁ ়োরব ভকান 

পচেির ়ে  েূচিসূনারক ভস একচদন িেি অপিান করেচেে। ভসই েূচিসূনা আজ কন 

সাথাযক, রূপ আেও েুরে ভগরে, কন জনচপ্র ়ে ভস! ভসই নুেনা ়ে েেন সব চদক ভথারক 

একজন বযথায িানুষ, জীবরনে কারে পোচজন। েূচিসূনাে কারে এেন নাে েিা 

িাও ়োেও ভকানও িূেয ভনই। 

  

একটু পরে ফাাঁকা হর ়ে ভগে োিা। নবু চকেুেি ভসোরন ঠা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে েইে েেন। োন 

হর ়েরে অরনক, কাোকাচে একটাও ো ়োে গাচ ়ে ভদো  ারে না। ীষৎ েুাঁচ ়ের ়ে েুাঁচ ়ের ়ে 

হাাঁটরন শুরু কেে েেন। শুনোন পথা, ভস একাই হাাঁটরে। 

৫৬. পাঠ চনরন বরস অেচবন্দ 

প্রচনচদন সকােরবো বাধয, সুেীে োরত্রে িনন িািােিোইর ়েে কারে পাঠ চনরন বরস 

অেচবন্দ। ভস চেো কেরে িানৃোষা। দীরনন্দ্রকুিাে ো ়েরক আনারনা হর ়েরে কেকানা 

েহে ভথারক,  চদও চেেকনাে ভকানও অচেজ্ঞনাই নাে ভনই। দীরনন্দ্রকুিাে এক দচেদ্র 

বাোচে ভেেক, কেকানাে কে-রকাোহে ও সাচহনয-পচেরবে ভের ়ে এই চনিেে 

বরোদা ়ে এরস পর ়ে থাাকাে ভকানও বাসনা নাে চেে না, চকন্তু ভপরটে জ্বাো ব ়ে জ্বাো। 

বাংো গল্প-প্রবন্ধাচদ চেরে প ়েসা পাও ়ো  া ়ে না, নাই বাধয হর ়ে গৃহ-চেেকনাে কাজ 

চনরন হর ়েরে। এিন োত্র পাও ়োও অবেয োরগযে কথাা। োত্রচট িািারেে ভথারক অরনক 
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ভবচে জ্ঞানী এবং স্ব ়েং একজন অধযাপক। বরোদা োজ করেরজ ইংরেচজে অধযাপক 

চহরসরব এে িরধযই অেচবন্দে ভবে নাি েচ ়ের ়েরে। 

  

োত্র চহরসরব অেচবন্দ শুধু ভ  িরনার াগী না-ই ন ়ে, অচন েুাঁনেুাঁরন। বাংো নাে িানৃোষা 

হরেও কেেব ভথারকই ভস িানৃসে বচিন, এই োষারন ভস কথাা বেরনও পারে না। চকন্তু 

এেন ভস উত্তিরূরপ বাংো ভেোে জনয বদ্ধপচেকে। এক একোচন বাংো বই ধরে ধরে 

ভস প্রচনচট েরব্দে অথায বুরঝ চনরন িা ়ে। 

  

আজ সকারে প ়োরনা হরে দীনবনু্ধ চিরত্রে ‘েীোবনী’। নাে এক জা ়েগা ়ে ের ়েরে একচট 

েরসে ে ়ো : 

  

িরদে িজাচট গাাঁজা কাচট কিকি 

িাসীে চপেীরন িািা হযাাঁকি পযাাঁকি… 

  

দীরনন্দ্রকুিাে ে ়োচট পর ়ে ভোনারনই অেচবন্দ চজরজ্ঞস কেে, ভহা ়োট ইজ হযাাঁকি 

পযাাঁকি  

  

দীরনন্দ্রকুিাে িুিচক ভহরস বেে, সব কথাাে অনুবাদ হ ়ে না। ওটা বুরঝ চনরন হরব। বুরক 

হান বুোরেই ভটে পাও ়ো  া ়ে। 

  

অেচবন্দ গম্ভীে প্রকৃচনে িানুষ, েেেচসকনাে চবরেষ ধাে ধারে না। ভস বেে, প্ররনযকচট 

েরব্দেই চনি ়েই একটা চকেু অথায থাাকরব। ভকন অনুবাদ কো  ারব না  

  

োরত্রে ধিক ভের ়ে চেেক প্রথারি িাথাা িুেরক বেে, হযাাঁকি পযাাঁকি িারন, ইর ়ে, 

িারন…। নােপে দীরনন্দ্রকুিাে এক ভগোস জে পান করে ভগাাঁফ টানরন টানরন চব ়েচব ়ে 

করে বেে, হযাাঁকি পযাাঁকি ইজ, ইজ, ইট চিনস, নাুঃ িোই, এে ইংচেচজ কো আিাে 

বারপে সারধযও কুরোরব না। অরনক বাংো কথাা আরে, নাে ইংচেচজ হ ়ে না। 

  

অেচবন্দ চজরজ্ঞস কেে, ভ িন, ভ িন  আে ভকান বাংো কথাাে ইংরেচজ হ ়ে না  
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দীরনন্দ্রকুিাে বেে, ভ িন ধরুন আড্ডা, গুেনাচন। ইংরেজো আড্ডাও ভদ ়ে না, এে 

ইংচেচজও হ ়ে না! আিারদে স্ত্রীরোকো কথাা ়ে কথাা ়ে অচেিান করে, ভিিসারহবরদে 

অচেিারনে বাোই ভনই, নাই ‘অচেিান’ েব্দটাে ইংচেচজও কেনও শুচনচন। নােপে 

ধরুন, নযা ়ো ভন ়েীরদে ভধই ভধই ভননয! এই ভধইরধইর ়েে কী ইংরেচজ কেব বেুন! 

  

অেচবন্দ নবু েুরু কুাঁিরক বেে, বাট আই ভ ান্ট আিােিযাি ভহা ়োট ইজ হযাাঁকি পযাাঁকি! 

  

বাইরেে বাোন্দা ়ে বরস েীরনে ভোদ ভপাহারন ভপাহারন বােীন্দ্র একটা বাংো নরেে 

প ়েচেে। ভস ভহা-রহা করে ভহরস উঠে। 
  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, আপচন চপেীন কথাাটাে িারন বুরঝরেন ভনা  কারুে সরে চপেীন 

হরে নরবই ওই কথাাটাে িারন ভবাঝা  া ়ে। আপচন বেং এক কাজ করুন, এবারে ঝটপট 

একটা চবর ়ে করে ভফেুন! 

  

এ কথাা ়ে িুদ্ধ, চবেক্ত বা েচজ্জন হে না অেচবন্দ। ভসাজাসুচজ দীরনন্দ্রকুিারেে ভিারেে 

চদরক কর ়েক পেক নাচকর ়ে ভথারক বেে, নট এ বযা  আইচ  ়ো। আচি চববারহে জনয 

িনচাে করে ভফরেচে। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, েুব োে কথাা। ভদরেশুরন একচট বুচদ্ধিনী বাোচে ভির ়েরক  েচন 

করে আনুন, চদচবয গ ়েগ ়ে করে বাংো চেরে  ারবন। িািাে োোে আে দেকাে হরব 

না। 

  

অেচবন্দ একটুেি নীেব হর ়ে েইে। চনরজে জীবন সম্পরকয নাে একচট সুচনচদযি 

পচেকল্পনা আরে। এই একচট ভদেী ়ে োরজয সাোজীবন অধযাপনা করে কাচটর ়ে ভদবাে 

চবন্দুিাত্র বাসনা নাাঁে ভনই। োেরনে োজধানী সকে কিযকারণ্ডে ভকন্দ্র, ভসোরন একসি ়ে 

নারক ভপৌাঁেরনই হরব। নাে আরগ প্রস্তুচনে প্রর ়োজন। আপানন জীবরনে এই পরবয নারক 

সংসােী হরন হরব, নােীচবহীন সংসাে সংসােই ন ়ে।  
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চকন্তু ভক নাে চববারহে বযবাা কেরব  চপনা ভনই, িা ভথারকও ভনই, িানািহ পৃচথাবী 

ভের ়ে িরে ভগরেন, চপনৃ-িানৃকুরেে আে কারুে সরে চবরেষ সংরব োরেচন অেচবন্দ, 

নাে দুই দাদাও ভোাঁজেবে ভন ়ে না। এ ভনা আে ইংেযাি ন ়ে ভ  নারিে আসরে রূপসী 

 ুবনীরদে সরে পচেি ়ে হরব, চবরেষ ভকানও একজনরক পেন্দ হরে নাে সরে ভকাটযচেপ 

িেরব চকেুচদন, নােপে একচদন চববারহে প্রিাব। িাঝোরন ভকানও নৃনী ়ে বযচক্ত থাারক 

না। চকন্তু এ ভদরে ভনা ভস সুর াগ ভনই, অচববাচহনা নরুিীো সব গৃহবচন্দনী, এ ভদরেে 

দুজন নােী-পুরুষ চববাহ করে না, নারদে চববাহ চদরন হ ়ে। ইংেযারি থাাকাে সি ়ে এচ থা 

আে এরিে নারি দুচট েিিীে সরে  চনষ্ঠনা হর ়েচেে, নারদে ভ -রকানও একজনরক 

অনা ়োরস জীবনসচেনী করে ভনও ়ো ভ ন, চকন্তু অেচবন্দ নেনই চঠক করে চনর ়েচেে, 

ইংেযাি ন ়ে, োেনই নাে ভ াগয াান, সুনোং ভকানও োেনী ়ে নােীই হরব নাে স্ত্রী। 

  

বােীন্দ্র বই িুর ়ে ভেরে  রেে িরধয এরস সাগ্ররহ বেে, ভসজদা, আপচন চবর ়ে কেরবন  

এোরন আসাে আরগ কেকানা ়ে চগর ়েচেোি, বাবাে এক বনু্ধে বাচ ়েরন একচদন িার ়েে 

ভনিন্তন্ন চেে। ভস বাচ ়েরন একচট ভির ়েরক ভদরেচে, অনীব সু,ী, ভেোপ ়ো ়ে নাচক ফািয 

হ ়ে, োে গান জারন, নেনচের ়ে ইংচেচজরন কথাা বেরন পারে। নারক ভদরেই িরন 

হর ়েচেে, আহা, এই ভির ়েচট আিাে ভসরজাবউচদচদ হরে ভবে িানান। এনচদন ের ়ে এই 

কথাাটা আপনারক বেরন পাচেচন। িেুন না, একবাে সবাই চিরে কেকানা ়ে নারক 

ভদেরন  াই। ব্রাহ্মবাচ ়েে ভির ়ে, চনুঃসরিারি সািরন কথাাবানয বেরন পারে। 

  

অেচবন্দ ওষ্ঠ বি করে বেে, ব্রাহ্ম  ওই  াো পার ়ে ভিাজা পরে হাাঁরট, চপ ়োরনা বাজা ়ে, 

নকে গো ়ে কথাা বরে, োসা োসা প্রির ়েে োব করে, ওই সকে ভির ়ে আিাে দু িরেে 

চবষ! ভকানও ব্রাহ্ম ভির ়েরক আচি কদাি চববাহ কেব না।  

  

বােীন্দ্র অবাক হর ়ে বেে, চকন্তু আিোই ভনা ব্রাহ্ম। 

  

অেচবন্দ বেে, বাবা ব্রাহ্ম চেরেন, আচি নই। শুরনচে বাবাও ভেষ জীবরন ব্রাহ্মধরিযে 

েীচননীচন চকেুই িারননচন। আচিও িাচন না। ইংচেচজ জানা স্ত্রীও আচি িাই না। 
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বচিিিরন্দ্রে উপনযারস ভ িন সব েিিীরদে বিযনা আরে, ভসই সব চহন্দু ভির ়েরদে 

একচনষ্ঠনা, ভকািেনা, ভপ্ররিে গেীেনা, ভসবাপো ়েিনা, আহা কী অপূবয সব িচেত্র, 

ভনিন কারুরক ভপরে এেুচন চববাহ কচে। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে সহারসয বেে, ওসব ভনা িোই সব কাল্পচনক িচেত্ে!  

  

অেচবন্দ বেে, বািরব চহন্দু পচেবারে অিন নােী ভনই  আচি চবশ্বাস কচে, অবেযই 

আরে। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, থাাকরেও ভকানও িানসম্পন্ন চহন্দু পচেবাে আপনারক ভির ়ে ভদরব 

ভকন  এরক ব্রাহ্ম পচেবারে জন্ম, নােপে চবরেরন কাচটর ়েরেন ভিারিা বেে। আপনাে 

ভনা জান ভগরে। 

  

অেচবন্দ বেে, প্রা ়েচিত্ত করে চহন্দু সিারজ ভফো  া ়ে না  শুরনচে এিন হ ়ে! 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, না হরন পারে। চকন্তু প্রা ়েচিত্ত কেরন ভগরে আপনারক ভগাবে ভেরন 

হরব। পােরবন  

  

অেচবন্দ দৃঢ়েস্বরে বেে, ভকন পােব না  ভগাবেই োব। এক কাজ কো  াক, সংবাদপরত্র 

পাত্রীে জনয চবজ্ঞাপন ভদও ়ো  া ়ে না  আপচন একচট চবজ্ঞাপরনে েস ়ো িুসাচবদা করুন! 

  

এেপে কর ়েকচদন ধরে িেে চববারহে আরোিনা।  
  

এ বাচ ়েরন সবযেিই ভ ন হট্টিাো িরে। প্রিুে ঋিগ্রি অবাা ়ে পাটনাে ভদাকানচট নুরে 

চদর ়ে বােীন্দ্র এোরন এরসচেে চকেু িূেধন সংগ্ররহে আো ়ে। চকন্তু ভোট োইর ়েে 

বযবসাচ ়েক উদযরিে বযাপারে অেচবন্দে ভকানওেকি আগ্রহ ভনই। অেচবন্দে উপাজযন 

কি ন ়ে, চকন্তু ভবচহরসচব স্বোরবে জনয নাে সি ়ে চকেু ভনই। পাগে িার ়েে চিচকৎসাে 

জনয ভস চন ়েচিন টাকা পাঠা ়ে। এোনকাে ভকউ সাহা যপ্রাথাযী হর ়ে এরে ভস সনযচিথাযা 
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 ািাই না করেই অকানরে দান করে। ভকানও ভকানও িারসে ভেরষ নারকই ধাে করে 

িাোরন হ ়ে। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে িজচেচে স্বোরবে িানুষ! বােীন্দ্র নাে োো িারক চবপরদে িুরে ভফরে 

এরসরে, আে ভসোরন ভফোে নাি করে না। এোরনই ভস ভকানও জীচবকাে সন্ধারন 

আরে। াানী ়ে চকেু চকেু বযচক্ত  েন নেন এরস পর ়ে গল্পগুজরবে জনয, ভকউই না ভের ়ে 

ভফরে না। েচেকুিাে ভহস নারি একজন চিত্রকে এ বাচ ়েরন চন ়েচিন অচনচথা। ভস-ও 

আরস আড্ডাে ভোরে। েচেকুিােরক ভদরে বাোচে বরে ভবাঝাই  া ়ে না, ভস অচন 

ভগৌেবিয  ুবাপুরুষ। নাে ভগাফ দাচ ়েে েংও কটা, সবসি ়ে সারহচব ভপাোরক থাারক, 

িাথাাে টুচপচটও ভোরে না। চিত্রকো চেোে জনয েচেকুিাে বহ বেে োি, জািযাচন ও 

ইনাচেে ভ্ারেি েহরে কাচটর ়েরে, নারক ইনাচে ়োন বরে িাচের ়ে চদরে ভকউ অচবশ্বাস 

কেরব না। চকন্তু ভিহাো বা ভপাোক ভ েকিই ভহাক, েচেকুিাে িরনপ্রারি বাোচে, 

ইংরেচজ োষাচটও ভস োে জারন না। এক ফোচস প্রিচ ়েনীরক ভস কেকানা ়ে চনর ়ে চগর ়ে 

ব্রাহ্মিরন চববাহ কেরন ভির ়েচেে, চকন্তু ব্রাহ্মসিারজে ভননাো এক অজ্ঞানকুেেীো 

েিিীে সরে এই চববাহ সিথাযন করেনচন। বরোদা ়ে ভকউ নাাঁে সরে ওই েিিীে সম্পকয 

চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না। 

  

একচদন আে একচট বযচক্ত এক চবচিত্র আরবদন চনর ়ে উপচান হে। ভস বাংো ়ে কথাা 

বেরেও নারক ভদরেও বাোচে বরে িরন কোে উপা ়ে ভনই। অচন দী যকা ়ে বেোেী 

এক  ুবা, িুরে িি ব ়ে ভগাাঁফ, িাথাা ়ে পাগচ ়ে, হারন একচট প্রকাণ্ড োচঠ। কবঠকোনা  রে 

অেচবন্দ নেন অনযরদে সরে কথাাবানযা বেচেে, ভসই ভোকচট সোসচে ঢুরক এরস, 

প্রথারিই অেচবন্দরক চিরন চনর ়ে নাে কারে হাাঁটু ভগর ়ে বরস পর ়ে বেে, আচি অরনক 

 ুরে  ুরে আপনাে কারে এরসচে। আপনারক সাহা য কেরনই হরব। বাোচেরক বাোচে 

সাহা য করে না, এই অপবাদ আপচন  ুিারন পারেন অবেযই। আপনাে সাহা য 

বযচনরেরক আিাে আে গচন ভনই, আচি এোরনই হরনয চদর ়ে পর ়ে থাাকব।  
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ভোকচট এিন ঝর ়েে ভবরগ কথাা বেরন োগে ভ  সিি বাংো বুঝরন পােে না অেচবন্দ। 

ভস নাকাে দীরনন্দ্রকুিারেে চদরক। 

  

দীরনন্দ্রকুিারেে প্রথারিই িরন হে, ভোকচট েদ্মরবেী ভগার ়েন্দা ন ়ে ভনা! পুিা ়ে দুজন 

সারহব েুরনে ভজে এেনও িেরে, পুচেে হরনয হর ়ে েুাঁজরে আে ভকাথাাও ভকানও ষ ়ে ন্ত্র 

িেরে চক না। এই ভোকচটে ধেন ধােি সরন্দহজনক। এিনও হরন পারে, এ চনরজই 

ভকানও ষ ়ে ন্ত্রকােী! 

  

দীরনন্দ্রকুিাে চজরজ্ঞস কেে, আপনাে নাি কী  আপচন ভকাথাা ভথারক আসরেন  

  

ভোকচট বেে, সবাইরক বচে, আিাে নাি  নীন উপাধযা ়ে। আসে নাি  নীন্দ্রনাথা 

বরন্দযাপাধযা ়ে, বািুরনে ভেরে, বাংোরদরেে এক গ্রারি আিাে জন্ম। ভেরেরবো ভথারক 

আিাে েুব সাধ, আচি কসচনক হব। ভসনাবাচহনীরন ভ াগ চদর ়ে ে ়োই কেব। চকন্তু আচি 

সাো োেনবষয  ুরেচে, চকন্তু বাোচে শুনরে ইংরেজ সেকাে ভনা ভসনাবাচহনীরন ভনরবই 

না, ভকানও ভদেী ়ে োজযও সুর াগ চদরন িা ়ে না। আচি শুরনচে, এোনকাে ভসনাপচন 

িোই সযারেে বনু্ধ, সযাে  চদ আিাে হর ়ে একটু বরেন–  

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেরেন, বাোচেরক চনরন িা ়ে না, এটা এিন চকেু আি য কথাা ন ়ে। চকন্তু 

ভকানও বাোচে ভ  ভস্বো ়ে কসচনক হর ়ে ে ়োই কেরন িা ়ে, এিন পেি আি য কথাা 

কেনও শুচনচন। আপনাে এেকি উদ্ভট েে হে ভকন  

  

 নীন উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে হারনে োচঠটা বনবন করে ভ াোরন ভ াোরন বেে, আিাে হারন 

োচঠ থাাকরে দেটা ভোকরক একসরে সািাে চদরন পাচে। আচি নরো ়োে ভেো জাচন। 

কুচিরন ব ়ে ব ়ে পারো ়োনরদে হাে িাচনর ়েচে। একবাে অর াধযাে জেরে একটা বার ে 

িুরে পর ়েচেোি। এই ভদেুন, আিাে চপরঠ থাাবাে দাগ। বা  চকন্তু আিারক  ার ়েে কেরন 

পারেচন, চনরজই চপঠটান চদর ়েরে। আচি বন্দুক িাোরনও পাচে। আিাে ভ াগযনা কি 

কীরস বেরন পারেন  শুধু বাোচে বরে আিাে িাকচে হরব না  
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এবাে অেচবন্দ বেে, বাোচেে িরধয ভ  এেকি বীেপুরুষ আরে, না ভদরে ব ়ে সন্তুি 

হোি। আচি িাধবোওরক বরে আপনারক ভসনাবাচহনীরন েচনয কোবাে ভিিা কেব 

অবেযই। এোরন আপচন উরঠরেন ভকাথাা ়ে  

  

 নীন বেে, ভোজনং  ত্রনত্র, ে ়েনং হট্ট িচন্দরে। 

  

অেচবন্দ বেে, আপানন দু-িােচদন আিাে এোরনই থাাকুন। এেন িান করে চনন, 

িধযােরোরজে সি ়ে হর ়ে ভগরে। 

  

অনগুচে বেে চবরেরন কাচটর ়ে এরেও অেচবন্দ সারহচব োনা ো ়ে না। ভস প্রািপরি 

বাোচে হরন িা ়ে বরে বাচ ়েরন ধুচন-কাচিজ পরে,  াে-োন-িারেে ভঝাে আহােই নাে 

পেন্দ। একজন োন্নাে ঠাকুে আরে বরট, চকন্তু ভস োন্নাে চকেুই জারন না। োরন ভপা ়ো 

োগা ়ে,  ারে নুন ভবচে, িারেে ভঝাে হ ়ে কাচেবিয। প্ররনযকচদন ভেরন বরস 

দীরনন্দ্রকুিাে বরে, উুঃ, এই োদয ভের ়ে চক িানুষ বাাঁরি  এে িরধযই আিাে পাগে 

হবাে উপিি! গৃচহিী না থাাকরে চক সংসাে িরে  

  

 নীন িারেে ভঝােিাো োন িুরে চদর ়েই থুাুঃ থুাুঃ করে ভফরে চদে। িুে চবকৃন করে 

বেে, এই োন্না িানুরষ ো ়ে! কাে আচি আপনারদে োন্না করে োও ়োব। ভদেরবন 

আিাে হারনে গুি। এই হারন আচি নরো ়োেও িাোরন পাচে, আবাে সবেকি োন্নও 

পাচে। 

  

সচনযই পরেে চদন  নীরনে হারনে োন্না ভের ়ে সবাই ধনয ধনয কেরন োগে। ভোকচট 

গুিী বরট। এ বাচ ়েে িজচেরে ভস চেরোিচি হর ়ে উঠে দু চদরনই। অফুেন্ত নাে গরল্পে 

োণ্ডাে। বােীন্দ্র অচবেরম্ব নাে িযাো হর ়ে ভগে।  নীরনে ভোিািকে সব অচেজ্ঞনাে 

কাচহনী শুনরন শুনরন দীরনন্দ্রকুিােও িুগ্ধ। 
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অেচবন্দ গম্ভীে প্রকৃচনে িানুষ, নাে উপচাচনরন চঠক আড্ডা জরি না। দুপুেরবো 

অেচবন্দ করেরজ িরে ভগরে নেন সবাই িন েুরে কথাা বরে। েচব আাঁকা ভের ়ে 

েচেকুিােও এরস উপচান হ ়ে। 

  

কেকানাে কর ়েকচট পচত্রকা ়ে পাত্রী িাই-এে চবজ্ঞাপন ভবচের ়ে ভগরে, চিচঠপত্র আসরন 

শুরু করেরে। চগেীেিন্দ্র বসু নারি এক েদ্ররোক দু-চননোনা চিচঠ চেরেরেন, চনচন 

 টকাচে কেরেন নাাঁে এক বনু্ধে কনযাে জনয। বনু্ধচটে নাি েূপাে বসু, কনযাচটে নাি 

িৃিাচেনী, ভিারিা বৎসে বর ়েস, ভবে সু,ী, ভিাে দুচটরন ভকািেনা িাোরনা। েূপাে 

বসুও চবরেরন চেরেন ভবে চকেুচদন, ভসইজনয চবরেন-রফেন জািানা ়ে নাাঁে আপচত্ত 

ভনই। 

  

বংে োে, কনযাচটও উপ ুক্ত। চগেীেবাবু বেবাসী করেরজে অধযে, সুনোং নাাঁে কথাাে 

িূেয আরে। অধযাপক অেচবন্দ ভ ারষে সরে বনু্ধ কনযাে চববাহ চদরন চনচন েুবই আগ্রহী। 

এই চববাহ  চদ ভেচজচিিরন হ ়ে, না হরে আে প্রা ়েচিত্ত কোে প্রশ্ন ভনই। চকেুচদন আরগ 

চিত্তেঞ্জন দাে নারি এক চবরেনরফেন বযাচেিাে ভেচজচট্রের চবর ়ে করেরে। এেন অরনক 

চবরেনরফেনই োস্ত্রিরন, পুরুন  াচকর ়ে চবর ়ে কেরে না। চহন্দু সিাজ  ারদে জাচনিুযন 

কেরন িা ়ে, নাো সিারজে চবধানরক কো ভদচের ়ে সহজ সেে ভেচজচি চববাহ ভসরে 

চনরে। 

  

চকন্তু অেচবন্দ প্রথাি ভথারকই ভগাাঁ ধরে বরস আরে, োাঁচট চহন্দুিরন, নাো ়েিচেো সােী 

ভেরে,  জ্ঞাচ হযে সিুরে চববাহ কেরব। চহন্দুধরিযে প্রািীন ঐচনহয চফচের ়ে আনরন হরব, 

ভস বচিরিে েক্ত, ব্রাহ্মরদে বা সংস্কৃােপচন্থরদে ভস দু’ িরে ভদেরন পারে না। শুধু 

ভফারটাগ্রাফ ভদরেও পাকা কথাা ভদও ়ো হরব না, কেকানা ়ে চগর ়ে ভস পাত্রী ভদরে চনবযািন 

কেরব। আগািী সিারহ কেকানা ়ে  াও াে একচট চদন ধা য হর ়েরে।  

  

সরন্ধে সি ়ে এ বাচ ়েরন হই-হট্টরগাে এরকবারে বন্ধ থাারক। করেজ ভথারক ভফোে পে িা 

পান ভসরব অবচবন্দ চেেরন বরস। এই সি ়ে ভকানওরূপ ভগােিাে নাে সহয হ ়ে না। 
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অেচবন্দ িরে  া ়ে ভদানো , নীরিব কবঠকোনা ়ে দীরনন্দ্রকুিাে বােীন্দ্র- নীনো 

চফসচফস করে কথাা বরে চকংবা চনুঃেরব্দ নাস ভেরে। 

  

ইংরেচজ োষা ়ে কচবনা েিনা করে অেচবন্দ। োত্র বর ়েরস ভস ভেরবচেে, শুধু কচবনাই 

েিনা কেরব সাোজীবন, আে ভকানও জীচবকা গ্রহি কেরব না।  চদ ভসই সিল্পই বজা ়ে 

থাাকন, না হরে আে ভবাধহ ়ে োেরন ভফবাই হন না। ইংরেজ কচবরদে িনন ভস ব ়ে 

ব ়ে িুে ভেরেরে, টাইচবহীন ভপাোক পরেরে, কচফোনা ়ে বা চবচেন্ন পানোো ়ে ভস নরুি 

কচববৃরন্দে সরে  ণ্টাে পে  ণ্টা সাচহনয আরোিনা ও নকযচবনরকয অংে চনর ়েরে। চকন্তু 

একটা সি ়ে ভস বুঝরন ভপরেচেে, ভস চকেুরনই ইংরেজ কচবরদে সিকে হরন পােরব 

না।  নই অন্তেেনা থাাক, নবু ভ ন বনু্ধরদে সরে োজা-প্রজাে সম্পকয উাঁচক িারব। 

চবপ্লরবাত্তে ফোচস ভদে চকংবা চবসিারকযে জািযাচন সম্পরকয ভকানও আরোিনা ়ে অংে 

গ্রহি কবরন ভগরে বনু্ধো এিনোরব নাকান, ভ ন বেরন িাইন, নুচি ভনা পোধীন 

ভদরেে িানুষ, ভনািাব এসব চবষর ়ে কথাা বোে কী অচধকাে আরে! 

  

আইচেেোও পোধীন, নবু আইচেে কচব-রেেকরদে ইংরেজো সিীহ করে। কােি 

আইচেেো স্বাধীননাে জনয আরন্দােন কেরে, িারঝ িারঝ ভিাোরগািা আিিরি 

সেকােরক কাাঁচপর ়ে চদরে। অরনক গুি সচিচন গর ়ে উরঠরে ভসোরন, ভক ভ  ভসইসব 

সচিচনে সদসয, আে ভক ন ়ে, না বো েক্ত। োেরন ভনা স্বাধীননা আরন্দােরনে চিেিাত্র 

ভনই। োেনী ়েো ভ ন চিেকারেে জনয পোধীন থাাকরনই প্রস্তুন।  
  

শুধু কচবনা চেরে চটরক থাাকা  ারব না বুঝরন ভপরেই অেচবন্দ আই চস এস পেীোে 

জনয প্রস্তুন হচেে। ভেষ িুহূরনয নাে কিনরনযাদ ়ে হে। চসচেে সাচেযরসে অচফসাে হর ়ে 

োেরন চফেরে নারক ইংরেরজে সোসচে দাসত্বই কেরন হরব। ওপেও ়োো হরব সব 

ইংরেজ, নারদে অেুচেরহেরন িেরন হ ়ে ভনচটে অচফসােরদে। নাই ভ া ়ো ়ে ি ়োে 

পেীো না চদর ়ে অেচবন্দ আই চস এস হবাে বাসনা ়ে জোঞ্জচে চদে। বরোদাে োজাে 

সচিরবে িাকচে চনর ়ে ভস ভদরে চফরেরে, ভকানওচদনই ইংরেরজে অধীরন িাকচে কেরব 

না, এই প্রচনজ্ঞা চনর ়ে। 
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এ ো ়োও নাে আেও পচেকল্পনা আরে। সব শুরু হরব ধীরে ধীরে।  

  

কচবনা চেেরন চেেরন অেচবন্দ এক একসি ়ে িুপ করে বরস থাারক। িরনে িরধয এক 

িধুে চেচঞ্জনী ধ্বচন শুনরন পা ়ে। এবাে একজন জীবনসচেনী আসরে। এেন চকেুচদন 

অনয প্রবারহ বইরব এ জীবন। 

  

চববারহে পে এ বাচ ়েে এই আড্ডা ভেরে চদরন হরব। বাংো চেেরকে আে প্রর ়োজন 

ভনই।  নীরনে িাকচেে বযবাা হর ়ে ভগরে। চকন্তু বােীন ভকাথাা ়ে   ারব  নরবাঢ়ে পত্নীরক 

চনর ়ে িধু াচিনী  াপন কোে সি ়ে ভস ভোট োইরক সরে োেরন িা ়ে না। 
  

একটাে পে একটা চসগারেট ভটরন  ারে, কচবনাে োইন আে িাথাা ়ে আসরে না। 

চকরোেী বধূচটে িুরোচন স্পি ন ়ে, ভস িপে পার ়ে  ুরে ভব ়োরে সাো বাচ ়ে, নাে ভেোে 

ভটচবরেে পারে এরস দাাঁ ়োরে, এই েচবচটই ভিারে ভেরস উঠরে বারেবারে। 

  

একসি ়ে কেি বন্ধ করে অেচবন্দ নেনে করে ভনরি এে নীরি। অনয চননজন নাস 

ভেেরে ভিরঝরন বরস, ভস সািরন এরস দাাঁচ ়ের ়ে বেে, হযাাঁরে বােীন নুই চনরজে জীবন 

সম্পরকয চকেু পচেকল্পনা করেচেস  এইোরব ভনা সাোজীবন িেরব না, েচবষযৎ চনর ়ে 

োচবসচন চকেু  

  

অনচকযন প্ররশ্ন বােীন্দ্র একটু চদরেহাো হর ়ে ভগে। আিনা আিনা করে বেে, িারন, 

পাটনা ়ে আিাে িার ়েে ভদাকানটা প্রথারি োেই িেচেে। চকেু টাকা ভপরে ওই 

ভদাকানটাই আবাে িাোরন পাচে। 

  

অেচবন্দ বেে, ভস জনয আচি টাকা ভদব না। আিাে োই সাো জীবন িার ়েে ভদাকান 

িাোরব, ভসটাও আচি িাই না। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, েদ্ররোরকে ভেরে িার ়েে ভদাকান িাোরব কী! ভস োেী চবদ ুাঁরট 

বযাপাে! 
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বােীন্দ্র িাথাা িুেরক বেে, আে ভনা চকেু চেচেচন। ভেোপ ়োও ভনিন হে না। 

  

অেচবন্দ বেে, আচি োবচে, ভনারক ভদরেে কারজ োগাব। 

  

বােীন্দ্র উৎসাচহন হর ়ে বেে, স্বরদচে োণ্ডাে  না পােব, নাাঁরনে কাপ ়ে, িাদুে, গািো 

চবচি কবব। কেকানা ়ে এেকি ভগাটাকনক োণ্ডাে হর ়েরে শুরনচে। 

  

অেচবন্দ ধিক চদর ়ে বেে, আবাে চবচিে কথাা! ওই বুচঝ ভদরেে কাজ  ভদরেে কাজ 

িারন হরে স্বাধীননাে জনয প্রস্তুচন। 

  

বােীন্দ্র আবাে অবাক হর ়ে বেে, স্বাধীননা  নাে িারন  

  

অেচবন্দ বেে, স্বাধীননাে িারন বুচঝস না  স্বাধীননা িারন পোধীননাে অবসান। 

ইংরেজরদে দাসত্ব েৃঙ্খে ভেরে গুাঁচ ়ের ়ে চদরন হরব। আিো স্বাধীন জাচন হব। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, ভস কী িোই! ইংরেজরদে কাে ভথারক স্বাধীন হর ়ে নােপে আিো 

 াব ভকাথাা ়ে  নারন ভ  আবাে ননুন চবপদ আসরব। এ ভদেটা একবাে দেে করে চনে 

পাঠানো। নােপে এে ভিাগে। ভিাগেরদে কাে ভথারক চসংহাসন চেচনর ়ে চনে ইংরেজ। 

এেন ইংরেজ  চদ িরে  া ়ে, না হরে আবাে ননুন ভকানও োজেচক্ত আসরব। সীিারন্তে 

কারে থাাবা উাঁচির ়ে আরে রুে োলু্লক। ওো এরস  চদ োজা হ ়ে, না হরে ইংচেচজ েুরে 

চগর ়ে আিারদে আবাে রুচে োষা চেেরন হরব। 
  

অেচবন্দ বেে, আবাে কারুরক আসরন ভদব ভকন  আিো চনরজে পার ়ে দাাঁ ়োরন পাচে 

না  চনরজো ভদেটা িাোরন পাচে না  

  

দীরনন্দ্রকুিাে ভহরস ভফরে বেে, কী ভ  বরেন চিুঃ ভ াষ! আিারদে চক ভস েচক্ত আরে  

ঢাে ভনই, নরো ়োে ভনই, চনচধোি সদাে! ইংরেজরদে আিো না ়োবই বা কী করে, 

আে ননুন ভকউ োজত্ব কেরন এরে নারক বোেবােই বা কী সাধয আরে  ভকন, 
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ইংরেজরদে অধীরন আিো চদচবয আচে! রুেরদে সরে ে ়োই ফ ়োই ওোই কেরব। 

আিারদে ওসব ঝারট  াও ়োে দেকাে কী  ভকানও না ভকানও চবরদচে োজাে অধীরন 

আিো থাাকব, এটাই োেরনে চন ়েচন। 

  

অেচবন্দ বেে,  াো কাপুরুষ, নাোই এেকি চন ়েচনবাদী হ ়ে। সাো ভদেটা কাপুরুরষ 

েরে ভগরে। চবরদচে োসকো আিারদে ভিরুদণ্ড ভেরে চদর ়েরে। ইনাচে, জািযাচন 

ভকিনোরব সঙ্ঘবদ্ধ হর ়ে উরঠ দাাঁ ়োে। আরিচেকা ইংরেজোসন বন্ধনিুক্ত হর ়ে চনরজোই 

ভদে িাোরে, আিো পােব না ভকন  

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, ওো সারহরবে জান। ওরদে ে ়োই কোে অরেযস আরে। আিো 

চক অস্ত্র ধেরন চেরেচে কেনও  

  

অেচবন্দ বেে, ইংরেজ কসনযবাচহনীরন োেনী ়ে ভসপাইরদেই সংেযা ভবচে। নাোই ভনা 

ে ়োই করে। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে,  াই বেুন আে নাই বেুন িোই, আপনাে প্রিাব রূপকথাাে িনন 

ভোনারে। বা া বা া সব চবরদচে েচক্ত অস্ত্র উাঁচির ়ে আরে, নাে িরধয আিো ভদে িাোব  

হাঁুঃ! কংরগ্ররসে ভকানও অচধরবেরনও ভনা ভকউ কেনও স্বাধীননাে কথাা বরে না! চকেু 

িাকচে বাকচেে সুচবরধ আে কেরপারেেন-চিউচনচসপযাচেচটগুরোরন দুরটা-িােরট ভদেী ়ে 

প্রচনচনচধত্ব িাও ়ো হরে, ইংরেজ সেকাে নাই-ই চদরন িা ়ে না।  

  

অেচবন্দ নাচেরেযে সরে বেে, কংরগ্রস! ও ভনা চকেু ব ়েরোক আে উচকে 

বযাচেিােরদে আড্ডাোনা। ভিাি ইংচেচজরন চেরে িাও ়ো। কংরগ্রসরক চদর ়ে চক হরব না। 

অনযোরব কনচে হরন হরব। বােীন, নুই কেকানা ়ে ভ রন োচজ আচেস! বােীন্দ্র বেে, 

হযাাঁ,  াব। চকন্তু ভসোরন চগর ়ে ভকান কাজ শুরু কেব, ভসজদা  

  

অেচবন্দ বেে, অল্পব ়েসী, স্বাাযবান ভেরেরদে চনর ়ে দে গ ়েরন হরব, নারদে েেীে 

গ ়ো আে অস্ত্রিােনা চেো চদরন হরব। নােপে নাো স্বাধীননাে িরন্ত্র দীো ভনরব। 
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এসবই কেরন হরব েুব ভগাপরন ভগাপরন। দচেি োেরন, উত্তে োেরন এেকি অরনক 

গুি সচিচন াাচপন হর ়েরে। বাোচেোই শুধু চপচের ়ে থাাকরব  

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, অল্পব ়েসী ভেরেরদে ধরে ধরে না হ ়ে দে গ ়ো হে। নারদে কী 

ভবাঝারনা হরব  নাো  চদ চজরজ্ঞস করে স্বাধীননাে িারন কী  ইংরেজরদে সরে ে ়োই 

কোে েচক্ত-সািথাযয অজযন কো  ারব কী করে  শুধু শুধু ভেরেেুোরনা কথাা বেরে ভনা 

িেরব না। 

  

অেচবন্দ বেে, নারদে ভবাঝারবন ভ , ইংরেজরদে ভসনাবাচহনীরন ভ  সব হাজাে হাজাে 

োেনী ়ে ভসপাই আরে, স্বাধীননাে আহ্বান শুরন নাো সবাই ভবচের ়ে আসরব। ভদেী ়ে 

োজযগুচে একর ারগ ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ চবরদ্রাহ কেরব। পাহার ়ে অেরিয  ন আচদবাসী 

আরে, নাো ভিারধ ফুাঁসরে, নারদে ওপে ভনা অচবিাে অনযািাে কি হ ়েচন। স্বাধীননাে 

 ারক নাোও অস্ত্র চনর ়ে েুরট আসাে জনয প্রস্তুন। 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেে, সচনযই এো সবাই েুরট আসাে জনয কনচে, নাচক এসব আপনাে 

স্বপ্ন  

  

অবচবন্দ বেে, স্বপ্নও একসি ়ে সচনয হ ়ে। পৃচথাবীে সিি িহৎ বযাপােই আরগ স্বরপ্নে 

িরে থাারক। এই স্বাধীননাে  রজ্ঞ আিারদে  ুবসিাজ  চদ চপচের ়ে থাারক, নাে ভির ়ে 

েজ্জাে বযাপাে আে কী হরন পারে! 

  

 নীন িরনার াগ চদর ়ে সব শুনচেে, এবাে ভস বরে উঠে, এই স্বরপ্নে কথাা শুরন আিাে 

চেহেন হরে। ইরে কেরে এেনই কেকানা ়ে েুরট  াই। ভসোরন চগর ়ে দে গচ ়ে।  

  

অবচবন্দ নাে চদরক িুে চফচের ়ে বেে, ভনািাে সম্পরকযও আচি ভসই কথাা ভেরব ভেরেচে। 

এোনকাে ভসনাবাচহনীরন সািানয একজন কসনয হর ়ে নুচি পর ়ে থাাকরব ভকন  ভনািাে 

অচেজ্ঞনা, ভনািাে অস্ত্রচবদযা নুচি চনরজে ভদরেে িানুরষে জনয কারজ োগাও। বােীরনে 
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সরে নুচিও কারজ ভেরগ প ়েরন পারো। বােীন ভেরেরদে জুচটর ়ে আনরব, নুচি নারদে 

োচঠ-নরো ়োে িােনা ভেোরব। 

  

বােীন্দ্র বেে, আচি কােই ভ রন োচজ আচে। চকন্তু ভসজদা, টাকা-প ়েসা জুটরব ভকাথাা 

ভথারক  চকেু ভনা েেি োগরবই। 

  

অেচবন্দ বেে, প্রথাি চকেুচদন আচি ভনাে েেি িাোব। নােপে সচিচন ব ়ে হরে অরনক 

অথায সংগ্রহ কেরন হরব। 

  

বােীন্দ্র বেে, চঠক আরে, িাাঁদা নুেব। ব ়ে ব ়ে ভোকরদে কারে চগর ়ে স্বাধীননাে ব্ররনে 

কথাা বরে টাকা িাইব। 

  

অেচবন্দ রূঢ়েোরব বেে, না, িাাঁদা নুরে ভদে উদ্ধাে কো  া ়ে না। না ো ়ো সব সি ়ে 

িরন োেরন হরব ভ , কাজ িেরব ভগাপরন। সচিচনে সেযরদে িন্ত্রগুচিে েপথা চনরন 

হরব। আে ভকউ ভ ন চকেু ভটে না পা ়ে। 

  

বােীন্দ্র চকেুটা হনােোরব বেে, িাাঁদা না নুেরে টাকা আসরব কী করে  

  

অেচবন্দ বেে, অনযানয ভদরে গুিসচিচনগুরো কী করে টাকা ভনারে ভনাো জাচনস না  

প্রর ়োজরন নাো  াকাচন করে। আিারদেও নাই কেরন হরব।  

  

দীরনন্দ্রকুিাে আাঁনরক উরঠ বেে, ভস কী িোই! েদ্ররোরকে ভেরে  াকাচন কেরব কী! 

নারন পাপ হরব না  

  

অেচবন্দ বেে, স্বাধীননাে  ুরদ্ধ েদ্ররোক-অেদ্ররোক বরে চকেু ভনই। সবাই সিান। 

স্বাধীননা এিনই পচবত্র প্রাচি ভ , না অজযরনে জনয ভকানও পন্থাই পাপ ন ়ে। 

  

একটু ভথারি, একটা চসগারেট ধচের ়ে অেচবন্দ এবাে বেে, এইসব কথাা আচি অরনকচদন 

 াবৎ চিন্তা করেচে। আে কারুরক বচেচন। আজ হঠাৎ বরে ভফরোি। ভনািারদে 
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চননজনরকই প্রচনজ্ঞা কেরন হরব,  ুিােরেও কারুরক চকেু জানারব না। দীরনন্দ্রবাবু, 

আপনাে কারে চবরেষ অনুরোধ, এই সব চবষ ়ে চনর ়ে আপচন কারুে সরে আরোিনা 

কেরবন না, চকেু চেেরবন না! 

  

কর ়েকচদন পরেই  নীন ো ়ো আে সবাই িরে এে কেকানা ়ে। েূপাে বসুে কনযা 

িৃিাচেনীরক ভদরে সকরেেই পেন্দ হর ়ে ভগে। চবর ়েে জনয একচট বাচ ়ে ো ়ো ভনও ়ো 

হে কবঠকোনা ভোর । চবর ়েে একচদন আরগ পুরোচহন ভ রক োবী জািানা ও োবী 

শ্বশুে দু’জরনই োচনকটা করে ভগাবে িুরে চদর ়ে প্রা ়েচিত্ত করে চহন্দু হে। 

  

নােপে োাঁচট চহন্দুিরন, সিি আিাে-অনুষ্ঠান ভিরন অেচবন্দে সরে িৃিাচেনী বসুে শুে 

চববাহকা য সম্পন্ন হর ়ে ভগে। নবদম্পচন িধুিচন্দ্রিা  াপরনে জনয িরে ভগে কনচননাে 

পাহার ়ে। বােীন্দ্র ের ়ে ভগে কেকানা ়ে। 

৫৭. িাচেকাে পুত্রচটে বর ়েস ভদ ়ে 

বৎসে  

িাচেকাে পুত্রচটে বর ়েস ভদ ়ে বৎসে। ফুটফুরট েং, টানাটানা িেু হাসযি ়ে িুরোচন ভদেরে 

ভদবচেশু িরন হ ়ে। নারক ভদেরেই সকরে আদে কেরন িা ়ে। ভদানোে বাোন্দা ়ে সুন্দে 

একচট ভদােনা ়ে ভোও ়োরনা হর ়েরে বা্চপাচটরক, এক চিিান ধাত্রী পারে বরস নারক 

ভদাে োও ়োরে। ভসই বাোন্দা ়ে সােসাে ভঝাোরনা ের ়েরে পাচেে োাঁিা। 

  

েেনরক সরে চনর ়ে চসাঁচ ়ে চদর ়ে ওপরে উরঠ এরস িাচেকা বেে, ভজরগ আরে  ভোকা 

ভজরগ আরে  
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ঝপ করে ভস নাে সন্তানরক বুরক নুরে চনে। সন্তানগরবয নাে িুরোচন উদ্ভাচসন। নারক 

চনর ়ে প্রা ়ে নািরন োগে িাচেকা, একবাে েূরনয েুাঁর ়ে চদর ়ে েুরফ চনে। চেশুচট ে ়ে না 

ভপর ়ে েটেট েরব্দ হাসরে। 

  

হঠাৎ েেরনে চদরক সন্তানরক বাচ ়ের ়ে চদর ়ে িাচেকা বেে, ভন।  

  

েেন ইিিন কেরন োগে। ভস চেশুরদে আদে কেরন পারে না। ভস েুব অল্পবর ়েসী 

ভেরেরির ়েরদে এচ ়ের ়ে িরে। চকেু চকেু িানুষ বা্চপারদে সরে সহরজ োব জচির ়ে 

ভফেরন পারে, েেরনে ভস েিনা ভনই। চেশুরদে প্রকৃচন অচন চবচিত্র, কেন কাাঁদরব, 

কেন হরব নাে চঠক ভনই, িারুরক ভদরে অকােরি ের ়ে আনযচিৎকাে করে ওরঠ, কারুরক 

ভদরে সহরবয গো জচ ়ের ়ে ধেরন িা ়ে। 

  

আ ়েিোরব েেন ভোকারক একবাে বুরক নুরে চনর ়েই সরে সরে নাচির ়ে োেে। 

অস্ফুটোরব বেে, বাুঃ োেী সুন্দে ভেরে! 

  

ও চেশুচটরক স্পেয কো িাত্র নাে বুরকে িরধয একটা বযথাারবাধ ভজরগ উঠে। িাচেকা 

গদগদ স্বরে অনটুকু ভেরেে নানা গুিপনাে কথাা বরে িরেরে, ভস-সব চকেুই েেরনে 

কারন প্ররবে কেরে না। নাে চনরজে একচট সন্তান চেে, এক সি ়ে ভসই পুত্রচটরক চনর ়েও 

নাে স্বরপ্নে অবচধ চেে না। িানৃহীন ভসই বােক কন বেে নাে চপনাে িুে ভদরেচন। 

েেন নারক নাে িানৃকুরেে হারন নুরে চদর ়ে এরসরে, আে ভকানওচদন ভস কটক েহরে 

চফরে  ারব না। নবু এিনই হ ়ে েরক্তে টান, ভসই সন্তানরক ভনা চকেুরনই পুরোপুচে 

েেুরন পাো  া ়ে না। 

  

এনচদন ভ  ভস একবােও ভসই পুরত্রে ভোাঁজেবে ভন ়েচন, ভস চক শুধুই নাে 

দাচ ়েত্বজ্ঞানহীননা বা স্বাথাযপেনা  েেরনে ধােিা হর ়ে ভগরে, নাে অচেেি জীবরনে 

সংস্পরেয থাাকরে ওই চেশুচটও জীচবন থাাকন না। সবযনাে নারক পরদ পরদ অনুসেি 

করে, নাে আপনজনরদে ভকর ়ে ভন ়ে, শুধু নারক বাাঁচির ়ে োরে আেও ভকানও সবযনারেে 

চদরক ভঠরে ভদও ়োে জনয। 
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িাচেকা বেে, জাচনস েেন, আিাে িার ়েে হান ভদরে এক ভজযাচনষী বরেচেে, 

আিারদে ভকানও বংেধে থাাকরব না। আিাে োরগয ভকানও ভেরেপুরে ভনই। নাই চনর ়ে 

িার ়েে িরন কন দুুঃে চেে। সাো োেরন  ুরে ভব ়োরনাে সি ়ে কনবাে কন 

ভজযাচনষীরদে হান ভদচের ়েচে। এক এক বযাটা এক এক েকি কথাা বরে। চননজন 

বরেচেে, আিাে শুধু কনযাোগয। ে ়ে সানচট ভির ়েে বাবা হব। কােীে এক ভজযাচনষী 

বরেচেে, োজা দেেরথাে িনন ধুিধাি করে পুরত্রচি  জ্ঞ কেরে আো আরে। েেি হরব 

চবে-পাঁচিে হাজাে টাকা। 

  

নােপরেই হা-হা েরব্দ ভহরস উরঠ িাচেকা আবাে বেে, আরে, আিাে  রেই ভ  এক 

পাক্কা ভজযাচনষী আরে, ভসটা ভে ়োেই কচেচন। আিাে চগচন্ন অরনক ব ়ে ব ়ে ভজযাচনষীে 

নারক ঝািা  রষ চদরন পারে। িারঝ িারঝ এিন েচবষযিািী করে ভ  চপরে িিরক  া ়ে। 

একচদন নারক কথাা ়ে কথাা ়ে বরেচেোি, আিাে চনরজে ভেরে ভহাক না-রহাক আচি 

পরো ়ো কচে না। দত্তক ভনব। আিাে আপন ভবারনে সানচট ভেরেরির ়ে, নারদে িরধয 

সবরির ়ে ভোট ভেরেচটরক দত্তক ভনব। ভসই েচবষযরন এই সম্পচত্ত েো কেরব। না শুরন 

বউ কী বরেচেে জাচনস  শুধু বরেচেে, হচেিারে নুচি পুত্রিুে ভদেরব। নেনই ভ  ভস 

অন্তুঃসত্ত্বা নাও ভটে পাইচন। হচেিারে এরস বাসা ো ়ো চনোি। চঠক পাাঁি িারসে িাথাা ়ে 

বসন্তিঞ্জেী এই ভেরেে জন্ম চদে। েেন, ব ়ে োগয করে আচি এিন বউ ভপর ়েচে। এেন 

এই ভেরেরক বাাঁচির ়ে োেরন হরব। 
  

েেন বেে, বাাঁিরব, চনি ়েই বাাঁিরব। 

  

িাচেকা বেে, অচবকে আিাে িুরেে আদে। আচি  চদ বাাঁচি, ও ভকন বাাঁিরব না  

বসন্তিঞ্জেী আে একটা অদু্ভন কথাা বরে, প্রা ়েই বরে, ও ভনািাে ভেরে, আিাে ন ়ে। 

এে িারন কী ভে  সন্তারনে ওপে দাচব ভনা িার ়েে ভবচে! 
  

েেন বেে, এটা কথাাে কথাা! 
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িাচেকা বেে, এই ভ  ভনাে সরে আবাে ভদো হে, আিাে ভোক চগর ়ে ভনারক পাক ়োও 

করে আনে, ভসও ভনা বসন্তিঞ্জেীে জনয। ভসও োেী অদু্ভন। এোহাবারদ ভসই ভ  ভদো 

হর ়েচেে িরন আরে  ভসবারেও আিাে চগচন্নই ভনারক ভদচের ়ে চদর ়েচেে। ভনাে সম্পরকয 

ওে একটা টান আরে। . েেন িুে চনিু করে বেে, আচি নারক ভনা একবােই িাত্র 

ভদরেচে। নাও অল্প সির ়েে জনয। 

  

িাচেকা বেে, চনননো ়ে একটা ঢাকা বাোন্দা আরে। চবরকেরবো ়ে আিো দুজরন প্রা ়েই 

ওোরন বচস। এক সরে িা োই। কেকানা ়ে থাাকাে সি ়ে বসন্তিঞ্জেী বাচ ়ে ভথারক 

ভবরুরনই িা ়ে না, চনননো ভথারক নারিই না। ওই বাোন্দা ়ে বরস পরথাে িানুরষে ভরান 

ভদো  া ়ে, পরথাে িানুষো অবেয আিারদে ভদেরন পা ়ে না। ভনা বাোন্দা ়ে বরস চিনী ়ে 

কাপ িার ়ে িুিুক চদচে, গুাঁচ ়ে গুাঁচ ়ে বৃচি প ়েরে, বসন্তিঞ্জেী গুন গুন করে একটা গান 

গাইচেে। ওে গানটাও ভিজারজে বযাপাে। চদরনে পে চদন গা ়ে না, অরনক সাধাসাচধ 

কেরেও গাইরন োচজ হ ়ে না, আবাে হঠাৎ এক এক সি ়ে চনরজই ভগর ়ে ওরঠ। আচি 

েে করেচে,  েন গান গা ়ে, নেনই ওে অনুেূচন েুব নীক্ষ্ণ হর ়ে ওরঠ, সািরনে চদরক 

নাচকর ়ে অরনক দূে ভদেরন পা ়ে, শুধু দূেত্ব ন ়ে, সি ়ে ভপচের ়ে   া ়ে। আজ এক সি ়ে 

আিিকা গান থাাচির ়ে বেে, োিাে অনয চদরক ওই ভ  োনা িাথাা ়ে একজন িানুষ ভহাঁরট 

 ারে, ওই ভনা ভনািাে বনু্ধ েেন। 

  

েেন বেে, আচি ভনারদে এই ননুন বাচ ়েটাে কথাা জাননাি না। জানরে চনরজই এরস 

ভদো কেনাি। 

  

িাচেকা বেে, আরে ভোন না বযাপােটা। নুই োিা চদর ়ে ভহাঁরট  াচেস, ভনারক আিাে 

বউ প্রথাি ভদেরন ভপে। এে িরধয অস্বাোচবক চকেু ভনই। বসন্তিঞ্জেী  েন প্রথাি ওই 

কথাাটা বেে, আচি চবশ্বাস কচেচন। ভেচেং-এ ঝুাঁরক ভদেরন ভদেরন চজরজ্ঞস কেোি, 

ভকান জন  নােপে ভোকচটরক ভদেরন ভপর ়ে িরন হে, চঠকই ভনা, এ ভনা আিারদে 

েেন। এোহাবারদ চকেু না বরে িুচপ িুচপ পাচের ়েচেে। আিারদে িাকে নকুে ওপরেই 

চেে, নারক ভ রক বরোি, চেগচগে েুরট  া, ওই োনা িাথাা ়ে ভোকচটরক ধরে আন। 
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বাোন্দা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আচি নকুেরক চনরদযে চদচে, নকুে ভোকচটরক বুচঝর ়ে-শুচঝর ়ে ভ রক 

আনে। অরনকটা িুরেে আদে ভনাে িনন হরেও ভস অনয ভোক! বাোচেই না! 

  

েেন বেে, এেকি েুে ভনা হরনই পারে। 

  

িাচেকা বেে, আেবান েুে হরন পারে। িানুরষেই েুে হ ়ে। আচি বউর ়েে চদরক নাচকর ়ে 

হাসরন োগোি। ভস চকন্তু হাসে না, িুপ করে বরস েইে। ভ ন হাে িানরব না চকেুরনই। 

চঠক পাাঁি চিচনট পরে আে একচট োনা-িাথাা ়ে ভোকরক ভহাঁরট ভ রন ভদরে বসন্তিঞ্জেী 

ভজাে চদর ়ে বেে, আে একবাে নকুেরক পাঠাও। ভনািাে বনু্ধরক ভ রক আরনা! নকুে 

ভদৌর ়ে চগর ়ে  ারক ধেে, ভস সচনযই েেন চসংহ। ভ ন িযাচজক! দূে ভথারক োিাে 

একজন িানুষরক ভদরে ভিনা ভকানও ভোরকে িনন িরন হরনই পারে। চকন্তু একজন 

চিেে না বরে পরেে একজন চিরে  ারব, এটা কী করে হ ়ে  নুই এরক কী বেচব  

  

েেন বেে, কাকনােী ়ে ো ়ো আে কী! 

  

িাচেকা বেে, আিাে ভ ন িরন হ ়ে, একবাে চিেে না বরে বসন্তিঞ্জেী িন্ত্রেচক্তরন 

ভনারক ভ রক আনে। ভকানও বযােযা ভনই। ও চনরজও চকেু বযােযা চদরন পারে না, েুব 

িাপািাচপ কেরে অসহা ়েোরব বরে, িারঝ িারঝ আিাে এেকি হ ়ে। ভকন হ ়ে, জাচন 

না। িাস কর ়েক আরগ গো ়ে একটা জাহাজ ুচব হে, নুই নেন এোরন চেচে  আেিাচন 

 ারটে কারে একটা িােরবাঝাই িি ব ়ে চবচেচন জাহাজ আরি আরি কান হর ়ে  ুরব 

ভগে, সাো েহরেে ভোক েুরট চগর ়েচেে ভস দৃেয ভদোে জনয। জাহাজটা  ুবরন শুরু 

কেে ভবো চননরটে সি ়ে, নাে অন্তন এক  ণ্টা আরগ, িান ভসরে ভবচের ়ে এরস 

বসন্তিঞ্জেী ফযাকারস গো ়ে আিারক বরেচেে, ওরগা, একটা জাহাজ  ুবরে। কন 

িানুরষে চবপদ। আিারদে এ বাচ ়ে ভথারক গো কন দূরে, নবু আিাে বউ আগাি ভস দৃেয 

ভদেরন পা ়ে কী করে! 
  

েেন বেে, প্রািীন োেরন েনা, েীোবনীরদে িনন চকেু চকেু েিিীরদে িরধয 

অরেৌচকক েচক্ত চেে ভোনা  া ়ে। হ ়েরনা বউঠাকুোনীও ভস েকি েিজন্মা। 
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ভদানোরনও একটা প্রেি বসবাে  ে আরে। দুই বনু্ধ ভসোরন বরস গল্প কেে ভবে 

চকেুেি। বসন্তিঞ্জেী চকন্তু েরিরকে জনযও ভদো চদে না, িাচেকও েেনরক চনননো ়ে 

চনর ়ে  াবাে কথাা উ্চপােি কেে না একবােও। অন্ধকাে  চনর ়ে এরে কবদুযচনক বাচন 

জ্বরে উঠে। 

  

িাচেকা একবাে বেে, েেন, নুই প্র ়োরগ আিারদে বাসাবাচ ়ে ভথারক ভকন চকেু না বরে 

উধাও হর ়ে ভগচে, ভসটা আচি এেনও বুঝোি না। ভনাে থাাকরন ইরে না হরে নুই ভ রক 

আিারক ভস কথাা জাচনর ়ে ভ রন পােচন না  আচি চক ভনাক ভজাে করে আটরক োেরন 

পােনাি  

  

েেন বেে, সচনয কথাা বেব  ভসই সি ়ে চকেুচদরনে জনয আিাে িচিষ্কচবকৃচন 

 রটচেে। 

  

সািাচজক েীচন-নীচন চকেুই িরন থাাকন না। আিাে ভসই উন্মাদ দো কাটরন এক-রদ ়ে 

বেে সি ়ে ভেরগচেে। পাগে ো ়ো বনু্ধে বাচ ়েে আোি, আদে ত্ন ভের ়ে ভকউ হট করে 

িরে  া ়ে  পরে আচি ভেরব ভদরেচে, ভনাে বাচ ়ে ভথারক  চদ আচি িরে না ভ নাি, না 

হরে পুিারন আিা ়ে ভজে োটরনও হন না। চন ়েচন। 

  

িাচেক ভহরস বেে, েিেরোরকে ভেরে হর ়ে ভেষ প যন্ত নুই ভজে োটরন ভগচে! নুই 

ভ  িুচে- াকাচন কচেসচন, না চক ভকউ চবশ্বাস কেরব  

  

েেন বেে, আিারক এ েহরে ভক ভিরন  ভকউ অচবশ্বাস কেরেও আিাে চকেু আরস-

 া ়ে না। 

  

িাচেকা বেে, নুই কেকানা ়ে ভকানও িাকচে জুচটর ়েচেস  

  

েেন বেে, না। এ েহরে থাাকব চক না, এেনও চঠক কচেচন। কংরগ্ররসে অচধরবেন 

ভদেরন এরসচেোি। 
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িাচেকা বেে, নুই েব ুরেে িনন আে কনচদন  ুরে ভব ়োচব   ে-সংসাে কেরন হরব 

না  প্রথাি ভথারক ভিিা কেরে নুই অনা ়োরস ভ পুচট িযাচজরিটচগচে ভপর ়ে ভ চনস। 

আিারদে সহপাঠী সােদা আে নীেিচি, দুজরনই এেন ভ পুচট, োত্র চহরসরব আিারদে 

ভির ়ে চনরেস চেে, িরন আরে   াদুরগাপারেে ভনা বযাচেিাে চহরসরব েুব েিেিা। ভোন 

েেন, নুই আে সেকাচে িাকচে পাচব না, ভনাে ভজে োটাে কথাা জানাজাচন হর ়ে  ারবই। 

আিাে জচিদাচেে জচেপুে কাোচেরন একজন িযারনজাে দেকাে। দাচ ়েত্বেীে, চবশ্বাসী 

ভোক ভনা পাও ়োই েক্ত। নুই  চদ এই োেটা চনস আচি ভবাঁরি  াই। ওোরন োে থাাকাে 

জা ়েগা আরে, টাকা-প ়েসা চনর ়ে ভনাে চকেু চিন্তা কেরন হরব না। 

  

এক িুহূনযও না ভেরব েেন বেে, ও কাজ আচি পােব না। 

  

িাচেকা বেে, চকেুচদরনে জনয চগর ়েই দযাে না, োে ভেরগ ভ রন পারে। ওোরন োবাে-

দাবাে ভবে সরেস, টাটকা িাে, দুধ ভ ন েীে।  

  

েেন বেে, জচিদাচেে কাোচেে নার ়েচব বা িযারনজাচে িারনই চবচেন্ন েকরিে 

িানুষরদে সািরে িো। কারুরক ভিাে োোচন, কারুে চদরক ভনা হাচস। আিাে িাো 

সম্ভব ন ়ে। আচি ভকানওচদন িফস্বরেও থাাচকচন। 

  

িাচেকা বেে, িফস্বরে ভ রন িাস না, না হরে কেকানা ়ে আিাে পচত্রকাটাে োে ভন 

নুই।। পচত্রকাটা িাোচে বরট, চকন্তু চনরজ সি ়ে চদরন পাচে না, বন্ধ করে চদরনও ইরে 

করে না। নুই সম্পাদনাে চদকটা ভদোশুরনা কে।  

  

েেন এবারেও সরে সরে উত্তে চদে, পচত্রকা সম্পাদরকে ভ াগযনা আিাে ভনই।  

  

িাচেকা বেে, নুই কন প ়োশুরনা করেচেস। বচিিবাবুে উপনযাস গ ়েগচ ়ের ়ে িুো বেরন 

পােচন… ভসই ভ  একবাে … িরন ভনই  
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েেন বেে, বই িুো কেরেই চক ভেেক হও ়ো  া ়ে  ভকানওচদন চকেু চেচেচন আচি। 

অরনক বেে বাংোে বাইরে কাচটর ়েচে বরে বাংো বইর ়েে সরেও সংরব ভনই। এসব 

কাজ আচি পােব না। িাচেকা। 

  

িাচেকা কর ়েক পেক চােোরব নাচকর ়ে ভথারক বেে, বুরঝচে! নুই আিাে কাে ভথারক 

ভকানও টাকা-প ়েসা চনরন িাস না। বনু্ধে অধীরন িাকচে কেরন ভনা িারন োগরব। আিাে 

বাচ ়েরন এনগুচে  ে ফাাঁকা পর ়ে আরে, এোরন এরস থাাকরন বেরেও নুই থাাকচব না, 

ভনারক বউবাজারেে ওই এাঁরদা ভহারটেই থাাকরন হরব। ভনারক চনর ়ে আচি কী কচে! 

  

েেন ভহরস বেে, আিারক চনর ়ে এন চিন্তাে কী আরে, আচি ভনা জরে পচ ়েচন! আিাে 

োেই চদন িরে  ারে। 

  

িাচেকা ওষ্ঠ উরে বেে, এরক োে িো বরে  িাে ভনই, িুরো ভনই, নােীসে বচজযন 

জীবন! নুই ভকানও কাজকিয না করে চদরনে পে চদন ভহারটরে কাটারে ভোরক চন ান 

বেরব, ভনাে কারে  াকাচনে টাকা জিা আরে। 

  

েেন চকেু বোে আরগই ভস আবাে বেে, হযাাঁ, োে কথাা িরন পর ়েরে।  াদুরগাপাে 

একচদন ‘চবল্বিেে’ নাটরক। বাজােদে েুব োে। 

  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, ও ভির ়েচটে চক চবর ়ে হর ়েরে  

  

বেদাকান্ত বেরেন, হাসারেন সযাে। এো হরে ভগাবে গাদা ়ে পদ্মফুে। এরদে ভকউ 

চবর ়ে করে না। সবাই গন্ধ শুাঁরক িরে  া ়ে। চথার ়েটারে ভ াগ ভদবাে আরগ ওে চবর ়ে 

হর ়েচেে চক না না জানা  া ়ে না, ন ়েনিচি ওে আরগে জীবরনে কথাা কেনও বরে না, 

ওে বাপ-িার ়েেও হচদে ভনই। 

  

িাচেকা আবাে চজরজ্ঞস কেে, ওরদে ভনা একজন করে বাাঁধা বাবু থাারক। এে বাবুচট ভক  
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বেদাকান্ত বেে, এেন ক্লাচসরক আরে। সবাই জারন, অিে দত্ত কাাঁিারেরগা ভদবনা। সব 

অযাকরেসরকই একবাে দু’বাে ো ়ে, কারুরকই ভবচেচদন ধরে োরে না। ন ়েনিচিে সরে 

এদাচন্ত অিে দত্তে সম্পকয োে ন ়ে, ক্লাচসক ো ়েরব ো ়েরব কেরে। চিনাো ভবার য ভ রন 

পারে ভোনা  ারে, এেনও চঠক ভনই, চঠক হরে আচি েবে ভপর ়ে  াব। বাাঁধা বাবু ভনই 

ভকউ। এ ভির ়েে নজে েুব উাঁিু।  াদুরগাপাে ো ়ে নারি এক বযাচেিারেে সরে আেনাই 

আরে। 

  

িাচেকা বাধা চদর ়ে বেে, ধযাৎ, বারজ কথাা।  াদুরগাপারেে বউ ওে সরে সেী পাচনর ়েরে 

আচি জাচন। 

  

বেদাকান্ত একটুও দরি না চগর ়ে বেে, জানকী ভ াষারেে ভির ়ে সেো ভদবীে কারে 

প্রা ়েই  া ়ে। ঠাকুেবাচ ়েে দুচট ভোাঁ ়ো ওই ন ়েনিচিরক কজা ়ে আনাে জনয েুব ভকািাকুচি 

কেরে। ও ভির ়ে দু’জনরকই ভেোরে। িোই, চথার ়েটারেে জগরন অনবেন এই সব ভেো 

িরে। িরি ভ  নাটক ভদো  া ়ে, নাে আ ়োরেে নাটকই ভবচে জিজিাট। ভস সব শুধু 

আিো জাচন। 

  

িাচেকা বেে, বেদা, নুচি একটা সেে প্ররশ্নে সাফসুফ জবাব দাও ভনা। ভির ়েটা ভকিন  

  

বেদাকান্ত আবাে নচসয চনর ়ে একটুেি নীেব েইে। নােপে বেে, সেে না, এটা অচন 

কচঠন প্রশ্ন। অযাকরেস ভকিন, না চজরজ্ঞস কেরে অনা ়োরস উত্তে ভদও ়ো ভ ন। ভির ়েটা 

ভকিন  িোচেচিক চবিাে আে আচটযচিক চবিাে, দুরটা দুেকি। আিারদে িধযচবত্ত 

িোচেচট চদর ়ে চথার ়েটারেে িানুষরদে চবিাে কো চঠক ন ়ে। টযারেন্ট আরে চক না ভসটাই 

প্রধান চবিা য। নাে বযচক্তগন জীবন চনর ়ে ভকন আিো িাথাা  ািারন  াব! ন ়েনিচি 

কারুে সরেই ভবচে কথাা বরে না। আিারকও পাত্তা ভদ ়ে না। ভকানও চদন ওে নারি 

প্রেংসাবাকয চেেরন আিারক অনুরোধ করেচন। আচি চনরজ ভথারক চেেরেও কৃনজ্ঞনা ়ে 

গদগদ হর ়ে  া ়েচন। না হরেই বুরঝ ভদেুন, ভদিাচকও বেরন পারেন, চনরোেও বেরন 

পারেন। 
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িাচেকা বেে, চঠক আরে, নুচি  াও। ভোন েেন,  াদুরগাপারেে সরে ভ াগার াগ 

কেরেই চঠক হরব।.  াদুরগাপাে অনুরোধ কেরে, ভস চনি ়েই ও বাচ ়েরন এরস ভদো 

কেরব। 

  

েেন বেে, নাে দেকাে ভনই। 

  

িাচেকা বেে, দেকাে ভনই িারন  নুই সব বযাপারেই না না বেচব! এবাে ভনারক ো ়েচে 

না।  াদুরগাপাে একটা িািোে কারজ ঢাকা ়ে ভগরে, দু’িাে চদরনে িরধযই চফেরব। আচি 

ভনারক চনর ়ে  াব ওে বাচ ়েরন। 

  

ভহারটরে চফরে েেন চবোনা ়ে শুর ়ে শুর ়ে আকােপানাে চিন্তা কেরন োগে। িাচেকা 

আজ নারক ভবে ব ়ে একটা আ ান চদর ়েরে। োত্র বর ়েরস িাচেকারক ে ু িচেত্র, 

উন্মাগযগািী িরন হন। নাে সাচন্নধয েুব একটা কািয চেে না। চকন্তু ভস ভনা অসাধােি 

একটা কাণ্ড করে বসে ভেষপ যন্ত। পচননাপল্লী ভথারক ভস উদ্ধাে করে এরনরে 

বসন্তিঞ্জেীরক, নারক চনরজে স্ত্রীে ি যাদা চদর ়েরে, কী সুন্দে একচট পুত্রসন্তান ভপর ়েরে। 

িাচেকাে িনন এিন সাহস ও দৃঢ়েনাে পচেি ়ে চদরন পারে ক’জন। িানুষ! োেবাসাে 

জনয ভস আে ভকানও চকেুেই পরো ়ো করেচন। বসন্তিঞ্জেীে এরকবারে নি হর ়ে হাচের ়ে 

 াবাে কথাা চেে, এেন ভস জচিদারেে  েচন।  

  

িাচেকা নারক বরেরে কাপুরুষ। সবাই নাই বেরব। েূচিসূনারক ভস োেরবরসচেে, ভসই 

োেবাসাে কিািাত্র ি যাদা পা ়েচন েূচিসুনা।  

  

এেন আে েূচিসূনাে সরে ভ াগার াগ কো অথাযহীন। চন ়েচনে পাোরেো ়ে েূচিসূনাই 

এেন অরনক উাঁিুরন উরঠ ভগরে। এেন ভস অনা ়োরস েেনরক অপিান কেরন পারে, 

সবরির ়ে ব ়ে অপিান হরব, েেনরক চিনরনই না পাো। েেরনে এই সেচনহীন বযথায 

জীবনরক ওেকি একজন েযাচনি ়েী নটী ভকন িূেয চদরন  ারব  
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িাচেকা ো ়েরব না, ভস ঝুরোঝুচে কেরব।  াদুরগাপারেে সাহা য চনর ়ে ভস েেনরক 

েূচিসূনাে সািরন একবাে দাাঁ ়ে কোরবই। ভ রি অবজ্ঞা অপিান সইরন  ারব ভকন েেন  

িাচেকা চকংবা  াদুরগাপাে বুঝরব না, ওো দুজরনই জীবরন প্রচনচষ্ঠন, টাকা প ়েসাে 

অকুোন ভনই। ধো  াক, েূচিসূনা নারক চিনরন পােে, অপিান না করে কান্নাকাচট শুরু 

কেে, নােপরেও েেন নারক কী বেরব  েেরনে কী বোে আরে  এেন োেবাসাে 

কথাাও হাসযকে ভোনারব। 

  

নাুঃ, কেকানা েহরে নাে াান ভনই। িাচেকাে হান োচ ়ের ়ে নারক পাোরন হরব আবাে। 

  

অসহয  ন্ত্রিা ়ে েেরনে সাো োন  ুি এে না। ভিারেে জরে চেরজ ভগে বাচেে। 

বেদাকান্তে কথাাবানযা শুরন েূচিসূনাে ভ  প্রচনেচব গর ়ে উরঠচেে, ভসই েূচিসূনা এেন 

অরনক দূরেে িানুষ। নবু নাে কথাা ভোনাে পে বুরকে িরধয ভ ন অচবোি েক্তেেি 

হরে। 

  

পেচদন সকারে জানবাজারে নাে সাোন হর ়ে ভগে বােীরন্দ্রে সরে। আনরন্দ চবমিতর ়ে ভস 

েেরনে হান ভিরপ ধরে বেে, েেনদাদা, কী ভসৌোগয আিাে! কচদন ধরে আপনাে 

কথাাই োবচে!! 

  

বােীন্দ্র চক এেনও েেনরক নাে বযবসাে অংেীদাে কোে আো পুরষ ভেরেরে  েেরনে 

সচিন টাকাকচ ়ে ভ  প্রা ়ে ভেষ। ভস বেে, কী বযাপাে, নুচি চক কেকানা েহরে িার ়েে 

ভদাকান েুেরন িাও নাচক  

  

বােীন্দ্র নাচেরেযে সরে হান ভনর ়ে বেে, না, না। িার ়েে ভদাকানরফাকান না। অরনক 

ব ়ে কারজ হান চদর ়েচে। ভদরেে কাজ। সাো ভদরেে কাজ।  

  

নােপে েেরনে কারনে কারে িুে এরন চফসচফস করে বেে, োিা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে এসব কথাা 

বো  ারব না। আিো একটা গুি সচিচন গর ়েচে। নারন আপনাে সাহার যে চবরেষ 

দেকাে। 
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৫৮. জগদীেিন্দ্র পেীোরনই ভিরন 

আরেন 

ভ  ভকানও প্রািীই কাজ কেরন কেরন, অচন পচে,রি ক্লান্ত হ ়ে। োচনকেি চব,াি চনরে 

আবাে িাো হর ়ে ওরঠ। আবাে কারজে স্ফুচনয ভদো  া ়ে। জ ়ে পদারথাযেও চক এেকি 

হরন পারে   চদ হ ়ে, না হরে প্রাি ও জ ়ে পদারথাযে সীিারেো ভকাথাা ়ে  

  

জগদীেিন্দ্র এই অনযাি য, অচবশ্বাসয পেীোরনই এেন ভিরন আরেন। 

  

ইনাচেে কবজ্ঞাচনক গযােোচন ভদরেচেরেন, একটা ভঝাোরনা বযারেে েেীরে চবদুযৎ প্রবাহ 

িােনা কেরে নাে পার ়েে িাংসরপচে ভকাঁরপ ভকাঁরপ ওরঠ। অথাযাৎ চবদুযৎ েচক্তে প্রবারহ 

প্রাচিরদহকো উরত্তচজন হ ়ে। জগদীেিন্দ্র একটা  ন্ত্র বাচনর ়েচেরেন। একটা ধানুে পাচেে 

কো পারনে ওপে সূক্ষ্ম সূরিে িুে স্পেয করে আরে এক গ্রাহক  ন্ত্র, চবদুযৎ নেে িাোরে 

ভসই  রন্ত্র সা ়ো পাও ়ো  া ়ে। জগদীেিন্দ্র েে কেরেন, অরনকেি ধরে কাজ কেরন 

কেরন ভসই গ্রাহক  ন্ত্র আরি আরি কি সা ়ো চদরে।  ন্ত্রটা চকন্তু অরকরজা হর ়ে  ারে 

না। কর ়েক  ণ্টা কাজ থাাচির ়ে োেরে আবাে চঠক প্রথািবারেে িনন সা ়ো ভদ ়ে। এটা 

কী বযাপাে  ধানুে  ন্ত্রটা ক্লান্ত হর ়ে প ়েরে  চকেুেি চব,াি চনরে আবাে কারজে েিনা 

চফরে পা ়ে  

  

পেীচেন সনয হরে চবজ্ঞারনে কারে চকেুই অচবশ্বাসয ন ়ে। জগদীেিন্দ্র বােবাে পেীো 

করে একই ফে ভপরেন, গ্রাফ আাঁকরেন। প্রিাচিন হে ভ , চঠক ভ িন প্রািীে েেীে ন্ত্র 

চকেুেি চব,ারিে পে নাে কিযেচক্ত চফরে পা ়ে, ভনিচন ধানুে কনচে গ্রাহক  ন্ত্রও 

চকেুেি চব,ারিে পে কারজে েচক্ত আবাে চফরে পা ়ে। 

  

 ন্ত্রপাচনে বযবহাচেক প্রর ়োরগ এই আচবষ্কারেে ফে সুদূেপ্রসােী। 
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পযাচেরস েনাব্দী পৃচনযে আন্তজাচনক ভিোে সরে একচট পদাথাযচবদযা কংরগ্ররসেও 

আর ়োজন হর ়েচেে, ভসোরন আিচন্ত্রন হর ়েচেরেন জগদীেিন্দ্র। চবচেি চবজ্ঞানীরদে 

সািরন চনচন নাাঁে গরবষিা প্রবন্ধ পাঠ কেরেন, চনরজে কনচে  রন্ত্র ভেোচিত্রগুচে 

ভদোরেন। চবিৎ সিারজ এই প্রচনচি ়ো হে অনযন্ত চি, ধেরনে। ভকউ ভকউ িুগ্ধ, 

অচেেূন। অরনরক বেরেন, বুজরুচক, হরনই পারে না। ভকউ বেে, ভিৌচেকনাে চদক 

ভথারক জগদীেিরন্দ্রে গরবষিা-প্রবন্ধচটই সবযর,ষ্ঠ, ভকউ বেে, এটা চবজ্ঞারনে 

এোকারনই পর ়ে না। 

  

চবজ্ঞানীে ভির ়েও ভ ন চকেুটা উাঁিুরন উরঠ চগর ়ে সনযদ্রিা ঋচষে িনন জগদীেিন্দ্র 

বেরেন, এেন ভকাথাা ়ে সীিারেো ভটরন বেব ভ  পদাথাযচবদযাে চন ়েি এোরন ভেষ হে, 

আে এইোন ভথারক োেীেবৃরত্তে চন ়েরিে শুরু  এ েকি ভেদরেো ভনই।  

  

পোধীন ভদরেে একজন িানুষ এেকি িিকপ্রদ কবজ্ঞাচনক আচবষ্কারেে কৃচনত্ব ভদোরব, 

এটাই অরনরক িানরন পারে না। বহ েনাব্দী ধরে োেরন চবজ্ঞানিিযাে ভকানও বযবাা 

চেে না। চফচজকস, বা পদাথাযচবদযা োেরন প্রা ়ে অজ্ঞান চেে। ভসোন ভথারক একজন 

েূাঁইরফা ়ে কবজ্ঞাচনক উরঠ আসরব কী করে  সিকে কবজ্ঞাচনকরদে এেকি িরনাোব 

হরেও সাধােি িানুষ জগদীেিন্দ্র সম্পরকয ভকৌনূহে ও ,দ্ধা ভবাধ করে। জগদীেিন্দ্র ও 

অবো ভ োরনই  ান অরনরক নাাঁরদে চদরক নাচকর ়ে থাারক।  

  

এই প্রদেযনী উপেরে পযাচেস েহরে আইরফে টাও ়োে নারি এক চবোে ধানুে গম্বুজ 

কনচে হর ়েরে, নাে ওপে উঠরে এই সুন্দেী নগেীচটরক সমূ্পিযরূরপ ভদো  া ়ে। 

জগদীেিন্দ্র ও অবো একচদন ভসোরন ওঠাে জনয চটচকট কাটরন  ারেন, িােেেক 

সসিারন িাে েুরে চদর ়ে বেে, আপনারদে চটচকট কাটরন হরব না, আপনাো োরিে 

সিাচনন অচনচথা। 

  

পযাচেরসে পে েিন। ভসোরন ওই একই চবষর ়ে আেও চবিৃনোরব বক্তৃনা চদরেন। ‘দা 

ইরেকচেচস ়োন’ নারি নািজাদা পচত্রকা ়ে োপা হে ভসই প্রবন্ধ। এোরনও প্রচনচি ়ো 
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এরকবারে দুেকি। কর ়েকজন কবজ্ঞাচনক বনু্ধ বযবাা করে চদরেন, ে ়োে ইনচিচটউেরনে 

সুচবেযান ভ চে-ফযাোর  েযাবরেটচেরন চনন িাস গরবষিা করে নাাঁে পেীোগুচে আেও 

সুদৃঢ়ে কেরবন। 

  

জগদীেিন্দ্র অচনকরি েুচট চনর ়ে এরসরেন বাংো চেো চবোগ ভথারক, চকন্তু চবরদরে 

থাাকাে েেিপত্র ভজাগা ়ে হরব ভকাথাা ভথারক। আসবাে সি ়ে জাহারজে চটচকট কাটাে 

সি ়েই টাকাে টানাটাচন হর ়েচেে। এেন নাাঁে কাজ চনর ়ে প্রবে চবনকয শুরু হর ়েরে, এই 

সি ়ে ইওরোরপ ভবে চকেুচদন ভথারক ভগরে চনচন নাাঁে গরবষিাে অরনক উন্নচন কোে 

সুর াগ চনরন পারেন, চকন্তু পোধীন ভদরেে এই সন্তানরক চনেন্তে অথায সংগ্ররহে দুচিন্তা 

ভথারক িুচক্ত ভদরব ভক  নাাঁে কৃচনরত্ব ভদরেে অরনক িানুষই ভগৌেব ভবাধ করে, 

পত্রপচত্রকা ়ে অরনক ভেোরেচে হ ়ে, চকন্তু নাাঁে অসুচবরধগুচে দূে কোে ভিিা ভকউ করে 

না। একবাে প্রিাব উরঠচেে, োেনী ়েরদে িরধযও ভনা ধনীে অোব ভনই, জগদীেিরন্দ্রে 

জনয িাাঁদা নুরে দু’েে টাকাে একটা নহচবে সংগ্রহ কো ভহাক। চকন্তু ভকউ ভস উরদযাগ 

ভন ়ে না। স্বািী চবরবকানন্দও পযাচেরস জগদীেিরন্দ্রে ভগৌেব ভদরে িুগ্ধ হর ়েচেরেন, 

একজন বাোচে  ুবাে এই কৃচনরত্ব িানৃেূচিরক ধনয িরন করেচেরেন, চকন্তু 

জগদীেিরন্দ্রে বযচক্তগন সুচবরধ-অসুচবরধে কথাা ভে ়োে করেনচন। অবেয নাাঁে চনরজেও 

অনয অরনক চিন্তা চেে। 

  

জগদীেিরন্দ্রে ভ,ষ্ঠ বনু্ধ এক কচব। েবীন্দ্রনারথাে সরে জগদীেিরন্দ্রে চন ়েচিন 

পত্রচবচনি ়ে হ ়ে। শুধু বনু্ধ নন, দুজরন দুজরনে সৃচিকরিযেও পেি েক্ত। শুধু 

জগদীেিন্দ্ররক ভোনাবাে নাচগরদই এক সি ়ে প্রচন সিারহ একচট করে ভোটগল্প 

চেরেরেন েবীন্দ্রনাথা, এ ো ়ো কন কচবনা, কন গান শুচনর ়েরেন। আবাে জগদীেিরন্দ্রে 

গরবষিাে প্রচনচট িে গেীে আগ্ররহ শুরনরেন েবীন্দ্রনাথা, না চনর ়ে প্রবন্ধও চেরেরেন। 

জগদীেিন্দ্র িান েবীন্দ্রনারথাে েিনাগুচে ইংরেচজরন অনূচদন হর ়ে  েিরন োপা ভহাক, 

সাো চবরশ্বে িানুষ বাংোে এই কচবরক জানুক। 
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এবারে ইওরোরপ জগদীেিরন্দ্রে সাফরেযে সংবাদ ভপর ়ে েবীন্দ্রনাথা শুধু আরবগ েরে 

কচবনা চেরেই োন্ত হনচন, চাে িচিরষ্ক চিন্তা করেরেন, কীোরব জগদীেিরন্দ্রে 

গরবষিাে সুচবরধে জনয নাাঁরক আেও ভবচে চদন ইওরোরপ োো  া ়ে। জগদীেিরন্দ্রে 

কারে নানা েকি ভোেনী ়ে িাকুচেে প্রিাব এরসরে ওরদরে, হ ়েরনা এক সি ়ে বাধয হর ়ে 

ভস েকি ভকানও িাকচে চনরনই হরব, চকন্তু েবীন্দ্রনাথা নারন চকেুরনই োচজ নন। ওরদরে 

িাকচে চনরে জগদীেিন্দ্র আে স্বাধীন কবজ্ঞাচনক থাাকরবন না, োেরনে প্রচনচনচধ চহরসরব 

গিয হরবন না। েবীন্দ্রনাথা বােবাে চেরে জানান, নুচি িাকচে চনর ়ো না, আচি ভনািাে 

জনয অথায সংগ্রহ কেব। 

  

অরথাযে জনয েবীন্দ্রনাথারক আে এক বনু্ধে িাো হরন হ ়ে। িহাোজ োধাচকরোে িাচিকয। 

েবীন্দ্রনারথাে প্রচন োধাচকরোরেে অগাধ চবশ্বাস। চত্রপুো োরজযে চসংহাসরনে 

উত্তোচধকাে চনর ়ে চববারদে ভেষ ভনই, এেনও িািো-রিাকিিা িেরে, কেকানাে 

ভকানও ভকানও পচত্রকা ়ে োধাচকরোরেে চবরুরদ্ধ চবরষাদগােও োপা হ ়ে। েবীন্দ্রনাথা সব 

সি ়ে োধাচকরোরেে পে সিথাযন করেরেন, কেকানাে অরনক চবচেি বযচক্তরদে 

োধাচকরোরেে পরে আনবাে ভিিা করেরেন। অরনক োজকার য এবং  ুবোজরদে চেোে 

বযাপারেও িহাোজরক পোিেয ভদন েবীন্দ্রনাথা। ে ়ে  

  

চবরদে  াবাে প্রাক্কারে ভপ্রচসর চি করেরজ জগদীেিন্দ্র  েন অরনরকে সিরে জর ়েে 

অনুেবেচক্ত চবষর ়ে বক্তৃনা করেন ও পেীোগুচে ভদোন, ভসই সো ়ে চবনা আিন্ত্ররি 

উপচান হর ়েচেরেন িহাোজ োধাচকরোে িাচিকয। েবীন্দ্রনাথা নাাঁরক ভদরে অবাক হর ়ে 

 ান এবং োধাচকরোরেে সরে জগদীেিরন্দ্রে পচেি ়ে কচের ়ে ভদন।  

  

জগদীেিন্দ্র বক্তৃনা চদরেন ইংরেচজরন। োধাচকরোরেে ইংরেচজ জ্ঞান  ৎসািানয, বাংো 

সাচহনয ো ়ো আে চকেু পর ়েনচন। আধুচনক চবজ্ঞান সম্পরকযও ভকানও ধােিা চেে না। 

নবু েবীন্দ্রনারথাে পারে বরস জগদীেিরন্দ্রে আচবষ্কারেে িূে বযাপােচট চনচন বুরঝ 

ভফেরেন এবং ভসচদন ভথারকই চবজ্ঞান সম্পরকয আগ্রহী হরেন। 
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নােপে ভথারক জগদীেিরন্দ্রে অথাযাোরবে কথাা েবীন্দ্রনারথাে িােফন জানরন পােরে 

োধাচকরোে চবনা চিধা ়ে পাাঁি হাজাে, দে হাজাে টাকা পাঠাবাে বযবাা করেন। 

েবীন্দ্রনাথারক এেকি বহবােই েুরট ভ রন হ ়ে। 

  

েূচিকরম্প োজপ্রাসাদ ধ্বংস হর ়ে  াবাে পে ননুন করে আগেনোে ন ়ো হারেচেরন 

গর ়ে উঠরে োজধানী। োজ ভকাষাগাে প্রা ়ে েূনয, এে িরধয আবাে  ুবোরজে চববারহে 

উরদযাগ িেরে, নারনও অরনক েেিপত্র আরে। েবীন্দ্রনাথারক বােবাে টাকা ভদও ়োটা 

োজকিযিােীরদে পেন্দ হ ়ে না। একবাে েবীন্দ্রনারথাে ভস েকি চিচঠ আসাে পে িচহি 

ঠাকুে বেে, আপচন ভনা অরনক চদর ়েরেন, এেন ভনা আে ভদও ়ো  ারব না। এবারে বেং 

কচবরক বেুন, অনয ভকাথাাও ভথারক টাকা সংগ্রহ করে চনন। োধাচকরোে িচহরিে িুরেে 

চদরক নাচকর ়ে সহারসয বেরেন, আিাে োবী বধুিানাে জনয দু’এক পদ অেিাে না হ ়ে 

না-ই হরব। নাে বদরে, জগদীেবাবু সাগেপাে ভথারক ভ  অেিারে োেনিানারক েূচষন 

কেরবন, নাে নুেনা ভকাথাা ়ে! 

  

অরনক সি ়ে চিচঠে বদরে েবীন্দ্রনাথা স্ব ়েং োধাচকরোরেে সরে ভদো করে টাকা ভির ়ে 

আরনন। এজনয একবাে চনচন আগেনোরনও েুরটচেরেন। জগদীেিন্দ্র কাজ অসিাি 

ভেরে ভদরে চফেরন বাধয হরবন, না কেনও ভিরন ভনও ়ো  া ়ে। বনু্ধে জনয েবীন্দ্রনাথা 

চেেুরকে িনন প্রাথাযী হরনও োচজ। 

  

োজকিযিােীো ভ  আ ়োরে েবীন্দ্রনারথাে নারি কটুকাটবয করে, চনচন না জারনন। চকেু 

চকেু িন্তবয নাাঁে কারনও এরসরে। নারদে ধােিা, উদাে, সেেপ্রাি এই িহাোজচটরক 

কথাাে ভিারহ েুচের ়ে ওই কচব বােবাে টাকা চনর ়ে  ারেন। চত্রপুোে টাকা িরে  ারে 

কেকানা ়ে। বাংোে ভকান ভেেক অসুা, ভকান পচত্রকা িেরে না, ভকান ভেেক বই 

োপারন পােরেন না, ভস জনয চত্রপুোে োজা অথাযসাহা য কেরন  ারবন ভকন  

জগদীেবাবুে জনয ভ  কন টাকা িরে  ারে নাে চঠক ভনই। েচববাবু চনরজও ভনা েুব 

ধনীে সন্তান, ওাঁরদে কনব ়ে জচিদাচে, ওাঁে বনু্ধে জনয উচন চনরজ পাাঁি-দে হাজাে টাকাও 

চদরন পারেন না! িহাোজরক ভদাহন কোে চক ভেষ ভনই  
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এ সব িন্তবয কারন এরে েবীন্দ্রনাথা আ ান পান বরটই, ভকানও উত্তে ভদন না। চনচন 

ধনীে সন্তান চঠকই, চকন্তু চনরজ ধনী নন। এেন চনচন প্রা ়ে চনুঃস্ব অবাা ়ে ভপৌাঁরেরেন। 

জচিদাচে নদােচকে জনয চনচন িারসাহাো পান চননরো টাকা। নারন নাে সংসাে িরে। 

পৃথাক বযবসা কেরন চগর ়ে এক িারো ়োচ ়েে কাে ভথারক িচল্লে হাজাে টাকা ধাে 

চনর ়েচেরেন, ভস বযবসা ভফে পর ়েরে। িহাজনরক বাচষযক েনকো সান টাকা সুদ ভদও ়ো 

িেচেে, সম্প্রচন ভস িারো ়োচ ়ে এক সরে পুরো টাকা ভোধ কেরন বো ়ে িাথাা ়ে আকাে 

ভেরে পর ়েরে। ভকাথাা ়ে পাও ়ো  ারব অনগুচে টাকা! চকন্তু েবীন্দ্রনাথা িহাোজ 

োধাচকরোরেে কারে কেনও  ুিােরেও উ্চপােি করেনচন নাাঁে এই বয চক্তগন ঋরিে 

কথাা। বযচক্তগন প্রর ়োজরন চনচন কেনও িহাোরজে কাে ভথারক একচট প ়েসাও ভননচন, 

এইোরনই নাাঁে ভজাে। 

  

এে ওপে চনচন ভস্বো ়ে কাাঁরধ নুরে চনর ়েরেন োচন্তচনরকনরন ব্রহ্মি য স্কৃুে িাোবাে 

দাচ ়েত্ব। নাে েেি িাোরনও চদরেহাো হর ়ে  ারেন চনচন।  

  

এক এক সি ়ে নাাঁে িরনে িরধয ভকউ ভ ন প্রশ্ন করে, নুচি ভনা কচব, চেোইদরহ চনজযন 

নদীে বুরক বজো ়ে গেীে চনেীরথা ভিািবাচন জ্বাচের ়ে কচবনা চকংবা গান েিনা কেরনই 

নুচি সবরির ়ে ভবচে নৃচি পাও। স্কৃুে াাপরনে িনন গুরুনে কারজে দাচ ়েত্ব চনরন ভগরে 

ভকন নুচি  

  

কচব চনরজই উত্তে ভদন, চবরদচে োসকো ভ  চেো বযবাা িাোরে, না কী করে ভিরন 

ভনব  এ ভনা দাস-লনচেে চেো। আিারদে ভদরেে বনযিারনে চেচেন সিাজ 

োসককুরেে কৃপাপ্রাথাযী, সািানয একটু অনুগ্রহ ভপরেই ধনয হর ়ে  া ়ে। প্রািীন োেরনে 

আদরেয চেো, চবশুদ্ধ জ্ঞারনে িিযা, সবই চক ভেষ হর ়ে  ারব! চবরদচে োসকরদে সরে 

বাহবে চকংবা অস্ত্রবরে আিো প্রচনিচন্দ্বনা কেরন পােব না। োেনী ়ে দেযন ও ধিযই 

আিারদে আত্মেচক্ত। ভসই আদরেযই আচি ব্রহ্মি যা,ি াাপন করেচে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 899 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িন ভথারক আবাে প্রশ্ন ওরঠ, এ দাচ ়েত্ব অনয ভকউ চনরন পােন না  ভদরে আেও ভনা কন 

ব ়ে িানুষ ের ়েরেন। এটা চক কচবে কাজ! 

  

কচব উত্তে ভদন, অনয ভকউ চনরে ভনা োেই হন। ভস েকি ভকানও উরদযাগ ভদেচে না, 

সবাই গড্ডচেকা প্রবারহ গা োচসর ়ে চদর ়েরেন, সেকাচে স্কৃুেগুচে ভথারক চেচেন ভবকারেে 

উৎপাদন হরে। 

  

নাই আচি এই ব্রহ্মি যা,ি িাোরন বদ্ধিূে হর ়েচে। কচব চক শুধু গগনচবহােী হরব   ন 

বাধাই আসুক, দাচ ়েত্ব গ্রহরি আচি কেনও পোত্মে নই।  

  

ভসই অদৃেয প্রশ্নকােী বরে, ওরহ কচব, এন ব ়ে ভদে, ভকাচট ভকাচট িানুষ, অচেোে 

অন্ধকারে প্রা ়ে ভগাটা ভদে ভের ়ে আরে, নুচি প্রািীন আদরেয চবদযাে ়ে াাপন করে 

কনজনরক চেো চদরন পাে  

  

কচব ভজরদে সরে বরে ওরঠন, আিাে  নটুকু সাধয, ননটুকুই আচি করে ভ রন িাই। 

আিাে এই চবদযাে ়ে চনর ়ে আচি অচধক ভগাে কেরন িাই না। এোরন অল্প োত্রই প ়েরব। 

এেন আরে বারোজন, ব ়ে ভজাে কুচ ়ে জরনে াান সিুোন হরন পারে। েহরেে চবষদৃচি 

ভথারক অরনক দূরে, োচন্তচনরকনরনে চনজযননা ়ে এো  চদ িানুরষে িনন িানুষ হর ়ে 

উঠরন পারে, নাই বা কি কীরস! 

  

োচন্তচনরকনরনে ব্রহ্মি যা,ি াাপন ও পচেিােনাে দাচ ়েত্ব েবীন্দ্রনাথা চনর ়েরেন অরনকটা 

ভজরদেই বরে। 

  

এই ব্রহ্মি যা,ি াাপরনে প্রাথাচিক পচেকল্পনা চেে বরেন্দ্রনারথাে। কর ়েক বেে আরগ 

োচন্তচনরকনরন এই উরিরেয একচট বাচ ়েও কনচে হর ়েচেে। বরেন্দ্রনারথাে অকােিৃনুযরন 

সব চকেু ভথারি  া ়ে।  
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চনরজে ভেরে েথাীরক েবীন্দ্রনাথা ভকানও স্কৃুরে পাঠানচন, নারক চনরজ পচ ়ের ়েরেন, নাে 

জনয একাচধক গৃহচেেকও োো হর ়েরে। চেোইদরহে চনচেচবচে পচেরবরে েথাীে পুচথাগন 

চবদযা ও প্রকৃচনপাঠ দুরটাই ভবে োেোরব িেচেে, চকন্তু েথাীে িা ভবচেচদন চেোইদরহ 

থাাকরে হাাঁচপর ়ে ওরঠন। কচবরকও নানান জা ়েগা ়ে ভ াোরফো কেরন হ ়ে। েথাীে এেন 

ভিারিা বেে বর ়েস, এই সির ়ে ভকানও চনচদযি াারন চন ়েিেৃঙ্খোে িরধয নাে প ়োশুরনাে 

বরন্দাবি কেরন পােরে ভস এন্ট্রাি পাস কেরব কী করে  েিীরকও োেোরব প ়োরন 

হরব। দুই ভির ়েে চবর ়ে হর ়ে ভগরে, এেন দুই ভেরেে উপ ুক্ত চেো সম্পরকয চপনারক 

চিন্তা কেরনই হ ়ে। 

  

শুধু চনরজে ভেরে দুচটই ন ়ে, আেও চকেু োত্ররক চনর ়ে একচট আদেয চবদযাে ়ে াাপরনে 

ইো আরি আরি েবীন্দ্রনারথাে িরন দানা বাাঁরধ। িাধুেীেনারক শ্বশুোের ়ে ভপৌাঁরে চদর ়ে 

ভফোে পরথা োচন্তচনরকনরন ভনরি দু’একচদন থাাকরন থাাকরন নাাঁে িরন হ ়ে, এই 

োচন্তচনরকনরনই ভনা প্রািীন োেরনে ভপাবন হরন পারে।  চদও োচন্তচনরকনরনে প্রকৃচন 

ভবে রুে, িনুচদযরক  ন দূরে নাকারনা  া ়ে শুধু ঊষে প্রান্তে, িারঝ িারঝ এক পার ়ে 

ো ়ো কদরনযে িনন চকেু চকেু নােগাে, আে চবরেষ গােপাো ভনই। চকন্তু  েন আকাে 

ভের ়ে ভধর ়ে আরস ঝ ়ে,  েন উাঁিু-চনিু কংকেি ়ে েূচিে ফাাঁরক ফাাঁরক কেকে করে েুরট 

 া ়ে বৃচি ধাো, োচত্রে আকাে সহরদে পুরষ্পে িনন প্রস্ফুচটন হর ়ে ওরঠ, ভসই সব 

দৃেয-রসৌন্দর যে িরধয ভ ন পচবত্রনাে ভসৌেে আরে। এোরন আরগই আ,ি প্রচনচষ্ঠন 

হর ়েরে। প্রচন বৎসে উৎসব হ ়ে, একটা বাচ ়েও োচে পর ়ে আরে, এোরন ভনা একটা স্কৃুে 

শুরু করে ভদও ়ো ভ রনই পারে! 

  

চকন্তু োত্র ভজাটারনাও সহজ ন ়ে। চেোে উরিেয এেন আে উন্নন ধেরনে িানুষ হও ়ো 

ন ়ে, ভকানও েকরি চ চগ্র সংগ্রহ করে জীচবকাে সুর াগ পাও ়ো। পেীো ়ে পাে কোটাই 

প্রধান কথাা। ভকান অচেোবক নাে সন্তানরক এেকি অচনচিন েচবষযরনে চদরক ভঠরে 

চদরন িাইরব! চনরজে বাচ ়ে ভের ়ে ভকউ সন্তানরক দূরে পাঠারনও িা ়ে না। উপ ুক্ত চেেক 

সংগ্রহ কোও সহজ ন ়ে। চনেক একটা স্কৃুরে চেেকনাে িাকচে ন ়ে,  াো সনানন 
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োেনী ়ে চেো বযবাারক আদেয চহরসরব গ্রহি কেরন পােরব, বযচক্তগন জীবরনও  াো 

সব েকি আ ়েম্বে বজযন কেরন সেি হরব, ভস েকি চেেক িাই। 

  

ভসাচফ ়ো নারি একচট পচত্রকা ়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধযা ়ে নারি এক বযচক্ত ইংরেচজরন 

েবীন্দ্রনারথাে কারবযে েুব প্রেচি করেচেরেন। নােপে টুর ়েচন্টর ়েথা ভসিুচে পচত্রকারনও 

চনচন েবীন্দ্রনাথা সম্পরকয চেরেরেন, েবীন্দ্রনারথাে “কনরবদয” গ্রন্থোচন নাাঁে েুব চপ্র ়ে। 

প্রথারি চিচঠপত্র চবচনির ়েে পে এই ব্রহ্মবান্ধরবে সরে েবীন্দ্রনারথাে বযচক্তগন পচেি ়ে 

হে, কচব এাঁে প্রচন আকৃি হরেন। িানুষচট চবচিত্র। আসে নাি েবানীিেি বরন্দযাপাধযা ়ে। 

এক সি ়ে ব্রাহ্মি চেরেন, এেন ভোিান কযাথাচেক চিিান হর ়েরেন। চিিান হর ়েও নাি 

চনর ়েরেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধযা ়ে এবং প্রািীন োেনী ়ে বিযা,ি ধরিয দৃঢ়ে চবশ্বাসী। ব্রহ্মবান্ধব 

চকেুচদন সুদূে চসনু্ধ প্ররদরে চগর ়ে চেেকনা করেরেন। এেন কেকানাে চসিো অিরে 

প্রািীন আদরেয একচট চবদযাে ়ে িাোরেন, নাাঁে চবরেষ অনুগন এক ধনী বযবসা ়েী 

কাচনযকিন্দ্র নারনে পচেবারেে ভেরেোই প্রধানন ভসই চবদযাের ়েে োত্র। ভেবািাাঁদ নারি 

নাাঁে এক চেষয ওই চবদযাের ়েে সহ চেেক। 

  

ব্রহ্মবান্ধরবে সরে বনু্ধত্ব হবাে পে েবীন্দ্রনাথা দু’একচদন ব্রহ্মবান্ধরবে এই চবদযাে ়ে 

ভদেরন ভগরেন। দুজরনে উরিেয একই। ব্রহ্মবান্ধব একচদন বেরেন, আপচন ভবােপুরে 

ব্রহ্মচবদযাে ়ে াাপন কেরে আিাে এ স্কৃুে নুরে চদরন পাচে। আিাে োত্ররদে আপনাে 

চবদযাের ়ে পাঠাব। 
  

ভদরবন্দ্রনারথাে এেন পাঁিাচে বেে বর ়েস, নবু সব ইচন্দ্র ়ে সজাগ। কচনষ্ঠ পুরত্রে প্রিাব 

শুরন চনচন শুধু সিচনই জানারেন না, িাচসক দুরো টাকাে অনুদারনে বযবাা করে 

চদরেন। ভসই অনু া ়েী োি চ   হে। 

  

উরিাধরনে চদন োত্র সংেযা িাত্র পাাঁিজন, িরি ভবর ়ে ভবর ়ে এেন বারোজন। এরদে জনয 

পাাঁিজন চেেক। এ চবদযাে ়ে সমূ্পিয অলবনচনক ভনা বরটই, োত্ররদে োও ়ো থাাকাে 

োেও চনর ়েরেন েবীন্দ্রনাথা। ব্রহ্মবান্ধব ভবে কর ়েকজন োত্র এরনরেন, নাাঁে চেষয ভেবািাাঁদ 
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এোরন ইংরেচজ প ়োরবন। ব্রহ্মবান্ধব চনরজ এোরন াা ়েীোরব থাাকরন পােরবন না। 

 েনই আরসন কর ়েকটা ক্লারস পচ ়ের ়ে  ান, ভ িন েবীন্দ্রনাথা িারঝ িারঝ এরস ভ -

ভকানও ক্লারস ঢুরক প ়োন, সরন্ধরবো ়ে সবাইরক চনর ়ে গরল্পে আসে বসান। 

  

ব্রহ্মবান্ধব সকরেে সািরন একচদন েবীন্দ্রনাথারক বেরেন, আপচন এই আ,রিে 

গুরুরদব। এেন ভথারক সবাই আপনারক গুরুরদব বরে  াকরব। 

  

করঠাে চন ়েি-েৃঙ্খো িানরন হ ়ে োত্ররদে। প্রচনচদন চবোনা ভের ়ে উঠরন হ ়ে ভোে সও ়ো 

  

পাাঁিটা ়ে। নারদে প্রথাি কাজ  ে ঝাাঁট চদর ়ে চনরজরদে চজচনসপত্র ও ে যা গুচের ়ে োো। 

নােপে প্রানুঃকৃনয সাোে জনয িারঠ  াও ়ো। োত্রো নাে নাি চদর ়েরে িাঠ কো। 

ভেৌিাগাে ভনা ভনই-ই। িানাগােও ভনই, িান কেরন ভ রন হ ়ে েুবন াোে বাাঁরধ। 

বিযা,িরক বরিয বরিয পােন কোে জনয োত্ররদে ভপাোকও চবচেন্ন। ব্রাহ্মিরদে সাদা, 

কবদয ও কা ়োরদে জনয োে এবং কবেযরদে জনয হেুদ আেোল্লা। চেেকরদে পার ়ে 

হান চদর ়ে প্রিাি কেরন হরব বরট, চকন্তু ব্রাহ্মি োত্রো কা ়ো চেেকরদে পার ়ে হান ভদরব 

না, শুধু নিস্কৃাে জানারব। ব্রহ্মবান্ধরবেও এই বযবাা েুব পেন্দ। 

  

িারনে পে গােনো ়ে এরস সংস্কৃৃন িন্ত্র সহর ারগ উপাসনা। ব্রহ্মবান্ধব এক একচদন 

পারে দাাঁচ ়ের ়ে ভদরেন, োত্ররদে উ্চপােি েুে হরে চক না। উপাসনাে পে হােু ়ো েেি। 

নােপে আধ  ণ্টা িাচট ভকাপারনা। এেপে প ়োশুরনা শুরু। নাও আরগ োত্র ও চেেকো 

সিরবনোরব একবাে উপাসনা ভসরে ভনরবন। দেটা ়ে ক্লাস ভেষ, এেন চকেুেি ভকউ 

হােরিাচন ়োি বাচজর ়ে গান চেেরব, ভকউ গরল্পে বই প ়েরব। সার ়ে এগারোটা ়ে 

িধযােরোজন,  াে-োন ও একটা চকেু সবচজে  যাাঁট, চবশুদ্ধ চনোচিষ। ব্রাহ্মি োত্রো 

এক পেচক্তরন না বরস বসরব োচনকটা দূরে, ভোাঁ ়োেুাঁচ ়ে বাাঁচির ়ে। প্ররনযক োরত্রে চনজস্ব 

থাাো-বাচট, োও ়োে পে চনরজরদেই ভিরজ-ধুর ়ে োেরন হ ়ে। সার ়ে বারোটা ়ে আবাে 

ক্লাস শুরু, চননরটে সি ়ে িাত্র পরনরো চিচনরটে চব,াি, আবাে সার ়ে িােরট প যন্ত। 

এেপে ভেোধুরোে েুচট। োত্র-চেেক সবাই চিরে চকেুেি ফুটবে ভপটাচপচট করে। 
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প্রািীন োেরনে আ,ি-চবদযাের ়ে ফুটবরেে নুেয ভকানও িী ়োবস্তু হ ়েরনা চেে না, 

এোরন এটুকু বযচনিি কেরন হর ়েরে। সরন্ধ হরন না হরনই হান পা ধুর ়ে এরস আবাে 

উপাসনা। এেপে, ভ -সি ়ে েবীন্দ্রনাথা উপচান থাারকন নেন চনচন সবাইরক চনর ়ে 

বরসন। গল্প-কচবনা-গান ভোনান, নানা েকি িজাে িজাে ভেোও উদ্ভাবন করেন। চনচন 

 েন থাারকন না, নেন আে চবরেষ চকেু কোে থাারক না, আবাে চনোচিষ আহাে ভেষ 

করে োচত্র নটাে িরধয ে যাগ্রহি। 

  

স্কৃুেচট শুরু হে ভনা ভবে োেোরবই, চকন্তু এে িরধয একটা িজাে কবপেীনয আরে। 

কনরবদযে কচবনাগুচে েিনাে সি ়ে ভথারকই েবীন্দ্রনাথা প্রািীন োেরনে ভনো ়ে ভিরন 

আরেন, ব্রাহ্মি কা ়েরাে ভেদারেরদে িনন একটা কুপ্রথাারকও ভিরন চনর ়েরেন। এবং 

নাাঁে প্রধান সহর াগী ব্রহ্মবান্ধব একজন কট্টে চিিান! চেেক ভেবাাঁিাাঁদও চিিান, চনচন 

নাচক ভেরেরদে বাইরবরেে গল্পও ভোনান। িরি এই চনর ়ে চফসফাস শুরু হে, 

ব্রহ্মি যা,ি চক ভেষ প যন্ত চিিানরদে আে ়ো ়ে পচেিন হরব  েবীন্দ্রনারথাে চিিানরদে 

সম্পরকয ভকানও ভগাাঁ ়োচি ভনই, চকন্তু ভদরবন্দ্রনাথা চিিধরিযে ভ াে চবরোধী। ইংরেজ 

সেকাে সাো োেরন েচববাে েুচটে চদন চহরসরব িাচের ়েরেন, চকন্তু েচববাে ভনা 

চিিানরদে সযাবাথা ভ , অনযো না িানরন বাধয হরব ভকন  ভসই জনযই চনচন চনরদযে 

চদর ়েরেন, োচন্তচনরকনরন েুচটে চদন হরব ব্রাহ্মরদে পুিয চদন, বুধবাে। ভসই চনচন 

োচন্তচনরকনরন চিিানরদে কনৃযরত্বে কথাা শুনরে ভনা চবেক্ত হরবনই। 

  

েবীন্দ্রনাথা ভদাটানা ়ে প ়েরেন। চপনাে িনািন নাাঁরক িানরনই হরব, আবাে 

ব্রহ্মবান্ধবরকও চনচন িরে ভ রন বেরন পারেন না। ব্রহ্মবান্ধব িরে ভগরে নাাঁে অনুগন 

োত্ররদেও চনর ়ে  ারবন। আবাে চিিানরদে আচধপরনযে কথাা  চদ কেকানা প যন্ত ভপৌাঁরে 

 া ়ে, না হরে চহন্দু পচেবাে ভথারক ননুন োত্র ভজাটারনা েক্ত হরব। ভেষ প যন্ত 

েবীন্দ্রনাথারক চকেু বেরন হে না, ভেবািাাঁদ ভটে ভপর ়ে ভগরেন ভ  নাাঁরদে চবরুরদ্ধ একটা 

ভ াাঁট পাকারনা িেরে। চনচন ব্রহ্মবান্ধবরক ভস কথাা জানারনই ব্রহ্মবান্ধব জ্বরে উঠরেন। 

ব্রহ্মবান্ধব আরবগনাচ ়েন িানুষ, উরত্তচজনোরব নকয চবনকয কেরেন েবীন্দ্রনারথাে সরে, 
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ভস নরকযে ভকানও িীিাংসা হবাে আরগই ভেবাাঁিাাঁদরক সরে চনর ়ে আ,রিে সংস্পেয নযাগ 

কেরেন চিেনরে। 

  

এই ধাক্কা সািোবাে জনয েবীন্দ্রনাথারক ননুন চেেক চনর ়োগ কেরন হে। এবাে অচিরেই 

চনচন ভটে ভপরেন, চনচন নাাঁে সািরথাযযে ভির ়ে অরনক ভবচে দাচ ়েত্ব চনর ়ে বরস আরেন। 

 েন নেন েেরিে ধাক্কা। ভদরবন্দ্রনাথা িাচসক দুরো টাকা বোি করেরেন, নারন কী 

করে কুরোরব! চেেকরদে ভবনন আরে, োত্ররদে োও ়ো-পোে বযবাাে ত্রুচট থাাকরে 

িরে না। ভোট্ট একচট বাচ ়েরন সকরেে াান সিুোন হ ়ে না, আেও বাচ ়ে বানারন হরে। 

চেেকো অল্প ভবনরন প ়োরন োচজ হর ়েরেন, চকন্তু নাাঁরদে িাথাাে ওপে আোদরনে 

বযবাা কেরন হরব ভনা! এচদরক েবীন্দ্রনারথাে হান এরকবারে োচে। এিনই অবাা ভ  

স্ত্রীে কর ়েকচট গ ়েনাও বন্ধক চদরন হর ়েরে। িৃিাচেনীে কাে ভথারক বােবাে িাইরনও েজ্জা 

হ ়ে। 
  

একটা ননুন স্কৃুে বাচ ়েে গাাঁথাচন হর ়ে ভগরে, ওপরে কারঠে ভেি করে টাচে বসারনা 

দেকাে। ভস েেি ভক ভদরব  ভ -রকানও চদন বষা এরস প ়েরব। েবীন্দ্রনাথা ভকানও 

কূেচকনাো েুাঁরজ পারেন না। সবযেি অথাযচিন্তা! 

  

িৃিাচেনী স্বািীে িুে ভদরেই বুঝরন পারেন, ভকানও একটা সিসযা ়ে  চনচন পীচ ়েন। 

বােবাে কােি চজরজ্ঞস করেন, েবীন্দ্রনাথা বেরনই িান না। ভেষ প যন্ত বরেই বসরেন, 

ননুন বাচ ়েে জনয কারঠে ভেি ও টাচেে অ যাে ভদও ়ো হর ়ে ভগরে। টাকা না পাঠারে 

ওো ভসগুচে ভ চেোচে ভদরব না। এনগুচে টাকা আচি এেন ভকাথাা ়ে পাব! 

  

িৃিাচেনী চনরজে হান ভথারক এক ভজা ়ো িকেিুরো বাো েুরে চদরেন।  

  

েবীন্দ্রনাথা বযিোরব বেরেন, না, না, ওগুরো চদর ়ো না। ও আিাে িার ়েে গহনা। 

পাচেবাচেক চজচনস, ও দুরটা ভনািাে প্রথাি পুত্রবধূরক চদর ়ে।  
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িৃিাচেনী বেরেন, োরগয থাাকরে েথাীে বউর ়েে জনয আবাে গহনা হরব। এেন এই চদর ়ে 

কাজ িাোও। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, ভনািাে হান োচে করে ভদরব  ও আচি চনই কী করে! 

  

িৃিাচেনী বেরেন, ভিোে সি ়ে অরনক সুন্দে সুন্দে ভবরো ়োচে িুচে পাও ়ো  া ়ে, 

নারনই আিাে হান েরে  ারব। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, অরনরক বরে, এই ইস্কৃুেটা িাোরনা আিাে একটা উৎকট েে। নুচি 

ভ  আিাে এই েরেে চবরূপনা করোচন, আিাে নারে নাে চিচের ়েে, এ জনয আচি ভ  

কনোচন ভনািাে কারে কৃনজ্ঞ। এই ভেষ, ভনািাে কাে ভথারক আে িাইরন হরব না। 

  

িৃিাচেনী িুে চফচের ়ে হাসরেন। স্বািীরক না জাচনর ়েও নাাঁরক চকেু চকেু গ ়েনা চবচি 

কেরন হর ়েরে। ইস্কৃুে চনর ়ে স্বািী এিনই বযি ভ  সংসাে কী করে িেরে, ভসচদরকও 

ভে ়োে োরেন না। 

  

েথাী স্কৃুরে অনয ভেরেরদে সরেই োবাে ো ়ে। প্রচনচদন এক ভ র ়ে চনোচিষ োদয, 

পচেিািও  রথাি ন ়ে। উঠচন বর ়েরসে ভেরে, এেন ভপট েরে োে করে না ভেরে চক 

স্বাায োে হরন পারে  এই কথাা োবরেই িার ়েে বুক ভফরট  া ়ে। িুচপ িুচপ চনরজে 

ভেরেরক বাচ ়েরন ভ রক এরন সুোদয োও ়োরনাটাও অচন চবসদৃে বযাপাে। িৃিাচেনী নাই 

প্রা ়েই স্কৃুরেে সব কচট ভেরেরকই চনিন্ত্রি করে পি বযঞ্জন ভবাঁরধ োও ়োন। িার ়েে কারে 

প্র, ়ে ভপর ়ে েথাীও  েন নেন সহপাঠীরদে বাচ ়েরন এরন োন্না ে, োাঁ ়োে রেে সব চকেু 

সাফ করে ভদ ়ে। এনগুচে ভেরেে োদয ভজাগারনাে েেি চক কি! 

  

একটা সিসযা চিটরেই আবাে একটা অনয সিসযা ভদো ভদ ়ে। ভদরবন্দ্রনাথা কেনও 

সেনও চকেু অচনচেক্ত অথায বোি করেন বরট, চকন্তু বােবাে নাাঁে কাে ভথারক অথায আদা ়ে 

কোে চবপদও আরে। ব্রহ্ম চবদযাে ়ে, েচবে চনজস্ব উরদযাগ, অনয োইো এরন উৎসাহ 

ভদোনচন। ভদরেে সেকারেে প্রচনচষ্ঠন স্কৃুেগুচেরন োত্ররদে কাে ভথারক ভবনন ভনও ়ো 
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হ ়ে, আে েবীন্দ্রনাথা শুধু চবনা ভবনরন ন ়ে, েেিরপাষরিেও দাচ ়েত্ব চনর ়েরেন। বারোজন 

োরত্রে জনয পাাঁিজন চেেক! এিন েরেে স্কৃুে িাোবাে জনয ভদরবন্দ্রনারথাে নহচবে 

ভথারক অনবেন বয ়ে কেরে অনযানয েচেকরদে োরগ কি পর ়ে  ারব না! 

  

নবু সকােরবো োত্রো সাে ভবাঁরধ  েন উপাসনা শুরু করে, নেন ভসচদরক নাচকর ়ে 

েবীন্দ্রনারথাে িন েরে  া ়ে। কর ়েকজরনে সিারোিনা ভোনাে পে এেন আে ব্রাহ্মি-

কা ়ো-শুদ্র োত্ররদে চবচেন্ন েরেে ভপাোক ন ়ে, সকরেে জনযই ভগরু ়ো আেোল্লাে 

বযবাা হর ়েরে। উিীপনাি ়ে কচি কচি িুেগুচেরন ভ ন েচবষযরনে েচব উদ্ভাচসন হর ়ে 

ওরঠ। প্রািীন োেরনে ঐচনহয আত্মা করে, পচেপূিযোরব চেচেন হর ়ে এো িানুরষে 

িনন িানুষ হরব। স্বাবেম্বী, আত্মি যাদাসম্পন্ন নাগচেক, এোই ভদে গ ়েরব। 

  

েবীন্দ্রনাথা একটানা ভবচেচদন োচন্তচনরকনরন থাাকরন পারেন না। চেোইদরহ জচিদাচে 

নদােচকরন ভ রন হ ়ে, কেকানারনও নানান সো ়ে বক্তৃনা ও গান কেরন হ ়ে, ‘বেদেযন’ 

পচত্রকাে কাজও আরে। ভসোরন ধাোবাচহক উপনযাস ‘ভিারেে বাচে’ ও অনযানয প্রবন্ধাচদ 

চেেরন হরে। পচত্রকাে েেি ওরঠ না, ভস দাচ ়েত্ব েবীন্দ্রনারথাে না হরেও চিন্তা ভনা হ ়েই। 

িহাোজ োধাচকরোে স্বনুঃপ্রবৃত্ত হর ়ে একরো টাকা করে সাহার যে প্রচনশ্রুচন চদর ়েরেন। 

‘বেদেযন’-রক সাহা য কেরে সেো ভ াষারেে ‘োেনী’ পচত্রকারক ভকন সাহা য ভদও ়ো 

হরব না, না চনর ়েও ভকউ ভকউ িনুঃেুণ্ণ। 

  

বনু্ধ-শুোথাযীো অরনরক োচন্তচনরকনরন চগর ়ে স্কৃুেচট ভদেরন িা ়ে। েবীন্দ্রনাথাও অরনকরক 

চনর ়ে চগর ়ে নাাঁে কিযকাণ্ডচট ভদোরন আগ্রহী, না হরে েচবষযরন আেও োত্র সংগ্রহ হরব 

কী করে  কারুরক কারুরক চনচন  ানা ়োরনে ো ়ো চদর ়েও চনর ়ে  ান। এরনও আরে 

অচনচেক্ত েেরিে ধাক্কা। 

  

বনু্ধো সকরেই অবেয েবীন্দ্রনারথাে এই উরদযাগচট সিথাযন করেন না। দু-একজরনে িরন, 

েবীন্দ্রনাথা ভজাে করে অনীরন চফরে  াও ়োে ভিিা কেরেন। স্কৃুরেে োত্ররদে আ,িবাসী 

ব্রহ্মিােীে িনন হরন হরব ভকন  না ো ়ো, েবীন্দ্রনারথাে চহন্দু চহন্দু বাচনক হর ়েরে। নাাঁে 
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প্রচনচষ্ঠন এই স্কৃুরে িুসেিানরদে াান ভকাথাা ়ে  িুসেিানো চক োেনবাসী ন ়ে! ভকানও 

িুসেিান োত্র ওই স্কৃুরে ভ াগ চদরন িাইরে নারকও চক ভবদিন্ত্র পাঠ কেরন হরব  অনয 

োত্ররদে সরে ভস পেচক্তরোজরন বসরন পােরব  োেনী ়ে জানী ়ে কংরগ্ররসে প্রচন এে 

িরধযই বহ সংেযক িুসেিান চবরূপ হর ়ে ভগরে। এই ব্রহ্মি যা,রিে িনন আেও চকেু 

প্রচনষ্ঠান গচজর ়ে উঠরে ভনা িুসেিানরদে দূরে সচের ়ে ভদও ়ো হরব িিে। িুসেিানরদে 

িাদ্রাসা ়ে চহন্দু োত্ররদে াান ভনই, চহন্দুোও  চদ শুধু চহন্দুরদে জনয আোদা চবদযাে ়ে 

গর ়ে নুেরন থাারক, না হরে োত্রসিারজে িরধয ভেদারেরদে সৃচি হরব। েচবষযরন এই 

োত্রো কী আদেয োেনী ়ে নাগচেক হরন পারে! 

  

েবীন্দ্রনাথা নবু িরন করেন, ইংরেজ প্রবচনযন চেোে চবকল্প চহরসরব প্রািীন োেনী ়ে 

চেোে আদেয ো ়ো আে চকেু হরন পারে না। িৃন প্রািীন বযাপােরক িন্ত্রবরে জীচবন করে 

ভনাো  া ়ে না, চকন্তু অনীরনে ভ  সব ধাো প্রেন্নোরব অথাি ভবে প্রবেরূরপ বনযিান, 

অরন্ধে িনন নারক অস্বীকাে কেরন চগর ়েই আিারদে অরনক েচন হরে। অনয ভদরেে 

আধুচনকনারক এ ভদরেে ওপে ভজাে করে িাচপর ়ে ভদও ়োও েচনকে।  

  

অরনকবাে অনুরোধ কো সরত্ত্বও নাাঁে চবরেষ বনু্ধ চপ্র ়েনাথা ভসন চকেুরন োচন্তচনরকনন 

ভ রন োচজ হরেন না। 

  

স্কৃুে ো ়োও েবীন্দ্রনারথাে সংসাে এেন োচন্তচনরকনরন, নাই এোরন  ন  ন আরসন। 

  

িৃিাচেনীে েেীে োে  ারে না, স্বািীে কারে না চনচন ভগাপন করে  ান। এোরন এরসই 

েবীন্দ্রনাথা বযি হর ়ে পর ়েন, সাোচদন অরনক ভোকজরনে সরে কথাা বেরন হ ়ে, িৃিাচেনী 

ভ  িারঝ িারঝই শুর ়ে থাারকন, না নাাঁে নজরে পর ়ে না।  

  

একচদন োচত্ররবো, সকরে  ুচির ়ে প ়োে পে চনচন পচত্রকাে জনয প্রািীন সাচহনয চবষ ়েক 

একচট প্রবন্ধ চেেরন বরসরেন, ভবে োচনকটা ভেোে পে ভথারি ভগরেন। হঠাৎ নাাঁে িরন 

হে, অরনক চদন চনচন ভকানও ভপ্ররিে কচবনা ভেরেনচন। ইচন্দোে চবর ়ে হবাে পে ভনিন 

অন্তেে চিচঠও ভেরেনচন কােওরক। উপনযাস চেেরেন বরে কচবনা করি আসরে! 
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কেি হারন চনর ়ে োবরন োগরেন, ভপ্রি নাাঁরক ভের ়ে ভগে! ননুন বউঠারনে কথাাও িরন 

আরসচন অরনকচদন। ভসই িুরোচন ভ ন অস্পি হর ়ে ভগরে। এেন চনচন শুধু কারজে িানুষ  

ভ -সব কাজরক গুরুত্বপূিয িরন হ ়ে, বক্তৃনা কো, ভেোরেচে, এোরন ভসোরন েুরট 

ভব ়োরনা, ভদে উদ্ধাে কেবাে চফচকে, এগুরো চক সচনয নাাঁে কাজ। ভপ্রি চক এসব চকেুে 

ভির ়ে ব ়ে ন ়ে! ভপ্রি ো ়ো জীবনটাই ভনা শুষ্ক। চেরেন ভপ্রচিক কচব, হর ়ে ভগরেন এক 

আ,রিে গুরুরদব। 

  

আকারে আজ পূিয িাাঁরদে িা ়ো, বাোন্দা ়ে একটা িসচেরনে িাাঁদরেে িনন েচ ়ের ়ে আরে 

ভজযাৎিা। এেনকাে িিনাে সরে েহরেে োচত্রে ভকানও নুেনাই হ ়ে না। বানারস ভেরস 

আসরে ভকানও ফুরেে সুগন্ধ। 

  

বাইরেে চদরক নাচকর ়ে অরনকেি চবষণ্ণোরব বরস েইরেন। ভ -সব দাচ ়েত্ব চনর ়েরেন, 

না ভকানওটা ভথারকই চবিুযন হরবন না। চকন্তু কচবনা েিনাই নাাঁে প্রধান কাজ। আবাে 

চেেরন হরব। 

  

এক সি ়ে ভ াে োেে। অরনক োন হর ়ে ভগরে। কটা বারজ ভদোে জনয চনচন পরকট 

 চ ়েটা বাে কেরেন। নােপে  চ ়েটাে চদরক নাচকর ়ে েইরেন এক দৃচিরন। এটা নাাঁে 

চবর ়েে সি ়ে ভ ৌনুক পাও ়ো ভসানাে  চ ়ে। একটা ভবাি চটপরে ওপরেে  াো েুরে  া ়ে। 

 াোে ভেনে চদরক ইংরেচজ অেরে নাাঁে নারিে আদযেে ভোদাই কো। 

  

আবাে বািবনা নাাঁরক আ ান করেরে।  চ ়েটারন সি ়ে ভদোে বদরে অনয কথাা নাাঁে 

িরন পর ়েরে। স্কৃুরেে চেেকরদে এ িারসে ভবনরনে টাকাে সংাান কো  া ়েচন এেনও। 

চনচদযি চদরন িাস-িাইরন চদরন না পােরে সিান েো কো  ারব না। টাকা সংগ্ররহে 

ভকানও উপা ়ে ভদো  ারে না। িৃিাচেনীে কাে ভথারকও আে গহনা িাও ়ো  া ়ে না। 
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৫৯. চবোে পদ্মানদীে এপাে ওপাে 

চবোে পদ্মানদীে এপাে ওপাে ভদো  া ়ে না। কিত্র িারসে আকারে ভকাথাাও ভকাথাাও 

গুে গুে। ভি  জরিরে, ভ -রকানও সি ়ে ঝর ়েে সম্ভাবনা। েোৎ েোৎ েরব্দ ভঢউ 

োেরে চিিারেে গার ়ে। চিিারেে ভ রক দাাঁচ ়ের ়ে আরেন স্বািী চবরবকানন্দ। নদীে এিন 

রূপ আে ভকান ভদরে ভদো  া ়ে  স্বািীচজও এে আরগ পূবযবরে আরসনচন। 

  

নদীরন ভিািাে ভোোে িনন দুেরে প্রিুে ভজরে চ চে, িাে ধো িেরে। এেন ইচেরেে 

সি ়ে, সেস্বনী পুরজা পাে হর ়ে ভগরে ইচেে ভোো শুরু হ ়ে। চিিারেে প্রা ়ে োরগা ়ো 

কর ়েকচট ভনৌরকা ়ে উঠরে ইচেে িাে, জাে ভটরন ভনাোে পে ইচেে একবাে দুবাে 

োচফর ়েই চনস্পন্দ হর ়ে  া ়ে। এ িাে ব ়ে স্পেযকানে, জে ভথারক ভনাোে পে ওপরেে 

বানারস কর ়েক িুহূরনযে ভবচে বাাঁরি না। স্বািী চবরবকানন্দ এেকিোরব, এন কাে ভথারক 

িাে ধো কেনও ভদরেনচন, জীবন্ত ইচেে দেযন কো ভনা দুেযে ভসৌোরগযে বযাপাে। 

িারেে কী রূপ, ভ ন ঝকঝরক একটা রূরপাে পান। ভ ন নদীে অেিাে।  

  

অরনক িােই স্বািীচজে চপ্র ়ে, চবরেষন ইচেে। েেীে োে ভনই, চিচকৎসকো োও ়ো-

দাও ়োে বযাপারে অরনক চবচধচনরষধ জাচে করেরেন। েেীেটা চকেুরনই সােরে না, িারঝ 

িারঝই শ্বাসকি হ ়ে, হাাঁপাচনে টান ওরঠ। না বরে চক এিন টাটকা ও চনেুাঁন গ ়েরনে 

ইচেে ভদরে ভোে সংবেি কো।  া ়ে! 

  

পারেে এক চেষযরক বেরেন, ওরে কানাই, ভগাটাকনক ইচেে ভকন না! ভবে পানো 

ভঝাে হরব। দু-একোনা ভপচটে িাে োজা! 

  

চেষয কুচিনোরব বেে, আপনাে চক ইচেে সহয হরব  
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স্বািীচজ বেরেন, সহয হরব চক না আচি বুঝব। ভিারেে সািরন এিন ইচেে ভদরেও ভকউ 

িরে ভ রন পারে  ভনাো দে কেরন ভগরে দাি ভবচে িাইরব, োবরব চবরদচে ভোক, 

সারেেসারহবরক বে, চনচন চঠক দে জানরবন।  

  

এই ইচেরেে স্বাদ গ্রহরিে ইরে আেও অরনরকে চেে, স্বািীচজে স্বারাযে কথাা চিন্তা 

করে ভকউ িুে ভোরেচন। এবাে কর ়েকজন িহা উৎসারহ চগর ়ে সারেেরক ধেে। 

সারেেসারহব ভোাঁপ ভোাঁপ েরব্দ কর ়েকবাে চসচট বাচজর ়ে ভজরে চ চেগুরোরক সিচকন 

কেরেন, নােপে হানোচন চদর ়ে দু-চননজনরক কারে  াকরেন। 

  

অরনক দে কষাকচষে পে চঠক হে, িাে প ়েসা ়ে এক একচট ইচেে পাও ়ো ভ রন পারে। 

ভবে ব ়ে ব ়ে িাে, ভকানওটােই ওজন ভদ ়ে ভসে, ভপৌরন দু ভসরেে কি ন ়ে। স্বািীচজে 

সেী দেচটরন ের ়েরে সান আটজন, কানাই নাই বেে, চননচট চকংবা িােচট চকচন, 

নারনই কুচের ়ে  ারব। 

  

স্বািীচজ ধিক চদর ়ে বেরেন, দূে ভবাকা, আিো কজরন চিরে োব, আে এই চিিারেে 

োোচস-িাল্লাো ভির ়ে ভির ়ে ভদেরব  চকপরটচি কচেসচন, পুরো এক টাকা চদর ়ে ভগাটা 

ভষারো িাে চকরন ভফে, আজ সকরে চিরে ভোজ হরব। 

  

ভনৌরকা ভথারক ভবরে ভবরে িাে ভোো হরে, স্বািীচজ িুগ্ধোরব ভদেরেন। একসি ়ে 

অনযিনস্কৃোরব হান বাচ ়ের ়ে বেরেন, ওরে কানাই, নািাক ভদ।  

  

কানাই ভদৌর ়ে চগর ়ে হাঁরকা-করন্ধ ভসরজ চনর ়ে এে। 

  

চিনী ়েবাে স্বািীচজ আরিচেকা চগর ়েচেরেন প্রধানন চিেরনে কারজে জনয অথায সংগ্রহ ও 

চনরজে চিচকৎসা কোবাে জনয। ভকানওটারনই চবরেষ সফে হনচন। ভজারসচফন কন  ত্ন 

করেরে,  াক্তাে ভহেিাে নারি একজন ব ়ে চিচকৎসকরক ভ রক এরন ভদচের ়েরে। 

 াক্তাে ভহেিারেে িরন, বহিূত্র ও হাাঁপাচন ো ়োও স্বািীচজে  ৎচপণ্ড ও িূত্রাে ়েও চকেুটা 

জেি হর ়েরে, নরব চনচন আশ্বাস চদর ়েচেরেন এেনও চনোির ়েে অনীন ন ়ে, চনচন 
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স্বািীচজরক আরগকাে িনন সুা করে নুেরন পােরবন। কই পােরেন না ভনা! অবেয 

ভসেকি চব,ািও ভনও ়ো হে না।  াক্তাে বরেচেরেন, ধুিপান আরি আরি কচির ়ে 

এরকবারে ভের ়ে চদরন হরব। স্বািীচজ ো ়েরন পারেনচন। কেনও উরত্তচজন বা প্রফুল্ল ভবাধ 

কেরে, চকংবা গেীে চিন্তাে সি ়ে ধূিপারনে জনয অন্তোত্মা েটফট করে। 

  

নািাক টানরন টানরন স্বািীচজে আে একচট সাধ জাগে। ইচেে িারেে িাথাা চদর ়ে 

পুাঁইোক ব ়ে ভনাফা হ ়ে। অরনকচদন োও ়ো হ ়েচন। পুাঁইোক পাও ়ো  ারব ভকাথাা ়ে  চিিাে 

ভে ়োরনা হে এক গ্রারিে  ারট, ভসোন ভথারক শুধু পুাঁইোক ন ়ে, েুব োে জারনে িাে 

সংগ্রহ কো হে। েূচেরোরজে সি ়ে স্বািীচজ স্ব ়েং সারেে ও িাল্লারদে আপযা ়েন করে 

োও ়োরন োগরেন। 

  

এই সব  সির ়ে েেীে োোরপে কথাা এরকবারেই িরন থাারক না। অরনরকই এই ভদরে 

চবচমিতন হ ়ে, আজ ভ  িানুষচট ভোরগ কানে, পেচদন চনচনই কী করে সাগ্ররহ িরে  ান 

চহিাের ়ে, চকংবা ভকান েচক্তরন বক্তৃনা করেন  ণ্টাে পে  ণ্টা, িরঠে েুাঁচটনাচট বযবাা 

পচেদেযন করেন, ভপাষা পশুপাচেরদে পচেি যা করেন চনরজে হারন! 

  

োচনক বারদ চব,ম্ভাোরপে সি ়ে একজন ভকৌনুক করে বেে, স্বািীচজ, আপচন চেিুচ ়েে 

গন্ধ ভপর ়ে ভবেু ়ে িরঠে ভগট চ চের ়েচেরেন িরন আরে  

  

স্বািীচজ হা-হা করে ভহরস উরঠ বেরেন, চেিুচ ়েে গন্ধ ভপর ়ে, চঠক বরেচেস! শুধু ভগট 

চ রোরনা ন ়ে, আরিচেকা ভথারকই োচফর ়ে িরে এরসচে। 

  

ভবচেচদন আরগে কথাা ন ়ে, এবারে আরিচেকা ়ে চগর ়ে এক এক সি ়ে এিন িরন হন ভ  

বুচঝ হঠাৎ িরেই  ারবন। নেন বযি হর ়ে োবরনন,  চদ ভসেকিই হ ়ে, না হরে স্বরদরে 

চগর ়ে ভদহেো কোই োে। আবাে দু-একচদরনে িরধয িাো হর ়ে উঠরে ভস কথাা িরন 

থাাকন না। আরিচেকা ়ে নাাঁে সচেনী ধনী িচহোরদে ভ্রিরিে ভনো, এ ো ়ো নাাঁরদে অনয 

কাজও ভনিন চকেু ভনই। স্বািীচজও ভ্রিরি েুব উৎসাহী। আরিচেকা ভের ়ে চনচন পযাচেরস 

এরেন, ভসোরন ধিযিহাসো ়ে ভ াগ ভদও ়োে বযাপাে চেে। চেকারগাে ধিয িহাসোে 
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সরে অবেয এই িহাসোে ভকানও নুেনাই িরে না। পযাচেরস চবেযান গাচ ়েকা ,ীিনী 

কােরে চিেরে ভব ়োরন  াও ়োে ইো করে স্বািীচজরক আিন্ত্রি জানারেন, স্বািীচজও 

সরে সরে োচজ। 

  

ভ্রিিসূচি হে এইেকি : চবেযান ওচের ়েন্টাে এেরপ্রস ভেনর ারগ চের ়েনা হর ়ে 

কনিাচন্টরনাপে। নােপে জাহারজ চগ্রস, েূিধযসাগে ভপচের ়ে ইচজে, ভসোন ভথারক 

এচে ়ো িাইনে হর ়ে ভজরুজারেি। চকন্তু ইচজে  ুরে ভদোে সি ়ে িন আবাে উনো 

হর ়ে উঠে, েেীেও ভ ন। বইরে না। পথাসেীো  েন ইচজে ভের ়ে আবাে অনযত্র পাচ ়ে 

ভদও ়োে কথাা চিন্তা কেরে, নেন স্বািীচজ বেরেন, ভনািো  চদ চকেু না িরন করো, 

আচি এোন ভথারকই ভদরে চফরে ভ রন িাই। স্বািীচজে ইরেরন ভকউ বাধা চদরন িান 

না। কর ়েকবাে ভথারক  াও ়োে অনুরোধ করে ,ীিনী কােরে স্বািীচজে জনয োেনিুেী 

জাহারজে প্রথাি ভ,িীে চটচকট ভকরট চদরেন। স্বািীচজে আে ভজরুজারেি ভদো হে না। 
  

প্রথািবাে আরিচেকা ভথারক ভফোে সি ়ে অেযথাযনা জানাবাে জনয কী চবপুে জনসিাগি 

হর ়েচেে, পরথাে চবচেন্ন নগরে কন সংবধযনাে আর ়োজন হর ়েচেে। চিনী ়েবাে এরেন 

চনুঃেরব্দ। বরম্বে জাহাজ াটা ়ে  েন নািরেন, ভকউ নাাঁে জনয দাাঁচ ়ের ়ে ভনই, ভকউ নাাঁরক 

ভিরন না। সাধােি  াত্রীে িনন চনরজে িােপত্র বর ়ে চনর ়ে ভেে ভিেরন চগর ়ে কেকানাে 

ভেন ধেরেন। ভেরনে কািোরনও সারহচব ভপাোক পো এই িানুষচটে প্রকৃন পচেি ়ে 

ভকউ জানরন পােে না, চনচন এক ভকারি বরস আপনিরন িুরুট টানচেরেন। অরনকেি 

পে একজন বাোচে েদ্ররোক উরঠ এরস চজরজ্ঞস কেরেন, িাপ কেরবন, আপনারক 

ভিনা ভিনা োগরে, আপচন চক চিিাে নরেন দত্ত  

  

হাও ়ো ভিেরন ভপৌাঁেবাে পে অনয ভকাথাাও  াও ়োে চিন্তা না করে স্বািীচজ একটা গাচ ়ে 

ভ রক ভসাজা িরে এরেন ভবেু ়ে িরঠ। নেন সরন্ধ হর ়ে এরসরে। চদনাবসারন িরঠে 

বাগারনে ভগরট নাো পর ়ে  া ়ে। বাগারনে িাচে দূে ভথারক ভদরে োবে, সচনয বুচঝ এক 

সারহব এরসরে, ভস ে ়ে ভপর ়ে েুরট ভগে ভেনরে েবে চদরন। স্বািীচজ শুনরন ভপরেন, 

ভেনরে  ণ্টা বাজরে। চনচন বুঝরন পােরেন, িঠবাসীো এেন সবাই চিরে ভেরন বসরব। 
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নাাঁে আে নাো ভোেবাে সবুে সইে না। ভগট ভবর ়ে উরঠ োচফর ়ে পাে হর ়ে দ্রুন পরদ 

চনচন িরে এরেন োও ়োে  রে। 

  

িঠবাসীো হনেম্ব। প্রথারি অরনরক চিনরনই পােে না, গুরুোইো চিনরন ভপরেও ভ ন 

চনরজরদে িেুরক চবশ্বাস কেরন পােরেন না। সবাই জারন, স্বািী চবরবকানন্দ এেন 

চবরদরে ের ়েরেন, চবনা আ ়েম্বরে, চবনা অেযথাযনা ়ে চনচন সেেীরে এোরন উপচান, এও 

কী হরন পারে। সেীসাথাী ভকউ ভনই, জ ়েধ্বচন ভনই! 

  

স্বািীচজ হারন হান  রষ বেরেন, আুঃ িিৎকাে চেিুচ ়েে গন্ধ ভবচের ়েরে। ভেষ হর ়ে ভগে 

নাচক  ওরে ভদ ভদ, আিাে জনয একটা পান ভপর ়ে ভদ! কাাঁিােিা আরে ভনা  কনচদন 

চেিুচ ়ে োইচন! 

  

চিনী ়েবারেে ভফোটা ভ  এরকবারে অনযেকি হর ়েরে, শুধু নাই ন ়ে, চিনী ়েবাে 

আরিচেকা ়ে চগর ়ে নাাঁে চকেু চকেু ভিাহেেও হর ়েরে। প্রথািবাে ভস ভদরেে সিৃচদ্ধে োে 

চদকগুচেই ভিারে পর ়েচেে। অরনক চকেু ভদরেই িিক োগন। এবারে ভসই চবমিত ়েরবাধ 

চেে না, চনচন ভদেরন ভপর ়েচেরেন ওই সিৃচদ্ধে িূরে আরে ভোষি। আরিচেকানো 

পচে,িী ও উদযিী জান, উদ্ভাবনী েচক্তও আরে, ভসই সরে আরে ভোে ও স্বাথাযপেনা। 

িানচবক সম্পরকযে ভির ়েও ভবচে প্রকট বযবসাদাচে িরনাোব। ভোট ভোট কােবাচেরদে 

চগরে ো ়ে ব ়ে ব ়ে কােবাচেো। 

  

সনীথায ও চেষযরদে কারে এবারেে অচেজ্ঞনা বিযনা কেরন কেরন স্বািীচজ এক এবাে 

চবেচক্তরন। বরে ওরঠন, নেক, নেক! 

  

অবেয স্বািীচজ ওরদরে অরনক উন্ননিনা, সদাে ়ে বনু্ধও ভপর ়েরেন। ভসেকি বনু্ধ অচন 

দুেযে। 

  

চিিাে একসি ়ে ভপৌাঁরে ভগে নাো ়েিগঞ্জ। আরগ ভথারকই েবে জানা চেে বরে এোরন 

ভবে চকে ভনাক স্বাগন জানাবাে জনয উপচান। নাো ়েিগঞ্জ ভথারক ভেরন েুব অল্প 
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সির ়েে িরধযই ঢাকা আসা  া ়ে, ভসোরন এক জচিদারেে বাচ ়েরন সদেবরে স্বািীচজে 

আচনরথাযে বযবাা হর ়েরে। 

  

ঢাকা ়ে ভপৌাঁরেই স্বািীচজ কর ়েকজনরক চজরজ্ঞস কেরেন, আিাে িা এরসরেন  

  

ভোাঁজেবে চনর ়ে জানা ভগে, স্বািীচজে িা এরস ভপৌাঁেরবন আেও দু চদন পরে। স্বািী 

ব্রহ্মানন্দ সব বযবাা করেরেন। 

  

পূবযবরে স্বািীচজ চবরেষ ভকানও উরিেয চনর ়ে আরসনচন। োচনকটা ভ্রিি, োচনকটা 

িার ়েে সাধপূেি। সন্নযাসী হর ়েও নরেন্দ্রনাথা পূবযা,রিে সরে সম্পকয পুরোপুচে নযাগ 

করেনচন। িার ়েে প্রচন নাাঁে বোবে দুবযেনা। ভ  িানুষ চনরজে িারক োেবারস না, 

িানৃরিহ উরপো করে, নাে পরে চক িানুরষে ভসবা কো সম্ভব! িার ়েে অরনক বর ়েস 

হর ়েরে, চনচন  ারন কি না পান ভসচদরক স্বািীচজ সবসি ়ে েে োরেন। ,ীিনী 

িযাকোউ  স্বািীচজে হানেেরিে জনয প্রচন িারস পিাে  োে ভদও ়োে বযবাা 

করেরেন, চনচন িারঝ িারঝ আেও টাকা চদর ়ে সাহা য করেন, স্বািীচজ নাে ভথারক িার ়েে 

জনয একরো টাকা ও এক ভবারনে জনয পিাে টাকা িারসাহাো পাঠান।  

  

ভদরে চফরে পেপে অচন চপ্র ়ে দুজরনে িৃনুযসংবাদ ভপর ়ে স্বািীচজ েুব আ ান ভপর ়েরেন। 

সস্ত্রীক ,ী ুক্ত ভসচে ়োে চহিাের ়েে িা ়োবনীরন আ,ি াাপন করেচেরেন, চনচন চহন্দুত্ব 

বেি করে ভবদান্ত প্রিারেে ব ়ে েূচিকা চনর ়েচেরেন। ভসচে ়োরেে অসুানাে সংবাদ 

স্বািীচজ চবরদরে থাাকরনই ভপর ়েচেরেন, চকন্তু প্রনযাবনযরনে আরগই ভসচে ়োে ভেষচনশ্বাস 

ভফরেরেন। ,ীিনী ভসচে ়োেরক সান্ত্বনা ভদও ়োে জনয প্রিণ্ড েীরনে িরধযও স্বািীচজ িরে 

ভগরেন চহিাের ়ে। 

  

ভেনচেে োজা অচজন চসং নরেন্দ্রনাথা ভথারক স্বািী চবরবকানরন্দে উত্তেরি চবরেষ েূচিকা 

চনর ়েচেরেন। স্বািীচজে অকৃচত্রি েক্ত চহরসরব চনচন কনোরব ভ  সাহা য করেরেন নাে 

ই ়েত্তা ভনই। ভসই ভেনচেে োজাে কী িিযাচন্তকোরব িৃনুয  রট ভগে! ভসরকন্দ্রা ়ে সম্রাট 

আকবরেে সিাচধেবনচট একচট চেল্পিচণ্ডন াাপনয, েেিারবেরিে অিরনার ারগ ভসচট 
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জোজীিয হর ়ে চগর ়েচেে। অচজন চসং চনজ বযর ়ে ভসচট সংস্কৃারেে দাচ ়েত্ব চনর ়েচেরেন, শুধু 

নাই ন ়ে, অনুযৎসাহী হর ়ে চনচন ভিোিচনে কাজ চনরজ ভদেরন ভ রনন। একচদন চনচন 

একটা সুউ্চপ গম্বুরজে িূ ়ো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরেন, এিন সি ়ে দিকা বানাস উঠে, ভসই 

বানারসে ধাক্কা ়ে োজা পর ়ে ভগরেন কর ়েকরো ফুট নীরি। 

  

এই দুজরনে িৃনুযরোক স্বািীচজে বুরক েুব ভজাে ধাক্কা চদর ়েচেে। েেীে দুবযে থাাকরে 

িনও দুবযে হর ়ে  া ়ে। বাইরে ভ াো ুচে কেরে নবু চকেুটা োে থাারকন, ভবেু ়ে িরঠ 

থাাকরন শুরু কেরেই স্বাায োরে। িরঠে পচেিােন বযবাা ভথারক চনরজরক চব ুক্ত করে 

চনর ়েরেন। কা যন নাাঁে কথাারনই সব িরে বরট, চকন্তু আইনন নাাঁে নাি আে ভকাথাাও 

ভনই। চকেুচদন আরগ প যন্ত াানী ়ে চিউচনচসপযাচেচট ভবেু ়ে িঠ ও সংে হয জচিরক 

োিকৃষ্ণ সরঙ্ঘে সম্পচত্ত বরে গিয করেচন, োনা ়েপরত্র এসব চেে নরেন দত্তে 

বাগানবাচ ়ে। সম্প্রচন স্বািীচজ কর ়েকজরনে নারি োচি ভবা য গঠন করে নারদে নারি সব 

সম্পচত্ত নুরে চদর ়েরেন, ব্রহ্মানন্দ ভসই োরিে সোপচন। 

  

েেীে োে থাারক না বরেই িারঝ িারঝ িঠ ভের ়ে ভকাথাাও িরে ভ রন ইরে হ ়ে। পূবযবে 

আসাি কেনও ভদো হ ়েচন, এে িরধয িা একবাে নীথাযদেযরনে ইরে প্রকাে কেরেন। 

িার ়েে এই ভেষ বর ়েরসে সাধ আে অপূিয থাারক ভকন! 

  

ব্রহ্মপুরত্রে নীরে োেেবন্ধ একচট চবেযান নীথায। বুধািিীে সি ়ে এোরন পুিযিারন বহ 

দূে দূে ভথারক িানুষ আরস। কচথান আরে ভ  পেশুোি এোরন িান করে িানৃবরধে পাপ 

ভথারক উদ্ধাে ভপর ়েচেরেন। এই োেেবরন্ধ এবাে এক গৃহী িানা ও নাাঁে সন্নযাসী পুত্র 

একসরে িান কেরবন। 

  

ভঢাঁচক-পা ়োচনরক ভ িন স্বরগয চগর ়েও ধান োনরন হ ়ে, ভনিনই স্বািী চবরবকানন্দ 

ভ োরনই  ারবন, বক্তৃনা না চদরে ো ়োেুচ ়েন ভনই। ঢাকারনও অরনরক নাাঁরক বক্তৃনা 

ভদও ়োে জনয ভিরপ ধেে, োেীচেক অসুানাে কথাা ভকউ গ্রাহযই করে না। স্বািীচজ 
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বেরেন, দাাঁ ়ো বাবা দাাঁ ়ো, একটু চজচের ়ে চনই, িারক চনর ়ে নীথাযাানটা  ুরে আচস, 

নােপে ঢাকা ়ে থাাকব দু-িােচদন। 

  

িা একা এরেন না, সরে নাাঁে ভির ়ে, এক ভবান ও আে কর ়েকজন িচহো। একটা ব ়ে 

ভনৌরকা ো ়ো করে স্বািীচজ সকেরক চনর ়ে  াত্রা শুরু কেরেন। বুচ ়েগো নদী ধরে চকেুটা 

ভগরে নাো ়েিগরঞ্জে কারে েীনেো নদীরন প ়ো ভগে। ভসই নদী ভথারক ধরেশ্বেী, 

নােপে ব্রহ্মপুত্র। নদীিানৃক ভদে, িনুচদযরকই জে, িারঝ িারঝ িীরপে িনন এক একচট 

গ্রাি। জরেে এই রূপ ভদেরে ভিাে জুচ ়ের ়ে  া ়ে। এ দরেে অচধকাংেই কেকানাে 

িানুষ, কেনও ভনৌকা ়ে ভবচে দূরেে পথা পাচ ়ে ভদ ়েচন, নারদে কারে এ এক ভোিািকে 

অচেজ্ঞনা। 

  

োেেবরন্ধ ভপৌাঁরে চকন্তু আবাে অনযেকি হর ়ে ভগে। নীথাযাানগুচেরন ভসৌন্দর যে বদরে 

কু,ীনাই প্রকট। েে িানুরষে চে ়ে এোরন, িনুচদযরক ভকাোহে এবং আবজযনা। এটা 

ব্রহ্মপুরত্রে িূে ধাো ন ়ে, পুেরনা োন, জে েুবই অগেীে, পারে চথাকচথাক কেরে কাদা। 

নীথায াত্রীো অাা ়েী উনুরন োন্না করে োরে, ভধাাঁ ়ো ও এাঁরটাকাাঁটা ে ়োরনা। এেকি 

অস্বাাযকে পচেরবরে  েন নেন করেো শুরু হর ়ে ভ রন পারে। জে এন ি ়েো ভ  

নারন িান কেরনই েচক্ত হ ়ে না, এোরন িান কেরে পুিয অজযন হরব, এেকি চবশ্বাস 

কোই েক্ত, নবু অরনরক চবশ্বাস করে। জানাে 

  

স্বািীচজ পচেেন্ননাে বযাপারে েুব চপটচপরট।  ারটে অবাা ভদরে চনচন সবাইরকই 

সাবধান করে চদরেন। এোনকাে জে কারুে োও ়ো িেরব না। অরনরক পুিয সচেে িরন 

করে  চটবাচটরন নুরে নুরে জে োরে, ভকউ ভকউ ভবানরে েরে চনর ়ে  ারে। সেকাে 

ভথারক কারেই একটা চটউবওর ়েে কনচে করে ভদও ়ো হর ়েরে, ভসচদরক কারুে েুরেপ 

ভনই। স্বািীচজ চনরদযে চদরেন, ওই চটউবওর ়েরেে জে সকেরক পান কেরন হরব, 

িানারন্ত ওই জরেই োে করে ধুর ়ে চনরন হরব হান-পা। 
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পুরজা ভসরে চনর ়ে স্বািীচজ সবাইরক চনর ়ে নদীরন নািরেন। স রত্ন জননীে হান ধরে 

বেরেন, আিাে সরে এরসা িা, পারেে কােটা ব ়ে ভনাংো, িাঝনদীরন ভনািারক  ুব 

ভদও ়োব। 

  

িা বেরেন, ওরে চবরে, আচি ভনা সাাঁনাে জাচন না,  ুরব  াব না ভনা ভে! 

  

স্বািীচজ বেরেন, িা, আচি েুব োে সাাঁনাে জাচন। ভহরদারন কন সাাঁনাে কাটনুি ভনািাে 

িরন ভনই  

  

িা হঠাৎ ফুাঁচপর ়ে ভকাঁরদ উঠরেন। 
  

কন স্বািীচজ বযি হর ়ে বেরেন, কী হে, কী হে, পার ়ে ভনািাে চকেু ফুরটরে  

  

িা বেরেন, না ন ়ে ভে। আজ আিাে ব ়ে সুে। নুই আিাে হান ধরেচেস। ভেরবচেোি 

আিাে এই ভেরেটা জরন্মে িরনা হাচের ়ে ভগে–  

  

স্বািীচজ বেরেন, হাোব ভকন িা! আচি ভনা িরন িরন একদণ্ডও ভনািারক োচ ়েচন। আচি 

ভনািাে কারেই আচে। 

  

িা বেরেন, দূে চবরদরে চগর ়ে বেরেে পে বেে থাাচকস, ভকানও েবে পাই না। আবাে 

ভকাথাাও িরে  াচব না ভনা  

  

স্বািীচজ বেরেন, নাুঃ, আে ভকাথাাও  াব না! 

  

ভোকজরনে চে ়ে ভথারক সরে এরস িধযনদীরন িারক কর ়েকচট  ুব ভদও ়োরেন স্বািীচজ। 

নােপে সাবধারন নাাঁরক নীরে ভপৌাঁরে চদর ়ে চনরজ চকেুেি সাাঁনাে কাটরেন। এোরনও 

নাাঁরক ভকউ ভিরন না, িরন করেরে আেও অরনরকে িনন একজন ভগরু ়োধােী সন্নযাসী। 

আরগকাে িনন সাাঁনাে কাটাে আে দি ভনই। পা োেী হর ়ে ভগে, একটুেরিে িরধযই 

চনচন হাাঁচপর ়ে ভগরেন। 
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নীথাযাারন ভবচেেি না ভথারক শুরু হে ভফোে পরথা  াত্রা। ভনৌরকা িেরন শুরু কোে পে 

স্বািীচজ জরন জরন চজরজ্ঞস কেরেন, ভকউ নদীে জে একরফাাঁটাও োওচন ভনা  সচনয 

করে বেরো! 

  

সবাই দৃঢ়েবারকয স্বীকাে কেে, নাো অেরে অেরে স্বািীচজে চনরদযে পােন করেরে। 

  

স্বািীচজ িুিচক ভহরস বেরেন, আচি চকন্তু  ুব চদর ়ে এক ভঢাাঁক জে ভের ়ে চনর ়েচে। কী 

জাচন বাবা, ভকাথাা চদর ়ে পুিয ঢুরক পর ়ে ভক জারন!  চদ এই জরে আিাে হাাঁপাচনটা ভসরে 

 া ়ে। 

  

নাাঁে বোে েচে ভদরে সবাই ভহরস গ ়োগচ ়ে ভ রন োগে। 

  

ঢাকা ়ে চফরে আবাে িট্টগ্রারিে িন্দ্রনাথা নীরথায  াও ়োে কথাা। ভসোন ভথারক আসারিে 

কািােযা। চকন্তু এে িরধযই ঢাকাে েক্তো কর ়েকচট বক্তৃনাে আর ়োজন করে ভফরেরে। 

সুনোং কর ়েকচদন ভথারক ভ রনই হরব। একচদন জগন্নাথা করেরজ আে একচদন পারগাজ 

স্কৃুরেে প্রােরি দী য বক্তৃনা চদরন হে। নাও ইংরেচজরন। সাধােি ভোক সব বুঝুক না 

বুঝুক, নাো ইংরেচজরনই শুনরন িা ়ে, ইংরেচজ না হরে উ্চপারেে চকেু বরে িরন হ ়ে না। 

  

ইংরেচজ বো সাধুে নািও ে ়ো ়ে না ়োনাচ ়ে। স্বািীচজে ঢাকা ়ে আগিরনে েবে েুব ভবচে 

ভোক জানন না, এই বক্তৃনাে ফরে বহ ভোক জানে, নাো দরে দরে েুরট এে নাাঁে 

বাসেবরন। চবচেন্ন জরনে চবচেন্ন েকি প্রশ্ন, ভকউ উপরদে িা ়ে, ভকউ িা ়ে সান্ত্বনা। 

সাোচদন জনসিাগি ভেরগই আরে, কথাা বেরন বেরন ক্লান্ত হর ়ে  ান স্বািীচজ, নবু 

চনিাে ভনই। 

  

একচদন অরনক ভোরকে সরে কথাা ভসরে দুপুেরবো িানাহারেে জনয  াও ়োে আরগ 

ভদানোে বাোন্দা ়ে এরস দাাঁ ়োরেন স্বািীচজ। নীরি একচট চফটন গাচ ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, 

নাে সািরন কর ়েকজন ভোক উরত্তচজনোরব কী ভ ন বেরে। এ গৃরহে একজন কনা 
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একচট োচঠ নুরে ে ়ে ভদোরেন ভ ন কারক। স্বািীচজ ভকৌনূহেেরে ওপে ভথারক চজরজ্ঞস 

কেরেন, কী হর ়েরে ভে কানাই  

  

কানাই বেে, ও চকেু ন ়ে। আপচন ভেনরে  ান। চফটন গাচ ়ে ভথারক এক েিিী িুে বাে 

করে ওপরেে চদরক নাকাে। ভসই িুরোচন ভদরেই স্বািীচজ বযাপােচট বুঝরন পােরেন। 

ভস িুে ভকানও সাধােি গৃহা েিিীে ন ়ে। গাে ভগাোচপ বরিয েচঞ্জন, েুরুরন কাজে, 

ভিাে দুচটরন সুিযা টানা, দৃচিও ভকিন োসা োসা। এ েিিী চনচিন ভকানও বাীচজ বা 

বােবচননা। 

  

এই কর ়েক চদরন ঢাকা েহে সম্পরকয পচেচিন হর ়েরেন স্বািীচজ। কেকানাে ভির ়েও 

অরনক পেুরনা েহে এই ঢাকা, নবু এোরন গ্রািীি ও নাগচেক সেযনা এেনও সহাবাান 

করে আরে। চকেু চকেু পাকা বাচ ়েে পাোপাচে প্রিুে ভোোে  ে ও বচি। বুচ ়েগোে ধারে 

অরনকগুচে সুদৃেয অট্টাচেকা আরে জচিদাে, অচেজান ও বযবসা ়েীরদে, নদীবে ভথারক 

ওই সব প্রাসাদিাো ভদরে িুগ্ধরবাধ হরেও ভেনরে ভেনরে ের ়ে ভগরে অরনক ভনাংো ও 

কদ য াান। েিনা নারি াারন ঢারকশ্বেীে একচট অচন প্রািীন িচন্দে আরে, চকন্তু ভস াারন 

এিনই গেীে জেে ভ  বনয জীবজন্তুে  াক ভোনা  া ়ে চদরনদুপুরে। 

  

এ েহরে চহন্দুে ভির ়ে িুসেিারনে সংেযা চকেু ভবচে। িুসেিানরদে িরধয চকেু অচনে ়ে 

ধনী ও অচেজান থাাকরেও অচধকসংেযকই অচন দচেদ্র ও ,িজীবী। ভস নুেনা ়ে চহন্দুরদে 

িরধয একচট চেচেন িধযচবত্ত ভ,িী গর ়ে উরঠরে। নরব িহেেি, ইদ, জন্মািিী ও 

দুরগযাৎসরব চহন্দু িুসেিান চিরেচিরে ভ াগদান করে।  

  

েহেনেীে চদরক ও ়োচে নারি এক অিরেে জেে সাফ করে ননুন ননুন  েবাচ ়ে চনচিযন 

হরে প্রধানন সেকাচে কিযিােীরদে জনয। সেকাে নগো ়েরি উৎসাহ ভদও ়োে জনয ঋিও 

চদরে। ভসই ননুন ঢাকা ়ে এক বাচ ়েরন চনিন্ত্রি েো কেরন চগর ়েচেরেন স্বািীচজে দুই 

সেী। ভফোে সি ়ে োচত্র হর ়ে  া ়ে, পথা হাচের ়ে নাাঁো ভকানচদরক চগর ়ে পর ়েচেরেন চঠক 

ভনই, হঠাৎ ভ ন ভদেরন ভপরেন আরো ঝেিে এক িা ়োপুেী,  রে  রে ভোনা  ারে 
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নূপুরেে চনক্কি, হাচসে হেো, উন্মত্ত হরল্লা ়ে, আেুথাােু ভবরে এক বাচ ়ে ভথারক েুরট ভবচের ়ে 

এে এক  ুবনী, নারক না ়ো করে এে দুজন পুরুষ। ভসই দৃেয ভদরে সন্নযাসীি ়ে ভিাাঁ-িা 

ভদৌ ়ে োচগর ়েচেরেন। 

  

পরে নাাঁরদে িুরে ভসই ে ়েকাচহনী শুরন ভহরসচেরেন স্বািীচজ। সব েহরেই চকেু অচনচেক্ত 

অথাযবান ও বাবু ভ,িীে ভোক থাারক, প্ররিাদ চবোচসনা ো ়ো  াো অনয চকেু জারন না। 

জচিদােো প্রজাে অথায ভোষি করে চনরজরদে ভোগবাসনাে জনয অজর বয ়ে করে। 

নারদে োেসা ভিটাবাে জনযই অজর সাধােি  রেে ভির ়েরদে বােবচননা ়ে পচেিন 

কো হ ়ে। স্বািীচজ চনরজও কা ়েরো েহরে েুে করে এেকি এক পচননাপল্লীরন চগর ়ে 

পর ়েচেরেন। ে ়ে পাও ়োে কী আরে  চনরজরদে ভদারষ ভনা ন ়ে, সিারজে ভদারষই এো 

পচননা। অদু্ভন এই পুরুষরদে সিাজ। োরনেরবো ভ সব েিিীরদে কারে পুরুষো েুরট 

 া ়ে, চদরনেরবো ভসই েিিীরদে ভদেরেই দুে দুে োই োই করে। ভ ন নাো অসৃ্পেয। 
  

স্বািীচজ বেরেন, কানাই,  চদ আিাে সরে ভদো কেরন িা ়ে, ওপরে পাচঠর ়ে ভদ। 

  

স্ত্রীরোক একজন ন ়ে, দুজন। একজন ভবে ব ়েস্কৃা, অনযজন পচেপূিয  ুবনী এবং অনীব। 

রূপসী। এই চদরনে ভবোরনও নাে সাজরগারজে চকেুিাত্র  াটচন ভনই। রূরপাে িুিচক 

বসারনা নীে ভেেরিে োচ ়ে পো, সবারে হীরে-িুরক্তাে গহনা। ভস অবেয িুরোচন নন 

করে আরে। ভবাঝাই  া ়ে, এো িা ও ভির ়ে। 

  

িাচটরন িাথাা ভঠচকর ়ে প্রিাি জাচনর ়ে ব ়েস্কৃা িচহোচট বেরেন, সাধু িহাোজ, ব ়ে আো 

করে আপনাে কারে এরসচে। আিো অোচগচন, আিারদে এো ঢুকরন চদরন িাইচেে না, 

চকন্তু েগবান কী অোচগচনরদে দ ়ো করেন না  

  

স্বািীচজ চমিতনহারসযই ভির ়ে েইরেন। 
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স্ত্রীরোকচট আবাে বেে, এই আিাে ভির ়ে। বাইরে ভথারক ভবাঝা  া ়ে  না, চকন্তু ভির ়ে 

আিাে েুবই অসুা। হাাঁপাচনে টান এক-এক সি ়ে এন অসহয হ ়ে ভ   ন্ত্রিা ়ে িাচটরন 

গ ়োগচ ়ে করে। িা িা বরে কাাঁরদ। িহাোজ, আপচন এরক উদ্ধাে করুন। 

  

স্বািীচজ এবাে একটু িও ়ো করে হাসরেন। বাইরে ভথারক ভবাঝা  া ়ে না। নাাঁরকও ভনা 

ভদরে অরনরকই ভবারঝ না ভ  চনচন কন অসুা। অরনরকই এেনও িরন করে, নাাঁে েেীরে 

চসংরহে চবিি! 

  

চনচন িৃদু স্বরে বেরেন, িা, আচি আপনাে ভির ়েরক কী করে উদ্ধাে কেব বেুন ভনা! 

আচি িানুরষে িরনে শুশ্রূষা কেরন নবু চকেুটা পাচে, িানুরষে েেীরেে ভোগ সাোবাে 

ভকানও েিনা ভনা 

  

আিাে ভনই। আিাে গুরুেও চেে না। আপচন েুে সাধুে কারে এরসরেন। [ স্ত্রীরোকচট 

বেে, না, না কী হ ়ে! কন ভোক বোবচে কেরে ভ  ঢাকা ়ে িি ব ়ে এক সাধু এরসরেন। 

আচি চেো িাইচে িহাোজ, এ ভির ়েে কি ভিারে ভদো  া ়ে না। আপচন িন্ত্র পর ়ে একটা 

ওষুধ চদন। 

  

স্বািীচজ বেরেন, আচি কী ওষুধ ভদব  ভসেকি িন্ত্রও আচি জাচন না। আিাে চনরজেই 

হাাঁপাচনে অসুে আরে। ভসটাই ভনা সাোবাে হচদে ভপোি না আজ প যন্ত! 

  

স্ত্রীরোকচট অচবশ্বারসে সরে কান্না ভিোরনা দৃচিরন ভির ়ে েইরেন একটুেি। নােপে ধো 

গো ়ে বেরেন, প্রেু, আিারদে সরে েেনা কেরেন! সাধু-সন্নযাসীরদে কেনও ভোগরোগ 

হ ়ে না। 

  

স্বািীচজ বেরেন, িা, না চঠক ন ়ে। সাধুোও িানুষ। নাাঁোও ভোগ-রোগ, জো-িৃনুযে 

অধীন। নাাঁরদেও সি ়ে ফুরোরে ভদহেো কেরন হ ়ে। নইরে ভনা অিে সাধুরন ভদেটা 

েরে ভ ন। 
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নবু িানরন িান ভস েিিী, বােবাে একই অনুরোধ করে ভ রন োগরেন। হাপুস ন ়েরন 

ভকাঁরদ েুরটারেন িাচটরন। ভেষ প যন্ত বেরেন, িহাোজ, ওষুধ না চদন, আপচন আিাে 

ভির ়েরক েুাঁর ়ে একবাে আেীবযাদ করে চদন, নারনই কাজ হরব।  

  

এনেি পে ভির ়েচট বেে, িা, িরো, এোরন বরস ভথারক ওাঁরক চবেক্ত করে আে োে 

ভনই। আিো পাপী, উচন আিারদে স্পেয কেরবন না।  

  

স্বািীচজ এবাে  ান হান নুরে ভির ়েচটে িাথাা ়ে ভেরে বেরেন, আচি আেীবাদ কেরে 

 চদ ভনািাে ভোগ চনোি ়ে হ ়ে, না হরে সবযান্তুঃকেরি আেীবাদ কেচে। ভসই সরে আিাে 

একটা অনুরোধ আরে।  চদ অনয ভকানও সাধু চকংবা  াক্তােবচদযে কাে ভথারক সচনযই 

হাাঁপাচনে ভকানও ওষুধ পাও, না হরে আিারকও একটু চদর ়ে ভ র ়ো। আচিও ওই ভোরগ 

ব ়ে কি পাই। 

  

িা-রির ়ে প্রাান কোে পে স্বািীচজ ব ়ে একটা চনশ্বাস ভফেরেন। অরনকেি ধরে নম্র, 

েদ্র বযবহাে কোেও একটা ক্লাচন্ত আরে। অবুঝরদে কী করে ভবাঝারনা  া ়ে! সম্প্রচন এই 

এক উৎপান শুরু হর ়েরে। অরনরকই এরস ভকানও না ভকানও ভোরগে ওষুধ িা ়ে। 

এরদরেে িানুরষে িরধয আধযাচত্মক নৃষ্ণা আে কনজরনে, অচধকাংেই অরেৌচককরত্ব 

চবশ্বাসী। নাো িরন করে, সাধু হরেই অরেৌচকক েিনাে অচধকােী হরব।  াে অরেৌচকক 

েিনা ভনই, ভস আবাে সাধু কীরসে  

  

চকেু চকেু সাধুে নারি নানান আষারঢ়ে গাে-গল্প ে ়ো ়ে বরেই এই চবপচত্ত। 

  

স্বািীচজ উঠরন  ারেন, ভদেরন ভপরেন দেজাে কারে ভদও ়োে ভ াঁরষ একচট  ুবক 

দাাঁচ ়ের ়ে আরে। কেন ভস ঢুরকরে চনচন ভে ়োে করেনচন। ভবে চেপচেরপ, ফসযা, সুদেযন 

ভোাঁকোচট, স্বািীচজে সরে ভিাোরিাচে হরনই হান কপারে িুাঁইর ়ে  বেে, আরসাোিু 

আোইকুি। 

  

স্বািীচজ বেরেন, ভনািাে আবাে কী িাই  
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ভেরেচট োজুক োজুক োব করে বেে, ভনিন চকেু না। আপনারক একটু ভদেরন এরসচে। 

  

স্বািীচজ এবাে োচনকটা রুে স্বরে বেরেন, এেন ভনা ভদোে সি ়ে ন ়ে। ভনািো চক 

আিারক োও ়ো-দাও ়ো কেরনও ভদরব না। অরনক ভবো হর ়ে ভগরে।  

  

 ুবকচট বেে, আপচন ভের ়েরদর ়ে আসুন, আচি অরপো কেব।  

  

স্বািীচজ বেরেন, োও ়োে পরেও আচি চকেুেি চব,াি কেব। 

  

 ুবকচট বেে, না হরে চবকােরবো… আচি থাাকব ধারেকারেই। 
  

স্বািীচজ আে েুরেপ না করে িরে ভগরেন অন্দেিহরে। সাোচদন ধরে অনগযে বকবক 

কেরন হ ়ে। িানুষরক ভফোরনও ইরে করে না। গুরুে একটা কথাা িরন পর ়ে, একটাই 

ভনা ঢাক, নাে আে কন বাজারব! হঠাৎ ভফাঁরস  ারব না! 

  

স্বািীচজ ভেরন না বসরে িাও োরবন না। বহাঁকাে বারদ িা আে ভেরে একসরে বসরবন 

ভেরন, িা িারঝ িারঝ এক একটা ভগোস নুরে ভদন ভেরেে িুরে। চেশুে িনন আহ্লাদ 

হ ়ে স্বািীচজে। িার ়েে সুে ভদরেই নাাঁে সুে। 

  

োও ়োে পে িারক আরগ  ুি পাচ ়ের ়ে চদরেন, নােপে চনরজ চবোনা ়ে শুর ়ে নািাক 

টানরেন চকেুেি। একসি ়ে  ুরি ভিাে জচ ়ের ়ে এে। ভকানওচদন নাাঁে চদবাচনদ্রাে অরেযস 

চেে না। এেন েেীে চব,াি িা ়ে। 

  

ভবচেেি  ুরিারেন না। কীরসে ভ ন একটা অস্বচি, হঠাৎ িরন প ়েে িুসেিান ভেরেচটে 

কথাা। ভস চক এেনও বরস আরে  

  

চনচন উরঠ িরে এরেন ভদানোে কবঠকোনা ়ে। ভস  রে আে ভকউ ভনই, চঠক একই 

জা ়েগা ়ে ভদও ়োরে ভঠস চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে  ুবকচট।  
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স্বািীচজ ভকৌনূহেী হর ়ে বেরেন, কী বযাপাে ভনািাে বরো ভনাকী িাও আিাে কারে  

  

 ুবকচট আিনা আিনা করে বেে, কী িাই, িারন, চকেুই িাই না। হজুে, আিাে নাি 

আবদুে সাত্তাে। পারগাজ স্কৃুরেে ি ়েদারন আপনাে বক্তৃনা শুনরন চগর ়েচেোি, আপনাে 

সব কথাা বুচঝচন, চকন্তু নােপে কী ভ  হে, োচে িরন হ ়ে, আপনারক আবাে ভদচে, 

আপনাে কারে বরস থাাচক। আচি িুসেিান, আপচন চহন্দু সন্নযাসী, আপনাে কারে আচি 

কী কথাাই বা বেরন পাচে! অথাি িরন আিাে অরনক প্রশ্ন। 

  

স্বািীচজ ফোরসে ওপে িাপ ়ে ভিরে বেরেন, দাাঁচ ়ের ়ে আে ভকন  এোরন কারে এরস 

বরসা আবদুে। আচি শুধু চহন্দু সন্নযাসী ভনা নই, আচি োেনী ়ে সন্নযাসী। চবরদরে  েন 

 াই, নেন োেনী ়ে চহরসরব  াই। িুসেিানরদে বাদ চদর ়ে কী োেন হরন পারে  

ভনািো জারনা না, এবারেই ভনা আরিচেকাে এক জা ়েগা ়ে আিাে বক্তৃনা ়ে চবষ ়ে চেে 

,ীকৃষ্ণ ও নাাঁে বািী’। কাগরজ ভসেকি চবজ্ঞাপনও ভবচের ়েচেে। িরি উরঠ ভেষ িুহূরনয 

আচি চবষ ়েটা বদরে চদোি, িহিদ ও নাে বািী। 

  

আবদুে চবচমিতনোরব চজরজ্ঞস কেে, ভকন, বদোরেন ভকন  

  

স্বািীচজ বেরেন, বদোোি, নাে কােি, একটু আরগ ওোরন একজন ইসোি ধিয 

সম্পরকয একটা চব,ী িন্তবয করেচেে। ওো ভনা অরনক চবষর ়েই অজ্ঞ। চকেুই জারন না। 

চিিানো ভসই ভ  িুসেিানরদে সরে িুরস  ের ়েচেে, নােপে ভথারক এেনও অরনক 

েুে ধােিা চনর ়ে বরস আরে। নাই িরন হে, ,ীকৃষ্ণ সম্পরকয ভনা অরনক বরেচে, এবারে 

ইসোরিে সিভ্রানৃত্ব, উ্চপ আদরেযে কথাা এরদে বুচঝর ়ে বচে। 

  

আবদুে বেে, ভকানও ভিৌেচব ভনা চহন্দু ধরিযে প্রেংসা কেরব না, আপচন ভকন কেরেন  

  

স্বািীচজ বেরেন, সকরে করে না বরট, নরব এেকি দু একজন চেচেন ভিৌেচবও আচি 

ভদরেচে,  াাঁো অনয ধরিযে িহরত্ত্বে কথাাও স্বীকাে করেন।  
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আবদুে চজরজ্ঞস কেে, আপনাে ওই বক্তৃনা চিিান সারহবো শুনে  িানে  

  

স্বািীচজ বেরেন, শুরনরে, ভিরনরে চক না জাচন না। দু-িােজন অবেয গদযরেে িনন প্রশ্ন 

কেচেে। বহচববারহ ওরদে ভ াে আপচত্ত। িহিদ ভকন অনগুচে চবর ়ে করেচেরেন, ভসটা 

ওো চকেুরন িানরন পারে না। 

  

আবদুে সের ়ে এচদক ওচদক নাকাে। নােপে বেে, এটা ভনা আিােও প্রশ্ন। আিারদে 

প ়েগম্বে এনগুচে চববাহ করে আিারদে সািরন কী দৃিান্ত োেরেন  চনরজে োই-

ভবোদােরদে কারে এ প্রশ্ন ভনাোই  া ়ে না, না হরে েুন করে ভফেরব। আপচন আিারক 

একটু বুচঝর ়ে ভদরবন  

  

স্বািীচজ গম্ভীেোরব বেরেন, িহাপুরুষরদে জীবন ওোরব চবিাে কেরন ভনই। 

িহাপুরুষরদে িচেত্র েহসযাবৃন, নাাঁরদে কা যধাো দুরেয ়ে। নাাঁরদে চবিাে কেরন  াও ়ো 

আিারদে পরে অনুচিন। ওরদরেে চিিানরদে আচি বুচঝর ়েচে, দুজযনো সদাই ভদাষত্রুচট 

ভোাঁরজ। িাচে ভহার ়ো না, ভিৌিাচে হও। িহাপুরুষ দুরো পত্নী গ্রহি কেরন পারেন, 

উরোচদরক ভনািারদে িনন েূনরক একচট পত্নীও গ্রহরিে অনুিচন ভদও ়ো  া ়ে না। 

চিিই িহিরদে চবিাে কেরন সিথায, নুচি আচি ভক  চেশুিাত্র! এই সকে িহাপুরুষরক 

কী করে বুঝব! 

  

কথাা ়ে কথাা ়ে ইসোরিে ভগৌেব কাচহনী, োেরনে চবজ ়েী োসক িুসেিান ও সাধােি 

ধিযান্তচেন িুসেিারনে নফান ইনযাচদ চবিাচেনোরব ভবাঝারন োগরেন স্বািীচজ। 

নােপে একসি ়ে বেরেন, ভেষ প যন্ত আিো িানবজাচনরক ভসই জা ়েগা ়ে চনর ়ে ভ রন 

িাই, ভ োরন ভবদও ভনই, বাইরবেও ভনই, ভকাোনও ভনই।  

  

আবদুে িুগ্ধ হর ়ে শুনচেে, এইোরন আবাে ে ়ে ভপর ়ে বেে, সবযনাে, এ কথাাটা বেরবন 

না, ভকাোন ভনই, এিন অবাাটা িুসেিানো সহয কেরব না। 
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স্বািীচজ বেরেন, আহা, ভকাোন ভনই িারন কী, ভকাোন িুরে ভফো ন ়ে। ভবদবাইরবে-

ভকাোরনে সিবিতর ়েই হরব িানব ধিয। 

  

আবদুে দু চদরক সরজারে িাথাা ভনর ়ে বেে, উহুঃ, এটাও চবপজ্জনক কথাা। অনয ধিযগ্ররন্থে 

সরে ভকাোনরক চিচের ়ে ভফোে কথাাও না-পাক। 

  

স্বািীচজ বেরেন, আচি  া বেরন িাই, না নুচি বুঝরন পােে না ভবাধ হ ়ে। সিগ্র 

িানবজাচনে কথাা ভের ়ে দাও, আিারদে এই ভদরেে পরে, এ ভদরেে উন্নচন  টারন চহন্দু 

ধিয ও ইসোি ধিয, এই দুই িহান িরনে সিবিত ়ে, কবদাচন্তক িচিষ্ক ও ইসোিী ়ে ভদহ, 

একিাত্র আো! 

  

আবদুে বেে, চহন্দুরদে িাথাা বেরেন আে িুসেিারনে ভদহ! নাে িারন িুসেিানরদে 

বুচদ্ধ ভনই, শুধু েচক্ত, এ আপচন কী বেরেন স্বািীচজ! 

  

স্বািীচজ বেরেন, আরে দুে, এইোরব অথায হ ়ে নাচক! এ দুরটাই হে প্রনীক। 

  

আবদুে বেে, প্রনীক কজন বুঝরব  

  

স্বািীচজ নাাঁরক প্রনীক ভবাঝারন োগরেন। বেরন বেরন হঠাৎ ভথারি ভগরেন এক 

জা ়েগা ়ে। উৎকিয হর ়ে বেরেন, োিা ়ে একটা ভফচেও ়োো হাাঁকরে। কী চবচি কেরে 

ভদরো ভনা! 

  

জানো চদর ়ে উাঁচক ভিরে আবদুে বেে, িানা ভোো। 

  

স্বািীচজ বেে,  াও, োচনকটা চকরন আরনা ভনা  অরনক জ্ঞারনে কথাা হর ়েরে। এেন 

একটু ভোোোজা োও ়ো দেকাে। ভবে করে ঝাে চদর ়ে চনর ়ে এরসা— 
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৬০. প্রচনচষ্ঠন হরন ভগরে চকেু 

ভিাসারহব দেকাে 

এ ভদরেে সিারজ ব ়ে িানুষ চহরসরব প্রচনচষ্ঠন হরন ভগরে চকেু ভিাসারহব দেকাে। 

চনরজে িুরে চনরজে গুিকীনযন বাে বাে োে ভোনা ়ে না, ভোরকও চঠক চবশ্বাস করে না। 

িনুে, বাকযবাগীে ভিাসারহবো নারদে বাবুে নানান কীচনযকাচহনী অচনেচঞ্জনোরব েচ ়ের ়ে 

ভদ ়ে, চনচন কারুরক পাাঁি টাকা দান কেরে ভসটা হর ়ে  া ়ে পাাঁিরো টাকা। 

  

না অিে দত্তও এেন ব ়ে িানুষ হর ়েরে। ক্লাচসক চথার ়েটারেে দারুি েিেিা, ভসই নুেনা ়ে 

অনয সব চথার ়েটাে প্রা ়ে কুরপাকান বেরন ভগরে। অিন ভগৌেবি ়ে িাে চথার ়েটাে, ভসোরন 

 চদ বা ভকানওচদন ফুে হাউজ হ ়ে, নারন ওরঠ ব ়ে ভজাে আট-ন’ ভো টাকা। আে 

ক্লাচসরকে ফুে হাউরজ ওরঠ বাইে-রনইে ভো টাকা। এটা চনেক বাগা ়েম্বে না সনয, না 

পেীো কোে জনয অনয চথার ়েটারেে ভোরকো ভগাপরন চটচকট ভকরট ক্লাচসরকে ভো 

ভদেরন আরস। অবাা ভদরে নারদে িেু ি ়েক গাে। বচধযন িূরেযে চটচকরট সব আসন 

পূিয ভনা বরটই, বহ দেযক আসন না ভপর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরনও োচজ। 

  

অিরেন্দ্রে হারন এেন প্রিুে টাকা, ভস টাকা বয ়ে কেরনও নাে কাপযিয ভনই। সির ়েে 

িরধয ভকানও গচেিা ভনই, চকন্তু ভ  বযচক্ত দু’হারন টাকা ে ়ো ়ে, নাে িচেত্র অরনক ভবচে 

বিযি ়ে হর ়ে ওরঠ। অিরেন্দ্র নাে দরেে অচেরননা-অচেরনত্রীরদে প্রা ়েই ভবনন বৃচদ্ধ 

করে। নানান উৎসরব ভথাাক টাকা ভদ ়ে, বাইরেে ভকানও অোবী িানুষ এরস সাহা য 

িাইরেও ভস উদাে হি। 

  

এক সি ়ে বোচি-নিাচিরন  াে জুচ ়ে চেে না, ভ  চেে নাে বংরেে কেিস্বরূপ, ই ়োে 

বচেরদে চনর ়ে ভনো ও বযাচেিারে িত্ত হর ়ে বহ জরনে কারে চনচন্দন হর ়েরে। আজ ভস 

সাথাযক ও ধনবান, িুরে ভগরে নাে পূরবযে সব কেি। এেন ভস  চদও িাত্র োচিে বেরেে 
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 ুবা, নবু সিারজে একজন িানযগিয বযচক্ত হর ়ে উরঠরে, শুধু জনচপ্র ়ে নট ন ়ে, ভস এেন 

সাচহচনযক ও সম্পাদক, চবিজ্জরনে সো ়ে ভস আিন্ত্রি পা ়ে। ভ -রকানও চবষর ়ে নাে 

িনািরনে চবরেষ িূেয আরে। 

  

অল্প ব ়েরস নাে সেী-সাথাী চেে চকেু িানাে ও েম্পট, এেন চবচেি েদ্রজরনো নাে 

বনু্ধাানী ়ে হর ়ে উরঠরে, নাো চন ়েচিন নাে সরে এরস আড্ডা ভদ ়ে। উত্তি পান-আহাে 

সব অিরেন্দ্রনারথাে েেিা ়ে ভনা বরটই, না ো ়োও অিরেন্দ্র অরনরকেই  াও ়ো-আসাে 

গাচ ়ে ো ়ো প যন্ত চদর ়ে ভদ ়ে। িুচনোে-িাচনকোে-িদনোে নারিে এইসব চেচেন 

বযচক্তরদে িাটুকাচেনা অচন সূক্ষ্ম, প্রেংসাে প্ররেরপ থাারক ভনাষারিাদ, পোিেয ভদবাে 

েরে এো অপরেে চনন্দা ়ে অিরেন্দ্রে কানোেী করে। 

  

অিরেন্দ্রনারথাে জনচপ্র ়েনা চকেুরনই েবয কো  ারে না ভদরে েত্রুপরেে ভকউ ভকউ 

নারক অনযোরব নি কোে জনয নাে ভিাসারহবরদে দরে চের ়ে পর ়েরে। চঠক সির ়ে 

দংেন কোে জনয নাো সুর ারগে সন্ধারন আরে। 

  

বাংো েোের ়েে প্রেযান নট-নটীরদে িরধয একিাত্র অরধযন্দুরেেে ো ়ো আে সকরেই 

এরক এরক ভ াগ চদর ়েরেন ক্লাচসরক। স্ব ়েং চগচেেিন্দ্র িুচক্তরন আবদ্ধ, চনচন শুধু ক্লাচসরকে 

জনযই নাটক চেেরবন, এোরনই অচেন ়ে কেরবন। চগচেেিন্দ্র বচিরিে উপনযাস ভথারক 

ভবরে নাটযরূপ চদরেন নাে প্রচনচটই দারুি জনচপ্র ়ে হে। পেবনযী ভিৌচেক নাটক ‘পাণ্ডব 

ভগৌেব আেও সাথাযক, দেযকো ভ ন েুরট েুরট আসরে। অিরেন্দ্রনাথা একই চদরন দুচট ভো-

এে প্রবনযন কেরেন, দুচট ভো-রনই ভপ্রোগৃহ পূিয। 

  

চগচেেিন্দ্র-অিরেন্দ্রনাথা এই  ুগেবন্দী অনয চথার ়েটােও ়োোরদে আেও িেুেূে হে। 

এই জুচট োো দেকাে। িুচনোে নারি একজন ভিাসারহ একচদন চগচেেিন্দ্ররক চগর ়ে 

বেে, ও িোই, কারে কারে হে কী  ইচি ়োন চিোে পচত্রকা ়ে কী চেরেরে ভদরেরেন  

  

চগচেেিন্দ্র চনজ গৃরহে কবঠকোনা ়ে নাাঁে আে পাাঁিজন িাটুকাে চনর ়ে বরসচেরেন। িুে 

নুরে বেরেন, না ভদচেচন, কী চেরেরে  
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িুচনোে পরকট ভথারক সংবাদপত্রোনা বাে করে বেে, এই ভদেুন, চেরেরে ভ , বাবু 

অিরেন্দ্রনাথা দত্ত, োইটচে কে বাই দা চথার ়েটাে ভগাচ ়েং পাবচেক, দা গযাচেক অফ দা 

ভবেচে ভিজ….  

  

অন্নদা হা-হা করে ভহরস উরঠ বেে, গযাচেক অফ দা ভবেচে ভিজ, অযাাাঁ! 

  

এককারে ইংেযারিে সুপ্রচসদ্ধ অচেরননা গযাচেরকে সরে চগচেেিরন্দ্রেই নুেনা ভদও ়ো 

হন, নাাঁরক বো হন বরেে গযাচেক। 

  

িুচনোে বেে, ভিরজ েম্পঝম্প কেরেই বুচঝ গযাচেরকে নুেয অযাকটে হও ়ো  া ়ে  

অিে দত্ত চক আপনাে নরেে  ুচগয  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, না, না, অিে ভবে োেই করে। বর ়েসটা কন কি, ভিহাো ়ে চেচেোাঁদ 

আরে, আিারদে এেন বুর ়ো হার ়েে ভেো! 

  

এবাে অনয একজন বেে, না বরে আপনাে ভেনাব ওে িাথাা ়ে চক িানা ়ে  আপচনই 

বরেে গযাচেক, চিেকাে নাই থাাকরবন। অিে দত্ত আজ আরে, কাে চটকরব চক না ভকউ 

জারন! 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, কাগরজ এেন ভেরে-রোাঁকোো ভেরে, ওো চবরেষ চকেু জারন না। 

অজ্ঞরদেই ভনা পচণ্ডচন কোে চদন এরসরে। 
  

িুচনোে সরে সরে বেে, জানরেও জ্ঞানপাপী। অিে দত্ত ভনা বরে বরে ভেো ়ে! এই 

ভ  িনুচদযরক অিেবাবুে এন প্রেংসা ভবরুরে, সবই ভনা টাকা োইর ়ে ভেোরনা! 

ক্লাচসরকে ভ -সব হযাাঁি-চবে ভবরো ়ে, নারনও ব ়ে ব ়ে করে চনরজে নাি ভেো থাারক, 

আপনাে নাি থাারক ভোট অেরে, ভকানও ভকানওটা ়ে থাারকই না–  
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আে একজন বেে, ভসচদনরক ভদচে, েুব গেরিে জনয হরেে িরধয হান-পাো চবচে 

হরে। ভসই হান-পাোে একচদরক অিে দত্তে েচব, আে একচদরক ন ়েনিচিে েচব। 

আপচন বুচঝ ভকউ না! 

  

িুচনোে বেে, আম্পধযা ভকিন ভবর ়েরে জারনন! আচি চনরজে কারন শুরনচে। অিেবাবু 

একচদন বেচেে, চগচেেবাবুে নাটকই ভহাক আে  াে নাটকই ভহাক, চটচকট ভনা চবচি 

হ ়ে আিাে নারি! চগচেেবাবুরক এিচনই ভেরেচে, আচি চনরজ নাটক চেেরেও সিান 

িেন!  

  

চগচেরেে েক্তো হই হই করে উঠে। 

  

একজন বেে, অচন দরপয হনা েিা! ভসই ভ  কথাা ়ে আরে না, অচন বা ়ে ভবর ়ো নারকা 

ঝর ়ে পর ়ে  ারব–অিে দত্তেও ভসই অবাা হরব! 

  

চবদা ়ে ভনবাে আরগ একটা ভিােি চট্পরনী চদে িুচনোে। ভস চগচেেিরন্দ্রে কারনে কারে 

িুে চনর ়ে চফসচফস করে বেে, আপচন ক্লাচসরক সািানয িাস িাইরনরন বাাঁধা থাাকরবন, 

এটা একটা েজ্জাে কথাা ন ়ে  অিে দত্তে পরকরট টাকা ঝিঝি কেরে। আপনাে উচিন 

েেযাংে দাচব কো। 

  

কথাাটা চগচেেিরন্দ্রে িরন ভেরগ ভগে। 

  

িুচনোে সরন্ধরবোরনই গুচট গুচট করে ভ াগ চদে অিে দরত্তে িজচেরে। ভসোরন 

পাচেষদো অিরেে প্রেংসা ়ে পিিুে। িুচনোেও এক কাচঠ ওপরে গো নুরে চদে। 

বাংো চথার ়েটারে অিে দত্ত  া কীচনয ভেরে  ারে, না ন েূরনা ন েচবষযচন্ত! 

  

োচনক বারদ িুচনোে েে কেে, িাচনকোে নারি এক সযাোৎ বুচদ্ধরন আে সবাইরক 

ভটক্কা চদর ়ে  ারে। এই িাচনকোে চনচিন চিনাো চথার ়েটারেে িে। কথাাে িােপযাাঁরি 

ভস অিে দত্তে িুে চদর ়ে ইংরেজ সেকাে চবরোধী ভকানও িন্তবয বাে কোে ভিিা কেরে। 
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অিে দত্ত কট্টে ইংরেজেক্ত। কথাা ়ে কথাা ়ে ভস বরে, আচি োজানুেক্ত প্রজা। আজ বু ়েে 

 ুরদ্ধে প্রসে উরঠরে। এেন এ আরোিনা সবযত্র। বু ়েে  ুদ্ধ ভেষ হরন িরেরে বরট, চকন্তু 

চদগচবজ ়েী ইংরেরজে অনুেনী ়ে পোিরিে ভ  োবিূচনয চেে, নারন ধাক্কা ভেরগরে 

প্রিণ্ড। 

  

উবযে েূচি ও িূেযবান েচনরজে আকষযরি দচেি আচেকা ়ে চবচেন্ন ইউরোপী ়ে জাচন 

বসচন াাপন কেরন শুরু করেরে দু-চনন েনাব্দী ধরে। একদে ওেন্দাজ ভসোরন  া ়ে 

প্রথারি, াানী ়ে হরটনটট ভির ়েরদে চবর ়ে করে ভসোরন একচট চি, জাচনে সৃচি হ ়ে, 

নারদেই বরে বু ়েে। পরে চকেু চকেু ভদেনযাগী জািান, ফোচস, সুইচ েও এরদে সরে 

ভ াগ ভদ ়ে। নােপে ইংরেজো চগর ়ে ভসোরন পুরোপুচে আচধপনয চবিারেে ভিিা করে। 

স্বাধীননাচপ্র ়ে বু ়েেো ইংরেজরদে অধীরন থাাকরন োচজ হ ়েচন, নাো ইংরেজ এোকা 

ভথারক সরে চগর ়ে অরেঞ্জ চে ভিট ও োিোে-এ চনরজরদে োজয াাপন করেচেে। ভবে 

চকেুকাে োচন্তপূিয সহাবাান িেচেে, চকন্তু হঠাৎ একচদন অরেঞ্জ নদীে নীরে পাও ়ো 

ভগে একেণ্ড চহরে, আেও চকেু বেে পে োিরে পাথুারে িাচট েুাঁ ়েরন েুাঁ ়েরন একদে 

ভদেরন ভপে ঝকঝক কেরে স্বিযরেিু। চহরে ও ভসানাে ভোরে ভসোরন ঝাাঁরক ঝাাঁরক েুরট 

ভ রন োগে োগযারবিতষীো। ইংরেজো এবাে ওইসব অিরেেও দেে চনরন িাইে। শুরু 

হর ়ে ভগে  ুদ্ধ। ভসই  ুরদ্ধ িহা েচক্তোেী ইংরেজ বাচহনীরক দু দুবাে পোজ ়ে স্বীকাে 

করে চপেু হরঠ আসরন হর ়েচেে। নারনই সাো চবশ্ব সিচকন হর ়ে ওরঠ। জািযাচন ভথারক 

চকেু অস্ত্রেস্ত্র ভপর ়েরে বরট, নবু সািানয বু ়েেরদে এন পোিি! ভেষ প যন্ত ে য 

চকরিনারেে ভননৃরত্ব চবোে ইংরেজ বাচহনী বু ়েেরদে গ্রারিে পে গ্রাি জ্বাচের ়ে চদর ়ে, 

নােী ও চেশুরদেও হনযা কেরন কেরন এচগর ়েরে। ভবে কর ়েক িাস ভগচেো  ুদ্ধ 

িাচের ়েও ভেষ েো কেরন পারেচন বু ়েরেো। অচন সম্প্রচন নাো োচিে আরবদন জাচনর ়ে 

সচন্ধ কেরন ভির ়েরে। 

  

 ুরদ্ধ চবজ ়েী হর ়েরে বরট ইংরেজো, চকন্তু নারদে ভগৌেরব ভেরগরে অরনকোচন কাচেে 

দাগ। োেনী ়ে ভননৃবগয বোবে সিথাযন করেরে ইংরেজরদে, কেকানা ়ে  ুদ্ধ িাোবাে 
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সাহা য চহরসরব িাাঁদাও ভোো হর ়েরে অরনক টাকা। দচেি আচেকা ়ে বযাচেিাে 

ভিাহনদাস গান্ধী ইংরেজ প্রেুরদে পরে গঠন করেরে ভস্বোরসবক বাচহনী। চকন্তু সম্প্রচন 

অনয একচট চিন্তাে নেেও ভেরে  ারে চকেু চকেু োেনীর ়েে িরন। সািানয বু ়েেো  চদ 

ইংরেজ েচক্তরক প্রচনহন কেরন পারে, না হরে এন ব ়ে োেনবরষযে িানুষ না পােরব 

না ভকন  োেনী ়েো এককাট্টা হর ়ে ইংরেজরদে এক দারুি ধাক্কা চদর ়ে সচের ়ে ভফেরন 

পারে না  এেকি চিন্তা আরগ ভকউ প্রকারেয উ্চপােি করেচন! 

  

িাচনকোে বেে, িোই, এই বু ়েেো ইংরেজরদে জাচেজুচে ফাাঁস করে চদর ়েরে। ের ়েে 

ভদবনা, বুঝরেন, বাইরে এন জাাঁকজিক, ভেনরে েূচষ িাে। অরনক চদন ধরে আিারদে 

সীিারন্ত রুে আিিরিে কথাা শুরন আসচে। রুে জুজুে কথাা উঠরেই ইংরেজো ভকিন 

ে ়ে পা ়ে ভদরেরেন  রুেরদে েচক্ত চন যান ভবচে! ওচদরক ফোচসরদে সরে ে ়োেচ ়ে 

কেরন চগর ়ে ইংরেজো িারঝ িারঝই ভেরজরগাবরে হ ়ে। আে একটা ভনরপাচে ়োন আসুক, 

ইংরেজরদে এরকবারে দুেিুে করে ভদরব। জািানোও িুচের ়ে আরে। আিারদে ভদরে 

ইংরেজো আে কনচদন োচঠ ভ াোরব! 

  

অিে চজে ভকরট বেে, আরে চে চে, অিন কথাা উ্চপােিও কেরবন না। ইংরেজ আিারদে 

েক্ষ্মী। ইংরেজ োজরত্ব আিো োচন্তরন ভের ়ে পরে ভবাঁরি আচে। এ োজরত্ব সুচবিাে আরে। 

এক হনো ়ো ে য ভির ়োরক হনযা কেে, চবিােপচন নিযানরক একজন িােে, োবুন ভনা 

স্পধযা, োজাে জারনে গার ়ে হান! সেকাে চকন্তু েুচনরদে কুকুরেে িনন গুচে করে 

িারেচন। চবিারেে পে োচি চদর ়েরে। না হরেই বুঝুন! 

  

িাচনকোে বেে, ওসব নযা ়ে চবিাে ভনা ভদোরননা। গ্রারি গরঞ্জ কন ভ  অনযািাে িেরে, 

নাে েবে ক’জন োরে  

  

অিে বেে, োজাে জারনে চক অন েুাঁচটনাচট ভদাষ ধেরন আরে! আিারদে জচিদােো 

অনযািাে করে না! আপনাে আিাে বাচ ়েে িাকে  চদ ঠযাাঁটাপনা করে, আিো নারদে 
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িাবরক, োচথার ়ে দূে করে চদই না  ভসই নুেনা ়ে ইংরেজ সেকাে আে কনটা অনযািাে 

করে  

  

অিরেে িুে চদর ়ে ইংরেজ-চবরোধী কথাা বাে কো  ারে না ভদরে িাচনকোে অনয িাে 

চদে। ভস পেি চহলনষীে োব করে বেে, অিেবাবুে সরে ভনা অরনক সারহবসুরবাে 

আোপ আরে। ব ়ে ব ়ে ইংরেজো আপনারক  া োচনে করে, এিনচট আে ভকানও 

অযা্ট ে-িযারনজারেে োরগয ভজারটচন। এটা আিারদে গবয। কী বেে ভহ, নাই না  

  

অনযো সকরেই বেে, বরটই ভনা, বরটই ভনা। 

  

অিে বেে, একটা ভোজসো ়ে োটসারহরবে পারে আিা ়ে বসরন চদর ়েচেে। োটসারহব 

আিারক বাংো চথার ়েটারেে কথাা চজরজ্ঞস কেরেন। আপনাো ভবাধ কচে জারনন না। প্রধান 

চবিােপচন সযাে োনচসস িযাকচেন বাহাদুে আিারদে অচেন ়ে ভদরেরেন, প্রেংসা করে 

চিচঠ চদর ়েরেন  

  

িাচনকোে বেে, না হরে এক কাজ করুন না। একচদন ক্লাচসক চথার ়েটারে ে য কাজযনরক 

অচেন ়ে ভদোে জনয আিন্ত্রি জানান। ে য কাজযন আপনাে অচেন ়ে দেযন কেরন এরে 

আপনাে সুনাি, ক্লাচসরকে সুনাি দে গুি ভবর ়ে  ারব! 

  

অিে আিনা আিনা করে বেে, ে য কাজযন! নাাঁরক কেনও স্বিরে ভদচেচন। শুরনচে 

নাাঁে েুব ভদিাক, হরব না ভকন, কন ব ়ে বংরেে িানুষ! ভনচটেরদে সরে চনচন ভদো 

করেন না। আচি োটসারহব বেরন বুচঝর ়েচে ভোটোট সযাে জন উ বানয। কী চিিোষী, 

কী স দ ়ে িানুষ, প্রা ়ে চনন ভকা ়োটাে কাে চনচন আিাে সরে কথাা বরেচেরেন। 

  

িাচনকোে বেে, না হরে ভোটোটরকই আনাে বরন্দাবি করুন। চনচনই ভনা বরেশ্বে। 

  

অিে বেে, এক গাাঁর ়ে ভিাঁচক পর ়ে, আে এক গাাঁর ়ে িাথাা বযথাা। হচেে োজনীচনে 

আরোিনা, এে িরধয আবাে ক্লাচসকরক ভটরন আনরেন ভকন  
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িাচনকোে আে পাাঁিজরনে সিথাযন চনর ়ে ভজাে চদর ়ে বেরন োগে, না, না, ভোটোটরক 

আনরনই হরব। আপচন বেরে চনচন অবেযই োচজ হরবন। ক্লাচসরক দেবে চনর ়ে 

ভোটোটবাহাদুে এরে অনয সব চথার ়েটারেে ভথাাাঁনা িুে আেও ভোাঁনা হর ়ে  ারব। আিো 

না ভদরে িজা েুটব। 

  

সকরেে উৎসাহবারকয অিেও উরত্তচজন হর ়ে উঠে। 

  

িুচনোে প্রথারি চঠক বুঝরন পারেচন, িাচনকরেে আসে িনেবটা কী  ভোটোটরক এরন 

ক্লাচসরকে িান বা ়োবাে জনয নাে এন গেজ ভকন  একটু পরে কােিটা বুঝরন ভপরে 

ভস আ ়োরে িুে িুিরক হাসরন োগে। 

  

অিে একবাে ভগাাঁ ধেরে োর ়ে না। কথাা  েন উরঠরে, নেন ভোটোটরক আনরনই হরব। 

ইচি ়োন চিোে-এে সম্পাদকরক ধরে ভোটোরটে সরে সাোৎকারেে জনয একটা 

অযাপর ়েন্টরিন্ট কো হে। ভবেরেচ  ়োরে সযাে জন উ বানয অিে দত্তরক সাদরে 

অেযথাযনা কেরেন, পূবয পচেচিরনে িনন অন্তেেোরব কথাা বেরেন নাে সরে। সযাে জন 

উ বানয ক্লাচসক চথার ়েটারে ভেেচপ ়োরেে নাটরকে বাংো নাটযরূপ ভদেরন ভ রন োচজ। 

  

চগচেেিন্দ্র অনূচদন িযাকরবরথাে অচেন ়ে হরব। একচট চদন চনচদযি হবাে পে কাগরজ 

কাগরজ চবজ্ঞাপন ভদও ়ো হে ব ়ে করে। েহরেে ভদও ়োে ভের ়ে ভগে ভপািারে, হযাাঁিচবে 

চবচে হে হাজাে হাজাে। 

  

এইবাে শুরু হে িাচনকোেরদে নৎপেনা। ভবনারি ভগাে ভগাে চিচঠ ভ রন োগে 

ভোটোরটে দফনরে। ভসই সব চিচঠ ক্লাচসরকে চনন্দা কুৎসাপূিয। ক্লাচসক চথার ়েটারেে 

পচেরবে ভ  কন দূচষন, ভসোরন অচেনর ়েে নারি ভ  শুধু ভবরেল্লাপনা িরে, ভকানও 

েদ্রর,িীে দেযক ভসোরন  া ়ে না, এইসব ভেো হরন োগে সান কাহন করে। 

  

ভবেরেচ  ়োে ভথারক সযাে জন উ োরনযে বকেরি একটা চিচঠ এে। ভসরিটাচে চেরেরে, 

বাংোে গেনযে অবগন হর ়েরেন ভ  ক্লাচসক েেিরিে অচেরনত্রীগি েদ্র বংেসুযনা নরহ, 
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নাো সব িচেত্রহীনা  ুবনী। এই েেিরিে পচেরবে অস্বাাযকে। এ সব সংবাদ সনয 

চকনা অচবেরম্ব জানারনা ভহাক, আপানন ভোটোট বাহাদুরেে পরে চথার ়েটাে ভদেরন 

 াও ়ো সম্ভব ন ়ে। 

  

চিচঠ ভপর ়ে অিে িাথাা ়ে হান চদর ়ে বরস প ়েে। শুধু ভ  ভোটোরটে আগিনবানযা বহে-

চবজ্ঞাচপন হর ়েরে নাই-ই ন ়ে, এই উপেরে বহ গিযিানয বযচক্তরদে আিন্ত্রি জানারনা 

হর ়েরে, বাচক সব চটচকট চবচি হর ়ে ভগরে চনন চদন আরগ। এেন অিে দত্তে িান-সিান 

ধুরো ়ে েুরটারব, সকরেই িরন কেরব, ভস চিরথাযবাদী। আনরন্দ নৃনয কেরব নাে 

েত্রুপে। 

  

চথার ়েটারেে ভির ়েো িচেত্রহীনা! েদ্র রেে ভির ়েো েেিরি নািরন আসরব নাচক  ভোদ 

ইংেযারিে চথার ়েটারেে ভির ়েো বুচঝ সব সনীসাধ্বী  ভঢে জানা আরে। নাটযকো ও 

অচেন ়ে দেযরনে সি ়ে নট-নটীরদে বযচক্তগন িচেত্র চনর ়ে িাথাা  ািাবাে দেকাে কী  

চবচেচন সিারজও এই একই অবাা। 

  

োরগ-অপিারন একা একা ফুসরন োগে অিে। নাে িাটুকারেো এেন আে ভকউ ধারে 

কারে ভনই। এই বৃহস্পচনবারেে অচেনর ়ে ভ াটোট ভ  আসরবন না, ভস সংবাদ এে 

িরধযই েটনা হর ়ে ভগরে। 

  

 রেে পদযা সচের ়ে ভেনরে ঢুকে ন ়েনিচি, ভস একচট দে-এগারো বেরেে বাচেকাে 

হান ধরে আরে। ভস এসব চবষর ়ে চকেুই জারন না। 

  

ন ়েনিচিরক ইদানীং োচনকটা সিীহ করে অিে। এ  ুবনাাঁরক চনরজে অিোচ ়েনী কোে 

অরনক ভিিা করে ভস বযথায হর ়েরে। ভস বুরঝ ভগরে, ন ়েনিচি অনয ধানুরন গ ়ো। এেন 

অরনকটা বনু্ধে িনন সহজ সম্পকয। ন ়েনিচি সেো ভ াষারেে কারে চন ়েচিন  ানা ়োন 

করে, ভসই সুবারদ ঠাকুে পচেবারেে অরনরকই এেন ক্লাচসরক চথার ়েটাে ভদেরন আরস। 
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ন ়েনিচি বেে, অিেবাবু, এই ভির ়েচটে নাি পুাঁচট। এরক আপনাে চথার ়েটারে একটা 

কাজ চদরন হরব। 

  

অিে বাচেকাচটরক ভদেে োে করে। িাথাাে উরস্কৃােুরস্কৃা িুে ধুরোিাো, েুব সম্ভবন 

উকুরন েচনয! অচনে ়ে ভোগা, না ভেরন পাও ়ো ভিহাো। একটা েনচেন্ন োচ ়ে েেীরে 

জ ়োরনা, শুধু িেু দুচট হচেিীে িনন  াগে, ের ়ে ভস ভ ন কুাঁকর ়ে আরে। 

  

অিরেে িাথাা ়ে এেন অরনক চিন্তা, অনয ভকউ এ সির ়ে নারক চবেক্ত কেরন এরে, ভস 

‘দূে হর ়ে  া’ বরে চিৎকাে করে উঠন। চকন্তু ন ়েনিচিে সরে ভস েকি বযবহাে কো  া ়ে 

না। ভিজাজ দিন করে ভস চজরজ্ঞস কেে, এরক ভকাথাা ়ে ভপচে  

  

ন ়েনিচি বেে, োিা ়ে চেরে কেচেে। আজই আসাে পরথা ভদরে গাচ ়েরন নুরে চনোি। 

িুচেযদাবারদে এক গ্রারি ওে বাচ ়ে। সান ভবান, চনন োই। িা ভনই, ওে বাবা ওরক 

চে ়োেদা ভিেরনে কারে ভের ়ে চদর ়ে িরে ভগরে। চনন চদন ধরে োিারনই আরে ভির ়েটা। 

  

অিে বেে, ভব ়োে পাে করে ভগরে। না এেকি ভনা আেও কন আরে। োিা ভথারক 

ভকানও ভির ়েরক নুরে আনরেই চক নারক চথার ়েটারেে কাজ ভদও ়ো  া ়ে  

  

ন ়েনিচি বেে, আচিও ভনা োিা ভথারকই এরসচে। ওরক আচি চেচের ়ে-পচ ়ের ়ে ভনব। 

গোে আও ়োজ োে। 

  

অিে বেে, এ ভির ়েরক চদর ়ে ভকানও কাজ হরব না। এন ভোগা ভির ়ে চথার ়েটারে িরে 

না। ভনাে  চদ দ ়ো হর ়ে থাারক, ওরক অনয কাজ চদচে। আিাে বাচ ়েরন বাসন িাজাে 

জনয একজন দেকাে। আিাে বাচ ়েরন পাচঠর ়ে ভদ। ভের ়ে পরে থাাকরব।  

  

ন ়েনিচি দৃঢ়ে স্বরে বেে, না। একবাে দাসী বাচদে কাজ জুচটর ়ে চদরে ভসই কাজই কেরন 

হরব সাোজীবন। ও চনরজে পার ়ে দাাঁ ়োরন পারে চক না ভদো  াক না ভিিা করে।  চদ 
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গুি থাারক– একটু োে করে ভেরন চদরন পােরেই ভবাগা ভিহাো ভসরে  ারব। আচিও 

এক সি ়ে অিচন ভবাগা চেোি। 

  

অিে চজরজ্ঞস কেে,  নচদন চনরজে পার ়ে না দাাঁ ়ো ়ে, ননচদন থাাকরব ভকাথাা ়ে  

  

ন ়েনিচি বেে, আিাে কারে ভেরে ভদব। ভকউ  ারন ওরক নি না করে, না আচি ভদেব। 

  

অিে এবাে ভহা-রহা করে ভহরস উঠে। অকমিতাৎ ভসই হাচসে িিয বুঝরন পােে না 

ন ়েনিচি, চবচমিতনোরব িুপ করে ভগে ভস। 

  

অিে বেে, ভনাে িনন ভির ়েও ভনা আরে চথার ়েটারে। না ক’ জন জারন  এই পত্রোনা 

দযাে, ও নুই ভনা ইংরেচজ প ়েরন পােচব না, এরন কী চেরেরে জাচনস  ক্লাচসরক 

ভোটোরটে আসাে কথাা চেে, উচন আসরন পােরেন না, নাে কােি, উচন শুরনরেন, ওাঁরক 

ভোনারনা হর ়েরে, আিারদেই বাোচে িুকচেরোেো ওাঁে কান োচের ়েরে ভ  এোনকাে 

সব অযাকরেসো কুেটা। ইরে করে, ভনারক চনর ়ে চগর ়ে একবাে ভদোই। এ ভির ়ে  চদ 

কুেটা হ ়ে, নরব সনী ভক  

  

ন ়েনিচি িৃদু স্বরে বেে, চথার ়েটারেে ভির ়েো  চদ কুেটা হ ়ে, নরব পু ো কী  নারদে 

চনর ়ে বুচঝ প্রশ্ন ওরঠ না  

  

অিে আবাে হাসরন হাসরন বেে, পুরুষিানুষো সব কুকুরে ভপোপ কো ভধাও ়ো 

নুেচসপানা। 

  

ন ়েনিচি বেে, পুরুষ ো ়ো চক ভির ়েো নি হরন পারে  এক হারন নাচে বারজ  এসব 

কথাা শুনরে আিাে গা জ্বরে  া ়ে। োটসারহব না এরেই বা েচন কী  নারক োচনে করে 

ভ রক আনবােই বা কী দেকাে! আপনাে চথার ়েটারে চক দেযক করিরে  

  

 রে আেও দু’চননজন ভোক ঢুরক প ়ো ়ে ভসচদনকাে িনন আে কথাা হে না। 
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বৃহস্পচনবাে চদন অচেন ়ে শুরু হবাে আরগ অিে দত্তরক িরি এরস েিা িাইরন হে। 

ভবেরেচ  ়োে ভথারক পূরবয ভপ্রচেন আেও দু-চননোনা পত্র ভথারক অংে চবরেষ পাঠ করে 

নাাঁরক প্রিাি দাচেে কেরন হে ভ  ভ াটোট সচনযই আসাে জনয কথাা চদর ়েচেরেন, িাত্র 

দুচদন আরগ বাচনে করেরেন। অনয চথার ়েটারেে ো ়ো কো চকেু ভোক দেযকরদে িরধয 

চিরে ভথারক বযে-চবদ্রুরপে ধ্বচন নুেে। 

  

এ োরনে অচেন ়েও ভনিন জিে না। চনচদযি কর ়েকটা জা ়েগা ়ে হাননাচে পাও ়ো ভগে 

বরট, চকন্তু  াো অচেন ়ে করে, নাো চঠক ভবারঝ, ভকাথাা ়ে নাে ভকরট  ারে। চনরজে 

অচেন ়ে আোনুরূপ না হরেই অিে দত্তে ভিজাজ চোঁির ়ে  া ়ে।  

  

োটসারহরবে হজুগ নুরে অিে দত্তরক অপদা কো ়ে িাচনকরেে দে েুচে। এবাে শুরু 

হরব িুচনোেে ভেো। এেন অিরেে িন দুবযে হর ়ে আরে, ভিজাজ চেি, এই ভনা সি ়ে! 

  

চনরজে  রে িরদে ভবানে েুরে একা বরস আরে অিে, এই সি ়ে িুচপিুচপ িুচনোে 

ভসোরন হাচজে। গো ়ে িধু চিচের ়ে ভস বেে, িান, এরকবারে িান! আচি ভনা ভগরটে 

বাইরে দাাঁচ ়ের ়েচেেুি, দেযকরদে সব কথাা শুরনচে। সবাই বেরন বেরন ভগে, অিে দত্ত 

একাই একরো। অিে দত্তে কী রূপ, কী ভনজ, কী কিস্বে, এিনচট আে আরগ কেনও 

ভদচেচন। চটচকরটে পাই-প ়েসা প যন্ত উসুে হর ়ে  া ়ে। দু-িােজন ভ  গণ্ডরগাে করেচেে, 

নাো চিনাোে ো ়ো কো ভোক! 

  

অিে েুরু কুাঁিরক বেে, চিনাো ভথারক নারদে পাচঠর ়েরে  

  

িুচনোে বেে, আেবান। আচি চনরজে কারন শুরনচে। অনয দেযকো নারদে এই িারে 

চক ভসই িারে। আে একটু হরে েক্তােচক্ত কাণ্ড  রট ভ ন। এেন সবযত্র আপনাে 

জ ়েজ ়েকাে। চকন্তু একটা বযাপাে ভদেরেন, চগচেেবাবু আজ আরসনচন  

  

অিে বেে, উচন ভনা ভোজ আরসন না। এেন পাটযও করেন না।  
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িুচনোে বেে, নবু আজরকে চদরন, নাাঁেও চক উচিন চেে না ভিরজ আপনাে পারে 

দাাঁ ়োরনা  উচন ক্লাচসরকে িাইরন োন, সংকরটে সি ়ে দাচ ়েত্ব ভনরবন না  চগচেেবাবুে 

োবোনা  া চদন চদন ভদেচে, উচন িরন করেন, ক্লাচসরকে উঠচন-প ়েচন  া হ ়ে ভহাক, 

িাস ভগরে ওাঁে টাকাটা ভপরেই হে। বেরে িােোনা ননুন নাটক ভদবাে িুচক্ত, ক’োনা 

চদর ়েরেন  

  

অিে বেে, ভদেুন িুচনবাব, চগচেেবাবুে েেসা ়ে এেন আিাে এই চথার ়েটাে িরে না। 

ওনারক ভেরেচে, নাে কােি, উচন বাংো চথার ়েটারেে আচদ গুরু, ওাঁরক সিান ভদোরনা 

উচিন। বর ়েস হর ়েরে, এেন আে ভনিন চেেরন পারেন না, অচেনর ়েও ভনিন দাপট 

ভনই, নারনই বা কী আরস  া ়ে। উচন আরেন থাাকুন, এই ভনা  রথাি। ওরক টাকা চদরন 

আিাে গার ়ে োরগ না। 

  

িুচনোে োবােন্ন হর ়ে বেে, আপচন কন ব ়ে উদাে িানুষ, নাই এই কথাা বেরেন 

আহা! এিন চনুঃস্বাথায কথাা এ  ুরগ ভক বরে  নরব চগচেেবাবু কী বরে ভব ়োরেন জারনন  

নাাঁে নারিে ভজারেই। নাচক দেযক আরস। উচন বুর ়ো হর ়েরেন বরট, চকন্তু কুটবুচদ্ধ কি 

ন ়ে। আপনারক ননুন নাটক ভদন না, চকন্তু ভগাপরন ভগাপরন চিনাোরক নাটক চেরে 

চদরেন চঠকই। পাণ্ডব ভগৌেব-এে চেহাসযারেে সি ়ে উচন েীরিে পাটযটা ওাঁে ভেরে 

দাচনরক চদরন ভির ়েচেরেন িরন আরে  

  

অিে বেে, এ নাটরক েীরিে পাটয সব ভির ়ে ব ়ে পাটয। ভস পারটয দেযকো আিারকই 

িাইরব, এটাই ভনা স্বাোচবক। 

  

িুচনোে বেে, উচন চকন্তু আপনারক দচির ়ে চনরজে ভেরে দাচনরক এেন ওপরে ভোোে 

জনয বযি! 

  

অিে নাচেরেযে সরে হান ভনর ়ে বেে, দাচন োগ করে িারে িরে ভগরে। ভসোরন চগর ়ে 

ভস  চদ ভকোচন ভদোরন পারে ভনা ভদোক। চকন্তু চগচেেবাবু চিনাোে জনয নাটক চেরে 

চদরেন, আপচন চঠক জারনন  
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িুচনোে বেে, এ আবাে ননুন কথাা নাচক  এক দরেে সরে িুচক্তবদ্ধ, অথাি ভগাপরন 

ভগাপরন অনয দরেে জনয নাটক চেরে চদর ়েরেন, এিন কনবাে হর ়েরে! আপচন েবে 

চনন অিেবাবু, চিনাো অরনক টাকা ঢােরে। চগচেেবাবু ভসোরন ভগরেন বরে! 

  

অিে চনরজে িাথাাে িুে িুরঠা করে ভিরপ ধরে বেে, বরট! আিাে সরে ভফরেববাচজ! 

ওই বুর ়ো োিরক আচি ভদোচে িজা। 

  

পরেে চদনই এরেন চগচেেবাবু। নাাঁে জনয একচট পৃথাক  ে থাারক, ইদানীং চনচন 

িহ ়োরনও অংে ভনন না, অচেন ়ে চেো ভদবাে দাচ ়েত্বও অিরেে ওপে, চগচেেবাবু এরস 

চকেুেি গল্পগুজব করে িরে  ান। অিে ভস  রে ঢুরক আেও ভ  চননজন আড্ডাধােী 

চেে নারদে চদরক নাচকর ়ে করঠােোরব বেে, ওাঁে সরে আিাে কারজে কথাা আরে, 

আপনাো সরে প ়েুন। 

  

গ ়েগ ়োে নরে িুে চদর ়ে টানরন টানরন চগচেেিন্দ্র বেরেন, বরসা অিে, হঠাৎ এিন কী 

জরুচে কাজ প ়েে  

  

বসে না অিে, একটা ভি ়োরেে ভপেন ধরে দাাঁচ ়ের ়ে, চবনা েূচিকা ়ে চজরজ্ঞস কেে, 

আপচন চিনাো চথার ়েটারে ভ াগ চদরেন  

  

চগচেেিন্দ্র একগাে ভহরস বেরেন, ও, এই কথাা  কাো এসব েটা ়ে  ভদরো,  েনই 

ভকউ ননুন করে একটা ননুন চথার ়েটারেে দে ভোরে, নেন প্রথারিই নাো আিাে কারে 

এরস সাধাসাচধ করে। এ েকি ভো কনকােই িেরে! 

  

অিে বেে, আপচন আিাে প্ররশ্নে উত্তে চদরেন না। চিনাো ়ে ভ াগ চদরেন  

  

চগচেেিন্দ্র হাচসচট বজা ়ে ভেরে বেরেন, আচি ভপোদাে চথার ়েটােও ়োো। এক দরে কাজ 

কেচে, অনয দে এরস  চদ ভবচে টাকাে থারে চনর ়ে ভিারেে সািরন না ়ো ়ে, না হরে চক 
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িাথাাে চঠক োো  া ়ে  একজন ভপোদারেে পরে নারন োচজ হও ়োও ভদারষে চকেু ন ়ে। 

নুচি আিা ়ে ব ়ে কি টাকা চদে, অিে! 

  

ভক অিে েুরু নুরে বেে, কি টাকা! চননরো টাকাে ভবচে ভকানও চথার ়েটারে আে ভকউ 

পা ়ে  নাে চবচনির ়েই বা আচি কী পাচে  বেরে িােোনা নাটক ভদবাে কথাা, কটা 

চদর ়েরেন  পুেরনা নাটক চদর ়ে প্রা ়েই আিারক িাোরন হ ়ে।  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, অরনক চেরেচে। ভিরজ অরনক দাপাদাচপ করেচে। এেন আে ওসব 

কেরন হরব ভকন  আিাে নািটাই ভনা  রথাি। আিাে নারি দেযকো আরস। অিে, আিাে 

ওই িাস িাইরনরন ভপাষারে না। নুচি এেন ভথারক আিারক অংেীদাে করে নাও, োরেে 

একটা অংে আিাে িাই। 

  

অিে আহন চবমিতর ়ে বেে, োরেে অংে! অরনক ভেরটেুরট, চনরজে েক্ত জে করে আচি 

ক্লাচসকরক দাাঁ ়ে কচের ়েচে। ভ -রকানও নাটক জচির ়ে ভদবাে েিনা আিাে আরে। ভোরক 

আিারক ভদেরন আরস। আিাে জ্বেজ্বাচে হরে দু-চনন নাইট অযাচপ ়োে কেরন না পােরে 

চটচকট চবচি বন্ধ হর ়ে  া ়ে! আপনাে নারি দেযকো আরস  হাুঃ! এসব ভক বুচঝর ়েরে 

আপনারক  আপনারক আচি ভেরেচে, সিান ভদোবাে জনয। আপচন নটগুরু, আচি 

সািারে আপনাে পার ়েে ধুরো িাটরনও োচজ আচে। আপচন ওই সিারনে আসরনই 

থাাকুন, জনচপ্র ়েনাে ভো ়োব ভদেরবন না।  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, সিান চক আচি ধুর ়ে োব  নুচি  চদ োরেে বেো চদরন না িাও, 

ভ  আিা ়ে ভবচে টাকা চদর ়ে  াকরব, আচি ভসোরনই  াব। 

  

োরগ জ্বরে উরঠ অিে বেে, না, আপচন ভ রন পারেন না। আিাে সরে চনন বেরেে 

িুচক্ত আরে, িাস িাস চননরো টাকা ো ়োও আপনারক গুরেে ভবানারসে টাকা চদর ়েচে। 

িুচক্ত োেরে আপচন আইরনে ফাাঁরস প ়েরবন! 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, ওসব আইন-টাইন আচি কেনও গ্রাহয কচেচন। 
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অিে বেে, আে একটা সচনয কথাা বেব  আপনাে নাটক ভনা অনয চথার ়েটারেও িরে, 

ভসোরন ক্লাচসরকে িনন দেযক  া ়ে না ভকন  আপচন বোবেই দে োোোচেরন ওিাদ। 

এ প যন্ত কনবাে কন দে ভের ়েরেন, নাে ই ়েত্তা আরে! আপনাে অন সারধে িাে 

চথার ়েটাে, প্রা ়ে আপনাে চনরজে হারন গ ়ো, ভসোরনও আপচন চটকরন পারেনচন ভকন  

অনয ভকউ িাথাা উাঁিু করে দাাঁ ়োরে আপনাে সহয হ ়ে না। ষ ়ে ন্ত্র করে আপচন ব ়ে ব ়ে 

দেগুরো ভেরেরেন, কন িাচেরকে সবযনাে হর ়ে ভগরে, কন নটনটী পরথাে চেচেচে 

হর ়েরে, চকন্তু আপনাে গার ়ে কেনও আাঁি ়েও োরগচন! এেন চিনাোে সরে হান চিচের ়ে 

ক্লাচসকরক ভিাোরগািা চদরন িান, নাই না  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, অিে, ভনািাে িাথাা গেি হর ়ে ভগরে। আজকাে নুচি ধোরক সো 

জ্ঞান করো। নুচি কাে সরে কথাা বেে, েুরে  াে। 

  

অিে বেে, না, ভিারটই েুচেচন। আপচন নটগুরু চগচেেিন্দ্র ভ াষ, আচি সািানয 

অচেরননা চহরসরব আপনারক িাথাা ়ে নুরে োেরন োচজ আচে। চকন্তু িযারনজাে চহরসরব 

আপনাে অনযা ়ে আবদাে বেদাি কেরন োচজ নই। োে কথাা বেচে শুনুন, আপনারক 

আে োটাোটচন কেরন হরব না, চথার ়েটারেও আসরন হরব না। বাচ ়েরন বরস চব,াি চনন। 

নাটক চেেরন ইরে হ ়ে চেেরবন, ন ়েরনা চেেরবন না। িাস িাস আপনাে িাইরনে টাকা 

বাচ ়েরন চঠক ভপৌাঁরে  ারব। এ বুর ়ো বর ়েরস আে অনয দরে ভ াগ চদর ়ে ধযািারিা কেরন 

 ারবন না! 

  

চগচেেিরন্দ্রে সরে এোরব কথাা বোে সাহস পা ়েচন ভকউ কেনও। নাাঁে িেু দুচট েক্তবিয 

ধােি কেে, বৃদ্ধ চসংরহে িনন চনচন একবাে িাথাা ঝাাঁকারেন। নােপে আরি আরি উরঠ 

দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, আচি  চদ আজই িরে  াই, অনয দরে ভ াগ চদই, আিারক ভকউ বাধা 

চদরন পােরব  

  

অিে দরপযে সরে বেে, না হরে িুচক্তেে কোে দার ়ে আচি আপনাে নারি িািো 

কেরন বাধয হব। 
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চগচেেিন্দ্র ধীরে ধীরে এচগর ়ে এরেন, অিরেে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে বেরেন, চঠক আরে, 

অিে, এেপে ভনািাে সরে আিাে আদােরন ভদো হরব। 

  

দেজা েুরে ভবচের ়ে এরেন চগচেেিন্দ্র। এনেি দু’জরনেই কিস্বে উ্চপগ্রারি উরঠচেে 

বরে সিি নাটযকিযীো চে ়ে করে এরস শুনচেে। নাো আ ়েি হর ়ে নাচকর ়ে েইে 

চগচেেিরন্দ্রে চদরক। ভ  ভ -চথার ়েটারেে সরে জচ ়েন থাাকুক না ভকন, চগচেেিরন্দ্রে সািরন 

সকরেই ,দ্ধা ়ে িাথাা চনিু করে। আজ চগচেেিরন্দ্রে এবংচবধ অপিারন নাো জ ়েবৎ হর ়ে 

ভগে। ট চগচেেিন্দ্র কারুে চদরক নাকারেন না, হারনে েচ ়েচট ভ াোরন ভ াোরন েেিি 

ভথারক ভবচের ়ে ভগরেন। 

  

অিেও গটগচটর ়ে িরে এে চনরজে করে। এ সি ়ে নাে সািরন  াও ়ো আে ভনারপে 

িরুে প ়ো একই কথাা। এেন ভস চকেুেি চনরজে িরন গজোরব। দু’এক ভঢাাঁক িদযপান 

কেরন কেরন আ ়েনাে সািরন িুেচবকৃচন কেরব নানা েকি। আজ আে ভকউ ভকানও 

কারজে কথাাও বেরন  ারব না নারক। 

  

একিাত্র ন ়েনিচিেই সাহস আরে, ভস পার ়ে পার ়ে এচগর ়ে ভগে। অিরেে  রে ঢুরক বরস 

প ়েে একটা ভি ়োরে। অিে িুে  ুচের ়ে নাকাে, োরগ ভফরট প ়েে না, ভির ়ে েইে এক 

দৃচিরন। িরি অচেনর ়েে সি ়ে ো ়ো িহ ়োরনও ভস সাজরগাজ বা প্রসাধন করে না। 

একটা কিা  ুরে  ুরে োচ ়ে পো, আাঁিেটা কাাঁরধ জ ়োরনা, িাথাাে িুে ভোো, ভিারেে 

দৃচি স্পি। হান দুচট চনোেেি, একচট হান ভটচবরেে ওপে োো, ননযকীে োবিযি ়ে 

আেুে, শুধু আেুেগুচেই ভদেরন োে োরগ। 

  

একটা দী যশ্বাস ভফরে অিে বেে, নুই বুচঝ আিারক বকরন এরসচেস  

  

ন ়েনিচি বেে, না, আচি, আিো সকরে কি ভপর ়েচে, নাই জানারন এোি। আপচন 

চথার ়েটারেে িাচেক,  ারক েুচে োেরবন,  ারক েুচে না ়োরবন। চকন্তু ইচন চগচেেবাবু, 

আিারদে সবাে চপনাে িনন, নাাঁরক চক এিনোরব চবদা ়ে করে ভদও ়ো  া ়ে  
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অিে কানেোরব বেে, আচি চকেু অনযা য কথাা বরেচে  চকেু কাজ কেরবন না, শুধু 

টাকা ভনরবন, আেও ভবচে টাকা িাইরবন, নরে নরে আিাে সবযনাে কোে ভিিা 

িাোরবন, সব আচি সহয কেব! আে কারুে নাি- াক হরে উচন সহয কেরন পারেন না। 

আচি চনরজে ভিিা ়ে এনোচন উরঠচে, এবাে আচি চনরজ নাটক চেেব, ভসই নাটকও 

ভদোে জনয দেযকো হািরে প ়েরব। ভদচেস, এটা আিাে িযারেঞ্জ।  

  

ন ়েনিচি বেে, আপনাে সরে ওাঁে িন কষাকচষ, ভস সব কথাা ওাঁে বাচ ়েরন চগর ়ে বেরন 

পােরনন। সবাে সািরন ওাঁরক অপিান কো চক চঠক হে  

  

অিে বেে, নুই চক সবাে হর ়ে আিারক ধিকারন এরসচেস  সবাই এেন আিাে চবরুরদ্ধ 

ভ াাঁট পাকারব! 

  

ন ়েনিচি বেে, ভস েকি চকেু না। আিাে চনরজেই ভেনেটা ভকিন কেরে, আচি ভকন 

েুরট চগর ়ে ওাঁে পার ়ে প ়েেুি না। ওে পা আাঁকর ়ে ধরে বেরন পােনাি, আপচন  ারবন 

না, আিারদে ভের ়ে  ারবন না! 

  

অিে বেে, নুই পার ়ে ধেরেও উচন ভঠরে চদরনন। ওাঁে দ ়ো িা ়ো ভনই। টাকাে গন্ধ 

ভপর ়েরেন ভ ! ক্লাচসক ভথারকও উচন টাকা চক কি ভপর ়েরেন  নবু ক্লাচসরকে ওপে ওাঁে 

ভকানওচদনই টান হ ়েচন। ভসচদনরক, ভোটোট বাহাদুরেে ভ  আসাে কথাা চেে, এরেন 

না, আিা ়ে কন অপিান সহয কেরন হে, ভসচদন চনচন আিাে পারে এরস দাাঁ ়োরন 

পােরনন না  আিারক দুরটা সান্ত্বনা বাকযও ভনা বেরন পােরনন! 

  

ন ়েনিচি বেে, আপচন ভ  ভ াটোটরক আিন্ত্রি জাচনর ়েচেরেন, ভসটা হ ়েরনা ওাঁে পেন্দ 

হ ়েচন। ভোটোটরক  াকাে আরগ চক চগচেেবাবুরক চজরজ্ঞস করেচেরেন?  

  

অিে বেে, আরগ চজরজ্ঞস কচেচন, চকন্তু পরে ভজরনও নন উচন আপচত্ত জানানচন! 
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ন ়েনিচি বেে, নেন আে আপচত্ত জাচনর ়েই বা কী োে  নেন আপচন ভিরন উরঠরেন, 

িনুচদযরক চবজ্ঞাপন, োটবাহাদুে আসরবন বরে কন েকি আচদরেযনা। আিারদে বাংো 

চথার ়েটারে সারহব-সুরবারদে  াকা াচকে এ হযাংোচি ভকন  আপচন ভ রি এ অপিান 

গার ়ে িােরেন। 

  

অিে একটুেি ভির ়ে েইে ন ়েনিচিে িুরেে চদরক। নােপে আরি আরি বেে, নুই 

আরগে চদনও এই কথাাটা বরেচেচে! ভোটোটরক  াকা হে, এটা নুইও িাসচন  

  

ন ়েনিচি দু’চদরক িাথাা ভনর ়ে বেে, শুরনই আিাে ভকিন ভ ন্না ভ ন্না কেচেে। ভকন 

সারহবরদে করুিাে চেচেচে হরন হরব আিারদে  

  

অিে বেে, নুই বুচঝ সেো ভ াষারেে কারে  ানা ়োন করে এই সব কথাা চেরেচেস  

কথাাটা। হ ়েরনা চঠক। ভক আিারক উরস্কৃ চদে, অিচন আচি ভনরি উঠোি। ন ়েন, ভনাে 

সরে আরগ। পোিেয কেরে আিারক এিন গুেুচেে কাজ কেরন হন না! এেন ভথারক 

ভনাে বুচদ্ধ-পোিেয চনর ়ে িেরে হ ়েরনা আিাে োেই হরব। ভনাে ভনা ভকানও স্বাথাযজ্ঞান 

ভনই! 

  

ন ়েনিচি বেে, স্ত্রীরোরকে পোিেয চনর ়ে আবাে ভকানও পুরুষিানুষ িরে নাচক  আচি 

এক নুে নােী, আিাে আে কী বুচদ্ধ আরে! আজরক আিাে কথাা শুরন একটু নেি 

হর ়েরেন, কাে আপনাে পাাঁিজন বনু্ধ আবাে আপনারক উচ ়ের ়ে চনর ়ে  ারব! 

  

অিে হনােোরব বেে, ভক ভ  বনু্ধ, ভক ভ  েত্রু, আজও চিনোি না! ন ়েন, বেরন 

পাচেস,  াে আচি ভকানও েচন কচেচন, বেং  থাাসাধয  ত্নআচত্ত কচে, ভসও ভকন আিাে 

েত্রুনা করে  

  

ন ়েনিচি িুপ করে েইে। 
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িরদে ভবানরে একটা িুিুক চদর ়ে অিে চজরজ্ঞস কেে, ভনাে ভসই কু ়েচন ভির ়েটা 

ভকাথাা ়ে ভগে  ভসই পুাঁচট, ভস আরে এেনও  

  

ন ়েনিচি বেে, নারক আিাে কারে ভেরেচে। দুরটা একটা গান ভেোচে। িরন হ ়ে 

পােরব। 

  

অিে বেে, চনর ়ে আচসস, সেীরদে দরে চেচ ়ের ়ে ভদব, নুই অনুরোধ করেচেস  েন। 

  

একটু ভথারি ভস আবাে বেে, ন ়েন, জাচন ভকানও চদন ভনাে ধো-রোাঁও ়ো পাব না। ভনাে 

িরনেও নে ভপোি না। নুই েগবারনে এক চবচিত্র সৃচি। 
  

ন ়েনিচি সরে সরে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, আচি এবাে  াই। 

৬১. েেৎ নারি একজন চেষয 

েেৎ নারি একজন চেষয একচট প্রকাণ্ড রুইিাে চনর ়ে এরসরেন কেকানা ভথারক। ভবেু ়ে 

িরঠে  ারট এরস চের ়েরে ভনৌরকা, েেরনে েূনয ঝুচ ়েরন করে ভসই িাে িাথাা ়ে চনর ়ে 

নািরে।  ারটে কারেই দাাঁচ ়ের ়ে চেরেন স্বািী ভপ্রিানন্দ, চনচন ভসই িাে ভদরে আাঁনরক 

উঠরেন। এ-চদক ও-চদক নাচকর ়ে চনচন চফসচফস করে েেৎরক বেরেন, িোই করেরেন 

কী  এন ব ়ে িাে এরনরেন, আপনাে গুরুে েেীে কী েকি োোপ জারনন না  িাে 

োও ়ো এরকবারে চনরষধ! ভকউ ভ ন ভদেরন না পা ়ে, চফচের ়ে চনর ়ে  ান, চফচের ়ে চনর ়ে 

 ান! 

  

েেৎ অপ্রস্তুন হর ়ে বেরেন, ভোরগে নাি করে এরনচে, ভফেন চনর ়ে  াব  

  

ভপ্রিানন্দ বেরেন, আজ েচববাে, আজ িাে-রোগ ভদও ়ো হ ়ে না, ও িাে োগরব না। 
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েেৎ নাাঁে েৃনযরক চফরে  াবাে চনরদযে ভদবাে জনয উদযন হরেন,  চকন্তু এে িরধয  াাঁে 

ভদোে চনচন ভদরে ভফরেরেন। 

  

অদূরে একটা গােনো ়ে বই হারন চনর ়ে বরস আরেন স্বািী চবরবকানন্দ, চনচন ভিাে নুরে 

বেরেন, ওটা কী ভে, েেৎ কী এরনরে  

  

কারে এরস উৎফুল্ল চবমিতর ়ে বেরেন, এন ব ়ে রুই, কী টাটকা, গা এরকবারে ভিকনাই 

চদরে, িুরেে কােটা োেিনন, এিন োসা জারনে রুই অরনক চদন ভদচেচন! োে োে, 

এিন িাে ভফেন চদরন আরে! 

  

ভপ্রিানন্দ সের ়ে বেরেন, নুচি এই িাে োরব নাচক  

  

ভপ্রিানরন্দে ে ়ে পাবাে কােি আরে। স্বািীচজে েেীে িারঝ িারঝ েুব োোপ হর ়ে পর ়ে 

বরে এেন এক চবচিত্র কচবোচজ চিচকৎসা িেরে। একুে চদন ধরে স্বািীচজরক শুধু দুধ 

ভের ়ে থাাকরন হরব, অনয সব চকেু োও ়ো চনরষধ, এিনকী এক ভফাাঁটা জে চকংবা এক 

চবন্দু নুনও োও ়ো িেরব না। জুন িারসে প্রিণ্ড গেি, এিচনরনই স্বািীচজ  ণ্টা ়ে িাে-

পাাঁি ভগোস জে পান করেন, টানা একুে চদন চনজযো কাটারন হরব! স্বািীচজ োচজ হর ়ে 

ভগরেন, এেন েুে করে জরেে ভগোস নুেরেও জে িুরেে িরধয  া ়ে না। করষে পাে 

চদর ়ে গচ ়ের ়ে পর ়ে, এিনই নাাঁে িরনে ভজাে। 

  

চকন্তু এিন িাে ভদেরে চক ভিাে ভফোরনা  া ়ে  

  

স্বািীচজ বেরেন, আচি োব ভকন! ভকানও েক্ত  চদ ভোগ ভদবাে সিল্প করে চকেু 

আরন, না ভদও ়োই উচিন। 

  

ভপ্রিানন্দ বেরেন, চকন্তু আজ ভ  েচববাে! 

  

স্বািীচজ বেরেন, অন চদন িানািাচনে কী আরে! েচক্তটাই আসে কথাা।  
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িােবাহরকে সরে সরে স্বািীচজও িেরেন োন্না রেে চদরক।  

  

প্রচনচদন ,ীোিকৃরষ্ণে নারি আোদা ভোগ োন্না হ ়ে। ভসই ভোরগে জনয কর ়েক টুকরো 

িাে সচের ়ে োো হে, বাচক িাে চদর ়ে িঠবাসীরদে িহারোজ হরব। 

  

স্বািীচজ ভপ্রিানন্দরক বেরেন, অরনক চদন আচি োাঁচধচন, আজ ভনারদে ভবাঁরধ োও ়োরন 

ইরে কেরে। িেোপাচনে ভজাগা ়ে কে ভনা! 

  

ভপ্রিানন্দ আবাে ে ়ে ভপর ়ে ভগরেন। িি ব ়ে উনুন, এন জরনে জনয োন্না চক ভসাজা 

কথাা  অসুা েেীে চনর ়ে গনগরন আাঁরিে পারে দাাঁ চ ়ের ়ে থাাকরন হরব। 
  

স্বািীচজ ভস আেিা উচ ়ের ়ে চদর ়ে বেরেন, আরে এককারে আিাে োন্নাে কন েে চেে, 

ভনাো জাচনস না। দযাে না, আজ ভনারদে ননুন েকি িারেে ভঝাে োও ়োব। দুধ িাই, 

দই িাই। োচিযরসচে আরে না  

  

নবীন সন্নযাসীো চে ়ে করে এে স্বািীচজে েন্ধনপ্রিােী ভদোে জনয। আজ নারদে কন 

ভসৌোগয! 

  

 থাাসির ়ে িধযােরোরজে  ণ্টা বাজে। ব্রহ্মানন্দ এরস বেরেন, হযাাঁ ভে নরেন, নুই এন 

করে োাঁধচে, নুই চনরজ োচব না, এটা ভকিন কথাা  আিো োই কী করে  

  

িািি চদর ়ে  ৎসািানয িারেে ভঝাে নুেরন নুেরন স্বািীচজ বেরেন, োাঁধুচনরক একটু 

ভিরে ভদেরন হ ়ে, নুন-টুন চঠক হে চক না। বাুঃ, সব চঠক আরে, আিাে এই  রথাি। 

  

োও ়োে বযাপারে সব েকি চবচধচনরষধ এেন ভিরন িেরেন স্বািীচজ, চকন্তু অনযরদে 

নৃচিে সরে ভোজন দৃেয ভদেরন নাাঁে োে োরগ। চনরজ না ভের ়েও োন্না করে চনচন 

আনন্দ পান! 
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স্বারাযে কােরি এেন নাাঁে বাইরে  াও ়ো-আসা বন্ধ। ভবেু ়ে িরঠই কাটারেন চদরনে পে 

চদন। ভকাথাাও বক্তৃনাে আিন্ত্রি গ্রহি কেরেন না। সাোচদন পঠন-পাঠরনই ভকরট  া ়ে। 

হ ়ে চনরজ প ়েরেন চকংবা িরঠে ব্রহ্মিােীরদে ভবদ ও গীনাোষয প ়োরেন। সংস্কৃৃন 

বযাকেি সম্পরকযও নাাঁে আগ্রহ বা ়েরে চদন চদন। 

  

জাপারন  াও ়ো হে না। চেকারগাে িনন ভটাচকও েহরেও একচট চবশ্ব ধিয সরিেরনে 

আর ়োজন িেরে, ভসোন ভথারক স্বািীচজে আিন্ত্রি এরসরে বােবাে। ভজা িযাকোউর েও 

েুব ইরে, চনচন জাপারন কাচটর ়েরেন অরনক চদন। ওকাকুো নারি জাপারনে এক চবচেি 

বযচক্ত চিচঠ চেেরেন, এিনকী জাহাজ ো ়ো প যন্ত পাচঠর ়ে চদরেন। কেকানা ়ে জাপারনে 

োজপ্রচনচনচধও একচদন ওই অনুরোধ জানারন এরেন িরঠ।  

  

স্বািীচজ প্রথারি োচজ হর ়েচেরেন। জাপান োেী সুন্দে ভদে, ফুরেে ভদে, েচবে ভদে। 

জাপান স্বাধীন ভদে, েচক্তোেী ভদে, চেরল্পান্নন ভদে, এচে ়োে গবয। জাপারনে সরে 

োেরনে আচত্মক সম্পকয াাপন চবরেষ জরুচে। চকন্তু িারঝ িারঝ েেীে আে বইরন িা ়ে 

না বরে স্বািীচজ আবাে দরি  ান। িৃনুযচিন্তা িারঝ িারঝই িরনারোরক কারো ো ়ো 

ভফরে।  চদ িেরনই হ ়ে, না হরে চবরদে-চবেুইরন চনচন িেরন িান না। ভকিন ভ ন 

ধােিা হর ়ে ভগরে, নাাঁে আ ়েু িচল্লে ভপরুরব না।  

  

আবাে িারঝ িারঝ েেীেটা িাো ভবাধ কেরেই নাাঁে ভেনরেে পচেব্রাজক সত্তাচট ভজরগ 

ওরঠ। নেন িরন হ ়ে, জাপারন  াও ়োটা ভ ন নাাঁে দাচ ়েরত্বে িরধয পর ়ে। 

  

এে িরধয ভজা িযাকোউ  ভসই ওকাকুো নারি েদ্ররোকচটরক চনর ়ে িরে এরেন 

কেকানা ়ে। ভবেু ়ে িরঠ ভদো কেরন এরেন ওকাকুো, নাাঁে সরে কথাাবানযা বরে 

স্বািীচজে ভবে োে োগে। ওকাকুো জাপারনে সািুোই বংরোদূ্ভন চবচেি এক বযচক্ত, 

সজ্জন, ভসৌজনযিচণ্ডন, স্বল্পবাক। চনচন একজন চেল্প-পচণ্ডন, চিন্তাচবদ ও কচব। 

ওকাকুোে সরে এরসরে ভহাচে নারি আে একচট নরুি, ভস অল্প বর ়েরসই ব্রহ্মি য ব্রন 

অবেম্বন করেরে, োেরন ভস ভবে চকেু চদন ভথারক সংস্কৃৃন চেো কেরন িা ়ে। আে 
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ওকাকুো িান ভবৌদ্ধ ধরিযে পীঠাান, জাপারনে চেল্প-সংস্কৃৃচনে ভপ্রেিা এরসরে ভ  োেন 

ভথারক, ভসই ভদেচটরক োে েকিোরব ভদেরন ও জানরন। 

  

ভজা িযাকোউ  এই ওকাকুো সম্পরকয উচ্ছ্বচসন। প্রািয প্রীচনে টারন চনচন োেন 

পচেিিা ভন কেরেনই, নােপে জাপারন চগর ়ে ওকাকুোে সংস্পরেয আরসন। এবং এাঁে 

প্রচন িুগ্ধ হন। ভজাে ধােিা, ওকাকুোে সরে স্বািী চবরবকানন্দে ভ াগার াগ  টরে একটা 

দারুি সিবিত ়ে হরব। 

  

ওাঁরদে ভদরে স্বািীচজে আবাে জাপারন  াও ়োে ইরে ভজরগচেে। ওকাকুো ভবাধগ ়ো ও 

বাোিসী ভদেরন িান, স্বািীচজ সদেবরে নাাঁে সেী হরেন। ভবাধগ ়ো ়ে োজকুিাে চসদ্ধাথায 

ভবাচধ োে করে ভগৌনি বুদ্ধ হন, আে বাোিসীে সচন্নকরট এক াারন চনচন প্রথাি নাাঁে 

বািী প্রিাে করেন, এই দুচট াান ভবৌদ্ধরদে অবেয দ্রিবয। ভবাধগ ়ো ়ে কাটারনা হে সান 

চদন। নােপে ভসোন ভথারক কােী।  

  

ভবাধগ ়োে িচন্দে চনর ়ে চহন্দু ও ভবৌদ্ধরদে চববাদ আরে। ভবাধগ ়োে ভিাহান্ত স্বািীচজরক 

সসিারন অেযথাযনা কেরেন, ওকাকুোে সরে ে য কাজযরনে একটা চিচঠ চেে বরে সোচে 

কিযিােীো নৎপে, ভসোরন ভকানও অসুচবরধ হ ়েচন। চকন্তু বাোিসীরন এরস সােনাথা াূপ 

দেযরন ভকানও বাধা না থাাকরেও কােীে প্রধান আকষযি ভ  চবশ্বনাথা িচন্দে, ভসোরন ভনা 

ওকাকুো ভ রন পােরবন না। স্ব ়েং ে য কাজযনরকও পুেীে িচন্দরে ঢুকরন ভদও ়ো হ ়েচন। 

  

স্বািীচজে ভকৌনুকপ্রবি িনচট ভনরি উঠে। ওকাকুোে চনচন আ ়োরে নাি চদর ়েরেন অে 

েুর ়ো। অিুে ভ িন িথুাো ভথারক কৃষ্ণরক চনর ়ে ভ রন এরসচেরেন, ভসই েকি ওকাকুোও 

স্বািীচজরক জাপারন চনর ়ে ভ রন এরসরেন, সুনোং নারিে চিে ো ়ো এই চিেটাও আরে। 

এেন এই অে েুর ়োরক চহন্দু সাজারেই হ ়ে। স্বািীচজ কাোরপর ়ে ভকাাঁিারনা ধুচন পচের ়ে 

চদরেন ওকাকুোরক, গার ়ে ভিেজাই, িাথাা ়ে চসরেে পাগচ ়ে, আে পার ়ে ঊ ়ে ভনাো 

নাগো। সবাই না ভদরে ভহরস বাাঁরি না। হাসরন হাসরনও সবাই স্বীকাে কেে, িাচনর ়েরে 

োেী সুন্দে। িরন হ ়ে ভ ন ভনপারেে োজবংরেে ভকানও প্রচনচনচধ।  
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স্বািীচজ বেরেন, ভদরো েুর ়ো, ওোরন চগর ়ে ভ ন আবাে িুে েুেে না! 

  

চবশ্বনারথাে গচে চদর ়ে ভহাঁরট চগর ়ে ওকাকুো চদচবয িচন্দে দেযন করে এরেন। 

  

কােীে পে ওকাকুো োেরনে আেও িচন্দে, াাপনয, চেল্পকীচনয, অজন্তাে গুহাচিত্র এই 

সব ভদোে ইরে প্রকাে কেরেন। চকন্তু বাোিসীরনই স্বািীচজে স্বাায চটকে না, েেীে 

আবাে দুবযে, চনচন ওই দেচট ভের ়ে চফরে এরেন কেকানা ়ে। 

  

িরঠে প্রােরি ব ়ে আিগােচটে নো ়ে একচট কযাম্প োট পানা থাারক। স্বািীচজ 

চবরকেরবো ভসোরন এরস বরসন, গল্প করেন চেষযরদে সরে। কেনও গেীে োরবে 

কথাা, কেনও হাসয পচেহাস। কচবোচজ ওষুরধ নাাঁে োচনকটা উপকাে হর ়েরে, িুরেে 

পাণু্ডে োব ভকরট ভগরে। অরনকোচন। 

  

কাে েুব একরিাট বৃচি হর ়েচেে, আজ আকাে গুরিাট, সকরেে গার ়েই দেদে  াি। 

স্বািীচজ বরস আরেন ভকৌপীন পরে, োচে গার ়ে, হারন হাঁরকা। চেষযরদে চনচন চগ্রক 

োস্কৃর যে সরে োেনী ়ে োস্কৃর যে নুেনা করে ভবাঝারেন, এিন সি ়ে একজন এরস 

বেে, ও স্বািীচজ, আপনাে ব ়ে হাাঁসচট ভ ন ভকিন কেরে। িরন হরে আে বাাঁিরব না। 

  

স্বািীচজ নৎেিাৎ কথাা থাাচির ়ে িিে হর ়ে ভনরি পর ়ে বেরেন, ভস কী ভে, িে ভনা ভদরে 

আচস! 

  

এে িরধয িরঠ স্বািীচজে অরনক ভপা য জন্তু-জারনা ়োে জুরটরে। গরু ভনা আরেই, না 

ো ়ো অরনকগুচে হাাঁস, কুকুে, োগে, হচেি, সােস। একটা িাচদ োগরেে নাি ‘হংসী’, 

নাে দুরধ সকােরবো স্বািীচজে িা হ ়ে। এক-একচদন চনচন ভসই িাচদ োগেচটরক চিনচন 

করে বরেন, হংসী। িা, আিারক একটু দুধ চদচব! আে একচট ভোট্ট োগেোনাে নাি 

িটে, নাে পার ়ে  ুেুে পোরনা, ভস সব সি ়ে স্বািীচজে পার ়ে পার ়ে ভ ারে। স্বািীচজ কথাা 

বেরে ভস ভ ন চঠক ভবারঝ। স্বািীচজ অরনকরক বরেন, এই িটরুটা আরগে জরন্ম চনি ়েই 

আিাে ভকউ হন! হচেিটারক চনর ়েও প্রা ়েই দুরোগ হ ়ে, িারঝ িারঝই ভস িরঠে সীিানা 
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োচ ়ের ়ে িরে  া ়ে। একবাে ভনা চদন চনরনক নারক পাও ়ো ভগে না, স্বািীচজে দুচিন্তাে 

অন্ত ভনই, অরনক ভোাঁজােুাঁচজে পে নারক ধরে আনা হে।  

  

স্বািীচজ চগর ়ে ভদেরেন, োজহংসচট ভকিন ভ ন ভনচনর ়ে পর ়েরে, িারঝ িারঝ িাথাা 

ঝাাঁচকর ়ে চঠক সচদয ঝা ়োে িনন েব্দ কেরে। 

  

স্বািীচজ হাাঁটু ভগর ়ে বরস পর ়ে বেরেন, ইস, কাে সাোচদন বৃচিে িরধয বাইরে চেে, নাই 

ঠাণ্ডা ভেরগ ভগরে ভবাধ হ ়ে! 

  

একজন বৃদ্ধ সাধু না শুরন বেরেন, হা ়ে ভে, কী চদনকােই পর ়েরে।  ভ াে কচে! বৃচি 

চেজরে  চদ হাাঁরসেও সচদয োরগ, বযােও হাাঁিরন শুরু করে, নেন আে ভবাঁরি ভথারক োে 

কী! 

  

স্বািীচজ ভহরস উঠরেন। 

  

চকন্তু অরনক ভসবা- রত্নও োজহংসচটরক বাাঁিারনা ভগে না। নাে ভেষ িুহূনয আসাে পে 

স্বািীচজ িুপ করে ঠা ়ে বরস েইরেন। এই িৃনুযদৃেয নাাঁরক উদাস কভে োেে অরনকেি। 

  

স্বািী অলিনানন্দ িরঠে বযবহারেে জনয একচট নচেনেকাচেে ভেন করেরেন, স্বািীচজে 

োগে-হাাঁস-হচেরিো না নি করে ভদ ়ে, ভস জনয ভসোরন একটা ভব ়ো বাাঁধরন হরব। িরঠে 

জচি সাফ কো ও িাচট কাটাে কাজ করে একদে সাাঁওনাে নােী-পুরুষ। নারদে 

কর ়েকজনরক ভব ়ো বাাঁধাে কাজ ভদও ়ো হে, স্বািীচজ চনরজ নদােচক কেরন োগরেন। 

ভপা য প্রািীগুচেে ওপে ভকউ োগাোচগ কেরে নাাঁে সহয হ ়ে না। 

  

সাাঁওনােো কারজ ফাাঁচক চদরন জারন না। সকাে ভথারক একটানা কাজ শুরু করে, দুপুরে 

একটুেরিে চবেচনরন চকেু োবাে ভের ়ে ভন ়ে, আবাে কাজ। ওো চনরজরদে োবাে সরে 

চনর ়ে আরস। পুটুচেরন বাধা শুধু চির ়ে আে োনকর ়েক বানাসা। স্বািীচজ ওরদে োও ়ো 

ভদেরন ভদেরন োরবন, ভপাোও-িাংস, েুচি-পরোটা, সরন্দে-েসরগাল্লা, আে কন েন্ধন 
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চেরল্পে উৎকৃি সব নিুনা আরে এ ভদরে, এই িানুষগুরো ভকানও চদন নাে স্বাদও ভপে 

না। অথাি এোই প্রকৃনপরে ভদেটা িাো ়ে। এো িাষ করে, কে-কােোনা ়ে োরট, পথা 

কনচে করে, ভসনু বানা ়ে। প্রচনচদন এোই  াি ে ়োরে েূচিরন। এিনকী ভিথাে-

িুফোসোও দু-এক চদন কাজ বন্ধ কেরে েহেগুচেরন হাহাকাে পর ়ে  ারব। অথাি এো 

চিেকারেে গচেব।  াো জাচনে ভিরুদণ্ড, নাোই চকনা চনিু জান, পচনন, অেুৎ! অদু্ভন 

এই ভদে। এরদে উন্নচন  টারন না পােরে গীনা, ভবদ, ভবদান্ত-রফদান্ত সব চিরথায 

  

স্বািীচজ োবরেন, একচদন এরদে উত্তি সব সুোদয ভবাঁরধ োও ়োরে ভকিন হ ়ে  

  

ওরদে সদারেে নাি ভকিা, নাে সরে স্বািীচজে ভবে োব হর ়ে ভগরে ক’চদরন। চনচন 

েুাঁচটর ়ে েুাঁচটর ়ে ওরদে  ে-সংসাে ও সিারজে কথাা চজরজ্ঞস করেন। কারজে সি ়ে গল্প 

কো অবেয ভকিাে পেন্দ ন ়ে, ভস কেনও আপচত্ত করে বরে, ওরে স্বািীবাপ, নুই 

আিারদে কারিে সি ়ে এোনরক আচসস না। ভনাে সরে কথাা বেরে কাজ বন্ধ হর ়ে  া ়ে, 

পরে বুর ়ো বাবা আিারদে বকরব। 

  

স্বািীচজ হাসরন হাসরন বরেন, না ভে, আচি থাাকরে বুর ়ো বাবা বকরব না! 

  

একচদন ওো  েন চির ়ে বানাসা ভোগ চদর ়ে িধযােরোজ সােরে, নেন স্বািীচজ চজরজ্ঞস 

কেরেন, ভকিা, আচি একচদন োন্না কেব, ভনাো োচব! 

  

ভকিা একটুেি চিন্তা করে িাথাা ভনর ়ে বেে, না, না ভনা পােব না। আিো ভনারদে 

িনন সাধুরদে ভোাঁও ়ো োই না। এেন চবর ়ে হর ়ে ভগরে, ভনারদে ভোাঁও ়ো নুন ভেরে 

আিারদে জান  া ়ে ভে বাপ! 

  

এ কথাা শুরন স্বািীচজ ভ িন িিরক উঠরেন, ভনিন িজাও ভপরেন। দুরগযে না হরে একটা 

অনয চদকও আরে! জানযচেিানী বািুনকার ়েনো এরদে চনিুবিয িরন করে, এরদে হারনে 

ভোাঁও ়ো ো ়ে না। এোও আবাে নথাাকচথান ভসইসব উাঁিু জারনে হারনে ভোাঁও ়োরক 

অপচবত্র ভবাধ করে! ভবে হর ়েরে! এরদেও আত্মসিান ভবাধ প্রবে।  
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চনচন হাসরন হাসরন বেরেন, নাই ভনা, নুন ভেরে ভনাদে জান  া ়ে! নুন ো ়ো ভকানও 

োবাে ভেরন পাচেস! 

  

ভকিা নারন সিচন জানাে। চকন্তু চবনা নুরন চকেু োন্না কো কী করে সম্ভব  নাই স্বািীচজ 

আে ভস চদরক ভগরেন না, চনচন ওরদে জনয েুচি, চিচহদানা, োজরোগ, সরন্দে, দই 

আনারেন প্রিে সবাইরক পান ভপরন বচসর ়ে বেরেন, এরকবারে ভপট েরে ভেরন হরব, 

ভ - ন পােচব। 

  

স্বািীচজে এই ননুন ভে ়োে ভদোে জনয অরনরক চে ়ে করে এে। ভসই সাাঁওনাে 

,িজীবীো অবাক হর ়ে পেস্পরেে চদরক নাকারে, আে একটা একটা োবাে িুরে 

নুেরে। ভবচেে োগগুচেেই নাো নাি জারন না, কেনও ভিারেও ভদরেচন। চকন্তু নাো 

ভোেী, বুেুেুে িনন হাপুস-হাঁপুস করে। োরে না, এক-একটা বস্তু িুরে নুরে আরগ 

স্বাদ চনরে, নােপে িাথাা না ়েরে। 

  

স্বািীচজ চজরজ্ঞস কেরেন, কী ভে, োে োগরে  ভকানওটারনই নুন ভনই। 

  

ভকিা বেে, হাাঁ ভে বাপ, নুন ো ়োও োে চজচনস হ ়ে বরট! 

  

স্বািীচজ আপনিরন বেরেন, নাো ়েি, নাো ়েি! আিাে জীবন্ত নাো ়েরিে ভোগ হে 

আজ! 

  

সাাঁওনােো িরে  াবাে পে একজন চেষয বেে, ভোকগুচে ভকিন আনন্দ করে ভেে। 

ভদরে ব ়ে োে োগে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, এক-এক সি ়ে ইরে করে িঠ-ফঠ সব চবচি করে চদই, এই সব 

গচেব-দুুঃেী-দচেদ্র নাো ়েিরদে সব চবচের ়ে চদই। আিো সন্নযাসী, আিারদে ভনা 

গােনোই োে, ভদরেে ভোক ভেরন পেরন পারে না, আিো ভকান প্রারি িুরে অন্ন 
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নুেচে  ভদে, এো ভকিন সেে, এরদে চকেু দুুঃে দূে কেরন পােচব  ননুবা ভগরু ়ো 

পরে আে কী হে  

  

দু-িােরট চদন েেীে োে থাাকাে পরেই আবাে হঠাৎ হাাঁপাচনে টান ওরঠ। একটু হাাঁটরনও 

কি হ ়ে। বহিূরত্রে প্ররকারপ একটা ভিারেে দৃচিেচক্ত প্রা ়ে ভগরে। এই সি ়ে িেুরক 

চব,াি ভদও ়ো উচিন, চকন্তু স্বািীচজে পারঠে ভনো চদন চদন বা ়েরে। িরঠে গ্রন্থাগারেে 

জনয এক ভসট এনসাইরক্লাচপচ  ়ো চব্রটাচনকা ভকনা হর ়েরে, নাই চনচন পর ়ে  ারেন েরণ্ডে 

পে েণ্ড। চেষযরদে চনর ়ে  েন োস্ত্র প ়োরন বরসন,  ণ্টাে পে  ণ্টা ভকরট  া ়ে। োত্রো 

অচাে হর ়ে উসেুস করে, চেেরকে হাঁে ভনই। 

  

উত্তে ও পচিি োেরনে অরনকগুচে াান সফে করে ভজা িযাকোউ  ও ওকাকুো চফরে 

এরসরেন কেকানা ়ে। প্রা ়েই িরঠ আরসন দুজরন, ইংচেচজ জ্ঞারনে স্বল্পনাে জনয 

ওকাকুো চবরেষ কথাা বরেন না, ভজা িযাকোউ ই বাকযাোপ িাোন, এই জাপাচন বনু্ধচট 

সম্পরকয ভজা উচ্ছ্বচসন। প্রা ়ে সিবর ়েসী এই িানুষচটরক স্বািীচজেও োে োরগ, িরঠ 

সকরেে সরে সাধােি আহাে চনচন নৃচি করে োন, কাোকাচে জা ়েগাগুচে  ুরে  ুরে 

ভদরেন। একচদন ভনা এক কাণ্ডই হে। গোবে চদর ়ে সদেবরে ভবেু ়ে িরঠ আসচেরেন 

ওকাকুো। হঠাৎ ভসই ভনৌরকা উরে ভগে। েবে ভপর ়ে স্বািীচজ হন্তদন্ত হর ়ে  ারটে চদরক 

ভদৌর ়ে ভ রন ভ রন সবাইরক বেরেন, ‘ওরে চেগচগে দযাে দযাে ওকুেেুর ়ো  ুরব ভগে 

চক না, সাাঁনাে জারন চক না নাই বা ভক জারন!’  

  

চকচিৎ হাবু ুবু ভের ়ে ওকাকুো ভবাঁরি ভগরেন ভস  াত্রা। নাাঁে িুেিণ্ডরে অবেয আনরিে 

ভেেিাত্র ভনই। আরগে িননই গম্ভীে, ভ ন চকেুই  রটচন। স্বািীচজ নাাঁে চেরজ ভপাোক 

োচ ়ের ়ে, চনরজে একপ্রা ভপাোক পচের ়ে চদরেন। 

  

জাপারন আে  াও ়ো হরব না, এ চবষর ়ে স্বািীচজ এেন িনচাে করে ভফরেরেন। ওকাকুো 

নবুও অচনচদযিকাে োেরন ভথারক  াও ়োে পচেকল্পনা চনর ়েরেন। িারঝ িারঝ স্বািীচজে 

েটকা োরগ, শুধু নাাঁরক আিন্ত্রি জানারনা চকংবা োেরনে চেল্প পুোকীচনযগুচে দেযনই 
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ন ়ে, ওকাকুোে আেও ভ ন চকেু একটা উরিেয আরে। ভসটা চনচন েুরে বরেন না। 

ওকাকুোে জীবন াত্রা ভোগী পুরুষরদে িনন, দাচি ইচজপচে ়োন চসগারেট োন 

অনবেন, স্বািীচজরকও োও ়োন, স্বািীচজে অনুরোরধ একচদন হাঁরকা ভটরন ভদেরন চগর ়ে 

কােরন কােরন দি আটরক  াবাে উপিি, ভসটা নাাঁে সহয হ ়েচন। স্বািীচজ শুরনরেন, 

ওকাকুোে িদযপারনে অরেযস আরে। জাপারন অবেয ভবৌদ্ধ িরঠে সন্নযাসীোও িদযপান 

করেন, ভসোরন এটা চকেু ভদারষে িরন কো হ ়ে না। ওকাকুোে সাজরপাোকও েুব দাচি, 

ভসই জনয ভকউ ভকউ নাাঁরক চপ্রি ওকাকুো, চকংবা কাউন্ট বা বযােনও বরে। এিন িানুষ 

ভবেু ়ে িরঠ এরস কী পারবন, এোরন ভনা শুধু নযাগ। ভজা িযাকোউর ে উৎসারহে 

আচনে যই চক এোরন  ন  ন আসাে কােি  

  

প্রা ়ে ভপৌরন দু বেে বারদ ভদরে চফরে এরেন চনরবচদনা। চব্রটাচনরন স্বািীচজে সরে নাাঁে 

ভেষ ভদো হর ়েরে, নােপে চনরবচদনা চফরে চগর ়েচেরেন ইংেযারি, স্বািীচজ ভবচের ়ে 

পর ়েচেরেন ইউরোপ পচেভ্রিরি। এে িরধয চনরবচদনাে িনজগরন ভ  চবপুে পচেবনযন 

 রট ভগরে, নাে অল্পই আোস ভপর ়েরেন স্বািীচজ। এ চনরবচদনা আে স্বািী চবরবকানন্দে 

ভসই ো ়ো-অনুগাচিনী নন। এেনও এই চনরবচদনা অবেযই স্বািীচজে েক্ত এবং চেষযা, 

চকন্তু আরগ চ চন চেরেন চনরবচদনাে োজা, চ চন চেরেন প্রেু, এেন চনচন গুরু, এেন 

চনচন চপনাে িনন। 

  

স্বািীচজরক এনচদন পে ভদরে চনরবচদনাে িরে জে এরস ভগে।  াাঁে চেে ভদবদূেযে 

রূপ, নাাঁে এ কী ভিহাো! এক িেু প্রা ়ে কানা, পা দুরটা ভফাো ভফাো, গার ়েে িাি ়ো 

েসেরস হর ়ে ভগরে, েেীরেে আকৃচন ভকিন ভ ন ভবটপ।  

  

স্বািীচজ চেষযাে অবাা ভদরে ভকৌনুক করে বেরেন, কী, আিারক কদনযগুরু শুিািার যে 

িনন ভদোরে না  

  

চনরবচদনা চকেু বেরন পােরেন না। 
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স্বািীচজ প্রসে পাোবাে জনয বেরেন, আবাে স্কৃুেটা িােু করো, করব ভথারক প ়োরন 

শুরু কেরব  

  

চনরবচদনা িৃদুস্বরে বেরেন, সািরনই সেস্বনী পুরজা। োবচে, স্কৃুরে সেস্বনী পুরজা করে 

সবাইরক  াকব। 

  

স্বািীচজ বেরেন, েুব োে, েুব োে, ধুিধাি করে পুরজা োচগর ়ে দাও! জারনা ভনা, 

আিো গন বেে ভবেু ়ে িরঠ দুগযাপূজা করেচে ঢাক ভঢাে চপচটর ়ে। এেন আে ভকউ সহরজ 

আিারদে ভম্লে-র াঁষা বেরন পােরব না। 

  

কথাা বেরন বেরন ওকাকুো ও ভজা িযাকোইে এরস ভগরেন। স্বািীচজ ওকাকুোে সরে 

পচেি ়ে করে চদরেন চনরবচদনাে। ওকাকুো চবরেষ চেিনাে সরে িাথাা ঝুাঁচকর ়ে 

চনরবচদনাে একচট হান গ্রহি করে অচেবাদন জানারেন।  

  

চনরবচদনা িন্ত্রিুরগ্ধে িনন নাচকর ়ে েইরেন ওকাকুোে চদরক। ভ ন চনচন নাাঁে স্বরপ্নে 

পুরুষরক ভদেরেন। 

  

চনরবচদনাে সরে ওকাকুোে এই প্রথাি সাোৎকাে। নবু চনরবচদনাে এিন োবাচবি 

অবাা ভদরে ভকৌনূহেী হর ়ে স্বািীচজ চজরজ্ঞস কেরেন, কী বযাপাে, ভনািারদে আরগ 

ভদো হর ়েরে নাচক  

  

চনরবচদনা বেরেন, না। আরগ ভদচেচন, নরব ওাঁে চবষর ়ে আচি অরনক চকেু পর ়েচে। ভজা 

আিারক জাপান ভথারক অরনক কাগজপত্র পাচঠর ়েরে চবরেরন। ওাঁে কিয পচেকল্পনা চবষর ়ে 

আচি জাচন। 

  

স্বািীচজ অনুেব কেরেন, নাাঁে জানা ও চনরবচদনাে জানাে িরধয ভ ন অরনক নফান। 

  

ভজা বেে, স্বািীচজ, আিারদে ধীোিানা, ,ীিনী ওচে বুেও চফরে এরসরেন, চনচন পরে 

আপনাে সরে ভদো কেরন আসরবন। চনচন উরঠরেন আরিচেকান কনসুরেরট। ভসোরন 
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এই সিারহে ভেরষ চনচন একটা পাচটযরন িাননী ়ে ওকাকুোে সরে কেকানাে চবচেি 

িানুষরদে পচেি ়ে কচের ়ে চদরন িান। অরনকরক  াকরবন। আপনারক চনচন চবরেষ করে 

আিন্ত্রি জাচনর ়েরেন। 

  

স্বািীচজ ধীরে ধীরে িাথাা ভনর ়ে শুষ্ক করি বেরেন, না, আচি আে ভকাথাাও  াই না।  চদ 

বা কেনও গো ভপরোই, না হরে িার ়েে সরে ভদো কেরন  াই। ভকানও সািাচজক 

অনুষ্ঠারন আে আিাে ভ রন ইরে করে না। 

  

ভজা বেে, এটা ভনা চঠক সািাচজক অনুষ্ঠান ন ়ে। োেন ও জাপারনে কিত্রী বন্ধরনে জনয, 

আপচন িধযিচি হর ়ে থাাকরবন। 

  

স্বািীচজ বেরেন, এ ভদরে অরনক ব ়ে ব ়ে িানুষ আরেন, নাাঁরদে  ারকা। আিারক বাদ 

চদরেও িেরব। আচি ভনা আে ভবচেচদন ভনই! 

  

ভজা বেে, আপনাে িুরে এই কথাা শুনরন িাই না। 

  

চনরবচদনা ভজা’ে চদরক নাকারেন। স্বািীচজ একবাে না বেরে নাাঁরক আে োচজ কোরনা 

প্রা ়ে অসম্ভব, না চনচন জারনন। ওকাকুো গোে চদরক ভির ়ে চসগারেট ভটরন  ারেন 

আপনিরন, ভ ন এ আরোিনা ়ে নাাঁে ভকানও অংে ভনই।  

৬২. োেনবষয ভথারক চকেুচদন দূরে 

ভথারক 

োেনবষয ভথারক চকেুচদন দূরে ভথারক চনরবচদনা োেনবষযরক োেোরব চিনরন পােরেন। 

স্বািী চবরবকানন্দে কাে ভথারকও চকেুচদন নাাঁে দূরে থাাকাে প্রর ়োজন চেে। স্বািীচজে 

প্রবে বযচক্তত্ব চহিাে ়ে পবযনরকও আ ়োে করে চদরন পারে। 
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প্রথািবাে চনরবচদনা োেরন এরসচেরেন ধিযী ়ে নৃষ্ণা ়ে। বযথায ভপ্ররি চবদীিয  দর ়ে সহসা 

স্বািী চবরবকানন্দে িনন এক অসাধােি পুরুরষে সাচন্নরধয এরস ভেরবচেরেন, ইচনই 

নারক সাো জীবরনে পথা চনরদযে কেরবন। োেরন অবাারনে সি ়ে ভদরেচেরেন, এ 

ভদরেে িানুরষে অচেো, দাচেদ্রয, অসহা ়েনাে িরধযও কন সেেনা, কন স দ ়েনা। 

চনচন চঠক করেচেরেন, স্বািীচজে দূনী চহরসরব এইসব িানুষরদে ভসবা, এোরন 

চেোচবিােই হরব নাাঁে জীবরনে ব্রন। নােপে আেও চকেু িানুরষে সংস্পরেয এরস, 

োেন ভ্রিরিে সি ়ে চনরজেও চকেু চকেু অচেজ্ঞনাে প যারোিনা করে নাে দৃচিেচে 

বদরে ভগে। চনচন বুঝরন পােরেন, োেরনে ভকাচট ভকাচট িানুরষে িুরে ভেো ের ়েরে 

পোধীননাে জ্বাো, ভবদনা, অপিান। এ ভদরেে দাচেদ্রয, অচেো ইনযাচদ সব চকেুে িূরে 

আরে পোধীননা। একটা ইস্কৃুে েুরে পরনরো, কুচ ়েটা ভির ়েরক ভেোপ ়ো চেচের ়ে চকংবা 

ভোগ-িহািােীে সি ়ে দুিােরট বচিরন ভসবাকিয িাচের ়ে ভসই িূে সিসযাে গার ়ে একচট 

আাঁি ়েও কাটা  ারব না। চবরদচে োসকরদে দূে করে চদর ়ে স্বাধীননা অজযনই এেন প্রথাি 

ও প্রধান কাজ। 
  

চকন্তু ভবদারন্তে িিযা ়ে চকংবা চহন্দু ধরিযে পুনরুিান প্ররিিা ়ে চক স্বাধীননাে পুনরুদ্ধাে 

সম্ভব  ভস চক ঝর ়েে সি ়ে উটপাচেে বাচেরন িুে গুাঁরজ থাাকাে িনন ন ়ে  

নরো ়োেবন্দুক কািারন সেস্ত্র োসকর,িী এই িূচনযপূজকরদে ধরিযে উিান-পনরনে 

ভনা ়োক্কা করে না। ভবে কর ়েক েনাব্দী ধরে। চহন্দুরদে  ুদ্ধ েিনাে ভকানও ইচনহাস 

ভনই, নাো অস্ত্র ধেরনই েুরে ভগরে। িুসেিানো ভ াদৃ্ধজাচন হরেও নাো এেন চনেস্ত্র ও 

অবদচিন, ভ ন অরনকটা ভনোে  ুরি আেন্ন, নাই ভশ্বনাে প্রেুো চনচিরন্ত এই সাম্রাজয 

ভোষি করে িরেরে। 

  

চনরবচদনা একসি ়ে ভদবী কােীে িাহাত্ম চবষর ়ে বক্তৃনা চদর ়েরেন। কােী দা িাদাে নারি 

পুচিকা প্রকাে করেরেন। এবারে চবরেরন অবাারনে সি ়ে নাে উপেচি হে, ওসরবে 

এেন প্রর ়োজন ভনই, এেন নাে একটা ননুন বই ভেো উচিন, ভসই বইর ়েে নাি হরব 

স্বাধীননা। 
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স্বাধীননা! স্বাধীননাে রূপ ভ  কী েকি নাই-ই ভ  অচধকাংে োেনবাসী জারন না। বহ 

বেে ধরে পোধীননাে অপিান সইরন সইরন নাো স্বাধীননাে স্বাদই েুরে ভগরে। 

চেচেন ভোরকোও িরন করে, ইংরেজো ভ ন ভদবনারদে িনন অপোরজ ়ে, নারদে 

চবনা ়েন কোে ভকানও প্রশ্নই ওরঠ। না। বেং ইংরেচজ োষা ়ে নারদে কারে আরবদন-

চনরবদন- চেো ভির ়ে চকেু সুর াগ-সুচবরধ আদার ়েে ভিিা কোই ভ, ়ে। 

  

স্বাধীননা চবষর ়ে োেনী ়েরদে এই চনসৃ্পহ োবটা চনরবচদনারক বযচথান করে। আত্মি যাদা 

জ্ঞান না থাাকরে ভকানও জাচন চক ব ়ে হরন পারে  একটা  টনা িরন প ়েরে চনরবচদনাে 

শুধু দুুঃে ভবচে ন ়ে, োগও হ ়ে। 

  

ইংেযারি এেন ভবে চকেু োেনী ়ে আরে, নারদে কর ়েকচট সচিচনও আরে। কর ়েক বেে 

আরগ ভকিচব্ররজে ইচি ়োন িজচেস নারি একচট সচিচন সো ভ রক দুজন োেনী ়েরক 

সংবধযনা জাচনর ়েচেে সা ়েম্বরে। ভসই দুজন োেনী ়ে ভক ভক  অনুে িযাটাচজয ও েিচজৎ 

চসংচজ! অনুে িযাটাচজয আই চস এস পেীো ়ে সিি ইংরেজ পেীোথাযীরদে চ চের ়ে প্রথাি 

াান অচধকাে করেরে, আে োেরনে এক ভদেী ়ে োরজযে োজকুিাে, চবরেরনই 

প্রচনপাচেন েিচজৎ চসংচজ চিরকট ভেো ়ে েন োন করেরে। এই এাঁরদে কৃচনত্ব! 

োেনী ়ে আই চস এস-ো ইংরেজরদে উ্চপ ভবনরনে েৃনয, আে েিচজৎ চসং চিরকট 

ভেো ়ে চনরজে ভদরেে চকেুিাত্র ভগৌেব বৃচদ্ধ করেনচন, চনচন ইংেরিে দরেে একজন 

ো ়োরট ভেরো ়ো ়েিাত্র। ভস  াই ভহাক, ওই দুজরনে গো ়ে িাো পোরনা হর ়েরে চঠক 

আরে, চকন্তু ভসই সি ়ে েিরন স্বািী চবরবকানন্দ ও জগদীেিন্দ্র বসু এরস ের ়েরেন, 

ভদরেে িুরোজ্জ্বেকােী এই দুই সন্তানরক সংবধযনা জানাবাে কথাা ওই ইচি ়োন িজচেরসে 

একবােও িরন পর ়েচন! এিনকী স্বািী চবরবকানন্দ ভসই সো ়ে উপচান চেরেন, নবু 

ভকউ নাে করি িাো ভদ ়েচন। সংবধযনাে োষরি ইংরেজ ভনাষরিে সুে ঝরে প ়েচেে। 

  

পোধীন ভদে বরে োেনরক পৃচথাবীে অনয ভদেগুচে ভ  কন অবজ্ঞা করে, না চক 

োেনী ়েো ভবারঝ না  
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চনউ ই ়েরকয চবচপনিন্দ্র পাে নারি এক ব্রাহ্ম ভননাে সরে চনরবচদনাে ভদো হর ়েচেে। 

চনচন এরকশ্বেবাদ প্রিাে কেরন চগর ়েচেরেন ভসোরন। ভোকচট ব ়ে নাচকযক। চনরবচদনাে 

সরে এক একচদন নাে প্রা ়ে ঝগ ়ো ভেরগ ভ ন। ,ীোিকৃরষ্ণে অনুগািী কােীপূজকরদে 

ব্রাহ্মো চকেুরনই ভিরন চনরন পারেন না। ঝগ ়ো হরেও প্ররনযকবােই ভেরষে চদরক হাচস 

িুরেই চবদা ়ে চনরনন চবচপন পাে, নাে েদ্রনা ভবাধ আরে।  

  

এই চবচপন পারেে একচট অচেজ্ঞনাে কথাা শুরন িরন ভবে দাগ ভকরটচেে চনরবচদনাে। 

ভকানও এক াারন চবচপনিন্দ্র ভবে উিীপনাে সরে বক্তৃনা চদচেরেন, ভেষ হবাে পে 

এক ভসৌিযদেযন আরিচেকান নাে কাাঁধ েুাঁর ়ে বরেচেরেন, েদ্রিরহাদ ়ে, আপচন পোধীন 

ভদরেে িানুষ, ইংরেরজে দাস, আপচন এোরন ধরিযে কথাা ভোনারন এরসরেন, নারন ভক 

গুরুত্ব ভদরব  আরিচেকানো ইংরেরজে সরে ে ়োই করে স্বাধীন হর ়েরে, নাো িরন করে, 

আপনারদে ভ টা আসে কাজ ভসটাই কেরেন না। আরগ আপনাে ভদে স্বাধীন ভহাক, 

নােপে নত্ত্বকথাা ভোনারন আসরবন। 

  

কথাাটা শুরন চবচপনিরন্দ্রে িুরোনা চববিয হর ়ে চগর ়েচেে। আরিচেকান েদ্ররোকচটে বারকয 

উগ্রনা চেে না, বনু্ধরত্বে োব চেে, নাে বক্তরবযে স্পি সনযনা ধাক্কা ভিরেচেে 

চবচপনিরন্দ্রে বুরক। পোধীন িানুরষে িুরে ব ়ে ব ়ে কথাা িানা ়ে না। এোনকাে ভোক 

আ ়োরে হারস  স্বািী চবরবকানন্দ ভ  এন বক্তৃনা চদর ়ে ভগরেন, নাে ফে ভেষ প যন্ত কী 

হরব বক্তৃনা সো ়ে চকেু ভকৌনূহেী ও হজুগচপ্র ়ে ভোরকো এরস চে ়ে জিা ়ে। সংবাদপরত্র 

নাাঁে বাচগ্মনা ও ভিহাোে প্রেংসা োপা হর ়েরে, চকন্তু ভেষ প যন্ত কন জন নাাঁে অনুগািী 

হর ়েরে  দে বারো জরনে ভবচে ন ়ে। নাাঁে প্রধান েক্ত ভনা গুচটকনক চবধবা ও কুিােী 

িচহো। চবচপনিন্দ্র চঠক কেরেন, ধরিযে নত্ত্বকথাা প্রিাে আপানন িুেনুচব থাাক। ভদরে 

চফরে চগর ়ে চনচন োজনীচনরন অংে ভনরবন। োজলনচনক হাচন ়োে চহরসরব প্রকাে কেরবন 

চনজস্ব পচত্রকা। এ পোধীননাে জ্বাো এবং ভোচষন চনরষ্পচষন োেনী ়ে জনগরিে অবাা 

সম্পরকয স্বািী চবরবকানন্দ সমূ্পিয সরিনন। প্রথাি প্রথাি োেরন চগর ়ে চনরবচদনা সব চকেু 

ভদরেই িুগ্ধ হরনন, োেরন িুচে- াকাচন-নেহনযাে সংেযা েুব কি ভদরে চনরবচদনা 
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একচদন উচ্ছ্বচসন হর ়ে বরেচেরেন, োেনী ়েো কী োচন্তপূিয জাচন! না শুরন স্বািীচজ ভেষ 

ও চবষাদ চিচ,ন করি বরেচেরেন, িৃরনে সাচত্ত্বকনা! এ জানটা এিনই চনজযীব  র ়ে 

ভগরে ভ  োে করে গুণ্ডাচি- াকাচনও কেরন পারে না! 

  

আে একচদন চনচন কথাা ়ে কথাা ়ে বরেচেরেন, আচি ফুটবে ভেো পেন্দ কচে। নাে কােি 

নারন োচথাে বদরে োচথা ভদও ়ো  া ়ে। এ কথাা ়ে চক একটা সুক্ষ্ম ইচেন চেে না  চনচন 

আ ারনে বদরে প্রনযা ারন চবশ্বাসী। 

  

স্বািীচজ আেও বরেরেন, োেনবষয জ ়ে কো ইংরেজরদে পরে এন সহজ হর ়েচেে ভকন  

ভ রহনু নাো একটা সঙ্ঘবদ্ধ জাচন চেে, আে আিো না চেোি না।…এেন 

জনসাধােিরক চেচেন কো এবং নারদে উন্নন কোই জানী ়ে জীবন-গঠরনে পন্থা। 

এেকি কথাা স্বািীচজ বােবাে বরেরেন, োেরনে জনসাধােিরক সঙ্ঘবদ্ধ কেরন হরব। 

  

চকন্তু ভস দাচ ়েত্ব ভক ভনরব  ভননৃত্ব ভদবাে ভ াগযনা স্বািী চবরবকানন্দে ভির ়ে আে কাে 

ভবচে  চনচন োষা ়ে আগুন ভোটারন পারেন, িানুষরক উিুদ্ধ কোে অসীি েিনা ের ়েরে 

নাে। কাশ্মীে ভথারক কনযাকুিােী প যন্ত নাে পচেচিচন, অরনক ভদেী ়ে োজা নাে েক্ত। 

চনচন  চদ ভদরেে িানুষরক পোধীননাে েৃঙ্খেরিািরনে জনয ঐকযবদ্ধ হবাে আহ্বান 

জানান, নরব হাজাে হাজাে িানুষ নাাঁে পারে এরস দাাঁ ়োরব। নাে চনরদযরে ইংরেজরক 

না ়োবাে জনয নাো হারন অস্ত্র নুরে ভনরব। চনরবচদনা ভ ন কল্পনা ়ে এ-দৃেয ভদেরন 

পান, চবোে জননাে িাঝোরন অচ হযচেোে িনন স্বািী চবরবকানন্দ দণ্ডা ়েিান, চনচন 

স্বাধীননাে আহ্বান জানারেন, আে সিুরদ্রে উত্তাে নেরেে িনন জনসিচি চগর ়ে ধাক্কা 

িােরে ইংরেজ োজেচক্তরক। 

  

চকন্তু এ কল্পনা চদবাস্বরপ্নে িনন অেীক। চনরবচদনাে গুরু এ দাচ ়েত্ব ভনরবন না। চনচন 

ভ  সন্নযাসী। নাে িরন, জগরনে ভসবা ও ীশ্বেপ্রাচিই হরে সন্নযাসীে ভ,ষ্ঠ আদেয। ভবেু ়ে 

িঠ াাপরনে প্রধান উরিেয অন্নদান, চবদযাদান, জ্ঞানদান। এইসব দান সাো ভদরে 

ভপৌাঁেরন কন  ুগ, কন েনাব্দী ভেরগ  ারব  ভননা-াানী ়ে অরনরকই বরেন, আরগ ভদরেে 
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িানুষরক চেচেন করে নুেরন হরব, নােপে স্বাধীননাে কথাা চিন্তা কো  ারব। এটা 

একপ্রকাে পো ়েনী িরনাবৃচত্ত ন ়ে  পোধীন অবাা ়ে প্রকৃন চেোচবিাে সম্ভব  

োসকর,িী না ভদরব ভকন  এেন োেরন চেচেরনে সংেযা  ৎসািানয, নারনই ব ়েোট 

ে য কাজযন উ্চপ চেো সংরকারিে উদযি চনর ়েরেন। আরগ ভদে স্বাধীন হরে নরবই চনজস্ব 

চেোনীচন প্রবনযন কো সম্ভব। স্বাধীননাে জনয ে ়োই কেরন কেরনই িানুরষে িরন 

আত্মি যাদারবাধ জাগরব। 

  

ধিযসাধনা না স্বাধীননাে জনয সাধনা, এেন ভদরেে পরে ভকানটা ভবচে জরুচে  

চনরবচদনা চিনী ়েচটে পরে িনচাে করে ভফরেরেন। এবং বুরঝ ভগরেন, এ বযাপারে চনচন 

নাে গুরুে সাহা য পারবন না। জানী ়ে ভননা চহরসরব  াাঁরক সবরির ়ে ভবচে িানা ়ে, চনচন 

এেন, এিনকী িরঠে ভননৃত্ব ভথারকও চনরজরক সচের ়ে চনর ়েরেন। ভকিন ভ ন চনরবযদ 

এরস ভগরে নাে। িৃনুয সম্পরকয প্রািয ধােিা ও পািানয ধােিা ়ে অরনক নফান আরে, 

চনরবচদনা এে চঠক সািঞ্জসয কেরন পারেন না। চহন্দু-রবৌদ্ধো পেজরন্ম চবশ্বাসী, নাই 

িৃনুযরক নাো সহজোরব ভন ়ে, প্রকৃন িৃনুযে অরনক আরগ ভথারকই চনরজরক কনচে করে 

ভন ়ে, অরনরক ভস্বো ়ে িৃনুয কািনা করে। পািারনযে িানুষ িৃনুযে আরগে িুহূনয প যন্ত 

জীবনরক আাঁকর ়ে ধরে থাারক, িৃনুযে ভকানও িহত্ত্ব ভনই নারদে কারে। িানুরষে ভোগ-

ভোগ থাারকই, চিচকৎসা ়ে নাে উপেিও হ ়ে। স্বািীচজ আেও পাাঁি চক দে বেে ভ  

বাাঁিরবন না, না ভক বেরন পারে  চকন্তু এে িরধযই চনচন ভকিন ভ ন চনরুদযি হর ়ে 

পর ়েরেন। 

  

োেরন ইংরেজো ভ  অনযািাে িাচের ়ে  ারে, নাে জনয চনরবচদনা বযচক্তগনোরব 

অপোধ ভবাধ করেন। চনচন জারন আইচেে, আইচেেরদে সরে ইংরেজরদে চবরোধ 

িেরেই চকন্তু োেনী ়েরদে কারে চনচন চব্রচটে। চনচন োসক সিারজেই একজন। চব্রচটে 

পনাকাে প্রচন একসি ়ে নাে আনুগনয চেে, এেন ভসই পনাকা নাে দুিরেে চবষ। িারঝ 

িারঝই চনচন আপন িরন কানেোরব বরে ওরঠন, ভহ োেন। োেন! আিাে জাচন 

ভনািাে ভ  ে ়োনক েচন করেরে, ভক নাে অপরনাদন কেরব  ভহ োেন! ভনািাে 
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সন্তানরদে িরধয  াো অনীব সাহসী,  াো নীক্ষ্ণ অনুেূচনসম্পন্ন,  াো ভ,ষ্ঠ, নারদে ওপে 

এই ভ  প্রচনচদন েে েে অপিান বচষযন হরে-রক নাে একচটেও প্রা ়েচিত্ত কেরব, 

বরো  

  

চনরবচদনাই ভস প্রা ়েচিত্ত কোে জনয বদ্ধপচেকে। োেরন জ্ঞানী, গুিী, চিন্তােীে িানুরষে 

অোব ভনই, ইংরেজরদে ভির ়ে নাো ভকানও অংরে কি নন, নবু প্রচনচন ়েন নারদে কন 

অপিান সইরন হ ়ে! এবারে ইংেযারি এরস জগদীেিন্দ্র বসুে বযাপারেই চনরবচদনা নাে 

জাজ্বেযিান উদাহেি ভদেরেন। 

  

জগদীেিন্দ্র ভ  পৃচথাবীে একজন প্রথাি সাচেে কবজ্ঞাচনক, নারন ভকানও সরন্দহই ভনই। 

চনচন িেন পদাথাযচবদ, সম্প্রচন প্ররবে করেরেন েেীেনরত্ত্ব। জীবজগৎ ও জর ়েে 

িাঝোরনে সীিারেো েি হর ়ে  ারে নাাঁে গরবষিা ়ে। এেকি একজন কবজ্ঞাচনকরক 

োেন সেকারেে উচিন চেে সবযচবষর ়ে সাহা য কো, নাে বদরে চনচন ভপর ়েরেন 

ঔদাসীনয, অবজ্ঞা ও প্রচনরোধ। চবরদরেে চবজ্ঞান সোগুচেরন অংেগ্রহি ও উন্নন 

গরবষিাে সুর াগ ভনবাে জনয নারক ভদরেে কর ়েকজন বযচক্তে অথায সাহার যে ওপে 

চনেযে কেরন হ ়ে। 

  

পযাচেস কংরগ্ররস প্রেূন প্রেংসা পাবাে পে জগদীেিন্দ্র িরে এরসচেরেন েিরন। 

এোরনও চনচন ে ়োে ভসাসাইচটরন নাে গরবষিা পারঠে আিন্ত্রি পান। নােপেই শুরু 

হর ়ে  া ়ে একর,িীে ইংরেজ কবজ্ঞাচনকরদে ীষযা, স্বাথাযপেনা ও ষ ়ে ন্ত্র। ে ়োে ভসাসাইচট 

ভসই গরবষিাপত্রচট োচপর ়েও চকেু কবজ্ঞাচনকরদে প্রচনরোরধ নাে প্রিাে বন্ধ করে চদে। 

োেন সেকাে জগদীেিরন্দ্রে ভ পুরটেন বৃচদ্ধ কেরন না ভির ়ে নারক িাপ চদে োেরন 

চফরে আসাে জনয। এইেকি সংকরটে সি ়ে হঠাৎ গুরুনে অসুা হর ়ে প ়েরেন 

জগদীেিন্দ্র। 
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চনরবচদনা এই বসু দম্পচনে সরে  চনষ্ঠ হর ়েচেরেন অরনক আরগই। চনচন েিরন নারদে 

এই অসহা ়ে অবাাে িরধয ভদরে শুধু ভ  ভসবাে জনয এচগর ়ে এরেন নাই-ই ন ়ে, 

চকেুচদরনে জনয ওই দুজনরক এরন োেরেন নাে িার ়েে বাচ ়েরন।  

  

শুধু কবজ্ঞাচনক চহরসরবই ন ়ে, জগদীেিরন্দ্রে িচেরত্রে একচট দৃঢ়েনাে চদরকে পচেি ়ে ভপর ়ে 

িুগ্ধ হরেন চনরবচদনা। জগদীেিন্দ্র িরন-প্রারি োেনী ়ে এবং স্বরদেরপ্রিী। চনচন  া-চকেু 

কেরেন, সবই োেরনে ভগৌেব বৃচদ্ধে জনয। চবরদরে চনচন একাচধক ভোেনী ়ে িাকচেে 

প্রিাব ভপর ়েরেন, নারন নাে আচথাযক অসেেনা ভনা  ুরি  ারবই, চনচন অনযাধুচনক 

ভেবরেটচেরন গরবষিােও সুর াগ পারবন। চকন্তু জগদীেিন্দ্র একটাও গ্রহি কেরন সিন 

হনচন। অনয ভদরে িাকচে চনরে নাে গরবষিােি আচবষ্কাে ভনা ভস ভদরেেই হরব। 

প্রচনরোধ, চব ়েম্বনা, দাচেদ্রয সহয করেও চনচন োেন িার ়েে সন্তানই থাাকরন িান। 

এিনকী জগদীেিরন্দ্রে কর ়েকচট আচবষ্কারেে ভপরটন্ট ভনবােও প্রিাব চনচন প্রনযােযান 

করেরেন। কবজ্ঞাচনক আচবষ্কারেে ফে ভনা সবযসাধােরিে জনয, চনচন চনরজ নাে ভথারক 

োেবান হরন িান না। চনরবচদনাে িরন হ ়ে, এেকি নযাগ শুধু ভকানও োেনীর ়েে পরেই 

সম্ভব। 

  

োেন স্বাধীন না হরে নাে এইসব সুসন্তান পৃচথাবীরন  থাা  াগয ি যাদা পারব কী করে  

  

চবরেরন আে একজন োেনী ়েও চনরবচদনাে িরন স্বাধীননা অজযরনে সৃ্পহা উরস্কৃ চদে। 

েরিেিন্দ্র দত্ত উগ্র জানী ়েনাবাদী নন, োজনীচনরন প্রনযে অংেগ্রহি করেন না, চকন্তু 

চনচন োেরনে অথাযলনচনক দুেবাাে চবরেষি করে ইংরেজরদে ভোষরিে রূপচট প্রকট 

করে ভদন। ইংরেজো োেরন োচন্ত-েৃঙ্খো াাপরনে ব ়োই করে, চকন্তু নারদে োসরনই 

ভ  োেরন বােবাে ে ়োবহ দুচেযে হ ়ে, েে েে িানুরষে িৃনুয  রট, ভস সম্পরকয নারদে 

চবরবরক ভকানও আাঁি ়ে কারট না  

  

ধিয চবপ্লরবে বদরে োজলনচনক চবপ্লরবে চিন্তা ়ে অচাে হর ়ে উরঠচেরেন চনরবচদনা। 

চবরেরন বরস ভথারক ভকানও কাজ হরব না, োেরন চগর ়ে প্রনযে সংগ্রারি ঝাাঁচপর ়ে প ়েরন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 966 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হরব। এই সি ়ে ভজা িযাকোউর ে কাে ভথারক চনচন জাপারনে দৃন ওকাকুোে সংবাদ 

ভপরেন। দুজরনে পত্র চবচনির ়ে অরনক নথায উরন্মাচিন হে। ওকাকুো শুধু চেল্প পচণ্ডন 

নন, ধিযসোে প্রচনচনচধ নন, চনচন স্বাধীননাে প্রবক্তা। একচট অশ্রুনপূবয নত্ত্ব এরনরেন 

চনচন, এচে ়ো িহারদরেে ঐকয। এচে ়োে সব ভদেগুচে একর ারগ ইওরোপী ়ে েচক্তে 

চবরুরদ্ধ রুরে দাাঁ ়োরব। জাপান, ভকাচে ়ো প্রেৃচন ভদেগুচে প্রস্তুন, োেনরক সহর াগী 

চহরসরব পাও ়ো চবরেষ দেকাে। োেন স্বাধীননা সংগ্রাি শুরু কেরেই ওই সব ভদে 

সাহার যে জনয এচগর ়ে আসরব। ওকাকুো ভসই বানযা চনর ়েই োেরন এরসরেন। প্রর ়োজরন 

অনয ভদে ভথারক অস্ত্র আসরব, টাকাকচ ়ে আসরব। 

  

এেকি স্বিয সুর াগ আে করব পাও ়ো  ারব  ওকাকুোে সরে ভদো কোে জনয উনু্মে 

হর ়ে উঠরেন চনরবচদনা। কেকানা ়ে চফরে আসাে পে চনরবচদনাে সরে নাে প্রনযে 

পচেি ়ে হে স্বল্পোষী ওকাকুোে সহর াগী হর ়ে ভগরেন চনরবচদনা প্রথাি দেযন ভথারকই। 
  

ওচে বুরেে পাচটযরন আহ্বান জানারনা হে চবচেি বযচক্তরদে, আশুরনাষ ভিৌধুেী, প্রিথা 

চিত্র, চবচপন পাে, চিত্তেঞ্জন দাে, সোোি গরিে ভদউস্কৃে, সুরবাধ িচল্লক প্রিুে 

অরনরকই এরেন। ঠাকুেবাচ ়ে ভথারক এরসরেন েবীন্দ্রনাথা, অবনীন্দ্রনাথা, সুরেন ও আেও 

অরনরক। িি ব ়ে একচট হে রে সিরবন হর ়েরেন আিচন্ত্রন বযচক্তগি, চঠক িাঝোরন 

একচট ভি ়োরে বরস আরেন ওকাকুো, নাাঁে দু’পারে ওচে বুে ও চনরবচদনা। ওকাকুো 

িাঝাচে উ্চপনা ়ে বচেষ্ঠকা ়ে এক পুরুষ, কারো চসরেে চকরিারনা পচেচহন, নাে ওপরে 

পাচেবাচেক প্রনীক চিে চহরসরব পাাঁি পাপচ ়েে একচট ফুে কাজ কো। গেরিে জনয চনচন 

একচট সুদৃেয পাো ়ে হাও ়ো োরেন, ভসই পাোরনও েক্তচপেে েরেে পল্লবগুরেে 

অেিেি, জাপাচন কাপর ়েে ভিাজা ়ে পা ঢাকা, পরে আরেন  ারসে িচট। ভিারেে পানা 

োেী,  ৎসািানয ভগাাঁফ, গার ়েে েং োেরি, স্বেন্দ েচেরন আসীন। চনচন নীেরব 

ইচজপচে ়োন চসগারেট ভটরন  ারেন, একটাে পে একটা, সব কথাাই বরে  ারেন 

চনরবচদনা। এরদরেে প্রধান বযচক্তরদে সরে ওকাকুোে পচেি ়ে কোবাে োে চনচন 

ভস্বো ়ে চনর ়েরেন। ওকাকুো একচট বই চেেরেন ‘আইচ  ়োেস অব দা ইি’ নারি। নারন 
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চনচন ভদোরেন এচে ়োে ভদেগুচেে িানুষরদে সেযনা ও সংস্কৃৃচনে কনোচন চিে, ভস 

চবষর ়ে চবিৃনোরব বিযনা কেরেন চনরবচদনা। এই বইর ়েে চনচন পাণু্ডচেচপ সংরোধন 

কেরেন, ইংচেচজ োষা ়ে সুষ্ঠু রূপ চদরেন, এই বই সম্পরকযও নাাঁে দারুি উৎসাহ। 

  

চনরবচদনা পরে আরেন দুগ্ধধবে চসরেে েম্বা ভপাোক, িাথাাে িুেগুচে িুর ়ো করে বাাঁধা, 

গো ়ে রুদ্রারেে িাো। নাে রূপ ভদেরে িরন হ ়ে ভ ন পাহার ়েে ওপে ভজযাৎিা পর ়েরে। 

উপচান বযচক্তরদে িরধয  ারদে সরে আরগ নাে পচেি ়ে হ ়েচন, নাো চনরবচদনারক স্বািী 

চবরবকানরন্দে আদরেয অনুপ্রাচিন এক সন্নযাচসনী চহরসরবই জানন। নাো োচনকটা 

চবমিতর ়েে সরেই অনুেব কেে ভ  চনরবচদনা নাাঁে গুরু চকংবা অধযাত্ম চবষর ়ে চকেুই 

বেরেন না, এই জাপাচন েদ্ররোকচটে গুিপনা সম্পরকযই উচ্ছ্বচসন।  

  

সোেরেে পে োদয পানী ়ে এরস ভগে। েবীন্দ্র-অবনীন্দ্রো উরঠ প ়েরেন, চনরবচদনা 

নারদে পারে এরস কুেে চবচনির ়েে পে সুরেন্দ্ররক বেরেন, নুচি আে একটু ভথারক 

 ারব  জাপান েদ্ররোকচট ভনািাে সরে কথাা বেরন িান।  

  

এন সব গিযিানয বযচক্তরদে িধয ভথারক শুধু সুরেন্দ্রে সরেই ভকন চনচন আোদা কথাা 

বেরন িান না ভবাঝা ভগে না। সিাগন অচনচথারদে িরধয সুরেরন্দ্রে বর ়েসই সবরির ়ে 

কি। চনরবচদনাও নারক েুবই ভিহ করেন। সুরেন্দ্র ের ়ে ভগে।  

  

ওকাকুো ব ়ে হে েটা ভের ়ে উরঠ চগর ়ে বরসরেন পারেে একচট কাাঁি বসারনা ভোট 

বাোন্দা ়ে। ভসোরন একচট িাত্র ভটচবে ও দুচট ভি ়োে। একচট ভি ়োরে বরস চনচন ধুিপান 

করে  ারেন, আরগকাে িননই অটে গাম্ভীর য পূিয। চনরবচদনা সুরেন্দ্রে পচেি ়ে চদরনই 

ওকাকুো ব ়েুঃকচনষ্ঠ সুরেন্দ্ররক সিি যাদা ়ে অচেবাদন জানারেন এবং পারেে ভি ়োেচটরন 

বসবাে ইচেন কেরেন। চকরিারনাে ভঢাো হানাে ভেনে ভথারক জাদুকেরদে িনন বাে 

কেরেন এক চটন চসগারেট, নাে ভথারক একচট চদরেন সুরেন্দ্রে চদরক।  

  

ব ়েস্কৃ বযচক্তরদে সািরন ধূিপান কোে ভকানও প্রশ্নই ভনই, নাই সুরেন্দ্র না প্রনযােযান 

কেে। সচবনর ়ে। 
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ওকাকুো একদৃচিরন নাচকর ়ে েইরেন সুরেন্দ্রে িুরেে চদরক। ভ ন চনচন চকেু বেরন িান, 

চকন্তু কথাা েুাঁরজ পারেন না। সুরেন্দ্র চনরবচদনাে চদরক িুে ভফোে। নেনই ওকাকুো 

স্পি অথাি ধীে স্বরে ইংরেচজরন প্রশ্ন কেরেন, নবয  ুবক, আপনাে ভদরেে জনয আপচন 

কী কেরন িান বেুন  

  

প্রথারিই এিন একচট প্ররশ্ন হকিচকর ়ে ভগে সুরেন্দ্র। ভদরেে জনয ভক আবাে আোদা 

োরব কী করে  সবাই চনরজে চনরজে কাজ করে  া ়ে।  

  

প্রশ্নচটে প্রকৃন অথায ভবাঝা ়ে সাহার যে জনয সুরেন্দ্র নাকাে চনরবচদনাে চদরক। চনরবচদনা 

চিচট চিচট হাসরেন। 

  

ওকাকুো আবাে বেরেন, আপনাে এই ভদেচটে নাি োেনবষয। কী িহান ঐচনহয ও 

সংস্কৃৃচনসম্পন্ন এই ভদে। এোন ভথারকই ভবৌদ্ধধিয েচ ়ের ়েরে সাো পৃচথাবীরন, এককারে 

চহন্দুো চেরল্প-োস্কৃর য কন সিুন্নন চেে। ভসই ভদে আজ েৃঙ্খচেন, পোধীন। এই 

োেনবষযরক েৃঙ্খেিুক্ত কোে জনয সিি  ুবসিাজরক সে বদ্ধ হরন হরব। ভস জনয 

আপচন চক চকেু ভিিা করেরেন  

  

সুরেন্দ্র ধনী বংরেে সন্তান। নারদে পচেবারে ভস আবােয স্বরদচে আবহাও ়ো ভদরে 

এরসরে। ভদরেে গান, ভদরেে সাচহনয, চেল্পকোে উন্নচনে জনয এই পচেবাে অগ্রিী 

েূচিকা চনর ়েরে। এ ভদরেে বযবসা-বাচিজয ইংরেজরদে কুচেগন, নারদে সরে 

প্রচনর াচগনা ়ে চকেু চকেু বযবসা বাচিরজযে উরদযাগও ভনও ়ো হর ়েরে। চকন্তু  ুবসিাজরক 

সে বদ্ধ কোে দাচ ়েত্ব ভক ভনরব। ভস েকিোরব ভনা বাইরেে ভোকরদে সরে 

ভিোরিোই হ ়ে না। 

  

ভস চিধাচবিতন স্বরে বেে, ভদরেে  ুবকরদে সে বদ্ধ কোে কাজ, িারন, কী করে না হরব, 

ইংরেজ সেকাে না ভদরব ভকন  চকেু কেরন ভগরে চনচিন বাধা আসরব। আিো 
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সাধযিনন চনরজরদে কাজ করে  াচে…েচবষযরন  চদ কেনও, িারন,  েন সি ়ে 

আসরব… 

  

ওকাকুো িৃদু েৎযসনাে সুরে বেরেন, বাধা আসরব  কাজ শুরুে আরগই বাধাে চিন্তা। এ 

ভদরেে নরুিরদে িরধয কনোরেযে সুে ভদরে আচি ব ়ে দুুঃে পাচে। বাধা এরে প্রাি নুে 

করে ে ়োই িাচের ়ে ভ রন হ ়ে। একটা ভদরেে হাজাে হাজাে  ুবক  েন চনরজরদে প্রাি 

বচে ভদবাে জনয কনচে হ ়ে, নেনই স্বাধীননা আরস।  

  

কথাা থাাচির ়ে চসগারেরট কর ়েকটা টান চদরেন ওকাকুো। ভেনে ভথারক একজন পচেিােক 

নাাঁে জনয একচট পানপারত্র সূো এরন চদে, নারন একচট িুিুক চদর ়ে অপ্রনযাচেনোরব 

প্রশ্ন কেরেন, আপচন কেনও আপনাে ভিারেে সািরন একজন ভোক আে একজন 

ভোরকে বুরক েুচে বসারে, এ দৃেয ভদরেরেন  

  

সাঙ্ঘাচনক িিরক উরঠ সুরেন্দ্র বেে, না। না ভদচেচন! 

  

ওকাকুো আবাে বেরেন, ভিারেে সািরন ভকউ িৃনুয ন্ত্রিা ়ে েটফট কেরে ভদরেনচন  

  

সুরেন্দ্র আবাে প্রবেোরব দুচদরক  া ়ে না ়েে। চহন্দুো দূগাপূজা কােীপূজাে সি ়ে পাাঁঠা 

বচে ভদ ়ে বরে ব্রাহ্মো  ৃিা ়ে ভসচদরক নাকা ়ে না। নাো ভদেরব িানুষ িাোে দৃেয! 

  

এবারে ভি ়োরে ভহোন চদর ়ে সহারসয ওকাকুো বেরেন, আপনাো ভ োরটারপ িানুষ 

হর ়েরেন। করঠাে বািবনা ভদেরন িান না। ভসই জনয আপনারদে িন নেি, দুবযে। 

আিারদে জাপারন ভকানও বযচক্ত েুব অপিাচনন হরে চকংবা চনরজে ভকানও অপোধ 

ভবাধ কেরে সবযসিরে চনরজ েুচে চদর ়ে চনরজে ভপট চেন্নচেন্ন করে ভদ ়ে। আবাে ভকউ 

 চদ নাে পচেবারেে অসিান করে, না হরে নারক নৎেিাৎ হনযা কেরনও চিধা করে 

না। আিাে ভেরেরবো ়ে কী একচট দৃেয ভদরেচেোি শুনুন। নেন আচি ভবে ভোট। 

আিারদে একান্নবনযী পচেবাে, বাচ ়ে েচনয অরনক ভোকজন। একচদন বাইরেে চদরকে 

একচট  রে কী চনর ়ে ভ ন কর ়েকজরনে িরধয প্রবে বাগচবনণ্ডা শুরু হর ়েচেে। জাপাচনো 
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জারনন ভনা, এিচনরন কি কথাা বরে, অরনক সি ়ে উরত্তচজন বা িুদ্ধ হরে েুব ভজারে 

ভিাঁিা ়ে। ভসই েকি ভিাঁিারিচি শুরন আচি ভকৌনূহেী হর ়ে ভসই  রেে জানো চদর ়ে উাঁচক 

িােোি। ভদচে কী, একটা ভি ়োরে বরস আরে আিাে কাকাে িুণ্ডহীন ধ ়ে, িুণু্ডটা গ ়োরে 

ভিরঝরন, আে গো চদর ়ে চফনচক চদর ়ে উঠরে েরক্তে ভফা ়োো! 

  

সুরেন্দ্র চেউরে উরঠ হনবাক হর ়ে ভগে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, জাপাচনো েুব ভকািে প্রাি, সািানয ভোটোরটা বযাপারেও নারদে 

চেল্পরুচিে চপেি ়ে পাও ়ো  া ়ে, চকন্তু প্রর ়োজরন নাো করঠােসয করঠাে হরন পারে। 

  

ওকাকুবা বেরেন আপচন োেনী ়ে, আচি জাপাচন। ভকাথাাও একটা চিে আরে আিারদে 

িরধয। চহিাে ়ে পবযন দুচট েচক্তোেী সেযনারক পৃথাক করে ভেরেরে, এক চদরক চিরনে 

কনফুচস ়োস-পন্থী সািযবাদ, আে োেরনে কবচদক বযচক্তস্বানন্ত্রযবাদ। চকন্তু ভসই 

নুষােিচণ্ডন পবযনও কেনও এই দুই সেযনাে িরধয ভিৌে চবরেদ  টারন পারেচন। 

এচে ়োে সব জাচনে িরধযই আরে। োেবাসাে ঐকয। আপনারক কর ়েকটা  টনা বচে 

শুনুন। জাপারনে সম্রাট নাকাকুো এক দারুি েীরন োরন নাাঁে গা ভথারক ভেপ কম্বে 

ভফরে চদর ়েচেরেন, কােি চনচন অনুেব করেচেরেন অরনক গচেব প্রজাে বাচ ়েরন ভস 

োরন নুষােপান হরে, নাো েীরন কাাঁপরে। চকংবা আে একজন, নাইরসা, চনচন 

োও ়োদাও ়ো বন্ধ করে চদর ়েচেরেন, কােি দুচেযে শুরু হও ়ো ়ে গচেব ভোকরদে োবাে 

জটুচেে না। এই ভ  নযারগে আদেয, ভ োরন োজা-প্রজা এক জা ়েগা ়ে চিরে  া ়ে, না 

চক আিো ভবাচধসরত্ত্বে কাে ভথারক পাইচন  োেরনে সরে আিারদে সিভ্রানৃরত্বে বন্ধন, 

োেরনে পোধীন অবাাে দুদযো ভদেরে আিারদে বুরক বযথাা বাজরব! 

  

চনরবচদনা বেরেন, সুরেন, আিো একটা পচেকল্পনা চনর ়েচে, নারন ভনািারক অংে 

চনরন হরব। 
  

ওকাকুো বেরেন, আপনাে িনন  ুবকরদে সাহা য িাই। অস্ত্রচবদযা চেেরন হরব, 

প্রর ়োজরন িেি আরত্মাৎসরগযে জনয প্রস্তুন থাাকরন হরব।  
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সুরেন এবাে না ়োনাচ ়ে বরে উঠে, আিাে এক চপসনুরনা ভবান সেো, ,ীিনী সেো 

ভ াষাে ভেরেরদে চনর ়ে একটা সচিচন গর ়েরেন। ভসোরন অরনরক োচঠ, নরো ়োে ভেো 

ভেরে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভস কথাা জাচন। সেোে সরে আপনাে পচেি ়ে কচের ়ে ভদব। এ েকি 

আেও কর ়েকচট ভোটোরটা দরেে সন্ধান ভপর ়েচে। বৃদ্ধ বযাচেিাে প্রিথানাথা চিত্রও একচট 

সচিচন পচেিােনা করেন। এ ভদরেে ভবচেে োগ বযাচেিােই কংরগ্ররসে চিচটং-এ চগর ়ে 

বক্তৃনাে ভনার ়ে গগন ফাটা ়ে, চনরজরদে জাচহে করে। চিিাে চিত্র ওসব বক্তৃনা ়ে চবশ্বাস 

করেন না, চনরজরক আ ়োরে োরেন। চনচন সেস্ত্র সংগ্রারি চবশ্বাসী। একজরনে কারে 

শুনোি, অরনক চদন আরগ সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযা ়ে  েন আদােন অবিাননাে দার ়ে 

কাোরুদ্ধ হর ়েচেরেন, নেনই ওই বযাচেিাে চিত্র পচেকল্পনা করেচেরেন, ভজে ভেরে 

সুরেন্দ্রনাথারক োচ ়ের ়ে আনরবন। ভসটা নেন সম্ভব হ ়েচন, চকন্তু িানুষচটে সাহস আরে 

বেরনই হরব! এেন চনচন একচট  ুবক দে কনচে কেরেন। নানান জা ়েগা ়ে েচ ়ের ়ে থাাকা 

এইসব গুি সচিচনগুচেরক বাাঁধরন হরব একনা সূরত্র। 

  

ওকাকুো বেরেন, শুধু বাংো ়ে ন ়ে, সাো োেরনই এই ভ াগার াগ াাপন কোে প্রর ়োজন 

আরে। নাে আরগ, আিারদে সিি পচেকল্পনা সমূ্পিয ভগাপন োেরন হরব। কাক-

পেীরনও ভ ন চকেু ভটে না পা ়ে। চিুঃ ভটরগাে, আপচন এই ভগাপনী ়েনা েোে েপথা 

চনরন পােরবন ভনা  

  

চনরবচদনা সুরেন্দ্রে চদরক বযগ্রোরব নাচকর ়ে েইরেন। 

  

সুরেন্দ্র িাথাা নুইর ়ে বেে, অবেযই পােব! 

৬৩. এই িানুরষ ভসই িানুষ আরে 

এই িানুরষ ভসই িানুষ আরে  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 972 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কন িুচন ঋচষ িাে  ুগ ধরে 

নারে ভব ়োরে েুাঁরজ  

জরে ভ িন িাাঁদ ভদো  া ়ে 

ধেরন ভগরে ভক হারন পা ়ে… 

  

হঠাৎ ভথারি ভগরেন স্বািীচজ। একটু গো নুেরেই হাাঁপাচনে টান আরস। িঠবাচ ়েে 

ভদানো ়ে গোে ধারেে দচেি পূবয ভকারি স্বািীচজে চনজস্ব প্রেি কে। জানোে ধারে 

দাাঁচ ়ের ়ে নদীে চদরক ভির ়ে স্বািীচজ আপন িরন গান গাইচেরেন। আরগ কনবাে হর ়েরে, 

কর ়েকোচন গান গাইরেই িরনে প্রফুল্লোব চফরে আরস। চকন্তু গান ভ ন নাাঁরক ভের ়ে 

 ারে। চঠক িনন সুে না োগরে চনচন চনরজে ওপরেই িুদ্ধ হর ়ে ওরঠন। 

  

চবরকরেে আকারে  চনর ়ে আসরে বজ্রগেয ভি । গোে ওপে এেন অরনক ভনৌ ান। 

এচদককাে ভোকজরনো কেকানা ়ে চবষ ়েকিয ভসরে  রে চফেরে। ঝ ়ে ওঠাে আরগ সবাই 

ভপৌাঁরে ভগরে হ ়ে। একোচন ভে ়োে ভনৌরকা আসরে িরঠে  ারটে চদরক। স্বািীচজ উদগ্রীব 

হর ়ে নাকারেন। ভনৌরকা ়ে অনয ক ়েজন  াত্রীে িাঝোরন চনরবচদনা বরস আরে না  

  

চনরবচদনা অরনকচদন আরসচন। আজ ভস এই অরবো ়ে আসরে ভকন  ঝ ়ে-বাদে শুরু 

হর ়ে ভগরে ভস চফেরব কী করে, এই িরঠ ভনা নাে থাাকাে বযবাা ভনই। চনরজে েুে 

বুঝরন ভপরে চদকচবচদক জ্ঞানেূনয হর ়ে েুরট আসরে  

  

ভনৌরকাচট এরস পার ়ে চে ়েে। ভজাে বানারস উত্তাে হর ়ে উরঠরে নদী,  াত্রীো নািরে 

এরক এরক, স্বািীচজে আেিা হে, ভনৌরকাটা উরে না  া ়ে। সকরেে না ়োহর ়ো ়ে নীরে 

এরস নেী ভ াবাে  টনা িারঝ িারঝই  রট। 

  

না,  াত্রীরদে িরধয চনরবচদনা ভনই, স্বািীচজে দৃচি চবভ্রি হর ়েচেে। একটা ভিাে ভনা প্রা ়ে 

ভগরে, দূরেে সব চকেুই এেন োচনকটা ঝাাঁপসা। চনরবচদনা নরব আজও এে না। ভস 

ননুন হও িুগ চনর ়ে িত্ত হর ়ে আরে। ধুরোে ঝ ়ে আটকাবাে জনয স্বািীচজ জানো বন্ধ 

করে চদরেন। 
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একচদরক একটা োও ়োে ভটচবে। স্বািীচজে োও ়ো-দাও ়ো এেন েুবই চন ়েচন্ত্রন, নাই 

অনয সন্নযাসীরদে সরে সাধােি ভোজনাগারে আে প্রা ়েই ভেরন বরসন না, ওোরন ওো 

িেো ভদও ়ো নেকাচে ও িাে ো ়ে, চনচন চনরজে  রেই  ৎসািানয আহাে ভসরে ভনন। 

আে একচদরক নাাঁে ভেোে ভটচবে, কর ়েকচট ভি ়োে, আেিাচে, চবোনা, জরপে আসন, 

একচট নানপুো ও িৃদে সাো  রে িেু বুচের ়ে এই সবই নাাঁে হঠাৎ ভ ন অেীক িরন 

হে। ভ  ভকানও চনরিরষ অদৃেয হর ়ে ভ রন পারে। িেু বুজরে আে চকেুই থাারক না। 

  

চনরবচদনা কী চনর ়ে ভিরন আরেন, না চনচন প্রথাি প্রথাি জানারন না িাইরেও স্বািীচজ 

চঠকই ভজরন ভগরেন। নাাঁে কারেও চকেু চকেু  ুবক আরস,  াো চঠক আধযাচত্মক চবষ ়ে 

ন ়ে, অনয প্রসে উিাপন করে। হঠাৎ সম্প্রচন ভবে চকেু  ুবরকে িরধয একটা িাপা 

উরত্তজনাে োব ভদো  ারে। বু ়েে  ুরদ্ধ সাম্রাজযবাদী ইংরেজরদে প্রাথাচিক ধাক্কা 

োও ়োে পরেই ভ ন এটা  টরে। এই সব  ুবরকো চনরবচদনাে কারেও  ানা ়োন করে। 

চনরবচদনা আে জাপাচন পচণ্ডন ওকাকুো চিরে এরদে কারন স্বাধীননাে ে ়োইর ়েে জনয 

উস্কৃাচন চদরে। ওরদে ধােিা, এক বেরেে িরধয োেরনে স্বাধীননা প্রাচি সম্ভব! ওো 

দুজরন ভজা িযাকোউ রক দরে ভটরনরে, টাকা সাহা য চনরে নাে কাে ভথারক। ওচে 

বুরেে কারেও অথায সাহার যে আরবদন করেরে চকনা ভক জারন! ওাঁো দুজরনই চেরেন 

োিকৃষ্ণ সরঙ্ঘে সবরির ়ে ব ়ে শুোথাযী! 

  

স্বাধীননা ভ ন ভেরেে হারনে ভিা ়ো! স্বািীচজ চনরজ পোধীননাে অপিারনে কথাা 

অরনকবাে বরেনচন  এিনকী চনচন ভবািা বানাবাে কথাাও বরেরেন। আ ারনে বদরে 

প্রনযা ান, ভদরেে জনয নযাগ, এিনকী প্রািদারনে িনন সরবযা্চপ নযারগে কথাা নাাঁে আরগ 

ভক বরেরে  হা, স্বাধীননাে জনয ভদেরক অবেযই প্রস্তুন হরন হরব, চকন্তু ভসই প্রস্তুচনে 

জনয ভননৃত্ব ভদরব এক জাপাচন আে এক আইচেে েিিী, সাহা য কেরব দুই 

আরিচেকান  এে ভির ়ে হাসযকে কথাা আে কী হরন পারে! এ ভদরে আে িানুষ ভনই  

  

চনরবচদনাে সরে নাাঁে এই চনর ়ে িন কষাকচষ, এিনকী চববাদ প যন্ত হর ়ে ভগরে। 
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ওকাকুোরক স্বািীচজ ভবে পেন্দই করেচেরেন প্রথাি চদরক। না হরে চক আে নাাঁে সরে 

এই অসুা েেীে চনর ়েও ভবাধগ ়ো ভ রনন  ভোকচট  থাাথায পচণ্ডন ও অরনক চবষর ়ে গুিী, 

চেল্প সম্পরকয  থাাথায জ্ঞান আরে। এচে ়োে িানুষরদে একাত্মনা এবং ি যাদারবাধ–এই 

চবষর ়ে এই িানুষচটে িনন আরগ ভকউ বরেনচন। বাংোে এক কচব ভহি বাাঁ ়েরজয জাপান 

সম্পরকয কী োোপ কথাাই চেরেরেন, না জানরন পােরে ওকাকুো চনচিন দুুঃে ও আ ান 

পারবন। স্বাধীন ও উন্নন ভদে জাপান, ভসোনকাে িানুষ একই সরে দুুঃসাহসী ও 

চেল্পচপ্র ়ে, ভহিিন্দ্র জাপান সম্পরকয চকেু না ভজরনই অিন কথাা চেরেরেন। এিন অজ্ঞনা 

কচবরদে সারজ না। 

  

চকন্তু  ন চদন  ারে, ননই ওকাকুো সম্পরকয িরনাোব বদরে  ারে স্বািীচজে। 

ভোকচটে  নই গুি থাাক, ওাঁে িরধয নযারগে ভেেিাত্র ভনই। বেং অচধকিাত্রা ়ে 

ভোগবাদী। নযাগ ো ়ো চক ভকানও িহৎ কাজ সম্ভব হরন পারে  নযাগ নযাগ, এেন শুধু 

সবযস্ব নযাগ িাই। কংরগ্ররসে এক সবযোেনী ়ে ভননা চকেুচদন আরগ স্বািীচজে প্রচন স্পি 

ইচেন করে একটা ভোাঁিা ভিরে বরেচেরেন, চববাহ না করে সন্নযাসীে জীবন বেি 

কোটারকই ভকউ ভকউ আদেয পথা বরেন ভকন  প্রািীন োেরনে িুচন-ঋচষো ভনা সকরেই 

চববাহ কেরনন। নােীরদে নাাঁো জীবন ভথারক বাদ ভদনচন, সাধনপরথাে অন্তো ়েও িরন 

করেনচন। কথাাটা শুরন স্বািীচজে হা ়ে-চপচত্ত জ্বরে চগর ়েচেে। প্রািীন োেরনে সরে 

বনযিারনে নুেনা হ ়ে  ভনাো চবর ়ে করে এক গুচষ্ঠ কা্চপাবা্চপাে জন্ম চদচব, সংসাে চিন্তা 

অথায চিন্তা, নােপে ভদে ভসবা   ত্ত সব অরপগরণ্ডে দে! 

  

ওকাকুো এিচনরন স্বল্পোষী, চকন্তু স্ত্রীরোকরদে কারে ভবে বাপটু। চনরবচদনাে ওপে 

ভ ন কুহক চবিাে করেরেন। চনরবচদনা এেন আে অনয ভকানও কথাাই শুনরন বা বুঝরন 

িা ়ে না। 

  

িাস ভদর ়েক আরগ চনরবচদনা ভদো কেরন এরসচেরেন। উরিেয চেে িা ়োবনী  াও ়োে 

জনয স্বািীচজে কারে অনুিচন িাও ়ো। হঠাৎ িা ়োবনী আ,ি পচেদেযন কোে জনয 

চনরবচদনাে িন উথারে উঠে ভকন  সরে আে ভক ভক  ারে  হযাাঁ চঠক, ওকাকুো অনযনি 
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সেী। স্বািীচজ প্রশ্ন করেচেরেন, ভনািাে স্কৃুরেে কাজ োে করে শুরু হে না, এেনই 

ভনািারক অনদূরে ভ রন হরব। ভকন  ওকাকুোও চকেুচদন আরগ উত্তে োেন ভ্রিি করে 

এরেন। 

  

চনরবচদনা স্কৃুরেে চবষ ়েচটরক গুরুত্ব না চদর ়ে বেরেন, আিো ভ  কাজ শুরু করেচে, নাে 

চকেু ভগাপন েোপোিরেযে জনয একটা ভকানও চনেৃন াারন  াও ়ো দেকাে।  

  

স্বািীচজ বরেচেরেন, নুচি কী কাজ শুরু করেে, না আচি জাচন। ও েকি িেীচিকাে 

ভপেরন ভোটাে ভিিা োর ়ো, িাগযট। নােীরদে িরধয চেোচবিােই ভনািাে আসে কাজ। 

  

কথাাটা িনুঃপূন হ ়েচন চনরবচদনাে। গুরুে কথাা ়ে চনচন প্রচনবাদ করেন না, িুরে িুরে 

নকযও করেন না, নবু িেু নন করে বরেচেরেন, আিাে কারে এেন স্বাধীননাে সংগ্রাি 

শুরু কোই আেও ব ়ে কাজ। প্রধান কাজ। স্বাধীন না-হরে এ ভদরেে িানুরষে পরে 

ভকানও উন্নচনই সম্ভব ন ়ে। 

  

স্বািীচজ বরেচেরেন, স্বাধীননাে প্রর ়োজনী ়েনা ভকউ অস্বীকাে করে না। চকন্তু নাে জনয 

ভদেরক আরগ কনচে হরন হরব। এই জান-পান,  ূত্মাগয, কুসংস্কৃাে আে অচেো ়ে েো 

ভদে, এোরন এিচন এিচন স্বাধীননা আসরন পারে  

  

চনরবচদনা িৃদু স্বরে উত্তে চদর ়েচেরেন, এই সব ভেরব চনরিি হর ়ে বরস থাাকরে ভনা 

ভকানওচদনই স্বাধীননা আসরব না। এেনই প্রকৃি সি ়ে। ইংরেজরক আিিকা আ ান 

চদর ়ে অল্পচদরনে িরধয ধোো ়েী কো ভ রন পারে। 

  

স্বািীচজ চবদ্রুরপে হাচস চদর ়ে বরেচেরেন, বানুেনা! ও সব উদ্ভট চিন্তা োর ়ো ভনা! 

ওকাকুোে সরে ভিোরিো বন্ধ করো। ও ভোকটাে িাো চকেু হরব না। 

  

চনরবচদনা ভ ন িচম্ভন হর ়ে চগর ়েচেরেন। স্বািীচজ ওকাকুোে িনন িানুরষে সম্পরকয 

এইোরব কথাা বেরেন  এই ওকাকুোরকই স্বািীচজ একচদন চনরজে োই বরে আচেেন 
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করেচেরেন না  অনযরদে কারে এাঁে কন গুিপনাে উরল্লে করেরেন। আে আজ এই কথাা 

বেরেন! নরব চক স্বািীচজে িরন ীষযা জরন্মরে  না না, না ভকিন করে হরব, নাাঁে গুরুে 

িনন িহাপুরুষ চনি ়েই ীষযা-চবরিরষে িনন সাধােি িানচসক দুবযেনাে ঊরধ্বয। 

  

নবু, োেীচেক দুবযেনাে কােরিই হ ়েরনা, সম্প্রচন স্বািীচজ িারঝ িারঝ এিন কথাা বরেন, 

 াে িরধয চঠক সেচন েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না। কেনও কেনও ভিজাজ চনচেচে হর ়ে  া ়ে। 

নাাঁে ভিজারজে ওঠা-প ়োে সরে সরে নাাঁে িনািরনে পচেবনযন  রট। জগদীে ভবাস 

সম্পরকযও হঠাৎ একচদন এ েকি কথাা বরে চনচন চনরবচদনারক হনবাক করেচেরেন। ভ -

জগদীেিরন্দ্রে পযাচেরস চবজ্ঞান কংরগ্ররস সাফেয ভদরে স্বািীচজ প্রেংসা ়ে উচ্ছ্বচসন 

হর ়েচেরেন,  াাঁরক োেরনে সুসন্তান বরে চনচন গবয ভবাধ করেচেরেন, ভসই জগদীেিন্দ্র 

সম্পরকয চনচন এিন কথাা বরেচেরেন,  া িরন হরন পারে ীষা-সঞ্জান। ভসচদন চনরবচদনা 

অবেয জগদীেিন্দ্র সম্পরকয একটু ভবচে কথাাই বেচেরেন। োিা ়েরি আরে, ঋচদ্ধিান 

পুরুষ ভকানও নােীে িুরে অপে পুরুরষে ভবচে প্রেংসা সহয কেরন পারে না। এিনকী 

স্ব ়েং োি নাাঁে চনষ্কেি ভ্রানা েেরনে প্রেংসাও ভবচেেি সহয কেরন পারেনচন সীনাে 

িুরে। স্বািীচজও চনরবচদনাে ওপে হঠাৎ ভফরট পর ়ে বরেচেরেন, ও ভোকটা নন গৃহী। 

গৃহীে িুচক্ত ভনই।  চদ ভনািাে সরে থাারক, এ কথাা ওরক জাচনর ়ে চদর ়ো। নারক ভবারো, 

নযাগ িাই, নযাগ।  চদ চবোট ভকানও নযাগ না কেরন পারে, না হরে কেনও ব ়ে ধেরনে 

েচক্ত আ ়েত্ত কেরন পােরব না। চবর ়ে চজচনসটা জ নয।  াো চবর ়ে করে ভফরে, নারদে 

িাো আে কী হরব  নুচি জগদীেরক চনর ়ে অন আচদরেযনা করো ভকন?  

  

োরি ভসই চদনচটরন চনরবচদনা স্বািীচজে এন োরগে কােি বুঝরন পারেনচন। চববাচহন 

বযচক্ত িারত্রেই ওপে নাাঁে োগ। নাহরে চক জগরন আে ভকউ চবর ়ে কেরব না  

জগদীেিরন্দ্রে চেচেনা স্ত্রী ভনা স্বািীরক সব কারজ অরনক সাহা য করেন। স্বািীচজ ব ়েই 

উগ্র ও অর ৌচক্তক হর ়ে পর ়েচেরেন ভসচদন। জগদীেিন্দ্র  চদও স্বািীচজ সম্পরকয েুবই 

,দ্ধােীে, চকন্তু চনচন ব্রাহ্ম, চনচন কােীপূজা এবং গুরুবারদে চবরোধী, ভসটাই চক োরগে 
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কােি  চকংবা চববাচহন িানুষরদে সম্পরকয স্বািীচজে এন উগ্র ভিারধে কােি চক নাাঁে 

চনরজেই অবরিনরনে ভকানও অপোধরবাধ  

  

চনরবচদনারক চনুঃেব্দ ভদরে স্বািীচজ আবাে চজরজ্ঞস করেচেরেন, নুচি ভ  স্বাধীননাে 

ে ়োই শুরু কেরন িাও, ইংরেজো চক কচি ভোকা  পৃচথাবীরন নাো সবরির ়ে েচক্তোেী 

জান। শুধু বচক্তরি চদর ়ে নারদে  ার ়েে কো  ারব না। ভবািা িাই, কািানবন্দুক, প্রিুে 

অস্ত্রেস্ত্র, প্রিুে টাকাকচ ়ে, এ সব ভকাথাা ়ে পারব, ভক ভদরব  

  

চনরবচদনা বরেচেরেন, ভস সরবে ভনা বযবাা হর ়ে ভগরে। জাপান সাহা য কেরব। 

ভকাচে ়োও প্রস্তুন আরে। এচে ়োে অনয সব ভদে সাহার যে হান বাচ ়ের ়ে ভদরব, এ ভদরেে 

 ুব সিাজরক এেন সঙ্ঘবদ্ধ কেরন পােরেই হ ়ে। 

  

স্বািীচজ অট্টহাসয করে বেরেন, এচে ়োে সব ভদে সাহার যে জনয কনচে  এটা চক স্বপ্ন, 

না উত্ত কল্পনা, না চক গাাঁজােুচে গচ্পর  অযাাঁ  

  

চনরবচদনা বযথাা ভপরেন। ওকাকুো সম্পরকয এ েকি অ,রদ্ধ ়ে উচক্ত চনচন ভিরন চনরন 

পারেন না। চনচন চক চিরথায কথাা বেরবন! 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভনাগু চনরজ আিারক এ সব কথাা বরেরে।  

  

স্বািীচজ ভ্রূ কুচিন করে চজরজ্ঞস কেরেন, ভনাগু  ভনাগুটা আবাে ভক  

  

চকেুটা অপ্রস্তুন হর ়ে চনরবচদনা বেরেন, ভনাগু ওকাকুোে  াকনাি। আচি অরনক সি ়ে 

ওরক এই নারি  াচক। 

  

এবাে ভিারধ স্বািীচজে িেু চবস্ফাচেন হে। চনচন বেরেন, ও, এনদূে  নুচি জগদীে 

ভবাসরকও িারঝ িারঝ ভোকা, ভোকা বেে। অথাি ভস ভনািাে ভির ়ে বর ়েরস ব ়ে! নুচি 

চব্রচটে, নুচি ভশ্বনাচেনী, এই পচেি ়ে চকেুরন েুেরন পারো না, না রনািো চনরজরদে সব 

সি ়ে ব ়ে োরবা। প্রািয ভদরেে দু-একটা উঠচন গুিীরদে ভনািো োচনকটা প্র, ়ে চদর ়ে 
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বা্চপারদে িনন চপঠ িাপ ়োও, নাই না  নইরে ওকাকুোে িনন একজন চবচেি িানুষরক 

নুচি  াকনাি ধরে  ারকা ভকান সাহরস  কচদন িাত্র ভনািারদে পচেি ়ে! ভকানও 

ইংরেজরক এ ভদরেে ভকউ হযাচে-েযাচে-গযাচে বরে  াকরন পারে  

  

চনরবচদনাে বুরক ভ ন ভেে চবদ্ধ হে।  ন্ত্রিা ়ে নীে হর ়ে ভগে িুেিণ্ডে। কচম্পন করি 

বেরেন, এ আপচন কী বেরেন  আচি ভশ্বনাচেনী, চবরদচেনী  আচি ভনা োেরনেই 

কনযা, আিাে আে সব পচেি ়ে িুরে ভগরে। আপচনই ভনা আিারক এ ভদরেে কারজে 

জনয চনরবদন করেরেন, নাই আচি চনরবচদনা। [ স্বািীচজ বেরেন, না। ভনািারক আচি 

ভদে নারি ভকানও োবিূচনযে কারে চনরবদন কচেচন। ভনািারক ব্রহ্মির য দীো চদর ়ে 

চনরবদন করেচে েগবারনে িেরি, আিাে গুরুে কারজ। ভনািারক িানবরসবা ়ে বুরদ্ধে 

পথা অনুসেি কেরন বরেচেোি। নুচি ,ী,ী িার ়েে কনযা! 

  

চনরবচদনা বেরেন, ভস পথা ভথারক ভনা আচি এক িুহূরনযে জনযও সরে  াইচন। ভদেরক 

পোধীননা ভথারক িুক্ত কো চক িানবরসবা ন ়ে  

  

স্বািীচজ বেরেন, ভোরনা িাগযট, এ বাে ভনািারক স্পি কথাা জানাবাে সি ়ে এরসরে। 

আিো সন্নযাসী, োজনীচন আিারদে পথা ন ়ে। ভনািারক আচি এ ভদরে এরনচে, সকরেই 

জারন নুচি ,ী োিকৃষ্ণ সরঙ্ঘে সরে  ুক্ত। নুচি এেন োজনীচনরন জচ ়ের ়ে প ়েরে ভস 

দা ়ে আিারদে ওপেও অোরব। ভনািারক এ বাে ভনািাে পথা ভবরে চনরন হরব। নুচি 

িারঝ িারঝ এক একটা হজুগ চনর ়ে ভিরন ওরঠা। প্রথারি ভনািাে চেে ব্রাহ্ম-রঝাাঁক, ওরদে 

সরে েুব ভিোরিচে কেরন। নােপে হে ঠাকুেবাচ ়েে ভঝাাঁক। ওোরন চন ়েচিন  ানা ়োন, 

ওরদে সরে গোগচে। এেন হর ়েরে এই ওকাকুো-রঝাাঁক। আো কচে এটাও ভনািাে 

ভকরট  ারব, নুচি চান হরব। 

  

চনরবচদনা নীেব েইরেন। স্বাধীননাে আকানা চক চনেক হজুগ বা ভঝাাঁক  ,ীোিকৃষ্ণ 

সরঙ্ঘে অনুগািী হরে চক অনযরদে সরে ভিো  ারব না  ব্রাহ্মরদে িনবাদ জানা ভদারষে 

ভকন হরব  ঠাকুেবাচ ়েে সংস্কৃৃচনবান পুরুষ-নােীো ভকউ চেল্পী, ভকউ কচব, ভকউ 
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দােযচনক। আে ভকান পচেবারেে িচহোো চনজস্ব িনািন প্রকাে কেরন পারেন  সেো 

ভ াষারেে িনন  ুবনী সিগ্র বাংো ়ে আে একচটও আরে চক  এাঁরদে সরে বনু্ধত্ব াাপন 

কো চক অপোধ  চনরবচদনাে উদােলনচনক পািানয চেো ়ে এটা চঠক ভিোরন পারেন 

না।  চদও গুরুে প্রচন অিো েচক্ত ও োেবাসা নাাঁে এক িুেও টরেচন। গুরুে ভকানও 

চনরদযে েে ন কোে কথাা চনচন স্বরপ্নও োরবন না। চকন্তু আইচেে েক্ত ের ়েরে নাাঁে 

েেীরে, স্বাধীননাে সৃ্পহা নাাঁে জন্মগন, চবপ্লবী ভিাপটচকরনে চিন্তাধাো ়ে চনচন উিদ্ধ, 

ওকাকুো চবপ্লরবে প্রস্তুচনে কথাা বুচঝর ়ে চদর ়েরেন, সংগ্রাি শুরু কোে এেনই ভনা সুবিয 

সুর াগ। এেন চনচন এ পথা ভথারক সরে  ারবন কী করে  ইস, এ সি ়ে  চদ স্বািীচজ 

ভদরেে বাইরে থাাকরনন, না হরে কী োেই হন, চনরবচদনারক এই সিরট প ়েরন হন 

না। স্বািীচজ সংগ্রারি অংে ভনরবন না, এেন োেরন নাাঁে উপচাচনই ভদেরসবাে 

পচেপন্থী। 

  

চনরবচদনাে কাে ভথারক ভকানও উত্তে না ভপর ়ে স্বািীচজ আবাে গম্ভীে স্বরে বেরেন, নুচি 

ভনািাে পথা ভবরে নাও, আজই িনচাে করো। 

  

স্বািীচজ চনরদযে ভদনচন, পথা ভবরে ভনবাে স্বাধীননা চদর ়েরেন। না হরে ভনা চনরবচদনাে 

আে ভকানও চিধা েইে না। 

  

নীেবনাই উত্তে ধরে চনর ়ে স্বািীচজ বেরেন,  চদ োজনীচনে হজুগ চনর ়েই ভিরন থাাকরন 

িাও, না হরে িরঠে সরে ভনািাে সম্পকয নযাগ কেরন হরব। এোরন ভনািাে  াও ়ো-

আসা আে চঠক হরব না। িরঠে ওপে পুচেরেে নজে প ়েক এটা আিো ভকউ িাই না! 

  

চনরবচদনা গুরুরক প্রিাি করে চবদা ়ে চনরেন। নােপে সচনয সচনয ওকাকুোে সরে িরে 

ভগরেন চহিাের ়ে। 

  

স্বািীচজ পরে অনুেব করেচেরেন, চনচন চপ্র ়ে চেষযাে ওপে ভবচে করঠাে হর ়ে পর ়েচেরেন 

ভসচদন। চনরবচদনাে স্বাধীননাে ে ়োই এেনও প যন্ত শুধু আরোিনা পরবযই ের ়েরে, 

ওকাকুো আে চনরবাদনা চিরে চকেু ভোকজরনে সরে িারঝ িারঝ চিচটং করে, সেোে 
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দে ওরদে সরে ভ াগ চদর ়েরে ভবাধহ ়ে, এেনও এিন চকেু  রটচন,  ারন চনরবচদনাে 

এই িরঠ আসা- াও ়ো বন্ধ কেরন হরব। িরঠে সন্নযাসীরদে িরধয চনরবচদনারক চনর ়ে ভ  

একটা িাপা গুঞ্জন িেরে, না স্বািীচজ ভটে পান। চনরবচদনা ভ  এেন ধিযিিযাে বদরে 

োজনীচনিিচই ভবচে কেরেন, না এোনকাে অরনরকই ভজরন ভগরে। স্বািী ব্রহ্মানন্দও 

একচদন অনুর াগ কেচেরেন এ চবষর ়ে। নেন ভহরস উচ ়ের ়ে চদর ়েচেরেন স্বািীচজ। 

  

চনরবচদনা আে এোরন আসরব না  িা ়োবনী ভথারক চফরে এরসরেন চনরবচদনা, স্বািীচজ 

ভস েবে ভপর ়েরেন। ভফোে পে একবাে ভদো কেরনও এে না  স্বািীচজে ভিজাজ িারঝ 

িারঝ েুব গেি হর ়ে  া ়ে সবাই জারন, আরগও ভনা কর ়েকবাে চনরবচদনারক বকাবচক 

করেরেন। এবাে নাে অচেিান এন নীব্র  চনরবচদনা বাগবাজারেে বাচ ়েরনই ের ়েরেন, 

স্বািীচজ হঠাৎ একচদন ভসোরন উপচান হরে নাাঁে িুরেে অবাা কী েকি হরব  চকংবা 

বেোি বসুে বাচ ়েরন চগর ়ে স্বািীচজ ওাঁরক ভ রক পাঠারন পারেন। চকন্তু েেীে ভ  আে 

ব ়ে না, গো পাে হরন আে ইরে করে না। এক-একচদন ভদানো ভথারক আে নীরিই 

নারিন না সাোচদন। না  াকরে চনরজ ভথারক আে আসরব না চনরবচদনা!  

  

েেৎ নারি ভসই গৃহ চেষযচট প্রচনচদনই ভদো কেরন আরস কেকানা ভথারক। সরে চকেু 

না চকেু আরন। আরগ কেকানাে চবেযান ভদাকানগুচেে চিচি চনর ়ে আসন। এেন 

স্বািীচজে একদানা চিচন োও ়োও সমূ্পিয বােি। চিচি ভেরন চনচন কী োেই বাসরনন। 

কনচদন আইসচিি োও ়ো হ ়েচন। আে চক োও ়ো হরব এ জীবরন  েেৎ এেন নানােকি 

ফেিূে আরন। ে েেৎ িারেে কারে এরস ভদেে, সরন্ধ হর ়ে এরেও  রে বাচন জ্বাো 

হ ়েচন, প্রা ়োন্ধকারে স্বািীচজ োরটে ওপে িুপ করে বরস আরেন। গেীে চিন্তা ়ে ি হয। েেৎ 

চনুঃেরব্দ ভেনরে এরস বরস েইে। 

  

একটু পরে একটা দী যশ্বাস ভের ়ে স্বািীচজ বেরেন, এরসচেস! আজ েেীেটা ব ়ে ভবজুন 

হর ়েরে। ভে! পা ফুরে ভগরে, হাাঁটরন পােচে না োে করে,  রেে বাইরে  াইচন। 

  

েেৎ চজরজ্ঞস কেে, একটু পা চটরপ ভদব  
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স্বািীচজ বেরেন, ভদ। একটু নািাক ভসরজ ভদ, অরনকেি োইচন।  

  

স্বািাচজ চবোনা ়ে বসরেন, চেষয নাাঁে পদরসবা কেরন োগে। স্বািীচজ নাাঁে নানান প্রশ্ন 

ও ভকৌনূহরেে উত্তে ভদন, আবাে নাাঁে কাে ভথারক কেকানাে অরনক েবেও ভোরনন। 

  

একটু পরে স্বািীচজ ভিরঝরন ভনরি আসরনই েেৎ সন্ত্রি হর ়ে উঠে। স্বািীচজ বেরেন, 

দযাে, সাোজীবন কন কি করেচে, গাে নো ়ে শুর ়ে োন কাচটর ়েচে। এেন আরিচেকানো 

আিাে আোরিে জনয োট-চবোনা-গচদ করে চদর ়েরে। এ েকি চবোনা ়ে শুরে এক 

একসি ়ে আিাে গার ়ে বযথাা হ ়ে, েেীে ভনা জরে েরে ভগরে। চকেুেি ভিরঝরন শুরেই 

বেং আোি হ ়ে। িারঝ িারঝ োচব কী জাচনস, এ সব িঠ ফঠ কোে বদরে ভবাধহ ়ে 

আিারদে গােনো ়ে চফরে  াও ়োই উচিন চেে। 

  

ভিরঝরন শুর ়ে িেু বুরজ বেরেন, ভোরকে গুেরনান ভদরে আে কী হরব  আজ নুই 

আিাে কারে থাাক। 

  

েেৎ ধনয হর ়ে বেে, আপনাে সরে থাাকরে ব্রহ্মজ্ঞান োরেও আিাে ইরে হ ়ে না। 

  

স্বািীচজ আরি আরি বেরেন, সবযদা িরন োচেস, নযাগই হরে িূেিন্ত্র। এ িরন্ত্র দীচেন 

না। হরে ব্রহ্মাচদেও িুচক্তে উপা ়ে ভনই। 

  

একটু পরে স্বািীচজ  ুচির ়ে প ়েরেন। 

  

ভজরগ উঠরেন োন িােরটে সি ়ে। বযি হর ়ে েেৎরক ভঠরে নুরে বেরেন, ওঠ, ওঠ, 

জরপ বসরন হরব না  সবাইরক চগর ়ে জাগা। ভদচে হর ়ে ভগরে। একটা  ণ্টা চনর ়ে  া, ওটা 

বাচজর ়ে সবাইরক  াকচব। ব্রহ্মানন্দটা ভবচে  ুিকানুরে, ওে কারনে কারে ভজারে ভজারে 

 ণ্টা বাজাচব। 

  

নেনও ভোরেে আরো ভফারটচন, পাচে  ারকচন। গ্রীষ্মকারে ভেষ োচত্তরেই োে  ুি হ ়ে, 

হঠাৎ  ণ্টাধ্বচন শুরন অরনরক কাাঁিা  ুি ভেরে োচফর ়ে উঠে। ব্রহ্মানন্দ ভকানও চবপরদে 
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আেিা ়ে ত্ররি উরঠ বসরেন, নােপে েেৎরক ভদরে বেরেন, আ ভিারো  া, এ বাোরেে 

জ্বাো ়ে ভ  িরঠ থাাকাই দা ়ে হে! ভনাো চক োন ভপাহারনও চদচব না! 

  

প্রচনচদন প্রনুযরষ ঠাকুে  রে োিকৃরষ্ণে েচবে সািরন জপ-ধযান কো সিি িঠবাসীে 

জনয বাধযনািূেক। স্বািীচজ এক একচদন সকরেে সরে বরস  ণ্টাে পে  ণ্টা কাচটর ়ে 

ভদন। ভকানওচদন নীরি নািরন না পােরে চনচন চনরজে  রেই একাকী ধযারন বরসন। 

  

আজ চকেুেি ধযান কোে পে স্বািীচজ আরি আরি ঠাকুে  রে ভনরি এরেন।  ে প্রা ়ে 

োচে। অরনরকই আবাে চবোনা ়ে চফরে ভগরে, ধযান কেরে িাত্র দুজন। ভস দৃেয ভদো 

িাত্র স্বািীচজে ভিজাজ সিরি ির ়ে ভগে। চনচন চিৎকাে করে বেরেন, েেৎ, বাচকো 

ভকাথাা ়ে ভগে   াক, সবাইরক এেুচন আিাে সািরন আসরন বে। 

  

ভসোরন একটা চবিাে সো বচসর ়ে চদরেন স্বািীচজ। সন্নযাসীো এরক এরক ভিাে িুেরন 

িুেরন আসরে, স্বািীচজ নারদে কাে ভথারক ককচফ ়েন নেব কেরেন। ভকউ ভকউ 

অপোধীে িনন িুপ করে েইে, ভকউ ভকউ অজুহান ভোাঁজাে জনয বেে, ভপট বযথাা 

কেচেে, কাে একটু জ্বে জ্বে হর ়েচেে। স্বািীচজ প্রিণ্ড বকাবচক কেরন োগরেন 

সবাইরক। নােপে চবিারেে ো ়ে চদরেন,  া, আজ ভনাো ভকউ িরঠ ভেরন পাচব না। 

চেরে কেরন ভবরো। চেরে করে  া পাচব, নাই ভের ়ে থাাকচব।  

  

ব্রহ্মানন্দ ভদেরেন, অসুা েেীরে এ েকি োগাোচগ কো স্বািীচজে পরে োে ন ়ে। চনচন 

কারে এরস িৃদু করি বেরেন, োই নরেন, নুই এন উরত্তচজন হচেস ভকন, োন্ত হ। 

বাইরে এেনও  ুট ুচট অন্ধকাে, এে িরধয ভবিাোো উঠরব কী করে  সবাে ভো আে 

ভনাে িনন স্বল্প  ুি ন ়ে!– স্বািীচজে ভিজাজ এিনই চনচেচে হর ়ে আরে ভ  

বােযবনু্ধরকও ভে ়োন কেরেন না। ভিাে গেি করে বেরেন, নুই েুব সদাে হর ়েচেস, 

নাই না   া, আজ ভনােও িরঠ োও ়ো বন্ধ। ভনারকও িাধুকেী করে ভেরন হরব। 
  

স্বািীচজে হকুি ভক অগ্রাহয কেরব  এ িরঠে পচেিােনা োে চনচন চনরজই ভের ়ে 

চদর ়েরেন, নবু চনচনই সরবযসবযা। সবাই আ ়েি িুরে ভবচের ়ে ভ রন োগে। স্বািীচজ আবাে 
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ভহাঁরক বেরেন, না বরে ভকানও বনু্ধবান্ধরবে বাচ ়ে  াও ়ো িেরব না! অরিনা িানুরষে 

কারে চেে িােচব, িরন থাারক ভ ন! 

  

নােপে স্বািীচজ সাোচদন গ্রন্থ পারঠ  ুরব েইরেন। চবরকরেে চদরক নাাঁে ভিাধ প্রেচিন 

হে। জানো চদর ়ে চকেুেি ভে ়ো ভনৌরকাগুচে ভদেরেন! চনরবচদনা আজও এরেন না। 

  

আজ িরঠে সন্নযাসীরদে চনচন কচঠন োচি চদর ়েরেন।  চদও সন্নযাসীরদে পরে িাধুকেী 

ননুন চকেু ন ়ে। বোনগরে থাাকাে সি ়ে নাাঁরদে অরনকচদনই চেোন্ন ভেরন হর ়েরে। চকন্তু 

এেন ভনা ভসই ভোঁ ়ো কাাঁথাা ়ে পাাঁিজন শুর ়ে থাাকাে চদন আে ভনই। ননুন ননুন সন্নযাসীো 

চক আে ভোরকে কারে িুে ফুরট চেরে িাইরন পােরব  আহা, ভেরেগুচেন  চদ আজ না 

ভের ়ে থাারক— 

  

স্বািীচজ নীরি ভনরি এরেন। একটা  রে প্রিুে হাসাহাচস হরে, স্বািীচজ ভসোরন উপচান 

হরনই ব্রহ্মানন্দ বেরেন, আজ চবরবকানন্দ স্বািী আিারদে কী উপকােটাই না কেরেন 

সবাই বে! োই নরেন, ভনাে দ ়ো ়ে আজ িরঠে োাঁধুচনে একর র ়ে োন্না ভেরন হে না, 

িিৎকাে স্বাদ বদে হে! 

  

স্বািীচজ ভকৌনূহেী হর ়ে বেরেন, কী ভপচে ভে, কী ভপচে  

  

ব্রহ্মানন্দ বেরেন, আিারদে োাঁধরনও হ ়েচন। এই ভনা িাইে চনরনক দুরে সােরকে 

ভিার ়েে কারে এক িার ়ো ়োচেে বাচ ়ে। নাো ভ রক  ত্ন করে কন কী োে োে চজচনস 

োও ়োে। 

  

স্বািীচজ সহারসয বেরেন, নাই নাচক  না হরে ভনা আিােও  াও ়ো উচিন চেে, কী কী 

চেে 

  

ব্রহ্মানরন্দে সরে ভ  দেচট চগর ়েচেে, নাো সবাই উত্তি সুোদয ভপর ়েরে। বাচক সকরেে 

এিন ভসৌোগয হ ়েচন। ভকউ ভকউ িাে  াে ভপর ়ে ফুচটর ়ে চেিুচ ়ে বাচনর ়েরে, ভকউ ভকউ 
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গৃহারদে কাে ভথারক ভপর ়েরে িুেঝািটা।  াো চকেু পা ়েচন, নারদে সরেও হাসাহাচস 

কেরন োগরেন স্বািীচজ। নােপে বেরেন,  া দযাে োাঁ ়োরে চির ়ে-িুচ ়ে কী আরে, নাই-

ই এেন ভের ়ে আ ়ে! 

  

নাাঁে ভেষ োরত্রে উগ্র িূচনযে সরে এেনকাে প্রসন্ননাে কন নফান। 

  

গল্প কেরন কেরন স্বািীচজ এক সি ়ে ব্রহ্মানন্দরক বেরেন, হযাাঁ ভে োোে, এই 

অিাবসযা ়ে িরঠ কােীপুরজা কেরে হ ়ে না  

  

ব্রহ্মানন্দ বেরেন, না কী করে হরব, আরগ বচেসচন। অিাবসযা ভনা এরস ভগে। 
  

স্বািীচজ নবু উৎসারহে সরে বেরেন, নারন কী! এই ক চদরনই বযবাা হর ়ে  ারব! 

োচগর ়ে ভদ। েুব গান হরব ভস চদন।  

  

অনয সকরেই োচজ। এেপে কচদন কােীপুরজাে প্রস্তুচন িেরন োগে। 

  

িরঠ কােীপূজা হরব, আে চনরবচদনা আসরবন না  নাাঁরক েবেও ভদও ়ো হরব না  দুগা 

পুরজাে সি ়ে চনচন এ-রদরে চেরেন না। নাুঃ, ভির ়েটাে এবাে িান োোরনই হরব। 

েেৎরক স্বািীচজ বেরেন, আজ ভফোে পরথা চনরবচদনারক একবাে েবে চদর ়ে  াস ভনা 

ভ  আচি নারক িরঠ ভ রকচে। 

  

একটু পরেই নাে িরন হে, শুধু িুরে েবে পাঠাবাে বদরে চিচঠ চেরে চদরে োে হন 

না  জানোে কারে দাাঁচ ়ের ়ে ভদেরেন, েেৎ ভনৌরকা ়ে উঠরন  ারে। চনচন হাাঁক চদরেন, 

েেৎ, েেৎ, একটু দাাঁ ়ো, উচঠসচন–  

  

োচে গার ়ে চেরেন, শুধু একটা িাদে জচ ়ের ়ে চসাঁচ ়ে চদর ়ে নেনে করে ভনরি এরেন 

স্বািীচজ। বাইরে এরস বেরেন, িে, আচিও ভনাে সরে ওপারে  াব।  
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েেৎ চবচমিতন হর ়ে বেে, ভস কী! আপনাে েেীে োে ভনই, সরন্ধ হর ়ে এরসরে, এেন 

ভকন  ারবন  চফেরবন কেন  

  

স্বািীচজ হান নুরে বেরেন, ওসব ভনারক চিন্তা কেরন হরব না! 

  

বাগবাজারেে  ারট ভনরি বেরেন, ভনারক আে আসরন হরব না। নুই বাচ ়ে  া। 

  

ভ া ়োে গাচ ়ে ো ়ো না করে হনহন করে হাাঁটরন োগরেন স্বািীচজ। ভবাসপা ়ো ভেন ভবচে 

দূে ন ়ে। 

  

সরব িাত্র চদরনে নৃনী ়েবাে িান ভসরে আ ়েনাে সািরন দাাঁচ ়ের ়ে ভকেচবনযাস কেরেন 

চনরবচদনা, দেজা ়ে একটা েব্দ শুরন িিরক নাকারেন। পচেিাচেকাচট অসুা, নীরি কারুে 

সা ়ো না ভপর ়ে স্বািীচজ এরকবারে ওপরে উরঠ এরসরেন। কর ়েক িুহূরনযে জনয চনরজে 

িেুরক চবশ্বাস কেরন পােরেন না চনরবচদনা, হারন ভ োরব চিরুচনটা ধো চেে, 

ভসইোরবই হান ভথারি ভগে, চনচন ভ ন চিত্রাচপযন হর ়ে েইরেন। নােপে ভ াে ভেরে 

অস্ফুট স্বরে বেরেন, আিাে প্রেু! 

  

স্বািীচজ সহারসয বেরেন, ভকিন আে, িাগযট  

  

ভ ন চঠক আরগে িনন, িাঝোরন চকেই  রটচন। 

  

চনরবচদনা একটা ভি ়োে এচগর ়ে চদর ়ে বেে, বসুন। 
  

স্বািীচজ বেরেন, না, ভবচেেি থাাকব না। িরঠ চফেরন হরব। নুচি ভকিন আে, ভদেরন 

এোি। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপচন আিারক চবশুদ্ধ আনরন্দে সন্ধান চদর ়েরেন। আচি আে কেনও 

োোপ থাাচক না। 
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সচনযই আে ভবচেেি েইরেন না স্বািীচজ। হঠাৎ হাাঁপাচনে টান এরসরে, ভসটা চনচন 

চনরবচদনারক জানারন িান না। চনরবচদনা চবরেষ কথাা বেরন পােরেন না, শুধু চাে 

দৃচিরন স্বািীচজরক ভদেরেন।  

  

 াবাে আরগ স্বািীচজ বেরেন, চেগচগে একচদন িরঠ এরসা।  

  

কর ়েকচদন পেই ভোেরবো চনরবচদনা এরস উপচান। গুরুে পার ়েে কারে িাথাা ভঠচকর ়ে 

প্রিাি কেরেন। চনরবচদনা পরেরেন কাাঁধ ভথারক পা প যন্ত েুরটারনা সাদা েরেে গাউন, 

গো ়ে রুদ্রারেে িাো। 

  

স্বািীচজ সরকৌনুরক বেরেন, না  াকরে বুচঝ নুচি আে আসরন না  

  

চনরবচদনা বেরেন, িা ়োবনী ভথারক চফরেই আচি এোরন আসরন ভির ়েচেোি, চকন্তু 

নেন জানরন পােোি আপচন নচদ ়োে ভকান গ্রারি ভগরেন, করব চফেরবন চঠক ভনই। 

  

স্বািীচজ বেরেন, হযাাঁ চগর ়েচেোি বরট ব ়ে জাগুচে ়ো ়ে, আিাে এক চেষযা িৃিাচেনী বসু 

েুব করে ভ রকচেে। ভেরবচেোি, গ্রারি চগর ়ে থাাকরে েেীে সােরব, এক সিাহ েইোি, 

চবরেষ চকেু সুচবরধ হে না। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপচন সবযেি আিাে  দর ়ে ের ়েরেন। অরনক দূরে থাাকরেও 

আপনারক েুব কারে অনুেব কচে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, নুচি ভনা প্রানোে ভের ়ে আরসাচন, দাাঁ ়োও, ভনািাে জনয োবারেে 

বযবাা কচে। 

  

চনরবচদনা উরঠ চগর ়ে সাহা য কেরন ভগরে স্বািীচজ আবাে নাাঁরক বেরেন, নুচি িুপচট 

করে বরসা, আচি চনরজে হারন ভনার ়েে কেব। 
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স্বািীচজ নাাঁরদে িনরেদ, ওকাকুো প্রসে এরকবারেই উিাপন কেরেন না। গুনগুন করে 

গান গাইরন গাইরন োদয প্রস্তুন কেরন োগরেন। কাাঁঠারেে চবচি ভসদ্ধ, আেুরসদ্ধ। দু 

িািি সাদা োন আে পাথারেে ভগোরস বেফ চদর ়ে ঠাণ্ডা কো দুধ।  

  

ভটচবরেে ওপে একচট চপচেরি ভস সব সাচজর ়ে চদরেন। চনরবচদনা চজরজ্ঞস কেরেন, এ 

কী, আপচন আিাে সরে ভেরন বসরবন না  

  

স্বািীচজ বেরেন, আজ ভ  একাদেী, আিাে উরপাস। আজ িরঠ চনোচিষ, নাই ভনািারক 

আে চকেু চদরন পােোি না। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আপচন চনরজে হারন  া ভদরবন, না-ই অিৃন। চনোচিষ সাচত্ত্বক 

আহাে আিাে েুব পেন্দ। 

  

ভ ন িাঝোরন চকেুই হ ়েচন, আরগেই িনন সব চকেু স্বািীচজ েে েচসকনা কেরন 

োগরেন চনরবচদনাে সরে। আহাে ভেষ হবাে পে চনরবচদনা হান ভধাবাে জনয একচট 

জরেে জগ নুরে চনরনই স্বািীচজ হা-হা করে উরঠ বেরেন, দাাঁ ়োও, দাাঁ ়োও, আচি 

ভনািাে হান ধুইর ়ে ভদব। 

  

চনরবচদনাে উচেি িাো হারন জে ভঢরে চদরন োগরেন স্বািীচজ। নােপে একচট 

পচেষ্কাে সাদা ভনা ়োরে চদর ়ে িুেরন শুরু কেরেন ভসই নেি, িম্পকবিয আেুেগুচে। 

চনরবচদনা চবমিতর ়ে চবিূঢ়ে োরব নাচকর ়ে েইরেন স্বািীচজে িুরেে চদরক। চজরজ্ঞস কেরেন, 

এ কী কেরেন  এে ভনা আপনাে জনয আিােই কোে কথাা! 

  

স্বািীচজ হঠাৎ গম্ভীে হর ়ে চগর ়ে বেরেন, চ শু নাাঁে চেষযরদে পা ধুইর ়ে চদর ়েচেরেন িরন 

ভনই  

  

চনরবচদনাে িরে জে এরস ভগে। চ শু ভনা ওই কাজ করেচেরেন নাাঁে জীবরনে ভেষ 

চদরন। এ কী অেেুরি কথাা বেরেন স্বািীচজ  
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উদগন অশ্রু ভকানওিরি ভিরপ চনরবচদনা বেরেন, আপচন কর ়েক িাস আরগ ভজা 

িযাকোউ রক বরেচেরেন, আপচন িচল্লে বেরেে ভবচে বাাঁিরবন না। না শুরন ভজা কী 

বরেচেে, আপনাে িরন আরে  আপচন ভগৌনি বুরদ্ধে েক্ত, বুরদ্ধে জীবরনে ব ়ে কাজ 

ভনা নাাঁে িচল্লে বেে বর ়েস ভথারক আচে বেে বর ়েরসে িরধযই হর ়েচেে। আপচন এে 

িরধয এ সব কথাা োবরেন ভকন  আপনাে জীবরনে অরনক কাজ বাচক!  

  

স্বািীচজ ধীে স্বরে বেরেন, আিাে  া ভদবাে চেে না চদর ়ে ভফরেচে, এেন আিারক 

ভ রনই হরব। 

  

চনরবচদনা বযাকুে োরব বেরেন, আপচন আেও অরনক চকেু চদরন পারেন। আপনাে 

িনন আে ভক পােরব  

  

দূরেে চদরক নাচকর ়ে স্বািীচজ অরনকটা আপন িরন বেরেন, ব ়ে গারেে ো ়ো ভোট 

গােগুরোরক বা ়েরন ভদ ়ে না। নারদে জা ়েগা করে ভদবাে জনযই আিারক ভ রন হরব। 

আচি িরে ভগরেও কাজ ভথারি থাাকরব না। এই ভবেুর ়ে ভ  আধযাচত্মক েচক্তে চি ়ো শুরু 

হর ়েরে, না ভদ ়ে হাজাে বেে ধরে িেরব। না একটা চবোট চবশ্বচবদযাের ়েে রূপ ভনরব। 

িরন ভকারো না, এটা আিাে চনেক স্বপ্ন বা কল্পনা, এ আচি ভিারেে সািরন ভদেরন 

পাচে। 

  

এেপে চনরবচদনাে সরে অরনকেি সি ়ে কাটারেন, েেীরে ভকানও অসুানা ভবাধ 

কেরেন না। চকন্তু পেচদনই েেীে আবাে ভবে দুবযে হর ়ে ভগে। চবোনা ভের ়ে উঠরনই 

ইরে করে না। নবু ভজাে করে উঠরেন। কােীপূজাে অরনক বযবাা বাচক আরে। 

ব্রহ্মানন্দরক আবাে দু চদরনে জনয কেকানা ভ রন হরব।  

  

নীরি এরস বসরেন সকরেে সরে। গনকাে সাোচদন উপবাস চেে, নবু আজ চকেু ভেরন 

ইরে কেরে না। শুধু এক ভগোস ঠাণ্ডা দুধ ভির ়ে চনরেন। অনয চদন চনচনই িধযিচি, 

অনযো নাাঁে কথাা ভোরন। আজ চনচন িুপ, বাচক সবাই কথাা বরে  ারে। দুধ পান ভেষ 
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হর ়ে ভগরে, এই সি ়ে একটু নািাক ভেরন ইরে করে, ভস জনযও কারুরক অনুরোধ 

কেরেন না, েূনয কাাঁরিে ভগোসটা হারন ধরে চনচন বরস েইরেন উদাসীন িুরে। 

  

এক সি ়ে নাাঁে িরন হে, সকরে ভ ন ব ়ে ভবচে কথাা বেরে। এন কথাা ভকন  নাাঁে কান 

ঝাাঁ ঝাাঁ কেরন োগে। বাইরে পাচে  াকরে, ভপাষা হাাঁসগুরো  ুরে ভব ়োরে, বা া নারিে 

কুকুেটা একবাে উাঁচক চদর ়ে ভগে, আকারে কারো ভির ে পারে পারে রুরপাচে ভেো, 

ভস সব চদরক কারুে িন ভনই, শুধু কথাা আে কথাা! 

  

স্বািীচজে হান ভথারক কাাঁরিে ভগোসটা েরস পর ়ে িূিয চবিূিয হর ়ে ভগে। 

  

ভসই সরে সবাই িচকন হর ়ে নাাঁে চদরক নাকাে। ব্রহ্মানন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, কী হর ়েরে 

নরেন, েেীে োোপ োগরে  

  

স্বািীচজ ভকানও উত্তে চদরেন না। ব্রহ্মানন্দ প্রা ়ে ভজাে করে স্বািীচজরক ওপরে পাচঠর ়ে 

চদরেন, ব্ররজন নারি একচট নরুি চেষয সরে ভগে নাাঁে ভসবাে জনয। চনরজে  রে চগর ়ে 

স্বািচজ ভজাে করে গ্রন্থপারঠ িন বসাবাে ভিিা কেরেন বরট, চকন্তু  ুচির ়ে প ়েরন 

োগরেন বাে বাে। ি আি য িানুরষে েেীে। পেচদন ব্রাহ্ম িুহূরনযেও আরগ স্বািীচজে 

 ুি োো িাত্র চনরজরক েুব টাটকা িরন হে, চেো-উপচেো সব িাো, বযাচধ বাোইর ়েে 

চিেিাত্র ভনই। হাাঁটরন চগর ়ে ভদেরেন, পার ়ে বযথাা কেরে না। ভিারেে দৃচিও ভ ন আবাে 

উজ্জ্বে। 

  

ধযান-জপ কেরে িন একাগ্র হ ়ে, নারন েেীে আেও োে থাারক। আজ চনচন ঠাকুরেে 

 রে বরস নন্ম ়ে হর ়ে িেু বুরজ েইরেন প্রা ়ে চনন  ণ্টা। নােপে ভিাে ভিেরনই নাাঁে েুব 

েুধা ভবাধ হে। না ভের ়ে ভের ়ে েেীেটা আেও জীিয হর ়ে  ারে। স্বািীচজ চঠক কেরেন, 

আজ ভকানও চন ়েি িানরবন না, আজ নুন, ভনে, িেো চদর ়ে োন্না বযঞ্জন োরবন োরনে 

সরে। অম্বে োরবন। 
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ভসানা ়ে ভসাহাগাে িনন আজই জুরট ভগে ইচেে। গোে ইচেে িাে ধো হরে, স্বািী 

ভপ্রিানন্দ িরঠে জনয ইচেে চকনরেন, স্বািীচজ েবে ভপর ়ে ভসোরন চগর ়ে দাাঁ ়োরেন। 

ইচেে ভদরে িন উিাটন হ ়ে না, এিন বাোচে কজন আরে  স্বািীচজ চনরজ িাে পেন্দ 

কেরন োগরেন। পদ্মা নদীরন ইচেে িাে ধো ভদরেচেরেন, ভসই নুেনা ়ে গোে ইচেে 

ভ ন আকারে আেও ব ়ে, আে অপ্সোরদে িনন আকৃচন। 

  

ব্ররজন নারি চেষযচট পূবযবে ভথারক এরসরে, নারক চজরজ্ঞস কেরেন, কী ভে বাোে, 

ভনারদে ভদরে এন োে ইচেে পাও ়ো  া ়ে! 

  

ব্ররজন জাাঁক করে বেে, আিারদে পদ্মাে ইচেে আেও ব ়ে হ ়ে!  

  

স্বািীচজ বেরেন, ইস, আচি ভদচেচন বুচঝ! গোে ইচেরেে িনন স্বাদ ওই ইচেরেে হ ়ে 

না। হারে, ভনারদে বাোে ভদরে নাচক ইচেে িারেে পুরজা হ ়ে  

  

ব্ররজন বেে, ভস নন সেস্বনী পুরজাে পে। দুগা পুরজাে চবজ ়ো দেিীে পে ইচেে িাে 

োও ়ো চনরষধ, আবাে সেস্বনী পুরজাে পে ভজা ়ে ইচেে  রে আনরন হ ়ে। 

  

স্বািীচজ বেরেন, িরঠে জনয এ বেে ভনা এই প্রথাি ইচেে ভকনা হে, কী চদর ়ে ভনাো 

পুরজা কচেস কে না! 

  

নােপে ভপ্রিানন্দরক বেরেন, আজ িরঠ ভোক কি, শুধু ভঝাে কেরন বচেস না, ভগাটা 

কনক ইচেে োজাও োব। োজাে িাে আে ভঝারেে িারেে স্বাদই সমূ্পিয আোদা। আে 

একটু িারেে অম্বে কেরনও বরে চদস। 

  

নােপে স্বািীচজ আবাে ঠাকুরেে  রে চগর ়ে পূজা ়ে বসরেন। এবাে একা, দেজা-জানো 

প যন্ত বন্ধ। 

  

ন ়ে ভবো সার ়ে এগারোটা ়ে ভবচের ়ে এরেন ভস  ে ভথারক। ভবে ভজারে ভজারে একটা 

গান ধেরেন, ‘িা চক আিাে কারো ভে, কােরূপা এরোরকেী  চদপদ্ম করে আরো 
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ভে…’ ।  আজ আে করিে জ ়েনা ভনই, হাাঁপাচন ভনই। গান থাাচির ়ে ভপ্রিানন্দরক বেরেন, 

হারে বাবুোি, কােীপুরজা ়ে চক পাাঁঠা বচে হরব  বচে না হরে চক িার ়েে পুরজা পূিযাে 

হ ়ে  

  

ভপ্রিানন্দ বেরেন, িানা ঠাকুোনী চক িন ভদরবন  ভসবারে আপচত্ত করেচেরেন। 

  

স্বািীচজ বেরেন, ভস ভনা দুগযাপুরজা ়ে। কােীপুরজা ়ে োচজ হন চক না ওাঁে কারে একবাে 

ভজরন আসরে হ ়ে। এবাে অরনক ভোকরক  াকরন হরব। আিাে বাচ ়েে ভোকরদে আনাে 

বযবাা কো দেকাে। ৫ এে িরধয োবাে  ণ্টা ভবরজ উঠে। স্বািীচজ বযি হর ়ে বেরেন, 

িে, িে, ইচেে িারেে ভঝাে ঠাণ্ডা কো িহাপাপ। চিনী ়েবাে গেি কেরেও ভসই স্বাদ 

থাারক না। 

  

অরনকচদন বারদ ভবে নৃচি করে ভেরেন স্বািীচজ। ইচেে িাে োজাে ভনে চদর ়ে ভিরে 

োন ভেরেন, নােপে  ারেে সরে িােোজা। ভঝাে ভনিন ঝাে হ ়েচন বরে চনরজেটা ়ে 

আেও কাাঁিা েিা  রে চনরেন, আেুরে অম্বে িাটরন িাটরন ভপ্রিানন্দরক বেরেন, 

একাদেী কেরন কেরন কী েকি চেরদ হর ়েরে ভদেচেস! থাাোবাচট-রগোসও ভ  ভের ়ে 

ভফচেচন, এই েরে। 

  

োও ়োে পে চব,াি কেরন চগর ়েও চফরে এরেন এক  ণ্টাে িরধয। ভপ্রিানন্দরক ভ রক 

নুরে বেরেন, ওঠ, ওঠ, সন্নযাসীে পরে চদবাচনদ্রা োোপ। আিাে আজ  ুিই এে না। 

িাথাাটা একটু বযথাা বযথাা কেরে ভকন বে ভনা  েুব ভবচেেি ধযান কো হর ়েরে, নাই 

ভব্রন উইক োগরে। িে প ়োশুরনা কচে, নারন িাথাা চঠক হর ়ে  ারব।  

  

দুজরন এরেন োইরব্রচে  রে। ভসোরন কর ়েকজন নরুি সন্নযাসী পারঠ চনি হয। স্বািীচজ 

বেরেন, কী কেচেস ভনাো সব  োে করে ভবদ প ়েচব। গীনাে চনজস্ব োষয কনচে করে 

চনরন হরব। নাে জনয সংস্কৃৃন বযাকেিটা আরগ োে করে ভেো দেকাে। পাচিচন ো ়ো 

গচন ভনই। আ ়ে সকরে চিরে আজ পাচিচন পচ ়ে। 
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নারদে পাচিচনে বযাকেি প ়োরন োগরেন স্বািীচজ।  ণ্টাে পে  ণ্টা ভকরট ভগে। অন 

কচঠন চবষ ়ে,  ারন সহরজ দন্তস্ফুট কো  া ়ে না, না চনর ়েও সেস আরোিনা কেরন 

োগরেন। এক সি ়ে ভপ্রিানন্দ এরস বেরেন, আে কন প ়োরনা হরব  চনন  ণ্টা হর ়ে 

ভগে, ভনািাে না িাথাা বযথাা। কেচেে  

  

স্বািীচজ বই নাচির ়ে ভেরে দু হান েচ ়ের ়ে বেরেন, নাই নাচক, এনেি  না হরে এেন 

একটু িুক্ত বা ়েু ভসবন কো দেকাে। 

  

বাইরে এরস ভপ্রিানরন্দে সরে হাাঁটরন োগরেন স্বািীচজ। িরঠে িত্বে ভপচের ়ে োিা ়ে। 

োচনকটা  াবাে পে ভপ্রিানন্দ বেরেন, এবাে ভফো  াক। অরনকচদন ভনা এনটা 

হাাঁরটাচন। 

  

স্বািীচজ ভহরস বেরেন, ইচেে িাে ভের ়ে আজ ভ ন নব ুবরকে িনন েচক্ত এরসরে। 

একটুও কি হরে না। িে, আেও  াই। 

  

িরে এরেন ভবেু ়ে বাজাে প যন্ত। ভপ্রিানন্দ এবাে ভফোে জনয ভজাে কেরন োগরেন। 

স্বািীচজ থািরক দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, দযাে বাবুোি, কচদন ধরে আিাে একটা কথাা িরন 

হরে। আিারদে এোরন একটা ভবদ চবদযাে ়ে াাপন কো দেকাে। ভ োরন শুধু ভবদ 

প ়োরনা হরব। 

  

ভপ্রিানন্দ বেরেন, এেন এই  ুরগ এন ভবদ পর ়ে কী হরব  

  

স্বািীচজ বেরেন, আে চকেু না ভহাক, কুসংস্কৃােগুরো দূে হরব। আিারদে ভদরেে 

অচধকাংে িানুষই ভনা ভবদ গ্রন্থোচন িরেও ভদরেচন। িুসেিান বাচ ়েরন ভকাোন থাারক, 

চিিানবাচ ়েরন বাইরবে থাারক, কটা চহন্দুে বাচ ়েরন ভবদ থাারক বেরন পাচেস  অচেচেন 

পুরুনগুরো কথাা ়ে কথাা ়ে বরে, ভবরদ অিুক আরে নিুক আরে, চনরজো ভবদ কেনও 

পর ়েও ভদরেচন। আিারদে ভদরে এই ভ  স্ত্রী-পুরুরষে ভেদ করে, ভির ়েরদে চেো ভদ ়ে 

না, এ ভনা ভবদ-চবরুদ্ধ। এ সব পেবনযী মিতৃচনে অনুোসরনে বযাপাে। ভ -রদরে, ভ -
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জারন ভির ়েরদে পুজা ভনই, ভস ভদে ভকানও কারে ব ়ে হরন পারে না। পুিা ভথারক ভবরদে 

িেূ সংস্কৃেি আনারন হরব। িে, আজই চগর ়ে চিচঠ চেরে ভফচে।  

  

এবারে দ্রুন পরদ চফেরন োগরেন। এক ধনী-পচেবারেে বাচ ়ে-সংে হয বাগারনে পাে 

চদর ়ে ভ রন ভ রন ভসচদরক নাচকর ়ে বেরেন, হা ়ে ভে, বাগারনে কী চেচে! আিারদে 

ভদরেে ভবচেে োগ িানুষ বাগারনে িিয ভবারঝ না। বাচ ়ে কোে সি ়ে ক’জন বাগান 

োোে কথাা োরব  বাগান থাাকরেও  ত্ন ভন ়ে না। ইওরোপ-আরিচেকা ়ে ভোট ভোট বাচ ়েে 

সরেও এক চিেরন বাগান অন্তন থাাকরবই। বাচ ়েে িাচেক চনরজে হারন আগাো োাঁরট। 

আরিচেকা ়ে ভেরগট সারহরবে বাচ ়েরন আচি অচনচথা চেোি, আহা কী বাগান, ভ ন 

স্বরগাদযান, শুধু পাচেজান বৃেচট ভনই। ওরদে ভদরেে ব ়ে ব ়ে বাগারনে  ত্ন কোে জনয 

গুরেে িাচে োেরন হ ়ে না, ভিচেন চদর ়ে  াস কাটা  া ়ে, পাইরপ জে ভদ ়ে। আচি ভসই 

বাগারন  েন  ুরে ভব ়োনাি… 

  

একটু আরগ ভবদ পাঠ সম্পরকয নানা কথাা বেচেরেন, এেন বাগারনে আরোিনা ়ে ভিরন 

উঠরেন। আজ ভ ন নাাঁরক কথাা ়ে ভপর ়ে বরসরে। প্রসে ভথারক প্রসোন্তে। 

  

চফরে এরস দু একজন অেযাগনে সরে আোপ-আরোিনা িাোরেন চকেুেি। সন্ধযাে 

উপাসনাে সি ়ে এরস ভগরে চনচন গারত্রাোন কেরেন, ব্ররজনরক ভ রক চনর ়ে উঠরন 

োগরেন চসাঁচ ়ে চদর ়ে। ব্ররজরনে কাাঁরধ হান চদর ়ে বেরেন, েেীেটা ব ়ে হােকা োগরে, 

আজ ভবে আচে। নুই আিাে জরপে িাোদুরটা চদর ়ে বাইরে বরস থাাক। দেকাে হরে 

ভনারক  াকব। 

  

োচনকবারদই হাাঁক পা ়েরেন, বযাজা, এই বযাজা! 

  

ব্ররজন এরস নাাঁে  রেে দেজাে কারে দাাঁ ়োরনই চনচন বেরেন, এন গেি োগরে ভকন 

ভে, আকারে ভি  জরিরে বুচঝ  এন গুরিাট। 

  

ব্ররজন বেে, না, আজ ভনা ভি  ভনই। আকাে এরকবারে পচেষ্কাে। 
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স্বািীচজে কপারে চবন্দু চবন্দু  াি জরিরে, চনশ্বাস প ়েরে দ্রুন। চনচন বেরেন, 

জানোগুরো সব েুরে ভদ। আিারক একটু বানাস কে। 

  

ব্ররজন ভদৌর ়ে একটা হানপাো চনর ়ে এে। স্বািীচজ চবোনা ়ে শুর ়ে পর ়ে বেরেন, পা দুরটা 

আবাে োে োে োগরে। অরনক ভহাঁরটচে ভনা। ভবে করে চটরপ ভদ ভনা। 

  

ব্ররজন এক হারন পা চটরপ চদরন চদরন অনয হারন বানাস কেরন োগে। একটু পরেই 

োন্ত হরেন স্বািীচজ। ভিরহে স্বরে চজরজ্ঞস কেরেন, নাাঁরে বযাজা, নুই ভ  বাচ ়ে ে ভের ়ে 

এন দূরে এরস এই িরঠ পর ়ে আচেস, ভনাে ভকানও কি হরে না ভনা  

  

ব্ররজন বেে, ভিারটও না। এন আনন্দ, সব সি ়ে িরন হ ়ে চনরজরদে ভোরকরদে সরেই 

আচে। নরব দুএকটা কথাা িরন হ ়ে বরট। কেনও কারুরক বচেচন, এেন বেব  

  

স্বািীচজ বেরেন বে। 

  

ব্ররজন বেে, ভসই ভ  একবাে এক পচণ্ডন এরসচেে উত্তে োেন ভথারক, আপনাে সরে 

ভবদান্ত চবিাে কেরন। আপচন নারক বরেচেরেন, পচণ্ডনচজ, সবযত্র ভ  ে ়েংকে হাহাকাে 

উঠরে। প্রথারি নাে চনেসরনে জনয–এক িুচি অরন্নে জনয স্বরদেবাসীে আনযনাদ বন্ধ 

কোে জনয চকেু করুন, নােপে আিাে সরে ভবদান্ত চবিাে কেরন আসরবন। 

ভবদান্তধরিযে সােিিয হরে এই ভ , অরন্নে অোরব িুিূষয জনগরিে প্রািেোে জনয 

চনরজে সবযস্ব উৎসগয কেরন হরব। … আিো চক না ভপরেচে  
  

স্বািীচজ অনযিনস্কৃোরব বেরেন,  া, নযাগ আে ভসবা, নযাগ আে ভসবা! 

  

চেষয আবাে বেে, আে একবাে সোোি গরিে ভদউস্কৃরেে সরে দুজন পঞ্জাচব েদ্ররোক 

এরসচেরেন। পঞ্জারব নেন দুচেযে িেচেে, নবু নাাঁো ভস কথাা না নুরে োস্ত্র আরোিনা ়ে 

আগ্রহ ভদোচেরেন। আপনাে সরে নকয ভবাঁরধ ভগে। ভসচদরন আপনাে একচট কথাা আিাে 

িরন ভগাঁরথা আরে। আপচন বরেচেরেন, িোই, ভ  প যন্ত আিাে ভদরেে একটা কুকুেও 
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অেুক্ত থাাকরব, ভস প যন্ত আিাে ধিয হরব নারক োও ়োরনা ও নাে  ত্ন ভনও ়ো– আে  া 

চকেু না হ ়ে ধিযধ্বচজনা, ন ়ে অধিয! স্বািীচজ, নাই-ই  চদ হ ়ে, না হরে আিো িরঠ 

সাোচদন ধরে জপ-নপ আে োস্ত্র পাঠ কেচে ভকন  এেনও ভনা চদরক চদরক েুধারনযে 

হাহাকাে। ভদেটা আেও দচেদ্র হর ়ে  ারে।  

  

স্বািীচজ বেরেন, আেও ভজারে বানাস কে। গেরি ঝাাঁ ঝাাঁ কেরে েেীে। ওরে, আিো 

সন্নযাসী, সাো ভদরেে অবাা বদোবাে োে চক আিো চনরন পাচে  

  

ব্ররজন বেরেন, আপচন এন ব ়ে িানুষ, আপচন  াক চদরে সাো ভদরেে িানুষ ভস কথাা 

শুনরব। চবচেন্ন জা ়েগা ়ে সো করে  চদ আপচন বরেন… 

  

স্বািীচজ বেরেন, এসব কথাা এেন থাাক। আচি ব ়ে ক্লান্ত, ব ়ে ক্লান্ত। িুরেে েক্ত নুরে 

নুরে অরনক বক্তৃনা চদর ়েচে। 

  

ব্ররজন বেে, স্বািীচজ, আপচন ভ  ভদে-চবরদরে এন পচে,ি করে ভগরেন, নাে ফে কী 

হে  

  

স্বািীচজ িৃদু স্বরে, ভটরন ভটরন বেরেন, েেৎও একচদন ওকথাা চজরজ্ঞস করেচেে। ফে 

কী হর ়েরে নাে চকেুটা অন্তন ভনাো ভদরে  াচব। কারে এই পৃচথাবীরক ঠাকুরেে উদাে 

োব চনরনই হরব, নাে সূিনা হর ়ে ভগরে। এই প্রবে বনযাে িুরে সকেরক ভেরস ভ রন 

হরব। 

  

ব্ররজন বেে, িঠ প্রচনষ্ঠাে সি ়ে আপচন বরেচেরেন, সবযিরনে, সবযপরথাে 

আিণ্ডােব্রাহ্মি–সকরে  ারন এোরন এরস আপন আপন আদেয ভদেরন পা ়ে না কেরন 

হরব। সারহবো ভবদ পর ়ে, চকন্তু এ ভদরেে ভকানও িণ্ডাে চক আজও ভবদ পারঠে অচধকাে 

ভপর ়েরে  
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স্বািীচজ ভ ন আে ভসসব শুনরন ভপরেন না, নাাঁে দুই িেু বুরজ এরসরে, চনশ্বারস  ুরিে 

েব্দ। 

  

চেষয চনষ্ঠাে সরে গুরুে ভসবা করে ভ রন োগে। জানোে বাইরে ভদো  ারে অস্পি 

োচত্রে আকাে। বানাস বইরে উথাাে-পাথাাে। এ সি ়ে িঠ এরকবারে োন্ত। গোবরে 

ভকানও ভনৌরকা ়ে ভক ভ ন োচট ়োচে গান ধরেরে। দূেরদচে ভকানও নাচবরকে জনয নাে 

ভপ্রচিকাে চবরেদ-রবদনাে গান। কাোকাচে এক িচন্দরে  ণ্টা বাজরে। একটু বারদ ভোাঁ 

চদরন চদরন িরে ভগে এক  াত্রীবাহী চিিাে। ভঢউগুচে েোৎ েোৎ করে এরস োগরে 

নীরে, ভসই েব্দ এোন ভথারকও ভোনা  া ়ে। 

  

জীবন বর ়ে িরেরে প্রচনচদরনে চন ়েরি। োন প্রা ়ে ন’টা, চবরশ্বে এই েূেরণ্ড আজরকে 

জীবন াত্রা প্রা ়ে ভেষ হরন িেে। আবাে োচত্র প্রোন হরব, আবাে শুরু হরব সংসারেে 

কেরোে। সাোচদন ঠা। ঠা ভপা ়ো ভোদ ভগরে, োচত্রে বানাস োচন্ত এরন চদর ়েরে, আজ 

সকরেে োে  ুি হরব। 

  

ব্ররজন ঠা ়ে বরস আরে, পা ভটপা বন্ধ করে পাো ভনর ়ে  ারে একিরন। স্বািীচজ 

োচনকবারদ  ান চদরক পাে চফেরেন, নােপে চেশুো ভ িন  ুরিে িরধয ভকাঁরদ ওরঠ, 

ভস েকি একটা েব্দ ভবরুে নাাঁে িুে ভথারক,  ান হানোনা একবাে ভকাঁরপ উঠে। একটা 

গেীে চনশ্বাস প ়োে পে িাথাাচট গচ ়ের ়ে ভগে বাচেে ভথারক। 

  

ব্ররজন সরে সরে িাথাাচট নুরে চদর ়ে চনরজে িুেটা ঝুাঁচকর ়ে আনে কারে। স্বািীচজ চক 

চকেু বেরন িাইরেন  চনচন োরত্র চকেু ভেরেন না, চেরদ পা ়েচন   রেই দুধ এরন োো 

আরে, িারঝ িারঝ োরত্র শুধু এক ভগোস দুধ োন। আজ চদরনে ভবো ভপট েরে 

ভের ়েরেন অবেয। নাাঁে ইচেে িারেে প্রীচন বাোেরদেও হাে িানা ়ে। 

  

দু চিচনট বারদ স্বািীচজ আবাে পাে চফরে চিন হরেন। এবারেও েুব গেীে এক দী যশ্বাস 

ভবচের ়ে এে। নােপে আে ভকানও েব্দ ভনই। 
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িানুরষে প্রচনচদরনে  ুি আে ভেষ  ুি চক এক হরন পারে  দৃেযন একই েকি হরেও 

চকেু নফান থাারক চনি ়েই। নইরে ব্ররজন নৎেিাৎ আনযনাদ করে উঠরব ভকন  স্বািীচজ, 

গুরুরদব বরে ভস কর ়েকবাে বযাকুেোরব  াকে। েিনচট েুব কারে চনর ়ে এরস ভদেে। 

স্বািীচজে ভিারেে িচি দই েুরুে িাঝোরন চাে, বুরক চনশ্বারসে ওঠা-প ়ো ভনই। 

  

ব্ররজন কাাঁদরন কাাঁদরন েুরট ভগে নীরি। চঠক নেনই োবাে  ণ্টা পর ়েরে, সন্নযাসীো 

ভেরন বসাে উদর াগ কেচেরেন, ভদৌর ়ে ওপরে এরেন ভপ্রিানন্দ ও আেও কর ়েকজন। 

ভকউ নাচ ়ে। ভদেরন োগরেন, ভকউ আরগ ভথারকই কান্না শুরু করে চদরেন। এ কী 

োবসিাচধ, না িহাসিাচধ  দু’ একজন চনুঃস্পন্দ চবরবকানন্দে কারনে কারে বােবাে 

ভোনারন োগরেন ,ীোিকৃরষ্ণে নাি। 

  

চবশ্বাস কেরন ইরে করে না, নবু চবশ্বাস না করে উপা ়ে ভনই। িঠাধযে ব্রহ্মানন্দ আজ 

োরন কেকানা ়ে থাাকরবন। নেুচন ভোক েুটে বোনগে ভথারক  াক্তােরক ধরে আনাে 

জনয, কানাই ভগে বেোি বসুে বাচ ়েরন ব্রহ্মানন্দরক েবে চদরন। কারেই চনরবচদনাে 

বাসাান, চকন্তু নাাঁরক সংবাদ ভদও ়োে প্রর ়োজনী ়েনা ভবাধ কেে না ভকউ। 

  

পেচদন সকারে এে ভসই ে হযদৃন। নাে হারন সােদানরন্দে চিচঠ। ভসই চিচঠ পাঠ কো 

িাত্র চনরবচদনাে িাথাা চঝিচঝি কেরন োগে, ভ ন চনচন অজ্ঞান হর ়ে পর ়ে  ারবন। সব 

ভেষ  এ ভ  অসম্ভব। নাাঁে গুরু িারঝ িারঝই িৃনুযে কথাা বেরনন বরট, চকন্তু চনরবচদনাে 

িরন িরন দৃঢ়ে ধােিা চেে, আেও অন্তন চনন-িাে বেে স্বািীচজ চনি ়েই বাাঁিরবন। দুচদন 

আরগও চনচন নাাঁরক হাচস-ঠাট্টা কেরন ভদরে এরসরেন। 

  

পেরন  া ভপাোক চেে নাে ওপে একটা িাদে জচ ়ের ়ে চনর ়ে নেুচন ভবেু ়ে েওনা হরেন 

চনরবচদনা। ভদানো ়ে স্বািীচজে  রে নেন কর ়েকজন চিচকৎসক ও সন্নযাসী-েক্তরদে 

ভবে চে ়ে। ভকউ ভকউ পাগরেে িনন হান-পা েুাঁর ়ে কান্নাকাচট কেরে। চে ়েরেে কারে 

এরস বসরেন চনরবচদনা, নাাঁে গুরুে িুে একটুও চবকৃন হ ়েচন, চকন্তু িেুদুচট জবা ফুরেে 

িনন টকটরক োে, নাক ও িুরেে দু’পারে েরক্তে ভেো। একজরনে কাে ভথারক নুরো 
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ভির ়ে চনর ়ে চনরবচদনা ভসই েক্ত িুরে চদরেন। নােপে পাোে বানাস কেরন োগরেন 

আরি আরি। 

  

 রেে িরধয অনযো ভক কী কেরে, না েেই কেরেন না চনরবচদনা। চনচন এক দৃচিরন 

ভির ়ে েইরেন গুরুে িুরেে চদরক। নাাঁে ভিারে অশ্রু ভনই। নাাঁে কান্না ভকউ বুঝরব না। 

স্বািীচজে সরে কন কথাা বাচক ের ়ে ভগে।  রেে িরধয  চদও অসহয গেি, নবু চনরবচদনা 

ভবাধ কেরন োগরেন চনদারুি চনুঃসেনাে কেনয।  চদ এ সি ়ে ভজা িযাকোউ ও পারে 

থাাকন! ভজা কী োেই না বারস স্বািীচজরক। ভজা দীো চনর ়ে স্বািীচজে চেষযা হরন িা ়েচন, 

ভস সবসি ়ে বেন, আচি স্বািীচজে বনু্ধ। এ েকি বনু্ধ ক’জন পা ়ে  চনরবচদনাে সরে 

ভেষ ভদোে চদরনও ভজাে প্রসে একবাে উঠরন স্বািীচজ বরেচেরেন, ও পচবত্রনাে িনন 

পচবত্র, ভপ্ররিে িনন ভপ্রিি ়েী। ভসই ভজা চকেুই জানে না। ইংেরি সিি এর া ়োর যে 

োজযাচেরষক ভদোে জনয গন িারস ইওরোপ িরে ভগরে। ৪ঠা জুোই আরিচেকাে 

স্বাধীননা চদবরস স্বািীচজ িরে ভগরেন, নাাঁে কন আরিচেকান বনু্ধ ও েক্ত আরে, নাো 

এেন স্বাধীননা চদবরসে উৎসরব ভিরন আরে। 

  

ভবো দুরটাে সি ়ে একজন চনরবচদনারক বেে, এবাে উঠরন হরব।  

  

চনরবচদনা সরে ভগরেন। স্বািী চবরবকানন্দে ভদহরক গোজরে িান কচের ়ে, ননুন কগচেক 

বস্ত্র পচের ়ে, োচে োচে পুষ্পিাো চদর ়ে সাচজর ়ে চনর ়ে  াও ়ো হে নীরি। সািরনে িত্বরে 

ভবেগােচটে ভি প্রস্তুন হর ়েরে চিনা।  েন িন্ত্র পাঠ হরে, নেন চনরবচদনা েে কেরেন, 

স্বািীচজে বযব ন নসপত্রও েবরদহে ওপরে ভদও ়ো হরে। নাে িরধয ের ়েরে একটা 

িাদে, ভসটা এই পেশুচদনও চনরবচদনা ভদরেচেরেন নাাঁে গুরুে গার ়ে। চনচন সােদানন্দরক 

চজরজ্ঞস কেরেন, ওই িাদেটা মিতৃচনচিে চহরসরব ভেরে চদরে হ ়ে না  

  

সােদানন্দ বেরেন, পচেরধ ়ে সব বস্ত্র পুচ ়ের ়ে ভফোই চন ়েি। নরব নুচি  চদ োেরন 

িাও, না হরে ওটা ভনািারক চদর ়ে চদরন পাচে। 
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চনরবচদনা কর ়েক িুহূনয োবরেন। অনয ভকউ চকেু চনরে না, নাাঁে পরে িাদেটা চনর ়ে 

ভনও ়ো আচদরেযনা হর ়ে  ারব না ভনা  ভক আবাে কী িরন কেরব, বেং থাাক। অন্তন 

একটা টুকরোও  চদ ভজা িযাকোউর ে জনয ভকরট ভনও ়ো ভ ন। সরে ভকানও কাাঁচি বা 

েুচেও ভনই। কারুে কারে িাইরনও ইরে হরে না। 

  

িন্দনকারঠে চিনা ়ে ঢাো হে প্রিুে চ । জ্বরে উঠে আগুন। কাে এই সি ়ে ভ  িানুষচট 

িহা উৎসারহ চেষযরদে পাচিচনে বযাকেি প ়োচেরেন, আজ চনচন ভনই। আজরকে 

সংবাদপরত্র নাাঁে চনরোধান সংবাদ োপা হ ়েচন বরে ভবচে ভোক জানরন পারেচন, নবু 

িুরে িুরে েবে ে ়োরে, এেনও ভনৌরকা ়ে করে দরে দরে ভোক আসরে। 

  

িনুষয েেীে দাহ কোে দৃেয আরগ ভদরেনচন চনরবচদনা। আজ প্রথাি ভদেরেন, এবং 

ভদেরেন নাাঁে সবরির ়ে চপ্র ়ে িানুষচটে নশ্বে েেীে ভেষ হর ়ে  ারে। চনরবচদনাে বুক 

এিনই শুনয, ভ  অশ্রুও ভনই। চনচন বরস েইরেন  ণ্টাে পে  ণ্টা। ভকউ চবরেষ কথাা 

বেরে না নাাঁে সরে। একটা সান্ত্বনা বাকযও ভকউ বরেচন, ভ ন চনচন এোনকাে ভকউ না। 

চনরবচদনা অবেয এসব ভ্রুরেপও কেরেন না। শুধু ভদেরেন আগুন।  

  

িরি ভবো পর ়ে এে, সূ যারি বিাঢয হে আকাে। নেনও চিনাে আগুন েকেক কেরে। 

হঠাৎ এক সি ়ে চনরবচদনাে এক হারন কী ভ ন োগে। চনচন িিরক পারে নাকারেন। 

স্বািীচজে ভসই িাদেোচনে একটা টুকরো চিনা ভথারক উর ়ে এরস পর ়েরে নাাঁে কারে। 

৬৪. ভেন ভথারক ভনরি গরুে গাচ ়েরন 

ভেন ভথারক ভনরি গরুে গাচ ়েরনও ভ রন হে অরনকোচন পথা। ে ়ে চবচের ়ে নাে ওপে 

একটা িট পানা, চদচবয চবোনাে িনন, শুর ়ে  াও ়ো  া ়ে। একটানা কযাাঁিে-রকাাঁিে েব্দ 

শুনরন শুনরন  ুি আরস, বােীন্দ্র প্রথাি ভথারকই  ুরিারে, েেন ভজরগ আরে। উপু ়ে হর ়ে 

শুর ়ে ভদেরে পরথাে দৃেয! বাংোে গ্রাি ভদোে অচেজ্ঞনা নাে চবরেষ ভনই িাচটে োিাচট 

োনােরন্দ েো, দু পারে ধানরেন। এেনও ধান পাকাে সি ়ে হ ়েচন, চদগন্ত প যন্ত সবুরজে 
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ভঢউ। অরনক দূরে দূরে গ্রাি, িারষে ভেনই ভবচে! এন ফসে ভদেরে চবশ্বাসই কো  া ়ে 

না ভ  এ ভদরে ে ়োবহ দুচেযে হ ়ে। গন বৎসরেে দুচেযরে কর ়েক েে িানুষ িাো ভগরে, 

এই ভনা ইংরেজ োসরনে সুফে! 

  

োিাটা এক একবাে  ারে ভকানও গ্রারিে পাে চদর ়ে। এচদককাে গ্রারি একটাও পাকা 

বাচ ়ে ভদো  া ়ে না, সবই িাচটে বাচ ়ে, ের ়েে োউচন। ভকানও ভোরকে গার ়েই জািা 

ভনই, অবেয এেন গ্রীষ্মকাে, েীরনও এরদে অচনচেক্ত পচেধান চকেু থাারক বরে িরন হ ়ে 

না। েেন উচ ়েষযাে গ্রািািে চকেু চকেু ভদরেরে, প্রা ়ে একই েকি প্রকৃচন, নরব কটক 

ো ়োরেই চকেু পাহা ়ে-চটো ভিারে পর ়ে। বাংোে এই অিে এরকবারে সিনে। 

  

হঠাৎ এক জা ়েগা ়ে ভজাে ঝাাঁকুচন োগরনই বােীন্দ্র ধ ়েি ়ে করে উরঠ বসে। গার ়ো ়োনরক 

চজরজ্ঞস কেে, ভকাথাা ়ে এোি  ভিচদনীপুে েহে আে কন দূে  

  

গার ়ো ়োন জানাে, আে ভবচে দূে ভনই, ভিাে োরনক হরব।  

  

বােীন্দ্র বযি হর ়ে বেে, থাািাও থাািাও, আিো এোরনই নািব।  

  

ভপাাঁটো-পুাঁটচে চনর ়ে দুজরন ভনরি প ়েে িারঠে িরধয। গার ়ো ়োনরক ো ়ো িুচকর ়ে ভদও ়ো 

হে। ঠা-ঠা ভোদ, গেি হাও ়ো বইরে। কারেই একটা পুেরনা বট গাে, নাে নো ়ে চকেু 

ভপা ়ো কাঠ ও োো হাাঁচ ়ে-কেচস ে ়োরনা, সম্ভবন ভসটা াানী ়ে শ্মোন। ভসোনকাে ো ়ো ়ে 

চগর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে বােীন্দ্র বেে, ভোরনা েেনদাদা, এোন ভথারক আিারদে ো ়োোচ ়ে, আিো 

একসরে েহরে ঢুকরে ভকউ সরন্দহ কেরন পারে। ননুন িানুষ ভদেরেই ভোরক সরন্দহ 

করে। এই েহরে আিাে এক িািা থাারক, সরনযন িািা, আচি চগর ়ে উঠব নাে বাচ ়েরন। 

নুচি  াে বাচ ়েরন থাাকরব, নাে নাি ভহিিন্দ্র কানুনরগা, আিারদে সচিচনে েুব ব ়ে 

একজন কিযী। আরগ ভথারক বো আরে, ভনািাে ওোরন থাাকাে বযবাা হর ়ে  ারব। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, নাে বাচ ়ে আচি চিনব কী করে  িানুষটারকও চিচন না। 
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বােীন্দ্র বেে, ভিনা েুব সহজ। েহরে ঢুরক নুচি প্রথারি ভপাি অচফরসে ভোাঁজ কেরব। 

ভপাি অচফস ভপর ়ে ভগরে ভসোরন চজরজ্ঞস কেরব কানুনরগারদে বাচ ়েটা ভকাথাা ়ে। 

ভিাটািুচট কারেই হরব। চদরনে ভবো আে আিারদে ভদো হরব না, সরন্ধে পে ভকানও 

ভগাপন জা ়েগা চঠক কো থাাকরব, ভস নুচি েবে ভপর ়ে  ারব। ও োে কথাা, আিো আে 

ভকউ কারুে নাি ধরে  াকব না, এেন ভথারক ভনািাে নাি ে-বাবু! 

  

েেন বেে, ে-বাবু! ভস আবাে কী েকি নাি  

  

বােীন্দ্র বেে, ক-ে-গ-  এই িােরট অেে ভ  আরগই েেি হর ়ে ভগরে। আিারদে 

চে াে, িারন দেরননা হরেন ক-বাবু। কেনও নাে আসে নাি জানরন িাইরব না, 

জানরেও উ্চপােি কেরব না। আচি হোি গবাবু। 

  

েেন বেে, ে-বাবু ভকিন ভ ন চবচেচে ভোনারব। কাাঁদুরন ভোট ভেরেে িনন। আচি 

নরব ে-বাবু হর ়ে  াই! 

  

বােীন্দ্র বেে, আরে না, না, আসে নারিে আদযেে িেরব না। না হরে ভনা সহরজই 

ভবাঝা  ারব। চঠক আরে, ে পেন্দ না হরে নুচি ি-বাবু হর ়ে  াও! এেন আচি আরগ 

 াচে, নুচি োচনকেি বারদ েওনা হর ়ো! 

  

বােীন্দ্র চনরজে পুটচে কাাঁরধ চনর ়ে সািরন এচগর ়ে ভগে। ভস বাাঁরকে আ ়োরে চিচের ়ে 

ভগরেও েেন দাাঁচ ়ের ়ে েইে োচনকেি। সমূ্পিয একজন অরিনা িানুরষে বাচ ়েরন নারক 

আ, ়ে চনরন হরব। নাে ভির ়ে ভকানও ভহারটে-সোইোনা ়ে উঠরে হন না  অবেয এ সব 

জা ়েগা ়ে ভস েকি আরে চক নাই-ই বা ভক জারন! ভেে ভিেরন নািাে পে পুচেরেে এক 

ভসপাইরক ভদরে বােীন্দ্র উরত্তচজন হর ়ে বরেচেে, দাদা, ও চদরক নাচকর ়ো না, আিাে 

সরে আে কথাা বেরব না, আিারক না ভিনাে োন করে ভগরটে বাইরে িরে  াও! 

  

েেন এ েকি উরত্তজনাে কােি বুঝরনই পারেচন। ভস ভসপাইচট কেচন চটপরন চটপরন 

একজন ভফচেও ়োোে সরে গােগল্প কেচেে। পুচেে নারদে সরন্দহ কেরব ভকন  এই 
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ক িারস ভনা সাকুযোে ভোর  এক আে ়ো ়ে িারঝ িারঝ কুচি আে োচঠরেো হর ়েরে। এ 

েকি েেীেিিযা ়ে ভনা ভকানও সেকাচে চনরষধ ভনই! নাও ভসই আে ়ো ়ে েেীেিিযা  ন 

না হর ়েরে, নাে ভির ়ে গুেনাচনই হর ়েরে ভবচে। এোরনও ভেন ভথারক অরনক ভোক নািে, 

শুধু নারদে দুজনরক আোদা করে ভকউ সরন্দহ কেরন  ারব ভকন  

  

ভহিিন্দ্র একজন চনচেে-বচত্রে বেরেে চববাচহন বযচক্ত। েেনরক ভস িানয অচনচথাে িনন 

অেযথাযনা জানাে এবং পৃথাক একচট  ে চদে। চকেুেি আোপ-পচেির ়েে পে েেন 

বুঝরন পােে, ভহিিন্দ্র একজন চবচিত্র িচেরত্রে িানুষ, চবজ্ঞান ভথারক চেল্পকো প যন্ত 

বহ চবষর ়ে নাে আগ্রহ। করেজ জীবরন এফ এ প ়েরন প ়েরন হঠাৎ ভের ়ে চদর ়ে েচনয 

হর ়েচেে ভিচ কযাে করেরজ। চকেুচদন পে  াক্তাচে প ়েরন আে োে োগে না, েুব েচব 

আাঁকাে ভঝাাঁক হে, েচনয হে চগর ়ে গেকাে আট স্কৃুরে। বেে দু- এক পরে িরন হে, 

ওোরনও আে চকেু ভেোে ভনই। নােপে ভথারক োত্রজীবন  ুরি ভগে। জীচবকাে জনয 

ভহি এেন একটা ইস্কৃুরে েচ ়েং ভেো ়ে, আে একটা করেরজ ভকচিচিে ভ িনরিটে। এে 

পরেও সি ়ে ভপরেই একা একা গ্রারি গ্রারি  ুরে ভব ়ো ়ে। 

  

েেরনে আি য োগে ভদরে ভ  ভহিিন্দ্র চববাচহন, সংসােী িানুষ। ভেরেরির ়ে আরে, 

নবু ভকন ভস গুি সচিচন গ ়োে ঝুাঁচক চনর ়েরে  বােীরনে আে ়ো ়ে ভ  কজন জুরটরে, নাো 

সবাই চননান্ত ভেরে-রোাঁকো, চবর ়ে-থাা করেচন, বাচ ়েে ভকানও দা ়ে দাচ ়েত্ব ভনই। েেরনে 

কথাা আোদা, নাে বর ়েস এরদে ভথারক ভবচে, চকন্তু নাে ভকানও িােিুরো ভনই, ভকানও 

চপেুটান ভনই। ভস অরনকটা ভকৌনূহরেে বরেই এরদে সরে ভ াগ চদর ়েরে। ভহি একরোো 

ধেরনে িানুষ, েুব প ়ে ়ো, সংসারেে অবাা ভনিন সেে না হরেও ভস প্রিুে বই ভকরন। 

নাে চবরেষ আগ্রহ ইচনহারস, চবচেন্ন ভদরেে স্বাধীননাে ইচনহাস পাঠ করে নাে ধােিা 

হর ়েরে ভ  পোধীন অবাা ়ে জীবন ধােি কোই বৃথাা। ভ  ভকানও ভদরেই স্বাধীননা 

অজযরনে জনয ভবে কর ়েক হাজাে  ুবকরক প্রাি চবসজযন চদরন হ ়ে, ভহি চঠক করেই 

চনর ়েরে ভ  ভস ভদরেে জনয প্রাি ভদরব। এই চসদ্ধান্ত নাে চনজস্ব। বাচ ়ে  ে, স্ত্রী-সন্তান-

সংসারেে প্রচন নাে একটুও িা ়ো ভনই। চবপ্লব শুরুে চদরক  াো প্রাি ভদ ়ে, নারদে 
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অরনরকেই ইচনহারস নাি থাারক না, ভকউ নারদে কথাা জানরন পারে না, ভহি ভস 

সম্পরকযও সরিনন, এবং ভস নাি- রেে কাোে ন ়ে। ভস হাসরন হাসরন বরে,  াো চিচি 

ভেরন োেবারস, নাো এক বাচট োবচ ়ে ভেরে ভ  েকি িেি আনন্দ পা ়ে, আিাে কারে 

প্রাি ভদও ়োটা ভস েকি িেি আনরন্দে। 

  

দুচদন েেনরক বাচ ়ে ভথারক ভবরুরনই ভদও ়ো হে না। উরঠারনে এক ভকারিে  রে ভস 

দেজা বন্ধ করে থাারক, ভহি ো ়ো আে ভকউ ভস  রে আরস না, ভহিই নাে োবাে এরন 

ভদ ়ে। ভ ন ভস এক পোনক ও আত্মরগাপনকােী। েেরনে িজাই োরগ, ভস চকেুই 

করেচন, অথাি নারক েুচকর ়ে থাাকরন হরে ভকন  এটাই নাচক কবাবু অথাযাৎ ভননাে চনরদযে। 

ভসই প্রধান ভননারক েেন এেনও ভিারেই ভদরেচন। 

  

দুপুেরবো ভহি কারজ িরে  া ়ে, েেন বাইরেে চদরক একটা জানো একটু ফাাঁক করে 

বরস থাারক। দুপুরে নাে  ুরিারনাে অরেযস ভনই, ভহরিে কাে ভথারক ভস ভবে চকেু বই 

ভির ়ে চনর ়েরে, েেন বই পর ়ে, িযাচসচন ও গযাচেবেচ ে জীবনী প ়েরন প ়েরন িারঝ 

িারঝ ভির ়ে থাারক বাইরেে চদরক। েুব কারেই একচট ভপার ়ো বাচ ়ে, েে করে ভকউ একটা 

ভদানো বাচ ়ে বাচনর ়েচেে, এেন দেজা-জানো ভনই, এক চদরকে োদ ধরস পর ়েরে, 

হ ়েরনা বাচ ়েে সবাই এক সরে ওোওঠা চকংবা পান বসন্ত ভোরগ চনুঃরেষ হর ়ে ভগরে। 

গ্রারিে চদরক এই সব বাচ ়েরক েূরনে বাচ ়ে বরে। ভবে চকেু আি-জাি-কাাঁঠারেে গাে 

আরে ভস বাচ ়েে বাগারন, ভপেরন একটা পানাপুকুে। ভোজই দম্পরে ভগাটা িাে-পাাঁি 

বােক এরস ভসোরন হরটাপাচট করে, হনুিারনে িনন গারে ির ়ে োফা ়ে। এই সি ়ে দে 

বারো বেে বর ়েসী বােকরদে স্কৃুরে থাাকাে কথাা, চকন্তু এো ভবাধহ ়ে স্কৃুে-পাোরনা, 

বারপ-না ়োরনা, িার ়ে-রেদারনা ভেরেে দে। এো েূনুর ়ে বাচ ়েরকও ে ়ে পা ়ে না। 

  

ভেেরন ভেেরন ওই ভেরেো চনরজরদে িরধয িাোিাচে বাচধর ়ে ভদ ়ে। নেন গাোগাচেে 

বনযা ভোরট, হানাহাচনে পে নাো চনষ্ঠুরেে িনন ইট-পাথাে েুাঁর ়ে পেস্পেরক আ ান 

হারন। েেরনে ইরে করে ভদৌর ়ে চগর ়ে ওরদে োচ ়ের ়ে ভদ ়ে, চকন্তু নাে বাইরে ভবরুরনা 

চনরষধ। 
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িাোিাচেে সি ়ে একচট ভেরে থাারক এক চদরক, বাচক িাে পাাঁিজন এক দরে। একো 

ভোগা পানো ভেরেচটে ভনজ ভদেরে আি য হর ়ে ভ রন হ ়ে, ভস অসীি সাহরস রুরে 

দাাঁ ়ো ়ে, েুব িাে ভেরে এরকরবাঁরক ভোরট, চকন্তু চকেুরনই হাে িারন না। কনকগুরো কাাঁিা 

আি ভস ভপর ়েরে, অনযরদে োগ চদরন োচজ ন ়ে, ইরটে  া ভের ়ে নাে িাথাা চদর ়ে েক্ত 

প ়েরে, নবু ভস েুরট পাোে। 

  

পরেে চদন আবাে ওই ভেরেো ভেেরন এে একসরে, ভ ন আরগে চদন চকেুই  রটচন। 

চকেুেি বারদই অবেয িাোিাচে শুরু হর ়ে  া ়ে। আজও ভোগা ভেরেচটে সরে অনযরদে 

ে ়োই। এই ভেরেচটে নাি েুচদ, নাে বনু্ধো ওই নারি িযাাঁিা ়ে। আজ ওই েুচদ এিন 

একটা কাণ্ড কেে,  ারন েেরনেই বুক ের ়ে ভকাঁরপ উরঠচেে। েুচদে পেরন িােরকাাঁিা 

িাো োরটা ধুচন, োচে গা, ধুচনে ভকাাঁির ়ে অরনক আি বাাঁধা, অনযরদে না ়ো ভের ়ে 

পাোরন না ভপরে ভস সেসে করে পুকুরেে ধারেে একটা নােগারেে  গা ়ে ির ়ে বসে। 

অনযো নাে গাে ভবর ়ে উঠরন পারে না, নাো এই োো েুচদ, এই শুর ়োরেে বা্চপা েুচদ 

বরে গাোগাে চদরন োগে প্রাি েরে, নােপে ভঢো েুাঁ ়েরন োগে। নােগারেে িাথাা ়ে 

েুচকর ়ে বরস থাাকরে চঢে োরগ না, চকন্তু ভসোরন একটা চিরেে বাসা, এক ঝাাঁক চিে 

এরস ভঠাকোরন োগে েুচদরক। নেনও ভস গাে ভবর ়ে নীরি নািে না, এক োফ চদে 

পুকুরে। েেন আাঁনরক উঠে, অন উাঁিু ভথারক োফ চদরে ভকউ বাাঁরি  েুচদ চকন্তু হাাঁরসে 

িনন দ্রুন সাাঁনাে ভকরট িরে ভগে পুকুরেে অনয পারে! 
  

েেন চনরজে কথাা োরব। ওই বর ়েরস ভস কন চেনু আে োজুক চেে। নাে ভকানও 

ভেোে সেী চেে না। শুধু কর ়েক চদরনে জনয ভেেরন এরসচেে িরনারিাচহনী, ভসই 

ভির ়েচট নাে জীবনপ্রবাহ সমূ্পিয বদরে চদর ়ে ভগে।  

  

দুচদন দুুঃসহ গেরিে পে নৃনী ়ে চদন সন্ধযাকারে আকারে  চনর ়ে এে কৃষ্ণবিয ভি । শুরু 

হে গুরুগুরু গজযন আে চবদুযরনে ঝেক। ভহরিে সরে এই কচদন আোপ-আরোিনা ়ে 
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েেরনে ভবে বনু্ধত্ব হর ়ে ভগরে, ভহি নারক বনু্ধ বরেই সরম্বাধন করে। ভহি এরস বেে, 

িরো বনু্ধ, আজ ভবরুরন হরব। 

  

েেন সরে সরে োচজ।  রে বরস থাাকরন থাাকরন দি বন্ধ হর ়ে আসরে নাে। ভস দ্রুন 

কনচে হর ়ে চনে। দুজরন বাচ ়েে বাইরে আসাে পে েেন চজরজ্ঞস কেে, ভকাথাা ়ে  াব  

  

ভহি সংরেরপ উত্তে চদে, ভকাথাাও না। 

  

েেন চবচমিতন হে। বৃচি শুরু হর ়ে ভগরে। এই চক ভব ়োবাে সি ়ে নাচক! 

  

ভহি বেে, চনরদযে এরসরে, আজ আিারদে বৃচি চেজরন হরব।  

  

েেন বেে, নাে িারন! শুধু শুধু বৃচি চেজব ভকন  

  

ভহি বেে,  নেি বৃচি প ়েরব ননেি বৃচি চেজব।  েন আিারদে অযাকেন শুরু হরব, 

নেন এ েকি ঝ ়েজরেে িরধযও আিারদে ভবরুরন হরব। ভসই জনয অরেযস কো 

দেকাে। েেীেরক সইর ়ে চনরন হরব। 

  

ঝর ়েে ভনার ়ে ি ়েি ়ে করে ভেরে প ়েরে গারেে  াে। প্রবে বাজ প ়োে েরব্দ চপরে 

প যন্ত িিরক  া ়ে, অন্ধকারে পথা ভদো  া ়ে শুধু অেচন সরিরন। েেরনে ে ়ে কেরে না, 

বেং আনন্দই হরে। এই বৃচি ভেজাটাই ভদরেে কাজ। 

  

ভহি ভবচে কথাা বরে না। দুজরন প্রা ়ে ভদ ়ে  ণ্টা চেরজ, বৃচি এরকবারে ভথারি ভগরে, বাচ ়ে 

চফরে এে। ভহরিে োচে পা, েেন েুে করে জুরনা পরে চগর ়েচেে, ভসই জুরনা এরকবারে 

কাদা ়ে িাোিাচে। গার ়েে জািা কাপ ়ে সপ সপ কেরে। 

  

পেচদন সকাে ভথারকই আকাে পচেষ্কাে, ি ়ো ভোদ। েচববাে, ভহরিে স্কৃুে েুচট, দুপুরে 

োও ়ো দাও ়োে পেই ভহি বেে, এেন আিো  ুেরন  াব।  
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এিন ভোরদ োনা ো ়ো ভকউ ভবরো ়ে না, গচেব িাষাোও িাথাা ়ে ভটাকা ভদ ়ে। ভহি োনা 

চনে না। আজ নারদে ভোদ্র সহয কোে পেীো। দু  ণ্টা ভোরদ  ুেরন হরব। কাে োরন 

বৃচি চেজরন কি হ ়েচন, িাথাা ়ে বাজ প ়োে আেিা চেে শুধু। আজ একটু পরেই দেদচের ়ে 

 াি শুরু হে, িুরেে িাি ়ো ভ ন পুর ়ে  ারে। আজ জুরনা পরে আরসচন েেন, িাচটরন 

পা োো  ারে না। 

  

চকেুেি ভ াোে পে েেন বেে, গো শুচকর ়ে  ারে, ভকানও বাচ ়ে ভথারক একটু জে 

ভির ়ে ভেরে হ ়ে না  

  

ভহি বেে, জে োও ়ো চনরষধ। হ ়েরনা এিন জা ়েগা ়ে আিারদে ভ রন হরব, ভ োরন 

জে পাও ়ো  ারব না! 

  

অদূরেই একটা ের ়েে িাে ভদও ়ো িাচটে বাচ ়ে। কারো েরেে াোচেনী এক  ুবনী িাচটে 

কেচসরন করে ভকাথাা ভথারক ভ ন জে এরন ঢুকরে ভসই বাচ ়েরন। অনয চদক ভথারক েুরট 

এে একচট দে-বারো বেরেে ভেরে। এ ভসই েুচদ, আজ ভস একটু ভোাঁ ়োরে। 

  

েেন ভসচদরক নাচকর ়ে বেে, ওুঃ, এই ভেরেটাে সাহস আরে বরট।  

  

ভহি বেে, েুচদোি  ভগাটা ভিচদনীপুে েহরে ওে িনন দুদযান্ত ভেরে আে দুচট ভনই। 

সাঙ্ঘাচনক চবেু! কন েকি দচসপানা ভ  করে!  ন ওরক িারো ধরো, ও িুরে টু েব্দচট 

কেরব না। ওরক োর ়েিা কোও  ারব না। 

  

েেন বেে, কাে ভদেোি, নাে গারেে িাথাা ভথারক পুকুরে ঝাাঁপ চদে, ওে প্রারিে ে ়েও 

ভনই। 

  

ভহি বেে, ভোটরবো ভথারক এন িাে ভের ়েরে, এন বকুচন, ওে বাপ িা ভনই, বুঝরে, 

চদচদ জািাইবাবুে বাচ ়েরন দুরটা ভেরন ভপন, নাে বদরে কন ভ  োচথা ঝচটা, নারনই 

েেীেটা ওে। দ ়েক্চপা হর ়ে ভগরে। 
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াোচেনী িচহোচটে চদরক ইচেন করে েেন চজরজ্ঞস কেে, ওই ওে চদচদ  

  

ভহি বেে, নাুঃ, চদচদে বাচ ়ে ভথারক ও পাচের ়েরে। ওই স্ত্রীরোকচট, আিারদে সিারজ 

 ারদে পচননা বরে, নাই। এক বাবুে েচেনা। চকন্তু প্রকৃন ভদবী বো  া ়ে এরদেই। 

েুচদোিরক শুধু ভ  ভেরন পেরন ভদ ়ে নাই ন ়ে, ওে কাে ভথারকই েুচদোি একিাত্র 

ভিরহে স্বাদ ভপর ়েরে। ও ভেরেরক সািোরনা ভনা ভসাজা কথাা ন ়ে, সব সি ়ে দুিু বুচদ্ধ, 

প্ররনযকচদন িাোিাচে করে  রে ভফরে। 

  

একটু ভথারি ভহি আবাে বেে, এই েকি ভেরেরদেও চঠক পথা ভদোরে ভদরেে কারজ 

োগরন পারে। 

  

েেন বেে, ও ভনা এেনও েুব ভোট! 

  

ভহ ়ে অনযিনস্কৃ োরব বেে, হাঁ। 

  

কর ়েকচদন পে পে এ েকি ভেৌরদ্র ভ াো ুচে ও বৃচি ভেজা িেে। ভহরিে অরেযস আরে, 

চকন্তু সচদয জ্বে হর ়ে ভগে েেরনে। চনরজরক নাে অপোধী িরন হ ়ে। এটুকু ভস পােরে 

না, না হরে ভদরেে কসচনক হরব কী করে  জ্বরে ঝাাঁ ঝাাঁ কেরে েেীে, নবু ভস চবোনা ়ে 

শুর ়ে থাাকরন িা ়ে না। 

  

এেই িরধয একচদন েবে এে, দরেে ভননা কবাবু এরসরেন ভিচদনীপুরে।  

  

এ প যন্ত এই ভননারক কেনও ভদরেচন েেন। শুরনরে, চনচন বাংোে বাইরে ভকাথাাও 

থাারকন। বােীন্দ্র ভকিন ভ ন একটা েহরসযে আবেি চদর ়ে োরে নাাঁে গচনচবচধ সম্পরকয। 

কেকানা ়ে সাকুযোে ভোর ে আে ়ো ়ে কবাবু কেনও আরসনচন, ভসোনকাে দে 

পচেিােনাে দাচ ়েত্ব চনর ়ে আরেন েবাবু। নাাঁে নাি েেন ভজরনরে,  নীন বা ়েরজয, এক 

সি ়ে নাচক ভকানও ভসনাবাচহনীরন চেরেন, নরো ়োে বন্দুক িাোরন জারনন। নাাঁে িুরে 

প্রা ়েই টাকাপ ়েসাে কথাা ভোনা  া ়ে। চবপ্লরবে প্রথাি প্র ়োস অথায সংগ্রহ কো, চকেু ধনী 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1008 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বযচক্তে কারে িাাঁদা ভির ়েও সুচবরধ হ ়েচন, সকেরক আসে উরিেয েুরে বোও  া ়ে না। 

 াকাচন কো ো ়ো টাকা ভনাোে অনয উপা ়ে ভনই,  নীন বা ়েরজযে এই িন, অরনক 

পচেকল্পনাও হর ়েরে, এ প যন্ত অচে ান অবেয হ ়েচন।  নীরনে সরে বােীরন্দ্রে প্রা ়েই 

বযচক্তরত্বে সং ান বারধ।  নীরনে চনরদযে বােীন িানরন িা ়ে না। এ আে ়ো ়ে  নীরনে 

সরে একচট  ুবনী ভির ়ে থাারক, নারক চনর ়েও চফসচফসাচন শুরু হর ়েরে,  নীন নারক 

চনরজে েচগনী বরে পচেি ়ে ভদ ়ে, না চঠক চবশ্বাসর াগয িরন হ ়ে না। ব ়োা ভির ়ে, ভকন 

নাে চববাহ হ ়েচন, ভকন ভস নাে দাদাে সরে থাারক  না ো ়ো ভসই  ুবনীে িরে আরে 

গুি চঝচেক, ওরষ্ঠ আরে েরসে ইচেন, িারঝ িারঝই ভস বাোন্দাে ভেচেরে ভঠস চদর ়ে দু 

বাহ নুরে দাাঁ ়ো ়ে। 

  

একচদন সরন্ধে পে স্ব ়েং কবাবু এরেন ভহরিে বাচ ়েরন। নাাঁরক ভদরে েেন িিরক উঠে। 

এাঁরক ভনা ভস ভিরন, একবাে ভেরনে কািো ়ে আোপ হর ়েচেে, চিিাে এ ভ াষ। নরব 

ভসবাে ওাঁরক  ভদরে িরন হর ়েচেে, োচনকটা েুরোিনা, বািবজ্ঞানহীন বই- সবযস্ব িানুষ, 

সোসচে কারুে ভিারেে চদরক নাচকর ়ে কথাা বেরন পারেন না, একটাে পে একটা 

চসগারেট োন। এে িরধয অরনকোচন। পচেবনযন হর ়েরে, গাম্ভী যিাো িুরে আত্মচবশ্বারসে 

োপ, আরগ বাংো বেরন পােরনন না প্রা ়ে। এেন ভবে োে বাংো চেরে চনর ়েরেন। 

চসগারেট অবেয টানরেন আরগেই িনন।  

  

অেচবন্দ অবেয েেনরক চিনরন পােরেন না। একটা ভি ়োরে বসরন ভদও ়ো হে নাাঁরক। 

সরে এরসরে বােীন আে সরনযন। প্রথারিই কারজে কথাা শুরু কোে েচেরন চনচন ভহিরক 

চজরজ্ঞস কেরেন, আপনারদে এোনকাে সচিচনে সদসয ক’ জন  

  

ভিচদনীপুরে ভহিিরন্দ্রে সিিনস্কৃ আেও কর ়েকজন িানুষ আরে, নাো িারঝ িারঝ 

চিচেন হর ়ে আোপ-আরোিনা করে চবশ্ব োজনীচন এবং োেরনে অবাা চনর ়ে। ভস েকি 

চন ়েিবদ্ধ সচিচন চকেু প্রচনচষ্ঠন হ ়েচন। অেচবন্দে সরে এোনকাে এই ভগাষ্ঠীে ভ াগার াগ 

হর ়েরে সরনযরনে সূরত্র। সরনযন অেচবন্দ ও বােীরনে আত্মী ়ে।  
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অেচবন্দ ভহরিে িুরে চববেি শুরন বেরেন, ওোরব হরব না। করঠাে চবচধচনরষধ ভিরন 

চসরিট ভসাসাইচট াাপন কেরন হরব। িহাোরট্রের এ েকি চসরিট ভসাসাইচট আরগই 

প্রচনচষ্ঠন হর ়ে ভগরে, বাংো পােরব না  প্ররনযক ভজো ়ে ভজো ়ে এ েকি সচিচন গ ়ো 

িাই। আচি ভ  কচদন থাাকব, নাে িরধয ননুন ননুন সদসয ভজাগা ়ে করুন, আচি দীো 

চদর ়ে  াব। ভদে আজ ভজরগ উরঠরে এিনকী পাহার ়ে পাহার ়ে আচদবাসীোও অস্ত্র চনর ়ে 

ইংরেজরদে সরে ে ়োইর ়েে জনয প্রস্তুন, এই সি ়ে বাংো  ুচির ়ে থাাকরব! 

  

এেপে অেচবন্দ দীোে েপথাগুচে ভোনারেন। ভসাসাইচটে নেফ ভথারক  েন  া আরদে 

কো হরব, প্ররনযক সদসযরক না পােন কেরনই হরব, নরিৎ িৃনুযদণ্ড। ভদরেে েত্রুরদে 

ঠাণ্ডা িাথাা ়ে েুন কোে জনয প্রস্তুন থাাকরন হরব। প্রর ়োজরন  াকাচন কেরন হরব। 

ভসাসাইচট  চদ ভকানও সদসযরক অনয ভকাথাাও  াবাে চনরদযে ভদ ়ে, না হরে আত্মী ়ে-

বনু্ধরদে না জানারনা িেরব না, কারুে কাে ভথারক চবদা ়ে না চনর ়েই িরে ভ রন হরব। 

ভদরেে কারজ সবযষয সিপযি কেরন হরব, চনরজে চবষ ়ে সম্পচত্ত ও টাকাকচ ়েে ওপরেও 

অচধকাে থাাকরব না। ধো প ়েরে িীপান্তে বা ফাাঁচস বা দী য কাোবারসে জনয প্রস্তুন 

থাাকরন হরব, চবিারেে সি ়ে সহকিযীরদে সম্পরকয একচট কথাাও উ্চপােি কো  ারব না। 

  

পেচদনই দীোে বযবাা হে ভহরিে বাচ ়েরনই োচত্ররবো। ভহি আরগ ভথারক আেও ভবে 

কর ়েকচট  ুবকরক দরে টানাে বযবাা করেচেে, চকন্তু েপথাগুচেে কথাা শুরন নাো 

অরনরকই ের ়ে আসরন োচজ হে না। একজন এরকবারে প্রস্তুন হর ়ে এরস  রেে িরধয 

বরসচেে, অেচবন্দ হারন। একচট নরো ়োে চনর ়ে দাাঁ ়োরনই ভস বেে, একটু ভপোপ 

করে আসচে। নােপে ভবাধহ ়ে ভস পৃচথাবীে ভেষনি প্রারন্ত ওই কা যচট সােরন িরে ভগে, 

আে চফরে এে না। 

  

দীো হে ভিাট পাাঁিজরনে। এক হারন গীনা, অনয হারন নরো ়োে েুাঁর ়ে প্ররনযরক েপথা 

বাকয উ্চপােি কেে। ভেষ বযচক্ত েেন, অেচবন্দ নারক চজরজ্ঞস কেরেন,  ুবক, ভদরেে 

জনয প্রাি চদরন ভনািাে িরন ভকানও চিধা ভনই ভনা  
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েেন বেে, না। 

  

অেচবন্দ চবরেচন কা ়েদা ়ে, োজা োচনো ভ  োরব নাইটহ  প্রদান করেন ভসই োরব 

েেরনে কাাঁরধ নরো ়োেচট োেরেন। 

  

নােপে বেরেন, নরো ়োেচট আসরে প্রনীক। এ কারেে  ুদ্ধ ঢাে-নরো ়োে চনর ়ে হ ়ে 

না। চপিেবন্দুক বযবহাে েি কেরন হরব সকেরক। এোরন চক ভকউ একটা বন্দুক 

ভজাগা ়ে কেরন পােরব  না হরে আচিই চেচের ়ে চদর ়ে ভ নাি। 

  

ভহি সরে সরে বেে, আচিই ভজাগা ়ে কেব। দুচদন সি ়ে চদরন হরব।  

  

অস্ত্র আইরন ভকানও োেনবাসীেই বাচ ়েরনই বন্দুক-চপিে োোে অচধকাে ভনই। ভদেী ়ে 

োজা-োজ ়ো বা জচিদােগি নাাঁরদে বযচক্তগন চনোপত্তাে জনয িযাচজরিরটে অনুিচন 

চনর ়ে দুিােচট আর হয ়োস্ত্র োেরন পারেন, ভহরিে িনন একজন স্কৃুে িািাে বন্দুক পারব 

ভকাথাা ়ে  অথাি ভস সংচেি দৃঢ়েনাে সরে প্রচনশ্রুচন চদে এবং সচনযই পরেে চদন একটা 

বন্দুক সংগ্রহ করে আনে।  ভকাথাা ভথারক চকংবা কী করে ভপে, ভস সম্পরকয ভস চকেু 

বেরন িা ়ে না। চন 

  

এহ বােই প্রথাি পুচেরেে নজরে প ়োে সম্ভাবনা ভদো চদে। ভকননা, বন্দুক িাোরন 

ভগরে েব্দ হরবই, এবং এ েব্দ অনয ভকানও েরব্দেই িনন ন ়ে। বন্দুকটা হারন ধেরেই 

একটা ভবআইচন কাজ কোে উরত্তজনা ়ে েেীে থােথাে করে কাাঁরপ। 

  

সরনযন একটা উপ ুক্ত াারনে সন্ধান চনর ়ে এে। েহে ভথারক ভবে োচনকটা দূরে এক 

ঊষে প্রান্তরেে িরধয ব ়ে একচট োদ আরে। ভসোনকাে েূচি ভোট ভোট নুচ ়ে পাথারে 

েচনয। ভেে ভকাম্পাচনে প্রর ়োজরন ভসোন ভথারক ওই নুচ ়ে পাথাে নুরে চনর ়ে  াও ়ো হরে 

বেে োরনক ধরে। েু ়েরন েুাঁ ়েরন একটা চবোে োদ হর ়ে ভগরে, বষযাে সি ়ে ভসই োদ 

জরে েরে  া ়ে, এেন েবাে সির ়ে ভসটা এরকবারে শুষ্ক। অচন প্রনুযরষ, কাক-পেী 

জাগাে আরগ ভসই োরদ ভনরি বন্দুক িাোরে ভসই েব্দ ভকউ শুনরন পারব না। 
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উরত্তজনা ়ে সাো োন  ুিই হে না, োন ভেষ না হরনই ভবচের ়ে প ়েে দেচট। চনুঃসা ়ে, 

 ুিন্ত সব বাচ ়ে, এো সরে ভকানও ঝুচন ভন ়েচন, আকারে ের ়েরে ফযাকারস িাাঁরদে আরো। 

  

ভসই োদচট ভবে ব ়ে, নাে এক প্রারন্ত একচট িাাঁদিাচে কনচে কো হে। কাোকাচে ভকানও 

বাচ ়ে ভনই। ভোরেে আরো না ফুটরে চনোনা চঠক কো  ারব না। একটা চসগারেট ধচের ়ে 

অরপো কেরন কেরন অেচবন্দ বেরেন, অরস্ত্রে অোব হরব না। ভদেী ়ে োজয ভথারক 

অরনক অস্ত্র পাও ়ো  ারব, চবরদে ভথারকও আসরব। সাো োেরন একসরে হাজাে হাজাে 

বন্দুক গরজয উঠরব ইংরেরজে চবরুরদ্ধ। অনয সব োজযগুচে নাচকর ়ে আরে বাংোে চদরক। 

কেকানা োেরনে োজধানী, প্রথাি আ ান হানরন হরব এই কেকানা ভথারকই। 

  

প্রথারি ভোনা ভগে একটা কুরবা পাচেে  াক, পূবয চদগরন্ত ভদো ভগে আরোে আো। 

অেচবন্দ বন্দুকচট চনর ়ে কনচে হরেন। কুাঁরদা বুরক ভিরপ, চেগারে হান চদর ়ে, িাচেরন ভিাে 

ভেরে চনচন বেরেন, প্রথারি এই োরব েক্ত করে ভিরপ ধরে, চনোনাে চদরক িনটারক 

একাগ্র করে চনরন হরব। প্রথাি প্রথাি একটু সি ়ে োগরব, চকন্তু একবাে অরেযস হর ়ে 

ভগরে… 

  

অেচবন্দ চেগাে ভটপাে পে গুচেটা ভকাথাা ়ে ভগে ভবাঝা ভগে না, চকন্তু উরো ধাক্কা ়ে চনচন 

চেটরক প ়েরেন, বন্দুকটাও েরস ভগে হান ভথারক। সবাই বযচনবযি হর ়ে অেচবন্দরক 

নুরে ধেে। 

  

নাে িুরোচন চববিয হর ়ে ভগরে, বুরক ভবে ভজারেই বযথাা ভেরগরে িরন হ ়ে। চনচন িি ব ়ে 

চবিান ও পচণ্ডন বরট, চকন্তু ভবাঝা ভগে, বন্দুক িােনাে অচেজ্ঞনা নাাঁে এরকবারেই ভনই। 

চনচন আে ভিিাও কেরেন না। 

  

বােীন বন্দুকটা একবাে নুরে চনর ়ে নাক কেরন চগর ়েও আবাে নাচির ়ে ভেরে বেে, 

থাাক,  নীনদারকই  াকরন হরব ভদেচে। 
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েেন বেে, আচি একবাে ভিিা করে ভদেরন পাচে  

  

বন্দুক-চপিে েেরনে কারে েুব অরিনা বস্তু ন ়ে। িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিরকযে নানা েকি 

আর হয ়োস্ত্র সংগ্ররহে েে চেে, চনচন চনরজ উত্তি চেকাচে চেরেন। অনয োজকুিােোও 

চেকারে ভ ন। েেন ভস সুর াগ কেনও পা ়েচন বরট, চকন্তু ভদরেরে অরনক। নাে চেেক 

েচেেূষিও চেরেন দে বন্দুক িােক। একবাে োজবাচ ়ে সংে হয চদচ ে ওপারে ভ  জেে, 

ভসোরন কর ়েকচট হা ়েনা এরস পর ়েচেে, েচেেূষি গুচে িাচের ়ে একটারক ভিরেচেরেন, 

নেন েেন চেে নাাঁে পারে। 

  

েেন কেনও নরো ়োে িােনাও চেো করেচন। চকন্তু একবাে কটরক আসাে পরথা 

 াকানরদে পাল্লা ়ে পর ়ে িচে ়ো হর ়ে ভস নরো ়োে হারন চনর ়ে চনরজে স্ত্রীরক উদ্ধাে কেরন 

সেি হর ়েচেে। 

  

ভসই েেসারনই ভস বন্দুকচট হারন নুরে চনে। কুাঁরদাটা ভিরপ চনে বগরে, একটুেি নাক 

করে চেগাে চটপে। িাাঁদিাচেরন েেযরেদ হে না বরট, গুচেটা একটু দুরে আ ান করে 

পাথাে চেটরক চদে, ভস চনরজও ধোো ়েী হে না।  

  

অনয সকরে উচ্ছ্বচসনোরব সাবাে সাবাে বরে চপঠ িাপ ়োরন োগে েেরনে। অেচবন্দ 

বেরেন, না হরে ভনা আপচনই আিারদে ভেোরন পােরবন। েেন েজ্জা েজ্জা িুে করে 

নীেব েইে। ভস ভ  এই প্রথািবাে চেগাে চটরপরে, ভস কথাা আে জানাে না। 

  

বােীন বেে, েেনদাদা, আে একবাে িাোও ভনা ভদচে। 

  

এবাে েেরনে অরনকটা আত্মচবশ্বাস এরস ভগরে। চিনী ়ে গুচেটা োগে িাাঁদিাচেে িাত্র 

এক চব ন দূরে। 

  

অেচবন্দ বেরেন,  নীনরক পাঠারন হরব না। আপচনই হরবন এোনকাে চেেক। 
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অেচবন্দ এবং বােীন ভসচদনই চফরে ভগরেন কেকানা ়ে। েেরনে ভকানও না ়ো ভনই। 

নাে পরে কেকানা ়ে থাাকা চকংবা ভিচদনীপুরে থাাকা সিান, ভকানও জা ়েগারনই নাে 

জনয ভকউ অরপো কেরে না। ভিচদনীপুরে নাে োেই োগরে। শুধু একটা বযাপারে নাে 

অস্বচি হ ়ে, ভহরিে বাচ ়েরন ভস চদরনে পে চদন অন্ন ধ্বংস কেরে, এে ভনা একটা েেি 

আরে! কারুে বাচ ়েরন দু-চনন চদরনে ভবচে অচনচথা হর ়ে থাাকা উচিন ন ়ে। ভহিরক চকেু 

টাকাপ ়েসা ভদবাে প্রিাব কেরে ভস ভহরস উচ ়ের ়ে ভদ ়ে।  

  

অরনক ভিিা করেও গুি সচিচনে সদসযসংেযা চবরেষ বা ়োরনা ভগে না। আে দুচট 

 ুবকরক ভকানওিরি ভজাটারননা ভগরে, চকন্তু নারদে িরধযও ভকিন ভ ন িিে োব। 

নাো োচঠ ভেো চেেরন আগ্রহী, চকন্তু বন্দুক েুরন ে ়ে পা ়ে। ভকউ ভকউ স্পি বরে, 

স্বাধীননাে জনয এন হযাাঁোি কোে দেকাে কী, চব্রচটে োজরত্ব আিো ভনা ভবে আচে! 

সারহবরদে ভনকনজরে প ়েরে িাকচে পাও ়ো  া ়ে, সারহবো না থাাকরে ভ  কা ়োকাচ ়ে 

পর ়ে  ারব, না ভক সািোরব  

  

প্রচন োরত্রই ভহরিে সরে েেরনে নানান কথাা হ ়ে। দুজরনে িরনই একটা েটকা ভেরগরে। 

এোরন গুি সচিচনে সদসযসংেযা সাকুরেয সানজন, কাোকাচে অনযানয ভজোরন চকেুই 

গর ়ে ওরঠচন। না হরে বাংোে  ুবসিাজরক স্বাধীননাে কসচনক চহরসরব গর ়ে নুেরন 

আেও কন বেে, কন  ুগ োগরব  প্রধান ভননা অেচবন্দ ভ াষ বরে ভগরেন, োেরনে 

আে সবযত্র স্বাধীননা সংগ্রারিে িেি প্রস্তুচন িেরে, বাংো নারন অংেগ্রহি কেরব কী 

করে  

  

েেন বেে, আচি োেরনে ভবে কচট োরজয  ুরেচে, ভকাথাাও এ েকি প্রস্তুচন ভদচেচন। 

অবেয চনচিন সবই েুব ভগাপন। পাহার ়েে ভোকো ভ  জাগে, নারদে ভক জাগাে, 

ভকাথাা ়ে ভসই ভননা  

  

ভহি োচনকেি িুপ করে ভথারক বেে, বনু্ধ, এক কাজ কেরে হ ়ে না  ভবচে ভোকরক 

জানাবাে দেকাে ভনই, শুধু নুচি আে আচি চিরে  চদ ভকানও ব ়ে ইংরেজ োজপুরুষরক 
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েুন কচে, নরব ভকিন হ ়ে  নারন ভগাটা োেরন সা ়ো পর ়ে  ারব। সবাই জানরব বাোচে 

 ুচির ়ে ভনই। হ ়েরনা নারন আিো ধো পর ়ে  াব, প্রাি  া ়ে  ারব, নবু ভনা অরনরকে 

টনক ন ়েরব। নুচি কী বরে  

  

েেন বেে, আিাে আপচত্ত ভনই। 

  

ভহি বেে, ভোনা  ারে ভোটোট চেগচগেই এই অিে পচেভ্রিরি আসরবন। ভসই 

সি ়ে…আচি সািরন থাাকব, ধো  চদ চদরনই হ ়ে, আচি প্রথাি ধো ভদব, নুচি পাোবাে 

ভিিা কেরব। 

  

েেন ভহরস বেে, ভনািাে ভনা বউ ভেরে আরে, আিাে ভনা ও সব বাোই ভনই। প্রাি 

ভদবাে দাচব আিােই ভবচে। 

  

এই পচেকল্পনা অবেয ভবচেদূে এরগাে না, আপানন াচগন োেরন হে। কেকানাে 

সচিচন ভথারক চনরদযে এে, েেনরক কেকানা ়ে চফেরন হরব অচবেরম্ব, ভ াগার াগ কেরন 

হরব ,ীিনী সেো ভ াষারেে দরেে সরে। 

৬৫. সবসি ়ে টাকাে চিন্তা 

টাকা, টাকা, টাকা! সবসি ়ে টাকাে চিন্তা। োচন্তচনরকনরন আ,ি-চবদযাে ়ে াাপন 

করেরেন কারকে িাথাা ়ে। এেন আে চপচের ়ে  াও ়ো িরে না। চকন্তু চবনা ভবনরন োত্ররদে 

প ়োরনা, নারদে আহােবাসাারনে বযবাা চঠক োো আে সম্ভব হরে না চকেুরনই। 

চেেকরদে ভনা প্রচন িারস চনন চদরন হরবই। চহরসব করে ভদো ভগরে, প্রচনচট োরত্রে 

জনয িারস অন্তন পরনরো টাকা েেি পর ়েই। বেরে একরো আচে টাকা। েচনযে সি ়ে 

অচেোবকরদে জানারনা হর ়েচেে ভ  এই আদেয চবদযাে ়েচট অলবনচনক, ভ িন 

প্রািীনকারে গুরুে আ,রি চেষয-োত্ররদে ভকানও েেি চদরন হন না। এেন হঠাৎ 

অচেোবকরদে কাে ভথারক টাকা িাও ়ো  া ়ে কী করে  েবীন্দ্রনাথা ভেরবচেরেন, নাাঁে এই 
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শুে উরিেয ভদরে বনু্ধ ও শুোথাযীো ভস্বো ়ে সাহার যে জনয এচগর ়ে আসরবন। চত্রপুোে 

িহাোজা িাচসক পিাে টাকা পাঠান, আে দু-একজন কেনও চকেু সাহা য করেন বরট, 

চকন্তু না চসনু্ধরন চবন্দুে িনন।  চদ ভদরেে এক একজন ধনী বযচক্ত এক একচট োরত্রে 

দরুন বেরে একরো আচে টাকা চদরনন, না হরে ভকানও সিসযা থাাকন না। ভসই িরিয 

েবীন্দ্রনাথা কর ়েকজরনে কারে। আরবদনপত্র পাচঠর ়েচেরেন, আোনুরূপ সা ়ো ভিরেচন। 

  

প্রচন িারসে ভেরষই েবীন্দ্রনাথারক দারুি উৎকিাে িরধয কাটারন হ ়ে। চেেকরদে ভবনন 

িুচকর ়ে চদরন না পােরে অসরন্তারষে সৃচি হরব। োত্ররদে প্রচনচদরনে োদয সেবোহ  চদ 

চঠকিনন না হ ়ে! আেও কন টুচকটাচক েেি থাারক, ঝর ়ে হঠাৎ ভকানও বাচ ়েে িাে উর ়ে 

ভগরে ব ়ে েেরিে ধাক্কা এরস পর ়ে। সব দাচ ়েত্ব একা েবীন্দ্রনারথাে। সািরনে বেে ভথারক 

োত্ররদে কাে ভথারক ভবনন চনরনই হরব, উপা ়োন্তে ভনই।  

  

েবীন্দ্রনারথাে বযচক্তগন ঋিও কি ন ়ে।  নবাে বযবসা কেরন ভগরেন, ননবােই প্রথারি 

চকেুচদন একটু ভসানাচে ভেো ভদেরন পাও ়োে পেই েচন শুরু হর ়েরে। সুরেরন্দ্রে সরে 

ভ ৌথা বযবসা ়ে ভনরি এক িারো ়োচ ়েে কাে ভথারক ঋি কেরন হর ়েচেে পিাে হাজাে 

টাকা,  থাা সির ়ে অনাদার ়ে ভসই িহাজন কচব ও নাাঁে ভ্রানুসু্পত্ররক ভজে োটাবাে 

উপিি করেচেে। নােকনাথা পাচেরনে কাে ভথারক পিাে হাজাে টাকা চনর ়ে ভসই 

িারো ়োচ ়েে হান ভথারক উদ্ধাে পাও ়ো ভগরে। চকন্তু এটাও ভনা ঋি, এ বাবরদ 

েবীন্দ্রনাথারক চনরজে অংরেই িাচেক সুদ চদরন হ ়ে একরো পাঁ ়েনাচল্লে টাকা ভনে আনা 

িাে পাই। প্রচন িারস ভসই অথায ভজাগার ়েে দুচিন্তাও িাথাা ়ে োেরন হ ়ে। এন টানাটাচনে 

িরধযও িৃিাচেনী চনরজে সংসাে িাোরেন ভকান িন্ত্রবরে ভক জারন! 

  

অোব, সংসারেে চিন্তা বােংবাে িন ভকর ়ে চনরেও নােই িরধয চেেরন হ ়ে। োেনী, 

বেদেযন, নত্ত্বরবাচধনী, সেীন প্রকাচেকা ইনযাচদ পচত্রকা ়ে ভেো চদরন হ ়ে চন ়েচিন, এে 

িরধয বেদেযরনে অরনকগুচে পৃষ্ঠা েোরনাে দাচ ়েত্ব নাাঁে। শুধু দাচ ়েত্ব ন ়ে, কাগজ-কেি 

নাাঁরক িুম্বরকে িনন টারন। সাচহনয সৃচিে িরধযই িুচক্ত। একটা গান েিনা কেরন পােরে 

িন উধাও হর ়ে  া ়ে সুেরোরক। 
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‘ভিারেে বাচে’ ধাোবাচহক উপনযাসচট এবাে ভেষ কেরন হরব। দুজন পুরুষ, নাো 

পেস্পরেে  চনষ্ঠ বনু্ধ, নারদে িাঝোরন এক েহসযি ়েী চবধবা েিিী, চবরনাচদনী।  টনাে 

 ান-প্রচন ারনে ভির ়ে িানব- দর ়েে জচটেনাই এ কাচহনীে প্রধান অবেম্বন। িরহন্দ্র 

চববাচহন নবু ভস চবরনাচদনীে ভপ্ররি উন্মত্ত, চবহােীও চবরনাচদনীরক জীবনসচেনী চহরসরব 

নীব্রোরব কািনা করেরে, চকন্তু নাে প্রািাচধক বনু্ধ  াে কারে প্রি ়ে চনরবদন করেরে, 

নারক চক ভস চনরজে করে ভপরন পারে কেনও  কাচহনীচট ভবে জনচপ্র ়ে হর ়েরে, প্রচন 

সংেযা প্রকারেে পেই অরনরক ভেেকরক চজরজ্ঞস করেরে, এে পচেিচন কী হরব  

  

চন্পরান্নচট পচেরেদ ভেো হর ়ে ভগরে, এবাে ভেষ কোে পাো। চেেরন চেেরন োচনকেি 

িুপ করে েইরেন েবীন্দ্রনাথা। কাচহনীরন ভ  সিরটে সৃচি হর ়েরে, নাে সুষ্ঠু সিাধারনে 

একিাত্র উপা ়ে, চবরনাচদনীরক পৃচথাবী ভথারক চিেনরে সচের ়ে ভদও ়ো। কথাাচেল্পীো 

সকরেই অচহংস হনযাকােী। কেি নারি অরস্ত্রে সািানয কর ়েকচট ভোাঁিা ়ে নাাঁো 

অবেীোিরি ভ -রকানও নােী অথাবা পুরুরষে িৃনুয  টারন পারেন। চকন্তু এনচদন ধরে 

চেেরন চেেরন চবরনাচদনী িচেত্রচটে ওপে নাে রিাে ব ়ে িা ়ো পর ়ে ভগরে। ভকন ভস 

িেরব ! ভপ্রি চক অপোধ  চবধবা বরে চক নাে  দর ়েে ভপ্রিানে জ্বরে উঠরন পারে না! 

অনয অরনক সিারজ এ েকি নরুিী চবধবারদে পুনচবযবাহ হ ়ে। চহন্দুরদে িরধযও এেন 

চবধবা চববারহ আইরনে সিথাযন আরে। 

  

িরহন্দ্রে িা োজেক্ষ্মী চবহােীরকও সন্তারনে িনন ভিহ করেন। নাাঁে িৃনুয উপেরে দুই 

বনু্ধে পুনচিযেন হর ়েরে িরহন্দ্রে কাি-রিাধ-উন্মত্তনা অরনকোচন প্রেচিন। ভস চফরে 

এরসরে নাে স্ত্রীে কারে। এেন চবহােীে সরে চবরনাচদনীে চববাহ চদরন ভকানও বাধা ভনই। 

চকন্তু নারন চক অচনসেেীকেি হর ়ে  া ়ে না  ভেষ পরবয চিেন দৃেয ভদোরে পাঠক-

পাচঠকাো েুচে হ ়ে, চকন্তু সাচহরনয একটা ঔচিনযরবাধ থাারক, পাঠক-পাচঠকারদে েুচে 

কোে জনয েরসে হাচন কো  া ়ে না। এেন চবহােী চবরনাচদনীরক চবর ়ে কেরেও চক ীষযাে 

কাাঁটাচট দূে হরব ! চবরনাচদনীও চক চবহােীরক োেবাসরন পােরব পুরোপুচে ! চবহােী 

চববারহে প্রিাব কেরেও বুচদ্ধিনী চবরনাচদনীে পরে না প্রনযােযান কোই স্বাোচবক। – 
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চবহােী কেকানা ভথারক দূরে সরে চগর ়ে গোে ধারে একচট বাগানবাচ ়েরন গচেবরদে 

চিচকৎসাে জনয একচট আ,ি েুেরব িনা করেরে। এেকি একটা িহৎ আদরেয 

িরনাচনরবে কোই নারক এেন িানা ়ে। চবরনাচদনীও  চদ থাাকরন িা ়ে ভসোরন, আ,রিে 

কারজ সাহা য কেরব, অন্তন সকরেে জনয ভবাঁরধ চদরনও ভনা পােরব   
  

না, এটাও চঠক হরব না। ভপ্রি ভনা সহরজ িরে না। চবরনাচদনীে প্রচনচদরনে সাচন্নরধয  চদ 

চবহােীে িরন আবাে দপ করে জ্বরে ওরঠ কািনা !  চদ িরহন্দ্র আবাে ভসোরন েুরট 

ভ রন িা ়ে ! কাচহনী না হরে িেরনই থাাকরব।  

  

আজরকে  ারক কর ়েকচট চিচঠ এরসরে। একজন েূনয এরস কচবে ভেোে ভটচবরে ভেরে 

ভগে। চেেরন চেেরন ভথারি চগর ়ে েবীন্দ্রনাথা চিচঠগুচে ভনর ়েরির ়ে ভদেরেন। একচট চিচঠ 

এরসরে চেোইদহ ভথারক, আে একচট চিচঠে চঠকানা েথাীে হারনে ভেো, আে একচট 

চিচঠ চবরেরনে। চিচঠ পাও ়োিাত্র েুরে প ়ো অরেযস, নবু আজ েুেরেন না েবীন্দ্রনাথা! 

চবরেরনে চিচঠটা পাচঠর ়েরে নাাঁে চিনী ়ে জািানা সরনযন, ভসটা ভদরেই েবীন্দ্রনারথাে 

চবেচক্তে উরদ্রক হে। এই জািানাচট নাাঁরক নানাপ্রকারে ভদাহন করে িরেরে, ইংেরি 

নাে প ়োে েেরিে জনয চন ়েচিন িারসাহাো পাঠারন হ ়ে, নাও  েন-নেন নানা েরুনা ়ে 

অচনচেক্ত অথায ভির ়ে বরস। এ ো ়োও নাে িারক সাহা য কোে জনয প্রচন িারস পাঠারন 

হরে পিাে টাকা। োচন্তচনরকনরনে চিচঠরনও হ ়েরনা টাকাে নাগাদা আরে। এেন এসব 

চিচঠ প ়েরে ভেোটা নি হর ়ে  ারব।  
  

কাচহনী ভেষ কেরন হরে চবরনাচদনীরক সচের ়ে ভদও ়ো ো ়ো গনযন্তে ভনই।  
  

এরকবারে িৃনুযে িনন কচঠন োচি না চদর ়ে নারক অরনক দূরে সচের ়ে চদরেও িরে। 

িরহন্দ্রে কাচকিা অন্নপূিযা কােীরন চগর ়ে ভেষজীবন কাটারবন চঠক করেরেন, চবরনাচদনী 

নাে সরে িরে ভ রন পারে। হযাাঁ, ভসটাই োে হরব। বাংোে অরনক চবধবাে ভনা 

কােীবাসী হও ়োই চন ়েচন।  
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চবদার ়েে আরগ চবহােী চবরনাচদনীে কাে ভথারক ভকানও একটা চিে ভেরে চদরন িাইে। 

নাে একগুে িুে। এ চবচেচন প্রথাা চবরনাচদনীে এরকবারে পেন্দ ন ়ে। আাঁিরেে প্রান্ত 

েুরে ভস দুোচন হাজাে টাকাে ভনাট বাে কেে। এই টাকা ভস চবহােীে সৎকারজে জনয 

চদর ়ে ভ রন িা ়ে, এটাই নাে চিে। 

  

চেেরন চেেরন েবীন্দ্রনারথাে িুরে িৃদু হাচস ফুরট উঠে। ভেেকরক ভকউ এোরব টাকা 

ভদ ়ে না। চকন্তু ভেেক ইরে কেরেই চবরনাচদনীে আাঁিরে দু হাজাে ভকন, পাাঁি হাজাে 

টাকাও ভবাঁরধ চদরন পােরনন।  
  

উপনযাসচট োন্ত েস চদর ়ে ভেষ কো দেকাে। হনোচগনী চবরনাচদনী চক চকেুই পারব না  

ভস অন্তন েিা ভনা ভপরন পারে  সিারজে ভিারে ভস কুেটা হর ়েচেে, নবু োজেক্ষ্মী 

এবং অন্নপূিযা নারক েিা করেরেন। বাচক েইে িরহন্দ্রে স্ত্রী আো। চনরজে স্বািীে এই 

প্রিচ ়েনীচটরক ভস দু িরে ভদেরন পােন না, চকন্তু এেন চবরনাচদনী চিেচবদা ়ে চনর ়ে িরে 

 ারে বরে নাে িন নেি হর ়ে এে। সজে হর ়ে এে নাে িেু। িরহন্দ্রও অশ্রুেো ভিারে 

চবরনাচদনীরক প্রিাি করে বেে, বউঠান, িাপ কচের ়ো।  

  

বা সিাচিরেো টানাে পে েবীন্দ্রনাথা চকেুেি িুপ করে বরস েইরেন। ধাোবাচহকোরব 

উপনযাস চেেরন চেেরন িচেত্রগুচে েুব জীবন্ত, ব ়ে আপন হর ়ে  া ়ে। নাো হর ়ে থাারক 

প্রচন চদরনে সেী। এবাে এরদে নযাগ কেরন হরব। উপনযাস ভেষ কোে পে চঠক ভ ন 

চপ্র ়েজরনে চবরেদরবদনা ভবাধ কেরন হ ়ে। 

  

ভবচেেি বরস থাাকাে উপা ়ে ভনই, অরনক কাজ, এেনই সংসারেে  াক প ়েরব। ভেোে 

কচপ ভপ্ররস পাঠারন হরব আজই। েবীন্দ্রনাথা চিচঠগুচে েুেরন োগরেন। 

  

দুুঃসংবাদ, শুধু দুুঃসংবাদ। জািাইর ়েে চিচঠটা চনচন  নোচন োোপ আেিা করেচেরেন, 

নাে ভির ়েও োোপ। ,ীিান সরনযনরক েেিপত্র চদর ়ে ভহাচিওপযাচথা ভেেবাে জনয 

আরিচেকা ়ে পাঠারনা হর ়েচেে, চকন্তু িাঝপরথা ভস েিরন ভনরি পর ়ে।  াই ভহাক, 

ভসোরনই ভস ভহাচিওপযাচথা প ়ো শুরু করেচেে, পাস করে চফরে এরে ভস স্বাবেম্বী হরব, 
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এই চেে আো। ভহাচিওপযাচথাক চিচকৎসকরদে এেন এরদরে েুব কদে। েবীন্দ্রনাথাও 

এই চিচকৎসা পদ্ধচন পেন্দ করেন। চকন্তু ভসই আোে িূরে কুঠাো ান প ়েে। সরনযন 

জাচনর ়েরে ভ  চবচেচন আদব-কা ়েদা নাে পেন্দ হরে না,  াক্তাচে প ়েরনও োে োগরে 

না, ভস ভদরে চফেরন িা ়ে অচবেরম্ব। অথাযাৎ নারক প্রচন িারস ভ  দে পাউি করে পাঠারন 

হন, আেও ভপাোক ভকনা, ভ্রিি ও অচনচথা আপযা ়েরনে জনয িারঝ িারঝই অচনচেক্ত 

দাচব চেে নাে, ভসই সব টাকাই জোঞ্জচে ভগে। এেন নারক ভদরে ভফোে চটচকট 

পাঠারন হরব, নাে িারন আেও অন্তন পাঁিাত্তে পাউরি ধাক্কা! োগ কোে উপা ়ে ভনই। 

ভ িন করে ভনাক চটচকরটে টাকা সংগ্রহ কেরনই হরব, ভেিুকাে িুে ভির ়ে সন্তুি োেরনই 

হরব জািাইরক। ভেিুকােও েেীে োে ন ়ে, নাে  ুষ ুরষ কাচে ভেরগই আরে, িারঝ 

িারঝই জ্বে হ ়ে। সরনযনরক চটচকট পাঠারন  ন ভদচে হরব, ননই বা ়েরব ঋরিে ভবাঝা! 

  

চেোইদহ ভথারক নার ়েববাবু চেরেরেন ভ  েবীন্দ্রনারথাে একবাে ভসোরন  াও ়ো দেকাে। 

আদা ়েপত্র োে হরে না। বাবুিোইর ়েে উপচাচনরন এ অবাাে উন্নচন হরন পারে। 

  

েথাীে চিচঠোচনই সবরির ়ে িাোত্মক। প ়েরন প ়েরন েবীন্দ্রনারথাে িুে চববিয হর ়ে ভগে। 

িৃিাচেনী ভদবী হঠাৎ অসুা হর ়ে পর ়েরেন, এরকবারে ে যাো ়েী। চঠক কী ভোগ হর ়েরে, 

না েথাী ভেরেচন, নরব গুরুনে চকেু না হরে ভস চনি ়েই বাবারক জানান না। িৃিাচেনীই 

বােি কেরনন। 

  

চিচঠটা হারন চনর ়ে েবীন্দ্রনাথা চকেুেি চাে হর ়ে বরস েইরেন। িৃিাচেনী এনচদন পে শুধু 

স্ত্রী বা। গৃচহিী ন ়ে, সহধচিযিী হর ়ে উঠচেরেন। োচন্তচনরকনরনে চবদযাের ়েে বযাপারে নাাঁে 

কাে ভথারক অরনক সাহা য পাও ়ো ভ ন। দূরে থাাকরেও েবীন্দ্রনারথাে এই েেসা চেে, 

িৃিাচেনী  েন আরেন, োচন্তচনরকনরনে ভেরেো অন্তন না ভের ়ে থাাকরব না! 

  

িৃিাচেনী কর ়েক িারসে অন্তুঃসত্ত্বা, এই সি ়ে নাাঁে অসুে…।  

  

পেচদনই োচন্তচনরকনন ভথারক একজন ভনাক এে, নাে কারে িৃিাচেনীে ভোরগে চববেি 

পাও ়ো। ভগে। ভবােপুরেে এক িুরিফবাবু িৃিাচেনী ও েথাী-েিীরদে একচদন চনিন্ত্রি 
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করেচেরেন। ভসচদন প্রবে বষযা, োদ্র িারসে আকাে ফাচটর ়ে ধাোবষযি হরে, নােই 

িরধয ভ রন চগর ়ে ভসই িুরিফবাবুে বাচ ়েে সািরন িৃিাচেনী ভদবী ভজাে আো ়ে 

ভের ়েরেন। নােপে ভথারক নাাঁে ভপরট অসহয বযথাা। উঠরন পােরেন না, ভকানও োরদযও 

রুচি ভনই। ই কেকানা ়ে অরনকগুচে কাজ না কেরেই ন ়ে, েবীন্দ্রনারথাে পরে এেনই 

োচন্তচনরকনরন  াও ়ো। সম্ভব হরে না। চনচন স্ত্রীে জনয ওষুধপত্র পাচঠর ়ে চদরেন। 

  

এেন েবীন্দ্রনারথাে দুচিন্তাে িরধয প্রধান ভকানচট, অথায সংগ্রহ, না স্ত্রীে বযাচধ  স্বাোচবক 

উত্তে এই ভ , দুরটাই সিান। চকংবা, এে ভির ়েও ব ়ে একটা সিসযা আরে, নাে নাি 

চবরনাচদনী। ‘ভিারেে বাচে’ে এই নাচ ়েকারক েবীন্দ্রনাথা চনে চনে করে চনিযাি করেরেন। 

ভস এেন ব ়ে ভবচে জীবন্ত, চকন্তু উপনযাস ভেষ হর ়ে ভগরে ভনা এই িচেরত্রে প্রর ়োজন 

ফুচের ়ে  া ়ে। নবু ভস িাথাা জুর ়ে থাারক। ভিারেে সািরন নারক স্পি ভদো  া ়ে। এই েো 

ভ ৌবরন ভস কােীরন চগর ়ে থাাকরব ভকিন। করে! 
  

এ চবরনাচদনীরক িাথাা ভথারক না ়োরন না পােরে অনয চকেু ভেো  ারব না। এিনকী 

অথাযচিন্তা চকংবা স্ত্রীে ভোরগে উৎকিা ভথারকও বােবাে িন সরে  ারব। চবরনাচদনী, নুচি 

 াও, নুচি অেীক, নুচি এেন ভথারক শুধু োপাে অেরেই চনবদ্ধ থাারকা! 

  

সাো চদন ভ াো ুচেে পে বাচ ়েরন এরস িান কেরেন অরনকেি ধরে। ভ চদন বৃচি বন্ধ 

থাারক, ভসচদনই সাো েেীরে কুেকুে করে  াি ব ়ে। িারনে পে সাো েেীরে োচনকটা 

ভগাোপজে চেচটর ়ে চদরেন। ভেরেরির ়েো সবাই োচন্তচনরকনরন, এোনকাে বাচ ়ে েূনয। 

েবীন্দ্রনাথা ওপরেে  রে চগর ়ে কাগজ-কেি চনর ়ে বসরেন। চবজচে বাচন এরস ভগরে, 

এেন োরত্র ভেোে েুব সুচবরধ। 

  

সমূ্পিয অনয চকেু চেেরন হরব। গদয ন ়ে, অরনক চদন কচবনা ভেো হ ়েচন। ভবে চকেুেি 

িুপ করে বরস থাাকরন থাাকরন চনচন চনরজে িনটারক সংসাে ভথারক সমূ্পিয চব ুক্ত করে 

চনরেন। এেন চনচন কারুে স্বািী নন, কারুে শ্বশুে নন, োচন্তচনরকনন-চবদযাে ়ে িাোবাে 
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দা ়ে  াে স্কৃরন্ধ, ভস অনয েবীন্দ্রনাথা। এেন চনচন ভক  সািরন একটা সুদী য পথা, ভসোন 

চদর ়ে ভহাঁরট  ারে একাকী পচথাক। 

  

েবীন্দ্রনাথা প্রথাি দুচট োইন চেেরেন :  

  

‘পরথাে পচথাক করেে আিা ়ে। 

ভসই োরো ওরগা ভসই োরো—’  

  

একবাে শুরু কেরে আে ভকানও বাধা আরস না। কেি ভ ন চনরজেই গচনরন নেনে 

করে এচগর ়ে  া ়ে : 
  

ভকারনা িান নুচি োেচন আিাে 

ভসই োরো ওরগা, ভসই োরো। 

কােি  দর ়েে নরে ভ  আগুন জ্বরে। 

ভসই আরো ভিাে ভসই আরো। 

পারথা ়ে ভ -ক’চট চেে কচ ়ে 

পরথা েচস করব ভগরে পচ ়ে… 

  

কচবনাচট ভেষ কোে পে ভনিন িনুঃপূন হে না। নেনই শুরু কেরেন আে একচট। 

নােও পরে একচট ননুন গারনে কর ়েক পেচক্ত গুনগুন কেরন কেরন িন ভবে পচেেন্ন 

হর ়ে ভগে। 

  

িৃিাচেনীে েেীে সুা হও ়োে ভকানও েেি ভদো ভগে না। োচন্তচনরকনরন নাাঁে ভসবা 

কেরব ভক  িৃিাচেনীে সম্পরকয এক চবধবা চপচস োজেক্ষ্মী নবু সংসােটা সািোরেন, 

ভেরেরির ়েরদে ভদোশুরনাে োে চনর ়েরেন। সচঠক চিচকৎসাে জনয িৃিাচেনীরক 

কেকানা ়ে চনর ়ে আসা দেকাে। েবীন্দ্রনাথা চনরজও োচন্তচনরকনন ভ রন পােরেন না। 

নাাঁে সিি কচবনাগুচে কাবযগ্রন্থ নারি েরণ্ড েরণ্ড প্রকাে কোে উরদযাগ িেরে, সম্পাদনাে 

োে  চদও চনর ়েরেন ভিাচহনিন্দ্র ভসন, নবু েবীন্দ্রনাথা কচবনাগুচে পেপে সাজারনাে 
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বযাপােটা চনরজ ভদরে চনরন িান, িুেবন্ধ চহরসরব চকেু চকেু ননুন কচবনাও চেরে চদরন 

হরে। 

  

িৃিাচেনীে এক োই নরগন আরে োচন্তচনরকনরন। েবীন্দ্রনাথা েযােকরক চিচঠ চেরে 

চদরেন িৃিাচেনীরক চনর ়ে আসাে জনয। েথাীও সরে আসরব।  

  

িৃিাচেনীে েেীে েুবই দুবযে। োচন্তচনরকনন ভের ়ে  াও ়োে ইরে ভনই নাাঁে। এপ যন্ত 

ভকাথাাও চঠক গুচের ়ে সংসাে কেরন পারেনচন, অরনকবাে ঠাাঁই-না ়ো হরন হর ়েরে নাাঁরক। 

ভজা ়োসাাঁরকা ়ে অন আত্মী ়ে পচেজরনে িরধয নাাঁে থাাকরন ইরে হ ়ে না। চেোইদহ ভবে 

পেন্দ হর ়েচেে, ভসোন ভথারক পুরো পচেবােচটরক েবীন্দ্রনাথা আবাে উপর ়ে এরনরেন 

োচন্তচনরকনরন। এোরন চনচন আরি আরি চনরজরক িাচনর ়ে চনর ়ে চেরেন। এোনকাে 

সংসারেে চনচনই চেরেন পুরোপুচে কী। ভজা ়োসাাঁরকা ়ে চগর ়ে আবাে জা-ননদ-োজরদে 

েুাঁন ধো দৃচিে সািরন প ়েরন হরব। 

  

চকন্তু বাধা ভদও ়োে িনন িরনে ভজােও আে অবচেি ভনই িৃিাচেনীে। ধোধচে করে 

নাাঁরক ভেরনে কািো ়ে এরন শুইর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে, িাথাাে কারে বরস আরে েথাী। িেন্ত 

ভেরনে জানো চদর ়ে ভদো  া ়ে, কন নােগারেে ভ,িী, কন বুরনা ভেজুরেে ভঝাাঁপ। আি-

জাি গাে ও বাাঁেঝার ়ে ভ ো এক একচট োন্ত পল্লীগ্রাি, সদয ফসে কাটা ভেন, িি ব ়ে 

িচহরষে চপরঠ ভিরপ একচট বা্চপা ভেরে বাাঁচে বাজারে। জনশুনয এক িারঠে িরধয একটা 

পা ়ে োো, আধ ভবাজা পুকুরে ভের ়ে আরে অজর সাদা পদ্মফুে। ভেরেিানুচষ উৎসারহ 

েথাী বেে, িা, িা, ভদরো, কন পদ্ম! 

  

ভকানওিরি হারন েে চদর ়ে উঠরেন িৃিাচেনী, নাে দুই িেু জরে েরে এে। নাাঁে 

অনবেন িরন হরে, এই সব দৃেয চনচন আে কেনও ভদেরবন না।  

  

ভজা ়োসাাঁরকা ়ে  েন ভপৌাঁেরেন, নেন েবীন্দ্রনাথা বাচ ়েরন ভনই। নাাঁরক প্রকােরকে কারে 

ভ রন হর ়েরে। চফেরেন সরন্ধরবো,  িযাক্ত করেবরেই ভসাজা িরে এরেন স্ত্রীে ে যাে 
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পারে। িৃিাচেনীে েক্তহীন পাণু্ডে িুরোচন ভদরে চনচন চনদারুি চবিষয ভবাধ কেরেন। 

অবাা ভ  এনোচন োোপ হর ়েরে, না চনচন কল্পনাও কেরন পারেনচন। 

  

িৃিাচেনী চক্লিোরব ভহরস বেরেন, এইবারে োে হর ়ে  াব। ভনািাে ভ  চপঠ চেরজ 

ভগরে।  াও, জািাকাপ ়ে ভের ়ে এরসা! 

  

েবীন্দ্রনাথা একটা হানপাো চনর ়ে স্ত্রীরক বানাস কেরন কেরন বেরেন, কেকানা ়ে গেি 

পর ়েরে সাঙ্ঘাচনক। োচন্তচনরকনরন চক এে ভির ়ে ভবচে চেে  

  

িৃিাচেনী বেরেন, োচন্তচনরকনরন কি হ ়ে না। সরন্ধরবো কী সুন্দে হাও ়ো ভদ ়ে। ভোরনা, 

সরনযন নাচক চফরে আসরে  

  

েবীন্দ্রনাথা শুষ্কোরব বেরেন, হযাাঁ, নারক চটচকট পাচঠর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে, েওনাও হর ়েরে 

জাচন, দু-এক চদরনে িরধযই ভপৌাঁরে  ারব। 

  

িৃিাচেনী বেরেন, োেই হর ়েরে। এবারে ভেিুে ফুেে যাে বযবাা করো। 
  

ভেিুকাে বর ়েস এেন সার ়ে এগারো বেে, ভস সদয ঋনুিনী হর ়েরে। চননান্ত বাচেকা 

বর ়েরস  ারদে চববাহ হ ়ে, নারদে চিনী ়ে চববাহ ও ফুেে যাে েীচন আরে ঠাকুে 

পচেবারে। চকন্তু এই অপদাথায জািাইচটরক চনর ়ে আচদরেযনা কোে ইরে ভনই 

েবীন্দ্রনারথাে। না ো ়ো এসব কো িারনই ভনা আবাে েেরিে ধাক্কা! নবু রুগি স্ত্রীে 

অনুরোধ উরপো কো  া ়ে না। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, চঠক আরে, বযবাা কো  ারব।  

  

িৃিাচেনী বেরেন, িুরেরে ভবচে আে েেৎরকও চিচঠ চেরে দাও, ওোও িরে আসুক। 

কনচদন ওরদে ভদচেচন। চেগচগেই ভনা পুরজাে েুচট পর ়ে  ারব।  
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এেন বাচ ়ে আবাে ভোকজরন েরে  ারব, সব সি ়ে হইহল্লা হরব। এ ভদরেে িানুষ 

রুচগরকও োচন্তরন একো থাাকরন ভদ ়ে না, নাে  রে বরসও  ণ্টাে পে  ণ্টা গল্প করে। 

এসব েবীন্দ্রনারথাে পেন্দ ন ়ে। সরনযন্দ্র-রেিুকাে ফুেে যাে উরদযাগ িেরন োগে। চকন্তু 

েবীন্দ্রনাথা ভস সি ়ে এোরন থাাকরন িাইরেন না। নাাঁে িন েটফচটর ়ে উঠে। চনচন 

োচন্তচনরকনরন িরে ভ রন িাইরেন। চকন্তু িৃিাচেনীে কাে ভথারক চবদা ়ে ভনও ়ো সহজ 

ন ়ে, চনচন স্বািীরক িেু-ো ়ো কেরন িান না।  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, নারটারেে োজা জগদীন্দ্র  ারেন োচন্তচনরকনরন। এ সি ়ে চক আিাে 

না ভগরে িরে  অরনক চদন আরগ ভথারকই কথাা ভদও ়ো আরে।  

  

নারটারেে োজা পাচেবাচেক বনু্ধই শুধু নন, এই ধেরনে ধনী বযচক্তরদে োচন্তচনরকনরনে 

কিযকাণ্ড ভদোরন পােরে অরনক েকি সাহা য পাও ়োে সম্ভাবনা আরে, িৃিাচেনী 

জারনন। 

  

েিীরক চনর ়ে োচন্তচনরকনন িরে ভগরেন েবীন্দ্রনাথা। 

  

নারটারেে োজা োচন্তচনরকনন সফে ভেষ করে চবদা ়ে ভনও ়োে পরেও েবীন্দ্রনারথাে ভফো 

হে না। একবাে এরস প ়েরে অরনক কাজ, অরনক সিসযা চনর ়ে িাথাা  ািারন হ ়ে। নাে 

িরনও ওই চের ়েে বাচ ়েরন ভফোে জনয ভকানও নাচগদ ভনই। নরব একটা স্বচিে বযাপাে 

এই ভ  িুরেে ভথারক িাধুেীেনা এরস ভগরে। ভস ভ িন বুচদ্ধিনী, ভনিনই কারজে ভির ়ে। 

ভস থাাকরন নাে অসুা িার ়েে ভসবা রত্নে ভকানও ত্রুচট হরব না। 

  

টাকাপ ়েসাে সিসযা ো ়োও এক-একটা এিন অদু্ভন সিসযা এরস পর ়ে,  াে সািাে 

ভদও ়ো কি কচঠন ন ়ে। োত্ররদে জনয োন্না ও পচেরবেরনে কারজ দুচট ভোকরক চন ুক্ত 

কো হর ়েরে। পাাঁিকচট ব্রাহ্মি হরেও পচেরবেকচট ব্রাহ্মি ন ়ে বরে জানা ভগরে। অব্রাহ্মি 

পচেরবেরকে হারনে ভোাঁও ়ো চক ব্রাহ্মি োত্রো ভেরন পারে  
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ঠাকুেবাচ ়েরন এসব শুচিবাই ভনই। অব্রাহ্মি শুধু ন ়ে, অচহন্দুে হারনে োন্না ভেরনও ভকউ 

আপচত্ত করেন না। চবরেরন ভগরে কাাঁরদে হারনে োন্না ভেরন হ ়ে  চকন্তু েবীন্দ্রনাথা 

োচন্তচনরকনরনে বযাপারে  রথাি সাবধাচন। একবাে এোরন চিিাচন োবধাো প্রিারেে 

অচের াগ উরঠচেে। ব্রাহ্মরদে আদরেয ন ়ে, সনানন চহন্দু ব্রহ্মি যা,রিে আদরেয এই 

চবদযাে ়ে প্রচনচষ্ঠন। চহন্দু সিাজ  া িারন না, ভনিন চকেু এোরন কেরন ভগরে োত্র 

পাও ়ো দু যট হরব। 

  

পচেরবেকচটরক বেোি করে এক ব্রাহ্মিরক েুাঁরজ আনা হে। অচেচেন, অপচেেন্ন, 

কদাকাে  াই ভহাক, ব্রাহ্মি ভনা বরট! 

  

এে পরেে সিসযা একজন অধযাপকরক চনর ়ে। েবীন্দ্রনাথা চনরজই চন ়েি করেরেন ভ  

প্রচনচদন োত্রো অধযাপকরদে প্রিাি করে পাঠ শুরু কেরব। চকন্তু অনযনি অধযাপক 

কুঞ্জোে ভ াষ ব্রাহ্মি নন, নাাঁরকও চক ব্রাহ্মি োত্রো পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি কেরব  চহন্দু 

সিারজ এ েীচন ভনই। উপবীনধােী ব্রাহ্মি বােরকেও পা েুাঁর ়ে প্রিাি করেন অরনক প্রবীি 

অব্রাহ্মি বযচক্ত, চকন্তু একজন  

  

অব্রাহ্মি  নই জ্ঞানী বা গুিী হন, ভকানও ব্রাহ্মি নাাঁে পা স্পেয কেরব না। 

  

না হরে োত্রো চক অনয অধযাপকরদে প্রিাি কেরব, কুঞ্জোে ভ াষরক বাদ চদর ়ে  না 

হরন পারে না। ভেষ প যন্ত একটা সিাধারনে পথা েবীন্দ্রনারথাে িরন এে। কুঞ্জোে 

ভ াষরক অধযাপনাে দাচ ়েত্ব ভথারক চনষৃ্কচন চদর ়ে প্রোসচনক কারজ চন ুক্ত কো হরে নাাঁে 

সরে োত্ররদে আে গুরুচেষয সম্বন্ধ থাাকরব না। চনচন োও ়োদাও ়ো ও অচফস পচেিােনাে 

কাজ ভদেরবন। 

  

োচন্তচনরকনরন ভথারক েবীন্দ্রনাথা স্ত্রীে চিচকৎসাে েবোেবে চনরেন। চকন্তু ভফো আে 

হরে না। এোরন চনচেচবচেরন নাাঁে চনরজে ভেোে অরনক সুচবরধ। বেদেযরনে জনয 

অরনকগুচে েিনা চেেরন হ ়ে। ভেষ প যন্ত কেকানা ়ে চফেরন হে অনয কােরি। 
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জগদীেিন্দ্র বসু পািারনয  রেে িুকুট পচেধান করে ভদরে চফেরেন। চিচঠে পে চিচঠ 

চেেরেন কচবরক। বনু্ধে সরে ভদো কোে জনয চনচন উনু্মে। এই বনু্ধে জনযই প্রা ়ে দু 

বেে ইওরোরপ কাচটর ়ে আসা নাাঁে পরে অরনকটা সম্ভব হর ়েচেে। েবীন্দ্রনাথাও নাাঁে 

বনু্ধে কৃচনরত্ব চবরেষ গচবযন। জগদীেিন্দ্র হাও ়ো ভিেরন ভনরিই কচবরক েুাঁজরবন, সুনোং 

েবীন্দ্রনাথারক ভনা ভ রনই হরব। 

  

িৃিাচেনীে ভপরটে বযথাা চকেুরনই কিরে না! ভপরটে অেযন্তরে ভ  কী  টরে, না জানাে 

ভনা ভকানও উপা ়ে ভনই। এই বযথাাে জনয  ুিও আরস না। নারন েেীে আেও চবেীিয, 

িচেন হর ়ে  ারে। অযারোপযাচথাক চিচকৎসা ়ে ভকানও কাজ হরে না ভদরে েবীন্দ্রনাথা 

ভহাচিওপযাথা  াক্তােরদে  াকরেন! 

  

সরনযন  েজািাই চহরসরব এ বাচ ়েরনই আিানা চনর ়েরে। নাে বাবু ়োনাে ভেষ ভনই, 

নারক িারস ভদ ়েরো টাকা হানেেি চদরন হ ়ে, না ো ়োও  েন-নেন ভস গাচ ়ে ো ়ো 

বাবদ আেও টাকা ভির ়ে ভন ়ে। এেন ভস আবাে একটা ননুন বা ়েনা ধরেরে।  াক্তাচে 

ভেো নাে হে না, ভস একটা ওষুরধে ভদাকান েুেরন িা ়ে। একটা চ সরপনসাচে সাজারন 

ভগরে অন্তন দু হাজাে টাকাে দেকাে, ভস টাকাও চদরন হরব শ্বশুেরক। 

  

না ়োহর ়ো করে কনযাে চববাহ চদর ়েচেরেন েবীন্দ্রনাথা, এেন নাাঁরক নাে ফেরোগ কেরন 

হরে। ওইটুকু ভির ়ে ভেিুকা, ভসও নাে বাবাে িরনে অবাা ভবারঝ। ভস সবসি ়ে চবষণ্ণ 

হর ়ে থাারক। নাে স্বািীচট ভ  একচট অরপাগণ্ড, চবরেরন শুধু শুধু গুরেে টাকা েেি করে 

এে, কারজে কাজ চকেুই চেেে না, না চনর ়ে বাচ ়েে ভোরকো আ ়োরে আব ারে চট্পরনী 

কারট। চকেু চকেু ভেিুকাে কারন আরস, ভস অপিান নারক িুে বুরজ সহয কেরন হ ়ে। 

েেীে এিচনরনই োে ন ়ে, এে িরধয ভস ে যাো ়েী হর ়ে প ়েে। নাে কাচেে সরে একটু 

একটু েক্ত পর ়ে। 

  

বাবা কেনও পারে এরস বরস িাথাা ়ে হান বুচের ়ে চদরে ভেিুকা হ হ করে ভকাঁরদ ওরঠ, 

িুরে চকেু বরে না। েবীন্দ্রনারথাে বুক িুির ়ে ওরঠ। এ ভির ়েরক চনচন কী বরে সান্ত্বনা 
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ভদরবন  নাাঁেও ভিাে চেরজ আরস। সন্তান ভ ন চনরজে আত্মােই একটা টুকরো। একটা 

চবরেষ টুকরো। িানুষ চনরজ অরনক কি সহয কেরন পারে। চকন্তু সন্তারনে কি ভদেরে 

বুক এরকবারে আথাাচে পাথাাচে করে। সবরির ়ে অসহা ়ে োরগ  েন ভসই কি দূে কোে 

ভকানও উপা ়ে েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না। 

  

ইরে থাাকরেও কনযাে পারে ভবচেেি বরস থাাকােও উপা ়ে ভনই। আজ জগদীেিন্দ্র এরস 

ভপৌাঁেরবন। 

  

দুবাে নাচেে বদে হর ়েরে বরে জগদীেিরন্দ্রে আগিনবানযা ভবচে ভোক জানরন পারেচন। 

নবু হাও ়ো ভিেরন েনাচধক ভোক অরপেিাি। ভেন চকেুটা চবেরম্ব আসরে। চে ়ে ভথারক 

একটু দূরে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন েবীন্দ্রনাথা। কারেই পুরোদস্তুে সারহচব ভপাোক ো এক 

চবোে ভিহাোে বযচক্ত একা একা িুরুট টানরেন, বর ়েস অন্তন সত্তরেে কাোকাচে হরব, 

িাথাাে িুে সব সাদা, িুরেে িাি ়ো ়ে। অরনক োাঁজ, হারন একটা েচ ়ে। িানুষচটরক ভকিন 

ভ ন ভিনা ভিনা োগে অথাি চঠক িরন কেরন পােরেন না। 

  

একবাে েদ্ররোক এচদরক িুে ভফোরেন, দু জরনে ভিাোরিাচে হে। চনচন চনরজই েচ ়েরন 

েে চদর ়ে ীষৎ পা ভটরন ভটরন এচগর ়ে এরস বেরেন, কচববে ভ ! সংবাদ সব কুেে! 

  

কিস্বে ভোনািাত্র েবীন্দ্রনাথা চিনরন পােরেন।  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকাে! অরনককাে 

ভদো হ ়েচন। এে িরধয ওাঁে িুরে ব ়ে ভবচে বাধযরকযে োপ পর ়ে ভগরে! েেীেচটও ভ ন 

ভবে ক্লান্ত। 

  

েবীন্দ্রনাথা নিস্কৃাে জাচনর ়ে বেরেন, আপনারক অরনক চদন ভকানও সো-সচিচনরন ভদো 

 া ়েচন। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, েেীে আে বইরে না। কারজে ভনো ়ে চদনোচত্তরেে ভে ়োে থাাকন 

না। এেন নাে দাি চদরন হরে। আজ না এরস পােোি না। ভনািাে কথাা জাচন, অবো 

চিচঠ চেরে জাচনর ়েরে, দুুঃসির ়ে নুচি ওরদে প্রিুে সাহা য করেে, অরনক টাকাপ ়েসা 
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ভজাগা ়ে করে চদর ়েে। চত্রপুোে োজাচটরক ধরে নুচি এবাে জগদীরেে জনয একটা 

ভেবরেটচে বাচনর ়ে দাও। এোরন বরস কাজ কেরব, চবরশ্বে কবজ্ঞাচনকো এোরন আসরব। 

২০ েবীন্দ্রনাথা বেরেন, আচি অবেযই ভিিা কেব। নরব আিাে একাে ভিিা ়ে ভনা হরব 

না। কাজ 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, চত্রপুোে আরগে িহাোজরক আচি চিননাি। ভবে েগুর ়ে িানুষ 

চেরেন। নাাঁে ভেরেে সরে আিাে সাোৎ পচেি ়ে ভনই। ভোরনা, একটা িজাে কথাা বচে। 

আচি কচবনা টচবনা চবরেষ পচ ়েচন, সি ়ে ভপনাি না। জগদীে চনরজ কবজ্ঞাচনক হর ়ে কী 

করে কাবয-সাচহনয প ়োে সি ়ে পা ়ে ভক জারন! ভনািাে ভেোও আচি আরগ পচ ়েচন। 

এে িরধয আিাে এক ভিো একচদন এরস বেরেন, সযাে, েচব ঠাকুরেে এই কচবনাচট 

পর ়ে ভদেুন। ব ়ে ব ়ে অেরে চেরে এই কচবনাটা সব করেরজে ক্লাসরুিগুচেরন টাচের ়ে 

োো উচিন। আচি বরোি, হযাাঁ ভহ, কচবনা প ়েরন বেে, ভবাঝা  ারব ভনা  এেনকাে 

ভবচেে োগ কচবনােই ভনা িিয ভবাঝা দা ়ে! 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, আপনাে িনন বযি ভোকরক আবাে চবেক্ত কো ভকন  

  

েুরু নুরে িরহন্দ্রোে বেরেন, ভনািাে ভস কচবনা শুধু ভ  ভবাঝা ভগরে নাই ন ়ে, দুবাে 

পর ়ে িুো হর ়ে ভগরে। ব ়ে োসা কচবনা! েুবই উপ ুক্ত কথাা চেরেে। আিাে িুো 

শুনরব  

  

পুরিয পারপ দুুঃরে সুরে পনরন উিারন 

িানুষ হইরন দাও ভনািাে সন্তারন ও 

ভহ ভিহানয বেেূচি, নব গৃহরিার ়ে 

চিে চেশু করে আে োচেও না ধরে।… 

  

একটু ভথারি চনচন আবাে বেরেন, 

  

পরদ পরদ ভোরটা ভোরটা চনরষরধে ভ ারে 
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ভবাঁরধ ভবাঁরধ োচেও না োরো ভেরে করে… 

  

নােপে কী ভ ন  না, না, নুচি ভবারো না। আিাে চঠক িরন প ়েরব। োত্র বর ়েরস 

গ ়েগচ ়ের ়ে ভেেপী ়েে িুো বেরন পােনাি! 

  

েীিয োন্ত সাধু নব পুত্ররদে ধরে 

দাও সরব গৃহো ়ো েক্ষ্মীো ়ো করে। 

সান ভকাচট সন্তারনরে, ভহ িুগ্ধ জননী 

ভেরেে বাোচে করে, িানুষ করো চন। 

  

ভেষ োইনচট দুবাে বরে চনচন অট্টহাসয করে উঠরেন। েবীন্দ্রনারথাে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে 

বেরেন, ভেরেে বাোচে করে, িানুষ করোচন! ব ়ে োাঁচট কথাা চেরেে। গৃহো ়ো, 

েক্ষ্মীো ়ো না হরে এ ভপা ়োে জারনে ভকানও আো ভনই। আহা ভগা, নরেন ভেরেটা িাো 

ভগে। ওই ভ  চবরবকানন্দ স্বািী। নাে কী চিচকৎসা হর ়েচেে ভক জারন! 

  

েবীন্দ্রনাথা চজরজ্ঞস কেরেন, আপচন নাাঁরক ভদেরন  ানচন  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, নাুঃ, আচি চিচকৎসা কো ভের ়ে চদর ়েচে। িানুরষে ভোগরোগ আে 

ভদেরন পাচে না। ভিারে জে এরস  া ়ে। নাে িারন বুঝরে, ভিােটা নি হর ়ে ভগরে। এই 

ভিাে চনর ়ে  াক্তাচে কো  া ়ে না। 

  

েবীন্দ্রনাথা োবচেরেন, নাাঁে স্ত্রীে চিচকৎসাে জনয ভহাচিওপযাচথাে ভ,ষ্ঠ  াক্তাে এই 

িরহন্দ্রোেরক একবাে  াকরবন, চকন্তু না আে হরব না। 

  

ভেন এরস ভগরে, ঝিঝি েরব্দ কাাঁপরে প্লযাটফিয। িরহন্দ্রোে বেরেন, কচব, এেকি 

আেও ভেরো। ভদরেে িানুষরক জাগাও! 

  

অরনরকই ফুরেে ভনা ়ো ও িাো চনর ়ে এরসরে। নাো আরগ ভধর ়ে ভগে। জগদীেিন্দ্র হান 

ভজা ়ে করে চমিতনিুরে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। িরহন্দ্রোে চে ়ে ভঠরে কারে চগর ়ে জগদীেরক 
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বুরক জচ ়ের ়ে ধরে বেরেন, ভবাঁরি থাারকা, আেও অরনকচদন ভবাঁরি থাারকা, জগদীে। নুচি 

আিাে স্বপ্ন সাথাযক করেে! 

  

নােপে অবোে থুানচন ধরে আদে করে বেরেন, েুচক, নুই  াক্তাচে প ়ো ভের ়ে 

চদর ়েচেচে বরে একচদন কন বরকচেোি িরন আরে  আজ বুরঝচে, ভস ভনাে আত্মনযাগ। 

ভনাে িনন ভ াগয সহধচিযিী না ভপরে জগদীে এন ব ়ে হরন পােন না! 

  

অবো চনিু হর ়ে িরহন্দ্রোেরক প্রিাি করে বেরেন, কাকা, আপনাে িুে চদর ়ে বকুচন 

শুনরনই ভবচে োে োরগ। 

  

জগদীেিন্দ্র এচদক ওচদক নাচকর ়ে েবীন্দ্রনাথারক েুাঁজচেরেন। ভদেরন ভপর ়ে হানোচন 

চদর ়ে  াকরেন। েবীন্দ্রনাথা িুরে ভবচে উচ্ছ্বাস জানারন পারেন না, চমিতনহারসয কারে এরস 

দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন। 

  

জগদীেিন্দ্র নাাঁে অনয অনুোগীরদে সচের ়ে েবীন্দ্রনারথাে কারনে কারে িুে এরন বেরেন, 

বনু্ধ, ননুন গল্প চেরেে ভনা  আরগই ফেিার ়েে পাচঠর ়েচেোি। ভনািাে কাে ভথারক 

ভেো ভোনাে জনয বযাকুে হর ়ে আচে। 

  

এনচদন পে জগদীেিন্দ্র চফরেরেন, এেন প্রচনচদনই োও ়ো-দাও ়ো, অন্তেে গল্প, 

সংবধযনা িেরন োগে। সবযত্রই েবীন্দ্রনারথাে  াক পর ়ে। চকন্তু েবীন্দ্রনারথাে বাচ ়েরন 

দুজন ভোচগিী। িাধুেীেনা স্বািীে সরে চফরে ভগরে িুরেরে। েথাী সদয ককরোরোত্তীিয, 

নাে সবযেি বাচ ়েরন বরস থাাকরন োে োগরব ভকন  ভস এেন একা একা ভবরুরন পারে, 

সাো কেকানা  ুরে ভব ়ো ়ে। েিীরক সাো বাচ ়েরন েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না। ভস ভকানও 

চনচেচবচে ভকাি েুাঁরজ চকংবা োরদ চগর ়ে বই েুরে বরস থাারক। িারঝ িারঝ গারে হান 

চদর ়ে কী ভ ন োরব। এই বর ়েরসে এিন োবুক ও প ়ে ়ো বােক েুব কিই ভদো  া ়ে। 

আে িীো ভনা েুবই ভোট, নারকই বা ভদরে ভক! ভস িার ়েে  রে এরস ঠা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে 

থাারক, িা নারক আদে কেরন পারেন না। ভেিুকাে  রে ভগরেও নারক ভসোন ভথারক 
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সচের ়ে ভদও ়ো হ ়ে। ভসই বাচেকাচট কারুে নাকারুে সে িা ়ে, চকন্তু নাে চদরক িরনার াগ 

ভদও ়োে কারুে সি ়ে ভনই। 

  

সংসাে ও বাইরেে পৃচথাবীে িরধয একটা ভদাটানা ়ে পর ়ে ভগরেন েবীন্দ্রনাথা। নাাঁে ইরে 

করে স্ত্রীে পারে বরস থাাকরন, ভির ়েে িাথাা ়ে হান বুচের ়ে চদরন। চকন্তু বাইরে ভথারক 

এিন চকেু চকেু আহ্বান আরস,  া প্রনযােযান কো  া ়ে না। ভোগ পুেরনা হর ়ে ভগরে নাে 

গুরুত্ব করি আরস। িৃিাচেনী ে যাোচ ়েনী, নাাঁে চে ়েরেে কারে েবীন্দ্রনাথারক সবযেি বরস 

থাাকরন হরব ভকন  পাোে বানাস কোে জনয চক অনয ভোক পাও ়ো  া ়ে না  

  

েবীন্দ্রনাথারক প্রা ়ে প্রচনচদনই বাইরে ভবরুরন হ ়ে। বেদেযন সম্পাদনাে কাজ আরে। নাাঁে 

চনরজে কচবনাসংগ্রহ োপা হরে, প্রচনচট ফিযা চনরজ ভদরে না চদরে নাাঁে স্বচি হ ়ে না। 

জগদীেিন্দ্র ভোজই েবীন্দ্রনাথারক ভদেরন িান। নাাঁরক ভ সব বাচ ়েরন বা প্রচনষ্ঠারন 

আিন্ত্রি জানারনা হরে, ভসসব জা ়েগা ়ে েবীন্দ্রনারথােও সরে থাাকা িাই। জগদীেিন্দ্ররক 

ভোনাবাে জনয ভোটগল্পও োবরন হ ়ে নাাঁরক। িৃিাচেনীে ভসবাে জনয নাই একজন নাসয 

ও দাইরক চন ুক্ত কো হর ়েরে। 

  

ভবরুবাে সি ়ে িৃিাচেনীে পারে বরস দুরটা- একটা কথাা বরে  ান, চফরে এরসই আবাে 

স্ত্রীে  রে প্ররবে করেন। ভহাচিওপযাচথাক ওষুরধও চবরেষ ফে ভদো  ারে না, চকন্তু 

েবীন্দ্রনাথা ভজদ ধরে আরেন, অযারোপযাচথাক ওষুরধে চবষগুরো আে স্ত্রীরক োও ়োরবন 

না। ই এক চবরকরে েবীন্দ্রনাথা এরেন িৃিাচেনীে  রে। েেীেটা এরকবারে শুচকর ়ে ভগরে 

িৃিাচেনীে, কিাে হা ়ে প্রকট, িুরোচন েক্তেূনয, চনজযীরবে িনন চিন হর ়ে শুর ়ে আরেন 

চবোনা ়ে। োরনে পে োন নাাঁে  ুি আরস না। ভপরটে  ন্ত্রিাে জনয ভেরনও ইরে করে 

না চকেু। েবীন্দ্রনাথা চে ়েরেে কারে এরস পত্নীে একচট হান িুরঠা ়ে েরে বেরেন, ভিাে 

ভির ়ে থাারকা ভকন সবযেি  ভিাে বুরজ থাাকরে  ুি আসরন পারে। 

  

িৃিাচেনী নবু চাে ভিারে নাচকর ়ে েইরেন স্বািীে চদরক। আরি আরি নাাঁে ভিাে জরে 

েরে ভগে। 
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েবীন্দ্রনাথা এক আেুে চদর ়ে িুরে চদরেন ভসই অিু। 

  

িৃিাচেনী ধীে স্বরে বেরেন, নুচি েিীরক োচন্তচনরকনরন পাচঠর ়ে চদরে  আিারক 

একবাে চজরজ্ঞস কেরে না  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, স্কৃুে েুরে ভগরে, ওে এোরন প ়োশুরনাে সুচবরধ হচেে না।  াও ়োে 

সি ়ে ভনািাে সরে ভদো করে ভগরে, দুবাে ভনািারক ভ রকচেে, নুচি শুনরন পাওচন। 

নুচি নেন একটু ভ ারেে িরধয চেরে, নাই ভবচে  াকা াচক কচেচন।  

  

িৃিাচেনী বেরেন, েিী কেনও আিারক ভের ়ে থাারকচন। ও োচন্তচনরকনরন কী করে একা 

একা থাাকরব  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, একা ভকন  ওোরন ওে বর ়েসী আেও োত্র আরে, নাো ভ িন থাারক, 

নারদে সরে চিরেচিরে থাাকরব েিী। 

  

িৃিাচেনী বেরেন, আচি িরে  াব। েিীে সরে আে ভদো হরব না  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, বাোই ষাট। ও কথাা বেে ভকন  নুচি এবাে োে হর ়ে উঠরব। 

আিো সবাই চিরে ভকানও পাহার ়ে ভব ়োরন  াব বেং! নারন ভনািাে েেীে সােরব। 

এেন একটু  ুরিাবাে ভিিা করে ভদরো না। 

  

িৃিাচেনী পাে চফেরেন। ভবচের ়ে ভগরেন েবীন্দ্রনাথা।  
  

চফেরেন োন নটাে িরধযই। নেনই িৃিাচেনীে  রে এরস ভদেরেন িৃিাচেনী আরগেই 

িনন ভিাে েুরে শুর ়ে আরেন। একজন নাসয পারেে টুরে বরস হানপাো ়ে বানাস কেরে। 

কাচনযক ভপচের ়ে অগ্রহা ়েি িাস এরস ভগে, নবু গেি কিাে নাি ভনই। এ বেে চক েীন 

প ়েরবই না  পারেই গগরনন্দ্র বাচ ়ে নুরেরেন, নাই এচদককাে  েগুচেরন বানাসও আরস 

না। 
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নাসযরক সরে  াবাে ইচেন করে েবীন্দ্রনাথা চনরজ টুরে বরস হানপাোাঁচট নুরে চনরেন, 

চজরজ্ঞস কেরেন, আজও  ুি এে না  

  

িৃিাচেনী উত্তে চদরেন না। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, ভের ়েে চকেু  একটুোচন গেি দুধ চদরন বেব।  

  

িৃিাচেনী শুধু ভির ়ে েইরেন এক দৃরি। আবাে দু িেু জরে েরে এে। 

  

েবীন্দ্রনাথা ঝুাঁরক পর ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, কি হরে চকেু  ভব  পযান চদরন হরব  

  

িৃিাচেনী ভকানও কথাােই উত্তে চদরেন না। েবীন্দ্রনাথা বুঝরন পােরেন, ওাঁে অচেিান 

হর ়েরে। চনচন বেরেন, আো চঠক আরে, েিীরক চফচের ়ে আনাে বযবাা কেব। েিী 

পারে, নুচিই ওরক ভের ়ে থাাকরন পারো না। ভেরেরির ়েরদে নন ভবচেচদন ধরে োেরন 

পাচে না আিো, নাো দূরে সরে  ারবই। 

  

িৃিাচেনী নবু চনুঃেব্দ, চনষ্পেক। 

  

েবীন্দ্রনাথা চকেুটা অনুনি স্বরে বেরেন, জাচন, আিাে সম্পরকয ভনািাে অরনক অনুর াগ 

আরে। পুরোপুচে স্বািীে দাচ ়েত্ব পােন কেরন পাচেচন সব সি ়ে, ভনািারদে জনয সি ়ে 

চদরন পাচেচন। আিাে অরনক ত্রুচট আরে। ওরগা, আচি েিা িাইচে। এবাে ভথারক ভদরো, 

নুচি ভসরে ওরঠা, আচি আে ভনািারক ভের ়ে ভকাথাাও  াব না— 

  

িৃিাচেনী চকেুরনই সা ়োেব্দ কেরেন না ভদরে েবীন্দ্রনাথা বুঝরেন, ওাঁে অচেিান েুব 

গেীে। েিীরক পাচঠর ়ে ভদও ়ো েুবই েুে হর ়েরে। 

  

চনচন উরঠ চগর ়ে েথাীরক ভ রক বেরেন, ভনাে িার ়েে পারে চগর ়ে একটু বস ভনা। 

  

েথাী এরস  াকে, িা— 
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ভেরেে  ারক সা ়ো চদরেন না িৃিাচেনী। নাাঁে দুই ভিাে চদর ়ে শুধু বর ়ে  ারে জরেে 

ধাো। 

  

অচবেরম্বই ভবাঝা ভগে, িৃিাচেনীে বাক্ ভোধ হর ়েরে। 

  

 াক্তােরদে  াকাে জনয েুরটােুচট শুরু হর ়ে ভগে। নােপে সাো োন আে সাো চদন 

েবীন্দ্রনাথা স্ত্রীে োরটে পাে ভের ়ে ন ়েরেন না। বােবাে িরন হরে, বুক েো অচেিারনে 

জনযই চক িৃিাচেনীে কথাা বো বন্ধ হর ়ে ভগে  

  

অরনক চদন পে ইচন্দো আে প্রিথা এরসরে এ বাচ ়েরন। িৃিাচেনীে অবাা ভদরে আেিাে 

ো ়ো  চনর ়ে এরসরে সবাে িুরে। এ বাচ ়েে অরনরকেই ভহাচিওপযাচথারন ভনিন চবশ্বাস 

ভনই। ইচন্দোও বেে, েচবকা, এই অবাা ়ে ভনা ভহাচিওপযাচথারন কাজ হ ়ে না। একজন 

অযারোপযাথারক  াকরব না। 

  

েবীন্দ্রনাথা দুচদরক িাথাা না ়েরেন। ভহাচিওপযাচথা চিচকৎসা িধয পরথা থাাচির ়ে ভদও ়ো 

উচিন ন ়ে। কধ য ধেরন হ ়ে। 

  

েিীরক আনারনা হর ়েরে োচন্তচনরকনন ভথারক। িাে ভেরেরির ়েরক এক সি ়ে দাাঁ ়ে কচের ়ে 

ভদও ়ো হে িার ়েে োট চ রে। শুধু িাধুেীেনা ের ়েরে িুরেরে।  

  

িৃিাচেনী নারদে সম্ভাষি কেরেন না। নাাঁে িুে চদর ়ে আে একচট েব্দও ভবরুরো না। 

শুধু ভির ়ে েইরেন অপেক। আরি আরি নাাঁে জীবনীেচক্ত ভেষ হর ়ে চনশ্বাস বন্ধ হর ়ে 

ভগে। 

  

ে যাপাশ্বয ভের ়ে এবাে উরঠ দাাঁ ়োরেন েবীন্দ্রনাথা। কারুরক চকেু না বরে উরঠ ভগরেন 

োরদ। ভকউ  ারন  াকরন না আরস ভস জনয দেজা বন্ধ করে চদরেন। ভির ়ে েইরেন 

নাো েো আকারেে চদরক। ভি েূনয, অিচেন, ভজযাৎিাি ়ে আকাে, চঝকচিক কেরে 

অজর গ্রহ-নেত্রপুঞ্জ, ভসচদরক 
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নাচকর ়ে থাাকরে আে ভিাে ভফোরনা  া ়ে না।  

৬৬. ন ়েনিচি এেন সাো সকাে 

ন ়েনিচি এেন সাো সকাে পুাঁচটরক চনর ়ে কাটা ়ে। ভির ়েটা ব ়ে  ুিকানুরে, নবু ন ়েনিচি 

সূ য ওঠাে আরগই নারক ভ রক ভনারে। দুজরনই পে পে িান ভসরে ভন ়ে। নােপে 

ন ়েনিচি চনরজে হারন পুাঁচটরক োচ ়ে পচের ়ে ভদ ়ে, িুরে িন্দরনে ভফাাঁটা চদর ়ে সাজা ়ে। 

পুাঁচট প্রথারি এরসচেে এরকবারে হা ়ে চজেচজরে অবাা ়ে, এেন েেীরে চকেুটা গচত্ত 

ভেরগরে, েোট হর ়েরে ভিা ়োে, ভিারে িানুরষে না ়ো োও ়ো বনয পশুে িনন ে ়োনয 

োবটা আে ভনই। িুরে কথাা ফুরটরে। 

  

সাজরগারজে পে শুরু হ ়ে পুাঁচটে অচ হযপেীো। ন ়েনিচি নারক নাি ভেোরবই।  নেি না 

পুাঁচটে পার ়েে নাে চঠক হ ়ে, ননেি নাে চনিাে ভনই, ন ়েনিচিে সি ়েজ্ঞানও থাারক না। 

ন ়েনিচি চনরজ গান ভগর ়ে ভগর ়ে হানিাপচ ়ে ভদ ়ে, পুাঁচট  ুেুে পো পার ়ে নারি, ভনরিই 

িরে, নািরন নািরন ভস ক্লান্ত অবসন্ন হ ়ে, বরস প ়েরন িা ়ে, এিনকী কান্নাও শুরু করে, 

নবু দ ়ো ভনই ন ়েনিচিে। ভস আবাে হান ধরে নারক ভটরন নুরে বরে, একটা ভবাে 

এরকবারে চঠকঠাক না কেরন পােরে নুইও ভেরন পাচব না, আচিও চকেু োব না। 

  

ন ়েনিচিে িুে ভির ়ে অিরেন্দ্রনাথা নাে চথার ়েটারে পুাঁচটরক সেীে দরে েচনয করে 

চনর ়েচেে। ভবনন সার ়ে পাাঁি টাকা। সব নাটরকেই ভগা ়োে চদরক একদে সেীে নাি 

থাারক। অনয চথার ়েটারে সেীে দরে সুর াগ পাও ়োে জনয ননুন ভির ়েো িাে টাকা িাইরন 

ভপরেই বরনয  া ়ে। ভসই নুেনা ়ে পুাঁচটে োগয োে। চকন্তু চদন দরেক বারদই ন ়েনিচি 

নারক োচ ়ের ়ে এরনরে। পুাঁচট চকেুই নাি জারন, প্রথাি ভথারকই ভবনাো ভবো্পরা দরেে সরে 

চিরে ভগরে ওে জীবরন উন্নচন হরব না। নাি চক এনই ভসাজা! চনষ্ঠা ও পচে,ি ো ়ো 

ভকানও চকেুই ভেো  া ়ে না। পুাঁচটে গো ভবসুরো ন ়ে, ভিাটািুচট গাইরন পারে।  াে 

ভেনরব সুে আরে, নাে নােজ্ঞানও এরস  ারব চনচিন। গান পরে োে করে চেরে 
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চনরেও িেরব, নাি ভেোে জনয এই দে-এগারো বেে বর ়েসটাই প্রকৃি। বর ়েস ভবর ়ে 

ভগরে পার ়েে আ ়ে োেরন িা ়ে না। 

  

 রেে িরধয ,ীকৃরষ্ণে িূচনয ের ়েরে, নাে সািরন অরনক ভবো প যন্ত িরে নারিে সাধনা। 

  

পুাঁচটে আে অনয ভকানও নাি ভনই। নাে বাবা িা নাে একটা োে নািও ভদ ়েচন। পুাঁচটে 

িার ়েে িৃনুযে পে নাে বাবা আে একচট ে যাসচেনী এরনরে, প্রথাি পরেে এগারোচট 

ভেরেরির ়েে দাচ ়েত্ব ভসই চিনী ়েপরেে পত্নী চনরন  ারব ভকন  নাে ওপে ব ়োা 

ভির ়েরদে চবর ়ে ভদও ়োে সিসযা আরে, ঋনুিনী হও ়োে পে ভসই কনযারদে আে অনঢ়ো 

োো িরে না, না হরে সিারজ পচনন হরন হ ়ে। চিনী ়ে পরেে েযােকরদে পোিেয 

 ুচক্ত ুক্ত িরন করে পুাঁচটে বাবা হচেিন্দ্র পাে চনন ভির ়েরক সরে চনর ়ে একচদন েহে 

ভদোবাে েে করে ভবচের ়ে পর ়েচেে। পুাঁচটরদে গ্রারিে নাি গাবোচে, শুধু ওই নািটাই 

পুাঁচট জারন, ভকান থাানা, ভকান িহকুিা না নারক ভকউ ভেো ়েচন। গ্রাি ভথারক চকেু দূে 

ভহাঁরট ভগরে এক নদী, ভসোন ভথারক শুরু হর ়েচেে ভনৌরকা  াত্রা, এক ভবো ভনৌরকা ়ে 

কাটাবাে পে চিিাে, নারন সাো োন। সকােরবো ়ে নাো ভিরপচেে ভেেগাচ ়েরন। 

জীবরন ভসই প্রথাি ভেেগাচ ়ে ভদো, পুাঁচটো চনন ভবান ভোিাচিন চবচমিতন হর ়ে ভদেরে 

জানোে পাে চদর ়ে গােপাো ভদৌর ়ে  া ়ে, গরু-োগে এক জা ়েগা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, নবু 

িাচট সরে  ারে, পুকুেগুরো ভদেরন ভদেরন অদৃেয হর ়ে  া ়ে। ভেেগাচ ়েরন ওঠাে আরগ 

বাবা নারদে চিিাে াটাে ভহারটরে োইর ়েরে, একোনা করে  ুরে োচ ়ে চকরন চদর ়েরে, 

চপনৃরিরহে এিন পচেি ়ে ওই চনন কনযা আরগ কেনও পা ়েচন। সাোটা পথা একটাও রূঢ়ে 

কথাা বরেচন বাবা, বেং িারঝ িারঝ িাথাা ়ে হান বুচের ়ে আদে করেরে। ভ ন চিনী ়ে 

পরেে সািরন আরগে ভেরেরির ়েরদে প্রচন িরনার াগ চদরন পারে না বরেই বাবা নারদে 

চনর ়ে  ারে এন দূরে। 

  

কেকানা ়ে এরস হচেিন্দ্র চনরজই হকিচকর ়ে চগর ়েচেে, ভসও আরগ কেনও এন ব ়ে 

েহে ভদরেচন। এন িানুষজন, এন গাচ ়ের া ়ো, ভ া ়োহীন ভিাটেগাচ ়ে হস হস করে ভধাাঁ ়ো 

ো ়েরন ো ়েরন ভধর ়ে আরস, না ভদেরে আনি হ ়ে। হচেিন্দ্র দুই ভির ়েে হান ধরেরে, 
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এক ভির ়ে জচ ়ের ়ে ধরে আরে নাে ভকািে, এইোরব নাো ভহাঁরটরে কেকানাে োিা ়ে, 

এক ভদাকান ভথারক নাো গেি চজচেচপে িনন এক অনাস্বাচদনপূবয সুোদয ভের ়েরে। আে 

এক জা ়েগা ়ে চকরনরে েকিাচে কাাঁরিে িুচ ়ে। ভির ়েরদে হারন িুচ ়ে পোরন চগর ়ে কর ়েকটা 

ভেরেও ভগরে, কী আি য ভদাকাচন নাে জনয োগও করেচন অচনচেক্ত প ়েসাও ভন ়েচন। 

কেকানা ়ে সব চকেুই এন োে। 

  

দুপুরেে চদরক ক্লান্ত হর ়ে পর ়ে নাো চব,াি চনরন বরসচেে পাচন্তে িারঠ একটা ব ়ে 

ভনাঁনুেগারেে ো ়ো ়ে। সরে এক ধািা িুচ ়ে আে বানাসা। িহানরন্দ ভসই িুচ ়ে বানাসা 

োও ়ো হরন োগে, সািরনে োিা চদর ়ে িানুরষে ভরান িরেরে, ভকউ ভ্রুরেপ কেরে না 

নারদে চদরক। একসি ়ে পুাঁচটো েে কেে, নারদে বাবা চনুঃেরব্দ কাাঁদরে, দু ভিাে চদর ়ে 

অরঝারে গ ়োরে জে। চনন কনযা অরবাধে িনন ভিাে িাও ়োিাওচ ়ে কেরন োগে। 

ভকানও ব ়েস্কৃ িানুষরক নাো কেনও আপন িরন কাাঁদরন ভদরেচন। 
  

পুাঁচটে ব ়ে ভবান ভটাঁচপ এক সি ়ে ের ়ে ের ়ে চজরজ্ঞস কেে, বাবা, ভনািাে কী হর ়েরে  

  

হচেিন্দ্র উত্তে চদে না। ভকাঁরদই িেে, কান্নাে দিরক কাাঁপরন োগে নাে েেীে। োচনক 

বারদ ভস ধুচনে েুাঁরট ভিাে িুরে একটা দী যশ্বাস ভফেে। ভটাঁচপে চদরক নাচকর ়ে বেে, 

ব ়ে চবপদ হর ়েরে ভে। আিাে সব টাকাপ ়েসা হাচের ়ে ভফরেচে! এেন কী উপা ়ে হরব  

বাচ ়ে চফেব কী করে?  

  

ভটাঁচপ বেে, আিাে কারে পাাঁি টাকা আরে। নুচি ভ  আিা ়ে পাাঁি টাকা চদর ়েচেরে োোে 

জনয। 

  

হচেিন্দ্র বেে, পাাঁি টাকা ়ে ভনা হরব না। সকরেে গাচ ়ে ো ়ো োগরব, ভেরন হরব। চবপদ 

আপরদে জনযও হারন দুরটা প ়েসা ভবচে োেরন হ ়ে। ভনাো এোরন বরস থাাক, আচি 

টাকাে সন্ধান করে আচস।  
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উরঠ দাাঁচ ়ের ়েও একটু ইনিন করেচেে হচেিন্দ্র, নােপে ভির ়েরদে িাথাা ়ে হান ভেরে 

কচম্পন করি বরেচেে, িা, েগবান ভনারদে েো কেরবন। 

  

 াও ়োে সি ়ে ভস আে চপেন চফরে নাকা ়েচন, চফরেও আরসচন।  

  

অরনকবাে ধরে এই কাচহনী শুরনরে ন ়েনিচি। পুাঁচটে সরে ভস নাে জীবরনে চিে েুাঁরজ 

পা ়ে। েূচিসূনা নাে িা ও বাবা দুজনরকই হাচের ়েচেে অকারে, অসহা ়ে অবাা ়ে নারক 

নাে আত্মী ়েস্বজনো চবচি করে চদর ়েচেে। হচেিন্দ্র নাে চনন ভির ়েরক চবচি কোে 

সাহস বা সুর াগ পা ়েচন, কেকানা ়ে ভফরে ভেরে পাচের ়ে ভগরে। পুাঁ চট অবেয এেনও 

োরব, নাে বাবা ইরে করে নারদে ভফরে  া ়েচন, চনরজই ভস হাচের ়ে ভগরে এন িানুরষে 

চের ়ে। আবাে ভকানওচদন চনি ়েই ভদো হর ়ে  ারব।  

  

ওো চনন ভবান কর ়েকচদন িাত্র একসরে চেে। ভটাঁচপে পাাঁি টাকা ়ে েুচন্নবৃচত্তে ভকানও 

অসুচবরধ চেে না। চির ়ে-িুচ ়ে-কো সবযত্রই পাও ়ো  া ়ে। ভটাঁচপই প্রথাি অদৃেয হর ়ে ভগে, 

নাে আাঁিরে বাাঁধা বাচক টাকা-প ়েসা কচট চনর ়ে। ভস চনরজই ভগে, না ভকউ নারক ভজাে 

করে ধরে চনর ়ে চগর ়েচেে, না জানা  া ়েচন। এক সকারে  ুি ভেরে পুাঁচট ভদেে ভ  নাে 

চদচদ ভনই পারে। ভোট ভবান বাঁইচিে বর ়েস ন বেে, নাে িুরোনাই সবরির ়ে সুন্দে, 

েেটাও িাজা িাজা, নারক এক সরন্ধরবো দুজন েুচে পো ভোক ভজাে করে একটা 

ভ া ়োে গাচ ়েরন নুরে চনর ়ে ভগরে। পুাঁচট িারঝে ভবান, েুব ভোগা, চেরদে জ্বাো ়ে ভস 

োিাে অনযানয কাোচে ভেরেরদে ভদোরদচে চেরে শুরু করেচেে। 

  

শুধু বাবাে নাি আে গ্রারিে নাি ো ়ো আে চকেুই জারন না পুাঁচট। কথাাে টান শুরন ভবাঝা 

 া ়ে পূবযবরেে ভির ়ে। এিনকী ভ  নদীরন প্রথাি ভনৌরকা ়ে ভিরপচেে, ভস নদীে নািও 

িরন ভনই। ও, এন কি জারন ভকন  এই বর ়েরস ন ়েনিচি অরনক ভবচে চকেু জানন। 

অবেয নাে বাবা নারক  ত্ন করে ভেোপ ়ো চেচের ়েচেে। পুাঁচটে িনন ভির ়েো আগাোে 

িনন অ রত্ন শুধু ভবর ়েই িরে, চকেু ভেরে না। 
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ন ়েনিচি পুাঁচটে নাি চদর ়েরে িারুবাো। পৃচথাবীরন িানুষ হর ়ে জরন্মরে, একটা িানুরষে 

নাি ওে প্রাপয, শুধু িারেে নাি হর ়ে থাাকরব ভকন  প্রথারি নাি ভেরেচেে সুহাচসনী, চকন্তু 

ভস নাি পুাঁচট চনরজই উ্চপােি কেরন পারে না, ভস বেন ো ়োচেচন! নােপে নাি োো 

হে বীিাপাচি, নাও পুাঁচট চকেুরনই বীিা বেরন পারে না, বরে ভবনা, ভবনাপাচি! 

িারুবাোরন ভনিন গণ্ডরগাে ভনই। এেনও এই নারি ভস চঠক েি হ ়েচন, িারুবাো বরে 

 াকরে অরনক সি ়ে সা ়ো ভদ ়ে না। নেন পুাঁচট পুাঁচট বরেই িযাাঁিারন হ ়ে। 

  

দুপুেরবো ভেরন বরস দুজরন একসরে। ন ়েনিচি চনোচিষ আহােই ভবচে পেন্দ করে, 

নানা জানী ়ে োক ও আেুচঝরে কেো ভসদ্ধরনই নাে িরে  া ়ে। অরধযন্দুরেেে নারক 

িারঝ িারঝ িাংস োবাে পোিেয চদর ়েচেরেন, ভসই কথাা িরন ভেরে ভস এেন পুাঁচটে 

জনয পাাঁঠাে িাংস এরন োন্না করে। পুাঁচটে উঠচন বর ়েস, এেন স্বাায োে না হরে ভস 

সাো জীবনই দুবযে থাাকরব। এই এগারো বেরেে জীবরন পুাঁচট একবােই িাত্র িাংস 

ভের ়েরে, নাও চনরজরদে বাচ ়েরন ন ়ে, নারদে গ্রারিে এক ধনী পচেবারেে দুগযাপূজাে 

সি ়ে অিিীে চদরন পাাঁঠা বচে হ ়ে, গ্রািসুদ্ধ সবাই ভস বাচ ়েরন চগর ়ে পান ভপর ়ে বরস 

চগর ়েচেে। পুাঁচটে োরগয শুধু একটুকরো হা ়ে আে অরনকোচন ভঝাে জুরটচেে, নবু ভসই 

স্বাদ নাে িরন আরে। 

  

োও ়ো ভেষ হর ়ে ভগরেও দুজরন এাঁরটা হারন গল্প করে অরনকেি। োে েরেে ভিরঝরন 

পা েচ ়ের ়ে বরস ন ়েনিচি, নাে অরে একটা কুাঁরন েরেে আেগা োচ ়ে জ ়োরনা, কৃে 

ভকািে, ীষৎ োেী উরুি ়ে। পুাঁচট োরটে পা ়ো ়ে ভহোন ভদ ়ে, দচেিীরদে িনন িােরকািা 

ভিরে োচ ়ে পো, পার ়েে  ুেুে এেনও ভোরেচন, বহেি নারিে পচে,রি  ুরি নাে ভিাে 

জচ ়ের ়ে আরস। বাইরে ঝকঝক করে দুপুরেে ভোদ, পাাঁচিরে দুচট কাক অচব,ান্তোরব 

ভ রক িরে। 

  

ন ়েনিচি এই সি ়ে পুাঁচটরক জীবন সম্পরকয চেো ভদ ়ে। সেে পচেবারে, বাপ িার ়েে 

আদরে  াো োচেন, নারদে অরনক চকেু না জানরেও িরে, চকন্তু  ারদে ভকানও সহা ়ে 
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সম্বে ভনই, ভবাঁরি থাাকাে জনয  ারদে সবযেি ে ়োই কেরন হ ়ে, জীবরনে ে ়েিে 

চদকগুচে নারদে না জানরে, না বুঝরে িরে না। 

  

ন ়েনিচি বেে, ভির ়েিানুষ িরে ভকন জাচনস িারু  কীোরব বাাঁিরন হ ়ে, নাো ভ  নাই-

ই জারন! নারদে আত্মসিানরবাধ ভনই। ভির ়েিানুষো োরব অরনযে কথাা শুরনই নারদে 

সাো জীবন িেরন হরব! 

  

িারুবাো চজরজ্ঞস কেে, চদচদ, নুচি একা একা থাারকা কী করে  

  

ন ়েনিচি বেে, আেও চকেুচদন  াক, ভস কথাা আরি আরি বুরঝ  াচব। আরগ ভনাে কথাা 

োব। িরন কে, ভকানওেকরি েুাঁরজ েুাঁরজ ভনারক ভনাে গ্রারিে বাচ ়েরন আবাে ভপৌাঁরে 

ভদও ়ো হে। ভসোরন ভনাে সৎ িার ়েে সংসারে নুই চটকরন পােচব  

  

িারুবাো ফযােফযাে করে ভির ়ে েইে। 

  

ন ়েনিচি বেে, ভনাে বাপ-িা ভনারক ভফেন ভনরব না, ভনাে গ্রারিে িানুষও ভনারক 

ভদরে দুে দুে কেরব। নাো বেরব, নুই এনচদন কেকানা েহরে একা একা ভথারকচেস, 

হাজাে পুরুষিানুষ ভনারক েুাঁর ়েরে, নুই নি হর ়ে ভগচেস।, ভনাে জান-ধিয সব ভগরে। 

সিারজ আে ভনাে ঠাাঁই ভনই। এটা নুই বুচঝস  

  

িারুবাো বেে, আিা ়ে ভনা ভকানও পুরুষিানুষ ভোাঁ ়েচন! 

  

ন ়েনিচি বেে, নারন কী, ভকউ ভনাে কথাা চবশ্বাস কেরব না। বাপ-দাদাে সংসাে বা 

স্বািীে সংসারেে বাইরে ভির ়েিানুরষে একটা োনও কাটাবাে অচধকাে ভনই। পুরুষ 

ভেরেরদে ভদাষ হ ়ে না, নাো ভ োরন েুচে  া ়ে, ভ চদন ইরে চফরে আরস। হাোরনা ভেরে 

চফরে এরে বাচ ়েরন সবাই আনরন্দ ভনরি ওরঠ। পা ়োপ ়েচেরদে ভ রক ভোজ ভদ ়ে। 

হাোরনা ভির ়েরদে চফরে আসাে পথা চিেকারেে জনয বন্ধ। 
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িারুবাোে িেু জরে েরে এে। ভস োো োো গো ়ে বেে, আচি আে ভকানওচদন বাচ ়ে 

 াব না  

  

ন ়েনিচি দুচদরক আরি আরি িাথাা দুচের ়ে বেে, না, ভনাে আে বাচ ়ে ভনই। ভির ়েরদে 

বারপে বাচ ়েে ভি ়োদ ব ়ে ভজাে দে-বারো বেে। ভ সব বারপে সাধয থাারক, নাো 

ভির ়েরদে চবর ়ে চদর ়ে পাে করে ভদ ়ে। নােপে ভবচেেোগ ভির ়েই সাোজীবন আে বারপে 

বাচ ়ে  া ়ে না। িা-োইরবানরদে ভিারে ভদরে না। শ্বশুেবাচ ়েরন োচথা ঝাাঁটা ভের ়েও িুে 

বুরজ থাাকরন হ ়ে। ভনাে বাপ ভনারদে চনন ভবারনে চবর ়ে চদরন পারেনচন, নাই এন দূে 

ভদরে এরন োরগযে হারন ভের ়ে চদর ়ে ভগরেন।  

  

িারুবাো এেনও ভ ন চবশ্বাস কেরন পারে না, নাই ফুাঁচপর ়ে ভকাঁরদ ওরঠ। 

  

ন ়েনিচি বেে, ভনাে অনয দুই ভবারনে কী গচন হর ়েরে জাচনস  অল্পবর ়েসী সব 

ভির ়েোই পুরুষিানুরষে োদয। পুরুষো কাির ়ে, চিচবর ়ে, িুরষ ো ়ে। ভেরন ভেরন  েন 

একর র ়ে হর ়ে  া ়ে, নেন েুাঁর ়ে ভফরে ভদ ়ে। এক জারনে পুরুষ আবাে অনয জারনে 

পুরুষরদে এই োদয ভজাগা ়ে। ভসই েকি পুরুষোই ভনাে অনয দুই ভবানরক নুরে চনর ়ে 

ভগরে। কেকানা েহরেে অচেগচেরন এিন অরনক বাচ ়ে আরে, ভ োরন ওই সব গুণ্ডাো 

ভির ়েরদে ো ়ো োটা ়ে।  াননা সহয করে ভির ়েো, ভোজগাে করে পুরুষ। ভনােও চন ান 

ওই গচন হন।  

  

িারুবাো বেে, ভটাঁচপ-বাঁইচিরকও আে ভকানওচদন ভদেরন পাব না  

  

ন ়েনিচি বেে, কদবাৎ ভদেরন ভপরেও চিনরন পােচব চক না সরন্দহ। হ ়ে ওরদে চদরনে 

পে চদন চপরষ, শুরষ কিােসাে করে ভদরব, অথাবা োরগয থাাকরে  চদ ভকানও ব ়ে 

িানুরষে ভনকনজরে পর ়ে  া ়ে, না হরে দাচি দাচি োচ ়ে-গ ়েনা ়ে িুর ়ে বাাঁদচে সাচজর ়ে 

োেরব। ভনাে িনন ভির ়েরদে বাাঁিাে আে একটা উপা ়ে আরে, ভকানও বাচ ়েরন দাসী 

বাচদ হর ়ে সাোটা জীবন কাচটর ়ে  াও ়ো। ভকানওচদন িুে নুরে একটাও কথাা বেরন 

পােচব না। কারজ সািানয ত্রুচট হরে, এিনকী নুচট না হরেও িােরব, িুেঝািটা ভদরব, 
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অন্ধকারে ভঠরস ধেরব, নবু কারুে কারে সুচবিাে িাইরন পােচব না। চব ়োে-কুকুরেেও 

অধি ভসই জীবন। এিন বাচ ়েও আরে, ভ  বাচ ়েে চগচন্ন ভপাষা পাচেে সরেও চিচিোরব 

কথাা বরে, চকন্তু দাসী-বাাঁচদরদে িরন করে হাোিজাচদ। ভনারক আচি এই সব কথাা বেরন 

পােচে কী করে জাচনস, আচি চনরজও ভ  এই সরবে িরধয চদর ়ে ভগচে! আচিও একসি ়ে 

িীনদাসী চেোি। 

  

ভিাে ব ়ে ব ়ে করে িারুবাো চজরজ্ঞস কেে, নােপে কী হে  

  

ন ়েনিচি বেে, ভস গল্প পরে শুনচব। ভনারক আচি নাি ভেোবাে জনয এন কি চদচে 

ভকন  আচি ভনা আে সাোজীবন ভনারক ভদেব না। ভকউ কারুে ওপে সাোজীবন চনেযে 

করেও থাাকরন পারে না। ভনারক চনরজে পার ়ে দাাঁ ়োরন হরব। চনরজে পার ়ে দাাঁ ়োরন ভগরে 

একটা ভকানও গুি থাাকা দেকাে। ভসই গুিটাই ভ াগযনা। ভির ়েিানুরষে অরনক গুি 

থাাকরেও সহরজ ভকউ দাি ভদ ়ে না, নাে রূপ, নাে েেীেটারকই ভদরে। এিনকী ভির ়ে 

িানুষো ভেোপ ়ো চেেরেও নারদে বাচ ়েে বাে হরন ভদ ়ে না। বাইরে সবাই ভ ন নারক 

ভের ়ে ভফোে জনয ওন ভপরন আরে। একিাত্র চথার ়েটারেে ভির ়েরদে ভস ে ়ে ভনই। নাো 

সিারজে ভনা ়োক্কা করে না, নাো চনরজো ভোজগাে করে, নাো স্বাধীনোরব বাাঁিরন 

পারে! 

  

িারুবাো বেে, না হরে, না হরে নুচি ভকন আিারক চথার ়েটাে ভথারক োচ ়ের ়ে আনরে  

  

ন ়েনিচি বেে, চথার ়েটারে ভ াগ চদরেই ভনা হে না। ভ াগযনা থাাকা িাই। ভ াগযনা না 

থাাকরে কচদন বারদই নাচ ়ের ়ে ভদরব। নেন এক চথার ়েটাে ভথারক আে এক চথার ়েটারে 

ভ রন হরব, চদন চদন কদে করি  ারব, নােপে বদ ভোকরদে ে্পররে প ়েরন হরব। 

এিনোরব চথার ়েটারেে কন ভির ়ে হাচের ়ে ভগরে। ভনারক েুব োে নাি চেেরন হরব, গান 

চেেরন হরব, নকে হাচস, নকে কান্না, নকে োগ ভদোরনা চেেরন হরব, উ্চপােি শুদ্ধ 

কেরন হরব, ভনারক আচি ভনিনোরব কনচে কেব িারু। নুই কারুে কারে দ ়ো িাইরন 

 াচব না, ভনারক পাও ়োে জনয চথার ়েটােও ়োোো ঝুরোৰুচে কেরব, নরব না ভনাে িান 
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বা ়েরব! চনরজে গুরিে ভজারে নুই সবাে ওপরে উঠচব। নেনও অরনক ব ়ে িানুষ টাকাে 

থাচে চনর ়ে, গ ়েনাে বাে চনর ়ে ভনাে কারে আসরব। নেন নুই চনরজ চঠক কেচব, বাে 

েচনয গ ়েনাে ভির ়েও আত্মসিারনে দাি ভবচে চক না। গুরিে চবচনির ়ে অথায, না েেীরেে 

চবচনির ়ে। বুঝরন পােচেস আিাে কথাা  ওিা,  ুচির ়ে প ়েচে নাচক, িারু, িারু, এই 

পুাঁচট, ওঠ। কারক বেচে এন সব কথাা! 

  

 ুিন্ত িারুবাোরক ভটরন নুরে ন ়েনিচি নাে হান ধুইর ়ে ভদ ়ে। নারক চবোনা ়ে শুইর ়ে ভস 

ভনরি আরস নীরি। 

  

গোিচি এেন বানবযাচধরন পেু। ে যা ভের ়ে উঠরনই পারে না। একজন িাদ্রাচজ দাই 

োো হর ়েরে নাে জনয, এিন গাাঁট্টারগাট্টা নাে েেীে ভ  একাচধক পুরুষরকও ভস 

কুরপাকান করে চদরন পােরব। একচদন োরন ভিাে এরসচেে, পাবযনী নারি ভসই দাইচট 

ভোহাে  াণ্ডা চদর ়ে ভিরেচেে ভিােচটরক। 

  

পাবযনী গোিচিরক িান কচের ়ে এরন ধরে ধরে শুইর ়ে চদে চবোনা ়ে। নােপে ব ়ে 

পাথারেে বাচটরন দুধ-িুচ ়ে-কো ভিরে চনর ়ে এে। গোিচিে আেুেগুরো এিনই েক্ত 

হর ়ে ভগরে ভ  োবােও িুরে নুেরন পারে না। নাে চে ়েরেে কারে বরস ন ়েনিচি দাইরক 

বেে, দাও, আচি োইর ়ে চদচে। 

  

িািরি করে একটু একটু করে ভস গোিচিে িুরে োবাে নুরে চদরন োগে। 

  

ভেরন ভেরন গোিচি বেে, ন ়েন, নুই োইর ়ে চদচেস, নাই আজ ভ ন ভবচে চেরদ পারে। 

ওই পাবযনী ভবচটে গার ়ে ব ়ে েসুরনে গন্ধ। ওরক বে না োে করে সাবান ভিরে িান 

করে আসরন। 

  

ন ়েনিচি বেে, প্রা ়ে ভেষ হর ়ে এে। আে একটু োরব  

  

গোিচি বেে, সরন্দে চকরন োো আরে। আিা ়ে দুরটা ভদ, নুইও ো। 
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ন ়েনিচি বেে, আচি এেন পােব না। োন োও ়ো হর ়ে ভগরে। গোিচি বেে, োন 

োও ়োে পে বুচঝ সরন্দে োও ়ো  া ়ে না  ভনারক ভেরনই হরব! 

  

ন ়েনিচি নবুও আপচত্ত জানারন গোিচি বাচেকাে িনন অচেিানেরে বেে, না হরে 

আচিও োব না! েুাঁর ়ে ভফরে ভদ। ওই িাদ্রাচজ োেুচসটা সব ভের ়ে চনকরগ! 

  

ন ়েনিচি বেে, আহা, অিন করে ভবারো না। ও ভনািাে জনয কন ভসবা করে। 

  

গোিচি বেে, ভসবা না োই! কন প ়েসা সোরে ভক জারন! পরেে হারন কেনও ভসবা 

হ ়ে  চনরজ ন ়েরন ি ়েরন পাচে না। এিনোরব ভবাঁরি থাাকাে িুরে আগুন, েগবান আিাে 

িেি ভদ ়ে না ভকন  

  

হঠাৎ ভথারি চগর ়ে গোিচি একদৃচিরন ভির ়ে েইে ন ়েনিচিে চদরক। নােপে ধীে স্বরে 

বেে, দুচদন ধরে একটা কথাা োবচে। ভকানচদন হঠাৎ আচি ভিাে বুজব চঠক ভনই। নেন 

আিাে এই চবষ ়ে সম্পচত্তে কী হরব  আিাে চনন কুরে ভকউ ভনই, পাাঁি েূরন েুরটপুরট 

োরব। নুইও চবপরদ প ়েচব। বেং একটা উাঁচকে  াকাে বযবাা কে, ভনাে নারি সব চেরে 

চদই আরগ ভথারক। 

  

ন ়েনিচি বেে, না, না, আিাে নারি ভকন  

  

গোিচি বেে, নুই ভ  আরগে জরন্ম আিাে িার ়েে ভপরটে ভবান চেচে ন ়েন! ভনাে িনন 

আিাে আপন ভনা আে ভকউ ভনই। 

  

ন ়েনিচি এবাে ভহরস বেে, আরগে জরন্মে সম্পকয চক আে এ জরন্ম োরট! আচি একো 

অবো নােী, ভনািাে এন ব ়ে বাচ ়ে, নীরি চনন  ে ো ়োরট, কন ভোক এরস হরজ্জান 

করে, নুচি চবোনা ়ে শুর ়ে শুর ়েও সব সািোরন পারো। আিা ়ে ভকউ িানরব না। 
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গোিচিও ভহরস বেে, নুচি বাো একো হরন পারো, চকন্তু ভনািা ়ে অবো বেরব ভকান 

বারপে বযাটা  পুরুষিানুষো ের ়ে ভনাে আাঁিরেে ো ়োও িা ়ো ়ে না। ভদেোি ভনা 

এনচদন।  

  

ন ়েনিচি বেে, চদচদ, নুচি ভিাে ভবাজাে নািও কেরব না। বারনে অসুে আবাে অসুে 

নাচক, ওরন ভকউ িরে না। নুচি নাি ভের ়ে চদরে বরেই ভনা এিন হে! হ গোিচি বেে, 

ভোরনা ভির ়েে কথাা! বুচ ়ে িাচগ হর ়েও ভধই ভধই করে নািব নাচক! ব ়ে সাধ চেে একবাে 

নীথায দেেরন  াব। ই ন ়েনিচি বেে, একটা কাজ কেরন পারো। এই বাচ ়ে ভবরি চদর ়ে 

নুচি কােী চকংবা বৃন্দাবন িরে  াও। ভসই টাকা ়ে ভনািাে বাচক জীবন চদচবয িরে  ারব। 

নীথাযাারনও থাাকা হরব। 

  

গোিচি বেে, োেী বুচদ্ধ চদচে নুই! চবরদে চবেুর ়ে চগর ়ে থাাকব, কারুরক চিচন না, 

একচদন ভকউ আিাে বুরক েুচে ভিরে সব চকেু চনর ়ে পাোরব। সব নীথাযাারনই ভিাে-

 াকানো চগসচগস করে। 

  

একটু ভথারি গোিচি বেে, ভনারক ভের ়ে দূরে ভকাথাাও চগর ়ে োচন্তরন থাাকরন পােব না। 

নুই আিা ়ে কী িা ়োে বাাঁধরনই ভ  ভবাঁরধচেস! আেও একটা কথাা কী জাচনস, চথার ়েটারে 

আে ভ রন পাচে না, নবু িন টারন। এোরন চথার ়েটারেে ভোকজন আরস, ভনাে িুরে গল্প 

শুচন, নারনই কন োে োরগ। চথার ়েটাে ো ়ো আে ভনা চকেু জাচনচন। এেনকাে 

চথার ়েটারেে কত্তাো আিারক েুরে ভগরে, দেযকোও আিারক িরন োরেচন, চকন্তু আচি ভ  

চথার ়েটারেে কথাা েুেরন পাচে না। 

  

ন ়েনিচি বেে, কী ভ  বরো চদচদ! নুচি চবশ্বিেরে পাগচেনীে পাটয কী দুদযান্ত করেচেরে, 

চবরনাচদনীরক প যন্ত হাচের ়ে চদর ়েচেরে, ভস কথাা সবাই এেনও বোবচে করে। 

  

ভকানওিরি িাথাাটা উাঁিু করে বযাকুেোরব গোিচি চজরজ্ঞস কেে, বরে, বরে  ভোরক 

িরন ভেরেরে  
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ন ়েনিচি বেে, িরন োেরব না  ওই পারটয অনয ভকউ নািরেই ভনািাে সরে নুেনা হ ়ে। 

  

গোিচি োজুকোরব বেে, চবল্বিেে পাো ়ে চবরনাচদনী ক্লযাপ ভপন ব ়েরজাে পাাঁিটা-

েটা। আচি ভপনাি দেটা-এগারোটা। গারনে সি ়ে পাবচেক এনরকাে এনরকাে বেন!  

  

; এেপে চকেুেি চথার ়েটারেে গরল্প ভিরন েইে গোিচি। ন ়েনিচিরক উঠরন হরব। 

আজ নাে চথার ়েটাে ভনই, িহ ়োরন না ভগরেও িরে, চকন্তু বাচেগরঞ্জ সেো ভ াষারেে 

বাচ ়েরন  াও ়োে কথাা আরে। 

  

ভস চবদা ়ে ভনও ়োে জনয উরঠ দাাঁ ়োরনই গোিচি বেে, ও ভোন ন ়েন, আে একটা কথাা। 

নুই ভ  ভির ়েটারক ভেরেচেস, পুাঁচট না েুাঁচট, সরন্ধরবো ়ে নুই না থাাকরে ভস নীরিে নো ়ে 

এরোরকেীে  রে  া ়ে ভকন  

  

ন ়েনিচি েুরু কুাঁিরক নাকাে। 

  

গোিচি বেে, এরোরকেী ভির ়ে সুচবরধে ন ়ে। নাে একটাে বদরে দুরটা বাাঁধা বাবু। 

নাোও প্রা ়েই সরন্ধে পে ই ়োেবচে চনর ়ে আরস। ভসোরন ও ভির ়ে চগর ়ে বরস থাাকরব 

ভকন  ভনারকও বাপু বচেহাচে, োিা ভথারক হট করে একটা ভির ়ে নুরে আনচে, ভকান 

অজান-কুজারনে ভির ়ে নাে চঠক ভনই।  চদ ভিাে োরিা ়ে হ ়ে! 

  

ন ়েনিচি গম্ভীেোরব বেে, চদচদ, আচিও োিাে ভির ়ে। একজন আিারক নুরে চনর ়ে 

চগর ়েচেরেন, নাাঁে ঋি ভোধ কেরন হরব না  আে জারনে কথাা বেে, আিারদে 

চনরজরদেই চক জারনে চঠক আরে  আিো চথার ়েটারেে ভির ়ে বরে সিাজ আিারদে 

আরগই পচনন করে ভদ ়েচন  আিো অরনযে জান চনর ়ে এেনও িাথাা  ািাব  

  

গোিচি চজে ভকরট বেে, অযাই! নাই ভনা। ওটা কথাাে কথাা, ভোরক বরে নাই আিােও 

িুরে এরস ভগরে। আিারদে আবাে জান চনর ়ে িাথাা বযথাা! ন ়েন, ভনাে কারে আিাে 
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এেনও কন চকেু ভেোে বাচক আরে। আে ভকানওচদন কারুরক জান নুরে কথাা বেব 

না! 

  

ন ়েনিচি বেে, ও ভির ়ে  ারন এরোরকেীে  রে আে না  া ়ে, আচি চনরষধ করে ভদব। 

নীরিে নোরনই  াও ়োে দেকাে ভনই। 

  

গোিচি ভিাে পাচকর ়ে বেে, ভকন  ারব না  এটা আিাে বাচ ়ে, ভনাে ওই ভির ়ে বাচ ়েে 

ভ োরন ইরে ভসোরন  ারব। এরোরকেী নাচেে কেরন এরে ওে ভথাানা িুে আচি ভোাঁনা 

করে ভদব। ওরক বরে চদরন হরব, এ বাচ ়েরন ওসব ভবরেল্লাপনা কো িেরব না। 

  

ন ়েনিচি বেে, চদচদ, ভনািারক আে একটা কথাা িরন োেরন হরব। ওে নাি পুাঁচট চকংবা 

েুাঁচট ন ়ে, এেন ভথারক ওে নাি িারুবাো। নুচি িারু বরে ভ রকা। ও  চদ কেনও 

িুচেিািাচে করে, ভদরো, ভনািাে সািরনই ওরক কীেকি োচি ভদব!  

  

গোিচি বেে, ন ়েন, নুই একটু দাাঁ ়ো ভনা, ভনারক ভদচে। নুই চদনচদন কী সুন্দে হচেস 

ভে! আচি ভির ়েিানুষ, নবু আিাে ভিাে জুচ ়ের ়ে  া ়ে। কুসুিকুিােী-নাোসুন্দেীো ভনাে 

ধারেকারে োরগ না। আচি পুরুষ হরে ভজাে করে ভনারক চবর ়ে কেনাি! 

  

এবারে েজ্জা ভপর ়ে ন ়েনিচি বেে,  াুঃ, কী ভ  বেে! আিাে ভনা চবর ়ে হর ়ে ভগরে। 

,ীকৃরষ্ণে সরে! 

  

িারুবাোরক কচঠন োসন কোে ইরে চনর ়ে ন ়েনিচি উরঠ এে ওপরে। ভস এেনও 

 ুরিারে ভদরে নারক আে জাগাে না। চনুঃেরব্দ ভপাোক বদে করে ভস ভবচের ়ে প ়েে। 

  

চবরকে হর ়ে এরসরে, পরথা অরনক িানুষজন। ভ া ়োে গাচ ়েরন বরস জানোে এক পাে 

চদর ়ে বাইরেে দৃেয ভদেরন ভদেরন ভস িরন িরন একটা গান গাইরে : ‘ন ়েন ভনািারে 

পা ়ে না ভদচেরন, ের ়েরে ন ়েরন ন ়েরন….’। সেো ভ াষারেে কাে ভথারক ভবে কর ়েকচট 

গান ভেো হর ়ে ভগরে এে িরধয। চকন্তু আসে িানুষচটে ভদো পাও ়ো  া ়েচন এ প যন্ত। 
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সেো ভ াষাে ন ়েনিচিরক অরনকোচন আপন করে চনর ়েরে। চথার ়েটারেে অচেরনত্রী বরে 

ভকউ নারক অবজ্ঞা করে না ও বাচ ়েরন। বেং দুচট  ুবক নাে প্রচন ভবচে ভবচে উৎসাহ 

ভদো ়ে। সেো ভ াষারেে এক িািারনা োই, ভোদ ঠাকুেবাচ ়েে সন্তান, চথার ়েটারে 

ন ়েনিচিরক ভদোে জনয প্রা ়ে প্রচনচট ভো-রন উপচান থাারক। ভোর ়েে ভেরষ নাে 

জুচ ়েগাচ ়েরন ন ়েনিচিরক বাচ ়েরন ভপৌাঁরে চদরন িা ়ে। নাে উরিেয অচন স্পি। ন ়েনিচি 

দু-চননবাে নাে গাচ ়েরন উরঠরে, এেন ভকৌেে করে এচ ়ের ়ে  া ়ে। ভস একা ভফরে না। 

অচেনর ়েে ভেরষ আে চনন-িােজনরক সরে চনর ়ে সাজ ে ভথারক ভবরো ়ে। ওই 

ঠাকুেবাচ ়েে  ুবকচটে সরে ভস রূঢ়ে বযবহােও কেরন পারে না, আহন হর ়ে ভস  চদ সেো 

ভ াষারেে কারে চগর ়ে কানোোচন ভদ ়ে, নারন ন ়েনিচিে ব ়ে েচন হর ়ে  ারব। সেো 

ও ওই বাচ ়েে অনযরদে সাচন্নধয ন ়েনিচিে ব ়ে চপ্র ়ে। 

  

প্ররনযকবাে বাচেগরঞ্জে বাচ ়েে চদরক  াও ়োে সি ়ে ন ়েনিচিে বুক এক আকানা ়ে 

কাাঁরপ। আজ চক চনচন আসরবন  এ বাচ ়েরন েবীন্দ্রনাথা এক সি ়ে  ন  ন আসরনন, 

সেোে কারে ভস গল্প শুরনরে ন ়েনিচি। চকন্তু ইদানীং আে চনচন আরসন না। ন ়েনিচি 

এক চদনও নাাঁে দেযন পা ়েচন। 

  

ভদো না হরেও ন ়েনিচি েবীন্দ্রনাথারক চিচঠ ভেরে। অরনকগুচেই িরন িরন, চকন্তু চকেু 

কাগরজ-কেরি চেরেও ভফরেরে। এ প যন্ত েবীন্দ্রনাথারক চননচট চিচঠ পাচঠর ়েরে ভস, নাে 

অন্তে উজা ়ে করে চদর ়েরে, চকন্তু ভকানও চিচঠরনই সােে ভনই, চঠকানা ভদও ়োেও প্রশ্নই 

ওরঠ না। েবীন্দ্রনাথা চিচঠগুচে প ়েরন প ়েরন িারঝ িারঝ অনযিনস্কৃোরব নাচকর ়ে থাারকন 

চনি ়েই, এই দৃেযচট কল্পনা করেই ন ়েনিচি গেীে আনন্দ পা ়ে। 

  

বাচেগরঞ্জ ভ াষােবাচ ়েে সািরন এরস ন ়েনিচি ভদেে, আে একচট গাচ ়েও চঠক নেনই 

ভসোরন ভথারিরে, নাে ভথারক নািরে এক চবরদচে ও এক চবরদচেনী। নােীচট ভশ্বনাচেনী, 

পুরুষচটে গার ়েে েং চ -িােরনে িনন, ভিাে দুচট ভোট ভোট, েুব সম্ভবন চিনা বা 

জাপাচন। ন ়েনিচি ইনিন কেরন োগে। এ সির ়ে নাে  াও ়ো চক চঠক হরব  সেো 

সব সি ়ে ন ়েনিচিরক চনরজে পারে বসা ়ে, অনয আগন্তুকরদে সরে পচেি ়ে কচের ়ে ভদ ়ে। 
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এই সারহব-রিিরদে সরে ভস কথাা বেরব কী করে  বােযকারে নাে বাবা নারক চকেু 

ইংরেচজ চেচের ়েচেরেন, এেনও ন ়েনিচি বানান করে করে দু-িাে েত্র ইংরেচজ প ়েরন 

পারে, কযাট িারন চব ়োে, ে যাট িারন ইাঁদুে আে িযাট িারন িাদুে এই সব ভস জারন, 

চকন্তু িন ভথারক বাচনর ়ে ইংরেচজ বাকয বোে েিনা নাে ভনই। সেো চদচবয গ ়েগচ ়ের ়ে 

ইংরেচজ বরে, ভসেকি ভেোপ ়োে সুর াগ ভনা ন ়েনিচি পা ়েচন। একবাে ক্লাচসক 

চথার ়েটারে ভিটসিযান নারি ইংরেচজ পচত্রকাে সম্পাদক একটা ভপ্ল ভদেরন এরসচেরেন, 

করব আসরবন না জাচনর ়েচেরেন আরগ ভথারক। অিরেন্দ্রনাথা সব অচেরননা-

অচেরনত্রীরদে ভ রক বরেচেে, চবচেচন ভকনা অনু া ়েী সম্পাদকিোই নাটক ভদোে পে 

সকরেে সরে পচেি ়ে কেরন িাইরবন, ভনািো অন্তন চনরজে নািটা ইংরেচজরন বো 

চেরে নাও। সবাই পাটয িুেি কোে িনন চনরজে নাি বো িুো করেচেে। ন ়েনিচি 

অবেয আরগ ভথারকই বেরন পারে, িাই ভনইি ইজ ন ়েনিচি দাসী।  

  

না হরে নাে চফরে  াও ়োই উচিন। চকন্তু সেো ভ  আসরন বরেচেে আজ চবরকরে। 

সেোে কারে প্রা ়েই নানােকি িানুষ আরস, নারদে কথাাবানযা শুনরন ভস দারুি আগ্রহ 

ভবাধ করে। ভস চনরজ চকেু না বেরেও নৃষ্ণারনযে িনন ওই সব আরোিনা ভোরন। এ 

ভ ন এক অনয জগৎ। এরদে কন চবদযা, কন জ্ঞান, এো পৃচথাবীে কথাা বরে, ভদরেে 

কথাা বরে, স্বাধীননাে কথাা বরে। চথার ়েটারেে েুদ্র গচণ্ড ভথারক ভবচের ়ে এই বৃহত্তে জগরন 

প্ররবরেে জনয নীব্র বযাকুেনা ভবাধ করে ন ়েনিচি। চকন্তু ভস ভ াগযনা ভ  নাে ভনই, না 

আরে বংেরগৌেব, না আরে চেোদীো, ভস ভ  শুধুই এক নটী। 

  

ভকৌনূহে দিন কেরন পােে না ন ়েনিচি, গাচ ়ে ভথারক ভনরি ো ়ো ঢুচকর ়ে চদে। এ 

বাচ ়েে দরো ়োন ও পচেিােকো নারক চিরন ভগরে, আাঁিে চদর ়ে িাথাা ভঢরক ভস িরে এে 

কবঠকোনা ়ে। পারেে একচট ভোট  রে সেো নাে অচফস বাচনর ়েরে, নাে দরেে ভেরেো 

ও বাইরেে ভোরকো এোরনই নাে সরে ভদো কেরন আরস। ব ়ে ব ়ে কাগরজ 

ভদোত্মরবাধক কচবনা ভেো ভপািাে সাাঁটা ের ়েরে সব ভদও ়োরে। ব ়ে ভটচবরেে িাে 
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পারে আট দেচট ভি ়োে, সেো ভ োরন বরস নাে চঠক ভপেরনে ভদও ়োরে একচট 

োেনবরষযে িানচিত্র। 

  

সেোে পারে বরস আরে এক িচহো, এে নাি চপ্র ়েংবদা, ন ়েনিচি আরগ এরক দু-

একবাে ভদরেরে। িচহোচট চবধবা এবং একজন কচব। চবধবা হরেও ভস োে পা ়ে োচ ়ে 

পরে, িুরোচন ভবে সু,ী। সেো ন ়েনিচিরক দেজাে কারে ভদরে বেে, এরসা ভবান, 

এোরন এরস বরসা। 

  

চবরদচে দুজন চবপেীন চদর ়ে ভি ়োরে উপচবি। সেো পচেি ়ে কচের ়ে চদর ়ে বেে, ইচন 

চিস িাগযারেট ভনাবে, স্বািী চবরবকানন্দে সরে এরসচেরেন এ ভদরেে ভসবা কোে জনয, 

নাি শুরনে চনি ়েই। আে উচন জাপান ভথারক এরসরেন, কাউন্ট ওকাকুো, আিারদে 

প্রধান উপরদিা। 

  

জাপাচন েদ্ররোক উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে িাথাা ঝুাঁচকর ়ে সসম্ভ্ররি অচেবাদন জানারেন, ভিিসারহবচট 

বাংো ়ে বেরেন, নিস্কৃাে। 

  

ন ়েনিচিে পচেি ়ে জানাে পে ওকাকুো বেরেন, ভহা ়োট এ িাচিযং ভেচ ! 

  

এেপে ওাঁো সকরে ইংরেচজরন কথাা বেরন োগরেন, ন ়েনিচি িুপ করে বরস েইে। 

ভস সব কথাা বুঝরন পােরে না। চকেু চকেু অনুিান কেরন পােরে। েীঘ্রই সেোে উরদযারগ 

প্রনাপাচদনয উৎসব ও বীোিিী ব্রন উদ াপন হরব, নাে প্রস্তুচন িেরে, চবরদচে দুজন 

ভসই সম্পরকযই চকেু পোিেয চদরেন িরন হে। 

  

নীেরব ন ়েনিচি প যরবেি কেরে সকেরক। ওকাকুোে িেু দুচট ীষৎ েক্তাে ও 

েেেরে। চকেুটা ভনো করে আরেন িরন হ ়ে। িারঝ িারঝ চনচন গাঢ়ে িরে নাকারেন 

চপ্র ়েংবদাে চদরক। ওই দৃচিে অথায ভবারঝ ন ়েনিচি। ভপ্রচিক-রপ্রচিকাো িরন করে অরনক 

ভোরকে িাঝোরন নারদে িচকন িেুে চিেন অনয ভকউ ভদেরন পা ়ে না। আসরে 

সকরেই বুরঝ  া ়ে। চপ্র ়েংবদাে সরে এই জাপাচন েদ্ররোরকে  চনষ্ঠনা হে করব  
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ভিিসারহবচটই কথাা বেরেন ভবচে, চনচন িারঝ িারঝ এক একটা েরব্দে ওপে ভবচে 

ভজাে ভদন, ভকিন ভ ন উরত্তচজন োব, এাঁে ওরষ্ঠ একবােও হাচস ভফারটচন। 

  

চপ্র ়েংবদা একবাে উরঠ ভগে বাচ ়েে অন্দেিহরে। নেন ওকাকুো িরনার াগ চদর ়ে 

ভদেরন োগরেন ন ়েনিচিরক। একবাে চনরবচদন কথাা থাাচির ়ে ন ়েনিচিে চদরক ইচেন 

করে কী ভ ন বেরেন অরনকোচন। ওকাকুো-সেোও নারন ভ াগ চদরেন। একটু পরে 

চনরবচদনা ন ়েনিচিরক বাংো ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, আপচন আিারদে সব কথাা বুঝরন 

পােরেন কী  

  

ন ়েনিচি েচজ্জনোরব দুচদরক  া ়ে না ়েে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি বুচঝর ়ে চদচে। ,ীিনী সেো ভদবী  ুবকরদে চনর ়ে একটা দে 

গর ়েরেন। আপচন জারনন চনি ়েই। উচন চনরজ একজন েিিী হর ়ে ভ  এেকি একচট 

সংগঠন কেরন ভপরেরেন, না অচন প্রেংসাে চবষ ়ে। আিারদে জাপাচন বনু্ধচট বেচেরেন 

ভ  ভির ়েরদে চনর ়েও ভসেকি সংগঠন ভনই ভকন  ভদরেে কারজ ভির ়েো চক চপচের ়ে 

থাাকরব  নােীজাচনরক অন্তুঃপুরে আগরে োেরে ভকানও জাচনই জাগরন পারে না। 

আপনাে িনন নােীোই ভসেকি সংগঠরনে োে চনরন পারেন। প্রথারি চকেু বাচেকা 

সংগ্রহ করে নারদে গান ভেোরবন, নােপে আরি আরি নারদে িরন ভদোত্মরবাধ ঢুচকর ়ে 

চদরন হরব। 

  

ন ়েনিচিে  দ ়ে ভনরি উঠে। এেকি কারজে োে চদরে ভস এেুচন চনরন োচজ আরে। 

 চদ চথার ়েটাে ভের ়ে চদরন হ ়ে, নারনও আপচত্ত ভনই। এেকি দাচ ়েত্ব ভপরে ভসও এরদে 

সিারজে অন্তেুযক্ত হর ়ে  ারব। সেো চকংবা চপ্র ়েংবদাে নাি  েন ভকউ বরে, নেন নাো 

হর ়ে  া ়ে ভদবী। আে ন ়েনিচিে িনন ভির ়েো হ ়ে দাসী। এই সিারজে ভির ়েরদে গান 

ভেোবাে োে চনরে ভসও চক দাসী ভথারক ভদবীরত্ব উন্নীন হরন পােরব না  ন সেো চকন্তু 

এই প্রিারব চবরেষ উৎসাহ ভদোে না। ভকিন ভ ন চিচন্তনোরব একটুেি নাচকর ়ে েইে 

ন ়েনিচিে চদরক। নােপে বেে, আো ভস কথাা পরে ভেরব ভদো  ারব।  
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পচেিােকো রূরপাে ভেকাচবরন নানাচবধ চিিদ্রবয ও জেোবাে চনর ়ে এে। আবাে 

কথাাবানযা শুরু হে ইংরেচজরন। ওকাকুো িারঝ িারঝ উ্চপস্বরে হাসরেন, চনরবচদনা 

একবােও হাসরেন না। 

  

একজন পচেিােক এরস েবে চদে, চিিাে অেচবন্দ ভ ারষে কাে ভথারক েবে চনর ়ে দুজন 

বযচক্ত সাোৎপ্রাথাযী। সেো বেে, একটু অরপো কেরন বরো। 

  

িা পান ভেষ কোে পে ওকাকুো ও চনরবচদনা চবদা ়ে চনরেন। চপ্র ়েংবদা নারদে এচগর ়ে 

চদরন ভগে িাে প যন্ত। 

  

এেপে  রে এরস ঢুকে দুজন  ুবক। সেোরক নিস্কৃাে করে নাো চনরজরদে নাি 

জানাে, ভহিিন্দ্র কানুনরগা এবং েেনিন্দ্র চসংহ। ভহি বেে, সেোরদবী, আিো 

বরোদাে চিিাে ভ ারষে কাে ভথারক এরসচে, চনচন চনি ়েই আিারদে কথাা আপনারক 

আরগ জাচনর ়েরেন। 

  

সেো োচনকটা গম্ভীেোরব বেে, হযাাঁ। বসুন। 

  

েেন ন ়েনিচিে চদরক একবাে নাচকর ়েই ভিাে নাচির ়ে চনে। এই চক েূ চিসুনা, না 

ন ়েনিচি  ন ়েনিচি এেন েযাননাম্নী অচেরনত্রী, ভ াষাে পচেবারেে িনন উ্চপ সিারজে 

সরেও  চনষ্ঠ। েূচিসূনা নাি ভস িুরে ভফরেরে, পুেরনা জীবরনে সব চকেুই চনি ়েই ভস 

িুরে ভফেরন িা ়ে। েেন ভসই পুেরনা জীবরনে ভপ্রন। আে চকেু না, েেন শুধু েূচিসূনাে 

কারে একবাে েিা িাইরন িা ়ে। চকন্তু েুচিসূনা নারক ভিনাে ভকানও চিে ভদোে না। 

পুেরনা পচেি ়ে  চদ ভস অস্বীকাে করে  কথাা বেরন ভগরেই  চদ িুদ্ধ হ ়ে চকংবা অপিান 

করে  

  

েদ্র বাচ ়েে ভির ়েরদে চদরক বােবাে নাকারনা ভব ়োদচপ, নাই েেন ন ়েনিচিে চদরক আে 

িাইে না, একচট কথাাও বেে না। িুে চনিু করে বরস েইে। 
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েেনরক ভদো িাত্র ন ়েনিচিে বুরকে িরধয ঝ ়ে বইরন শুরু করেরে। আকচমিতকনাে 

একটা ধাক্কা ভেরগরে বরট, চকন্তু অচবশ্বাসয িরন হ ়েচন। নাে দৃঢ়ে চবশ্বাস চেে, একচদন না 

একচদন েেরনে সরে নাে আবাে ভদো হরবই। নাে প্রনীো চক বযথায হরন পারে! চকন্তু 

এই চক ভসই েেন! একপেক নাচকর ়েই ভিাে চফচের ়ে চনে, না চক  ৃিা ়ে  ভস চক ভজরন 

ভগরে ভ  েূচিসূনা এেন িরিে নটী  জানাটা আি য চকেু ন ়ে। সকরেই জারন, নটীো 

ভদরহাপজীচবনী। নটীরদে চদরক পুরুষো হ ়ে োেসাে দৃচিরন িা ়ে, অথাবা  ৃিা করে। 

েেন নাে অচিরত্বে স্বীকৃচন ভদরব না, একটা কথাাও বেরব না  ভস নােী হর ়ে আগ 

বাচ ়ের ়ে কথাা বোটা ভিারটই ভোেন ন ়ে। এই িানুষচটে প্রি ়েস্পেয না ভপরে েূচিসূনা 

হ ়েরনা সাোজীবন চসংহবাচ ়েে দাসী হর ়েই থাাকন। েেনই নারক জাচগর ়েরে, আে অন্তন 

একবাে েেন নাে নাি ধরে  াকরব না! 

  

 ুবক দুচটরক ভদরে ভ  সেো েুচে হ ়েচন, না নাে িুে ভদরেই ভবাঝা  া ়ে। ভস ন ়েনিচিে 

চদরক নাচকর ়ে বেে, ভবান, নুচি আে চপ্র ়ে একটুেি ভেনরে চগর ়ে বরসা, এরদে সরে 

আিাে জরুচে কথাা আরে। 

  

নন িুরে, নীেরব  ে ভথারক ভবচের ়ে ভগে ন ়েনিচি। 

৬৭. ভোরকে সি ়েও ভপরেন না 

চনরবচদনা 

ভোরকে সি ়েও ভপরেন না চনরবচদনা। ভোরকে বদরে ভ ন বুরকে িরধয পুঞ্জীেূন হর ়ে 

আরে ভোে আে অচেিান। নাাঁে প্রেু ভকন এোরব িরে  ারবন  না, না, এ সির ়ে নাাঁে 

িরে  াও ়ো ভিারটই উচিন হ ়েচন। নাাঁে এন চপ্র ়ে এই ভদে, এই ভদরেে িানুষ, এোরন 

অচবেরম্ব কন কী  টরন  ারে, স্বািীচজ চনরজ নেন উপচান থাাকরবন না  স্বাধীননাে 

সংগ্রাি শুরু হরব, নাে ভননৃত্ব চদরন অস্বীকাে করেচেরেন স্বািীচজ, চকন্তু চনরবচদনা চঠক 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1054 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে ভেষ প যন্ত নাাঁরক োচজ কোরননই। এই ভননৃরত্বে ভ াগযনা স্বািীচজে 

ভির ়ে আে কাে ভবচে  পোধীননাে িিযরবদনা ়ে এক এক সি ়ে নাাঁরক চেরিে িনন হর ়ে 

ভ রন চক ভদরেনচন চনরবচদনা   চদ বা স্বািীচজ প্রনযেোরব ভননৃত্ব চদরন োচজ নাও 

হরনন, নবু নাাঁে উপচাচনই এক চবোে ভপ্রেিা। 

  

চনচন কারে ভনই, নবু ভকাথাাও আরেন, নারনই অরনক ভজাে পাও ়ো  া ়ে। চকন্তু চনচন 

ভনই, আে এরকবারেই ভনই, এ ভ  ভিরন ভনও ়ো অসম্ভব। চনচন সচনযই ভনই  চবেীন 

হর ়ে ভগরেন পিেূরন  চহন্দুো পেরোরক চবশ্বাস করে। িৃনুযরোরকে ওপারে ভকাথাাও 

চবোজ করে িানুরষে আত্মা। ভকউ ভকউ িৃন বযচক্তরদে কেনও কেনও সেেীরে ভদেরন 

পা ়ে। িহাপুরুষো িারঝ িারঝ দেযন চদরন আরসন। আজন্ম সংস্কৃারে চনরবচদনাে পরে 

এসব িানা সম্ভব ন ়ে, আবাে পুরোপুচে অচবশ্বাস কেরন ইরে করে না। কই, দেচদন 

ভকরট ভগে, নবু ভনা স্বািীচজ একবােও নাাঁে চপ্র ়ে চেষযারক দেযন চদরেন না। চনরবচদনাে 

চবশ্বারসে নীব্রনা ভনই, ভস জনয চনচন ভদেরন পান না  

  

এিন চনুঃসেনা আরগ কেনও ভবাধ করেনচন চনরবচদনা। চবশ্বব্রহ্মাণ্ড েো চনুঃসেনা। এ 

ভদরে নাাঁে আে ভক আরে  কথাা বোেও আে ভকউ ভনই। কারুে িৃনুয হরে আনুষচেক 

ও পাচেপাচশ্বযক এিন অরনক চকেু  টরন থাারক ভ , ভসই চদরকই িন িরে  া ়ে, ভোক 

কোে সি ়ে থাারক না। 

  

এে িরধয চনরবচদনা কর ়েকবাে ভবেু ়ে িরঠ চগর ়েচেরেন, সন্নযাসী ও গুরুভ্রানারদে 

বযবহাে নাাঁে কারে ব ়ে অদু্ভন িরন হর ়েরে। চদরনে পে চদন ধরে প্রা ়ে সকরেই কান্নাকাচট 

ও হা-হাঁনাে করে িরেরেন। অথাি এেনই ভনা কারজে সি ়ে, কারজে িধয চদর ়েই ভোক 

দিন কেরন হ ়ে, স্বািীচজ 

  

প্রচনচষ্ঠন এই িঠ ও কিযপন্থারক সিে োো, আেও এচগর ়ে চনর ়ে  াও ়োই ভনা স্বািীচজে 

মিতৃচনেোে ভ,ষ্ঠ উপা ়ে। ভসচদরক ভ ন কারুে িন ভনই। চনরবচদনা েচবষযৎ কিযপন্থা 

সম্পরকয প্রশ্ন কেরেও ভকউ চঠক উত্তে ভদ ়ে না। এিনকী চনরবচদনাে এিন সরন্দহও হ ়ে 
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ভ , সন্নযাসীো ভ ন নাাঁরক এচ ়ের ়ে  ারেন। একচদন ওকাকুোরক সরে চনর ়ে চগর ়েচেরেন, 

ওকাকুোও স্বািীচজে আকচমিতক চনরোধারন েুব আ ান ভপর ়েরেন, চকন্তু আি য বযাপাে, 

িরঠে ভকউ ওকাকুোে উপচাচন গ্রাহয কেে না, ভকউ কথাাও বেে না। ওো দুজরন িরঠে 

বাইরে স্বািীচজে চিনাারেে কারে চকেুেি বরস েইরেন। গো ়ে িেিান জে ানগুচেে 

চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন িরন হ ়ে, জীবরনে ভরান একইেকি বর ়ে িরেরে, শুধু 

স্বািী চবরবকানন্দ ভনই। নাাঁে উপচাচন অচন প্রবে চেে বরেই নাাঁে না-থাাকাটা এরকবারে 

অসহনী ়ে িরন হ ়ে। 

  

দু চদন পরে চনরবচদনা িরঠ চগর ়েচেরেন একা। ভসচদনও অনযরদে চনসৃ্পহ োব ভদরে 

চনচন সােদানরন্দে পারে চগর ়ে বসরেন। সােদানরন্দে সরে নাাঁে অরনক চবষর ়ে আরগ 

আরোিনা হর ়েরে, ইচন ইংচেচজ োে জারনন বরে কথাাবানযা সহরজ বো  া ়ে। চনরবচদনা 

সোসচে সােদানন্দরক প্রশ্ন কেরেন, ভবেু ়ে িরঠে েচবষযৎ চনর ়ে আিো ভকানও 

পচেকল্পনা কেব না  স্বািীচজে আে কারজে দাচ ়েত্ব এেন আিারদেই োগ করে চনরন 

হরব। 

  

সােদানন্দ একটা দী যশ্বাস ভফেরেন। সোসচে চনরবচদনাে িুরেে চদরক না নাচকর ়ে 

অনযচদরক ভিাে ভফরে বেরেন, হযাাঁ, এ চবষর ়ে আিো অরনক চিন্তা করেচে। ব্রহ্মানরন্দে 

সরে ভনািাে চবষর ়েও অরনক আরোিনা হর ়েরে। আিারদে সবাে চপ্র ়ে, বনু্ধ এবং গুরু 

নরেন এেন ভনই, নাে অবনযিারন অরনক চকেুই বদরে ভগরে। নুচি বেং ব্রহ্মানরন্দে 

সরে চনেৃরন কথাা বরে নাও। 

  

ব্রহ্মানন্দরক েবে ভদও ়ো হে, চনচন ওপেনো ়ে স্বািীচজে  রেে পারেে বাোন্দা ়ে 

চনরবচদনারক চনর ়ে বসরেন। ভসোরন কর ়েকজন সন্নযাসী িেু বুরজ, জপ-নপধযান 

কেরেন, নাাঁরদে বো হে নীরি িরে ভ রন। স্বািীচজে  রেে জানাো ভোো, ভদো  ারে 

নাাঁে োটচট। বৃচি শুরু হর ়েরে, বৃচিে ধাো ়ে গোনদী এেন ঝাাঁপসা। 
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আে ভকউ ভনই, নবু ব্রহ্মানন্দ চকেুেি গম্ভীেোরব িুপ করে বরস েইরেন। ভ ন চনচন 

আেরম্ভে বাকযচট েুাঁরজ পারেন না। চনরবচদনা ভকৌনূহেী হর ়ে ভির ়ে েইরেন নাাঁে চদরক। 

নীেবনা কাটরে না ভদরে চনচনই ব্রহ্মানন্দরক প্রশ্ন কেরেন, আপচন আিারক চকেু বেরবন 

না  

  

িুে নুরে ব্রহ্মানন্দ বেরেন, েচগনী, নুচি চক এই ভবেু ়ে িঠরক োেবাস  আিারদে 

োিকৃষ্ণ সরে ে িেে িাও  

  

চনরবচদনা িিরক েুরু নুরে নাকারেন। এ কী অদু্ভন প্রশ্ন! স্বািীচজে প্রচনচট পদরেপ 

অনুসেি কোে জনযই চনচন এ ভদরে এরসরেন। স্বািীচজে চনরজে হারন গ ়ো এই িঠ, 

এই সঙ্ঘ, এে জনয স্বািীচজ কন পচে,ি করেরেন, চনরবচদনা চক সব সি ়ে স্বািীচজে 

সরে সরে থাারকনচন  এোরন এক সি ়ে িাঠ চেে, চবরদচে েক্তরদে টাকা ়ে জচি ভকনা 

হে, আরি আরি গর ়ে উঠে এন ব ়ে িঠ, স্বািীচজে ভিিা ়ে, স্বািীচজে বযচক্তরত্বে 

আকষযরিই টাকা এরসরে চবরদে ভথারক, চনরবচদনাও চক ভসই অথায সংগ্ররহ সহা ়েনা 

করেনচন  স্বািীচজ চিনী ়েবাে  েন আরিচেকা ়ে ভগরেন, নেন চনরবচদনারকও চক বহ 

জা ়েগা ়ে এই উরিরেয বক্তৃনা চদর ়ে ভব ়োরন হ ়েচন  এেন এিন প্রশ্ন উঠরন পারে ভ  

চনচন এই িঠরক োেবারসন চক না  

  

ব্রহ্মানন্দ আবাে বেরেন, জাচন, নুচি িন প্রাি চদর ়ে এোনকাে সব চকেু োেবাস, নবু, 

বেরন আিাে েুবই োোপ োগরে, কি হরে, না হরেও বেরনই হরব, নুচি আে এোরন 

এরসা না। নুচি এরে আিারদে েচন হরব! 

  

চনরবচদনা আনয স্বরে বরে উঠরেন, আচি এরে েচন হরব  

  

ব্রহ্মানন্দ বেরেন, ভনািাে কারজে ধাো বদরে ভগরে, নুচি এেন োজনীচনে সরে জচ ়েন 

হর ়ে পর ়েে, আিো সন্নযাসী, আিো োজনীচনে সরে ভকানও সংরব োেরন িাই না। 

নুচি ওকাকুো সারহবরক সরে করে আনন, চনচনও কী সব উগ্র িনবাদ প্রিাে করেন 

শুরনচে। আিো ভবেু ়ে িঠরক োজনীচনে আে ়ো বানারন িাই না।  
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চনরবচদনা বেরেন, ভস প্রশ্নই ওরঠ না। িরঠে সরে োজলনচনক কা যকোরপে ভকানও 

সম্পকয ভনই। ভসটা আিাে বযচক্তগন বযাপাে। স্বািীচজে সরে আিাে এ চবষর ়ে কথাা 

হর ়েরে, নকয হর ়েরে, চকন্তু চনচন ভনা আিারক আসরন বােি করেনচন। িাত্র কর ়েক চদন 

আরগ চনচন অসুা েেীে চনর ়েও আিাে বাচ ়েরন উপচান হর ়েচেরেন। আিারক িরঠ 

আসরন বেরেন, আচি এোি, চনচন চনরজে হারন আিারক আহা য প্রস্তুন করে চদরেন–  

  

ব্রহ্মানন্দ বেরেন, নরেন চেে পাহার ়েে িনন, ভস অরনক চকেু সািোরন পােন, এেন 

িরঠে ওপে  চদ পুচেরেে নজে পর ়ে না হরে সব চকেু নেনে হর ়ে  ারব। এোরন আে 

ভকউ আসরব না। এিচনরনই ভগাাঁ ়ো চহন্দুো আিারদে নারি অরনক চকেু বরে–  

  

চনরবচদনা বাধা চদর ়ে বেরেন, স্বািীচজ ভকানওচদনই ভগাাঁ ়ো চহন্দুরদে িনবাদ চকংবা হীন 

কুৎসা ভনা ়োক্কা কেরনন না। সন্নযাসীো চনজযন জেরে চকংবা চগচেকরে আ,ি বাচনর ়ে 

বসবাস কেরে শুধু আধযাচত্মক চিন্তা ়ে চনি হয থাাকরন পারেন। চকন্তু ভোকাের ়েে িরধয 

এেকি িঠ বাচনর ়ে থাাকরে আরেপারেে িানুষরদে সম্পরকয চক উদাসীন থাাকরন পারে  

িানুরষে অোব, অনাহাে, দুবযরেে ওপে েচক্তিারনে উৎপী ়েন, পোধীননাে গ্লাচন, এই 

সব চবষর ়ে স্বািীচজ স্ব ়েং চবিচেন হরনন না  এই সব দূে কোে ভিিাই চক োজনীচন  

  

ব্রহ্মানন্দ চনরবচদনাে কথাা ়ে কান না চদর ়ে বেরেন, সঙ্ঘ, িরঠে জনয নুচি  ন 

টাকাপ ়েসা নুরেে, এেনও ভনািাে নারি অরনক ভিক ও োফট আরস, ভস সব িরঠেই 

প্রাপয। ভসগুচে নুচি এোরন জিা করে ভদও ়োে বযবাা চনর ়ে অচবেরম্ব। এ  াবৎ ভনািাে 

বযচক্তগন উরদযারগ সংগৃহীন অথায নযা ়েন িরঠেই প্রাপয। ভনািাে িরঠ আসা- াও ়ো বন্ধ 

কোই  রথাি ন ়ে, চবচেন্ন সংবাদপরত্র ভনািাে একটা চববৃচন ভদও ়ো দেকাে ভ  নুচি 

ভবেু ়ে িরঠে সরে সিি সম্পকয চেন্ন করেে। 

  

চনরবচদনাে সিি অন্তোত্মা চিৎকাে করে বেরন িাইে, না, না, আচি এ সব িাচন না। 

এই িরঠে ওপে আপনারদে  নোচন অচধকাে আরে, আিাে অচধকােও ভকানও অংরে 

কি ন ়ে। আচি ভকন ভসই অচধকাে ো ়েব  আচি  েন ইরে আসব। ভ করে আিাে 
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প্রেু, আিাে স্বািীচজ ভেষ চনশ্বাস নযাগ করেরেন, আচি ভসোরন বরস থাাকব। চনচন 

আিারক কেনও ভের ়ে  ারবন না বরেচেরেন, ওই  েটা ়ে বসরে নবু আচি নাাঁে চকেুটা 

সাহি য পাব। 

  

ব্রহ্মানন্দ বেরেন, িরঠে সরে ভনািাে আে সম্পকয না থাাকরেও ভনািাে সরে আিারদে 

বযচক্তগন সম্পকয অেুণ্ণ থাাকরব— 

  

চনরবচদনা আে চকেুই শুনরেন না। োরগ নাাঁে েেীে জ্বেরে, চনচন নেনে করে ভনরি 

এরেন নীরি। অনয চদন ভকউ না ভকউ নাাঁরক ভনৌরকাে  াট প যন্ত ভপৌাঁ রে ভদ ়ে, ভেরষে 

চদরক স্বািীচজ চনরজ না এরেও সরে ভকানও ভোক চদরনন আে ওপরেে জানো চদর ়ে 

নাচকর ়ে থাাকরনন, আজ ভকউ এে না। চনরবচদনা বৃচিে িরধয একা ভদৌর ়ে িরে ভগরেন। 

  

অচব,ান্ত বৃচিে িরধয গোে ওপে চদর ়ে ভনৌরকা িরেরে বাগবাজাে  ারটে চদরক। 

চনরবচদনাে দু িেু চদর ়ে ঝরে প ়েরে অশ্রু। আজই চনচন প্রথাি কাাঁদরেন। 

  

বাচ ়ে চফরে নাাঁে িরন হে, এই চসদ্ধান্ত চক ব্রহ্মানরন্দে একাে, না িরঠে সকরেে  

ব্রহ্মানন্দ িঠাধযে হরেও এেকি সির ়ে চনি ়ে সকরেে সরে পোিেয কেরবন। স্বািী 

চবরবকানন্দে িৃনুযে সরে সরে চনরবচদনারক িঠ ভথারক নাচ ়ের ়ে ভদবাে বযাপাে সবাই 

ভিরন ভনরব  চনচন আো কেরন োগরেন, অনয ভকউ এরস বেরব,, না, ও সব েুরে  াও, 

নুচি আরগে িননই িরঠ আসরব, কারজে বযাপারে পোিেয ভদরব। ভসেকি ভকউ এে 

না, নরব কানা ুরষা ভোনা ভ রন োগে ভ  চনরবচদনা  চদ োজনীচনে সরে সিি সম্পকয 

বজযন করেন, ভসই ধেরনে ভোকজরনে সরে ভিোরিোও বন্ধ করে িরঠে চনরদযে ভিরন 

িরেন, না হরে নাাঁরক চফচের ়ে ভনও ়ো ভ রন পারে। এ কথাা শুনরেও চনরবচদনাে ভিজাজ 

দপ করে জ্বরে ওরঠ। এো বযচক্তস্বাধীননাে িূেয ভবারঝ না! ভদরেে স্বাধীননা অজযরনে 

জনয চনচন অনয অরনকরক উিুদ্ধ করেরেন, এেন চনরজ চপচের ়ে আসরবন  না, না হরনই 

পারে না। 
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চদনকনক পরে ব্রহ্মানরন্দে কাে ভথারক গম্ভীে সেকাচে ধেরনে চিচঠ এে। চনরবচদনা কী 

চসদ্ধান্ত চনর ়েরেন না চনচন জানরন িান। সংবাদপরত্রে চববৃচনে বযাপারে চনচন আে ভদচে 

কেরন িান না। 

  

সরে সরে চিচঠোচনে উত্তে না চদর ়ে চনরবচদনা িান কেরন ভগরেন। নােপে ধযারন 

বসরেন, িুচদ্রন িেুে অন্ধকারে বােবাে ভেরস উঠরে স্বািী চবরবকানন্দে িুে, অসুা 

হবাে আরগকাে ভসই চদবযকাচন্ত, উজ্জ্বে দুই িেু। চকন্তু শুধুই িুেেচব, না সবাক ন ়ে, 

স্বািীচজ নাাঁে চপ্র ়ে চেষযারক ভকানও চনরদযে চদরেন না। 

  

অরনকেি চাে হর ়ে বরস থাাকবাে পে চনরবচদনাে িন প্রোন্ত হর ়ে ভগে। ভবেু ়ে িরঠে 

সরে নাাঁে ভকানও প্রকাে িনচবরোধ বাইরে জানাজাচন হরে বহ ভোক িজা পারব, 

হাসাহাচস কেরব। িরঠে ভকানও প্রকাে েচন হ ়ে, এিন কাজ চনচন চকেুরনই কেরন 

পারেন না। ব্রহ্মানন্দ  া িান নাই হরব, িরঠে ওপে অচধকাে চনচন নযাগ কেরবন। 

টাকাপ ়েসা  া আরে, না পাইপ ়েসা প যন্ত চহরসব করে িুচকর ়ে ভদরবন িরঠে কারে। 

  

কাগজ কেি চনর ়ে চনচন চিচঠ চেেরন বসরেন এে পে। একচট চিচঠরন ব্রহ্মানন্দরক 

স,দ্ধোরব জানারেন,  নই ভবদনাদা ়েক ভহাক, নবু আপচন ভ  বযবাা গ্রহি কেরন িান, 

না আচি ভিরন চনোি। প্রচনচদন ,ীোিকৃষ্ণ ও আিাে চপ্র ়ে গুরুে েমিতাবরেরষে ভবদীিূরে 

আিাে োেবাসা ও ,দ্ধা চনরবদন কেরন েুেরবন না। 

  

সংবাদপরত্রে জনযও একচট চববৃচনরন চেেরেন, নাাঁে েচবষযৎ কিযধাো সমূ্পিয নাাঁেই 

বযচক্তগন, োিকৃষ্ণ সরঙ্ঘে চনরদযরেে সরে এে ভকানও সম্পকয থাাকরব না। কারেই 

অিৃনবাজাে পচত্রকাে অচফস, চববৃচনচট পাচঠর ়ে চদরেন ভসোরন। 

  

গুরুভ্রানারদে সরেও সম্পকয েইে না, এেন আে ভকউ ভনই। কাে কারে প্রাি েুরে দুরটা 

কথাা বেরবন  জগদীে আে অবো এেন কেকানা ়ে ের ়েরেন বরট, চকন্তু ওাঁোও 

োজনীচনে সরে জ ়োরন িান না। 
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চনরবচদনাে এেন িেরব কী করে  নাাঁে চনজস্ব সম্বে চকেু ভনই। স্বািীচজে সহর াচগনী 

চহরসরব কাজ কেচেরেন বরে চবরদচে েক্তো নাাঁে োদযবস্তু-বাসাারনে জনয িারস িারস 

টাকা চদরনন, এেন নীচনগনোরব ভস টাকা চনচন চনরন পারেন না, সব টাকাই সরঙ্ঘে 

প্রাপয। একচট অনাথা আ,ি ও একচট চবধবা আ,ি ভোোে জনয চবরদে ভথারক চকেু টাকা 

সংগ্রহ করে এরনচেরেন, ওই সব িাোবাে অচধকােও আে নাাঁে ভনই, ভস টাকাও সঙ্ঘরক 

ভফেন চদরন হরব। না হরে চনরবচদনাে েচবষযৎ কী  ভদো  াক, বই চেরে চকেু চকেু 

উপাজযন কো  া ়ে চক না। চকেুরনই চনচন হাে ভিরন চফরে  ারবন না, এই োেনই ভনা 

নাাঁে ভদে। 

  

িারঝ িারঝ অনয ভোকজন চকেু চকেু আরস। স্বািীচজে ভোট োই েূরপন এরে নাাঁে োে 

োরগ, এে িুরেে গ ়েরন, পাে চফরে নাকারনা ়ে স্বািীচজে চকেুটা আদে আরে। চকন্তু 

ভেরেচটরক পেন্দ কো েক্ত, নাে বযবহাে উদ্ধন ধেরনে, অল্প বর ়েস, নবু িযাটাং িযাটাং 

কথাা বরে। একচদন দীরনেিন্দ্র ভসন নারি একজন ভেেকও এরস উপচান হর ়েচেে। 

চনরবচদনা নাে সরে আোপ কচের ়ে ভদবাে সি ়ে বরেচেরেন, ইচন স্বািী চবরবকানন্দে 

ভোট োই। েূরপন অিচন িাথাা ঝাাঁচকর ়ে বরেচেে, আিারক সব সি ়ে চবরবকানন্দে োই 

বেরন হরব ভকন, আচি েূরপন্দ্রনাথা দত্ত, এই পচেি ়েটাই  রথাি! 

  

েূরপরনে িরধয নবু ভদেরপ্ররিে আাঁি আরে, দীরনরেে িরধয নাও ভনই। ভস বাংো 

সাচহরনযে ইচনহারসে উপাদান ও নানা ভোককাচহনী েুাঁরজ েুাঁরজ বাে কেরে, ভসটা 

প্রেংসনী ়ে বরট, চকন্তু নাে বযচক্তত্ব বরে চকেু ভনই। একচদন দীরনেিরন্দ্রে সরে চনরবচদনা 

বাগবাজারেে োিা চদর ়ে হাাঁটচেরেন, হঠাৎ একটা েযাপা ষা ়ে না ়ো করে এে। অিচন 

চনরজে প্রাি বাাঁিাবাে জনয ভিাাঁ ভিাাঁ করে ভদৌ ়ে, িােে দীরনে, চনরবচদনাে কী হে, না 

চফরেও ভদেে না! এই চক পুরুষিানুষ, এ ভ  অবো নােীেও অধি! এক-এক সি ়ে 

দীরনে োজনীচন চনর ়ে কথাা বেরন  া ়ে, নেন ভবাঝা  া ়ে, এ চবষর ়ে নাে সািানয জ্ঞানও 

ভনই। িারঝ িারঝ চনরবচদনা ধিক না চদর ়ে পারেন না, চনচন বরেন, আপচন িুপ করুন 
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ভনা। ভ  চবষর ়ে চকেু জারনন না, ভস চবষর ়ে কথাা বেরবন না। বেং সাচহনয চবষর ়ে  া 

বোে আরে, বেুন। 

  

একচদন সকােরবো সাইরকরে ভিরপ একজন ইংরেজ  ুবক এে ভদো কেরন। কৃেকা ়ে 

দী য েেীে, বুচদ্ধদীি িুরোচনরন চকেুটা সােেযও ের ়েরে, এ ভদরেে অচধকাংে ইংরেরজে 

িনন অহংকােী োব-েচে ভনই। চনরবচদনা একটু চবচমিতন হরেন। েহেবাসী ইংরেজ 

সিারজে আিন্ত্ররি নাাঁরক িারঝ িারঝ দু-একটা আসরে ভ রন হ ়ে বরট, চকন্তু চনচন ভ  

োসক ভ,িীে ভকউ নন না বুচঝর ়ে ভদবাে জনয চনচন সারহবপা ়ো ়ে থাারকন না, উত্তে 

কেকানাে চ চঞ্জ গচেে িরধয এ বাচ ়েরন চনরজরক িাচনর ়ে চনর ়েরেন। এোরন সিোিে 

ভকানও ইংরেজ পুরুষ েিিী নাাঁে কারে আরস না। 

  

 ুবকচট চবনীনোরব জানাে ভ , আরগ ভথারক েবে না চদর ়ে িরে আসাে জনয ভস দুুঃচেন। 

নাে নাি সযািুর ়েে ভক ে যাটচক্লফ, ভস দা ভিটসিযান পচত্রকাে সহকােী সম্পাদক, েিন 

ভথারক চকেুচদন িাত্র আরগ এ ভদরে এরসরে। ভস চনরবচদনাে সরে আোপ-পচেি ়ে কেরন 

িা ়ে। 

  

চনরবচদনা বেরেন, আিাে এেনও প্রানোে হ ়েচন, নুচি আিাে সরে ভ াগ দাও। নুচি 

আিাে কথাা জানরে কী করে  

  

ে যাটচক্লফ বেে, কর ়েক চদন আরগ োউ ন চিরট একচট িার ়েে আসরে আপনারক 

ভদরেচে। অরনক ভোকজন চেে, আপচন হ ়েরনা আিারক েে করেনচন। ভসোরন 

আপনারক চকেু বেরন বো হর ়েচেে, আপনাে বক্তৃনা শুরন আচি দারুি িিরক ভগচে। এ 

ভদরে এরস এেকি কথাা আচি আরগ আিাে ভকানও স্বরদেবাসীে িুরে শুচনচন। আচি 

ননুন এরসচে, সবাই আিারক ভবাঝাবাে ভিিা করে ভ  এ ভদরেে ভোকো কন োোপ, 

চিরথাযবাদী ও েণ্ড, ভির ়েরদে ওপে সাঙ্ঘাচনক অনযািাে করে, ভির ়েোও অরবাধ ও 

কুসংস্কৃােগ্রি! আপচন অনগুচে ইংরেজ েদ্ররোক-েদ্রিচহোে সািরন অকুরনাের ়ে 

বেরেন, ইংরেজোই চকেু ভবারঝ না। এ ভদরেে নােীরদে ভগৌেবি ়ে ঐচনহয, ভসবাে 
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আদেয ও িানচবকনাে চদকগুচে গেীেোরব জানাে ভিিাও করে না, ওপে ওপে চকেু 

বযাপাে ভদরে চনরন্দ করে। শুধু নাই ন ়ে, োসকর,িী োেনী ়ে সিারজে অরনক োে 

োে েীচন ধ্বংস করে চদরে। আচি শুরন এরকবারে িচম্ভন। 

  

চনরবচদনা চমিতনহারসয চজরজ্ঞস কেরেন, নুচি ভিটসিযান পচত্রকা ়ে চঠক কী কাজ করো  

  

 ে যাটচক্লফ বেে, প্রধানন সম্পাদকী ়ে ভেোরনাে জনয আিারক আনারনা হর ়েরে। 
  

চনরবচদনা বেরেন, নুচি  চদ পাকয চিট-োউ ন চিরটে সিারজ ভ াোরফো করো, না 

হরে এ ভদে সম্পরকয চকেুই জানরন পােরব না। সেকাচে বক্তবয ও ইংরেজ সিারজে 

একরপরে িন্তবযই ভনািাে ভেো ়ে ফুরট উঠরব। ভসটা চক  থাাথায সাংবাচদকনা! 

সম্পাদকী ়ে ভেেক এ ভদরেে িানুষ, নারদে আিাে-বযবহাে, নারদে আো-আকানা-

অচের ারগে কথাা জানরব না  

  

ে যাটচক্লফ বেে, জানবাে ভিিা কেচে। ভসই জনযই আচি সি ়ে ভপরেই বাইসাইরকে 

চনর ়ে সাো েহে  ুরে ভব ়োই। ভনচটে পা ়োরনও আচস। গ্রািািরেও  াবাে ইরে আরে! 

  

চনরবচদনা বেরেন, ইংরেজরদে পত্র-পচত্রকাগুচে সবই সেকারেে ধািাধো। ে য কাজযন 

কী সব কাণ্ডকােোনা শুরু করেরেন, নুচি না সিথাযন করো  ভোকটা কী সা াচনক 

অহংকােী। এ ভদরেে িানুষরদে িানুষ বরেই িরন করে না। ওে োবেচে ভদরে িরন 

হ ়ে, ইংরেজো ভ ন আেও এক হাজাে বেে এই ভদে োসন কেরব। কেকানা 

করপযারেেরনে কী হাে কেে! ভদেী ়ে ভোকরদে হারন আেও চকেু েিনা ভদবাে বদরে 

বেং উরে নারদে সংেযা কচির ়ে চদে। চেো বযবাারক পরুোপুচে সেকাচে িারপ োেরন 

িা ়ে। চদচল্লরন আবাে দেবাে বসরন িরেরে, শুধু শুধু কন টাকাে অপবয ়ে হরব, সব এ 

ভদরেেই টাকা! 

  

ে যাটচক্লফ বেে, আপচন আিারদে পচত্রকা ়ে চেেরবন  
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চনরবচদনা েুরু নুরে চজরজ্ঞস কেরেন, আচি! আিারক ভনািারদে পচত্রকা ়ে চেেরন 

ভদরব  

  

ে যাটচক্লফ বেে, আচি বযবাা কেব। এে িরধয আপনাে দু-একচট েিনা আচি পর ়েচে। 

আপনাে োষাে ভজাে আরে। 

  

চনরবচদনা েুচেই হরেন এ প্রিারব। ভিটসিযান অচন েচক্তোেী পচত্রকা, নাে িাধযরি 

চনরজে কথাা বেরন পােরে োসকর,িীে চকেুটা টনক ন ়েরব। নাাঁে জীচবকােও োচনকটা 

সুোহা হরব। 

  

িার ়েে ভটচবরে বরস নানা েকি গল্প হে। কেকানাে ইংরেজ সিারজ ে যাটচক্লরফে িনন 

িুক্তিনা িানুষ দুেযে। এেকি িানুরষে সরে কথাা বরে আনন্দ পাও ়ো  া ়ে। 

  

ওকাকুো কর ়েক চদরনে জনয বাইরে চগর ়েচেরেন, চনচন চফরে আসরনই নাাঁে সরে কারজ 

ঝাাঁচপর ়ে প ়েরেন চনরবচদনা। োিকৃষ্ণ সে  ও ভবেু ়ে িরঠে সরে সম্পকয চেন্ন হর ়ে  াবাে 

বযাপােটা নাাঁে প্রারি েুব ভবরজরে। চকেুরনই ভিরন চনরন পােচেরেন না, কারজে িরধয 

 ুরব থাাকরে নবু ভসটা ভোো  া ়ে। আে ভ -জনয সরঙ্ঘে গুরুোইরদে সরে িনরেদ, 

ভসই কােিটারকই সাথাযক করে নুেরন হরব। শুধু আধযাচত্মকনাে পচেরপাষি ন ়ে, এেন 

এ ভদরেে পরে ভবচে প্রর ়োজন পোধীননাে গ্লাচন ভথারক িুচক্ত। নাে জনয িাই স্বাধীননা 

সংগ্রারিে প্রস্তুচন। নাে জনয শুধু সো-সচিচন বা বক্তৃনা ়ে হরব না, িাই সেস্ত্র অেুযিান।  

  

ওকাকুোে এচে ়োে ঐকয নীচন অরনকরকই না ়ো চদর ়েরে। োেন পোধীন, চকন্তু নাে 

সংগ্রারিে সাচথা চহরসরব অনয ভদেগুচে পারে এরস দাাঁ ়োরব, নাো অস্ত্র ভদরব। সিগ্র 

এচে ়োে ভদেগুচে একরজাট হরে ইওরোপী ়ে েচক্তগুচে ের ়ে পাোরব। এচে ়োে োগয 

চন ়েন্ত্রি কেরব এচে ়োবাসীোই। এ জনয অচিরেই দেকাে োেরনে সবযাত্মক প্রস্তুচন। 

  

চনরবচদনা ওকাকুোরক চনর ়ে  ুেরন োগরেন চবচেন্ন গুি সচিচনে আে ়ো ়ে। বযাচেিাে 

প্রিথানাথা চিরত্রে অনুেীেন সচিচনে ভেরেো  রথাি উৎসাহী। প্রিথা চিত্র এেন বৃদ্ধ 
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হর ়েরেন, চকন্তু ভদরোদ্ধারেে ভনজ একটুও করিচন। কেকানা ো ়ো বচেোরেও নাাঁে 

সংগঠন আরে। সাকুযোে ভোর   নীন বরন্দযাপাধযার ়েে ভিোো ভদরেে জনয প্রাি চদরনও 

প্রস্তুন। অচেজান ভ,িীরদে িরধযও ভকউ ভকউ স্বাধীননা সংগ্রারি ভগাপন সিথাযন 

জানারেন। একজন ধনী বযচক্ত, চনরজে নাি না জাচনর ়ে ভোক িােফন ভ াষিা করেরেন 

ভ , গুি সচিচনে ভেরেো  চদ অন্তন একজন উ্চপপদা ইংরেজ কিযিােীরকও েুন কেরন 

পারে, না হরে চনচন এক হাজাে টাকা পুেস্কৃাে ভদরবন। অথাযাৎ চনচন চবপ্লবীরদে েচক্ত 

পেীো কেরন িান।  নীন বযানাচজযে দরেে দু-িােজন  ুবক এেনই এ িযারেঞ্জ গ্রহি 

কেরন িা ়ে। 

  

সেো ভ াষারেে িরনাোব চনরবচদনা এেনও বুঝরন পােরেন না। সেোে দে ভ  উৎসব 

অনুষ্ঠারনই ভবচে আগ্রহী, োচঠ ভেো, ভোো ভেোে িিযা ভ  িেরে, না ভ ন অরনকটা 

েরেে। প্রদেযনীে জনয। সেো এক সি ়ে রুচ  ়ো য চকপচেে-রক  ুর ়েে ে ়োে জনয 

আহ্বান জানারন ভির ়েচেে। একচট গরল্প চকপচেং বাোচেরদে েীরু, কাপুরুষ, চগিে বরে 

গাচে চদর ়েচেে, এক বাোচে আই চস এস অচফসাে পাঠান চবরদ্রারহে সি ়ে ের ়ে পাোরন 

চগর ়ে ধো পর ়ে, নােপে নাে িুণু্ড ভকরট বেযা ফেরক ভগাঁরথা ভ াোরনা হর ়েচেে এক 

েহরেে পরথা পরথা। ভসই গল্প পাঠ করে সেোে েক্ত টগবগ করে ফুরটচেে, চকপচেংরক 

ভস চিচঠ চেরেচেে, পাাঁি বেে বারদ একজন বাোচে  ুবরকে সরে চকপচেং এরস বন্দুক, 

নরো ়োে অথাবা ভ -রকানও অরস্ত্র ের ়ে  াক। ভস চিচঠ অবেয পাঠারনা হ ়েচন, নােপে 

পাাঁি বেে ভকরট ভগরে, চকন্তু সেো এেনও প্রনযে সংগ্রারিে কথাা উঠরেই ইনিন করে। 

  

বরোদাে অেচবন্দ ভ াষ  নীন বযানাচজযে দেচটে িন্ত্রগুরু। ভসই দরেে বােীন্দ্র, ভহিিন্দ্র, 

েেন নারি  ুবকরদে সরে চনরবচদনা ও ওকাকুোে প্রা ়েই আরোিনা হ ়ে। এো প্রা ়েই 

প্রশ্ন করে, করব শুরু হরব সংগ্রাি  ভকানও ইংরেরজে ওপে আ ান হানাে জনয এো 

অচাে। শুধু ভহিিন্দ্র একচদন সরন্দহ প্রকাে করে বেে, আিো ভ  শুরনচেোি, োেরনে 

অনযানয অিরে গুি সচিচনগুচে এিন চক পাহার ়েে আচদবাসীোও সেস্ত্র চবপ্লরবে জনয 

প্রস্তুন, বাংোরনই ভনিন চকেু সংগঠন এেনও ভনই, চকন্তু চিস ভনাবে, নাে প্রিাি 
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ভকাথাা ়ে  অনয ভকানও অিরেে গুি সচিচনে সরে ভনা আিারদে ভ াগার াগ হে না 

এেনও!  

  

ওকাকুো নারদে আশ্বাস চদরেন। অনয প্ররদরেে দেগুচেে সরে ভ াগার ারগে জনয চনচন 

এক িারসে সফরে ভবচের ়ে প ়েরেন। সরে চনর ়ে ভগরেন সুরেন ঠাকুেরক।  াত্রাে সি ়ে 

চনচন সহারসয চনরবচদনারক বেরেন,  চদ আচি পরথা েুন হর ়ে না  াই, না হরে অবেযই 

সফে হর ়ে চফরে আসব।  চদ চফরে না আচস, আিাে কার যে সব োে নুচি ভনরব। 

  

এ কথাা শুরন চনরবচদনাে বে ভকাঁরপ উঠে। না, না, িেি প্রস্তুচন পরবয এই বীে না ়েরকে 

েুন হও ়ো চকেুরনই িেরব না। ওকাকুো  ারন সাবধারন থাারকন, োে ভহারটরে অবাান 

কেরন পারেন, এ জনয চনরবচদনা নাাঁে হারন নুরে চদরেন এক হাজাে টাকা। 

  

এই টাকা িরঠে ন ়ে, চনরবচদনাে চনজস্বও ন ়ে। ভজা িযাকোউ  নাাঁরক চন ়েচিন টাকা 

পাঠারেন। একিাত্র ভজা-রকই চনরবচদনা অকপরট চনরজে সব কথাা জানারন পারেন 

চিচঠরন। ভবেু ়ে িরঠে সন্নযাসীো স্বািীচজে িৃনুযে পে এেনও কান্নাকাচট ও পূজা-প্রাথাযনা ়ে 

 ুরব আরে। স্বািীচজ অসুা অবাা ়ে ও ভঝাাঁরকে িাথাা ়ে োজনীচনে চবরুরদ্ধ  া বরেচেরেন, 

ভসটারকই ওো ধরে বরস আরে, এ ভদরেে জনয স্বািীচজে সািচগ্রক চিন্তা ওরদে িাথাা ়ে 

ভনই। ওকাকুোে সরে চনরবচদনা এেন ভকান বযাপারে জচ ়েন না ভজা িযাকোউ  

জারনন। ওকাকুোে জীবন াত্রা বয ়েবহে, ভস েেি ভজাগারন ভজাে আপচত্ত ভনই। 

  

ওকাকুো ‘আইচ  ়োেস অফ দা ইি’ নারি আে একচট বই চেেরেন, ভস কারজও সাহা য 

কেরেন চনরবচদনা। বাইরে  াবাে আরগ ওকাকুো পাণু্ডচেচপ ভেরে ভগরেন চনরবচদনাে 

কারে, চনচন নাে োষা আরদযাপান্ত সংরোধন কেরন োগরেন। এই বইরনও আরে 

এচে ়োে একাত্মনাে আদরেযে কথাা, এেকি বইর ়েে চবরেষ প্রর ়োজনী ়েনা আরে 

চবপ্লবীরদে কারে। 
  

ভেোপ ়ো ও চবপ্লবীরদে সরে চন ়েচিন ভ াগার ারগে কাজ করে  ারেন চনরবচদনা, চকন্তু 

এক চদরনে জনযও নাাঁে অচন চপ্র ়ে গুরুে কথাা ভোরেনচন। স্বািী চবরবকানন্দ নাাঁে 
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জীবনসবযস্ব। চনরবচদনাে দৃঢ়ে চবশ্বাস, চনচন এেনও  া চকেু কেরেন, সবই নাাঁে গুরুে 

কাজ। এ ভদরেে িানুষরক চনচন গেীেোরব োেবাসরনন, এ ভদরেে িানুরষে 

পোধীননাে ভিান চক চনচন িাইরনন না  

  

ওকাকুো চফরে এরেন চনচবযরেই। চকন্তু অনযানয অিরেে চবপ্লব প্রস্তুচন সম্পরকয চবরেষ 

চকেু বেরন িান না। সব চকেুই েহসযি ়ে করে োোে চদরক নাাঁে ভঝাাঁক। চজরজ্ঞস কেরেই 

বরেন, সব চঠক আরে, বারুরদে আগুরনে িনন এোরন একবাে আগুন োগরেই সাো 

োেরন দপ করে আগুন জ্বরে উঠরব একসরে। চকন্তু এোরন শুরু হরব করব  

  

ওকাকুোে িচেরত্রে আে একটা চদকও চনরবচদনাে নজরে প ়েে। চনরবচদনাে িন 

একিুেী, এেন চবপ্লব চিন্তা ো ়ো অনয চকেু নাাঁে িাথাা ়ে ভনই। চকন্তু ওকাকুো চেল্পেচসক, 

চবপ্লরবে কথাা বেরন বেরন এক-এক সি ়ে চনচন আবাে চেল্প চবষ ়েক আরোিনা ়ে ি হয 

হর ়ে  ান। ঠাকুেবাচ ়েে গগরনন্দ্র, অবনীরন্দ্রে সরে অরনক সি ়ে কাটান। চবপ্লরবে সরে 

 ুক্ত হরে ভ  জীবরনে অনয উপরোগ বাদ চদরন হরব, এিন চনচন িরন করেন না। ব্রযাচি 

ও চসগারেরটে জনয নাাঁে অরনক টাকা েেি হ ়ে। নােীরদে সে চনচন চবরেষ পেন্দ করেন। 

  

বাচেগরঞ্জ সেোরদে বাচ ়েরন ভগরে ওকাকুো আে উঠরনই িান না। ওোনকাে ভেরেো 

ওকাকুোরক ভ ন িাথাা ়ে করে নারি। কী করে ভ ন েরট ভগরে, ওকাকুোই এ  ুরগে কচে 

অবনাে। পীন ভদে ভথারকই ভনা কচেে আসাে কথাা। ভকউ ভকউ নাাঁরক কৃষ্ণ বেরনও 

শুরু করেরে। 

  

এ সব চনরবচদনাে আরগ োেই োগন। চকন্তু এেন সেো ভ াষারেে সাহি য আে নাাঁে 

পেন্দ হ ়ে না। ও বাচ ়েরন বরস শুধু কথাাে ফুেচক ে ়োরনা ভ ন সির ়েে অপবয ়ে। 

  

ওকাকুো ভিৌেচেরন এক বাচ ়েরন অচনচথা হর ়ে আরেন। সুন্দে সাজারনা ভগাোরনা প্ররকাষ্ঠ, 

ভসোরন চবোচসনাে ভকানও দ্ররবযেই অোব ভনই। একচদন ভসোরন চনরবচদনা এরসরেন 

‘আইচ  ়োেস অফ দা ইি’ গ্রন্থচটে পচেিাজযনা চবষর ়ে আরোিনা কেরন। ওকাকুো ব্রযাচি 
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পান কেরন কেরন শুনরেন, হারন জ্বেন্ত চসগারেট। চনরবচদনাে সাহার যে জনয চনচন 

উচ্ছ্বচসন। চনরবচদনাে ইংরেচজ োষা ়ে বক্তবযগুচে অরনক সুরবাধয ও উজ্জ্বে হর ়ে উরঠরে। 

  

হঠাৎ এক সি ়ে হারনে চসগারেট চনচবর ়ে ওকাকুো উরঠ চগর ়ে চনরবচদনাে দু কাাঁরধ হান 

োেরেন। িৃদু টান চদরেন চনরজে বুরকে চদরক। 

  

পাংশু হর ়ে ভগে চনরবচদনাে িুে। চেটরক সরে চগর ়ে বেরেন, এ কী!  

  

চকেুটা অপ্রস্তুন হর ়ে ওকাকুো বেরেন, না, না, আিাে ভকানও অসৎ উরিেয ভনই! 

  

চনরবচদনা আেও সরে চগর ়ে ভদও ়োরে ভঠস চদর ়ে বেরেন, আপচন, আপচন আিারক স্পেয 

কেরেন  

  

ওকাকুো বেরেন, ভনািাে এই অপূবয রূপ ভদরে, ভনািাে িুরে চবরকরেে ভোদ পর ়েরে, 

ভদবী প্রচনিাে িনন নুচি সুন্দে…চিস ভনাবে, আিাে ভকানও কুিনেব ভনই, নুচি, নুচি 

আিারক চববাহ কেরব  আচি ননজানু হর ়ে ভনািাে পাচিপ্রাথাযী! 
  

চনরবচদনাে দুই িরে অচ হযস্ফুচেে ভদো চদে। বরে কী ভোকটা! চনচন ভক, না চক এই 

জাপাচন েদ্ররোকচট জারন না  চনচন োিকৃষ্ণ-চবরবকানন্দে চনরবচদনা। চবরবকানন্দে 

িনন িানুরষে  চনষ্ঠ সাচন্নরধয ভ  এরসরে, ভস কেনও অনয পুরুষরক কািনা কেরন 

পারে! প্রথাি প্রথাি স্বািীচজরক অচন আপন করে ভপরন ভির ়েচেরেন চনরবচদনা। নেনও 

সন্নযাসীে জীবন সম্পরকয নাাঁে সচঠক জ্ঞান চেে না। স্বািীচজে সরে নাে সম্পকয শুধুই গুরু 

চেরষযে, এিচন নােী-পুরুরষে িনন হরন পারে না  একচদন ভসাজাসুচজ প্রা ়ে ভকাঁরদ উরঠ 

প্রশ্ন করেচেরেন স্বািীচজরক, আিো সাধােি নােী পুরুরষে িনন হরন পাচে না! 

  

ভস প্ররশ্নে গঢ়োথায বুরঝচেরেন স্বািীচজ। চনরবচদনা ভ ন বেরন ভির ়েচেরেন, ,ীোিকৃষ্ণও 

ভনা চববাচহন চেরেন, নারন নাাঁে সাধনা ়ে ভনা ভকানও বাধা হ ়েচন।  

  

স্বািীচজ গম্ভীেোরব বরেচেরেন, আচি না পাচে না িাগযট, আচি োিকৃষ্ণ পেিহংস নই! 
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আেও চকেু কথাা হর ়েচেে। স্বািীচজ বােবাে ভিাে চফচের ়ে চনচেরেন চনরবচদনাে িুে 

ভথারক। নাাঁে িরনে িরধয ভ  ঝ ়ে বইরে, না ভবাঝা  া ়ে, বােবাে িাথাা ভনর ়ে বেচেরেন, 

না, না না। না হ ়ে না িাগযট! এরদরেে িানষু বুঝরব না। 

  

এে পে স্বািীচজ নাাঁরক আজীবন ব্রহ্মিাচেিী থাাকাে দীো চদর ়ে চেরেন। নাে ভথারক চবিুযন 

হবাে ভকানও প্রশ্নই ওরঠ না। 

  

চনরবচদনা একটুেি ওকাকুোে চদরক ভির ়ে েইরেন। চনশ্বাস অচন উষ্ণ। নীব্রোরব 

বেরেন, আপচন চববাহ কেরন িান  এে আরগ আে কনজরনে কারে প্রিাব করেচেরেন  

সেোরদে বাচ ়েরন চপ্র ়েংবদাে সরে আপনাে ভপ্রি ভপ্রি োব চক আিাে নজরে পর ়েচন  

ও বাচ ়েরন ন ়েনিচি নারি একচট অচেরনত্রীরক ভদরেও আপচন িুগ্ধ হর ়েচেরেন, নারক 

বােবাে ভদোে জনযই ওোরন  ান। এিনকী সেোে কােও আপচন চবর ়েে প্রিাব 

চদর ়েচেরেন, ভস োচজ হ ়েচন শুরনচে। আপচন চক এ ভদরে চবপ্লব কেরন এরসরেন, না 

ভপ্রি কেরন এরসরেন। 

  

ওকাকুো চকেু বেরন ভ রনই চনরবচদনা নাাঁরক বাধা চদর ়ে আবাে বেরেন, চবপ্লরবে এন 

উরদযাগ আর ়োজন, সবই আপনাে কথাাে কথাা  এন চদরন কনটুকু এচগর ়েচে আিো  

ভকান ভকান ভদে আিারদে অস্ত্র সাহা য কেরব  ভকানও চিেই ভনই, সবই আপনাে গল্প! 

এচে ়োে একাত্মনাে ভ  নত্ত্ব, নাও আসরে ইউরোচপ ়োনরদে নাচ ়ের ়ে চদর ়ে জাপারনে 

আচধপনয চবিারেে ভিিা, নাই না  জাপান সব ভির ়ে ব ়ে হরব, জাপান হরব এচে ়োে 

প্রেু! 

  

চনরবচদনাে িুদ্ধ বাকযাবচেে ভনার ়ে ওকাকুোে সব  ুচক্তই দুবযে হর ়ে ভগে। চনচন চবরেষ 

চকেু বেরন পােরেন না। ই এক সি ়ে ভথারি চগর ়ে চনরবচদনা বেরেন, আপনাে সরে 

আে আিাে ভদো হরব না। 

  

চনচন দ্রুন ভবচের ়ে ভগরেন ভসোন ভথারক।  
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সচনযই আে ভদো হে না। সিি চবপ্লব উরদযারগ জোঞ্জচে চদর ়ে ওকাকুোও কর ়েকচদন 

পেই চফরে ভগরেন জাপারন। 

৬৮. সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েচট 

সাকুযোে ভোর ে বাচ ়েচটে একনো ়ে দুচট ভদাকান ে। একচট দেকিয োণ্ডাে, অনযচট 

ভহাচিওপযাচথা ওষুরধে, সাোচদন েচেিােরদে চে ়ে ভেরগ থাারক। দুচট ভদাকারনে িাঝোন 

চদর ়ে ওপরে ওঠাে চসাঁচ ়ে, অন্ধকাে িনন, ভেচেং োো। ভবে পুোনন আিরেে বাচ ়ে, 

গৃহস্বািী এক সি ়ে ভদানো ়ে থাাকরনন, এেন আে একচট গৃহ চনিযাি করে বউবাজারেে 

সম্রান্ত অিরে উরঠ ভগরেন, আপানন কর ়েক িাস  াবৎ সিগ্র ভদানোচট নাোবন্ধ 

অবাারনই ের ়েরে। চনননো ়ে, আপানদৃচিরন একচট সাধােি, চনেীহ ব্রাহ্মি পচেবারেে 

বাস। স্বািী, স্ত্রী ও েচগনীরক চনর ়ে ভোট সংসাে, আে ের ়েরে সবযেরিে ফেিাে-োটা 

এক বােক েৃনয।  ে ের ়েরে িােোনা, সািরন ও ভপেরন দুচট বাোন্দা, োন্না ে, োাঁ ়োে 

 ে, িারনে  ে, ো ়ো বারো টাকা। ভকউ জারন না, এটাই গুি সচিচনে ভকন্দ্র। সচিচনে 

সদসযো চনরজো নাি চদর ়েরে, আে ়ো।। 

  

চদরনে ভবো পােনপরে ভকউ আরস না। আনারগানা শুরু হ ়ে সন্ধযাে চকেুটা পরে।  েন 

ভদাকান- েগুচে বন্ধ হর ়ে  া ়ে। চদরনে ভবো  চদ কারুরক আসরন হ ়ে, নরব আরস 

ফুেবাবুচট ভসরজ, চগরে কো পানো কাচিজ পরে ও ধুচনে ভকাাঁিাচট হারন ধরে, ভ ন 

চনননোে  নীনবাবুে আত্মী ়ে। 

  

 নীনবাবুে েম্বা-িও ়ো বেোেী ভদহ হরেও গো ়ে কপরন ও রুদ্রারেে িাো ভঝারে, 

কপারে িন্দরনে চনেক, িারঝ িারঝ বাোন্দা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে সংস্কৃৃন ভোক আও ়োন, এই 

পল্লীে িানুষ নারক সাচত্ত্বক ব্রাহ্মি বরেই জারন। েেন প্রথাি ভ চদন এরসচেে, ভসচদন 

 নীন একটা ফাাঁকা  রে, িােরকািা ভিরে ধুচন পরে, োচে গার ়ে একটা নরো ়োে হারন 

দাাঁচ ়ের ়ে চেে। ভ ন োিা ়েি-িহাোেরনে ভকানও িচেত্র। 
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েেন এোরন ভহিিরন্দ্রে সরে প্রা ়েই আরস। অনযরদে িরধয আরস বােী, নাে িািা 

সরনযন্দ্র, ভদবব্রন বসু নারি একজন ভবে চেচেন  ুবক, েূরপন্দ্র দত্ত, োেহচে সেকাে, 

অচিনচবিি ভগাস্বািী ও আেও কর ়েকজন। এই আে ়ো ়ে অস্ত্রেরস্ত্রে িরধয আরে দু’োচন 

নরো ়োে, ভগাটা দরেক োচঠ ও একচট চপিে। এই সব অস্ত্র িােনা ়ে প্রাক্তন কসচনক 

 নীনই সবরির ়ে দে। িারঝ িারঝ ভস একটা নরো ়োে হারন চনর ়ে অনয সদসযরদে 

বরে, ভক কনোচন চেেরে, নাে পেীো দাও। আিাে সরে ের ়ো! েেনরকও ে ়েরন 

হর ়েরে কর ়েকবাে, বোই বাহেয, একটু পরেই ভস েরি েে চদর ়েরে। অনয ভকউ  নীরনে 

সরে এাঁরট উঠরন পারে না। জ ়েী হর ়ে  নীন সগরবয উরু িাপ ়ো ়ে। েেরনে িরন হ ়ে, 

অনযরদে অস্ত্র প্রর ়োগ চেো ভদবাে বদরে  নীন ভ ন চনরজে ভ,ষ্ঠত্ব প্রিাি কেবাে জনযই 

ভবচে বযি। 

  

আজ সাোচদন বৃচি, সন্ধযাে পে পথা এরকবারে জনিানব েূনয। বানারস ভবে েীন েীন 

োব। ভহি উরঠরে কনযও ়োচেস চিরট এক আত্মীর ়েে বাচ ়েরন, কাোকাচে একচট ভিস 

বাচ ়েরন জা ়েগা করে চনর ়েরে েেন। এই ভিরসে ভোরকো অচফস-কাোচে ভথারক চফরে 

আসাে পে ভকউ েুচে, ভকউ ভঠরো-ধুচন পরে ভন ়ে, নােপে সি ়ে কাটাবাে জনয বদ 

েচসকনা ়ে ভিরন ওরঠ। ভকউ ভকউ কুৎচসন অেেচে করে নারি। ভিসবাসীরদে নােীবচজযন 

জীবন, নাই নারদে অচধকাংে কথাাবানযাই নােী চটন, আচদেসাত্মক। েেরনে এসব 

েুবই অরুচিকে োরগ, চবরকরেে পে নাে আে এোরন িন ভটরক না। হাাঁটরন হাাঁটরন ভস 

িরে এে ভহিিরন্দ্রে বাচ ়েরন, ভসোরন ভকানও বসাে জা ়েগা ভনই, নাই দু’জরন আবাে 

ভবচের ়ে প ়েে আে ়োে উরিরে। 

  

এিন দুর যারগে চদরনও ভসোরন কর ়েকজন উপচান হর ়েরে আরগই। অচিনচবিি প্রা ়ে 

ভোজই আরস। এই ভেরেচটে বাচ ়ে ,ীোিপুে, চবত্তোেী পচেবারেে সন্তান, িাঝপরথা 

ভেোপ ়ো ভের ়ে চদর ়েরে, জীচবকাে সন্ধারনও িন ভনই। ভদরোদ্ধাে ব্রন ভ ন নাে কারে 

ভকানও ভোিািকে অযা রেিাে, প্রা ়েই অচাে হর ়ে বরে, কই চকেু শুরু হরে না ভকন, 
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িরো একবাে ভবচের ়ে পচ ়ে, অন্তন একটা সারহব ভিরে আচস। হাচসেুচে স্বোরবে 

 ুবাচটরক সকরেেই োে োরগ। 

  

ভদবব্রন একোচন বই এরনরে, নাে ভথারক অংেচবরেষ পর ়ে ভোনারে। েরিে দরত্তে 

ভেো ইকনচিক চহচি অফ ইচি ়ো। োসরনে নারি ইংরেজো এ ভদেরক কন েকিোরব 

ভোষি করেরে, নাে িিযন্তুদ চববেি। বচিিবাবুে গারন ভ  ভদেরক সুজো সুফো েসয 

েযািো বো হর ়েরে, ভস ভদে  ন  ন দুচেযরেে কোে গ্রারস এেন িচেন, চনষ্প্রাি। 

ইংরেজ োজপুরুষো গবয করে বরে, িু ে আিরেে নুেনা ়ে বনযিান সুোসরন োেরন 

িুচে- াকাচন, েুন সন্ত্রাস কন করি ভগরে। েরিে দত্ত ভদচের ়েরেন, নাে বদরে িানুরষে 

দাচেদ্রয কন ভবর ়েরে, অধযাহারে িানুষগুরো দুবযে হর ়ে ভগরে। এই োচন্ত ভ ন শ্মোরনে 

োচন্ত! 

  

প ়েরন প ়েরন ভদবব্রন বেে, োই, একজন সিারোিক বরেরেন, কংরগ্ররসে এক গরুে 

গাচ ়ে েচনয বক্তৃনাে ভির ়ে েরিে দত্তে অথাযলনচনক ভেো অরনক ভবচে িূেযবান। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, এই বক্তরবযে অরনক চকেুই আিো বযচক্তগন অচেজ্ঞনারনও জাচন, 

গ্রারিগরঞ্জ  ুরে ভদরেচে। চকন্তু এে প্রচনকারেে উপা ়ে কী  েরিেবাবুও ভনা ইংরেজরদে 

না ়োবাে কথাা বরেন না। 

  

বােীন বেে, চবচপন পােও কী গেি গেি চেেরেন ভদরেে  ওাঁরক ভবাধ হ ়ে আিারদে 

দরে পাও ়ো  ারব। 

  

অচিনচবিি একটা নাচক ়ো ়ে ভহোন চদর ়ে বরসচেে, ন ়োক করে উরঠ পর ়ে বেে, 

এসব চবষর ়ে আিােও অরনক চকেু বোে আরে। চকন্তু নাে আরগ এিন বষযাে চদরন এক 

পাত্তে িা হরে হ ়ে না  

  

 নীন িুে ভগাাঁজ করে বেে, একবাে ভনা িা ভের ়েে! 
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অচিনচবিি বেে, েেনদা, ভহিাো পরে এে, ওরদে জনয বেচে। ভসই সরে  চদ 

আিােও এক োাঁ ়ে জুরট  া ়ে। 

  

বােীন বেে, ভোহারেে পারেে ভদাকানটা ়ে েুব োে ভনরেোজা পাও ়ো  া ়ে।  নীনদা, 

নুচি ভেনরে িার ়েে কথাা বরে দাও, চকেু িুচ ়ে-রনরেোজা আনারনা  াক। সবাই দু প ়েসা 

করে িাাঁদা দাও। 

  

 নীন বেে, আে িার ়েে েেিটা ভক ভদরব  

  

সবাই হঠাৎ িুপ করে ভগে। ভকানও গৃহা বাচ ়েরন এরস প ়েসা চদর ়ে িা োও ়ো সম্ভব 

নাচক  কাোকাচে ভকানও িার ়েে ভদাকানও ভনই।  

  

বােীন বেে, িার ়েে জনয আে কনটুকু েেি, ওটা নুচিই দাও  নীনদা। চঠক আরে, 

ভনািারক িুচ ়েে জনয িাাঁদা চদরন হরব না। 

  

বােক েৃনযচটে নাি ভেোোি। ভস ভদৌর ়ে িরে ভগে িুচ ়ে-টুচ ়ে আনরন। একটু পরেই 

ভেনে ভথারক একটা ব ়ে থাাো ়ে কাপ সাচজর ়ে িা চনর ়ে এে কুরহচেকা।  নীরনে স্ত্রী 

এরকবারে পদানেীনা, ভেনরেে ভকান  রে বরস থাারক ভক জারন, এোনকাে 

আড্ডাধােীো নারক একবােও িরে ভদরেচন। কুরহচেকা সবাে সািরন আরস, ভস 

 নীরনে ভবান। আপন ভবান, না দূে সম্পরকযে না অবেয জানা  া ়ে না। বর ়েস 

কুচ ়েবাইরেে ভবচে হরব না, েেীেচট গ ়োরপটা, িুরে জেুস আরে, ভঠাাঁরটে ভকারি ভেরগ 

থাারক চিচটচিচট হাচস। আরগ ধােিা হর ়েচেে ভস ব ়োা কুিােী, এেন ভোনা ভগরে ভ , 

ভস বােচবধবা। 

  

কুরহচেকা সকেরক িা ভদবাে পে দাাঁচ ়ের ়ে েইে। অচিনচবিি বেে, আপচনও আিারদে 

সরে বসুন না! 

  

 নীন করঠােোরব বেে, না, ও এোরন বসরব না। নুই ভেনরে  া!  
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অচিনচবিি বেে, অন্তন দু গাে িুচ ়ে ভের ়ে  াক। 

  

 নীন বেে, িুচ ়ে ভেনরে পাচঠর ়ে চদচে। 

  

আবাে আরোিনা শুরু হর ়ে ভগে। েেন চনরজে িার ়েে কাপচট চনর ়ে উরঠ ভগে জানোে 

ধারে। 

  

এ বাচ ়েে পারেই একটা বচি। জানো চদর ়ে অরনক দূে প যন্ত ভদো  া ়ে। একচট ব ়ে 

বাচ ়েে চদরক এক দৃচিরন নাচকর ়ে থাারক েেন। আরগ ওই অিরে ওেকি বাচ ়ে একচটই 

চেে, এেন কাোকাচে আেও দুচট বাচ ়ে উরঠরে, নবু এ চবরেষ বাচ ়ে চট চিনরন েেরনে 

েুে হ ়ে না। এই প্রাসারদ এক সি ়ে থাাকরনন িহাোজ বীেিন্দ্র িাচিকয।  চদও পচেি ়ে 

চদরন পারে না, নবু চনচনই ভনা েেরনে চপনা। এেনও ওই বাচ ়ে চত্রপুোে োজ 

সেকারেেই ো ়ো ভনও ়ো আরে, েেন একচদন কাোকাচে  ুরে ভদরে এরসরে, ওোরন 

বনযিারন চবরেষ ভকউ ভনই। 

  

েেনরক ওই বাচ ়ে এেনও টারন, বাবাে জনয ন ়ে, ওোরন এক সি ়ে থাাকন েূচিসূনা। 

ভেনরে েেরনে প্ররবে অচধকাে চেে না, নবু এক এক োচত্তরে ভিারেে িনন ভস এরস 

পাচিরেে িাে পারে  ুরেরে। এনচদন পে আবাে ভকন ভদো হে েূচিসূনাে সরে  এই 

েিিীে সরে সাোটা জীবন নাে শুধু দুুঃরেে সম্পকযই ভথারক  ারব  কটরক থাাকাে সি ়ে 

ভস  েন িচহোিচিরক চববাহ কেরন সিন হর ়েচেে, নেনই েেন চঠক করেচেে, 

েূচিসূনা নাে জীবন ভথারক চনুঃসৃন হর ়ে  ারব। ভস চিেনরে হাচের ়েই ভগরে। প্রথািা স্ত্রীে 

িৃনুযে পে ভস  েন  া াবরেে িনন ভ্রািযিাি চেে, নেনও েূচিসূনারক চফরে পাও ়োে 

আো করেচন। নাে সাো জীবনটাই উরিেযহীন, নবু অেচবন্দ ভ াষ, বােীন, ভহিিরন্দ্রে 

সংস্পরেয এরস ভস একটা উরিেয েুাঁরজ ভপর ়েচেে, ভদরেে জনয আরত্মাৎসগয। এে িরধয 

েেন চবচেন্ন ভদরেে চবপ্লব ও স্বাধীননাে  ুরদ্ধে ইচনহাস সম্পচকযন ভবে কর ়েকচট বই 

পর ়ে ভফরেরে। েচগনী চনরবচদনা সংগ্রহ করে চদর ়েরেন এেকি অরনক গ্রন্থ। ভস সব 

পর ়ে েেন বুঝরন ভপরেরে, চবপ্লরবে প্রাথাচিক পরবয অচধকাংে অংেগ্রহিকােীরদে প্রাি 
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চদরনই হ ়ে। ফোচস চবপ্লরবই নাে উদাহেি প্রকট। ভেরেচেউোন চ োউেস ইটস ওউন 

চিেরেন। েেনও প্রাি ভদবাে জনয কনচে হর ়ে অরনকটা স্বচি ভবাধ করেচেে। আে নারক 

অনয ভকানও পথা েুাঁরজ চব ়েচম্বন হরন হরব না। 

  

নবু ভকন এে িরধয ভকন এরস প ়েে েূচিসূনা  েেন চক েূচিসূনারক োেবারস  ভস 

চনরজই বুঝরন পারে না। অরনক চদন প যন্ত একটা অপোধরবাধই নারক পী ়ো চদর ়েরে, 

ভস এক সংকরটে িুহূরনয েূচিসূনাে সরে পুরুরষাচিন বযবহাে করেচন, বেং েূচিসূনাে 

আত্মচনরবদনরক ভস অপিান করেরে। ভস সব ভনা কনকাে আরগকাে কথাা! জীবরনে 

নানান সং ারন ওসব নুে হর ়ে  া ়ে। েূচিসূনা এেন কন উর্চপ উরঠ ভগরে, ভস শুধু 

েযাননািী নটী ন ়ে, ঠাকুে পচেবারেে পুরুরষো নাে প্রি ়েপ্রাথাযী, েেনরক ভস িরন োেরব 

ভকন  িরন ভ  োরেচন, নাে প্রনযে প্রিািও পাও ়ো ভগে। নাচেরেযে সরে ভস িুে 

চফচের ়ে ভথারকরে, একবােও েেরনে চদরক সোসচে দৃচিপান করেচন।  
  

 ারক পাও ়ো  ারব না, নাে জনযও বুরকে িরধয িৃদু বযথাা সব সি ়ে েচ ়ের ়ে থাারক ভকন  

এ ভ ন এক েহসয। েেন চক ইরে কেরে আবাে চববাহ কেরন পােন না! এেনও পারে। 

এ ভদরে ভকানও পুরুরষে জনযই কেনও পাত্রীে অোব হ ়ে না। চকন্তু অপে ভকানও নােীে 

জনয সািানয টানও অনুেব করে না েেন। েূচিসূনাে সরে আে কেনও ভদো কেরব 

না, চথার ়েটাে ভদেরন  ারব না, সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন  ারব না, এিন একটা েপথা 

ভস চনর ়েরে িরন িরন। নবু ভকন িন ভথারক িুরে চদরন পােরে না ওই িুে  োত্র বর ়েরস 

েেন ভ  ইংরেচজ ভোিাচন্টক কচবনা পর ়েচেে, এেনও চক ের ়ে ভগরে ভসই প্রোব  

সংস্কৃৃন সাচহরনয ভপ্রি িারন োেীচেক সাচন্নধয উপরোগ, আে ইউরোপী ়ে ভোিাচন্টক 

কারবয দূেরত্বে হা-হাঁনাে। 

  

েেরনে চিৎকাে করে বেরন ইরে করে, িন, আিারক েূচিসূনাে চিন্তা ভথারক িুচক্ত 

দাও। আচি ভদেিানৃকারকই ধযানজ্ঞান কেরন িাই! 
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দূরেে ওই বাচ ়েচটে চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন েেরনে আে একটা কথাাও িরন 

আরস। ভস চক আে কেনও চত্রপুো ়ে চফেরন পােরব না  েূচিসূনাে িনন নাে জন্মেূচিও 

নাে কারে চিেকাে অেেয ভথারক  ারব  এন চদন হর ়ে ভগে, নবু ভস েুেরন পারে না, 

নাে েেীরে আরে চত্রপুোে োজেক্ত, ভসই োজযচটে প্রচন টান এেনও ের ়ে ভগরে। 

এেনকাে োজা োধাচকরোেরক ভস অল্পই ভদরেরে, নেন ভস নেি প্রকৃচনে চেে, এেন 

চসংহাসরন বসাে পে ভস ভকিন িানুষ হর ়েরে ভক জারন! অিৃনবাজাে পচত্রকা ়ে পর ়েরে, 

আগেনো ়ে চনচিযন হর ়েরে ননুন োজধানী। গ ়ো হর ়েরে। ননুন োজপ্রাসাদ। েেরনে 

একবাে ভদরে আসরন ইরে করে। ভস চত্রপুো ়ে ভগরে ভকউ চক নারক চিনরন পােরব  

  

এ চদরক নকয জরি উরঠরে। িহাোরট্রের চনেক প্রবচনযন চেবাজী উৎসব বাংোরনও অনুচষ্ঠন 

হরব ধুিধারিে সরে। সোোি গরিে ভদউস্কৃে নারি এক বাংো জানা িাোচঠ এে প্রধান 

উরদযাক্তা, অরনক গিযিানয ভোক নারন েুব উৎসারহে সরে সিথাযন জাচনর ়েরেন। আবাে 

সেো ভ াষাে প্রনাপাচদনয-উদ ়োচদনয উৎসবও পােন কেরন িান। এই দরেে িরধয 

ভকউ ভকউ চেবাজীে বদরে প্রনাপাচদনয উৎসরবেই ভবচে সিথাযক। বাোচেো চক িাোঠা 

চেবাজীরক আদেয বীে বরে ভিরন ভনরব  বচগযে আিিি ও েুঠনোরজে মিতৃচন এেনও 

বাোচেরদে িরধয ের ়ে ভগরে। ভকন, বাংো ়ে চক বীে ভনই  প্রনাপাচদনয  েন িু েরদে 

সরে ে ়োই কোে সাহস ভদচের ়েচেরেন, নেন িু ে সাম্রাজয প্রবে েচক্তিান। আে 

চেবাজী  েন  ুদ্ধ করেচেরেন, নেন িু ে সাম্রাজয িিে হীনবে। হর ়ে  াবাে িুরে। 

প্রনাপাচদনযরক  চদ েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে েুচন বরে থাারকন, না হরে চেবাজীে েুচেরন 

আফজে োন হনযাও কি কেিজনক ন ়ে! বাংো িরি এেন প্রনাপাচদনযরক চনর ়ে নাটক 

িেরে, দেযকো িুহিুযহ কেনাচেরন অচেনন্দন জানারে। 

  

জানো ভথারক চফরে এরস েেন ভজাে চদর ়ে বরে উঠে, না, সেো ভ াষারেে উৎসরব 

আিারদে ভ াগ ভদও ়ো উচিন ন ়ে! 

  

সরনযন অবাক হর ়ে চজরজ্ঞস কেে, ভকন  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1076 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেন চঠক  ুচক্ত চদরন পােে না, কর ়েক িুহূনয িুপ করে েইে। ভসচদন েূচিসূনারক ও 

বাচ ়েরন ভদোে পে ভথারকই ভস চঠক করেরে, সেো ভ াষারেে দরেে সরেই ভস আে 

ভকানও সংস্পেয োেরব না। চকন্তু ভসটা নাে বযচক্তগন বযাপাে।  

  

ভস আবাে বেে, চেবাজী উৎসরব ভ াগ ভদও ়োও আিারদে পরে অথাযহীন।  

  

ভদবব্রন চজরজ্ঞস কেে, আিো এই সব উৎসব ভথারক দূরে সরে থাাকব  

  

েেন বেে, অবেযই। উৎসব িারন ভনা োচঠ চনর ়ে ভধই ভধই নাি আে িেরি প ়ো 

নরো ়োে ভ াোরনা। আে গারনে পে গান। এই চনর ়ে আিো কনকাে কাটাব  কারজে 

কাজ চকেুই শুরু কেচে না। 

  

ভদবব্রন বেে, জনগিরক সরিনন কোে জনয এই ধেরনে উৎসরবে সাথাযকনা অবেযই 

আরে। অচধকাংে িানুষই ভনা এেনও জারন না, কারক বরে ভদে।  

  

ভহিিন্দ্র বেে, েেন চঠকই বরেরে। চনরজরদে জীবন াত্রাে সব চদক চঠকঠাক ভেরে 

 াাঁো ওইোরব জনগিরক সরিনন কোে দাচ ়েত্ব চনর ়েরেন, নাো নাই চনর ়ে থাাকুন। চকন্তু 

আিো চবপ্লব িরন্ত্র দীো চনর ়েচে,  ে ভের ়ে িরে এরসচে, আিোও নাি-গান করে চদন 

কাটাব  এই কেরন কেরন ভ  বুর ়ো হর ়ে  াব। 

  

অচিনচবিি বেে, একোনা চপিে আে দুোনা ভোাঁনা নরো ়োে আিারদে সম্বে। এই 

চনর ়ে চবপ্লব হরব  জাপাচন সারহবচট ভ  বরে ভগরেন চবরদে ভথারক প্রিুে অস্ত্রেস্ত্র আসরব, 

ভস সব ভকাথাা ়ে ভক বাবা  

  

সবাই চিরে একসরে কথাা বো শুরু কেরে  নীন হান নুরে বেে, িুপ, িুপ! আিাে 

কথাা ভোরনা। টাকা ভপরে অরনক অস্ত্র ভজাগা ়ে কো  ারব। পরগ ়োপচট্টে একটা 

চিরনিযারনে সরে আিাে কথাা হর ়েরে, টাকা চদরে ভস হংকং ভথারক অরনক চপিে আে 
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ভটাটা এরন চদরন পারে। চকন্তু টাকা ভকাথাা ়ে  বােীন, ভনািারক ভ  আচি িচল্লক বাচ ়েরন 

ভ রন বরেচেোি চকেু িাাঁদা আদার ়েে জনয, নুচি চগর ়েচেরে  

  

বােীন বেে, আচি  াব ভকন  আিাে ওপে দাচ ়েত্ব দরেে জনয চবশ্বি সদসয ভজাগা ়ে 

কো। টাকাে বযবাা কেরব নুচি! 

  

 নীন বেে, আচি আে কন কেব  ভকানওেকরি ভনা িাোচে। ব ়েরোরকো আিারদে 

চকেু কাজ না ভদেরে আে সাহা য কেরন িাইরে না। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, আিো কীোরব কারজ নািব আরগ ভসই পচেকল্পনা করো। টাকাে চিন্তা 

পরে হরব। 

  

বাইরে অরঝারে বৃচি পর ়েই িরেরে। ভসই সরে এরোরিরো বানাস। ননুন করে অ 

বজ্রগজযন শুরু হে। 

  

অচিনচবিি অরনকটা আপন িরন বেে, আজ বাচ ়ে চফেব কী করে ভক জারন! আহা 

এিন োরন  চদ চেিুচ ়ে আে চ ি োজা োও ়ো ভ ন! 

  

সরনযন বেে,  নীন, আজ ভনািাে বাচ ়েরনই চেিুচ ়ে োগাও না, সবাই চিরে আনন্দ 

করে োই! ভনািাে ভবান বুচঝ োন্না করে, একচদন ভের ়েচেোি, ওে োন্নাে হানচট ব ়ে 

সরেস! 

  

সবাই চিরে একসরে চেিুচ ়ে চেিুচ ়ে বরে ভিাঁচির ়ে উঠে। 

  

 নীন আবাে হান নুরে সকেরক থাাচির ়ে বেে, ভবে, চেিুচ ়ে হরন পারে। প্ররনযরক 

একটা করে টাকা দাও! 

  

অচিনচবিি বেে, ভস কী  নীনদা, একচদন ভনািাে বাচ ়েরন চেিুচ ়ে োব, নাও চকরন 

ভেরন হরব  না হরে ভস চেিুচ ়েে স্বাদ থাাকরব না। 
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 নীন ভেরগ উরঠ বেে, আচি চক দানেত্তে েুরেচে নাচক। আচি পাব ভকাথাা ়ে  বরোদা 

ভথারক  অেচবন্দবাবু িারস চনচেেচট টাকা পাঠান, নাও গন িারস আরসচন। এই টাকা ়ে 

বাচ ়ে ো ়ো, সংসাে েেি, সচিচনে েেি–এন চকেু িরে  

  

ভহিিন্দ্র বেে,  নীনদা, একজন িানুষ নাে িাইরনে টাকা ভথারক চকেু সাহা য পাঠারব,। 

চবপ্লব হ ়ে না! অরনক টাকা সংগ্রহ করে একটা ফাি কো দেকাে। ভসই টাকা সংগ্ররহে। 

উপা ়ে ভনা আচি বরেচেোি। 

  

 নীন বেে, নারন ভনা আচি োচজ আচেই। নুচি অনযরদে িন নাও। আচি 

অেচবন্দবাবুরকও চিচঠ চেরেচে। 

  

দেজাে বাইরে অেিারেে চেচনচঝচন েব্দ ভোনা ভগে। 

  

অচিনচবিি উৎসুকোরব ভসচদরক নাচকর ়ে বেে, চেিুচ ়ে োও ়োে জনয িাাঁদা ভনাোে 

দেকাে ভনই। আচি দেটা টাকা চদচে, বযবাা করে ভফে! 

  

সরনযন বেে, দে টাকা! না হরে শুধু চ ি োজা ভকন, নপরস িােও হর ়ে  াক। 

  

 নীন বেে, এন োরন ভনািাে জনয নপরস িাে ভ ন ভকউ সাচজর ়ে বরস আরে। গ্রাি 

ভথারক আজ পাাঁি গণ্ডা হাাঁরসে চ ি চদর ়ে ভগরে, ভসই চ িই োও! 

  

না  াকরনই কুরহচেকা িুে বাচ ়ের ়ে বেে, আিারক চকেু বেে  

  

অচিনচবিি বেে,  নীনদা, আজ ,ীোিপুে ভফো আিাে পরে অসম্ভব। োচত্তেটা 

ভনািাে এোরনই ভথারক  াব  

  

 নীন করঠােোরব বেে, না, ওসব িেরব না। ভনািো এোরন োরত্র থাাকা শুরু কেরে 

পা ়োে ভোরক সরন্দহ কেরব। ,ীোিপুরে চফেরন না পারো, েেরনে ভিরস চগর ়ে শুর ়ে 

পর ়ো। 
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এেপে আেও চদন দরেক আোপ-আরোিনাে পে প্রথাি কিয পচেকল্পনা গৃহীন হে। 

  

িাাঁদপাে  াট ভথারক ো ়ো কো হে একটা ভনৌরকা। িাাঁদচন োরন অরনরকই গো ়ে 

প্ররিাদভ্রিরি  া ়ে, এই দেচট চঠক ভসেকি ন ়ে। ভনৌরকাচট ভনও ়ো হর ়েরে সান চদরনে 

ক ়োরে এবং দাাঁচ ়ে-িাচঝরদে েুচট ভদও ়ো হর ়েরে।  নীরনে অরনক গুি, ভস ভনৌরকা 

িাোরনও জারন। ভহিিন্দ্রও পারে কবঠা বাইরন। সানজন  ুবকরক চনর ়ে ভনৌরকাচট ভেরস 

িেে গোে ভিাহনাে চদরক। 

  

আরগ ভথারকই চঠক কো হর ়েরে ভ  ভকানও চবোে ধনীে বাচ ়েরন হানা ভদও ়ো হরব না। 

কােি, ভসসব বাচ ়েরন অরনক ভোক-েস্কৃে-িােবান থাারক। প্রথারিই ভকানও সং রষযে 

পরথা  াও ়ো চঠক ন ়ে। টাকাকচ ়ে কি পাও ়ো ভগরেও ভকানও িধযচবত্ত, ভোট পচেবােরক 

েে কোই সুচবধাজনক। বােীন ও ভহি এে আরগই  া ়েিি হােবাে অিে  ুরে ভদরে 

এরসরে। একচট গ্রারিে এক বযবসা ়েীে বাচ ়ে চনচদযি কো হর ়েরে, ভসই গ্রাি ভথারক থাানা 

অন্তন এগারো িাইে দূরে। 

  

ভেনর ারগ একসরে সানজন  ুবরকে  াও ়ো ও আসা সরন্দরহে উরদ্রক কেরন পারে। 

ভসই জনযই ভনৌরকাে বযবাা।  নীন এে িরধযই িাচঝ ভসরজ ভফরেরে, নাে পেরন ভিক 

েুচে। োটাে টারন ভনৌরকা এচগর ়ে িেে ভবে নেনে গচনরন।  

  

হীেক বন্দে ও কাক িীরপে িাঝািাচঝ এক জা ়েগা ়ে ভনােে কো হে ভনৌরকা। চদরনে 

ভবো ়ে শুধু োন্না, োও ়োদাও ়ো ও  ুি। পূচিযিা িেরে, ব ়ে ভবচে ভজযাৎিা বরে প্রথাি 

োনটা ়ে অচে ান বাচনে কো হে। পেচদন চবরকে ভথারক ভি ো। িাাঁরদে ভদো ভনই, 

এই োনচটই চঠক উপ ুক্ত। 

  

অিাবসযাে সি ়ে এরেই োে হন। চকন্তু ভস চহরসরব েুে হর ়ে ভগরে। 

  

প্রথাি ভথারকই  াো উৎসারহ টগবগ কেচেে, সরন্ধে পে ভদো ভগে নাো ভ ন ভকিন ম্লান 

হর ়ে পর ়েরে। ভনৌরকাে েইর ়েে িরধয ভদবব্রন পূরজা ়ে বরস ভগরে। ভ -রকানও কাজ শুরু 
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কোে আরগ ভস নাে আোধয ভদবনাে চনরদযে ভপরন িা ়ে। আেও দুজন ীশ্বরেে নাি জপ 

কেরে। েেন েে কেে, একিাত্র ভহিিন্দ্রই ভকানওেকি প্রাথাযনাে ধাে ধারে না। 

  

বােীন এক সি ়ে েেীে িুির ়ে বেে, আচি বেচেোি কী উরপনদা, সবাই চিরে চক 

 াবাে দেকাে আরে  দু’একজন চক ভনৌরকা ়ে থাাকরে হ ়ে না  ধরো  চদ এচদক ভথারক 

ভকানও পুচেরেে ভনৌরকা আরস, আচি ভদৌর ়ে চগর ়ে ভনািারদে সাবধান করে চদরন পােব। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, ওসব িেরব না। আিো সানজন এরসচে, একসরে সব দাচ ়েত্ব চনরন 

হরব। এরন  চদ ভকানও পাপ থাারক, নাও ভ ন সকেরকই অেযা ়ে। 

  

বােীন বেে, আহা ভস কথাা বেচে না। দাচ ়েত্বও ভনা োগ করে চনরন হ ়ে। ধরো, আচি 

 চদ ভনৌরকা ়ে ভথারক সব চদক সািোই, ভসনাপচন ভনা চনরজ  ুরদ্ধে িরধয  া ়ে না, দূরেই 

থাারক। 

  

 নীন ভেরষে সরে বেে, ভনািারক আবাে ভসনাপচন বানাে ভক  সব বযবাা ভনা আচিই 

করেচে! 

  

ভহিিন্দ্র বেে, কথাা বাচ ়ের ়ে োে ভনই, বৃচি আসাে আরগ ভবচের ়ে প ়োই োে। 

  

অচিনচবিি ভনৌরকাে গেুইরন িাথাা চদর ়ে শুর ়ে আরে। ভিারেে দৃচি উদাস। ভস অনয 

কারুে কথাাও শুনরে না। 

  

 নীন নারক না ়ো চদর ়ে বেে, কী ভে চবিি, নুই কনচে হচব না  

  

আরি আরি উরঠ বসে অচিনচবিি। কাঁপা কাাঁপা গো ়ে বেে,  নীনদা, েদ্ররোরকে 

ভেরে হর ়ে ভেষ প যন্ত িুচে- াকাচনরন নািরন হরব  বংরেে নাি ভ াবাব  
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এটা অরনরকেই িরনে কথাা। অথায সংগ্ররহে অনয ভকানও পথা ভদো  ারে না। চবপ্লরবে 

প্রস্তুচনে জনয প্রর ়োজরন হারন েক্ত িােরন হরব, এটাও চঠক, নবু িন ভথারক চিধা  া ়ে 

না। সবাই িুপ করে েইে। 

  

অচিনচবিি আবাে বেে, আচি চনরজে জীবন চনর ়ে  া েুচে কেরন পাচে, চকন্তু আিাে 

বাপ-ঠাকুেদা ভনা ভকানও ভদাষ করেচন, আচি  চদ ধো পচ ়ে, জানাজাচন হরবই, আিাে 

বাচ ়েে িানুষ েজ্জা ়ে সিারজ িুে ভদোরন পােরব না। িানী বংরে কেি ভেপন হরব! 

  

ভহিিন্দ্র বেে, সাধােি ভিাে  াকানরদে িনন আিো ভনা চনরজরদে স্বারথায চকেু কেচে 

না। টাকা-প ়েসা  া পাও ়ো  ারব, নাে ভথারক এক কানাকচ ়েও চনরজরদে জনয বয ়ে কেব 

না, সবই োগরব ভদরেে িেরেে জনয! এরন ভনা ভকানও কেি ভনই। 

  

 নীন বেে, কারজ নািরন  চদ ভকউ ে ়ে পা ়ে, না হরে এেনও চফরে ভ রন পারে। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, উহুঃ, চফরে  াবাে আে প্রশ্ন ভনই। দীো ভনবাে সি ়ে আিো প্ররনযরকই 

েপথা। করেচে, দরেে চনরদযে ভকউ অিানয কেরে নাে োচি িৃনুযদণ্ড। 

  

 নীন বেে, নবু, চবিি  েন ে ়ে পারে, ওরক আচি ভের ়ে চদরন োচজ আচে। 

  

অচিনচবিি এবাে োচফর ়ে উরঠ হংকাে চদর ়ে বেে, ে ়ে  একটা েু চে দাও, এেুচন 

আিাে বুক চিরে  ৎচপণ্ডটা ভনািারদে হারন নুরে চদরন পাচে চক না ভদে! 

  

এবাে ভহিিন্দ্র ভহরস উঠে। অচিনচবিরিে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে বেে, ভনািাে  ৎচপণ্ডটা 

আিারদে ভকানও কারজ োগরব না। বেং জািাটা েুরে ভফে, ভনািারক আচি এিনোরব 

সাচজর ়ে ভদব, ভকউ আে েিেরোক বরে চিনরন পােরব না। ভোটরবো ়ে একবাে 

আিারদে পা ়ো ়ে এক স্বিযকারেে বাচ ়েরন  াকান পর ়েচেে, ভিাঁিারিচি শুরন আিো  ুি 

ভেরে বাইরে এরসচেোি। োকানো  েন েুরট পাো ়ে, নেন একজনরক েুব কাে ভথারক 

ভদরেচে। ভসইজনযই আচি জাচন,  াকানরদে ভকিন ভদেরন হ ়ে।  
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ভহিিরন্দ্রে চনরদযরে সবাই জািা েুরে ভফরে ধুচনরন িােরকাাঁিা আাঁটে। সবযারে েপেরপ 

করে িাো হে সেরষে ভনে, ভকউ জাপরট ধেরন ভগরেও চপেরে  ারব। োন োন্নাে 

িাচটে হাাঁচ ়েে গা ভথারক েুর া কাচে চনর ়ে িাো হে িুরে। িাথাা ়ে বাাঁধা হে গািো। এেপে 

হারন োচঠ ভনবাে পে ,ীোিপুরেে ভগাাঁসাই বাচ ়েে অচিনচবিরিে এ রূপ ভদরে নাে 

িা-বাবাও ভবাধ কচে চিনরন পােরবন না। 

  

 নীরনে কারে চপিে, দুচট নরো ়োরেে একচট ভহিিরন্দ্রে হারন, অনযচট চনে েেন। 

ভনৌরকা ভথারক ভনরি চকেুটা অগ্রসে হবাে পে  নীন বেে, একটা কথাা শুরন োরো, 

প্রথারিই ভবগচনক ভদেরে সরে প ়েরন হরব, ভবচে ভবচে সাহস ভদোবাে দেকাে ভনই। 

েুন জেরিে িরধয  াও ়ো চঠক হরব না। কদবাৎ ভকউ ধো প ়েরেও চকেুরনই দরেে 

অনযরদে নাি বেরব না। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, প্রথারি বাচ ়েে িরধয ঢুকব আচি, ভনািো ভপেরন থাাকরব। অরনক বাচ ়েরন 

োিদা চকংবা বেযা থাারক,  চদ না চনর ়ে আিিি করে, প্রথািটা আিাে ওপে চদর ়ে  ারব। 

  

েেন বেে, না ভহি, ও দাচ ়েত্বটা আচি চনরন িাই। আিাে িােিুরো ভনই, নুচি সংসােী 

িানুষ। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, চবর ়ে কেরেও সব িানুষ সংসােী হ ়ে না। সন্তারনে জন্ম চদরেও সবাই 

চপনা হ ়ে না। আচি  া বেচে, নাই ভোরনা। 

  

বােীন বেে, হযাাঁ, ভহিই প্রথারি  ারব। 

  

 নীন বেে, না, না, আিাে কারে আসে অিে, আরগ  াব আচি! ভহি আিাে পারে 

থাাকরব। ও সাধােিন  াকানো আরস িোে চনর ়ে, হা-রে-রে-রে আও ়োজ নুরে! আরগ 

ভথারকই ে ়ে জাচগর ়ে ভদও ়োই থাারক উরিেয। এো এে অন্ধকারেে িরধয চনুঃেরব্দ। 

বাচ ়েটারক চ রে চকেুেি দাাঁচ ়ের ়ে েইে। েুব কাোকাচে আে ভকানও বাচ ়ে ভনই। এ বাচ ়েে 
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অচধবাসীোও  ুিন্ত িরন হে। আরগই েবে ভনও ়ো হর ়েরে, দুজন ভপ্রৌঢ়ে ও একজন েৃনয 

ো ়ো এ বাচ ়েরন ভকানও ভজা ়োন পুরুষ ভনই। দুই ভেরে েহরে িাকচে কেরন ভগরে। 

  

উরঠানটা ভদও ়োে ভ ো ন ়ে, িাাঁিাে ভব ়ো ভদও ়ো। ভসই ভব ়ো টপরক প্রথারি ঢুরক প ়েে 

িাে জন। অিচন একটা কুকুে নােস্বরে ভ উ ভ উ করে উঠে। চকন্তু ভদচে সােরি ়ে দূে 

ভথারকই ভিাঁিা ়ে, কারে আরস না। নাে চদরক োচঠ বাচগর ়ে েইে অচিনচবিি। 

  

েম্বা একটা িাচটে দাও ়োে ওপারে পে পে কর ়েকটা  ে। ভসই দাও ়োরন শুর ়ে আরে এ 

বাচ ়েে েৃনয।  নীন বেে, েেন, নুচি এে বুরক পা চদর ়ে ভিরপ োরো। 

  

আিিকা ভজরগ উরঠ েৃনযচট নরো ়োেধােী এক িূচনয ভদরে হাউিাউ করে ভকাঁরদ উঠে। 

 নীন আে ভহিিন্দ্র দি দি করে োচথা িােে একটা বন্ধ দেজা ়ে।  নীন করঠাে স্বরে 

বেে, ভক আে, দেজা ভোরো চেগচগে, নইরে আগুন োচগর ়ে ভদব।  

  

দেজা েুরে চদে এক বুচ ়ে। সম্ভবন চবধবা চপচসিা-চটচসিা হরব।  টনাে গুরুত্ব বুঝরন 

না ভপরে ভস ধিরক উঠে, এন োরন, হাোিজাদা, িুেরপা ়ো, ভনাো কাো  

  

অনয একচট  রেে দেজা েুরে ভগে। ভোট একচট োচঠ চনর ়ে এক েবযকা ়ে ভপ্রৌঢ়ে ভবচের ়ে 

আসরন িাইরেও ভপেন ভথারক নাে স্ত্রী কাো ভটরন ধরে বেরন োগে, ওরগা, ভ র ়ো না, 

ভ র ়ো না,  াকান! ভিরে ভফেরব! ভহ েগবান, ভহ েগবান…।  

  

 নীন চপিে নুরে বেে, ভিাঁচির ়ো না ভকউ। প্রারি িােব না। টাকাকচ ়ে, গ ়েনাগাাঁচট  া 

আরে বাে করে দাও! ভদচে কেরে বাচ ়েরন আগুন োচগর ়ে ভদব। ধরন প্রারি পুর ়ে িেরব। 

  

ভবে সহজোরবই, নৎপেনাে সরে কাজ হর ়ে ভগে। প্রচনরোরধে ভকানও প্রশ্নই ভনই। 

অনযরদে হারন েুচিন সািগ্রী চদর ়ে িরে ভ রন বরে অসিসাহসী  নীন একা ভসোরন 

দাাঁচ ়ের ়ে েইে আেও চকেুেি।  ারন ওো আনাাঁেব নুরে পা ়ো-প ়েচেরদে ভজাটারন না 

পারে।  নীরনে হারনে চপিে ভদরে বাচ ়েে সবাই এক জা ়েগা ়ে দাাঁ চ ়ের ়ে ের ়ে কাাঁপরে। 
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নােপে নারদে সাো োন িুে না, ভোোে চনরদযে চদর ়ে  নীন এক োরফ পাাঁচিে চ চের ়ে 

ভদৌ ়ে োগাে, বাইরে নাে জনয অরপো কেচেে েেন, দুজরনই চনচবযরে ভপৌাঁরে ভগে 

ভনৌরকা ়ে। অচবেরম্ব ভনৌরকা ভেরস ভগে িাঝ নদীরন। 

  

বােীন, সরনযন, ভদবব্রনো টাকা প ়েসা গুরন ভদেরে। ভিাট ে’ভো বাহাত্তে টাকা। আে 

িুচ ়ে দুে আংচট চিচের ়ে  া স্বিযােিাে পাও ়ো ভগরে, নাে দাি হরব ব ়ে ভজাে হাজাে 

োরনক টাকা। ও বাচ ়েরন আেও চকেু হ ়েরনা চেে, চকন্তু ভস জনয ভজাে কো হ ়েচন,  া 

পাও ়ো ভগরে, নাইই  রথাি। 

  

 াকাচন কো এন ভসাজা, একটা োচঠে বাচ ়েও িােরন হে না কারুরক! 

  

অচিনচবিি আবাে শুর ়ে পর ়েরে। একসি ়ে ভস আপন িরন হা হা করে ভহরস উঠে। 

অনযো চনরজরদে কথাা ়ে িত্ত, প্রথারি ভকউ গ্রাহয কেে না। চকন্তু অচিনচবিি ভহরসই 

িরেরে ভদরে  নীন চজরজ্ঞস কেে, কী ভে, নুই একা একা হাসচেস ভকন  পাগে হর ়ে 

ভগচে নাচক! 

  

অচিনচবিি বেে, আচি… একটা কুকুে–  

  

 নীন বেে, আরে, এ ভেরেটা বরে কী  

  

 অচিনচবিি হাসরন হাসরনই বেে, আিাে কাজ হে শুধু একটা কুকুেরক … েচবষযরন 

 চদ ভকউ চজরজ্ঞস করে, নুচি ভদরেে জনয কী করেে  আিারক বেরনই হরব, আচি শুধু 

একটা ভেচক ককুুে সািরেচে। 

  

এবাে সকরেই একসরে ভহরস উঠে। 

  

কেকানা ়ে চফরে কর ়েকচদন িুপিাপ েইে ওো। এই  টনাে ভকানও প্রচনচি ়োই ভদো 

ভগে না। সংবাদপরত্রও দূে িফস্বরেে এন ভোটোরটা  াকাচনে েবে াান পা ়ে না। চদন 
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সারনক পরে সচিচনে সদসযো আবাে জিার ়েন হে আে ়ো ়ে। প্রাথাচিক চিধা ও গ্লাচন 

ভকরট ভগরে, আবাে একচট এেকি কারজ ঝাাঁচপর ়ে প ়োে জনয সকরেই উৎসাহী। 

  

শুরু হর ়ে ভগে পেবনযী অচে ারনে েোপোিেয। কুরহচেকারক ভ রক  ন  ন িার ়েে জনয 

অনুরোধ করে অচিনচবিি। চিনী ়ে কাপ িার ়েে কথাা উঠরনই  নীন বেে, ভক েেি 

ভদরব  ভসচদন আিো  া ভপর ়েচে, সব জিা থাাকরব, নাে ভথারক এক কানাকচ ়েও 

চনরজরদে জনয েেি হরব না, িরন ভনই  আচি চক গাাঁরটে প ়েসা ়ে ভনািারদে এনবাে িা 

োও ়োব  

  

অচিনচবিি বেে, না, না, ও প ়েসা ়ে োব না। ভনািারক চদরন হরব না। িাাঁদাে প ়েসা ়ে 

িা, ভনািাে বাচ ়েে িার ়েে স্বাদই আোদা। 

  

বষযা শুরু হর ়ে ভগরে, একচদন অচিনচবিি বাগবাজাে  াট ভথারক টাটকা ভজা ়ো ইচেে 

চনর ়ে এে হারন ঝুচের ়ে। সকরে চিরে োও ়ো হরব। ভসচদন কুরহচেকাে োন্না ভের ়ে ধনয 

ধনয কেরন োগে সবাই। 

  

কুরহচেকা িা এরন ভদ ়ে, োদয পচেরবেন করে, অনয সির ়েও ভস ভ াো ুচে করে এই 

করেে আরেপারে। ভস এরদে আরোোিনা ়ে ভ াগ চদরন িা ়ে, চকন্তু নারন  নীরনে ভ াে 

আপচত্ত। প্রা ়েই কুরহচেকারক ধিক চদর ়ে পাচঠর ়ে ভদ ়ে ভেনরে। অচিনচবিি বা সরনযন 

কুরহচেকাে সরে সোসচে কথাা বোে ভিিা কেরেও ভস ভিাে গেি করে। 

  

পেবনযী অচে ান হে নােরকশ্বরে। এবারেও ভনৌরকা ়ে  াও ়ো হে, হানা ভদও ়ো হে 

সুরদে কােবাচে এক িহাজরনে বাচ ়েরন। এবারে টাকা প ়েসা পাও ়ো ভগে অরনক ভবচে, 

চব ়েও হর ়েচেে  রথাি। ইংরেজ সেকারেে আরদরে ভকানও পচেবােই বা চ ়েরন আর হয ়োস্ত্র 

োেরন পােরব না, এ বযাপারে ওো চনচিন্ত চেে। চকন্তু িহাজরনে বাচ ়েরন একজন 

ভোজপুচে দরো ়োন ও স ়েচকবল্লি, োচঠরসাাঁটা চেে  রথাি, ভসই চদনই িহাজরনে দুই 

 ণ্ডািাকযা েযােকও বাচ ়েরন অচনচথা হর ়েচেে। নারদে প্রচনরোধ অবেয ভবচেেি ভটরকচন, 

 নীন চপিরেে গুচে েূরনয িাচের ়েচেে দুবাে, নারনই নাো হাচন ়োে ভফরে ভদ ়ে। 
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ভেরষে চদরক দুজন না ়ো করে এরসচেে, েেন আে ভহিিন্দ্র নরো ়োে হারন চনর ়ে 

নারদে প্রচনরোধ করে। ে ়োই হর ়েচেে সংচেি। 

  

গুি সচিচনে ভকউ ধো পর ়েচন, আহনও হ ়েচন। ভনৌরকা ়ে উরঠ েেন িুচপ িুচপ ভহিিন্দ্ররক 

চজরজ্ঞস করেচেে, ভেষকারে ভ  ভোকটাে  ার ়ে আিো নরো ়োরেে ভকাপ চদোি ও 

ভোকটা চক ভেষ প যন্ত িরেই  ারব, না বাাঁিাে আো আরে  

  

ভহিিন্দ্র উত্তে চদর ়েচেে, জাচন না, জানরনও িাই না। না িােরে ওো আিারদে িােন। 

ও চিন্তা িন ভথারক এরকবারে িুরে ভফে! 

  

এবারেও ভকানও প্রচনচি ়ো হে না। পুচেে এসব  টনারক সাধােি  াকাচন বরেই ধরে 

চনর ়েরে,। ভকানও চবপ্লবী দরেে অচিরত্বে কথাা সেকাচে িহরেে ভকউ  ুিােরেও জানরন 

পারেচন। সকরেেই ধােিা, চেচেন বাোচে িারনই বাকযবাগীে, ভকানওেকি চবপরদে 

ঝুাঁচক ভনবাে কথাা নাো কল্পনাও করে না। 

  

পুচেে বা সেকাচে িহে ভটে না ভপরেও বাংোে োজলনচনক িহরে এই সব অচে ারনে 

কথাা জানাজাচন হর ়ে ভগে। ভকউই সিথাযন কেরেন না। সুরেন বাাঁ ়েুরজয নেিপন্থী ভননা। 

চনচন চব্রচটে োরজে কারে আরবদন-চনরবদন িাচের ়ে চকেু চকেু অচধকাে আদা ়ে কেরন 

িান, গুি সচিচন, চবপ্লব এসরব চবশ্বাস করেন না। িুচে- াকাচন-নেহনযা ভনা অচন  ৃিয 

কাজ। চবচপনিন্দ্র পাে পত্র-পচত্রকা ়ে উগ্র িনািন প্রিাে কেরেন বরট, নবু চনচনও এে 

চবরোধী। নাে আপচত্ত অবেয কনচনক ন ়ে, চনচন িরন করেন, এ সরবে এেনও সি ়ে 

আরসচন। পুচেে একবাে জানরন পােরে এিন ধে-পাক ়ে অনযািাে শুরু কেরব ভ , দু 

চদরনই সব ঠাণ্ডা হর ়ে  ারব। নাে ভির ়ে ভদরেে িানুষরক সজাগ কোে কাজই এেন 

িাচের ়ে ভ রন হরব ভবে চকেুচদন।   
  

সবরির ়ে ভবচে উরত্তচজন হর ়ে প ়েে সেো ভ াষাে। ভস সম্রান্ত  রেে চবদুষী িচহো, 

ভদরেে  ুবকরদে বীেরত্বে আদরেয উিুদ্ধ কোে ব্রন চনর ়েরে, নাে জনয ভস চনজস্ব উদযি 

ও অথাযবয ়ে কেরে অকানরে। চকন্তু বাংোে  ুবকো িুচে- াকাচনে িনন নীি কারজ ভিরন 
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উঠরে! এন হীন পন্থা ়ে ভকানও িহৎ উরিেয সাচধন হরন পারে  সেো ভ াষাে  নীন 

ও বােীরনে দরেে সরে ভ াগার াগ োরেচন, চকন্তু নাে চনরজে দরেে চকেু চকেু ভেরে 

সরে প ়েরে ভদরে ভস প্রথারি চবিচেন হর ়ে পর ়ে। অনযরদে কারে ভোাঁজেবে চনর ়ে জানে, 

নাে দরেে চকেু চকেু ভেরে  নীরনে আে ়ো ়ে  ানা ়োন করে, নারদে কারেই ভোনা 

ভগরে  াকাচনে েবে। 

  

ভ -রকানও উপার ়ে এসব বন্ধ কেরনই হরব। বাোচে জাচনে সিান এো ধূচেসাৎ কেরন 

িরেরে। 

  

সেোে কী করে ভ ন ধােিা হে,  নীন বাাঁ ়েরজযে এই গুি সচিচনে চনরদযে আসরে 

বাংোে বাইরেে ভকানও ভননাে কাে ভথারক। বাংো ়ে এরদে কারজে সিথাযক ভকউ ভনই। 

বাইরেে ভক হরন পারে, বােীরনে দাদা অেচবন্দ ভ াষরক ভকউ ভননা বরে িারন না। 

বরোদা করেরজে এই ইংরেচজে অধযাপকচটে নািই অরনরক ভোরনচন। বাংোে বাইরে 

সবযজনিানয ভননা আরে িহাোরট্রের। ভগােরে এবং চনেক।  

  

ভগােরেে সরে সেোে চবরেষ  দযনা আরে। উ্চপচেচেন, বুচদ্ধিান, ধীে চাে, 

সংস্কৃােিুক্ত এই িানুষচট অবেযই ভননৃরত্বে ভ াগয। বাোচেরদে প্রচন ভগােরেে চবরেষ 

িুগ্ধনা আরে। চবপত্নীক এই িানুষচটে বাোচে েিিীরদে প্রচন িুগ্ধনা আেও ভবচে। 

অন্দেিহে ভের ়ে ভ সব  ুবনী কবঠকোনা ়ে এরস বরস, অনাত্মী ়ে পেপুরুষরদে সরে িা 

পান করে, গান ভোনা ়ে, হাসয-পচেহারস অংেগ্রহি করে, ভনিন  ুবনীরদে ভনা কেকানা 

েহরেই ভদো  া ়ে। ভগােরে এজনয  ন  ন কেকানা ়ে আরসন, এরেই ভ াষাে বাচ ়েরন 

কর ়েক সরন্ধ কাচটর ়ে  ান। ভকউ ভকউ আ ়োরে কানাকাচন করে, সেো ভ াষাে োচজ 

হরে ভগােরে নারক চববাহ করেও ধনয হরন পারেন। সেো ভ াষারেে অবেয ভসচদরক 

িন ভনই। 

  

োজনীচনরন ভগােরেও অচন নেিপন্থী, নাে সরে গুি চবপ্লবী দরেে সংরব থাাকাে 

ভকানও প্রশ্নই ভনই। বেং চনেরকে সরেই থাাকা সম্ভব। চনেক িারপে োইরদে ইংরেজ-
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হনযা ়ে প্রেন্ন সিথাযক চেরেন। চিচঠ ভেোেও কধ য েইে না, সেো চনেরকে সরে ভদো 

কোে জনয ভসাজা িরে ভগে পুিা ়ে। 

  

চনেক ভ িন ভগাাঁ ়ো, একরোো, ভনিচন কূটবুচদ্ধরনও নাে নুেনা ভনই। সব শুরন চনচন 

সহারসয বেরেন, না, ভবচট নুচি  া ভেরবে, না েুে। বাংো ়ে গুি সচিচন আচি িাোই 

না, আচি নারদে ভকানও চনরদযেও পাঠাই না। 

  

সেো বেে, আপচন এই িুচে- াকাচন, এই  াকাচনে নারি চনেীহ িানুষ হনযা, এসব 

সিথাযন করেন  

  

চনেক দুচদরক িাথাা ভনর ়ে স্পি োষা ়ে বেরেন, না, আচি এসব সিথাযন কচে না। 

  

সেো েুচে হর ়ে বেে, আপনাে কথাা শুরন চনচিন্ত হোি। এই ভোনাে জনযই ভনা এনদূে 

েুরট আসা! এই চবপথাগািী  ুবকরদে চনবৃত্ত কেরনই হরব। এই কাজ আিারদে ভদরেে 

ধিয, সংস্কৃৃচন, ঐচনহয সব চকেুে চবরোধী। আপচন প্রচনবাদ করুন, আপচন জাচনর ়ে চদন 

ভ  এটা ভ্রান্ত পথা। আপনাে চনরদযে সবাই শুনরব। আপচন চেরে চদন, আিাে পচত্রকা ়ে 

োপ। 

  

চনেক এবাে বেরেন, না। আচি প্রকারেয প্রচনবাদ জানাব না। পুচেে এেনও চকেু জারন 

না। আচি চকেু চেেরে পুচেে সজাগ হর ়ে  ারব। নােপে এরদে চঠক ধরে ভফেরব। না 

আচি িাই না। 

  

সেো বেে, না হরে চক এেকি িেরনই থাাকরব  আপনারক কারুে নাি কেরন হরব 

না, আপচন  ুবকরদে সািরন অনয আদরেযে কথাা নুরে ধরুন।  

  

চনেক বেরেন, ভকউ ভকউ  চদ িরন করে, এটাই চঠক পথা, এরনই ভদরেে কাজ হরব, 

আচি নারদে বাধা চদরন িাই না। আচি নারদে সিথাযনও কেব না, প্রচনবাদও কেব না। 

  

চনোে হর ়ে েূনয হারন সেোরক চফরে আসরন হে। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1089 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

চকন্তু সাকুযোে ভোর ে আে ়ো ়ে োেন এে অনয চদক চদর ়ে।  

  

চকেুচদরনে িরধযই শুরু হর ়ে ভগে বােীন ও  নীরনে িরধয বযচক্তরত্বে সং ান।  নীরনে 

হাবোব ভদরে িরন হ ়ে, ভস-ই এ দরেে ভননা। বােীন না িানরন োচজ ন ়ে। িারঝ 

িারঝই ওরদে দু চনক্ত নকয শুরু হ ়ে, নেন অনযো চনবযাক থাারক। 

  

একচদন বােীন বেে,  নীনদা, টাকা প ়েসাগুরো সব ভনািাে কারে থাাকরব  নুচি েেি 

িাোবাে জনয চকেু ভেরে বাচক সব টাকা আিারক চদর ়ে দাও।  

  

 নীন বেে, ভকন, আিাে কারে থাাকরে অসুচবধা কী  

  

বােীন বেে, চন ়েি িরন আিারদে প্রধান ভননাে কারেই সব গচেন োো উচিন। চনচন 

এোরন ভনই, এ দাচ ়েত্ব চনরনও িান না। নাে প্রচনচনচধ চহরসরব আিাে কারেই োো 

সেন ন ়ে  

  

 নীন বেে, নুচি কী করে প্রধান ভননাে প্রচনচনচধ হরে  নাাঁে োই বভে  এোরন 

আিো সবাই সিান, সবাই োই-োই ন ়ে  আচি পাই প ়েসা প যন্ত চহরসব োেব, ভসজনয 

কারুরক চিন্তা কেরন হরব না। 

  

নরকয ও  ুচক্তরন ভহরে চগর ়ে বােীন অনয পথা চদে। একচদন পটে াোে এক িার ়েে 

ভদাকারন কর ়েকজরনে সরে চিচেন হর ়ে ভস বেে, ওই আে ়ো ়ে আিাে আে ভ রন ইরে 

করে না। ওই  নীন বাাঁ ়েরজযটা কী দুিচেত্র, ভনািো ভদেরন পাওনা  ওই ভ  কুরহচেকা 

বরে ভির ়েটা, ও চক ওে সচনযকারেে ভবান, না েচেনা  ভির ়েটাে োবেচে ভদরেে  অনয 

ভকউ ওই ভির ়েটাে সরে কথাা বেরেই  নীন বাাঁ ়েরজয কী েকি ভোঁচকর ়ে ওরঠ। 

  

েেন বেে, চকন্তু…নুচি  া বেে, ওোরন ভনা  নীনদাে স্ত্রীও ের ়েরেন! 
  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1090 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বােীন বেে, ভোরক দুরটা বউ চনর ়ে থাারক না। বউটা চনি ়ে ভগারবিাো োেিানুষ, নারক 

ও দাচবর ়ে ভেরেরে। ভির ়েটা আিারদে অনয বনু্ধরদেও িাথাা োরে। 

  

ভহিিন্দ্র বেে, অচিনচবিরিে ওই ভির ়েচটরক েুব পেন্দ। আিাে িরন হ ়ে, ভস চবধবা 

চববাহ কেরনও অোচজ হরব না। 

  

বােীন বেে, একবাে বরে ভদরো না,  নীন বাাঁ ়েরজয নারনও োচজ হরব না। চনরজে ও 

চজচনস ভক োর ়ে! কুরহচেকা! কুরহচেকা ভকানও ভির ়েে নাি হ ়ে  ভেরবচেে সবটাই কু 

করে োেরব  আচি সব জাচন! ভনািারদে কী বেব, আিাে িািা সরনযন, ভসও প্রা ়েই 

চদরনে একা একা ও বাচ ়েরন  া ়ে, শুর ়ে থাারক। আিারদে সবাইরক ও নি কেরব। সচনয 

কথাা বে ভির ়েটাে েেীরেে ভদাোচন ভদরো, আিােও িারঝ িারঝ িাথাা  ুরে  া ়ে। ভনহান 

ভদরেে। জনয আচি আে নােীরদে প্রচন আকৃি হব না চঠক করেচে… 

  

বােীন েম্বা অচের াগপত্র পাঠাে নাে দাদাে কারে। নদন্ত কোে জনয অেচবন্দ িরে এে 

কেকানা ়ে। বােীন ননচদরন ভগ্র চিরট একটা  ে ো ়ো চনর ়ে আোদা আে ়ো েুরে 

ভফরেরে। অেচবন্দ বােীরনে িুরে সব শুরন সরে সরে ো ়ে চদর ়ে চদে।  নীরনে সরে 

আে সচিচনে ভকানও সম্পকয োো হরব না। ননুন আে ়ো হরব এই ভগ্র চিরট। সরনযনও 

দেিুযন হে। 

  

চবিাে হে এরকবারেই একনেফা।  নীরনে ভকানও কথাাই ভোনা হে না। কুরহচেকা 

নারিে ভির ়েচটেও ভ  চকেু বোে থাাকরন পারে, ভস চিন্তাও কেে না অেচবন্দ। 

  

প্রধান ভননাে এই চনরদযে শুরন ভেরগ আগুন হর ়ে ভগে  নীন। কর ়েকজনরক ভ রক এরন 

নারদে সািরন েুাঁর ়ে ভফরে চদে টাকাে থাচে। কুরহচেকাে হান ধরে চহ ়েচহ ়ে করে ভটরন 

এরন ওরদে সািরন বচসর ়ে চদে ভজাে করে। পার ়েে ওপে ভথারক োচনকটা োচ ়ে নুরে 

 নীন বেে, ভদো, সবাইরক ভদো। 
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 নীন চনরজেও পা োেে পারে। দুজরনেই পার ়েে গ ়েরন োচনকটা কবচেিয আরে। 

দুজরনেই এক েকি, বুর ়ো আেুরে দুরটা স্পি োাঁজ।  নীন বেে, িার ়েে ভপরটে োই 

ভবান ো ়ো এ েকি হরন পারে  চবধবা ভবানটারক চনরজে কারে না ভেরে জরে োচসর ়ে 

ভদব  

  

অেচবন্দে চনরজে োইর ়েে প্রচন এেকি পেপাচনত্ব অরনরকেই পেন্দ হে না। সরনযন 

চিত্র স্পি চবেচক্ত প্রকাে কেরেন, চনচন এ দেচটে আগারগা ়ো সিথাযক চেরেন, এেন 

বােীনরক নযাগ কেরেন।  

  

বােীরনে সুরত্রই এই দেচটে সরে েেরনে পচেি ়ে, নাই েেন বােীনরক ো ়েরন পারেচন। 

 চদও এই দে োোোচে নাে োে োরগচন এরকবারেই। ভগ্র চিরটে আে ়ো ়ে প্রা ়ে ভকউই 

আরস না। একচদন ভস সাকুযোে ভোর   নীরনে আে ়ো ়ে ভগে। ভসোরন নাো বন্ধ। ভস 

বাচ ়ে ভের ়ে চদর ়ে  নীন ভকাথাা ়ে িরে ভগরে, ভকউ জারন না। 

৬৯. চসংহে, বিযা সরিন এই ভ  

োেনবষয 

চসংহে, বিযা সরিন এই ভ  োেনবষয নারিে ভদেচট, এ ভদরেে প্রকৃচন ব ়ে সুন্দে। ে য 

কাজযরনে এ ভদেচটই ব ়ে পেন্দ। এন ব ়ে ভদেচটে েূ-প্রকৃচনে িরধয কন কবচিত্রয, এক 

চদরক গগনিুম্বী পবযন, আে প্রা ়ে চনন চদরক নীে সিুদ্র। িরধয কন নদী, কন অেিয, কন 

প্রািীন জনপদ। ঐচনহাচসক সম্পদও ের ়েরে প্রিুে। কন িচন্দে, িসচজদ, চিনাে, িম্ভ, 

ভসগুচেে চেল্পগুি ে য কাজযনরক আকৃি করে। ওই সব অরনক পুোকীচনয ভেরে পর ়েরে, 

ধ্বংরসািুে, ে য কাজযন ভসগুচেেও সংেেরিে বযবাা কেরন িান। নাজিহে সাো 

চবরশ্বে সি চবমিতর ়েে অনযনি, ভসই নাজিহে সম্পরকযও কাজযরনে িুগ্ধনাে ভেষ ভনই, 

বাে বাে ভদেরন ইরে হ ়ে। চনচন চঠক করেরেন, োেনবষযরক আে একচট ননুন নাজিহে 
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উপহাে ভদরবন, ভসচট হরব সদয স্বগযগনা িহাোচন চের্ট াচে ়োে মিতৃচনরসৌধ, প্রচনচষ্ঠন হরব 

োজধানী কেকানা ়ে। 

  

এ ভদরেে অরনক চকেুই োে, শুধু এ ভদরেে িানুষগুচে সম্পরকয কাজযরনে উ্চপ ধােিা 

ভনই। অচধকাংেই গচেব, নাো চনেীহ, োন্ত, নারদে োষা ভনই, নাো চঠক আরে। চকন্তু 

 াো ভেোপ ়ো চেরেরে, ইংরেচজ জারন, গর ়ে নুরেরে একটা িধযচবত্ত সিাজ, নারদে 

আিেি িারঝ িারঝ ব ়েই চবেচক্তকে িরন হ ়ে। এো শুধু কথাারনই দ ়ে, বক্তৃনা ়ে নুফান 

ভনারে, অথাি করিযাদযি ভনই। এই চেচেন সম্প্রদা ়ে ভথারক উাঁচকেবযাচেিাে, চিচকৎসক-

অধযাপক, আিো ভবচের ়ে আসরে প্রিুে, না ভহাক, নারন ভকানও আপচত্ত ভনই। চকন্তু এো 

এেন োসন কার য অংে ভনবাে আবদাে ধরেরে। নাগচেক পুেসো ়ে, আইন পচেষরদ 

এো এরদে সদসয সংেযা িিাগনই বা ়োরন িা ়ে। কংরগ্রস নারি একচট প্রচনষ্ঠান গর ়ে 

বেরে একবাে ভকানও েহরে সচিচেন হ ়ে, নারন এই সব দাচব নুরে িযাাঁিারিচি করে। 

ভনচটে সংবাদপত্রগুচেরনও অনবেন এই চবষর ়ে ভেোরেচে হ ়ে। না, এই দাচবে বযাপারে 

ে য কাজযরনে সিচন ভনই। ভদে-োসন সম্পচকযন চবষর ়ে ভনচটেরদে িাথাা  ািাবাে 

দেকােই বা কী  ইংরেজোই ভনা ের ়েরে। ইংরেজো এ ভদরে দৃঢ়ে, নযা ়েসিন প্রোসন 

উপহাে চদর ়েরে। প্রা ়ে এক েনাব্দীবযাপী এই োেনবরষয অোজকনা িেরে, োেনী ়েো 

োসন কার যে কী ভবারঝ  ভ - ভকানও একজন োেনীর ়েে নুেনা ়ে একজন ইংরেজ 

অরনক ভবচে দে। 

  

কাজযরনে ধােিা, শুধু িুচিরি ়ে চেচেন সম্প্রদা ়েই এই েকি ভোেরগাে নুরেরে, সুনোং 

নারদে কথাা ়ে কান ভদবাে দেকাে ভনই। ভদরেে অচধকাংে িানুষ ইংরেজ োসরনই সুেী, 

নাো ভপর ়েরে োচন্ত, েৃঙ্খো, চনোপত্তা। এই সব িানুষরদে ওপে ভকানও অনযািাে বা 

অচবিােও পেন্দ করেন না কাজযন। ইংরেজো েদ্র, সুসেয জাচন, নাো সাধােি, দচেদ্র, 

চনেস্ত্র িানুরষে ওপে অনযািাে কেরব ভকন  শুধু নাই ন ়ে, এ ভদরে ভপ্লগ, করেো, 

িযারেচে ়োে িনন ে ়োবহ ভোর গ িারঝ িারঝই িহািােীে রূপ ধােি করে। ভসই সব 

ভোগ প্রচনরোধ ও চিচকৎসা বযবাাও কো দেকাে। দুচেযরেে সি ়ে চনেন্ন িানুষরক 
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সাহা য কোও োজেচক্তে দাচ ়েত্ব। এ ভদে োসন কোে চবচনির ়ে ইংরেজ সেকাে কে 

চনরে, হাজাে হাজাে ইংরেজ কিযিােী এ ভদরে ভবনন পা ়ে, চবপরদে সি ়ে সাধােি 

িানুরষে পারে নারদে দাাঁ ়োরন হরব। 

  

কা যোে বুরঝ চনর ়ে কেকানা ়ে চকেুচদন কাটাবাে পে ে য কাজযন নাাঁে স্ত্রী ভিচেরক চনর ়ে 

ভবরুরেন োেন দেযরন। চনচন এ ভদেটা আরগ ভথারকই ভিরনন। চকন্তু ভিচে ভনা চকেুই 

জারনন না। ভিচেে কারে োেন একটা রূপকথাাে ভদে।  

  

ভিচে প্রথাি ভথারকই েুচেরন  রগািরগা হর ়ে আরেন। এন আ ়েম্বে, এক োচনে  ত্ন চনচন 

জীবরন ভদরেনচন। োজকী ়ে সিান বেরেও ভ ন কি বো হ ়ে। ভিচে সবরির ়ে ভবচে 

অচেেূন হর ়েরে ভসবাদাসরদে সংেযা ভদরে। োইসের ়েে এই প্রাসারদ েৃরনযে সংেযা 

প্রা ়ে িােরো জন! িারনে সি ়ে একজন জে গেি করে। একজন বাথাটব এরন ভদ ়ে, 

একজন ভসই বাথাটারব জে ঢারে, আে একজন পরে ভসটা পচেষ্কাে করে। প্ররনযক 

কারজে জনয এক একজন চনচদযি! 

  

ভিচে আরিচেকান, নাে ভদরে এই গৃহেৃনয প্রথাাচট প্রা ়ে উরঠ  ারে। িীনদাস প্রথাা েচহন 

হবাে পে কৃষ্ণাে দাস-দাসী পাও ়োও দুষ্কে। েিরন  েন কাজযন আিাে ভসরিটাচে 

চেরেন, নেন ভসোরন সংসাে ভপরন বসাে পে কর ়েকচট েৃনয চেে বরট, চকন্তু ইংরেজ 

েৃনযো অচনে ়ে ভব ়োদপ। একচদন একটু বকাবচক কেরেই ইরে করে োন্না এিন োোপ 

করে ভদরব ভ  িুরে ভদও ়ো  ারব না। কেকানা ়ে েৃনয-চেদিনগােো পচেেন্ন, সুন্দে 

ভপাোরক ভসরজ-গুাঁরজ থাারক, নাো িুেফুরট একটা কথাা বরে না, ো ়োে িনন নারদে 

অচিত্ব, সািানয ইচেরনই নাো কারজে কথাা বুরঝ  া ়ে। এক একচদন কনে ভোরজে জনয 

 েন অচনচথারদে আিন্ত্রি কো হ ়ে, নারদে সংেযা ভদ ়েরো-দুরো জন হরেও নারদে 

প্ররনযরকে ভি ়োরেে ভপেরন একজন করে চেদিনগাে নীেরব দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরব,  ারন 

ভকানও অচনচথারকই চনরজে হারন ভগোরস জে প যন্ত ঢােরন না হ ়ে। 
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কাজযন দম্পচনে ভেন ভ্রিরিে সি ়েও েন েন েৃনয সরে  া ়ে। ভেনচট ভ ন িেন্ত এক 

প্রাসাদ। সমূ্পিয ভেনচট সাদা ও ভসানাচে েে কো। শুধু ভিচেে জনযই আরে পােি সচজ্জন 

িি এক ে ়েনকে, একচট ভপাোক-পচেবনযন কে, একচট োসকািো, বাথাটাব সরিন 

িারনে  ে, দুজন ইওরোপী ়ে দাসীে জনয একচট  ে। আে ব ়ে োরটে চনজস্ব অংরে এই 

সব চকেুে সরে আরে একচট গ্রন্থাগাে। 

  

চকেুদূে অন্তে অন্তে কাজযন দম্পচন এক একজন ভদেী ়ে োজাে আচনথায গ্রহি করেন। 

এেকি ভদেী ়ে োরজযে সংেযা কি ন ়ে, সিগ্র োেনবরষযে পাাঁি োরগে দু োগ ভদেী ়ে 

োজারদে অধীরন। ইংরেজ োজেচক্ত অবেয এক একচট থাা্পরর ়ে এই সব ভদেী ়ে োজারদে 

িুণ্ড উচ ়ের ়ে চদরন পারে, চকন্তু ইরে করেই এরদে পুরষ োো হর ়েরে। চসপাচহ চবরদ্রারহে 

পে ে য কযাচনং সুপাচেে করে ভগরেন, এই সব ভদেী ়ে োজযগুচে চটচকর ়ে োো ভহাক। 

এরদে ভ  েত্নেচিন চসংহাসরন পুনুরেে িনন বচসর ়ে োো হরে, ভসই কৃনজ্ঞনা ়ে এো 

চিেকাে ইংরেজরদে প্রচন অনুগন থাাকরব, আবাে কেনও  চদ কদবাৎ ঝ ়ে ওরঠ, নেন 

এরদে সাহা য পাও ়ো  ারব। 

  

চত্রপুো ো ়ো আে ভকানও ভদেী ়ে োজযই স্বাধীন ন ়ে। চত্রপুোও নারিিাত্র স্বাধীন। োজাো 

ইংরেজ সেকারেে অেুচেরহেরন ওরঠ বরস। প্ররনযকবাে উত্তোচধকারেে প্ররশ্ন ইংরেজ 

সেকাে নাক গো ়ে, এিনকী োজকুিােরদে ভেোপ ়োে কী েকি বযবাা হরব, ভস 

চবষর ়েও ইংরেজ সেকারেে চনরদযে চনরন হ ়ে। 
  

এইসব োজারদে চবোচসনা, উৎকট ভে ়োে ও োেসা-প্রবৃচত্তে বহ কাচহনী ভোরকে িুরে 

িুরে ে ়ো ়ে। এরদে  ুদ্ধ কোে অচধকাে ভনই, চনরজরদে ভদে আিান্ত কেনও হরে 

ইংরেজ সািোরব, আে ভকানও দা ়ে-দাচ ়েত্বও ভনই, নাই ধনেরত্নে অপবযর ়েই এো সি ়ে 

কাটাবাে ভ,ষ্ঠ উপা ়ে িরন করে। ভকউ অনবেন ভ া ়ো ভকরন, গাচ ়ে ভকরন, ভকউ বাাঁদরেে 

চবর ়েরন েে েে টাকা েেি করে, ভকউ হারেি ভপারষ, ভকউ চসাঁচ ়েে দুপারে ন হয 

নােীরদে দাাঁ ়ে কচের ়ে োরে, ভকউ বা  চেকাে কেরন চগর ়ে জযান্ত বা্চপা ভেরেরক ভবাঁরধ 

োরে ভটাপ চহরসরব। 
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 াো ভেোপ ়ো চেরেরে, নাো প্রা ়েই ইওরোরপ পাচ ়ে ভদ ়ে। েিরন এইসব োজা-

িহাোজাো এক একোনা বাচ ়ে চকরন ভেরেরে, ভকউ চকরনরে প্ররিাদ নেিী। গিযিানয 

অচনচথারদে ভ রক ভকানও প্রচসদ্ধ ননযকী বা অচেরনত্রীরক জ ়ে কেবাে জনয ইওরোপী ়ে 

ধনীরদে সরে প্রচনর াচগনা ়ে ভিরন চনুঃস্ব হ ়ে। োচনোও বাদ  া ়ে না। োেরন, চনরজে 

োরজয এই সব োচনো অন্তুঃপুেবাচসনী, চকন্তু ইওরোরপ চগর ়ে নাো এরকবারে োগাি 

ো ়ো। ভসোরন চগর ়ে নাোও ভোোরিো ভপাোরক পাচটযরন নারি, িদযপান করে ভবসািাে 

হ ়ে, জু ়োে আড্ডা ়ে নাচ ়েকা সারজ। িহাোজা, িহাোচন এই সব েব্দগুচে এেন 

ইওরোরপে সব ভদরেই পচেচিন, এে প্রচনেব্দ হে দারুি ঐশ্ব যোেী চনরবযাধ। 

  

এই সব ভদেী ়ে োজারদে অচনচথা হর ়ে কাজযন দম্পচন চবপুে সিাদে পান। চবগচেন 

োজনযবগয নাাঁরদে ভদবনাজ্ঞারন পূজা করে। ভিেরন পানা থাারক োে কারপযট, ভেন থাািা 

িাত্র ব ়ে োরটে অেযথাযনা ়ে ভোনা  া ়ে ভনাপধ্বচন। বাইরে ভ োরন িাে ভ া ়োে গাচ ়ে 

দাাঁচ ়ের ়ে থাারক, ভসই প যন্ত কারপযরটে ওপে পা ভফরে ভফরে ভিচেে বাহ ধরে এচগর ়ে  ান 

কাজযন, ভ া ়োগুচেে অেসজ্জা সব ভসনাে। পরথাে চকেুদূে অন্তে অন্তে স্বাগনি ভনােি। 

দু পারে সাে ভবাঁরধ থাারক হাজাে হাজাে চবহ্বে িানুষ। এই সব চকেুই ভিচেরক িুগ্ধ করে, 

কাজযরনে অহচিকা প্রদীি হ ়ে। ইংেযারিে োিা চদর ়ে ভহাঁরট ভগরে নাাঁরক প্রা ়ে ভকউ 

চিনরবই না, আে এই োেরনে িনন চবোে ভদরে চনচন ভ োরনই  ারবন, ভসোরনই 

চনচন সবযর,ষ্ঠ।  চদও চনচন ইংেরিশ্বরেে একজন কিযিােী, নবু এোনকাে িানুষ নাাঁরক 

সম্রারটে সিান ভদ ়ে। কাজযরনে োবেচেও বকেরি সম্রারটেই িনন।  

  

িারঝ িারঝ ভকৌনুরকে উপাদানও পাও ়ো  া ়ে। পরথাে ভনােিগুচেরন অরনক চকেুই ভেো 

থাারক ইংচেচজরন। চকন্তু ভ  কাচেগেো ওই সব চনিযাি করে, নাো এক অেেও ইংচেচজ 

জারন না। িারঝ িারঝ হাসযকে েুে ভিারে পর ়ে। এক জা ়েগা ়ে চেেরন িাও ়ো হর ়েচেে 

N NNNN NNN, নাে বদরে ভেো হর ়েরে N NNNN NNN! না ভদরে 

কাজযন ভিচেে চদরক একিেু চটপরেন। 
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প্রাসারদে ভ,ষ্ঠ অংরে থাাকরন ভদও ়ো হ ়ে নাাঁরদে, ফোচস ভদে ভথারক পাাঁিক ও সরবযাৎকৃি 

সুো আনারনা হ ়ে। প্রািয ও পািানয, দু ধেরনেই নৃরনযে বযবাা থাারক প্রচন সন্ধযাকারে। 

কাজযন দম্পচনে এক প ়েসাও বয ়ে হ ়ে না, বেং অরনক িচি-িাচিকয উপহাে পাও ়ো 

 া ়ে। িারঝ িারঝ  াও ়ো হ ়ে চেকাে অচে ারন, ভসও ভবে অদু্ভন ধেরনে চেকাে। হাজাে 

োরনক ভোক জেরে কা ়ো-নাকা ়ো বাচজর ়ে, ঢাক ভঢাে চপচটর ়ে একটা বা রক নাচ ়ের ়ে 

চনর ়ে আরস। ভবিাচে বা চট এক সি ়ে ভকানঠাসা হর ়ে  া ়ে, উাঁিু করে বাাঁধা িািাে ওপরে 

চনোপদ াারন বরস কাজযন গুচে করে ভসই বার ে েবেীো সাে করে ভদন। নােপে 

ভনরি এরস িৃন বা চটে িাথাা ়ে পা চদর ়ে সদরপয চনচন সিুেীন হন কযারিোে। 

  

ভকাথাাও ভকাথাাও গুচে োও ়োে পরেও অকৃনজ্ঞ বা টা পাচের ়ে  া ়ে। ভ িন হর ়েচেে 

ভগা ়োচে ়েরে। ভসোরন চেকারেে বযবাা এোচহ েকরিে। জেরেে িরধয কনচে কো 

হর ়েরে ইন্দ্রপুেী, ফুরেে বাগান, ভফা ়োো, চব,ারিে কে, বহ েকি োদয-পানী ়েও 

িজুন। ভগাটা দরেক হাচনে চপরঠ ভিরপ এরসরে চবোট একচট দে, বাজনা বাচজর ়ে, 

ভঝাাঁপঝা ়ে চপচটর ়ে একটা বা রক নাচ ়ের ়ে আনা হে কাোকাচে, নাে হেুদকারো 

ভ াোকাটা েেীেটাও ভদো ভগে, কাজযন সারহব বন্দুক নাক করে গুচে িাোরেন, অনয 

সকরে ভদেে, চন ান ভসই গুচে বার ে চপঠ ভেদ করে িরে  াবাে কথাা। নবু ভিারেে 

চনরিরষ এক েেয চদর ়ে ভসই বা  ভকাথাা ়ে অদৃেয হর ়ে ভগে। নােপে ভোাঁজ ভোাঁজ ভোাঁজ, 

বহরোক েচ ়ের ়ে প ়েে বরন, চকন্তু সন্ধান পাও ়ো ভগে না ভসই আহন বার ে। 

  

কাজযন সারহব েীচনিনন েুি। িানুরষে িনন, এই োেরনে পশুোও ভনা চব্রচটরেে প্রজা। 

এই বা টা িহািানয ব ়ে োটরক পৃষ্ঠ প্রদেযরনে সাহস ভপে কী করে  ভগা ়োচে ়েরেে 

িহাোজও নটা, নাাঁে োরজযে এন ব ়ে অচনচথা  চদ চেকারে অসাথাযক হর ়ে চফরে  ান, 

নরব ভসটা ভ ন নাাঁেই অপোধ, নাাঁেই গাচফেচন। ভোজয-রপ ়েে চদরক আে িন না চদর ়ে 

সস্ত্রীক ে য কাজযন চফরে ভগরেন প্রাসারদ। কর ়েক  ণ্টা পরে, কাজযন িরনে দুুঃরে চবোনা ়ে 

শুর ়ে আরেন, ভিচে জানো চদর ়ে দৃেয উপরোগ কেরেন। হঠাৎ ভিচেে দুই িেু চবস্ফাচেন 

হর ়ে ভগে, চনচন ভিাঁচির ়ে উঠরেন, জজয, জজয, চেগচগে এরস ভদরে  াও! 
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একটা িাে ভ া ়োে গাচ ়ে েুরট আসরে দুেন্ত ভবরগ, নাে ওপে দাাঁচ ়ের ়ে আনরন্দ প্রা ়ে নৃনয 

কেরেন ভগা ়োচে ়েরেে িহাোজ। নাাঁে সবযাে ধূচে ধূসচেন, ভপেন চদরক দু দুরটা চবোে 

িৃন বা ! এে িরধয ভকানচট বা ভকানওচটই কাজযরনে গুচেরন আহন বা  চক না না 

চনধযােি কো অসম্ভব, নবু ধরেই ভনও ়ো হে ভ , কাজযরনে বা চট পাও ়ো ভগরে, এবং 

সংের ়েে অবকাে না োোে জনয একচটে বদরে দুচট বা  ভিরে আনা হর ়েরে! 

  

চত্রবািুে, হা ়েদোবাদ, ভোপাে, পাচন ়োো, ভগা ়োচে ়েে এবং আেও কর ়েকচট ভদেী ়ে 

োরজযে আচনথায চনরন চনরন িেরেন এই দম্পচন। িহাোজ-িহাোচনরদে অেিাে, 

েত্নসম্ভাে, পা ়েোে চ রিে িনন হীেক, ভদরেই ভিচে ভবচে অচেেূন। চনরজেও সংগ্রহ 

হে চকেু চকেু। কাজযন চনরজ এক েচ ়েষু্ণ অচেজান বংরেে সন্তান, ঐশ্বর যে জাাঁকজিক 

নাাঁে ভবে পেন্দ। চকন্তু কাজযন কিযরদযারগও চবশ্বাসী। ভোগ-চবোস থাাকরব, নাে সরে 

কাজও কেরন হরব। এই োজাগুচে কারজে বযাপারে এরকবারে অপদাথায, ভকানও কাজই 

করে না, সাধােি িানুরষে কথাা চিন্তা করে না, ভকউ ভকউ প্রা ়ে সাো বেেই চবরেরন 

কাচটর ়ে আরিারদে ভরারন গা োসা ়ে, এটা কাজযরনে পেন্দ ন ়ে। িারঝ িারঝ চনচন এরদে 

ধিক ও উপরদে চদরনও োর ়েন না। 

  

এই সফরেে সি ়ে কাজযন েে কেরেন, এ ভদরে িানুষ োজারদে কদবচন ুক্ত বরে িরন 

করে। োজাে সািরন িাচটরন েুচটর ়ে প্রিাি জানা ়ে। োজাে সবযি ়ে েিনা চনর ়ে ভকানও 

প্রশ্ন করে না। সাো জীবরন ভকউ একবাে োজাে দেযন ভপরে ধনয হর ়ে  া ়ে। ভগাটা 

োেনবরষযে আসে োজা ভনা ইংেরিে োজা। নাাঁরক ভনা োেনী ়ে প্রজাো কেনও 

িিযিরে ভদেরন পা ়ে না। একবাে ইংেরিশ্বেরক আনরন পােরে এই সাম্রারজযে 

প্রজারদে আনুগনয ও োজেচক্ত আেও দৃঢ়ে কো  া ়ে। ভদেী ়ে োজযগুচেে 

জনসাধােিরকও ভবাঝারন হরব ভ  নারদে এই সব োজাোও আসরে ইংেরিে োজাে 

েৃনয। 

  

নেনই এক োজদেবাে বসাবাে পচেকল্পনা কাজযরনে িাথাা ়ে এে। কেকানাে বদরে 

চদচল্লই হরব নাে প্রকৃি াান। চদচল্লরন িু ে সম্রাটরদে িহা আ ়েম্বেি ়ে দেবারেে সরে 
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পাল্লা ভদরব এই ইংরেজ দেবাে। এক সি ়ে িু ে সম্রাটো চেরেন োেরনে একেত্র 

অচধপচন, োেনী ়েো এবাে ভদেরব, ভসই চদচল্লে িসনরদ বরসরেন চব্রচটে সম্রাট। 

  

িহাোচন চের্ট াচে ়োে পরে ভেষ বর ়েরস সিুদ্র পাচ ়ে ভদও ়ো সম্ভব চেে না। এেন সম্রাট 

হর ়েরেন সিি এর া ়ো য, নাাঁরক সোসচে চিচঠ চেরে কাজযন নাাঁে প্রিাবচট সচবিারে 

জানারেন। ভসই সরে িেরন োগে দেবারেে প্রস্তুচন। 

  

ভেষ প যন্ত সিি এর া ়ো য আসরন পােরেন না। নাাঁে বদরে এরেন নাাঁে োই চ উক 

অফ কনট। এরন কাজযন-দম্পচন ভগাপরন দারুি উল্লাস ভবাধ কেরেন। োজাে োই 

চসংহাসরনে অচধকােী নন, োেরনে িাচটরন পদি যাদা ়ে চনচন কাজযরনে নীরি। সুনোং 

চদচল্ল দেবারেে প্রধান পুরুষ হরবন ে য কাজযন। 

  

চবোে ভসই উৎসরবে প্রচনচট অে চনরজ নত্ত্বাবধান করে চনেুাঁন োরব সাজারেন কাজযন। 

আিন্ত্রি জানারনা হে, ভদরেে সব কচট ভদেী ়ে োরজযে নবাব ও োজারদে, চবচেি ধনী 

বযচক্তরদে, ইওরোপী ়ে সিারজে গিযিানযরদে। েুাঁরজ েুাঁরজ আনা হে োেরনে সবরির ়ে 

ব ়ে হাচনচট, নাে হাওদা স্বিযেচিন, ভসোরন বসরেন কাজযন, নাাঁে িাথাা ়ে ভসানাে েত্র। 

সহর করিে সহষয ধ্বচনে িরধয ধীরে ধীরে প্ররবে কেে হাচনচট, কাজযন একটা হান নুরে 

েইরেন, ভ ন চনচনই সম্রাট। আে িেিরেে ভপাোক পো, চহরে-িুরক্তাে গ ়েনা ়ে ভিা ়ো, 

 াত্রাদরেে োজা-সাজা ব ়ে ব ়ে ভদেী ়ে োরজযে োজা ও নবাববৃন্দ চবগচেনোরব, িাথাা 

ঝুাঁচকর ়ে অচেবাদন জানারেন ভসই োজ-েৃনযরক। 

  

 াো ভসই দেবারে এে না, ভসই চেচেন সিাজ আত্মি যাদাসম্পন্ন, স্বরদেরপ্রচিকগি 

সম্রান্ত োেনী ়েরদে এই করুি চবদৃষরকে েূচিকা ভদরে েজ্জা ়ে অরধাবদন হে। পত্র-

পচত্রকা ়ে বযে-চবদ্রূপ িেে ভবে চকেুচদন। 

  

গ্রীষ্মকারে োেরনে োজধানী াানান্তচেন হ ়ে চসিো ়ে। বেরেে অনয সি ়ে কাজযন সাো 

োেন  ুরে  ুরে কা য পচেদেযন করেন। চন ়েি েৃঙ্খো ়ে সািানয গাচফেচন চনচন সহয 

করেন না। চনচন চনরজও ভ িন পচে,ি করেন, অনযোও ভনিন পচে,ি করুক, চনচন 
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িান। সেকাচে কাগজপত্র ভদোে জনয োচত্র জাগেরিও নাাঁে চিধা ভনই। নাাঁে চপরঠে 

বযাথাাটা িারঝ িারঝই িা ়ো চদর ়ে ওরঠ, চনচন গ্রাহয করেন না, ভকানও কাজ চনচন পরেে 

চদরনে জনয ভফরে োরেন না। চদচল্লে দেবারে অন ব ়ে হাচনে চপঠ ভথারক নািাে সি ়ে 

চনচন চপরঠ েূে ভবাঁধাে িনন বযথাা অনুেব করেচেরেন, ভকউ না বুঝরন পারেচন। 

  

কেকানাে েীন ভবে িৃদু। ঠাণ্ডা কনকরন বানাস ভনই, নুষােপান ভনই, এই েকি েীনই 

ভিচেে পেন্দ। েীরনে কর ়েকটা িাস কাজযনদম্পচন কেকানা ়ে কাটান।  

  

একচদন সকােরবো ভোটহাজচে ভেরন ভেরন ভিচে বেরেন, আো জজয, আিো োেরন 

এরসচে প্রা ়ে িাে বেে হর ়ে ভগে, বহ জা ়েগা ়ে  ুরেচে, বহ সম্রান্ত বযচক্তরদে বাচ ়েরন 

আচনথায চনর ়েচে। কেকানারনও ভনা বাোচেরদে িরধয অরনক সম্ভ্রান্ত ধনী আরে, নারদে 

কারুে বাচ ়েরন ভনা আিো কেনও  াইচন  নাো চক আিারদে  াকরব না?  

  

কাজযন িুে নুরে বেরেন,  াকরব না ভকন  অরনরকই  ারক। আিো ভগরে নাো ধনয 

হর ়ে  ারব। চকন্তু আিাে ভ রন ইরে করে না। 

  

 ভিচে বেরেন, ভকন  িরো না, একবাে অন্তন চগর ়ে নারদে আিাে বযবহাে ভকিন ভদরে 

আচস! 

  

কাজযন বেরেন, না! 

  

এই বাোচে জাচনচটরক কাজযন চকেুরনই পেন্দ কেরন পারেন না। চদন চদন নাাঁে িরনাোব 

আেও করঠাে হর ়ে আসরে। বাোচেরদে িরধয চহন্দু আে িুসেিান, এই দুচট জাচন আরে। 

এরদে িরধয বাোচে বেরন ভ ন চহন্দুরদেই ভবাঝা ়ে। চেচেন চহন্দুো সবাই বাোচেবাবু। 

এই চহন্দুগুরোই ভবচে বক্তৃনাবাজ, কেিবাজ, ভবচে চবেচক্তকে। কাজযন িুসেিানরদে 

িনিত্ত্ব বুঝরন পারেন, এোই চেে চকেুকাে আরগ এ ভদরেে োসক ভ,িী, ইংরেজ 

আিরে েিনািুযন হর ়ে নাো এেন আহন চসংরহে িনন েনাান িাটরে, আপানন নাো 

নীেব। ইংরেজ সেকারেে উচিন এরদে শুশ্রূষা কো। এরদে ভোে চনেসরনে বযবাা 
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কো। ন আে চহন্দুো  বহ েনাব্দী ধরে নাো অরনযে পদানন, না জারন  ুদ্ধচবদযা, না 

জারন কূটনীচন। এেন দু’পানা ইংরেচজ পর ়ে চকংবা েিন ভথারক বযাচেিাচে পাে করে 

এরস ভ  গোবাচজ শুরু করেরে, না সহয কো হরব ভকন  

  

কাজযন ভগাপন চেরপাটয ভপর ়েরেন, োেরনে জানী ়ে কংরগ্ররস িুসেিানো েুব কি সংেযা ়ে 

ভ াগ ভদ ়ে। কংরগ্ররস চহন্দু-প্রাধারনযে জনয ভবে চকেু িুসেিান েুি। আে কংরগ্ররসে 

চহন্দুরদে িরধযও অচধকাংে বাোচেবাবুই জা ়েগা জুর ়ে আরে। এই বাোচেবাবুরদে 

হীনবে করে ভদবাে জনয ভকৌেরে িুসেিান সিাজরক আেও দূরে সচের ়ে  ভদও ়োই 

সেকাচে নীচন হও ়ো উচিন। 

  

ভিচে বেরেন, জজয, নুচি একটা িজাে গল্প জারনা  এোনকাে পুেরনা কিযিােীরদে 

কারে শুরনচে। এক সি ়ে এোরন গেনযে ভজনারেে চেরেন ে য  াফচেন। চনচন নাচক 

বাোচে োন্না ভেরন েুব োেবাসরনন। আে ভেচ   াফচেন েুব রূপসী চেরেন বুচঝ  

একচদন চনচন এক বাোচেে বাচ ়েরন ভগরেন, অিচন ভস বাচ ়েে িচহোো নাাঁরক একটা 

 রে চনর ়ে চগর ়ে নাাঁে গাউন েুচের ়ে োচ ়ে পচের ়ে চদে। নুচি জারনা, বাোচেো ভটবে 

ভি ়োরে বরস ো ়ে না, িাচটরন বরস ো ়ে। কাাঁটা-িািি বযবহাে করে না, আেুে চদর ়ে 

োবাে ভনারে, অদু্ভন না  ভিরঝরন বুরদ্ধে িনন পা িুর ়ে বসরন হ ়ে। ভেচ   াফচেনরক 

একটা রূরপাে থাাোে িাঝোরন োন, আেও কী সব চদে, চনচন নাচক চদচবয হান চদর ়ে 

নুরে নুরে ভসইসব ভেরেন। সবাই বরেচেে, উচন চঠক বাোচেরদে িননই ভেরন জারনন! 
  

গল্পটা ভেষ করে ভিচে বেরেন, োচ ়ে চজচনসটা কী েকি করে পরে  আচি োচ ়ে পেরে 

আিারক িানারব  

  

ভিচে হাসরেন, জজয েুরু কুাঁিচকর ়ে বেরেন, নুচি ভনচটেরদে ভপাোক পেরব  চেুঃ! 

  

কেকানা ়ে ভিচেরক এই সেকাচে প্রাসারদই আবদ্ধ থাাকরন হ ়ে, অরনক বাোচে 

অচেজানরদে বাচ ়েে সান্ধযরোরজে উৎসব-আসরেে কথাা নাাঁে কারন আরস, চকন্তু কাজযন 

ভকাথাাও ভ রন োচজ নন। 
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বাোচেবাবুরদে জব্দ কোে জনয এে িরধযই কাজযন চকেু চকেু কাজ শুরু করে চদর ়েরেন। 

প্রথাি ভকাপটা পর ়েচেে, োেরন এরস ভপৌাঁেবাে চকেুচদরনে িরধযই। 

  

চকেু চকেু কারজ োেনী ়েরদে জনপ্রচনচনচধত্ব োোে সুর াগ করে ভদও ়ো হর ়েচেে কর ়েক 

বেে আরগ ভথারকই। ভ িন কেকানা কেরপারেেন পচেিােনা। নগে উন্ন ়েন এবং 

নাগচেক সুেস্বােন্দয বযবাাপনাে জনয কেদানারদে িধয ভথারক পিােজন প্রচনচনচধ 

চনবযাচিন হন। ফরে দরে দরে বাোচেবাবু কেরপারেেরনে কচিেনাে হরন োগে, এো 

আরোিনা সো ়ে িযাাঁিারিচি করে, নীচন-চনধযােরি হিরেপ কেরন িা ়ে। সেকাচে চন ়েন্ত্রি 

হানো ়ো হর ়ে  ারে ভদরে কাজযন আসাে আরগই ভোট োট িযারকচঞ্জ একচট সংরোধনী 

চবে আনরন ভির ়েচেরেন। কাজযন এরস সব ভদরে শুরন িরন কেরেন, ভসই সংরোধনী 

চবেও  রথাি ক ়ো ন ়ে। ভদরেে োজা ইংরেজ, োজধানী কেকানাে নগে পচেিােনাে 

বযাপারে িাথাা গোরব এ ভদরেে িানুষ  না কেনও হ ়ে  েিােি করে ভকরট চনচন চবরেে 

অরনক ধাো বদরে চদরেন। কেদানারদে প্রচনচনচধরদে সংেযা পিাে ভথারক ভনরি ভগে 

পাঁচিরে, এচেচকউচটে কচিচটরনও নারদে সংেযা হর ়ে ভগে এক নৃনী ়োংে, সেকাচে 

প্রচনচনচধে সংেযা ভবর ়ে ভগে! অথাযাৎ কেরপারেেন পচেিােনাে পুরোপুচে েিনা িরে 

ভগে সেকাে ও ইওরোপী ়ে প্রচনচনচধরদে হারন, বাোচে পুেবো ব ়েরজাে ভসোরন চকেু 

গোবাচজ কেরন পােরব। 

  

 প্রচনবারদ সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযা ়ে সরিন আঠােজন কচিেনাে পদনযাগ করেচেরেন। 

কাজযন ভ্রুরেপ করেনচন। এরদরেে কীরস োে হ ়ে, না ইংরেজরদে ভির ়ে চক ভদেী ়ে 

ভোকো োে বুঝরব  চনচন  া করেরেন, চঠক করেরেন। 

  

এেপে চেো। চেোোরন সেকারেে বহ অথায বয ়ে হ ়ে, চকন্তু চদন চদন ভদো  ারে 

চেোনীচনে বযাপারে সেকাচে োগাি িিে আেগা হর ়ে আসরে, ভবসেকাচে করেজ 

গচজর ়ে উঠরে িনুচদযরক, চবশ্বচবদযাের ়েে ভসরনরটে অচধকাংে সদসযই ভনচটে। এ ভদরে 

এন উ্চপচেোে প্রর ়োজনী ়েনা বা কী  কেকানা চবশ্বচবদযাের ়েে ভসরনরট ঢুরক পর ়েরে 
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বাংোে বহ োজলনচনক ভননা, ভসোন ভথারক নাো বাংোে ভেচজসরেচটে অযারসম্বচেরন 

চনবযাচিন হর ়ে আসরে। আই চস এস-রদে সংেযাও চদন চদন বা ়েরে। প্রথাি চদরক  াো, 

আই চস এস পাে করেচেে, ভসই িােজনই বাোচে, সরনযন্দ্রনাথা ঠাকুে, সুরেন্দ্রনাথা 

বরন্দযাপাধযা ়ে, চবহােীোে গুি এবং েরিেিন্দ্র দত্ত। এেনও আই চস এস-রদে িরধয 

বাোচেরদেই প্রাধানয। ইংরেচজ-প ়ো উ্চপচেচেন বাোচেবাবুো ভদোত্মরবারধে কথাা 

ে ়োরে। সুনোং উ্চপচেোে জনয টাকা েেি কো ভনা সেকারেে পরেই েচনকে। নাে 

ভির ়ে প্রাথাচিক চেোোরন বোি বৃচদ্ধই োে। ি সেকাে পে ভথারক চসিো ়ে একচট 

চেো কচিেন বসারনা হে। ে’জন সদরসযে ভসই কচিেরন িােজন ইংরেজ আে দু’জরনে 

নাি কস ়েদ ভহারসন চবেগ্রাসী আে নবাব ইিাদ-উে-িুেক। এ ভ ন কাজযন সারহরবে 

ভকৌনুক। োেরন চেচেনরদে িরধয চহন্দুো চবপুে পচেিারি সংেযাচধক, অথাি চেো 

কচিেরন একজনও চহন্দু ভনই! 

  

সাো ভদে জুর ়ে প্রচনবাদ ও সংবাদপত্রগুচেরন প্রিুে ভেোরেচেে ফরে কাজযন চহন্দুরদে 

িধয ভথারক একজন প্রচনচনচধ চনরন সিন হরেন ভকানও িরি। এরেন চবিােপচন 

গুরুদাস বরন্দযাপাধযা ়ে। 

  

কচিেরনে সুপাচেে ে য কাজযরনে অনুজ্ঞােই প্রচনধ্বচন। চবশ্বচবদযাে ়েগুচেরন সেকাচে 

অচধপনয বজা ়ে োেরন হরব। ভসরনটগুচেরন ভদেী ়ে বযচক্তরদে সদসয সংেযা কচির ়ে 

ইংরেজ সদসয সংেযা বৃচদ্ধ পারব। ভবসেকাচে করেরজ আইন প ়োরনা িেরব না। সিি 

স্কৃুে-করেরজে অনুরিাদন চকংবা অনুরিাদন প্রনযাহারেে েিনা থাাকরব কাউনচসরেে 

হারন। চকেু চকেু করেজ বন্ধ করে ভদও ়ো এেচন দেকাে। এ ভদরেে োত্ররদে িরধয 

উ্চপচেোে সুর াগ-সুচবরধ কচির ়ে ভদবাে জনয ভবনন বৃচদ্ধ ও পাে িাকয বা ়োরন হরব। 

কচিেরনে সদসযরদে িরধয একিাত্র গুরুদাস বরন্দযাপাধযা ়ে এই সুপাচেরেে প্রচনবাদ 

করেন, না অগ্রাহয কো হে। ব ়ে ব ়ে েহেগুচেরন সেকারেে এই চেোনীচনে চবরুরদ্ধ 

অরনক সো-সচিচন হে, োত্রো চিচেে করে ভবরুে োিা ়ে। কাজযন নারন িজাই ভপরেন 

ভবে। ভসরিটাচে অফ ভিট-রক একটা চিচঠরন সরকৌনুরক চেেরেন, টাউন হে আে 
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চবশ্বচবদযাের ়েে ভসরনট হরে  ারি-রেজা, গো-ফাটারনা গ্রাজুর ়েটো জিার ়েন হর ়ে 

চগসচগস কেচেে, আিাে নাি করে নাো বােবাে চধক্কাে চদর ়েরে, ভ ন আচিই োেরন 

উ্চপচেোে ধ্বংসকােী!… নরব চবশ্বচবদযাে ়ে চবে চনর ়ে ভনচটেরদে িযাাঁিারিচিরন আপচন 

চবিচেন হরবন না। এে ভবচেে োগই কৃচত্রিোরব বানারনা! 

  

বাোচে েদ্ররোকরদে জব্দ কোে আে একচট িাোত্মক অস্ত্র কাজযন আকচমিতকোরব ভপর ়ে 

ভগরেন। 

  

পুচেে চবোরগে ব ়ে কনযা অযানু্ড্রজ ভেজাে কাজযরনে েুব  চনষ্ঠ। একচদন সান্ধয আসরে 

পানীর ়েে ভগোস হারন চনর ়ে ভস কাজযনরক বেে, সম্প্রচন আচি ঢাকা, কিিনচসং ইনযাচদ 

অিে  ুরে এোি। ওোনকাে ভোকরদে িচনগচন সুচবরধে ন ়ে। এক ভ,িীে বাোচেবাবু 

নানান আোপ-আরোিনা ়ে োজরদ্রাচহনা ে ়োরে। সাো বাংো জুর ়েই উত্তি োজনীচনে 

আবহাও ়ো। এেনও ভস েকি ব ়ে চকেু হ ়েচন, নরব এই ধেরনে চবষবৃরেে চবনাে 

অিুরেই কো উচিন। 

  

কাজযন বেরেন, ভসটা ভনা ভনািােই কাজ। 

  

ভেজাে বেে, এেনই ধেপাক ়ে করে আচি ভকানও সন্ত্রারসে আবহাও ়ো সৃচি কেরন িাই 

না। অনয একটা োে উপা ়ে আরে। পুচেরেে কনা চহরসরব আিাে এচক্ত ়োরেে িরধয না 

প ়েরেও, আিাে িরন হ ়ে, ঢাকা আে কিিনচসং এই ভজো দুরটারক বাংো ভথারক চবচেন্ন 

করে, অসরিে সরে জুর ়ে চদরে ভকিন হ ়ে  চকংবা অনযোরবও বাংোরক োগ কো  া ়ে। 

বাোচেরদে দুবযে করে চদরন হরে বাংোরক ভেরে টুকরো টুকরো করে ভদও ়োই ভ,ষ্ঠ 

উপা ়ে। 

  

কাজযন ভ্রুকুচিন করে একটুেি নাচকর ়ে েইরেন। নােপে বেরেন, বাংো োগ কেরে 

কী োে হরব  
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ভেজাে বেে, িুসেিান প্রধান অিেগুচে চনর ়ে  চদ আোদা োজয গ ়ো  া ়ে, 

িুসেিানো োজনীচনরন অংে গ্রহি করে না, নাো ইংরেজ চবরোধী ন ়ে, নারন 

চহন্দুবাোচেরদে েচক্ত করি  ারব। এচদককাে োজযচট ভোট হর ়ে ভগরে বাোচেবাবুরদে 

কিস্বে সাো োেরন গুরুত্ব পারব না। 

  

এবারে কাজযন উৎসাচহন হর ়ে উরঠ বেরেন, চহন্দু আে িুসেিানরদে পৃথাক করে 

ভদও ়োে এ একটা োে উপা ়ে বরট, চকন্তু বাংোরক োগ কো হরব ভকান  ুচক্তরন  

  

ভেজাে বেে, ভকন,  ুচক্ত ভনা কনচে আরেই। ভবেে ভপ্রচসর চি োজয চহরসরব ব ়ে ব ়ে, 

নারন োসনকা য িাোবাে েুব অসুচবরধ। চসচেচে ়োনো অরনক চদন ভথারকই এ বযাপারে 

আপচত্ত জানারে। বাংোরক োগ কোে প্রিাব আরগও অরনকবাে ভোো হর ়েরে। 

এিনকী, আপনাে আরগ চ চন চেরেন, ভসই ে য এেচগরনে কারে একটা পচেকল্পনা 

ভপে কোও হর ়েচেে, চকন্তু দুুঃরেে চবষ ়ে, চনচন চকেুই কেরেন না। 

  

কাজযন চজরজ্ঞস কেরেন, ভকন ে য এেচগন ভসটা চবরবিনা কেরেন না, না আিাে জানা 

দেকাে। 

  

ভেজাে বেরেন, চনচন হযাাঁ-ও বরেনচন, না-ও বরেনচন। ে য এেচগরনে এই ভনা এক 

দুবযেনা চেে, চনচন চসদ্ধান্ত চনরন চিধা কেরনন। 

  

কাজযন ভটচবরে এক িুিযা ান কেরেন। ে য এেচগন আে ে য কাজযন এক নন। চসদ্ধান্ত 

চনরন ে য কাজযরনে কেনও সাহরসে অোব হ ়ে না। চ োই  অযাি রুে! চহন্দু আে 

িুসেিানরদে িরধয চবরোধ সৃচি কেরন হরব, নাে জনয িাই প যা ়েিরি চনেুাঁন 

পচেকল্পনা। বাংো োগ অচন উত্তি প্রিাব। 

  

ভেজাে এবাে উৎসাহ ভপর ়ে বেে, প্রা ়ে বেে চনচেরেক আরগ অসিরক বাংো ভথারক 

চবচেন্ন কো হর ়েরে, নেন চসরেট, কাো ়ে আে ভগা ়োেপা ়ো এই চননরট বাংোোষী 

োজয বাংো ভথারক ভকরট অসরি জুর ়ে ভদও ়ো হর ়েচেে। নারন বাোচেো আপচত্ত করেচন। 
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এেন োসন কার যে সুবরন্দাবরিে কথাা বরে পূবয বাংোে ভজোগুচে চনর ়ে আোদা োজয 

গ ়েরে বাোচেো চবরেষ আপচত্ত জানাবাে  ুচক্ত েুাঁরজ পারব না।  

  

কাজযন বেরেন, আপচত্ত জানারেই বা কারন নুেরন হরব ভকন  ভদে োসন কেরে ভক, 

ইংরেজো। নারদে ওপে বাোচেবাবুরদে কথাা বোে কী অচধকাে আরে। নুচি োে করে 

পচেকল্পনা কনচে করো! 

  

এনই েুচে হরেন ে য কাজযন ভ  অচবেরম্ব ভ্জারেে পরদান্নচনে আরদে চদরেন। 

পুচেরেে ব ়ে কনা ভথারক এক োরফ ভেফরটনান্ট গেনযে বা ভোট োট হর ়ে ভগে অযানু্ড্রজ 

ভেজাে। 

  

কাজযন স্ব ়েং ভবরুরেন পূবযবে পচেদেযরন। প্রথারি এরেন কিিনচসংরহ, এোনকাে প্রধান 

জচিদাে সূ যকান্ত আিা যরিীধুেীরক ভোরক বরে িহাোজ। এই প্রথাি এক বাোচে চহন্দুে 

প্রাসারদে আচনথায চনরেন ে য কাজযন। ভিচেরক সরে আরননচন, এবারে নাাঁে সফরেে 

িূে উরিেয বেচবোরগে পচেকল্পনাে সিথাযন আদা ়ে কো। সেকারেে এই উরিেয বা 

িিারন্তে কথাা ইচনিরধযই প্রিাচেন হর ়ে ভগরে, অচধকাংে ভোকই কথাাটা চবশ্বাস কেরন 

পােরে না। বাোচেরদে িনািন না-চনর ়েই বেরদেরক েে কো হরব  বাংোে এক চদরক 

শুধু িুসেিান, এক চদরক শুধু চহন্দুো থাারক, এিন ভনা ন ়ে। চহন্দু ও িুসেিান সবযত্রই 

েচ ়ের ়ে আরে, ভকানও ভকানও ভজো ়ে ভকানও এক সম্প্রদার ়েে সংেযাচধকয। জন্মসূরত্র, 

োষাে সুরত্র সবাই বাোচে। 

  

কিিনচসং-এে িানুষ েন েন আরবদনপত্র জিা চদে কাজযরনে কারে। িহািানয ব ়ে 

োরটে কারে নাো চিনচন জানারে এই প্রিাব েদ কোে জনয। কাজযন ভসই সব 

আরবদনপত্র বারজ কাগরজে ঝুচ ়েরন ভফরে চদরেন। নাাঁে কারে এসবই ভ ন অরবাধ 

চেশুরদে কান্নাকাচট। 
  

িহাোরজে প্রাসারদ ে য কাজযরনে আপযা ়েরনে ভকানও ত্রুচট ভনই। চকন্তু িধযােরোরজে 

সি ়ে কাজযন  েন সূ যকান্তরক বেেে চবষর ়ে িনািন চজরজ্ঞস কেরেন সূ যকান্ত িাথাযহীন 
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োষা ়ে জানারেন, চনচন এ পচেকল্পনা এরকবারেই সিথাযন করেন না। বাংো ়ে চহন্দু-

িুসেিারনে িরধয ভকাথাাও অোচন্ত ভনই, এই চবরেদ নীচন ভকানও বাোচেই ভিরন ভনরব 

না। 

  

সূ যকান্তে কথাা শুরন এিনই চবেক্ত হরেন ে য কাজযন ভ , ভসই প্রাসারদ োচত্রবাস 

কেরনও োচজ হরেন না আে { সকারে এরস ভপৌাঁরেচেরেন, চবরকরেই েওনা চদরেন 

ঢাকাে চদরক। 

  

ঢাকাে সবরির ়ে সম্ভ্রান্ত বযচক্ত নবাব সচেিুল্লা। চনচনও প্রকৃনপরে নবাব নন। নাাঁে 

চপনািহ চেরেন একজন অচন ধনী বযবসা ়েী, ঢাকা এবং সচন্নচহন এোকা ়ে প্রিুে 

েূসম্পচত্তরন অথাযেচ হয করেচেরেন। নাাঁে অরনক সদগুি চেে, চনচন চহন্দুরদে কারেও 

চেরেন েুব জনচপ্র ়ে। চনচন হাসপানাে ও অরনক দাাঁনবয প্রচনষ্ঠান াাপন করেচেরেন, 

ভসই সব কােরি কৃনজ্ঞনা স্বরূপ সাধােি িানুষই নাাঁরক নবাব উপাচধ চদর ়েচেে। বনযিান 

নবাব অবেয ভসসব গুরিে অচধকােী নন, উপেন্তু চকেু চকেু অচবরবিনাে ফরে ঋিোরে 

জজযচেন। 

  

নবারবে এই ঋিগ্রি অবাাে কথাা অযানু্ড্রজ ভেজাে আরগই ে য কাজযনরক জাচনর ়ে 

চদর ়েচেে। কাজযন ঢাকা ়ে এরসই নবাবরক সেকারেে পে ভথারক এক েে পাউি ধাে 

ভদবাে প্রিাব চদরেন। ভদরেে আে ভকানও বযচক্ত সেকারেে কাে ভথারক এেকি অ াচিন 

ঋি কেনও পা ়েচন। ে য কাজযরনে এেকি অেূনপূবয উদােনাে ভপেরন উরিেযচট প্রকট। 

নবাব সচেিুল্লা এরোরে চবগচেন হর ়ে ব ়ে োরটে আজ্ঞাবহ হর ়ে ভগরেন। 

  

বেেে েুব দ্রুন কা যকে কো অবেয কাজযরনে পরে সম্ভব হে না। এে জনয ভসরিটাচে 

অফ ভিরটে অনুরিাদন প্রর ়োজন। চিচঠপত্র িাোিাচে িেরে, এে িরধয ভিচেরক পাঠারন 

হে ইংেযারি, চনচন সন্তানসম্ভবা, নৃনী ়েবাে জননী হরবন। চকেুচদন পরেই সংবাদ এে, 

আে একচট কনযাসন্তারনে জন্ম চদর ়েরেন বরট ভিচে, চকন্তু চনচন চনরজ গুরুনে অসুা, 

নাাঁে জীবনসংে ়ে। চকন্তু েবে ভপরেও নৎেিাৎ ভপৌাঁেবাে ভনা ভকানও উপা ়ে ভনই। োেন 
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ভথারক জাহারজ ইংেযারি ভপৌাঁেরন অন্তন সরনরো চদন োরগ। এে িরধয চকেু অ টন 

 টে না। 

  

কাজযন ইংেযারি চগর ়ে বসরেন স্ত্রীে ে যাপারশ্বয। 

৭০. চথার ়েটাে ভদেরন এরসরেন 

িরহন্দ্রোে সেকাে 

অসুা েেীরে চথার ়েটাে ভদেরন এরসরেন িরহন্দ্রোে সেকাে। চথার ়েটাে নাাঁে ভনো।  েন 

নানােকি বযিনা ়ে নাাঁে চনশ্বাস ভফোেও সি ়ে থাাকন না, নেনও ভকানও ননুন নাটক 

শুরু হরেই চনচন অনয কাজ ভফরে েোের ়ে এক সন্ধযা বয ়ে কেরনন। শুধু কাজ আে 

কাজ চনর ়ে থাাকরে কিযেিনাই ধীরে ধীরে করি  া ়ে। িারঝ িারঝ িন অনয চদরক 

ভফোরন হ ়ে। উত্তি নাটয-অচেন ়ে দেযরন িরহন্দ্রোরেে িরন স্ফুচনয আরস, করিযে উদযি 

বার ়ে। 

  

এেন অবেয িরহন্দ্রোে এক এক করে চবচেন্ন দাচ ়েত্ব ভথারক িুচক্ত চনরেন। ভোগীরদে 

চিচকৎসা বন্ধ, নাাঁে অচন চপ্র ়ে চবজ্ঞান প্রচনষ্ঠারনও আে চন ়েচিন ভ রন পারেন না। েেীে 

অেক্ত, হাাঁটু দুচট দুবযে হর ়ে ভগরে, নবু নাটক ভদেরন আসা বন্ধ হ ়েচন। 

  

এক হারন েচ ়ে, অনয হারন দীরনন্দ্রকুিাে োর ়েে কাাঁরধ েে চদর ়ে চসাঁচ ়ে চদর ়ে উঠরন 

োগরেন িরহন্দ্রোে। দীরনন্দ্র এেন বসুিনী নারি একচট পচত্রকা সম্পাদনা করে, ভসও 

নাটক-পাগে। িরহন্দ্রোেরক কেকানাে সব কচট েেিরিে িাচেক, িযারনজােো 

চবরেষ েচক্ত,দ্ধা করে, চনচন আসরবন এই েবে ভপরেই নাাঁে জনয ভদানোে একচট বে 

চেজােয কো থাারক। 
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ক্লাচসক চথার ়েটাে সম্প্রচন আবাে ননুন করে সচজ্জন হর ়েরে। পুেরনা আসরনে বদরে গচদ 

ভিা ়ো ননুন আসন, ভদও ়োরে ননুন েং এবং একচট িিকপ্রদ অচেনব সংর াজন–

কবদুযচনক পাো! কবদুযচনক আরো আরগই এরস চগর ়েচেে, ভপ্রোগৃহ এেন আরো ়ে 

ঝেিে করে, এই স্ব ়েংচি ়ে পাো এরস এরকবারে দেযকরদে েেীে জুচ ়ের ়ে চদর ়েরে। 

চবদুযরনে নব নব বযবহাে ভদরে চবমিতর ়েে আে অবচধ ভনই। এ ভ ন আোচদরনে আি য 

প্রদীরপে ভসই কদনয, িানুরষে হকুরি ব ়ে ব ়ে কেকােোনাে চবোে চবোে  ন্ত্রগুচে 

প যন্ত  ুচের ়ে ভদ ়ে। সম্প্রচন ভোনা  ারে, ব ়েোটেবরন ে য কাজযন নাচক একচট  ন্ত্র 

বচসর ়েরেন, নাে নাি চেফট। ভসই  ন্ত্রচটে িরধয একচট ভোপ আরে, ভসোরন িানুষজন 

ঢুরক দাাঁ ়ো ়ে, আে  ন্ত্রচট ওপরে উরঠ  া ়ে। চসাঁচ ়ে না ভেরেও ভদানো ়ে, চনননো ়ে ওঠা! 

এে পে ভকানও  ন্ত্র বুচঝ িানুষরক আকারে ও ়োরব! ইচনিরধয ন ়ো ি ়ো েচব চনর ়েও এক 

অদু্ভন কীচনয শুরু হর ়েরে। িানুষ হাাঁটরে, ভদৌ ়েরে, ভ া ়ো েুটরে, ঝেনা ভথারক জে প ়েরে, 

সবই িেন্ত েচবরন ভদো  া ়ে। এিনকী ভ  িানুষটা িরে ভগরে, নারকও জীবন্ত ভদো 

ভ রন পারে, ভস হাসরে, কাাঁদরে। চথার ়েটােও ়োোো অচনচেক্ত আকষযি চহরসরব পাাঁি-দে 

চিচনট ভসই িেন্ত েচব ভদো ়ে। 

  

আসন গ্রহি কোে পে ভকারটে ভবানাি েুরে হাও ়ো ভেরন ভেরন িরহন্দ্রোে ওপরে 

 ূিযযিান কবদুযচনক পাোে চদরক নাকারেন। িুগ্ধোরব বেরেন, হযাাঁ ভহ দীরনন্দ্র, আরগ 

আিো চথার ়েটাে ভদেনুি কী করে  গেরি গনে ভসদ্ধ হর ়ে ভ ন! 

  

দীরনন্দ্র বেরেন, আরগ  েন এ চজচনস চেে না, এে অোবরবাধও চেে না। গেি োগন 

চঠকই। কন োজা-িহাোজা,  াাঁরদে বাচ ়েরন টানা পাোে নো ়ে থাাকা অেযাস, নাাঁোও 

ভনা গেি সহয করে চথার ়েটাে ভদেরন আসরনন। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, োিকৃষ্ণ ঠাকুে িারঝ িারঝ চথার ়েটাে ভদেরন আসরনন, আহা দদে 

করে ভ রি ভনর ়ে একসা হরনন। 
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নােপে আপনিরন ভহরস উরঠ বেরেন, নেন গেরিে কি ভোেবাে জনয নাটরকে িারঝ 

িারঝই ভধই ভধই করে সেীরদে নাি জুর ়ে চদন। সব নাটরকই ে’ সানোনা িাচগ নািরবই। 

এেন েে করেে, নাি কন করি ভগরে। অকােরি আে নাি থাারক না। নাটকগুরো ভবচে 

চসচে ়োস হরে। না হরে, ভনািারদে এই সব নাটক  চদ আটয হ ়ে, নারক প্রোচবন কেরে 

চবজ্ঞান। 

  

দীরনন্দ্র বেে, আপনাে এই চথার ়োচেটা আরগ ভেরব ভদো হ ়েচন।  

  

বাজনা ভবরজ উঠে, িরিে সািরনে োেী পদাটা একটু একটু করে ভগাটারন শুরু কেে। 

অপূবয দৃেযপট, ভ ন সচনযকারেে এক চনচব ়ে অেিয, নাে িরধয এক ে হয িচন্দে। 

িিসজ্জা ভদরেই দেযকো িটাপট হাননাচে চদর ়ে উঠে।  

  

ক্লাচসক চথার ়েটাে এেন জনচপ্র ়েনাে নুরে। উ্চপাচেোষী অিরেন্দ্রনাথা চিনােযা চথার ়েটােও 

দেে চনর ়ে এক সরে দুচট েেিি িাোরে। নাটযজগরন ভস অপ্রচনিন্দ্বী। চগচেেিন্দ্ররক 

ভস চফচের ়ে এরনরে, চফরে এরসরে দাচন। শুধু নাটযকাে ও নাটযচেেক নন, চগচেেিন্দ্র 

আবাে অিরেন্দ্রনারথাে অনুরোরধ গুরুত্বপূিয েূচিকা ়ে অচেন ়েও কেরেন। 

  

নাটরকে নাি ‘ভ্রাচন্ত’। কাচহনীে পটেূচিকা ঐচনহাচসক, োজোচহে জচিদাে 

উদ ়েনাো ়েি বাংোে নবাব িুচেযদকুচে োাঁে চবরুরদ্ধ চবরদ্রাহ করেচেরেন, চকন্তু ভসই 

ইচনহাস এোরন প্রাধানয পা ়েচন। িানব িচেরত্রে জচটেনাই এে িূে উপজীবয। িানুরষে 

জীবরনে কন অোচন্ত, কন িন্দ্ব, কন অচবশ্বাস, কন আত্ম াননা কনচে হ ়ে চনেক েুে 

ভবাঝাবুচঝে জনয, ভসটাই  টনা পেম্পো ়ে প্রচনফচেন হর ়েরে।  

  

চনেঞ্জন আে পুেঞ্জন নারি দুচট  ুবরকে িচেরত্র ভনরিরে অিরেন্দ্রনাথা আে দাচনবাবু, 

চগচেেিন্দ্র ভসরজরেন েেোে। ভসই না ়েক দু’জরনে সরে ভ ন সিারন পাল্লা চদর ়ে 

িরেরেন বৃদ্ধ চগচেেিন্দ্র। নাটক ভদেরন ভদেরন শুধু িুগ্ধ নন, োচনকটা অচবশ্বাস চিচ,ন 

চবমিত ়েও ভবাধ কেরেন িরহন্দ্রোে, এ কী িচেত্র েরিরেন চগচেে! সাধােিন করুিেস, 

েচক্তেস চকংবা রুদ্রেরসই নাাঁে হান ভোরে। পেপে দু চননচট নাটরক চটচকট চবচি 
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আোনুরূপ না হরে চনচন একচট োাঁ ়োচিে পিেংও নাচির ়ে ভদন। চকন্তু এই েেোে ভ  

সমূ্পিয অনযেকি, ভ ন এক উদাসীন, আত্মসুেচবিুে িানুষ, এ িচেরত্র জনচপ্র ়ে হবাে 

িনন ভকানও গাঢ়ে েং ভনই। 

  

এক দৃরেয গো নাম্নী এক বােবচননারক চনর ়ে েেোে এরসরে িচন্দরে। ভদবীিূচনযে 

সািরন বরসরে দু’জরন। এই বােবচননারক প্রকৃন িানবীে সিান চদর ়েরে েেোে। 

ভদবীিূচনযে সািরন বেরে, অিন পাথুারে িারক িাচন না িাচন, নারন ব ়ে এরস  া ়ে না। 

…আিাে ভদবনা প্রনযে। আিাে ভদবনা কথাা ক ়ে; আিাে ভদবনাে প্রাি আরে; আিাে 

ভদবনা অিন দৃচিরোগ ো ়ে না। সচনয ভোগ ো ়ে, আিাে ভনা পেি সুন্দে! 

  

গো প্রশ্ন কেে, ভক ভনািাে ভদবনা শুচন! 

  

েেোে বেে, িানুষ আিাে ভদবনা!… আিাে ভদবনা প্রািি ়ে িানুষ– াে ভসবা কেরে 

প্রাি ঠাণ্ডা হ ়ে।  াে ভসবা করে িনরক চজরজ্ঞস কেরন হ ়ে না, োে করেচে না িন্দ 

করেচে। ভ  ভদবনাে পূজা ়ে ভকানও োরস্ত্র চনন্দা নাই, নকয-চবনকয নাই। 

  

িরহন্দ্রোরেে দু িেু চদর ়ে অশ্রু গ ়োরে। 

  

চনচন ধো গো ়ে বেরেন, ওরহ, চগচেরেে হে কী! ভস কট্টে কােীসাধক, এেন 

িূচনযপূজাে বদরে িানবরসবাে কথাা বেরে! নাে এ কী পচেবনযন  

  

দীরনন্দ্র বেরেন, আরজ্ঞ, এ ভনা নাটরকে সংোপ! নাটযকােরক কন েকি িচেত্র কনচে 

কেরন হ ়ে। নারদে িুরে িানানসই কথাা বচসর ়ে ভদ ়ে, না বরে চক নাটযকাে চনরজে 

জীবরন সব িারন  

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, না, না, এ ভ ন চগচেরেেই িরনে কথাা। অচেন ়ে কেরে িরন হ ়ে  

গ ়েগচ ়ের ়ে বরে  ারে। 

  

দীরনন্দ্র বেরেন, ভদেুন ভগ, এেনও হ ়েরনা উচন ভবাজ পুরজা আ্চপা করেন! 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1111 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এে পরেও, েেোে  েন অরনযে জনয প্রাি চদরন  ারে, নেন চবচমিতন িুচেযদকুচে োাঁ 

চজরজ্ঞস কেরেন, নুচি চক ভনািাে ধরিযে জনয এেকি প্রাি চদে  নাে উত্তরে েেোে 

বেে, নবাব সারহব, ভ  ধরিযে জনয পরেে কাজ করে, ভস চনরজরক চঠক িনন চবচের ়ে 

চদরন পারে না। 

  

নাটক ভেষ হরনই িরহন্দ্রোে বেরেন, দীনু, িরো িেে, চগচেরেে সরে একবাে ভদো 

করে 

  

চগচেে ইদানীং আে সকরেে সরে ভদো করেন না। প্ররনযকচদন অচেনর ়েে ভেরষ চকেু 

দেযক চে ়ে করে আরস, ওরদে িাটুকাচেনা ভোনাে কধ য বা ভোে চগচেরেে ভনই। িরি 

দাপাদাচপ কোে পে চনচন ক্লান্ত ভবাধ করেন। চকেুেি চব,াি ভনন চনজস্ব একচট ভোট 

করে। চবচেি ভোকরদেও ভসোরন প্ররবোচধকাে ভনই। 

  

চকন্তু িরহন্দ্রোেরক আটকারব ভক  বৃদ্ধ হরেও ভনা চসংরহে জান চনচন। ওরহ চগচেে, 

চগচেে ভকাথাা ভগরে। এই হংকাে শুরন চগচেেিন্দ্র চনরজই দেজা েুরে চদরেন। 

  

 রেে িরধয এরস িরহন্দ্রোে বেরেন, সুোে পাত্র ভকাথাা ়ে  শুধু নািাক টান ভদেচে  

  

চগচেে বেরেন, ভকন, ভনািাে পান কেবাে ইরে হর ়েরে নাচক  না হরে আনাই। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, হুঃ, এনকাে ধোরন পারেচন, এেন িোে কারে এরস িানাে হব  
  

চগচেে বেরেন, আচিও আজকাে আে প্রনযহ োই না। আিােও ভনা বর ়েস কি হে না। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, বাুঃ, ভবে কথাা। ভনািাে সচনয সচনয পচেবনযন হর ়েরে ভদেচে। 

নাটকোচনরনও ননুন কথাা বরেে! 

  

চগচেে বেরেন, বরসা, বরসা! নাটক ভকিন ভদেরে বরো! 
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নারন িরহন্দ্রোে বেরেন, অচন সরেস। প্রাি জুচ ়ের ়েে। এেনও ভনািাে ভেোে ভবে 

ভজাে আরে। এেনও নুচি টা ়ো য হওচন। েেোে আে গোবাী-এে িচেত্রজুচট এরকবারে 

অচেচজনাে। েেোরেে িুে চদর ়ে নুচি কী কথাা ভোনারে! ভিারে জে এরস চগর ়েচেে 

ভগানে 

  

চগচেে ভহরস বেরেন,  াক্তাে, ভনািারক েুচে কো অচন সহজ। ভনািাে িনািরনে 

ভকানও দাি ভনই। নুচি ভনা নাটক ভদেরন বসরেই হাপুস ন ়েরন কাাঁরদা। আজও ভদেচে 

ভনািাে ভকারটে আচিন চেরজ ভগরে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, নাটক ভদরে ভিারটই কাাঁচদ না। কাাঁচদ আচি গান শুরন। অচেনর ়েে 

উৎকষয ভদরে কাাঁচদ। অচেন ়ে  েন সচনযকারেে আটয হর ়ে ওরঠ, নেন না আিারক কাাঁদা ়ে। 

ভনািারদে নাটকগুচে অচধকাংেই োচবে! ভেনরে েূচষিাে। হ ়ে ভহাঁরদা প্রি ়ে, ন ়ে 

েচক্তেরসে বা ়োবাচ ়ে। নরব এ নাটকোচনে বাাঁধুচন োে। িন চদর ়ে চেরেে, নাই না  

আিাে কথাা ়ে  চদ চবশ্বাস না করো, সরে দীনু এরসরে, ভ  ভস ভোক ন ়ে, সুসাচহচনযক, 

একোনা িযাগাচজরনে এচ টে। নাে ভকিন ভেরগরে ভোরনা  

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেরেন, সচনয অপূবয হর ়েরে। েেোে িচেত্রচট আপনাে অনযাি য সৃচি। 

এিন স্বাথাযনযাগ, বাোচে একবাে ভিাে েুরে ভদেরব চক! একচদরক স্বাথায-চহংসা ভিষ, আে 

একচদরক স্বরগযে পচবত্রনা। এই েেোরেে িচেরত্রে কারে অধুঃপচনন বাোচেে চেো 

গ্রহি কো উচিন। েেোরেে একটা সংোপ আিাে একবাে শুরনই িুো হর ়ে ভগে, 

শুনরবন  ‘সংসাে ভ  সাগে বরে, একথাা চঠক। কুেচকনাো নাই। নারন একচট ধ্রুবনাো 

আরে, দ ়ো। দ ়ো ভ  পথা ভদো ়ে, ভস পরথা ভগরে ভকউ নবাবও হ ়ে না, বাদোও হ ়ে না, 

নরব িনটা চকেু ঠাণ্ডা থাারক। এচট প্রনযে, নকয- ুচক্তে দেকাে নাই!’  

  

চগচেে বেরেন, সচনয িুো করেরেন ভদেচে। 
  

িরহন্দ্রোে ঝুাঁরক চগচেরেে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে বেরেন, ভনািাে কী হে ভহ  িাঝোরন 

ধিয চনর ়ে েুব পাগোচি করেচেরে, পুরজা-আ্চপা, অবনােবাদ এই সব চনর ়ে কন িূোচিই 
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না করেে। কনবাে বরেচে, কােী নারি ওই নযাংটা িাচগটাে পুরজা বন্ধ করো। ভেোপ ়ো 

চেরেও ববযরেে িনন একোনা ওই বীেৎস িূচনযে সািরন নািানাচি কেরন ভনািারদে 

েজ্জা চেে না। হঠাৎ কী করে ভনািাে এিন সুিচন হে! িূচনযপূজাে বদরে িানবধিয। 

িানবরসবা! 

  

চগচেে বেরেন,  াক্তাে, ভনািাে এই এক ভদাষ। ভনািাে িুরেে োগাি ভনই। অসংেয 

ভোক ভ  িূচনযরক ভদবনা জ্ঞারন পুরজা করে, না চনর ়ে অন োোপ কথাা বেরন  াও ভকন  

নুচি িারনা না, চঠক আরে। ভসটা ভনািাে িরনে িরধয োরো! 

  

িরহন্দ্রোে হংকাে চদর ়ে বেরেন, না, আচি বেবই! আিাে  া চবশ্বাস, না আচি বেরন 

ো ়ে ভকন  এন ঠাকুে-রদবনা ়ে েচক্তই ভনা ভদেটাে সবযনাে কেরে! নুচি আে একটা 

কথাাও ব ়ে োসা চেরেে। ধরিযে নারি  াো ভসবা করে নাো চনুঃস্বাথায ন ়ে। অরনরক িরন 

করে, চকেু দান-ধযান, িানবরসবা কেরে ধিযকিয হরব। পুিয হরব। ভসই পুরিযে ভজারে 

স্বরগয  ারব। স্বরগয চগর ়ে ভদবীরদে পারে বসরন পারব, ঊবযেী-রিনকা-েম্ভাে িনন স্বরগযে 

ভবেযাো এরস ভকারে ভোরব!  ত্ত সব ধযািারিা! 

  

চগচেে বেরেন, আিাে নাটক ভদরে চক আে িানুষ ভোধোরব  আিাে িরন এরসরে, 

নাই চেরে ভগচে! 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভসইজনযই ভনা বেচে, ভনািাে িরনে একটা পচেবনযন এরসরে। 

  

দীরনন্দ্র বেরেন, গানগুচেও অনবদয হর ়েরে। ‘ভনই ভনা ভনিন বরন কুসুি, িরন ভ িন 

ভফারট ফুে’, আহা! 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, হযাাঁ ভহ চগচেে, ভনািারক আে একটা কথাা চজরজ্ঞস কেব, অরনকচদন 

ধরে োবচে। নুচি আবাে ক্লাচসরক চফরে এরে ভকান িুরে  চথার ়েটারেে নট-নটীরদে চক 

িানসিান থাাকরন ভনই! ক্লাচসরকে িাচেক এই অিে ভোাঁ ়োটাে সরে ভনািাে িািো 
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ভিাকিিা হে, ভস ভনািা ়ে কন গােিন্দ কেে, কন কুচেন কটুকাটবয, কাদা ভোাঁ ়োেুচ ়ে, 

এেন ভদেচে দুজরন আবাে ভবে গোগচে! 

  

চগচেে বেরেন, কী কেব, অিে চনরজই িািো নুরে চনে, আিাে বাচ ়েরন চগর ়ে পার ়ে 

ধরে েিা িাইে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, নাে এন ভদিাক, নবু ভস েিা িাইরন ভগে ভকন হঠাৎ! 

  

চগচেে বেরেন, আিাে কারে নাে সব ভদিাক িূিয হর ়ে ভগরে। আিাে বাচ ়েরন চগর ়ে 

 েন কান্নাকাচট কেরন োগে, নেন আচি বেেুি, শুধু িুচপিুচপ আিাে বাচ ়েরন এরস 

েিা িাইরে ভনা হরব না, পাাঁিজনরক জানারন হরব। সবযসিরে েিা িাইরন হরব। নেন 

ভস হযাাঁিচবে োচপর ়ে চবচে কেরে। পারে ভস আবাে েুরে  া ়ে, ভসইজনয ওই দযারো 

ভদও ়োরে ভসই একোনা হযাাঁিচবে ভসাঁরট ভেরেচে।  

  

ব ়ে ব ়ে অেরে িুচদ্রন হযাাঁিচবেচটরন ভেো ের ়েরে : নাটযারিাদী সুধীবৃন্দরক আনরন্দে 

সরে জানাইরনচে ভ , নটকুেিূ ়োিচি পূজযপাদ ,ী ুক্ত চগচেেিন্দ্র ভ াষ িহাের ়েে সচহন 

আিারদে সকে চববাদ-চবসংবাদ চিচট ়ো চগ ়োরে। বাংো ়ে ভ  কর ়েকচট াা ়েী েেিি 

াাচপন হই ়োরে, সকেগুচেেই সৃচিকনযা ,ী ুক্ত চগচেিন্দ্র! প্রা ়ে সকে অচেরননা ও 

অচেরনত্রীই চগচেেিরন্দ্রে চেো ়ে ভগৌেবাচবিতন! নাহাে িরধয আচি একজন। চগচেেবাবুে 

সচহন চববাদ কচে ়ো, চননান্তই ধৃিনাে পচেি ়ে চদ ়োচেোি–ব ়েই সুরেে চবষ ়ে, সিি 

িরনািাচেনয অন্তে হইরন িুচে ়ো ভফচে ়ো, নাাঁহাে ভিহি ়ে ভকারে আিারক আবাে টাচন ়ো 

েই ়োরেন।… 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, ভকন অিে আিাে কারে েিা িাইরন ভগে, না চনর ়ে আিাে িরনও 

েটকা চেে। আসে কােিচট পরে ভজরনচে। একচট ভির ়ে নারক ভজাে করে পাচঠর ়েচেে। 
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িরহন্দ্রোে বেরেন, ভির ়েিানুরষে কথাা পুরুরষ ভোরন  এ ভনা ব ়ে নাজ্জব বযাপাে। বউ 

ন ়ে চনি ়ে, বাোচে বযাটারেরেো ভনা বউরদে গ্রাহযই করে না। বউরদে োচথা-ঝাটা ভিরে 

বীেত্ব ফো ়ে। ভকানও ভপ ়োরেে িাচগ বুচঝ  

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, না, নাও ন ়ে। ভস ভবচট এই চথার ়েটারেেই একজন অযাকরেস। নুচি 

নাি শুনরেই চিনরব। ভস ব ়ে আজব চিচ ়ে ়ো। আচি এন বেে ধরে চথার ়েটারেে কন 

ভির ়েিিরক িচের ়েচে, এিনচট কেনও ভদচেচন। নাে রূপ-র ৌবন আরে, নবু ভস কারুে 

েচেনা হ ়ে না। ভকানও পুরুরষে সরে ঢোচন করে না। অথাি নাে কী ভনজ! ভস অিেরক 

বরেচেে, চগচেেবাবুরক অপিান কোে ফরে ক্লাচসরকে ভিজ অপচবত্র হর ়ে ভগরে, ভস 

চনরজও এোরন আে পা ভদরব না।  নচদন আচি বাইরে চেোি, ভসও অযাচ্ট ং করেচন, 

বাচ ়েরন বরস চেে। নারনই অিরেে টনক ন ়েে, চটচকট চবচি করি আসচেে। ভসই 

ভির ়েটাে ভজরদে জনযই অিে েুরট ভগে আিাে কারে।  
  

দীরনন্দ্র বেে, ওচদরক চিনােযাে িাচেরকে সরেও ভনা আপনাে আে বনচেে না। 

চিনােযাে নেন প ়েচন অবাা। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, ভস ভির ়েচট ভক  শুচন, শুচন।  

  

চগচেে বেরেন, নারক  াকব  ভদচে ইচনিরধয ভস বাচ ়ে িরে ভগরে চক না। ওরে ভক 

আচেস, একবাে ন ়েনিচিরক এোরন আসরন বে ভনা! 

  

ন ়েনিচি ননেরি ভিক আপ ধুর ়ে, বসন বদে করে বাচ ়ে  াও ়োে জনয পা বাচ ়ের ়েচেে, 

ভোকজনরদে হাাঁক ারক নারক চফেরন হে। চগচেেিরন্দ্রে  রেে দেজাে কারে দাাঁ ়োে, 

েেীরে একচটও অেিাে ভনই, সাধােি োচ ়ে পো। এেন নারক িিনটী বরে িরন কোে 

ভকানও উপা ়ে ভনই। 

  

দীরনন্দ্র বেে, এ ভনা দুদযান্ত অচেন ়ে করে, আজরকে নাটরকও ফাচটর ়েরে! 
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িরহন্দ্রোে িেিা েুরে ন ়েনিচিে সবযাে োে করে ভদেরেন। নােপে কপট চবষারদে 

সরে বেরেন, আিাে চননকাে চগর ়ে এককারে ভঠরকরে। নবু এিন েিিীেত্ন ভদেরে 

আবাে চবর ়ে কেরন ইরে করে। ভস কী আে আিাে অদৃরি আরে! কী ভগা, এই বুর ়োরক 

চবর ়ে কেরব  

  

ন ়েনিচি চফক করে ভহরস বেে, হযাাঁ। োচজ আচে। 

  

িরহন্দ্রোে েুরু নুরে বেরেন, অযাাঁ োচজ  িন্তে পর ়ে ভনা আে চবর ়ে কেরন পােব না। 

বাচ ়েরন একোনা জাাঁহাবাজ চগচন্ন আরে, ভস ঝাটারপটা কেরব। নাহরে বরো, দিদরিে 

চদরক একটা বাগানবাচ ়ে চকচন, ভসোরন গান্ধবিযরন িাোবদে ভহাক! কী  

  

ন ়েনিচি বেে, নারনও োচজ! 

  

িরহন্দ্রোে সগরবয চগচেরেে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, নরব  নরব  নুচি ভ  বেরে, ও 

কারুে সরে থাাকরন োচজ হ ়ে না! 

  

চগচেে বেরেন, নুই ভ  আিারক ভ াবাচে ন ়েন! শুরনচে এনকাে ধরে ভকানও পুরুষরকই 

ভনাে পেন্দ হ ়েচন। আে আজ এই বুর ়োরক ভদরে ভনাে িন িরজ ভগে  নুই ওাঁরক চিচনস  

টান িাে 

  

ন ়েনিচি বেে, ওাঁরক ভক না ভিরন  উচন ভ চন চথার ়েটাে ভদেরন আরসন, সবাই নটা 

হর ়ে থাারক, কারুে অযাচ্ট ং-এ ভসচদন েুাঁন থাারক না। ওাঁে িনন এিন চবোট িানুষ ভনা 

আে ভকউ আিাে িনন সািানয ভির ়েরক আরগ িানচন! 

  

িরহন্দ্রোে  ান বাহ োাঁজ করে িাে চটরপ বেরেন, এেনও নাগদ আরে। ইরে কেরে 

এই বুর ়ো হার ়েই ভেেচক ভদোরন পাচে, বুঝরে চগচেে! না হরে ওইটাই চঠক থাাকে 

ভনা  

  

ন ়েনিচি িাথাা ভনর ়ে সিচন জানাে। 
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দীরনন্দ্রকুিাে প্রাি েুরে হাসরেন। 

  

িরহন্দ্রোেও এবাে হাসরন হাসরন বেরেন, এ ভবচটে েসরবাধ আরে। আিাে কথাা শুরন 

প্রথারিই িেু োনাব ়ো করেচন! হাাঁ গা, চগচেেবাবুে হর ়ে নুচি নাচক অিেবাবুে সরে ঝগ ়ো 

করেচেরে  চথার ়েটারেে নট-নটীরদে িরধয এিন গুরুেচক্তে কথাা ভনা আরগ কেনও 

শুচনচন! 

  

চগচেে বেরেন, আচি ওে ভনিন গুরুও নই। ও অরধযন্দুে হারন গ ়ো।  

  

ন ়েনিচি বেে, আপচন সকরেে গুরু। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, চথার ়েটারেে ভির ়েরদে চনর ়ে কন ভোরক এেনও কন কুকথাা বরে। 

অথাি এিন ভির ়েও ভনা আরে! অচেরনত্রী হরেই কদ য জীবন  াপন কেরন হরব ভকন  

চবরদযসাগেিোই ভবাঁরি থাাকরে এই ন ়েনিচিরক একবাে নাাঁে সািরন চনর ়ে চগর ়ে 

ভদোনুি! 
  

চগচেে বেরেন, এ ভির ়েটারক এন প্রেংসা কেরবন না। ওে ভদাষও আরে। ওে সািরন 

একটু িুে আেগা কোে উপা ়ে ভনই। আিারদে েকাে বকাে কো বোবরেে অরেযস, 

 েন নেন িুে ফসরক ভবচের ়ে  া ়ে। োে করে ধানাচন না চদরে এোরন অরনরক ভবারঝও 

না। ন ়েনিচিে সািরন একটু িুে চেচি কেরেই ও িুে োে করে উরঠ  া ়ে। চেহাসযােও 

চদরন িা ়ে না। ওরক বুচঝর ়ে দাও ভ  চথার ়েটারেে অন্দেিহেটা ভবহ্মরদে আে ়ো ন ়ে! 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, এটা ওে ভদাষ হে! 

  

চগচেে বেরেন, ওে আে একটা ভদাষ, ও পুরুষরদে সরে ভিরে না, ভির ়েরদে চনর ়ে 

ভ াাঁট পাকা ়ে। অনয ভকানও ভির ়েরক বকাবচক কেরেও ন ়েনিচি আগ বাচ ়ের ়ে এরস বরে, 

ভকন, ভকন, ও কী অনযা ়ে করেরে  একচদন অিে গুেফি হচেরক একটা থাাব ়ো 

ভিরেচেে। িারঝ িারঝ এক কথাা সানবাে বেরেও না বুঝরে ভিজাজ চঠক োো  া ়ে 
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না। আচিও দু-একটা ি ়ে থাা্পর ়ে িাচে। ন ়েনিচি নারনই ভগাাঁসা করে বসে। ভির ়েরেরেে 

গার ়ে ভকন হান ভনাো হর ়েরে  ভবারঝ িজা, থাাব ়ো ভেে গুেফি হচে, ভস োগ কেে 

না, চকন্তু এই ন ়েন ভবাঁরক বরস থাাকে, ভসচদন ভস ভিরজ নািরব না। 

  

চে িরহন্দ্রোে িাথাা ভনর ়ে বেরেন, হাঁ, এটাও একটা ভদারষে কথাা বরট! 

  

চগচেেিন্দ্র বেরেন, ভসচদরনে ভো বন্ধ হও ়োে উপিি। ন ়েনিচি না থাাকরে দেযক ভেরপ 

 ারব। আচি  ন ভবাঝাই চকেুরন ভোরন না। ভেষ প যন্ত অিেরক হান ভজা ়ে করে েিা 

িাইরন 

  

দীরনন্দ্রকুিাে বেরেন, শুরন োেী আি য োগরে। অিরেন্দ্রনাথারক দপযী িানুষ বরেই 

সবাই জারন। কথাা ়ে কথাা ়ে কনজনরক নাচ ়ের ়ে ভদ ়ে। অরনক সািানয কােরি নাি কো 

নট-নটীরদে দূে করে চদর ়েরে। নবু ভস ন ়েনিচিে কথাা বােবাে ভোরন ভকন! 

  

চগচেে বেরেন, এ ভির ়েরক ভ  নাচ ়ের ়ে ভদও ়োে কথাা উ্চপােিও কো  া ়ে না। চনরজ 

ভথারকই বাে বাে বরে, িরে  াব, িরে  াব! ভ  োচিে ে ়ে পা ়ে না, নারক োচি ভদও ়ো 

ব ়ে েক্ত! 

  

িরহন্দ্রোে উরঠ এরস ন ়েনিচিে থুানচন ধরে উাঁিু করে বেরেন, ভনাে ভনা ভদেচে অরনক 

ভদাষ। নুই চথার ়েটারে ভকন ভ াগ চদরন এচে পাগচে  ভনাে ভনা ভ াচগনী সন্নযাচসনী 

হও ়োে কথাা চেে! 

  

ন ়েনিচি কপারে একটা আেুে েুাঁর ়ে নম্র করি বেে, চন ়েচন আিারক এোরন ভটরন 

এরনরে। 

  

িরহন্দ্রোে বেরেন, হ ়ে ভনাে ভজরদে জনয এই চথার ়েটারেে ভেনেকাে পচেরবে পচেেন্ন 

হর ়ে  ারব, ন ়েরনা নুই আে ভবচেচদন এোরন চটকরন পােচব না। আে একচদন এরস 
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ভনাে চন ়েচনে গর্পরা শুনব। এেন আে ভদচে কেরন পােচে না, বাচ ়েরন চগর ়ে গাদাগুরেে 

ওষুধ ভেরন হরব। কই ভহ দীনু, িরো এবাে।  

  

চগচেেও উরঠ এরেন িরহন্দ্রোেরক োচনকটা এচগর ়ে ভদও ়োে জনয।  

  

ফাাঁকা িিটা পাে হর ়ে সািরনে চসাঁচ ়ে চদর ়ে নািরন ভগরেন িরহন্দ্রোে। নাাঁে হারনে 

েচ ়েটা েরস প ়েে, ধপ করে বরস পর ়ে চনচন ভজারে শ্বাস চনরন োগরেন। 

  

কী হে, কী হে, বরে সবাই বযি হর ়ে ভগে। েুরট এে আেও অরনরক। ভকউ বেে, শুর ়ে 

প ়েন! ভকউ বেে,  াক্তাে  াক। ভকউ বেে, অিেবাবুরক েবে ভদ। 
  

িেু িুরদ ের ়েরেন িরহন্দ্রোে। চনরজে বুরক হান বুরোরেন। চনশ্বাস প ়েরে হাপরেে 

িনন। একটু পরে িেু েুরে দি চনরন চনরন বেরেন,  াক এরস ভগরে বুঝরন পােচে। 

েেীে আে বইরে না। 

  

চগচেে বেরেন, সাোটা জীবন অনয িানুষরদে জনয হা ়েোো পচে,ি করে ভগরে, চনরজে 

েেীেটাে চদরক নজে দাওচন। এন োচত্তরে ভনা  াক্তাে পাও ়ো  ারব না, নুচিই বরে 

দাও, এেন কী কো উচিন। এই অবাা ়ে চক বাচ ়ে ভফো চঠক হরব  

  

ন ়েনিচি িরহন্দ্রোরেে পার ়েে কারে বরস পর ়েরে। 

  

নাে চদরক ভির ়ে, এই অবাারনও হাসাে ভিিা করে িরহন্দ্রোে বেরেন, বযথাা হরে 

আিাে বুরক, নুই আিাে পা চটরপ কী কেচব  নারন চকেু সুোহা হরব?  

  

ন ়েনিচি বেে, আপচন কন িানুরষে প্রাি বাাঁচির ়েরেন। আিো আপনাে একটু ভসবা 

কেরন পাচে না  
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িরহন্দ্রোে বেরেন, আচি কারুে ভসবা িাই না। আচি  েন িেব, নেন ভকানও চনোো 

চনজযন াারন একা চগর ়ে শুর ়ে থাাকব। ভকউ জানরব না। িানুরষে কান্নাকাচট, আহা-উাঁহ, 

ভফাাঁসরফাাঁসাচন আচি সহয কেরন পাচে না এরকবারে! 

  

ভকানওিরি চনচন আবাে উরঠ দাাঁ ়োরেন। েচ ়েরন েে চদর ়ে োচনকটা টেিেোরব 

এচগর ়ে ভগরেন বাইরেে চদরক। 

৭১. সাকুযোে ভোর ে আে ়ো 

সাকুযোে ভোর ে আে ়ো ভনা ভেরে ভগরে বরটই, একচদন ভগ্র চিরটে আড্ডা ভথারকও 

বােীন্দ্র অদৃেয হর ়ে ভগে! কারুরক চকেু জাচনর ়ে  া ়েচন ভস, নবু  ন দূে িরন হ ়ে ভস 

বরোদা ়ে নাে দাদাে কারে চনচিন্ত আ,র ়ে চফরে ভগরে। গুি সচিচনে বাচক সদসযরদে 

চদোহাো অবাা, কিযধােহীন নেিে িনন ভস সচিচন টেিে কেরন োগে,  ুবরন ভবচে 

ভদচে হে না। অেচবন্দ ভ াষ আে ভকানও চনরদযে পাঠা ়েচন, ভস সমূ্পিয চনিুপ। 

  

ভদরেে কাজ কোে জনয ভ -সব  ুবরকো  ে ভের ়ে ভবচের ়ে এরসচেে, নাো এরক এরক 

চফেরন োগে  রে। ভকউ ভকউ জীচবকাে সন্ধারন বযাপৃন হে,  ারদে ভস সিসযা ভনই, 

নাো োবে, এবাে একটা চববাহ কেরে িন্দ হ ়ে না।  রেই  চদ চফেরন হ ়ে, না হরে 

আে সংসােধিয গ্রহি কেরন আপচত্ত কী! 

  

শুধু েেরনেই ভকানও  ে ভনই, নাে ভফোে ভকানও চনচদযি াান ভনই। 

  

ভহি কানুনরগা চফরে  ারে ভিচদনীপুরে, ভস েেনরক বেে, বনু্ধ, নুচিও িে আিাে 

সরে। একা একা আে ভকাথাা ়ে  ুেরব  কেকানা েহেটা একা থাাকাে পরে ভিারটই 

সুচবধাজনক ন ়ে। 

  

েেন বেে, ভনািাে বাচ ়েরন চগর ়ে চক সাোজীবন অচনচথা থাাকব  ভসটা চকেু চদন পরেই 

উপদ্ররবে িনন িরন হরব। 
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ভহি বেে, আচি উপদ্রব িরন কচে বা না কচে, ভবচে চদন অচনচথা থাাকা ভনািাে 

আত্মসিারনে পরেই হাচনকে। আচি অনয একটা প্রিাব চদরন পাচে। ভিচদনীপুে েহরেে 

চঠক বাইরেই আিারদে একচট োিােবাচ ়ে আরে। চকেুটা ধানজচি, ফরেে বাগান, একটা 

ভোট বাচ ়ে। কপনৃক সম্পচত্ত, ওটা আিাে োরগ পর ়েরে। নুচি ওোরন চগর ়ে থাারকা না 

ভকন। 

  

েেন চকেু বেরন ভ রনই নারক বাধা চদর ়ে ভহি আবাে বেে, না, না, দান ন ়ে, 

আচনথাযও ন ়ে। 

  

ওই োিারে আিাে চবরেষ  াও ়ো হ ়ে না, ভদোশুরনা কো আিাে িাো সম্ভব ন ়ে। অরনক 

চদন ধরেই ওটা ভবরি ভদবাে কথাা ভেরবচে। নুচিই চকরন নাও বেং, সব টাকা একসরে 

চদরন না পােরে িরি িরি ভোধ কেরব। 

  

েেন ইনিন করে বেে, োই ভহি, আচি গ্রারি কেনও বসবাস কচেচন। চকেু চদন 

পরেই  চদ িন উিাটন হ ়ে  

  

ভহি বেে, ভিচদনীপুে েহেটারকও নুচি গ্রাি োরবা নাচক  ওই োিাে ভথারক েহে ভিারট 

আধ  ণ্টাে পথা। েহরে অরনক চেচেন ভোক আরে, োে োইরব্রচে আরে। না ো ়ো 

আিারদে ভিচদনীপুরেে সচিচন ভনা োরেচন, ভসোরন নুচি কথাা বোে ভোক অরনক 

পারব। 

  

েেন নবু োচজ হে না। ভস বেে, কর ়েকটা চদন ভেরব ভদচে। নুচি  াও, ভনািারক আচি 

চিচঠ চেেব। 

  

চকন্তু কেকানাে ভিসবাচ ়েরন কর ়েকচদরনে িরধযই েেরনে িন েটফচটর ়ে উঠে। 

এোনকাে একচট ভোরকে সরেও নাে  চনষ্ঠনা হ ়েচন। ভস চনরজই কারুে সরে ভিরে না 

বরে অনযো নাে চদরক বাাঁকা ভিারে িা ়ে। ভস চসাঁচ ়ে চদর ়ে ভনরি ভগরে দু-একজন চনিু 
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গো ়ে িন্তবয করে। সবযেি  রেে িরধযও ভনা বরস থাাকা  া ়ে না! িারঝ িারঝ োরি 

ভিরপ  ুরে ভব ়ো ়ে। োরিে জানোে ধারে বরস নগে-দেযন করে এেন অরনরকই। 

  

চত্রপুো ভথারক েেন  েন প্রথাি কেকানা ়ে আরস, নেন কেকানা েহরেে ভ  রূপ চেে, 

নাে সরে এেনকাে কন নফান! অথাি েুব ভবচে চদরনে ভনা কথাা ন ়ে। ননুন েনাব্দী 

এরস হঠাৎ ভ ন সব চকেু বদরে চদর ়েরে। নেন ভ া ়ো ়ে টানা োি চেে বরট, চকন্তু ভবচে 

ভোক ি ়েন না। দু ভ া ়ো ়ে টানা েযাক ়োগাচ ়েগুরো েুটন আেও ভজারে। িচহোরদে োরি 

ওঠাে প্রশ্নই চেে না, নাো। ভ ন পাচেরন। ধনী বযচক্তরদে চেে জুচ ়েগাচ ়ে, ভিৌ চ ়ে গাচ ়ে। 

এেন কবদুযচনক োি েুব জনচপ্র ়ে, দুপুরেে কর ়েক  ণ্টা ো ়ো ফাাঁকা পাও ়োই  া ়ে না। 

পাচেে সংেযা েুবই করি ভগরে, েযাক ়ো গাচ ়েগুরোেও নাচেশ্বাস উরঠরে। ব ়েিানুরষোও 

এেন ভ া ়োে গাচ ়েে বদরে ভিাটে গাচ ়ে ির ়ে। 

  

হাজাে হাজাে ভ া ়ো বাচনে হর ়ে  ারে, এগুরোে কী হরব  কারজ োগারন না পােরে 

ভ া ়োরদে ভনা ভকউ দানাপাচন ভদরব না! শুধু ভ া ়ো ভকন, চবদুযৎ এরস কন িানুষরকও 

ভবকাে করে চদর ়েরে। সংবাদপরত্র ভবরো ়ে, কন ো ়ো গাচ ়েে িাচেকরদে গারে হান, 

কর ়েক হাজাে গার ়ো ়োন পরথা বরসরে। পাচেবাহকোই বা এেন কী কেরব  শুধু নাই 

ন ়ে, ভ -রকানও সেে পচেবারেে কবঠকোনারনই চেে টানা-পাো, অন্তন দু’জন 

পাংোপুোে চন ুক্ত কো হন, নাো পাো করে পাো টানন। ভসই সব ভপল্লা ়ে টানা-পাো 

েচসর ়ে এেন  রে  রে বসারনা হরে কবদুযচনক পাো। পাংোপুোেরদে িাইরন চদর ়ে 

োোে ভির ়ে কবদুযচনক পাোে েেি অরনক েিা। শুধু নাই ন ়ে, পাংোপুোেো কারজ 

গাচফেচন করে িারঝ িারঝ  ুচির ়ে প ়েন, চকন্তু চবদুযৎ ক্লান্ত হ ়ে না,  ুরিা ়ে না, িাথাাে 

ওপে এই পাো সবযেি বনবন করে ভ ারে। োরত্র অরনক োিা ়ে এেনও গযারসে বাচন 

জ্বরে বরট, চকন্তু ভকানও ভকানও োিা ়ে, চবরেষন সারহব পা ়ো ়ে, সরন্ধ হরন না হরনই 

ঝেিে করে কবদুযচনক বাচন। 

  

োরি ভিরপ  ুেরন  ুেরন েেন অনুেব করে, চবদুযৎ নারি পেিাি য েচক্তচট এরস অরনক 

ভোরকে জীচবকা হেি করেরে বরট, চকন্তু কেকানা েহেচট আরগে নুেনা ়ে অরনক 
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পচেেন্ন হর ়েরে। আরগ পাচে, েযাক ়ো গাচ ়ে আে ঝাাঁকািুরটরদে ভদৌর ়োদৌচ ়েরন 

োিা ারট সব সি ়ে চবেৃঙ্খো থাাকন, এেন  ানবাহন অরনক দ্রুন গচনরন িরে। ফুটপাথা 

বাাঁধারনা হরে বরে পথািােীো নাে ওপে চদর ়ে হাাঁরট, জনররারনে প্রবাহ অরনক সুেৃঙ্খে 

িরন হ ়ে। 

  

চদরনে পে চদন ভনা আে োরি বরসও সি ়ে কাটারনা  া ়ে না। একচদন চথার ়েটাে ভদেরন 

ভগে, ভস অচেজ্ঞনাও সুেকে হে না েেরনে। ক্লাচসক চথার ়েটারে ভস চকেুরনই  ারব না, 

চগর ়েচেে িাে চথার ়েটারেে প্রনাপাচদনয পাো ভদেরন। চকন্তু প্রধান অচেরনত্রীরক ভদরেই 

নাে িরন পর ়ে ভগে েূচিসূনাে কথাা! এ নাচ ়েকাে সরে েূচিসূনাে িুে,ীে চিে ভনই, 

চকন্তু একই েকি সাজরপাোক, কথাা বোে েচেরনও ভ ন চবেযান অচেরনত্রী ন ়েনিচিে 

অনুকেি! িাঝপরথা উরঠ িরে এরসচেে েেন। 

  

েূচিসূনা নাে সরে কথাা বরেচন, নাে চদরক িেু নুরে িা ়েচন প যন্ত। েূচিসূনা নাে ভকউ 

না। আে ভকানও চদন নাে সরে ভদো হরব না। নবু বুক ভপার ়ে ভকন! ভকন হঠাৎ হঠাৎ 

িেু জ্বাো করে ওরঠ! 

  

এই েেযভ্রি জীবন চনর ়ে েেন কী কেরব  

  

এই একটা বেে গুি সচিচনে সরে ভিরনচেে, ভকে একটা উিীপনাে সিাে হর ়েচেে। 

িরন হর ়েচেে, একটা িহৎ উরিরেয জীবনটা  চদ হঠাৎ িরেও  া ়ে ভনা  ারব। এন 

উরদযাগ অচন নুে ভেষারেচষরন নি হর ়ে ভগে! 

  

েেন গ্রারি ভ রন পারেচন, চকন্তু েহরেে জীবরনে সরেও ভস োপ োও ়োরন পােরে না। 

পুেরনা বনু্ধরদে সরে ভ াগার াগ কোে চিন্তা কেরেই একটা দারুি সরিাি নারক ভপর ়ে 

বরস।  াদুরগাপাে এেন বযি বযাচেিাে, নাে কারে ভগরে নারক চবব্রন কো হরব। িাচেকা 

সিৃদ্ধ জচিদাে, ভস অবেয ভনিন বযি ন ়ে, ভদো হরে োচনে করে, চকন্তু িাচেকাে স্ত্রীে 

েহসযি ়ে কথাাবানযা শুনরেও অস্বচিরবাধ হ ়ে। না ো ়ো, িাচেকাে কারে ভগরে ভস 

েূচিসূনাে প্রসে নুেরবই। অনয বনু্ধো ভক ভকাথাা ়ে হাচের ়ে ভগরে চঠক ভনই। 
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একচদন োরি ভ রন ভ রন েেন শুনে সািরনে দু’জন বযচক্ত দাচজযচেং চবষর ়ে আরোিনা 

কেরে। চেগচগেই নাো দে ভবাঁরধ দাচজযচেং ভব ়োরন  ারব, কেন ভেন োর ়ে, কন 

োহােেি, দাচজযচেরে চগর ়ে থাাকাে সুচবধা-অসুচবধা ইনযাচদ সম্পরকয কথাা বরে  ারে 

অনগযে। এিন অরনক কথাা িানুষরক শুনরন হ ়ে,  ারন নাে ভকানও প্রর ়োজন ভনই। 

জনসাধােরিে গাচ ়েরন দুজন পচেচিন বযচক্ত কারুে অসুে-চবসুে সম্পরকয এিনোরব 

ভিাঁচির ়ে আরোিনা করে,  া অনযো শুনরন বাধয। এই ভোক দুচট দাচজযচেং  ারব, নাে 

চববেি েেন শুনরন  ারব ভকন  কান বন্ধ কোেও ভনা ভকানও উপা ়ে ভনই।  

  

শুনরন শুনরন এক সি ়ে েেরনে িরন হে, না হরে আচিও দাচজযচেং  ুরে আসরন পাচে। 

 াও ়ো ভনা েক্ত চকেু ন ়ে। এই ভোক দুচটে কাে ভথারক ভ  অ াচিন জ্ঞান পাও ়ো ভগে, 

না কারজ োগারনা  াক। এই সুর ারগ চহিাে ়ে দেযনও হর ়ে  ারব। েেরনে  া াবে 

সত্তাচট আবাে ভজরগ উঠে। 

  

ভেেপরথা টানা দাচজযচেং  াও ়ো  া ়ে না। িরধয গোনদী ভপরুরন হ ়ে, একচট চিিাে পাে 

করে ভদ ়ে। ওপারেে ভহারটরে োও ়োদাও ়ো ভসরে আবাে ভেন। চেচেগুচ ়েরন ভপৌাঁরে 

কর ়েক  ণ্টা অরপো কোে পে আে একচট ভোট ভেরন িাপরন হ ়ে। নবু দাচজযচেং 

ভপৌাঁেরনা ভগে না, কাচেয ়োং ভিেরন ভস ভেন ভথারি েইে,  ুি নািক ভকানও াারন ধস 

ভনরিরে, ভেন আে এরগারন পােরব না। 

  

কাচেয ়োং ভিেরনে প্লযাটফরিয দাাঁচ ়ের ়ে আরে েেন, োচনক দূরে ভদেে এক জা ়েগা ়ে চে ়ে 

জরিরে। নাে িরধয েবীন্দ্রনাথা ঠাকুেরক ভস চিনরন পােে। চবচেন্ন সোসচিচনরন ভস 

েবীন্দ্রনারথাে বক্তৃনা ও গান শুরনরে, একবাে সািানয আোপও হর ়েচেে, চকন্তু পযান্ট-

ভকাট পো পুরোদস্তুে সারহচব ভপাোক পচেচহন কচববেরক ভস আরগ কেনও ভদরেচন। 

নবু নাাঁে দীচিিান িেু, ভগৌেবিয িুেচট কারো দাচ ়েরন ঢাকা হ ভেও চটরকারো নাকচট 

স্পি, ওরষ্ঠ চমিতনহাসয ভদেরেই ভিনা  া ়ে। চকন্তু 
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 কচব এই ভেরন ভপৌাঁরেরেন, না এোন ভথারক ভফোে জনয ভেরন উঠরন এরসরেন, না চঠক 

ভবাঝা ভগে না। ভেন ো ়োে আপানন ভকানও েেি ভনই। কচবে সরে কথাা বোে জনয 

েেন এচগর ়ে ভগে, নেন  াণ্ডাধােী দু’জন সান্ত্রী ধেরনে ভোক ভিাঁচির ়ে বেে, হরঠা হরঠা, 

োিা ভের ়ে দাও, োজাবাহাদুরেে জনয োিা ভের ়ে দাও!  

  

েেরনে ভকৌনূহে হে, োজাবাহাদুেচট আবাে ভক! কেকানা েহরে গণ্ডা ়ে গণ্ডা ়ে োজা-

িহাোজ  ুরে ভব ়ো ়ে, গ্রীষ্মকারে নাো সবাই দাচজযচেং ভব ়োরন আরস। ইচন ভকান োজা  

  

সান্ত্রীরদে এচ ়ের ়ে আেও কাোকাচে চগর ়ে েেন িিরক উঠে। এ ভনা োধাচকরোে! 

চপনৃপদ ভপর ়েও নাে ভিহাোে চবরেষ পচেবনযন  রটচন। কচব েবীন্দ্রবাবুে পারে 

োধাচকরোেরক েবযকা ়ে িরন হ ়ে, নাে িুেিণ্ডরে ভনিন ভকানও োজকী ়ে োব ভনই। 

বীেিন্দ্র িাচিকযরক ভ  ভকানও অরিনা ভোকও ভদেরে বুঝরন পােন ইচন একজন প্রবে 

বযচক্তত্বসম্পন্ন চবচেি বযচক্ত। োধাচকরোরেে পচেধারন েম্বা ভকাটচট স্বিযেচিন, গো ়ে দু 

ভসট িচি-িুক্তাে িাো, এেকি িূেযবান বসন-েূষি না থাাকরে নারক ভনহান একজন 

সাধােি িানুষ িরন হন। 

  

েেরনে িরনে িরধয চবচিত্র োরবে ভেো িেরন োগে। অরনকচদন পে নাে িরন প ়েে, 

ভসও একজন োজকুিাে! এই োধাচকরোে আে ভস একই চপনাে সন্তান। সরহাদে না 

হরেও োধাচকরোে চক নাে ব ়ে োই ন ়ে  আরগে োজাে আিরে  া-ই  রট থাাকুক না 

ভকন, এেনও ভকন নারক পাচের ়ে পাচের ়ে ভব ়োরন হরব! চত্রপুো ়ে  াও ়ো চক এেনও 

নাে জনয চনচষদ্ধ  

  

একবাে ভস োবে, সোসচে োধাচকরোরেে কারে চগর ়ে চনরজে পচেি ়ে ভদরব। নােপে 

ভদো  াক না কী হ ়ে! এোরন ইংরেরজে োজত্ব। এোরন চত্রপুো সেকারেে ভকানও 

জাচেজুচে োটরব না। 
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আবাে ভস োবে, এনকাে পরে োজকুিাে সাজাে িনন চনিু ধেরনে ভোে নাে হরে 

ভকন  নাে ভকানও চপনৃপচেি ়ে ভনই, বংেপচেি ়ে ভনই, ভস স্ব ়েংচসদ্ধ, এটাই চক ভবচে 

ভগৌেরবে ন ়ে! 

  

নবু ভকাথাাও একটা টান ভথারক  া ়ে। জন্মেূচিে টান, েরক্তে টান। িরন পর ়ে  া ়ে 

োজবাচ ়েে কথাা, কিেচদচ ে পারে বরস একা একা বই প ়ো। অনয োজকুিােো নারক 

অবজ্ঞাে ভিারে ভদেরেও োধাচকরোে কেনও নাে সরে রূঢ়ে বযবহাে করেচন। ভকানও 

িাও ়ো-পাও ়োে বযাপাে ভনই, শুধু োধাচকরোরেে সরে দুরটা কথাা বো  া ়ে না! ভকিন 

আরে চত্রপুোে আে সবাই  িরনারিাচহনী নারি ভসই োচন  

  

োধাচকরোে েবীন্দ্রনারথাে সরে কথাা বেরন বেরন এরগারেন ভিেরনে বাইরেে চদরক। 

োজারদে অনয চদরক নাকারন ভনই। চনচন েেনরক ভদেরন ভপরেন না। ভদেরেও চিনরন 

পােরনন চক না সরন্দহ। েেন  েন চত্রপুো ভের ়ে িরে আরস, নেনই োধাচকরোে চেরেন 

পূিযব ়েস্কৃ, নাাঁরক চিনরন অসুচবরধ ভনই। চকন্তু েেরনে নেনও ককরোে কারটচন, চত্রপুো 

নযাগ কোে পে ভসই চকরোেচটে জীবরন নানান উিান-পনরন অরনক পচেবনযন হর ়েরে, 

স্বপ্নি ়ে ভিাে দুচট এেন অরনক কচঠন বািবনা ়ে অেযি। অবেয োধাচকরোরেে নুেনা ়ে 

েেন অরনক সুপুরুষ। 

  

চক িুম্বক আকৃরিে িনন েেন ওরদে সরে সরে োচনক দূে ভগে। ভিেরনে বাইরে পা 

ভদবাে পে হঠাৎ নাে েেীে ভকাঁরপ উঠে ের ়ে। োই  োজারদে ভ্রানৃরিহ বরে ভকানও 

বস্তু থাারক নাচক! োধাচকরোে এক সি ়ে নেি স্বোরবে িানুষ চেরেন, চকন্তু ভস ভনা 

চসংহাসরন বসাে আরগ। োজা হও ়ো আে না-হও ়োে িরধয ভ  অরনক নফান। সব 

োজাোই নারদে োইরদে অচবশ্বাস করে, োই িারনই ভনা চসংহাসরনে দাচবদাে, ভ -

ভকানও িুহূরনয আ ়োরেে ষ ়ে ন্ত্রকােী। চকেু চদন আরগই েেন এক ইচনহাস গ্ররন্থ পর ়েরে 

ভ  অরটািান সাম্রারজযে সুেনানো ভকানও োইরকই জীচবন োেরনন না। এক সুেনান 

চসংহাসরন আরোহি করেই নাে উচনেজন ভ্রানারক হনযা করেচেরেন। ঔেেরজরবে 

চনষ্ঠুেনাে কাচহনীও সুচবচদন। চহন্দু োজাোও কি  ান না। চত্রপুোে ইচনহাস োজারদে 
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ভ্রানৃচবরোরধ কণ্টচকন হর ়ে আরে। এই োধাচকরোরেে সরেই নাই কবিারত্র ়ে োই কুিাে 

সিরেন্দ্রে িািো-রিাকিিা হ ়েচন  ভজযষ্ঠ পুত্র না হরন পােরে োজপুত্র হর ়েও সুে ভনই। 

  

েেনরক ভদরেই  চদ োধাচকরোরেে িরন হ ়ে, ভস ভকানও িনেরব এরসরে  এই পাহা ়ে 

অিে চত্রপুো োরজযে অধীন ন ়ে, চকন্তু এোরনও গুি ানক চনর ়োগ কো ভ রন পারে। 

  

েেরনে েেীরে একটা ঝাাঁকুচন োগে। চন ়েচন  কেকানাে োরি দু’জন অরিনা িানুরষে 

িুরে দাচজযচেরেে কথাা শুরনই ভস ভেরন ভিরপ বসে। চন ়েচন নারক বােবাে চবপরদে িুরে 

ভঠরে ভদ ়ে। ভসই চন ়েচনই নারক এোরন ভটরন এরনরে আবাে ভকানও ভকৌনুক কোে 

জনয  না, এবাে আে েেন ভসই ফাাঁরদ পা ভদরব না।  

  

দাচজযচেং  াও ়ো হে না, েেন চফরে এে কেকানা ়ে। দুচদন পরে ভকানও চিচঠ না চেরেই 

ভস েওনা হে ভিচদনীপুরেে চদরক। ভহিিন্দ্র একজন চনেযের াগয বনু্ধ, নাে কাোকাচে 

থাাকাই োে। 

  

ভহি ভ ন নাে প্রনীোরনই চেে, ভকানও প্রশ্ন না করেই বেে, িে, ভনািারক 

োিােবাচ ়েটা ভদচের ়ে আচন। ভদরো ভনািাে পেন্দ হ ়ে চক না!  

  

এোরন চবদুযৎ আরসচন, ভিাটে গাচ ়ে আরসচন। এেনও গরুে গাচ ়েই সম্বে, েহরেে িরধয 

এক ভ া ়ো ়ে টানা এক্কা গাচ ়ে পাও ়ো  া ়ে। অচধকাংে িানুষ চনরজে দুচট পার ়েে ওপেই 

চনেযে করে। 

  

প্রথাি চদরনে জনয একটা এক্কা গাচ ়েই চনরন হে। োিােবাচ ়েচটরন ভপৌাঁোে পে েেন 

বুঝরন পােে, ভসটা সচনযই েুব দূরে ন ়ে, ভহরিে বাচ ়ে ভথারক  ণ্টাোরনরকে িরধযই ভহাঁরট 

আসা ভ ন। 
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বাচ ়েচট বহচদন ভিোিন হ ়েচন, জোজীিয হর ়ে পর ়েরে। বাগারন গােপাো ের ়েরে অরনক, 

চকন্তু চবরেষ ,ী ভনই, ভকউ  ত্ন করে না, একচট িধযি আকারেে পুকুে আরে, ভসচট 

পানা ়ে েো, বাাঁধারনা  াটচট ভদেরে ভবাঝা  া ়ে এককারে ভকউ েে করে বাচনর ়েচেে। 

  

চসচদ্ধোি নারি একজন িাচেে থাাকাে কথাা এোরন, অরনক  াকা াচক করেও নারক 

পাও ়ো ভগে। নাো েুরে ভঢাকা হে একনো বাচ ়েটাে িরধয। ভেনরে িাক ়েসাে জাে, 

ইাঁদুে ভদৌর ়োরদৌচ ়ে কেরে, সাপরোপ থাাকাও চবচিত্র ন ়ে। ভিরঝরন ভ  ধুরো জরি আরে, 

নারন বহচদন ভকানও পার ়েে োপ পর ়েচন। 

  

ভহি চজরজ্ঞস কেে, দরি ভগরে নাচক বনু্ধ  োচনকটা সাফ-সুনরো করে চনরেই ভিহাো 

েুরে  ারব। শুরনচে, আিাে ঠাকুেদা এোরন এক পচিিা েচেনা পুরষচেরেন। ভস নাি-

গান জানন। আিাে বাবা ভপটরোগা িানুষ চেরেন, নাাঁে ওসব সািথাযয চেে না। ভনািাে 

েূরনে ে ়ে ভনই ভনা  

  

েেন িুে নুরে নাকাে। 

  

ভহি বেে, িারঝ িারঝ নাচক োচত্তরেে চদরক নূপুরেে আও ়োজ ভোিা,  া ়ে। নােীকরিে 

চেেচেে হাচস–আিারদে বাচ ়েে ভোকজন ভকউ ভকউ নাচক শুরনরে, ভসই ভথারক ভকউ 

আে এোরন আসরন িা ়ে না। আচি দু’-এক োন শুর ়ে ভদরেচে, আিাে োরগয ভননাো 

ভদো ভদনচন। েূরন ধো আে েূরনে নজে োগা কারক বরে জারনা  েূরন ধেরে ভনা 

বুরঝই ভগরে। আে নুচি েূন ভদেরন ভপরে না, চকন্তু েূন ভনািা ়ে ভদেে, নারনই নজে 

ভেরগ ভগে, এেপে নুচি ভ োরনই  াও, চদন চদন শুচকর ়ে  ারব, অসুা হর ়ে প ়েরব, েূন 

ভনািারক িৃনুযরোরকে ওপরে চনর ়ে  ারব। 

  

েেন বেে, িৃনুয আিারক অরনকবাে েুাঁর ়েরে, আচি সহরজ  াচে না। না হরে একটা 

ধাে ়ে ভ রক  েগুরো পচেষ্কাে কোরন হ ়ে। 
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ভহি বেে, আচি সব বযবাা করে ভদব, নুচি দুরটা চদন আিাে ও বাচ ়েরনই অচনচথা হর ়ে 

থাারকা। দু’চদন থাাকরে ভনািাে িান  ারব না। 

  

েেন বেে, টাকাপ ়েসাে কথাা চকেু হে না। এ োিারেে দাি ভবাধ হ ়ে অরনক হরব, 

আিাে সারধযে বাইরে। 

  

ভহি বেে, এেনই আিাে টাকাে প্রর ়োজন ভনই। ওসব কথাা পরে হরব। নুচি বেং িাস 

িাস আিারক পরনরো টাকা চহরসরব ো ়ো ধরে চদর ়ো। কর ়েকটা িাস ভথারক ভদরো 

ভনািাে ভপা ়ে চকনা! 

  

চদন সারনরকে িরধয েেন জা ়েগাটাে সরে চনরজরক ভবে িাচনর ়ে চনে। চসচদ্ধোি িাচে 

নারক োন্না করে ভদ ়ে, ভস বাগারনে কাজ চবরেষ চকেুই জারন না চকংবা ভস কারজ িন 

ভনই, নরব োন্না কেরন োেবারস। সরন্ধে পে ভস ভকাথাা ়ে অদৃেয হর ়ে  া ়ে। না  াক, 

সমূ্পিয েব্দহীন, আেেহীন এই চনজযনবাস ভস ভবে উপরোগ কেরে। বহকাে আরগ িৃনা 

ভকানও ননযকীে আত্মা এরস এেনও নারক ভদো ভদ ়েচন। 

  

সাোচদন েেন বাগারন কাচটর ়ে ভদ ়ে। ভস িাচট ভোাঁর ়ে, ফুেগারেে  ত্ন করে, ব ়ে গারেে 

োো-প্রোো ভেরট ভদ ়ে। পুকুরেে পানা পচেষ্কাে করে। জে-কাদা িােরন নাে আপচত্ত 

ভনই, শুধু েুচে পো, োচে গা, এোরন এরস ভস দাচ ়ে কািারনাও বন্ধ করে চদর ়েরে। ননুন 

ভিহাো ়ে ননুন জীবন। 

  

চবরকরেে চদরক প্রা ়ে ভহি আরস, সরে থাারক আেও দু-একজন। পুকুরেে  ারট চগর ়ে 

বসা হ ়ে। নানােকি প্রসে চনর ়ে আোপিাচে িরে অরনকেি। 

  

গুি সচিচনে অনয সদরসযো  রে চফরে চগর ়ে ভক কী েকি আরে না জারন না েেন, 

চকন্তু ভহিরক ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে, ভস চকেুরনই সংসারেে সরে িাচনর ়ে চনরন পােরে 

না। ভস অোন্ত, অচাে। ভস সচনযই ভদরেে কাজ কোে জনয িাকচে ও বাচ ়ে ে ভের ়ে 
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চেে। ভেষ প যন্ত চকেুই হে,  া ়ে চনিু করে চফরে আসরন হে, এ বযথাযনা ভস িানরন 

পােরে না চকেুরনই। অেচবন্দ ভ াষ ও বােীরন্দ্রে ওপে নাে  রথাি ভোে। 

  

একচদন ভস বেে, ভদরো েেন, আিো গীনা ও নরো ়োে স্পেয করে েপথা চনর ়েচেোি, 

ভদরেে জনয প্রাি চবসজযন চদরন প্রস্তুন থাাকব। ভস েপথা আিো োেরন পােোি কই  

অেচবন্দবাবু চনরজ েপথা ভননচন, নাই না  আিো ধরেই চনর ়েচেোি, চ চন ভননা, নাাঁে 

েপথা ভনবাে প্রর ়োজন ভনই। অথাি চনচনই দেটা ভেরে চদরেন। চে চে চে! 

  

েেন বেে, শুধু বােীরনে কথাা শুরন চনচন  নীনদারক চবনাচ ়েন কেরেন, এটা চঠক 

হ ়েচন।  নীনদাে বক্তবয নাাঁে ভোনা উচিন চেে।  

  

ভহি বেে, একটা চবধবা অবো ভির ়ে, নাে জনয একটা এন ব ়ে িহৎ উরিেয নি হর ়ে 

ভ রন পারে! ভস ভির ়েটাে ভনা আচি ভকানও ভদাষ ভদচেচন। ভস একটু আিারদে কাোকাচে 

এরস বসরন িাইন, আিারদে কথাা শুনরন িাইন, নারন ভদারষে কী হে  নারক দরে 

চনর ়ে চনরেই হন। ভির ়ে বরে চক ভস চবপ্লরবে স্বপ্ন ভদেরন পারে না  সেো ভ াষারেে 

সরে  চদ আিো হান ভিোরন পাচে, না হরে ও ভির ়ে ভকন অেুন হরব  সেো ভ াষাে 

ধনীে দুোেী, ভপেরন ঠাকুেবাচ ়েে ভজযাচন ের ়েরে, ভসই জনয নাে ভবচে োচনে! 

  

সেো ভ াষারেে প্রসে উঠরেই নাে কবঠকোনা  রেে দৃেযচট েেরনে ভিারে ভেরস 

ওরঠ, ভস ভকানও কথাা বরে না। 

  

ভহি আবাে বেে, অেচবন্দবাবু একজন উ্চপচেচেন, পচণ্ডন ভোক, চনচন আিারদে 

আজগুচব, অেীক গল্প ভোনারবন, এ কী আো কো  া ়ে  ভনািাে িরন আরে, উচন 

বরেচেরেন, সাো োেরন আে সবাই চবপ্লরবে জনয প্রস্তুন, এিনকী পাহা ়ে-জেরেও 

আচদবাসীো ইংরেজরদে সরে ে ়োই কোে জনয অস্ত্র োচনর ়ে বরস আরে, শুধু বাোচেোই 

চকেু কেরে না। ভকাথাা ়ে কী! এসব  াহা চিরথায কথাা! োেরনে আে ভকানও োরজযে 

আে ভকানও দরেে সরে আিারদে ভ াগার াগ হর ়েচেে  ভস েকি ভকানও দরেে 
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অচিত্বই ভনই। সাো োেন এেনও  ুচির ়ে আরে। পোধীননাে অপিারনে জ্বাো ভবাধ 

কোে েিনা প যন্ত ভনই এ ভদরেে িানুরষে। 

  

েেন বেে, বােীন এবং  নীনদাও এেকি কথাা বরেচেে। এরক চঠক চিরথায বো  া ়ে 

না। আিারদে উৎসাচহন কোে জনয, আিারদে িটপট কারজ ভনরি প ়োে জনযই ভবাধহ ়ে 

অেচবন্দবাবু সাো োেরনে প্রস্তুচনে কথাা জাচনর ়েচেরেন। 

  

ভহি উগ্র োরব বেে, না বরে চনচন রূপকথাা ভোনারবন! আিো চক ভেরেিানুষ! চিরথাযে 

ওপে চেচত্ত করে চকেু গ ়েরন ভগরেই না এন সহরজ ভেরে  া ়ে। 

  

েেন বেে, বরোদা ভথারক আে ভকানও চনরদযে আসরে না। সব িুপিাপ। এেপে আিো 

কী কেব, ভ - াে ভকাটরে ভসাঁচধর ়ে থাাকব! 

  

ভহি বেে, ভিারটই না। আিারদে ভিচদনীপুরেে দে ভিারটই দরি  া ়েচন, চনোেও হ ়েচন। 

আিো আরগকাে িনন কাজ িাচের ়ে  াব। প্রথারি গ্রাউি ও ়োকয দেকাে। আিো গ্রারি 

গ্রারি  ুরে িানুষরক ইংরেজ োসন ও ভোষরিে কথাা ভবাঝাব। সাধােি িানুরষে সিথাযন 

না ভপরে চবপ্লব হরন পারে না। চকেু ভেোপ ়ো জানা ভেরে হঠাৎ হ ়েি হ ়েি করে একটা 

ধুনু্ধিাে কাণ্ড শুরু করে চদে, ভদরেে অচধকাংে িানুষ নাে িিয চকেুই বুঝে না, না 

কেনও সাথাযক হরন পারে  আিো আবাে ভগা ়ো ভথারক কাজ শুরু কেব। ভদেরব, এই 

ভিচদনীপুরেে দেই এক সি ়ে বাংোে ভননৃত্ব ভদরব! ‘ সরনযনও চফরে এরসরে 

ভিচদনীপুরে। সরনযরনে নারি নােী চটন দুবযেনাে অপবাদ ভদও ়ো হর ়েচেে, বােীন্দ্র নাে 

চনরজে িািারকও োর ়েচন। ভহি অবেয সরনযরনে ওপে একটুও চবরূপ না। নাে িরন, 

 নীনদাে চবধবা ভবানচটে প্রচন সরনযরনে  চদ চকেুটা দুবযেনা জরন্মও থাারক, নারন 

ভদারষে কী আরে  চবপ্লবীো চক সন্নযাসী নাচক  না হরে ভনা ভকানও চববাচহন ভোকই 

চবপ্লরব অংেগ্রহি কোে ভ াগয ন ়ে। ভহি চনরজ চববাচহন, স্ব ়েং অেচবন্দ ভ াষও চববাহ 

করেরেন। চববাহ সম্পকয ো ়ো অনয ভকানও নােীে প্রচন আসক্ত হও ়ো উচিন চক না, ভস 
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কনচনকনা চবিারেে দা ়ে সিারজে। চবপ্লবীো সিাজ বচহেূযন, নারদে ও চনর ়ে িাথাা 

 ািাবাে দেকাে ভনই।  াে  দর ়ে ভপ্রি ভনই, ভস চক ভদেরপ্রচিক হরন পারে। 

  

সরনযন চনরজ অবেয োচনকটা অনুনি। ভস চনুঃেরব্দ আবাে সংগঠরনে কাজ শুরু করেরে। 

ভবরে ভবরে চকেু  ুবকরক সংগ্রহ করে নারদে চবচেন্ন ভদরেে চবপ্লরবে কাচহনী পর ়ে 

ভোনা ়ে। এ ভদরেে অথাযলনচনক অধুঃপনরনে কথাা বুচঝর ়ে বরে। ভগাপরন ভগাপরন নাচক 

অস্ত্রচেোে কাজও িেরে। 

  

সরনযন একচদন এোরন এরস েেনরক বরে ভগে, এই োিােবাচ ়েটা ভস সচিচনে কারজ 

োগারন িা ়ে। প্রর ়োজরন কর ়েকচট ভেরেরক এোরন আ, ়ে চদরন, েেনরক নারদে 

প ়োশুরনাে োে চনরন হরব। অথাযাৎ েেনরক এোরন শুধু গােপাোে পচেি যা আে পুকুে 

পচেষ্কারে বযাপৃন থাাকরে িেরব না। 

  

ভহি িারঝ িারঝ েেনরক দূে দূে গ্রািািরে ভটরন চনর ়ে  া ়ে। দুরটা বাইসাইরকে 

ভজাগা ়ে হর ়েরে, সকারে ভবচের ়ে সরন্ধে সি ়ে ভফরে। ভহি সাধােিন ভকানও গ্রারি চগর ়ে 

ভসোনকাে কর ়েকজন স্কৃুে িািারেে সরে ভ াগার াগ করে, নারদে সরে োব জিা ়ে। 

এই সব জা ়েগা ়ে েবরেে কাগজ ভপৌাঁরো ়ে না, িািােো চনরজরদে গচণ্ডে বাইরেে চকেু 

েবেই োরে না। ভহি চনরজে টাকা ়ে সোোি গরিে ভদউস্কৃরেে ‘ভদরেে কথাা’ বইচটে 

অরনকগুরো কচপ আচনর ়েরে, িািােরদে এক-একোনা ভসই বই ভদ ়ে। এই সব 

চেেকরদে  চদ সরিনন কো  া ়ে, না হরে এরদে িাধযরি োত্ররদে উিুদ্ধ কো  ারব। 

  

ভহরিে কধ য ও চনষ্ঠা এবং িানুষরক ভবাঝাবাে েিনা ভদরে িুগ্ধ হর ়ে  া ়ে েেন। চকন্তু 

ভহরিে ভননা হবাে ভকানও অচেোষ ভনই। ভিচদনীপুরেে সচিচনরন বেং সরনযরনে 

অরনকটা প্রাধানয আরে, ভহি থাাকরন িা ়ে আ ়োরে। চনরজে পচেবারেে প্রচন সব দাচ ়েত্ব 

অবরহো করে ভহি চদরনে পে চদন গ্রারি গ্রারি  ুরে ভব ়ো ়ে, এটা ভ ন নাে একটা ব্রন। 
  

একচদন েুব একরিাট বৃচিে পে োিা ়ে এিন কাদা হর ়েরে ভ  বাইসাইরকে িাোরনা 

িুেচকে, ওো ভনরি হাাঁটরন হাাঁটরন  ারে। কথাা হরে বেেে চবষর ়ে। বাংো ভদেটা োগ 
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হরবই এিন হচম্বনচম্ব ভোনা  াচেে ইংোজ সেকারেে পে ভথারক, হঠাৎ ভ ন না ভথারি 

ভগরে। বাোচেবাবুরদে আপচত্ত ও প্রচনবারদে বহে ভদরে ে য কাজযন চপচের ়ে ভগরেন  

চনচনও নরব জনিনরক ে ়ে পান! চকংবা নাাঁে সুবুচদ্ধে উদ ়ে হর ়েরে! 

  

সবাই এরন স্বচিে চনশ্বাস ভফেরেও ভহি ভিারটই েুচে ন ়ে। নাে িনািন উরো। ভস 

বেে, বাংো োগ হরেই োে হন। 

  

েেন বেে, ভস কী! বাংো এেন োেরনে সবরির ়ে ব ়ে োজয। বাোচেরদে কথাা সাো 

োেন ভোরন। এই বাংোরক টুকরো টুকরো করে চদরে বাোচেরদে েচক্ত অরনক করি 

 ারব না! না ো ়ো, এটা ভ  চহন্দু-িুসেিারনে িরধয চবরেদ সৃচিে ভিিা, না নুচি ভবারঝা 

না  

  

ভহি দৃঢ়েস্বরে বেে, বুচঝ, সবই বুচঝ। নবু ইংরেজ সেকাে  চদ ভজাে করে েুচে চদর ়ে 

বাংোরক েণ্ড েণ্ড করে চদন, না হরে আচি েুচে হনাি। অনযািাে  ন বা ়েরব, ননই 

আিারদে কারজে সুচবরধ হরব। এ জানটা  ুচির ়ে আরে, ি ়োে িনন  ুচির ়ে আরে, 

চেেদাাঁ ়ো ়ে আ ান না কেরে জাগরব না! 

  

আভোিনা আে ভবচে দূে এরগাে না। ভিার ়েে গােনো ়ে কর ়েকচট ভেরে বরস গুেনাচন 

কেচেে, নাে িধয ভথারক একজন েুরট এরস সািরন দাাঁ ়োে। ভেরেচটরক ভিনা ভিনা িরন 

হে েেরনে। আরগেবাে ভদরেরে, এ ভসই দুদযান্ত,  ানচপরট চকরোেচট,  াে দুেন্তপনাে 

ভেষ ভনই। কী ভ ন এে নাি, েুচদোি  

  

ভেরেচট বেে, ভহিদা, আপনাে সরে আিাে একটা কথাা আরে।  

  

ভস এিনোরব েেরনে চদরক নাকাে, ভ ন চিনী ়ে বযচক্তে সািরন ভস কথাাটা বো  ারব 

না। ভহি না অগ্রাহয করে চজরজ্ঞস কেে, কী ভে েুচদ, কী হর ়েরে  

  

েুচদোি বেে, ভহিদা, আিা ়ে একটা চপিে চদরন হরব। আপনাে বাচ ়ে  াব  
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ভহি েুরু কুাঁিরক ভির ়ে ভথারক বেে, চপিে! ভসটা চক ভেেনা নাচক! চপিে চদর ়ে নুই কী 

কেচব  

  

েুচদোি বেে, একটা সারহবরক গুচে কেব! িযাচজরিট সারহব এোরন একজন 

আদাচেরক ি ়ে ভিরেরে। ভকন িােরব  সাদা িাি ়ো বরে  া েুচে নাই কেরব  ভকন, 

আিো ভোধ চনরন পাচে না  

  

ভহি, বেে, না বরে নুই সারহবরক িােরন  াচব  সারহবরদে কন েিনা না বুচঝস! 

পুচেে চঠক ভনারক ধরে ভফেরব, নােপে ফাাঁচস ভদরব চকংবা কুকুরেে িনন গুচে করে 

িােরব! 

  

েুচদোি বেে, ওসব আচি গ্রাহয কচে না! 

  

ভহি এবাে চবোট ধিক চদর ়ে বেে, আিাে কারে চপিে আরে ভনারক ভক বেে  বোচি 

কোে আে জা ়েগা পাসচন! েবেদাে, আে এই সব কথাা আিাে সািরন বেচব না! 

  

েুচদোি েুণ্ণোরব চফরে  াবাে পে ভহি বেে, েেন ভদেরে  এ ভেরেটারক চকন্তু 

সরনযন এেনও দীো ভদ ়েচন। নবু এই ধেরনে ভেরেরদে িরধয েরক্ত আগুন জ্বেরন শুরু 

করেরে। এ েকি কর ়েক হাজাে ভেরে কনচে হরে আিো চব্রচটে সাম্রাজয কাাঁচপর ়ে চদরন 

পােব না  

৭২. প্রথাি পেচক্তচট আরস আকাে 

ভথারক 

দাাঁ ়োও আিাে আাঁচেে আরগ–  
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প্রথাি পেচক্তচট আরস আকাে ভথারক সহসা অেচনপারনে িনন। ভকানও পূবযপ্রস্তুচন থাারক 

না, িরনে গহন ভকারিও ভ ন এই চিন্তাে অচিত্ব চেে না। পে পে চঠক এই িােচট েব্দ 

আরগ ভকউ সাজা ়েচন,  চদও ভকানও েব্দই ননুন ন ়ে। 

  

বজোে জানো চদর ়ে প্রা ়ে চকেুই ভদো  া ়ে না। অন্ধকাে ভনিন গাঢ়ে ন ়ে, কিত্র িারসে 

োচত্রে আকাে প্রা ়ে পচেষ্কাে, নরব এেনও িাাঁদ ওরঠচন, কর ়েকচট নাো ফুরটরে, অিাবসযা 

ভগরে ক’চদন আরগ। এই নেে আাঁধারে চকেুই স্পি ভদো  া ়ে না, চকন্তু ভবাঝা  া ়ে 

পৃচথাবীে অচিত্ব। ভোনা  া ়ে জরেে েেেে েব্দ। 

  

অনযিনস্কৃোরব জানোে বাইরে নাচকর ়ে বরস আরেন েবীন্দ্রনাথা। কচদন ধরেই 

োচত্তেরবো োও ়োদাও ়োে পে চনচন কুচঠবাচ ়ে ভের ়ে িরে আরসন বজো ়ে, এোরন একা 

থাারকন। অনযরদে না ়োনাচ ়ে শুর ়ে প ়োে চনরদযে চদরেও োচত্র-জাগেি নাাঁে অরেযস। 

একা বরস থাারকন িুপ করে, হঠাৎ ভকন ভ ন িনটা েুব োোপ হর ়ে  া ়ে। 

  

িানুরষে িন কী  চনরজে িন চক চনরজে বেীেূন ন ়ে  না চক োগািো ়ো হর ়ে ভ িন 

েুচে রূপ চনরন পারে  েবীন্দ্রনাথা চনরজে িনরক সব সি ়ে দিন কেরন িান। স্বরপ্নে কথাা 

আোদা, জাগ্রন সির ়ে িন আে ভিননা এক পরথা িাচেন হরব। চবরেষন ভ  িন োোরপে 

কােি ভবাঝা  া ়ে না, নারক প্র, ়ে ভদও ়ো চঠক ন ়ে। অল্প ব ়েরসে ভসই োবােুনা, ভসই 

 েন নেন িন োোরপে উপরোগ, ভস সব চদন করব ভেষ হর ়ে ভগরে। এেন কন দাচ ়েত্ব, 

কন বযিনা, এে িরধয িন োোপ ভ ন অবাচিন চবোচসনা। 

  

হযাাঁ, দুচিন্তাে অরনক কােি থাাকরন পারে, আরে, চকন্তু দুচিন্তা আে িন োোপ ভনা এক 

ন ়ে। ভোকনারপে সরেও এ েকি িন োোরপে ভকানও সম্পকয ভনই। দুচিন্তা বা ভোরকে 

কােিগুচে অচন প্রনযে। 

  

িন োোরপে সরে েেীে োোরপে সম্পকয আরে  হা, চকেুচদন ধরেই েেীে ভবে োোপ। 

প্রা ়ে প্রচনচদনই জ্বে হরে। একটা গুরুনে ভোরগে আেিা জিরে আরি আরি। একজন 

ভস্পোচেি ভদোরনা দেকাে, চকন্তু নাে সি ়ে ভকাথাা ়ে! জ্বরেে জনয েেীে দুবযে োরগ, 
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না কারুরক জানারনা হ ়েচন। পুরুষ িানুরষে অসুরেে কথাা িা এবং স্ত্রীে কারে েুরকারনা 

 া ়ে না। দু জরনে ভকউই ভনই। 

  

না, চঠক েেীে োোরপে জনযও ন ়ে। এে ভির ়ে আেও ভবচে েেীে োোপ নুে করে 

েবীন্দ্রনাথা অরনক কারজে িরধয বযাপৃন ভথারকরেন, অথাি এবারে চেোইদরহ আসাে পে 

ভথারকই িনটা ভকিন ভ ন অসা ়ে হর ়ে আরে। চবরেষন সরন্ধে পে আে চকেুই োে োরগ 

না। িরন হ ়ে, এই ভ  এন করিারদযাগ, এন দাচ ়েত্ব, এ সবই ভ ন নুে। কী হরব এন 

চকেুে িরধয জচ ়ের ়ে ভথারক   চদও ভকউ নাাঁে ওপে ভজাে করে এই সব দাচ ়েত্ব িাচপর ়ে 

ভদ ়েচন, সবই নাাঁে স্বকৃন, এসব নাাঁে োে োরগ। োে োরগ, নবু এক একসি ়ে িরন 

হ ়ে সব ভের ়ে েুাঁর ়ে চদরন, এই কবপেীরত্বে জনয দাচ ়ে ওই িন োোপ! 

  

িাত্র গনকােই ভ ন এে কােিটা নাাঁে কারে চকেুটা স্পি হর ়েরে। অল্প বর ়েরস ভকানও 

চবরেষ নােীে প্রচন আকুেনা ়ে িন োোপ হন। ভপ্রি নারি একটা বা ়েবী ়ে ধােিা ়ে িত্ত 

হর ়ে থাাকা ভ ন সাোেি। এেন ভস সব ভকাথাা ়ে! ইদানীং নাাঁে জীবন নােী বচজযন। 

এিনকী ভকৌনুক-হাসয পচেহাস কোে িননও ভকউ ভনই। ভসই জনযই চক চদরনে পে 

চদন ভকরট  ারে, একটাও কচবনা ভেো হরে না। একটা ননুন গারনে োইন গুনগুন 

করে না িাথাাে িরধয। কচবনা আে গান জীবন ভথারক বাদ হর ়ে ভগরে চনচন ভ ন আে 

আসে িানুষ থাারকন না। একটা নকে িানুরষে িনন কাজ করে  ান। 

  

গনকাে োনা-কেি চনর ়ে চেেরন বরসচেরেন। আি য বযাপাে, কেি হারন ধো েইে। 

িাথাা জুর ়ে েইে োরজযে চিন্তা। ভ -িানুরষে কেি হারন এরেই অনগযে ভেো হর ়ে  া ়ে, 

একই চদরন পাাঁি ে’চট কচবনা-গানও চেরে ভফরেরেন অরনকবাে, ভসই িানুষচট একচট 

োইনও চেেরন পােরেন না।  ণ্টাে পে  ণ্টা ভকরট ভগে, এক সি ়ে বাচন চনচবর ়ে শুর ়ে 

প ়েরেন, নােপে অরনকেি  ুি এে না। 

  

আজ আে ভেোে সেঞ্জাি চনর ়েই বরসনচন। িন প্রস্তুন না হরে চিরে এই চব ়েম্বনা। আে 

ভকানওচদনও চক কচবনা চেেরন পােরবন   চদ বাগরদবী চবিুে হন, নাে পরেও চক ভবাঁরি 
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থাাকরন হরব  এক একজন িানুরষে জীবরনে এক এক েকি আনন্দ ও পূিযনা ভবাধ 

থাারক। এক চদরক জচিদাচে পচেিােনা, আে এক চদরক ব্রহ্মি য চবদযাের ়েে প্রচনষ্ঠানা ও 

আিা য হর ়ে থাাকাই চক েবীন্দ্রনাথা ঠাকুরেে জীবরনে পূিযনা!  েনই একা হর ়ে থাারকন, 

নেনই চক নাাঁে িরন হ ়ে না, কচবনা েিনারনই নাে প্রধাননি আনন্দ  ‘োে  চদ বারসা 

সচে, কী চদব ভগা আে–কচবে  দ ়ে এই চদব উপহাে’, এ গান ভক েিনা করেচেে  

  

জানো চদর ়ে বাইরে নাচকর ়ে েইরেন েবীন্দ্রনাথা। চনচন চকেু ভদেরন পারেন না, চকন্তু 

এই ধেিী ভ ন নাাঁে চদরকই ভির ়ে ের ়েরে।  

  

এক সি ়ে এরস ভগে ভসই পেচক্ত : ‘দাাঁ ়োও আিাে আাঁচেে আরগ’ !  

  

িন োোরপে ভ িন কােি থাারক না, স্বরপ্নে ভ িন  ুচক্ত ভনই, ভনিচন চেল্প সৃচিেও 

উৎস ভবাঝ  া ়ে না। ভকউ ভকাথাাও ভনই, নবু িরন এে, দাাঁ ়োও আিাে আাঁচেে আরগ। 

এোরন প্রচনচট েব্দ অরিা । ‘আাঁচেে আরগ’ে বদরে ন ়েন সিুরে হরন পারে না। 

  

এে পরেে পেচক্তচট কী  োবরন হে না, সরে সরেই এরস ভগে, ‘ ভনািাে দৃচি  দর ়ে 

োরগ’। এে আরগ চক একটা ভ ন চদরে োে হন  না, দেকাে ভনই। ‘দৃচি’ েব্দটা আরে 

বরেই নাে পরে ‘ দর ়ে চদরন হর ়েরে। এোরন ‘ দর ়ে’ে বদরে ‘িেরি’ িরে না। 

  

েবীন্দ্রনাথা আকারেে চদরক নাকারেন। এে িরধয িাাঁদ উরঠরে, অন্ধকােরক অরনকোচন 

ধবে করে ভফরেরে ভজযাৎিা। 

  

নৃনী ়ে পেচক্তচট চিন্তা কোে আরগই একটা চনেক বািব চিন্তা নাাঁরক আ ান কেে। আজ 

একচট োরত্রে জ্বে এরসরে, নাে আবাে বসন্ত ভোগ ভদো চদে না ভনা! েবীন্দ্রনাথা চনরজে 

জ্বরেে ভির ়েও োত্ররদে জনয ভবচে উচি হয। 

  

োচন্তচনরকনন ভথারক চবদযাে ়েচট নুরে আনা হর ়েরে চেোইদরহ। এোরনও নানা েকি 

আেিাে অবচধ ভনই। 
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িৃিাচেনীে িৃনুয চনর ়ে চবরেষ ভোক কোে অবকােই পানচন েবীন্দ্রনাথা। নেন ভেিুকারক 

বাাঁচির ়ে োোই চেে প্রধান কাজ। িৃনরদে ভথারক জীচবরনে দাচব ভবচে। বোবেই েীিয আে 

দুবযে ভেিুকা, চকন্তু িনচট সূক্ষ্ম, অনুেূচনপ্রবি, নাে চদরক নাকারেই িা ়ো ়ে বুক টনটন 

করে ওরঠ।  নই অথাযসংকট থাাক, নবু ভেিুকাে চিচকৎসাে জনয কাপযিয করেনচন 

েবীন্দ্রনাথা। চিচকৎসকো হাও ়ো বদরেে পোিেয চদর ়েচেরেন, নাই সদেবরে েবীন্দ্রনাথা 

িরে চগর ়েচেরেন আেরিা ়ো ়ে। জািানাচট অপদাথায, নারক চদর ়ে ভনা ভকানও সাহা যই 

হ ়ে না, বেং নাে জনযও অথায বয ়ে কেরন হ ়ে। পাহার ়ে চগর ়েও ভেিুকাে জ্বে করিচন, 

কাচে করিচন। এক সি ়ে ভস চনরজই চফরে ভ রন িাইে। 

  

এিনই বযাচধ,  াে ভকানও ওষুধ ভনই। েেীেটা একটু একটু করে ে ়ে হর ়ে  া ়ে। গার ়ে 

ভবাদ োগরে উপকাে হরন পারে শুরন েবীন্দ্রনাথা বাচ ়েে োরদ ভির ়েে জনয একটা কাাঁরিে 

 ে বাচনর ়ে চদরেন। ভসোরন চনচন ভির ়েে পারে বরস থাাকরন িান, ভেিুকাই নারন আপচত্ত 

করে, ভস বােবাে না ়ো চদর ়ে বরে, বাবা, ভনািাে কন কাজ, নুচি  াও, নুচি আিাে 

জনয সি ়ে নি ভকারো না। 

  

ভেিুকা ভটে ভপর ়ে চগর ়েচেে, নাে সি ়ে আে বাচক ভনই। একচদন ভস বাবাে হান ভিরপ 

ধরে চফসচফস করে বরেচেে, বাবা, ওাঁ চপনা ভনাহচস বরো। আিাে কারন কারন ভোনাও। 

  

ভসই চদনই ভস িরে ভগে। ভেরষে চদরক ভনারবাঝাই চগর ়েচেে ভ  নারক আে ধরে োো 

 ারব, বেং ভস কি পারে ভদরে কারুে কারুে িরন হর ়েচেে, নাে িরে  াও ়োই োে। 

ে ়ে ভোগ ভোাঁ ়োরি, অনয ভেরে ভির ়েরদে েো কোে জনয পচেশুদ্ধ কো হে সাো বাচ ়ে। 

  

সন্তান চবর ়োরগে বযথাা কারুরক ভবাঝারনা  া ়ে না। অরনরকই অবাক হর ়েচেে, ভেিুকাে 

িৃনুয নাে চপনা এিন োন্তোরব ভিরন চনরেন কী করে  এ ভ ন চবধানাে অচেপ্রা ়ে ভজরন 

নাে জনয ভোক কেরন ভনই। বেং এে পরেই সনীরেে িৃনুযরন েবীন্দ্রনাথা ভবচে উনো 

হর ়ে প ়েরেন। 
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 সনীেিন্দ্র োর ়েে িনন এিন প্রািবন্ত  ুবা, সবযেি কন েরস িারনা ়োো, েবীন্দ্রনারথাে 

এন ব ়ে েক্ত কিই আরে। শুধু েবীন্দ্রনারথাে সাচন্নধয পাবাে জনয ভস স্বল্প ভবনরন চেেক 

হর ়ে ভ াগ ভদ ়ে োচন্তচনরকনরনে চবদযাের ়ে। চেেক চহরসরবও ভস একচট অিূেয েত্ন, 

োত্ররদে সরে নাে বনু্ধে িনন সম্পকয, ক্লারসে বাইরেও ভস োত্ররদে কন বই পর ়ে 

ভোনা ়ে। েবীন্দ্রনাথা চঠক এই েকি চেেকই িান। সনীে েবীন্দ্রনারথাে প্রচনচট েিনা চনর ়ে 

উৎসারহ োফাোচফ করে, চনরজও ভস োে কচবনা ভেরে, ভসই সনীে ভকাথাা ভথারক বসন্ত 

ভোগ বাচধর ়ে এে। েবীন্দ্রনাথা নেন কেকানা ়ে। সনীরেে  চনষ্ঠ বনু্ধ অচজনকুিাে 

িিবনযী সনীরেে ভসবা কোে জনয োচন্তচনরকনরন  াবাে জনয বযি হর ়ে উঠে। 

েবীন্দ্রনাথা চঠক কেরেন অচজনরক চনচনই সরে চনর ়ে  ারবন।  াবাে আরগ দু একটা কাজ 

ভসরে চনরন হরব। 

  

ভদচে হর ়ে ভগে, নারনই েুব ভদচে হর ়ে ভগে। বসন্ত ভোরগে প্ররকাপ ভ  কী সাং াচনক 

হরন পারে েবীন্দ্রনাথা বুঝরন পারেনচন। ভেষ ভদোও হে না, ওাঁো ভপৌাঁেবাে আরগই সনীে 

ভেষ বারেে িনন অচজন অচজন বরে আনয চিৎকাে করে ঢরে প ়েে। ভেিুকা িরে 

চগর ়েচেে োদ্র িারস, সনীে ভগে িা  িারস। 

  

অচজন বনু্ধে ওই আকুে আহ্বারনে কথাা শুরন িূচেযন হর ়ে পর ়েচেে, চকন্তু েবীন্দ্রনারথাে 

ভোক কোে সি ়ে ভনই। নাাঁে বুক ভফরট  ারে, নবু এেই িরধয এোন ভথারক সব কচট 

োত্ররক সোবাে বযবাা কেরন োগরেন। পরেে বাচ ়েে ভেরে সব, বাপ-িা েেসা করে 

পাচঠর ়েরে, একবাে ভ োরন বসন্ত ভোগ ভঢারক ভসোরন সংিিরিে পুরোপুচে সম্ভাবনা 

থাারক। 

  

স্কৃুে বন্ধ করে ভদও ়ো  া ়ে না। নাই োত্র ও চেেকরদে আনা হর ়েরে চেোইদরহ। 

বীেেূরিে রুে িাচটে বদরে পদ্মা পারেে এই বৃেি ়ে ভদরে এরস োত্রো েুব ফুচনযরন 

আরে। এন ব ়ে নদীও নাো ভদরেচন। েবীন্দ্রনাথা চকেুচদন ধরেই োবচেরেন, আ,ি-

চবদযাে ়েচটরক োচন্তচনরকনন ভথারক পাকাাঁপাচকোরবই সচের ়ে ভনও ়ো  া ়ে চক না। 

োচন্তচনরকনরনে জচি নাাঁে চনজস্ব ন ়ে, ভদরবন্দ্রনারথাে সম্পচত্ত। নাাঁে অনয োই ও 
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ভ্রানুসু্পত্রো ভকউ ভকউ ভসই সম্পচত্তে দাচবদাে িরন করে, ভসই ভহনু চবদযাে ়েচটে ওপে 

অ াচিন েবেদাচে কোেও ভ ন নারদে অচধকাে আরে। দু-একটা অপ্রীচনকে বযাপাে 

এে িরধয  রট ভগরে। 

  

এে িরধয চেোইদরহে কাোকাচে গ্রারিও বসন্ত ভোগ শুরু হর ়ে ভগরে। ভ -রকানও সি ়ে 

এই ভোগ িহািােীে রূপ ধােি কেরন পারে। 

  

জ্বোিান্ত ভেরেচটে কথাা চিন্তা কেরন কেরন েবীন্দ্রনাথা আবাে িন ভফোরেন। এনচদন 

পে আবাে িাথাা ়ে কচবনা আসচেে, এেন অনয চিন্তা থাাক না। ভেরেচটে শুধু জ্বে হর ়েরে। 

আে চকেু না। বা্চপারদে ভনা জ্বেজাচে হ ়েই িারঝ িারঝ।  

  

আকারেে চদরক একটুেি নাচকর ়ে থাাকরনই এরস ভগে পরেে কর ়েকচট পেচক্ত : 

  

সিুে-আকারে িোিেরোরক 

এই অপরূপ আকুে আরোরক 

দাাঁ ়োও ভহ… 

  

‘আকুে আরোরক’ চক চঠক হে  অপরূপ-এে পে আবাে দুচট অ চদর ়ে েব্দ। কর ়েকবাে 

পেচক্ত দুচট উ্চপােি কেরেন েবীন্দ্রনাথা। চঠকই ভোনারে, আকুে েব্দচট এোরন দেকাে। 

কুে চকনাোহীন এই আরোে বযচি। 

  

এটা কচবনা, না গান  িরনে িরধয একটু একটু ভবহারগে সুে এরস  ারে। ভ ন গান 

হও ়োই এে দাচব। দাাঁ ়োও, আিাে আাঁচেে আরগ…না, কিা ভদবাে দেকাে ভনই। ভস 

এরস দাাঁচ ়ের ়েরে, আচি নারক ভদেরন পাচে! 

  

আবাে বাধা প ়েে, ভক ভ ন  াকে, গুরুরদব,  ুচির ়ে পর ়েরেন নাচক  
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ভসরেিাে কিযিােীো সবাই জারন, োরত্র জচিদােিোই ভেোচেচে করেন, ভস জনয ভকউ 

ভকানও কারজে কথাা চনর ়েও চবেক্ত কেরন আরস না। চকন্তু োচন্তচনরকনন ভথারক ভ  

চেেকো এরসরেন, নাাঁো জারনন না। 

  

ভকানও দুুঃসংবাদ এরসরে ভেরব েবীন্দ্রনাথা নচ ়ে চ ়ে বাইরে িরে এরেন। 

  

েূরপন্দ্রনাথা সানযাে নারি চেেকচট বেরেন, গুরুরদব একটা েবে চদরন এোি— 

  

ব্রহ্মি য চবদযাে ়ে াাপরনে সি ়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধযা ়ে েবীন্দ্রনাথারক বরেচেরেন, আপচন 

এই আ,রিে গুরুরদব। সবাই আপনারক গুরুরদব বরেই সরম্বাধন কেরব। চকন্তু নেন না 

চবরেষ িরেচন। সনীে এরস গুরুরদব বো শুরু করেচেে। োত্ররদেও ভস বেন, ভনািো 

ওাঁরক কী বরে  াকরব  েবীন্দ্রবাবু ভনািারদে িুরে িানা ়ে না, ভনািারদে েবীন্দ্রদাদাও 

হরন পারেন না। আে েবীন্দ্রকাকা চকংবা েবীন্দ্রজযাঠাও চবদ ুাঁরট ভোনারব। ভনািো সবাই 

বেরব গুরুরদব! এেন ভসই  াকচটই িােু হর ়ে ভগরে। নাই শুরন বনু্ধ চপ্র ়েনাথা ভসন 

েবীন্দ্রনাথারক ঠাট্টা করে বরেচেরেন, ভস কী, চেরে কচব, হর ়ে ভগরে গুরুরদব  কচবরক 

চক গুরুে েূচিকা ়ে িানা ়ে  এে পরে প্রি ়ে কাবয চেেরব কী করে  ভি ়েে 

  

েবীন্দ্রনাথা বযি হর ়ে বেরেন, কী হর ়েরে  কী হর ়েরে  ভেরেরদে কারুে–  

  

েূরপন্দ্র বেরেন, আরজ্ঞ না। ভেরেো সব চঠকই আরে। নরব ভিাচহনবাবু নদীে  ারট পা 

ধুরন চগর ়ে আো ়ে ভের ়ে পর ়েরেন। েুব কানোরেন। ভবাধহ ়ে পা ভেরেরে। 

  

েবীন্দ্রনাথা শুধু স্বচিে চনশ্বাস ভফেরেন না, হাসরেন প যন্ত। এই চনর ়ে চননজন হে। 

োত্ররদে চনর ়ে উরিগ থাাকাে কথাা, নাে বদরে চেেকোই নানান কাণ্ড  টারেন। নদী-

নাোে ভদরে ভ াোরফোে অরেযস ভনই, এে আরগ আেও দু জন চেেরকে পা িিরকরে। 

পদি যাদাে প্রচন চেেকরদে এই অবরহো ভিারটই স্বাোচবক ন ়ে।  
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ভিাচহনবাবুে পা ভেরেরে না িিরকরে না ভদোে জনয এই োরত্র েবীন্দ্রনারথাে েুরট  াবাে 

ভকানও প্রর ়োজনী ়েনা ভনই। আপানন চনচন চনরজই চনরজে পদরদবা করুন। এই কথাাটা 

বুচঝর ়ে ভদবাে পেও েূরপন্দ্র ন ়েরেন না। নাাঁে ভবাধহ ়ে বযাে ও চঝাঁচঝে  ারক  ুি আসরে 

না। চনচন একটু গল্পগুজব কেরন িান। শুরু কেরেন, এ কথাা ভস কথাা।  

  

েবীন্দ্রনাথা চকেুরনই কারুরক িরে ভ রন বেরন পারেন না। কারুরকই বেরন পারেন না, 

এেন আচি বযি আচে, আপচন পরে আসরবন। এিনই নাাঁে ভসৌজনযরবাধ ভ  অচন নুে, 

অচকচিকে কথাাবানযা ভোনাে সির ়েও সািানয চবেচক্তে ভেো ফুরট ওরঠ না নাাঁে িুরে। 

এেন নাে িরনে িরধয ভ  একচট অসিাি কচবনা পাচেে িনন েটফট কেরে, ভস কথাা 

কী করে এই বযচক্তরক ভবাঝারবন! 

  

েূরপন্দ্র বাজােদে ভথারক চেো বযবাা প যন্ত নানা কথাা বরে ভ রন োগরেন, েবীন্দ্রনাথা, 

নাই ভনা, ভস ভনা বরটই বরে দা ়ে সােরেন। এক সি ়ে েূরপন্দ্র বেরেন, আো গুরুরদব, 

ইংরেজো ভ  এই বাংোরক োগ কেরন িরেরে, এরন আিারদে সবযনাে হর ়ে  ারব না! 

আপচন কী িরন করেন  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, ভস চবষর ়ে ভনা আে উ্চপবািয ভোনা  া ়ে না। িরন হ ়ে, ইংরেজ 

সেকাে েুে বুঝরন ভপরেরেন। ে য কাজযন ইংেযারি ের ়েরেন, আে ভনা বেেরেে 

সম্ভাবনা ভদচে না। ও চবষর ়ে উরত্তচজন না হর ়ে এেন আিো চনচিরন্ত  ুরিারন পাচে 

ভবাধহ ়ে। 

  

ভেষ ইচেনচট বুঝরন ভপরে েূরপন্দ্র নিস্কৃাে জাচনর ়ে চবদা ়ে চনরেন। 

  

চনরজে করে চফরে এরেন েবীন্দ্রনাথা, চকন্তু কচবনাচট এে িরধয অন্তচহযন হর ়ে ভগরে। 

োইনগুচে িরনই প ়েরে না। কাগরজ ভেরেনচন, িরন িরন েিনা কেচেরেন, নরব চক 

চিেনরে হাচের ়েই ভগে  না, অরনক সি ়ে আবাে চফরে আরস। দাাঁ ়োও আিাে আাঁচেে 

আরগ, এই প্রথাি োইনচট িরন ভগাঁরথা ভগরে, পরে কচবনাটা আবাে চেেরন হরব। 
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এবাে চনচন একনা ়ো কাগজ ও কেি চনর ়ে বসরেন। কচবনা অচন সূক্ষ্ম চেল্প, ভজাে 

করে ভেো  া ়ে না। গদয নবু সম্ভব। বেদেযরনে জনয ভনৌকা ুচব উপনযারসে চকচি ভেো 

ভ  বাচক পর ়ে  ারে। 

  

চেেরন চেেরন ভেোে ভটচবরেই িাথাা ভেরে  ুচির ়ে প ়েরেন এক সি ়ে। হযাাঁজাক বাচনটা 

জ্বেরনই োগে এক পারে। 

  

পেচদন সকারেই েবে পাও ়ো ভগে, ভসই োত্রচটে জ্বে করিচন, িুরে বসরন্তে গুচট 

উরঠরে। না হরে আে এোরন থাাকা সম্ভব ন ়ে। অচিরেই পাননাচ ়ে গুচটর ়ে দেবে চনর ়ে 

চফেরন হরব কেকানা। 

৭৩. স্বািী ও স্ত্রী দুজরনেই েুব বাসনা 

চেে 

স্বািী ও স্ত্রী দুজরনেই েুব বাসনা চেে, দুচট কনযাে পে নারদে নৃনী ়ে সন্তানচট হরব পুত্র। 

পুত্রই বংরেে ধাো বহন করে চনর ়ে  া ়ে। অচেজান বংরে পুত্রই ভেনাব ও সম্পচত্তে 

উত্তোচধকােী হ ়ে। কাজযন নাে োবী পুত্র-সন্তারনে নািও চঠক করে ভেরেচেরেন। োেী 

সুন্দে নাি, ইচে ়োন ভ াচে ়োন। চকন্তু হা ়ে, চন ়েচনে চবচিত্র ভকৌনুক ভক বুঝরন পারে। 

 থাাসির ়ে ভিচে আবাে একচট কনযাে জন্ম চদর ়েচেরেন। ভিচে নেন ইংেযারি, কাজযন 

কেকানা ়ে। েবে ভপর ়ে কাজযন চনরজ ভনা চনোে হর ়েচেরেন বরটই, চকন্তু আেও ভবচে 

উচি হয হর ়েচেরেন স্ত্রীে জনয। ভিচেে দৃঢ়ে চবশ্বাস চেে, এবাে চনচন পুত্রবনী হরবনই, এই 

বযথাযনা ়ে চনচন ভবাধ হ ়ে ভেরে প ়েরবন। কাজযন ভিচেরক সান্ত্বনা চদর ়ে চিচঠ চেেরেন, 

ভির ়েেও একচট চিচি নাি োেরেন নাের ো। অচধকাংে ইংরেজ পচেবারেই দে-বারোটা 

নাি  ুচের ়ে চফচের ়ে োো হ ়ে, জজয আে ভিচে, চমিতথা আে জুচে, হযাচে আে পারিো প্রা ়ে 

প্রচন  রে। কাজযরনে ভঝাাঁক অপ্রিচেন, অসাধােি নারিে চদরক। 
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আনুে অবাা কাচটর ়ে ওঠাে চকেুচদন পরেই অজ্ঞান এক ভোরগে বীজািু সংিিরি 

গুরুনে অসুা হর ়ে পর ়েচেরেন ভিচে। কাজযন  েন েিরন এরস উপচান হরেন, নেন 

ভিচেে এরকবারে িেিাপন্ন অবাা, চিচকৎসকো ভকানও েেসা চদরন পােরেন না। পত্নীে 

ে যাপারশ্বয উপচবি কাজযনরক ভদরে নাাঁে পূবযপচেচিনো প্রা ়ে চিনরনই পারে না। ভকাথাা ়ে 

ভসই অহংকােী, বেদৃি পুরুষ  কাজযরনে িুরোচন েক্তেূনয, ভিাে দুচট চবপন্ন বােরকে 

িনন। ভিচে অকারে চিেচবদা ়ে চনরে কাজযনও ভ ন আে বাাঁিরবন না। এ শুধু নীব্র 

োেবাসা ন ়ে, পেি চনেযেনা। কাজযরনে স্বোবই এিন। এ প যন্ত কারুে সরে নাাঁে  চনষ্ঠ 

বনু্ধত্ব হ ়েচন। স্কৃুে করেজ জীবরনে সাচথারদে সরেও ভোোরিো কথাাবানযা বেরন 

পারেনচন, সকরেে সরেই নাে বযবহাে ভকনাব-দুেি, কচঠন েদ্রনা ়ে ভিা ়ো, চনচন নাাঁে 

আত্মম্ভচেনা কেনও িাপা চদরন পারেন না। একিাত্র ভিচেই প্রকৃনপরে নাে অধযাচেনী, 

নাে নিসচেনী। ভিচেে কারে নাে ভকানও কথাাই ভগাপন থাারক না, ভিচেে সািরন চনচন 

অনা ়োরস ভেরেিানুচষ কেরন পারেন। 

  

ভিচে িরে ভগরে চনচন বাাঁিরবন কী করে  চিচকৎসকরদে কথাারনও কাজযনরক হাসপানারে 

ভিচেে কে ভথারক সোরনা  া ়ে না। কাজযন এক দৃচিরন ভির ়ে বরস থাারকন ভিচেে িুরেে 

চদরক। ভিচেে দু িেু ভবাজা, কথাা বোেও েচক্ত ভনই, চকেুই ভেরন পােরেন না। ভ ন 

ভ -রকানও িুহূরনযই প্রািবা ়েু চনগযন হর ়ে  ারব। 

  

এক সি ়ে িরন হে, ভিচে চফসচফস করে কী ভ ন বেরেন আপন িরন। 

  

কাজযন বযি হর ়ে চনরজে কান ঝুাঁচকর ়ে চদরেন ভিচেে ভঠাাঁরটে কারে। 

  

েুব অস্পিোরব শুনরন ভপরেন, ভিচে বেরে, ইচে ়োন-র াচে ়োন, আিারদে ভেরে, ভস 

এে না। 

  

ভনািারক আচি পুত্রসন্তান চদরন পােোি না। 
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কাজযন বযাকুেোরব বেরেন,  ােচেং, ও চনর ়ে একদি চিন্তা ভকারো না। নাের ো ভনা 

এরসরে। কী সুন্দে ফুটফুরট ভির ়ে, ওরক চনর ়েই আিো সন্তুি থাাকব। ইচে ়োন-র াচে ়োন 

পরে আসরব। 

  

ভিচে িাথাা না ়োবাে ভিিা করে চক্লি করি বেরেন, না, আে ভস আসরব না। আচি ভেষ 

হর ়ে  াচে। ভেষ। 

  

কাজযন বেরেন, আিো দুজরনই একচদন ভেষ হর ়ে  াব। আিো িরে  াবাে পে 

আিারদে ভেরে েইে চক ভির ়ে েইে, নারন কী আরস  া ়ে! 

  

ভিচে বেরেন, আচি আরগ িরে  াব। ভনািারক ভের ়ে— 

  

কাজযন বেরেন, না হরে আিােও ভবচে ভদচে হরব না। ভিচে, চপ্র ়েনরি,  চদ স্বগয বরে 

চকেু থাারক, ভসোরন চগর ়ে নুচি আিাে জনয অরপো কেরব ভনা  

  

ভিচে হাাঁপারন হাাঁপারন বেরেন,  া জজয, আচি অরপো ়ে থাাকব। আিারদে দুজরনে 

সিাচধ হরব পাোপাচে, িারবযে পাথারেে দুচট িূচনয গ ়োরন বরে চদর ়ে, ভসই িূচনয দুচট 

ভির ়ে থাাকরব িুরোিুচে। 

  

নােপে ভিচে ভিাে বুজরেন। 

  

এে পরেও চন ়েচনে চবচিত্র ভেো িেে। চন ়েচনই ভ ন এরকবারে  রিে দু ়োে ভথারক 

চফচের ়ে আনে ভিচেরক। চিচকৎসকরদে হনবাক করে চদর ়ে হঠাৎ দ্রুন সুা হর ়ে উঠরন 

োগরেন ভিচে। সিট ভকরট ভগে। 

  

কাজযন আবাে িাো হর ়ে উঠরেন। েিরনে অচেজান সিাজ নারক পাবাে জনয উনু্মে 

হর ়েচেে, কাজন শুরু কেরেন ভিোরিো। 
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কাজযন  চদও চিনী ়ে বারেে জনয োেরনে গেনযে ভজনারেে পরদ চনর ়োগপত্র ভপর ়ে 

ভগরেন, চকন্তু নাে পচেচিনো অরনরক বোবচে কেরন োগে, কাজযরনে আে োেরন 

চফরে না  াও ়োই উচিন। ওই অস্বাাযকে ভদরে ভবচেচদন থাাকাে দেকাে কী  ভিচেে  া 

েেীরেে অবাা, নাে পরে এেন কেকানা ়ে ভফোে প্রশ্নই ওরঠ না। কাজযরনে েেীে োে 

থাারক না িারঝ িারঝ। েিরন থাাকরে শুধু ভ  স্বারাযাজ্জাে হরব নাইই ন ়ে, আেও ব ়ে 

কারজে জনয চনচন ভিিা িাোরন পােরবন। কাজযন চক পেবনযী প্রধানিন্ত্রী হরন পারেন না  

নাাঁে ভ াগযনা কি কীরস  শুধু গেনযে ভজনারেে হর ়ে চনচন সন্তুি থাাকরবন ভকন  

প্রধানিন্ত্রী হরে চনচন সিি গেনযে ভজনারেেরদে িােনা কেরন পােরবন। 

  

ভিচেেও ভসেকিই ইরে। নাে িরন, নাে স্বািীই প্রধানিন্ত্রী পরদে ভ াগযনি বযচক্ত। 

ভিচে জারনন, চনচন আরিচেকান বরে ইংেযারিে অচেজান সিারজে অরনক িচহোো 

নাে আদব-কা ়েদাে জ্ঞারনে অোব চকংবা বা ়োবাচ ়ে ভদরে আ ়োরে হাসাহাচস করে। 

প্রধানিন্ত্রীে স্ত্রী হরে আে ভকউ পচেহাস কোে সাহস পারব  

  

কাজযন অবেয োেরন ভফোে জনয বদ্ধপচেকে। প্রধানিচন্ত্রত্ব োরেে উ্চপাকানা নাে 

আরে অবেযই, চকন্তু নাে জনয বযিনাে কী আরে  ভকানও কাজ অধযসিাি ভেরে ভফরে 

িরে আসা কাজযরনে স্বোবচবরুদ্ধ। োেরন নাাঁে আেি কা যগুচে সম্পন্ন কেরনই হরব। 

সিি িরেে কিযিােীরদে িরধয করঠাে চন ়েি-েৃঙ্খো প্রবনযরনে জনয চনচন বদ্ধপচেকে। 

ভবেে ভপ্রচসর চি, অথাযাৎ বেরদে টুকরো টুকরো কোে ভ  প্রিাব ভনাো হর ়েরে, নাও 

কা যকে কেরন হরব। চনচন এিন একটা বযবাা করে আসরন িান,  ারন োেনবাসী 

চিেকারেে জনয িরন করে ভ  ভসোরন ইংরেজ োসন অচন আদেয এবং কদব আেীবযাদ! 

না ো ়ো ভসনাবাচহনীে প্রধান ে য চকনারেে সরে নাে ভ  িনচবরোধ শুরু হর ়েরে, নাে 

িীিাংসা না করে োেন ভের ়ে িরে এরে ভসটা পোজর ়েে িনন িরন হরব না! ভকানও 

বযাপারেই পোজ ়ে স্বীকাে কো জজয নযাথাাচনর ়েে কাজযরনে ধানুরন ভনই। 

  

চন ়েচন কাজযনরক চনর ়ে ভ  পাো ভেেরে নাে একচট অচন েচক্তোেী পুাঁচট হে োেরনে 

ভসনাধযে ে য চকনাে। দচেি আচেকাে  ুদ্ধজ ়েী এই চকিনাে আপািে ইংরেজ 
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জনসাধােরিে কারে জানী ়ে বীরেে সিান পা ়ে। কাজযন চনরজই চকিনােরক োেরনে 

ভসনাপচনত্ব কোে জনয আহ্বান জাচনর ়েচেরেন। ইংরেজো  ারক এন ব ়ে বীে িরন করে 

ভস কাজযরনে অধীরন কাজ কেরব, এরন কাজযরনে অহচিকা নৃি হরব।  

  

চক চকন্তু চকিনাে কারুে অধীরন থাাকাে পাত্র নন। দম্ভ ও আত্মাচেিারন চনচন কাজযরনে 

ভির ়ে ভিারটই কি  ান না। বেং বো  া ়ে, কূটবুচদ্ধ ও িানবিচেত্র ভবাঝাে েিনা 

কাজযরনে ভির ়েও নাে ভবচে। এই দুজরনে ভিহাো ও িচেত্র ভ ন সমূ্পিয চবপেীন। কাজযন 

রূপবান ও সুপুরুষ, আে চকিনাে এক প্রবে আকষযিী ়ে বযচক্তত্ব। প্রা ়ে সও ়ো ে’ ফুট 

েম্বা, ভসই েকিই স্বাাযবান, চকিনাে ভ ন প্রা ়ে একচট কদনয, িি ব ়ে িুরোচনরন প্রধান 

দ্রিবয নাে ভগাাঁফ। কাজযন কথাা বরেন োন্ত গম্ভীে স্বরে, প্রচনচট েব্দ ভিরপ আে চকিনারেে 

করি ভ ন বার ে গজযন। কাজযন অচেজান েদ্রনাে প্রচনিূচনয আে চকিনারেে চনষ্ঠুেনাে 

বহ কাচহনী প্রিচেন। োেটুি জ ়ে করে ভসোনকাে ভননা ভিহচদে িুণ্ড ভকরট আনাে পে 

চকিনাে ভসটারক ভেরে চদর ়েচেরেন চনরজে ভটচবরে। করোচটটা পচেষ্কাে করে ভসানা বা 

রুরপা চদর ়ে বাাঁচধর ়ে নােপে ভসটা চদর ়ে একটা ভদা ়োনদান বা পানপাত্র বানাবাে ইরে 

চেে নাে। েবে ভপর ়ে স্ব ়েং িহাোচন চের্ট াচে ়ো ভসই িুণ্ডচটরক কবে ভদবাে অনুরোধ 

জানান। 

  

কাজযন চববাচহন এবং পত্নী-রপ্ররি িুগ্ধ, চকিনাে চববাহ করেনচন, চকন্তু অরনক েিিী 

পচেবৃন হর ়ে থাাকরন পেন্দ করেন। ইংেরিে প্রাক্তন প্রধানিন্ত্রীে পুত্রবধূে সরেও নাে 

বনু্ধত্ব আরে। চসিো ও কেকানা ়ে চকিনারেে দুচট আিানা। এই দুচট প্রাসাদই প্রিুে 

েুচিন সািগ্রী চদর ়ে সচজ্জন। কাজযন ভ িন িারঝ িারঝ ব ়ে ব ়ে পাচটয ভদন, নাাঁরক ভটক্কা 

চদর ়ে চকিনাে আেও ভবচে আ ়েম্বে ও বয ়েবহে পাচটয চদরন শুরু করেরেন। ভ চদন চবরেষ 

অন্তেে পাাঁি-ে’জনরক ভনিন্তন্ন করেন, ভসচদন ভবর ়ো ়ে ভসানাে ভসট। কাপ, ভপ্লট, থাাো, 

ভগোস, কাাঁটা-িািি সব োাঁচট ভসানাে। সিি অথাযই েেি হ ়ে ভসনাবাচহনীে নহচবে 

ভথারক। চহসাবেেকো আপচত্ত জানারে চকিনাে না ভনা ়োক্কা করেন না। চকিনারেে চনজস্ব 

জুচ ়েগাচ ়েচট টারন দুচট চবোেকা ়ে কুিকুরি কারো ভ া ়ো, অিন ভ া ়ো এরদরে বুচঝ আে 
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একচটও ভনই। সচহস োরেন না। প্রা ়েই চকিনাে চনরজই ভস গাচ ়ে িাচের ়ে হাও ়ো ভেরন 

 ান, এক হারন োে ধো, অনয হারন িুরুট, চিনাে  েন প্রিণ্ড ভজারে ভসই গাচ ়ে হাাঁচকর ়ে 

 ান, কেকানাে নাগচেকো েিাচিচ,ন িুগ্ধনা ়ে হাাঁ করে ভির ়ে থাারক। 

  

এ ভহন চকনারেে সরে কাজযরনে ভ  সং ান বাধরব না ভ ন অবধাচেন।  

  

চকিনাে আসবাে আরগ ভথারকই কাজযন ভসনাবাচহনীরক িচটর ়ে ভেরেরেন। অচধকাংে 

চব্রচটে কসনযই োেনী ়েরদে িানুষ বরেই গিয করে না। সব সি ়ে িরনে িরধয একটা 

নীব্র  ৃিা জাচগর ়ে োোই ভ ন একটা ভদেরক পদানন কোে সফেনি উপা ়ে। কুকুে-

চব ়োেরক ভ িন  েন-নেন োচথা িাো  া ়ে, ভসইেকি োেনী ়ে কিযিােীরদেও োচথা-

ি ়ে- ুচষ িােরন চবরবরকে ভকানও দা ়ে ভনই। আদাচে, পাাঁিক, সচহস ভ,িীে ভোকো এই 

েকি িাে ভের ়ে কেনও কেনও িরেও  া ়ে, ভকউ না চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না। অরনক চদন 

ভথারকই এেকি িরে আসরে, ভেফরটনান্ট গেনযে বা োইসের ়েে িনন উ্চপ 

পদাচধকােীরদে কারে এসব েবে ভপৌাঁো ়ে না, ভপৌাঁেরেও কান ভদন না। চকন্তু প্রচনচট 

েুাঁচটনাচট চবষর ়ে কাজযরনে নজে, ইংরেজরদে ভকানও েকি ববযে বযবহাে চনচন সহয 

কেরন োচজ নন। কাজযরনে িরন, ইংরেজো ভনা শুধু এ ভদে োসন বা ভোষি কেরন 

আরসচন, নাো এই িূেয, দচেদ্র ভদরেে িানুষরদে সেযনা দান কেরন এরসরে। এ ভদরেে 

চেল্প-পুোকীচনযগুচে ভদেরে ভবাঝা  া ়ে, এককারে এো সম্পন্ন চেে, সেয চেে, এেন 

এরকবারে অধুঃপচনন হর ়ে ভগরে। চনরজরদে ভদে োসন কোে েিনাও এরদে ভনই, 

নাই ভনা ইংরেজো ভদে োসরনে দাচ ়েত্ব বহন কেরন এরসরে, এরদে আবাে সেয কেরন 

এরসরে। ভশ্বনােো ভস্বো ়ে এই কৃষ্ণােরদে দাচ ়েরত্বে ভবাঝা কাাঁরধ নুরে চনর ়েরে। এরদে 

সািরন ইংরেজো  চদ অেদ্র, অরোেন বা ববযরোচিন বযবহাে করে, নারন ভনা ইংরেজ 

জাচনেই দুনযাি হ ়ে। ইংরেজো ভ  চেো ়ে, সেযনা ়ে, েদ্রনা ়ে িূ ়োন্ত চেেরে অবাান 

কেরে, না এরদে সব সি ়ে ভবাঝারনা দেকাে। না ো ়ো, ইংরেজ সেকাে এ ভদরে 

উপহাে চদর ়েরে একটা সুষ্ঠু চবিােবযবাা, ভসোরন ভশ্বনাে অপোধীরদেও োচি ভপরন 

হরব। নইরে চবিােবযবাাে চনেরপেনা থাাকরব কী করে  
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ইংরেজ কিযিােী, ভসনাবাচহনী বা িা বাগারনে িাচেকো কারুে ওপে নৃেংস অনযািাে 

করেরে শুনরেই কাজযন বযবাা চনরন নৎপে হর ়ে ওরঠন। বুরটে আ ারন ভকানও চনেীহ 

িানুষরক িাোে জনয ভকানও ইংরেজরক ভসনাবাচহনীরন চন ুক্ত কো হ ়ে না। ভস েকি 

 টনা  টরে ইংরেজ কসনযও চনিাে পারব না। িা বাগারনে িাচেকো চনরজরদে 

এোকাটারক চনজস্ব সাম্রাজয িরন করে, কুচেো ভ ন িীনদাস, নারদে ভবত্রা ান কো 

চকংবা কুচে েিিীরক উেে কচের ়ে ভ াোরনাে কথাা প্রা ়েই ভোনা  া ়ে, কাজযন সরে সরে 

ওইসব অপোধীরদে চবরুরদ্ধ বযবাা গ্রহরিে আরদে ভদন। িাচন  

  

এই চনর ়ে ভসনাবাচহনী ও ইংরেজ বযবসা ়েীরদে িরধয চবরোে দানা বাাঁধরন শুরু করেরে। 

কাজযরনে েুব কাোকাচে ভোকোই ভ  নাাঁে এন বা ়োবাচ ়ে পেন্দ কেরেন না না চনচন 

বুঝরন পারেন না। িূ ়োন্ত বযাপাে  রটচেে, নবি েযািাে বাচহনীে একচট  টনা ়ে। 

  

এই অশ্বারোহী বাচহনী অচন সুেযান ও ভসনাবাচহনীে গবয। চব্ররটরনে বরনচদ ব ়ে ব ়ে  রেে 

ভেরেো ো ়ো অনয ভকউ এ বাচহনীে অন্তেুযক্ত হবাে সুর াগ পা ়ে না। প্রচনচট স্বাাযবান 

নরুরিে ভপাোক স্বিযেচিন, বহিূেয ও উজ্জ্বে, নারদে বীেরত্বেও প্রচসচদ্ধ আরে। দচেি 

আচেকা ়ে বু ়েেরদে চবরুরদ্ধ নাো সাহরসে সরে ে ়োই করেরে। দচেি আচেকা ভথারক 

নাো সোসচে এরসরে োেরন, নারদে াান হর ়েরে চে ়োেরকাট ভসনাবারস। প্রথাি চদন 

দী যপথা ভপচের ়ে ভপৌাঁেবাে পে শুরু হর ়েচেে দারুি োনাচপনা। ভসই সরে নাি-গারনে 

হরল্লা ়ে। চকেুটা ভনো হবাে পে কর ়েকজন  ুবরকে িরন হে, োেরনে ভির ়েো কী েকি  

একটু ভিরে ভদেরে হ ়ে না  দচেি আচেকাে  ুরদ্ধে সি ়ে প্রিুে নােীে ওপে বোৎকাে 

কো হর ়েরে, োেরনে নােীো চক নারদে ভির ়ে আোদা  

  

আটু নারি একজন আদচে চেে ভসোরন, নারক হকুি কো হে, এই, কর ়েকটা ভির ়ে 

ভজাগা ়ে করে আন ভনা! 

  

আটু োচজ হে না।  নই চনিু পরদে ভহাক, ভসও একজন সেকাচে কিযিােী। ওপেও ়োোে 

োেসা ভিটাবাে জনয নােী সংগ্রহ কো নাে কাজ ন ়ে। ভগাাঁ ়োরেে িনন িুরেে ওপে 
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বরে চদে ভস কথাা। নারক েীচন প্রদেযন, বেচেরসে ভোে ভদচের ়েও কাজ হে না। নেন 

শুরু হে িাে। দু চননজন নরুি ভসনানী আটুরক চ রে ধরে োচথা আে  ুচষ িাোরন 

োগে। আটুে একটা ভিাে উপর ়ে ভবচের ়ে এে, ভেরে ভগে পাাঁজরেে ভবে কর ়েকটা হা ়ে, 

ভস অলিননয হর ়ে  াবাে পরেও চকেুেি িেে প্রহাে। নােপে েক্তাপ্লুন অবাা ়ে ভস 

বাোন্দা ়ে পর ়ে েইে সাো োন। পেচদন ভবো বা ়োে পে আটুরক হাসপানারে পাঠারনা 

হে বরট, চকন্তু আটু বাাঁিে না। 

  

এই সব  টনা িাপা ভদও ়ো ভিারটই েক্ত না। একজন ভনচটে িাো ভগরে, নারন কী 

হর ়েরে  কারুে ভকানও োচি হে না। এিন একটা নুে বযাপাে, োেরনে ব ়েোরটে 

কিযরগািে হও ়োে কথাাও ন ়ে। চকন্তু ে য কাজযন চনরজে নারিে প্রচনচট চিচঠ েুরে পর ়েন, 

চনরজ উত্তে ভদন। আটুে কর ়েকজন আত্মী ়ে সোসচে  টনাচট জাচনর ়ে সুচবিারেে আরবদন 

করে। ভস চিচঠ পর ়েই কাজযন উরত্তচজন হর ়ে উরঠচেরেন। এ ভনা েুন! েুচনো োচি পারব 

না  োেনী ়েো না হরে ইংরেজ োসকরদে ,দ্ধা কেরব ভকন  ভশ্বনাে হরেই ভকানও 

কারো িানুষরক  েন নেন হনযা করেও চনষৃ্কচন ভপর ়ে  ারব, এটা কাজযন চকেুরনই ভিরন 

চনরন োচজ নন! 

  

কাজযন নদরন্তে আরদে চদরেন। নেন নাাঁরক জানারনা হে ভ  আটুে িৃনুযে পে একটা 

ভকাটয অব এনরকা ়োচে হর ়েচেে, কারুে ভকানও ভদাষ েুাঁরজ পাও ়ো  া ়েচন। ওটা একটা 

দু যটনা। কাজযন বুঝরেন এটা একটা ধািািাপা ভদবাে ভিিা িাত্র। চনচন নেন ভসনা 

বাচহনীে প্রধানরক বরেচেরেন বযবাা গ্রহি কেরন। দুই ভসনাধযরেে ওপে আবাে ননুন 

করে নদরন্তে োে ভদও ়ো হে। নারনও একচট অশ্বচ ম্ব প্রসব হে। 

  

কাজযন আরগও কর ়েকবাে ভদরেরেন, োেনী ়েরদে ওপে অনযা ়ে অনযািাে কেরে ভকানও 

ভশ্বনােরকই ভশ্বনাে চবিােকো োচি ভদবাে সুপাচেে করে না। বেং চনরজে জানোইরদে 

আ ়োে কোে ভিিা করে সব সি ়ে। আে োেনী ়ে চবিােকরদে িানরবই না ভশ্বনােো। 

এবারেও জানারনা হে ভ  নবি েযািাে বাচহনীে ভকানও ভদাষই ভনই, ওই আটু ভোকটা 

চেে একটা িানাে, েম্পট, চিরথাযবাদী, ওই োরন ভস ওই ভসনা চেচবরে চেেই না। 
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কাজযন আেও চেি হর ়ে উরঠচেরেন। নযা ়ে-নীচন ও েৃঙ্খো প্রচনষ্ঠা নাাঁে বীজিন্ত্র। 

ভসনাবাচহনী  চদ এেকি  দৃে কােবাে িাচের ়ে  া ়ে, নারদে োচি না হ ়ে, না হরে 

ভকানও োইসে ়েই নারদে েৃঙ্খো আরোপ কোে সাহস পারব না। নবি েযািাে 

বাচহনীরন চ উক, আেযরদে ভেরেো ের ়েরে ভনা কী হর ়েরে, নারদে ভ -রকানও বাাঁদোচি 

সহয কেরন হরব  প্রকৃন ভদাষীরদে নাি ভকউ প্রকাে কেে না বরে কাজযন স্ব ়েং ওই 

পুরো ভেচজরিন্টরকই োচি ভদবাে বযবাা কেরেন। আগািী ে’ িারসে জনয সকরেে 

েুচট বন্ধ,  াো েুচটরন চেে, নারদেও ভ রক এরন েুচট বাচনে কো হে। 

  

শুধু কসচনরকোই ন ়ে, োেরনে সকে ভ,িীে ইংরেজই কাজযরনে এই উগ্রনা ়ে অসন্তুি 

হে। সুেযান নবি েযািাে বাচহনীরক এিনোরব অপদা কো ভিারটই উচিন হ ়েচন। নাও 

চকনা সািানয একটা আদাচেে জনয! কাজযরনে এন ভনচটে-রপ্রি ভকন  ে য কযাচনংর ়েে 

িনন, ে য চেপরনে িনন, এই ে য কাজযনও ‘চনগাে’ভদে প্রচন োেবাসা ়ে গদগদ  

  

এইসব বানা েিরনও ভপৌাঁেে, ভসোরনও অরনরকই িরন কেে, কাজযরনে ঔদ্ধনয ভ ন 

সীিা োচ ়ের ়ে  ারে। ভসনাধযেরদে অগ্রাহয করে কাজযন চনরজে আচধপনয জাচহে 

করেরেন। সম্রাটও এই চববেি শুনরেন এবং জানারেন ভ  কাজযন অরহনুকোরব করঠাে 

োচি চদর ়ে চঠক করেনচন। চকন্তু চনরজে চসদ্ধারন্ত দৃঢ়ে েইরেন কাজযন। 

  

এেপে চকিনাে ভসনাপচন হর ়ে আসাে পে চকেুচদরনে িরধযই বুরঝ ভগরেন ভ  

োইসের ়েে চবরুরদ্ধ ভসনাবাচহনীে িরধয কনোচন ভোে ের ়ে ভগরে। চনচন সোসচে 

কাজযরনে সরে প্রচনিচন্দ্বনা ়ে ভগরেন না। এিচন ভবে বনু্ধরত্বে সম্পকয েইে, কাজযন 

দম্পচনরক চনচন ভনিন্তন্ন করে োও ়োন, ভিচেে সরে হাসয-পচেহাস করেন। চকন্তু চকিনাে 

প্রথাি ভথারকই চঠক করে চনর ়েরেন, চনচন নাাঁে ওপরে অনয কারুে কনৃযত্ব িানরবন না। 

ভসনাবাচহনীে সব অচফসােরদেও চনচন দরে ভপর ়ে  ারবন। চকনারেে ভিহাো অন চবোে 

হরেও নাাঁে আিিি পদ্ধচন েুব সুক্ষ্ম। 
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এনকাে ধরে োেনী ়ে ভসনাবাচহনীরন ভসনাপচনো সবযি ়ে েিনাে অচধকােী চেরেন না। 

প্রধান ভসনাপচন  ুদ্ধনীচন চঠক কেরবন, ভকান বাচহনীরক ভকাথাা ়ে পাঠারনা হরব চকংবা 

পরদান্নচন, েৃঙ্খোেো ইনযাচদে দাচ ়েত্বও নাাঁে, চকন্তু অথায বোি, েসদ সংগ্রহ ইনযাচদ 

চঠক করেন োইসের ়েে একজন সািচেক উপরদিা। এই সািচেক উপরদিাচট 

পদি যাদা ়ে প্রধান ভসনাপচনে অরনক নীরি, চকন্তু ইরে কেরে চনচন প্রধান ভসনাপচনে 

চকেু চকেু িাচহদা বাচনে করে চদরনও পারেন। 

  

চকিনাে বেরেন, ওই সািচেক উপরদিাে পদচট নুরে ভদও ়ো ভহাক। কাজযন নারন োচজ 

হরন পারেন না, না হরে প্রধান ভসনাপচনে েিনা এরকবারে োগাি ো ়ো হর ়ে  া ়ে। 

চকনাে প্রকৃনপরে ভসটাই িান। কাজযন নারক নানাোরব ভবাঝাবাে ভিিা কেরেন, চকন্তু 

চকিনাে অন ়ে। ভিােি িাে িােরেন চকেুচদন পে। সািচেক উপরদিা সযাে এ িি 

এচেে একটা েস ়ো প্রিাব ভপে করেচেরেন, চকিনাে নারন অসিচন জাচনর ়ে সই চদরন 

োচজ হরেন না। এিনকী পদনযারগেও হিচক চদরেন। 

  

এ বযাপারে িূ ়োন্ত চসদ্ধান্ত চনরন পারেন চব্রচটে প্রধানিন্ত্রী। ে য সেসূরবচেে পে নাাঁেই 

আত্মী ়ে ে য ভবেফুে প্রধানিন্ত্রী হর ়েরেন। বর ়েরস কাজযরনে ভির ়ে চকেুটা ব ়ে হরেও চনচন 

অরনক চদরনে পচেচিন, কাজযরনে প্রা ়ে বনু্ধাানী ়ে বো  া ়ে। ভসরিটাচে অফ ভিট ফে 

ইচি ়ো হর ়েরেন ভসন্ট জন ব্র চেক, োেন োসরনে বযাপারে প্রধানিন্ত্রী এাঁেই িনািন 

চনর ়ে িরেন। এই ব্র চেক কাজযরনে সহপাঠী, কাজযনরদে গ্রারিে বাচ ়েরন চগর ়েও 

ভথারকরেন কর ়েকবাে। সুনোং কাজযন এই ভেরব চনচিন্ত েইরেন ভ  প্রধানিন্ত্রী এবং 

োেন সচিব নাাঁরকই সিথাযন কেরবন। 

  

কাজযন চনরজে রূপ-গুি-েিনা ়ে চনরজই এন িুগ্ধ ভ  নাাঁে আত্মেচন অরনকটা 

নাচসযসারসে িনন। চনচন অরনযে চদরক নাকান না। চনচন ভে ়োেই করেনচন ভ  

োজনীচনরন বনু্ধত্ব বরে চকেু ভনই। প্রধানিন্ত্রী হবাে আরগকাে ভবেফুে আে পরেে 

ভবেফুে এক িানুষ নন। োবী প্রধানিন্ত্রী চহরসরব কাজযরনে নাি  চদ ভকউ চফস চফস 

করেও উ্চপােি করে, নরব না বনযিান প্রধানিন্ত্রী সহয কেরবন ভকন  কাজযরনে েিনাে 
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উ্চপাচেোষ ভবেফুে ভিারটই সুজনরে ভদেরেন না। বােয সো ব্র চেকও এেন কাজযরনে 

একজন প্রচনিন্দ্বী। কাজযন িরন করেন োেন োসরনে সমূ্পিয োে নাাঁে হারন, নাাঁে 

োবেচে ভিাগে সম্রাটরদে িনন, চকন্তু োেন সচিরবে সিচন ো ়ো ভকানও নীচনই চক 

চবচধবদ্ধ হরন পারে  দূে ভথারক সিি কেকাচঠই ভনা না ়েরেন ব্র চেক। কাজযনরক ভবচে 

উাঁিুরন উঠরন চদরন চনচন োচজ নন। 

  

না ো ়ো, চকিনারেে পদনযারগে হিচক ে ুোরব ভনও ়ো  া ়ে না। চকিনাে একজন 

জানী ়ে বীে। ইংেযারিে সাধােি িানুরষে িরধয নাাঁে চবপুে জনচপ্র ়েনা। চনচন সচনযই 

পদনযাগ কেরে এই সেকারেে প্রচন সাধােি িানুষ রুি হরন পারে, পেবনযী চনবযািরন 

নাে প্রোব প ়েরব, ভোট অরনক করি ভ রন পারে। 

  

ভিচে চকেুটা সুা হর ়ে ওঠাে পে কাজযন  েন বাইরে ভ াো ুচে কেরন শুরু কেরেন, 

নেন আরি আরি ভটে ভপরেন, চকিনাে ওপে িহরে ভগাপরন চিচঠ িাোিাচে কেরেন। 

এটা গচহযন কাজ। ভসনানা ়েরকে চিচঠপত্র োইসের ়েে দফনে িােফন আসা উচিন। নবু 

কাজযন আত্মচবশ্বারস অটে েইরেন। নাাঁে ধােিা, চব্রচটে িচন্ত্রসো কেনও োইসের ়েে 

ভির ়ে ভসনাপচনে দাচবরক গুরুত্ব চদরন পারে না। 

  

কাজযরনে অনুপচাচনরন িাদ্রারজে গেনযে ে য অযান্টাচহে অাা ়েী োইসে ়ে চহরসরব কাজ 

িাোরেন। কাজযন চিচঠপরত্র নাাঁে সরে চন ়েচিন ভ াগার াগ োরেন। োেরনে েবোেবে 

পান। একচদন কাজযন চপকার চে সাকাস চদর ়ে গাচ ়েরন আসরন আসরন োবরেন, অরনক 

চদন েিরনে োিা চদর ়ে হাাঁটা হ ়েচন। আসন্ন েীরন চিসিারসে প্রস্তুচন িেরে, েহে েুব 

সুন্দেোরব ভসরজরে, পার ়ে ভহাঁরট না  ুেরে এই রূপ চঠক উপরোগ কো  া ়ে না। 

  

গাচ ়ে ভের ়ে চদর ়ে কাজযন হাাঁটরন োগরেন। চবরকে হরন না হরনই আকাে অন্ধকাে হর ়ে 

আরস, আে কর ়েক চদরনে িরধযই শুরু হরব কু ়োো। ভদাকানগুচেরন চবজচে বাচন জ্বেরে। 

চটচপ চটচপ বৃচি শুরু হে। কাজযরনে কারে োনা ভনই, ভেন ভকাট আরননচন, নবু হাাঁটরন 

োেই োগরে নাাঁে। বৃচি চকেুটা ভজাোরো হরন চনচন একচট বাচ ়েে ভপাচটযরকা ়ে এরস 
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দাাঁ ়োরেন। আেও অরনক পথা িেচন ভোক জরিরে ভসোরন, চকেুটা ভ াঁষার াঁচষ কেরন 

হরে। 

  

হঠাৎ কাজযন ভে ়োে কেরেন, নাাঁরক এোরন ভকউ ভিরন না। েিরনে োিা ়ে অনয সব 

সাধােি িানুরষে িননই চনচন একজন। ভকউ ভ্রুরেপ কেরে না নাাঁে চদরক, এিনকী দু 

একজন নাাঁরক ভঠোরঠচে করে সচের ়ে চদরে। এই সি ়ে চনচন োেনবরষযে ভ  ভকানও 

অিরে দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরে কী হন  েৃনয-চেদিনগাে-রদহেেী চিচের ়ে অন্তন চনন িােরো 

জন চ রে থাাকন নাাঁরক। পুচেে ও প্রোসন কিযীো নটা হর ়ে অরপো কেন। এোরন 

নাাঁে পারে ভ সব ভোক দাাঁচ ়ের ়ে আরে, নাো জারন না, চনচন ে য কাজযন, োেনবরষযে 

িনন চবোে উপচনরবরেে চনচন দণ্ডিুরণ্ডে কনযা, োজা িহাোজ-নবাবো নাাঁে সািরন 

িাথাা ঝুাঁচকর ়ে কুচনযে করে। 

  

কাজযন চঠক কেরেন, চনচন োেরন চফরে  ারবন। কেকানাে িৃদু েীন অচন িরনােি। 

ভিচেে সরে, ভির ়েরদে সরে চিসিাস কাচটর ়ে  াবােও কধ য ধেরন পােরেন না। 

  

কাজযন  চদ ইংেযারিই ভথারক ভ রনন, চিনী ়েবাে োইসে ়ে চহরসরব োেরন চফরে না 

আসরনন, না হরে নাাঁে চনরজে োগয এবং োেরনে োজলনচনক োগয অনয ভকান চদরক 

প্রবাচহন হন ভক জারন! 

  

চ রসম্বে িারস কাজযন একা চফরে এরেন কেকানা ়ে। এরসই ঝাাঁচপর ়ে প ়েরেন কারজ। 

চকিনারেে সরে িনচবরোধ আপানন ঝুরে েইে, অনয একচট গুরুনে বযাপারে নাাঁরক 

িরনাচনরবে কেরন হে। 

  

কাজযন  নচদন ইংেযারি চেরেন, নাে িরধয ভোটোট অযানু্ড্রজ ভেজাে আে স্বোট্রের সচিব 

চেজচে এই দুজরন চিরে িরনে আনরন্দ বাংোে িানচিত্র কাটাকুচট করেরেন। বাংো 

োরগে ভ  পচেকল্পনা কাজযন ভদরে চগর ়েচেরেন, না পচেবচনযন হর ়ে ভগরে অরনকোচন। 

প্রিাচবন ননুন োজযচটরন উত্তে বাংোে আেও কর ়েকচট ভজো ভজা ়ো হর ়েরে, িুসেিান 

প্রধান সব অিে ঢুরক ভগরে এে িরধয, আেও সিুচিন হরে িূে বাংো। সাো োেরন 
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আে ভকাথাাও ধরিযে চেচত্তরন োজয গ ়ো হ ়েচন, বাংো োগ কোে সি ়ে এই ধরিযে প্রশ্নচট 

এরস প ়ো ়ে কদবাৎ ভ ন অরনক সুফে পাবাে সম্ভাবনা ভদো চদর ়েরে। িুসেিানো প্রা ়ে 

সকরেই এই পচেকল্পনারক স্বাগন জাচনর ়ে োনাোচন ইংরেজ েক্ত হর ়ে ভগরে, 

বাকযবাগীে চহন্দু বাোচেো হীনবে হর ়ে ভ রন বাধয। 

  

বেেরেে প্রধান রূপকাে কাজযন নন, চেজচে ও ভেজাে, এই দুই োজকিযিােী। কাজযন 

চফরে এরস পচেবচধযন ও পচেবচনযন এই ননুন োজযচটে পচেকল্পনা ভদরে আপচত্ত 

জানারেন না। োেন সচিব ব্র চেরকে সিচন ো ়ো এটা কা যকে হরব না, ব্র চেক এেনও 

িন চাে কেরন পারেনচন, নবু এেই িরধয বাংোে চবচেন্ন াারন চবরোে শুরু হর ়ে ভগরে। 

কাজযন নারনই ভবে উৎসাহ ভবাধ কেরেন। সেকাচেোরব ভ াষিাে পে আরন্দােন নাচক 

নীব্র হবাে সম্ভাবনা আরে, ভগার ়েন্দা চবোগ এই চেরপাটয চদর ়েরে। বাোচেো কনটা 

আরন্দােন কেরন পারে কাজযন না ভদেরন িান। নাাঁে দৃঢ়ে চবশ্বাস বাোচেরদে উিীপনা দু 

চদরনই চিইর ়ে  ারব। এ ভদরেে গচেব িানুষরদে সম্পরকয কাজযরনে  নই সিরবদনা থাাক, 

োসিুকার যে বযাপারে এরদেী ়েরদে ভকানও অচধকাে ভদও ়ো দূরে থাাক, ভকানও 

সিারোিনাও চনচন সহুঃকেরন োচজ নন। 

  

সরন্ধে পে কাজযরনে ব ়ে ফাাঁকা ফাাঁকা োরগ। গৃহকত্রী না থাাকরে বাচ ়েরন ভোকজনরদে 

আিন্ত্রি জানারনা  া ়ে না। চনচন চনরজও অনয ভকাথাাও ভ রন িান না। ভিচে ভনই, ভির ়েো 

ভনই, এন ব ়ে বাচ ়েটারক এরকবারে েূনয িরন হ ়ে। চফরে আসাে পে ভিচেে ে ়েনকরে 

কাজযন একচদনও ভঢারকনচন। একচদন ভসই  রেে দেজাে কারে এরস দাাঁচ ়ের ়েরেন, 

অকমিতাৎ নাাঁে ভিারে জে এরস ভগে। কন  ত্ন করে ভিচে  েগুচে সাচজর ়েরে, আে চক 

ভস এোরন কেনও চফরে আসরব! বেরেে পে বেে কাজযনরক একাকী কাটারন হরব োন। 

  

একজন কিযিােী চকেু একটা বেরন আসরনই কাজযন িট করে ভিাে িুরে ভফেরেন। নাাঁে 

ভকানও দুবযেনাে পচেি ়ে অনযো জানরন পারে না। আবাে নাাঁে িুেিণ্ডে হর ়ে ভগে 

করঠাে অহংকােীে িনন। চনচন েুরু নুরে বেরেন, কী বযাপাে  ি ন।  
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কিযিােীচট জানাে ভ  সযাে ভহনচে কটন নাাঁে দেযনপ্রাথাযী। আরগ ভথারক অযাপর ়েন্টরিন্ট 

কো। আরে। জরুচে প্রর ়োজরনে কথাা বেরেন। 

  

কাজযন ভ্রূ কুচিন করে েইরেন। ভহনচে কটন  ভসই চনিকহাোিটা! এই ভহনচে কটন 

চকেুকাে। আরগও চেে আসারিে চিফ কচিেনাে। চব্রচটে োজকিযিােী। এেন অবসে 

চনর ়ে োেন দেচদ হর ়ে উরঠরেন, এিনকী কংরগ্ররসে ভপ্রচসর ন্ট হর ়েরেন। কাজযন ভ  

কংরগ্রসরক ধ্বংস করে চদরন িান, নাে প্রধান হর ়েরেন ভহনচে কটন, অথাযাৎ নাাঁে 

প্রচনপে। ভহনচে কটন বেেে প্রিারবে চবপরে। োসনকার যে সুচবরধে জনযই বেরদে 

োগ কোে প্রথাি প্রিাব উরঠচেে, ভসই োসনকার যে বযাপারে ভহনচে কটরনে দী যকারেে 

প্রনযে অচেজ্ঞনা আরে, সুনোং এ প্রিাব েদ কোে জনয চনচন সেকাে পেরক বুচঝর ়ে 

বেরন িান। 

  

বাোচেরদে সরে গো চিচের ়েরেন ভহনচে কটন। চনচন চক িান একচদন একজন 

বাোচেবাবু এরস গেনয হর ়ে বসরব  ভসটাই কাজযন চিেকারেে িনন রুদ্ধ করে চদর ়ে 

 ারবন। কাজযন গম্ভীেোরব বেরেন, কটনরক বরে দাও, ভদো হরব না! 

৭৪. জানো চদর ়ে ভোরেে আরো 

জানো চদর ়ে ভোরেে আরো ভদো ভগরেই েেন চবোনা ভের ়ে উরঠ পর ়ে। োরত্রও নাে 

িারঝ িারঝ  ুি ভেরে  া ়ে। এরকবারে একো ভকানও বাচ ়েরন োচত্র  াপন কেরে 

একটানা  ুি হ ়ে না, িচিষ্ক ভবাধহ ়ে সমূ্পিয চনচিন্ত হরন পারে না।  চদও এ বাচ ়ে সম্পরকয 

েূরনে বাচ ়ে বরে ভ  েটনা চেে, নাে ভকানও প্রনযে প্রিাি েেন পা ়েচন, ভকানও 

অরেৌচকক দেযন হ ়েচন নাে। েেন অবেয প্রথাি চদরক অরনক চদন ধরেই আো করেচেে, 

চকেু একটা ভদো ভগরে িন্দ হ ়ে না। এই জীবন-সীিাে পেপারে সচনযই আে চকেু আরে 

চক না না চনর ়ে প্রশ্ন বা ধন্ধ চকেুরনই ভিরট না। এে িরধয একবাে িাত্র একচট ভিাে ঢুরক 

পর ়েচেে, চঠক সির ়ে ভজরগ উরঠ েেন নারক ধরেও ভফরেচেে প্রা ়ে, সবযারে ভনেিাো 
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ভিােচট ভকানওিরি চপেরে পাচের ়ে  া ়ে। ভস  াই ভহাক, এে সরে অরেৌচকরকে ভকানও 

সম্পকয ভনই, ভিারেো অচনিাত্রা ়ে ভেৌচকক। 

  

 ুি োোে পে একটা চনি াে চদর ়ে দাাঁনন কেরন কেরন েেন বাগারন িরে আরস। 

চনরজে হারন ভস ভ -সব গাে পুাঁরনচেে, ভসগুচে এে িরধয অরনকটা ব ়ে হর ়েরে। 

প্ররনযকচট গারেে সািরন েেন দাাঁ ়ো ়ে, পানা ়ে হান বুরো ়ে, গেীে নৃচিরন নাে বুক 

েরে  া ়ে। 

  

এ প যন্ত েেন হরেক েকি জীচবকা গ্রহি করেরে, এবারেই চনরজরক সবরির ়ে সাথাযক 

িরন হ ়ে। এইসব গােপাো নাে চনরজে সৃচি। এক এক সি ়ে োেী আি য োরগ। একটা 

গাে এোরন চেে, ফাাঁকা িাচট চেে, েেন একটা বীজ পুাঁরনচেে, চনরজ প্রচনচদন জে 

চদর ়েরে, কর ়েক বেরেে িরধযই ভসোরন োো-প্রোো ভিরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে একটা কেবী 

ফুরেে গাে, নারন ফুে ফুটরে, ভসই ফুরেে িধু ভেরন ভিৌিাচে-ভ্রিে আসরে, বানারস 

ে ়োরে িৃদু ভসৌেে, এ সবই ভ ন িযাচজরকে িনন। একটা কোগারে কন ব ়ে ভিািা 

ভবচের ়েরে, ভসচদরক নাচকর ়ে থাাকরে ভিাে জুচ ়ের ়ে  া ়ে। কোগারেে  গা ভথারক ভগাে 

হর ়ে ভ  ননুন পানা ভবরো ়ে, ভস েকি নেি সবুজ পৃচথাবীরন আে চকেু আরে চক  

গােগুরো  েন বানারস ভদারে, নেন িরন হ ়ে ভ ন ওো হাসরন হাসরন কী সব বোবচে 

কেরে। হ ়েরনা সচনযই ওো চকেু বরে, িানুষ ভস োষা ভবারঝ না। 

  

ভহিিন্দ্রও আো করেচন ভ  েেরনে িনন একজন  া াবে সচনয সচনয ভিচদনীপুরেে 

এই োিােবাচ ়েরন াা ়েী হর ়ে বসরব এবং অচন  রত্নে সরে বাগান গ ়ো ়ে িন ভদরব। 

এেন েেন ফেপাকু ়ে ও োকসবচজ চবচি করে োে প ়েসা পা ়ে, ভহিিরন্দ্রে সব ধাে 

ভস ভোধ করে চদর ়েরে। বাগারনে প্রচন নাে এিন টান ভ  ইদানীং ভস গ্রারিে চদরক 

স্বরদচে প্রিাে কেরনও চবরেষ  া ়ে না। িানুরষে বদরে গােপাোে সংসরগযই ভ ন ভস 

ভবচে স্বচি ভবাধ করে। সাো চদন ভোরদ পুর ়ে পুর ়ে নাে গার ়েে েং ি ়েো হর ়ে ভগরে, 

চকন্তু েেীে ভবে িজবুন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1158 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আজও দু’জন িাচেরক সরে চনর ়ে েেন বাগারনে পচেি যা কেরে, ভবো এগারোটাে 

সি ়ে একচট চকরোে এরে নারক একচট চিেকুট চদে। ভহিিন্দ্র এেনই নারক একবাে 

নাাঁনোো ়ে ভ রন 

  

বরেরে। েুব জরুচে। 

  

হানপার ়েে ধুরোিাচট ধুর ়ে েেন গার ়ে একটা জািা গচের ়ে চনে। নােপে ভবচের ়ে প ়েে 

সাইরকে চনর ়ে। 

  

নাাঁনোোচট ভিচদনীপুে েহরেে অনযপ্রারন্ত কাাঁসাই নদীে ধারে। হজেন পীে ভোহাচনে 

সিাচধরেত্রে কারে োপোে িাে ভদও ়ো একটা েম্বা  ে, নাে দু’পারে কর ়েকচট ভোট 

 ে আে ভিৌরকা একটা উরঠান। ব ়ে  েোনা ়ে চননোনা নাাঁন আরে, নারন ভদচে কাপ ়ে 

উৎপাদরনে ভিিা িেরে। আসরে এই নাাঁনোো গুি সচিচনে একচট আে ়ো, ভ -সব 

ভবকাে ভেরে চনরজরদে বাচ ়েরন থাাকরন িা ়ে না, ভদরেে কাজ কেরন িা ়ে, নারদে 

এোরন আ, ়ে ভদও ়ো হর ়েরে। ভহিিন্দ্রই প্রধানন এটা িাো ়ে।  

  

ভহিিন্দ্র চববাচহন ও কর ়েকচট সন্তারনে চপনা হরেও চনরজে বাচ ়েরন েুব কি সি ়েই 

থাারক। েেন এরস ভদেে, নাাঁন রেে ভিরঝরন ব ়ে ব ়ে কাগজ েচ ়ের ়ে ভহি েং-নুচে 

চনর ়ে কী সব আাঁকরে। েেন পারে চগর ়ে বসরনই ভহি বেে, ব্রাদাে, অরনকচদন এোরন 

আরসাচন, েবে ভোরনাচন ভবাধহ ়ে  

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, কী েবে  

  

ভহি বেে, সরনযনদা কেকানা ভথারক চফরেরেন কাে। অরনকগুচে পত্রপচত্রকা চনর ়ে 

এরসরেন। ইংরেজ সেকাে সচনয সচনয এবাে বাংোরক টুকরো টুকরো করে চদরন উদযন 

হর ়েরে। আচি ভেরবচেোি কী জারনা, বাোচেে  া স্বোব, িরনে দুুঃরে ভেউ ভেউ করে 

কাাঁদরব আে ইংরেজরদে পার ়ে ধরে কাকুচনচিনচন কেরব। চকন্তু আি য বযাপাে, না 
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হ ়েচন! সরনযনদা ভদরে এরসরেন, কেকানা ়ে প্রচনচদন প্রচনবাদ সো হরে, চিচেে হরে, 

োত্রো সারহব-পুচেেরদে ভিাে োোচন ভদরেও ে ়ে পারে না। 

  

ভহি সহরজ উরত্তচজন হ ়ে না, আরবগ প্রকাে করে না। আজ নারক চবিচেন ভদরে েেন 

চবচমিতন হে। চনেীহোরব ভস চজরজ্ঞস কেে, ইংরেজ এ ভদে োসন কেরে, পুচেে নাে 

হারন, কসনযবাচহনী নাে হারন, ভস  চদ ইরেিনন োজযগুচে োোোচে করে, নারন 

আিারদে আপচত্ত জানাবাে কী অচধকাে আরে, আপচত্ত জাচনর ়েই বা োে কী! 

  

ভহি বেে, োেরন এনগুচে োষা, এনগুচে োজয, আে ভকানও োজয োগ করেচন, শুধু 

বাংোরকই োগ কেরন িা ়ে। ভকন  বাোচেরক ভস একটা চেো চদরন িাইরে। বাোচেে 

জীবরন এই একটা িেি পেীোে সি ়ে। বাোচে িাথাা চনিু করে এই োচি ভিরন ভনরব, 

না রুরে দাাঁ ়োরব  এইবাে প্রিাচিন হরব, এই জাচনে ভিরুদণ্ড আরে না এরকবারেই 

ভগরে! 

  

েেন বেে, ঢাে ভনই, নরো ়োে ভনই, চনচধোি সদযাে! বাোচে কী চনর ়ে প্রবে েচক্তিান 

ইংরেরজে চবরুরদ্ধ রুরে দাাঁ ়োরব  বাোচেে হারন অস্ত্র আরে  

  

অনয একচট ভেরে বেে, চঠকই বরেরেন, শুধু চিচটং করে কী হরব  পুচেে না ়ো কেরেই 

পাোরব সবাই। অস্ত্র ো ়ো ভকানও জান উরঠ দাাঁ ়োরন পারে না।  

  

ভহি বেে, আিােও এনকাে ভসই ধােিাই চেে। এই োজেচক্তরক পাো আ ান হানা 

দেকাে। নাে জনয অস্ত্র ভজাগা ়ে কেরন হরব, েন েন নরুিরক ভেচনং চদরন হরব। চকন্তু 

 নচদন না না হরে, ননচদন িুপ করে বরস থাাকব  আিাে িা-রবানরক  ে ভথারক ভটরন 

চনর ়ে ভগরেও ফযােফযাে করে ভির ়ে থাাকব  অস্ত্র অরনক েকি হরন পারে। সঞ্জীবনী 

কাগরজ কৃষ্ণকুিাে চিত্র ভসইেকি একটা অরস্ত্রে কথাা চেরেরেন, নাে নাি ব ়েকট। ভসটা 

কী জারনা! 
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অনযো িুপ করে আরে ভদরে ভহি আবাে বেে, ইংরেজো ভবরনে জান। নারদে বাচিরজয 

আ ান োগরেই নাো সবরির ়ে ভবচে আহন হরব। এেন ভথারক আিো সারহবরদে কনচে 

সব েকি চজচনস ব ়েকট কেব, িারন, ওরদে চকেুই চকনব না। চবচেচন জুরনা পেব না, 

চবচেচন কাপ ়ে বযবহাে কেব না, ওরদে চিচনে বদরে আিারদে গু ়ে োব। গ েেন বাধা 

চদর ়ে বেে, আিারদে জুরনা হ ়ে নাচক  কাপ ়ে-রিাপ ়ে সবই ভনা আরস িযানরিিাে-

েযািাো ়োে ভথারক। 

  

ভহি বেে, ে ়েি পার ়ে ভদব চকংবা োচে পার ়ে থাাকব। ভবাম্বাই চিরেে চদচে কাপ ়ে 

পেব। চদচে কাপর ়েে িাচহদা বা ়েরে আবাে গ্রারি গ্রারি নাাঁন িােু হরব, ভোকরদে 

চসগারেট-িুরুট ভের ়ে চবচ ়ে ভেরন বেব, চবচেচন িরদে ভদাকারন চপরকচটং কেরন হরব, 

ভিাট কথাা, চবচেচন সব চজচনরসে চবচি বন্ধ কেরন হরব এরদরে। এটাই আিারদে অস্ত্র। 

আিারদে সচিচনে কিযীরদে এই কারজ ভেরগ প ়েরন হরব। নাে আরগ, কেকানা ়ে এন 

সো আে চিচেে হরে, ভিচদনীপুরে একটা বেেে চবরোধী সো কেরন পােব না  ভসই 

সোরনই ভ াষিা কেরন হরব ব ়েকরটে কথাা। 

  

দুচদরনে িরধযই করনযেরগাোে একটা ফাাঁকা িারঠ হর ়ে ভগে ভসই সো। ভোক সিাগি 

হে আোচনচেক্ত। ভহি চকন্তু িরি উঠে না, ভস সব চকেু সংগঠন করে আ ়োরে থাাকরনই 

োেবারস। 

  

সো  েন িেরে, নেন জননাে ভপেন চদরক দাাঁচ ়ের ়ে ভহি েেনরক বেে, এই আগি 

িারসে সান নাচেরে কেকানাে টাউন হরে একটা চবোট সো হরব শুরনচে। বহ গিযিানয 

ভোক ভসোরন উপচান থাাকরবন, ভসোন ভথারক প্রচনবাদপত্র পাঠারনা হরব কাজযন 

সারহরবে কারে। আচি ভসই সো ়ে  াব চঠক করেচে। নুচি আিাে সরে  ারব কেকানা ়ে  

  

েেন একটু ইনিন কেরন োগে। আবাে কেকানা ়ে  না, নাে ইরে করে না। এেনও 

কেকানাে নাি উ্চপাচেন হরেই নাে একটা পুেরনা েরন জ্বাো ধরে। নাে ভির ়ে নাে 

বাগারন অরনক োচন্ত। গােপাো িানুষরক আ ান ভদ ়ে না। গােপাোে সরে েুে 
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ভবাঝাবুচঝ হ ়ে না। পুকুরেে জরে প্রচনচদন অবগাহরন েেীে জুচ ়ের ়ে   া ়ে, দুপুেরবো 

চেিুগারেে ো ়ো ়ে শুর ়ে থাাকরে  ুি হ ়ে ব ়ে আোরিে। এই সব ভের ়ে কেকানাে ধুরো-

ভধাাঁও ়ো আে িানুরষে ভঠোরঠচেে িরধয ভ রন কাে োে োরগ  

  

েেন বেে, নাুঃ, আচি কেকানা ়ে  াব না। 

  

ভহি ভ্রু কুচিন করে কর ়েক িুহূনয ভির ়ে েইে। নােপে আপন িরনই বেে, পত্র-পচত্রকা 

পর ়ে, সরনযনদাে কারে সব শুরনটুরন িরন হে, এবাে ব ়ে চকেু একটা  টরব। একটা 

ভ ন চবরস্ফােি হরব। এই সি ়ে কেকানা ভের ়ে দূরে বরস থাাকাে ভকানও িারন হ ়ে  

এনচদন ধরে আিো এই েকি চকেুেই ভনা প্রনীো ়ে চেোি! 

  

েেন বেে, নুচি  ুরে এরসা, ভনািাে কারে সব শুনব! 

  

ভহি বেে, এই ভিচদনীপুরেই ভনািাে চেক ়ে ভগাঁরথা ভগে  নবু ভনা চবর ়ে- থাা কেচন! 

  

ভহরিে কিস্বরে ভ  ভেরষে আোস আরে, না গ্রাহয কেে না েেন। ভস বেে, অরনক 

ভনা  ুেোি, অরনক জা ়েগা ়ে চথানু হবাে ভিিা করেচে, পাচেচন। এোরন চকেু গােপাো 

আিারক জচ ়ের ়ে ধরেরে। আে ভবাধহ ়ে নারদে ভের ়ে ভকাথাাও  াও ়ো হরব না। 

  

ভহি বেে, আিো নরো ়োে আে গীনা েুাঁর ়ে েপথা চনর ়েচেোি, ভদরেে কারজে জনয 

প্রর ়োজরন প্রাি চদরনও চিধা কেব না! 

  

েেন এবাে ভবে চবচমিতন হর ়ে বেে, ভসই েপরথাে এেনও ভকানও গুরুত্ব আরে নাচক  

চ চন আিারদে দীো চদর ়েচেরেন, নাাঁেই ভনা প্রা ়ে দু চনন বেে ভকানও সা ়োেব্দ ভনই। 

না ো ়ো সো-সচিচনরন বক্তৃনা ভোনা চক ভদরেে কাজ নাচক  

  

ভহি োগনোরব বেে, চঠক আরে, ভনািারক ভ রন হরব না! 
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োিােবাচ ়েরন চফরে এে েেন। ভস ভহিিন্দ্রে োরগে কােি চঠক বুঝরন পারে না। 

ইংরেজ সেকাে চঠক করেরে বাংো োগ কেরব, বাংো ভথারক অরনকগুচে ভজো ভকরট 

চনর ়ে জুর ়ে ভদরব আসারিে সরে। এটা সেকাচে নীচন, কা যকে হরবই। সো-সচিচন করে 

না আটকারনাে ভিিাটাই হাসযকে। সাধােি িানুষ সো ়ে এরস গেি গেি বক্তৃনা শুনরন 

োেবারস, নােপে বাচ ়ে চফরে সব েুরে  া ়ে। এই ভ  ভিচদনীপুে েহরে সো হে, কন 

িানুষ এরসচেে, নাে ফেটা কী হে  পুচেে গ্রাহযই করেচন। সো ়ে  াো এরসচেে, নাো 

আবাে ভ - াে কারজ চফরে ভগরে। ব ়েকট   াে প ়েসা আরে, ভস চবচেচন জুরনা পেরব 

না, োচে পার ়ে হাাঁটরব  চদচে নুন না পাও ়ো ভগরে আেুচন োরব  জািা না পরে োচে 

গার ়ে থাাকরব  অসুে-চবসুরে চবচেচন ওষুধ না চকরন িেরব   ন সব উদ্ভট চিন্তা। ভহি 

ভনা আরগ সেস্ত্র চবপ্লব ো ়ো অনয চকেুরন চবশ্বাস কেন না! 

  

একটা আিগারেে ভগা ়ো ়ে উই ভেরগরে। ব ়ে ব ়ে গনয হর ়ে ভগরে, নারন চকেচবে কেরে 

উইরপাকা। একটা েুেচপ চনর ়ে ভসই গনযগুরো েুাঁ ়েরে েেন। বাগারনে িাচে নারক 

সাবধান করে চদর ়েচেে, এই সব উইর ়েে গরনয সাপ ঢুরক বরস থাারক অরনক সি ়ে। সাপ 

আে সন্নযাসী, এরদে চনজস্ব বাসা থাারক না, পরেে বাসা ়ে আ, ়ে ভন ়ে। এই বষযাকারে 

প্রা ়েই সাপ ভদো  া ়ে। একটা ভকউরট সাপরক েেন কর ়েক চদন আরগ  ািা চদর ়ে 

িােরন চগর ়েচেে, োচনকটা ভিাট োগরেও সাপটা িরেচন, পাচের ়েরে। ভসটা চনি ়েই 

আরে আরেপারে ভকাথাাও। 

  

সাইরকরেে েব্দ শুরন েেন  া ়ে চফচের ়ে নাকাে। ভগট ভঠরে ঢুকরে েুচদোি। ওে 

চনরজে সাইরকে ভনই, কাকুচন-চিনচন করে অনয কারুে সাইরকে ভির ়ে চনর ়ে ভেরেটা 

প্রা ়েই এচদক-ওচদক  ুরে ভব ়ো ়ে, এোরনও আরস িারঝ িারঝ! ভেরেটা অসম্ভব েটফরট 

ও ভজচদ ধেরনে, নবু ওরক পেন্দ করে েেন। ভেোপ ়োে চদরক িন ভনই েুচদোরিে, 

নরব ভস ভহরিে কারে ভদে-চবরদরেে  ুদ্ধ-চবগ্রহ আে চবপ্লরবে গল্প শুনরন িা ়ে। োে-

িন্দ ভেরন পা ়ে না বরে েেন ওরক বাগারনে ফেটে ভদ ়ে, এক এক চদন দুপুরে চনরজে 

সরে বচসর ়ে ভপট েরে িারেে ভঝাে োন োও ়ো ়ে। 
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আজ ওে বযিসিি োব ভদরে েেন চজরজ্ঞস কেরে, কী বযাপারে ভে েুচদ  ভ া ়ো ়ে চজন 

চদর ়ে এরসচেস িরন হরে! 

  

সাইরকেটারক একটা গারে ভহোন চদর ়ে দাাঁ ়ে কচের ়ে েুচদোি েেরনে পারে এরস উবু 

হর ়ে বসে। ভকানও েকি েূচিকা না করে বেে, দাদা, আিারক কুচ ়েটা টাকা ভদরব  

  

েেন সরকৌনুরক বেে, এক টাকা দু টাকা ন ়ে, এরকবারে কুচ ়ে টাকা  এন টাকা চদর ়ে 

কী কেচব  জচি চকনচব নাচক  

  

েুচদোি বেে, না, কেকানা ়ে  াব! 
  

–হঠাৎ কেকানা ়ে  াচব ভকন  ভসোরন ভনাে ভক আরে  

  

–ভকউ ভনই। আিাে আবাে ভক থাাকরব  

  

–না হরে নুই ভ রন িাইচেস ভকন  

  

–বাুঃ, সবাই ভনা কেকানা ়ে  ারে। সরনযনকাকা, ভহিদাদা, অবনীদাদা, আেও অরনরক। 

আিা ়ে ভকউ সরে চনরন িা ়ে না। নাই আচি চঠক করেচে, চনরজই  াব!  

  

–কেকানা কী েকি জা ়েগা নুই জাচনস  কন িানুষ, কন গাচ ়ের া ়ো, নারন ভোরক 

িাপা পর ়ে িরেও  া ়ে। একবাে োিা হাোরে আে েুাঁরজ পাচব না। ভসোরন চজচনসপরত্রে 

কী সাঙ্ঘাচনক দাি! একটা চ রিে দাি দু’প ়েসা। ভহারটরে োন ভেরন ভগরে েপ ়েসাে 

করি ভপটই েেরব না। কেকানা ়ে নুই থাাকচব ভকাথাা ়ে  ভহারটরে থাাকরন ভগরে কুচ ়ে 

টাকা ়ে আে কচদন িেরব  

  

–োচত্তরে োিা ়ে শুর ়ে থাাকব। নারন ভনা আে প ়েসা োগরব না  
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–কেকানা ়ে োিা ়ে কারুরকই শুরন ভদ ়ে না। ভসপাই এরস ভকারনা ়োচেরন ধরে চনর ়ে 

 া ়ে। োিা ়ে পা ়েোনা-রপোপ কেরেও পুচেরে ধরে, ফাইন করে চকংবা ভজরে েরে 

োরে। হঠাৎ কেকানা ়ে  াবাে েে িাপে ভকন ভনাে! 

  

–কেকানা ়ে কী ভ ন হরে। অরনরক ভদেরন  ারে, আচি  াব না ভকন  

  

–ভনাে িুেচকে কী জাচনস েুচদ, নুই ভ  এেনও ভোট, ভস কথাা ভনাে িরন থাারক না। 

কেকানা ়ে  াো হজুগ ভদেরন  ারে, নারদে বর ়েস ভনাে অন্তন  বে! ভনাে এেন 

ইস্কৃুরে প ়োে কথাা। ভনাে বাপ-িা ভবাঁরি থাাকরে নরক চকেুরনই ভ রন চদন না। 

  

–েেনদাদা, আিাে আে ভোট থাাকরন োে োরগ না। আচি কাজ িাই, কাজ!  

  

–ভেোপ ়ো না চেেরে ভনারক কাজ ভদরব ভক  

  

েুচদোরিে িুরে চবেচক্তে োপ প ়েে। এই ধেরনে উপরদরেে কথাা শুনরন শুনরন নাে 

কান পরি ভগরে। ভস বেে, নুচি টাকা ভদরব না! 
  

েেন বেে, এই বর ়েরস ভনারক আচি কেকানা ়ে ভ রন চদরন পাচে না। আে একটু ব ়ে 

হ, আচি সরে চনর ়ে  াব! 

  

উরঠ দাাঁ ়োরন চগর ়েও হঠাৎ সািরন ঝাাঁচপর ়ে প ়েে েুচদোি। েেনরক ভঠরে সচের ়ে চদে 

এক পারে। 
  

চহস চহস েব্দ করে ফিা নুরেরে একটা সাপ। ভসই আহন সাপটা চফরে এরসরে, চকংবা 

অনয সাপও হরন পারে। েেন সাপ ভদরে ে ়ে পাবাে পাত্র ন ়ে, বােযকাে ভথারক অরনক 

সাপ নাে ভদো আরে, চকন্তু এন কারে,  চদ ভোবে চদন  একবাে েেরনে বুকটা ভকাঁরপ 

উঠে।  

  

েুচদোি ভিাঁচির ়ে বেে, নুচি সরে  াও দাদা, আচি বযাটারক সাবা ়ে করে চদচে! 
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ভস এক িুরঠা িাচট েুাঁর ়ে চদে সাপটাে িুরে। সাপটা ভেরগ চগর ়ে আেও েম্বা হর ়ে উরঠ 

িাথাা ভদাোরন োগে। 

  

েেন অরনকটা চপচের ়ে এরস বেে, নুইও সরে আ ়ে েুচদ, আচি একটা োচঠ আনচে। 

  

েুচদোি ভস কথাা শুনে না। ভস সাপটাে িােপারে  ুেরন োগে, ভ ন ভস এক দে 

সাপুর ়ে। িারঝ িারঝ িাচট েুাঁর ়ে আেও োচগর ়ে চদরে সাপটারক, সাপটা চকন্তু ভনর ়ে 

 ারে না। েুচদোি ভ চদরক  ারে, ভসও ভসচদরক িাথাা ভ াোরে। 

  

েেন আিগােটাে একটা  াে ভেরে চনে। চকন্তু ভসটা চদর ়ে িােবাে আরগই সাপটা 

পিাৎ অপসােি করে িাথাা ঢুচকর ়ে চদে একটা গরনয। 

  

সাপ  নই চহংর প্রািী ভহাক, আসরে চনরবযাধ। েত্রুপরেে সািরন ভথারক পাোরন চগর ়ে 

ভস গরনযে িরধয প্রথাি ভঢাকা ়ে িাথাা। েুব দ্রুন ভস ঢুকরন পােে না, েুচদোি েপ করে 

ভিরপ ধেে নাে ভেজ। 

  

েেন জারন, এই ভেরেটা দারুি দুুঃসাহসী ও  াকাবুরকা। চকন্তু এই ধেরনে দুুঃসাহসী 

ভেরেরদেই আকচমিতক চবপদ হ ়ে। ভস বেে, ভের ়ে ভদ, ভের ়ে ভদ! 

  

েুচদোি শুনে না, সাপটারক ভটরন বাে করে িাথাাে ওপে ভ াোরন োগে বনবন করে। 

নােপে িাচটরন আো ়ে িােে কর ়েকবাে। হা ়েরগা ়ে ভেরে সাপটা অক্কা ভপর ়ে ভগরে। 

  

েুচদোি বেে, এেনও এ বযাটা িরেচন, িটকা ভিরে পর ়ে আরে। এটারক পুচ ়ের ়ে 

ভফেরন হরব। না ভপা ়োরে চবশ্বাস ভনই। 

  

িযাাঁিারিচি শুরন েুরট এরসরে বাগারনে িাচে।  

  

েেন েুচদোরিে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে বেে, নুই বীেত্ব ভদোরন ভগচে ভকন ভে  আিাে 

প্রাি বাাঁচির ়েচেস, ভস জনয কুচ ়ে টাকা ভনাে প্রাপয, নাই না?  আচি চকন্তু নবু ভনারক 
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কেকানা ়ে  াবাে জনয টাকা ভদব না। আ, ়েদানা ভকউ না থাাকরে ভনাে বর ়েসী ভেরে 

কেকানা ়ে চগর ়ে কন করি প ়েরব, না আচি হার ়েহার ়ে জাচন! 

  

েুচদোি বেে, ভিারটই আচি টাকাে জনয সাপটারক িাচেচন।  

  

েেন বেে, আিাে বাগারনে সাপ, দেকাে হরে আচি িােব। ভনারক এন ভকোচন 

ভদোরন ভক বেে  

  

েুচদোি বেে, আিারদে এোরন সব সি ়ে ভ  আরগ ভদরে, ভস-ই সাপ িাোে ভিিা 

করে। কাে বাগারনে সাপ, না চনর ়ে ভকউ িাথাা  ািা ়ে নাচক।  
  

েেন বেে, নুই আরগও সাপ ভিরেচেস এ েকি  

  

েুচদোি বেে, হযাাঁ। সাপ ভদেরেই আিাে িােরন ইরে করে। নুচি উইর ়েে গরনযে অন 

কারে বরস চেরে ভকন  

  

েেন বেে, নুই এরস কথাা বেরন শুরু কেচে, নাই ভনা অনযিনস্কৃ হর ়ে চগর ়েচেোি। 

সাপটা ভোবে চদরে িরে ভ রন পােনাি। চকন্তু নুই ভনা আিা ়ে িুেচকরে ভফরে চদচে 

েুচদোি। নুই কুচ ়েটা টাকা ভির ়েচেচে, নােপে আিাে প্রাি বাাঁিাচে, এেন আচি  চদ 

টাকাটা না চদই না হরে আচি চনিকহাোি হর ়ে  াব, নাই না  অথাি টাকাটা চদর ়ে ভনাে 

েচন কেরনও ইরে কেরে না। বেং পাাঁিটা টাকা চদচে, ভনাে বনু্ধরদে সরে ভপট েরে 

কাাঁিারগাল্লা চকরন ো চগর ়ে। 

  

েুচদোি বেে, এ কী সাপ িাোে জনয বেচেস নাচক  আিাে এক প ়েসাও িাই না। 

  

েেন বেে, ভসই োে। ভনাে হারন পাাঁি টাকা চদরেও নুই না চনর ়ে ভেরন ভিরপ বসরন 

পাচেস। বেং আচি চনরজ একচদন চিচি চকরন ভনারক োও ়োব। আে কথাা চদচে, বেে 

দুএক পরে,  চদ চঠকিনন ভেোপ ়ো কচেস, না হরে ভনারক কেকানা ়ে ভব ়োরন চনর ়ে 

 াব।  
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ওষ্ঠ উরে অবজ্ঞাে েচেরন েুচদোি বেে, আিাে বর ়ে ভগরে! আচি ভিারটই ভব ়োরন 

ভ রন িাই না! 

  

েুচদোি সাইরকরে উঠরন  ারে, েেন আবাে বেে, দাাঁ ়ো। এই সাইরকেটা কাে  

  

সাইরকেটাে চসরটে ওপে চদর ়ে একটা চসরেে কাপ ়ে জ ়োরনা। এই সাইরকে েেরনে 

ভিনা। ভস বেে, এটা ভনা ভহরিে সাইরকে। ভস নন কারুরক বযবহাে কেরন ভদ ়ে না। 

নুই আনচে কী করে  

  

েুচদোি বেে, নুচি চক োবে িুচে করে এরনচে  ভহিদাদাে চক আে সাইরকে ি ়োে 

েিনা আরে  পা ভেরে চবোনা ়ে পর ়ে আরে না  

  

েেন সচবমিতর ়ে বেে, ভহরিে পা ভেরেরে  করব  নুই এনেি ভস কথাা আিারক 

বচেসচন  

  

েুচদোি বেে, নুচি চক চজরজস করেে  ভনািাে বনু্ধে পা োোে েবে নুচি জানরব না 

না আচি বুঝব কী করে  কাে সকারে ভহদাদা নদীে ধাে চদর ়ে গচ ়ের ়ে পর ়ে চগর ়েচেে। 

িাথাারনও ভেরগরে। েুব ভবচে না, চকন্তু  ান পার ়েে হা ়ে ভেরে ভগরে! 

  

চবরকেরবো ভহরিে বাচ ়েরন িরে এে েেন। বাোন্দা ়ে পা েচ ়ের ়ে বরস আরে ভহি। নাে 

িাথাা ়ে পচট্ট বাাঁধা,  ান পার ়েে পানা ফুরে হাাঁচ ়েে িনন হর ়ে আরে, ভসোরন িুন-হেুদ 

োগারনা। কথাা কাটাকাচট িেরে নাে স্ত্রীে সরে। ভহি ভজদ ধরে বরস আরে, এই 

অবাারনও আগািীকাে ভোরেে ভেরন ভস কেকানা ়ে  ারবই  ারব। সরনযন ও অনযানযো 

িরে ভগরে আজ, ভহি  ারব একা। 

  

পারে বরস পর ়ে েেন চজরজ্ঞস কেে, ভকন, কেকানা ়ে ভ রনই হরব ভকন  

  

ভহি গম্ভীেোরব বেে, আরগ ভথারক  াব চঠক করেচে, নাই।  
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েেন বেে, চকন্তু এেকি োো পা চনর ়ে চগর ়েই বা নুচি কী কেরব  হাাঁটরন পােরব না, 

ভকাথাাও ভ রন পােরব না। এ ভনা পাগোচি। 

  

ভহি বেে,  চদ পাগোচি িরন করো ভনা নাই। ভগাাঁ ়োনুযচিও বেরন পারো। নবু আচি 

 াবই। না চনর ়ে অনয কারুে িাথাা  ািাবাে ভনা দেকাে ভনই।  

  

দেজাে আ ়োরে দাাঁ ়োরনা স্ত্রীে উরিরে ভস বেে, কেকানা ়ে চগর ়ে োে  াক্তাে ভদোব, 

এোরন চক ভস েকি  াক্তাে আরে  

  

েেন বেে, ভসটা অবেয চঠক। কেকানা ়ে  াক্তাে ভদোরে পা চঠক হর ়ে  ারব। চকন্তু 

নুচি একা ভেরন  ারব, হাও ়ো ়ে ভেন ভথারক ভনরি েযাক ়ো গাচ ়েে িযাি প যন্ত ভপৌাঁেরন 

অরনকটা হাাঁটরন হ ়ে, নুচি একো পােরব কী করে  

  

ভহি নাচেরেযে সরে বেে, এে ভির ়ে ভঢে ভবচে েক্ত কাজ িানুষরক একা একা কেরন 

হ ়ে, না বুচঝ জারনা না  

  

েেন বেে, জাচন। চকন্তু ভনািারক এই অবাা ়ে ভদরেও  চদ একা আচি ভ রন চদই, না 

হরে আিাে চনরজেই িরন হরব ভ  আচি অিানুষ! সচনয করে বরো ভনা ভহি, নুচি চক 

আিা ়ে কেকানা ়ে চনর ়ে  াবাে জনযই ইরে করে পা োেরে  

  

ভহি প্রা ়ে গজযন করে উরঠ বেে, েবেদাে, নুচি  ারব না! নুচি কেকানা ়ে ভ রন িাওচন, 

আিাে জনয ভকন  ারব  আচি ভনািাে সাহা য িাই না। নুচি চকেুরনই  ারব না। 

  

েেন বেে, ভ রন আিারক হরবই। বুঝোি, চন ়েচন আিারক আবাে টানরে কেকানাে 

চদরক। 

  

ভহি বেে, ওসব চন ়েচনচট ়েচন বারজ কথাা! ভনািারক ভ রন হরব না। নুচি বাগান চনর ়েই 

থাারকা। আচি ভনািারক সরে চনরন োচজ নই। 
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েেন বেে, নুচি োচজ হও বা না হও, আচি ভেরন িাপরে নুচি আটকারন পােরব  

নযা যোরবই আচি ভনািাে সরে এক কািো ়ে বসরন পাচে। হাও ়ো ভিেরন ভনািাে 

পাোপাচে হাাঁটােও অচধকাে আরে আিাে! নুচি চক পুচেে ভ রক বেরন পােরব, এই 

ভোকটা ভকন  ারে আিাে সরে  

  

চনরজে েচসকনারন চনরজই ভহরস উঠে েেন। 

  

পর ়ে েইে চনরজে হারন োগারনা গােগুচে, না-রফাাঁটা ফুরেে কচে, কোগারহ্ব ভিািা, 

পুকুরেে িাে। একটা ভোট বযারগ কর ়েকচট জািাকাপ ়ে গুচের ়ে চনর ়ে েেন বাগারন এরস 

দাাঁ ়োে। একটা ঝুপচস গারেে পানাে আ ়োরে বরস একটা পাচে ভিাে ভগে, ভিাে ভগে 

ভ রক  ারে অচব,ান্তোরব। পাচেটারক ভদো  া ়ে না। কাঠিাাঁপা ফুেগােটারক চ রে 

গুনগুন কেরে দুরটা ভোিো, নােগাে ভবর ়ে নেনে করে উরঠ  ারে একটা ভিনা 

কাঠচব ়োচে, কাচিনী গােটাে নীরি ঝরে প ়ো ফুেগুচে সাদা িাাঁদরেে িনন চবচের ়ে আরে। 

  

েেন অস্ফুট স্বরে বেে, ভবচে চদন না, চদন সারনরকে িরধযই আচি চফরে আসচে। 

  

একটুও বানাস ভনই। অনয চদন গারেে পানাগুরো দুেরন দুেরন চকেু কথাা বরে, আজ 

নাো েেনরক চবদা ়ে সম্ভাষি জানাে না। 

  

ভহিরক চনর ়ে েেন হাও ়ো ভিেরন ভপৌাঁেে চবরকরেে চদরক। হারন  চদও একটা োচঠ 

চনর ়েরে, নবু ভহরিে চনরজ চনরজ হাাঁটাে েিনা ভনই। েেন ভহরিে একটা হান চনরজে 

কাাঁরধ নুরে ওে েেীরেে োে অরনকটা কচির ়ে চদর ়েরে, নবু প্রচনচট পদরেরপ ভহরিে 

িুে  ন্ত্রিা ়ে কুাঁকর ়ে উঠরে, িুরে ভস ভকানও েব্দ কেরে না।  

  

েযাক ়ো গাচ ়েে আ ়োে চদরক ভ রন ভ রন েেন চজরজ্ঞস কেে, নুচি একা আসরন 

িাইচেরে, কী করে গাচ ়েরন চগর ়ে উঠরন  

  

ভহি বেে, হািাগুচ ়ে চদর ়ে ভ নাি! 
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েেন বেে, এন ভোরকে চের ়েে িরধয নুচি হািাগুচ ়ে চদরন  

  

ভহি ভজাে চদর ়ে বেে, হযাাঁ ভ নাি! আচি কারুে সাহার যে ভনা ়োক্কা কচে না। 

  

েেন ভহিরক ভের ়ে চদর ়ে োচনকটা সরে চগর ়ে বেে, ভদচে ভনা ভকিন হািাগুচ ়ে চদরন 

পারো  

  

ভহি সচনযই বরস প ়েে। িাে পাে চদর ়ে বযি িানুষ েুটরে, ভকউ ভকউ ভকৌনূহেী হর ়ে 

নাে চদরক নাকারেও ভকউ থাািরে না। এে িরধয ভহি হািাগুচ ়ে চদরন উদযন হরে েেন 

ভদৌর ়ে এরস নারক ধরে ভফেে, ভজাে করে ভটরন নুেে। নােপে ভোরেে সরে বেে, 

ভহি, নুচি আিারক এেনও বনু্ধ বরে িরন করো না! বনু্ধ চক বনু্ধে কারে সাহা য িা ়ে না  

  

ভহি বেে, কী কেব বেে! আিাে স্বোবটাই এেকি। আচি কারুে ওপে কেনও 

চনেযেেীে হরন িাই না। অরনযে বযাপারেও িাথাা গোই না। এই জনয অরনরক আিারক 

 দ ়েহীন িরন করে। 

  

েেন বেে, ভনািাে সমূ্পিয  দ ়ে নুচি ভদে নারি এক োবিূচনযরক চদর ়ে বরস আে! 

নাই ভকানও িানুষরক আে নুচি োেবাসরন পারো না। চকন্তু িানুষ চনর ়েই ভনা ভদে! 

  

ভহি বেে, ভদে আিাে কারে োবিূচনয ন ়ে। বচিিবাবুে ভদেজননীও আিাে ভিারে োরস 

না। আিাে কারে ভদে িারন ভকাচট ভকাচট পোধীন িানুরষে অপিাচনন, বচিন, চনপীচ ়েন 

িুে। 

  

েেন একটা েযাক ়ো গাচ ়ে ো ়ো কেে, প্রথারিই ভহরিে চিচকৎসাে বযবাা কো দেকাে। 

ভহি আরগই বরে চদর ়েরে, ভস হাসপানারে চগর ়ে শুর ়ে থাাকরন োচজ ন ়ে, আগািীকারেে 

প্রচনবাদ সো ভস ভদেরন  ারবই। না হরে ভকানও  াক্তারেে কারে ভ রন হ ়ে। েেরনে 

িরন প ়েে  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকারেে কথাা। েচেেূষি িািারেে সরে ভস 

িরহন্দ্রোরেে ভিম্বারে কর ়েকবাে ভগরে, জা ়েগাটা নাে ভিনা। 
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গাচ ়ে চনর ়ে েবানীপুরে ভপৌাঁেরন ভপৌাঁেরন সরন্ধ হর ়ে ভগে। আরগ েেন এই ভিম্বারেে 

সািরন প্রিুে ভোগীে চে ়ে ভদরেচেে, এেন িাত্র দুজন অরপো কেরে। নারদে হর ়ে 

 াবাে পে েেন ভিম্বারেে িরধয প্ররবে করেই িিরক ভগে। িাি ়ো ়ে ভিা ়ো গচদও ়োো 

ভ  ব ়ে ভি ়োেচটরন চবোেকা ়ে িরহন্দ্রোে বসরনন, ভসোরন এেন বরস আরেন একজন 

সরু ভিহাোে িাঝবর ়েসী বযচক্ত। ভপেরনে ভদও ়োরে টাোরনা িরহন্দ্রোরেে একচট 

বাাঁধারনা েচব। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে,  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকাে ভনই  

  

 াক্তােচট ভিাে ভথারক িেিা েুরে বেরেন, আপনাো বুচঝ চবরদচে  নাই েবে ভোরননচন। 

 াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকাে গন বেে আিারদে ভের ়ে িরে ভগরেন। আচি নাাঁে 

অযাচসিযান্ট চেোি, আচিও  াক্তাে সেকাে। 

  

েেন কর ়েক িুহূনয িুপ করে েইে।  াক্তােো অিে নন, নাাঁরদেও ভোগ-রোগ আরে, 

িরহন্দ্রোরেে বর ়েসও  রথাি হর ়েচেে, নবু নাাঁে িরে  াও ়োটা ভ ন চবশ্বাসয িরন হ ়ে 

না। 

  

এই  াক্তাে  নেি ভহরিে িাথাাে েন ও পা-টা পেীো কেরন োগরেন, েেন বরস 

বরস োবরন োগে িরহন্দ্রোরেে কথাা। অিন প্রবে প্রনাপাচবিতন বযচক্তত্ব, নাও একচদন 

শুরনয চিচের ়ে  া ়ে। এরকবারে সব ভেষ! িরহন্দ্রোে প্রথাি চদন েেনরক একটা িন্ত্র 

চেচের ়েচেরেন, েেন িরন িরন বােবাে ভসটা বেরন োগে, পিেূরনে ফাাঁরদ, ব্রহ্ম পর ়ে 

কাাঁরদ! পিেূরনে ফাাঁরদ, ব্রহ্ম পর ়ে কাাঁরদ! না হরে পিেূন চদর ়ে গ ়ো িানুরষে এই 

েেীেটাই আসে, এই েেীে না থাাকরে ব্রহ্মেহ্ম চকেুই থাারক না। 

  

 াক্তােচট িেি িাচের ়ে োে করে বযারিজ ভবাঁরধ চদরেন পার ়ে, িাথাা ়ে আে চকেু দেকাে 

হে না। ভহিরক দেচদন টানা শুর ়ে থাাকরন হরব। বাচ ়ে ভথারক ভবরুরনাও চনরষধ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1172 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এে পে চে ়োেদা অিরেে পূবযপচেচিন একচট ভিসবাচ ়েরন ভহিরক চনর ়ে উঠে েেন। 

ভসৌোগযবেন একনো ়ে  ে পাও ়ো ভগে, নারন চসাঁচ ়ে োেরন হরব না। এে িরধয বৃচি 

শুরু হর ়ে ভগরে। একনোে ব ়ে হে েচটরন ভিরসে বাচসন্দাো প্রচনচদন সরন্ধরবো 

জিার ়েন হর ়ে গাে-গল্প করে। ভহি চবোনা ়ে শুর ়ে আরে, েেন চে ়েরেে ভি ়োরে বরস 

বাইরেে সব কথাাবানযাই শুনরন পারে। না শুরন উপা ়ে ভনই, বাইরেে আড্ডাধােীরদে 

কিস্বে এিনই উ্চপগ্রারি ভ  দেজা বন্ধ কেরেও সব ভোনা  া ়ে।  

  

আরগেবাে এই ভিরস থাাকাে সি ়ে েেন অনয কারুে সরে ভিোরিো করেচন, চকন্তু 

োবাে রে চকংবা চসাঁচ ়ে চদর ়ে ওঠা-নািাে সি ়ে অরনরকে কথাা নাে কারন এরসরে। ভস 

সবই অচন সাধােি কথাা, অরনক সি ়ে চনম্নরুচিে কথাা। এো অচধকাংেই অচফস-িাকুরে, 

অচফরসে কথাা, োও ়োদাও ়োে কথাা, বাজাে-দে ও স্ত্রীরোরকে অেপ্রনযে চনর ়ে 

োেসাি ়ে েচসকনা ো ়ো ভ ন আে চকেু জারনই না। আজ এরদে আরোিনাে চবষ ়ে শুরন 

েেরনে চবমিত ়ে উত্তরোত্তে বৃচদ্ধ পারে! সবাই উরত্তচজন বেেে প্রসরে। কথাাবানযা ়ে 

ভবাঝা  ারে কারুে কারুে বাচ ়ে পূবযবরে, কারুে কারুে হগচে, ভিচদনীপুরে, সকরেই 

বাংো োরগে ভ াে চবরোধী। আগািীকাে টাউন হরেে সোরনও ভ াগ চদরন অরনরক 

বদ্ধপচেকে। আজ বৃচি হরে ভদরে, কােও  চদ বৃচি হ ়ে না হরে চিচেে পণ্ড হর ়ে ভ রন 

পারে, এই চনর ়ে সবাই উচি হয। দু’িােচট চেচিরেউ ়ে  া ভোনা ভগে, না ভকানও নােী 

সম্পরকয ন ়ে, ে য কাজযন সম্পরকয। 

  

ভহি বরে বরট এ ভদরেে ভকাচট ভকাচট িানুরষে িুরে পোধীননাে অপিান ও বিনাে 

জ্বাো ের ়েরে, চকন্তু েেন নারন চবরেষ গুরুত্ব ভদ ়েচন। ওটা শুধু ভহরিে িরনে কথাা। 

আসরে এ ভদরেে েনকো নিই জন িানুষ স্বাধীন না পোধীন না চনর ়ে িাথাাই  ািা ়ে 

না, চদচবয হাসরে, ভেেরে, োরেদারে বংে বৃচদ্ধ করে  ারে। অরনরকই িরন করে, 

ইংরেজ োসন োেরনে পরে আেীবাদ। িহাোচন চেকরটাচে ়োে িৃনুযসংবাদ শুরন কন 

ভোক ভকাঁরদ োচসর ়েরে।  াো বচিন,  াো দচেদ্র, নাো কাোকাচে চকেু ভোকরক নারদে 

দুোরগযে কােি িরন করে, ভদরেে সািচগ্রক অবাা ভবারঝ না। আজ হঠাৎ এন ভোক 
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ইংরেজ সেকারেে একটা চসদ্ধারন্তে চবরোধী হর ়ে উঠে কী করে  বাংো োষাে প্রচন 

োেবাসা  ভবচেে োগ চেচেন বাোচেই ভনা বাংো-ইংচেচজ চিচের ়ে একটা জগাচেিুচ ়ে 

োষা বরে! বাংো বই-ই বা ক’জন পর ়ে  আে অচেচেন ভোকরদে োষা-সরিনননাই 

ভনই। নরব  

  

পেচদন সকারেই ভিরসে এক েৃনয েবে চদে, এ পল্লীে সিি ভদাকানপাট আজ বন্ধ। 

ভকউ হেনারেে  াক ভদ ়েচন, নাো চনরজোই বন্ধ করেরে। ভবো বা ়োে সরে পরথা পরথা 

ভোরক ভোকােিয, সব চদরক কী হ ়ে কী হ ়ে োব! িারঝ িারঝ চিচেন করি ধ্বচন ভোনা 

 ারে বরে িানেি! 

  

বচিিবাবুে বরন্দ িানেি গানচট আরগ শুরনরে েেন, চকন্তু নাে প্রথাি েব্দ চনর ়ে এিন 

ভোগান ভস আরগ ভোরনচন। ভকানও ভোগানই ভোরনচন আরগ। এটা শুনরন োে োগরে, 

ভবে ভজাোরো এবং আরবগি ়ে। ভক বরন্দ িানেি ভোগান বানাবাে চনরদযে চদে  

  

আরগই ভোনা চগর ়েচেে, প্রথাি জিার ়েনচট হরব করেজ ভস্কৃা ়োরে। ভসোন ভথারক চিচেে 

 ারব টাউন হরেে চদরক। দুপুরে োও ়োদাও ়োে পরেই ভহি বেে, ব্রাদাে, একটা গাচ ়ে 

 ারকা, আচি করেজ ভস্কৃা ়োরে  াব, প্রথাি ভথারক সব ভদেব। 

  

ও েেন বেে,  াক্তাে ভনািারক  ে ভথারক ভবরুরনই বােি করেরেন ভ — 

  

ভহি ভস কথাা ়ে পাত্তাই চদে না। এক হারন ঝাাঁপটা চদর ়ে বেে, নুচি  চদ না  ারকা, 

েুাঁচ ়ের ়ে েুাঁচ ়ের ়ে আচি চনরজই  াব। 

  

ভবো দুরটা বারজ, এে িরধযই ভ া ়োে গাচ ়ে চনর ়ে করেজ ভস্কৃা ়োরেে চদরক এরগারনাই 

 া ়ে না। সব  ানবাহন বন্ধ হর ়ে ভগরে। িনুচদযরক চগসচগস কেরে িানুষ, অরনরকে হারন 

কারো পনাকা। গাচ ়েটারক অযােবাটয হরেে সািরন থাাচির ়ে োো হে।  
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েেন বেে, ভহি, এন ভ  িানুষ আসরে, এন ভোক সো ়ে ভ াগ ভদরব, এরদে সংগঠন 

কেে ভক  জানী ়ে কংরগ্রস ভনা সোে  াক ভদ ়েচন। ভোরক এিচন এিচন আসরে  

  

ভহি বেে, ভবে হর ়েরে। এে জনয দাচ ়ে ইংরেজ সেকাে। না বুরঝ এই সেকােও অচন 

সাধােি িানুষরদেও োজনীচনে চদরক ভঠরে চদর ়েরে। বাোচেে আাঁরন  া চদর ়েরে, নাই 

 াো ভকানওচদন োজনীচন চনর ়ে িাথাা  ািান না, নাোও এেন ভনরি পর ়েরে োিা ়ে। 

  

েেন বেে, োত্ররদে সংেযাই ভবচে ভদেচে। োত্রোই চে ়ে সািোরে।  

  

ভহি বেে, োত্রোই ভনা আসে েচক্ত। োত্রো ভেরপ উঠরে এই আরন্দােন দী যচদন 

িেরব। সাধােি িানুরষে সংসারেে চিন্তা থাারক, নারন প্রচনবাদ-প্রচনরোধ ভবচেচদন ভটরন 

চনর ়ে ভ রন পারে না। চকন্তু োত্রো অদিয, নাো ইরে কেরে সাো ভদরেে জীবন াত্রা 

অিে করে চদরন পারে। 

  

েেন বেে, আচি এক সরে এন িানুষ আরগ কেনও ভদচেচন। ভকানও সংগঠন ভনই, 

নবু অসংেয িানুষ স্বনুঃস্ফূনযোরব আসরে, এটাই আিাে কারে সবরির ়ে আি য োগরে। 

  

ভহি বেে, আরন্দােনটা ভটরন চনর ়ে ভ রন হরে এে পে আিারদেই সংগঠরনে কারজ 

োগরন হরব। বেেে ভদেচে সচনযই োরপ বে হে। ইস, এই সির ়েই আিাে পা োেে! 

  

_একটু পরে চিচেে িেরন শুরু কেে। িুহিুযহ গজযন ভোনা ভ রন োগে, বরন্দ িানেি! 

বে েে িাই না িাই না! বে েে হরব না হরব না! কারো পনাকা ো ়োও কারুে কারুে 

হারন ের ়েরে নীে েরেে ভফিুন, নারন ভেো, বাংো অেণ্ড।  

  

োিাে এক এক জা ়েগা ়ে সাে চদর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে ভগাো পুচেে, িরধয িরধয ভগাো 

সারজযন। োত্রো নারদে ভদরে প্রবে উৎসারহ নািরন শুরু কেরে, ভকউ ভকউ চটটচকচে 

চদরে। সব ে ়ে ভেরে ভগে কী করে  
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গাচ ়েটা িরেরে চিচেরেে ভপেরন ভপেরন, েেন অরনকোচন েেীে বাইরে ঝুাঁচকর ়ে ভদরে 

ভদরে বিযনা চদর ়ে  ারে। একটু পরে ভহি বেে, আিাে দুেযাগয, আচি এই ঐচনহাচসক 

পদ াত্রা ়ে অংে চনরন পােোি না। চকন্তু নুচি গাচ ়েরন বরস থাাকরব ভকন  নারিা। হাাঁরটা 

ওরদে সরে। 

  

েেন ভনরি পর ়ে চিচেরে ভ াগ চদে। কন েকরিে িানুষ এক সরে হাাঁটরে। কারুরক 

কারুরক ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে সম্রান্ত পচেবারেে ভোক, নারদে পাোপাচে ভকোচন, 

ভদাকানদাে বা ভফচেও ়োো ভ,িী, োত্ররদে সরে চিরে আরে চেেক-অধযাপক। চিচেরেে 

িাঝািাচঝ একজন দী যকা ়ে বযচক্ত সবাইরক উৎসাহ চদর ়ে এচগর ়ে চনর ়ে  ারে, োচফর ়ে 

োচফর ়ে বরন্দ িানেি ধ্বচন চদরে, নাে চদরক সকরেেই ভিাে পর ়ে। অনযন্ত সুদেযন, 

োে-প্রাংশু িহােুজ বযচক্তচটরক বাোচে বরে িরনই হ ়ে না। নরব চক অবাোচেোও বে 

েে চবরোধী আরন্দােরন ভ াগ চদরে। কথাা ়ে কথাা ়ে জানা ভগে, ওই বযচক্তচট বাোচেই 

বরট, ওাঁে নাি েিাকান্ত ো ়ে, সদয জাপান ভথারক চেো সিাি করে চফরেরেন। চিচেরে 

িুসেিানরদে সংেযা কি, চকন্তু একজন দাচ ়েও ়োো ভিৌেচে িহা উৎসারহ সকরেে সরে 

গো ভিোরেন, অরনরকই এাঁরক ভিরন, ইচন ভিৌেচে চে ়োকৎ ভহারসন।  

  

টাউন হরেে কারে ভপৌাঁরে ভদো ভগে অনয চদক ভথারকও আেও চিচেে এরস ভস াানচট 

এে িরধযই এক জনসিুরদ্র পচেিন হর ়েরে। িানুষ, িানুষ, অসংেয িানুষ! এই েহরেে 

ইচনহারস আরগ কেনও এক সরে এন িানুষ পরথা নারিচন, একই উরিেয চনর ়ে এক 

জা ়েগা ়ে চিচেন হ ়েচন। এন কেরকাোহরেে িরধয চিচটং হরব কী করে  অথাি একটা 

চিচটং হও ়োে েুবই প্রর ়োজন আরে। শুধু প্রচনবাদ ন ়ে, আরন্দােন িাচের ়ে  াবাে 

পথাচনরদযে িা ়ে সাধােি িানুষ। এবং ভসই চনরদযে ভকানও িানযগিয ভননাে িুে ভথারক 

ভোনাই কা যকে হরব। ব ়েদরেে ভননাে অোব ভনই, অরনক োজা-িহাোজাও এোরন 

সিরবন হর ়েরেন, চকন্তু এিন ভক আরেন  াাঁে কিস্বে এন সহর িানুষ শুনরন পারব  না 

অসম্ভব  
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ভননাো দ্রুন চনরজরদে িরধয আরোিনা করে এক অচেনব বযবাা গ্রহি কেরেন। চিচটং 

হরবই, নরব একচট ন ়ে, চননচট, এবং না িেরব একর ারগ। টাউন হরেে ভদানো ়ে 

হে রে একচট, একনো ়ে একচট এবং সািরনে িারঠ একচট। চননচট সোরন  ারন একই 

েকি ভ াষিা হ ়ে, নাও চঠক করে চনরেন চনন সোপচন। কাচেিবাজারেে িহাোজ 

িিীন্দ্রিন্দ্র নন্দী প্রথাি সোে সোপচন, অনয দুচটে েূরপন্দ্রনাথা বসু ও অচম্বকাাঁিেি 

িজুিদাে। অরনক উাঁরদ উাঁচকে বযাচেিাে ের ়েরেন নাাঁরদে পারে।  

  

সচবিারে পটেূচিকা আরোিনা কোে পে িূে প্রিাব দাাঁ ়োে দুচট। বাংোরক োগ কোে 

জনয সেকারেে অর ৌচক্তক আইন প্রনযাহাে কেরন হরব।  নচদন না প্রনযা ন হ ়ে, 

ননচদন িেরব প্রচনরোধ আরন্দােন। আে প্রচনরোরধে প্রধান অস্ত্র ব ়েকট। ভকউ চবরদচে 

দ্রবয চকনরব না, ভকউ চবরদচে পিয বযবহাে কেরব না। 

  

বক্তৃনাে িারঝ িারঝই জননা নুিুে হষযধ্বচন কেরন োগে। ব ়েকট ভ াষিাে সরে সরে 

সকরে হাননাচে চদর ়ে উঠে, ভসই েব্দ ভ ন ভপৌাঁরে ভগে েহরেে অনয প্রান্ত প যন্ত 

  

ভহি বেে, ব্রাদাে, শুধু সিথাযন কেরে হরব না, এেচন দৃিান্ত াাপন কেরন হরব! ভনািাে 

পার ়েে চবচেচন জুরনা েুরে ভফে! 

  

েেন বেে, জুরনা েুরে… োচে পার ়ে  াব  
  

ভহি ভজাে চদর ়ে বেে, হযাাঁ। জুরনা েুরে েূরনয েুাঁর ়ে দাও! 

  

েেন দুই োরফ ভ া ়ো গাচ ়েে ওপরে উরঠ দাাঁ ়োে। পা ভথারক জুরনা েুরে চিৎকাে করে 

বেে, বনু্ধগি, চবরদচে বজযন এেন ভথারকই শুরু ভহাক। এই আচি আিাে চবচেচন জুরনা 

নযাগ কেোি! 

  

অিচন হাজাে হাজাে ভোক চনরজরদে জুরনা ভোাঁ ়োেুাঁচ ়ে শুরু কেে। অরনরক েুরে ভফেে 

গার ়েে জািা। সািরনে একটা ভগাো ভথারক ে ়ে-পাটকাচঠ ভটরন এরন কনচে হে ে য 
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কাজযরনে িি এক কুেপুত্তচেকা। নারন আগুন ধচের ়ে ভদবাে পে এনগুচে করিে বরন্দ 

িানেি ধ্বচন ভ ন চবদীিয করে চদে গগন। 

  

জনকরিে ভসই গজযন ব ়ে োটেবন ভথারক ভোনা  া ়ে। ে য কাজযন ভগার ়েন্দা িােফন দে 

চিচনট অন্তে চিচেে ও সিারবরেে েবে চনরেন। নাাঁে িুেিণ্ডরে উরিরগে চিেিাত্র ভনই, 

বেং হাসরেন। চনচন ভনা জারননই, এ বরে বােচেেযরদে দাপাদাচপ। দুিােচদন ভিাঁিারেই 

ওরদে গো োেরব, নােপে িুপ করে  ারব। এই দুবযে, অেি জাচনে সাধয আরে 

সেকারেে নীচন বদোবাে  

  

টাউন হরেে সোে গজযন  েন প্রবেনে হে, নেন কাজযন পাে চফরে ভেজােরক 

সরকৌনুরক বেরেন, Conceive the howls! They will almost slay me in Bengal. 

৭৫. অাা ়েী িচন্দে বাচনর ়েরেন 

অেচবন্দ 

বাচ ়েে ভিৌহচিে িরধযই একচট অাা ়েী িচন্দে বাচনর ়েরেন অেচবন্দ। ভদেরন সাধােি 

কুচটরেে িনন। নাে িরধয প্রচনচষ্ঠন হর ়েরে বগো িূচনয। ভসানা ়ে ভিা ়ো এই িূচনযচট 

অেচবন্দ চনজ বযর ়ে প্রস্তুন কচের ়েরেন। চসংহাসরন উপচবিা এই ভদবী পীনবিযা, পীন 

আেেি ও পীনবিয িাো পরে আরেন গো ়ে। গম্ভীে আকৃচন, ভ ন সব সি ়ে িরদান্মত্তা, 

িন ুগে দৃঢ়ে ও স্কৃুে, ভদবীে  ান হারন িুগুে, অনয হারন এক প্রচনস্পধযীে চজে ভটরন 

ধরে আরেন। িুগুরেে আ ারন চনচন েত্রুরক দিন কোে জনয উদযন।  

  

একজন ব্রাহ্মি পূজােী চন ুক্ত হর ়েরে, না ো ়ো অেচবন্দ চনরজ প্রচনচদন অচন ভোরে উরঠ 

িান ভসরে চনর ়ে ভসই ভদবীিূচনযে সািরন ধযারন বরসন।  ণ্টাে পে  ণ্টা ভকরট  া ়ে, নেন 
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ভ ন নাাঁে বাহযজ্ঞান থাারক না। দুপুেরবো করেরজ প ়োরন  ান বরট, চকন্তু সরন্ধে পেই 

আবাে ভসই কুচটরে বরস পূজােীচটে চনরদযরে নন্ত্রিরন সাধনা শুরু করেন। 

  

ব্রাহ্ম পচেবারেে সন্তান, প্রা ়ে আবােয ইংেরি োচেন পাচেন অেচবন্দ এেন ভ ােনে 

চহন্দু। েেীে-িন ভথারক চবচেচন গন্ধ পুরোপুচে িুরে ভফেরন িান। িারঝ িারঝই েেীরে 

োই িাো জটাজুটধােী ভ াগীো আরসন নাাঁে কারে, চনচন চনেৃরন োস্ত্র আরোিনা করেন 

নাাঁরদে সরে। 

  

বরোদা ়ে অেচবন্দে পচেচিন দু-িােজন বযচক্ত আরগ িারঝ িারঝই গল্পগুজব কেরন 

আসরনন এ বাচ ়েরন। কাবযোস্ত্র চনর ়ে নকযচবনকয হন, ভপ ়োোে পে ভপ ়োো িা ও প্রিুে 

চসগারেরটে ভধাাঁ ়ো উ ়েন, এেন নাাঁো এরস অেচবন্দরক প্রা ়ে সব সি ়ে পূজাে  রে ভদরে 

চনোে হর ়ে চফরে  ান। 

  

চহন্দুে ভেরে আবাে স্বধরিয চফরে এরসরে, এরন চবমিতর ়েে চকেু ভনই। নবু কর ়েকজন 

বোবচে করেন ভ  চহন্দু ধরিয এন ভদব-রদবী থাাকরন অেচবন্দ হঠাৎ ে ়েংকেী বগো িূচনয 

পূজা ়ে ভিরন উঠরেন ভকন  দে িহাচবদযাে অন্তগযন এই বগোিুেী ভদবীে আোধনা 

সাধােিন গৃহাবাচ ়েরন হ ়ে না। নাচন্ত্ররকো এই িূচনযে সািরন সাধনা করেন েত্রু বরধে 

জনয। অেচবন্দ ভ ারষে ভনিন েত্রু ভক  এই চনেীহ, োন্ত, োজুক, িৃদুোষী অধযাপকচটে 

ভকানও েত্রু থাাকরন পারে বরে চবশ্বাসই হ ়ে না। 

  

বযচক্তগনোরব অেচবন্দে ভকানও েত্রু ভনই। িানৃরিহবচিন অেচবন্দ এই ভদেরকই িা 

বরে ভিরনরেন। ভদরেে েত্রুই নাাঁে চিেেত্রু।  নচদন না এই েত্রুরক চবনাচ ়েন কো 

 া ়ে, ননচদন নাাঁে িরন এক ভফাাঁটা োচন্ত ভনই। অেচবন্দে এই ভ  ধিযািেি, না চনেক 

চনরজে আচত্মক উন্নচনে জনয ন ়ে, ভদেজননীরক পোধীননা ভথারক িুক্ত কোই নাাঁে পেি 

উরিেয। কর ়েকবেে আরগ বােীন ও  নীরনে িাধযরি সেস্ত্র চবপ্লরবে প্র ়োস বযথায হর ়ে 

ভগরে। অেচবন্দ নবু হাে ভের ়ে ভদনচন। অরনক ভেরবচিরন্ত চনচন বুরঝরেন, এ ভদরেে 

িানুষ ধিযপ্রাি বা ধিযেীরু, সাধােিোরব  াক চদরে অরনরক সিরবন হরব না, দু-িােজন 
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এরেও দোদচে, ঝগ ়ো শুরু কেরব। চকন্তু ধরিযে নারি অরনকরক একত্র কো  া ়ে, ধরিযে 

নারি অরনক িানুষ ভ -রকানও েপথা চনরনও প্রস্তুন। 

  

অেচবন্দ অরনকচদন ভথারকই বচিিিরন্দ্রে েক্ত। আনন্দিঠ উপনযারস বচিিিন্দ্র 

দেপ্রহেিধাচেিী দুগাাঁে িূচনয বিযনা করেরেন, ভসই িূচনযে পদনরে বরস সংগচঠন হর ়েচেে 

সন্তান কসনযদে। অেচবন্দ দুগাে বদরে বগোিুেী ভদবীরক ভবরে চনর ়েরেন, নাে কােি 

এই ভদবী আেও চহংর, আেও চেপ্র! আনন্দিঠ প্রা ়ে একচট কচল্পন কাচহনী, অেচবন্দ 

িান ভকানও ভগাপন ারে সচনয সচনয একচট েবানী িচন্দে প্রচনচষ্ঠন ভহাক, ভসোরন 

সাধনা-আোধনাে সরে সরে েন েন  ুবকরক ভদও ়ো হরব অস্ত্রচেো। ভদবীিূচনযে সািরন 

ভদরেে জনয জীবন দান কেরন নাো প্রচনজ্ঞাবদ্ধ হরব, নােপে েচ ়ের ়ে প ়েরব চবপ্লরবে 

আগুন। এই পচেকল্পনা চনর ়ে অেচবন্দ ‘েবানী িচন্দে নারি একচট পুচিকা চেেরনও শুরু 

করেরেন। 
  

বােীন এেন এোরনই থাারক। িারঝ িারঝ এচদক ভসচদক  ুরে ভব ়ো ়ে, আবাে চফরে 

আরস। কাজকিয চকেু করে না, নরব বােীরনে ে ু স্বোরবে চকেুটা বদে হর ়েরে। ভস 

অরনক বইপত্র পর ়ে, চকেু ভেোচেচেও করে। 

  

বাচ ়েরন ভকানও নােী না থাাকরে সংসারেে ,ী থাারক না। চববাহ কেরেন বরট, নবু 

অেচবন্দে চববাচহন জীবন চঠক পচেপূিযনা ভপে না, িৃিাচেনী থাাকরন িান না বরোদা ়ে। 

বারপে বাচ ়েরনও িৃিাচেনীে স্বচি ভনই। ভকউ ভকউ নাাঁে স্বািীে নারি আোরস-ইচেরন 

ভোাঁটা ভদ ়ে। সবাই বরে, িৃিাচেনীে স্বািী প্রকাণ্ড চবিান ও অসাধােি পুরুষ, চকন্তু চনচন 

সাোজীবন বরোদাে িনন একচট ভোট জা ়েগা ়ে অধযাপকচগচে করে  ারবন  এরন 

অসাধােিত্ব ভকাথাা ়ে  কেকানা ়ে এরে অনয িাকুচেরন কন উন্নচন হরন পােন, অেচবন্দে 

উন্নচনে ভকানও ভিিাই ভনই। অধযাপকচগচেরন কনই বা উপাজযন হরব! 
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িৃিাচেনী অচের াগ জাচনর ়ে চিচঠ ভেরেন। ভস চিচঠ পর ়ে হাসরন হাসরন িাথাা নার ়েন 

অেচবন্দ। উন্নচন  না, ভকানও চদন হরব না। নাাঁে িাথাা ়ে ভ  একটা ভপাকা ঢুরক আরে, 

িাকচেে উন্নচনে ভিিা কোে জনয চনচন জন্মানচন।  

  

স্ত্রীরক ভবাঝাবাে জনয অেচবন্দ এক চদন একটা েম্বা চিচঠ চেেরেন : চপ্র ়েনরি িৃিাচেনী, 

নুচি ভ  েকি উন্নচন িাও, না আিাে হরব কী করে  আিাে িাথাা ়ে ভ  চননরট পাগোচি 

আরে! 

  

প্রথাি পাগোচি হরে, চননান্ত সাধােি িানুরষে িনন ভের ়ে পরে ভথারক আিাে উপাজযরনে 

বাচক টাকা আচি ভদরেে অোবগ্রি ভোকরদে িরধয চবচের ়ে চদরন িাই। এ ভদরে আিাে 

চনচেে ভকাচট োইরবান আরে, নারদে িরধয অরনরক অনাহারে িেরে। অচধকাংেই দুুঃে-

করি জজযচেন হর ়ে ভকানও েকরি চটরক থাারক। নারদে চহন কেব না! 

  

চিনী ়ে পাগোচিটা সম্প্রচন আিাে  ার ়ে ভিরপরে। ভ -রকানও উপার ়ে েগবারনে সাোৎ 

দেযন োে কেরন হরব। …ীশ্বে  চদ থাারকন, নরব নাাঁে অচিত্ব অনুেব কেবাে, নাাঁে 

সরে সাোৎ কেবাে ভকানও না ভকানও পথা অবেযই থাাকরব। ভস পথা  নই দুগযি ভহাক, 

আচি ভস পরথা  াবাে জনয দৃঢ়ে সংকল্প করে বরসচে। 

  

আে নৃনী ়ে পাগোচিটা কী জারনা  অরনক ভোকই স্বরদেরক একটা জ ়ে পদাথায, 

কনগুরো িাঠ, ভেন, বন, পবযন, নদী বরে জারন। আচি স্বরদেরক িা বরে জাচন, েচক্ত 

কচে, পূজা কচে। িার ়েে বুরকে ওপে বরস  চদ একটা োেস েক্তপারন উদযন হ ়ে, না 

হরে ভেরে কী করে  চনচিন্তোরব োও ়ো দাও ়ো কেরন বরস, স্ত্রী-পুরত্রে সরে আরিাদ 

প্ররিাদ কেরন বরস, না িারক উদ্ধাে কোে জনয ভদৌর ়ে  া ়ে  আচি জাচন, এই পচনন 

জাচনরক উদ্ধাে কোে বে আিাে আরে, োেীচেক বে ন ়ে, নরো ়োে-বন্দুক চনর ়ে আচি 

 ুদ্ধ কেরন  াচে না। জ্ঞারনে বে। োত্র ভনজ একিাত্র ভনজ ন ়ে, ব্রহ্মরনজও আরে। 

ভসই ভনজ জ্ঞারনে ওপে প্রচনচষ্ঠন। 
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ভেষ চদকটা একটু ভধাাঁ ়োরট করে োেরেন অেচবন্দ। শুধু জ্ঞান ন ়ে, চনচন ভ  নরো ়োে 

বন্দুক চনর ়েও  ুদ্ধ শুরু কোে পেপানী, ভস কথাা আে জানারেন না। িৃিাচেনীে চপনা 

সেকারেে উ্চপপদা কিযিােী, ভকানওিরি এই চিচঠ নাাঁে হারন প ়েরে চবপ য ়ে হরন 

পারে। 

  

বােীরনে ভনিন পূরজা-আ্চপা ়ে িচন ভনই। দাদাে ধিযািেি ভস োচনকটা ভকৌনূহরেে 

ভিারে ভদরে। দাদাে সরে ইদানীং কথাাবানযােও সুর াগ  রট না। একচদন ভস অেচবন্দরক 

বেে, ভসজদা, নুচি ‘পাইর ়োচন ়োে’ পচত্রকাচট পর ়েে  সচনয সচনয বাংো দু োগ হর ়ে 

 ারে, নাই চনর ়ে কেকানা ়ে ধুনু্ধিাে কাণ্ড শুরু হর ়েরে। আচি 

  

অেচবন্দ কাগজ পর ়েনচন, চকন্তু করেজ োইরব্রচেরন এই আরোিনা শুরন এরসরেন। অনয 

অধযাপকো বোবচে কেরে ভ  বাোচেো সোসচে ইংরেজ চবরোচধনা ়ে ভনরি পর ়েরে, 

সিি চবরদচে দ্রবয বজযন শুরু হর ়ে ভগরে। ইংরেজরদে ভদাকানপারট ভকউ  া ়ে না, 

ব ়েকরটে  াক ভদও ়ো হর ়েরে। ভকউ চবরদচে ভপাোক পরে োিা ়ে ভবরুরেও অনয 

ভোরকো নারক চনর ়ে হাচস-ঠাট্টা করে। এিনকী োত্রোও বরে চদর ়েরে, নাো সেকাচে 

স্কৃুে করেরজ আে প ়েরন  ারব না। এিন. কাণ্ড েূ-োেরন কেনও হ ়েচন। বাোচেো এন 

সাহস ভপে কী করে  

  

অেচবন্দ চজরজ্ঞস কেরেন, এই আরন্দােন কাো িাোরে  ভপেরন ভকান দে আরে  

  

বােীন বেে, সব কাগরজই এই আরন্দােরনে েবে োপরে। ভকানও দরেে ভনা উরল্লে 

ভদচে। কংরগ্রস ভথারক ভকানও প্রিাব ভনও ়ো হ ়েচন। ভকানও ভকানও ভননা অবেয প্রকারেয 

সিথাযন জানারেন, ভকউ ভকউ আ ়োরে আরেন। সুরেন বাাঁ ়েরজযরক ভনা জারনাই,  নটা 

নেি, ননটা গেি হরন পারেন না। স্বরদচে আরন্দােন িাচের ়ে  াবাে পেপানী, চকন্তু 

ভেরেো সেকাচে স্কৃুে করেজ বজযন করুক না চনচন িান না। 
  

অেচবন্দ বেরেন, অবেযই বজযন কো উচিন। ও সব জা ়েগা ়ে ভনা ভগাোচিে চেো 

ভদও ়ো হ ়ে। ওেকি চেো না ভপরেও েচন ভনই! 
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বােীন বেে, একটা কাগরজ একটা অদু্ভন  টনা চেরেরে। বাগবাজারেে একটা বাচ ়েরন 

একটা ে’ বেরেে ভেরেে েুব অসুে। নাে বাবা  াক্তাে ভ রক এরন ভদোবাে পে নারক 

ভ ই ওষুধ োও ়োরন ভগরেন, অিচন ভেরেটা চিৎকাে করে উঠে, না, চবরদচে ওষুধ োব 

না, চকেুরনই োব না, কচবোচজ ওষুধ োব। …ওইটুকু ভেরেও  চদ এেকি কথাা বরে, 

না হরে বযাপােটা কনোচন েচ ়ের ়েরে ভেরব দযারো! 

  

অেচবন্দ োচনকেি িি হর ়ে েইরেন। ইদানীং চনচন চসগারেট কি োন, ব্রযাচি পানও 

কচির ়ে চদর ়েরেন। িেু িুরদ ভ ন ধযানি হয অবাা। নােপে ভিাে েুরে বেরেন, 

কেকানা ়ে এ েকি কাণ্ড  টরে, নুই এোরন বরস ভথারক কী কেচব  নুই কেকানা ়ে িরে 

 া। 

  

বােীন বেে, আচিও ভসই কথাা োবচেোি। িনটা উনো হর ়ে আরে। ব ়েকট আরন্দােন 

স্বিরে ভদেরন িাই। 

  

অেচবন্দ বেরেন, শুধু ভদেরে িেরব না। পুেরনা সেী-সাচথারদে আবাে ভজাগা ়ে কে। 

আরন্দােন ভ ন চঝচির ়ে না পর ়ে, সব সি ়ে নাচনর ়ে োেরন হরব! 

  

বােীন চজরজ্ঞস কেে, ভসজদা, নুচি  ারব না  ভনািাে ভ রন ইরে কেরে না  

  

অেচবন্দ বেরেন, ইরে ভনা কেরে অবেযই। িরনে িরধয একটা চনরদযে ভপর ়েচে, বরোদা 

ভের ়ে আেও বৃহত্তে ভকরন্দ্র আিারক ভ রন হরব। এোনকাে সব চকেু গুচটর ়ে ভফোে 

বযবাা কচে, কেকানাে আরন্দােন আেও ভজােদাে হরে আচি অবেযই চগর ়ে উপচান 

হব। নুই কাে-পেশুই েওনা হ। 

  

বােীন বেে, কেকানা ়ে চগর ়ে থাাকব ভকাথাা ়ে  

  

অেচবন্দ বেরেন, প্রথারি চগর ়ে আিাে শ্বশুেবাচ ়েরনই উঠরন পাচেস। নােপে অনয 

আিানা েুাঁরজ চনচব। 
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বােীন বেে, ভসজদা, আচি আে একটা কথাা োবচেোি। চনরজরদে একটা কাগজ বাে 

কেরে ভকিন হ ়ে  এেন প্রকারেযই অরনক কথাা ভ াষিা কো দেকাে।  

  

অেচবন্দ বেরেন, ভসও েুব োে কথাা। ভদে  চদ পাচেস। একা ভনা কাগজ িাোরনা  া ়ে, 

দেবে ভজাগা ়ে কেরন হরব। দুরটা কাগজ বাে কো দেকাে, একটা ইংরেচজ, একটা 

বাংো। 

  

বােীন কেকানা ়ে ভপৌাঁেে ভবো এগারোটা ়ে। হাও ়ো ভিেন ভথারক ভবচের ়ে নারক ভবে 

চকেুেি অরপো কেরন হে। জাহাজ িোিরেে জনয হাও ়ো চব্রজ েুরে ভদও ়ো হর ়েরে। 

এেন ওপারে  াও ়ো  ারব না।  াত্রীো গোে ধারে চে ়ে করে আরে, ভফচেও ়োোো 

চিরনবাদাি, ফুটক ়োই, ভগাোচব ভেউচ ়ে চবচি কেরে  ুরে  ুরে। এক জা ়েগা ়ে ভগাটা 

িারেক  ুবক, িরন হ ়ে করেরজে োত্র, গান জুর ়েরে সিস্বরে। নারদে োচে পা, পেরন 

ধুচন, উধ্বারে জািা ভনই, শুধু একটা িাদে জ ়োরনা। 

  

বােীন ভকৌনূহেী হর ়ে ভসোরন চগর ়ে উাঁচক চদে। েদ্র বংরেে ভেরেরদে এিন োরব োিা ়ে 

দাাঁচ ়ের ়ে গান গাইরন আরগ ভস কেনও ভদরেচন। গানচটও ননুন, অশ্রুনপূবয। 

  

আিাে ভসানাে বাংো, আচি 

ভনািা ়ে োেবাচস 

চিেচদন ভনািাে আকাে, ভনািাে বানাস 

নাে আিাে প্রারি, ও িা আিাে প্রারি  

বাজা ়ে বাাঁচে… 

  

গানচটে সেে আরবগ ভসাজাসুচজ বুরক এরস ধাক্কা ভদ ়ে। এ গারনে সুরেও ভ ন বাংোে 

বানাস চহরল্লাচেন হরে। বােীন পারেে এক বযচক্তরক চজরজ্ঞস কেে, হযাাঁ িোই, এ 

গানচট কাে েিনা  
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ভোকচট বেে, জারনন না! কচববে েবীন্দ্রবাবু বেেরেে প্রচনবারদ এই গানচট চেরে 

চদর ়েরেন। 

  

বােীন চবচমিতন হে। েবীন্দ্রবাবুে চকেু চকেু গান ভস আরগ শুরনরে, ভসগুচে েচক্তগীচন 

চকংবা ভপ্রিগীচন। প্রধানন ব্রাহ্মোই নাাঁে গান গা ়ে, এেন নাাঁে গান োিা ়ে েচ ়ের ়ে ভগরে  

  

একটু পরে বােীন চনরজই অস্ফুট স্বরে গাইরন োগে, আিাে ভসানাে বাংো, আচি 

ভনািা ়ে োেবাচস… 

  

চব্রজ  ুক্ত হও ়ো ়ে বােীন িরে এে এপারে। সরে িােপত্র চবরেষ ভনই, ভস ভহাঁরটই  ারব। 

চকেুদূে  াবাে পে ব ়েবাজারে ভস ভদেে আে এক দৃেয! একটা িি ব ়ে ভদাকারনে 

সািরন চে ়ে জরি আরে। একদে নরুি হারন হান ধরে েৃঙ্খে েিনা করে চ রে আরে 

ভসই ভদাকান, ভকানও েচেিােরক চেনরে প্ররবে কেরন ভদরব না। ভদাকারনে কিযিােীো 

পাংশু িুরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে দেজাে কারে, োচঠ হারন দু’জন ভসপাইও ের ়েরে চের ়েে 

ভপেরন। 

  

এোরনও িাথাা ়ে ভগরু ়ো পাগচ ়ে বাাঁধা একজন ভোক ভনরিরনরি গান জুর ়েরে : 

  

িার ়েে ভদও ়ো ভিাটা কাপ ়ে 

িাথাা ়ে নুরে ভন ভে োই 

দীন দুচেনী িা ভ  ভনাদে 

নাে ভবচে আে সাধয নাই। 

ঐ ভিাটা সরনাে সরে িার ়েে 

অপাে ভিহ ভদেরন পাই 

আিো এিচন পাষাি 

না ভফরে ঐ 

পরেে ভদারে চেরে িাই… 
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গারনে িাঝোরনই েুটরন েুটরন িরে এে আেও কর ়েকজন ভসপাই, সরে একজন ভগাো 

পুচেে। হরঠা হরঠা হরঠা বরে চে ়ে সচের ়ে ভেরে চদে ভসই িানব-েৃঙ্খে। জননা ভকানও 

প্রচনবাদ কেে না। সরে ভগে একটু দূরে। 

  

গা ়েকচট ভসোন ভথারকই আবাে গান ধেে :  

  

ঐ দুুঃেী িার ়েে  রে ভনারদে 

সবাে প্রিুে অন্ন নাই 

গন নব, নাই ভবরি কাাঁি-সাবান-রিাজা 

চকরন কচল্ল  ে ভবাঝাই। 

  

আ ়ে ভে আিো িার ়েে নারি 

এই প্রচনজ্ঞা কেরবা 

োই পরেে চজচনস চকনরবা না  চদ 

িার ়েে  রেে চজচনস পাই… 

  

অরনক বক্তৃনাে ভির ়েও একচট গারনে আরবদন ভবচে নীব্র। ভোরকো  ন  ন হাননাচে 

চদরে, ভকউ ভকউ সুে ভিোরে চনরজরদে গো ়ে। একটা গান ভেষ হরেই অনুরোধ 

আসরে আে একটা, আে একটা। 

  

ভদাকারনে সািরনটা পচেষ্কাে হর ়ে  াবাে পে একজন িাত্র েচেিাে এচগর ়ে ভগে 

ভসচদরক। ভোকচটে পেরন ভঠরো ধুচন, গার ়ে িা ়েনা ভকাট। ভস ভদাকারনে চসাঁচ ়েরন পা 

ভদও ়ো িাত্র এচদরকে জননা ভিাঁচির ়ে উঠে, দুর ়ো, দুর ়ো, দুর ়ো! 

  

ভোকচট  ুরে দাাঁচ ়ের ়ে হান ভজা ়ে করে কচম্পন গো ়ে বেে, বাবাসকে, আিারক িাপ 

করে দাও! আিাে কনযাদা ়ে। আজ বারদ কাে ভির ়েে চবর ়ে। জািাইর ়েে একোনাও ধুচন 

ভকনা হ ়েচন। 
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কর ়েকজন বরে উঠে, জািাইরক চবচেচন ধুচন চদরন হরব  কনযা বুচঝ ভিিসারহব  N 

ভোকচট বেে, চববারহে বস্ত্র চক আরজবারজ ভদও ়ো  া ়ে  ইর ়ে, িারন, চদচে ধুচন বা পাই 

কই  ভকানও ভদাকারন ভিরে না। 

  

একজন জানাে, পটে াোে স্বরদচে োণ্ডারে িরে  ান, ভসোরন অরনক গুজোচট ধুচন 

িজুদ আরে। 

  

ভোকচট নবু অনুন ়ে করে বেে, এবারেে িনন একোনা োে ধুচন চকনরন দাও 

বাবাসকে। ভির ়েে িারক কথাা চদর ়ে এরসচে! 

  

একজন বেে, িযারিিারেে ধুচনচট োে ধুচন ভক বরেরে  

  

আে একজন বেে, বেরক চবচেচন ধুচন পোরে পুরুন িন্ত্র প ়োরন োচজ হরব না। 

আপনাে বাচ ়েরন ভধাপা-নাচপন  ারব না! 

  

আে একজন বেে, োচেো বরেে কাো েুরে ভদরব! 
  

সবাই ভহা ভহা করে ভহরস উঠে। 

  

ভোকচট করুিোরব একবাে ভদাকারনে চদরক নাচকর ়ে ভনরি এে গুচটগুচট। অিচন িুহিুযহ 

কেনাচে। একদে ভোক েুরট চগর ়ে ভোকচটরক কাাঁরধ নুরে নািরন োগে।  

  

োিা ়ে কর ়েক পা ভ রন ভ রন এই েকিই দৃেয। সাো েহরে ভ ন একটা উৎসব ভেরগ 

ভগরে। কেকানাে এই রূপ বােীন আরগ কেনও ভদরেচন। ভকাথাাও ভকাথাাও ভকৌনুকেস 

ভবচে গাঢ়ে। চবচেচন পাম্প শু পরে ভসরজগুাঁরজ  ারেন এক েদ্ররোক, একদে ভেরে নারক 

চ রে ধরে ভনরি ভনরি হাননাচে চদরন োগে। অনয পথািােীো থািরক চগর ়ে হাসরে। ভেষ 

প যন্ত বযচনবযি হর ়ে েদ্ররোক পা ভথারক জুরনা ভজা ়ো েুরে ভফেরেন। নারনও সন্তুি না 

হর ়ে ভেরেো বেরন োগে, জািাটা, জািাটাও ভনা চবরেচন  আে ওই চেি ও ়োি  
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এই ব ়েকরটে সি ়েই চঠক িনন অনুেব কো ভগে ইংরেজরদে ভোষরিে স্বরূপ। পার ়েে 

জুরনা ভথারক িাথাাে চিরুচন প যন্ত চবরেন ভথারক আিদাচন কেরন হ ়ে। ভদরে চকেু চকেু 

 াও বা কনচে হ ়ে, না প্রা ়ে বযবহারেে অর াগয। এ ভদরে কেকােোনা চেল্প াাপরন 

ইংরেজ আগ্রহী ন ়ে, নারন নারদে িুনাফা ়ে টান প ়েরব। গার ়ে িাো সাবান, ভদেোই সব 

চবচেচন। ভেরন িারপা, োরি ওরঠা, ইংরেজরক প ়েসা দাও! 

  

একটা ভদাকারনে চপরকচটং ভথারক ভবচের ়ে এরস একদে  ুবক বেে, িে, ভজা ়োসাাঁরকা 

 ুরে আচস। েচববাবু  চদ ননুন গান বাাঁরধন, ভসটা চেেরন হরব!  

  

ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েে সািরন প্রচনচদনই দরে দরে ভোক আরস। নাো েবীন্দ্রনারথাে 

গান িা ়ে। নাাঁে গান ভগর ়ে ও শুচনর ়ে ভজােদাে হ ়ে আরন্দােন। পা ়ো ়ে পা ়ো ়ে গারনে 

স্কৃুে ভোো হর ়েরে, ভসোরন ভেোরনা হরে এই সব গান। 

  

বেেে প্রিাব  েন ওরঠ, নেন েবীন্দ্রনাথা চবরেষ সা ়ো ভদনচন। চনচন হ ়েরনা 

ভেরবচেরেন, প্রচনবাদসো ও চিচেে শুরু হর ়ে ভগে, নাে ভকানওচটরনই ভ াগ ভদনচন 

েবীন্দ্রনাথা। এই প্রিারবে চবরুরদ্ধ কেিও ধরেনচন। নাাঁে এই অিরনার াগ অরনকরক 

চবচমিতন করেচেে। 

  

এই সি ়ে অনয বযাপারেও বযি থাাকরন হর ়েরে েবীন্দ্রনাথারক। বেরেে ভগা ়োে চদরক ভেষ 

চনশ্বাস নযাগ করেরেন চপনা ভদরবন্দ্রনাথা। সানাচে বেে বর ়েস হরেও ভদরবন্দ্রনারথাে িৃনুয 

শুধু চননচট ব্রাহ্মসিারজই ন ়ে, সাো বাংোরনই িহাগুরু চনপারনে িনন। ভদরবন্দ্রনাথা 

নাাঁে ভেষ উইরে এচেচকউটে চহরসরব অনয জীচবন পুত্ররদে বাদ চদর ়ে শুধু 

েবীন্দ্রনাথারকই চন ুক্ত করেরেন, সরে আে দুজন নাচন চিরপন্দ্রনাথা ও সুরেন্দ্রনাথা। কচনষ্ঠ 

পুত্র ো ়ো অনয পুত্ররদে ওপে েেসা োেরন পারেনচন চপনা। এ জনয সম্পচত্তে 

চহরসবচনরকে, ভজা ়োসাাঁরকাে অন ব ়ে বাচ ়েে বযবাাপনা, এ সব চনর ়ে েবীন্দ্রনাথারক 

িাথাা  ািারন হর ়েরে। চত্রপুোে োজপচেবারে একটা সিট  চনর ়ে এরসচেে, না ভথারকও 

চব ুক্ত থাাকরন পারেনচন েবীন্দ্রনাথা। িহাোজ োধাচকরোে নাাঁে চবরেষ ভিরহে পাত্র, 
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িহাোজও েবীন্দ্রনারথাে পোিরেযে ওপে চনেযে করেন। এে িরধয েেীেও চবরেষ োে 

ন ়ে, অরেযে বযথাা শুরু হর ়েরে, নাই চনর ়েও োচন্তচনরকনরন  ানা ়োন ভনা আরেই। িারঝ 

িারঝ চগচেচ রন চগর ়ে থাাকরে স্বাায োে ভবাধ করেন, চগচেচ ে জে-বানাস সুানা এরন 

ভদ ়ে। 

  

বেেে সচনয সচনয কা যকে হরন  ারে ভদরে েবীন্দ্রনাথা হঠাৎ ভ ন গা-ঝা ়ো চদর ়ে 

উঠরেন। বাংো সচনয েণ্ড চবেণ্ড হরব, এ চক সচনয সম্ভব! বাোচে না ভিরন ভনরব! 

বাোচেে িরধয ভ  একটা জানী ়েনারবাধ ভজরগ উঠরে ভসটা ভেরে ভদও ়োই ইংরেজরদে 

উরিেয। োসনকার যে সুচবরধে জনয ভবেে ভপ্রচসর চিে িনন এন ব ়ে োজযরক োগ 

কেরন হরে চবহাে ও ওচ ়েোরক পৃথাক করে ভদবাে  ুচক্ত ভবাঝা  া ়ে। চকন্তু বাংো 

োষাোষী ভজোগুচেরক ভকন জুর ়ে ভদও ়ো হরব আসারিে সরে  সযাে ভহনচে কটন 

ইংরেজ সেকারেেই দে প্রোসক চেরেন, চনচনও বরেরেন, এই বেেে অনযা ়ে। 
  

এ ভ ন বাোচেে ঐরকযে িূরে কুঠাো ান। বাংো োষাে প্রসারেে চবরুদ্ধনা। 

েবীন্দ্রনারথাে িরন প্রবে প্রচনবাদ গুিরে উঠে। ভসই প্রচনবাদ প্রথাি ধ্বচনন হে গারন। 

এে আরগ চনচন েিনা কেচেরেন ‘নবু পাচে না সাঁচপরন প্রাি’ চকংবা ‘ে ়ে হরন নব অে ়ে 

িারঝ’ে িনন গান। োচন্তচনরকনরন এক চনজযন োরত্র নাাঁে বুক ভথারক উৎসাচেন হে অনয 

েকি গারনে কচে, ‘আিাে ভসানাে বাংো, আচি ভনািা ়ে োরোবাচস’। চেোইদরহে 

গগন হেকো নারিে  াকচপওনচট প্রা ়েই নাাঁরক গান ভোনান, নাে একচট গান ‘আচি 

ভকাথাা ়ে পারবা নারে, আিাে িরনে িানুষ ভ  ভে’, এে সুেচট েবীন্দ্রনারথাে েুব পেন্দ 

হর ়েচেে। ভসই সুে োচগর ়ে চদরেন ভসানাে বাংো গানচটরন। দু-একজনরক ভোনাবাে 

পেই গানচট িুরে িুরে েচ ়ের ়ে ভগে। নাাঁে আে ভকানও গান এন দ্রুন জনচপ্র ়ে হ ়েচন, 

চিচেরে চিচেরে ভোনা  া ়ে এই গান। 

  

এে পে চগচেচ রন চগর ়ে েিনা কেরন োগরেন একটাে পে একটা ভদোত্মরবাধক গান 

: ‘ও আিাে ভদরেে িাচট, ভনািাে পার ়ে ভঠকাই িাথাা’, ‘এবাে ভনাে িো গারে বান 

এরসরে জ ়ে িা বরে োসা নেী’, ‘ভ  ভনািা ়ে োর ়ে ো ়েক, আচি ভনািা ়ে ো ়েরবা না 
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িা’, ‘ চদ ভনাে  াক শুরন ভকউ না আরস নরব একো িরো ভে’, ‘ভনাে আপনজরন 

ো ়েরব ভনারে, না বরে োবনা কো িেরব না, ‘সাথাযক জনি আিাে জরন্মচে এই ভদরে, 

সাথাযক জনি িারগা ভনািা ়ে োরোরবরস’, ‘আচি ে ়ে কেরবা না ে ়ে কেরবা না, দুরবো 

িোে আরগ িেরবা না োই িেরবা না’, ‘চে চে ভিারেে জরে ভেজাস ভন আে িাচট’, ‘বুক 

ভবাঁরধ নুই দাাঁ ়ো ভদচে, বারে বারে ভহচেস ভন োই’, ‘চনচেচদন েেসা োচেস হরবই হরব’, 

‘আচজ বাংোরদরেে  দ ়ে হরন কেন আপচন, নুচি এই অপরূপ রূরপ বাচহে হরে জননী, 

‘আপচন অবে হচে, নরব বে চদচব নুই কারে ’, ‘আিারদে  াত্রা হে শুরু এবাে ওরগা 

কিযধাে, ভনািারে কচে নিস্কৃাে’, ‘চবচধে বাাঁধন কাটরব নুচি এিন েচক্তিান! এ েকি 

আেও অরনক গান। 

  

প্রচনবাদ আরন্দােন বা চবপ্লরবে সি ়ে ভ - াে চনজস্ব অস্ত্র হারন নুরে ভনরব। কচবে অস্ত্র 

নাাঁে কচবনা। কেরিে বদরে নাাঁে অপটু হারন বন্দুক িানা ়ে না। নবু কচবরকও কেনও 

কেনও েিরেরত্র ভ রন হ ়ে, ভ রন হ ়ে সো-সচিচনরন, চিচেরে। এেন আে সো-

সচিচনে  াক উরপো কেরন পােরেন না েবীন্দ্রনাথা, চগচেচ  ভথারক িারঝ িারঝই 

কেকানা ়ে এরস চিচটং-এ ভ াগ ভদন, প্রবন্ধ পাঠ করেন, গান ভোনারন হ ়ে। চনচন 

ব ়েকরটেও সিথাযক। চনচন িরন করেন, ইংরেরজে সরে সিি সম্পকয বজযন করে এই 

জাচন আত্মেচক্তরন েচক্তিান হর ়ে উঠুক। এিনকী সংবাদপরত্র কারো ব যাে চদর ়ে 

বেেরেে েবে োপা চকংবা সো ়ে দেযকরদে কেনাচেও চনচন পেন্দ করেন না, এগুরোও 

চবরদরেে অনুকেি। 

  

সেকাে ভথারক ভ াষিা কো হর ়েরে ১৬ অর্ট াবে ভথারক বেেে আইন অনু া ়েী বেবৎ 

হরব। ভদরেে িানুরষে ইো-অচনোে ভকানও িূেযই চদে না ইংরেজ প্রেুো। ভদরেে 

িানুষও বুচঝর ়ে ভদরব নারদে ভিাধ। ওই চদন োজধানী কেকানা ়ে হেনাে  াকা হর ়েরে। 

েবীন্দ্রনাথা আে চগচেচ রন থাাকরন পােরেন না, ওই চদন নাাঁরক কেকানা ়ে উপচান 

থাাকরনই হরব। 
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োচত্ররবো ভেন েুরট িরেরে, েবীন্দ্রনারথাে  ুি আসরে না। আে িাত্র সান চদন পরে 

চিধাচবেক্ত হরব বাোচে জাচন  চকেুরনই ভ ন এটা সহয কো  া ়ে না। োনা েুরে েিনা 

কেরন োগরেন আে একচট ননুন গান : 

  

ওরদে বাাঁধন  নই েক্ত হরব ননই বাাঁধন টুটরব 

ভিারদে ননই বাাঁধন টুটরব 

ওরে হনহ আচে েক্ত হরব ভিারদে আে ফুটরব 

ননই ভিারদে আাঁচে ফুটরব… 

  

১৬ অর্ট াবে কেকানা ়ে হেনাে  াকা হর ়েরে। চবচেন্ন সো ়ে ভননাো ভ াষিা করেরেন, 

ভসচদন ভকানও বাচ ়েরন উনুনও জ্বেরব না, বাোচেো অেন্ধন পােন কেরব। োসরনে েুচে 

চদর ়ে িানচিত্র বদোরেও বাোচেে ঐকয বজা ়ে োোে জনয ভদেজুর ়ে হরব োচেবন্ধন। 

উ্চপ-নীি, চহন্দু-িুসেিান-চিিান চনচবযরেরষ সাো ভদরেে িানুষ পেস্পরেে হারন হেুদ 

েরেে চনন সুরনাে োচে ভবাঁরধ ভদরব, নাে িন্ত্র হরব : োই োই এক ঠাাঁই, ভেদ নাই, ভেদ 

নাই! 

  

ভ াষিা ভনা কো হর ়েরে, চকন্তু সব িানুষ িানরব ভনা  সবযিরে এিন হেনারেে কথাা 

আরগ ভকউ কেনও ভোরনচন। একটা চদন োন না ভের ়ে থাাকরন োচজ হরব সবাই  

োচেবন্ধন উপেরে  চদ ধিযী ়ে চবশ্বারসে সং ষয শুরু হর ়ে  া ়ে! 

  

ওই চদনচট পােরনে জনয ঠাকুেবাচ ়েরন দারুি সা ়ো পর ়ে ভগরে, ভিরন উরঠরে পচেবারেে 

সবাই। োচে োচে োচে জর ়ো কো হর ়েরে, কেকানাে বাইরে ভ -সব পচেচিন িানুষো 

থাারক, নারদে জনয োরি েরে  ারক পাঠারনা হরে একচট করে োচে। এিনকী বাচ ়েে 

ভির ়েোও োচে বানারে, োরি চঠকানা চেেরন ভেরগ ভগরে। িি ব ়ে পচিরিে বাোন্দা 

জুর ়ে িরেরে এই  জ্ঞ। ভসই সরে িরেরে গান। 
  

ভসচদরনে জনয ননুন গান েিনা করেরেন েবীন্দ্রনাথা, চকন্তু চনচন একো গাইরে ভনা িেরব 

না, চিচেরেে সকেরক গাইরন হরব। নাই েবীন্দ্রনাথা বাচ ়েে বাইরে সিরবন  ুবকরদে 
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ভস গানচট চেচের ়ে  ারেন এক-একবাে এরস, নাো আবাে অনযরদে ভেোরব। গানচটে 

োপা কচপ চবচে হরে হাজাে, হাজাে। 

  

ঠাকুে পচেবারেে শুধু একজন িানুরষে এই কিয রজ্ঞ ভকানও উৎসাহ ভনই। চনচন 

ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন আে েুরেও কেনও পা ভদন না। চনচন থাারকন বাচেগরঞ্জ 

জ্ঞানদানচন্দনীে আ,র ়ে। চনরজে  রে চবোনা ়ে শুর ়ে শুধু বই পর ়ে  ান ভজযাচনচেন্দ্রনাথা। 

দুপুে ভথারক চবরকে গচ ়ের ়ে সরন্ধ হর ়ে  া ়ে, আরো জ্বােবাে উৎসাহ পান না, চবোনা 

ভের ়ে উরঠ এরস িুপ করে বরস থাারকন জানাোে ধারে। চবরদচে দ্রবয বজযন ও ব ়েকরটে 

কথাা নাাঁে কারন এরসরে চঠকই। কন চদন আরগ চনচন ইংরেজ বযবসা ়েীরদে সরে 

প্রচনর াচগনা ়ে ভনরি চিিাে সাচেযস িাচের ়েচেরেন, ভসচদন  চদ ভদরেে িানুষ 

ইংরেজরদে চিিাে পুরোপুচে ব ়েকট কেন, না হরে নাাঁরক সবযস্বান্ত হরন হন না। 

চটচকরটে দাি কচির ়ে চদরেন,  াত্রীরদে স্বােরন্দযে ভকানও ত্রুচট করেনচন, নবু ভসই 

ভদচে ভকাম্পাচনরক বাাঁচির ়ে োোে ভিিা কেে না ভদরেে িানুষ। আজ চবচেচন কাপ ়ে 

বজযন কোে জনয াাচপন হরে ভদচে কাপর ়েে কে, ইংরেজরদে বাচিরজয ধাক্কা ভদও ়োই 

ভ  প্রচনবাদ-প্রচনরোরধে প্রধান অস্ত্র না অরনরক বুরঝরে, চকন্তু ভজযাচনচেন্দ্রনারথাে আে 

একটুও উদযি অবচেি ভনই। চকেুই োে োরগ না। শুধু সি ়ে কাটাবাে জনয িারঝ িারঝ 

গান-বাজনা চনর ়ে েুরে থাারকন, চকেু চকেু ভেো অনুবাদ করেন, এই প যন্ত। 

  

ভজযাচনচেন্দ্রনাথারক আহ্বান জানারনা হর ়েচেে, চনচন এরেন না। ভসচদন ভোে হরন না 

হরনই েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে পচেবারেে সিি পুরুষরদে ভ রক নুেরেন। সুরেন সাোোন 

প্রা ়ে  ুরিা ়েচন, নাে উৎসাহ সব ভির ়ে ভবচে। একটু একটু েীন পর ়েরে, ভোরেে চদরক 

 ুিটা োে জরি, সুরেন  রে  রে চগর ়ে সবাে গা ভথারক িাদে সচের ়ে চনর ়ে চনরন োগে। 

  

প্রথারি সবাই চিরে  ারব গোে  ারট। ভসোরন িান ভসরে শুদ্ধ হর ়ে চনর ়ে নােপে শুরু 

হরব োচে বন্ধন উৎসব। 
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কনচে হরন হরন োচনকটা ভবো হর ়ে ভগে। েবীন্দ্রনাথা একটা ধুচন পরে গার ়ে একটা 

িুগাে িাদে জচ ়ের ়ে চনরেন। োচে পা। সবাইরক চনর ়ে ভবরুরন  ারবন, হঠাৎ 

অবনীন্দ্রনারথাে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, এ কী অবন, নুই জুরনা পরেচেস ভ ! ভোে, 

ভোে! 

  

অবনীন্দ্র ভেৌচেন ধেরনে িানুষ, অচনো সরত্ত্বও জুরনা েুরে ভফরে বেে, গাচ ়ে জুনরন 

বরেচে। নুচি চক আিাে গাচ ়েরন  ারব  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, গাচ ়ে! গাচ ়ে কী হরব  আজ সকরে চিরে একসরে ভহাঁরট  াব! 

  

এবাে অবনীন্দ্রনাথা সচবমিতর ়ে েুরু নুরে বেে, োচে পার ়ে োিা চদর ়ে ভহাঁরট  াব  নুচি 

বরো কী েচবকা  কন কাাঁটাকুরটা, ভপরেক, কাাঁি। 

  

অবনীন্দ্রে চবমিতর ়েে কােি আরে। ঠাকুেবাচ ়েে পুরুষরদে ভিাজা ো ়ো বাচ ়েে বাে হও ়োই 

অি যাদাকে, জুরনা ো ়ো োিা চদর ়ে  াও ়োে ভনা প্রশ্নই ওরঠ না। শুধু নাই ন ়ে, োিা ়ে 

সাধােি পাাঁিরপাঁচি ভোরকে পাোপাচে নাো হাাঁটরব! 

  

বাচ ়েে সািরন এে িরধযই কর ়েক হাজাে িানুষ জর ়ো হর ়েরে, েবীন্দ্রনাথা চনরজে বাচ ়েে 

ভোকজনরদে চনর ়ে নারদে সরে চিরে ভগরেন। িনুচদযক ভথারক আেও চিচেে আসরে, 

সাো েহে উত্তাে। একটাও ভদাকান ভোরেচন। ভকোচি গাচ ়ে, ভঠো গাচ ়ে ভনই োিা ়ে। 

িুরটিজুেোও কাজ বন্ধ করেরে। বাজাে বন্ধ। ভকানও বাচ ়ে ভথারকই ভদো  ারে না 

উনুরনে ভধাাঁ ়ো। োি ভকাম্পাচন এবােকা োি িাোরে বরট, নারন একজনও  াত্রী ভনই। 

  

ভজাে জবেদচি ভনই, এ হেনাে স্বনুঃস্ফূনয। বাচ ়ে ভের ়ে সব িানুষ ভবচের ়ে আসরে পরথা। 

  

েবীন্দ্রনাথা দু হান নুরে গান ধরেরেন, নাাঁে সরে সরে গাইরে সহর কি : 

  

বাংোে িাচট, বাংোে জে, 

বাংোে বা ়েু, বাংোে ফে–  
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পুিয হউক, পুিয হউক 

পুিয হউক, ভহ েগবান। 

বাংোে  ে, বাংোে হাট 

বাংোে বন, বাংোে িাঠ— 

পূিয হউক, পূিয হউক 

পূিয হউক, ভহ েগবান! 

বাোচেে পি, বাোচেে আো, 

বাোচেে কাজ, বাোচেে োষা–  

সনয হউক, সনয হউক 

সনয হউক, ভহ েগবান। 

বাোচেে প্রাি, বাোচেে িন  

বাোচেে  রে  ন োইরবান–  

এক হউক, এক হউক 

এক হউক ভহ েগবান। 

  

কচব আজ িােি হর ়েরেন। নাাঁে উজ্জ্বে ন ়েন, প্রদীি িুেিণ্ডরেে চদরক নাচকর ়ে অরনরক 

ভবচে ভবচে ভপ্রেিা পারে। চকেু ভোক ভঠোরঠচে করে সািরন আসরে নাাঁরক ভদেবাে 

জনয। েবীন্দ্রনাথা গান থাািারন পােরেন না, একবাে ভেষ হরেই জননাে দাচব উঠরে, 

আবাে, আবাে! 

  

গোে কুরে চগসচগস কেরে িানুষ। সাো েহে ভ ন আজ এোরন ভেরে পর ়েরে। ভসই 

চের ়েে িরধযই ভনরি জরে কর ়েকটা  ুব চদরেন েবীন্দ্রনাথা, নােপে চেরজ ধুচন বদরে 

চনরেন। একচট  ুবক েুরট এরস বেে, প্রথারি আপনারক আচি োচে ব! 

  

শুরু হর ়ে ভগে উৎসব। এ ওরক োচে ভবাঁরধ চদরে আে িারঝ িারঝ গগনরেদী ভোগান 

উঠরে, োই োই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই! 
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অবনীন্দ্র নাে েচবকাে চদরক হাাঁ করে নাচকর ়ে আরে। এ কী অদু্ভন পচেবনযন! েবীন্দ্রনাথা 

ভিনাশুননা িহরে হাচসঠাট্টা করেন, চকন্তু বাচ ়েে বাইরেে সাধােি িানুরষে সরে চিেরন 

পারেন না। কথাা বরেন ভিরপ ভিরপ, এন ভবচে েদ্রনা ভদোন ভ  না কৃচত্রিনাে প যার ়ে 

িরে  া ়ে। কেনও অরনযে সািরন নাাঁে আরবরগে প্রকাে  রট না। আজ নাাঁে এ কী হে! 

সািরন  ারক পারেন নারকই জচ ়ের ়ে ধেরেন। োচে পোবাে সি ়ে ভস ভিথাে-

িুরিাফোস না অচেজান, না চবন্দুিাত্র চবরবিনা কেরেন না। িহা উৎসারহ োচে পচের ়ে 

িরেরেন। এিনকী পুচেেরদেও বাদ চদরেন না। পুচেেরদে ভ রক ভ রক বেরেন, এরসা 

োই, এরসা, নুচিও ভনা বাোচে! বাোচে না হও, আিােই ভদরেে িানুষ!  

  

এক জা ়েগা ়ে প্রথাি বাধা প ়েে। একজন ভসপাইরক েবীন্দ্রনাথা ভ -ই োচে পোরন 

ভগরেন, ভস কািুিািু িুরে বেে, হজুে িাপ কেরবন, আচি িুসেিান!  

  

েবীন্দ্রনাথা থািরক ভগরেন। িুহূরনযে জনয নাাঁে িুরোনা ফযাকারস হর ়ে ভগে, চনচন িৃদু 

স্বরে বেরেন, আো থাাক! 

  

পূবযবে ভথারক অরনক পেস্পেচবরোধী েবে আসরে। ভসোরনও বেেেচবরোধী আরন্দােন 

ভ িন িেরে, ভনিচন এক ভ,িীে িুসেিান বেেরেে প্রবে সিথাযক। ভকাথাাও ভকাথাাও 

চহন্দুরদে সরে িুসেিানরদে িাোিাচেও হর ়েরে। 

  

ভসপাইচটে প্রনযােযারনে পেই একচট দাচ ়েও ়োো ভোক েুরট এরস েবীন্দ্রনাথারক বেে, 

আচিও িুসেিান, আিাে আপচত্ত ভনই, আপচন আিারক োচে পচের ়ে চদন।  

  

অিচন জ ়েধ্বচন উঠে : োই োই এক ঠাাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই! 

  

গোে  াট ভথারক ভফোে পরথা োিাে দু’পারেে ভোকরদে োচে পোরন োগরেন 

েবীন্দ্রনাথা। ভ া ়োে গাচ ়েে সচহস, চেচিও ়োো, চফচেচে, পাচদ্র সবাই হান বাচ ়ের ়ে চদরে, 

অরনরক েবীন্দ্রনাথারকও োচে পোরে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1195 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভজা ়োসাাঁরকা ়ে চনরজরদে বাচ ়েে ভিার ়েে কারে এরস েবীন্দ্রনাথারক অবনীন্দ্র বেে, 

েচবকা, কী অবাা হর ়েরে ভনািাে, েেীরে ওজন ভবর ়ে ভগরে  

  

সচনযই নাই, েবীন্দ্রনারথাে দু’হারন প্রা ়ে পিাে ষাটটা করে োচে বাাঁধা। কচক্ত োচ ়ের ়ে 

উরঠ ভগরে কনুইর ়েে ওপে প যন্ত। 

  

হাসরন হাসরন চনচন োচে েুেরন োগরেন। হঠাৎ নাাঁে ভিারে ভ ন দুিবুচদ্ধ ঝেরস উঠে। 

বেরেন, অবন, একটা কাজ কেরে হ ়ে না  কারেই ভনা নারোদা িসচজদ, িে না, 

ভসোনকাে ভিাল্লা সারহবরদে োচে পচের ়ে আচস।  

  

অবনীন্দ্র ভিাে কপারে নুরে বেে, ভনািাে িাথাা োোপ হর ়েরে নাচক েচবকা! ওোরন 

ভগরে দাো ভবাঁরধ  ারব। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, ভকন, অরনক ভনা িাথাা ়ে ভফজ টুচপ পো িুসেিান োচে বাাঁধরন 

আপচত্ত কেে না। একবাে চগর ়েই ভদো  াক না। 

  

অবনীন্দ্র বেরেন, েবেদাে ও কিয ভকারো না। িরো বাচ ়ে িরে! েবীন্দ্রনাথা নবু ভ রন 

িান। ভজাে জাচেে নন চকেু ভনই, ভিাল্লাো োচজ না হরে চফরে আসরবন। 

  

অবনীন্দ্রে নবু সাহরস কুরেে না। ভস সরে প ়েে। সুরেন ও আেও কর ়েকজন ের ়ে ভগে 

েবীন্দ্রনারথাে সরে। 

  

চিচেে েত্রেে হর ়ে ভগরে। দুপুে সার ়ে চননরটে সি ়ে সাকুযোে ভোর  এক চবোে 

জনসোে আর ়োজন কো হর ়েরে, ভসোরন ভফ ারেেন হরেে চেচত্ত প্রিে াাপন কো 

হরব। অল্প কর ়েকজন সেীরক চনর ়ে েবীন্দ্রনাথা ভহাঁরট িেরেন নারোদা িসচজরদে চদরক। 

  

চবোে িসচজদচট অরনক দূে ভথারকই ভদো  া ়ে। কাোকাচে এরস সুরেন বেে, আিাে 

িরন হ ়ে, আরগই ওোনকাে ভোকরদে োচে পোরন শুরু না করে ইিারিে অনুিচন 

ভনও ়ো দেকাে। 
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েবীন্দ্রনাথা বেরেন, চঠক বরেচেস! 

  

িােেেীরক চদর ়ে ইিারিে কারে েবে পাঠারনা হে। 

  

ভেনরেে একচট ভোট করে িাে পাাঁিজন ভিাল্লা সারহরবে সরে কথাা বেচেরেন বৃদ্ধ 

ইিাি। নাাঁে সাদা ধপধরপ িুে, ভসই েকিই সাদা দাচ ়ে, ভগৌেবিয, বর ়েরসে নুেনা ়ে িেু 

দুচট ভবে উজ্জ্বে, অরে িেিরেে ভপাোক। ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবা চ ়েে কর ়েকজন নাাঁে 

সাোৎপ্রাথাযী শুরন চনচন অনুিচন চদর ়ে বেরেন, ভেনরে চনর ়ে এরসা। 

  

একটু পরে ভস  রেে দেজাে কারে এরস দাাঁ ়োরেন েবীন্দ্রনাথা। নাাঁে চদরক ভ -রকউ এক 

পেক নাকারেই বুঝরন পারে, ইচন সাধােি িানুষ নন।  

  

েবীন্দ্রনাথা আদাব জাচনর ়ে বেরেন, ইংরেজ সেকাে বাংো োগ করেরে বরে অরনরক 

নাে প্রচনবাদ জানারে, না আপনাো চনি ়েই জারনন। ভদে োগ ভহাক বা না ভহাক, 

বাোচেে একনা চকেুরনই নি হরব না। চহন্দু-িুসেিান পেস্পরেে োই। ীরদে চদরন 

িুসেিান চহন্দুে সরে ভকাোকুচে করে। চবজ ়ো দেিীে চদরন চহন্দু িুসেিানরক 

আচেেরন জ ়ো ়ে। আজরকে চদনচটরন ভসই ভ্রানৃরত্বে চনদেযন চহরসরব আিো পেস্পরেে 

হারন োচে ভবাঁরধ চদরন িাই। 

  

ইিাি সারহব নাাঁে সেীরদে িুরেে চদরক নাকারেন। ভকউ ভকানও কথাা বেে না। কর ়েক 

িুহূরনযে জনয অস্বচিকে নীেবনা। নােপে বৃদ্ধ ইিাি প্রোন্ত িুরে হাচস েচ ়ের ়ে বেরেন, 

আইর ়ে। চনচন একচট হান বাচ ়ের ়ে চদরেন েবীন্দ্রনারথাে চদরক। 
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৭৬. বউবাজারেে বাচ ়ে ভথারক 

চথার ়েটারে 

বউবাজারেে বাচ ়ে ভথারক চথার ়েটারে  াবাে ভসাজা পথা ভের ়ে ন ়েনিচি প্রা ়েই  ুেপরথা 

 া ়ে। এেন নাে একোে জনযই গাচ ়ে আরস, অনয অচেরনত্রীরদে নুেরন হ ়ে না। 

ন ়েনিচি সচহসরক বরে, েহিন চিঞা, চিৎপুরেে োিা চদর ়ে িরো। গাচ ়েে জানো চদর ়ে 

ভস উৎসুকোরব নাচকর ়ে থাারক পরথাে চদরক। কী ভদরে ভস  ন ়েনিচি চনরজই ভবারঝ ভ , 

চদন চদন এটা নাে বাচনরকে িনন হর ়ে দাাঁ ়োরে। ভস  াাঁে ভদো ভপরন িাইরে, এ োরব 

নাাঁে দেযন পাও ়ো প্রা ়ে অসম্ভরবে প যার ়ে পর ়ে। নবু  দ ়ে সব সি ়ে  ুচক্ত িারন না, 

িানুষ অসম্ভবরক সম্ভব কেরন িা ়ে। ন ়েনিচিে আো, ভকানও না ভকানওচদন 

ভজা ়োসাাঁরকাে গচে চদর ়ে ভবচের ়ে আসরবন েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে, ভস নাাঁরক এক ঝেক অন্তন 

ভদরে িেু সাথাযক কেরব। 

  

েবীন্দ্রনাথা ভ  স্ত্রী চবর ়োরগে পে বেরেে ভবচেে োগ সি ়েই আে এ বাচ ়েরন থাারকন না, 

ভস েবে জারন না ন ়েনিচি। ভস েবীন্দ্রনারথাে েিনাগুচে বােবাে পর ়ে পর ়ে িুো করে 

ভফরেরে, ভজা ়োসাাঁরকাে প্রাসাদচটও ভস দূে ভথারক ভদরেরে। ভস িরন িরন কল্পনা করে, 

ওই বাচ ়েে ভকানও চনেৃন করে বরস েবীন্দ্রনাথা ওই সব অিূেয কচবনা, গান, গল্পগুচে 

চেরে  ারেন। 

  

েবীন্দ্রনারথাে অরনকগুচে গান ভস সেো ভ াষারেে কাে ভথারক চেরে চনর ়েরে। চথার ়েটারে 

এই সব গান িরে না, চকন্তু ন ়েনিচি একা একা এই গান ভগর ়ে গেীে আনন্দ পা ়ে। গান 

গাইবাে সি ়ে নাে ভিাে বুরজ আরস, িনিরে ভস ভদেরন পা ়ে গারনে রিারক। 

  

েেনরক ভস েুরে  া ়েচন। েেরনে সরে আে ভদো ভ াক বা না ভহাক, নাে জীবরন আে 

ভকানও পুরুরষে াান ভনই। ভস ধরেই চনর ়েরে েেরনে সরে নাে আে ভদো হরব না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1198 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সেো ভ াষারেে করে একচদন ভসই আকচমিতক সাোিাে, েেন ভিাে চফচের ়ে চনর ়েচেে, 

কথাা বেরন  ৃিা ভবাধ করেরে। েুব সম্ভবন ন ়েনিচিরক এ ়োবাে জনযই সেো ভ াষারেে 

কারে আে কেনও আরসচন েেন। ও বাচ ়েরন চবচেন্ন বযচক্তরদে আোপ-আরোিনা শুরন 

ন ়েনিচি বুঝরন ভপরেরে ভ , েেন ভকানও গুি দরেে সরে জচ ়েন। ভসই দেচটরক সেো 

ভ াষােও আে পেন্দ করে না, ওো বন্দুক চপিরেে কােবাে করে। েেনরক ভস ভ -

োরব ভদরেরে, নারন নাে এই েূচিকা ভ ন কল্পনাও কো  া ়ে না। ভস েেন  া- ই 

করুক, নাে চবিাে কেরন িা ়ে না ন ়েনিচি, েেন নারক েুরে  া ়ে  াক, নবু একবাে 

ওই েেনরক ভস নাে  দ ়ে সিপযি করেচেে, চিনী ়ে আে কারুরক ভস  দ ়ে চদর ়ে 

চিিাচেিী হরন পােরব না। 

  

নরব েবীন্দ্রনাথা ঠাকুরেে জনযই এই বযাকুেনা ভকন  চনচন ভকানওচদন জানরন পােরবন 

না। নবু ভনা নাাঁরক িন-প্রাি সব চদর ়ে িা ়ে ন ়েনিচি! অরনক ভেরব ভেরব ন ়েনিচি এে 

একটা উত্তেও েুাঁরজ ভপর ়েরে। ভকানও নােী  েন চনচবিোরব নাে ভদবনাে আোধনা 

করে, নেন চক, ভস নাে স্বািী বা দচ ়েনরক েুরে  া ়ে  নােীে ভদহ-িন সব চকেুেই 

িাচেক নাে স্বািী, নােপরেও ভদবনারক সবযস্ব উজা ়ে করে ভদও ়ো  া ়ে। এ হে োব-

সবযস্ব,  ারন বস্তু জগরনে ভকানও ভোাঁ ়ো ভনই। নােীে জীবরন নাে স্বািী বা একজন পুরুষ 

থাাকাে ভ িন প্রর ়োজন, ভনিনই একজন ভদবনা থাাকােও প্রর ়োজন। পুরুষ নারক 

পচেনযাগ কেরন পারে, চকন্তু ভদবনা ভ রহনু কেনওই কারে আসরবন না, নাই 

পচেনযারগেও প্রশ্ন ভনই। একা একা ভসই ভদবনাে কথাা চিন্তা করে, নাাঁরক  দর ়েে বযথাাে 

কথাা চনরবদন করেই অরনক পচেশুদ্ধ হও ়ো  া ়ে। আরগ ন ়েনিচি ,ীকৃরষ্ণে িূচনযে সািরন 

ধযান কেন, এেন েবীন্দ্রনাথাই নাে জীবন্ত ভদবনা।  

  

ভদবনা কেনও কারে আসরবন না ভজরনও একটা দুবযেনা চকেুরনই দূে কো  া ়ে না। 

একবাে অন্তন িিযিরে ভদেরন ইরে করে। ন ়েনিচিে ভসই অোবনী ়ে ভসৌোগয  রট 

ভগে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1199 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েবীন্দ্রনারথাে ননুন ননুন েিনাগুচে প ়োে জনয ন ়েনিচি ‘বেদেযন’ পচত্রকাচটে গ্রাহক 

হর ়েচেে। ভসোরন কচবে অরনক কচবনা, প্রবন্ধ, গল্প, িজাে েিনা থাারক এবং 

ধাোবাচহকোরব প্রকাচেন হরে ‘ভনৌকা ুচব’ উপনযাস। প্রচন িারসে চকচি প ়োে জনয 

ভস অধীে হর ়ে থাারক, ভকানও িারস পচত্রকা প্রকারে ভদচে হরে ভ ন নাে চদন কাটরন 

িা ়ে না। এই উপনযাসচট  টনাে  ান-প্রচন ারন পূিয। ভকাথাা ়ে চগর ়ে ভেষ হরব ভক জারন! 

েবীন্দ্রনারথাে ‘ভিারেে বাচে’ উপনযাসচট নাে অচন চপ্র ়ে, কনবাে ভ  পর ়েরে, নাে ই ়েত্তা 

ভনই। িরহন্দ্র ও ভবহােী এই িচেত্র দুচটে সরে ভস ভ ন েচেেূষি ও েেরনে চিে েুাঁরজ 

পা ়ে। নরব চক ভস চবরনাচদনী  না, না, না ভকন হরব, ভস অচন সািানযা নােী। িরহন্দ্র ও 

ভবহােীে িনন িানুষ ভস আেও ভদরেরে, সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন েুব ভবচে। 

  

একচদন ভস অিে দত্তরক বরেচেে, েচববাবুে ‘ভিারেে বাচে’ উপনযাসচটে নাটযরূপ চদর ়ে 

ভিরজ নািারনা  া ়ে না  
  

অিে কর ়েক পেক নাচকর ়ে চেে ন ়েনিচিে িুরেে চদরক। 

  

ক্লাচসক চথার ়েটারে চবপ য ়ে শুরু হর ়ে ভগরে। চনজ ভদারষ অিে দত্ত দ্রুন ভ রক আনরে 

নাে পনন। বর ়েস বা ়েরেও নাে িরধয এেনও একচট ভবচহরসচব, ভবপরো ়ো বােক ের ়ে 

ভগরে, ভোরক  ারন না না বুঝরন পারে নাই  েন নেন ভস ঔদ্ধনযপূিয বাকয ও কটুচক্ত 

করে ভসটারক িাপা চদরন িা ়ে। নাে আত্মম্ভচেনা ়ে অরনরক ভ িন চবেক্ত, অরনরক আবাে 

ভসই সুর ারগ সািনা সািচন অচনচেক্ত িাটুকাচেনা করে আ ়োরে নাে সবযনাে কেরন 

িা ়ে। কর ়েক বেরেে অসাধােি সাফরেয ভস িাথাাে চঠক োেরন পারেচন। বোবেই 

আর ়েে ভির ়ে ভবচে বয ়ে কোে চদরক নাে ভঝাাঁক, দারনে বযাপারেও নাে কাপযিয ভনই। 

অরনক িাটুকাে চিরথায কথাা বেরেও নাে কাে ভথারক অথায সাহা য চনর ়ে  া ়ে। 

  

চিনােযা চথার ়েটারেে অবাা ভস সি ়ে োোপ হর ়ে প ়োে পে অিে দত্ত ভস চথার ়েটাে 

িাোবােও োে চনর ়ে ভন ়ে। একসরে ক্লাচসক ও চিনােযা দুচট চথার ়েটাে িাোবাে দৃিান্ত 

আরগ আে ভনই। অিে সকেরক নাক োচগর ়ে চদরন ভির ়েচেে। নাে একাে পরে দুচট 
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জা ়েগা ়ে সবযেি নজেদাচে কো সম্ভব ন ়ে, চনেযে কেরন হ ়ে কিযিােীরদে ওপে, নাো 

টাকাপ ়েসা সচের ়ে ফাাঁক করে চদরন োগে। চিনােযা ়ে শুধু েচনে পে েচন, ক্লাচসরকে 

েেযাংে চদর ়ে চিনােযা িাোবাে ভিিা করেও সুফে হে না। অচিেকারেে িরধযই েো ুচব 

হে চিনােযাে। অিরেে প্রিুে অথাযদণ্ড ভগে। চেন 

  

এক চবপদ ভ ন আে এক চবপদরক ভটরন আরন। চিনােযাে েচন সািরে ভনবাে জনয 

ক্লাচসরক সা ়েম্বরে নািারনা হে চগচেেবাবুে ননুন নাটক ‘সনাি। ঐচনহাচসক নাটক, প্রিুে 

বয ়েবহে ভসট ও সাজসজ্জা। চহন্দুরদে কারে বহ চনচন্দন, সম্রাট ঔেেরজব এই নাটরকে 

ভকন্দ্রিচেত্র। চনন-িাে োচত্র িোে পেই হঠাৎ এক সন্ধযা ়ে কর ়েক হাজাে ভোরকে এক 

উরত্তচজন জননা এরস চ রে ধেে ক্লাচসক চথার ়েটাে। নাো সবাই িুসেিান, কুদ্ধ করি 

নাো দাচব জানারন োগে, এই নাটরক িুসেিানরদে সম্পরকয কুৎসা ে ়োরনা হর ়েরে, 

অচবেরম্ব বন্ধ না কেরে নাো চথার ়েটারে আগুন ধচের ়ে ভদরব। দাো হাোিা শুরু হর ়ে  া ়ে 

আে চক! অচবেরম্ব পুচেে এরস দাাঁ ়োে িাঝোরন। অিে দত্ত েোের ়েে বাইরে ভবচের ়ে 

এরস কেরজার ়ে েিা ভির ়ে ‘সনযি নাটক বন্ধ করে ভদবাে চসদ্ধান্ত জানাে। 

  

‘সৎনাি’ ভগে, নাে সরে জোঞ্জচে ভগে বহ টাকা। এে পরেও ভকানও নাটক আে জিরন 

িা ়ে না। ও চদরক িাে আবাে িাথাািা ়ো চদর ়ে উরঠরে। হিান্তচেন চিনােযারনও শুরু 

হর ়েরে নাটক। অিে বােবাে নাটক বদে করেও দেযক টানরন পােরে না। নেন ভস 

দেযকরদে উপহাে চদরন শুরু কেে। বই উপহাে। একোনা চটচকট কাটরেই ভসই দেযক 

োেনিন্দ্র গ্রন্থাবচে বা িধুসূদন গ্রন্থাবচে বা চগচেেিন্দ্র গ্রন্থাবচে উপহাে পারব। প্রথাি 

প্রথাি একচট বই, নােপে একাচধক। দেযকরদে োেী িজা, চটচকরটে দারিে ভির ়ে উপহাে 

পাও ়ো বইর ়েে দাি অরনক ভবচে। ভকউ ভকউ চটচকট চকরন উপহারেে বইগুচে চনর ়ে বাচ ়ে 

িরে  া ়ে, নাটক ভদেরন ভঢারক না। 

  

েচন সািোবাে জনয অিে দত্ত িনুচদযরক ধাে চনরন োগে। দু এক বেে আভগও ভ  

অিে দত্ত ধনকুরবরেে িনন িুরঠা িুরঠা টাকা ে ়োন, এেন ভসই নারকই অরনযে কারে 

হান পানরন হ ়ে। এবং ঋি িিে বা ়েরনই থাারক। 
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এই েকি চদরেহাো অবাা ়ে অিে  েন বােবাে নাটক বদোরে, নেন ন ়েনিচিে 

প্রিাব শুরন ভস উচ ়ের ়ে চদরন পােে না। ন ়েনিচিে চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরনই নাে 

িন আদ্রয হর ়ে এে। ফুরটা জাহাজ ভের ়ে ভ িন অরনরকই পাো ়ে, ভসই েকিই অিরেে 

চবপরদে সি ়ে অরনক অচেরননা-অচেরনত্রীই নারক ভের ়ে িরে ভগরে। িনুচদযরক 

পাওনাদাে। চকন্তু ন ়েনিচি অনয চথার ়েটাে ভথারক বােবাে প্ররোেরনে  াক ভপর ়েও 

 া ়েচন। অিে নারক চনন িাে িারসে ভবনন চদরন পারেচন, ন ়েনিচি িুে ফুরট একবােও 

ভস কথাা উ্চপােি করে না। 

  

অিে অস্ফুট স্বরে বেে, ভিারেে বাচে, ভিারেে বাচে! ভদো  াক, ভনাে কথাা িনন  চদ 

এই নাটরক চটচকট  ে িাো কো  া ়ে। 

  

চগচেেবাবুে ওপে নাটযরূরপে োে ভদও ়ো হে। এ উপনযাস সম্পরকয চগচেেবাবু েুব 

একটা উৎসাহী নন। চনচন দু-িাে পানা চেেরেন বরট, চকন্তু নােপেই শুরু হর ়ে ভগে 

অনয ভগােিাে। চগচেেবাবু নাাঁে পাওনা টাকা দাচব কেরন োগরেন। নাাঁে চনন িারসে 

ভবনন নরো টাকা চিচটর ়ে না চদরে চনচন আে ভকানও কারজ হান ভদরবন না। 

  

অিে দত্ত চনরজই দ্রুন নাটযরূপ চদর ়ে চেহাসযাে শুরু করে চদে। এই সব ভপোদাচে িরি 

সানচদরনে িরধয ননুন নাটক নাচির ়ে ভদও ়ো হ ়ে। নট-নটীো ভকউই পুরো পাটয িুো 

করে না, চনেযে করে প্রিচটং-এে ওপে। অরনক সি ়ে প্রিচটং এন ভজারে ভজারে হ ়ে ভ , 

দেযকোও শুনরন ভপর ়ে  া ়ে। ন ়েনিচিে এটা পেন্দ ন ়ে। ভস চনষ্ঠাে সরে, বাচ ়েরন োন 

ভজরগও সব সংোপ িুো করে। 

  

ন ়েনিচি েুব আো করেচেে, িহ ়োে সি ়ে গ্রন্থকাে েবীন্দ্রবাবু একবাে অন্তন আসরবন। 

ভ িন চনচন এরসচেরেন অরনকচদন আরগ। চকন্তু চনচন এরেন না।  

  

হর ়োহচ ়ে করে ভিারেে বাচে িিা কো হে। ননুন নাটরকে কথাা ভোরকে িুরে িুরে 

ে ়োবাে জনয সি ়ে চদরন হ ়ে, প্রথাি কর ়েক োন দেযক সংেযা কি থাারক। চকন্তু ভস সি ়ে 
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পাও ়ো ভগে না। পাওনাদােো িািো ঠুরক চদে অিরেন্দ্রনারথাে নারি। অরনক চদরনে 

বাচ ়েো ়ো বাচক পর ়ে আরে, ভস বাবরদ উরেরদে ভনাচটস জাচে হর ়ে ভগে। অিে দত্তরক 

ঋি ভদবাে িননও আে ভকউ ভনই। 

  

ক্লাচসক চথার ়েটারেে িাচেকানা অিে দত্তে হিিুযন হর ়ে ভগে! চকেুচদন পরে অিে আবাে 

ক্লাচসরক চফরে এে বরট, চকন্তু ভবননেুক কিযিােী চহরসরব। নাে িাইরন পাাঁিরো টাকা। 

ননুন িাচেকো নারক এন ভবচে িাইরন চদরন োচজ হর ়েরে এই েরনয ভ , নারক োে 

ভদোরন হরব। োো দে আবাে গর ়ে ভনাোে ভিিা কেে অিে, চগচেেবাবু, দানী, 

চননকচ ়েে িনন েযাচনিানো অনয চথার ়েটারে ভ াগ চদর ়েরে, পুেরনাো প্রা ়ে ভকউই ভনই, 

ন ়েনিচি ো ়ো। িাঝোরন  েন ক্লাচসক বন্ধ চেে, ভস বাচ ়েরন বরস চেে। অিে নারক 

চনরজ বাচ ়ে ভথারক ভ রক চনর ়ে এরসরে। 

  

ন ়েনিচিে বযবহারেে কুেচকনাো পা ়ে না অিে। নাি, গান, অচেন ়ে, এই চননচটে জনযই 

ন ়েনিচিে েুব কদে, চবরেষন নাে িনন নৃনয পচট ়েসী ভকানও িরিই আে ভনই। িাে 

ন ়েনিচিরক পাবাে জনয েুব বযথায, না অিে োে করেই জারন, চগচেেবাবুও নাাঁে ননুন 

নাটরকে জনয একজন ননযকী-অচেরনত্রী েুাঁজরেন, নবু ভগে না ভকন ন ়েনিচি  এই ক 

িাস নাে উপাজযন বন্ধ চেে, নবু ভগে না  ভস জানন, অিে দত্ত আবাে চফরে আসরব  

অথাি অিে বাে বাে ভিিা করেও ন ়েনিচিরক নাে নসযচেনী কেরন পারেচন। সবাই জারন, 

অিে দত্তে সরে ন ়েনিচিে চপচেন ভনই, বেং িারঝিারঝই ঝগ ়ো হ ়ে, নবু ক্লাচসরকে 

প্রচন নাে এন টান ভকন  দুরজ্ঞয ়ে নােী িচেত্র! 

  

৫ 

  

* হােকা েেেরসে নাটক নাচির ়ে দেযক আকৃি কোে ভিিা কেে অিে। চকন্তু ক্লাচসক 

ভ ন এেন োো হাট, দেযকো েুটরে িারে, চিনােযা ়ে। উরিরগ, অচােনা ়ে িুে চোঁ ়েরে 

অিে! নেন ন ়েনিচি আবাে অিেরক বেে, ভিারেে বাচে’ নাটকটা ভনা আিো 

চঠকিনন শুরু কেরনই পাচেচন, এেন ভসটা আবাে অচেন ়ে কো  া ়ে না! 
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অিে ন ়েনিচিরক দু হারন জচ ়ের ়ে ধেরন চগর ়ে উচ্ছ্বচসনোরব বেে, ভবে কথাা! নুই 

আিাে েক্ষ্মী, ন ়েন! ভনাে কথাা চক আচি ভঠেরন পাচে  ভদচে, ওই নাটক চদর ়েই  চদ 

ক্লাচসরকে ভগৌেব ভফোরনা  া ়ে। 

  

অিরেে স্পেয বাাঁচির ়ে দূরে সরে চগর ়ে ন ়েনিচি বেে, ‘ভপ্ররিে পাথাাে’, ‘প্রি ়ে-পচেিাি’, 

‘প্রি ়ে না চবষ’ ধেরনে নাটকগুরো একর র ়ে হর ়ে ভগরে। ‘ভিারেে বাচে’ অনযেকি, 

চঠকিনন কেরন পােরে ভোরক ননুন একটা স্বাদ পারব। 

  

অিে বেে, আচি িরহন্দ্র, নুই চবরনাচদনী, আিো দুজরনই অযাকচটং-এ ফাটাব, আে 

 াো আরে কাজ িাচের ়ে ভদরব। আজ ভথারক িহ ়ো শুরু ভহাক! 

  

এবারেও প্রথাি োরন অরধযক আসরনে ভবচে ফাাঁকা েইে। অিে দত্তে নারিে জাদু আে 

ভোক টানরে না  নবু কধ য ধেরন হরব। চিনী ়ে োরন অচেন ়ে শুরু হবাে আরগ অিে দত্ত 

বােবাে চগর ়ে চটচকট  রে ভোাঁজ চনর ়ে আসরে। চবচি চকেু ভবর ়েরে, নবু আোনুরূপ ন ়ে। 

িাচেকপরেে ভোক ভেযন দৃচি চনর ়ে ভসোরন বরস আরে, ভিাোরিাচে হরেই অিরেে 

অস্বচি হ ়ে। থাা য ভবে পর ়ে  া ়ে, নবু অিে ভিক আপ ভন ়েচন, প্রা ়ে ভজাে করে নারক 

ভটরন আনা হে সাজ রে। 

  

পাাঁি অরিে নাটক, চিনী ়ে অরিে শুরুরন জানা ভগে, কাচহনীকাে েবীন্দ্রনাথা কর ়েকজন 

বনু্ধ চনর ়ে অচেন ়ে ভদেরন এরসরেন। না ভোনািাত্র বুক কাাঁপরন োগে ন ়েনিচিে। চনচন 

এরসরেন! ভপ্রোগৃহ অন্ধকাে থাারক, নাাঁরক ন ়েনিচি ভদেরন পারব না, চকন্তু চনচন 

ভদেরবন ন ়েনিচিরক। আজ ন ়েনিচি নাে ভদবনাে কল্পনাে নােী।  

  

কন োজা-িহাোজ, কন সারহবসুরবা আরস অচেন ়ে ভদেরন, ন ়েনিচি চবিচেন হ ়ে না। 

আজ ভনা নাে বুক কাাঁপরে িেরব না, আজ নারক সিি িন-প্রাি একাগ্র করে অচেন ়ে 

কেরন হরব। নবু নাটক চঠক ভ ন জিরে না। অিে দত্ত ব ়ে অচাে, িিে, বােবাে ভস 

অন্ধকারেে িরধযও ভদোে ভিিা কেরে, দেযকরদে আসন কনগুচে পূিয হর ়েরে। দুবাে ভস 

পাটয েুরে ভগে, উইংরসে পারে দাাঁচ ়ের ়ে প্রিচটং ভোনাে ভিিা কেে। 
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ভেষ হবাে পে অবেয হাননাচে পাও ়ো ভগে  রথাি। 

  

অিে ভদৌর ়ে ভ রক আনে েবীন্দ্রনাথারক। বােবাে বেরন োগে, আপচন ভকন েবে চদর ়ে 

আরসনচন। আপনারদে জনয বে-এে বযবাা করে োেনুি। 

  

অিে আরগ কর ়েকবাে আিন্ত্রি জাচনর ়েরে, েবীন্দ্রনাথা আসাে সি ়ে পানচন। আজ এ 

পা ়োরনই একচট সো ়ে ভ াগ চদরন এরসচেরেন, নােপে িরে এরসরেন।  

  

িরিে ভপেরন চসংহাসরনে িনন একচট ভি ়োরে বসারনা হে েবীন্দ্রনাথারক। প্রথাা অনু া ়েী 

সব নট-নটীরক এরন পচেি ়ে করে ভদও ়ো হরে নাাঁে সরে। সকরেই এরক এরক প্রিাি 

করে  ারে, ন ়েনিচি আে আসরনই িা ়ে না। কী ভ  েজ্জা ভপর ়ে বরসরে নারক। আ ়োে 

ভথারক ভদেরে ওই ভদবদুেে রূপ, এই ভদোই ভনা  রথাি, কারে  াবাে দেকাে কী  

কারে ভগরেই উচন  চদ বুরঝ ভফরেন ভ , ন ়েনিচি প্রচনচন ়েন ওাঁে কথাাই চিন্তা করে  

ভেেকো ভনা অন্ত যািী হন! 

  

অিরেে হাাঁক ারক ন ়েনিচিরক কারে আসরনই হে। পদ স্পেয কেে না, ভস অচধকােও 

নাে ভনই। একটু দূরে িাচটরন িাথাা ভঠচকর ়ে ভস প্রিাি জানাে েবীন্দ্রনাথারক। েবীন্দ্রনাথা 

চকেুটা ভ ন অনযিনস্কৃ। নাটক ভদরে চনচন ভ ন একটু হনােই হর ়েরেন। অনযো নবু 

িেনসই, চকন্তু অিে দত্ত ভ ন িরহন্দ্রে িচেত্রটা ধেরনই পারেচন। িরহন্দ্রে প্রকৃচন অচন 

প্রবে, নাে প্রির ়ে চিরে আরে উগ্রনা, চকন্তু ভস দুিচেত্র ন ়ে ভকানওিরিই। িুরে অবেয 

েবীন্দ্রনাথা ভস সব বেরেন না, অচনে ়ে েদ্রনা ়ে সকেরকই প্রেংসা কেরেন, ন ়েনিচিরক 

চনচন আোদাোরব েে কেরেন না। শুধু অিে দত্তরক একবাে বেরেন, নুচি িরহন্দ্ররক 

ভ  রূপ চদর ়েে, না অবেযই োে হর ়েরে, নরব একটু অনযেকিোরবও নারক চিন্তা কো 

 া ়ে। চবরনাচদনীে সরে কথাা বোে সি ়ে কিস্বে অনটা উাঁিুরন না নুরেও… 
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েবীন্দ্রনাথা ভ  ন ়েনিচিে চদরক চবরেষ িরনার াগ চদরেন না, বা একটাও কথাা বেরেন 

না, নারনই ন ়েনিচি স্বচি ভপে। ভস ভনা অন্তোেবচনযনীই থাাকরন িা ়ে। নবু ভ  ভিারেে 

ভদোটুকু হর ়েরে, নারনই ভস ধনয। সাো োন নাে  ুি এে না।  

  

এবারেও ‘ভিারেে বাচে’ ক্লাচসক-এে োগয ভফোরন পােে না। সিারোিকরদে িরন এ 

কাচহনীরন নাটকী ়ে সং ান ভনই। ন ়েনিচি নাে জীবরনে ভ,ষ্ঠ অচেন ়ে কেরে, চকন্তু 

অিে নাে আরগকাে প্রচনোে পচেি ়ে চদরন পােরে না। প্রিুে অথাযবযর ়েে চবোচসনা ও 

অহিারেে িরধযই নাে প্রচনো ভোরে। আরগ ভস চেে এই চথার ়েটারেে িাচেক, এেন 

কিযিােী, এই হীনিনযনা ভস চকেুরন সহয কেরন পারে না। চটচকট চবচিে চিন্তা ়ে  নই 

ভস উনো অচাে হর ়ে প ়েরে, ননই োোপ হরে নাে অচেন ়ে। ভসটা  েন ভস বুঝরন 

পােরে, নেন চনরজে ওপে োগ করে বাচ ়ের ়ে চদরে িদযপান। োচত্র জাগেি ও অনযািারে 

নাে েেীেও আে বইরে না। 
  

আরগ ভস কেনও অচেনর ়েে আরগ বা িধযোরন িদ স্পেয কেন না। অনযরদেও ভস চনেুাঁন 

েৃঙ্খো িাচনর ়ে িাোন। এেন ভস সরন্ধ হরন না হরনই েুচকর ়ে েুচকর ়ে িদ ো ়ে, এক 

একচট অরিে িাঝোরন ভবানে ভথারক কাাঁিা িদ গো ়ে ঢারে, ভেরষে চদরক নাে কথাা ়ে 

জ ়েনা এরস  া ়ে, না ঢাকবাে জনয নারক বােবাে কােরন হ ়ে। 

  

একচদন অচেনর ়েে ভেরষ ভস ন ়েনিচিরক বেে, নুই আিাে  রে আ ়ে, ভনাে সরে কথাা 

আরে! 

  

ভটচবরেে ওপে পা নুরে বসে ভস, হারন িরদে ভবানে। সািরন ভি ়োে থাাকরেও নারন 

বসে না ন ়েনিচি, দাাঁচ ়ের ়ে েইে। ভিক আপ ভিারেচন ভস, সাদা থাান পো, চবরনাচদনীে 

চবধবাে ভবে। 

  

অিে বেে, কী ভে ন ়েন ভনাে কথাা শুরন ভিারেে বাচে িাচের ়ে কী োে হে  েব িা! 

বে অচফরস বরস ভকবেোি িাচে না ়োরে। আজ কন চবচি হর ়েরে জাচনস, একরো 

সানাচে টাকা! নারন আিাে ইর ়ে… হরব! 
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অিে জারন ন ়েনিচি অেীে কথাা পেন্দ করে না, চকন্তু আজ ভস চকেুই গ্রাহয কেরে না। 

দেযক সংেযা না বা ়েরে ভ  অিেরক আেও অপিান সহয কেরন হরব, না ন ়েনিচি 

ভবারঝ। ভস িৃদুস্বরে বেে, ভসটা ভনা নাটরকে ভদাষ ন ়ে। এ নাটরকে প্রধান ভদাষ এে 

অচেন ়ে, ভসটাই ভনা আিো পােচে না! 

  

অিে বেে, ভকান শুর ়োরেে বা্চপা িচহচন্দরেে পারটয আিাে ভির ়ে োে অচেন ়ে কেরব  

এ নাটরক আেও িাে ভঢাকারন হরব। নাি ভনই, গান ভনই, ভোরক শুধু শুধু প ়েসা েেি 

কেরন আসরব  কাে ভথারক নুই দুোনা নাি চদর ়ে ভদেন! 

  

ন ়েনিচি ভহরস ভফরে বেে, িদ ভের ়ে ভের ়ে ভনািাে িাথাাটা োোপ হর ়ে ভগরে 

অিেবাবু! চবরনাচদনী চহন্দু  রেে চবধবা না  ভস নািরব  না ভদেরে দেযকোই আিারদে 

িােরন আসরব! 

  

অিে বেে, ওসব বারজ কথাা ো ়ে! ভকন, ভবধবাো বুচঝ ভননয করে না! চঠক িনন 

নািরন জানরেই নারি! চবরনাচদনী  রেে িরধয একা একা নািরব। ভস েকি দুোনা চসন 

ঢুচকর ়ে ভদব। ভোরক ন ়েনিচিে বকবকাচন শুনরন আরস না, নাে নাি ভদেরন আরস, 

নাে গান শুনরন আরস। োি চসরন নুই একোনা গান গাইচব। েুব সযার ে িাথাা ়ে গাইচব, 

ভোরক ভ ন হপুস হাপুস করে কাাঁদরন কাাঁদরন বাচ ়ে  া ়ে। বাোচেো কাাঁদরন ব ়ে 

োেবারস! 

  

ন ়েনিচি বেে, কী আরবাে নারবাে বকে  এসব ভোনাে আিাে সি ়ে ভনই, বাচ ়ে 

 াচে। 

  

অিে এবাে গরজয উরঠ বেে, ভিাপ! আচি আরবাে নারবাে বকচে  কাে ভথারক ভনারক 

নািরন হরব। এই আিাে হকুি! 
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ন ়েনিচি নবু হােকাোরব বেে, হ, হকুি না োই! কাে সকারে এসব কথাা িরন থাাকরব  

িরনক ভের ়েে, এেন  ুচির ়ে িাথাা ঠাণ্ডা করো। 

  

ন ়েনিচি ভপেন চফেরনই অিে আবাে বেে, অযাই,  াচেস ভকাথাা ়ে  কথাাটা কারন ভগে 

না  ভেরবচেস আচি িানাে হর ়েচে  ভিারটই না!  া বেচে, চঠক বেচে। কাে ভথারক 

ভনারক নািরন হরব! 

  

ন ়েনিচি সংচেিোরব বেে, আচি পােব না! 

  

অিে বেে, পােচব না িারন  আেবান পােরন হরব! 
  

ন ়েনিচি বেে, ভজাে করে আিারক চদর ়ে ভকানওচদন নুচি চকেু কোরন ভপরেে  এই 

নাটরক নাি ভদোরনাে ভির ়ে আিাে গো ়ে দচ ়ে চদর ়ে িোও োে! অিন চব,ী কথাা আচি 

আে শুনরনও িাই না। 

  

দাাঁরন দাাঁন ভিরপ অিে বেে, অন ভবচে ভদিাক ভদোচব না আিারক। আচি অিে দত্ত! 
  

ভটচবে ভের ়ে উঠরন চগর ়ে হান ভথারক িরদে ভবানেটা পর ়ে ভেরে ভগে। নারন আেও 

োগ ভবর ়ে ভগে অিরেে। ভনোে ভঝাাঁরক কী ভ  কেরে নাে ভে ়োে েইে না, েুরট এরস 

ন ়েনিচিে গারে সপারট এক ি ়ে কষাে! 

  

োচনকটা টরে চগর ়ে ভদও ়োে ধরে সািরে চনে ন ়েনিচি। গারে জ্বাো কেরে, ভসোরন 

একটা হান োেে। অিরেে েেীেটা জ্বেরে, আে ভফাাঁস ভফাাঁস করে ভস ভজারে ভজারে 

চনশ্বাস ভফেরে। 

  

পেস্পে ভসাজাসুচজ ভির ়ে েইে ভবে চকেুেি। 
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ন ়েনিচি োন্ত কচঠন গো ়ে বেে, অিেবাবু, আিাে গার ়ে আে হান নুেে না কেনও। 

পুরুরষে স্পেয আচি সহয কেরন পাচে না। ভনািারক অরনকচদন আরগই বরেচে না, আিাে 

কারে সবসি ়ে। একটা েুচে থাারক, আে একবাে কারে এরে নুচি েুন হর ়ে  ারব। 

  

অিে বেে, ওসব েুচে ফুচে আচি গ্রাহয কচে  আজ আচি ভনাে সনীপনাে গুরিাে োেব! 

  

ন ়েনিচি চােোরব ভির ়ে ভথারক বেে, সাবধান, এচগর ়ো না, আে এচগর ়ো না, অিেবাবু 

ভনািাে। িান-সিান সব ধুরো ়ে েুরটারব! এই নাটরক  চদ নুচি নাি ভঢাকারন িাও, না 

হরে অনয ভির ়ে ভোাঁরজা। আচি পােব না, এই আিাে ভেষ কথাা। নুচি অনয ভির ়েরক 

নাও। আচি কাে ভথারক আসব না। 

  

চবকৃন স্বরে অিে বেে, আসরন হরব না। আে ভকানওচদন আসরন হরব না। দূে হর ়ে 

 া! ভনারক ো ়োও আিাে নাটক িেরব। আে ভকানওচদন আিাে চথার ়েটারে পা চদচব না! 

  

আাঁিেটা োে করে গার ়ে জচ ়ের ়ে চনে ন ়েনিচি। একটা ব ়ে চনশ্বাস ভফরে বেে,  াক, 

নুচি চনরজে িুরে এই কথাাটা বরে আিারক বাাঁিারে। নুচি না নাচ ়ের ়ে চদরে আচি ভ রন 

পােচেোি না। ভনািাে ওপে আিাে ভকিন ভ ন িা ়ো পর ়ে চগর ়েচেে। এন োে একটা 

চথার ়েটােরক নুচি চনরজই নি কেরে। নুচি ভ ন আকারেে একটা উো, ধ্বংস হর ়ে 

 াও ়োই ভনািাে চন ়েচন।  াক, িরোি, চথার ়েটারেে ওপে আিাে ভ ন্না ধরে ভগরে! 

  

অিে বেে,  া,  া, দূে হর ়ে  া! ভ ন্না! ভনাে িনন ভির ়েরকই আচি ভ ন্না কচে। োচে 

ব ়ে ব ়ে কথাা! চথার ়েটােরক বাাঁিাবাে জনয আচি িুরে েক্ত নুরে িেচে, হাোিজাচদ, আিাে 

কথাা শুনচব না, আচি অনয ভির ়েরক গর ়ে চপরট ভনব… 

  

ন ়েনিচি আে কথাা বেে না, ভবচের ়ে এে  ে ভথারক। অিে নবু নারক না ়ো করে এে, 

িযাাঁিারিচি শুরন জর ়ো হে আেও অরনরক। 
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দেযকো সবাই িরে ভগরে, ভপ্রোগৃহ অন্ধকাে। িরি এেনও পাদপ্রদীরপে আরোগুরো 

ভনোননা হ ়েচন। অিে িরি এরস পাগরেে িনন চিৎকাে কেরন োগে, আচি অিে 

দত্ত! কারুে পরো ়ো কচে না। আচি জেরে চগর ়ে একা অচেন ়ে কেরেও দেযকো েুরট 

আসরব। ভবচের ়ে  া, দূে হর ়ে  া,  া  া  া  া  া! অিে দত্ত উো, অযাাঁ  অিে দত্ত সূ য, 

আে সব কটা ভজানাচক! 

  

ন ়েনিচি ভকানও উত্তে না চদর ়ে িুে চনিু করে নািরন োগে চসাঁচ ়ে চদর ়ে, চিচের ়ে ভগে 

অন্ধকারে। 

  

আরগও ভবে কর ়েকবাে এেকি ঝগ ়োঝাচট হর ়েরে, সুোে ভনো ়ে আত্মচবমিতৃন হর ়ে অিে 

অরনক কটুকাটবয করেরে। পরে সুা অবাা ়ে আবাে অনুনাপ করেরে, ন ়েনিচিে ওপে 

ভস অরনকোচন চনেযেেীে, ভোক পাচঠর ়ে ন ়েনিচিরক ভ রক আচনর ়েরে, কেনও কেনও 

চনরজ চগর ়ে েিা ভির ়েরে। এবাে ভস আে এে না, একটানা চনন-িােচদন িদযপান 

িাচের ়ে ভ রন োগে। ভিারেে বাচে’ে অচেন ়ে বন্ধ। 

  

এক চথার ়েটারেে ভেনেকাে েবে অচন দ্রুন অনয চথার ়েটারেে িাচেক-িযারনজােরদে 

কারে ভপৌাঁরে  া ়ে। অিে দত্ত ন ়েনিচিে িনন অচেরনত্রীরক অপিান করে নাচ ়ের ়ে 

চদর ়েরে এই সংবাদ ভোনািাত্র অনয চথার ়েটাে ভথারক ভোেনী ়ে প্রিাব চনর ়ে আনারগানা 

শুরু করে চদে দূরনো। কারুে সরে ভদোই কেে না ন ়েনিচি। চদন সারনক বারদ ক্লাচসক 

চথার ়েটাে ভথারকই সহ-অচেরননারদে চনন-িােজরনে একচট দে এে নাে বাচ ়েরন, 

ন ়েনিচিরক এরদে সরে কথাা বেরনই হে। ন ়েনিচিরক অিে দত্ত অিন কুৎচসন োষা ়ে 

গাচেগাোজ কোে জনয নাো দুুঃচেন এবং িুদ্ধ। ন ়েনিচি অবেয ভস অপিান গার ়ে 

িারেচন। ভবরহ  িানাে অবাা ়ে ভকউ ভকউ অিন প্রোপ বরক, এ ভনা ননুন চকেু ন ়ে। 

আেও কন ,রদ্ধ ়ে িানুষও ভনা কন কুৎচসন োষা বযবহাে করে, ওসব গার ়ে িােরন 

ভনই। 
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ওই দরেে িুেপাত্রচট অনয একচট প্রিাব চনর ়ে এরসরে। অিে দত্ত ভ  োরব িাোরে, 

নারন ক্লাচসক চথার ়েটারেে চেগচগেই আবাে ভ  েো ুচব হরব, নারন ভকানও সরন্দহ ভনই। 

নারদে োগয অচনচিন। সুনোং অরনরক চিরে এেনই ক্লাচসক ভের ়ে ভবচের ়ে এরস অনয 

একচট েেিি ো ়ো চনর ়ে একচট ননুন দে গ ়েরন িা ়ে। অরধযন্দুরেেেরক আনাে ভিিা 

হরব। ন ়েনিচিরক ভনা ভসই দরে অবেযই িাই। 

  

ন ়েনিচি োন্তোরব শুনে। ননুন িাচেকপে ভ -োরব িাপ চদরে, নারন ক্লাচসক 

চথার ়েটারে অিে দত্ত ভ  ভবচেচদন চটকরন পােরব না, ভসটা ন ়েনিচিও বুরঝরে। চথার ়েটারে 

দে োোোচে ভনা িরেই। চকন্তু ন ়েনিচি ভস দরে ভ াগ ভদরব না।  

  

ন ়েনিচি বেে, আচি চথার ়েটাে এরকবারেই ভের ়ে চদচে। ভ টুকু টাকাকচ ়ে জিা আরে, 

নারন োও ়োপোে চিন্তা কেরন হরব না। েং ভিরে ভিরজ নািরন আে আিাে ইরে করে 

না। 

  

ভবে চকেুেি ধরে ভপ ়োচপচ ়ে, অনুন ়ে চবন ়ে িেে, চকন্তু ন ়েনিচি অন ়ে। এটা নাে হঠাৎ 

চসদ্ধান্ত ন ়ে, চকেুচদন ধরেই িরিে সরে সম্পকয  ুচির ়ে ভদবাে কথাা োবচেে, অিে দত্ত 

চনরজ ভথারকই নারক চবদা ়ে ভদবাে পে ভস এরকবারে িনচাে করে ভফরেরে। 

  

ভসই দেচট েুণ্ণ হর ়ে িরে ভগে। ন ়েনিচিে নবু একটা আেিা েইে,  চদ অরধযন্দুরেেে 

স্ব ়েং নারক অনুরোধ জানান, নেন ভস কী োরব প্রনযােযান কেরব  অরধযন্দুরেেে অবেয 

েপরথাে বন্ধন ভথারক নারক িুচক্ত চদর ়ে ভগরেন, চকন্তু ভস কথাা চক নাাঁে িরন আরে  

চকেুকারেে চবমিতৃচনে পে অরধযন্দুরেেে আবাে অচন উজ্জ্বেোরব চফরে এরসরেন িরি, 

এেন চগচেেবাবুে সহর াগী হর ়ে ভবে সাথাযকোরব চিনােযা িাোরেন। 

  

অরধযন্দুরেেে অবেয প্রিাব পাঠারেন না। ননুন দেচটও গ ়ো হে না। 

  

পুাঁচট কর ়েকিাস আরগই িাে চথার ়েটারে সুর াগ ভপর ়েরে, নাে দাচ ়েত্বও আে চনরন হরব 

না ন ়েনিচিরক। 
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ভদেরন ভদেরন ভস ভবে েম্বা হর ়েরে, রূপ েুরেরে নাে, িুরে ভবে োবিয আরে, নারক 

ভদেরে এেন ভক বেরব ভ  কর ়েক বেে আরগ ভস চেে বাপ িার ়েে ভেদারনা এক পরথাে 

কাোে। নাে ভকািে কৃে, চননম্ব ও বেরদে পুরু, নাে নারিে েচেিা সাবেীে। িিে 

চথার ়েটারে নাে কদে বা ়েরে, ভস ভ ন হর ়ে উঠরে আে এক ন ়েনিচি। 

  

এেন চনরজরক ভবে িুক্ত আে স্বাধীন িরন হ ়ে ন ়েনিচিে। চথার ়েটারে আে ভ রন হরব 

না। ভস একা একা িরনে সুরে চকংবা দুুঃরে গান গাইরব, ইরে হরে  রেে িরধয নািরব। 

কন্তু দেযক-র,ানারদে হাননাচে কুর ়োবাে জনয নারক আে ওসব কেরন হরব না। 

হাননাচেে ভিাহ নাে ভকরট ভগরে। চথার ়েটারেে িাচেকরদে চনরদযরে অরনক সি ়ে 

অচনোে সরেও নািরন হ ়ে। ভ োরন গান িানা ়ে না ভসোরনও গাইরন হ ়ে। নারন একটুও 

আনন্দ পাও ়ো  া ়ে না। নবু িুরে নকে েুচেে োব ফুচটর ়ে োেরন হ ়ে। এেন ভসসব 

ভথারক িুচক্ত। 

  

অরনকচদন সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন  াও ়ো হ ়েচন। বে েে উপেরে সাো ভদে উত্তাে, 

িনুচদযরক ব ়েকরটে  াক ভদও ়ো হর ়েরে। প্রা ়ে চদনই সো সচিচন হরে চবচেন্ন ারে। নবু 

সেো ভ াষারেে ভকানও সা ়োেব্দ পাও ়ো  ারে না। চনচন ভদরেে কথাা এন োরবন। 

চনচন ভনা এ সি ়ে িুপ করে থাাকাে পাত্রী নন। ন ়েনিচি শুরনচেে, সেো চহিাের ়ে 

িা ়োবনী আ,রি ভব ়োরন ভগরেন। ভসোরন চনচন কনচদন বরস থাাকরবন  

  

ন ়েনিচিে চথার ়েটাে ভের ়ে ভদবাে কথাা শুরন সেো চনি ়েই েুচে হরবন। সেো 

ন ়েনিচিরক অরনক কারজ োগারন ভির ়েচেরেন। ভদরেে কনচে বস্ত্র ও নানােকি সািগ্রী 

চবচি কোে জনয একটা স্বরদচে চেল্পোণ্ডাে ভোো হর ়েরে, সেোে ইরে চেে ন ়েনিচি 

ভসই ভদাকানচট িােনাে োে চনক। ভদরেে িানুষরক এই সব ভদচে চজচনস ভকনাে জনয 

উিুদ্ধ কো দেকাে। চকন্তু অচেরনত্রী চহরসরব ন ়েনিচিরক অরনক িানুষ ভিরন। ভস একটা 

ভদাকারন সবযসিরে দাাঁ ়োরন সংরকাি ভবাধ করেরে। অচেরনত্রীরদে অরনক জ্বাো, 
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চকেুরনই ভোরকো অচেরনত্রীরদে সহজ, সাধােি িানুষ চহরসরব গ্রহি কেরন পারে না। 

ন ়েনিচিরক আরগ ওই পচেি ়েটা িুরে ভফেরন হরব।  

  

সেো িা ়োবনী আ,ি ভথারক চফরেরেন চকনা না ভোাঁজ ভনবাে জনয ন ়েনিচি একচদন 

ভগে বাচেগরঞ্জে বাচ ়েরন। ভসোরন একচট সংবাদ শুরন ভস িচম্ভন হর ়ে ভগে। ভস বাচ ়েরন 

সেোে বাবা, িা ভকউ ভনই, কথাা হে একজন পচেিাচেকাে সরে। সেো ভফরেনচন ভনা 

বরটই, এে িরধয নাে চবর ়ে হর ়ে ভগরে। নাও কেকানা ়ে ন ়ে ভদও রে! 

  

এন ব ়ে একটা কাণ্ড হর ়ে ভগে, না ন ়েনিচি  ুিােরেও ভটে ভপে না  এই চবেযান 

পচেবারে চকেু একটা  টরেই সাো েহরে জানাজাচন হর ়ে  া ়ে। আে সেো ভ াষারেে 

সরে ভকানও বে েেনােই নুেনা হ ়ে না, চনচন অরনক চন ়েি ভেরে দুুঃসাহরসে পচেি ়ে 

চদর ়েরেন। নারক চববাহ কোে জনয কন চবচেি পুরুষ বযগ্র হর ়েরে, হঠাৎ চবর ়ে হর ়ে ভগে 

কাে সরে  নাও কেকানাে বদরে ভদও রে ভকন  অচন সািানয কােরি এই ভ াষাে 

বাচ ়েরন প্রা ়েই চবোে ভোরজে বযবাা হ ়ে, এ বাচ ়েে কচনষ্ঠা কনযাে চববারহ ভসেকি 

চকেুই হে না  

  

ন ়েনিচি ভকন, কেকানাে উ্চপ সিারজে প্রা ়ে ভকউই সেোে চববাহ-সংবাদ জানরন 

পারেচন। বো ভ রন পারে, বযাপােচট সং চটন হর ়েরে ভগাপরন। পাত্রও সমূ্পিয অপচেচিন। 

  

সেো চেরেন িা ়োবনী আ,রি, ভদও ে ভথারক নাাঁে িা বাবা জরুচে নেব চদর ়ে নারক 

ভসোরন আনারেন। ভসোরন নাাঁে চবর ়ে চঠক হর ়ে আরে। চজচনসপত্র ভকনাকাচটও ভেষ। 

সেো আপচত্ত জানাবাে ভিিা কেরনই ধিক ভেরেন িার ়েে কারে।  

  

জানকীনাথা ভবচে কথাা বরেন না, স্বিযকুিােী বেরেন, নুচি এনচদন  া  া কেরন ভির ়েে, 

আিো বাধা চদইচন, ভনািাে বাবা বেং প্র, ়ে চদর ়েরেন। চকন্তু সব চকেুেই একটা সীিা 

আরে। আিারদে বংে, আিারদে পচেবারেে সুনারিে কথাাও ভনািারক চিন্তা কেরন হরব। 

নুচি চবর ়ে কেরব না চঠক করেচেরে। চকন্তু ভনািারক চনর ়ে গুজরবে পে গুজরব কান পানা 
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 া ়ে না। সিারজ আিো এেন িুে ভদোরন পাচে না। ওই প্রোনরক চনর ়ে কী 

ভকরেিাচেটাই না হে! নুচি নারক প্র, ়ে দাওচন! 

  

সেো চনরুত্তে হর ়ে িুে চনিু করে েইে। 

  

নবীন ভেেক প্রোনকুিাে িুরোপাধযা ়ে আসা  াও ়ো কেরনন সম্পাচদকা সেো 

ভ াষারেে কারে। িরি সাচহনয আরোিনা ো ়োও আেও চকেু চকেু বযচক্তগন আরোিনা 

শুরু হ ়ে দুজরনে িরধয। ভদে-চবরদরে কেনও ভকানও সম্পাদরকে চবরেষ ভকানও 

ভেচেকাে প্রচন দুবযে হর ়ে প ়োে চনদেযন আরে, চকন্তু সম্পাচদকাে সরে ভকানও ভেেরকে 

প্রির ়েে কথাা আরগ ভোনা  া ়েচন। সেো ভ াষারেে সব চকেুই ভনা অচেনব।  াই ভহাক, 

প্রোরনে সরে সেোে এই  চনষ্ঠনা নাে চপনা িানা ও িানুে পচেবাে ভিরন 

চনর ়েচেরেন। এেন চববাহ সম্পন্ন হরেই হ ়ে। অবেয নাে আরগ পাত্রচটরক ভ াগয করে 

ভনাো দেকাে। প্রোরনে বংেরগৌেব ভনই। সাধােি এক ব্রাহ্মি পচেবারেে সন্তান, অন্তন 

বযাচেিাে না হরে ভ াষাে বাচ ়েে জািাই হ ়ে কী করে  সেোে িািা িরনযন্দ্রনাথাই 

প্রোনরক চবরেন পাচঠর ়ে বযাচেিাচে প ়োবাে সব বযবাা করে চদর ়েচেরেন। প্রোনরদে 

পচেবারে আরগ ভকউ চবরদরে  া ়েচন, কাোপাচন পাে হও ়ো এেনও পাপ িরন করেন 

প্রোরনে িা। জানরন পােরে চনচন অনুিচন ভদরবন না, নাই প্রোন িুচপ িুচপ জাহারজ 

উরঠ পর ়ে। 

  

 থাা সির ়ে বযাচেিাে হর ়ে চফরে এরেন প্রোন। ননচদরন অরনরকই ভজরন ভগরে ভ  

সেোে সরে প্রোরনে চববাহ আসন্ন। চকন্তু প্রোরনে বাচ ়েে ভোরকে কারন  েন এই 

কথাা ভপৌাঁেে, নেন ভ াে আরন্দােন শুরু হে। ব্রাহ্ম পচেবারেে কনযারক  রেে বউ করে 

আনরন প্রোরনে িার ়েে ভ াে আপচত্ত। না ো ়ো ও ভির ়ে ব ়েস্কৃা, অরনক পে-পুরুরষে 

সরে ভিোরিো করে। ভেষ প যন্ত িানৃেচক্ত জ ়েী হে, প্রোন চনরজও এ চববারহ অসিচন 

জাচনর ়ে সম্পকয চেন্ন কেরেন। নারন ভ াষাে পচেবারেে িেি অপিান হ ়েচন  জানকীনাথা 

ভ াষাে িিযাহন হরেন। চনচন চনরজ চপনাে নযাজযপুত্র ও জচিদাচে ভথারক বচিন হবাে 
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ঝুাঁচক চনর ়েও ব্রাহ্ম পচেবারে চবর ়ে করেচেরেন। নাে এক প্রজন্ম পরেও এক চেচেন, 

সাচহনযরুচি সম্পন্ন  ুবক িার ়েে কুসংস্কৃাে ও ভজরদে কারে হাে স্বীকাে কেে  

  

শুধু প্রোন ন ়ে, সেোে আেও পাচিপ্রাথাযীে অোব চেে না। বাচ ়েে কবঠকোনা ়ে সব সি ়ে 

ভকউ না ভকউ বরস থাারক। ভকানও ভকানও অবাোচেে সরেও সেোে নাি জচ ়ের ়ে কথাা 

কানাকাচন হর ়েরে। কংরগ্ররসে প্রেযান ভননা ভগােরেে সরে সেোে চবর ়ে হরন িরেরে, 

এ কথাাও উরঠচেে না  নােপে  াক্তাে কপোিেরক চনর ়েও কী কাণ্ডটাই না হে! রুে-

জাপান  ুদ্ধ িেরে, োেনী ়েো জাপারনে প্রবে সিথাযক। এ ভদে ভথারক জাপানরক সাহা য 

পাঠাবাে নানােকি উরদযাগ ভনও ়ো হর ়েচেে। সেোও জচ ়ের ়ে পর ়েচেে ভে  িরেে 

কারজ। ভে  িরেে পে ভথারক অরনক ওষুধপত্র চদর ়ে পঞ্জারবে  াক্তাে কপোিেরক 

পাঠারনা হ ়ে জাপারন। ভসই সূরত্র কপোিরেে সরে সেোে পচেি ়ে। নােপে নারদে 

 চনষ্ঠনা এিন প যার ়ে ভপৌাঁেে ভ  দুএকচট সংবাদপরত্র নারদে আশু চববারহে কথাা োপা 

হর ়ে ভগে প যন্ত! নােপে ভস সম্পকযও ভেরে ভগরে। চে চে চে চে! 

  

সেো চবর ়ে কেরন োচজ হ ়েচন, অথাি চবচেন্ন পুরুষরদে সরে ভিোরিো কেরন আপচত্ত 

ভনই। সিাজ না ভিরন ভনরব না। নুচি  চদ চববাহ না কেরন িাও, না হরে ভনািারক 

অন্তুঃপুেবাচসনী, ব্রহ্মিাচেিী হরন হরব। অন্তুঃপুরেে বাইরে  চদ নুচি িুে ভদোও, না হরে 

নুচি চববাহ কেরন বাধয। নরিৎ ভনািাে সিগ্র পচেবাে সিাজিুযন হরব। 

  

সেোে আে আপচত্ত জানাবাে িুে ভনই। বাবা-িা পাত্রও চঠক করে ভফরেরেন, ভস 

একজন পাঞ্জাবী, নাি োিেজ দত্ত ভিৌধুেী, বর ়েস হর ়েরে  রথাি, এবং ভস চবপত্নীক। 

পারত্রে বর ়েস ভনা ভবচে হরবই। সেোেই বর ়েস হর ়ে ভগে ভনচত্রে। নাে কাোকাচে 

বর ়েরসে অচববাচহন পুরুষ পাও ়ো  ারব ভকাথাা ়ে  অচধকাংে পুরুরষেই পাঁচিে-োচিে 

বেে বর ়েরসে িরধয চবর ়ে হর ়ে  া ়ে, আে ভির ়ে হর ়েও সেো এনচদন প যন্ত কুিােী। 

ইরে করেই বাংোে বাইরে ভথারক পাত্র চনবযািন কো হর ়েরে, চববারহে পে সেোে 

অরনক দূরে থাাকাই োে। কেকানা ়ে থাাকরে  চদ চবর ়েে পরেও সেোে রূপ-গুিিুরগ্ধে 

দে প্রাক্তন ভপ্রচিক, বযথায ভপ্রচিকো নাে বাচ ়েরন  ানা ়োন শুরু করে, নারন আে এক 
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ভকরেিাচে শুরু হরব। ভসই একই কােরি কেকানা ়ে চববাহ-বাসরেে বযবাা কো হ ়েচন, 

ভসোরন ভগােিারেে আেিা আরে। ভদও রে েুব সংচেি োরব অনুষ্ঠান ভসরে ভনও ়ো 

হরব, েুব  চনষ্ঠ কর ়েকজন আত্মী ়ে স্বজনরক আিন্ত্রি জানারনা হর ়েরে শুধু। 

  

চবরদ্রাচহনী সেো, বহ সংস্কৃাে ভেরে ভফরেরেন ভ  সেো, চনচন আে িাথাা নুেরন 

পােরেন না, বাবা িার ়েে ইোে কারে বেযনা স্বীকাে কেরেন। ভ  পুরুষচটরক চনচন 

ভিারেও ভদরেনচন আরগ, নারকই চববাহ কেরন সিচন জানারেন সেো। ন ়েনিচি চফরে 

এে ভ াষাে বাচ ়ে ভথারক। ভস ভেরবচেে, চথার ়েটাে ভের ়ে চদর ়ে সেোে চনরদযরে ভদরেে 

কারে আত্মচনর ়োগ কেরব। চকন্তু সেোরক আে পাও ়ো  ারব না। চনচন িরে  ারবন দূে 

ভদরে। কেকানা ়ে নাে সিি কিযকাণ্ড অসিাি ের ়ে ভগে। এেন ন ়েনিচিরক নাে চনরজে 

পথা চনরজরকই েুাঁরজ চনরন হরব। ন ়েিিচি নািটােই বা আে দেকাে কী! এেন ভথারক 

ভস আবাে েূচিসূনা। 

৭৭. কনযও ়োচেে চিরট ব্রাহ্মসিাজ 

কনযও ়োচেে চিরট ব্রাহ্মসিারজে উরো চদরক চেবনাো ়েি দারসে গচে। ভসই গচেে 

একচট বাচ ়েরন বহ  ুবরকে আনারগানা হ ়ে। একনো ়ে চফে অযাি আকাাঁরদচি ক্লাব, 

ভদানো ়ে োত্ররদে একচট ভিস, একচট  রে সনীে িুরোাঁপাধযার ়েে  ন ভসাসাইচট। 

এোরন চবচেি বযচক্তো বক্তৃনা কেরন আরসন, প্রা ়েই আরসন চনরবচদনা। 

  

এ বাচ ়েে বাোন্দা ভথারক ভদো  া ়ে একটা িি ব ়ে িাঠ। পাচন্তে িাঠ নারি পচেচিন এই 

ভোো জা ়েগাটা ়ে প্রা ়েই নানা েকি সো বরস, সম্প্রচন এরকবারে সেগেি। োত্রো 

বাোন্দা ়ে দাাঁচ ়ের ়েই বক্তৃনা শুনরন পা ়ে, এোন ভথারকই হাননাচে ভদ ়ে এবং ভোগারন কি 

ভিো ়ে। সো ়ে কেনও উরত্তজনাে সৃচি হরে নাো বাোন্দাে ভেচেং টপরক নীরি ঝাাঁচপর ়ে 

পর ়ে েুরট  া ়ে িারঠে িরধয। 
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আজরকে সো ়ে েুব অপ্রীচনকে  টনা  রট ভগরে। ব ়েকট আরন্দােরন উরিে হর ়ে আরে 

সাো ভদে, প্রচনচদনই ভকাথাাও না ভকাথাাও অনুচষ্ঠন হরে সো। েযাচনিান ভননাো 

িফস্বরেে চবচেন্ন জা ়েগা ়ে  ারেন জনিন সংগঠন কোে জনয। সাধােি িানুষ চনরদযে 

িা ়ে। 

  

ব ়েকট আরন্দােন ভনা িেরেই, সম্প্রচন আে একচট চবষ ়ে চনর ়ে চবভ্রাচন্ত ভদো চদর ়েরে, 

পরে-চবপরে নকযচবনকয িেরে অনবেন। ভদে জুর ়ে চবরেচন দ্রবয বজযরনে জনয চপরকচটং 

িাোরে প্রধানন োত্রোই। ভকানও দে ভনই, ভকানও সবযিানয ভননা ভনই, নবু োত্রো 

স্বনুঃস্ফূনয োরব ভনরি এরসরে োিা ়ে। এে আরগ োত্রসিারজে এিন েূচিকা ভকউ 

ভদরেচন। আহাে-চনদ্রা নুে করে নাো আরন্দােন িাচের ়ে  াবাে েপথা চনর ়েরে। 

  

এ বাে টনক নর ়েরে ইংরেজ সেকারেে। দু-িাে জন ভননারক কাোরুদ্ধ কো  া ়ে, চকন্তু 

হাজাে হাজাে োত্ররক দিন কো  ারব কী উপার ়ে  সিি ভদাকারনে সািরন পথা অবরোধ 

করে আরে োত্রো। ভিনারদে নাো প্রচনরোধ কেরে। অরনক জা ়েগা ়ে চবচেচন বরস্ত্রে 

বাচিরে আগুন জ্বাচের ়ে চদরে, িরদে ভদাকারনে ভবানে োেরে, সবযেি পরথা পরথা 

োত্ররদে চিচেে, নাো ধ্বচন চদরে বরন্দিানেি। 

  

সেকাে পে ভথারক একটা ক ়ো চনরদযে জাচে কো হর ়েরে। এে নাি কাোইে সােকুোে। 

োত্ররদে সো-সচিচনরন ভ াগদান চনচষদ্ধ, নাো চিচেরে অংেগ্রহি কেরন পােরব না, 

বরন্দিানেি ধ্বচন চদরন পােরব না। োত্ররদে সং ন কোে দাচ ়েত্ব স্কৃুে-করেরজে। ভ -

সব স্কৃুে বা করেরজে োত্রো এই চনরদযে অিানয কেরব, ভসই সব স্কৃুে-করেজ সব েকি 

সেকাচে সাহা য ভথারক বচিন হরব। ইচনিরধযই এই অচের ারগ েংপুরেে দুচট স্কৃুে বন্ধ 

করে ভদও ়ো হর ়েরে। ভকাথাাও ভকাথাাও চিচেে েত্রেে কোে জনয িাোরনা হর ়েরে 

পুচেরেে োচঠ ও ভবন। 

  

োত্রোও ভেরপ উরঠরে। নাো ভনা সেকারেে চনরদযে িানরবই না, নাো স্কৃুে করেজও 

ব ়েকট কেরব। চবচেচন দ্ররবযে িনন চবচেচন চেোও বজযনী ়ে।  
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ভগােচদচ রন সো করে োত্রো চনরজোই কনচে কেে প্রথাি োত্র-সংগঠন। নাে নাি হে 

অযাচন্ট-সাকুযোে ভসাসাইচট। নাো চবচেন্ন চবদযাের ়ে চগর ়ে োত্ররদে ভবচের ়ে আসাে  াক 

ভদরব। 

  

অচেোবকো েচিন। চবচেন্ন ভননাে চবচেন্ন িন। নরব অরনক চবচেি বযচক্তই োত্ররদে 

এই প্রচনবারদে পেপানী। ইংরেজ প্রবচনযন চেোবযবাা ়ে োত্রো োেনী ়ে ঐচনহয ও 

সংস্কৃৃচনে চকেুই ভেরে না। পেীো ়ে পাে করে োচে োচে ভকোচন কনচে হ ়ে। েবীন্দ্রনাথা 

ঠাকুে এই চেোবযবাাে ভ াে চবরোধী। ব্রহ্মবান্ধব উপাধযা ়ে এেন ‘সন্ধযা’ পচত্রকাে 

সম্পাদক হর ়ে বেেে চবরোধী আরন্দােরন আগুন ে ়োরেন, নাাঁে োষা এেন হাট-

বাজারেে ভোরকে িুরেে োষাে িরনা, চনচন োত্ররদে উরিরে  াক চদরেন, ভনািো 

ভগােচদচ ে ভগাোিোনা ়ে প্ররাব কচে ়ো চদ ়ো িচে ়ো  

  

প্রধান িনচবরোধ সুরেন্দ্রনাথা বরন্দযাপাধযার ়েে সরে চবচপন পারেে। সুরেন্দ্রনাথা 

সবযোেনী ়ে অনযনি প্রধান ভননা, কংরগ্ররসে সরে প্রথাি ভথারক  ুক্ত। চবচপন পাে 

কংরগ্ররসে ভকউ নন, বনযিান আরন্দােরন িুেয েূচিকা চনর ়েরেন। চনচন অসাধােি বাগ্মী, 

নাাঁে বক্তৃনা ়ে ভ,ানাো আরবরগ উরিচেন হর ়ে ওরঠ। চবচপন পাে সেকারেে কারে 

আরবদন-চনরবদরন চবশ্বাসী নন, নাাঁে বক্তরবয ফুরট ওরঠ স্বোরজে দাচব। োত্ররদে স্কৃুে-

করেজ ভের ়ে আসাে জনয চনচন দারুি উৎসাহ চদরেন।  

  

সুরেন্দ্রনাথা এ পন্থা চকেুরনই িানরন োচজ নন। এ ভ  োত্ররদে েচবষযৎ চনর ়ে জু ়ো ভেো! 

োজনীচনে স্বারথায োত্ররদে বচেদান। ভেরেো এিচনরনই ভেোপ ়ো কেরন িা ়ে না, নাে 

ওপে গুরুজন ভ,িীে ভননাো নারদে স্কৃুে করেজ ো ়োে উস্কৃাচন চদরে নাো ভধই ভধই 

করে নািরব। নারদে েচবষযৎ ভগাল্লা ়ে  ারব!  াো োত্ররদে এই োরব বযবহাে কেরন 

িা ়ে, নাো আসরে োত্ররদে েত্রু! 

  

সুরেন্দ্রনারথাে এই েকি নীচনবাগীে জযাঠািোইর ়েে িনন েূচিকা ভদরে অরনরক 

আ ়োরে নাাঁে সম্পরকয কটুচক্ত কেরন শুরু করেরে। ভকউ ভকউ বোবচে কেরে ভ  
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সুরেন্দ্রনারথাে এই িনািরনে চপেরন বযচক্তগন স্বাথায আরে। নাাঁে চনরজে একচট করেজ 

আরে, োত্রো ক্লাস বজযন কেরে ভসই চেপন করেজও ভ  বন্ধ হর ়ে  ারব। 

  

চবচপন পাে, েবীন্দ্রনাথা, সনীে িুোচজয প্রিুেো োত্ররদে প ়োশুরনা বন্ধ কোে কথাা 

ভিারটই বরেন না। োত্রো সেকাচে চবদযাের ়ে  ারব না, নারদে জনয গ ়ো হরব জানী ়ে 

চবশ্বচবদযাে ়ে। এ ভদরেে ভেরে-রির ়েরদে চেোে োে ভনরব এ ভদরেেই িানুষ। 

সেকােরক গ্রাহয কো হরব না, জানী ়ে ভননাো প্রি ়েন কেরবন ননুন পাঠযসূচি। 

  

জানী ়ে চবশ্বচবদযাে ়ে গঠরনে ভনা ়েরজা ়ে শুরু হর ়ে ভগরে। গন সিারহ এই পাচন্তে িারঠই 

কী কাণ্ড হে! ওই চবষ ়ে চনর ়ে একচট সো  াকা হর ়েচেে, চবচেন্ন বক্তা িনপ্রকাে 

কেরেন, হঠাৎ সুরবাধ িচল্লক নারি এক চেচেন ধনাঢয  ুবক উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, আে 

ভবচে কথাাে প্রর ়োজন কী  অচবেরম্ব কাজ শুরু ভহাক। জানী ়ে চবশ্বচবদযাে ়ে প্রচনষ্ঠাকরল্প 

আচি এক েে টাকা চদরন োচজ আচে! 

  

প্রথারি কর ়েক িুহূনয চবমিত ়ে, নােপে উল্লাসধ্বচনরন সোাে ভফরট প ়েে! এক েে 

টাকা  কনোচন ভদেরপ্রি থাাকরে এক জন িানুষ এই চবপুে অথায দান কেরন পারে। 

অরনরক ভিাঁচির ়ে উঠে, োজা, োজা! ভসই সোরনই জননাে পে ভথারক োজা ভেনাব 

ভদও ়ো হে সুরবাধ িচল্লকরক। একদে োত্র ভদৌর ়ে চগর ়ে সুরবাধিন্দ্ররক কাাঁরধ নুরে চনে। 

বাচ ়ে ভফোে সি ়ে নাাঁে গাচ ়েে ভ া ়ো েুরে চনর ়ে টানরন োগে োত্রো। 

  

সুরবাধিরন্দ্রে দৃিারন্ত আেও দান আসরন োগে। ভকউ ভকউ চদরন িাইরেন সুরবাধিরন্দ্রে 

ভির ়েও ভবচে। ভকউ চদরেন চবশ্বচবদযাের ়েে জনয জচি। ব ়েকট আরন্দােরনে এরহন 

সাথাযকনাে কথাা অরনরকই কল্পনা কেরন পারেচন। 

  

সুরেন্দ্রনাথা নবু ভগাাঁ ধরে বরস আরেন। জনসাধােরিে িরধয ইংরেজ-চবোগ ভ  এনোচন 

পুঞ্জীেূন হর ়েরে, না ভ ন বুঝরন পােরেন না চনচন। োজেচক্তে সরে সবয চবষর ়ে 

অসহর াচগনাে কথাা চনচন িরন াান ভদন না, নাাঁে িরন এটা অসম্ভব! আজরকে সো ়ে 

সুরেন্দ্রনাথা আবাে বেরেন, আচি ব ়েকট আরন্দােরনে পরে, নাে জনয আিারদে 
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সবযেচক্ত চনর ়োগ কেরন হরব অবেযই, চকন্তু োত্রগি, আচি ক্লাস ব ়েকরটে কথাা একবােও 

বচেচন। এটা ভনািারদে পরে িেি েচনকে। োত্রানাং অধয ়েনং নপুঃ! আরগ ভেোপ ়ো, 

নােপে অনয চকেু! ভনািো— 

  

হঠাৎ ভহা-রহা-রহা-রহা করে একটা েব্দ হে। এক ভকাি ভথারক একদে ভিাঁচির ়ে উঠে, 

দুর ়ো দুর ়ো! 

  

ভসই ভগােিাে, িযাাঁিারিচি বা ়েরন োগে িিে। কর ়েক জন কিোরেবুে ভোসা েুাঁর ়ে 

িােে িরিে চদরক। চববিয িুরে দাাঁচ ়ের ়ে েইরেন সুরেন্দ্রনাথা। সোে উরদযাক্তাো দু হান 

নুরে বেরন োগরেন, িুপ করুন, সাইরেি চপ্লজ, বসুন, বসুন! চকন্তু ভক ভোরন কাে 

কথাা! সুরেন্দ্রনাথা আে িুে েুেরনই পােরেন না। এন ব ়ে একজন প্রবীি ভননা! সাো 

োেরন অরনক ভননা আরে, চকন্তু একজন ভকানও ভদেনা ়েক ভনই! োজেচক্তে প্রচনপে 

চহরসরব ননুন োেনী ়ে সিারজ এিন একজন ভদেনা ়েরকে প্রর ়োজন,  াাঁে কথাা সকরে 

িানয কেরব। েবীন্দ্রনাথা ভসই ভদেনা ়েরকে পদচট সুরেন্দ্রনাথারক চদরন ভির ়েচেরেন। ভসই 

সুরেন্দ্রনারথাে এিন ভহনাা! 

  

অপিাচননোরব,  া ়ে চনিু করে চনচন সোাে ভথারক ভবচের ়ে ভগরেন।  

  

েেন আে ভহি প্রচনচট চিচটং শুনরন  া ়ে, আজও এরসরে। সুরেন্দ্রনারথাে বক্তবয নারদেও 

পেন্দ হ ়েচন, নাোও প্রচনবারদ কি চিচের ়েরে।  ন ভসাসাইচটে বা চ ়েে বাোন্দা ়ে 

দাাঁ ়োরনা একদে োত্রও হান িুচিবদ্ধ করে চিৎকাে কেচেে, ভসচদরক নাচকর ়ে থাাকরন 

থাাকরন েেন হঠাৎ চবচমিতন হে। ভহরিে কাাঁরধ িাপ চদর ়ে বেে, ওই চদরক দযারো! ভ  

োত্ররদে চপেরন দাাঁচ ়ের ়ে আরেন এক দী যকা ়ে ভশ্বনাচেনী। ভশ্বনবসনা, িাথাাে িুে িুর ়ো 

করে বাাঁধা। চিনরন েুে হবাে ভকানও উপা ়ে ভনই। ভহি বরে উঠে, ওই ভনা েচগনী! 

  

ভহরিে পা অরনকটা চঠক হর ়ে এরসরে, ীষৎ েুাঁচ ়ের ়ে হাাঁরট। সো ভেরে ভগরে, সকরে 

বরন্দিানেি ধ্বচন চদরন চদরন চফরে  ারে। ভহি বেে, েেন, িরো েচগনীে সরে ভদো 

করে আচস। 
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কর ়েক বেে আরগ  েন সাকুযোে ভোর  গুি সচিচন ভোো হর ়েচেে, নেন িারঝ িারঝই 

দে ভবাঁরধ  াও ়ো হন চনরবচদনাে কারে। চনচন এই উগ্রপচন্থ  ুবকরদে উৎসাহ চদরনন, 

নারদে নানা ভদরেে চবপ্লরবে ইচনহাস প ়োরনন। অরনক চদন আে নাাঁে সরে ভ াগার াগ 

ভনই। 

  

কারঠে চসাঁচ ়ে ভবর ়ে েেন আে ভহি উরঠ এে ভদানো ়ে।  ন ভসাসাইচটে করে একচট 

ভটচবে, গুচটকর ়েক ভি ়োে ও একচট আেিাচে ো ়ো আে ভকানও আসবাব ভনই, কেচট 

ভবে ব ়ে, আরোিনা সোে সি ়ে ভিরঝরন িাদুে ভপরন ভদও ়ো হ ়ে। ভদও ়োরে োেরনে 

একচট িানচিত্র। 

  

এেন ভসোরন বরস আরেন চনরবচদনা, সনীে িুেুরজয ও আেও কর ়েকজন। েেন ও ভহি 

ঢুরক এরস চনরবচদনারক পার ়ে হান চদর ়ে প্রিাি কেরন ভ রনই চনচন ওরদে হান ধরে 

ভফরে বেরেন, না, না, প্রিাি না, নিস্কৃাে, নিস্কৃাে।  

  

 দু’জনরকই চনচন চিনরন ভপরে কুেে সংবাদ চজরজ্ঞস কেরেন। 
  

চনরবচদনাে চকেুটা পচেবনযন হর ়েরে এই ক’ বেরে। েীিযকা ়ে বা াূে হনচন, বর ়েরসে 

োপও চঠক ভবাঝা  া ়ে না, ভসই নীে ভিাে, ভসই ভসাজা হর ়ে বরস থাাকাে েচে, নবু 

েেীরেে ,ী ভ ন আে আরগে িনন ভনই। ভকিন ভ ন পুরুষাচে োব, িুরেে িাি ়োও ন ়ে 

আরগকাে িনন ভকািে। ভেরেরোাঁকোো আ ়োরে নাাঁরক বরে ধবেচগচে।  

  

েেন ও ভহি ফাাঁকা দুচট ভি ়োরে বরস প ়েে। চনরবচদনা চজরজ্ঞস কেরেন, ভনািো 

আজরকে সো ়ে উপচান চেরে  সুরেন্দ্রবাবুরক এেকি ভহল্প কো ভিারটই চঠক হ ়েচন। 

এরন িুেরিরন্টে েচন হরব। এেন দোদচে োে না, োে না। এরন চনরজরদে েচক্তে ়ে 

হ ়ে। 
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িধযবর ়েসী সনীে িুরোাঁপাধযার ়েে ভপাোক অচন সাদাচসরধ, ধুচন িাদে, িাথাাে িুে ভোট 

করে োাঁটা। নরেম্বরেে িাঝািাচঝ, কচদন ধরে ভবে েীন পর ়েরে, চনরবচদনা গার ়ে একটা 

োে জচ ়ের ়েরেন, চকন্তু সনীেিরন্দ্রে ভকানও েীন বস্ত্র ভনই। 

  

চনচন বেরেন, সুরেনবাবুরক ও োরব অপিান কো অবেযই অনযা ়ে হর ়েরে। চকন্তু উচন 

োত্রসিারজে িু  বুঝরন পােরেন না। জানী ়ে চবশ্বচবদযাে ়ে গ ়োে ভ াষিা হর ়ে ভগরে, 

নবু উচন পুেরনা িন আাঁকর ়ে ধরে আরেন। োত্রো ভনা ভেরপ  ারবই!  

  

চনরবচদনা বেরেন, আচিও ওাঁে িন সিথাযন কচে না। না বরে ওাঁে চেন্ন িন প্রকারে বাধা 

ভদও ়ো হরব ভকন  সকরেেই িন প্রকারেে স্বাধীননা থাাকরব। চিল্লাচিচল্ল করে ওাঁরক 

থাাচির ়ে ভদও ়ো, না, না, চঠক ন ়ে, চঠক ন ়ে। উচন  চদ এেন এই িুেরিন্ট ভথারক সরে 

দাাঁ ়োন, নাে ফে েুব োোপ হরব। েীঘ্রই কংরগ্ররসে কনফারেি হরব কােীরন, ভসোরন 

উচন  চদ এই ইসুয না ভনারেন, না হরে বাংোে ভজাে থাাকরব না। ওাঁে কারে েিা ভির ়ে 

ওাঁরক চফচের ়ে আনা উচিন। 

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, হযাাঁ, চঠক বরেরেন, আচি ভিিা কেব। িুেচকে হরে কী জারনন, এে 

িরধযই দোদচে শুরু হর ়ে ভগরে। এিন ভকউ ভনই, চ চন সিি দরেে উরধ্ব। 

  

পাে ভথারক এক জন ফস করে বরে উঠে, আহা, স্বািী চবরবকানন্দ অকারে িরে ভগরেন। 

নাাঁে কথাা েুব িরন পর ়ে। চনচন  চদ ভবাঁরি থাাকরনন, চনচন উপ ুক্ত ভননৃত্ব চদরন পােরনন। 

নাাঁে কথাা সবাই িানন! 

  

সনীেিন্দ্র িাথাা ভনর ়ে বেরেন, না, সবাই িানন না। ব্রাহ্মো িানন না। আিারদে 

অচধকাংে ভননাই ভনা ব্রাহ্ম। 

  

ভসই বযচক্তচট বেে, না হরন পারে। ব্রাহ্মরদে প্রোব শুধু চকেু চেচেন ভোরকে িরধয। 

স্বািী চবরবকানন্দ কাশ্মীে ভথারক কনযাকুিােী ভ্রিি করেরেন, আপািে জনসাধােি নাাঁরক 
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চিরনরে। চনচন উদাত্ত করি  াক চদরে সাো ভদে উত্তাে হর ়ে উঠন! আিাে েুব িরন 

হ ়ে, এই সি ়ে ওাঁে িনন একজন ভননাে প্রর ়োজন চেে! 

  

িুে ভিাোে েরে চনরবচদনা  া ়েটা অনয চদরক ভ াোরেন। অনযরদে সািরন চনচন আরবগ 

প্রকাে কেরন িান না। কারুে িুরে হঠাৎ স্বািীচজে নাি শুনরে এেনও নাাঁে ভিাে জ্বাো 

করে ওরঠ, গোে কােটা ়ে বযথাা বযথাা ভবাধ হ ়ে। 

  

জীচবন থাাকরে স্বািীচজ সচনযই চক এই আরন্দােরনে ভননৃত্ব চদরন এচগর ়ে আসরনন  

চনরবচদনা স্ব ়েং এক সি ়ে নাাঁরক অনুরোধ করেচেরেন, চনচন বােংবাে দৃঢ়ে স্বরে বরেরেন, 

চনচন সন্নযাসী, োজনীচনরন িাথাা গোরনা নাাঁে কাজ ন ়ে। িানুরষে ভসবা কো নাাঁে িরন 

ীশ্বেরসবাে সিান, চকন্তু োজেচক্তে চবরুদ্ধািেি কেরন িানচন কেনও। আবাে এ কথাাও 

চঠক, স্বািীচজ চেরেন নীব্র ভদেরপ্রচিক, পোধীননাে জ্বাো চনচন অনুেব কেরনন। 

েীরুনা ও কক্লবয নযাগ করে ভদরেে িানুষরক জাগাবাে কথাা চনচন অরনকবাে বরেরেন। 

চনচন ভনা এেকি জনজাগেি ভদরে  ানচন। হাজাে হাজাে িানুষ পরথা ভনরি পর ়েরে, 

পুচেরেে ভিাে োোচন ও োচঠ অগ্রাহয করে ব ়েকট কা যকে করে  ারে, এ দৃেয ভদরেযও 

চক নাাঁে ভবেু ়ে িরঠে কুঠচেরন িুপ করে বরস থাাকরন পােরনন  

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, স্বািী চবরবকানন্দে অকােিৃনুয েুবই দুুঃেজনক  টনা নারন সরন্দহ 

ভনই। চকন্তু ভবেু ়ে িরঠ নাাঁে ভ  গুরুোইো ের ়েরেন, নাাঁোও ভনা ভকউ এই সির ়ে 

একবােও িুে ভোেনচন। নাাঁো অচন সাবধারন োজনীচন ভথারক দূরে সরে আরেন। 

  

পারেে বযচক্তচট বেে, স্বািীচজে িানসকনযা ভনা আিারদে িরধযই ের ়েরেন। চনচন 

  

সনীেিন্দ্র চনরবচদনাে চদরক নাচকর ়ে বেরেন, হযাাঁ, চকন্তু ভস জনয েচগনীরক ভবেু ়ে িরঠে 

সংরব নযাগ কেরন হর ়েরে। োই, আচি আে একটা কথাা বচে। ভিৌেচব িুচজবে েহিান, 

ভিৌেচব চে ়োকৎ ভহারসন প্রচনবাদ আরন্দােরনে চবচেন্ন সো ়ে বক্তৃনা কেরেন। চকন্তু 

ভকানও চহন্দু 
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সন্নযাসীরক ভকউ কেনও ভদরেে  চহন্দু সন্নযাসীরদে িধয ভথারক চকন্তু একজনও এচগর ়ে 

আরসনচন। 

  

ভহি এবাে গোটা উাঁিু করে বেে, আচি একটা কথাা বেব  আিাে িরন হ ়ে, বযাপােটা 

গুরুত্বপূিয। দু-িাে জন ভিৌেচব বক্তৃনা কেরেও চকন্তু সািচগ্রক োরব িুসেিানো এই 

আরন্দােন ভথারক দূরে সরে আরে। নারদে আিো একাত্মক করে ভনবাে ভিিা করেচে 

চক  অচধকাংে সোরনই ভবদ-উপচনষদ-গীনাে উদৃ্ধচন ভদও ়ো হ ়ে। নারন চক 

িুসেিানো কারে আসরব  

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, িুসেিানো ভ াগ ভদ ়েচন ভক বেে  বধযিারনে আবুে ভহারসন সারহব 

কী করেরেন জারনন  চনচন সো ়ে চগর ়ে বক্তৃনা কোে সি ়ে দু ভগোস জে আনরন 

বরেন। নােপে কুনাে ভজব ভথারক দুচট পুচে ়ো বাে করে বরেন, এই ভদেুন, এে িরধয 

আরে চবচেচন চিচন আে চবচেচন নুন। এই দুরটা ভ -ই চিচের ়ে ভদব, অিচন ভেরস উঠরব 

গরু আে শুর ়োরেে েক্ত। এে পরেও চক চহন্দু ও িুসেিান োইো চবচেচন চিচন আে নুন 

োরবন  নাাঁে এই বক্তৃনা ়ে েুব কাজ হ ়ে, নেনই সকরে চবচেচন চিচন আে নুন বজযরনে 

েপথা ভন ়ে। ে সনীেিন্দ্র হা-হা করে হাসরন োগরেন। 

  

ভহি নবু বেে, চনচন বধযিারনে ভোক। এচদককাে চকেু চকেু িুসেিান সিথাযন কেরেন 

চঠকই, চকন্তু পূবযবাংো ়ে কী  টরে  ভসোনকাে িুসেিানো বেেরেে পরে। ঢাকাে 

নবাব সচেিুল্লা ভজাে প্রিাে িাোরেন। দেবে চনর ়ে চনচন ব ়েকট োোে ভিিা িাচের ়ে 

 ারেন, অরনক জা ়েগা ়ে িাোিাচে শুরু হর ়ে ভগরে।  

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, ঢাকাে নবাব চক িুসেিান সিারজে ভননা নাচক  নাাঁে ভস চেো-

দীো আরে! চনরজে স্বারথায চনচন ইংরেজরদে ধািাধো হর ়েরেন। চনরজে চকেু প্রজারদে 

চনচন দরে ভটরনরেন, চকন্তু সব িুসেিান নাাঁরক িারন না। এই ভনা কচদন আরগ এক 

সো ়ে সোপচনত্ব কেরেন বগু ়োে নবাব আবদুে ভোোন ভিৌধুেী। চনচন ঢাকাে নবারবে 

ভির ়ে কি কীরস  
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ভহি বেে, চনচনও চক সিগ্র িুসেিান সিারজে ভননা  নবাব-জচিদাে হরেই ভননা 

হও ়ো  া ়ে  িুসেিানরদে িরধয উ্চপচেচেন, সবযজন,রদ্ধ ়ে, উদােিনা ভননা ভক আরেন  

েুাঁরজ বাে কেরন হরব, নাাঁে িনািন চনরন হরব। 

  

চনরবচদনা িুপ করে শুনচেরেন। এবাে িৃদু করি বেরেন, বযাচেিাে ভিৌধুেী। চনচন 

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, চঠক! বযাচেিাে আবদুে েসুে ভিৌধুেী, চবরেন ভফেন উ্চপচেচেন, 

সংস্কৃৃচনবান িানুষ। এচপ্রে িারস বচেোরে ভ  প্রারদচেক কনফারেি হরব, নারন নাাঁরক 

সোপচন কোে ভিিা িেরে। 

  

ভহি চজরজ্ঞস কেে, চনচন োচজ হর ়েরেন  

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, চিস ভনাব ে-এে সরে নাাঁে োে পচেি ়ে আরে। আপচনই বেুন না, 

চনচন োচজ হরবন না  

  

চনরবচদনা বেরেন, আচি  ন দূে জাচন, চনচন চিিাে সুরেন বযানাচজযরক কথাা চদর ়েরেন। 
  

ভহি বেে, আচি এক চদন ওে সরে ভদো করে িুসেিান সিারজে সচঠক দৃচিেচে 

জানরন িাই। নরব  াই-ই বেুন, আিারদে ভননাো ভবচে চহন্দু চহন্দু োব কেরে এ 

আরন্দােরনে েচনই হরব। সন্নযাসীো দূরে আরেন, দূরে থাাকাই োে। 

  

এে পে আরোিনা অনয চদরক  ুরে ভগে। 
  

চবচেচন দ্রবয ব ়েকট চনর ়ে ভ  উন্মাদনা ভদো চদর ়েরে, না কন চদন চটরক থাাকরব 

জনসাধােরিে িরধয  সব িানুরষে বযবহাের াগয এন স্বরদচে দ্রবয ভকাথাা ়ে  গুজোরনে 

কেগুচে কাপ ়ে সেবোহ করে কুে পারে না। এোরন বেেক্ষ্মী চিে, ভিাচহনী চিে 

াাচপন হর ়েরে, অরনরক  রে  রে িেকা বচসর ়ে সুরনা কাটরে, নাও  রথাি ন ়ে। চবচেচন 

দ্রবয বজযন করে ইংরেরজে অথাযনীচনরন ভজাে ধাক্কা চদরন ভগরে আেও ভবে চকেু চদন 

কৃেসাধন কো দেকাে। এে িরধযই িার ়ো ়োচে বযবসা ়েীরদে িরধয ত্রাচহ ত্রাচহ েব 
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উরঠরে। আে একটা বযাপােও  টরে, বাজারে  ন জািযান ও জাপাচন চজচনসপত্র চেে 

ভসগুচেরন স্বরদচে োপ ভিরে চবচি কো হরে, ব ়েকটপচন্থো না ভিরন চনর ়েরে। চবচেচন 

চজচনস না হরেই হে। 

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, এই আরন্দােন চটচকর ়ে োেরন হরে পত্র-পচত্রকা ়ে ভজাে প্রিাে 

িাচের ়ে  াও ়ো দেকাে। আেও পচত্রকা িাই। চবরেষন বাংো পচত্রকা,  া সাধােি িানুষ 

প ়েরব। সঞ্জীবনী’ আে ‘সন্ধযা পচত্রকা েুব গুরুত্বপূিয েূচিকা চনর ়েরে বরট, চকন্তু আেও 

কাগজ বাে কেরন হরব। 

  

একজন বেে, ওুঃ, ‘সন্ধযা’ কাগরজ প্ররনযক সংেযা ়ে ব্রহ্মবান্ধব কী জ্বাোি ়েী চেেরেন! 

প ়েরেই েক্ত গেি হর ়ে  া ়ে। ভহাে ইচি ়োরন বাোচেে িনন এ েকি ভেো আে ভকউ 

চেেরন পােরব না! 

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, না হরে ভনািারদে একটা  টনা বচে, ভোরনা! একবাে ভেও ়োে 

িহাোজ এরসচেরেন কেকানা ভ্রিরি। প্রসন্নকুিাে ঠাকুরেে বাচ ়েরন নাাঁে একচদন 

ভনিন্তন্ন চেে। েুব এোচহ বরন্দাবি। একটা েুব কারুকা য কো দারুি চসংহাসরন বসরন 

ভদও ়ো হে িহাোজরক। পারেে ভদও ়োরে ঝুেরে িচি-িুরক্তা বসারনা একোনা োপসুদু 

নরো ়োে। ভসই নরো ়োেটা হারন চনর ়ে িহাোজ ীষৎ চবদ্রুরপে সরে চজরজ্ঞস কেরেন, 

বাোচেো এেনও নরো ়োে বযবহাে করে নাচক  প্রসন্নকুিাে ঠাকুে উত্তে চদরেন, না, 

বাোচেো অরনক চদন ধরেই নরো ়োে ধেরন েুরে ভগরে। চকন্তু বাোচেো এেন কেি 

ধরেরে, এেন আে নারদে নরো ়োে বযবহাে কোে দেকাে হ ়ে না! 

  

গল্প ভেষ করে সনীেিন্দ্র বেরেন, ভকিন জুনসই উত্তে চদর ়েচেরেন বরে! 

  

ভহি বেে, িুেুরজযিোই, এটা চকন্তু সুচবরধবাদীে িনন কথাা হে। ইংরেজো কেি 

িাোরনও জারন, অস্ত্রও ধেরন পারে। আিো চক শুধু কেি হারন চনর ়েই বীেত্ব ভদোব  
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েেন সাধােিন িুপ করেই থাারক, ভবচে ভোরকে সািরন িুে ভোরে না। এেন ভসও আে 

থাাকরন পােে না, ফস করে বরে উঠে, জাপাচনো চকন্তু শুধু কেরিে ভজারে রুেরদে 

হাো ়েচন! 

  

চনরবচদনা িুে নুরে সপ্রেংস দৃচিরন এই  ুবকচটে চদরক নাকারেন। স্পি ভবাঝা ভগে, 

চনচন এরদে সিথাযন করেন। 

  

োচে ়োরক ইংরেজোও সিীহ করে! োেন সীিান্ত চদর ়ে রুে আিিরিে জুজুরন 

ইংরেজো অরনকবাে চবিচেন হর ়েরে। ভসই িহােচক্তিান রুে বাচহনীরক প ুযদি করেরে 

জাপারনে িনন একচট ভোট ভদে। এবং জাপাচনো এচে ়োে িানুষ। এনকাে ধােিা চেে 

ভ  ইউরোরপে ভশ্বনাে জাচনগুচে অপ্রচনরোধয, নারদে নুেনা ়ে প্রািযরদেী ়েো হীনবে। 

ভসই ধােিা উরে চদর ়েরে জাপান, নাো োচে ়োরক  ুরদ্ধ পোচজন করে সচন্ধ কেরন 

বাধয করেরে। জাপারনে এই জ ়ে ভথারক েেসা ভপর ়েরে এচে ়োে অনয ভদেগুচে। না হরে 

োেরন চব্রচটে সাম্রাজযও চিেকােীন হরন পারে না। এই চবশ্বাস িিে দানা বাাঁধরে বরেই 

সাধােি িানুষ এেন পুচেেরকও ভনিন ে ়ে পারে না। 

  

গন বৎসে জাপাচনরদে এই জ ়ে কাচহনী এেনও ভোরকে িুরে িুরে  ুেরে। 

  

সনীেিন্দ্র বেরেন, হযাাঁ, না বরট। নরব আিারদে ভনা ভস েকি অস্ত্র ভনই, এেন  ুব 

সিাজরক সাহসী করে গর ়ে ভনাোে উরদযাগ চনরন হরে! 

  

ভহি বেে, চিত্রসারহরবে ওই োচঠ ভেো আে কুচিে আে ়ো, আে সেোরদবীে বীে 

পূজা আে প্রনাপাচদনয উৎসব, এই চনর ়ে  ুব সিাজরক গ ়েরন ভগরে ভ  আেও অন্তন 

একরো বেে ভেরগ  ারব! এ সব ভনা ভেরেরেো। ভদেরেন না, ইংরেজ সেকাে এ সব 

অবজ্ঞাে ভিারে ভদরে বরেই ভকানও চদন বাধা চদরন আরসচন। ইংরেজো েরক্তে েক্ত, 

নেরিে  ি। ভ িন বুরনা ওে, ভনিচন বা া ভনাঁনুে িাই। অযান আই ফে অযান আই, এ 

টুথা ফে এ টুথা! বন্দুক-চপিরেে জবাব চদরন হরব বন্দুক-চপিে চদর ়ে। 
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সনীেিন্দ্র চবমিত ়ে-রকৌনুরকে সরে বেরেন, বাুঃ! বন্দুক! ই ়োংিযান, নুচি ভো ়োব ভদেে 

নাচক  ও সব ভকাথাা ়ে পারব  চবচপন পােিোই ভ  বরেন, চনচষ্ক্র ়ে প্রচনরোধ, ভসটাই 

সচঠক পথা। নাে জনয দেকাে প্রিুে িরনাবে। 

  

েেন আ ়েরিারে ভহরিে চদরক নাকাে। ভহরিে ভকািরে ভ  প্রা ়ে সি ়েই একটা চপিে 

ভগাাঁজা থাারক, না ভকউ জারন না। 

  

চবদা ়ে ভনবাে জনয ওো উরঠ দাাঁ ়োরনই চনরবচদনা বেরেন, ভনািো একচদন এরসা 

আিাে বাচ ়েরন। 

  

নিস্কৃাে জাচনর ়ে ওো ভবচের ়ে এে োিা ়ে। সারহবপা ়ো ়ে চবজচে আরো এরস ভগরেও এ 

চদরক এেনও গযারসে বাচন জ্বরে। অচধকাংে ভদাকানপাটই বন্ধ হর ়ে ভগরে। হঠাৎ েীন 

পর ়ে  াও ়ো ়ে সারথা িানুষজন কি। একচট বাচ ়েরন হচেনাি সংকীনযন হরে উ্চপকরি। 

  

দু হারন আ ়েরিা ়ো ভেরে ভহি বেে, অরনকেি বকে বকে কো হর ়েরে। এ বাে অনয 

চকেু কো  াক। এেন একটা চথার ়েটাে ভদেরন ভগরে ভকিন হ ়ে  

  

েেন নীেস করি বেে, নাুঃ, চথার ়েটারে  াব না।  

  

ভহি বেে, ভকন, িরো না। সার ়ে আটটা ়ে ভো শুরু হ ়ে। চগচেেবাবু বুর ়ো বর ়েরস ননুন 

নাটকচট নাচক েুব জচির ়েরেন, ভিরসে ভোকো বোবচে কেচেে।  

  

েেন বেে, ভনািাে ইরে হ ়েরনা নুচি  াও। আিাে চথার ়েটাে পা ়োরনই পা চদরন ইরে 

করে না। 

  

ভহি বেে, নুচি অন নীচনবাগীে হরে ভকন  িারঝ িারঝ চথার ়েটাে ভদেরন ভদাষ কী  

  

েেন বেে, নাুঃ নীচনবাগীে নই। নরব চথার ়েটাে আিাে েং-িাো সরেে নাি িরন হ ়ে। 

ভির ়েগুরোরক িরন হ ়ে অচবকে কাকানু ়ো পাচে। 
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ভহি ভহরস বেে, ভস কী ভহ! ন ়েনিচি, কুসুিকুিােী এই সব অযাকরেসরদে ভনা েুব 

েযাচন। আচি ন ়েনিচিে অযাকচটং একবাে ভদরেচে, োসা গারনে গো। 

  

েেন আ ়েি হর ়ে ভগে। ন ়েনিচি  না, ভস চকেুরনই  ারব না। এই নারিে আ ়োরে ভ  

আসে িানুষচট, নারক এেন আে েেন স্বরপ্নও ভদেরন পা ়ে না। আবাে নাে মিতৃচন 

চফচের ়ে আনরনও িা ়ে না ভস। 

  

ভস একটা দী যশ্বাস ভফরে বেে, ভহি, এেন ভিচদনীপুরে চফরে ভগরে হ ়ে না  নুচি  া 

ভদেরন এরসচেরে, না ভনা ভদো হে। 

  

ভহি বেে, এ ভনা ব ়ে নাজ্জরবে কথাা। ভিচদনীপুরে আিাে না হ ়ে বউ-রেরেরির ়ে আরে, 

ভনািাে ভক আরে  ভনািাে চফরে  াও ়োে কীরসে টান  

  

েেন বেে, আিাে োিাে বাচ ়েরন কন গােপাো োচগর ়েচে। নাো আিা ়ে টারন। ভকান 

গারে ফুে এরসরে, ভকানটারন ফে ফরেরে না ভদেরন ইরে করে। এই েীরন কন গারেে 

পানা ঝেরে, ভসই পানা ঝোে েব্দও শুনরন ব ়ে োে োরগ। 

  

ভহি বেে, গােপাোে ভির ়ে িানুরষে আকষযি আিাে ভবচে। এোনকাে িানুরষে িুরে 

ভ  ননুন উিীপনা ভদেচে, না ভের ়ে এেন িফস্বরে চগর ়ে বরস থাাকব, পাগে নাচক  

আিাে দৃঢ়ে ধােিা, বেেে েদ হরবই, ভসই ভেষ না ভদরে আচি  াব না। চঠক আরে,  চদ 

চথার ়েটাে ভদেরন না িাও, িরো, আজ ভকানও ভদাকারন চগর ়ে োে োবাে োই। ভোজ 

ভোজ ভিরসে োন্না িুরে ভোরি না। 

  

কেুরটাোে চদরক একটা কাবাব-রুচটে ভদাকান অরনক োন প যন্ত ভোো থাারক। ভস চদরক 

হাাঁটরন োগে দু জরন। 

  

একটু পরে ভহি চজরজ্ঞস কেে, আো েেন, ভসবারে সাকুযোে ভোর  আিারদে আে ়ো 

ভেরে  াবাে পে আিারদে দরেে ভেরেো অরনরকই টপাটপ চবর ়ে করে ভফেে। নুচি 
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চকেু কেরে না। আিারদে ভিচদনীপুরেও োে ভির ়েে অোব ভনই, নুচি কারুে চদরক 

নাকাও না। একটা কথাা সচনয করে বরো ভনা, নােীজাচন সম্পরকয ভনািাে ভকানও আগ্রহ 

ভনই  এিন উদাসীন োব ভদচে ভকন  

  

েেন িুপ করে েইে। ভহি নারক ভোাঁিা ভিরে বেে, কী ভহ, উত্তে চদে না ভকন  িরনে 

িরধয ভকানও পুেরনা দুুঃে জিা আরে নাচক  

  

েেন বেে, নুচি আিারক ভিচদনীপুরে চনর ়ে চগর ়ে িহা উপকাে করেে। ওই োিাে 

বাচ ়েরন একো চদরনে পে চদন থাাকরন থাাকরন আিাে ভিাে েুরে ভগরে। প্রকৃচনে িরধয 

একটা নােী সত্তা আরে, আচি নাে প্রির ়ে আবদ্ধ হর ়ে ভগচে। আে ভকানও েক্ত-িাংরসে 

নােীে প্রর ়োজন ভনই আিাে। 

  

ভহি িেু সিুচিন করে বেে, এটা ভ ন গােেো কথাা হর ়ে ভগে। নুচি  া বেে, না চক 

সচনয। নাচক ভকানও চকেু িাপা ভদবাে জনয এেকি বেে  শুধু প্রকৃচনরন েেীরেে দাচব 

ভিরট  

  

েেন ভহরস বেে, ভজারে পা িাোও। এে পে আে ভকানও ভদাকান ভোো পারব না। 

৭৮. িধয কেকানা ়ে বযাচেিাে 

আবদুে েসেু 

িধয কেকানা ়ে বযাচেিাে আবদুে েসুরেে বাচ ়েচট ভিারে প ়েবাে িনন। ধপধরপ সাদা 

েরেে চত্রনে গৃহ, সািরন ফুরেে বাগান, চপেরন কো, ভপাঁরপ, ভবগুন, পােং োক ইনযাচদ 

নচে নেকাচেে ভেন, সিগ্র জচিচট িজবুন ভোহাে ভেচেং চদর ়ে ভ ো, ভগরটে সািরন 

একজন উচদয পচেচহন পাহাোদাে সব সি ়ে দাাঁচ ়ের ়ে থাারক। বাচ ়েচটরন সাজসজ্জাে 

আ ়েম্বে ভনই, চকন্তু সবযত্র ঝকঝরক পচেেন্ননাই গৃহস্বািীে রুচিে পচেি ়ে ভদ ়ে। 
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েচববাে চদন বযাচেিাে সারহব িরক্কেরদে  ারকন না, সিারহ এই একচট চদন পুরোপুচে 

েুচটে চদন, সকােরবো চনরজে হারন বাগান পচেি যা করেন। চবরকেরবো বযা চিন্টন 

ভেরেন বনু্ধরদে সরে। জনসাধােরিে জনয ভসচদন অবাচেন িাে, অরনরকই চবচেন্ন 

বযাপারে প্রাথাযী হর ়ে আরস নাাঁে কারে। ভবে চকেু দচেদ্র বযচক্তরক চনচন উদাে হরি দান 

করেন প্রচন িারস। 

  

ভবো এগারোটাে সি ়ে ভসই বাচ ়েে িারেে কারে এরস দাাঁ ়োে ভহি আে েেন। িােবান 

বাধা চদে না, আেুে ভদচের ়ে সািরনে কবঠকোনা ়ে প্ররবে কোে চনরদযে চদে। ভস 

 েোচনরন আট-দেোচন কারো ভিহগচন কারঠে ভি ়োে, ভশ্বনপাথারেে ভিরঝ, এক পারে 

একচট ভোট ভটচবে। ওো চগর ়ে বসরনই ে ু পার ়ে একচট  ুবক ঢুরক একচট ফিয পূেি 

কেরন চদে। নারন নািধাি ও সাোরনে উরিেয ইনযাচদ চববেি চদরন হ ়ে। েেন ভসচট 

পূেি করে উরিেযে জা ়েগা ়ে চেেে, বযচক্তগন।  ুবকচট ভসচট পাঠ করে বেে, 

আপনারদে কুচ ়ে-পাঁচিে চিচনট অরপো কেরন হরব, সারহব এইিাত্র িান কেরন 

ঢুরকরেন। 

  

একচদরকে ভদও ়োরে িহাোচন চের্ট াচে ়ো ও সম্রাট সিি এর া ়োর যে দুচট ব ়ে েচব। 

আে একচদরকে ভদও ়োরে ঝুেরেন ে য কাজযন। বাচ ়েচট এিনই চনিি ভ  চফসচফস করে 

কথাা বেরনও চিধা হ ়ে। ওো িুপ করে বরস েইে। 

  

একটু পরে বাইরে ভথারক আেও একজন এে, ভবে  িপুি োেোচে পুরুষ, িুেেচনয িাপ 

দাচ ়ে, িাথাা ়ে ভফজ টুচপ। ভস চকন্তু বসে না, গটগচটর ়ে ঢুরক ভগে ভেনরে। নারক ভদরে 

েেরনে িুে চদর ়ে ভবচের ়ে এে, আরে! 

  

ভহি ভিারেে ইচেরন চজরজ্ঞস কেে কী  

  

েেন বেে, ভোকটারক আিাে ভিনা একজরনে িনন িরন হে। নরব ভবাধহ ়ে ভস ন ়ে। 

েুে হর ়েরে। 
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ভহি বেে, ভিরঝটা এন পচেষ্কাে, আিারদে চক বাইরে জুরনা েুরে আসা উচিন চেে  

  

দু’জরনেই পার ়ে সাধােি িচট, এ বাচ ়েে পরে ভবিানান। ভহরিেটা আবাে একটু ভোঁ ়ো। 

ধনী গৃরহ এরে স্বাোচবকোরবই একটু সিুচিন হর ়ে থাাকরন হ ়ে, পার ়ে ভোঁ ়ো জুরনা 

থাাকরে ভনা কথাাই ভনই। েেন নবু বেে, ওই ভোকচট ভনা জুরনা পরেই ভেনরে ঢুরক 

ভগে। 

  

আবাে চকেুেি দু’জন চনিি। চকন্তু কনেি আে িুপ করে থাাকা  া ়ে। ভটচবরেে ওপে 

‘কযাচপটাে’ নারি একচট সািাচহক পচত্রকা ের ়েরে, নাে প্রথাি পৃষ্ঠা ়ে ে য কাজযরনে োেন 

পচেনযারগে সংবাদ। ভহি ভসটা নুরে চনর ়ে প ়েরন োগে। 

  

েেন েুব িৃদু করি চজরজ্ঞস কেে, ে য কাজযরনে কী হে বরো ভনা  ভদরে এন 

আরন্দােন হরে, চকন্তু ওাঁে ভকানও উ্চপবািয ভোনা  া ়েচন! 

  

ভহি বেে, কাজযন ভনা অরনকচদন আরগই পদনযাগ করেরে। 
  

েেন বেে, না ভনা জাচন। চকন্তু বেেে চনর ়ে কাজযরনে এন ভজদ চেে, ভসটা কারজও 

করে ভদোে, নাে িরধয হঠাৎ পদনযাগ কেরন ভগে ভকন  

  

ভহি বেে, ভসনাপচন চকিনাে কাজযনরক একটা থাা্পর ়ে কচষর ়েরে!  

  

অচবশ্বারসে সুরে েেন বেে,  াুঃ, না হ ়ে নাচক  

  

ভহি বেে, হান চদর ়ে না িােরেও ভিরেরে চঠকই। ভেনরেে বযাপােটা চঠক জাচন না। 

সারহবো ভনা চনরজরদে দোদচেে কথাা বাইরে প্রকাে করে না। চকন্তু ওরদে িরধযও 

ভেষারেচষ, আকো-আকচে, েযাং িাোিাচে সবই আরে। 

  

েেন বা ভহরিে িনন প্রা ়ে সব োেনী ়েই িেি ভগৌেরবে িুহূরনয োইসে ়ে কাজযরনে 

হঠাৎ অপসােরিে কােিচট বুঝরন পারেচন। সকরেেই ধােিা, বেেরেে প্রিাব 
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কাজযরনেই ভিৌচেক চিন্তা। আরগ ভথারক আ ়োরে ভ  কন কী  রটরে, না জনসাধােি 

জানরব কী করে  বেেে কা যকে হবাে পরেও কাজযরনে ভকানও উৎসাহ ভনই ভকন  

  

উৎসাহ থাাকােও কথাা ন ়ে। বেেে হে চক না হে, নারন কাজযরনে এেন আে চকেু  া ়ে 

আরস না। এই সারধে োেনবষয সম্পরকযও চনচন উৎসাহ হাচের ়ে ভফরেরেন। কাজযন এেন 

েুি, অপিাচনন, চবগন-িচহিা! িানচসক আ ারনে ফরে েেীেও ভেরে পর ়েরে। 

  

এ ভসই প্রেুে কৃপা ধনয হবাে জনয দুই েৃরনযে চিোিচেন ে ়োই। কাজযন এবং চকিনাে 

দুজরনই চব্রচটে সম্রারটে উাঁিু জারনে েৃনয। কাজযন িরন করে বরস আরেন ভ , নাাঁরক 

োেরনে সবযি ়ে কনৃযরত্বে েিনা চদর ়ে পাঠারনা হর ়েরে। আে চকিনাে িরন করেন, 

কাজযন োইসে ়েচগচে করুন চঠক আরে, চকন্তু ভসনাবাচহনীে বযাপারে নাাঁে নাক গোরনা 

িেরব না। চকিনাে এও জারনন, স্বরদরে চনচন কাজযরনে ভির ়ে অরনক ভবচে জনচপ্র ়ে। 

নাই িারঝ িারঝ চনচন পদনযারগে হিচক ভদন, চনচন পদনযাগ কেরে ইংেরিে 

জনসাধােরিে িরধয নীব্র প্রচনচি ়ো হরব, প্রধানিন্ত্রী চকেুরনই না িাইরবন না, এ চবশ্বাসও 

চকনারেে আরে। আে কাজযরনে ধােিা, োসন কার য নাাঁে ভ াগযনা সিি সিারোিনাে 

উরধ্বয, স্ব ়েং সম্রাট চনি ়েই না জারনন। প্রধানিন্ত্রী, ভসরিটাচে অফ ভিটও নাাঁে পরে। 

  

ভসনাবাচহনীরন একজন নদােচক অচফসাে োোে প্রশ্ন চনর ়ে চেচটচিচট অরনক দূে 

গচ ়ের ়েরে। চকিনাে চকেুরনই নাাঁে দাচব ো ়েরবন না, আ ়োরে চনচন কেকাচঠ ভনর ়ে 

িরেরেন। সািাচজকোরব কাজযন-পচেবারেে সরে নাাঁে বযবহাে অচন অিাচ ়েক। ভিচেরক 

চনচন এিন আদে-আপযা ়েন এিনকী ভপ্রি ভপ্রি োব করেন ভ  ভিচেে দৃঢ়ে চবশ্বাস চকিনাে 

চকেুরনই নাাঁরদে েত্রুনা কেরন পারেন না। চকিনারেে ধূনযনা ভবাঝা এই আরিচেকান 

েিিীচটে অসাধয। 

  

একচদন এক  রো ়ো োনাচপনাে আসরে কাজযন বােবাে চকিনােরক বেরন োগরেন, 

এরসা, আিো দুজরন চিরে একজন চিচেটাচে ভিম্বারেে নাি চঠক কচে। আিো একিন 

হরে আে ভকানও গণ্ডরগাে থাাকরব না। নুচি োচজ হও, চপ্লজ োচজ হও। সেকাে িাইরে 
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েিনা কচির ়ে চদর ়ে চসচেচে ়োন ভিম্বাে োেরন, চকন্তু চিচেটাচে ভিম্বাে োোই চক উচিন 

ন ়ে  নুচি োচজ না  একিন হরব না আিাে সরে  

  

চকিনাে বেরেন, চঠক আরে, োচজ। 

  

চকিনাে ভ  চিরথায কথাা বেরন পারেন, না কাজযন কল্পনাও করেনচন। একদা 

োেনবাসীরদে কাজযন চিরথাযবাদী বরেচেরেন। চকন্তু নাাঁে চনরজে জারনে িরধযও ভ  কন 

েকি চিরথায ও কপটনাে ভেো িরে ভস বযাপারে ভ ন চনচন সরিনন নন। চকিনাে 

ভগাপরন ভটচেগ্রাি করে েিরন জাচনর ়ে চদরেন, কাজযন ভজনারেে বযারো নারিে ভ  

বযচক্তচটরক চিচেটাচে সাপ্লাই ভিম্বাে চহরসরব চনরন িাইরেন, চকিনাে নারক গ্রহি কেরন 

োচজ নন। কাজযরনে প্রিাব বাচনে হর ়ে ভগে। 

  

এেপে অচেিানী বােরকে িনন কাজযন পদনযাগপত্র পাচঠর ়ে চদরেন। একবাে ন ়ে, 

দুবাে। কাজযরনে আত্মচবশ্বাস এন প্রবে ভ  চনচন ধরেই চনর ়েচেরেন ভ , সেকারে নাাঁে 

বনু্ধো হন্তদন্ত হর ়ে নাাঁরক পদনযাগপত্র প্রনযাহাে কেরন বেরবন, নাাঁে অচেিারন প্ররেপ 

োগারবন, নাাঁে েিনা বাচ ়ের ়ে ভদরবন। 

  

দে চদরনে িরধয স্ব ়েং সম্রারটে কাে ভথারক ভটচেগ্রাি এে। কাজযন  েন পদনযারগে জনয 

এন বযি, নেন সম্রাট বাধয হর ়েই না গ্রহি কেরেন গেীে দুুঃরেে সরে! 

  

কাজযন ে যাো ়েী হর ়ে েইরেন ভবে ক’চদন। এেপরেও োেরন ভথারক  াও ়ো নাাঁে পরে 

ভিারটই সিানজনক ন ়ে, নবু ভথারক ভগরেন কর ়েক িাস। কেকানা ভের ়ে আগ্রা ়ে। িারঝ 

িারঝ নাাঁে চপ্র ়ে নাজিহরেে কারে চগর ়ে বরস থাারকন। কেকানা ়ে চনচন চের্ট াচে ়োে 

নারি ভ  চবোে মিতৃচনরসৌধ বানাবাে উরদযাগ চনর ়েচেরেন, না অসিাি হর ়ে পর ়ে েইে। 

আেও অসিাি েইে কন কাজ। পেবনযী োইসে ়ে ে য চিরন্টা এরস  াবাে পে কাজযন 

বরম্ব ভথারক জাহারজ ির ়েরেন গন সিারহ। একবােও ভপেরন চফরে নাকানচন। এই 

োেনবরষযে িাচটরন চনচন আে ভকানওচদন পা ভদরবন না! 
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েেন বেে, বযাচেিাে সারহব এেনও কাজযরনে েচব ঝুচের ়ে ভেরেরেন ভকন  

  

ভহি বেে, ননুন ব ়েোরটে েচব ভবাধহ ়ে এেনও ভজাগা ়ে কো  া ়েচন। 

  

েেন উরঠ চগর ়ে একটা জানোে কারে দাাঁ ়োে। ভপেন চদরকে বাগানটা ভদো  ারে। 

ভসোরন হেুদ গাউন পো একজন ভশ্বনাচেনী িচহো িাচেরক কী সব চনরদযে চদরেন। 

বযাচেিাে েসুে সারহব ভ  একজন ইংরেজ েিিীরক চবর ়ে করেরেন, না েেন আরগই 

শুরনরে। 

  

ভস জানোে কাে ভথারক সরে আসরনই ভসই দাচ ়েও ়োো, টুচপ পো বযচক্তচট চফরে এরস 

 রেে িাঝোরন ভকািরে হান চদর ়ে দাাঁ ়োে। নােপে বেে, কী ভে, েেন, নুই এোরন 

ভকান উরিরেয  

  

েেন কর ়েক িুহূনয চবচমিতন দৃচিরন ভির ়ে থাাকাে পে বেে, ইেফান  আচি চিনরনই 

পাচেচন। এ কী ভিহাো হর ়েরে ভনাে  

  

ইেফান একগাে ভহরস বেে, িুচটর ়েচে, নাই না  সকাে: চেচস  

  

েেন বেে, পসাে োেই জরিরে ভবাঝা  ারে। ব ়েরোক হর ়েচেস।  

  

ইেফান বেে, আল্লাে আেীবযারদ ভিাটািুচট োেই আচে। ভনাে সরে ভসই ভ  একবাে 

একটা চথার ়েটারে ভদো হে, নােপে ভনা আে ভ াগার াগই োেচে না! 
  

েেন বেে, ভহি, এই আিাে করেরজে বনু্ধ ইেফান আচে। এক সি ়ে আিো অরনক 

সুে-দুুঃরেে সেী চেোি। নেন ওে চেপচেরপ ভোগা-পানো ভিহাো চেে। দাচ ়ে চেে না। 

  

ইেফান চজরজ্ঞস কেে, চবষ ়ে-সম্পচত্ত চকেু করেচেস বুচঝ  িািো-রিাকিিা ়ে জচ ়ের ়ে 

পর ়েচেস  
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ভহি বেে, না, না, ওসব চকেু ন ়ে। েসুে সারহরবে সরে কর ়েকটা বযাপারে আরোিনা 

কেরন এরসচে। 

  

েেন বেে, বচেোে কনফারেরি েসুে সারহরবে  াবাে কথাা চেে, আবাে শুনচে উচন 

 ারবন না। ওাঁে  াও ়োটা েুব দেকাে, ভসটাই আিো বুচঝর ়ে বেরন িাই। 

  

ইেফারনে িুরোনা করঠাে হর ়ে এে। দাচ ়ে িুিচের ়ে ভস বেে, ভকন  ারবন বযাচেিাে 

সারহব  উচন  ারন না  ান, ভসই ভিিা কেচে আিো।  

  

েেন বেে, ভস কী! ভনাে আপচত্ত কীরসে  

  

ইেফান বেে, উচন আিাে িুরুচি। িুসেিানরদে িরধয অরনরকই ওাঁে কথাা িারন। 

িুসেিানরদে স্বারথাযে চবরুরদ্ধ  া ়ে, এিন চকেুই ওাঁে কো উচিন ন ়ে! বেং চহন্দুরদে এই 

আরন্দােরন িুসেিানো  ারন ভ াগ না ভদ ়ে, ভসটা বুচঝর ়ে বোই ওাঁে কনযবয! 

  

েেন বেে, আিারদে ে ়োই ইংরেজরদে চবরুরদ্ধ। এেন চহন্দু-িুসেিারনে আোদা 

আোদা স্বাথায থাাকরন পারে নাচক  

  

ইেফান ধিরকে সুরে বেে, ভনারদে ওই ভ  ব ়েকট আরন্দােন, ভনাদে ভেরেো ভবরে 

ভবরে িুসেিানরদে ভদাকারন হািো কেরে, চজচনসপত্র ভপা ়োরে, হাট-বাজাে বন্ধ করে 

চদরে, এ সব ভনাো জাচনস না  

  

েেন বেে, জাচন। ভকাথাাও ভকাথাাও বা ়োবাচ ়ে হরে চঠকই। োত্ররদে বদরে চকেু চকেু 

েুরঠো ভফরেিাজ ব ়েকরটে নাি করে ভদাকান ভথারক িােপত্র েুরট চনরে। আবাে কর ়েক 

জা ়েগা ়ে োত্রো এরস পর ়ে ওরদে ধরে চপচটর ়েরেও বরট। চকেু চকেু অোজকনা িেরে। 

চকন্তু ইেফান, নুই কী করে বেচে ভ  ভবরে ভবরে িুসেিানরদে ভদাকানপারটে ওপরেই 

হািো িেরে শুধু  বহেিপুরে চহন্দুে ভদাকারন আগুন ধোরনা হ ়েচন  িার ়ো ়োচেে 

ভদাকান ভজাে করে বন্ধ কেরন চগর ়ে িােচপট হ ়েচন ব ়েবাজারে?  
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ইেফান ভজাে চদর ়ে বেে, িুসেিানরদে ওপরেই জুেুি িেরে ভবচে! 

  

েেন বেে, স্বীকাে কেচে, ভসটাও চিরথায ন ়ে। ভগাটা োত্রসিাজ ভেরপ আরে, নাো 

চহন্দু-িুসেিান চবরবিনা কেরে না। িুসেিানো অরনক জা ়েগারনই ব ়েকরটে চসদ্ধান্ত 

িানরে না, ভজাে করে ভদাকান ভোো ভেরে চবচেচন চজচনস চবচি কেরন িাইরে, ঢাকাে 

নবাব িুসেিানরদে জনয আোদা বাজাে বসারেন, নাই োত্রোও ভসসব জা ়েগা ়ে 

ঝাাঁচপর ়ে প ়েরে। ব ়েকট ভ  একটা দারুি োে অস্ত্র। ভসটা বুঝরন পােচেে না। এে িরধযই 

ইংরেজরদে বযবসার ়ে অরনকটা ধাক্কা ভেরগরে। িযানরিিাে ভথারক কাপর ়েে আিদাচন 

করি ভগরে অরনক। চহন্দু-িুসেিান হান চিচের ়ে আেও একটা বেে  চদ এই আরন্দােন 

িাোরনা  া ়ে। 

  

নারক থাাচির ়ে চদর ়ে ইেফান বেে, এই আরন্দােন িাচের ়ে িুসেিারনে কী োে  

িুসেিারনে  ার ়েে ওপে পা চদর ়ে চহন্দুো গারেে োে োে ফেগুরো চোঁ ়েরন িাইরে, 

নাই না  িুসেিান না িুে বুরজ ভিরন ভনরব, নাো এন ভবাকা  

  

েেন কর ়েক িুহূনয চবহ্বেোরব ভির ়ে ভথারক বেে, নুই কী বেচেস, আচি বুঝরন পােচে 

না। ইেফান! 

  

ইেফান নাে েম্বা কুনাে পরকট ভথারক একটা িুরুট বাে করে ফস করে ধচের ়ে চনর ়ে 

োন্ত গো ়ে চজরজ্ঞস কেে, ভনাো চক ভেষ প যন্ত এ ভদে ভথারক ইংরেজরদে না ়োরন 

িাস  

  

েেন একবাে ভহরিে চদরক নাকাে। ভহি নাে সিথাযরন চকেুই বেরে না, িুে চনিু করে 

আেুরেে ভনাে েুাঁটরে। 

  

েেন বেে, িারন, ইংরেজরদে না ়োরনা ভনা িুরেে কথাা ন ়ে, আিারদে এেনও ভস েচক্ত 

ভনই, প্রস্তুচন ভনই। নরব িুরে স্বীকাে না কেরেও স্বোরজে স্বপ্ন ভক না ভদরে  আিো চক 

চিেকাে পোধীন হর ়ে থাাকব  
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ইেফান বেে, স্বোজ পাবাে পে চহন্দু সাম্রাজয াাচপন হরব, নাই না  েেন বেে, 

ভিারটই না। োেনবাসীো োেনবষয োসন কেরব! ইেফান বেে, নাে িরধয 

িুসেিানরদে াান হরব ভকাথাা ়ে  িনুযচদরক ভনা চহন্দু চহন্দু েব। ভনারদে সব ভননাো 

চহন্দুরত্বে নারি েপথা ভন ়ে। চেবাজী এেন নযােনাে চহরো। এিনকী েচববাবু, নাাঁে কচবনা 

আচি এন োেবাচস, নাাঁে সব কচবনা আিাে িুো, চনচন চেবাজী-উৎসব নারি ওটা কী 

চেেরেন  ‘এক ধিযোজযপারে েণ্ড চেন্ন চবচেি োেন ভবাঁরধ চদব আচি’। এটা ভকান 

ধিযোজযপাে  

  

ভহি এবাে িুে নুরে বেে, ওই কচবনাটা আিােও োে োরগচন। ওাঁে ওই কচবনাটা 

ভেো উচিন হ ়েচন। িহাোরট্রেরে বাে গোধে চনেক এক নম্বরেে কট্টে চহন্দু। চনচন চেবাজী 

উৎসব িােু কেরেন, অিচন বাোচেো না ভিরন ভনরব  চেবাজী উৎসব, প্রনাপাচদনয 

উৎসব, বীোিিী এই সবগুরোে িরধযই চহন্দুরত্বে জ ়েগান। েচববাবু প্রনাপাচদনযরক 

পেন্দ করেন না, চকন্তু চেবাজীরক চহরো বরে ভিরন চনরেন ভকন  

  

েেন কবীন্দ্র েবীন্দ্রবাবুে এিনই গুিিুগ্ধ ভ  নাাঁে সিারোিনা ভস সহয কেরন পারে না। 

ভস বেে, কচবো উচ্ছ্বাসপ্রবি হ ়ে, চনচন ভঝাাঁরকে িাথাা ়ে চেরে ভফরেরেন ভবাধহ ়ে। 

শুরনচে সোোি গরিে ভদউস্কৃরেে উপরোরধ চনচন ওই কচবনাটা চেরে চদর ়েরেন। 

উপরোধ এ ়োরন পারেনচন আে কী! নরব, ওটা চননান্তই একটা চহরিাচেকযাে কচবনা, 

ঔেেরজব চহন্দুধরিযে ওপে অনযািাে িাোচেরেন, নাাঁে চবরুরদ্ধ রুরে দাাঁচ ়ের ়েচেরেন 

চেবাজী, এটা ভনা চহরিাচেকযাে েুথা। েচববাবু ব্রাহ্ম, চনচন ভকানওেকি িূচনযপূজা িারনন 

না, চনচন চহন্দু সাম্রাজয সিথাযন কেরবন কী করে  

  

ইেফান বেে, ঔেেরজরবে কথাা বাদ ভদ! নুই কচবনাটা োে করে পচ ়েসচন। ভপ্ররজন্ট 

কনরটেরটই েচববাবু ওই ধিযোরজযে কথাা বরেরেন। “ভসচদন শুচনচন কথাা, আজ ভিাো 

ভনািাে আরদে/ চেে পাচন েব.. ‘এক ধিযোজয হরব এ োেরন’  এ িহাবিন/ কচবে 

সম্বে”… এে ভির ়ে স্পি আে কী হরন পারে  
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েেন োচনকটা দুবযেোরব বেে, আিো েচববাবুরক চগর ়ে ভবাঝাব। না, না, ওাঁে ভকানও 

ধিযী ়ে ভগাাঁ ়োচি থাাকরন পারে না। শুধু একটা কচবনা চদর ়ে চবিাে কেরে কী িরে  

  

ইেফান বেে, একটাে পে একটা ভ াগ হরে। ভনাদে সব ভননাো  চদ চহন্দুরত্বে েব 

ভনারে, না হরে িুসেিানো দূরে সরে  ারবই। আিো আে চহন্দুরদে চবশ্বাস কচে না, 

নারদে সরে হান ভিোরন িাই না। 

  

েেন চববিয িুরে বেে, ইেফান! নুই আে আিারক চবশ্বাস কচেস না  আিো এক সরে 

চদরনে পে চদন… 

  

ইেফান কারে এরস েেরনে চপরঠ একটা িাপ ়ে ভিরে বেে, কী পাগরেে িনন কথাা 

বেচেস! ভনাে সরে আিাে সম্পকয নি হরব নাচক  িাচেকারক িরন আরে  ভস নন 

চনষ্ঠাবান চহন্দু, এক সি ়ে  েন আিাে োও ়োে সংাান চেে না, থাাকাে জা ়েগা চেে না, 

নেন ওই িাচেকাই আিারক আ, ়ে চদর ়েচেে। নাে ভসই উপকাে আচি জীবরন কেনও 

েুেব  নুইও চিেকাে আিাে বনু্ধই থাাকচব। আিারদে বযচক্তগন সম্পকয নি হরব ভকন  

চকন্তু জাচনগনোরব িুসেিানো চহন্দুরদে আচধপনয ভিরন ভনরব ভকন  চহন্দুরদে সরে 

পাল্লা ভদবাে জনয িুসেিানরদে এেন পৃথাক আইর নচটচট দেকাে। ভসইজনযই আিো 

বেেে সিথাযন কচে। িুসেিান প্রধান একটা আোদা োজয ভপরে আিো ো ়েব না 

চকেুরনই  

  

ভহি এবাে ভেরষে সরে বেে, নারন অবেয ভিারেে ওপে োগ করে আপনারদে িাচটরন 

োন োও ়ো হরব। চহন্দুরদে অচবশ্বাস করে আপনাো সোসচে ইংরেজরদে ভেদারেরদে 

োজনীচনে ে্পররে প ়েরবন। ইংরেজ চকেুচদন আপনারদে চনর ়ে ভসাহাগ কেরব, নােপে 

আবাে একসি ়ে েুাঁর ়ে ভফরে ভদরব! আপচন চেচেন িানুষ হর ়ে এই ফাাঁদটা বুঝরন 

পােরেন না  ইংরেজো এই োেন সাম্রাজযটা কাে কাে ভথারক ভকর ়ে চনর ়েরে, চহন্দু না 

িুসেিানরদে কাে ভথারক  আজ আপনাো আপনারদে ভসই পেি েত্রু ইংরেজরদে পা 

িাটরবন  
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ইেফান বিহারসয বেে, এে নাি োজনীচন! পুেরনা ইচনহাস আাঁকর ়ে থাাকরে িরে না। 

  

দেজাে কারে একটা েব্দ হরনই সবাই চফরে নাকাে। বযাচেিাে েসুে সারহব এরস 

দাাঁচ ়ের ়েরেন। চনচন জচিদাে বংরেে সন্তান, অচনে ়ে সুপুরুষ। দী যকা ়ে, ভগৌেকাচন্ত, িুরে 

প্রোন্ত,ী িাোরনা, পাজািা কুনাে ওপে একচট জারি ়োে জচ ়ের ়ে ভেরেরেন গার ়ে। 

ভকৌনুক হারসয বেরেন, কী, েুব নকযানচকয হচেে বুচঝ  চসাঁচ ়ে চদর ়ে নািরন নািরন 

চকেুটা শুনচেোি। এ কী, আপনারদে িা-পাচন ভদ ়েচন  

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে েেন ও ভহি সসম্ভ্ররি কপারেে কারে হান নুরে বেে, আদাব! 

  

েসুে সারহব দুই কেনে  ুক্ত করে বেরেন, নিস্কৃাে। 

  

ইেফান নাাঁে দুপা েুাঁর ়ে কদিবুচস কেে। 

  

েৃনযরদে ভ রক িা পাঠাবাে কথাা বরে েসুে সারহব একটা ভি ়োরে বসরেন। চনচন 

হচেরিে িাি ়োে িচট পরে আরেন। েেন ভদেে, ওাঁে পার ়েে ভগা ়োচেও কী পচেষ্কাে। 

চনচন এরদে দুজরনে চদরক ভির ়ে চজরজ্ঞস কেরেন, কী বানযা বেুন!  

  

ভহি বেে, আিো দুই বনু্ধ অচন সাধােি িানুষ। আপচন সকরেে সরে ভদো করেন 

শুরনই এরসচে। চনেক একটা ভকৌনূহে চনবৃচত্তে জনয। বচেোরে ভ -প্রারদচেক 

কনফারেি হরে, নারন আপচন সোপচনত্ব কেরন োচজ হর ়েরেন শুরনচেোি। আবাে 

শুরনচে, আপচন  ারবন না। ভকন িন পচেবনযন কেরেন, ভসটাই জানরন ইরে করে। 

  

েসুে সারহব একটুেি ভহরিে িুরেে চদরক চাে দৃচিরন নাচকর ়ে ভথারক বেরেন, 

আপনারদে চক ভকউ পাচঠর ়েরে  কারুে পে ভথারক এরসরেন  

  

ভহি বেে, আরজ্ঞ না। আিারদে ভকউ পাঠা ়েচন। 
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েসুে সারহব চজরজ্ঞস কেরেন, না হরে, আচি সোপচন হরন োচজ হই বা না হই, ভসটা। 

আপনারদে কারে গুরুত্বপূিয ভকন  এটা ভনা আিাে বযচক্তগন বযাপাে! 

  

ভহি সিুচিন েচেরন বেে,  চদ আপনাে বযচক্তগন বযাপাে হ ়ে, না হরে আিো ভিারটই 

ভকৌনূহে প্রকাে কেরন িাই না। িাপ কেরবন। আিো ভদেজুর ়ে বনযিারন ভ -আরন্দােন 

িেরে, নাে সািানয কিযী। আপনাে ভ াগ ভদও ়ো না-রদও ়ো  চদ নীচনগন বযাপাে হ ়ে, 

নাে একটা গুরুত্ব আরে। এই কথাাই ভেরবচেোি। না হরে আে আপনাে সি ়ে নি কেব 

না, আিো উচঠ। 

  

েসুে সারহব এক হান নুরে বেরেন, আরে বসুন, বসুন! িা আনরন বরেচে।  া জানরন 

এরসরেন, না জানারনও আিাে আপচত্ত ভনই। চবচপন পাে ও সুরেন বাাঁ ়েরজয িোইরদে 

সরে কােই আিাে কথাা হর ়েরে। আরগ চঠক চেে বচেোে কনফারেি হরব ভফব্রু ়োচে 

িারস, নারন ভ াগদান কেরন আিাে বযচক্তগন অসুচবধা চেে। ওই সি ়ে পচেবােরক 

চনর ়ে একবাে  ােরহৌচস পাহার ়ে ভ রন হরব। ওনাো এেন নাচেে বদরেরেন, 

কনফারেি হরব প ়েো কবোে, নেন আিাে অসুচবধা ভনই, আচি সোপচনত্ব কেরন 

োচজ হর ়ে কথাা চদর ়ে ভফরেচে। 

  

ইেফান িুে ঝুাঁচকর ়ে নীব্র স্বরে বেে, সযাে, আপচন োচজ হর ়ে ভগরেন  

  

েসুে সারহব চবচমিতন োরব বেরেন, জী। ভকন  

  

ইেফান বেে, ওোরন আপনাে  াও ়ো উচিন হরব না। এটা িুসেিানরদে স্বারথাযে 

পচেপন্থী। 

  

েসুে সারহব বেরেন, নাই নাচক  ভকন বরো ভনা  

  

ইেফান বেে, বেেরেে চবরুরদ্ধ এ আরন্দােন চহন্দুে আরন্দােন। িুসেিান-প্রধান 

একটা আোদা োজয ভপরে আিারদে োে হরব। িুসেিানো অরনক ভবচে িাকচে-বাকচে 
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পারব, আেও অরনক সুর াগ-সুচবধা পারব। ঢাকা হরব কযাচপটাে। হরব িারন কী, হর ়েই 

ভনা ভগরে! আবাে আিো দুই বাংোরক ভজা ়ো চদরন িাই না! 

  

েসুে সারহব সািানয ভহরস বেরেন, ‘পূবযবে ও আসাি’, এই চক একটা ননুন োরজযে 

উপ ুক্ত নাি হে  ভস োরজযে বাোচেো চনরজরদে কী বেরব, পূবয বাোচে ়ো  না চক 

বোচে-অসচি ়ো  

  

ইেফান বেে, সযাে, নারি কী আরস  া ়ে  অসচি ়োরদে িরধযও অরনক িুসেিান আরে। 

  

েেন বেে, আিো চহন্দু সিারজে প্রচনচনচধ নই। চহন্দু ভবচে িাকচে পারব, না িুসেিান 

ভবচে িাকচে পারব, না চনর ়ে আিো িাথাা  ািারন িাই না। আিারদে প্রশ্ন, ইংরেজ 

সেকাে জুেুি করে বাোচে জানটারক দুোগ করে চদরন িাইরেই আিো ভিরন ভনব 

ভকন  োসন কারজে সুচবরধে েুরনা ়ে এটা ভনা স্পিই নারদে ভেদনীচন, নাই না  

  

েসুে সারহব বেরেন, এই প্রথাি চহন্দু ও িুসেিানরদে সম্পকয চনর ়ে আরোিনা শুরু 

হর ়েরে। এে আরগ ভোোেুচে ভকউ এ চবষর ়ে কথাা বরেচন। এক চহরসরব োেই হর ়েরে। 

সম্পকযটা পচেষ্কাে হর ়ে ভগরে অরনক েুে ভবাঝাবুচঝ  ুরি ভ রন পারে। ইেফান, 

ভনািারকই প্রথাি চজরজ্ঞস কচে, নুচি চক বাোচে থাাকরন িাও, না শুধু িুসেিান থাাকরন 

িাও  

  

ইেফান বেে, দুরটাই! ইসোি আিাে পচবত্র ধিয, আিাে জীবন-িেি, ইহকাে-পেকাে 

ভসই ধরিযে সরে জচ ়েন। না সরত্ত্বও বাোচে থাাকরন ভনা আিাে বাধা ভনই! 

  

েসুে সারহব বেরেন, গু ! ইসোি হে ধিয, আে বাোচেত্ব হে একটা জানী ়েনাবাদ। 

এ দুরটা  চদ নুচি ভিরন নাও, না হরে িুসেিারনে িনন, চহন্দু-রবৌদ্ধ চিিানও বাোচে 

হরন পারে!  াে  াে ধিয আোদা থাাক, নবু সবাই চিরে বাোচে। এই চিচেন বাোচে 

জাচনে িরধয ভেদারেদ আনরে ভনা আিারদেই েচন! ইউনাইরট  উই িযাি, 

চ োইর   উই ফে! চঠক চক না  আচি চকেু গ্রারি গ্রারি  ুরে ভদরেচে। চহন্দুো চনরজরদে 
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বাোচে বরে, চকন্তু িুসেিানো চনরজরদে বরে শুধু িুসেিান! িুসেিানরদে িরধয 

জানী ়েনারবাধ জাগারন হরব, আিারদে োই-রবোদেরদে িরধয চগর ়ে নুচি এটা 

ভবাঝাবাে দাচ ়েত্ব নাও, না হরেই অরনক সিসযা চিরট  ারব! 

  

ইেফান বেে, সযাে, আপচন  া বেরেন, না হে নত্ত্বকথাা। বািরবে ভিহাো চেন্ন। 

ভেোপ ়ো ়ে চহন্দুো অরনক এচগর ়ে ভগরে, িাকচে-বাকচে অচধকাংে নাো দেে করে 

ভেরেরে। ভফাে েরন্ট সব জা ়েগা ়ে চহন্দু। এটা চক ভিরন ভনও ়ো ভ রন পারে  পৃথাক 

একটা োজয হরে িুসেিানো চেোে অরনক সুর াগ পারব, সব চদক ভথারকই এচগর ়ে 

 ারব। এ সুর াগ আিো ো ়েব ভকন  ইংরেজ করুক আে ভ -ই করুক, বেেে আিারদে 

পরে আেযীবাদ। আে একটা কথাা বো দেকাে, বাোচে িুসেিানোও জানী ়েনাে প্ররশ্ন 

শুধু বাোচে ন ়ে, সাো চবরশ্বে িুসেিানরদে সরেও  ুক্ত! 

  

েসুে সারহব বেরেন, এটাও ভনািাে নত্ত্বকথাা। আচি অরনক ভদে  ুরেচে। শুধু িুসেিান 

বরেই অনয িুসেিানো আিারদে করস্কৃ ভদ ়ে না। অবজ্ঞা করে। িরন করে, আিো োাঁচট 

িুসেিান না। বুরঝ ভদরো। চহন্দু চক চহন্দুে ওপে অনযািাে করে না  চহন্দুরদে িরধয কন 

জান-পান, কন ভোষি! ভনিচন িুসেিানও চক িুসেিানরক ভোষি করে না  

িুসেিারনে হারন িুসেিান েুন হ ়ে না  চস ়ো-সুচন্নরদে কী সাঙ্ঘাচনক ে ়োই আচি 

ভদরেচে! ওরে োই ভে, সব ভদরেই চকেু ভোক অনযরদে ভোষি করে ধনী হরন িা ়ে। 

পৃচথাবীরন দুচট িাত্র জান আরে, অনযািােী আে অনযািাচেন, না ভ  ধরিযেই ভহাক। আে 

একটা কথাা, এরদরে চহন্দুো চেো-দীো ়ে অরনকটা এচগর ়ে আরে চঠকই। ইংরেজো 

ভদেটা ভকর ়ে চনর ়েরে িুসেিানরদে হান ভথারক। নাই িুসেিানরদে সরন্দরহে িরে ভদরে 

দূরে সচের ়ে ভেরেরে, িুসেিানোও োচনকটা অচেিানেরে চফচেচে চেোবযবাা ভথারক 

িুে চফচের ়ে ভেরেরে। চহন্দুো সুর াগ ভপর ়েরে ভবচে। ভস জনয চহন্দুরদে ভদাষ চদর ়ে োে 

কী, নাো ভনা িুসেিানরদে বাধা ভদ ়েচন! দুই োইর ়েে িরধয এক োই  চদ পেীো ়ে 

পাে করে, আে এক োই ভফে করে, নারন চক বো  া ়ে ভ  অনয োইটাে জনয এই 

োই পাে কেরন পােে না  অচেিান েুরে এবাে প্রচনর াচগনা ়ে নারিা! অনযরক 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1243 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভদাষারোপ না করে চনরজ উপ ুক্ত হও। না চকেুটা শুরুও হর ়েরে, িুসেিানো ভেোপ ়ো 

চেেরে, জজ-িযাচজরিট হরে। 

  

ইেফান প্রকােয ভোরেে সরে বেে, একটা কথাা বেব সযাে, চকেু িরন কেরবন না  

 চদ গুিাচক হ ়ে িাপ কেরবন। আপচন চবোরন ভেোপ ়ো করেরেন, ভিি চবর ়ে করেরেন, 

বযাচেিাে চহরসরব সফে! আপচন অনয ভ -সব উাঁচকে-বযাচেিারেে সরে ভিোরিো 

করেন, নাো সবাই চহন্দু। োনাচপনা করেন সারহবরকনা ়ে, ইসোরিে েীচননীচন কনটা 

িারনন জাচন না। আপচন সাধােি িুসেিারনে িিযরবদনা বুঝরবন না। িুসচেি সিাজরক 

উন্নন কেরন ভগরে আিারদে এেন চবরেষ চবরেষ অচধকাে ভপরনই হরব। ভসইজনযই 

বেচে সযাে, ঢাকাে নবাব এই সব ব ়েকট-ফ ়েকরটে চবরুরদ্ধ িুসেিানরদে এককাট্টা 

হও ়োে ভ   াক চদর ়েরেন, নারন আিারদে সকরেেই োচিে হও ়ো উচিন। আপনাে 

িনন িানুষরক ভপরে আিারদে েচক্ত অরনক বা ়েরব। 
  

হা-হা করে ভহরস উরঠ েসুে সারহব বেরেন, নুচি ভ  আিাে নারি অরনক অচের াগ 

করে ভফেরে ভহ! চবরেরন ভেোপ ়ো করেচে, ভসটা ভনা ইসোরি চনচষদ্ধ ন ়ে, এেন 

আেও অরনরক  ারে। ভিি চবর ়ে করেচে বরট, চকন্তু নাে আরগ িার ়েে অনুিচন চনর ়েচে। 

িারক বরেচেোি, জননী, নুচি  চদ োচজ না হও, নরব এ চবর ়ে কেব না! চনচন আেযীবাদ 

করেচেরেন। আিাে স্ত্রী আিাে ধিয গ্রহি করেরেন, চনচন শুর ়োে-গরু চকেুই োন না। এ 

বাচ ়েরন ভগারিে িেই ভনই। আিো দুজরনে ভকউই সুো পান কচে না। আচি পাাঁিবাে 

নািাজ আদা ়ে কচে না বরট, সি ়ে পাই না, চকন্তু প্রচনচদন সকারে ও োচত্তরে দু’বাে 

অন্তন কচে। ভোজাে িারস ভোজা োচে, েরববোরনে োরন সাো োন ভকাোন পাঠ কচে। 

ভকাোন আিাে  নোচন িুো, ননোচন অরনরকেই ভনই। নরব আচি অনযরদে ভির ়ে 

িুসেিান কি কীরস  িুসেিারনে োে-িন্দ আিাে গার ়ে োগরব না  

  

েেন ও ভহরিে চদরক ভির ়ে চনচন চজরজ্ঞস কেরেন, আপনাো এরকবারে িুপ ভকন  
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ভহি বেে, আপচন পাক্কা বযাচেিারেে িনন ভ -োরব িািো পচেিােনা কেরেন, নারন 

আিো ভনা িুে েুেরনই পােচে না। 

  

েৃনয এরস িার ়েে সরে প্রিুে চবচস্কৃট, ভকক ও সরন্দে চদর ়ে ভগে। িার ়েে কারপ িুিুক 

চদর ়ে েসুে সারহব বেরেন, ভনািারক আে একটা কথাা বচে ইেফান। আিারক িাস 

হর ়েরকে জনয োরহাে থাাকরন হর ়েচেে। ভসোরন আিারদে অরনক োনদাচন োই 

ভবোদরেে সরে পচেি ়ে হর ়েচেে। চকন্তু চকেুরনই ভনিন অন্তেেনা হে না। ভকন জারনা  

ওো কথাা বরে ওরদে িানৃোষা ়ে, আচি উদুয চকেু চকেু জাচন বরট, চকন্তু আিাে িানৃোষা 

বাংো ভনা ওো ভবারঝ না! না ো ়ো চদরনে পে চদন কী চনর ়ে কথাা বেব  আিারদে, ধিয 

এক হরেও সব সি ়ে ভনা ধিয চনর ়ে কথাা বো  া ়ে না। ওো াানী ়ে চবষ ়ে চনর ়ে কথাা 

বরে,  া আচি বুচঝ না, ওরদে েচসকনা অনযেকি। দু িােোনা গজে শুনরন োে োরগ 

বরট, চকন্তু বাংো গান না শুনরে চক িন েরে  চদরনে পে চদন চক চবচে ়োচন-িুেগ িেল্লি 

োও ়ো  া ়ে  সাদা োন-িারেে ভঝারেে জনয িন আনিান করে। ভদরো, একটা জা ়েগাে 

োষা, োদয, ভপাোক, ভোকাাঁিাে, গান-বাজনা চনর ়ে একটা সংস্কৃৃচন গর ়ে ওরঠ। চেচেন-

অচেচেন, ধনী-দচেদ্র, সবাই চকেু না চকেু োরব ভসই সংস্কৃৃচনে িরধযই জীবন কাটারন 

পেন্দ করে। এই সংস্কৃৃচনে টান সব সি ়ে ভবাঝা  া ়ে না, চকন্তু এে ভজাে কি ন ়ে। 

োজনীচনে ভ াগ, ধরিযে ভ ারগে ভির ়েও সংস্কৃৃচনে ভ ারগে িূেয ভবচে, এটা আচি বুরঝচে। 

বাংোে এই সংস্কৃৃচনে িরধয আচি ভেদ  টারন িাই না, িুসেিান-চহন্দু সবাইরক 

চিচের ়েরে এই সংস্কৃৃচন। 

  

েেন ফস করে চজরজ্ঞস কেে, আপনাে স্ত্রীে সরে আপচন কী োষা ়ে কথাা বরেন?  

  

েসুে সারহব বেরেন, নাাঁরক বাংো চেচের ়ে চনর ়েচে। চনচন বাউে-ফচকেরদে িুরে বাংো 

গান শুনরন োেবারসন। চদচবয সজরন  াাঁটা চিচবর ়ে োন।  

  

ইেফান চজরজ্ঞস কেে, আপচন বচেোে কনফারেরি  ারবনই না হরে  
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েসুে সারহব বেরেন, কথাা চদর ়েচে, অবেযই  াব। শুধু কথাা ভদবাে জনয ন ়ে, ভনািারদে 

ঢাকাে নবাব সচেিুল্লাে সরে আচি গো ভিোরন পােব না। নারক আচি ভননা িরন কচে 

না। আচি িরন কচে, আিো সবাই বাংো িার ়েে সন্তান। চহন্দুরদে ভথারক চবচেন্ন হর ়ে 

আচি কূপিণু্ডক হর ়ে থাাকাে পেপানী নই। সুরে-দুুঃরে আিো এক সরে থাাকব। একবাে 

চবরেরদে ভিিা ভিরন চনরে নাে ভথারক শুরু হরব চবরিষ, নােপে চবরোধ, নােপে 

িাোিাচে, কাটাকাচট, েক্তপান, আগুন, দু’পেই েচনগ্রি হরব, নাে পচেিচন ভকাথাা ়ে 

আচি জাচন না। এই চহংসা-চবরিরষে বচে হরব অসংেয চনেীহ িানুষ। না, না, আচি ওসব 

োবরন পাচে না। আচি  নচদন ভবাঁরি থাাকব, বাোচেে জানী ়ে ঐরকযে ভিিা িাচের ়ে  াব! 

  

আেও চকেুেি পে ওো চবদা ়ে চনর ়ে বাইরে িরে এে।  

  

ইেফান ওষ্ঠ বি করে বেে, েেন। ভনাোই চজরন ভগচে! দরে ভপর ়ে ভগচে বযাচেিাে 

সারহবরক। 

  

েেন বেে, আিারদে ভনা চবরেষ চকেু বেরনই হে না! 

  

ভহি বেে, আপচন িহাোেরনে গল্প জারনন  কুরুরেরত্র  ুদ্ধ শুরু হবাে আরগ ,ীকৃষ্ণরক 

দরে পাবাে জনয ভকৌেব আে পাণ্ডব দু’পেই চগর ়েচেে। ,ীকৃষ্ণ দু’পরেেই আত্মী ়ে। 

চনচন নেন  ুচির ়েচেরেন, অজুযন চগর ়ে বসে নাাঁে পার ়েে কারে, আে োজাে অহংকারে 

দুর যাধন বরসচেে চে ়েরেে কারে। ভিাে ভিরে ,ীকৃষ্ণ প্রথাি অজুযনরকই ভদেরন ভপরেন, 

নাই নাে অনুরোধ আরগ শুনরেন। এোরনও নাই, আিো েসুে সারহবরক ভজাে কেরন 

আচসচন, শুধু নাাঁে িনািন ভোনাে জনয পার ়েে কারে বসরন ভির ়েচেোি। আপনাে ভজাে 

চেে অরনক ভবচে। 

  

ইেফান বেে, েসুে সারহবরক অনটা গুরুত্ব ভদরবন না। উচন নািী বযাচেিাে হরন 

পারেন, চকন্তু িুসেিানরদে িরধয ওাঁে ভনিন চকেু জনচপ্র ়েনা ভনই। ঢাকাে নবারবে কথাাই 

ভবচে ভোক িানরব। 
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সািরন দাাঁচ ়ের ়ে আরে ইেফারনে ননুন গাচ ়ে। ভস গাচ ়েে দেজা েুরে ইেফান বেে, 

আপনারদে ভকাথাাও ভপৌাঁরে ভদব  

  

ভহি বেে, না দেকাে ভনই, আিারদে ভিস কারেই। ভহাঁরট  াও ়ো  া ়ে। 

  

ইেফান নবু েেনরক বেে, েেন, নুই িে না আিাে সরে। আিাে বাচ ়েরন োও ়ো-

দাও ়ো কেচব। নােপে পুেরনা কারেে গল্প হরব। 

  

েেন বেে, ভনাে সরে ভগরে িন্দ হন না, োও ়োটা োেই জুটন। চকন্তু িুেচকে হর ়েরে 

কী জাচনস, আিো একটা পচত্রকা বাে কেচে, ভসই বযাপারে দুপুরে একটা  রো ়ো চিচটং 

আরে। আে একচদন  াব। কােই ভ রন পাচে। 

  

ইেফান চজরজ্ঞস কেে, কী পচত্রকা  

  

েেন বেে, বাংো পচত্রকা, নাি োো হর ়েরে ‘ ুগান্তে’। অরনরক চিরে কো হরে। 

  

ইেফান বেে, হাঁ, আিারদে িুসেিানরদে োে পচত্রকা ভনই। একটা বাে কেরন হরব। 

  

এচগর ়ে এরস েেরনে কাাঁরধ িাপ ়ে ভিরে, দাচ ়েে ফাাঁক চদর ়ে ভহরস ইেফান বেে, ভনাো 

 নই ভিিা কচেস, চজনরন পােচব না। বাংো একবাে োগ হর ়ে ভগরে, আে ভকানওচদনও 

ভজা ়ো োগরব না। ফাটা বাাঁচে ভজা ়ো চদরেও আে চঠক সুরে বারজ না! 

৭৯. চিিাে ো ়েে েুেনা ভথারক 

বচেোরেে চদরক 

একটা ব ়ে চিিাে ো ়েে েুেনা ভথারক বচেোরেে চদরক। সাধােি  াত্রীবাহী চিিাে ন ়ে, 

এে পুরোটাই ো ়ো ভনও ়ো হর ়েরে ভদেকিযীরদে জনয। ওপরেে ভ রকে এক পারে 
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দাাঁচ ়ের ়ে আরেন সুরেন্দ্রনাথা, চবচপনিন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধযা ়ে, েূরপন্দ্রনাথা বসু, িচনোে 

ভ াষ, কৃষ্ণকুিাে চিত্র প্রিুে প্রবীি ভননাো এবং সস্ত্রীক আবদুে েসুে ও আবদুে হাচেি 

গজনচে। আে এক চদরক ভেরেরোাঁকোে দে, নারদে িরধয চিরে আরে বােীন্দ্রকুিাে, 

ভহিিন্দ্র, েেন, উরপন, নরেন ভগাাঁসাই, সরনযন, কানাই এবং অেচবন্দ ভ াষ। 

  

চিিােচট  াত্রা শুরু কোে সি ়ে নীে ভথারক হাজাে হাজাে ভোক নুিুে করি বরন্দিানেি 

ধ্বচন চদর ়ে সংবধযনা জাচনর ়েরে। এে আরগ আেও ভনা কন সো-সচিচন হর ়েরে, চকন্তু 

সকরেেই ভকন ভ ন ধােিা হর ়ে ভগরে ভ , বচেোরেে সো ়ে একটা দারুি চকেু  টরব। 

সাধােি িানুষও এিন উিীপনা ভদোরে, ভ ন এটা  ুদ্ধ াত্রা, স্বরদচে বাবুরদে সরে 

এবাে সোসচে ে ়োই বাাঁধরব ইংরেজ সেকারেে। 

  

কিরত্রে ভেষ, এে িরধয ভবে গেি পর ়ে ভগরেও সকােরবোে বানারস ভনিন নাপ ভনই। 

ধান কাটা হর ়ে ভগরে, নদীে দু’পারেে িাঠ শুষ্ক, রুে। িাে ধো ভনৌরকাগুরো চিিারেে 

ভোাঁ শুরন এরি সরে  ারে পার ়েে চদরক, উর ়ে  ারে বরকে ঝাাঁক। নদীরন ভদো  ারে 

শুশুক, িারঝ িারঝ িে ভথারক সেসে করে ভনরি  ারে কুচিে। 

  

চিিাে আোইপুে ভিেরন ভপৌাঁেরনই ভদো ভগে ভ , ভসোরনও অেযথাযনা জানাবাে জনয 

অরপো কেরে এক চবোে জননা। কী করে আরগ ভথারক েবে েরট ভগে! েে কেরন 

ভদো ভগে, জননাে িরধয ের ়েরে অরনক িাষা-েুরষা, ভজরে। োত্ররদে সরে গো চিচের ়ে 

নাোও বরন্দিানেি ধ্বচন চদরে। নািানাচি কেরে অল্পবর ়েসীো! োে কাপ ়ে চদর ়ে 

নাো পনাকা বাচনর ়েরে। ভকউ ভকউ োচঠে নো ়ে োে গািো ভবাঁরধ পনাকা করে 

চনর ়েরে। োেনবাসীে ভকানও পনাকা ভনই। কী করে এো োে েংটা ভবরে চনে  ভ ন 

েক্ত ঝোরনাে জনয সবাই প্রস্তুন হরে। 

  

বােীন বেে, ভদরো ভদরো, ভজরেো ভনৌরকা ়ে জাে গুচটর ়ে ভেরে ভদৌর ়ে আসরে 

চিিাে াটা ়ে আে বরন্দিানেি বরে ভিাঁিারে। ওো চক বরন্দিানেি কথাাটাে িারন 

জারন  
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ভহি বেে, িারন না জানরেও ধ্বচনটা কারন োে ভোনা ়ে। ওো িরন্ত্রে িনন একটা চকেু 

ভপর ়ে ভগরে। 

  

েেন বেে, হঠাৎ বরন্দিানেি ধ্বচনটা কী করে সাো ভদরে েচ ়ের ়ে ভগে  বচিিবাবু 

 েন গানটা চেরেচেরেন, নেন ভবাধহ ়ে চনচন স্বরপ্নও োরবনচন ভ , এই েরব্দে এেকি 

বযবহাে হরব! 

  

বােীন বেে, বরন্দিানেি ধ্বচনটা ে ়োরন ভবচে সাহা য কেরে ভনা ইংরেজ সেকাে! 

নাো চনচষদ্ধ। করেরে বরেই ভোরক এেন ভবচে ভবচে বেরে! 

  

ভহি বেে, এবারে কােী কংরগ্ররসও অরনরক নাচক বরন্দিানেি ধ্বচন চদর ়েরে। 

অবাোচেরদে িরধযও এটা েচ ়ের ়ে  ারে। 

  

েেন বেে, একটা বযাপাে আিাে আি য োগরে। সেকাে চনরষধ করেরে ভজরনও 

সাধােি িানুষ এই ধ্বচন চদরন সাহস পারে কী করে  সাধােি িানুষ সেকােরক ে ়ে-

েচক্ত করে। এে আরগ ভকউ চক কেনও ভদরেরে ভ , এ ভদরেে সাধােি িানুষ প্রকারেয 

সেকাচে চনরষধ অগ্রাহয কেরে  

  

ভহি বেে, একটা ননুন আরো ফুরটরে, িানুরষে ে ়ে োেরে। এইোন ভথারকই আইন 

অিানয শুরু হরব! 

  

সরনযন বেে, ভননাো চকন্তু এেনও আইন অিারনযে পরথা ভ রন িান না! 

  

ভহি অবজ্ঞাে সরে বেে, ভননা  ভসেকি ভননা ভক আরে,  াে কথাা সবাই শুনরব  এক 

এক জন এক এক েকি কথাা বরে! 

  

এক পারে দাাঁচ ়ের ়ে চনুঃেরব্দ চসগারেট টানরেন অেচবন্দ। এে আরগ চনচন কেকানা ও 

ভদও ে  ুরে ভগরেন, চকন্তু গ্রাি বাংো সম্পরকয নাাঁে ভকানও অচেজ্ঞনা ভনই। এিন দৃেয 

চনচন আরগ ভদরেনচন। এন জে, িনুচদযরক জে! একটাে পে একটা নদী এরস চিেরে। 
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 ারট  ারট িান কেরে কন নােী-পুরুষ, সবাই বাংো ়ে কথাা বরে। িারঝ িারঝ ভিারে 

পর ়ে িচন্দে-িসচজরদে িূ ়ো। অপূবয এক োে োগা ়ে নাাঁে িন েরে আরে। 

  

চিিােচট ভ োরন ভ োরন থাািরে, সবযত্রই একই দৃেয। বহ িানুষ জর ়ো হর ়ে বরন্দিানেি 

ধ্বচন চদর ়ে সহিচিযনা জানারে এই চিিারেে  াত্রীরদে সরে। 

  

আবদুে েসুে পা ়েিাচে কেরন কেরন িরে এরসরেন ভ রকে অনয প্রারন্ত। ভহি এবং 

েেন সসম্ভ্ররি নাাঁরক অচেবাদন জানাে। েসুে সারহব অেচবন্দে চদরক নাচকর ়ে থািরক 

ভগরেন। পার ়ে পার ়ে এচগর ়ে এরস বেরেন, িাপ কেরবন, আিাে েুে হরন পারে, চকন্তু 

আপনাে সরে আিাে এক পূবয-পচেচিনে েুব চিে আরে। আপচন…আপচন এ ভ াষ  
  

অেচবন্দও কুচিন করে কর ়েক িুহূনয ভির ়ে ভথারক বেরেন, েসে  

  

েসুে সারহব বেরেন, নরব চঠকই ধরেচে। অেচবন্দ, নুই  

  

দুই বনু্ধরন আচেেনাবদ্ধ হরেন। 
  

চবরেরন এাঁো দুজন চেরেন সহপাঠী। এরকবারে একই বর ়েসী। ভদরে চফরে আসাে পে 

আে পেস্পরেে ভ াগার াগ চেে না। 

  

প্রাথাচিক উোরসে পে েসুে বেরেন, কনকাে পে ভদো। এেন কী কেচেস নুই  আই 

চস এস নন ভেষ প যন্ত চদচে না। চিত্তেঞ্জন দারেে সরে িারঝ িারঝ ভদো হ ়ে, নারক 

ভনাে কথাা চজরজ্ঞস করেচে, ভস-ও চঠক বেরন পারে না। 

  

অেচবন্দ বেরেন, আচি ভ  থাাচক অরনক দূরে, বরোদা ়ে। চবরেরনে ভকানও বনু্ধে সরেই 

চবরেষ ভ াগার াগ ভনই। বাংো ়ে েুব কি আসা হ ়ে।  

  

েসুে চজরজ্ঞস কেরেন, বরোদা ়ে কী কেচেস  বযাচেিাচে  
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অেচবন্দ ভহরস বেরেন, না। ওোনকাে োজ করেরজ ইংচেচজ প ়োই। নুই বোবেই 

বক্তৃনা ়ে নুরো ়ে চেচে, চবরেন থাাকরনই বুরঝচেোি, নুই সফে বযাচেিাে হচব। নাই-ই 

হর ়েচেস চনি ়েই। আচি ওসব চঠক পাচে না। 

  

েসুে বেরেন, নুই ভনা চেচে কচব। এেনও কচবনা চেচেস  দাাঁ ়ো, দাাঁ ়ো, িরন প ়েরে, 

একটা কথাা! এোরন জানী ়ে চবশ্বচবদযাে ়ে ভোোে কথাাবানযা িেরে জাচনস ভনা  প্রা ়ে 

পাকা হর ়ে ভগরে। ব ়ে ব ়ে ভননাো আোপ-আরোিনা কেরেন ভ , ভসই জানী ়ে 

চবশ্বচবদযাের ়েে অধযে ভক হরবন  একবাে চিিাে ভ াষ বরে একজরনে নাি উরঠচেে, 

ভসই ভ াষ না হরে নুই  অবেয বরোদা ়ে নুই চনি ়েই অরনক ভবনন পাস, এোরন ভনা 

সািানয ভটারকন িাচনে ভবচে চদরন পােরব না। নুই চক োচজ হচব  

  

অেচবন্দ বেরেন, বরোদা ়ে আে আিাে োে োগরে না! এন ব ়ে ঝ ়ে উরঠরে বাংো ়ে, 

আচি চক আে এেন অন দরে বরস থাাকরন পাচে  

  

বসুে বেরেন, নুই বচেোরেে সো ়ে ভ াগ চদরন  াচেে, এ কথাাও ভকউ আিারক 

জানা ়েচন। 

  

অেচবন্দ বেরেন, জানাবাে ভনা চকেু ভনই। আচি শুধু ভদেরন  াচে।  

  

েসুে বেরেন, সুরেনবাবু, চবচপনবাবুরদে সরে নাে পচেি ়ে আরে  িে িে ওচদরক িে। 

  

েসুে অেচবন্দরক ভটরন চনর ়ে ভগরেন। 

  

 থাাসির ়ে চিিােচট ভপৌাঁেে বচেোে েহরে। এোরনও চিিাে াটা ়ে এরস দাাঁচ ়ের ়ে আরে 

অগিয িানুষ। চকন্তু এোরন একচট চবচিত্র বযাপাে  টে! চিিাে ভথারক সবাই ভিাঁচির ়ে 

উঠে, বরন্দিানেি। চকন্তু ওচদক ভক ভকানও প্রচনধ্বচন এে না। সবাই চনুঃেব্দ। ভ ন 

িুরে কুেুপ এাঁরট আরে। 
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এে আরগ সব জা ়েগা ়ে িানুষ এন উিীপনা ভদচের ়েরে, অথাি বচেোরে ভকানও সা ়োেব্দ 

ভনই  নরব চক বচেোরেে িানুষ এোরন সো কোে চবরোধী  চকন্তু এ ভ  অচবশ্বাসয! 

  

সিি পূবয বাংোে িরধয বচেোে ভজো এক চবরেষ বযচনিি। অনযানয অরনক জা ়েগা ়ে 

ঢাকাে নবারবে চনরদযরে ব ়েকট োো হর ়েরে, ব ়েকরটে ভস্বোরকাঁরদে সরে সং ষয 

হর ়েরে, বেেরেে সপরে ভজাে প্রিাে িাোরনা হর ়েরে। চহন্দু-িুসেিারনে িনচবরোধ 

প্রকট হও ়ো ়ে ভোটোরটা দাো-হাোিাও হর ়েরে কর ়েক জা ়েগা ়ে। ঢাকাে নবাব বাংো 

োষাে ঐরকযে দাচব নসযাৎ করে চদর ়েরেন, বাংো োষা চনর ়ে নাাঁে ভকানও িাথাাবযথাা 

ভনই, চনচন উরস্কৃ চদর ়েরেন ধিযী ়ে অগ্রাচধকারেে প্রশ্ন : একিাত্র বচেোে ভজোরনই সফে 

হরন পারেচন নাে দেবে। নাাঁে কােি, বচেোরেে অপ্রচনিন্দ্বী ভননা অচশ্বনীকুিাে দত্ত। 

চনচন িুসেিান-চহন্দুে কারে সিান জনচপ্র ়ে। দুচেযে-িহািােীে সি ়ে চনচন ভক চহন্দু, ভক 

িুসেিান না চবিাে করেন না, চনচন আনযরদে বুক চদর ়ে ভসবা করেন। চবপরদ প ়েরে 

ভ -রকউ এরস নাাঁে কারে সাহা য পা ়ে। ভোরকে িুরে িুরে নাাঁে  াকনাি শুধু বাবু। এই 

বাবু  া বেরবন, প্ররনযরক না ভিরন ভনরব! অচশ্বনীকুিাে চবচেচন দ্রবয বজযরনে  াক 

চদর ়েরেন, এই ভজো ়ে এই সব চজচনরসে সব ভদাকান বন্ধ হর ়ে ভগরে। ভকউ ভকানও 

চবচেচন চজচনস ভোাঁরব না। ভকউ চবচেচন কাপ ়ে পেরে নাে ভধাপা-নাচপন বন্ধ। এক বৃদ্ধ 

িুসেিান অচশ্বনীকুিারেে কারে এরস কাাঁিুিািু গো ়ে বরেচেে, বাবু, আিাে বাচ ়েরন 

একটা চবচেচন আি ়োে গাে আরে, ভসটারক ভকরট ভফেব  অচশ্বনীকুিাে হাসরন হাসরন 

বরেচেরেন, নারে না, নারি চবচেচন আি ়ো হরেও ভসটা ভনা ভদরেে িাচটরনই 

গচজর ়েরে! এ ভদরেে িাচটরন  া উৎপন্ন হরব, সবই স্বরদচে! 

  

অচশ্বনীকুিােরক চটট কোে জনয নবারবে পে ভথারক এবং সেকারেে পে ভথারক কি 

ভিিা কো হ ়েচন। নবারবে অনুগন ভিাল্লাো এরস প্রিাে কেরন োগে, চহন্দুরদে এই 

আরন্দােরন িুসেিানরদে ভ াগদান ধিযচবরুদ্ধ। চহন্দুে সরে িুসেিানরদে চিে ভকাথাা ়ে  

আিো পচিি চদক িুে করে নািাজ পচ ়ে, চহন্দু সন্ধযাপূজা করে পুব চদরক িুে চফচের ়ে। 
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আিো কোপানাে ভ  চপরঠ োন োই, চহন্দু নাে উরো চপরঠ ো ়ে। চহন্দু কাোরকাাঁিা 

চদর ়ে ধুচন পরে, আিো েুচে। আিো বচে পাচন, চহন্দু বরে জে।  

  

সাধােি িুসেিান না শুরন বোবচে করে, িারঠ ভ  ধান ফরে, চহন্দুও নাে োন ো ়ে, 

িুসেিানও ো ়ে। একই গরুে দুধ চহন্দুও ো ়ে, িুসেিানও ো ়ে। নদীরন িাে ধো হরে 

চহন্দু-িুসেিান এরস ভকরন। একই োিা ধরে সবাই হাাঁরট। বনযাে সি ়ে একই জা ়েগা ়ে 

সবাই আ, ়ে ভন ়ে। এনকাে সবাই পাোপাচে ভথারকরে, কেনও ঝগ ়ো হর ়েরে, কেনও 

োব হর ়েরে, সুরে- দুুঃরে একই জীবনধাো ়ে অংেীদাে, হঠাৎ এ কী ননুন কথাা শুরু হে  

অরনক সি ়ে চহন্দুোও পাচন বরে, আিোও জে বচে, নরব েচন কী আরে  

  

নবারবে আরদরে ভজাে করে চবচেচন চজচনসপরত্রে চবচিে জনয হাট ভোো হে। 

অচশ্বনীকুিারেে চনরদযরে স্বরদচে চজচনরসে হাট বসে নদীে অনয পারে। ভকানও েরিে 

নবারবে হারট  া ়ে না। চবচেচন বস্ত্র  াো আিদাচন করেরে, নারদে এক বেরেই েচন 

হে চনন ভকাচট টাকা। বচেোরে বাহান্নটা িরদে ভদাকারনে িরধয পিােটাই বন্ধ হর ়ে 

ভগরে। 

  

এবাে ভজােজবেদচি শুরু হে সেকাে পে ভথারক। ননুন োজয পূবয  বাংো ও আসাি-

এে গেনযে সযাে বযািচফে ফুোে। চনচন প্রকারেযই িুসেিানরদে চদরক একরদেদচেযনা 

ভদচের ়েরেন। েচসকনাে েরে চনচন বরেরেন, অরনক ভোরকে ভ িন দুরটা বউ থাারক, 

আিােও ভসই অবাা। এক বউ োে বযবহাে না কেরে অনয পরেে চদরক আিারক ঢরে 

প ়েরনই হরব! 

  

ভসই দুর ়োোচন চহন্দুরদে করঠােোরব োর ়েিা কোে জনয চনচন নাচির ়েরেন ভগাো 

বাচহনী। নাো শুধু চনরদযে িানরন জারন, িা ়ো-দ ়োে ধাে ধারে না। ব ়েকট সিথাযকরদে 

ওপে িেে ভবন, োচঠ। সেকাে ভথারক ননুন বাজাে বাচনর ়ে, আরো চদর ়ে সাচজর ়ে, 

সানাই বাচজর ়ে েরিে  াকা হরন োগে। নবু সব ভোাঁ-োাঁ। ভসোরন িাচে ওর ়ে, একটাও 
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িানুষ  া ়ে না। সেকাে ে ়ে ভদো ়ে, আে অচশ্বনীকুিারেে প্রচন ের ়েরে সাধােি িানুরষে 

োেবাসাে টান। ের ়েে ভির ়েও োেবাসাে ভজাে ভবচে! 

  

বচেোরে এই সিারবরেে প্রস্তুচন িেরে িাে-পাাঁি িাস ধরে। সাো বাংো ভথারক কর ়েক 

হাজাে প্রচনচনচধ আসরব, অচশ্বনীকুিারেে করেরজে বহ োত্র ভস্বোরসবক হর ়ে োটাোটচন 

কেরে, কনচে হর ়েরে চবোে িণ্ডপ। আরগই জানারনা হর ়েচেে ভ , কেকানা ভথারক আগন 

ভননারদে েুব ধুিধারিে সরে চিচেে করে চনর ়ে  াও ়ো হরব অচনচথা েবরন। হঠাৎ কী 

এিন হে, ভকউ অেযথাযনা জানারে না। এোরন সবাই ভ ন ভোকসো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে আরে। 

  

চিিাে ভথারক বােীন-রহিরদে দে চিৎকাে করে বেে, বরন্দিানেি! বরো োই 

বরন্দিানেি! 

  

নবু নীে ভথারক সা ়ো এে না। এবাে ভদো ভগে, চপেরন দাাঁচ ়ের ়ে আরে ভগাো 

পুচেেবাচহনী। 

  

না হরে চক চিিাে ভথারক নািা চঠক হরব  সবাই জারন ভ , অচশ্বনী দত্ত অকুরনাে ়ে, 

চনচনও চক পুচেেরক ে ়ে ভপরেন  না হরে চক সরিেন বাচনে হর ়ে ভগরে  

  

চের ়েে িরধয ভদো  ারে অচশ্বনী দত্তরক, ধুচন আে ফনু ়ো পো ভোগা-পানো িানুষ। 

চনচন হান নুরে কী ভ ন বেরেন, ভোনা  ারে না। 

  

অনযরদে আপানন চিিারেই থাাকরন বরে সুরেন্দ্রনাথা, চবচপনিন্দ্র আে কৃষ্ণকুিাে চিত্র–

এই চননজন নািরেন। এচগর ়ে এরস নাাঁরদে উষ্ণোরব আচেেন কেরেন অচশ্বনী দত্ত। 

  

সুরেন্দ্রনাথা চজরজ্ঞস কেরেন, কী বযাপাে, অচশ্বনীবাবু  সবাই এরকবারে িুপিাপ। 

  

জননাে চদরক নাচকর ়ে ভদেরেন, শুধুই চনুঃেব্দ ন ়ে, ভোরকো গম্ভীে, চবেক্ত এবং ভ ন 

েুি। 
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অচশ্বনী দত্ত থুানচন িুেরকারন িুেরকারন বেরেন, একটা িুেচকে হর ়ে ভগরে, িযাচজরিট 

ইিােসান সারহরবে কারে আচি কথাা চদর ়েচে, এোরন ভিাঁিারিচি কো  ারব না, আে 

আপনারদে চনর ়ে ভোো াত্রা ়ে বরন্দিানেি ধ্বচনও ভদও ়ো  ারব না। 

  

চবচপনিন্দ্র সচবমিতর ়ে বেরেন, ভস কী! আপচন…আপচন এেকি কথাা চদরেন ভকন  
  

অচশ্বনী দত্ত বেরেন, না হরে ভ  সরিেনই বন্ধ হর ়ে  া ়ে। িযাচজরিট সারহব সরিেরনে 

অনুিচনই চদর ়েরেন এই েরনয। এোন ভথারক িণ্ডরপ  াও ়ো প যন্ত ভোগান ভদও ়ো বন্ধ 

োেরন হরব। ভবচে দূরেে োিা ন ়ে। 

  

অচশ্বনী দত্ত সুরেন্দ্রনারথাে হান জচ ়ের ়ে ধরে বেরেন, শুধু এইটুকু ভিরন চনন। 

  

সুরেন্দ্রনাথা বেরেন, অগনযা নাই-ই কো  াক। 

  

কৃষ্ণকুিাে সরে সরে বেরেন, না! বচেোরেে িাচটরন পা চদর ়েই আিো পুচেরেে ের ়ে 

কাাঁিুিািু হর ়ে থাাকব  ভোরক আিারদে কাপুরুষ োবরব! 
  

চবচপনিন্দ্র িাথাা না ়েরেন, চনচনও কৃষ্ণকুিােরক সিথাযন করেন।  

  

অচশ্বনী দত্ত বেরেন, না হরে ভ  সব আর ়োজন পণ্ড হর ়ে  া ়ে। ওো সরিেন িাোরন 

ভদরব না। 

  

একটুেি নকযচবনকয িেে। সরিেন বন্ধ হর ়ে  াক, এটা ভকউ িা ়ে না। ভেষ প যন্ত চঠক 

হে, এেন ভথারকই পুচেরেে সরে সং রষয চগর ়ে কাজ ভনই। নরব এোন ভথারক 

ভোো াত্রাও হরব না। চনুঃেব্দ ভোো াত্রা িারনই পোজ ়ে, নাে বদরে প্রচনচনচধো চিিাে 

ভথারক ভনরি  াে  াে চনচদযি বাসাারনে চদরক িরে  াক।  

  

অচশ্বনী দত্ত বেরেন, সোপচনে জনয িাে ভ া ়োে গাচ ়ে সাচজর ়ে ভেরেচেোি! না হরে 

ভোো াত্রা হরব আগািী কাে। 
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সুরেন্দ্রনাথা চিিারে চফরে এরস সকেরক ভবাঝারন োগরেন। োরগ গজোরন োগরেন 

কৃষ্ণকুিাে ও আেও কর ়েকজন, ভোাঁকোো হাসাহাচস কেরন োগে দূরে দাাঁচ ়ের ়ে। 

  

পেচদন সরিেরনে উরিাধন। করেজ প্রােরি চবোে িযাোপ বাাঁধা হর ়েরে, ভোট ভোট 

বােরকো প্ররবেিারেে কারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে ফুরেে  াচে চনর ়ে। িাননী ়ে অচনচথারদে 

িাথাা ়ে পুষ্পবষযি হরব। কারেে একচট বাচ ়েে োদ ভথারক িচহোো কেরবন েঙ্খধ্বচন। 

  

োজাবাহাদুরেে হারেচে ভথারক শুরু হরব ভোো াত্রা। এরকবারে পুরোোরগ িাে ভ া ়োে 

গাচ ়েরন বরসরেন িূে সোপচন আবদুে েসুে ও নাাঁে স্ত্রী, চপেরন পদব্ররজ আসরেন 

সুরেন্দ্রনাথা-চবচপনিন্দ্র ও অনযানয জানী ়ে ভননৃবৃন্দ, নােপে অনযানয প্রচনচনচধ ও োত্রো।  

  

সকরে একসরে বরন্দিানেি ধ্বচন চদরনই ভ া ়ো েুচটর ়ে ভকম্প নারি একজন পুচেে 

সারজযন এরস বেে, বন্ধ করো, বন্ধ করো, ওই বযারিিাটাোি িেরব না! 

  

অচশ্বনীকুিাে এচগর ়ে এরস বেরেন, ভস কী কথাা! িযাচজরট্রেরট সারহরবে সরে আিাে িুচক্ত 

হর ়েচেে, চিিাে াটা ়ে আিো ভোগান চদর ়ে অেযথাযনা জানারন পােব না। ভস কথাা আিো 

ভেরেচে। আজ ভকন চনরষধ কেরেন  

  

ভকম্প বেে, ওসব জাচন না। োিা ়ে ওই ভোগান ভদও ়ো  ারব না। এই সাকুযোে ভনা 

জাচে ের ়েরেই! ভনািো ভোগান চদরে আচি চিচেে বন্ধ করে চদরন বাধয হব।  

  

কৃষ্ণকুিাে ভিাঁচির ়ে বেরেন, না হরে দেকাে ভনই। সরিেন বন্ধ হ ়ে ভনাক। আিো 

বরন্দিানেি বরে ভজরে  াব! 

  

সুরেন্দ্রনাথা হান নুরে বেরেন, দাাঁ ়োন, দাাঁ ়োন, অন িাথাা গেি কেরেন ভকন  পুচেে 

সারহবরক আচি চজরজ্ঞস কেচে, আিারদে সরিেরনে সি ়ে, ভ ো জা ়েগা ়ে আিো 

বরন্দিানেি বেরন পােব ভনা  

  

ভকম্প বেে, ভসোরন আপনাো  া েুচে করুন। োিা ়ে ওসব ভিল্লারিচল্ল িেরব না। 
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সুরেন্দ্রনাথা বেরেন, চঠক আরে। োিা ়ে বরন্দিানেি বন্ধ থাাক, নাে বদরে গান িেুক। 

গান সম্পরকয ভকানও সাকুযোে ভনই। 

  

িােি কচব িুকুন্দ দাস ের ়েরেন গারনে দরে। চনচন উদাত্ত গো ়ে গান ধেরেন : 

  

আিো ভনহান গচেব 

আিো ভনহান ভোট 

নব আচে চত্রে ভকাচট–ভজরগ ওরঠা! 

জুর ়ে ভদ  রে নাাঁন 

সাজা ভদাকান 

চবরদরে ভ ন না  া ়ে োই 

ভগাোে ধান! 

  

ভোো াত্রাচট সরবিাত্র এরগারন শুরু করেরে, অিচন পারেে একচট বাচ ়ে ভথারক হইহই 

করে ভবচের ়ে এে বােীন, ভহি, উরপন, েেরনে দে। নাো োফারন োফারন 

বরন্দিানেি ধ্বচন চদর ়ে নািরন োগে। অনযরদে চদরক নাচকর ়ে বেে, বেে োই 

বরন্দিানেি!  চদ বাোচেে বুরকে পাটা থাারক, নরব গো ভের ়ে ভহাঁরক বেে, 

বরন্দিানেি! 

  

প্রথারি নারদে সরে ভ াগ চদে অযাচন্ট সাকুযোে সচিচনে সদসযো। নােপে ভ ন 

দাবানরেে িনন েচ ়ের ়ে ভগে বরন্দিানেি ধ্বচন। চিচেরেে সকরে একর ারগ 

বরন্দিানেি বরে চিৎকাে কেরন কেরন বানাস কাাঁচপর ়ে চদে। আে পুচেরেে চনরষধ 

ভকউ িানরব না। 

  

কর ়েক চিচনরটে িরধয েুরট এে ভগাোবাচহনী। চনিযিোরব োচঠ িাোরন োগে চনচবযিারে। 

নােপে এে অশ্বারোহী বাচহনী। সাধােি িানুষ ভ ন উন্মাদ হর ়ে ভগরে, এন পুচেে 

ভদরেও নাো থাারি না, িাে ভের ়েও নাো ধ্বচন চদরে।  
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ভস্বোরসবকো প্রথারি ব ়ে ব ়ে ভননারদে সচের ়ে চনর ়ে ভগে চনোপদ দূেরত্ব। চকেুেি 

পরেই নাাঁো আবাে চফরে এরেন, জনসাধােি ভথারক নাো চবচেন্ন হরন িান না। নাাঁোও 

পুচেরেে োচঠ অগ্রাহয কেরন িান। ভকউ ভকউ আহন হরেন, কর ়েকজন অজ্ঞান হর ়ে 

পর ়ে ভগরেন িাচটরন। 

  

বােীন, ভহি, েেরনে দে পুচেরেে সরে ইাঁদুে-চব ়োে ভেো ভেেরে। পুচেে না ়ো করে 

এরে নাো ভদৌর ়ে পাোরে কাোকাচে গচেে িরধয, আবাে অনয গচে চদর ়ে চফরে এরস 

প্রবেোরব বরন্দিানেি বরে পুচেেরক ভেপারে। ভকউ ভকউ আ ়োে ভথারক ইিক বষযি 

কেরে পুচেরেে ওপে। 

  

এক জা ়েগা ়ে একচট  ুবকরক চ রে ভফরেরে চনন-িােজন ভগাো, সবাই চিরে নারক 

প্রহাে কেরে, নাে িাথাা ভফরট েক্ত গ ়োরে। দূে ভথারক একজন ভকউ ভিাঁচির ়ে উঠে, 

িরনােঞ্জনবাবুে ভেরেরক ভিরে ভফেে! নেন অরনরকই চিনরন পােে, ওই  ুবকচট 

চবচেি ভননা িরনােঞ্জন গুহঠাকুেনাে পুত্র চিত্তেঞ্জন। ভসও অযাচন্ট সাকুযোে ভসাসাইচটে 

সদসয, বরন্দিানেি ধ্বচন চকেুরনই ো ়েরব না বরে প্রচনজ্ঞা করেরে। িাে ভেরন ভেরনও 

ভস গো ফাচটর ়ে বরন্দিানেি বরে  ারে। একসি ়ে ভস বাাঁিবাে জনয পারেে পুকুরে 

ঝাাঁচপর ়ে প ়েে। নারনও চনিাে ভনই, একজন ভগাোও সরে সরে পুকুরে ভনরি পর ়ে োচঠ 

িাোরন োগে নাে সবযারে। 

  

েন েন ভোরকে ভিারেে সািরন এই  টনা  টরে। 

  

দূরেে জননা ভথারক েুরট ভবচের ়ে এে একজন অরিনা  ুবক। নাে হারন একটা বাাঁে। ভস 

ভিাঁচির ়ে বেে, বাোচে চক িরে ভগরে  আিারদেই একজন সাথাীরক পুচেে িােরে, আিো 

িুপ করে ভদেব  বাোচে এন কাপুরুষ  আজ ওই োো পুচেরেেই একচদন চক আিােই 

একচদন। 
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বােীন আে ভহি োচফর ়ে এরস ভসই  ুবকচটরক দু’চদরক ভিরপ ধরে বেে, কেরেন কী  

পুচেেরক িােরে ভ  আপনারক এোরনই ভেষ করে ভদরব। 

  

নাো টানরন টানরন  ুবকচটরক সচের ়ে আনে। 

  

পুচেেরক িােরে কী হ ়ে, না েেরনে ভির ়ে ভবচে ভকউ জারন না। পু চেেরক একটা িাত্র 

 ুচষ ভিরেচেে বরে নারক চনদারুি অনযািাে সইরন হর ়েরে, ভজে োটরন হর ়েরে ভদ ়ে 

বেে।  

  

চকন্তু পুকুেটাে চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন ভস চনরজই িিে হর ়ে উঠে। চিত্তেঞ্জন 

িাে ভেরন ভেরন অবে হর ়ে  ারে, গোে আও ়োজ হর ়ে ভগরে েীি। এবাে ভ  ভেরেচট 

জরে  ুরবই িাো  ারব। পুকুরেে পার ়ে এন পুচেে দাাঁচ ়ের ়ে আরে ভ , ভকউ ওচদরক 

ভ রন সাহস পারে না। 

  

েেন নীেরবরগ েুরট ভসই পুচেেরদে ভেদ করে ঝাাঁচপর ়ে প ়েে জরে। চিত্তেঞ্জন  ুরব 

 াবাে চঠক আরগে িুহূরনয নাে জািাে কোে ধরে ভটরন নুেে। েেরনে কাাঁরধ পুচেরেে 

োচঠে একটা বাচ ়ে প ়েে, েেন গ্রাহয কেে না, চিত্তেঞ্জনরক চনর ়ে ভস সাাঁনোরন োগে 

পুকুরেে অনয পার ়েে চদরক। চিত্তেঞ্জন এরকবারে জ্ঞান হাো ়ে চন, আেন্ন গো ়ে বেে, 

ভজরে চনর ়ে  াে  আচি ভজরে  াব না। আিারক ভিরে ভফে! আিারক ভিরে ভফে! 

বরন্দিানেি! 

  

েেনও নাে সরে গো চিচের ়ে বেে, বরন্দিানেি! 

  

চকেুটা দূরে কৃষ্ণকুিাে চিত্র এক কনরিবরেে হান ভথারক োচঠ ভকর ়ে চনর ়েরেন। অনয 

কর ়েকজন পুচেে নাাঁরক িােরন আসরনই চনচন বেরেন, সাবধান! এেপে চকন্তু েক্তগো 

বর ়ে  ারব! 
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ভকম্প সারহব নেুচন এরস প ়েে ভসোরন। কৃষ্ণকুিাে বেরেন, আপচন কী কেরেন বুঝরন 

পােরেন না! পুচেেরদে ভেচের ়ে চদর ়েরেন, িানুষজন ভ েকি ভেরপ উঠরে, এে পে 

ভ -রকানও িুহূরনয এোরন চবোট িাোিাচে শুরু হর ়ে  ারব! 

  

ভকম্প বেে, ভদাষ ভনা আপনারদেই। আিাে কথাা ভোরননচন! 

  

কৃষ্ণকুিাে ধিক চদর ়ে বেরেন, এই ভসপাইটা আিারদে ব্ররজন গােুচেরক িাথাা ফাচটর ়ে 

অজ্ঞান করে চদর ়েরে। গেনযরিরন্টে এেকি চনরদযে আরে  

  

সুরেন্দ্রনাথা ভসোরন এরস পর ়ে বেরেন, চেগচগে এই অনযািাে থাািান। বরন্দিানেি 

বেরে ভগ্রফনাে কোে কথাা, এেকিোরব িােধরেে আরদে ভক চদর ়েরে   চদ িরন 

করেন আিারদে ভগ্রফনাে করুন। 

  

ভকম্প বেে, চঠক আরে, আপনারক ভগ্রফনাে কেোি! 

  

কৃষ্ণকুিাে এবং অনযানয ভননাোও বরে উঠরেন, আিারদেও ভগ্রফনাে করুন। আিো 

দাচ ়েত্ব চনরন িাই। 

  

ভকম্প চকন্তু শুধু সুরেন্দ্রনাথারক ধরে চনর ়ে িেে, অনয ভননাোও িেরেন িযাচজরিরটে 

বাংরোে চদরক। 

  

এ চদরক চিচেরেে সািরনে চদকটা বরন্দিানেি ধ্বচন চদরন চদরন সোিণ্ডরপ ভপৌাঁরে 

ভগরে। েসুে সারহবরক সোপচনে আসরন বচসর ়ে সোে কাজ শুরু করে ভদও ়ো হে। 

অরনরকেই ধােিা, পুচেে ভ েকি আিেি শুরু করেরে, নারন এই সোও হ ়েরনা বন্ধ 

করে চদরন িাইরব। নাে আরগ  নেি িাোরনা  া ়ে। সুরেন্দ্রনাথা ভগ্রফনাে হর ়েরেন শুরন 

সকরেই দারুি উরত্তচজন। চবচেন্ন বক্তা নীব্র োষা ়ে বক্তৃনা শুরু কেরেন। 
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চকেুেরিে িরধযই িরনােঞ্জন গুহঠাকুেনা নাাঁে পুত্র চিত্তেঞ্জনরক চনর ়ে উপচান হরেন 

ভসোরন। চিত্তেঞ্জরনে িাথাা ়ে বযারিজ বাধা, গার ়েে জািা েক্তাক্ত। চনচন ভিাঁচির ়ে বেরেন, 

আিাে ভেরেে এই েক্তপান চক বৃথাা  ারব  

  

সহর করি ধ্বচন উঠে, না, না! 

  

চের ়েে িধয ভথারক কাো ভ ন বেে, প্রচনরোধ িাই! প্রচনরোধ িাই! েরক্তে বদরে েক্ত! 

  

আেও চকেুেি পরে েবে পাও ়ো ভগে, ভবচে ভগােিারেে আেিা ়ে িযাচজরিট সারহব 

সুরেন্দ্রনাথারক কাোগারে না পাচঠর ়ে জাচিরন িুচক্ত চদর ়েরে। ভস্বোরসবকো সুরেন্দ্রনাথারক 

চনর ়ে আসরে সো ়ে। বক্তৃনা ভথারি ভগে। সকরে উনু্মে হর ়ে নাচকর ়ে েইে পরথাে চদরক। 

সুরেন্দ্রনাথা এরস ভপৌাঁেরনই বহ ভোক েুরট ভগে নাাঁে পদধূচে চনরন। সোাে 

বরন্দিানেি ধ্বচনরন কচম্পন হরন োগে। 

  

সুরেন্দ্রনাথা িরি উরঠ বেরেন, বচেোরেে সাধােি িানুষ আজ ভ  িরনাবরেে পচেি ়ে 

চদর ়েরে না অেূনপূবয। আজ ননুন করে ব ়েকরটে েপথা চনরন হরব।  চদ ভবচে সি ়ে না 

পাও ়ো  া ়ে, নাই আচি এেনই েপথাবাকয পাঠ কেচে, আপনাো সবাই সরে সরে 

উ্চপােি করুন। “জগদীশ্বে ও জন্মেূচিে নারি প্রচনজ্ঞা কচেরনচে ভ , আিো সাধযিরনা 

চবরদচে পচেনযাগ এবং স্বরদচে দ্রবয বযবহাে কচেব। ভকানও অনযািারেই আিো নচন 

স্বীকাে কচেব না।”  

  

সোপচন েসুে সারহব উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেরেন, ভবচে সি ়ে পাও ়ো  ারব না, এই আেিা 

কো হরে। নাই আচিও আরগোরগই একচট চবষ ়ে পচেষ্কাে করে চনরন িাই। ব ়েকট 

প্রসরে চহন্দু-িুসেিান সহর াচগনা সম্পরকয নানা প্রশ্ন উরঠরে। আচি িরন কচে, চহন্দু ও 

িুসেিান এই উে ়ে জাচন অরেদয বন্ধরন আবদ্ধ। আিো এক জননী ও জন্মেূচিে 

সন্তান। এবং আিারদে োজলনচনক স্বাথায চহন্দুে সরে অচেন্ন। ধিয সম্বন্ধী ়ে বযাপারে 

আিারদে স্বাথায চিন, নুেস্কৃ ও জাচঞ্জবাে ভদেী ়ে িুসেিানরদে সরে এক হরন পারে, চকন্তু 

োজলনচনক অচে ারন আিো স্বরদেী ়ে চহন্দু ও চিিানরদে সহ াত্রী! 
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চহন্দু-িুসেিান চনচবযরেরষ সকরেই কেনাচে চদর ়ে অচেনন্দন জানাে নাাঁরক। বচেোে 

েহরে ভবে চকেু চিিান ের ়েরে, নাোও এরসরে, সোারেে এক চদক ভথারক ভসই 

চিিানোও উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে সহিন জানাে। নােপে এরকে পে এক বক্তা উরঠ বিযনা চদরন 

োগরেন সেকাচে দিন নীচনে। 

  

করেজ প্রােরি  েন এই সো িেরে, ভসই সি ়ে কীনযনরোো নদীরন একচট ভনৌরকা ়ে 

এরস ভপৌাঁেরেন েবীন্দ্রনাথা। চনচন চত্রপুো োরজয চগর ়েচেরেন োজকার যে এক সংকরট 

িহাোজ োধাচকরোেরক পোিেয চদরন। ভসোন ভথারক কুচিল্লা হর ়ে আসা ়ে, আসরন নাাঁে 

চকেুটা ভদচে হর ়ে ভগরে। বচেোরে োজলনচনক সরিেরনে সরে সরে একচট সাচহনয 

সিারবেও হরব, চনচন ভসই সিারবরেে সোপচন। সাচহরনযে িাধযরিই চবেক্ত বাংোে 

ঐকয ভবচে করে প্রচনষ্ঠা কো  ারব। 

  

োেুচট ়োে জচিদাে ভদবকুিাে ো ়েরিৌধুেী েবীন্দ্রনাথারক আচনথায ভদরবন। আরগ ভথারকই 

চঠক হর ়ে আরে, েবীন্দ্রনাথা জে োেবারসন বরে েহরেে িরধয না চগর ়ে চনচন নদীে 

ওপে একটা বজোরনই থাাকরবন। ভনৌরকা ভের ়ে সরবিাত্র বজো ়ে এরসরেন েবীন্দ্রনাথা, 

চব,ারিেও সি ়ে ভপরেন না, ভস্বোরসবকো েুরট এরস নাাঁরক আজরকে  টনাে চববেি 

জানাে। ভগাো পুচেে েহরে নাণ্ডব শুরু করেরে, চেশু-বৃদ্ধ চনচবযরেরষ অরনকরক আহন 

ও অজ্ঞান করে চদর ়েরে ভনা বরটই, আগুন োচগর ়ে চদর ়েরে বহ ভদাকারন। এেই িরধয 

সো িেরে। আপচন চেগচগে ভসোরন িেুন! 

  

েবীন্দ্রনাথা সব শুনরেন। নােপে বেরেন, না, আচি  াব না।  

  

একজন ভস্বোরসবক বেে, ভস কী, আপচন  ারবন না  ভোকজন িহা উরত্তচজন হর ়ে 

আরে। আপনাে কথাা শুনরে নাো ভপ্রেিা পারব। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, আচি সাচহনয সোে জনয এরসচে। োজলনচনক সো ়ে ভনা বক্তৃনা 

ভদবাে কথাা চেে না আিাে। 
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ভস্বোরসবকচট বেে, এিন ভ  বযাপাে হরব, ভকউ চক জানন  কেকানা ়ে োচেবন্ধরনে 

চদন আপচন ভ িন চিচেে করেচেরেন, এোরন আজ  চদ আপচন একবাে চগর ়ে দাাঁ ়োন, 

হাজাে হাজাে িানুষ আপনারক অনুসেি কেরব। 

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, এেন বহ াারনই চিচেে হ ়ে। আিাে আে চিচেরে দাাঁ ়োবাে প্রর ়োজন 

ভদচে না। 

  

নবু ভস্বোরসবকো পী ়োপীচ ়ে কেরন োগে, একবাে িেুন, একবাে িেুন। একজন 

বেে, আিো আপনারক চ রে থাাকব। আপনাে ধারেকারে ভকউ আসরন পােরব না। 

পুচেে  চদ োচঠ ভনারে, আিো িাথাা ভপরন ভনব। 

  

েবীন্দ্রনাথা িুপ করে েইরেন। 

  

ভসই োচেবন্ধরনে চিচেরেে পে েবীন্দ্রনাথা আে চবরেষ ভকানও প্রচনবাদ চিচেরে  ানচন, 

সোসচিচনরনও  ান না। অরনরকে ধােিা হর ়েরে, েবীন্দ্রনাথা ইরে করে ভননৃত্ব ভথারক 

সরে  ারেন। না চক ভকানও ের ়ে  দু-একচট সো ়ে এ চনর ়ে নাাঁে নারি বরিাচক্তও কো 

হর ়েরে, নাও েবীন্দ্রনারথাে কারন এরসরে।  

  

েবীন্দ্রনাথা সচনযই উৎসাহ হাচের ়ে ভফরেরেন অরনকোচন। জানী ়ে চবশ্বচবদযাে ়ে াাপরনে 

বযাপারে চনচন অরনকোচন েূচিকা চনর ়েও এেন আে িন োগারন পােরেন না। অনয 

অরনরকে কথাাবানযা বা কা যকোরপে সরে চনচন একিন হরন পারেন না, অচনচেক্ত 

বাগা ়েম্বে বা আস্ফােন নাাঁে িচেত্রচবরোধী। ভদরেে াা ়েী িেরেে জনয চকেু কেরন 

ভগরে ধীে চােোরব এরগারন হ ়ে। চকন্তু অরনক ভননা গেনযরিরন্টে চবরুরদ্ধ স্পধযা 

প্রকােরকই ব ়ে করে ভদেরেন। জানী ়ে চবদযাে ়ে াাপন ভ ন ভসই স্পধযা প্রকারেেই 

একটা উপেে। 
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ব ়েকট আরন্দােন ভ চদরক ভিা ়ে চনর ়েরে, ভসটাও নাাঁে পেন্দ ন ়ে। ভজাে-জুেুি-

জবেদচি িেরে অরনক জা ়েগা ়ে, না উচন সিথাযন কেরন পােরেন না। চবরেদ কনচে হরে 

দুই সম্প্রদার ়ে। চনচন ‘চেবাজী উৎসব’ নারি কচবনা চেরে চদর ়েচেরেন, নেন বুঝরন 

পারেনচন, এই উৎসরবে নারি েবানী িূচনয প্রচনষ্ঠা করে পুরজা শুরু হরব।  াো িূচনয পূজক 

ন ়ে, নাো এই উৎসব-সো ়ে  ারব ভকন  চনচন চনরজও  ান না ভসইজনয। 

  

েবীন্দ্রনাথারক িুপ করে থাাকরন ভদরে ভদবকুিাে ো ়েরিৌধুেী বেে, েচববাবু, কাে 

সাচহনযবাসে হরব চক না চঠক ভনই। আজ  া কাণ্ড হে, কাে চক সো কো  ারব  আপচন 

বচেোরে এরসরেন, ভোরক আপনাে িুে ভথারক চকেু শুনরন িা ়ে। আপচন  আজভকে 

সোরনই চকেু অন্তন বেুন। 

  

েবীন্দ্রনাথা চবেচক্তে োব  থাাসম্ভব ভগাপন করে বেরেন, ভদবকুিাে, আচি ভকানও 

জরন্মই চে াে বা জনসরঙ্ঘে িােক নই, আচি োট িাত্র,  ুদ্ধ উপচান হরে গান গাইরন 

পাচে,  চদ আরদে ভদবাে ভকউ থাারকন, নাাঁে আরদে পােরনও প্রস্তুন আচে। ভদেী ়ে 

চবদযাে ়ে  চদ সচনযই ভকানওচদন গ ়ো হ ়ে, নাে ভসবাকার যে জনয  চদ আিারক আহ্বান 

জানারনা হ ়ে, আচি অবেযই  াব। চকন্তু ভননা হবাে দুোো আিাে এরকবারেই ভনই।  াাঁো 

ভননা বরে পচেচিন নাাঁরদে আচি নিস্কৃাে কচে। ীশ্বে নাাঁরদে শুেবুচদ্ধ চদন! 

  

একটু ভথারি চনচন আবাে আপন িরন বেরেন, ভ  অচ হযকাণ্ড িেরে, নারন আচি উন্মত্ত 

হরন পােব না।  নচদন আ ়েু আরে, আিাে চনজস্ব প্রদীপচট ভজ্বরে পরথাে ধারে বরস 

থাাকব। 

  

আে একদে ভস্বোরসবক এই সি ়ে েুটরন েুটরন এরস বেে, সো ভেরে ভগরে, পুচেে 

ভজাে করে সো বন্ধ করে চদর ়েরে! 

  

ভদবকুিাে বেে, ভসকী! সোিণ্ডরপে িরধযও পুচেে োচঠ িাচের ়েরে  ভননারদে 

ভিরেরে  
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একজরনে িুে ভথারক পূিয চববেিচট জানা ভগে। পুচেে সোারে োচঠ িাো ়েচন বরট, 

চকন্তু বক্তৃনা িোকােীন সারজযন ভকম্প গটিট করে এরস িরি উরঠ পর ়েচেে। 

সোপচনরক ভস বরেরে, েহরে আইন-েৃঙ্খোে গণ্ডরগাে ভদো চদর ়েরে। সেকাে এে 

প্র, ়ে চদরন পারে না। এই সো িেরন পারে। চকন্তু উরদযাক্তারদে কথাা চদরন হরব, সো 

ভেরষ সবাই িুপিাপ চফরে  ারব, আে ভকানও চিচেে হরব না, ভকউ বরন্দিানেি ধ্বচন 

চদরন পােরব না োিা ়ে। 

  

সোপচন বেরেন, সো ়ে এন ভোক, নাো এোন ভথারক ভবরোবাে পে ভোগান ভদরব চক 

না, ভস দাচ ়েত্ব আিো কী করে ভনব! 

  

ভকম্প বেে, আপনারদে ভস দাচ ়েত্ব চনরনই হরব। নরিৎ, আপনাো সো বন্ধ করে চদন, 

আিো সব ভোকরদে বাে করে ভদবাে বযবাা কেচে।  

  

অনয ভননাো সিস্বরে বরে উঠরেন, আিো পুচেরেে সরে ভকানও িুচক্ত কেরন োচজ 

নই। আিো সো িাচের ়ে  াব। পুচেে কী কেরব, ভজাে করে আিারদে না ়োরব  

  

ভকম্প বেে, ভস েকি হরে আচি বেপ্রর ়োরগ বাধয হব! 

  

নেনও কর ়েকজন বেরেন, না হরে িেুক সো। ভদচে, পুচেে কন িােরন পারে। 

  

ব ়ে েকরিে গণ্ডরগারেে আেিা ়ে সুরেন্দ্রনাথা সো বন্ধ করে ভদবাে প্রিাব চদর ়ে, 

অনযরদে বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে োচজ কোরেন। ভকানও ভকানও ভননা চফরে ভগরেন কাাঁদরন 

কাাঁদরন। ভ ারগে ভিৌধুেী সকেরক বরেরেন, এই সো োেে, এেন প্ররনযক বাচ ়েরন 

বাচ ়েরন সো ভহাক। িনুচদযরক আগুন জ্বেুক, ভস আগুরন চিেচদরনে িরনা চবরেচন চজচনস 

দগ্ধ ভহাক! কৃষ্ণকুিাে চিত্র চকেুরন ভ রন িাইচেরেন না, চনচন বােবাে বেচেরেন, পুচেে 

আিারক ভিরে না ়োক! োচঠ িারুক! গুচে করুক। বনু্ধো ভজাে করে নাাঁরক ভটরন চনর ়ে 

ভগরে।   
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একজন ভস্বোরসবক বেে, আচি চনরজে কারন শুনোি, েূরপন ভবাস, চব ়েচব ়ে করে 

বেরেন আজ ভথারক োেনবরষয ইংরেজ োজরত্বে অবসান শুরু হে! 

  

আে একজন বেে, েহরেে োিা ়ে এেন আে একটাও ভোক ভনই। শুধু পচুেে! 

  

ভদবকুিাে বেে, এেপে কােরকে সাচহনযবাসরেে চক ভকানও আো েইে  

  

েবীন্দ্রনাথা দু চদরক িাথাা না ়েরেন। সোপচনে অচেোষি চনচন প্রবন্ধাকারে চেরে 

এরনচেরেন কুনাে পরকট ভথারক ভসই ভেোচট বাে করে োেরেন বারেে িরধয। নােপে 

বেরেন, ভদববাবু,  াত্রা আে বচেোরেে িাচটরন আিাে পা ভদও ়ো হে না। আিাে 

ভফোে বযবাা করো। চআ ভোেোরত্রই চফেরন িাই।  

  

বােীন, ভহি, েেনরদে দে এরস সরন্ধরবো দাাঁচ ়ের ়েরে ভে ়ো ারট। ঝােকাচঠরন ভহরিে 

এক আত্মী ়ে থাারক, ভসোরন সবাই োচত্র  াপন কেরব। অেচবন্দ ের ়ে ভগরেন েসুে 

সারহরবে সরে এোনকাে অচনচথাোো ়ে। 

  

চিত্তেঞ্জনরক পুচেে িােরে ভদরে ভ   ুবকচট পুচেেরক িাোে জনয েুরট  াচেে, ভসও 

ভে ়ো ারট দাাঁচ ়ের ়ে আরে। ভস ভবে স্বাাযবান, সুপুরুষ। বােীন নাে কারে চগর ়ে বেে, 

নিস্কৃাে, আজ আপনাে সাহস ভদরে আিো িুগ্ধ হর ়ে ভগচে। আপনাে সরে আোপ কেরন 

এোি। আিাে নাি বােীন্দ্রকুিাে ভ াষ, আপনাে নাি জানরন পাচে  আপচন চক ভকানও 

সচিচনে সদসয  

  

 ুবকচট বেে, না, আচি ভকানও সচিচনরন ভনই। এিচনই চিচটং শুনরন এরসচেোি। 

আিাে নাি উল্লাসকে দত্ত। 

  

বােীন নাে ভিারেে চদরক চােোরব নাচকর ়ে বেে, ভ  ভগাোটা চিত্তেঞ্জনরক ভপটাচেে, 

ভস ভনা সািানয একটা ভসপাই। ওরক ভিরেই বা কী হরব  ও ভনা একটা িুরনাপুাঁচট। িােরন 

হরে ওে বাবারক িাো উচিন।   
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উল্লাসকে চঠক বুঝরন না ভপরে কুচিন করে বেে, ওে বাবা  ভস ভক  ওুঃ ভহা, সারজযন 

ভকম্প  

  

বােীন িাথাা ভনর ়ে বেে, না। ভসপাইো  চদ িুরনাপুাঁচট হ ়ে, না হরে ভকম্পো হে কই-

েেরস। বাবােও বাবা থাারক। ভ িন ো ব ভবা ়োে। গেনযে বযািচফে ফুোে। নাে 

চনরদযরেই ভনা এইসব অনযািাে িেরে। নারক িােরন পােরবন  

৮০. সািাচহক ‘ ুগান্তে’ পচত্রকা 

সািাচহক ‘ ুগান্তে’ পচত্রকারক ভকন্দ্র করে প্রাক্তন গুি সচিচনে সদসযো এরক এরক জর ়ো 

হরন োগে। বােীনই পচত্রকাচটে িূে সংগঠক, সম্পাদনাে অরনকোচন দাচ ়েত্ব চনর ়েরে 

েূরপন দত্ত। ভদবব্রন, সরনযন, কানাই, নরেন ভগাাঁসাই, উরপন এেকি অরনরকই চকেু চকেু 

ভেরে, ভকানও ভেোরনই ভেেরকে নাি থাারক না। েেন আে ভহি চন ়েচিন আরস। 

পচত্রকাে অচফরস কারজে সরে সরে আড্ডাও িরে অচবোি। সবাই চিরে দু প ়েসা-চনন 

প ়েসা িাাঁদা চদর ়ে আনারনা হ ়ে িুচ ়ে আে ভবগুচন-ফুেুচে, ভসই সরে োাঁর ়েে পে োাঁ ়ে িা। 

  

 িাাঁপানো ়ে কানাই ধরেে গচেরন একটা ভোট বাচ ়ে ো ়ো ভনও ়ো হর ়েরে। নীরিে নো ়ে 

ভপ্রস, ওপেনো ়ে চননচট  রেে িরধয একচটরন অচফস, অনযচটরন একচট ভিৌচকে ওপে 

চবোনা পানা, ভস চবোনা কেনও ভগাটারনা হ ়ে না, বাচেে দুচট ভনে চিটচিরট হর ়ে ভগরে, 

এই চবোনাে ওপরে বরসই সকরে গল্প-গুজব-নকানচকয করে, অচধক োচত্র হরে দু-

চননজন ওোরন ভথারকও  া ়ে। অনয কুইচেটা চকেুটা েহসযি ়ে, সব সি ়ে নাো বন্ধই 

থাারক, নাে িাচব থাারক শুধু ভদবব্রনে কারে। ওই  েচট সম্পরকয অনযো ভকৌনূহে প্রকাে 

করেন, বােীন শুধু িুিচক ভহরস ভদবব্রনে চদরক নাকা ়ে। ভদবব্রন চকেুই বরে না। 

  

িরি জানা ভগে, ওই বন্ধ কুঠুচেরন বন্দুক-চপিে সংগ্রহ করে োো হরে। উপ ুক্ত 

সির ়ে ভগাপরন ভগাপরন ওই সব অস্ত্র চবচেন্ন কিযীরদে িরধয েচ ়ের ়ে ভদও ়ো হরব। এইবাে 

শুরু হরব সচনযকারেে চবপ্লব। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1267 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ভহি বোবেই চনরজে কারে চপিে োরে। অস্ত্র আইন ভস গ্রাহয করে না, আর হয ়োরস্ত্রে 

প্রচন নাে েুব ভঝাাঁক। এোরন কী ধেরনে অস্ত্র িজুন কো হরে, না ভদোে জনয ভস 

বােীনরক পী ়োপীচ ়ে করে। বােীন বেে, ভদরো োই, এোনকাে কথাা পাাঁি কান ভহাক 

আচি না িাই না। না ো ়ো এসব ভজাগা ়ে কেরন অথায বয ়ে হরে,  চদ ভকানও চবপ্লবী 

এোন ভথারক অস্ত্র চনরন িা ়ে, নারক দাি চদরন হরব। ভহি সরে সরে বেে, আিারদে 

ভিচদনীপুে সচিচনে জনয একটা অস্ত্র িাই, আচি দাি চদরন োচজ আচে। 

  

শুধু ভহরিে সািরন এক োরত্র ভসই  রেে িাচব েুেে ভদবব্রন। ভস  রে ভকানও আরো 

ভনই। ভদবব্রন একটা চেেেবাে নুরে চদে ভহরিে হারন। ভহরিে অচেজ্ঞনা আরে, হারন 

চনর ়ে বুঝে, ভসটা ভবে পুেরনা ধেরনে, চঠক িনন গুচে ভবরুরব চক না সরন্দহ। নবু ভস 

চজরজ্ঞস কেে, আে ভনই  বােীন বেে,  ন িাও নৃন পারব, নুচি ভনা একোনাই ভির ়েে! 

ভহি বেে, না, আিাে অন্তন িাে-পাাঁিোনা োগরব, সব দাি আচি চিচটর ়ে ভদব। নেন 

বােীন আিনা আিনা করে বেে, এেনই ভনািারক ভদোরনা  ারব না। চঠক আরে, নুচি 

অ াে চদর ়ে চকেু অচগ্রি চদর ়ে  াও, চকেুচদরনে িরধযই বযবাা হর ়ে  ারব! 

  

এই একচটিাত্র জং ব্রা চেেেবারেে জনয এন সনকযনা! এই চদর ়ে চবপ্লব শুরু হরব! ভহি 

চনুঃেরব্দ হাসে। বােীন অচনের ়োচক্তরন ওিাদ। 

  

আে চকেুচদন পরে চকন্তু বােীন নাক োচগর ়ে চদে। সকেরক োরদ ভ রক চনর ়ে দুচট 

ভগাোকাে ভোহাে বে ভদোে। এে নাি ভবািা। বােীন সচবিারে ভবাঝাে, এই ভবািা 

পুাঁরন চদর ়ে চবরস্ফােি  টারে ভেেোইন উর ়ে  ারব, ভকানও বাচ ়েে িরধয ফাটারে ভস 

বাচ ়ে ধ্বংস হর ়ে  ারব, ভসোনকাে ভকউ প্রারি বাাঁিরব না।  

  

এ েকি ভবািা ভকউ আরগ ভদরেচন। বােীন এ ভবািা ভপে ভকাথাা ভথারক  বােীন সব সি ়ে 

েহসয কেরন োেবারস। িাথাা দুচের ়ে বেে, ভস এক জা ়েগা ভথারক ভপর ়েচে। আেও 

পাও ়ো  ারব, আেও কনচে হরব। 
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একটু পরে ভস চনরজই জানাে ভ  ভনপারেে োজাে অস্ত্রেস্ত্র কনচেে কােোনাে প্রধান 

চিচিচে একজন বাোচে। নারক হান করে নাে কাে ভথারক এই চবরদয ভস ভিরে চদর ়েরে! 

  

ভসই চিচিচেে কাে ভথারক এ চবরদয চেরে চনর ়ে বােীন চনরজই বাচনর ়েরে  না অবেয ন ়ে। 

এক করেরজে ভকচিচিে োরত্রে ভস সাহা য চনর ়েরে। 

  

ভহরিে সরন্দহপ্রবি িন। ভস চজরজ্ঞস কেে, এ ভবািা ভ  ফাটরব, নাে প্রিাি কী  

  

বােীন একটা ভবািা ভথারক চকেুটা িেো বাে করে এরন ভদেোই কাচঠ ভজ্বরে চদে। 

অিনই ভসই িেো জ্বরে উঠে দপ করে। অরনকটা নুবচ ়েে বাচজে িনন।  
  

বােীন বেে, ভোহাে ভোরেে িরধয  েন ফাটরব, নেনই চবরস্ফােি হরব। ভসটা ভনা 

আে এোরন ভদোরনা সম্ভব ন ়ে!  থাাসির ়ে ভদেরন পারব।  

  

বােীন ভসই ভবািা দুচট চকেু চকেু ধনী বযচক্তরক ভদচের ়ে িুগ্ধ-চবহ্বে করে চদর ়েরে। হযাাঁ। 

এবারে বাোচেে হারন একটা অস্ত্র এরসরে বরট। এ চদর ়ে ইংরেজরদে সরে ে ়োই কো 

 ারব। 

  

ধনী বযচক্তো চনরজরদে স্বারথাযই োজেক্ত হ ়ে। চকন্তু ইদানীং স্বরদচে োরবে ভজা ়োে 

এরসরে, চকেু চকেু ধনী বযচক্তে িরনও ইংরেরজে চবরুরদ্ধ ভোে জিা হর ়েরে। চসপাচহ 

চবরদ্রারহে পে, িাঝোরনে এনগুচে বেরে ইংরেজ সেকারেে এিন চহংর রূপ ভদো 

 া ়েচন। অল্পবর ়েসী োত্ররদে ওপে নৃেংস অনযািাে িেরে গ্রারিগরঞ্জ। এিনকী 

েদ্ররোক, িধযচবত্ত ভ,িীে ভননারদে ওপেও োচঠ িাচের ়ে িাথাা ফাচটর ়ে চদরে পুচেে। 

বচেোরেে  টনা ়ে অপিাচনন ভবাধ করেরে সাো ভদেবাসী। বচেোরে এেনও চপটুচন-

কে িেরে। সাধােি িানুষও এেন উরত্তচজন হর ়ে আরে ভদরে ধনী িানুষরদেও িরন 

হরে, ইংরেরজে োজত্ব ভেষ হও ়োে পাো এেন শুরু হর ়ে ভগরে।  
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বােীরনে ওই ভবািা ভদরে কর ়েকজন ধনী বযচক্ত বরেরে, ভনািো  চদ ইংরেরজে ওপে 

প্রচনরোধ চনরন পারো, না হরে টাকা প ়েসাে অোব হরব না। আিো সাহা য কেব। 

ভকউ ভকউ দু হাজাে-পাাঁি হাজাে টাকা সাহার যে প্রচনশ্রুচন চদর ়েরে, সুরেন ঠাকুে অচগ্রি 

চদর ়েরে এক হাজাে টাকা। 

  

‘ ুগান্তে’ সািাচহকচট কর ়েক সংেযাে িরধযই জনচপ্র ়ে হর ়ে উরঠরে ভবে। ঢাক ঢাক গু ়ে 

গু ়ে ভনই। গেি গেি উরত্তজক েিনা এরন প্রকাচেন হ ়ে। চবচপনিন্দ্র পােও ইংচেচজরন 

‘বরন্দিানেি’ নারি একচট পচত্রকা প্রকাে করেরেন,  াে প্রধান ভেেক অেচবন্দ ভ াষ। 

চনচন বােীরনে কাগরজও ভেো ভদন, নরব চনচন বাংো ়ে চেেরন পারেন না, নাাঁে ইংরেচজ 

ভেো অনুবাদ করে ভনও ়ো হ ়ে। 

  

‘ ুগান্তে’-এে ভেেকরদে সাহস চদন চদন বা ়েরে। নীব্র সেকাে-চবরিষী সুে ফুরট ওরঠ 

চবচেন্ন েিনা ়ে। োেনবষয ভথারক সমূ্পিযোরব ইংরেজ চবনা ়েরনে কথাা ভকউ আরগ উ্চপােি 

করেচন, এই ভেেকো জ্বেন্ত োষা ়ে প্রকাে কেরন োগে ভ  এ ভদরেে দুুঃে, দুদযো, 

দাচেরদ্রে িূে কােি ইংরেজ োসন। ইংরেজো এ ভদেরক পদানন কোে আরগ সকে 

িানুরষেই োদযবরস্ত্রে সংাান চেে, োচন্ত-েৃঙ্খো চেে, সিৃচদ্ধ চেে, এই চিরথায সুেেচবও 

ভফাাঁটারনা হরন োগে। ভদে স্বাধীন হরে নুরনে ওপে টযাে থাাকরব না, কাপর ়েে ওপে 

টযাে থাাকরব না, চজচনসপত্র সুেে ও েিা হর ়ে  ারব, সকরেই দু ভবো ভপট েরে োবাে 

পারব, পচেরধ ়ে বস্ত্র পারব, নাে ভির ়েও ব ়ে কথাা আত্মসিারনে সরে িাথাা উাঁিু করে 

থাাকরন পােরব, এই সব ভবাঝারনা হরন োগে সাধােি িানুষরক। 

  

পচত্রকা ়ে জ্বাোি ়েী োষা ়ে আচটযরকে চেরে এক ধেরনে আত্মনৃচি পাও ়ো  া ়ে, চকন্তু 

নারন কারজে কাজ কী হ ়ে  ইংরেজ সেকােও এ সব ভেো চনর ়ে িাথাা  ািারে না। 

নাো কী োবরে, এ সবই দুবযরেে আস্ফােন! ভহি িারঝ িারঝই এ প্রশ্ন ভনারে। 

  

একচদন িধযোরত্র বােীন একটা ভগাপন সো  াকে। সকেরক জানারনা হ ়েচন, শুধু 

ভদবব্রন, সরনযন, ভহি আে েূরপন ভসোরন উপচান। বােীন বেে, ভনািো চকেু একটা 
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শুরু কোে জনয অচাে হর ়ে আে, আচি জাচন। আিাে চনরজেও একই অবাা। এইবাে 

সি ়ে এরসরে। আচি আিারদে প্রধান ভননাে কাে ভথারক চনরদযে পাও ়োে অরপো 

কেচেোি, ভসই চনরদযে ভপর ়ে ভগচে, আে ভদচে কো িেরব না। ভনািো সবাই জারনা, 

সাো বাংো জুর ়ে ভ  পুচেচে নাণ্ডব িেরে, নাে িূরে ভক! ননুন প্ররদরেে গেনযে 

বযািচফে  ফুোে। এিনকী পূবযবরে ভ  চহন্দু-িুসেিারনে দাো, হরে, নাে ভপেরনও 

আরে সেকারেে উস্কৃাচন। চনেযজ্জোরব নাো চহন্দু-িুসেিারনে িরধয চবরেদ সৃচি কেরে। 

ফুোে সারহবরক এে োচি ভপরনই হরব। আিো আজ এই সো ়ে নাে প্রািদণ্ড ভদব! 

  

সরনযন বেে, চঠক আরে। চদোি নাে প্রািদণ্ড। নােপে ভসটা একচসচকউট কো হরব 

কী করে  

  

বােীন বেে, আিোই একচসচকউট কেব।  

  

ভদবব্রন বেে, ভ -রস ভোক ন ়ে। প্রথারিই গেনযে। সব সি ়ে ভসপাই-সান্ত্রীো নারক চ রে 

থাারক। দুরেযদয চসচকউচেচট। না ভেদ করে নাে সািরন ভপৌাঁেরনা  ারব কী করে  

  

বােীন বেে, ভস িযারটচজ আচি চঠক করেচে, পরে বেচে। আরগ বেে, ভনািো সবাই 

এই প্রািদরণ্ডে বযাপারে একিন চক না। 

  

ভকউ আপচত্ত জানাে না। শুধু ভদবব্রন বেে, আিােও অিন ভনই। চকন্তু একটা প্রশ্ন 

আরে। এ কারজ অরনক চবপরদে ঝুাঁচক চনরন হরব। সবযেচক্ত চনর ়োগ কেরন হরব। 

নােপরেও ধো  াক আিো সফে হোি। চকন্তু একজন গেনযেরক ভিরে কী োে হরব  

নাে বদরে আে একজন ননুন গেনযে আসরব। ভস হ ়েরনা আেও করঠাে দিননীচন 

িাোরব। 

  

বােীন বেে, োে হরব এই ভ , ইংরেজ বুঝরব, বাোচেে প্রনযা ান কোে সাহস ও 

েচক্ত আরে। ইংরেরজে দিননীচন আিো সহয কেব না। এন ব ়ে  টনা সব সংবাদপরত্র 

োপা হরব, পাবচেচসচট হরব। সাো দুচন ়ো জানরব। ইংরেজ নারন ে ়ে ভপরন বাধয হরব। 
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ভদবব্রন বেে, সারহব হনযাে পচেিাি কী হ ়ে জারনানা চনি ়েই। িহাোরট্রের িারপকে 

োইরদে ফাাঁচস হর ়েচেে। ইংরেজ সেকাে আিারদেও েুাঁরজ বাে কেরব, কারুরক ো ়েরব 

না। 

  

বােীন বেে, আিো অরনক সাবধাননাে সরে এগুরবা। নরব ওরদে একজরনে প্রারিে 

চবচনির ়ে আিারদেও একজনরক প্রাি ভদও ়োে জনয প্রস্তুন থাাকরন হরব। একজরনে 

বদরে একজন। এবাে আিারদে োইন অব অযাকেন কী হরব জানাচে। প্রথারি একজন 

দূে ভথারক ভোটোট ফুোেরক অনুসেি কেরব কর ়েকচদন ধরে। নাে ভ ইচে হযাাঁচবট কী 

ভসটা বুরঝ ভনরব। অথাযাৎ ভস কেন বাচ ়ে ভথারক ভবরো ়ে, ভকাথাা ়ে  া ়ে, গাচ ়েরন ভক ভক 

থাারক এই সব জানা দেকাে। নােপে ভস চঠক ভকান জা ়েগা ়ে ভোটোরটে গাচ ়েে েুব 

কাোকাচে  াও ়ো  া ়ে, ভসটা চঠক করে ভনরব। নােপে নারক সাহা য কোে জনয 

আিারদে আে একজন  ারব। এই চিনী ়েজনরক অযাকিু ়োে েুরনে কাজটা কেরন হরব। 

এরক াানী ়ে ভোরকো আরগ ভদরেচন, নাই নারক ভকউ চিনরন পােরব না। আে প্রথািজন 

কারজে আরগই সরে প ়েরব। 

  

সরনযন বেে, না হরে চিনী ়েজন, ভ  েুনটা কেরব, নাে হারননারন ধো প ়োে েুবই 

সম্ভাবনা। বােীন বেে, হযাাঁ, না চঠক। ধো প ়েরেই নারক আত্মহনযাে জনয ভেচ  থাাকরন 

হরব। ফাাঁচসে দচ ়েরন ভঝাোে বদরে ভস চনরজই ভদরেে জনয প্রাি ভদরব। ওই ভ  বরোি, 

একজরনে বদরে একজন! ফুোেরক ভ  িােরব, ভস চনরজ প্রাি চদরেও চিেকারেে জনয 

ইচনহারস নাে নাি ভেো থাাকরব। 

  

ভদবব্রন বেে, ফুোে এেন চেেং-এ।  

  

বােীন বেে, ভসইটাই ভনা সুচবরধ। গেিকােটা ওই হাোিজাদা চেেং-এই থাাকরব। 

চেেং-এ আিাে ভসজদাে শ্বশুেবাচ ়ে, বউচদ ভসোরনই আরেন। ভসজদা চিচঠ চেরে চদরে 

আচি েেীে সাোবাে অজুহারন ওোরন চগর ়ে থাাকব চকেুচদন। এরন কারুে সরন্দহ কোে 
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চকেু ভনই। আচি ফুোরেে গচনচবচধে সিি ভোাঁজেবে চনর ়ে ভনািারদে জানারেই ভনািো 

একজনরক পাঠারব। কারক পাঠারব, ভসটা চক এেনই চঠক করে ভফো  া ়ে  

  

ভদবব্রন বেে, েটাচে কেরেই হ ়ে।  াে নাি উঠরব। বােীন বেে, হযাাঁ, এটা একটা োে 

প্রিাব। না হরে কারুে িরনই ভকানও গ্লাচন থাাকরব না। িাে বেে আরগ আিো ভ  কজন 

ভদরেে জনয প্রর ়োজরন প্রাি ভদও ়োে েপথা চনর ়েচেোি, নারদে িরধযই েটাচে ভহাক। 

  

সরনযন বেে, দাাঁ ়োও, দাাঁ ়োও, হট করে ওেকি চসদ্ধান্ত চনর ়ো না। ধরো  চদ ভদবব্রনদাে 

নাি ওরঠ, নাাঁরক পাঠারনা চক চঠক হরব  ভদবব্রনদা ধীেচাে িানুষ, নাাঁে কারে কন 

বযাপারে আিো পোিেয চনই। নাাঁরক এেুচন িেরন ভদও ়ো  া ়ে না। এিন একজনরক 

চঠক কো উচিন,  াে িজবুন েেীে, বর ়েস কি। ভজারে েুটরন পােরব, িাোে সি ়ে 

হান কাাঁপরব না। আিো  াো পচত্রকাচট িাোচে, নারদে কারুে ওপে ও কারজে োে 

ভদও ়ো চঠক ন ়ে। 

  

বােীন বেে, না হরে ভস েকি কারুে ভোাঁজ কেরন হ ়ে। বচেোরে উল্লাসকে দত্ত নারি 

একচট ভেরেে সরে আোপ হে, েুব সাহসী আে ভজচদ, ভদেরপ্রি বুরকে িরধয টগবগ 

কেরে, নাে সরে ভ াগার াগ কেব  

  

সভনযন বেে, নারন সি ়ে োগরব। আচি একজরনে নাি সারজি কেরন পাচে। 

ভিচদনীপুরে েুচদোি নারি একটা ভেরে আরে। দারুি  াকাবুরকা ভেরে। ওে বাপ-িা 

ভনই, ভকানও চপেুটান ভনই। সারহবরদে ওপরেও েুব োগ। ভস ভেরেটা এে িরধয কী কাণ্ড 

কেরে জারনা  ভফব্রু ়োচে িারস ভিচদনীপুরে একটা কৃচষ-চেল্প ভিো হর ়েচেে। ভসই 

ভিোে ভগরট দাাঁচ ়ের ়ে ‘ভসানাে বাংো নারি একটা চনচষদ্ধ পযাির্ট চবচে কেচেে 

েুচদোি। ভস প্লযাির্রট দারুি সব ইংরেজ-চবরোধী কথাা চেে। একজন ভহ  কনরিবে 

নাে একোনা কাগজ পর ়েই ভদৌর ়ে এরস েুচদোিরক ভিরপ ধেে। ভটরন হযাাঁি ়োরন 

হযাাঁি ়োরন েুচদোিরক চনর ়ে  ারে, ভসই অবাা ়ে েুচদোি দুি করে একোনা  ুচষ 

িাচের ়ে চদে ভহ  কনরিবরেে িুরে। নেন আেও একজন ভসপাই েুরট এে। কদবাৎ 
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আচি ভসোরন চদর ়ে  াচেোি, আিাে িরন হে, এ ভেরেটা পুচেেরক  ুচষ ভিরেরে, 

এবাে ভনা ওরক ভপটারন ভপটারন ভেষ করে ভদরব! চকেু না ভেরবই আচি বরে উঠোি, 

আরে আরে, উও চ পচট সাহাবকা ভে ়েকা হা ়ে, উসরকা ভকাঁউ পাক ়ো ়ো  এ কথাা শুরন 

ভসপাইো একটু হান আেগা কেরনই েুচদোি ভটরন ভদৌ ়ে িােে। ভেরেটাে দারুি 

সাহস! 

  

ভদবব্রন বেে, এ  টনা আচিও শুরনচে। এে ফরে ভনািাে ভকোচনচগচেে িাকচেটা ভগরে। 

  

সরনযন বেে, ভস  াক। এই েুচদোি ভেরেটাে বুরকে িরধয আগুন আরে। ওরক ব ়ে 

কারজ োগারনা  া ়ে। 

  

বােীন বেে, োে কথাা। নুচি ওরক োচজ কোরন পােরব  

  

সরনযন বেে, আচি বেরে, ভস চনি ়েই োচজ হরব। 

  

বােীন বেে, চঠক আরে, না হরে নুচি ভেরেটারক কেকানা ়ে আচনর ়ে নাও! এই 

বর ়েরসে ভেরেো অনা ়োরস প্রাি চদরন পারে। 

  

ভহি এনেি পরে বেে, এোরন আিাে একটা বক্তবয আরে। েুচদোরিে ভনহানই অল্প 

বর ়েস। এেনও ককরোে ো ়ো ়েচন, এই পৃচথাবীে প্রা ়ে চকেুই ভস ভদেে না, জানে না। 

বাপ-িা িো ভেরে োে করে ভেরনও পা ়েচন কেনও, জীবরনে চকেুই ভস উপরোগ 

করেচন, নারক আিো ভজরনশুরন িৃনুযে চদরক ভঠরে ভদব  

  

বােীন চবচমিতনোরব বেে, ভস কী! ভদরেে জনয প্রাি ভদরব, ভসটা ভগৌেরবে কথাা ন ়ে  

  

ভহি বেে, হযাাঁ, ভসটা ভগৌেরবে চবষ ়ে হরন পারে অবেযই, নাে আরগ ভনা জানরন হরব, 

ভদে। কারক বরে! িানুষ আদরেযে জনয প্রাি ভদ ়ে, ভসই আদেযটা কী না জানরন হরব 

না  েুচদোি না জারন  েুচদোি একটা দুেন্ত,  ানচপরট ভেরে, নাে িরধয ভসই 
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আদেযরবাধ জাগারন হরব না  হট করে নারক িৃনুযে িুরে পাচঠর ়ে চদর ়ে আিো সবাই 

চনোপরদ দুরে বরস থাাকব  আচি এটা চকেুরনই িানরন পাচে না। 

  

বােীন হনােোরব বেে, না হরে ভনা সব চকেুই চপচের ়ে ভগে। আরগ ভসেকি একজনরক 

কনচে করে চনরন হরব। 

  

ভহি বেে, না ভপরোরব না। নুচি চেেং-এ চগর ়ে কাজ শুরু করে, েবে পাঠারেই আচি 

 াব। 

  

সবাই সচবমিতর ়ে ভহরিে চদরক  ুরে নাকাে। 
  

সরনযন বেে, নুচি  পাগে নাচক! ভনািাে ভেরেপুরে আরে। 

  

ভহি বেে, একটু আরগ েটাচেে কথাা বো হে। েটাচেরন আিাে নাি উঠরন পােন! 

  

সরনযন বেে, ভসইজনযই ভনা েটাচেে কথাাটা বাচনে করেচে। অনয ভেরে েুাঁজরন হরব। 

নুচি চবর ়ে করেে, সংসােী িানুষ। 

  

ভহি বেে, হযাাঁ, আচি চবর ়ে করেচে বরট, ভেরেপুরেও হর ়েরে, চকন্তু চকেুরনই সংসােী 

হরন পাচেচন। আচি িরে ভগরেও ওরদে চকেু েচন হরব না। ও কাজটা আচিই কেব চঠক 

করে ভফরেচে। 

  

এবাে সকরে আপচত্ত জানারন োগে। শুরু হে নকয। ভহিরক চকেুরনই বাগ িানারনা  া ়ে 

না। একসি ়ে ভহি উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, ভোরনা, আচি ভেষ কথাা বেচে। আচি চনরজে 

সরে চনরজ বাচজ ধরেচে। ফুোে সারহবরক  চদ িােরন হ ়ে, না হরে আিারকই ভ রন 

হরব। ভনািো  চদ োচজ না হও, বােীন  চদ আিারক সরে চনরন না িা ়ে, না হরে আচি 

একাই  াব। চনচিন  াব। েুচদোরিে িনন ভেরে ভনািো কজন পারব  ভ  আগুন জ্বেরব 

এেপে, নারন সংসােী ভোকোও বাদ  ারব না! 
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এেপে আে ভকানও কথাা িরে না। 

  

চদন চনরনক বারদ ভোেরবো ভহি এে েেরনে সরে ভদো কেরন। ভহি এেন আে ভিরস 

থাারক, নাে এক ভেরে অসুা বরে নাে স্ত্রী ভেরেরক চনর ়ে কেকানা ়ে িরে এরসরে, 

সকরে চিরে এক আত্মীর ়েে বাচ ়েরন থাারক। পচত্রকা অচফরসও ভহিরক কর ়েকচদন 

ভদরেচন েেন। 

  

ভেষ োন ভথারক বৃচি শুরু হর ়েরে, এ  েটাে একটা জানোে কাাঁি োো, ভসোন ভথারক 

বৃচিে োাঁট আরস। ভস জনয ভোরেই েেরনে  ুি ভেরে ভগরে। চকন্তু োো কাাঁিটা বন্ধ 

কোে ভকানও উপা ়ে ভনই। 

  

েেরনে  েচট ভদানো ়ে। পারেই একটা একনোে োদ, েেরনে  রেে জানো চদর ়ে 

ভসটা ভদো  া ়ে, চকন্তু ভস োরদ কারুরক েেন কেনও ভ রন ভদরেচন, কীোরব  াও ়ো 

 া ়ে নাও ভস জারন না। অরনরক চনরজরদে  ে ভথারক ভসই োদটা ়ে েুাঁর ়ে  ুর ়ে আবজযনা 

ভফরে। বাথারুরিে অবযব ন ভসই োদচটে আবজযনাে িরধয কর ়েকচট গাে গচজর ়েরে, 

নারন ফুরটরে ফুে। েেন গােপাো, ফুেফে ভবে ভিরন। ওগুরো ন ়েননাো ফুে। কী 

করে ওই আবজযনাে িূরপ জন্মাে! 

  

েেন একিরন জানোে ধারে দাাঁচ ়ের ়ে ফুেগুরো ভদেরে, কেন ভ  ভহি নাে পারে এরস 

দাাঁচ ়ের ়েরে, ভস ভে ়োেও করেচন, ভহি নাে কাাঁরধ হান ভেরে বেে, কী ব্রাদাে, কী েবে  

এন সাননা ়োনাচ ়ে উরঠ পর ়েে ভ ! 

  

েেন িুে চফচের ়ে বেে, ভক ও, নুচি! নুচিও ভনা এন সকারে ভবচের ়ে পর ়েে  ভেরে 

ভকিন আরে  জ্বে করিরে  

  

ভহি বেে, হাাঁ, এেন োে আরে। ওরদে ভিচদনীপুরে ভফেন পাঠাবাে বযবাা কেচে। 
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েেন বেে, ভদরো ভহি, এই োদটা, ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে, ওোরন অরনকচদন ভকউ  া ়ে 

না। 

  

নবু ওোরন আপচন আপচন গাে হর ়েরে, কী সুন্দে ফুে ফুরটরে।  

  

ভহি অনযিনস্কৃোরব বেে, হাঁ। 

  

েেন বেে, আচি ভোজ জানো চদর ়ে ওই ফুেগােগুরো ভদচে। এই কচদন একটানা 

ভোরদ ওো কীেকি ভ ন ম্লান হর ়েচেে। কাে ভ ই বৃচি হর ়েরে, ওরদে রূপ কন েুরে 

ভগরে। েনাগুরো িকিরক হর ়েরে, আে ফুেগুরো ভ ন েুচেরন হাসরে। চঠক ভ ন এক 

ঝাাঁক বা্চপা ভির ়ে। 

  

ভহি বেে, েেন, ভনািাে ভিচদনীপুরে চফরে  াও ়ো উচিন। আচি ভনািারক আটরক 

ভেরেচে। নুচি গােপাো এন োেবাস, এই রুে েহরে ভনািাে িারসে পে িাস ভথারক 

 াও ়োে ভকানও িারন হ ়ে না। ভনািাে োিারেে গােগুরোও ভনািাে চবেরহ চনি ়েই 

কানে হর ়ে আরে। 

  

েেন বেে, কথাাটা হ ়েরনা চিরথায ন ়ে। গারেে ভ  প্রাি আরে, না ভনা সবাই জারন। 

আিারদে জগদীেবাবু গােপাোে নানােকি ভিননাে কথাা ভ  বরেরেন, না আচিও ভ ন 

অনুেব করেচে। গারেো িানুষরদে েে করে, িানুরষে িরধয ভক নারদে বনু্ধ, নাও ভিরন। 

িারঝ িারঝই আিাে িরন হ ়ে, আিাে োিারেে গােগুরো আিা ়ে  াকরে। ও ভহি বেে, 

না হরে নুচি এোনকাে পাট গুচটর ়ে ভফে। আিারকও একবাে পূবযবাংো ়ে ভ রন হরব, 

একটা কাজ আরে, ভবে চকেুচদন কেকানা ়ে থাাকব না। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, পূবযবাংো ়ে ভনািাে কী কাজ  নুচিও চকেুচদরনে জনয ভিচদনীপুে 

িরো। 
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ভহি বেে, ভসটা সম্ভব ন ়ে। দু-িােচদরনে িরধযই আিা ়ে েওনা হরন হরব। নুচি আিাে 

বাচ ়েে ভোজনরদে একটু ভদোশুরনা ভকারো। 

  

এেপে িা এে। গল্প হে চকেুেি। ভহি হঠাৎ পূবযরে  ারে ভকন, না বুঝরন পােে না 

েেন। কােি চহরসরব ভহি বেে বরট ভ , ঝােকাচঠরন নাে এক অসুা আত্মীর ়েে ভসবা 

কেরন  ারব, চকন্তু ভসটা চঠক চবশ্বাসর াগয িরন হ ়ে না। ভহরিে চনরজে ভেরেই ভবে 

রুগি, নারক ভফরে ভস  ারে এক দূে সম্পরকযে আত্মীর ়েে ভসবা কেরন, এ ভকিন 

িানুষ  

  

চবদা ়ে ভনও ়োে সি ়ে ভহি বেে, আবাে করব ভনািাে সরে ভদো হরব, জাচন না। নুচি 

ভিচদনীপুরেে চদকটা সািরে ভেরো। আিারদে সচিচনে ভেরেো ভ ন কাজকিয িাচের ়ে 

 া ়ে। 

  

চনন চদন পেই চেেং ভথারক ভহিরক পাঠাবাে জনয বােীরনে চনরদযে এে। কর ়েকটা 

জািাকাপ ়ে ও দুচট চেেেবাে একটা পুটুচেরন ভবাঁরধ কনচে হর ়ে চনে ভহি। ভবািা দুচট 

বােীন সরে চনর ়ে ভগরে। সব বযাপােটাই অনযন্ত ভগাপন োো হর ়েরে, িাত্র চননজন ো ়ো 

অনয বনু্ধোও চকেু জারন না। 

  

চে ়োেদা ভিেরন ভহিরক ভপৌাঁরে চদরন এরসরে েূরপন। এই ভেন ভগা ়োেন্দ প যন্ত  ারব, 

প্রচনচট কািোরনই ভবে চে ়ে। আরগই একটা কািোে ওপরেে বারি িাদে চবচের ়ে দেে 

বজা ়ে ভেরেরে ভহি, চকন্তু ভেনরে এিন গুরিাট োব ভ  বরস থাাকা  া ়ে না। ভেন ো ়েরন 

ভদচে কেরে, দুজরন প্লাটফরিয দাাঁচ ়ের ়ে চসগারেট টানরে।  

  

েূরপন িারঝ িারঝই অদু্ভনোরব একদৃচিরন ভির ়ে থাাকরে ভহরিে চদরক। নারন অস্বচি 

ভবাধ কেরে ভহি। একবাে ভস চজরজ্ঞস কেে, কী বযাপাে, নুচি আিাে িুরেে চদরক কী 

ভদেে  
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েূরপন বেে, ভকিন ভ ন চবচিত্র োগরে। একজন বনু্ধরক চিেচবদা ়ে জানারন এরসচে! 

ভনািাে 

  

সরে আে কেনও ভদো হরব না, এটা এেনও ভিরন চনরন পােচে না। 

  

ভহি কাাঁধ ঝাাঁচকর ়ে বেে, ধযাৎ! ও চনর ়ে িাথাা  াচির ়ো না।  

  

েূরপন বেে, আচি এেনও বুঝরন পােচে না, নুচি ভকন  াে  ভনািাে অযাকেন  চদ 

সাকরসসফুে হ ়ে, ভসই চেচ্ট রিে কাোকাচে অরনক গা য থাাকরব, নাো িুহূরনযে িরধয 

ভনািারক চ রে ভফেরব, নােপে ভনািাে বাাঁিাে ভকানও আোই থাাকরব না। 
  

ভহি হােকাোরব বেে, ভস নেন ভদো  ারব। ভিাট কথাা, প্রাি থাাকরন আচি ধো ভদব 

না চকেুরনই। 

  

েূরপন বেে, সব ভজরনশুরনই নুচি  াে! এটা চক শুধুই ভদেরপ্রি, না িৃনুযচবোস  কারুে 

ওপে ভনািাে অচেিান আরে  

  

ভহি এবাে ভহরস ভফরে বেে, ওসব চকেুই না। কারুরক ভনা শুরু কেরনই হরব! ভসই 

প্রথাি হবাে অচধকােটা আচি োচ ়ে ভকন  

  

েূরপন বেে, নুচি হাসে এেনও! 

  

ভহি বেে, কান্নাকাচট একদি বাদ। ফযািফযাাঁিাচন আচি সহয কেরন পাচে না। 

  

েূরপন ভহরিে একটা হান ভিরপ ধরে বেে, একটা কথাা বেব, নুচি চকেু িরন কেরব 

না  

  

ভহি বেে, না, না, িরন কেব ভকন, নুচি বরো,  া েুচে বরো! 

  

েূরপন নবু চবহরেে িনন িুপ করে েইে। 
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ভহি বেে, কী হে বরো  বেে!  া ভনািাে িরন আরস— 

  

েূরপন বেে, এই কথাাটা অনবেন আিাে িাথাা ়ে  ুেরে। ভনািারক এোরব বো হ ়েরনা 

উচিন ন ়ে, নবু বচে। পেকাে বরে চক চকেু আরে  িৃনুযে পে িানুষ ভকাথাা ়ে  া ়ে  

িৃনুযে পে ভকানও িানুরষে কাে ভথারকই আে সা ়োেব্দ পাও ়ো  া ়ে না। নুচি একটা 

বনু্ধে কাজ কেরব! নুচি ভনা িেরনই  াে, িৃনুযে পে  চদ চকেু থাারক, নরব ভ  ভকানও 

গচনরক আিারক একবাে না জাচনর ়ে ভদরব, এই প্রচনজ্ঞা করো।  

  

ভহি ভ ােে নাচিক। ভস আত্মাে অচিত্ব, পেকাে, স্বগয-নেক এে ভকানও চকেুই চবশ্বাস 

করে না। ভস ভহা-রহা করে ভহরস উঠরন  াচেে, েূরপরনে িুরে নীব্র বযাকুেনাে োপ 

ভদরে হাচস দিন কেে। চনেীহোরব চজরজ্ঞস কেে, নুচি পেকারে চবশ্বাস করো, না  

  

েূরপন বেে, ভকিন ভ ন সংে ়ে আরে। চবশ্বাস কেরন ইরে করে না, অথাি ভকিন 

ভ ন….নুচি চঠক েবেটা চদরে বুঝরন পােব। 
  

ভহি বেে, এ ভনা ব ়ে আি য বযাপাে। ভনািাে দাদা স্বািী চবরবকানন্দ অনযনি ভ,ষ্ঠ 

ধিযগুরু। চনচন সাো চবরশ্ব  ুরে  ুরে আধযাচত্মকনা প্রিাে কেরেন, আত্মাে অচবনশ্বেনাে 

কথাা ভবাঝারেন, আে চনচন চনরজে ভোট োইর ়েে িরনে সংে ়ে ভ ািারন পােরেন না। 

  

গা য সারহব হইে চদরেন, ভেরনে গা িুির ়ে উঠে। আে সি ়ে ভনই। ভহি েূরপনরক 

আচেেনাবদ্ধ করে আন্তচেক গো ়ে বেে,  চদ পেকাে বরে চকেু থাারক, ভসোরন চগর ়ে 

ভস কথাা িনযযরোরক জানারে  চদ চকেু োচিে বযবাা থাারক, এিনকী  চদ অনন্ত 

কুম্ভীপারকও চিেকাে বাস কেরন হ ়ে, নবু ভকানওিরি আচি ভস কথাা ভনািারক চনি ়েই 

জানাব! 

  

নােপে ভদৌর ়ে ভস িেন্ত ভেরন চনরজে কািো ়ে উরঠ প ়েে। 
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এেপে ভহি োচনকেি িরন িরন হাসে। েূরপরনে িুে ভথারক এেকি কথাা শুনরব ভস 

আো করেচন।  ুগান্তরেে অরনরকই ভবে ধাচিযক। জপ-নপ, পুরজা-আ্চপা করে। এিনকী 

পচত্রকাে অচফরসই ভকউ ভকউ প্রাথাযনা ়ে বরস  া ়ে। বােীরনে দাদা অেচবন্দ ভ াষ, 

প্রকৃনপরে সকরেে ভননা, চনচন ভ ােনে চহন্দু হর ়ে উরঠরেন, বােীন নাাঁে চনরদযরে এেন 

জপ করে। পচত্রকাে িোরট োাঁ ়ো হারন কােীে েচব। উরপন ভগরু ়ো পরে। নরেন 

ভগাাঁসাইর ়েে আিেিও সন্নযাসীে িনন। শুধু ভহি আে েেরনে িনন দু-চনন জন ওসরবে 

ধাে ধারে না। েূরপনও বোবে  ুচক্তবাদী। েচক্ত বনাি  ুচক্ত চনর ়ে নকয হ ়ে  েন নেন। 

কােয িাকযস নারি একজন দােযচনরকে কথাা েূরপন বরে িারঝিারঝ। সিাজনন্ত্র নারি 

একটা ননুন োববারদ ভস চবশ্বাস করে। ভসই েূরপরনে িরনও পেকাে নারি সমূ্পিয 

কাল্পচনক এক রূপকথাা সম্পরকয একটু একটু চবশ্বাস আরে! 

  

সাোোন োে করে  ুি এে না ভহরিে। েূরপরনে কথাাটা চকেুরনই িাথাা ভথারক না ়োরন 

পােরে। অনবেন ভস একই দৃেয ভদেরে। চেেং ভপৌিাে পে িচিে  ণ্টাে িরধযই নারক 

োটসারহরবে িুরোিুচে হরন হরব। সরে সরে দু ়েি, দু ়েি! পে পে বারোোনা গুচে 

িাোরব, নােপে দুরটা ভবািা। োটসারহব েনি! নেনই ভহি আত্মহনযা কেরব। ভস 

সি ়েটুকুও  চদ না পা ়ে, না হরে বচ  গা যোই নারক গুচে করে িােরব। চকংবা আধিো 

করে ফাাঁচসে দচ ়েরন ভঝাোরব। ভস না হ ়ে হে, চকন্তু নােপে  নােপে চক কর ়েকটা 

 িদূন নারক ভটরন চহাঁির ়ে চনর ়ে  ারব  িোরজে কারে  চথার ়েটারেে বযাক  ুরপ ভ েকি 

স্বরগযে দৃেয আাঁরক ভস েকি চকেু সচনযই আরে  

  

আরধা  ুরিে িরধয ভহি িাথাা ভনর ়ে বরে, না, না, ওসব চকেু ভনই। িৃনুয িারনই সব 

ভেষ! নবু ওই দৃেযটা চফরে চফরে আরস ভিারেে সািরন। 

  

ভেন ভোেরবো এরস ভপৌাঁেে ভগা ়োেরন্দ। ভোকজরনে চে ়ে, িযাাঁিারিচি, ভঠোরঠচে। ভহি 

িার ়েে জনয ভোাঁজােুাঁচজ কেরে, ভপেন ভথারক ভকউ নাে কাাঁরধ হান োেে। 

  

িুে চফচের ়ে েূন ভদোে িনন িিরক উঠে ভহি। েেন! 
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ভস বেে, এ কী! নুচি ভকাথাা ভথারক! 

  

একগাে ভহরস েেন বেে, পূবযবরে আিােও চবরেষ কাজ আরে। 

  

ভহি েীচনিনন ভেরগ চগর ়ে বেে, িাোচক ভকারো না! এ ভনা সাঙ্ঘাচনক বযাপাে! নুচি 

জানরে কী করে  নাে িারন, আেও অরনরক ভজরন ভগরে  

  

েেন বেে, না। আচি চনরজই চকেুটা আন্দাজ করেচেোি। ফুোে সারহবরক োচি ভদবাে 

কথাা িারঝ িারঝই উরঠরে। ফুোে এেন চেেং-এ, বােীনও ভসোরন ভগরে। নুচিও  াে। 

আচি দুইর ়ে দুইর ়ে িাে চিচের ়েচে। নােপে সরনযনরক ভিরপ ধরেচে। সরনযন চবশ্বাস করে 

আিারক প্লযানটা জাচনর ়েরে। 

  

ভহি বেে, নবু ভনািাে এোরব আো উচিন হ ়েচন। নুচি পরেে ভেরনই চফরে  াও! 

েেন িাথাা ভনর ়ে বেে, উহুঃ; ভফোে প্রশ্নই উঠরে না। ভনািারদে অযাকেন প্লযারন েুে 

আরে। আননা ়েী একজরনে বদরে দু’জন োেরন হ ়ে। না হরে চনচিন হও ়ো  া ়ে। 

ধরো, চঠক সি ়ে ভবািা ফাটে না, ভনািাে গুচে ফরস্কৃ ভগে। নেন চিনী ়েজন গুচে 

িাোরব! ভনািাে পারে আচি থাাকব। না হরেই হারন্ড্রজ  পারসযন্ট ভেজাে পাও ়ো  ারব। 

  

ভহি বেে, এটা ভেরেরেো ন ়ে েেন। জীবন-িেরিে প্রশ্ন। নুচি ভকন প্রাি চদরন  ারব  

  

েেন বেে, নুচি ভকন  াে  

  

ভহি বেে, আিাে কথাা আোদা। আচি চনরজে সরে বাচজ ধরেচে। ভ  কারজে দাচ ়েত্ব 

চনর ়েচে ভসটা আিারক পােরনই হরব। এটা আিাে চনজস্ব িযারেঞ্জ। নুচি শুধু শুধু ভকন 

িৃনুযে ঝুাঁচক চনরন  ারব! নুচি চফরে  াও। পরে ভনািারক অনয দাচ ়েত্ব চনরন হরব। 

  

েেন বেে, ভহি, আচি কনবাে িৃনুযে কাোকাচে ভগচে, না নুচি জারনা না। আিাে 

ভবাঁরি থাাকাটাই আির যে। চন ়েচন আিারক চনর ়ে এক অদু্ভন ভেো ভেেরে। বােবাে ভঠরে 

চদর ়েরে িৃনুযে চদরক। এবাে আচি চনরজই এচগর ়ে  াব, ভদচে কী হ ়ে! ভনািাে বদরে 
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আিাে পরেই এই ঝুাঁচক ভনও ়ো স্বাোচবক। এই চবশ্বসংসারে আিাে ভকউ ভনই, আিাে 

জীবরনে কী দাি আরে! ভকউ আিাে জনয কাাঁদরব না। আচি হাচের ়ে ভগরেও ভকউ আিাে 

কথাা িরন কেরব না। নুচি দুচট সন্তারনে বাবা, ভনািাে স্ত্রী ের ়েরে, নারদে ভফরে নুচি 

ভকন অকারে িরে  ারব  ফুোে সারহবরক িাোে পে আচি ভসোরন দাাঁচ ়ের ়ে থাাকব, 

নুচি পাোরব। ভনািারক বাাঁিরনই হরব। ভসইজনযই আচি এরসচে।  

  

ভহি বেে, আিারক বাাঁিাবাে জনয নুচি এরসে  হঠাৎ ভনািাে এই আত্মনযারগে 

ভসচন্টরিন্ট উথারে উঠে ভকন  নুচি গােপাো োেবাস, ওরদে চনর ়েই ভনা থাাকরে 

পােরন!। 

  

েেন বেে, আচি গােপাো োেবাচস বরে িানুষরক োেবাসরন পােব না  নুচি 

ভগাাঁ ়োরেে িনন িেরন  াে ভজরনও আচি ভকানও ফুেগারেে চদরক হাাঁ করে ভির ়ে থাাকব! 

  

চিিাে াটা ়ে কন েকরিে িানুষ  াও ়ো আসা কেরে, এেই িরধয দুচট  ুবক িার ়েে োাঁ ়ে 

হারন চনর ়ে কী চবষর ়ে নকয কেরে, না ভকউ ধােিাও কেরন পােরব না। ভক আরগ প্রাি 

ভদরব, নাে প্রচনর াচগনা। ভহি চকেুরনই নাে দাচব ো ়েরন িা ়ে না, েেনও নারক আ ়োে 

করে োোে জনয দৃঢ়েপ্রচনজ্ঞ। এে আরগ বনু্ধরত্বে বযাপারে এো দুজন ভনিন আরবগ 

ভদো ়েচন। নুচি ভথারক নুই সরিাধরনও নারিচন। আজই হঠাৎ প্রকাে হর ়ে প ়েে, এরদে 

বনু্ধত্ব এিনই এক জা ়েগা ়ে ভপৌাঁরে ভগরে ভ  পেস্পরেে প্রাি বাাঁিাবাে জনয দুজরনই 

চনরজে জীবন চদরন োচজ। 

  

এই ভগা ়োেন্দ ভথারকই ভগৌহাচট  াবাে চিিাে ো ়েরব। আেও  ণ্টা চনরনক বাচক আরে। 

চিিােচটে নাি আসাি ভিে, ভনােে কো আরে এক পারে, ভসচদরক নাচকর ়ে েেরনে 

িরন প ়েে নাে িার ়েে কথাা। মিতৃচনরন িার ়েে ভকানও িুে ভনই, আসারিে িানচিত্রই ভ ন 

ভসই িা। এই প্রথাি েেন আসারি  ারে। চন ়েচনই নারক ভটরন চনর ়ে  ারে ভসোরন  

িার ়েে ভকারে চগর ়ে েেন চিে ুরি  ুরিারব  
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োরত্র চকেু োও ়ো হ ়েচন, ভহরিে চেরদ ভপর ়ে ভগরে। পেপে সব ভহারটে, ভধাাঁ ়ো ভবরুরে 

কর ়েকটা ভথারক, এে িরধযই আাঁি প ়েে উনুরন। োচনক বারদ ভহি বেে, চিিারে কী 

োবাে পাও ়ো  ারব না  ারব ভক জারন! এোরনই োন ভের ়ে চনরে হ ়ে না  অরনরকই 

ভনা ভহারটরে ঢুকরে ভদেচে। 

  

েেন বেে, ভগা ়োেরন্দে ভহারটরেে োন আে ইচেরেে ভঝাে েুব চবেযান শুরনচে। িরো 

ভের ়ে চনই, আে ভনা ভকানওচদন এোরন আসা হরব না।  া  া সাধ আরে চিচটর ়ে ভনও ়োই 

োে। 

  

ভহি বেে, হযাাঁ িরে  াবাে আরগ একবাে প্রাি েরে ইচেে ভের ়ে ভনও ়ো অবেযই উচিন। 

  

ভিাটািুচট পেন্দ করে ওো একটা ভহারটরে ঢুকে। িাচটে ভিরঝরন িাটাই পানা, সরে 

কোপানা। এে িরধযই আট-দেজন ভোক ভেরন শুরু করেরে। একচট ভোাঁকো ওরদে 

োচনে করে বসাে। েেন অ াে চদে, দুোনা করে ইচেে িাে আে অরনক ভঝাে আে 

োন, আে চকেু না। ভপচটে িাে ভদরব। 

  

কোপানাে ওপে োেরি েরেে ভিাঁচকোটা িারেে োন ভঢরে চদে এক োে। কোই কো 

ভপ্লরট দুচট করে িাে ও োে টকটরক ভঝাে। 

  

ভহি েুচে হর ়ে বেে ওরেিাস! এন ব ়ে ব ়ে ভপচটে িাে! আিারদে ওচদরক পাও ়ো  া ়ে 

না! 

  

েেন বেে, এ হে পদ্মাে ইচেে। এে স্বাদই আোদা। কা  

  

ভহি সবটুকু ভঝাে োরন ভঢরে চদর ়ে ভিরে চনে। এক ভগোস িুরে চদর ়ে বেে বাুঃ! 

সুন্দে োন্না। 
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চিনী ়ে ভগোস িুরে ভদবাে পে চিরবারন েুরে ভগে। িুরেে ভিহাো বদরে ভগে নাে। 

ভিাে দুচট চবস্ফাচেন, িাথাাে িুে ো ়ো হর ়ে ভগরে। ভস ভকানওিরি বেে, ওরে বাবা, 

কী ঝাে! ভেনেটা জ্বরে  ারে। ওুঃ ওুঃ, জে, একটু জে োব। 

  

িাচটে ভগোরস জে এরন ভদও ়ো হে, নারনও নাে ঝাে করি না। ভস ভিচদনীপুরেে 

ভোক, ভসোনকাে োন্না ়ে চিচি ভদ ়ে, ঝাে োও ়োে এরকবারে অরেযস ভনই। েেরনে 

অসুচবরধ হরে না।  

  

ভহি িাথাা থাাব ়োরে, অনয েরিেো হাসরে নারক ভদরে। দেজাে কারে কযাে বাে চনর ়ে 

বরস আরে িযারনজাে, ভসও হাসরে। ভহি নাে চদরক নাচকর ়ে বেে, কী িোই, এ কী 

ভবাঁরধরেন : এটা োন্না, না চবষ  এন ঝাে িানুরষ ভদ ়ে! আচি িরে  াচে ভ । 

  

িযারনজাে হাচস িুরে দাাঁন-িুে চোঁচির ়ে ধিক চদর ়ে বেে, িচেি  চদ না োইবাে পােস, 

ন ়ে এহারন আইে চক ়েচত্ত  দযােেস না এহারন এত্তগুো ভোক পচত্তচদন োইরে, কই ভকউ 

ভনা কহনও িচেি োই ়ো িইে যা  া ়ে না! ধিক ভের ়ে িুপরস ভগে ভহি। েেন চমিতন 

হারসয নাে চদরক ভির ়ে বেে, না ব্রাদাে, িচেি ভের ়ে িরে ভগরে ভনা আিারদে িেরব 

না। ইচেে িাে িাথাা ়ে থাাকুক, িরো আিো চিচি োই! 

৮১.  াত্রীবাহী চিিােচটরন প্রিণ্ড চে ়ে 

 াত্রীবাহী চিিােচটরন প্রিণ্ড চে ়ে। ভ রক চনে ধােরিে জা ়েগা ভনই, হাাঁটািো কোই েক্ত। 

আরগ-োরগ  াো ভেচেং-এে ধারে িাদুে বা সনেচি ভপরন চকেুটা াান দেে করে 

চনর ়েরে, নাো োগযবান। নীরিে ভোরে িানুরষে ঠাসাঠাচসরন প্রা ়ে দিবন্ধ হবাে িনন 

অবাা। এেই িরধয কা্চপাবা্চপারদে  েন নেন কান্না, চকেু চকেু  াত্রীে পার ়ে পা োচগর ়ে 

উ্চপ করি চববাদ। ভকাথাাও ভকাথাাও চববদিান দু পেরক ভদরে িরন হ ়ে, এই বুচঝ 

হানাহাচন,  ুরষা াঁচষ শুরু হরব, না অবেয হ ়ে না, নরব ভসই ঝগ ়োরন অরনকটা সি ়ে 
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ভকরট  া ়ে। ভগৌহাচট ভপৌাঁেরন িাে চদন ভেরগ  ারব, একর র ়ে  াত্রা, সি ়ে কাটারনাই 

প্রধান সিসযা। 

  

েেন আে ভহি প্রথারি একটু বসােও জা ়েগা পা ়েচন, সারেে-এে কযাচবরনে কারে 

ভকানওিরি দাাঁচ ়ের ়ে চেে। দু-জরনে কাাঁরধ দুচট সনেচি ভিা ়ো পুটুচে, নাে িরধযই 

ের ়েরে ভিাট চননোচন চেেেবাে ও গুচেে বাচণ্ডে। ভগা ়োেরন্দে ঝাে োন্না ভের ়ে ভহি 

ভবে কাচহে হর ়ে ভগরে, ভপরটে অবাা ভোিনী ়ে, িুরেও ভসই োপ পর ়েরে। কথাাবানযা 

বন্ধ, দুজরন নাচকর ়ে আরে নদীে চদরক। 

  

কারেই িাে পাাঁিজন  ুবরকে একচট দে িাদুে চবচের ়ে অরনকটা জা ়েগা জুর ়ে বরসরে, 

হইহই করে নাস ভেেরে। নারদে পারে অনয ভকউ বসবাে ভিিা কেরেই ভোঁচকর ়ে উঠরে, 

এিনকী ভঠরে সচের ়ে চদরনও চিধা কেরে না। এ ভ ন অরনকটা গার ়েে ভজারে েূচি 

দেরেে িনন।  ণ্টা চনরনক ভকরট  াবাে পে ভসই দরেে একজন েেনরক চজরজ্ঞস 

কেে,  দাদাো চক সাো োন এক ঠযারে ো ়ো হর ়েই কাচটর ়ে ভদরবন নাচক  

  

এই দু’জন ভ  অনয  াত্রীরদে িনন জা ়েগা ভোাঁজাে জনয একবােও ভোটােুচট করেচন, 

নারনই ওো স্বনন্ত্র ও দৃচি আকষযির াগয হর ়ে উরঠরে। আরগই ওো চঠক করে চনর ়েচেে, 

চনেক েদ্রনাে কথাা ো ়ো ভকানও সহ াত্রীে সরেই োব জিাবাে ভিিা কেরব না। 

পূবযবরেে ভোরকো ভ িন অচনচথা-পো ়েি, ভনিনই ভকৌনূহেী। ভকাথাা ভথারক আসরেন, 

ভকাথাা ়ে  ারবন, ভকন  ারবন, বাচ ়ে ভকাথাা ়ে, এই সব প্রশ্ন কেরন কেরন নাো 

সানপুরুরষে চঠকুচজ কুচষ্ঠ না জানা প যন্ত চনবৃত্ত হ ়ে না। এবং ভজাে করে বাচ ়েরন ভটরন 

চনর ়ে চগর ়ে োও ়োরন িা ়ে। 

  

ভোকচটে প্রশ্ন শুরন েেন শুধু একটুোচন হাচসে উত্তে চদে। 

  

ভসই ভোকচট আবাে বেে, নাস ভেেরন জারনন নাচক, না হরে এরস বসুন, দু হান হর ়ে 

 াক। 
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েেন নাস-পাো চকেুই ভেেরন ভেরেচন। ভহি অবেয জারন, চকন্তু এেন নাে ভেোে 

িনন িচজয ভনই। ওো সচবনর ়ে প্রনযােযান কেে। 

  

ভোকচট বেে, আপনাো ভবচ ং  ার ়ে করে বইরেন ভকন, ওগুরো অন্তন এোরন নাচির ়ে 

োেুন। 

  

েেন বেে, না, আপনারদে ভেোে অসুচবরধ হরব। আিো চঠক আচে।  

  

ভোকচট এবাে উরঠ এে ওরদে পারে। অনয  াত্রীরদে একবাে ভদরে চনর ়ে চফস চফস 

করে বেে, এই ভিেরনে পরেে ভিেন, োচত্তে ন’টাে সি ়ে আিো ভনরি  াব। আরগ 

ভথারক আপনাো আিারদে জা ়েগা ়ে বরস প ়েন, নইরে ভস সি ়ে কা ়োকাচ ়ে শুরু হর ়ে 

 ারব। 

  

এ েকি অ াচিন সাহা য চফচের ়ে ভদও ়ো  া ়ে না। সাো োিা দাাঁচ ়ের ়ে দাাঁচ ়ের ়ে  াও ়োে 

চিন্তা ়ে িরনে িরধয ভবে চবেচক্তে সৃচি হচেে। েেনো এরস বসরনই এো নাস ভেো 

বন্ধ করে প্রশ্ন শুরু করে চদে। োচে োচে চিরথায কথাাে োে চনরন হে েেনরক। ভহি 

চঝি ভিরে েইে। 

  

 ুবরকো ভনরি  াবাে পে চবোনা ভপরন পা েচ ়ের ়ে বরস েেন বেে, শুে সূিনা! োগয 

আিারদে প্রচন প্রসন্ন িরন হরে। োচত্তরে আিারদে োে করে  ুরিান হরব, েেীে 

পুরোপুচে সুা োো দেকাে। 

  

ভহি বেে, না হরে আচি এেনই  ুচির ়ে পচ ়ে! 

  

েেন বেে, ভস কী! চকেু োরব না  োেী িরনােি োন্নাে সুবাস আসরে। আিাে ভনা 

ভপট িনিন কেরে। 

  

ভহি বেে, ও ভনা িুসেিান োোচসরদে কযাচন্টন। 
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েেন বেে, নারন কী! আিারদে ভনা এেন আে ভকানও চন ়েি-কানুন িানাে 

বাধযবাধকনা ভনই। আিো  া েুচে ভেরন পাচে। 

  

ভহি বেে, ভস জনয বেচে না। িুসেিানো চনি ়ে আেও ভবচে ঝাে ভদ ়ে। আিাে 

ভিচদনীপুচে ভপরট ও ঝাে সহয হরব না। ভনািাে ইরে হ ়ে, নুচি ভের ়ে এরসা! 

  

েেন বেে, গন্ধ শুরকই বুঝরন পােচে, কুকুট িাংস। এরকবারে অিৃন! ভকানও চহন্দুে 

ভদাকারন ভনা ও চজচনস পারব না। ঝাে হরেই বা কী, জরে ধুর ়ে ভনরব! নুচি ওই চনচষদ্ধ 

পেীচট কেনও ভের ়েে  

  

ভহি বেে, একবাে ভের ়েচে। বাচজ ভফরে। আিারদে ওোরন এক পচণ্ডনিোই বরে 

ভব ়োরনন ভ  িুেচগ ভেরে নাচক কুষ্ঠ হ ়ে। ভসই জনযই চহন্দুো িুেচগে চ ি প যন্ত ো ়ে 

না। ভসই পচণ্ডনিোইরক ভনািাে ওই োিেবাচ ়েরন একচদন ভ রক চনর ়ে চগর ়েচেোি। 

নােপে নাে সািরন একটা ঝেসারনা িুেচগে ঠযারে কাি ়ে চদর ়ে বরেচেোি, এই ভ  

োচে, ভদচে কনচদরন আিাে কুষ্ঠ হ ়ে! না ভদরে পচণ্ডনিোই ভিাাঁ-িা ভদৌ ়ে। 

  

েেন হাসরন হাসরন বেে, িুসেিান ভিাল্লাোও শুর ়োরেে িাংস সম্বরন্ধ ওই েকি 

আজগুচব কথাা বরে। সারহব জানটা গরু-শুর ়োে-িুেচগ ভের ়ে েুচিনাে কেরে, কই নারদে 

ভনা কুষ্ঠ হ ়ে না, জানও  া ়ে না। িানুরষে  া ভেরন োে োরগ, নাই োরব। কথাা ়ে বরে, 

আপ রুচি োনা। োদয চনর ়ে ভকানও সংস্কৃাে থাাকা কারজে কথাা ন ়ে। িুেচগে িনন এিন 

সুোদয আে কেনও োও ়োে সুর াগ পাব না ভবাধহ ়ে, িরো, সাধ চিচটর ়ে ভের ়ে আচস। 

  

দী য  াত্রাপথা, নাই চিিারে ভবে কর ়েকচট োবারেে ভদাকান আরে। চহন্দু ও িুসেিানরদে 

জনয পৃথাক বযবাা। অরনক  াত্রীই সরে চির ়ে-েই, গু ়েকো চনর ়ে আরস, নাই চদর ়ে জঠে 

পুচনয করে। চহন্দুরদে ভদাকানগুচেরন পাও ়ো  া ়ে ভিা ়ো, চজচেচপ-অিৃচন, নােরকাে 

নচক্ত, বাচস েুচি-নেকাচে। িুসেিান োোচসো একটা কযাচন্টন িাো ়ে, ভসোরন গেি 

গেি োন আে ইচেরেে ভঝাে বা িুেচগে ভঝাে। চহন্দুরদে কারে চনচষদ্ধ হরেও ভকানও 

ভকানও চহন্দু  াত্রী ভোরে ভোরে েুচকর ়ে ভসোরন ঢুরক পর ়ে।  
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সচনযই িুেচগে ভঝারেে অপূবয স্বাদ হর ়েরে। ঝাে আরে চঠকই, েেরনে নারন অসুচবরধ 

ভনই। ভস ভের ়ে চনে অচন সরন্তারষে সরে। ভহি িাংরসে টুকরোগুচে ধুর ়ে চনে জরে, 

ভধাাঁ ়ো ওঠা গেি োন নাে চবরেষ পেন্দ। 

  

েেন বেে, ভ  কচদন আিো চিিারে থাাকব, দু ভবোই এোরন োব। োে োও ়ো আে 

োে  ুি, এেন চবরেষ প্রর ়োজন। বযাচেিাে েসুে সারহরবে বাচ ়েরন আিাে এক বনু্ধ 

ইেফারনে সরে ভদো হর ়েচেে, িরন আরে  ওই ইেফান আিারক অরনকবাে িুেচগ ভবাঁরধ 

োইর ়েরে। এক সি ়ে আিো েুব বনু্ধ চেোি। ভসই ইেফান এেন বদরে ভগরে। 

  

ভহি চজরজ্ঞস কেে, ওে সরে আে ভদো হর ়েচেে  

  

েেন বেে, হযাাঁ, আেও দু’বাে। ভদো হরেই নকয হ ়ে। ইেফান এেন ঢাকা ়ে। আিা ়ে 

বরে ভগে, নবাব সচেিুল্লাে সরে েোপোিেয করে ভস একটা পাচটয গ ়েরন িা ়ে। ভ  

পাচটয শুধু িুসেিানরদে স্বাথায ভদেরব, নাি হরব িুসচেি চেগ। 

  

ভহি একটা দী যশ্বাস ভফরে বেে, শুধু িুসেিানরদে জনয পাচটয! এনচদন এ ভদরে শুধু 

ধরিযে নারি ভকানও দে চেে না। িুসচেি চেগ নারি ভকানও পাচটয  চদ সচনযই িােু হ ়ে, 

না হরে ভেষারেচষ করে চহন্দুোও ভকানও দে েুেরব! িুসচেি চেগ বনাি চহন্দু চেগ। 

নারন ইংরেজো েুচে হর ়ে বগে বাজারব। ওো ভনা এটাই িা ়ে। আিো ওরদে হারনে 

পুনুে হর ়ে ভেেচে। ওো আেুে না ়েরব, আিো চনরজরদে িরধয িাোিাচে শুরু কেব! 

  

েেন বেে, ইেফান বরে, ভনারদে একটা চহন্দু দে ভনা অেরেচ  আরে। নারি না হরেও 

কংরগ্রসটাই ভনা একটা চহন্দু দে! আচি  ন বচে, কংরগ্ররস অরনক িুসেিান আরে, 

নাোও চবরবকবান, বুচদ্ধিান, ইেফান ভস কথাা ভহরস উচ ়ের ়ে ভদ ়ে। ভেষ ভ চদন ভদো, 

ভসচদন বেে, ভনাো ভ  ভোট ভোট গুি দে পাকাচেস, নাও আিো জাচন। ভনাো সব 

বচিিিরন্দ্রে ভিো হর ়েচেস। জা ়েগা ়ে জা ়েগা ়ে আনন্দিঠ গ ়েরন িাস। ভনাো এক 

একজন জীবানন্দ, সনযানন্দ হর ়ে চহন্দু েচক্ত পুনরুদ্ধারেে জনয উরঠ-পর ়ে ভেরগচেস, 
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নারন আিো হান ভিোরন  াব কী দুুঃরে! বচিিবাবু ওই আনন্দিরঠ ‘িাে িাে ইংরেজ 

িাে’ ভকরট চদর ়ে িাে িাে  বন িাে’ করেচেরেন, ভনাে িরন ভনই  ভনাো েুরে ভগরেও 

আিো েুেব কী করে  

  

ভহি বেে, কথাাটা এরকবারে চেচত্তহীন ন ়ে। আিারদে ভননাো চহন্দু ়োচনে বা ়োবাচ ়ে করে 

িুসেিানরদে দূরে ভঠরে চদরেন ভনা বরটই। এে একটা বযবাা কেরনই হরব। চেেং 

ভথারক চফরে চগর ়ে ভননারদে ভবাঝাব। বােীরনে দাদা অেচবন্দবাবুরকই আিো প্রধান ভননা 

বরে িাচন, চনচন চদন চদন ভ -েকি ভগাাঁ ়ো চহন্দু হর ়ে উঠরেন–  

  

েেন বেে, চেেং ভথারক চফরে চগর ়ে  আিো চফেব  

  

দুজরনই হঠাৎ ভথারি ভগে। নােপে পেস্পরেে চদরক নাচকর ়ে হাসে। 

  

চদরনে ভবো উৎকট গেি চেে, এেন বানাস ভবে আোিদা ়েক। কৃষ্ণপরেে োন, চকেুই 

ভদো  া ়ে না, শুধু চিিারেে গচনপরথা নদীে চবেুি নেেোচেে েব্দ ভোনা  া ়ে। আকাে 

এরকবারে অদৃেয। 

  

ভের ়েরদর ়ে এরস ভহি আরগ শুর ়ে প ়েে।  ুিও এরস ভগে প্রা ়ে সরে সরে। প্রা ়ে  ণ্টা 

দুর ়েক বারদ কী কােরি ভ ন ভজরগ উঠে ভস। পারে নাচকর ়ে ভদেে, েেন নেনও 

ভো ়েচন। বাইরেে অন্ধকারেে চদরক নাচকর ়ে ভস চাে হর ়ে বরস আরে। 

  

চিিারেে আে সব  াত্রী ভ -র োরন পারে শুর ়ে পর ়েরে, অরনরক বরস বরস ঢুেরে। 

একজনও ভজরগ ভনই, ভোনা  ারে নানা েকি নাচসকাধ্বচন। 

  

ভহি ধ ়েি ়ে করে উরঠ বরস বেে, এ কী েেন, নুচি ভোরব না  নুচিই ভ  বরেচেরে, 

আিারদে োে  ুি দেকাে! 
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উত্তে না চদর ়ে েেন িুে ভফোে। একটু িিরক উঠে ভহি। হঠাৎ ভ ন েেরনে িুরোচন 

অরিনা হর ়ে ভগরে। এন কারে, নবু েেরনে দৃচিে িরধয ভ ন অরনকোচন সুদুে। একটা 

ভঝাোরনা হযাাঁজাক বাচন দুেরে অনবেন, নাে আরো-ো ়ো ভেো কেরে সবযারে। চব। 

  

একটুেি পরে েেন ধীে স্বরে বেে, ভগৌহাচট ভপৌাঁোরন িাে চদন োগরব। ভসোন ভথারক 

চেেং ভ রন আে একচদন। নাে পেচদনই অযাকোন শুরু কেরন পাচে। ধো  াক,  চদ 

আেও একচদন ভবচে োরগ, না হরে ভিাট সানচদন। এই সানচদন আিারদে আ ়েু আরে। 

  

ভহি চকেু না বরে এক দৃরি ভির ়ে েইে বনু্ধে চদরক। 

  

েেন আবাে বেে,  চদ একজন ভদবদূন এেন এরস বরে, ভনািারদে আে সানচদন 

ভবাঁরি থাাকাে অচধকাে আরে, এে িরধয  চদ চবরেষ ভকানও সাধ-আহ্লাদ থাারক, চিচটর ়ে 

চনরন পারো–না হরে নুচি কী িাইরব, ভহি  

  

ভহি বেে, উ, সাধ-আহ্লাদ, িারন, ভস েকি চঠক ভেরব ভদচেচন, কারুে কারে চকেু 

িাইবাে, িারন, আসে কথাাটা কী, আচি ওসব ভদবদূন-রটবদূরন চবশ্বাস কচে না। 

  

েেন বেে, আচিও ভ  চঠক চবশ্বাস কচে, না ন ়ে। নরব ভেরেরবো ভথারক শুনরন শুনরন 

িরনে িরধয চকেু চকেু োপ পর ়ে  া ়ে। আো, ভদবদূন না হ ়ে না-ই এে, ভনািাে ভকানও 

অপূিয সারধে কথাা িরন পর ়ে না  

  

ভহি বেে, আিো িরেচে একটা চনচদযি েরেযে চদরক, এে িরধয ভনা আে ভকানও সাধ 

ভিটাবাে উপা ়ে ভনই। ভস েকি চকেু অপূিয সাধ.. নাুঃ, আিাে ভকানও চকেুরন ভোেও 

ভনই, অনৃচিও ভনই। েেন, নুচিই বেং বেে, ভনািাে কী অপূিয সাধ  

  

েেরনে ভিারেে দৃচি নেি হর ়ে এে, িাথাা ভদাোরন োগে দুচদরক। ভস িুরে চকেু প্রকাে 

কেরন পােরব না। একচট নােীে িুে িচকরন িচকরন নাে িরন পর ়ে  ারে। ভস ন ়েনিচি 

ন ়ে, ভস অরনকচদন আরগে দুুঃচেনী েূচিসূনা। 
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ভহরিে  ুি িরট ভগরে, ভস একটা চসগারেট ধোে। একটুেি অন্ধকারেে চদরক নাচকর ়ে 

ভথারক ভস বেে, একটা বযাপারে এেনও আিাে কারে স্পি ন ়ে। নুচি ভকন  াে আিাে 

সরে  ভকন জীবরনে ঝুাঁচক চনে  ভনািাে আিাে কথাা দরেে ভকউ জারন না, নুচি এেনও 

ভনা চফরে ভ রন পারো। 

  

েেন বেে, আিাে  াবাে বযাপারে ভকানও অস্পিনা ভনই। নুচি ভকন  াে, ভসটাই বেং 

পচেষ্কাে ন ়ে। আচি  াচে বনু্ধে জনয। এক বনু্ধ  চদ প্রারিে ঝুাঁচক ভন ়ে, আচি নাে পারে 

দাাঁ ়োব না  না হরে বনু্ধ কীরসে  এটা েুব ভসাজা বযাপাে। চকন্তু প্রথারি নুচি ভকন এ 

দাচ ়েত্ব চনরন ভগরে  এন ভোক থাাকরন, নুচি প্রাি ভদবাে জনয বযাকুে হরে ভকন  

  

ভহি বেে, এে উত্তে আচি আরগই ভনািারক চদর ়েচে। 

  

েেন বেে, আে একটা কথাা ভনািারক বচে। ফুোে সারহবরক িােরেই চক ভদরোদ্ধাে 

হরব  এ েকি আেও কন েন ফুোে সারহবরক িােরন হরব। ধিয িারনা চকংবা না-ই 

িারনা, নবু এক ধেরনে কােিারেে িরধয ভনা আিো িানুষ হর ়েচে, ভদরেে নারিই ভহাক 

আে ভ -নারিই ভহাক, নেহনযা চক আিারদে চবরবরকে সা ়ে ভদ ়ে  ভদে নারি একটা 

োববস্তুে জনয চনরজে প্রাি ভদও ়োটাও চক িূোচি ন ়ে  িানুষ  েন জন্মা ়ে, নেন নাে 

ভকানও ভদে থাারক না, জান থাারক না, ধিয থাারক না। এই পৃচথাবীরন ভস িনুষযজাচনে 

একজন হর ়ে জন্মা ়ে। আবাে িানুষ  েন িরে, নােপরেও ভদে-রটে সব নুে হর ়ে  া ়ে। 

 নচদন ভবাঁরি থাারকা, ননচদনই ভদেরপ্রি, ননচদনই চনরজে ভগাষ্ঠী, সম্প্রদা ়ে, বনু্ধবান্ধব। 

সুনোং  নচদন সম্ভব ভবাঁরি থাাকরেই ভনা এগুরো উপরোগ কো  া ়ে, প্রািটা শুধু শুধু 

নি কেরে ভনা এসব চকেুই থাারক না। 

  

ভহি েীি ভহরস বেে, নুচি ব ়ে অদু্ভন িানুষ। নুচি  া  ুচক্ত ভদোরে, ভস-ই অনু া ়েী 

ভনািােই ভনা চফরে  াও ়ো উচিন। ভবাঁরি থাারকা, জীবনটারক উপরোগ করো। আচি  েন 

একটা দাচ ়েত্ব চনর ়েচে, চঠক ভহাক, েুে ভহাক, আিারক ভসটা পােন কেরনই হরব। 
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েেন বেে, উহুঃ, এটা ভিাটই চঠক কথাা হে না। দাচ ়েত্ব হিান্তে কো  া ়ে। চবরেষন 

সচিচনে ভকানও কারজ একজরনে বদরে অনয একজন দাচ ়েত্ব ভনা চনরনই পারে। 

ভনািােই চফরে  াও ়ো উচিন। কাজটা আচিই একো ভসরে ভফেরন পােব। আিাে িাে-

িুরো ভনই, চবশ্ব সংসারে আিাে ভকউ ভনই, আচি িেোি না বাাঁিোি, নারন কারুে চকেু 

 া ়ে আরস না। 

  

ভহি বেে, ভনািাে  চদ িরন হ ়ে, ভদরেে জনয প্রাি ভদও ়ো ়ে ভকানও সাথাযকনা ভনই, না 

হরে শুধু শুধু প্রাি ভদরব ভকন  

  

েেন বেে, শুধু শুধু ভনা ন ়ে। ভদরেে জনযও ন ়ে, এিনকী ভনািাে জনযও ন ়ে, একজন 

বনু্ধে জনয। বনু্ধে জনয চক িানুষ প্রাি ভদ ়ে না  নারন কন নৃচি! সকারে ভ  ভিেন 

আসরব, ভবাধহ ়ে িাাঁদপুে, নারন নুচি ভনরি  াও, আচি বােীরনে সরে চঠক ভ াগার াগ 

করে ভনব! 

  

ভহি বেে, বাুঃ ভবে! ধরো ভনািাে কথাািনন আচি পরেে ভিেরনই ভনরি পর ়ে চফরে 

ভগোি গুচটগুচট। আবাে সাজোি সংসােী। নােপে একচদন েবে ভপোি, সারহব 

িােরন চগর ়ে নুচি প্রাি চদর ়েে। এরন নুচি নৃচি ভপরে, নুচি িহান হরে। ভনািারক চবোট 

ভদেরপ্রচিক বানারনা হরব, ভনািাে নারি গান ভেো হরব, ভেরে-রোাঁকোরদে িরধয 

ভনািাে আদেয নুরে ধোে জনয ঝুচ ়ে ঝুচ ়ে চিরথায কথাাও ে ়োরনা হরব। আে আিাে কী 

হরব  আচি সাো জীবন হর ়ে থাাকব এক স্বাথাযপে! কাপুরুষ!  চনষ্ঠ িহরে  াো আসে 

 টনাটা জারন, নাো সব সি ়ে আিাে চদরক নাচকর ়ে প্রকারেযই ভহাক বা িরন িরনই 

ভহাক, বেরব, চনরজে জানটা বাাঁচির ়ে নুচি েেনরক বচেে পাাঁঠা কেরে  িিৎকাে! এই 

চনর ়ে আচি ভবাঁরি থাাকব  

  

েেন বেে, নুচি ভবচে ভবচে বা ়োে। অন েন ভকউ জানরবই না। আচি চকেুরনই ধো 

ভদব, ফাাঁচসরন ঝুেব না, সরে সার ়েনাই  চবষ এরনচে, সারহবটারক েনি কোে পে 

ভসপাইগুরো  চদ আিা ়ে চ রে ভফরে, সরে সরে চবষ োব। ভকউ আিারক চিনরব না। 
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ভকউ আিাে পচেি ়ে জানরব না, আিাে োেটা পুাঁরন ভদরব চকংবা পুচ ়ের ়ে ভফেরব। বযাস, 

আচি হাচের ়ে  াব! আিারদে দরেে ভকউ জারনও না ভ  আচি ভনািাে সরে এরসচে, 

অনযো জানরব কী করে  

  

ভহি বেে, ভনািাে এ েকি হাচের ়ে  াবাে জনয বযিনা ভকন  

  

েেন বেে, ওই ভ  বরোি, এ দুচন ়ো ়ে আিাে ভকউ ভনই। আিাে ভবাঁরি থাাকাে ভকানও 

প্রর ়োজনই ভদচে না। কী হরব আে ভবাঁরি ভথারক। নুচি  েন  ুরিাচেরে, আচি বরস বরস 

ভসই কথাাটাই োবচেোি। নুচি শুধু শুধু ভকন প্রাি চদরন  ারব  নুচি ভবাঁরি থাাকরে 

সচিচনে অরনক কাজ কেরন পােরব। ভনািাে কথাা অরনরক িারন। আিাে ভকানও গুরুত্ব 

ভনই। 

  

ভহি বেে, ভক বেে, দুচন ়ো ়ে ভনািাে ভকউ ভনই। চনি ়েই আরে। 

  

েেন ীষৎ িিরক উরঠ বেে, ভক আরে  

  

ভহি বেে, এই দুচন ়োটাই ভনািাে আরে। 

  

এ েকি কথাাে চপরঠ কথাা িেে প্রা ়ে সাো োন ধরে। ভোরেে চদরক দুজরনই একটু 

 ুরিাে, চকন্তু সকাে হরনই অনয  াত্রীরদে কেস্বরে ভজরগ উঠরন হে।  

  

সাোচদন ধরে ভদো  া ়ে, িানুরষে ভ াট ভ াট স্বারথাযে জনয চববাদ। সকরেই ভ ন জীবনটা 

আাঁকর ়ে থাাকাে প্রবে ভিিা ়ে চনেন। শুধু চনরজে জীবন, ব ়েরজাে পচেবারেে অনযরদে 

জীবন, নাে বাইরে বাচক ভোরকো বাাঁিুক বা িরুক নারন চকেু আরস  া ়ে না। এে িরধয 

বরস আরে এই দুজন, দুজরনই পেস্পেরক ভফোবাে ভিিা কেরে, অথাি একজনরক ভের ়ে 

অনযজন চকেুরনই  ারব না। 

  

িাঝোরন একবাে চিিাে বদে করে ওো িনুথায চদরন এরস ভপৌাঁেে ভগৌহাচটরন। এে িরধয 

একচদনও িান কো হ ়েচন, গার ়েে ভগচঞ্জ-জািা  াি চিটচিরট হর ়ে ভগরে। এোরন অরনক 
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ধিযোো ের ়েরে, পুিযাথাযীো কািাো িচন্দে দেযন কেরন আরস। একটা ধিযোো ়ে আ, ়ে 

চনর ়ে ওো কুর ়োে জরে োে করে িান ভসরে চনে। আজই চেেরে  াত্রা কেরন হরব, 

চেেং েীরনে জা ়েগা, ওরদে সরে গেি কাপ ়ে চকেু ভনই, দুরটা িাদে অন্তন ভকনা 

দেকাে। ভস জনয ভদাকারনে চদরক এচগর ়েও ওো থািরক ভগে। বযবহাে কো হরব িাত্র 

দু-চনন চদন, নাে জনয প ়েসা নি কোে কী দেকাে, েীন সহয কোই োে। বেং ওই 

প ়েসা ়ে আোদা টাো ো ়ো কো ভ রন পারে।”  

  

সাধােি  াত্রীবাহী টাো ়ে গাদাগাচদ করে সান-আটজন  া ়ে, প ়েসা কি োরগ। পাহার ়েে 

ওপে চদর ়ে অরনকোচন পথা, ওই োরব ভ রন ভবে কি হ ়ে, না ো ়ো অনয  াত্রীো িুে 

চিরন োেরন পারে। শুধু দু-জরনে জনয একটা আোদা টাো ো ়ো কো হে। ভেষ কটা 

চদন এটুকু আোি কেরে ভদাষ ভনই। 

  

েেরনে কারে ভবে চকেু টাকা ের ়েরে। আে চফেরন হরব না। এই জনয ভিসবাচ ়েে এক 

বযচক্তে কারে ভিচদনীপুরেে োিােটা চবচি কেরব বরেচেে। ভসই ভোকচটও 

ভিচদনীপুরেে, োিােটা ভদরেরে, চকন্তু পুরো দাি চদরন পােরব না বরে বন্ধক চনর ়েরে। 

  

সিনে ো ়োবাে পে দুপারেে দৃেয অনীব িরনাহে। ভোট ভোট পাহার ়েে সাচে, ভকানও 

পাহার ়েে িূ ়ো ়ে জরি আরে ভি , কন েকি নাি-না-জানা গাে, িারঝ িারঝ পাে চদর ়ে 

বর ়ে  ারে ঝনা। েেন উত্তে োেরনে বহ অিে  ুরেরে, ভসই নুেনা ়ে ভহরিে অচেজ্ঞনা 

কি। ভস আরগ পাহা ়ে ভদরেচন। ভ  িুগ্ধ হর ়ে ভদেরে পরথাে ভোো। চনরজরদে টাো বরেই 

ইরেিনন থাািারনা  া ়ে। এক একবাে ভকানও ঝনযা ভদরে টাো থাাচির ়ে ভহি েুরট  ারে, 

নাে চঠক ভ ন বােরকে িনন ফুচনয। একবাে েেন নাে পারে বরস আাঁজো েরে জে 

নুরে বেে, ভদরো, এই জে কী ঠাণ্ডা, কী স্বে, কী পচবত্র! কী িধুে কুেুকুেু েব্দ। ইরে 

করে, এ েকি একটা চনজযন ঝনযাে পারে চকেুেি শুর ়ে থাাকরন। 
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ভহি এক সি ়ে েচব আাঁকন, অরনকচদন পে হঠাৎ ভ ন ভজরগ উরঠরে নাে চেল্পী সত্তা। 

থাারক থাারক ভনরি  াও ়ো উপনযকা ও দূরেে পাহাচ ়ে গ্রারিে চদরক নাচকর ়ে ভস বেে, 

 চদ এই জা ়েগাটাে একটা েচব আাঁকরন পােনাি! 

  

এই অিরেে সরে েেন চত্রপুোে ভবে চিে ভদেরন পারে। িরন পর ়ে  ারে অরনক 

কথাা। এই আসাি নাে িার ়েে ভদে। নাে দুচেচন িার ়েে ভকানও েচবও ভস ভদরেচন। 

এোনকাে িাচটরন নাে ভেষ চনশ্বাস প ়েরব, িা নারক বুরক নুরে ভনরব। 

  

একটা ভোট গ্রারিে ভেষ প্রারন্ত একচট িার ়েে ভদাকান। এিনই ঝকঝরক পচেেন্ন পচেরবে 

ভ  এোরন থাািরনই হ ়ে। ভদাকানচটে সািরন বাাঁরেে ভবচি কো আরে। িা ো ়ো 

কিোরেবু আে িধু চবচি হরে ভসোরন। চননচট ফেসা, ফুটফুরট চেশু ভেো কেরে ধুরো 

ভিরে। নারদে চদরক নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন েেরনে হঠাৎ ভিারে জে এরস ভগে। ভ ন 

ভস চনরজে ওই বর ়েসটা ভদেরন পারে। চননরট কিো চকরন ভস বা্চপারদে চদরন ভগে, 

নাো চকেুরনই ভনরব না। ভবাধহ ়ে কিো ়ে নারদে অরুচি ধরে ভগরে।  

  

এ পথা চদর ়ে অনবেন টাো  াও ়ো-আসা কেরে। সকরেেই েুব বযিনা। সরন্ধে পে 

োিাটা চবপজ্জনক হর ়ে ওরঠ, োলু্লরকে উৎপান আরে, না ো ়ো ঠযাোর ়েে দেও েুটপাট 

করে। 

  

েেন আে ভহি ভবে নাচের ়ে নাচের ়ে িা োরে, নারদে পাে চদর ়ে একটা টাো িরে 

ভগে, নারন বরস আরে একজন িাত্র  াত্রী। পার ়েে ওপে পা ভনাো, গার ়ে োে জ ়োরনা, 

হারন চসগারেট, েীচনিনন ফুেবাবু। িরে  াবাে পরেই েেন বেে, ভোকচটরক ভিনা 

ভিনা িরন হে না  

  

ভহি বেে, বােীন  

  

থাারিা থাারিা বরে ভিাঁচির ়ে ভস টাোটাে ভপেরন েুটরন োগে, টাোটা থাািে একটু পরে। 

িুেেচনয দাচ ়ে ভেরেরে বরে বােীনরক প্রথািটা ়ে চিনরন পাো  া ়েচন। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1296 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

টাো ভথারক ভনরি এরস বােীন বেে, ভহি! ইস, নুচি ভদচে করে ভফেরে  

  

ভহি বেে, কই ভদচে ভনা কচেচন। েবে পাও ়ো িাত্র ভবচের ়ে পর ়েচে একটা ভবোও নি 

কচেচন। 

  

 বােীন বেে, হা, নুচি ভদচে করোচন, চকন্তু আসরে ভদচে হর ়ে ভগরে। কী িিৎকাে সুর াগ 

চেে। ফুোে সারহব ভোজ সকারে ভ া ়ো ়ে ির ়ে ভব ়োরন  া ়ে। একা। নারক ফরো করে 

চনচেচবচে োিা ়ে আচি একটা স্পট চঠক করেচেোি। ভসোরন ভবািা েুাঁ ়েরে ভ া ়ো সরিন 

ভোটোটরক  ার ়েে কো ভ ন, নুচিও পাোবাে অরনক সি ়ে ভপরন। ধো প ়োে িাি 

েুব কি। 

  

ভহি চজরজ্ঞস কেে, ভসটা কাে কো  ারব না  ভদচে হরব ভকন  

  

বােীন বেে, ফুোে সারহব গনকােই ভগৌহাচটরন ভনরি এরসরে। চেেং-এ আে চকেু 

কো  ারব না! 
  

ভহি বেে,  াুঃ। এেন না হরে.. না হরে আিারদে আে চেেং  াবাে ভকানও িারন হ ়ে 

না। ভগৌহাচটরন চফরে  াব  

  

বােীন চজরজ্ঞস কেে, আিারদে িারন  ভনািাে সরে আে ভক এরসরে  

  

ভহি বেে, েেন। ওে সরে িাঝপরথা ভদো হর ়ে ভগে। চকেুরনই আে ো ়েরন িাইে না। 

  

বােীন উৎকট িুেেচে করে বেে, ভদরো ভহি, চবপ্লব ভেরেরেো ন ়ে।  েন নেন 

জীবনিেরিে প্রশ্ন। েেন চক না ভবারঝ   াই ভহাক, অযাকোরনে কথাা  েন ভজরন 

ভফরেরে, নেন ওরক আে বাইরে োো  ারব না। ভনািো চেেং-এ কর ়েকচদন থাারকা। 

আচি ভগৌহাচট চগর ়ে ফুোরেে গচনচবচধে হচদে কেচে নােপে ভনািারদে ভ রক পাঠাব। 
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পরকট ভথারক একটা ভনাটবুক ও ভপচিে বাে করে এক জা ়েগা ়ে েসেস করে ভস চকেু 

চেেে। নােপে ভসই পানাটা চোঁর ়ে ভহিরক চদর ়ে বেে, একজরনে নাি-চঠকানা চদোি, 

এে সরে ভ াগার াগ কেরে ভস ভনািারদে থাাকাে বযবাা করে ভদরব। েুব সাবধারন 

থাাকরব। ওোরন আিাে একটা ভগােিাে হর ়েচেে, নাই ভদেে না েদ্মরবে ধরেচে! 

  

বােীন টাো ়ে উরঠ প ়েে, ভহি িার ়েে ভদাকারন চফরে এরস েেনরক বেে, আেও 

কর ়েকচদন আ ়েু বৃচদ্ধ হর ়ে ভগে আিারদে। পাচে উর ়ে ভগরে। িরো, চেেং েহেটা ভকিন 

 ুরে ভদো  াক। 

  

বােীন  াে নাি চেরে চদর ়েচেে, ভসই ভোকচটরক েুাঁরজ পাও ়ো ভগে সহরজই। নাে নাি 

পরেে, বাজারেে িরধয একচট দেযকিয োণ্ডারেে িাচেক। ভবাঁরট িনন, গাাঁট্টারগাট্টা ভিহাো, 

িেু দুচটরন দৃঢ়েনাে োপ আরে। চনেক ভদাকানদাচে করে জীবন কাচটর ়ে চদরন িা ়ে না, 

এোরন ভস একটা সচিচন। গর ়েরে, অরনকটা সি ়ে ভসই সচিচনে কারজ বয ়ে করে। 

  

পরেে ওরদে চনর ়ে এে চনরজে বাচ ়েরন। থাাকাোও ়োে বযবাা হর ়ে  াবাে পে ভস বেে, 

আপনাো ইরেিনন  ুরে ভব ়োরন পারেন চকন্তু বােীন ভ ারষে সরে ভ  আপনারদে 

সম্পকয আরে ভস কথাা াানী ়ে বাোচেরদে জানাবাে দেকাে ভনই। আপনাো আিাে 

আত্মী ়ে, এোরন এিচনই ভব ়োরন। এরসরেন, এই কথাাই বেব সবাইরক।  

  

কথাা ়ে কথাা ়ে জানা ভগে, বােীন এোরন ভবে একচট ভগােিাে পাচকর ়ে ভগরে। বােীন 

ভবচে। কথাা বেরন োেবারস, ভস ভ  ফুোে হনযাে জনয এোরন এরসচেে, ভস কথাা প্রা ়ে 

ভকানও বাোচেেই জানরন বাচক ভনই। ভস ভ  কন ব ়ে চবপ্লবী নাে প্রিািস্বরূপ 

অস্ত্রেস্ত্রগুচেও অরনকরক ভদচের ়েরে। ভবািা ভথারক োচনকটা বারুদ বাে করে ফস করে 

আগুন ভজ্বরে নাক োচগর ়ে চদর ়েরে নারদে। একজন আনাচ ়েে হারন ভস একটা চেেেবাে 

নুরে চদর ়েচেে, ভস একটু না ়োিা ়ো কেরনই গুচে েুরট  া ়ে, ভসই গুচে ভোকচটে হারনে 

নােু ভেদ করে ভগে। উপা ়োন্তে না ভদরে ভোকচটরক েচনয কেরন হে হাসপানারে। 

ভসোন ভথারক পুচেরে চেরপাটয ভগে। চেেং-এে িনন োচন্তপূিয জা ়েগা ়ে ভকানও েকি 
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গণ্ডরগারেে আেিাে কথাা পুচেে চবোগ এেনও চিন্তা করে না। চকেু চজজ্ঞাসাবাদ করে 

ভোকচটরক ভের ়ে ভদও ়ো হে বরট চকন্তু ে ়ে ঢুরক ভগে াানী ়ে ভোকরদে িরন। এে পে 

ফুোে বধ হরে পুচেে এই সব বাোচেরদে চনচিন ধে-পাক ়ে কেরব। চবপ্লরবে নাি 

শুরন  াো। উৎসাচহন হর ়েচেে, পুচেরেে ো ়ো ভদরেই নাো অেুন িরন কেরন োগে 

বােীনরক। ভসইজনযই বােীনরক এোন ভথারক সরে প ়েরন হ ়ে।  

  

ভহি বােীরনে িরনাোব অরনকটা ভবারঝ। চবপ্লরবে প্রধান িন্ত্রগুচিই ভ  ভগাপনী ়েনা না 

বােীরনে িরন থাারক না। নাে এই ভদোরনপনা অবেয চনেক আত্মো াে জনয ন ়ে, ভস 

িরন করে, এইোরব চবপ্লরবে কথাা প্রিাে কেরে আেও অরনকরক দরে টানা  ারব। অনয 

অরনক েহরে ভ  চবপ্লবী সচিচন প্রচনচষ্ঠন হর ়ে ভগরে, দরে দরে  ুবরকো প্রস্তুন, এই 

েকি অনৃন োষরিও চিধা ভনই নাে। 

  

ভকানও কাজ ভনই, ভহি আে েেন পরথা পরথা  ুরে ভব ়ো ়ে। কেেনগেী চেেং ভবে 

জনচবেে। িনুচদযরক ব ়ে ব ়ে ঝাউগাে, নাে ফাাঁরক ফাাঁরক বাচ ়েগুচে ভ ন েুচকর ়ে আরে, 

সারহব-রিরিে সংেযাই ভবচে,  েন নেন বৃচি নারি বরে সকরেই েচেন োনা োরে 

সরে। পরথাে ধারে ধারে ভদাকানগুচে সুন্দেোরব সাজারনা। এ েহরে আজও ভিাটেগাচ ়ে 

আরসচন, উাঁিু-চনিু োিা ়ে অনয  ানবাহন িাোরনাও কিকে। প্রা ়ে সকরেই পদব্ররজ 

ভ ারে। েহরেে উপারন্ত োচস ়োরদে ভোট ভোট বাচ ়েগুচে চঠক েচবে িনন। এরদে িরধয 

দাচেদ্রয আরে  রথাি, নবু িানুষগুচে হাচসেুচে, ভির ়েো এক সরে দে ভবাঁরধ গান গাইরন 

গাইরন  া ়ে। 

  

েহরেে প্রা ়ে িরধযই একটা ভোট পাহা ়ে। নাে িূ ়ো ়ে োচনকটা সিনে জা ়েগা, ভসোরন 

অরনরক ি ়েইোচন কেরন আরস। েেন আে ভহি ভ চদন অপোরহ ভসোরন উরঠ এে, 

নেন ভসোরন আে ভকউ ভনই। িাচেচদরক ভগাে হর ়ে আরে পৃচথাবী। এোন ভথারক িরন হ ়ে 

ভ ন সবটাই পাহার ়েে ভদও ়োে চদর ়ে ভ ো। একচদরক সূ যাি হরে, চকন্তু ভনিন বিযি ়ে 

ন ়ে, ভ ন একটা ভি ো পাহার ়েে আ ়োরে ইরে করে েুচকর ়ে প ়েরে সূ য। িাথাাে 
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ওপরেে আকাে এই িুহূরনয সমূ্পিয অিচেন নীে। বানারস চহরিে স্পেয। িাথাা  ুচের ়ে 

 ুচের ়ে সব চদক ভদেরন ভদেরন ভকিন ভ ন একটা কদব িচহিাে কথাা িরন হে। 

  

েেন অরনকটা আপন িরনই বেে, এই ভ  নীোকাে, নাে ওপারে সচনযই চক চকেু 

ভনই  

  

ভহি বেে, একচদন ভনা ভসেকিই চবশ্বাস করে এরসচে। আে কচদন পেই চঠক চঠক 

প্রিাি পাও ়ো  ারব! 

  

েেন বেে, পৃচথাবীটা োেী সুন্দুে, নাই না  

  

ভহি বেে, এনচদন োে করে ভদো হ ়েচন। শুধু পাহা ়ে চকংবা সিুদ্র ন ়ে, একটা িুপি প 

ফাাঁকা িাঠ,  নদূে ভিাে  া ়ে, িাঝোরন একটা ব ়ে ঝাাঁক ়ো গাে, ভসই গারেে নীরি 

অরনকেি বরস থাাকা, ভকউ শুনরব না, শুধু আপন িরন একটা বাাঁচে বাজারনা, হঠাৎ আজ 

সকারে এই েচবটা িরন এে। ও েকি কেনও কচেচন! 

  

েেরনে গিনা ়ে চেে সান চদন, নােপে আেও কর ়েকটা চদন ভবর ়ে  াও ়ো ়ে ভস ভিারটই 

েুচে ন ়ে। বেং ভেনরে ভেনরে অচােনা ়ে ভস েটফট কেরে। জীবন ভদও ়ো ও ভনও ়োে 

বযাপােটা  থাাসম্ভব না ়োনাচ ়ে ভসরে ভনও ়োই ভ ন োে। ভবাঁরি থাাকাে ভির ়েও, িৃনুযে 

পে কী হ ়ে ভসটা জানাে জনয আগ্রহই এেন ভবচে।  

  

চনন চদন পেই বােীরনে কাে ভথারক েবে আসা ়ে ওো ভগৌহাচটরন ভনরি এে।  

  

বােীন এোরনও এে িরধয দেবে জুচটর ়ে ভফরেরে। ভবে কর ়েকচট  ুবক েুব উৎসাহী। 

বােীরনে অস্ত্রগুচে ভদরে িুগ্ধ। এো ভকউই জীবরন কেনও চেেেবাে ভদরেচন, হারন ভদ ়ো 

ভনা ভস সকারে অশ্বারোহরি ভ্রিরি ভবরো ়ে না, োজকার য চবরেষ বযি হর ়ে পর ়েরে, সব 

সি ়ে ভোকজন নারক চ রে থাারক। 
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নবু নজে োোে কাজ িেরন িেরনই একচদন একচট  ুবক এরস জানাে, ফুোে ভসচদনই 

ভগৌহাচট ভের ়ে িরে  ারে বচেোরেে চদরক।  ুবকচট সেকাচে কিযিােী, ভস ভেনরেে 

েবে োরে। নৎেিাৎ এোও ভগৌহাচট ো ়োে জনয প্রস্তুন হর ়ে চনে। 

  

পযারসঞ্জাে চিিাে অরনক জা ়েগা ়ে থাািরন থাািরন আরস, গন্তরবয ভপৌাঁেরন ভদচে হ ়ে। 

বযািচফে ফুোে পূবয বে ও আসাি োরজযে দণ্ডিুরণ্ডে কনা, নাে জনয ের ়েরে পৃথাক 

একচট চিিাে। চকন্তু ভস চিিােও চনচিন পরথা দুএকবাে ভথারিচেে, বােীনো বচেোরে 

এরস ভদেে, োটসারহরবে চনজস্ব চিিাে ‘ব্রহ্মকুণ্ড’ ভজচটরন এরস সদয চের ়েরে।  ারট 

এবং োিাে দু’ধারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে কানারে কানারে োে পাগচ ়ে পুচেে। টুচপ, োিো, 

ভকাট, ভিাগা িাপকান পো আেও বহ সেকাচে কিযিােী ও বেংবদ বযচক্তো এরসরে 

অেযথাযনাে জনয। চকন্তু ঢাকা ়ে চগর ়ে ফুোে সারহব িুসেিান জনসাধােরিে কাে ভথারক 

ভ  েকি জ ়েধ্বচন ভপর ়েচেে, বচেোরে ভস েকি ভকউ ভনই। বচেোরেে িানুরষে িরন 

পুচেচে নাণ্ডরবে েন এেনও দগদগ কেরে। 

  

ভজচট ারটে চে ়ে ফাাঁকা হর ়ে  াবাে পে অস্ত্রেস্ত্র সরিন ভপাাঁটোগুচে  ার ়ে চনর ়ে োিা 

চদর ়ে হাাঁটরন োগে বােীন, ভহি আে েেন। ভ ন সাধােি পচথাক। বচেোরে োে ভহারটে 

ভনই, হারটে পারে চকেু চকেু থাাকাে জা ়েগা আরে বরট, সাচে সাচে  ে, িািাে ভব ়ো, 

ভেনরে একটা করে োাঁচট ়ো পানা, চকন্তু ভকানও  রেেই দেজা ভনই। িাোত্মক অস্ত্রগুচে 

চনর ়ে এ েকি  রে থাাকা  া ়ে না। চকেুচদন আরগ কনফারেরি ভ াগ চদরন এরস াানী ়ে 

কর ়েকজন  ুবরকে সরে আোপ হর ়েচেে, ভস েকি দু-চননজরনে বাচ ়ে েুাঁরজ েুাঁরজ ভদো 

কোে পে কােীবাচ ়েে পারে এক বাচ ়েরন আ, ়ে পাও ়ো ভগে। 

  

হানিুে ধুর ়ে িুচ ়ে-নােরকাে ভেরন ভেরন বােীন বেে, এ এক চহরসরব োেই হে। : 

গবান  া করেন, িেরেে জনয। চেেং-রগৌহাচটে বদরে এই বচেোরে ফুোেরক িােরন 

পােরে আিারদে আেও ব ়ে জ ়ে হরব। এোরন ফুোরেে হকুরি পুচেে বীেৎস অনযািাে 

করেরে, এই বচেোরেে িাচটরনই ফুোেরক আিো পুাঁরন ভফেব। সাো ভদে বুঝরব, 
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বাোচে অপিারনে বদো চনরন জারন। ভহি,  চদ কােপেশুই অযাকোন শুরু কো  া ়ে, 

ভনািো োচজ  

  

েেন বেে, পেশু ভকন, কাে হরেই োে হ ়ে। 

  

চবরকরেে চদরক আেও কর ়েকজন  ুবকরক জর ়ো কো হে ভসোরন।  থাােীচন বােীন 

এক কবপ্লচবক বক্তৃনা ভদবাে পে অস্ত্রগুচে ভদোে। সকরেই অচেেূন, সকরেই সাহা য 

কোে জনয প্রস্তুন। 

  

চকন্তু বাধা এে সমূ্পিয অনয চদক ভথারক। 
  

েোে জনয বচেোে অিরে সাঙ্ঘাচনক দুচেযে শুরু হর ়ে ভগরে। এোরন চবপরদ-আপরদ 

অচশ্বনীকুিাে দত্তই েেসা, চহন্দু-িুসেিান চনচবযরেরষ দরে দরে ভনাক েুরট আসরে নাাঁে 

কারে। এইসব সাধােি গ্রারিে িানুষ সেকােরক ভিরন না, জচিদােরক ভিরন না, 

অচশ্বনীকুিােই নারদে চবপদ-ত্রানা। অচশ্বনীকুিাে পা ়ো ়ে পা ়ো ়ে ভসবারকন্দ্র েুরেরেন, 

চদনোন োটরেন। এই চনন  ুবরকে আগিনবানযা ও উরিরেযে কথাা নাাঁে কারন ভপৌাঁেে। 

চনচন সরে সরে ভবাঁরক বসরেন। সেকারেে সরে অসহর াচগনা িাোরন নাাঁে আপচত্ত 

ভনই, চকন্তু প্রনযে সং রষয চনচন চবশ্বাসী নন। ফুোে বরধে িনন একটা সাঙ্ঘাচনক কাণ্ড 

 টরে পুচেে এোরন অেুক্ত, অসহা ়ে, দুবযে িানুষরদে ওপে ভবদি অনযািাে িাোরব। 

চনচন না চকেুরনই হরন ভদরবন না। চনচন করঠােোরব কর ়েকজন কিযীরক চনরদযে চদরেন, 

কেকানাে ওই ভোাঁকোরদে চগর ়ে বরো, বচেোরে নারদে ওসব অচন চবপ্লবীপনা িেরব 

না। ওো বাহাদুচে করে এোরন নাি চকনরন িা ়ে। এোরন আিো িানুষরদে বাাঁিাবাে 

কারজ বযি আচে, িানুষ িাোে ভকানও কথাাই শুনরন িাই না। ওো  ন না ়োনাচ ়ে 

বচেোে ভের ়ে িরে  া ়ে, ননই িেে! 

  

ভ  কর ়েকচট  ুবক বােীরনে বক্তৃনা শুরন উিুদ্ধ হর ়েচেে, নাোও এেন চপেু হঠরন োগে। 

অচশ্বনীকুিারেে চনরদযে অিানয কেরন সকরেই নাোজ। অচশ্বনীকুিারেে সিথাযন ো ়ো 

বচেোরে ভকানও চকেুই কো সম্ভব ন ়ে। 
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বােীন নবু ভথারক ভ রন িা ়ে। ভহি আে েেরনে িরন হে, এোরন প্রচনকূেনা এিনই 

ভ -রকউ হ ়েরনা নারদে েবে আরগ ভথারকই পুচেরেে কারে ভপৌাঁরে চদরন পারে। 

  

এে পে ভ ন একটা ভেো শুরু হে। বােীন চজদ ধরে আরে, নাে িরধযই েবে এে, 

ফুোে সারহব এোরন ভনই, এে িরধযই ভস চফরে ভগরে ভগৌহাচট। না হরে িরো ভগৌহাচট। 

একবাে  েন ভগাাঁ ধো হর ়েরে, নেন ফুোরেে চনিাে ভনই। কা যচসচদ্ধ না করে ভহি আে 

েেরনে বাচ ়ে চফরে  াও ়োে প্রশ্নই ওরঠ না! 

  

 াত্রীবাহী চিিােচট ভথারি ভগে িাাঁদপুরে,  াচন্ত্রক ভগাের ারগে জনয আে  ারব না। পেচদন 

আবাে অনয চিিাে। িাাঁদপুরে ভনরি ওো শুনে, ফুোে ভবাধহ ়ে এেন ভগৌহাচটরন ভনই, 

ইচনিরধয অনয ভকাথাাও িরে ভগরে। ভকউ ভকউ বেে, থাাকরনও পারে। আসরে ফুোরেে 

গচনচবচধ সম্পরকয সেকাে ভথারক ইরে করেই নানান েকি পেস্পেচবরোধী সংবাদ 

ে ়োরনা হ ়ে। 

  

চকন্তু ভগৌহাচট এরস ফুোে উরঠরে ভকাথাা ়ে  আরগেবাে ভ  বাংরোরন চেে, ভসটা ফাাঁকা, 

পুচেে পাহাোও ভনই। োটসারহব এরে পুচেে ও আিোরদে  নোচন নৎপেনা থাাকা 

উচিন, ভস েকি ভদো  ারে না, অথাি ফুোে এোরন এরসরে চঠকই। নরব চক ভস আবাে 

চেেং িরে ভগে  

  

চঠক হে, েেনরক একা পাঠারনা হরব চেেং-এ, ভস েবোেবে ভনরব, নােপে উপ ুক্ত 

সুর াগ বুরঝ ভস ভ রক পাঠারেই ভহি  ারব ভসোরন। বােীন আে চেেং ভ রন িা ়ে না। 

না ো ়ো ফুোে এে িরধয আবাে ভগৌহাচট ভনরি আরস চকনা ভসটাও েে োেরন হরব। 

  

েেন একা ভ রন েুবই আগ্রহী। প্রিাবটা ভোনািাত্র নাে িরনে িরধয একটা ভগাপন 

পচেকল্পনা কনচে হর ়ে ভগরে। ভোটোটরক  চদ চেেং-এ পাও ়ো  া ়ে, না হরে 

ভহিবােীনরক আে েবে পাঠাবাে দেকাে কী  ভস একাই অযাকোন ভসরে ভফেরন 
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পােরব। ফুোে সারহরবে এরকবারে িুরোিুচে দাাঁচ ়ের ়ে গুচে িাোরব। চেেং-এে ভসই 

 টনা শুনরন ভপর ়ে এোন ভথারক পাোবাে অরনক সি ়ে ও সর াগ পারব ভহি আে বােীন। 

  

এটা োবরনই েেরনে িনটা ভবে প্রফুল্ল হর ়ে ভগে।  

  

েেন চকেু একটা হঠকাচেনা করে ভফেরন পারে, এ েকি একটা সরন্দহ ভহরিে িরনও 

ভদো চদে। েেন  েন পুটচে গুচের ়ে চনরে, নেন ভহি বেে, েেরনে ভনা এেন অস্ত্রেস্ত্র 

চকেু ভনও ়োে দেকাে ভনই। নুচি স্পটটা চঠক কেরব, নােপে সংরকন ভপরেই আচি 

ওসব চনর ়ে  াব। 

  

বােীনও বেে, চঠক। অস্ত্র চনর ়ে চগর ়ে েেন আরগই ধো পর ়ে ভগরে িুেচকে হরব। 

েেরনে চকেুই চনর ়ে  াও ়ো উচিন হরব না। নুচি ভনা শুধু ভোাঁজেবে চনরন  াে। 

  

ভহি অস্ত্রগুরো সব পারেে  রে চনর ়ে ভেরে এে। 

  

টাোে আড্ডা ়ে চননজরন এক সরে  াও ়ো চঠক হরব না। ভহি আে বােীন েেনরক শুধু 

োচনকটা পথা এচগর ়ে ভদরব। েেন  াত্রীবাহী সাধােি টাোরনই  ারব। 

  

বাচ ়ে ভথারক ভবচের ়ে চকেুদুে  াবাে পে েেন থািরক দাাঁ ়োে। হাচস িুরে বেে, এই ভে, 

ভপটটা ভ ন ভকিন ভকিন কেরে, পরথা  চদ ভবগ পা ়ে, টাো থাািারন িাইরব ভনা  ভনািো 

বেং এোরন একটু দাাঁ ়োও, আচি একবাে ভসরে আচস। 

  

েেন ভদৌর ়ে চফরে ভগে। ভহরিে  রে ঢুরক দ্রুন পুাঁটুচে েুরে প্রথারি একটা চেেেবাে 

েুাঁরজ চনে ভপরট। নােপে ভবে চকেু গুচে ও আে একটা চেেেবােও নুরে চনে। দু হারন 

দুরটা চনর ়ে পেপে গুচে িাোরন হরব, চকেুরনই  ারন বযথায হরন না হ ়ে। শুধু একটা গুচে 

ভেরে ভদরব চনরজে িাথাাে জনয। 
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৮২. টাো ো ়েে সার ়ে দেটা ়ে 

টাো ো ়েে সার ়ে দেটা ়ে, সরন্ধে আরগই চেেং ভপৌাঁরে  ারব। ভপেন চদরক বরসরে দুচট 

ভবােো পো েিিী, আেও চননজন পুরুষ সরিন একচট িুসেিান পচেবাে, একজন 

ফরেে বযাপাচে, েেনরক চনর ়ে ভিাট সানজন। েেন বরসরে টাো িােরকে পারে। 
  

ভগৌহাচটরন ভবে গেি, চিটচিরট  াি হ ়ে। োচনক দুরে পাহার ়ে উঠরেই বানাস িিে 

েীনে হরব। ভ া ়োে পার ়েে কপ কপ আও ়োজ শুনরন ভবে োরগ। সািরন বসরে ধুরো 

সহয কেরন হ ়ে বরট, নবু এই জা ়েগাটাই েেরনে ভবে পেন্দ হে। এক এক সি ়ে ভস 

জািাে নো ়ে ভগাাঁজা চেেেবাে দুরটা হান চদর ়ে অনুেব কেরে, নারন ভ ন বেবৃচদ্ধ হরে 

েেীরে। ভ ন ভস একটা  ুরদ্ধ  ারে, এ  ুরদ্ধ চকেুরনই হােরে িেরব না। িরন িরন ভস 

বেরে, বযািচফে ফুোে, ভনািাে চন ়েচন  চনর ়ে এরসরে, আে চনিাে ভনই! 

  

চবচেন্ন জা ়েগা ভথারক োত্ররদে ওপে পুচেচে চন যানরনে সংবাদ আসরে প্রা ়েই। কর ়েক 

জা ়েগা ়ে স্কৃুে বন্ধ করে ভদও ়ো হর ়েরে, ভকাথাাও ভকাথাাও বরন্দিানেি ধ্বচন ভদও ়োে 

অপোরধ োত্ররদে পুচেরেে োচঠে  ার ়ে িাথাা ভফরট েক্তগো বর ়েরে। ব ়েকট োোে 

জনয দাোে উসকাচন চদরে পুচেে। এে পরেও ফুোরেে িৃনুযদণ্ডরক অলনচনক বো  ারব 

না। 

  

েেরনে হঠাৎ িরন প ়েে, নাে একচট সন্তান আরে কটরক। এনচদরন ভস ভবে ব ়ে হর ়ে 

ভগরে িরন হ ়ে। কেনও নারক ভদেরন  াও ়ো হ ়েচন, িচহোিচিে চপত্রাের ়েে সরে েেন 

ভকানও ভ াগার াগও োরেচন। ওচ ়েোরন নাে আে ভ রনই ইরে করে না, নাে জীবরনে 

ওই অধযা ়েটা ভ ন িুরে ভগরে। আসরে চকন্তু িুরে  া ়ে না। অরনক চদন পে হঠাৎ চফরে 

আরস েচব। েেন চেশুরদে সরে োব জিারন পারে না। এোরন োিাে ধারে অল্পবর ়েসী 

ভেরেরদে ভদরে ভকন িরন প ়েরে চনরজে ভেরেে কথাা  এই চেশুরদে কারে ভ রক আদে 
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কেরন ইরে হ ়ে। পৃচথাবী ভের ়ে িরে  াবাে আরগ ভস চনরজে সন্তারনে কপারে একটা 

িুরিা চদর ়ে  ারব না  

  

েেরনেই িনন নাে সন্তানও োে করে জ্ঞান হবাে আরগই িানৃহীন। বাবারকও চনি ়েই 

নাে িরন ভনই। নাে বাবা ভবাঁরি আরে চক না নাও ভস জারন না। এেন সচনয সচনয 

চপনৃহীন হরেই বা এিনকী উচনে-চবে হরব  েেরনে চকেু সম্পচত্ত আরে। োিাে বাচ ়েটা 

শুধু বন্ধক ভদও ়ো আরে, উত্তোচধকাে সূরত্র ওই োিাে নাে সন্তারনে পাও ়ো উচিন। 

ভহিরক ভসেকি চকেু বরে আসা হ ়েচন। ভহি েেরনে আরগকাে জীবরনে কথাা চকেুই 

জারন না।  াক, নাে ভেরে িািােবাচ ়েরন োেই আরে, িািাো ভবে সেে, ওই সম্পচত্ত 

নাে না ভপরেও িেরব। 

  

কল্পনা ়ে ভেরেে িুরোনা ভ ন অস্পিোরব ভদেরন পা ়ে েেন, চকন্তু িচহোিচিে িুে 

নাে িরন পর ়ে না। নাে অব ়েব আরে, িুে ভনই। চনরজে স্ত্রীরক ভস েুরে ভগরে  েুব 

নীব্রোরব চিন্তা কেরে িনিরে ভেরস ওরঠ অনয একচট িুে। েূচিসূনাে িুে। েূচিসূনাে 

িুে,ীে সরে িচহোিচিে িুরেে চকেুটা চিে চেে। সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন বহচদন পে 

েূচিসূনারক ভদরেও েেন এই চিে ভপর ়েচেে। েূচিসূনা! ভস এেন অনয জগৎচবহাচেিী, 

িরিে আরো ়ে নাে জীবন ঝেিে কেরে, ভস েেরনে ভকউ ন ়ে। েূচিসূনা শুধু বুরকে 

িরধয একটা কাাঁটা হর ়ে ের ়ে ভগে। আে নাে সরে ভদো হরব না। আে কেকানা ়ে ভফো 

হরব না। চত্রপুো ়ে ভকউ নাে কথাা জানরবও না। একটা িূেযহীন জীবন! অবাচিন জন্ম, 

োগয নারক বােবাে চব ়েচম্বন করেরে। সুরেে েচব ভদচের ়ে ভকর ়ে চনর ়েরে বােবাে। িৃনুয 

না ়ো করে চফরেরে। এোরব ভবাঁরি থাাকােই বা অথায কী   চদ েূচিসূনা একবাে নাে 

চদরক ভিাে নুরে িাইন, ভসচদন সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন…।  

  

হঠাৎ েেরনে ভিারেে সািরন সব চকেু অন্ধকাে হর ়ে ভগে। ভ ন চবশ্বিোিে এরকবারে 

কুিকুরি কারো। ভকাথাাও আরোে ভেো ভনই। িুরেে িরধয অদু্ভন চনক্ত স্বাদ। েেীেটা 

একটু একটু কাাঁপরে। এ কী হে  অকমিতাৎ চক অন্ধ হর ়ে ভগে ভস  চকেুই ভদেরন পারে 

না। ভস চিৎকাে কেরন িাইরে, স্বে ফুটরে না করি।  
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কর ়েক িুহূরনযে িরধয আবাে সব চকেু স্বাোচবক। এই ভনা ভ া ়োে গাচ ়ে েুরট িরেরে, 

ভেৌরদ্রাজ্জ্বে চদন, োিাে দু’পারে অপরূপ প্রকৃচন। না হরে কী হর ়েচেে একটু আরগ! এই 

চক িৃনুযে িহ ়ো! প্রাি হাোবাে সি ়ে এেকি হ ়ে! এে পে েেরনে েুব ইরে হে, িেন্ত 

গাচ ়েটা ভথারক োচফর ়ে ভনরি প ়োে! এ আবাে কী! ভস চনরজই চনরজে ইরেে িিয বুঝরন 

পােরে না। 

  

েেন চব ়েচব ়ে করে বেরন োগে, পাচে সব করে েব, পাচে সব, পাচে সব, পাচে সব, 

েেন ভনরি পর ়ো! পাোও! পাোও! এেনও সি ়ে আরে। ভকাথাা ়ে  াে, ভকন  াে, 

পাচে সব, পাচে সব, বাাঁিরন হরব, বাাঁিরন হরব, পাোও! 

  

বুরকে ভেনে ভথারক কাাঁপুচন উঠরে, ভ ন ভস চেটরক পর ়ে  ারব। েেন িুরঠা ়ে ভিরপ ধেে 

চনরজে িাথাাে িুে। এ কী হরে! ভস ে ়ে ভপর ়েরে  এনোচন ে ়ে বুরকে িরধয জরি চেে  

ভস আসরে কাপুরুষ! ভদরেে জনয বা চকেুে জনযই ভস জীবন চদরন িা ়ে না। ভেষ িুহূনযটা 

প যন্ত দাাঁরন দাাঁন ভিরপ বাাঁিরন িা ়ে।  নেি শ্বাস, ননেি আে! 

  

ভ  কটা চদন ভহরিে সরে চেে, নেন এসব িরন পর ়েচন। ভহিরক বাাঁিাবাে জনযই ভস 

এরসরে। ভহি পারে থাাকরে ভহিরক ভপেন চদরক ভঠরে চদর ়ে ভস চনরজ িৃ নুযে িুরে 

ঝাাঁচপর ়ে প ়েরন পােন চনচিন। অনয ভকউ সরে থাাকরে চনরজরক ভবচে সাহসী চহরসরব 

প্রিাি কেরন ইরে হ ়ে। চকন্তু একা একা ভস চবষি দুবযে হর ়ে প ়েরে। অনযন্ত নীব্র ইরে 

হরে োচফর ়ে ভনরি পর ়ে ভদৌর ়ে জেরেে িরধয ঢুরক ভ রন। আে ভকউ নারক েুাঁরজ পারব 

না। জেরেে িরধয জংচে হর ়ে ভবাঁরি থাাকরব। দু’ভবো োদয না জুটরেও েচন ভনই, নবু 

ভনা ভবাঁরি থাাকা হরব! চনরজে কারে বেযনা স্বীকাে করে ভস বেরন িাইরে, হযাাঁ, আচি 

কাপুরুষ, আচি বাাঁিরনই িাই! 

  

আেও চকেুেি চনরজে সরে এইেকি িন্দ্ব িেে। িুসেিান পচেবােচট চনরজরদে িরধয 

গল্প কেরে কারুে আসন্ন োচদ চবষর ়ে। গার ়ো ়োনচট িারঝ িারঝ িুে চফচের ়ে ভদেরে 
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েেনরক। ভকউই ভটে পারে না এই িানুষচটে িুরে ভকন ফুরট উরঠরে চবন্দু চবন্দু  াি, 

িেু দুচট উন্মারদে িনন। 

  

োিা এক জা ়েগা ়ে বাাঁক চনরনই ভদো ভগে সাে ভবাঁরধ দাাঁচ ়ের ়ে  আরে োে পাগচ ়ে িাথাা ়ে 

পুচেে। এোরন এন পুচেে ভকন  কর ়েকজন পুচেে োিাে িাঝোরন এরস গাচ ়ে িোিে 

বন্ধ করে চদরে। এ গাচ ়েে গার ়ো ়োন দ্রুন ভ া ়োে োে ভটরন ধেরনই ভ া ়োটা চি চি েব্দ 

করে উঠে। েেরনে সিি েেীে এেন সজাগ, দৃচি নীক্ষ্ণ। প্রথারিই নাে িরন হে, বােীন 

আে ভহি চক ভবািা সরিন ধো পর ়ে ভগরে  ভকানও েকরি েবে ভপর ়ে পু চেে েেনরক 

ধোে জনয ফাাঁদ ভপরনরে এোরন  

  

একজন দারোগা ভ,িীে পুচেে গট গট করে ভহাঁরট আসরে এই গাচ ়েে চদরক। েেন 

চেেেবারে হান ভোাঁ ়োে। নাে সব দুবযেনা অন্তচহযন হর ়ে ভগরে। োরগ েক্ত হর ়ে উরঠরে 

ভিা ়োে। ভস চঠক কেে, নারক ভগ্রফনাে কেরন এরেই ভস গুচে িাোরব। একজনরক 

অন্তন না ভিরে ভস িেরব না। চেেেবােগুরোে অরনক দাি, অরনক করি ভজাগা ়ে কেরন 

হ ়ে, এিচন এিচন ভস পুচেরেে হারন নুরে ভদরব নাচক  

  

দারোগাচট রুে স্বরে বেে, সবাই গাচ ়ে ভথারক ভনরি দাাঁ ়োও। গাচ ়েটারক োিাে পারে 

িারঠে িরধয োরো। এেন ভকানও গাচ ়ে  ারব না। এোন চদর ়ে োট সারহরবে কনে ়ে 

পাস কেরব। 

  

েেরনে বুকটা ধ ়োস করে উঠে।  াুঃ! ফুোে সারহব চেেং ভথারক চফরে আসরে এেই 

িরধয  সারহবরদে ভদোে জনয চকেু ভকৌনূহেী ভোক দাাঁচ ়ের ়ে আরে োিাে দু’পারে। 

েেন নারদে িরধয চিরে ভগে। এোরনই ফুোেরক হনযা কোে ভিিা কো  া ়ে  িেন্ত 

গাচ ়েে পাদাচনরন উরঠ জানো চদর ়ে গুচে িাোরে ভকিন হ ়ে  নােপে পুচেেো েেনরক 

ঝাাঁঝো করে ভদ ়ে ভনা চদক। চকন্তু িুেচকে হরে, দূরে ভদো  ারে একসরে ভগাটা পাাঁরিক 

গাচ ়ে আসরে, নাে িরধয ভকান গাচ ়েরন ফুোে আরে, না ভবাঝা  ারব কী করে! 

গাচ ়েগুরো েুটরেও ভবে ভজারে। 
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েেরনে ভিারেে সািরন চদর ়ে ধুরোে ঝ ়ে নুরে ভবচের ়ে ভগে োটসারহরবে কনে ়ে। আে 

এেন চেেং  াও ়ো অথাযহীন। উরোচদরকে ভফোে গাচ ়েগুচে সবই েচনয। নবু একজন 

গার ়ো ়োনরক অচনচেক্ত প ়েসা কবুে করে েেন উরঠ প ়েে। 

  

বাচ ়ে ভফোে পে সংবাদ শুরন বােীন ভবে উৎফুল্ল হরেও ভহি গম্ভীে। ভস বেে, েেন 

এেন আিো চননজরন ের ়েচে। সব চসদ্ধান্ত চননজরন চিরেই চনরন হরব। একা ভকউ 

ভকানও ভগাপন চসদ্ধান্ত চনরন পােরব না। আিারদে না জাচনর ়ে চেেেবাে দুরটা চনর ়ে 

চগর ়ে নুচি ভ ােে অনযা ়ে করেে! 

  

বােীন বেে, অস্ত্র দুরটা চনর ়ে চগর ়েচেে নাচক  ভস কী! এসব বযাপারে চকন্তু আিাে কথাাই 

ফাাঁইনাে। এ জনয েেনরক োচি ভপরন হরব। দরেে িরধয চ চসচপ্লন োোটা েুব ব ়ে 

কথাা।  

  

েেন িুপ করে েইে। 

  

বােীন বেে, কী োচি পারব না ভেরব ভদেরন হরব। আপানন িুেনুচব েইে। 

  

পেচদনই েবে পাও ়ো ভগে, ফুোে সারহব সদেবরে িরে ভগরে েংপুে! 

  

বােীনো োচনকটা দরি ভগে। ভস ভ  অরনক দূে। উত্তেবরেে ওচদকটা ়ে এো ভকউই 

কেনও  া ়েচন। বােীরনে ইরে আপানন কেকানা ়ে চফরে  াও ়ো ভহাক, এবারেে িনন 

ফুোে েো ভপর ়ে ভগে। ভহি নারন োচজ ন ়ে। ভস ভেষ প যন্ত ভদেরন িা ়ে। েংপুরেে 

াানী ়ে িানুষরদে কাে ভথারক চনি ়েই সাহা য পাও ়ো  ারব।  

  

েংপুরে এরস ভদো ভগে, এোনকাে পচেরবে বচেোরেে ভথারক চেন্ন। এোরন ভকানও 

সবযজনচপ্র ়ে ভননা ভনই, চকন্তু বােংবাে পুচেচে অনযািারেে ফরে এোনকাে চকেু  ুবরকে 

িরধয একটা প্রচনরোরধে িরনাোব গর ়ে উরঠরে। নাো একটা চকেু কেরন িা ়ে। কেকানা 

ভথারক নাো ভকানও সাহা য পা ়ে না। কর ়েকজন এে িরধযই কেকানাে কর ়েকজন ভননাে 
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সরে ভদো কেরন চগর ়েচেে, ভননাো শুধু েম্বা-িও ়ো বুচে আউর ়েরেন। নাাঁো এিন োব 

ভদচের ়েরেন, ভ ন িফস্বরেে ভোরকো চকেু ভবারঝ না, নাাঁোই সবজান্তা।  থাাসির ়ে নাাঁো 

েংপুরে চনরদযে পাঠারবন। এরন েংপুরেে  ুবকো কেকানাে ভননৃরত্বে প্রচন ভবে চবেক্ত 

হর ়ে আরে। এইসি ়ে বােীরনে দেচট ভপৌাঁেরনা ়ে নাো েুব সদ ়েোরব গ্রহি কেে না। 

নাো ভজো কেরন োগে নানােকি। বােীরনে কারে ভ  অস্ত্রসম্ভাে আরে, ভস সম্পরকযও 

নাো সচন্ধগ্ধ। 

  

ভহি বেে, সকরেে সািরন আচি অস্ত্রগুচে ভদোরন িাই না। আপনাো একজন প্রচনচনচধ 

চঠক করুন, ভকানও চনজযন জা ়েগা ়ে নারক আিারদে অরস্ত্রে কা যকাচেনা বুচঝর ়ে ভদব। 

  

ভসইেকিই বযবাা হে। েহরেে বাইরে একচট চবিৃন জোের ়েে পারে ভঝাাঁপজেে। 

সরন্ধরবো ভসোরন চগর ়ে বােীনো চনরজরদে পুাঁটুচে সরিন বরস েইে। জা ়েগাটা ়ে 

অসম্ভব িো, অনবেন িাপ ়ে িােরন হরে গার ়ে। ভহি আে বােীন একটাে পে একটা 

চসগারেট ভটরন িরেরে, কারুে ভদো ভনই। িাাঁদচন োন, পযািা  াকরে, ভে ়োরেে 

হক্কাহ ়োও ভোনা  ারে ভবে কারেই। চসচট 

  

অরনকেি পে গুনগুন করে গান গাইরন গাইরন এচগর ়ে এে একজন। ভবাঁরট, ষণ্ডিাকয 

ভিহাো, িাথাাে িুে ভোট করে োাঁটা। ভোকচটে নাি ভ ারগন্দ্ররিাহন দাস, সবাই জগুদা 

বরে  ারক। িুরে নানােকি অচেজ্ঞনাে োপ আরে, কর ়েকবেে ভস জাহারজে োোচস 

হর ়ে পৃচথাবীে চবচেন্ন ভদে  ুরেরে। 

  

অস্ত্রগুরো ভদোে পে ভস একটা ভবািা হারন নুরে োচনকটা অবরহোে সরে বেে, এটা 

েুাঁর ়ে িােরে চঠকিনন ফাটরব চক না না পেীো করে ভদরেরেন  

  

বােীন সরে সরে বেে, হযাাঁ, ভদো আরে। ভসই 

  

কাাঁি জগু বেে, আিাে সরন্দহ আরে। েুাঁর ়ে ভদেব ফারট চক না  
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ভস হানটা উাঁিু কেরনই বােীন হা-হা করে নারক বাধা চদর ়ে বেে, এোরন েুাঁ ়েরবন চক 

িোই  আিারদে কারে দুরটা িাত্র আরে, দুরটাই কারজ োগরব!  

  

িা জগু বেে, ধরুন, ভবািা ভোাঁ ়ো হে, ফাটে না। নেন কী হরব  

  

আিাে ধােিা, এগুরো ভবািা ন ়ে, সাধােি পটকা। 

  

বােীন বেে, ভসরকি োইন অফ অযাকোনও চঠক কো আরে। ভবািা  চদ না ফারট না 

হরে আিারদে দু’জন চেেেবাে চনর ়ে এরকবারে োটসারহরবে সািরন এচগর ়ে  ারব। 

পর ়েন্ট ব্লযাি ভেরঞ্জ গুচে িাোরব। 
  

জগু বেে, োটসারহরবে কাোকাচে চনন-িােজন বচ গা য থাারক। নাো ভনা সরে সরে 

গুচে িাচের ়ে ভস দু’জরনে েুচে উচ ়ের ়ে ভদরব। 

  

বােীন বেে, ভদরব ভনা ভদরব! নারন কী আরস  া ়ে  এই দুজন ভনা প্রাি ভদবাে জনয 

প্রস্তুন 

  

হর ়েই  ারব। ভদ হযাাঁে অেরেচ  ভ চ রকরট  ভদ ়োে োইেস! ও জগু ভকৌনূহেী ভিারে 

েেন আে ভহরিে িুরেে চদরক কর ়েক িুহূনয নাচকর ়ে েইে। নােপে েুব 

  

িৃদু গো ়ে চজরজ্ঞস কেে, আপনাো প্রাি চদরন িান ভকন  

  

এক কথাা ়ে কী উত্তে ভদও ়ো  া ়ে না ভেরব না ভপর ়ে িুপ করে েইে দুজরনই। চস জগু 

বেে, কা  াদ্ধারেে আরগই  াো প্রাি ভদবাে জনয ভেচ  হর ়ে থাারক, নাো কী ধেরনে 

চবপ্লবী  একজন সারহবরক িােরন চগর ়ে দু’জন প্রাি ভদরব  প্রারিে ঝুাঁচক থাাকরব চঠকই। 

চকন্তু বাাঁিাে পথা, পাোবাে পথা চিন্তা করে োো হরব না ভকন  

  

বােীন বেে, দু’জন প্রাি চদরে েন েন ভেরে ইনস্পা ়ো য হরব! 
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জগু বেে, ধরুন, দুজরন এরকবারে প্রারিে িা ়ো নযাগ করে বুক চিচনর ়ে সারহরবে 

সািরন এচগর ়ে ভগে। এ  া পুেরনা ধেরনে চেেেবাে ভদেচে, এরনও চঠকিনন গুচে 

ভবরুরে োগয বেরন হরব। ধরুন সারহরবে গার ়ে গুচে োগে না। সারহব িেে না, চকন্তু 

এই দুজরনে প্রাি ভগে। নারন সারহবো হাসরব না  বেরব, ভেরনা বাোচেো অস্ত্র ধেরন 

জারন না, চেেেবাে হারন চনর ়ে ের ়ে ভকাঁরপরে, নারনই গুচে অনযচদরক চেটরক ভবচের ়ে 

ভগরে। প্রাি ভদও ়ো ভসাজা, কাজ উদ্ধাে কো অরনক েক্ত! ভ  কারজে জনয  াও ়ো, নারন 

 ারন ভসন্ট পােরসন্ট সফে হও ়ো  া ়ে, ভস জনয পাকাাঁরপাক্ত প্লযান কো দেকাে ন ়ে 

কী  আপনাোই বেুন না। স বাে নজসক 

  

বােীন বেে, আিো আট াট ভবাঁরধই এগুব। 

  

অরনরকে জও একটা চবচ ়ে ধচের ়ে দুটান ভদবাে পে চজরজ্ঞস কেে, আেরে  ভনারবে 

নারি সুইর রনে এক কবজ্ঞাচনক  া ়েনািাইট নারি এক ধেরনে ভবািা আচবষ্কাে করেরেন, 

ভস চবষর ়ে চকেু জারনন  ভবািাটা এক জা ়েগা ়ে পুাঁরন নাে সরে একটা নাে জুর ়ে ভদও ়ো 

হ ়ে। ভসই নােটা অরনক দূরে চনর ়ে চগর ়ে কে চটরপ ভবািাটা ফাটারনা  া ়ে। এইোরব 

পাহা ়েও ফাটারনা  া ়ে, কারুে গার ়ে চকেু োরগ না।  

  

ভহি বেে, এই ভবািাে চবষর ়ে আচি পর ়েচে। 

  

জগু বেে, ধরুন, োটসারহব ভকান ভেরন আসরে, আরগ ভথারক েবে ভনও ়ো ভগে। ভেন 

োইরনে িাঝোরন একটা ওই  া ়েনািাইট ভবািা পুাঁরন োো হে, ভেন এরস প ়োে পে 

োটসারহরবে কািোটা ওই জা ়েগা ়ে ভপৌাঁোরে দূে ভথারক কে চটরপ ভসটা উচ ়ের ়ে ভদও ়ো 

হে। সরে সরে চবপ্লবীরদে িম্পট ভদবােও অরনক সি ়ে পাও ়ো  ারব। ধো প ়োে প্রশ্ন 

ভনই।  ারক বরে, সাপও িেে, োচঠও োেে না। 

  

বােীন বেে, ভস েকি ভবািা আিো ভকাথাা ়ে পাব  
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জগু বেে, চকেু চকেু িেো ভজাগা ়ে কেরন পােরে ভস েকি ভবািা বানারনা েুব েক্ত 

চকেু ন ়ে। আচিও আপনারদে সাহা য কেরন পাচে। আিাে িোই সানটা ভেরেরির ়ে, 

দুরটা বউ, বুর ়ো বাপ-িাও ভবাঁরি আরে, সব আিাে  ার ়েে ওপে, আচি চনরজ সািনা-

সািচন  াব না, নরব আ ়োে ভথারক  নদূে সম্ভব সাহা য কেরন োচজ আচে। 

  

নােপে ভস েেরনে কাাঁরধ হান ভেরে বেে, োরিাো িেরন িান ভকন  পৃ চথাবীরন বুচঝ 

োেবাসাে ভকউ ভনই  

  

েেরনে িরন হে, এিন িধুে কথাা ভস আরগ কেনও ভোরনচন। প্রাি ভদও ়োটা ভ  কন 

ভগৌেরবে, এই নত্ত্বটাই িাথাাে িরধয ঢুচকর ়ে ভদও ়ো হর ়েরে। এ বেরে বাাঁিাে কথাা। 

সচনযই ভনা, কাজ উদ্ধারেে সরে সরে চনরজে বাাঁিাে পথাটাই বা ভোো োো হরব না 

ভকন  অন ব ়ে একজন সারহবরক ভিরেও  চদ ধো না ভদও ়ো  া ়ে, পাোরনা  া ়ে, ভসটাই 

ভনা ভবচে বীেরত্বে। 

  

েংপুরে ভকউ এই চননজনরক চনরজরদে বাচ ়েরন আচনথায ভদ ়েচন। নরব একজন একটা 

ফাাঁকা বাচ ়ে ওরদে জনয ভের ়ে চদর ়েরে। ভসোরন ওো োন্না করে ো ়ে। োন্না কেরন হ ়ে 

েেনরক। এটা নাে োচিে অে।  াে আে োন আোদা োন্না কোে বদরে েেন প্রা ়ে 

ভোজই চেিুচ ়ে বানা ়ে, সরে চকেু োজােুচজ। এোরন চঝরে-রবগুন েিা, আেু-রপাঁ ়োরজে 

ভবে দাি, পটে পাও ়ো  া ়ে না। 

  

প ়েসা িিে ফুচের ়ে আসরে। চবচেন্ন জা ়েগা ়ে ভ াো ুচে। চিিারেে ো ়ো চদর ়ে কারুে 

কারেই আে ভনিন চকেু ভনই। ননুন ভবািাটা বানারনও ভবে চকেু টাকা োগরব। না হরে 

উপা ়ে  একটাই শুধু আোে কথাা, ফুোে সারহব েংপুরে ভবে চকেুচদন থাাকরব। এটা েুব 

চনেযের াগয সূরত্র জানা ভগরে। 

  

অথায সংগ্ররহে জনয বােীন কেকানা ়ে িরে ভগে। েেন আে ভহি বাচ ়ে ভথারক চবরেষ 

ভবরো ়ে না। জগু সাবধান করে চদর ়েরে, এোরন ওরদে পরে ভবচে ভোরকে সরে 

ভিোরিো না কোই োে। ফুোে সারহব ভবে চকেুচদরনে জনয আিানা ভগর ়েরে বরে 
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পুচেরে পুচেরে ে ়েোপ, নাে িরধয চকেু চটকচটচকও চিরে আরে। ননুন ভোক ভদেরে 

ভোাঁজেবে চনরে। জগু চনরজ অবেয প্রা ়েই ওরদে কারে এরস নানান ভদরেে গল্প করে। 

  

সি ়ে কাটাবাে ভকানও সিসযা ভনই। এ বাচ ়েরন একটা আেিাচেে িরধয ভবে চকেু পুেরনা 

বই ের ়েরে, বাংো-ইংরেচজ ভিোরনা। ভদরে িরন হ ়ে, অরনক চদন ভসই আেিাচে ভোো 

হ ়েচন। ভহি সাো চদন শুর ়ে শুর ়ে বই পর ়ে। েেনও িটপট োন্না ভসরে চনর ়ে পেন্দিনন 

বই ভোাঁরজ। নাে িরনাোব এেন সমূ্পিয বদরে ভগরে, নারক সবসি ়ে ভবে উৎসাহী ও 

হাচসেুচে ভদো ়ে। েংপুরে আসাে আরগ প যন্ত িৃনুযরিননা িাথাাে ওপে েূরনে িনন 

ভিরপ বরসচেে। ভদরেে কাজ কো চকংবা পোধীননাে অপিানরবারধে ভির ়েও প্রধান হর ়ে 

উরঠচেে চনরজরদে প্রািদান। ভ ন িৃনুয অবধাচেন। এেন িরন হ ়ে, ভদরেে কাজ কেরন 

হরব, অনযািােী ফুোেরক োচি চদরন হরব, এ সবই চঠক, ভসইসরে চনরজে প্রাি 

বাাঁিাবােও সবেকি ভিিা কেরন হরব। সব িানুষই বাাঁিরন িা ়ে, আরগ ভথারকই চনরজ 

চনরজরক িৃনুয দণ্ডাজ্ঞা চদর ়ে বসরব ভকন  েেন ধরেই চনর ়েরে, ননুন ভবািাটা বানারনা 

হরে নারদে কা যচসচদ্ধ ভনা হরবই, চনরজোও প্রারি বাাঁিরন পােরব। ভস েকি ভবগচনক 

ভদেরে সুদূে পাঞ্জাব বা চসনু্ধ প্ররদরে পাচের ়ে চগর ়ে গা-ঢাকা চদর ়ে থাাকরন হরব চকেুচদন। 

 নই অরিনা পচেরবে হক,  ন দূেই ভহাক, নবু ভনা ভবাঁরি থাাকা! এেন প্রচনচদন  ুি 

োোে পে সূর যে আরো ভদোে পেই িরন হ ়ে, এই পৃচথাবী কন সুন্দে! কর ়েকটা টুনটুচন 

পাচে  াকা াচক করে, নাও িরন হ ়ে কন িধুে! পাগে ো ়ো এই পৃচথাবী ভকউ এিচন 

এিচন ভের ়ে ভ রন িা ়ে! 

  

আপানন ভবাঁরি থাাকাে অনয একচট সিসযা ভদো চদর ়েরে। বােীন দু-চনন চদরনে িরধযই 

চফরে আসরব বরেচেে, এক সিাহ ভকরট ভগে, নাে পাত্তা ভনই। ভকানও চিচঠপত্রও 

ভেরেচন। টাকা-প ়েসাও চনুঃরেষ, োন্না রে িাে- ােও বা ়েন্ত, এে পে োও ়ো জুটরব 

কী করে  েেরনে কারে ভেষ ভ কচট টাকা চেে না বােীরনে  াও ়োে ো ়োে জনয চদরন 

হর ়েরে, এেন উপা ়ে  বােীন চক অসুা হর ়ে প ়েে  বােীন  চদ আে না আরস  ওো 

দুজন এোন ভথারক চফেরবই বা কী করে  
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আজ শুধু চেিুচ ়ে, আেু-রবগুনও ভজারটচন। দুপুরে দুরটা কোপানা ়ে চেিুচ ়ে ভবর ়ে চদর ়ে 

েেন বেে, িাে- াে আজ ভেষ। কর ়েকটা চঝরে পর ়ে আরে। ও ভবো ়ে শুধু নাে ভঝাে 

হরব। কাে কী করে িেরব আচি জাচন না। ভহি, ভনািাে কারে আে প ়েসা আরে  

  

ভহি বেে, আিাে ভেষ চসচকটা ভনা পেশু েেি করে ভফরোি! আো কচে বােীন আজ 

এরস প ়েরব! 

  

েেন বেে,  চদ না আরস  েিেরোরকে ভেরে, কারুে কারে ভনা চেরেও িাইরন পােব 

না! 

  

ভহি বেে, এোরন আিারদে েিেরোক চহরসরব ক’জন ভিরন  িুরে ধুরোবাচে ভিরে, 

োচে গার ়ে, শুধু েুচে পরে  চদ বাজারেে কারে বচস, ভকউ চেরে ভদরব না! 

  

েেন ভহরস বেে, না, ভকউ ভদরব না। নুচি বা আচি  চদ চেচেচে ভসরজ বচস, ভোরক 

বেরব, আ িে চিরস, ভেরট ভেরন পাচেস না  অিন নাগ ়ো ভিহাো চনর ়ে চেে িােচেস 

েজ্জা করে না  

  

ভহি বেে, না হরে কুচেচগচেে ভিিা কেরন হরব। ভেরেে োইন সাোরনা হরে ভদরেচে। 

  

েেন বেে, াানী ়ে কুচেো ভঠচের ়ে আিারদে না ়োরব! দুচেযরেে ধাক্কা ়ে বহ িাষা-িজুে 

েহরে এরস চে ়ে করেরে। 

  

ভস োরনও বােীন চফেে না। পেচদন আে উনুন ধোবাে প্রশ্ন ভনই। কারে  েন টাকাকচ ়ে 

থাারক, নেন একটা ভবো, চকংবা একটা ভগাটা চদনও চকেু না ভেরে ভনিন কি হ ়ে না। 

চকন্তু আজ সকাে ভথারকই ভপট েুাঁই েুাঁই কেরে, একটাই কথাা িরন প ়েরে, কী োব, আজ 

কী োব  

  

দুজরন দুচট বই েুরে ভিৌচকরন শুর ়ে েইে। ভিাে িারঝ িারঝ িরে  ারে সদে দেজাে 

চদরক, কান এিনই উৎকিয ভ  োচেক পাচেে পার ়েে আও ়োজও শুনরন পারে।  চদ 
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বােীন আরস, ভস এরস প ়েরন পারে ভ -রকানও িুহূরনয। ভহি প ়েরে বচিরিে ‘োজচসংহ’, 

আে েেন প ়েরে ‘হরনাি পযাাঁিাে নকো’, ভস বইটাে সািরনে কর ়েকোনা পানা ভোঁ ়ো। 

  

প ়েরন প ়েরন একসি ়ে েেন ভহা-রহা করে ভহরস উঠে। ভহি পাে চফরে চজরজ্ঞস কেে, 

কী ভহ, এন হাচসে কী হে  

  

 েেন বেে, এই জা ়েগাটা শুনরব  ‘িা শুরন ব ়ে েুসী হরনন ও কেন কেন আিারদে 

উৎসাহ ভদবাে জনয চফ প ়োে চপেু একচট করে সরন্দে প্রাইজ চদরনন; অচধক চিচি ভেরে 

ভনাৎো হরন হ ়ে, ভেরেরবো ়ে আিারদে এ সংস্কৃাে চেে; সুনোং চকেু আিো আপনাো 

ভেনুি, চকেু কাগ ও পা ়েোরদে জরনয োরদ েচ ়ের ়ে চদনুি। আে আিারদে িঞ্জুেী বরে 

চদচে একচট সাদা ভব ়োে চেে (আহা কাে সকারে ভসচট িরে গযারে–বা্চপাও নাই) বাকী 

ভস প্রসাদ ভপরনা।’  

  

প ়ো থাাচির ়ে েেন বেে, কনকাে সরন্দে োইচন। এই সাদা ভব ়োেটারকও োগযবান 

িরন হরে না  

  

আে ভহি বেে, সরন্দে ভেরন িাও, ভনািাে বাবু ়োচন ভনা কি ন ়ে! ভদরো োই, সাো 

চদন  চদ োন-টান নাও ভজারট, ভপরট চকে ভিরে থাাকরন পাচে, চকন্তু এক কাপ িা না 

হরে ভ  িরে না। চবচ ়ে-চসরগ্রটও ফুচের ়ে ভগরে। আিারদে প্রচনরবেী নচেনীবাবুে বাচ ়েরন 

ভগরে চক এক ভপ ়োো িা ভদরব না  

  

েেন বেে, উচন েুরু কুাঁিরক কথাা বরেন। বাগারন দাাঁ ়োরে ভদো হ ়ে, ভকানওচদন বাচ ়েে 

িরধয ভ রন বরেনচন। ওাঁে বাচ ়েরন দুচট ভসািত্ম ভির ়ে আরে, নাই ভবাধহ ়ে আিারদে 

সরন্দহ করেন! 

  

ভহি ভসাৎসারহ উরঠ বরস বেে, এই ভনা একটা উপা ়ে েুাঁরজ ভপর ়েচে। বােীন  চদ না-ই 

ভফরে, না হরে ভনািা ়ে একচট চবর ়ে ভদব এোরন। নুচি পাত্র চহরসরব োোপ ন ়ে, 
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ভেোপ ়ো জারনা, ভিহাোপত্তে োে। নুচি জারন ভনা কা ়ো! নচেনীবাবুোও কা ়ো, 

আপচত্ত হরব না ভবাধকচে। 

  

েেন বেে, আচি কা ়ো না িাাঁ ়োে, বুঝরব কী করে  ভনািাে িুরেে কথাা ়ে চবশ্বাস 

কেরব  আিাে িােিুরো ভনই, আে কারুে কারে ভ  ভোাঁজ ভনরব, নােও উপা ়ে ভনই। 

নুচিই বেং আে একটা চবর ়ে করে ভফে! 

  

ভহি বেে, আিাে একচট ভ  গৃচহিী আরে, নারনই েো ভনই! সৃচিকনযা ভির ়েরদে একচট 

সাঙ্ঘাচনক অস্ত্র চদর ়েরেন, নাে নাি কান্না। নারনই আচি কুরপাকান হর ়ে ভগচে কনবাে! 

আে একটা চবর ়ে কোে বদরে আচি ফাাঁচস ভ রনও োচজ আচে!! 

  

এরূপ আরোিনা িেরন িেরনই দেজাে বাইরে পার ়েে েব্দ পাও ়ো ভগে! বােীন ন ়ে, 

এরসরে জগু। োচনকেি কথাাবানযা বোে পে জগু চজরজ্ঞস কেে, আজ োন্নাে আর ়োজন 

ভদেচে না ভ ! ভবো ভনা প্রা ়ে বারোটা বারজ! 

  

ভহি বেে, কােরকে বাচস অরনক োবাে চেে, সকাে সকাে ভের ়ে চনর ়ে চে। 

  

জগু বেে, নাই নাচক  কী ভেরেন  

  

েেন বেে, ভবে োচনকটা চ -োন চেে। আে োচসে িাংস। িাংস োন্না বাচস হরেই 

োে জরি। চিংচ ়ে িােও চেে ভগাটা কর ়েক। আে কািোোে অম্বে।  

  

জগু বেে, আহা-হা, এ ভনা অচন উপারদ ়ে। আরগ এরে একটু ভিরে ভদেনাি। সরে দই 

চেে না! েংপুরেে দই চবেযান, আে পানেীে।  

  

ভহি বেে, নাই নাচক  ও ভবো আচনর ়ে োও ়ো  ারব।  

  

জগু একটা চবচ ়ে ধোে, ভহি ভোেীে িনন নাচকর ়ে েইে নাে চদরক। চবচ ়েে গরন্ধ নাে 

িন আনিান কেরে। চকন্তু িেুেজ্জা ়ে িাইরন পােে না। 
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জগু বেে, িান কেরবন না  

  

েেন বেে, সকারেই সাো হর ়ে ভগরে। 

  

জগু বেে, না হরে উইন, কাচিজ পরে চনন। আিাে অধযাচেনী আজ আপনারদে ভনিন্তন্ন 

করেরেন। এন জেচদ জেচদ ভ  এনসব োে োে োদয ভের ়ে বরস থাাকরবন না ভনা 

বুচঝচন আরগ। িেুন, শুধু দুচট  াে-োন োরবন, একটু না হ ়ে ভদচে করেই ভেরন বসব। 

  

েেন ও ভহি পেস্পরেে সরে ভিাোরিাচে করে একসরে ভহরস উঠে। জগু না ভহরস 

গম্ভীেোরব েেনরক বেে, আপচন ভনা িোই িযাচজক জারনন। কাে সরন্ধরবো ভদেোি 

চঝরেে নেকাচে ভবাঁরধরেন। আজ ভসটা হর ়ে ভগে বাচস িাংস!  

  

ভহি বেে, না হরে চদন, আরগ একটা চবচ ়ে চদন। োন োও ়োে আরগ আপনাে বাচ ়েরন 

িা োব। 

  

বােীন চফেে পরেে চদন। চকন্তু ভস দুুঃসংবাদ চনর ়ে এরসরে। ভিিা করেও ভস িাত্র পাঁচিে 

টাকাে ভবচে ভজাগা ়ে কেরন পারেচন। ভস টাকাও চদর ়েরেন অেচবন্দ ভ াষ, চনচন 

বরেরেন, নাাঁে কারে আে টাকা ভনই। সচনযই ভনা, চনচন ভবচে টাকা পারবন ভকাথাা ়ে  

ভ -সব ব ়ে িানুরষো সাহার যে প্রচনশ্রুচন চদর ়েচেে, নাো ভকউ পাত্তা ভদ ়েচন। আসে 

বযাপােচট এই। ফুোে বরধে পচেকল্পনা চনর ়ে এই দেচট অরনক চদন বাইরে ের ়েরে, 

নারন কেকানাে ভননারদে ধােিা হর ়েরে ভ  এো কারজে কাজ চকেুই না করে ফুচনয 

করে ভব ়োরে। ভসজনয আে ভকউ টাকা ভদরব না। একটা ব ়ে েকরিে অযাকেন করে 

ভদোরন পােরে অরনক অথায সাহা য আসরব! 

  

পাঁচিে টাকা ়ে চবপ্লব  ননুন ভবািা বানাবাে েেিই বা আসরব ভকাথাা ভথারক, ওরদে োও ়ো-

দাও ়োই বা কীোরব িেরব। নরব চক এবারেে িনন এ পচেকল্পনা বাচনে করে চফরে 

 াও ়োই ভ, ়ে  েেন চফরে  াও ়োে পরে, বােীনও চনিোচজ। চকন্তু ভহি ভজদ ধরে 

েইে। ভস চকেুরনই বযথাযনা স্বীকাে করে ভনরব না। 
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দুচদন ধরে নকযানচকয িোে পে নৃনী ়ে চদন উপচান হে আে একজন। নরেন ভগাাঁসাই। 

নারক অেচবন্দবাবু পাচঠর ়েরেন চবরেষ এক বানযা চদর ়ে। বােীনো চফরে  াক, এটা 

অেচবন্দবাবু িান না। কেকানা ভথারক আে অথায সংগ্ররহে আো ভনই। এই েংপুে ভথারকই 

টাকা নুেরন হরব। এিচনরন ভকউ ভদরব না। বােীনরদে কারে িাোত্মক অস্ত্রেস্ত্র ের ়েরে, 

ভসগুরোরকই কারজ োগারন হরব। ইনাচে 

  

অথাযাৎ  াকাচন। ভহি আে বােীন োচজ হর ়ে ভগরেও এই বযাপােটা েেরনে িনুঃপূন ন ়ে। 

িাে বেে আরগ  নীন বা ়েরজযে আে ়ো ়ে জিার ়েন হবাে সি ়ে কর ়েকবাে  াকাচন করে 

টাকা ভনাো হর ়েচেে, ভসই টাকাে ভকানও চহরসব ভনই, সব ন ়ে-ে ়ে হর ়ে ভগরে! এ কাজ 

অলনচনক। চবপ্লবীরদে নারি কেি োগরব। ভদরেে িানুরষে ওপে ইংরেজো অনযািাে 

িাোরে, নাে ওপে চবপ্লবীোও অনযািাে িাোরব  

  

নরেন বেে, ভনািাে এই দৃচিেচেটাই েুে। আিো ভনা চনরজরদে স্বারথায চকেু কেচে না। 

ভদরেে কারজে জনযই টাকা িাই। ভস টাকা ভনা ভদরেে িানুষই ভদরব।  চদ ভস্বো ়ে চদরন 

না িা ়ে, না হরে আপানন ভজাে করে আদা ়ে কেরন হরব। ভস টাকাে পাই-প ়েসা প যন্ত 

চহরসব োো হরব এবাে। ভবচে ব ়ে দে দেকাে ভনই, আিো িােজনই  রথাি। 

  

েেন বেে, একটা কথাা আচি ভোোেুচে বেরন িাই। আিাে কারে চেেেবাে আরে 

বরেই আচি ভদরেে িানুষরক িােরন পােব না। ভসটা পাপ।  াকাচন কেরন চগর ়ে  চদ 

বাধা আরস, নেন কী হরব  

  

নরেন বেে, িানুষ িােরন হরব না, ে ়ে ভদোরেই  রথাি। ফাাঁকা আও ়োজ কেব। ভকউ 

কাোকাচে এরস প ়েরে ব ়েরজাে পার ়ে গুচে িাোব। ভদরেে কারজে জনয ভকানও চকেুই 

পাপ ন ়ে! 

  

শুরু হে  াকাচনে পচেকল্পনা। েেন একটা বযাপারে অবাক হে, অেচবন্দবাবু নরেনরক 

এ কারজে জনয পাঠারেন ভকন  ভস জচিদারেে ভেরে। এককারে বাংোে সব জচিদােই 
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নাচক  াকান চেে, চকন্তু ইংরেজ আিরে নারদে জাচেজুচে ভেরে ভগরে, ইংরেজো 

চনরজোই সবরির ়ে ব ়ে  াকান বরে অনয সব  াকানরদেই ঠাণ্ডা করে চদর ়েরে। এেনকাে 

জচিদােো অেস, ভোগচবোরস িত্ত। নরেরনে দুধ-চ -িােন োও ়ো ভিহাো। সন্নযাসীরদে 

িনন ভগরু ়ো ভপাোক পরে। নবু  াকাচনে বযাপারে নােই সবরির ়ে ভবচে উৎসাহ। অবেয 

আনন্দিরঠে চবপ্লবীোও সন্নযাসী চেে। 

  

চঠক হে নবগ্রাি নারি একচট জা ়েগাে এক ব্রাহ্মরিে বাচ ়েরন  াকাচন কোই 

সুচবধাজনক। ভস ব্রাহ্মিচট অচন কৃপি ও সুরদ টাকা োটা ়ে। োনকরদে নানাোরব ভহনাা 

করে, জচি চনোি কচের ়ে ভদ ়ে। ভোকচট অচন বদ, নাে টাকা ভকর ়ে ভনও ়ো ়ে ভদাষ ভনই। 

নাে পচেবারে ভোকসংেযাও ভবচে ন ়ে। 

  

েংপুরেে দুচট  ুবকরক নানাোরব পেীো করে দরে ভনও ়ো হর ়েরে। াানী ়ে ভোক ো ়ো 

সব েবোেবে সংগ্রহ কো  া ়ে না। নারদে িরধয একজরনে িািাবাচ ়ে ওই নবগ্রারি। ভস 

আরগে োরন ভসোরন িরে  ারব। এই দেচট চঠক োন একটা ়ে ভপৌাঁেরে ভস সংরকন 

ভদরব। 

  

সবাই চদরনে ভবো োে করে  ুচির ়ে চনে। চবরকেরবো োে করে িা, চনিচক ও 

পানেীে োও ়ো হে, নােপে দেচট েওনা চদে সরন্ধে অন্ধকাে ভনরি আসাে পে। পথা 

ভদোরব াানী ়ে অনয  ুবকচট। আরগে োরন নুিুে বৃচি হর ়ে ভগরে, সিি োিাই কাদা। 

চনুঃেরব্দ হাাঁটরন ভগরেও েপেপ েব্দ হ ়ে। ভোকবসচন এচ ়ের ়ে এচ ়ের ়ে িেরন হরে। 

সাপরোরপে ে ়ে পরদ পরদ। একটা বযারেে ওপে পা প ়েরন েেন আনরি প্রা ়ে চিৎকাে 

করে ভফেচেে আে একটু হরে! 

  

িাে বেে আরগ এই েকি অচে ারন দরে ভোকসংেযা চেে অরনক ভবচে।  াকারনে ব ়ে 

দেবে ভদেরেই গ্রািবাসীো ে ়ে পা ়ে। এবারে অনয ভকৌেে চঠক কো হর ়েরে। িহাজন 

ব্রাহ্মিচট ভ  বাচেে িাথাা ়ে চদর ়ে ভো ়ে, ভসই বাচেরেে িরধযই নাে জিারনা টাকা, ভসানা-

দানা থাারক। টাকাে গেি ো ়ো নাে  ুি হ ়ে না। ভকানওিরি ভসই বা চেেচট ভকর ়ে চনরন 
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হরব। ভবচে ভোকরক ভস চবশ্বাস করে না, একজন নিুঃশুদ্র পাহাোদাে শুর ়ে থাারক নাে 

দেজাে বাইরে। োচঠ ো ়ো কারে আে ভকানও অস্ত্র থাারক না। চেেেবারেে ে ়ে ভদচের ়ে 

নারক কাবু কেরন হরব। বুর ়োে কাে ভথারক বাচেেটা ভকর ়ে চনর ়ে পাোরন হরব ঝটাপট। 

  

বাচ ়েে িরধ্ব ভঢাকােও একটা উপা ়ে পাও ়ো ভগরে। ভগা ়োে রেে গা ভ াঁরষ ের ়েরে একটা 

ব ়ে িােনাগাে। ভসই গাে ভবর ়ে ের ়েে িারে নািা  া ়ে। ভসোন ভথারক উরঠারন। চকন্তু 

বুর ়ো ভনা চনরজে  রেে দেজা েুরে  ুরিারব না, ভসই দেজা োো  ারব কী করে  োেরন 

ভগরে প্রিণ্ড েব্দ হরবই।  চদ বিযা চটরকে দেজা হ ়ে, না োোও সহজ কিয ন ়ে। না ভেরেও 

কা য উদ্ধাে কো  া ়ে, নারন কধ য োগরব। ব্রাহ্মিচট োচত্তরে চননবাে অন্তন প্ররাব কেবাে 

জনয বাইরে আরস। ভসেকি একবারেে জনয অরপো কো ো ়ো উপা ়ে ভনই। 

  

না হরে, প্রথারি একজন িােনাগাে ভবর ়ে উরঠারন নািরব। ভনরিই ভস সদে দেজা েুরে 

ভদরব ভেনে ভথারক। এ কারজে োে ভনরব ভহি। সবসি ়ে সবরির ়ে ভবচে ঝুাঁচক ভনবাে 

জনয ভস বদ্ধপচেকে। দেজা ভোো ভপর ়ে অনযো ভেনরে ঢুরক পাহাোদােচটরক কাবু 

কেভব। আে  চদ সদে দেজাে ভেনে ভথারক নাো ভদও ়ো থাারক  না হরে ভহি সরিন 

ভদরব, অনযরদেও ওই িােনাগাে ভবর ়েই ভ রন হরব অন্দরে।  

  

েেন চজরজ্ঞস করেচেে, পাহাোদােচট  চদ আরগই ভজরগ উরঠ োচঠ চনর ়ে ভনর ়ে আরস  

এরদে োচঠে ভজাে সাঙ্ঘাচনক হ ়ে। 

  

বােীন উত্তে চদর ়েচেে, অগনযা না হরে ওরক িােরনই হরব। একটা গুচেই  রথাি। 

  

নরেন বরেচেে, না না। েুন কোে দেকাে হরব না। গ্রারিে ভোরকো সারহবরদে কারে 

ো ়ো বন্দুক-চপিে ভদরেইচন। সারহবরদে অস্ত্র চহরসরব এগুরোরক ওো  রিে িনন ে ়ে 

পা ়ে। ভদোরেই থােথাচের ়ে কাাঁপরব। ব ়েরজাে হারন বা পার ়ে গুচে িাোরন হরব।  

  

ভহি বরেচেে, গুচে িাোরে েব্দ হরব। নারন বুর ়োটা  ে ভথারক ভবরুরব ভকন। আরগ 

ভদেরন হরব, ভোকটা  ুচির ়ে আরে না ভজরগ আরে। ভকান পচজেরন শুর ়ে আরে। আরি 
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আরি চগর ়ে ভপেন চদক ভথারক ওরক জাপরট ধরে িুে ভবাঁরধ চদরন হরব। আিাে ওপে ভস 

োে ভের ়ে দাও, ভসটা আচি পােব। 

  

বােীন বরেচেে, ভ িন করেই ভহাক, বুর ়োে বাচেেটা আিারদে িাই-ই। নারন দু-

একজন  ার ়েে হ ়ে ভনা ভহাক, এ বযাপারে আিারদে িন েক্ত কেরন হরব। চকেুরনই 

োচে হারন চফেব না। 

  

পুকুেধারে পাোপাচে দুরটা ঝাাঁক ়ো ভনাঁনুেগাে, ভসোরন এরস ওো দাাঁচ ়ের ়ে আরে। িারঝ 

িারঝ ভদেোই ভজ্বরে ভদেরে বােীন, একটা প্রা ়ে বারজ। জা ়েগাটারন অসম্ভব িো, 

কারেই শ্মোন চেে চকনা ভক জারন। চবকট পিা গন্ধ আসরে একচদক ভথারক। 

  

একটা ভবরজ ভগে, নবু ভকানও সা ়োেব্দ ভনই। ভ   ুবকচট আরগ ভথারকই এোরন আরে, 

ভস চক  ুচির ়ে প ়েে  চকংবা ে ়ে ভপর ়ে ভগে  আরগ ভস েুব সাহস ভদচের ়েচেে। িোে 

কাির ়ে এোরন আে চনরনা  ারে না। ভেরেচট সংরকন না চদরে বযথায হর ়ে চফরে ভ রন 

হরব  টাকা িাই, টাকা িাই! ফুোে বধ আে কনচদন চবেচম্বন কো  া ়ে  আজ োচত্তরেই 

 া ভহাক একটা চকেু ভহিরনি কেরন হরব।  

  

এে িরধয িাাঁদ উরঠ ভগে।  াুঃ, ভকান চনচথা না চহরসব করে আসা হ ়েচন। কাে োরন অন 

ভি  চেে, আজ এরকবারে আকাে পচেষ্কাে, ফটফট কেরে ভজযাৎিা। 

  

অনযো ভজযাৎসা ভদরে উচি হয হরেও ভহি বেে, োেই হে, ের ়েে িারে বরস বাচ ়েে 

ভেনেটা ভিাটািুচট ভদরে ভনও ়ো  ারব। চকন্তু ভেরেচট না এরে বুর ়োে বাচ ়ে ভিনারব ভক  

  

অনয  ুবকচট বেে, ভস বাচ ়ে আচিও চিচন। চকন্তু চকেু চক গণ্ডরগাে হে  

  

ভহি বেে, িরো, না হরে  াও ়ো  াক। 

  

বােীন বেে, বাচেেটা আিাে কারে থাাকরব। ভফোে সি ়ে আিো আোদা আোদা 

চফেব। ভ  ভ চদরক পারে। দু-একচদরনে িরধয েংপুে েহরে না চফেরেও েচন ভনই। 
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একটা বাাঁরধে িনন উাঁিু োিা, দুপারে িাঠ। নােপে একচট পা ়ো। ব্রাহ্মরিে বাচ ়েচট ফাাঁকা 

জা ়েগা ়ে ন ়ে, দূরে কারে কর ়েকচট বাচ ়ে আরে, োেরগাে উঠরেই অনয প্রচনরবেীো ভজরগ 

উঠরন পারে। এরদে একিাত্র েেসা আর হয ়োস্ত্র। েেন অনুেব কেে, আজরকে 

পচেকল্পনা ়ে  ুচক্তে বদরে দুুঃসাহসই ভবচে। অনয  ুবকচট এে না ভকন  চঠক ে ়ে ন ়ে, 

বুরকে িরধয একটা অস্বচি ভবাধ, চকেু ভ ন েুে হর ়ে ভগরে। 

  

আপানন বাচ ়েগুচে  ুিন্ত চনঝুি, ভকাথাাও বাচন জ্বেরে না। ব্রাহ্মরিে বাচ ়েচট ভবে 

সুেচেন, উরঠানটা উাঁিু পাাঁচিরে ভ ো। ভগা ়োে েচট িূে বাচ ়ে ভথারক অরনকটা নফারন, 

িাঝোরন উরঠান। একটা কুকুে ওরদে সরে সরে এরস অনবেন ভ রক িরেরে। াানী ়ে 

 ুবকচট িাচট-রঢো েুাঁর ়ে ভসটারক না ়োরন িাইরেও ভসটা োচনক দূরে চগর ়ে চফরে আসরে 

আবাে। 

  

ভহি ধুচনে বদরে হাফপযান্ট পরে এরসরে, ভকািরে চেেেবাে বাাঁধা, িােনাগাে ভবর ়ে 

উঠরন শুরু কেে। ভবে স্বাাযবান, ব ়ে গাে,  ন পানা ়ে ঢাকা, েসেস েব্দ হরে পানা ়ে। 

িাাঁরদে আরো ়ে স্পি ভদো  ারে একটা েম্বা  াে ধরে ভদাে ভেরন ভেরন ভহি োচফর ়ে 

নািে ের ়েে ঢােু িারে। ভসোরন বরস েইে কর ়েক চিচনট, নােপে চঠক একটা বার ে 

িনন গুাঁচ ়ে ভিরে ভিরে এগুরন োগে। একটু পরে নারক আে ভদো ভগে না। 

  

এ প যন্ত ভেনে ভথারক ভকানও সা ়োেব্দ পাও ়ো  া ়েচন। ভহি োচফর ়ে ভনরিরে িাচটরন  

পাহাোদােচট  ুিন্ত না জাগ্রন  ভহি আরগ দেজা েুরে ভদরব, না আরগ পাহাোদােচটরক 

একাই কাবু কেরন  ারব  অধীে প্রনীো। একটা একটা করে িুহূনয ভগানা হরে। 

  

ভহি দেজা েুরে ভদবাে আরগই চকেুটা দূরে অকমিতাৎ বহ িানুরষে চিৎকাে ভোনা ভগে। 

কাো ভ ন ইনিন ভোটােুচট কেরে, জ্বরে উঠে কর ়েকচট িোে। এচদরকই েুরট আসরে, 

িাে িাে,  াকান  াকান েব ভোনা  ারে। কী হে বযাপােটা  এোরন ভকউ জারগচন 

এেনও, অন দূরে ওো  াকাচনে কথাা ভটে ভপে কী করে  আরগে  ুবকচট 

চবশ্বাস ানকনা করেরে  এরদে জনয ফাাঁদ পানা হর ়েরে  
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সচনয সচনয িুদ্ধ জননা েুরট আসরে এচদরকই। এেই িরধয কারক ভ ন ধরে ভফরে িাে 

শুরু করেরে। ভোনা ভগে নাে আনয চিৎকাে। চকেু ভোক না ়ো কেরে, চকেু ভোক েুরট 

পাোরে। ওো কাো  

  

প্রা ়ে সরে সরে ভবাঝা ভগে বযাপােটা। এ বাচ ়েে  াকানরদে কথাা ভকউ এেনও ভটে 

পা ়েচন। চকন্তু এিনই োরগযে পচেহাস, আজই, এই একই সির ়ে এ গ্রারিে অনয একচট 

বাচ ়েরন,  াকান পর ়েরে। নাো সচনযকারেে  াকান দে, ভ  বাচ ়েরন নাো হািো কেরন 

চগর ়েচেে, ভসটা নার ়েরবে বাচ ়ে, নাে বেকন্দাজরদে সরে গ্রারিে ভোকও োচঠ-রসাাঁটা 

চনর ়ে  াকানরদে চপেু চনর ়েরে। 

  

না হরে ভনা আে এোরন থাাকা িরে না। বােীন ভিাঁচির ়ে বেে, চেচেট, চেচেট। 

  

েেন বেে, ভহি  ভহি ভ  এেনও ভেনরে  

  

ভহরিে জনয অরপো না করে দরেে অনযো চদকচবচদক েুরে ভদৌ ়ে চদে। েেন নবু না 

নর ়ে গো ফাচটর ়ে  াকে, ভহি, ভহি! ভবচের ়ে এরসা! 

  

ভকানও উত্তে ভনই। চকন্তু জননাে অগ্রবনযী কর ়েকজন েেরনে গো শুনরন ভপর ়েরে। 

দুজন ভোক বেে, ওই ভনা এক োো! 

  

েেন এবাে ভদৌর ়েও ভবচে দূে ভ রন পােে না। ভসই দুজন দুচদক চদর ়ে  নারক প্রা ়ে 

ভবিন করে ভফরেরে। ওরদে হারন বেযা। েেন চেেেবােটা বাে করে বেে, সাবধান! 

গুচে ভের ়ে িেচব, হরট  া! 

  

একজন েেরনে চদরক বে েুাঁর ়ে িােে। েেন গুচে িাোরন চিধা কেে নবু। নাে হান 

কাাঁপরে। ভস িানুষ িােরব  ভস না িােরে এো নারক ভিরে ভফেরব। ভস নেটা ওপরেে 

চদরক করে চেগাে চটপে দু’বাে, ভসই েরব্দ কাজ হে। নাে অনুসেিকােীো গুচে না 

ভের ়েই আের ়ে প ়েে িাচটরন, নােপে হযাাঁরিা ়ে পযারিা ়ে করে পাোরন োগে।  
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অনয ভকাথাাও আেও গুচেে েব্দ ভোনা  ারে। েেন ভদৌ ়েরে, ভকান চদরক  ারে জারন 

না, ঢুরক পর ়েরে একটা জেরে। ভজযাৎিা ের ়েরে, নবু িারঝ িারঝ ভিারে অন্ধকাে ভদেরে 

ভকন  ভপরট এন বযথাা, এ কী ভপরট একটা বেযা ভগাঁরথা আরে, নাে িি ব ়ে  ািাটা চনর ়েই 

ভস েুটরে এনেি  বেযাটা কেন োগে ভস ভটেও পা ়েচন। এনেি বযথাাও করেচন। এটা 

আরগ নুরে ভফো দেকাে।  ািাটা ধরে টানাটাচন কেরন ভসটা ভেরে ভগে িট করে। 

ফোটা ভগাঁরথা েইে ভপরট। 

  

েেন েুটরে। নারক বাাঁিরনই হরব। ভহরিে কী হে, ওই বাচ ়েে িরধয আটকা পর ়ে ভগরে  

ভহি সহরজ ধো ভদবাে পাত্র ন ়ে, ভহরিে িাথাা ়ে ঝচটচন বুচদ্ধ ভেরে। ভহি  চদ 

িােনাগােটাে ওপরে বরস থাারক, ভকউ নাে অচিত্ব ভটে পারব না। ভসটাই সবরির ়ে োে 

উপা ়ে। ভোকজন সরে ভগরে ভস িুচপ িুচপ ভনরি সরে প ়েরন পােরব। বােীনো আরগই 

েুরট ভগরে, েেরনেই একটু ভদচে হর ়ে : ভগে। এই সব চিন্তা চবদুযরনে িনন িাথাা ়ে 

আসরে বরট, নাে িরধযই েেন অনবেন ভেরব  ারে, নারক বাাঁিরনই হরব, ভ -রকানও 

উপার ়ে বাাঁিরনই হরব। িুদ্ধ জননা ভধর ়ে আসরে নাে চদরক, েক্তচপপাসু করি নাো 

চিৎকাে কেরে, ধরো, ধরো, িারো োোরক। 

  

প্রকৃনপরে অনুসেিকােীো জেরে ভঢারকচন, িরে ভগরে অনয চদরক। নবু েেন শুনরন 

পারে ভসই োসাচন, শুনরন পারে বহ িানুরষে পার ়েে আও ়োজ, নাে কারন নাো ভেরগ 

 ারে। ভ ন স্ব ়েং িৃনুয সহর িানুরষে রূপ ধরে ভকর ়ে চনরন আসরে নাে প্রাি। েেন 

েুটরে, িারঝ িারঝ আো ়ে ভের ়ে প ়েরে, আবাে উরঠ েুটরে, ভপরটে েন ভথারক েক্ত 

ঝেরে অচবোি, নাে ভে ়োে ভনই,  ন্ত্রিা ়ে দৃচি অন্ধকাে হর ়ে আসরে, নবু ভ ন নাে 

 ন্ত্রিারবাধ ভনই, নারক পাোরনই হরব। 

  

একটা ভোট নদীরন হাাঁটুজে, নাও েেন েপেচপর ়ে পাে হর ়ে ভগে। এপারে জেে পানো 

হর ়ে আসরে, এেনও ভকানও জনবসচন আরসচন। হাপরেে িনন বুকটা ওঠানািা কেরে 

েেরনে, গো শুচকর ়ে কাঠ, ভস আে দি চনরন পােরে না। কীরস ভ ন পা ভেরগ েেন 
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আবাে পর ়ে ভগে, এেনও ভস শুনরন পারে অনুসেিকােীরদে চহংর গজযন। এেুচন এরস 

নাো ঝাাঁচপর ়ে প ়েরব নাে ওপে। েেন িুে নুরে ভদেে, অদুরেই একটা চসাঁচ ়ে, ভস বুরক 

ভহাঁরট এচগর ়ে ভগে ভসচদরক, কর ়েক ধাপ চসাঁচ ়ে ওঠাে পে একটা আরধা অন্ধকাে  ে। 

ভসটাে িরধয ঢুরকই েেন প্রািপরি আবাে উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে দেজা বন্ধ করে চদরন ভগে, 

দেজাে একটা পাল্লা োো, বন্ধ কোে উপা ়ে ভনই, েেন েুরকারন িাইে  রেে এক 

ভকারি, আে একবাে ভকানও কচঠন বস্তুরন পুাঁরনা ভের ়ে পর ়ে চগর ়ে জ্ঞান হাোে। 

  

ভবচেেি ন ়ে, ভফে উরঠ বসে েেন। এেন সব চদক দারুি চনিি। আে ভকানও চিৎকাে 

ভস শুনরন পারে না ভকন  নরব চক ইচনিরধযই নাে িৃনুয  রট ভগরে! নাে েেীে ভথারক 

ভবচের ়ে এরসরে আত্মা! েেন চনরজে েেীরে হান বুচের ়ে ভদেে, না। েেীেটা ভস অনুেব 

কেরন পােরে, ভপরট ঢুরক আরে বেযাে ফো। এটা ভকান জা ়েগা  এটা একটা পচেনযক্ত 

োো িচন্দে, ওপরেে োদ োচনকটা ভনই, ভসোন চদর ়ে এরস পর ়েরে একটুকু িাাঁরদে 

আরো। েেন ভদেরন ভপে, িাঝোরন একচট কােী প্রচনিাে সরে ভস ধাক্কা ভের ়েচেে। 

  

ভস ভসই ভদবীিূচনযে পার ়েে কারে আের ়ে পর ়ে নীব্র বযাকুেনাে সরে বেরন োগে, িা, 

িা, আিারক বাাঁিাও। আিারক বাাঁিাও! ওো আিারক িােরন আসরে, নুচি েো করো। 

িা, িা… 

  

েেন ভসই প্রাথাযনা জানারন জানারন ফুাঁচপর ়ে ফুাঁচপর ়ে কাাঁদরে। ভস চকেুরনই িেরন িা ়ে 

না। এেন একিাত্র ভকানও কদব েিনাই নারক বাাঁিারন পারে।  

  

এক সি ়ে নাে অিু চনুঃরেষ হর ়ে ভগে। ভিারে োে ভদেরন পারে না।  ভিারেে সািরন 

একটা অন্ধকাে পদযা দুেরে। েেন চনরজই বুঝরন পােরে, নাে েেীে ভথারক িরে  ারে 

সব েিনা। এে নািই িৃনুয। ভপরট বেযাে ফো ঢুকরে ভকউ বাাঁরি  ভসই অল্প বর ়েস 

ভথারক িৃনুয নারক না ়ো করে আসরে, এবাে সফে হে। েেন োবে, ভবরে ভবরে শুধু 

নারকই ভকন  জীবরনে কারে ভস। কী অপোধ করেরে  কন িানুষ োেবাসা পা ়ে, 

সংসাে পা ়ে, ভোট ভোট আনন্দ চনর ়ে ভবাঁরি থাারক। িৃনুয নারক চকেুই চদে না। এইোরব 
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িেরন হরব  সবাই জানরব, ভস এক  ৃিয  াকান! অনয  াকান দরেে একজন িরন 

কেরব। ভ  অপোধ ভস করেচন, ভসই অপবাদ চনর ়ে নারক িরে ভ রন হরব পৃচথাবী ভথারক।  

  

ভিারে িেি  ুি ভনরি আসরে। ভসই অবাারনও েেন িাচটে িূচনযে পা ধরে ঝাাঁকাচন 

চদরন চদরন এক জীবনবযাপী অচেিান ও ভবদনাে সরে বেরন োগে, ভকন, ভকন, 

আিারক বাাঁিরন চদরে না। নুচি চিরথায, চিরথায! সব চিরথায! ভকউ আিারক একটুও 

োেবাসে না। 

  

কর ়েকবারেে ঝাাঁকাচনরন ভসই পুোনন িাচটে িূচনয হ ়েিু ়ে করে ভেরে প ়েে েেরনে 

ওপে। েেরনে েেীে চনথাে হর ়ে ভগে। 

৮৩. ব্রহ্মপতু্র িহাোরগ োন্তনু 

কুেনন্দন 

এন চবোে নদী, ভ ন অপাে বাচেচধ। সচনযই, এই নদীে প্রারন্ত দাাঁ ়োরে ভ ন সিুদ্র দেযন 

হ ়ে। শুধু উত্তাে জেোচে, পেপে ভদো  া ়ে না। নদী ন ়ে অবেয, নদ, সৃচিকনযা ব্রহ্মাে 

িানসপুত্র, ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র িহাোরগ োন্তনু কুেনন্দন। চনিরনে িানস সরোবরে এে 

উৎপচত্ত, চনিরনে আচদ নাি োংরপা, সংস্কৃৃরন ভসই োংরপা-ই হর ়েরে োন্তনু। পাহা ়ে 

ভথারক সিনরে নািাে পে এই নদ িিে চবোে আকাে ধােি করেরে। আসারিে 

ব্রহ্মপুত্র ভনজী, দুদযান্ত; উত্তেবরে কুচ ়েগ্রারিে কারে অরপোকৃন োন্ত চকন্তু সুচবিৃন।  

  

ভোরক অবেয িুরে িুরে নদীই বরে। নদ-নদীগুচেে ভক নািকেি করেরে ভক জারন, 

ভকন একচট জেধাো হরব নদ, অনযচট হরব নদী, নাও জানাে ভকানও উপা ়ে ভনই, এেন 

চেে চনধযাচেন থাারক কাগরজ কেরি, সাধােি িানুষ সব নদীরকই নােী িরন করে, নাই 

ব্রহ্মপুত্রও নদী। 
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এই ব্রহ্মপুত্র বরে একচট ব ়ে আকারেে বজো ়ে কর ়েকচদন ধরে আিানা ভগর ়েরে 

িাচেকানাথা ও বসন্তিঞ্জেী। নারদে পুত্রসন্তানচটে বর ়েস এেন ে’ বেে, োেী সু,ী ও 

বুচদ্ধিান ভেরে, নাে নাি সনযানন্দ,  াকনাি ভোটকু। পাহাোদাে, দাস-দাসী-পাাঁিক 

চনর ়ে জরেে ওপে েীচনিনন এক সংসাে। ওই সব কিযিােীরদে জনয বজোে সরে বাাঁধা 

আরে আেও দুচট ভবাট। 

  

োন ভপাহারে সবযপ্রথাি  ুি োরে বসন্তিঞ্জেীে। এরকবারে ব্রাহ্ম িুহূরনয। প্রচনচদন 

সূর যাদ ়ে ভদো নাে ভনোে িনন দাাঁচ ়ের ়ে ভগরে। িাচেকা অরনক ভবো প যন্ত  ুরিা ়ে, সূ য 

ভদোে জনয নারক  াকরেও ভস জারগ না, বেং চবেচক্ত প্রকাে করে। আে ভকউই জারগ 

না, বজোে োরদ উরঠ হাাঁটু ভগর ়ে সূ যিুেী হর ়ে বরস থাারক বসন্তিঞ্জেী। নদীগেয ভথারক 

একচট োে ভগােরকে িনন োচফর ়ে উরঠ আরস সু য, নেন নারক আকারেে বদরে 

জরেে ভদবনা বরে িরন হ ়ে, ভসই িুহূনযচটরন হান ভজা ়ে করে বসন্তিঞ্জেী প্রিাি জানা ়ে, 

ভকানও ভকানও চদন েুব িৃদু স্বরে আপনিরন গান করে। ভসই গান অরনকটা কান্নাে িনন 

ভোনা ়ে। করব ভ  বসন্তিঞ্জেীে িরন গান আসরব নাে চঠক ভনই, কেনও িারসে পে 

িাস ভস গান করে না, স্বািীে অনুরোরধও গো ভোরে না, আবাে হঠাৎ এক এক চদন 

চনরজ ভথারক ভগর ়ে ওরঠ। [ স্বািী-পুত্র চনর ়ে সুরেে সংসাে, ভকানও চকেুেই অোব ভনই, 

নবু বসন্তিঞ্জেী চঠক সংসােী হরন পােে না। নাে িরধয একটুও গৃচহিীপনা ভনই। 

প্রচনচদন কী োন্না হরব না চনর ়ে ভস িাথাা  ািা ়ে না, ভকানও োদযদ্ররবযে প্রচনই নাে 

চনজস্ব ভঝাাঁক ভনই, টাকা-প ়েসা, গ ়েনাগাাঁচট চবষর ়েও ভোে ভনই, এিনকী চনরজে ভেরেে 

সম্পরকযও ভ ন ভস োচনকটা উদাসীন। প্রচনচট িা-ই সন্তানরক োেবারস, বসন্তিঞ্জেীই 

বা োেবাসরব না ভকন, চকন্তু ভস ভেরেরক চনর ়ে আচদরেযনা করে না, ভেরেে জনয একচট 

েৃনয চন ুক্ত আরে, নাে ওপে োে চদর ়েই ভস চনচিন্ত। ভস ভ ন সুেরোরকে িানুষ, 

কেনও পুরোপুচে বািরব ভনরি আরস না, কেনও সেনও ভস গােপাোে চদরক অরনকেি 

এিন োরব নাচকর ়ে থাারক, ভ ন ভস প্রকৃচনে চনুঃেব্দ সেীন শুনরন পারে। িাঝোরন  ুি 

ভেরে ভস পূচিযিাে িাাঁদ ভদোে জনয োরদ বরস থাারক একা। পুকুরে িান কেরন ভগরে 
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ভ ন জরেে সরে কথাা বরে। হঠাৎ হঠাৎ ভস  রেে সাদা ভদও ়োরেে চদরক এিন োরব 

িরনার াগী হর ়ে দৃচি চনবদ্ধ করে, ভ ন ভকানও গ্রন্থ পাঠ কেরে।  

  

অরনরক আ ়োরে বসন্তিঞ্জেীরক পাগে বরে, িাচেকাে ভবান-ে হযীপচন ও অনযানয 

আত্মী ়েো িরন করে, বসন্তিঞ্জেীে হাব-োব ভিারটই স্বাোচবক ন ়ে। না ভনা িরন 

কেরবই। অচধকাংে সংসােী িানুষই একেকি ধোবাাঁধা চন ়েরি িরে,  ারদে সরে নারদে 

বযবহাে ভিরে না, নারদেই নাো িরন করে অস্বাোচবক। িাচেকা নাে স্ত্রীে এই সব 

পাগোচি ভিাটািুচট পেন্দই করে, শুধু একচট বযাপাে ো ়ো। িারঝ িারঝ বসন্তিঞ্জেীে 

িুেরিারেে ভিহাো বদরে  া ়ে, নেন ভ ন নাে েেীরে চকেু একটা েে করে, ভস 

েচবষযিািী কেরন থাারক, ভ - টনা নেনও  রটচন না ভস বরে ভদ ়ে, চকংবা অরনক দূরে 

 া  টরে, না ভ ন ভদেরন পা ়ে ভস। িাচেকা নেন েুব অস্বচি ভবাধ করে, চনরজে স্ত্রীরক 

ভকউ জাদুকেী চহরসরব ভদেরন িা ়ে না। এ জনয িাচেকা কচবোজ ভ রক চিচকৎসাও 

কচের ়েরে বসন্তিঞ্জেীে। বসন্তিঞ্জেী চনরজও ওই বযাপােটাে জনয েজ্জা পা ়ে, ভ াে ভকরট 

ভগরে ভস কান্নাকাচট করে, স্বািীে কারে েিা ভির ়ে বােবাে বেরন থাারক, ভকন, ভকন 

আিাে এিন হ ়ে! আচি চনরজই ভ  চকেু বুচঝ না। 

  

বসন্তিঞ্জেীে চববাহ উপেরে ভবে ভোেরগাে পর ়ে চগর ়েচেে েহরে। চনরজে প্রজাো 

চবরোে ভদোরন শুরু কেরে িুদ্ধ িাচেকা চবচি করে চদর ়ে চেে জচিদাচে। নােপে ভস 

এটা-রসটা বযবসার ়েে ভিিা করেচেে, ভকানওটারনই ভনিন সফে হ ়ে চন। না ো ়ো 

বসন্তিঞ্জেী এক জা ়েগা ়ে ভবচেচদন থাাকরন িা ়ে না, কেকানা ়ে নাে িন ভটরক না, 

অনবেন ভ্রািযিাি হরে বযবসা-বাচিজয িরে কী করে  অরনক ভেরব-চিরন্ত িাচেকা 

সচিন অথায চদর ়ে আবাে একচট জচিদাচে চকরন ভফরেরে। জচিদাচেই এেন সবরির ়ে 

োেজনক, সবযেি জচিদারেে উপচাচনে প্রর ়োজন হ ়ে না, নার ়েব-রগািিা চদর ়ে কাজ 

িাোরনা  া ়ে, জচিদারেে দেযন  ন দুেযে হ ়ে, প্রজাো নন ভবচে সিীহ করে। নাে 

অসািাচজক চববারহে কথাা িানুরষে িরন ভনই। 
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িাচেকাে আরগে জচিদাচে চেে েুেনা ়ে, এেন চকরনরে জচেপুরে। ভ  ঋিগ্রি জচিদারেে 

কাে ভথারক িাচেকা এচট চকরনরে, নাে আেও পাাঁিচট নােুক েচ ়ের ়ে আরে বাংোে চবচেন্ন 

ভজো ়ে। িাচেকা এক সরে সব চকেুেই িাচেক হর ়েরে, নরব দূে দূে াারনে ভোটোরটা 

নােুকগুচেে েবেদাচে কো কিকে, ভস জনয ভসগুচে আরি আরি চবচি কোে উরদযাগ 

চনর ়েরে ভস। কুচ ়েগ্রারিে কারে ভসেকি একচট নােুক আরে। চকন্তু এ জা ়েগাচটরন এরস 

এোনকাে প্রকৃচনে ভোো ভদরে িুগ্ধ হর ়েরে বসন্তিঞ্জেী, নাই অচিরে এই নােুক চবচি 

কোে সংকল্প পচেনযাগ কো হর ়েরে। এোরন ভবে চকেু চদন ভথারক  াবাে আেও একচট 

কােি আরে। বেেরেে ফরে এই ভজো নবগচঠন প্ররদে পূবযবে ও আসারিে িরধয 

পর ়েরে, এে চবরুরদ্ধ আরন্দােন িেরে এেনও। সেকাচে স্কৃুরেে োত্রো বরন্দিানেি 

ধ্বচন চদরন চদরন প্রচনবাদ চিচেে করেচেে, ভসই অপোরধ ভসপাইো ঝাাঁচপর ়ে পর ়ে 

োত্ররদে োচঠরপটা করেরে, েক্তপানও হর ়েরে  রথাি, শুধু নাই ন ়ে, গেনযে সারহরবে 

চনরদযরে ভসই স্কৃুে বন্ধ করে ভদও ়ো হর ়েরে অচনচদযি কারেে জনয। এই  টনা শুরন িাচেকা 

দারুি চবেুি। ভস ভ াষিা করে চদর ়েরে, চনজ বযর ়ে ভস এোরন একচট স্কৃুে েুরে ভদরব, 

 া সেকাচে সাহার যে ভনা ়োক্কা কেরব না। ভসই স্কৃুে েবন দ্রুন চনচিযন হরে, ভেষ হরে 

িাে উদ াটন করে চদর ়ে নরব ভস কুচ ়েগ্রাি ভের ়ে  ারব বগু ়োে চদরক। 

  

কাে ভেষ োরন ভজাে একপেো বৃচি হর ়ে ভগরে, আকাে এেনও ভি ো। আজ সূর যাদ ়ে 

ভদো  ারব চক না সরন্দহ। বজোে োরদ বরস আরে বসন্তিঞ্জেী, পূবয চদরক িুে করে। 

একটু একটু আরো ়ে চোঁর ়ে চোঁর ়ে  ারে অন্ধকাে। চফনচফরন বানারস কাাঁপরে ব্রহ্মপুরত্রে 

জে।  

  

অরনক চদন পে আপনা আপচন বসন্তিঞ্জেীে কি ভথারক সুে ভবচের ়ে এে।  

  

আষাঢ়ে ,াবি িারস নব  ন ভি   ারক 

চবজুচে িিরক োরগ  ে, িে  ারবা  ে 

কদিনো ়ে চনচে হে ভোে। 

একটা কদরিে নরে 
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কৃষ্ণ  ুিারো বরে 

বাাঁচেচট ভনা চনর ়ে ভগে ভিাে….  

  

হঠাৎ গান থাাচির ়ে চদর ়ে দ্রুন পরদ নীরি ভনরি এে বসন্তিঞ্জেী। স্বািীে করে এরস 

পােরিে পারে দাাঁ ়োে। নাচসকা-গজযন কেরন কেরন হান-পা েচ ়ের ়ে চনচদ্রন ের ়েরে 

িাচেকা। নাে ভিহাোচট এেন ভবে াূে, ভসই অনু া ়েী ভগাাঁফচটও সুপক্ক হর ়েরে, জচিদাে 

চহরসরব নারক ভবে িানা ়ে। বসন্তিঞ্জেী আরগকাে িননই নবিতী।  

  

আরি আরি স্বািীে গার ়ে কর ়েকবাে ভঠো চদর ়ে ভস  াকে, এই, এই, একটু উঠরব  

  

অন সহরজ ভজরগ ওঠাে পাত্র ন ়ে িাচেকা। গন োরন একটু ভবচে িদযপান হর ়েরে। ভসই 

সরে গুরুরোজন, ভবো দেটা-এগারোটাে আরগ নাে  ুি োোে কথাা ন ়ে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বযিোরব ভজারে ভজারে ভঠেরন োগে। 

  

নাচসকা-গজযন ভথারি ভগে িাচেকাে, একটু পরে ভিাে না ভিরে চবেক্তোরব বেে, ভক  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ওরগা, বজোটা িাোরন বেরব  

  

িাচেকা বেে, কী  

  

বসন্তিঞ্জেী েুব ভকািে অনুনর ়েে সুরে বেে, বজোটা চনন চদন ধরে এই এক জা ়েগা ়ে 

ভথারি আরে, আিাে োে োগরে না। একটু িাোরন বরো না! 

  

পুরোপুচে িেু ভিেে িাচেকা, কথাাটা বুঝরন চকচিৎ সি ়ে চনে। নােপে বেে, এই 

আবাে পাগোচি শুরু হে! এেনও সুচ য ওরঠচন, কাকপেী  ারকচন এেন বজো িাোরব 

ভক  দাচ ়ে-িাচঝো গযাাঁজা ়ে দি চদর ়ে  ুরিারে! 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, নুচি  াকরে নাো উঠরব না  
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িাচেকা আবাে পাে চফরে িেু িুরদ বেে, চঠক আরে, ভনাে ইরে হর ়েরে  েন, 

দুপুেরবো িাোরন বেব! 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না দুপুরে িাই না! এেন! এোনকাে আকাে ভি ো, আজ সূর যাদ ়ে 

ভদো  ারব না, োচনক দূে ভগরে ভদো  ারব।  

  

িাচেকা বেে, এিন উদু্ভরট্ট কথাা কেনও শুচনচন! ভি  চক এক চিেরন হ ়ে। এোরন ভ -

ভি , দে িাইে দূরে ভগরেও ভসই ভি । এেন উরঠ সবাই চিরে কনচে হরন হরনই 

অরনক ভবো হর ়ে  ারব। সুচ য চক বরস থাাকরব ভনাে জনয! আিারক আে একটু  ুরিারন 

ভদ! 

  

বসন্তিঞ্জেী বযাকুেোরব বেে, ব ়ে বজো ো ়েরন  চদ অসুচবরধ হ ়ে, একটা ভোট ভবাট 

চনর ়ে ভনা  াও ়ো  া ়ে। িেে, আিাে েুব ইরে কেরে! 

  

অনয ভকউ এ েকি ভব ়োদচপ কেরে চসংহগজযরন ধিক চদন িাচেকা। ভস শুধু কটিট করে 

নাকাে স্ত্রীে চদরক। এই ভোট্টোট্ট নরুিীচটে কারে ভস জব্দ। এরক ভস বকুচন চদরন পারে 

না। কােি, ভস জারন, সংসারে িন গাাঁরথাচন বসন্তিঞ্জেীে, জাগচনক ভকানও চবষর ়েে 

প্রচনই নাে আসচক্ত ভনই, নাে সরে দুবযযবহাে কেরে ভস হঠাৎ এ সংসাে ভের ়ে িরে 

ভ রন পারে। আত্মহননও চবচিত্র ন ়ে। ভসই জরনযই এে অরনক অর ৌচক্তক আবদাে নারক 

ভিরন চনরন হ ়ে। 

  

ভস বেে, চঠক আরে কাে সকারে  াব। আজ বযবাা করে োেব। 

  

বসন্তিঞ্জেী নবু বেে, না, আজই। িরো, ভোট ভনৌরকা ়ে দুজরন ভব ়োরন  াই। এই 

ভোরেে হাও ়ো গা ়ে িােরে ভনািােও োে োগরব। 
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ভেষপ যন্ত বসন্তিঞ্জেীে ভজদই বজা ়ে েইে। ে যা ভের ়ে দ্রুন কনচে হর ়ে চনে িাচেকা। 

পারেে কািো ়ে ভোটকু গেীে  ুরি ি হয, বসন্তিঞ্জেী নারক  াকে না, ঝুাঁরক নাে েোরট 

আেরনা একটা িুরিা চদর ়ে িরে এে। 

  

ভোট ভনৌরকাচটরন একজন িাচঝই  রথাি। জচেে নারি ভসই িাচঝচট প্রচনচদন প্রনুযরষ 

উরঠ নািাজ পর ়ে। নারক ভ রক ভনার োে প্রর ়োজন হে না। ভি  আেও জিাট হর ়েরে, 

এ ভবো সূ য দেযরনে আো ভনই। আরো ফুটরন পােরে না োে করে, নদীে জে গেীে 

কৃষ্ণবিয। নরব বানারসে স্পেয সচনয উপরোগয। 

  

নাচক ়ো ়ে ভহোন চদর ়ে আরধা-রোও ়ো হর ়ে ের ়েরে িাচেকা, নাে পার ়েে কারে বরস 

আরে। বসন্তিঞ্জেী। প্রচনচদন সূবন্দনা করে ভস প্রীন হ ়ে, আজ সূ যহীন আকারেে চদরক 

ভির ়েও ভস আনন্দরবাধ কেরে। 

  

িাচঝ চজরজ্ঞস কেে, ভকান চদরক  াব হজুে  

  

িাচেকা বেে, িে, ভ চদরক ভনাে িন িা ়ে। হযাাঁ ভে, ঝ ়ে-ট ়ে উঠরব না ভনা  ভদচেস 

বাবা, ভ াবাসচন। এই ধ ়ো িূর ়ো পরে সাাঁনোরন পােব না।  

  

ভনৌরকা িেে, দচেি চদরক। বসন্তিঞ্জেী একবাে ভপেন চফরে ভদরে চনে। নারদে 

বজোটা িিে ভোট হর ়ে আসরে। ভস আরি আরি িাথাা দুচের ়ে স্বািীরক চজরজ্ঞস কেে, 

এেন বরো, োে োগরে না   ুরিারে কন সি ়ে নি হ ়ে। আজরকে চদনটা ভকিন 

অনযেকি। োন ভেষ হর ়ে ভগরে, অথাি সকাে হ ়েচন। 

  

িাচেকা বেে, িন্দ োগরে না চঠকই। চকন্তু এেন  চদ ঝুপঝুচপর ়ে বৃচি নারি, এরকবারে 

পাাঁঠা-রেজা চেজব! 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না হ ়ে একচদন চেজোি! 
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িাচেকা বেে, ভবচে চেজরে চন যান সাচন্নপাচনক হরব, ভকাবরেরজে ভনরনা ওষুধ চগেরন 

হরব, িরন থাারক ভ ন! 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, জ্বে হরে আিাে োে োরগ, িাথাাে িরধয ঝাাঁ ঝাাঁ করে, িেু বুরজ 

আরস, ভ ন বর ়েস করি  া ়ে, কন কী ভদচে ভোটরবো ়ে আিাে েুব জ্বে হন। নবিীরপে 

গো ়ে জ্বে গার ়ে নাইনাি। 

  

চকেুদূে  াবাে পে ভদো ভগে, আে একটা ভোট নদী ব্রহ্মপুরত্রে সরে চিরেরে। িাচেকা 

িাচঝরক চজরজ্ঞস কেে, জচেে চিঞা, এটা কী নদী  এটাই ভসই বাোচে নদীটা নাচক  

  

জচেে বেে, না, হজুে, এইটা বাংগাচে নদী না। ভসইটা পারবন কানাইপা ়োে কারে। 

এে নাি ধেো। 

  

িাচেকা বেে, বাোচে নদী! কী অদু্ভন নাি। চবষোচে, ভননুচে ়ো, োচেরগা ়োইন, 

চপ ়োইন,  া াট, কনেকি নািই ভ  হ ়ে! এটাে নাি ধেো, না হরে ো ়েো নারিও নদী 

আরে নাচক  

  

জচেে বেে, কী জাচন হজুে, থাাকরেও থাাকরন পারে। এন ব ়ে দযাে, আচি আে কনটুকু 

জাচন! বগু ়ো ভজোে ওই ধারে আে  াই নাই কেনও! 

  

িাচেকা বেে, পদ্মা ভদচেসচন  গো ভদচেসচন  চঠক আরে, ভনারক একবাে কেকানা ়ে 

চনর ়ে  াব। 

  

জচেে চনরজে বুরক এক হান েুাঁইর ়ে বেে, ইনসা আল্লা— 

  

িাচেকা এবাে স্ত্রীে চদরক নাচকর ়ে বেে, না হরে এবাে ভফো  াক  
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বসন্তিঞ্জেী োো নদীচটে চদরক একদৃচিরন নাচকর ়ে আরে। ভদোে চকেুই ভনই, ভকানও 

ভনৌরকা িোিে কেরে না ভসোরন, ভকানও িানুষ ভনই, নবু ভস ভদেরে। িুে না চফচের ়েই 

বেে, একবাে ওই নদীরন  াই না  

  

িাচেকা বেে, ওোরন চগর ়ে কী হরব  অরনক ভনা ভ াো হে, এেন একটু িার ়েে জনয 

িনটা আনিান কেরে। 

  

চকন্তু জচেে বেে, এই নদীটা ়ে পাচন ভবচে নাই। ভবচে দূে  াও ়ো  ারব না। 

  

বসন্তিঞ্জেীে িাথাা ়ে ভ ািটা, িাচঝে চদরক ভস ভপেন চফরে বরস আরে। স্বািীরক বেে, 

ওরক বেে,  ন দূে  াও ়ো  া ়ে। দু’চদরক জেে ভদো  ারে, চনি ়েই অরনক পাচে 

আরে। একটা পাচে ভিাে ভগে ভিাে ভগে বরে  াকরন  াকরন গো ফাটা ়ে, ভস পাচেটা 

ভকিন ভদেরন হ ়ে, কেনও ভদচেচন। 

  

িাচেকা বেে, আিো ভ  পাচেটারক বচে ভিাে ভগে, পচিি িুলু্লরক ভসটারকই বরে চপউ 

কাাঁহা। ভবচে দূে আে  াব না চকন্তু, ব ়েরজাে আে আধ ণ্টা।  

  

ধেো নদীে দু’পারে সচনযই ভবে  ন গােপাো, ভকানও জনবসচন ভদো  া ়ে না। 

বসন্তিঞ্জেী কথাা বন্ধ করে এক দৃচিরন ভদেরে নীরেে চদরক, ভ ন ভস উৎকিয হর ়ে ের ়েরে 

ভকানও চবরেষ পাচেে  ারকে জনয। 

  

োচনকটা  াবাে পে নদী অগম্ভীে হর ়ে এে। এেনও পুরোপুচে বষযা নারিচন, িারঝ িারঝ 

িে হর ়ে আরে। জচেে চজরজ্ঞস কেে, কত্তা, এবাে নাওর ়েে িুে  ুোই  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ওরক ভনৌরকাটা পার ়ে োগারন বেে, একটু  ুরে ভদেব!  

  

িাচেকা বেে, এোরন ভনা শুধু জেে। কী ভদোে আরে  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, জেরে চগর ়ে জেেই ভদেব। ভনািাে জেরে  ুেরন োে োরগ না  
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িাচেকা ভহরস বেে, ভোরনা ভির ়েে কথাা। োরিাো জেরে  ুেরন  াব ভকন  

চেকােচটকাে কেরন  াও ়ো  া ়ে, এ জেে ভনা ভনিনও ন ়ে। 

  

বসন্তিঞ্জেী কানেোরব বেে, একবােচট নািরব না  আিাে ভ  েুব ইরে কেরে! 

  

িাচেকা বেে, সকেই ভনািােই ইো, ইোি ়েী নাো নুচি! এেন এই জেকাদাে িরধয 

আিারক হাাঁটরন হরব! 

  

ভকানওিরি কাদা বাাঁচির ়ে নািা হে নীরে। এোরন বন ভবে  ন। পাচেে অোব ভনই। 

গাংোচেকই ভবচে, আে একেকি পাচে ট-ে-ে ট-ে-ে করে  াকরে, ওরদে বরে 

জেনেে। োনারে পাচেে দে ঝগ ়ো কেরে িাচটরন ভনরি, ভিাে ভগে ভোনা ভগে না 

বরট, চকন্তু ভকানও ব ়ে গারেে চনচব ়ে পানাে আ ়োরে একটা হেুদ পাচে ভ রক  ারে, 

গৃহরাে ভথাাকা ভহাক, গৃহরাে ভথাাকা ভহাক।  ু ু  াকরে, ঠাকুে ভগাপাে ওরঠা, ওরঠা, 

ওরঠা!  

  

বসন্তিঞ্জেী চবহ্বে হর ়ে ভসইসব পাচেে  াক শুনরন শুনরন হাাঁটরে। হঠাৎ এক জা ়েগা ়ে 

থািরক দাাঁ ়োে ভস। ভ ন নাে ভ াে ভেরগরে, িেু দুচট চবস্ফাচেন, েুরু দুচট অরনকোচন 

ভনাো, েেীে একটু একটু দুেরে। 

  

িাচেকা একচট ভসানাচে ভগাসাপ ভদেরন ভপর ়ে ভসটারক ধোে কথাা চিন্তা কেচেে, ইদানীং 

চবরেষ ভিারে পর ়ে না, এই ভগাসারপে িাি ়ো ়ে োে িচট জুরনা হ ়ে। বসন্তিঞ্জেীে 

পচেবনযন ভস েে করেচন। 

  

বসন্তিঞ্জেীে বেে, ও ভগা, আিাে ভেনেটা ভ ন ভকিন ভকিন কেরে!  

  

িাচেকা িিরক িুে চফচের ়ে বেে, আাঁ, েেীে োোপ োগরে  বাচস, এই জনয ভনৌরকা 

ভথারক নািরন বােি কেচেেুি! িে, চেগচগে চফরে িে। হাাঁটরন পােচব, নইরে আিাে 

হান ধে। চিচন 
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বসন্তিঞ্জেী বেে, না, ভস েকি ন ়ে। কীরস ভ ন আিা ়ে টানরে। আিাে ভকন এই েকি 

হ ়ে। বরো ভনা  

  

িাচেকা বেে, পাগোচি কচেস না। আিাে হান ধরে থাাক। 

  

চদন বসন্তিঞ্জেী ভস কথাা ়ে কান না চদর ়ে এক চদরক ভদৌ ়ে োগাে। অগনযা িাচেকারকও 

ধুচনে ভকাাঁিা সািরে েুটরন হে। হচেিীে িনন এি পার ়ে েুরট  ারে বসন্তিঞ্জেী, বরনে 

িরধয আে একচট ভোট নদী প ়েে, নারন অচন সািানয জে, েপেচপর ়ে ভস নদী পাে 

হর ়ে ভগে। নােপে দাাঁ ়োে একটা োো িচন্দরেে সািরন। দু হারন িুে ভঢরক ফুাঁচপর ়ে 

ভকাঁরদ উঠে ভস। 

  

হনবুচদ্ধে িনন িাচেকা নাে পারে এরস বেে, কী হে, বাচস  কাাঁদচেস ভকন  কী হে, 

আিারক বে! 

  

িুে ভথারক একটা হান সচের ়ে বসন্তিঞ্জেী িচন্দেটাে চদরক ভদচের ়ে বেে, নুচি ওে 

ভেনরে  াও! 

  

িাচেকা বেে, ভকন  ভদরেই ভবাঝা  ারে এোরন পুরজাটুরজা হ ়ে না। আচি এই িচন্দরেে 

িভধয ভ রন  াব ভকন  

  

বসন্তিঞ্জেী িাচেকাে পার ়েে কারে বরস পর ়ে অচন কানে স্বরে বেে, েক্ষ্মীচট, ভনািাে 

পার ়ে পচ ়ে, একবাে ভেনরে চগর ়ে ভদরে এরসা! 

  

এ ভনা চবশুদ্ধ পাগোচি। এে সরে নকয িরে না। ভবাঝাই  ারে, বসন্তিঞ্জেীে িাথাা ়ে 

বা ়েু ির ়ে ভগরে। িাচেকা চঠক কেে, এ বাে কেকানা ়ে চফরে সারহব  াক্তাে চদর ়ে ওে 

চিচকৎসা কোরনই হরব! 

  

িাচেকা পার ়ে পার ়ে এচগর ়ে ভগে িচন্দরেে চদরক। দেজাে একটা পাল্লা োো। ভেনেটা 

ভবে অন্ধকাে। িাচটে কােী িূচনয উপু ়ে হর ়ে পর ়ে ভিরঝরন, িাথাাটা গচ ়ের ়ে ভগরে োচনক 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1337 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দূরে। প্রথারি িাচেকাে িরন হে, কােীিূচনযে নীরিও আে একটা ভকানও িূচনয! হ ়েরনা 

চেরবে। চকন্তু িূচনযটা এক কান হর ়ে পর ়ে আরে, হান দুরটা িাথাাে কারে। ভকানও কুরিাে 

বা োস্কৃে িাথাা ়ে হান ভদও ়ো চেরবে িূচনয গর ়ে চক  

  

আেও কারে এরস িাচেকা ভদেে, িূচনয ন ়ে, একজন িানুষ, সদয িৃন। 

  

েুরট িচন্দে ভথারক ভবচের ়ে এে িাচেকা। োরগ নাে সিি েেীে জ্বেরে। এেন আে ভস 

সং ি োেরন পােে না, িাচটরন হাাঁটু ভগর ়ে বরস থাাকা বসন্তিঞ্জেীে িুরেে িুচঠ ধরে 

চিৎকাে করে বেে, হাোিজাচদ, নুই ভক  িা ়োচবনী না চপোিী, ভনারক আজ বেরনই 

হরব! 

  

অশ্রু আপ্লুন করি বসন্তিঞ্জেী বেে, আচি জাচন না। চবশ্বাস করো, আচি ভক, না জাচন 

না। আচি প্রািপরি ভনািাে দাসী হর ়ে থাাকরন িাই।  

  

িাচেকা বেে, চিরথায কথাা, সব চিরথায কথাা। নুই ভনৌরকা ়ে ভব ়োবাে েুরনা করে আিারক 

 ুি ভথারক নুেচে, নােপে েুচের ়ে-োচের ়ে এোরন চনর ়ে এরস আিাে বনু্ধে ি ়ো িুে 

ভদোচে  ভকন  ভনারক বেরনই হরব!  

  

বসন্তকুিােী বেে, ভকন এিন হ ়ে আচি বুচঝ না! িা কােীে নারি চদচবয করে বেচে, 

আিাে িরনে িরধয কী হ ়ে, আচি জাচন না। নুচি চঠকই বরো, আচি পাগে। চদন চদন 

আেও পাগে হর ়ে  াচে। 

  

হঠাৎ কান্না থাাচির ়ে ভস বেে, িরে ভগরে  

  

িাচেকা বেে, িনুচদযক েরক্ত িাোিাচে। হনোগাটা এোরন ভকন িেরন এে ভক জারন! 

িরন হ ়ে, ভকউ েুন করেরে! নুই কী করে জানচে, ও এোরন পর ়ে থাাকরব  েেন সম্বরন্ধ 

নুই আরগও এিনধাো কথাা বরেচেস। েেন ভনাে ভক  আিারক ভিনাে আরগ নুই 

েেনরক চিনচন  সচনয করে বে! 
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চনুঃস্ব িানুরষে িনন িাথাা ভদাোরন ভদাোরন োো োো গো ়ে বসন্তিঞ্জেী বেে, ভকউ 

না। উচন আিাে ভকউ না। নুচিই প্রথাি আিাে  রে চনর ়ে এরসচেরে। উচন ভনা ভকানও 

কথাাও বরেনচন। উচন ভ  এোরন আসরবন, না আচি ভকিন করে জানব  নবু ভকউ ভ ন 

আিারক ভটরন চনর ়ে এে! নুচি আিারক োচি দাও! 

  

ওে িুে ভের ়ে চদে িাচেকা। িরনে চদক ভথারক সমূ্পিয চবভ্রান্ত, অথাি োগও দিন কেরন 

পােরে।  ন  ন চনশ্বাস ভফেরন োগে। 

  

াানচট একচট পচেনযক্ত শ্মোন। হ ়েন কাোকাচে ভকানও গ্রাি চেে একসি ়ে। ওোউঠা-

চবসূচিকা ়ে চকেু ভোক িরে ভগরে ভসই গ্রাি ভের ়ে বাচক ভোকো পাচের ়ে  া ়ে, 

ভসইেকিই চকেু  রটরে ভবাধহ ়ে, শ্মোনটা আে বযব ন হ ়ে না, এই িচন্দরেও ভকউ 

আরস না অরনক চদন। চকেু চকেু হা ়েরগা ়ে েচ ়ের ়ে আরে এ-চদরক ভসচদরক।। 

  

আরি আরি উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বসন্তিঞ্জেী নন িুরে চজরজ্ঞস কেে, আচি একবাে িচন্দরেে 

িরধয  াব  

  

িাচেকা চঠক বুঝরন পােরে না, এোরন আে থাাকা উচিন হরব চক না। েেরনে জনয নাে 

কি হরে চঠকই। ভেরেটা বোবরেে হনোগয। চকন্তু এোরন আে ভকউ ভনই, ভেষ প যন্ত 

ভস-ই েুরনে িািো ়ে জচ ়ের ়ে প ়েরব না ভনা! চনরজরক চনরদযাষ প্রিাি কোে আরগ 

পুচেরেে োাঁই ভিটারন বহ টাকা েসারন হরব। না ো ়ো িানুষজনও এিন, একবাে কথাাটা 

েটরে অরনরক িেু কুচিন করে বেরব, হাঁ হাঁ বাবা, ভেনরে ভেনরে কী চেে ভক জারন! 

  

বসন্তিঞ্জেী িচন্দরেে চদরক এচগর ়ে ভগরে িাচেকা অবেয বাধা চদে না। ভসও িেে সরে 

সরে। চসাঁচ ়েরন এরস বসন্তিঞ্জেী িাথাা ভঠচকর ়ে প্রিাি কেে। নােপে ঢুকে ভেনরে। 

  

ভসই চনদারুি দৃরেযে সািরন দু’জরন ভকউই চকেুেি কথাা বেে না। বসন্তিঞ্জেীে িেু 

চদর ়ে চনুঃেরব্দ অশ্রু গচ ়ের ়ে প ়েরে। আাঁিে চদর ়ে ভিাে িুরে ভস একটু পরে বেে, আচি 

চক একবাে েুাঁর ়ে ভদেব  নুচি অনুিচন ভদরব  
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ভিারেে ইচেরন সিচন জানাে িাচেকা। 

  

বসন্তিঞ্জেী হাাঁটু ভগর ়ে বরস প্রথারি কােীিূচনযে ে হযাংে সোরন োগে। াানচট এরকবারে 

পচেষ্কাে করে ভফোে পে স রত্ন েেরনে ভদহটারক চিন করে শুইর ়ে চদে। এবারে 

উের ়েেই ভিারে প ়েে েেরনে ভপরটে েন। একটা বেীে ফো চবরধ আরে, এেনও 

িুাঁইর ়ে িুাঁইর ়ে েক্ত প ়েরে ভসোন ভথারক। 

  

বসন্তিঞ্জেী চেনু চেনু স্বরে চজরজ্ঞস কেে, আচি ওাঁে িাথাাটা ভকারে চনর ়ে বসরে চক 

ভদাষ হরব  আিাে পাপ হরব  

  

বসিঞ্জেী আেও কী িা ়োে ভেো ভদোরব, িাচেকা না ভেষ প যন্ত ভদেরন িা ়ে। উগ্র 

ভকৌনূহরে নাে বুক ধকধক কেরে। ভস আবাে ভিারেে ইচেন কেে। 

  

জানু োাঁজ করে বরস েেরনে িাথাাটা ভকারেে ওপে নুরে চনে বসন্তিঞ্জেী। ভিারেে 

পানা দুরটা ভটরন ভটরন েুেরন োগে। কী ভ ন চব ়েচব ়ে করে ভস বেরে আপন িরন। 
  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, এেন নুই িন্ত্র প ়েচব  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না, আচি ভস েকি ভকানও িন্তে জাচন না। চকন্তু িরন হরে, েেীেটা 

এেনও এরকবারে ঠাণ্ডা হর ়ে  া ়েচন। নুচি একটু জে আনরন পারো  

  

িাচেকা ঝচটচন ভবচের ়ে ভগে। কীরস করে জে আনরব  কর ়েকটা োো িাচটে হাাঁচ ়ে িােসা 

বাইরে পর ়ে থাাকরন ভদরেরে, নােই একটা কুচ ়ের ়ে চনর ়ে কারেে ভসই েীিরনা ়ো নদী 

ভথারক জে চনর ়ে এে। 

  

িচন্দরে এরস ভদেে, ননেরি বসন্তিঞ্জেী চনরজে আাঁিে চদর ়ে েেরনে িুে ভথারক 

ধুরোি ়েো িুরে চদর ়েরে, ভজারে ভজারে অনবেন ফুাঁ চদরে েেরনে দৃচিহীন ভোো 

ভিারে। 
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জে চনর ়ে ভসই ভিারেই ঝাাঁপটা িােরন োগে বসন্তিঞ্জেী। িােরে ভনা িােরেই। িাচেকাে 

িরন হে, ভ ন অনন্তকাে এ েকি িাোরন িা ়ে নাে স্ত্রী, ভস এোন ভথারক েেনরক ভের ়ে 

উঠরব না। অথাি এ সবই পণ্ড,ি। 

  

একাগ্রোরব নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন এক সি ়ে িরন হে, একবাে চক কাাঁপে েেরনে 

ভিারেে পেক  বারেক স্পচন্দন হে েেীে  

  

আেও চকেুেি বারদ স্পিনই নর ়ে উঠে ভসই িৃনবৎ ভদহ, কানে েব্দ কেে, আুঃ আুঃ, 

িা, িা, িারগা–  

  

আি য, ভ  িানুষ চনরজে িারক ভদরেইচন প্রা ়ে, িানৃরিরহে কিািাত্র পা ়েচন, এিন 

অচন্তি িুহূরনয ভসই িানুষও িারকই মিতেি করে! 

৮৪. নাটক সদয ভেষ হর ়েরে 

নাটক সদয ভেষ হর ়েরে। সাজ রে েং নুেরে অিরেন্দ্রনাথা। িন ভিজাজ এরকবারেই 

োে ভনই। আজ দেযক সংেযা েুবই কি চেে, অচেনর ়েে ফাাঁরক ফাাঁরক অিরেন্দ্রনাথা 

ভদেচেে, সািরনে আসনগুচে প্রা ়ে সব ফাাঁকা। এইসব চদরন নাে অচেনর ়েও িন োরগ 

না। ভপ্রোগৃহ পূিয থাাকরব। চকেু ভোক চটচকট না ভপর ়ে হনাে হর ়ে চফরে  ারব, নরব না 

দাপট ভদোরনা  ারব িরি। অচেনর ়ে  ন অিরনার াগী হরে অিরেন্দ্রনাথা, ননই করি 

 ারে দেযক। এেন কনোেয কাটাবাে জনয এক একটা দৃরেযে ফাাঁরক ফাাঁরক চনরজে  রে 

চগর ়ে অিরেন্দ্রনাথা িরদে ভবানরে িুিুক চদর ়ে আরস। ক্লাচসক চথার ়েটারে অচেন ়ে, 

এিনকী িহ ়োে সির ়েও ভকউ িদযপান কেরন পােরব না, অিরেন্দ্রনাথা এই করঠাে 

চনরদযে জাচে করেচেে, ভস চনরদযে ভস চনরজই ভেরেরে অরনকচদন! 

  

অচন দরপয হনা েিা! এক সি ়ে অিরেন্দ্রনাথা দপয করে বরেচেে, ভস জেরে চগর ়ে নাটক 

কেরে ভসোরনও দেযকো নাে অচেন ়ে ভদেরন েুরট  ারব! ভকাথাা ়ে ভগে ভসইসব চদন  
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আরগ দে বারোটা ক্লযাপ বাাঁধা চেে, এেন ভ  ক’জন দেযক আরস, নাোও ভ ন হাননাচে 

চদরন েুরে ভগরে। দেযক। টানবাে জনয িচে ়ো হর ়ে অিরেন্দ্রনাথা ‘চসোজরদৌল্লা’ নাটক 

নািাে। চিনােযা ়ে ওো ‘চসোজরদৌল্লা েুব জচির ়েরে, ক্লাচসরকও ভসই একই নাটক, িেুক 

প্রচনর াচগনা। এোরন নাি েূচিকা ়ে অিরেন্দ্রনাথা স্ব ়েং, চিনােযা ়ে দাচন। আি য বযাপাে, 

দেযকো নবু চিনােযারনই চগর ়ে চে ়ে কেরে! অিরেন্দ্রনারথাে সরে দাচনে নুেনা হ ়ে  

দাচনে কাাঁপা কাাঁপা গো ়ে টানা টানা সুরেে সংোপও ভোরক পেন্দ কেে  ওো অবেয 

নাোসুন্দেীরক ভপর ়েরে। ক্লাচসরক ভনিন ভকানও আকষযিী ়ে নাচ ়েকা ভনই। ন ়েনিচি ভের ়ে 

িরে  াবাে পে কুসুিকুিােী ও অনযানযো চবদা ়ে চনর ়েরে। অিরেন্দ্রনাথা কাজ িাোবাে 

জনয িিাগন ননুন ভির ়েরদে আনরে, ‘চসোজরদৌল্লা’ ়ে েুৎফাে েূচিকা ়ে অচেন ়ে কেরে 

চবরনাচদনী। এক কারেে িিসম্রাজ্ঞীে সরে নারিে চিে থাাকরেও এ ভির ়েচটে  াক নাি 

হাাঁচদ, চথার ়েটারেে সবাই ভনা বরটই, দেযকোও নাে ওই নাি ভজরন ভফরেরে। নারিও 

হাাঁচদ, কারজও হাাঁচদ। েংটাই  া ফসযা। িেু দুচট গরুে িনন, নাে অচেন ়ে ভদেরন ভদেরন 

এক এক সি ়ে অিরেন্দ্রনারথােই ি ়ে কষারন ইরে হ ়ে! 
  

িন ভেরে ভগরে েেীেও ভেরে  া ়ে। ইদানীং চকেুটা ভবচে িদযপান কেরেই 

অিরেন্দ্রনারথাে হান কাাঁরপ, এক একসি ়ে এিন কাচেে দিক ওরঠ ভ  ভিাে ভঠরে 

ভবচের ়ে আসরন িা ়ে। িরি অচেন ়ে কেরন কেরন হঠাৎ হঠাৎ পা দুচট এিন দুবযা হর ়ে 

 া ়ে ভ  িরন হ ়ে ভবচেেি ভস দাাঁচ ়ের ়ে থাাকরন পােরব না। ভসই সুঠাি সুন্দে েেীরেে 

এেন ে হযদো, অথাি বর ়েরসে চদক ভথারক ভ ৌবন এেনও  া ়েচন।  

  

েং ভনাো প্রা ়ে ভেষ হর ়ে এরসরে, নােরকাে ভনে চদর ়ে িুরোনা  ষরে অিরেন্দ্রনাথা, 

একচট ভোাঁকো উাঁচক চদর ়ে বেে, ব ়েবাবু, দু’জন েিেরোক আপনাে সরে ভদো কেরন 

িাইরেন। 

  

অিরেন্দ্রনাথা সরে সরে ভোঁচকর ়ে উঠে, এেন আবাে ভক  না না, বরে ভদ, এেন ভদো-

ভটো হরব না। 
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আরগ অচেনর ়েে পে উচ্ছ্বচসন হর ়ে অরনরক সাজ রে ফুে চদরন আসন, ব ়ে িানুরষো 

ভির ে চদরন িাইরনন, সাধােি েক্তরদে গদ গদ স্তুচনবাকয উপরোগ কেন 

অিরেন্দ্রনাথা। এেন আে ভসেকি ভকউ আরস না। এেন ভকউ ভদো কেরন িাইরেই িরন 

হ ়ে পাওনাদাে। িনুচদযরক ঋি, অিরেন্দ্রনারথাে সবযাে ঋরিে দার ়ে জজযচেন। ক্লাচসক 

চথার ়েটাে এেন চেচসোরেে হারন। এককারে অিরেন্দ্রনাথা এে িাচেক চেে, এেন ভ  

ভস ভবননরোগী িযারনজাে িাত্র, ভস কথাা নাে িারঝ িারঝ িরন থাারক না। চটচকট চবচি 

করি  ারে বরে চেচসোরেে সরে প্রা ়েই চেচটচিচট বারধ। এেপে একচদন ক্লাচসক ভথারক 

অিরেন্দ্রনারথাে চবনাচ ়েন হও ়োও চবচিত্র চকেু ন ়ে।  

  

ভোাঁকোচট বেে, ওাঁরদে িরধয একজন বযচেিােবাবু আরেন, নারক আপচন ভিরনন। 

  

অিরেন্দ্রনাথা কর ়েক িুহূনয িুপ করে েইে। না হরে আোদা কথাা, উাঁচকে বযাচেিােরদে 

িটারনা  া ়ে না। েত্রু পরেে উাঁচকে হরেও নারক চিি বিরন নুি কোে ভিিা কেরন হ ়ে। 

এেন  া অবাা, পাওনাদাে পরেে ভকানও উাঁচকে নারক ভজরে েরে চদরন পারে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, চঠক আরে, আসরন বে। আে একোনা কুেচস চদর ়ে  া। 

  

িরনাবে বা ়োবাে জনয ভস হইচস্কৃে ভবানরে আে একটা িুিুক চদর ়ে চনে। 

  

আগন্তুি ়ে ভ  চবচেি বযচক্ত না নারদে ভপাোক ও িুেেচে ভদেরেই ভবাঝা  া ়ে। 

 াদুরগাপাে ও িাচেকা। প্রথািজনরক অিরেন্দ্রনাথা ভিরন, ভস উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে নিস্কৃাে 

জানাে। িাচেকাে সরে পচেি ়ে কচের ়ে চদর ়ে  াদুরগাপাে বেে, অিেবাবু, আিো 

ভকানও িািো-রিাকিিাে বযাপারে। আচসচন, অসির ়ে এরস আপনারক চবেক্ত কো হে। 

আিাে এই বনু্ধচট চবরেষ প্রর ়োজরন একজরনে ভোাঁজ চনরন এরসরেন,  চদ চকেু সাহা য 

কেরন পারেন। 
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অিরেন্দ্রনাথা িাচেকাে চদরক নাকাে। িাচেকা গো োাঁকাচে চদর ়ে বেে, েূচিসূনা নারি 

একচট ভির ়ে আপনাে এোরন অচেন ়ে কেন। শুনোি ভস এেন ভের ়ে চদর ়েরে। ভস 

ভকাথাা ়ে থাারক বেরন পারেন  

  

অিরেন্দ্রনাথা বেে, েূচিসূনা  আিাে ভিারিা পুরুরষ এই নাি শুচনচন। ভকানও বাোচে 

ভির ়েে ভ  এই নাি হ ়ে, নাও জাননুি না। আপনাো েুে জা ়েগা ়ে এরসরেন। 

  

 াদুরগাপাে বেে, ওরহ িাচেকা, আিারদেও েুে হর ়েরে। ওে ওই নািটা অরনরকই 

জারন না। ভিরজ ভস অনয নাি চনর ়েচেে। ন ়েনিচি।  

  

অিরেন্দ্রনাথা দপ করে জ্বরে উরঠ বেে, নাে একটা অনয নািও চেে  ভকানওচদন 

বরেচন। চনরজে সম্পরকয কেনও িুে েুেন না। আপনাো কী বেরেন, ভস ক্লাচসক ভের ়ে 

চদর ়েরে  ভিারটও না। আচি নারক নাচ ়ের ়ে চদর ়েচে, দূে করে চদর ়েচে। গো ধাক্কা চদর ়ে 

ভগরটে বাে করে চদর ়েচে। ভকন জারনন  নাে ব ়ে বা ়ে ভবর ়েচেে। অহংকারে িটিট 

কেন। আিারকও ভস উপরদে চদরন আরস! আিারক ে ়ে ভদো ়ে! ফুুঃ, ওেকি বাাঁদচে 

আচি কন ভদরেচে। কনজনরক হারনে আেুরে নাচির ়েচে! কনজন এরস ভকাঁরদ ভকাঁরদ 

আিাে পার ়ে েুচটর ়েরে। আচি অিে দত্ত, ভিরজ িাচগ নাচির ়ে প ়েসা ভোজগাে কচে না। 

চথার ়েটারে ননুন ধাো এরনচে। একটা ভির ়েরেরে না থাাকরেও চনরজে একাে অচেনর ়েে 

ভজারে নাটক দাাঁ ়ে কচের ়েচে। ভকাথাাকাে ভক ন ়েনিচি, আিাে ভেোরনা পাটয করেই ভনা 

ভস দেযক িচজর ়েরে, ভস আিাে িুরে িুরে কথাা বোে আস্পধযা ভদো ়ে! এক কথাা ়ে 

চবদা ়ে! দূে হর ়ে  া। আচি কারুে পরো ়ো কচে না! 

  

িাচেকা বেে, িোই, আপনারদে িরধয কী হর ়েচেে, না চনর ়ে আিো িাথাা  ািারন িাই 

না। ভির ়েচটে সন্ধান পাও ়ো েুব দেকাে। ভস কী অনয ভবার য ভগরে  ভস ভকাথাা ়ে থাারক 

বেরন পারেন  

  

অিরেন্দ্রনাথা চিচবর ়ে চিচবর ়ে বেে, আপনাো বুচঝ ননুন চথার ়েটাে েুেরবন  ওে কারে 

চগর ়ে পার ়ে ধরে সাধরবন  ওই ভঠচট েুাঁচ ়েরক চনর ়ে আপনারদে ভকানও োে হরব না। বাগ 
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িানারন পােরবন না। আচি চক কি ভিিা করেচে  বাগান বাচ ়েরন চনর ়ে চগর ়ে  চদ ফুচনয 

কোে কথাা ভেরব থাারকন, ভস গুর ়ে বাচে! ও ভির ়েে েক্ত ঠাণ্ডা। সনীপনাে ভদিাক আরে। 

বরে চকনা, ভকানও পুরুষরক ভোাঁরব না, এই ব্রন আরে। আসরে কী জারনন, কাাঁরপে ভজাে 

ভনই, বযাটারেরেরদে ে ়ে পা ়ে। আরে িোই, নািরন ভনরি ভ ািটা চদরে িরে! 

  

 াদুরগাপাে ভহরস বেে, দত্তিোই, আপচন েুে কেরেন, আিো চথার ়েটােও েুেরন 

 াচে না, বাগান বাচ ়েরন আসে জিাবাে িনেবও কচেচন। আিো দুজরনই ও োইরনে 

ভোক নই। চবরেষ একচট বযচক্তগন কােরি ন ়েনিচিে সরে আিারদে ভ াগার াগ কো 

দেকাে। 

  

অিরেন্দ্রনাথা ধিরকে সুরে বেে, ভকন আিারক ওই নািটা িরন কচের ়ে চদরেন  

োচত্তেটা বেবাদ হর ়ে ভগে। ন ়েনিচি! শু ়োে চক বা্চপী! ভস আিাে সবযনাে করে ভগরে। 

  

ভবানেটা নুরে ঢক ঢক করে অরনকোচন গো ়ে ঢােে অিরেন্দ্রনাথা, নােপেই নাে 

কথাাে সুে সমূ্পিয বদরে ভগে। ঝেঝে করে কাাঁদরন কাাঁদরন ভস স্বগরনাচক্তে িনন বেরন 

োগে, ন ়েনিচি, ন ়েনিচি, ভস চেে আিাে েক্ষ্মী!  নচদন ভস চেে, ক্লাচসক চথার ়েটাে 

েিেচির ়ে িরেরে। ভস চেে কদনযকুরে প্রহ্লাদ। ভকউ নাে গার ়ে হান ভদবাে সাহস করেচন। 

এিনকী আচি প যন্ত নারক বুরক জ ়োরন পাচেচন! ওরে নুই আিাে বাইরেটাই ভদেচে, 

আচি িুরে  া-না কথাা বচে, এক একসি ়ে আিাে িাথাাে চঠক থাারক না,  ারদে বনু্ধ 

বরে ভেরবচে, নাো আিা ়ে কুপোিেয চদর ়েরে, কন টাকা নি করেচে, ভনোে ভঝাাঁরক 

িানীে িান োেরন পাচেচন। চকন্তু, ন ়েন, নুই আিাে ভেনেটা ভদেচে না  আচি ভ  

ভনারক কন োেরবরসচেোি, নুই আিারক চঠকঠাক পরথা িাোরন ভির ়েচেচে, আিাে 

বুচদ্ধ ভ্রংে হর ়েচেে, নাই শুচনচন। েচববাবুে নাটরক আচি েযািটা নাি ভঢাকারন 

ভির ়েচেেুি, না নুই চকেুরনই নািরন িাসচন, নুই িরে ভগচে, নেন  চদ ভনাে কথাা 

শুননুি, না হরে আজ আিাে এ দো হন না! ন ়েন, একবাে ভদরে  া, আচি পাাঁরক  ুরব 

 াচে, এক সি ়ে চথার ়েটারেে োজা চেেুি, এেন েুাঁরিা-িািচিরকোও আিা ়ে োচথা ভিরে 

 ারে…না, ন ়েন আসরব না, ভকানওচদন ভস আে চথার ়েটারে আসরব না, আচি পার ়ে ধরে 
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সাধরন ভগরেও ভস আিাে িুে দেযন কেরব না, ওুঃ ওুঃ, আচি স্বোন সচেরে  ুরব িেচে 

ভগা… 

  

 াদুরগাপাে আে িাচেকা এক সি ়ে উরঠ প ়েে। অিরেন্দ্রনাথা পুরোপুচে িানাে হর ়ে 

অসংে হয কথাা বরে  ারে, িারঝ িারঝ নুর ়ে প ়েরে কাচেে দিরক, ভকাঁরদ ভকাঁরদ বুক 

িাপ ়োরে, এে কাে ভথারক আজ আে ভকানও সাহা য পাবাে আো ভনই, ভস ভকানও 

কথাাই শুনরন িা ়ে না। 

  

বাইরে ভবচের ়ে এরস আফরোরসে েব্দ করে  াদুরগাপাে বেে, ইস, ভোকচটে কী দো 

হর ়েরে! োে বাচ ়েে ভেরে, আরগ ভদরেচে ভনা, কী ভনজ চেে, ভিারে িুরে প্রচনোে 

ভজযাচন চেে, চথার ়েটারে ননুন অরনক চকেু কোে সাহস ভদচের ়েচেে। কী-ই বা বর ়েস, 

এে িরধয এরকবারে ভেষ হর ়ে ভগে! 

  

িাচেকা চজরজ্ঞস কেে, ওে এিন অধুঃপনন হে ভকন  টাকা প ়েসা ভনা কি করেচন এক 

সি ়ে। চথার ়েটারে  াো আরস নাোই এিন নি হর ়ে  া ়ে  োইনটাই োোপ। আিারকও 

দু একজন টাকা ঢাোে প্রিাব চদর ়েচেে। 

  

 াদুরগাপাে বেে, চথার ়েটারেে কী ভদাষ  এোরন এরস  াো িাথাাে চঠক োেরন পারে 

না, নাোই িরে। চগচেেবাবুরক ভদরো, কনকাে ধরে চঠক িাচের ়ে আসরেন, এেনও 

বুর ়ো হার ়ে ভেচে ভদোরেন। অরধযন্দুরেেে, অিৃনোে ভবাস, এাঁোও চটরক আরেন 

বহকাে। অিে দত্তে বযাপােটা কী হে জারনা, ভস  ুগধিয চঠক বুঝরন পারেচন। এেন 

আিো টুরেচন্টর ়েথা ভসিুচেরন বাস কেচে, গন ভসিুচেরন আিারদে ভদরেে অচধকাংে 

ব ়ে িানুষ িদ ভের ়ে গ ়োগচ ়ে চদন, েচেনাে বাচ ়েরন োন কাটান, ভক ভকান সনু্দেী 

ভির ়েরক েচেনা োেরব না চনর ়ে ভেষারেচষ িাোন, আে বুেবুচেে ে ়োই, ভব ়োরেে 

চবর ়ে চকংবা কাচনযক ঠাকুরেে পুরজা উপেরে েে েে টাকা অপবয ়ে কেন। এ সবই 

চেে হঠাৎ-নবাবরদে বােচেেযনা। আরি আরি ভস সব চদনকাে বদরেরে। এেন ধনীে 

দুোেোও ভেোপ ়ো ভেরে, পাাঁিটা সািাচজক কারজ চবচেি েূচিকা ভন ়ে, বযচক্তগন 
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িচেত্রও নযক্কােজনক ন ়ে। এেন িদ ভের ়ে িানোচি কোটারক ভকউ ভপৌরুষ িরন করে 

না, অসহা ়ে ভির ়েরদে ভজাে করে ধরে এরন ে যাসচেনী কোে িরধযও ভপৌরুষ ভনই, 

টাকাে িূেয না বুরঝ িুরঠা িুরঠা টাকা েেি কো চকংবা অপারত্র দান কোটাও উদােনাে 

পচেি ়ে ন ়ে, িূোচিয। অিে দত্ত চঠক নাই করেরে। ওে অরনক কীচনযই আিাে কারন 

এরসরে।  েন জনচপ্র ়েনাে নুরে, নেন চথার ়েটারেে কন না উন্নচন  টারন পােন, না 

না, আেও িদ চগেরন োগে, ে যাসচেনীে সংেযা চনর ়ে গবয করে ভব ়োরন োগে, আে 

বদ ভিাসারহবরদে পাল্লা ়ে পর ়ে বহ টাকা জরে চদর ়েরে। ওে পনন ভক আটকারব  

  

িাচেকা বেে, েূচিসূনারক ও নাচ ়ের ়ে চদর ়েরে শুরন আিাে এিন োগ হচেে। 

  

 াদুরগাপাে বেে,  নদূে শুরন িরন হে, ভস চনরজই ভের ়ে িরে ভগরে। চকন্তু ভগে 

ভকাথাা ়ে  একবাে চগচেেবাবুে কারে ভোাঁজ কো  াক। চথার ়েটারেে জগরনে নাচ ়ে-নেত্র 

উচন জারনন— 

  

পেচদন দুই বনু্ধরন  েন চিনােযা ়ে ভপৌাঁেে, নেন সদয নাটক শুরু হর ়েরে। এেন 

চগচেেবাবুে সরে ভদো কো  ারব না, দু’োনা বরেে চটচকট ভকরট দুজরন ঢুরক প ়েে 

ভেনরে। চিনােযা ়ে এেনও সরগৌেরব িেরে ‘চসোজরিৌো’। আট আনা-একটাকাে একচট 

আসনও োচে ভনই। 

  

িারসে পে িাস িাইরন পাচেরেন না বরে ক্লাচসক ভের ়ে এরস চিনােযা ়ে ভ াগ চদর ়েরেন 

চগচেেিন্দ্র। এরসই চনচন চঝচির ়ে প ়ো চিনােযারক িাো করে নুেরেন। ভকউ ভকউ অবেয 

বেরন শুরু করেচেে ভ , চগচেেবাবুরক আে এরন কী হরব, উচন আে আরগে িনন পাটযও 

কেরন পারেন না, নাটকগুরোও একর র ়ে হর ়ে ভগরে। ওাঁে ননুন নাটক সম্পরকয দেযকরদে 

আে আগ্রহ জারগ না। 

  

এই সব সিারোিনা কারন এরেই চগচেেিন্দ্র ভ ন  ুিন্ত চসংরহে িনন হংকাে চদর ়ে 

ভজরগ ওরঠন। নাাঁে ননুন নাটক ‘বচেদান’ অেূনপূবয সা ়ো জাগাে। চনন্দুকোই বেরন 

োগে, এন োে নাটক চগচেেিন্দ্র চনরজও আরগ ভেরেনচন। বাংোে কেি হে পিপ্রথাা, 
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নােই একচট িিযস্পেযী চিত্র এই নাটক। এই চবষ ়েবস্তু ভ িন সনয, ভনিনই সিসািচ ়েক। 

চহন্দু পচেবারেে চববারহ কনযারদে সম্প্রদানই ভ ন বচেদান। 

  

পরেে নাটক ‘চসোজরিৌো’। সিসািচ ়েক বািবনা ও চেল্পীে দা ়েবদ্ধনাে একচট উজ্জ্বে 

দৃিান্ত। এে আরগ অরনক ভপৌোচিক কাচহনী, চহন্দুরদে ধিযী ়ে পুনজযীবন ও বীেত্ব চনর ়ে 

অরনক নাটক ভেো হর ়েরে। ভসগুচেেও প্রর ়োজন চেে, অচধকাংে চহন্দু নারদে অনীন 

ভগৌেরবে কথাা েুরেই চগর ়েচেে, ইংরেজরদে সরে চনরজরদে নুেনা করে হীনিনযনা ়ে 

েুগন। িু ে-পাঠানরদে আিরে ব ়ে ব ়ে। নবাববাদোরদে জীবন কাচহনী ও  ুদ্ধ-চবগ্ররহে 

ইচনহাস চনকট-মিতৃচন, ভসই নুেনা ়ে চহন্দুরদে ভগৌেব  ুগ নচের ়ে চগর ়েচেে চবমিতৃচনরন। 

নাটযকােো ভসই সব ভগৌেব কাচহনী চফচের ়ে আনচেরেন।  

  

বেেে উপেরে  েন চহন্দু আে িুসেিারনে িরধয দূেত্ব ও চবরোধ  টাবাে ভিিা িেরে 

নানা চদরক, ভসই সি ়ে চগচেেিন্দ্র ভবরে চনরেন সবরির ়ে উপ ুক্ত চবষ ়েচট। চসোজ 

উপেে িাত্র, িূে কথাা, বাংোে স্বাধীননা হেি। ইচনহারস চসোরজে িচেরত্র নানা কেি, 

অদূেদচেযনা, হঠকাচেনা, িাচেচত্রক অসং রিে কথাা আরে বরট, চকন্তু বাংোে এই নরুি 

ভেষ স্বাধীন বাবচট নাে সির ়েেই চেকাে। চগচেেিন্দ্র নারক এিন একচট েযাচজক িচেত্র 

চহরসরব ফুচটর ়ে নুরেরেন,  ারন চহন্দু-িুসেিান চনচবযরেরষ নাে প্রচন সহানুেূচন 

জানারবই। এই সহানুেূচনই দুই ধরিযে িানুষরক পেস্পরেে কারে টানরন পারে আবাে। 

  

নাটকচট ভদেরন ভদেরন িুগ্ধ হর ়ে ভগে  াদুরগাপাে ও িাচেকা। ভ িন িিসজ্জা, ভনিন 

সচিচেন অচেন ়ে। চসোরজে েূচিকা ়ে দাচনে গো কাাঁপারনা এই িচেরত্রে পরে ভিারটই 

ভবিানান োগরে না। চগচেেবাবু স্ব ়েং একচট ভোট্ট েূচিকা ়ে নাক োচগর ়ে চদরেন। 

অরধযন্দুরেেে বোবেই ভোট ভোট িচেরত্রই ভবচে কৃচনরত্বে পচেি ়ে ভদন, এই নাটরক চনচন 

দানসা ফচকে আে চগচেেিন্দ্র কচেিিািা। একচট দৃরেয, নবাব চসোজরিৌো পাোরেন, 

চকন্তু নাাঁে সরে বহিূেয ভপাোক থাাকরে ধো পর ়ে  ারবন, নাই নবাব কচেিিািাে সরে 

ভপাোক বদে করে চনরেন। নবাব পেরেন ধূচেিচেন েুচে ও ফনু ়ো, আে কচেিিািা 

েূচষন হরেন চহরে-িুরক্তা েচিন নবাচব ভপাোরক। ভসই অবাা ়ে িরে ভ রন চগর ়েও চফরে 
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নাচকর ়ে কচেিিািা চসোজ-পচেনযক্ত বাংোে িসনদরক  েন চননবাে কুচনযে কেরেন, 

নেন বহ দেযকই অশ্রু সংবেি কেরন পারেনচন। 

  

চগচেেিরন্দ্রে সরে িাচেকা বা  াদুরগাপারেে প্রনযে পচেি ়ে ভনই। নরব হাইরকারটযে এক 

উাঁচকে িরহন্দ্র চিত্র এেন চিনােযাে আংচেক িাচেক, চনচন  াদুরগাগােরক চবেেি 

ভিরনন। ভসই সূরত্র, অচেন ়ে সাে হবাে পে চগচেেবাবুে সরে ওো সাজ  রে ভদো কেরন 

এে।  

  

ইচজরি ়োরে পা েচ ়ের ়ে বরস চগচেেিন্দ্র গ ়েগ ়ো টানরেন, একচট বােক েৃনয নাাঁে অে 

িাজযনা কেরে। গাাঁরট গাাঁরট বযথাা, এেন িরি োফারনা ঝাাঁপারনা নাাঁে চঠক সহয হ ়ে না। 

 াদুরগাপাে ও িাচেকাে িুরে প্রিুে প্রেচি শুরন চগচেেিন্দ্র িৃদু িৃদু হাসরন হাসরন 

বেরেন, আপনাো চেচেন ভোক, আপনাো এ নাটরকে িিয চঠকই বুঝরবন। সাধােি 

দেযক বুঝরে নরবই না সাথাযক। 

  

নাটরকে কথাা বাদ চদর ়ে ভদরেে কথাা উঠে। জানী ়ে চবশ্বচবদযাের ়েে বযাপারে চগচেেিন্দ্র 

আগ্রহী। চকেুেি পে  াদুরগাপাে আসে প্রসেচট নুেে। 

  

চগচেেিন্দ্র ভ্রুকুচিন করে বেরেন, ন ়েনিচি  হযাাঁ, ভস ভকাথাা ়ে এেন  শুরনচেেুি, িরহন্দ্র 

নারক চিনােযা ়ে আনরন ভির ়েচেরেন, ভস আরসচন। শুরনচে, ক্লাচসক ো ়োে পে ভস ভকানও 

ভবার যই ভ াগ ভদ ়েচন। ভির ়েটা ভবে ভেপী ধেরনে, বুঝরেন। একবাে নাচক ভস আিাে 

জনয অিরেে সরে ঝগ ়ো করেচেে। ভেষ প যন্ত অিেরক চদর ়ে আিাে কারে েিা 

িাইর ়েচেে। চথার ়েটারেে ভির ়েো হরে জরেে িনন।  েন ভ -পারত্র োেরব, নেন ভসই 

েকিচট হর ়ে থাাকরব! ,দ্ধা, গুরুেচক্ত, এসব কথাাে কথাা। ও ভির ়েটা আোদা। োে নারি, 

গান োে জারন, অযাকচটংও োে করে, ভস হঠাৎ সব ভের ়েেুাঁর ়ে িুপিাপ বরস েইে ভকন  

ভকানও োাঁসারো বাবু ধরেরে  

  

িাচেকা বেে, ওে বাসা ভকাথাা ়ে, না চক বেরন পারেন  না হরে আিো চনরজোই ভোাঁজ 

চনর ়ে ভদেনুি। 
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চগচেেিন্দ্র ভিাে নাচির ়ে বেরেন, িোই, আিাে চক আে ভস বর ়েস আরে ভ  

অযাকরেসরদে বাচ ়েরন োন কাটারন  াব  ভনোোেও অরনক কচির ়ে চদর ়েচে, চনরজে 

চবোনা ়ে শুরেই আোি। হ ়ে। এেন আিাে একিাত্র ে যাসচেনী হরে পােবাচেে! 

  

নােপে বেরেন, দাাঁ ়োন ভদচে সারহব চকেু জারন চক না। 

  

চনচন দুবাে সারহব সারহব বরে  াকরনই পারেে  ে ভথারক এরস অরধযন্দুরেেে উাঁচক 

িােরেন। চগচেেিন্দ্র চজরজ্ঞস কেরেন, সারহব, নুচিই ভনা ন ়েনিচিরক প্রথাি চথার ়েটারে 

এরনচেরে। ভস  ুচ ়েটা ভগে ভকাথাা ়ে  ভকান োঞ্জা োাঁ নারক হেি করে চনর ়ে ভগে  এনাো 

নাে ভোাঁজ কেরন এরসরেন। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, অরনকচদন নাে পাত্তা ভনই। চথার ়েটাে ভের ়ে ভস বাবু ধেরব, এসব 

িরন হ ়ে না। আচি আরগ অরনকবাে নারক বাচজর ়ে ভদরেচে। ভস অরনকটা ভ াচগনী 

ভ াচগনী টাইপ। ভ ৌবরন ভ াচগনী। নুচি নারক চনর ়ে একটা নাটক চেরে ভফেরন পারো। 

প্রথাি নারক ভকাথাা ়ে কুচ ়ের ়ে ভপর ়েচেেুি জারনা  চনিনো  াট শ্মোরন। জারনাই ভনা 

আিাে শ্মোরন িোরন ভ াোে বাচনক আরে। ভির ়েটা ঝুচেঝুচে ভোঁ ়ো কাপ ়ে পরে এক 

ভকারি গুচটশুচট ভিরে বরস থাাকন, সবাই পাগচে িরন কেন! আচিও প্রথাি প্রথাি িাথাা 

 ািাইচন। একচদন চটচপচটচপ বৃচি প ়েচেে, শ্মোরন ভোকজন চবরেষ চেে না, হঠাৎ 

শুনেুি ভির ়েটাে গো চদর ়ে আও ়োজ ভবরুরে। প্রথারি িরন। হর ়ে চেে কান্না, নােপে 

বুঝেুি, গুনগুচনর ়ে গাইরে, কী গান জারনা  আজও আিাে িরন আরে। ‘শ্মোন 

োেবাচসস বরে েশ্মোন করেচে  চদ/শ্মোনবাচসনী েযািা নািচব বরে চনেবচধ/আে 

ভকারনা সাধ নাই িা চিরন/চিনাে আগুন জ্বেরে চিরন…’  

  

চগচেেবাবু পরেে পেচক্তচট ভগর ়ে উঠরেন, ‘ও িা, চিনােমিত িাচে চেরন, ভেরেচে িা 

আচসস  চদ…’ ।  
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অরধযন্দুরেেে বেরেন, শুরনই বুঝেুি, এে গারনে এরকবারে কনচে গো। চগর ়ে চজরজ্ঞস 

কেেুি, হা গা, নুচি কাাঁরদে বাচ ়েে ভির ়ে  এোরন ভকন পর ়ে থাারকা  প্রথারি উত্তে 

চদরনই িা ়ে না। ের ়ে। কুাঁকর ়ে  ুাঁকর ়ে থাারক। চকন্তু আচি পাগে িোরন োেই পাচে। 

  

চগচেেবাবু বেরেন, না পােরব না ভকন, নুচি চনরজই ভ  একটা পাগে!  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, নােপে েুাঁচির ়ে েুাঁচির ়ে নাে ভপরটে কথাা বাে করে ভদচে, ভস 

ভিারটই পাগে ন ়ে। অবাাে গচনরক শ্মোরন আ, ়ে চনর ়েরে। আরগে কথাা চকেুরনই 

জানারব না। চকন্তু ভবাঝা ভগে, ভির ়েটা শুধু গান জারন না, কথাাবানযা ়ে চেোে োপ আরে। 

শ্মোন ভথারক নুরে এরন চকেুচদন নারক আিাে বাচ ়েরন োেেুি। আিাে স্ত্রী নারক ধুইর ়ে 

িুচের ়ে একটা োে োচ ়ে পচের ়ে চদরনই একচট ফুটফুরট সুন্দেী ভির ়ে ভবচের ়ে এে। 

চথার ়েটারে এরনও নারক চবরেষ নাচেি চদরন হ ়েচন। ভদেরন ভদেরন ভকিন নেনচের ়ে 

ওপরে উরঠ ভগে। 

  

চগচেেবাবু বেরেন, আিারদে কন োইগাদা ়ে এিন িচিিুরক্তা েচ ়ের ়ে আরে, ভক নাে 

ভোাঁজ োরে  দাচেদ্র োেুসীই সব চকেু ভের ়ে ভন ়ে, নুচি নবু একজনরক নুরে এরনচেরে। 

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, আবাে নাে িাথাা ়ে ভবাধহ ়ে পাগোচি ভিরপরে। নইরে এন 

চ িাি থাাকরনও ভকউ ভিজ ভের ়ে ভদ ়ে! আরগও ভস দু-একবাে এ েকি করেরে। 

  

চগচেেিন্দ্র চজরজ্ঞস কেরেন, ভস ভকাথাা ়ে থাারক নুচি জারনা  

  

অরধযন্দুরেেে বেরেন, আিারদে ভসই গোিচিরক িরন আরে  বউবাজারে ভসই একটা 

বাচ ়ে করেচেে। ভসইোরন থাাকন ন ়েনিচি, আিারক একবাে ভ রন হর ়েচেে। গোিচি 

পটে ভনাোে আরগ ন ়েনিচিরক ভসই বাচ ়েটা চদর ়ে ভগরে। শুনচে ভনা ন ়েনিচি ভস বাচ ়েও 

চবচি করে চদর ়ে ভকাথাা ়ে িরে ভগরে। ও বাচ ়েরন থাাকরে চথার ়েটারেে ভোরকো নারক 

চবেক্ত কেন। 
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চগচেেিন্দ্র হনােোরব বেরেন,  াুঃ! আে ভকাথাা ়ে নাে ভোাঁজ কেরবন?  

  

 াদুরগাপাে বেে, ভস বাচ ়ে ভস অরনকচদন ভের ়ে চদর ়েরে, না আচিও জাচন। 

  

চথার ়েটারেে অনয কর ়েকজনরকও ভ রক চজরজ্ঞস কো হে। ভকউই সচঠক ন ়েনিচিে 

সন্ধান জারন না। নরব টগে নারি একচট ভির ়ে বেে, ভস কােী চিচত্তরেে  ারট চনন-

িােবাে ন ়েনিচিরক ভদরেরে। ন ়েনিচি ওোরন চন ়েচিন গোিান কেরন আরস, কাোচে-

চেচেচেো নারক ভদেরেই চ রে ধরে। ভস সবাইরক প ়েসা ভদ ়ে। 

  

না হরে কােী চিচত্তে  ারটে কাোকাচে ভকাথাাও ন ়েনিচিে ননুন আিানা হও ়োটাই 

স্বাোচবক। 

  

সব গোে  ারটই নােী ও পুরুষরদে িারনে জা ়েগা পৃথাক। ভির ়েরদে  ারটে অংেচট 

ভদও ়োে ভ ো, কাপ ়ে ো ়োে জনয  েও আরে। োিাে দু’পারে সাে ভবাঁরধ থাারক 

কাোচেো। ভ োরন ভসোরন িচন্দে, ভসই সব িচন্দরেে পূজােীো বুেুেুে িনন 

িান াত্রীরদে  াকা াচক করে। অনযরদে পুিয পাইর ়ে ভদবাে জনয নাো বযাকুে। পারেই 

শ্মোন, ভকানও ব ়ে িানুরষে েবরদহ এরে সরে প্রিুে সারোপাে থাারক, নেন সাো 

অিেটা জিজিাট হ ়ে। এককারে এই সব শ্মোরন ব ়ে ব ়ে হা ়েচগরে পাচেে েুব উপদ্রব 

চেে, এেন ভসগুচেরক ভিরে ভিরে প্রা ়ে ভেষ কো হর ়েরে।  

  

িান ভসরে কােী চিচত্তে  াট ভথারক ভবচের ়ে এে েূচিসূনা, সরে দুচট সান-আট বেরেে 

বাচেকা। েূচিসূনা পরে আরে কারো পা ়ে সাদা সুচনে োচ ়ে, অরে ভকানও অেিাে ভনই, 

চেরজ িুে চপরঠে ওপে ভোো। কাোচেো নারক ভিরন, ভদো িাত্র হই হই করে োইন 

ভের ়ে ভধর ়ে এে। েূচিসূনা চনরজে হারন প ়েসা চবরো ়ে না, সরেে ভির ়েদুচট প্ররনযকরক 

চদরন োগে একচট করে আচন। 

  

সকাে সানটা, আকাে ভির  থািথারি হর ়ে আরে। গোে ওপে অনবেন ভোনা  ারে 

চিিারেে ভোাঁ। একটা অশ্বথা গারেে নো ়ে দাাঁচ ়ের ়ে চসগারেট টানরন টানরন েূচিসূনারক 
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ভদেরে িাচেকা আে  াদুরগাপাে। একটু পরে কাোচেরদে চে ়ে পানো হরন নাো কারে 

এচগর ়ে এে। 

  

  াদুরগাপাে ধীে স্বরে বেে, ভকিন আে, েূচিসূনা  অরনকচদন নুচি আিারদে বাচ ়েরন 

আরসাচন। 

  

 েূচিসূনা িিরক উঠরেও চঠক ভবাঝা ভগে না। আ ়েন ন ়েরন  াদুরগাপারেে িুরেে চদরক 

কর ়েক পেক নাচকর ়ে ভথারক বেে, নিস্কৃাে। আপচন এোরন  

  

 াদুরগাপাে বেে, ভনািারক হরনয হর ়ে েুাঁজচে। ভকাথাা ়ে বাচ ়ে জাচন না, কােও 

এরসচেোি এই  ারট, োচনকটা ভদচে হর ়ে চগর ়েচেে।  

  

িাচেকা আে েচননাে সি ়ে না চদর ়ে বরে উঠে, েূচি, চবরেষ কােরি ভনািাে কারে 

এরসচে। আিারদে বনু্ধ েেন, ভস েুবই অসুা, িারন েুবই, চিচকৎসকো েেসা চদরন 

পােরেন না, নুচি  চদ নারক ভেষ ভদো ভদেরন িাও, িারন, নুচি একবাে ভগরে োে 

হ ়ে। ভবচে ভদচে কো  ারব না 

  

েূচিসূনা এ কথাা শুরনও িািেয ভদোে না, বেং ভ ন চনথাে হর ়ে ভগে। পাথারেে প্রচনিা। 

িেুদুচট িাচটে চদরক চাে চনবদ্ধ। ভ ন পরথাে ধূচেকিাে সরে নাে গেীে আত্মী ়েনা। 

  

চকেু পরে ভস প্রা ়ে অস্ফুট স্বরে চজরজ্ঞস কেে, চনচন চক আিা ়ে ভ রকরেন  

  

 াদরগাপাে বেে, হযাাঁ। ভস ভনািাে জনয… 

  

িাচেকা নারক বাধা চদর ়ে বেে, সচনয কথাা বেরন কী, ভস েকি োরব  ারকচন। নাে 

কথাা বোে েিনা ভনই। প্রা ়ে সির ়েই নাে জ্ঞান থাারক না। িারঝ িারঝ জ্ঞান ভফরে, 

নেনও কথাা বরে না, চকংবা বেরন পারে না। িানুষ চিনরন পারে না,  াকরেও সা ়ো 

চদরন িা ়ে না। একচদন অজ্ঞান অবাা ়ে, েুব জ্বে, একরো পাাঁি চ চগ্র, নেন প্রোপ 

বকচেে, কর ়েকটা নাি োে করে ভবাঝা  া ়েচন, আচি চনরজও শুচনচন, আিাে বউ 
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শুরনরে, নাে িরধয একবাে ভবাধহ ়ে …। আিা ়ে স্ত্রীই আিারক চজরজ্ঞস কেে, েূচি ভক  

আচি চনরজও চঠক বুঝরন পাচেচন। আচি ভনা ভনািারক ভবচে ভদচেচন, না ো ়ো ভনািাে 

ন ়েনিচি নািটাই িরন আরস। আিাে স্ত্রীও ভনািাে এই নাি জারন না, ভনািারক ভিরন 

না। ভস  েন বেে, েূচি ভক, নাে িারন েেরনে িুরেই শুরনরে।  

  

 াদুরগাপাে বেে, িাচেকা এরস আিারক চজরজ্ঞস কেে, নেনই আিাে িরন পর ়ে ভগে, 

ভনািাে কথাা। নুচি িারঝ িারঝ আসরন আিারদে বাচ ়েরন, আিাে স্ত্রী ভনািারক েুব 

পেন্দ করেন, ভনািাে বউবাজারেে বাচ ়েরন ভোক পাচঠর ়ে জানা ভগে, ভসোরন অনয 

ভোক থাারক, ভনানাে ননুন চঠকানা জারন না। 

  

িাচট ভথারক ভিাে না নুরেই েূচিসূনা বেে, আচি চথার ়েটারে চেোি। সবাই জারন, 

চথার ়েটারেে ভির ়েো অশুচি, আিারদে চক রুচগে  রে ভ রন আরে  

  

 াদুরগাপাে বেে, এসব কী বেে েূচি  আিো ওই সব বযাপাে চনর ়ে িাথাা  ািাই  

নুচি আিারদে বাচ ়েরন ভগে, ভকউ অ ত্ন করেরে  

  

িাচেকা ভহরস বেে, নুচি এক সি ়ে শ্মোরন চেরে, আচি শুরনচে। আিাে স্ত্রী-ও এক 

সি ়ে ..  াক ভস সব কথাা পরে শুনরব। ভস ভনািারক চনরিরষ আপন করে ভনরব। 

  

েূচিসূনা নবু বেে, রুচগে  ে … চনচন ভিাে ভিরে আিারক ভদরে  চদ অপেন্দ করেন  

 চদ নারন আেও োোপ হ ়ে  ভবাধহ ়ে আিাে দূরে থাাকাই োে।  

  

 াদুরগাপাে অচােোরব বেে, নুচি বুঝরন পােে না, েূচি, েেন এেন ভ -অবাা ়ে 

আরে, নাে ভথারক োোপ চকেু হরন পারে না। আে ভদচে ভকারো না।  

  

এবাে েূচিসূনা আাঁিরে ভিাে ভঢরক ভফেে। কাাঁপরে নাে সবযাো।  

  

কােী চিচত্তরেে  ারটে অদূরেই একটা ভদানো বাচ ়ে ো ়ো চনর ়েরে েূচিসূনা। ভস বাচ ়েরন 

আে এগারোচট বাচেকা থাারক। এো সবাই অনাথা-আনুে, োিা ভথারক কুচ ়ের ়ে আনা 
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ভির ়ে। একজন ব ়েস্কৃা েিিীরক োো হর ়েরে নারদে ভদোশুরনা কেবাে জনয। নারক 

বযবাাপনাে দাচ ়েত্ব বুচঝর ়ে চদর ়ে অচন দ্রুন কনচে হর ়ে চনে েূচিসূনা। 

  

েংপুে ভথারক জীবনৃ্মন েেনরক কেকানা ়ে চনর ়ে আসাে পে  াদুরগাপারেে পোিরেয 

নারক হাসপানারে না পাচঠর ়ে চনরজে বাচ ়েরনই এরন ভেরেরে িাচেকা। েেরনে ভপরট 

একটা বেযাে ফো ভগাঁরথাচেে, এই ধেরনে বযাপাে পুচেেরক জানারনা কনযবয। িাচেকা 

বাইরে বাইরে থাারক, ভসই নুেনা ়ে  াদুরগাপাে ভবচে েবে োরে। েেন ‘ ুগান্তে’ 

সািাচহকীে সরে জচ ়েন চেে, ওই পচত্রকাে দফনেচট ভ  উগ্রপচন্থরদে আো, না 

 াদুরগাপারেে কারন এরসচেে। েংপুে অিরে েেন কী কেরন চগর ়েচেে,  াদুরগাপাে 

না না জানরেও অনুিান করেচেে ভ  ভস ভকানও িাোিাচেরন জচ ়ের ়ে পর ়েচেে চনচিন, 

সন্ধান ভপরে পুচেে নারক চনর ়ে টানাটাচন কেরন পারে।  

  

চবচেি েেযচিচকৎসক ভকেব িিবনযী েেরনে চিচকৎসাে োে চনর ়েরেন। ভকেব িিবনযী 

 াদুরগাপারেে ো ়েোোই, চনচন ভগাপনী ়েনা েো কেরবন অবেযই। িাচেকাে 

িাচনকনোে বাচ ়েরন কর ়েকজন কিযিােী ো ়ো আে ভকউ থাারক না, েেনরক োো হর ়েরে 

ভদানোে একচট করে, দুজন নাসয চন ুক্ত হর ়েরে নাে জনয। বসন্তিঞ্জেী েংপুে ভথারক 

আসাে পরথা েেরনে  থাাসাধয ভসবা করেরে, চকন্তু কেকানা ়ে ভসবাে োে নাসযরদে 

ওপে, সরন্ধে পে ভস একবাে িাত্র ভদেরন আরস। িাচেকা নারক বােবাে চজরজ্ঞস 

করেরে, েেন বাাঁিরব চক না নুই বে  েচবষযরনে দৃেয ভদেরন পা ়ে ভ  বসন্তিঞ্জেী, ভস 

চকন্তু এই বযাপারে অসহা ়ে, িাথাা ঝাাঁচকর ়ে ঝাাঁচকর ়ে বরেরে, জাচন না, জাচন না! 

  

অরস্ত্রাপিাে করে ভপট ভথারক বেযাে ফোটা বাে করে ভফো হর ়েরে বরট, চকন্তু চকেুরনই 

েেনরক পুরোপুচে সজ্ঞারন আনা  ারে না, চকেু ভেরনও পােরে না ভস। নারক নে ঢুচকর ়ে 

নেে োদয োও ়োবাে ভিিা করে  ারেন  াক্তাে, এেই িরধয েেন প্রা ়ে কিােসাে 

হর ়ে ভগরে, চিরে ভগরে চবোনা ়ে। 
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েূচিসূনারক এরন প্রথারিই পাচঠর ়ে ভদও ়ো হে অন্দেিহরে বসন্তিঞ্জেীে কারে। 

কেকানা ়ে ঢাকা গাচ ়ে ো ়ো বাইরে ভবরো ়ে না বসন্তিঞ্জেী, নাও কদাচিৎ, বাচ ়েরনও 

বাইরেে ভোরকে সািরন আরস না। চকন্তু চনেক অন্তুঃপুচেকা হর ়ে থাাকরন পারে না ভস, 

চনননো ়ে একচট বাোন্দা ়ে চদরনে অচধকাংে সি ়ে কাটা ়ে। এোন ভথারক ভদো  া ়ে 

পরথাে িেিান দৃেয, ভদো  া ়ে অরনকোচন আকাে, দূরেে গােপাো। নােরকে াোে 

চদরক ভঝাাঁপ জেেই ভবচে, িরধয িরধয কর ়েকটা ব ়ে বাচ ়ে। োে চদর ়ে ভনৌরকা িরে, 

সুন্দেবন ভথারক কাঠ ভবাঝাই করে আরন। এক একচদন োিা ়ে ভদো  া ়ে ষাাঁর ়েে ে ়োই, 

দুচট অচনকা ়ে বেীবদয পরথাে চঠক িাঝোরন ভনাচন করে, গাাঁক গাাঁক েব্দ করে, পথািােীো 

েভ ়ে দূরে পাচের ়ে  া ়ে, িি হর ়ে  া ়ে  ানবাহন। দুপুরেে চদরক ভকানও ভকানও চদন হ ়ে 

বাাঁদে নাি চকংবা িাদাচেে ভেো, ওপে ভথারক প ়েসা েুাঁর ়ে ভদ ়ে বসন্তিঞ্জেী। এই বাোন্দা 

ভথারকই ভস বাইরেে জগৎটারক কারে পা ়ে। 

  

েূচিসূনারক ভদরে বসন্তিঞ্জেী বহকারেে পচেচিনাে িনন অন্তেে স্বরে বেে, এরসা 

োই। ও িা, নুচিই েূচিসূনা  ভনািারক ভনা আচি চথার ়েটারে ভদরেচে।  

  

েূচিসূনাে এেন ভিাে শুক। ভনিনই শুষ্ক করি ভস চজরজ্ঞস কেে, চনচন ভকাথাা ়ে  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে,  ারব, আচি চনর ়ে  াব। নাে আরগ বরো ভনা, ভকন নারক ওই দূে 

ভদরে িেরন পাচঠর ়েচেরে  চনরজে কারে ধরে োেরন পারোচন  

  

েূচিসূনা ভকানও উত্তে চদরন পােে না। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, প্রথাি ভ চদন ভদচে, ভসচদনই িরন হর ়েচেে, িানুষটা ভকিন ভ ন 

চদরেহাো। এক-একজন িানুরষে িুরে কী ভ ন থাারক, িরন হ ়ে ভিনা ভিনা, আরগ ভকাথাাও 

ভদরেচে, িুরোনা িরন ভগাঁরথা  া ়ে। অনয চকেু ভেরবা না ভ ন, কােীে গো ়ে একজন 

ভনৌকাে িাচঝরক ভদরেও আিাে এ েকি িরন হর ়েচেে। আে একটা চেিুে গাে, চবহারে 

ভেরন ভ রন ভ রন, িারঠে িরধয িহাোরজে িনন একো িাথাা উাঁিু করে দাাঁচ ়ের ়ে আরে, 

োে ফুরে েো, কাোকাচে আে চকেু ভনই, আিাে বুকটা ধক করে উঠে, িরন হে, 
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ওিা, চঠক এই চেিুে গােটারকই ভনা আচি আরগ একবাে ভদরেচে, অথাি ভসই প্রথাি 

আিাে ভেরন  াও ়ো, নরব কী করে আরগ ভদেোি  হ ়েরনা গন জরন্ম। আিাে এিন 

হ ়ে। 

  

নােপে েূচিসূনাে গার ়ে হান বুচের ়ে চদর ়ে বেে, ভনািাে এন দুুঃে ভকন ভগা  চথার ়েটারে 

ভনািাে কন নাি, এিন ভনািাে রূপ, নবু হান েুাঁর ়েই ভবাঝা  া ়ে, নুচি ব ়ে দুুঃেী। অবেয 

ভির ়েিানুষ হর ়ে জন্মারে সবাইরকই দুুঃে ভপরন হ ়ে। দুুঃেই আিারদে েোট চেেন। 

নরব, বেরন ভনই, আচি ভবে সুরে আচে, আিাে উচন ভকানও অোব োরেনচন। এক 

একসি ়ে োচব, এন সুে চনর ়েই বা আচি কী কেব   চদ কারুরক োগ ভদও ়ো  া ়ে। 

  

একটু পরে বসন্তিঞ্জেী বুঝে, এেন এই েিিীচটে সরে নাে োব জিরব না। ভস ভকানও 

কথাাই বেরন িাইরে না। 

  

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে বেে, িরো, ভসই  রে চনর ়ে  াই। আরগ িনটা কনচে করে নাও। হ ়েরনা 

প্রথািটা ়ে চিনরনই পােরব না। েেীেটা শুচকর ়ে দচ ়ে হর ়ে ভগরে।  রি-িানুরষ টানাটাচন 

িেরে, নুচি চকেুরনই  িরক চজনরন চদর ়ো না। আচি  িরক স্বিরে ভদরেচে, জারনা! 

চিিারে  েন ওাঁরক চনর ়ে আসচে কেকানা ়ে, একচদন ভদচে ভ  সরন্ধরবো কারে এরস 

দাাঁচ ়ের ়েরেন দণ্ডধােী  িোজ, এন ব ়ে ব ়ে িেু গেি করে আিাে চদরক নাচকর ়ে 

বেরেন, ো ়ে, নুই ভের ়ে ভদ ওরক! আচি োচ ়েচন। চকন্তু আে আিাে েিনা ভনই, আচি 

ভ  অরনযে স্ত্রী, সব সি ়ে একটা সীিারেো ভদেরন পাই, এেন ভথারক ভনািাে ওপে সব 

োে।  াক্তাে  া পােরব না, ভনািারক না পােরন হরব।  

  

ভদানো ়ে ভোগীে  রে চদরনে ভবোে নাসয একটা টুরে বরস কুরুে কাচঠ চদর ়ে ভেে 

বুনরে।  েচট ভবে ব ়ে, ভিাট পাাঁিচট জানো। িাঝোরন একচট পােরি ভিাে বুরজ শুর ়ে 

আরে েেন,  ুিন্ত না অরিনন ভবাঝা  া ়ে না। চনশ্বারসে সরে বুক সািানয উঠরে নািরে, 

ভসইটুকুই প্রারিে চিে, সচনযই িুে ভদরে পূরবযকাে েেনরক ভিনাে উপা ়ে ভনই। শুচকর ়ে 

ভোট্ট হর ়ে ভগরে। ওরদে ভদরে নাসযচট উরঠ দাাঁ ়োে, বসন্তিঞ্জেী ভিারেে ইচেরন নারক 
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বেে,  রেে বাইরে ভ রন। নােপে েূচি নারক বেে, এই নাও োই, ভনািাে চজচনস 

ভনািাে হারন নুরে চদোি। ভিরঝরন চবোনা ভপরন ভদব, এেন ভথারক নুচি এ  রেই 

থাাকরব। 

  

েূচিসূনাে িুরেে চদরক একটুেি গাঢ়ে োরব ভির ়ে েইে বসন্তিঞ্জেী। আপন িরন, েুব 

অস্ফুট স্বরে বেে, ভনািারক আরগ চিচনচন, এেন ভদরে বুঝরন পােচে, নুচি আে আচি 

হবহ এক। নুচিই ভ ন আচি, চকংবা আচিই ভ ন নুচি। োরগযে চদক ভথারক আিো ভ ন 

 িজ।  

  

েূচিসূনা একথাাে অথায বুঝরন পােে না। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, আজ বুঝোি, ভকন ওই িানুষটারক আচি বােবাে ভদেরন ভপর ়েচে। 

ভনািাে জনয! এেন  াই, পরে আবাে কথাা হরব।  

  

বসন্তিঞ্জেীও  ে ভথারক চবদা ়ে ভনবাে পে েূচিসূনা আরি আরি এরস েেরনে চে ়েরেে 

কারে দাাঁ ়োে। 

  

কনকাে পরে দু’জরনে চিেন হে। িাঝোরন একটা  ুগ অচনিান্ত হর ়ে ভগরে। চকন্তু এ 

ভকিন ধাো চিেন  েূচিসূনাে বুক কাাঁপরে, দুচিন্তা ়ে ন ়ে, আেিা ়ে। েেন  চদ িেু 

ভিরে,  চদ নারক চিনরন পারে, নেন কী হরব নাে প্রচনচি ়ো   চদ েূচিসূনারক 

অবাচিন িরন করে   চদ বরে, নুচি, নুচি ভকন এরসে  জ্বরেে ভ ারে প্রোরপে িরধয 

েেন একবাে েূচিসূনাে নাি বরেচেে, নাে অথায কী  হ ়েরনা ভস বেরন ভির ়েচেে, 

েূচিসূনারক ভ রকা না, নারক আচি িাই না, ভস নি হর ়ে ভগরে! 

  

োরটে বাজু ধরে দাাঁচ ়ের ়ে এক দৃচিরন েেরনে চদরক ভির ়ে েইে েূচিসূনা। িুরে ভোাঁিা 

ভোাঁিা দাচ ়ে, িেুদুচট ভকাটেগন, েীিয িুরে ো ়ো হর ়ে আরে নাকটা। ওষ্ঠ চববিয। সব 

চিচের ়ে ব ়ে অসহা ়ে আে ক্লান্ত ভদোরে। নারকে নে দুচট আপানন ভোো। 
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েেন একবােই, একচট েুদ্র চিচঠ পাচঠর ়েচেে েূচিসূনারক। ভস চিচঠ েচেেূষরিে হারন 

প ়েরেও পরে েূচিসূনা ভসচট সংগ্রহ করে ভেরেচেে। কনবাে ভ  পর ়েরে, নাে চঠক ভনই। 

প্রচনচট েব্দ নাে িুো। নােপে দুজরনেই জীবন বাাঁক চনে কন চবচিত্র চদরক। নবু ভস 

চিচঠে কথাাগুচে চক চিরথায হর ়ে ভগরে  

  

 চদ জ্ঞান ভফোে পে েেন নারক ভদরে চবেক্ত হ ়ে, নারক িরে ভ রন বরে, ভস চবনা 

প্রচনবারদ িরে  ারব। জীবরনে কাে ভথারক নাে ভকানও প্রনযাো ভনই। অনাথাা ভোট ভোট 

ভির ়েরদে চনর ়ে সি ়ে কাটারন নাে ভবে োরগ। না ো ়ো নাে ভদবনা আরেন। 

  

এ  াবৎ েূচিসূনা ভস্বো ়ে ভকানও পুরুষ িানুষরক স্পেয করেচন। আে কারুে সম্পরকয 

নাে ভনিন ইরেও হ ়েচন, শুধু এই একজনরক চ রেই এক সি ়ে নাে সাধ-স্বপ্ন গর ়ে 

উরঠচেে। জীবরন একবােও চক ভস সাধ চিটরব না  দুরু দুরু বরে, োচনকটা ঝুাঁরক 

েূচিসূনা েেরনে কপারে একচট হান ভোাঁ ়োে। একজন সংজ্ঞাহীন পুরুষ, চকেু ভদেরে 

না, বুঝরে না, নবু নারক স্পেয কেরেই েেীরে এিন চবদুযৎ প্রবারহে অনুেব হ ়ে! 

৮৫. কচবোচজ, অযারোপযাচথা, 

ভহাচিওপযাচথা 

কচবোচজ, অযারোপযাচথা, ভহাচিওপযাচথা, ভকানও চিচকৎসাই বাচক োেরে না িাচেকা। 

েহরে েেযচিচকৎসক চহরসরব প্রধান এেন ভ ানাে ভজচে, ভোকিুরে নাাঁে নাি ধবিতন্তচে 

ভজচে সারহব, চনচন সফে অরস্ত্রাপিারে েেরনে ভপট ভথারক বেযাে ফোটা বাে করে 

চদর ়েরেন, চকন্তু নারনও দুোবনা কারটচন। েেরনে চকেুরনই পুরোপুচে জ্ঞান চফেরে না। 

নাে েনাানচট দূচষন হর ়ে আরে, ভসই জনযই নাে েেীে সবযেি জ্বেনি, িারঝ িারঝ 

ভনা ভস চব ়েচব ়ে করে চকেু বরে, না প্রোরপে িনন অসংে হয, োে করে ভোনাও  া ়ে 

না। 
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ভ ানাে ভজচেে সুর াগয োত্র চনচেকান্ত িজুিদাে আরসন প্রচনচদন। নাাঁে সরে কচবোজ 

গোিেি ভসরনে আরোিনা হ ়ে। অযারোপযাচথাে  াক্তারেে সরে কচবোচজে চবরোধ ভনই, 

চকন্তু ভহাচিওপযাথা গুিি ়ে দত্ত প্রচনবাদ জাচনর ়ে েরি েে চদর ়েরেন। নাাঁে িরন, 

কচবোচজে ভেক ়ে-বাকর ়েে সরে ভহাচিওপযাচথাে সূক্ষ্ম ওষুধ এরকবারেই িরে না। 

অপেপরে চনচেকান্ত িজুিদারেে দাদািোই চেরেন কচবোজ, বােযকারে নাাঁে 

চিচকৎসারনই একবাে কচঠন ভোগ ভথারক চনচন ভবাঁরি উরঠরেন, সুনোং কচবোজরক চনচন 

কেনও নাচেেয কেরন পারেন না। কচবোজ গোিেি ভসনও চবরেষ েযাচনিান, ভোনা 

 া ়ে, সুচিকােেি চদর ়ে চনচন িৃত্বৎ ভোগীরকও জাচগর ়ে নুেরন পারেন, এ ভেরত্র অবেয 

ভনিন ফে হরে না নাাঁে ওষুরধে। চবচিত্র এই িানুরষে েেীে, ভকান ওষুরধ ভ  কাে কী 

েকি প্রচনচি ়ো হরব, না আজও চনচিনোরব বো  া ়ে না। এন ওষুরধও ভকন েেরনে 

জ্বে প্রেচিন হরে না, না বুঝরনই পােরেন না চিচকৎসকো। এে ভির ়েও গুরুনে ভোগীো 

এই একই ওষুরধ িাো হর ়ে ওরঠ। 

  

 াক্তাে কচবোজো  েন আরসন, নাাঁরদে সরে থাারক িাচেকা, েূচিসূনা নেন পারেে 

একচট ভোট করে িরে  া ়ে। ভস সািরন আরস না, চকন্তু আ ়োে ভথারক সব কথাা ভোরন। 

কর ়েকচদন ধরে কচবোজিোই একচট ননুন প্রিাব চদরন শুরু করেরেন। চনচন 

অরেৌচককরত্ব চবশ্বাসী। নাাঁে িরন, ভকানও ভকানও ভ াগী-িহাপুরুরষে এিন েিনা থাারক 

ভ , নাাঁো ইরে কেরে ভকানও িৃন বযচক্তেও প্রাি চফচের ়ে চদরন পারেন। এেকি একজন 

ভিাগী আরেন কােীরন, নাাঁে নাি স্বরূপানন্দ স্বািী, চনচন প্রেযান কত্রেেস্বািীে সাোৎ 

চেষয। ভেষ উপা ়ে চহরসরব েেনরক এবাে নাাঁে কারে চনর ়ে  াও ়ো  উচিন। চনচেকান্ত 

িজুিদাে এ প্রিারবে ভ াে চবরোধী, চনচন স্বরূপানন্দ স্বািী সম্পরকয অ,দ্ধা প্রকাে কেরন 

িান না, চকন্তু এেকি ভোগীরক এেন াানান্তে কোে প্রশ্নই ওরঠ না। এোন ভথারক কােীরন 

চনর ়ে  াবাে ধকে সহয কো এ রুচগে পরে অসম্ভব। 

  

িাচেকা চিধাে িরধয পর ়ে  া ়ে। েেন চদন চদন ভ েকি েীিবে হর ়ে আসরে, নারন ভ -

ভকানও সি ়ে হঠাৎ নাে প্রািবা ়েু চনরব ভ রন পারে। চনরজ ভথারক ভনা ভস ভেরনই পারে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1360 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

না, ভজাে করেও নারক প্রা ়ে চকেুই োও ়োরনা  া ়ে না। ভস অরিনরনে িনন পর ়ে থাারক, 

ভকানওিরি নাে িুে েুরে চিচনে জে ও অচন নেে িাংরসে সুরু ়ো োও ়োরনাে ভিিা 

হ ়ে, চকেুটা ভেনরে  া ়ে চক  া ়ে না, আবাে ভবচের ়ে আরস। এেন ভকানও অরেৌচকক 

সং টন ো ়ো নারক বাাঁিাবাে ভবাধহ ়ে ভকানও উপা ়ে আে ভনই। 

  

েূচিসূনারক ভস চজরজ্ঞস করে, কী কো  া ়ে বরো ভনা  ভবনােরসই চনর ়ে  াবাে বযবাা 

কেব   াক্তােো ভনা আে ভকানও আশ্বাসই চদরন পােরে না।  

  

েূচিসূনা ধীরে ধীরে দু চদরক িাথাা ভদাো ়ে। িাচেকা নাে বনু্ধে চিচকৎসাে সব েকি োে 

চনর ়েরে, েূচিসূনাে পরে পৃথাক িনািন ভদও ়ো োে ভদো ়ে না। চকন্তু েেনরক এোন 

ভথারক সোবাে ভিিা ভস চকেুরনই িানরন পারে না, কচবোরজে িুরে কথাাটা ভোনািাত্র 

আেিা ়ে নাে বুক ভকাঁরপরে। 

  

িাচেকা বেে, কােীে বানাস এিচনই ব ়ে পচবত্র। ব ়ে স্বাাযকে। ভসোরন ভগরে সকরেেই 

উপকাে হ ়ে। আে সচনযকারেে িহাপুরুষো ইরে কেরে অসাধযসাধন কেরন পারেন। 

  

েূচিসুনা িুপ করে থাারক, নাে নীেবনারনই অচনো প্রকাে পা ়ে।  

  

বসন্তিঞ্জেীও এককথাা ়ে এ প্রিাব নসযাৎ করে চদর ়েরে। 

  

েূচিসূনা আসবাে পে ভথারক ভস আে একবােও েেনরক ভদেরন  া ়েচন। ভ ন েূচিসূনাে 

ওপে সব োে অপযি করে ভস চনচিন্ত হর ়ে আরে। েেন বাাঁিরব চক বাাঁিরব না, িাচেকা 

নারক এই প্রশ্ন কেরে ভস সেেোরব বরে, আচি ভনা জাচন না, অন ব ়ে ব ়ে  াক্তােো 

ভদেরেন…। ভ ন নাে কদবেচক্ত িরে ভগরে, েচবষযিািী কোেও আে েিনা ভনই। ওসব 

িারঝ িারঝ হ ়ে,  েন ভস একটা ভ ারেে িরধয থাারক, না আবাে ভকরটও  া ়ে। সবযেি 

ওইেকি ভ ারেে িরধয থাাকরে ভনা ভস বাাঁিরনই পােন না।  
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েূচিসূনাে সরে নাে ভবে িরনে চিে হর ়েরে।  চদ সুরেে সি ়ে হন, না হরে দুজরনে 

সেীত্ব আেও চনচব ়ে হরন পােন, চকন্তু এেন দুুঃরেে কথাাই ভবচে হ ়ে। েেরনে ভসবা ়ে 

েূচিসূনাে চনরজে নাও ়ো-োও ়োে ভে ়োে থাারক না, বসন্তিঞ্জেীে না চঠক ভে ়োে থাারক, 

ভস েূচিসূনারক ভজাে করে ওপরে  াচকর ়ে আরন, চনরজে সরে ভেরন বসা ়ে। েূচিসূনা 

ভেরন না িাইরে ভস কৃচত্রি ভকারপে সরে বরে, ভদরো ভির ়ে, নুচিও অসুা হরে কী ঝারট 

প ়েব বরো ভনা! এ বাচ ়েরন দুরটা রুচগ ভক সািোরব! 

  

এে িরধয একচদন ভস েূচিসূনারক বেে,  াক্তােো  া-ই বেুক, ওই িানুষটারক বাাঁচির ়ে 

নুেরন একিাত্র নুচিই পারো। ভনািাে সরে আিাে জীবরনে অরনক চিে। অরনক দুুঃে, 

অরনক ঝ ়েঝঞ্ঝা পাে হর ়ে, অরনক সাধনাে পে আচি এই চেরবে িনন স্বািী ভপর ়েচে। 

ভোটরবো আচি কৃষ্ণনগরে এক বাচ ়েরন ভেেরন ভ নাি। ভসোরন উচন আিারক প্রথাি 

ভদরেন, উচন আিারক চবর ়ে কেরন ভির ়েচেরেন। আিাে বাবা োচজ হরেন না, আিারক 

নেরকে চদরক ভঠরে চদরেন। ভস কী অন্ধকাে, ভস কী চপচেে, কন বা -োলু্লরকে িনন 

িানুষ, কী দুগযন্ধ! এক নদী ভথারক আে এক নদী। ভোট নদী ভথারক ব ়ে নদী। আচি োসরন 

োসরন ভগোি। চকন্তু িরন িরন চঠক করে ভেরেচেোি, উচনই আিাে স্বািী, আে ভকউ 

আিারক েুাঁরন পােরব না। নি কেরন পােরব না।  েন-নেন িেরন োচজ চেোি, চবরষে 

ভকৌরটা ভবাঁরধ ভেরেচেোি আাঁিরে, েগবানরক ভ রক বেনাি, ভহ ঠাকুে, একবাে ভ ন 

ওাঁে ভদো পাবাে পে িচে! কন পাাঁরকে িধয চদর ়ে ভগচে, চকন্তু গার ়ে কাদা োরগচন, 

িেরন ে ়ে চেে না বরে আে চকেুরকই ে ়ে পাইচন।  েনই একা থাাকনাি, ভদেরন 

ভপনাি, চনদারুি অন্ধকারেে িরধয এক জা ়েগা ়ে একটা ভজাোরো আরো, ভ ন একটা 

সু ়েরেে ওপরে ঝকিক কেরে সূ য, ভসই আরো আিারক হানোচন চদন। আচি ভজদ ধরে 

বরসচেোি, ওই আরোে কারে আিারক ভ রনই হরব! এেন ভদরো, কন আরো, আিাে 

স্বািী, সংসাে, আিাে সন্তান। 
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েূচিসূনা িুে চনিু করে োরনে থাাো ়ে আেুে চদর ়ে দাগ কাটরন কাটরন বেে, নুচি 

োগযবনী, নুচি ভেষ প যন্ত ভপর ়েে। চকন্তু আিাে োরগয ভবাধহ ়ে না আে হরব না। ব ়ে 

ভদচে হর ়ে ভগরে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ও িা, অিন অেেুরি কথাা বেরন আরে  িানুষটা ভনা ভবাঁরি আরে 

এেনও।  নেি োস ননেি আে। ভবহো েেীন্দেরক বাাঁচির ়েচেে, আে নুচি পােরব 

না  ভনািারক ভ  পােরনই হরব। 

  

েূচিসূনা বেে, কী করে পােব আচি জাচন না। আিাে কনটুকু েচক্ত  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ভনািাে হারনই ভনা সব েচক্ত। ইোেচক্ত। নুচি ওরক োেবাসা দাও, 

েুব োেবাসা, আেও আেও, অরনক অরনক োেবাসা। ভসই োেবাসাে টান এচ ়ের ়ে ও 

 ারব ভকাথাা ়ে  

  

েূচিসূনা িুে নুরে বসন্তিঞ্জেীে িুরেে চদরক একদৃচিরন নাচকর ়ে েইে। এেকি েিিী 

ভস আরগ কেনও ভদরেচন। এ প যন্ত অনয  ন নােীরদে সরে ভস চিরেরে, নাো ভকউ 

োেবাসা েব্দটা এিনোরব উ্চপােিই করে না। এই েব্দটাই ভ ন ভস ননুন শুনরে। 

  

ভস চিধাে সরে বেে,  াে ভবাধ ভনই, ভ  ভকানও সা ়ো ভদ ়ে না, আচি  রেে িরধয আচে 

চক না জারনই না, ভস কী করে বুঝরব আিাে োেবাসা কি না ভবচে… 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ও িা, নারন কী হর ়েরে  িানুষ ভদবনারক োেবারস না  ভদবনা চক 

সব সি ়ে সা ়ো ভদ ়ে  নবু িানুষ পাথারেে িূচনযে পার ়ে িাথাা ভঠারক, কাাঁরদ। িানুষ ফুেরক 

োেবারস না  ফুে, গােপাো, সুন্দরেে কন িচহিা, োেবাসা ়ে বুক টনটন করে, চকন্তু 

নাো ভনা ভকউ সা ়ো ভদ ়ে না। েূচি, আচি জাচন, একা একা ভ  োেবাসা, অনয কারুে 

জনয, না অরনক ভবচে নীব্র হ ়ে। না িিে বা ়েরনই থাারক, েেীেটা ভ ন গরে গরে 

অদৃেয হর ়ে  া ়ে, েূনযনাে িরধয ভজরগ থাারক হাহাকাে, আচি জাচন, আচি চনরজে জীবন 

চদর ়ে এটা জাচন। নুচি োেবাসা চদর ়ে ওই  েটারক েচের ়ে োরো, ধূরপে ভধাাঁ ়োে িনন 
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ভনািাে বুক ভথারক োেবাসা ভবচের ়ে এরস ওই িানুষটারক চ রে থাাকরব, না হরে  িদূন 

ওোরন ঢুকরন সাহস পারব না। োেবাসাে কারে িৃনুযও চন যান ভহরে  ারব। 

  

এেকি কথাা শুনরে কান্না ভোধ কো সম্ভব ন ়ে। েূচিসূনা বসন্তিঞ্জেীে কাাঁরধ িাথাা ভেরে 

হ হ করে কাাঁদরন থাারক। 

  

োচত্ররবো েূচিসূনা ভোগীে  রেই ভিরঝরন চবোনা ভপরন ভো ়ে।  ুি নাে প্রা ়ে আরসই 

না। এন ব ়ে বাচ ়ে একসি ়ে চনঝুি হর ়ে আরস, েহরেে োজপরথাে েব্দও করি আরস। 

কচিৎ দু-একচট ভ া ়োে গাচ ়ে  া ়ে আরস, ভোনা  া ়ে োচঠ ঠকঠচকর ়ে পাহাোও ়োোে 

হাঁচে ়োচে। েূচিসূনা কান ো ়ো করে ভোনাে ভিিা করে েেরনে চনশ্বারসে েব্দ। এিচনরন 

েুবই িৃদু, প্রা ়ে ভোনাই  া ়ে না, িারঝ িারঝ হঠাৎ েুব ভজারে ভবচের ়ে আরস দী যশ্বাস। 

নেনই েূচিসূনা ে ়ে ভপর ়ে  া ়ে। উরঠ এরস েেরনে িুরেে চদরক ভির ়ে ভদরে, বুরকে 

ওপে হান ভেরে ওঠা-প ়ো চঠক আরে চক না বুরঝ ভন ়ে। 

  

প্রথাি োরত্রই েূচিসূনাে একটা অদু্ভন অনুেূচন হর ়েচেে। এই প্রথাি ভস একজন পুরুরষে 

সরে এক করে োচত্রবাস কেরে। ভ -রকানও পুরুষ ন ়ে, নাে দচ ়েন,  াে জনয ভস 

এনকাে নাে কুিােীত্ব েো করেরে। েেনরক ভস ভকানওচদন চফরে পারব, না চঠক আো 

করেচন, নবু েেরনে জনয ভস নাে েেীে উৎসগয করে ভেরেচেে। েেরনে ভসই চিচঠচটে 

প্রচনচট অেে নাে িরন ভগাঁরথা আরে। েেন চেরেচেে, “ভনািারক আচি প্রচনশ্রুচন 

চদর ়েচেোি, ভনািাে সচহন আচি সংর াগ েো কচেব। ভনািারক অপিারনে জীবন 

হইরন িুচক্তে বযবাা অবেযই কচেব। চকন্তু এনচদন নাহা পাচে নাই। নুচি চনি ়েই চাে 

কচে ়োে ভ , আচি কাপুরুরষে িনন পো ়েন কচে ়োচে, ভনািারক চবমিতৃন হই ়োচে।  

…সনয এই ভ , আচি ভনািারক একচদরনে জনযও চবমিতৃন হই নাই। সবযেি ভনািাে কথাা 

িরন পর ়ে। োরত্র আিাে  ুি আরস না। আিাে  রেে েূনয ভদও ়োরে ভনািাে িুেেচব 

ভদচেরন পাই…”। এ চিচঠ পাবাে আরগ ভথারকই েূচিনা চাে করে ভেরেচেে ভ , েেনই 

নাে জীবনস্বািী। 
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না হরে এই প্রথাি োচত্রই ভনা নাে বাসেোচত্র। চকন্তু এ ভকিন বাসে  ফুে ভনই, িাো 

ভনই, িন্দরনে সুবাস ভনই, এিনকী িরনে িানুষচট ভথারকও ভনই। ভস েূচিসূনাে অচিরত্বে 

কথাাই জারন না। েূচিসূনা নারক স্পেয কেরেও ভস ভটে পা ়ে না।  

  

এ ভ ন ভবহো-েেীন্দরেে ভেৌহবাসরেে িনন। ভসোরন নবু ফুেে যাে প্রথাি প্রহরে 

েেীন্দে নববধুরক অরনক ভসাহাগ করেচেে, নােপে ঢরে পর ়ে সারপে চবরষ। ভবহো 

ভেষপ যন্ত স্বািীে প্রাি চফচের ়ে এরনচেে, ভস জনয নারক োসরন হর ়েচেে কোে ভেো ়ে, 

নািরন হর ়েচেে ভদবনাে সািরন। েূচিসূনাও নাি জারন বরট, চকন্তু এোরন না ভকান 

কারজ োগরব  

  

নারিে কথাা িরন প ়েরেই েুচিসূনাে িরন একটা আেিা জারগ। েেন ভিননাহীন, 

েূচিসূনারক ভস  াক পাঠা ়েচন।  চদ নাে ভিননা চফরে আরস, ভস চক উনু্মক্ত িরন 

েূচিসূনারক গ্রহি কেরন পােরব  ভস ভ  চথার ়েটারেে নটী! েেন চক শুনরন িাইরব ভ , 

েূচিসূনা এনকাে ভস্বোলবধবয বেি করেচেে  সজ্ঞারন আসাে পেই  চদ ভস বরে, 

কাোিুেী, নুই এোরন ভকন এরসচেস  েূচিসূনারক ভদরে েুচে হবাে বদরে  চদ চবপেীন 

প্রচনচি ়ো হ ়ে, না হরে ভনা ওে আেও েচন হরন পারে। 

  

নবু েূচিসূনা এোন ভথারক ভ রন িা ়ে না। েেনরক কােী পাঠারনাে প্রিাবও নাে িনুঃপূন 

ন ়ে। এক চহরসরব, এই োচত্রগুচেই েূচিসূনাে সবরির ়ে সুরেে সি ়ে। নাে িরনে িানুষরক 

ভস এোরন অচন আপন করে ভপর ়েরে। ভস েেরনে সবযাে ধুর ়ে িুরে ভদ ়ে, ইরে হরে ওে 

বুরক হান োরে। েেরনে অবে আেুে িুাঁইর ়ে ভদ ়ে নাে িুরে। ভোরেে আরো  েন 

ভফারট, জানো চদর ়ে েচক্তি েচশ্ম এরস পর ়ে েেরনে িুরে, েূচিসূনা একদৃচিরন নাচকর ়ে 

থাারক ভসই িুরেে চদরক। এই ভনা নাে পেি পাও ়ো। 

  

এক একচদন সরন্ধে পে ভথারকই েেরনে জ্বে বৃচদ্ধ ভপরন থাারক। েূচিসূনা নাে কপারে 

জেপচট ভদ ়ে। কপারেে উত্তারপ ভসই জে শুচকর ়ে ভগরে আবাে কাপর ়েে ফাচেটা 

চেচজর ়ে চনরন হ ়ে। ভসইেকি জ্বরেে সি ়ে েেন চব ়েচব ়ে করে চকেু বেরন শুরু করে। 
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েূচিসূনা বযাকুেোরব ভসই কথাাগুচে ভোনাে ভিিা করে, েেরনে িুরেে কারে কান চনর ়ে 

 া ়ে, নবু ভবাঝা  া ়ে না প্রা ়ে চকেুই, একটা নাি শুধু ভিনা  া ়ে, ভহি, ভ ন ওই নারিে 

ভোকচটরক ভস চকেু জানাবাে ভিিা কেরে।  

  

েূচিসূনাে সিি অন্তোত্মা নৃচষন হর ়ে থাারক েেরনে িুরে অন্তন একবাে নাে নািচট 

ভোনাে জনয। ভোনা  া ়ে না। েেরনে িরনে গহরন চক েূচিসূনা ভকাথাাও ভনই আে  

  

ভহি নারিে ভোকচটরক েূচিসূনা ভিরন। িাচেকা  ুগান্তে পচত্রকা অচফরস েেরনে বনু্ধরদে 

েবে চদর ়েচেে। বােীন, ভহিিন্দ্র, প্রফুল্ল, নরেন, উরপনো এরস েেনরক ভদরে ভগরে। 

ভহি একা এরসরে কর ়েকবাে। সকারেে চদরক এরস চকেুেি িুপ করে বরস থাারক। 

  

েেরনে িুে ভথারক এেকি অসংবদ্ধ প্রোপ চনন চদন িাত্র ভোনা ভগরে। অনযানয চদন ভস 

ভকানও েব্দই করে না। ভ ন ভ াগচনদ্রা ়ে ি হয। িুরেে একটা ভেোও কুচিন ন ়ে, ভ ন নাে 

েুধা ভনই, নৃষ্ণা ভনই, বযথাা ভবাধ ভনই, িানুরষে সংসারে ভকানও চকেুরনই নাে চকেু 

আরস  া ়ে না। হ ়েরনা এই চনদ্রাে িরধযই ভস একসি ়ে িহাচনদ্রা ়ে িরে  ারব। েূচিসুনা 

চকেুরনই বুঝরন পারে না, আে কনোচন োেবাসা চদরে েেন িৃনুযঞ্জ ়ে হরন পােরব, কী 

করে চদরন হ ়ে ভসই োেবাসা  ভস োচত্রে  ুি চবসজযন চদর ়েরে, সাোোন  রেে ভকারি 

একচট প্রদীপ জ্বরে, ভসই েীি আরোরন ভস বই প ়োে ভিিা করে, চকেুেি অন্তে অন্তে 

ভস উরঠ এরস েেরনে িুরেে চদরক নাচকর ়ে থাারক, চফসচফস করে বরে, িরে ভ র ়ো না, 

িরে ভ র ়ো না। 

  

েূচিসূনা আসাে একাদেনি োরন েেন একবাে পাে চফরে বেে, উফ! িারগা! 

  

নােপে দুবাে বেে, জে, জে! 

  

েূচিসূনাে সবযাে ভকাঁরপ উঠে। এ ভ  পচেষ্কাে কিস্বে! এ প যন্ত ভস একবােও জে 

িা ়েচন। নরব চক জ্ঞান চফরে আসরে  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1366 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রিণ্ড আনন্দ হে বরট। নবু েূচিসুনা োবে, ভস চক চনরজ জে ভদরব, না অনয কারুরক 

 াকরব  ভিাে ভিরে প্রথাি েূচিসূনারক ভদোে বদরে অনয কারুে  াও ়োই ভবাধহ ়ে চঠক। 

বসন্তিঞ্জেীরদে কারে েবে পাঠারব  চকন্তু এেন োন দুরটা-চননরটে কি ন ়ে। এই সি ়ে 

 াকা াচক কোটা চক উচিন হরব! দাস-দাসীো কর ়েকজন নীরিে নো ়ে ভো ়ে–  

  

এে পরেই নাে িরন হে, এ কী কেরে ভস  িানুষটা জে িাইরে, ভস জে ভদরব না  এই 

 চদ নাে ভেষ জে িাও ়ো হ ়ে  

  

ভস ধ ়েফ ়ে করে েুরট চগর ়ে ভগোরস জে চনর ়ে এে। ভিাে ভিরেচন েেন, নরব নাে 

িুরেে কারে জরেে ভগোসচট ধেরনই ভস অরনকোচন জে পান কেে, নােপে পাে 

চফেে অনয চদরক। 

  

নারনও ে ়ে কাটে না েূচিসূনাে। প্রদীপ চনরব  াবাে আরগ দপ করে একবাে জ্বরে 

ওরঠ। িানুরষে জীবরনও এেকি হ ়ে, েূচিসূনা জারন। ভস েেরনে ে যাে পারে বরস 

নাে চনশ্বারসে েব্দ গিনা কেরন োগে। 

  

ভোরেে চদরক আে একটু ভবচে জ্ঞান চফেে েেরনে। ভস আবাে জে িাইে। এবাে জে 

পান কেরন কেরন ভিাে ভিরে বেে, নুচি ভক  

  

আরবগকচম্পন করি েূচিসুনা বেে, আচি েূচি…আপচন আিা ়ে চিনরন পােরেন না  
  

েেন ভবে স্বাোচবক করি বেে, নুচি েূচি  কন দূে ভথারক এরসে, ভনািাে েুব কি 

হর ়েরে নাই না  

  

েূচিসনা বেে, কই, না, দুে ভথারক আচসচন ভনা! 

  

েেন িাথাাটা একটু  ুচের ়ে  রেে োদটা ভদরে চজরজ্ঞস কেে, এটা ভকান জা ়েগা  

  

েূচিসূনা বেে, এটা কেকানা। আপনাে বনু্ধে বাচ ়ে। 
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েেন বেে, কেকানা  আচি চক না হরে ভকাথাাও  াইচন   াইচন   াইচন  

  

িরি জচ ়ের ়ে এে নাে স্বে, ভস  ুচির ়ে প ়েে আবাে। 

  

এবারে সচনযকারেে আনরন্দে ভরান বর ়ে ভগে েূচিসূনাে েেীরে। েেন সুানাে চদরক 

চফরেই আসরে, নারক ভদরে োগ করেচন। জে োও ়োে সি ়ে নাে আেুরেে সরে 

েেরনে আেুরেে ভোাঁ ়ো ভেরগরে। 

  

একটু পরে আবাে অনয েকি হে। েেন ভজরগ চগর ়ে বেে, উফ এন গেি! 

  

েূচিসূনা পাো চনর ়ে বানাস কেরন কেরন ভদেে, েেরনে কপারে চবন্দু চবন্দু  াি। নাে 

জ্বে ভের ়ে  ারে। ভস েূচিসূনাে চদরক অরনকেি ভির ়ে চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভক  

  

েূচিসূনা বেে, আচি েূচি। 

  

েেন বেে, নুচি বুচঝ এই কােীিচন্দরে থাারকা  

  

আরগে নুেনা ়ে েেরনে কিস্বে আবাে চনরিজ, ভিাে ভিেরনও ভ ন কি হরে নাে। 

একটা হান উাঁিু কেরন িাইরেও ভপচেে েচক্ত ভনই, আবাে পর ়ে  ারে ধপ করে। 

  

েেন েূচিসূনাে ভিারে ভিাে ভেরে বেে, কপাে…কুণ্ডো। আচি ইরে করে োচেচন। 

পর ়ে ভগে! ও চক আিা ়ে আবাে িােরব  আে আচি পােব না, এবােই ভেষ! ভকউ জারন 

না। আচি োিা চিচন না… 

  

এও এক ধেরনে প্রোপ, চকন্তু কথাাগুচে ভবাঝা  া ়ে। েূচিসূনা েেরনে একটা হান নুরে 

চনর ়ে চনরজে বুরক ভিরপ ধেে। ভস প্রদীপ চনবরন ভদরব না। চকেুরনই না। বসন্তিঞ্জেী 

বরেচেে, োেবাসা ধূরপে ভধাাঁ ়োে িনন বুক ভথারক ভবচের ়ে আসরব, সচনয না হ ়ে  

অন্ত যািী জারনন, েূচিসূনা চনরজে সবটুকু আ ়েু চদর ়েও এই িানুষচটরক বাাঁচির ়ে নুেরন 

িা ়ে। 
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জানো চদর ়ে সিান্তোে ভেোে িনন সূর যে আরো এরস পর ়েরে  রে। ভজরগ উঠরে 

েহরেে জীবন। ভোনা  ারে ভফচেও ়োোরদে  াক। একচট চকরোে প্রচনচদন সকরেে 

ভির ়ে আরগ ননী-িােন চবচি কেরন আরস, ভস েটেট করে ক ়ো না ়েরে দেজাে। এ 

বাচ ়েে দাস-দাসীোও চসাঁচ ়ে চদর ়ে ওঠা-নািা শুরু করেরে। 

  

েেরনে ে যাে পারে পাষািিূচনযে িনন চাে হর ়ে বরস আরে েূচিসূনা, োে পা ়ে সাদা 

োচ ়ে পো। িাথাাে িুে ভোো, পেপে োচত্র জাগেরি িেু দুচট ভকাটেগন, িরন হ ়ে ভ ন 

অনন্তকাে ভস ভসোরনই বরস থাাকরব। 

  

িাচেকা  েন ভোাঁজ চনরন এে, নেনও েেন কথাা বরে  ারে আপন িরন। নাে 

াানকারেে ভবাধ ভনই, কথাাে িারঝ িারঝ ভস ভকাঁরপ উঠরে, ভ ন ঝাাঁকুচন োগরে সাো 

েেীরে। িাচেকা নাে নাি ধরে  াকা াচক কেে কর ়েকবাে, নারন ভকানও সা ়ো ভপে 

না, নবু িাচেকা উৎফুল্ল হর ়ে উঠে। নেুচন েবে পাঠারনা হে  াক্তােরদে। চনচেকান্ত 

িজুিদােও ভোগীে এই অবাান্তে ভদরে েুচে, জ্বে ভের ়ে ভগরে, এটাই প্রবে আোে 

কথাা। ভপরটে েনাানচট পেীো করে চনচন ননুন বযারিজ ভবাঁরধ চদরেন, বরস েইরেন 

অরনকেি, চনরজ একসি ়ে কর ়েক িািি ভফনাোন োও ়োবাে ভিিা কেরেন েেনরক। 

আজ আে বচি হে না। 

  

সাো চদন আরধা-নন্দ্রাে িরধযই ের ়ে ভগে েেন। সরন্ধে পে নাে আবাে জ্বে এে বরট, 

েুব ভবচে ন ়ে, নাে িরধযও নাে স্বগরনাচক্তে চবোি ভনই। ভসই অবরিনরনে োষা অনয 

ভকউ বুঝরব না। ভ ন ভস ভকানও অরিনা জচটে অেরিয একা একা ভ্রািযিাি। 

  

েূচিসূনারক ভস চিনরন না পােরেও নাে পারে ভ  একজন নােী সবযেি বরস আরে, এই 

ভবাধ নাে আরে। এই নােী নারক জে পান কোরে, উষ্ণ কপাে িুরে চদরে, সুনোং 

এে িাো ভকানও চবপদ  টরব না। এটা িানুরষে েেীে চঠক অনুেূচন চদর ়ে ভবারঝ। এে 

একটা সুফে হে এই ভ , পরেে োরত্র েেন  েন স্ববরে এে, বুঝরন পােে ভ , ভস 

শুর ়ে আরে একটা পােরি, োো িচন্দরে ন ়ে, বাইরে েহরেে কেরোে এবং পারেে 
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ভসবাপো ়েিা নােীচট েূচিসূনা, অথাযাৎ আকচমিতকনাে আ ান নারক সইরন হে না, 

েূচিসূনা সম্পরকয নাে ভ  অপোধরবারধে আ ়েিনা চেে নাও িরনে উপচেনরে এে না, 

ে ়োনয চেশু, ভ িন িারক আাঁকর ়ে ধরে, ভসইোরব ভস চনরজই নেন েূ চিসূনাে আাঁিে 

ভিরপ ধেে এবং সজ্ঞারন প্রথাি কথাাচটই বেে, েূচি, আিারক বাাঁিাও!  

  

েূচিসূনাে শুষ্ক ভিাে জরে েরে ভগে। এই প্রথাি েুব দুবযে ভবাধ কেে ভস। 

  

শুধু নাই ন ়ে, চকেুেি পরে এক ধেরনে অদু্ভন েজ্জাও ভপর ়ে বসে নারক। এনচদন 

েেন চেে প্রা ়ে জর ়েে িনন, এেন ভস একজন ভিননাসম্পন্ন পুরুষ, হান-পা না ়েরন 

পারে, স্বাোচবকোরব কথাা বেরে। এেন ভনা েূচিসূনাে পরে আে েেরনে সরে এক 

 রে থাাকা উচিন ন ়ে। ভোরক বেরব কী  নাে সরে েেরনে ভনা ভকানও সািাচজক 

সম্পকয ভনই। প্রথাি চদন এরস ভস িরন করেচেে, এটা নাে বাসে ে। এেন নাে পচেি ়ে, 

ভস একজন ভসচবকা িাত্র। 

  

একটু পরে েেন আবাে  ুচির ়ে প ়েরনই েূচিসূনা ওপরে িরে এে বসন্তিঞ্জেীে কারে। 

  

বসন্তিঞ্জেী নাে ও কথাাটা শুরন ভহরস এরকবারে েুচটপুচট ো ়ে আে চক। হাচস আে থাারিই 

না। নােপে বেে, ওিা, নাই ভনা, নাই ভনা। চঠকই বরেে। ভনািো বে বউ নও, না 

হরে কী করে এক  রে ভোরব  িানুষটা উরঠ বসরন পারে  

  

েূচিসূনা বেে, এেনও পারে না। চকন্তু ভনাক চিরনরে। কথাা বেরন পােরে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না হরে এক কাজ করো। দুরটা ভগারেে িাো আচনর ়ে চদই, আজ 

োরন ভনািো িাো বদে করে নাও। বযস! গন্ধবয িরন হর ়ে  ারব। ভ িন দুষ্মন্ত আে 

েকুন্তো! 

  

েজ্জা ়ে কিযিূে আেক্ত হর ়ে ভগে েূচিসূনাে। ভস বেে,  াুঃ, না হ ়ে না। আচি চনরজ 

ভথারক… 
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থুানচনরন আেুে চদর ়ে কৃচত্রি চিন্তাে েচে করে বসন্তিঞ্জেী বেে, নাও ভনা বরট! 

ভির ়েরদে ভনা িুে ফুরট বেরন ভনই। পুরুষোই আরগ বরে, ভসটাই চন ়েি। পুরুষো 

বেরব, ভির ়েো ভিরন ভনরব। িানুষটাে ভোগবযাচধ এেনও সারেচন, এেন চক আে ওই 

কথাা িরন প ়েরব  আো, িরন করো, নুচি িানুষ নও, নুচি অপ্সো। আকাে ভথারক ভনরি 

এরসে। অপ্সোো চনরজে িুরে বেরন পারে, নারন ভকানও ভদাষ হ ়ে না।  

  

েূচিসূনা প্রবে ভবরগ িাথাা না ়েে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, না হরে আিাে কনযারক  টকাচে কেরন বেরন হ ়ে। ভসটা উচন োে 

পােরবন। গাাঁইগুাঁই কেরে  া ়ে ধরে ভজাে করে চবর ়ে ভদরবন। েুব  টা কেরবন। নারন 

আবাে সি ়ে ভেরগ  ারব। আো, ও কথাা এেন থাাক। েূচি, নুচি কেনও কােী ভগে  

  

েূচিসূনা বেে, কােী  না ভনা! আচি আে ভকাথাা ়ে ভগোি! ভসই ভোট বর ়েরস পুেী 

ভথারক এরসচে কেকানা ়ে, নােপে আে ভকাথাাও  াইচন। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, আজ চবরকরে একটা অদু্ভন বযাপাে হে। নেনই ভনািারক ভ রক 

বেব ভেরবচেোি। বাোন্দা ়ে বরস আচে, উচন বাচ ়েরন ভনই, একো, োিা ভদেচে, কন 

িানুষ, গাচ ়ে  ারে, ভ া ়ো  ারে, বেফও ়োো, একটা ভোাঁ ়ো চেচেচে, দুজন পাচদ্র সারহব, 

ঝাাঁকা িুরট, এই সব ভদেচে, হঠাৎ সব চিচের ়ে ভগে! োিা ভনই, ভদেচে একটা নদী। 

ভঢউ েোন েোন কেরে। ভসই নদীে  াট চদর ়ে ধারপ ধারপ অরনক চসাঁচ ়ে উরঠ ভগরে। 

নাচকর ়ে থাাকরন থাাকরন িরন হে, ওিা, এ ভনা েুব ভিনা জা ়েগা। কােীে দোশ্বরিধ 

 াট। ওোরন আিো এক সি ়ে ভথারকচে, ভোেরবো গোিান করে সূ যপ্রিাি করেচে। 

  

েূচিসূনা বেে, ভনািাে ভসই কথাা িরন পর ়ে ভগে  

  

বসিঞ্জেী বেে, না, না, ভস জনয ন ়ে। অিন ভনা িানুরষে িরন পর ়েই। আে ভদেোি, 

ভসই  ারটে চসাঁচ ়েরন নুচি বরস আে। ভনািাে ভোাঁপা ়ে একরগাে সাদা ফুে। নুচি 

ভবনােরস কেনও  াওচন বেরে, অথাি ভনািা ়ে আচি ওোরন বরস থাাকরন ভদেোি ভকন  
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েূচিসূনা িুপ করে ভির ়ে েইে। 

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, কচবোজিোই েেন চসংহরক ভবনােস পাঠারন বরেচেরেন। নেন 

িরন হর ়েচেে, না ভিারটই উচিন ন ়ে। চকন্তু আচি ওেকি ভদেোি। অবেয এটা আিাে 

একটা স্বপ্ন। আচি এেকি কন স্বপ্নই ভ  ভদচে! 

  

েূচিসূনা বেে, নুচি কী করে এিন স্বপ্ন ভদরো  আিা ়ে চেচের ়ে ভদরব  

  

বসন্তিঞ্জেী ভহরস বেে, এসব না ভদোই োে। অরনরক ভনা এ জনয আিারক পাগে 

বরে! আচি চনরজে এসব পাগোচি চনর ়ে ভবে আচে! 

  

েূচিসূনা বেে, সচনযই নুচি ভবে আে। ভনািারক চহংরস হ ়ে। আো ভবান, আজ োরন 

না হরে আচি ভনািাে কারে থাাচক  

  

এবাে বসন্তিঞ্জেী ভেরগ উঠে। ভিাে পাচকর ়ে বেে, ভবচে বা ়োবাচ ়ে ভকারো না। উচন 

একা থাাকরবন  োচত্তেরবো ভজরগ উরঠ ভনািারক ভদেরন না ভপরে কী েকি অসহা ়ে 

ভবাধ কেরবন। বরো ভনা   চদ আবাে ভোগ বার ়ে  িানুষটা এেনও উরঠ বসরন পারে 

না। চনরজ চনরজ চকেু ভেরন পারে না, ভসই িানুরষে  রে থাাকরে ভদাষ হ ়ে  

  

েূচিসূনা নবু বেে, সচনয ভদাষ হ ়ে না  

  

বসন্তিঞ্জেী বেে, ভস কথাা পরে। আরগ নুচি বরো, ভনািাে িন িা ়ে চক িা ়ে না  

  

এে পরে আে কথাা ভনই। েূচিসূনা নীরি ভনরি এে। েেরনে  রেে ভিরঝরন নাে চবোনা 

পানা। অনয চদন ভজরগ বরস থাারক, আজ নাে  ুরি ভিাে ভটরন আসরে। েূ চিসূনা িরন 

িরন বেরে,  ুরিাব না,  ুরিাব না,  ুরিারেই ভকানও চবপদ হরন পারে। নবু একসি ়ে 

বুচঝ নাে চঝিুচন এরসচেে, েেরনে  াক শুরন ধ ়েিচ ়ের ়ে উরঠ এে। েেন চননবাে নাে 

নাি ধরে ভ রকরে। 
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েূচিসূনা কারে এরস দাাঁ ়োরনই ভস োন্তোরব বেে, আচি এবাে ভবাঁরি ভগোি, নাই না  

 চদ ভবাঁরিই উঠব, না হরে িৃনুয বােবাে আিারক টারন ভকন বেরন পারো  

  

েূচিসূনা বেে, এেন ওসব োবরবন না। একটু জে ভদব  

  

েেন বেে, এবাে িরন হচেে, আচি একটা অন্ধকাে সু ়েরেে িরধয চদর ়ে  াচে,  াচে 

ভনা  াচে, ভটে পাচেোি ভ ন এটাই িানুরষে জীবরনে ভেষ  াত্রাপথা, অন্ধকাে িিে 

গাঢ়ে হরে, নােপে এক সি ়ে ভসই অন্ধকারে িানুষ চিচের ়ে  া ়ে, নােপে আে চকেু 

ভনই। চকন্তু ভেষ ভনা হে না, প্রথাি ভিাে ভিরে ভদেরন ভপোি ভনািারক। নুচি ভ ন ভসই 

সু ়েে ভথারক আিারক পথা ভদচের ়ে বাইরে চনর ়ে এরে! 

  

েূচিসূনা বযাকুেোরব বেে, এসব কথাা এেন থাাক। আপনাে চব,াি দেকাে। 

  

েেন বেে, এই িাত্র আিাে  ুি োেে একটা ের ়েে কথাা িরন প ়েে বরে। আিাে 

জীবন অচেেি। িৃনুয আিারক  েন-নেন টারন। আচি ভকানওিরি ভবাঁরি  াই বরট, 

চকন্তু আিাে সরে  ারদে জীবন জচ ়ের ়ে থাারক..আিাে িা…আে একজন, ভনািাে সরে 

নাে িুরেে চিে চেে..এেপে, ভনািােও  চদ ভকানও চবপদ হ ়ে  

  

েূচিসূনা বেে, আিাে সহরজ িেি ভনই, আচি জাচন! 

  

েেন োচনকটা অনযিনস্কৃোরব বেে, পুেীে িচন্দরেে বাইরে আচি চেোচেরদে সরে 

শুর ়ে থাাকনাি। ভেরবচেোি, নুচি হ ়েরনা ভকানও না ভকানওচদন িচন্দরে পূজা চদরন 

আসরব, নেন ভনািাে সরে ভদো হরব। নুচি একচদনও আসচন! নুচি নেন ভকাথাা ়ে 

চেরে  

  

েূচিসূনা বেে, ভসসব কথাা পরে বেব। আজ ন ়ে। 

  

েেন বেে, আিো চক আে সি ়ে পাব  
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েূচিসূনা নাে ভকািে হান চদর ়ে েেরনে ভিাে বন্ধ করে চদর ়ে বেে, এেন আে ভকানও 

কথাা ন ়ে। 

  

েেন অনাচদরক চফরে একটা দী যশ্বাস ভফেে। 

  

পেচদন সকারে এে ভহি। েেন এে িরধয বাচেরে ভহোন চদর ়ে বরসরে। এই প্রথাি িা 

োরে। 

  

ভহি বেে, এই ভনা এরকবারে চফট ভদেচে! ভসরে উরঠে! একটা নাচপন ভ রক দাচ ়ে 

কাচির ়ে ভফে। ভোাঁিা ভোাঁিা দাচ ়েরন ভবচে রুি ভদো ়ে।  ুগান্তরেে আে ়ো ়ে সবাই ভনািাে 

কথাা বোবচে করে। িরো,  ারব নাচক  

  

েেন দুবযেোরব ভহরস বেে, আজই চক পােব  

  

ভহি বেে, আজ না হ ়ে কাে। ভবচেচদন চবোনা ়ে শুর ়ে থাাকা চঠক ন ়ে। িাচেকাবাবুরক 

সবাই ধনয ধনয কেরে। উচনই ভনািারক বাাঁিারেন। আিো িাচেকাবাবুরকও দরে চনর ়ে 

ভনব চঠক করেচে। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, আো ভহি, ভস োরন আে কারুে চকেু হ ়েচন  

  

ভহি বেে, ভকাথাা ়ে, ভসই েংপুরে  না, আিো সবাই চিোকুোসচে এসরকপ কেরন 

ভপরেচেোি। ভনািা ়ে অরনক ভোাঁজােুাঁচজ করেও পাইচন। আে একটা  াকারনে দে এরস 

এিন গণ্ডরগাে পাচকর ়ে চদে। আচি সাোোন একটা গারে উরঠ বরসচেোি, আিা ়ে ভকউ 

ভদেরন পা ়েচন। 

  

েেন বেে, শুধু আিােই ভকন এিন হ ়ে  ভোকটা ভ ন িাচট েুাঁর ়ে উরঠ এে আিাে 

সািরন, হারন একটা বেযা। শুধু আিারক িােবাে জনযই ভ ন ওরক ভকউ পাচঠর ়েচেে। 
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ভহি বেে, ওসব আে ভেরব োে ভনই।  া হবাে না ভনা হর ়েই ভগরে। আিারদে কাজ 

ভনা ভেষ হ ়েচন। আবাে শুরু কেরন হরব। 

  

েেন অস্ফুট স্বরে বেে, ফুোে  

  

ভহি এচদক ওচদক একবাে নাচকর ়ে চনে। কাোকাচে কারুরক ভদেরন না ভপর ়ে িাথাাটা 

ঝুাঁচকর ়ে এরন বেে, ভসই েূকে সন্তানটা এেনও ভবাঁরি আরে। আিারদেও বাাঁচির ়ে চদর ়ে 

ভগরে বেরন পারো। েংপুরে ভনা চকেুই হে না। আিো ভনািা ়ে অরনক ভোাঁজােুাঁচজ করেও 

না ভপর ়ে ধরে চনোি, নুচি কেকানা ়ে চফরে ভগে। কােি পুচেরেে হারনও নুচি ধো 

প ়েচন। এে িরধয েবে পাও ়ো ভগে, বযািচফে ফুোে ভেরনে বদরে ব্রহ্মকুণ্ড চিিারে 

ভিরপ ভগা ়োেন্দ  ারে, ভসোরন নারক সংবধযনা ভদও ়ো হরব।  

  

েেন বেে, সংবধযনা  

  

ভহি বেে, ভসই ভনা িজা! আিো  ারক বাোচেে এক নম্বে েত্রু ভেরব চনধন কেরন 

িাইচে, নারকই আবাে বাোচেো সংবধযনা জানারন িা ়ে। অবেয বেেরেে জনয  াো 

েুচে, ভসই পূবযবরেে এক ভ,িীে বাোচে! আিো চঠক কেোি, ওোরনই অযাকোন চনরন 

 াব। এবারে আে বােীন ভগে না, আিারক আে প্রফুল্ল িাকীরক পাঠাে। ও হচে, 

ভগা ়োেরন্দ চগর ়ে ভদচে ভসোরন জে থাইথাই কেরে। কচদন আরগ বনযা হর ়েরে, ভগা ়োেন্দ 

ভিেরনও এক ভকািে জে। সংবধযনা অনুষ্ঠান বাচনে, োটসারহব ভস্পোে ভেরন চফরে 

 ারে কেকানা ়ে। 

  

েেরনে ওরষ্ঠ েীি হাচস ফুরট উঠে। 

  

ভহি িও ়োোরব ভহরস বেে, হাচসেই বযাপাে বরট। এ ভ ন বা্চপারদে ভিাে-পুচেে 

ভেোরকও হাে িানা ়ে। আিো ভ োরনই  াই পাচে ফু ়েৎ! নাে িারন চকন্তু এই ন ়ে ভ , 

আিারদে প্লযান জানাজাচন হর ়ে চগর ়েচেে। না হরে ভনা পুচেে আিারদে ,ী রে পুরে 

চদন আরগই। ভকউ চকেু সরন্দহ করেচন, ফুোরেে চন ়েচনই ভ ন নারক বাাঁচির ়ে চদরে। 
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ভগা ়োেরন্দ বরসই আিো িচে ়ো হর ়ে চঠক কেোি, চে ়োেদা ভিেরনই আিো ফুোরেে 

ওপে অযারটম্পট কেব। আিো ধো পচ ়ে, িচে,  া হ ়ে ভনাক। প্রফুল্লে েুব উৎসাহ। আচি 

ভনািাে অোবটা েুব চফে কেচেোি।  াই ভহাক, ভেরন ভিরপ আিো কনহাচট ভিেরন 

এভস ভদচে, ভসোরন পুচেরে পুচেরে এরকবারে ে ়েোপ। ভ চদরক নাকাও শুধু োে 

পাগচ ়ে। িনুচদযরক প্রিুে আরো। কী বযাপাে  ভোনা ভগে, ফুোেসারহব ওই ভিেরন বরস 

আরে, ভসোরন ইচঞ্জন পােটারনা হরব না কী ভ ন হরব। পুচেে সব ভোরকে বচ  সািয না 

করে ভিেরন ভ রন চদরে না। বা্চপা ভেরেোও বাদ ন ়ে। আিো দুজরন কািোে 

উেরটাচদরকে দেজা চদর ়ে ভনরি পর ়ে হাাঁটরন োগোি োইন ধরে। োচনক দূরে চগর ়ে 

অন্ধকাে িারঠে িরধয বরস েইোি। ভেন ভনা এই চদক চদর ়ে  ারবই। প্রথারি ভবচে চস্প  

থাারক না। োটসারহরবে কািো ভদরে োচফর ়ে উঠরন পােব। নােপে দুজরন গুচে িাোব 

সরে সরে  ারন চিস না হ ়ে! দুজরন বরস একটাে পে একটা চসগারেট টানরন োগোি। 

আিাে এ কথাাও িরন হচেে, এোরব অযাকোন চনরে আিারদে পাোবাে ভকানও পথা 

থাাকরব না, োটসারহরবে বচ গা যোও গুচে িাচের ়ে আিারদে েুাঁর ়ে ভফেরব, নাই  চদ 

হ ়ে, না হরে চসগারেরটে পযারকটটা আে ভেরে োে কী, ভেষ কোই োে! প্রা ়ে 

 ণ্টাোরনক বরস আচে, ভকানও সা ়োেব্দ ভনই। নােপে একসি ়ে ভেরনে েব্দ হে। সরে 

সরে আিো দুজরন ফুে অযাোটয। ও হচে, ভসটা ভেন ন ়ে, শুধু ইচঞ্জন। নাও  যাস  যাস 

করে োচনকটা এরস ভথারি ভগে, আবাে চপরোরন োগে। বযাপােটা চকেুই বুঝোি না। 

আেও চকেুেি অরপো করে আিো গুচটগুচট এরগাোি ভিেরনে চদরক। চগর ়ে ভদচে, 

একটাও পুচেে ভনই। আরো ভনই, সব ভোাঁ োাঁ। ভ ন োনুিনীে ভেরেে িনন সব চকেু 

চিচের ়ে ভগরে। একজন চটচকটবাবুরক ধরে জানোি, োটসারহব হগচেে পুে ভপচের ়ে 

িরে ভগরে গোে ওপারে। ভসোন ভথারক ই আই ভেেওর ়ে ধরে ভসাজা িরে  ারেন 

ভবাম্বাই। নােপে জাহাজ ধরে এরকবারে চবরেন। এ ভদরে আে চফেরবনই না! 

  

েেন হনবুচদ্ধে িনন চজরজ্ঞস কেে, নাে িারন কী…উচন ে ়ে ভপর ়ে পাোরেন  
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ভহি বেে, পাগে নাচক  িহােচক্তিান ইংরেজ সেকারেে প্রচনচনচধ ে ়ে পারব আিারদে 

িনন কর ়েকটা েযাকরপরক বাোচেরক  বযাপােটা না ন ়ে। একটা েবে আিো জানরনই 

পাচেচন, বযািচফে ফুোে এে িরধয পদনযাগ করেরে। ভকরন্দ্রে সরে কী একটা বযাপারে 

চেচটচিচট ভবাঁরধচেে, কাজযন সারহরবে িনন ফুোেও পদনযাগ করে ভদরে চফরে ভগে। 

আিারদে প্রথাি চবপ্লব প্র ়োরসেও এোরনই ইচন। । 

  

েেন বেে, ফুোরেে বদরে অনয ফুোে আসরব। 

  

ভহি বেে, না চঠক। 

  

অন্দেিহে ভথারক ভহরিে জনয িা ও জেোবাে এে। িাচেকা অরনক ভবো প যন্ত চনদ্রাসুে 

উপরোগ করে। এগারোটাে আরগ নীরি নারি না। েূচিসূনা সংে হয কেচটরন চনুঃেরব্দ 

বরস আরে, ভহি নাে উপচাচন ভটে পা ়েচন। 

  

োচনকেি চব,ম্ভাোরপে পে ভহি বেে, আচি কর ়েক চদরনে জনয ভিচদনীপুরে  াব, 

নুচিও আসরব নাচক আিাে সরে  

  

েেন একটু ইনিন করে বেে, এেনও চবোনা ভথারক নািরন পাচে না। একটু ন ়োি ়ো 

কেরেই ভপরটে েনটা ়ে বযথাা শুরু হ ়ে। করব হাাঁটরন পােব জাচন না। 

  

ভহি বেে, চঠক আরে, আেও কর ়েকটা চদন চব,াি নাও। আচি  ুরে আচস। ভিচদনীপুরে 

বরস প্লযান কেব। এেকি ভেরেরেো আে ন ়ে, এেপে আট াট ভবাঁরধ কারজ নািরন হরব। 

নেন ভনািারক সরে পাব ভনা  ভনািারক  াকরে নুচি আসরব  

  

েেন পারেে  রেে চদরক িচকরন একবাে নাকাে। দেজাে একচট পাল্লা ভোো। একটা 

জেরিৌচকে ওপে বরস থাাকা েূচিসূনারক ভস ভদেরন পারে, চকন্তু চবপেীন চদরকে 

ভি ়োরে ভহরিে দৃচিপরথা ভস আরস না। 
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ভহি বেে, বনু্ধ, আিো প্রচনশ্রুচনবদ্ধ। সংসােসুে আিারদে জনয ন ়ে। আিাে ভনা 

বাচ ়েরন থাাকরনই োে োরগ না। বেেরেে প্রচনরোধ না চনর ়ে ো ়েব না। আিো ভনা 

প্রাি চদরন োচজই আচে। চকন্তু নাে আরগ একটা চকেু ব ়ে কাজ করে ভ রন হরব,  ারন 

ইংরেজ-েচক্ত ভকাঁরপ ওরঠ। 

  

েেন হান বাচ ়ের ়ে চদর ়ে বেে, বনু্ধ, নুচি  েনই  াকরব, আচি ভনািাে পারে চগর ়ে 

দাাঁ ়োব। 

৮৬. কচব  চদ হরনন চনেক কল্পনা-

চবোসী 

কচব  চদ হরনন চনেক কল্পনা-চবোসী চকংবা বািব-চবিুে, সংসারেে নানানিুেী 

ভরারনে িরধযও চনজস্ব একটা িীপ চনিযাি করে  চদ থাাকরনন ভস্বো চনবযাচসন, না হরে 

চনচন অরনক সিসযা এচ ়ের ়ে ভ রন পােরনন। চকন্তু ভনিন ভকানও অনাসক্ত বযচক্তে পরে 

চক কচবনা েিনা সম্ভব  কুসুিগন্ধ, িন্দ্রচকেি আে দচেনা পবন ভসবন করে কচবো বাাঁিরন 

পারে না,  চদও জনসাধােরিে ভস েকিই ধােিা। সব কচবরকই অরনক সি ়ে জে-

কাদাে পথা ভহাঁরট পাে হরন হ ়ে, পাচেপাচশ্বযরকে ভোে, বিনা, ভোষি, দাচেরদ্রে আাঁি 

েেীরে অনুেব কেরন হ ়ে, সিসািচ ়েক বািবনাে িরধয জচ ়ের ়ে প ়েরন হ ়ে কেনও 

কেনও। ভদে ও সিারজে সংকরট প্রনযেোরব অংেগ্রহি কেরন  চদ নাও পারেন, নবু 

চনচন অনন্দ্র প যরবেক। কচবনা বা গদয  া-ই চেেুন, সবই িনুষযজীবরনে ইচনহাস। 

  

অনযানয কচবরদে নুেনা ়ে েবীন্দ্রনাথা জচ ়ের ়ে পর ়েরেন অরনক ভবচে। একসরে অরনকগুচে 

দাচ ়েরত্বে ভবাঝা নাাঁে কাাঁরধ। জচিদাচে ভদোশুরনাে সব োেই এেন নাাঁে ওপে, আ ়ে 

বা ়োবােও চিন্তা কেরন হ ়ে, বাবািোই গন হর ়েরেন, নাাঁে কাে ভথারক জচিদাচে 

পচেিােনাে প্রিােী েবীন্দ্রনাথাই ভবচে চেরেরেন। অনয চদরক আরে োচন্তচনরকনরনে 
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ব্রহ্মি য চবদযাে ়ে। নাে বযবাাপনাে েুাঁচটনাচট, চেেক চনর ়োগ, অরথাযে ভজাগান, এই সব 

চকেুই ভনা ভদেরন হ ়ে নাাঁরক। োচন্তচনরকনরন হঠাৎ োরত্রে সংেযা বা ়েরন শুরু করেরে। 

কােি, স্বরদচে আরন্দােরনে জনয ভেরেো ব ়েকট করেরে সেকাচে স্কৃুে, অেচবন্দ ভ ারষে 

অধযেনা ়ে াাচপন হর ়েরে জানী ়ে চবদযাে ়ে, বউবাজাে চিরটে একচট ো ়ো বাচ ়েরন। 

চকেু চকেু অচেোবক সন্তানরদে সেকাচে স্কৃুে ভথারক োচ ়ের ়ে এরনরেন বরট, চকন্তু জানী ়ে 

চবদযাের ়ে েচনয কেরন সাহস পারেন না। ভসটা সোসচে সেকাে-চবরোচধনা। ভসইসব 

অচেোবকরদে ভিাে পর ়েরে োচন্তচনরকনরনে চদরক। এ চবদযাে ়ে সেকাচেও ন ়ে, জানী ়ে 

চবদযাের ়েে আওনাে িরধযও পর ়ে না। োত্রসংেযা বা ়েরে সিসযাও বার ়ে। 

  

শুধু োচন্তচনরকনরনে ওই রূপ একচট চবদযাে ়ে পচেিােনাে দাচ ়েত্ব ভনও ়োই একজন 

িানুরষে পরে  রথািেও ভবচে, উপেন্তু েবীন্দ্রনাথা আেও অরনক চকেুে সরে জচ ়েন। 

চনচন সংসাে ভথারকও িুক্ত পুরুষ নন, িানৃহীন ভেরেরির ়েগুচেরক সািোরন হ ়ে নাাঁরকই। 

আপানন ভজযষ্ঠপুত্র েথাীরক কৃচষচবদযা চেোে জনয পাঠারনা হর ়েরে আরিচেকা ়ে, নাে 

েবোেবে োেরন হ ়ে। িাধুেীেনা স্বািীে  ে কেরে, িারঝিারঝ নাে েেীে োে থাারক 

না। িীো ভবে  াগেচট হর ়ে উরঠরে, এবাে নাে চববারহে বযবাা কেরন হরব। ভোটরেরে 

েিী থাারক োচন্তচনরকনরন, ভস চেে নাে িার ়েে সবরির ়ে চপ্র ়ে সন্তান, বাবােও অচন 

আদরেে। েিীে োবেচে অচবকে নাে বাবাে িনন, অরনরক বরে েচব ঠাকুরেে ভেরে 

েিী ঠাকুে। এে িরধযই ভস োে গান গা ়ে, অসাধােি মিতৃচনেচক্ত। েবীন্দ্রনাথা এই কচনষ্ঠ 

পুত্রচটরক ভবচে সে চদরন পারেন না। নাাঁরক অনবেন  ুরে ভব ়োরন হ ়ে, নবু েিীে 

প ়োশুরনাে  ারন েচন না হ ়ে ভসই চিন্তা সবযেি নাাঁে িন জুর ়ে থাারক। 

  

এ ো ়ো ের ়েরে ভদরেে চিন্তা। আে ভকানও ভেেক িানৃেূচিে োবিূ চনয এবং ভদরেে 

িানুরষে অপিান ও দুদযো চনর ়ে এনোচন োচবন নন। ইংরেজরদে ভ -রকানও দুষ্কিয ভ ন 

নাাঁরক বযচক্তগনোরব আ ান করে। বেেে চনচন চকেুরনই ভিরন চনরন পারেনচন। বাোচে 

জাচনরক এই োরব দু োগ করে চদরে এক সি ়ে বাংো োষাে ওপরেও েগা ান হরব। 

নাাঁে অচন চপ্র ়ে বাংো োষা! 
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চকন্তু বেেে ভোরধে আরন্দােন ভ -চদরক বাাঁক চনর ়েরে, নাও নাাঁে ভিারটই পেন্দ ন ়ে। 

ভননারদে িরধয দোদচেে প্রকট রূপ ভদরে চনচন কি পান। প্ররনযরকে চেন্ন িন। োেরনে 

দুোগয এই। এিন ভকানও সবযোেনী ়ে ভননা ভনই,  াাঁে চনরদযে সকরে ভিরন িেরন 

পারে। দাদাোই ভনৌেজী, চফরোজ ো ভিটা, বদরুিীন নার ়েবজী, সুরেন্দ্রনাথা 

বরন্দযাপাধযা ়ে, আবদুে েসুে, চবচপন পাে, োনার , চনেক, ভগােরে, আবদুস ভোোন 

ভিৌধুেী, োো োজপৎ, এাঁো ভকউই সবযজনগ্রাহয নন। েবীন্দ্রনাথা সুরেন্দ্ররক ভদেনা ়েক 

কোে প্রিাব চদর ়েচেরেন, ভকউ চবরেষ গুরুত্ব ভদ ়েচন। সুরেন্দ্রনাথাও সম্প্রচন জানী ়ে 

চবশ্বচবদযাে ়ে াাপরনে বযাপারে চনরজে চেপন করেরজে স্বাথায ভদেরেন বরে জনচপ্র ়েনা 

হাচের ়েরেন অরনকোচন। 

  

চবরদচে োজনন্ত্র, নাে চবরুরদ্ধ দাাঁ ়োবাে জনয একজন ভননাে অধীরন ঐকযবদ্ধ হরন 

োেনী ়েো ভেরেচন। ভস েকি ভননাই বা ভকাথাা ়ে  ইংরেজ োেনী ়েরদে এই দুবযেনা 

ভজরন ভগরে বরেই আেও চবরেদ নীচন িাচের ়ে  ারে। েবীন্দ্রনারথাে িরন হ ়ে, োেরনে 

সব দুদযোে জনয শুধু ইংরেজরক দাচ ়ে কো চঠক ন ়ে, এ আিারদেই পাপ। আিো এেনও 

েুদ্র স্বাথায আে অহচিকা চনর ়ে িত্ত। 

  

অল্পবর ়েসীো, োত্র ও নরুি দে ইদানীং চনেরকে েুব েক্ত হর ়েরে। েবীন্দ্রনাথাও এক 

সি ়ে চনেকরক সিথাযন করেরেন, চনেক কাোরুদ্ধ হবাে সি ়ে নাাঁে িািো িাোবাে 

জনয সাহা য করেরেন। এেন আে উৎসাহ পান না, বেং িরন হ ়ে, চনচন েুে করেচেরেন, 

অরনযে কথাা ়ে ভিরন উরঠ চেবাজী উৎসরবে িনন কচবনা ভেো নাাঁে উচিন হ ়েচন। 

বােগোধে চনেক  চদ সবযোেনী ়ে ভননা হর ়ে ওরঠ, না হরে আেও চবপদ আসন্ন। 

িহারনজা ওই ভোকচট উগ্র চহন্দু, চহন্দুরত্বে ধ্বজা নুরে ধরে চনচন জানী ়ে আরন্দােন 

ভথারক িুসেিানরদে আেও দূরে ভঠরে চদরেন! িহাোরট্রেরে গরিে উৎসব, চেবাজী 

উৎসবরক চনেক চনর ়ে এরসরেন বাংো ়ে, অরনরকই ভিরন উরঠরে না চনর ়ে। েবীন্দ্রনারথাে 

এরকবারেই পেন্দ হ ়ে না। পূবযবে ভথারক প্রা ়েই চহন্দু-িুসেিারনে দাো-হাোিাে েবে 

ভোনা  া ়ে। এনকাে প্রচনরবেী ভথারকও িুসেিানো ভ  চহন্দু িচন্দে ধ্বংস কেরন পারে, 
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চহন্দুো িুেসিানরদে নােী-চেশুে ওপে অনযািাে কেরন পারে, এটাই ভনা অচবশ্বাসয! 

এই চবরেরদে বীজ ভকাথাা ়ে সুি চেে  ইংরেজ োসকো ভ  চনরজরদে স্বারথায এই বীজরক 

স রত্ন োেন কেরে, না চহন্দুোও বুঝরে না, িুসেিানোও বুঝরে না।  

  

এন সব দাচ ়েত্ব ও চিন্তা থাাকরে চক কচবনা েিনা কো  া ়ে  কচব োবচবোসী নন, আবাে 

চনেন্তে কিযর াগী হর ়ে থাাকরেও নাাঁে চেল্প-সত্তা িাপা পর ়ে  া ়ে। পো ়েনবাদী নন কচব, 

চকন্তু সৃচিে সি ়েটারন নাাঁরক পোনক হরনই হ ়ে। ভস সি ়েই পারেন না েবীন্দ্রনাথা, নাই 

কচবনা ভেোও হরে না ভনিন, ইদানীং একটাে পে একটা প্রবন্ধ চেেরেন, নারন প্রকাে 

কেরেন ভদেকাে-সিাজ চনর ়ে নাাঁে চনজস্ব চিন্তা। চকন্তু এসব পর ়ে বা ক’জরনে কিননয 

উদ ়ে হরব ভক জারন! 

  

আপানন কনযাে চববারহে চিন্তাটাই প্রাধানয পারে। িীোে বর ়েস ভনরো ভপচের ়ে ভগরে, 

আে ভদচে কো  া ়ে না, পারত্রে অনুসন্ধান িেরে নানা াারন। অরনক পাত্রপে চনরজোই 

প্রিাব চনর ়ে আরস। িনুযচদরক েরট ভগরে, ঠাকুেবাচ ়েে ভকানও কনযারক চববাহ কেরে, 

োজকনযা ও অরধযক োজরত্বে িনন, একচট সুন্দেী বধু ও ইংেরি চগর ়ে প ়োশুরনাে েেি 

পাও ়ো  া ়ে। শ্বশুেবাচ ়েে েেরি চবোরন চগর ়ে বযাচেিাে হবাে ভোরে অরনক  ুবকই 

উাঁচকঝুাঁচক িারে। েবীন্দ্রনাথা অবেয চঠক করে ভেরেরেন, এবাে আে চনচন চকেুরনই পি 

ভদরবন না। চবরদরে পাঠাবাে প্রচনশ্রুচনে চবচনির ়ে জািাই আনরবন না। ভেিুকাে চবর ়েে 

বযাপারে নাাঁে  রথাি চেো হর ়েরে! সরনযন্দ্র এেনও জ্বাচের ়ে িরেরে নাাঁরক। সরনযন্দ্রে 

অপদাথাযনা ়ে ভেিুকাে িন ভেরে চগর ়েচেে, ভেষ প যন্ত ভস আে বাাঁিেই না। 

  

বনু্ধো চকেু চকেু পারত্রে সন্ধান আনরেন, ভকানওচট ভবাম্বাইর ়েে, ভকানওচট োরহারে। 

চবচেন্ন োরজযে, চেন্ন োষাোষীে ভেরেরির ়েরদে চববারহে চকেু চকেু িে হর ়েরে, সেোে 

ভ িন চববাহ হর ়ে ভগে পঞ্জারবে এক অচধবাসীে সরে। েবীন্দ্রনাথা ভির ়েরক েুব দূরে 

পাঠারন িান না, িারঝ িারঝ নারক ভদেরন িান। 
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একচদন বচেোরেে বািনদাস গােুচেে এক ভেরে একচট চিচঠ চনর ়ে এে নাাঁে সরে ভদো 

কেরন। ভস এরসরে ব্রাহ্ম সিাজ সম্পকযী ়ে কারজ, চকন্তু নারক ভদরেই েবীন্দ্রনারথাে পেন্দ 

হর ়ে ভগে। সরনরো-আঠারো বেে ব ়েসী সদয ককরোে উত্তযীিয  ুবক, ভবে দী যকা ়ে ও 

ভগৌেবিয, সুঠাি স্বাায, িুেিণ্ডরে ভবে একটা ভনজস্বী োব আরে। নাে সরে চকেু 

কথাাবানযা বরে আেও িুগ্ধ হরেন েবীন্দ্রনাথা, এ ভ ন কদব ভ াগার াগ। ভেরেচটে নাি 

নরগন, ভস ব্রাহ্ম পচেবারেে সন্তান, আবাে গরোপাধযা ়ে বংেী ়ে বরে োাঁচট ব্রাহ্মি।  ারক 

বরে ভসানা ়ে ভসাহাগা। 

  

েবীন্দ্রনাথা বািনদারসে চিচঠে উত্তরে কারজে কথাা ভেোে পে নরগন্দ্রে সরে চনরজে 

কনযাে চববাহ প্রিাব জানারেন।  থাাসির ়ে উত্তে এে, বািনদাস জানারেন ভ  এরক ভনা 

সুচবেযান ঠাকুে পচেবাে, নাে ওপরে প্রেযান কচব ও ব্রাহ্ম সিারজে ভননা েবীন্দ্রবাবুে 

কনযাে সরে চনরজে পুরত্রে চববাহ ভদও ়ো ভনা অচন োরগযে কথাা। চকন্তু ,ীিান নরগন্দ্র 

এেন চববারহ ইেুক ন ়ে, ভস ব্রাহ্ম সিারজে কাজ কেরন িা ়ে ও উ্চপচেো গ্রহি কেরন 

আগ্রহী। েবীন্দ্রনাথা আবাে চেেরেন, ব্রাহ্ম সিারজে প্রিােকা য ও উ্চপচেো গ্রহি, দুচটই 

চবরেষ সিথাযনর াগয, নরব এে সরে চববাহ কেরন বাধা কী  বািনদারসে কাে ভথারক 

এবারে উত্তে এে ভ  চনচন বুচঝর ়ে সুচঝর ়ে পুত্ররক োচজ কচের ়েরেন, চকন্তু ,ীিারনে 

একচট েনয আরে, ভস উ্চপচেোরথায আরিচেকা  ারব বরে িনচাে করেরে। জাহাজ ো ়ো 

ও ভসোরন প ়োশুরনাে বয ়ে জুচগর ়ে  াও ়োে সািথাযয নাে চপনাে ভনই। সুনোং িহাে ়ে 

 চদ জািানারক পুত্রবৎ িরন করে আরিচেকা ়ে পাঠাবাে বযবাা করে চদরন পারেন, নরবই 

এ চববাহ সম্ভব হরন পারে। 

  

 ুরেচফরে ভসই একই প্রিাব। নরব ইংেযাি ন ়ে, আরিচেকা, ো ়ো অরনক ভবচে। 

েবীন্দ্রনাথা চনরজে ভজদ আাঁকর ়ে থাাকরন পােরেন না, পাত্রচট নাাঁে এিনই িরনািনন ভ  

চনচন ওরক হানো ়ো কেরন িান না। চনচন আবাে েুে কেরেন, চনচন ওই প্রিারব োচজ 

হর ়ে ভগরেন। 
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ব্রাহ্মিরদে সম্পরকয েবীন্দ্রনারথাে দুবযেনা আরে। চকন্তু পদচবরন ব্রাহ্মি হরেও নরগন্দ্র 

ব্রাহ্মিত্ব চকেুই িারন না, চহন্দু ়োচনেই ভ াে চবরিষী। এই বর ়েরসই ভস ভগাাঁ ়ো ব্রাহ্ম, নাও 

সাধােি ব্রাহ্ম সিারজে, আচদ সিারজে সরে নারদে দূেত্ব অরনকোচন। প্রথাি দেযরন 

েবীন্দ্রনাথা নারক িরন করেচেরেন ভনজস্বী, আসরে ভস স্বোরব উদ্ধন ও ভগাাঁ ়োে। 

চববারহে োরনই নাে আিেরি ভস প্রিাি পাও ়ো ভগে। 

  

চববারহে বযবাা হর ়েরে োচন্তচনরকনরন। এে আরগ োচন্তচনরকনরন ব ়ে েকরিে ভকানও 

পাচেবাচেক উৎসব হ ়েচন, েবীন্দ্রনাথা আত্মী ়ে বনু্ধবান্ধব অরনকরক আিন্ত্রি জানারেন। 

এই নাাঁে ভেষ কনযাে চববাহ, ভসজনয ভবে ব ়ে েকরিে অনুষ্ঠারনে বযবাা হে, পাত্রপে 

সদেবরে এক চদন আরগই উপচান। 

  

চববারহে চদরন সকাে ভথারকই ভোনা ভগে, নরগন্দ্র নাচক বরেরে, ভির ়েরদে পার ়ে আেনা 

ভদও ়ো ও িাথাা ়ে চসাঁদুে পো ভস দু’িরে ভদেরন পারে না, ওসব নাচক চহন্দু ়োচন!  ারক 

নারক ভস চটপ চটপ করে প্রিাি কেরনও পােরব না। চহন্দুো ভ  ভকাোকুচে করে, নাও 

নাে অপেন্দ, ব্রাহ্মরদে ওসব িানরন ভনই। কথাাগুচে েবীন্দ্রনারথােও কারন ভগে, চনচন 

িৃদু হাসরেন। সাধােি ব্রাহ্ম সিারজে অল্পবর ়েসী ভেরে ভোাঁকোো ভনা চকেুটা বা ়োবাচ ়ে 

করে, চনচন জারনন। নরগন্দ্ররক পরে বুচঝর ়ে বেরেই হরব। চনচন চনরজ চসাঁদুে-আেনা 

পো বা ভকাোকুচেরক সিথাযনও করেন না, আবাে পচেনযজযও িরন করেন না। এগুচে 

ভকানও ধরিযে অে ন ়ে, ভোকাাঁিাে, াানী ়ে সংস্কৃৃচন। এক একচট অিরে এেকি চকেু 

চকেু সাংস্কৃৃচনক কবচেিয থাারক, নাে চবরুদ্ধািেি কোও হাসযকে ভগাাঁ ়োচি।  া অরনক 

িানুরষ িা ়ে,  া একটা সািাচজক প্রথাা চহরসরব দাাঁচ ়ের ়ে ভগরে, না শুধু শুধু অবজ্ঞা কেরন 

িাও ়ো হরব ভকন  ভকানও ভির ়ে  চদ পার ়ে আেনা পরে চকংবা কপারে একটা োে চটপ 

পরে আনন্দ পা ়ে ভনা পাক না, এে সরে ধরিযে ভকানও সম্পকয ভনই।  

  

সকােরবোরনই নরগন্দ্র গার ়ে হেুরদ আপচত্ত জানাে। নারন ভকউ চবরেষ আিে চদে না, 

োচনকটা হেুদবাটা বরেে অরে িুাঁইর ়ে করনে কারে পাচঠর ়ে চদরন হ ়ে, না এিচন পাচঠর ়ে 

ভদও ়ো হে। নরব ভগােিাে বাধে চববাহবাসরে। আচদ ব্রাহ্ম সিারজে েীচন অনুসারে 
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ব্রাহ্মিরক উপবীন ধােি কেরনই হ ়ে।  চদ কারুে উপবীন না থাারক, না হরে 

পুরোচহনিোই ভসোরনই গ্রচন্থ চদর ়ে বেরক চিজরত্ব উন্নীন করেন। নরগন্দ্রে উপন ়েন ভনা 

হ ়েচন বরটই, ভস প্রিাব শুরনই ভস বরে উঠে, আচি কপরন পেব না!  

  

উপবীন ধােরিে প্রশ্ন চনর ়েই প্রথাি ব্রাহ্ম সিারজ োেন ধরে। এেন সাধােি ব্রাহ্ম সিাজই 

ভবচে সচি ়ে ও েচক্তোেী, নারদে িরধয ব্রাহ্মি-কা ়ো-শুদ্র ইনযাচদ জাচনরেদ ভনই, 

কপরন চদর ়ে আোদা করে ব্রাহ্মিরক চিচেন কো নারদে কারে উপহারসে বযাপাে। নরগন্দ্র 

আচদ ব্রাহ্ম সিারজে এক কনযারক চববাহ কেরন সিন হর ়েরে বরে গো ়ে কপরন পেরন 

হরব, এিন পাত্র ভস ন ়ে। ভস িাথাা ঝাাঁচকর ়ে বেে, ওসব আিাে িাো হরব না। 

  

পরুোচহন িোই প ়েরেন িহা ফাাঁপরে। উপবীন না েুাঁর ়ে িন্ত্র প ়েরে ভস চববাহ চসদ্ধ হ ়ে 

না, এ চদরক োবী বে ভবাঁরক বরসরে। চনচন নেিোরব চিনচন করে বেরেন, বাবাজীবন, 

চকেুেরিে জনয অন্তন উপবীনচট ধােি করো, নােপে কাজ িুরক ভগরে না হ ়ে েুরে 

ভফেে। ভবচেেরিে বযাপাে ভনা ন ়ে। 

  

চনচন নরগন্দ্রে করি ন ়ে পাক ভদও ়ো কপরনচট পচের ়ে চদরনই ভস উরঠ দাাঁ ়োে, কপরনচট 

চোঁর ়ে চনরেপ কেে দূরে। ককযে করি বেে, এই সব জঞ্জাে ো ়ো চবর ়ে হ ়ে চক না 

বেুন! নইরে.. 

  

কনযাদা ়েগ্রি চপনা েবীন্দ্রনাথা দাাঁচ ়ের ়ে আরেন একটু দূরে। ভ ন একটা চনথাে িূচনয, 

চনশ্বাসও প ়েরে না। 

  

কচবেও চক কেনও ভিাধ হ ়ে না  চকন্তু এোরন ভিাধ সংবেি কো ো ়ো উপা ়ে ভনই। 

  

সরনরো-আঠারো বেরেে এই অচেি  ুবকচটরক এেন ভজাে ধিক ভদও ়ো উচিন চেে, 

চকন্তু ভকউ না ভদরব না। নরগন্দ্রে বাচ ়েে ভোকজন ভ ন িজা ভদেরে। চহন্দু সিারজ একটা 

অদু্ভন েীচন িােু আরে, আচদ ব্রাহ্ম সিাজও নাে ভথারক িুক্ত ন ়ে। চববাহ বাসরে বেপে 

ভ িন েুচে অেদ্র, অনযা ়ে আিেি কেরন পারে, চকন্তু নাে প্রচনবাদ কেরন পারে না 
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কনযাপে। চববাহবাসরে পরিে টাকা পুরোপুচে পাও ়ো  া ়েচন চকংবা প্রচনশ্রুন স্বিযােিাে 

সব ভদও ়ো হ ়েচন, এই অজুহান ভদচের ়ে চববাহ সমূ্পিয না করেই পাত্ররক উচঠর ়ে চনর ়ে 

িরে  া ়ে বেপে, এেকি  টনা সাো বাংো ়ে অহেহ  টরে। কনযাপে নেন অসহা ়ে, 

কােি পূবযচনচদযি চদরন, চনচদযি ের হয  চদ কনযাে চববাহ না হ ়ে না হরে ভস ে হযভ্রিা হর ়ে 

 া ়ে। ভস অচন কেরিে কথাা, ভস কনযাে আে চববাহ হ ়ে না। ভসই জনয কনযাপে নেন 

ভসই সব ভোেী, কুৎচসন বযবহােকােী পাত্রপরেে কারে হানরজা ়ে করে কাকুচন-চিনচন 

করে, পা ধেরনও বাচক োরে না। 

  

নরগন্দ্র কাবয-সাচহনয পারঠে ধাে ধারে না। নাে োবী শ্বশুে ভ  একজন কচব এবং 

সিারজে চবচেি বযচক্ত, না ভস গ্রাহয কেে না। ভ ন এ পচেবারেে একচট ভির ়েরক চবর ়ে 

করে ভস ধনয করে চদরে। প্রথাি চদরনই নাে আিেি ভদরে ভবাঝা  া ়ে, নাে সহবন জ্ঞান 

ভনই, রুচি চনম্নিরেে, এ  ুবক ঠাকুেবাচ ়েে ভ াগয জািানা হরন পারে না। িীো ভ  

সংস্কৃৃচনে পচেিণ্ডরে বচধযন হর ়েরে, নারন ভস শ্বশুে পচেবারে চগর ়ে স্বচি ভবাধ কেরন 

পােরব না। এেনও এ চববাহ বন্ধ করে ভদও ়ো  া ়ে।  

  

চকন্তু কচবে িন চিধাচবিতন। এ চববাহ সম্পন্ন না হরে  চদ িীোরক অনূঢ়ো অবাা ়ে কাটারন 

হ ়ে সাো জীবন  নেন ভনা আত্মী ়ে বনু্ধো িীোে চপনারকই দুষরব। অনুপ ুক্ত স্বািীে 

সরে সহবাস, না সাো জীবন কুিােী থাাকা, ভকানটা ভবচে কািয  

  

সবাই িুপ করে আরে। পুরোচহন িোই অসহা ়েোরব নাচকর ়ে আরেন, েবীন্দ্রনারথাে 

চদরক। েবীন্দ্রনাথা দু’বাে িাথাা ভনা ়োরেন। উপবীন ো ়োই িন্ত্রপাঠ ভহাক! 

  

বাচক সি ়ে আে েবীন্দ্রনাথা ভস আসরে েইরেন না। বনু্ধরদে িরধয জগদীে আরসনচন, 

ভোরকন পাচেনও আসরন পারেনচন, এই সি ়ে কথাা বোে িনন ভকউ ভনই। চবদযাের ়েে 

 েগুচেরন অচনচথারদে োও ়ো দাও ়ো িেরে, েবীন্দ্রনাথা ভসচদরকও ভগরেন না। নাাঁে 

বাচ ়েে ভপেন চদরক চনজযন াারন পা ়েিাচে কেরন োগরেন। কজযষ্ঠ িারসে আকাে 

এরকবারে পচেষ্কাে, ভির ে চিে ভনই, অসংেয নাো ভদো  া ়ে।  েন িভনে িরধয 
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সংকট থাারক, নেন েবীন্দ্রনাথা আকারেে চদরক নাচকর ়ে োচন্ত পান। কী চবপুে, কী অনন্ত 

এই চবশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভসচদরক িাথাাটা উাঁিু কেরে িরন হ ়ে, এে িরধয িানুরষে সুে-দুুঃে কন 

নুে! 

  

আচি চবশ্ব-সারথা েব সহজ  

চবশ্বারস 

আচি আকাে হরন বানাস ভনব 

প্রারিে িরধয চনুঃশ্বারস।  

ভপর ়ে ধোে িাচটে ভিহ 

পুিয হরব সবয ভদহ… 

  

হঠাৎ েবীন্দ্রনাথা একটা আনয চিৎকাে শুনরন ভপরেন। ভ ন প্রািান্তকে ভকানও নােীকরিে 

আনযনাদ। েুব কারেই! েবীন্দ্রনারথাে বুক ভকাঁরপ উঠে। িীো, এ ভনা িীো। ভঝাাঁরকে 

িাথাা ়ে িীো একটা সাঙ্ঘাচনক চকেু করে বসে নাচক! ভ ািটা ়ে িুে ভঢরক ভস বরসচেে, 

নবু ভস বাবাে অপিারনে বযাপােটা ভটে ভপর ়েরে, ভস চক আত্ম াচননী হে  

  

েবীন্দ্রনাথা ভদৌর ়ে ঢুরক ভগরেন বাচ ়েে িরধয। আও ়োজ এরসরে িারনে  ে ভথারক। আেও 

কর ়েকজন এেই িরধয জর ়ো হর ়েরে ভসোরন। প্রথারি েবীন্দ্রনাথা চকেুই বুঝরন পােরেন 

না। িান রেে দেজা ভোো, ভেনরে দাাঁচ ়ের ়ে আরে িীো, অরে নববধুে ভবে,  া ়েনারিা 

চদর ়ে চবজচে বাচন জ্বাোরনা হর ়েরে, নাই ভেনেটা ভবে আরোচকন। িীো গো ়ে দচ ়েও 

ভদ ়েচন, গার ়ে আগুনও ধো ়েচন, নাে িেু চবস্ফাচেন, ভস থােথাে করে কাাঁপরে। 

  

নােপে েবীন্দ্রনাথা ভদেরন ভপরেন সাপটারক। চঠক ভিৌকারঠে ওপে আধাআচধ, বাচক 

অরধযক উাঁিু হর ়ে ফিা ভিরে ের ়েরে, একটা ভগােরো সাপ, এন ব ়ে ভগােো সিোিে 

ভদো  া ়ে না। ফিা ভিরে দুেরে ভসই সাপ।  
  

এক নজে ভদরেই িরন হে, িীোরক বাাঁিারনা  ারব না। সাপটারক িােরন ভগরেই ভসটা 

িান রেে িরধয ঢুরক প ়েরব। িীো ভবচের ়ে আসরন পােরব না। ভগােরো সাপ এিচনরনই 
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বদরিজাচজ হ ়ে, সািরন ভপর ়ে প্রথারিই িীোরক দংেন কেরব। সবাই হনবুচদ্ধ হর ়ে আরে। 

এ কচবরক কেনও কেনও োচঠও হারন চনরন হ ়ে। কর ়েকজন োচঠরসাটা চনর ়ে এরসরে, 

অগ্রসে হরন সাহস পারে না। কচব একজরনে হান ভথারক একটা োচঠ চনর ়ে চনরেন। 

নাাঁরক  চদ কাি ়ো ়ে ভনা কাি ়োক, নবু ভির ়েরক বাাঁিারনই হরব। অনটুকু বর ়েস, জীবরনে 

চকেুই জানরব না  চনচন ভনা নবু অরনক চকেু ভপর ়েরেন।  

  

ভকানওচদন ভকানও প্রািীরক আ ান করেনচন কচব, আজ চনচন দৃঢ়েিনস্কৃ। একটা েক্ত  া 

চদরন হরব। নারন সাপরক এরকবারে  ার ়েে কো  া ়ে না, নবু নাে িরনার াগ িীোে 

চদক ভথারক চফেরব, ভস িুদ্ধ হর ়ে এ চদরক ভোবে চদরন আসরব। োচঠটা উচির ়ে এক পা 

এক পা করে এরগারন োগরেন কচব। 

  

সাপচটে পেিা ়েু আেও চকেুচদন বাচক চেে, এবং চপনা-পুত্রীেও। অকমিতাৎ ভস ফিাটা 

চনিু করে চনে, নােপে প্রা ়ে চবদুযৎ গচনরন ভিৌকারঠে এক পারেে গরনয ঢুরক প ়েে। 

সকরে হই হই করে উঠে এক সরে। 

  

িীো েুরট এরস বাবাে বুরক ঝাাঁচপর ়ে প ়েে। দুহারন নারক ভবযরপ েইরেন েবীন্দ্রনাথা। 

অিেরেে আেিা ়ে নাাঁে  দর ়ে ভিাি ়ে োগে। আে ভকানও ভেরেরির ়েে চববারহে োরন 

এেকি সাঙ্ঘাচনক চকেু  রটচন। এটা কীরসে সূিক! নরব  াই  টুক না ভকন, চনচন নাাঁে 

কনযারক সব সি ়ে এ েকি আগরে োেরবন। 

  

চববাহ-পেবনযী পচেকল্পনা নরগন্দ্র আরগ ভথারকই চঠক করে ভেরেরে। নরবাঢ়ো পত্নীরক 

চনর ়ে িধু াচিনী উপরোগ কোে বাসনা নাে ভনই। অচবেরম্ব ভস আরিচেকা ়ে  াবাে 

বযবাা কেরন িা ়ে। নাে আরগ ভস একবাে বচেোরে চগর ়ে স্ত্রীরক ভসোরনই ভেরে আসরব 

চকেুচদরনে জন্ ।  

  

চববারহে পে চপত্রাে ়ে ভের ়ে  াবাে সি ়ে সব ভির ়েই কান্নাকাচট করে। চকন্তু িীোে কান্না 

থাািরনই িা ়ে না। বাবারক ভের ়ে আরগ ভস ভকাথাাও  া ়েচন, িার ়েে িৃ নুযে পে ভস-ই 

সাধযিনন বাবাে ভসবা করেরে, এেন বাবা একো থাাকরবন কী করে  েবীন্দ্রনাথা কন 
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করে ভবাঝাবাে ভিিা কেরেন, চকন্তু িীো এরকবারে অবুঝ। ভদরবন্দ্রনারথাে আিরে 

ঠাকুেবাচ ়েে ভির ়েো চবর ়েে পরেও বারপে বাচ ়েরনই থাাকন, স্বািীো  ে-জািাই হন। 

চকন্তু সি ়ে বদরে ভগরে, ভগাষ্ঠীপচন ভদরবন্দ্রনাথা ভনই, ঠাকুেবাচ ়েে ভসই আরগকাে 

জাাঁকজিকও ভনই, এেন োইর ়েো ভ - াে চনজস্ব অংরে থাারক, পােস্পচেক সম্পকয 

িিে আেগা হর ়ে আসরে। চবর ়েে পে শ্বশুেবাচ ়েরন ভনা ভ রনই হ ়ে, িীোে চদচদ 

িাধুেীেনা  া ়েচন িুরেরে  

  

ভেষ প যন্ত িীোে পী ়োপীচ ়েরন েবীন্দ্রনাথারকও বচেোে ভ রন হে। কনযারক চনচন নাে 

শ্বশুোের ়ে প্রচনচষ্ঠন করে চদর ়ে আসরবন। ভসই প্রারদচেক সরিেরনে সি ়ে ফুোে 

সারহরবে চনরদযরে পুচেচে অনযািারেে চববেি শুরন েবীন্দ্রনাথা ভনৌকা ভের ়ে বচেোে 

েহরে পদাপযি করেনচন। নােপে এই আবাে বচেোরে আসা। নাাঁে আগিনবানযা 

অর াচষনই ের ়ে ভগে। 
  

গােুচে পচেবােচটে ধেন-ধােি নাাঁে ভকিন িনুঃপূন হে না। কথাাবানযাে সুে ভকিন ভ ন 

রুে। নরগন্দ্রে োইগুচে আেও ভবচে কট্টে, চহন্দু সংস্কৃৃচনে অরনক চকেু চনর ়েই নাো 

ঠাট্টানািাো করে। ব্রাহ্মরদে এই বা ়োবাচ ়ে েবীন্দ্রনারথাে পেন্দ ন ়ে। চনচনও চনোকাে 

ব্ররহ্ম চবশ্বাসী না বরে চক চনচন োধাকৃরষ্ণে ভপ্রি-চবেহ কাচহনী উপরোগ কেরন পােরবন 

না! এ কাচহনীে িরধয ভ  চিেন্তননা আরে, না ভকানও চবরেষ ধিযী ়ে চবশ্বারসে িরধয 

আবদ্ধ ন ়ে। 
  

িীোরক চনচন অবেয চকেুই বুঝরন ভদন না, নাে শ্বশুে কুরেে সকরেে নারিই চবিে 

প্রেংসা করেন। স্বািী চবরদরে ভগরে িীো প ়োশুরনা কোে অরনক সি ়ে পারব। চনচনও 

কনযারক চন ়েচিন চিচঠ চেেরবন। 

  

একচদন িট্টগ্রারিে কর ়েকজন চবচেি বযচক্ত এরস নাাঁরক ধেরেন। কচব কেনও িট্টগ্রারি 

 ানচন, ভসোনকাে অচধবাসীো কচবরক একবাে চনরজরদে িরধয ভপরন িা ়ে। নাাঁরক 

সংবধযনা জানারব। ভবচে অনুরোধ কেরন হে না। েবীন্দ্রনাথা োচজ হর ়ে ভগরেন। বচেোে 
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ভথারকই কেকানা ়ে চফেরন নাাঁে িন িাইচেে না। িীো থাাকরব না, ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েটা 

নাাঁে কারে শুনয িরন হরব। 

  

িীো অবেয বচেোরেে িনন অরিনা াারন, শ্বশুেবাচ ়েে প্রা ়ে অপচেচিন ভোকজনরদে 

সরে একা চকেুরনই থাাকরন োচজ হে না। েবীন্দ্রনাথা িট্টগ্রাি ভথারক চফরে এরস ভদেরেন 

নরগন্দ্রে সরে িীোও চফরে এরসরে। আে কর ়েকচদন পেই নরগন্দ্র আরিচেকা  াত্রা 

কেরব, িীো নেন িরে  ারব োচন্তচনরকনরন। 

  

েবীন্দ্রনাথা আবাে প্রবন্ধ েিনা ও বক্তৃনা ়ে বযি হর ়ে প ়েরেন। চনরজরক চনচন বযি 

োেরনই িান, নইরে এক একচদন ভ ন বুরকে িরধয আকােরজা ়ো েূনযনা ঢুরক পর ়ে। 

িরন হ ়ে, চনচন  া চকেু করে  ারেন, সবই ভ ন অথাযহীন। জীবন ভ ন প্রচনচদন শুষ্ক ভথারক 

শুষ্কনে হর ়ে উঠরে। সমূ্পিয নােীবচজযন জীবন। একটুও িধুে েরসে ভোাঁ ়ো ভনই। ভকানও 

পুরুষ বনু্ধে সরে চনচন পুরোপুচে িন েুরে চদরন পারেন না, শুধু ভকানও ভকানও নােীে 

কারেই চনচন সহজ হরন পারেন। এটা নাাঁে স্বোব। চবচবে চবর ়ে হবাে পে ভ াগার াগ 

অরনক েীি হর ়ে ভগরে। আে ভকানও নােীরক চনচন চিচঠও ভেরেন না। ভসইজনযই চক 

কচবনা ভেোও করি আসরে  

  

একিাত্র চপ্র ়েংবদাে সরে িারঝ িারঝ ভদো হ ়ে, ভস সাচহনযগন প্রাি, কচবনা োেবারস, 

চনরজও কচবনা ভেরে, ভস চনরজে কচবনা ভোনা ়ে। চকন্তু চপ্র ়েংবদাে সরে  ন  ন ভদো 

হও ়োে সািাচজক অসুচবরধ আরে। না ো ়ো আেও একটা অসুচবধাে সৃচি হর ়েরে, 

একসি ়ে হঠাৎ েুব টাকাে টানাটাচন পর ়েচেে, োচন্তচনরকনরনে োত্ররদে ভেরন না 

পাও ়োে িনন অবাা, চেেকরদে ভবনন ভদও ়ো  াচেে না, েবীন্দ্রনাথা ভস সি ়ে হরনয 

হর ়ে অথায সংগ্ররহে ভিিা কেচেরেন চপ্র ়েংবদা কী করে ভ ন নাাঁে চপ্র ়ে কচবে অন দুচিন্তাে 

কথাা শুরন, স্বনুঃপ্রবৃত্ত হর ়ে ঋি চদর ়েচেরেন দে হাজাে টাকা। েবীন্দ্রনাথা প্রচন িারস চকেু 

চকেু ভসই টাকা ভোধ কেরেন। ভকানও েিিীে কারে  চদ অথায-ঋি থাারক, ভকানও অধিিয 

পুরুষ চক নাে সরে িধুে োরবে কথাা বেরন পারে! কচবে এই সরিারিে কথাা ভজরন 
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চপ্র ়েংবদা আেও পাাঁিরো টাকা পাঠারেন োচন্তচনরকনরনে জনয, এটা ঋি ন ়ে, দান। 

নারন কৃনজ্ঞনাে ভবাঝা আেও ভবর ়ে ভগে। 

  

দু-একজন বনু্ধ িারঝ িারঝ ইচেন ভদ ়ে, চবপত্নীক কচবে আবাে চববাহ কো উচিন। নাাঁে 

বর ়েস এেন িাত্র ভেিচল্লে, েেীে অটুট, অদিয কিযেিনা, নরব চনচন আে একজন 

জীবনসচেনী ভবরে ভনরবন না ভকন  এই বর ়েরসে অরনক পুরুষই আকোে চবর ়ে করে। 

এরন ভদারষে চকেু ভনই। সাংসাচেক দা ়েদাচ ়েত্ব ভথারকও চনচন অরনকোচন িুক্ত। ভকউ 

ভকউ একটু বাাঁকা সুরে বরে, েচববাবু চনরজ আবাে চবর ়ে কেরবন বরেই বুচঝ ভোট 

ভির ়েচটে নচ ়ে চ ়ে করে চবর ়ে চদর ়ে চদরেন  

  

এসব কথাাই কচবে কারে েুব অরুচিকে িরন হ ়ে। িৃিাচেনী িরে  াবাে পে আবাে 

চববারহে কথাা চনচন স্বরপ্নও কেনও চিন্তা করেনচন। চনচন পাাঁিচট সন্তারনে চপনা, নারদে 

িরধয জীচবন ের ়েরে িােজন, সমূ্পিয এক অরিনা নােীরক নাো িা বরে  াকরব  এ 

কেনও হরন পারে! এ েকি চনেযজ্জনাে কাজ চনচন কেরন পারেন, এিন কথাা ভোরক 

োরব কী করে! 

  

নবু নােীসেচেপ্সা ের ়ে ভগরে নাাঁে িরধয। নােীে ভসৌন্দ য, নােীে  দ ়ে েহসয পুরুষরক 

সৃচিে ভপ্রেিা ভদ ়ে। স্ত্রী ন ়ে, সংসােসচেনী ন ়ে, ভকানও নােী চক শুধু বনু্ধ হরন পারে না  

সেী হরন পারে না  ভনিন নােীই বা ভকাথাা ়ে  

  

একচদন চত্রপুোে িহাোজ োধাচকরোে িাচিরকযে কাে ভথারক দূন এে। চনচন কচবে 

সাোৎপ্রাথাযী। 

  

েবীন্দ্রনাথা োধাচকরোরেে প্রচন োচনকটা অপ্রসন্ন হর ়ে আরেন। চত্রপুো োরজয ভগােিাে 

ভেরগই আরে, চকেুরনই সািোরন পােরেন না োধাচকরোে। চপনাে িচেরত্রে দািয নাাঁে 

িরধয এরকবারেই ভনই। বীেিন্দ্র িাচিরকযে আিরে োজযোসরনে বযবাাপনাে 

অরনকোচন দাচ ়েত্ব চনর ়েচেরেন নাাঁে সচিব োধােিি ভ াষ। ভস কারজ চনচন চেরেন অনীব 

দে, আরগকাে িহাোজ অরনকোচন চনেযে কেরনন নাাঁে ওপে। এেন ভস েকি একজন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1390 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সুর াগয প্রোসক দেকাে, নাই েবীন্দ্রনাথা পাচঠর ়েচেরেন নাাঁে চবশ্বাসোজন েিিীরিাহন 

িরট্টাপাধযা ়েরক। চকন্তু েিিীরিাহরনে চবরুরদ্ধ িহাোরজে পাচেষদো িিারন্ত ভিরন 

উরঠরে, একজন বচহোগনরক নাো সহয কেরব না। োজকার যে জনয উপ ুক্ত বযচক্তরক 

ভ -রকানও াান ভথারক আনারনা  া ়ে, চকন্তু োধাচকরোে েক্তোরব সিথাযন চদরন পােরেন 

না নাাঁে এই সচিবরক। েিিীরিাহন আে চটকরন পােরব না চত্রপুো ়ে।  এে িরধযই এক 

ইংরেজরক িাকো ভোেনাবারদে িযারনজাে চন ুক্ত কো হর ়েরে, অথাি েবীন্দ্রনাথা বােবাে 

বরেচেরেন, ভকানও ইংরেজরক ভ ন ঢুকরন ভদও ়ো না হ ়ে। এই করে ইংরেজো ধীরে 

ধীরে সমূ্পিয চত্রপুো গ্রাস কেরব। 

  

চত্রপুো োজযচটে প্রচন েবীন্দ্রনারথাে চবরেষ দুবযেনা আরে। অরনকচদন ভথারক চনচন জচ ়ের ়ে 

আরেন এে সরে। এই োজপচেবােচটে চনচন িেোকানী, বীেিরন্দ্রে িৃনুযে পে  েন 

চসংহাসরনে উত্তোচধকাে চনর ়ে চববাদ ভবরধচেে, চনচন োধাচকরোেরক দৃঢ়েোরব সিথাযন 

জাচনর ়েরেন। চত্রপুোে এই োজপচেবাে বাংো োষাে চবরেষ পৃষ্ঠরপাষক। এই োরজয 

োচন্ত েৃঙ্খো প্রচনচষ্ঠন হরে বাংো োষা ও সাচহরনযে আেও চবিাে  টরন পারে। 

উপজানী ়েোও বাংো োষারক গ্রহি কেরে। চকন্তু োধাচকরোে েবীন্দ্রনারথাে আকানা, 

চবশ্বারসে ি যাদা োেরন পােরেন না। নাাঁে চপনা ভেরবচেরেন, কবষ্ণব পদাবেীে একচট 

চনেযের াগয সিেন প্রকাে কেরবন, একটা আধুচনক উন্নন ভপ্রসও েুেরবন, ভসোন ভথারক 

প্রকাচেন হরব েবীন্দ্রনারথাে সিগ্র েিনাে ভোেন োজ সংস্কৃেি। োধাচকরোে চপনাে 

অসিাি বাসনা পচেপূিয কোে ভকানও বযবাাই চনরেন না। আগেনো ়ে ননুন োজপ্রাসাদ 

বানাবাে জনয বয ়ে কেরেন প্রিুে অথায। 

  

নবু এই সাোৎ প্রাথাযনা এরকবারে প্রনযােযান কো  া ়ে না। ভজা ়োসাাঁরকাে বাচ ়েরন 

িহাোজরক আিন্ত্রি জানারে অরনক আর ়োজন কেরন হ ়ে, এেন ভস েকি ভোকবে 

ভনই। েবীন্দ্রনাথা চনরজই ভগরেন।  

  

চনচন  েন উপচান হরেন, োধাচকরোে ভসই িুহূরনয প্রাসারদে বাইরে একচট ননুন, 

িকিরক ভিাটে গাচ ়েরন উঠরেন। কচবরক ভদরে িহাোজ দুবাহ বাচ ়ের ়ে বেরেন, আসুন, 
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আসুন েচববাবু, আপচন চঠক সির ়ে এরসরেন। িেুন, এই গাচ ়েরন ভিরপ একটু গোে 

পচবত্র সিীেি উপরোগ করে আসা  াক। 

  

েবীন্দ্রনাথা গাচ ়েরন উরঠ বসরেন। গাচ ়েে িােরকে অরে োচক েরেে ভপাোক, িাথাা ়ে 

পাগচ ়ে। নাে সািরন একজন বন্দুকধােী ভদহেেী। োধাচকরোে বেরেন, েচববাবু, এ 

গাচ ়েচট সদয চবরেন ভথারক এরসরে, ভদরেরেন ইচঞ্জরনে একটুও েব্দ ভনই। ভিাটে গাচ ়ে 

হরে এ  ুরগে জাদু গাচেিা, আকারে ওর ়ে না বরট, চকন্তু আপচন বসরেন, আপনাে ইরে 

িনন ভ -রকানও জা ়েগা ়ে চনর ়ে  ারব। েচববাবু, আপচন গাচ ়ে িাোরন জারনন  আচি 

চেেব োবচে। 

  

ঠাকুেবাচ ়েরনও ভগাটা দু-এক গাচ ়ে ভকনা হর ়েরে। সরনযন্দ্রনাথা জুচ ়েগাচ ়ে বাচনে করে 

এেন ভিাটে গাচ ়ে িাপরেন। এেন আে ভিাটে গাচ ়ে অচেনব চকেু ন ়ে। চকন্তু োধাচকরোে 

চেশুে িনন উচ্ছ্বচসন, অনবেন গাচ ়েে গুিপনাে কথাা বরে িরেরেন।  

  

এক সি ়ে চনচন বেরেন, এই গাচ ়েে আরোহী হর ়ে ভবনােস প যন্ত  াব চঠক করেচে। 

ভেে োরহে আিরেে ভ  োিা গ্রযাি োি ভো , ভসই পরথা সোসচে  াও ়ো  া ়ে। আপচন 

 ারবন আিাে সরে  

  

েবীন্দ্রনাথা বেরেন, এেন ভনা আিাে পরে সম্ভব ন ়ে। োচন্তচনরকনরন ননুন স্কৃুেবাচ ়ে 

চনিযাি কেরন হরে, চনরজ নদােচক কেরন িাই— 

  

িহাোজ আেও দু’একবাে পী ়োপীচ ়ে কেরেন, োচজ হরেন না কচব। অনয ভকানও প্রসে 

উঠরে ভদরে চনচন একটু পরে ভনরি প ়েরেন। 

  

পেচদন জানী ়ে চেো পচেষরদ নাাঁে বক্তৃনা, চবশ্বসাচহনয। জনসিাগি হর ়েচেে অরনক, 

চকন্তু বাচ ়ে চগর ়েও িন প্রসন্ন হে না। চনচন চক প্রবন্ধ ভেেক আে বক্তৃনাবাজ চহরসরব 

েযান হরবন  সবাই ভবে োচেচক্ক বযচক্তত্ব চহরসরব নাাঁরক েচক্ত ,দ্ধা কেরব  কচবনা 

ভকাথাা ়ে! 
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িাথাা ়ে গুনগুন কেরে নটিল্লারেে সুে। ‘ভিাচে নই েগন োচগরে…’। এটারক ভেরে চনচন 

চনজস্ব কথাা বসারেন ‘ভিারে বারে বারে চফোরে…’। ভেষ কোে পে দু-চননবাে ভগর ়ে 

োচনকটা হােকা ভবাধ কেরেন। এেপে একটা কচবনা চেেরে হ ়ে না  আরগ এেকি 

কনবাে হর ়েরে, একই সরে দু-চননচট গান ও দু-চননচট কচবনা েিনা করে ভগরেন 

চবরোে হর ়ে। নেন জগরনে আে। ভকানও চকেু সম্পরকয ভে ়োে থাারক না। 

  

একটা কচবনা ভেোে ভিিা করেও িন অনয চদরক িরে ভগে। ওরষ্ঠ একটা চনক্ত স্বাদ। 

একটা ননুন অচের াগ উরঠরে, নাাঁে কচবনা দুরবাধয। শুধু নাই ন ়ে, চনচন ইরে করে 

অথাযহীন, ভধাাঁ ়োরট কচবনা চেরে পেবনযী নরুি কচবরদে িাথাা োরেন, এরন বাংো 

কারবযে িেি েচন হরব। চিরজন্দ্রোে ো ়ে বনু্ধ চেরেন এক সি ়ে, চনচন হঠাৎ চবরোধী 

হর ়ে চব,ী োষা ়ে আিিি কেরেন, ভোরকন পাচেনও নাচক সিথাযন ভজাগারেন নাাঁরক। 

সবরির ়ে আিিরিে েেয নাাঁে ‘ভসানাে নেী নারিে কচবনাচট, ওে নাচক আধযাচত্মক 

বযােযা সরিন িাে-পাাঁি েকরিে বযােযা হ ়ে। এক কচবনাে  চদ চবচেন্ন পাঠরকে কারে 

চবচেন্ন অথায প্রচনোন হ ়ে, চিজুবাবুে িরন ভসটা নাচক েুব োোপ। েবীন্দ্রনাথা এসব নরকয 

প্রকারেয চকেুরনই জ ়োরন িান না। ভসানাে নেী’ চনর ়ে ওরদে এন িাথাাবযথাাে কােিটা 

কী! এ সিি বযােযারক চধক! কচবনাে েস  চদ ভকানও বযােযাে ওপরেই চনেযে করে, 

নরব ভস কচবনা বৃথাাই ভেো হর ়েচেে। ওো ভকন োরব না ভ  ‘ভসানাে নেী’ কচবনাচটে 

চবরেষ ভকানও অথাযই ভনই, ভকবে বষযা, নদীে িে, ভকবে ভি ো চদরনে োব, একটা 

েচব, একটা সেীন িাত্রই হ ়ে, নারনই বা কী েচন  

  

এই সব িাথাাে িরধয  ুেরে ননুন কচবনা আরস। 

  

পেচদনই েবীন্দ্রনাথা একটা িেি চসদ্ধান্ত চনর ়ে চনরেন। কর ়েকচট োত্র এে ভদো কেরন। 

চনচেরে আচশ্বন বেেরেে বাচষযকী। এবােও ওই চদনচটরন োচেবন্ধন উৎসব হরব, সাো 

বাংো ়ে পাচেন হরব অেন্ধন, চিচেে হরব কেকানাে োজপরথা, এবাে আেও ভজােদাে 

কেরন হরব প্রচনবাদ। ভসই উৎসব ও চিচেরেে পূবয পচেকল্পনা নাো েবীন্দ্রনাথারক 
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ভোনাে। চিচেরেে পুরোোরগ অবেযই থাাকরবন েবীন্দ্রনাথা। এবারে চনচন ওই উপেরে 

ননুন গান চেেরবন না  

  

সব শুরন েবীন্দ্রনাথা সংচেি োরব বেরেন, না। আচি আে চিচেরে ভ রন িাই না। োত্রো 

বেে, ভস কী! ‘োচেবন্ধন আপনােই পচেকল্পনা, আপচন  ারবন না, না চক হ ়ে  আিো 

ভপ্রেিা পাব কাে কাে ভথারক  

  

েবীন্দ্রনাথা োচেবন্ধন সম্পরকয উৎসাহ হাচের ়ে ভফরেরেন। চনচন িাথাা ভনর ়ে বেরেন, 

ভনািো  াও, আচি আে ওে িরধয ভনই। চিচেরে  াও ়ো:কচবে কাজ ন ়ে। কচবে অস্ত্র 

ভেেনী। আচি আে ভকানওচদনই ভকানও চিচেরে  াব না। 

  

একচট োত্র কানেোরব বেে, কচববে, আিারদে অবাাটা একটু ভেরব ভদেুন। আিো 

কাে কথাা শুনব  সুরেনবাবু এক কথাা বেরেন, চবচপনবাবু অনয কথাা। ‘বরন্দিােনি’ 

পচত্রকা ়ে অেচবন্দবাবু সোসচে উস্কৃাচন চদরেন োজরদ্রারহ। চনেক বেরেন চহন্দুোজয 

াাপরনে কথাা। সেোরদবী ভনই। আিারদে ভক সচঠক পথা ভদোরব  আিো সবাই 

আপনারক িানয কচে। আপচন ভননৃত্বোে গ্রহি করুন, আপচন সাো ভদেবাসীরক  াক 

চদন, আিো আপনাে ভপেরন এরস দাাঁ ়োব! 

  

েবীন্দ্রনাথা োচনকটা উষ্ণোরব বেরেন, কী, আিারক ভননা হরন বেে। জনরননা  সো ়ে 

দাাঁচ ়ের ়ে বাগা ়েম্বে কেব  অপেরক ভহ ়ে করে চনরজরক ব ়ে বরে প্রিাচিন কেরন হরব  

দোদচে, চিথাযািাে, বযচক্তস্বাথায, এে নাি োজনীচন! আরগ অনযরদে বরেচে, এেন 

ভনািারদেও জানাচে, ওসব  াাঁো পারেন, নাাঁো করুন। আচি োজনীচনে সরে ভকানও 

সংরব োেরন িাই না। ভননা সাজবাে আিাে চবন্দুিাত্র সাধ ভনই। আচি চনরজে কাজ 

করে  াব। োচন্তচনরকনরনে চবদযাে ়ে িাোরনাই এেন আিাে প্রধান কাজ। এই ভদে, 

এই ভদরেে িানুরষে জনয আিাে ভ টুকু সাধয চেরে  াব, ভনািো আিারক অনয অনুরোধ 

ভকারো না। 
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কেকানাে আসন্ন কংরগ্ররসে অচধরবেরন ভ াগদান না কোে চসদ্ধান্ত চনর ়ে ভফেরেন 

েবীন্দ্রনাথা। ভসোরন গানও গাইরবন না। চনচন িরে ভগরেন োচন্তচনরকনরন। কেকানাে 

ভির ়ে োচন্তচনরকনরনই নাাঁে চনজস্ব আ, ়ে। এোরন সবাই নাাঁরক গুরুরদব বরে। চনচন 

জনরননা হরন িান না, চকন্তু বাচক জীবন নাাঁরক গুরুরদব হর ়ে থাাকরন হরব। 

৮৭. সরন্ধে সি ়ে একোচন বই 

সরন্ধে সি ়ে একোচন বই প ়েরন প ়েরন  ুচির ়ে পর ়েচেে েেন। এেনও নাে  ুরিে 

চঠক সি ়ে-অসি ়ে ভনই, কেনও িাঝোরন ভজরগ উরঠ বরস থাারক, আে িেু বুজরন িা ়ে 

না, ভসই অবাারনই ভস ভোরেে পাচেে  াক শুনরন পা ়ে। আবাে ভকানওচদন সকাে 

দেটারনই  ুরি ভিাে ভটরন আরস। এেন ভস সংবাদপত্র পর ়ে, বইও পর ়ে, িাচেকা 

একগুে বই পাচঠর ়ে চদর ়েরে নাে জনয। চকন্তু েেন একটানা ভবচেেি বইর ়েে চদরক 

ভির ়ে থাাকরন পারে না, চকেুেি পরেই ক্লান্ত  োরগ। 
  

আজ ভস িন্দ্ররেেে িুরোপাধযার ়েে ‘উদ্ভান্ত ভপ্রি নারি গ্রন্থোচন প ়েরন শুরু করেচেে। 

ভকিন ভ ন অদু্ভন োষা, চঠক কচবনা ন ়ে, কাচহনীে িননও ন ়ে। চনন-িাে পৃষ্ঠাে পেই 

 ুরি ঢরে পর ়েচেে ভস। ভজরগ উঠে প্রা ়ে চনন  ণ্টা পরে। অসির ়েে  ুরি প্রহেজ্ঞান 

িরে  া ়ে। েেন প্রথারি বুঝরনই পােে না, এেন সকাে না চবরকে। নাে ধােিা,  রেে 

দেজাটা পার ়েে চদরক, চকন্তু ভসচদরক চনরেট ভদও ়োে। না হরে এ  েটা কাে  নারক 

চক াানান্তচেন কো হর ়েরে  

  

ভস উরঠ বরস ভিাে কিচের ়ে োে করে ভদেে। না, ভসই একই ভনা  ে, দেজাটা  ান 

চদরক চঠকই আরে। এক ভকারি একটা েিন জ্বেরে, না হরে এেন োন। কন োন  ভস 

ভ রক উঠে, েূচি, েূচি! 

  

ভকউ সা ়ো চদে না। 
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জ্বরেে ভ াে ও আেন্ন অবাাটা ভকরট  াবাে পে এই কর ়েকটা চদন েূচিসূনারক  াকরেই 

সা ়ো পাও ়ো নাে অরেযস হর ়ে ভগরে। ভিরঝরন একটা চবোনা ভপরন েূচিসূনা শুর ়ে 

থাারক, নাে  ুি েুব পানো, েেন ভজরগ উঠরেই কী করে ভ ন ভস ভটে ভপর ়ে  া ়ে। 

আজ ভস ভগে ভকাথাা ়ে  েেন আবাে দুবাে  াকে। 

  

এবারে নীে পা ়ে োচ ়ে পো একজন পুরুষাচে ধেরনে স্ত্রীরোক দেজাে কারে এরস 

বেে, জে োরবন  আপনাে োরনে োবাে আনব  

  

েেন ভিাে সিুচিন করে নাে চদরক একটুেি ভির ়ে ভথারক চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভক  

  

স্ত্রীরোকচট বেে, আরজ্ঞ আচি দাই। আিাে নাি আন্নাকােী।  

  

েেন বেে, েূচিসূনা ভকাথাা ়ে  

  

আন্নাকােী বেে, আরজ্ঞ না ভনা আচি জাচন না। আচি এরবো এরসচে। ওপরেে চদচদিচি 

বরে চদর ়েরেন, আপচন ভজরগ উঠরে আপনারক োবাে চদরন। চনর ়ে আচস?  

  

জ্ঞান ভফোে পে ভথারক েূচিসূনাে হান ভথারকই শুধু ভের ়েরে েেন। এক একসি ়ে নাে 

িরন হর ়েরে, িাঝোরনে এনগুচে বেে ভ ন অেীক, েূচিসূনাে সরে নাে ভকানওচদন 

চবরেদ হ ়েচন, ভনহানই দুুঃস্বপ্ন, েূচিসূনা সব সি ়ে নাে পারে পারে থাাকরব, এটাই 

স্বাোচবক। 

  

আন্নাকােী িরে ভ রন েেন পােি ভথারক নািে। এেন ভস হাাঁটরন পারে। চিচকৎসকো 

নারক দুরবো  রেে িরধয চকেুেি পা ়েিাচে কেরন চনরদযে চদর ়েরেন। নাে েেীরেে 

জীিয-েীিয োবটাও আে ভনই, প্রচনচদন সকারে এক ভেৌেকাে নাে দাচ ়ে কাচির ়ে চদর ়ে 

 া ়ে। 

  

দেজাে সািরনই একটা টানা বাোন্দা, এক পাে চদর ়ে ওপরে ওঠাে ভশ্বন পাথারেে চসাঁচ ়ে। 

নীরিে নো ়ে চকেু ভোকজরনে কথাা ভোনা  ারে। েেন বাোন্দাে ভেচেং ধরে দাাঁ ়োে। 
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একটু পরেই একজন কিযিােী ধেরনে বযচক্ত উরঠ এে চসাঁচ ়ে চদর ়ে, েেন নারক ভ রক 

বেে, ও িোই, একটু শুনরবন  িাচেকাবাবু ভকাথাা ়ে  

  

ভোকচটে েুব বযি সিি োব, বাোন্দাে অনয ভকারিে একচট  রেে বন্ধ দেজাে চদরক 

এক ঝেক নাচকর ়ে বেে, নারিনচন এেনও  সি ়ে হর ়ে ভগরে। আো আচি েবে চদচে। 

  

অচবেরম্বই চসাঁচ ়েরন েটাস েটাস েব্দ কেরন কেরন ভনরি এে িাচেকা। ভকাাঁিারনা ধুচনে 

ওপে চসরেে ভবচন ়োন পো, পার ়ে ে ়েি, কপারে েক্তিন্দরনে চননচট ভেো। োরদ একচট 

ঠাকুে  ে আরে, প্রচন সন্ধযা ়ে িাচেকা ভসোরন ভবে চকেুেি জপনপ করে। নােপে 

ভেরেে সরে কযাোি ভেেরন বরস, ফাাঁরক ফাাঁরক োিা ়েি-িহাোেরনে গল্প ভোনা ়ে। 

ভেরেে জনয সকারে দুজন গৃহচেেক আরস, সরন্ধে সি ়ে িাচেকা নাে সরে চকেুটা সি ়ে 

কাটারবই। 

  

েেনরক ভদরে িাচেকা উৎফুল্ল হর ়ে বেে, কী ভে,  ে ভথারক ভবচের ়েচেস  বন ভথারক 

ভবরুরো চটর ়ে, ভসানাে ভটাপে িাথাা ়ে চদর ়ে! বাুঃ চদচবয ভদোরে। ভসরেই ভনা উরঠচেস। 

আ ়ে আিাে সরে। 

  

বাোন্দাে অপে চদরকে কেচটে দেজা েুেে িাচেকা। নুেনা ়ে এ কেচট ভহাট, িাি ়োে 

গচদ ভিা ়ো কর ়েকচট ভসাফা ের ়েরে, ভদ ়োরেে গার ়ে পে পে দুচট আেিাচে। একচট 

আেিাচে েুেরন েুেরন িাচেকা বেে, ভবাস। এটা আিাে প্রাইরেট ভিম্বাে, এোরন আে 

ভকউ ভঢারক না। 

  

আেিাচেে নারক সাে সাে চবোচন িরদে ভবানে, কাট গ্লারসে ভগোস, চ কান্টাে। 

একচট ভবানে বাে করে ভগোরস সুো ঢােরন ঢােরন িাচেকা বেে, োরত্র চ নারেে 

আরগ আিাে এই কর ়েক পাত্তে ি ়োরনা অরেযস হর ়ে ভগরে নইরে  ুি আরস না। নুই 

একটু োচব নাচক  

  

েেন েিাপ্রাথাযীে েচেরন বেে, আচি ভনা আে ওসব োই না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1397 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

িাচেকা বেে, এক সি ়ে ভের ়েচেস ভনা আিাে সরে, িরন ভনই  ভসই উইেসন ভহারটরে 

…. নােপে  াদুরগাপারেে ভসই আবগাচে জািাইবাবুে বাচ ়েরন, আহা ভসই েদ্ররোক 

ভবর ারে িাো ভগরেন, নুই শুরনচেস ভস  টনা  

  

েেন ভস চবষর ়ে ভকানও আগ্রহ না ভদচের ়ে বেে, হযাাঁরে িাচেকা, একজন েক্ত ভিহাোে 

স্ত্রীরোক আিা ়ে োবাে ভদরব ভকন বেে  

  

িুে চফচের ়ে অট্টহাসয করে িাচেকা বেে, েক্ত ভিহাো! নেি ভির ়েিানুষ হঠাৎ পাব 

ভকাথাা ়ে  িট করে ভেইে নাসযও পাও ়ো  া ়ে না। ভিচ কযাে করেজ ভথারক এই একজন 

দাইরক আচনর ়েচে, োচত্তরে ভনাে  চদ চকেু োরগ টারগ। একটু ব্রযাচি ো, ভকানও েচন 

হরব না। ভসা া ও ়োটাে চিচের ়ে চদচে, োে োগরব। এ সব চজচনস একা একা চঠক জরি 

না, একজন সযাোন না হরে … আচি অবেয একাই োই প্রা ়ে চদনই … একটা িুরুটও 

ধো, ভসরে উরঠচেস, ভসটা ভসচেরব্রট কেরন হরব না  

  

প্রা ়ে অস্ফুট স্বরে েেন বেে, েূচিসূনা িরে ভগরে  

  

িাচেকা বেে, হযাাঁ, িরেই ভনা ভগে। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, ভকন  

  

িাচেকা দুচট ভগোস হারন চনর ়ে েেরনে িুরোিুচে ভসাফা ়ে বসে। েেরনে ভিারেে চদরক 

ভবে কর ়েক পেক নাচকর ়ে ভথারক বেে, ভকন িরে ভগে, নুই জাচনস না  একচট ভির ়ে 

চনরজে  েবাচ ়ে ভের ়ে এোরন পর ়ে েইে, োরনে পে োন ভজরগ ভনাে ভসবা কেে, ভস 

হঠাৎ িরে ভ রন িা ়ে ভকন, নুই বুচঝস না  

  

েেন সেেোরব িাথাা ভনর ়ে বেে, না, জাচন না। 
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িাচেকা বেে, অিন একটা গুরিে ভির ়ে, আিারদে কথাা শুরন এক বরস্ত্র িরে এে, চনরজে 

চদরক একবােও িা ়েচন, সবযস্ব ভঢরে ভনাে  া ভসবা কেে, অচন আপনজন ো ়ো ভকউ 

ভনিন পারে না। নাে বদরে নুই নারক কী চদর ়েচেস  

  

অসহার ়েে িনন চববিয হর ়ে চগর ়ে েেন বেে, আচি নারক কী ভদব  আিাে ভনা চকেু 

ভনই! 

  

েেরনে হারন একটা ভগোস নুরে চদর ়ে িাচেকা বেে, ভন, একটা িুিুক ভদ। িুরোনা 

অিন ভবগুন োজাে িনন কোে দেকাে ভনই। ইচ র ়েট! চকেু ভনই িারন কী! আচি চক 

ভকানও চজচনস ভদবাে কথাা বরেচে  দযাে েেন, আিাে বউটা প্রা ়ে একটা পাগে! আচি 

অনয ভকানও স্ত্রীরোরকে চদরক নজে চদইচন, নারকই িনপ্রাি সাঁরপচে, নবু আজও আচি 

নাে িচনগচনে চদো পাই না। আিাে নুেনা ়ে নুই ভদেচে চেশু, নােীিচেত্র চকেুই বুচঝস 

না। একজন েিিীরক কী চদরন হ ়ে জাচনস না  চদরন হ ়ে েচবষযৎ! 

  

েেন বেে, আিারক ভস একবাে বরেও ভগে না  

  

িাচেকা বেে, ভসটাও ভস আিাে চগচন্নরক বরে ভগরে। ভস িরে  াবাে আরগ ভনারক ভ ন 

চকেু জানারনা না হ ়ে! শুনেুি ভনা, নুই  েন  ুিুচেচে, নেন ভস ভনাে পা েুাঁর ়ে প্রিাি 

করে ভগরে। চবদা ়ে ভনবাে সি ়ে অরনক েকি আচদরেযনা হ ়ে, হ ়েরনা ভসসব নাে পেন্দ 

ন ়ে। 

  

েেন আপন িরন বেে, আিারক কাে ুরি ভপর ়েচেে! 

  

িাচেকা বেে, ভনাে ভ  বনু্ধচট প্রা ়েই আরস, ভহিিন্দ্র, নাে সরে নাচক নুই কচদন ধরে 

আরোিনা কেচেস ভ  আে একটু সুা-সবে হরেই ভনাো আবাে গুণ্ডাচি শুরু কেচব  

আবাে  াকাচন কেরন  াচব চকংবা কারক িােচব! ভদচেস বাবা, আিারক জ ়োস না। 

পুচেরেে হরজ্জান আচি সািোরন পােব না। বাজারে ভজাে গুজব, আচি একজন সেকাচে 

উাঁচকরেে কারেও শুরনচে, ভনাদে ওই ‘ ুগান্তে’ পচত্রকা অচফরস নাচক চেগচগেই পুচেরেে 
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হািো হরব।  া সব গেি গেি ভেো ভবরুরে, ইংরেজ সেকাে না আে কনচদন সহয 

কেরব! 

  

েেন বেে, োই িাচেকা, ভনারক জানারন ভদাষ ভনই। আিো কর ়েকজন চিরে নরো ়োে 

েুাঁর ়ে অচ হযসােী করে েপথা চনর ়েচে, এ ভদে ভথারক ইংরেজ না ়োবাে জনয প্রর ়োজরন প্রাি 

ভদব! ভস েপথা চক োো  া ়ে  স্বাধীননাে ব্রন চনরে আে চপচের ়ে  াও ়ো  া ়ে না। ভসটা 

কাপুরুষনা। আচি জীবরন আরগ একবাে িেি কাপুরুরষে িনন কাজ করেচেোি, আবাে 

 চদ ভস েকি কচে, না হরে আিাে ভবাঁরি থাাকাে ভকানও ি যাদা থাাকরব না। ভহি  চদ 

আিারক  ারক, চকংবা নাও  ারক, ভহি ভকানও পচেকল্পনা চনর ়েরে  চদ শুনরন পাই, 

না হরে আিারক ভ রনই হরব। ভহরিে িনন োাঁচট িানুষ আচি আে ভদচেচন। আিাে 

জীবরনে একটা সির ়ে,  েন এরকবারে চদোহাো অবাা, কী কেব, ভকাথাা ়ে  াব, বাচক 

জীবনটা কী করে কাটাব চকেুই চঠক চেে না, ভসই সি ়ে ভহি আিারক আ, ়ে চদর ়েরে। 

ভিচদনীপুরে, ভহরিে সরে ভথারক, ওে িরনে ভজাে, ওে আত্মনযারগে চনষ্ঠা ভদরে আচি 

ওে সরে েুরট ভগচে। ভহি  চদ চকেু শুরু করে আবাে, আচি ওে পারে অবেযই থাাকব। 

  

িাচেকা বেে, আ ভিারো  া! ভদরেে কাজ কেচব ভনা কে না। ভক বােি কেরে। আেও 

ভনা কন ভোক ভদরেে জনয ঝাাঁচপর ়েরে। চকন্তু নাো চক চবর ়ে থাা করে না,  ে-সংসাে 

করে না  সুরেন বাাঁ ়েরজযে বউ-রেরেপুরে ভনই  চবচপন পাে িোই, ভনারদে অেচবন্দ 

ভ াষ, এিনকী ভনাে এন বনু্ধ ভ  ভহি, এো সবাই ভনা চবর ়ে থাা করেরে। দযাে েেন, 

ভনােও ভনা বর ়েস কি হে না, নুই ভনা আে ভোাঁকোচট ভনাস্, কন আে  ুরে  ুরে 

ভব ়োচব, এক জা ়েগা ়ে চথানু হরন হরব না  ওই েূচিসূনা ভির ়েটা কনগুরো বেে ভনাে 

জনয অরপো করে আরে! চথার ়েটারেে ভির ়ে হর ়েও আে ভকানও পুরুরষে কারে ধো 

ভদ ়েচন, এ কথাা জরন জরন সােী চদর ়েরে।  

  

েেন চবষণ্ণোরব বেে, চঠক বরেচেস, বর ়েস হর ়ে ভগে, কনগুচে বেে এিচন এিচনই 

বৃথাা ভকরট ভগে! অনযরদে সরে আিাে একটা নফান আরে, আিাে ভ  অচনে ়ে ভদচে 

হর ়ে ভগরে। আগািী িারসই  চদ আিারক ভকানও অযাকোরন ভ রন হ ়ে, আচি অরনকবাে 
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িেরন িেরন ভবাঁরি ভগচে, চকন্তু প্ররনযকবােই ভনা না হরব না। ভদরেে স্বাধীননাে জনয 

আিারদে িনন চকেু ভোকরক প্রাি চদরনই হরব! েূচিসূনারক আচি কী ভদব, আিাে ভ  

েচবষযৎ বরেও চকেু ভনই! 

  

িাচেকা বেে, ভনাো ইংরেজ না ়োচব  কন বেে োগরব  পিাে, একরো, দুরো বেরেও 

এরদে হঠারনা  ারব  

  

েেন বেে, না জাচন না। নবু ে ়োইটা শুরু কেরন ভনা হরব ভকানও এক সি ়ে। 

চিেকারেে জনয  াো পোধীননা ভিরন ভন ়ে, নাো চক পূিয িানুষ হরন পারে  আিো 

হ ়েরনা ভনিন চকেুই পােব না, এিচন এিচন প্রািটা  ারব, নবু ইংরেজ েচক্তে িনন এক 

চবোে কদরনযে অধীননা ভিরন চনইচন, আ ান চদরন ভির ়েচে, এই গবটুকু চনর ়ে িেরন 

পােব। পেবনযীকারেে ভেরেো ভসটা বুঝরব না  

  

িাচেকাে অরনক অনুরোরধও েেন একবারেে ভবচে ব্রযাচি চনে না। একটা িুরুট ধচের ়েও 

দু টান চদর ়ে ভফরে চদে। িুে এেনও চবস্বাদ হর ়ে আরে। সাোোন নাে  ুি হে না। 

এপাে ওপাে কেরন োগে বােবাে। বুরকে িরধয অসম্ভব কি। েূচিসূনারক এনচদন 

পে এন কারে ভপর ়েও আবাে হাোরন হে। চকন্তু ভকান আশ্বারস ভস নারক আাঁকর ়ে ধরে 

োেরন পােন  

  

িাচেকাে এোরনও আে ভবচেচদন থাাকা িরে না। িাচেকাে ঔদার যে নুেনা ভনই, নবু 

নারক চবপরদ জ ়োরনা এরকবারেই চঠক ন ়ে। উপকাে ভ  ভন ়ে, নােও চকেুটা চবরবিনা 

ভবাধ থাাকা উচিন। একথাা চনচিন ভ  িাচেকা নারক ো ়েরন িাইরব না। এেকি োরনে 

ভবো ়ে সরে প ়েরন হরব িুচপ িুচপ। িাচেকাে স্ত্রী বসন্তিঞ্জেী আবাে নারক েুাঁরজ বাে 

কেরব  ওই েিিীচটে অরেৌচকক েিনাে কথাা োবরে, চবমিতর ়েে সীিা থাারক না। অথাি 

বসন্তিঞ্জেী েেরনে সািরন আরস না, কথাা বরে না নাে সরে। এ বাচ ়েরন এরস ভস 

একবারেে জনযও বসন্তিঞ্জেীে দেযন পা ়েচন সজ্ঞারন। 
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না, িরে ভ রনই হরব। চকন্তু ভকাথাা ়ে  ারব  এ েহরে আে ভকানও আ, ়ে ভনই েেরনে, 

প ়েসা কচ ়েও চনুঃরেষ। োো কােীিচন্দে ভথারক িাচেকা  েন নারক উদ্ধাে করে, নেন 

নাে পরকরট চেে একচট চেেেবাে ও িাত্র বারোচট টাকা। চেেেবােচট িাচেকা বােীনরদে 

চদর ়ে চদর ়েরে। চনরজে েেীরেে েক্তিাো বারোচট টাকা োো আরে েেরনে বাচেরেে 

নীরি। এই নাে ভেষ সম্বে। ভিচদনীপুরেে োিাে বাচ ়েচটও আে নাে চনরজে ভনই। ফুোে 

বরধে সংকল্প চনর ়ে ভবরুবাে সি ়ে নীেিাধব িিবনযী নারি এক বযচক্তে কারে িাত্র 

পাাঁিরো টাকা ়ে ভস োিাে বন্ধক চদর ়েচেে। ভস বন্ধক ো ়োরবই বা কী করে  এেনই অথায 

উপাজযরনে ভিিারনও ভস োগরন পােরব না, েেীে ননটা সিথায হ ়েচন, ওষুধ ভের ়ে ভ রন 

হরব আেও চকেুচদন। আবাে কেনও ভস আরগে িনন েচক্ত চফরে পারব চক না ভক জারন! 

  

অেক্ত েেীে, েচবষযহীন একজন িানুষ, ভস েূচিসূনারক কী চদরন পারে  নাে িরনে 

কথাা ভস কােওরক বেরন পারে না, চকন্তু  চদ ীশ্বরে চবশ্বাস থাাকন, না হরে ীশ্বরেে 

নারি েপথা চনর ়ে বেরন পােন, ভস শুধু েূচিসূনারকই িা ়ে।  চদ িা ভবাঁরি থাাকরনন, না 

হরে িার ়েে নারি চদচবয চদর ়ে বেন, েূচিসূনাে সে না ভপরে নাে বাচক জীবনটা চবস্বাদ 

হর ়েই থাাকরব। নবু, এ িাও ়োও অথাযহীন, ভস চকেুরনই েূচিসূনারক পাবাে ভ াগয হর ়ে 

উঠরন পােে না! 

  

েযাে েযাে েরব্দ একটা পযাাঁিা  াকরে ভ ন ভকাথাা ়ে। এটা েক্ষ্মী পযাাঁিা না কাে পযাাঁিা  

েক্ষ্মী পযাাঁিা নাচক ভসৌোরগযে ইচেন চনর ়ে আরস। েেন ে যা ভথারক ভনরি জানোে কারে 

এরস দাাঁ ়োে। পযাাঁিাটারক ভদো ভগে না। এ েহরে আে ভকানও োনপাচে  ারক না। 

ভিচদনীপুরে অরনক োরনই একটা ‘ভিাে ভগে’ পাচেে অ,ান্ত  াক ভোনা ভ ন।  

  

োচত্রে োিা ভবচে ঝকঝরক, পচেেন্ন ভদো ়ে। গযারসে বাচনে বদরে চবজচে-আরো 

জ্বেরে। একটাও গাচ ়ে ভ া ়ো ভনই। একটু পরে একজন ভনাক পরথাে চঠক িাঝোন চদর ়ে 

ভহাঁরট আসরন োগে। ভোকচটে ভকানও বযিনা ভনই, গুনগুন করে গান গাইরে। এন 

োরন ভোকচট ভকাথাা ভথারক আসরে, ভকাথাা ়ে  ারব  ও ভ ন অনন্তকারেে পচথাক। েেরনে 

িরন হে, ওই িানুষচট ভস চনরজ। গন্তবযহীন পথা িোই নাে চন ়েচন।  
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চবোনা ়ে চফরে এরস ভস চঠক কেে, ভিচদনীপুরেই ভ রন হরব, ভহি ভসোরন আরে। নাে 

োহা েেি কুচের ়ে  ারব বারো টাকা ়ে, ভহরিে কারে নাে ভকানও িেুেজ্জা ভনই। এক 

চহরসরব িাচেকাে ভির ়েও ভহরিে কারে ভস ভবচে সহজ হরন পারে। িারসে পে িাস ভস 

ভহরিে সরে ভথারকরে, চিিারে  ুরেরে, এক অন্ন োগ করে ভের ়েরে, এিনকী অনেনও 

োগাোচগ করেরে। 

  

ভিচদনীপুরে  াবাে আরগ একবােও চক েূচিসূনাে সরে ভদো হরব না  

  

েেন িরে  াবাে জনয িানচসক প্রস্তুচন চনরে, এেই িরধয চদন িারেক পরে একচট 

অল্পবর ়েসী ভেরে একচট চিচঠ চনর ়ে এে ভহরিে কাে ভথারক। ভসই চিচঠ পাঠ করে েেন 

চকেুেি িি হর ়ে বরস েইে। আবাে ভস চদকভ্রান্ত! 

  

ভহি চেরেরে : 

  

ব্রাদাে েেন, 
  

 আচি িল্লাি, অরনকচদন আে আিাে ভদো পারব না। এই সব ভেরেরেো আে আিাে 

োে োগরে না। চবপ্লরবে নারি আিো কী কেচে  অজা  ুদ্ধ, ঋচষে ,াদ্ধ আে প্রোরন 

ভি  ম্বেরিে িনন সবই বহ্রােরম্ভ ে ুচি ়ো! আিারদে ভকানও সচনযকারেে ভননা ভনই, 

ভকউ কােওরক িারন না, সবাই সবজান্তা! অথাি ভকউই জারন না, কীোরব গুি সচিচন 

গঠন কেরন হ ়ে। অস্ত্র িােনা চবষর ়ে কােও ভকানও জ্ঞান ভনই। অেচবন্দবাবু ভ  

বরেচেরেন, অনযানয োরজয অরনক গুি সচিচন প্রচনচষ্ঠন হর ়ে আরে, নাো চবপ্লরবে জনয 

কনচে, শুধু আিারদে সরে হান ভিোবাে জনয অরপো। কই, এ প যন্ত আে কারুেই ভনা 

ভকানও সা ়ো েব্দ ভনই। এ সব আষারঢ়ে গল্প শুচনর ়ে আিারদে আে কনচদন উরত্তচজন 

করে োেরবন  ভকািরেে কচষ ভ  আেগা হর ়ে  ারে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1403 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নাই আচি একবাে ভেষ ভিিা করে ভদেরন িাই, চনরজ চকেু পাচে চক না। চবরদরে পাচ ়ে 

চদচে। হ ়েরনা োরি  াব, চকংবা আরিচেকা ়ে চকংবা রুে ভদরে। পযাচেস নগেীরন বহ 

ভদরেে গুি সচিচনে আে ়ো আরে বরে ভোনা ভগরে। নারদে কিযপদ্ধচন ভদেব, 

হারনকেরি চেো ভনব। ভবািা বানারনানাও চেরে চনরন হরব। আচি চকেুচদন চবজ্ঞান 

পর ়েচে, আিাে পরে েুব একটা েক্ত হরব না। 

  

চনরজে েেি চনরজই িাোব, এ ভদরেে ধনীরদে কারে চেো কেরন আিাে  ৃিা হ ়ে, 

নাই চনরজে বাচ ়ে-জচি-সম্পচত্ত সব চবচি করে চদর ়েচে। ভিচদনীপুরেে পাটই নুরে 

চদর ়েচে এরকবারে, দাো-পুত্র-পচেবাে, নুচি কাে ভক ভনািাে  সকেরক পাচঠর ়ে চদর ়েচে 

গৃচহিীে চপত্রাের ়ে। োে কথাা, নুচি শুরনে চক না জাচন না, ভিচদনীপুরে চকেুচদন আরগ 

এক িহা চবধ্বংসী ঝ ়ে হর ়ে ভগরে, নারন বহ ভোরকে বহ েচন হর ়েরে। নুচি সাধ করে 

ভ -সব গােপাো োচগর ়েচেরে, নাে অচধকাংেই সিূরে উৎপাচটন। বাচ ়েোচন ভিোিচনে 

অোরব নর ়ে চেে, ভসচট এরকবারে চবধ্বি। নুচি এরস ভদেরে কি পারব। 

  

ভদোন্তরে পাচ ়ে চদচে বরে ভেরবা না পো ়েন কেচে। ভদরেে জনয প্রািটা  েন একবাে 

উৎসগয করে চদর ়েচে, এ প্রারিে আে ভকানও সাধ আহ্লাদ ভনই। চফরে আচি আসবই, 

কনচে হর ়ে আসব, সেস্ত্র হর ়ে আসব। ভ -ইংরেজ োসকো আিাে ভদরেে ধন-সম্পদ 

েুিন করে চনর ়ে  ারে, প্রচন বৎসে দুচেযরেে সৃচি কেরে,  াো োেনী ়েরদে িানরবনে 

প্রািী বরে িরন করে, আিারদে ইরেে চবরুরদ্ধ ভজাে করে বেেে করে চদে, নারদে 

দুিােচটরক অন্তন হনযা না করে আচি িরেও োচন্ত পাব না। আিাে এই েপথা সনয হ ়ে 

চকনা ভদরো। 

  

েেীেটারক সাচের ়ে ভনারো। আিাে অরপো ়ে ভথারকা। 

  

ইচন 

ভনািাে ভহি 

  

পুনি : এই চিচঠ পাঠ কো িাত্র চোঁর ়ে ভফেরব। 
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চিচঠোচন অন্তন চননবাে প ়েে েেন। নােপে কুচি কুচি কেরন কেরন োবে, এেপে 

কী  নাে চন ়েচন এেন নারক ভকান চদরক চনর ়ে  ারব  

  

আবাে ভ ন দুবযে হর ়ে ভগে েেীে। পেপে দু’চদন েেন সেি শুর ়ে কাটাে, আন্নাকােী 

নাে জনয োবাে চনর ়ে আরস, নাে চকেু ভেরন ইরে করে না। বই পর ়ে না, িনটাও ভ ন 

কু ়োোেন্ন। 

  

এক সি ়ে িাচেকা ভস  রে উাঁচক চদর ়ে বেে, কী ভে,  ে ভথারক আে ভবরোস না ভকন  

সব সি ়ে অন্ধকারে েূরনে িনন শুর ়ে থাাচকস। সরন্ধরবো  াকরন এরস ভদচে নুই 

 ুরিাচেস। অসির ়েে  ুি ভিারটও োে ন ়ে। এক কাজ কে, বাইরে ভথারক একবাে  ুরে 

আ ়ে। িাথাা ়ে টাটকা বানাস োগুক। িনটা িাো না হরে ভদরেে কাজ কেচব কী করে  

  

িাচেকা প্রা ়ে ভজাে করেই নারক গৃহ ভথারক চনগযন করে ো ়েে। নাও একা ভ রন ভদরব 

না, ো ়োে গাচ ়েরনও না, চনরজে একটা একর া ়োে গাচ ়েরন িাচপর ়ে চদে নারক। 

  

েেন আে ভকাথাা ়ে  ারব, েহরেে পরথা পরথা চক অচনচদযিোরব ভ াো  া ়ে, োচনকবারদ 

ভস থাািে  ুগান্তে অচফরসে সািরন। ভসোরন আজ চবরকরে আড্ডা জরিচন, বােীন ভনই, 

ের ়েরে শুধু েূরপন দত্ত আে উরপন বা ়েরজ, নাোও প্রফ সংরোধরন বযি। নবু চকেুেি 

বরস েইে েেন। কথাা ়ে কথাা ়ে জানা ভগে, ভহিিন্দ্র সচনযই বাচ ়ে-জচি চবচি করে 

চবরদরে িরে ভগরে, ওোও ভস সংবাদ জারন। 

  

ভহরিে জনয েূচি নারক ভকানও প্রচনশ্রুচন চদরন পারেচন েেন। ভহি এেন ভনই। 

েূচিসূনাও নারক ভের ়ে ভগরে। ভস আে একবােও েেরনে েবে চনরন আরসচন। 

  

পরেে সরন্ধরবো িাচেকা আবাে েেনরক ধেে, চনর ়ে ভগে নাে প্রাইরেট ভিম্বারে। আজও 

ভস েেনরক ভজাে করেই ব্রযাচি োও ়োরব। নাে ধােিা, ব্রযাচি পান না কেরে েেরনে 

এই জ ়েনা, িরনে এই কক্লবয কাটরব না। 
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দু’পাত্তে ভেষ কোে পে িাচেকা নারক ধিক চদর ়ে বেে, েেন, নুই একটা কী ভে, 

এিন অকৃনজ্ঞ িানুরষ হ ়ে  ওই ভ  ন ়েনিচি নারি ভির ়েচট ভনাে সরে ভদো না করেই 

িরে ভগে, নুই নােপে আে নাে ভকানও েবেও চনচে না  এিন প্রাি ঢাো ভসবা করে 

ভগে, ভনারক ভস-ই ভনা বাাঁচির ়ে নুেে। বেরন ভগরে,  াক্তােো ভনা এক সি ়ে আোই 

ভের ়ে চদর ়েচেরেন, ন ়েনিচি, না না েুে বরোি, েূচিসূনা, ভস  রিে সরে ে ়োই 

করেরে। না সরত্ত্বও নুই নারক দুরটা োে কথাাও বেচে না  

  

েেন শুষ্ক িুরে বেে, ভস ভকাথাা ়ে থাারক না আচি জাচন না। 

  

িাচেকা বেে, জাচনস না ভনা আিারক চজরজ্ঞস কচেসচন ভকন  েজ্জা  নাচক ভনাে িনটাই 

অসা ়ে হর ়ে ভগরে। 

  

কাে ি েেন বেে, নই নাে বাচ ়ে চিচনস  

  

িাচেকা বেে, আেবান চিচন। আচি আে  াদু অরনক করি নারক েুাঁ রজ বাে করেচে। 

আচিই নারক এোরন এরনচে। আিােও উচিন নারক ধনযবাদ জানারনা। িে, এেচন  াই 

নাে কারে। 

  

ীষৎ ভনো ়ে িাচেকা উরত্তচজন, বাোন্দা ়ে দাাঁচ ়ের ়ে ভস চিৎকাে করে গাচ ়ে কনচে কোে 

হকুি চদে। 

  

গোে ধারে ভসই বাচ ়েরন ভপৌাঁেরন ভপৌাঁেরন ভবরজ ভগে োন সার ়ে আটটা। বাচ ়েে সািরন 

ভবে িজবুন ভোহাে ভগট নাোবন্ধ, একজন ভনপাচে িােবান বরস আরে, নাে এক হারন 

ভোহা বাাঁধারনা েগু ়ে, ভকািরে ভোজাচে। বাচ ়েে িরধয বাচেকাাঁরদে কেকি ভোনা  ারে। 

  

িােবানচট ভজচদ, ভস নাো েুেরব না, এ সি ়ে ভ -রকানও ভোরকে প্ররবে চনরষধ। চকেুটা 

নকয চবনরকযে পে ভস জানাে ভ  িাচেকাচন বাচ ়েরন ভনই, কেকানারনই ভনই। 
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এে কথাা চবশ্বাস কো  া ়ে না। িাচেকাে িরন আরে, আরগে চদন ভস একচট ব ়েস্কৃা 

িচহোরক ভদরেচেে বাচেকাগুচেে নত্ত্বাবধান কেরন, েূচিসূনা নারক চকেু চকেু চনরদযে 

চদর ়ে চগর ়েচেে। িােবানচটরক ভস বেে, আিো ভেনরে ঢুকরন িাই না, িাচেকাচন ভনই, 

আে ভ  একজন চদচদিচি আরে নারক  ারকা। জরুচে কথাা আরে।  

  

ব ়েস্কৃা িচহোচট এরেন বরট, নবু ভগট ভোো হে না। িাচেকাাঁরদে প্ররশ্নে উত্তরে চনচন 

ভগরটে ওপাে ভথারকই জানারেন, েূচিসূনা দু’চদন আরগ কােী িরে ভগরে। করব চফেরব 

চঠক ভনই। কােীরন ভস ভকাথাা ়ে উঠরব, না চনচন বেরন পােরবন না।  

  

গাচ ়েরন উঠরন উঠরন িাচেকা বেে, োেই হে। ভবনােস অচন স্বাাযকে াান। 

নচেনেকাচে ভ িন টাটকা ভনিনই িিৎকাে স্বাদ। িাোই-োবচ ়ে  ন ইরে োচব, েেীে 

োোপ হরব না। ভসবারে এোহাবারদ ভনাে সরে ভদো হর ়েচেে িরন আরে  ভসোন ভথারক 

কােীরন এরস অরনকচদন চেোি। একটা ভোটোরটা বাচ ়েও চকরনচে। দোশ্বরিধ  ারটে 

প্রা ়ে ওপরেই ভসই বাচ ়ে, োরদ দাাঁ ়োরে গোে দৃেয ভদেরন পাচব। কচবোজ িোই ভকান 

িহাপুরুরষে কথাা বরেচেরেন, একবাে নাাঁে সরেও সাোৎ কেরন পাচেস। আিাে 

বাচ ়েরন দুজন কিযিােী আরে, ভনাে োও ়ো-থাাকাে ভকানও অসুচবরধ হরব না। 

  

েেন ভ ন িাচেকাে পুরোপুচে বেযনা স্বীকাে করেরে। আপচত্ত জানাবাে ভকানও কােিও 

ভনই। কেকানা ়ে ভস শুধু বরস ভথারকই বা কী কেরব   ুগান্তে দরেে ননুন ভকানও 

পচেকল্পনা আরে বরেও িরন হে না। কােীরন ভগরে আে চকেু না ভহাক, দূে ভথারক 

েূচিসূনারক অন্তন ভিারেে ভদোও ভনা ভদো  ারব! 

  

পেচদনই সব বযবাা হর ়ে ভগে। একজন কিযিােী চটচকট ভকরট হাও ়ো ়ে েেনরক ভেরন 

নুরে চদর ়ে আসরব। িাচেকাে ভসচদন একটা িািো আরে, ভস চনরজ ভ রন পােরব না। 

ভেরন  াও ়োে জনয ফে-িূে, চির ়ে গুর ়েে একটা পুাঁটচে ভবাঁরধ ভদও ়ো হে। িাচেকা ভজাে 

করে একরোচট টাকা গুাঁরজ চদে েেরনে পরকরট। েেন ভ  জািাকাপ ়ে পরে আরে, নাও 
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িাচেকাে। অথাি িাচেকাে কারে ভকানও কৃনজ্ঞনাে কথাা জানারন ভগরে ভস প্রিণ্ড েিক 

ভদরব। 

  

 াত্রা কোে আরগ েেন একবাে ওপরেে চসাঁচ ়েে চদরক নাকাে। বসন্তিঞ্জচেে কাে 

ভথারকও চক চবদা ়ে ভনও ়ো উচিন ন ়ে  চকন্তু ভস চনরজ ভথারক একবােও ভদো কেরন আরস 

না, িাচেকাও চকেু বেে না, েেরনে পরে চকেু বোও ভবাধ হ ়ে ভোেন ন ়ে। 

  

নীরি নািরন নািরন ভস িাচেকাে কাাঁধ েুাঁর ়ে বেে, ভনাে কারে আে ভনাে বউর ়েে কারে 

চিেঋিী ের ়ে ভগোি। 

  

িাচেকা নাে চপরঠ িাপ ়ে ভিরে বেে, বাচক আরে, বাচক আরে। এে িরধযই সব ভেষ 

হর ়ে ভগে নাচক  নুই আেও কন কীচনয কেচব, ভক জারন! 

  

দোশ্বরিধ  ারটে কারে িাচেকাে বাচ ়েচট সচনয সুন্দে। ভনিন চকেু ব ়ে ন ়ে, একনো ়ে 

চননচট, ভদানো ়ে দুচট কে, নীরিে নোচট োচনকটা সযাাঁনরসরন অন্ধকাে িরনা হরেও 

ওপরে প্রিুে আরোবানাস। ওপে নোচট িাচেকপরেে বযবহাে ো ়ো নাোবন্ধই থাারক। 

এরকবারে সািরনই গো। 

  

ভবনােরস এই সি ়ে েুব চে ়ে, প্রিুে জচিদাে, োজা-িহাোজো এোরন আরসন। 

অরনরকই একচট করে েরেে বাচ ়ে চনিযাি করে ভেরেরেন। এ েহে ভ িন চবেযান 

নীথাযাান, স্বাাযকে াান চহরসরবও নাি েরটরে। আবাে ভনিচন ফুচনযে াানও বরট। সরন্ধ 

হরেই  ােিচিে বাীচজ পা ়ো গিগি করে। সরন্ধে পে েো গো ়ে অরনক বজো োরস, 

নারন চবোসী পুরুষো সুোে পাত্র হারন চনর ়ে গা এচের ়ে বরস থাারক, ভোনা  া ়ে নূপুে 

চনক্কি। েেন োদ ভথারকও এ দৃেয ভদেরন পা ়ে। 

  

 নই জনসিাগি ভহাক, কােীরন চবরেষ ভকানও িানুষরক েুাঁরজ পাও ়ো েক্ত ন ়ে। 

ভোেরবো চকংবা অপোরহ বচহোগনো ভকানও না ভকানও  ারট আসরবই।  াটগুচে  ুরে 
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ভদেরেই পচেচিন িুে ভিারে প ়েরব। সবরির ়ে ভবচে িানুষ আরস িচিকচিযকা আে 

দোশ্বরিধ  ারট। ভবিীিাধরবে ধ্বজারনও একবাে না একবাে সকরেে ওঠা িাই। 

  

কিযিােী দু’জরনে নাি সংগ্রাি চসং আে চবষু্ণপদ িহাচন্ত। সংগ্রাি চসং িধযব ়েসী, নারিে 

সরে ভিহাোে চিে সািানযই, নাে িিব ়ে জুেচফ দুরটাই শুধু বীেত্ববযঞ্জক, ভস দু’োনা 

 ে চনর ়ে সপচেবারে থাারক। অপেজরনে বাজপ ়ো নােগারেে িনন েেীে, িেুদুচট 

িিে, দু’একচট কথাা শুনরেই ভবাঝা  া ়ে, এ ভোকচটে বুচদ্ধ আরে। কিযিােী চহরসরব 

চবষু্ণপদ জুচন ়েে, ভস-ই েেরনে জনয োন্না করে ভদ ়ে। 

  

চবষু্ণপদ োাঁরধ োেই, চকন্তু আহা য পচেরবেরনে সি ়ে ভস ব ়ে ভবচে কথাা বরে। অরনক 

েবোেবে োরে ভস। চকন্তু অন েবে জানাে উৎসাহ ভনই েেরনে। ভকোকাচহনীে চদরকই 

নাে ভঝাাঁক। ভকান োজা কনগুচে োচন সরে চনর ়ে এরসরে, দুজন ব ়ে িানুরষে বজো ়ে 

পাল্লা চদরন চগর ়ে একটা  ুরব ভগে, োজাারনে এক োজকুিােী ভেরগ ভগরে এক 

িুসেিারনে সরে … এইসব। নাে কাে ভথারকই জানা ভগে, গনবেে কােীরন কংরগ্ররসে 

অচধরবেন বরসচেে, ভস কী এোচহ বযাপাে, ব ়ে ব ়ে ভননাো ঝগ ়ো করেরেন েুব। 

হানাহাচন হ ়ে আে চক! স্বািী চবরবকানরন্দে চেষযা চসিাে চনরবচদনা এরসচেরেন, নারক 

ভদরে চবষু্ণপদ িুগ্ধ, কী সুন্দে বাংো কথাা বরেন, চনচনই ভনা ঝগ ়ো থাািারেন। ভসই 

চসিাে চনরবচদনা এবারেও কােীরন এরসরেন, চবশ্বনারথাে গচেে কারেই থাারকন। 

  

েচগনীে সরে অরনকচদন ভদো হ ়েচন েেরনে। ইদানীং আে ভ াগার াগ েো কোও হন 

না। সাকুযোে ভোর ে আে ়োে সি ়ে েচগনী অরনক বই জুচগর ়েরেন, চবপ্লবী কাজকিয 

শুরু কোে জনয ভগাপরন পোিেয চদর ়েরেন। বনযিারন চনচন ভিটসিযান পচত্রকা ়ে 

ভেোরেচে করেন। কংরগ্ররসে ভননাো  াও ়ো-আসা করে নাাঁে কারে। েেরনে একবাে 

েীি ইো হে েচগনী চনরবচদনারক প্রিাি জাচনর ়ে আসরব, একটু পরেই ভস ইরেটারক 

িাপা চদর ়ে চদে। থাাক বেং, েচগনী  চদ ভকানও দাচ ়েত্ব চদর ়ে ভদন, না পােন কোে 

িনন িরনে অবাা এেন ভনই নাে। দূে ভথারক প্রিাি জানারনাই োে।  
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গোে  াটগুচেরনই েেন সি ়ে কাটা ়ে, পােনপরে েহরেে িরধয  া ়ে না। ভগাধুচে ়োে 

ভিার ়েে কারে অগিয িানুষ ও  ানবাহরনে চের ়ে পথা িো দা ়ে। এরকই ভনা ভবনােস 

টাো ়ে টাো ়ে ে ়েোপ, নাে ওপে ননুন উৎপান হর ়েরে ভিাটে গাচ ়ে, ভসগুচে অনবেন 

ভোঁপু বাজা ়ে আে ভধাাঁ ়ো োর ়ে। কেন কারক িাপা ভদ ়ে চঠক ভনই। ভকানও ভহাি ়ো-রিাি ়ো 

বযচক্ত বা োজা  েন  ান, নাাঁরদে সরে থাারক প্রিুে সারোপাে, নারদে পথা ভের ়ে ভদবাে 

জনয ভসপাইো সাধােি পথািােীরদে  াো নুরে হচঠর ়ে ভদ ়ে।  

  

 াটগুচেরন সাোচদন ধরে অরনক দৃেয বদে হ ়ে। েুব ভোরে িান কেরন আরস 

সাধুসন্নযাসী ও েহরেে াা ়েী অচধবাসীো। একটু ভবো হরে আরস নবাগরনে দে। নারদে 

কাে ভথারক অথায ভদাহন কোে জনয বহ ভোক বযাপৃন। ভকউ ভনে িাচের ়ে দোই িোই 

করে ভদ ়ে, ভকউ িারনে পে কপারে ও বাহরন িন্দন িাো ়ে, ভোট ভোট িচন্দরেে সািরন 

দাাঁচ ়ের ়ে পুরোচহন-পাণ্ডাো পুিয চবচি কোে জনয হাাঁকাহাাঁচক করে। এ ো ়ো ের ়েরে 

চফচেও ়োো ও চেোচে। িানপবয িরে ভবো চননরট-িােরট প যন্ত, নােপে আরসন কথাক 

ঠাকুেো, নাো োিা ়েি-িহাোেরনে কাচহনী ভোনান। বই ভদেরন হ ়ে না, সব নাাঁরদে 

কিা, এবং ভ - ন নাটকী ়েনা আনরন পারেন, নাাঁে কারে নন ভ,ানা জরি। ভকাথাাও 

ভকাথাাও বরস কীনযন গারনে আসে। ভনৌরকা ভ্রিরি  া ়ে অরনক  াত্রী। গোবে ভথারক 

বাোিসীে প্রাসাদিাো  ারটে চসাঁচ ়েগুচেে দৃেয োেী চিত্তহােী। চবোসীরদে বজোও 

অগুচন্ত। দূরে ভদো  া ়ে োিনগে প্রাসারদে আরো।  

  

েূচিসূনারক েেন প্রথাি ভদেরন ভপে এক সকােরবো! ভস বরসচেে িচিকচিযকা ারটে 

চসাঁচ ়েরন, পারেে শ্মোরন চিনা জ্বেরে, ভস ভির ়েচেে ভস চদরক। স্ত্রী-পুরুরষে িারনে জনয 

পৃথাক  াট ভনই। এোরন আব্রু েোে জনয ভকউ বযি ন ়ে। এক জা ়েগা ়ে ভবে কর ়েকজন 

েিিী অবগাহন কেচেে, নারদে িধয ভথারক চননজন এক সি ়ে ওপরে উরঠ এে।  ারদে 

কাোকাচে বাচ ়ে, নাো বাচ ়েরন চগর ়েই কাপ ়ে োর ়ে, ভকউ ভকউ চসক্ত বরস্ত্রই পুরজা চদরন 

 া ়ে। 
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ভসই চননজরনে চদরক একবাে নাচকর ়েই েেরনে বুক ধ ়োস ধ ়োস কেরন োগে। ওরদে 

িরধয। ভ জন  ুবনী, ভস েূচিসূনা ন ়ে  চনচিন েূচিসূনা। চেরজ োচ ়ে েেীরে ভেরে 

আরে, এই অবাা ়ে নােীরদে চদরক ভির ়ে থাাকা অরোেন, নাই েেন সরে সরে ভিাে 

চফচের ়ে চনর ়েরে। এেন চক ভস েূচিসুনারক  াকরব  এেন কথাা বেরে  চদ চনেযজ্জনা 

িভন হ ়ে  না, উচিন ন ়ে। 

  

ভসই চনন েিিী এচদরকই আসরে। েেন  চদ িুে চফচের ়ে থাারক, কথাা না বরে, না হরে 

চক েূচিসূনা িরন কেরব ভ  ভস ইরে করে েূচিসূনারক চিনরন িাইরে না  ভস অপিাচনন 

ভবাধ কেরব  এই ভদাটানাে িরধয কর ়েক িুহূনয ভথারকই েন িনচাে করে ভফেে। ভস 

দ্রুন উরঠ পর ়ে িরে ভগে ওপরেে চদরক। একটা  চটবাচটে ভদাকারনে িরধয ঢুরক পর ়ে 

গা-আ ়োে চদে। নবু নাে বুরকে স্পন্দন থাারি না। েূচিসূনা চক নারক ভদেরন ভপর ়েরে  

 চদ ভদরে থাারক, নরব চনি ়েই োবরব, েেন ভকন পো ়েন কেে  

  

োচনকবারদ েেন বুঝরন পােে, নাে চসদ্ধারন্ত েুে হর ়েরে। গোে  ারট চসক্ত বসনা 

নােীরদে সরে অরনরকই কথাা বরে। এোরন চবধবা স্ত্রীরোকরদে সংেযা অগিয, নাো ভ  

বর ়েরসেই ভহাক, সা ়ো-রসচিজ চকেু পরে না, চেরজ োচ ়েরন নারদে েেীরেে সবকচট 

ভেো ফুরট ওরঠ, নবু নারদে হা ়ো বরে চকেু ভনই, ভসই অবাারনই নাো ভদাকারন দাাঁচ ়ের ়ে 

দে-দাি করে। ভকউ না চনর ়ে িাথাা  ািা ়ে না। পচেচিনা নােীে সরে ভনা কথাা বোই 

 া ়ে, েেন ভকন েজ্জা ভপে  

  

েূচিসূনা অপিাচনন ভবাধ কেরন পারে ভেরব সাো চদন চবিষয হর ়ে েইে েেন।  

  

পেচদন চবরকরেই ভস আবাে ভদেরন ভপে েূচিসূনারক। এবারে দোশ্বরিধ  ারট এক 

কথাক ঠাকুরেে ভ,ানারদে িরধয। কথাক ঠাকুেচটে কিস্বে ভবে ভজাোরো, প্রা ়ে ভদ ়েরো-

দুরোজন ভ,ানারক চনচন িন্ত্রিুগ্ধ করে ভেরেরেন। এোরন নােী ও পুরুষো পৃথাক োরব 

বরস। েূচিসূনা বরস আরে অরনক স্ত্রীরোরকে িাঝোরন। নাে দৃচি আকষযি কো েক্ত। 

েেন অরপো কেরন োগে। 
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আসে  েন োেে, নেন ভবে অন্ধকাে হর ়ে এরসরে। োবি সন্নযাসী ভবরে এরসরে 

সীনাহেি কেরন, ইচনর ়ে চবচনর ়ে ভস চেো িাইরে, চকন্তু েক্ষ্মরিে গচণ্ড ভস ভপরুরব না। 

সীনাও আসরব না গচণ্ডে বাইরে। সন্নযাসীরক চেো না চদর ়ে চফচের ়ে চদরে কনোচন পাপ 

হ ়ে না সচবিারে বরে ভগে োবি, ভেষ প যন্ত দুবযে হর ়ে চগর ়ে সীনা এক পা এক পা 

করে এচগর ়ে আসরে গচণ্ড ভেোে চদরক। এই প যন্ত বরেই ভথারি চগর ়ে কথাক ঠাকুে 

হানরজা ়ে করে বেরেন, বাবাসকে, িাঠাকরুিো, অদয এোরনই সিাপন কচে, আবাে 

কাে হরব। অধিরক অনুিচন চদন, বাচকটা আগািীকাে ভোনাব।  

  

কথাক ঠাকুেচট োেই নাটক জারনন, সব ভ,ানারক কাে আবাে আসরনই হরব। সকরে 

উরঠ দাাঁচ ়ের ়ে একচট-দুচট প ়েসা চদে ভপনরেে থাাো ়ে। েেন নেনও েূচিসূনারক 

 াকরন পােে না। কােি ভস আে িােজন চবচেন্ন ব ়েসী িচহোে সরে কথাা বেরন বেরন 

এচগর ়ে  ারে। আবাে োরজযে েজ্জা ভপর ়ে বসে েেনরক। গনকাে সকারে ভস ভকন 

েূচিসূনাে সরে কথাা বরেচন, ভসটা নারক বুচঝর ়ে বেরন হরব, চকন্তু অনযরদে সািরন ভস 

পােরব না। 

  

োচনকদূে চগর ়ে অনয িচহোো চনি ়েই ভ - াে বাচ ়েে চদরক িরে  ারব, েেন একটু 

দূরে ভথারক ওরদে চপেু চনে। ওো আপন িরন গল্প কেরন কেরন িরেরে বাোচেরটাোে 

চদরক। অনযরদে চবদা ়ে ভনবাে নাি ভনই। ভস বুঝরন পােরে ভ  এোরন  চদ িাচেকা 

থাাকন, না হরে এক ধিক চদর ়ে বেন, িুচপ ,  া, ভদৌর ়ে  া, েূচিসূনাে সািরন চগর ়ে 

দাাঁ ়ো, না হরেই অনয ভির ়েরোকগুরো হরট  ারব। চকন্তু েেন চকেুরনই সরিাি কাটারন 

পােরে না। 

  

পাোপাচে দুচট বাচ ়েে একচটে দেজা চদর ়ে চননজন েিিী ঢুরক ভগে, অনযচটরন 

েূচিসূনাে সরে একজন। আজ আে েেরনে ননটা অপোধ ভবাধ হে না। েূচিসূনাে 

বাচ ়ে ভনা ভিনা হর ়ে ভগে। এে পে একচদন এরস অনা ়োরস ভদো কো  ারব। আজ োন 

হর ়ে ভগরে। চকংবা কাে চবরকরে েূচিসূনা ওই কথাক ঠাকুরেে কারে  ারবই, নেন জ ়েনা 

কাচটর ়ে েেন চনচিন ওে সরে কথাা বেরব। 
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পেচদন সকারে চবষু্ণপদ নারক েুচি ও কুির ়োে েক্কা োও ়োরন োও ়োরন বেে, কােীে 

ধারে কারে কন দেযনী ়ে াান আরে, আপচন চকেু ভদেরবন না  বাবু  চদ বরেন, আচি 

সরে চনর ়ে ভ রন পাচে। আচি অরনরকে গাইর ে কাজ করেচে। চহচট্রের, চজওগ্রাচফ সব 

জাচন। 

  

এই বাকযবাগীে ভোকচটে সরে েেরনে ভ্রিি কোে চবন্দুিাত্র ইরে ভনই, নরব সােনাথা 

জা ়েগাচট ভদরে আসা ভ রন পারে। ভস একাই  ারব, ভবচে দূে ন ়ে। চবরকরে কথাকনা 

শুরুে আরগই চফরে আসরব। 

  

েেন একটা এক্কা গাচ ়ে ো ়ো চনে। ব ়ে ব ়ে টাো গাচ ়েগুরো একসরে অরনক  াত্রী চনর ়ে 

 ারে, না ভদরে েেরনে িরন প ়েে নাে ভগৌহাচট ভথারক চেেং  াত্রাে কথাা। বযািচফে 

ফুোরেে ভপেরন কনই ভোটােুচট কেরন হর ়েচেে, নাে িুরেে  গাও স্পেয কো ভগে না, 

িাঝোন ভথারক েেন প্রা ়ে িেরন বরসচেে। ওই োরব প্রাি চদরে নাে প্রািদান বৃথাা হন। 

িারপকে োইো সারহবরদে ভিরে নােপে িরেরে। 

  

সােনারথা প্রিুে ভোাঁ ়োেুাঁচ ়েে কাজ িেরে। এক একটা চঢচবে নো ভথারক পাও ়ো  ারে 

ননুন ননুন সঙ্ঘাোি। আজ েুব ি ়ো ভোদ, ভোোে টুচপ িাথাা ়ে চদর ়ে কর ়েকজন সারহব 

নদােচক কেরে েনন কার যে। দেযনাথাযী এরসরে অরনক, নারদে িরধয নােীে সংেযা েুবই 

কি, চেশুো ের ়েরে, নাো ভোটােুচট কেরে িনুযচদরক। 

  

েেন অনযরদে সংস্পেয এচ ়ের ়ে চকেুেি  ুরে  ুরে ভদেে। এেনও ভবচে হাাঁটরে বা 

অরনক চসাঁচ ়ে োেরে নাে ক্লান্ত োরগ। িূে েূপচট ভথারক অরনকোচন দূরে ভস একটা 

ঝাাঁক ়ো চপপুে গারেে নো ়ে বরস চব,াি চনরন োগে। 

  

এই াারন ভগৌনি বুদ্ধ নাাঁে বািী প্রিাে করেচেরেন। চনচন চঠক ভকাথাা ়ে বসরনন  েেন 

কল্পনা কোে ভিিা কেে। হ ়েরনা এেকিই একচট বৃেনরে পাথারেে ভবচদরন বরস 

থাাকরনন বুদ্ধ। নাাঁরক চ রে থাাকন চেষযিণ্ডেী! বুরদ্ধে কথাা োবরেই েেরনে েুব চবমিত ়ে 
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োরগ এই জনয ভ , কনকাে আরগে কথাা, প্রা ়ে আ ়োই হাজাে বেে, নেনও সরিচটস 

আরসনচন, চ শু আরসনচন, িানব সেযনাে োে করে চবকাে হ ়েচন। ভসই কারেও ভগৌনি 

বুদ্ধ এন সূক্ষ্ম দেযরনে অচধকােী হরেন কী করে  কী করে চিন্তা কেরেন এিন এক 

ধরিযে কথাা,  ারন ীশ্বরেে াান ভনই  নেনও এই োেরন ভকানও চবরদচে আিিি 

হ ়েচন, হ ়েরনা োচন্ত চেে, সিৃচদ্ধ চেে, নাই জ্ঞারনে িিযা অন উন্নন হর ়েচেে। 

  

োবরন োবরন এক সি ়ে  ুরি িেু ভটরন এে নাে। গারেে নো ়ে অরনকোচন ো ়ো, 

বানাস বইরে,  ুিচট ভবে গাঢ়েই হে। িারঝ এক পেো বৃচি হর ়ে ভগে, নারনও নাে  ুি 

োেে না। গােচটে  ন পানাে োউচনে জনয নাে গার ়ে ভবচে বৃচি পর ়েচন, নবু চকেু োাঁট 

ভনা ভেরগরে নাও ভস ভটে পা ়েচন। গন োরন অরনকেি ভস েূচিসূনাে কথাাই ভেরবরে, 

োে  ুি হ ়েচন, নাে িাথাা ়ে অরনক  ুি জরি চেে। সকে 

  

েেন  েন ভজরগ উঠে, নেন চবরকে হর ়ে সূ য ঢরে পর ়েরে। অন্ধকাে নািরন আে 

ভবচে ভদচে ভনই। িনুযচদক এরকবারে শুনোন। দেযনাথাযীো ভকউ ভনই, ,চিকোও ভনই। 

বৃচিে সির ়ে সকরে চনি ়েই িরে ভগরে। সািরনে োিা ়ে এরস েেন আেও চবচমিতন 

হে। এোরন কর ়েকচট ভদাকানপাট ও একচট োরনে ভহারটে চেে, সব বন্ধ। দেযনাথাযীো 

িরে ভগরে আে ভকউ থাারক না। টাো বা এক্কাও ভনই। েেন এেন চফেরব কী করে  সব 

চক িন্ত্র বরে উরপ ভগে  

  

দুপুরে চকেু ো ়েচন, ভস উদরে  রথাি েুধা ভটে পারে। নাে ভির ়েও নাে িন োোপ 

োগরে এই জনয ভ  কথাকনাে আসরে ভস ভপৌাঁেরন পােরব না। আজও েূচিসূনাে সরে 

কথাা হরব না। 

  

চবষণ্ণোরব ভস হাাঁটরন শুরু কেে। এই েেীে চনর ়ে আট-দে িাইে পথা নাে পরে হাাঁটা 

সম্ভব ন ়ে।  চদ পরথা ভকানও গাচ ়ে পাও ়ো  া ়ে। এ চদরক জনবসচন ভনই, পথা অচন 

চনজযন। চবরকরেে আরো ম্লান হর ়ে আসরে আরি আরি।  
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েেন  ন এরগারে, ভকানও গাচ ়ে-র া ়োে চিেও ভদেরন পারে না। না হরে এই পরথাে 

ধারেই আজ োন কাটারন হরব। এই ভেরব  েনই ভস এক াারন বসাে উপিি কেে, 

নেনই শুনরন ভপে একটা েব্দ। টাো বা এক্কা ন ়ে, ভিাটে গাচ ়ে। ধুরো উচ ়ের ়ে আসরে। 

ভিাটে গাচ ়ে িারনই ধনী বযচক্তরদে বযাপাে, ভস গাচ ়ে চনি ়েই েেনরক ভনরব না। না 

ো ়ো গাচ ়েটা আসরে কােীে চদক ভথারক। 

  

গাচ ়েটা কাোকাচে আসরনই েেন োিাে একধাে ভ াঁরষ দাাঁচ ়ের ়ে প ়েে। গাচ ়েটা আসরে 

পরথাে বাি চদক ধরে, েেন দাাঁচ ়ের ়েরে  ান চদরক, নবু গাচ ়েটা ভ ন হঠাৎ নাে চদরক 

িুে করে েুরট আসরন োগে। সচনযই নাই। গাচ ়েটা নারক িাপা ভদরব নাচক  

  

েেন ভদৌর ়ে িরে ভগে োিাে চবপেীন চদরক। সরে সরে গাচ ়েটাও ভসচদরক  ুরে এে। 

ইরে করে নারক িাপা চদরন িাইরে। আবাে িৃনুয ভধর ়ে আসরে নাে চদরক  ভকন  ভক 

আরে এই গাচ ়েরন  এ চক ভকানও ভকৌনুকপ্রবি িানুরষে চনষ্ঠুে ভেো  এই জনেূনয পরথা 

েেনরক গাচ ়ে িাপা চদর ়ে হনযা করে ভগরে ভকউ চকেু ভটেও পারব না। চকন্তু ভকন  েেন 

ভনা কারুে কারে ভকানও অপোধ করেচন। 

  

োিাে দু’পারে পাথুারে চটো, না ভবর ়ে ওঠাে সি ়ে ভনই। গাচ ়েটা িানারেে িনন এচদক 

ওচদক কেরন কেরন ভনর ়ে আসরে নারক, েেন প্রািের ়ে েুটে, নাে পার ়ে ভবচে ভজাে 

ভনই, ভজারে ভস েুটরন পােরব না ভবচেেি। এক জা ়েগা ়ে পাথারেে একটু ফাাঁক, ভসোরন 

একটা জোে ়ে, েেন নাে িরধয োফ চদর ়ে প ়েে। গাচ ়েটা এাঁরক ভবাঁরক এরগারে 

সািরনে চদরক, ভক ভ ন ভেনে ভথারক চিৎকাে করে কী বেরে। একটু পরেই গাচ ়েটা 

একটা ব ়ে পাথারেে িাাঁইর ়ে প্রিণ্ড ধাক্কা ভিরে এক চদরক কান হর ়ে ভগে। 

  

েেন একটা দী যশ্বাস ভফরে োবে, এবারেও ভবাঁরি ভগোি না হরে  এক সি ়ে গাচ ়েটা 

েুব কারে এরস চগর ়েচেে, ভদৌ ়েরন ভদৌ ়েরন একবাে চপেু চফরে ভদরেচেে, গাচ ়েে 

সািরনটা ভ ন একটা চহংর োেরসে িুরেে িনন, দু পারে দুচট জ্বেন্ত ভিাে, আে কর ়েক 

িুহূরনযে িরধয নারক গ্রাস কেরব! েূচিসূনাে সরে আে ভদো হরব না। 
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আরি আরি েেন ভসই পানােো পুকুেচট ভথারক উরঠ এে। েেীে এেনও থােথাে করে 

কাাঁপরে। নারক চনর ়ে িৃনুযে এ কী ভেরেরেো! 

  

ে োরনক গজ দূরে গাচ ়েটা কান হর ়ে আরে, ভকৌনূহেী হর ়ে েেন গুচটগুচট ভসচদরক 

এচগর ়ে ভগে। ভেনে ভথারক কাে ভ ন েীি কানে স্বে ভোনা  ারে। িৃনুযপথা াত্রীে 

কান্নাে িনন। নারক িােরন এরস ভকউ চনরজই চনহন হে  েেন ভদেরন িা ়ে ভসই 

অজ্ঞান আননা ়েীে িুে। 

  

কারে এরস ভদেে, গাচ ়েে িােক ো ়োও আে একজন ের ়েরে পারে। ভসই পারেে 

ভোকচট ভকানও সা ়ো েব্দ কেরে না, গাচ ়েে িােকচট ভগাোরে, নাে েেীে েক্তাক্ত। 

দু’জরনেই সম্রান্ত বযচক্তরদে িনন ভপাোক। নাে িরধয িােকচটরকই ভবচে 

পদি যাদাসম্পন্ন িরন হ ়ে, নাে গো ়ে চনন ে ়ো োাঁচট িুরক্তাে িাো ম্লান আরোরনও 

ভবাঝা  া ়ে। চি ়োচেং-এে ওপে োো হান দুচটরন অরনকগুচে আংচট। 

  

ভকানওেকরি দেজাটা েুরে েেন প্রথারি পারেে ভোকচটরক নুরে এরন পরথাে ওপে 

শুইর ়ে চদে। এে েেীরে ভকানও আ ারনে চিে ভনই, চনশ্বাস প ়েরে, িরন হ ়ে জ্ঞান 

হাচের ়েরে। িােকচটরক বাে কো েক্ত হে, নাে বুরক ভজাে আ ান ভেরগরে, সাো বুক 

েরক্ত িাোিাচে, নাক চদর ়েও েক্ত প ়েরে। েেন নারক পাাঁজা ভকাো করে নুরে আনে, 

নােপে শুইর ়ে ভদবাে আরগ, নাে িুরেে চদরক নাচকর ়ে, েেন অন ়ে হর ়ে ভগে। এ কাে 

িুে  ভকানও েুে ভনই, এ ভনা চত্রপুোে িহাোজ োধাচকরোে িাচিকয! েরক্তে সম্পরকয 

নাে োই। 

  

োধাচকরোে গাচ ়ে িাপা চদর ়ে নারক হনযা কেরন ভির ়েচেে  ভকন  চত্রপুো োরজযে সরে 

অন্তন কুচ ়ে বেে েেরনে ভকানও সম্পকয ভনই। এে িরধয ভসোরজযে ভকউ নারক ভদরেচন, 

ভস চত্রপুোে ভকানও েচন করেচন, নবু ভকন এনগুচে বেে ধরে োধা চকরোে নাে ওপে 

জানরিাধ পুরষ ভেরেরে  কী ভসই েহসয! 
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হঠাৎ েেরনে েেীেটা ভ ন জ্বরে উঠে। এেুচন োধাচকরোরেে গো চটরপ ভস েুন করে 

প্রচনরোধ চনরন পারে। পারেে ভোকটাে িাথাা ়ে একটা পাথাে চদর ়ে োিা িােরে আে 

জ্ঞান চফরে পারব না। সব ভেষ হর ়ে  াক! চবনা ভদারষ ওো নারক হনযা কেরন ভির ়েরে। 

ওরদে জনযই নাে সাোটা জীবন চব ়েচম্বন, বােবাে ভস ভদেরন পা ়ে িৃনুযে উদযন থাাবা। 

এবাে ভস ভকন  ুরে দাাঁ ়োরব না  ভস ভকন প্রচনরোধ ভনরব না  

  

ভকানও িৃনুযপথা াত্রীরক েুন কোে িরনাবৃচত্ত চনর ়ে েেন জন্মা ়েচন। চেো-দীো ়ে 

পচেশ্রুন হর ়েরে ভস, োজকী ়ে চনষ্ঠুেনা নাে ভনই। প্রচনরোরধে কথাা একবাে িরন আরস 

িাত্র, না আরস বুক েো অচেিান ভথারক। োধাচকরোেরক  ারসে ওপে শুইর ়ে চদর ়ে েেন 

েুরট চগর ়ে পুকুে ভথারক আাঁজো েরে জে চনর ়ে এে। 

  

পারেে ভোকচট এে িরধয জ্ঞান চফরে ভপর ়ে উরঠ বরসরে। নাে চবিূঢ়ে অবাা এেনও 

কারটচন। এবাে েেন/ওরকও চিনরন পােে। িচহি ঠাকুে, ভস আরগে োজা, েেরনে 

চপনাে ভদহেেী ও চবরেষ অনুগন অনুিে চেে। এই িচহি চনি ়েই সব জারন। 

  

িচহি িাথাা ঝাাঁকারন ঝাাঁকারন বেে, কী হে  কী হর ়েরে  অযাকচসর ন্ট। িহাোজ 

ভকাথাা ়ে, িহাোজ ভনই  

  

েেন অেুচে চনরদযে করে বেে, ওই ভ ! ভবাঁরি আরেন এেনও। 

  

িচহি আনযনাদ করে বরে উঠে, কী সবযনাে। আচি কন করে বােি করেচেোি, এেন 

কী হরব  িহাোজারক কী করে চনর ়ে  াব  

  

নােপে েেরনে হান জচ ়ের ়ে ধরে বেে, ও িোই, আিারদে বাাঁিান। ইচন ভক জারনন, 

ভ -রস ভোক নন, চত্রপুোে িহাোজ, এে প্রাি বাাঁিারনই হরব।  
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েেন োধাচকরোরেে েক্ত ঢাকা ভিােদুচট ধুইর ়ে চদরন চদরন বেে, এাঁরক আরগই চিনরন 

ভপরেচে। চকন্তু একটা কথাা বেুন ভনা, আপনাো আিারক িােরন ভির ়ে চেরেন ভকন  

আিারক চক আপনাো ভিরনন  

  

িচহি বেে, িােরন ভির ়েচেেুি  না, না! ও হাাঁ, হযাাঁ, আপচন আে একটু হরে িাপা 

প ়েরনন, চঠকই, িহাোজ ননুন গাচ ়ে িাোরনা চেেরেন, সািোরন পারেনচন, চকংবা 

ভকানও  রন্ত্রে গেদ হর ়েরে, উচন গাচ ়েটা থাািারন পােচেরেন না। আপনারক িােরন 

িাইব ভকন  ভকউ চক শুধু শুধু ভকানও িানুষরক িােরন িা ়ে  আপনারক ভনা চিচনই না। 

এে আরগও একটা গারে ধাক্কা ভেরগচেে… 

  

েেন বেে, ওাঁরক এেুচন চনর ়ে  াবাে বযবাা কেরন হরব,  াক্তাে ভদোরন হরব, চকন্তু 

ভনরবন কীরস। 

  

িচহি বেে, আপচন োই দ ়ো করে একটা বযবাা করুন। আিাে এেনও িাথাা চঝিচঝি 

কেরে, উরঠ দাাঁ ়োরন পােচে না। 

  

েেন বেে, এেন গাচ ়ে ভকাথাা ়ে পাই।  ন না ়োনাচ ়ে চিচকৎসাে বযবাা কো  া ়ে … 

এন েক্ত ভবচের ়েরে। 

  

োধাচকরোরেে ভগাোচন ভথারি ভগরে, নারন আেও ে ়ে হ ়ে। 

  

িচহি িাথাা িাপ ়োরন িাপ ়োরন বেে, এন করে চনরষধ করেচেোি, চকেুরনই শুনরেন 

না। ভগাাঁ ়োরেে িনন ভজদ করে গাচ ়ে চনর ়ে ভবচের ়ে এরেন। চনরজ গাচ ়ে িাোরবন, োে 

করে ভেরেনচন। আপচন িহাোজারক ভিরনন বেরেন, আরগ ভদো হর ়েরে বুচঝ  

  

েেন বেে, না, ভস োরব ন ়ে। োজা-িহাোজরদে ভোরক ভ িন দূে ভথারক ভদরে, ভসই 

েকি।  
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েেন আে একবাে এক আাঁজো জে এরন োধাচকরোরেে িুরে ভঢরে চদে। নারন চকেু 

ফে হে। এেনও প্রাি আরে, েেীেটা িৃগী ভোগীে িনন িারঝ িারঝ ভজারে ভকাঁরপ 

উঠরে। 

  

েেন িচহিরক বেে, আপচন না হরে িহাোরজে কারে বসুন। আচি ভদচে  চদ ভকানও 

গাচ ়ে ভজাগা ়ে কো  া ়ে। 

  

ভসৌোগযবেন োচনকদূে এচগর ়ে একটা টাো পাও ়ো ভগে। পরথাে বাাঁরক টাোটা একটা 

গচেপরথা ঢুরক প ়েরন  াচেে, েেন েুরট চগর ়ে টাোও ়োোে হান ভিরপ ধেে। ভস টাো ়ে 

একজন  াত্রী আরে, নাে কারে কাকুচন চিনচন করে োচজ কচের ়ে টাোচটে িুে ভফোরনা 

হে।  

  

আরগে  াত্রীচট বসে সািরন, িহাোজারক শুইর ়ে ভদও ়ো হে ভপেরনে িােপত্র োোে 

জা ়েগা ়ে, দু পারে বসে িচহি আে েেন। িচহি টাোও ়োোরক বেে,  ন টাকা োরগ 

ভদব, নুচি োই েুব জেচদ আিারদে ভবনােস ভপাাঁরে দাও।  

  

েেরনে হান জচ ়ের ়ে ধরে ভস আবাে বেে, েগবান আপনারক পাচঠর ়েরেন। আপচন না 

থাাকরে কী ভ  হন, আিো ভকউই বাাঁিনাি না। িহাের ়েে নািচট জানরন পাচে কী! 

  

েেন বেে, এরকই বরে ভবাধ হ ়ে চন ়েচন। আিাে নাি শুরন আে কী কেরবন। বেরন 

ভগরে চিরথায নাি বেরন হরব। 

  

িচহি িিচকন হর ়ে এক দৃচিরন েেরনে িুরেে চদরক ভির ়ে েইে। আত্মগন োরব বেে, 

ভিনা ভিনা োরগ ভ ন, িুরেে আদরে চিে আরে, আপচন চক চত্রপুোে ভোক  

  

েেন বেে, িচহিদাদা, আচি েেন। িরন আরে চক আিাে কথাা  

  

ভ্রূকুচিন করে িচহি বেে, েেন  িারন, ভকান েেন  
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নােপেই উচ্ছ্বচসন োরব নারক জচ ়ের ়ে ধরে বেে, নুচি ভসই েেন  এনচদরন ভনািাে 

সন্ধান ভপোি, নাও, এইোরব, এই সির ়ে  ভনািাে কথাা প্রা ়েই আিো বচে। ভসইজনযই 

িরন হচেে, পেরোকগন িহাোরজে সরে িুরেে চকেুটা চিে আরে। নুচিও ভনা 

োজকুিাে! 

  

েেন বেে, না, আচি োজকুিাে নই। আচি কােু ়োে সন্তান। আিাে ভকানও বংে পচেি ়ে 

ভনই! 

  

িচহি বেে, নাও চক হ ়ে  চপনাে পচেির ়েই সন্তারনে পচেি ়ে। স্বগযন-িহাোজ বীেিন্দ্র 

িাচিরকযে েক্ত বইরে ভনািাে েেীরে। আগেনো ়ে এেনও সবাই জারন, েেন নারি 

একজন োজকুিাে চনরুরিে হর ়ে ভগরে। আি য না, কী আি য! োইর ়েে হারন োইর ়েে 

প্রাি েো ভপে। 

  

েেন ীষৎ ভেরষে সরে বেে, একটু এচদক হরে ভসই োইর ়েে হারন এই োইর ়েে 

প্রািটাও ভ রন পােন! ভবাঁরি ভগচে শুধু এই জনয ভ  আিাে কপারে এেনও িৃনুয ভেো 

ভনই। িহাোজ চক আেও কােওরক িাপা চদর ়েরেন নাচক  

  

িচহি বেে, টাকটুক ভেরগরে কর ়েক জা ়েগা ়ে, চকন্তু িানুষ িরেচন।  ন্ত্রপাচনে বযাপাে, 

কেন কী হ ়ে বো ভনা  া ়ে না। চনি ়েই হঠাৎ ভব্রকটা চবগর ়েরে। হে চক জারনা, আিারদে 

ভ -োইোে, কাে োন ভথারক নাে ধুি জ্বে। চবরকরে িহাোরজে েে িাপে গাচ ়ে চনর ়ে 

হাও ়ো ভেরন ভবরুরবন, নাই চনরজই িাোরন োগরেন। োজাোজ ়োো িানুরষে ওপে 

হকুি িাোরন পারেন, চকন্তু  ন্ত্র চক হকুি িারন  েেন, শুধু ভনািাে প্রাি ভকন, আিাে 

প্রািটাও ভনা ভ রন বরসচেে! আচি অনবেন দুগযানাি জরপচে। িা চত্রপুরেশ্বেী আিা ়ে 

বাাঁচির ়েরেন। এেন িহাোজরক  চদ … 

  

দুজরনই সংজ্ঞাহীন োধাচকরোরেে চদরক নাকাে স োজারদে কন গাচ ়ে-র া ়ো থাারক, 

কন হকুরিে িাকে থাারক, কুসুি-রকািে, দুগ্ধরফনচনে ে যা ়ে ভোও ়ো অরেযস, ভস 

েকি একজন োজা এেন পর ়ে আরে টাকাে ভপেরন ভবও ়োচেে োরেে িনন, গনযবহে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ী  গলগাপাধ্যায় । প্রথম আল া । উপন্যাস 

 1420 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োিা ়ে টাোটা িারঝ িারঝ োচফর ়ে উঠরে, নারনও োজাে েেীরে ভকানও স্পন্দন ভনই, 

শুধু নাক চদর ়ে এেনও েক্ত গ ়োরে। 

  

িচহি ফুাঁচপর ়ে ভকাঁরদ উঠে এনেি বারদ। 

  

এই অবাারনও েেরনে িরন প ়েে, আজ আে কথাক ঠাকুরেে আসরে ভপৌাঁেরনা  ারব 

না। ভদো হরব না েূচিসূনাে সরে। 

  

োজবাচ ়েরন ভপৌাঁেরনাে পে দারুি েোেরগাে পর ়ে ভগে। বাচ ়েরন অরনক ভোক, 

সকরেই িহাোরজে জনয উচি হয চেে, ভসই িহাোজ চফরে এরেন িুিূষয অবাা ়ে। 
  

োধাচকরোে িাচিকয এিচনরন ধীে চাে িানুষ, কেনও ভকানও ভেোধুরোরনও উৎসাহ 

ভদোনচন, শুধু ইদানীং এই ভিাটে গাচ ়ে চনর ়ে চেশুে িনন ভিরন উরঠচেরেন। এ ভেো 

নাাঁে িানা ়ে না, নাই এিন চনিযি পচেিচন। 

  

ধোধচে করে োধাচকরোেরক ভদানোে একচট করে শুইর ়ে ভদও ়ো হে। েহরেে 

েযাননািা দুজন চিচকৎসকরক চনর ়ে আসা হে প্রা ়ে ভজাে করেই। িহাোরজে  া অবাা 

নারন আজ োনটাও কাটরব চক না বো  া ়ে না। বুরকে ভবে কর ়েকটা  পাাঁজো ে হয 

হর ়েরে। 

  

কােীরন োে হাসপানাে ভনই, একচটই আরে সেকাচে দাাঁনবয চিচকৎসাে ়ে। ধনী 

বযচক্তরদে চনরজরদে বাচ ়েরনই চিচকৎসা হ ়ে। নবু চিচকৎসক দু’জরনে অচেিন, 

হাসপানারে অপারেেরনে বযবাা আরে, ভসোরনই চনর ়ে ভগরে োে হ ়ে। িহাোরজে 

চে ়েরেে কারে দণ্ডা ়েিান োজপুরোচহন নারন ভ াে আপচত্ত জানারেন। স্বাধীন চত্রপুো 

োরজযে িহাোজারক সাধােি িানুরষে বযবহ্রা য ভকানও চিচকৎসাের ়ে চনর ়ে  াবাে প্রশ্নই 

ওরঠ না। নাাঁে আেও অরনক বেে আ ়েু আরে, চনচন এোরনই সুা হর ়ে উঠরবন। 

অন্তুঃপুরেে িচহোরদেও ভসই অচেিন। 
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িচহি চকেুরনই েেনরক ভ রন চদে না। েেরনে ভপাোকও সমূ্পিয েক্তাক্ত, এই অবাা ়ে 

ভস  ারব কী করে  নারক ভজাে করে িারনে  রে পাচঠর ়ে এক প্রা ভপাোক ভদও ়ো হে। 

নােপরেও িচহি নারক বচসর ়ে োেে িহাোরজে ে যাে পারে।  

  

োধাচকরোরেে জ্ঞান ভফরেচন। নাাঁে সবযাে ধুইর ়ে িুচের ়ে, ওষুধ প্রর ়োগ করে, বযারিজ 

বাাঁধরন বাাঁধরন ভপচের ়ে ভগে িধযোন। েেরনে ওপরেও কি ধকে  া ়েচন, ভস চনরজও 

ভ  সমূ্পিয সুা ন ়ে, না ভনা ভকউ জারন না এোরন। ভদৌর ়োরদৌচ ়ে কোে ফরে নাে ভপরটে 

েনাারনে ভসোইর ়ে একটু একটু বযথাা শুরু হর ়েরে। না ো ়ো, নাে  ুি।  ুরি ভটরন 

আসরে নাে ভিাে, িুরে পর ়েরে কর ়েকবাে। এ বাচ ়েরন সবাই এেনও ভজরগ আরে, এে 

িরধয নাে  ুচির ়ে প ়োে প্রশ্নই ওরঠ না। 

  

এক সি ়ে ভস িচহরিে হান ধরে অনুন ়ে করে বেে, আচি এেন বাচ ়ে  াই। আবাে 

প্রর ়োজন হরে অবেযই আসব। 

  

িচহি োচজ হে বরট, চকন্তু একো ো ়েে না। োজবাচ ়েে একচট জুচ ়েগাচ ়ে নারক ভপৌাঁরে 

চদর ়ে এে বাচ ়েরন। 

  

পেচদন চবরকরেে ভোদ প ়োে আরগই জরুচে এত্তাো এে োজবাচ ়ে ভথারক। এক 

কিযিােীে হারন িচহি ঠাকুে চিচঠ পাচঠর ়েরে, েেনরক এেুচন একবাে আসরন হরব, ভস 

ভ ন এক িুহূনযও চবেম্ব করে! 

  

েেন একবাে োবে, নরব চক োধাচকরোরেে অচন্তিকাে  চনর ়ে এরসরে  এই সি ়ে 

ভস চগর ়ে কী কেরব  েরক্তে সম্পরকযে োই িরে  ারে, চকন্তু েেন ভকানও টান অনুেব 

কেরে না। োজপচেবারেে সকরে কান্নাকাচট শুরু কেরব, েেন ভনা নারদে ভকউ না! 

  

নবু এিন পত্র প্রনযােযান কো  া ়ে না। একবাে েদ্রনাে িরে উন্নীন হরে, িানুষ েদ্রনাে 

িীনদাস হর ়ে  া ়ে। অচনোসরত্ত্বও েেন ভপাোক পরে কনচে হর ়ে চনে। 
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োজবাচ ়েরন এরস ভদেে অনয চিত্র। দাস-দাসী, িােবানোও উৎফুল্ল। িহাোরজে অবাাে 

আোনীন উন্নচন হর ়েরে। নাে জ্ঞান চফরে এরসরে ভনা বরটই, চনচন োচনকটা সুরু ়ো 

ভের ়েরেন, কথাা বরেরেন অরনরকে সরে। োজপুরোচহরনে কথাাই সনয হর ়েরে, িহাোজ 

এ  াত্রা ভবাঁরি  ারবন। 

  

িচহি ঠাকুে েেনরক চনর ়ে এে োজকরে। চিচকৎসকো এেন ভনই,  ে েচনয অরনক 

িানুষ, নাে িরধয কর ়েকজন নানা ব ়েসী িচহোও ের ়েরেন। সম্ভবন কর ়েকজন 

োধাচকরোরেে পত্নী, কর ়েকজন িানা ও চবিানা। অনয পুরুষরদে সািরন এই িচহোো 

থাারকন না, চকন্তু এে িরধয চনচিন েেরনে পচেি ়ে সকেরক জানারনা হর ়েরে। ভস 

একজন োজকুিাে, নাে কারে আব্রু েোে প্রর ়োজন ভনই। 

  

েেন এক িুহূরনযে জনয োবে, এই িচহোরদে িরধয িরনারিাচহনীও আরেন নাচক  

এনচদন পে েেন নাাঁরক ভদেরে চিনরনও পােরব না। ভস শুরনরে, কবধবয বেরিে আরগ 

িরনারিাচহনী অরনকগুচে সন্তারনে জননী হর ়েরেন।  

  

িহাোরজে চে ়েরেে কারে দাাঁচ ়ের ়ে আরে একচট বাচেকা, চনচন নাাঁে সরে িৃদুস্বরে কথাা 

বেরেন। িচহি েেনরক কারে ভটরন চনর ়ে চগর ়ে বেে, িহাোজ, এই ভদেুন, ইচনই কুিাে 

েেনিন্দ্র। 

  

িহাোজ নাে একটা হান দুবযেোরব নুরে বেরেন, োই–  

  

িচহি বেে, িহাোজ, কাে এাঁে জনযই আিো েো ভপর ়েচে। ইচন না থাাকরে ভ  কী 

হন!  

  

েেরনে ভিারে ভেরস উঠে গনকাে সা ়োরেে ভসই দৃেয। চহংর দানরবে িনন গাচ ়েটা 

ভনর ়ে আসরে নাে চদরক, ভস প্রাি ের ়ে েুটরে।  রন্ত্রে ভদাষ  
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িহাোজ বেরেন, আচি সব শুরনচে। নুচি আিারক বাাঁচির ়েে। আিাে হানোচন ধরো। 

ভনািাে কথাা আিো প্রা ়েই বচে–  

  

েেন ভসই হান স্পেয কেে। 

  

িহাোরজে িেু দুচট জরে েরে ভগে। নােপে িাথাাটা ভনাোে ভিিা করে বেরেন, 

েেীিািাে, েেীিািাে বরেচেে, আচি ভনািারক অনযা ়েোরব িৃনুযদণ্ড চদর ়েচেোি। 

চিথাযা, চিথাযা! িেেি ়ে ীশ্বে জারনন, এিন পারপে কথাা আচি কেনও িরনও াান 

চদইচন। আজও  চদ আচি চিথাযা বচে, নরব ভ ন আিাে নেরকও াান না হ ়ে। গীনা চনর ়ে 

এরসা, আচি গীনা েুাঁর ়ে বেব–  

  

কর ়েকজন একসরে বরে উঠে, িহাোজ, অন উরত্তচজন হরবন না। আপচন োন্ত হন। 

  

িচহি বেে, সবাই জারন, আপচন কেনও চিথাযা বরেন না। ভসই  টনাে অরনক নদন্ত 

করেচে আিো, ভকানও সদুত্তে পাইচন। 

  

িহাোজ বেরেন, নুচি আিাে োই, আিারদেই বংরেে একজন।  

  

িচহি বেে, োজবংেনাচেকা ়ে ওে নাি উরঠ ভগরে। 

  

িহাোজ বেরেন, ভনািাে জনয চননরো টাকা িারসাহাো ধা য আরে। নুচি  েন ইরে 

চনরন পারবা। কথাা দাও, নুচি আিাে সরে চত্রপুো ়ে  ারব। উজ্জ ়েন্ত প্রাসারদ থাাকরব 

আপন অচধকারে। চজ ়ো এক সরে এন কথাা বরে িহাোজ হাাঁপারন োগরেন। 

  

এেকি অবাাে িরধয িুরেে ওপে প্রনযােযান কো  া ়ে না, চকন্তু কথাাটা ভোনা িাত্র 

েেন চঠক করে ভফরেরে, ভস ভকানও চদনই এই িারসাহাো ভনরব না। নাে চনরজে 

উপাজযন-র াগযনা আরে। এনচদন পরে নাে োজকুিাে সাজােও চবন্দুিাত্র সাধ ভনই। 
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োজপুরোচহন এরস িহাোজারক কথাা বেরন এরকবারে চনরষধ করে চদরেন, িহাোজ 

নবু েেনরে ো ়েরেন না। হারনে ইচেরন নারক পােরিে পারে বসরন অনুরোধ কেরেন। 

একটা কুেচস আন হে, নারন উপচবি েেরনে চদরক িহাোজ নাচকর ়ে েইরেন এক 

দৃরি। েেরনে পরে েুব অস্বচিকে অবাা। ভস ভ ন একচট চবরেষ দ্রিবয বস্তু, অবগুিরনে 

আ ়োে ভথারক েিিীোও নারে ভদেরে। ভেনরে ভেনরে িিে ভবচে উনো ভবাধ কেরে 

েেন।  

  

িহাোজ সম্পরকয আে সকরে আোবাদী, চকন্তু েেরনে িরন হে, োধাচকরোে েুব 

সম্ভবন আ চত্রপুো ়ে চফেরন পােরবন না। নাাঁে িুরে িৃনুযে পাণু্ডে ো ়ো। 

  

প্রা ়ে এক ণ্টা পরে একজন চিচকৎসক আসরনই েিিীো সকরে কে ভের ়ে িরে ভগরেন। 

চিচকৎসকরক বসাে জনয েেন চনরজে কুেচসটা ভের ়ে চদে এবং অনযরদে অেরেয 

ভবচের ়ে এে বাইরে। 

  

চবরকে ভেষ হর ়ে ভগরে। সন্ধযাে ো ়ো  চনর ়ে আসরে িােচদরক। েেন দ্রুন পা িাচের ়ে 

িরে এে দোশ্বরিধ  ারট। গোে ওপরেে আকারেে েচক্তিাো িুরে  ারে একটু একটু 

করে। েেন ভটে ভপে নাে েেীেটা ভবে হােকা োগরে। ভ ন ভস একটা অন্ধকাে 

কুঠুচেরন বচন্দ চেে, িুচক্ত ভপর ়ে ভগরে অকমিতাৎ। নাে িরে, ওরষ্ঠ, এিনকী আেুরেে 

 গারনও অপরূপ িুচক্তে স্বাদ। কীরসে িুচক্ত  

  

চত্রপুোে োজবাচ ়েে সরে ভস আে সম্পকয াাপন কেরব না। ভস জীবন নাে জনয ন ়ে। নবু 

একটা অনযেকি ভবাধ নাে িাথাাে িরধয কাজ কেরে। জন্মেূচি ভথারক ভস চেে চনবযাচসন, 

সব সি ়ে ভ ন িাথাাে ওপে ঝুেন িৃনুযদণ্ডাজ্ঞাে োাঁ ়ো। ভসইজনযই চক নানান েদ্মরবরে 

িৃনুয নারক না ়ো করে চফরেরে এনকাে! ভ ন কাে অচেোপ চেে নাে ওপে, আজ 

ভসটা উরঠ ভগে। 
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হ ়েরনা অচেোপ-টচেোপ চকেু ন ়ে, ভস চেে োজপ্রাসারদে কােও ীষযা, ভিাধ, ষ ়ে রন্ত্রে 

চেকাে। এেকি ভনা কনই হ ়ে। নবু েেন আজ ভসইসব চকেু ভথারক িুক্ত হর ়ে ভগরে, 

এেকি একটা অনুেূচন হরে চঠকই! 

  

কথাক ঠাকুরেে আসে চক ভেরে ভগরে এে িরধয  ভসই িানােচটরন এরস ভদেে, 

প্রা ়োন্ধকারেও চনচন দাপরটে সরে িাচের ়ে  ারেন, িনুচদযক  ুরে  ুরে েচ ়ের ়ে চদরেন 

কাচহনী। সীনাহেি পবয গনকাে ভেষ হর ়ে ভগরে, চনি ়েই অরনকেি ধরে বরেরেন 

সচবিারে, আজ িাত্র ভপৌাঁরেরেন জটা ়েু বরধ। প্রা ়ে ভনরি ভনরি এিন আস্ফােন কেরেন, 

ভ ন চনরজই নরো ়োে িাচের ়ে কাটরেন জটা ়েুে এক একচট  ানা। 

  

ভ,ানারদে চঠক িাঝোরন বরস আরে েূচিসূনা। ভস চক োিা ়েরিে গরল্পে টারন একই 

কথারকে কারে আসরে প্রচনচদন  অথাবা ভস জারন ভ  েেন আসরব এোরন  এে আরগে 

দুচদন েেন েে করেরে ভ  েূচিসূনা গেীে িরনার াগে সরে কথাকনা ভোরন, এচদক 

ওচদক নাকা ়ে না, ভস েেনরক ভদেরব কী করে  বাচ ়ে ভফোে সি ়েও ভস একবােও িা ়ে 

না চপেন চফরে। ভস জারন না, অথাবা ভজরনও েেরনে অচিত্বরক অবরহো করে  

  

েেন কথাকনা চকেুই শুনরে না, এক দৃচিরন শুধু ভদেরে েূচিসূনারক। পাাঁি সানজরনে 

সিরবন সেীরনে সি ়ে শুধু একজরনে িুরেে চদরক  চদ গেীেোরব দৃচি চনবদ্ধ করে 

থাাকা  া ়ে, না হরে ভ িন ভসই একজরনে কিস্বে আোদা করে ভোনা  া ়ে, ভসই েকিই 

েেন একিাত্র েূচিসূনারকই ভদেরন পারে, নাে আরেপারে ভ ন আে ভকউ ভনই। এই 

জনবহে গোে  ারটই ভ ন আে ভকউ ভনই, শুধু ভস আে েূচিসূনা। 

  

গনকাে প্রা ়ে এই সির ়ে েেন িৃনুযে িুে ভথারক ভকানওিরি ভবাঁরিরে। আে দু’এক িুহূনয 

ভদচে হরে জ্বেন্ত িেুও ়োো ে ়েিে োেসটা নারক গ্রাস করে চনন। জীবন ও িৃনুযে 

িাঝোরন িারঝ িারঝ এক িুরেে বযবধান থাারক। েেন িরে ভগরে েূচিসূনা হ ়েরনা 

েবেই ভপন না। ভস োবন ভ  েেন আবাে কাপুরুরষে িনন পো ়েন করেরে! েেন ভ  

অেন েেীরে আজ এোরন বরস আরে, এটা ভ ন একটা অরেৌচকক  টনা। 
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েূচিসূনা উরঠ দাাঁ ়োবাে সরে সরে েেনও উরঠ প ়েে। গৃহিুেী ভ,ানারদে ভঠরে ভঠরে 

এরগারন োগে েেন, ভস অনয কারুরক গ্রাহযই কেরে না। 

  

আজ েূচিসূনাে সরে একজনই সচেনী, একচট সদয ককরোরোত্তীিযা নরুিী। েেন আজ 

আে ভকানও চিধা কেে না, কারে চগর ়ে বেে, েূচি, ভনািাে সরে আিাে একটা কথাা 

আরে, ভনািাে চক সি ়ে আরে  

  

েূচিসূনা কর ়েক িুহূনয ননিুেী হর ়ে দাাঁচ ়ের ়ে েইে। নােপে সচেনীচটরক বেে, িারু, নুই 

একো বাচ ়ে ভ রন পােচব  একটা এক্কাগাচ ়ে চনর ়ে ভন, ভনাে কারে প ়েসা আরে  

  

িারুবাো বেে, হযাাঁ, আচি িরে ভ রন পােব। আচি বেং আরগ চগর ়ে োন্নাে বযবাা 

কচে  

  

ভির ়েচট িরে  াবাে পে েেন চসাঁচ ়ে ভেরে নািরন োগে। ভকাথাা ়ে একটু বসরন হরব। 

চঠক ভকাথাা ়ে  এিন ভকানও াান আরে, ভ োরন প্রাি েুরে সব কথাা বো  া ়ে  এক 

একসি ়ে ভসেকি াান েুাঁরজ পাও ়ো  া ়ে না সাো চবরশ্ব। নবু জরেে প্রা ়ে কাোকাচে, 

চনচেচবচেরন এক জা ়েগা ়ে চসাঁচ ়েরন বসে েেন, েূচিসূনা নাে পারে ন ়ে, বসে কর ়েক 

ধাপ নীরি। 

  

নেচন কথাা এে না চকেু, ভবে চকেুেি ওো চনিি হর ়ে েইে। দূরে দূরে কর ়েকটা 

ভনৌরকা ়ে চিচটচিচট আরো জ্বেরে, ভোনা  ারে নদীে জরোেুস।  

  

এক সি ়ে েূচিসূনাই বেে, আপচন এেন ভকিন আরেন  

  

েেন বেে, োে, ভবে োে। েূচি, নুচি হঠাৎ কােীরন িরে এরে ভকন?  

  

েূচিসূনা বেে, এোি … ভকাথাাও ভনা কেনও  াইচন, িরন হে, কােীরন চগর ়ে আপনাে 

নারি পুরজা চদই। 
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েেন চজরজ্ঞস কেে, আচিও ভ  কচদন আরগ এোরন িরে এরসচে, নুচি জানরন  

আিারক ভদেরন ভপর ়েে। 

  

েূচিসূনা বেে, হযাাঁ। 

  

েেন বেে, আচিও ভনািারক ভদরেচে। কথাা বেরন পাচেচন, ভকন জারনা  শুনরে ভবাধ 

হ ়ে ভনািাে চবশ্বাস হরব না। আচি ভনািাে সরে কথাা বেরন ে ়ে পাচেোি। 

  

েূচিসূনা চকেু বেে না। নাে পেরন একটা সাধােি  ুরে োচ ়ে, িাথাাে সব িুে ভোো, 

একটা হাাঁটু উাঁিু করে নাে ওপে থুানচনে েে ভেরেরে। আজরকে আকাে পচেষ্কাে, এে 

িরধযই অরনক নাো ফুরটরে, নদীে নেরে ভদাে োরে িাাঁদ। আকারেে আরো ়ে 

েূচিসূনাে িুরেে একটা পাে ভদো  ারে শুধু। 

  

েেন চজরজ্ঞস কেে, নুচি ভকন আিাে নারি পুরজা চদরন এরে  িাচেকা বেচেে, ওরদে 

এক  াক শুরনই নুচি িরে এরসচেরে। আিাে অসুরে প্রাি ঢাো ভসবা করেে। চকন্তু আচি 

ভনািা ়ে চকেুই চদইচন। ভনািারক আচি চকেুই চদরন পাচে না। নবু নুচি ভকন আিাে জনয 

পুরজা চদরন 

  

েূচিসূনা েুব নেি গো ়ে বেে, আপচন চদর ়েরেন। 

  

েেন বেে, কী চদর ়েচে  

  

েূচিসূনা নাে উত্তে না চদর ়ে ভির ়ে েইে জরেে চদরক।  

  

না হরে েূচিসূনা আরগই ভদরেচেে েেনরক। প্ররনযকবাে  কাে ভ  েেন আরসচন, নাও 

চক ভস েে করেরে  ভস অনয চদরক নাকা ়ে না। নাে নৃনী ়ে িেু চদর ়ে েুাঁরজচেে েেনরক  

েেন ভ  নাে সরে কথাা বরেচন, ভস জনয োগ চকংবা অচেিান হ ়েচন ওে  আজ এক 

কথাারনই েেরনে সরে বসরন োচজ হর ়ে ভগে। 
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েেন বেে, িুপ করে েইরে ভকন  বেে, কী চদর ়েচে আচি ভনািারক  আিাে ভ  ভদবাে 

িনন চকেুই ভনই। নুচি কন উাঁিুরন উরঠ ভগে…আচি েুে করেচে বােবাে… 

  

েূচিসূনা বেে, নবু আচি ভপর ়েচে। 

  

েেন িুে ঝুাঁচকর ়ে এরন চজরজ্ঞস কেে, কী ভপর ়েে  আচি জানরন িাই। সব সি ়ে আিাে 

িরনে িরধয একটা চনুঃস্বনা… 

  

েূচিসূনা বেে, ভসই ভ  একচদন, েবানীপুরেে বাচ ়ে ভথারক আপচন আিা ়ে চনর ়ে এরেন, 

নােপে োিা ়ে অরনক হাোিা হে, আিো হাচের ়ে ভগোি, েুব অন্ধকাে চেে, আচি 

একটা ভদাকারনে চসাঁচ ়েরন বরসচেোি, আপচন এরেন েুাঁরজ েুাঁরজ, আিাে একটা হান 

ধরে বেরেন, আে ভনািারক কেনও ভের ়ে  াব না–  

  

েেন অচােোরব িাথাা ঝাাঁচকর ়ে বেে, আচি ভনা ভস কথাা োচেচন। আচি পাচেচন। আিাে 

বুচদ্ধভ্রংে হর ়েচেে … েেীিািাে িোই  েন এই কথাা বেরেন, আিাে িরন হর ়েচেে, 

চনচন ভনািাে ভ াগয, আচি ভনািাে িরনে কথাা ভবাঝাে ভিিা কচেচন, চে চে চে চে, ভস 

ভ  ভনািাে কন অপিান, নেন বুচঝচন,  েন কিনরনযাদ ়ে হে, নেন আে ভনািারক েুাঁরজ 

পাও ়ো ভগে না! 

  

েূচিসূনা এবােও চকেু না বরে একটা আেুে চদর ়ে িাচটরন দাগ কাটরন োগে। 

  

আবাে চকেুেি চনিি হর ়ে েইে দুজরন। এেই িরধয একজন ভোক েুরট এরস ঝাাঁচপর ়ে 

প ়েে জরে। দাপাদাচপ কেে োচনকটা। 

  

ভসই ভোকচট উরঠ  াবাে পে েেন বেে, েূচি, ভনািাে কারে আিাে আেও চকেু স্বীকাে 

কোে আরে। আিো দুজরন দুচদরক িরে ভগচে। কনগুরো বেে িরে ভগে। কনগুরো 

বেে। আিারদে ভ ৌবরনে অরনকোচন। এে িরধয সব সির ়েই ভ  আচি ভনািাে কথাা 

িরন ভেরেচে না ন ়ে। িারঝ িারঝ েুরে ভগচে, আো হাচের ়ে ভফরেচে, ভেরবচে, ভনািাে 
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সরে এ জীবরন আে আিাে ভদো হরব না। নােপে আবাে িরন পর ়েরে, কিও হর ়েরে। 

নুচি ভবাঁরি আে চক না নাও জাননাি না। এে িরধয একবাে আচি চবর ়েও করেচে। ভকন 

জারনা  ভসও ওচ ়েোে ভির ়ে, নাে িুরেে সরে ভনািাে িুরেে একটু চিে চেে। আিাে 

চন ়েচন, ভসও বাাঁিে না। আিারদে একচট ভেরেও আরে, ভস ভকিন আরে জাচন না। 

বহকাে নারক ভদচেচন। 

  

েূচিসূনা বেে, ভকন নারক বচিন কেরবন  এইবাে একবাে নাে কারে  ান। 

  

েেন বেে, হযাাঁ,  াব। এেন ভ রন পাচে। নুচি … নুচি এনগুরো বেে … নুচি ভকন 

একা চেরে  নুচিও ভনা জানরন না আচি ভবাঁরি আচে চক না। অরনরকই বরেরে, নুচি 

চথার ়েটারেে নাি কো অচেরনত্রী চেরে, অথাি নুচি ভকানও পুরুষ … ভকউ ভনািাে … 

নুচি কােওরকই িাওচন! ভকন চনরজরক বচিন করেে  

  

েূচিসূনা বেে, ভসই ভ  আপচন একবাে আিাে হান ধরেচেরেন, নােপে আে … 

আিাে ইরে করেচন, আিাে িন িা ়েচন! 

  

হঠাৎ িাথাাটা নুরে, ভসাজা হর ়ে বরস েূচিসূনা বেে, না, চঠক বচেচন। িন ভির ়েচেে। 

আচি ভকানও পুরুষরক স্পেয কচেচন, চকন্তু িন চদর ়েচেোি একজনরক। ভদবনারক িানুষ 

ভ িন োেবারস, ভসইেকি আচিও একজন িানুষরক … 

  

েেন বেে, ভক চনচন  চনচন ধনয! নাি শুনরে চক চিনরন পােব  

  

েূচিসূনা বেে,। চনচন একজন কচব। েবীন্দ্রনাথা ঠাকুে। 

  

েেন চবচমিতনোরব একটুেি নাচকর ়ে েইে। নােপে বেে, েবীন্দ্রবাবু  নাাঁে সরে  

সেো ভ াষারেে বাচ ়েরন বুচঝ নাাঁে সরে পচেি ়ে হর ়েচেে  

  

েূচিসূনা বেে, না ভসোরন একবােও ভদো হ ়েচন। 
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নােপে একটু ভথারি আবাে ধীে স্বরে বেে, আে ভকউ জারন না, নবু আপনাে কারে 

স্বীকাে : কেরনই হরব, শুধু েচক্ত ন ়ে, পুরজা ন ়ে, ভস চেে োেবাসা, নাাঁরক আচি িন 

চদর ়েচেোি, আিাে এক এক সি ়ে েুব কি হন, নাাঁে ভেো প ়েরন প ়েরন…চনচন অবেয 

চকেুই জারনন না, চনচন দুচননবাে এরসরেন আিারদে চথার ়েটারে, ভসোরনই ভদরেচে, 

একটা কথাাও হ ়েচন, সবই শুধু এক চদক ভথারক… 

  

েেন বেে, েবীন্দ্রবাবু আিােও েুব চপ্র ়ে। কচবরদে িন ভদও ়ো  া ়ে। 

  

নােপে ভ ন ভস আে কথাা েুাঁরজ ভপে না। নদীে চদরক ভির ়ে েইে। িুে নুরে নাকাে 

আকারেে চদরক। নেত্রপুঞ্জ ভদেরন ভদেরন আপন িরন বরে উঠে :  

  

এই োন্ত িি েরি 

অনন্ত আকাে হরন পচেরনরে িরন 

িেি-চবশ্বাস েীি বযথাযনা ়ে েীন 

জ ়েহীন ভিিাে সেীন। আোহীন 

করিযে উদযি– ভহচেরনচে োচন্তি ়ে 

েূনয পচেিাি….  

  

বেরন বেরন হঠাৎই ভথারি ভগে েেন। িাথাাটা ঝুাঁচকর ়ে আনে সািরনে চদরক। বেে, 

েূচি, একবাে আিাে চদরক নাকাও! এ কী, ভনািাে ভিারে জে ভকন  

  

েূচিসূনা বেে, হযাাঁ, ভিারে জে এরস  ারে, চকন্তু আচি কাাঁদচে না। 

  

েেন বেে, আিাে ভিারে ভকন জে আরস না  ভেনেটা চক এরকবারে শুচকর ়ে ভগরে  

 াো োেবাসরন পারে, নাোই কাাঁদরন পারে। আিাে েুব ইরে করে–  

  

েূচিসূনা বেে, পুরুষ িানুষরদে কাাঁদরন ভনই। োে ভদো ়ে না। 
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েেন একটা দী যশ্বাস ভফরে বেে, কনগুরো চদন ভকরট ভগে, কন বেে, আে কেনও 

ভদো হরব োচবচন। এেন িরন হ ়ে, নুচি অরনক দূরেে িানুষ, িাঝোরন দুিে বযবধান… 

  

েূচিসূনা বেে, আচি এই ভনা কারে বরস আচে… 

  

েেন বেে, আিাে েচবষযরন কী আরে জাচন না। েূচি, ভসই ভ  অরনক বেে আরগ 

কেুরটাোে কারে ভদাকারনে চসাঁচ ়েরন নুচি বরসচেরে, আচি ভনািাে হান ধরেচেোি, 

নােপে এনগুরো বেে … আজ  চদ ভনািাে হানটা আবাে ধেরন িাই, নুচি ভদরব  
  

েূচিসুনা চনরজে  ান হারনে পাঞ্জাে চদরক একটুেি নাচকর ়ে েইে, প্রা ়ে চফসচফস করে 

বেে, এই হান, শুধু একজরনেই জনয— 

  

 ানপাে চফরে ভস বাচ ়ের ়ে চদে হানোচন। নােপে ওো হান ধরে িুপ করে বরস েইে। 

আে ভকানও কথাা ভনই, সিি কথাাে প্রর ়োজন ফুচের ়ে ভগরে। ওো বরসই েইে।  াট 

িিে চনজযন হর ়ে আসরে। বানাস বইরে ভবে ভজারে। বজোগুরোও চফরে  ারে। সবাই 

 রে চফেরে। এই দুজরনে ভ ন ভকানও  েবাচ ়ে ভনই, ভকাথাাও চফেরন হরব না। এেকি 

একচট অনন্তকারেে দৃেয হর ়ে ওো বরসই থাাকরব। 

৮৮. ভেেরকে কথাা 

আঠারোরো চবোচে সারে ভজা ়োসাাঁরকাে ঠাকুেবাচ ়েে অচন নরুি কচব েবীন্দ্রনাথা 

ঠাকুরেে ‘ে হয দ ়ে’ নারি একচট কাবযগ্রন্থ প্রকাচেন হ ়ে। নেন এই কচব েুবই স্বল্প 

পচেচিন। ভজযষ্ঠভ্রানাো ভিহেরে নাাঁে কচবনাে বই োচপর ়ে চদরনন। নবু ওই কাবযগ্রন্থ 

সুদূে চত্রপুো োরজয (বাংোে প্রচনরবেী হরেও নেন সুদুেই চেে) ভপৌাঁরে চগর ়েচেে এবং 

ভসোনকাে োজা বীেিন্দ্র িাচিকয ভসচট পাঠ করেচেরেন। োজাে পাটোচন নেন সদয-

িৃন, চনচন ওই কচবনাগুচে পাঠ করে সান্ত্বনা ভপর ়েচেরেন এবং দূন িােফন চেরোপা 
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পাচঠর ়েচেরেন কচবরক। একজন নবীন কচবে পরে এই োজস্বীকৃচন েুবই চবেে  টনা 

এবং এই  টনাচট ইচনহারস াান ভপর ়েরে। আিাে উপনযাস এোন ভথারকই শুরু। 

  

চত্রপুোে এই োজ পচেবােচট সম্পরকয আিাে ভকৌনূহে ও আগ্রহ অরনক চদরনে। ইংরেজ 

অচধকৃন োেনবরষয অনযানয ভদেী ়ে োজযগুচেে নুেনা ়ে চত্রপুোে নফান চেে। চত্রপুো 

একচট স্বাধীন োজয চহরসরব গিয হন। োজা বীেিন্দ্র িাচিকয ও নাে উত্তোচধকােী 

োধাচকরোে িাচিকয বাংো সাচহনয, সেীন ও সংস্কৃৃচনে চবরেষ অনুোগী চেরেন। বীেিন্দ্র 

িাচিকয স্ব ়েং বাংো কচবনা ও সেীন েিনা কেরনন, চনচন ও নাে পুত্র দুজরনই বাংো 

সংস্কৃৃচনে প্রসারে বহ েকি পৃষ্ঠরপাষকনা করেরেন, নারদে োজরকাষ ভনিন স্বাাযবান 

না হরেও এই বযাপারে বহবাে দান করেরেন উদাে হরি। চবজ্ঞানী জগদীেিন্দ্র বসু 

চত্রপুোে োজাে কাে ভথারক সি ়েিন আচথাযক সাহা য না ভপরে চবরদরে আত্মসিান েো 

করে চনরজে কৃচনত্ব প্রিাি কেরন পােরনন চক না বো  া ়ে না। এই সব কাচহনী এেন 

ভনিন সুপচেচিন ন ়ে। এই োজপচেবাে চনর ়ে একচট উপনযাস েিনাে চিন্তা আিাে িরনে 

িরধয আরি আরি দানা ভবাঁরধচেে। প্রনযে অচেজ্ঞনা োরেে জনয কর ়েকবাে চত্রপুোরন 

 ুরেও এরসচে। ‘প্রথাি আরো’ ভেো আেম্ভ কোে চকেু চদন পে আচি বুঝরন পােোি, 

শুধুই একচট োজকাচহনী গর ়ে ভনাো আিাে পরে সম্ভব ন ়ে। উপাদারনে ব ়ে অোব, না 

ো ়ো োজা ভহাক বা প্রজা ভহাক, িচেত্রগুচেে বযচক্তজীবরনে  টনাবচে এবং জীবন সম্পরকয 

নাাঁরদে দৃচিেচে ভফাাঁটারন না পােরে না চনেক ইচনহাস হরন পারে, উপনযাস হ ়ে না। 

আবাে উপনযারস ইচনহারসে পটেূচি েো কেরন ভগরে কল্পনাে চি,ি, আরগকাে 

চদরনে ভগা ়োোরদে দুরধ জে ভিোরনাে িনন, িাত্রা োচ ়ের ়ে ভগরে িরে না। 

  

এই জানী ়ে উপনযাস েিনাে সি ়ে আিাে ভকানও পূবযকচল্পন েক থাারক না। িূে একচট 

চবষ ়ে িরনে িরধয চাে থাারক, না চ রে গর ়ে ওরঠ কাচহনী। পচেিচন সম্পরকযও আিাে 

ভকানও ধােিা থাারক না। কাচহনীে ভ ন চনজস্ব একচট গচন আরে, িচেত্রগুচেও ভ ন 

চনরজোই পথা ভবরে ভন ়ে, ভসই োরব কাচহনী এচগর ়ে  া ়ে। ভ িন, েেন নারি একচট 

চকরোরেে িচেত্র  েন আচি প্রথাি সচন্নরবচেন কচে, ভস ভ  পরে সিগ্র কাচহনীরন একচট 
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অনযনি প্রধান েূচিকা গ্রহি কেরব, নেন না আচি স্বরপ্নও োচবচন বেরন ভগরে। চত্রপুোে 

োজাে সূরত্র  েন েবীন্দ্রনারথাে কথাা এরস পর ়ে, নেন িরন হর ়েচেে ভ  চনচনই হরবন 

এ-উপনযারসে না ়েক, নাও সবযাংরে হ ়েচন অবেয। আিাে িূে চবষ ়ে আিারদে 

ইচনহারসে চবরেষ একচট সি ়ে এবং ভসই চবষর ়েে টারনই আেও অনযানয বহ িচেত্র ও 

 টনাবচে এরসরে। ভসই সি ়ে’ উপনযারস আচি ১৮৪০ ভথারক ১৮৭০ সাে প যন্ত সি ়েরক 

চবিৃন করেচে। প্রথাি আরো’ উপনযারসে বযাচিকাে দুই দেরকে চকেু ভবচে, এক 

েনাব্দীে ভেষ ও অনয েনাব্দীে শুরু। ভসই সি ়ে উপনযারসে িূে উপজীবয চেে সিাজ 

সংস্কৃাে, নারক ভকন্দ্র করে নানাচবধ িন্দ্ব, বাংো গদয সাচহরনযে আচদকাে, চেো চবিাে 

ও একচট িধযচবত্ত ভ,িীে উদ্ভব, ভ  িধযচবত্ত ভ,িী ইংরেরজে অধীননা ভথারক িুক্ত হবাে 

কথাা  ুিােরেও িরন াান ভদ ়েচন। বেং চসপাচহ চবরদ্রারহে সি ়ে ে ়ে ভপর ়েরে, না ভ  

এক ধেরনে চবপ্লব না ভবারঝওচন, সিথাযনও করেচন। পূবযবনযী দী যকারেে অোজকনাে 

বদরে ইংরেজো ভ  েচক্তোেী াা ়েী সেকাে গর ়েচেে, বেং নারনই স্বচি ভপর ়েরে। 

চকেুটা িুক্ত চিন্তাে অচধকােী ভসই িধযচবত্ত ভ,িী িন চদর ়েরে সংস্কৃৃচনিিযা ়ে। পেবনযী 

কর ়েক দেরকে িরধযই ভসই িানচসকনাে দ্রুন পচেবনযন  রট। পািানয চেোে সুরত্র 

পৃচথাবীে অনযানয ভদরেে চবপ্লব ও স্বাধীননা ুরদ্ধে ইচনহাস এ ভদরেে অরনরকে কারে 

ভপৌাঁরে  া ়ে। আচেকা ়ে বু ়েে  ুরদ্ধ ইংরেজরদে িাে োও ়ো, এবং জাপারনে কারে 

োচে ়োে পোজর ়েে সংবারদ এরদরেও চকেু চকেু িানুরষে িরন এই ভিননা জারগ ভ , 

ইওরোপী ়ে েচক্তগুচে অপোরজ ়ে সবযেচক্তিান ন ়ে। ‘প্রথাি আরো’ উপনযারসে 

সি ়েসীিা ়ে জানী ়েনারবাধ ও োজলনচনক ভিননাে উরন্মষই প্রধান  টনা। নৎকােীন 

ভদরেে অবাা ভবাঝাবাে জনযই ,ীোিকৃষ্ণ-চবরবকানরন্দে ধিয আরন্দােন, অনযচদরক 

চবজ্ঞানিিযা, চথার ়েটারেে েূচিকা, কচব েবীন্দ্রনারথাে রূপান্তে, জানী ়ে কংরগ্ররসে প্রবীি 

ভননারদে সরে নরুিরদে িনচবরেদ, দুচেযে ও ভপ্লগ ভোগ, চহন্দু-িুসেিারনে 

সাম্প্রদাচ ়েক ভেদ-রেো সৃচি ইনযাচদ প্রসে চবিৃন োরব আনরন হর ়েরে। প্রথারি োচবচন, 

এই েিনাচট এন বৃহদা ়েনন হরব, চকন্তু এক প্রসরেে টারন অনয প্রসে অবধাচেন োরব 

এরস ভগরে, ভ িন ভপোদাচে চথার ়েটাে িরি চগচেে ভ াষ-চবরনাচদনী-অরধযন্দুরেেরেে 
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অবদারনে কথাা চেেরন ভগরে অিরেন্দ্রনাথা দরত্তে িনন এক বিযি ়ে উো-প্রচনি িচেরত্রে 

কথাা বাদ ভদও ়ো  া ়ে না। 

  

‘প্রথাি আরো’ আিাে পূবযবনযী উপনযাস ‘ভসই সি ়ে’-এে পেবনযী েণ্ড ন ়ে, চকন্তু সির ়েে 

ধাোবাচহকনাে চিে আরে। 

  

নথায সংগ্রহ কেরন কেরন ভনো ভেরগ  া ়ে, আবাে অরনক নথায সংগৃহীন হর ়ে ভগরে 

উপনযাসচট নথায-োোিান্ত হবাে ে ়েও জারগ। নরথাযে সন্ধারন আচি েিরনে ইচি ়ো 

অচফস োইরব্রচেরন প যন্ত হানা চদর ়েচে কাজযন ভপপােস ভদোে জনয। োচন্তচনরকনরনে 

েবীন্দ্রেবরন চগর ়ে ইচন্দো ভদবীে চনরজে হারন ভেো োনাচট ভদেরন ভগচে। েবীন্দ্রনারথাে 

ভেো িূে চিচঠগুচে ভগাপন করে ভ -োনা ়ে চনচন চিচঠগুচেে অংে চবরেষ চেরে 

ভেরেচেরেন, ভস-োনারনও বহ োইন বােংবাে  রষ  রষ কাটা,  ারন চকেুরনই 

পারঠাদ্ধাে কো না  া ়ে, এিনকী ভকানও ভকানও পৃষ্ঠাে চকেু অংে কাাঁচি চদর ়ে কাটা। ভকন 

এন ভগাপনী ়েনা  ভসই োনাে চেচত্তরনই পেবনযী কারে প্রকাচেন ‘চেন্ন পত্রাবেী’। সচনযই 

‘ াে সবযাে চদ ়ো েক্ত ঝচেরনরে’।  াই ভহাক, সংগৃহীন অরনক নথায আিারক বাদ চদরনও 

হর ়েরে অনয কােরি। এক সি ়ে আচি ভেরবচেোি, োেনী ়েরদে পাোপাচে ভসই 

সি ়েকাে ইংরেজ োসক সম্প্রদার ়েেও  রো ়ো েচব ভদচের ়ে ভদব, পরে িরন হে নারন 

উপনযাসচট েেযিুযন হর ়ে  ারব। ভসই জনযই শুধু ে য কাজযরনে প্রসেই এরনচে। সব 

সি ়ে িরন োেরন হর ়েরে, চবশুদ্ধ ইচনহাস েিনা আিাে কাজ ন ়ে, ভস দাচ ়েত্ব আচি 

চনইচন, ভস ভ াগযনাও আিাে ভনই, আচি উপনযাস েিচ ়েনা িাত্র। 

  

নথায সংগ্ররহে জনয নানান গ্রন্থ পারঠে একটা আোদা সুেও আরে। ,ীোিকৃষ্ণ, 

চবরবকানন্দ, েবীন্দ্রনাথা প্রিুরেে বযচক্তজীবরনে েুাঁচটনাচটে সন্ধান কেরন কেরন িরন 

হর ়েরে, ওাঁো আিাে েুব কারেে িানুষ। েবীন্দ্রনারথাে অরনক েিনাে অন্তোরেে উপেেয 

জানরন পােরে ভোিাি হ ়ে। সচনয কথাা বেরন কী, েবীন্দ্রনারথাে প্রথাি জীবরনে কচবনা 

ও গদয সব এিন নন্ন নন্ন করে আচি আরগ পচ ়েচন, এই পারঠ ভ িন আচি েবীন্দ্র সাচন্নরধয 

ধনয হর ়েচে, ভনিনই এই সব েিনাে িধয ভথারক ভ  বহিুেী প্রচনোবান কচব এবং 
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ভপ্রচিক, কিযরদযাগী এবং অ-সাংসাচেক িানুষচট প্রকাচেন হর ়েরে, এ উপনযারসে অনযনি 

প্রধান পুরুষ চহরসরব নারকই ফুচটর ়ে ভনাোে ভিিা করেচে  থাাসাধয। 

  

উপনযারস কনোচন ইচনহাস আে কনোচন কল্পনা, না চনর ়ে পাঠকরদে িরন ধন্দ থাারক। 

 াাঁো ইচনহাসচবদ, নারদে এ-সিসযা ভনই। চকন্তু পাঠক-পাচঠকাাঁরদে অরনরকই এ েকি 

প্রশ্ন করেন। ঐচনহাচসক িচেত্ররদে পাোপাচে চকেু চকেু কাল্পচনক িচেত্র চিচের ়ে না চদরে 

কাচহনী চনিযাি কো  া ়ে না, কাচহনীে অগ্রগচনও হ ়ে না। চকন্তু ঐচনহাচসক িচেত্রগুচে 

চিচেন কোে পে বাচক ভকান ভকানচট। কাল্পচনক িচেত্র, নাে একচট নাচেকা ভদও ়োও 

অসেন, অবান্তে। শুধু এইটুকু বো  া ়ে, েেন ও েূচিসূনা সমূ্পিযই ভেেরকে 

কল্পনাপ্রসূন। ভসই সি ়েকাে একচট পচত্রকা ়ে ওচ ়েোে একচট চকরোেীরক িীনদাসী 

চহরসরব চবচি কোে সংবাদ পাঠ করে আচি েূচিসূনা িচেত্রচট গ্রহি কচে। ভসই অনাচথানী 

চকরোেীরক ভদবদাসী চহরসরব চনর ়োগ কোে উরদযাগ ভদরেই িরন হর ়েচেে, ভস সম্ভবন 

নাি-গান জারন। চকেু চকেু ঐচনহাচসক িচেত্ররকও আচি চবচেন্ন াারন উপচান কচের ়েচে, 

নারদে িুরে সংোপ বচসর ়েচে, নারন চকেুটা স্বাধীননা ভনও ়ো হরেও না এরকবারে নথায 

বচহেূযন ন ়ে। নাাঁরদে েিনা, চিচঠপত্র, অনযরদে মিতৃচনকথাা ভথারক ভসইসব পচেরবে চনিযাি 

কো হর ়েরে এবং সংোপ বযবহারেে স্বাধীননা ভনা ঔপনযাচসকরক চদরনই হরব। 

েবীন্দ্রনারথাে কচবনা ়ে ভ কথাা আরে, চিচঠরন অনযরদে  া চেরেরেন, চকংবা প্রবরন্ধ, 

নােও চকেু চকেু আচি বযবহাে করেচে সংোপ চহরসরব। 

  

ঐচনহাচসক পচেরপ্রচেন চনর ়ে চেেরন ভগরে ভেেরকে চনজস্ব একটা দৃচিেচে থাাকরবই। 

না চনর ়ে অনযরদে সরে িনরেদও  টরনই পারে। পুরো উপনযাসচটরন আচি  া চেরেচে, 

নাে বাইরে আচি আত্মপরেে সিথাযরন আে চকেু জানারন আগ্রহী নই। নরব প্রাসচেক 

োরব দু’একচট চবষর ়ে চকেু বো ভ রন পারে। ধাোবাচহকোরব প্রকারেে সি ়েই চহন্দু 

ভদবী কােী সম্পরকয  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকারেে একচট িন্তরবযে জনয প্রবে আপচত্ত 

ওরঠ।  াক্তাে সেকাে কােীরক বরেচেরেন ‘সাাঁওনাচে িাচগ’, নারন চহন্দুরদে ধিযরবারধ 

আ ান ভেরগরে এই অচের াগ চনর ়ে কর ়েকজন বযচক্ত আদােরনে িাো হন; কেকানাে 
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ি ়েদারন সাাঁওনােো সো ভ রক আিারক নীেচবদ্ধ করে হনযাে চসদ্ধান্ত ভনন। চহন্দু 

ধাচিযকো ভে ়োেই করেনচন ভ  এটা ঔপনযাচসরকে চনজস্ব বক্তবয ন ়ে, বািব িচেত্র 

 াক্তাে সেকারেে উচক্ত, চনচন একাচধকবাে এই উচক্ত করেচেরেন, একবাে 

,ীোিকৃরষ্ণে সািরন। ,ীোিকৃষ্ণ অবেয নারন আহন বা িুদ্ধ হনচন, বেং হাসয 

করেচেরেন। এই উচক্ত আেচেকোরব চেচপবদ্ধ আরে ,ীি েচিন “,ী,ী োিকৃষ্ণ 

কথাািৃন” গ্ররন্থ এবং চবরবকানরন্দে অনুজ িরহন্দ্রনাথা দরত্তে মিতৃচনকথাা ়ে। সাাঁওনােরদে 

আপচত্ত অনয কােরি, আচি সাাঁওনােবনু্ধরদে ভবাঝারন িাই ভ  ‘িাচগ’ েব্দচট নৎকারে 

ভকানও হীন অরথায বযব ন হন না, এিনকী অরনক িচহোও চনরজরদে সম্পরকযও এই 

কথাাচট বেরনন (র িন, ‘আচি বুচ ়ে িাচগ’, ‘আচি চবধবা িাচগ’)। ভকানও এক স্বাাযবনী 

সাাঁওনাে েিিীে সাদৃরেয এক চহন্দু নাচন্ত্রক ভদবী কােীে িূচনয গর ়েচেরেন িাত্র কর ়েকরো 

বেে আরগ, এিন নথাযও আরে। চহন্দুরদে িূচনযপূজা ভিারটই ভবচে চদরনে বযাপাে ন ়ে, 

োিা ়েি-িহাোেরন ভদব-রদবীে ভকানও িূচনযে উরল্লে ভনই। 

  

 াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকারেে প্রসরে আেও একচট কথাা আরে। প্রবহিান  টনাবচে 

ভথারক চকেু চকেু ভ  ভবরে চনর ়ে উপনযারস বযবহাে কো হ ়ে, নারন ভেেরকে দৃচিেচেে 

প্রচনফেন  রট। ভনিনই একচট উদাহেি, অযােবাটয হরে চসিাে চনরবচদনাে কােী 

চবষ ়েক বক্তৃনা। এই বক্তৃনাে সরে চনরবচদনাে কিযজীবরনে ভকানও চিেই ভনই। 

,ীোিকৃরষ্ণে ‘ ন িন নন পথা’-এে িনন এক চবমিত ়েকে উদাে ধিযনীচন স্বািী 

চবরবকানন্দ চেকারগাে চবোট ধিয সরিেরন ভনরজে সরে প্রকাে করেচেরেন, ভসই স্বািী 

চবরবকানন্দই ভকন কেকানাে প্রকােয সো ়ে নাে চবরদচেনী চেষযারক চদর ়ে কােীপূজাে 

িাহাত্ময ও পশুবচেে সিথাযরনে বক্তৃনা ভদও ়োরেন, নাে িিয ভবাঝা  া ়ে না। এটা 

স্বািীচজে িচেরত্রে নানা কবপেীরনযে একচট দৃিান্ত বরেই িরন হ ়ে। চসিাে চনরবচদনারক 

চনচন আচনর ়েচেরেন স্ত্রীচেো চবিাে ও িানবরসবাে জনয, নাে সরে কােীপূজা ও 

পশুবচেে সম্পকয কী  চবরবকানন্দে জনচপ্র ়েনা ও চনরবচদনা সম্পরকয িুগ্ধনা সরত্ত্বও ভ  

ওই েকি  টনাে প্রচনবাদ জানাবাে িনন িানুষ ভসকারে চেে, ভসটা ভদোবাে জনযই 

আচি ওই জনসোে চবিৃন চববেি চদর ়েচে। ধিযী ়ে উন্মাদনাে চবপেীরন চেে 
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চবজ্ঞানরিননা ও  ুচক্তবাদ। এ ভদরে চবজ্ঞানিিযাে প্রবনযক  াক্তাে িরহন্দ্রোে সেকাে 

নাে প্রচনচনচধ। 

  

েচক্তবাদ আিাে চবষ ়ে ন ়ে।  াো আিারদে ভদরে িহাপুরুষ চহরসরব গিয, নারদে 

েক্তিাংরসে িানুষ চহরসরবই আচি ভদোরন ভির ়েচে। জন্ম ভথারকই ভকউ িহাপুরুষ হ ়ে 

না। সাধােি িানুরষে িননই নারদে চকেু চকেু েুে-ভ্রাচন্ত হরন পারে, কেনও দু-একচট 

দুবযেনা প্রকাে পা ়ে। স্বািী চবরবকানরন্দে নািাক ও ইচেে িারেে প্রচন আসচক্ত, ভকৌনুক 

প্রবিনা, ভকৌনুরকে ভঝাাঁরক প্রাকৃনজরনে িনন োষা বযবহাে, নারক আিারদে অরনক 

কারেে িানুষ করে ভনারে। েবীন্দ্রনাথাও কেনও কেনও দুবযে হর ়ে পর ়েরেন, িারঝ িারঝ 

অচবরবিরকে িনন এিন েুে করেরেন (র িন, একগাদা পরিে টাকা কবুে করে চনরজে 

ভির ়েে চবর ়ে ভদবাে জনয বযিনা), ভ  জনয চনরজরক গদযে প যন্ত বরেরেন। চকন্তু এরন 

ভসই িহান কচব ও িহান িানুষচটে অসাধােিত্ব চকেুিাত্র েুণ্ণ হ ়েচন। সাধােি অবাা 

ভথারক, েুে-ভ্রাচন্তে পথা ভেরে ভেরে অসাধােিরন উন্নীন হও ়োে কাচহনীই অনযরদে 

ভপ্রেিা চদরন পারে। 

  

আিাে ককরোরে স্বাধীননা অজযরনে সরে সরে ভদেোরগে িনন িেি ভবদনাদা ়েক 

 টনাও  রট ভগরে। বাংো ও বাোচে জাচন হর ়েরে চিেণ্ড। আচি ভসই েযারজচ  প্রনযে 

করেচে এবং পাচেবাচেক োরব ভদেচবোগজচনন অরনক চবপদ, অসহা ়েনা ও কিও সহয 

কেরন হর ়েরে। অদূে েচবষযরন দুই বাংো আবাে  ুক্ত হবাে সম্ভাবনা ভনই, হ ়েরনা 

ভ ৌচক্তকনাও ভনই। চকন্তু চবংে েনাব্দীে ভগা ়ো ়ে ইংরেজ সেকাে ভজাে করে বে 

বযবরেদ করেচেে, সাম্প্রদাচ ়েকনাে উস্কৃাচন চদর ়ে সৃচি করেচেে কৃচত্রি দুই বাংো, নেন 

জনগরিে প্রবে প্রচনবারদ ইংরেজ সেকাে ভস-চসদ্ধান্ত বাচনে কেরন বাধয হর ়েচেে, 

আবাে চিচেন হর ়েচেে দুই বাংো, বাংোোষী চহন্দু-িুসেিান চনচবযরেরষ বাোচেো 

পুনগযচঠন হর ়েচেে এক জাচন চহরসরব। ভসই বেেে ও বাোচে জাচনে পুনচিযেরনে 

অধযা ়েচট চবিৃন োরব েিনা করে আচি বযচক্তগন সুে অনুেব করেচে। এটারক 

‘োইরকচে ়োস ভপ্লজাে’ও বো ভ রন পারে। 
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ভসই বেেে উপেরে আিারদে োজলনচনক ভিননা একটা পচেিচনে চদরক অগ্রসে হ ়ে। 

ভসই প্রথাি চবরদচে োসকরদে ভকানও নীচনে প্রচনবারদ হাজাে হাজাে িানুষ পরথা ভনরি 

আরস। োত্র সিাজ উিুদ্ধ হ ়ে। সাো োেরনই এে নীব্র প্রচনচি ়ো ভদো চদর ়েচেে। 

সাধােি িানুষ আে োসকর,িীরক ে ়ে পা ়েচন। জনসাধােরিে ভসই ে ়ে-োোই স্বাধীননা 

সংগ্রারিে পরথা প্রথাি ও চবরেষ অজযন। বেেে-চবরোধী আরন্দােন সাো োেরনে 

োজলনচনক ইচনহারস গুরুত্বপূিয াান অচধকাে করে আরে।  

  

দুই বাংো আবাে ভজা ়ো োরগ ১৯১১ সারে। আিাে কাচহনী ভথারি ভগরে নাে চকেুটা 

আরগ। পেবনযী  টনাে বিযনা ়ে ইচনহারসে কিকচি ভবচে এরস ভ ন। আরগই বরেচে, 

আচি ইচনহাস েিনাে দাচ ়েত্ব গ্রহি কচেচন। নরব পাঠকরদে অবগচনে জনয চকেু চকেু 

চেন্নসূরত্রে পেবনযী নথায এোরন জানারনা ভ রন পারে। ভহিিন্দ্র দাস কানুনরগা চনরজে 

বাচ ়ে  ে চবচি করে চবরদরে িরে চগর ়েচেরেন, োরি চেরেন ভবে চকেুচদন, ভসোরন 

চবপ্লবী গুিসচিচনে কা যকোপ প্রনযে করেন এবং অস্ত্র বযবহাে চবষর ়ে অচেজ্ঞ হর ়ে 

চফরে আরসন ভদরে। িজফফেপুরে েুচদোি-প্রফুল্ল িাকীে ভবািা আিিরিে পে 

,ীঅেচবন্দ, বােীন, উল্লাসকে, উরপন্দ্রনাথা, সরনযন, কানাই, নরেন প্রিুে চবপ্লবীো  েন 

ধো পর ়েন, নারদে িরধয ভহিিন্দ্র চেরেন অনযনি প্রধান অচে ুক্ত। চত্রপুোে িহাোজ 

োধাচকরোে িাচিকয ভিাটে গাচ ়েে দু যটনা ়ে কােীরনই ভদহেো করেন। চনরবচদনা 

ভবাঁরিচেরেন ১৯১১ সাে প যন্ত, বেেে উপেরে ইংরেজরদে চপেুহটা এবং োেরন সেস্ত্র 

চবপ্লরবে সূত্রপান ভদরে ভগরেন। 

  

ধাোবাচহকোরব প্রকারেে সি ়ে চবচেন্ন বযচক্ত আিারক উপরদে ও পোিেয চদর ়ে, েুে 

ধচের ়ে, বই পত্র- পচত্রকা চদর ়ে সাহা য করেরেন। এাঁরদে িরধয আরেন েিেীপ্রসাদ বসু, 

চিত্রা ভদব, িুননাসীে িািুন, ঝো বসু, এষা ভদ, কানাইোে িরট্টাপাধযা ়ে, পূরিযন্দু পত্রী, 

ব্রনীন্দ্রনাথা িুরোপাধযা ়ে, েঞ্জনা িুরোপাধযা ়ে, ধ্রুবরজযাচন বরন্দযাপাধযা ়ে, জ ়েন্তানুজ 

বরন্দযাপাধযা ়ে, অচিনাে ভিৌধুেী, পাথায বসু, পাথাযসােচথা ভিৌধুেী, ইন্দ্রনাথা িজুিদাে, 
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বাদে বসু, সুনীেকুিাে িণ্ডে, হষয দত্ত, সুব্রন রুদ্র, ইিদাদুে হক চিেন, অরোক 

িুরোপাধযা ়ে, বীরেন্দ্র কুিাে বরন্দযাপাধযা ়ে প্রিুে। এাঁরদে কারে আচি সচবরেষ কৃনজ্ঞ। 

  

োেন প্রোন্তকুিাে পাে েবীন্দ্রজীবরনে বহ অজ্ঞান নথায উদ াটন করেরেন, নাে গ্রন্থ 

ভথারক আচি প্রেূন সাহা য ভপর ়েচে, না আোদা োরব উরল্লে কেরন িাই। 
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