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gãÇù sUcna

আলম অদনক, ��স-গন জ�.দন পলP ন�ই, ধর�-
ততও জ�লন ন�,  জ�লনদত প8ষ�ও কলর ন�ই;  অথ8 ধম� 
লনন� কর� ��সল.রদ-তক� কর� আম�র একK� .�-
অভX�স লY!। মদন কলরত�ম  ― আলম ��হ� .�ল[,  ইহ�ই 
অভ�I,  আর ওস. প�গদ!র �!�প। এখন প�প-ম�দখ 
.ল!দত একK� কষ হয়,  প7দ.� ক�ষ লনন� লভন লকY�ই 
কলরত�ম ন�। ক�ষ !�!� সমদন আম�র ধ�রন� এতই 
খ�র�প লY! প�,  একল�ন প�`�� স�দ!র ভ7তপ7.� 
পহড পলণত শ���ক উদম�8ন 8ক.ত�� মহ��দয়র ল�য়দর 
একখ�ন� র�ধ�ক�দষর ��গ!ম7লত� প�লখয়� .ল!য়�লY!�ম, 

 ― “পত�মর� প�মন .�ম�দয়� পত�ম�দ�র ম�থ�র ক�দY 
ল8তপKও র�খ পতমলন।   প�ষদণর এই .�কX.�দC ভদকর 
হ�দয় প�! ল.দ হই!, লতলন ক�ষ লনন� শলনয়�  ক�=ল�য়� 
পফল!দ!ন, .X�প�র প�লখয়� আলম একK� অ�সত হই!�ম। 
এইরপ ন�ন� ল.রদ কথ�য় অদনক ভদকর ��দC অদনক 
সময় .Xথ� ল�য়�লY!! আম�র পস প�দপর ��য়লjর ন�ই।

ক�!�প�হ�দPর ন�য় অল.রত প�দপত�দপ ড�ল.য়� 
নরদকর পদথ Y�লKয়�লY!�ম, অকস�ৎ অ��ল8ত ক�প�ক�র� 
শ�শ��ভ� জগদন� সনর পকদ� ধলরদ!ন!!  প�মমদয়র লক 
অ��ল8ত করC�   হ�য়! আলম পত� পত�ম�য় 8�লহলন জ�.দন, 
ত�লম অভ�গ�দর প8দয়Y !  নরদক Y�লKদত .�হ পসলরয়� 
পক�দ! ত� প! এদস লনদয়Y!! হ� ��C.ন� !  হ� করC�ময় ! 
আলম নরকপ�দন Y�লKদত পগ!�ম,  ত�লম অমলন আলসয়� 
পক�দ! ত�ল!য়� !ইদ!!!  বক আলম পত� পত�ম�দক কখনও 
ড�লক ন�ই, ভ�ল. ন�ই, ল8লন ন�ই, জ�লন ন�ই !! অকস�ৎ 
অ��ল8ত ক�প�য় লক প�খ�ইদ!,  শ�ক�ষ ম7লত�দত ক�দY 
আলসয়� ��=P�ইয়� পকমন প�ন লক কলরয়� ল�দ!, লক এক 
অম�তময় প�.দন ড�.�ইয়� ল�দ!। ল8র অল.শ�স� ন�রলক 
প�ষদণ ন7তন জ�.দনর হ�ওয়� Y�K�ইদ!। sÚmueK 
বজ!�!�,  পগrর!�!� �তXক ���দনর মত অ��ক�ত 
প�দমর মধ�লরম� ল.ক�� কলরয়� জ�লগয়� উলtদ! ! আহ� ! 
পগ�প�ক�দষর প�ম-!�!�,  এত সনর,  এমন অম�তরদস 
প7লরত, এমন লনষ�ম, লনষ!ঙ, অপ�ক�ত !! এত সনর ! 
আলম এই প�ম!�!�দক ক�দমর 8দক ক!�লষত প�লখয়�লY ! 
প�দপর ম�দখ ক!লঙত ভ�ষ�য় .Xক কলরয়�লY !! হ�য় হ�য় ! 
আম�র মত ন�রলক প�ষণ জগদত আর লদত�য় ন�ই, 
আম�র নরদকও স�ন ন�ই  !! 

আহ� !  আজ শ�শ��ভ� ক�প� কলরয়� �� 
প�খ�ইদ!ন   এদক.�দর ম�দতর ��C ��ন ও অদনর 8ক� 
��ন কলরদ!ন ; এমন আননময় প�ম!�!�, প�দমর Yল., 
জগদত আর পকহ প�লখয়�দY লক ?  এ তত,  প�মমদয়র 
অ��ল8ত ক�প� লভন স�ধ�-ভক-জ�ন� পলণত, এমন �তXক 
���দন জ�লনদত প�দরন লক ?  এ প�দমর অ��ক�ত Yল., 
এমলন কলরয়� পকহ 8দক প�লখয়� ��C ��ত! কলরয়�দY 
লক ?  পকহ করন .� ন� করন আম�র মত অনল.শ�স� 
ক�ষ-লননক প� জগদত এখনও অদনক আদY,  সদনহ 
ন�ই। আজ �ভ� ক�প� কলরয়� ��হ� জ�ন�ইদ!ন, 
.�[�ইদ!ন, প�খ�ইদ!ন, ইহ� এই প�ম�ম�ত।  এই প�দমর 
Yল. আম�দ�র মত অল.শ�স�র সম�দখ ধলরদত হইদ., ��হ� 
প�লখয়� শলনয়� .�ল[য়� ম�গ হই!�ম,  ত�হ� আম�র মত 
ক�ষ-লননদকর সম�খ� উপলসত কলরদত হইদ.। প� ম�দখ 
ক�ষ-লনন� কলরয়�লY,  পসই ম�দখ আজ এই �তXক 
���দCর প�মরস ম�ধ�র� জগদতর ক�দY কলহদত হইদ., 
গ�লহদত হইদ.,  নত�.� আম�র আর ক�ষ-লনন�র অনI 
প�প হইদত ম�লকর উপ�য় ন�ই ।

�ভ� আজ আম�দক পকমন প�ন লক কলরয়� 
ল�দ!ন, ��হ� জ�ন�ইদ!ন, .�[�ইদ!ন, পসই স. ল!লখ.�র 
জন ��দC এক অ�মX স�হ�র উদরজন� কলরয়� ল�য়� 
অলত অল সময় মদধX বজ-!�!� ও পগrর-!�!�র গঢ় 
রহসময় এই প�ম-প��গ প!খ�ইদ!ন। লক প!খ�ইদ!ন, 
ত�হ� কর��ই জ�দনন,  আলম প!খক ম�ত। আলম শধ� 
ত�=হ�রই আদ.�ভ�দ. প!খন� 8�!ন� কলরয়�লY ; আর লকY� 
জ�লন ন� ।

শ�শ��ভ� আজ মহ�উদ�রC-!�!�য় জগদত প� 
অলভন. .X�প�র স`ঘKন কলরদ.ন,  এই প�ম-প��গ .� 
.ন�-ভ�গ.ৎ তনদধX একলK ল.দ�ষ ক�প�-লন���ন। ত�ন 
পসদনর .�C�ল.লনলনত মধ�র গ�দন,  জ�. ল.!�লসত�র 
�য়দন অ!দস আদ.দ� ঘ�ম�ইয়� পদP। ত�ই শ�শ��ভ� 
ল.শ-জ�গরদCর জন,  ল.দশর ��দC ��দC সঞ�.ন-মন 
YP�ইয়� ব8তনসম��দনর জন,  এ.�র ম7দকর ম�দখ 
সদখর প�ম-সঙ�ত গ�ওয়�ইদ!ন। প�ম-প��গ �ক�ল�ত 
হই!।

ম7ক` কদর�লত .�8�!` পঙ�` !ঙয়দত লগলরম  ।
�ৎ ক�প� তমহ` .দন জগদন�সনরম  ।।
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du' iF   kTa

প�মন পগrর!�!�য় কল.র�জ পগ�স�ম� .ল!দ! 
ক�ষ��স কল.র�জদক .�[�য়,  পসইরপ .ন�সনদরর 
মহ�উদ�রC !�!�য় কল.র�জ ম��য় .ল!দ! প��দগন 
কল.র�জদক .�[�য়। ইলন একজন কল.র�জ সতX সতXই 
ল8লকৎসক লYদ!ন। পক�নও ল.�X� লY!ন�। পক�নও 
কল.র�দজর সদঙ লকY�ল�ন থ�লকয়�  কল.রত  উপ�লধ 
প�ইয়� ফলর�প�র পজ!�য় র�জ.�P� ন�মক স�দন 
.X.স�য় কলরদতন। ল.�X� ন� থ�লকদ!ও হ�ত�� লY!। 
.হ পর�গ� লনর�ময় কলরয়� ভ�! অথ� উপ�জ�ন 
কলরদতন।

ভগ.�ন ম�লনদতন ন�,  ক�ষ-!�!�দক একK� 
অস�ম�লজক কৎলসত .X�প�র মদন ভ�ল.দতন। ক�ষ 
ভজনক�র�দ�র অলত অসনর গ�ল! ল�দতন। হ�য় 
ভলক�7ন মরভ7লমর মত লY!। হt�ৎ শ�শ��ভ� 
জগদন�সনদরর ক�প�র .�ত�স গ�দয় !�দগ। পস 
.�ত�দস ত�হ�র সক! প��ষ উলPয়� ��য়। পর�জ�দনর 
উ�য় হয়। প�মদ��গ ন�মক লতনখদণ সম7C� ��য় 
৭০০ প�ষ� একখ�লন গন ল!লখয়� পফদ!ন, ��য় আল.ষ 
অ.স�য়। ��হ�র মধXসত�য় �ভ�র ক�প�র পলরলধর মদধX 
আদসন লতলন শ�প�� মদহনজ�। ত�র লনদষধ লY! 
.ল!য়� ন�ম �ক�� কদরন ন�ই। পক.! একস�দন 
ল!লখয়�দYন, —

   “অজ�ত ক!��! লYন কন�ধ�র� ল8রকম�র 
বহ8�র� একলK তX�গ�-ভক .�ন�.দনর .দন .দন 
আপনমদন প�গদ!র মত কত লক .ল!য়� হ�লসত, 
ক�লনত, ন�ল8ত, গ�লহত কখনও হলর হলর .ল!য়� র�দধ 
র�দধ .ল!য়� 8�ৎক�র কলরয়� লনল.P .দন Y�লKত। 
প�গ!দক প�খদতও প�গ! ক�দজও প�গ! ;  এ 
সভ�.লসদ প�গ!। �খন বকদ��র সম�গদম আমর� 
ক�লমন�-ক�ঞদনর পম�হমল�র�য় প�গ! হইয়� স`স�র 
গ�রদ� ঢ�লকয়� ��ঙ!�.দ প�গদ!র অলভনয় কলরদত 
.Xস হইয়� উলtয়�লY!�ম তখন এ  “হলর হলর” কলরয়� 
প�গ! হইয়� স`স�র হইদত Y�লKয়� শ�হলরর অনসন�দন 
.�লহর হইয়�লY!। ঐ অপলরল8ত অজ�ত ক!��! 
প�দমর প�গ! এখন আম�দ�র পলরল8ত। এ প�গ! 

পক�থ� হইদত Y�লKয়� আলসয়� আম�ল�গদক ত�=হ�র 
আপন�র কলরয়� !ইয়�দY। আমর� ত�=হ�দক 8�ই .� ন� 
8�ই পস কখনও আম�ল�গদক ভ�দ! ন�,  Y�দP ন�। এ 
প�গ! আজক�! স`ক�মক .X�লধদত অদনকদক প�গ! 
কলর.�র প��গ�P কলরয়�দY।

এ প�গদ!র ন�ম মদহন। শ�শ��ভ� জগদন� 
হলর ত�হ�দক .�ন�.ন হইদত ক�প�কষ�দC K�লনয়� 
আলনয়� আপন�র অIরঙ পস.�য় লন��ক র�লখয়�দYন। 
ধন, ভক.ৎস! শ�হলর। 

এই মদহনজ�র ক�প�দতই ত�হ�র �ভ�.ন�র ���ন 
স��ন ভ�দগX ঘদK এ.` পসই হইদতই অপ7র� গনর8ন� 
আরম কদরন। গনর8ন�র ম7দ! প� ক�প��লক ত�হ� 
কল.র�জ মহ��য় !�ভ কলরয়�দYন শ�মদহনজ�র 
ম�ধXদম। ত�ই গনখ�লন Y�প�ইয়�    ল!লখ!�ম �ক��ক 
শ�মদহনজ�।  .সত� অIদর �ক�� কর� Y�P� .�লহদর 
গন ম�দদC পক�ন সহ�য়ত� লতলন কদরন ন�ই।

আলম �খন স�দ!র Y�ত তখন এই প�ম-প��গ 
গন প�ই। স. ক�জ পফল!য়� অলভভ�.দকর ভদয় এক 
ম�দtর মদধX প[�দপর আP�দ! লগয়� অশজদ! লসক 
হইয়� এই গন পলPয়� প�ষ কলর। এই গদনর �ভ�দ. 
স`স�র Y�লPয়� ��য় �ত ম�ই! পথ প�বদজ �ভ� 
জগদন� হলরর 8রC প�দ� Y�লKয়� আলস। এই গদনর 
ক�দY ক�তজ তৎক�দ! .হ �ত .Xলক লYদ!ন। ��য় 
৭৭  .Yর পর এই গদনর লদত�য় স`সরC �ক�� 
কলরদত প�লরয়�   পসই ক�তজত�র লকলঞৎ .Xক কলর.�র 
ভ�গX !�ভ কলর!�ম।

লতনখণ এদক.�দর ন� Y�প�ইয়� �থম খণ 
�থম �ক�� কর� হই!। প�tক ভকদ�র আগহ 
.�ল[দত প�লরদ! লদত�য় ত�ত�য় খণ �ক�দ� উদ�X�গ� 
হইদত ইচ� রলহ!। 

মহ�ন�মবত বহ8�র� 
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প�ম-প��গ �থম খদণ বজ-!�!�,  লদত�য় খদণ 
পগrর-!�!� ত�ত�য় খদণ শ�শ��ভ� জগদন�সনদরর 
মহ�উদ�রC !�!�।

ক�দমর প�দ� এই প�দমর ফ!,  শ�শ��ভ� 
জগদন�সনদরর সরস,  সপক,  লনখ�=ত আম��লন। আলম 
নগ �� ম�দK। !�ভ-কলত মহ�জদনর। পফলর কলরয়� [�=ক� 
খ�ল! কলরদত প�লরদ!ই,  আম�র ��লI   আম�র কর�.X 
প�ষ। 8�ই?  — প�ম ফ! !  পক পক�থ�য় আY ?  এস ! 
8�ই?  — প�ম ফ! !

আর এক কথ�,  — আলম ��সজ�ন-.লজ�ত ম7খ�, 
ক�দজই আম�র পফলর কর� ভ�ষ�র এই গদন পকহ 
পক�ন�ক�র প�লণদতXর �ভ�. প�লখদত প�ইদ.ন,  এমন 

আ��ও কলরদত প�দরন ন�। আলম �খন শ�শ��ভ�র অ��শ 
�লকর প�রC�য়,  অজ�ত ভ�.র�ল� অজ�তভ�দ.ই 
ল!লপ.দ কলরয়�লY,  তখন প�tক মহ��য়দকও ভ�দ.র 
ল�দক !কX র�লখয়�ই গন অধXয়ন কলরদত অনদর�ধ কলর। 
পকন ন�   

ম�দখ��.�লত ল.ষ�য়, ধ�দর�.�লত ল.ষদ.,
উভয়ত সম` প�CX` ভ�.গ�হ�জন���ন�।

আম�র শদদয় অগজ পলণত শ���ক উম�8রC 
��স ����মহ��দয়র একম�ত �ত,  প8ষ� ও অক�I 
পলরশদম এই গন �Cয়ন সমন হই!। আমর� এক .�দI 
দলK ফ�!,  ত�ই ভদত�র অনদর�দধ ক�তজত� �ক�� 
কলরদত প�লর!�ম ন�। শ�শ��ভ� জগদন�সনদরর অ��ল8ত 
ক�প�য় ত�=হ�র .�সন� প7C� করন। ইলত, —

ফলর�প�র   র�জ.�P�
১৬-ই ব.��খ, ১৩২৩

��স�ন��স  
প��দগন কল.র�জ।
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শ�শ��ভ�  জগদন�জ�য়লত 

প�মদ��গ
� থ ম  খ ণ

du'iF pãaeNr kTa
""Ÿpãm nIrb gIit'' Î উহ�র পক�ন ভ�ষ� ন�ই। 

হ�দয়র ভ�!.�স� ম�দখ �ক�� কর� ��য় ন�। প� .�সল.ক 
ভ�!.�দস পস কখনও ম�দখ .দ! ন�   আলম পত�ম�দক .P 
ভ�!.�লস।  ম�ত�র হ�দয় .�সল.ক লন�স�থ� ভ�!.�স�, 
ত�ই এ জগদত পকহ পক�নল�ন ম�ত�র ম�দখ ভ�!.�স�র 
কথ� .Xক হইদত শদনন ন�ই। ম�দয়র� কখনও .দ!ন ন� 
""পর হ�দয়র ধন !   আলম পত�দক .P ভ�!.�লস !''

ল..�লহত ন.-�মলত �থম �থম কত 
ভ�!.�স�র কথ� ল8লtদত ল!দখ। ল�নর�ত অফ�রI ভ�ষ�য় 
কত লক ভ�!.�স� ঢ�ল!য়� প�য়। লকন �খন হ�দয় 
.�সল.ক ভ�!.�স� জদন,  তখন উভদয়ই ন�র.। ন�র. 
8�হলনদত উভদয়ই ল.দভ�র। ত�ই .ল!  প�ম ন�র. গ�লত  
ন�র.ত�ই উহ�র ��Cম�ত�ন মধ�র  ভ�ষ�।

Ÿpãm cay pirpUàN pãaN
পলরপ7C� ��C ঢ�ল!য়� ন� ল�দ! প�ম হয় ন�। 

পত�ম�র সদখর জন আলম হ�লসদত হ�লসদত ��C ল�দত 
প�লর,  পত�ম�র হ�লসম�খ প�লখদ! আলম নরক-�নC�দতও 
সগ�সখ অনভ. কলরদত প�লর,   — ইহ�ই প�দমর !কC। 
নত�.� ক�ম ক�মন�র গন থ�লকদত প�ম হয় ন�। ওরপ 
বপ��ল8ক ভ�!.�স� স�থ�পর .X.স�দয়র ল.লনময় ম�ত। 
স�থ�ভ�. �ত কলময়� ��য় সক�ম ভ�!.�স�দত ততই 
পল.তত�র সঞ�র হইদত থ�দক। পলরদ�দষ স�থ� স�দন 
পর�থ� আলসয়� প�লথ�. ভ�!.�স�দক সগ��য় অ��ক�ত প�দম 
পলরCত কলরয়� প�য়।

একলK প�রষ �থমত� লনদজর সখ দ�দখই মর 
থ�দক। ��হ� লকY� কদর স.ই লনদজর জন। দইল�ন পদর 
ল..�হ কলর!,  তখন �Cলয়ন�দক খ�ওয়�ইয়� পর�ইয়� 
স�জ�ইয়� সখ�। এখন আর লনদজদক !ইয়� .P .Xস 
নদহ। লকY�ল�ন পদর একলK পYদ! জলন!,  একদC 
উভদয়ই ঐ প�তরতদক !ইয়� .Xস। এখন পক�ন ভ�! 
লজলনস প�লখদ!ই পখ�ক�র কথ� মদন হয়। এখন পখ�ক�ই 
উভদয়র হ�য় জ�লPয়� সখ দ�দখর স�ন অলধক�র কলরয়� 
.লসয়�দY। আপন�র কথ� ভ�ল..�র আর অ.সর হয় ন�। 
এইরদপ অনদক ভ�!.�লসয়� �খন কদম সম7C� 
VtMibýmâit ঘদK,  ক�ম ক�মন�র প!� ম�ত ন� থ�দক, 
আতসদখর ন�ম গন প��XI ন� থ�দক, �খন ত�হ�র জন 
মলরদতও কত সখ,  কত আনন,  কত ��লI,  তখনই 
প�দমর অ��ক�ত মলহম� জগদত �8�লরত হয়। নত�.� 
আতসদখর প!� ম�ত থ�লকদতও উহ� প�লথ�. ভ�দ. 
ক!�লষত।

kam Taiket Ÿpãm Heb na 
bãjegapIr Bab iben

ভগ..�ন শ�ক�ষ গ�ত�দত কম�দ��গ,  জ�নদ��গ 
ও ভলকদ��দগর উপদ�� ল�য়�দYন,  প�মদ��গ সমদন 
লকY�ই .দ!ন ন�ই। পকন ন�,  উহ� .ল!.�র ল.ষয় নদহ ; 
ন�র.ত�ই প�দমর ম�ধ���Xময়� ভ�ষ�। �ব কলরদ! রসভঙ 
হয়। প7C� ক!স�র �ব হয় ন�, �7ন ক!স� স.���ই ঢ` ঢ` 
কলরয়� .�দজ। ভ�!.�স� ম�দখ �ক�� কলরদ! ফ�=ক� 
আওয়�জ হয়। ত�ই গ�ত�য় প�দমর পক�ন কথ� ন�ই, উহ� 
ন�র. গ�লত .ল!য়� ম�দখ লকY� .দ!ন ন�ই,  বজ!�!�দত 
ন�রদ. উহ�র ��ষ�I জগৎদক প�খ�ইয়�দYন। ভগ.�নদক 
প�ইদত হইদ! লকরদপ প�হ, মন, ��C ঐ 8রদC ঢ�ল!য়� 
ল�দত হয়,  লকরদপ !জ�,  ভয়,  ম�ন,  অহ`ক�র,  জ�লত, 
ক! স. ত�=হ�দত স=লপয়� ল�দত হয়, লকরদপ ল.8�র.লজ�ত 
অহহত�ক� ভ�!.�স�দত প�ম�সদ�র জন স. ��CK�ক, 
স. হ�য়K�ক,  স. মনK�ক,  স. আপন�K�ক প�দমর 
VtMibýmâitr সল!দ! ড�.�ইয়� ল�দত হয়,  ত�হ� শ�ক�ষ 
সখ�সখ�ল�গদক !ইয়�, বজ!�!�দত এই অ��ক�ত লনষ�ম 
প�ম!�!�র আ��� প�খ�ইয়� আপন�দক ধলর.�র উপ�য় 
কলরয়� লগয়�দYন। জগদতর জ�দ.র সলহত প�দমর পখ!� 
পখল!.�র জন ভগ.�ন আজ অন�স�ল�তপ7র� সর!সনর 
প�মদ��গ �কলKত কলরদ!ন।

Ÿpãemr raejY ibcar na†
ল.8�রম7!ক কদt�র আইদনর লনগদP পলPয়� 

প�দমর সগ��য় কম! ল.87C� হইয়� ��য়। প�ম হ�দয়র 
লনভ�ত �দ�দ�র সর! সনর, সহজভ�.। ম�নষ আপন�র 
ভ�!.�স�র জদনর সলহত পক�ন ল.8�রম7!ক ক���X কদর 
ন�। পদরর সলহত .X.হ�দর,  স.��� ল.8�দরর �দয়�জন। 
আত�য় সজদনর সলহত .X.হ�দর শধ� সর! ��দCর লনখ�=ত 
ভ�!.�স�র আ��ন ���ন,  — কত আনন, কত গ!�গল! 
ঢ!�ঢল!। আর,  পর পকহ আলসদ! কত সর�ন কত 
স�.ধ�নত�র সলহত .�কX �দয়�গ,  কত সঙল8তভ�দ. 
ত�=হ�র পদ��ল8ত সমম রক�। কত আ�ঙ�,  — .�ল[ ত�=হ�র 
উপ��ক লকY�ই কর� হই! ন�। ঐ .Xলকর সলহতই �ল� 
কদম ��ল�ন আ!�প �Cয় হয়,  কদম আত�য়ত� ঘদK, 
তখন আর অত ম�ন সমদমর ল�দক ��লষ থ�দক ন�, �তই 
ভ�!.�স� জদন ততই ল.8�র 8ল!য়� ��য়। কদম �খন পস 
আপন�র একজন হইয়� ��য়,  তখন কত গ!�গল! 
পক�!�কল!   একস�দন গ!� জP�ইয়� শইয়� থ�লকদত কত 
আনন !  এখন শইদত .লসদত গ�য় প� !�লগদ!ও আর 
অন�য় .ল!য়� প.�ধ হয় ন�। ��হ� জ�লK! ত�হ�ই খ�ইদত 
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ল�দতও !জ� .� ল.8�র আদস ন�। ত�ই .ল!দতলY!�ম, 
প�মর�দজX ল.8�র ন�ই। ভ�!.�স�র র�দজX জ�নম7!ক 
ল.8�র ন�ই, প�মম7!ক আত-ল.সজ�ন আদY ; স.��� ��দC 
��দC ম�ত�ম�লত আদY , ঢ!�ঢল! গ!�গল! আদY।

Bgban  pãaeNr  ijins
�ল� ত�=হ�দক .�সল.ক ভ�!.�স� ��য়,  �ল� 

ত�=হ�দক .�সল.ক ��দCর ল�য়তম কলরদত প�র� ��য়, 
তদ. তখন আর ত�=হ�র সলহত �7র.ত�� সম�I .Xলকর মত 
ল.8�রম7!ক .X.হ�র 8দ! ন�। আপন�র জদনর সলহত 
প�মন সর! ��দCর .X.হ�র সভ�. হইদতই আল.8�দর 
�কলKত হয়,  শ�ভগ.�দনর সলহতও সর! ��দCর লনখ�=ত 
.X.হ�র পসইরপ আপন� হইদতই হইয়� থ�দক। আপন�র 
জনদক লক পকহ স.��� নমস�র .� �C�ম কলরয়� থ�দক ? 
আপন�র জনদক পকহ লক ঢ�ক পঢ�! .�জ�ইয়�,  ঘনK� 
ন�লPয়� খ�ওয়�ইয়� থ�দক ?  আপন�র জনদক প�লখদ! 
পকহ লক জPসP হইয়� সঙল8ত ��দC �7দর সলরয়� থ�দক? 
আপন�র জদনর সলহত কথ� .ল!দত লক ত�ত�য় পক পক�ন 
মধXস উক�! পম�ক�দরর ন�য়,  �লতলনলধ প�দর�লহদতর 
�রক�র হইয়� থ�দক ?

Vpnar  jn  stY  stY†  Vpnar  jn
পসখ�দন শধ� ��দCর .X.হ�র। ত�ই .ল!   

শ�ভগ.�ন �খন আপন�র ��দCর ল�য়জন হন,  তখন 
ত�=হ�দক আপন�র পলরজদনর মত খ�ওয়�ইয়�, প��য়�ইয়�, 
প�লখয়� শলনয়� আ�র �ত কলরয়�ই ��দCর ��লI। তখন 
প�দর�লহদতর ম�রফদত দলK 8�! ক!� লনদ.�ন কলরয়� ও 
ত�=হ�র ম�রফদত কথ� .ল!য়� কখনও ��দCর ��লI 
আলসদত প�দর ন�।

Bgbaenr ik AnÇ» dya
আমর� ত�=হ�দক �7দর র�লখয়� লনত�I ল.দ��� 

সম�দKর মত মদন কলরয়� জPসP ভ�দ. সর�ন কলর। 
ত�ত�য় পদকর �লতলনলধর ম�রফদত দ লK কথ� .ল!য়� �7র 
হইদত লঢপ কলরয়� একK� �C�ম কলরয়�ই কর�.X প��ধ 
মদন কলর ;  ত�=হ�র ক�দY ��ইদতও স�হস হয় ন�,  ত�ই 
�য়�ময় আম�ল�গদক ধর� ল�.�র জন,  আম�ল�গদক 
ত�=হ�র প�দমর পক�দP স�ন ল�.�র জন,  আম�ল�দগর 
সলহত প�দমর পখ!�দত গ!�গল! পক�!�কল! কলর.�র 
জন, বজ!�!�দত সখ�সখ� !ইয়� প�দমর পখ!� পখল!য়� 
প�খ�ইদ!ন। প�দমর ল.শদম�হন ম�র!� ত�দন জ�.দক 
স.��� ড�লকয়� .ল!দ!ন,  পত�র� আম�দক প�ইদত 8�স  
পত�, বজ!�!�র আ��� গহC কর। প�লখস  ন�, র�খ�!গC 
ফ! খ�ইদত খ�ইদত,  প�লK লমষ প.�ধ কলরত,  অমলন 
আম�র ম�দখ ত�ল!য়� ল�ত !  নন �দ��মত� প¨হরদস 
ড�ল.য়� আম�দক ��সন প��XI কলরত। আহ� ! র�খ�!দ�র 
পস উলচষ ফ! লক অম�ত!  অমন প�ম-প���ষ আম�দক পক 
প�ন কর�ইদত 8�স  ? আহ� ! নন-�দ��মত�র পস ��সদন 

পস .নদন কত আনন !  আম�দক এমন আপন�র পক 
কলরদত 8�স  ?  পগ�প�দ�র প�দয় ধলরয়� ম�নভঞন 
কর�দত,  — পস প�য় ধর�দত লক আনন   লক সখ !  প� 
ল�দনদকর তদর প�মময়� প�য়স�র প�য় ধলরয়� ম�ন ভঞন 
কলরয়�দY,  পসই জ�দন,  প�ম র�দজX প�দয় ধর�দত কত 
সখ!  পসই জ�দন,  জ�.দন এমন অন�স�ল�তপ7র� প�ম-
প���ষ আর কখনও ভ�দগX ঘলKয়�দY লকন� ? মলর ! মলর ! 
মলর ! প�দমর .X.হ�র লক মধ�র !  — কখনও ক�=দধ 8P�, 
কখনও ক�=দধ কর�, কখনও পস�ন�র ঘP�,কখনও প!�হ�র 
কP�, —

…†  t  Vpnar  jenr  siHt  Ÿpãemr  ŸKla
এ পখ!�দত পর পকহ আলসয়� প��গ ল�দত প�দর 

ন�। আপন�র হইয়� আলসদ!, পগ�প�ভ�দ. প�দমর ম�ধ�দ��X 
ড�ল.য়� ��য়। স�ধ� সনX�স�, কম��, জ�ন� ও স�থ�পরগC, — 
ধর� ��ও,  �� ��ও,  সগ� ��ও ইতX�ল� প�লহ প�লহ রদ. 
আপন�দক !ইয়�ই .Xস। স�থ�ভ�. থ�লকদত ইহ�র� ত�ই 
প�দমর র�দজX �দ.� কলরদত প�দর ন�।

ŸpãmeZag  Ait  sHj
কম�,  জ�ন ও লসলদদ��দগর ন�য় ইহ� 

কদt�রত�র লনগদP আ.দ নদহ। ভ�!.�স� ��দCর সহজ 
ভ�.। ইহ� ক�হ�রও লনকK ল�লখদত হয় ন�। .র` ল�লখদত 
পগদ!ই ক�লতমত�র আ.রদC লথদয়K�র ও ��ত�র 
অলভদনত�র ম�খস কর� গদ�র মত হ�দস�দ�পক হইয়� 
থ�দক। পমথর,  ধ�ঙP,  গ�দর� �ভ�লত অসভX জ�লতর 
পYদ!দমদয়র�ও আপন�র জনদক ভ�!.�লসদত জ�দন। ত�ই 
.ল! ��দCর এই সহজ সর! ভ�.লKদক ক�লতম ন� কলরয়� 
সভ�দ.র মধ�রত�য় অম�তময় কলরয়� ��হ�র গ!�য় 
প��!�ইদ.,  পস-ই ল8রল�দনর মত পকন� হইয়� থ�লকদ.। 
ত�ই .ল! শ�ভগ.�নদক একম�ত ইহ-পরক�দ!র আপন�র 
মদন কলরয়�,  পলত,  প�ত,  .ন� .� প� পক�ন আসদন 
.স�ইয়� সর! ��দC ভ�!.�লসদ!ই লতলন পত�ম�র 
ল8রল�দনর পকন� হইয়� রলহদ.ন।

Ÿpãmmy SãIkáx— Ÿpãemr ka–al
লতলন লভখ�র� নদহন,  পত�ম�র লনকK ধন,  ম�ন, 

খ��X 8�দহন ন� ; লতলন প!�ভ� নদহন, ত�লম ন�ন� উপ�দ�য় 
খ��X ল�দ!ই খ�ওয়�র প!�দভ আলসয়� পত�ম�দক আপন�র 
.ল!য়� আল!ঙন কলরদ.ন ন� !  লতলন প�দমর ক�ঙ�!। 
প�দমর পখ!�,  প�দমর !�!� ত�=হ�র স�দধর .X.স�। এই 
পখ!�র জন ল.শ স�লষ !  এই পখ!�র জন অ.ত�র ও 
!�!�। লতলন প�দমর ��দয় প�লমদকর পখ!�র প�ত�! ! এই 
প�দমর পখ!�য় জগদতর লনকK .�=ধ� পলP.�র জন 
প�দমর বজ!�!� !  ত�ই .ল! ভ�ই !  আমর� �ল� 
প�মময়দক প�দমর হ�য়�সদন .স�ইয়� আপন�র কলরদত 
প�লর,  তদ.ই লতলন পত�ম�র প�ম�ল!ঙদন ল8রতদর আ.দ 
হইদ.ন। নত�.� ত�=হ�দক একK� হ�ত� পঘ�P� .� .�ঘ 
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ভ�!�দকর মত লকY� মদন কলরয়� �7দর সলরয়� থ�লকদ!, 
ল8রক�! �7দরই পলPয়� থ�লকদত হইদ. ; কখনও ত�=হ�দক 
!�ভ কলরদত প�লরদ. ন�।

ŸpãmeZag kàm ¯an w ctuàbàegr AtIt
সতর�` এ গদন কম� জ�ন সমদন ল.দ�ষ পক�ন 

কথ� থ�লকদ. ন� .ল!য়� প�tক মহ��য় অসনষ হইদ.ন 
ন�। ক�রC অস`খX ��দস ঐ স. ল.ষদয়র ল.স�ত ল..রC 
আদY।

gItay kàm w ¯aneZagw VeC
কম�দ��গ সকদ! প�t কলরদ!ও প�মন কম��রই 

উহ�দত অলধক�র,  জ�নদ��গও সর�স�ধ�রদCর প�tX 
হইদ!ও প�মন জ�ন�রই একম�ত অলধক�র,  এইরপ 
প�মদ��গ সকদ!রই প�tX হইদ!ও প�লমকগCই ইহ�দত 
ল.দ�ষ আনন প�ইদ.ন।

.Pই দ�দখর ল.ষয়   প� প�ম লনষ�ম, অ��ক�ত, 
VtMibýmâitr সধ�ময় রদস অম�ত�য়ম�ন,  আজক�দ!র 
কলK!8দক পসই পরম পল.ত �বলK,  গলCক�দ�দর প��XI 
ন�ত হইয়� আম�দ�র ন�8ত� ও অধ�পতদনর 8রম ��ষ�I 
�কলKত কলরদতদY। অ��ক�ত প�ম, ��ক�ত জ�দ.র ম�দখ, 
ক�মগদন ক!�লষত হইয়� .�লহর হয়। প�মন ন�! 8�ম� 
8দক ল�দ! সমস জগতই ন�!.C� প�খ�য়, ক�ম ক�মন�য় 
.দ জ�দ.র 8দক পসইরপ অ��ক�ত প�ম ল.ক�তভ�দ. 
�কলKত হইয়� থ�দক। ত�ই আজ পরম পল.ত র�ধ�ক�ষ 
প�ম!�!� ন�ন� প!�দকর হ�দত পলPয়� লনজ লনজ ক�ম 
ক�মন�র Y�=দ8,  ন�ন�ভ�দ. পলPয়� লগয়�দY। ত�ই আজ 
শ�শ��ভ�র অ��ক�ত প�ম লনখ�=তভ�দ. জগদত �8�র !

Vim  ikCu† jain na
আলম নর�ধম,  ক�ম ক�মন�র জ�. !  অ��ক�ত 

শ�র�ধ�ক�দষর বজদ�ম, লকY� জ�লন ন�, .�ল[ ন�, কখনও 
.�ল[. এমন আ��ও ন�ই।

তদ. এ প�মদ��গ প!খ� হইদতদY পকন ? পকন, 
ত�হ�ও জ�লন ন�। শ�শ��ভ� জগদন� ��হ� ল!খ�ইদতদYন, 
ত�হ�ই প!খ� হইদতদY। প!খন�দত প�মন প!খদকর 
মলসদষর জ�ন-গভ� ভ�.র�ল� অন�য়�দস ল!লপ.দ হইয়� 
��য়, আম�-কর��ক এই প�মদ��গ পসইরদপ ল!লখত হই!। 
আলম প!খন�। লক প!খ� হই!,  পকন প!খ� হই!,  ত�হ� 
প!খক জ�দনন। আলম লক প�ন লক মন�লকদত �ন8�ল!ত 
কদ!র প�ত�দ!র মত,  প!খন� 8�!ন� কলরয়�লY। লক প�ন 
লক প�.দন, লক প�ন লক অ��শ �লকদত �খন এদক.�দর 
উদদল!ত হইয়�লY, আর থ�লকদত প�লর ন�ই, আর ��দCর 
উচলসতভ�. �খন 8�লপয়� র�লখদত প�লর ন�ই,  তখন 
প!খন� ধলরয়�লY, এক ঘনK�য় ২০/২৫ প�ষ� প!খ� হই! ! 
লক প!খ� হই! !  লক প®�ত ঢ�ল!য়� পলP!,  ত�হ� লতলনই 

জ�দনন। তদ. প��ক�ক! .Xলক প�মন অ�মX আদ.দগ 
খ�লনকK� 8�ৎক�র কলরয়� ক�=ল�য়� প�দষ অ.সনভ�দ. 8�প 
কলরয়� পদP, আম�রও পসই অ.স�। অ�মX আদ.দগ �খন 
.�ক ফ�লKয়� ��ই.�র মত হইত,  অমলন প!খন� ধলরয়� 
খ�লনকK� ল!লখদ! তদ. ��লI। 

শ�শ��ভ�র অল8IX!�!� .�ল[.�র ক�হ�র স�ধX? 
এই গন ল!লখ.�র সময়, এই অ��শভ�.-তরদঙ অলভভ7ত 
থ�লক.�র সময়,  আলম শধ� ল!লখয়�ই আদ.গ লমK�ইদত 
প�লরত�ম ন�। তখন .P �দরর প�ন একK� .ক� .� 
উপদ�ষ� হইয়� পলPত�ম। প�খ�দন পসখ�দন ��র ত�র 
ক�দY অল.রত .লকয়�ও ক�লI প.�ধ কলরত�ম ন�। কদম 
গন প�ষ হইয়� আলস!,  আম�রও পস আদ.গ কলমদত 
!�লগ!। ন�ন� ক�দজ সর��� .Xস থ�লকয়�ও এই গন 
ল!লখদত প.�ধ হয় ১০ ল�দনর প.�� সময় !�দগ ন�ই। 
�ভ�র এমনই পখ!� ! ত�ই আম�র পজ�র কলরয়� .ল!.�র 
অলধক�র আদY, এ গদন আম�র লকY� ন�ই। আলম প!খন�, 
প!খক জ�দনন লক ল!খ�ইয়�দYন।

Vrw VëceàZYr ibxy
এ গদন ��হ� প!খ� হইয়�দY এস. আম�র মত 

প�ষদণর অনলধক�র 88��। ইহ�র রস ও ভ�. গহC 
কলর.�র আলম অলধক�র� নই। আম�র লনদজর মত 
ল8রল�নই ইহ�র ল.রদদ। �ক�দশ এ স. মদতর লনন� 
কলরদতও আলম ঘ�C�কদর তলK কলর ন�ই !  �ভ� পসই 
প�ষদণর হ�দত প�মদ��গ প!খ�ইদ!ন। পY�Kদ.!�য় 
একK� গ�ন শলনয়�লY!�ম“ পখ�=P�য় ন�দ8 , প.�.�য় গ�য়, 
অদন প�দখ প8�খ পমদ! !  ” �ল� পকহ ল.শ�স ন� কদরন, 
তদ. আম�র স�কX গহC করন। প.�.�র গ�ন শ.C 
করন। ভ�!ই হইক আর মনই হউক,  এ প� প.�.�র 
গ�ন,  — ত�ই শলন.�র ল.ষয় .দK।

এখনও �ল� আপন�দ�র সদনহ থ�দক,  তদ. 
এই.�র আরও শ�শ��ভ�র অদ!rলকক .X�প�র শ.C 
করন।

এই গন প!খ� আরম হই.�র অলল�ন পদর 
হt�ৎ একজন পর!ওদয় প°�ন ম�°�র আলসয়� আম�দক 
.ল!দ!ন,   — “কল.র�জ মহ��য়,  আপলন প� ল.ষয়লK 
ল!লখদতদYন,  উহ� খ�. ভ�!। খ�. পগ�পদন র�লখদ.ন, 
ক�হ�দকও প�খ�ইদ.ন ন�। পকন ন�,  ন�ন� জদনর ন�ন� 
ভ�. !  ” .!� .�হ!X পস সময় আম�র প!খ� ক�গজগল! 
.P স�.ধ�দন রলকত হইত ন�।

আম�র এই প!খ�র ল.ষয় তখন প°�ন ম�°�র 
পকন, .�P�র পকহই জ�লনত ন�। ��হ� হউক উক .ক�র 
কথ�গল! শ�শ��ভ�র ব�..�C� সরপ আম�র হ�দয় 
আঘ�ত কলর!। অমলন স. .�দ± .ন কলরয়� পফল!!�ম।
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প!�দক পক�ন ল.ষদয় ল!লখদত পগদ!,  ল.ষয় 
লনর��8ন কলরয়� পদর ল!লখদত আরম কদর ;  আম�র এ 
প!খ�দত প7দর� পক�ন ল.ষয় লনর��ল8ত হয় ন�ই, �খন ��হ� 
মদন হই!, অমলন ল!লখয়� পফল!!�ম। প!খ� প�ষ হইদ! 
গদনর ন�মকরC হই!, ""প�মদ��গ''। ইহ� হইদতই প�tক 
মহ��য় .�ল[দত প�লরদ.ন,  আলম প��দগন কল.র�জ 
"প�মদ��গ' ন�মক পক�ন গন ল!লখ ন�ই। ত�ই .ল!দতলY   
এই গদন �ল� লকY� ��দCর কথ� থ�দক,  তদ. ত�হ� 
��C.লভ শ�শ��ভ� জগদন�র!! তজন ��লত .� ক�তজত� 
��হ� লকY� স. ঐ র�ত�! 8রদC অপ�C কলরয়�ই প�tক 
মহ��য় সখ� হইদ.ন। আর,  গদনর প� প� স�দন ভম 
�ম�� .� অ��লতকর ভ�দ.র সম�দ.� প�লখদ.ন, তজন 
আলম ��য়�। প�খ�দন ক�ম�ক .দজ�. আলমই ভ�.র�ল� 
পজ�র কলরয়� �ক�� কলরদত প8ষ� কলরয়�লY,  পস স�দনর 
আম�র জ�.ভ�দ.র কথ�ই হয়ত কত ল!লখত হইয়� 
থ�লকদ.।

শ�শ�র�মক�ষ পরমহ`সদ�. .ল!য়�লYদ!ন    ম7!� 
খ�ইদ!,  ম7!�রই পঢ=কর উদt।  অতএ. শ�শ��ভ�র 
অ��ক�ত ভ�. ল!লপ.দ কলরদত ��ইয়� হয়ত ম7!�র 
পঢ=করই কত উদ গ�র কলরয়�লY,  প�tক মহ�য় তজন 
লনজগদC কম� কলরদ.ন, লনদ.�ন ইলত, —

Bgban w Abtar
ল�লন শ�ভগ.�দনর অলসদ´ ল.শ�স কদরন, 

ত�=হ�র সলহত আম�র দ লK কথ�। আর ল�লন ত�=হ�র 
অলসদ´ই ল.শ�স কদরন ন� ত�=হ�দক �7র হইদতই নমস�র 
কলর। তদ. একলK কথ� .ল!দত 8�ই প�,   — লতলন �ল� 
.X�করC ��স অধXয়ন কলরয়� থ�দকন, তদ. অ.শই কম� 
ও লকয়�প� .র�ম�ন প�লখয়� উহ কর��প� স�ক�র কলরদত 
.�ধX।

sÚmueK এই স�লষ লকয়�!!  ঐ মহ�ল.শকম�!!  এই 
লকয়� ও কম� প�লখয়� লক ইহ�র কর��র কথ� সত�ই মদন 
উল�ত হয় ন� ?  এই ক�দ প�ত�!লK,  ঐ ক�দ ঘলPK� 
প�লখয়� উহ�র ন�ম�	ণ কর��র কত �� পঘ�ষC� কলর, আর 
এই অনI প�ম অনI করC� ও অনI ক�রক���X খল8ত 
এই ল.শ ল8তপদKর ল�দক .� লনজ প�হলKর ল�দক 
��লষপ�ত কলরদ! লক ইহ�র পকহ ®ষ� আদY .ল!য়� মদন 
হয় ন� ?  হয় ল.!কC!  ��=হ�র ন� হয়,   — ত�=হ�র ভ�. 
!ইয়� লতলন থ�কন, আমর� প�ন ভদমও ওই পদথ প� ন� 
প�ই।

ল�লন ঈশদর ল.শ�স�,  ত�=হ�র 8রCদরC� ল�দর 
!ইয়� ধন হই। ত�=হ�র আ��র��� .দ!ই এই গন 8র��য় 
লন��ক হই.। পকন ন�  Î

ibSÿas† DeàÚmr pãaN
ল.শ�সই ভগ.ৎ ��ল¸র এক অদম�ঘ সর! ও 

সনর পথ। আমর� এই ল.শ�দসরই লভখ�র�। এই অK! 

ল.শ�দসর স��ঢ় লভলরদত �ণ�য়ম�ন হইয়� প�ন ভগ.�ন, — 
অ.ত�র   ও ধম���স সম7হ মসদক ধ�রC কলরয়� মন ��C 
একলনষভ�দ.র মধ�রত�য় অম�তময় কলরয়� ধX�নলসলমত 
প!�8দন, পসই এক !দকX, এক .দক, আশয় প�ইয়� ধন 
হইদত প�লর।

আমর� ভগ.�ন ল.শ�স কলর ;  ভগ.ৎ��দসও 
ল.শ�স কলর। শ�ভগ.�ন গ�ত�য় .ল!য়�দYন :-  ৪।৮ 
পº�দক  Î

পলরত�C�য় স�ধ�ন�` ল.ন���য় 8 দষ�ত�ম ।
ধর� স`স�পন�থ��য় সম.�লম ��দগ ��দগ॥

ভগ.ৎ .�কX অনস�দর,  ত�=হ�র ��দগ ��দগ অ.ত�রও 
ল.শ�স কলর।

�ল� পকহ মদন কদরন   ভগ.�ন অনI, লতলন লক 
আ.�র একK� স�ম�.দ প�হ ধলরয়� ম�নষ রদপ অ.ত�C� 
হইদত প�দরন?  আমর� .ল! লনjয় প�দরন। পকন ন� Î

Bgban  sàbÕSi¹¡man
ল�লন স.��লকম�ন লতলন স.ই প�দরন। স. 

�লকই ত�=হ�দত ল.র�জম�ন। লতলন ল.শবহ�দণর স�লষ 
লসলত !য় কলরদত প�দরন,  �ক�ণ বহ�ণ হইদত অ��শ 
পরম�C� প��XI কলরদত ও ধলরদত প�দরন,   — লতলন লক 
হইদত প�দরন ন� ?  এ কথ� পক�থ�য় প�ইদ! ?  লতলন 
লনর�ক�র হইদত প�দরন,  এ কথ� �ল� পক�ন জ�দনর 
স�হ�দ�X অভ�I রদপ .�ল[য়� থ�ক,  তদ. লতলন স�ক�রও 
হইদত হইদত প�দরন এ কথ�ও পসই জ�নই পত�ম�দক 
পলরস�র রদপ .�[�ইয়� ল�দ.। ক�দ��লপ ক�দ স�ম�.দ 
জ�. হইয়� ক�দ স�ম�.দ জ�দন, অনI লনর�ক�র ভগ.�ন 
.�ল[য়�Y, আর সস�ম ভগ.�ন ও অ.ত�র .�ল[দত প�র ন�, 
এ অজ�নত�র জ�ন�লভম�ন শধ� ম�খ�ত� নয় লক?  ল�লন 
লনর�ক�র হইদত প�দরন, লতলন স�ক�র হইদত প�দরন ন�, 
এরপ সঙ�C� খর�ত� ভগ.�দন আদর�প পকন ভ�ই ?

মলর !  মলর !  ঈশর লনর�ক�র .ল!দ!,  অমলন 
উদপক� কলরয়� পফল!দ!,  আর স�ক�র .ল!দ!ই �ত 
পগ�!, অমলন ম�থ� ঘ�লরয়� পগ! ! আচ� ভ�ই, অমন অনI 
লনর�ক�র ভগ.�নK� পত� প.� !�ড�র মত হ�দতর ম�দt 
প�লরদ!,  আর স�ক�র ঈশর .�[ ন� ?  .�[ আর ন� .�[, 
পত�মর� লনদজদক .�ল[য়�Y পত� ?  লনদজদক জ�লনয়�Y 
পত�?  সর��� প� আলম আলম কর,  পস আলমদক ল8লনয়�Y 
পত�? প�লখয়�Y পত� ? স�ম�.দ জ�. হইয়� লনদজদক .�[ 
ন�, ত� অনI ! লনর�ক�র!! অত !ম� !ম� কথ� পক�ন  ম�দখ 
আওP�ইদত 8�ও ?

ভগ.�ন সর��লকম�ন,  একথ� �খন পত�ম�র 
অস�ক�র কলর.�র উপ�য় ন�ই, তখন লতলন স.ই প�দরন, 
পত�ম�দক .�ধX হইয়� স�ক�র কলরদতই হইদ.। �ল� 
ত�=হ�র অ.ত�দর অল.শ�স কর,  ত�হ� হইদ! ত�=হ�র 
সর��লকমর�য়ও পত�ম�র আদ�r ল.শ�স ন�ই .ল!দত 
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হইদ.। আর ত�=হ�দক �ল� সর��লকম�ন অস�ক�র কর, 
তদ. লতলন অপ7C�। ল�লন অপ7C� লতলন কখনও অনI হইদত 
প�দরন ন�। অতএ. ত�লম ��=হ�দক অনI .ল!য়� ল.শ�স 
কর ত�=হ�দক সর��লকম�ন .ল!য়� স�ক�র কলরদ.। আর 
সর��লকম�ন স�ক�র কলরদ! লতলন ইচ� কলরদ! স.ই 
প�দরন, একথ� লনjয় ল.শ�স কলরদ.। ল.শ�স কলরদ.  -

iZin sb paern, itin baó»ibk sb† paern
এলK প�দরন,  আর ওলK প�দরন ন�,  একথ� 

অগ�হ। লতলন অ.ত�র পকন, ইচ� কলরদ! অC� পরম�C�-
রদপও �ক�� হইদত প�দরন ল.শ�স কর।

প.��I মদত এক ভগ.�নই সগদC ��.ত�য় জP 
ও অজPরদপ �ক�ল�ত হইয়�দYন। ম�নষ হইদত ক�K�C�, 
লহম�8! হইদত ক�দতম পরম�C� ত�=হ�রই ল.ক��। লতলনই 
সগদC স7! ল.শরপ ধ�রC কলরয়�দYন। অতএ. 
ধ7ল!কC�দত প��Iও ভগ.ৎ�লক .� ভগ.�দনর 
ল.�Xম�নত� স�ক�র কলরদত হইদ.।

��হ� হইক,  পম�দKর উপর অত ল.8�দর ক�জ 
লক? ভগ.�ন স. প�দরন একথ� �খন আমর� ��ঢ় ল.শ�স 
কলর,  তখন লতলন মনষদ�হ ধ�রC কলরয়� অ.ত�ররদপ 
আলসদত প�দরন, ইহ�ও সম7C� ল.শ�স কলর।

এই অ.ত�র.�� প� শধ� লহনজ�লতর লভতদরই 
স�ম�.দ ত�হ� নদহ। প�লথ.�র ন�ন�স�দন ন�ন�ভ�দ. 
ভগ.�দনর অ.ত�র.�� স�ক�ত হইয়�দY।

        পম�হ�র� .ল!য়�দYন    আলম পখ�র�� প��স।      

��শ .ল!য়�দYন    আলম ঈশদরর প�ত। 

আর শ�ক�ষ .ল!য়�দYন,  —

Vim  ÷y„  Bgban
পম�হ�র� ঈশদরর প��স হইয়� আলসয়�লYদ!ন, 

একথ� �ল� ল.শ�স হয়,  ��শ ঈশদরর প�ত হইয়� 
আলসয়�লYদ!ন একথ�ও �ল� ল.শ�স হয়,  তদ. শ�ক�ষ 
.ল!য়�দYন,  আলম সয়` ভগ.�ন,  ত�হ�দতই .� অল.শ�স 
পকন? 

অতএ. ভগ.�ন প�মময় শ�ক�ষরদপও জগদত 
ধর� স`স�পদনর জন আলসয়�লYদ!ন,  — ল.শ�স কর।

        �ম�C   ভগ.ৎ.�কX, ভ�গ.ৎ��স ও ভগ.দক।

প�tক মহ��য় এতকC হয়ত ল.রক হইয়�দYন প�,  — 
প�মদ��গ ল!লখদত ��ইয়� অত ভগ.�ন ও অ.ত�দরর 
কথ� পকন ?  ওস. .�হ!X কথ�,  ধ�ন ভ�লনদত গ�জ�র 
গ�ত।

একK� বধ�� অ.!মন করন। প�মদ��গ .ল!দত 
হইদ! আদগ প�ম�স� 8�ই। ভ�!.�স�র প�ত 8�ই। প�ত 
লভন হ�দয়র পক�ন ভ�.ই ��=P�ইদত প�দর ন�। ��হ�দ�র 
আত�য় সজন .� পYদ!প�দ! ন�ই,  ত�হ�র� পদরর পYদ! 
গহC কলরয়� অপতX প¨হ স�পন কদর। ন� হয় একলK 
প�খ�র Y�ন�,  .� ককর ল.P�! ও পগ� �ভ�লত পক�ন 
একলKদক সI�দনর মত ভ�!.�লসয়� ত�ল¸!�ভ কদর। 
.ন.�সক�দ! স�ত�দ�.� কসলমত� !ত�দক সখ�ভ�দ. 
সম�ষC কলরয়� আল!ঙন কলরদতন,  ম�গ-ল�শদ�র সলহত 
কত পখ!� কলরদতন,  তর!ত� ও পশপক�র সলহত কত 
কথ� কলহদতন ! পঞ.K�র পশপক� তর!ত� স�ত�দ�.�র 
লনকK অদ��ধX�র অI�প�দর ল�য় পলরজদনর স�ন অলধক�র 
কলরয়�লY!। ত�ই .ল! প�ত লভন ভ�!.�স�,  প¨হ, মমত� 
�ভ�লত ��=P�ইদত প�দর ন�। পসই জন প�লমদকর 
প�ম�স� 8�ই,  .�ৎস!X রদসর প¨দহর প�ত�! 8�ই, 
সখXরদসর সখ� 8�ই, ভদকর ভগ.�ন 8�ই।

পম�দKর উপর সহজ কথ� এই প�   আপন�র 
��লতর প�ত লনর��ল8ত হইদ!, ত�হ�র উপর ��দCর প¨হ 
মমত� .� ভ�!.�স�র .Xবহ�র আপন� হইদতই আলসয়� 
পদP।

ঐ প� র�জপথ ল�য়� সহ® সহ® প!�ক 
��ইদতদY,  — ত�লম প.� .লসয়� .লসয়� প�লখদতY। উহ�র 
পক�নলKর �লতই পত� পত�ম�র ��দCর পক�ন ভ�. স�লপত 
হই! ন�। লকন একদCই �ল� ঐ অস`খX জনত�র মদধX, 
পত�ম�র পক�ন ল�য় .Xলকদক প�লখদত প�ও,  তদ. অমলন 
প�rলPয়� লগয়� ত�হ�র গ!� জP�ইয়� ধলরদ.। পকন ভ�ই ? 
সহ® প!�দকর মদধX স. .�� ল�য়� একলKদক প�লখয়� 
অমন কলরয়� প�rলPয়� পগদ! পকন ?  ও প!�কলKদক 
প�খ�ম�তই পত�ম�র আপন�র .ল!য়� প.�ধ হওয়�দত 
অমলন Y�লKয়� লগয়� ��ঢ় আল!ঙদন জP�ইয়� ধলরদ!।

  ত�ই .ল! ভ�!.�স� পজ�র কলরয়� হয় ন�, 
আপন�র জদনর �লত ভ�!.�স� আপন� হইদতই 
লনম�লভম�খ প®�তলসন�র মত অনIধ�র�য় �.�লহত হয়।

অতএ.,   — ভগ.�ন আদYন,  লতলন আম�দ�র 
একম�ত আপন�র,  ত�=হ�র মত আম�দ�র ইহ-পরক�দ!র 
.�ন. আর পকহই ন�ই ; এই ল.শ�স, এই আপন�র ভ�. 
হ�দয় স�ন প�ইদ!,  আপন� হইদতই ভগ.�দন ভ�!.�স� 
জলনদ.। আপন� হইদতই পসই আপন�র হ�য়লনলধর জন 
মন-��C ক�=ল�য়� উলtদ.। অতএ., —

Bgbaenr siHt Vmaedr sÜÉ ik Î
.�ল[দত প�লরদ! ত�=হ�র �লত সহদজই আম�দ�র 

আপন�র ভ�. জ�লগয়� উলtদ.।

ভ�ই আমর� ল�.�লনল� ল.ষয় ও পলর.�র.দগ�র 
পম�হ ম�য়�য় ম�গ হইয়� ত�হ�ই জ�.দনর সর�স মদন 
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কলরদতলY। ত�হ�ই একম�ত আপন�র ভ�ল.য়� .লসয়� 
আলY। ভদমও ভগ.�দনর কথ� সরণ কলর ন�। লকন 
.�সল.ক স�-প�ত�ল�র সলহত দইল�দনর কলCক সমন। 
এইরপ কত �ত জন, কত �ত-সহ® জ�.দক, পম�দহর 
.নদন আম�র আম�র কলরয়� আল!ঙন কলরয়�লY,  আজ 
ত�হ�র� পক�থ�য় ?  ত�হ�র� আ.�র পক�ন  কম�ফদ! পক�ন  
অদচ�X .নদন পক�থ�য় ��ইয়� ক�হ�র সলহত লমথX� 
"আম�র' সমন  প�ত�ইয়� .লসয়�দY ! আ.�র দইল�ন পদর 
কম�8দকর পঘ�র আ.র�দন ত�দCর মত পক�থ�য় ভ�লসয়� 
��ইদ.। ম�নষ হইদ., লক ক�K-ক�K�C� হইদ., পক .ল!দত 
প�দর ?  আলমই .� দইল�ন পদর আ.�র পক�থ�য় ��ই., 
ক�হ�র সলহত আম�র আলমদ´র সমন প�ত�ই.,  পক 
.ল!দত প�দর ? এই পত�, আম�দ�র প�লথ.�র সমন ! এই 
কলCক লমথX� আলমদ´র .নদন দই ল�দনর পলরজনদক 
"আম�র' "আম�র' কলরয়� দ�খ-��লরদদXর ��রC আঘ�দত 
হ�হ�ক�র কলরদতলY !  আজ প�মন প�=8জনদক আপন�র 
ভ�ল.য়� .�দক কলরয়� .লসয়�লY, এমন কত পক�লK জন এই 
ভ�দ. 8ল!য়� লগয়�দY। আজ ত�হ�র�ও পকহ আম�র ন�ই, 
এর�ও পকহ থ�লকদ. ন�। ত.� পত� পম�হ ঘ�ল8! ন�, আম�র 
আপন�র জনদক এখনও পত� ল8লন!�ম ন� !

হ�য় !  ��হ�ল�গদক "আম�র' "আম�র' কলর,  .P 
ভ�!.�লস .ল!য়� মদন কলর, পস  আম�র , পস  ভ�!.�স� , Î 
ওদত� স�দথ�র পম�হ আ.রদC আ.�ত। ক�! �ল� ��C�লধক� 
ল�য়তম� আম�র ইচ�র ল.রদদ ক���X কদরন,  তদ., 
ত�হ�দক পলরতX�গ কলরদত প�লর, এমন লক হতX� প��Iও 
কলরদত কলÂত হই ন�। ��C�লধক প�তও আম�র মদতর 
ল.রদদ ক���X কলরদ!,  ঐরপ অঘKন ঘK�ইদত প�লর। 
অতএ. প�খ�ন   প�লথ�. স�দথ�র ভ�!.�স�,  ক�ম-ক�মন�র 
আ��ন ���ন ম�ত। �তকC পলরজন আম�র ক�ম-
ক�মন�র অনকদ! ক���X কদর,  ততকC সকদ!ই খ�. 
ভ�!,  লকন প�ই ইহ�দ�র ক�হ�রও দ�র� আম�র স�দধর 
ক�মন�য় আঘ�ত পদP,  অমলন পক�ধ�ন হইয়� নরদকর 
প�ত-লপ��দ8র অলভনয় কলরদত লকY�ম�ত তলK কলর ন�। 
আ.�র ঐরপ আম�র দ�র� ত�হ�দ�র ক�ম-ক�মন� 
8লরত�থ� ন� হইদ!,  ত�হ�র�ও আম�র �লত ল.রক হইয়� 
লনজ লনজ পদথ ইচ�মত 8ল!দত প�দর। স�দথ�র জগদত 
স.ই স�থ�ময়। আপ�তত� ��হ� লন�স�থ� .ল!য়� 
�ত�য়ম�ন হয়,  .�সল.ক ত�হ� ক�মন�ম7!ক পম�দহর 
আ.রদC আ.�ত। এই পত� প�লথ�. ভ�!.�স�। এই সক�ম 
স�দথ�র ভ�!.�স�দত দ ল�দনর জন ড�ল.য়�,  প�মময় 
ভগ.�নদক ভ�ল!য়� ��ই,  ইহ�ই আম�দ�র জ�.´ ইহ�ই 
আম�দ�র ম�য়�ম�গ .দজ�দ.র ম�য়�র পখ!� ! নত�.�,  —

Bgban ŸZ AnÇ»kaelr Vpnar Î
��=হ�র প�মময় ও প¨হময় পক�দP ��.ত�য় 

জ�.,  ম�ত�দক�দP ল�শর মত পস�হ�দগ প�ল!ত,  ��=হ�র 
��লIময় পক�দP আমর�,  লY!�ম,  আলY ও ভল.ষদত 

থ�লক.,  ল�লন �ত অপর�দধও আম�ল�গদক পলরতX�গ 
কদরন ন�,  .র` প¨হ�.C হ�দয় প��ষ স`দ��ধন কলরয়� 
.�দক ত�ল!য়� !ন,  ল�লন অনIক�! ন�ন� উপ�দ�য় 
খ��Xসম�র .X.স� কলরয়� বহ�দণর ��.ত�য় জ�দ.র 
জ�.ন রক� কলরদতদYন,  লতলনই আম�দ�র একম�ত 
��দCর প�.ত�?  ন� লক,  স�থ�ময় দ ল�দনর লমথX� 
আলমদ´র পলরজনই একম�ত আপন�র ?  স`স�দরর 
র�লতই এই Î  প� �ত আপন�র,  ত�হ�র �লত আপন� 
হইদতই তত ভ�!.�স� জলনয়� থ�দক। এখন প�লথ�. জ�. 
ও ভগ.�ন এই দই-এর মদধX প� পত�ম�র .�সল.ক 
আপন�র ত�=হ�দকই গহC কর,  ত�=হ�দকই মন��C ল�য়� 
ভ�!.�স ত�=হ�র 8রদCই Î আপন�র �থ� সর�স ঢ�ল!য়� 
ল�য়� ল8র ��লI !�ভ কর।

প�tক মহ��য় .ল!দত প�দরন   ��=হ�র ল.ধ�দন 
জ�. পর�দগ প��দক, দ�দখ-��লরদদX অল.রত অ��লI পভ�গ 
কলরদতদY, ত�=হ�দক �য়�ময়, প�মময়, পকমন কলরয়� .!� 
��ইদত প�দর ? আপন�র জদনর .X.হ�র লক এইরপ ?

হ�= এইরপই .দK। প� আপন�র,  পস প�মন 
একল�দক ন� খ�ইয়� খ�ওয়�য়, আ�দর .�দক র�লখয়� কত 
পস�হ�দগর 8�মদন ��দCর অগ�ধ ভ�!.�স� ঢ�ল!য়� প�য়, 
অনল�দক অন�য় .X.হ�র প�লখদ! পসই প¨হ�.C হ�দয় 
ন�ন��ক�র ��সদনর .X.স� কলরয়� 8লরত স`দ��ধনও 
কলরয়� থ�দক।

��সন কদর পক? পত�ম�র প� লপত�ম�ত�, পত�ম� 
লভন জ�দনন ন�,  পত�ম�র ভ�.� অমঙদ!র �লতক�র 
কলরদত লগয়� ত�=হ�র�ই পত�ম�দক পক�নল�ন .� প.ত�ঘ�ত, 
পক�নল�ন .� অন�ন পক�নল�ন .� হ�দত �লP .X.স� 
কলরয়� থ�দকন।

এ ��সদন কtরত� ন�ই, �লত আঘ�দত �দতXক 
ত�Pন�য় ��দCর লনভ�ত �দ�দ�র কত প�ম কত প¨হ, 
কত পক�ম!ত� অল.রত কলরত হইয়� থ�দক। প� লপত� 
সI�নদক খ�ওয়�ইয়� পP�ইয়�ই কর�.X প�ষ মদন কদরন, 
লতলন লপত� নদহন, পরম �ত।

ত�ই .ল!,  — আম�দ�র প��ষ স`দ��ধদনর জন, 
ভ�.� মঙদ!র জনও ভগ.�দনর ��সন ও ত�Pন�ই 
ত�=হ�দক আম�দ�র প�মময় ও প¨হময় রদপ .Xক কলরয়� 
ল�দতদY। নত�.� দ লK খ�ওয়�র .X.স� কলরয়�ই �ল� লতলন 
লনলjI হইদতন,  তদ. আম�দ�র �লত ত�=হ�র লনত�I 
পদরর মত .X.হ�র কর� হইত।

অতএ. লতলন একল�দক প�মন সর��� 
আম�দ�দর সখ��লIর .X.স� কলরদতদYন,  অনল�দক 
ভ�.� মঙদ!র জন প¨হল.গল!ত হ�দয় অল.রত ত�Pন� 
কলরয়� স`দ��ধদনর প8ষ� কলরদতদYন।

আমর� অজ�ন   ম�য়�দম�দহ অন ;  ত�ই �ক�ত 
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আপন�র জনদক ভ�ল!য়� দইল�দনর নশর ম!ম�দতর 
আধ�র প�হগল!দক আপন�র ভ�ল.য়� ক�ম ক�মন�য় 
ড�ল.য়� রলহয়�লY। অজ�নত�র পঘ�দর অলভম�দনর �লতম7লত� 
স�লজয়� আপলন কর�� স�লজয়�,  কত ল.জয়দনলভ 
.�জ�ইয়� প�রষক�দরর আত�স�দ� বহ�ণদক ম�গ 
কলরদত প8ষ� কলরদতলY ! হ�য় ! আমর� এক.�রও ভ�ল.য়� 
প�লখ ন�, আম�র কর��´ কতK�ক, অলভম�ন লকদসর !

ভ�ই !  এই পত�ম�র সলহত কথ� .ল!দতলY, 
একK� কথ� .ল!দত .ল!দতই হয়ত স. ফ�র�ইয়� পগ!, 
আর প�ষ কথ�K� .!� হই! ন� ;  এই পত� কর��´ !  এই 
পত� প�রষক�র ! এই !ইয়�ই পত� এত অলভম�ন!!

আলম কর�� স�লজয়� কম� কলর,  লকন কম�ফদ! 
আম�র অলধক�র লক ?  আলম ক�ষক,  পকদত .�জ.পন 
কলর!�ম, �দথ�ল8ত �ত কলর!�ম, লকন ফ! !�ভ ক�হ�র 
হ�দত ?  অন�.�লষ,  অলত.�লষ �ভ�লত কত লক ব�. ঘKন� 
ঘলKদত প�দর,  — ম�নষ ��হ�র �লতক�দর সম7C� অকম। 
এ.�র হয়ত .�জধ�ন ঘদর লY!,  আগ�ম�.�র হয়ত ম�দt 
পফল!.�র .�জলKও প�ইদ! ন�। তদ. .!ত আম�দ�র 
কর��´K� লক   অলভম�নই .� লকদসর ?  ত�লম কম��,  কদম� 
অলধক�র আদY, ত�ই .ল!য়� কর�� স�লজয়� ল.শ ল.ধ�ত�র 
আসদন .লসদত ��ইও ন�।

আম�দ�র কর��দ´ই এই বহ�ণK� 8ল!দতদY ? 
ন� লক,  আর ক�হ�রও ইচ�য়,  ক�হ�রও প�দমর অদম�ঘ 
ল.ধ�দন এই জগদতর অনI ল.র�K .X�প�র অনIক�! 
ধলরয়� 8ল!দতদY ?  ত�লম পত�ম�র পলর.�দর একল�দনর 
খ��X�ল� পলরম�C কলরদত প�র,  এইরপ দই ��লK 
পলর.�র নয়,  গ�ম নয়,  প�� নয় .� দই একলK জগৎও 
নয়,  এই অনI বহ�দণ একল�দন প� খ��X�ল� .Xলয়ত 
হইদতদY ত�হ�র একK� পলরম�C কলরদত প�র লক? সমস 
একলতত কলরদ! কত লক হয় .�ল[দত প�র লক ? প�র আর 
ন� প�র,  সহজ কথ�য় ধলরয়� !ও,  পস দ.X�ল� একলতত 
কলরদ! অমন পত�ম�র অভদভ�� অস`খX লহম�8!ও 
ত�=হ�র ত�!ন�য় ক�দ পরম�C�দত পলরCত হইয়� ��ইদ.। 
ত�ই .দ! এই .�হৎ .X�প�রK� এই লনতX এত .P �ক�ণ 
পলর.�র পপ�ষCK� অনIক�! ধলরয়� ক�হ�র ইচ�য়, 
ক�হ�র �লকদত,  ক�হ�র কর��দ´ সমন হইদতদY ? 
পত�ম�র ন� আম�র ?  ত�লম আলম পক�ন  ক�দ��লপ ক�দ 
ক�K�C� ?  অনI বহ�দণর লনকK ��=P কর�ইদ! কতK�ক 
কর��´ কতK�ক আলম´ কতK�ক কর��´ কতK�ক অলস´ 
.র�ম�ন থ�লকদ. ?

ওল�দক পত� এই .X�প�র,  আ.�র এল�দক প� 
প�হK�দক !ইয়� সর��� এত .Xস, এত অলভম�ন, আম�র 
আম�র ও আলম আলম প.�ধ, পস প�হK�ও পত� এইখ�দনই 
র�লখয়� ��ইদত হইদ.। �র�দরর পক�ন স�দন একK� 
পফ�=P� প�লকদ! প�মন খ�লনকK� প�=জ হইয়� .�লহর হইয়� 

��য়,  সমস প�হK�র পলরCলতও পত� ত�হ�ই ;  কতকগল! 
প8� দগ�নময় গল!ত পক� ম�ত। নত�.� পপ�P�ইয়� 
পফল!দ! একর�ল� Y�ই। আর .র�ম�দন ?  অস�শ রক 
পক� ও ম!ম�দতর ভ�ণ !  ত�ই !ইয়� এত ক�ণ এত 
অলভম�ন !

K�ক� পয়স� ধন জন স.ই পত� এখ�নক�র 
লজলনস এখ�দনই র�লখয়� ��ইদত হইদ.। দই লক ��-এর 
পলরCলত ��হ�,  !ক !ক পক�লK পক�লKরও পলরCলত 
ত�হ�ই। স. এখ�নক�র লজলনস এখ�দন র�লখয়�ই ��ইদত 
হইদ.। হ�য় হ�য় ! তদ. আম�র .ল!দত লক আদY ভ�ই ? 

ত�লম .হ সঞয় কলরয়� লক .�হ�দর�K� 
কলরয়�লYদ! ? প�লথ.�র .হস�দন .হদ!�দকর লনকK ��হ� 
ল.স�ত লY!,  ত�লম Yদ!,  .দ!,  কদ! পকr�দ! কতজনদক 
কত প�Pন কলরয়� কতজদনর .�দক কত ��রC আঘ�ত 
কলরয়� পসই স. দ ল�দনর জন স7প�ক�লত কলরয়�লYদ! ব. 
পত� নয় !  এখন হই! লক ?  স.ই রলহ!,  অনIক�! 
এখ�নক�র লজলনস স. এখ�দনই থ�লকদ.। পত�ম�রই মত 
এস. লজলনদস কত সহ® জন আম�র আম�র কলরয়� 
��Cপ�ত কলরয়� লগয়�দY, এই ধন সমলর, জ�য়গ�, জলম, 
স. পতমনই আদY। আজ পত�ম�র, ক�! আম�র, ত�রপর 
ল�ন র�দমর ত�রপর শ�দমর। .! পত� ভ�ই,  �ক�ত 
ক�হ�র? প� .�লPK�দত .লসয়� এখন ত�লম আম�র আম�র 
কলরদতY,  এমন কতজন এইরপ আম�র আম�র কলরয়� 
কর�� হইয়�লY!। এখন ত�হ�র� পক�থ�য় ?  দ ল�ন পদর 
ত�লমই .� থ�লকদ. পক�থ�য় ?  .! পত� �ক�তপদক এ 
.�P�K� ক�হ�র ? হ�য় হ�য় ! তদ. লক আম�র লকY�ই ন�ই?

sb ìDu Calay imeC igR u
আর পকন ?  এইদ.!� সলরয়� পP !  আপন�র 

জদনর �রC !ও।

হ�য় !  আমর� .�থ� অলভম�দন .�ক ফ�!�ইয়� 
ধর�খ�ন� সর�র মত প�লখদতলY,  আপলন কর�� স�লজয়� 
শ�ভগ.�নদক ভ�ল!য়� আলY। ভ�দগX পত� ম!ম�তপ7C� প8� 
গ!� একK� প�হ প�ইয়�লY,  দইল�দনর ক�ম ক�মন�ময় 
প�প ত�দপর ��.�লÄময় ল.ষয় পলরজন প�ইয়�লY,  — 
ত�হ�দতই এত পম�হ   এত VtMibýmâit  — প�হK�দক আলম 
প.�ধ,  ল.ষয় পলরজনদক আম�র প.�ধ !  ইহ� অদপক� 
পলরত�দপর ল.ষয় আর লক আদY ?

ল�লন .�সল.ক আম�র,  ল�লন .�সল.ক 
অনIক�দ!র আম�র ��দCর ��C   ��=হ�র আলম,  ��=হ�র 
এই জগত,  পসই জগদতর .ন�দক ভ�ল!য়� পক�ন  ��দC 
পক�ন  ক�তজত�য় ম�!X !ইয়� প�প ত�পদক .রC 
কলরদতলY। হ� লধক  আম�দর !  সগ� পফল!য়� নরদক 
ড�ল.দতলY,   — 8নন পফল!য়� ল.ষ� ম�লখদতলY   অম�ত 
পফল!য়� ল.ষ খ�ইদতলY  ��Cন�থ ��C.ন� জগদন� 
জগ���দক ভ�ল!য়� প�প ত�প আল!ঙন কলরয়�,  মদন 
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কলরদতলY   প.� আলY ! ল.ষ�র ক�লম, ল.ষ�য় ড�ল.য়� মদন 
কদর প.� আলY। প�থক হইদ!ই মলরয়� ��য়, আম�দ�রও 
পসই অ.স�।

VHa! Bgbaenr ik AnÇ» dya Î
ভ�! .�ল[য়�লY   �য়� নদহ   অনI প�ম। অনI 

করC�। নত�.� �য়� .ল!দ! পর .�[�য়। আপন�র জন লক 
আপন�র ক�হ�র জন �য়� পর.� হইয়� ক���X কলরয়� 
থ�দক ? জলন.�র প7দ.� ম�ত�সদন ত�হ�র দদগর .X.স�, 
আর 8�লরল�দকর অম�তকল ল.শভ�ণ�দর সলজত ন�ন� 
উপ�দ�য় ফ!�স, জ!, ত�=হ�র �য়� নদহ   অনI ধ�র�য় 
�.�লহত অ��ল8ত প�ম।

প�মময় আম�ল�গদক সর��� ��লIর .�দক 
র�লখয়� ম�ত�দক�দP ল�শর মত,  কত আ�দর,  কত �দত 
প�!ন কলরদতদYন। আ.�র �খনই প�দখন,  আমর� 
ল.পথগ�ম� হইদতলY,   — ধদর�র গ�লন হইদতদY,  প�প�র 
এক�লধপদতX সম�জ ও স`স�র Y�রখ�র হইদত .লসয়�দY   
অমলন প�মময় আর থ�লকদত প�দরন ন�,  জ�দ.র দ�খ 
আর প�লখদত প�দরন ন�,  অমলন প�� ক�! ও প�ত 
অন��য়� সমদয়�পদ��গ� অ.স� ও প.� গহC প7র�ক 
নররদপ অ.ত�C� হইয়� আপন�র জগৎদক আপন�র 
প¨হদক�দP ত�ল!য়� !ন। .হল�দনর পর আ.�র ধর� প�প 
ত�প ম�ক হইয়� ভগ.�দনর প��পদ .দক ধ�রC কলরয়� 
প7C� ��লI ও প7C��নন ��¸ হয়। প�লথ.�র ন�ন�স�দন 
এইরপ অ.স�দভদ� ন�ন� অ.ত�দরর আল.ভ��. হইয়� 
থ�দক।

ভগ.�ন পক.! অ.ত�C� হইয়�ই জগদত ধর� স`স�পন 
কলরয়� থ�দকন,  এমন নদহ। .দজ�দ.র ম�লকর জন, 
জ�ন ও ধদর�র জন, প�ম ও ভলকর জন, সদপদ�দ�র 
জন সর���ই ম�ক মহ�প�রষগCদক প�t�ইয়� থ�দকন। 
ই=হ�র� জন হইদতই অনকরC�য় ন�ন� �ক�র স�ধ� .X.হ�র 
����ন ও সদপদ�� ��ন কলরয়� সম�জ ও প��দক 
লনয়ত ভগ.ৎ র�দজX 8�ল!ত কলরয়� থ�দকন। ই=হ�র� 
ল8রম�ক, কখনও ক�লমন�ক�ঞদন আসক হন ন�। জ�দ.র 
জনই আলসয়� থ�দকন, জ�.দক ন�ন��ক�দর ম�ক কলরয়� 
ও ম�লকর .হ! সর! সনর পথ ����ন কলরয়� আ.�র 
ভগ.ৎ র�দজX 8ল!য়� ��ন। 

শ�শ�র�মক�ষ পরমহ`সদ�.,  শ�শ�ল.জয়ক�ষ 
পগ�স�ম�,  শ�শ�জ�ন�নন অ.ধ�ত,  শ�শ�ভ�সর�ননস�ম�, 
শ�শ�ল..�ক�ননস�ম�, শ�শ�হত!ঙস�ম� ইতX�ল� .হ ম�ক 
মহ�প�রষ অল.রত জগদতর জন আল.ভ��ত হন। এই 
প�লরষ� .� অIরঙগC অ.দতদররই ক���X লনর��হক, 
প�থক প�থক �লক ভলক ও প�ম �8�রক।

এইরপ ম�ক মহ�প�রষগC ভগ.ৎ র�জX হইদত 
ভগ.�দনর আদ�� সমদয়�পদ��গ� .হ ভ�. !ইয়� জগদত 
আদসন   ই=হ�র� ভগ.�দনরই প�লরষ�   সতর�` 

ইহ�ল�গদকও ভগ.ৎ �লকসমন মদন কলরয়� ভলক ও 
প7জ� কর� উল8ত। ল.দ�ষত� র�জ�র �লতলনলধদক প�মন 
র�জসর�ন প�ওয়� কর�.X, ইহ�ল�গদকও পসইরপ ভগ.ৎ 
আসদন .স�ইয়� অনন মদন পস.� কর� কর�.X। ভগ.ৎ 
ভকগCও অস�ধ�রC �লকসমন। এমন লক  

bãü¨ tairet paer pãitjn
{ ব8তনভ�গ.ত }

ইহ�দ�র এক একলK ম�ক মহ�প�রষও এক 
একলK বহ�ণ উদ�র কলরদত প�দরন।

প�মন ন�র�য়Cগদঞর জ�হ�জ অ.!মন কলরদ! 
ন�র�য়Cগদঞ এ.` 8�=�প�দরর জ�হ�জ অ.!মন কলরদ! 
8�=�প�দর লনjয় পপr=Y�ইয়� প�য়, পসইরপ ম�ক মহ�প�রষ 
.� ভগ.ৎ ভকল�গদক অ.!মন কলরদ! ত�=হ�র� লtক 
পসই লনতXধ�দম শ�ভগ.�দনর শ�প���দI উপন�ত কলরয়� 
.�সন� পলরপ7C� কলরয়� প�ন।

আজক�! অদনক মহ�প�রষদক,  ত�=হ�দ�র 
ভকগC,  অ.ত�র .ল!য়� প7জ� কলরদতদYন। ত�=হ�র� 
অ.ত�র হইন .� ন� হউন অ.ত�র অIরঙ পলরকর প�, 
ত�হ�দত আর সদনহ ন�ই।

গরগ�ত�র মত�নস�দর   গর ও পগ�ল.ন 
অদভ�। সতর�` ত�=হ�দ�র লনজ লনজ গরদত ওরপ অ8!� 
লনষ�ভলক থ�ক�ই আ.শক। এইরপ লনষ� সহক�দর 
�দতXদক �ল� মহ�প�রষল�গদক ধলরয়� .লসদত প�দরন, 
তদ. লনjয়ই লকY�ল�ন পদর প�লখদত প�ইদ.ন,  — 
পগ�য়�!দনর ঘ�K হইদত জ�হ�দজ উলtয়� এদক.�দর 
ন�র�য়Cগদঞ পপr=লYয়�লY।

sb pdaeàT Bgban
আজক�! অদনদক কথ�য় কথ�য় .ল!য়� থ�দকন   

স. প��দথ� ভগ.�ন আদYন। ��=হ�র� এইরপ ম�দখ ম�দখ 
স.  প��দথ� ভগ.�দনর আদর�প কলরয়� থ�দকন, ত�=হ�র� 
ক���Xত� পক�ন ভগ.�দনরই ধ�র ধ�দরন ন�। ম�নষ, পশ, 
ক�K ক�K�C�,  8নন,  ল.ষ� স. ভগ.�ন,  — ম�দখর কথ� ! 
ক�দজর প.!�য় ল.ষ� ভগ.�ন �7দর থ�ক , ম�নষদকও ম�নষ 
জ�ন কলর ন�। হয়দত� গরজনদকও ভগ.�দনর আসন 
প�ই ন�। আপন পলর.�দরর প�=8জনদকও একভ�দ. 
এক8দক প�লখদত প�লর ন�। ত�ই .ল!,  ��=হ�র� কথ�য় 
কথ�য়ই স. প��দথ�  ভগ.�ন  .দ!ন ত�=হ�দ�র ক�দ��X 
প�লখদ. প7C� ন�লসকত�।

��হ� হউক অত �ত ভগ.�ন আমর� .�ল[ ন�। 
ভদকর ভগ.�ন এক,  — প�লমদকর প�ম�স� এক। এক 
ভগ.�ন,  — আর এই ল.শবহ�ণ ত�=হ�র স�দধর স�জ�ন 
.�গ�ন। স. প��দথ� ভগ.�দনর আদর�প কলরদ! একলনষ 
প�ম হয় ন�। সত�র পলত, ক�C� পখ�=P� .� প�রপই হউক 
ন� পকন, পস ত�=হ�র 8রC লভন আর লকY� জ�দন ন� ভদমও 
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পস কখনও পরপ�রদষর ম�খ ���ন কদর ন�। ত�ই .ল!য়� 
মদন কলরও ন� পস অপরদক ঘ�C� কদর। ল.দ�ষত� পলতর 
স`স�দর সকদ!রই কত প¨হভলক আ�র ও �ত সহক�দর 
আপন�র ভ�ল.য়� পলর8��X� কলরয়� থ�দক।

সত�র পলত পস.�দতই প�দমর একলনষ মধ�র 
রস উYল!য়� পদP,  এই সত�র স`স�দরই ল.শ�ম�ত�র 
প�মপ���ষ ম�খ� প¨হধ�র� অল.রত অনIধ�র�য় কলরত 
হয়।

আম�র পলতর লভতদর প� ভগ.�ন আদYন, 
��.ত�য় প�রদষই পসই ভগ.�ন ব8তনরদপ ল.র�জম�ন, 
অতএ. স.�ই এক,  স.ই সম�ন,  স. প�রষদকই পলত 
.ল!য়� আল!ঙন কর� ��য়,  এরপ ভগ.ৎ জ�নসমন� 
সত�দ�.� আমর� 8�ই ন�। ইলন ল.শজন�ন পলত-ভলকর 
প��ক�ন খ�ল!য়� আপলনই জল!য়� মরC, অন পক�ন ন�র� 
প�ন, ইহ�র উ��র বনলতক পলতদ´র কথ� কদC�ও স�ন ন� 
প�ন। ইহ�দত প�ম ন�ই,  — ভলক ন�ই,  — পলতদত একলনষ 
প�দমর ��C ল.সজ�ন ন�ই,  এখ�দন শধ� বপ��ল8কত�র 
ত�ণ. নত�ন। ত�ই .ল!দতলY!�ম ��হ�র� ম�দখ স. 
প��দথ� ভগ.�ন .দ!ন,  ত�=হ�র� পক�ন ভগ.�দনর ধ�রই 
ধ�দরন ন�।

“স. প��দথ� ভগ.�ন    .!�K� পত� খ�. পস�জ� 
লকন এ প��I কতলK প��থ�দক ভগ.�ন .ল!য়� মন��C 
ল�দত প�লরয়�Y ?  ভগ.�দনর আসদন .স�ইয়� প7জ� 
কলরদত প�লরয়�Y ?  ত�হ� হইদ! আর পত�ম�র অলভম�ন 
পক�থ�য় থ�লকত ?  পড�ম,  পমথর,  ��গ�!,  কক�র .ল!দত 
এত ঘ�C� পক�থ�য় থ�লকত ?  ত�লম ক�দ��লপ ক�দ জ�., 
ক�দ একK� মন��C, ত�হ� কত জ�য়গ�য় ল.ক�ইদত প�র? 
কয়জনদক ঐ ল.নK�ক ল�য়� ভ�!.�লসদত প�র ? কয়খ�ন� 
ম7লর� ঐ ক�দ হ�দয় স�ন ল�দত প�র ?

পত�ম�র �ল� অত �লক থ�দক, ত�লম �ল� আম�র 
উ��র প�লমক� সত�-!ক� স�লজদত প�র স�জ,  অপরদক 
ও-স�দজ স�জ�ইদত ��ইও ন�।

ল.শবহ�দণর স.ই ভগ.�ন-ভ�. অদপক� এক 
ভগ.�দনর এই ল.শবহ�ণ,  এক জগৎ.ন�র এই জগৎ, 
এক জগৎপলতর এই জগৎ-স`স�র   ল�য় পলর.�র। সত�র 
এক পলত,  পলতর প¨দহর পলর.�র। পক�ন লK ভ�! ? 
জগৎময় পলত ভ�! ? ন�   এক জগৎপলতর জগৎ ভ�!?

ত�ই .ল! �ল� ভগ.�দন একলনষ প�ম স�পন 
কলরয়� সত�র মত স`স�রদক আপন�র .ল!য়� 
ভ�!.�লসদত 8�ও তদ., ল.শময় ভগ.�ন ভ�ল!য়� ��ও।

��=হ�র� ল.শময় ভগ.�দনর আদর�প কদরন 
ত�=হ�র� কদম আপন�র লভতদর ও ভগ.ৎ ভলক .স�ইয়� 
লনদজই পস�হহ` হইয়� পদPন।

লতলন পস�হ` .দ!ন .দK,  লকন ভগ.�দনর 
ষহPশ��X ও স�লষ লসলত !য় লকয়�র পক�ন K�ক ত�=হ�র 
লভতদর আদY,  লতলনই জ�দনন। আমর� পত� প�লখ 
ভগ.�দনর স�লজত .�!�কC�লKও পস�হহ`-ভগ.�দনর 
রপ�Iর কলর.�র কমত� ন�ই !

আচ� ভ�ই এক স7দ��Xর অনI পতজ বহ�দণর 
�দতXক প��দথ� অC��ল.ষ হইয়� ন�ন�রদপ লকয়� 
কলরদতদY। ত�ই .ল!য়� লক স. পতজময় প��থ�দকই স7��X 
.ল!. ?

প�=8লK প�দতর �তXদকর লভতরই লপত�র 
অন�দ.� আদY। �দতXদকই লপত�র সভ�. ও গC লকY� 
ন� লকY� ��¸ হইয়�দYন,  এজন লক গCধর প�তরতগC 
লপত�দ�দম ম�দত�য়�র� হইয়� �তXদক লনদজই লপত� 
স�লজয়� .লসদ.ন ?  এরপ ধ�ষত� শলনদ! ইহ�দ�র 
পলর.�রস প!�কগC লক সনষ হইদ.ন ?  প�ত .�সল.ক 
জ�ন� ও লপত�ভক হইদ! লতলন   এমন সর�গCসমন 
লপত�র প�ত হইদত প�লরয়�দYন .ল!য়�  লনদজদক ও 
অ��ষদক সহ® ধন.�� ল�দত প�দরন।

এই প��XI আলমই লপত�,  আলম পস�হহ` 
ভগ.�ন । এরপ ভগ.�দনর ন�মও প�ন কখনও ক�দন ন� 
শলনদত হয়।

প7দর� .!� হইয়�দY প�� ক�! প�ত অনস�দর 
ভ�. ও অ.স� !ইয়� অ.ত�র আলসয়� থ�দকন। ক�দজই 
প7র� প7র� অ.ত�র অদপক� .র�ম�ন অ.ত�রই আম�দ�র 
সমদয়�পদ��গ� .ল!য়� সমলধক অগগCX ও আম�দ�র 
একম�ত অ.!মন�য়।

.র�ম�ন কল!��গ,  কল!র দ.�!জ�.,  অনগত 
��C, ইহ�দ�র জন সর! সনর মধ�রভ�. !ইয়� লনত�ই 
বগর�ঙ অ.ত�C� হইয়� অধম ও পলতদতর মহ�-উদ�রদCর 
সহজপথ কলরয়� লগয়�দYন। এই লনত�ই পগrর�ঙ �8�লরত 
মতই .র�ম�ন ��গধম�। এই ��গধম�ই কল!র জ�দ.র উদ�র 
!�দভর একম�ত উপ�য়।

এই প�মদ��গ �8�রক   শ�শ��ভ� জগদন�সনর 
প�রপ অ��ক�তভ�দ.,  পগrর�ঙ!�!�দত !�¸ভ�. ম�ধ�র�র 
সম�দ.� কলরয়�দYন,  ৪০  �ত .ৎসদরর পপষদC,  — 
ব.ষ.ধদম�র পল.ত মন�লকন� প®�দত,  প� আল.! 
ক!�ষময়,  পলঙ! �.�হ,  ঘ7লC�প�দকর আ.র� উৎপ��ন 
কলরয়�লY!,  শ�শ��ভ�র �8�লরত ন.ভ�দ.র অম�তধ�র� 
সদ�� আ.�র পসই সন�তন ধর�, লনষ7ত অ��ক�ত প�দমর 
পসই বজম�ধ�র� ��¸ হইদ.। অল8দর ভ�রত�য় গগদন লক 
এক ধর�দজX�লত� �লতভ�ত হইয়�, আ.�র জগৎ 8মলকত 
কলরদ.। ভ�রত�য় ধর�জগদত আ.�র লক এক অলভন. 
প�দমর .ন� �.�লহত হইয়� জগৎ প�ল.ত কলরদ., ত�হ� 
জগদতর জগদন� জ�দনন।
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আজ জগৎময় প� মহ�করদকদতর প�ঞজন-
�ঙ ল.জয় ন�দ� .�লজয়� উলtয়�দY, প�রপ ন.ভ�দ., ন. 
অনর�দগ 8�লরল�দক ধদম�র অম! ধ.! মহ�দজX�লত 
ন�ল8য়� প.P�ইদতদY,  ত�হ�দত জগদতর .ন� প� ধম�র�জX 
স`স�পন কলরয়� অল8দরই ধদর�র ��লIময় ��ত! �.�দহ, 
জগৎ প�ল.ত কলরদ.ন,  ত�হ�দত শধ� ভ�রদতর নদহ   
জগদতর শভ ব�হম�হ7র� অ�7দর, ল.শ জ�গরদCর জয়ম�!X 
হ�দত !ইয়� ��=P�ইয়� আদY ! ওদt� ! জ�দগ�! এ জ�গরC 
.�রদ´র নদহ ধ�রদ´র। অধদম�র ক!�ষ ��X� তX�গ 
কলরয়� ধদর�র পল.ত আদ!�দক আ=লখ পম!�।

ভ�ই জগৎ.�স� !  পত�মর� প�,  প� ধদর�ই 
��লকত থ�ক,  .� প� পদথই স�ধন ভজন কলরয়� থ�ক, 
ত�হ�দতই ��দCর লনষ� থ�লকদ! অল8দর সকদ!র মনস�ম 
প7C� হইদ.। পকন ন� .র�ম�দন ল�লন আলসয়�দYন,  লতলন 
পক�ন সম��দয়র .� পক�ন প�� ল.দ�দষর নদহন,  লতলন 
জগদতর। আজ জগদতর প7C� অধ�পতদনর ল�ন .ল!য়�ই 
ত�=হ�র অ.ত�র।

Hay! Vj DàÚmjgetr ik ŸSacnIy Abóùa
আজ লহন আদY   ম�স!ম�ন আদY   খ�ষ�ন 

আদY,  লহনধর� আদY   ম�স!ম�নধর� আদY   খ�ষ�নধর� 
আদY। আদY পত� স.ই লকন লকY�ই প�ন ন�ই। স.ই প�ন 
হ�র�ইয়� পফল!য়�লY !  মধ�হ�ন ফ�দ!র মত,  ��Cহ�ন 
প�দহর মত,  ত�নহ�ন গ�দনর মত স. অI�স�র�7ন 
লকম�তলকম�ক�র। স.ই আদY, অথ8 লকY�ই প�ন ন�ই,  —

�7দন   মহ��7দন উদP পগদY ��C,
     হ�য় লপঞর রদয়দY খ�ল! ;
অনI আক�দ� লমদ� পগদY ত�ন  
     (এদ.) ভ�ঙ� .��X�দন শধ� করত�ল!!!
ক�!8দকর লনদষষদC এদ. ভ�ঙ� .��X�দন শধ� 

করত�ল! ; লহন আদY   লহনধর� আদY   লকন ধদর�র ��C 
বক ?  �7দন মহ��7দন উদP  পগদY ��C !  আজ আমর� 
৪০ পক�লK লহন,  লহনধদম�র প��হ�ই ল�য়� প.P�ইদতলY। 
�ক�ত ধ�লম�ক কয়জন ? �ক�ত ধর���C কয়জন ? আজ 
মহ�মদহ�প�ধX�য় পলণত অদনক আলY,  ল..লK,  ল..এ, 
এম.এ,  অদনক আলY,  অভ�. পত� লকY�রই ন�ই,  লকন 
�ক�ত ধর���C কয়জন?  স�ধ�রদCর কথ� Y�লPয়� ল�য়� 
শধ� ল.দ�ন ও পলণত সম�জদক ধলরদ!ও প�লখদত প�ই., 
অদনদকই স�থ�স�ধদনর জন লমথX�,  �.ঞন�,  Y!,  .! 
পকr�! �দয়�দগ লসদহস ! আদY পত� স.ই।
    ১। কম�দ��গ আদY,    — লনষ�ম কম� ন�ই।
    ২। জ�নদ��গ আদY,   — ততজ�ন ন�ই।
    ৩। ভলকদ��গ আদY,  — ভগ.�দন আতলনভ�রত� ন�ই।
    ৪। প�মদ��গ আদY,   — মধ�রভ�. ন�ই।
    ৫। ম�ত�ভ�দ. উপ�সন� আদY,  — ম�ত�ভ�. ন�ই

 ইতX�ল�।

ম�স!ম�নধর� আদY। লহনধদর�র মত এখ�দনও 
ভ�.হ�ন ভ�ষ�। মহর� ম�স!ম�ন ধদর�র �.ত�ক। লতলন 
.ল!য়�লYদ!ন   আলম পখ���র প��স। পখ��� �ল� মহরদ�র 
প��স হন,  তদ. ম�স!ম�ন ধর�লKদত .�সল.ক সখXভ�দ.র 
উপ�সন�।

পখ���র প��স জ�দ.র জন আলসয়�লYদ!ন,  — 
অতএ. প��স মহরদ�র সলহত ভ�. স�পন কলরয়� ত�=হ�র 
প��স পখ���দক !�ভ কলরদত হইদ.। এইদত� সহজ কথ�। 
প��স মহরদ�র রপ,  রস ও ম�ধ�দ��X মন ��C ঢ�ল!য়� 
ল�য়� ত�=হ�র প��স পখ���র রপ,  রদস ও ম�ধ�দ��X ড�ল.য়� 
��ইদত হইদ.,  এইরদপ প��স মহরদ�র সখX রদস মন 
��C অম�ত�য়ম�ন কলরয়� পখ���দক সখXভ�দ. !�ভ 
কলরদত হইদ.। মহরদ�র সলহত পখ���র প��স ভ�.। 
মহরদ�র রপ আদY,  রস আদY,  লতলন 8ল!দত .ল!দত 
প�দরন, লকন ত�=হ�র প��স পখ���র ন�লক রপই ন�ই, লতলন 
লনর�ক�র। ত�=হ�র 8ল!.�র .ল!.�র হ�ত,  প� ও ম�খ 
�ভ�লত লকY�ই ন�ই। মহরদ�র আক�র আদY, আর ত�=হ�র 
প��স পখ���র পক�ন আক�র ন�ই এ কথ�র ত�ৎপ��X পত� 
লকY� .�ল[দত প�লর ন�। সম�দন সম�দন ন� হইদ! সখXভ�. 
হয় ন�। ��=হ�র আক�রই ন�ই, ��=হ�দক প�খ� ��য় ন�, ধর� 
��য় ন�,  ��=হ�দক .�দক K�লনয়� আল!ঙন কর� ��য় ন�, — 
ত�=হ�র সলহত সখXভ�. লকরপ কলরয়� হই! ? পস পখ���র 
সলহত,  স�ক�র মহরদ�র প��লসK� লকরপ কলরয়� হই! 
.�ল[দত প�লর ন�।  ��হ� হউক মহর� �খন পখ���র প��স 
তখন ম�স!ম�ন ধর�K� প� সখXভ�দ.র উপ�সন�, পস ল.ষয় 
আর পকহ অস�ক�র কলরদত প�লরদ.ন ন�। লকন 
ম�স!ম�নগC লহনদ�র মত ভ�.হ�ন ভ�ষ� !ইয়�, ��Cহ�ন 
প�হ !ইয়� ন�P�8�P� কলরদতদYন। ধদর�র �ক�ত উদদশ 
�ক�তভ�দ., স�7র পর�হত।

KâñDàÚm
��শ .ল!য়�দYন Î  ""আলম ঈশদরর প�ত।'' 

অতএ. খ�ষধর�লK ��সভ�দ.র উপ�সন� ম�ত। ��শ 
ঈশদরর প�ত হইয়� ��সভ�দ.র উপ�সন�রই উপদ�� 
ল�য়�দYন। এই ��সভ�দ.র ত�C��লপ সন�8 ও তদর�রলপ 
সলহষ� হইয়� অম�ন�দক ম�ন ল�য়� ��শ প�রপ ভ�দ. 
আপন�র .X.হ�র জগদতর সম�খ� আ���স�ন�য় কলরয়� 
ধলরয়�লYদ!ন   আহ�! পস কথ� সরণ কলরদ! ক�হ�র হ�য় 
ন� ল.গল!ত হয় !

�খন প�ষণগC ভক�.ত�র ��শদক ক�দস ল.দ 
কলরয়� অলত লনষ�রভ�দ. .ধ কলরয়�লY!, তখন প�ষ ম�হ7ত� 
প��XI ��শখ�ষ প�ম ল.গল!ত ধ�দর .ক প�ল.ত কলরয়�, 
ভগ.�দনর লনকK ঘ�তকল�দগর জন কম� ��থ�ন� 
কলরয়�লYদ!ন।

         লতলন .ল!য়�লYদ!ন  পহ ভগ.�ন ! এই ঘ�তকগCদক 
ত�লম কম� কলরও !  আহ� !  ইহ�র� জ�দন ন� প� একলK 
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ম�নষদক এরপভ�দ. .ধ কর� লক মহ�প�দপর ক���X !

আহ� !  লক ল.শদ�ম !  লক কম� !  প!�হ�র 
পপদরদক �র�দরর ন�ন�স�দন ��রC আঘ�দত ল.দ কলরয়� 
প� ঘ�তকগC অসহ �নC� ল�য়� ��শর ��C .ধ 
কলরদতদY, ��শ পসই ঘ�তকদ�র জন প�ষ ম�হ7র� প��XI   
প�ষ ক�Cসর প��I   প�ষ অশল.ন প��XI    পহ ভগ.�ন ! 
ত�লম এই অজ�নল�গদক কম� কলরও  .ল!য়� প�প�র জন 
ক�=ল�দতদYন ! আহ� ! লনদজর �লত প� এইরপ অম�নলষক 
অতX�8�র অনI ��তন� তজন এক.�রও আহ�,  উহ 
�বK�ক প��XI �ক�� কদরন ন�ই।

এই পত� কম�র ম7লর�ম�ন অ.ত�র ��শ জগৎদক 
ল.শদ�দম প�ল.ত সগ��য় কম�র আ��� ল�ক� ল�য়� 
লগয়�দYন। লকন ��শর ভকগC লক কলরদতদYন ? 
.�ইদ.দ!র  এক গ�দ! 8P ল�দ! আর এক গ�! লফর�ইয়� 
��ও  কথ� প�সদক পলPয়� থ�দক ম�ত ! লকন কম�দকদত পস 
প�ম পক�থ�য় ?  ��শর পস কম� পক�থ�য় ?  ��শর পস 
��স ভ�দ.র উপ�সন� পক�থ�য় ?  এ প� কথ�য় কথ�য় 
প�লথ.� �লতপ!দক রকগঙ�য় ভ�লসয়� ��ইদতদY! 

ত�ই .ল!দতলY!�ম   ধ�লম�ক আদY   ধম� আদY। 
লকন লকY�ই প�ন ন�ই। স. ধম� আজ ��Cহ�ন প�দহর মত, 
দগ�ন ল.স�র কলরয়�   �লতলনয়ত প�দ�র অক!X�C স�ধন 
কলরদতদY। 

একল�ন লগজ��র সম�খ� একখ�ন� ক�ষফ!দক 
এই ভ�দ.র প!খ� প�লখ!�ম  

��শ .ল!য়�দYন,  ""কম� ল�য়� ন� পগদ! পকহ 
ঈশদরর লনকK ��ইদত প�দর ন�। ''

পলPয়� ��দC .Pই আনন প�ই!�ম। মদন হই! 
��শ কম�র অ.ত�র। .�সল.ক ঐরপ ল.শদ�ম .�দক 
!ইয়� প7C� তX�গ ও কম�র আধ�র ন� হইদ! পকহই 
ভগ.ৎ র�দজX ��ইদত প�দর ন�,  অলত সতX কথ�। ��শ 
জগতদক এই আ���ই প�খ�ইয়� লগয়�দYন।

লকন ক�দ! ক�দ! হই! লক ? পক�থ�য় অ.ত�র! 
পক�থ�য় ধম� ! আর পক�থ�য় .� ধ�লম�ক ! পক�থ�য় .� ��শর 
কম� ! আর পক�থ�য় .� ল.শদ�ম ? খ�ষভক এখন ক�ম�ন 
লভন আর শধ� ম�দখ প�দমর গ�ন গ�লহদত প�দরন ন�। 
এখন  

“ভ�ঙ� .��X�দন শধ� করত�ল!।  ”

ত�ই .ল!দতলY!�ম, স.ই আদY অথ8 লকY�ই ন�ই। লকY�ই 
ন�ই .ল!য়� গ�ত�র পসই পº�ক অনস�দর :Î

“পলরত�C�য় স�ধ�ন�` ল.ন���য় 8 দষ�ত�ম ।  
ধর� স`স�পন�থ��য় সম.�লম ��দগ ��দগ॥ ”

ত�ই দর�8�দরর �মন কলরয়� স�ধ�র পলরত�C ও ধম� 

স`স�পদনর জন এই.�র ভগ.�দনর অ.ত�র। এ.�র 
ল�লন আলসয়�দYন,  লতলন শধ� লনল��ষ প�� .� জ�লত 
ল.দ�দষর  জন নদহন। লতলন শধ� ভ�রদতর নদহন, .� শধ� 
এল�য়�র নদহন,  .� শধ� ইউদর�প ও আদমলরক�র নদহন 
লতলন জগদতর। লতলন হদ!ন জগৎ��C �ভ� জগদন�। 
এ.�র জগদত প�ম, ধর� ও ��লI ��ন কলরয়� জগজ�.দক 
লনতX সদখর অলধক�র� কলরদ.ন। এ.�র স.�ধদম�র ��C 
�লতষ� হইদ.। স.� ধম�ই ভ�.ময়,  রসময় ও প�মময় 
হইয়� জগদত ��লIর লন[�র খ�ল!য়� ল�দ.।

Ba†! AibSÿas kirw na
আজ লক লহন,  লক ম�স!ম�ন,  লক খ�ষ�ন 

�দতXক সম��দয়র লভতর হইদতই তত����গC সমসদর 
.ল!দতদYন   ভগ.�ন ধম� স`স�পদনর জন আ.�র 
অ.ত�C� হইয়�দYন। এ সমদন লহনধম� ও লথওসলফকX�! 
পস�স�ইলK অলত ��ঢ়ভ�দ. এই শভ স`.�� পঘ�ষC� 
কলরদতদYন। ��হ� স. ধদম�র অনদম�ল�ত,  ��হ� সমস 
তত����গদCর স7ক ���দনর অল.দর�ধ�র মত,  ত�হ� 
আম�র মত স�ধ�রC জ�দ.র সসমদম অ.নত মসদক গহC 
কর� কর�.X।

এস ভ�ই ! আমর� সকদ! লমল!য়� জয় জয় রদ. 
.র�ম�ন প�ম�.ত�র জগদতর .ন�দক .রC কলরয়� !ইদত 
.দ পলরকর হই। আর এমন শভল�ন জ�দ.র ভ�দগX 
কখনও ঘলKদ. ন�।

ভ�ই !  ত�লম প�প� হও,  ত�প� হও,  আর ��হ�ই 
হও ন� পকন,  এক.�র ভগ.�দন মন ��C সমপ�C কলরয়� 
ত�=হ�দক স.��� পত�ম�র একম�ত আপন�র .ল!য়� ভ�ল.দত 
থ�ক। �তই ত�=হ�দক আপন�র .ল!য়� মদন হইদ., ততই 
ত�=হ�র �লত ��দCর ভ�!.�স� স�লপত হইদ.। ভ�!.�স� 
কদম ক�মগন�7ন হইদ!ই প�ম,  এ.` প�ম হইদ!ই 
প�ম�স� উপলসত হইয়� এই নশর প�দহই পত�ম�র 
প�ম�ল!ঙদন আ.দ হইয়� পত�ম�দক সপ�ত�ত ও 
কলন�ত�ত অপ7.� প�ম�নদন ম�দত�য়�র� কলরয়� ল�দ.।

তখন আপলন .�ল[দ., আপলন প�লখদ., ভগ.�ন 
সতX   অ.ত�র সতX। এ.` .�সল.ক ত�=হ�র জন ��C 
ক�=ল�দ! লতলন এই ম�ন. প�দহই প�মময় রদপ প�খ� 
ল�য়� অভ�ষ প7C� কলরয়� প�ন, ইহ�ও অলত সতX।

এ.�র .Pই পসrভ�দগXর ল�ন উপলসত। এ.�র 
শধ� ��দস গদন ভগ.�ন ন� .�ল[য়� সকদ!ই 8ক� কদC�র 
ল..�� ভঞন কলরদত প8ষ� কর। ��দC ��দC পসই 
প�মমদয়র প�মসধ�-রস প�ন কলরয়� .�সন� 8লরত�থ� 
কর।

cturta
ভগ.�ন ভগ.�ন কলরদত কলরদত ��C [�!�প�!� 

হই!। এস ভ�ই ভগ.�ন K�ন .�� ল�য়�,  এই.�র 
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জ�.দনর ��লIসদখর দ লK কথ� .ল!য়� লমলষ ম�খ কর� 
��ক।

manux cay ik ? SaiÇ» !
জগৎ 8�য় লক ? ��লI ! ��লI-সদখর অদÓষদCই 

পত� ম�নষ সক�! হইদত সনX� প��XI,  জন হইদত ম�ত�X 
প��XI শধ� হ�হ�ক�র কলরয়� প.P�য়, লকন ��লI প�য় বক ?

��লI প�ক আর ন�ই প�ক,  পস জন ম�হ7র�ও 
পকহ ল.রত নদহ। .র` অল.রত       "লনতX ন7তন'পক আল!ঙন 
কলরয়� ��লIর অদÓষদC হ� ��লI !  হ� ��লI !  কলরয়� 
ইতসত� Y�লKদত থ�দক। ��লI পত� লমদ! ন�। ম�নষ 
ল.ষয়-পলরজদন এইরদপ সখ-সদপর আদ!য়�র আদ!� 
কলন� কলরয়�   ��লIর মদন�রম ল.ল8ত ল8ত আ=লকয়� 
!ইয়� ��ঢ় আল!ঙদন লক জ�লন লক পম�হমল�র�য় ড�ল.য়� 
রলহয়�দY।

হ�য় !  ��লI পত� লমদ! ন� !  সখ পত� ঘদK ন� ! 
নশর ল.ক�রময় প��দথ� ��লI অদÓষC আর �জল!ত 
অনদ! লপপ�স� �7র�করC একই কথ�। এই জন ম�নষ 
আজ ��হ� একম�ত সখ-��লIর আধ�র .ল!য়� কত লক 
সগ�সদখর কলন� কলরয়� থ�দক,  ক�! আ.�র ত�হ�দকই 
লন��রC বÔসরপ .�দক ল.দ কলরয়� সদখর নননক�নন 
শ��দন পলরCত কলরয়� প�য়।

VHa !  tbu Ÿta ŸmaH Bae˜ na !
ক�! প� প�তহ�র� লপত�ম�ত�,  হ�হ�ক�দর ল�গI 

�লতধলন কলরয়� ম�ত��য় পলPয়�লY!,   — আজ আ.�র 
অপর পYদ!র ল..�দহর উৎসদ. মÄ হইয়� ন�ল8দতদY, 
গ�লহদতদY ! লক আj��X।

Ùm t Guec na !
ঐ প� ��.ক,  ভÄহ�দয় প��দক দ�দখ ম�হম�ন 

হইয়� গ�দহ লফলর! ;   — আ�লরC� পত� আলসয়� 
সমদ.�ন�য় সহ�নভ7লতর অঞদ! প�ই 8দকর জ! 
ম�Y�ইয়� ল�!,  অমলন �ত বÔ�ঘ�দতর লভতরও ��.দকর 
কত লক ��লI সখ ফ�লKয়� উলt! !  এ ��লI কতকদCর 
জন ? হ�য় পর পম�হ ! —

ŸnSa Ÿta CueF na !
ম�ত� প��দক দ�দখ ক�=ল�য়� উলt! ;  — ল�শ আধ 

আধ সদর গ!� জলPয়� ধলর!,  ম�ত� ক�ন� লগল!য়� 
পফল!য়� 8দকর জ! ম�লYদ!ন। অমলন কলনক খদ�X�দতর 
আদ!� ফ�লK!   

Hay SaiÇ» Ÿta Ÿmel na !
ম�নষ এক 8দক হ�লসদতদY,  এক 8দক 

ক�=ল�দতদY,  এক হ�দত শ��ন-��X�য় ল�য়জদনর ম�দখ 
আগন জ�ল!য়� ল�দতদY,  একহ�দত আনদনর ল.জয় 

লন��ন উP�ইদতদY। এইরদপ ম�নষ নশর স`স�দর পর�গ, 
প��ক,  দ�খ �নC� সমস,  ল.ষয়-পলরজদনর ভ�!.�স� 
কলCক আনদন ভ�ল!য়� রলহয়�দY। এই কলCক আনদন 
ম�গ হইয়�ই �ল� ম�নষ মর জগদতর এত দ�খ ��লরদX 
পর�গ প��ক স. ভ�ল!য়� থ�লকদত প�দর, ভ�!.�স�-জলনত 
আননই �ল� ম�ন. জ�.দনর 8রম !কX,  8রম ��লI ও 
8রম ��থ�ন�য় হয়, তদ. পসই ভ�!.�স�K� কCস�য়� নশর 
প��থ� হইদত ত�ল!য়� পক�ন অল.নশর লনতX প��দথ� স�পন 
কলরদ! প� ল8র��লI ও লনতX�নন !�ভ হইদত প�দর, 
ত�হ�র আর পক�ন সদনহ ন�ই। ত�ই .ল! লনতX প��থ�দক 
ভ�!.�স, লনতX প��দথ�র আল!ঙদন .দ হও ;  — এ লনতX 
��লI, লনতX�নন কখনও ম�ন হইদ. ন�।

ভ�ই ! আমর� এ.�র ধম� Kম� .�� ল�য়� শধ� সখ-
��লIর ল8I�য় মÄ হইয়�লY। লক কলরদ! লনতXসদখর 
অলধক�র� হওয়� ��য়,  লক কলরদ! আর কখনও দ�দখর 
ম�খ প�লখদত ন� হয়,  ত�হ�ই ভ�ল.দতলY,  ত�হ�রই উপ�য় 
লনদ��রদC ল!¸ হইয়�লY।

হ�য় !  আমর� দইল�দনর নশর প��থ�দক 
ভ�!.�লসয়� ��লI !�দভর প8ষ� কলর .ল!দ!ই পত� প��ক 
দ�দখর হ�ত এP�ইদত প�লর ন�। ত�ই আজ আনদনর 
হ!�হল!,  ক�! আ.�র প��দক দ�দখ প�গ! হইয়� 
হ�হ�ক�র ত�ল!।

ত�ই .ল!দতলY!�ম ভ�ই !  দ ল�দনর অলনতX 
ল.ষয় পলরজদন ভ�!.�স�K� স�পন ন� কলরয়� Î  ল�লন 
লনতX,  ল�লন আম�র অনIক�দ!র একম�ত আপন�র ; 
��=হ�র জর�,  ম�ত�X,  পর�গ প��ক ন�ই,  ��=হ�র অল.ক�ত 
রপর�ল� লনতX ন7তন ন7তন পসrনদ��Xর YK�য় অনIক�! 
মন ��C আদম�ল�ত কলরয়� র�লখদ., ��=হ�র অনI প�দমর 
মধ�রত�য় অনIক�! সখ-সদপ ল.দভ�র কলরয়� র�লখদ., 
��হ�দত ভ�!.�স� স�পন কলরদ! ল8রসখ,  ল8র��লI ও 
লনতX�নন সদম�গ হইদ.,  ত�=হ�দক ভ�!.�স স. 
জ�P�ইদ.; ল8র ��ত! হইদ.। ত�=হ�দক ভ�!.�স, মন ��C 
স. ত�=হ�র 8রদC ঢ�ল!য়� ��ও,  ��দC ল.ম! আনন 
প�ইদ. ;  — পস আনদন, পস ��লIদত, অ��লIর ��.��হন 
ন�ই,  পস সদখর ম!য় লহদল�দ! ল.ষয় নরদকর ক�ম 
ক�মন�র উৎকK প7লতগন ন�ই ; পক.! অনI প�ম, অনI 
��লত, অনI সখ অনI ��লI।

ত�ই .ল!,  আমর� �ল� .�সল.ক 8ত�র হই, 
আমর� �ল� .�সল.ক .�লদম�ন হই, তদ. আমদ�র লক ল8র 
সখ-��লIর ল.ধ�নলK কর� কর�.X নদহ ?  �ল� ইচ� 
কলরদ!ই দ�দখর নরক Y�লPয়� ��লIর নননক�নদন 
স��নদন ল.8রC কলরদত প�লর,  তদ. ত�হ�র .X.Xস� 
কর�K� লক আম�দ�র কর�.X নদহ ?  প.�� লকY� কলরদত 
হইদ. ন� ; ��দCর প� ভ�!.�স�K� অলনতX প��দথ� অপ�C 
কলরয়�লY,  পসই ভ�!.�স�K� ম�ত লনতX প�মমদয় অপ�C 
কলরয়� ত�=হ�দক,  পসই একম�ত জগদতর .ন�দক,  পসই 
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আম�দ�র একম�ত ইহ-পরক�দ!র আপন�র জনদক হ�য় 
র�দজXর র�জ� কলরয়�, হ�য়-লনকঞ ক�নদনর ম�নদম�হন 
স�জ�ইয়�,  প�ম�ল!ঙদন ল.দভ�র হইয়� থ�লকদ!,  প�লথ�. 
দ�খ ত�প আম�ল�গদক কখনও স�� কলরদত প�লরদ. ন�। 
��লI!! ��লI!! ল8র ��লI!! ল8র আনন !!

     ভ�ই,  এই দ�খময় অনI স`স�র। দ�দখর র�দজX 
ক�=ল�য়� ��ওয়�K�   আর .�হ�দর� লক ? প� দ�দখর র�দজX 
সদখর ল.জয় লন��ন উP�ইয়� ��ইদত প�দর, প� প��দকর 
র�দজX হ�লসয়� পখল!য়� ��লIর মলনদর .লসয়� থ�লকদত 
প�দর,  প� ক�ন�র প�দ� হ�লসদত হ�লসদত ��ইদত প�দর ; 
ত�=হ�দক .ল! ম�নষ। ত�=হ�দক .ল! .�লদম�ন, ত�=হ�দক .ল! 
সলরলসক 8ত�র। 8ত�র হও পত�  

stIr VdàS gãHN kr
ভয় ন�ই, .X�প�রK� কলtন নদহ ;  — অলত সহজ। 

Î  প�খ ন�?  একলK সত� স�,  আপন�র প�হ-মন-��C 
�থ�স.�স স�ম�র 8রদC ঢ�ল!য়� ল�য়�,  ঐ ��লIময় .�দক 
ম�থ� র�লখয়� পকমন সখ-��লমন�র মধ�র 8�=�লনদত ল.দভ�র 
হইয়� থ�দক।

স`স�দর দ�খ �নC�, প�প, ত�প লকY�ই ত�হ�দক 
স�� কলরদত প�দর ন�। পলতই ত�হ�র একম�ত  সখ 
��লIর লনদকতন। দ�খ, ত�প, ভয় ��হ� লকY� স. পলতই 
লনদজ .�দক প�লতয়� !য়, ��C-�লতম�দক ��C�দIও স�� 
কলরদত প�য় ন�। সত�,  পলতর 8রদC মন ��C ল.ক�ইয়� 
পস�হ�দগর সখময় জ�গত সপদনর ঢ! ঢ! ��দC শশর, 
প�.র �ভ�লত স`স�দরর অপর ��জদনরও আনদন পস.� 
কলরয়� থ�দক। অথ8 পলত লভন পস আর লকY�ই জ�দন ন� ; 
পলত লভন কখনও পর প�রদষর ম�খ ���ন কদর ন�। 
পলতর স`স�র ত�হ�র লনদজর স`স�র,  পলতর আপন�র 
জন ত�হ�রও আপন�র জন। অতএ. স`স�দরর ��জদনর 
পলর8��X� আ�র �ত কলতয়� কত আনন। সত�র পলতর 
প�ল!ত প�খ�লKদকও কত আ�র কদর,  পলত ল.ষয়-কদম� 
পক�থ�ও পগদ! প�খ�লKর সদঙ কত পস�হ�দগর কথ� .দ!, 
কত প¨দহর 8�মন কদর। পলতর .X.হ���X লজলনসগল! 
সত�ষ-নয়দন অত�¸-.�সন�য় .�র.�র কলরয়� ���ন কদর, 
স�� কলরয়�,  .�দক ধলরয়� .� কত আনলনত হয়। 
এইখ�দন লতলন .দসন,  এইলK লতলন .P ভ�!.�দসন, 
এইখ�দন লতলন �য়ন কদরন,  ভ�ল.দত ভ�ল.দত অমলন 
আপন,  মদন,  উ��স ��দC,  পসইখ�দন শইয়� পদPন, 
হ�লসয়� ক�=ল�য়� কC পদর আ.�র উলtয়� .দসন,  আ.�র 
পসই প�মমদয়র মধ�র ম7লর�খ�ন� হ�য় মলনদর প�লখদত 
প�লখদত সখ-সদপ ল.দভ�র হইয়� ঢল!য়� পদPন।

কখনও সখ�দ�র লনকK ��Cন�দথর .�ক ভর� 
ভ�!.�স�র কথ�,  পসই অদ!rলকক গদCর কথ� সগ��য় 
রদপর কথ�, কলহদত কলহদত .�হজ�ন�7ন হইয়� পদPন; 
অথ8 স`স�দরর স. কদরন,  সকদ!র �লতই অলত �দত 

কর�.Xগল! সমন কলরয়� সকদ!রই পস�হ�দগর প�ত�! 
হইয়� হ�য় জ�লPয়� থ�দকন !  আহ� !  জগদত পকহ লক 
সত�র মত সখ-��লIর মধ�র রদস ভর� অম�ত হইদত 8�ন? 
এইরদপ পলতর .�দক ম�থ� র�লখয়� পকহ লক মধ�-��লমন�র 
মধ�র 8�=�লনদত আ=লখ পমল!য়� ফ�!র�C�র সখময় প�দমর 
পখ!� জ�.দন অনভ. কলরদত 8�ন ?  8�ন পত�  ��ঘ 
আসন, ঐ সত�র আ��� গহC কলরয়� জগৎপলতদত  মন 
��C সমপ�C করন। জ�.ন ধন হইদ.,  ��দC অনI 
��লIর �®.C Y�লKদ.।

হ�য় !  �গ জ�. !  এক.�র লক হ!�হ! Y�লPয়� 
অম�দতর ল�দক লফলরয়� 8�লহদ. ? এক.�র লক ল.ষয় নরক 
Y�লPয়� সগ��য় ননদনর সষম� 8�লহয়� প�লখদ. ? এক.�র 
লক পলত��C�র আ��� !ইয়� জগৎপলতর প�দমর পক�দP 
[�=প�ইয়� পলPদ. ?  আহ�,  এমন লনর.লচন ��লI সদখ 
একম�ত একলনষ পলত��C� সত�রই সম7C� অলধক�র। 
ল.শম�ত�র হ�য় !ইয়�,  সত� পলতর স`স�দর ��জদনর 
সলহত প¨হ মমত�য় ল.দভ�র হইয়� থ�লকদ!ও,  ক�হ�রও 
জন ম�ত�X .� প��ক স�দখর সলহত কখনও ঘনষ ভ�দ. 
জলPত হয় ন�। পকন ন� ত�হ�র মন ��C স.��� পলতগত�।

সত� কখনও লনদজর সখ দ�দখর জন ল8I� 
কদর ন�। পলতর সখই ত�হ�র সখ,  পলতর মঙ! 
ক�মন�দতই ত�হ�র মন ��C উৎসগ��ক�ত। ক�দজই পলতর 
8রCতদ! .লসয়� স`স�দরর প��ক দ�খ �ভ�লত অন�য়�দস 
প��ল!ত কলরয়� ল8র সদখ ক�! ��পন কদর। এমন লক 
ত�হ�র পল.ত পলতদ�ম লন��রC প�তদ��দকও .P একK� 
ক�দY পঘ=লসদত প�য় ন�। এরপ ঘKন� ঘলKদ!ও সত� 
প��ক�ক!� হইয়� হ�হ�ক�দর ল�গI �লতধলনত কলরয়� 
উন�ল�ন� স�লজয়� .দস ন�। .র` ত�হ�র লসর পসrমX 
ম�খখ�ন� জ!ভর� ��র� পমদঘর মত ল¨গ মধ�লরম�য়, 
প��ক�কদ!র হ�দয়ও ��লI ��ন কলরয়� থ�দক।

ত�ই আ.�য় .ল! দ�দখর ��.�লÄ Y�লKয়� লগয়� 
পকহ লক মধ�ররদস ভর� ��লIর স�গদর ড�ল.য়� ��ত! 
হইদত 8�ও ?  8�ও পত� এস।পলত��C� সত�র জ�.ন 
আ��� কলরয়� জগৎ-পলতর 8রC তদ! আশয় !ও। 
শ�ভগ.�ন শ�ক�ষদক পলতদ´ .রC কলরয়� প�হ-মন-��C 
ত�=হ�দত ঢ�ল!য়� ��ও। ত�=হ�দত ভ�!.�স� স�লপত হইদ!, 
ত�=হ�দত মC ��C অলপ�ত হইদ! পসই প7C� পসrন��Xমদয়, 
প7C� রসমদয়, প7C� প�মমদয়, প7C� সখমদয় জ�.ন ড�ল.দ!, 
আর লক অলনতX হ�হ�ক�রময়,  দ�খ-��লরদXময় পর�গ-
প��ক-ত�পময়,  কহকময় এই নশর দইল�দনর ল.ভৎস 
নরদকর �লত লফলরয়� �লত লফলরয়� 8�লহদত ইচ� হইদ. ? 
পসই অম�দতর ভ�ণ Y�লPয়� আর লক গল!ত ল.ষ�কদণ মন 
��C লফলরয়� আলসদ. ?

ত�ই .ল!দতলY   আমরC �ল� শ�ভগ.�দন মন 
��C ল�য়� ত�=হ�র 8রCতদ! .লসয়� স`স�র কলর,  তদ. 
আর আম�ল�গদক প��ক-দ�খ-প�প-ত�দপর প!�ম�ত 

- 21 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

স�� কলরদত প�দর ন�। সত� প�মন পলতর স`স�র 
আপন�র কলরয়� আনদন পস.� কদর,  — ভগ.�দন মন ��C 
স�লপত হইদ! ত�=হ�র এই স`স�রলKও পসইরপ আমর� 
আম�র আপন�র প.�দধ ভ�!.�লসদত প�লর.।

জগদতর .ন�দত ভ�!.�স� স�লপত হইদ! ত�=হ�র 
জগদত আপন� হইদতই ভ�!.�স� আলসদ.। পক�ন 
পলর.�দরর কর��র সলহত ক�হ�রও আত�য়ত� ভ�!.�স� 
পস ত�হ�র পলর.�র.গ�দক এমন লক ��স ��স�লKদক প��XI 
ভ�! ন� .�লসয়� থ�লকদত প�দরন ন�।

ভ�ই !  ত�লম �ল� পসই জগতপলতদক 
��Cপলতরদপ,  — হ�য়.লভরদপ,  হ�দয় ধ�রC কলরদত 
প�র,  তদ. ত�=হ�র এই ল.শ-বহ�ণ-রপ পস�হ�দগর 
পলর.�রলK,  স�দধর স�জ�ন .�গ�নলK পত�ম�র প� কত 
আ�দরর লজলনস হইদ. ;  ত�=হ�র অ��ল8ত প�দম 
�লতপ�ল!ত �লতলK জ�.,  এমন লক ক�Kক�K�ন প��XI 
পত�ম�র কতই আপন�র হইয়� ��ইদ.। হ�য় !  আজ 
আমর� ভগ.�নদক ভ�ল!য়� পম�দহর অনক�দর কতই ন� 
লহ`স�-পদদষ,  প�দপ-ত�দপ ও রক প®�দত জগৎ প�ল.ত 
কলরদতলY !  কত সদ! সদহ��র ভ�ত�দকও স�দথ�র প�দয় 
.ল!��ন কলরয়� বপলতক পষ�! আন� ল.ষয় আপন�র 
কলরয়� !ইদতলY,  অপদরর সলহত Y!ন� 8�ত�র�র পত� 
কথ�ই ন�ই। পক�ন সময় �ল� ��CK� .P উ��র হয়   তদ. 
হয়ত ক�হ�দক একলK পয়স� ল�য়� .� ক�হ�রও স�ম�ন 
একK� উপক�র কলরয়�ই পদর�পক�র কলর!�ম .ল!য়� মদন 
কলর। লকন �ল� সত�র মত শ�ভগ.�নদক পলতদ´ .রC 
কলরয়� ভ�দ!�.�লসদত প�লর,  তখন জগৎদক আপন�র 
কলরয়� পস.� কলরদত প�লর.। তখন ক�হ�রও জন ��C 
ল�দ!ও পদর�পক�র কলর!�ম কদন হইদ. ন�। পকন ন�, 
পলতর আপন�র জন সত�র আ�র ও �দতর ধন। সত� 
স`স�দর ক�হ�রও জন ��Cপ�ত কলরদ!ও পদর�পক�র 
কলর!�ম .ল!য়� মদন কদর ন�।

পসই পস 8ত�র,  — পসই 8�ত�র�ল! লপর�লত রদসর,ম7! :- 
জদ!দত ন�লময়� লসন�ন কলরল. ; ন� লভলজদ. ম�থ�র 8�!।

ত�ই .ল! ভ�ই ; �ল� পতমন 8�ত�র�ল! পখল!দত 
প�র,  �ল� নশর ল.ষয় হইদত ভ�!.�স�K� ত�ল!য়� !ইয়� 
ভগ.�নদক অপ�C কলরদত প�র ; তদ. পলতর .�দক   সত�র 
মত ল8র সখ-��লIদত জগৎ-স`স�দর আ�র �ত ও পস.� 
কলরয়� পরম ত�ল¸ !�ভ কলরদ. অথ8 ত�হ�দ�র সখ দ�দখ 
কম��কদম� ত�লম জলPত হইদ. ন�। পকন ন�,  পত�ম�র মন 
��C,  ��Cপলত জগৎপলতর 8রদCই ল.ক�ইয়�Y। এখন 
পত�ম�র সখ দ�খ স.ই পলতগত। ত�=হ�র সখ ��লIই 
পত�ম�র সখ-��লI ; ত�হ�র পস.� ও ত�হ�র ত�ল¸ই পত�ম�র 
একম�ত আনন,  একম�ত !কX। পলতই ম�খX আর স. 
পগrC। সত� স`স�দরর স. কদর অথ8 পলত লভন লকY� 
জ�দন ন�। ভগ.�দন মন��C অপ�C কলরদ! আমর�ও 

স`স�দর স. কলর. ; অথ8 পদপদতর জদ!র মত লনল!�¸ 
থ�লক.।

""জদ!দত ন�লময়� লসন�ন কলর.,  ন� লভলজদ. 
ম�থ�র 8�! ;'' প�মন গ�দYর পগ�P�য় জ! ঢ�ল!দ! স. 
��খ� ���খ� ও পদত রদসর সঞ�র হয়, পসইরপ পগ�P�য় 
ভ�!.�স� জলনদ! ��C.লভ ��Cক�দষ ��C ঢল!য়� 
পলPদ! ক�ষ প�দমর পঢউ পখল!দ! পস তরদঙ পস ল¨গ 
লহদল�দ! ল.শময় পলরত�¸ হইদ.। তখন আর পত�ম�র 
অলভধ�দন পদর�পক�র �বলK থ�লকদ. ন�। পকন ন� স.ই 
পত�ম�র আপন�র হইয়� লগয়�দY। আজক�! অদনদকই 
কথ�য় কথ�য় জগদতর উপক�র কলরয়� থ�দকন, প.� ভ�! 
কথ�। লকন আদগ গ�দYর প�ত�য় জ! লসঞদনর .X.স� 
কলরদ!,  কয়K� প�ত�য় ত�হ�র সল!! লসঞদন লসক 
হইদ.? আদগ পগ�P�য় ঢ�ল!য়� ��ও   জ! ঢ�!�র .�সন� 
প7C� হইদ.। নত�.� পদর�পক�র বত গহC কলরদ! ল8রক�! 
পদরর উপক�রই কলরয়� ��ইদ.। আপন�র ভ�দ. আর 
লকY� কর� হইদ. ন�। ল8রল�ন পরদক !ইয়� ন�P�8�P� ন� 
কলরয়� পরদক আপন কলর.�র ম7! সতলK ধলরদ! হয় ন� ? 
নত�.� পর পত� ল8রক�! পর-ই। প!�দক আপন�র জদনর 
জন সহদজ ��C প��XI ল�দত প�দর লকন পদরর জন 
কয়ল�ন কতK�ক ক�জ কর� ��য় ?

ত�ই .ল! আদগ ম7!সত ধর, স. আপন�র কর, 
আপন� আপলনই জগদতর জন ��C ক�=ল�দ.। আর এক 
কথ�,  পলর.�দরর কর��দক ভ�!.�লসদ! প�মন সকদ!র 
�লতই ভ�!.�স� জদন,  8�কর-.�কর দই একজনদক 
ভ�!.�লসদ! পসরপ স. পলর.�দর ভ�!.�স� হয় ন�। 
অতএ. ভগ.�নদক ভ�!.�লসদ! প�মন ত�=হ�র জগদত 
আপন� আপলন ভ�!.�স� আদস,  জ�.দক পসরপ 
ভ�!.�লসদত পগদ! লকন স.K�ক ভ�!.�স� জগদন� 
ভগ.�ন প��XI পপr=Y�য় ন�। দই ��জন জ�দ.র ম!ম�ত 
ঘ�লKদতই দইল�দনর নশর জ�.ন প�ষ হইয়� ��য়। 
ভগ.�দন ��হ�র ভ�!.�স� স�লপত হয় ন�ই,  পস লনদজও 
প�দপ ত�দপ ল.ষয় ল.দষ মলজয়� হ�হ�ক�র কদর, 
অপরদকও পক�ন ��লI ��ন কলরদত প�দর ন�।

প� স� পলতর অনগত নয়, পলতদক ভ�!.�লসদত 
প�দর ন�ই,  ত�হ�র লনদজর জ�.নও দ�খময়,  এ.` 
পলর.�দরর অপর পকহও কখনও ত�হ�র লনকK পক�নও 
সদX.হ�র আ�� কলরদত প�দর ন�। �ল� পস কখনও লকY� 
কদর তদ. ত�হ� ��দCর .X.হ�র নদহ, ��য় উদ�র ম�ত। 
প� পলতর 8রদC মন ��C স=লপয়� ল�দত প�দর ন�ই,  প� 
পলতদক উদপক� কলরয়� স�ধ�নভ�দ. ল.8রC কলরয়� 
থ�দক,  — স`স�দর এমন পক�ন প�প ত�প ন�ই,  ��হ� পস 
আল!ঙন কলরদত ন� প�দর। একম�ত সত�র একলনষ 
পলতদ�দমর অভ�দ.,  একম�ত ��Cপলতর অনগত ন� 
হওয়�দত পস �লতলনয়ত �ত �ত উপপলতদক আল!ঙন 
কলরয়� নরদকর দ�র উদ ঘ�Kন কলরদত থ�দক। আর এই 
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ক!-ক!লঙন�,  পলতদক উপ�ক�র �রC লনদজর জ�.ন 
ভ�র লনদজ সম7C� .হন কলরদত ��ইয়�,  স`স�দরর �ত 
�ক�র দ�খ �নC�,  ল8I�-ভ�.ন�,  স. আপলন আপন�র 
ঘ�দP 8�প�ইয়� অল.রত Yট ফট  কলরয়� মদর।

ভ�ই ! পত�মর� লক সত�র মত, পলতর পস�হ�দগর 
.�দক ম�থ� র�লখয়� সদখর স`স�র কলরদত 8�ও ? ন� লক 
পলত তX�গ কলর ভষ� রমC�র মত,  অল.রত প�প-ত�প 
আল!ঙন কলরয়� দ�খ ��লরদদXর প.�[� লনদজর ঘ�দP 
!ইয়� ক�=ল�য়� মলরদত 8�ও ?  হ�য় !  হ�য় !   — আমর� 
একম�ত ��Cপলত জগৎপলতদক ভ�ল!য়�,  অসত� 
.�র.লCত�র মত,  সর��� প�প উপপলতদক আল!ঙন 
কলরয়� আপন কর��দ´ স�ধ�নভ�দ.  ল.8রC কলরদত 
��ইয়�,  �ত দষ���X ও দ�খ-��লরদX স. প.�[� লনদজর 
ঘ�দP 8�প�ইয়� হ�হ�ক�র কলরয়� মলরদতলY। পলত��C� 
সত�র মত ল8র ��লI ও আর�ম কখনও অনভ. কলরদত 
প�লর ন�। 

অতএ. ভ�ই !  এল�দক পত� আমর� �দতXদকই 
খ�. .�লদম�ন ও খ�. 8ত�র .ল!য়� স.��� পঘ�ষন� কলরয়� 
প.P�ই, লনদর��ধ পত� পকহই হইদত 8�লহ ন�, পকহ লনদ.��ধ 
.ল!দ! অমলন ত�হ�র ম�ণপ�ত কলরদতও কলনtত হই ন�। 
আমর� �খন �দতXদকই এরপ মহ�জ�ন�,  অস�ধ�রC 
.�লদম�ন ও অলদত�য় 8ত�র, এ অ.স�য় লক জগদত সত�র 
আ��� !ইয়� মন-��C ��Cপলত শ�হলরদত অপ�Cপ7.�ক 
ত�=হ�র ��লIময়,  সখময়,  আননময় 8রCতদ! .লসয়� 
প�লথ�. প��কদ�খ,  প�প-ত�প,  প��ল!ত কলরয়� পস 
জ�দনর ল.নম�ত পলর8য় ল�দত প�লর ন� ? ��C-.লদভর 
প�ম-লনকদঞ,  লনতX সখময় প�দমর পখ!� পখল!য়� লক 
জ�.ন মন ধন কলরদত প�লর ন� ? এই প.!� লক 8ত�রত� 
ম�খ�ত�য় পলরCত হয় ? জয় জগদন� ! জয় জগ��� ! জয় 
ভ�ত�গC !  পত�মর� 8ত�র হও পত� ফত�র হইও ন�। 
.�লদম�ন .ল!য়� অলভম�ন করত� হ�দত কলরয়� ল.ষ প�ন 
কলরও ন�। .�সল.ক 8ত�র ও .�লদম�ন হও পত� প��দকর 
প�দ� সদখর .X.হ�রK�,  ক�ন�র প�দ� হ�লসর উপ�য়K�, 
সকদ!রই লনদ��রC কর� লক এক�I কর�.X নদহ ? 
ভ�!.�স�-জলনত আননই �ল� জ�.দনর 8রম !কX হয়, 
তদ. ত�হ� নশর ল.ষয়-পলরজন হইদত ত�ল!য়� !ইয়�, 
লনতX প�মময় শ�হলরদত স�পন কলরয়� ল8র��লI   !�ভ 
কর।

SaiÇ» ! SaiÇ» ! SaiÇ» !
��লI 8�ও পত� 8ত�র হও, ক�ষপলতদক মন ��C 

সমপ�C কলরয়� সদখ সত�র স`স�র কর।
প�ই জন ক�ষ ভদজ পস .P 8ত�র !!

ŸpãmeZaeg mDur rs
ভগ.ৎ উপ�সন� পঞ রস�তক। ম�নষ 

ভগ.�নদক ঐ প�=8লK রদস,  ঐ প�=8লK ভ�দ. উপ�সন� 

কলরয়� থ�দক। লক লহন, লক ম�স!ম�ন, লক খ�ষ�ন জগদত 
�ত জ�লত,  �ত ধম� ও �ত ধম�-সম��য় ল.�Xম�ন, 
ত�হ�দ�র �দতXদকর উপ�সন� ঐ পঞ রদসর প� পক�ন 
একলKদক লনjয়ই আশয় কলরয়� রলহয়�দY। এই পঞ 
রদসর পঞতত সকদ!ই সল.দ�ষ অ.গত আদYন। ম�নষ 
ম�নদষর সলহতও ঐ প�=8লK ভ�দ.ই হ�দয়র সমন স�পন 
কলরয়� থ�দক। পকন ন� মর জগদতই হউক, আর অমদরর 
প�দ�ই হউক, এই প�=8লKর অলতলরক ভ�. ন�ই। প�tক 
মহ��য় ! এ প��XI জগদত আপলন হয়ত অগলCত প!�দকর 
সলহত লনjয়ই .হ সমদন আ.দ হইয়�দYন। আম�র মত 
অদনদকই পYদ! হইদত আরম কলরয়� .�.�লগলর প��XI 
.হ রকদমর অ.স�য় পলPদত হইয়� থ�দক। লকন �ত 
সমনই হইক ন� পকন, পম�দKর উপর পস স. ভ�.গল!দক 
.�লYয়� পশC� ল.ভ�গ কলরদ! ��I, ��স, সখX, .�ৎস!X 
ও মধ�র এই প�=8লK পশC�র লভতদর আলসয়� পলPদ.ই 
পলPদ.।

প�tক মহ��য় ! গরজনদক আপলন ভলক-�Cত 
হ�দয় পস.� কলরদতদYন,  এখ�দন আপন�র ��স ভ�.। 
সI�ন .� কলনষদক প¨দহর .�দক ত�ল!য়� �লত 8�মদন কত 
সগ�সখ অনভ. কলরদতদYন,  এখ�দন .�ৎস!X ভ�.। 
সমভ�.�পন .Xলকর সলহত সখ� .� .ন�ভ�দ.,  আপন�র 
কত গ!�গল!,  ঢ!�ঢল! 8ল!দতদY,  এখ�দন সখXভ�. 
.র�ম�ন। আপন হ�য়খ�ন� এইরপ ন�ন� ভ�দ.র প�দত 
লত! লত! কলরয়� ল.!�ইয়� ল�য়�দYন   এক একজন সখX, 
.�ৎস!X �ভ�লত এক একলK ভ�. !ইয়� আপন�র হ�য় 
র�দজXর এক একলK স�ন অলধক�র কলরয়� .লসয়�দY। 
ভ�!.�স�,  প¨হ,  ভলক �ভ�লত সকদ!ই এক একলK প�ত 
8�য়। ত�ই স`স�দর প�=8জদনর সলহত প�=8লK সমন স�পন 
কলরয়� ম�ন.-হ�য় ��লI !�ভ কদর।

��=হ�র শধ� ��স ও সখXভ�দ.র প�ত আদY, 
ত�=হ�র হ�য় .�ৎস!X ভ�দ.র আর একলK প�ত 8�য়। 
অদনক সদ! এমনও প�খ� ��য়   পকহ পদরর পYদ! গহC 
কলরয়�, পকহ .� একলK পশ পক� প�!ন কলরয়� আপন�র 
.�ৎস!X রদসর প�ত�ভ�. প7C� কলরয়� !য়। হ�দয়র 
একলK স�ন খ�ল! থ�লকদত,  একলK ভ�দ. প�ত�ভ�. 
থ�লকদত ম�নষ ��লIদত ঘ�ম�ইদত প�দর ন�। উক ��স, 
সখX,  .�ৎস!X �ভ�লত সমস রদসর সমলষ !ইয়� আর 
একলK রস আদY। পসই রসদক মধ�র রস কদহ। মধ�র রদস 
��I, ��স, সখX,  .�ৎস!X �ভ�লত স.গল! ভ�.-সদম�গ 
একই প�দত প7C� ম�ত�য় রস সদম�গ কলরয়� পলরত�¸ হয়। 
একই প�দত ভ�. সমলষ প7C� রদস ল.দভ�র হইয়�,  পষ�! 
আন� হ�য়K� ঢ�ল!য়� ল�য়�, উহ�দতই তনয় হইয়� থ�দক। 
এখ�দন আর লদত�য় প�দতর অভ�. অনভ. হয় ন�। ত�ই 
.ল! �ল�  পকহ পষ�! আন� হ�য়K� ধলরয়� ক�হ�দকও 
ল�দত 8�য় তদ. ত�হ�দক মধ�র ভ�. অ.!মন কলরদতই 
হইদ.।
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প�tক মহ��য় ! এ প��XI এক একলK ভ�দ. পত� 
অদনদকই ভ�!.�লসয়�দYন, লকন ��হ�দক �ত ভ�!.�লসয়� 
থ�কন ন� পকন,  পক�ন এক .Xলকদক এ প��XI সম�C� 
হ�য়K� ��ন কলরয়�দYন লক ? হ�দয়র ��স সখX �ভ�লত 
স.গল! ভ�. একত কলরয়� প7C�ম�ত�য়  হ�য়খ�লন ধলরয়� 
ক�হ�দকও ল�দত সমথ� হইয়�দYন লক ? �ল� ল�য়� থ�দকন 
তদ. মধ�রভ�দ.র ম�ধ���X লনjয়ই অনভ. কলরয়�দYন। 
এই মধ�র ভ�দ.র ন�ম�Iর ক�I�ভ�.। সত�র পলতদত প� 
ভ�. ত�হ�ই মধ�র ভ�.। সত�র পলতদ�দম   ��I,  ��স, 
সখX �ভ�লত স. রসই .র�ম�ন। পলত��C� সলত পলতদত 
প�হ-মন-��C,  !জ�,  ��!,  জ�লত,  ক! সর�স অপ�C 
কলরয়�দYন। সত�র মত এমন পষ�! আন� আপন�দক 
ধলরয়� আর পকহ কখনও উৎসগ� কলরদত প�দর ন�। 
পলতদত সত�র স.গল! ভ�. প7C�ম�ত�য় অলপ�ত। ত�ই 
লতলন কখনও ��স�,  কখনও  .ন� কখনও .�ৎস!Xরদস 
অলভভ7ত� অলভভ�ল.ক�।

সত�,  ��স�ভ�দ.পলতর পস.� কদরন,  সখXভ�দ. 
প�মল.হ! ��দC গ!� জP�ইয়� কত ভ�!.�স�র কথ� 
.দ!ন,  কত .� উপদ�� প�ন। আ.�র ম�ত�র মত 
.�ৎস!X রদস প�ত হইয়� কত, আ�র, কত �ত, কত .� 
পস�হ�গ কলরয়� থ�দকন,   — খ�ওয়�ইদত,  প��য়�ইদত, 
স�জ�ইদত,  কতই প�দমর লন[�র [লরয়� পদP। সত� 
কখনও পলতদক পস�হ�দগর .�দক কলরয়� প�ম�ল!ঙদন 
ল.দভ�র হইয়� থ�দকন, আ.�র কখনও জ! আন�, .�সন 
ম�জ�, পগ�.র ঘ�K�দতও কত আনদনর, কত ��লতর, কত 
তর! তরঙ .লহয়� ��য়। এখ�দন পক�ন ভ�.ই সঙল8ত 
হইদত প�দর ন�। প�� ক�! অনস�দর স. রসই আপন� 
আপলনই উদ�লপত,  উচলসত ও পলতদস.�য় লনদয়�লজত 
হইয়� থ�দক।

প�tক মহ��য় ! আপলন ��হ�দক .�ৎস!X ভ�দ. 
ভ�!.�লসয়� থ�দকন,  ত�হ�র সলহত সদখXর ভ�দ.র পক�ন 
.X.হ�র কলরদত প�দরন ন�। ��হ�দক সখXভ�দ. .ন� 
.ল!য়� আল!ঙন কদরন, ত�হ�র সলহত ��স ভ�দ.র পক�ন 
.X.হ�র 8ল!দত প�দর ন�। সত� স� ত�হ�র ��Cপলতর 
সলহত স. রদসর সদম�গ কলরয়� পলরত�¸ হইদত প�দরন। 
আপলন ল..�লহত হইয়� থ�লকদ! লনদজই সমXক অনভ. 
কলরদত প�দরন,  আপন�দত আপন�র সত�-!ক�র অদ�য় 
লকY�ই ন�ই। প�হ,  মন,  ��C,  ম�ন,  অপম�ন,  !জ� ভয়, 
জ�লত,  ক!,  ��হ� লকY� আপন�দত অপ�C কলরয়� লতলন 
স.��� প�ম�নদন ল.দভ�র হইয়� আদYন। পYদ!,  পমদয়, 
ম�ত�, লপত� .� আপর প�=8জনদক �ল�ও .�ৎস!X, ��স 
�ভ�লত এক একলK ভ�দ. ভ�!.�লসদতদYন .দK লকন 
��হ�দক �ত ভ�!ই .�সন ন� পকন, আপন�দত প�মন ��I 
��স�ল� ভ�.র�দজXর সমলষভ7ত প7C� হ�দয় র�জXK� অপ�C 
কলরয়�দYন,  এমন আর পক�ন প�দত ল�দত প�দরন ন�ই, 
এ.` মধ�র রদসর প�ত লভন অনত প�ওয়� ��য় ন�।

পসই জন .ল!দত 8�ই প�, ম�ন.-জগদত সম7C� 
প�হ,  মন,  ��C সম7C� হ�য়K� ��ন প�মন এক সত�র 
পলত লভন আর পক�থ�ও হইদত প�দর ন�,  পসইরপ 
ভগ.�নদক �ল� ত�লম স. ল�দত 8�ও   প�হ, মন, ��C পসই 
8রদC ঢ�ল!য়� ল�দ.,  হ�য়K� সম7C� পসই 8রদC ঢ�ল!য়� 
ল�দ.,  পষ�! আন� আপন�দক পসই 8রদC ধলরয়� ল�দ., 
ত�হ� হইদ! ত�=হ�দক শধ� .�ৎস!X কলরদ! 8ল!দ. ন� ; 
শধ� সখ�ভ�দ. ভ�!.�লসদ! 8ল!দ. ন� ;  শধ�ই ��সভ�দ. 
ভলক কলরদ!ও 8ল!দ. ন� ;  স�ম�ন একK�ক ক�দ মদনর 
এক পক�দC,  স�ম�ন একK� ক�দ হ�দয়র এক��দI,  শধ� 
��দস .� সদখX .Xলকগতভ�দ.,  পঞম�`� সমন 
প�ত�ইদ! 8ল!দ. ন�। ত�=হ�দক ভ�!.�লসদত হইদ!, 
পত�ম�র ��স সখXময় পঞ রস�তক প7C� হ�য়K� ধলরয়� 
ল�দত হইদ.। কম�জগদতই হউক,  আর ধম�জগদতই 
হউক,  সম7C� হ�য় ��ন ন� কলরদ! আ`ল�কভ�দ. 
পক�থ�ও সফ!ত� !�ভ ঘদK ন�। জ�.জগদতও ক�হ�দক 
ভ�!.�লসদত প7C�ম�ত�য় হ�য়K� ন� ল�দ! �খন .�সল.ক 
ভ�!.�স� হয় ন�,  ত�হ�র সলহত .�সল.ক আপন�র ভ�. 
গলtত হয় ন�,  তখন শ�ভগ.�নদক ভ�!.�লসদত ��ইয়� 
শধ� সখX .� ��স �ভ�লত একলK ম�ত রদস,  আ`ল�ক 
ভ�!.�লসদ! 8ল!দ. পকন ?  ত�=হ�দক ভ�!.�লসদত 8�ও 
পত�,আপন�র কলরদত 8�ও পত�,  প7C� পঞরসময় সম7C� 
হ�য়K� ধলরয়� ��ও। �ল� সম7C� হ�য়K�, সম7C� ��CK�, 
সম7C� মনK�, ভগ.ৎ-8রদC ঢ�ল!য়� ন� ল�দ!, তদ. ল�দ! 
লক ?  �ল� হ�দয়র প7C�রস,  প7C�ভ�. ও প7C� ম�ধ�দ��Xর 
প�মময় অলময় ফ�!হ�র গদ! প��!�ইয়� ত�=হ�দক ভ�! ন� 
.�লসদ! পত� ভ�!.�লসদ! লক?  স.K�ক পত�ম�দক �ল� 
ধলরয়� ন� ল�দ!, তদ. ত�=হ�দক ল�দ! লক ? এ !�দক�8�লর 
পখ!� নয়। শ�ভগ.�নদক !�ভ কলরদত হইদ! ত�=হ�দক 
স.�স অপ�C কলরদত হইদ., হ�দয়র একদক�দC .স�ইদ! 
8ল!দ. ন�।

�ল� ত�লম ভগ.�নদক .�ৎস!Xরদস ভ�!.�স, 
তদ. পত�ম�র হ�য় সখXরদসর আর একলK প�ত খ�=লজয়� 
!ইয়� র�ম,  শ�ম পক�ন একজন .ন� .ল!য়� আল!ঙন 
কলরদ.। ঐরপ ��স ভ�.লKও আর একজনদক খ�=লজয়� 
!ইয়� ত�হ�র আনগদতX ত�ল¸ !�ভ কলরদ.। তদ. .! 
প�লখ,  এতK�ক ক�দ হ�দয় প�=8রদসর প�=8জনদক 
.স�ইদ. ;  ল.ষয় ও স`স�র ল�য়� জ�লPয়� র�লখদ.,  তদ. 
ভগ.�দনর স�ন ল�দ. পক�থ�য় ?  ত�ই .ল! �ল� 
শ�ভগ.�নদক .�সল.ক ভ�!.�লসদত 8�ও,  তদ. স. 
হ�য়K� ধলরয়� ��ও, লত!ম�ত .�ক� র�লখদ! 8ল!দ. ন�। 
স. ল�য়� পসই ��C.লদভর ��স� হইয়� একলনষ 
পলত��C� সত�র মত,  প�ম�নদন ল.দভ�র হইয়� থ�ক। 
ভগ.�নদক সম7C� হ�য়K� ল�য়� ভ�!.�লসদত হইদ! 
পত�ম�দক একলনষ সত� হইদত হইদ.। সত� হইয়� পসই 
জগৎপলত শ�মনK.র ম�নদম�হনদক ��Cপলতরদপ 
পস�হ�দগর .�দক !ইয়� প�ম�ল!ঙদন লনতX�নন উপদভ�গ 
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কর। ��C.লভ ��Cক�ষদক কখনও .�ৎস!X .দ! আ�র 
কর, কখনও সখXভ�দ. গ!� জP�ইয়� দইলK প�দমর কথ� 
.!,  কখনও ��সভ�দ. পস.� কর,  ইহ�দকও মধ�র 
ক�I�ভ�. .দ!।

�ত �ক�র স�ধন� আদY,  — তনদধX এই মধ�র 
ভ�.ই স.�দশষ। পকনন�,  এই ভ�. লভন আর পক�নভ�দ. 
পষ�! আন� হ�য়K� ধলরয়� প�ওয়� ��য় ন� ;  আর 
পক�নভ�দ. ��Cক�ষদক প7C�ম�ত�য় আপন কলরয়� !ওয়� 
��য় ন�। এতদXত�ত জগদত আর �ত ��লত,  �ত 
ভ�!.�স� �ত ভ�.ই থ�কক ন� পকন,  স.�তই এই 
পরসদরর লনকK লকY� ন� লকY� সদঙ�8 কলরয়� থ�লকয়� 
��য়। অমন লক পমদয়ও ম�ত�র লনকK কত ভ�. পগ�পন 
কলরয়� 8দ!। লকন পলতর লনকK ত�হ�র লকY�ই পগ�পন 
ন�ই,  পক�নই সদঙ�8 ন�ই,  লকY�ই অদ�য় ন�ই ;  !জ�, 
ভয়,  জ�লত,  ক! স.ই ��C.লদভর 8রদC ��C-প�দষর 
প�ম�ঞল! সহ একল�ন অলপ�ত হইয়�দY।

ত�ই .ল! পষ�! আন� প�ইদত হইদ! পষ�! আন� 
ধলরয়� ল�দত হয় ;  পষ�! আন� আপন� কলরদত হইদ! 
পষ�! আন� আপন� হইদত হয়। এই মধ�র প�দম,  এই 
ক�I�ভ�দ. শ�ভগ.�ন শ�ক�ষ পত�ম�র স.�স গহC কলরয়�, 
সম7C� আপন�র হইয়� প�মন .�সন� প7C� কলরদ.ন, 
অনভ�দ. ত�=হ�দত পতমন অলপ�তও হয় ন�,  ক�দজই 
লতলনও প7C�ম�ত�য় আপন�র জদনর মত আলসয়� সম7C� 
হ�য় জ�লPয়� .লসদত প�দরন ন�। মধ�রভ�. ল.লধ-
লনদষদধর অত�ত, এই প�ম-সধ�রস ��দCর সহজ সনর 
লক প�ন অম�ত লসঞদন, মন�লকন� ধ�র�র ন�য় অল.8�দর 
বহ�ণ প�ল.ত কলরয়� প�য়। এই ল.8�র .লজ�ত অদহত�ক 
ক�I� ভ�.ই পগ�প�ভ�. .� পগ�প�দ�ম !       (১) 
প�মদ��দগ এই মধ�র রসই স.��ধ�ন। প�মদ��গ�র এই 
মধ�র ভ�.ই একম�ত 8রম আ��� ও 8রম !কX।

শ�ক�ষ বজ!�!�দত পগ�প�ল�গদক !ইয়� এই 
অপ�ক�ত লনষ�ম প�দমর ম�ধ���X,  এই মধ�র ভ�দ.র 
স�ধন�,   — ""আপলন আ8লর'' জগৎ.�স�দক প�খ�ইয়� 
লগয়�দYন। লকরদপ পলতভ�দ. স.�স অপ�C কলরয়� প�দমর 
ফ�=দ�,  প�দমর .�=দধ শ�ম8�=�দক .�=লধদত হয়, 
বজ!�!�দত ত�হ�রই আ��� জ�দ.র সর�দখ ধলরয়�দYন।

আহ� !  লক প�খ�ইদ! !  লক .�[�ইদ!!!  ধন 
ম�ন.। প�.গCও প�, পগ�!দকর পগ�পন�য় মধ�র প�মসধ� 
রস আস��দন .লঞত,  আজ পত�মর� ভগ.�দনর ক�প�য় 
ত�হ�রই আলধক�র� হইদ! !  মলর মলর!   — মধ�র প�ম ! 
অ��ক�ত পগ�প�দ�ম ! র�ধ�দ�ম!!  — পকমন সর! সনর ! 
 — পকমন সহজ সনর !  — পকমন সভ�. সনর !  — পকমন 

ল.8�র .লজ�ত,  ��দCর আদ.গপ7C�,  ��লত ম�খ�ন ভ�.!! 
প�ম   প7C� লনষ�ম,   — প7C� আতল.সজ�দনর অলময়-স�গর 
মনদন উদ�ত !  প�ম   অন ;  প�ম -  অজ�ন ;  প�ম শদ 

ত�লম ! প7C� আলম-.লজ�ত ! আলম জ�লগয়� থ�লক, পত�ম�রই 
��লতর জন। আলম .�=ল8য়� থ�লক,  পত�ম�রই সখ ��লIর 
জন। আলম স�লজয়� থ�লক, পত�ম�রই মদন�রঞদনর জন ! 
আলম ন�ল8য়� থ�লক,  গ�লহয়� থ�লক,   — পত�ম�রই হ�লস 
ম�খখ�লন প�লখ.�ন জন !  আলম কম� কলর,  — পত�ম�রই 
ত�ল¸র জন,  — পত�ম�রই সদখর জন,  — পত�ম�রই পস.�র 
জন!

পস.�দতই প�দমর প7C� আহলত হয় !  পস.�ই 
প�লমদকর 8রম !কX !  পস.�দতই প�দমর প7C��নন! — 
প�ম�সদ�র  অখণ লনতX�নন!!  পস শধ� ন�ম কলরয়�, 
ধX�ন কলরয়� প7জ� কলরয়�,  ��দCর ল.শগ�স� ত�ষ� 
লমK�ইদত প�দর ন�।

   “��C 8�য় .�হ �স�লরয়� স�� ধলরদত পত�ম�দর !
       মন 8�য় ল8র আল!ঙদন .�দক র�লখদত পত�ম�দর।
       আ=লখ 8�য় ল8র অনলমদষ প�লখদত পত�ম�দর। 

পগ�প�র� ধX�ন,  প7জ� লকY� জ�লনদতন ন�, 
.�ল[দতন ন�। পক.! ল.শগ�স� অ�মX অনর�দগ, 
ক�ষ��লত,  ক�ষত�ল¸,  ক�ষসখ ও ক�ষ পস.�দত ল.দভ�র! 
ত�=হ�র� ��স জ�দনন ন�, মন জ�দনন ন�, পক.! জ�দনন, 

 — ক�ষসদখর জন প�হ মন ��C প7C� অপ�C কলরদত ! 
ক�ষসদখর জন গ�হ প��I ল.সজ�ন ল�দত প�দরন,  ��C 
প��I অন�য়�দস তX�গ কলরদত প�দরন। আহ� !  লক 
প�খ�ইদ! ?   — মলর মলর !  লক ল�খ�ইদ! !  শ�ক�ষ 
পগ�প�দ�র মধ�র ক�I�ভ�. আ��� কলরয়� আজ আপন�দক 
��C.লভরদপ হ�দয় ধ�রC কলর.�র অলধক�র ল�দ!।

এস ভ�ই !  আমর� সমস জ�.-�ক�লত   মধ�র 
ক�I�ভ�দ.   পগ�প�ভ�দ.,   — একলনষ পলতদ�দম,  পসই 
পরম প�রষ জগৎপলত জগদতর ন�থ হলরপ�রষ 
শ�শ�ক�ষ8নদক ��Cপলতরদপ হ�দয় ধ�রC কলরয়� 
ম�ন.জন সফ! কলর ;  শ�ক�দষর বজ!�!�র আ��� 
স�থ�ক কলর।

��=হ�র� এরপ লনষ�ম মধ�র রদস ম�দত�য়�র� 
হইয়� ক�ষসদখ ও ক�ষদস.�য় আত ল.কয় কলরয়�দYন, — 
��=হ�দ�র প�হ মন ��C, �য়দন সপদন, জ�গরদC ক�ষসখ, 
ক�ষ��লত, ক�ষ�নন ও ক�ষদস.� লভন আর লকY�ই জ�দন 
ন�,  ��=হ�দ�র �র�দর �7দর থ�কক,  র�দজXও কখনও 
ক�মগন স�� কলরদত প�দর ন�,  ত�=হ�র�ই পগ�প�, 
ত�=হ�র�ই ক�ষদ�ম-সরলপন� শ�র�ধ�র সহ8র�। এই 
পগ�প�গC পগ�!কধ�দম,  শ�র�ধ�ক�দষর লনতX পস.�য়, 
লনতX প�দমর ম�ধ�দ��X ড�ল.য়� রলহয়�দYন।

প�tক মহ��য় লক শ�ভগ.�ন শ�ক�ষদক এইরপ 
আপন�র কলরয়� .�দক-.�দক,  প8�দখ-প8�দখ,  র�লখয়� ক�ষ 
পস.�য় আনIক�! প�ম�C�দ.র আননময় প�.দন ড�ল.য়� 
থ�লকদত 8�ন ? 8�ন পত� আসন ;  পগ�প�র আ�দ�� মধ�র 
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ক�I�ভ�. !ইয়�, একলনষ সত� প�দম জগৎপলত ক�ষপলত 
!�ভ কলরয়� জ�.ন ধন করন। শ�ক�ষই একম�ত পরম 
প�রষ। লতলনই একম�ত জগৎস�ম�, জগৎপলত ; জ�. স. 
�ক�লত। প�রষক�র পলরতX�গ কলরয়�, মধ�র রদসর �ক�লত 
স�জ, ��C.লদভর প�ম�ল!ঙদনর অলধক�র� হইদ.।

প7.� �.দন প�tক মহ��য়দক সত� স�লজদত .P 
অনদর�ধ কর� হইয়�দY। সত�র মত জগৎপলতদত মন-
��C ঢ�ল!য়� ল�য়�,  প��ক দ�খ .লজ�ত প�দমর স`স�র 
কলরদত .!� হইয়�দY।

প�tক ���� প�রষ ম�নষ ; আপন�দক পলতবত� 
সত� হইদত .!�দত ন� প�ন কতই ল.রক হইয়�দYন ! 
ম�প কলরদ.ন !  এই.�র ল.দ.8ন� কলরয়� প�খ�ন, 
ভগ.�নদক প7C�ম�ত�য় আপন�র কলরদত হইদ!,  মধ�র 
ক�I�ভ�. !ইয়�  �ক�লত  হওয়� .Xত�ত �খন গতXIর ন�ই, 
আর পক�ন রদস �খন প7C� হ�য়-��ন হয় ন�,  তখন হয় 
আপন�দক পগ�প�ভ�. !ইয়� ক�ষপলত !�ভ কলরদত 
হইদ.,  নত�.�,  আ`ল�ক ভ�. !ইয়� ল8রক�! আ`ল�ক 
অ.স�য় .�লহদরই ঘ�লরদত হইদ.। .�P�দত পYদ!,  পমদয়, 
��স,  ��স� অদনক থ�লকদ!ও ত�হ�র� .�P�র কর�� ও 
গ�লহC�র প�দমর .X.হ�র ভ�!.�স�র আ8�র,   — পস 
রসরঙ,  — পস প�মতরঙ ;  — পস .�দক .�ক,  ম�দখ ম�খ, 
প�দমর প�.দন ঢ!�ঢল!,  গ!�গল!,  পক�!�কল! লকY�ই 
ল.নল.সগ�ও জ�লনদত .� অনভ. কলরদত প�দর ন�। পক�ন 
সময় কর��-লগলনদত দইK� প�দমর কথ� 8ল!দতদY, হt�ৎ 
পYদ!-পমদয় .� ��স-��স� পকহ উপলসত  হইদ! উভদয় 
অমলন 8�প ম�লরয়� ��ন। ��স-��স�র লনকK,  লক অপর 
আত�য় সজদনর লনকK কখনও লক প�দমর কথ� ফ�দK ? 

 — প�দমর তরঙ Y�দK ?  — প�দমর �সঙ উদt ?   — ত�ই 
আ.�র .ল!,  �ল� ��Cক�ষদক আপন�র কলরয়� .�দক 
কলরদত 8�ও,  প�দমর ম�ধ�দ��X ত�=হ�র সদখ সখ� হইদত 
8�ও, তদ. মধ�রভ�. গহC কর।

প�ম-র�দজX মধ�রভ�.ই একম�ত একম�ত 
পস�প�ন। প�দমর বহ!�!�য় নন-�দ����র .�ৎস!Xভ�. 
এ.` স.! �ভ�লত সখ�গদCর সখXভ�. থ�লকদ!ও মধ�র 
রদস ভর� পগ�প� লভন আর ক�হ�রও শ�ক�দষ প7C� 
আতল.সজ�ন,  প7C� হ�য় ��ন ও প7C� ভ�!.�স�র স�পন 
হয় ন�ই। ক�I�ভ�. মধ�র প�মরদস প�য়স� লভন,  লপত�, 
ম�ত� .� সখ� ক�হ�রও পক�ন অলধক�র ন�ই এ.` হইদতও 
প�দর ন�। ত�ই এই পগ�পন�য় পগ�প�দ�দমর মধ�র 
রদস�চ�স লনরত লনকঞক�নদন,  পগ�পদনই অল.ন�ত 
হইয়�দY। পগ�প�ক�ষ লভন পস অম�ত,  পস ম�ধ���X,  পস 
পসrন��X আর ক�হ�রও উপদভ�গ .� অনভ. কলর.�র 
অলধক�র ন�ই। �দমর লনকদঞ পক.! একম�ত প�মময়� 
পগ�প�রই অলধক�র। 

ভ�ই !  উt !  জ�গ !  এস !  আর পকন ?  আর 
ল.!ম পকন ? জয় র�ধ�ক�ষ ! জয় বজদগ�প� ! জয় মধ�র 

পগ�প�দ�ম !  .ল!য়� সত� স�লজয়� ক�ষ-পলতর প�দমর 
পক�দ! [�=প�ইয়� পP !  আর .! জয় জগদন� !  জয় 
জগদন� ! জয় জগদন� !

SaiÇ»! SaiÇ»! SaiÇ»!
ŸpãmeZaeg VtM-s„Zm|

প�দম আত-ল.সজ�ন আদY,  আত-স`�ম ন�ই। 
�খন আত�ই থ�দক ন�,  আতল8I�,  আতসখ, 
আত�লতষ�, আত�স�� স.ই �খন, আত-তX�গ কলরয়�, 
প�মময় ��C.লদভর পস.�য় ��লতর স�গদর ড�ল.য়� ��য়, 
তখন আর আপন�র ল8I� পক কদর ? ত�ই .ল!দতলY!�ম, 
প�মদ��দগ �খন আতই থ�দক ন� তখন আর আত-স`�ম 
লক ?

Vr …kiF kTa Î
লনত�I �t,  �.ঞক,  �সXও আপন স� প�ত�ল� 

ল�য়জদনর �লত কখনও স�য় কদt�র বপ��ল8ক .X.হ�র 
কদর ন�। এখ�দন শধ� �য়�-ম�য়�-মমত� ও ভ�!.�স�র 
অলভনয় হয়। ত�হ�র দ.�X.হ�রগল! পদরর .�ক ল8লPয়� 
রক প�দনই প��.লসত হইয়� থ�দক। লস`হ,  .X�ঘ �ভ�লত 
লহ`® ��C�র সI�ন-সIলতও ত�হ�দ�র লপত�ম�ত�র 
প¨দহর পক�ম! ম7লর�ই প�লখদত প�য়। উহ�র�ও আম�দ�রই 
মত,  পস�হ�দগর ম�ত�-.�দক,  আ�দর ঘ�ম�ইয়� থ�দক। 
লস`হ, .X�দঘর ভ�ষC লহ`® ম7লর�দত স`হ�র-ভ�. অপদরর 
জন।

ত�ই .ল! প�খ�দন আপন�র ভ�. পসখ�দন 
ল.ষধদরও অম�ত [লরয়� পদP। প�খ�দন আপন�র ভ�., 
পসখ�দন প�ষ�দCও সগ��য় মন�লকন� [লরয়� পদP। 
প�খ�দন আপন�র জন,  পসখ�দন আপন� আপলনই 
পস�হ�দগর প¨হময় 8�মন আলসয়� পদP। ভ�!.�স�দত 
এমন এক সগ��য় দ.�করC মহ��লক আদY প�, উহ�র দই 
এক ল.ন ঢ�ল!য়� ল�দ! �ত �ত .Ô ও প�ষ�C প��XI 
ম�হ7দর� দ.�ভ�ত হইয়� ��য়!  অতএ. ত�লম �তই পকন 
প�ষ�C হ�য় হও ন�,  �তই পকন প�প�ত�প� হও ন�, 
এক.�র ভগ.�নদক আপন�র প.�ধ কলরদ!,  ত�=হ�র �লত 
আপন� আপলনই সর! ��দCর ভ�!.�স� আলসদ.। তখন 
ভগ.ৎদ�দমর দ.�করC মহ��লক .দ! পত�ম�র প�ষ�C 
হ�দয়র বপ��ল8ক .�লরগল!,  এদক.�দর তর! অম�দত 
পলরCত হইয়�,  ত�=হ�রই 8রCকম! ল.দধrত কলরয়�, 
ত�=হ�রই স`স�দর [লরয়� পলPদ.। ভগ.�দন ভ�!.�স� 
আলসদ!,  ত�=হ�র প¨দহর জগৎদক লক আর ভ�! ন� 
.�লসয়� থ�লকদত প�লরদ. ?  প� ল�দক 8�লহদ.,  পসই 
ল�দকই প�লখদ. আপন�র জন, পসইখ�দনই ল.গল!ত ধ�দর 
�.�লহত হইদ.   প�ম,  ��লত ও ভ�!.�স� এখন আর 
পত�ম�র দষ�.�লরই .� পক�থ�য় ? আর ত�হ� পলর8�!দনর 
স�নই .� পক�থ�য় ?  ক�ম পক�ধ�ল� আর ক�হ�র উপর 
�দয়�গ কলরয়� বপ��ল8ক অলভনয় কলরদ. ?  স.ই পত� 
পত�ম�র স`স�র লনদজর পলর.�র।
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অতএ. ত�লম অধম পলতত প�ই হও ন� পকন, 
প�মদ��দগ পজ�র কলরয়� ইলনয় �মন .� আতস`�ম 
ল�ক� কলরদত হইদ. ন�। পকন ন�   প�দম লক অদ�ম 
আলসদত প�দর ?  পল.ত প�মময় ভগ.�দন মন স�পন 
কলরদ! লক মদন আর অপল.তত�র প!� থ�লকদত প�দর? 
পর�-মলC সদ�� প!�হ� লক আর প!�হ� থ�দক ?  পস প� 
ল.শদ স.দC� পলরCত হয়। ল�নমলCর করসদ�� অনক�র 
লক আর ম�হ7র�ও অ.স�ন কলরদত প�দর ? পস স�দন অমলন 
প� আদ!�ক ম�!�য় উদ�লসত হয় !  ভগ.�দন মন-স�পন 
হইদ! পত�ম�র ষPলরপ�,  প�প-ত�প স. ত�=হ�র পল.ত 
স�� ম�তই পল.ত হইয়� ��ইদ.!!  ত�ই .ল!   কম�দ��গ, 
জ�নদ��গ,  ও ভলকদ��দগ প�মন স`�ম,  লনয়ম ও লনষ� 
�ভ�লত ল.লধল.লহত ক���দ�র� ইলনয় লনগদহর .X.স� 
আদY, এখ�দন পস স. প.�-ল.লধর লনগদP .দ হইদত হয় 
ন�।

প!�হ�র ল�কদ! .নন ও .নন,  এ.` পস�ন�র 
ল�কদ! .নন ও .নন ! প�লথ�. অন�8�দরর .নন ল�লথ! 
কলর.�র জন,  ত�হ�র ম7দ! স��8�দরর .নন খ�. ��ঢ় 
কলরয়� ল�দত হয়। লদত�য় .নন �ল� খ�. ��ঢ় হয়,  তদ. 
�থম .নন ল�লথ! হইয়� খ�ল!য়� পগদ!,  লদত�য় .নন 
আর র�লখ.�র �রক�র হয় ন�। তখন লদত�য় .নন ও 
খ�ল!য়� পফল!দত হয়।। এস. .�=ধ�-.�=লধ,  পখ�!�-খ�ল!   
সত,  রজ,  তম� গC�তক .C��শম ধদম�রই অIগ�ত। 
স�লতক,  র�জলসক,  ত�মলসক লতন�ক�র কদম�র লতনলK 
অদম�ঘ ফ!। কম� থ�লকদ!ই কম�ফ!ও থ�দক   আর ফ! 
থ�লকদ!ই ফ!দভ�গও অ.শম�.�। ইহ�ই জ�দ.র 
অপলরহ���X .নন। তদ. �দভ� এই   ককদম�র কফ! 
পভ�গ Î প!�হ�র ��ঙদ! .নন,  — প!�হ�র খ�=8�য় .লসয়� 
!ঙ� মলর8 খ�ওয়�,   — আর সৎকদম�র লমষফ! পভ�গ 
পস�ন�র ল�কদ! .নন,   — পস�ন�র খ�=8�য় .লসয়� দধ 
পY�!� খ�ওয়� !  .নন পত� দই-ই। ওস. লতগC কদম�র 
লতনলK ফ! ��হ�র� 8�য়,  ত�হ�র� .লসয়� .লসয়� উহ�ই 
খ�য়। পক�নল�ন ভ�গXকদম ফ! লতনলK প�লকয়� �ল� 
[লPয়� পলPয়� ��য়,  তদ.ই পত� খ�!�স !  ইহ�দকই .দ! 
কম�-.নন হইদত ম�লক। নত�.� Î

ŸZ itimer Ÿs itimer†
প�মর�দজX এ স. .�=ধ� .�=লধ পখ�!� খ�ল! ন�ই। 

এস. প.�-ল.লহত লতগC�তক ধম� কম�ও ন�ই,  ফ!দভ�গ 
জলনত-.ননও ন�ই। এখ�দন ক�=K� ল�য়� ক�=K� ত�ল!দতও 
হয় ন�,  .নন দ�র� .ননও ল�লথ! কলরদত হয় ন�। 
এখ�দন মনলK ধলরয়� শধ� প�মময় ভগ.�দন,  আপন�র 
ভ�দ. স=লপয়� ল�দত প�লরদ!ই প�মমদয়র সদ��   শদ সত 
ও পল.ত হইয়� প�ম-রদস পলরপ�ত হইয়� উদt।

ka‚n s„seàg kƒaec duYit
প�মময় শ�ক�ষ লতগC�ত�ত। এইজন ত�=হ�দক !�ভ 

কলর.�র একম�ত উপ�য় প�মদ��গলKও লতগC�ত�ত। 
ক�দজই স�লতক,  র�জলসক,  ত�মলসক কম�ও ত�হ�র ধম�, 
অথ�, ক�ম, পম�ক 8ত�.�গ�ফ!, প�মর�দজX ন�ই। প�মদ��গ 
লতগC�ত�ত,  প�মদ��গ 8ত�.�দগ�র অত�ত,  ধম��ধদম�র 
অত�ত প�পপ7দCXর অত�ত,  ল.লধ লনদষদধর অত�ত। 
অতএ. প.�-ল.লধর ল.8�রম7!ক জ�ন-কম� !ইয়�, 
ধম��ধম� ও প�প প�CX !ইয়� প�মর�দজX �দ.� কর� ��য় 
ন�।

ক�দজই প�মদ��দগ আত-স`�দমর জন পক�ন 
�ক�র ল.লধ জ�ন-কদম�র আ.শকত� ন�ই। ওস. ব.ল�ক 
জগদতর প��-ম�ত। ভগ.�দনর পল.ত প�দমর স�� লভন 
কম�দ�র� কম�.নন হইদত ম�লক এক�I অসম.। পকনন� 
কম� অনI। .হ জন ধলরয়� ঐরপ জ�নকদম�র স��ঢ় 
.নদন ক!�র .!দ�র মত ঘ�লরদত ঘ�লরদত �খন আর সহ 
হয় ন�,  তখন ক�তর ��দC সত�ই ��থ�ন� আদস,  — পহ 
ভগ.�ন !  এ প��XI লতক লমষ .হ ফ! খ�ইয়�লY ;  কত 
ল.ষ-ফদ!র �রC �নC�য় অল.রত হ�হ�ক�র কলরয়�লY ও 
কলরদতলY ;  — আর ফ!�ফ! 8�ই ন�,  কম��কম� 8�ই ন�, 
ধম��ধম� 8�ই ন�, প�পপ�CX 8�ই ন�, জ�ন-ল.জ�ন 8�ই ন�, 
শধ� পত�ম�দক 8�ই,  পত�ম�দক লভন আর লকY�ই 8�ই ন�। 
পত�ম�র স`স�র,  পত�ম�র ঐশ��X,  পত�ম�র জ�ন-কম� স., 
পত�ম�র লজলনস পত�ম�র থ�ক,  ওস. লকY�দতই আম�র 
�রক�র ন�ই, আম�র �দয়�জন ত�লম ;  — আম�র ��C.লভ 
ত�লম,  — আম�র হ�য়রঞন শ�মনK.র ত�লম!  আলম শধ� 
পত�ম�দক 8�ই। ��দCর এই অ.স� হইদ!ই,  ভগ.�দন 
মনলK অলপ�ত হইয়� থ�দক। এই আতলনভ�রত� প7C�ম�ত�য় 
হইদ!ই শদ�ভলক হই!। স.�ধম� পলরতX�গ ন� হইদ! 
ভগ.�দন প7C� আত-লনভ�র ও শদ�ভলক হয় ন�। শ�ক�ষ 
গ�ত�য় .ল!য়�দYন :  (— ১৮/৬৬ পº�ক)
      “সর�ধর��ন  পলরতXজX ম�দমক` �রC` বজ ”
   ইহ�ই ভলকদ��দগর 8রম অ.স�। পকনন�,  এখ�দন 
সম7C� ধম� তX�গ হইয়� ��য়। এরপ আত-লনভ�রত�, 
ভলকদ��দগর 8রম অ.স� হইদ!ও প�মদ��দগর �দ.�দ�র 
ম�ত। আরও অদনক�7র অগসর হইয়� ��ও, VtMibýmâit 
ঘলKদ! তদ. প�ম। �রC !ওয়� ভ�! হইদ!,  আতল8I� 
�7র হইদ!, তদ. প�ম। প�দম প7C� আতল.সজ�ন।

VtMSi¹¡et irpur ZueÁ jylaB kifn
ভগ.�দন মন��C অলপ�ত হইদ!ই প�মন 

প!�হ�দত পর�মলC সদ��র মত তৎকC�ৎ উহ� ল.শদত� 
��¸ হয়, লরপ� �মন কলরয়� স`�ম� হইদত পগদ! কখনও 
পসরপ হয় ন�। পকনন�, আমর� দর�! জ�., �লত ম�হ7দর� 
প®�দতর ত�দCর মত,  পক�থ�য় ভ�লসয়� ��ইদতলY,  ক�ম-
ক�মন�র উর�! তরদঙ পলPয়� কতই হ�.�ড�.� খ�ইদতলY। 
এমত�.স�য়   ক�ম,  পক�ধ�ল� প� পক�ন একলK লরপ�র 
সলহত জয়!�ভ কর�ই অসম.,  ত�হ�দত আ.�র �.! 
�ত�প অদজয় Yয়লK লরপ�র সলহত ��দদ জয়!�ভ। বহ�ল� 
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প�.গCও প� লরপ�র লনকK পর�স,  প�.লষ� মহলষ�গCও প� 
অদজয় লরপ�র আকমC হইদত আতরক� কলর.�র জন 
লনল.P .দন ��ইয়� .�স কলরয়� থ�দকন,  ক�ম ক�মন�র 
��স,  ম�য়�ম�গ দর�! ক�K�নক�K আমর� ;   — পসই 
ষPলরপ�র সলহত ��দ কলরয়� জয়!�ভ কলর. !   — অলত 
অসম. কথ�। আ.�র অদনক সময় এরপও প�লখদত 
প�ওয়� ��য় প�,   — �ত �মন কলরদত ��ইয়� পসই 
�লতদন� �দতXকদক জব কলর.�র জন ন�ন�রপ প8ষ� 
কলরদত কলরদত এমন কলরয়�ই পর�স হইদত হয় প�, — 
তন�য় 8ক� ম�ল�দ!ও �তগদCর ল.কK ম7লর�র আকমদC 
ল8ৎক�র কলরয়� উদt।

ত�ই .ল!,  �.! পর�ক�I Yয়লK অপদ�.ত�র 
ভ�ষC .�ভৎস ম7লর� �তরদপ ধX�ন ন� কলরয়� একলK 
��C�র�ম ��লIময় ম�ন-পম�হদনর শ�ম7লর� মন-মলনদর 
�লতষ� কলরয়� ধX�ন কলরদ!ই স. ��লI ! ম�ন-পম�হদনর 
রপ লভন ম�নদক ম�গ কলরদত জগদত আর পক প�দর ? 
ত�ই .ল! অস`খX স¸ লস`হ জ�গ�ইয়� ত�হ�দ�র স`হ�র 
ম7লর�র সলহত ��দ কর� অদপক�,  ন�রদ. র�জসম�দপ 
��ইয়� আশয় !ওয়�ই লনর�প� ও .�লদম�দনর ক���X। 
ভগ.�দন প�ম স�পন লভন ত�=হ�র প�ম�ম�দতর কলCক� 
প�ন .Xত�ত,  লনজ পশ.দ! কয়জন পশ.�লরগল! �!ন 
কলরয়� জয়� হইয়�দYন,  .ল!দত প�লর ন�। এরপ 
স`�ম�গC লরপ� �মন কলরয়�দYন লক,  ন� পর�স হইয়� 
পগ�পদন ত�হ�দ�র আহ�র প��গ�ইদতদYন, পক .ল!দ. ?

ভ�ই ! আলম আশয়ল.হ�ন দর�! পলথক, অকদ! 
ভ�ষC ল.প�স`কদ! ত�লসত !  একল�দক Yয়লK ভ�ষC 
�সXর আকমC, অনল�দক একলK ��লI��ত� ভ.ভয়হ�র� 
��C.ন�র প�দমর আহ.�ন !  ��=হ�র আশয় !ইদ! ম�হ7দত� 
�তগদCর �প� 87C� হইয়� ��য়, ��=হ�র আশয় !ইদ! ল8র 
সখ��লIর অলধক�র� হওয়� ��য়,  পসই ��C.ন� প�দমর 
.�হ ল.স�র কলরয়� স.��� আপন�র আননময় পক�দ! 
K�লনয়� !ইদত .Xস ! .! প�লখ ভ�ই পক�ন ল�দক ��ই ?

Yয়লK �.! �তর সলহত ��দ কর� অদপক� প� 
একলK ল8র.�নদ.র প�দমর পক�দP আশয় !ওয়� 
��লIজনক ও লনর�প� ত�হ� প.�ধ সকদ!ই এক .�দকX 
স�ক�র কলরদ.ন। আর লমY�লমলY ��দই .� পকন ?  ��দ 
কর�র উদদশ পত� জয় কর� ; জয় কলরদ!ও পত� লনষ�লত 
প�ইদ! ন�,  ত�হ�দ�র আহ�র প��গ�ইদত হইদ.ই। এখন 
হয়ত ত�হ�দ�র অধ�দন ক�জ উদ�র কলরদতলYদ!,  পদর 
ন� হয় ত�হ�ল�গদক অধ�দন র�লখয়� ক���X কলরদ.। ত�হ�র� 
পত� আর লনলÜয় থ�লক! ন� ? স`�দমর ��দদ জয়� হইয়� 
ত�হ�ল�গদক অধ�ন কলরদ! ম�ত। ইহ�দত পত�ম�র ভগ.ৎ 
��ল¸র লক হই! ?  আর আজ ��হ�দক পর�স কলরয়�Y, 
ক!X প� আ.�র পস �.! হইয়� পত�ম�দকই পর�স কলরদ. 
ন�, ত�হ�রই .� ল.শ�স লক ? আর �ল� .! ত�হ�ল�গদক 
পর�স কলরয়� এদক.�দর ধ`স কলরয়� পফল!দ.,  এ কথ� 

অলত হ�দস�দ�পক ! ত�হ�ল�গদক ধ`স কলরয়� পফল!দ!, 
পত�ম�র থ�লক! লক ?  ত�লম প� এদক.�দর লনষ8! ও 
লনষ! প�ত�-.�হ�দরর গ�Y হইয়� ��=P�ইদ!!!  8কহ�ন 
রদথর মদত� অ8! হইয়� পলPদ! !

Ÿkn ? Î buiJel ik ?
ভগ.�ন প�ঞদভrলমক উপ���দন কম�,  বধ��X, 

সলহষ�ত�, �য়� রপ রস�ল� স`লমশদC !�¸ ব8তন অ.স�য় 
জPজগৎ স�লষ কলরয়�দYন। লদত�য়ত� উক অ.স�র মদধX 
প8তন� �লকর ল.ক�� কলরয়� উলদ� জগৎ এ.` উক 
দইলK অ.স�র সলহত ক�মদক�ধ�ল� Yয়লK পলর8�!ন ও 
পলর.�হন �লকর সম�দ.� কলরয়� জ�. স�লষ কলরয়�দYন। 
জ�দ. ��C আদY,  উলদদ�ও ��C আদY। জ�দ. কম�, 
বধ��X, সলহষ�ত� ও রপ রস�ল� ��হ� আদY উলদদ�ও ত�হ� 
আদY। অলধকন জ�দ. ক�ম পক�ধ�ল� Yয়লK পলর8�!ক 
আদY,  উলদদ� ত�হ� ন�ই। এই প�হরপ রথখ�ন� ক�ম-
পক�ধ�ল� 8�ক�র উপরই কম� জগদত ঘ�লরয়� লফলরয়� 
প.P�ইদতদY। উহ�ল�গদক .�� ল�দ! এখনই জ�.দ�হ 
লনj! ও লনষ! উলদদ�র মত অ8! হইয়� ��=P�ইদ.। 
ল.দশর ��.ত�য় কম�দ�দর এখনই অগ�! পলPয়� ��ইদ.। 
ত�ই .ল!দতলY!�ম ক�ম�ল� ধ`� হইদ! পত�ম�র রলহ! 
লক ?  পত�ম�দক পলর8�!ক ও পলর.�হকগC স. Y�লPয়� 
পগদ! ত�লম এখনই 8�ক�হ�ন রদথর মত পদথ পলPয়� 
পল8দত থ�লকদ.। ত�ই .ল!   

ŸpãmeZaeg ZRirpu† bÉ™
প�মদ��দগ �ম-লনয়ম�ল� দ�র� ওস. �মন 

কলরদত হয় ন�, লকম� ধ`স কলরদতও হয় ন�। ক�হ�দকও 
পক�ন প.গ ন� ল�য়�,  সহজ�ত .�লরগল!র পম�P লফর�ইয়� 
প�ম�স�দক ধলরদত হয়। মনলK ভগ.�দনর ল�দক ধ�ল.ত 
হইদ! উহ�র ক�ম�ল� Yয়লK .�লর ল.ষয়-পলরজন হইদত 
উলtয়� লগয়�,  ভগ.ৎ-সদ�� অ��ক�তভ�দ. অম�তময় 
হইয়� উদt। প� ক�ম বপ��ল8ক ত�ণদ. প�ত-লপ��দ8র 
অলভনয় কলরয়� থ�দক,  পসই ক�ম স`স�র হইদত ত�ল!য়� 
ভগ.�দনর ল�দক ল�দ! অথ��ৎ ভগ.�নদক একম�ত 
ক�মন�র .� ��থ�ন�র ল.ষয় কলরদ!,  পসই ক�মই ল.ষয় 
পলরজদনর স�দন ভগ.�নদক .স�ইদত ��ইয়�, প�ম�নর�দগ 
পলরCত হয়। আজ জP ল.শবহ�ণ আম�র ক�দমর প�ত 
বহ�ণ প�ইদ!ও .�ল[ এ অত�¸ ক�মন� প7C� হয় ন�।

লকন সখ-সদম�দগর এই অত�¸ .�সন�লK, ল.ষয় 
পলরজন তX�গ কলরয়� �ল� ভগ.ৎ সখ-সদম�দগ পলরত�¸ 
হইদত 8�য়,   — �ল� এই জগৎ ল.স�ত ক�মন�র অত�¸ 
�.�হ একলK ধ�র�য় পলরCত হইয়� ভগ.ৎ সখ-সদম�দগর 
ল�দক ধ�ল.ত হয়,  তদ. ইহ�রই স�হ�দ�X,  — এই অত�¸ 
অ�মX অনর�দগর স�হ�দ�X, আজ পত�ম�র হ�য়লK ভগ.ৎ 
8রদC ন�ত হইয়� ল8র ��লIদত ল.দভ�র হইয়� থ�লকদ.। 
অত�¸ প�ম�নর�গই প�মময় শ�হলরদক প�লমদকর .�দক 
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আলনয়� ল�য়� পলরত�¸ কদর। লনমগ�ম�,  পভ�গত�ষ�য় 
আকল!ত,  ��হ� স�থ�ময়-ক�ম Î ঊদ�ল�দক ধ�ল.ত, 
ভগ.ৎ-সদম�গ-.�সন�য় আকল!ত,  পসই অত�¸ ক�মই 
ল.শদ প�ম-অনর�গ।

অতএ. প�খ   ক�ম �মদনর পত� পক�ন �রক�রই 
ন�ই,  .র` ঊর�ল�দক ভগ.ৎ প�দন �ত �.! আক�ঙ� 
!ইয়�   �তই অত�¸ .�সন� !ইয়�, �তই ল.শগ�স� অ�মX 
ত�ষ�য় উদ ভ�Iভ�দ. আতহ�র� ভ�দ. Y�লKয়� ��ইদ., তত 
সহদজ ঐ অ�মX প�ম�নর�দগ ভগ.�ন পত�ম�র আপন�র 
হইয়� ��ইদ.। প� ক�ম,  প�লথ.�র নরন�র�দক   ল.ষয় 
সম�দক আপন�র কলরয়� প�য়,  পসই ক�মই 
প�ম�নর�গরদপ ভগ.�নদক আপন�র কলরয়� ল�য়� থ�দক। 

অতএ. প�মদ��দগ ক�ম লরপ� নদহ;  ভগ.�নদক 
ধলর.�র উহ�ই একম�ত সম!। এইরপ পক�ধও ভগ.ৎ-
র�দজX পম�P লফলরয়� পগদ!, পল.ত প�ম�লভম�দন পলরCত 
হয়। প�ম�লভম�দন,  — প�দমর রসময় পক�=�দ!,  প�লমক-
��গদ!র ন. ন. রদসর পফ�য়�র� খ�ল!য়� ��য়। প�tক 
মহ��য় !  কখনও ল�য়তম�র প�ম অলভনদয় প�য় ধলরয়� 
ম�নভঞন কলরয়�দYন লক ?  �ল� কলরয়� থ�দকন,  তদ. 
.�ল[য়�দYন,  প�র�তন প�ম ন7তন কলরদত,  লনতX ন7তন 
ন7তন রদসর উৎস খ�ল!য়� ল�দত,  প�দমর পক�=�! লভন 
আর পকহ প�দর ন�। প�দমর পক�=�! লভন ভ�!.�স�র 
একদঘদয় ঘX�নঘX�ন�লনদত লক সখ আদY ? ত�ই উহ� ম�ন 
ও ল.রদহদ�দমর লনতX ন7তন রদসর ম�ধ���X-ল.ক�� কলরয়� 
8রম উৎকষ� স�ধন কদর। ঐরপ প!�ভ, ম�, পম�হ প�লথ�. 
ল.ষয় হইদত পম�P লফলরয়� ভগ.ৎ র�দজX পগদ!, 
পত�ম�দক .�হ জগৎ এদক.�দর ভ�ল!দত হইদ.। পকনন�, 
ঐ স. .�লর এক.�র পক�ন সখময় প!�ভন�য় রদস 
অলভলষক হইদ! আর ত�হ� Y�লPয়� আলসদত 8�য় ন�। 
উহ�দ�র সভ�.ই সর��� ন�ন� রদস ড�ল.য়� থ�ক�।

ওল�দক ��C.লভ-��Cক�ষ প7C� রসময়,  প7C� 
ম�ধ���Xময়,  প7C� ��লতময়,  প7C� আননময়,  প7C� ��লIময়, 
প7C� সখময়,  প7C� ভ�.ময়। অতএ. মন এক.�র প!�ভ 
�ভ�লত .�লরগল!দক !ইয়� �ল� প7C��ননময় ভগ.�দন 
ড�ল.য়� ��ইদত প�দর, তদ. প7C� সখ-��লIর অম�তময় রস 
তX�গ কলরয়� আর লক জ�!�ময়,  হ�হ�ক�রময় নরদকর 
ল�দক লফলরয়� আলসদত 8�লহদ. ?  অম�দতর ভ�দণ প� 
ড�ল.য়� লগয়�দY, পস লক আর ল.ষ� কদণ লফলরয়� 8�য়? প� 
প!�ভ,  ম�,  পম�হ �ভ�লত প�লথ�. অলনতX ল.ষয় রদসর 
কলCক� প�ন কলর.�র লনলমর .�ক ল8লরয়� রক প�ন 
কলরদতও ভদকপ কদর ন�,  পসই সখ-সদম�গ-কলCক� 
�য়�স� অত�¸ প!�ভ ও পম�হ অম�দতর ভ�ণ প�ইদ! আর 
লক পক�থ�ও লফলরয়� 8�লহদত অ.ক�� প�য়?

অতএ. প�খ,  লনম�লভম�খ প� প!�ভ,  ম� ও 
পম�দহর অ�মX লপপ�স�য় ত�লম বহ�ণদক .�দক ত�ল!য়� 
ম�য়�-পম�দহ ম�গ হইয়� আY !  — পসই প!�ভ-ম�-পম�হই 

ঊর�ল�দক ভগ.ৎ র�দজX Y�লKয়� লগয়� ভগ.�নদক পত�ম�র 
.�দক আলনয়� ল�য়� .�সন� 8লরত�থ� কলরদ.। প�মন 
এতল�ন "ল.ষয় আম�র,  পলরজন আম�র',  ভ�.লK  লY!, 
পতমন এখন ""��Cক�ষ আম�র এক�ম�ত ��C.লভ'' — 
এইরপ ভ�দ.র মরত�য় ও ভ�!.�স�র পম�হমল�র�য় 
ল.দভ�র হইয়� থ�লকদ.। ত�ই .ল! প!�ভ লভন ভগ.�দনর 
প7C� সখ-পসrনদ��Xর ল�দক মনদক পক !ইয়� ��ইদত 
প�দর? ম� পম�হ লভন শ�ভগ.�নদক প�দমর .�দক ধলরয়� 
আর পক আপন�র ভ�দ. তনয় কলরয়� র�লখদত প�দর? 
এইরদপ ম�ৎসদ��Xও ভগ.�দন পপr=লYয়�,   — প�ম-
�লতদ��লগত�রদপ পত�ম�র প�দমর পস.� অত�¸ !�!স� 
.�P�ইয়� ল�দ.। সর��� ��CপদC ক�ষদস.�য় লন��ক 
থ�লকদ!ও মদন হইদ.,  বক ?   — আম�র দ�র� পত� 
��Cন�দথর লকY�ই হই! ন� ! ��C.লদভর এত প¨হ, এত 
ভ�!.�স�, এত আ�র ! বক আলম পত� ত�=হ�দক এতK�কও 
ভ�!.�লসদত প�লর!�ম ন�!! সম�দ পসল8য়� ল�দ!ও .�ল[ এ 
লপপ�স� পলরত�¸ হই.�র নদহ ! এইরদপ প�হ-রদথর 8ক 
ও মদন�রদথর পলর8�!ক ক�ম-পক�ধ�ল� প�হ-মন-পক 
8�ল!ত কলরয়� ভগ.�দন পপr=Y�ইয়� প�য়। ইহ�র�ই প�দমর 
অলভনয় সমন কদর। প�মদ��দগ ইহ�র�ই একম�ত 
সম!। প7দর�ই উক হইয়�দY ;   — আত-সখ !�!স� 
ক�দমর ধম�, এ.` আপন� ভ�ল!য়� ক�ষসখ ক�মন� প�দমর 
ধম�। ক�ম Î স�থ�ময়, প�ম Î পর�থ�ময়। ক�ম Î আত-
�লতষ�, প�ম Î আত-ল.সজ�ন।

অতএ. ক�দমর আত.ল!��ন হইদ!ই,  স�থ� 
ল.�7লরত হইয়�,  পর�দথ� প�মরদপ লনদয়�লজত হয়। 
ক�ম�ল� প�লথ�. ল.ষদয় ড�ল.য়� স�থ�ভ�দ. ক�জ কদর 
.ল!য়�ই উহ�র� লরপ� ;  আর উহ�দ�র পম�P লফলরয়� 
ক�ষসদখ লনদয়�লজত কলরদ!ই .ন� !

অতএ. প�খ প�ম স�ধন�দত পক�ন প.গ প�ইদত 
হয় ন�। মদনর সহজ�ত প� ক�ম�ল� .�লর আদY, ত�হ�দ�র 
গলত লফলরয়� ভগ.�দনর ল�দক পগদ!ই প�মময় শ�ক�ষ 
আলসয়� পত�ম�র পস�হ�দগর .রম�!X গ!�য় পলরয়� .�সন� 
8লরত�থ� কলর.�ন। এ শধ� কলন� নদহ,  অ�তXক 
অনভ7লত নদহ,  — প�মন ত�লম আলম কথ� .ল!দতলY   ন�ন� 
রসরদঙ প�মতরদঙ ভ�লসদতলY,  এইরদপ পসই 
শ�মনK.র ম�নদম�হন,  পত�ম�র sÚmueK �তXকভ�দ. 
উপন�ত হইয়�,  পত�ম�র প�মলপপ�স� লমK�ইয়� প�দ.ন। 
এই জPদ�দ�,  মরদ�দহই ত�লম প�মমদয়র প�মরস 
সদম�গ কলরয়� ধন হইদ. ;  লনতXদ�হ !�ভ কলরয়� 
প�মময়� পগ�প�-পগ�প�C�রদপ পগ�!দকর লনতX পস.�র 
অলধক�র প�ইদ.। অল.শ�স কলরয়� জলন� কলন� 
কলরয়� ভ�ল.ও ন�,  এক.�র মনK�দক ধলরয়�,  শ�ভগ.�দন 
অপ�C কলরদত প8ষ� কর,  ত�=হ�দকই একম�ত আপন�র 
কলরয়� ��দCর সহজভ�দ. ভ�!.�লসদত প8ষ� কর, 
প�লখদ. অল8দর পত�ম�র .�সন� প7C� হইয়�দY। ত�ই .ল! 
ল.8�র .�� ��ও, সর! ��দC অকপদK ত�=হ�দক ভ�!.�স।
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ভ�ই ! পত�ম�র আপন�র জনদক ভ�!.�লসদত লক 
প�প-ত�দপর ল.8�র মদন আদস ? নরঘ�তক লপ��8ও লক 
আপন�র জনদক আপন� ভ�ল!য়� ভ�!.�লসদত জ�দন ন� ? 
লস`হ .X�ঘও লক আপন�র ল�য়প�তদক প¨দহর .�দক 
র�লখয়� পস�হ�গ কলরদত জ�দন ন� ?  প�খ�দন আপন�র 
ভ�., পসখ�দন পক�ন ল.8�র ন�ই। পদরর সলহত .X.হ�দরই 
�ত ল.8�র ;  �লত পদ�ই আ�ঙ�    প!�দক  লক .ল!দ.।  
আপন�র জদনর সলহত .X.হ�দর  প!�দক লক .ল!দ.    মদন 
আলসদত প�দর ন�।

ল.দ�ষত� প�দপ ত�দপ ম�য়�দম�দহ জলPত 
ক�K�C�ক�K জ�., আপন�র .দ!,  — স�ধন ভজদনর .দ!  
এস. প�প-ত�প ম�য়� পম�হ ধ�ইয়� ম�লYয়� শদসত ভ�দ. 
স`স�র প®�দতর �লতকদ! উজ�দন ��ইদত কতK�ক �লক 
ধদর ? ভ.স�গদর এতK�ক ক�দ তরদঙর আঘ�দতই, �লত 
ম�হ7দর� কত অগলCত জ�.,  জ!.�দ .�দ�র মত পক�থ�য় 
লম!�ইয়� ��য়। অতএ. স�ধন সমদর জয়� হইয়� ভগ.�ন 
!�ভ কর�,  জ�দ.র পদক সম7C� অসম.। ত�ই শ�শ��ভ� 
জগদন�  হলরকথ�য়  ১)  জ�দ.র দ�দখ .X�ক! হইয়� 
�ক�র�Iদর লনদজর উদ�রC মলহম� পঘ�ষC� কলরয়�দYন। 
.ল!য়�দYন  
        “হ� পগrর�ঙ মহ��ভ�, মহ�উদ�রC,

পলতত লনস�র কর ;  — জ�. অলকঞন॥
(পক�ন প��ষ ন�ই পহ) (ক�K কহক জ�ত)

(ক�K-গর-ত�প-ত�ত) (ক�K সন�ম ল.খX�ত)
(পজদন ও, ক� ! জ�ন ন� ত ! ?)
 * * * *

গরদজ, �!য়-লসন�, ��র� লনদঘ��ষ।
.ন�নলত ; শ�দগrর�ঙ ! ! "কম ক�K প��ষ '॥

(উহ�র প��ষ লক) (""�ভ� পত�ম�র �য়� প�লখ'')

শ�শ��ভ� .ল!য়�দYন,   — মহ�-উদ�রC 
পগrর�ঙ8�=� ! অলকঞন পলতত জ�দ.র লনস�র কর। জ�., 
ক�দ ক�K�C�ক�K, উহ�র� প� ম�য়�র কহক হইদত উৎপন ও 
গরতর প�পত�দপ ত�লপত, ত�হ� লক জ�লনয়�ও জ�ন ন� ? 
ক�K সন�ম-ল.খX�ত ! ক�K�C�ক�K .দ ম�লয়ক জ�., আপন 
ক�K-সভ�দ. সর��� প�প আ8রC কলরয়� আপন�র ক�K 
ন�দমরই স�থ�কত� স�ধন কলরদতদY।

উহ�দ�র পক�ন প��ষ ন�ই। জ�. - জ�.  সভ�দ. 
ক�জ কলরদ. ত�হ�দত প��ষ লক ?  পহ �দভ� !  ঐ প� 
মহ��!য় মহ�ল.শ গ�স কলরদত আলসদতদY !  ��ঘ 
পত�ম�র ��লIময় পক�দP স�ন ��ও,  — এ.�র পত�ম�র �য়� 
প�লখ,   — ত�লম জ�.-প��ষ কম� কলরয়� ত�হ�ল�গদক 
আপন�র প�দমর পক�দ! ত�ল!য়� !ও,  অদহত�ক প�দম 
ত�হ�ল�গদক উদ�র কর। এখ�দন শ�শ��ভ�র লকরপ জ�.-
দ�খ-ক�তরত� �ক�� প�ইয়�দY,  জ�দ.র উদ�দরর জন 
ত�=হ�র ��C লকরদপ ক�=ল�য়�দY ;  জ�.দক উদ�রদCর 

��লIময় পক�দ! ত�ল!য়� !ই.�র জন,  লকরপ অদহত�ক 
অনI প�দমর উৎস খ�ল!য়� জ�. জগদত Y�লKয়� 8ল!য়�দY 
ত�হ� আম�দ�র ক�K-.�লদদত কতK�ক অনভ. কলর. ? 
�তK�কই অনভ. হউক,  ত�হ�দতই প�tক মহ��য় 
.�ল[দ.ন,  — এমন মহ�দ�দমর ম7লর�ম�ন অ.ত�র,  এমন 
জ�. উদ�রদCর শভ অম�তময় ব�হম�হ7র� আর জগদত 
কখনও হয় ন�ই। আরও প�খ,  �ভ� জ�.-দ�দখ লকরপ 
ল.গল!ত হইয়� ভক ভ�. অ.!মদন জ�.দক অভয় 
ল�য়�দYন  জ�.দক সমস প�প-ত�দপর ও ক�ম-ক�মন�র 
ল8I� হইদত লনস�র কলরয়�দYন। ভ�ত�গC ! আর ভয় ন�ই, 
ঐ শন শ�শ��ভ� জগদন� লক .ল!য়�দYন  

""পC ��দC ক�য়মদন, সক! অর�লত সদন,
ল.ক� . র�ত�! প�তদ!॥

(ল.ক�ই. পর) (Yয়-�ত-প�প  l'ey)  ।''
 — হলরকথ�

""Vpin Vcir DàÚm jIeber iSKay''
পহ জ�. !  আজ পত�ম�র লক স�ভ�ত,  আজ 

পত�ম�র �লত শ�শ��ভ�র লক অনI প�ম ও অপ�র 
করC�!!  এই পত�   মহ�উদ�রদCর মহ� অভয় .�C�!! 
ঐশন,  �ভ� জ�দ.র জন ভকভ�. গহC কলরয়� 
.ল!য়�দYন,   — ক�ম�ল� ষPলরপ� ও ��.ত�য় প�প ত�প 
!ইয়� প�হ, মন, ��C শ�ভগ.�দনর 8রদC সমপ�C কলরদত 
হইদ.।

লনষ�প হইয়�,  ইলদয়জয়� হইয়�,  লরপ��মন 
কলরয়�, শদসত ও পল.ত হইয়�, ভগ.�নদক !�ভ কলরদত 
কহকজ�ত .দক�দKর লক স�ধX ? প7C� পল.ত, প7C� শদ ও 
প7C� সৎ .ল!দত একম�ত শ�ভগ.�ন ! �ত স�ধন ভজনই 
করক,  জ�দ.র কখনও প7C�রদপ শদ ও প7C� পল.ত 
হই.�র উপ�য় ন�ই। �খন জ�দ.র কম��নস�র� জ�.-
সভ�দ.র .�লহদর ��ই.�র উপ�য়ই ন�ই,  �খন জ�দ.র 
জ�.দ´র .�লহদর ��=P�ই.�র লত!ম�তও স�ন ন�ই, তখন 
লরপ���দদ জয়� হইয়� প7C� লনষ�প ও প7C� পল.ত হইয়� 
পদর ভগ.ৎ 8রদC আশয় !ইদত ��ই.,  এ কলন� 
আক��-কসম .� �7দন অট�ল!ক� লনম��দCর ন�য় অ!�ক। 
পকনন�,  জ�. সর��� অপ7C�,  ত�হ�দত লকY�ই প7C�ম�ত�য় 
স�ন প�ইদত প�দর ন�। ত�ই আম�দ�র �লত �ভ�র অভয় 
.�C�, —

পহ জ�. !  ষPলরপ� ও প�প-ত�পসহ Y�লKয়� 
আলসয়� পগrর হলরর শ�প��পদদ আতসমপ�C কর। 
পত�দ�র প�প-ত�দপর পক�ন ল8I� কলরদত হইদ. ন�, 
লরপ�র সলহতও পক�ন ��দ কলরদত হইদ. ন�। ষPলরপ� ও 
প�প-ত�প সহ ভগ.ৎ 8রদC Y�লKয়� পগদ! প� ত�=হ�র 
পল.ত প�দমর সদ��ই ম�হ7দর� স. পল.ত হইয়� অ��ক�ত 
প�দম পলরCত হইয়� ��ইদ. !  এ সমদন প7দর� সল.স�দর 
উদলখ কর� হইয়�দY। এই প�খ�ন �ভ� লক আশ�স 
ল�য়�দYন Î
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প�tক মহ��য় !  আপলন ধ.-ধদ. পপ�ষ�ক 
পলরয়� ল�.X ভ�দ. .লসয়�দYন। আপন�র ল�য়তম 
পখ�ক�লK ধ7ল! ক��� ম�লখয়� ম!ল!¸ প�দহ Y�লKয়� আলসয়� 
আপন�র পক�দ! [�=লপয়� পলP!। আপলন লক কলরদ!ন ? 

 — অমলন লক� হদস ত�P�ত�লP ম! ম�ত,  ধ�ল! ক���, 
ধ�ইয়� ম�লYয়�,  পক�দ! ত�ল!য়� ম�খ 8�মন কলরদ!ন। পYদ! 
লক আপন�র লপত� ম�ত�র পক�দ! অপলরষ�র অ.স�য় 
Y�লKয়� ��ইদত পক�নরপ ইতসত� কদর ?  অথ.� পস লক 
লনদজ লনদজ ম! ম�ত ধ�ইয়� ম�লYয়� পলরস�র পলরচন 
ভ�দ.,  লপত�-ম�ত�র পক�দ! ��ইদত প�দর ?  �তই পকন 
ম! পক� জলPত থ�কক ন�,  লপত�ম�ত�র ক�দY Y�লKয়� 
��ওয়� ম�তই ত�=হ�দ�র প¨দহর কর সঞ�!দন পল.ত 
হইয়� অমলন পস�হ�দগর পক�দ! উলtয়� .দস। মলর মলর ! 
�ভ�র লক অভয় .�C�,  — পহ জ�. ! পত�র� প�প-ত�প রপ 
ম!-পকদ� জলPত হইয়� ঐরপ অকপK ল8দর সর!ল�শর 
মত আম�র প�দমর পক�দ! Y�লKয়� আয় !  আলসদ!ই 
আম�র পল.ত সদ�� পল.ত হইয়� ��লIময় পক�দ! আশয় 
প�ইদ.। পত�দ�র প�প-ত�দপর পক�নই ল8I� কলরদত 
হইদ. ন� !  জ�. লক আপন�র .দ! শদ ও পল.ত হইয়� 
ভগ.ররদC আশয় !ইদত প�দর ? অতএ. এস ভ�ত�গC! 
আর ল.!ম পকন ;  এস আমর� ধ7ল!ক��� !ইয়�ই 
��C.লদভর প�দমর পক�দ! ��ইয়� [�=লপয়� পলP ;  লতলন 
অমলন আম�দ�র ধ7ল! ক��� [�লPয়� পক�দ! ত�ল!য়� 
!ইদ.ন।

ভ�ই ! প�মদ��দগর মত এমন সহজ আর লকY�ই 
ন�ই। এদক.�দর পহ�লমওপX�লথক পড�জ !  এখ�দন 
ল.�X�.�লদ ও প�লণদতXর �রক�র ন�ই,   — লরপ�র সলহত 
��দল.গহ ন�ই,  এখ�দন সভ�দ.র �লতকদ!ও পক�ন 
কদt�র লনয়দমর লনগদP .দ হইদত হয় ন�। প� স. 
সহজ�ত রল8-�.�লর ও ক�ম�ল� !ইয়� জনগহC 
কলরয়�লY,  ত�হ� ভগ.�দনর ল�দক ঢ�ল!য়� ল�দ!ই স. 
হইয়� পগ!। পড�ম পমথদরর পYদ! পমদয়র�ও প�মন 
আপন�র জনদক ��C ভলরয়� ভ�!.�লসদত জ�দন ; উহ�দত 
ন�য় লনষ� .� গঙ�¨�দনর �রক�র হয় ন�,  পসইরপ 
ভগ.�নদক আপন�র জন মদন কলরদ! আর লনদজর প�প 
ত�দপর ল8I� আদস ন�। এই সর! ��দCর ভ�!.�স�ই 
প�মদ��দগর একম�ত সম!। ইহ�দত অলত সহদজ প�মময় 
ভগ.�ন আপন�র হইয়� আলসয়� প¨দহর 8�মদন,  প�দমর 
আল!ঙদন .�সন� প7C� কদরন। জয় জগদন� জয় !  জয় 
প�দমর জয়!! 

ŸpãmeZaeg VtMinàBrta
VtMibýmâit ন� ঘলKদ! প�ম হয় ন�। অতএ. 

প�মর�দজX �খন আতই থ�দক ন�,  তখন আ.�র 
আতলনভ�র লক ?  ভলকদ��দগ আতলনভ�র আদY। 
তৎসমদন শ�ভগ.�ন গ�ত�য় .ল!য়�দYন   ১৮/৬৬ পº�দক

“সর�ধম��ন  পলরতX�জX ম�দমক` �রC` বজ ”

প.�ল.লহত ধম�,  প!rলকক ধম� ও সম�জগত ধম� 
ইতX�ল� সর��ক�র ধম� পলরতX�গ কলরয়� ভগ.�দন 
আতলনভ�র কলরদত হয়। এইরপ ধম� তX�গ কলরয়� পষ�! 
আন� আতসমপ�C ভলকদ��দগর 8রম !কX। ব.ধ�ভলকদত 
ধম� তX�গ হয় ন�, ত�ই প7C� লনভ�লরত� আদস ন�। অতএ. 
ভলকর 8রম অ.স�য় �থন সম7C� ধম�তX�গ হয় তখনই 
ভগ.�দন সম7C� আতলনভ�রও হইয়� থ�দক। প� প��XI 
সম�জ প!�ক�8�র ও প.� পত�ম�র মসদক�পলর ��সন�ণ 
ধলরয়� পত�ম�দক ন�ন�ল.ধ আইদনর লনয়দম .দ র�দখ, পস 
প��XI উক ধম��নদম�ল�ত ল.লধগল!ই পত�ম�দক 
ল�দর�ধ���X কলরয়� 8ল!দত হয়,  পস প��XI এই 
ল.লধলনদষধই পত�ম�র পলর8�!ক। উহ�দকই ত�লম 
আতসমপ�C কলরয়�Y !  — ভগ.�ন পত� পদর। �খন এই 
ব.ধ� ধম� সম7C� তX�গ হয়,  তখন অধম�ও আপন� 
আপলনই সলরয়� পদP।

এই ধর��ধদম�র অত�ত অ.স�য় পপr=লYদ! 
শদভলকর অলধক�র� হওয়� ��য়। তখন ভগ.�দন প7C� 
আতলনভ�রত� ঘদK। প7C� আতলনভ�রত� ভলকদ��দগর 8রম 
.� শদ�.স� হইদ!ও উহ� প�মদ��দগর �দ.� দ�র। 
পকনন�, শধ� আতলনভ�র হইদ!ই ভ�!.�স� স�পন হয় ন�। 
আতলনভ�দর আতলনদ.�ন আদY,  প�দম আপন� ভ�ল!য়� 
প�মমদয়র সদখর ল8I� আদY। আলম স`স�দর উৎপ�লPত 
হইয়� ক�হ�রও �রC�পন হই!�ম,  অথ.� গভ�র লন��দথ 
লহ`® ��C� কর��ক আক�I হইয়� পক�ন গ�হদসর �রC�গত 
হই!�ম ;  ইহ�দত আতলনভ�র কলর!�ম .দK ;  লকন 
আশয়��ত�র �লত ভ�!.�স� বক ?  তদ. ঐরপ লনভ�র 
কলরয়� লকY�ল�ন থ�লকদত থ�লকদত আশয়��ত�র �লত 
কদম ভ�!.�স� জলনদত থ�দক। নত�.� আতলনভ�রত�র 
ফ! ক�তজত�ম7!ক সর�ন ও ভলক। আ.�র লনজ হইদত 
ক�হ�দক খ�. .P .� �লকসমন প.�ধ ন� হইদ!, পসখ�দন 
�রC !ওয়� .� আতলনভ�রত� আদস ন�।

লকন প�ম অন। পস ভ�!মন পY�K .P প�দখ 
ন�। ভ�!মন .� পY�K .P জ�ন থ�লকদত ক�হ�দকও ��C 
ল�য়� ভ�!.�স� ��য় ন�। ভ�!.�স�র প�তলK লনদজর 
সমকক অথ.� স! ল.দ�দষ লনজ হইদত পY�K হওয়�K�ই 
স�ভ�ল.ক। ��হ�দক .P মদন কর� ��য়,  ত�হ�দক 
ভ�দ!�.�স� ও আপন�র .�দক র�লখয়� প¨হ কর� 8দ! ন�। 
ত�হ�র �লত ভয় ও সদঙ�8 লমলশত এক �ক�র সর�ন 
অলপ�ত হয় ম�ত। এই জন প�মর�দজX প�ম�স� কখনও 
প�লমদকর প¨দহর প�ত�! কল8 পখ�ক�লK হইদত প�দর, 
অথ.� সর� ল.ষদয় লনদজর সম�ন হইদত প�দর ; লকন .P 
হইদত প�দর ন�। আ.�র .P ন� হইদ! আতলনভ�রত� 
ভ�.লKও স�ন প�য় ন�। এই জন প�মর�দজX আ�র, �ত, 
পক�!�কল!, গ!�গল!, ঢ!�ঢল! আদY, নমস�দরর হP�হ7লP 
ন�ই !        — সম�দKর �র.�দরর মত, “��   কদরন 
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হজ�র ” .ল!য়� করপ�দK আতসমপ�C ন�ই।

প�দমর !কCই এই,   — ল�য়জনদক সদখ 
র�লখদত ত�লম লনদজর ��Cও ল.সজ�ন কলরদত প�র। লকন 
ত�হ�র উপর পক�ন ভ�র 8�প�ইয়� কষ ল�দত প�র ন�। 
প�লমক কখনও প�ম�সদ�র উপর লকY� লনভ�র কলরদত 
জ�দন ন�। �রC !ওয়� .� লনভ�র কর� অথ�ই এই,  — আলম 
পত�ম�র ঘ�দP স. [ঞ�K 8�প�ইয়� ল�য়�,  লনদজ পত�ম�র 
.�দকর ন�দ8 8�প কলরয়� ��লIদত ঘ�ম�ইয়� রলহ!�ম। 
সর���ই .�সন�,  আম�দক প�ন পক�ন লকY�দত স�� 
কলরদত ন� প�দর। এ স�থ�ময় আতসদখর ল8I� প�ম-
জগদত ন�ই। প�ম�স� হ�=লKয়� ��ইদতও প�ন প�লমক 
��দC .Xথ� প�য় !  আহ� !  �লতপদ� ক��ঙর ফ�লK.�র 
আ�ঙ�য় মদন !য়, পসই পদথ .�ক প�লতয়� পলPয়� থ�লক।

শ�শ�র�মক�ষ পরমহ`সদ�দ.র একলK �স�দ. 
উলললখত ল.ষয়লK সনররদপ পলরস�K হইদ. .ল!য়� 
ল!লপ.দ হই!।

লতনলK .ন� ��ইদতলY!,  হt�ৎ �ক�ণ একK� 
.�ঘ আলস!। একজন ��C ভদয় 8�ৎক�র কলরদত !�লগ!, 
একজন .ল!!,   — ক�=ল�য়� লক হইদ.,  “�� কদরন 
ভগ.�ন  ত�=হ�দক ড�ক। আর একজন .ল!!,  — ভ�ই ! 
এস ঐ গ�YK�দত উলtয়� ��C .�=8�ই। লমY�লমলY 
ভগ.�নদক কষ ল�. পকন ?  ” এ সদ!,  �থম .Xলকর 
ভগ.�দন আদ�r ল.শ�স ন�ই। পস লনদজই লনদজর জ�.ন 
মরদCর কর�� স�লজয়� .লসয়� আদY। ত�হ�র উপর আর 
পকহ রক� কর�� আদY .ল!য়� পক�ন অনভ7লত ন�ই। পস 
আপন�দক !ইয়� আপলন .Xস। লদত�য়  .Xলকর ভগ.�দনর 
ল.শ�স ও আতলনভ�রত� আদY। ত�ত�য় .Xলকর ভগ.�দন 
প�ম জলনয়�দY। পস ত�হ�র প�ম�স�দক আতরক�র 
জন .� আতসদখর জন খ�K�ইয়� কষ ল�দত 8�য় ন�। 
��হ� হয় আম�রই হউক,  লতলন সদখ থ�কন। ত�ই .ল!   
প�লমদকর ভগ.�ন,  ত�হ�র পস�হ�দগর ক�P� প�ত�! ; 
আপন�র ��C প��XIও পC,  ত.� ত�=হ�র �লত লনভ�র 
কলরয়� কষ ল�দত র�জ� নদহ।

সম�Kদক �7দরর প!�দক কত সর�ন কদর,  ভয় 
কদর এ.` ল.প� আপ� হইদত রক� প�ই.�র জন 
ত�=হ�র �.! �লকর �রC�পন হইয়� ��লI ��থ�ন� কদর। 
লকন সম�দKর ম�ত�-লপত� স�-প�ত�ল�,  ত�=হ�দক সম�দKর 
8দক প�দখ ন�,  অথ.� ত�=হ�র র�জ�লকর লনকK 
আতসমপ�C কলরয়� ক�প� ��থ�ন� কদর ন�। ত�হ�র� 
আপন�র ভ�দ. ম�গ  প¨হ-মমত�য় আতহ�র�। পলরজন.গ� 
হ�=লKয়� ��ইদতও কত ��দC .Xথ� প�য়। আর সর��� কত 
আ�ঙ�,  কত ভয়,  কত অমঙ!-ল8I� আলসয়� আপন�র 
জনদক অলভভ7ত কদর। মলর !  মলর !  শতও .�ল[ এত 
অশভ কলন� হ�দয় স�ন ল�দত প�দর ন�। প�মদ��দগ 
প�লমক এই সহজ ভ�দ.,  এই আপন�র ভ�দ. সর��� 
ল.হ! !  পস প�মময় শ�হলরদক কখনও ভগ.�ন ভ�দ. 

প�দখ ন� ! লভখ�লরC�, লভখ�র�দক প�মন আপন�র প�দমর 
.�দক র�লখয়� আ�র ও �ত কদর অথ.� র�C� র�জ�দক 
প�মন আপন�র পস�হ�দগর হ�য়-প�!দঙ র�লখয়� ন�ন� 
রদস প�দমর পখ!� পখদ!,  প�লমক পসইরপ হ�দয়র 
সহজভ�দ. তনয় হইয়�   ��C.লভ   ��Cক�দষর প�দমর 
পস.� কলরয়� থ�দক।

লকন ভদকর ভ�. সতন। কথ�য় কথ�য়  ""��হ� 
কদরন ভগ.�ন !'' আর   কথ�য় কথ�য়   �য়� কর পহ ! রক� 
কর পহ !  — উদ�র কর পহ   ভলক প�ও পহ! প�ম প�ও পহ ! 
ইতX�ল� প�লহ প�লহ রদ.,   — প�লহ প�লহ ভ�দ. সর��� 
আপন�দক !ইয়� .Xস।

ভক আপন�দক !ইয়� .Xস,  প�লমক ত�হ�র 
প�ম�স�দক !ইয়� .Xস,  শধ� .Xস নদহ,  ত�=হ�র সদখর 
জন এদক.�দর আতন�স�ত !  এদক.�দর প�গ! !  ত�ই 
.ল!দতলY!�ম ; ভলকদ��দগ আতলনভ�র আদY, প�মদ��দগ 
আতলনভ�র ন�ই। এখ�দন প7C� আতল.সজ�ন Î

জয় জগদন�

intYepãm w ŸpãmanÆd!
ŸpãmeZaeg Î ¯an-kàÚm-Bi¹¡

জ�.ম�দতই সত,  রজ�,  তম� লতনলK গC 
ওতদ��তভ�দ. লমল!ত। পক�থ�ও সত �ধ�ন,  পক�থ�ও 
রজ� �ধ�ন,  পক�থ�ও .� তম� �ধ�ন। এই লতগদCর 
প�দ� লতদ��দগই আ�রC�য়। অলধক�র� পভদ� এই 
কম�দ��গ, জ�নদ��গ ও ভলকদ��গ অ.!মন কলরয়� স�ধক 
ভগ.ৎ স�ধন�র পদথ অগসর হইয়� থ�দক। এই লতনলK 
প��গও আ.�র ওতদ��তভ�দ. লমল!ত। কম�দ��দগ 
কম��ধ�ন, জ�ন ও ভলক উহ�রই অIলন�ল.ষ। জ�নদ��দগ 
জ�ন�ধ�ন,  কম� ও ভলক উহ�রই অঙ�ভ7ত,  আর 
ভলকদ��দগ ভলক�ধ�ন, জ�ন ও কম� উহ�রই অনগত।

প�মদ��গ   কম�, জ�ন ও ভলকদ��দগর অত�ত ; 
সত, রজ, ও তদম�গদCর অত�ত। সতর�` লতগদCর প�দ� 
উহ� কপদ�ক ম7দ!Xও ল.ক�ত হয় ন�। এ র�দজX উহ�র 
গ�হক লমদ! ন�। প�মদ��গ পগ�!দকর পগ�পন�য় ধন, — 
বজদগ�প�র হ�য় রতন। এই প�ম-প�দ� .�=ধ� 
বদজনননন।

প�মদ��দগ কম�,  জ�ন ও ভলকর প�থক স�রC 
ন�ই। এখ�দন প�মই সর�ময়। প�মস�গদরর সধ�ময় 
সল!দ!,  কম�,  জ�ন ও ভলক ড�ল.য়� লগয়� পক�ন  অ��শ 
অতদ! পলPয়� থ�দক। প� ল�দক 8�ও পক.! অম! প�ম-
সল!দ!র পক�ম! ক!�ক!� সর।

সত�স� স`স�দরর স.ই কদর,  অথ8 ত�হ�র 
সমদসরই উদদশ ও !কX একম�ত পলতদস.�। ত�হ�র 
পক�ন কম�ই কম� উদদদশ নয়, পক�ন জ�নই জ�দন�দদদশ 
নয়, স.ই পলতর জন, স.ই পলতসদখ লনদয়�লজত, স.ই 
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প�দমর আ.রদC তর! কনক-ক�লI ল.ক�� কলরয়�, 
অল.রত প�মসধ� ঢ�ল!য়� থ�দক। সত�র গ�হ-ক�দ��X কম�, 
জ�ন ও ভলক স.ই আদY,  অথ8 লকY�দতই !কX ন�ই। 
এখ�দন কম�দ��দগর কম�-এর ভগ.�ন ন�ই,  জ�নদ��দগর 
জ�ন�নন ন�ই,  ভলকদ��দগর ত�লম .P,  আলম পY�K, 
ভ�দ.র ��নত� হ�নত� ন�ই। এখ�দন শধ� প�ম !  লনতX 
প�ম�নন ! প�লমক ও প�ম�সদ�, প�ম�নদন পস.�নন!! 
লনতX প�মরদস ঢ!�ঢল!,  গ!�গল!,  পক�!�কল!!!  এখ�দন 
��নত� হ�নত�র পলর.দর�,   — ""পত�ম�র গরদ. গরল.ন� 
হ�ম ,  রপস� পত�ম�লর রদপ।'' ইতX�ল� ম�ধ���Xময় প�ম-
সম� আদY। জয় জগদন� হলর।

ŸpãmeZaeg  KadY
স�ধ�রCত� প�� পভদ� ও প�দ�র উৎপ��ন 

পভদ� খ��X, এদ�দ� ধ�ন জদন, ভ�ত খ�য়, পলjদম রলK 
খ�য়। প�র�তX জ�লত .ন পশ ও .ন ফ! খ�য়। ইহ�র 
লভতর পক�ন ধম� ল.8�র ন�ই। ম�নদষর ধম�জ�.ন .� 
আধX�লতক উনলতর সদঙ সদঙ কদম আপন� আপলন 
খ�দ�Xর পলর.র�ন ঘলKয়� থ�দক। এই জন একল�ন প�, 
অন�য়�দস একK� ��C� .ধ কলরয়� খ�য়,  আ.�র দল�ন 
পদর প�লখদত প�ওয়� ��য়,  প� একলK .�দকর পল. 
লYলPদতও ��দC কত ��রC .Xথ� প�ইয়� থ�দক। এইজন 
লভন লভন অলধক�র� পভদ� কম�,  জ�ন ও ভলকদ��দগ 
খ�দ�Xর ন�ন� �ক�র ল.ধ�ন আদY। লকন প�মদ��দগ 
পসরপ পক�ন ল.লধ ন�ই। পকনন�,  — প�মদ��দগ প�লমদকর 
��হ� লকY� অনষ�ন স.ই ত�হ�র প�ম�সদ�র ত�ল¸র 
জন। তলদন পস লনদজর জন লকY�ই কদর ন�। লনদজর 
.ল!দত �ল� লকY� থ�দক তদ. পষ�! আন� পসই একম�ত 
প�মময়।

অতএ. লক খ�. ?  — লক  খ�. ? এK� খ�. আর 
ওK� খ�. ন� প�মর�দজX এ ল.8�র ন�ই। ল�য়তদমর ��হ� 
ল�য়, লতলন ��হ� ভ�!.�দসন, প�লমক ত�হ�দক স8�ররদপ 
আদয়�জন কলরয়� ত�=হ�দক পলরত�ষ কদর। ��C.লভদক 
খ�ওয়�ইয়� ত�হ�র অ.ল�ষ খ�দ�X লনদজর উ�র প7রC 
কলরয়� থ�দক। লনদজর রসন� ত�ল¸র !�!স�য় পস কখনও 
পক�ন খ��X কলন� .� �সত কদর ন�। ক�দজই 
প�মদ��দগ প�লমদকর খ��X লনল��ষ ন�ই, প�মমদয়র খ��X 
লনল��ষ আদY।

স`স�দর পকহ খ�ই.�র জন .�=ল8য়� থ�দক ; আর 
পকহ .�=ল8য়� থ�লক.�র জন খ�য়। ভ�ই !  আপন�র 
পলত��C� সত� ��হ� লকY� �সত কদরন স.ই স�ম�দক 
!কX কলরয়�। লতলন সর���ই মদন কদরন,  আম�র 
��Cন�থ এK�ক ভ�!.�দসন,  ও লজলনসলK ত�=হ�র .P 
ল�য়। ইতX�ল� ভ�. !ইয়�ই ত�=হ�র প�দমর গ�হক���X। 
আর প� র�কস� সক�দ! উলtয়�ই লক খ�. ?  লক খ�. ? 
কলরয়� .Xস, পলতপ�দতর খ�ওয়�র কথ� ��হ�র লকY�ই মদন 
হয় ন�,  ল.শবহ�ণ ত�হ�র উ�দর প7C� কলরয়� ল�দ!ও 

আপলন কখনও ত�হ�দক সনষ কলরদত প�লরদ.ন ন�। ত�ই 
.ল!দতলY!�ম লক খ�.,  লক খ�. র.,  আর এK� খ�ওয়� 
��য় লকন�,  ওK� খ�ইদ! প��ষ লক ?  দদগ প� উপ���ন 
ম�`দসও পসই উপ���ন আদY, অতএ. দধ খ�ইদ!, ম�`স 
খ�ইদতও পক�ন প��ষ ন�ই, ইতX�ল� ল.8�র শধ� পপK�কত�র 
!কC, লপ��দ8র !কC, ধম�জগদত অত লক খ�., লক খ�. 
ন�ই,  ধম�পদথ �তই অগসর হওয়� ��য় ততই মন 
তX�দগর ল�দক ��ইয়� থ�দক। তখন আপন� হইদতই 
পভ�দগর !�!স� কলময়� আদস। অ.দ�দষ আপন� ভ�ল!য়� 
প�মমদয়র ��Cক�দষর পস.�য় তনয়ত� ঘদK। অতএ. 
প�খ�দন খ��Xল.8�র প�লখদ.,  পসইখ�দনই .�ল[দ.   শধ� 
পপK�কত�। পসইখ�দনই প�লখদ., র�কদসর .�লর। পসখ�দন 
ধম�ও ন�ই, ক�দজই তX�গও ন�ই।

প�লমদকর পক�ন সক�ম ভ�. ন�ই,  পস লনদজর 
জন লকY�ই ভ�দ. ন�, লকY�ই কদর ন�, অথ8 প�ম�সদ�র 
ত�ল¸র জন অদনক সময় প.�ভ7ষ�দত স�লজয়� থ�দক, কত 
উপ�দ�য় খ��X খ�ইয়� থ�দক,  পকমন মদন�রম প�ষ-
��X�য় শইয়� থ�দক, অথ8 ত�হ�র ল.নম�ত ল.!�লসত� .� 
আতত�ল¸র .�সন� থ�দক ন�। ��C.লভ প�লখয়� .Pই 
আনলনত হন,  ত�হ�ই সত�র অঙর�গ !  ত�হ�ই সত�র 
উপ�দ�য় খ��X।

ভ�ই !  পত�মর� খ�দ�X কখনও .Xলভ8�র কলরও 
ন�। পভ�গ !�!স�র .�.ত�� হইয়�, কখনও খ�দ�Xর �লত 
সত�ষ ��লষ লনদকপ কলরও ন�। .�=ল8য়� থ�লক.�র জন 
খ�ও Î খ�ই.�র জন .�=ল8য়� থ�লকও ন�। আর �ল� 
প�মমদয়র ��স� হইয়� ত�=হ�র সদখ আপন�দক ল.ক�ইদত 
8�ও, তদ. সত� রমC�র আ��� !ইয়� ক�ষ-পলতর ��লতর 
জন,  স. আদয়�জন কলরয়� ক�ষদস.� কর। কখনও 
লনদজর খ�ওয়� আ. আতত�ল¸র কথ� মদন স�ন ল�ও ন�।

লতগC�ত�ত ম�ধ���Xময় শ�ক�ষ লনতX অ��ক�ত 
প�মরদস ল.দভ�র ত�=হ�দত ঐশদ��Xর প!�ম�ত ন�ই। 
লতগদCর পক�ন গC,  পক�ন রপ, পক�ন রস,  পস গC�ত�ত 
প�� কখনও স�� কলরদত প�দর ন�। ক�দজই প� সমস 
লজলনস ঐশ��Xভ�. .লজ�ত,  ��হ� রজ,  তম�ল� গC 
.লজ�ত, পসই সমস খ��X শ�ক�দষর একম�ত ল�য়। ক�ষ-
প�লমক ত�হ�ই স��দর গহC কলরয়� ক�ষদস.� কলরয়� 
থ�দক।

এই জন   ব.ষ. সর��� তম� ও রজগC�তক 
মৎস, ম�`স, ম�X, পপ=য়�জ, রসন, অলতলমষ, অলত[�!, 
অলতওম,  ক�র �ভ�লত .জ�ন কলরয়� পস.�র লজলনস 
লন.��8ন কদরন। ��হ�দত ঐশ��X ও ল.ভ7লতর প!� আদY, 
পসরপ খ��X ও পলরচ��ল�র ল�দক কখনও লফলরয়� 
8�দহন ন�। পকনন�,  শ�ক�ষ প7C�ম�ধ���Xময় ত�=হ�দত 
ঐশদ��Xর ল.নল.সগ� ন�ই।

ত�ই প�মদ��দগর !কX প7C�ম�ধ�দ��Xর প�দ�, প7C� 

- 33 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

লতগC�ত�ত অ.স�য় ক�ষ��লত। তথ�য় আতত�ল¸র পভ�গ-
!�!স�-দষ খ��Xল.8�র ন�ই। জয় জগদন� হলর !

Bgban w kàm ibBag
ভ�.  সমত�

প�লথ�. ভ�. অ.!মন কলরয়�ই ম�নষদক, ভগ.ৎ 
র�দজX �দ.� কলরদত হয়। নত�.� প�লথ.�র জ�., পত�ম�র 
আর সম! লক ?  — অ.!মন লক ? গতXIর লক? প�লথ�. 
ভ�দ.র .�লহদর,  আপন�র জ�.দ´র .�লহদর,  পত�ম�র 
আদYই .� লক ?  আর আশয়ই .� কলরদ. লক ?  তদ. 
সদখর ল.ষয়,  মরজগদতর সলহত ভগ.ৎ র�দজXর ম7! 
ল.ষয়গল!র ম7! ভ�.গল!র অদনক ল.ষদয় স�মঞস 
আদY। পকনন�,  একই ল.শলনয়I�র পমr!ক লনয়মগল! 
বহ�দণর স.�তই পলর.X�¸ রলহয়�দY। একই ল.শল.ধ�ত�র 
ল.ধ�নগল! মহ�ল.দশর স.�তই ল.লধ.দ রলহয়�দY। 
ক�দজই,  প�লথ.�র জ�.,  প�লথ�.ভ�.,  প�লথ�. ভগ.ৎ-ল.লধ 
��ঢ়রদপ ধলরয়� .লসদ! ইহ�রই আশদয় ভগ.ৎ র�দজXর 
ততও অন�য়�দস জ�লনদত ও .�ল[দত প�দর। ত�ই 
.ল!দতলY!�ম   প�লথ.�র জ�. ! প�লথ.�র ভ�. লভন পত�ম�র 
আর গতXIর লক ?  অতএ. আমর� প�লথ.�র ল.ধ�নগল! 
অ.!মন কলরয়�ই ভগ.ৎ র�দজXর ততলK ল.ল[দত প8ষ� 
কলর.,  প�লথ.�র ন�লত-পথ ধলরয়�ই ভগ.ৎ র�দজX 
�দ.দ�র প8ষ� কলর.।

raja w rajkIy ibBag
আমর� প�লথ.�দত প�লখ এক র�জ� ও ত�=হ�র 

��.ত�য় ক���X-লনর��দহর জন,  লভন লভন কম�ল.ভ�গ, 
��সন ও ল.8�র ল.ভ�গ আদY। র�জ�র স�য় কমত���¸ 
প�থক প�থক �লতলনলধ �দতXক ল.ভ�দগ সম�স�ন হইয়� 
��.ত�য় র�জক���X সমন কলরয়� থ�দকন। র�জ� পক�ন 
কম� ল.ভ�দগ সয়` হসদকপ কদরন ন�। লতলন লনদজ, ��য়ই 
পলর.�র.গ� পলর.�ত হইয়� আপন .�স ভ.দন ল�য় 
পলরজদনর সলহত ভ�!.�স�,  প¨হ,  মমত�,  ভলক,  ��লত 
�ভ�লতর মধ�র সম�ষদC আদম�দ� আহ�দ� ক�!�লতপ�ত 
কদরন।

র�দজXর সর�তই র�জক���X সমন হইদতদY, 
সর�তই র�জ�লক,  র�জ�দ��,  র�জল.লধ,  অথ8 র�জ� 
স�ক�ৎ সমদন পস স. লকY�ই কদরন ন�। লক ��সন 
ল.ভ�গ,  লক ল.8�র ল.ভ�গ,  স.�তই র�জ�লতলনলধগC, 
সপদ� থ�লকয়� একই র�জ�লক পলর8�!ন কলরদতদYন। 
এই স. র�জ�লতলনলধগCদকও র�জ�রই প�থক প�থক 
ক���Xলনর��হক �লতরপ মদন কর� ��ইদত প�দর।

rajar inj kaàZY
র�জ� ওস. কম� ল.ভ�দগ,  সয়` পক�ন ক���X ন� 

কলরদ!ও পক�ন স�দন অর�জকত� .� অ��লI ঘলKদ!, 
�খন অন কম�8�র� দ�র� �লতক�র অসম. হইয়� উদt, 

তখন পসখ�দন সয়` আপলন আলসয়� অদনক সময় ��লI 
স`স�পন কলরয়� 8ল!য়� ��ন।

সম�K পঞম জজ� ই`!দণ স�য় .�সভ.দন স�-
প�ত�ল� ল�য়গC সহ ভ�!.�স�র আদম��-�দম�দ�, মহ�সখ 
��লIদত ক�!�লতপ�ত কলরদতদYন। র�জ�র র�জলনদকতন, 
��সন, ল.8�র ও ��দ-ল.গদহর স�ন নদহ। ল�য় .�সভ.ন, 
র�জ�র ল8র আননময় প�মলনদকতন। এখ�দন শধ� 
ভ�!.�স�র জন ভ�!.�স�র প�ম সম�ষC, প¨হময় 8�মন, 
��লত ভর� আল!ঙন। র�জক�য় আইন-ক�নদনর কথ� 
এখ�দন স�ন প�য় ন�। ওস. র�জক�য় ক�দ��Xর প�থক 
প�থক ল.ভ�গ ও কম�8�র� লন��ক আদY। র�জ� স�য় 
অI�প�দর ভ�!.�স�র পম�হমল�র�য় ল.দভ�র হইয়� 
থ�লকদ!ও ল.দদ�হ �মন ও ��লI স`স�পন, ত�=হ�র লনদজর 
ক���X। ত�ই পসল�ন ভ�রদত অ��লIর স7তপ�ত হওয়�দত 
সম�K সয়` আলসয়� ��লI স`স�পন কলরয়� 8ল!য়� 
পগদ!ন। প�tক মহ��য় !  এই প�লথ�. সম�দKর ও 
স�ম�দজXর ভ�. !ইয়�ই ঐ ভগ.ৎ-র�জXলK 8�লহয়� 
প�খ�ন। প�খ�ন   ভগ.ৎ র�দজXও আম�দ�র প�লথ.�র মত 
এক র�জ�,  র�জ�র প�দমর অI�প�র,  এ.` র�জক�য় 
��সন ও ল.8�র ল.ভ�গ �ভ�লত স.ই আদY।

ŸgaelakDam Î Bgbaenr Ÿpãemr AÇ»Wpur
এখ�দন শ�হলর স�য় প�মময়� শ�র�ধ� ও 

সখ�সখ� !ইয়� লনতX অ��ক�ত প�দমর মধ�র !�!�রস 
সদম�দগ ল.দভ�র। ভগ.�দনর অI�প�র-রপ প�দমর 
পগ�!কধ�দম,  লনতX প�দমর পখ!� !  প�দমর !�!� ! 
এখ�নক�র স.ই প�ম উপ���দন গP�   প�মরদস ভর�! 
প�দমর গ�দY প�দমর ফ!,  প�মস�গদর প�দমর জ! ! 
প�দমর ফ�দ! প�দমর .�স,  প�দমর ম�দখ প�দমর হ�স ! 
এখ�দন শধ� প�লমক প�লমক�   শধ� প�ম   শধ� প�মরস   
প�ম রসময় শ�র�ধ�ক�ষ লনতX প�ম�নদন ল.দভ�র।

পঞম জজ� সম�K হইদ!ও ত�=হ�র লনজ 
অI�প�দর প�মন,  সম�দKর পক�ন হ�.ভ�. ন�ই, 8�!8!ন 
ন�ই, আইন ক�নন ন�ই, ��সন ল.8�র ও ��দল.গহ �ভ�লত 
পক�ন র�জ�লকর ল.ক�� ন�ই,  পসইরপ শ�ক�ষ 
ল.শবহ�দণর একম�ত ম7! সম�K,  ম7!কর�� একদম. 
অলদত�য় ভগ.�ন হইদ!ও,  এখ�দন এই শ�ক�ষও ত�=হ�র 
অI�প�রসরপ পগ�!কধ�দম,  ভগ.�দনর পক�ন হ�.ভ�., 
8�!8!ন,  বহ�ণ প�!দনর আইনক�নন ল.8�র ��সন 
ইতX�ল� পক�ন �ক�র ঐশ��X ন�ই,  পক�ন �ক�র ল.ভ�লত 
ন�ই,  পক�ন �ক�র লতগC�তক কদম�র প!�ম�ত ন�ই। 
এক�দন শধ� ত�=হ�র আপন�র জন,  ভ�!.�স�র মধ�র 
সম�ষC প�ম আল!ঙন,  প¨হময় 8�মন এই লতগC�ত�ত 
প�মময় ম�ধ�দ��Xর প�দ�,  লতগC�ত�ত প�মময় শ�হলর, 
ল�য়জনসহ লনতX প�মরদস ল.দভ�র।
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Bgb‡ kàÚm ibBag
প�লথ�. সম�দKর প�মন ন�ন� �লতলনলধ ন�ন� 

ল.ভ�দগ থ�লকয়� ��সন প�!ন �ভ�লত ক�দ��X,  র�জX রক� 
কলরয়� থ�দকন, ভগ.ৎ র�দজXও পসইরপ জগৎ প�!দনর 
জন ভগ.�দনর ঐশ��X ল.ভ7লত ও লতগC�তক ন�ন� �লক 
!ইয়� অস`খX �লতলনলধ আপন আপন কর�দ.X ল!¸ 
থ�লকয়� ত�=হ�রই স�লষ-লসলত-!য় ক���X সমন 
কলরদতদYন।

আম�দ�র এই জগদতর স�লষ-লসলত-!য় ক���X 
সম��দনর জন ভগ.�দনর সতগদC ল.ষ�,  রদজ�গদC 
বহ� ও তদম�গদC ল�. ন�ন� ঐশ��X ল.ভ7লত ও লতগC�তক 
�লক !ইয়� অল.রত লনজ লনজ ক�দ��X ল!¸ আদYন।

আ.�র প�লথ�. সম�দKর প�মন লভন লভন প�দ�র 
জন লভন লভন .P!�K পY�K!�K লডপ�K� �ভ�লত .হ 
�লতলনলধ আদYন ;  ভগ.ৎ র�দজXও পতমন আম�দ�র 
প�লথ.�রই মত অমন অস`খX জগৎময় অনI বহ�ণ 
�লতপ�!দনর জন,  অস`খX বহ� অস`খX ল.ষ� ও 
অস`খX ল�. মহ�ল.দশর স�লষ-লসলত-!য় ক���X লনর��হ 
কলরদতদYন।

pâiTbIr saQa‡ Bgban Î
প�মন .P!�K পY�K!�K লডপ�লK �ভ�লত Î 

স�ক�ৎ সমদন ভ�রদতর ��সন ও প�!ন ক���X 
কলরদতদYন,  ই=হ�র�ই স�ক�ৎ সমদন ভ�রদত 
ভ�গXল.ধ�ত�, ইহ�দ�র সলহতই �জ�.দগ�র স�ক�ৎ সমদন 
ভ�দ.র আ��ন-���ন  আদ.�ন-লনদ.�ন হইয়� থ�দক। 
আর সম�K স�ত সম�দ প�দর,  পক�ন  স�7র ��দI আপন 
.�সভ.দন,  ল�য়জন পলরদ.লষত হইয়�,  প�দমর অলভনদয় 
ল.দভ�র হইয়� আদYন ;  পসইরপ ষহPশদ��Xর প�.ত�, 
লতগদCর প�.ত�,  স�লষ-লসলত-!দয়র ল.ধ�ত�,  বহ�,  ল.ষ�, 
ল�. ও �লক �ভ�লত,  আম�দ�র স�ক�ৎ প�ত�,  ত�ত�, 
লনয়I� ও ভ�গXল.ধ�ত�। ই=হ�র�ই জগদতর স�লষ-লসলত-
!য়�ভ�লত ��.ত�য় ক���X সমন কলরদতদYন। লতগC�তক 
ঐশ��Xক�ম� জ�দ.র সলহত,  এই ষহPশ��Xময় লতগC�তক 
ভগ.�দনরই স�ক�ৎ সমন। এই বহ� ল.ষ� ল�.ই 
প�লথ.�র স�ক�ৎ ভগ.�ন। জ�.গC এইখ�দনই আদ.�ন 
লনদ.�ন কলরয়�,  আপন আপন .�সন� প7রদC পলরত�¸ 
হয়। ভগ.�ন ল.ষ� ব.কদÂ,  বহ� বহদ!�দক ও ল�. 
বক!�দস ভগ.ৎপ�!দন ল!¸ আদYন। আর ম7! সম�K, — 
সয়` ভগ.�ন   লতগC�ত�ত প�মময় শ�ক�ষ,  পক�ন স�7র 
লনতXধ�দম   পগ�!দক,  লনতX প�দমর !�!�য় ল.দভ�র 
হইয়�দYন। পসখ�দন শধ� প�দমর ম�ধ���X,   — সখ� সখ� 
!ইয়� শ�র�ধ�ক�দষর লনতX অ��ক�ত প�ম-রস�স��ন ! 
এখ�দন ��সন ও ল.8�র ল.ভ�দগর পক�ন কথ� ন�ই   লনতX 
প�ম ! লনতX প�ম�নন!!

kàm Absaen ibSãam
প�লথ�. জগদতর !�K প.!�K �ভ�লত কম�8�লরগC 

প�মন লনল��ষক�দ! ক���X কলরয়� র�জ�র ক�প� ও 
র�জ�স�� পভ�গ কলরয়� ল.শ�ম সদখ ক�!��পন কদরন, 
ভগ.ৎ-র�দজXও পতমন বহ� ল.ষ� ল�. �ভ�লত লনল��ষক�! 
ক���X কলরয়� ভগ.ৎ �স�� !�ভ কলরয়� ল.শ�ম সদখ 
পলরত�¸ হন।

SãIkáex—r DàmrajY s„óùapn
প�লথ�. র�জ� লনদজ র�জক�য় পক�ন ক�জ ন� 

কলরদ!ও প�মন র�জX ল.দ�দষর ��লI স�পদনর জন 
কখনও পলর.�র.দগ�র ক�হ�দকও প�t�ইয়� .� অ.স� 
.�ল[য়� লনদজই আলসয়� সদ¨হ .X.হ�দর ভ�!.�স�র কর 
সঞ�!দন,  সক!দক সখ� কলরয়� আ.�র স�য় .�সভ.দন 
8ল!য়� ��ন,  পগ�!কল.হ�র� শ�হলরও পতমন পক�থ�ও 
অধদম�র অভ�Xত�ন হইদ! ধম� স`স�পদনর জন কখনও 
স�য় পক�ন পলরকরদক প�t�ইয়� .� আ.শক সদ! লনদজই 
আলসয়� জ�দ.র প�প-ত�প গহC প�র�ক ধদম�র পল.ত 
আদ!�দক ��লIসদখ জগৎ প�ল.ত কলরয়� আ.�র স�য় 
প�দমর লনতX লনকঞ পগ�!কধ�দম গমন কদরন। ইহ�ই 
গ�ত�র ৪।৮ পº�ক।

“ধর�স`স�পন�থ��য় সম.�লম ��দগ ��দগ। 

জগৎপ�!দনর জন

kàm ibBaeg Bgban w BgbtI
প7দর� .!� হইয়�দY,  বহ�-ল.ষ�-ল�.ই জগদতর 

স�লষ লসলত !দয়র কর��। এই লতনলK গCময় প�রদষর ক���X 
লনর��দহর জন স স গদCর অনরপ� লভন লভন �লক 
�দতXদকর অঙ��লয়ন� আদYন। পকনন�,  .হগC 
থ�লকদ!ও �লকহ�ন হইদ!, পস গদC পক�ন ক���X হয় ন�। 
আ.�র �ক�লতদত প� সমস গC আদY,  ল.রদ ধম�.�ত� 
প�রদষ ত�হ�র সম7C� অভ�.। এইজন �ক�লত প�রষ 
একত সনমলখ� প7C�ত� ��¸ হয়। আমর� স`স�দর অল.রত 
প�লখদত প�ই,  জন হইদত ম�ত�X প��XI �দতXক ক�দ��Xই 
স�-প�রদষর সলরল!ত �লক �দয়�গ এক�I আ.শক। 
ভগ.ৎ র�দজXও পসই ল.ধ�ন .র�ম�ন। পসখ�দনও ভগ.�ন 
ও ভগ.ত� একত লম!দন প7C� �লক প7C� গC প7C� ঐশ��X 
ও প7C� ল.ভ7লত পলর8�!দন বহ�ণ-রপ পলর.�রলKর জন 
হইদত ম�ত�X,   — স�লষ হইদত !য় �ভ�লত ��.ত�য় ক���X 
সমন কলরয়� থ�দকন। ত�ই ঐশদ��Xর অলধষ�ত� !ক� ও 
জ�দনর অলধষ�ত� সরসত� ভগ.�ন ল.ষ�-গ�লহC�রদপ 
ব.কদÂ থ�লকয়� সলরল!ত �লকদত জগদতর প�!ন ক���X 
সমন কলরদতদYন। ন�র�য়C   সতগCময়। জগদতর 
প�!নই ত�=হ�র একম�ত ক���X। জ�ন ও ঐশ��Xই ম�লয়ক 
জগৎ প�!দনর �ধ�ন উপকরC,  উহ�ই জ�দ.র একম�ত 
8রম !কX।

- 35 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

ত�ই ভগ.�ন ন�র�য়C,  !ক� ও সরসত� সহ 
ব.কদÂ ষহPশদ��Xর অলভনদয় ল!¸ থ�লকয়� জগৎপ�!ন 
কলরদতদYন। এইরপ ল�.�লক আ�X��লক .র�ভয় ও 
খPগ 8ম� !ইয়� ল�.-গ�লহC�রদপ বক!�দ� থ�লকয়� 
জগদতর ��সন প�!ন ও !য় ক���X সমন কলরদতদYন। 
ল�. তদম�গদCর সরপ। স`হ�রই ত�=হ�র �ধ�ন ক���X। 
ত�ই খPগ8ম�ধ�লরC� ন�ম�ণম�ল!ন� ভ�ম� ভয়ঙর� শ�ম� 
ত�=হ�র অঙ��লয়ন�। ল�. এই মহ��লক সলর!দন 
জগদতর প�!ন ��সন ও !য় ক���X স`স�ধন 
কলরদতদYন। এইরদপ বহ�C� Î প��লগন�-�লকদত 
রদজ�গদCর �ভ�দ. জগদতর স�লষ ক���X সমন 
কলরদতদYন।

pâiTbIr ‰Sÿr
বহ�-ল.ষ�-ল�. লতনজন লতগদCর প�.ত� �লক-

সহদ��দগ জগলতক সমস ক���X স�ক�ৎ সমদন সমন 
কলরদ!ও ব.কনt-ল.হ�র� ল.ষ�ই �ক�ত পদক 
ষহPশ��Xসমন প7C� ভগ.�ন। ইলনই �ঙ,  8ক,  গ��, 
পদধ�র� 8ত�ভ��জ ন�র�য়C। জ�গলতক ��সন ও প�!দন 
এই ভগ.�ন ল.ষ�ই জ�দ.র পদক একম�ত ঈশর। ভগ.�ন 
.� ঈশর .ল!দ!, আমর� স�ধ�রCত� ন�র�য়Cদকই .�ল[য়� 
থ�ল!। অদনক ��দসরও প�ষ !কX ঐ প��XI। ত�=হ�র� 
লতগC�ত�ত ম�ধ�দ��Xর প�� ভ�ল.দত প�দরন ন�।

iº§NatMk jIebr dâiñ iº§Nmy Bgban pàZYÇ»
অজ .�!ক প�মন সম�দKর ধন�ধXকদকই ধন� 

এ.` ��সন-কর�� ও ল.8�র-কর��দকই র�দজXশর মদন 
কলরয়� থ�দক, পসইরপ ম�গজ�দ.র ক�দ ��লষ ও জ�ন, এই 
��সন ও ল.8�র ল.ভ�দগর স�লষ লসলত !দয়র ল.ধ�ত�, 
বহ�,  ল.ষ� ও ল�. প��XI স�লমত। সত, রজ, তদম�গদC 
উৎপন ও স�লতক,  র�জলসক ও ত�মলসক গদC !�ল!ত-
প�ল!ত ও .লধ�ত জ�দ.র পলর8য় ঐ সত,  রজ, 
তদম�গদCর ভগ.�ন প��XI। .�!দকর জ�ন ও ��লষ প�মন 
��সন ও ল.8�র ল.ভ�দগর অত�ত সম�দKর ল�য়লনদকতন 
প��XI পপr=Y�য় ন�,  ম�লয়ক জ�দ.র ম�য়�ম�গ অন-
জ�ন��লষও পতমন লতগC�ত�ত ষহPশদ��Xর অত�ত,  স�লষ-
লসলত-�!দয়র অত�ত,  প�মময় শ�ক�ষ ও ত�=হ�র প�ম 
লনদকতন Î লনতX অ��ক�ত পগ�!কধ�ম প��XI বপ=লYদত 
প�দর ন�।

Ÿgalekr raDakáx— ŸpãmlIla Î 
bãüaid ŸdbgeNrw AtIt

লতগC�তক জ�. প�মন লতগদCর অত�ত 
পগ�!দকর প�ম!�!�র তত  অ.গত নদহ,  লতগC�ত 
ল.শল.ধ�ত� বহ�ল� প�.গCও পসইরপ পগ�!দকর 
লতগC�ত�ত প�ম�লভনয় ও প�দমর ম�ধ���X লকY� জ�দনন 
ন�। ম�ন.ই হউন আর প�.ত�ই হউন,  ��=হ�র� লতগদCর 
অIগ�ত,  ত�=হ�র� লতগC�ত�ত ভ�. লকরদপ অনভ. 

কলরদ.ন ?  �জ�ই হইন আর স�য় কমত�সমন 
�লতলনলধই হউন,  ত�=হ�র� সম�দKর অI�প�দরর খ.র লক 
অনভ. কলরদত প�দরন ? আপন�র জন লভন প�লর.�লরক 
প�ম�লভনয় ও রস�স�দনর ল.ন-ল.সগ� অপদরর জ�লন.�র 
অলধক�র ন�ই। প�ম পগ�পদনর লজলনস। অI�প�দরর 
লনভ�ত কদক ল�য়জন সহ পস রসময় মধ�রভ�দ.র 
ঢ!�ঢল!,  গ!�গল! হইয়� থ�দক। পসখ�দন .�লহদরর 
প!�দকর �দ.� লনদষধ,  অ��ক�ত র�ধ�ক�ষ প�ম!�!�য় 
প�মময়� পগ�প�গদCরই একম�ত অলধক�র। বহ�ল� 
প�.গC পস প�দ�র খ.র লকY�ই অ.গত নদহন।

SãIHir Î bãüaid ŸdbgeNrw VraDY
সম�K প�মন স�য় কমত���¸ �লতলনলধ .P!�K 

পY�K!�K �ভ�লত ��.ত�য় সল8.গদCর একম�ত 
ভলকভ�জন,  পগ�!ক-ল.হ�র� শ�ক�ষ পসইরপ 
কম�ল.ভ�দগর ভগ.�ন বহ� ল.ষ� �ভ�লতর একম�ত 
উপ�স। বহ� সর��� পসই পগ�!কল.হ�র� শ�হলরর ন�ম 
8ত�ম��দখ জপ কদরন ;  ল�. অল.রত পঞম�দখ হলরন�ম 
কলরয়� ত�=হ�রই ক�প�কলCক� !�দভর লনলমর শ��ন 
ম��দন ঘ�লরয়� প.P�ন ;  ল.ষ�ও স.��� পসই হলরন�দম 
ল.দভ�র হলরদ�ম�ম�ত !�দভর জন .X�ক!।

Sasn w ibcar ibBaeg rajdàSn Hy na
ভ�ত�গC !  প� .Xলক র�জ�দক 8�য় .� র�জ�র 

সলহত প�খ� কলরদত 8�য়, পস লক ��সন ও ল.8�র ল.ভ�দগ 
��য় ?  ��সন ও ল.8�র ল.ভ�দগ অপর�ধ ও অপর�ধ�র 
কথ�,  আইদনর কথ�,  �দণর কথ�,  প�ন�প�ওন�র কথ�, 
ঐশদ��Xর কথ�,  ধনরদতর কথ�,  দদষর �মন ও ল�দষর 
প�!দনর কথ�। এখ�দন �দয়�জন অনস�দর জনস�ধ�রC 
পকহ ��সন ল.ভ�দগ,  পকহ ল.8�র ল.ভ�দগ,  পকহ .� ধন 
ল.ভ�দগ, উলক! পম�ক�দরর ম�রফদত �রখ�স কলরয়� লনজ 
লনজ উদদশ স�ধদনর ��থ�ন� কদর। আর প� সয়` 
র�জ�দক 8�য়,  পস ওস. ল.ভ�দগ,  ক���Xলন.��হক 
�লতলনলধগদCর লনকK �রখ�স কলরদত ��য় ন�। পস 
পক�নমদত প�� পস� কলরয়� র�জ�র ক�দYই উপলসত হই.�র 
প8ষ� কদর। �ল� পস�জ�সলজ র�জ�র লনকK ��ইদত সল.ধ� 
ন� প�য়,  তদ. হয়ত অমলন  র�জ�র অIরঙ ল�য়জদনর 
সলহত আ!�প পলর8য় কলরয়�, কদম ত�=হ�দ�র আনগদতX 
ভ�. স�পন কলরয়� পসই  ল�য়জদনর স�হ�দ�X র�জ���ন 
প�য়, আর আপন�র জদনর পত� পক�ন কথ�ই ন�ই, .র�.র 
অI�প�দর। ভগ.ৎ র�দজXও ওই একই ল.ধ�ন। ��হ�র� 
ক�ম ক�মন�য় ম�গ,  ত�হ�র� ধন,  ঐশ��X,  ��,  শ�,  রপ, 
প�r.ন ইতX�ল� !�দভর ক�মন�য় ভগ.�দনর ��সন, প�!ন 
ও ল.8�র ল.ভ�দগর ভ�গXল.ধ�ত�.�দনর লনকK,  প�দর�লহত 
�লতলনলধর ম�রফদত,  স�নত ও শলত �ভ�লত আইন 
ক�নদনর ধ�র� ও নজ�দরর কথ� কলহয়�  ধন` প�লহ �দ�� 
প�লহ  ইতX�ল� প�লহ প�লহ রদ., স�থ� লসলদর ��থ�ন� কলরয়� 
থ�দক। আমর� �তল�ন ভগ.�দনর লনকK Î অন 8�লহ., 
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ততল�ন ত�=হ�র অনপ7C���লকর  Î �তল�ন জ�ন 8�লহ., 
ততল�ন ত�=হ�র জ�নরপ� সরসত�র  Î �তল�ন ঐশ��X 
8�লহ.,  ততল�ন ত�=হ�র ঐশ��Xরপ� !ক�দ�.�র   �তল�ন 
�লক 8�লহ.,  ততল�ন ত�=হ�র �লকরপ� আ�X��লকরই 
উপ�সন� কলরয়� প�লহ প�লহ রদ. .র ��থ�ন� কলর.। 
�তল�ন আম�দ�র ক�মন�য় অত�¸ লপপ�স�য় পভ�গ !�!স� 
.!.ত� থ�লকদ.,  ততল�ন �তXকভ�দ. ঐস. ভগ.ৎ 
�লকর লনকKই হউক,  আর পদর�কভ�দ. ��থ�ন� দ�র�ই 
হউক ঐশ��X ল.ভ�দগই �রখ�স !ইয়� ঘ�লরয়� লফলরয়� 
��8দকর বলর পলরপ�রদCর প8ষ� কলর.। আমর� ��হ� 
8�লহ.,  ত�হ�ই প�ই. ;  লতলন ত�হ�ই ল�দ.ন। ভগ.�ন 
গ�ত�য় .ল!য়�দYন Î 

প� �থ� ম�` �প�XদI ত�` সহথ. ভজ�মXহ`

ŠSÿeàZYr ŸnSa Guicel maDuàZYmy SãIkáx—
�খন আম�র ঐশদ��Xর পন�� ঘ�ল8দ.,  ওস. 

সক�ম ��থ�ন� থ�লকদ. ন�,  তখন ��সন,  প�!ন ও ধন 
ল.ভ�দগর �লতলনলধ.�দনর লনকK ন� ��ইয়� এ.` উলক! 
পম�ক�দরর ম�রফদত �রখ�স ও আদ.�ন লনদ.�ন ন� 
কলরয়� .র�.র র�জ�দক !কX কলরয়�ই 8ল!দত থ�লক.। 
আলম �ল� র�জ�র লনজ-জন হই, তদ. পত� স�ত খ�ন ম�প। 
এদক.�দর পস�জ� অI�প�দর র�জসম�দপ। আর �ল� 
লনত�I �7র হইদতই আলসয়� থ�লক, ইত�প7দর� �ল� র�জ�র 
সলহত স�ক�ৎ সমদন পক�ন ভ�. স�লপত ন�-ই হইয়� 
থ�দক,  �ল� .র�.র র�জসম�দপ ��=P�ইদত স�হদস ন�-ই 
ক!�য়,  তদ. �থম ��ইয়� র�জ�র ল�য় পলরজনল�দগর 
অনগত হইয়� ত�=হ�দ�র ভ�!.�স� আকষ�C কলরদত 
প�লরদ!ই, অল8দর র�জ���ন ও র�জ�র ক�প�!�ভ হইদ.। 
ভগ.ৎ র�দজX পপr=লYদত এই ভ�.দকই পগ�প� অনগত 
ভজন কদহ।

�ল�ও আমর� প�লথ�.ভ�. ল�য়�ই অপ�লথ�. ভ�. 
.�ল[য়� !ইদত প8ষ� কলরদতলY,  তথ�লপ পস অ��ক�ত 
ভগ.ৎ র�দজXর ভ�.,  আর এ প�লথ�. জ�.ভ�দ. প� 
আক�� প�ত�! �দভ�, ত�হ� সকদ!র সহদজই অনদময়। 
ত�হ� হইদ!ও আমর� ম�নল8দত অলঙত পরখ� প�লখয়�ই 
গঙ�র উৎপলর, গলত ও পতন লনC�য় কলরয়� !ই.। ম�লKর 
পগ�!ক ঘ�র�ইয়�ই,  প�লথ.�র গলত ও ল�.� র�লত �ভ�লত 
.�ল[য়� !ই.।প7দর�ই পত� .ল!য়�লY, প�লথ.�র জ�. প�লথ�. 
ভ�. ও প�লথ�. উপকরC লভন অপ�লথ�. ভ�দ. উপন�ত 
হইদত আর আম�দ�র গতXIর লক ?

তদ. পস ম�ধ�দ��Xর প��, এ ঐশদ��Xর প��, পস 
প�দমর প��,  এ ক�দমর প��। এখ�দন র�জদ�দর কত 
ভ�মক�য় অস�সধ�র� �হর�  "পত�ম  পক�ন  হ�য়' .ল!য়�ই 
প�হ� 8মক�ইয়� প�য় এ.` র�জ� সকদ!র রকক ও 
�লতপ�!ক হইদ!ও,  লনদজর সতনত� !ইয়� লনদজর 
র�জসর�ন !ইয়� .Xস। লকন পস প�দ� পস প�মময় 
পগ�!কধ�দম, প�মময় শ�ক�ষ ও ত�=হ�র সখ� সখ�দত, এ 

ভ�দ.র ল.নল.সগ�ও ন�ই। পসখ�দন শধ� ম�ধ���X,  শধ� 
প�ম। পস প�ম শধ� পগ�!দকই স�ম�.দ নদহ,  পস 
ল.শদ�ম অনIধ�র�য়, অল.রত অনI পক�লK জ�দ.র জন 
কলরত হইদতদY। পস দ�রদ�দ� অসধ�র� �হর� ন�ই, 
প�মময়� পগ�প�গC অল.রত,  প�দমর .�হ ল.স�র কলরয়� 
ক�ষ-জ�.দক স��দর .�দক ত�ল!য়� !ইয়� ��C.লদভর 
শ�প��পদদ পপr=Y�ইয়� ল�দত সর��� .Xস। ত�=হ�র� জ�.-
জগদত প!�ক8ক�র অIর�দ! অল.রত ঘ�লরয়� ঘ�লরয়� পস 
প�দ�র ��ত�ল�গদক হ�দত ধলরয়� !ইয়� লগয়� লনতX 
প�মময় ধ�দম শ�র�ধ�ক�দষর লনতX প�দমর পস.�দত 
পপr=Y�ইয়� ল�দত �ত.ত�। ত�=হ�র� ল.শবহণদকই লনতX 
সদখর অলধক�র� কলরদত 8�য়। ত�=হ�র� অনIদক�লK 
জ�.দকই প�মময় পগ�প�দত পলরCত কলরয়� ক�ষ পস.�য় 
লন��ক কলরদত 8�ন।

অতএ. ভ�ই !  �ল� পকহ পসই ক�ষপলত !কX 
কলরয়� পস পদথ এক প�-ও অগসর হও, অমলন প�লখদ. 
পসই প�মময়� পগ�প�গC কত পস�হ�দগ,  কত আ�দর, 
পত�ম�দক হ�দত ধলরয়� !ইয়� লগয়�, পসই প�ম-লনদকতদন 
প�মময় শ�র�ধ�ক�দষর লনতX পস.�য় পত�ম�র .�সন� 
8লরত�থ� কলরয়� ল�দ.ন। প�লথ�. সম�দKর অI�প�দর 
পপr=লY.�র ল.ভ�লষক�দত ক�হ�দকও পসখ�দন ভ�ত ও 
�লঙত হইদত হয় ন�। ত�ই .ল!, হ� ক�ষ .ল!য়� অI�প�র 
প�দন Y�K। এক�I �ল� �দ.� কলরদত স�হস ন� প�ও Î
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কলtন? তদ. লক পত�ম�র মদত বহ�,  ল.ষ�,  ল�.,  ক�!�, 
দগ�� �ভ�লত ঐশ��Xময় প�.দ�.�র উপ�সন�দত ভগ.�দনর 
উপ�সন� হয় ন� ?''  লনjয় হয় আমর�ও .ল!, ঐশ��X ও 
ল.ভ7লতময় লতগC�তক প�.দ�.�র উপ�সন�দত 
ভগ.�দনরই উপ�সন� হয়,  লকন এস. ল.ভ�দগর 
উপ�সন�দত লসলদ!�ভ কলtন এ.` ভগ.�ন !�ভ .Pই 
কলtন। পকনন�,  জ�. ঐশ��X ও ল.ভ7লতর কহক সহদজ 
অলতকম কলরদত প�দর ন�। অদনদকই এদকদত অলনম� 
!লঘম�য় মহ��লকর মহ�ম�য়�য় ম�গ হইয়� পদPন। স�ধক 
স�ধনম�দগ� যতই অগসর হইদত থ�দকন,  ততই ঐশ��X, 
ল.ভ7লত ও অষলসলদর ন�ন��ক�র পজX�লত,  অদ!rলকক 
�লক,  অপ�লথ�. পতজ �ভ�লত কদম কদম 8ক�র সর�দখ 
উ=লক [�=লক ম�লরদত থ�দক। অদনক স�ধক, একK� পজX�লত 
.� ল.ভ7লতর কহকময় রপ প�লখয়�ই হয়ত অমলন আতদঙ 
ল8ৎক�র কলরয়� সলরয়� পদPন। ��=হ�র� ধ�রভ�দ.,  এস. 
ল.ভ7লত ও ঐশদ��Xর পখ!� 8�লহয়� প�লখদত প�দরন ��=হ�র� 
অষলসলদর অদ!rলকক পতজ ও �লকদত অলভভ7ত হইয়� 
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ন� পদPন ত�=হ�র�ই স�ধন�য় লসলদ!�ভ কলরয়� অভ�ষ 
প�.ত�র ক�প�!�ভ কলরদত সমথ� হইয়� থ�দকন।ত�ই 
.ল!দতলY!�ম,  দর�! জ�দ.র পদক ঐশ��X ও ল.ভ7লতর 
কহক অলতকম কলরয়� লসলদ!�ভ অত�. কলtন।

আ.�র শ�ভগ.�ন শ�ক�ষ গ�ত�য় .ল!য়�দYন, 
অষলসলদর একলK ম�ত থ�লকদতও পকহ আম�দক ��¸ হয় 
ন�। অতএ. প� প��XI স�ধক অষলসলদর ল.ভ7লতদত .� 
ইহ�র ল.নল.সদগ�ও অলভভ7ত থ�দক,  পস প��XIও পস 
শ�ভগ.�নদক !�ভ কলরদত প�দর ন�। ত�হ� হইদ!, এস. 
ল.ভ7লত ও ঐশদ��Xর কহক লনjয়ই ভগ.ৎ-!�দভর 
�লতক!। ত�ই .ল!দত 8�ই, ত�লম লসলদ!�ভ কলরদ!ই .� 
হই! লক ?  লসলদ!�দভ কতগল! �লক ও ঐশ��X !�ভ 
হই!, ভগ.�ন !�ভ হই! বক ?

আ.�র প�.দ�.�গদC স�লষ, লসলত, !য়ক�রক প� 
স. ল.ভ7লত ও �লকর ল.ক�� আদY,  পস স. ঐশদ��Xর 
YK�র লনকK, ল.ভ7লতর কহদকর লনকK, �!দয়র খPগ 8ম� 
ন�ম�ণম�!� ও প!�!লজহ�র লনকK, ��সদনর গ�� ও 8দকর 
লনকK,  লসরভ�দ. ��=P�ইয়� ক�হ�রও সহদজ প�মভলকর 
��লত সম�ষC সমদ. লক ?  র�জকম�8�র�-.�দনর সলহত 
আত�য়ত� কলরদত পগদ!,  ত�হ�দ�র ��সন ও ল.8�র 
ল.ভ�দগর লভতর ল�য়� ��ওয়� ��য় লক ?  পকহ 
পডপ�K�.�.�র সলহত প�খ� কলরদত পগদ! আর��ল! ল�য়� 
.ল!য়� প�ন,  .�স�য় ��ইদত .!। র�জক�য় ��সক ও 
ল.8�রক অ.স�য় আইদনর কথ�ই হইয়� থ�দক। ও 
অ.স�য় আপন�র জদনর সলহতও প�লর.�লরক কথ� .� 
আত�য়ত�র প�ম�লভনয় হয় ন�। .�স�য় ��ইয়� র�জক�য় 
স�জসজ� খ�ল!দ! তদ.,  আপন�র জদনর সলহত স��� 
��দCর .X.হ�র।

ত�ই .ল! ভ�ই,  �ল� শ�ভগ.�দনর সলহত স��� 
��দCর ভ�. স�পন কলরদত 8�ও,  �ল� ত�=হ�র প�দমর 
ম7লর�খ�লন .�দক কলরয়� ল8র��লI !�ভ কলরদত 8�ও,  �ল� 
পসই প�মমদয়র ল8র��লI ও আননময় পসrন��X-স�গদর 
ড�ল.য়� থ�লকদত 8�ও, তদ. ঐশদ��Xর প�� ও প.� Y�লPয়� 
ম�ধ���Xময় শ�মনK.র র�খ�!লKদক প�দমর .�দক ত�ল!য়� 
!ইদত Y�লKয়� ��ও। ঐ প�খ   পত�ম�ল�গদক ��C ম�ত�ন 
মধ�র .`��ত�দন অল.রত পগ�দ!�কপ�দন K�লনদতদYন ! 
এখ�দন ঐশ��X ও ল.ভ7লতর ল.ভ�লষক� ন�ই। শদ ম�ধ���X ! 
হ�য় ভ�ই !  র�খ�!দক Y�লKয়� ��ইয়� .�দক কলরদত ভয় 
লক?  জগদত এমন পক আদY প�,  র�খ�!দক ভয় প�য়? 
এই বদজর র�খ�! প�দমর ক�ঙ�! ম�নদম�হন, ঐশদ��Xর 
অত�ত লতগদCর অত�ত, ইলন ম7! সম�K পগ�দ!�কল.হ�র� 
শ�হলর।

এই ম�ধ���Xময় শ�হলর .Xত�ত ষহPশদ��Xর 
ভগ.�দনর রপ প�দখ জ�দ.র 8ক� পমল!য়� 8�লহ.�র �লক 
পক�থ�য়?  এই মধ�র রসময় শ�ক�ষ .Xত�ত,  ভগ.ৎ 
ঐশদ��Xর ও ল.ভ7লতর লনকK জ�দ.র ��=P�ই.�র স�ধX লক? 

স7দ��X ত�=হ�র লকলঞৎ পতদজর ল.ক��,  পসল�দক 8�ও, — 
এখনই 8ক� নষ হইয়� ��ইদ.। জদ! শ�ভগ.�দনর 
কথলঞৎ �য়�র তর! তরঙ .লহয়� ��য়। ত�ই .ল!য়� ত�লম 
স�গর তরদঙ [�=প ��ও,  তখলন ড�ল.য়� মলরদ.। ত�ই 
.ল!, জ�. ক�দ জ�.দন, ভগ.ৎ ক�প�ই .� কতK�ক ধ�রC 
কলরদত প�দর, আর ত�=হ�র ঐশ��Xও ল.ভ7লতই .� কতK�ক 
8�লহয়� প�লখদত প�দর ? 

এক ল.ধ.� t�কর�C�,  সদ. ন�!�8দ! 
শ�শ�জগন�থ প�দ.র ���দন লগয়�লYদ!ন। ল.ধ.� ম�নষ, 
.হল�ক ক�=8�!ঙ� আর প�I� ভ�ত খ�ওয়� ঘদK ন�ই। 
স�র�ল�ন পদর ম�ত একদ.!�,  ত�ও ক�=8ক!� লসদ!! 
এই.�র শ�দকদত ��ইয়� মদনর স�দধ ক�=8�!ঙ� আর প�I� 
�স�� খ�ইদত আরম কলরদ!ন। .�P�দত লফলরয়� 
আলসদ! সকদ! লজজ�স� কলর!,  শ�দকদত লগয়�লYদ! 
জগন�থ প�লখদ! পকমন ? ল�ল�t�করC উরর কলরদ!ন   
ওদগ�,  পসখ�দন প� প�I�-�স�দ�র ঘK�,  ত� ওল�দক .� 
8�য় পক?  .ল!হ�র� ল�ল�র জগন�থ প�খ�র অনর�গ ! 
আম�দ�রও ভ�ই �খন ঐরপই জগন�থ ���দনর লপপ�স�, 
তখন প�I�-�স�দ�র আক�ঙ� !ইয়�, ঐশ��X ও ল.ভ7লতর 
কহকময় ��দশর লভতর ল�য়� ভগ.ৎ ���ন,  .Pই �ক 
.Xপ�র।

!ক�ম7লর�র উপ�সন� কলরদত .লসয়� লক .ল!.? 
ম� !  ত�লম �7র হও ;  পত�ম�র ধনরদতর পম�হমল�র� 8�ই 
ন�, শধ� পত�ম�দক 8�ই। !ক�র ঐশ��X .�� ল�য়� ত�=হ�দক 
8�লহদ! থ�লক! লক ?  লতলন প� ঐশ��Xময়� !  সরসত� 
ম7লর�র আর�ধন� কলরদত .লসয়� লক .ল!. ? ম�! ত�লম �7র 
হও,  পত�ম�র অলকলঞৎকর জ�ন-গলরম� 8�ই ন�,  শধ� 
পত�ম�দক 8�ই !  জ�ন .�� ল�য়� সরসত�দক 8�লহদ! 
থ�লক! লক?  লতলন প� জ�নময়� !  �লকম7লর�র উপ�সন� 
কলরদত .লসয়� লক .ল!. ? ম� !  পত�ম�র �লক 8�ই ন�, 
ল.ভ7লত 8�ই ন�,  .র�ভয় 8�ই ন�,  অষলসলদ 8�ই ন�,  শধ� 
পত�ম�দক 8�ই। ম�দয়র �লক ও ল.ভ7লত .�� ল�য়� ত�=হ�দক 
8�লহদ! থ�লক! লক ?  স. .�� ল�দ! প�,  �লকরলপC� 
ম�ও .�� পলPয়� ��ন। �ল� ওস. লকY� 8�ই ন�,  তদ. 
লমY�লমলY ত�=হ�দ�র কম� ল.ভ�দগ ল.ঘ উৎপলর কলর.�র 
জন ��ওয়�র �রক�র লক ? �7ন ক�নদন অজ® ধনরত 
পলতত প�লখদ!,  কত ম�ক মহ�প�রদষর ম�থ� ঘ�লরয়� 
��ইদত প�দর,  আর ত�লম আলম পত� অজ�ন�.দ ক�ম�ক 
জ�.। আমর� জ�ন,  ঐশ��X ল.ভ7লতর ন�ন� কহকময় 
ভগ.ৎ শ�ল.দগদহর মদন�ম�গকর পজX�লত ও �লকর�ল� 
উদপক� কলরয়� অল.ক�ত মনলK ভগ.�দনর ল�দক ল�., এ 
সহজ .X�প�র নদহ। �লনদ�.ত�র প7জ� কলরয়� .র ��থ�ন� 
কলরদত হয়,  পহ প�. !  ত�লম আম�দক Y�P ;  পত�ম�র 
শভ��লষ প�ন আম�র ল�দক ন� পদP। এরপ অ8�ন� 
অদপক�, �7র হইদত �C�ম কর�ই ভ�! নয় লক ?

আমর� শধ� ভগ.�নদকই 8�ই, �ল� ভলক-গ�গ� 
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কদÂ ��থ�ন� কলর,  পহ ভগ.ন  !  আলম পত�ম�র জ�ন 8�ই 
ন�,  ঐশ��X 8�ই ন�,  ল.ভ7লত 8�ই ন�,  লকY�ই 8�ই ন�,  শধ� 
পত�ম�দক 8�ই,  তদ. ত�=হ�র ঐশ��X ও ল.ভ7লত .লজ�ত 
লতগC�ত�ত ম�ধ���Xময় রপলKর ল�দক 8�লহদ!ই স. ��থ�ন� 
প7C� হইয়� ��দC প7C��নন আলসদত প�দর। নত�.� ল.ভ7লতর 
প.� ও প�দ�র লভতর ল�য়� ভগ.�দন পপr=Y�ন .Pই কলtন 
.X�প�র। 

তদ. ��=হ�র� �লকম�ন ভক,  পক�ন �ক�র 
ঐশদ��Xর পম�দহ ও ল.ভ7লতদত ম�গ নদহন,  লসলদ!�দভও 
ল.8ল!ত হন ন�,  ত�=হ�দ�র সমদন অন কথ�। ত�=হ�র� 
আপন�র অলমত-.দ! স�ধন সমদর জয়� হইয়�, ঐশ��X ও 
ল.ভ7লতদক প��ল!ত প7র�ক অলধক�র ল.দ�দষ পকন 
ল.ষ�দ!�দক ল.ষ�ভকরদপ,  পকহ বক!�দ� ল�. ও �লক-
ভকরদপ,  পকহ .� বহদ!�দক বহ�র ভকরদপ স�ন 
প�ইদত প�দরন। এখ�দন পপr=লYদ!ও জ�. লতগC�ত�ত 
লনতXদ�হ !�ভ কলরয়� লনতX সখ ও লনতX�নদনর 
অলধক�র� হইদত প�দর ন�। ক�রC, ব.কÂ, বহদ!�ক, ও 
বক!�স লতগদCর প��। লতগদCর প�.ত� বহ�,  ল.ষ�, 
ল�.ই এখ�দন থ�লকয়� পগ�দ!�কল.হ�র� শ�হলরর ইচ�য় 
জগদত স�লষ লসলত !য় ক���X সমন কদরন। ��হ� লতগদCর 
অধ�ন ত�হ� অলনতX। ক�দ! ত�হ�র লনjয়ই ল..র�ন .� 
!য় আদY। এইজন বহ�, ল.ষ�, ল�.ও লনল��ষক�দ! স স 
ক���X সমন কলরয়� মহ��!দয়র ল..র�দন লতগC�.স� ��¸ 
হন। �খন মহ��!দয় বহ�, ল.ষ�, ও ল�. ক�দ!র লনয়দম 
!দয়র অ.স� ��¸ হন,  বহদ!�ক,  ব.কÂ ও বক!�স 
ধ�মতয়ও ঐ �!দয়র ক.ল!ত হয়, তখন .!� .�হ!X প�, 
ব.কÂ,  বহদ!�ক ও বক!�স.�স� ভকগCও লনjয়ই 
�!য়পদয়�লধজদ! ল.!�ন হইয়� থ�দকন। আম�র মত 
ম�লয়ক জ�দ.র পত� কথ�ই ন�ই, অল.রত ঐশদ��Xর প�দ� 
ভগ.�ন ও ভগ.ত�র উপ�সন�র Y! কলরয়� অল.রত  ধন` 
প�লহ �দ�� প�লহ  �ভ�লত প�লহ প�লহ কলরয়� স�য় ক�দমর 
পক�tর প7C� কলরদত প8ষ� কলর। আমর� ভগ.�নদক 8�ইও 
ন�,  ভগ.ৎ র�দজX ��ইও ন�।  ল.দষর লকলম ল.দষ জলন, 
ল.ষ ল�য়�ই জ�.ন জ�P�ই। 

কম�8দকর ল..র�দন ল.ষয় ল.দষ ড�ল.য়� 
অনIক�! হ�.�ড�.� খ�ই,  �!দয়র প�.দন আ.�র 
জ!.�দ .�দ�র মত,  পক�থ�য় লম!�ইয়� ��ই !  এইরপ 
কম�প�দ� .দ হইয়� উত�ন পতদনর লভতর ল�য়� জন 
ম�ত�Xর লভতর ল�য়� অল.রত ��ত�য়�ত কলর। এই পত� 
আম�র মত জ�দ.র গলত !  আমর� লনতXধ�ম ও লনতXসখ 
8�ইও ন� ;  লনতXসখময় শ�ক�দষর ল�দক ��ইও ন�। 
আ.�র ��হ� লতগদCর অধ�ন,  ত�হ� প�মন অলনতX,  ��হ� 
লতগদCর অত�ত,  ত�হ� পতমন লনতX। ��হ� লতগদCর 
অত�ত,  ত�হ� ক�দ!র অত�ত,   — মহ��!দয়র অত�ত। 
অনI বহ�দণর মদধX ত�হ�ই একম�ত লনতX। পগ�দ!�ক-
ল.হ�র� র�ধ�ক�ষ লতগC�ত�ত ;  পগ�দ!�কধ�ম ও তথ�ক�র 
পগ�প-পগ�প� পলরকর �ভ�লত সমসই লতগC�ত�ত। সতর�` 

পস স.ই লনতX। পসই লনতXধ�দম,  লনতX ��গ!লকদ��র 
লনতX সখ� সখ�সহ অনIক�! লনতXদ�ম!�!�য় ল.দভ�র। 
মহ��!য় এদ�� কখনও স�� কলরদত প�দর ন�। এখ�দন 
সকদ!ই লনতXদ�দহ লনতX প�ম�নদন তনয় ! পত�মর� লক 
পকহ লনতX প�হ !�ভ কলরয়� লনতX সখ ��লIদত ড�ল.য়� 
থ�লকদত 8�ও?  8�ও পত� এস !  ঐশদ��Xর প�� Y�লPয়�, 
লতগদCর প�� Y�লPয়�,  .র�.র ম�ধ�দ��Xর পগ�দ!�কপ�দন 
জয় র�দধ .ল!য়� Y�লKয়� এস !  ঐ সরদখই অনI 
��লIলনদকতন।

s§N maº† inà§N Abóùa pãaÐ Hy
অতএ. ��হ� লতগদCর অধ�ন,  ত�হ� ক�দ!র 

অধ�ন। আ.�র ��হ� ক�দ!র অধ�ন ত�হ� পলর.র�ন��!। 
সতর�` সত রজ তদম�গদC উৎপন জ�. প�মন .�!X, 
প�r.ন ও .�দ�দকXর অধ�ন,  জন ও ম�ত�Xর অধ�ন, 
পসইরপ লতগদCর ভগ.�ন বহ�, ল.ষ�, ল�.ও ক�!8দকর 
সলহত পলর.র�দনর অধ�ন। তদ. জ�.-জগদতর সলহত এ 
পলর.র�দনর .� অ.স�Iদরর ল.দ�ষ পক�ন সমন ন�ই। 
পকনন�,  ই=হ�র� লতগদCর প�.ত� হইদ!ও ভগ.ৎ 
�লতলনলধ,  ষহPশ��Xপ7C� ভগ.�ন। ইহ�র�ই জ�দ.র 
ভ�গXল.ধ�ত�। ই=হ�দ�র লনয়দম জ�. 8দ!,  ভগ.�ন 
শ�হলরর ইচ�য় ইহ�র� জ�গলতক স�লষ লসলত !য় ক���X 
সম��ন কদরন।

বহ�,  ল.ষ� ও ল�. লতগদCর সরপ। এই 
লতগদCর লতনলK ধ�র� লতগC�তক জ�.জগদত আলসয়� 
প�লথ�. সত,  রজ,  তদম�গদCর পলরপ7রক,  পলরদপ�ষক, 
উৎপ��ক ও স`হ�রকরদপ অলভনয় কলরদতদY। এই 
লতধ�র�র ক���Xলন.��হক আ.�র .হ�লক ও �লকম�ন 
আদYন। স�ধ�রC কথ�য় ত�হ�ল�গদক কম�দ�.ত� .� 
প�.�7ত .!� হইয়� থ�দক। এই স. ল.ষ��7ত, ল�.�7ত ও 
বহ��7তগদCর স�হ�দ�X বহ�, ল.ষ�, ল�., জ�গলতক স�লষ-
লসলত-!য় ক���X লনর��হ কদরন। শ�শ��ভ� জগদন� 
.ল!য়�দYন,  “ইহ�দ�র �দতXদকর পর�ত পভ�,  সম�দ 
প��ষC, �!য় .� স�লষ র8ন�ল�.ৎ ইনজ�! ও ঐশ��X�ল� 
�লক আদY .দK ; লকন প�প গহC কলর.�র �লক ইহ�দ�র 
আদ�r ন�ই। প�প-গহC অথ��ৎ ভ7-ভ�র হরদCর জন 
শ�মত� (�ক�লত নদহন)  উদ�রC অ.ত�র। শ�ক�ষ 
অ��ক�ত উদ�রC অ.ত�র। শ�ক�ষ =  পগrর = 
অদ��লনসম.। অনI অদকrলহC� স�লষ স`স�দরর অধ�শর 
ও পসই অনI অদকrলহC� স`খXক ল.র�K, ত�র�য়, বহ ও 
পরম�ত�র পধXয় .স। 

káx— inr›paiD maDuàZY ibgãH
বহ�,  ল.ষ�,  ল�.,  �লক ও প�.�7তগদCর প� 

সগC ল.ক�� ও মহ��!দয় লনগ�C�.স� ��¸ হইয়� 
থ�দকন, লনদম ত�হ�র স`লখ¸ পলর8য় প�ওয়� ��ইদতদY।
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bãüaid ŸdbgeNr prmayukal
বহ�র একল�দন এক কল। এক কদল,  এক 

সহ® মহ���গ এ.` 8ত�দ�� মÓIর থ�দক। সতX,  পতত�, 
দ�পর,  কল! এই 8�লর ��দগ এক মহ���গ হয়। ম�নদ.র 
এক .ৎসদর প�.ত�ল�দগর এক ল�ন হয়। সতর�` 
প�.ত�গদCর এক .ৎসদর ম�নদ.র ৩৬০ .ৎসর।

বহ�ল�  প�.গদCর  পরম�য়�ক�!
সতX��গ . . . .  ৪৮০০ প�. .ৎসর।
পতত���গ . . . .  ৩৬০০ প�. .ৎসর।
দ�পর��গ . . . .  ২৪০০ প�. .ৎসর।
কল!��গ      . . . .    ১২০০ প�. .ৎসর  ।

   সমলষ 8�লর ��গ . . .  ১২০০০ প�. .ৎসর।

প7দর� .!� হইয়�দY,  এককদল .� বহ�র 
একল�দন ১০০০ এক সহ® মহ���গ। এক মহ���দগ (সতX 
পতত� দ�পর কল!)   ১২০০০ .�র হ�জ�র প�..ৎসর। 
বহ�র একল�দন .� এককদল �খন এক সহ® মহ���গ 
আদY, তখন পসই লহস�দ. বহ�র এক-ল�দন .� এককদল 
১২০০ x ১০০০ = ১২০০০০০০ এক পক�লK ল.� !ক 
প�..ৎসর।

বহ�র একল�দন ১২০০০০০০  প�..ৎসর x 
৩৬০  =  ৪৩২০০০০০০ ম�ন. .ৎসর। অথ��ৎ বহ�র 
একল�দন ৪৩২ পক�লK ম�ন. .ৎসর। এই ৪৩২ পক�লK 
ম�ন. .ৎসদর প�মন বহ�র একল�ন হয়,  পতমন ৪৩২ 
পক�লK .ৎসদর বহ�র আ.�র এক র�লত হয়। অতএ. এই 
৩৬০ ল�ন ও ৩৬০ র�লতদত এক .ৎসর হয়। বহ�র 
একল�ন র�লতর পলরম�C ৪৩২  x  ২  =  ৮৬৪ আK �ত 
প8rষলট পক�লK .ৎসর। ইহ�র ৩৬০ ল�নর�দত ৩৬০  x 
৮৬৪ = ৩১১০৪০ লতন !ক এগ�র হ�জ�র 8লল� পক�লK 
.ৎসদর বহ�র এক .ৎসর। ইহ�র ১০০  এক�ত 
.ৎসরক�! বহ�র পরম�য়�। অতএ. ৩১১০৪০  x  ১০০ 
= ৩১১০৪০০ লতন পক�লK এগ�র !ক 8�লর হ�জ�র পক�লK 
.ৎসর বহ�র পরম�য়�ক�!।  বহ�,  ল.ষ�,  ল�. �ভ�লত 
প�.গC এইরপ লনলদ�ষ ক�! স স গদC জগদতর স�লষ-
লসলত-!য় ক���X সমন কলরয়� ক�!প7C� হইদ!, সগC ভ�. 
পলরতX�গ কলরয়� লনগ�C অ.স�য় সষ�ল¸র ভ�দ. ল.শ�ম সখ 
উপদভ�গ কদরন। এইরদপ অস`খX জগদত অস`খX বহ�, 
অস`খX ল.ষ�,  অস`খX ল�.,  লনলদ�ষক�! প��XI ক�ষ 
ইচ�য় স স ক���X স�ধন কলরয়� আ.�র �!X�ধ�ন হন।

mHapãly
ক�ষ ইচ�য় জগদতর ক�! প7C� হইদ! বহ�, 

ল.ষ� ও ল�দ.র ক�! প7C� হইদ!,  সক!দকই সগC 
স7!ভ�. ও স7!দ�হ তX�গ কলরয়� স7ক ম7! .�দজ পলরCত 
হইদত হয় ;  সগC অ.স� Y�লPয়� লনগ�C অ.স� ��¸ 
হইদত হয়। বহ�,  ল.ষ�,  ল�. মহ��!দয়,  স�!দ�দহ 
এক�ভ7ত হইয়�, পজX�লতম�য় লনগ�C বদহ পলরCত হন। ঐ 

অ.স�য় মহ�ল.দশর ��.ত�য় লতগC�তক �ক�লতপ�রষ ও 
জP-অজP সকদ!ই স7!´ পলরহ�রপ7র�ক স7ক.�জ সমলষ 
ও .Xলষদত পজX�লতম�য় ও=ক�দর পলরCত হইয়�, উক লনগ�C 
বদহ আলসয়� ক�য়.য়হরদপ লমললত হয়। আমর� ল8তপদK 
প� ও=ক�রস ��গ!ম7লর� প�লখদত প�ই,  উহ�ই মহ��!দয়র 
অ.স�য় লতগC�তক লনগ�C বদহর সরপ। ও=ক�দরর মধXস 
�ক�লত প�রষ ষহPশ��Xপ7C� সত রজ তম গC�তক লনগ�C 
ভগ.�ন। ইহ�দত স7কদ�দহ বহ�,  ল.ষ�,  ল�.,  �লক 
ল.ভ7লত ও ঐশ��Xলন8য় ওতদ��ত ভ�দ. স7ক পজX�লতম�য় 
রদপ লমল!ত আদY। আর মহ�ল.দশর ��.ত�য় জP ও 
প8তন প��থ� স7!´ তX�গ কলরয়� স7ক অ.স�য় ওতদ��ত 
ভ�দ. লমল!য়� পজX�লতম�য় ও=ক�ররদপ লনগ�C বদহ আলসয়� 
সলরল!ত হইয়�দY। ল8তপদKর ও=ক�র ও ও=ক�রস �ক�লত 
মহ��!দয়র লনগ�C ভগ.�নও লনগC ল.দশ পসরপ 
�কলKত।

আমর� প� মহ��!দয়র ও=ক�রস লনগ�C বহম7লত� 
.� �ক�লত প�রদষর সরপ উদলখ কলর!�ম,  ইহ�দত 
অদনদকই আপলর কলরদ.ন Î ""লনগ�C বহ লনর�ক�র, 
ত�=হ�র আ.�র রপকলন� লকরদপ সম. ?'' আমর� এ 
সমদন .ল!দত 8�ই,  মহ��!দয় ল.দশর স7!´ স7দক 
পলরCত হইদ!ও ম7! পত� আর নষ হয় ন�। প�মন .দKর 
ক�দ .�দজর লভতর ভ�.� �ক�ণ .Kগ�YK� স7কভ�দ. 
থ�দক,  পসইরপ �!দয়র লনগ�C বদহও ল.শ ক�রদCর 
��.ত�য় ম7! .�জ স7কভ�দ. !�ক�লয়ত থ�দক ;  এখ�দন 
সগC বহ, স7ক অ.স�য় সষ�¸ভ�দ. অ.স�ন কদরন। .�জ 
হইদত গ�দYর �ক��,  লনগ�C বহ হইদত সগC ল.দশর 
ল.ক��। আ.�র গ�YK�র স7!´ তX�গ কলরয়� স7ক .�দজর 
পলরCলত আর সগC ল.দশর লনগ�C বদহ !�ন, লtক একই 
রপ অ.স�। এই অ.স� লনগ�C হইদ!ও ইহ�দত আ.�র 
সগC´ও আদY। এই লনর�ক�দরর লভতদর আ.�র 
স7কভ�দ. স�ক�র´ও আদY। এই স7দক !�নভ�দ. আ.�র 
স7!´ও আদY ;  স. আদY। ভগ.�দন অভ�. কলন�, 
অজত�র কলন� ম�ত। স7! ল.দশ ��হ� লY!,  সগC 
ভগ.�দন ��হ� লY! লনগ�C বদহ  ত�হ�র স.ই আদY। 
ইহ�দত �ল� স. ন� থ�দক, তদ. আ.�র প�ন� স�লষর সগC 
অ.স�য় 8র�8র স. পক�থ� হইদত আদস ?  শ�ভগ.�ন 
গ�ত�য় .ল!য়�দYন, —
   “ন�সদত�   ল.�Xদত   ভ�দ.� 

ন�ভ�দ.�   ল.�Xদত   সত�     পº�ক - ২/১৬
��হ� ন�ই, ত�হ� কখনও হইদত প�দর ন�। আর 

��হ� আদY,  ত�হ� লনতX,  ত�হ�র কখনও ধ`স ন�ই। 
লনগ�C বদহ ��হ� আদY সগC ঈশদর ও সগC বদহ 
ত�হ�রই ল.ক��। আ.�র সগC ল.দশ ও সগC ঈশদর ��হ� 
আদY,  মহ��!দয়,  লনগ�C অ.স�দতও ত�হ�ই থ�লকদ.। 
তদ. �দভ�   স7! আর স7খম,  .রফ আর .�ষ। .�ষ 
লনর�ক�র অ��শ হইদ!ও ত�হ�র জ! ও .রদফর সত 
প7C�ভ�দ. .র�ম�ন। ঐ .�ষই সমদয় আ.�র জ! ও .রদফ 
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পলরCত হইয়� আম�দ�র মত অজ জ�দ.র ভম �7র কলরয়� 
ল�দ.।

�!দয়র এই লনগ�C অ.স�দত ভগ.�ন-ভগ.ত� 
.� �ক�লত-প�রষ, সখময় সষ�ল¸দত ল.দভ�র হইয়�, লনলদত 
.Xলকর মত .�হ-�7ন অ.স�য় আপন�দত আপলন তনয় 
থ�দকন।

punW sâiñ
ঐ ভ�দ. লকY�কC ল.দভ�র থ�লকয়�,  লনদ�ভদঙর 

পর ব8তন সম��দনর মত, 8মলকত ভ�দ. সগC হওয়�র 
ইচ� ম�তই আত�লক .� �ক�লত অ.!মদন আ.�র সগC 
ঈশর-ঈশর� রদপ ��গ! ম7লর�দত �কলKত হন। ইহ�ই 
আম�দ�র ষহPশ��Xময়,  ব.কÂল.হ�র� !ক�ন�র�য়C। এই 
সগC ল.ক�দ�র সদঙ সদঙ বহ� ও ল�. লনজ লনজ �লক 
ও ধ�ম সহ সগCভ�দ. আল.ভ7�ত হইয়� ও=ক�রস 
ল.শ.�জ�ন8য় স স .�জ �ক�লত অন��য়� সগC অ.স�য় 
পলরCত হইয়� প� ��হ�র মত   প�থক প�থক রদপ ও প�থক 
প�থক ভ�দ. জP,  প8তন ও  উলদদ� পলর��শম�ন 
জগদতর ল.ক�� কলরয়� প�য়। প7দর�ই .!� হইয়�দY, 
.�দকর স7ক .�জ�নদত পলরCলত �!য়, এ.` স7ক .�জ�নর 
.�দক পলরCলত লনগ�C বহ হইদত সগC ল.দশর উৎপলর।

ভগ.�ন প�ই লনগ�C অ.স� হইদত সগC বহ�, 
ল.ষ� ও ল�. রদপ �কলKত হইদ!ন,  অমলন ও=ক�রলKও 
��কন লভন লভন .�জ �লক ও .�জ-ধম� অনস�দর, জ!, 
স!,  প�হ�P পর�ত,  মনষ,  পশ,  .�ক,  !ত� �ভ�লত 
óùšl সগC ভ�দ. ল.শ-বহ�ণ রদপ ল.ক�� ��¸ হই!। 
আ.�র লতগCময় ভগ.�ন বহ�,  ল.ষ�,  ল�. কর��ক লতগC 
জগদতর স�লষ-লসলত-!য় ক���X 8ল!দত !�লগ!।

Ÿtamra ik caw ?
ভ�ত�গC !  পত�ম�র� লক লতগC�তক ভ�দ., 

অনIক�! এইরদপ কম� ও কম�ফদ!র অধ�ন হইয়�, 
পর�গ-প��ক-দ�খ ও জন-ম�ত�Xর অলভনয় কলরদত 8�ও ? 
ঐশদ��Xর প�দ� ঐশদ��Xর প.দ� ঘ�লরয়� ঘ�লরয়� ষহPশ��X-
প7C� ভগ.�দনর লনকK ধন` প�লহ,  �দ�� প�লহ,  কলরয়� 
সক�ম ��থ�ন�য়,  ক�লমন�ক�ঞদনর পম�হমল�র�য় ম�হম�ন 
থ�লকদত 8�ও ? ন�লক   লতগCত�ত লনতX প�হ !�ভ কলরয়� 
লনতX পগ�!কধ�দম শ�র�ধ�ক�দষর লনতX প�ম!�!�য়, 
লনতX-সখ ��লIদত প�ম�নদন ল.দভ�র হইদত 8�ও ? 
লনতX সখ 8�ও পত� Î

ŠSÿàZY CaiRya maDueàZY …s  !
�ল� লনতXদ�দহ,  লনতXসদখ শ�র�ধ�ক�দষর 

প�দমর লনতXদস.�য় তনয় থ�লকদত 8�ও,  তদ. ঐশ��X 
Y�লPয়� ঐশদ��র ভগ.�দনর লনকK ধন-ম�ন-রপ ও �দ�র 
��থ�ন� Y�লPয়� মনলKদক ম�ধ���Xময় লনতX প�মময়, 
শ�র�ধ�ক�দষ অপ�C কলরদত প8ষ� কর।

rajaek caw Ÿta Ÿsaja raj-AÇ»Wpuer Zaw
�ল� ত�লম সম�দKর সলহত প�খ� কলরদত 8�ও, 

�ল� ত�=হ�র সলহত দইলK ��দCর কথ� .ল!য়� ��লI !�ভ 
কলরদত 8�ও, তদ., ত�=হ�র র�জক�য় ��সন ল.ভ�গ, ল.8�র 
ল.ভ�গ, লক প�!ন ও ধন ল.ভ�দগ �রখ�স কলরদত ��ইও 
ন�। এস. কম�ল.ভ�দগর,  কম� লন.��হক �লতলনলধগদCর 
লনকK উলক!,  পম�ক�র দ�র� কখনও �র.�র কলরদত 
��ইও ন�। ওখ�দন শধ� আইদনর কথ�,  ল.8�দরর কথ�, 
��সন ও প�!দনর কথ�। ত�লম র�জ�দক 8�ও পত� 
লমY�লমলY ওস. স�দন ঘ�লরয়� লফলরয়� আইন ও ল.8�দরর 
ক8কল8ই .� শন পকন,  আর 8�পর���ল�দগর অদ�8ন 
প�ইদতই .� ��ও পকন ?  আম�র কথ� শন   আইন, 
আ��!ত,  ল.8�র ও ল.8�রকর�� স. .�� ল�য়� পস�জ�-
সলজ র�জ অI�প�দরর ল�দক অগসর হও। ভয় ন�ই, 
তথ�য় র�জ�র পক�ন ল�য়জদনর আনগদতX ভ�. স�পন 
কলরয়� ত�=হ�র প¨দহর হ�ত ধলরয়� র�জ সম�ষদC 8ল!য়� 
��ও। বনদ! এখ�দন পসখ�দন ঘ�লরদত ঘ�লরদত আইন ও 
ল.8�দরর কথ� শলনদত শলনদত,  র�জক�য় ঐশদ��Xর 
জ�কজমক প�লখদত প�লখদত ম�থ� ঘ�লরয়� ��ইদ.,  সময় 
8ল!য়� ��ইদ., আর র�জ সম�ষদCর কথ� মদনও থ�লকদ. 
ন� ?

ত�লম ম�ধ. ���দন ��ইদত .র�.র 8ল!য়� ��ও, 
প.�ক�র মত ফX�! ফX�! কলরয়� 8�লরল�ক ত�ক�ও পকন? 
ঐ প� পদথর দই-ধ�দরই ন�ন� মদন�হ�র� প��ক�ন। 
প�ল�দক 8�লহদ.,  পসইল�দক মদন�হ�র�   মদন�8�লর। 
সকদ!ই 8�য় পত�ম�র মদন�8�লর,  সকদ!ই 8�য় পত�ম�র 
ম7!ধনলK,  সম7দ! আতস�ৎ কলরদ.। পত�ম�দক প.�ক� 
গ�ধ� প�ইয়� পদথর দইধ�দর পকমন স�লজয়� গলজয়� 
.লসয়�দY। ঐ প� মদ�র প��ক�ন,  গ�=জ�র প��ক�ন, 
প.শ�র প��ক�ন, স�জসজ�র প��ক�ন, .ল!হ�র�   প�ল�দক 
8�ও স. মদন�হ�লর,  মদন�8�লর!!  পসইল�দকই .ল!দতদY   
ড�লকদতদY আম�র ক�দY আয়,  পত�র �� লকY� ম7!ধন 
আদY  স. আতস�ৎ কলর। খ.র��র ওর পক�নল�দক 
লফলরয়� 8�লহও ন�,  ম�ধ. ���ন কলরদ. পত�,  .র�.র 
8ল!য়� ��ও,  নত�.� প�ল�দক 8�লহদ. পসইল�দকই ম�লস!   
ম�থ� ঘ�র�ইয়� ল�দ.।  প��ক�দন ঢ�লকদ! পত� আর রক� 
ন�ই,  ম7!ধনলK পগ!। মদন�হ�র�দত মদন�রঞন কলরদত 
��ইয়�,  স. পখ�য়�ইদ!,  প.!�লKও ক�লKয়� পগ! ;  প�দষ 
�7ন হ�দত .�দজম�দ!র প.�[� .লহয়� অসমদয় ঘদর 
লফলরদ!। ম�ধ. ���ন আর হই! ন�।

ত�ই .ল!দতলY!�ম,  �ল� আমর� .�সল.কই 
ভগ.�নদক 8�ই তদ. ত�=হ�র ঐশ��X ও ��সন-প�!ন 
ল.ভ�দগর ল�দক ��লষ কলর.�র পক�ন �রক�র ন�ই। 
এক.�র ত�=হ�দক !কX কলরয়� 8ল!দত হইদ.। নত�.�, — 
পত�ম�র জ�ন 8�ই,  ঐশ��X 8�ই,  �লক 8�ই,  ইতX�ল� স. 
8�ই আর পত�ম�দকও 8�ই, ওস. প��ক�ন��র� ম�ত।
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একK� প!�ক জদ! পলPয়� লগয়�লY!। ত�হ�র 
সলহত কদয়কলK প�ট ল!দত K�ক� পয়স�, অ!ঙ�র ও খ��X 
দ.X�ল� লY!। পস একল�দক ��C .�=8�ইদত 8�য়, ওল�দক 
ওস.গল!ই রক� কলরদত 8�য়। কদম �খন, �র�র অ.� 
হইয়� আলস! তখন খ�দ�Xর প�ট ল!K� Y�লPয়� ল�!, 
ত�রপর �খন আরও ক�I হইয়� পলP!,  তখন K�ক� 
পয়স�র থল!লKও তX�গ কলর!, পদর �খন ��C ��য় ��য়, 
তখন প�দষ ��ঘ� লন�শ�স সহ অ!ঙ�রগল!ও পফল!য়� 
ল�য়�,  — দই হ�দত একK� ভ�সম�ন প�হ 8�লপয়� ধলরয়� 
��C রক� কলর!। এইরপ স`স�দর স.ই 8�ই,  আর 
ভগ.�নদকও 8�ই,  ওK� ল.ষদয়র অগ�ধ সল!দ! ড�ল.য়� 
মর�র ফলন !  �ল� .�=ল8দত 8�ও,  তদ. স. পফল!য়� 
ত�=হ�দক ধর, ন� হয় ড�ল.য়� মর ! প!�দকর কথ�য় .দ!, -

du ŸnOkay pa idel Î Jpa‡ ker pReb jel
দ.�! ম�নষ ক�দ মনK�দক কতল�দক   কত 

ঐশদ��Xর লনকK ল.কয় কলরদত প�র ? ত�ই আ.�র .ল!, 
কথ� শন, স. Y�লPয়� ত�=হ�দক ধর।

এ.�র স. Y�লPয়�, প�খ�দন ঐশ��X ন�ই, ল.ভ7লত 
ন�ই, পর�গ ন�ই, প��ক ন�ই, জন ম�ত�X ন�ই, স�লষ-লসলত-
!য় ন�ই,  .�মX-প�r.ন-.�দ�কX ন�ই,  — উত�ন ও পতন 
ন�ই, অপর�ধ ও অপর�ধ� ন�ই, ল.লধ ও লনদষধ ন�ই   পসই 
লনতX সখময়, ��লIময়, প�মময়, আননময়, পগ�!কধ�দম 
লনতX লকদ��র-লকদ��র� শ�র�ধ�ক�দষর প�দমর পস.�য় 
লনতXদ�দহ মধ�র-রদস ভর� বজ.�!� রদপ অনIক�! 
অ��ক�ত প�ম�ম�দত ল.দভ�র হইয়� জ�.ন স�থ�ক কর।

পম�K কথ� ঐশ��X .�� প�ও,  ম�ধ���X প�ইদ.। 
গC তX�গ কর,  গC�ত�ত অ.স� লমল!দ.। ক�দমর প�� 
হইদত .�লহর হও, প�দমর র�দজX ��C জ�P�ইদ.। অলনতX 
Y�লPয়� ��ও,  লনতX ��লI !�ভ হইদ.। ভগ.�দনর কম� 
ল.ভ�দগ লফলরয়� 8�লহও ন�,  পস�জ� 8ল!য়� ��ও,  ত�=হ�র 
প�দমর পগ�!কধ�দম,  প�মময় ম�নদম�হন ম7লর� .�দক 
র�লখয়� ��C জ�P�ইদ.। ভয় ন�ই!  — গ�দYর পগ�P�য় জ! 
ল�দ!ই প�মন ��খ�,  পল.,  ফ�!,  ফ! সক!ই পলরত�¸ 
হয়,  পতমন ক�ষদস.�য় মন ��C অপ�C কলরদ! ত�=হ�রই 
ল.ভ7লত ও ঐশ��Xময় ভগ.�ন ভগ.ত�গC আনদন ল.হ! 
হইয়� ন�তX কলরদত থ�দকন। পকনন�, ত�=হ�দ�রও একম�ত 
!কX   ক�ষ��লত ও ক�ষসখ সম��ন। ত�ই ত�=হ�র� 
�দতXদকই ঐশদ��Xর ল.ভ�দগ জ�গলতক স�লষ-লসলত-!য়-
ক�দ��X ল!¸ থ�লকয়�ও অল.রত ক�ষ ধX�দন ও ক�ষ গ�দন 
তনয়। ত�ই বহ� 8ত�ম��দখ,  ল�. পঞম�দখ,  অল.রত 
হলরন�ম জপ কদরন। ল.ষ� মহ�ধX�দন মহ�দ��দগ অল.রত 
শ�হলরর 8I�য় ল.দভ�র আদYন। আমর� জ�.,  আম�দ�র 
সমদন আর লক কথ� ! বহ�ল� প� মহ�মন জপ কদরন, প� 
স�ধন ভজদন তনয় হইয়� আদYন,  আম�দ�র ল.8�দর 
পসই ন�দম-প�দম,  পসইরপ পসই স�ধন-ভজদন ড�ল.য়� 
��ওয়� লক কর�.X নদহ ?

sb …k Bgban
ভগ.ৎ র�দজXর ঐশ��X ও ম�ধ�দ��Xর তত প�থক 

প�থক ভ�দ. উদলখ কলরয়� প�খ�ন হই!। ন�ন� ��দস 
অনIক�! এস. তত জ!Iভ�দ. প���পXম�ন থ�লকদ!ও 
.Pই দ�দখর ল.ষয় প�,  আমর� আজক�! অলধক 
স`খXকই এক বদহর �দ!। আজ ��য় স.�তই শলনদত 
প�ওয়� ��য় ক�!�,  ক�ষ,  ল�.,  দগ��,  বহ�,  ল.ষ� �ভ�লত 
স.ই এক   স.ই এক ভগ.�ন। ক�!�ও ল�লন,  ক�ষও 
লতলন। ল�.ও ল�লন,  দগ��ও লতলন ইতX�ল�। এই লখ8�P� 
ততK� পক�থ� হইদত আলস! পকহ .ল!দত প�দরন লক ? 
ইহ�র ম7দ!�দঘ�Kন কলরদত পগদ! ভগ.�দন,  সন�তনধদম� 
ও ধম���দস অল.শ�সই এই লখ8�P�-তদতর �স7লত .ল!য়� 
.�ল[দত প�র� ��য়। আমর� অল.শ�দসর 8দক র�ধ�ক�ষ, 
বহ�, ল.ষ�, ল�., �লক �ভ�লত ভগ.ৎ-ন�ম ও পগ�দ!�ক, 
ব.কÂ,  বক!�� �ভ�লত ভগ.ৎ ধ�ম সম7হ ক�ললনক 
.ল!য়� মদন কলর। ই=হ�দ�র .�সল.ক প�থক প�থক অলস´ 
আদY .�ল[দ! আর স. এক .ল!দত প�লর ন�। �ল� 
আমর� .�সল.ক .�ল[দত প�লর প� ��স�য় ভগ.ৎ ন�ম-ধ�ম 
��হ� লকY� স.ই সতX, স.ই অভ�I,  — লতগC�ত�ত শ�ক�ষ 
সতX ;  সতগদC ল.ষ� সতX,  রদজ�গদC বহ� সতX, 
তদম�গদন ল�. ও �লক �ভ�লত .�সল.কই স.ই সতX 
এ.` ই=হ�দ�র লনলদ�ষ ধ�ম ও !�!�ক�লহন�ও লনতX সতX। 
এই প�থক সত� .�ল[দ! আর সত গদCর ল.ষ�দক, 
তদম�গদCর ল�. এ.` তদম�গদCর মহ�ম�য়� ক�!�দক 
লতগC�ত�ত ক�ষ .ল!দত প�লর ন�। ত�লম র�মদক শ�ম 
.ল!দ!,  আমদক প.! .ল!দ! পক ল.শ�স কলরদ. ? 
!�দভর মদধX লনদজই মলসষ ল.ক�লতর পলর8য় হইয়� 
��ইদ.।  

আম�দ�র এই কথ�য় হয়ত .Pই রষ হইয়� 
স.�ধম� সমÓদয়র প�ণ�গC .ল!দ.ন,  পত�ম�দ�র 
পগ�=P�ম�K� অতXI প.��,  ত�ই আতমত পশষ কলর.�র 
জন এস. লমথX� জলন� কলন� কলরয়� থ�ক। লকন 
আমর� .�সল.ক পক�ন �ক�র পগ�=P�ম�র .�.ত�� ন� 
হইদ!ও ��হ� �ক�ত তত ও অন�ল� সতX,  ��হ� স.���স 
অনIক�! অভ�Iরদপ ম�ককদÂ পঘ�ষC� কলরদতদYন ও 
��হ� সমস তত���� অনIক�! �তXক ও অনভ. 
কলরদতদYন,  ত�হ� আজ আমর�ও ম�ককদÂ সহ®.�র 
.ল!.। ত�=হ�র� �ল� ��স ল.শ�স কদরন,  তদ. এস. 
ভগ.ৎততও ল.শ�স কলরদত .�ধX। নত�.� প�খ�দন 
ভগ.ৎ.�দকX ও ভ�গ.ৎ��দস ল.শ�স ন�ই,  পসখ�দন 
আমর� পর�স। আমর� পম�হ�ন জ�.,  ভগ.ৎ-তত ন� 
.�ল[দ!ও লহন��স �ল� .�সল.ক,  অভ�I-তত-রত�কর 
হয়,  �ল� শ�ভগ.�ন .�সল.ক ��দগ ��দগ অ.ত�C� হইয়� 
ত�=হ�র আততত আপলনই ন�ন� ��দস �ক�� কলরয়� 
থ�দকন,  �ল� .�সল.ক অস`খX তত���� লতক�!জ 
মহ�প�রষ,  অম�নলষক ঐ���লক.দ! ভগ.ৎক�লহন� 
জগদত ল.দঘ�লষত কলরয়� থ�দকন,  তদ. আম�র মত 
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দ 8�রজন অজদ!�দকর অজত�য় আর লনতX অভ�I 
সতXসম7হ ম�লYয়� ��ইদ. ন�।

আচ� ভ�ই !  শ�ভগ.�ন ইচ� কলরদ!ই �ল� 
লভন লভন রদপ লভন লভন অ.স�য় অনIক�! ন�ন��ক�র 
!�!�দখ!�দত ল.দভ�র থ�দকন,  ইচ� কলরয়�ই �ল� 
আপন�র লতগC�ত�ত মধ�র অ.স� ও জ�গলতক ক���X 
লন.��দহর জন সত-রজ-তদম�গদCর ন�ন� ঐশ��X ও অ.স� 
ল.ধ�ন কলরয়� থ�দকন এ.` প�থক �লক ও গদCর 
ব.ষদমXর লভতর ল�য়�ই �ল� ইচ� কলরয়� ম�নষ,  পশ, 
ক�লম, ক�K, ফ!, জ!, প�হ�P, পর�ত �ভ�লত স�লষ কলরয়� 
থ�দকন,  তদ. পত�ম�র স.  এক .ল!য়� এত ম�থ� .Xথ� 
পকন ?  ত�লম ম�নষ,  গর,  স�প,  .�ঘ,  ঘ�ত,  ল8লন �ভ�লত 
স. এক .ল!দত 8�ও .! লকন আমর� .ল!, ইহ�র� স�ল 
সগC ভ�দ.ও প�মন, �দতXক সম7C� প�থক, মহ��!দয়র 
লনগ�C অ.স�দত স7ক .�জ�নরদপ একত লমল!ত অ.স�য়ও 
পসইরপ প�থকই থ�দক। পস স7ক অ.স�দতও পকহই লনজ 
লনজ �ক�লত ও ধম� ল.নম�ত পলরতX�গ কদর ন�।

স�ললও প�মন প�থক, ম7দ!ও পতমন প�থক। প�ন� 
স�লষ ল.ক�দ�র সময় �দতXদকই আ.�র প�থক প�থক পসই 
.�জধম� ও �ক�লত !ইয়� লনজ লনজ সরপ অনস�দর, 
ম�নষ, গর, জ!, স!, .�ক, !ত� �ভ�লত রদপ স�লষ হয়। 
ত�লম পস�জ� কথ�য় .ল!দত প�র,   — ""স.�প��দথ� �খন 
ভগ.ৎ �লক ল.র�জ কদরন,  তখন স.ই এক। '' লকন 
গ�দয়র পজ�দর স. এক .ল!য়�, সনপ�দনর সময় লপত�র 
.�ক ক�মP�ইদ! দধ প�ইদ. ন�,  আদমর �রক�র হইদ! 
স�দপর ক�দY পগদ! আর ক!�ইদ. ন� ; সনপ�দনর জন 
ম�দয়র ক�দYই ��ইদত হইদ.,  আদমর �রক�র হইদ! 
আমত!�ই ��ইদত হইদ.।

ম�ত�ভ�দ. উপ�সন� কলরদত ��ইয়� ল�. .� বহ� 
.� ল.ষ�দক ম� ম� .ল!য়� ড�লকদ! 8ল!দ. ন� ;  ম�দয়র 
পক�দ! ��ইদত হইদ! লtক পYদ!লK হইয়� ম�দয়র পক�! 
!কX কলরয়�ই Y�লKদত হইদ.। ল�. পরম ব.ষ., 
স.�তX�গ�। ত�মলসক ভ�. !ইয়� ম�X ম�`দস ত�=হ�র 
উপ�সন� কলরদত পগদ! লক লতলন সনষ হইদ.ন ? 
শ�র�ধ�ক�ষ ঐশ��X ও লতগদCর অত�ত, অতএ. ঐশদ��Xর 
গন থ�লকদত ক�লমন�-ক�ঞদন ল.নম�ত আসলক থ�লকদত 
অ��ক�ত প�দমর প�দ� পকহ লক �দ.� কলরদত 
প�লরদ.ন?  পস প�দমর ক�ঙ�! বদজর র�খ�দ!র ক�দY 
ত�লম ঐশ��X-��থ�ন� কলরদ! লক পত�ম�র .�সন� প7C� 
হইদ.? ম�ধ�দ��Xর প�দ� লক ঐশ��X লমদ! ?

ত�ই .ল! পকহ ক�!�, ক�ষ, ল�., দগ�� স. এক 
.ল!য়� মনগP� লখ8�P� প�ক�ইদত ��ইও ন�। ��হ�রই 
উপ�সন� কলরদ.,  ত�=হ�র ভ�.,  ত�=হ�র অ.স�,  ত�=হ�রই 
পষ�! আন� তদতর লভতর ল�য়� ভলক �Cত হ�দয় 
অগসর হও, সফ! ক�ম হইদ.। আজ ক�! এক বদহর 
�দ!,  স.ই এক ভগ.�ন,  লসদ�I কলরয়�,  অদনক সদ! 

একই মলনদর ক�!� ও ক�ষম7লত� স�পন কলরয়�দYন। হ�য়! 
ইহ�ই পত� অধদম�র প7C� অভ�Xত�ন। নত�.� প�খ�দন Y�গ 
মলহদষর .ল!��ন,  উপ�সন�সদ! ম�Xপ�ন এ.` পঞ "ম' 
ক�র গP�গলP খ�ন, পসই তদম�গদCর ত�মলসক অলভনদয়র 
ক�দY লতগC�ত�ত শ�ল.গদহর প7জ�!! ��=হ�র প� ভ�. পসই 
ভ�. অনস�দর �ল� উপ�সন� ন� কর� পগ!, তদ. পস প7জ� 
অদপক� �7দর থ�ক�ই প7C� মঙ!। প�tক,  ত�লম লনর�লমষ 
পভ�জ�, পত�ম�দক লনমনC কলরয়� পত�ম�র সর�দখ, পত�ম�র 
রল8 ল.রদ খ��X-প�ন�য় ও .X.হ�রগল! উপলসত কলরদত 
��ওয়� অদপক� পত�ম�দক লনমনC ন� কর�ই পশয় নয় লক? 
ওরপ .X.হ�দর লক ত�লম কখনও সনষ হইদত প�র?

মদন র�লখও   পস.� ও প7জ� পসইরপ আত.ৎ। 
��হ�র প� ভ�.লK রল8 ল.রদ এ.` ��হ�র ��হ�দত অত�ল¸, 
পস ভ�.লK !ইয়� প�.ই হউক,  আর ম�ন.ই হউক, 
ক�হ�রও ত�ল¸ সম��দন অগসর হইও ন�। উহ�দত 
প7দCXর পলর.দর� প�প,  ধদম�র পলর.দর� অধদম�র প.�[�ই 
ঘ�দP কলরদত হয়। 

আর এককথ� ঐ প� ম�ত�ভক ম�দয়র মলনদরর 
সম�খ� ��=P�ইয়� ম�-ম� �দব ল�গI ম�খলরত কলরয়� পশ 
হতX�য় উ�Xত হইয়�দY,  আলম করপ�দK লজজ�স� কলরদত 
8�ই, ম� লক পত�ম�র এক�র ন� ল.শ বহ�দণর ? ভ�ই ত�লম 
ম�দখ ম�-ম� কলরয়� ফ�=ক� আওয়�জ কলরদতY, লকন ম�দক 
�ল� আজ .�সল.কই ম� .ল!য়� ল8লনদত .� .�ল[দত, তদ. 
আর ম�দয়র ক�দY,  ম�দয়র সI�ন .ল! ল�দত উ�Xত 
হইদত ন�। হ�য়,  প�ল�ন আম�দ�র ম�ত�জ�ন হইদ., 
প�ল�ন আমর� ম�দক ল8লনদত প�লর., পসল�ন ম�দয়র 8রC 
তদ! ��=P�ইয়� বহ�দণর ��.ত�য় জ�.দক �তXকভ�দ. 
ম�দয়র সI�ন .ল!য়�   সদহ��র ভ�ই ভলগন� .ল!য়� আ�র 
কলরদত প�লর.। ম� প�,  পত�ম�র আম�র এক�র নদহন, 
ইলন প� জগন�ত�। হ�য় !  ম�দক ভ�ল!য়�ই আজ ম�দয়র 
সম�খ� এই ভ�ত�হতX� কলরয়� ম�দয়র ��দC .Xথ� ল�দতলY।

আজ পক�থ�য় .�  ভ�.,  পক�থ�য় .� ভলক ; 
পক�থ�য় .� ধম�,  আর পক�থ�য় .� ধ�লম�ক। স.ই পম�দহর 
অনক�দর ড�ল.য়� হজ�দগ মর রলহয়�লY। লকন .�সল.ক �ল� 
ভগ.�নদক ল.শ�সই কলরদত হয়,  তদ. ত�=হ�র স.ই 
ল.শ�স কলরয়� পসই ভ�দ.র অনকদ! ত�=হ�দত মন-��C 
সমপ�C কলরদত হইদ.। নত�.� ম�দখ .ল!.  ম�  আর 
ক�দজর প.!�য় আম�র লভতর সI�নভ�. এক লত!ও 
ন�ই। ভ�ই,  শধ� এইরপ ফ�=ক� আওয়�দজ ক!�ইদ. ন�। 
সক!দক ভ�দ.র ঘদর ঢ�লকদত হইদ.। ভ�দ.র ঘদর ন� 
ঢ�লকদ!, ভ�..ময় জ�নদনত ল.ক�� ন� হওয়� প��XI ভ�I 
ধ�রC� ঘ�ল8দ. ন�। সল.স�C� ��Iদরর মদধX ��=P�ইদ! 
স�7র.র�� ন�ল!ম� 8ক.�! পরখ� পকমন একলK মদন�ম� 
��শ প�খ�ইয়� ম�গ কলরয়� থ�দক। ���ক কদম অগসর 
হও,  এদক.�দর স�ম�দI ��ও,  লভতদর ঢ�লকয়� পP, 
প�লখদ., 8ক.�! পরখ� এখন .�ক, !ত�, পশ, পক�, ঘর, 
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.�P� �ভ�লতদত প��X.লসত হইয়�দY। পস সর! সন�! 
পরখ�লKর এখন কত স�তনX,  কত ব.ষমX। এখন 
�দতXদকরই সরপ 8দক ভ�লসদতদY,  এখন আর 
�7র���দনর পস 8ক.�! পরখ�লK ন�ই। ত�ই .ল!   এলগদয় 
��ও,  ভ�দ.র ঘদর ঢ�লকয়� পP,  সরপ ���ন কলরয়� 
ল.দম�লহত হইদ.। শ�ল.গহ-সম7দহর �দতXদকর স�তদনX 
ন�ন�রদস ড�ল.য়� ��ইদ.। আর ক�!�,  ক�ষ,  বহ�,  ল.ষ� 
এক .ল!দত প�লরদ.  ন�। সরদপ পপr=লYদ! ভগ.ৎ ম�ধ���X 
ও ঐশ��X দইলK অ.স�ই �তXক�ভ7ত হইদ. তখন 
ম�ধ���Xময় শ�ক�ষদক, ল.ভ7লতময় ভগ.�ন এ.` ল.ভ7লতময় 
ল�. ক�!�দক ম�ধ���Xময় শ�হলর .ল!দত আপলন ল�হলরয়� 
উলtদ.। তখন লতগC�ত�ত লনতX অ��ক�ত, পগ�প�ক�ষদক, 
গCময় স�লষ-লসলত-!য় ক�র� ভগ.�ন ভগ.ত� .ল!দত 
হৎকম হইদ.।

ত�ই .ল! ভ�ই, �ল� ভগ.�ন ল.শ�সই কর, তদ. 
ত�=হ�র লভন লভন স. অ.স�ই ল.শ�স কর। ন� .�ল[য়�, ন� 
জ�লনয়�,  স. এক .ল!য়� পগ�দ! হলরদ.�! ল�ও ন�। 
পত�ম�র ক�দ .�লদদত ��হ� .�ল[দত প�র, লতলন শধ� ত�হ�ই, 
আর পত�ম�র অলভম�দনর জ�ন পরম�C� প�খ�দন �দ.� 
কলরদত প�দর ন�,  পসখ�দন লতলন লকY�ই নদহন,  এই অন 
ল.শ�স পপ�ষC কলরয়� অনক�দর লঢ! লনদকপ পলরদত 
��ইও ন�। ল.শ�স কর লতগCত�ত প�মময় শ�র�ধ�ক�ষ 
লনতXকম�র-কম�র�রদপ প�মময় বজ.�!�সহ লনতX 
প�মসধ�রদপ ল.দভ�র হইয়� আদYন এ.` গCময় ভগ.�ন 
ও ভগ.ত�গন স স গC ও ঐশদ��X ক�ষ ইচ�য় 
মহ�ল.দশর স�লষ-লসলত-!য় ক���X সমন কলরদতদYন। এই 
লনতXসদতX ��ঢ় ল.শ�স কলরয়� ভগ.ৎ-তদত ড�ল.য়� ��ও, 
�দতXক শ�ল.গদহর ভ�. ও রদসর অনকদ! ভ�দ.র তরঙ 
ত�ল!য়� স�ধন�র পদথ 8ল!য়� ��ও,  অল8দর .�সন� প7C� 
হইদ.। নত�.� আর গতXIর ন�ই। এদক অরল8 ও পপদKর 
প�P�,  ত�হ�দত লখ8�লP!!  হলর হলর!!  �ম ও �ম�!য় প� 
অলত লনকদK।

ভ�ত�গC !  লফর আর ওল�দক অগসর হইও ন�, 
 — আম�র কথ� ল.শ�স কলরদত .ল! ন�,  ভগ.ৎ-.�কX ও 

ভ�গ.ৎ ��স ল.শ�স কর স. পগ�! লমলKয়� ��ইদ. 
ভগ.ৎতদত ল.দম�লহত হইদ.   ক�!� ও ক�দষর ল.লভন 
সরপ �তXক কলরয়� ধন হইদ.।

আর এক কথ�,  — সম�K সয়` পক�ন স�ম�দজXর 
.X�প�দর ল!¸ ন� থ�লকদ!ও প�মন,  সম�K .ল!দত 
একম�ত ত�=হ�দকই .�[�য়,  পসইরপ পগ�দ!�কল.হ�র� 
প�মময় শ�হলর প�লথ�. ��সন ও প�!ন �ভ�লত ঐশদ��Xর 
পখ!�য় ল!¸ ন� থ�লকদ!ও ভগ.�ন .ল!দত একম�ত 
ত�=দকই .�[�য়। পসইজন এ প��XI শ�ক�ষদক ভগ.�ন 
�দব অলভলহত কলরয়�লY। লকন ‘ভগ’ �দবর অথ� 
ষহPশ��X। অতএ. .�সল.ক ভগ.�ন ল.ভ7লত ও ষহPশ��X 
সমন 8ত�ভ��জ ন�র�য়C। ভকগC ! লনজগদC আম�র এই 
অপর�ধ ম�জ�ন� কলরদ.ন। পকনন�, —

��হ�দত ঐশদ��Xর প!�ম�ত ন�ই,  ল.ভ7লত .� 
�লকর ল.নম�ত ল.ভ�লষক� ন�ই, ��হ�দত লনতX ম�ধ���Xময় 
প�ম-রসপ7C�,  ল�লন লনতX মধ�র প�মরদস ল.হ!,  ত�=হ�দক 
এ প��XI ভগ.�ন �দব অলভলহত কলরয়� .�সল.ক মহ� 
অপর�ধ কলরয়�লY। তজন ভক.�দনর 8রদC পলPয়� 
কম� লভক� কলর। এ প��XI ভগ.�ন ও কম� ল.ভ�দগর 
আদ!�8ন� কলরদত ��ইয়� .�ধX হইয়� ঐরপ অস`�ত 
.�কX �দয়�গ কর� হইয়�দY। এখন হইদত আমর� প�� 
Y�লPয়� শধ� ম�ধ�দ��Xর দইলK কথ� আদ!�8ন� কলর.।

প7দ.�ই .ল!য়�লY,  প�লথ.�র জ�দ.র প�লথ�.ভ�. 
অ.!মন লভন আর পস অপ�লথ�. প�দ�র কথ�   পস 
অ��ক�ত র�ধ�ক�ষ প�ম গ�থ� অনভ. ও আদ!�8ন� 
অসম.। ত�ই ক�ম ক�মন�র ��স আলম প�লথ�. ভ�দ.র 
লভতর ল�য়�ই পসই প�.দ!�ভ প�ম!�!�র একK� স�ম�ন 
আভ�স ল�দত প8ষ� কলর., ভকগC কম� কলরদ.ন।

মহ�উদ�রC শ�শ��ভ� জগদন�সনর ল!লখয়�দYন   
 শ�ক�ষ Yয় .ৎসর .য়দস র�স!�!� কদরন ;  শ�র�ধ�র 
.য়স তখন প�=8 .ৎসর স�ত ম�স। পদয়�ধর,  কK�ক, 
উপস �ভ�লত ��ক�ত জ�দ.র কলন� ম�ত।  আহ� !  মলর 
মলর !!  লক ��C�র�ম পল.তভ�. !  প�=8 Yয় .ৎসর .য়স 
দইলK কম�র-কম�র�র পল.ত ভ�!.�স� জ�.-জগদতও পত� 
লনষ!ঙ ও লনতXশদরদপ ��পXম�ন।

প�tক মহ��য় প�লথ.�র দইলK প�=8 Yয় .ৎসর 
.য়স .�!ক .�ল!ক�র লনম�!-লনষ�ম ভ�!.�স�,  এক.�র 
সর!ত�র 8দক 8�লহয়� প�খ�ন   ঐ প�খ�ন সর!ত� ও 
পল.তত� ম�খ� দলK অফ�রI পস�ন�র কম! পকমন ��লত- 
সদর�.দর পহল!য়� দল!য়�,  জগৎ ভ�ল!য়�,  আপন�র ভ�দ. 
আপলন ল.দভ�র। ভ�!.�স�র অলময় লসঞদন,  উভদয় 
আতব�স�ত,  উভদয় তনয়,  উভদয় উভদয়র জন স.��� 
প�গ! !  ম�হ7র� পকহ ক�হ�দক ন� প�লখদ! জগৎ অনক�র 
প�দখ   কত ক�=দ�   কত ভ�দ.   Y�লKয়� ��ই.�র কত 
সদ��গ তল�স কদর। অত�¸ অনর�দগ পক প�ন লক ভ�দ. 
ল.দভ�র হইয়� থ�দক। উভদয় উভদয়র জন ফ�! ত�ল!য়� 
ম�!� গ�=দথ,  উভদয় উভদয়র জন খ�.�র লজলনস আ=8দ! 
.�=লধয়� র�দখ,  একলতত হইদ! আর আনদনর অ.লধ 
থ�দক ন�। আহ� !  কত সখ,  কত ��লI,  কত গ!�গল! 
পক�!�কল!!!  কখনও উভয় উভদয়র ম�খ 8�লহয়� জগৎ 
ভ�ল!য়�   আপন� ভ�ল!য়� পক�ন অন�স�ল�তপ7.� সখ-স�গদর 
ড�ল.য়� ��য়। কখনও পYদ!লKদক জ�ম�ই স�জ�ইয়� 
পমদয়লK প.r স�দজ। আ.�র কখনও পমদয়লKদক জ�ম�ই 
স�জ�ইয়� পYদ!লK প.r স�লজয়� পকমন স�দধর প�দমর 
পখ!� পখদ!। প�লথ.�র দইলK .�!ক .�ল!ক� �ল� এইরপ 
অত�¸ ভ�!.�স� অল.রত 8�=�-8দক�দরর মত ল.দভ�র 
হইয়� থ�লকদত প�দর,   — প�দমর আল!ঙদন পস�হ�দগর 
8মদন,  .�দক .�ক র�লখয়� প8�দখ প8�খ 8�লহয়�,  ম�দখ ম�খ 
ল�য়�, .�হদত .�হদত জP�ইয়� সখ-সদপ আতহ�র� হইয়� 
থ�লকদত প�দর, অথ8 ইহ�দ�র লতস�ম�ন�য় ক�ম-ক�মন�র 
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প!�ম�ত �ল� আলসদত ন� প�দর,  — এ.` ক�ম�ক প�ত-
লপ��8 প��XI �ল� এই পল.ত লম!দন এই ভ�!.�স�র 
আল!ঙদন অপল.তত�র Y�য়� স�� কর�ইদত ন� প�দর, 
তদ. প�=8-Yয় .ৎসর .য়স লনতX কম�র-কম�র� 
শ�র�ধ�ক�দষর অ��ক�ত প�দমর পখ!�য় কK�ক কর�ইদত 
প�দর ক�র স�ধX ?  প�লথ.�র দলK .�!ক-.�ল!ক�দত �ল� 
লনষ�ম ভ�!.�স� সম. হয়,  তদ. অপ�লথ�. র�ধ�ক�ষ 
প�ম লক লনষ�ম লনষ!ঙ অসম. ?

�ল� জগদত এমন ক�প���¸ও পকহ থ�দকন, প� 
এই কম�র-কম�র�র পল.ত লম!দন ও অপল.তত� প�লখদত 
প�ন, তদ. ত�=হ�র 8দক আর ল.শ বহ�দণ পল.ত .ল!য়� 
লকY� ন�ই। প�দপর 8দক স.ই প�প। .�!ক-.�ল!ক� .� 
কম�র-কম�র�দত প�প। 8�=দ�র আদ!�দক, ম!য় লহদল�দ! 
প�প। ফ�দ!র হ�লসদত,  পক�লক! সঙ�দত প�প !  সঙ�ত-
তরদঙ,  প�দমর �সদঙ প�প। শধ� প�প,  স.�ত প�প। 
ত�হ�র প�দপর খ�দ� পস ড�ল.য়� মরক,  পত�মর� পকহ 
পল.তত�র 8ক� !ইয়� পসল�দক লফলরয়� 8�লহও ন�।

আর ��=হ�র� কম�র-কম�র�র পল.ত ভ�!.�স�র 
লম!দন শদ পল.তত�র ��C ম�দত�য়�র� ম�ধ���X অনভ. 
কলরদত প�দরন,  ত�=হ�র� পসই সর! পক�ম! পল.ত 
অনভদ.র 8দক,  কম�র কম�র� শ�র�ধ�ক�দষর প�ম!�!� 
8�লহয়� প�লখদ.ন  পগ�!দকর লনতX গ¸ প�ম-ম�ধ�র� 
অনভ. কলরয়� !ইদ.ন। প�লথ.�র .�!ক-.�ল!ক�দত �ল� 
এরপ লনষ�ম ভ�!.�স�র পখ!� সম. হইদত প�দর, তদ. 
লনতX-কম�র-কম�র� শ�র�ধ�ক�দষর অ��ক�ত অপ�লথ�. 
প�ম-সধ� প� লনতXশদ ত�হ�দত আর সদনহ লক ?

এই লনতXশদ প�ম-ম�ধ���X অনভ. কলর.�র 
লনলমর প7দ.� মধ�র রদসর উদ�পন প�ওয়� হইয়�দY এ.` 
ম�ধ�র ক�Iভ�.লK প�লথ�. ��ষ�I দ�র� ল.��রদপ .�[�ইদত 
��ইয়� Î পলত-পত�র ভ�দ.র লভতর ল�য়�ই প�খ�ন 
হইয়�দY। লকন প�লথ�. পলত-পত�র ভ�দ. ক�ম-.�সন� 
পলরপ7C� থ�ক�দত,  ত�হ� হইদত ��ক�ত প�ম-ম�ধ���X 
উপ!লì কলর.�র উপ�য় ন�ই। পকন ন�,  ��.ক-��.ত�র 
ভ�!.�স� �তই পল.ত,  �তই লন�স�থ� হউক ন� পকন 
উহ�র অভXIদর ড�ল.য়� প�খ,  ভ�লর ভ�লর [�লর [�লর ক�ম-
ক!� আত-সদখর আ.রদC আ.�ত। ত�ই এ.�র �ক�ত 
প�ম ম�ধ���X অনভ. কলরদত হইদ!,  আরও একK� 
আগ�ইয়� ��ইদত হইদ. Î এদক.�দর ক�দমর র�জX 
হইদত .�লহদর আলসদত হইদ.। এ.�র কম�র-কম�র�র 
পল.ত লনম�! ভ�দ.র লভতর ল�দয় মধ�র ভ�. 8�লহয়� 
প�লখদত হইদ. Î ক�Iভ�দ.র ম�ধ�দ��X ড�ল.য়� ��ইদত 
হইদ.। ঐ প�খ�ন ক�দষর লনম .য়স� ল.দন�ল�ন� ত�হ�র 
Yয় .ৎসর .য়স র�খ�! ভ�ইলKদক কত ভ�!.�দস। ঐ প� 
ল�.�লনল� কত আ�র, কত �ত, কত পস�হ�গ, কত প¨হ 
মমত�দত ল.দভ�র। লনদজ ন� খ�ইয়�,  লনদজ ন� শইয়� 
উভদয় উভয়দক !ইয়� .Xস। আহ� মলর মলর ! দ লK  ভ�ই 
প.�ন, কত সখ�, .�দক-.�দক ম�দখ-ম�দখ গ!�গল! জP�ইয়� 

প�ন সখসদপ ঘ�লময়� পলPয়�দY। ঘ�ম�ও ! �তল�ন, ক�দমর 
প�দ� প� ন� প�ও ততল�ন পল.তত�র স�য়দর ভ�ই প.�ন 
দ লK সগ��য় প�.ল�শর মত লনলর�ক�র মদন পস�হ�দগর 
আল!ঙদন .�দক .�ক র�লখয়� ঘ�ম�ও!! আহ� ! পল.ত কম�র 
কম�র� ভ�ত� ভলগন�দত এলক অ��ক�ত প�ম-রস�স��ন ! 
লক পল.ত লম!ন !  লক পস�হ�দগর 8�মন !  লক ভ�!.�স�র 
আল!ঙন !   — লক প¨দহর সদম�ধন !  লক ��C ম�ত�দন� 
��লত সম�ষC। মলর মলর ! এই লনষ�ম ভ�., এই পল.ত 
ম�ধ���X,  এই অপ�লথ�. রসই র�ধ�ক�ষ প�ম-পদয়�লধদত 
�দ.দ�র ক�দ �C�!�। এই কম�র কম�র�র লনষ�ম ভ�., 
লনষ�ম ভ�!.�স� এ.` পল.ত ম�ধ�দ��Xই মধ�র রদসর ��C 
�লতষ� কলরদত হইদ.। এই মধ�র রদসর ক�দধ�র�দত 
আপন�দক ভ�স�ইয়� প�ও,  র�ধ�ক�দষর প�ম ম�ধ�দ��Xর 
অনI-স�গদর পপr=লYদত প�লরদ.। এই সদহ��র সদহ��র�র 
ভ�!.�স�দত 8�মন আদY,  আল!ঙন আদY,  লনকঞ লম!ন 
আদY,  ল.রহ কনন আদY,  প7C� আত-ল.সজ�ন আদY, 
প�দয় ধর� আদY .�দক কর� আদY, মধ�র রদসর স. আদY, 
প�ম ম�ধ�দ��Xর প7C� পল.তত� আদY, প7C� লনষ�মত� আদY, 
ন�ই পক.! পলত-পত�র স�ক�র ইলনয় !�!স�। পসই 
জন শ�শ��ভ� জগদন� .ল!য়�দYন-

raDakáx— seHadr seHadra
.�সল.ক র�ধ�ক�ষ প�ম!�!� ও প�ম ম�ধ���X 

কম�র কম�র� সদহ��র সদহ��র�র ল.8�দর .লজ�ত লনম�! 
ভ�!.�স� ম�ত। এখ�দন ��.ক ��.ত�র ভ�. ন�ই অথ8 
স. আদY। সমস ভ�দ.র অভ�.। আ.�র সমস ভ�দ.র 
একত সলর!ন। এই ভ�দ.র ন�ম মধ�র ক�I�ভ�.। এই 
কম�র কম�র� সদহ��র সদহ��র�র পল.তভ�. !ইয়� 
প�tক মহ��য় র�ধ�ক�ষ-প�ম!�!� অনভদ.র 8দক 
8�লহয়� প�খ�ন। আর আপন�দক শধ� অনভদ.র 8দকই .� 
8�লহদত হইদ. পকন?  জ�.দক ধর� ল�.�র জন 
শ�র�ধ�ক�ষ বদজ   প� �কK!�!� কলরয়�দYন পসইল�দক 
সর!��দC ��লষপ�ত করন জ�.ন ধন হইদ.।

লকন হ�য় !  ��=হ�র� ��.ক ��.ত�র সক�ম ভ�. 
!ইয়� কম�র-কম�র� শ�র�ধ�ক�দষর !�!� .�ল[দত ��ন, .� 
উক প�মরস�স��ন কলরদত 8�ন,  ত�হ�র� অম�ত প�ন 
কলরদত ��ইয়� ত�ব ল.দষর ��তন�য় Yট ফট  কলরয়� 
মদরন। লনম�!,  লনষ�ম,  শ�র�ধ�ক�দষর অ��ক�ত, 
অপ�লথ�.,  প�ম-ম�ধ�লরম�দত মন ��C ��ত! কলতদত 
��ইয়� ক�মময় জ�!�ময় ল8ত�র ��.�লÄ�হদন জল!য়� 
প�লPয়� প�ত লপ��দ8র ত�ব ত�ণদ. হ�হ�ক�র কলরয়� 
Y�লKয়� প.P�ন।

হ�য় হ�য় আজ আম�র মত কত ক�ম�ক জ�. 
লনতX-লকদ��র-লকদ��র�র অ��ক�ত প�দম,  ��.ক-��.ত�র 
পদয়�ধর,  কK�ক,  উপস ম�ন ইতX�ল� আপন�দ�র 
বপ��ল8ক ��ক�তভ�. আদর�প কলরয়� পনP�-পনলPর �! 
স�লষদত নরদক ড�ল.য়� হ�হ�ক�র কলরদতদY।

___     ___     ___
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 প�ম প��গ 

        বজ!�!�

         র�ধ�ক�ষ জ�.লহদত করC�য় ভ�লস,
         পগ�দ!�দকর প�ম !�!� ভ7দ!�দক �ক�ল�,
         জগৎ কলরদত ধন ;  — সখ�-সখ� সদন,
         অ.ত�C� হইদ!ন প�ম-�কKদন।
         র�ধ�-প�দম র�স-রদস ড�ল.! অ.ন�,
         দ�পদরদত বজ-!�!� প�মরস-খলন।

__

প�দমর  �কK   !�!�

AbtarN
প�মময় শ�ক�ষ,  শ�র�ধ� ও সখ�সখ� !ইয়� 

পগ�দ!�কধ�দম লনতX প�ম!�!�য় ল.দভ�র। এই অ��ক�ত 
প�দমর গ¸ !�!�রস আস��দন, ভগ.�ন বহ�, ল.ষ� ও ল�দ.র 
প��XI অলধক�র ন�ই। ইহ�র� আপন আপন গদC ঐশ��X, 
লতগC�তক জগদতরই স�লষ-লসলত-!য় ক�দ��X লন��ক।

হ�য় !  ম�ন. সত-রজ-তদম�গদCর অধ�ন হইয়�, 
অল.রত ন�ন� কদম� ও কম�ফদ! প�লথ�. পর�গ-প��ক-দ�খ-
��লরদX পভ�গ কলরদতদY। কম� অনI,    — কম�ফ! অনI! 
পভ�গও অনI ! জ�দ.র এই অনI দ�খ প�লখয়�, অনI জ�!�ময় 
হ�হ�ক�র প�লখয়� প�মমদয়র প�ম-প�র�.�র উথল!য়� উলt! ! 
জ�দ.র দ�দখ ��C ক�=ল�য়� উলt!   আর লসর থ�লকদত প�লরদ!ন 
ন�। এ.�র জ�.দক এদক.�দর প�.দ!�ভ, পগ�!দকর প�ম!�!�র 
অলধক�র,  ল�দত হইদ.। জ�. এ.�র লনতXধ�দম,  লনতXদ�দহ 
শ�র�ধ�ক�দষর লনতX প�দমর পখ!�য় ও প�দমর পস.�র 
অলধক�র� হইয়� অনI সখ��লIদত ল.দভ�র হইদ.।

ধন ম�ন. !  আজ পত�ম�র লনকK প�দ.র প�.´ 
অমদরর অমর´ ত�চ !  বহ�ল� প�.গদCর ��হ�দত অলধক�র 
ন�ই,  পসই অমর.�লíত র�ধ�ক�ষ-প�ম�ম�ত প�দন ন�ম�ম�ত 
গ�দন ��গ!রপ ধX�দন ধন হইয়� ��ইদ.।

শ�ক�ষ জ�দ.র দ�খ পম�8দনর জন পগ�দ!�দকর গ¸ 
প�ম!�!� আজ জগদত �কলKত কলরদ.ন। লকরদপ ল.ষয় 
পলরজন জ�লত-ক!-ম�ন সর�স পলরতX�গ কলরয়� ��দCর সহজ 
সর! অনর�দগ স. হ�য়K�ক স. মনK�ক স. আপন�K�ক 
শ�ক�দষ অপ�ন কলরয়� ত�=হ�দক আপন�র কলরয়� !ইদত হয় 
আপন�র পস�হ�গ ভর� প�দমর .�দক ত�ল!য়� মধ�র আল!ঙদন ল8র 
সখসদপ ল.দভ�র হইয়� থ�লকদত হয় শ�ক�ষ শ�র�ধ� ও 
সখ�সখ�গC !ইয়� পসই অ��ক�ত লনষ�ম প�দমর আ��� 
জগৎদক প�খ�ইদ.ন। জগৎ.�স� আজ পগ�প-পগ�প�র ক�ষ��লত 
ও ক�ষ�নর�গ নয়ন ভলরয়�   ��C ভলরয়� প�লখদ.,  ল�লখদ., 
হ�দয় অলঙত কলরয়� !ইদ.;   — পসই ভ�.-র�গ-রস-প�দম 
আপন�দক প7C�রদপ গলtত কলরদ.। প� প�ম!�!� অনIক�! শধ� 
পগ�!দকই পগ�পদন অলভন�ত হইত আজ ত�হ� জ�.ল�ক�র জন 
জগদত �কলKত হইদ.। শ�ক�ষ আজ স�দধর পগ�দ!�ক-ধ�ম 
তX�গ কলরয়� আপন�র প�দমর সখ�-সলখল�গদক !ইয়� 

মত�Xদ!�দক অ.ত�C� হইয়� পগ�প�র আ�দ�� জ�.দক ক�ষ��ল¸র 
উপ�য় প�খ�ইয়� ল�খ�ইয়� .�[�ইয়� ল�দ.ন। আপলন আপন�দক 
ধলরয়� জ�দ.র .�দক ত�ল!য়� ল�য়� ত�হ�দ�র অনI দ�খ-
��.�ল��গ  হ�য়দক ল8র স��ত! কলরদ.ন।

আজ ��Cক�ষ জগজ�দ.র সলহত মধ�র রদসর 
অদচদX .নদন আ.দ হইদ.ন। জ�দ.র সলহত আজ এক 
অ��ক�ত প�দমর সমন প�ত�ইদ.ন। জগৎ হইদত পগ�দ!�কধ�ম 
প��XI আজ এক সর! সনর প�দমর সধ�ময় পসত� লনলম�ত 
হইদ.। জগজ�. অনIক�! এই পগ�প�ল�দগর প��নসরC 
কলরয়� ঐ সহজ পদথ অন�য়�দস পগ�দ!�কধ�দম পপr=লYদ.। আজ 
জ�দ.র পগ�দ!�ক  ��ল¸ !  — প�ম��ল¸  !  — ক�ষ��ল¸  !!   আজ 
জ�. পগ�প�ভ�. ও ক�ষ পলত !�ভ কলরয়� র�ধ�সহ8র�রদপ 
লনতX মধ�র .নদন ��গ! পস.�য় প�ম�নদন ধন হইদ.। আর ন� 
Î  আর ল.!ম 8দ! ন�। জ�. .Pই আক! ��দC হ�হ�ক�র 
কলরদতদY,  — প�ত লপ��দ8র আ8রদC ভ7দ!�ক এদক.�দর নরক 
অলভনয় কলরদত .লসয়�দY। ত�ই আজ শ�ক�ষ প��গম�য়�র 
�ভ�দ. ম�য়�র প��দক ম�য়�ত�ত কলরদ!ন   বজধ�ম 
পগ�!কধ�ম হই!   পগ�দ!�ক.�স� বজ.�স� হই!  শ�র�ধ�ক�ষ 
সখ�সখ� !ইয়� মধ�র!�!� �8�দর ভ7দ!�দক অ.ত�C� হইদ!ন।

জয় র�ধ�ক�ষ ! জয় র�ধ�দ�ম !! জয় জগদন� !! আজ 
.�ন�.ন আনন-ক�নন !  প�ম-প�লরজ�ত ভর� সরলভ-ননন!! 
বজধ�ম   �কK পগ�দ!�কধ�ম !  বজ.�স�   ম7লর�ম�ন প�ম-
�®.C। আজ .�ন�.দন পগ�দ!�দকর লনতX প�ম�নন উYল!য়� 
পলPদতদY ! স.�ত প�লমক   স.�ত প�ম   স.�ত প�ম�নন   স.�ত 
প�দমর Yল. Î  স.�ত ঊষ� র�গরলঞত প�দমর রল. !  স.�ত 
স�ভ�ত !  পক�থ�ও প�লথ�. ল.ষ�দ�র প!�ম�ত ন�ই   আজ 
নন�!য়   আনন�!য় !  .�ষভ�নপ�র   আনদন ভরপ�র !  আহ� ! 
মলর মলর এলক সপ !  আজ লক সতX সতXই পগ�দ!�ক-ল.হ�র� 
শ�র�ধ�ক�ষ আপন�র প�ম সহ8র সহ8র� !ইয়� জ�.দক ধন 
কলরদত,  প�দমর আ��� প�খ�ইদত বজধ�দম অ.ত�C� 
হইয়�দYন!!  ধন জগৎ !  ধন জগৎ.�স� !  আজ ��C ভলরয়� 
শ�হলরর প�দমর !�!� ও প�দমর পখ!� প�লখয়� !ও,  ঐ র�গ 
ভ�.,  আ��� কলরয়� প�ম-স�গদরর অম�তময় প�.দন ড�ল.য়� 
��ও!  আপলন পগ�প� হইয়� পগ�প�.লভদক হ�য়-লনকদঞ 
.স�ইয়� প�ম-প�ষ�ঞল! ��দন ধন হও।

স�ধ�রC লহস�দ. শ�ক�দষর !�!�স!   বজধ�ম, মথ�র� 
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ও দ�রক�। লকন .�সল.ক পদক বজধ�মই পগ�দ!�কল.হ�র� 
শ�হলরর !�!�স!�। বদজ পগ�দ!�দকর ম�ধ���Xময় লদভ�জ-ম�র�র�, 
মথ�র� ও দ�রক�দত   ব.কদÂর ন�র�য়C ঐশ��Xময় �ঙ-8ক-
গ��-পদধ�র�। বদজ প�দমর পখ!�,   — মথ�র� ও দ�রক�দত 
ঐশদ��Xর-!�!�। প�মন বজধ�ম পগ�দ!�দকর �লতচ�য়�, পতমন 
মথ�র� ও দ�রক� ব.কদÂর �কK ক�য়�। প�মন বজধ�দম 
পগ�দ!�দকর পলরকর,  প�দমর আ��� প�খ�ইদত আলসদ!ন, 
পতমন মথ�র� ও দ�রক�দত ব.কদÂর পলরজন ঐশদ��Xর !�!� 
�কKদন ধম�র�জX স`স�পদন   দদষর �মদন ও ল�দষর প�!দন 
অ.ত�C� হইদ!ন। এখ�দন শ�ক�ষ স�ধ�রদCর 8দক ষহPশ��Xপ7C� 
ভগ.�ন হইদ!ও .�সল.ক লতলন সম7C� লনল!�¸ থ�লকয়� 
ব.কÂল.হ�র� ল.ষ�-�লক দ�র�ই ��.ত�য় ঐশদ��Xর পখ!� 
পখ!�ইদ.ন। শ�ক�ষ প7C� ম�ধ���Xময় লতলন ঐশদ��Xর পখ!� 
ভ�!.�দসন ন�। পক�ন আল.ষ .� সম�লধস .Xলকর 8�!ন� ও 
.�কX প��জন� প�মন পস লনদজ লকY�ই জ�দন ন�,  অন পক�ন 
�লকর আদ.দ� প�মন আপন� আপলন কদ!র প�ত�দ!র লকয়�র 
মত প�মন ন�ন�ভ�দ. সমন হইয়� ��য়,  পসইরপ মথ�র� ও 
দ�রক� !�!�দত শ�ক�দষর প� সমস ক�দ��Xর ল.ক�� প�লখদ., 
ত�হ� ভগ.�ন ল.ষ�র ঐশদ��Xর পখ!� ম�ত।  ল.ষ� দ�র� ক�ষ 
কদরন অসর-স`হ�র।  শ�র�ধ�রমC পগ�প�ক� জ�.ন,  প�মময় 
শ�ক�ষ এখ�দন সম7C� লনল!�¸,  লতলন ওস. লকY�ই জ�দনন ন�। 
তদ. ত�=হ�র ইচ�য়ই স. সম7C� হয় ম�ত।

শ�ক�ষ বজ!�!�দত পগ�দ!�দকর প�দমর ম�ধ���X এ.` 
মথ�র� ও দ�রক� !�!�দত ভগ.�দনর ঐশ��X,  কম�জ�ন   ও 
ভলকর ক���X জগৎ.�স�দক প�খ�ইদ.ন। বজধ�ম ম�ধ�দ��Xর 
প��,  এখ�দন শধ� প�ম!�!�। মথ�র� ও দ�রক� ঐশদ��Xর প��, 

 — এখ�দন ঐশদ��Xর পখ!�। এখ�দন ষহPশ��Xপ7C� ভগ.�ন 
ব.কদÂর পলরকর !ইয়� জগদত ধম�র�জX স`স�পন কলরদ.ন। 
বদজ লনষ�ম-প�দমর আ��� ����ন, মথ�র� ও দ�রক�দত সক�ম 
ভদকর ক�মন� প7রC, ঈশদরর ঐশ��X ও ল.ভ7লত স�রC, দদষর 
�মন ল�দষর প�!ন,  অধদম�র �!ন ও ধম� র�জX স`স�পন। 
পসইজন প�tক মহ��য় ঐ র�দজX লনষ�ম প�দমর পগ�প-
পগ�প�গC প�লখদত প�ইদ.ন ন�।

১) প�দমর পগ�প-পগ�লপগC প�দমর .�ন�.দন প�দমর 
লনকঞ ক�নদন প�দমর লনধ�.দন �ম�ন� প�ল!দন শ�মকণ ও 
র�ধ�কণ মধ�র লম!দন প�ম!�!� উদ ��পন কলরয়� 
জগৎ.�স�দক ক�ষ��ল¸র প�মদ��গ ��ষ�I দ�র� প�খ�ইদ.ন, 
ল�খ�ইদ.ন।

হ� ক�ষ ! এ লক কলরদ! ? পগ�প�ল�গদক ন� আলনয়� 
শধ� সখ�ল�গদক !ইয়� আলসয়� প�ম!�!�র অলভনয়K� 
জগৎ.�স�দক প�খ�ইদ! হইত ন�লক ? ত�লম লক জ�নন� প� ক�ম 
ক�মন�র প�লথ�. জ�. আমর� স� প�রষই হইক,  আর .�!ক 
.�ল!ক�ই হউক,  একস�দন প�লখদ!ই,  আপন�র ক�ম 8দক 
ত�হ�দত ক!�লষত Yল. আ=লকয়� থ�লক। এ অ.স�য় ত�লম ক�ম-
গন-ল.হ�ন পগ�প�ল�গদক !ইয়� লনষ�ম-প�দমর অলভনয় 
কলরদ!ও আম�দ�র হ�দত লনষ�লত প�ইদ. ন�। পত�ম�র লনষ!ঙ 
প�দমর !�!�য় এ.�র আমর� ক�দমর ক�ল! ম�খ�ইয়� Y�লP.। 
ত�ই .ল!   পগ�প� .�� ল�য়� !�!�K� জগদত কলরদ! ভ�! হইত 
ন�লক ? 

ন� ন�, ত�হ� হইদত প�দর ন�। পগ�প� লভন ক�ষদ�দম 
আতল.সজ�ন, সম7C� হ�য় অপ�C আর পক প�খ�ইদ. ? পগ�প� 

লভন মধ�র-রদসর ক�I ভ�দ. ভজন জগৎদক আর পক 
ল�খ�ইদ.?  প7দ.�ই পত� .!� হইয়�দY,  সখX,  .�ৎস!X,  ��স 
�ভ�লত রদস হ�দয়র ভ�দ.র পঞম�`� ম�ত !ইয়� আন�-পগ�ন� 
কর� হয়।

সম7C� হ�য়K� ল�দত হইদ!, মধ�র রদস সত� স�লজয়� 
��Cক�Iদক পষ�দ!�আন� ��CK� ধলরয়� ল�দত হইদ.। সখX 
�ভ�লত রদস প7C� হ�য় অপ�C হয় ন�। ��র প�মন ভ�.,  ত�র 
পতমন !�ভ। ��র প�মন হ�য় ��ন, ত�র পতমন !�!�রস প�ন। 
ত�ই ক�ষদ�দম, মধ�র রদসর পগ�প�রই একম�ত প7C� অলধক�র। 
প�দমর গ¸ লনকঞ ক�নদন পগ�প�রই প7C�-রস�লধক�র। তথ�য় 
সখ� ও ��স �ভ�লতর �দ.� লনদষধ। অতএ.,  ক�ষ��ল¸র 
উপ�য় প�খ�ইদত হইদ! প7C� আত-ল.সজ�ন ল�খ�ইদত হইদ!, 
পগ�প� লভন আর গতXIর লক ?  পগ�প� লভন প�হ-মন-��C 
জ�লত-ক!-ম�ন স.�স অপ�C কলরয়� আর পক "হ� ক�ষ' ! .ল!য়� 
Y�লKয়� লগয়� জগৎ.�স�দক ক�ষ��ল¸র আ��� — ক�দষ প7C� 
আতল.সজ�ন প�খ�ইদত প�দর ?  মধ�র রদস ভর� পগ�প� লভন 
মধ�র রদসর প7C� অলভ.Xলক জগৎদক আর পক ল�খ�ইদত প�দর? 
ন�� লভন অমন আ!�থ�!� প.দ� Y�লKয়� লগয়� আর পকহ স�গদর 
আত-সমপ�C প�খ�ইদত প�দর লক ? 8দক�র লভন 8�=দ�র প�দন 
অমন ভ�দ. উধ�ও হইয়� আর পকহ Y�লKয়� ��ইদত প�দর লক ? 
পগ�প�র ক�ষ পগ�প�ই জ�দন, পগ�প�ই Y�লKয়� লগয়� সর�স অপ�C 
প�খ�ইদত প�দর। ত�ই পগ�প�.লভ পগ�প� !ইয়� বজধ�দম 
অ.ত�C� হইয়�দYন। আজ জগৎ.�স� পগ�প�ক�দষর সহজ 
প�দমর আ��� প�লখয়� ক�ত�থ� হইদ.।

balY ŸKla 
শ�ক�ষ সপলরকদর বজধ�দম অ.ত�C� হইয়�দYন। 

আজ .�!ক�ষ ননর�C�র পক�দ! পস�হ�দগর পগ�প�! বজ.�স�র 
আ�দরর দ!�!। বজ.�স� পগ�প�!দক .P ভ�!.�দস। ত�হ�র� 
পগ�প�! লভন জ�দন ন�। পগ�প�! প�ইয়� আজ বজ.�স� আনদন 
মÄ,  বজধ�ম আনদন মÄ   পক�থ�ও ল.ষ�দ�র আ.রC ন�ই। 
মলর মলর !  ক�ষ8দনর ল.ম!�দ!�দক ল�গI উদ�লসত,  — অIর 
.�লহর আদ!�লকত   বজ.�স� স��নদন পম�লহত। বজ.�!� ও 
বজ.�!কগC ক�ষদ�দম আতহ�র�। ত�হ�র� লত!ম�তও 
ক�ষসঙ Y�P� হয় ন�; ক�য়�সহ Y�য়�র মত, জ!সহ ম�দনর মত 
সকদ! অল.রত ক�ষসহ প�দমর পখ!� পখল!য়� প.P�য়। 
সকদ!ই পগ�প�!দক ��C�দপক� ভ�!.�দস।

পক�ন খ�.�র লজলনস প�ইদ! পগ�প�!দক ন� ল�য়� 
খ�য় ন�। কখনও পক�ন উপ�দ�য় খ��X প�ইদ! আপলন ন� 
খ�ইয়� পগ�প�!দক আলনয়� প�য়। প�মন নন ও �দ���� 
�দতXদকই ভ�দ.ন আম�র পগ�প�! ! পতমন সক! বজ.�স� ও 
�দতXদকই ভ�দ.ন আম�র পগ�প�! !  পগ�প�! সকদ!রই 
হ�দয়র দ!�! ! আ.�র পগ�প�!ও বজ.�স� সখ�ল�গদক   ��C 
অদপক�ও ভ�!.�দস। ম�হ7র�ও ত�হ�ল�গদক Y�লPয়� থ�লকদত 
প�দর ন�।

.�!দগ�প�! সদ. হ�=K� হ�লK প�-প� 8ল!দত-8ল!দত 
Kল!দত-Kল!দত কখনও পদP কখনও উদt, হ�দK কখনও ধ7!�য় 
!�দK;  কখনও পক�দ! উদt,  কখনও আপলন Y�দK। এই দদধর 
পগ�প�!ই আজ বজ.�স�র হ�য়খ�ন� প7C�রদপ অলধক�র কলরয়� 
.লসয়�দY। ন� .লসদ. পকন ?  বজ.�স� শ�ক�দষর সজন। 
পগ�দ!�দকর পলরকরগC জগদত প�ম!�!� �8�দরর জন ক�ষ 
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ইচ�য় বদজ অ.ত�C� হইয়�,  মহ�ম�য়�র আ.রদC সহজ সর! 
মধ�র ভ�দ. !�!� পখ!�য় ল!¸ হইয়�দYন। পগ�দ!�দকর 
শ�ক�দষর �লত ইহ�দ�র প�মন অহহত�ক সহজভ�., 
VtMibýmâitmUlk প�দমর ভ�.,  এখ�দন   এই বদজও পসই 
অদহত�ক প�দমর আপন�র ভ�.ই আদY।

শ�ক�ষ বজ.�স�র আপন�র ভ�.,  পহত� ম7!ক নদহ। 
পগ�প পগ�প�ও শ�ক�ষ পগ�দ!�দকর লনতX সমন��ক। পস মধ�র 
প�ম লনতX,  মধ�র প�ম!�!� লনতX,  মধ�র শ�র�ধ�ক�ষ পগ�প 
পগ�প� লনতX,  — পগ�প� ক�ষ প�দমর সমন ও লনতX। �দভ�   পস 
লনতX!�!� পগ�দ!�কধ�দম , আজ �কK !�!�য় বজধ�দম ! আজ 
জ�.ল�ক�র জন ম�লয়ক জগদত,  ম�লয়ক-জ�দ.র মত 
গ�হস�শদম থ�লকয়� প�ম!�!� �8�র কলরদ.ন। লকরদপ প.�ধম�, 
প!�কধম�,  প.�ল.লহত প�লথ�. কম�,  জ�লত,  ক!,  ম�ন �ভ�লত 
জ!�ঞল! ল�য়� �র�র-মন-জ�.ন স. শ�ক�ষদক অপ�C কলরদত 
হয়,  প�মময়দক আপন�র কলরয়� .�দক ত�ল!য়� !ইদত হয়, 
পগ�প�ক�ষ আজ ত�হ�ই জগতদক প�খ�ইদ.ন। আজ পগ�প 
পগ�প�গC বজধ�দম পসই পগ�দ!�দকর প�ম ও পগ�দ!�দকর 
ভ�.ই প��গম�য়�র আ.রদC থ�লকয়� অলভনয় কলরদ.ন। 
জগৎ.�স�দক প�ম!�!�র আ��� প�খ�ইয়� ল�খ�ইয়� !ইদ.ন।

স�ধ�রCত� জ�. প�মন ��কন স`স�র !ইয়� 
.র�ম�ন কদম� ল!¸ হইয়� থ�দক, পগ�প পগ�প�গC ও পসই �ক�র 
পগ�দ!�দকর সহজ প�ম ও ভ�.,  র�গ,  রস !ইয়�ই ক�ষ 
��তXদথ� ��.ত�য় কম��নষ�দন �.�র হইদ!ন। এ ভ�. পগ�প 
পগ�প�র সহজ ও স�ভ�ল.ক;  — শ�ক�দষ বজ.�!দকর সখXভ�. 
ও বজ.�!�র পলতভ�. লনতX ও স�ভ�ল.ক। তদ. !�!�র জন 
সকদ!রই VtMibýmâit ম�ত। VtMibýmâit ন� হইদ! !�!� 
�8�র হয় ন�,   — জ�.দক আ��� প�খ�ন হয় ন�। জ�.দক 
প�খ�ইদত ও ল�খ�ইদত হইদ! জ�.ভ�. !ইয়�ই আ��� 
প�খ�ইদত হইদ.,  — জ�.ভ�দ.র লভতর ল�য়�ই আ��� প�খ�ইয়� 
শ�ক�দষ উপন�ত হইদত হইদ.। নত�.� ��ক�ত জ�দ.র ক�দY 
আলসয়� শধ� অ��ক�ত ভ�. !ইয়� জ�দ.র ���ন�ত�ত, 
স��ন�ত�ত,  ýmrNatIt ও গC�ত�ত ত�ঙ ব�!ল�খদর .লসয়� 
থ�লকদ! 8ল!দ. পকন ?  ত�ই জ�.ল�ক�র জন !�!�দত 
জ�.ভ�.।  

Vpin Vcir Dàm jIeber iSKay
পসইরপ পগ�প পগ�প�গC প��গম�য়�র আ.রদC 

VtMibýmât হইয়� জ�.ভ�দ.র লভতর ল�য়�ই অ��ক�ত 
প�ম!�!� জগতদক প�খ�ইদ.ন। তদ. কথ� এই   জ�দ.র 
VtMibýmâitet প�মন ত�হ�র ��কন স`স�দরর ibýmâit  হয় 
ন�,  পসই �ক�র পগ�প পগ�প�ল�দগর প��গম�য়�র আ.রদC 
VtMibýmâit ঘলKয়� থ�লকদ!ও ত�হ�দ�র পসই পগ�দ!�দকর 
স`স�র   পসই ক�ষ��লত,  ক�ষ�নর�গ,  ��Cক�দষ পসই আপন�র 
অহহত�ক প�দমর ভ�. ল.নম�তও Apýmât হয় ন�ই। ব��. 
হইদতই পসই ��কন স`স�র .�ত� পগ�দ!�দকর লনতX 
অ��ক�ত প�মরদস ম�দত�য়�র� হইয়� পগ�প পগ�প� ও 
শ�র�ধ�ক�ষ,  জগতদক প�দমর আ��� প�খ�ইদত প�খ�ইদত প� 
প� কলরয়� 8ল!দত !�লগদ!ন।

পগ�প পগ�প�গদCর জ�.ন-মন স�ভ�ল.কই শ�ক�দষ 
অলপ�ত। ত�হ�দ�র ধম�, কম�, ��হ� লকY� স.ই শ�ক�দষ অলপ�ত। 
ত�হ�র� ক�ষ লভন জ�দন ন�। ক�ষ��লত লভন পক�ন কম� কদর 

ন�। বজধ�ম প��গম�য়�র র�জX। এখ�দন ম�লয়ক জগদতর পক�ন 
আতত�ল¸র ক���X ন�ই, এখ�দন স.ই শ�ক�দষর ��তXদথ� সমন 
হয়। সকদ! গ�হ�সX�শদম পদপদতর জদ!র মত লনল!�¸ থ�লকয়� 
ক�ষকম� কদরন। ক�ষ সয়` হ�দত কলরয়� প�লমক-প�লমক�গদCর 
কম�ফ! গহC কদরন। সকদ! নন� ম�খন �সত কলরয়� র�দখন, 
শ�ক�ষ হ�লK হ�লK প� প� কলরয়� ঘদর ঢ�লকয়� পস স. ভকC 
কদরন, হ�=লP ধলরয়� লগয়� সখ�ল�গদক ল.রতরC কদরন। ভদকর 
ভগ.�দন অলপ�ত কম�ফ!,  ভগ.�ন লভন আর পক গহC 
কলরদ.ন?  ত�ই পগ�পদগ�প�র ক�দষ অলপ�ত কম�ফ!,  ক�ষ 
সহদস গহC কলরয়� প�দমর !�দক�8�লর পখল!য়� থ�দকন।

আপন�র লজলনস আ.�র পক ক�হ�র লনকK 8�লহয়� 
খ�য় ? শ�ক�ষ আপন�র পগ�প পগ�প�গদCর নন� ম�খন আপলন 
��ইয়� ক�লPয়� খ�ন, হ�=লP ধলরয়� !ইয়� Y�লKয়� ��ন, আনদনর 
!হর উথল!য়� উদt। এই পত� প�দমর পখ!�,  এই পত� লনষ�ম 
প�দমর !�!� ! এই পত� প�ম�নদন পস�হ�দগর হ!�হল! !

ম�নষ পদরর .�লP 8�লহয়� খ�য়,  পদরর ঘদর লনমনC 
খ�য় !  ভ�ই !  এ জগদত পত�ম�র আপন�র জন ক জন আদY 
প�খ�দন 8�লহয়� খ�ইদত হয় ন�,  হ�=লP ভ�লঙয়� ভ�ণ�র সদমত 
!�লKয়� খ�ইদ!ও প�ম�নদনর পফ�য়�র� Y�লKয়�,  হ�লসর মধ�র 
পক�=�দ!,  প�লমক ও প�ম�সদ�র ibýmâit ঘK�য় !   — ম�হ7দর� 
জগৎ ভ�!�ইয়� পক�ন  ��লIময় ভ�.র�দজX সখসদপ ম�গ কলরয়� 
র�দখ !

শ�ক�ষ বদজর ঘদর ঘদর নন� ম�খন খ�ন,  প�দমর 
পখ!�য় বজ.�স�দক আনদন ল.হ! কলরয়� র�দখন, অদন ইহ�র 
ম�ধ���X .�দ[ ন�, জ�দন ন�, ত�হ�র� .দ!   নন পঘ�দষর পকষ .P 
দষ,  পদরর ঘদর 8�লর কলরয়� খ�য় !  হ�য় ম�লয়ক জ�. !  ল�লন 
বহ�দণর ঈশর,  ল�লন জগৎপলত জগন�থ,  পসই ��Cক�দষর 
আ.�র অনলধক�র পক�থ�য় ? লতলন পত�ম�র লকY� গহC কলরদ! 
লক ত�=হ�র 8�লর কর� হয় ? ন�লক ইহ-পরক�দ!র জন পত�ম�র 
জ�.ন ধন কর� হয় ? ধন পসই,  ��হ�র প�দমর পস.�য় ম�গ 
হইয়� শ�ক�ষ সহদস ত�=হ�র লজলনস গহC কলরয়�দYন ! ধন �ত 
ধন ত�=র !!

katYaynIr brlaB
বজ.�স�গC ক�ষগত ��C !  ক�ষ লভন জ�দনন ন�। 

ত�=হ�র� ক�ষ-স`স�র কদরন,  ��হ� লকY� ক�জ স.ই ক�ষ-
উদদদশ !  ক�ষ বজ.�স�র জ�.ন,  বজরমC�র আ�দরর 
পগ�প�!,  বজ-র�খ�দ!র জ�.ন-সখ�,  বজ.�!�র ��C.লভ। 
কম�র�গC শ�ক�ষদক পলতরদপ ��¸ হই.�র জন .X�ক!। 
ত�=হ�র� ক�ষপলত !�ভ কলর.�র লনলমর, ম�ত� ক�তX�য়ন�র প7জ� 
কলরয়� ম�দয়র লনকK ক�ষপলত !�দভর .র ��থ�ন� কলরদতদYন। 
সকদ! �তXহ ��ত�ক�দ! উলtয়� �ম�ন�দত ¨�ন কদরন, 
ক�তX�য়ন�র প7জ� কদরন,  ক�ষপলত !�দভর লনলমর ম�দয়র 
8রদC পলPয়� ক�=ল�দত ক�=ল�দত .র ��থ�ন� কদরন।

প�tক মহ��য় ! বজ.�!�গC ম�দয়র লনকK ক�ষপলত 
!�দভর .র ��থ�ন� কলরয়� জগৎ.�স�দক লক ল�ক� ল�দতদYন ? 
বজ.�!� প�খ�ইদতদYন, ম�দয়র ক�প� ন� হইদ!, ম�য়� তX�গ হয় 
ন�,  ম�য়�র অত�ত অ.স� ন� আলসদ! প�লথ�. ক�ম-ক�মন�র 
ল.ষদয় অন�সলক জদন ন�। আর ঐশদ��X অন�সলক ন� জলনদ! 
শদ ম�ধ���Xরদস ��C অলভলষক ন� হইদ!,  ম�ধ���Xময় 
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পগ�দ!�কল.হ�র� শ�ক�দষ ��লতর সঞ�র হইদত প�দর ন�। এই 
জন প��গম�য়�র ক�প� ন� হওয়� প��XI জ�.,  ঐশদ��Xর ম�য়� 
পক�ন �ক�দরই তX�গ কলরয়� ম�ধ���Xময় ক�ষপলত !�দভ সমথ� 
হয় ন�।

প�লথ�. লনর��8দনও আমর� ��য়ই প�লখদত প�ই, 
ম�ত�হ�ন� .�ল!ক�, .Pই দভ��লগন�। এক�I কপ�দ!র পজ�র লভন 
ম�ত�হ�ন� .�ল!ক� মদন�মত সদ��গX পলত!�ভ কলরদত প�দর 
ন�। পকন ন�,  লপত� জ�দনর ল.8�দর পলPয়� সমলর,  ক! 
ইতX�ল� ল.দ.8ন� কলরয়� অদনক সময়,  আতপ-8�উ! ও 
ক�=8ক!� প�rত�ক সহ t�কর����র হ�দতই কল8 .�ল!ক�র ল8র 
হল.দষর .X.স� কলরয়� প�ন। লকন ম�ত� কখনও এরপ 
লনর��8ন কলরদত প�দরন ন�। ম�ত� লনদজ ভ�কদভ�গ�। মদন�মত 
পলত লনর��8দন লতলন লসদহস। ত�ই .ল!দতলY!�ম,  ম�ত� 
প��গম�য়�র ক�প� লভন পসই শ�মনK.র ম�নদম�হন ক�ষপলত 
!�দভ ক�হ�রও অলধক�র ন�ই।

আ.�র ম�ত� প��গম�য়�র প¨হ আ��.��� লভন ম�লয়ক 
জ�দ.র .�সল.ক ম�য়�ত�ত ম�ত�জ�নলKও জদন ন�। ম�ত�জ�ন 
ন� জলনদ! জগদতর ��.ত�য় ম�দয়র সI�দন �ক�ত ভ�ত�-
ভলগন� জ�নও জদন ন�। প�ল�ন ম�দয়র .র !�ভ হইদ., পসল�ন 
ম�দয়র পক�দ! .লসয়� জগৎ.�স�দক একই রক-ম�`দস গলtত, 
আপন�র সদহ��র-সদহ��র� ম7লর�দত প�লখদত প�ই.। এই 
অ.স� ��¸ হইদ!ই পত�ম�র প��গম�য়�র .র!�ভ হইয়�দY 
.�ল[দত প�লরদ.। আর ল.!ম লক ?  এই অ.স�র সদঙ সদঙই 
প�লখদত প�ইদ., ম�ত� ক�ষপলতদত অপ�C কলরয়� .Pই আনদন 
পত�ম�র লনতX-��মতXসখ সন��ন কলরদতদYন। 

পগ�প�গC ম�ত�র অর�ন� কলরয়� .র!�ভ কলরদ!ন। 
ম�ত� আ��র��� কলরদ!ন, —“ক�ষপলত !�ভ হউক।    ” এই 
ক�ষভলক ও ক�ষপলত !�ভ কলরদত শধ� ম�দয়র ক�প� পকন ? — 
অল..�লহত� .�ল!ক�র সর�স�ধ�রদCর লনকK,   — সমস 
প�.দ�.�র লনকK ক�য়মদন�.�দকX সদ��গX পলত !�দভর .র 
��থ�ন� কর�র মত,  — সক!দক �C�ম কলরয়� ত�=হ�দ�র লনকK 
সত�র পলতদস.�র জ�.ন ক�K�ই.�র আ��র��� ��থ�ন� কর�র 
মত সর�তই   সকদ!র লনকKই ক�ষভলক .র,   — ক�ষপলত 
!�দভর আ��র��� গহC কলরদত হয়। শ�শ��ভ� জগদন� 
ল!লখয়�দYন Î

“স.�র ক�দY ম�লগ !দ. ক�ষভলক .র।  ”

.�সল.ক সকদ!র ক�দYই   সমস প�.দ�.�র লনকদKই 
ক�ষভলক ও ক�ষপলত !�দভর আ��র��� গহC কলরদ.। 
এতদXত�ত ত�=হ�দ�র ক�হ�রও লনকK ধন,  ম�ন,  �� ক�মন�য় 
আতসদখর ��থ�C� কলরদ. ন�। প7দর� বজ.�স�গC �লক-
উপ�সক লYদ!ন,  বজ.�!�গC �থদম পসই পসই পকrল!ক �থ� 
অনস�দর ক�তX�য়ন�বত কলরদ!ও ম�দয়র লনকK ক�ষভলক ও 
ক�ষপলত লভন আর লকY�ই 8�দহন ন�ই। .র�ম�দন আমর� ঐরপ 
ল.লভন আ.স�র লভতর থ�লকদ!ও ঐ বজ.�!�র আ��� 
অনস�দর  ক�হ�রও লনকK আত-সখ��থ�� ন� হইয়� একম�ত 
ক�ষভলক ও ক�ষপলত !�দভর .রই ��থন� কলরয়� !ই.। ইহ�ই 
আম�দ�র ন�য় ক�ষল.ম�দখর ��থলমক পগ�প� আ���। এই 
আ��� প�খ�ই.�র জন আজ পগ�প�গC ম�দয়র আ��.��দ� 
ম�য়�ত�ত অ.স� !ইয়� অ�মX অনর�দগ স�গর-গ�লমন� ন��র 
মত Y�লKয়�দYন।

…†bar SãIkáex— sàbÕ÷ AàpN
আজ-��র�-�ভ�দত বজ.�!�গC ক�ষ�নর�দগ অস�K 

কম! পক�রদকর মত ঢ! ঢ! Y! Y! ��দC অল8দর 
��C.লদভর ���ন !�দভর আ��য় পথ প�দন 8�লহয়� আদYন। 
সকদ! �ম�ন�দত ��ইয়� ��ত�¨�ন কলরয়� ক�তX�য়ন�বত 
কলরয়�দYন,  গ!!Ä�ক�ত.�দস ক�=ল�দত ক�=ল�দত ম�দয়র লনকK 
ক�ষপলত !�দভর .র!�ভ কলরয়�দYন   হ� ক�ষ, বক ক�ষ .ল!দত 
.ল!দত ইতসত� 8�লহদতদYন, পক�থ�য় ক�ষ ! ক�ষ পত� আলস! 
ন�  !  — ক�ষ পত� এখনও প�খ� ল�! ন� !

বজ.�!�গC ক�ষদ�দম ল.হ! !  ত�=হ�র� অIদর 
.�লহদর ক�ষরপ প�লখদত প�লখদত �ম�ন�র ক�দ!� জদ! অঙ 
ঢ�ল!য়� ল�য়� লক প�ন লক ভ�দ. হ�লসয়� ক�=ল�য়� পখল!দত .P 
ভ�!.�দস। হ� ক�ষ !  বজ.�!�গC লক �ম�ন�র ক�দ!�জদ! 
পত�ম�রই ক�দ!�রদপ ল.দভ�র হইয়� অমন উন�ল�ন�র মত 
Y�লKয়� লগয়� [�=লপয়� পদP ?  ত�ই লক �ম�ন� বজ.�!�র এত 
আ�দরর ? ত�ই লক বজ.�!� �ম�ন�র ক�দ!�জদ! অঙ ঢ�ল!য়� 
ক�ষ-অদঙর স��সখ অনভ. কদর ?  ঐ প� কম�র�গC ত�দর 
.সন ঢ�ল!য়� ঢ!ঢ! Y!Y! আ=লখদত ক�দ!�রপ প�লখদত 
প�লখদত .�হ �স�লরত কলরয়� ঐ ক�দ!�জদ! লগয়� আ.�র 
[�=প�ইয়� পলP!।

ন�! আক�দ� ত�রক�র ন�য় ন�!জদ! পস�ন�র 
কম!গল! পহল!য়� দল!য়� ভ�লসদত !�লগ!। কম�লরগC প�ম-
ল.হ!��দC পহল!য়� দল!য়� ভ�লসয়� জ!দকল! কলরদতদYন, 
কখনও ক�দ!�-জদ! .�দক ধলরয়� আল!ঙদনর প8ষ� কলরদতদYন, 
লনষ�র জ!   জদ!র মত সলরয়� ��ইদতদY ;  কখনও 8�মন 
কলরদত প8ষ�,  লনষ�র জ!   জদ!র মত ম�দখর লভতর ��ইয়� 
অমলন আ.�র লক ভ�ল.য়� .�লহর হইয়� জদ! লমল�দতদY।

Akýma‡ শ�ক�ষ সখ�গC সহ তথ�য় উপলসত হইয়� 
কম�র�গদCর .সন !ইয়� ক�ম গ�দY উলtদ!ন। সখ�গC 
উররদ. হ�লসয়� উলt! ;  বজ.�!�গC 8মলকতভ�দ. লফলরয়� 
8�লহদ!ন,  sÚmueK সখ�গC ও শ�ক�ষদক .সনসহ ক�মগ�দY 
প�লখয়� !লজত হইয়� অ.নত ম�দখ রলহদ!ন   ম�দসদর আদস 
আদস .ল!দ!ন,   — ক�ষ !  ত�লম আম�দ�র .সন ল�য়� !জ� 
লন.�রC কর। শ�ক�ষ .ল!দ!ন   পত�মর� পত� আম�দক সর�সই 
��ন কলরয়�Y,  তদ. আর পত�ম�দ�র অদ�য় লক আদY .! ? 
�ল� পত�ম�দ�র এখনও প�হ�তদ.�ধ থ�দক,  �ল� পত�ম�দ�র 
এখনও �দতXদকর লনজ লনজ প�দহ আপন�র ভ�. থ�দক, তদ. 
আর আম�দত সর�স অপ�C হই! বক ?  প� প��XI লনজ জ�ন 
আদY,  পস প��XI পরজ�নও আদY। পত�ম�দ�র লনজ প�দহ 
আতদ.�ধ থ�লকদ! আম�দক পর প.�ধও লনjয়ই আদY। ত�হ� 
হইদ! পত�ম�দ�র সর�স আম�দত অপ�C হই! বক ?

ত�ই .ল!,  পত�ম�র� �ল� স. ল�য়� থ�ক,  তদ. 
পত�ম�দ�র প�হ-মন-��C স.ই আম�র ! পত�মর� আম�দক স.ই 
ল�য়�Y,  আলমও আজ পত�ম�দ�র স. !ইদত আলসয়�লY, 
পত�ম�দ�র স. গহC কলরয়� .�সন� প7C� কলরদত আলসয়�লY। 
আর পকন ?  আম�র �ল� স.ই হয়,  তদ. !জ�K�ক পত�ম�র 
থ�দক পকন ?  প� প��XI পত�ম�র সর�স ��ন ন� হইদ.,  প� 
প��XI পত�ম�র আলম´ থ�লকদ., পস প��XI লনজ ম�ন, অলভম�ন, 
!জ�,  ভয় স.ই থ�লকদ.। ততকC পত�ম�র আম�দত স. 
অলপ�ত হয় ন�ই। আর �ল� স.ই ল�য়� থ�ক, তদ. এখন স.ই 
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আলম গহC কলরদতলY ;  — এস �দতXদক আলসয়� হ�দত হ�দত 
ক�পP !ইয়� ��ও।

বজ.�!�গদCর মদন �থমত� স�স!ভ স`স�র .�ত� 
!জ�র ভ�. আলসয়�লY!,  কদম শ�ক�দষর ���দন ত�হ�দ�র 
আতন�স�নত ঘলKদত !�লগ!। প� ��C ক�ষদক পলতরদপ !�ভ 
কলরদত,  ল�.�লনল� কত আর�ধন�,  কত ক�ন�,  কত অ�মX 
অনর�দগর ল.শগ�স� ত�ষ� !  আহ� !  প� ক�ষ ক�ষ .ল!য়� 
ক�=ল�দত ক�=ল�দত কতল�ন কতর�ত অজ�দত 8ল!য়� লগয়�দY, 
আজ পসই ক�ষ8ন !! পসই ��C.লভ ! পসই হ�দয়র ধন �য়� 
কলরয়� লনদজই আলসয়� ড�লকদতদYন,   — পত�মর� এস,  এই 
ক�পP !ও! লY লY এখনও !জ�দক আ�র কলরয়� ��C-ক�ষদক 
�7দর পফল!য়� র�লখয়�লY !  �7র হও !জ� !  এই.�র �থ� 
সর�সসহ ��C.লদভর 8রদC Y�লKয়� ��ইদত ��ও।

ক�ষ ড�লকদতদYন ! এস এই ক�পP !ও ! কম�র�গC 
এ.�র ধ�দর ধ�দর সম7C� ম�খ ত�ল!য়� শ�ক�দষর ল�দক 8�লহ!, 
প� 8�লহ! পস ড�ল.!, আর 8ক� লফলর! ন�, আর 8ক�দত প!ক 
পলP! ন�, আর ত�লম আলম ল.8�র রলহ! ন�, প�হ�তদ.�ধ রলহ! 
ন�,  প�দম প7C� VtMibýmâit ঘলK!,  আর পক�থ�য় .� প�হ ! 
পক�থ�য় .� !জ�!!  স. প�দমর প�.দন ভ�লসয়� পগ! 
আতন�স�নতর অত!জদ! লনমলজত হই!,  �ন8�ল!ত কদ!র 
প�ত�দ!র মত সকদ! শ�ক�দষর সম�� হইদ!ন, কদ!র প�ত�দ!র 
মত লক কলরদ!ন .�হজ�ন ন�ই !  ত�=হ�র� উ!ঙ লক ক�পP 
পলরয়�দYন,  লকY�ই মদন ন�ই,  সকদ! ক�পP গহC কলরয়� 
সপদনর মত ঢ�!� ঢ�!� আ=লখদত ক�পP পলরদ!ন ! ধন বজ.�!�! 
ধন পগ�প�দ�ম ! 

আহ� !  এখনও .�হজ�ন হয় ন�ই,  পস প�দমর 
আতন�স�নতময় সখসপ এখনও ভ�দঙ ন�ই ! শ�ক�ষ আ��র��� 
কলরদ!ন,  — ""আজ পত�ম�দ�র বত প7C� হইয়�দY। পত�ম�দ�র 
সর�স আম�দত অলপ�ত হইয়�দY,  পত�মর� আম�দক পলতরদপ 
��¸ হইদ.। '' কম�র�গC সদ¸X�লতদতর মত শলনদত প�ইদ!ন, 

 — ""পত�ম�দ�র বত প7C� হইয়�দY ;  আম�দক পলতরদপ ��¸ 
হইদ.। ''

শ�ক�দষর আ��র��� মসদক !ইয়� বজ.�!�গC 
প�ম�নদন ন�ল8দত !�লগদ!ন ! ধন বজ.�!� ! ধন প�ম!�!� ! 
আজ জগজ�.দক শ�ক�দষ আতসমপ�দCর প7C� আ��� 
প�খ�ইদ!;   — প�খ�ইদ! প7C� আতন�স�নত ন� ঘলKদ!,  জ�লত, 
ক!, !জ�,  ভয় সম7C� তX�গ ন� হইদ! শ�ক�দষ আতল.সজ�ন 
হয় ন�   সর�স অপ�C হয় ন�,  প�হ-মন-��Cসহ আপন�দক 
সম7C� আসলK ধলরয়� প�ওয়� 8দ! ন�।

প�tক মহ��য় !  আসন এ.�র শ�ক�দষর .সহরদC 
প�ম!�!�র প� রহস জগদত �8�র কলরদ!ন,  কম�র�গC 
জগতদক প� আ��� প�খ�ইদ!ন, আমর� ত�হ�দত ক�দমর কK�ক 
কলরদত প�লর লক ন�,  একK� আদ!�8ন� কলরয়� প�খ� ��ক ! 
আপলন �ল� রল8-ল.ক�দরর �দ!র প!�ক হইয়� থ�দকন,  তদ. 
পত� .সহরC �বলK শলনয়�ই এদক.�দর ল�হলরয়� উলtয়�দYন ! 
ভয় ন�ই, আসন দ লK কথ� শনন, লনষ!ঙ পগ�প�-ক�দষ ক!ঙ 
আদর�প কলরদত হয় পদর কলরদ.ন।

আপলন ভ�গ.ৎ��স ল.শ�স কলরদ!, এই .সহরC .� 
আতসমপ�C .X�প�রK� প�, “লকদ��র-লকদ��র�র প7C� লনষ�ম 

অ��ক�ত লম!দন সর�স-অপ�দC,   জ�.দক প7C�-আততX�দগর 
আ���-����ন,  ” ত�হ� সহদজই ল.শ�স কলরদ.ন। এ অ.স�য় 
ভগ.ৎ!�!� পত� �7দরর কথ�,  প�লথ�. ক�দমর জগদতও পত� 
পকহ লকদ��র-লকদ��র�র পল.ত লম!দন ক!�লষত ভ�. আদর�প 
কলরদত প�দরন ন�। এই সদনহ বজ.�!�গদCর লনষ�ম প�দমর 
লম!দন,  আতন�স�নতর সর�স অপ�দC আপন� ভ�ল!য়� প�হধম� 
ভ�ল!য়�,  অ�মX অনর�দগ শ�ক�দষ সর�স ��দন,  ��হ�র� ক!ঙ 
আদর�প কলরদত প�দরন,  ত�হ�দ�র 8দক জগদত পল.ত .ল!য়� 
লকY�ই ন�ই। ত�হ�র� আপন�র ক�! 8�ম�র গদC জগৎদকই 
ক�! রদঙ ক!লঙত প�দখন।

অষপ�দ�র মদধX !জ� একলK ভয়�নক প��। 
প�খ�দন ক�ম পসইখ�দনই ইলনয়-ল.ক�র, তথ�য়ই !জ�। ম�ন. 
ল�শ �তল�ন সর! ও পল.ত থ�দক,  �তল�ন ক�দমর র�দজX 
�দ.� ন� কদর, ততল�ন !জ�র পক�ন ধ�র ধ�দর ন�। প�খ�দন 
পসখ�দন প� পক�ন অ.স�য় পন`K� হদত প�দর। লকন এক.�র 
ক�দমর প�দ� প� ল�দ! অমলন আতপর ল.8�র,  অমলন 
প�হ�তদ.�ধ,  অমলন ব�লহক ইলনদয় ��লষপ�ত কলরয়� !জ�!! 
ত�ই .ল! !জ� ক�দমর সহ8র�। ল�শর উ!ঙক�য়,  পকমন 
পল.তত�ময় প��ভ�র আধ�র ! লকন এক.�র .�!X�.স� অলতকম 
কলরয়�, ক�ম ক�মন�র র�দজX �দ.� কলরদ!, আর উ!ঙ হইদত 
প�দর ন�। এ.` উ!ঙ হইদ!ও পস প�দহ আর পতমন 
পল.তত�ময় প��ভ� থ�দক ন�। ক�মই প� !জ�র ক�রC ত�হ�দত 
সদনহ ন�ই। পসইজন অলত .�দগদCর �খন ক�ম লতদর�লহত 
হয়, তখন ত�হ�র� ল�শর মত পন`K� হইয়� থ�লকদত !জ� প.�ধ 
কদরন ন�।

অতএ. পগ�প�গC এই নÄ�.স�য় !জ� তX�দগর জন 
লনষ�মত� লভন ক�দমর অº�!ত� আদর�প কর� ��ইদত প�দর 
ন�। পকন ন�, ক�ম থ�লকদত প7C� !জ� তX�গ হইদত প�দর ন�। 
হ�য় ! আজ আমর� ক�মগন�7ন লকদ��র-লকদ��র� পগ�প�ক�দষ 
��.ক-��.ত�র সক�মভ�. আদর�প কর�দতই পত� ধম�জগদত এই 
ল.Pমন�!!   — পল.ত লনষ�ম লকদ��র লকদ��র�র প�ম ��.ক-
��.ত� কৎস�ত .Xলভ8�র-দষ কলরয়� !ইয়�ই পত� পসই প�প 
হ!�হদ! পনP�দনP�র প�ততপ�C কলরদতলY।

প�tক মহ��য় !  পগ�প�ক�ষদক �ল� গ�দয়র পজ�দর 
��.ক-��.ত�ই মদন কদরন,  ত.�ও ত�হ�দত আপলন ক!ঙ 
আদর�প কলরদত প�লরদ.ন ন�। এখন ল.রদ.���র মত 
অনস�দর পগ�প�ক�ষদক ��.ক-��.ত�ই স�ক�র কলরয়�ই আমর� 
প�খ�ই.   লননক ও ক�ম�ক �তই পকন প8ষ� করক ন�, 
লনষ!ঙ শ�র�ধ�ক�দষ .� পগ�প�ক�দষ পকহই ক!দঙর ক�ল!ম� 
ল.ন পলরম�Cও অপ�C কলরদত সমথ� হইদ. ন�। .সহরদC প7C�-
প�ম,  প7C�-পল.তত�,  ইহ�দত অপল.ত ক�ম গন ল.নম�তও 
ন�ই।

পকন ন�   ক�ম�ক প�রষ ক�ম�ক� স�র সলহত এক�ক� 
��ইয়� পগ�পদন লমল!ত হয়। ইলনয় 8লরত�থ� হইদ!ই অমলন 
�লঙত হ�দয় কলমতপদ� আপন আপন স�দন লফলরয়� আদস। 
লমল!ত হই.�র সময় �দতXদক ইলনদয়র বপ��ল8ক উদরজন�য় 
ল.ক�ত মলসষ হইয়� প�গদ!র মত Y�লKয়� ��য় ;  তখন ঘ�C�, 
!জ�, ম�ন, ভয়, জ�লত, ক!, !�íন�, গঞন� লকY�ই মদন থ�দক 
ন�। ইলনদয়র দদ�মন�য় উদরজন�দত ক�ম�ক পশ ভ�ষC 
লপ��দ8র অলভনদয় ল!¸ হয়,  — কতজন পলতপ�দতর .�দক পY�র� 
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.স�ইয়� হতX� কলরয়� প��XI প�দতর অলভনদয় Y�লKয়� ��য় ! 
লকন প�ই পরসর লম!দন ইলনয় 8লরত�থ� হই! অমলন !জ�, 
ভয়,  স`স�র,  পলর.�র জ�লত,  ক!,  !�íন�,  গঞন�,  সম�দজর 
ক!ঙ ��গপৎ আলসয়� উভয়দকই আতদঙ কলমত কদর। ঐ 
.�ল[ পকহ প�লখ!,  এই .�ল[ পকহ জ�লন!,  ঐ .�P�র পক�ন 
প!�ক জ�লগয়� .�ল[ আম�দক .�ল[ খ�=লজদতদY হ�য় সর�ন�� ! 
এদক.�দর জদনর মত স. পগ!, স. পখ�য়�ই!�ম !  ঐ প� পক 
কথ� .দ!, ঐ পKর প�ইয়�দY আধ আধ জ�ত পগ!, ক! পগ!, 
স. পগ!   ক!দঙ প�� ভলর!,  ভ�ল.দত ভ�ল.দত অমলন দত 
পদ� কলমত কদ!.দর ঘদর লফলরয়� থ�দক, ম�খ শক�ইয়� ��য়, 
.�ক ধP�স ধP�স কলরয়� ক�=লপদত থ�দক,  দগ�� দগ�� কলরয়� 
পক�নমদত .�P�দত পপr=লYদত প�লরদ! একঘK� জ! খ�ইয়� হ�ফ 
Y�লPয়� তদ. ��C .�=দ8।

ত�ই .ল! প�খ�দন প�প, পসইখ�দন আতঙ, পসইখ�দন 
পগ�পন। প�প� কখনও �ক�দশ প�প�8রC কলরদত প�দর ন�। 
প�দপর হ�য় সর��� সঙল8ত. পলরজদনর লনকK, �দ�র লনকK, 
সম�দজর লনকK প�প� সর��� ভ�ত,  �লঙত,  পস লনদজর 
বপ��ল8ক .�লরর পলর8�!দনর জন সর���ই সময় ও সদ��গ 
খ�=লজদত থ�দক। �খন গভ�র অম�লন��র পঘ�র অনক�দর ল�গI 
সম�চন,  �খন লহ`® ��C�র ভদয় ও �সXর আ�ঙ�য় ম�ন. - 
গ�হ অগ�!.দ কলরয়� �লঙত হ�দয় ক�! ��পন কদর,  �খন 
ত�মস� লন��র পঘ�র ঘনঘK� [ঞ�প�দত জগৎ আক!,  তখন 
পসই সদ��দগ পসই ক!দÄ প�প� প�দপর ত�Pন�য় ঘদরর .�লহর 
হইয়� পদP। পসই জগদতর ল.পজনক অ.স�দক বপ��ল8ক 
অলভনদয়র অনক! শভদ��গ মদন কলরয়� অলত পগ�পদন আদস 
আদস ��X�তX�গ কলরয়� ক!দঙর স�গদর [�=লপয়� পদP !  এ 
সময় ইলনদয়র ত�Pন�য় ল.প� আপ� লকY�ই মদন থ�দক ন�। 
ইলনয় 8লরত�দথ�র সদঙ সদঙই আতঙ আলসয়� আক! কলরয়� 
পফদ!। 

পক�Iদর ক�ম�ক� লপ��8� �ল� জ�লনদত প�দর প� 
ত�হ�র মত ত�হ�র উপপলতর আরও দই একলK ড�লকন� 
অঙ��লয়ন� আদY, তদ. পস �লতলহ`স�র ত�Pন�য় ন�ম�ণম�ল!ন� 
স�লজয়� হয় পস �লতদন� প�লপন�দক হতX� কদর, নত�.� অমন 
ক�ম�ত�র ন�য়দকর ম�খ প��XI লফলরয়� আর 8�লহয়� প�দখ ন�। 
পক�দধ, অলভম�দন, ঘ�C�য় মর��হত হইয়� ল.ষধর ফলCন�র ন�য় 
আপলন আপন �র�র ক�মP�ইয়� লYলPয়� পফদ!,  �.! 
�লতলহ`স�য় উদরলজত হইয়� আ.�র হয় পত� অনত ন7তন 
ন�গর জ�লKয়� !য়। এই পত� ক�ম জগদতর লপ��8-লপ��8�র 
নরক অলভনয় !

প�tক ভ�য়� !  এখন আম�র শ�ক�দষর .সহরC 
.X�প�রK� একK� 8�লহয়� প�খ�ন,  — ঐ প�খ�ন .সহরC .Xপ�রK� 
ল�দনর প.!�য়,  �ক�শ �ম�ন�য়,  ¨�দনর ঘ�দK,  ��জদনর 
সম�খ� অকপদK,  অসঙল8ত ল8দর,  লনভ�দয় সমন হই! ! 
এখ�দন পগ�পদনর ভ�. ন�ই !  — শ�ক�ষ বপ��ল8ক ক�ম�দকর মত 
এক�ক� 8�দপ 8�দপ গভ�র লন��দথ অঙ !�ক�ইয়� পক�ন একলK 
স�দ!�দকর সর�খ�ন হন ন�ই। লতলন সখ�গC সদঙ !ইয়� ল�দনর 
প.!�য় �ক�দশ ¨�দনর ঘ�দK পগ�প কম�র�গদCর লনকদK 
আলসয়�দYন।

শ�ক�ষও এক� নদহন, আর বজ.�!�ও এক� নদহন   
 সখ�গC সহ বজ.�!�ল�দগর লনকদK আলসয়� ল�দনর প.!�য় 

�ক�শ �ম�ন�র ঘ�দK ত�হ�দ�র .সন গহC কর�;  লক প�দপর 
র�দজX ক�দমর প�ত অলভনদয় কখনও সম. ? শ�ক�দষর �ল� 
সক�ম ইলনয় ত�ল¸র ভ�. থ�লকত, অথ.� কম�র�গদCর ও �ল� 
ইলনয় 8লরত�দথ�র বপ��ল8ক �.�লর থ�লকত,  তদ. লক কখনও 
মন �ক�শ ��জদনর সর�দখ এরপ .X�প�র সমন হইদত 
প�লরত ? শ�ক�ষ হয় পত� পগ�পদন পক�ন একলK কম�র�র সলহত 
লমল!ত হইদতন এ.` কম�র�গCও এরপ �!.দ ন� হইয়�, 
ক�দমর স�থ�-সঙ�C� হ�দয় �দতXদক এক�লকন� পগ�পদন ক�দষর 
সম�খ� উপলসত হইদত সদ��গ অনসন�ন কলরদতন।

ক�দমর র�জX অলত সঙ�C�,  তথ�য় উ��রত� ন�ই, 
তথ�য় অপর প!�দকর আন�দগ�ন� প�লখদ! ম�থ�য় আক�� 
ভ�লঙয়� পদP। পসখ�দন ��জদনর সলহত �ক�দশ লম!ন ন�ই, 
এক�ক� প8�দরর মত পগ�পদন ��ওয়� আদY। অপদরর sÚmueK 
লম!ন �7দর থ�কক,  হt�ৎ পকহ জ�লনদত প�লরদ! ত�হ�দক .ধ 
কলরয়�ও �ল� লনদজর প�প পগ�পন র�খ� ��য় ত�হ�দত পকহ 
কলÂত হয় ন�। ক�ম�ক স�-প�রষ অপদরর sÚmueK সর!ভ�দ. 
কথ� প��XI .ল!দত প�দর ন�। পকহ .�ল[ জ�লন!,  পকহ .�ল[ 
পKর প�ই!,  ইতX�ল� আ�ঙ� ও প!�ক!জ� সর��� ত�হ�দ�র 
আতঙ জন�ইয়� থ�দক। প7দর�ই .!� হইয়�দY প�খ�দন ক�ম 
পসইখ�দনই !জ�। ত�ই ক�ম�ত�র� .�জ�দরর প.শ�গC প��XIও 
!জ�র অধ�ন,  ত�হ�র�ও ��জন একলতত হইয়� ��জন 
প�রদষর sÚmueK ল�.�ভ�দগ �ক�দশ পন`K� হইদত প�দর ন�।

অষপ�দ�র মদধX !জ� একলK ভয়�নক প��। লপ��8 
লপ��8� হইদ!ই লক ত�হ�দ�র !জ� তX�গ হয় ?  পস লক 
প�হ�তদ.�দধর অষপ�দ�র লন��রC প�� হইদত ম�ক হইদত 
প�দর ? ক�দমর জ�.জগৎ .দ ক�র�গ�র। এখ�দন জ�.গC ঘ�C� 
!জ� �ভ�লত প��.দ হইয়� ��ঙ!�.দ �7কদরর ন�য় অল.রত 
প�প-পদঙ গP�গলP প�য়। ত�ই .ল!দতলY,  — ��হ�র� !�দজর 
ম�থ�য় .�জ হ�লনয়� �ক�দশ হ�দK-.�জ�দর প�r.ন ল.কয় 
কলরদত ��=P�য় পসই ক�ম�ত�র� .�জ�দরর প.শ�গCও লনjয় 
!জ� �ভ�লত প�দ� স��ঢ় আ.দ। বপ��ল8ক .X�লভ8�দর 
অº�!ত� �ক�� হয় ম�ত ;  ত�হ�দত ম�য়�দম�দহর আ.রC, 
অষপ�দ�র .নন লত!ম�তও অপস�ত হয় ন�।

�ক�দশ ��জদনর মদধX পন`K� হইদত ত�হ�দ�র 
অলধক�র পক�থ�য় ? পন`K� হওয়�র অলধক�র ক�মগনহ�ন সর! 
.�!ক-.�ল!ক�র, অষপ��ম�ক প�মময়� বজদগ�প�ক�র, আর এ 
স`স�দর পন`K� হইদত পক প�দর ? ল�লন প�দরন, লতলন লনjয়ই 
প��ম�ক, লনjয়ই লনষ�ম।

ক�ম7ক� রমC�র পত� ওরপ !জ� তX�দগ অলধক�রই 
ন�ই তলদন ত�হ�র স�দধর উপপলত �ল� হt�ৎ পকrত�ক .�ত� 
ক�পPখ�ন� !ইয়� !জ���!ত�র হ�লনজনক পক�ন রহসময় 
ক�জ কদরই,  ত�হ� হইদ! অপদরর জ�লন.�র ভদয় পস অমলন 
পক�দধ অধ�র হইয়� উপপলতদক ন�ন��ক�র লতরস�র কলরদত 
থ�দক। কদম �ল� প�লখদত প�য়, ঘKন�K� অনদ!�দক জ�লনয়�ই 
পফল!!,  তখন লনজ প��ষ পগ�পন কলরয়� ক�=ল�য়� ক�Kয়� 
.ল!দত থ�দক,   — এই পত�মর� প�খ,  ঐ সর�দনদ� আম�র 
ক�পPখ�ন� !ইয়� লগয়�দY,  এ.` আম�দক আরও কত লক 
.ল!য়�দY। পত�মর� প�লখদ!,  আলম এখনই ��ইয়� .�.�দক 
.ল!য়� ল�য়� পপ�P�ম�দখ�র উপ��ক ��লস ল�.। এইরপ ন�ন� 
কK�লক কলরদত কলরদত হ�ত ন�P� ল�য়� পক�দধ অলভম�দন, গP 

- 51 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

গP কলরদত কলরদত Y�লKয়�  ��য়। আর �ল� লনjয়ই .�ল[দত 
প�দর প�,  �খন অন প!�দক প�লখয়�দY,  তখন আর পগ�পন 
হই.�র পক�নই উপ�য় ন�ই,   — এ.�র আম�র ক!ঙ রKন� 
এদক.�দর অলন.���X, তখন ��CপদC লনজদ��ষ পগ�পদনর জন 
ক�=ল�য়� ক�লKয়� ন�দকর জদ! প8�দখর জদ! এক কলরয়� পফদ!; 
এ.` উপপলতর ঘ�দP ন�ন��ক�র প��ষ 8�প�ইয়� ল�য়� লনদজ 
এদক.�দর এক নমর খ�=লK সত� স�লজয়� .দস। স ̀স�দর এইরপ 
কত �ত উপপলত ও উপপত� অল.রত !�লíত হইদতদY, 
ত�হ�র ইয়র� ন�ই। ইহ�ই পত� ক�মর�দজXর বপ��ল8কত�র 
পলরC�ম !

লকন ও লক !  ল�দনর প.!�য় �ক�দশ এত প!�দকর 
মদধX শ�ক�ষ ক!.�!�গদCর ক�পP !ইয়� ক�ম গ�দY 
উলtদ!ন!  আ.�র .ল!দতদYন সকদ! আলসয়� আদস আদস 
ক�পP !ও !  এত.P গরতর .X�প�র!!  অথ8 কম�র�গC পত� 
পকহই শ�ক�দষর �লত রষ হইয়� পক�ন কথ� .ল!দ!ন ন�, 
অথ.� লপত� ম�ত� অলভভ�.কগC ঘKন� শলনদ., প��ময় ক!ঙ 
রলKদ.,  জ�লত ক! স. ��ইদ.,  ইতX�ল� ল8I�য় পত� কম�র�গC 
একK�ও ল.8ল!ত হইদ!ন ন�!!  শ�ক�দষর ঘ�দP প�rষ 8�প�ইয়� 
ল�য়� লনদজর� এক নমর খ�=লK সত� �ম�C কলর.�র পত� পক�ন 
প8ষ�ই কলরদ!ন ন�!!  এলক .X�প�র!!  প�tক মহ��য় �পথ 
কলরয়� .!�ন প�লখ   প�লথ�. ক�ম-জগদত সম. ?  পগ�প�ক�দষ 
ক�দমর গন থ�লকদ! লক ন�রদ. এমন লনষ�ম প�দমর আত-
ল.স�জন সমন হইত ?  ল�দনর প.!�য় ¨�দনর ঘ�দK,  এমন 
.X�প�দর শক�ষ, .� সখ�গC পকহ লক ল!¸ হইদত প�লরদতন ?

আ.�র এক ক�ম�ক লপ��দ8র এক�লধক প�তন� 
অঙ��লয়ন� থ�লকদ!, পস ড�লকন�গC পত� পরসর �লতলহ`স�র 
আগদন জল!য়� প�লPয়� পরসরদক পঘ�র�ত মদন কদরই, ত�হ� 
Y�P� পক�ন ক!.ত� সত�!ক�ও �ল� জ�লনদত প�দরন প� 
ত�=হ�র ��Cপলত অপর পক�ন লপ��8�দক ভ�!.�স�র অদঙ স�ন 
ল�য়�দYন,  তদ. পসই ম� !ক�লKও অমলন পক�দধ,  অলভম�দন, 
ঘ�C�য়,  !জ�য় মর��হত হইয়� ম�হ7দর� লক অঘKন ঘK�ইয়� 
থদকন। একল�দক পলতর উপর ��রC অলভম�ন ও পক�ধ, 
অনল�দক পসই প�প�য়স� রমC�র উপর ��রC ভয়ঙর 
�লতলহ`স� !  ম�হ7দর� পস পস�ন�র স`স�র শ��দন পলরCত হইয়� 
��য়!!

লকন এলক অদ�ত .X�প�র !  শ�ক�ষ সখ�গCসহ 
�ক�দশ বজ.�!�ল�দগর সলহত লমল!ত হইদ!ন,  বজ.�!�গC 
প�ম�নদন ল.দভ�র হইয়� শ�ক�দষ ��ইয়� আতসমপ�C 
কলরদ!ন। ইহ�দ�র ক�হ�রও পক�ন সদঙ�8 ন�ই,  আ�ঙ� ন�ই, 
!জ� ভয় লকY�ই ন�ই। কম�র�গC পরসর ��দC ��দC গ�=থ�। 
ত�হ�দ�র সকদ!র একই .�সন�,  একই ক�মন�,  একই !কX, 
একই ল8I� !  একই ক�ষসদখ একই ক�ষপলত !�ভ কলরদত 
সকদ!ই .X�ক!। পগ�প�গদCর সক�ম ভ�. থ�লকদ! লক ত�হ�র� 
এমন এক ��C, এক মন, এক ভ�., এক সখ, এক ��লI, এক 
.�সন� ও এক ক�মন� !ইয়� এক স7দত গ�=থ� ফ�!হ�দরর মত 
অল.রত ��Cক�দষর .�দক থ�লকয়� প��ভ� ল.স�র কলরদত 
প�লরত?

পগ�প�গদCর সক�ম ভ�. থ�লকদ! কখনও সকদ! 
লমল!য়� শ�ক�দষর sÚmuKIn হইয়� আতসমপ�C কলরদত প�লরত 
ন�। এমন লক একজনদক ক�দষর sÚmueK ��ইদত প�লখদ!, 
অপর �দতXদক ক�ì, দ�লখত ও !লজত হইত, �লতলহ`স� .�দক 

!ইয়� পরসর �তত� স�ধদন তৎপর হইত। এমন লক পকহ 
ক�হ�রও ম�খ ���ন প��XI কলরত ন�। ��গ�!,  �কলন প�মন 
সমদ!�ভ� জ�.ল�গদক ল.কK ভঙ�দত ল.�7লরত কলরয়� ল�য়�, 
গল!ত দগ�নময় ম�`সলপদণ শধ� আপন অলধক�র ল.স�র কলরয়� 
��CপদC আতস�থ� স�ধন কলরয়� থ�দক, পগ�প�ল�গদকর সক�ম 
ভ�. থ�লকদ! ত�হ�র� �তXদকই ক�মদ.দগ উদরলজত হইয়� ঐ 
��গ�! �কলনর মত অপর সক!দক �7র কলরয়� ল�য়� শধ� আত-
ইলনয় 8লরত�থ� কলরয়� পলরত�¸ হইত।

লকন এ লক ? এ প� সদ. এক মন এক ��C, একই 
ক�ষদ�দম, ক�ষসদখ VtMibýmât! সকদ!ই এক সদঙ নÄদ�দহ 
শ�ক�দষর sÚmuKIn  হইয়�,  .সগহC কলরদ!ন,  সকদ!ই 
একসদঙ ক�তX�য়ন� প7জ� কলরয়� ম�দয়র লনকK একই ক�ষপলত 
!�দভর .র ��থ�ন� কলরদ!ন। ত�=হ�দ�র মন-��C ক�ষগত ! 
মলর, মলর, ত�=হ�দ�র প�হ.�লদ ন�ই, ইলনয়জ�ন ন�ই, .�হজ�ন 
ন�ই,  .�হজগৎ স. ভ�ল!য়�দYন,  এক ক�ষ লভন আর স. 
ভ�ল!য়�দYন। এখন প�দহর ল.8�রই .� পক কদর ?  আর !জ� 
ভদয়র ল8I�ই .� পক কদর ? 

পগ�প�গC ম�য়�র র�দজX .�স কদরন ন�,  ত�=হ�র� 
প��গম�য়�র .র-কন�,  সম7C� প��ম�ক !  ত�=হ�র� অ��ক�ত 
ক�ষদ�দম আতহ�র�, ত�=হ�র� শ�ক�দষ সর�স অপ�C কলরয়�দYন, 
আজ শ�ক�ষ ত�=হ�দ�র সম7C� ��ন গহC কলরয়� আ��র��� 
কলরদ!ন। ""এ লক .স হরC ?  ন� শ�ক�দষ আতসমপ�C ?'' 
আজ ��র� �ভ�দত বজ.�!�গC শ�ক�দষ আতসমপ�C কলরয়� 
জগৎ.�স�দক লক আ��� প�খ�ইদ!ন ?  প�tক !  ক�ষ��C� 
তনয়� নÄদ�হ পগ�প�গদCর �লত ��লষপ�ত করন। প�খ�ন, 
বজকম�র�গC জগৎদক আজ লক ল�ক� ল�দতদYন। 8�লহয়� 
প�খ�ন, আজ বজ.�!�গC অ��ক�ত প�দমর আতল.সজ�দনর লক 
জ!I আ��� জগৎদক প�খ�ইদতদYন। আহ� !  ভ�ইদর !  কদ., 
পত�ম�র আম�র এমন পসrভ�গX হইদ. ? কদ. এই বজ.�!�দ�র 
মত,  শ�ক�দষ আতল.সজ�ন কলরদত প�লর.,  কদ. ক�ষদ�দম 
তনয় হইয়� আপন�র প�হধম� প��XI ন�স�ত হই. ! হ�য় জ�.। 
8�লহয়� প�খ,  এইরপ তনয় ন� হইদ!,  এইরপ ক�ষদ�দম 
আতহ�র� হইয়� আপন প�হ প��XI ন�স�ত ন� হইদ!, 
ল.শস`স�র ভ�! ন� হইদ! সম�দজর !�íন� ও গরগঞন� 
ভ�ল!দত ন� প�লরদ!,  ম�ন,  অলভম�ন,  জ�লত,  লক!,  !জ�,  ভয় 
ন�স�ত ন� হইদ! লক এই আলমদ´র অলভম�দন পলরপ7C� ক�ম-
ক�মন�য় ক!�লষত প�লথ�. প�হ,  শ�ক�ষ8রদC অলপ�ত হইদত 
প�দর?

ভ�ই !  �ল� শ�ক�দষ প�হ-মন-��C ঢ�ল!য়� ল�দত 
8�ও,  তদ. পগ�প� অনগত হও,  পগ�প�দ�র মত স. শ�ক�দষ 
অপ�C   কলরয়� .�হ-স`স�র,  এমন লক,  আপন�র প�হ প��XI, 
আপন�দক প��XI ভ�ল!য়� ��ও। নত�.� ক�মময় !জ� 
অলভম�দনর  পত�ম�র প�হ  শ�ক�ষ গহC কলরদ.ন পকন ?  ��হ� 
পত�ম�র ত�হ� পত�ম�রই থ�লকদ.। �তল�ন পত�ম�র লনজজ�ন 
আদY, �তল�ন পত�ম�র !জ�, অলভম�ন �ভ�লত আদY, ততল�ন 
পত�ম�রই স. আদY   ততল�ন শ�ক�দষ লকY�ই অলপ�ত হয় ন�ই। 
�খন পত�ম�র  আলম  সম7C�  শ�ক�দষ অলপ�ত হইদ.,  তখন 
ক�ষদ�দম তনয় হইয়� প�মল.হ!� পন`K� পগ�প�দ�র মত 
পত�ম�র .�হজ�ন�7ন অ.স� হইয়� ��ইদ.। প�দমর .ন�য় 
এদক.�দর ড�ল.য়� ��ইদ.,  — .�হ জগৎ আর 8�লহয়� প�লখদ. 
পক?  তখন পত�ম�র প�হ.�লদ থ�লকদ! পত� ব�লহক !জ�,  ভয় 
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অলভম�ন থ�লকদ. ?

ভ�ই !  ঐ 8�লহয়� প�খ  — পগ�প�-ক�ষ .সহরদC 
জগৎদক সর�স ক�ষ�প�দCর লক জ!I ��ষ�I প�খ�ইদ!ন! ধন, 

 — ধন বজদ�ম !  ধন বজদগ�প� !  আজ পত�মর� জগদতর 
sÚmueK শ�ক�দষ প7C� আতসমপ�দCর প� আ��� র�লখদ!, 
অনIক�! জ�. এই আ��� !ইয়� পগ�দ!�কল.হ�র� শ�হলরর 
8রদC Y�লKয়� ��ইদ., সদনহ ন�ই। মলর মলর ! —

… ik bó½HrN!!  na SãIkáex— sàbÕ÷ AàpN!!
এ লক ক�দমর অº�!ত�!!  ন� লনষ�ম প�দমর প7C� 

তনয়ত�!!  আজ শ�ক�দষ বজ.�!�দ�র আতসমপ�C হই!, 
ত�=হ�র� ��C.লদভর আ��র��� ল�দর�ধ���X কলরয়� ঐ 
ম�নদম�হন রপ হ�দয় আ=লকয়� !ইয়�,  লম!দনর আ��য় 
আক! ��দC ক�! ক�K�ইদত !�লগদ!ন। হ�য় ! সময় পত� আর 
��য় ন� ! দ�দখর ল�ন পত� লকY�দতই ফ�র�য় ন� ! আহ� ! ল.রদহর 
ল�ন লক অনI জ�!�ময় !  এক একলK প! লক অস`খX .�লjক 
�`�ন !ইয়�ই সম���� হইদত থ�দক!! হ� ক�ষ ! আর কতল�ন ! 
আর কতক�! এইরদপ এই অ.!� কম�র�গC পত�ম�র ল.রহ 
��তন�য় Yট ফট  কলরয়� ক�K�ইদ. ? আর প� সহ হয় ন� ! — 
আর প� ��C .�=দ8 ন�,  এক.�র প�খ� ল�য়� জ�.ন রক� কর। 
পগ�প�গC পত�ম�র লম!দনর আ��য় .�ক .�=লধয়� ল.রলহন� 
8দক�লরC�র ন�য় অনI .�লjক-�`�দনর ��তন� .�দক !ইয়� 
আক! ��দC প!দক �!দয়র মত ক�K�ইদত !�লগদ!ন।

mDur  sHj Î ŸbS
শ�ক�ষ কম�র�ল�গদক আশ�স ল�য়� এল�দক আ.�র 

সমধ�র .`��ত�দন জ�.-জগৎদক আহ�ন কলরয়� লক .ল!দতদYন 
শন। .ল!দতদYন    পহ জ�. !  আলম পত�দ�র সলহত প�দমর 
অদচদX .নদন মধ�র আল!ঙদন ল8র.�=ধ� পলP.�র জন এই 
প�খ Î ঐশ��X.লজ�ত পগ�দ!�দকর লনতX সহজ ম�ধ���Xময় 
সহজদ.দ� আলসয়�লY। এ.�র পত�দ�র সলহত প�দমর পখ!� 
পখল!.�র জন,  প�দমর লনতX সমন স�পদনর জন প�দমর 
সখ�-সলখল�গদক !ইয়� পসই প�দমর পখ!� পখ!�ইয়� প�খ�ইদত 
ও ল�খ�ইদত আলসয়�লY। পত�ল�গদক ধর� ল�.�র জন, আম�র 
শধ� পত�দ�র মত এই লনতX সহজ প.�।  সম�দন সম�দন ন� 
হইদ! লক ��লত জদন ?  ভ�!.�স� জদন ?  ��দC ��দC 
লম!�ইয়�,  পক�!�কল!,  গ!�গল! কর� 8দ! ?  ” ত�ই এ.�র 
আলম প�দমর সর! ও সহজ মধ�রদ.� !ইয়� আলসয়�লY। এ 
প.দ� ঐশ��X ন�ই,  ল.ভ7লত ন�ই,  ঐশ��X-ল.ভ�দগর ভগ.�দনর 
মত �ঙ 8ক গ�� পদ ন�ই,  ��-ল.�খ�ন� হ�ত ন�ই,  দই 
8�লরK� ম�খ ন�ই, প!�!লজহ� ন�ই, ম�ণম�!� ন�ই, খPগ8ম� ন�ই। 

আম�র এই প�দমর সহজ মধ�র প.দ� ঐশ��X 
ল.ভ�দগর পক�ন ভ�ষC ও ভয়ঙর ভ�দ.র প!�ম�ত ন�ই। প�খ 
আলম লtক পত�দ�রই মত একজন ! পত�দ�র ধর� ল�.�র জন   
প�দমর .�দক আল!ঙন কলর.�র জন আলম প� এদক.�দর গরর 
র�খ�! হইয়� আলসয়�লY,  হ�দর !  র�খ�!দক আ.�র ভয় লক ? 
র�খ�! প� ল8র ক�ঙ�! !  জগদত এমন পকহ আদY লক প� 
র�খ�দ!র ক�দY আলসদত ভয় প�য় ? এমন পকহ আদY লক Î 
প� র�খ�দ!র গ!� জP�ইয়� দ পK� ��দCর কথ� .ল!দত সঙল8ত 
হয়!  আলম প� পত�দ�র জন র�খ�! হইয়� ম�দt ম�দt গর 
8র�ই! আয় ! সকদ! অসঙল8ত ল8দর লনভ�দয় 8ল!য়� আয়।

ঐশদ��Xর নগর ও গ�ম Y�লPয়� ম�দt আয় !  আলম 
ঐশ��X 8�ই ন�, ��Cম�ত�ন প�দমর পখ!� .P ভ�!.�লস। সর! 
��দCর ম�ধ���Xময় প�দমর পখ!� ঐশদ��Xর র�দজX হয় ন�। 
ঐশ��XK� .Pই ভয়ঙর লজলনস,   — ঐশদ��X ভর� ল.ষ,  — শধ� 
কলK!ত�, জলK!ত�, অলভম�ন, অহঙ�র, জ�=কজমক   আলম .P, 
ত�লম পY�K,  — সর��� আর কত লক প�!,  �7!,  ম7ষ!,  ম��গর 
�ভ�লত। ঐশদ��Xর YK�য় 8ক� [!লসয়� ��য়, মন, ��C সঙল8ত 
হইয়� ��য়,  ত�ই ঐশদ��Xর প�দ� লনখ�=ত লনষ�ম ভ�!.�স� 
থ�লকদত প�দর ন�। ঐশদ��Xর প�দ� লনয়ত ঐশদ�Xর পক�!�হ! ! 
প�লমদকর ��C�Iকর ত�ব হ!�হ! ! ত�ই ঐশদ��Xর প�দ� মধ�র 
ল.8�র-.লজ�ত প�দমর পখ!� হয় ন�,  প�লমদকর ��C এখ�দন 
লতলষদত প�দর ন� ! পসই জন আম�র পখ!�র স�ন Î

ŸgacrN maf w inbI• ink™²-kann
আয় ভ�ই ! পত�র� ঐশদ��Xর প�� Y�লPয়�, ঐশদ��Xর 

প.� Y�লPয়�,  ঐশদ��Xর ঘর,  .�P� ও পক�!�হ! Y�লPয়� ম�দt 
আয়। এই গরর র�খ�দ!র গ!� জP�ইয়� দ লK ভ�!.�স�র কথ� 
কলহদত 8�স পত� ম�দt আয়। ঐশ��X.লজ�ত শ�ম!সনর ��Iর 
লভন র�খ�দ!র ��C�র�ম ��লIময় স�ন আর পক�থ�য় আদY ? 
এই ল�গI.X�লপত ম�ক-স�ন লভন র�খ�দ!র ম�ক-��দCর 
ম�ককদÂর র�খ�ল!য়� গ�ত,  আর পক�থ�য় অম�তধ�র� .ষ�C 
কলরদত প�দর ?  এখ�দন ভয় ন�ই,  ল.ভ�লষক� ন�ই,  গ�ম ও 
নগদরর ঐশদ��Xর পক�!�হ! ন�ই, স`স�দরর ক�ম-ক�মন�র প�প 
ত�দপর অটহ�লস ন�ই।

আয় !   — আলম পত�দ�র জন গরর র�খ�! হইয়� 
ম�দt ম�দt ঘ�লরয়� লফলরয়� প.P�ইদতলY   আর সমধ�র .�=��সদর 
অল.রত র�-র� কলরয়� ড�লকদতলY। হ�য় পর !  ল.ষধর সপ� ও 
.ন লহ`® ��C� প��XI .�=��র সদর আক�ষ হয়, ম�গ হয়, আর 
পত�র� লক এক.�রও এই ��C-ম�ত�দন� প�দমর .`��ধলন ক�ন 
পফল!য়� শলনল. ন� ? “এক.�রও লক ল.ষদয়র ল.ষম�খ� প�প-
ত�দপর গভ�র নরকলনদঘ�ষ� �7দর র�লখয়� এই প�দমর মধ�র র. 
ক�ন প�লতয়� শলনল. ন� ?”

এমন মধ�র সর আর কখনও শলনস ন�ই,  এ সর 
এক.�র ক�দন �দ.� কলরদ! আর স`স�দরর প�প-হ!�হ! 
ম�খ� কহক-ত�দন ম�হ7র�ও মন-��C ভ�ল!য়� থ�লকদত প�লরদ. 
ন�। আলম ল.শ-ল.দম�হন-মধ�র ত�দন অল.রত  র�-র�  সদর 
পত�দ�র ড�লকদতলY ! পত�র�  ধ�  কলরয়� 8ল!য়� আয়।  পত�র� এই 
প�দমর .�দক Y�লKয়� আলসদ!ই .�=��র র�ধ� ন�দম স�ধ� লসদ 
হয়। 

আয় ভ�ই !  র�খ�দ!র ক�দY আলসদত ভয় লক ? 
র�খ�!দক প�ম�ল!ঙদন আপন�র কলরদত 8�স পত�, স. Y�লPয়� 
পখ�!� ��C !ইয়� পখ�!� ��ঙদC আয়, র�খ�দ!র গ!� জP�ইয়� 
দ লK প�দমর কথ� .ল!ল. পত� আয়   লনল.ঢ় লনকদঞ আয়   আলম 
পত�দ�র সলহত প�ম�ল!ঙদন .দ হইদত, .�দক .�ক র�লখয়� দ লK 
প�দমর কথ� কলহদত ও শলনদত,  .দন .দন   লনল.ঢ় 
লনকঞক�নদন ঘ�লরয়� প.P�ই। পহ জ�. !  ম�ধ���Xময় এই লনল.ঢ় 
লনকঞই ��দCর ভ�!.�স�র কথ� কলহ.�র একম�ত স�ন। 
এখ�দন স`স�দরর ল.ষ�ক .�ত�স কখনও �দ.� কলরদত প�দর 
ন�। এখ�দন ল.ষয়�র ��C ম�হ7র�ও লতলষদত প�দর ন�। এ লনকঞ 
প�দমর আধ�র এ লনকঞ প�লমদকর হ�য় উন��ক !  এখ�দন 
আলসদ! প�লমক-��গ! আপন� ভ�ল!য়�,  ল.ষয়,  জগৎ ভ�ল!য়�, 
প�ম�ল!ঙদন ল.দভ�র হইয়� ল�.� ল.ভ�.র� জP.ৎ পলPয়� 
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থ�দক। প�দমর কথ� কলহদত কলহদত,  কত .ৎসর,  কত ��গ 
অ��দশ 8ল!য়� ��য় ! “লনল.ঢ় লনকঞ ত�লম ধন !  অনIক�! 
গত হইদ!ও ত�লম প�লমক-��গদ!র প�ম সম�লধ ভ�লঙদত প�ও 
ন�|”

শ�ক�ষ .ল!দতদYন,  — পহ জ�. ! আলম পত�দ�র ধর� 
ল�.�র জন ঐশদ��Xর পক�!�হ! Y�লPয়� র�খ�! প.দ� ম�দt 
ম�দt .দন .দন ঘ�লরয়� প.P�ই. .দন থ�লক, .ন-ফ! খ�ই, .ন-
ফ�দ! স�লজ .নম�!� পলর। আম�র সখ�সখ� আম�দক স�জ�ইদ! 
আনলনত হয়,  ত�ই আ�র কলরয়� স�জ�য়। ত�হ�দ�র ��লতর 
জন .নম�!� ও অলকলঞৎকর প�খ�র প�খ�র 87P� পলরয়� 
থ�লক।

নত�.�  আম�র পক�ন স�জসজ� ন�ই।  আর এ 
.নম�!� পম�হন 87P�ও ঐশদ��Xর ন�ম-গন .লজ�ত,   — অথ8 
প�লমদকর ল8ররঞন,  ম�ধ���Xময় রদপ ভ�.নদম�হন। প�লমদকর 
��লতর জনই আম�র এ পম�হন প.� ! এ ম�ধ�দ��Xর স�জ ! এই 
প�খ,   — আলম পত�দ�র প�দমর .�দক K�লনয়� আলন.�র জন প� 
.�=��লK সম! কলরয়�লY,  উহ�ও স�ম�ন একK� .�=দ�র .�=ল� 
ম�ত। উহ�দতও পক�নরপ ঐশ��Xগন ন�ই। আলম ঐশ��X 
ভ�!.�লস ন�,  ঐশদ��Xর প�দ� ভদমও প� প�ই ন�। পত�র� শদ 
ম�ধ�দ��Xর পথ ল�য়� আম�র প�দমর লনকঞ প�দন Y�লKয়� আয়।

SYamrœp
পহ জ�. !  আম�র এই লনতX ন.-দর���!-শ�ম-.C� 

পত�দ�রই ��লতর জন। ঐ প�খ,  — 8ত�লদ�দক উলদদ� শ�ম.C�, 
লনদম ত�C,  গল, ন.-দর���! শ�ম.C� !  উপদর অনI আক�� 
ন.ঘন-শ�ম.C� !  ঐ প� ল�দক 8�লহদ. পসই ল�দকই আম�র 
রদপর স�রC,  — আম�র স�রC!! পসই ল�দকই আম�র প�মময় 
শ�মক�লI!!  পসই ল�দকই আম�র ��C�র�ম শ�মরপ অপ�র 
আনন স�গদর ড�ল.য়� রলহদ.,  — আম�দত ল.দভ�র থ�লকদ. ! 
আম�দক পজ�র কলরয়� খ�=লজয়� .�লহর কলরদত হইদ. ন�। ঐ প�খ 
ল.শময় শ�ম!সনর .দC� আম�র স-রপ ল8র �কলKত ! আলম 
পত�দ�র লনকK .�=ধ� পলP.�র জন আম�র শ�মক�লI ল.শরপ 
ল.স�র কলরয়� র�লখয়�লY।

পহ জ�. !  পত�র� এক.�র আম�র এই শ�ম সনর 
ম7লর�খ�লন �ল� ভ�!.�লসদত প�লরস,  এই ভ�!.�স�র ক�ঙ�! 
র�খ�!দক আপন�র কলরয়� .�দক ত�ল!য়� !ইদত প�লরস,  তদ. 
আম�দক �7দর পtল!য়� পফল!দ!ও ভ�ল!দত প�লরল. ন�। প� ল�দক 
8ক� লফর�ইদ., পসই ল�দকই প�লখল. শ�ম নK.র প.দ� আলম. 

 — আক�দ�র ল.দন�� ন�দর�� .দC�,   — 8�লরল�দকর সনর 
শ�ম!রদপ,  আম�রই স�রC!!  আহ� !  স�গদরর অনI ল.শ�I 
ম�দ! তরঙ�লয়ত লন.�P ন�ল!ম�র পসrন��X ম�ধ�দ��X ��হ�র মন 
��C ম�গ হইয়�দY, ম�দ মধ�র ক!ন�ল�ন� ল.ভ�I �ম�ন�র ন�ল!ম-
ক�লI প�লখয়� ত�হ�র মন ��C লক আর পসই স�গর পসrনদ��Xর 
ভ�. ম�ধ�দ��X ন� ড�ল.য়� লসর থ�লকদত প�দর ?

প�মর�দজX এই এক মধ�র পখ!� ;  — প�লমক ��গ! 
পরসর পরসদরর স���শ ও ল8হ���ন,  রপ,  গC ও ন�ম-
শ.C,  ýmrN-mnn ও উর�রC �ভ�লত .X�প�দর লনর.লচন 
রস�ভ�দস ল.দভ�র হইয়� থ�দক। ঐ প�খ, শ�র�ধ� আম�দক লভন 
জ�দন ন�,  পসই জন আম�রই রদপর স���দশ ন�!�মর� ��K� 
পলরধ�ন কলরয়� অল.রত শ�মরদপ ল.দভ�র !  আলম,  শ�র�ধ� 
লভন জ�লন ন�,  ত�ই কনক.রC� র�ধ�র অঙ-ক�লI আভ���ক 

প�ত�মর পলরধ�ন কলরয়� র�ধ�রদপ তনয় হইয়� থ�লক !  লনজ 
লনজ .সদন উভয়ই উভদয়র রপম�ধ�র� ধX�ন কলরয়� ও উভয়ই 
উভদয়র শ�অঙক�লIর স��-সখ অনভ. কলরয়� প�মময় 
ভ�.ম�ধ�দ��X ড�ল.য়� থ�লক.  আহ�,  মলর,  মলর !  প�তধP� অঙ 
প.লPয়� প�ন র�ধ�-অঙ আল!ঙদন প�মরদস ল.দভ�র কলরয়� 
র�দখ ! শ�র�ধ�ও ঐরপ ন�!.সদন শ�মরপ .�দক কলরয়� সখ-
সদপ ম�গ হইয়� থ�দক। ল.রদহর ��.�নদ! ��লI-.�লরল.ন ��ন 
কলরদত ইহ�ই প�লমক-��গদ!র একম�ত সম!। 

হ�য় জ�. !  আলম পত�দ�র প�ম�ল!ঙদন ল8র.দ 
হই.�র জন ঐ ""আম�র শ�মরপ জগৎদক ল8লতত কলরয়� 
পত�দ�র sÚmueK আম�র Yল.লK ল8র জ!Iভ�দ. আ=লকয়� 
র�লখয়�লY !  আম�দক ভ�ল!.�র উপ�য় ন�ই। প�ল�দক 8�লহদ. 
পসই ল�দকই আম�র শ�মসনররপ !''

mDur raKal ŸbS
হ� ভ�ই !  আলম এত কলরয়� ধর� ল�দত 8�ই,  এত 

কলরয়� পত�দ�র আপন�র হইদত 8�ই,  ত�হ�দতও লক ক�ঙ�! 
র�খ�! .ল!য়� পকহ একK� আম�র ল�দক লফলরয়� 8�লহদ. ন� ? 
প8দয় প�খ,   — আলম র�খ�! হইয়� র�খ�! .�!ক !ইয়� পখ!� 
কলরয়� জগৎ.�স�দক প�খ�ইদতলY,   — ��হ�র� অলভম�ন ও 
ঐশ��X�7ন র�খ�! .�!দকর মত সর! ত�হ�র�ই আলসয়� 
পস�হ�গ ভদর আম�র গ!� জP�ইয়� ধলরদত প�দর। আলম 
র�খ�!দ�র ভ�!.�স�র আধখ�ওয়� উলচষ ফ! অম�দতর মত 
খ�ইয়� জগৎদক প�দমর ল.8�র-.লজ�ত সর! সনর মধ�র 
.X.হ�র প�খ�ইদতলY.  মলর,  মলর,  প�দমর র�জX লক মধ�র,  লক 
আত-ন�স�নত অম�তরদস প�ল.ত !

আহ� ! আম�র পক�ন কষ হওয়�র আ�ঙ�য়, সখ�গC 
আপন�র� অদগ ফ! খ�ইয়� প�দখ ; পদর প�লK সলমষ ও সস�দ 
পসইলKই আনদন আম�র ম�দখ ত�লôয়� প�য়। পহ জগৎ.�স� 
এক.�র ভ�!.�স�র ক�ষদস.� 8�লহয়� প�খ ! সখ� ও সখ�গদCর 
প�ম-অনর�গ ও আম�দত স.�স-অপ�C 8�লহয়� প�খ !  পত�র� 
আম�দক আপন�র কলরদত 8�স পত� সখ� ও সখ�গদCর আ��� 
গহC কর। আলম ম�ন-সম	� 8�ই ন�,  ধন ঐশ��X 8�ই ন�, 
উপ�দ�য় খ��X 8�ই ন�,  শধ� ��C 8�ই,  — শধ� ভ�!.�স� 8�ই ! 
আম�দক .�সল.ক আপন�র কলরদত 8�স পত� সখ� ও সখ�দ�র 
মত ল.8�র-.লজ�ত,  অদহত�কভ�দ. ভ�!.�লসদত হইদ.। হ�দর ! 
প�খ�দন অলভম�ন ও ঐশ��X,  পসইখ�দন পY�K .P পভ�,  — 
পসইখ�দন সর�ন ও নমস�দরর হP�হলP   পসইখ�দনই �7র হইদত 
অলভ.��ন।

আম�দত অলভম�ন ও ঐশ��X ন�ই, ত�ই আলম সর�ন 
ও নমস�দরর গলরম� ভ�!.�লস ন�,   — সর! ��দCর সর!ত� 
ভ�!.�লস। হ� ভ�ই !  পত�দ�র আপন�র জনদক লক পত�র� 
ল�.�লনল� শধ� সর�ন ও নমস�র কলরয়� থ�লকস ?  ঐ প�খ 
সখ�সখ�দ�র ভ�!.�স�র .X.হ�র 8�লহয়� প�খ !  পত�র�ও 
আম�দক আপন�র কলরয়� !ইয়� ঐরপ স�� ��দCর ল.8�র 
.লজ�ত সর! .X.হ�দর আনন-স�গদর ড�.�ইয়� প�। পত�র�ও 
মধ�র প�মরদস ম�লতয়� লনতX প7C��নন-সদম�দগর অলধক�র� 
হইয়� থ�ক।

- 54 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

ŸgapgâeH raKalebeS

শ�ক�ষ .ল!দতদYন,   — পহ জ�. !  আলম পত�দ�র 
লনরহঙ�র ভ�দ. গলtত কলর.�র জনই পগ�য়�!�র ঘদর 
আলসয়�লY। পগ�য়�!� ভ�দগXর স�ম� ন�ই,  পগ�দ!�কল.হ�র� 
শ�হলর আজ পত�ম�ল�গদক প�ম�ল!ঙদন ধন কলর.�র জন 
ধর�ধ�দম আলসয়� ক�ঙ�! র�খ�! প.দ� অল.রত পম�হন 
ম7রল!ত�দন  ড�লকদতদYন।

ঐ প�খ শ�ক�ষ প�দমর পখ!� জগৎদক প�খ�ই.�র 
জন পধন .ৎস ও সখ�গC !ইয়� পগ�8�রCসদ! সমধ�র .�=��র 
সদর পত�ম�ল�গদক অল.রত আহ�ন কলরদতদYন !  — Y�লKয়� ��ও, 
র�খ�দ!র ক�দY ��ইদত ভয় লক ?  র�খ�!দক প¨দহর .�দক 
ত�ল!য়� !ইদত ভয় লক ?

intY ikeSar ikeSarI
প�লথ�. ভ�দ. �ল�ও পগ�প�ক�দষর ব��.,  .�!X ও 

বকদ��র অ.স� আমর� প�লখদত প�ইদতলY, লকন .�সল.ক পদক 
ই=হ�র� সমস অ.স�রই অত�ত। .�সল.কই পগ�প�ক�ষ লনতX 
লকদ��র-লকদ��র�। তদ. এখ�দন শধ� !�!� �ক�দ�র জন 
প��গম�য়�র আ.রদC ব��.,  .�!X ও বকদ��দরর ভ�. ম�ত। 
ক�ষ পকমন ?   — ��র মন প�মন। শ�ক�ষ আ�X!�!� হইদত 
অI!�!� প��XI সক! সময়ই নন-�দ����র 8দক প¨দহর 
পগ�প�!,  বজ.�স�র 8দক আ�দরর দ!�!,  সখ� ও সখ�দ�র 
8দক  লনতX লকদ��র শ�মনK.র প�দমর র�খ�!। এই ভ�.লK 
বজ পলরকদরর .�সল.ক লনতX। সন প�দনর সময় শ�ক�ষ 
�দ����র দদধর পগ�প�!   কল8 পখ�ক� !  আ.�র লনকঞ-লম!দন 
শ�র�ধ�র ��C.লভ ম�নদম�হন !

মথ�র� ও দ�রক�দত �ত .ৎসর !�!� �ক�দ�র 
পদরও বজ.�স�র ঐ ভ�.লK সম7C� অক�ন লY!। �ত .ৎসদরর 
পর �ভ�স�দজর সমদয়ও শ�ক�ষ �দ����র পসই দদধর 
পগ�প�! এ.` সখ�-সখ�দ�র লনকK লনতX লকদ��র শম-সনর 
ম7লর�। আ.�র বদজর সখ� সখ�ও লনতX লকদ��র-লকদ��র�। 
প�লথ�. জ�দ.র মত ত�=হ�র� প�r.ন,  প�rঢ় .� .�দ�দকXর কর-
ক.ল!ত নদহন। পকন ন� লতগC�ত�ত লনতX প�হ ক�দ!র 
অ!ঙX,  লনয়লতও স�� কলরদত প�দর ন�। ত�ই র�ধ�-ক�ষ ও 
সখ� সখ�গC লনতX বকদ��র অ.স� ��¸। শ�র�ধ�ক�ষ প� লনতX 
লকদ��র লকদ��র�,  ত�হ�দত প� প�r.ন ও .�দ�দকXর পক�ন 
অ.স� ন�ই,   — এ ভ�.লK আম�দ�র লহনজ�লত অলস মজ�য় 
গভ�র ভ�দ. লনলহত রলহয়�দY।

আমর� ��লP পগ�=ফ ল.ল�ষ শ�ক�ষ ও প�দন�নত 
পদয়�ধর� ��.ত� শ�র�ধ� কখনও কলন�দতও স�ন ল�দত প�লর 
ন�। এমন লক ��ত� .� লথদয়K�দর পক�থ�ও একK� প.�� বয়স 
.�!ক-.�ল!ক�দক শ�র�ধ�ক�ষ স�জ�ইদ! লনত�Iই পকমন 
একK� ল.কK ভ�দ.র রল8 �ক�ল�ত হয়। আর পক�থ�ও �ল� 
�!পলত ��লP পগ�=ফ ক�ম�ইয়� শ�র�ধ�ক�ষ স�জ�ইয়� আলনয়� 
হ�লজর কদরন, তদ. অলভনয়স! অমন হ�লস t�ট�দত প7C� হইয়� 
উদt। ত�ই .ল!দতলY!�ম শ�র�ধ�ক�ষ প� লনতX কম�র-কম�র� 
.� লকদ��র-লকদ��র�,   — পস ভ�.লK আম�দ�র অলস মজ�য় 
��ঢ়ভ�দ. অলঙত।

লকন হ�য় ! এই লনতX লকদ��র মধ�র ভ�.লKদক ন�ন� 
গনক�র আপন�র ক�দমর ত�ল!ক�দত ��.ক-��.ত�র ভ�দ. 

ল8লতত কলরয়� ম�ন, প�r.ন, পদয়�ধর,  উপস, কK�ক কত লক 
Y�ই-ভষ ম�থ�-ম�ণ ল�য়� অ��ক�ত পগ�প�-ক�ষদক এদক.�দর 
ল.ক�ত ভ�দ. জগদতর sÚmueK ধলরয়�দY !  এই প�পই সন�তন 
অ��ক�ত লনষ�ম প�ম-!�!�দক বপ��ল8ক Y�=দ8 গP�ইয়� ন�ন� 
.�.�জ�র প�দপর পথ পলরস�র কলরয়� ল�য়�দY।

Ÿga-carN
        লক .ল!দতলY!�ম ?   শ�ক�দষর পগ�8�রদCর কথ�। 
পগ�প�! �তXহ সক�দ! সখ�গC সহ ম�দt পগ�8�রদC ��ন, 
পগ�ধ�ল!দত সক!দক !ইয়� পগ�প�! গ�দহ লফলরয়� আদসন। 
সমসল�ন ম�দt সখ�গCসহ সখXরদসর প�দমর পখ!� হয়। 
সখ�গC শ�ক�ষদক ��C�লধক ভ�!.�দস। আপন�র�ই 
পগ�8�রদCর সমস ক�জ কদর, শ�ক�ষদক লকY� কলরদত প�য় ন�। 
ক�দষর কষ লক ত�হ�র� সলহদত প�দর ? উর¸, লক .ন�র ভ7লমদত 
8ল!.�র সময় ক�ষদক ক�=দধ কলরয়� !ইয়� ��য়। ��Cক�ষসহ 
.দন উপ.দন আনদন ভমC কদর। .ন-ফ�দ! স�জ�য়, .ন-ফ! 
আলনয়� কত আ�র কলরয়� খ�ওয়�য়। .ন-ফ! প�লPয়� আদন, 
ফ! ভ�! লক মন,  আদগ আপন�র� খ�ইয়� প�দখ। লক জ�লন 
.দন কত অপলরল8ত ল.ষ ফ!ও আদY। ক�দষর ম�দখ পস ফ! 
ল�দ! ত�=র �ল� অমঙ! হয়,  — ত�ই আদগ খ�ইয়� প�লখয়� পদর 
ক�দষর ম�দখ প�য়। ধন লন�স�থ� প�ম !  র�খ�!গC আপন 
��দCর ভ�! মদনর জন ল8লIত নদহন। ল.স�� ফ! ম�দখ ল�দ! 
�ল� কষ হয়, হয় আম�দ�রই হউক।

ল.ষ�ক ফ! খ�ইদ! �ল� ��C ��য়, ��য় আম�দ�রই 
��উক !  ��C-ক�দষর প�ন পক�ন কষ .� অমঙ! হয় ন�। 
পরrদদর সময় পথ 8ল!দত কষ হয়,  সখ�গC শ�ক�ষদক কদক, 
.দক ও সদন কলরয়� !ইয়� ��য়। আ.�র কখনও পস�হ�গ 
কদর,  কখনও অলভম�ন ভদর ক�দষর ক�=দধ 8লPয়� কত লক 
আ.��র কদর।

একল�ন লনল.Pলনকদঞ সখ�গCসহ ন�ন� প�দমর 
পখ!� পখ!�ইদত পখ!�ইদত শ�ক�ষ পক�থ�য় !�ক�ইদ!ন, সখ�গC 
ন�ন� স�দন খ�=লজদত খ�লজদত অধ�র হইয়� পলPদ!ন। ক�ষ ক�ষ 
.ল!য়� উহরসদর ড�লকদত ড�লকদত ল�গI �লতধলনত কলরদত 
!�লগদ!ন। বক ক�ষ পত� পক�ন স�P� ল�দ!ন ন�,  ক�ষদক পত� 
পক�থ�ও প�ওয়� পগ! ন� !  স. স�দনই পত� তন তন কলরয়� 
ত�!�� কর� হইয়�দY, লক হই! ক�ষ পক�থ�য় পগ!। হ�য় ! .দন 
কত ভয় আদY,  কত লহ`® ��C� আদY,  কপ�দ! লক আদY 
ভ�ল.দত ভ�ল.দত সখ�গC অশজদ! প�ল.ত হইয়� ক�ষ ক�ষ 
.ল!য়� ক�=ল�দত !�লগ!। হ�হ�ক�র কলরয়� ইতসত� Y�লKদত 
!�লগ!। বক ক�ষদক পত� প�ওয়� পগ! ন� !  ক�ষ পত� 
আম�ল�গদক Y�লPয়� পক�থ�ও থ�লকদত প�দর ন� ! হ�য় পর ! এ 
পত� আনদনর !�দক�8�লর পখ!� নয়,  এ .�ল[ ক�ষ ধনদক 
.�সল.কই হ�র�ই!�ম !  কদম হত��� .�লPয়� উলt!,  সকদ! 
প��ক�ক! হইয়� ক�ষ ক�ষ .ল!য়� উহরসদর কনন কলরদত 
!�লগদ!ন।

অকস	ৎ অম�লন��র পঘ�র ঘন-ঘK�র ম�দ[ ল.দXৎ 
8মদকর মত ��ল�ক আদ!�লকত কলরয়� ক�ষধন পক�থ� হইদত 
আলসয়� সর�দখ ��=P�ইদ!ন।  সকদ! আক�দ�র 8�=� হ�দত 
প�ই!। .P দ�দখর পর সদখর সপলK লক মধ�র !  দ�খময় 
ল.দচদ�র পর সখময় লম!নলK মধ�দর মধ�র!!  ক�ষদক প�ইয়� 
সখ�গদCর আনদনর আর স�ম� রলহ! ন�,  .�ষ�ক!দ!�8ন 
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গ�গ� .8দন সকদ! ত�=হ�দক জলPয়� ধলর!।

মলর মলর প�দমর স�গদর প�দমর কম! ঢ! ঢ! Y! 
Y! ! শ�ক�দষর প�দমর .�দক কত পস�ন�র লনলমল!ত অশলসক 
পনদত লম!দনর ম�ধ�দ��X ল.দভ�র হইয়� প�ন ঘ�লময়� পলPয়�দY ! 
আর প�ন পকহ এ জগদত ন�ই!  পকহ পকহ শ�ক�ষদক প�লখ.� 
ম�ত অমলন আব�র ভদর পক�দ! উলtয়� গ!� জP�ইয়� 
অশপ�ল.ত করC কদÂ .ল!ত !�লগ! ""…† পত� পক�দ! 
উদtলY,   — এই পত� গ!� ধদরলY!! .! প�লখ ভ�ই এইরদপ লক 
ক�=��দত হয়?  ” পত�দক আর পYদP ল�. ন�। আর পক�থ�ও 
প�দত ল�. ন� ! এমলন কদর ক�দষর গ!� জP�ইয়� সর��� পত�র 
ম�খখ�লন   প�খ. !”

পহ জ�. ! এক.�র ক�দষর পগ�8�রদCর পখ!�, প�দমর 
পম!� ��C ভলরয়� !ও। ক�ষদক 8�ও পত� অলভম�ন ও ঐশদ��Xর 
উর ��ঙ হইদত ন�লময়� এইরপ .�কভর� অদহত�ক ভ�!.�স� 
!ইয়� র�খ�! .�!দকর মত, সর! পগ�য়�!�র পYদ!র মত, হ�-
ক�ষ .ল!য়� উধ�ও হইয়� Y�লKয়� ��ও ;   — ক�=ল�য়� ক�=ল�য়� 
��C.ন� .ল!য়� ড�ক, অমলন 8�লহয়� প�খ,  — অম�লন��র পঘ�র 
ঘনঘK�য় ল.দXৎ 8মলকয়� ল�গI আদ!�লকত কলরয়�দY। ক�ষ 
8ন sÚmueK ��=P�ইয়� পম�হন.�=��-কদর হ�লসদতদYন! এই পত� 
শ�ক�দষর ল.শ ল.দম�হন .`�� ত�দন ম�গ হইয়� প�দমর র�দজX 
জ�দ.র �থম প��প�C !  এই সখX রস ও সখX ভ�দ.র পদরই 
মধ�র পগ�প�দ�ম;  — লনল.P লনকদঞ ��C.লভ সহ মধ�র লম!ন, 
 — শ�র�ধ�ক�দষর ��গ!-ম�ধ�র�-র�স-রস-আস��ন !

প�tক মহ��য়,  এখ�দন .ল!দত প�দরন   ��হ�র� 
মধ�রভ�দ. পগ�প�-প�দম শ�ম8�=�দক ��C.লভ রদপ ��¸ 
হইদত 8�ন,  ত�হ�র� সখ�দ�র সখXভ�. !ইদত ��ইদ. পকন ? 
ত�হ�র� �থদমই পগ�প�-অনগত ভজদনর ল�দক অগসর হইদ. 
নয় লক ? লtক কথ�। ��হ�দ�র ��C ��C.লদভর জন .�সল.ক 
ক�=ল�য়� উলtয়�দY, ��হ�র� �ক�লতভ�দ. ��Cন�দথর 8রদC জ�.ন 
মন ঢ�ল!য়� ল�দত .�সন� কলরয়�দYন,  ত�=হ�র� .�সল.ক 
পগ�প�দ�র হ�ত ধলরয়� অগসর হইদ.ন সদনহ ন�ই। লকন 
ল.দ.8ন� কলরয়� প�লখদ! এ ভ�দ.র ম7দ! শ�ক�দষর পগ�8�রC 
ম�দtর সখXরস ভর� প�দমর .`��ত�ন ল.�Xম�ন প�লখদত 
প�ইদ.ন। পকনন� ল.ম�ক ��Iদরর স�র�জন�ন .`��ত�ন লভন 
.দজ�. �থদমই গ¸ লনকদঞর র�স-লম!দনর প�দমর আহ�ন 
শলনদত প�য় ন�। পদর সময় হইদ! পস সধ�ময় সর !হর� 
আপন� আপলন ক�দনর লভতর ল�য়� লনভ�ত মম�সদ! আঘ�ত 
কলরয়�   লনকঞপ�দন K�লনয়� !ইয়� ��য়।

     “শ�ক�দষর পম�হন ম�র!�র প�দমর অ.স�ন এক পখ�!� 
পগ�8�রC ��ঙদC,   — আর পগ�প� ক�দষর লনভ�ত লনকদঞ 
র�সলম!দন।  �থদম প�দমর আহ�ন পখ�!� ময়��দন,  — 
সর�স�ধ�রদCর ল8র আকষ�দC। লদত�য় .`��ত�ন,  গ¸ লনল.P 
লনকঞ ক�নদন,   — প�মময়� শ�র�ধ� ও পগ�প�দ�র প�ম 
সনমলখ�। ক�ষ-ইচ�য় পখ�!� ম�দtর .`��সর ভ�গX.�নগC 
শলনদত প�ন, লকন গ¸ লনকদঞর মধ�র রদসর জ�লত-ক! ন��ন 
প�ম সম�ষC পগ�প� লভন আর পকহ শলনদত প�য় ন�,  — পগ�প� 
লভন পস মধ�র আহ�দন সর�স তX�গ কলরয়� আর পকহ পসল�ক 
প�দন Y�লKয়� ��য় ন�। সখ�গC ও ল.ম�ক ��Iদরর সখXরদসর 
পখ!� লভন পস লনকঞ ক�নদনর পগ�প�-ক�ষ লম!দনর ভ�.-র�গ-
রস-রঙ �ভ�লত ল.ন-ল.সগ� ও জ�লনদত প�দরন ন�।

ত�ই .ল!দতলY!�ম,  এক.�র ক�ষ ক�ষ .ল!য়� ��=র 
��C ক�=ল�য়� উলtয়�দY,  ক�দষর রপ ���দন গC ও ন�ম শ.দC 
��হ�র অনর�গ প�খ� ল�য়�দY, পস লনjয়ই ক�ষ8দনর পগ�-8�রC 
ম�দtর ল.শজন�ন প�দমর আহ�ন শলনদত প�ইয়�দYন .�ল[দত 
হইদ.। আর প� পগ�প�ভ�দ. ম�লতয়� ��Cক�ষদক ক�Iভ�দ. 
প�ই.�র জন .X�ক! হইয়�দY পস .�সল.ক ��C.লদভর .�স-
লনকদঞর প�দমর আহ�ন শলনয়� আজ পগ�প�ভ�. ��¸ হইয়� 
জ�লত-ক! ভ�স�ইদত .লসয়�দY। ত�হ�দক আর ধলরয়� র�দখ 
পক? ক�হ�র ��সদন,  ক�হ�র ত�Pন�য় পস ��C.লদভর মধ�র 
আহ�ন ও মধ�র লম!ন তX�গ কলরয়� প�লথ�. প�প-ত�দপ ও ক�ম-
ক�মন�য় ম�গ হইয়� থ�লকদ.?

SYaemr srl bƒaeSr bƒaiS ik §N jaen
( ১ )

.�লজদY শ�দমর .�=�� বজ উভর�য়।
শলনদ! পস পম�হন ত�ন,  �ম�ন� .দহ উজ�ন,

ল�হদর �দ���� র�C� প�!লকত ক�য়।
র�খ�! হ�দরদর .ল!, Y�দK ধলর গ!�গল!,

গ�হক�জ �7দর পফল! 8দ! পগ�প�ক�য়।

( ২ )
.�লজদY শ�দমর .�=�� বদজ উভর�য়,

�দ��মলত শদন সর,    প�ও ম�ত� ক�র-সর,
র�খ�! শলনদY ভ�ই পগ�-8�রদC আয় ;

বজদগ�প� শদন .�=��, ড�দক শ�ম ল�.�লনল�,
ক!-ম�ন তXলজ সদ. আয়-আয়-আয়।

( ৩ )
প�গ! কর� .�=�� .�দজ পম�লহদয় ধর�য়,

প�তদভদ� পসই ত�ন,   ��C আক! করদয়,
�দ��মলত শলন, ক�র নন� !দয় ধ�য় ;

র�খ�! পগ�-প�! !দয় Y�দK ক�ন জয় পগদয় ;
.জ.�!� ক! তX�লজ লনকদঞদত ��য়।

( ৪ )
অল.র�ম .�=�� অই .�দজ উভর�য়,
অভ�গ� .লধর ��র� শলনদত ন� প�য়

জলK!� কলK!� শলন, 8মলক �ম�� গলন,
ক�ষ��C� .ধ�লKতদর ��লস.�দর ��য়।

পক ম�দন ক�হ�র .�ধ�, প�ম-প�গল!ন� র�ধ�,
উন�ল�ন�সম Y�লK অলভস�দর ধ�য়।

.�=��র ল.শল.জলয়ন� মহ��লক ��র ক�দন ��য়, ত�রই 
��C ��য়,  ম�থ� ঘ�লরয়� ��য়   ম�য়�র পখ!� Y�লKয়� ��য়   লক 
প�গ! কর� মদন প�ন প�গ! কলরয়� প�য়। ত�ই .ল!দতলY!�ম,
শদমর  সর!  .�=দ�র  .�=��  লক  গC  জ�দন।

আর এক কথ�   ল8রল�নই প�রষ প�রদষর ভ�. ও 
রমC� রমC�র ভ�. অনকরC কলরয়� থ�দক   ইহ�ই স�ভ�ল.ক। 
 এক ক�ষ জগৎপলত আর স. �ক�লত।  �তল�ন জ�দ.র এই 
আত-তত জ�ন ন� জদন,  জ�. �তল�ন লনদজদক �ক�লত ও 
ক�ষদক জগৎপলত ��Cপলত .ল!য়� ��দC .�সল.ক ধ�রC� 
কলরদত ন� প�দর,  ততল�ন পস ম�দখ ক�ষ-ক�ষ ও পগ�প�ভ�.-
পগ�প�ভ�. .ল!য়� ল8ৎক�র কলরদ!ও তহ�র ��CলK কখনও 
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পগ�প�দ�র ভ�. অনসরC অনকরC কলরদত অগসর হয় ন�। 
�তল�ন প�রষ ভ�. ততল�ন �ক�লত ভ�দ.র অনকরC কলরয়� 
আপন�দক গলtত কর� অসম.। ত�ই প�রষ অলভম�ন� জ�দ.র 
জন শ�ক�দষর �থম .`��ত�ন .X.স�। এই আহ�দন জ�. 
সভ�.-প�রষ ভ�. !ইয়�ই সখXরদসর লভতর ল�য়� লগয়� কদম 
মধ�র প�দ� �দ.� কলরয়� থ�দক!!

       শ�দমর .�=�� অল.রত পগ�8�রদCর পখ�!� ময়��দন ও র�স 
লনকঞ ক�নদন,  ল.শ ল.দম�হন ত�দন .�লজদতদY !  জ�. �থম 
ত�দন স¸�Xলতদতর মত পম�হ-লনদ� হইদত 8মলকত ভ�দ. জ�লগয়� 
উদt। আহ� !  লক শলন!�ম !  ঐ পক গ�য় !  পক�থ�য় গ�য় ! 
পক�থ�য় ��ই !  পক আলম !  আলম এ কনKক-�য়দন পক�থ�য় ? 
পক�থ�য় লগয়� ঐ ��Cম�ত�ন �7র .�C�ধলন শলনদত প�ই !  ঐ 
পক গ�য় !  পক এমন কলরয়� গভ�র লন��দথ লনলদত জ�দ.র 
ক�দনর লভতর ল�য়�, ��দCর অIরতম �দ�দ� �7র .�C�ধলনদত 
অম�দতর ধ�র� ঢ�ল!য়� প�য় ! হ�য় ! পক�থ�য় ��ই ! এই ল.ষদয়র 
কনKক��X� তX�গ কলরয়� পক�থ�য় লগয়� পসই .`��ধ�র�দক 
প�লখদত প�ই ! অমলন জ�.  পম�হ-লনদ� হইদত 8মলকয়� উদt, — 
ঐ পক গ�য়   পক�থ�য় গ�য় .ল!য়� আক! ��দC .`��ধ�র�র 
ল�দক Y�দK !  .�=��র পম�হন ত�দন ক�ষ-ল.ম�খ জ�. এমলন 
কলরয়� ক�ষ ক�ষ .ল!য়� ক�=ল�য়� উদt,  ল.শজন�ন ল.ম�ক 
��Iদরর .�=��র সর এইরদপ ল.শজনদক ল.ম�কভ�দ. জ�গ�ইয়� 
আক! কলরয়� K�দন।

ইহ�র পদরই র�স লম!দনর আহ�দন জ�. পগ�প�দ�র 
মত মধ�র ভ�দ. উধ�ও হইয়� জ�লত,  ক! ও গ�হ পলরজন স. 
পফল!য়� ��C.লদভর জন আতহ�র� ��দC Y�লKয়� ��য়।  
পগ�প�ভ�. !�ভ কলরয়� আপলন পগ�প�রদপ প�দমর 
লনকঞক�নদন র�স-লম!দন ��গ! ম�ধ�র�দত ড�ল.য়� ��য় !  ত�ই 
শ�শ��ভ� জগদন�সনর ল!লখয়�দYন Î

“�ম�ন� প�ল!দন পক ম�র!� .�জ�য়,
ন. ন. বজ.�!� উল�দস ধ�য়।

(.�=ক� সখ�র .�=�� শদন !�,)”

আহ�,  মলর মলর !  ক�ষ ল.ম�খ জ�দ.র পদক 
শ�শ��ভ�র লক ��C�র�ম আ��.�C�!!  বজ.�!� লনলদ�ষ 
স�ম�ল.ল�ষ নয়। শ�দমর প�ম-লনকদঞর পম�হন .`��ত�দন 
অল.রত জ�., �ক�লতভ�দ. ন. ন. বজ.�!�রদপ উধ�ও হইয়� 
লনকঞপ�দন Y�লKদত থ�দক। লক .ল!দতলY!�ম   এখন শ�ক�ষ 
পগ�-8�রদC প�দমর পখ!�চদ! আপন�দক আপন�র কলর.�র 
সহজ সর!,  ল.8�র.লজ�ত অদহত�ক ভ�!.�স�র র�খ�ল!য়� 
পখ!�লK প�খ�ইদত প�খ�ইদত ��Cম�ত�দন� .`��সদর 
ল.শ.�স�দক আহ�ন কলরদতদYন।

pUàbÕrag

          .�=�� .�জ�ইয়� পগ�8�রদC ��ন   পগ�8�রC পখ!�দত 
.�=��র গ�ন,  — আ.�র ঐ আক! ত�দন .ন,  উপ.ন,  গগন, 
��Iর, জ!, স! আকল!ত কলরয়� মন ��C ল.হ! কলরয়� ঘদর 
লফলরয়� আদসন। ঐ পসই .`��ত�ন !  ঐ পসই ��C ম�ত�ন, 
জ�লত ক! ন��ন,  ক!.�!�র ক!-ভ�স�ন ম�রল!র গ�ন !  হ�য় 
হ�য়,  লক ল.ষম K�ন। অল.র�ম পসই প�গ! কর� গ�ন !  পসই 
প�দমর আহ�ন। আর কত সহ হয় ?  আর প� জ�লত-ক!, 
!জ�-ভয় লকY�ই থ�দক ন� !  আর প� ��C .�=দ8 ন�!  আর প� 

ঘদর থ�ক� ��য় ন� !  বজ.�!�গC এদক.�দর অধ�র হইয়� 
উলtয়�দYন। ত�=হ�র� ক�তX�য়ন�র .র !�ভ কলরয়� ক�দষর 
আশ�স.�C� শলনয়� এ প��XI লম!ন���য় জ�.ন র�লখয়�দYন। 
আর পত� সহ হয় ন� ! শ�ক�দষ পসই আতসমপ�দCর ল�ন হইদত 
আজ ��য় সমৎসর প7C� হইদত 8ল!!। বক ক�ষ !  পগ�প�দ�র 
.�সন� প7C� হই! বক ?  ত�হ�র� কদ. পত�ম�দক !�ভ কলরদ., 
কদ. প�হ-মন-��C পত�ম�র পস.�য় অপ�C কলরদ. ?  আর প� 
সহ হয় ন�। পগ�প�গC প� আর ম�হ7র�ও পত�ম�দক Y�লPয়� ��C 
র�লখদত প�দর ন� ! ত�হ�দ�র প�ম�নর�গ প� স�গরগ�ম� প�র�তX 
ন��র মত অনI ধ�র�য় পত�ম�দত Y�লKয়� লগয়�দY।

পগ�প�গC আজ ক�ষদ�দম ম�দত�য়�র�,  ক�ষ ক�ষ 
.ল!য়� প�গ! প�র� ! অল.রত ক�ষ ধX�ন,  — ক�ষ জ�ন ! ত�=হ�র� 
পতপ�ত �দব ক�দষর প��ব মদন কলরয়� প�গল!ন�র মত 
8মলকয়� উদt। প�ষগদন ক�ষগন মদন কলরয়� প�!দক অ.� 
হইয়� ঢল!য়� পদP। পক�লক! কজদন,  ভমর গঞদন,  ম!য় 
লনসদন ক�দষর মধ�র সর মদন কলরয়�,  উনল�ন�র মত Y�লKয়� 
��য়। শ�ম!-তম�দ! শ�ম-নK.র ভদম Y�লKয়� ��ইয়� আল!ঙন 
কদর।

বক ক�ষ ! পক�থ�য় ক�ষ ! হ� ক�ষ ! হ� ক�ষ ! .ল!দত 
.ল!দত তম�!দক জP�ইয়� ম7লচ�ত হইয়� ঢল!য়� পদP। আ.�র 
ঐ �7ন ��লষ।   .�হজ�ন রলহত। মলর মলর,  ল8ত�লপ�দতর মত 
অলনদমষ পনদত 8�লহয়� .�ল[ পসই শ�মরপ ড�ল.য়� আদY। হ�য়! 
ক�ষ ল.রহ আর পত� সহ হয় ন� ! আর প� ঘদর থ�ক� ��য় ন� ! 
ত�ই ন�ন� Yদ!,  ন�ন� পকr�দ!,  বজ.�!�গC শ�ম8�=দ�র 
���দন .Xস থ�দকন। ¨�দনর ঘ�দK,  �ম�ন� তদK,  পগ�-8�রC 
ম�দt,  পকল! ক�মতদ!,  ন�ন� Yদ! ��ইয়� ক�ষরপ ���ন 
কদরন।

হ�য় !  হ�য় !  শ�দমর .�=�� ত�=হ�ল�গদক প�গ! 
কলরয়�দY। পসই ভ�.ন-পম�হন রপ ত�হ�দ�র মন-��C স. 8�লর 
কলরয়�দY !  গ�হ-কম� জ�লত-ধম� স. প�দমর প�.দন ভ�লসদত 
.লসয়�দY। সকদ!ই পত� ক�ষদ�দম আতহ�র� ;  তনদধX 
শ�র�ধ� এদক.�দরই স�র�,  ত�=র প�দহ প� আর ��C থ�লক.�র 
আ�� ন�ই !  সখ�গC লমল!য়� পর�ম�� কলরদতদYন,  লকরদপ 
র�ধ�র ��C রক� কর� ��য়।

আম�দ�র র�ধ� প� এদক.�দরই অলIম ��X�য়। হ�য়, 
হ�য়,  পস পস�ন�র অঙ ক�ল! হইয়� লগয়�দY ;  8ক� পক�Kর গত 
হইয়�দY। ক�ষল.রদহর লন��রC আগদন জল!য়�-প�লPয়� অফ�KI 
কম!গল! অক�দ! শক�ইয়� পগ! ! সখ�গদCর পর�মদ�� ল.��খ� 
শ�ক�দষর পসই ��C-ম�ত�ন ভ�.নদম�হন রপ পদK আ=লকয়� 
আলনয়� শ�র�ধ�র সম�দপ উপলসত কলরদ!ন। মলর মলর, শ�মলত 
ল�য়তদমর ল8তপK প�ইয়� উন�ল�ন�র মত কদC .�হ �স�লরত 
কলরয়� আল!ঙদন .�দক 8�লপয়� ধদরন। কদC রপ প�লখয়� 
ম�লচ�ত হইয়� ভ7তদ! পদPন। সখ�গC ন�ন� �দ.�ধ ল�য়� ��I 
কলরদত প8ষ� কদরন,  লকন বক ?   — স.ইদত� �.! .ন�য় 
.�ল!র .�=দধর মত ভ�লসয়� ��য়। ত.�ও সখ�গCই শ�র�ধ�র 
জ�.ন। ত�=হ�ল�গদক Y�লPয়� ম�হ7র�ও .�=দ8 ন�। অল.রত 
সখ�গদCর সলহত ক�ষকথ� আ!�পন, ক�দষর রপ ও গC .C�ন, 
ল8তপK ���ন ;    — আক! ��দC লক প�ন ��লIধ�র� ঢ�ল!য়� 
প�য়।

ত�ই .দK,  অলত দ�দখ উপদ�� ও �দ.�ধ-.8ন 
অদপক� সমদ.�ন�র সহ�নভ7লতদত আ=ধ�দরও আদ!� ফ�লKয়� 
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উদt। �.! প��ক দ�দখর সময় পদরর উপদ�� ভ�! !�দগ ন�, 
উহ� ক�দনর লভতর ল�য়� ��দC �দ.� কলরদত প�দর ন� ;  — 
দ�দখর ��ঘ�লনশ�দস পক�থ�য় উলPয়� ��য়,  এ অ.স�য় জ�ন�র 
জ�ন ও পলণদতর প�লণতX প7C� উপদ�� অদপক� সমদ.�ন�র 
সহ�নভ7লত-স8ক অশজ!ই আগন লনভ�ইয়� ��C ��ত! 
কলরদত প�দর। শ�মত� ত�ই সখ�গC সহ ল8তপK ���ন ও 
ক�ষকথ� আ!�পন কলরয়� ল�.�র�ত ক�K�ইয়� থ�দকন।

প�tক মহ��য়,  �ল� .�সল.ক ক�হ�দকও ��C�দপক� 
ভ�!.�লসয়� থ�দকন,  তদ. লতলন স�ন�Iদর থ�লকদ!,  ত�=হ�র 
ল8তপK খ�ন� প�লখয়� স�� কলরয়�, আল!ঙন কলরয়�, কত সখ 
কত ��লI কত উদদল!ত ��দCর প�ম�শপ�ত !  ত�হ� আপলন 
লভন অদন .�ল[দ. লক ? ল8তপK �7দর থ�কক ল�য়তদমর অঙ 
ল8হ .� .X.হত লজলনসলK প�লখদ! ও স�� কলরদ!ই .� কত 
আনন। অ�মX প�ম লপপ�স�য় পকমন ল¨গ ��লIর সল!! 
লসঞন। ত�ই শ�র�ধ� অল.রত সখ�গC সহ ল8তপK ���ন ও 
ক�ষকথ� আ!�পদন ক�ষ ল.রদহর ��রC ��তন�দতও লক জ�লন 
পকমন আর�ম, পকমন ত�ল¸ অনভ. কলরয়� সখ-সপদন ল.দভ�র 
হইয়� ��ন।

এখন সর���ই অনমনস ; লক ভ�দ.ন, �7ন-��লষদত 
8�লহয়� লক প�লখদত প�লখদত হ�লসয়� ক�=ল�য়� ঐ .�হ �স�লরত 
কলরয়� লক জ�লন লক ধলরদত ��ন,  আ.�র 8মলকয়� ল�হলরয়� 
ধর�দত গP�গলP প�ন। লপত�ম�ত�র কথ�য় কC�প�ত কদরন ন�। 
আহ�র ন�ই লনদ� ন�ই, স`স�দর মদন�লনদ.� ন�ই, গর-গঞন�, 
��শP� নন��র !�íন� ত�Pন�য় ভদকপ ন�ই। লক প�ন পকমন 
ভ�.�ল.দষর মত লহলজ ল.লজ .লকদত থ�দকন।

হ�য় হ�য় শ�র�ধ�র এলক হই! ! লক পর�গ হই! ! পকহ 
জ�দন ন�, পকহ .�দ[ ন�, .�ষভ�ন র�জ� ও র�C�  শ�র�ধ�র এই 
অস�ভ�ল.ক ভ�দ. ভ�ত, ল8লIত, �লঙত ও সর��� .Xস। ত�হ�র� 
কত ও[� .�X আলনয়�,  কত জ! পP�,  কত চত�ম��� ও ল.ষ� 
বতদ!র .X.স� প��XI কলরদতদYন। বক লকY�দতই পত� লকY� হয় 
ন� !  পর�গ ল8লনয়� ঔ�ধ ন� ল�দ! লক আর পক�ন গC কদর ? 
কল.র�জ .দ!, “আদর ভ�ই ! এ পর�দগ   এ ল.রহ ল.ক�দর লক 
আর 8ত�ম��খ ও ল.ষ�র .X.স� খ�দK ?  ” শ�দগ�প�! বত! লভন 
ইহ�র অন ঔষধ ন�ই। হলর ব.�X লভন ইহ�র অন ল8লকৎসক 
ন�ই, ম�ধ.-লন��ন লভন আর পক�থ�ও এ পর�দগর .X.স� ন�ই। 
ত�ই সখ�গC জ! আলন.�র Yদ! �ম�ন� তদK শ�ম ���দন 
!ইয়� ��ন,  কখনও প�ষ8য়ন Yদ! উপ.দন,  লনকঞ ক�নদন 
!ইয়� ��ন,  উদদশ ক�ষ ���ন। হ�য় !  “মম� ন� জ�লনদ!, 
পকহ লক মম� পর�দগর ঔষধ ল�দত প�দর ?”

এরপ Yদ!, .দ!, পকr�দ!, ম�হ7দর�র ���দন লক আর 
��C ��I হয় ?  এমন র�ন�র Yদ! ক�ন�,  জদ!র Yদ! �ম�ন� 
ত�দর Y�লKয়� ��ওয়�।   এরপ কদ! পকr�দ! লক আর ��দCর 
অ�মX লপপ�স� লমলKদত প�দর?  কত ল�ন এ !�দক�8�লরদত ��C 
রক� হয় ? ত�ই এমন .�সল.ক প�দমর �.! তরঙ�ঘ�দত ক! 
ভ�লঙয়� পগ!,  — !জ� ভয়, !�íন�, গঞন�, স. প�দমর .ন�য় 
ভ�লসয়� পগ!। পগ�পদন ক�ষ ���ন, ক�ষ-আ!�পন ঘ�ল8য়� পগ!। 
এখন লকY�দতই আর ভদকপ ন�ই,  এ.�র �ক�দশ আরম 
হই!।

শ�ক�দষ পগ�প�দ�র পলতভ�. ও আপন�র ভ�. 
অদহত�ক সহজ�তভ�.,  এ ভ�. লনতX সমন��ক পগ�দ!�দকর 

পগ�পন ম�ধ���Xময়। আ.�র ��Cন�দথর 8রদC সর�স অপ�C 
কলরদ.ন ত�হ�দত আ.�র লকদসর ভয়,  লকদসর !জ�,  লকদসর 
!�íন�,  লকদসর গঞন�,  লকদসর ল.রদ �তগC,  লকদসর ক�! 
স�লপন� জলK!� কলK!�,  লকদসর আয়�ন,  লকদসর লক ?  স�গর 
গ�লমন� ন��র ম�দখ পর�তও ��=P�ইয়� .�ধ� ল�দত প�দর ন�। 
পগ�প�গC এখন স. উদপক� কলরদত প�দরন,  প�ম�নর�দগর 
�.! খরদ®�দত বহ�ণ প��XI ভ�স�ইয়� ল�দত প�দরন,  ত� 
আ.�র দই �� জন ল.রদ�8�র� �ত পত� স�গর তরদঙ ক�দ 
ত�C।

ত�ই প�tক ! “ক-রল8, ক-.�লর জলK!�-কলK!�,” 
শ�শP� নন��রদপ ল8রক�!ই জ�দ.র ক�ষ ���দন  .�ধ� ল�য়� 
থ�দক ; এ.` প�প আয়�নও পলতরদপ প7C� �ভ�´ ল.স�র কলরয়� 
আম�ল�গদক সর��� ক�ষ ���দন ও সরখণ !�íন� গঞন� ল�য়� 
থ�দক। পকন ন� আমর� স`স�দর �দতXদকই প�পদক পলতদ´ 
.রC কলরয়� মন ��C ত�হ�দতই ঢ�ল!য়� ল�য়�লY। করল8 ও 
ক�.�লর দ লKর অধ�দন থ�লকয়� অল.রত প�দপরই পস.� 
কলরদতলY। আমর� এই গলণ হইদত ��Cপলত ক�ষপলতর ল�দক 
��ইদত .� 8�লহদত ইচ� কলরদ!ই উহ�র� .�ধ� জন�ইয়� লনজ 
অলধক�দর র�লখদত প8ষ� কদর।

সর���ই .দ!, গ�হধম� রক� কর, আম�দ�র প�দস.� 
কর,  পত�ম�দ�র সগ�!�ভ হইদ.। হ�য়,  �তল�ন আম�দ�র 
শ�ক�দষ .�সল.ক অনর�গ ন� জলনদ.,  �তল�ন ��C.লদভর 
লম!ন সখ সদম�দগর লনলমর ��C ন� ক�=ল�য়� উলtদ., ততল�ন 
 ক-রল8,  ক-.�লররপ� জলK!� কলK!� শ�শP� নন��র অধ�দন 
থ�লকয়�,  অল.রত প�প আয়�ন পলতর পস.� কলরদত থ�লক.।  
ক�ষপলতর ল�দক ভদমও অগসর হই. ন�।

আর �খন .�সল.ক ক�ষ�নর�গ জলনদ.,  �খন মন 
��C প�র�তX ন��র মত দক! ভ�স�ইয়� Y�লKয়� 8ল!দ.,  তখন 
এই প�লথ�. প�প,  পলত ও শ�শP� নন��র ত�Pন�,  গঞন� 
অগ�হ কলরয়� ক�ললনক জ�লত-ক!-ম�ন,  ভ�স�ইয়� ল�য়�  হ� 
ক�ষ   হ� ক�ষ  .ল!য়� ঘদরর .�লহর হইয়� পলP.। তখন .�ক 
t�লকয়� .ল!দত থ�লক. Î

""নন�� ত�ই .ল!স নগদর ;
পভদসদY র�ই র�জনলনন� ক�ষক!ঙ-স�গদর। ''

তখন আর ধদর পক ?  পজ�য়�দরর তরদঙর সম�খ� 
��=P�য় পক ?  প�ই হ� ক�ষ .ল!য়� Y�লKয়� ঘদরর .�লহর হওয়� 
অমলন ��C-ক�ষ সহ প�ম-লনকদঞ,  প�দমর পকল! ক�মত!�য় 
লনতX ��গ! লম!ন !  লনতX ক�ষ পস.�র অলধক�র। ভ�ই !  আর 
কতল�ন আমর� জলK!�-কলK!�র গঞন�র ভয় ও আয়�দনর 
!গP�ঘ�দতর ভদয় ভ�ত ও সঙল8ত হইয়� জ�লত-ক!-ম�দনর 
ম�খ 8�লহয়�,  ক�ষ-ল.ম�খভ�দ. প�প আয়�ন পলতর প�দপর 
স`স�র কলর.।

হ�য় !  ম�য়�র লক পম�লহন� �লক !  প�দপর লক �.! 
�ত�প !  ইহ�র� সর���ই .ল!দতদY,  ক�ষন�ম কলরদ! .� ক�ষ 
সরণ কলরদ!ই লদ8�লরC� হইল.!! ক!লঙন� হইল.!! লকI আমর� 
একK�কও .�ল[ন� প� ভগ.�ন শ�ক�ষই আম�দ�র পলত ; লতলনই 
জগদতর পলত,  ত�=হ�দত মন ��C অপ�C কলরদ!ই আম�দ�র 
�ক�ত জ�.নবত উদ ��লপত হয় ও সত�´ রক� কর� হয়। আর 
ক�ষ ল.ম�খ হইয়� প�প আয়�নদক পলতরদপ ভজন� কলরদ!ই 
.�সল.ক লদ8�লরC� ও ভষ হইদত হয়। প�tক, প�লখদত প�ইদ.ন 
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জগৎদক এই ��ষ�I প�খ�ই.�র জনই শ�ক�ষ শ�র�ধ�র ক!ঙ-
ভঞন স7দত ন�মজ��� সত�,  ল.সয়�সক,  ক�ষ-ল.ম�খ ল�গদকই, 
.�সল.ক ক!লঙন� ও লদ8�লরC� ��মC কলরয়�দYন। শ�র�ধ� লভন 
আর পকহই লYদ-কদম জ! আলনদত প�দরন ন�ই। .�সল.কই 
�ক�ত ক�ষ পর�য়C লভন লYদ কমরপ ক�দমর প�দহ সত�´ ও 
একলনষ অ��ক�ত ক�ষদ�মরপ তর! অম�তপ7C� কলরয়� র�লখদত 
প�দর ন�।

লক .ল!দতলY!�ম ?   — বজ.�!�গC এখন আর 
প�লথ�. পলত ও প�লথ�. গরগঞন�র অলধক�দর নদহন। ত�হ�র� 
এখন স. ভ�স�ইয়� ল�য়� হ� ক�ষ .ল!য়� ঘদরর .�লহর 
হইয়�দYন। এখন আর পগ�পদন ন�ম কলর.�র ও পগ�পদন রপ 
প�লখ.�র ��দCর অ.স� ন�ই,  এখন আর পলরজন ও সম�জ 
��সন ক�ষগত ��দC ভ�লতর সঞ�র কলরদত প�দর ন�। .স 
হরদCর ল�ন হইদত আজ সমৎসর প7C�  হইদত 8ল!য়�দY, — 
পসল�ন হইদত,  পসই ��C.লভদক সর�স অপদC�র ল�ন হইদত 
একলK .ৎসর পগ�প�গC প� লক ভ�দ. ক�K�ইয়�দYন,  ত�হ� 
অপদর লক .�ল[দ. ?  আজ ত�হ�দ�র দ�দখর লনল� �ভ�ত 
হইয়�দY। শ�ক�ষ আজ পগ�প�দ�র মদন�.�সন� প7C� কলরদ.ন   
.সহরদCর ল�দনর পসই আ��র��� সফ! কলরদ.ন।

rasimlen Zaºa
আজ ��র� প7লC�ম�। �ক�লতদ�.� ��র� 8�=ল�ম�র 

ল¨গ কদর উজ!। জদ! কম�� কহ�র ফ�লKয়�দY। সদ! ন�ন� 
জ�লত কসম ফ�লKয়� ঢ!ঢ! কলরদতদY। �ক�লত হ�সময়�। 
বজমণ!� হ�সময়�। এই সখময় ��র� প7লC�ম� অম!   ধ.! 
পকrম���¨�ত লনল�লথন� আজ আনদন ল.হ! !  অ�7দর পজ�Yন� 
ম�খ� ন�! �ম�ন� খ!খ! Y!Y! হ�লসয়� ম�দ! অলন! 8�মদন 
পহল!য়� দল!য়� ন�ল8দতদY !  মলর মলর !  আজ পগ�দ!�কল.হ�র� 
শ�ক�ষ বজধ�দম,  — ল.শ বহ�দণর প7C��নন বজধ�দম,  — ল.শ 
বহদণর পসrন��X ম�ধ���X বজধ�দম!!  সগ� পক�ন Y�র। প�.গC 
প��XI ��=হ�র 8রন�রল.দন .লঞত,  বহ�ল� ��=হ�র প�ম-সধ�-
লসন�র জন !�!�লয়ত,  পসই ক�ষ8ন আজ বজধ�দম !�!�দত 
ল.দভ�র!! 

মলর মলর !  আজ ক�ষ-প�ম�নদন জগৎ প�ল.ত! 
প�ম�নদন ��র�-8লনম� হ�লসদতদY,  �ম�ন� কদল�দ! উজ�ন 
.লহয়� প�দমর ম�ধ�র� গ�লহদতদY !  কসম পসrরদভ ম!য় 
লহদল�দ! ঐ প�ম�নন ল.শ প�ল.ত কলরয়� ভ�লসদতদY ! 
পক�লকদ!র কহত�দন,  ভমদরর গঞদন ঐ প�ম�নন ল�গI 
ম�খলরত কলরদতদY ! আহ�, এমন সনর লন��থ সমদয় প�লমক-
প�লমক�, আপন� আপলন ল�য়জন লম!দনর জন উদদল!ত ��দC 
8�=দ�র প�দন 8�লহয়� থ�দক,  — পক�লকদ!র গ�ন গ�লহয়� থ�দক   
ল�লখন�র নর�দন ন�ল8য়� থ�দক !  মলর মলর !  �ক�লতর এ 
উন��ন�য়   মন ��C স. ভ�ল!য়� উধ�ও হইয়� ল�য়-সম�ষদC 
Y�লKয়� ��য়। এমন ল¨দগ�জ! লন��থ সমদয় শ�ক�ষ জগৎ 
ম�ত�ইয়�,  ম!য় লহদল�! ক�=প�ইয়� ল�ক-ল�গI সধ�র তর! 
!হর� ঢ�ল!য়� ল�য়� .�=�� .�জ�ইদ!ন ! পস অম�ত ধ�র� সকদ!র 
��দC লক ��দ-মন ঢ�ল!য়� ল.ম�গ কলর!। এদক.�দর প�গ! 
কলরয়� ঘদরর .�লহর কলর!!!

পস ভ�.ন-পম�হন ত�দন ম�ত�স�ন�য়� প¨হময়� 
পগ�প�দ�র সদন দগ কলরত হই!,  প�লমক সখ�গদCর হ�য় 
আনদন ন�ল8য়� উলt!। ক�ষ-ল.ম�খ জলK!� কলK!� আতদঙ 

ল�হলরয়� উলt!। আর প�মময়� বজ.�!�গC এ প�দমর 
আহ�দন,  — এ ��C ম�ত�ন মধ�র আকষ�দC অমলন উন�ল�ন�র 
মত Y�লKয়� 8ল!!। জ�লত, ক!, ম�ন �7দর পলPয়� রলহ!, ল.ষয় 
পলরজন �7দর পলPয়� রলহ!, গর-গঞন�,  পলতর !�íন� প��XI 
পক�থ�য় ভ�লসয়� পগ!। সকদ! .�=ল�র সর !কX কলরয়� Y�লKয়� 
8ল!!। প� প� অ.স�দত লY!, পস পসই অ.স�দতই Y�লK!। পকহ 
প�ক কলরদত লY!,  পকহ জ! আলনদত লY!,  পকহ খ��X 
পলরদ.�ন কলরদত লY!,  পকহ দগ হইদত ম�খন ত�ল!দতলY!, 
স. পলPয়� রলহ!। প�ই লনকদঞ শ�দমর .�=�� .�লজয়� উলt!, 
স. প�ষ হই!। জদ!র ক!স� কক8�Xত হই!,  ভ�দতর হ�লP 
উন�দন রলহ!। খ��X পলরদ.�ন ঐ প��XI প�ষ হই!,  দদধর 
ম�খন দদধ রলহ!, গর-গঞন�, পলতর ত�Pন�, সম�দজর !�íন� 
স. ভ�লসয়� পগ!। কম�র�গC উন�ল�ন�র মত আতহ�র� ��দC 
আপন মদন ��C ক�ষ সম�ষদC Y�লKয়� 8ল!!!!

আজ জগৎ.�স� 8�লহয়� প�খ�ক লক �ক�দর সর�স 
জ!�ঞল! ল�য়� শ�ক�দষর উদদদশ Y�লKয়� ��ইদত হয়। ধন 
বজ.�স� ! ধন পত�ম�র ক�ষ�নর�গ ! আজ জ�.দক ক�ষ��ল¸র 
প� আ��� প�খ�ইদ!,  অনIক�! এই আ��� !ইয়� জ�. 
পগ�দ!�ক ল.হ�র� শ�ক�ষদক !�ভ কলরদ.।

ras-imlen DàÚm tYag
প�tক মহ��য় ! কম�র�গC পত� অদনদকই ল..�লহত�, 

এ অ.স�য় ত�হ�দ�র পলতদস.� তX�গ কলরয়� গরজদনর ��সন 
গজ�ন অগ�হ কলরয়� ক�ষ সম�ষদC ��ওয়�K� লক রকম .X�প�র 
হই! ?  সত�ই এ �শলK সকদ!র মদন উল�ত হইদত প�দর। 
ত�ই এ সমদন একK� আদ!�8ন� আ.শক। স`স�দর স�-প�রষ 
ল..�হ-সদত আ.দ হইয়� ম�য়�ময় ক�ম ক�মন�য় উপদভ�দগ 
ল!¸ হয়। এই ম�লয়ক .X.হ�র অদনক সদ! ধম�পত� ক�ম-
পত�রদপ ইলনয় ত�ল¸র �নসরপ অলভনয় কলরয়� থ�দক। 
প.দ�র ল.ধ�ন মদত স� প�রদ�র লম!নও সদম�গ ধম� .দK। 
উভদয়রই লনলদ�ষ পলরC�ত জনদক তX�গ কলরয়� অপদরর ��লত-
প�ত হইদত ��ওয়� গরতর অন�য়। এ সদ! উভদয়রই প.দ�র 
ল.ধ�ন !ঙন জলনত প�দপ প�প�। এইরপ অধদম��ল8ত অহ.ধ 
ক!দঙর ক���X ব.ল�ক জগৎ কখনও সমথ�ন কলরদ. ন� ; এ.` 
কর�ও পক�ন �ক�দর উল8ত নদহ ;  এইরপ অহ.ধ ক�দ��Xর 
�শয় ল�দ! সম�জ ধ`স হইয়� ��য়। প.�, গ�হ�সX-ধম�-কদম�র 
একলK অদচ�X আইন। প�লথ�. ক���X-ক!�প ঐ আইদনর 
লনগদP .�=ধ�। জ�.দক জ�দ.র সলহত .X.হ�র কলরদত উহ�র 
প��! আন� অনসরC কলরয়� 8ল!দত হইদ.। লকন প�লথ.�র 
আইন প�লথ.�র জন,  জ�দ.র প.� ল.লধ জ�দ.র সলহত 
.X.হ�দরর জন, অপ�লথ�. ল.ষদয় উহ�র ল.লধ লনদষধ খ�দK ন�। 
পকন ন� Î

মদন কর ল..�লহত স�-প�রষ পরসর অনরক হইয়� 
সদখ সচদন ক�! ��পন কলরদতদY। অথ8 ইহ�রই মদধX স�লK 
কদম প�লথ�. প�প-ত�প ক�ম-ক�মন� হইদত ম�ক হইয়� 
ভগ.�দন মন সমপ�C কলরদত উ�Xত হইয়�দYন। কদম এমন 
একলK অ.স� আলসয়� ��=P�ই! প�  ল�য়তম� পত� এখন আর 
স�ম�র ইলনয় পলরত�ল¸র �ন রদপ অলভনয় কলরদত প�দরন ন�। 
প� প�হ-মন-��C শ�ভগ.�দন অলপ�ত হইয়�দY,  ��হ� এক.�র 
ভগ.ৎ 8রদC লনদ.ল�ত হইয়�দY,  ত�হ� বপ��ল8ক নরদকর 
ক�ল!ম�য় ক!লঙত কলরদত ক�হ�র স�ধX ? আজ প�লথ�. রমC� 
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অপ�লথ�. ভ�দ. ল.দভ�র হইয়� প�লথ�. পলতর সলহত জঘন 
ইলনয় সমক� পলরতX�গ প7র�ক অপ�লথ�. জগৎ-পলতদক সম7C� 
রদপ হ�য়�সদন �লতলষত কলরয়�দYন। আজ প�হ-মন-��C 
�থ�সর�স ��C-.লভ ��C-ক�দষর 8রদC অপ�C কলরয়� �ল� 
অল.রত প�মমদয়র প�দমর পস.�য় জ�.ন অলত.�লহত কলরদত 
প�দরন,  প�লথ�. স`স�র ও প�লথ�. পলত Y�লPয়� �ল� সর�স 
ক�ষ�প�C কলরয়� তনয় হইয়� থ�দকন,  তদ. লতলন প�লথ�. 
ক�মময়-পলত তX�গ কলরয়� অপ�লথ�. প�মময় ভগ.�দনর �রC 
!ওয়�দত লক লদ8�লরC� আখX� প�ইদ.ন ? মদন কর ল..�লহত 
স�-প�রষ পরসর অনরক হইয়� সদখ সচদন ক�! ��পন 
কলরদতদY। অথ8 ইহ�রই মদধX স�লK কদম প�লথ�. প�প-ত�প 
ক�ম-ক�মন� হইদত ম�ক হইয়� ভগ.�দন মন সমপ�C কলরদত 
উ�Xত হইয়�দYন। কদম এমন একলK অ.স� আলসয়� ��=P�ই! 
প�  ল�য়তম� পত� এখন আর স�ম�র ইলনয় পলরত�ল¸র �ন 
রদপ অলভনয় কলরদত প�দরন ন�। প� প�হ-মন-��C শ�ভগ.�দন 
অলপ�ত হইয়�দY,  ��হ� এক.�র ভগ.ৎ 8রদC লনদ.ল�ত 
হইয়�দY,  ত�হ� বপ��ল8ক নরদকর ক�ল!ম�য় ক!লঙত কলরদত 
ক�হ�র স�ধX ?  আজ প�লথ�. রমC� অপ�লথ�. ভ�দ. ল.দভ�র 
হইয়� প�লথ�. পলতর সলহত জঘন ইলনয় সমক� পলরতX�গ 
প7র�ক অপ�লথ�. জগৎ-পলতদক সম7C� রদপ হ�য়�সদন 
�লতলষত কলরয়�দYন। আজ প�হ-মন-��C �থ�সর�স ��C-
.লভ ��C-ক�দষর 8রদC অপ�C কলরয়� �ল� অল.রত প�মমদয়র 
প�দমর পস.�য় জ�.ন অলত.�লহত কলরদত প�দরন,  প�লথ�. 
স`স�র ও প�লথ�. পলত Y�লPয়� �ল� সর�স ক�ষ�প�C কলরয়� 
তনয় হইয়� থ�দকন,  তদ. লতলন প�লথ�. ক�মময়-পলত তX�গ 
কলরয়� অপ�লথ�. প�মময় ভগ.�দনর �রC !ওয়�দত লক 
লদ8�লরC� আখX� প�ইদ.ন ?

ক�দমর বপ��ল8ক ইলনয় সমদন আ.দ ক�মরপ� 
প�লথ�. পলত পলরতX�গ কলরয়� অপ�লথ�. প�মময় শ�ভগ.�ন 
শ�ক�ষদক প�হ, মন, ��C স=লপয়� ল�দ! লক ত�হ�র ল..�হ-ভঙ 
জলনত পক�ন অধম� কম� স`ঘলKত হইদত প�দর ?  �ল� এরপ 
সদ! প�tক মহ��য় উক রমC�লKদক ক!লঙন�ই লনলদ�ষ কলরদত 
8�ন তদ. Î পত�ম�র ��C-�লতম�দক কখনও পক�ন t�কর 
প�.ত�র উপ�সন� .� অর�ন� কলরদত ল�ও ন�। লক জ�লন কদ. 
পক�ন t�করলKদক এদক.�দর প�হ,  মন,  ��C ঢ�ল!য়� ল�য়� 
সম7C� হ�য়K� ধলরয়� ল�য়� ল8রল�দনর তদর ত�=হ�র হইয়� 
��ইদ.ন ;  পসই জগৎপলতদক ��C-পলতরদপ হ�দয় !ইয়� 
পগ�প�ভ�দ. তনয় হইয়� ��ইদ.ন,  আর অমলন পত�ম�র .P 
স�দধর গদP এক�ম .�ল! !  এখন এ প�ম-�লতম� আর 
পত�ম�র ক�ম-�লতম� নদহন ! পত�ম�র ইলনয় ত�ল¸র জন, ক�ম-
ক�মন�র জন,  প�দপর স`স�দরর জন আর পস ভগ.ৎ-8রদC 
উৎসগ��ক�ত পল.তত�র আধ�র প�.� ম7লর�লKদক লফলরয়� প�ইদ. 
ন� !  আর পস শ�ক�দষ অলপ�ত অ��ক�ত লনতXদ�হ পত�ম�র 
ক�মময় প�দহর স�� কর�র প��গX থ�লকদ. ন�। ত�ই .ল! প.�-
ল.লহত ধম�-কম� জ�লত-ক! স. প�লথ�. ব.ল�ক জগদতর ভ7ষC 
হইদ!ও এ ল.লধ প�-�ল!ত ন� কলরদ!, এ প.�-ল.লধর ধম�-কম� 
Î “এ প.� ল.লধর প�লথ�. পলত-প�ত, ল�য়-পলরজন, পলরতX�গ 
কলরয়� ম�য়�র র�জX হইদত .�লহর ন� হইদত প�লরদ!, ভগ.ৎ-
প�মর�দজX প�মময় শ�ক�দষ কখনও Y�লKয়� ��ইদত প�লরদ. 
ন�। 

প�লথ.� ম�য়�র র�জX !  ম�য়�র প�দ� ম�য়�র লমথX� 

সমন। ইলন পলত,  ইলন প�ত,  ইলন ম�ত�,  ইলন লপত� ইত�ল� 
ম�য়�র আলমদ´ গP�ন,  ক�ম-ক�মন�য় জP�ন,  ম�য়�র প�দ� 
Y�য়�র পখ!�। এই ম�য়�র পখ!�র ল.লধ-লনদষধ ম7!ক আইনই 
প.�!!  এই প.�ধম�,  ব.ল�কধম� স.ই ম�য়�র র�দজXর ��লI 
স`স�পন উদদদশ।

লকন ল�লন ম�য়�র র�জX অলতকম প7র�ক প��গম�য়�র 
প�ধ7ল! !ইয়� মধ�র ক�ষ পলত !�ভ কলরদ.ন,  লতলন আর 
ম�য়�র প�দ�র ব.ল�ক ��সদন প.দ�র লনয়দম .�ধX থ�লকদত 
প�লরদ.ন ন�। আর �তল�ন প.দ�র ��সদন ��লসত হইদ.ন, 
ততল�ন প.দ�র কদt�র লনগদP পলPয়� গ�হ-ধদম� .দ থ�লকদত 
হইদ.।

প.� .ল!দ. ওস. তX�গ কলরও ন�,  গ�দহ থ�লকয়� 
সকদ!র উপর �দথ�ল8ত কর�.X কলরদ!ই পত�ম�র ম�ন.-জ�.ন 
ধন হই!। লকন পগ�প�দ�র মত ��C-ক�দষর জন ��=হ�র ��C 
ক�=ল�য়� উলtয়�দY,  পস আর প.দ�র ��সদন ধম��ধদম�র ভদয় 
ক�ষল.ম�খ হইয়� প�লথ�. স`স�দর ম�য়� পম�দহর পখ!�য় .দ 
থ�লকদত প�লরদ. পকন ?  পস ল.ষয়-পলর.�র স. পফল!য়� 
গরগঞন� ও সম�দজর ত�Pন� জ!�ঞল! ল�য়�,  "হ� ক�ষ' 
.ল!য়� উধ�ও হইয়� Y�লKয়� ��ইদ.। পগ�প�গC অ�মX 
ক�ষ�নর�দগ ল.ষয় পলরজন স. তX�গ কলরয়� উন�ল�ন�র মত 
��C-ক�দষর জন Y�লKয়� লগয়� জগদত ক�ষ��ল¸র আ��� 
প�খ�ইদ!ন। প�খ�ইদ!ন - এইরদপ সর�স তX�গ  কলরয়� পগদ! 
হ�য়-লনলধ ক�ষ-পলত !�ভ হইয়� থ�দক। প�খ�ইদ!ন Î ক�ম-
পলত তX�গ কলরয়� জগৎপলত Î  ক�ষপলত !�ভ কলরদ! 
লদ8�লরC� .� ক!লঙন� হইদত হয় ন� ;  .র` ক�ষ ল.ম�খ হইয়� 
ম�য়�র সমদন ক�ম�ক জ�.দক পলতরদপ আল!ঙন কর�ই 
.�সল.ক অহ.ধ ও প�দপর ক���X। লক .ল!দতলY!�ম Î 
পগ�প�গC আজ মধ�র .�=��র সদর উধ�ও হইয়� ��C.লদভর 
লম!ন আ��য় Y�লKয়�দYন,  লনকদঞ .�=�� .�লজদতদY,  ত�=হ�র� 
পসই প�গ! কর� .�=��র সর !কX কলরয়� তনয় ভ�দ. 
Y�লKদতদYন। পক�থ�য় ��ইদতদYন,  পক�ন পদথ ��ইদতদYন, 
পদথ লক ল.পদথ 8ল!য়�দYন পক�ন জ�ন ন�ই। আজ পলরজন ও 
স`স�র, প.দ�র ল.লধ-লনদষধ, ধম�-কম� স. �7দর পলPয়� রলহ!, 
জদ!র ক!স� পদথ পলPয়� রলহ!, উন�দনর হ�=লP উন�দন রলহ!, 
পলরদ.�দনর থ�!�দত অন রলহ!, সকদ! জগৎ স`স�র ভ�ল!য়�, 
আপন� ভ�ল!য়� .�=��র সর !কX কলরয়� ক�ষসম�ষদC 
Y�লKয়�দYন !  মলর মলর,  প� ক�দষর জন আহ�র-লনদ� তX�গ 
কলরয়� ধম�কম� পলরতX�গ কলরয়� আক! ��দC কত ল�.� 
ল.ভ�.র� ক�=ল�য়� ক�K�ইদত হইয়�দY ;  আজ পগ�প�গC পসই 
��C.লদভর ���দন,  পসই ��Cক�ষ সম�ষদC 8ল!য়�দY !  আজ 
ত�হ�র� পক�থ�য়, ত�হ�দ�র মন-��C পক�থ�য় লকY�ই জ�দন ন� ! 
পগ�প�র� জ�দন শধ� শ�ক�ষ,  আর শ�ক�ষ জ�দন শধ� প�মময়� 
র�ধ� ও পগ�প�।

rasimln
আজ ��র�-প7লC�ম�র সখময় লন��দথ শ�ক�দষর 

সলহত পগ�প�গদCর এই �থম লম!ন। আজ বজ.�!�গC 
��C.লদভর সলহত ��দC ��দC লমল!ত হইদ.ন। হ�য়রঞনদক 
হ�দয় ধ�রC কলরদ.ন,  আজ প�মময় লনষ�ম-প�দমর মধ�র 
আল!ঙদন ত�=হ�দ�র .�সন� প7C� কলরদ.ন। ধন বজ.�!� ! 
পত�মর� লনষ�ম মধ�র প�দম পগ�দ!�কল.হ�র� প�দমর হলরদক 
ল8রতদর লকলনয়� র�লখদ! !
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পগ�প�গC আ!�থ�!� প.দ� প�মরদস,  অ!দস অ.দ� 
Y�লKয়� আলসয়� র�স-লনকদঞ উপন�ত হইদ!ন। র�সমণ! 
পগ�প�ক�ষ লম!দন অপরপ শ� ধ�রC কলর!। ক�ষ সক!দক 
মধ�র সম�ষC কলরয়� .ল!দ!ন,  Î  ""পত�মর� স. কম�র�, 
র�লতক�দ! এক�লকন� গ�হ পলরজন পফল!য়� পকন এখ�দন 
আলসদ! ? এ প� লনল.P ক�নন ! ক�নদন কত ভয় আদY, কত 
লহ`®-��C� ইত�সত লফলরদতদY ! এই ভয়�.হ রজন�দত এমন 
কলরয়� পকন Y�লKয়� আলসদ! ? স. গ�দহ লফলরয়� ��ও ; পত�মর� 
আম�দক ভ�!.�স, ত�  পত� জ�লন, ত�হ� হইদ!ও পত�মর� অ.!� 
কম�র�,  পত�ম�দ�র গ�হধম�ই পশষ। সকদ!র অ.�ধX হইয়� 
এরপ আগমদন পত�ম�দ�র অধম�ই সম.। অতএ. আর ল.!ম 
ন� কলরয়� ঘদর লফলরয়� ��ও|''

পগ�প�গC ধম��ধম� ও জ�নকদম�র পরপ�দর। এ স. 
ধম�ল.8�র ত�হ�দ�র হ�দয় স�ন প�ইদ. পকন ? পগ�প�গC .ল!! 
Î ""হ� ক�ষ !  আমর� অ.!�.�!�,  আমর� ��স জ�লন ন�, 
ধম��ধম� কম��কম� লকY�ই .�ল[ ন�;  আম�দ�র পক�ন জ�ন ন�ই ! 
ওস. ধম��ধদম�র জ�দনর ল.8�র ��সজ পলণদতর সলহত কলরও, 
অ.!� .�ল!ক�র সদঙ পকন ?  আম�দ�র ধম��ধম� ��হ� লকY� 
স.ই ত�লম। পত�ম� Y�P� আমর� আর লকY�ই জ�লন ন�। এ প�হ-
মন-��C পত�ম�দত অলপ�ত, ইহ�দত আম�দ�র .� জগদতর আর 
ক�হ�রও পক�ন অলধক�র ন�ই। পত�ম�র বজ.�!� পত�ম�র 
লনকদK আলসদ.,  ত�  আ.�র র�ত ল�ন লক ?  ধম��ধম� লক ? 
পত�ম�র পগ�প� পত�ম�র লনকK আলসদ. ন� পত� পক�থ�য় ��ইদ.? 
হ�য় ��C.লভ !  এই অ.!� .�ল!ক�গCদক আর Y!ন� কলরও 
ন�। আম�ল�গদক গ�দহ ��ইদত ��ইদত .ল!দতY, গ�দহ আম�দ�র 
আর পক আদY?  ক�হ�র ক�দY ��ই. ?  গ�হধম�,  গ�হকম�, 
পলরজন ওসদ. আম�দ�র �দয়�জন ন�ই। ��হ�দ�র গ�হ, 
ত�হ�র� গ�দহ রলহয়�দY Î আম�দ�র ত�লম,  আমর� পত�ম�র 
লনকK আলসয়�লY। পত�ম�র 8রদC উৎসগ��ক�ত .নফ�!গল! আজ 
পত�ম�রই 8রদC অঞল! প�ওয়� হই!। হয় গহC কর,  ন� হয় 
প��ল!ত কর। ত�লম ��হ�দত সখ� হও ত�হ�ই কর,  পত�ম�দক 
সদখ প�লখয়� �ল!ত-কসমও সদখর তরদঙ ভ�লসদত থ�লকদ.।''

আজ পগ�প�গC স. পর�ক�য় উর��C হইয়�দYন। স. 
.�ধ� অলতকম কলরয়� শ�ক�দষর সম�দপ উপন�ত হইয়�দYন। 
আজ শ�ক�ষ মধ�রক�Iভ�দ. পগ�প�দ�র .�সন� প7C� কলরদ.ন। 
মলর মলর সখময়,  পসrন��Xময় ��র�-লনল�দথ পজ�Yন�য় 
��ল�ক হ�লসদতদY। কসমস.দক লনকঞক�নন অপ7র� প��ভ�য় 
স�লজয়�দY। শ�ক�ষ সহ�স.�দন পগ�প�ল�দগর সলহত লমল!ত 
হইদ!ন। পগ�প�ক�ষ আনদন ল.হ! !  র�সমণ! আনদন 
ল.হ!!! জগৎ আনদন ল.হ!!! পক�লক! গ�ই!, ভমর [ঙ�লর!, 
করঙ� ন�ল8!,  ম!য় লহদল�! .লহ!,  �ম�ন� উজ�ন .লহ!, 
তর!ত� কসম.ষ�C কলর!,  ত�রক� 8লনম� সধ�ধ�র� ঢ�ল!!, 
আনদন জগৎ ভলরয়� পগ!। বজ.�!�গC ক�ষ-��তXদথ� সমধ�র 
ত�ন!দয় ন�তXগ�দত ম�লতয়� উলt!,  ��C.লদভর মদন�রঞন 
কলরদত সকদ! অপ7র� ফ�!স�দজ ত�দ! ত�দ! ন�ল8দতদYন, 
গ�লহদতদYন, .�জ�ইদতদYন। ত�ন-!দয়, ভ�.�দ.দ�, রস�দ.দ� 
অঙ প��!�ইয়� ন�ল8দত  ন�ল8দত, গ�লহদত গ�লহদত ��C.লদভর 
ম�খপ�দন 8�লহয়� 8�লহয়� আতন�স�ত !  রদপর YK�য় লনকঞ 
আদ!�লকত কলরয়� ��Cক�দষর মন��C �ফ�ললত  কলরয়� সকদ! 
পশC�.দ হইয়� ন�ল8দতদYন !  মধXসদ! শ�ক�ষ �দতXকদক 
আল!ঙন কলরয়� ন�ল8দতদYন Î ল.শল.দম�হন মধ�র ত�দন 

গ�লহদতদYন !  বজ.�!�গC ��C.লদভর অদঙ অঙ লম!�ইয়� 
প�ম�ল!ঙদন ল.হ! হইয়� ন�ল8দতদYন !  শ�ক�ষদক আনদন 
ম�দত�য়�র� প�লখয়� সকদ!ই আনদন ম�লতয়� উলtয়�দYন। ধন 
জগৎ-ন�থ শ�ক�ষ !  ত�লম এই �ক�দর জগদতর অস`খX 
�ক�লতর সলহত প�ম!�!�র ম�ধ���X সদম�দগ জগৎজ�.দক ধন 
কলরয়� থ�ক।

পগ�প�-ক�দষর এই মধ�র-প�দমর লম!নই র�স!�!� ; 
পঞ-রদসর প7C� অলভ.Xলকই  র�স । মধ�রভ�দ. ম�দত�য়�র� 
VtMibýmât পগ�প� লভন এ লম!ন ও এ রস-সদম�দগর আর 
ক�হ�রও অলধক�র ন�ই। এ মধ�র রস সদম�দগর স�ন Î গ¸ 
লনকঞক�নন। এ মধ�র প�ম�ল!ঙন !�ভ কলর.�র একম�ত 
উপ�য় পগ�প�-অনগমন। এই পগ�প�ভ�. গহC .Xত�ত জ�দ.র 
ক�ষ��ল¸র আর গতXIর ন�ই। আমর� ক�ম-ক�মন�র জ�. ; 
ক�ষ,  ন�দম�র�রদCরই অলধক�র� নই,  ত�  আ.�র মধ�র-
র�সলম!দনর ম�ধ���X গহC !  পক�থ�য় বপ��ল8ক ক�মর�জX আর 
পক�থ�য় অ��ক�ত লনষ�ম প�ম-ম�ধ���X !  লকন জ�. লক 
ভ�গX.�ন!  পগ�দ!�কল.হ�র� শ�ক�ষ এ.�র প� পগ�প�দ�দমর 
আ��� প�খ�ইদ!ন, ইহ�দত আর জ�দ.র ক�ষ��ল¸র পক�ন .�ধ� 
ল.ঘ রলহ! ন�। পক.! সহজ সর! ভ�!.�স� !ইয়� পগ�প�দ�র 
মত অনর�গ ভদর Y�লKদত প�লরদ!ই অ�7দর র�স-লনকঞ-ক�নদন 
��Cক�ষ সহ প�ম�ল!ঙন!!  এই সধ�রস প�ন,  এই লনতX�নদন 
��C ম�ত�ন Î ব.ল�ক ও ত�লনক স�ধনভজদন কখনও হইদত 
প�দর ন� !  স�ধক,  লসদ পত� �7দরর কথ�,  প�.গCও এই রদস 
.লঞত। এ অম�ত স�গদর অ.গ�হন পগ�প�-ক�প� ও পগ�প�ভ�. 
লভন কখন হইদত প�দর ন�। �ল� জ�.দন লকY� ��থ�ন�য় থ�দক, 
Î �ল� লকY� স��ন�য় থ�দক,  �ল� 8রম ত�ল¸ ও 8রম ��লI 
!�দভর .�সন� থ�দক,  তদ. এই মধ�র প�মলম!দন 8রম !কX 
র�লখয়� পগ�প�র অনগত হইদত প8ষ� কর,  .�সন� প7C� হইদ.। 
জয় প�দমর জয় ! জয় পগ�প�গদCর জয়।

প�tক,  ঐ প�খ Î র�সমণদ! পগ�প�গC ক�ষসহ 
প�ম�ল!ঙদন ন�তXগ�দত ল.দভ�র !  সকদ!রই এক !কX,  Î 
��C.লদভর ত�ল¸। লক কলরদ! ��Cক�ষ সখ� হইদ.ন,  লক 
কলরদ! ��Cন�থ প�ম�নদন ল.দভ�র হইদ.ন,  ��C ল�দ!ও লক 
ত�হ� হয় ? জ�.ন ��ন ! Î   পস আ.�র প.�� কথ� লক ? ত�হ� 
পত� স�দথ�র জগদতও স�ম�ন ল.ষদয়র জন কত পক�লK পক�লK 
প!�দক ল�দতদY !  লকন হ�য়। এ পগ�প�দ�র মত জ�লত,  ক!, 
ম�ন,  ল.ষয়,  পলরজন ইতX�ল� �থ�সর�স সহ জ�.ন ��ন পক 
কলরদত প�দর ? “মলরয়� জ�.ন ��ন সহজ,  জগদত জ�ল.ত 
জ�.ন ��ন ক জন প�দর ?  ” প�tক, আপলন আলম প�লর লক ? 
স. Y�লPয়� শ�দমর .�=��র সদর উন�ল�ন� পগ�প�র মত Î 
প®�দতর জদ! ত�দCর মত প�দমর .CX�য় ভ�লসয়� ��ইদত প�লর 
লক ?  ঐ প� পj�দত ল.ষয়-পলরজদনর পম�হ-ম�য়�র অদচ�X 
��ঙ! .দন ! ঐ প� পj�ৎ হইদত ম�য়�র কহকময় সদম�ধন ! 
একলK প� অগসর হইদত প�লর লক ? ল.ষদয় .�সন� থ�লকদত, 
ল�য়-পলরজদন মমত� থ�লকদত,  ব�লহক ইনদয়র পশ.�লর 
থ�লকদত ত�লম-আলম এস. Y�লPয়�, এস. ম�য়� মলরল8ক�র আ�� 
ভরস� Y�লPয়�,  ইলনয় ত�ল¸র ত�ব লপপ�স� Y�লPয়�,  ম�ন-
অলভম�ন, জ�লত-ক! জ!�ঞল! ল�য়� এক প�ও অগসর হইদত 
প�লর লক ?  অলভম�দনর উর ��ঙ হইদত ন�লময়� এদক.�দর 
অসভX হ�.� পগ�য়�!�র পমদয় হইয়� ""হ� ক�ষ'' .ল!য়� Y�লKয়� 
��ইদত প�লর লক? এত .P .�দকর প�K� লক ক�হ�রও হইয়�দY? 
��হ�র হইয়�দY পস জ�.-জগদতর ম�য়�র অলধক�র হইদত 
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বদজর প��গম�য়�র র�দজX পগ�প�দ�ম .�দক !ইয়�  মধ�রভ�দ. 
ড�ল.য়� লগয়�দY, পস ক�ষসহ প�ম!�!�য় Î প�ম�ল!ঙন !�দভর 
অলধক�র� হইয়�দY,  পস ��শত প�রষদ�হ� হইদ!ও .�সল.ক 
বজদগ�প� ! এক জগৎ-পলত লভন আর প�রষই .� পক আদY ? 
ক�ষ পলত,  আর স. জ�. �ক�লত। জ�দ.র অলভম�দনর 
প�রষক�র ঘ�ল8দ!ই আপন�দত �ক�লতভ�. অনভ. কলরদত 
প�দর।

লক .ল!দতলY!�ম ? Î ঐ প� পগ�প�গC �ম�ল!ঙদন, 
প�দমর লম!দন ক�ষ প�ম স�গদর ড�ল.য়� লগয়�দY। ত�হ�দ�র 
স. ক�ষ। ক�ষ লভন 8ক� আর পক�ন ��শ প�লখদতদY ন� ! 
ত�=হ�দ�র অIদর ক�ষ ! .�লহদর ক�ষ ! প� ল�দক 8�ন এক ক�ষ ! 
আর সর�ত এক .`��ধলন ! মলর মলর, র�ধ�ক�ষ প�ম!�!� Î 
মধ�র লম!ন র�স!�!� জগদতর 8ক�র সম�খ� লক আ��-ভরস�র 
জ!I ��ষ�I !  লক ভগ.ৎ ��ল¸র প�মদ��গ �কKন!!  ধন 
শ�ক�ষ ! ধন পত�ম�র জ�. প�ম ! ধন শ�র�ধ� ! ধন পগ�প�! 
ধন পত�ম�দ�র ব.র�দগXর সর�তX�গ ও অ�মX প�ম�নর�গ ! 
পত�মর� আজ প� ল�ক� ল�দ!, প� আ��� প�খ�ইদ! জগৎ এই 
আ��� অনIক�! মধ�র ভ�দ. ম�লতয়�,  পগ�প� গলত হইয়� 
ক�ষপলত !�ভ কলরদ. !

প�tক,  ঐ প�খ�ন,  র�স-রস প�ন কলরয়� সকদ!ই 
ল.দভ�র !  পগ�প� ক�দষর প�ম!�!�,  Î প�দমর ন�তXগ�ত,  — 
প�দমর আল!ঙন Î প�দমর প�.ন   সকদ!ই রদস ভরপ�র ! ঢ! 
ঢ! ! Y! Y! !! আ!স Î অ.�!!! ক�হ�রও .�হ জ�ন ন�ই। 
প�ম�নদন জগৎ ড�ল.য়�দY, আপন� ড�ল.য়�দY Î স. রস�দ.দ� 
অ!দস অ.দ� ঢল!য়� পলPয়�দY। প�ন ব�লহক �লক এদক.�দর 
প!�প প�ইদত .লসয়�দY। স. আতহ�র� Î স. তনয় ! 
অকস�ৎ এলক !  এমন প�ম�নন পফল!য়� শ�ক�ষ শ�র�ধ� সহ 
র�স-মণ! হইদত পক�থ�য় অIলহ�ত হইদ!ন!!
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        অকস�ৎ .Ô�ঘ�ত!!  শ�র�ধ�ক�ষ পত� কদঞ ন�ই। প�হ 
আদY, ��C পক�থ�য় ? রথ আদY, রথ� পক�থ�য় ? �ন পলPয়� 
আদY, �ন� পক�থ�য় ? পক�থ�য় 8ল!য়� লগয়�দY   পকহ জ�দন ন�। 
��C অভ�দ. প�হ,   — রথ�র অভ�দ. রথ,  — �ন� অভ�দ. �ন, 
স. জP.ৎ পলPয়� রলহ!। হt�ৎ .Ô�হদতর মত স. লনসì   
র�স মণ! ন�র. লনসন !  অ8!,  অK! !  প�লখদত প�লখদত 
র�দসর প�দম�ল�স পক�থ�য় পগ! ! ম�হ7র� পদরই 8মক ভ�লঙ!, — 
পগ�প�গC  হ� ক�ষ !  হ� ক�ষ !  রদ. ল�গI ম�খলরত কলরয়� 
ইতসত� ক�দষর অদÓষদC Y�লKদত !�লগদ!ন। সকদ!ই ক�ষ 
ল.রদহর অসহ ��তন�য় প�!-ল.দ.ৎ YKফK কলরয়� 8�লরল�দক 
ধ�ল.ত হইদতদYন। ক�হ�রও .�হ জ�ন ন�ই,  — পক�থ�য় ��ন, 
 — পক�ন পদথ ��ন!! পক�ন !কX ন�ই,  — প�ল�দক 8ক� ��য় পসই 

ল�দকই   হ� ক�ষ !  রদ. অশজদ! ভ�লসয়� Y�লKদতদYন !  — 
কখনও ল8ত�লপ�দতর মত সলমত, কখনও লYনম7! প��দপর মত 
ভ7প�লতত,  কখনও .�ত�হত ম�ধ.� !ত�র মত ধ7ল! ধ7সলরত 
!�লÂত!!  কখনও উন�ল�ন�র মত ল.লক¸   ধ�ল.ত !  ঐ লক 
.ল!দত লক .ল!দতদYন,  — ল.ক�রগস পর�গ�র মত লসর নয়দন 
লক প�ন লক প�লখয়� হ�লসদতদYন ! অমলন হ�লসদত হ�লসদত .�ল[ 
��Cক�Iদক .দক ধলরয়� আল!ঙন কলরদত উ�Xত হইয়�দYন ! 
মলর মলর শ�অদঙ !�লগদ. .ল!য়� হ�দতর কঙন ও গ!�র ম�!� 

লY=লPয়� অমলন �7দর লনদকপ কলরদতদYন !  আ.�র এ লক ! — 
হ�লসর !হর� শক�ইয়� পগ!   জ!ভর� পমদঘর মত ম�খ গম�র 
হই!,  Kস Kস কলরয়� দই এক ল.ন .ষ�C হই! !  আ.�র  হ� 
ক�ষ !  হ� ক�ষ  রদ. হ�হ�ক�র উলt!।   অশজদ! .কপ�ল.ত 
হই! ! আ.�র .�হ��গ! �স�লরত কলরয়� !কXহ�ন পদথ Y�লKয়� 
8ল!দ!ন ! ঐ লকY��7র 8ল!দত ন� 8ল!দত আ.�র ম7চ�� !  — অশ, 

 — প�!ক   কম !  ম�হম�হ� ভ7ত�ল.দষর মত   ল.ক�রগস পর�গ�র 
মত, ন�ন�ভ�দ. অলভভ7ত।

      “হ� ক�ষ ! এক.�র প�লখয়� ��ও! পত�ম�র ল.রদহ পত�ম�র 
পগ�প�র লক ��� হইয়�দY|  ” পগ�প�গC ক�ষ-ল.রদহ লন��রC 
প�!�ঘ�দত ল.হ! হইয়� .দন .দন ঘ�লরয়� ��C.লদভর অদÓষC 
কলরদতদYন। সম�খ� .�ক !ত� পশ প�খ� ��হ�দত প�লখদতদYন, 
ত�হ�দকই ক�দষর কথ� লজজ�স� কলরদতদYন। প� ল�দক 8ক� 
��ইদতদY,   — পস প8তন হইক আর অদ8তন হইক ত�হ�র 
সলহতই ক�দষর কথ� কলহদতদYন !  পগ�প�গC .�হ প8তন� 
হ�র�ইয়� সম7C� ভ�.র�দজX   সম7C� অIজ�গদত ল.র�জ 
কলরদতদYন।

প�tক মহ��য় হয়ত .ল!দ.ন !  — তর!ত�র সলহত 
কথ� .!�,  ক�দষর স`.�� লজজ�স� কর�   .X�প�রK� পকমন 
ল.জ�ন ল.রদ !  প!খদকর পকমন অস�ভ�ল.ক কলC�ম�ত ! 
মহ��য় !  কম� কলরদ.ন,  ল�লন সম7C� হ�য়খ�ন� !ইয়� 
ভ�.র�দজX �দ.� কলù��দYন,  লতলনই জ�দনন,  এই র�দজX 
প8তন ও অদ8তদনর মত কত লক .ল!.� আলসয়� ক�=ল�য়� ��C 
ম�ত�ইয়� থ�দক। আহ�!  ঐ প�খ�ন,  — কতজন গভ�র লনল�দথ 
অলনদমষ প!�8দন 8�=দ�র প�দন 8�লহয়� 8�লহয়� হ�দস,  ক�=দ�, 
ন�দ8,  গ�য়   পস�হ�গ ভদর কথ� কয় !  কতজন ফ�দ!র হ�লসদত 
হ�লস লম!�ইয়� আদ.গ ভদর ক�হ�র প�ন �ফ�ল আনন ভদম .�র 
.�র 8�মন কদর,  — .�দক ধদর   কত লক .ল!য়� পস�হ�গ কদর ! 
প�তহ�র� ম�ত� তনদয়র ýmâiticH¡§il .�দক !ইয়� .�র.�র কত 
8�মন কদর ! নয়নমলCর পY=P� পনকP�K�ক কP�ইয়� !ইয়� .�দক 
কলরয়� শইয়� থ�দক। পলতহ�র� সত� ��Cন�দথর Yল.খ�ন� !ইয়� 
কত প7জ� কদর, পস.� কদর   ফ�! 8নদন স�জ�ইয়� থ�দক   .�দক 
!ইয়� কত ল�ন ��লমন� ল.দভ�দর ক�K�ইয়� প�য় !  আহ� ল�.�-
ল.ভ�.র� অল.র! ল.রদ! .লসয়� অশজদ! প��দকর তপ�C 
কদর!  .�!ক ধ. হলর প�দম ল.দভ�র হইয়� তর!ত� লস`হ 
.X�ঘদক প��XI হলর .ল!য়� আল!ঙন কলরয়�লY! !  sÚmueK 
��হ�দক প�য়, ত�হ�দকই হলরর কথ� লজজ�স� কদর,  — ত�হ�দকই 
 ত�লম আম�র হলর  .ল!য়� জP�ইয়� ধদর ! ধদ.র .�হ জ�ন লY! 
ন�,  এদক.�দর হলরদ�দম ল.দভ�র ও তনয় হইয়� ভ�.-স�গদর 
ড�ল.য়� লগয়�লY! !  ত�ই .ল!দতলY!�ম,  এ র�দজX অদ8তনও 
প8তদনর মত হ�দস ক�=দ� ন�দ8 গ�য়। অতএ. এইরপ ভ�দ.র 
ঘদর ন� ঢ�লকদত প�লরদ! শধ� ম�দখর কথ�য়,  জগদত ভগ.ৎ 
��ল¸ �7দর থ�কক, স�ম�ন ক�দ��Xও সফ!ত� !�ভ ঘদK ন�।

বজ.�!�গC ভ�.র�দজX ড�ল.য়� প8তন অদ8তন 
ভ�ল!য়� লগ��দYন। সকদ!র সলহতই ক�ষ কথ� .ল!দত 
Y�লKদতদYন !  আহ� মলর মলর !   — কখনও শ�ম! তম�!দক 
শ�ম নK.র ভদম .�হপ�দ� .দ কলরয়�  হ� ক�ষ  .ল!য়� ঢল!য়� 
পলPদতদYন !  আ.�র সখ সদপর অ.স�দন তন�লভভ7দতর মত 
8মলকত ভ�দ. 8�লরল�দক ফX�ô ফX�ô 8�লহদতদYন !  আ.�র 
স�.র-জঙমদক ক�দষর কথ� লজজ�স� কলরদত কলরদত ম�Xপ�য়� 
ম�ত�দ!র মত সল!ত 8রদC গল!ত .সদন Kল!দত Kল!দত 
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8ল!য়�দYন!! sÚmueK ও লক ?  — ক�ষল.রহ�ত�র� শ�র�ধ� পলরম�ন 
পস�ন�র কমদ!র মত ম7লচ�ত হইয়� ধ7!�য় !�লÂত হইয়�দYন ! 
বজ.�!�গC প�লখ.�ম�ত,  আক! হইয়� Y�লKয়� পগদ!ন ! 
সখ�গদCর অঙ-সদ�� শ�র�ধ� প8তন� !�ভ কলরদ!ন। প8তন� 
প�ইদ!ন .দK, লকন এখনও পন�� ভ�দঙ ন�ই,  — এখনও 8দক 
তন�দঘ�র Y�দK ন�ই,  এখনও সর�ত ক�ষম7লর�ই প�লখদতদYন ! 
ত�ই অমলন সখ�গCদক ক�ষ-ভদম আল!ঙন কলরয়� কত লক 
.ল!দত !�লগদ!ন!!  কদম স`জ� আলস! !  — সখ�গদCর গ!� 
ধলরয়� ক�ষ ক�ষ .ল!য়� ক�=ল�দত !�লগদ!ন!!  সখ�গCও 
শ�র�ধ�র গ!� জP�ইয়� কত ক�=ল�দ!ন, কত ল.!�প কলরদ!ন!! 
আ.�র আপলন অধ�র হইয়�ও শ�র�ধ�দক কত .�[�ইদ!ন, কত 
�দ.�ধ ল�দত !�লগদ!ন ! মলর মলর পক.� �দ.�ধ প�য়,  — আর 
পক.� শদন !   — সকদ!রই পত� একই ��� !!  �দ.�ধ ল�দত 
��ইয়� আপলনই আদগ ঢল!য়� পদPন !

কদম অনI আ=ধ�দরও ক�C খদ�X�ত-আদ!� ফ�লKয়� 
উলt! !  আহ� !  প��দক দ�দখ সমদ.�ন�য় সহ�নভ7লতদত প� 
আর�ম, প� ত�ল¸, Î উৎসদ.র আনদন�চ�সও .�ল[ এরপ ��C 
লভজ�ইদত প�দর ন� ! পগ�প�গC শ�র�ধ�দক প�ইয়� অপ�র ল.রহ 
��তন�দতও প�ন পকমন কলরয়� লক এক মধ�রত� লফলরয়� 
প�ইদ!ন !

শ�র�ধ� .ল!দ!ন   সখ�,  র�স-কঞ হইদত আলম এই 
প��XI আলসয়� ক�ষ-হ�র� হইয়�লY !  হ�য় !  এ প��XIও পসই 
র�স-লম!দনর আনন প®�ত !  পসই ন�8,  পসই গ�ন !  পসই 
ল.শল.দম�হন .`��ত�ন!!  Akýma‡ কপ�! ভ�লঙ! !  ��Cক�ষ 
পক�থ�য় !�ক�ইদ!ন!! আহ� !  — .ল!দত .ল!দত শ�র�ধ� আ.�র 
ম7লচ�ত� !   — সখ�গদCর পক�দ! .Ô�হত স.C� �লতম� প�ন 
Akýma‡  ঢল!য়� পলPদ!ন !  হ�লস ক�ন� �ভ�লত অষ-স�লতক 
ভ�দ. শ�র�ধ�র কদC কদC ভ�.�Iর ঘলKদতদY !  সখ�গC 
শ�র�ধ�র এ ভ�. প�লখয়� ভ�ত ও ল8লIত হইয়�, আপন আপন 
প��ক দ�খ ভ�ল!দ!ন ! আহ� ! র�ধ� আম�দকর .�ল[ আর .�=দ8 
ন�!!  সকদ!ই শ�মত�দক সস কলরদত .Xস হইদ!ন !  সকদ!ই 
লনজ প8�দখর জ! ম�লYয়� শ�মত�র শশষ�য় লন��ক হইদ!ন। 
বজ.�!� পত�মর� আপন�র প8�দখর জ! ম�লYয়� শ�র�ধ�দক 
!ইয়� .Xস হইয়� ভ�!ই কলরয়�Y। এই প�দমর কম!লK 
পস�হ�দগর স�গদর �স�লKত কলরয়� অম�ন র�লখদত প�লরদ!, প� 
ক�ষ-ভমর একল�ন অ.শই মধ�র প!�দভ Y�লKয়� আলসয়� ধর� 
ল�দ.। এই রস�! প�দমর ফ!লK �তপ7র�ক .�দক কলরয়� 
র�লখদ!,  পসই শ�ম-শক প�খ� অ.শই একল�ন রস�দ.দ� 
��C ম�ত�ইদত Y�লKয়� আলসদ.। ত�ই,  আ.�র .ল! আপন� 
ভ�ল!য়� সকদ! র�ই কমল!ন�দক .�দক কলরয়� র�খ !  — প�লখও 
পস�ন�র কম! প�ন অ�দত শক�ইয়� ��য় ন� !  — এ ন�!মলCর 
হ�য়-মলC প�ন ধ7ল!দত গP�গলP ন� ��য় ! এ শ�ম8�=দ�র ভ�.ন 
আদ!� কর� পজ�Yন�র�ল� প�ন ল.রদহর পমঘ আYন কলরদত ন� 
প�দর !  এ ধন হ�র� ন� হইদ! আর ক�ষধদন ভয় ন�ই !  ল8I� 
ন�ই ! র�ধ� প�দমর ড�লর ধলরয়� .লসয়� থ�ক, ঘ�লPদক কদCদকর 
তদর মদনর স�দধ উলPদত প�ও !  প�লখদ. পখল!দত পখল!দত 
আপলনই আলসয়� হ�দত পলPদ.।

পহ জ�. !  পত�মর� এক.�র পগ�প�দ�র সদঙ লমল!য়� 
র�ধ� প�দমর ড�লর ধলরয়� .লসদ. লক ?  �ল� ক�ষ-ভমরদক 
মধ�প�ন কর�ইদত 8�ও তদ. র�ইকম!দক পস�হ�গভদর হ�য়-
সদর�.দর �স�লKত কলরয়� র�লখদ. লক ?  �ল� ন�!-মলCদক 

ধলরদত 8�ও,  তদ. র�ই-মলCদক আ=8দ! .�=লধয়� .�দক কলরয়� 
র�লখদ. লক ?  — �ল� প�মময়�-র�ই-ধদন ধন� হইদত প�র, তদ. 
প�দমর ক�ঙ�! ক�ন�ই-র�খ�! অ.শই একল�ন আলসয়�  জয় 
র�দধ !  — প�লহপ�পল.ম���রম    .ল!য়� দ�দর ��=P�ইদ.। আর 
��য় পক�থ� !  অমলন কম!দক sÚmueK র�লখয়� ভমরদক ধলরয়� 
পফ! ! লকন স�.ধ�ন ! ক�ষ-ভমরদক প�ইয়� র�ই-কম! ভ�ল!ও 
ন� !  র�ই হ�র�ইদ! স.ই পখ�য়�ইদ! !  অতএ. প�ই শ�ম8�=� 
আলসয়� ��=P�ইদ.,  অমলন সকদ! ��C-প�তল! র�ধ�দক .�দম 
র�লখয়�, ঐ ��গ!-ম�ধ�র�দত ��গ!-পস.�য়  জয় জয়  রদ. ম�লতয়� 
��ইও। এ প�দমর !�!� প�দমর পখ!� আর ভ�লঙ.�র ভয় 
থ�লকদ. ন�।

লক .ল!দতলY!�ম   শ�র�ধ�দক কতক আশস কলরয়� 
!ইয়� আ.�র ক�ষ-অদÓষদC Y�লKদ!ন। মধXসদ! শ�র�ধ�, 
8�লরল�দক সখ�.�ন। সকদ! পরসর অদঙ অ`ঙ র�লখয়� ঢ!ঢ! 
Y!Y! ভ�দ.   প�ন অ!স-অ.� �লকহ�ন প�হগল! পরসদরর 
অদঙ অঙভ�র ঢ�ল!য়� ল�য়� �ন8�ল!ত কদ!র প�ত�দ!র মত 
অদনর �লকদত 8ল!য়�দY !

মলর মলর !  পগ�প�দ�র .�কভর� লতভঙমt�ম ! 
প8�খভর� ন. ঘনশ�ম!!  ম�খভর� হদরক�ষ ন�ম !  মহ�ল.শই 
আজ শ�ক�ষ ধ�ম!!  আজ রপ লভন আর পক�থ�ও লকY� ন�ই।  
আজ বজ.�!�গC তনয়, ক�ষময় হইয়� ইতসত� খ�=লজদতদYন। 
এই ভ�দ. র�লতর পর ল�ন,  ল�দনর পর র�লত 8ল!য়� ��ইদত 
!�লগ! ;  ক�ষও প�খ� ল�দ!ন ন�!!  ক�ষদক পত� পক�থ�য়ও 
প�ওয়� পগ! ন�!!  হ�য়!  ক�ষহ�ন জ�.দন আর ক�জ লক ?  প� 
জ�.ন ক�ষদস.�য় .লঞত,  ত�হ�র আর �দয়�জন লক ?  এ.�র 
পগ�প�গC ক�ষ-অদÓষC কলরদত কলরদত এদক.�দর হত�� হইয়� 
আলসয়� �ম�ন�র ত�দর ��=P�ইয়� ক�ষহ�ন জ�.ন তX�গ কলরদত 
সঙল কলরয়�দY। হ�য় ! সখ�গC ! ক�ষহ�ন জ�.দন আর ক�জ 
লক ?  8!,  শ�ক�দষর স�দধর �ম�ন�র ক�দ!� জদ! পসই 
ক�দ!�রপ প�লখদত প�লখদত ��C ল.সজ�ন কলর ! ন�, ন�   মর� 
পত� হ ! ন�, মর� পত� হ প. ন�!! আপলন জ�P�ইদত মলরয়� .�=ল8.   

ক�ন পহন গCলনলধ ক�দর ল�দয় ��.।  ��C.লভদক 
পYদP পক�থ�য় ��. ?  ত�=হ�দক পক প�খদ.!  পক �ত করদ. ? 
ক�ষ আম�দ�র ম�ত�Xর কK� শলনদ! পক=দ� আক! হদ.ন। আহ� ! 
ক�ষ কতই ক�=�দ.ন,  কতই দ�লখত হদ.ন। ন� ন�,  মর� হ প. 
ন�; ত�=হ�দক ক�=��ইয়� ম রদত প� র. ন� ! মলরয়�ও ত�হ�র দ�খ, 
ত�হ�র মল!নম�খ সলহদত প� র. ন� !  �তল�ন .�=ল8,  প�খ� ন� 
প�ই, পত�  ক�ষ ক�ষ  .ল!য়� .দন .দন ক�=ল�য়� প.P�ই ! �তল�ন 
.�=ল8, প�খ� ন� প�ই,  — ‘ক�ষ ক�ষ  .ল!য়� .দন .দন ড�লকয়� 
ড�লকয়� খ�=লজয়� প.P�ই !  ধন পগ�প�দ�ম !  ল8রক�! ল.রদহর 
আগদন জল!য়�-প�লPয়� সহ® ম�ত�X�নC� পভ�গ কলরদ., ত.� মর� 
হদ. ন� !  পকন ন� শ�ক�ষ .Xথ� প�ইদ.ন !  ��হ�দত শ�ক�দষর 
মদন�দ.�ন� সম., এমন ক�জ বজ.�!� লক কখনও কলন�ও 
কলরদত প�দর ?  ন�,  ন�   বজ.�!� !  পত�মর� মলরদ. পকন ? 
ল.রদহর মর�দতও প� আতসখ লনলহত !  পত�ম�দ�র পত� 
আতসখ ন�ই,  ক�ষ �ল� পত�ম�দ�র ল.রদহর ক�ন� প�লখয়�ই 
সখ� হন,  তদ. পত�মর� আর পস ��.��হন হইদত জ�P�ই.�র 
জন ম�ত�X ক�মন� কলরদ. পকন ?

- 63 -



প� ম   প�� গপ� ম   প�� গ        প��দগন কল.র�জ

raes puniàmln
বজ.�!�গC, �ম�ন�র ত�দর প�ষ হত���য় ��ঘ�লনশ�স 

Y�লPয়�  ক�ষ ক�ষ  .ল!য়� ক�=ল�দতদY !  Akýma‡ এলক ? — 
শ�ক�ষ হ�লসদত হ�লসদত ম�নদম�হন রদপ ভ�.ন আদ!� কলরয়� 
পগ�প�মণ! মদধX উপলসত হইদ!ন। অমলন  জয় জয়  রদ. 
আনদনর কদল�দ! ল�গI �লতধলনত হই!। সকদ! Y�লKয়� 
আলসয়� ক�ষদক জP�ইয়� ধলরদ!ন,  আ.�র ম�হ7র� মদধX 
মদহ�ল�দস ও র�দস�লদস,  র�সমণ! প7C� হই!। ভ�.ন ভলরয়� 
পগ!। আ.�র পসই পগ�প�ক�দষর মধ�র লম!ন। র�সরদস 
উন��ন !  প�দমর আল!ঙন   নর�ন !  প�ম-সঙ�র�ন। আ.�র, 
আ.�র ঐ আল!ঙন ! সহ® 8�মন ! প�মরদস প�দম�ল�দস বহ�ণ 
প�.ন। আ.�র পসই ভমরগঞন,  পক�লক!কজন,  ম!য়সম�রC! 
আ.�র �ম�ন�র প�ম-কদল�!। .নদ�.�র অগর 8নদন কসম-
.ষ�C। ত�রক� 8নম�র সধ�ভর� পজ�Yন�-প�.ন ! মলর মলর ! — 
র�সলনকঞ আজ লক মদন�রমশ�ই ধ�রC কলর!, জগৎ আনদন 
ভলরয়� পগ!। লনল.P লনকদঞ রদস�ল�দস পগ�প�ক�দষর এই 
লনতX আননময় মধ�র লম!নই র�স!�!�!!  আজ র�স-লম!ন 
হইদত ল8র-��লIর �থম ঊষ�দ!�ক ল�গI প�ল.ত কলর!, জগৎ 
ধন হই!,  জগজ�. ধন হই!। নশর ম�ন.,  পগ�প�ভ�. 
অ.!মন কলরদ!,  এই মরজগদতই প� জগদন� ��C-ক�ষদক 
মধ�রভ�দ. ল8রত�প�গ .�দক !ইয়� লনতXসখ ও প7C��নন !�ভ 
কলরদত প�দর   র�স!�!�য় পগ�প�ক�দষর লম!দন ত�হ�রই আ��� 
প�খ�ন হই!। পহ ম�ন. ! পত�ম�র সখ-পসrভ�দগXর স�ম� ন�ই। 
এই.�র প�মময় শ�ক�ষ আপলনই আপন�দক ধলর.�র উপ�য় 
প�খ�ইদ!ন। এ.�র জগদতর sÚmueK মধ�র প.দ� ��=P�ইয়� 
পগ�প�দ�দম আপন�দক ল.ক�ইদ!ন। জগৎ আনদন ন�ল8য়� 
উলt!,  .P আ��য় .�ক ভলরয়� পগ!। পগ�প�দ�ম,  — 
মধ�রক�Iভ�.,   — ক�ষ��ল¸র একম�ত আ���রদপ জগদতর 
sÚmueK ধর� হই!।  আজ হইদত পগ�দ!�কল.হ�র� শ�হলর 
ম�নদ.র সলহত এক মধ�র প�দমর সমন স�পন কলরদ!ন।  জ�. 
ম�তই এই পগ�প�র আ��� গহC কলরদ!,  — র�স-লম!ন 8�লহয়� 
প�লখদ! অন�য়�দস ক�ষপলত !�ভ কলরয়� লনতXসদখর অলধক�র� 
হইদ. সদনহ ন�ই।

raslIla inïam w Apãakát
ধন ম�ন. !  ধন পত�ম�র পসrভ�গX। প�.গCও প� 

মধ�র প�মরস ও প�মময় রলসক-প�খরদক জ�লনদত প�দরন 
ন�ই,  আজ পত�ম�র ভ�দগX পসই পগ�দ!�দকর গ¸ প�ম!�!� 
�কলKত হই!!!

র�স!�!� পত� �কK হই!। শ�ক�ষ পগ�প�দ�র .�সন� 
প7C�Yদ! জগজ�.দক পত� পগ�দ!�ক ��ল¸র সর! সনর প�দমর 
পথ প�খ�ইয়� ল�দ!ন। লকন এই.�র প�tক ভ�য়� আসন প�লখ, 
আমর� আ.�র পগ�প�ক�দষর অ��ক�ত প�দমর পখ!� প�লথ�. 
ক�দমর লন�শ�দস ক!লঙত কলরয়� ল�দত প�লর লক ন� ?  প�লখ 
এ.�র প�দমর জয় হয় লক ক�দমর জয় হয় ;  র�ধ�ক�দষর জয় 
হয়,  লক আম�দ�র মত ক�ষল.ম�খ ল.ষয়�সক জলK!�-কলK!�র 
জয় হয়!!

আহ� মলর মলর ! ��র� 8�=ল�ম�র ল.ম!�দ!�দক জগৎ 
হ�লসদতদY ;  বজধ�ম ভ�লসদতদY,   — কসমস.দক সদ��লভত 
লনকঞ ক�নন, পজ�Yন� ম�লখয়� লক জ�লন লক আননরদস ঢ!ঢ! 
কলরদতদY। মলর মলর !  এমন ��র� প7লC�ম�র পজ�Yন� ম�খ� 

পম�হন প.� ক�হ�র ��দC ন� অম�তধ�র� .ষ�C কলরয়� থ�দক ? 
ক�হ�র ন� ত�প-�গ হ�য় ��ত! কলরয়� থ�দক ? হ� রজন� ! 
ত�লম সকদ!র ��C জ�P�ইদ!ও লক জ�লন লক পম�হন মন 
YP�ইয়�, লক জ�লন লক মধ�র ত�দন জP�ইয়� প�লমক-প�লমক�দক 
.Pই আক! কলরয়� ��ও। পত�ম�র এই ল.ম! হ�লসদত কতজন 
ল�য় সলর!দন .X�ক! হইয়� উপ.দন লনকঞ ক�নদন 8�=দ�র 
প�দন 8�লহয়� 8�লহয়�,  পক�লক! ত�দন গ�লহয়� গ�লহয়�,  ভমদরর 
গCগদC ন�ল8য়� ন�ল8য়�,  কসম-8�মদন কত লক প�ম-সম�ষদCর 
মধ�রত�য় ম�গ হইয়� ��য় ! হ� রজন� ! ত�লম প�লমক-প�লমক�দক 
প�গ! কলরদত, ল.রহ�-ল.রলহC�দক ঘদরর .�লহর কলরয়� লনকদঞ 
K�লনয়� লনদত .Pই লসদহস। লকন ত�লম সক�দ!র সর!ত�য়, 
মধ�দরর মধ�রত�য় ক�লরগলর ফ!�ইদত লসদহস হইদ!ও পত�ম�র 
ঐ .�হ�দলর প�প� ত�লপ প8�র, �সX ও !মK-ক�ম�দকর লনকK 
খ�দK ন� ! পত�ম�র ত�র�র ম�!� পর�, 8�=দ�র লKপ ক�K� পজ�Yন� 
ঢ!ঢ! ফ�!��X�,  পত�ম�র প�লপয়�র ত�দন ��র�-আক�� 
প�ল.ত অলময় লন[�র প�ম সঙ�ত,  ত�হ�দ�র ��দC ��লI-
.�লরল.ন ��ন কলরদত প�দর ন�। পত�ম�র মধ�র 8�=�ন�,  মধ�র 
��লমন�,  ত�হ�দ�র .Pই দ�দখর রজন�। প8�র �সX,  !মK, 
ক�ম�ক �ভ�লত পত�ম�র এ প.� প�লখয়� সলমত, ভ�ত ও কদt�র 
��সদন ��লসত ক�র�রদ.ৎ অ.স�ন কলরয়� থ�দক। ত�হ�র� 
প�প-ত�দপর লন��রC উদরজন�য় পত�ম�র পজ�Yন�ভর� স�র� 
লন�� ছKফK কলরয়� ক�K�য়, ত.�ও ঘদরর .�লহর হইদত স�হস� 
হয় ন�। স.��� আ�ঙ� .�ল[ .� পকহ প�লখয়� পফল!দ.।

আজ ��র� প7লC�ম�র ল.ম!�দ!�দক প�মময়� 
পগ�প�গC,  ক�ষদ�দম ল.দভ�র হই!। পক�লক! কজদন,  ভমর 
গঞদন,  ��র� 8�=�ন�র,  অলময়ম�খ� প�লপয়� লন�সন, 
ল.রলহC�গদCর ল�য়সলর!দনর অনর�গ ল.শগ�স� লপপ�স� 
ফ�K�ইয়� ত�ল!! !  Akýma‡ লনকদঞ .�=�� .�লজ!,  বজ.�!� 
আর লসর থ�লকদত প�লর! ন�, প� প�ভ�দ. লY!, প� প� অ.স�য় 
লY!, পসই অ.স�দতই উন�ল�ন�র মত .`��ধলন !কX কলরয়� 
Y�লK!। স�গর-গ�লমC� প�র�তX ন��র খর �.�দহর sÚmueK পক 
��=P�ইদত প�দর ?  পলরজদনর ��সন-গজ�ন পক�থ�য় ভ�লসয়� 
পগ!;   ক�ষদ�ম-প�গল!ন� বজ.�!�গC ��C.লদভর সলহত 
লম!দন আ!�থ�!� প.দ� ধ�ল.ত হই!। কদম সকদ! একলতত 
হইয়� ক�ষ ��তXদথ� ন�তXগ�ত�ল�দত মর হই!!  শ�ক�ষ 
ত�হ�ল�গদক .�র.�র গ�দহ লফলরদত অনদর�ধ কলরদ!ন,  লকন 
পকহ লফলর! ন�। অ.দ�দষ সকদ! একলতত হইয়� র�সমণদ! 
প�দমর ন�তXগ�দত মর হই!। হt�ৎ শ�ক�ষ শ�র�ধ� সহ 
অIলহ�ত হইদ!ন। পগ�প�গC .X�ক! হইয়� খ�=লজদত খ�=লজদত .ন 
ম�দ[ ��ইয়� ল.রহ�ত�র শ�র�ধ�দক প�ইয়� কতক আশস হই! 
এ.` ক�ষ ��ল¸র আ��য় .�ক .�=লধয়� আ.�র অদÓষদC .�লহর 
হই!। এইরদপ র�লতর পর ল�ন 8ল!য়� পগ!,  সকদ! ল.রদহর 
লন��রC �নC�য় ম�ত.ৎ হইয়� পলP! !  এমন সময় শ�ক�ষ 
আলসদ!ন। আ.�র আনদন উৎস., ন�তXগ�ত,  র�স!�!�র প7C� 
অলভনয় 8ল!দত !�লগ!।

প�tক মহ��য় !  এই র�স!�!� .X�প�র আদ!�8ন� 
কলরদত .লসয়� আপন�দক দইলK ভ�. আশয় কলরদত হইদ.। 
একলK ��স ;  আর একলK ��স K�স .�� ল�য়� প!rলকক ভ�.। 
আমর� অ�� কলর,  — ��স অ.!মদনই হউক, আর প�লথ�. ভ�. 
!ইয়�ই হউক   পক�ন ভ�দ.ই অ��ক�ত র�স!�!�দত ��ক�ত 
সক�ম .X.হ�র পকউই আদর�প কলরদত প�লরদ.ন ন�।
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�থমত� আপলন �ল� ভ�গ.ৎ ল.শ�স কদরন,  তদ. 
অ��ক�ত শ�র�ধ�ক�দষ প� ��ক�ত সক�ম ভ�. থ�লকদত প�দর 
ন�,  ত�হ�ও ল.শ�স কলরদ.ন।  এ.` র�ধ�ক�দষর লকদ��র 
লকদ��র� ভ�দ.র অ��ক�ত লম!নদক লনjয়ই লনষ�ম প�দমর 
অলভনয় মদন কলরদ.ন। আর �ল� র�স!�!�দক ��.ক ��.ত�র 
লম!নই মদন কলরয়� ল.8�দর �.�র হন,  ত�হ� হইদ!ও 
র�সলম!দন পক�থ�ও প�লথ�. ক�ম-ক�মন�র বপ��ল8ক ভ�. 
ঘ�C�কদরও প�লখদত .� প�খ�ইদত প�লরদ.ন ন�।  পকন ন�   প�ম 
আর ক�ম র�দজX আক�� আর প�ত�!, সগ� আর নরক, আদ!� 
আর অনক�র �দভ�। প�ম-র�দজXর লনষ�ক পল.ত .X.হ�দরর 
সলহত, ক�ম-জগদতর কলK! স�থ�ময় বপ��ল8ক নরদকর পক�নই 
সমন ন�ই। পক�থ�ও লম! ন�ই। ত�ই প�ম ও ক�ম দইলKদক 
প�থকভ�দ. প�লখদ! স. পগ�! লমলKয়� ��ইদ.। আমর� কদম 
এই দইলK র�দজXর দলK ভ�.ন�ই আপন�র sÚmueK  উপলসত 
কলরয়� প�খ�ইদতলY। ঐ প�খ�ন !মK,  ক�ম�ক,  প8�র,  �সX 
সর��� ভ�ত সঙল8ত।  পতপ�ত �দব ক�=দপ প�প�র হ�য়।  পকহ 
প�লখদ.,  পকহ জ�লনদ.,  ঐ .�ল[ পকহ আম�র ল�দক 8�লহয়� 
প�লখদতদY,  ইতX�ল� আ�ঙ�য় প�প� সর��� কলমত। ত�ই 
অনক�র র�লত লভন ত�হ�দ�র অলভষ প7রদCর সল.ধ� হয় ন�। 
প�ষ��X�য় শইয়�ও .�লjক �`�দনর ন�য় অসহ ��তন�য় 
অল.রত YKফK,  — এপ�� ওপ�� কলরদত কলরদত ত�হ�দ�র 
দ�দখর প7লC�ম�-রজন� ক�K�ইদত হয় । লকন আম�দ�র পগ�প�গC 
লক কলরদ!ন,  — অম! ধ.! ��র�8নম�র ঢ!ঢ! পজ�Yন�দত 
�ক��ম�ন ল�.�দ!�দকর লভতর ল�য়� প�ন ক�ষ-সম�ষদC Y�লKয়� 
8ল!দ!ন। গর-গঞন�,  সম�দজর !�íন� অনর�দগর .ন�য় 
পক�থ�য় ভ�লসয়� পগ!। পক�থ�য় .� ��সন গজ�ন,  পক�থ�য় .� 
ভয় ����ন। লকY�দতই ত�=হ�র� ক�ষ-সম�ষদC ��ইদত ল.রত 
হইদ!ন ন�। পলরজনদ�র sÚmueK†   প� প� অ.স�য় লYদ!ন, 
শ�ম অলভস�দর 8ল!দ!ন ! প�tক মহ��য় ! .!�ন প�লখ   এমন 
কলরয়� ��কদশ অলভভ�.দকর sÚmuK হইদত Y�লKয়� ��ওয়�K� 
ক�ম�দকর প�দ� কখনও সমদ. লক ?  বক ?  Î  আম�দ�র 
8�লরল�দক পত� কত ড�লকন�,  কত ন�লগন�,  কত প�লতন� 
অল.রত ক!দঙর স�গদর [�=প ল�দতদY ;  ত�হ�র� লক কখনও 
এমন কলরয়� লপত� ম�ত� .� স�ম�র লনদষধ ও ��সন অগ�হ 
কলরয়�, sÚmuK হইদত �ক�দশ উপপলতর লনকK 8ল!য়� ��ইদত 
প�দর ? প�দপর হ�দয় লক এত স�হস, এত .! কখনও সম. 
হইদত প�দর ? 

প�প�র হ�য় অলত দর�!, অলত !ঘ�, অলত সঙল8ত ! 
.!.�ন �সXও .�!দকর কÂসদর 8�প কলরয়� সলরয়� পদP। 
ক�ম�ক-!মK �তই পকন অধ�পলতত ক!�লষত ল8র হউক ন�, 
কখনও আত�য় সজদনর sÚmueK .� সম�দজর জ�তস�দর 
�ক�দশ পক�ন প�প�নষ�দন ল!¸ হইদত স�হস� হয় ন�। 
পগ�পনত�ই প�প�র প�প�8রদCর একম�ত অ.!মন। ত�ই প�প� 
অনক�দর অঙ ঢ�লকয়�,  প!�ক 8ক�র অদগ�8দর অলত স�.ধ�দন 
ভদয় ভদয়   আদস আদস কলমত পদ�, প�প�নষ�দন .�লহর হয়। 
প�দCXর পল.ত আদ!�কই হ�দয়র .!। ত�ই দর�! হ�য় 
লপ��8রপ� দজ�য় সম�K ও অসহ�য়�,  অ.!� সত�র পক��গ 
প��XI স�� কলরদত প�দর ন�। সত�র ��ঢ়ত�-.Xঞক পল.ত 
সত�দ´র পতদজ�ময় এক একলK .�কX লপ��দ8র .�দকর এক 
এক ক!স� রক শক�ইয়� ��য় !  .�ক দর দর কলরয়� ক�=লপয়� 
উদt।

প�tক মহ��য় .!�ন প�লখ   গরজদনর ��সন গজ�ন 
অগ�হ কলরয়� এরপ ভ�দ. sÚmuK হইদত �ক�দশ ক�ষ-
সম�ষদC 8ল!য়� ��ওয়�K� লক বজ.�!�র ক�দমর .X.হ�র! 
ক!�লষত� ক�লমক�গC লক এভ�. কলন�দতও কখন স�ন ল�দত 
প�দর ? পগ�প�গদCর মদন প�দপর প!�ম�ত থ�লকদ! লক ত�হ�র� 
�ক�দশ এভ�দ. 8ল!য়� ��ইদত প�লরদতন ?  �ক�দশ 8ল!য়� 
��ওয়� �7দর থ�কক ;  পগ�পন প�প �ক�� হই.�র আ�ঙ�য়   
.র` সর��� ভদয় ও !জ�য় জPসP থ�লকদতন। ত�ই 
.ল!দতলY!�ম   লনষ�ম প�দমর প7CX�দ!�কময় পল.ত অনর�দগর 
আকষ�C লভন এমন লনভ��ক ভ�দ.,  এমন .�হজ�ন �7ন 
তনয়ভ�দ., �ক�দশ পকহ ঘদরর .�লহদত প� ল�দত প�দর ন�। 
অতএ. সকদ!ই ম�ককদÂ স�ক�র কলরদ.ন প�,  লনষ�ম 
প�দমর আতল.সজ�নই পগ�প�ল�গদক �ক�দশ ক�ষ-সম�ষদC 
প�গ! কলরয়� !ইয়� লগয়�লY!   এমন কলরয়� �ক�দশ আত�য় 
সজদনর সর�খ হইদত ঘদরর .�লহর কলরয়�লY!।

মলর মলর !  লক অদ!rলকক .Xপ�র !  শ�দমর .�=�� 
প�ই  র�ধ� র�ধ�  .ল!য়� .�লজয়� উলt! ; অমলন বজ!�গC Y�লKয়� 
8ল!!,  — পকহ জ! আলনদতলY!, পকহ পলরদ.�ন কলরদতলY!, 
পকহ প�ক কলরদতলY!,   — স. অমলন পলPয়� রলহ! ;  অপ7C� 
ক�জ আর প7C� হই! ন�। �ক�দশ সকদ! উন�ল�ন�র মত 
লনকঞ ক�নদনর ল�দক ধ�ল.ত হই!।

ক�ম�ক� রমC�গC উপপলতর ইলঙত-সর শলনদ!ই লক 
এমন কলরয়� Y�লKয়� ��ইদত প�দর ?  ত�হ�র� ল.ষ�দ!�ভ� 
ককদরর মত সর��� সদ��গ ত�!�� কলরদত থ�দক। �খন প�দখ 
স. .�ধ� ল.ঘ ঘ�ল8য়� লগয়�দY,  তখন অনক�দর অঙ ঢ�লকয়� 
কলমত কদ!.দর 8�দপ 8�দপ 8ল!দত থ�দক। কত ভয় !  কত 
ভ�.ন�,   — ম�খ শক�ইয়� আদস,  .�ক ধP�স ধP�স কলরদত 
থ�দক,  — ঐ .�ল[ পকহ প�লখ! !  ঐ .�ল[ পকহ আম�র ল�দক 
8�লহয়� আদY। ঐ ��,  — একK� গ�দYর Y�য়�দক ম�নষ ভ�ল.য়�ই 
হয়ত, আতদঙ প[�দপর লভতর ঢ�লকয়� পলP!। প�tক মহ��য় ! 
.!�ন প�লখ ক�মর�দজXর ইহ�র পক�ন .X.হ�দরর সলহত 
বজ.�!�গদCর স�মঞস আদY ?

আর একলK কথ�। ক�ম�ক উপপলত লক স�ধ�রদCর 
জ�তস�দর উপপত�দক ড�লকয়� থ�দক ?  লকন শ�ক�ষ লক 
কলরদ!ন ?  সমধ�র .`��ত�দন উহর�সদর বজপ�র� ম�ত�ইয়� 
 র�ধ� র�ধ�  .ল!য়� প�দমর আহ�ন কলরদ!ন ! প�দমর মধ�র সদর 
প�ম�ম�দত জগৎ প�ল.ত হই!। পস সধ�ময় প�.দন বজ.�স� 
অতদ! ড�ল.য়� পগ!,  — বজ.�!�গC  হ� ক�ষ  রদ. ঘদরর .�লহর 
হইয়� পলP!।

প�tক মহ��য় !  শ�ক�ষ পত�  র�ধ� র�ধ�  .ল!য়� 
লনদদ�� কলরয়� ড�লকদ!ন, লকন এক� র�ধ� ন� ��ইয়� বজ.�!� 
সকদ!ই Y�লKয়� 8ল!দ!ন পকন ?  আম�দ�র ক�ম��দস এরপ 
পক�ন আইন, ক�নন আদY ন� লক ?

এক লপ��দ8র এক�লধক লপ��8� থ�লকদ! ও 
একজদনর ন�ম ধলরয়� পক�ন ইলঙত কলরদ! লক,  প� ড�দক 
অপর সকদ! কখনও অগসর হইয়� থ�দক ? .র` ঘ�C�,  !জ� 
ও অলভম�দন ল.ষধর ফলCন�র মত পক�দধ গজ�ন কলরয়� অমন 
পপ�P�ম�দখ�র .�দক �`�ন কলরদত ল.নম�তও অদপক� কদর 
ন�। আর এ লক !  — শ�ক�ষ  র�ধ� র�ধ�  .ল!য়� .�=ল� .�জ�ইদ!ন, 
পস আহ�দন বজ.�!�গC সকদ!ই স�গরগ�লমন� ন��র মত 
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অলমতদ.দগ Y�লKয়� পগদ!ন ; পক�ধ �7দর থ�কক, ক�হ�রও মদন 
পক�ন একK� লদধ�ও উপলসত হই! ন� ! এ লক অসম. .X�প�র 
নয় ! এ লক ক�মর�দজXর বপ��ল8ক .X.হ�দর সম. ?

পক�ধ অলভম�ন আতসদখর .Xঘ�দতই জলনয়� 
থ�দক। প�খ�দন ক�মন�য় আঘ�ত পসখ�দনই পক�ধ,  পসখ�দনই 
ল.দদষ ভ�.। পগ�প�দ�র আতল8I�,  আতসখ ও আতত�ল¸র 
প!�ম�ত ন�ই। ত�=হ�র� সকদ!ই ক�ষসদখ ও ক�ষ��লতর 
লনলমর .X�ক!। ত�ই স�থ�ময় ক�ম�ক-হ�দয়র ন�8.�লর 
ত�হ�দ�র .X.হ�দর ঘ�C�কদরও �কলKত হয় ন�ই। শ�ক�ষ 
ত�হ�ল�গদক ড�কন আর ন� ড�কন,  ভ�!.�সন আর ন� .�সন 
পগ�প�গC পসল�দক লফলù�� 8�দহন ন�,  ত�=হ�র� 8�দহন শধ� 
ক�ষসখ,  ত�=হ�র� জ�দনন শধ� ক�ষদস.� ;  ত�=হ�র� ভ�দ.ন শধ� 
ক�ষ��লত। ত�=হ�দ�র স.ই শ�ক�দষ অলপ�ত !  র�ধ�ক�ষ 
প�ম�নদন পগ�প�র প�ম�নন !  সকদ! লমল!য়� শ�র�ধ�দক 
ক�দষর .�দম .স�ইয়� অত�¸ পস�হ�দগ ফ�! স�দজ স�জ�য়, 
��গ!-রপম�ধ�র� প�লখয়� ��গ!-পস.�য় মলজয়� অপ�র আনদন 
ল.দভ�র হইয়� থ�দক। ত�ই .ল!দতলY!�ম,  পগ�প�গদCর 
ক�মন�ও ন�ই,  ক�ম�ক জ�দ.র মত পশভ�.ও ন�ই। ত�ই 
একম�ত র�ধ� ন�দমর আহ�দন,  সকদ! প�মমদয়র ��লত 
সম��দনর লনলমর অল.8�দর Y�লKয়� পগদ!ন।

পগ�প�গC .�=��র সর !কX কলরয়� Y�লKয়� আলসয়� 
লনকদঞ ক�ষ-সম�ষদC ল!¸ হইদ!ন। শ�ক�দষর  ��লত 
সম��দন প�হ-মন-��C অপ�C কলরদ!ন। হলর হলর, এ লক ! স. 
কম�র�ই প� আনদন ল.হ! ! এক ��C.লদভর ��C ম�ত�ইদতই 
প� সকদ! তনয় !  আম�দ�র প�লথ�. ক�ম-��দসর পক�ন 
অধX�দয় এরপ পক�ন .� নলজর আদY লক ?

এক উপপলতর এক�লধক উপপত� থ�লকদ!  ত�হ�র� 
পত� একস�দন একলততভ�দ. ক�ম�দজ ঘ�ত�হলত ল�দত প�দরই 
ন� ;  এমন লক একজদনর ল..�লহত� এক�লধক পত� থ�লকদ!ও 
ত�হ�র� ওরপ ভ�দ. একত লমল!ত হইয়� পলতসদখ সখ� হইদত 
প�দর ন�। পকন ন� ক�দমর হ�য় স�থ�সঙ�C�। পসখ�ন উ��রত� 
ন�ই। ক�হ�র উপপত� .� ধম�পত�,  ত�হ�র উপপলত .� পলতর 
লনকK অমন লনজ�ন .দন অপর রমC�দক রঙরদস মর প�লখদ!, 
এদক.�দর পক�দধ অলভম�দন �লতলহ`স�র ল.দষ জল!য়� প�লPয়� 
ভয়ঙর� লপ��8�দ.দ� হয় পসই �তর .�ক ল8লরয়� রক-প®�দত 
�লতলহ`স�র ভ�ম��.�লÄ লনর��লপত কদর ;  নয়, আপলন আপন 
ল�রদÿ�ন কলরয়� লYনমস�র ন�য় আতরলধদর ল8র��লI !�ভ 
কলরয়� থ�দক। ত.� আপন �Cয়� .� পলতর অদঙ,  অপর 
লপ��8�র নরদকর অটহ�লস 8ক� পমল!য়� প�লখদত প�দর ন�।

প�প-ইলনয় 8লরত�দথ�র ক�দমর পক�tর লহ`স�দদদষর 
ত�ব ল.দষ পলরপ7C�। উহ�দত সর!ত� .� উ��রত�র অম�ত ল.ন 
কখনও লতলষদত প�দর ন�। ক�ম�ক ও ক�ম�ক� লনজ লনজ ইলনয় 
8লরত�দথ�র অ�মX ক�ম ত�ষ�য় উদরলজত হইয়� বপ��ল8ক   
অলভনদয়র লনলমর লমল!ত হইয়� থ�দক। অতএ. �ল� একই 
সমদয় এক প�দতর লনকK .হ প�লতন�র উপলসত হওয়� সম.ই 
হয়, তদ. �কন� গ�লধন�র মত পরসর সমদ!�ভ� জ�দ.র রক-
ম�`স ক�মP�ইয়� খ�ন। পকহ ক�হ�রও �লত উ��রত� প�খ�ইদত 
প�দর ন�। ক�দজই এক�লধক ক�ম�ত�র� কখনও এক ক�ম�দকর 
লনকK উপলসত হইদ!ও অসহ .�লjক-�`�দনর ��তন� লভন 
পকহই ল.নম�তও ত�ল¸ !�ভ কলরদত সমথ� হয় ন�।

পগ�প�গC কদম কদম র�সমণদ! ক�ষ সলনধ�দন 
আলসয়� উপলসত হইদ!ন। পকহ ক�হ�দক প�লখয়� !লজত�, 
ক�ন�,  ভ�ত� .� সঙল8ত� হইদ!ন ন�। .র` সকদ! লমল!য়� 
মদহ�ল�দস সমদ.ত মধ�র-সম�ষদC ��C.লদভর মদন�রঞদন 
ল!¸ হইদ!ন। সকদ!র একই !কX,  একই উদদশ,  — 
ক�ষ��লত!!  সকদ! ন�তXগ�ত �ভ�লতদত ন�ন�রদসর অ.ত�রC� 
কলরয়� ক�দষর আনন-.দ�দন মর হইদ!ন। ত�=হ�র� শ�ক�ষদক 
ফ�!স�দজ স�জ�ইদ!ন   আপন�র�ও পরসর ফ�!স�দজ 
স�লজদ!ন। আপন�র� স�লজদ!ন,   — শ�ক�ষ পগ�প�দ�র 
ফ�!স�দজ প�লখদ! .Pই আনলনত হন। পগ�প�র� ন�ল8দ!ন, 
গ�লহদ!ন,   — শ�ক�ষ প�দমর পখ!�দত .Pই ��লত!�ভ 
কলরদ!ন!!

ক�ষ-প�ম�নদন মর হইয়� পগ�প�গC ন�তX-গ�ত�ল� 
মদহ�ৎসদ. মর হইয়�দYন। প�মময় শ�হলরও কদম কদম 
ম�ধ�দ��X ল.দভ�র হইয়� মদহ�ল�দস ম�লতয়� উলtয়� আপলন 
ন�ল8দতদYন,  গ�লহদতদYন,  ল.শল.দম�হন ত�দন .�=�� .�জ�ইয়� 
ল.শবহ�ণ প�ম�ম�দত প�ল.ত কলরদতদYন। পগ�প�গC ক�ষদক 
��ত ও প�ম ল.হ! লনর�কC কলরয়� �তগদC প�ম�নদন 
ম�লতয়� উলtদ!ন। কদম ন�8 গ�ন ও মধ�র প�ম�নন-!হর� 
প�লথ.� প�ল.ত কলরয়� গগন স�� কলর!, বহ�ণ ভলরয়� পগ!। 
বজপ�র� অতদ! লনমলজত হই! !  পগ�প�ক�ষ,  র�স�দ.দ� 
অ!স-অ.� প7C�-তনয় VtMibýmât ! স. প�ন কদ!র প�ত�! ; 
 — রদসর তরদঙ প�দমর �সদঙ আপন� আপলন হ�লসয়� ভ�লসয়� 

গ�লহয়� ঢল!য়� ঢল!য়� গল!য়� গল!য়� !�লKয়� !�লKয়� Y�লKয়� 
Y�লKয়� উলtয়� পলPয়� এক.�দর ল.হ!!! প�tক মহ��য় ! এ লক 
ক�ম-জগদতর .X.হ�র ? ক�ম�ক ক�ম�ক�দত লক এমনলK সম.? 
ক�দম লক লনখ�=ত লনতX�নন,  ল.ম! প�ম�নন ল.নম�তও 
সমদ.?  অকস�ৎ,  এ লক ?   — শ�ক�ষ শ�র�ধ�সহ এই 
প�দম�ল�স   এই আনন,  উচ�স এই রসরঙ প�ম-�সঙ, — 
এই প�দমর পখ!� Y�লPয়� এমন আনদনর .�জ�র ভ�লঙয়� 
এমন মধ�ভর� ফ�KI কম!�! �ল!য়� পক�থ�য় অIলহ�ত 
হইদ!ন!!

প�tক মহ��য় ! ক�দমর র�দজX এমন লনল!�¸   এমন 
অন�সক .X.হ�র সম. লক ? এমন প�দম�ল�স পফল!য়�, এমন 
রঙরস Y�লPয়� এমন আনদনর .�জ�র ভ�লঙয়�,  পক�ন ক�ম�ক 
লপ��8 এমন কলরয়� সলরয়� ��ইদত প�দর লক ? ক�ম�দকর মদধX 
এমন লনল!�¸ রস�স��ন,  এমন অন�সক প�ম�ল!ঙন,  এমন 
মলজয়� মলজয়� আপন�দত থ�ক�,  এমন ড�ল.য়� ড�ল.য়� ভ�লসয়� 
থ�ক�,  এমন ঘ�ম�ইয়� ঘ�ম�ইয়� জ�লগয়� থ�ক�,   — জ�দ.র ক�ম 
জগদত কখনও সমদ. লক ?  এমন অন�সক প�মসম�ষC, 
এমন লনল!�¸ মধ�র প�ম�ল!ঙন,  জগদত পকহ পক�থ�ও 
প�লখয়�দY লক ?  শ�ক�ষ অপ7.� র�স-সলর!ন হইদত 8ল!য়� 
লগয়�,  জগৎদক অ��ক�ত লনষ�ম ও লনল!�¸ প�দমর ম�ধ���X 
প8�দখ আঙ�! ল�য়� প�খ�ইয়� ল�দ!ন !  ক�ষ-8দনর অক!ঙ 
পজ�Yন�য় জগৎ  ভলরয়� পগ! !

আর এক কথ�   ক�ম�ক লপ��8-লপ��8� একলতত 
হইয়� ইলনয় 8লরত�দথ� ল!¸ হইদ!,  ত�হ�দ�র বপ��ল8ক .�লর 
লনদসজ ন� হওয়� প��I ইচ� কলরয়� কখনও রদC ভঙ ল�দত 
প�দর ন�। �ল� ওরপ ক�ম-মর অ.স�য় উপপলতর উপপত�দক 
তX�গ কলরয়� হt�ৎ 8ল!য়� ��ওয়� সম. .ল!য়� ধলরয়� !ওয়� 
��য়ই, তদ. পস রমC� অত�¸ ক�মদ.দগ জল!য়� প�লPয়�, পক�দধ, 
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অলভম�দন,  ঘ�C�য়,  !জ�য় উদরলজত হইয়� অমন উপপলতর 
আর ম�খ���ন প��XI কদর ন�। লকন পগ�প�গC লক কলরদ!ন ? 
ক�ষ ত�=হ�দ�র অপ7C� প�ম!�!�র রসরদঙ ভঙ ল�য়� হt�ৎ 
8ল!য়� ��ওয়�দত পত� ক�হ�রও পক�ন বপ��ল8ক ভ�. �ক�� 
প�ই! ন� !  পকহ পত� ক�ম�ক� রমC�র মত স�দথ�র .X�ঘ�দত 
উদরলজত হইদ!ন ন�,  .� ক�দষর �লতও পত� ক�হ�র পক�ন 
ল.রলকর ভ�. প�খ� পগ! ন� ? .র` পগ�প�গC ক�ষহ�র� হইয়� 
ল.রহ ��তন�য় হ�হ�ক�র কলরদত কলরদত ক�ষ অদÓষদC 
ইতসত� Y�লKয়� 8ল!দ!ন !  হ� ক�ষ ক�ষ রদ. ল�গI ম�খলরত 
হইদতদY, অশজদ! .ক প�ল.ত হইদতদY, ক�হ�রও .�হজ�ন 
ন�ই ; “বক ক�ষ ! পক�থ�য় ক�ষ ! এই পত� ক�ষ  .ল!য়� ক�ষ-
ভদম শ�ম! তম�!দক আল!ঙন কলরয়� ঢল!য়� পলPদতদYন !  

পtক মহ��য় !  .!�ন প�লখ,  ইহ�র লভতর প�লথ�. 
ক�মর�দজXর পক�ন ভ�. .� পক�ন .X.হ�র ল.ন-ল.সগ�ও 
প�লখদত প�ইদ!ন লক ন�? পগ�প�ক�ষ অ��ক�ত, ত�হ�দত ��ক�ত 
জগদতর হ�ওয়� স�� কলরদত প�দর লক?  আরও প�খ�ন,  — 
অসত� রমC� ইলনয়দ.দগ ঘদরর .�লহর হইয়� উপপলতর সলহত 
আলসয়� লমল!ত হইদ!ও প�ই ইলনয় 8লরত�থ� হয়,  অমলন 
ত�হ�র গ�হ পলরজন মদন পদP,  প!�ক !জ�,  জ�লত,  ক! মদন 
পদP,  লনদজর ক!ঙ ও সম�জ ��সন মদন পদP। ন�ন� 
আ�ঙ�য় ও দলjI�য় .X�ক! হইয়� ম�হ7র�ও আর পসখ�দন 
লতলষদত প�দর ন�। ঐ .�ল[ .�লPদত পকহ পKর প�ইয়�দY,  ঐ 
পকহ .�ল[  আম�র অনসন�ন কলরদতদY, ঐ ক�র কÂসর ! হ�য় 
ম�,  রক� কর !  আজ রক� প�ইদ! আর এমন কলর. ন�। 
ইতX�ল� .X�ক!ত�য় অধ�র হইয়� পদP। �র�র ক�=লপদত থ�দক, 
.�ক ধP�স ধP�স কলরদত থ�দক,  ম�খ শক�ইয়� ��য়,  ম�থ� 
ঘ�লরয়� ��য়,  পক�ন মদত 8�দপ 8�দপ দতপদ� ঘদর লফলরয়� 
আদস। 

লকন র�স!�!�র অপ7C� প�দমর পখ!� হইদত ক�ষহ�র� 
হইয়�ও পগ�প�গC পত� পক�নরপ ল.রক হইদ!ন ন� .� গ�হ-
পলরজন,  সম�জ ��সন,  !জ�-ভয়,  !�íন�-গঞন�,  লকY�ই পত� 
মদন কলরদ!নই ন�,  পকহ প!�ক!জ� .� ক!দঙর আতদঙ 
অধ�র হইয়� ঘদর পত� লফলরদ!নই ন�,  .র` ক�ষ-অদÓষদC 
Y�লKদত Y�লKদত র�দতর পর ল�ন, ল�দনর পর র�ত 8ল!য়� পগ!!! 
ক�হ�রও আহ�র ন�ই,  লনদ� ন�ই,  ক�ষ-অদÓষদC ল.র�ম ন�ই, 
স`স�র ও পলরজন মদন ন�ই,  !জ�,  ভয়,  জ�লত,  ক!,  ম�ন 
লকY�ই মদন ন�ই ;  লকY� .ল!য়� পক�ন ভদকপ ন�ই। অল.ররত 
 হ� ক�ষ হ� ক�ষ  রদ. উন�ল�ন�র মত  !কXহ�ন পদথ Y�লKয়� 
প.P�ইদতদYন !  এই লক ক�ম জগদতর ক�ম8�লরC� প�লতC�র 
.X.হ�র ?  — ন� ! ন� ! ধন পগ�প�দ�ম!! ধন প�ম�নর�গ!! ধন 
লনষ�ম প�দমর আত-ল.সজ�ন!!!  প�tক মহ��য় !  .!�ন প�লখ, 
প�লথ�. ক!ক!লঙন�ল�দগর .X.হ�দরর সলহত পগ�প�ভ�দ.র 
পক�ন অ`দ� স�মঞস আদY ? পক�ন .X.হ�রলK ধলরয়� আমর� 
পগ�প�ক�দষর অ��ক�ত লনম�! প�দম ক!দঙর ক�ল! প!পন 
কলরদত অগসর হই. ?  .!�ন প�লখ,  আম�দ�র ক�ম��দসর 
পক�ন অধX�দয় এমন লনষ�ম লনল!�¸ প�দমর কথ� প!খ� আদY ? 
আম�দ�র ক�ম-�দজর পক�ন অদঙ এমন লনষ�ম আদত�ৎসদগ�র 
প7C��হলত আদY ? আ.�র ঐ প�খ�ন পগ�প�গC ইতসত� খ�=লজদত 
খ�=লজদত ��ইয়� লনল.P লনকদঞ ল.রলহC� শ�র�ধ�দক ম�ত��য় 
এক�লকন� পলতত� প�লখদত প�ইদ!ন। আহ� মলর মলর, দ�দখর 
অনI আ=ধ�দরও ক�C খদ�X�ৎ-আদ!� ফ�লKয়� উলt! !  এত 

দ�দখও পগ�প�গC শ�মলতদক প�ইয়� প�ন একK� হ�=ফ Y�লPয়� 
.�=ল8দ!ন ! সমদ.�ন�র সহ�নভ7লতদত �থমত� ল�দকর উচ�স ; 
পদর পমঘভর� ��র� আক�দ�র মত গম�র ভ�. !  পগ�প�দ�র 
হত�� ��দCও প�ন লকলঞত আ��র সঞ�র হই! ! মদন হই!, 
�খন শ�র�ধ�দক প�ইয়�লY, তখন হয়ত আ.�র ��Cক�দষর প�খ� 
প�ই.ই প�ই.। র�ধ�ক�ষ অদভ� অঙ ! দই প�হ একলK ��C; 
দ লK �দন একলK ত�ন !  র�ধ� ক�দষর জ�.ন আধ� ;  র�ধ�রপ 
প�দমর ফ!লK sÚmueK ধলরয়�ই আমর� শ�ম-শক-প�লখলKদক 
প�লখদত প�ই   ধলরদত প�ই,  �খন শ�র�ধ�দক প�ইয়�লY,  তখন 
হত�� ��দC আ.�র আ��র সঞ�র হয়   ��C.লভদক লনjয়ই 
প�ই.।

প�tক মহ��য় !  ক�মর�দজX ক�ম�ত�র� রমC�র 
.X.হ�দর কখনও এমন ঘKন� সমদ. লক ?  আনদনর .�জ�র 
ভ�লঙয়� শ�ক�ষ শ�মলতদক !ইয়� 8ল!য়� লগয়�লYদ!ন।  পক�থ�য় 
উদপলকত� কম�র�গC শ�র�ধ�র �লত লহ`স�-পদদষ জল!য়� 
উলtদ.ন,  আর এ প�লখ শ�র�ধ�দক !�ভ কলরয়� সকদ! হ�দত 
আক�দ�র 8�=� প�ইদ!ন !  প�দমর .X.হ�র এমন মধ�র !  লক 
.ল!. ভ�ই !  ক�মর�দজX �ল� পক�ন ক�ম�দকর এক�লধক 
ক�ম�ত�র� রমC�র সলহত একস�দন লম!ন সম. .ল!য়�ই ধলরয়� 
!ওয়� ��য়,  ত�হ� হইদ!ও পস তনদধX পক�ন একলKদক !ইয়� 
স�ন�Iলরত হইদ!,  উদপলকত� রমC�-গC উপপলতর ও ত�হ�র 
সহগ�লমন� প�লতন�র .�দক �লতলহ`স�র ত�ক Y�লরক� ল.দ ন� 
কলরয়� লকY�দতই ��লI!�ভ কলরদত প�দর ন�। লকন এ লক 
.Xপ�র !  �লতলহ`স�র স�দন এমন ��C�র�ম ��লতর উল�স লক 
ক�মর�দজXর বপ��ল8ক নরন�র�দত কখনও সমদ. ?  ভ�ই ! 
পগ�প�ক�দষর মধ�র লম!ন  ক�ম�দজর  ঘ�ত�হলত নয় ;  এ 
অ��ক�ত লনষ�ম লনষ!ঙ প�দমর ভ�.-ম�ধ���X!!  এখ�ন স�থ� 
ন�ই   পর�থ� আদY ;  আতসখ ন�ই,  আতল.সজ�ন আদY, 
আতত�ল¸ ন�ই,  এক ক�ষ��লতর অত! ভ�.স�গদর সকদ!ই 
আপন�দক ড�.�ইয়� ল�য়�দY!  আরও প�খ�ন,  পগ�প�গC 
শ�র�ধ�সহ ন�ন�স�ন অদÓষC কলরয়� এ.�র প�দষ হত�� ��দC 
সকদ! �ম�ন�র ত�দর আলসয়� ম�হম�ন হইয়� পলPয়�দYন ! 
Akýma‡ শ�ক�ষ হ�লসদত হ�লসদত আলসয়� উপলসত হইদ!ন ! 
পগ�প�গC ম�হ7দর� স. ভ�ল!য়� পগদ!ন, ��C.লভদক !�ভ কলরয়� 
সকদ! আ.�র প�ম�নদন মর হইয়� উলtদ!ন !  এ প� স.ই 
অদ�ত !  ক�ষ হt�ৎ 8ল!য়� লগয়� পগ�প�ল�গদক এমন কলরয়� 
উদপক� কলরদ!ন,  এত ক�=��ইদ!ন,  এত কষ ল�দ!ন !  বক ! 
পগ�প�গC শ�ক�ষদক পস সমদন লকY�ই .ল!দ!ন ন� !  ক�দষর 
�লত প��ষ�দর�প কলরয়� দ K� কK� .!�ও লক পগ�প�দ�র উল8ত 
লY! ন� ? অIত� দই এক .�র তজ�ন-গজ�ন কর�, ন� হয় দই 
একলK.�র পফ�=সফ�=স কর�ও লক সঙত লY! ন� ?  আম�দ�র 
ক�ম-��স লক .দ!ন ?  অমন উপপলতর ম�দখ �ত �ত [�=K� 
ম�লর.�র .X.স� কলরয়�ও .�ল[ লনলjI হইদত প�লরদতন ন� ! 
আর এ লক ? প�ই 8দন��য় অমলন ল�গI পজ�Yন�ময় ! আহ� ! 
মলর মলর ! ঊদদ� পমঘ�7ন ল.ম! ��র� গগন সধ�ভর� 8�=�খ�ন� 
.�দক কলরয়� হ�হ� হ�লসদতদY,  লনদম পগ�প�গদCর লনষ�ম, 
লনষ!ঙ,  অম!-হ�য়�ক��,  প�মময় শ�ম-8�=� .�দক কলরয়� 
ঢ!ঢ! ভ�লসদতদY !  জগৎ আননময়,  সখময়,  ��লIময়!! 
পগ�প�গC ��C.লদভর ���ন প�ই.�ম�তই প�ম�নদন ল.দভ�র 
হইদ!ন,  ল.রহ-লন��দঘর অ.স�দন,  প�দমর .ন�য় স. ড�ল.য়� 
পগ!। পগ�প�ক�ষ,  রদস�ল�দস মর হইদ!ন,  আ.�র পসই 
ন�তXগ�ত,  রসরঙ,  প�ম-তরঙ !  র�স!�!� আ.�র 8ল!দত 
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অ��ক�ত প�ম!�!� জ�দ.র জন সর���ই অলত 
সতক�ত�র সলহত �কলKত হইয়�দY !  ক�ষ!�!�র প�ষ প��XI 
প�tক মহ��য়,  এই সতক�ত� .দC� .দC� প�লখদত প�ইদ.ন। 
প�দY ক�ম�ক জ�. পগ�প�ক�দষর লনষ�ম প�দম ক�মগন আদর�প 
কলরয়� লনরয়গ�ম� হয়,  প�দY অ��ক�ত পল.ত প�দম ��ক�ত-
হ!�হ! ম�লখয়� জ�. জল!য়� প�লPয়� Y�রখ�র হইয়� ��য়, ত�ই 
শ�ক�ষ অলত স�.ধ�দন পগ�প�দ�দমর স�তনX রক� কলরয়� 
ক�ম�ক জ�.দক প�খ�ইয়�দYন !  এই লনষ�ম,  লনল!�¸ প�ম 
.�[�ই.�র জনই শ�ক�ষ র�ধ�সহ অIলহ�ত হইয়� প�খ�ইদ!ন   
পগ�প�ভ�. ক�মজগদতর বপ��ল8ক .�লর হইদত কত প�থক, কত 
উর, কত VtMibýmâit প7C� ! .�[�ইদ!ন   শ�ক�ষ প�ম!�!�দক 
Î প�মরদস মর, অথ8 সম7C� লনষ�ম! ও লনল!�¸ ! পগ�প�গC 
রস�দ.দ� ল.দভ�র,  অ!স,  অ.�,  অথ8 সম7C� লনষ�ম ও 
VtMibýmât!!

এইরপ সম7C� লনষ�ম ও লনল!�¸ প�দমর পখ!� ন� 
হইদ! লক র�স !�!�র অমন পগ�প�-সদর!দনর মদহ�ৎস. 
হইদত শ�ক�ষ কখনও ঐরদপ সলরয়� ��ইদত প�লরদতন ? 
আপলন Akýma‡ অIলহ�ত হইয়� ঐ অ.সদর পগ�প�দ�র 
লন��রC ক�ষল.রহ,  শ�র�ধ� সলর!ন �ভ�লত ঘKন�দত আরও 
সষ কলরয়� .�[�ইদ!ন প� ক�ম-জগদত ক�ম�ক�-লপ��8� 
কখনও ওরপ অপ�লথ�. সর! সনর পল.ত .X.হ�র কলরদত 
প�দর ন�। ভ�ই !  এই প�দমর অ��ক�ত ম�ধ���X ও .X.হ�র 
.�[�ই.�র জনই শ�ক�দষর র�ধ�সহ Akýma‡ অI�ধ�ন।

র�স!�!� সমন হই! !  লকন ক�ম-ক�মন�সক 
ল.ষয়�সক ক�ষ-ল.ম�খ জলK!� কলK!� ল.দষর জ�!�য় জল!য়� 
উলt!। ম�য়�ম�গ ক�ষ-ল.দদষ�গC ল8রক�!ই ক�ষন�ম শলনয়� 
জল!য়� ওদt, ক�ষ-���দন ��CপদC .�ধ� ল�য়� থ�দক। আপন�র� 
প� অনIক�! ক�ষ-ল.ম�খ হইয়� অকদ! অকদ! ভ�লসদতদY 
ত�হ�দত ভদকপ ন�ই,  Î লকন প� অক! ক�ণ�র�র পক�দ! স�ন 
প�ইয়�দY পসই ক�ষ�নর�লগন�র  ক! পগ!,  ক! পগ!  .ল!য়� 
সর��� 8�ৎক�র!! আপন�র� প� আত-সরপ ibýmât হইয়�, লনজ 
লনজ ক�ষপলত ও অ��ক�ত জ�লত-পগ�ত ভ�ল!য়� ক�ললনক 
জ�তX�লভম�দন প�দপ ত�দপ রস�তদ! হ�.�ড�.� খ�ইদতদY 
ত�হ�দত ভদকপ ন�ই,  লকন প� সত� ম�য়�র র�জX ও ম�লয়ক 
সমন হইদত �ক�ত আত-সরদপ পপr=লYয়� ক�ষপলতদত মন ��C 
সমপ�C কলরদতদY   পসই ক�ষ�নর�লগন�র  জ�লত পগ! জ�লত পগ!  
ল8ৎক�র!! আপন�র� প� ম�য়�দম�দহ ড�ল.য়� �ক�ত কপK, �t ও 
ভণভ�দ. ক�মক�মন�র আ�Xশ�দ কলরদতদY ত�হ�দত ��ল°প�ত 
ন�ই ;  লকন ম�য়� ও কপKত�র র�জX হইদত .�লহর হইয়� 
ক�হ�দক অ��ক�ত ক�ষন�ম কলরদত প�লখদ!ই কত লক .ল!য়� 
লKট ক�র� ল�য়� থ�দক। আপন�র� প� �ক�ত ক�ষপলত ভ�ল!য়� 
প�প পলতর আশদয় ক!দঙ ড�ল.য়� রলহয়�দY ত�হ�দত পক�ন 
প��ষ ন�ই লকন ম�য়�ত�ত অ��ক�ত র�ধ�র �লত �ত ক!ঙ 
প��ষ। আজক�! জলK!� কলK!�র সদ��K� .Pই .�লPয়� পগ!। 
ল.ষয় ও ক�ম�সক� জলK!� কলK!� অষপ�� ল.ম�ক� প�মময়� 
ক�ষ��C� পগ�প�ল�গদক .Pই !�লíত কলর.�র প8ষ� কলরদত 
!�লগ!। সর�তই ত�হ�দ�র ক!লঙন� .ল!য়� পঘ�ষC� কলরদত 
!�লগ!। প�প-আয়�নও !গP হদস তজ�ন গজ�ন কলরয়� সর��� 
প�হ�র�দত লন��ক হই!। হ�য় হ�য় !  ল8রক�!ই ক�ষ ���ন ও 

ক�ষ-সম�ষদC ��ইদত আইরপই .�ধ�। ল8র-ক�!ই ক�ষ��C�র 
�লত ক�ষল.ম�দখর এইরপ ��সন-গজ�ন। এই ��সন-গজ�ন ও 
অল.রত ক�র�গ�দর .ননরপ ম�লয়ক জ�দ.র ম�য়�র খ�=8� 
ভ�লঙয়� লকরদপ ক�ষসম�ষদC ��ইদত হয় এ.�র র�ধ�ক�ষ 
জ�.দক পসই আ��� প�খ�ইদ.ন। গরজনদ�র !�íন�-গঞন� 
অগ�হ কলরয়�, জ�লত ক! ভ�স�ইয়� ল�য়�, লকরদপ Y�লKয়� লগয়� 
ক�ষ!�ভ কলরদত হয় পগ�প�গC জ�.দক পসই ��ষ�I 
প�খ�ইয়�দYন,  আ.�র দদ�মন�য় প�Pন ও অ.দর�ধ সদ! 
লকরদপ ক�ষসম�ষদC ��ইদত হইদ. ;  লকরদপ ম�লয়ক জ�দ.র 
ক�র�গ�র হইদত Y�লKয়� লগয়� ক�ষপলত !�ভ কলরদত হইদ. এ.` 
এরপসদ! ক�ষই .� লকরদপ .X�ক! হইয়� প�লমক�দক 
আপন�র .�দক K�লনয়� !ন,  ত�হ�রই ��ষ�I জগৎদক 
প�খ�ইদ.ন। একল�ন প�মন ��সন ন� ম�লনয়� হt�ৎ 8ল!য়� 
লগয়�লY! ! এ.�র আর পসরপলK ঘলKদত ল�. ন� ! পক�ন রদপই 
.উদক আর ঘদরর .�লহর হইদত ল�. ন�   এই মনC� আ=লKয়� 
জলK!� কলK!� ও আয়�নরপ ক�ষল.দদষ�গC এ.�র ভ�ষC ভ�দ. 
প�হ�র� ল�দত !�লগ!।

subl imln
লকন হ�ত .�=দধ প� .�=দধ,  — মন .�=দধ পক ? এ.�র 

কনKক দ�র� কনKক-পম�8ন আরম হই!। প�রপ Y!ন�দত 
ম�য়�র Y!ন� ন�� হয়,  প�রপ Yদদ.� অ.!মন কলরদ! 
ম�লয়ক জ�.দক ফ�=লক ল�য়� ক�ষ���দন ��ওয়� ��য়,  প�রপ 
কপদKদত ল8রকপK�8�র�র হ�ত হইদত ম�ক হইয়� ক�ষসম�ষদC 
Y�লKয়� ��ওয়� ��য়, ত�হ� ম�লয়ক জ�দ.র 8দক অন�য় হইদ!ও 
.�সল.ক পসলK ন�য়-অন�য়,  প�প-প�CX ও ধর��ধদম�র অত�ত 
অ.স�। এই অদহত�ক ল.8�র-.লজ�ত প�ম�নর�দগর অ.স�ই 
ক�ষপলত !�দভর একম�ত উপ�য়।

পগ�প�গC এখন এই সতলK অ.!মন কলরদ.ন। 
এ.�র জগৎদক প�খ�ইদ.ন   Yদ! .দ! পকr�দ! প� পক�ন 
�ক�দর ম�য়�দক ফ�=লক ল�য়�,  ম�য়�র স`স�র ও ম�লয়ক 
পলর.�র.দগ�র হ�ত হইদত Y�লKয়� লগয়� ক�ষসম�ষC কলরদতই 
হইদ.। নত�.� ল.ষয়�সক ক�ষ-ল.ম�দখর অনমলত !ইয়� পকহ 
কখনও ক�ষ-���দন ��ইদত প�লরদ. ন� ! ত�হ�র� অল.র�ম ক�ম 
জগদতর আইন ও নলজর প�খ�ইয়� ��সন কলরদ.। জলK!�-
কলK!� ��শP�-নন�� .ল!দ.,  — আম�দ�র আদ�� প�!ন কর, 
আম�দ�র প�দস.� কর,  ইহ�দতই পত�ম�দ�র সগ�!�ভ হইদ.। 
আয়�ন আলসয়� .ল!দ.   আলম পত�ম�র পলত, আম�র ক�ম�গদC 
ঘ�ত�হলত প�ও,  আম�র 8রC পস.� কর,  আম�র সলহত এক 
ল8ত�য় ভষ�ভ7ত হও   পত�ম�র সগ�!�ভ হইদ.!! পত�ম�র আ.�র 
প�থক ধম�-Kম� লক ? ভলগন�গC পত�মর� ও কথ�য় পকহ ভ�ল!ও 
ন�, ওল�দক লফলরয়� 8�লহও ন�। ক�দমর আহ�দন, ম�য়�র পম�হন-
ত�দন, পকহ কC�প�ত কলরও ন�। ম�য়�র কহদক মলজয়� ক�দমর 
আ�X-শ�দ আরম কলরদ! আর ক�ষপলত !�ভ কলরদত প�লরদ. 
ন�। 

ত�ই .ল! পগ�প�দ�র আ��� গহC কর !  Yদ! .দ! 
পকr�দ! প� পক�ন উপ�দয় ম�লয়ক জ�দ.র প8�দখ ধ7ল! ল�য়�, 
"হ� ক�ষ' .ল!য়� লনকঞ-ক�নদন ধ�ল.ত হও। ক�ষপলত !�ভ 
কলরয়� ক�দমর স`স�রদক প�দমর .�ন�.ন কলরয়� আনদন 
অল.রত ক�ষ-পস.� কর। নত�.� ক�ম-ক�মন� ও  ঐশদ��Xর 
স`স�দর এক.�র ল!¸ হইদ! আর কখনও ক�ষ-সম�ষC ঘলKদ. 
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ন�। ম�য়�র স`স�র .দ-ক�র�গ�র !  এখ�দন প�প-আয়�ন পলত, 
করল8-ক.�লর জলK!�-কলK!� ��শP�-নন��। এখ�দন ম�য়�র 
কথ�, ঐশদ��Xর গ�=থ�, ক�দমর আল!ঙন, প�দপর �হসন লনতX-
পথX। এখ�দন সকদ!ই ক�ষন�দম প��XI পকলপয়� উদt ! এখ�ন 
হইদত ন� .�লহর হইদ! ক�ষপলত !�দভর উপ�য় ন�ই। ত�ই 
পগ�প�গC স`স�র হইদত Y�লKয়� লগয়� লনকদঞ ক�ষ-সম�ষC 
কলরয়� আম�ল�গদক ল.ষয়-পলরজন ও জ�লত ক! ভ�স�ইদত 
��ষ�I প�খ�ইয়�দYন !  প� পক�ন �ক�দর,  জলK!� কলK!� ও 
আয়�দনর স`স�র হইদত .�লহর হইয়� লনকদঞ Y�লKয়� ��ও, পসই 
ল.ষদয়র পক�!�হ! .লজ�ত স�দন,   — প�দপর হ!�হ! .লজ�ত 
সখময় ননদন   ম�ধ���Xময় ক�ষ8ন ম�নদম�হন প.দ� ��=P�ইয়� 
আদYন !  Y�লKয়� ��ও,  ��ন-.লদভর প�ম�ল!ঙদন ধন হইদ.। 
ম�য়�র ক�র�গ�র Y�লPয়� পলরজদনর প�Pন উপ�ক� কলরয়� 
লকরদপ ��ইদ. ?  স�হস ন� প�ও কনKক দ�র� কনKক উদ�র 
কর, Y!ন� দ�র� ম�য়�র প8�দখ ধ7ল! ল�য়� .�লহর হও।

ঐ প�খ !  র�ধ�ক�ষ জ�.দক লক আ��� 
প�খ�ইদতদYন। ল�.� লদ�হদর শ�ক�ষ র�ধ�কদণর ত�দর লনকঞ-
প��ভ� প�লখদত প�লখদত র�ধ�দ�দম ল.দভ�র হইদ!ন।  র�ধ� 
র�ধ�  .ল!য়� ক�=ল�য়� আক! হইদ!ন। শ�র�ধ�র ল.রদহ ��C ��য় 
��য় হইয়� উলt!,  পক ��দCর-��C প�মময়�দক আলনয়� ��C 
জ�P�ইদ. !  স.! ��দCর .Xথ� .�ল[য়� শ�ক�ষদক আশ�স ল�য়� 
��.K প�দন Y�লKয়� 8ল!দ!ন, দ�রদ�দ� উপলসত হইয়� জলK!�-
কলK!�দক প�লখয়�ই আয়�দনর ম�খ শক�ইয়� পগ!। পকনন� 
স.! �ভ�লত র�খ�!গCদক প�লখদ!ই জলK!�-কলK!� 8লKয়� 
!�! হইয়� উদt। রখ�!গCদক প�লখদ!ই মদন কদর .�ল[  .উদক  
ক�দষর পক�ন স`.�� ল�.�র জনই আলসয়� থ�লকদ.। জলK!�-
কলK!� প.� সনর দই 8�লরলK লমষ সম�ষদC অমলন স.!দক 
আপX�লয়ক কলরদ!ন।

স.! .ল!দ!ন    ম� !  লপপ�স�য় আম�র .�ক ফ�লKয়� 
��ইদতদY,  আলম লপপ�স�য় .P ক�I !  ��ঘ জ! ��ও !  জ! 
প�ন কলরদতই পত�ম�দ�র এখ�দন আলসয়�লY। হ� ধম� !  গ�ল! 
প�ও, 8ল!য়� ��ই। আর আম�র �লত এত সদনহই .� পকন ? 
পত�ম�র .উ পত� আম�র ভলগন� !  আলম লক ক�দষর 8র হইয়� 
ভলগন�র �লত পক�ন অন�য় .X.হ�দরর �শয় ল�দত প�লর ? .� 
পত�ম�দ�র ল.রদদ পক�ন ক���X কলরদত প�লর ? আর ক�ষও পত� 
পত�ম�দ�রই আপন জন, ত� এত সদনহই .� লকদসর ?

জলK!�-কলK!� ভ�ল.! ত�ইদত� !  স.! পত� ভ�! 
কথ�ই .ল!য়�দY। স.! .P ভ�! পYদ! ! পগ�য়�!�-কদ! এমন 
সর! .�!ক আর ন�ই। ও পত� আম�দ�রই কK�ম ! ত�ই পত� ! 
 — ��ও .�Y�, ঐ র�নঘদর .উর ক�Y পথদক জ! খ�ওদগ। স.! 

.�P�র লভতর পগ!, জলK!�-কলK!� স.দ!র রপ গদCর �স`স� 
কলরদত কলরদত ল.ষয়-ক�দ��X মদন�লনদ.� কলর!।

স.! র�নঘদর ��ইয়� প�দখন   লপঞর�.দ ল.হলঙন�র 
মত র�ধ� Yট ফট  কলরদতদYন !  অশজদ! .�ক ভ�লসদতদY ! 
ক�ষল.রদহর লন��রC ��তন�য় .Pই অলসর,  অথ8 ��শP�-
নন��র ভদয় লনরদ. আশ ম�লYদত ম�লYদত র�ন�র ক�দ��X লন��ক 
আদYন। হ�য়,  ম�য়�র স`স�দর ক�ষ-প�লমক�দক এইরদপই 
প8�দখর জ! ম�লYদত ম�লYদত র�ন�র Yদ! ক�ন� কলরদত হয়!! এ 
ক�ন�  কতকC ! এই প� ক�ষ এখনই পত�ম�র শভ-সলর!দনর 
জন .Xস হইয়� স.!দক প�t�ইয়�দYন !  হ�য় জ�. !  এক.�র 

8�লহয়� প�খ,  ক�ষ .ল!য়� ক�=ল�দত প�লরদ!,  ক�ষ ত�হ�র জন 
.X�ক! হইয়� আপলন আপন�র .�দক K�লনয়� আদনন। স.!দক 
প�লখ.�ম�ত শ�মত� হ�দত আক�� প�ইদ!ন। স�গদহ 
��C.লদভর ক�! লজজ�স� কলরয়� অশজ! ম�লYদ!ন। স.! 
.ল!দ!ন   আর প�র� পকন, পত�ম�দক এখনই র�ধ�কদণর ত�দর 
��ইদত হইদ., ক�ষ .Pই আক! হইয়�দYন !

র�ধ� ibiýmt হইয়� .ল!দ!ন,  — .! লক ? এখন ! 
এই ল�দনর প.!�   লকরদপ ?

স.! .ল!দ!ন,  এখনই   এই ল�দনর প.!�য়ই   
এইরদপই,  — এই স.দ!র রদপই!! আর প�র� কলরও ন�, ত�লম 
আম�র প.� ধ�রC কর। আলম পত�ম�র প.দ� র�ন� কলরদত 
থ�লক। ��ঘ এস, আর প�র� কলরও ন�।

শ�মলত স.দ!র প.� পলরদত !�লগদ!ন,  স.! লনজ 
হ�দত আপ�ন�র স�জ খ�ল!য়� শ�মলতদক স�জ�ইদ!ন,  আ.�র 
অমলন র�ধ�র স�জ !ইয়� ল�ল.X .উলK স�লজয়� .লসদ!ন!! হলর 
হলর !  পত�ম�র পখ!� ত�লমই জ�ন। পত�ম�র জন ক�হ�রও ��C 
ক�=ল�য়� উলtদ!,  ত�লম এমলন কলরয়� ত�হ�দত ম�লয়ক প�ত-
লপ��দ8র কর হইদত ম�ক কলরয়� আপন�র .�দক K�লনয়� আন ! 
আজ জগৎ.�স� 8�লহয়� প�খ�ক, প� ক�ষ .ল!য়� ক�=ল�দত প�দর 
ত�হ�র জন ক�ষ কত .Xস,  ত�হ�দক প�ম�ল!ঙদন ল8র ��লI 
��ন কলরদত ক�ষ কত লক উপ�য় কলরয়� প�ন।

শ�মলত স.! স�লজয়� ঘদরর .�লহর হইদ!ন। জলK!� 
লজজ�স� কলর!,  স.! জ! খ�ইয়�Y ?  শ�র�ধ� .ল!দ!ন,  হ�=। 
কলK!� .ল!! পত�ম�র �খন ইচ� হয় আলসও। আমর� দ K� 
মন কথ� .ল!য়�লY ত� লকY� মদন ক র ন�। ত�লম পত� আম�দ�রই 
কK�ম !  — ""আচ�'' .ল!য়�   শ�মলত ধ�র মনর গলতদত 8ল!য়� 
পগদ!ন। এল�দক শ�ক�ষ র�ধ�র ল.রদহ অতXI ক�তর হইয়� 
.�লjক �`�দনর ��তন�য় অল.রত Yট ফট  কলরদতদYন। আহ� 
মলর মলর ! —
“ক�তর রলসক.র   মরম-.Xথ�য়।

ফ�ল-ক.!য়-.প�, অ.C� প!�K�য়!!
(ভ7দম গলP ��য়দর) (8ন মস�দর !�K�য়)

(কদC কদC পথ ��য়)!!
ম�র!� পম�হন 87P� পলPদয় ভ7তদ!,

লতলত! সক! অঙ নয়দনর জদ!॥
(অঙ পভদস পগ! পগ�)  (র�ক� ��� ধর�তদ!)

(র�র� র�র� র�র� .দ!) !!
* * *

স�দধর .�=�র�, ��য় গP�গলP,
খলসদয় প পPদY 87P� ;

অশ-প7C�জ!, অঙ K!ম!,
র� র� র� র� * স স  + জ� P� !!

র�র� র�র� রদ. র�ধ�-কদণ ল�দত [�=প,
ঘ�8�'পত ল.রহ-�র মরম-সI�প,

ড�ল.দত শ�কণন�দর দই.�উ ত� প!,
অমলন শ�মলত ক�=ল� কলরদ!ন পক�দ!॥ 

র�ধ�কদণর ত�দর ��গ! লম!ন হই! !  সখ�গC 
র�ধ�ক�দষ লঘলরয়� লঘলরয়� ন�ল8য়� ন�ল8য়� জয় গ�ন কলরদত 
!�লগ!। আহ� মলর মলর ! জ�. পত�ম�র লক পসrভ�গX ! র�ধ�ক�ষ 
পত�ম�ল�গদক ধর� ল�.�র জন, ম�য়�র ক�র�গ�র হইদত Y�লKয়� 
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লগয়� প�দমর ��লIময় .�দক স�ন প�ই.�র জন,  প�দমর 
!�!�চদ! কত ��ষ�I প�খ�ইয়�দYন। ঐ পগ�প�ভ�. !ইয়�  হ� 
ক�ষ  .ল!য়� জ�লতক! স`স�র পলর.�র প��ল!ত কলরয়� Y�লKয়� 
��ও। ঐ প�খ !  শ�ক�ষ লনকদঞ ম�র!�ত�দন পত�ম�দক 
ড�লকদতদYন। আর �ল� গরগঞন�, !�íন�, ত�Pন�, প��ল!ত 
কলরয়� ঘদরর .�লহর হইদত এক�Iই ন� প�র তদ. ��C.লদভর 
জন ক�=ল�দত থ�ক,  ম�হ7দর�ই প�লখদ. পত�ম�র জন .X�ক! 
হইয়� ম�লয়ক জ�দ.র প8�দখ ধ7ল! লনদকপ কলর.�র জন 
স.!দক প�t�ইয়�দYন,  তখন আর ল.!ম লক ?  Yদ! ম�য়�র 
Y!ন� প��ল!ত কলরয়� অমলন Y�লKয়� লগয়� ক�ষ���ন কর। 
লকন দ�দখর কথ� লক .ল!. ?  এই অ��ক�ত স.!-লম!ন 
.X�প�রলKদতও অদনদক র�ধ�ক�ষদক ��.ক ��.ত� .C�ন� কলরয়� 
আম�ল�গদক ভ�লI জ�দ! ম�গ কলরদতদYন ! ত�=হ�র� শ�র�ধ�দক 
স.! স�জ�ইয়�,  আ.�র একK� .�Y�র পক�দ! ল�য়� সন��গ! 
ঢ�লকয়� !ইয়� তদ. ঘদরর .�লহর কলরয়�দYন  এই ক�ললনক 
মত-ই আম�দ�র প�দ�র �ত !

ইহ�রই ফদ! র�ধ�ক�ষ প�ম!�!� জ�দ.র প8�দখ 
��.ক-��.ত�র .�ভৎস ক�ম!�!� হইয়� ��P�ইয়�দY!!  র�ধ�ক�ষ 
লনতX লকদ��র-লকদ��র�,  ত�হ�দত প�r.দনর ল.ক�� ন�ই। 
স.দ!র অঙক�লI ও গtদনর সলহত শ�র�ধ�র �দথষ স���শ 
লY!। আর পস স���শও স�ম�ন নদহ। ল�দনর প.!�য়  .উ  
স.দ!র প.� ধ�রC কলরয়� ��শP� নন��র sÚmuK ল�য়� কথ� 
.ল!য়� 8ল!য়� পগ! ! পকহই লকY� সদনহ প��XI কলরদত প�লর! 
ন� !  ইহ�দত সহদজই অনম�ন কর� ��ইদত প�দর,  শ�র�ধ� ও 
স.দ!র .য়স,  .C� ও �র�দরর গtন সম7C� এক। লকন 
আjদ��Xর ল.ষয়, কর��র� স.!দক র�খ�! .�!ক উদলখ কলরয়� 
শ�মত�দক ��.ত� স�জ�ইদ!ন লকরদপ .�ল[দত প�লর!�ম ন� ! 
স.! �ল� .�!ক .� লকদ��র.য়স হয়,  তদ. শ�মত�ও প� 
লনjয়ই অনI লকদ��র� হইদ.ন,  ইহ�দত পক�ন সদনহই ন�ই। 
নত�.� ওরপ প.ম�!�ম প.� পলর.র�ন ঘলKদত প�দর ন�। শ�মত� 
��.ত� হইদ! কখনও .�!ক স.দ!র প.� ধ�রC কলরদত 
প�লরদতন ন�। শধ� .�Y�র পক�দ! ল�য়� সন ঢ�ক�ইদ!ই লক 
��.ত�দক .�!ক স�জ�ন ��য় ?  ��.ক-��.ত�র অদঙর গtদনর 
সলহত,  �র�দর উরত�র সলহত .�!দকর লক কখনও স���শ 
থ�লকদত প�দর ?  ত�ই লজজ�স� কলর,  ত�=হ�র� পক�ন .�লদদত 
স.!দক .�!ক ল!লখয়� শ�মত�দক ��.ত� .ল!য়� .C�ন� 
কলরয়�দYন ?  আ.�র আমর� ইহ�দ�র কথ� .জ�য় র�লখদত 
��ইয়� �ল� শ�মত�দক ��.ত�ই ধলরয়� !ই,  ত�হ� হইদ! 
��.!দকও ��.ক ধলরয়� !ইদত হয়। স.! ��.ক হইদ! ত�হ�র 
প�r.দনর ল8হ সরপ ��লP পগ�=ফ লনjয়ই লY!। এমত অ.স�য় 
শ�মত� সন ঢ�লকয়� স.! স�লজদ!ও স.! লকY�দতই শ�মত�র 
প.� ধ�রC কলরদত প�দর ন�। �ল� .! স.! প7দর�ই ��লP 
পগ�=ফ ক�ম�ইয়� লগয়�লY!,  ত�হ�ও অসম. কথ�। পকন ন�, 
��লP পগ�=ফ ক�ম�ইয়� স�দ!�ক স�লজদ! ত�হ�র এমন একK� 
ল.কK প8হ�র� হইয়� ��=P�য় প� প�লখ.� ম�তই লগল� কর� ম7লর� 
সহ® আ.রC পভ� কলরয়�ও .�লহর হইয়� পদP। ল.দ�ষত� 
ল�দনর প.!�য় এমনভ�দ. .উ স�লজয়� লক কখনও সম. হয় ? 
আ.�র বদজ অ.গÂদনর �থ�লK প��XIও ন�ই প� একK� আ.রC 
থ�লকদ.। �7র হ ক Y�ই !  ও কথ�য় ক�জ ন�ই। ঈ��� গনক�র 
মহ��দয়র 8রদC �7র হইদত মনস�র কলরয়� সলরয়� পP�ই 
ভ�!।

লক .ল!দতলY!�ম ?  জলK!�-কলK!� এখন .P .Xস 
হইয়� পলPয়�দY। স�.ধ�দন সকদ! লমল!য়� .উদক প�হ�P� ল�য়� 
র�লখদতদY। .উর .য়স ��হ�ই হউক, আর .উ, একলনষ সতXই 
হউক ঘদরর .উ পত� .দK। কল8 খ�ক�ই হউক, আর লকদ��র�ই 
হউক,  আপন প.K�র .উ পত� .দK !  ঘদরর .উ এমন কলরয়� 
পদরর পYদ!র ক�দY ল�.�লনল� পকন Y�লKয়� ��ইদ. !  ইহ� লক 
প8�দখ প�খ� ��য় ?  আহ�,  এমন 8�=�প�ন� আয়�দনর ম�দখর 
ল�দক এক.�নও লফলরয়� 8�য় ন�। পক.! ননদঘ�দষর পসই 
পকদ! পY�=P�K�র ল�দক K�ন ! .! প�লখ,  — ঘদরর .উ কল8 খ�ক� 
হইদ!ই .� ত�হ�দক এমন কলরয়� ল�.� লনল� পক পদরর পYদ!র 
লপদY Y�লKদত প�লখদত প�দর ?  পক .! এমন .Xপ�র প�লখয়� 
8�প কলরয়� .লসয়� থ�লকদত প�দর ?

ত�ই জলK!� কলK!� ও আয়�ন �ভ�লত সকদ!ই 
শ�র�ধ�র �লত এদক.�দর কP� প�হ�র�। !�íন� জঞন�র পত� 
কথ�ই ন�ই !  পস ল�ন সকদ!র sÚmuK হইদত র�ধ� লনদষধ ন� 
ম�লনয়� র�স-লনকদঞ Y�লKয়� ��ওয়�দত প��ময় দন��ম রলKয়�দY। 
র�ধ�র ক!ঙ র�লখ.�র আর স�ন ন�ই।

kal«-B²n
আজ অকস�ৎ আর এক ন7তন পখ!� অলভন�ত 

হই!। প�লখদত প�লখদত শ�ক�ষ ননর�C�র পক�দ! ম7লচ�ত 
হইয়� পলPদ!ন ! ও ম� !  — আম�র পগ�প�দ!র লক হই! .ল!য়� 
র�C� 8�ৎক�র কলরয়� ক�=ল�য়� উলtদ!ন!  নন�!দয় ভ�ষC 
হ�হ�ক�র পলPয়� পগ! !  কত প8ষ� হইদত !�লগ!,  কত ও[�-
ব.�X আন� হই!,  পকহই পত� পক�ন �লতক�র কলরদত প�লর! 
ন�।

অ.দ�দষ পক�থ� হদত এক ন7তন ব.�X আলসয়� 
উপলসত হইদ!ন ! এ ব.�Xদক প�লখয়� সকদ!রই ল.শ�স হই!, 
ইলন ক�ষদক ভ�! কলরদত প�লরদ.ন। ব.�Xর�দজর প8হর�লKও 
��য় অদনক�`দ� পগ�প�দ!রই মত। ��হ� হউক অমন ল.পদ�র 
সময় এক ব.�X লম!� পত� সহজ কথ� নয় ;  সকদ! 
ব.�Xর�জদক প�ইয়� অদনক আশস হইদ!ন। ব.�X আলসয়� 
শ�ক�দষর ন�P� লKলপয়� ঔষদধর .X.স� কলরদ!ন। .ল!দ!ন   
পক�ন একলK সত� রমC� লYদ কদম কলরয়� জ! আলনয়� ল�দ.ন, 
পসই জ! সহ ঔষধ খ�ওয়�ইদত হইদ.। স�.ধ�ন !  সত� লভন 
পক�ন অসত�র দ�র� এ ক���X সমন হইদ. ন�। প�লখও এক 
পফ�=K� জ!ও প�ন ন� পদP। জ! পলPদ! ঔষদধর পক�ন গC 
কলরদ. ন�। কথ� সর�ত �8�লরত হই!। লক জ�লন প�দY পক�ন 
!জ� প�ইদত হয়,  এজন সকদ!ই কথ�K� !ইয়� আন�দগ�ন� 
কলরদত !�লগ!। জলK!� কলK!� ম�দয় ল[দয় .Pই উৎফ�ল 
হই!, আমর� ম�দয় ল[দয় লভন এদ�দ� আর সত� পক আদY ? 
আর সকদ!ই পত� নন পঘ�দষর পYদ!লKদক !ইয়� প�গ! ! 
অমলন এক নমর ন�মজ��� সত� জলK!� কলK!� এদক এদক 
জ! আলনদত পগদ!ন !  লক !জ� !  ��য় স. জ! প� [ù [ù  
কলরয়� পগ!!!  ওম�,  লক !জ� !!  পক�থ�য় ��ই !  প��শদ 
প!�দকর মদধX এমন কলরয়� ম�দখ 8�ন ক�ল! পলP! !  শ�মত� 
ক�দষর আসসত�য় মরদম মলরয়� লগয়�দYন !  হ�য় ল.��C� 
হইদতদY ! লকন ম�খ ফ�লKয়� .ল!.�র উপ�য় ন�ই! ত.� আর লসর 
থ�লকদত প�লরদ!ন ন� !  লYদ কদম কলরয়� জ! আলনদত 
অনমলত ��থ�ন� কলরদ!ন। জলK!� কলK!� স�গদহ অনমলত 
ল�দ!ন। ভ�ল.দ!ন,  আম�দ�র পত� ক!ঙ রলK!,  এখন আর 
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.উK�দক লকY� .!� ��দ. ন�। �ল� .উK�ও আম�দ�র মত ��� 
��¸ হয়,  তদ. স. পগ�!ই লমলKয়� ��য়। আর �ল� .উ জ! 
আলনদতই প�দর,  তদ. পত� আম�র আয়�দনর ম�খই উজ! 
হইদ.। শ�র�ধ� লYদ-কদম কলরয়� অন�য়�দস জ! আলনয়� 
ল�দ!ন,  পসই ঔষদধ ক�ষ স`জ� !�ভ কলরদ!ন!!  প��ময় 
শ�র�ধ�র পল.তত� রলKয়� পগ!। শ�র�ধ�র ক!ঙ ভঞন হই!।

জগৎপলত ক�ষপলতদক মন��C ল.ক�ইদ!ই প� �ক�ত 
সত�ধম� রক� হয়, এ.` ক�ষপর�য়C লভন আর পকহ প� জগদত 
.�সল.ক পল.ত ও লনষ!ঙ থ�লকদত প�দর ন�,  ত�হ� ��মলCত 
হই! !  প�লথ�. ক�মময় পলতদত ত�লম �তই একলনষ সত� হও 
ন� পকন, �তই পলত��C� ও ভলকমত� হও ন� পকন, পলতল.রদহ 
সহমরদCই .� ��ও ন� পকন, ব.ল�ক জগৎ পত�ম�র সগ�.�দসর 
.X.স� কলরদ!ও আমর� পত�ম�দক ক�ষল.ম�খ ক�ম8�লরC� 
জলK!� কলK!� লভন আর লকY� .ল!. ন�। �ল� .�সল.ক লনষ!ঙ 
সত� হইদত 8�ও,  তদ. ক�দমর র�জX Y�লPয়� প�দমর প�দ� 
আস, ক�দমর পলত Y�লPয়� প�মময় ক�ষপলতদত সর�স ঢ�ল!য়� 
��ও,  ক�দমর জ�লত কদ!র গণ� Y�লPয়� প�দমর অনI অম�দত 
[�=প�ইয়� পP,  ল8র অমরত�!�দভ ধন হইদ. !  শ�র�ধ�র 
ক!ঙ-ভঞন হই!,  ক�দজই সহ8র� সখ�.�নও সদঙ সদঙ 
লনখ�� খ�=লK পস�ন� হই!। 

আজ হইদত ক�ষল.ম�খ জলK!� কলK!�র ম�দখ 8�ন 
ক�ল! পলP!। .P দ�দখ শষ হ�লস হ�লসয়� .ল!দত !�লগ!, — 
ত�ই পত� পপ�P� প�P�র প!�দক লমথX� আম�র পস�ন�র 8�=� কল8 
.উর ন�দম ক!ঙ রK�ইয়�লY! ! আ.�র ম�দয় ল[দয় গ�দ! হ�ত 
ল�দয় ল.রদ! .লসয়� .ল!দত !�লগ!   ওম� হ! লক ?  লY লY ! 
গ!�য় �লP !  মরC আর লক ?  স�র� ল�নর�ত পকদ! পY�=P�র 
লপদY লপদY প�rলPয়� প�rলPয়� পপ�P�ম�খ� .উK� হ ! সত�!! আর 
জন ব8তদন পরপ�রদষর Y�য়�K� প�খ দ!ম ন� ম�দয় ল[দয় 
হদ!ম অসত� ! লক !জ� ! লক ঘ�C�!! মরC আর লক ! আর পত� 
.উK�দকও লকY� .'প! ��সন কর� ��'প. ন� ;  প8�দখ ওস. 
ল�ক� প�খ .ই .� পকমন কদর ?

আয়�ন .P খ�স� ! আহ�, র�ধ� আম�র লনষ!ঙ! ত�ই 
পত� এমন পস�ন�র কম! কল8 .উ !  পকমন সর!   পকমন 
পল.ত,  — পকমন লনষ!ঙ!!  আম�র ম� ভÄ� লমY�লমলY র�ধ�র 
ন�দম ক!ঙ রK�ইয়�লY!। আ.�র লকY� এমলন কদর .ô দ. পত� 
প.� ল�দয় ল�.।

শ�র�ধ�র ক!ঙভঞন হই!। এই অপ7র� ঘKন� !ইয়� 
বজমণদ! বহহ8 পলPয়� পগ! !  সর�তই র�ধ� সত�দ´র কথ� ! 
সর�তই জলK!� কলK!�র লনন� !  দই 8�লরজন একস�দন 
.লসদ!ই ঐ একই কথ� !  লক অদ�ত সত�´ !  লYদকদম জ! 
আন�!!  ধম� লক ন�ই ? এখনও স7��Xদ�. আদYন,  এখনও ল�ন 
র�ত হয়। নত�.� ��শP� নন�� দ জদন পত� এমন প.rলKর লনন� 
কৎস� রK�ইয়� প�� ভলরয়� ল�য়�লY!!!  লY !  লY !  লY !  এমন 
��শP� নন��ও ঘদর থ�দক ! প!�দক কথ�য় .দ! Î

“আপন�র ম�ন আপলন র�দখ,
ক�K� ক�ন 8�! ল�দয় ঢ�দক। 

লনদজর ঘদরর কথ� সতX হইদ!ও পকহ পদরর ক�দY 
কয় ন�। আর ইহ�র� ঘদরর লমথX� অপ.�� পদরর ক�দY গ�লহয়� 
প.P�য় !  লY !  লY !  লY!!  আর ক�ষও পত� ওদ�র পরও নদহ ! 
সমন   ম�ম� ভ�লগদনয়। পসল�দনর পখ�ক�-খ�ক� ব. পত� নয়, 

সদনহই .� লক ?  .�দ[লY !  — আয়�দনর ম� ও ভÄ� দK�রই 
ম�থ� খ�র�প হ পয়দY!!  আজক�! লমথX� অপ.�দ�র জন ম� ও 
ভÄ�র �লত আয়�ন এদক.�দর 8লKয়� !�! !  ম� ভÄ�দক প.� 
কলরয়� ��সন কলরদত আরম কলরয়�দYন।  খ.র��র !  পত�মর� 
আম�র র�ইদক আর লকY� .ল!ও ন�। পত�মর�ই নদষর পগ�P� ! 
পত�ম�দ�র নষ�লমদতই �ত পকদ!ঙ�লর।   আয়�ন এখন র�ইর 
সত�দ´র পগrরদ. .Pই গলর�ত।

জলK!� কলK!� .Pই ফ�=পদর পলPয়� লগয়�দY। 
ক�হ�রও ক�দY শ�র�ধ�র সমদন .ল!.�র উপ�য় ন�ই,  অথ8 
অল.রত ক�ষদ�দমর ল.র�K অলভনয় !  হ�য় হ�য় !  আয়�ন 
প��XIও আম�দ�র কথ� ল.শ�স কদর ন� ! Y�=লPK� লক গC জ�দন! 
আর প� এ রঙ প�লখদত প�লর ন�,  আর পত� ক�দর� ক�দY 
.ô .�র প��XI উপ�য় ন�ই !  ��=P� এ.�র আর .!�.ল! ন�ই, 
8�প কলরয়� আয়�নদক ড�লকয়� লনয়� ত�হ�র সত� র�ধ�র ক�ষ 
প�দমর ঘK�K� প�খ�ইয়� ল�.। ম�দয় ল[দয় প.� কলরয়� এই 
��লক আ=লKয়� .লসদ!ন !  পরল�ন প�ই শ�র�ধ� লনকঞ ক�নদন 
��ইয়� ক�ষ সম�ষদC রত হইয়�দYন   জলK!� কলK!� আয়�নদক 
8�দপ 8�দপ ড�লকয়� তথ�য় উপলসত হইদ!ন ! আয়�ন �7র হইদত 
ক�ষ পদ� ল.!�লÂত� র�ধ�দক প�লখ.�ম�ত পক�দধ অধ�র হইয়� 
তজ�ন গজ�ন কলরদত কলরদত �ক�ণ �লষ হ�দত কলরয়� প.দগ 
অগসর হইদত !�লগ!। অমলন প��গম�য়� ক�!� ম7লর�দত 
শ�ক�দষর sÚmueK ��=P�ইদ!ন!!

এ লক ?  — sÚmueK অগসর হইয়� প�দখ,  — এ প� 
শ�মত� ধX�নলসলমত প!�8দন ক�!�ম�ত�র আর�ধন�দত লন��ক� 
আদYন !  প�লখ.�ম�ত ম�ত�-ভক আয়�ন সলমত হইয়� 
��=P�ইদ!ন !  পক�ধ �7দর পগ!,  ভলক গ�-গ� ল8দর ভ7লমদত 
!�লÂত হইয়� �C�ম কলরদ!ন ! এ অ.স�য় আর শ�মত�র ধX�ন 
ভঙ কর� সঙত মদন কলরদ!ন ন� ! আপন�দক ধন ম�লনয়�, ম� 
ও ভÄ�র �লত তজ�ন গজ�ন কলরদত কলরদত গ�দহ �স�ন 
কলর!।

ওম� ! এলক !জ� !  — এই লনজ 8দক আমর� ক�দষর 
sÚmueK র�ধ�দক প�দখলY, আর এখন প�লখ র�ধ� ক�!� আর�ধন� 
কলরদতদY ! এলক ! পভল�,  — ন� ইনজ�! ? ঐ পকদ! পY�=P�K� 
লক প�ন পভ�জ ল.�X� জ�দন। জ�লত,  ক! স. পগ!,  8�=�প�ন� 
প.rলKও হ�র�দ!ম,   — অথ8 পকমন মজ� লকY�ই . ô .�র প�� 
ন�ই!!  র�ধ� সত� ক�!� আর�ধন� কদরন !  আয়�ন আজ লনজ 
8দক �খন এই প�লখ! তখন আর আম�দ�র কথ� লক কলরয়� 
ল.শ�স কলরদ. ? এ.�র জলK!� কলK!�র ম�দখ 8�ন ক�ল!!! হ�য় ! 
জলKদ!-কলKদ! !  পত�ম�দ�র জলK!´ ও কলK!´ ঘ�ল8য়� পগদ! 
পত�মর�ও প� প.rলKর মত অ��ক�ত প�দম ম�লতয়� ঐ জগৎ-
পলতর 8রদC সর�স অপ�C কলর.�র জনই অল.রত উধ�ও হইয়� 
Y�লKদত থ�লকদ. !

ম�লয়ক জগদতর ক�মময় পলত ক�মময় প�দহর 
উপদভ�দগর জন ম�ত !  প�মময় অ��ক�ত স7কদ�দহর সলহত 
ত�হ�র সমন লক ? স7!-জগদতর সমন ! এই কCস�য়� প�হ, — 
প�হ ধম�,  ব�লহক ধম� ও লমথX� সমন !ইয়�ই জলK!� কলK!�র 
মন সর��� .Xস ! আমর�ও লনদজ ক�ষপলত ল.ম�খ হইয়� ক�দমর 
আল!ঙদন সত�´ রক� কলর,  অপরদকও ক�ষ ল.ম�খ কলরয়� 
সত� স�জ�ইদত প8ষ� কলর। 
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লক .ল!দতলY!ম!  — শ�র�ধ�র ক�!� আর�ধন�!   �খন 
আয়�ন পক�দধ�নর হইয়� অগরসর হইদতলY!,  অমলন 
প��গম�য়� ক�!� ম7লর�দত ক�ষদক আ.রC কলরয়� sÚmueK 
��=P�ইদ!ন। আয়�ন স�য় ইষ ম7লর� প�লখয়� স. কলরয়� 8ল!য়� 
পগ!। এই.�র প7C� ম�ত�য় শ�র�ধ�র ক!ঙ ভঞন হই!। আয়�ন 
8ল!য়� পগ!,  অমলন প��গম�য়� অIলহ�ত হইদ!ন !  প�tক ! 
শ�র�ধ� লক সতX সতXই আয়�দনর হ�ত হইদত ম�লক প�ই.�র 
জন ক�!� আর�ধন� কলরদতলYদ!ন ?  ত�হ� নয় ;  শ�র�ধ� 
প7র�পর একই ভ�দ. ক�ষ সম�ষদC তনয় হইয়�লYদ!ন। তদ. 
কষ-ইচ�য় প��গম�য়�র �ভ�দ.,  আয়�ন ত�হ�র উপ�স ম�ত�-
ম7লর�ই sÚmueK �তXক প�লখদত প�ইয়� এদক.�দর সলমত হইয়� 
পগ!। আজ ��গপৎ ভলক,  শদ�,  আনন ও আহ�দ� আয়�দনর 
হ�য় প7C� হইয়� পগ! !  সদঙ সদঙ ম�ত� ও ভÄ�র �লত এমন 
একK� অশদ� আলস! প� ভল.ষৎ জ�.দন আর কখনও 
ত�হ�ল�গদক ল.শ�স কলরদত �.�লর রলহ! ন�   আম�র এমন 
শ�র�ধ�র �লত ল�ন র�ত এমন কলরয়� ক!ঙ আদর�প!! লY লY ! 
এই লক ম� ভÄ�র উপ��ক ক���X!!  আজ পত� লনদজর 8দকই 
প�লখ!�ম !  আম�র শ�র�ধ� ক�!� স�ধন� কলরয়� থ�দক,  আর 
আম�র আপন�র জনই ত�হ�দক ক�ষ-ক!লঙন� .ল!য়� জন 
স�ধ�রদC �8�র কলর!!  লY লY !  হ� লধক আম�দর !  এমন ম�-
ভÄ�ও ভগ.�ন আম�দক লম!�ইয়� ল�য়�দYন!!  আহ� !  শ�র�ধ� 
আম�র লনতX পল.ত !  আজ র�ধ�র ভলক.দ! আলম �তXক 
ম�দয়র ���ন প�ই!�ম!! ধন আলম ! ধন আম�র জ�.ন ! ধন 
আম�র শ�র�ধ� !  

হ�য় ! লনখ�� খ�=লK পস�ন�ও অজদ!�দকর লনকK খ�=লK 
�ম�C কলর.�র লনলমর আগদন .�র.�র পপ�P�ইদত হয় ! নত�.� 
অজজ�. ত�হ� কপদ�ক ম7দ!Xও কয় কলর.�র জন র�জ� নদহ ! 
পকনন� ম�য়�র পভ��র .�জ�দর আস!লKও পভ�� .ল!য়�ই 
�ত�য়ম�ন হয়। ত�ই আজ  লতগC�ত�ত,  অ��ক�ত প�মময়� 
শ�র�ধ�দকও লনষ!ঙ .ল!য়� �ম�C কলর.�র �রক�র হইয়�দY।

প� র�ধ�ন�ম উর�রদC জ�. অনI প�প ত�প ও 
অষপ�� ম�ক হইয়� ক�ষপলত !�ভ কলরয়� থ�দক, প� র�ধ� ন�ম 
উর�রদC জ�. ম�লয়ক জগদতর অনI নরক �নC� হইদত ল8র 
ম�ক হইয়� লনতX প�দহ লনতX পগ�দ!�ক ধ�দম অনI জ�. ক�ষ 
পস.�য় স��নদন ক�K�ই.�র অলধক�র� হইয়� থ�দক,   — পসই 
শ�র�ধ�দক আজ লনষ!ঙ �ম�C কলর.�র জন এত আদয়�জন!!

শ�র�ধ�র এ ক!ঙ ভঞন শ�র�ধ�র জন নদহ, জ�দ.র 
জন !  র�ধ� ন�ম ও র�ধ� প�ম জ�.দক ধর�ই.�র জন,  জ�. 
উদ�দরর জন!!  স`স�দরর ক�ম-ক�মন�য় আসকজলK!-
কলK!ল�দগর ম�য়�দম�দহর �প� 87C� কলর.�র জন ! নত�.� দদ�ষ� 
জলK!-কলKদ!র অতX�8�দর পকহ আর পল.ত র�ধ�ক�ষ ন�মলK 
প��XIও উর�রC কলর.�র সদ��গ প�ইয়� উলtদ. ন� !  ত�ই 
জলK!� কলK!�র ম�খ .ন কলরয়� আজ পগ�প�ল�গদকর ক�ষ-
স�ধন�র পথ ˆÆmu¹¡ কলরয়� প�ওয়� হই!!!  

এখন আর পগ�প�দ�র ক�ষ-সম�ষদC ��ওয়�র তত 
.�ধ�ল.ঘ রলহ! ন�। .হ পর�ক�য় পর�স হইয়� জলK!�-কলK!�র 
�প� 87C� হইয়�দY, মদন মদন ল.দদষ থ�লকদ!ও এখন আর ম�দখ 
লকY� .ল!.�র স�হস ন�ই,  ক�দজও লকY� কলর.�র উপ�য় ন�ই। 
এখন .�ন�.দনর পগ�প-পগ�প� অ.�দধ �ফ�লল8দর ক�ষ-প�ম-
স�গদর স�=ত�র ক�লtদতদY। পহ জ�. ! পত�মর� ক�ষন�ম কলরদত 

পগদ! জলK!�-কলK!�গC ��সন গজ�ন কলরদ.ই ;  জ�ত পগ!, 
ক! পগ!,  ক!ঙ রলK! .ল!য়� !�íন�-গঞন� ল�দত ��CপদC 
প�ষ� কলরদ.ই ;  লকন পস প8ষ� ক ল�দনর জন ?  পস .�ধ� ও 
লমথX� ক!ঙ ক ল�দনর জন ? �খন ক�ষ .ল!য়� পত�ম�র ��C 
.�সল.ক ক�=ল�য়� উলtদ.,  তখন প�লখদ. জলK!-কলK! ক�ম�ক 
জ�দ.র �প� 87C� হইয়�দY ; ক�ষ পত�ম�দ�র ক!ঙ ভঞন কলরয়� 
স. .�ধ�ল.ঘ ঘ�8�ইয়� আপন�র প�মলনকদঞ Y�লKয়� আলস.�র 
পথ ��স কলরয়� ল�য়�দYন। আদ.গভদর Y�লKয়� ��ও, ক�হ�রও 
.�ধ� ম�লনও ন�,  ক�হ�রও ভদয় ভ�ত হইও ন�,  ক�হ�রও 
কÂসদর পj�দত লফলরয়� 8�লহও ন�   Y�লKয়� ��ও, আক!��দC 
.�হ��গ! �স�লরত কলরয়�  হ� ক�ষ  .ল!য়� Y�লKয়� ��ও   ঐ প�খ, 
sÚmueK ম�নদম�হন প.দ� ��গ! প�ম-ম�ধ�র� !  মলর মলর !  লক 
প��ভ� !  এদক.�দর ��গ!8রদC !�K�ইয়� পP !   — জ�.ন-মন 
স�থ�ক কর।

Ÿdal ŸKla
প�লখদত প�লখদত .�সI� প7লC�ম� সম�পলসত !  �ক�লত 

অপ7র� স�দজ সলজত !  .নদ�.� কসম-আভরদC ন.-লক�!য় 
.সদন প��লভত !  পক�লকদ!র কহত�দন,  ম!য় সম�রদC জগৎ 
পম�লহত। আজ .�ন�.দন,  মধ�র লনকঞক�নদন,  8�=দ�র লকরদC, 
�ফ�ল-�স7দন,  ভমর-গঞদন,  ম!য় সম�রদC,  পক�লক! কজদন 
আনদনর !হর� Y�লKয়�দY ! এই আনদনর শভ .�সI� রজন�দত 
আননময় সসলজত লনকঞক�নদন পগ�প�ক�দষর অপ7র� প�ম 
সলর!ন !  পক!�-ক�মতদ!,  প��লভত-কসম�দ!   শ�র�ধ�ক�ষ 
.নফ�দ! সসলজত !  8�রল�দক কসলমত� সসলজত� সখ�গC 
আনদন র�ধ�ক�দষর জয় গ�ন কলরয়� ন�তX কলরদতদY ; 
শ�র�ধ�ক�ষদক .সদIর সসলজত লনকঞ-.�সদর ম�দ! 
ম!য়�লন!-সঞ�দর প��!�ইয়� প��!�ইয়� দ! পখল!দতদY ! আজ 
.নদ�.� আনদন ল.দভ�র হইয়� র�ধ�ক�দষর এই প�দমর 
মদহ�ৎসদ.,  আপন�র কসম-ভ�ণ�র উৎসগ� কলরয়�দYন ; 
কখনও অঞল! ভলরয়� ন�ন� সরলঞত স.�লসত �ফ�ল ফ�!ক! 
!ইয়� ঐ ��গ! 8রদC অপ�C কলরদতদYন,  — কখনও জগদতর 
��.ত�য় স.�লসত ফ�দ!র পর�গদরC� !ইয়� অঞল! অঞল! 
ঢ�ল!দতদYন !  ম!য় লহদল�দ! ভ�লসদত ভ�লসদত পসই স. 
পর�গদরC� .�ন�.দনর লক অপ7র� শ�সম��ন কলর! ! 
পগ�প�ক�ষ আজ ফ�দ!র রজ-পরC� মলণত !  কসম স.দক 
ল.ভ7লষত !  মলর মলর !  লক অপ7র� প��ভ� !  তদপলর .�সI� 
প7লC�ম�র অম! ধ.! পজ�Yন� র�ল� অল.শ�I সধ�ধ�র� ঢ�ল!য়� 
র�ধ�ক�দষর,   — পগ�প�ক�দষর পসই অপ7র� পসrন��X,  অপরপ 
ম�ধ���X, আরও �তগদC .�P�ইয়� ল�দতদY। ঐ প� র�ধ�ক�ষদক 
লঘলরয়� লঘলরয়� পগ�প�গC আনদন ন�ল8দতদY,  গ�লহদতদY, 
র�সমণ! আচ�ল�ত কলরয়� অল.রত ফ�দ!র পর�গদরC� 
উলPদতদY, পলPদতদY !  .নদ�.� স�ধ লমK�ইয়� আজ আপন�র 
ল.শভ�ণ�র খ�ল!য়� পগ�প�ক�দষর অর�ন� কলরদতদYন !  অল.রত 
স.�লসত র�ল� র�ল� ফ�!দরC� উলPদতদY পলPদতদY ; পগ�প�গC 
মদহ�ৎসদ. মর হইয়� পসই স. অঞল! অঞল! !ইয়� 
র�ধ�ক�দষর শ�অদঙ ঢ�ল!য়� ল�দতদY ;  আ.�র র�ধ�ক�ষও 
প�দম�ল�দস ম�লতয়� অঞল! অঞল! সখ�দ�র অদঙ .ষ�C 
কলরদতদYন। পরসর পরসদরর অদঙ প�ম-প�!দক অল.র�ম 
পর�গদরC� .ষ�C!! নর�ন,  গ�য়ন, প��!ন ! মলর মলর ! পগ�প�ক�ষ 
পর�গদরC�দত মলণত,  লনকঞ-ক�নদন পর�গদরC�দত সলজত ! 
আল.র� কম�র� প�দমর উল�দস তনয় হইয়� লগয়�দYন,  ল�দনর 
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পর ল�ন 8ল!য়� পগ!। স.�লসত রজদরC� ল�গI আদম�ল�ত 
কলরয়� পগ�প�-ক�ষদক প�দমর মদহ�ৎসদ. প�!লকত কলরয়� 
জগৎ আননময় কলরয়� ত�ল!য়�দY। পগ�প�গC এ প�দমর 
মদহ�ৎস. ভ�ল!দত ন� প�লরয়� কদম পর�গদরC� সদ! অগর-
কসর�-  স.�লসত কম কম !ইয়� অঞল! অঞল! উP�ইয়� 
.নদ�.�র ��লতভর� প�দমর পখ!� পখল!দত !�লগদ!ন। কদম 
.�ন�.দনর সমস নরন�র� এই মদহ�ৎসদ. প��গ��ন কলরদ!ন। 
সকদ!ই স.�লসত কম কম !ইয়� ��Cক�ষদক ল.ভ7ল�ত কলরদত 
!�লগদ!ন ! আনদনর হ!�হল!দত .�ন�.ন কম কম র�গ রলঞত 
হইয়� উলt!। পরসর ল�.�লনল� ন�ল8য়� গ�লহয়� কম কম 
উP�ইদত !�লগ!ন,  — এইদত� র�ধ�ক�দষর .সদIর প��!!�!� 
ও আল.র পখ!�। কসদমর স.�লসত রজদরC� ও কম কম আলভর� 
কম�র�র হ�দত অঞল! অঞল! উলPয়� উলPয়� .�ল[ ক�!কদম 
আল.র আখX�য় রলঞত �লt87দC� প��.লসত হইয়�দY!!

.সদIর প��! পখ!�   কসর�-কম কম উP�ইয়� দল!য়� 
দল!য়� প��!�ইয়� প��!�ইয়� পগ�প�ক�দষর প�দমর পম!� ;  — এ 
প�দমর মদহ�ৎস. এখন আর শধ� গ¸ লনকদঞ আ.দ রলহ! ন�, 
.�ন�.দনর সমস পগ�প-পগ�প� এই মদহ�ৎসদ.   উদদল!ত ��দC 
ম�লতয়� পগদ!ন। জগৎ আনদনর পর�দ! ভলরয়� পগ! ! 
র�ধ�ক�দষর জয়ন�দ� ল�গI �লতধলনত হই! !  এখন আর 
জলK! কলKদ!র ��সন-গজ�ন ন�ই। ক�ষ ল.ম�দখর �প� 87C� 
হইয়�দY !  ত�ই প��দ!র প�ম মদহ�ৎসদ. আজ সমস পগ�প 
পগ�প� আনদন ল.হ! ! ত�ই আল.দরর পখ!� শধ� লনল.P লনকদঞ 
রজন�দতই স�ম�.দ রলহ! ন�!  এ আনন ল�.�র�ত .X�লপয়� 
ঘ�দK ম�দt �থ� তথ� অল.র�ম 8ল!দত !�লগ! !  মলর মলর ! 
জলK!� কলK!�ও আজ কম কদমর রদঙ রলঞত হইয়� !�! হইয়� 
লগয়�দY। প�দমর জয় হই! ! র�ধ�ক�দষর জয় হই! ! অ��ক�ত 
প�দমর পখ!�য় জগৎ.�স� ম�লতয়� উলt!। পঞরদসর 
ক�ষস�ধন� জগদত �8�লরত হই!। নন-�দ����র .�ৎস!X, 
সখ�দ�র সখX ও পগ�প�দ�র পঞরস�তক মধ�র ভ�. !ইয়� 
সমস বজ.�স�,   — সমস .�ন�.ন.�স�,  শ�ক�দষর 
��লতসম��দন আতহ�র� হই!।

AiDkareBed AiDkarI
আজ .�ন�.দনর অস`খX নন-�দ����,  অস`খX 

সখ�-সখ� লনজ লনজ ভ�দ. ল.দভ�র হইয়�    হ� ক�ষ, হ� ক�ষ  রদ. 
আক!-��দC Y�লKয়�দYন !  পকহ .�ৎসদ!X,  পকহ সদখX,  পকহ 
মধ�দর ��C ম�ত�ইয়� ��C-ক�দষর ��লতসম��দন আলসয়� ল!¸ 
হইয়�দYন। সকদ!রই একই !কX   ক�ষ��লত !  আজ 
.�ন�.নময় নন �দ���� ও সখ�সখ�,  অল.র�ম প�দমর 
নদহ�ৎস. !

আজ রসময় শ�ক�ষ সকদ!রই মদন�.�সন� প7C� 
কলরদতদYন !  লতলন অপতXভ�দ. নন-�দ����র সলহত, 
সখXভ�দ. সখ�ল�দগর সলহত,  ক�Iভ�দ. বহকম�র�ল�দগর 
সলহত মধ�র রদস�ল�দস আতহ�র�। নন �দ���� �ভ�লতর 
লনকদK ��=P�ইয়� পগ�প�! কত আ�দর ক�র সর নন� 
খ�ইদতদYন, সখ�দ�র সলহত পগ�-8�রC ম�দt গ!�গল! ঢ!�ঢল! 
কলরয়� প�দমর পখ!� পখল!ত�দYন !  আ.�র মধ�র লনকঞক�নন 
বজদগ�প�-ল�গদক !ইয়� পঞরস�তক মধ�রক�Iভ�দ. প�দমর 
প7C� রস রদঙ প7C��নদন ল.দভ�র হইয়� আদYন।

man-B²n
প�দমর পখ!� পঞরস�তক !  ত�হ�দত ��I ��স�ল� 

স. ভ�.ই লনলহত। শধ� একদঘদয় ঘX�ন-ঘX�ন� ল�দত ন7তন 
রদসর উচ�স হয় ন�। আজ শ�ক�ষ ত�ই রসময় প�দমর 
পক�=�! কলর.�র জন আপলন ��স রদসর অলভনয় কলরয়� 
প�মময়�র 8রC ধলরয়� ��দCর অত�¸ স�ধ প7C� কলর.�র জন   
ন7তন পখ!� অ.ত�রC� কলরদ!ন !  আজ 8ন�.!�র কদঞ 
রসরদঙ স�র� লনল� ক�K�ইদ!ন !  ওল�দক শ�র�ধ� সখ�গCসহ 
.�সর স�জ�ইয়� .X�ক! ভ�দ. স�র� লনল� জ�লগয়� ক�K�ইদ!ন! 
ঐ   পতপ�ত �দবও সকদ! শ�ক�দষর প��ব মদন কলরয়� 
""ক�ষ এদ!ন ?''  — .ল!য়� Y�লKয়� লগয়� হত�� ��দC লফলরয়� 
আলসদতদYন ! কসম গদন শ�ক�দষর অঙগন মদন কলরয়� এক 
এক.�র  ক�ষ ক�ষ  .ল!য়� ইতসত� ধ�ল.ত হইয়� হত�� ��দC 
কদঞ লফলরদতদYন !  স�র�লনল� পত� এইভ�দ. ক�লKয়� পগ! ! 
শ�ম8�=� পত� আলস! ন�!!

হ�য় লক হই! !  ��C.লভ পক�থ�য় পগ! !  তদ. লক 
পক�ন অমঙ! ঘলK! ?  ইতX�ল� ন�ন� আ�ঙ� ও উদদগ !ইয়� 
পগ�প�গC .�লjক �`�দনর ন�য় Yট ফট কলরয়� দ�খময় রজন� 
��পন কলরদ!ন !  র�লত প�ষ হই! ;  সখ�গC উন�ল�ন� 
শ�র�ধ�দক আশস কলরয়� .ল!দ!ন,  — ""র�দধ ! আজ পত�ম�দক 
আম�দ�র একলK অনদর�ধ রক� কলরদতই হইদ.। ক�ষ আলসদ! 
আমর� ন� .!� প��XI ত�=হ�র সলহত পক�ন কথ� .ল!দত প�লরদ. 
ন�। পক.! আদধ�.�দন 8�প কলরয়� .লসয়� থ�লকদ. ম�ত। আর 
�� .ল!দত হয়, কলরদত হয় স. আমর� কলর.। আম�দ�র এই 
অনদর�ধ রক� ন� কলরদ! আর ভ�ই আমর� পকহ পত�র ক�দY 
আলস. ন�। আমর�ই পত� পত�দক শ�ম8�=� আলনয়� ল�য়�লY ; 
একK� ল�ন নয় আম�দ�র অনদর�ধK� রক� কর। ''

ওলক ?   — শ�ম আলসদতদY !   — সখ�গC অমলন 
ত�P�ত�লP শ�মত�দক আদধ�.�দন .স�ইয়�,  Y�লKয়� দ�দর লগয়� 
��=P�ইয়� ক�ষদক ন�ন��ক�দর উপহ�স কলরদত !�লগ!! শ�ক�ষ 
অপর�ধ�র মত ল.ন�তভ�দ. উরর ল�দত !�লগদ!ন !  সখ�গC 
.ল!দ!ন, ক�ষ ! আর এখ�দন আলসয়�Y পকন ? শ�র�ধ� �লতজ� 
কলরয়�দY,  — আত পত�ম�র ম�খ প�লখদ. ন�। শ�ক�ষ ত�=হ�র .P 
স�ধ প7C� হই.�র সদ��গ প�লখয়� মদন মদন আনলনত হইয়�ও 
.�লহদর ন�ন� ক�তদর�লক �ক�� কলরদত !�লগদ!ন !  আলম 
এমন লক অপর�ধ কলরয়�লY প� ল.ন� ল.8�দর ল8র লনর��সন!! 
সখ�গC .ল!দ!ন   ক�ষ আর পকন ? এ.�র সলরয়� পP ! প�খ 
ন� আম�দ�র উপর দ�র রক�র ভ�র !  আজ হ পত র�ধ�কদঞ 
পত�ম�র �দ.� লনদষধ !  প�খ�দন রজন� ��পন কলরয়�Y, 
পসইখ�দন 8ল!য়� ��ও !  ""ওলক !  !!�দK লস=নর ল.ন। অধদর 
ক�জ!!!'' লY !  লY !  প� পস�হ�লগন� এমন স�দজ স�জ�ইয়�দY, 
পসইখ�দন ��ও। ক�ষ,  সখ�গCদক .হ অননয় ল.নয় কলরয়� 
পলরদ�দষ দ�র Y�লPয়� ল�.�র জন সকদ!র প�দয় ধলরয়� 
ক�=ল�দত !�লগদ!ন !  আহ� !  এ ক�ন�য় প� কত সখ !  কত 
আনন, কত অ�মX প�দমর উচ�স, প� ক�=দ� পসই জ�দন ! ইহ� 
প�লমক লভন আর পক .�ল[দ. ?

সখ�গC পর�স হইয়� দ�র Y�লPয়� ল�দ!ন !   ��ও 
ক�ষ! আমর� র�ধ�র আদ�� অম�ন কলরয়� দ�র Y�লP!�ম .দK, 
লকন শ�মত� লকY�দতই পত�ম�র ম�খ���ন কলরদ.ন ন�। ক�ষ 
অ�মX প�ম-লপপ�স�য় আক! ��দC কদঞর লভতদর ল.দXৎদ.দগ 
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Y�লKয়� পগদ!ন। ��ইয়� প�দখন,  — শ�মত� অদধ�.�দন .লসয়� 
অল.র! ধ�র�য় অশ.ষ�C কলরদতদYন। ক�ষ আর সহ কলরদত 
প�লরদ!ন ন�, অমলন গ!�শদ!�8দন  শ�মত�র প�তদ! পলতত 
হইয়� অননয় ল.নয় কলরদত !�লগদ!ন। .ল!দ!ন, ��C পX�লর। 
আলম পত�ম� Y�P� পত� জ�লন ন� !  পত�ম�র ক�রদC ��.দK   
�ম�ন�তদK   পগ�-8�রদC   লনকঞ-ক�নদন সর��� র�ধ� র�ধ� 
.ল!য়� ক�=ল�য়� প.P�ই!  সখ�গC এই সকরC ��দশ গল!য়� 
লগয়� এল�দক পগ�পদন লনজ লনজ অশ ম�লYদতদYন,  ওল�দক 
আ.�র গ�গ� কদÂ ক�ষদক রঙরদস .Xঙ কলরদতদYন ! শ�মত� 
ক�=ল�য়� আক! হইয়�দYন, আর সহ কলরদত প�লরদতদYন ন� ; 
�লত ম�হ7দর�ই সখ�গদCর অনমত�র �ত�ক� কলরদতদYন। 
সখ�গC আজ প�ষ�দC .�ক .�=লধয়�দYন। র�ধ�র দ�খ আজ 
ত�হ�র� প�লখয়�ও প�দখন ন�, .�ল[য়�ও .�দ[ন ন�। ক�ষ .হকC 
শ�মত�র প�দয় ধলরয়� ক�=ল�য়� ক�=ল�য়� হত�� ��দC ধ�দর ধ�দর 
কঞ হইদত �স�ন কলরদ!ন। ধ�দর ধ�দর ��ন, আর লফদর লফদর 
8�ন, লক জ�লন প�মময়� �ল� ড�লকয়� প�t�ন !

প�ষ আ��ও ফ�র�ই! !  পকহ আর ক�ষদক পj�ৎ 
হইদত ড�লক! ন�। ল�য়-ল.রহ .Pই দ�সহ, প!দকও ��গ মদন 
হয় !  8�=দ�র লকরদC,  পক�লক!-কজদন,  ম!য়-সম�রদC ল.দষর 
ধ�র� ঢ�ল!য়� প�য়। ��C Yট পট কলরয়� উদt !  প!দক �!য় 
হয়,  অতএ.,  র�ধ�ক�দষর এই গত রজন�র ল.রহলK কত কত 
��গ-��গ�Iর .X�প� মহ��!য় সরপ কষ��য়ক প.�ধ হইদতদY, 
ত�হ� .Xথ�র .Xথ� লভন পক .�ল[দ.?  আহ� !  কসম পক�ম! 
��দC ল.রদহর ��রC .Ô�ঘ�ত আর কত সলহদ. ? ক�ষ 8ল!য়� 
পগ!, শ�মত� ভ7লম-!�লÂত হইয়� আক! ��দC হ�হ�ক�র কলরয়� 
ক�=ল�দত !�লগদ!ন। সখ�গC ত�P�ত�লP �দ.�ধ ল�দত 
.লসদ!ন। সখ� !  ক�=� পকন ?  এখনই পত�ম�র শ�ম8�=�দক 
আলনয়� ল�. ; এই .ল!য়� পক�দ! ত�ল!য়� !ইয়� 8ক� ম�Y�ইদত 
!�লগদ!ন। সকদ!ই র�ধ�র সলহত ক�=ল�দতদYন, আ.�র �দ.�ধ 
ল�য়� 8দকর জ! ম�Y�ইদতদYন !  .�ন� অ�লতভ হইয়� 
ত�P�ত�লP শ�দমর অদÓষদC 8ল!দ!ন ! স�ম�ন রহস এত�7র 
গP�ইদ.,  পকহই মদন কদর ন�ই !  এখন সখ�গC মদন মদন 
.Pই অনত�প কলরদতদYন !  আহ� !  র�ধ�দক .� এত 
ক�=��ই!�ম পকন, আর ক�ষদকই .� এত কষ ল�!�ম পকন ! লY! 
লY ! .Pই অন�য় ক�জ হইয়�দY।

.�ন� ত�P�ত�লP র�ধ�কদণর ত�দর লগয়� প�দখন, — 
শ�ক�ষও শ�মত�র মত ভ7লমদত !�লÂত হইয়� র�দধ র�দধ .ল!য়� 
ক�=ল�দতদYন। .�ন�র আ.�র একK� মন �ক হই!। 
ভ�ল.দ!!ন,  — আদগ কথ� .ল!. ন�। আদগ কথ� .ল!য়� লক 
র�ইর প�ম�লভম�ন নষ কলরয়� ল�.!!

স8ত�র� .�ন� ক�দষর লনকK ল�য়� ঘ�লরয়� লফলরয়� 
প�খ�ইয়� প�খ�ইয়� ফ�! ত�ল!দত !�লগদ!ন। ক�ষ আর থ�লকদত 
প�লরদ!ন ন�। মদন কলরদ!ন,  .�ন� আম�দকই খ�=লজদতদY। 
আদস আদস .�ন�দক ড�লকদ!ন। .�ন� ক�দY আলসয়� .ল!দ!ন   
আর ড�লকদ! লক হইদ. ? র�ধ� আর পত�ম�র ম�খ ���ন কলরদ. 
ন�। আলম ��ই,  আম�র অদনক ক�জ আদY,  স7�� প7জ�র ফ�! 
ত�ল!দগ। ক�ষ এ.�র .�ন�র প�তদ! পলতত হই!। সলখ ! আর 
পকন ? �দথষ হ পয়দY ;  কম� কর। পত�মর�ই পত� র�ধ�ক�দষর 
জ�.ন সম!।

.�ন� একK� আড়-নয়দন 8�লহয়�,  — ত� লক কলর. .!, 
প�মন কম� পতমন ফ!। আম�দ�র প��ষ লক?  — .ল!য়� 8�প 
কলরদ!ন।

ক�ষ কত লক .ল!য়� অননয়-ল.নয় কলরদত 
!�লগদ!ন। .�ন� .ল!দ!ন   ত� শ�মত�র প� লন��রC পC,  পস 
লকY�দতই পত�ম�র ম�খ প�লখদ. ন�। তদ. এক ক�জ কর   এই 
��P� ক�=8!� পলরয়� ল.দ�ল�ন� স�জ প�লখ। এস আলম 
স�জ�ইয়� প�ই। এই .ল!য়� .�ন� লনজ হ�দত ক�ষদক প.� 
কলরয়� অপরপ রমC� স�জ�ইদ!ন। স�জ�ইয়� আô ত�র .�K� 
হ�দত ল�য়� .ল!দ!ন, 8! এই.�র শ�মত�র প�দয় আô ত� পর�র 
�রক�র আদY,  �ল� পত�ম�দক পসই উপ!ক কলরয়� র�ধ�কদঞ 
!ইয়� ��ইদত প�লর। ক�ষ মদন কলরদতদYন, ভ�!ই হ !   আলম 
পত� ঐ 8রC-সদর�দজর মধ7প হইদতই 8�ই। ল.লধ আজ আম�র 
স�ধ প.� কলরয়� প7C� কলরদ!ন। .�ন� আদগ,  — ন.�ন� ন�ল¸ন� 
আô ত�র .�K� হ�দত লপদY লপদY আধ আধ পঘ�মK� ল�য়�, জ! 
ভর� পমদঘ ��লমন� 8মদকর মত অস�K হ�লসদত 8ল!য়�দYন। 
ওম� ! শ�ম প� আজ ন�ল¸ন�!! ধন প�দমর !�!�-ম�ধ�র� ! ধন 
.�ন�র প�দমর 8�ত�র�! .�ন� আদগ আদগ হ�লসদত হ�লসদত কদঞ 
�দ.� কলরদ!ন। লপদY লপদY ন.�ন� লকদ��র� শ�মরদপ ভ�.ন 
আদ!� কলরয়� ��ইদতদYন। ওম� !  ও পক ?  এ প� ল8লন ল8লন 
অথ8 ল8লন ন�। বজমণদ! পত� ইহ�দক কখনও প�লখ ন�ই। 
অথ8 প�ন কত প�লখয়�লY। সখ�গC পরসর 8�ওয়�-8�ওলয় 
কলরদত !�লগদ!ন। শমত� এখনও ল.ষন .�দন অশলসক 
নয়দন .লসয়� আদYন।

.�ন� ��ইয়�ই সহ�দস .ল!দ!ন   এদস� পগ� ন�ল¸ন� ! 
 — আম�দ�র র�ইদয়র প�দয় আ!ত�K� পর�ইয়� ��ও প�লখ। 

.�ন�দক প�লখয়� র�ধ� অস�Kসদর লক .ল!দত ��ইয়� 8�প কলরয়� 
রলহদ!ন। পক�ন .�কXস�লর� হই! ন�। শ�র�ধ� আনমদন .লসয়� 
আদYন, ন�ল¸ন� প�দয় আ!ত� পর�ইদত আরম কলর!। আহ� ! 
এ প� ক�দষর গ�দয়র গন। এই .ল!য়� ইতসত� 8�লহয়� শ�মত�, 
ন�ল¸ন�র ম�দখর ল�দক ��ষপ�ত কলরদ!ন। আর ল8লনদত .�লক 
রলহ! ন�। .�ন�র অপ7র� 8�ত�র� .�ল[দত প�লরদ!ন। অমলন হ� 
ন�থ .ল!য়� .�হ �স�লরত কলরয়� ক�দষর অদঙ ঢল!.� 
পলPদ!ন। শ�ক�ষ অমলন .�হ �স�লরত কলরয়� হ�দয়র ধন 
হ�দয় ত�ল!য়� !ইদ!ন। সখ�গC অশ Y!Y! 8দক আনদন 
হ!�হল! কলরয়� জয়গ�ন কলরদত !�লগদ!ন। আজ র�ধ�শ�দমর 
অপ7র� ��গ! লম!ন হই!। ল.রদহর পর লম!ন লক মধ�র ! 
ক�ন�র পর হ�লস লক মধ�দর মধ�র। ম�দনর পর পস�হ�গলK  আরও 
মধ�র।

প�দমর পক�=�! থ�লম!,  ম�ন ভ�লঙ!। প�দমর 
পক�=�দ!,  প�র�তন ভ�.,  র�গ,  রস,  প�ম ন7তন কলরয়� গP�দন� 
হয়। আজ র�ধ�ক�দষর ��গ! লম!দন প�র�তদনর লভতর ন7তন 
Yল. আ=লকয়� ল�য়�দY। এ ন7তন´ পক প�লখদ., পক .�ল[দ. ? — 
��হ�দ�র ভ�. ত�হ�দ�রও .�ল[.�র অ.সর .� ল.8�র .�লদ ন�ই। 
সখ�গC 8�লর প�দশ� লঘলরয়� পসই ন7তন ভ�. ম�ধ�দ��X ম�গ 
হইদতদYন। আপন�দ�র ক�লরগলরর .�হ�দর� প�লখয়� ম�8লক 
ম�8লক হ�লসদতদYন। আ.�র প�দমর ন7তন পখ!� 8ল!!।

র�ধ�ক�দষর প�ম!�!� অনI অ.Xক লনতX। এ 
পখ!�র ল.র�ম ন�ই,  কখনও কসম আসদন র�ধ�শ�মদক 
.স�ইয়� পগ�প�ল�দগর প��!-পখ!�,  কখনও পনrক� ল.হ�র, 
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কখনও জ!-পকল!!! সখ�দ�র নত�দন, গ�য়দন, ভমদরর গঞদন, 
পক�লকদ!র কজদন,  ম!য় লহদন�!দন,  প�মলনকঞ আনন 
উচ�দস ভরপ�র। মলর মলর !  ল.রদহ পর লম!ন লক অপ7র� 
মধ�র!!

এই পত� প�দমর পখ!�। কখনও ক�=দধ কর�, কখনও 
ক�=দধ 8P�। কখনও .�দক কর�,  কখনও প�দয় ধর�। কখনও 
লম!দনর রসরদঙ প�মতরদঙ হ�.�ড�.� খ�ওয়�,  কখনও ল.রদহর 
��.�লÄ�হদন জল!য়� প�লPয়� ক�ল! হইয়� ��ওয়�,  কখনও 
পস�হ�দগর তর! অম�দত গল!য়� সহ® 8�মন,  — কখনও ম�দনর 
গরদ. গর গর, ঢর ঢর ল.ষন .�ন। আ.�র ন.�নর�দগ প�দমর 
লম!ন, ��দCর তপ�C। প�ম�নদন সদখর স�গদর সIরC।

প� ক�ইদত জ�দন,  পস দধদক ন�ন� রদস খ�য়। 
কখনও দধ,  কখনও �লধ,  কখনও ক�র,  কখনও দধ K�লনয়� 
ম�খন,  আ.�র ম�খন জ�ল!য়� লঘ। কখনও দদধ অমরস ল�য়� 
Y�ন�,  আ.�র Y�ন�দত ল8লন লম��ইয়� সদন� রসদগ�ল�!! 
কখনও দদধ তণ�! ও �ক�র� �ভ�লত প��গ কলরয়� ন�ন��ক�র 
লমষ�ন!! তদ. দধদক Y�ন� কলরদত .� দধ হইদত ম�খন ত�ল!দত 
স�মলয়ক একK� কষ। ত� এতK�ক ন� সলহদ! অতK� রস লমল!দ. 
পকন ? ত�ই সময় সময় দধ মনন কলরয়� ম�খন ত�ল!দত হয়, 
ম�খন জ�! ল�য়� লঘ কলরদত হয়, নত�.� লঘ, ম�খন খ�ওয়� ঘদK 
ন�। আর প� ক�ইদত জ�দন ন�,  পস লনতX লনতX দধ খ�ইদত 
খ�ইদত অরল8 ও পপদKর অসখ জন�ইয়� .দস।

প� প�ম জ�দন,  পস মধ�র ভ�দ.র ��I,  ��স,  সখX, 
.�ৎস!X �ভ�লত পঞরদসর ওতদ��তভ�দ. লম!দন,  ন�ন� রদস 
ন�ন�ভ�দ. প�ম�নদন ল.দভ�র হইয়� থ�দক। আর প� প�দমর 
.X.হ�র জ�দন ন�,   — পস !গP হ�দত সর��� পত�র লনকK 
হইদত পলতভলক আ��য় কলরদত প8ষ� কদর। পল.ত ��মতX 
সখময় মধ�র .X.হ�র ত�হ�র ভ�দগX কখনও ঘদK ন�।

র�ধ�ক�ষ প�ম!�!� অনI অ.Xক   লনতX !  লনতX 
অনI পখ!�র অনI প�দমর ম�ধ���X লনতX ন7তন ভ�দ. উথল!য়� 
উদt। ত�ই কখনও ম�ন,  কখনও ল.রহ,  কখনও লম!ন। 
কখনও ল.রদহর ক�ন�,  কখনও লম!দনর প�ম�নদন র�স!�!�, 
প��!দখ!�,  পনrক�ল.!�স,  জ!দকল! ইতX�ল� ন�ন�রপ 
প�ম�লভনদয় পগ�প�ক�ষ প�দমর অ��ক�ত আ��� জগৎ.�স�দক 
প�খ�ইদ!ন।

ভ�ই !  আমর� �ল� ��C.লভ ��Cক�ষদক 8�ই,  �ল� 
ত�=হ�র 8রদC আপন�র প�হ-মন-��C স.�স ঢ�ল!য়� ল�য়� সম7C� 
ত�=র আপন�র হইয়� ��ই, তদ. পগ�প�ভ�দ. ন�ন� প�দমর পখ!� 
পখল!য়� পঞরদসর প7C�দ�ম�নদন ত�=হ�র পলরত�ল¸ জ�.দনর 
8রম !কX কলরদত হইদ.। নত�.� শধ� ��স,  .�ৎস!X .� শধ� 
সখX .X.হ�দর প�মমদয়র প7C��নন কখনও ঘদK ন� ;  এ.` 
ত�হ�র সলহত ��দCর পষ�! আন� .X.হ�রও হয় ন�। ত�ই 
.ল!দতলY,  শ�ক�ষ �খন আম�ল�গদক আপন�র কলরয়� প�দমর 
.�দক ত�ল!য়� !ই.�র জনই এই পগ�প�দ�দমর আ��� 
বজ!�!�য় প�খ�ইদ!ন,  তখন আমর� এ সদ��গ তX�গ কলরয়� 
লমY�লমলY �7দর সলরয়� থ�লক. পকন ?  আপন�র জদনর সলহত 
অল.8�দর ��দCর স. .X.হ�রই 8দ!,  পসখ�দন প� !জ�,  ভয়, 
ম�ন, সদঙ�8 লকY�ই থ�দক ন�, আপলনই আ8রC কলরয়�,  পসই 
প�দয় ধর� হইদত .�দক কর� প��XI স.ই �খন পগ�প�দ�র 
আ�দ�� প�খ�ইদ!ন, তখন আর ভয় লক ? ল8I� লক ?

প�মময় ��Cক�দষ  আপন�র  ভ�. স�লপত হইদ!ই, — 
লতলন আম�র ��C.লভ,  আলম ত�=র ��স� ;  এই ভ�. ঘলKদ!ই 
স. লমলKয়� পগ!,  — লতলন আম�র,  আলম ত�=র,  এখ�দন আর 
পY�K .P ন�ই,  !জ� ভয় ন�ই,  পভ��দভ� ন�ই। এস ভ�ই ! 
আমর� পম�হময় প�লথ�. দল�দনর লমথX� সমন ভ�ল!য়� পসই লনতX 
��C�র�ম ��C.লভ ��Cক�দষর 8রদC ঐ পগ�প�ভ�. আ��� 
কলরয়� প�হ-মন-��C ঢ�ল!য়� ল�য়�,  ল8র ত�=হ�র হইয়� ��ই। 
এস। পসই ��C.লদভর ��স� হইয়� লনতX পগ�দ!�দক অনIক�! 
8রC পস.�য় লনতX�নন উপদভ�গ কলর।

ল�য়তমদক আ�র কলরয়� র�লখ.�র পস�হ�দগর .�ক 
লভন আর স�ন পক�থ�য় ? আ�দরর ধনদক আ�র কলরয়� .�দক 
ন� কর� প��XI ত�ল¸ বক ?  প�ম�ষ�দক পস�হ�গ ভদর .�দক 
কলরদত ন� প�লরদ! স�ধ লমদK বক ?  .�ক লভন পত�ম�র এমন 
পক�ন স�ন আদY,  প�খ�দন প�দমর প�ত�!দক র�লখয়� ��লI!�ভ 
ঘদK ?  ত�ই প�মময়� পগ�প�গC প�দমর শ�ক�ষদক পস�হ�দগর 
.�দক র�লখয়� কত আ�র   কত �তন   কত পস�হ�গ ও কত 8�মন 
কলরদতন। প�tক !  ত�লম �ল� ভ�গXকদম পসই হ�য়-লনলধদক 
��¸ হও, তদ. পস�হ�দগর .�ক লভন আর পক�থ�য় র�লখয়� ��লI 
প�ইদ. .! প�লখ ?  পসই হ�য়-লনলধদক হ�য় লভন আর 
পক�থ�য় স�ন ল�দ. .! প�লখ ?  আর লতলন পত� শধ� পত�ম�র 
হ�য়.লভ নন,  — পত�ম�র স�,  প�ত,  লপত�,  ম�ত�,  ভ�ত�,  ভÄ� 
সকদ!রই প� হ�য়.লভ ! সকদ!রই প� হ�দয়শর ! সকদ!রই 
প� ��Cন�থ !  লতলনই প� একম�ত জগৎপলত জগন�থ ;  এক 
ক�ষ জগৎপলত, আর স.ই প� ত�=হ�র �ক�লত, স.ই প� ত�=হ�র 
��স�।

“জ�. লনতX ক�ষ-��স� ইহ� ভ�ল! পগ!।
ম�য়� লপ��8� ত�র গ!�য় .�লন!॥ 

জ�. ��C.লভ শ�ক�ষদক ও লনদজদক ভ�ল!য়� ম�য়�র 
ফ�=দ� পলPয়� হ�হ�ক�র কলরদতদY। আ.�র প� ল�ন ত�হ�র� 
পগ�প�-অনগত হইয়� ��C.লদভর প�দমর লনকদঞ উধ�ও হইয়� 
Y�লKদ., পসই ল�ন পগ�প�.লভ অনIদক�লK পগ�প�পলর.�ত হইয়� 
মধ�র প�দমর প7C� উ���পন কলরদ.ন ; ভ7দ!�ক পগ�দ!�ক হইদ. 
মহ�-উদ�রC !�!� সমন হইদ.। জ�.দক আপন কর�.X 
.�[�ই.�র জন,  আপন�র সস�দন .� সরদপ প�নর�য় 
পপr=Y�ই.�র জন,  জ�.দক আ.�র ক�ষ��স� কলরয়� লনতX-
প�ম!�!�র অলধক�র� কলর.�র জন এই বজ!�!�;  এই 
পগ�প�দ�দমর অদহত�ক আ���। আহ� !  প�মময় শ�ক�ষ 
আম�ল�গদক কত ভ�!.�দসন,  লতলন আম�ল�গদক ধর� ল�.�র 
জন এই অদহত�ক লনষ�ম প�দমর বজ!�!� �কK কলরদ!ন। 
লকরদপ ম�লয়ক জগৎ হইদত Y�লKয়� লগয়� ক�ষপলত !�ভ 
কলরদত হয়,  ত�হ� পগ�প�ল�দগর আ�দ�� জগৎদক 8দক আঙ�! 
ল�য়� প�খ�ইদ!ন। ঐ প�খ আজ অকস�ৎ .`��সর Î

""ক�দCর লভতর লদয়� মরদম পল�! পগ�,  আক! 
কলরদয় ল�! ��C'',  —

প�ম প�গল!ন� আর লসর থ�লকদত প�লর! ন� Î

পমrদন আলY! পX�র� সখ�গC সদন,
অমলন  প.C�র  র.  পল�!  শ.দC।

কC�   পভল�য়�   র.   মরদম  !�লগ!,
বধরজ ধলরদত ন�দর উ পt ��=P�ই!।
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কভ� উদt কভ� .দস শ�ম পস�হ�লগন�,
লকর�ত  ত�লPত� প�ন .দনর  হলরC�।

আপন� প��দর র�ধ�, ন� ম�লনদY ক�র .�ধ�,
অন মদন স�দজ স�মলIন�।

8রদC সদC�র .�!�, কলKদত ম�কত� ম�!�,
গদ! র�ই .�=লধ! লকলঙন� ॥

ন7প�র পলর! হ�দত, কঙম! ল�! ত�দত
ল�দর�পদর মকর কণ!।

শ.দC প.�র  পদর কজ! 8�র অধদর,
8দক .দহ ভ�. অশ জ! ॥

ধ�য় কমল!ন�,       প�ন প�লগল!ন�
হ�দত .নফ�! ম�!� ;

ভরম সরম,     ধরম করম,
প��দর র�জ�র .�!� ॥

 .ল!দY !ল!ত�, হ'পয় .X�কল!ত�
.�হর .�হর পX�র� ;

�ল� পহন স�দজ, পভK নKর�দজ,
হ�লসদ. .রজ ন�র� ॥

.�র� আ.লরদয় রয় কমল!ন� কর,
!ল!ত� র8দয় প.� মলর মদন�হর ॥
আদ.দ� অ.� অঙ Kদ! লনরIর,
কন-ক�=দধ .প�ভ�র গমন মনর।
শ�ম অলভস�দর ধ�দর ��য় .�ন�.দন,
ম�ধ.� !ত�র আদP পহলরদY পম�হদন।
��=P�! ল.দন�� .�দম র�ই রস.ত�,
ল.দম�লহত .ন� পহলর ��গ! ম�রলত।

(হলরকথ�)

     এস ভ�ই ! আমর� সকদ! পগ�প�গলত হইয়� ঐ প�ম-ল.হ!� 
পগ�প�দ�র আ��� !ইয়� ক�ষপলত !�ভ কলর। দ�দখর প�থ�র 
হইদত উলtয়�,  ল8র��লIময় পগ�দ!�কধ�দম ক�ষ পস.�য় প�হ-
মন-��C ধন কলর।

mTura lIla
বজধ�ম   পগ�দ!�কধ�দমর অল.ক! �লতরপ। এখ�দন 

পসই লনতXধ�দমর মধ�ররদস ম�দত�য়�র� পগ�প-পগ�প�ল�গদক 
!ইয়� শ�ক�ষ জগৎদক প�ম!�!�র আ��� প�খ�ইদ!ন । এখন 
মথ�র� ও দ�রক�দত সক�ম-ভক .� ব.কদÂর পলরকর !ইয়� 
দদষর �মন,  ল�দষর প�!ন ও ধম�র�জX স`স�পন ম�নদস 
ল.ষ��লক দ�র� ঐশদ��Xর !�!� পখ!� কলরদ.ন। এ.�র শ�ক�ষ 
সক�ম ভকল�দগর ক�মন� প�রদCর সদঙ সদঙ Î
      পলরত�C�য় স�ধ7ন�` ল.ন���য় 8 দষ�ত�`।
      ধম�স`স�পন�থ��য় সম.�লম ��দগ ��দগ॥  (গ�ত� ৪/৮ পº�ক)

লকরপ অলভনয় কলরয়�লYদ!ন,  ত�হ�ই জগৎদক 
প�খ�ইদ.ন। বদজর শ�ক�ষ মধ�ররদস ভর�,  মধ�র প�দম গP�, 
শ�মনK.র ননস7ত। বদজ পগ�পননন �দ���� জ�.ন 
শ�র�ধ�রমC পগ�পদগ�প� !ইয়� প�দমর .ন�য় ল.শপ�ল.ত 
কলরয়�দYন। এ.�র মথ�র�দত প�.ক�ননন,  ক`সলনস7�ন 
.�সদ�.,  কতধম� !ইয়� ঈশরভ�দ. আপন�র ঐশদ��Xর 
!�!�দখ!�দত ��গ�.ত�র ক��� আরম কলরদ.ন।

ওল�দক বজ!�!�য় প�দমর পখ!�য় প�লথ.� ও 
পগ�দ!�কধ�ম এক�ক�র কলরয়� ত�ল!য়�দYন,  প�দমর .ন�য় 
জগৎ ম�দত�য়�র� হইয়�দY। এল�দক আ.�র ন�র�দক মথ�র�য় 
ক`দসর লনকK প�t�ইয়� এতল�দনর গহ আ.রC ˆÆmu¹¡ কলরয়� 
লদত�য় অদঙর অলভনদয়র স7তপ�ত কলরয়� !ইদ!ন। ন�র� 
��ইয়� ক`সদক .ল!দ!ন    মহ�র�জ ক`স। ত�লম এখনও লনলjI 
হ পয় রদয়Y ?  পত�ম�র জ�.নহI� �ত এতল�দনও লনল.�.�দ� 
জ�ল.ত রলহ.�দY ? sÚmueK প� পত�ম�র ভ�ষC অমঙদ!র ল�ন 
আলসদতদY। লক সর�ন�� !  ননসত .ল!য়� পলরল8ত শ�ক�ষই 
প� প�.ক�র অষম-গদভ�র সI�ন!!  প�.ক�র লনকK প� কন� 
প�লখয়�লYদ! উহ� প�.ক�র নদহ,  �দ����র !  শ�ক�ষ প�.ক�র 
প�ত,  .!র�ম পর�লহC�র প�ত। লনjয় জ�লনও এই র�ম ক�ষই 
পত�ম�র জ�.নহI�। স�.ধ�ন হও, ��ঘ আতরক�য় .দপলরকর 
হও।  শলন.�ম�ত ক`স আতদঙ ল�হলরয়� উলtদ!ন। এত 
স�.ধ�নত�র মদধXও প�.ক� আম�র �ত �স. কলরয়� লনল.�দঘ 
জ�ল.ত রলখয়�দY। অল.!দম ক`স,  ধ`দসর উপ�য় কলরদত 
�.�র হইদ!ন। .সদ�. ও প�.ক�দক ক�র�গ�দর ��ঙ!�.দ 
কলরয়� .�দক প�ষ�C 8�লপয়� র�লখয়� ল�দ!ন।

       এল�দক ধন��দজর আদয়�জন কলরয়� লনমনCচদ!  র�ম 
ক�ষদক আলন.�র জন অক�রদক বদজ প�t�ইদ!ন। অক�র 
নন�!দয় উপলসত হইয়� লনমনC জ�পন কলরদ!ন। র�ম ক�দষর 
মথ�র���ত� স.�ত �8�লরত হই!। পগ�প,  পগ�প�,  সখ�,  সখ�গC 
শলন.�ম�ত .Ô�হদতর ন�য় সলমত হইদ!ন। প� ক�ষ-ল.হদন 
বজ.�স� ম�হ7দর� স`স�র অনক�র প�দখন,  পসই ক�ষ8ন আজ 
মথ�র� ��ত� কলরদ.ন। বজ.�স�র ��C,   — ��Cক�ষ 8ল!য়� 
পগদ! বজ.�স� লকরদপ জ�ল.ত থ�লকদ.!! ক�ষ Y�লPয়� ��ইদ.ন 
Î  বজ.�!�র পক�ম! ��C,  এ ��রC আঘ�দত এদক.�দর 
ভ�লঙয়� পলP!। ত�হ�র� আর লসর থ�লকদত প�লর! ন�। হ� ক�ষ 
.ল!য়� ম7লচ�ত হইয়� ভ7তদ! পলতত হই!। ��C 8ল!য়� পগদ! 
প�দহর এইরপ অ.স�ই হয় .দK!!  ত�ই ��Cক�ষ Y�লPয়� 
��ওয়�র স7তপ�দতই পগ�প�গদCর এইরপ �.�ক�র অ.স�।

mTura Zaºa
র�ম ক�দষর মথ�র���ত�র ল�ন উপলসত হই!। 

সকদ!র সলহত স�ক�ৎ কলরয়� ল.��য় গহC প7র�ক উভদয় রদথ 
আদর�হC কলরদ!ন। অক�র রথ 8�!�ইদত আরম কলরদ!ন। 
বজ.�!�গC উন�ল�ন�র মত Y�লKয়� লগয়�, অশরথসহ শ�ক�ষদক 
লঘলরয়� ধলরদ!ন। অশজদ! .ক প�ল.ত কলরয়�, পকহ অশরজ� 
ধলরয়�,  পকহ রথ ধলরয়�,  পকহ রথ8ক ধলরয়�,  পকহ পকহ 
প�তদ! পলPয়�,  পকহ অদশর গলতদর�ধ কলরয়� ভ7তদ! !�লÂত 
হইয়�,  হ� ক�ষ!  হ� ক�ষ!   রদ. ল�গI �লতধলনত কলরয়� 
ত�ল!দ!ন। শ�র�ধ� মলথত �ল!ত সC�কমদ!র মত ম7লচ�ত ধ7ল!-
ধ7সলরত অদঙ �.�ক�দর পলতত। অক�র অশপ�দষ ��ঢ় কষ�ঘ�ত 
কলরদত কলরদত অলত কদষ রথ 8�!�ইদত প8ষ� কলরদতদYন, 
লকন ক�তক��� হইদত প�লরদতদYন ন�। পগ�প�গC অশরথ 
আগল!য়� উন�ল�ন�র মত ঢল!য়� ঢল!য়�,  গল!য়� গল!য়� 
!�t�!�লt কলরদতদYন। কতজদন রদথর sÚmueK জP.ৎ অস�P 
হইয়� পলPয়�দYন। অক�র আ.�র অলত কদষ রথ 8�!�ইদত 
প8ষ� কলরদতদYন। রথ কখনও একK� অগসর হইদতদY, 
কখনও একK� লপY�ইদতদY,  কখনও .হ প8ষ�দতও অগসর 
হইদত প�লরদতদY ন�। এইরদপ ধ�দর ধ�দর র�জপথ অলতকম 
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কলরয়� রথ 8ল!য়�দY, পগ�প�গC ম7লচ�ত হইয়� ভ7লমদত গP�গলP 
��ইদতদYন।

র�মক�ষ অ8! অK! ভ�দ. রদথ .লসয়� আদYন। হ� 
ক�ষ ! পত�ম�র এ পকমন !�!�,  — পকমন পখ!� ? পসই শ�র�ধ�, 
পসই সখ�.�ন   ��হ�দ�র প�দম ত�লম আতহ�র�,  ��হ�ল�গদক 
ম�হ7দর� ন� প�লখদ! জগৎ অনক�র প�খ,  আর আজ লকন� 
পসল�দক এক.�রও লফলরয়� 8�লহদ! ন�। পক.! এক.�র .ল!দ! 
আ.�র আলস.। হ� লনম�ম ! এই লক পত�ম�র প�দমর পখ!�!! এই 
লক পত�ম�র ভ�!.�স�র !�!� ?  এমলন কলরয়�ও লক এমন 
পস�ন�র কমদ! প�!�ঘ�ত কলরদত হয়।

প�tক মহ��য় এক.�র ভ�! কলরয়� প�খ�ন প�লখ   
পগ�প�ক�দষর প�দম,  ক�ম-জগদতর সক�ম স�থ� ল.নল.সগ�ও 
প�লখদত প�ন লকন� ? প7দর� পত� প�লখয়�দYন, শ�ক�ষ র�সরদস 
ভঙ ল�য়� পকমন লনষ�ম তX�দগ জগৎ পম�লহত কলরয়�লYদ!ন, 
এ.�র আ.�র প�খ�ন কম�র�ল�দগর এমন প�ম�নর�গ লYন 
কলরয়� এমন পস�হ�দগর পস�ন�র কম!গল! অন�য়�দস �ল!ত 
মলথত কলরয়�,  এমন হ�য়-ল.��রক করC�র Yল.গল! 
অন�য়�দস প��ল!ত কলরয়� পগদ!ন,  এক.�র লফলরয়�ও 
8�লহদ!ন ন�। পকমন অ8! অK! ও লনল!�¸ভ�দ. মথ�র���ত� 
কলরদ!ন, ল.নম�তও প�ন হ�য় দ.�ভ7ত হই! ন�।

প�tক মহ��য় !  ক�ম-জগদত স�থ�পর ক�ম�দকর 
��দC এমন লনল!�¸ ভ�., এমন অন�সক অ.স�,  পকহ কখনও 
কলন�ও কলরদত প�দরন লক ? ক�ম�ক জ�দ.র দর�! হ�য় লক 
লনষ�ম প�দমর লনল!�¸ত� অনভ. কলরদত প�দর ? এরপ তX�গ 
শ�ক�দষ আদY। এরপ অপ�লথ�. লম!ন ও ল.রহ অ��ক�ত 
পগ�প�ক�দষই সমদ.। জ�.-জগৎ সদপও লক ইহ�র কলন� 
কলরদত প�দর ?  ক�ম জগদত উপপত�,  এরপভ�দ. ল�দনর 
প.!�য় ��ক�শ র�জপদথ গ�হ-পলরজন ও !জ�ভয় তX�গ 
কলরয়�,  উপপলতর জন এমন কলরয়� রথ 8দক ও অশ-
প�তদ! লনলষষ ও মলথত হইদত প�দর লক ?  উপপত� �7দর 
থ�কক ��C�লধক� ল..�লহত� পত�ও এমন .X�ক!ভ�দ. লYনম7! 
প��দপর মত �ক�শ র�জপদথ ��ইয়� অশপ�তদ! ও রথ8দক 
ল.�ল!ত হইদত প�দর লক ?  এমন .�দকর প�=K�   এমন প�ম-
স�গদরর একK�ন� ভ�=K�,  প�লথ�. .X.হ�দর পকহ কখনও 
প�লখয়�দYন লক ? ক�দমর জগদত লনষ�ম প�দমর ম�ধ���X পক�থ� 
হইদত আলসদ. ?  ক�দমর প�দ� স�দথ�র লন��ন উড�য়ম�ন। 
এই অদজয় পত�ক�র ন�দ8 .দ জ�. প.দ�র ল.লধ-লনদষধ 
ল�দর�ধ��� কলরয়� অলত সIপ�দC প�� লনদকপ কদর। ত�হ�দ�র 
লনতX-বনলমলরক গ�হ-ক���,  ধম�ক���X এমন লক প¨হ মমত� 
ভ�!.�স� প��XIও প.দ�র ল.লধলনদষদধর স`স�র !ইয়� গলtত।

.দ জ�. এ স`স�দর ��C�দIও তX�গ কলরদত প�দর 
ন�। আর অ��ক�ত প�মর�জX, Î প.দ�র ল.লধ-লনদষদধর স�ম�র 
মদধX নয়। এখ�দন প!�দক লক .ল!দ., সম�দজ লক .ল!দ., প.� 
লক ��সন .X.স� কলরদ. এ ভয় আলসয়� কখনও ল.ভ�লষক� 
প�খ�ইদত প�দর ন�।

পগ�প�গদCর এই লনষ�ম প�দমর আতল.সজ�ন ও 
.দ-জ�দ.র সক�ম �Cয় ত�!ন� কলরয়� প�লখদ!ই,  সহদজ এ 
দলK অ.স� .�ল[দত প�র� ��য়। তখন সষ প�লখদত প�ওয়� 
��য়,   — পগ�প�ক�দষর অ��ক�ত প�দমর .X.হ�দর পক�থ�ও 
প�লথ�. স�কম স�থ� ল.নল.সগ�ও কলন� কলরদত প�র� ��য় ন�। 

কদম�র অনদর�দধ বজ.�স�ল�গদক ল.রদহর অক! প�থ�দর 
ভ�স�ইয়�, শ�ক�ষ মথ�র� ��ত� কলরদ!ন। স�ধ�রC ��লষদত ক�ষ 
মথ�র� ��ত� কলরদ!ন .দK,  লকন মধ�র পম�হন-ম�র!�ধ�র� 
শ�মনK.র ননননন ম�ন পম�হন শ�র�ধ�.লভ বদজর .�লহদর 
প��প�C কলরদ!ন ন�।  .�ন�.ন` পলরতXজX প��দমক` ন� 
গচ�লম।  লtক কথ�। আজ �ক�তপদক ব.কÂ�লধপলত ভগ.�ন 
ন�র�য়C অক�দরর রদথ উলtয়�,  মথ�র�দত গমন কলরদ!ন। 
শ�ক�ষ ল.ষ��লকর আ.রদC এখন ঈশর,  লতলন ল.দশর স�লষ-
লসলত-!দয়র ��সন �ণ হ�দত !ইয়� �ণ�য়ম�ন। ধP�87P�, 
পম�হন.�=�� ও লতভলঙমt�ম নK.রশ�ম,  প�দমর .�ন�.দনই 
প��ভ� প�য় ;  এস. .�ন�.দনই রলহ!। পগ�দ!�দকর প�ম!�!� 
প�ষ হইয়�দY, এই.�র ব.কদÂর ঐশদ��Xর পখ!� আরম হই!।

ADeàmr dln w DàmrajY s„óùapn
মধ�র প�মময় শ�ক�ষ, .�ন�.দনর .�লহদর এক প�-ও 

��ন ন�ই। মথ�র� ও দ�রক�দত .�সদ�. শ�ক�ষ ভগ.�দনর 
আসদন .লসয়� ল.ষ��লকদত দদষর �মন ও ল�দষর প�!ন ও 
ধম�র�জX স`স�পন কলরয়�দYন। শ�ক�ষ মথ�র�দত ��ইয়�,  — ""প� 
�থ� ম�`  �প�XদI ত�` সহথ. ভজ�মXহ`''  — .�কX স�থ�ক 
কলরদত !�লগদ!ন। এখ�দন ঈশর ঐশদ��Xর পখ!�দত জগৎ 
8মলকত কলরদ!ন। ক�হ�রও ম�ত প�ত .�=8�ইয়� ল�দ!ন, 
ক�হ�রও দ�খ-��লরদX পম�8ন কলরদ!ন। অ.স� ও 
��থ�ন�নস�দর ক�হ�দক ধম�,  ক�হ�দক ক�ম,  ক�হ�দকও পম�ক 
��ন কলরদ!ন। লত.ক� (কব�)  ন�মক ক`দসর একলK ��স�দক 
পর�গ ম�ক কলরয়� ল�দ!ন। কব� স�ভ�ল.ক রমC� অঙক�লI 
!�ভ কলরয়� শ�ক�ষদক পলতভ�দ. ভজন� কলরদত ��থ�ন� 
জ�ন�ইদ!ন। পত�ম�র .�সন� সমদয় প7C� হ প. .ল!য়� শ�ক�ষ 
�স�ন কলরদ!ন।

অত�পর �জসদ! উপলসত হইয়�,  ধনভ�ঙ কলরয়� 
বসন স�মIগC সহ ক`সদক ধ`স কলরদ!ন। ক`স.দধর পর 
প�.ক� ও .�সদ�.দক ক�র�ম�ক কলরয়� ক`স কত��ক ল.ত�লPত 
�দ.`��য়ল�গদক আ.�র সর�দজX স�ন ��ন কলরদ!ন,  এ.` 
ম�ত�মহ উগদসনদক র�জপদ� অলভদষক কলরয়� মথ�র�য় ��লI 
স`স�পন কলরদ!ন। দদষর �মন ও ল�দষর প�!দনর .X.স� 
কলরয়�,  মথ�র�য় ধম�র�জX স�পন প7র�ক ঐ অ.সদর কব�র 
��থ�ন� প7C� কর�র ম�নদস উদ.দক সদঙ !ইয়� অল.!দম ত�হ�র 
গ�দহ প��প�C কলরদ!ন। ক��ক�র লত.ক� কব�,  — এখন আর 
লতলন .�=ক� ন�ই,  — এই.�র সর!� হইয়�দY।

k™Öar pãit kápa
শ�ক�ষ কব�র আ.�দস প��প�C কর� ম�তই এ.�র 

ত�হ�র ভ�.�Iর ঘলK!। শ�ক�দষর ���ন ও ভ.-ভয়হ�র� 8রC-
পরC� সদ�� ত�হ�র ল�.X জ�ন !�ভ হই!। আর ত�হ�র সক�ম 
ভ�. রলহ! ন�। এ.�র ��C.লভদক ��¸ হইয়� তনয় ভ�দ. 
ত�=হ�র 8রC পস.�য় জ�.ন ধন কলরয়� !ই!। জগদত অদনক 
সদ! ক�8 হইদত ক�ঞন,  শক� হইদত ম�ক� !�ভ হয়,  কব�র 
ক�ম হইদত প�ম !�ভ হই!। সক�ম ভ�. হইদত ভগ.�ন !�ভ 
হই!। প�tক মহ��য় ! প� ক�ষ ন�দম অষপ�� ম�ক হইয়� জ�. 
পগ�দ!�কধ�ম ��¸ হয়,  পসই শ�ক�দষর ���দন ও স��দন 
কব�র সক�ম ভ�. লতদর�লহত হইদ., ত�হ�দত আর আj�� লক? 
ধন কব� !  সক�ম উপ�সন� হইদতও প� কদম লনষ�মত�য় 
পপr=লYয়� ক�ষ-পলত !�ভ হইদত প�দর,  ত�লম জগৎদক ত�হ�ই 
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প�খ�ইদ!।

প�tক মহ��য় !  শ�ক�ষ এলক কলরদ!ন ?  মথ�র�দত 
!ক !ক উর.`��য় পরম রমC�য়� রপ.ত� রমC� ল.�Xম�ন 
থ�লকদতও ক`দসর একK� ক��ক�র ��স�র �লত এরপ ক�প� 
কলরদ!ন পকন ? পকন কলরদ!ন? একK� ল8I� কলরয়� প�লখ.�র 
ল.ষয় নয় লক ?  �থমত� শ�ক�ষ ভগ.�ন। ভগ.�দনর লনকK 
ল.দশর প�.ত� ��ন. ক�লমক�K স.ই সম�ন। ল.শবহ�ণ স.ই, 
ত�=হ�র একই ��লIর পক�দP !�ল!ত প�ল!ত। ম�য়�ময় কহকময় 
পভদ�র জগদত,  পY�K .P উরম অধম ল.8�র। অজ�নত�র 
পম�হদঘ�দর আচন হইয়� আমর� ক�হ�দকও প7জX,  ক�হ�দকও 
.ধX মদন কলরয়� থ�লক। শ�ক�ষ ভগ.�ন, লতলন একলK ক��ক�র 
��স�দক ক�প� কলরয়�,  আপন�র ভগ.র�রই পলর8য় ল�দ!ন। 
লতলন ক�ম ভ�দ. পক�ন ক��� কলরদত পগদ!,  প.�ধ হয় আমর� 
কব�র �লত এ ক�প�লK প�লখদত প�ইত�ম ন�। পকন ন� শ�ক�ষ 
ক`স.ধ ও ন�ন� ঐশদ��Xর !�!� ল.ক�� কলরয়� এখন মথ�র�র 
সদ.�স.�� হইয়�দYন,   — এখন লতলন মথ�র�.�স�র হ�দয় 
ভগ.�দনর আসদন সম�স�ন। লতলন ইচ� কলরদ! লক পক�ন 
উর.`��য়� সরপ� রমC�র প�লC গহC কলরদত প�লরদতন ন� ? 
ত�=হ�র ইলঙদতই অমন কত �ত রদপ !ক� গদC সরসত� 
আলসয়� ��স� হইদত প�লরত। লকন শ�ক�ষ কখনও সক�মভ�দ. 
পক�ন ক���X কদরন ন�ই।

ভদকর ভগ.�ন। ভক,  ভগ.�নদক প� ভ�দ. ��থ�ন� 
কদর, লতলন পসই ভ�দ.ই ত�=হ�র .�সন� প7C� কদরন। ত�ই লতলন 
কব�র .�সন� প7C� কলরয়� ""প� �থ� ম�` �প�XদI'' .�দকXর 
স�থ�কত� �লতপ��ন কলরদ!ন। নত�.� ত�লম আলম,  প� একK� 
��স�র সঙ ঘ�C� কলর,  এ.` প!�ক-লনন� ও সম�দজর ক!দঙ 
লময়ম�ন হই,  শ�ক�ষ মথ�র�দত সদ.�স.�� হইয়� এমন একK� 
ঘ�লCত ও লনলনত ক���X কলরদ.ন পকন ?  একK� ��স�র 
sÚmueK উপন�ত হইয়� পলতভ�দ. ত�হ�র সর�স গহC কলরদ.ন 
পকন ?  ল�লন অস`খX স.C�-�লতম� বজ.�!�ল�গদক ল.�ল!ত 
কলরয়� অমন অ8! অK! ভ�দ. 8ল!য়� আলসয়�দYন ;  — ল�লন 
প�মময়�ল�দগর অমন অদহত�ক ভ�!.�স�র অদচ�X সমন 
ল.লচন কলরয়� লনল!�¸ভ�দ. 8ল!য়� আলসয়�দYন, এ.` এখ�দনও 
ইচ� কলরদ! ��=হ�র পক�ন অভ�.ই লত!ম�ত থ�লকদত প�দর ন�, 
ত�=হ�র লক সক�ম ভ�দ. একK� ক��ক�র ��স�র �লত  ��লষ কর� 
সম. হইদত প�দর ?  অলত অসম. !  তদ. ভদকর ভগ.�ন, 
""প� �থ� ম�` �প�XদI ত�` সহথ. ভজ�মXহম'';  .�দকXর 
স�থ�কত� প�খ�ইদ!ন ; সকদ!রই ক�মন� ও ��থ�ন� প7C� কলরয়� 
অধম-ত�রC পলতত প�.ন ন�দমর মলহম�ই �8�র কলরদ!ন।

প�tক মহ��য় !  আমর� প�প�ত�প� ক�ম�ক জ�. 
পগ�প�ভ�. !ইয়� ক�ষপলত !�ভ কলরদত প�লর. লক ন� জ�লন 
ন�। আম�র পদক পগ�প� অদপক�ও কব�র আ���ই .P 
আ���� ও ��লI��য়ক। কব� শধ� লত.ক� লY!,  লকন আম�র 
.কত�র স�ম�-স`খX� ন�ই। কব�র একলKম�ত ক=জ লY!,আম�র 
কদজর অভ�. ন�ই। কব, Î আম�র প�দহর সমসই কব। কম� 
ও ক�মন� ��হ� লকY� সমসই কব। আম�র ক লভন স লকY�ই 
ন�ই। কব� ক�ষদক পলত ভ�দ. ক�মন� কলরয়�লY!,  আমর� 
.লহম��খ জ�., ক�দষর কথ� মদনও স�ন প�ই ন�। আম�র ক�মX 
.স একম�ত নশর ল.ষয় ও পলরজন। কব� র�জ�র ��স�, আলম 
পশরও অধম ক�দমর ��স। করপ� কব� ��Cক�দষর সদ�� 

সরপ� হইয়�, ত�হ�র প�দমর .�দক স�ন প�ইয়�লY! Î কৎলসত 
ক��ক�র আম�দক সল!ত,  গল!ত,  প8�,  গ!� প�হ !ইয়� 
��গ�!-ককদরর ম�দখ শ��দনর .�দক আশয় !ইদত হইদ.। 

হ�য় !  তদ. আম�র উপ�য় লক ?  উপ�য় কব�র 
আ���। ক��ক�র কব� সক�ম ��থ�ন� হইদতও ক�ষপলত !�ভ 
কলরদত প�লরয়�দY। এ.�র এস ভ�ই ক�ম�ক জ�. !  পগ�প�ভ�. 
!ইদত এদক.�দর অসমথ� হও পত�,  �থদম কব�রই অনগত 
হও। শ�ক�ষ আম�দ�র �7র.স� প�লখয়�,  কব�দক আম�দ�র 
আ��র সদ! ��=P কলরয়� র�লখয়� লগয়�দYন। পগ�প�ভ�দ. ন� 
প�লর পত� আদগ কব�দকই sÚmueK র�লখয়� এক.�র সক�ম 
ভ�দ. ��C.লভ .ল!য়� ড�লক। ক�প� কলরয়� পসই ম�নদম�হন 
�ল� এক.�র প�খ� প�ন,  তদ.ই পত� ম�ন পর�স হই!। ত� 
লভন আর আম�র মত কব�র আর গতXIর লক ? Î ��C.লভ 
!�দভর উপ�য় লক ? ধন কব� ! আজ শ�ভগ.�ন সয়` উপন�ত 
হইয়� ��হ�র .�সন� প7C� কলরয়�দYন, ধন পসই কব�র ক�মন� 
ও স�ধন� !  জগদত এমন ভ�গX ক�র আদY ?  স�ধক ও লসদ 
পত� কত অস`খX .ত�ম�ন,  লকন এ প��XI ক জন কব�র মত 
ভ�গX.ত� হইদত প�লরয়�দYন ?  ক জদনর sÚmueK শ�ক�ষ 
উপলসত হইয়� ত�হ�র ��দCর স�ধ লমK�ইয়�দYন ? 

ŸgapIgeNr ibrH
শ�ক�ষ মথ�র�য় !�!�দখ!�দত মর,  .হল�ন 

বজদগ�প�ল�গদক পফল!য়� আলসয়�দYন,  ক�ষ-ল.হ�ন� বজ.�!� 
এদক.�দর আহ�র-লনদ� পলরতX�গ কলরয়� উন�ল�ন� 
স�লজয়�দYন,  লন��রC ল.রহ �নC�য় ল�.�লনল� Yট ফট 
কলরদতদYন। আহ� ! ক�ষ-ল.রলহন� .�সল.কই এখন প�গল!ন� ! 
ঐ 8�লহয়� প�খ Î শধ� প�গদ!র প�� Î আর প�গদ!র প.� !
 

ঐ প�খ, কখনও হ� ক�ষ হ� ক�ষ রদ. ল�গI ম�খলরত 
কলরয়�,  ইতসত� Y�লKয়� Y�লKয়� 8�ৎক�র,   — কখনও আ.�র 
ভ7ত�ল.ষ পর�গ�র মত হ�লস ক�ন� .� অস`!Ä �!�দপ শ�ক�দষর 
সলহত কত প�ন প�মরদস�দ গ�র !  মলর !  মলর !  কখনও প�ন 
অলভস�র,  কখনও .� প�লখদত প�লখদত ল.রদহর লন��রC 
হ�হ�ক�র!  আ.�র কখনও ম7লচ�ত,  Î সলমত,  Î লসলমত প�ন 
ইলনয়�লক ল.হ�ন,  সম7C� অ!স,  অ.�,  জP.ৎ অদ8তন। 
প�ন প�লথ�. র�জX Y�লPয়� পক�ন আননময়,  ��লIময় লনতX 
লনদকতদন পপr=লYয়� অলনদমষ প!�8দন লক এক সখ-সদপর 
পসrন��X-স�গদর ড�ল.য়� আদY। মলর মলর ওষ��দI লক মধ�র 
হ�লস !�লগয়� রলহয়�দY,  নয়ন��দI লক সত�ষ 8�হলনদত 
অম�তধ�র� Î কলরদতদY।

আহ� মলর মলর বজ.�!� !  প�দমর মর� মলরদতই 
পত�ম�রই জ�ন, প�ম�ষদ�র প�ম�নর�দগ সর�স ল.সজ�ন ল�দত 
পত�মর�ই জ�ন !  ��C.লভ ��Cক�দষর জন ��C ল�দত 
পত�মর�ই জ�ন!!

পহ প�লথ�. ক�ম�ক জ�. ! পত�মর� পত� স.���ই পলত-
প�ত !ইয়� পলর.�র.গ� !ইয়� কত লক ভ�!.�স�র অলভনয় 
কলরয়� থ�ক। পলতল.রদহ,  প�তদ��দক জগদতর sÚmueK লক 
অলভনয় কলরয়� থ�ক,  দই-8�র ল�ন সক�ম পর��দন কখনও 
গP�গলP প��XI ��ও .দK,  লকI ক�ষ ল.রদহ পগ�প�দ�র মত 
এমন প�দম�ন��,  এমন ল.রহ ��তন�র অ��ক�ত .X.হ�র 
জ�.জগদত পকহ কখনও প�লখয়�দY লক ?  আরও প�খ,  এই 
ক�ষ��C� পগ�প�গC,  �খন শলনদ!ন প� ক�ষ মথ�র�য় ��ইয়� 
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ক`দসর ��স� কব�দক পত�রদপ গহC কলরয়�দYন ;  বক তখন 
এ কথ� শলনয়� পত� ত�হ�র� Î শ�ক�দষর �লত ল.নম�তও রষ 
.� অসনষ হইদ!ন ন�!!  এক.�রও পত� শ�ক�দষর প��ষ�দর�প 
কলরয়� পক�ন কথ� .ল!দ!ন ন�!!  .র` .ল!দত !�লগদ!ন,  হ� 
কদব !  হ� সভদগ !  আজ ��Cক�ষদক সখ� কলরদত, 
��C.লভদক আ�র ও �ত কলরদত,  ত�লমই আম�দ�র একম�ত 
অ.!মন। ধন কদব ! আজ ত�লম ��Cক�ষদক পস.� কলরয়� Î 
আম�ল�গদক ল8রতদর লকলনয়� র�লখদ!। ভ�দগX ত�লম মথ�র�য় 
লYদ!,  Î ত�ই আজ ��C.লভদক আম�র .ল!য়� কত আ�র 
�ত কলরয়�Y, কত সখ ��লIদত র�লখয়�Y।

এলক ?  প�tক ভ�য়� .!�ন প�লখ,  ক�মর�দজX এমন 
ভ�.,  কখনও সমদ. লক ?  শ�ক�ষ পত� পগ�প�ল�গদক অকদ! 
ভ�স�ইয়� মথ�র�য় ��ইয়� Î কব���স� গহC কলরয়�দYন,  Î 
লকন ত�হ�দত পগ�প�দ�র পত� কব�র �লত পক�নই ল.দদষ ভ�. 
�ক�� প�ই! ন�।

আচ�,  মদন করন পত� আপন�র সত�-!ক� 
পত�লKদক পফল!য়� পক�থ�ও ��ইয়� Î করপ� ��স� �7দর 
থ�কক,  সরপ� র�জকম�র�দক ব.ধভ�দ. পত�রদপ গহC 
কলরদ!ও লক আপলন আ�লরC� পত�র ল.ষ-নয়দন ন� পলPয়� 
থ�লকদত প�দরন ?  অলভম�লনন� ঘ�C�য় !জ�দত,  প��দক-দ�দখ 
ম�হম�ন হইয়� আর আপন�র ম�খ ���ন কলরদত 8�লহদ.ন লক ?

ত�ই .ল!, পগ�প�গC প� ইলনয় সমদন আ.দ নদহন, 
শ�ক�ষদক প� ত�=হ�র� সক�ম ভ�দ. ভ�!.�দসন ন�,  ক�ষ সখ, 
ক�ষ-��লতই প�,  পগ�প�গদCর জ�.দনর একম�ত আর�ধX!! 
পগ�প�র� মদন কদর হ�য় ! আম�দ�র এমন লক গC আদY, এমন 
লক রপ আদY প� তদ�র� ��Cক�দষর ��দC আনন ও ��লত 
সম��ন কলরদত প�লর। ত�ই শ�র�ধ� ও পগ�প�দ�র সর��� 
ড�লকদতদYন Î 

Ÿpãem ibSÿjnIn ˆdarta
পহ ল.শ.�স� !  Î পত�র� আয় !  পত�র� �তXদক 

��C.লভদক !�ভ কলরয়�,  ��হ�র প� বনপ�CX,  ��হ�র প� 
ক�রক���, ��হ�র প� রপ-গC, স. প�ম-8নদন 8লর�ত কলরয়�, 
ত�=হ�র 8রদC অপ�C কর। ল.দশর সমদ.ত প�ম-বনদ.�X,  Î 
ল.দশর সমদ.ত উপ�দ�য় খ��X,  ল.দশর সমদ.ত স�জ-সজ�, 
ল.দশর সমদ.ত আ�র-�ত,  ল.দশর সমদ.ত প�দমর পস.�, 
ল.�গদCর সমদ.ত ��C-প�ষ�ঞল! উপহ�র ��দনও .�ল[ ত�=হ�র 
প7C� ত�ল¸ল.ধ�ন হইদত প�দর ন�। পত�র� মহ�ল.দশর ��.ত�য় 
জ�.ও �ল� মধ�র ক�Iভ�. !ইয়� জগৎপলত ক�ষপলতর ��স� 
হইয়� 8রC-পস.� কলরস,  তদ.ও .�ল[ ত�=হ�র প��! আন� ত�ল¸ 
ও সখ ল.ধ�ন হইদত প�দর ন� !  এমত অ.স�য় আম�র লক 
আদY? Î আলম লক ল�য়� Î ��C-.লভদক সখ� কলর. ? আলম 
ন� হয় দইলK লজলনস �সত কলরদত জ�লন,  আলম ন� হয় দই 
রকম ম�!� গ�=লথদত জ�লন,  আলম ন� হয় দই রকম স�জ�ইদত 
জ�লন,  আলম ন� হয় প�=8 রকম খ��X �সত কলরদত জ�লন, 
ইহ�দত ত�=হ�র কতK�ক পস.� ও ত�ল¸ সম. হইদত প�দর ?

ত�ই .ল!,  পহ ল.শ.�স�। পহ ল.দশর স�.র জঙম, 
পত�র� সকদ! লমল!য়� আয়, ��হ�র ��হ� লকY� উৎক�ষতম, ভ�., 
.X.হ�র,  বনপ�CX .� ল�য় লজলনস আদY,  .� প� ��হ� উৎক�ষ 
উপ�দ�য় লজলনস �সত কলরদত প�লরস,  স. !ইয়� আয়, 
লনষ�ম প�ম-8নদন ��C-প�ষলK 8ল8�ত কলরয়� ঐ র�ত�! 8রদC 

ঢ�ল!য়� প�, জ�.ন ধন কর ভ7দ!�ক পগ�দ!�ক হউক। 

এই পত� প�দমর পগ�প� ভ�.। এ ভ�দ. এই ল.শ 
প�ল.ত প�দমর প�.দন,  পগ�প�গC আপলন ম�দত�য়�র�। এমত 
অ.স�য় শ�ক�ষ রপ-!�.CXময়� র�C�ই গহC করন,  আর 
ক��ক�র লতন-.�=ক� কব� ��স�ই গহC করন,  �দতXক 
.X�প�দরই আনদন ল.হ! !  �দতXকলKদতই মদন কদরন,  আহ� 
ন7তন একলK �ক�লত আজ ��C.লদভর �রC !ইয়�দY,  আহ� 
ক�ষ8ন এ.�র কত লক ন7তন রদপ, কত লক ন7তন ভ�দ. , ন7তন 
লজলনদস ত�ল¸ !�ভ কলরদ.ন। আম�দ�র লক আদY ? Î আমর� 
লক জ�লন Î আমর� ��Cন�দথর লক পস.� কলরদত প�লর ?

আর আম�দ�র এ পস.�   এ পত� .হল�দনর প�র�তন 
8রলP !  ইহ�দত আর রস বক ?  ইহ�দত আর ��C.লদভর 
পলরত�ল¸ বক ?

ধন প�ম !  ধন পত�ম�র আত-ল.সজ�ন !  লনদজর 
জ�.ন পত� ত�চ কথ� ! বহ�ণ পসল8য়� ল�দ!ও .�ল[, ত�ল¸ ন�ই। 
.�ল[ লকY�ই কর� হই! ন�,  এ অ�মX প�ম-লপপ�স� লক ল�য়� 
8লরত�থ� হইদ. ? 

ত�ই পগ�প�গC আপন�র� প�দমর পস.�য় পর�স হইয়� 
অল.রত ল.শ.�স�দক হ�দত ধলরয়� !ইয়� লগয়� ��C.লদভর 
পস.�য় লনদয়�লজত কলরয়� .ল!দতদYন Î

এস ল.শ.�স� !  আর পকন,  আর ল.!ম পকন ? 
আম�দ�র হ�ত ধলরয়� এস !  ঐ ��Cক�দষর ��স� হইয়� 8রC 
পস.�য় প�হ-মন-��C ধন কর।

প�লমক প�ম�সদ�র সখ-��লI ল.ধ�দনর জন 
বহ�ণদক আহ.�ন কলরয়�,  আপন�র আপন কলরয়� !য়,  আর, 

 — ক�ম�ক,  অপরদক ত�P�ইয়� ল.রদ! এক�ক� প8�দরর মত 
আপন�র ক�ম-লরপ� 8লরত�থ� কদর। পগ�প�গC প�দমর �কK 
ম7লর�। ত�ই ইহ�দ�র পগ�পদন আত8লরত�থ�ত� ন�ই। ইহ�র� 
লনদজ ��Cক�দষর পস.�য় আদত�ৎসগ� কলরয়�দY,  এ.` 
জগৎ.�স�দকও আলনয়� ঐ 8রদC .রC কলরয়� ল�দতদY। ত�ই 
পগ�প�গদCর প�দমর আহ.�দন অল.রত জ�., ন. ন. বজ.�!� 
রদপ,  ক�ষ-পলত !কX কলরয়� উধ�ও হইয়� Y�লKয়� ��ইদতদY। 
হ� শ�র�দধ ! হ� বজ.�!� ! পত�মর� লভন জ�.দক ম�লয়ক জগৎ 
হইদত, হ�দত ধলরয়� ত�ল!য়� পক আর, প�মময় শ�ক�দষর 8রদC 
অপ�C কলরয়� ল8র��লIর অলধক�র� কলরয়� ল�দ. ? 

ˆÁb s„bad
শ�ক�ষ .হল�ন ��.ৎ মথ�র�য় আলসয়�দYন ; 

Î পগ�প�ল�দগর আর পক�ন স`.�� প�ন ন�। ত�ই আজ .Xস 
হইয়� উদ. সখ�দক .�ন�.দন প�t�ইদ!ন। উদ. ��ইয়� 
প�দখন,  Î পগ�প�দ�র অ.স� .Pই প��8ন�য়। ত�=হ�র� ক�ষ-
ল.হদন,  এক.�দরই ম�ত��য় হইয়�দYন। ""উদ. মথ�র� হইদত 
আলসয়�দY'' শলনয়� পগ�প�গC Î প�ন ম�তদ�দহ ��C প�ই! ! 
অমলন আক! ��দC Y�লKয়� আলসয়� উদ.দক পঘলরয়� ""ক�ষ 
পকমন আদY ?'' ""ক�ষ পকমন আদY ?'' .ল!য়� আদ.গ ভদর 
.�র .�র লজজ�স� কলরদত !�লগ!।

উদ. শ�ক�দষর মথ�র�র সখ�। বদজর স.! সখ�, ও 
মথ�র�য় উদ. সখ�, উভদয়ই সখX ভ�দ. শ�ক�ষদক ভ�!.�লসয়� 
থ�লকদ!ও স.! ও উদদ. অদনক তফ�ৎ। বদজর স.! সখ� 
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�ভ�লত অদহত�ক ল.8�র .লজ�ত লনষ�ম ভ�!.�স�দত সর��� ক�ষ 
সদখর জন .Xস, ত�=হ�র� ফ!লK ম�দখ ল�য়� লমষ প.�ধ কলরদ! 
আর লনদজর� খ�ইদত প�দর ন�, Î আর আপন�র খ�ওয়�র কথ� 
মদন থ�দক ন�,  আহ� !  এমন লমষ ফ! !  Î এমন সনর 
লজলনসলK ! বক ক�ষ ! অমলন Y�লKয়� লগয়� গ!� জP�ইয়� ধলরয়� 
কত আ�দর ম�দখ ত�ল!য়� প�য়। উর¸ .� .ন�র ভ7লমদত 8ল!.�র 
সময় অমলন ক�ষদক সদন কলরয়� 8ল!দত থ�দক। আহ� ক�দষর 
প�য় লক এ ত�প, এ .ন�র ভ7লমর ক�লtন সহ হয়!!

উদ. মথ�র�র সক�ম প�দ�র সখ�। পসখ�দন ল.8�র 
আদY, ল.লধ-লনদষদধর গণ� আদY, আতপর পভ� আদY, লনদজর 
প�প-প�দCXর ল�দক সগ�-নরদকর ল�দক ল.দ�ষ ��লষ আদY। ত�ই 
  উদ. ক�দষর সখ� হইদ!ও ক�ষদক ভগ.�ন ভ�দ. ভ�!.�দসন। 
সর���ই ব.ধভ�দ.র .X.হ�দর আপন�দক .�=8�ইয়� 8দ!ন। ত�ই 
উদ., পগ�প�ল�দগর .X�ক!ত� ও প.হ�! প.� প�লখয়� �দ.�ধ 
ল�দত !�লগদ!ন  

""পত�মর� ক�ষ ক�ষ কলরয়� এমন প�গ! স�লজয়�Y 
পকন ?  আহ� !  পত�ম�দ�র �র�র প� এদক.�দর ক�ল! হইয়� 
লগয়�দY !  এ ভ�দ. আর ক ল�ন .�=ল8দ. .! ?  ল�.�লনল� ক�ষ 
ক�ষ .ল!য়� অত অধ�র ন� হইয়� লসরভ�দ.,  একK� ধX�ন 
কলরদ!ই পত� হ�য়-কমদ! ত�=হ�র প�খ� প�ইদত প�র। ক�ষন�ম 
জপ কর,  ক�ষ রপ ধX�ন কর,  তদ.ই পত� আপন�র ��দCর 
লভতদরই পসই কম!�-.লভদক প�লখদত প�ইয়� অপ�র আনন 
!�ভ কলরদ.।''  বজ.�!� .ল!দ!ন, ""উদ. ! আমর� ধX�ন, জপ 
লকY�ই জ�লন ন�, ��লI অ��লI .�ল[ ন�, শধ� ক�ষদক জ�লন, ত�ই 
ক�ষ পকমন আদYন লজজ�স� কলরদতলY।''

উদ. মদন কলরদ!ন,  ত� পগ�য়�!�র পমদয় ব. পত� 
নয়! ইহ� অদপক� আর লক জ�ন হইদ. ? উদ. জ�দন ন� প�, 
এই পগ�য়�!�র পমদয়র� জ�ন-অজ�দনর প�র,  ল.লধ-লনদ�দধর 
প�র,  ধX�ন-জপ�ল� ব.ধ�-ভলকর অত�ত। প�লমদকর সহজ 
সর! ল.8�র .লজ�ত আপন�র ভ�দ.র সলহত,  ব.ধ�-ভদকর 
জ�নলমশ ল.লধ-লনদষদধর ল.8�দরর অদনক সময় এইরপ 
স`ঘ��C উপলসত হইয়� থ�দক। ভক অদনক সময় প�লমদকর 
ল.8�র-.লজ�ত ভ�. প�লখয়� ত�হ�র অধ�পতদনর জন ��দC .P 
.Xথ� অনভ. কলরয়� থ�দক। লকন প�লমদকর প�ম�ম�দতর 
কলCক� পস কখনও অনভ. কলরদত প�দর ন�। ক�ষ সদখ 
আদYন, ভ�! আদYন, কব� ত�=হ�র 8রCদস.� কলরদতদY শলনয়� 
পগ�প�গC আনলনত হইদ!ন,  লকন ল.রদহর লন��রC ত�দপর 
লনকK পস ��লI-.�লর-ল.ন কতকC লK=দক ? ল�য়জদনর ল.রদহ 
��দC প� লক অসহ ��তন�,  ত�হ� ল.রহ� লভন অদন জ�দন ন� 
ও .�দ[ ন� ! প�ত প��ক�ত�র� ম�ত� লভন হ�দয়র প.�ন� মরদমর 
��তন� অদন জ�দন ন�।

পত� �ল� জ�দনন,  ত�=হ�র হ�য় রঞন স�ম� অনত 
��ইয়� খ�. আ�র �দত ক�K�ইদতদYন, ম�ত� �ল� শলনদত প�ন, 
ত�=হ�র নয়দনর মলC শশর .�P�দত .Pই আ�দর, .Pই আনদন 
আদY,  এ আনদন ম�ত� আনলনত� হইদ!ও,   — ""পস কদ. 
আলসদ. ?  কদ. পস 8�=�-ম�খখ�লন প�লখ.,  কদ. পস অঞদ!র 
ম�লCকদক আ.�র আ=8দ! ম�Y�ইয়� পক�দ! ত�ল!য়� !ই.'' 
ইতX�ল� ভ�.ন�দত ম�ত� কত রজন� অলনদ�য় Yট ফট কলরয়� 
ক�K�ইয়� থ�দকন।

পগ�প�গC ক�ষ সদখ সখ�,  ""ক�ষ,  সদখ আদYন'' 

শলনয়� আনলনত হইদ!ন .দK লকন ল.রহ ত�দপর ত�ব 
�.��হদনর লনকK পস আনদনর ল¨গ .�লরল.ন কতকC ��C 
লসক র�লখদত প�দর ?

ত�ই �থ� প7র�` তথ� পর`,   — আ.�র সকদ!ই 
প7র�.ৎ উন�ল�ন�র ন�য়,  হ� ক�ষ !  হ� ক�ষ !  .ল!য়� ল�গI 
�লতধলনত কলরদত !�লগদ!ন। সকদ!ই প�দমর মর�, বজধ�ম, 

 — প�গ!প�র�!!  তনদধX শ�র�ধ� এদক.�দরই স�র� !  শ�মত�র 
আর .�=ল8.�র আ�� ন�ই। ত�ই সখ�গC পর�ম�� কলরয়� 
.�ন�দক মথ�র�য় শ�ক�দষর লনকK প�t�ইদ!ন।

bâÆdar mTura Zaºa w káx— sÝaxN
.�ন�, ক�ষ ল.রদহ প�গল!ন� হইদ!ও শ�মত�র ল�দক 

8�লহয়� .�ক .�=লধদ!ন, 8ক�র জ! ম�লYয়� মথ�র� প�দন 8�ল!দ!ন। 
আহ� !  আজ .�ন�র ��দCর কথ� .�ন�ই জ�দন, আজ কতল�ন 
পদর ক�ষদক প�লখদত প�ইদ.ন,  কত কথ� .ল!দ.ন,  শ�মত�র 
অ.স� .ল!য়� কত লতরস�রই .� কলরদ.ন, কত প�দয় পলPয়�ই 
.� ক�=ল�দ.ন,  কত লক .ল!দ.ন কত লক কলরদ.ন Î ভ�ল.দত 
ভ�ল.দত মথ�র�য় ��ইয়� উপলসত হইদ!ন, আ মলর মলর ! ও লক! 
sÚmueK র�জদ.�ধ�র� ঐশদ��Xর ল.ভ7লত-ম�খ� রপম�ধ�র� 
প�লখয়� .�ন� আদধ�.�দন ��=P�ইয়� রলহদ!ন !  শ�ক�ষ 
ত�P�ত�লP .�ন�র sÚmuKIn হইয়� বদজর ক�! লজজ�স� 
কলরদ!ন। .�ন� সঙল8ত ভ�দ.,  নমস�র কলরয়� .ল!দ!ন Î 
মহ��য় !  আম�দ�র ক�ষদক ল8দনন ?  পসই প�তধP� 
ময়7রপ�খ�র 87P�পর� .`��ধ�র� বজর�খ�!দক প�লখয়�দYন লক? 
ক�ষ .ল!দ!ন Î .�ন� এই 8�লহয়� প�খ, আলমই প� পসই !

.�ন�,  Î ন�  ন�,  Î আপলন পস হইদ.ন পকন, 
আম�দ�র পস গরর র�খ�! প�দমর ক�ঙ�!। পস ক�ষ আপলন 
হইদ.ন পকন ?  আপলন প� র�জ� !  আর পস প� এই 
ক�ঙ�ল!ন�দ�র ��C ধন Î পস গরর র�খ�!,  প� এই 
পগ�য়�ল!ন�দ�র হ�য় সর�স। আমর� লভখ�লরC� Î ক�ঙ�ল!ন�, 
আম�দ�র পসই �দ���� দ!�! পগ�রর র�খ�! প�দমর 
ক�ঙ�!দক খ�=লজদতলY। শ�ক�ষ .ল!দ!ন Î .�ন� ত�লম 8�লহয়� 
প�খ Î আলমই পত�ম�দ�র পসই শ�ক�ষ ! .�ন� Î ন� - ন�, Î 
আপলন র�জ�। আমর� লভখ�লরC�,  র�জ �র.�দর র�জ�র সলহত, 
লক কলরয়� কথ�  কলহ.। আপন�র সলহত কথ� .!�দত হয়ত 
আম�র কত অপর�ধ হইয়� থ�লকদ., আম�দ�র জ�ন .�লদ ন�ই, 
ভ�! কথ� জ�লন ন�,  ম�প কলরদ.ন,  আলম পসই র�খ�!দক 
খ�=লজদতলY !  শ�ক�ষ .ল!দ!ন .�ন� ?  পত�ম�র লক মলতভম 
ঘলK!, 8�লহয়� প�খ আলমই প� পসই শ�ক�ষ।

.�ন� Î আপলন প� হন, পস হন, আমর� পসই ধর�- 
8�P� পর� বদজর র�খ�! লভন আর ক�হ�দকও জ�লন ন�। আপলন 
Î র�জ�,  আপন�র ম�খ প�লখদ! আম�দক প� লদ8�লরC� হইদত 
হই.�। ম�প কলরদ.ন Î ক�ঙ�ল!ন� আলম পসই ক�ঙ�দ!র 
অনসন�দন 8ল!!�ম। লtক কথ� !  .�ন� !  ইলন পত�ম�দ�র 
পগ�প�.লভ নন,  Î ইলন পসই পগ�রর,  �দ����র পগ�প�! নন, 
ইলন মথ�র�র র�জ� .�সদ�. ;  ইলন কব� ল.দন��ন Î 
ক`সলনস7�ন! ত�লম ইহ�র ম�খ ���ন কলরদ! .�সল.কই লদ8�লরC� 
হইদ.। স�.ধ�ন ইহ�র কথ� শলনও ন�,  Î এ র�জ�র সলহত 
পত�ম�র মত ক�ঙ�ল!ন� পগ�য়�ল!ন�র আ!�প কর� লক স�দজ ? 
��ঘ সলরয়� পP, পত�ম�দ�র পসই শ�মনK.রদক খ�=লজয়� প�খ, 
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প�ও লক ন� ?

শ�ক�ষ .ল!দ!ন Î .�ন� !  Î ত�লম ঐ sÚmuKóùIt 
!ত�-গল সদ��লভত কসলমত উপ.দনর পদথ 8ল!য়� ��ও, 
ওখ�দন পত�ম�র কলথত মত একজন আদYন .দK।

.�ন� উপ.দনর ল�দক 8ল!!,  শ�ক�ষ অল.!দম 
র�জ��স�� Y�লPয়�,  র�জদ.� Y�লPয়�,  ঐশদ��Xর ল.ভ7লত 
পফল!য়� ধP� 87P� পলরয়� পম�হন.�=�� কদর কলরয়� উপ.দনর 
লভতর ��ইয়� প.P�ইদত !�লগদ!ন। .�ন� �7র হইদতই পসই 
র�ধ�.লভদক Î পসই পগ�প�.লভ .দনর র�খ�!দক ল8লনদত 
প�লরয়�,  হ� ক�ষ .ল!য়� Y�লKয়� পগদ!ন Î ক�ষ অগসর হইয়� 
.�হ��গ! �স�লরত কলরয়� ধলরয়� পফল!দ!ন, ক�ঙ�! র�খ�দ!র 
প�দমর .�দক ক�ঙ�ল!ন� পগ�য়�ল!ন� ঢল!য়� পলP!। মলর মলর 
প�দমর মধ�র লম!ন লক অপ7র� অলনর�8ন�য়,  উভদয় Î 
রস�দ.দ�, অ!স, অ.� ! Î প�tক মহ��য় ! .�ন�র প�মলনষ� 
প�লখদ!ন! এই লনষ�দতই প�লমদকর প�ম-সধ�রস অনI ধ�র�য় 
ক�লরত হয়। এইরপ অ8!� লনষ� লভন Î ধম� জগদত �7দর 
থ�কক কম� জগদতও পক�ন রমC� ��মতX-�Cদয়র ল.ম!�নন 
!�ভ কলরদত সকম হয় ন�। পরপ�রদষর ম�খ প�লখদত ��হ�র 
.�সন� আদY, লনjয় জ�লনও, পস একলনষ পলত��C� সত� নয়। 
আর একলনষ পলত��C� সত� ন� হইদ! ত�হ�র মন��C একলK 
রদপ একলK রদস,  একলK ভ�দ.,  একলK র�দগ,  ড�ল.য়� লগয়� 
তনয় হইয়� থ�লকদত প�দর ন�। একই ভ�দ. ল.দভ�র ন� হইদ! 
প�দমর অ��ক�ত রস-ম�ধ���X সদম�গ হইদতও প�দর ন� ।

ত�ই .ল!দতলY Î এই পগ�প�দ�র মত একলনষ ভ�দ. 
আম�ল�গদক ��C.লদভ অনরক হইদত হইদ., নত�.� অলনষ�র 
হ�য় ও অসত�র মন��C !ইয়� আমর� কখনও শ�ম-
পস�হ�লগন� হইদত প�লর. ন�, Î .Xলভ8�লরC�র মত স��সর��� 
ন�ন� জনদক আল!ঙন কলরয়� লন��রC প�দপর অলভনয় কলরয়� 
প.P�ই.। আর .ল!. ভগ.�দনর অনI রপ,  স. রদপই লতলন 
ল.র�জম�ন !  �7র হ ক Y�ই !  অত অনI রদপর �রক�র ন�ই ; 
অত ধন�,  র�জ�,  গজ�,  সম�K খ�=লজয়� �রক�র ন�ই,  এই 
পগ�প�দ�র আ��� !ইয়� শধ� আম�র পলতলKদতই  আম�দক 
একলনষভ�দ. ড�ল.য়� থ�লকদত হইদ.। অনল�দক লফলরয়� 
8�লহ.�র �রক�র ন�ই, আম�র পলত জগৎ-পলত হউন, জগদতর 
হ�য়-রঞন হউন, আলম আম�র পলত লভন পদরর পলতর ল�দক 
লফরয়� 8�লহ. ন�। ইহ�রই ম7দ! Î ভ�.,  !�ভ,  স. লনলহত। 
.�ন�র আ�দ�� আরও প�লখদত প�ই!�ম সম�দন সম�দন ন� 
হইদ! প�ম হয় ন�,  Î র�জ�র সলহত �লরদদর,  ধন�র সলহত 
লভখ�র�র,  Î ভগ.�দনর সলহত জ�দ.র কখনও প�দমর সমন 
স�লপত হয় ন�। �লরদ প�মন র�জ�র sÚmuKIn হইদত প�দর ন�, 
জ�.ও পতমন ষহPশ��X-প7C� ভগ.�দনর ল�দক অগসর হইদত 
প�দর ন�। এই জনই প�মময় শ�ক�দষর জ�.ভ�.,  ঐশ��X 
.লজ�ত মধ�র-ভ�. এদক.�দর ক�ঙ�! র�খ�! প.� ! এই প�দমর 
প.দ�ই প�দমর প�� হইদত জ�.দক প�দমর .�দক ত�ল!য়� 
!ই.�র জন আলসয়� থ�দকন। এই মধ�র ক�ঙ�! র�খ�! প.� 
.�দক কলরয়�ই জ�.,  পগ�প�দ�র মত ক�দষর আপন�র হইয়� 
��য়। আর ভক,  ভক-ভগ.�দনর ভ�. !ইয়�,  ঐশ��X-.�লদ 
!ইয়� সক�ম মথ�র�র উদ. �ভ�লতর ন�য় ধX�ন-ধ�রC�, মন-তন 
ও জপ-তপ�ল�র পদথ DàÚmaDàm ও প�প-প�দCXর ল.লধ-লনদষদধর 
লভতর ল�য়� অগসর হয়।

 এখ�দন Î প�tক মহ��য় .ল!দত প�দরন, 
প�মদ��দগ তদ. লক ধX�ন-ধ�রC� জপ-তপ�ল� লকY�ই ন�ই ? 
আদY ! উদদ.র মত ন�ই, Î ক�ষ-��C� পগ�প�দ�র মত আদY। 
পগ�প�গC অল.রতই ক�ষকথ� কলহদতদYন,  ক�ষগ�থ� 
গ�লহদতদYন Î অIদর .�লহদর একই ক�ষ-রপ প�লখদতদYন, 
একলনষ মধ�র ভ�দ. তনয় হইয়� Î অল.রত ক�ষকম� 
কলরদতদYন, অথ8 ত�হ�র� ব.ধ�-ভলকর জপ-তপ, ধX�ন-ধ�রC� 
লকY�র লভতরই ন�ই !  জ�ন-অজ�ন,  ধম�-অধম�,  প�প-প�CX, 
ভলক-অভলক, আপন-পর ইতX�ল� পক�ন ল.8�দরর মধX�ই ন�ই। 
এই �দভ�।

 লক .ল!দতলY!�ম ?  মধ�র !�!�র কথ�। এ.�র 
শ�ক�ষ Î মথ�র�র দষ�লত-�মন,  ল�দষর-প�!ন,  ধম�র�জX-
স`স�পন ও সক�ম ভকগদCর .�সন� প7C� কলরয়� দ�রক�দত 
��ত� কলর.�র জন �সত হইদত !�লগদ!ন,  Î ইলত মথ�র� 
!�!�।

জয় জগদন� হলর।

Ãarka lIla
দ�রক� প�লথ�. ব.কÂ। এখ�দন শ�ক�ষ প7C� ভগ.�ন ! 

Î স�ক�ৎ ব.কদÂশর 8ত�ভ��জ ন�র�য়C। এখ�দন প7C� ভগ.�দনর 
প7C� ঐশদ��Xর !�!� পখ!�। শ�ক�ষ মথ�র�দত আলসয়� ল.ষ��লক 
অ.!মদন প� Î "পলরত�C�য় স�ধ7ন�` ল.ন���য় 8 দষ�ত�` ধম�-
স`স�পন�থ��য়' অ.ত�দরর ক���X আরম কলরয়�লYদ!ন। এ.�র 
দ�রক�দত ত�হ�র প7C� উদ ��পন কলরদ.ন। শ�ক�ষ মথ�র�দত 
থ�লকয়�ই জর�সন ও �.দনর আকমC উপ!ক কলরয়� সম�দ 
মদধX অ.লসত সরমX দ�রক�প�র� লনম��C কলরয়� তথ�য় আলসয়� 
উপলসত হইদ!ন এ.` অল.!দম দদষর �মন, ল�দষর প�!ন ও 
ধম�র�জX স`স�পদন মদন�লনদ.� কলরদ!ন। ধম�দকত করদকত 
শ�ক�দষর এই উদদশ স�ধদনর একম�ত �ধ�ন প�CXদকত। এই 
প�CXকদত শ�ভগ.�ন আপন�র অ.ত�র�র অদনক ক���X 
উদ ��পন কলরদ!ন। লনদজ স. কলরদ!ন অথ8 সম7C� লনল!�¸। 
লতলন স. ল.ষদয় আদYন অথ8 লকY�দতই ন�ই। স. ক��� 
ত�হ�রই ইচ�য় সম7C� হইদতদY, অথ8 লকY�ই কদরন ন�। এমন 
লক লনদজ প�ণ. পদক থ�লকয়�ও আপন অদজয় ন�র�য়C� পসন� 
দদ��ধ�দনর পদক ল�য়� প7C� তX�গ ও লনল!�¸ অ.স�র পর�ক�ষ� 
প�খ�ইদ!ন। এখ�দন সখ� অজ��দনর রদথ স�রথ�র প.দ� শধ� রথ 
8�!ন� কলরদতদYন।

প�tক মহ��য় ! ইহ� অদপক� ভগ.�দনর লনল!�¸ত�র 
আর লক ��ষ�I প�লখদত 8�ন ? আজ সয়` ভগ.�ন সমস কদম�র 
উপ!ক ম�ত থ�লকয়� অজ��দনর রদথ স�রথ� রদপ �ণ�য়ম�ন। 
আহ� !  ভগ.�ন অনIক�! এইরপ মহ�ল.শ রদথ লনল!�¸ ভ�দ. 
��=P�ইয়�ই স�লষ-লসলত-!য়  ক���X সমন কলরদতদYন।

 করদকত Î ধম�-পকত Î প�CX পকত !  প� পকদত 
শ�ভগ.�ন দদষর �মন ও ল�দষর প�!দনর .X.স� কলরয়� 
ধম�স`স�পন কলরয়�দYন,  প� পকদত শ�ভগ.�ন অজ��নদক,  কম�, 
জ�ন ও ভলকদ��দগর উপদ�� ল�য়�, জগদতর মহ�স�ধন�র পথ 
খ�ল!য়� লগয়�দYন। শ�ক�দষর শ�ম�খ-লন�স�ত পসই অম�তময় 
উপদ��র�ল�ই আম�দ�র শ�ভগ.দ গ�ত�। আজ এই গ�ত�-
ধদম�র পল.ত প�CX�দ!�দক,  ল�ক ল�গI উদ�লসত হইয়� 8ত�.গ� 
স�ধদনর পথ জ!I ভ�দ. �কলKত!!
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দ�রক�দত - ভগ.�ন। রল�C� সতXভ�ম� �ভ�লত প��! 
হ�জ�র রমC� এখ�দন ভগ.�নদক ক�Iভ�দ.,  আপন�র সর�স 
��ন কলরয়� প� পস.�য় লন��ক আদYন। দ�রক� ব.কদÂর ন�য় 
ঐশদ��Xর প��। ঐশদ��Xর প�দ� ঐশদ��Xর প.�!  এখ�দনর �ত 
ভ�.,  ভলক .� ভ�!.�স� স.ই ঐশদ��Xর ল.ভ7লত জলPত Î 
ক�মন� প7লরত। অIসদ! �দ.� কলরয়� প�খ �দতXকলKর 
লভতরই সক�ম স�থ� !�ক�লয়ত আদY। ম�ধ�দ��Xর প�� লভন 
লনষ�ম মধ�র প�ম পক�থ�ও ��=P�ইদত প�দর ন�। ত�ই ঐশ��Xময় 
দ�রক�য় প��! হ�জ�র রমC� ভগ.�দন আতসমপ�C কলরয়� 
অল.রত প� পস.�দত তনয় হইয়� থ�লকদ!ও,  ইহ�দ�র 
ভ�!.�স� মধ�র .�ন�.দনর পগ�প�দ�দমর লনকK ��=P�ইদত প�দর 
ন�।

 দ�রক�র ঐশ��X��ল!ন� ম�-!ক�ল�দগর ধনরদতর 
YK�দত,  ঐশদ��Xর   পস.�দত,  সক�ম প�দ�র ল.লধ-লনদষদধর 
ভ�.,  প�প-প�দCXর ভ�.,  ধর��ধম�-ভ�.,  �লতপদ� ফ�লKয়� 
উলtদতদY। অদহত�ক পগ�প�-ভ�.,  ল.8�র-.লজ�ত পগ�প�-প�ম 
এদ�দ�র মলহষ�গC সদপও মদন স�ন ল�দত প�দরন ন�। শ�ক�ষ 
দ�রক�র !�!�-পখ!�চদ! কথ�য় কথ�য় ��য়ই বজদগ�প�ল�দগর 
কথ� .ল!য়� থ�দকন। দ�রক�র মলহষ�গদCর মদন অদনক সময় 
পগ�প�ল�দগর ��`স� শলনয়� ঈষ�� আলসয়� থ�দক। ন�রদ�র 
মদনও এ সমদন ল.ষম খKক� !�লগয়�দY। দ�রক�র মলহষ�গC 
এত পস.� কলরদতদY,  মলCম�ক�খল8ত পস�ন�র লস`হ�সদন 
.স�ইয়� অপ���¸ ধনরদত খ��X-আভরদC কত �দত পস.� 
কলরদতদY। বহ�দণর ��.ত�য় প��গ�,  ঋলষ ��গ-��গ�Iর .X�লপ 
কত জপতপ ধX�ন প7জ� কলরদতদYন, কত ভক ন�ন� উপ�8�দর 
খ��X-সম�দর অজ® অথ�.Xদয় লনয়ম-লনষ�দত ভগ.�দনর কত 
উপ�সন� কলরদতদYন,  কত ন�8 গ�ন Î কত .��X Î কত 
ধ�মধ�ম হইদতদY,  শ�ক�ষ ত�হ�দ�র ক�হ�রও কথ� .দ!ন ন�। 
পগ�প�দ�র কথ� এত .দ!ন ইহ�র ত�ৎপ�� লক ? ত�হ�দ�র পত� 
ন�য়-লনষ� ধম�-কম� পক�ন জ�নই ন�ই,  অল�লকত পগ�য়�!�র 
পমদয়র� স�ধন ভজদনর লক জ�দন ?  তত-জ�দনর লক জ�দন ? 
ভগ.�দনরই .� লক .�দ[ ?  লক কলরয়� .� এ ল.ষদয়র একK� 
লমম�`স� কর� ��য় ? ন�র� ম�লন এই স. ভ�ল.দত ভ�ল.দত আজ 
দ�রক�দত উপলসত হইদ!ন। শ�ক�ষ ন�রদ�র ভ�. .�ল[দত 
প�লরয়� Akýma‡ অসসত�র ভ�ন কলরয়� .ল!দত !�লগদ!ন Î 
উ� !  .P �নC� !  ন�র� !  ম�থ�র �নC�দত আলম .P কষ 
প�ইদতলY ! ��C ��য়, শ�ঘ �লতক�দরর .X.স� কর।

ন�র� শ�ক�দষর অ.স� প�লখয়� কখনও .Xস হইয়� 
.X�লধ �লতক�দরর ল8I� কলরদতদYন,  আ.�র মদন কলরদতদYন, 
ভগ.�দনর আ.�র .X�লধ লক ? ভগ.�দনর আ.�র আসখ লক ? 
��=হ�র ন�ম !ইদ! ভ..X�লধ �7র হইয়� ��য়,  ত�=হ�র আ.�র 
.X�লধ লকদসর ?  দ�রক�র   পলরকর .�দনরও ঐ একই ভ�.। 
তদ. ক�ষ �খন .ল!দতদYন তখন একK� �লতক�দরর উপ�য় 
প�লখদতই হয়। শ�ক�ষ .ল!দ!ন, ন�র� ! "এ  .P ভয়ঙর .X�লধ; 
ইহ�র একলK ম�ত ঔষধ আদY তলদন আর �লতক�দরর গতXIর 
ন�ই। ত�লম ��ঘ প� পক�ন .Xলকর লকY� প�ধ7ল! !ইয়� এস, 
তদ�র� ঔষধ �সত কলরয়� প�ওয়� ম�তই আম�র স. অসখ 
স�লরয়� ��ইদ.।' ন�র� শলন.�ম�ত ল�হলরয়� উলtদ!ন -  .Pই 
ল8লIত হইদ!ন। শ�ক�দষর ম�থ�র অসখ ! পক প�ধ7ল! ল�দ. ! 
��গ-��গ�Iর স�ধন ভজন কলরয়� ��=হ�র প�রজ� �7দর থ�কক 
ততলK প��XI পকহ জ�লনদত প�দরন�,  পসই শ�ক�ষদক প�দয়র 

ধ7ল! পক ল�দ. ?  
 ভ�ল.দত ভ�ল.দত বহ�ণ ঘ�লরদত !�লগদ!ন। ল.ষ�র 

লনকK পগদ!ন,  ""লতলন .ল!দ!ন,  প� শ�হলর আম�র একম�ত 
উপ�স,  ত�=হ�দক প�রজ প�ওয়� !  ন�র� .! লক ?  ত�লম 
পকলপয়�Y ন�লক ?'' বহ�র লনকK পগদ!ন Î লতলনও ঐরপ 
.ল!দ!ন, ""পহ ন�র� !  প� শ�হলরন�ম আলম ল�.�লনল� 8ত�ম��দখ 
জপ কলরয়�ও ল.ন-ল.সগ� জ�লনদত প�লর!�ম ন�,  পসই 
শ�ক�ষদক Î লY!  লY!  এমন কথ�ও লক ম�দখ ত�ল!দত আদY।'' 
ন�র� হত�� হইয়� এদক.�দর ল�দ.র লনকK পগদ!ন   ল�. 
.ল!দ!ন ""ন�র� !  পত�ম�র .�লদ-ল.প��য় ঘলKয়�দY ন�লক ? 
আলম ল�.�লনল� শ��দন-ম��দন ঘ�লরয়� প� শ�হলর ন�ম পঞম�দখ 
জপ কলরয়� থ�লক ;  পসই শ�হলরদক প�রজ� !  লY!  লY!  ওকথ� 
আর ম�দখ ত�ল!ও ন� ýmrN কলরদ!ও অনI নরক!!'' নর� 
.ল!দ!ন ""t�কর আলম,  ল.ষ�দ!�ক বহদ!�ক প��XI স.ই 
ঘ�লরয়�লY লকন উপ�য় লক ? ক�ষ .ল!য়�দYন Î এ ঔষধ লভন 
প� অসখ লকY�দতই স�লরদ. ন�। তদ. এখন লক কলর,  পক�থ�য় 
��ই ?  ক�র ক�দY 8�ই,  সকদ!ই পত� শলনয়� ল�হলরয়� 
উলtদ.!!'' ��হ� হউক ন�র� কদম সমস বহ�ণ ঘ�লরদ!ন,  প� 
শদন পসই 8মলকত হইয়� উদt ! Î এলক সর�ন�দ�র কথ�!

 পক�থ�ও ক�তক���X হইদত ন� প�লরয়� লফলরয়� 
দ�রক�র মলহষ�দ�র লনকK আলসদ!ন। ত�হ�র�ও .ল!দ!ন, 
ন�র� !  এখন উপ�য় লক ? ওকথ� ýmrN কলরদ!ও পত� অনI 
নরক!!  ন�র� .ল!দ!ন,  ত�ই পত�,  লক কলর,  ক�ষও পত� 
আসদখর ভ�ন কলরদতদYন। মলহষ�গC .ল!দ!ন,  ভগ.�দনর 
অসখ ! ও ইচ�মদয়র পখ!� ম�ত। তদ. ত�=হ�র কথ� অনস�দর 
ক��� ন� কর�ও প� প�প ;  ন�র� আর পক�থ�য় ��ইদ.ন,  স. 
স�ন প�খ� হইয়�দY। Akýma‡  বজধ�দমর কথ� ýmrN  হই!। 
এ.�র পগ�য়�!� প�P�K� ঘ�লরয়� প�খ� ��ক।

 মদন মদন ন�ন� ল.তক� কলরদত কলরদত ন�র� ��ইয়� 
প�দখন, পগ�প-পগ�প�গC স.ই প� প�গদ!র স�দজ স�লজয়�দY। 
স.ই প� ম�ত��য় !  আহ� !  নন-�দ���� পক=দ� পক=দ� অন 
হইয়�দYন,  শ�র�ধ� ও সখ�.�ন ক�ষ-ল.রদহ এদক.�দর অলIম 
��X�য় !  জ�.দনর ল8হম�ত ন�ই। বত! ল.দন ম�থ� জK� 
ধলরয়�দY। খ��X ল.দন প�হ জ�C� ��C� হইয়�দY। কদC কদC 
প8তন�। কদC উন�ল�ন�র মত কত লক �!�প ও ল.!�প ! 
সখ�গC ল.রহ-��তন�য় ম�ত��য় হইদ!ও শ�র�ধ�দক !ইয়� 
.Pই ল.পদ� পলPয়�দYন। আহ� !  শ�মত�র অ.স� প� আর 
8�লহয়� প�খ� ��য় ন�। শ�মত�র ��� প�লখয়� সকদ! এখন প�ষ 
ম�ত�Xই লসর কলরয়�দY। ত�ই .�ল[য়� আজ !ল!ত� ল.��খ� �ভ�লত 
লনজ লনজ প8�দখর জ! ম�লYয়�, কর�দ.Xর অনদর�দধ প�ষ�দC .�ক 
.�=লধয়�দY। আজ স. দ�খ-�নC� ধ�ইয়� ম�লYয়� শ�মত�র 
ম�খপ�দন 8�লহয়� 8�লরল�ক লঘলরয়� .লসয়�দY। হ�য় !  প�দমর 
পখ!� লক ভ�লঙ! !  শ�দমর পস�ন�র কম! লক .�সল.কই 
শখ�ই!। শ�র�ধ� ন� .�=ল8দ! আমর� আর ক�র ম�খ 8�লহয়� 
জ�.ন র�লখ. ? ��Cক�ষদকই .� লক .ল!য়� �দ.�ধ ল�. ? লক 
!ইয়� ��Cন�দথর 8রC��দI উপলসত হই. ? পক�ন ম�দখ .ল!., 
পত�ম�র র�ই ন�ই !  হ�য় !  হ�য় !  শ�মত� ন� .�=ল8দ! প� 
��C.লভ শ�মও ��দC .�=ল8দ. ন�!!  হ�য়,  লক হই! !  কপ�! 
ভ�লঙয়� পগ! !  আর ক�দর শ�দমর .�দম .স�ইয়� ��গ!-
লম!দনর প7C��নদন জগৎ আননময় প�লখ.। র�ইধদন .লঞত 
হইদ! লক আর ক�দষর ম�খখ�ন� ��লত-�ফ�লত�-ম�খ�  প�লখদত 
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প�ই. ?  র�ই ন� .�=ল8দ! লক আর ক�ষ ��দC .�=ল8দ. ?  ত�ই 
সখ�গC আজ ল.রদহর �ত .Ô�ঘ�ত .�দক 8�লপয়�ও শ�মত�র 
ম�খ 8�লহয়� আদY, র�ইর ��C রক�র জন কত লক কলরদতদY !

 এই �ত .ৎসদরর ল.রদহ শ�মত� লক আর আপলন 
আপন�দত আদYন। ক�ষন�ম শন�ইদত শন�ইদত সখ�গC এক 
এক.�র শ�মত�র ব8তন-সম��ন কলরদতদYন,  8ক� পমল!য়� 
বক ক�ষ !  পক�থ�য় ক�ষ !  .ল!দত .ল!দত আ.�র ম7লচ�ত 
হইদতদYন,  �লখদত প�লখদত আ.�র সম7C� সঙ�হ�ন,  ম�ত.ৎ 
অদ8তন, সমস ইলনয়�লক প!�প ! সম7C� ম�ত�X-!কC উপলসত, 
প�ন শধ� �.দ�হ পলPয়� আদY। শ�স-�শ�স ন�ই,  পস�ন�র 
�র�র ক�ল! হইয়� লগয়�দY!!  সখ�গC হ�হ�ক�র কলরয়� ক�=ল�য়� 
আক! হইদতদYন,  আ.�র অমলন বধ��X�.!মন কলরয়� পকহ 
ক�ষন�ম শন�ইদতদY,  পকহ পস.�-শশ�� কলরদতদY,  পকহ 
গP�গলP ��ইদতদY,  পকহ প8�দখ-ম�দখ জ! ল�দতদY,  পকহ 
.�ত�স কলরদতদY,  লকন ক�ষন�ম লভন শ�মত�র প�দহ 
জ�.ন��লক ল.ক�দ�র আর অন উপ�য় ন�ই।

ক�ষন�ম শলনদত শলনদত র�ই আ.�র কদম প8তন� 
প�ইয়� ল.ক�রগস পর�গ�র মত অথ�হ�ন �7ন-��লষদত  ফX�ô 
ফX�ô কলরয়� এল�ক ওল�ক 8�লহদতদY। আহ�!  পস সকরC 
8�হলন Î পস সজ! আ=লখ দলK লক প�ন খ�=লজদতদY Î লক প�ন 
লY! Î লক প�ন ন�ই Î লক প�ন প�লখ.�র জন .�র .�র 
এল�ক ওল�ক কলরদতদY, কদম স`জ�!�ভ হই!। হ� ক�ষ ! হ� 
ক�ষ !  .ল!দত .ল!দত ক�=ল�য়� উলt! !  হ�হ�ক�র রদ. ল�গI 
�লতধলনত হই!!  উচ�স কদম কলময়� আলসদ! ধ�দর ধ�দর 
.ল!দত !�লগ!,  Î হ� সলখ! পত�র� আ.�র আম�দক জ�গ�ইল! 
পকন ?  এ �নC� সহ কলরদত আ.�র প8তন কলরল! পকন ? 
আলম পত� প.� লY!�ম !  ঘ�ম�ইয়� ঘ�ম�ইয়� পসই শ�মরপ 
প�লখদতলY!�ম,  পসই শ�ম8�=�দক .�দক কলরয়� কত আ�র 
কলরদতলY!�ম,  কত আ.��র কলরদতলY!�ম,  কত লক 
.ল!দতলY!�ম,  শলনদতলY!�ম। .ল!দত .ল!দত ঐ প� র�ই 
আ.�র উন�ল�ন�র মত হ�লসয়� উলt! Î ম�হ7দর� লক প�ন লক 
প�লখদত প�লখদত .�হ��গ! �স�লরত কলরয়� ল.দXৎদ.দগ Y�লKয়� 
8ল!! Î সখ�গC অমলন ধলরয়� পফল!! ; পস�ন�র কম! মল!ন 
হইয়� সকদ!র হ�দতর উপরই আ.�র ঢল!য়� পলP! ! Î 
এদক.�দর গল!য়� পলP! ! আহ� ! �র�দর রক ন�ই, .! ন�ই, 
শ�স-�শ�স ন�ই। সখ�গC ত�P�ত�লP আপন�দ�র অদঙ�পলর 
প�হভ�র র�লখয়� .লসয়� পলPদ!ন। ওম� !  আ.�র লক হই! 
.ল!য়� ক�=ল�দত ক�=ল�দত ক�=লপদত ক�=লপদত পকহ .�ত�স কলরদত 
!�লগ!,  পকহ প8�দখ-ম�দখ জ! ল�দত !�লগ!,  পকহ কC�-ম7দ! 
ক�ষন�ম শন�ইদত !�লগ!,  পকহ ধ7ল!ধ7সলরত হইয়� 
.X�ক!ভ�দ. হ� র�দধ .ল!য়� ক�=ল�দত !�লগ!। 8ন�.!� আজ 
গP�গলP ল�য়� র�ইদয়র 8রCতদ! পলPয়� ক�=ল�দতদY !  আর 
ম�দ[ ম�দ[ আপন�দক লধক�র ল�য়� ল.!�প কলরদতদY ! 
শ�মত�র উপর 8ন�.!�র লকY� ল.দদষভ�. লY!। 8ন�র ইচ� 
��Cক�ষদক এক�ই ল�.�লনল� .�দক কলরয়� র�দখ। ত�ই র�ধ�র 
কদঞ শ�ক�দষর ��ওয়�K� .P ভ�! !�লগত ন�। এমন লক র�ধ�র 
ন�ম !ইদতও প�ন পকমন প.�ধ হইত !  শ�মগরল.ন� 8ন�র 
আজ এ ��� পকন ?  আজ র�ধ�কদঞ আলসয়� র�ধ�র প�দয় 
পলPয়� এত আত�ন�� পকন ?

 শ�মত�র �লত 8ন�.!�র একK� ল.দদষভ�. 

থ�লকদ!ও  র�ই'র লকন এ ভ�. লY! ন�। র�ই'র .�সন� 
বহ�দণর অনIদক�লK জ�.-�ক�লত স. মধ�র ভ�দ. আম�রই মত 
অথ.� আম� অদপক� অলধক আ�র ও �দত ��Cক�দষর 
��লতসম��দন লন��ক হউক। আলম লক জ�লন,  আম�র লক গC 
আদY, আলম ��C.লভদক কতK�ক সখ� কলরদত প�লর, কতK�ক 
আ�র �ত কলরদত জ�লন, আয় বহ�ণ.�স� !  ��হ�র ��হ� লকY� 
আদY,  স. !ইয়� আয় !  �দতXদক লনজ লনজ মন-��C সহ 
প�মময় শ�ক�দষ স. ঢ�ল!য়� ল�য়� পস.�নদনর অম�ত-
রস�স��দন ল.দভ�র হইয়� থ�ক। 

আয় 8ন� !  আয় ব�.X� !  আয় !ক� !  আয় 
ম�ঞ�ম�!� !  আয় সরসত� !  পত�র� আয় Î আম�র এই প�ষ 
লনদ.�ন শদন �� !  র�ই আজ, 8ন�.!� ও ত�হ�র সখ�ল�গদক 
ড�লকয়� ক�দY আলনয়�,  হ�দত ধলরয়� ক�=ল�য়� ক�=ল�য়� 
.ল!দতদYন, 8ন� ! ব�.X� ! পত�র� আম�র ��C.লভদক প�লখস! 
প�লখস ত�র প�ন কষ ন� হয়,  পত�দ�র হ�দত আজ আম�র 
��Cক�ষদক সমপ�C কলর!�ম !  আলম আর .�=ল8. ন� !  প�লখস 
শ�ম আম�র প�ন র�ই b'el ক�=দ� ন� !  পত�দ�র আ�র �দত 
শ�ম প�ন আম�য় ভ�ল!য়� ��য় !  পত�দ�র পস�হ�দগ শ�ম প�ন 
আম�দক মদন কলরদত অ.ক�� ন� প�য় !

শ�মত� আজ সকদ!র হ�দত হ�দত ক�ষদক অপ�C 
কলরয়� ল8রল.��য় ��থ�ন� কলরদতদYন। শ�মত�র ��� প�লখয়� 
সখ�গC ক�=ল�য়� আক! !  শ�মগরল.ন� র�ধ� ল.দদলষন� 
8ন�.!� �ভ�লতও আজ ল.দদষ ভ�ল!য়� লগয়� শ�মত�র প�দয় 
পলPয়� ক�=ল�দতদY !  আর আত�ন�� কলরয়� .ল!দতদY আহ� ! 
এমন র�ধ�!!  এমন র�ধ�দক ল.দদষ-8দক প�লখয়�লY!!  এমন 
র�ধ�র লনকK হ'পত এতক�! �7দর থ�লকয়�, হতভ�লগন� প�লপন� 
আলম,  শ�ম পগrরদ. গলর�ত হইয়� আতসদখ আপন�র ভ�দ. 
ড�ল.য়� রলহয়�লY!!  লY!  লY!  লধক আম�দর �ত লধক আম�র 
জ�.দন ! হ�য় লক কলরয়� এ প�দপর ��য়লjর কলর ! লক কলরদ! 
এ প�প-��দCর দলন�.�র জ�!� জ�P�ইদত প�লর!!  হ� র�দধ ! 
অপর�ধ কম� কর ! আ��র��� কর পত�র এই উ��র ল.শদ�ম, 
পত�র এই উ��র প�ম-ক�লহন� জগদতর �দতXক অC�পরম�C�র 
ক�দY কলহয়� এই লপ��8� ল.দদলষC� 8ন�র প�প-��দCর ��রC 
��তন� প�ন লন.��লপত কলরদত প�লর।

""dSmI  -  cÆÅa - ˆÁarN''
 শ�মত�র ��ম ���দত 8ন�র উদ�র হই!। 

8ন�.!�র আতত�ল¸র স�থ�ভ�. ঘ�ল8য়� পগ!। 8ন� ও ত�হ�র 
সহ8র�গC আজ আতদ��ষ .�ল[দত প�লরয়� এদক.�দর 
অনত�দপ জল!য়� মলরদতদYন Î এই জ�!� লনভ�ই.�র জন 
�লতজ� কলরদ!ন Î বহ�ণময় এই ল.শজন�ন উ��র র�ধ� 
প�ম ও র�ধ�ন�ম YP�ইয়� ল�য়� এ প�দপর ��য়লjর কলর.।

 প�tক মহ��য় !  8ন�.!� ব�.X� �ভ�লতর এই 
�লতজ� প�!ন পগrর!�!�দত প�লখদত প�ইদ.ন Î আ8ণ�দ!র 
প�দয় পলPয়� ম�র খ�ইয়� প��XI ইহ�র� র�ধ� প�ম ও র�ধ�ন�ম 
বহ�ণময় ল.তরC কলরয়�দYন। ইহ�ই পগrর!�!�য় লনতX�নদনর 
মহ�ভ�. রদপ প��X.লসত প�লখদত প�ইদ.ন। ""��ম� Î 8ন� 
উদ�রC'' Î ��হ�র� স�থ�.�লদদত 8ন.!� স�লজয়� .লসয়� 
আদYন, অথ.� ��হ�র� লনষ�ম র�ধ�দ�ম !�ভ �7দর থ�কক র�ধ� 
ন�মলKও !ইদত অলনচ�ক শ�মত�র ��ম ���ই ত�হ�দ�র 
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সক�ম স�থ�ভ�. ঘ�8�ইয়� ল�য়� লনষ�ম প�দম ড�.�ইয়� প�য়। 
ত�হ�র� পক�ন কদম এক.�র এই ��ম ���র ক�লহন� শলনদ!, 
পসই ভ�দ. পপr=লYদ! .� অনভ. কলরদত প�লরদ! 8ন�-
উদ�রদCর মত অমলন অল.!দম ল.শজন�ন র�ধ�-প�দম ল.দভ�র 
হইয়� ��ইদ.। লক .ল!দতলY!�ম,  Î শ�মত� ও পগ�প�দ�র 
ক�ষ-ল.রদহর লন��রC অ.স�র কথ� !  ক�ষ-ল.রদহ পগ�প�দ�র 
অন�হ�দর অলনদ�য় অলIম-�য়দন ল�দনর পর ল�ন র�লতর পর 
র�লত ক�লKয়� ��ইদতদY !  এইরদপ �ত .ৎসর প7C� হইদত 
8ল!! ; বক ক�ষ পত� আলস! ন�।

Akýma‡ .�C�-�ন কদর,  ক�ষন�ম গ�লহদত গ�লহদত 
ন�র� আলসয়� উপলসত হইদ!ন। ন�র� পগ�প�দ�র অ.স� 
প�লখয়� এদক.�দর ibiýmt ও সলমত হইদ!ন !  এ লক !  ক�ষ 
ল.রদহই লক পগ�প�দ�র এই ��� হইয়�দY!!   — ন�র�,  .�C�র 
ত�দন ত�ন লম!�ইয়� ক�ষ ন�ম গ�লহদত গ�লহদত বজ-মণদ! 
�দ.� কলরদতদYন। মধ�র ক�ষন�ম শলন.� ম�ত পগ�প�দ�র 
ম�তদ�দহ জ�.ন সঞ�র হই!। সকদ! ন�র�দক প�লখয়� 
আনদন�ৎফ�ল হ�দয় সমসদর ��Cক�দষর ক�! লজজ�স� 
কলরদত !�লগ!। ন�র� .ল!দ!ন Î ক�দষর .P  আসখ। .Pই 
ল�র�প�P� হইয়�দY। পগ�প�গC এদক �ত .ৎসর ল.রদহর 
লন��রC ��তন�য় ম�ত��য়। ত�হ�র উপর আ.�র শ�ক�দষর 
.X�লধর স`.�� ! হ� কপ�! ! .P স�ধ কলরয়� সকদ! ন�রদ�র 
লনকK শভ স`.�� �তX��� হইয়� লগয়�লY! !  লকন জ! ভর� 
পমঘ, স��ত! .�লর-ল.ন ��দনর পলর.দর� এদক.�দর .Ô�ঘ�ত 
কলর!।

পগ�প�গC .�সল.কই .Ô�হদতর মত,  সলমত ও 
জP.ৎ ��=P�ইয়� রলহদ!ন। ত�হ�দ�র আর .�কXস�লর� হই! 
ন�। অলত দ�দখ Î অলত ল.ষ�দ� এইরপ অ.স�ই ঘদK .দK ! 
ন�র� আ.�র .ল!দ!ন ! Î ঔষধ �সত কলরদত লকY� প�ধ7ল!র 
�রক�র, আলম পসই জন আলসয়�লY।

কতK�ক  ধ7ল!র �রক�র ?  এই .ল!য়� পগ�প�গC 
.Xসভ�দ. প� [�লPয়� [�লPয়� ল�দত !�লগদ!ন। ন�র� .ল!দ!ন 
Î ""লক সদ�� !  শ�ক�ষদক প�ধ7ল! প�ওয়�!!  পত�ম�দ�র লক 
একK�ও ধর��ধম� ও প�পপ�CX প.�ধ ন�ই !  হ� অজ�ন জ�. ! 
এমনই পম�হ প� এদক.�র অনI নরদকর ভয়K�ও লক মদন 
জ�দগ ন� ?  ল.দ�ষত� আলমও পত� একজন ব�হC,  আম�র 
হ�দত প�ধ7ল! প�ওয়�!!''

পগ�প�গC .ল!দ!ন Î ""t�কর !  আমর� নরদক 
পগদ!ও ��Cন�দথর অসখ স�লরদ. পত� !  আমর� ধম� .�ল[ন�, 
সগ� 8�লহ ন�, প�পপ�CX জ�লন ন�, ক�ষ সদখ ধ�লকদ! আম�দ�র 
অনI নরকদভ�গই অনI ��লI !  t�কর !  আপলন ��ঘ ধ7ল! 
!ইয়� ��ন,  ক�ষ প�ন কতই কষ প�ইদতদYন!!'' পগ�প�দ�র 
ক�ণ প�লখয়� ন�র� এদক.�দর ibiýmt হইদ!ন। এলক পগ�য়�!� 
জ�লতর সভ�. স!ভ অজ�নত�র ফ! ? ন� ন� Î এই অদহত�ক 
ক�ষ-প�ম Î এই VtMibýmâit-mUlk  ভ�!.�স� ;  আপলন 
অনI নরদক-লনমÄ হইয়�ও ক�ষদক সদখ র�লখদত অ�মX 
.�সন� ! এই ভ�.লK, ক�ষ��লতর জন VtMibýmâit, বজদগ�প� 
লভন পত� আর পক�থ�ও প�লখ!�ম ন� !  লধক আম�দ�র স�ধন 
ভজদন,  লধক আম�দ�র ভক�লভম�দন। আজ শ�ক�ষ আম�র 
ভক�লভম�ন 87C� কলর.�র জনই এই পখ!� পখল!দ!ন। আজ 
আলম ধন, পগ�প�-প�রদজ আম�র প�হ-মন-��C পল.ত হইয়� 

পগ! !  স�ধ�সনX�স�,  কম��,  জ�ন�,  ভক সকদ!ই স�থ�পর। 
সকদ!ই 8�য় Î প�ম প�ও ,  ভলক প�ও,  ম�লক প�ও। 
সকদ!রই প�লহ প�ই র. !  সকদ!ই 8�য় প�CX !  সকদ!ই 8�য় 
ধম� !  সকদ!ই 8�য় প�ম,  ভলক,  ম�লক,  সখ,  ��লI,  আনন। 
আপন�দক নরদক ড�.�ইয়� ল�য়� ক�ষসখ 8�য় পক ? পগ�প�গC 
8�য় Î পগ�প�গC 8�য় শধ� ক�ষ-সখ,  ক�ষ-��লত !  ক�দষর 
আনন !  আহ� !  পগ�প�গদCর অ�মX প�ম-লপপ�স� লক মধ�র, 
ত�=হ�দ�র ভ�. ;  Î

জনম অ.লধ হ�ম, রপ পনহ�রন
নয়ন ন� লতরলপত পভ! ।

!�খ !�খ ��গ,         লহয়� পর র�খন,
ত.� লহয়� জ�P�ন ন� পগ! ॥

.8ন অলময় রস          অনকC শন!�,
শলত পথ পর� ন� পভল!,

কত মধ� ভ�লমন�,        রভদস পগ=য়�ইন
ন� .�[ন বকYন পকল! ॥ 

 আহ� মলর মলর !  প�দমর লক অপ7র� তনয়ত�!  এই 
তনয়ত�, এই প7C� VtMibýmâit ! ইহ�র জনই শ�ক�ষ পগ�প�-
প�দম ল8র.দ !  এই প�দমর ম�ধ���X Î স�ধ�সনX�স�র অত�ত, 
কম�� জ�ন� ও ভদকর অত�ত,  বহ�ল� প�.গদCর অত�ত ! 
প.�-গ�ত� ও তন-মদনর অত�ত।

শলত : এখ�দন .লধর। ���ন, এখ�দন অন।
গ�ত� : এ গ�লত গ�লহদত সম7C� ম7ক।
তন   : এ র�দজXর .�লহদর, সম7C� সতন ;

       পভrলতক তন !ইয়�ই স�র� !
মন   : ক�ম��দগর আ�X শ�দ !ইয়�ই .Xস!

প� পগ�প�দ�ম,  প.��ল�র অত�ত,  প�.গদCরও 
অন�স�ল�ত,  ন�র�দক আজ ত�হ�র লকলঞৎ আভ�ষ প�ওয়�র 
জনই ক�দষর এই ল�র�প�P� ! ন�র� ! এখন .�ল[দ! বহ�দণ 
আম�র সখ-দ�দখর জন .Xস পক ?  এখন প�লখদ! বহ�দণ 
আম�দক .�সল.ক ভ�!.�দস পক ? এখন জ�লনদ! পত� বহ�দণ 
আম�র সদখ সখ�,  দ�দখ দ�খ� একম�ত এই বজদগ�প�গC ! 
ন�র� অ.�ক হইয়� পসই পগ�প� প�দমর তনয়ত� ও মধ�রত� 
ভ�ল.দত ভ�ল.দত আনন�শ ল.সজ�ন কলরদত !�লগদ!ন।

 প�tক মহ��য় ! এখনও লক পগ�প�দ�দমর পল.তত� 
সমদন পক�নও সদনহ মদন স�ন ল�দত প�দরন। পগ�প�ক�দষর 
অ��ক�ত লনষ�ম প�ম জ�দ.র .�ল[.�র স�ধX ন� থ�লকদ!ও, 
ইহ� প� প�লথ�. ভ�. হইদত সম7C� প�থক,  সক�ম র�জX হইদত 
সম7C� লভনদ�দ�র ত�হ�র আর সদনহ আদY লক ?  আম�দ�র 
ক�ম জগদতর মহ�-ন�রক� ক�ম�ক লপ��8ও .�ল[ এ লনম�! প�দম 
ক!দঙর আদর�প কলরদত প�লরদ. ন� !  পগ�প�গC �ত .ৎসর 
প��XI ক�ষ ল.রদহর লন��রC ��.��হদন প�দমর মর� মলরয়� 
অন�হ�দর অলনদ�য় ল�.�লনল� প� ভ�দ. প� �নন�য় 
ক�K�ইয়�দYন,  এই �ত .ৎসর .X�প� গগনদভ�� গগনদভ�� 
হ�হ�ক�র,  এই �ত .ৎসর .X�প� উন�ল�ন�র ন�য় ক�ষ ক�ষ 
.ল!য়� প���Cদভ�� ল8ৎক�র। ইহ� ýmrN কলরয়� স�ধক, ভক, 
প�প�-ত�প�,  ক�ম�ক জ�.ও লক অশস`.রC কলরদত প�দরন ! 
ওল�দক পগ�প�ল�গদক �ত .ৎসদরর জন Y�লPয়� আ.�র 
একল�দক মথ�র�দত কব� এ.` দ�রক�দত সতXভ�ম� �ভ�লত 
প��! হ�জ�র ভদকর .�সন� প7রC ! বক ইহ�দত পগ�প�দ�র পত� 
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কখনও ল.নম�ত ভ�.�Iর !লকত হয় ন�ই !

প�tক মহ��য় Î .!�ন প�লখ !  ক�মর�দজX ক�ম�ক 
লপ��8 ত�হ�র প�লতন�দক পফল!য়� স�ন�Iদর পগদ! পস লপ��8� 
কত ল�ন ত�হ�র পথ 8�লহয়� থ�দক ? কতল�ন বপ��ল8ক .�লরর 
ত�Pন�য় লসর থ�লকদত প�দর ?  আম�দ�র পগ�প�গC �ত 
.ৎসদরর এত ল.রহ �নC� সহ কলরদ!ন,  ওল�দক মথ�র�য় 
কব�র কথ�,  এ.` দ�রক�দত সতXভ�ম� �ভ�লত পষ�! হ�জ�র 
মলহষ�র কথ� জ�লনদ!ন,  ত.� পত� ম�হ7দর�র জন মদন পক�ন 
�ক�র লদধ� জলন! ন�, .র` ত�=হ�র� এই .ল!য়� ল.ষন Î হ�য় ! 
আর কত ল�দন আম�দ�র স�ধ প7C� হইদ.,  আর কত ল�দন 
অনIদক�লK জ�. মধ�রভ�দ. মর হইয়� ক�ষ-পস.�য় ধন 
হইদ.!!  এই পত� পগ�প�ভ�. !  পগ�প�গC বহ�ণ-.�স�দক 
ক�ষদস.�য় তনয় প�লখয়� সখ� হইদত 8�ন,  ত�=হ�র� অল.রত 
ক�ষ সদখর জন .X�ক!। পসই জন,  কব� ও সতXভ�ম� 
�ভ�লতর �লত ত�হ�দ�র রষ ভ�দ.র পলর.দর� ত�ষ ভ�.ই 
পলর!লকত হইয়�দY। এই স. ঘKন� প���দ!�8ন� কলরয়� পক�ন 
লপ��8 শ�র�ধ� ও পগ�প�ল�দগর 8লরদত ��ক�ত ক�মভ�দ.র 
আদর�প কলরদত প�দর ?

হ� ক�ষ !  প� পগ�প�র� পত�ম� Y�P� জ�দন ন�,  এ.` 
ত�লমও প� পগ�প� লভন জ�ন ন�,  মথ�র� দ�রক� !�!�চদ! পসই 
প�মময়�দক ক�=��ইয়� লনষ�ম প�দমর আতল.সজ�ন Î ক�ম�ক 
লপ��দ8র 8দক আঙ�! ল�য়� প�খ�ইয়� .�[�ইয়� ল�দ! ! 

বদজ র�সলনকদঞর মধ�র লম!দন প� প�দমর .ন� 
.�ন�.ন প�ল.ত কলরয়� উধ�ও হইয়� অনI জগদতর প�দন 
Y�লKয়�লY!,  ল.রদহর ত�ঙ-ব�!ল�খদর আহত হইয়� আরও 
�তগদC উর�! তরঙ ত�ল!য়� সমস ল.শবহ�ণ ড�.�ইয়� ল�দত 
8ল!! ! আহ� ! এত রসরঙ প�মতরঙ, এত ঢ!�ঢল! গ!�গল!, 
এত ভ�!.�স� এত অ�মX প�ম লপপ�স�, এত স�দধর শ�র�ধ�, 
এত স�দধর বজ.�!� ! স. পফল!য়� শ�ক�ষ �ত.ৎসর মথ�র� ও 
দ�রক�য় রলহদ!ন,  এক.�রও আর পসল�দক লফলরয়� 8�লহদ!ন 
ন�,  অ8! অK!ভ�দ. Î প7C� অন�সক ভ�দ. �ত .ৎসর 
ক�K�ইদ!ন। ��=হ�র� ক�ষদক !মK .ল!দত Y�দPন ন�, 
পগ�প�ক�ষ ক�মভ�. লভন আর লকY� প�দখন ন�,  ত�=হ�র� এই 
অ.সদর লনল!�¸ শ�ক�ষদক এক.�র 8�লহয়� প�খ�ন,  Î 
VtMibýmât বজ.�!�ল�গদক �ত .ৎসদরর ল.রদহর অলIম-
�য়দন ম�ম7ষ�� অ.স�য় 8�লহয়� প�খ�ন,  Î প�লখ এ ��শ প�লখয়� 
��C ল.গল!ত হয় লক ন� ? প�দমর ম�ধ���X অনভ7লত হয় লকন� ? 
এ ক�ন� শলনদ! প�ষ�C প��XI দ.�ভ7ত হয় লকন� ?  এ �ত 
.ৎসর .X�প� হ� ক�ষ র. শলনয়� মন-��দCর ক�ম-ক!�ষ ম�লYয়� 
��য় লক ন� ?

ঐ শন Î এ.�র ক�ম�ক লপ��8 প��XI পগ�প�দ�র 
এই অ��ক�ত অ.স� প�লখয়� শলনয়� এদক.�দর সলমত হইয়� 
সমদ.�ন�য় হ�হ�ক�র কলরদতদY,  হ� ক�ষ !  এ পত�ম�র পকমন 
র�লত ?  এ পত�ম�র পকমন .X.হ�র ?  এ পত�ম�র পকমন 
ভ�!.�স� ! এ পত�ম�র পকমন প�ম!!  হ�য়, আর এ ��শ প�খ� 
��য় ন�,  এমন অফ�KI কম!দক�রদকও লক এমলন কলরয়� 
.দÔর আঘ�ত কলরদত হয়!!  হ�য় !  হ�য় !  আর এ ��শ প�খ� 
��য় ন�!! আর প� এ প��8ন�য় অ.স� স`.রC কর� ��য় ন�। হ� 
লনষ�র,  এক.�র এস,  এক.�র পত�ম�র পগ�প�দ�র অ.স� 
প�লখয়� ��ও, এক.�র প�খ� ল�য়� জ�.ন রক� কর !  আর ন�, 

আর প�খ� ��য় ন�। এ.�র আমর� খ�. .�ল[য়�লY,  প.� কলরয়� 
প�লখয়� !ইয়�লY,  আর পত�ম�র লনম�! প�দম ক!দঙর ক�ল! 
ঢ�ল!য়� ল�দত ��ই. ন�।

আমর� প�প� হই,  ত�প� হই,  আম�দ�র প�প ত�প 
!ইয়� আমর� থ�লক.। কম� কর,  আর সক�ম হ�য় !ইয়� 
লনষ�ম প�ম ল.8�র কলরদত ��ই. ন�। হ� ক�ষ !  ত�লম এমন 
লনষ�ম পগ�প�ল�গদক এমন কলরয়� �ত .ৎসর ক�=��ইদ! 
পকন?  জ�.দক প�দমর ম�হ�তX .�[�ই.�র জনই লক এমন 
কলরয়� কসদম প�!�ঘ�ত কলরদত হয় ?  ন�,  ন�,  এ প�!�ঘ�ত 
নদহ। প�মময় করC�র আধ�র ক�ষ8ন লক পগ�প�ল�গদক 
ল.নম�তও দ�খ ল�দত প�দরন ? তদ. লম!ন ও ল.রহ, হ�লস ও 
ক�ন� প�মর�দজXরই পখ!�। এই দইলK ভ�. প���য়কদম 
অ��ক�ত হ�লস-ক�ন�র পফ�য়�র� খ�ল!য়� লনতX ন7তন রদস প�লমক 
��গ!দক লনয়ত ন. ভ�দ. ল.দভ�র কলরয়� র�দখ।

লম!ন পত� সদখর সপ হ�র�র ফ�! Î প�লখদত 
প�লখদত ভ�লঙয়� ��য় !  সদখর স��ঘ� মধ���লমন� প!দক 
পপ�হ�ইয়� ��য়,  সখ-লম!দনর ��গ-��গ�Iও কলCক ল.দXৎ 
8মদকর মত সহস� অ!লকদত 8ল!য়� ��য় ! আর ল.রহ, দ�দখর 
হইদ!ও হ�দয়র লনভ�ত লনকদঞর লক প�ন লক মধ�রত� ম�খ�, লক 
প�ন লক ভ�দ.র তরদঙ অম�ত�য়ম�ন !  আহ� !  পস ক�ন�দতও 
কত সখ ! প�ম�সদ�র জন ক�=ল�দতও প� কত সখ, প� ক�=দ� 
পসই জ�দন। ��দCর ল�য়জদনর জন মরদCও প� কত সখ, প� 
মলরদত জ�দন পসই জ�দন !  ল�য়তদমর প�ম�লভম�ন ভ�লঙদত 
��ইয়� প�দয় ধলরদত কত সখ, প� ধদর পসই জ�দন !

ত�ই .ল! লম!ন ও ল.রহ,  প�মর�দজX মধ�র ভ�দ.র 
লনতX ন.রদসর উদ�পক ! ল.রহ ন� থ�লকদ! লম!দন সখ লক ? 
অনক�র ন� থ�লকদ! আদ!�র আ.শকত� লক ? ওরপ লম!দনর 
পর এরপ ল.রহ, ওরপ র�দসর পর এরপ লনর��, হ�-হত��ই 
মধ�র অলভনয় ! ওরপ র�স-রস�ম�দত ভরপ�র হওয়�র পর এরপ 
ল.রদহর অন�নই সপথX। .�!দকর� !�দক�8�লর পখল!য়� থ�দক, 
এক.�র ক�দY এদস প�!�ইয়� ��য়। ক�দY আস�K�ই প�মন 
পখ!�র একলK অঙ,  প!�য়নK�ও পতমন পখ!�রই আর একলK 
অঙ। প���য়কদম দলK অদঙর প7C�ত�দতই পখ!�র রস উYল!য়� 
উদt। নত�.� একদঘদয় ভ�দ. পখ!� হয় ন�, রদসর উদ�পন হয় 
ন�। ত�ই র�ধ�ক�ষ-প�ম!�!�র আগ�দগ�P� স.ই রহসময় 
ভ�দ.র আগ�ধ অত!স�� মহ�C�.। ইহ�দত ন� ড�ল.য়� ভ�লসয়� 
ভ�লসয়� লনন� কৎস� ও সম�দ!�8ন� কর� অজত� লভন আর 
লকY�ই নদহ। শ�ক�দষর দ�রক�!�!� প�ষ হই!।

বদজ ম�ধ���Xময় প�দমর পখ!�দত জগজ�.দক 
ক�ষ��ল¸র আ��� প�খ�ইয়�দYন,  এ.�র মথ�র� ও দ�রক�-
!�!�দত অধদম�র �!দন ও ল�দষর প�!দন ধম�র�জX স`স�পন 
কলরদ!ন। জগৎ ��গপৎ পগ�প�ক�দষর প�রদজ ধন হই!, 
প�ম-ভলকদত প7C� হই!,  প�প�র প�Pন হইদত ম�ক হইয়� 
��লI!�ভ কলর!।

        পলরত�C�য় স�ধ�ন�` ল.ন���য় 8 দষ�ত�ম ।
        ধর�স`স�পন�থ��য় সম�লম ��দগ ��দগ ॥

ভগ.�ন শ�ম�খল.লনস�ত এই মহ�ক�দ.Xর .দC� .দC� 
সফ!ত� সম��ন কলরয়� আপন�র শ�র�ধ� ও সখ�সখ�গC সহ 
�কK !�!� পলরহ�র প7র�ক পগ�দ!�দকর লনতX!�!�দত 
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মহ��স�ন কলরদ!ন। জগৎ প7C���লI ও প7C��নন !�ভ কলর!। 
জয় প�দমর জয় ! জয় র�ধ�ক�দষর জয়!!

জয় জগদন�হলর !

ŸpãmraejYr siHt kàÚm-¯an 
w   Bi¹¡raejYr tulna

স�ধ�রCত� শ�ক�ষ .ল!দ! এক ক�ষদকই .�[�য়। 
লকন .�সল.ক শ�ক�ষ !�!�দত এক ক�ষই সমগ ক���X সমন 
কদরন ন�ই। ��শত� �ল�ও ক�ষদকই সমস ক���X সমন 
কলরদত প�খ� লগয়�দY, লকন ক���Xত� বদজ, শ�ক�দষর প�ম!�!� 
Î এ.` মথ�র� ও দ�রক�দত, ভগ.�ন ল.ষ�র প7C� ঐশদ��Xর পখ!� 
হইয়�লY!।

শ�ক�ষ পগ�দ!�কল.হ�র� মধ�র পম�হন.`��ধ�র� লনতX-
লকদ��র ;  লতলন শ�র�ধ� ও সখ�সখ� !ইয়� অনIক�! মধ�র 
প�মরদস ভরপ�র। বজধ�ম ত�=হ�র !�!�স!�।

ল.ষ� Î ব.কÂল.হ�র�,  �ঙ8ক গ��পদধ�র� 
ষহPশ�প7C� ভগ.�ন,  ইলন !ক� ও অন�ন পলরদক সহ স�লষ-
লসলত-!য় ক���X সমন কদরন। মথ�র� ও দ�রক� ইহ�র 
কম�দকত।

বদজর শ�ক�ষ প�মরসময় পগ�প�.লভ নK.রশ�ম। 
মধ�র� ও দ�রক�য় শ�ক�ষ ভক-জ�.ন, দষ�লত-�!ন, ধম�র�জX-
স`স�পন প7C� ঐশ��Xময় ভগ.�ন! বদজর শ�ক�দষর র�খ�! প.�, 
হ�দত .�=��,  মথ�র� ও দ�রক�র শ�ক�ষ ল.ভ7লতময়   র�জদ.�, 
কদর স���ন 8করপ ল.শল.জয়� অলস।। এক কথ�য় বদজর 
ক�দষ প7C� ম�ধ���X, আর দ�রক�র .�সদ�দ. প7C� ঐশ��X ! বদজর 
শ�ক�ষ ল.শ��C�র�ম র�খ�! ;  দ�রক�র .�সদ�. ঐশ��Xও 
ল.ভ�লষক�ময় ভ7প�!। পগ�দ!�কল.হ�র� লনতXলকদ��র শ�ম8�=�, 
বদজ বজ.�!�ল�গদক !ইয়� প�দমর আ��� জগদতর sÚmueK 
ধলরয়�দYন,  ব.কদÂর ভগ.�ন মথ�র� ও দ�রক�র ন�ন��ক�র 
ঐশ��X ও ল.ভ7লতর পখ!�দত কম�� জ�ন� ও ভকল�গদক !ইয়� 
র�জন�লত,  সম�জন�লত,  ��দন�লত,  ধম�ন�লত এ.` কম�,  জ�ন ও 
ভলকর আ��� জগৎদক প�খ�ইয়�দYন। বদজ পগ�প�-প�গ!-
কর�,  ল.শমদন�হর� .`��ত�ন,  Î দ�রক� !�!�দত প�ঞজন 
�দঙ ল.শলনন�ল�ত গ�ত�র গ�ন।

বদজর শ�ক�ষ পগ�দ!�দকর শ�র�ধ�রমC Î দ�রক�র শ�ক�ষ 
ব.কদÂর !ক�ল.দন��ন Î অথ8 ��শত� এক ক�ষই স. ক���X 
কলরয়�দYন। .�হ��লষদত এক ক�ষদকই সর�ধম� লন.��হক 
প�লখদত প�ইদ!ও, প�মময় শ�ক�ষ মধ�র প�দমর পখ!� .Xত�ত 
ঐশদ��Xর ��দল.গহ স�লষ-লসলত-!য় �ভ�লত পক�ন ক���Xই কদরন 
ন�ই। ক�রC শদ ম�ধ���X সম7C� ঐশ��X .লজ�ত। তদ. প� প� 
সদ!,  ঐশদ��Xর 8�! 8�ল!দত প�খ� লগয়�দY,  ত�হ� ল.ষ�র 
ষহPশ��X �লকর �ভ�দ. সমন কলরয়�দYন ম�ত। ""ল.ষ� দ�দর 
ক�ষ কদরন,  অসর স`হ�র।'' প�মন আল.ষ .Xলক অন 
.�হ�লকর প�রC�য় হ�দস,  ক�=দ�,  ন�দ8,  গ�য় কত লক কদর, 
কত লক .দ!, অথ8 পস লনদজ লকY� জ�দন ন�, ও কদর ন� ; পসই 
�ক�র মথ�র�র ঐশদ��Xর ঘKন� লনjয় বজ.লভ শ�ক�ষ লকY�ই 
জ�দনন ন� ও কদরন ন�ই ;  ব.কদÂর ল.ষ��লকর �ভ�দ. স. 
সমন কলরয়�দYন। এখ�দন আপলন সর��� অন�সক ও সম7C� 

লনল!�¸ ,  পক.! উপ!কX ম�ত :  ভগ.�ন ন�র�য়Cই সর�কম� 
সম��ক। ত�ই .�ন�.ন8ন র�ধ�ক�I সষই .ল!য়�দYন :-

"".�ন�.ন` পলরতXজX Î প��দমক` ন গচ�লম''

বজধ�ম ম�ধ���Xময় প�দমর প��। মথ�র� ও দ�রক� 
ঐশ��Xময় সক�ম ভলকর প��। বদজ Î .�ৎস!X রদস ভর� 
নন-�দ��মলত পগ�প�!দক প¨দহর .�দক র�লখদতন। মথ�র�দত Î 
.সদ�. ও ব�.ক� ক`স-লনস�ন ক�ষদক ভগ.�ন .�লদ !ইয়�, 
ক�ঙ�দ!র র�জকম�র সম��দCর মত প¨দহর 8দক প�লখদতন।

বদজ সখ�গC ল.8�র .লজ�ত অদহত�ক প�দম 
আ��ক�ত পখ!� পখল!দতন,  আতপ-ত�লপত ভ7লমদত ক�ষদক 
ক�=দধ কলরদতন, অপলরল8ত ল.ষ�ক ফ! খ�ইয়� শ�ক�দষর অসখ 
হই.�র আ�ঙ�য় আদগ আপন�র� খ�ইয়� ক�ষদক ল�দতন, আর 
মথ�র�র সখ� উদ.,  ও দ�রক�র সখ� অজ��ন,  সক�ম স�থ�.�লদ 
!ইয়� প.দ�র ল.লধ লনদষদধর গণ�র লভতদর আলসয়� ক���X 
কলরদতন। স�থ�লসলদর জন �খন তখন ল.পদ�র ম�দখ,  ম�ত�Xর 
sÚmueK ক�ষদক ��=P কলরয়� অIর�দ! থ�লকয়� আপন�র� জ�.ন 
রক� কলরয়�দY। স.! ত¸ভ7লমদত ক�=দধ কলরয়� !ইয়� 
লগয়�দYন,  অজ��ন র�জX !�দভর জন স�রথ� স�জ�ইয়� ভ�ষC 
করদকদত ক�!�Iক অস�দসর sÚmueK র�লখয়� কত কষ 
ল�য়�দYন। বদজ শ�র�ধ� ও সখ�গC মধ�রভ�দ. ��I,  ��স�ল� 
পঞরদস ল.দভ�র হইয়� লনষ�ম প�দম হ�য়লনলধদক কত 
আ�দর .�দক কলরয়� র�লখয়�দYন,  আপন� ভ�ল!য়� আপন�দ�র 
সখ-দ�খ ধর��ধম� প�প-প�CX ভ�ল!য়� অদহত�ক ভ�!.�স�দত 
ক�ষসদখ আপন� ল.ক�ইয়�দYন ; আর মথ�র� ও দ�রক�দত কব�, 
রল�C� ও সতXভ�ম� �ভ�লত সক�ম স�থ� !ইয়� আপন�দ�র 
সখ-দ�খ !ইয়� প�প-প�CX ও ধর��ধম� !ইয়� ভগ.�ন .�লদদত 
পস.� কলরয়�দYন :  ঐশদ��Xর প.দ� স�জ�ইয়� র�জ�ণ কদর 
ল�য়�দYন,  পস�হ�গভদর ��দদ.দ� স�জ�ইয়� স���ন 8ক কদর 
ল�য়� �তম�দখ মহ�সমদর প�t�ইয়� ল�য়�দYন।

 বদজ মধ�র ভ�দ.র .�লহদর শধ� ��স ভ�দ.র পক�ন 
উপ�সক ন�ই,  দ�রক�দত শধ� ��স রদসর উপ�সক �দথষ 
লYদ!ন। শধ� ��সভ�. লনক�ষ, ��স সর��� সঙল8ত ��দC �7দর 
থ�লকয়� কর�� কর�� ও প� আজ� প� আজ� .ল!.�ই খ�!�স ! 
��দসর সলহত �ভ�র VtMibýmâitmUlk ��দCর ল.লনময় হইদত 
প�দর ন�। ��স �ত �ভ�ভক হইদ!ও,  ��স পক.! ��সই 
থ�দক, ��দসর প� কতকগল! স�ম� লনলদ�ষ আদY, ত�হ�র .�লহদর 
পস ��ইদত প�দর ন�। সখ� সখXরদসর ��Cভর� ভ�!.�স� !ইয়� 
প�রপ সখ�র পদথর ক�=K� ��=ত ল�য়� ত�ল!দত প�দর, অথ8  আলম 
��স  মদন স�ন প�য় ন�,  ম�ত� .�ৎস!X রদসর .�কভর� 
প¨হমমত� !ইয়� প�রপ হ�দত কলরয়� ম!ম�ত ধ�ইয়� ম�লYয়� 
হ�দয়র ধনদক পস�হ�গ ভদর,  .�দক ত�ল!য়� !ইয়� থ�দকন, 
অথ8  আলম ��স�  .ল!য়� মদন আদস ন�, পত�, মধ�রভ�দ. তনয় 
হইয়� প�রপ মদন ��দC পলতর আ�র-�ত ও পস.�-শশষ� 
কদর, Î ফ�!��X�য় �য়ন হইদত আরম কলরয়� ঘর লনক�দন�, 
পগ�.রঘ�=K�,  প�য়খ�ন� পলরষ�র প��XI কলরয়�ও আপন�দক 
��স� .ল!য়� মদন কদর ন�,  Î ম�ত�র .�ৎসদ!X,  সখ�র সদখX 
ও পত�র মধ�র ভ�দ. প� ��স লনলহত আদY, পসরপ অল.8�দর 
��CলK প��XI ল.সজ�ন আদY,  ��স শধ� ��সভ�.K�ক !ইয়� 
ত�হ�র ল.নল.সগ� কলন�ও কলরদত প�দর ন�। ত�ই বদজ শধ� 
��সভ�দ.র স�ন ন�ই। এখ�দন সখX, .�ৎস!X ও মধ�র ভ�দ.র 
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লভতরই ��স রদসর পস.�-শশষ� আ�র-�ত স. লনলহত 
আদY। এখ�দন ��দসরও ��স আদY,   — ��দসর ��স ন�ই। 
পকনন�,  প�দমর ম�ধ�দ��Xর প�দ�,  ��স র�লখ.�র উপদষ�গ� 
ঐশদ��Xর সম7C� অভ�.। ��স ঐশদ��Xর ��স,  — �ভ�দ´র ��স। 
ম�ধ�দ��Xর প�দ� ঐশ��X ল.নম�ত ন�ই,  �ভ�´ লত! ম�ত ন�ই। 
ত�ই গরর র�খ�দ!র ক�দY ��স আলস.�র পক�ন �রক�রও 
প.�ধ কদর ন�। পসই জনই ঐশদ��Xর মথ�র� ও দ�রক� লভন 
ম�ধ�দ��Xর বজমণদ! ��স ন�ই।

প�tক মহ��য় !  এ দলK র�দজX দলK ল8দত Î দলK 
অ.স�য়, দলK ভ�দ. প� আক�� প�ত�! �দভ�, ত�হ� প�লখদত 
প�ইদ!ন। এমন লক বদজর শ�র�ধ�,  দ�রক�র সতXভ�ম� 
রল�C�; বদজর স.! দ�রক�র অজ��ন ; বদজর নন-�দ���� Î 
মথ�র�র .সদ�. ও প�.ক� ;  বদজর পগ�প-পগ�প� Î মথ�র� ও 
দ�রক�র নরন�র� ;  ইহ�দ�র পরসদরর ত�!ন�ও হয় ন�। বত! 
এ.` জ! প�মন সম7C� প�থক Î উহ�র� কখনও লমদ� ন� এ.` 
লম!�ইদত পগদ!ও আপন �ক�লতগত সধম� .�ত� প�থক হইয়� 
পদP,  পসইরপ উক দই র�দজX সভ�.ত�ই �ক�লত .� ধম�গত 
ব.ষমX ল.�Xম�ন। দলK একত লম��ইয়� ��ও,  সভ�. হইদত 
আপন� আপলন প�থক হইয়� ��=P�ইদ.। দলK র�দজX এত 
প�থ�কX, এত ব.ষমX এতই �দভ� প�, Î প� পকহ সহজ জ�দন 
উহ�র এক একলKদক .�লYয়� অন�য়�দস প�থক কলরয়� !ইদত 
প�দর। পক�থ�য় আক�� Î পক�থ�য় প�ত�! !  পক�থ�য় 
প�মর�জX, Î পক�থ�য় কম�, জ�ন ও ভলক র�জX।

      প�ম ও প�লমক Î VtMibýmâit-ম7!ক লনষ�ম ভ�!.�স�।
      ভলক ও ভদক Î সক�ম ভ�!.�স� Î আতত�ল¸র !�!স�।
      প�ম ও প�লমদক Î ল.8�র .লজ�ত আপন�র ভ�.।

শ�ক�ষ বজ.�স�দ�র ম�ধ���Xময় আপন�র জন, মথ�র� 
ও দ�রক�-.�স�র ঐশ��Xময় ভগ.�ন ন�র�য়C। প�লমদকর !কX 
Î  বদজর শ�ম-নK.র ম�ন-পম�হন Î র�লধক�-হল�রঞন ; 
ভদকর !কX Î মথ�র� ও দ�রক�র দষ�লত-�!ন ল�ষ-জন-
প�!ন ধম�-স`স�পন ঐশ��Xময় ভগ.�ন ন�র�য়C। সকদ!ই পত� 
ক�ষদক 8�য়,  তদ. পকহ 8�য় লনকঞ-ল.হ�র� পগ�প�.লভ 
শ�র�ধ�-রমCদক.  আর পকহ 8�য়,  ক`স-লনস7�ন,  অধম�-�!ন 
ধম�র�জX-স`স�পক গ�ত�ধম�-গ�য়ক .�সদ�.দক।

 প�লমদকর আ��� Î নন-�দ����র .�কভর� প¨হ, 
স.!�ল�র অ��ক�ত ভ�!.�স� ও পগ�প�দ�র VtMibýmâitmUlk 
মধ�র ভ�.। ভদকর আ��� Î .সদ�. ও প�.ক�র .�ৎস!X, 
অজ��দনর সখX,  কব� ও সতXভ�ম�র ক�Iভ�. এ.` ল.�7র 
�ভ�লতর ��স।

 প�লমদকর গর Î পগ�প�,  গলত Î পগ�প�,  মন Î 
হদর ক�ষ ন�ম,  !কX Î মধ�র ক�ষপলত !�ভ ;  উদদশ Î 
ক�ষদস.� ও ক�ষ সখ।  ভদকর গর  Î ভ�গ.ৎ-প.র� জ�ন� 
পলণত, গলত Î গরপদ�� ও ত�ন��য়� স�ধন-ভজন ; মন Î 
ব.ল�ক ও ত�লনক .�জ স`.ল!ত .�সদ�. .� ক�ষ ন�ম ; !কX 
Î ভগ.�ন ন�র�য়C। উদদশ Î 8ত�.গ� !�ভ,  ক�প�!�ভ, 
ভলক!�ভ,  ম�লক!�ভ,  ��লI ও আনন !�ভ। প�লমদকর ��ল¸ 
Î পগ�প�ভ�., পগ�প�ন�থ, বজধ�ম, পগ�দ!�কধ�ম, র�ধ�ক�দষর 
লনতXদস.�,  র�ধ�ক�দষর সখ। ভদকর ��ল¸ Î ভলক, ভগ.�ন, 
দ�রক� .� ব.কÂ, 8ত�.�গ� ও আনন।

প�লমক লনষ�ম,  ক�ষ সখই ত�হ�র সর�স। ভক 
সক�ম,  ক�প� কর,  �য়� কর,  ভলক ��ও,  প�ম ��ও,  আনন 
��ও ইতX�ল� আতত�ল¸ই ত�হ�র সর�স।

ত�ই শ�শ��ভ� জগদন�সনর .ল!য়�দYন Î ""স�ধ�-
সনX�স� স�থ�পর। �দতXদক লনদজর উদ�র ও ম�লক !ইয়�ই 
.Xস!  সর��� আপন�দক !ইয়�ই .X�ক!।'' প�লমদকর ভ�. 
সতন,  পস পগ�প�ভ�দ. সর��� .Xস ক�ষ পস.�য় VtMibýmât, 
ক�ষ সদখর জন .Xস,  ক�দষর ত�ল¸ল.ধ�দন,  অসখ লন.�রদC 
আপন�দক সর��ক�র দ�দখ Î এমন লক অনI নরদক প��XI 
লনদকপ কলরদত �সত। কদম প�লমদকর ল.শজন�ন প�দমর-
প�.ন পগ�দ!�ক হইদত ভ7দ!�ক প��XI অনI ধ�র�য় ক�লরত 
হয়। তখন পস, ম�য়�ম�গ ক�ষল.ম�খ জ�.দক ক�ষপলত কর�ইদত 
.X�ক! হইয়�,  আপলন জ�দ.র কম�দভ�গ ও প�প-ত�প গহC 
কদর,  আপলন জ�দ.র পভ�গ !ইয়� অনI নরদক ড�ল.য়�ও 
জ�.দক ক�ষপলতর প�দমর পক�দP সমপ�C কদর।  এ  নরক 
পভ�দগ প�লমদকর কত আনন !  আহ� !  আজ আলম নরদক 
থ�লকদ!ও অস`খX অস`খX .Xলকর পস.�দত ক�ষ কতই সখ�। 
আলম ত�হ�র কতK�ক পস.� কলরদত জ�লন ?  এস ল.শ.�স� ! 
পত�ম�দ�র প�প-ত�প আম�দক ��ও,  আলম অনIক�! 
পত�ম�দ�র কম�দভ�গ !ইয়� নরদক ড�ল.য়� থ�লক,  পত�মর� 
লনতXদ�দহ লনতX�নদন তনয় হইয়� ক�ষ পস.�দত জ�.ন ধন 
কর।

ভক Î কব�,  রল�C�,  সতXভ�ম�,  ল.দর,  অজ��ন, 
��লধলষর,  কI�,  পদrপ��,  �ভ�লতর ভ�. !ইয়� আপন�র ল.প�-
আপ� লন.�রদCর জন স. সময় পহ মধ�স7�ন ! পহ ল.প�ভঞন! 
পহ পলততপ�.ন ! পহ অন�থ�রC ! পহ জন�দ�ন ! পহ ন�র�য়C ! 
রক ম�` রক ম�` Î প�লহ ম�` প�লহ ম�` Î ত�লহ ম�` ত�লহ ম�` 
Î প�লহ ম�` প�লহ ম�` Î .ল!য়�, ক�ষদক স. ল.প�-আপদ�র 
sÚmueK ধলরয়� লনদজ অIর�দ! থ�লকয়� ��লI ও আনন 
উপদভ�গ কলরদত ইচ�ক।

 শ�ক�ষ মধ�রভ�দ. বজ!�!� ও ঐশদ��Xর ভ�দ. 
মথ�র� ও দ�রক� !�!� কলরয়� জগদতর sÚmueK একলK প�ম 
র�জX ও প�দমর আ��� Î আর একলK সক�ম-ভলকর�জX ও 
ভলকর আ��� সনরভ�দ. ধলরয়�দYন। আম�ল�গদক ঐ আ��� 
sÚmueK র�লখয়�,  ভ�. ও !কX লসর কলরয়� অগসর হইদত 
হইদ.। আর ল8I� লক, sÚmueK স.ই পখ�!� — এখন ��র প�মন 
ভ�. ত�র পতমন !�ভ। আর ল.!ম পকন ? ঐ !দকX মন ��C 
সমপ�C কলরয়� ��ঘ Y�K। সময় ন�ই, প.!� ন�ই, এই জ�.দনই, 
এই সমদয়র মদধXই,  আজই,  এই ম�হ7দর�ই পসই প�মমদয়র 
��ল��ত পদথ Y�লKয়� 8! Î ঐ প�খ sÚmueK বজধ�ম। 
বজদগ�প�র ��C�র�ম শ�ম !  ��ঘ Y�K Î এখনই Y�K Î এই 
ম�হ7দর�ই Y�K Î ম�য়�র প�পময় আহ�দন, পj�ৎ লফলরয়� 8�লহও 
ন�। খ�. দতদ.দগ Y�K,  প�দপর জ�!�ময় জ!I নরক হইদত 
Y�লKয়� লগয়� ��Cক�দষর প�ম�ল!ঙদন ল8র ��লI!�ভ কর। অনI 
প�দমর ��ত! �.�দহ [�=প�ইয়� পP, অনI ��.-�হন জ�P�ইয়� 
ল8র ��ত! হইদ.।

 ত�লম প�লমক হও,  ভক হও,  প�ই হও,  বদজর 
পলরকরল�দগর ভ�. গহC কর। ত�লম আর�ধক, আর�ধদকর ভ�. 
গহC কর,  আর�দধXর ভ�. !ইদত ��ইও ন�। শ�ক�ষ আর�ধX 
ত�=হ�র আ��� জ�দ.র গহন�য় নয়,  জ�. উহ� গহC কলরদত 
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প�দর ন� ; এ.` কলরদত ��ওয়�ও উল8ত নদহ। ত�=হ�র সখ�সখ� 
ও পলরকরমণ!� উপ�সক ভ�দ. জগৎদক প� ��ষ�I 
প�খ�ইয়�দYন,  ত�হ�ই জ�দ.র একম�ত !কX,  একম�ত 
অ.!মন�য়। ঐ আ��� sÚmueK র�লখয়� অগসর হইদ!ই আমর� 
পগ�প�ভ�. ও ক�ষ!�ভ কলরদত প�লর., সদনহ ন�ই।

শ�ক�ষ, প�ম ও কম�-জ�ন-ভলক সমন�য় দইলK র�জX 
প�থক ভ�দ. প�খ�ইয়�, আম�ল�গদক প�মর�দজXর লভতর ল�য়�ই 
ত�=হ�র লনতX!�!�য় পপr=লY.�র ও ত�=দক .�দক ধলরয়� ��C 
জ�লP.�র একম�ত পথ প�খ�ইয়�দYন। এই প�ম!�ভ লভন ম�নষ 
সরদপ পপr=লYদত প�দর ন�। জ�দ.র সরপ Î �ক�লত। এক 
শ�ক�ষ প�রষ,  লতলন জগৎপলত আর স. �ক�লত। বহ�,  ল.ষ�, 
ল�. প��XIও ত�=হ�র �ক�লত। প�দমর অম�তময় প�.দন ন� 
ড�ল.দ! পকহই স�য় সরপ Î �ক�লতদত পপr=লYয়� ক�ষপলতদত 
জ�.ন ল.ক�ইদত প�দর ন�। স�ধক, ভক, ভগ.�নদক 8�লহদ!ও 
ত�=হ�দ�র অলভম�দনর প�রস�র থ�দক,  ত�=হ�র� ভগ.�দনর ��স 
প��XI হইদত প�দরন, ��স� হইদত প�দরন ন�।

 �খন প�দমর আদ.দ� প�রষভ�. তX�গ কলরয়�, 
তনয় হইদ.ন,  তখন সক!দকই পগ�প�-প�হ ও পগ�প�-ভ�. 
!�ভ কলরয়� স�য়-সরদপ �ক�লতদত পলরCত  হইদত হইদ.। 
পসই ল�ন .লহম��খ জ�. অI��লষ !�ভ কলরয়� .�ল[দত প�লরদ., 
ক�ষ এক জগৎপলত আর স. �ক�লত। পগrর-!�!�দত প�tক 
মহ��য়!  প�লখদত প�ইদ.ন,  বহ�,  ল.ষ�,  ল�.ও �ক�লতভ�. 
!ইয়� র�ধ�ক�দষর ��গ!-প�দমর রস�স��ন কলরয়�লYদ!ন। 
�তল�ন ত�=হ�র� প�রষ,  ততল�ন আপন�র�ই স�লষ-লসলত-!দয়র 
কর��। কর��´�লভম�ন 87C� কলরয়� প�রষক�র �7দর পফল!য়� প�ল�ন 
পগ�প�ভ�দ. Î �ক�লতভ�দ. Î হ� ক�ষ ��C.লভ .ল!য়� আক! 
��দC Y�লKয়� ��ইদ.ন, তখনই ক�ষপলত-!�ভ। নত�.� ল8রল�নই 
��দসর �ভ�,  ভদকর ভগ.�ন,  Î   আর প�মময়� পগ�প�র 
��C.লভ ক�ষ।

 �ল� ��C.লদভর প�ম�ল!ঙদন ধন হইদত 8�ও, 
�ল� লনতX প�হ !�ভ কলরয়� লনতX-পগ�দ!�কধ�দম ��গ! পস.�য় 
প�ম�নদন ড�ল.য়� থ�লকদত 8�ও, তদ. পগ�প�ভ�. আ��� কলরয়� 
""অদহ�র�ত ক�ষ ক�ষ ভ�ল.ও,   ক�ষ ক�ষ আ.�হন কলরও, 
ক�ষ ক�ষ অলর�ও Î ড�লকও Î ক�=ল�ও Î গ�ইও Î জলপও 
Î পসল.ও Î .লসও Î আপন কলরও।''  আর সর��� Î 

""ল.দ.ক ব.র�গX পকম ভ�.-র�গ-রস-প�ম
গরগ�লত পগ�প�গলত হও ।

( পগ�প�ভ�. !ওদর ) ( গরগলত ক�ষপলত )
( রল8 রলত মলত সত� ) ॥

* * * *
পশষ�8�র পর8�র হদরক�ষ ম�!�,

.ন� .দ! পহন হ প! ��দ. স. জ�!� ॥
( স. জ�P�ইদ. ভ�ই ) ( হদর ক�ষ মন জপ )

( ম�নস আলতক তপ ।'')
~ শ�শ��ভ� জগদন� রল8ত হলর কথ�।

ঐই নশর স`স�র ও ল.�য় পলর.�র দই ল�দনর। 
ইহ�র প7দর� পত�ম�র পকহ লY!ও ন�,  থ�লকদ.ও ন�। ল�লন 
পত�ম�র Î শধ� পত�ম�র পকন,  পত�ম�র পলরজন.দগ�র,  ল.শ-
বহ�দণর একম�ত আপন�র,  ত�=হ�দক পসই ��C.লভ 
��Cক�ষদক সর��� একম�ত আপন�র .ল!য়� ভ�., ড�ক, ক�=�, 

আপন�র জদনর �লত আপন� হইদতই ভ�!.�স� Î প�ম Î 
পগ�প�ভ�. আলসদ.। তখন আপন� হইদতই পসই আপন�র জন 
Î পসই হ�দয়র ধন Î পসই র�লধক�-হল�রঞন ��গ!লকদ��র 
ম�নদম�হন প.দ� সর�দখ আলসয়� ��=P�ইয়� পত�ম�র .�সন� প7C� 
কলরয়� ল�দ.ন। এই মর প�দহই এই নশর জগদতই পত�ম�র 
কলন�র অত�ত লনতX ধন!�ভ কলরয়� ধন হইদ.।

প�ম Î আনন Î ��লI !

p ir iS ñ

Vmar kTa
ভগ.�দনর অপ7র� ল.ধ�ন। ফ�দ!র হ�লসদত 8�=দ�র 

রলশদত জগৎ আদ!�লকত হয়,  আ.�র সদপ�র ল.দষও ম�ম7ষ�� 
পর�গ�র .�দন হ�লস-র�ল� ভ�লসয়� উদt। স�ধ� সজদনর সদ-
��ষ�দI ম�নদষর কর�.Xপথ স7ল8ত হয়,  আ.�র প8�র-�সXর 
প�দপর পলরC�মও ম�নষদক সতক� কলরয়� কর�.Xপদথ 8�ল!ত 
কদর। ত�ই আজ এই অধদমর দলK কথ� প�tক মহ��দয়র 
লনকK উপলসত কলরয়� শ�শ��ভ� জগদন�সনদরর মহ�উদ�রC 
!�!�র লকলঞৎ পলর8য় ল�দত .�সন� কলরয়�লY। আলম নগCX 
ক�দ ক�K�C�ক�K হইদ!ও শ�শ��ভ�র অ��ল8ত ক�প�য় প� -

""পখ�=P�য় ন�দ8, প.�.�য় গ�য়,
  অদন প�দখ প8�খ পমদ!।''

ত�হ�ই আজ জগৎদক প�খ�ই., ত�হ�ই আজ আম�র 
মত ম�য়�ম�গ জ�দ.র sÚmueK উপলসত কলরয়� ম�হভ� ম�হভ� 
রদ. আশ�স ���ন কলর.। সক!দকই ��C ভলরয়� .ল!. Î 
ভ�ই ! আর ভয় ন�ই, এই প�খ শ�হলর, জগদন� রদপ জগদতর 
উদ�রদC আলসয়�দYন, আম�দ�র মত অধম পলততদক এই প�খ 
পকমন .X�ক! হইয়� আপন�র প�দমর পক�দ! ত�ল!য়� 
!ইদতদYন !

আলম ব��. হইদতই ভগ�গ ভলক ল.হ�ন ; Î ন�দম 
রল8 ন�ই,  প�. লদদজ ভলক ন�ই,  ধদম� ল.শ�স ন�ই,  ভগ.ৎ-
!�!� ও অ.ত�দর ল.শ�স ন�ই। .দপ�প�র প�রপ অ.স�, 
ক�লমন�-ক�ঞদন প�রপ আসলক,  Î প�দপ-ত�দপ মলজয়� 
থ�ক�ই প�মন জ�দ.র সভ�., পসইরদপ স`স�র প®�দত ভ�লসদত 
ভ�লসদত ��.ত�য় প�প-ত�দপর পম�হ-মল�র�য় ম�গ হইয়� 
প®�দতর ত�দCর মত নরকপ�দন Y�লKয়� লY!�ম। ল.ষ�র ক�লমর 
মত স��নদন ল.ষ�-কদণ Î ক�লমন�-ক�ঞদনর পম�হময় ল.ষ�র 
ভ�দণ আনদন স�=ত�র ক�লKদত ক�লKদত ঘ7লC�প�দক ঘ�লরদত 
ঘ�লরদত Akýma‡ ঢ�ক� লজ!� Y�লPয়� র�জ.�লPদত উপলসত 
হইয়�, ""আলম কল.রত কল.র�জ'' .ল!য়� .P .P অকদর স�ইন 
প.�ড� ল�য়�, ফ�=� প�লতয়� 8�=� ধলরদত .লস!�ম। পস�র একরপ 
জলময়� পগ!। কদম ল8লকৎস� �সদঙ ন�ন��ক�র প!�দকর 
সলহত লমল�দত !�লগ!�ম। ক�হ�র শভ ইচ�য়, ক�হ�র অ��ল8ত 
ক�প�য় জ�লন ন� Î লনকK.র�� শ�শ�জ�ন�ন অ.ধ7ত t�কর 
মহ��দয়র ভক.�দনর সলহত কদম একK� একK� লমল�দত 
!�লগ!�ম। ত�=হ�র� ক�র�ন কদরন ; সমদয় ত�=হ�দ�র সলহত লমল� 
"পর�গ� প�ন লনম খ�য় ম�ল�য়� নয়ন।'  কখনও কখনও একK� 
ন�দমও প��গ প�ই। কদম কদম ভকল�দগর ম�দখ ত�=হ�দ�র 
গরদ�দ.র (অ.ধ7ত t�কদরর)  অপ7র� ঐশদ��Xর কথ�,  �লকর 
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কথ�,  ভলকর কথ� শলনয়� ত�=হ�ল�গদক খ�. ভ�গX.�ন .ল!য়� 
মদন হইদত !�লগ!।

t�কদরর একখ�ন� ফদK� স`গহ কলর!�ম, ভকগদCর 
সদঙ লমল�য়� কদয়ক.�র মদন�হরপ�কর আশদমও পগ!�ম। 
এ.�র মদন .�সন� জ�লগ!,   — ""এইরপ পক�ন মহ�প�রদষর 
লনকK ��লকত হইদত ন� প�লরদ! আর .�সল.ক ��লI ন�ই !'' 
আহ�, ই=হ�র� পকমন ভ�গX.�ন ! ইহ�দ�র পকমন সনর অ.স�। 
��=হ�র� এইরপ ম�ক মহ�প�রষদক জ�.ন-তরC�র ক�ণ�র� 
কলরদত প�লরয়�দYন, ত�=হ�র� পকমন পসrভ�গX��!�!! আহ� মলর 
মলর !  ই=হ�দ�র জ�.ন লক অপ7র� ��লIময় !  আম�র ভ�দগX লক 
এমনলK ঘলKদ.!!

এখ�দন .!� আ.শক Î ইলতপ7দর� আলম কখনও 
��ক�র �দয়�জন�য়ত� প.�ধ কলর ন�ই !  ��ক�K� পক.! 
ক!গরল�দগর .X.স�র ফন� .ল!য়�ই মদন কলরয়�লY। 
আম�দ�র ক!গর কল!ক�ত� লন.�স� pãatWýmrNIy 
শ�শ�শ�ম!�! লসদ�I .�8সলত মহ��দয়র ন�ম অদনদকই 
জ�দনন। ক!গরর মদধX এমন লসদ-মহ�প�রষ, এমন সপলণত 
অদনদকর ভ�দগX ঘদK ন�। লকন আলম ওসদ. .লঞত রলহ!�ম। 
��ক� গহদCর আ.শকত� আম�র কখনও প.�ধ হয় ন�ই। 
এখন শ�শ�অ.ধ7ত t�কদরর ভক.�দনর সনর অ.স� প�লখয়�, 
Î ত�=দ�র �লত গরদ�দ.র আস�ধ�রC ক�প�র কথ� শলনয়�, 
ঐরপ ম�ক মহ�প�রদষর লনকK ��ক� গহC কলরদত একK� রল8 
জলন!। লকন অ.ধ7ত t�কর পত� ইলতপ7দর�ই প�হরক� 
কলরয়�দYন। এখন পক�থ�য় ��ই ?  পক�থ�য় পগদ! এমনলK 
প�ই!!  ল�দনর পর ল�ন 8ল!য়� ��ইদত !�লগ! ;  অকস�ৎ 
একজন ভদকর লনকK শ�শ�র�মক�ষ কথ�ম�ত ন�মক একখ�ন� 
গন প�ইয়� পলPয়� .Pই আনলনত হই!�ম। আহ� ! র�মক�দষর 
মত গর ��=হ�র� প�ইয়�দYন,  ত�=হ�র� কত ভ�গX.�ন Î  মদন 
কলরয়� লনদজদক লধক�র ল�দত !�লগ!�ম।

কথ�ম�দতর একস�দন শ�শ�ল.জয়ক�ষ পগ�স�ম� 
মহ��দয়র সলহত শ�শ�র�মক�দষর কদথ�পকথন পলPয়� 
আj��X�লÓত হই!�ম। র�মক�ষদ�. .ল!দতদYন,  Î  ""আলম 
প�মন পত�ম�র সলহত কথ� .ল!দতলY,  ভগ.�ন এইরপ সর�দখ 
আলসয়� কথ� .দ!ন,  প�খ� প�ন।'' পলPয়� 8মলকয়� উলt!�ম। 
""ভগ.�ন আলসয়� প�খ� প�ন। sÚmueK ��=P�ইয়� কথ� .দ!ন!!'' 
লক আj��X!!  এলক সম. ?  লকন র�মক�ষদ�দ.র এ কথ� পত� 
অল.শ�স কর� ��য় ন�। লতলন �খন .ল!য়�দYন,  তখন এ কথ� 
পত� লমথX� হই.�র নদহ!! তদ. লক ভগ.�ন জ�.দক সতX-সতXই 
জ�.দক প�খ� প�ন, সতX-সতXই  ভগ.�ন আলসয়� জ�দ.র সলহত 
কথ� .দ!ন!!

 ম�ন. জ�.দন একথ� লক .�সল.ক সম. ; 
র�মক�ষদ�. �খন .ল!য়�দYন,  তখন .�সল.ক সম.। 
.�সল.কই সতX ঘKন� ত�হ�দত পক�ন সদনহ ন�ই। সদনহ ন�ই 
.দK,  Î র�মক�ষদ�দ.র পদক ও ত�হ�র ভকগদCর পদক। 
র�মক�ষদ�দ.র মত গরদ�দ.র লনকK ��=হ�র� ��লকত 
হইয়�দYন,  ত�=হ�দ�র পদক ওরপ ভগ.ৎ ���ন  সম. হইদত 
প�দর ; লকন ক!গরর লনকK ��ক�-গহদC এরপ ভগ.ৎ ���ন 
কখনও সমদ. লক ?  এই প� লত�দক�লK লহনসI�ন,  ই=হ�র� 
সকদ!ই পত� ক!গরর মন ��ক�য় জ�.ন��পন কলরদতদYন, 
লকন বক ?  ই=হ�দ�র ক জদনর এরপ ভগ.দ��ন ঘলKদতদY ? 

ক জদনর মন��দCর অ.স� ম�য়�ত�ত ভ�দ. গলtত হইয়�দY ? 
�দতXদকই পত� দই-8�র.�র  কর  ন� ঘ�র�ইয়� অন গহC কদরন 
ন�।

সকদ!ই পত� ক!গরর অধ�ন,  তদ. বক ভগ.�ন 
বক?  ক জদনর sÚmueK লতলন আলসয়� ��=P�ইয়� কথ� 
.ল!য়�দYন?  ক জন গর,  ল�ষদক ভগ.দ��ন কর�ইয়�দYন ? 
পদরর উদ�র পত� পদরর কথ�,  ক জন গর আপন�র উদ�দরর 
উপ�য় কলরয়�দYন, .ল!দত প�দরন লক? গরলগলর কর�K� .X.স� 
নদহ,  Î জ�.-উদ�র জ�দ.র .X.স�স�ন�য় হওয়�K� .Pই 
দ�দখর ল.ষয়। আজক�! অদনদক লন!�দজর ক�গদজ ক!দম 
ল!দখন, Î .X.স� গরত�!! হ�য় ! পদরর ম�থ�য় প� ল�য়� উদ�র 
কলর.�র প7দর� এক.�র লনদজর উদ�দরর ল8I�K� কলরদ! হয় 
ন�?  �7র হক Y�ই,  আজক�! প�মন ব8ত� গর,  পতমন বমত� 
ল�ষ। ওরপ ��ক�দত আম�র মত প�প�র জ�.দন �খন পক�ন 
পলর.র�ন প�লখদত প�ই ন�,  তখন আলম লনjয়ই ক�হ�রও 
সলহত .X.স� প�ত�ইয়� ল�ষ স�লজদত প�লর. ন�। হ�য় ! তদ. 
পক�থ�য় ��ই ! পক�থ�য় লগয়� পতমনলK প�ই, পক�থ�য় পসই গর?

অখণ মণ!�ক�র` .X�¸` প�ন 8র�8র`
তৎপ�` �ল��ত` প�ন তহস শ�গরদ. নম� ।

পক�থ�য় ��ই,  পক�থ�য় লগয়� ত�হ�দক প�ই,  পক 
আম�দক শ�ভগ.�দনর শ�প��পদ ���ন কর�ইয়� ধন কলরয়� 
ল�দ.ন!!  এ সমদয়র শ�অ.ধ7ত t�কদরর ভক.�দনর ক�প� ও 
ভ�!.�স�র কথ� জ�.দন ibýmât হই. ন�। ত�=হ�র� অদনদক 
আম�র জন t�কদরর !�দY সজ! করC ��থ�ন� কলরয়� 
লYদ!ন। ভ�ত��লতম সদর�জ, পগ�প�! অলধক�র�, ক�!�প��নন 
অ.ধ7ত,  শ�মসনর�নন অ.ধ7ত,  লনতX�নন অ.ধ7ত, 
মদহশর�নন অ.ধ7ত,  পক�.�নন অ.ধ7ত �ম�খ মহ�ত�গC 
আম�দক প�রপ প¨হ কলরয়�দYন, আম�র জ�.দনর উনলতর জন 
প�রপ ক�য়মদন�.�দকX ভগ.�দনর লনকK ��থ�ন� কলরয়�দYন, 
পস ভ�!.�স�-প7C� অক�লত! ভ�. জ�.দন ibýmât হই. ন�। 
তজন আলম ল8রঋC�। ��থ�ন� কলর শ�শ��ভ�  অ��ল8ত 
করC�য় ত�=হ�দ�র .�সন� প7C� করন।

এ সমদয় পক�ন পক�ন লসদ মহ�প�রষ ক�প�পর.� 
হইয়� আম�দক ��লকত কলরদত ইচ� �ক�� কলরয়�লYদ!ন। 
ত�=হ�দ�র লসদ অ.স� জ�লনয়�ও,  ত�=হ�দ�র পকহ পকহ ��দCর 
গ7ঢ় কথ�, Î ভ7ত, ভল.ষৎ, .র�ম�দনর কথ� অন�য়�দস .ল!য়� 
ল�দত প�দরন, জ�লনয়�ও পকন প�ন ��দCর আগহ হই! ন�। লক 
প�ন 8�ই, পক�থ�য় পগদ! প�ন প�ই., ই=হ�দ�র �য়� থ�লকদ!ও 
এখ�দন প�ন পস লজলনসলK লমল!দ. ন� .ল!য়� মদন হইদত 
!�লগ!। আলম .ল!য়� পফল!!�ম,  ""আপন�দ�র �য়� �দথষ 
আদY, লকন আম�র ��দCর আগহ ন�ই কম� কলরদ.ন। আম�র 
�ল� পকহ থ�দকন,  তদ. আম�র ক�দY পসইরদপ Î পসই ইষ 
ম7লত�দত আলস.� ��=P�ইদ.ন, নত�.� আলম প�খ�দন পসখ�দন ম�থ� 
ল.ক�ই. ন�। ��ক�মন !ইয়� লক কলর. ? মন জলপয়� ভগ.ৎ-
!�ভ কলর., Î আম�র এত স�ধন ভজদনর কমত� ন�ই।'' হ�য় 
র�মক�ষদ�. .ল!য়�দYন, ""ভগ.�ন সর�দখ আলসয়� প�খ� প�ন, 
কথ� .দ!ন।'' এ পত� .�সল.ক সতX কথ�। র�মক�দষর এ কথ� 
কখনও লমথX� হইদত প�দর ন�

ত�ই �ল� হয়,  এই নশর ম�ন.-প�দহই �ল� 
ভগ.�দনর স�ক�ৎক�র সম. হয়,  তদ. পসলK ন� হইদ! এ 
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জ�.দন ��লI লক ? ফ! লক ? এ নশর ম!ম7দতর আধ�র প�হK� 
.হন কলর.�র আ.শকত� লক ? পসলK �ল� ন� হই!, তদ. .�থ� 
ল�য়�!-ককদরর মত আহ�র লনদ� বমথ�দন জ�.ন কয় কলরয়� 
�দয়�জন লক ? এই লক ম�ন. জ�.দনর পলরCলত!! এই জনই 
লক ম�নষ জনগহC কদর!!  হ� ভগ.�ন!  হ� শ�হলর !  পক�থ�য় 
ত�লম? আলম লক পত�ম�র প�খ� প�ই. ন� ? আলম প�প� .ল!য়� 
লক ত�লম প�খ� ল�দ. ন� ?  ত�লম র�মক�ষদক প�খ� ল�য়�Y, 
আম�র পসরপ ভলক-শদ� ন�ই .ল!য়� লক এই অধদমর �লত 
ত�লম ক�প� কলরদ. ন� ? হ� ন�থ ! লপত�ম�ত� লক অজ .�!কদক 
ধ7ল! [�লPয়� পক�দ! ত�ল!য়� !য় ন� ? আলম অধম ক�K�C�ক�K 
Î মহ�প�প�,  ত�ই .ল!য়� লক ত�লম ক�প� কলরয়� 8রদC স�ন 
ল�দ. ন� ?  পত�ম�র অজ ল�শদক ধ7ল! [�লPয়� পস�হ�দগর 
��লIময় পক�দ! ত�ল!য়� !ইদ. ন� ?  হ� ভগ.�ন !  পক�থ�য় 
ভগ.�ন ?  এক.�র লনজগদC �য়� কদর এস। প�খ� ��ও Î 
.�সন� প7C� কর।

একল�ন  ভ�ত��লতম ক�!�প��নন অ.ধ7ত ও 
শ�মসনর�নন অ.ধ7তদক লজজ�স� কলর!�ম, .! প�লখ ভ�ই ! 
পক�থ�য় লগয়� ক�র ক�দY ��লকত হই ?  পক�থ�য় পতমনলK 
প�ই? আর কতল�ন এ ভ�দ. ক�K�ই.? ল�ন প� ফ�র�দয় পগ!!! 
ই=হ�র� উভদয় .ল!দ!ন,  Î ""ত�লম,  ‘ভ�ই ভ7পলত  ন�মক 
মহ�প�রদষর লনকK অথ.� দ�রভ�ঙ�র অIগ�ত  গম�রন�থ .�.�র  
লনকK ��ও। ই=হ�দ�র লনকK ��লকত হইদ! .�সন� প7C� হইদত 
প�দর।  এ দলK মহ�প�রষ পক  আমর� ল.দ�ষ রদপ জ�লন, 
ই=হ�দ�র ভকগদCর অ.স�ও .P সনর।''

লকY�ল�ন পদর ল.ষয় ক���X উপ!দক কল!ক�ত�য় 
লগয়�  "ভ�ই' ভ7পলত  ন�মক মহ�প�রদষর সলহত স�ক�ৎ 
কলর!�ম। ই=হ�দক আলম প7দর�ও মদন�হরপ�কর আশদম 
প�লখয়�লY। ইলন আদ.দ� ��য়ই ভগ.�দনর সলহত স�ক�ৎ 
���দন ন�ন�রপ কদথ�পকথন কলরয়� থ�দকন। আজ ইহ�র 
���দন .Pই আনলনত হইয়� ��ক�গহদCর অলভ��য় 
জ�ন�ই!�ম। ইলন আম�র �লত আপন�র জদনর মত কত আ�র 
ও প¨হ �ক�� কলরদত !�লগদ!ন। 

মহ�প�রদষর পসই .�!দকর মত সর! সনর মধ�র 
ভ�.লK জ�.দন কখনও ভ�ল!. ন�। লতলন আম�দক লক কলরদ.ন, 
পক�থ�য় র�লখদ.ন প�ন লসর কলরদত প�লরদতদYন ন�। এত 
আ�র-�ত কলরদ!ন,  লকন দ�দখর ল.ষয় ��ক� ল�দত সরত 
হইদ!ন ন�। .ল!দ!ন Î ""পত�ম�র ��ক�র �রক�র ন�ই। লতলন 
(ভগ.�ন)  পত�ম�দক ধদরদYন,  পক�ন ল8I� ন�ই।...  এখন প� 
অ.স�য় র�লখয়�দYন, পসই অ.স�য় থ�ক, লকY�ল�ন পদর আ.�র 
প� অ.স�য় র�লখদ.ন, পসই অ.স�য় থ�লকদ.।''

আলম,  মহ�প�রদষর .�দকXর পক�ন ত�ৎপ��X .�ল[দত 
প�লর!�ম ন�। আলম প�প-ত�প লকষ .দজ�.,  Î আম�দক 
ভগ.�ন ধদরদYন !  বক ?  আলম পত� লকY�ই .�ল[ ন�,  .� জ�লন 
ন�,  আলম পত� ক�দ ত�দCর মত ভ.দ®�দত !কXহ�ন পদথ 
ভ�লসয়� প.P�ইদতলY!!  পক�থ�য় .� ভগ.�ন,  আর পক�থ�য় .� 
ত�=র ক�প�!!  আর পক�থ�য় .� আলম!!  ��হ 'ক এ.�র লফলরয়� 
আলস!�ম। লকন মদন হই!, আর এক.�র আলসয়� ল.দ�ষ রদপ 
ধলর.। ন� হয় অনদর�ধ কলরয়� র�জ.�P� .�স�য় !ইয়� লগয়� 
ই=হ�র লনকK হইদতই আম�দক ��ক� গহC কলরদত হইদ.। 
ভ�ল.দত ভ�ল.দত র�জ.�P� লফলরয়� আলসয়� সমদয়র �ত�ক�য় 

ভগ.�দনর ল�দক 8�লহয়� এক এক কলরয়� ল�ন গলCদত 
!�লগ!�ম। হ� ভগ.�ন !  ত�লম র�মক�ষদ�.দক প�খ� ল�য়�Y, 
ত�=হ�র sÚmueK আলসয়� কথ� .ল!য়�Y !  ম�নদষর �লত পত�ম�র 
এত ক�প�!!  লকন হ�য় !  আম�র মত অধম লক পত�ম�র ক�প� 
প�ইদ. ন� ?  ��=হ�ল�গদক ত�লম প�খ� ��ও,  ত�=হ�র� পত�ম�র 
ভক, আর আলম ন� হয় অভক। অভক প�প�-ত�প� লক পত�ম�র 
ক�প�য় .লঞত থ�লকদ. ?  আলম ভলকহ�ন,  ত�লম পত� অনI 
প�মময় Î অনI �য়�ময়! লনজগদC লক �য়� কলরদ.ন�?

Akýma‡ একলK শভ রজন�র সম�গম হই!। কত লক 
ভ�ল.দত ভ�ল.দত,  ঘ�ম�ইয়� পলPয়�লY,  Akýma‡ এলক ��শ ! 
এলক সপ ! সপ হইদ!, এমন সপ প�ন ম�নদষর কখনও ভ�দঙ 
ন� !  এ ��C�র�ম ম7লর� প�ন কখনও হ�য় হইদত অIলহ�ত হয় 
ন�!!  এই শ�ক�ষ ম7লর�,  এই শ�মসনর ম7লর�খ�লন .�দক কলরয়� 
প�ন ম�নষ আম�র এই সখসদপর মত অনIক�! লনর.লচন 
আল!ঙদন ল.দভ�র হইয়� ঘ�ম�ইয়� থ�দক। এলক সপ !  ক�ষ ! 
ক�ষ !  হ� ক�ষ ! এলক সপ ! ত�লম লক আজ সদপ আলসয়� এই 
হতভ�গXদক এমলন কলরয়� ধন কলরদ! !  ন� লক ত�লম সতX 
সতXই র�মক�ষদক ধন কর�র মত,  এই অলকঞনদক .�দক 
ত�ল!য়� !ইয়� কত লক কলরদ!, কত লক .ল!দ!!! আহ� ! এ �ল� 
সপ হয়,  এ সপ প�ন ভ�দঙ ন� !  এ �ল� সপ হয় এই সদপর 
Yল. .�দক কলরয়�ই প�ন এমলন কলরয়� অনIক�! ঘ�ম�ইয়� 
থ�লক!! পত�মর� আর পকহ নশর স`স�দরর পক�!�হ! শন�ইদত, 
Î পত�মর� আর পকহ নশর জগদতর ম�য়�র ��শ প�খ�ইদত 
আম�দক এ সখসপ হইদত জ�গ�ইও ন� । জ�.দন কখনও আর 
এমন রপ প�লখ ন�ই,  এমন কথ� শলন ন�ই,  এমন ধন .�দক 
কলরয়� এমলন কলরয়� সদখর তরদঙ ভ�লস ন�ই !  কতকC এ 
অলভনয় 8ল!! লtক জ�লন ন�, আ.�র আলস., আ.�র প�খ� হদ. 
.ল!য়� ক�ষধন,  আদস আদস ঘদরর .�লহর হইদ!ন,  আলম 
এল�ক ওল�ক খ�=লজদত খ�=লজদত আপন মদন গ�লহদতলY Î

""প�লখদয় পত�ম�দর, প�খ� ল�দয় ��. লফদর ।''

Akýma‡ একজন আলসয়� .ল!!,  ��ঘ .�স�য় আসন,  এক 
অপ7র� পজX�লতম�য় মহ�প�রষ আলসয়�দYন,  এমন রপ আর 
কখনও প�লখ ন�ই। লতলন পস.� কলরদত .লসয়� লত�লK ত�!স� 
8�লহদতদYন। সপ ভ�লঙয়� পগ!!!  আহ� এলক সপ?  এ লক 
��শ? বক ক�ষ ! পক�থ�য় ক�ষ!! জ�.দন এমন ঘKন� পত� আর 
ঘদK ন�ই,  এমন রপ পত� আর প�লখ ন�ই !  এ লক সপ!!  ন� 
.�সল.ক ঘKন� ?  আহ� এ রপ  �ল� সপ হয় তদ. আ.�র 
ভ�লঙয়� ��য় পকন ?  এ �ল� সপ হয়,  তদ. এমন কলরয়� 
জ�.নদক �ক�ত ��লIময় ও আননময় কলরয়� পত�দ! পকন ? 
এ �ল� সপ হয়,  তদ. ইহ�দত সতX সতXই জ�.দন অ��ক�ত 
অ.স� আলনয়� প�য় পকন ?  সপ লক লমথX� ?  এ লক অম7!ক 
ল8I� ?  ন� ন� ইহ� কখনও অম7!ক ল8I� �স7ত হইদত প�দর 
ন�। পকন ন� জ�.দন এমন ল8I� পত� কখনও কলর ন�ই!! 
শ�শ�র�মক�ষ প�. .ল!য়�দYন, Î ""ভগ.ৎ সপ লমথX� নদহ।'' 
শ�শ�জ�ন�নন অ.ধ7ত t�করও লtক এই কথ�ই ল!লখয়�দYন Î 
""ভগ.ৎ সপ .�সল.ক সতX ঘKন�।'' তদ. লক উহ� .�স. 
ঘKন�? সতX সতXই লক ক�ষ8ন আলসয়� প�খ� ল�য়� ঐ প� লক 
.ল!য়� পগদ!ন Î আ.�র প�খ� হদ.!!

আহ� !  বক পস প�মময় শ�ক�ষ,  বক পস মধ�র 
.�C�লনলনত ভ�ষ�। "আ.�র আলস.' .ল!য়� পক�থ�য় !�ক�ইদ!!! 
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পক�থ�য় ন�থ ! ত�লম জ�. উদ�দর আলসয়�Y। লক ন�দম পক�থ�য় 
অ.স�ন কলরদতY !  Î ত�হ� পত� লকY� .ল!দ! ন�?  পক�থ�য় 
��ই?  পক�থ�য় লগয়� পত�ম�য় প�ই?  পক.! জ�ন�ইদ! Î 
""মহ�প�রষ প.দ� আY'',  Î আর জ�ন�ইদ! -  ""�তXহ একলK 
কলরয়� ত�!স� ল�দত।''  .!� .�হ!X ইলতপ7দর� আলম খ��X 
লজলনস লনদ.�ন কলরয়� খ�ইদ!ও কখনও ত�!স� ল�য়� লনদ.�ন 
কলরত�ম ন�।  

লকY�ল�ন ��ইদত ন� ��ইদত ক�প� কলরয়� জ�ন�ইদ!, 
.�[�ইদ!,  ""এ.�র জ�. উদ�দরর জন জগদন�রদপ অ.ত�C� 
হইয়� পগ�য়�! 8�মK শ�অঙদন ন�রদ. অ.স�ন কলরদতY।'' 
এ.�র সদপ ��হ� প�খ�ইদ!,  প� অপ7র� পজX�লতম�য় রদপ 
sÚmueK আলসয়� ��=P�ইদ!,  অ��ল8ত করC�য় মসদক ও 
.কসদ! শ�8রC অপ�C কলরয়� জ�.ন ধন কলরয়� ল�দ!, ত�হ� 
ভ�ষ�র অত�ত,  প!খন�র অজ�ত !  আহ� মলর মলর !  আজ এ 
অপ7র� ���দন এলক অ��ল8ত ক�প�তরঙ আলসয়� এ অধমদক 
অন�স�ল�তপ7র� ভ�.স�গদরর অত! তদ! লনমলজত কলরয়� 
ল�য়� পগদ!। প��পদ .দক ধ�রC কর�র সদঙ সদঙই 
জ!প�.দনর মত লক প�ন একK� অম�তময় প®�ত আলসয়� 
প�ল.ত কলর!, Î পস প®�দত কত লক ভ�লসয়� আলস!, কত লক 
প�লখ!�ম, কত লক প�ই!�ম, কত লক ধলর!�ম। 8�লপয়� র�লখত� 
ন� প�লরয়� অমলন আ.�র পসই অম�তর�ল� জগৎ ভলরয়� 
YP�ইদত আরম কলর!�ম।  প�মদ��গ  প!খ� আরম হই!।

আজ শ�শ��ভ�র অ��ল8ত করC�য় বজ!�!� ও 
পগrর!�!� স�ক�ৎ ���দনর মত অপ7র� ভ�.,  র�গ,  রস,   ও 
প�মতত !ইয়� sÚmueK ন�Kদকর লসদনর মত ঘ�লরয়� প.P�ইদত 
!�লগ! ! হ� �দভ� ! এলক ��শ ! এই বজ!�!� ও পগrর!�!�র 
এমন অপ7র� তত পত� আলম জ�.দন কখনও অনভ. কলর ন�ই, 
কখনও জ�লন ন�। এস. !�!�-সমন�য় পক�ন ��সগনও পত� 
জ�.দন পলP ন�ই!!

হ�য় !  প� বজ!�!�দক ল8রল�নই আলম .X�লভ8�রদষ 
পকদ!ঙ�র� .ল!য়� লনন� কলরয়�লY। একল�ন প�ৎস� স�দ!র 
পহড পলণত শ���ক উদম�8ন 8ক.র�� মহ��দয়র ল�য়দর প� 
র�ধ�ক�দষর ��গ!ম7লর� প�লখয়� .ল!য়�লY!�ম Î ""পত�মর� প�মন 
.�ম�দয়স,  ম�থ�র ক�দY ল8তপKও র�খ পতমলন।'' পসই 
র�ধ�ক�ষ প�ম!�!�, এমন অ��ক�ত ভ�.ম�ধ���X ল.ক�� কলরয়� 
আম�র sÚmueK আলসয়� ��=P�ই! ! আহ� মলর মলর ! এলক জ�.I 
সপ ! এ লক অপ7র� তত ! এ লক অপ7র� প�ম ম�ধ�র� ! মলর মলর! 
বজ!�!� !  Î এত সনর,  এমন অ��ক�ত প�ম�ম�দতর রদস 
গP�দন�। এমন ভ�. র�দজXর পস�হ�গ ম�ধ���X ল�দয় জP�দন�!! 
আহ� মলর মলর!  .ল!হ�লর .ল!হ�লর Î �দভ� পত�ম�র 
মহ�উদ�রC প�তক�ত�রC !�!�র মলহম� পক .�ল[দ. ?  এ.�র 
জগদতর প�প�-ত�প�দক এমলন কলরয়�ই .�ল[ পত�ম�র 
প�ম�ম�দতর কলCক� প�ন কর�ইয়� ধন কলরদ.!!  জয় জগদন� 
হলর। জয় পত�ম�র মহ�উদ�রC !�!�!!

শ�শ��দভ� আজ �য়� কলরয়� আপন�র প7র� প7র� 
!�!�র ম�ধ���X প�খ�ইয়� .র�ম�ন !�!�র ততলK .�[�ইয়� ম�হ7দর� 
পক�ন অপ�লথ�. র�দজX প�ন !ইয়� পগদ!ন, .র�ম�ন প�ম�ম�দতর 
প�.দন ড�ল.য়� অত�দতর .X.হ�দর Î অত�দতর ক�ষলনন�র 
ýmreN ��দC ��রC আঘ�ত !�লগ!। আহ� !  আলম এমন 

প�ম!�!�দক প�দমর ম�ধ���Xদক ক�ম-ক!�ষ হ�দয় এমন কলরয়� 
লনন� কলরয়�লY!! লY! লY! আম�র নরদকও স�ন ন�ই।

আজ �ভ� ��হ� জ�ন�ইদ!ন,  ত�=হ�র আদ.দ� পসই 
অজ�ত অন�স�ল�তপ7র� প�ম!�!�র অপ7র� ভ�.র�ল� প�মদ��গ 
ন�দম �ক�� কলরয়� Î ক�ষ-লনন�র ��য়লjর কলরদত অগসর 
হইয়�লY। এই মহ� অপর�ধ� আজ কম���থ�� হইয়� জগৎ.�স�র 
দ�রস হইয়�দY,  আপন�র� সকদ!ই প�রজ ��দন অধমদক 
ক�ত�থ� করন।

প�tক মহ��য় !  আম�র ক�দ জ�.ন নগCX হইদ!ও 
শ�শ��ভ�র মহ�উদ�রC !�!�র জ�পক .ল!য়� Î ইহ�দত ত�=হ�র 
ক�প�কলCক� লসলঞত হইয়�দY .ল!য়� Î ক�দ হইদ!ও 
আপন�দ�র সর�দখ উপলসত কলরদত স�হস� হইয়�লY। �দতXক 
অ.ত�দর প�প�র জ�.নই ভগ.�দনর উদ�রC!�!�র স�ক� 
সরপ। জগ�ই ম�ধ�ই-ই পগrর!�!�র পগrর. স!। পসইরপ 
আলম মহ�প�প� হইদ!ও শ�শ��ভ� জগদন�সনদরর অ��ল8ত 
করC�য় এ পলতত জ�.নলK আম�র মত প�প�-ত�প�র  প� 
আ��-ভরস� স! হইদ. ত�হ�দত আর ল.ল8ত লক ? ল�লন আম�র 
মত অল.শ�স� ন�রক�দক ক�প�কK�দক ধন কলরয়�দYন,  পসই 
হলরপ�রষ জগদন�সনর প� জগৎ.�স� সমস নরন�র�দকই ম�হ7দর� 
সরপ আস��ন কর�ইয়� ক�ত�থ� কলরদ.ন,  ত�হ�দত ল.নম�তও 
সদনহ ন�ই। জ�.-উদ�দর জ�.ত�ত� শ�হলররই একম�ত 
অলধক�র। লতলন লভন আর পকহ জ�. উদ�র কলরদত প�দরন ন�। 
আম�র মত একলKদক প� ক�প�কK�দক ধন কলরয়�দYন জগদতর 
অনI পক�লK জ�.দক প� লতলন এইরদপ প�দমর .�দক ত�ল!য়� 
!ইদ.ন Î ত�হ� লনjয় অভ�I সতX পক�ন সদনহ ন�ই। 

প�tক মহ��য় শলনয়� আj��X�লÓত হইদ.ন, Î আলম 
ইলতপ7দর� কখনও শ�শ��ভ� জগদন�র লনকK ��ই ন�ই। মদন 
কলরত�ম,  Î ��=হ�দক প�খ� ��য় ন�,  ল�লন কথ� .দ!ন ন�, 
ত�=হ�র লনকদK ��ই.�র �রক�র লক ?  পসখ�দন ��ওয়�ও প� 
কথ�,  লনর�ক�র ভগ.�দনর উপ�সন�দতও �.�র হওয়�ও পসই 
কথ�। লকন লক আj��X ! শ�শ��ভ� লকরদপ লক পকr�দ! ম�হ7দর� 
আম�দক নরক-লন!য় হইদত পকদ� ধলরয়� ত�ল!দ!ন। এদক.�দর 
শ�ক�ষ-ম7লর�দত sÚmueK ��=P�ইয়� অ��ল8ত করC�য় 8ক�র 
প!দক পক�থ�য় !ইয়� পগদ!ন Î কত অপ7র� অজ�ত তত 
জ�ন�ইদ!ন,  আত�লক সঞ�দর জগদত প�মদ��গ �ক�� 
কর�ইদ!ন!!

আম�র মত ��সজ�ন .লজ�ত অধম হইদত শ�শ��ভ�র 
এই প�মদ��গ �ক�� ত�=হ�রই মহ�উদ�রC-!�!�র একলK 
জ!I লন���ন লভন আর লকY�ই নদহ। প�tক মহ��য় সহদজই 
অনভ. কলরদ.ন, এরপ অপ7র� ঘKন� মহ�.ত�র� শ�ভগ.�দনর 
অ��ল8ত করC� লভন, পক�ন স�ধ�-সনX�স� .� মহ�প�রদষর দ�র� 
কখনও স`ঘলKত হইদত প�দর ন�। স�ধ�-সনX�স� লক জ�দ.র 
sÚmueK  ক�ষম7লর�দত ��=P�ইয়� প�খ� ল�দত প�দরন ?  স�ধ�-
সনX�স�গC লক আম�র মত ��সজ�ন�7ন এই পলতত জ�দ.র 
লভতর ল�য়� জগদত ন7তন ভ�. ও ন7তন রসম�ধ�র� প�মদ��গ 
�কKন কলরদত প�দরন ?  শ�শ��ভ� জগদন� প� প7C� ভগ.�ন 
মহ�.ত�র� শ�হলর,  আম�র এই পলতত জ�.দন ক�প�-
কK�কপ�তই ত�=হ�র একম�ত স�ক�। পকনন� এরপ .Xপ�র 
অদনর ��লষ�লক ও পঙ�র লগলর !ঙন হইদতও প� 
আj��Xজনক ত�হ�দত ল.নম�ত সদনহ ন�ই।

___  ___  ___  ___
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