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rib fak™r 
Aimt Ÿsn§Ð 

(AklYa¸) 
 

  
 

"Ÿtamar pãit caiHya Vmaedr ibsMeyr AÇ» na†|'  
 
rbIÆÅnaT fak™err 70tm jnMidbs ˆpleQ Ÿkalkatar nagirk sÜàÉnay ˆ¬cairt …† ˆi¹¡iFet tƒar sÚpeàk 
ba„la w ba–alIr menr kTaiF ŸZBaeb pãkaS ŸpeyiCl ŸtmniF ŸbaDHy Vr kKnw Hyin| rbIÆÅnaT sitY† 
…k prm ibsMy| Vmaedr gBIrtm AnuBUitek Vmra ŸZBaeb menr nagael pa†, Baxar nagael ŸsBaeb 
sbsmy pa† na| rbIÆÅnaT sÜeÉ ilKet igey Vmar Ÿs† Abóùa† He¬C| menr gBIrtm AnuBUitet tƒaek 
ŸZBaeb ŸpeyiC, tar pãkaSsaDY Baxa Vmar Ÿn†| 
 
rbIÆÅnaeTr Ÿcey bR kib pâiTbIet Hyeta jenMeCn| tar ca†et bR naFYkar ATba ‹pnYaisk inëcy† 
jenMeCn| …kTa Ÿmen ineyw blet Vmar iÃDa Ÿn† ŸZ kaebY, naeFY, geæp, ˆpnYaes, icºa«en, s˜Iet, 
iSQabYbóùay, DàmicÇ»ay, jaitgfen, ibSÿmanebr ŠkYsaDen - …kjn bYi¹¡ Ÿkaena ŸdeSr saiHtY, kla …b„ 
jIben …tFa óùan AiDkar kernin| pãitBar Ÿkan Ÿkan ibeSx ibeSx ŸQeº rbIÆÅnaeTr ŸTek kátI bYi¹¡r 
sÉan inëcy† pawya Zaeb| ilwnaeàda dY iBi‚ …b„ gYyeF CaRa Vr kaera se˜ rbIÆÅnaeTr tulna cel na| 
…b„ samigãk ibcaer rbIÆÅ-pãitBa pâiTbIr ŸZ Ÿkan pãitBaek Aitº¡m kereC| 
 
ŸblgaiCya naFYSalay naFk ŸdeK Kub inraS HeyiCeln ma†ekl mDusudn d¹| bÉ™ek beliCeln, "…† 
Ÿtamaedr naFk? Ÿraesa, Vim ileK idi¬C|' ilKeln naFk| …kidek FäYaejih, Apridek kemih - …r 
ŸkanFa† Vmaedr saiHetY iCl na| ba„la saiHetY seneFr sâiñ kreln| gtanugitk CÆd ŸTek ba„la 
kabYek AimºaQer mui¹¡ ideln| ba„la kabY sabalk Hl|  
 
rbIÆÅnaeTr met bi«mcÆÅ iCeln sbYsacI| ˆpnYaes, smajib¯aenr pãbeÉ, Dàmte¹Ôr bYaKYay, saiHtY 
smaelacnay, rsrcnay isÁHó» w pTpãdàSk| mDusUdn w bi«mceÆÅr Haet† ba„la kabY, saiHtY nbZuegr 
dIQa gãHN kereC| tarpr …eseCn rbIÆÅnaT| ibSÿsaiHetYr suerr saeT ba„la saiHetYr suriF imileyeCn| 
saiHtYedbIek ˆeÀSY ker† itin beliCeln, "Ÿtamar ibSÿsaiHetYr suerr saeT Vmar ba„la saiHetYr suriF 



imiley naw|' rbIÆÅsaiHetYr meDY Vmra ibSÿsaiHetYr rœp ŸdKet ŸpeyiC| bàtmaen pâiTbIet ŸZ pƒac-CyiF 
pãTm ŸSãNIr saiHtY VeC, ba„la saiHtY taedr smkQta dabI na krelw taedr saeT paLa idey clar saHs 
Aàjn kereC| Veg Za AsÝb iCl, Vj ta sÝb HeyeC| …† Si¹¡r s‚aer rbIÆÅnaeTr Abdan sàbaiDk| 
 
Vmar met rbIÆÅnaeTr sbecey bR káittÔ Hl - itin ìDu saiHtY† sâiñ kernin, saiHitYkw sâiñ kereCn| 
Baxar odnY dUr ker saiHetYr rajpT inàman kereCn| rajpeT Ÿkblmaº rajar rT† cel na, pdaitekrw 
clar AiDkar VeC| …† rajpeT pdaitekr clacl Zt ŸbSI baReb rajpeTr ŸgOrbw tt ŸbSI baReb| 
clacelr smó» baDa itin dUr ker ideyeCn| Agãgitet Vr Ÿkan baDa Ÿn†| rbIÆÅ prbà¹I kaebY, geæp, 
ˆpnYaes, icºa«eN, s˜Iet ntun ntun AiBZan Ÿs† baDaHInta† pãmaN kereC| itireSr dSk ŸTek ViSr 
dSk …† p‚aS bCrek VDuink ba„la gaenr ÷àNZug bla Hy| Atulpãsad, njr›l w AnYanY kibr gan …b„ 
VDuink ba„la gaenr ibkaS …† rbIÆÅsâñ rajpeT† HeyeC …b„ …† ibkaeSr ipCenw rbIÆÅnaeTr káittÔ w 
Abdan reyeC| iSebr jFay VbÁ TakakalIn g˜a puNYsilla iCeln na - jFa mu¹¡ Hey† puNYsilla 
HeyeCn| rbIÆÅ pãitBaw ba„la saiHtY-kla-s˜It ibkaeSr rajpT inàmaN ker,AgiNt pãitBa ibkaeSr 
sueZag ker ideyeC| 
 
Vmaedr saiHtY …b„ †„rajI saiHetYr meDY ibraF paàTkY …† ŸZ †„rajI saiHtY pãay car-pƒacS bCer ŸCaF-
bR-maJair bû ŸlKk …b„ saiHitYekr saDnay isiÁlaB kereC| Vr ba„la saiHtY geR ˆefeC muiñemy 
pãitBabaenr pãecñay keyk bCer| mDusUdn-bi«mcÆÅ-rbIÆÅnaT ìDu …keSa ny - …k AeQOiHNI| rbIÆÅnaT 
Vmaedr saiHtY, kabY, kla, s˜Itek …mn ó»er ŸpOƒeC ideyeCn ŸZKaen Ÿs tar Vpn pT Vpin† ker 
inet pareb|  
 
smaej du† DreNr ŠitHaisekr sÉan pawya Zay - pãTagt ŠitHaisk …b„ ApãTagt ŠitHaisk| pãTagt 
†itHas  ŸleKn pi¸t bYi¹¡ra  Vr ApãTagt †itHas  ŸleKn risk bYi¹¡ra|  pãTm jenr  kaj raejYr 
Ba–agRa iney …b„ iÃtIy jenr kaj manuexr odniÆdn jIbnZaºa iney| …† iÃtIyiF† jaitr sitYkaerr 
†itHas| …Kaen† Taek manuexr kaÊa-Hais, rag-r˜, iH„sa-ibeÃx, ŸøH-Balbasar kaiHnI| ta ŸTek† geR 
wef s„ôáit| pãTagt †itHas Hat-pa ŸCƒaRaFaek† ŸdeK| ApãTagt †itHas ìDu Hat-pa ŸCƒaRaFa ŸdeK† QaÇ» 
Hy na - kan Ÿpet tar Hœdú-ýpÆdnw ŸSaen| †itHas sÚpeàk rbIÆÅnaT tƒar "Bartbeàxr †itHas' pãbeÉ Za 
ilKeCn tar ikCuFa ˆeLK kriC|  
 
"Bartbeàxr ŸZ †itHas Vmra piR …b„ muKóù kirya prIQa id†, taHa Bartbeàxr inSITkaelr …kFa 
duW÷pÈkaiHnI maº| ŸkaTa H†et kaHara Visl, kaFkaiF maramair piRya Ÿgl, baep- ŸCely Ba†ey-Ba†ey 
is„Hasn l†ya FanaFain cilet laigl, …kdl Zid ba Zay ŸkaTa H†et Vr …kdl ˆifya peR - pafan-
Ÿmagl pàtugIj-PrasI-†„raj skel imilya …† ÷pÈek ˆ¹era¹r jiFl kirya tuilyaeC| ... BartbasI 
ŸkaTay, …-skl †itHas taHar Ÿkaena ˆ¹r Ÿdy na| ŸZn BartbasI na†, Ÿkbl ZaHara kaFakaiF KunaKuin 
kiryaeC taHara† VeC| ... JeRr iden ŸZ JR† sàbÕpãDan GFna taHa taHar gàjn se¹Ôw ÷Ikar kra Zay na - 
Ÿsidnw Ÿs† DUil smaCÊ VkaeSr meDY pLIr gâeH gâeH jnMmâtuY-suK duWeKr ŸZ pãbaH cilet Taek, taHa 
zaka piRelw manuexr peQ taHa† pãDan| ikÇ¼ ibedSI piTekr kaeC Ÿs† JRFa† pãDan ... karN Ÿs Gerr 
iBter na†, Ÿs baiHer| Ÿs† †itHas piRel men Hy, Bartbàx tKn iCl na| ... mamuedr Vº¡mN H†et làh 
kaàjenr samãajYgeàbaÂgar-kal pàZÇ» ZaHa ikCu †itHaskTa taHa Bartbeàxr peQ ibicº k™eHilka maº ... 
taHaek Bartbeàxr †itHas bilya laB ik?' 
 
ŸdeSr kabY saiHtY† ŸdeSr pãkát †itHas| pãacIn gãIk sBYtar †itHas ŸHamaerr kaebY, pãacIn Baretr 
ŸSãò †itHas ramayN-mHaBaret| ŸS¤pIyerr rcnay †„lYa¸ w †„raj cireºr Za pircy pawya Zay 



†„lYae¸r †itHas peR Ÿs pircy pawya Zay na| ibiBÊ GFnar Gat-pãitGat, s„Gat-s„imSãN, rIit-nIit, 
s„ôar-DYanDarNay ŸZ jatIy cirº geR wef, saiHitYk kibra Ÿs† cirºek† P™iFey Ÿtaeln tƒedr saiHetY, 
kaebY| saiHitYk kibra† ŸdeSr sitYkaerr †itHaskar| ŸZ kareN ŸHamar, balMIik, ŸbdbYas, ŸS¤pIyrek 
ŸdeSr †itHaskar bla Zay, Ÿs† kareN† rbIÆÅnaT VDuink Bartbeàxr †itHaskar| rbIÆÅnaT ìDu ba„lar 
nn, smó» Bartbeàxr muKpaº| Bartbàxek janet Hel rbIÆÅnaTek jana …b„ rbIÆÅnaeTr ŸcaK idey 
Bartbàxek ŸdKa pãeyajn|   
 
Ÿkan s„kFmuHUeà¹ jnic¹ ZKn ibeSxBaeb VelaiRt Hy, tKn octnY, nank, kbIerr mt mHapur›x ATba 
Ÿnepailyn, gaÉI, mYae¸lar mt rajEnitk Ÿntar VibàBab Ÿkan ibicº ba A÷aBaibk GFna ny| mHakibr 
jnM ba VibàBab …mn Baeb Hy na| manuexr iSray iSray ŸZmn bû pUàbpur›exr r¹¡ pãbaiHt, mHakibr menw 
Ÿtmn bûZuegr †itHas ýpiÆdt| ŸdeSr w jaitr menr se˜ mHakibr Ginò pircy Taka pãeyajn| paëcatY 
iSQapãaÐ rbIÆÅnaeTr menr se˜ ŸdeSr icrÇ»n menr Ginò ŸZagaeZag iCl| ŸdeS paëcatY iSQa w 
ibilityanar Ÿjayar …esiCl iHÆdu kelj pãitòar pr| rbIÆÅnaeTr ipta Ÿs† iHÆdu kelejr† Caº iCeln| 
saeHibyanar pIfóùaen iSQa gãHN kra se¹Ôw saiHibyana tƒaek ibÆdumaº ýpàS kerin| itin tƒar pirbaer 
iSQar ŸZ pirebSiF  rcna keriCeln taet paëcatY iSQaek ZTaeZagY sÚman idelw ibilityanaek …tFuk™w 
pãSãy Ÿdnin| BartIy s„ôáit w paëcatY iSQar imlen ŸZ VDuinktar sâiñ ŸHal, tar jnM ŸjaRasƒaekar 
fak™r baiRet| VDuinktar b˜Iy s„ôrN| rbIÆÅnaeTr balY iSQa HeyeC …† rIitet| Ÿs† kareN† paëcatY 
iSQapãaÐ …kaÇ» VDuink manux Heyw rbIÆÅnaT ŸdeSr icrÇ»n menr se˜ ŸZagaeZag raKet ŸperiCeln| gaC 
ŸZKaen halpala CiRey Ÿdy ŸsKan ŸTek Ÿs Vela-batas-sUàZYtap †tYaid gãHN ker| ikÇ¼ maiFr tlay 
Taek tar iSkR - ŸsKan ŸTek Ÿs rs gãHN ker| iSkR ˆpeR inel Vela-batas-sUàZYtap taek bƒacaet 
paer na| menr ibkaS Vr pirpuiñr jnY ŸdeSr s„ôáit resr kaj ker| paëcatY iSQa, paëcatY ŸdeS 
ÙmN, paëcatY s„ôáit …b„ AnY Ÿkan paëcatY AiB¯ta† rbIÆÅnaTek …† iSkR ŸTek, ŸdeSr icrÇ»n mn 
ŸTek ˆpeR ŸPlet paerin| ŸZOben jimdarI pircalnar Bar pRay sitYkaerr ŸdSek ŸdKar sueZag 
Ÿpeln itin| ŸdKeln ba„la ŸdeSr SsYSYamla mUiàt, idgÇ» ibó»ât maf, g˜a-pdMar tIrbàtI gãam Vr ŸdeSr 
AsHay manuxek| janeln manuexr jIbn Zaºa, Vcar-bYbHar, rIit-nIit, Baxa,  s„ôar, ibSÿas, taedr 
ŸdbedbI, palapaàbN, Vr ìneln … sbikCur Hœ‡ýpÆdn| …† sbikCur pãit† tƒar ŸkOtUHlI dâiñ iCl| 
b˜lQMIr …† Apuàb ŸSaBa tƒaek BIxNBaeb mu© keriCl bel† Ÿkan paëcatY iSQa† ŸdeSr icrÇ»n menr 
saeT tƒar ŸZagaeZag iCÊ kret paer in| ibiBÊ AsÚpUàNta se¹Ôw rbIÆÅnaT ŸdSek, ŸdeSr s„ôáitek 
gBIrBaeb Balebes iCeln| rbIÆÅnaT ŸZ Zuegr manux es Zueg ŸdeSr AtItek, ŸdeSr s„ôáitek ˆpHas 
kra Zt sHj iCl, SãÁa kra ttFa sHj iCl na| ŸdeSr pãit, ŸdeSr s„ôáitr pãit …† SãÁa, rbIÆÅnaeTr 
iniàbcar ŸdSepãemr VnugtY ny, tƒar kib menr ÷aBaibk pãbNta|  
 
ŸdeSr ŠitHYek SãÁa na ker Ÿkan kib mHakib Het paern in| …mn ik paëcatY iSQa w s„ôáitr pãit 
BIxNBaeb Vkáñ ŸZ ma†ekl, tƒaekw ŸHamar, daeÇ», ŸS¤pIyr ŸCeR balMIikr sMrNapÊ Het HeyiCl| 
rbIÆÅnaT kKnw ŸdSbasIr samen ŸdeSr AtIt ŸgOrbek tuel DereCn, kKnw ŸdSmatâkar AÇ»err Ÿbdna 
bY¹¡ kereCn| smó» kibr mueK† AitSeyai¹¡ ŸSana Zay| rbIÆÅnaeTr mueKw ta ìeniC| Bartmataek ˆeÀSY 
ker itin ZKn beleCn - "icrklYaNmyI tuim DnY, ŸdS ibedeS ibtirC AÊ' - tKn Hyeta AeÊr jnY perr 
Ãaer DrNa idet Ht| ZKn ba„la maek beleCn "Ÿsanar ba„la' tKn Hyeta AeàÁk Ÿlak ŸpF Ber ŸKet Ÿpt 
na| teb ik itin imeTY beleCn? ŸmaeF† ny| AtuYi¹¡ Balbasar Dàm| itin ŸdeSr pãit ŸZ Balbasa pãkaS 
kereCn tar meDY Ÿkan kápNta Ÿn†, VeC ìDu gBIrta| Ÿkan sÇ»an† tar maek ŸCaF ker ŸdeK na| 
 
Ÿlak-s˜It kTa-pãDan …b„ Saó½Iy s˜It sur-pãDan| Saó½Iy s˜Iet AsamanY pai¸tY Taka se¹Ôw rbIÆÅnaT 
tƒar AiDka„S ÷edSI gaen saDarN manuexr pirict Ÿlak s˜Ietr sur-s„eZajna keriCeln| ÷edSI 



VeÆdalenr Zueg itin ŸZ carN kibr BUimka inet ŸperiCeln …b„ VeÆdalnek tƒar gan idey maitey tulet 
ŸperiCeln, …Fa tar …kFa muKY karN| baˆl, kIà¹n, rampãsadI sur †tYaid idey† itin tƒar AiDka„S 
÷edSI gan rcna keriCeln| saDarN manux tar Vpn menr kTa, tar Vpn Baxa, Vpn suer ìnet 
ŸpeyiCl| ba„lar maiF, ba„lar jl, ba„lar bayu, ba„lar Pl ŸTek Ÿs s˜It Ÿbej ˆefiCl| menr gBIrtm 
suK-duWK, AnuBUit pãkaeSr ŸSãò Baxa Hl gan| kibek† ta sâiñ kret Hy| sur ŸZKaen kTaek ŸpaƒeC idet 
paer, kTa paey ŸHƒeF ŸsKaen ŸpaƒCaet paerna| rbIÆÅnaT taƒr Ÿlaks˜Itjat gan …t sHj ó»er ŸpaƒeC 
ideyiCeln ŸZ Ÿs gan pT clet, kaj kret, Ÿpãm inebden, ŸdS Ÿpãem, gâHkaeàZY, ibpåeb, ibeÅaeH, pUjay, 
ŸdeSr ŠitHYek SãÁa janaet, pãkáitr ˆeÀeSY ikCu blet - sb kaej mainey igeyeC| 
 
rbIÆÅnaeTr gaen†  sàbpãTm kTa w sur sman pãaDanY laB ker| ìDu ta† ny iHÆduóùanI Saó½Iy s˜Ietr 
tal§ilr sImana Aitº¡m ker itin satiF ntun tal sâiñ kereCn| iSQaek pƒuiTr g¸I ŸTek, Dàmek Saeó½r 
bÉn ŸTek, rajnIitek b¹¡áta m‚ ŸTek …b„ s˜Itek wó»aid w kaelayaitr pãBab ŸTek mu¹¡ ker odniÆdn 
jIbnZaºar se˜ imiley ideyeCn rbIÆÅnaT| itin† pãTm Vmaedr ŸSKaeln gan CaRa Ÿkan Anuòan Hy na| 
ibeyr ìDu mÇ½ iCl, gan iCl na| …Kn gan CaRa Ÿkan ibeyr Anuòan† jem na| jenMa‡sb ŸTek SãaÁanuòan 
sb ikCur jnY† itin gan rcna kereCn| tƒr gan "saàTk jnm Vmar jenMiC …† ŸdeS' Ÿgey ba˜alI bIr 
Pƒaisr me‚ SHId HeyeCn| ìDu ta† ny, tƒar "…† kTaiF men ŸreKa' gaenr V†irS Anubad Ÿgey 
VyarlYae¸r du†jn ibpåbI Pƒaisr me‚ VeraHN kereCn| rajnIitr rœp saDarNt k™‡ist| ŸsKaenw ŸZ 
ŸsOÆdàZY Vna Zay, ba„laedS† ta pãmaN kereC| rbIÆÅnaeTr gan† tar pT inàmata| Ÿs† peT† njr›elr 
gaenr Zaºa …b„ Agãgit HeyeC|  
 
rajEnitk H´egaelr meDY iZin surs„eZajna kret paern, Ÿs† manux ZKn ibdYaly pãitòa kreln, 
s˜It† ŸZ tar ibdYa-VHreNr pãDan baHn Hl taet Vr VëcàZY ik| ibdYaleyr kajek ŸZmn itin gaenr 
suer imiley ineyiCeln, gãam s„gfenr kaejw s˜Itek† tar baHn baineyiCeln| ganek† keriCeln tƒar 
smó» kaejr sHay| tƒar ibSÿas iCl "gaenr Ÿblay ŸZ gla imlaet pareb, kaejr Ÿblaetw Ÿs Hat imlaet 
pareb|' Ÿkan Ÿjar KaFaet Zan in| tƒar lQY iCl - "Vim Hat idey Ãar Kuleba na Ÿga, gan idey Ãar 
ŸKalaeba|' 
 
Vmaedr ó½I-pur›exr ŸmlaemSa ŸbSI idenr ny| ribfak™r inej† duWK ker beliCeln tƒaedr jnM HeyiCl 
narIHIn smaej| narIHIn smaj ŸZ ktFa nIrs-inýpãaN ta itin AnuBb keriCeln| itin janetn Ÿmeyedr 
Anupióùitet ŸCelra inejedr r›ic sÚpeàk Kub …kFa sectn Taek na| SåIlta-ŸSaBnta sb smy bjay raeK 
na| Vbar Ÿmeyedr ŸQeºw ta Het paer| ŸCel-Ÿmeyedr ÷¬CÆd ŸmlaemSar pr† kTa-baà¹a, Vlap-
Velacnay stàkta bâiÁ Ÿpl - jnM Hl maiàjt iHˆmaerr| Ÿs† jnYw ribfak™err kaeC Vmra AenkFa vNI| 
rbIÆÅnaT† pãTm BÅsmaej ó½I-pur›exr smebt s˜It ba Ÿkaras gan pãcln kereCn| 
 
saiHitYk w kibra† ŸdeSr w jaitr sbecey bR iSQk| ramayN-mHaBaretr kib Vmaedr Vid §r›| 
saiHitYk w kibra saiHtY w  kaebYr maDYem peraQBaeb ŸdS w jaitek iSQa idey Taekn| rbIÆÅnaT† 
pâiTbIr …kmaº kib iZin ìDu saiHtY w kabY Ãara peraQBaeb ny, ibdYaly óùapn ker pãtYQBaeb iSQa 
Ÿdbar Bar ineyeCn| balk byes ô™el Zabar màmaiÇ»k AiB¯ta sara jIbn tƒar men iCl| ô™l Zawyar nam 
ideyiCel ÃIpaÇ»r bas| itin iCeln "†súk™l palaena ŸCel'| Ÿs† †súk™l palaena ŸCel bR Hey inej† …kFa 
†súk™l Kuel bseln| SaiÇ»inektenr sb ca†et bR pircy Hl - …Fa †súk™l palaena ŸCelr injHaet gRa 
ô™l| …mn ô™l banaet ŸceyiCeln ŸZKaen ŸCelra baiR pailey ô™l Vseb| HeyiClw ta†| rbIÆÅnaeTr 
iSQar pãDan obiSò Hl iSQar maDYem iSQaàTIek VnÆd dan| †súk™l palaena ŸCelr injHaet gRa ô™elr 
ìDu pãkáit  ny, tar Vkáitw paleF Ÿgl| ô™l bsl gaeCr tlay| gaeCr hael hael ŸZKaen paiK gan gay, 



gaeC gaeC ŸZKaen P™l ŸPaeF - ŸsKaen mañar mSa†eyr kàkS ÷r inejr AjaeÇ»† nrm w suerla Hey Zay| 
pRaeSanar meDY sur Vr re–r ŸCap Ÿleg Zay|   
 
CaºCaºIedr itin ŸKala maef ŸhekeCn "CuiFr inmÇ½eN'| pafY b†eyr nam ideyeCn paeSr pRa ny, "CuiFr 
pRa'| pRa, kaj Vr ŸKla …† itenr bYbDan itin Guicey ideyeCn| CaºCaºIedr smó» QYapaimek itin 
pãSãy ideyeCn| itin† naeFr §r›, ŸCel QYapaenar sàdar| …† ŸCelemeyr dl tƒar cairidek na Takel 
"PaéunI' ŸlKa Ht na| Ÿs† idk idey Caº-iSQk skel† ibraF sâjnSIl kaejr A„SIdar| rbIÆÅnaT ŸZmn 
SaiÇ»inektnek geReCn, SaiÇ»inektnw Ÿtmin rbIÆÅnaTek geReC| rbIÆÅnaT† pãTm bleln - 
"CaºCaºIedr ìDu Balbasel† Heb na, taedr SãÁa kret Heb| ŸCeledr Vmra intaÇ» ŸCelmanux men kir, 
Ÿkan kaej† haik na| taedr sHeZaigta daib kir na| ... …ra Ÿkan bYapaer mailkana eta dUerr kTa, 
Sirkana-÷¹Ôw AnuBb ker na| Pel jIbnek, ŸdSek …ra Balbaset ŸSeK na| ŸdeSr maiFr se˜, smaejr 
AàTEnitk jIbenr se˜ pircy na Hel iSQar ŸZ mUl ˆeÀSY - ŸdSek geR Ÿtala - ta sÝb ny|' "wedr 
(saDarN manuexr) mueK idet Heb Baxa|' Ÿs Baxa muKóù kra Baxa ny, Datóù kra Baxa| Baxa blet ˆin 
…Kaen iSQar kTa beleCn| ibdYa VHreNr bó¼, iSQa VcreNr| ibdYalaB (muKóù ibdYa) krel† iSiQt 
Hwya Zay na, ibdYa ZKn Datóù Hy tKn† taek bla Hy iSQa| iSQar †mart itin inj Haet geRiCeln| 
pãeyajen gRa ijinx ŸBe–eCn, Vbar geReCn| prbà¹Ikael ibSÿSaiÇ» w ibSÿEmºIek iSQar crm ˆeÀSY 
ŸGaxNa ker ibSÿBartIr pãitòa kereCn| 
 
rajEnitk Ÿntaedr mt ÷edSI VeÆdalen itin Ÿkan idn† siº¡yBaeb Zu¹¡ iCeln na| ikÇ¼ pãTm idek 
Ÿkalkatar k„egãesr AiDebSn §ilet itin ŸZagdan kern| k„egãesr iÃtIy AiDebSen "Vmra imeliC 
Vj maeyr haek' ganiF rcna ker inej† ŸgeyiCeln| …† AiDebSen† bi«mceÆÅr "beÆdmatrm' ganiFet 
surs„eZajna  ker itin ŸgeyiCeln| teb k„egãsI rajnIitet Ÿkanidn† tƒar ibeSx Vóùa iCl na, Zidw 
ibiBÊ k„egãsI sBay itin b¹¡áta ideyiCeln| tƒar mUl b¹¡bY iCl - '†„raejr kaeC Vdr k™Ra†ya Ÿkan Pl 
na†| iBQa ÷rœp Zt† AiDkar laB kr AÇ»err la®na ikCuet† dUr H†eb na|' rajEnit iBQabâi¹ek itin 
GâNa kretn| rajnIitet siº¡y BUimka na inelw 1919 saelr jailyanwyalabaegr jGnY HtYakae¸r pr 
pãkaeSY jÔel ˆfiCeln bâiFS rajSi¹¡r ibr›eÁ| tar keyk bCr Veg† bâiFS srkaerr kaC ŸTek pawya 
sÚman GâNaBer tYag kreln| tKn itin ileKiCeln, "ŸdeSr manuxek Zara sÚman idet ŸSeKin, tara 
…eseC Vmaek sÚman idet| …edr Ÿdwya sÚmaenr mUlY ik?' rajSi¹¡ek ˆpHas ker itin Vrw 
ileKiCeln - "dInSi¹¡ ŸZ Q™Å kápN, naiH paer gâH idet gâHHIn inj pãjageN, Ÿs Vmaer gâH ker dan!' 
 
÷aDIntar Veg ŸdeS ibedeS ÷aDIntar Anukšel mt gfenr pãeyajn iCl| Ÿs kaj rbIÆÅnaT† sbecey 
ŸbSI kereCn| b¹¡áta ker ny, inj bYi¹¡tÔ Ãara| ŸdeS ibedeS ¯anI §NIra ibsMy pãkaS kereCn - ŸZ ŸdeS 
…rkm manuexr jnM HeyeC, Ÿs ŸdS ikBaeb praDIn Tket paer? Zara Ÿs ŸdSek praDIn ker ŸreKeC tara† 
ba sBYtar dabI ker ik Baeb? paëcatY pi¸tedr mueK barbar ŸSana ŸgeC - "Bartbeàx rbIÆÅnaeTr jnM 
sâiñ-kà¹ar …k ŸkOtuk ibeSx| … eHn bYi¹¡r jnM †ˆeraep Hwya† ÷aBaibk iCl|' Vemirkan pi¸t ˆ†l 
huraÆF rbIÆÅnaTek beliCeln - "You are the reason why India should be free.'  
 
VibàBabkael mHakib ŸdeSr s„ôáitek ŸZ Abóùay laB keriCeln iteraDankal pàZÇ» Vpn sÚpd idey 
itin Ÿs† s„ôáitr AenkFa SãIbâiÁ ker Zan| tƒar VibàBabkael Vmaedr s„ôáit sebmaº mDYZuegr ŸcOkaf 
par HeyiCl| itin …keSa eGaRar rT cailey Ÿs† s„ôáitek ib„S Sta×Iet ŸpƒOeC ideyeCn| rbIÆÅsÝaer 
puñ ba„la saiHtY w s„ôáit ibSÿ saiHtY w s„ôáitr A„SIdar, karN ibSÿ saiHtY Ba¸aer Ÿs Aenk ikCu† 
ideyeC| ba„la s„ôáitr kaeC ŸZmn rbIÆÅnaT vNI, ba„la s„ôáitw Ÿtmin rbIÆÅnaeTr kaeC BIxNBaeb 
vNI| saàDStjnMbeàxr pãaqael …† mHakibek pãnam jana†|   



 

                  তাম্বি  
                                                     অমিত সেনগুপ্ত 

                       (মনজের অমিজ্ঞতা, মিছুটা স ানা এবং মিছুটা িল্পনায় সেখা এই গল্পটা) 

সেজেম্বর, ১৯৭২। তখনও আিার বয়ে চব্বি  

হয়মন। হজব হজব িরজছ। নি াে মিমরওড। আিার 

নাজি িুমেজ র হুমেয়া। মিল্লীজত তখনও  ীত 

িজেমন। সবাজম্ব সেজি সিরািুন সিে িুরাজনা মিল্লী 

সরেওজয় সে ন এজে সি ৌঁছয় রাব্বি ি টায়। রাব্বি 

ি টা সবজে িুমে মিমনজট মিল্লী সেজি সছজে, রাব্বি 

িুজটার েিয় োহারানিুর সি ৌঁছয় । সেটাই 

schedule time।  আমি োহারানিুর যাব।  আিার 

প্ল্যান অনুযায়ী োহারানিুজর রাব্বিটা িাটটজয়, েিাে 

সবোয় সবজহজটর বাে ধজর সবজহট যাব।  

োহারানিুর সেজি সবজহট িাি ৪৫ মিজোমিটার  

দরূে হজেও, িাব বতয রাস্তা মিজয় সেখাজন সি ৌঁছজত  

প্রায় মতন-োজর মতন ঘন্টা েিয় োগত। তজব 

আিার ওিেযান্ড ইউমনিামে বটটর িমেগ, প্রিীি 

বন্সজের িাজছ শুজনমছ, এখন নামি রাস্তা খুব িাে 

হজয় সগজছ, কারেই এখন আর অত েিয় োজগ না। 

প্রিীি সবজহজটর বামেন্দা। 

রাব্বিটা সিানিজত োহারানিুজর িাটাজত হজব। োনু 

তখন োহারানিুজর মছে। আিাজির প্ল্যান মছে 

মহিােজয়র িাব বতয অঞ্চজে, রােননমতি সবে এমরয়া 

বানাজনার। সেই অনুযায়ী আিরা প্রায় ি েন 

িিজরড, মহিােজয়র িাব বতয অঞ্চজের মবমিন্ন 

োয়গায় settle িরার সচষ্টা িরমছোি। আিার 

েজনয  স্থাানজোয়গা  টিি হজয়মছে সবজহট। আমি 

প্রেিবার োহারানিুর আর সবজহট যাব্বি।   

সিরািুন সিে িুরাজনা মিল্লী সে জন সি ছজনার 

আজগ িুমেজ র িজয় আমি সে জন ঢুমিমন, িাজছ 

িুমে  সিজখ সেজে। সেই েময় সেশরে খুব সেককিং 

ও খুব ধে-পাকড় স াত। আকম সে জনর বাইজরই 

িীজের িজধয  সঘারাঘুমর িরমছোি সেন আোর 

অজিক্ষায়। সেন িুরাজনা মিল্লী সে জন  েিয় িত 

এজে সি ৌঁজছ আিাজি খুব অবাি িজর মিে। িারন 

তখন  আিাজির সিজ  েিস্ত সেনই সিরীজত 

যাতায়াত িরত (এখন মি অবাা োমননা)। সেটাই 

মছে স্বািামবি। আিার হাজত মছে এিটা েুটজিে, 

যাজত মছে মিছু নি াে documents, িজয়িটা 

িার্ক্ ব-এজেেে-সেমনন-েযামেন-িাও-জেতুজের বই 

আর আিার োিা-িািে।   

োনুর িাজছ শুজনমছোি োহারানিুজর সরেওজয় 

সে জনর বাইজর স াবার েজনয খাটটয়া িাো িাওয়া 

যায়। সযজহতু আিার সেন রাব্বি িুজটায় োহারানিুর 

সি ৌঁছজব এবং আমি েিাে নটার আজগ সবজহজটর  

বাে িাবনা, তাই সব  িজয়ি ঘন্টা োহারানিুর 

 হজরই িাটাজত হজব। তখন নি াে মিমরয়জড 

আিাজির হাজত/িজিজট সব ী িয়ো োিজতা না। 

(অব য এখনও সেই অবাার মবজ ষ িমরবতবন 

হয়মন)। িাজেই সেই রাতটা োহারানিুজরর সিানও  

সহাজটজে োিার প্রশ্নই ওজিনা। তাই মতন-চার ঘন্টার 

েজনয খাটটয়া িাো িরার িো আমি টিিই  িজর 

মনজয় মছোি। চার ঘন্টার েজনয খাটটয়ার িাো - 

িুটািা। অব য োনুর িাজছ এও শুজনমছ সেই 

খাটটয়াজত বাে িজর িমরবার েহ স্ববান্ধজব 

ছারজিািার গুটষ্ট। তাই আিার মচন্তার িজধয 

ছারজিািার িমরবার সঘারাঘুমর িরমছে, িারন 

রাতটা সয খাটটয়া িাো িজর ছারজিািার েজে 

শুজত হজব তা সিাটািুটট মার/টিি িজর 

মনজয়মছোি।   

ছােজিািার িো মচন্তা িরজত িরজত রাব্বি ি টা 

সবজে ি  মিমনজট সে জন ঢুজিই সিরািুন সিজের 

এিটা িািোয় ঢুজি িেোি। আমি চাইমছোি 

িীে িািোয় ঢুিজত।  সিননা িীে িািোয় গা 

ঢািা সিওয়া অজনি েহে। মিন্তু সিন োমননা, 

সেইমিন সেনটা সিাটািুটট খামেই মছে।                                                         

আিার িুজিজত, সযটা োধারনত আটেন বোর 

োয়গা, সেখাজন মছোি িাি িুেন।  আমি আর 

খুব attractive,  যািো-বন বা োউে ইব্বন্ডয়ান এিটট 

সিজয়। সিজয়টটর বয়ে  সচ ব্বি -িয়ব্বি  িত হজব। 

তবুও িূন বা সয বনা  রীর। খুব েুন্দর ও িানােই 

সিিআি িজরমছে।  হােিা েবুে  ােী। তাজত 

গাঢ় েবুে িাে। িাজের রজেরই হাতিাটা েবুে 



ব্লাউে। িিাজে েবুে রজের টটি। গোর হার, 

িাজনর িুে ও হাজতর চুমেগুজোও েবুে রজের। 

অব য সিা োঁজটর মেিমেি েবুে মছে না। সিা োঁজট মছে 

হােিা মিঙ্ক রজের  মেিমেি। সিজয়টট সয োেজত 

োজন তা িানজতই হজব।  এি িোয় বো যায় She 

was looking very very beautiful, attractive and 

sexy।  আমি স্বািামবি িাজবই োনোর ধাজর বজে 

মছোি, ও ও টিি আিার োিনা োিমন োনোর 

ধাজর বজে। 

সিজয়টট আিাজি সিজখ, আিার মিজি তামিজয়, 

প্রেজিই সযন এিটু চিজি মগজয় অবাি হজয় সগে। 

সযন আিাজি সচজন। এিন িাব। সযন যাজি 

খুোঁেমছে তাজিই আিার িজধয সিজয় সগজছ।  সব  

মিছুক্ষন অবাি িৃটষ্টজত আিার মিজি তািাে। 

আমি টিি বুঝজত িারোি না সিন। প্রেজি 

িাবোি ও সবাধ হয় িুমেজ র সোি এবং আিার 

সিানও ছমব হয়জতা ওর িাজছ আজছ। সেই েিয় 

যমি সিানও নি াে সনতাজি ধরার বা  follow 

িরার িাময়ত্ব  সিানও িুমে  অমেোরজি সিওয়া 

সহাত, তাহজে তাজি সেই নি াে সনতার photo 

provide িরা হত। আমি িাবোি ওর িাজছ 

মনশ্চয়ই আিার েজটা আজছ। আবার িাবোি, না, 

িুমেজ র সোি সতা িখনই এত েুন্দরী হজত 

িাজরনা। তা হজে হয়জতা ও CIA-র agent হজব।  

আিাজির তখন মছে এই ধরজনর সছজেিানুষী মচন্তা। 

অজনিজিই িুমেজ র বা  CIA-এর এজেন্ট সিজব 

বেতাি।  আবার িাবোি ওর  সবাধ হয় আিাজি 

িাে সেজগজছ। এটা িাবজতই আিার সব ী িাে 

োগমছে। তাই সেই িাবনাটাজি মনজয়ই নাোচাো 

িরজত িাজো োগজেও, ধরা িরার িয়টাও মিন্তু 

িুজরািজি উিমাত মছে।  

িাজঝ  িাজঝ িিুৃ হােজছ। আবার িখনও সযন খুব 

িুুঃজখ আিার মিজি তািাজি, এিন িাব সযন আমি 

সিানমিন ওজি betray িজরমছ বা আমি সযন ওজি 

অবজহো িরমছ, এিন  িাব ওর সোসখ-িুজখ  এবং 

body language-এ। এখনও আবার আিার মিজি 

এিিৃজষ্ট তামিজয় আজছ।   

এি মনজিজষ ছারজিািার িো িাো সেজি উধাও 

হজয় সগে। আর আিার িাোয় ঘুরজত োিে শুধু 

িুজটা মচন্তা। হয় সিজয়টা CIA অেবা িুমেজ র 

এজেন্ট আর নয়জতা আিাজি ওর খুব িছন্দ 

হজয়জছ এবং আিার সপ্রজি িেজত চাইজছ। সপ্রজির 

িো মনজয় মচন্তার িমরনাি মহোজব, স্বমিমবো ী  

আিার িাোয় আনাজগানা িরজত োগজো িুষু্ট বুব্বি। 

েজে অব য িয়ও মছে। ওই – ওই আবার এি িৃজষ্ট 

তামিজয় আজছ। িাজঝ িাজঝ হােজছ। আমি 

িাবোি, আমিও এি িৃজষ্ট তামিজয় োিব, সিমখ ও 

িতক্ষন তামিজয় োিজত িাজর? আমি োনতাি 

িাজরার িাজন এিিৃজষ্ট অজনিক্ষন তামিজয় োিা 

খুব েহে নয়। যমিও আমি িজন িরতাি সয আমি 

তা িামর।  মিন্তু মিছুক্ষন িজর আমিই সহজর মগজয় 

সচাখ মেমরজয় মনোি।  িাোয় মিছু  য়তামন/িুষু্ট 

বুব্বি সতা মছেই। সেটাজি িজরাে িরার েজনয 

রািিৃষ্ণ-মবজবিানজন্দর েি িরজত আরম্ভ 

িরোি। (আমি নি াে রােনীমত িরতাি বজট, 

মিন্তু িগবাজনর প্রমত মবশ্বাে আিার আেীবন মছে। 

যমিও আিার িিজরডজির সে েিজে সিানমিনই 

মিছুই োনাই মন।) সেই িুষু্টবুব্বির হাত সেজি রক্ষা 

িাওয়ার েজনয রািিৃষ্ণ-মবজবিানজন্দর েি িজরও 

মিছু েে সহাে না। বরঞ্চ সেই িুষু্ট বুব্বি আরও সব ী 

িজর িাো চাো মিজয় উিজো। স্বি-মবোেী িন 

আিার। ওর েম্বজন্ধ ওরক কেরয় নানা রিি মিবা-

স্বি সিখজত শুরু কেলাম। িজন িজন সিজয়টাজি 

িাজছ সিজত চাইমছোি। যমিও সিজয়টা আিার 

সেজি বয়জে অজনি বে মছে, but that doesn’t 

matter।  সিজয়টা আবার আিার মিজি এি িৃজষ্ট 

তামিজয় আজছ। আমিও সেই সচষ্টা িরোি। আবার 

unsuccessful। এইবার এিবার ওর মিজি তামিজয়, 

অন্ধিার োনোর মিজি সচাখ মেমরজয়, আজস্ত িজর 

সচাখ সিজর মিোি। ও িীষন সহজে উিজো।  

তারির আিাজি সহজে ব্বেজজ্ঞে িরে, আমি 

সিাোয় যাব্বি। আমি এিটু ঘাবজর মগজয় 

োহারানিুজরর িো বেোি। ও োনাে, ও 

োহারানিুজর োজি। োহারানিুজর  ITC-সত োকেী 

করে। দশ কদরেে ছুটিরত সবারে কিরয়কছল। ইতযাকদ, 

ইতযাকদ।  ততক্ষজন আিাজির সেন রুরিী এজে 

সি জচজছ। তখন রাব্বি প্রায় োজে-বাজরাটা। 

প্ল্যাটেজি ব  ‘চা-এ গরি’ বজে চা-ওয়াো হা োঁি 

মিব্বিে। চা খাজব মিনা ব্বেজজ্ঞে িরজত ও না বেে।  

আমি এি িাি চা মিজন  সখজত শুরু িরোি আর 

এিটা চারমিনার মেগাজরট ধরাোি। আিার 

মেগাজরট ধরাজনা সিজখ ও সযন প্রেজি এিটু রাগ 

িাব সিমখজয়, অবাি সহাে। তারির িৃিু হােে।  

এর ির আিাজির িজধয িো-বাতবা-আোি শুরু 

সহাে।  আিার নাি ব্বেজজ্ঞে িরায় আমি নাি 

োনাোি িীিি মেনহা। (োহারানিুজর আমি এই 

নাজিই িমরমচত মছোি।  অবশয এই েমারে আকম 

এখে সেই োরম পকেকেত সেই োম, অকমতও  

আমাে  আেল োম েয়।)। ওর নাি বেুন্ধরা।  

োহারানিুজর আমি িতমিন োিব, মি প্ল্যান 

ইতযামি ব্বেজজ্ঞে িরায়, আমি সবজহজটর িো না 

োমনজয়, বেোি রাতটা োহারানিুজর িাটটজয় 

েিাজে বাজে িজর হমরদ্বার যাব।  ও তখন িুচমি 

হােে।  িারন এই সেনটাই সয হমরদ্বাজর যায়, তখন 

সেটা আিার িাোয় মছে না। মিন্তু  োহারানিুজর 



োজি বজে ও সেটা খুব িাে িাজবই োনত। 

োহারানিুজর রাব্বিটা আমি সিাোয় োিব ব্বেজজ্ঞে 

িরায় আমি োনাোি তা এখনও টিি িমরমন। 

তখন ও আিাজি বেে আমি চাইজে রাব্বিটা ওর 

বামেজত োিজত িামর। ব্বেজজ্ঞে িজর োনোি ও 

বামেজত এিা োজি এবং ও অমববামহতা। আিার িুষু্ট 

বুব্বিও আরও সব ী িজর িাো চাো মিজয় উিে। 

স্বপ্নকবলাশী আকম, োো েকম স্বরপ্ন মশগুল  রয় 

সিলাম। আবার িয়ও োগজছ এই সিজব সয ও যমি 

িুমেজ র সোি মিম্বা CIA-এজেন্ট হয়? তজব 

রাব্বিটা ওর বামেজত োিজে  ছারজিািার িািে 

সেজি সতা িুব্বি পাওয়া োরব।  িাবোি, চজো ‘সযা 

সহাগা সো সিখা োয়গা’। এিটা risk মনজয়ই সিমখ 

না মি হয়। যমিও সযই risk-টা মনজত যাব্বি, সেটা 

মছে িীষন  dangerous। আিাতত িুষু্ট-বুব্বিরই 

েয় সহাে। ওর বামেজত রাত িাটাজত রাব্বে হজয় 

সগোি। সিাোয় ছারজিািার েজে স ায়া আর 

সিাোয়--- ? ? ?-র েজে?  

অবজ জষ প্রায় রাব্বি িুজটার নাগাি আিাজির সেন 

োহারানিুর সে জন এজে সি ছাজো। োহারানিুর 

এিন এিটা েহর সযটা চব্বি  ঘন্টা েিান িাজব 

সেজগ োজি। োরা  হরটা সযন রাব্বি সবোজতই 

সব ী িজর সেজগ োজি। স র- াইরী-িাওয়ােী 

চেজছ  হজরর মবমিন্ন োয়গায়।  িারতবজষ ব এই-

রিি active সেজগ োিা  হর আমি আর এিটাও 

সিমখমন।   

সে ন সেজি সবমেজয়, িুেজন এিটা মরি ায় 

বেোি।  োহারানিুজরর মরি া সযিন হয়। বেবার 

েীট মবজ ষ চওো হয় না। ওর বামে সে ন সেজি 

প্রায় আধ ঘন্টার রাস্তা। সেই আধ ঘন্টা েিয়টা 

আিার সে মি িাজব সিজট মছে তা এখাজন আর 

মেখোি না। আ া িমর  িািজিরা মনে-গুজন তা 

বুজঝ সনজবন।  

প্রায় সি জন-মতনজট নাগাি ওর  বামে সি ৌঁছোি। 

মরি ার িাো সিওয়ার েিয় (িাোটা ওই 

মিজয়মছে) বামের বাইজরর সেন্সর োইট জ্বজে উিে।  

বামেজত সঢািার আজগই সবাঝা যাব্বিে খুব 

িমরিাটট বামে।  সছাট-সছাট চার-িাোঁচটা মেমে। 

মেমের িুধাজর সছাট-সছাট টজব েুন্দর েুন্দর েুজের 

গাছ। আিার খুব সরািামন্টি োগমছে। তার ওির 

আিার িাোয়  িুষু্ট বুব্বি সতা মছেই। যমিও তখনও 

সিানও প্ল্যান িমরমন। িারন প্ল্যামনং-টা সতা শুধু 

আিার এিার  উির মনিবর িরজছ না। তজব ও সয 

মিছু প্ল্যান িজরজছ সেটা বুেজত িারমছোি এবং তা 

িাবজত িােই োগমছে। 

ও িরো খুজে সিতজর ঢুজি আিাজি সিতজর 

আেজত বেে।  আমি ওর সিছন সিছন িমরজডার 

সিমরজয় সিতজর যখন ড্রইংরুজি সি ৌঁজছমছ, তখন 

হিাৎ ও আিাজি  ি িজর োিজট ধজর “তামম্ব-

তামম্ব” বজে হাউ হাউ িজর সিোঁ জি উিে। আমি সতা 

অবাি। ও এত  ি িজর আিাজি োিজট ধজর 

মছে সয আমি মনজেজি ছাোজতই িারমছোি না।  

িরিুহুজতবই ও অজ্ঞান হজয় সগে। আমি েুটজিেটা  

িাটটজত সরজখ, সিানিজত ওসক িাোজিাো িজর 

তুললাম। ওে ভােী শেীেিা তুলরত আমাে কষ্টও 

 চ্ছিল, তরব িাে োগমছে এবং একিা অপূব ব 

অেুভূকতও  চ্ছিল। ওরক সিাোও সশায়ারো 

দেকাে।  এমিি-ওমিি তামিজয় ঘজরর ডানমিজি 

োিা এিটা সোো সিখজত সিোি। সেই সোোয় 

ওজি শুইজয় মিজয়, োিজনর সিওয়াজের মিজি 

তামিজয় খুব অবাি হজয় িীষন িয় সিজয় সগোি। 

সিখোি সিওয়াজে টাোজনা মবরাট বে আিার 

এিটা ছমব। তাজত িরাজনা রজয়জছ শুমিজয় যাওয়া 

এিটা িাো। সিওয়াজে টাোজনা আিার ছমবটা  

সিজখ  খুব িয় সতা সিজয়ই মছোি তার েজে খুব 

হতিম্বও হজয় সগোি। িাোর েিস্ত িুষু্ট বুব্বি এি 

মনজিজষ উধাও। মিছুক্ষন িজর ওর জ্ঞান মেজর এে।  

আবার সেই “তামম্ব-তামম্ব” বজে আিাজি েমেজয় 

ধজর িা োঁিজত আরম্ভ িরে।  ওর িান্না সযন আর 

োিজতই চাইজছ না।  

অজনি িজর ওর িান্না োিজে ওর িাছ সে যা 

োনজত িারোি তা হেুঃ 

বেুন্ধরা ওর বাবা িাজয়র েবজচজয় বে েন্তান। ওরা 

মছে এি িাই, এি সবান। ওর যখন আজিজরা বছর 

এবং ওর িাইজয়র বয়ে োত, তখন ওজির বাবা-িা  

িুেজনই িুনা সেজি সবাজম্ব সেরার িজে car 

accident-এ িারা যান।  বাবা-িা িারা যাওয়ার ির 

বেুন্ধরাই ওর সেজি এগাজরা বছর সছাট ওর িাই 

বােুজিবজি অজনি struggle িজর িানুষ িজরমছে 

এবং বােুজিজবর িোশুনার েিস্ত িাময়ত্ব মনজয়মছে।  

বােুজিব িোশুনায় খুব িাে মছে। ১৯৭০-োজে 

বােুজিব যখন  Madras IIT-সত োডব ইয়াজর িজে,  

তখনই নি াে আজন্দােজন িুমিিা সনওয়ার েজনয 

িুমেজ র গুমেজত িারা যায়।  আর সিওয়াজের সযই 

ছমবটা সিজখ আমি হতিম্ব হজয় খুব িয় সিজয় 

সগমছোি, সেটা  আিার নয়, বােুজিজবর—যাজি 

সিখজত অমবিে আিার িত। 

তাম্বিল ভাষায় ছ াট ভাইকে তাম্বি বকল।  

 



মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন 
অভভভিৎ দাে 

 

 

[এই ভনবসে যে েব স্থাসন ‘কা, প্র, পষৃ্ঠা েংখ্যা’ উভিভখ্ত হসেসে, যেগুভি কািীপ্রেন্ন ভেংহ অনূভদত মহাভারত, 

প্রথম খ্ণ্ড, েপ্তম েংস্করণ, িানুোভর ২০০৬-এর, যেখ্াসন যেখ্াসন ‘কা, ভি, পৃষ্ঠা েংখ্যা’ উভিভখ্ত হসেসে, যেগুভি 

কািীপ্রেন্ন ভেংহ অনূভদত মহাভারত, ভিতীে খ্ণ্ড, ষষ্ঠ েংস্করণ, ভিসেম্বর ২০০৩-এর এবং যে েব িােগাে ‘রা, 
পৃষ্ঠা েংখ্যা’ যদওো আসে, যেগুভি রািসেখ্র বেু-কৃত মহাভারসতর োরানবুাদ, অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৭৯-র] 

 

কুন্তীর গসভে  পবনসদসবর ঔরসে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেসনর িন্ম হে। পপতৃক েূসে তাই ভতভন আর এক 

পবননন্দন হনুমাসনর পবমাসেে ভ্রাতা [হনুমাসনর মাতার নাম অঞ্জনা]। তসব তাাঁর নৃেংে আচার-আচরণ ও 

েভির দসের িনয ভীম হনুমাসনর মত আরাধ্য যদবতার আেসন যকাসনাভদনই উন্নীত হসত পাসরনভন।  

েসদযািাত ভীম েখ্ন কুন্তীর যরাসে ভনদ্রামগ্ন ভেসিন তখ্ন হঠাৎ তাাঁর কথা ভুসি বাসের ভসে কুন্তী উসঠ 

দাাঁোন এবং ভীম একটি ভেিাখ্সণ্ডর উপর পভতত হন। তাসত ভীসমর যকাসনা ক্ষভত হে না, ভকন্তু ভেিাখ্ণ্ডটি তাাঁর 

ভাসর চূণে হসে োে [কা, প্র, পষৃ্ঠা ১৭৬]। তাই যদসখ্ স্তভেত পাণু্ড তাাঁর এই যক্ষেি পুেটির নাম রাসখ্ন ভীমসেন।  

োভহতযেম্রাট বভিমচন্দ্র ভীমসক বসিসেন ‘রিপ রাক্ষে’। বস্তুতঃ কুরুসক্ষসের েুসে দঃুোেসনর 

বক্ষরিপান যদসখ্ ভীমসক নরপশু োো আর ভকেু মসন হে না। এই ভীমই ভেসিন কুরুসক্ষে-েুসের প্রধ্ান কারণ। 

এটা এই ভনবেটি পেসিই যবাঝা োসব।  

পাণু্ড ও মাদ্রীর পরসিাক-গমসনর েসতসরা ভদন পর পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীসক ভনসে কসেকিন মুভন হভস্তনাপুসর 

আসেন। েংসক্ষসপ যেই পঞ্চপাণ্ডবসদর ‘পাণু্ডর যক্ষেি পুে’ বসি পভরচে ভদসে যেই মুভনরা িিস্পেে না কসরই চসি 

োন [কা, প্র, পৃষ্ঠা ১৮০]। যকাসনা োক্ষযপ্রমাণ োোই ভীসের অনুসরাসধ্ ধ্ৃতরাষ্ট্র যেই পাাঁচটি যেসিসক পাণু্ডপুে 

ধ্সর ভনসে ভনি পুেসদর েমান মেোদা ও আদসর বে করসত থাসকন। যেই েমে েুভধ্ভষ্ঠসরর বেে যষাি, ভীসমর 

পসনসরা, অিুে সনর যচাদ্দ আর নকুি ও েহসদসবর যতসরা [রা, পৃষ্ঠা ৫১]। অথোৎ যকউই ভেশু নে। যকানটা ভাি 

আর যকানটা মন্দ, যেটা না যবাঝার মত বেে কারুরই ভেি না। 

দধু্কিা ভদসে ভীসমর মত একটি কািোপ যপাষার উপেুি পুরস্কার ধ্ৃতরাষ্ট্রসক ভীম ভদসেভেসিন নযাে বা 
অনযাে েুসে তাাঁর েবকটি পুেসক হতযা কসর। এোো ধ্ৃতরাষ্ট্র আর একটি বে ভুি কসরন কুন্তীসদর থাকার 

বযবস্থা পাণু্ডর মহসি কসর। এর ফসিই ধ্ৃতরাসষ্ট্রর পর ভনি পুেসদর হভস্তনাপুসরর মেনসদ বোসনার বােনা বা 
উচ্চাো কুন্তীর মসন িন্ম যনে, যেটা আবার চাভরত হে পঞ্চপাণ্ডসবর মসনও। ভকন্তু তাাঁসদর যেখ্াসন বোর েবসচসে 

বে বাধ্া ভেসিন ধ্ৃতরাসষ্ট্রর েন্তানরা। েেবতঃ যেই কারসণই পকসোরকাসি হভস্তনাপুসর ধ্াতে রাষ্ট্রসদর উপর ভীম 

ভনদেে অতযাচার চািাসতন, কারণ যেই েমে তাাঁরা যকউ পঞ্চপাণ্ডসবর প্রভত যকাসনারকম দবুেযবহার কসরসেন বসি 

মহাভারসত উসিখ্ যনই। দটুি উদাহরণ ভদসিই পাঠক পভরচে পাসবন ভীসমর যেই েুভবপুি পােবেভির। 

েসদযািাত অবস্থাে ভেিাখ্সণ্ডর উপর ভতভন পোে যেটি চূণে হওোর েটনা যতা আসগই ভিসখ্ভে। অনযটি হি, 

িতুগৃহ দাহ কসর পািাসনার েমে ভীম কুন্তীসক স্কসে এবং নকুি-েহসদবসক যরাসে ভনসে েুভধ্ভষ্ঠর ও অিুে সনর হাত 

ধ্সর েখ্ন েুসট চসিভেসিন তখ্ন তাাঁর বক্ষাোসত বনরাভি ও তরুদি ভগ্ন ও পদাোসত ধ্রাতি ভবদীণে হভিি [কা, 
প্র, পৃষ্ঠা ২০৭]। এসহন ভীম েখ্ন যখ্িার েসি ধ্তৃরাষ্ট্র-তনেসদর আরমণ করসতন তখ্ন যে তা ভক োংোভতক 

আকার ধ্ারণ করত, তা েহসিই অনুসমে। ভীম তাাঁসদর মাথা ঠুসক রি বার কসর ভদসতন, েসিাসর মাটিসত যফসি 

চুি ধ্সর এত যিাসর টানসতন যে তাাঁরা যকউ ক্ষতিানু, যকউ ক্ষতভবক্ষত আর যকউ বা ক্ষতস্কে হসে প্রাণভসে 



ভচৎকার কসর কাাঁদসতন। কাউসক কাউসক আবার োাঁতার কাটার েমে িসি িুভবসে মৃতকল্প কসর োেসতন। 

তাাঁরা ফি পােসত গাসে উঠসি ভীম গাে নাভেসে তাাঁসদর মাটিসত যফসি ভদসতন োর ফসি তাাঁসদর হাত-পা যভসে 

যেত [কা, প্র, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২]। েভদ ভীম তাাঁর েসহাদর বা পবমাসেে ভাইসদর েসেও এই ‘যখ্িা’গুভি যখ্িসতন 

তাহসি যবাঝা যেত এটাই তাাঁর স্বভাব। ভকন্তু ‘যখ্িা’গুভি ভতভন যখ্িসতন যকবি ধ্াতে রাষ্ট্রসদর েসেই এবং 
উসদ্দেযপ্রসণাভদতভাসব, োাঁসদর ভপতা তাাঁসদর আশ্রে না ভদসি মাতাসক ভনসে তাাঁসদর পসথ পসথ ভভক্ষা কসর যবোসনা 
োো আর যকাসনা উপাে ভেি না। তাাঁসক বারণ করা দরূস্থান, েুভধ্ভষ্ঠররা তাাঁর এই ভনষু্ঠর ‘যখ্িা’গুভি উপসভাগ 

করসতন একটু দসূর দাাঁভেসে। ধ্াতে রাষ্ট্ররা রািকুমার এবং আিন্ম েুসখ্-েম্পসদ িাভিত। ভনেম-যমাতাসবক েুে 

হসি হেসতা ভীম তাাঁসদর েসে এাঁসট উঠসত পারসতন না। পরবতীকাসি আমরা যদসখ্ভে গদােুসে ভীসমর যচসে 

দসুেোধ্সনর পারদভেেতা ভেি অসনক যবভে, ো স্বেং কৃষ্ণও স্বীকার কসর যগসেন [কা, ভি, পৃষ্ঠা ৪৫৮]। ভকন্তু ওই েব 

িান্তব মারামাভরসত তাাঁরা অভযস্ত ভেসিন না বসি যহসর যেসতন ভীসমর কাসে।  

পাণু্ডর এই যক্ষেি পুেসদর কারুর ভবরুসে রািার কাসে েরােভর অভভসোগ িানাসনার রীভত যবাধ্হে 

হভস্তনাপুসরর রািপুেসদর ভেি না। তা নাহসি তাাঁরা ভীসমর ভবরুসে তাাঁসদর অভভসোগ ভপতাসক না িাভনসে মাতা 
গাোরীর কাসেই যকবি িানাসতন যকন? এভদসক েুচতুরা কুন্তী এমনভাসব যকৌরবিননীর মগিসধ্ািাই কসর 

ভদসেভেসিন যে, তাাঁর ভনি পুেরা ভীসমর ভবরুসে ভকেু বিসি গাোরী ভীমসক ভকেু না বসি বরং তাাঁসদরই 

ভতরস্কার করসতন। এমনভক ধ্ৃতরাষ্ট্রসকও ভকেু িানাসতন না। [কুন্তীর চাতুেে েখ্ন গাোরী বুঝসিন তখ্ন বড্ড 

যদভর হসে যগসে। তাাঁর পুেরা েকসিই তখ্ন ভীসমর হাসত ভনহত] এভদসক বাধ্া না যপসে ভীম আসরা উদ্দাম হসে 

যকৌরব কুমারসদর ভনসে ‘যখ্িা’ে মাতসতন। গাোরীর কাসে অভভসোগ িানাসি তাাঁর অতযাচাসরর মাো আসরা 
বৃভে যপত [যেসিসবিাে ভীসমর এই েব অতযাচারই প্রধ্ানতঃ পরবতীকাসি দাবানসি রূপান্তভরত হসে কুরুসক্ষে 

েুে েটাে। তসব অনযানয ভকেু কারণও অবেযই ভেি]। 

এমতাবস্থাে যকৌরব রািপেুসদর আর ভক করার আসে আত্মরক্ষার িনয! ভপতার কাসে অভভসোগ 

িানাসনা চিসব না। মাতা যথসকও না থাকার োভমি, কারণ ভবমাতৃেুিভ আচরণই ভতভন কসর থাসকন। অসনক 

ভাবনাভচন্তা কসর যেসষ দসুেোধ্ন ভীসমর হাত যথসক ভনষৃ্কভত পাওোর একটা উপাে বার করসিন, োসত ভীমসক 

উভচত ভেক্ষা যদওো হে এবং তাাঁর অতযাচার বে হে। গোর েভন্নকসট একটি উদযাসন যবোসত ভগসে ভতভন ভীসমর 

ভমষ্টাসন্ন কািকূট ভবষ ভমভেসে ভদসিন। তারপর ভীম অচচতনয হসে পেসি তাাঁসক িতাপাসে যবাঁসধ্ ভতভন িসি যফসি 

ভদসিন।  দসুেোধ্ন িানসতন িসির মসধ্য নাসগসদর দংেসন অভচসরই ভীম ভবষমুি হসে আবার ভফসর আেসবন, 

ভকন্তু এসত তাাঁর ভাসিারকম ভেক্ষা হসব। েটনা ঠিক তাই হি। উপরন্তু নাগরাি বােুভক ভীমসক স্বসদৌভহে 

কুভন্তসভাসির যদৌভহে বসি ভচনসত যপসর তাাঁসক প্রচুর ধ্নরত্ন দান করসিন এবং আট কুে অমৃত পান করাসিন। এর 

ফসি ভীম ভিগুণ েভিধ্র হসে ভফরসিন বসট, তসব যকৌরবসদর উপর তাাঁর অতযাচার বে হি । এভদসক ভীসমর 

প্রতযাবতে ন ও েমস্ত  েটনা িানার পসরই যকৌরবসদর েরেত্রু ও পাণ্ডবসপ্রমী ভবদরু চাভরভদসক রাষ্ট্র কসর যবোসত 

িাগসিন যে, রািত্ব পাওোর যিাসভই দসুেোধ্ন ভীমসক হতযা করসত যচসেভেসিন। একটা কথা যকউ যভসব যদখ্ি 

না, রািসত্বর বযাপাসর যতা েুভধ্ভষ্ঠরই দসুেোধ্সনর প্রধ্ান প্রভতপক্ষ! তাহসি তাাঁসক ভকেু না কসর হঠাৎ ভীমসক যকন 

দসুেোধ্ন মারসত চাইসবন? তাোো ভীমসক হতযা করাই েভদ দসুেোধ্সনর উসদ্দেয হত, তাহসি যতা েংজ্ঞাহীন 

অবস্থাে তরবাভরর এক আোসতই তা ভতভন করসত পারসতন! ভীসমর নৃেংেতার আর একটি কাভহনী বিভে। 

মগধ্রাি বৃহদ্রথ কােীরাসির দটুি েমি কনযাসক ভববাহ কসরন। গতসেৌবন হসেও ভতভন পুেিাভ 

করসিন না। এই েমে একভদন তাাঁর কাসন এি, মহাত্মা কাক্ষীবান যগৌতসমর পুে উদারসচতা চণ্ডসকৌভেক মুভন 

তপঃক্লান্ত হসে তাাঁরই রাসিযর একটি বৃক্ষতসি ভবশ্রাম ভনসিন। একথা শুসনই দইু পত্নীসক েসে ভনসে বৃহদ্রথ তাাঁর 

কাসে এসে ভবভবধ্ রত্ন ভদসে তাাঁসক পভরতুষ্ট কসরন। েন্তুষ্ট হসে মুভন তাাঁসক বর ভদসত চাইসি রািা তাাঁর কাসে 

পুেেন্তান কামনা কসরন। মুভন তাাঁসক একটি মন্ত্রভেে আম যদন তাাঁর যকাসনা একিন রাভনর খ্াওোর িনয। দইু 



রাভন ভকন্তু যেটি দটুি খ্সণ্ড ভবভি কসর খ্ান। েথােমসে দইু রাভন দটুি েরীরখ্ণ্ড প্রেব কসরন। যেই দটুি খ্সণ্ডর 

প্রসতযকটিসত মানবেরীসরর একটি কসর অে অথোৎ এক চকু্ষ, এক বাহু, এক পদ ও অধ্ে বদন-উদর-ভনতম্ব। 

রাভনসদর ভনসদে সে ধ্ােীরা েিীব যেই েরীরখ্ণ্ড দটুিসক বাইসর যফসি আসে। তাই যদসখ্ িরা নাসম এক মাংেসিাভী 
রাক্ষেী যেই অধ্েেরীর দটুিসক েহসি বওোর িনয যেই েংসোভিত কসর, তখ্নই একটি পূণোে বীর কুমার উৎপন্ন 

হে। িরা তখ্ন মানবরূপ ধ্ারণ কসর ভেশুটিসক ভনসে বৃহদ্রথর কাসে এসে তাাঁসক েমস্ত েটনা িাভনসে বসি, 

“রািা, এখ্ন যতামার পুেসক গ্রহণ কর”। দইু রাভন তখ্ন োদসর তাসক ভনসে স্তনদগু্ধ পান করান। িরারাক্ষেীর 

িারা েভেত বা েংসোভিত বসি রািা ভেশুটির নাম ‘িরােে’ রাসখ্ন [কা, প্র, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১]। 

িরােে কািরসম প্রবি পরারমী হসে উঠসিন। বাধ্েসকয উপনীত হসে তাাঁর উপেুি হাসত মগসধ্র 

রািযভার েমপেণ কসর বৃহদ্রথ তাাঁর দইু পত্নীেহ বাণপ্রস্থ অবিম্বন করসিন। চণ্ডসকৌভেক মুভনর আেীবোসদ িরােে 

েমস্ত রািাসদর উপর প্রভুত্ব এবং মহাসদসবর োক্ষাৎ দেেসনর েভি িাভ করসিন।  

মথুরাপভত কংের েসে িরােের দইু কনযা অভস্ত ও প্রাভপ্তর ভববাহ হে। কৃসষ্ণর হাসত কংেবধ্ হবার পর 

অভস্ত িরােেসক বসিন তাাঁর পভতহন্তাসক বধ্ করসত। ভক্ষপ্ত িরােে তখ্ন একটি গদা ভনসরনব্বই বার েুভরসে 

তাাঁর রািধ্ানী ভগভরব্রি যথসক মথুরার অভভমুসখ্ ভনসক্ষপ কসরন। গদাটি ভনসরনব্বই যোিন দসূর মথুরার েভন্নকসট 

একটি স্থাসন এসে পসে। যেই যথসক স্থানটির নাম ‘গদাবোন’ হে। তারপর যথসক অনবরত মথুরা আরমণ কসর 

িরােে কৃষ্ণসক অভতষ্ঠ কসর যতাসিন, োর ফসি কৃষ্ণ বাধ্য হসে রািযপাট গুটিসে পরবতক পবেসতর কাসে 

কুেস্থিীসত পাভিসে ভগসে একটি দসুভে দয দগুে স্থাপন কসর যেখ্াসন আশ্রে যনন।   

ইন্দ্রপ্রসস্থ মেদানসবর ভনভমেত েভাটি হবার পর একভদন মহভষে নারদ যেটি পভরদেেন করসত এসিন। েব 

যদসখ্ ভতভন েুভধ্ভষ্ঠরসক একটি রািেূে েজ্ঞ করসত বিসিন। যেই েমে কৃষ্ণ িারকাে ভেসিন বসি েসজ্ঞর বযাপাসর 

তাাঁর মত িানার িনয েুভধ্ভষ্ঠর দ্রুতগামী রসথ একটি দতূসক তাাঁর কাসে পাঠাসিন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রসস্থ এসে িরােের 

েব কথা েুভধ্ভষ্ঠরসক িাভনসে বিসিন, “মহাসদসবর বরপ্রভাসব িরােে ভেোভে িন রািাসক ভগভরব্রসি বন্দী কসর 

যরসখ্সেন। আর যচাদ্দ িন রািাসক বন্দী করসত পারসিই ভতভন যেই একসোিন রািাসক মহাসদসবর পাসে বভি 

যদসবন। তখ্ন ভতভন অসিে হসে উঠসবন। েভদ তুভম েজ্ঞ করসত চাও, তাহসি আসগ িরােেসক বধ্ কসর যেই 

ভেোভে িন রািাসক মুি কর। তাহসি যেই রািারা স্বাভাভবকভাসবই যতামার পদানত হসবন, আর যতামার 

রািেূে েজ্ঞও ভনভবেসে েুেম্পন্ন হসব। তসব েম্মুখ্েুসে েুরােুসররও ক্ষমতা যনই যে িরােেসক পরাভিত কসর। 

কাসিই যকৌেি কসর মিেুসে তাাঁসক বধ্ করসত হসব”। 

কৃসষ্ণর পরামেেমত ভীম ও অিুে ন স্নাতক ব্রাহ্মসণর েদ্মসবে গ্রহণ করসিন। কৃষ্ণ ভনসিও একই রকম 

যবসে তাাঁসদর েহগামী হসিন। তারপর নানাসদে েুসর অবসেসষ ভগভরব্রির প্রান্তস্থ পচতক পবেসতর এক প্রাচীন েেৃ 

যভসে তাাঁরা নগসর প্রসবে করসিন। যবদজ্ঞ পভণ্ডতসদর উপসদসে একটি ব্রত উদোপসনর িনয যেই েমে িরােে 

উপবােী ভেসিন। তবু ভতন ব্রাহ্মণ তাাঁর কাসে এসি যেই ক্লান্ত েরীসরই ভতভন ভেংহােন যথসক যনসম তাাঁসদর পাদয-
অেেয ভদসে পূিা করসিন। কৃষ্ণ বিসিন, “আমার দইু বেু যমৌনব্রত অবিম্বন কসর আসেন। আি মধ্যরাসে তা 
ভে হসব। যেইেমে েভদ আপভন অভতভথোিাে আসেন তাহসি খ্ুব ভাি হে, কারণ আমাসদর ভকেু কথা আমরা 
ভনভৃসত আপনাসক বিসত চাই”। িরােে রাভি হসিন।  

যেই কথা অনুোেী েতযেে মহারাি িরােে মধ্যরাসে অভতভথোিাে এসে কৃষ্ণসদর েসে যদখ্া করসিন। 
ইভতমসধ্য ভতভন শুসনভেসিন ভকভাসব কৃষ্ণরা ভগভরব্রসি প্রসবে কসরসেন। তাই ভতভন বিসিন, “আপনাসদর যপাষাক 

ব্রাহ্মসণর মত, ভকন্তু হাসত যদখ্ভে ধ্নুগুেসণর আোতভচহ্ন। আপনাসদর েতয পভরচে ভদন। আপনারা প্রধ্ান িার 

ভদসে প্রসবে না কসর পচতযক পবেতেৃে যভসে অিার ভদসেই বা যকন আমার কাসে এসেসেন?” কৃষ্ণ তাাঁসক বিসিন, 

“আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষভেে। বুভেমান বযভিরা অিার ভদসেই েত্রুর গৃসহ প্রসবে কসর”। ভবভিত িরােে বিসিন, 



“আপনাসদর েসে আভম কখ্সনা েত্রুতা কসরভে বসি যতা মসন পসে না। তসব আমাে েত্রু বিসেন যকন?” কৃষ্ণ 

বিসিন, “তুভম ভেোভে িন রািাসক বন্দী কসর যরসখ্ে। ভনসি ক্ষভেে হসেও মহাসদসবর কাসে যেই ক্ষভেে রািাসদর 

পশুরূসপ বভি ভদসত চাও বসিই তুভম আমাসদর েত্রু। আভম বেুসদবনন্দন কৃষ্ণ আর এাঁরা দইু পাণু্ডপুে। আমরা 
যতামাে মিেুসে আহ্বান করভে। হে ওই রািাসদর মভুি দাও, নাহে েমনেদসন োও”। 

“কৃষ্ণ, আভম ওই রািাসদর ভনি ক্ষমতাে পরাভিত কসরভে এবং বাহুবসি োসক পরাস্ত করা হে তাসক 

ভনসে ো খ্ুেী করাই হসি ক্ষােধ্মে। আমার ইষ্টসদবতার িনয োসদর এসনভে, যতামাসদর ভসে তাসদর আভম োেসত 

পাভর না। যতামরা ভক ভতনিন একেসে আমার েসে মিেেু করসত চাও?” 

“তুভম আমাসদর ভতনিসনর মসধ্য যে যকাসনা একিসনর েসে েুে করসত পার”। 
কৃষ্ণর এই কথার উত্তসর িরােে অিুে নসক ভনবোচন করসত পারসতন, এবং যেসক্ষসে অিুে সনর পসক্ষ 

মিেুসে তাাঁসক হারাসনা েেব হত না। মহাবি মগধ্রাি ভকন্তু যেরকম কাপুরুসষাভচত মসনাভাব না যদভখ্সে তাাঁর 

তুিয প্রভতিন্দ্বী ভীমসকই যবসে ভনসিন। 
যচাদ্দভদন একনাগাসে দিুসনর মিেুে হি। চতুদেে ভদবসে রাভেসবিা উউউউউ-ক্লান্ত মগধ্রাি েখ্ন 

ভকেুক্ষসণর িনয ভনবৃত্ত হসিন তখ্ন যেই েুসোসগ কৃসষ্ণর ইভেসত ভীম দানবীে েভিসত তাাঁসক দহুাসত তুসি েতবার 

েুভরসে মাটিসত যফসি িানুিারা পৃষ্ঠসদে যভসে িরােের পদিে দহুাসত ধ্সর টান যমসর তাাঁর যদহ ভিখ্ভণ্ডত কসর 

নৃেংেভাসব তাাঁসক হতযা করসিন আর অিুে ন ও কৃষ্ণ দাাঁভেসে দাাঁভেসে যেই বীভৎে দেৃয উপসভাগ করসিন। 
িরােসের আতে নাসদ ও ভীসমর গিে সন যেভদন মগধ্বােী েস্ত হে, স্ত্রীসদর গভে পাত হে [রা, প ৃ১১১]। ভীসমর 

নারকীে স্বভাসবর এটি আর একটি নভির। িরােেসক বধ্ করার পর তাাঁর পুে েহসদবসক মগসধ্র ভেংহােসন   

বভেসে েমস্ত বন্দী রািাসদর মুভি ভদসে কৃষ্ণেহ পাণ্ডবরা ‘ভবিেগসবে’ ইন্দ্রপ্রসস্থ ভফসর যগসিন। 
এই েটনাে অভনবােেভাসবই ভকেু কথা মসন আসে। প্রথমতঃ পরাভিত রািাসদর ভনসে িেী নৃপভতরা ো 

ইিা করসত পারসতন যেেুসগর ক্ষােধ্মে অনুোেী, োর িনয িরােের যেই েুভির ভবরুসে চতুরচূোমভণ কৃষ্ণও 

ভকেু বিসত পাসরনভন। ভিতীেতঃ যগাপসন কাসরা অন্তঃপুসর ঢুসক ক্লান্ত, অবযবভস্থত ও অেতকে  গৃহস্থসক হতযা কসর 

পাণ্ডবরা যকান্ ক্ষােধ্সমের পভরচে ভদসেসেন? িরােে তাাঁসদর প্রভত েম্মান যদখ্াসনা োো যকাসনারূপ অেদাচরণ  

কসরনভন এবং ভতভন তাাঁর প্রিাসদর উপসরও যকাসনা অতযাচার করসতন বসি যোনা োে না। তৃতীেতঃ ইিা 
করসিই িরােে ভনি যেনাসদর যিসক ভীমসদর ভতনিনসক কচুকাটা করসত পারসতন। ভকন্তু ভনসির মৃতুযর 

েোবনা আসে বুসঝও বীসরাভচত ধ্মে পািন কসর তা ভতভন কসরনভন। চতুথেতঃ ভেোভে িন রািার েটনাটা 
উপিক্ষ মাে। প্রকৃতপসক্ষ ভনসির পাভিসে থাকা িীবন যথসক মুভি যপসতই কৃষ্ণ ভীমসক ভদসে এই কুকমেটি 

কভরসেভেসিন, কারণ েম্মখু্েমসর যতা বসটই, মিেুসেও িরােেসক পরাস্ত করার ক্ষমতা তাাঁর ভেি না। এটা ভতভন 

স্বীকারও কসরসেন [কা, প্র, পষৃ্ঠা ৩০২]।   

ভীসমর পরবতী নৃেংে কাি ভবরাট রািার [োাঁর কৃপাে পঞ্চপাণ্ডব ও যদ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে এক বের 

থাকসত যপসরভেসিন] েযািক কীচকসক হতযা। যদ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর মসধ্য ভীমই তাাঁসক েবসচসে ভািবােসতন। 

তাই তাাঁর অপমান েহয করসত না যপসর ভীম এই হতযাকােেটি কসরন। এটা নাহে বুঝিাম যে, স্ত্রীর অপমাসনর 

প্রভতসোধ্ ভনসত ভতভন কীচকসক মাসরন। ভকন্তু মারার পর কীচসকর হাত-পা-মাথা-গিা ইতযাভদ েবই যদসহর মসধ্য 
ঢুভকসে যদওোটাসক নারকীেতা োো আর কীই বা বিা োে! [কা, প্র, পৃষ্ঠা ৭০৫] 



এরপর ভকভাসব কুরুসক্ষসের মহারণ শুরু হি, যেই ভবেদ ভববরসণর মসধ্য না ভগসে চসি োভি েুসের 

েপ্তদে ভদবসে। ভীে ও যদ্রাসণর পতসনর পর মহাবীর কণে তখ্ন যকৌরব যেনাপভত। েুেরত দঃুোেন ও ভীম 

পরস্পসরর েম্মখু্ীন হসিন। ভীসমর েরাোসত দঃুোেসনর ধ্নু ও ধ্বি ভেন্ন হি। তারপর তাাঁর িিাসট একটি ের 

ভনসক্ষপ কসর েুতীক্ষ্ণ আর একটি বাসণ ভীম তাাঁর োরভথরও মুণ্ডসিদ করসিন। তখ্ন দঃুোেন অনয একটি েরােন 

গ্রহণ কসর ভনসিই রথ চািাসত চািাসত িাদেেসর ভীমসক ভবে করসিন। তাাঁর ভনভক্ষপ্ত আর একটি ভীষণ েসর ভবে 

হসে ভীম অসচতন হসে পেসিন। ইসি করসি তদ্দসণ্ডই দঃুোেন তাাঁসক বধ্ করসত পারসতন। ভকন্তু কাপুরুসষাভচত 

যেই কািটি না কসর ভতভন ভীসমর জ্ঞান ভফসর আো পেেন্ত অসপক্ষা করসিন। েংজ্ঞািাভ করার পর ভীসমর 

গদাোসত দঃুোেন মাথাে আোত যপসে মাটিসত পসে েন্ত্রণাে েটফট করসত থাসকন। তখ্ন ভীম ভকন্তু যেই প্রাে-

অসচতন দঃুোেসনর েুস্থ হওো পেেন্ত অসপক্ষা করসিন না – দঃুোেসনর গিাে পা ভদসে তীক্ষ্ণ অভের োহাসেয তাাঁর 

বুক ভচসর ভীম যেই বক্ষরি পান করসত করসত বিসিন, “স্তনযেয মাতৃমেধ্ুেভপেসষাবো মাধ্বীকপানেয চ েৎকৃতেয। 

ভদবযেয বা যতােরেেয পানাৎ পসোদভধ্ভযাং মভথতাচ্চ মুখ্যাৎ।। অনযাভন পানাভন চ োভন যিাসক 

েুধ্ামৃতস্বাদরুোভন যতভযঃ। েসবেভয এবাভধ্সকা রসোহেং মসতা মমাদযাভহতসিাভহতেয।।” অথোৎ, ‘মাতার স্তনদগু্ধ, 

মধ্,ু েৃত, উত্তম মাধ্বীক েুরা, ভদবয িি, মভথত দগু্ধ ও দভধ্ এবং অনযানয অমৃত-েমান েত পানীে িগসত আসে, 

যেই েব ভকেুর যচসে আি এই েত্রুসোভণত আমার অভধ্ক েুস্বাদ ু যবাধ্ হসি’ [রা, পষৃ্ঠা ৪৯৯]। কতটা ভনমেম, 

ভনষু্ঠর, নরাধ্ম ও পােভবক হসি একিন ভনসির িাঠতুত ভাইসের বক্ষরি পান করসত পাসর আর যেটা করার 

পর এই কথা বিসত পাসর, একবার যভসব যদখ্ুন। যদ্রৌপদী তাাঁসক বসিভেসিন দঃুোেসনর রসিই যকবিমাে তাাঁর 

যবণীবেনকরসবন, নসচৎ করসবন না – বক্ষরি পান করসত যতা বসিনভন! 

এরপর আমরা পাই দসুেোধ্সনর ঊরুভসের েটনা। অনযাে গদােুসে তাাঁর নাভভর নীসচ আোত কসর ভীম 

তাাঁর ঊরুভে কসরন।  দসুেোধ্ন মাটিসত পসে যগসি ভীম তাাঁসক বারংবার বামপদাোত কসরন, এবং েভদ েুভধ্ভষ্ঠর 

তাাঁসক ভতরস্কার কসর বাধ্া না ভদসতন, তাহসি যেইভাসবই দসুেোধ্সনর প্রাণবােু ভনগেত করার বােনা তাাঁর ভেি। 

ভীসমর এই অনযাে েুসে তাাঁর েবসচসে ভপ্রে ভেষযর ঊরুভে ও ভীসমর তাাঁসক পদাোত যদসখ্ বিরাম ভক্ষপ্ত হসে 

তাাঁসক বধ্ করসত যগসি েুচতুর কৃষ্ণ বাকিাি ভবস্তার কসর যকাসনারকসম তাাঁসক আটকান। তানাহসি এই নরাধ্ম 

বযভিটির যেভদনই পঞ্চত্বপ্রাভপ্ত েুভনভিত ভেি। 

বিদপী ভীসমর দপে দবুার চূণে হে। প্রথমবার হে হনুমাসনর কাসে। যদ্রৌপদীর েত আবদার ভেি ভীসমর 

কাসে। আর ভতভন ভকেু চাইসি েত বাধ্াই আেুক না যকন, ভীম যেটা যদবার আপ্রাণ যচষ্টা করসতন। একবার 

কামযকবসন ভনসে োওোর িনয যদ্রৌপদী ভীমসক যবে ভকেু েহস্রদি পদ্ম আনসত বসিন। যেই পদ্ম খ্ুাঁিসত খ্ুাঁিসত 

ভীম ভুি কসর স্বসগের পসথ এসে পসেন। তখ্ন পবমাসেে ভ্রাতার প্রাণ বাাঁচাবার িনয হনুমান পসথর মাসঝ শুসে 

পসেন। ভীম তাাঁসক েসর যেসত বিসি ভতভন বিসিন, “আভম রুগ্ন, ওঠার ক্ষমতা যনই। তুভম বরং আমাসক ভিভেসে 

োও”। ভীম বিসিন, “ভনগুেণ পরমাত্মা েভদ যদহ িসুে না থাকসতন, তসব আভম যতামাে ভিভেসে যেতাম। েভদ না 
েসরা, তাহসি েমািসে পাঠাব”। হনুমান বিসিন, “তাহসি আমার যিিটি েভরসে তুভম চসি োও”। বানরটিসক 

বধ্ করার উসদ্দসেয ভীম তাাঁর যিি ধ্সর েুভরসে মারার যচষ্টা করসিন, ভকন্তু যিিটিসক এক চুিও নোসত পারসিন 

না। তাাঁর অবস্থা যদসখ্ হনুমান ভনি পভরচে ভদসে বিসিন, “তুভম মানুসষর অগময পসথ এসে পসেভেসি বসিই আভম 

যতামাে আটসকভেিাম। তুভম এটা কখ্সনাই গবে যকাসরা না যে, যতামার যচসে েভিোিী বযভি পৃভথবীসত যনই”। 

তারপর গেমাদন পবেসতর উপর ভদসে হনুমান-ভনসদে ভেত পসথ ভগসে ভীম েহস্রদি পদ্ম েংগ্রহ কসর ভফসর োন।     

ভিতীেবার ভীসমর দপেচূণে হে ধ্ৃতরাসষ্ট্রর কাসে। েুে যেষ হবার পর েুভধ্ভষ্ঠসররা ধ্ৃতরাষ্ট্র ও গাোরীসক 

প্রণাম করসত োন। যেভদন েভদ েুচতুর কৃষ্ণ যিৌহভীম-মূভতে  ধ্ৃতরাসষ্ট্রর োমসন না যরসখ্ আেি ভীমসক তাাঁর ভদসক 

এভগসে ভদসতন, তাহসি যেই অেীভতপর বৃে রািা শুধ্ু আভিেন কসরই ভীমসক ভপষ্ট কসর যফিসতন। অভমত 

বিোিী রািা যেই যিৌহভীমসকও আভিেন কসর চূণে কসর ভদসেভেসিন। যদসখ্ ভীসমর চকু্ষ ভস্থর হসে ভগসেভেি। 



মসন মসন যবাধ্হে কৃতজ্ঞতাও িাভনসেভেসিন কৃষ্ণসক। যেই রাসগ পরবতীকাসি ভীম অনুচরসদর িারা ধ্ৃতরাসষ্ট্রর 

আসদে িঙ্ঘন করাসতন এবং পুেসোকাতুর বৃেসক শুভনসে শুভনসে অনযসদর বিসতন, তাাঁর চন্দনচভচে ত পভরেেম 

বাহুর িারাই এই বৃে রািার েবকটি পুেসক েমািসে পাঠিসেসেন। এই মানভেক কষ্ট আর উৎপীেন েহয করসত 

না যপসরই ধ্ৃতরাষ্ট্র ভকেুভদন পসর বাণপ্রস্থ অবিম্বন কসরন [রা, পষৃ্ঠা ৬৫৪]। 

মহাপ্রস্থাসনর পসথ েখ্ন ভীসমর পতন হি তখ্ন ভতভন েুভধ্ভষ্ঠসরর কাসে তাাঁর পতসনর কারণ ভিসজ্ঞে 

কসরভেসিন। উত্তসর েুভধ্ভষ্ঠর তাাঁসক বসিন, “তুভম অনযসক ভক্ষযবস্তু না ভদসে ভনসি অপভরভমত আহার করসত ও 

ভনসিসক অভিতীে বিোিী বসি অহংকার করসত। এইিনযই যতামার পতন হি” [কা, ভি, পৃষ্ঠা ১২৪৩]।  



বিবিকানবের বিশ্বজয় 

অবিত সেনগুপ্ত 

(অকল্যান্ড)  
 

 
 

িহুরূবে েমু্মবে সতািার, ছাবি সকাথা েুুঁবজছ ঈশ্বর, 
জীবি সেি কবর সেই জন, সেই জবন সেবিবছ ঈশ্বর। 

 
ঠাকুর রািকৃবের আধ্যাবিক উত্তরাবধ্কার গ্রহণ করিার এিং তাুঁর বিন্তার িীজ বিশ্বিযােী িেন করার ও ছবিবয় সেিার 
োবয়ত্ব তাুঁর সে িহান ও েধ্ান বিবযযর উের নযস্ত বছল্, সেই স্বািী বিবিকানে বছবল্ন সেহ ও িবনর বেক সথবক ঠাকুবরর 
বঠক বিেরীত। সছাট িয়ে সথবকই বিবিকানে, অথথাৎ তেনকার নবরন, োবিক েকৃবতর বছবল্ন। এ েি রািকৃবের 
োিবনও অবনকিার েকাি োয়। তাই সেই েিয় িাবে িাবে ঠাকুরবকও ভাল্িাোর েুবর িল্বত সিানা সেবছ “আবর 
ল্বরন (বতবন ল্বরন িল্বতন, নবরন নয়) আিাবক েেথন্ত িানবত িায় না।” তবি তেনই বতবন এও িবল্বছবল্ন--“ল্বরন 
সেবেন েুুঃে-োবরবযযর স্পবিথ আেবি, ওর এই েি করুণায় বিেবল্ত হবি, ওর েি আিবিশ্বাে অবনযর হতাি ভীরু 
আিার িবধ্য বিশ্বাে ও োহে বিবরবয় আনিার হাবতয়ার হবয় উঠবি।”   
 

রািকৃবের িহােয়াবণর ের িরানেবরর িবঠ কবয়ক িাে তাুঁর বিযযরা েরস্পবরর িানবেক উন্নবত োধ্বন অবতিাবহত 
করবল্ন। তেন তাুঁরা সকউই িানুবযর কাবছ ঠাকুবরর িাণী সেৌবছ সেিার উেেুক্ত অিস্থায় বছবল্ন না। েথি কবয়ক িাে 
তাুঁরা িুবক্তর েন্ধাবন ধ্যান-ধ্ারণার িবধ্যই কাবটবয় বেবল্ন। নবরবনর কাবছ স্বপ্ন ও কবিথর িবধ্য সকান োথথকয বছল্ না। তাই 
বতবন গুরুভাইবের শুধু্ বনবিয় ধ্যাবনর িবধ্য বনিগ্ন হবত বেবল্ন না, কাউবকই ভেিৎ-বিন্তার আল্বেয ো ঢাল্িার েুবোে 
বেবল্ন না। েবেও রািকৃের বিযযবের িবধ্য অবনবকই িয়বে তাুঁর সথবক িি বছবল্ন, বকন্তু তাুঁর জ্ঞান ও েবতভা েথি 
সথবকই তাুঁর গুরুভাইবের েথ সেোিার অবধ্কার বেল্। োবধ্ বক ঠাকুর বিোয়কাবল্ নবরনবক িবল্বছবল্ন, ‘এবের 
সেবেে’। আর অেুস্থতার সিয েিায় কােজ সেবিল্ সিবয় বনবয় নিিবি হাবত বল্বেবছবল্ন, ‘নবরন বিবে বেবি, েেন 
েূবর িাবহবর হাুঁক বেবি’। 
 

নবরবনর সকান েবেহই বছল্ না সে এক িহান কতথিয তাুঁর জনয অবেো করবছ। ১৮৮৮ োবল্ হঠাৎ বতবন সকাল্কাতা 
তযাে কবর ভারতিবযথর বিবভন্ন স্থান েবরভ্রিবণ সিবিবয় েবিন। এর েরও বতবন আরও কবয়কিার এইভাবি ভারবতর 
বিবভন্ন স্থাবন েবরভ্রিবণ োন, সেিটাবক ভাল্ভাবি সেবে-িুবে সনওয়ার জবনয। এই েবরভ্রিবণর িযথগুবল্া বছল্ বিোল্াবভর 
িযথ। অেূিথ বিো। বতবন েীন-েবরবযর িবধ্য সথবক তাবের জীিবন অংি গ্রহণ কবরবছন, জীিনবক েতযে কবরবছন। বতবন 
সেেবল্ন িানুবযর িবধ্য ভেিান কীভাবি েংগ্রাি করবছন। বিশ্ববিেযাল্বয়র েিস্ত গ্রন্থ োঠ কবরও এ বিো োওয়া োয় না। 
ঠাকুবরর েবে সথবক এই বিো আভাবে-ইবেবত স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবি সেন স্ববপ্নর িতই সেবয়বছবল্ন। েিথত্রই বতবন বনেীবিত 
ও বনেথাবতত িানুবযর োবথ বিবি তাবের দেনয ও ল্াঞ্ছনায় অংি গ্রহণ করবল্ন। এই েিয় বতবন বকছুবেন একবট েবতত 
সিথর েবরিাবর িাে কবরন। এেি িানুয, োরা েিাবজর বনবি নত হবয় আবছ, তাবের িবধ্য বতবন আধ্যাবিক েম্পবের 



েন্ধান সেবল্ন। তাবের েুুঃেদেনয  ও েুরিস্থা তাুঁর শ্বােবরাধ্ করল্। বতবন সকুঁবে উঠবল্ন, “ওবর আিার সেি! আিার 
সেি!...” বনবজর িুক িােবিবয় বনবজবক েশ্ন করবল্ন, “আিরা বক েন্নযােী, আিরা নাবক ভেিাবনর ভক্ত, আিরা এবের 
জনয বক কবরবছ?” ঠাকুবরর কথা িবন েিল্, “ওবর, েবল্ সেবট ধ্িথ হয় না!” 
 

ধ্বিথর আিেিথস্ব োিথবনক তবের আবল্ািনা বিবিকানবের েবে েুুঃেহ হবয় উঠল্। বতবন ধ্বিথর েথি কত্তথিয স াযণা 
করবল্ন, “েীনেুুঃেীর েত্ন কবরা, তাবের সেিা কবরা, তাবের অিস্থার উন্নবত কবরা।” এর োবয়ত্্ব, বতবন বিবিযভাবি 
িধ্যবিত্ত, ধ্নী, রাজকিথিারী, রাজািহারাজ েকবল্র উের নযস্ত করবল্ন, “আেনাবের িবধ্য বক এিন সকউ সনই বেবন 
অেবরর সেিায় জীিন উৎেেথ করবত োবরন? সিোন্তোঠ ও ধ্যাবনর োধ্না ভবিযযবতর জনয তুবল্ রােুন! এ িরীর 
অেবরর সেিায় উৎেেথ করুন। তা সহাবল্ই জানি আেনারা িৃথা আিার কাবছ আবেন বন। িবন রােুন েিথ জীবির েিবষ্ট 
সে ভেিান, একিাত্র সেই ভেিানবকই আবি বিশ্বাে কবর। এরাই আিার ভেিান। এই ভেিাবনর জনয িার িার আবি 
জবিবত োবর। এবের সেিাই ভেিাবনর েকৃত সেিা। েবতযকাবরর ধ্িথ করবত েবে িান সতা এবের সেিা করুন।” 
 

বিবিকানে স াযণা করবল্ন, “আবি এিন একটা ধ্িথ িাই ো িানুবযর িবধ্য আিবিশ্বাে ও জাতীয় িেথাোবিাধ্ জাোিার, 
েবরয জনোধ্ারণবক অন্ন ও বিো সেিার, আিাবের িতুেথাবশ্বথর েকল্ েুুঃে-সিেনাবক েূর করিার িবক্ত এবন সেবি। েবে 
ভেিানবক সেবত িাও সতা েবরয িানুবযর সেিা কবরা। তাহারা বহেু, বক িুেল্িান, বক খ্রীষ্টান, তাহাবত আিার বকছু োয় 
আবে না। এই জনোধ্ারণই সতািাবের ভেিান হইয়া উঠুক। েতবেন সকাবট সকাবট িানুয অনাহাবর অজ্ঞানতায় থাবকবি 
ততবেন েবতবট বিবেত িানুযবক আবি বিশ্বাে াতক িবল্ি - কারণ তাহারা েবরবযর অবথথ বনবজবের বিবেত কবরয়াবছ, 
অথি েবরবযর েবত তাহাবের বিেু িাত্র ল্েয নাই। ”  
 

১৮৯২ োবল্র েবরভ্রিবণ, োরা ভারতিয় সে েুুঃে-েুেথিা বিবিকানে সেেবল্ন, তাইই তাুঁর েিস্ত িন জুবি রইল্, সেই 
িবন আর অনয সকানও বিন্তা রইল্ না। িা  সেিন বিকাবরর েন্ধান কবর, বতবনও বঠক সেইভাবি এর েিাধ্াবনর উোয় 
অনুেন্ধান করবত ল্ােবল্ন। সেই িুহূত্তথ সথবক েীন-েুুঃেী িানুবযর জনয জীিন উৎেেথ করবল্ন। তাুঁর সেহ ও আিাবকও 
উৎেেথ করবল্ন। বকন্তু বনুঃস্ব েন্নযােী বতবন, বকভাবি এবের োহােয করবত োবরন? ভািবল্ন েু-িার-েিজন সে েবরবিত 
রাজা িহারাজা আবছন, তাুঁবের োন বেবয় এই েবয়াজন বিটবি না। তেন বতবন কনযা-কুিাবরকায়। তাকাবল্ন বিিাল্ 
েিুবযর বেবক, তাকাবল্ন েিুযোবরর সেিগুবল্র বেবক। বস্থর করবল্ন েিস্ত বিবশ্বর কাবছ বতবন আবিেন জানাবিন। 
ভারতবক সে েিস্ত বিবশ্বরই িাই।  
 

১৮৯২-এর সিয বেবক বিবিকানে শুনবল্ন সে আোিী িছর বিকাবোবত েিথ-ধ্িথ-েবম্মল্ন হবি। আেবিন োরা েৃবথিীর 
েিস্ত ধ্বিথর িানুয। শুবনই বতবন েৃঢ় বনশ্চয় করবল্ন সে সেভাবিই সহাক তাুঁবক সেোবন সেবতই হবি। বকন্তু োবিন বক 
ভাবি? তাুঁর েবরবিত ধ্নী িযাবের িাবল্ক ও রাজা িহারাজারা টাকা বেবত িাইবল্ন, বকন্তু সে টাকা বতবন বনবল্ন না। বতবন 
িল্বল্ন, “আবি জনোধ্ারণ ও েীন-েুুঃেীর েে সথবক োবি।” তাই বতবন তাুঁর বিযযবের (োরা অথথ েংগ্রহ করবছবল্ন) 
বিবিযভাবি িধ্যবিবত্তর কাবছই আবিেন করবত িল্বল্ন। অথথও েংগ্রহ সহাল্। 

 

এর ের ৩১সি সি বিবিকানে সিাম্বাই সথবক জাহাবজ িিবল্ন। এই োত্রার েিয় সথবকই বতবন তাুঁর ল্াল্ সরিবির 
সোিাক ও সেরুয়া োেিী িযািহার করবত থাবকন। এই েিয়ই বতবন বিবিকানে নািবট গ্রহণ কবরন। নািবট তাুঁর িনু্ধ 
সেত্রীর িহারাজা সেন। ভারত ভ্রিণকাবল্ বতবন ইিািত বিবভন্ন নাি গ্রহণ করবতন, োবত সল্াকিবে ধ্রা না েবিন। 
১৮৯২ োবল্ েুনাবত িাল্ েোধ্র বতল্বকর িাবিবত বতবন েিবেন বছবল্ন। বকন্তু বতল্ক তাুঁর নাি জানবত োবরন বন।  
 
জুল্াইবয়র সিবযর বেবক বিবিকানে বিকাবো সেৌঁবছ শুনবল্ন, সেবেম্ববরর ১১ তাবরবে ধ্িথ-েবম্মল্ন শুরু হবি। তা ছািা 
েবতবনবধ্ বহোবি নাি সল্োিার তাবরেও অবনক আবেই সিয হবয় সেবছ। আর শুধু্ তাই নয়, েরকারী েবরিয়েত্র না 
থাকবল্ নাি সল্োন িল্বি না। বতবন সকাবনা অনুবিাবেত েবল্র েুোবরি বনবয় আবেন বন। তাছািা টাকা-েয়োও োয় 
সিয হবত িবল্বছ। সে কটা ডল্ার তাুঁর েবে বছল্, তা েরি কবর বতবন অবেোকৃত েস্তা িহর সিাস্টবন সেবল্ন।  
 
বিবিকানবের িত সল্াক কেনও সল্াবকর নজবর না েবি োবরন না। সিাস্টবন োিার েিয় সরেনবন তাুঁর সিহারা আর 
কথািাতথা এক ধ্নী িয়স্কা ভযিবহল্াবক িুগ্ধ করল্। বতবন বিবিকানেবক তাুঁর িািীবত বনবয় সেবল্ন এিং হাভথাডথ 



ইউবনভারবেবটর অধ্যােক জন রাইবটর েবে তাুঁর েবরিয় কবরবয় বেবল্ন। অধ্যােক রাইট এই তরুণ েন্নযােীর জ্ঞান ও 
েবতভা সেবে অিাক হবল্ন। বতবন েি রকিভাবি োহােয করবত েস্তুত হবল্ন। বতবন এই কেেথকিূনয তরুণ েনযােীবক 
বিকাবো োিার সরবল্র বটবকট বকবন বেবল্ন ও থাকিার জায়ো বঠক কবর সেিার জনয কবিবটর সেবেবডবের (বেবন তাুঁর 
িনু্ধ বছবল্ন) কাবছ বিবঠ বল্বে বেবল্ন। এছািা বনবজর তরি সথবকও কবয়বট েবরিয়েত্র বল্বে বেবল্ন। তাবত বতবন 
বল্বেবছবল্ন “সতািাবের েবম্মল্বল্ন েিস্ত েবতবনবধ্বের জ্ঞাবনর েিবষ্ট েবে একটা েেীবের আবল্ার েিান হয়, তবি এই 
তরুণ েন্নযােীর জ্ঞান েূবেথর েিান।” েবিের রাইবটর কথা বিবথয হয় বন। 
 

অবনক রাবত্র বিবিকানে বিকাবো সস্টিবন সেৌঁছবল্ন। রাবত্র সকানভাবি সস্টিবন কাবটবয়, েকাবল্ ক্লান্ত হবয় বতবন েবথ 
িবে েিবল্ন। েবথর ওোবরর এক ভযিবহল্া তাুঁবক ল্েয করবল্ন এিং বজজ্ঞাো করবল্ন বতবন েবম্মল্বনর সকান 
েবতবনবধ্ বকনা। বিশ্রাবির ের বতবন তাুঁবক েবম্মল্বনর অবিবে বনবয় সেবল্ন। েবতবনবধ্ বহোবি বিবিকানে োেবর েৃহীত 
হবল্ন। অনযানয েবতবনবধ্বের েবে তাুঁর থাকিার িযিস্থা হল্। 
 
১৮৯৩ খ্রীষ্ঠাবের ১১ই সেবেম্বর সোিিার বিকাবোবত েিথ-ধ্িথ-েবম্মল্বনর েথি অবধ্বিিন আরি হল্। েিস্ত  
েবতবনবধ্বের বঠক িাবেোবন িবে আবছন কাবডথনাল্ বেিেন, বেবন এই ধ্িথ-েবম্মল্বনর উবধাধ্ন কবরন। তাুঁর ডাইবন-িাুঁবয় 
িবে আবছন বিবভন্ন সেি সথবক আো বিবভন্ন ধ্বিথর েবতবনবধ্রা। বিবিকানে বিবিয কারও েবতবনবধ্ত্ব করবতও আবেন 
বন - আিার েকবল্রই েবতবনবধ্ত্ব করবত এবেবছন। বতবন ভারবতর সকান বিবিয েম্প্রোবয়র নন। বতবন ভারবতর 
েনাতন ধ্বিথর েবতবনবধ্। হাজার হাজার উেবস্থত েিথবকর েৃবষ্ট এই েুেিথন, িবল্ষ্ঠ, তরুণ ভারতীয় েন্নযােীর উের েিল্। 
স্বািী বিবিকানবের সেবহর িবক্ত ও সেৌেেথ, কিনীয় িাধু্েথ ও িবহিা, তাুঁর েিান্ত োিীেথয িকৃ্ততা আরি হওয়ার শুরুবতই 
সশ্রাতাবের িুগ্ধ করল্। তাুঁর েুের িুে-িন্ডল্, েিুন্নত সেহ, সোিাক – েিবকছুই েকবল্র েৃবষ্ট আকযথণ করল্। 

 

এই ধ্রবনর েভায় বিবিকানে এই েথি িল্বত এবেবছন। এবক এবক েি েবতবনবধ্রা বনবজবের েবরিয় বেবয় তাুঁবের 
বল্বেত িকৃ্ততা েিবল্ন। বিবিকানে বল্বেত সকান বকছুই বনবয় োনবন। েি সিবয তাুঁর োল্া আেবল্ বতবন উঠবল্ন। েুই 
হাত িুবকর োিবন সরবে (ো তাুঁর বিেযাত ছবিবত সেো োয়) েবম্বাধ্ন করবল্ন, ‘বেস্টারস্ এন্ড ব্রাোরস্ অি আবিবরকা’ 
িবল্। 

   
িকৃ্ততার শুরুবত এই কথা উচ্চাবরত হওয়ার োবথ োবথ েিবিত োত হাজার সশ্রাতা সিয়ার সছবি উবঠ োুঁবিবয় হাততাবল্ 
বেবত ল্ােবল্ন। সেই হাততাবল্ িল্ল্ বিবনট েুই। তার ের বিবিকানবের িকৃ্ততা িল্ল্ সিি কবয়ক  ো - েবন্ধয েেথন্ত। 
তাুঁর সেই িকৃ্ততা বছল্ সেন অবগ্ন-বিো। বতবন উোত্ত কবে স াযণা করবল্ন, “সে ধ্িথ িরাির েরিত েবহেুতা ও েিথবিধ্ 
িত োথথকয স্বীকার করার বিো বেবয় আেবছ, সেই ধ্িথভূক্ত িবল্ আবি সেৌরি সিাধ্ কবর। আিরা েি ধ্িথবকই স্বীকার 
কবর। শুধু্ তাই নয় েি ধ্িথই আিাবের সিাবে েিান েতয।...... ইংরাজী exclusion িেবটবক সে ধ্বিথর ভাযায় (িাবন 
েংসৃ্কবত) অনুিাে অিবধ্ করা োয় না, সেই ধ্বিথর অন্তভূথক্ত িানুয িবল্ আবি েবিথত।” এর েবর েেবিথ স াযণা করবল্ন 
সে “েৃবথিীর েি ধ্বিথর, েি জাবতর েীবিত ও আশ্রয়োথথী িানুযবক বিরকাল্ অকাতবর িুবক সটবন বনবয়বছ, েহায় ও 
িরণ বেবয়বছ ভারতিবযথর েনাতন বহেু ধ্িথ। ইহুবে ও োরেীরা তাুঁবের ধ্বিথ আক্রিণকারীর অতযািাবর অবতষ্ঠ হবয় 
ভারতিবযথ আশ্রয় বনবয়বছ। আবি েিথ অনুভি কবর এিন ধ্বিথর েবতবনবধ্ হবয়। ...... আিরা সজযাবতর তনয়, ভেিাবনর 
তনয়। ভেিাবনর জয় সহাক। েভুর জয় সহাক।” 

 

েবিের রাইট সে বিথযা িা ভুল্ িবল্ন বন, উেেুক্ত কথাই বল্বেবছবল্ন তার েিাণ স্বািীজী বেবল্ন। সরািাুঁ সরাল্াুঁর ভাযায়, 
“অনযানয েবতবনবধ্বের বনষ্প্রাণ তোবল্ািনার ধূ্ের োন্তবর তাহা েিবিত িানুবযর অেবণত আিায় আগুন ধ্রাইয়া বেল্।” 

বিকাবোবত এই েিথ-ধ্িথ-েবম্মল্বনর েভায় িাত্র বত্রি িছবরর বিবিকানেই বছবল্ন েিথ-কবনষ্ঠ েবতবনবধ্। েমূ্পণথ 
অেবরবিত, অজ্ঞাত-েবরিয় এই তরুণ েন্নযােীর আিেকাবি অনযানয েভযবের কথা িানুয ভুবল্ সেল্। অনযানয িক্তারাও 
বকন্তু েিাই ভেিাবনর কথাই িবল্বছবল্ন - বকন্তু সে ভেিান বছবল্ন তাুঁবের বনবজবের েম্প্রোবয়র ভেিান। স্বািী 
বিবিকানেই সকিল্িাত্র একা েকবল্র ভেিাবনর কথা িল্বল্ন, েকবল্র ভেিানবক বিশ্ব-েোয় বিবল্বয় বেবল্ন। এ বছল্ 
ঠাকুর শ্রীরািকৃবের বনুঃশ্বাে। েিস্ত িাধ্া অবতক্রি কবর তা তাুঁর িহান বিবযযর িুে বেবয় বনেথত সহাল্। বিবিকানে 
িল্বল্ন, “খ্রীষ্টানবক িা িুেল্িানবক বহেু িা সিৌদ্ধ সহাবত হবি না, বহেু িা সিৌদ্ধবকও খ্রীষ্টান িা িুেল্িান সহাবত হবি না। 
েিাই অেবরর অধ্যাি আবল্াক অবধ্েত করবিন, বকন্তু বনবজর স্বাতন্ত্র য হারাবিন না, বিকাবির িূল্নীবত অনুোবর েকবল্ই 



বিকাি ল্াভ করবি। েবতবরাধ্ েবেও েবতযক ধ্বিথর েতাকায় সল্ো থাকবি “োহােয কবরা েংগ্রাি নয়, গ্রহণ কবরা ধ্ংে 
নয়, বল্বেত থাকবি - িতাদনকয নয় িদতকয ও িাবন্ত।” তাুঁর িকৃ্ততা শুবন েবম্মল্বন উেবস্থত এক ইহুেী ধ্াবিথক েবিত 
িন্তিয কবরন, “স্বািীবজর িকৃ্ততা সিানার ের জীিবন েথিিার আিার িবন হল্ আিার ইহুেী ধ্িথও েতয, এিং তারের 
সথবকই আবি আিার ধ্িথবক েকৃত শ্রদ্ধা করবত বিবে।” 
 

এর েরিতথী কবয়কবেবন বিবিকানে আরও েি-িাবরা িার িকৃ্ততা বেবল্ন। বতবন িবে উঠবল্ই, িকৃ্ততা শুরু হিার আবেই 
সশ্রাতারা সিয়ার সছবি উবঠ োুঁবিবয় হাততাবল্ বেবয় উঠবতন। েবম্মল্বনর অনযানয িক্তাবের িকৃ্ততার েিয় সশ্রাতাবের 
উৎোবহর ভাটা েিবত সেেবল্ই সশ্রাতাবের সিয েেথন্ত িবেবয় রাোর জনয িল্া হত বিবিকানে সিবয িকৃ্ততা সেবিন। 
েবম্মল্বন সে েি েবতবনবধ্ এবেবছবল্ন, বিবিকানবের কথাগুবল্ তাুঁবের বডবিবয় েিথোধ্ারবণর জনয উচ্চাবরত হল্ ো অনয 
ধ্বিথর অবনক সল্াবকবেরও আবিেন করল্। বিবিকানবের েযাবত অবিবরই সেি-সেিান্তবর ছবিবয় েিল্।  
 
েিস্ত িাবকথন েংিােেত্র একিাবকয েবম্মল্বন আেত েবতবনবধ্বের িবধ্য বিবিকানেবকই ‘েিথবশ্রষ্ঠ’ িবল্ স্বীকার ও স াযণা 
করল্। িল্ল্, ‘তাুঁর িকৃ্ততা শুনিার ের ভারবতর নযায় জ্ঞানিৃদ্ধ সেবি ধ্িথেিারক সেরণ করা সে বকরূে বনিুথবদ্ধতার কাজ 
তা আিরা অনুভি করল্াি।’ 
 
োয় অধ্থ িতােী ধ্বর েুক্তরাবের বিন্তাধ্ারায় সে ভাবির কাজ িল্বছল্, তার িবল্ োশ্চাবতযর অনযনয সে সকাবনা সেি 
অবেো েুক্তরােই বিবিকানেবক গ্রহণ করার েবে েিবিবয় সিিী েস্তুত হবয় উবঠবছল্। বতবন েিার শুরু করবত না 
করবতই তাুঁর িাণী সিানার জনয তৃোতথ নরনারী তাুঁর িতুবেথবক ভীি কবর আেবল্া। তারা িাবরবেক সথবক আেবত ল্ােল্। 
এবল্া বিশ্ববিেযাল্য় সথবক ছাত্র-বিেকরা, এবল্া অকেট শুদ্ধবিতা খ্রীষ্টানরা, স্বাধ্ীনবিতা িনীযীরা, এিন বক 
েংিয়িােীরাও। 
 
সরািাুঁ সরাল্াুঁ িবল্বছন, “বতবন বধতীয় স্থান অবধ্কার কবর আবছন তা কল্পনাও করা োয় না। বতবন সেোবনই সেবছন 

সেোবনই েথি স্থান অবধ্কার কবরবছন। েকবল্ই েথি েিথবনই তাুঁর িবধ্য ভেিৎ-সেবরত এক সনতার োোৎ সেত। 
তাুঁর িবধ্য বনবেথি সেিার, েবরিাবল্ত করিার সে িবক্ত বছল্ তা েকবল্র সিাবেই ধ্রা েিত।” 
 

এর েবরর  টনা িা ইবতহাে আিরা জাবন। অথি, স্বািীজীবক কতটা েম্মানই িা আিরা বেবয়বছ। তাুঁর জীবিত অিস্থায়, 
সে েবেবণশ্বর তাুঁর জীিবনর েি সিবয় িি তীথথস্থান, সেই েবেবণশ্বর-িবের তাুঁর েবিিাবধ্কার িন্ধ কবর বেবয়বছল্। 
কারণ বতবন েিুয োর হবয়বছবল্ন, োবহিবের োবথ এক েবে োওয়া-োওয়া কবরবছবল্ন। আর, বতবন বক কবরবছন 
আিাবের জবনয? সোটা জাবতটাবক জাবেবয় তুবল্বছবল্ন। শুধু্ জাবেবয়ই সতাবল্ন বন, েৃবথিীর িানবিবত্র ভারতিবযথর জবনয 
একটা েম্মাবনর আেন দতবর কবর বেবয়বছবল্ন। তাই সতা রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর িবল্বছবল্ন, “If you want to know about  

India, study  Vivekananda.” আর এ েি উবন কবরবছন সেই েুবে, েেন বিবেিীরা সতা িবটই, আিরা বনবজরাই 
ভারতিযথবক সছাট সিাবে,  ৃণার সিাবে সেেতাি। ধ্বিথর সিিা তাুঁবক বিবন্তত করবি এিন িানুয বতবন বছবল্ন না। তাই 
বতবন এই িহান েতয স াযণা কবরবছবল্ন, “সকাবনা একবট ধ্বিথর িবধ্য জিাবনা ভাবল্া, বকন্তু সকাবনা একবট ধ্বিথর িবধ্য 
িরা - সে ভয়ংকর।” 
 


