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এঁড়ে  বাছুর 

অমিত সেনগুপ্ত 

ঠাকুরদাে স ািরগঞ্জে সগঞ্জেন িঙ্গলবাঞ্জরর হাঞ্জে। েুখবরো 
তাাঁঞ্জ  অমবলঞ্জে মদঞ্জত হয়। রািজয় তখনই স ািরগঞ্জের 
মদঞ্জ  হাোপথ ধরঞ্জলন। পঞ্জথই ঠাকুরদাঞ্জের েঞ্জঙ্গ সদখা। 
েুখরো এ   থায় ভাঙঞ্জলন না। বলঞ্জলন “এ ো এাঁঞ্জে 

বােুর হঞ্জয়ঞ্জে”। বামেঞ্জত এ ো সগারুর তখন বােুর হওয়ার 

 থা মেল। ঠাকুরদাে ভাবঞ্জলন বমুি সেই সগারুোরই এ ো 
বােুর হঞ্জয়ঞ্জে। মতমন এঞ্জগাঞ্জলন সগায়াল ঘঞ্জরর মদঞ্জ । 
রািজয় সহঞ্জে বলঞ্জলন “ওমদঞ্জ  নয়, ওমদঞ্জ  নয়, এমদঞ্জ  
এে, এাঁঞ্জে বােুর সদখামি”। বঞ্জল সগায়াল ঘঞ্জর না মগঞ্জয়, 
ঠাকুরদােঞ্জ  মনঞ্জয় আর এ  ঘঞ্জর ঢু ঞ্জলন রািজয়। নব 
জাত ঞ্জ  (২৬ সেঞ্জেের ১৮২০) সদমখঞ্জয় বলঞ্জলন, “এই 
সে সতািার এাঁঞ্জে বােুর। এাঁঞ্জে বােুর বললাি স ন জান? 

এ এাঁঞ্জে বােুঞ্জরর িত এ গুঞ্জয় হঞ্জব। ো ধরঞ্জব তাই  রঞ্জব, 

 াউঞ্জ  ভয়  রঞ্জব না”। তার পর বলঞ্জলন “ও হঞ্জব 

ক্ষণজন্মা, অপ্রমতদ্বন্দী এবং মবদযা ও দয়ার োগর। ওর 
জনয আিার বংশ ধনয হঞ্জব। ওর নাি রাখলাি, 
ইশ্বরচন্দ্র”।  

মবদযাোগঞ্জরর সলখা ‘বণণ-পমরচঞ্জয়র’ প্রথি ভাঞ্জগ, সগাপাল ও 
রাখাল নাঞ্জি দইুটি সেঞ্জলর গল্প আঞ্জে। আজ াল বাঙ্গালীর 
সেঞ্জল-সিঞ্জয়রা মবদযাোগঞ্জরর ‘বণণ-পমরচয়’ পঞ্জে না। তাই 
সগাপাল ও রাখাঞ্জলর গল্প তারা অঞ্জনঞ্জ ই জাঞ্জন না। িঞ্জন 
হয় প্রায় পাঁমচশ-মতমরশ বের হঞ্জয় সগঞ্জলা, বাঙ্গালীর সেঞ্জল-
সিঞ্জয়রা,  আর ‘বণণ-পমরচয়’ মদঞ্জয় পোশুনা শুরু  ঞ্জর 

না, ো আিাঞ্জদর েিয় হত। আজ সথঞ্জ  পাঁমচশ মতমরশ 

বের আঞ্জগও বঞ্জণণর েঞ্জঙ্গ পমরচয় হঞ্জয়ঞ্জে, এর ি প্রঞ্জতয  
বাঙ্গালী  সেঞ্জলঞ্জিঞ্জয়, গল্পদটুি জানত। দষুু্ট সেঞ্জলঞ্জদর বলা হত 
রাখাল আর শান্ত-মশষ্ট ভাল সেঞ্জলঞ্জদর বলা হত সগাপাল।  

মবদযাোগর মনঞ্জজই বঞ্জলঞ্জেন,  

“সগাপাল বে েুঞ্জবাধ বাল । তার বাপ-িা তাঞ্জ  েখন ো 

বঞ্জলন, সে তাই  ঞ্জর। ো পায় তাই খায়, ো পায় তাই 
পঞ্জর, ভাল খাব, ভাল পরব বঞ্জল উৎপাত  ঞ্জর না। 
সগাপাল েখন পেঞ্জত োয়, পঞ্জথ সখলা  ঞ্জর না। ে ঞ্জলর 
আঞ্জগ পাঠশালায় োয়, মনঞ্জজর জায়গায় চুপ  ঞ্জর বঞ্জে বই 
খুঞ্জল পেঞ্জত থাঞ্জ  এবং গুরুিশায় েখন ো বঞ্জলন িন 
মদঞ্জয় সশাঞ্জন।  

আর সগাপাঞ্জলর ঠি  মবপরীত হল রাখাল, সেিন দষুু্ট 
সতিমন অবাধয। সলখাপো  ঞ্জর না, স বল েঙ্গীঞ্জদর েঞ্জঙ্গ 
িগো িারািামর  ঞ্জর। রাখালঞ্জ  স উ ভালবাঞ্জে না। 
মবদযোগর বঞ্জলঞ্জেন স ান বালঞ্জ রই রাখাঞ্জলর িত হওয়া 
উমচৎ নয়। সে রাখাঞ্জলর িত হইঞ্জব সে সলখা-পো মশমখঞ্জত 
পামরঞ্জব না”।  

মবদযাোগঞ্জরর মচন্তা হল সলখাপো সশখা, তাই মতমন 
সগাপাঞ্জলর প্রশংো  ঞ্জরঞ্জেন, েমদও সেঞ্জলঞ্জবলায় মতমন 
রাখাঞ্জলর িতই দষুু্ট মেঞ্জলন, তঞ্জব সলখাপোয়  তাাঁর িন 
বরাবরই সগাপাঞ্জলর িতই মেল এবং মতমন েঞ্জথষ্ট সলখাপো 
মশঞ্জখ িহাপমিত হঞ্জয়, মবদযাোগর উপামধ সপঞ্জয়মেঞ্জলন। 

আিাঞ্জদর সদঞ্জশ সগাপাঞ্জলর অভাব সনই। সগাপাল ও 

নােুঞ্জগাপাল পঞ্জথ ঘাঞ্জে অঞ্জন  সদখঞ্জত পাওয়া োয়। সু্কল-

 ঞ্জলঞ্জজর সগাপাল, মবশ্বমবদযালঞ্জয়র সগাপাল, অমিে- াোরীর 
সগাপাল, েংোঞ্জরর সগাপাল, নানা সেণীর সগাপাল আঞ্জে 
আিাঞ্জদর সদঞ্জশ। অবশয আজ াল রাখাঞ্জলরও অভাব সনই। 
ম ন্তু তব ুইমতহাে পেঞ্জল সদখা োয় সে, সে স ানও 
সদঞ্জশর েিাঞ্জজ সগাপাঞ্জলর ো দাি, তার সচঞ্জয় অঞ্জন  সবশী 
দাি রাখাঞ্জলর িত সেঞ্জলঞ্জদর।  

রবীন্দ্রনাথ তাাঁর ‘মবদযাোগর চমরত’ গ্রঞ্জে খুব েুন্দর ভাঞ্জব 
এই  থাটি মলঞ্জখঞ্জেন। মতমন মলঞ্জখঞ্জেন “এই ক্ষীণঞ্জতজ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ রাখাল ও তার জীবনীঞ্জলখ  ঈশ্বরচঞ্জন্দ্রর িত 
দদুণ ান্ত সেঞ্জলর প্রাদভুণ াব হঞ্জল, বাঙ্গালী জামতর শীণণচমরঞ্জের 
অপবাদ ঘুঞ্জচ সেঞ্জত পাঞ্জর। েুঞ্জবাধ সেঞ্জলরা পাশ  ঞ্জর ভাল 



চা মরবা মর পায়, মববাহ াঞ্জল প্রচুর বরপন পায়। ম ন্তু 
অবাধয অশান্ত সেঞ্জলঞ্জদর  াে সথঞ্জ  অঞ্জন  ম েু আশা 
 রা োয়। বহু াল পূঞ্জবণ এ দা নবদ্বীঞ্জপ শচীিাতার এ  
অমত দরুন্ত সেঞ্জল এই আশা পুণণ  মরয়ামেঞ্জলন। তার 
বহু াল পঞ্জর বীরমেংঞ্জহর ভগবতী সদবীর আর এ  প্রবল 
দরুন্ত সেঞ্জল এই আশা পূণণ  ঞ্জরন। নবদ্বীঞ্জপর মনিাই ও 
বীরমেংঞ্জহর ঈশ্বরচন্দ্র, বাংলার ইমতহাঞ্জের দইু েুগেমিক্ষঞ্জণর 

- দইু আদশণ েুগপুরুষ”। 

সেঞ্জলঞ্জবলায় ঈশ্বরচন্দ্র সগাপাঞ্জলর িত েুঞ্জবাধ বাল  মেঞ্জলন 
না, বরং রাখাঞ্জলর িতই দরুন্ত মেঞ্জলন। েমদও সলখাপোয় 
তাাঁর  বরাবরই প্রবল আগ্রহ মেল এবং এই এ টি মবষয় 
োো েুঞ্জবাধ বাল  সগাপাঞ্জলর েঞ্জঙ্গ তাাঁর চমরঞ্জের স ান 
মিল মেল না। পাাঁচ বের বয়ঞ্জে মতমন েনাতন ের ার 
নাঞ্জি এ  গুরুিশাঞ্জয়র পাঠশালায় ভমতণ  হন। েনাতন 
পমিত োেঞ্জদর প্রহার  রঞ্জত খুব পেু মেঞ্জলন। দরুন্ত 
ঈশ্বঞ্জরর মপঞ্জঠ প্রায়ই েনাতঞ্জনর সবঞ্জতর দাগ সদখা সেত। 
ঠাকুরদাে তখন ভয় সপঞ্জয়  ালী ান্ত নাঞ্জি অনয এ  
গুরুিশাঞ্জয়র পাঠশালায় সেঞ্জলঞ্জ  পাঠাঞ্জলন। ‘বণণ-পমরচঞ্জয়’ 
মবদযাোগর মলঞ্জখঞ্জেনঃ “সগাপাল েখন মবদযালঞ্জয় োয়, পঞ্জথ 
সখলা  ঞ্জর না, ে ঞ্জলর আঞ্জগ পাঠশালায় োয়”। 
মবদযাোগর ম ন্তু মনঞ্জজ  খনই তা  রঞ্জতন না। পাঠশালায় 
োতায়াঞ্জতর পঞ্জথ মতমন প্রমতঞ্জবশীঞ্জদর নানা ভাঞ্জব উপদ্রব 
 রঞ্জতন। োরা শুমচবায়ুগ্রস্ত, তাঞ্জদর দরজার োিঞ্জন িয়লা 
আবজণ না সিঞ্জল মদঞ্জতন, োঞ্জত তারা দরজা খুঞ্জলই সতঞ্জল 
সবগুঞ্জন জঞ্জল ওঞ্জঠ। প্রমতঞ্জবশীরা ভয় সদখাঞ্জল মতমন সিাঞ্জেই 
গ্রাহয  রঞ্জতন না, বরং তাঞ্জদর মবরক্ত  রার জঞ্জনয তাাঁর 
মজদ্ আরও বােত। বাল  ঈশ্বরচন্দ্র সে ভাঞ্জব প্রমতঞ্জবশীঞ্জদর 
জালাতন  রঞ্জতন, রবীন্দ্রনাথ তাাঁর ‘মবদযাোগর চমরত’এ 
মলঞ্জখঞ্জেন, “সবাধ  মর বণণ-পমরচঞ্জয়র েবণজনমনমন্দত রাখাল 

সবচারাও  খনও এিন  াজ  ঞ্জর নাই”। 

তা োো শুধু গ্রািবােীরা নয়, সবচারা গােপালা পেণন্ত 
বাল  ঈশ্বঞ্জররচঞ্জন্দ্রর এই উপদ্রপ িখু বঞু্জজ েহয  রত। 
পাঠশালার পঞ্জথ পা া ধাঞ্জনর শীষ, জঞ্জবর শীষ, আি, 
জাি,  াঠাল, সপয়াো ইতযামদ োবতীয় ো িল পাওয়া 
সেত, এইেব মতমন সখঞ্জত সখঞ্জত সেঞ্জতন।  খন সে 
পাঠশালায় সপ াঁেঞ্জতন তার ঠি -ঠি ানা থা ত না। 
এ বার সতা ধাঞ্জনর শীষ গলায় আেঞ্জ , প্রাণ প্রায় োয় 
োয় অবস্থা হঞ্জয় মেল। এিনই মেল তাাঁর দরুন্তপনা, সে 
‘বণণ-পমরচঞ্জয়র’ রাখাঞ্জলর গুরু হওয়ারই সোগয। বীরমেংঞ্জহর 
িাটিঞ্জত, িাঞ্জঠ-ঘাঞ্জে, গাঞ্জের ডাঞ্জল-ডাঞ্জল বাল  ঈশ্বরচঞ্জন্দ্রর 
সদ ৌ্রাঞ্জের পাঞ্জয়র মচহ্ন মচর াল আাঁ া থা ঞ্জব এবং তাাঁর 
সেই সদ ৌ্রাঞ্জের পদধ্বমন মচর াল সশানা োঞ্জব। আজও 
সশানা োয়। 

সিদনীপুঞ্জরর বীরমেংহ গ্রাি দমরদ্র সিহনতী িানঞু্জষর গ্রাি। 
রাজা-িহারাজা বা জমিদারঞ্জদর ভগ্নসূ্তঞ্জপরও স ান মচহ্ন 

সেখাঞ্জন সনই। আঞ্জে গ্রাি বােীঞ্জদর িাটির ঘর। িাটির 
ঘঞ্জরই ঈশ্বরচন্দ্র জঞ্জন্মমেঞ্জলন এবং এই িাটির ঘঞ্জরই মতমন 

িানষু হঞ্জয় মেঞ্জলন। বীরমেংঞ্জহর গ্রািবােীরা প্রধানত সেই 

সেণীর িানষু, িাটির েঞ্জঙ্গ োাঁঞ্জদর সোগাঞ্জোগ প্রতযাক্ষ ও 

গভীর।  ৃষ , সজঞ্জল, বাগদী এঞ্জদরই বাে সবশী বীরমেংঞ্জহ। 
ব্রাহ্মণ, বৈ্দয,  ায়স্থ প্রভৃমত উচ্চবঞ্জনণর বাে মবঞ্জশষ সনই। 
অমধ াংে গ্রািবােীই মেল িাটির িানষু, খাটি িানষু। 
ঈশ্বরচন্দ্র সেঞ্জলঞ্জবলায় িাটির  াো ামে এই খাটি 
িানষুগুমলর িঞ্জধযই বে হঞ্জয়মেঞ্জলন, িানষু হঞ্জয়মেঞ্জলন। 
চাষী-সজঞ্জল-বাগদীর সেঞ্জলরা তাাঁর সখলার ও সদ ৌ্রাঞ্জের 
েঙ্গী ও েহচর। সেই  ারঞ্জনই তাাঁর চমরঞ্জে  ৃমেিতার স ান 
মচহ্ন মেল না, েহজ েরল ও বমলষ্ঠ হঞ্জয় মতমন গঞ্জে 
উঞ্জঠমেঞ্জলন। গ্রাঞ্জির সেঞ্জলঞ্জদর েঞ্জঙ্গ  পাটি সখলঞ্জতন, 
ডািাগুমল সখলঞ্জতন, কুমস্ত  রঞ্জতন। এই েব সখলঞ্জত মতমন 
খুব ভালবােঞ্জতন। ভয়ডর বঞ্জল স ান ম েু তাাঁর িঞ্জধয মেল 
না। গ্রাঞ্জি তখন ভূতঞ্জপ্রঞ্জতর ও সচারডা াঞ্জতর ভয় েঞ্জথষ্ট 
মেল। জীবন্ত বা িতৃ স ানও ভুঞ্জতই তাাঁঞ্জ  মবচমলত  রঞ্জত 
পারত না। এ বযাপাঞ্জর মতমন মেঞ্জলন তাাঁর ঠাকুরদাদা, 
রািজয় বঞ্জিযাপাধযাঞ্জয়র উপেুক্ত নামত।  

ঠাকুরদাদা রািজয় মদঞ্জন-রাঞ্জত েখন ইিা বঞ্জন জঙ্গঞ্জলর 
পঞ্জথ চলঞ্জতন। েঞ্জঙ্গ থা ত এ ো পা া বাাঁঞ্জশর িজবতু 
লাঠি। পঞ্জথর দরুত্ত্ব বা মবপদ আপদ ম েুই মতমন গ্রাহয 
 রঞ্জতন না।  াউঞ্জ  েঞ্জঙ্গ মনঞ্জয়ও পথ চলঞ্জতন না। তাাঁর 
এই িজবতু লাঠির আঘাঞ্জত শুধু সচার-ডা াত নয়, বঞু্জনা 
ভাল্ল ুঞ্জ ও মতমন জখি  ঞ্জরঞ্জেন। এ বযাপাঞ্জর ঈশ্বরচন্দ্র 
মেঞ্জলন তাাঁর ঠাকুরদাদার সোগয উত্তরামধ ারী। রািজয় 
তাাঁর মপ্রয়তিঃ নামতটিঞ্জ  ধনঞ্জদ লত ম েু মদঞ্জয় সেঞ্জত পাঞ্জরন 
মন বঞ্জে, ম ন্তু তাাঁর চমরঞ্জের দজুণ য় সপ ৌ্রুঞ্জষর িহৎ গুণটি 
উজার  ঞ্জর মদঞ্জয় মগঞ্জয়মেঞ্জলন। ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর 
জীবঞ্জনর সেষ্ঠ ে্পদদ মেল এই দজুণ য় সপ ৌ্রুষ। আর মেল 
তাাঁর দয়াশীলতা, োর আঞ্জলাচনা আমি এখন  রব।  

মবদযাোগর েখন মবদযাোগর হঞ্জয়ঞ্জেন, তখন এ  েিয় 
মবদযাোগঞ্জরর বীরমেংহ গ্রাঞ্জির বামে আগুঞ্জন পুঞ্জে োই হঞ্জয় 
সগল। মবদযাোগর তখন িা ভগবতী সদবীঞ্জ  স াল াতায় 
মনঞ্জয় োবার সচষ্টা  রঞ্জলন। িা তখন তাাঁঞ্জ  বলঞ্জলন “সে 
েব গরীঞ্জবর সেঞ্জল এখাঞ্জন সখঞ্জয় বীরমেংহ ইসু্কঞ্জল পেঞ্জত 
োয়, আমি এখান সথঞ্জ  চঞ্জল সগঞ্জল তারা ম  সখঞ্জয় ইসু্কঞ্জল 
োঞ্জব?” 

মবদযাোগর এ মদন ভগবতীঞ্জদবীঞ্জ  মজজ্ঞাো  রঞ্জলন, “িা 
সতািার  ী স ান গয়না পরবার ইিা হয়?” 

ভগবতী সদবী উত্তর মদঞ্জলন, “বাবা, অঞ্জন মদন সথঞ্জ  
আিার মতনখামন গয়না পরবার বে ইিা আঞ্জে। গ্রাঞ্জির 
সেঞ্জলঞ্জদর জঞ্জনয এ ো দাতবয মবদযালয়  ঞ্জর দাও, গ্রাঞ্জির 
গরীবঞ্জদর জঞ্জনয এ ো দাতবয মচম ৎোলয়  ঞ্জর দাও, আর 



গ্রাঞ্জির গরীঞ্জবর সেঞ্জলঞ্জদর এ ো থা া-খাওয়ার বযাবস্থা 
 ঞ্জর দাও। অঞ্জন মদন সথঞ্জ  এই মতনখামন গয়নার আিার 

বে োধ।” 

িাঞ্জয়র গয়নার োধ মবদযাোগর অপূণণ রাঞ্জখন মন।  

দপুুঞ্জর বামের ে ঞ্জলর খাওয়া-দাওয়া হঞ্জয় সগঞ্জলও, 
ভগবতীঞ্জদবী মনঞ্জজ েহঞ্জজ সখঞ্জত বেঞ্জতন না। েমদ স ান 

অমতমথ এঞ্জে পঞ্জে। েমদ স ান অভুক্ত গরীবিানষু এঞ্জে 

দাাঁোয় এ িঞু্জঠা অঞ্জের জঞ্জনয। েতদরু োধয, িানঞু্জষর 
দঃুখ- ষ্ট দরূ  রার সচষ্টা  রঞ্জতন মতমন। পাোয় পাোয় 
ঘুঞ্জর সবরাঞ্জতন মতমন, ে ঞ্জলর সখাাঁজ খবর মনঞ্জত। দঃুখীর 
জাত মবচার  রঞ্জতন না। অবাঞ্জধ রুগ্ন হামে-সডাঞ্জির 
ঔষধ-পঞ্জথযর বযাবস্থা  রঞ্জতন। অঞ্জন  েিয় েঞ্জঙ্গ থা ত 
োগু-মিচমর, এিনম  দর াঞ্জর মতমন মনঞ্জজ রুগীর বামে 
মগঞ্জয় পথয বৈ্মর  ঞ্জর মদঞ্জয় এঞ্জেঞ্জেন। 

ভগবতীঞ্জদবী গ্রাঞ্জির গরীব চাষাভুঞ্জষাঞ্জদর ো া ধার মদঞ্জতন। 
োঞ্জদর  াে সথঞ্জ  েহঞ্জজ ো া আদায় হত না, মতমন মনঞ্জজ 

সেঞ্জতন তাঞ্জদর  াঞ্জে ো া আদায়  রঞ্জত।  খনও  খনও 

খুব রাগ  ঞ্জর ো া সিরত চাইঞ্জতন, বলঞ্জতন, সতারা েমদ 
ো া সিরত না মদমব, সতা আমি অনয  াউঞ্জ  ম   ঞ্জর 
ধার সদব? ভগবতীঞ্জদবীর রাগ সদঞ্জখ স উ স উ তাাঁঞ্জ  তুষ্ট 
 রার সচষ্টা  রত, স উ স উ দ ুসিাো সচাঞ্জখর জল 
সিঞ্জল তাঞ্জদর দঃুঞ্জখর  থা জানাত, স উ স উ আবার 
মবদযাোগঞ্জরর নাি  ঞ্জর, ভগবাঞ্জনর  াঞ্জে তাাঁৌ্র িঙ্গল 
প্রাথণনা  রত। ভগবতীঞ্জদবীর রাগ পঞ্জে সেত এবং মতমন 
বলঞ্জতন, “ঠি  আঞ্জে, ঠি  আঞ্জে, েখন েুমবধা হঞ্জব তখন   

মদে। আহাঞ্জর সদঞ্জখ িঞ্জন হঞ্জি আজ বমুি সতাঞ্জদর ম েু 

খাওয়া হয়মন। আয় আয় আিার বামেঞ্জত আজ খামব।” 

ো া সশাধ মদঞ্জত না পারায় স উ স উ েমদ স াঁ ঞ্জদ সিলত, 
সতা মতমন স্বান্তনা মদঞ্জয় বলঞ্জতন, “অবস্থা ভাল হঞ্জল মদমব, 
আর না হয় না মদমব। তার জঞ্জনয  াাঁমদে স ন?”  

অঞ্জন  িমহলার িঞ্জধযই দয়া-দামক্ষনয সদখা োয়। ম ন্তু 
ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার িঞ্জধয  ী এ ো সেন অোধারণত্ব 
মেল। ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার বযাক্ষা  ঞ্জর রবীন্দ্রনাথ বঞ্জলঞ্জেন, 
“দয়াবমৃত্ত আরও অঞ্জন  রিণীর িঞ্জধয সদখা োয়, ম ন্তু 
ভগবতীর দয়ার িঞ্জধয এ টি অোধারণত্ত্ব মেল, তাহা স ান 
প্র ার েং ীণণ েংস্কাঞ্জরর দ্বারা বদ্ধ মেল না। োধারণ 
সলাঞ্জ র দয়া মদয়াইশলাই-শলা ার িঞ্জতা স বল মবঞ্জশষরূঞ্জপ 
েঙ্ঘঞ্জষণই জ্বমলয়া ওঞ্জঠ এবং তাহা অভযাে ও সলা াচাঞ্জরর 
কু্ষদ্র বাঞ্জের িঞ্জধযই বদ্ধ। ম ন্তু ভগবতীঞ্জদবীর হৃদয়, েুঞ্জেণর 
নযায় বমুদ্ধ-উজ্জ্বল দয়ারমি স্বভাবতই চতুমদণ ঞ্জ  মবম ণণ 
 মরয়া মদত, শাস্ত্র বা প্রথা-েংস্কাঞ্জরর অঞ্জপক্ষা  মরত না।”  

মবদযাোগঞ্জরর িা ভগবতীঞ্জদবীর দয়ার  থা এবং 
মবদযাোগঞ্জররও দয়ার অঞ্জন  গল্প- ামহমন আিরা শুঞ্জনমে 

এবং তা বাংলার ঘঞ্জর ঘঞ্জর ম ংবদন্তীঞ্জত পমরণত হঞ্জয়ঞ্জে। 
এই েব গঞ্জল্পর মভতর মদঞ্জয় আেল মবদযাোগরঞ্জ  জানা 
োয়, সবািা োয়।  

বাপ-িাঞ্জয়র প্রমত মবদযাোগঞ্জরর ভমক্তর গল্প বাংলাঞ্জদঞ্জশ 
প্রবাঞ্জদর িত জনমপ্রয়। বাবা ঠাকুরদাে খুব েুপুরুষ ও 
েুদশণণ মেঞ্জলন না এবং তাাঁর স্বভাবও এ েু রুক্ষ্মধরঞ্জণর 
মেল। িা ভগবতীঞ্জদবী মেঞ্জলন অপূবণ েুন্দরী এবং তাাঁর 
স্বভাবও অতযান্ত স ািল ও িধুর মেল। ম ন্তু তাাঁর 
িেণযাদাঞ্জবাধ মেল খুবই প্রখর। এতেুকু আঘাত বা অপিান 
মতমন েহয  রঞ্জত পারঞ্জতন না। তঞ্জব দম্ভ তাাঁর মেল না, 
ম ন্তু তাাঁর চমরঞ্জের এিন এ ো েরলতা ও স্বাতন্ত্রতা মেল 
সে বাইঞ্জর সথঞ্জ  সদখঞ্জল দঞ্জম্ভর িত িঞ্জন হত। মবদযাোগর 
তাাঁর িাঞ্জয়র চমরঞ্জের এই স ািলতা, িধুরতা এবং তীব্র 
স্বাতন্ত্র ও িেণাদাঞ্জবাধ সপঞ্জয়মেঞ্জলন। বাবার  াঞ্জে সপঞ্জয়মেঞ্জলন 
মনরহঙ্কার ও মনঃস্বাথণবমুদ্ধ। আর তাাঁর ঠাকুরদাদার সথঞ্জ  
সপঞ্জয়মেঞ্জলন তাাঁর তীব্র সতজ।  

তাাঁর বাবা-িাঞ্জয়র স্বভাঞ্জবর িঞ্জধয পাথণ য মেল বঞ্জল িাঞ্জি 
িাঞ্জি োংোমর  জীবঞ্জন িন  ষা মষ হত। তঞ্জব তা 
সবশীক্ষণ টি ত না। ঠাকুরদাঞ্জের বাইঞ্জরো রুক্ষ হঞ্জলও, 
মভতরো মেল েহজ ও েরল। আর ভগবতীঞ্জদবীর বাইঞ্জরো 
মেল সদবীিমূতণ র িত শান্ত ও প্রেে, ম ন্তু সভতরো মেল 
সতজস্বী মবঞ্জদ্রাহীর িঞ্জতা। ঠাকুরদাঞ্জের োিানয  থায় িাঞ্জি 
িাঞ্জি মতমন ভয়ান  অমভিান  রঞ্জতন। ঠাকুরদাে েখন 
বিুঞ্জতন ভগবতী রাগ  ঞ্জরঞ্জেন, তখন তাাঁঞ্জ  খুমশ  রঞ্জত 
ঠাকুরদােঞ্জ  সবশী  ষ্ট  রঞ্জত হত না। ভগবতী সলা জন 
খাওয়াঞ্জত খুব ভাঞ্জলাবােঞ্জতন। বে িাে সদখঞ্জল তাাঁর রাগ 
অমভিান েব এ  িহূুঞ্জতণ  উঞ্জে সেত। তাাঁর রাগ ভাঙ্গাবার 
এই স  শলটি ঠাকুরদাে খুব ভালভাঞ্জব রপ্ত  ঞ্জরমেঞ্জলন। 
গৃমহণীর রাঞ্জগর লক্ষণ সদখঞ্জলই মতমন েব  াজ সিঞ্জল হাঞ্জে 
অথবা সজঞ্জলঞ্জদর  াঞ্জে চঞ্জল সেঞ্জতন এবং সে ভাঞ্জবই সহা  
এ ো বে িাে সজাগাে  ঞ্জর গৃমহণীর ঘঞ্জরর োিঞ্জন সিঞ্জল 
মদঞ্জয় বলঞ্জতন, “এই সদখ পুকুঞ্জরর েব সচঞ্জয় বে িােো 
সতািার জঞ্জনয মনঞ্জয় এঞ্জেমে।” স াথায় তখন রাগ। 
ভগবতীঞ্জদবী এ গাল সহঞ্জে বাঁটি মনঞ্জয় িাে  ােঞ্জত বেঞ্জতন। 

ভগবতীঞ্জদবীর দয়া ও সেবার  থা মলখঞ্জত বমেমন। তা 
অঞ্জনঞ্জ রই জানা আঞ্জে। তা োো তা মলখঞ্জত সগঞ্জল বেের 
আ াঞ্জরর এ ো বই হঞ্জয় োঞ্জব। মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
চমরঞ্জে, তাাঁর িাঞ্জয়র দয়া ও সেবার প্রভাব তাাঁর জীবঞ্জনর 
 িণঞ্জক্ষঞ্জে বাঞ্জর বাঞ্জর সদখা মগঞ্জয়ঞ্জে।  মব িাইঞ্জ ল িধুেূদন 
দত্ত এ বার মবদযাোগরঞ্জ  এ টি মচঠিঞ্জত মলঞ্জখমেঞ্জলন; 
“বাংলাঞ্জদঞ্জশর িাঞ্জয়ঞ্জদর িত স ািল আপনার অন্ত রণ, 
প্রাচীন াঞ্জলর িমুনঋমষঞ্জদর িঞ্জতা আপনার জ্ঞান ও েতযদমৃষ্ট, 
এ াঞ্জলর ইংরাঞ্জজর িঞ্জতা আপনার অিুরন্ত  িণশমক্ত।” 
বাস্তমব  মনঞ্জজর িাঞ্জয়র িঞ্জতা, এবং বাংলাঞ্জদঞ্জশর িাঞ্জয়ঞ্জদর 
িঞ্জতা, স ািল অন্ত রণ মেল মবদযাোগঞ্জরর। 



েন্স ৃত ভাষায় মবদযাোগর মেঞ্জলন অগাধ পমিত, ম ন্তু 
ইংরামজ মবদযাঞ্জ  মতমন আমতঞ্জথয বরন  ঞ্জরঞ্জেন। সপাষা  
পমরিঞ্জদ মতমন মেঞ্জলন ে্ূপদণণ স্বঞ্জদশী, ম ন্তু স াঞ্জনা স াঞ্জনা 
মবষঞ্জয় তাাঁর ইংরামজয়ানা মেল ত ণ াতীত। 

ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর ধিণ-মবশ্বাঞ্জের মবষয় পঞ্জর আঞ্জলাচনা 
 রব। তঞ্জব আপাতদমৃষ্টঞ্জত সদখা োয় সে, ‘পঞ্জরাপ ার’ই 
মবদযাোগঞ্জরর পরি ধিণ এবং তার উদাহরন মবদযাোগর 
িহাশঞ্জয়র জীবঞ্জন বারবার সদখা মগঞ্জয়ঞ্জে।  াউঞ্জ  উপ ার 
 রার েিয় মতমন শত্রু-মিে মবঞ্জবচনা  রঞ্জতন না। মতমন 
মবঞ্জবচনা  ঞ্জরঞ্জতন োর উপ ার  রঞ্জেন তার প্রঞ্জয়াজন 
আঞ্জে ম না। অথচ ইমতহাঞ্জের মনষু্ঠর পমরহাে এই সে, োাঁর 
দয়া তুলনাহীন, মেমন দয়ারোগর নাঞ্জিও পমরমচত,- ত 
দীন-দঃুখীর অশ্রুজল মেমন িমুেঞ্জয়মেঞ্জলন, োর অনগু্রঞ্জহ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ সেই েিয় অঞ্জনঞ্জ  গণযিানয ও পদস্থ হঞ্জয়মেঞ্জলন। 
বঞ্জঙ্গর এই ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা ও সতজস্বী বযামক্তর অঞ্জে পমরপুষ্ট 
বযামক্তর বংশধর (সেই েিয় ার বাংলাঞ্জদঞ্জশ) অঞ্জনঞ্জ ই 
মেঞ্জলন, তাাঁর িতুৃযর প্রায় মতন দশ  পঞ্জর তাাঁর দইু সিঞ্জয় 
মভখযা  রঞ্জত বাধয হঞ্জয়মেঞ্জলন।   

১৯২৫ োঞ্জল ১৯-এমপ্রল ‘আনন্দবাজার পমে া’ মলঞ্জখে; 

“শ্রীিতী মবধুিখুী বেু এি, মব (৯৩/১ হমরঞ্জঘাঞ্জষর ষ্ট্রীে, 
 মল াতা) পোন্তঞ্জর এ  ির্ম্ণ মবদার   ামহনী প্র াশ 
 মরয়াঞ্জেন। বঞ্জঙ্গর ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
িধযিা  নযা তাাঁহার মন ে োহােয প্রাথণনা  মরঞ্জত 
মগয়ামেঞ্জলন। মতমন ও তাাঁর তৃতীয়া ভগ্নী উভঞ্জয়ই অতযান্ত 
 ঞ্জষ্ট  ালামতপাত  মরঞ্জতঞ্জেন। মতমন তাাঁহার  ঞ্জয় টি বিুর 
দান িাে ১৫ ো ায়, মনঞ্জজর,  নযার ও দইুটি সদ মহঞ্জের 
ভরণঞ্জপাষণ  মরয়া থাঞ্জ ন। মতমন বত্তণিাঞ্জন  াশীঞ্জত বেবাে 
 মরঞ্জতঞ্জেন,  ারণ সেখাঞ্জন গ্রাোিাদঞ্জনর বযয় অঞ্জপক্ষা ৃত 
অল্প। মদ্বতীয়তঃ মতমন সেখাঞ্জন শারীমর  পমরেি  মরয়াও 
ম মিৎ আয়  মরয়া থাঞ্জ ন। 

মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র তৃতীয়া  নযার অবস্থা তঞ্জতামধ  
সশাচনীয়; েংোঞ্জর তাাঁর এ টি পঙ্গ ুপুে মভে আর স হ 
নাই। মতমন বত্তণিাঞ্জন তাাঁহাঞ্জদর পুরাতন িালীর গৃঞ্জহ এ টি 
বারান্দায় বাে  মরঞ্জতঞ্জেন। ম েুমদন পূঞ্জবণ েখন মবদযাোগর 
িহাশঞ্জয়র তৃতীয়  নযা জনোধারঞ্জণর মন ে মভক্ষা  মরঞ্জত 
অগ্রের হন, তখন  ঞ্জয় জন আেীয় তাাঁহাঞ্জ  োহােয 
মদবার প্রমতশ্রুমত মদয়া এই লজ্জ্বাজন  েঙ্কল্প হইঞ্জত মবচুযত 
 ঞ্জরন। দঃুঞ্জখর মবষয় তাাঁহারা স হই ম েু োহােয  ঞ্জরন 
নাই। এই  ারঞ্জনই বঞ্জঙ্গর ের্ব্ণঞ্জেষ্ট দাতা ও সতজস্বী 
বযামক্তর  নযা হইয়াও তাাঁহাঞ্জ  মভক্ষা  মরঞ্জত  হইঞ্জতঞ্জে। 
এখনও মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র অঞ্জে পমরপুষ্ট বযামক্তর বংশধর 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ অঞ্জনঞ্জ ই আঞ্জেন। অঞ্জে পমরপুষ্ট না হঞ্জলও 
বঙ্গঞ্জদঞ্জশ এিন সলা  খুবই মবরল, সে মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র 
মন ে প্রতযাক্ষ বা পঞ্জরাক্ষভাঞ্জব ঋণী নন। অতএব আশা 
 রা োয় প্রঞ্জতযঞ্জ ই সেই িহাপুরুঞ্জষর স্মৃমত িঞ্জন রামখয়া 

তাাঁহার েন্তানগণঞ্জ  এই দরুবস্থা হইঞ্জত উদ্ধার  মরঞ্জত 
 ৃতেং ল্প হইঞ্জবন। োহারা উপঞ্জরাক্ত িহদঞু্জেঞ্জশ ম েু োহােয 
 মরঞ্জত চান, তাাঁহারা শ্রীিতী বেুঞ্জ  জানাইঞ্জল মতমন বামধত 
হইঞ্জবন।” 

১৯২৫ োঞ্জলর ২১-এমপ্রল ‘আনন্দবাজার পমে া’ িন্তবয 
 ঞ্জরঞ্জে, “মেমন দয়ারোগর বমলয়া পমরমচত,- ত দীন-
দঃুখীর অশ্রুজল মেমন িেুাইয়াঞ্জেন, োহার অনগু্রঞ্জহ 
বাংলাঞ্জদঞ্জশ আজ অঞ্জনঞ্জ  গণযিানয ও পদস্থ, তাাঁহার 
 নযাঞ্জদর এই সশাচনীয় দেুণশার  থা শুমনয়া ব ু িাটিয়া 
 াো আঞ্জে। বাঙ্গালী ম  মবদযাোগঞ্জরর  নযাঞ্জদর জঞ্জনয 
ম েুই  মরঞ্জব না? োাঁহারা মবদযাোগঞ্জরর প্রোঞ্জদ আজ ধনী 
ও পদস্থ, তাাঁহারা ম  এইবার এ েু  ৃতজ্ঞতা প্রদশণন 
 মরঞ্জবন না? বাংলার ধনী ও হৃদয়বাঞ্জনরা এ সঘার  লঙ্ক 
হইঞ্জত বাঙ্গালীঞ্জ  িকু্ত  মরবার জঞ্জনয অগ্রের হউন।” 

১৯২৫ োঞ্জল ১০ জনু আনন্দবাজার পমে া মলঞ্জখঞ্জেঃ 

“ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র  নযা কুিমুদনী সদবী এ  
পে সপ্ররণ  মরয়াঞ্জেন। মতমন মলমখয়াঞ্জেন। সদঞ্জশর েুেন্তানরা 
আিাঞ্জদর সে োহােয  মরয়াঞ্জেন, তাহার জঞ্জনয আিরা দইু 
ভগ্নী  ৃতজ্ঞ। ... আিরা এইবার বমুিঞ্জত পামরঞ্জতমে সে, 
আিারা মনরােয় নমহ, বরং এই ভামবয়া েুখ পাইঞ্জতমে সে 
আিাঞ্জদর বহু েহৃদয় েন্তান সদঞ্জশ আঞ্জেন। আিরা ে ঞ্জলর 
উেমতর জঞ্জনয ভগবাঞ্জনর মন ে প্রাথণনা  মরঞ্জতমে।”  

োহাঞ্জদর মন ে হইঞ্জত োহােয পাওয়া মগঞ্জয়মেল, তাহাঞ্জদর 
নাঞ্জির ও ো ার অঞ্জঙ্কর এ টি তামল াও পমে ায় প্র ামশত 
হঞ্জয়মেল।   

ঈশ্বরচন্দ্র মনঞ্জজ স ানমদন ঈশ্বর অথণাৎ ভগবাঞ্জনর  থা 
 াউঞ্জ  বঞ্জলন মন। মতমন মনঞ্জজ বঞ্জলঞ্জেন-আমি মনঞ্জজ 
ঈশ্বঞ্জরর মবষয় ম েু বমুি না, আবার পরঞ্জ  ম  সল চার 
সদব?  

স্বািী মবঞ্জব ানঞ্জন্দর মবশ্বাে “মতমন মনশয়ই ঈশ্বরঞ্জরর মবষয় 
বঞু্জিঞ্জেন। ঈশ্বঞ্জরর মবষয় না বিুঞ্জল, মতমন আর পাাঁচটি 
মবষয় ম   ঞ্জর বিুঞ্জলন? ঈশ্বঞ্জরর মবষয় সে সবাঞ্জিমন সে 
দয়া, পঞ্জরাপ ার বিুঞ্জল স িন  ঞ্জর? সু্কল বিুঞ্জল স িন 
 ঞ্জর? স িন  ঞ্জর বিুঞ্জলন সে সু্কল খুঞ্জল সেঞ্জলঞ্জদর মশক্ষা 
মদঞ্জত হঞ্জব? স্ত্রী-মশক্ষা, মবধবা-মববাহ বিুঞ্জলন ম  ভাঞ্জব”? 

মবদযাোগঞ্জরর িা ভগবতী সদবী বলঞ্জতন, “খর-িাটি-
 াঠাঞ্জিা মদঞ্জয় মনজ-হাঞ্জত সে ঠাকুর গেলাি, সে আিাঞ্জ  
রক্ষা  রঞ্জব ম   ঞ্জর”? মবদযাোগরঞ্জ ও অঞ্জন  েিয় 
বলঞ্জত সশানা সগঞ্জে “ঈশ্বরঞ্জ  ডা বার আর দর ার ম ? 
সচমঙ্গে খাাঁ েখন লেুপাে আরম্ভ  রঞ্জল, তখন প্রায় এ লক্ষ 
সলা ঞ্জ  বন্দী  রঞ্জল। সেনাপমতরা এঞ্জে বলঞ্জল, িহাশয় 
এঞ্জদর খাওয়াঞ্জব স ? েঞ্জঙ্গ এঞ্জদর রাখঞ্জল আিাঞ্জদরই মবপদ 
আবার সেঞ্জে মদঞ্জলও মবপদ। তখন সচমঙ্গে খাাঁ বলঞ্জল, ওঞ্জদর 



বধ  র। তাই  চা চ  ঞ্জর  াোর হুকুি হঞ্জয় সগঞ্জলা। 
এই হতযা াি সতা ঈশ্বর সদখঞ্জলন। ম ন্তু  ই, এ েু 
মনবারন সতা  রঞ্জলন না? মতমন থাঞ্জ ন, থাকুন, ভাল 
থাকুন, আিাঞ্জ  সতা আর  ািোবন না?”  

দমুনয়ার সে এ জন িামল  আঞ্জেন, মবদযাোগর সেই র ি 
মবশ্বাে  রঞ্জতন। মতমন মনঞ্জজ সেিন মবশ্বাে  রঞ্জতন, 
সতিনই চলঞ্জতন। স উ পীোপীমে  রঞ্জল বঞ্জলঞ্জতন, “এর 
সবশী বিুঞ্জত পামরমন। ম ন্তু এপঞ্জথ না মগঞ্জয়, ও পঞ্জথ 
সগঞ্জলই স্বঞ্জগণ সেঞ্জত পারব, তাাঁর মপ্রয় হব, এেব বমুিও না, 
 াউঞ্জ  সবািাঞ্জত সচষ্টাও  মরনা। সলা ঞ্জ  বমুিঞ্জয় সশষ াঞ্জল 
ম  িযাোঞ্জদ পঞ্জে োব? পঞ্জরর জনয সবত সখঞ্জয় িরব?” 

সবত খাবার গল্পটি মবদযাোগর িহাশয় খুব েুন্দরভাঞ্জব 
বঞ্জলঞ্জেন।  

“িঞ্জন  র িরবার পর আিরা েবাই ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে সগলিু। 
িঞ্জন  র স শব সেনঞ্জ  েিদঞূ্জতরা ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে মনঞ্জয় 
সগল। স শব সেন অবশয েংোঞ্জর পাপোপ  ঞ্জরঞ্জে। েখন 
প্রিান হঞ্জলা, তখন ঈশ্বর হয়ঞ্জতা বলঞ্জলন ওাঁঞ্জ  পাঁমচশ সবত 
িাঞ্জরা। তারপর িঞ্জন  র আিাঞ্জ  মনঞ্জয় সগঞ্জলা। আমি 
হয়ত স শব সেঞ্জনর েিাঞ্জজ োই। অঞ্জন  অনযায়  ঞ্জরমে; 
তার জঞ্জনয সবঞ্জতর হুকুি সহাল। তখন হয়ঞ্জতা আমি বললাি 
স শব সেন আিাঞ্জ  এইরূপ বমুিঞ্জয়মেঞ্জলন, তাই এইরূপ 
 াজ  ঞ্জরমে। তখন ঈশ্বর আবার দতূঞ্জদর হয়ঞ্জতা বলঞ্জবন, 
স শবঞ্জ  আবার সডঞ্জ  মনঞ্জয় আয়। এঞ্জল পঞ্জর হয়ত তাাঁঞ্জ  
বলঞ্জবন, “তুই এঞ্জ  উপঞ্জদশ মদমেমল? তুই মনঞ্জজই ঈশ্বঞ্জরর 
মবষয় ম েুই জামনে না, আবার পরঞ্জ  উপঞ্জদশ মদমেমল? 
‘ওঞ্জর স  আমেে-এঞ্জ  আরও পাঁমচশ সবত সদ’। মনঞ্জজই 
োিলাঞ্জত পামরনা, আবার পঞ্জরর জঞ্জনয সবত খাওয়া !...” 
মবদযাোগর বঞ্জলঞ্জেন-ধিণ বে জটিল মজমনে। আমি এ-
মবষয় বে ম েু বিুঞ্জত পামরনা।  

 ৃষ্ণ িল ভট্টাচােণ বঞ্জলঞ্জেন-“মবদযাোগর নামস্ত  
মেঞ্জলন...।” 

এর উত্তঞ্জর মদ্বঞ্জজন্দ্রনাথ ঠাকুর বঞ্জলঞ্জেন-“ঐ এ  র ঞ্জির 
নামস্ত  মেঞ্জলন, োঞ্জ  বঞ্জল অঞ্জজ্ঞাঁ য়বাদী।” 

েুম য়া মিঞ্জে ডাক্তার চন্দ্রঞ্জিাহন সঘাঞ্জষর বামেঞ্জত বঞ্জে 
পাই পাোর রাজবামের জঞ্জনয এ খানা মচঠি মলঞ্জখঞ্জেন 
মবদযাোগর। সলখা হওয়ার পর চন্দ্রঞ্জিাহন এ বার মচঠিখানা 
সদখঞ্জত চাইঞ্জলন। মবদযাোগর হােঞ্জত হােঞ্জত বলঞ্জলন-“তুমি 
ো ভাবে, তা নয়, এই দযাঞ্জখা, ‘শ্রী-শ্রী হমরঃ েহায়ঃ’ 
মলঞ্জখমে”। মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র সে স ান মচঠি পেঞ্জল সদখা 
োঞ্জব সে, মতমন েিস্ত মচঠিঞ্জতই হয় ‘দগুণা স্মরনি’, ‘হমর 
স্মরনি’ ইতযামদ মলঞ্জখঞ্জেন। ঈশ্বঞ্জর মবশ্বাে না থা ঞ্জল ম  
মচঠিঞ্জত ঈশ্বঞ্জরঞ্জর নাি এইভাঞ্জব মলখঞ্জত পারঞ্জতন?  

মবদযাোগর িহাশঞ্জয়র প্রাণপণ সচষ্টায় প্রমতমস্থত হয় “মহন্দু 
িযামিমল অযানমুয়টি িাি”। এই িাঞ্জির োঞ্জথ মতমন প্রায় 
চার বের ঘমনষ্ঠভাঞ্জব েুক্ত মেঞ্জলন। ম ন্তু িাঞ্জির পমরচালন 
েমিমতর িঞ্জধয মবশংৃখলা সদখা সদওয়ায়, এই িাঞ্জির োঞ্জথ 
মতমন ে্পদ ণ  তযাগ  ঞ্জরন। এই ে্পদ ণ  তযাগ  রার েিয়, 
িাঞ্জির পমরচালন েমিমতঞ্জ  মতমন সলঞ্জখন, “এই িাঞ্জির 
েমহত আর েংেুক্ত থা ঞ্জল আিাঞ্জ  দনুণাঞ্জির ভাগী হইঞ্জত 
হইঞ্জব এবং ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহ  মরঞ্জত হইঞ্জব। এই 
ভঞ্জয় অতযান্ত অমনিাস্তঞ্জত্বও এবং অতযান্ত দঃুঞ্জখর েমহত এই 
িাঞ্জির েমহত আিার ে ল ে্পদ ণ  তযাগ  মরঞ্জতমে।” 

ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহর ভয়! ঈশ্বঞ্জর মবশ্বাে না থা ঞ্জল 
ম  ঈশ্বঞ্জরর  াঞ্জে জবামিমহর  থা এিন  ঞ্জর মলখঞ্জত 
পারঞ্জতন? এই মচঠিঞ্জতই মতমন িানঞু্জষর পরি ধঞ্জিণর  থা 
বঞ্জলঞ্জেন। মতমন মলঞ্জখঞ্জেন, “যে বযাক্তি যে যেড়ে জন্মগ্রহণ 
কড়রন, যে যেড়ের ক্তহতোধড়ন োধযানুোড়র েড়েষ্ট ও 
েত্নবান হওয়াই, তাহার পরম ধমম ও তাহার জীবড়নর 
ের্ব্মপ্রধান কর্ম্ম ,...।” 

মবদযাোগঞ্জরর েখন জন্ম হয়, তখন ইমতহাঞ্জের এ  
েমিক্ষঞ্জণ - এ টি েুগ অস্ত োঞ্জি আর এ টি নতুন েুঞ্জগর 
উদয় হঞ্জি। অস্তগািী িেুলিান বাদশাহী আিল ও 
উমদয়িান বটৃিশ েুগ। এই েুগ েিীক্ষঞ্জনর েিয় - 
আিাঞ্জদর সদঞ্জশর েিাজ-জীবঞ্জন ও িানঞু্জষর িঞ্জন নানা মদ  
সথঞ্জ  এ ো োো সজঞ্জগমেল। অজ্ঞানতা ও কুেংস্কাঞ্জরর 
অি ার সথঞ্জ  সদশবােীঞ্জ  িকু্ত  রঞ্জত বাংলাঞ্জদঞ্জশর 
 ঞ্জয় জন েুেন্তান অনপু্রামণত হঞ্জয় মেঞ্জলন। তাাঁঞ্জদর িঞ্জধয 
দইুজঞ্জনর নাি মবঞ্জশষভাঞ্জব উঞ্জল্লযখঞ্জোগয। তাাঁরা হঞ্জলন, রাজা 
রািঞ্জিাহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগর। দজুঞ্জনরই জন্ম 
সে াঞ্জলর হুগলী সজলার আরািবাগ অিঞ্জল। রািঞ্জিাহন 
মেঞ্জলন এ  েঙ্গমতে্পদে ব্রাক্ষণ েন্তান এবং মবদযাোগঞ্জরর 
জন্ম এ  দমরে ব্রাক্ষণ পমরবাঞ্জর।   

পুেঞ্জ  গভণ  ধারণ  রার েিয় ভগবতীঞ্জদবী নানার ি 
সরাঞ্জগ ভুঞ্জগ প্রায় উর্ম্াঞ্জদর িত হঞ্জয়মগঞ্জয়মেঞ্জলন। 
আেীয়স্বজন ও গ্রাঞ্জির সলাঞ্জ র ধারণা হঞ্জয়মেল সে, 
ভগবতীঞ্জদবীঞ্জ  ভুত-সপ্রত ভর  ঞ্জরঞ্জে।  াঞ্জজই 
ভগবতীঞ্জদবীর ভুত নািাবার জঞ্জনয ওিাঞ্জদর ডা া হল। 
ওিারা অঞ্জন  িার-িুাঁ    ঞ্জরও ভুত নািাঞ্জত পারল না। 
অবঞ্জশঞ্জষ সরাগ ধরার জঞ্জনয ডা া হল মবখযাত সজযামতষী 
ভবানন্দ মশঞ্জরািমনঞ্জ । মতমন স াষ্ঠী মবচার  ঞ্জর বলঞ্জলন- 
“এ স ান সরাগ বা ভুত-সপ্রত ম েুই নয়। িাতৃগঞ্জভণ  এ  
িহাপুরুষ আঞ্জেন। তাাঁরই মদবয সজযামতর প্র াশ হঞ্জি।” - 
শুধু মবদযাোগর স ন, েিাঞ্জজর অঞ্জন  অোধারণ পুরুষ 
োরা, তাাঁঞ্জদর জন্ম ও বালয াল েেঞ্জি  এই র ি অঞ্জন  
অঞ্জল ৌ্ম    ামহমন প্রচমলত আঞ্জে। 

আমি আঞ্জগই উঞ্জল্লযখ  ঞ্জরমে সে মবদযাোগঞ্জরর জন্মলঞ্জগ্ন তাাঁর 
ঠাকুরদাদা তাাঁঞ্জ  এাঁঞ্জড বােুর বঞ্জল অমভমহত  ঞ্জরমেঞ্জলন। 



পরবতী াঞ্জল মবদযাোগর িহাশয় এ টি সোে ‘আেচমরত’ 
রচনা  ঞ্জরন। তাাঁর ঠাকুরদাদার এই  ামহনীর উঞ্জল্লযখ  ঞ্জর 
মতমন মলঞ্জখমেঞ্জলনঃ 

“এই অম মিৎ র  থার উঞ্জল্লযঞ্জখর তাৎপেণ এই সে আমি 
বালয াঞ্জল অমতশয় অবাধয হইতাি। প্রহার ও মতরস্কার 
দ্বারা মপতৃঞ্জদব আিার অবাধযতা দরূ  মরঞ্জত পামরঞ্জতন না। 
এই েিয় মতমন েমেমহত বযামক্তঞ্জদর মন ে, মপতািহঞ্জদঞ্জবর 
পূঞ্জবণাক্ত বা য উঞ্জল্লযখ  মরয়া বমলঞ্জতন-ইমনই সেই এাঁঞ্জে 
বােুর, বাবা পমরহাে  মরয়ামেঞ্জলন বঞ্জে, ম ন্তু মতমন 
োক্ষাৎ ঋমষ মেঞ্জলন, তাাঁহার পমরহাে বা য মবিল হইবার 
নঞ্জহ; বাবামজ আিার ক্রঞ্জি এাঁঞ্জে গরু অঞ্জপক্ষাও এ গুাঁইয়া 
হইয়া উঠিঞ্জতঞ্জেন।” – (এরপর মবদযাোগর মলঞ্জখঞ্জেন)-
“জন্ম েিঞ্জয় মপতািহঞ্জদব পমরহাে  মরয়া আিাঞ্জ  এাঁঞ্জে 
বােুর বমলয়ামেঞ্জলন; সজযামতষশাঞ্জস্ত্রর গণনা অনেুাঞ্জর 
বষৃরামশঞ্জত আিার জন্ম হইয়ামেল; আর েিঞ্জয় েিঞ্জয়,  ােণ 
দ্বারাও এাঁঞ্জে গরুর পূঞ্জবণাক্ত লক্ষণ আিার আচরঞ্জণ মবলক্ষণ 
আমবভুণ ত হইত।” 

মবদযাোগর িহাশয় এ মদন  থা প্রেঞ্জঙ্গ মশবনাথ শাস্ত্রীঞ্জ  
বঞ্জলমেঞ্জলনঃ “ভারত বঞ্জষণ এিন রাজা সনই, প্রঞ্জয়াজন হঞ্জল 
োর নাঞ্জ  এই চটি জঞু্জতা েুদ্ধ পাঞ্জয় েক্  ঞ্জর লামথ না 
িারঞ্জত পামর।” মশবনাথ শাস্ত্রী এই  থা প্রেঞ্জঙ্গ মলঞ্জখঞ্জেনঃ 
“আমি তখনও অনভুব  মরয়ামেলাি, এবং এখনও 
 মরঞ্জতমে সে মতমন োহা বমলয়ামেঞ্জলন তাহা েতয। তাাঁহার 
চমরঞ্জের সতজ এিনই মেল সে, তাাঁহার মন ে ক্ষিতাশালী 
রাজারাও নগঞ্জনযর িঞ্জধয। 

মপতািহ রািজঞ্জয়র  থা মবদযাোগঞ্জরর জীবঞ্জন বঞ্জণণ বঞ্জণণ 
েতয হঞ্জয়ঞ্জে, বাস্তমব  এাঁঞ্জে গরুর এ গুাঁঞ্জয়মিই মবদযাোগঞ্জরর 
চমরঞ্জের অনযতি ববমশষ্ট মেল। স ান  াঞ্জজ েখনই মতমন 
বাধা সপঞ্জয়ঞ্জেন, তখনই সেই  াজ  রার জঞ্জনয তাাঁর মজদ 
আরও বােত। ধূমত-চাদর-চটি পো, সোে-খাে এই 
বাঙ্গালী িানষুটির িমূতণ টি বঞ্জের িত  ঞ্জঠার হঞ্জয় উঠত। 
মশক্ষা, েিাজেংস্কার এবং জীবঞ্জনর অনযানয  িণঞ্জক্ষঞ্জে, মতমন 
েতই বাধা সপঞ্জয়ঞ্জেন, ততই তাাঁর েঙ্কল্প  ঠিন হঞ্জয়ঞ্জে। 
তাাঁর ঠাকুরদাদার এাঁঞ্জে বােুর পমরহাে, তাাঁর জীবঞ্জন বাস্তব 
েতয হঞ্জয় উঞ্জঠঞ্জে। 

ঈশ্বরচন্দ্র মবদযাোগঞ্জরর এই সতজ ও িাধুঞ্জেণর  থা, 
আজঞ্জ র মদঞ্জন সেন ভাবা োয় না, সে মতমন বাঙ্গালী 
মেঞ্জলন। অথচ বাংলা সদঞ্জশর এ  অমত দমরদ্র পমরবাঞ্জর 
জন্মগ্রহণ  ঞ্জর, োরা ভারঞ্জত ও পৃমথবীঞ্জত উদার ও বমলষ্ঠ 
িানঞু্জষর প্রমতিমূতণ  মহোঞ্জব ‘মবদযাোগর’ ও ‘দয়ারোগর’ 
নাঞ্জি পমরমচত হঞ্জয়মেঞ্জলন। আজ আিাঞ্জদর মবঞ্জশষ  ঞ্জর 
তাাঁঞ্জ  েেদ্ধ স্মরন  রা  তণ বয। 

 

 

 









Life is a journey! 

“I have packed your food, have you taken the tiffin box in your bag”? 
“Yes, yes, I have … “ 
“The water bottle?” 
“Yes”, “I shall leave now, will see you on Monday” 
“Allright, stay safe” 
“I will, bye” 
 
This is the usual conversation that took place thrice a week between Shyamlal and his 
wife, Kavita. A middle aged man of 45 years, Shyam had been serving in the North 
Eastern Indian Raiway Frontier, as the train driver, for almost 20 years now. He lived in a 
small house in Lumding, a quiet town in the state of Assam, near the Lumding Railway 
Station.  
 
This evening, as usual, he was walking towards the local tea stall near the corner of the 
lane, in anticipation of sipping a hot cup of tea before setting for the night duty. He was to 
drive the train from Lumding to Silchar, another big populous town in the same state.  
 
While he was happily sinking into a few minutes of recluse, enjoying the steam and 
aroma of the famous Assam tea, he heard someone saying “God saved me, God saved 
me”! Distracted, he turned towards the man and stated bluntly, “Bhaiya (bro), there is no 
God”. The man was stunned to hear a thing, such a bold declaration in the God fearing 
land of 33 crores deities! A small argument quickly gained strength and it looked as if he 
was the only one not in favor of the existence of God! His logic was simple – “You need 
to see it to believe it”. He reasoned with the men there – “Have you seen God?”… and 
no one could give a satisfying reply. Beaming with joy having won the battle, he walked 
towards the station to resume his duty.  
 
As the evening hues of the setting sun gave way to complete darkness in the winter of 
December, he took his position in the steering of the train carrying around 500 
passengers to lead them towards their destination. The journey started at 8PM and the 
scheduled time of arrival at Silchar was at 7AM. The train was running fast on the tracks 
at an average speed of 85 km/ hr. Shyam was a pro in his job, and his concentration 
while performing his duty was never to be doubted. But this night, the story was 
somewhat different. He kept thinking about the tea stall conversation. His mind was 
shrouded with certain “irrational” thoughts that he failed to wipe off! Strangely enough, he 
felt at “war” with an unknown, unseen force, which loomed large before him. The 
presence seemed inevitable yet there was no physical existence of the same. His 
cognizance echoed time and again – “You need to see it to believe it” as he tried 
desperately to fight it off, whatever it was. But the tug of war would not end.  
 
Suddenly, something befell on him. He saw a “shadow of a hand” frantically waving on 
the tracks at a distance. For an instant, he wasn’t sure if he was “seeing” what he 
seemed to be “seeing”! The train was at the opening of a bridge and whose shadow 
could be waving from there? Below was a current ripped river and it appeared impossible 
for someone to stand there and wave! Fear encapsulated him! Impulsively it dawned on 
him that this could be an alarming situation and he pushed the “brake” hard but skillfully 
enough to halt the train smoothly at a safe distance. Immediately, he got down into the 
tracks and walked up a short way to get a better understanding of the situation. To his 



bewilderment, he could see “none”. Rubbing his eyes hard as if to get a clearer view, he 
looked in bafflement once again! Pulling himself together, he decided to re-start the train 
and climbed up in the driving compartment. As he was getting ready to buzz the engine, 
his jaws dropped. Again the shadowed hand was waving! “What is it? Who is it?” – his 
inner voice was constantly arguing, and once again, his mind was taken back to the 
evening episode of conflict and denial of the existence of an ulterior being. He trembled. 
He was shaken. He had traversed this path on countless occasions and had never 
experienced such an incident before.  
 
What was he scared of? “A waving hand”? A hand that appeared and disappeared and 
re-appeared? That was impossible. Who could wave and vanish so abruptly? He 
reminded himself that he was on a bridge over a current ripped river. It was definitely a 
figment of his imagination. But why would he imagine such things? He was not one of 
those men who would believe in the unseen. But “yes”, he did “see” it and “no” he has 
not “seen” it. It was like an oscillating pendulum that moved to extremes and he was 
being torn apart. He felt giddy and perhaps shaken for the first time in his life at a 
situation he did not have an explanation for. The hands still waved and this time, he 
quickly descended to get a grab of the same. He ran towards the direction of the waving 
hands. He ran and ran and ran and as swiftly as his legs would carry him… and 
unexpectedly he stopped in front of a broken railway track towards the middle of the 
bridge! Perplexed and sweating, he looked around in the darkness! It was bizarre! It was 
mystifying, but it was something that saved the lives of hundreds of passengers on the 
train. If he would not see that waving hand, he would most definitely run the train on the 
broken tracks in the darkness and that could prove to be fatal. He consoled himself to 
calm down. Gathering courage, he started walking back towards the train slowly, his 
senses numb! 
 
Behold, he saw a large moth flapping its wings on the headlight of the train! Immediately, 
he looked back and saw a shadow forming on the track that appeared like the waving 
hands! In that very instant, the “shadows” of doubt seemed to give way to an 
understanding. He was now able to draw the exact connection between the moth and the 
waving hands! The moth flapped once again thunderously before making its exit from the 
bridge. It was gone, the shadow was gone. The seeds of disbelief were gone too!? If it 
wasn’t for this creature, he might have been dead by now. Hundreds of people might 
have had lost their lives. It was a miracle that everything fell into place at the right time. 
The flapping wings of the moth, the shadowed hands, the broken tracks …  
 
“You need to see it to believe it” – really? A nervous smile appeared in the corner of his 
lips as if some realization dawned on him.  
 
He boarded the train, picked up the phone and called the nearest station master and 
spoke in the muffled voice – “The track on the bridge is broken ….” 
           

------ Priyanka Basu 
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