িবষবৃক্ষ (পর্ব ৪)

[বঙ্িকম চট্েটাপাধ্যায়]কুন্দনন্িদনী েয সুেখর আশা কিরেত কখন ভরসা
কেরন নাই, তাঁহার েস সুখ হইয়ািছল। িতিন নেগন্দ্েরর স্ত্রী
হইয়ািছেলন। েয িদন িববাহ হইল, কুন্দনন্িদনী মেন কিরেলন, এ সুেখর
সীমা নাই, পিরমাণ নাই। তাহার পর সূর্যমুখী পলায়ন কিরেলন। তখন মেন
পিরতাপ
হইল–মেন
কিরেলন,
“সূর্যমুখী
আমােক
অসমেয়
রক্ষা
কিরয়ািছল–নিহেল আিম েকাথায় যাইতাম–িকন্তু আিজ েস আমার জন্য
গৃহত্যাগী হইল। আিম সুখী না হইয়া মিরেল ভাল িছল |” েদিখেলন সুেখর
সীমা আেছ।
প্রেদােষ নেগন্দ্র শয্যায় শয়ন কিরয়া আেছন–কুন্দনন্িদনী িশয়ের
বিসয়া ব্যজন কিরেতেছন। উভেয় নীরেব আেছন। এিট সুলক্ষণ নেহ; আর েকহ
নাই–অথচ দুই জেনই নীরব–সম্পূর্ণ সুখ থািকেল এরূপ ঘেট না।
িকন্তু সূর্যমুখীর পলায়ন অবিধ ইঁহােদর সম্পূর্ণ সুখ েকাথায়?
কুন্দনন্িদনী সর্বদা মেন ভািবেতন, “িক কিরেল, আবার েযমন িছল,
েতমিন হয় |” আিজকার িদন, এই সময় কুন্দনন্িদনী মুখ ফুিটয়া এ কথািট
িজজ্ঞাসা কিরেলন, “িক কিরেল েযমন িছল েতমিন হয়?”
নেগন্দ্র িবরক্িতর সিহত বিলেলন, “েযমন িছল, েতমিন হয়? েতামােক

িববাহ কিরয়ািছ বিলয়া িক েতামার অনুতাপ হইয়ােছ?”
কুন্দনন্িদনী ব্যথা পাইেলন। “তুিম আমােক িববাহ কিরয়া েয সুখী
কিরয়াছ–তাহা আিম কখনও আশা কির নাই। আিম তাহা বিল না–আিম
বিলেতিছলাম েয, িক কিরেল সূ বিলেলন,মুখী িফিরয়া আেস?”
নেগন্দ্র বিলেলন, “ঐ কথািট তুিম মুেখ আিনও না। েতামার মুেখ
সূর্য্যমুখীর নাম শুিনেল আমার অন্তর্দাহ হয়–েতামারই জন্য
সূর্যমুখী আমােক ত্যাগ কিরয়া েগল |”
ইহা
কুন্দনন্িদনী
জািনেতন–িকন্তু
নেগন্দ্েরর
ইহা
বলােত
কুন্দনন্িদনী ব্যিথত হইেলন। ভািবেলন, “এিট িক িতরস্কার? আমার
ভাগ্য মন্দ–িকন্তু আিম ত েকান েদাষ কির নাই। সূর্যমুখীই ত এ
িববাহ িদয়ােছ |” কুন্দ আর েকান কথা না কিহয়া ব্যজেন রত হইেলন।
কুন্দনন্িদনীেক অেনকক্ষণ নীরব েদিখয়া নেগন্দ্র বিলেলন, “কথা
কিহেতছ না েকন? রাগ কিরয়াছ?” কুন্দ কিহেলন, “না |”
ন। েকবল একিট েছাট্েটা “না” বিলয়া আবার চুপ কিরেলন। তুিম িক আমায়
আর ভালবাস না?
কু। বািস বই িক?
ন। “বািস বই িক? এ েয বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, েবাধ হয়, তুিম আমায়
কখন ভালবািসেত না |”
কু। বরাবর বািস।
নেগন্দ্র বুিঝয়াও বুিঝেলন না েয, এ সূর্যমুখী নয়। সূর্যমুখী
ভালবাসা েয কুন্দনন্িদনীেত িছল না–তাহা নেহ–িকন্তু কুন্দ কথা
জািনেতন
বিলেবন?

না। িতিন বািলকা, ভীরুস্বভাব, কথা জােনন না, আর িক
িকন্তু নেগন্দ্র তাহা বুিঝেলন না, বিলেলন, “আমােক

সূর্যমুখী বরাবর ভালবািসত। বানেরর গলায় মুক্তার হার সিহেব েকন?
েলাহার িশকলই ভাল |”
এবার কুন্দনন্িদনী েরাদন সংবরণ কিরেত পািরেলন না। ধীের ধীের
উিঠয়া বািহের েগেলন। এমন েকহ িছল না েয, তাঁহার কােছ েরাদন কেরন।
কমলমিণ আসা পর্যন্ত কুন্দ তাঁহার কােছ যান নাই–কুন্দনন্িদনী,
আপনােক এ িববােহর প্রধান অপরািধনী েবাধ কিরয়া লজ্জায় তাঁহার কােছ
মুখ েদখাইেত পােরন নাই। িকন্তু আিজকার মর্মপীড়া, সহৃদয়া স্েনহময়ী
কমলমিণর সাক্ষােত বিলেত ইচ্ছা কিরেলন। েস িদন, প্রণেয়র ৈনরাশ্েযর
সময় কমলমিণ তাঁহার দু:েখ দু:খী হইয়া, তাঁহােক েকােল লইয়া চক্েষর
জল মুছাইয়া িদয়ািছেলন–েসই িদন মেন কিরয়া তাঁহার কােছ কাঁিদেত
েগেলন। কমলমিণ কুন্দনন্িদনীেক েদিখয়া অপ্রসন্ন হইেলন–কুন্দেক
কােছ আিসেত েদিখয়া িবস্িমত হইেলন, িকছু বিলেলন না। কুন্দ তাঁহার
কােছ আিসয়া বিসয়া কাঁিদেত লািগেলন। কমলমিণ িকছু বিলেলন না;

িজজ্ঞাসাও কিরেলন না, িক হইয়ােছ। সুতরাং কুন্দনন্িদনী আপনা আপিন
চুপ কিরেলন। কমল তখন বিলেলন, “আমার কাজ আেছ |” অনন্তর উিঠয়া
েগেলন।
কুন্দনন্িদনী েদিখেলন, সকল সুেখরই সীমা আেছ।
দ্বাত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : িবষবৃক্েষর ফল
(হরেদব েঘাষােলর প্রিত নেগন্দ্র দত্েতর পত্র)
তুিম িলিখয়াছ েয, আিম এ পৃিথবীেত যত কাজ কিরয়ািছ, তাহার মধ্েয
কুন্দনন্িদনীেক িববাহ করা সর্বােপক্ষা ভ্রান্িতমূলক কাজ। ইহা আিম
স্বীকার
কির।
আিম
এই
কাজ
কিরয়া
সূর্যমুখীেক
হারাইলাম।
সূর্যমুখীেক পত্নীভােব পাওয়া বড় েজার কপােলর কাজ। সকেলই মািট
েখাঁেড়, েকািহনুর এক জেনর কপােলই উেঠ। সূর্যমুখী েসই েকািহনুর।
কুন্দনন্িদনী েকান্ গুেণ তাঁহার স্থান পূর্ণ কিরেব?
তেব
কুন্দনন্িদনীেক
তাঁহার
স্থলািভিষক্ত
কিরয়ািছলাম
েকন?
ভ্রান্িত, ভ্রান্িত! এখন েচতনা হইয়ােছ। কুম্ভকর্েণর িনদ্রাভঙ্গ
হইয়ািছল
মিরবার
জন্য।
আমারও
মিরবার
জন্য
এ
েমাহিনদ্রা
ভাঙ্িগয়ােছ। এখন সূর্যমুখীেক েকাথায় পাইব?
আিম েকন কুন্দনন্িদনীেক িববাহ কিরয়ািছলাম?

আিম

িক

তাহােক

ভালবািসতাম? ভালবািসতাম বই িক–তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইেত
বিসয়ািছলাম–প্রাণ বািহর হইেতিছল। িকন্তু এখন বুিঝেতিছ, েস েকবল
েচােখর ভালবাসা। নিহেল আিজ পেনর িদবসমাত্র িববাহ কিরয়ািছ–এখনই
বিলব েকন, “আিম তাহােক ভালবািসতাম?” ভালবািসতাম েকন? এখনও
ভালবািস–িকন্তু আমার সূর্যমুখী েকাথায় েগল? অেনক কথা িলিখব মেন
কিরয়ািছলাম, িকন্তু আজ আর পািরলাম না। বড় কষ্ট হইেতেছ। ইিত
(হরেদব েঘাষােলর উত্তর)
আিম েতামার মন বুিঝয়ািছ। কুন্দনন্িদনীেক ভালবািসেত না, এমত
নেহ–এখনও ভালবাস; িকন্তু েস েয েকবল েচােখর ভালবাসা, ইহা যথার্থ
বিলয়াছ। সূর্যমুখীর প্রিত েতামার গাঢ় স্েনহ–েকবল দুই িদেনর জন্য
কুন্দনন্িদনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়ািছল। এখন সূর্যমুখীেক হারাইয়া
তাহা বুিঝয়ািছ। যতক্ষণ সূর্যেদব অনাচ্ছন্ন থােকন, ততক্ষণ তাঁহার
িকরেণ সন্তািপত হই, েমঘ ভাল লােগ। িকন্তু সূর্য অস্ত েগেল বুিঝেত
পাির, সূর্যেদবই সংসােরর চক্ষু। সূর্য িবনা সংসার আঁধার।
তুিম আপনার হৃদয় না বুিঝেত পািরয়া এমন গুরুতর ভ্রান্িতমূলক কাজ
কিরয়াছ–ইহার জন্য আর িতরস্কার কিরব না–েকন না, তুিম েয ভ্রেম
পিড়য়ািছেল, আপনা হইেত তাহার অপেনাদন বড় কিঠন। মেনর অেনকগুিল ভাব
আেছ, তাহার সকলেকই েলােক ভালবাসা বেল। িকন্তু িচত্েতর েয

অবস্থায়, অন্েযর সুেখর জন্য আমরা আত্মসুখ িবসর্জন কিরেত স্বত:
প্রস্তুত হই, তাহােক প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। “স্বত: প্রস্তুত
হই,” অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নেহ। সুতরাং রূপবতীর
রূপেভাগলালসা, ভালবাসা নেহ। েযমন ক্ষুধাতুেরর ক্ষুধােক অন্েযর
প্রিত প্রণয় বিলেত পাির না, েতমিন কামাতুেরর িচত্তচাঞ্চল্যেক
রূপবতীর প্রিত ভালবাসা বিলেত পাির না। েসই িচত্তচাঞ্চল্যেকই
আর্যকিবরা মদনশরজ বিলয়া বর্ণনা কিরয়ােছন। েয বৃত্িতর কল্িপত
অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহােদেবর ধ্যান ভঙ্গ কিরেত িগয়ািছেলন,
যাঁহার
প্রসােদ
কিবর
বর্ণনায়
মৃেগরা
মৃগীিদেগর
গাত্ের
গাত্রকণ্ডূয়ন কিরেতেছ, কিবগণ কিরণীিদগেক পদ্মমৃণাল ভাঙ্িগয়া
িদেতেছ, েস এই রূপজ েমাহমাত্র। এ বৃত্িতও জগদীশ্বরপ্েরিরতা; ইহা
দ্বারাও সংসােরর ইষ্টসাধন হইয়া থােক, এবং ইহা সর্বজীবমুগ্ধকরী।
কািলদাস, বাইরণ, জয়েদব ইহার কিব;-িবদ্যাসুন্দর ইহার েভঙ্গান।
িকন্তু ইহা প্রণয় নেহ। প্েরম বুদ্িধবৃত্িতমূলক। প্রণয়াস্পদ
ব্যক্িতর গুণ সকল যখন বুদ্িধবৃত্িতদ্বারা পিরগৃহীতা হয়, হৃদয় েসই
সকল গুেণ মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রিত সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চািলত হয়, তখন েসই
গুণাধােরর সংসর্গিলপ্সা, এবং তৎপ্রিত ভক্িত জন্েম। ইহার ফল,
সহৃদয়তা, এবং পিরণােম আত্মিবস্মৃিত ও আত্মিবসর্জন। এই যথার্থ
প্রণয়; েসক্ষপীয়র, বাল্মীিক, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কিব। ইহা রূেপ
জন্েম
না।
প্রথেম
বুদ্িধদ্বারা
গুণগ্রহণ,
গুণগ্রহেণর
পর
আসঙ্গিলপ্সা; আসঙ্গিলপ্সা সফল হইেল সংসর্গ, সংসর্গফেল প্রণয়,
প্রণেয় আত্মিবসর্জন। আিম ইহােকই ভালবাসা বিল। িনতান্ত পক্েষ
স্ত্রীপুরুেষর ভালবাসা, আমার িবেবচনায় এইরূপ। আমার েবাধ হয়, অন্য
ভালবাসারও মূল এইরূপ; তেব স্েনহ এক কারেণ উপস্িথত হয় না। িকন্তু
সকল কারণই বুদ্িধবৃত্িতমূলক। িনতান্ত পক্েষ বুদ্িধবৃত্িতমূলক
কারণজাত স্েনহ িভন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ েমাহ তাহা নেহ।
রূপদর্শনজিনত েয সকল িচত্তিবকৃিত, তাহার তীক্ষ্ণতা েপৗন:পুন্েয
হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ েপৗন:পুন্েয পিরতৃপ্িত জন্েম। গুণজিনেতর
পিরতৃপ্িত নাই। েকন না, রূপ এক–প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই িবকাশ,
গুণ িনত্য নূতন নূতন ক্িরয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূেপও
প্রণয়
জন্েম,
গুেণও
প্রণয়
জন্েম–েকন
না,
উভেয়র
দ্বারা
আসঙ্গিলপ্সা জন্েম। যিদ উভয় একত্িরত হয়, তেব প্রণয় শীঘ্র জন্েম;
িকন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইেল, রূপ থাকা না থাকা
সমান। রূপবান্ ও কুৎিসেতর প্রিত স্েনহ ইহার িনত্য উদারহণস্থল।
গুণজিনত প্রণয় িচরস্থায়ী বেট–িকন্তু গুণ িচিনেত িদন লােগ। এই
জন্য েস প্রণয় এেকবাের হঠাৎ বলবান হয় না–ক্রেম সঞ্চািরত হয়।
িকন্তু রূপজ েমাহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইেব। তাহার প্রথম বল

এমন দুর্দমনীয় হয় েয, অন্য সকল বৃত্িত তদ্দ্বারা উচ্িছন্ন হয়। এই
েমাহ িক–এই স্থায়ী প্রণয় িক না–ইহা জািনবার শক্িত থােক না।
অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বিলয়া তাহােক িবেবচনা হয়। েতামার তাহাই
িবেবচনা হইয়ািছল–এই েমােহর প্রথম বেল সূর্যমুখীর প্রিত েতামার েয
স্থায়ী প্েরম, তাহা েতামার চক্েষ অদৃশ্য হইয়ািছল। এই েতামার
ভ্রান্িত। এ ভ্রান্িত মনুষ্েযর স্বভাবিসদ্ধ। অতএব েতামােক
িতরস্কার কিরব না। বরং পরামর্শ িদই, ইহােতই সুখী হইবার েচষ্টা
কর।
তুিম িনরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন কিরেবন–েতামােক না
েদিখয়া
িতিন
কত
কাল
থািকেবন?
যত
িদন
না
আেসন,
তুিম
কুন্দনন্িদনীেক স্েনহ কিরও। েতামার পত্রািদেত যতদূর বুিঝয়ািছ,
তাহােত েবাধ হইয়ােছ িতিনও গুণহীনা নেহন। রূপজ েমাহ দূর হইেল,
কােল স্থায়ী প্েরেমর সঞ্চার হইেব। তাহা হইেল তাঁহােক লইয়াই সুখী
হইেত পািরেব। এবং যিদ েতামার েজষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও,
তেব তাঁহােকও ভুিলেত পািরেব। িবেশষ কিনষ্ঠা েতামােক ভালবােসন।
ভালবাসায় কখন অযত্ন কিরেব না; েকন না, ভালবাসােতই মানুেষর
একমাত্র িনর্মল এবং অিবনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজািতর উন্নিতর
েশষ উপায়–মনুষ্যমাত্ের পরস্পের ভালবািসেল আর মনুষ্যকৃত অিনষ্ট
পৃিথবীেত থািকেব না।
(নেগন্দ্রনােথর প্রত্যুত্তর)
েতামার পত্র পাইয়া, মানিসক ক্েলেশর কারণ, এ পর্যন্ত উত্তর িদই
নাই। তুিম যাহা িলিখয়াছ, তাহা সকলই বুিঝয়ািছ এবং েতামার পরামর্শই
েয সৎপরামর্শ তাহাও জািন। িকন্তু গৃেহ মন:স্িথর কিরেত পাির না।
এক মাস হইল, আমার সূর্যমুখী আমােক ত্যাগ কিরয়া িগয়ােছন, আর
তাঁহার েকান সংবাদ পাইলাম না। িতিন েয পেথ িগয়ােছন, আিমও েসই পেথ
যাইবার সঙ্কল্প কিরয়ািছ। আিমও গৃহত্যাগ কিরব। েদেশ েদেশ তাঁহার
সন্ধান কিরয়া েবড়াইব। তাঁহােক পাই, লইয়া গৃেহ আিসব; নেচৎ আর আিসব
না। কুন্দনন্িদনীেক লইয়া আর গৃেহ থািকেত পাির না। েস চক্ষু:শূল
হইয়ােছ। তাহার েদাষ নাই–েদাষ আমারই–িকন্তু আিম তাঁহার মুখদর্শন
আর সহ্য কিরেত পাির না। আেগ িকছু বিলতাম না–এখন িনত্য ভর্ৎসনা
কির–েস কাঁেদ,-আিম িক কিরব? আিম চিললাম, শীঘ্র েতামার সিহত
সাক্ষাৎ হইেব। েতামার সঙ্েগ সাক্ষাৎ কিরয়া অন্যত্র যাইব। ইিত
নেগন্দ্রনাথ
েযরূপ
িলিখয়ািছেলন,
েসইরূপই
কিরেলন।
িবষেয়র
রক্ষণােবক্ষেণর ভার েদওয়ােনর উপরই ন্যস্ত কিরয়া অিচরাৎ গৃহত্যাগ
কিরয়া পর্যটেন যাত্রা কিরেলন। কমলমিণ অগ্েরই কিলকাতায় িগয়ািছেলন।
সুতরাং এ আখ্যািয়কার িলিখত ব্যক্িতিদেগর মধ্েয কুন্দনন্িদনী একাই
দত্তিদেগর অন্ত:পুের রিহেলন, আর হীরা দাসী পিরচর্যায় িনযুক্ত

রিহল।
দত্তিদেগর
েসই
সুিবস্তৃতা
পুরী
অন্ধকার
হইল।
েযমন
বহুদীপসমুজ্জ্বল,
বহুেলাকসমাকীর্ণ,
গীতধ্বিনপূর্ণ
নাট্যশালা
নাট্যরঙ্গ সমাপন হইেল পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী
সূর্যমুখীনেগন্দ্রকর্তৃক পিরত্যক্ত হইয়া, েসইরূপ আঁধার হইল। েযমন
বালক, িচত্িরত পুত্তিল লইয়া একিদন ক্রীড়া কিরয়া, পুতুল ভাঙ্িগয়া
েফিলয়া েদয়, পুতুল মািটেত পিড়য়া থােক, তাহার উপর মািট পেড়,
তৃণািদ জন্িমেত থােক; েতমিন কুন্দনন্িদনী, ভগ্ন পুতুেলর ন্যায়
নেগন্দ্র কর্তৃক পিরত্যক্ত হইয়া একািকনী েসই িবস্তৃতা পুরীমধ্েয
অযত্েন পিড়য়া রিহেলন। েযমন দাবানেল বনদাহকালীন শাবকসিহত পক্িষনীড়
দগ্ধ হইেল, পক্িষণী আহার লইয়া আিসয়া েদেখ, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই,
শাবক নাই; তখন িবহঙ্গী নীড়ান্েবষেণ উচ্চ কাতেরাক্িত কিরেত কিরেত
েসই দগ্ধ বেনর উপের মণ্ডেল মণ্ডেল ঘুিরয়া েবড়ায়, নেগন্দ্র েসইরূপ
সূর্যমুখীর সন্ধােন েদেশ েদেশ ঘুিরয়া েবড়াইেত লািগেলন। েযমন
অনন্তসাগের অতলজেল মিণখণ্ড ডুিবেল আর েদখা যায় না, সূর্যমুখী
েতমিন দুষ্প্রাপণীয়া হইেলন।
ত্রয়স্ত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : ভালবাসার িচহ্নস্বরূপ
কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গােরর ন্যায়, েদেবন্দ্েরর িনরূপম
মূর্িত হীরার অন্ত:করণেক স্তের স্তের দগ্ধ কিরেতিছল। অেনক বার
হীরার ধর্মভীিত এবং েলাকলজ্জা, প্রণয়েবেগ ভািসয়া যাইবার উপক্রম
হইল; িকন্তু েদেবন্দ্েরর স্েনহহীন ইন্দ্িরয়পর চিরত্র মেন পড়ােত
আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা িচত্তসংযেম িবলক্ষণ ক্ষমতাশািলনী
এবং েসই ক্ষমতা িছল বিলয়াই, েস িবেশষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ
পর্যন্তও সতীত্বধর্ম সহেজই রক্ষা কিরয়ািছল। েসই ক্ষমতপ্রভােবই,
েস েদেবন্দ্েরর প্রিত প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জািনয়া সহেজই
শিমত কিরয়া রািখেত পািরল। বরং িচত্তসংযেমর সদুপায়স্বরূপ হীরা
স্িথর কিরল েয, পুনর্বার দাসীবৃত্িত অবলম্বন কিরেব। পরগৃেহর
গৃহকর্মািদেত অনুিদন িনরত থািকেল, েস অন্য মেন এই িবফলানুরােগর
বৃশ্িচকদংশনস্বরূপ
জ্বালা
ভুিলেত
পািরেব।
নেগন্দ্র
যখন
কুন্দনন্িদনীেক েগািবন্দপুের রািখয়া পর্যটেন যাত্রা কিরেলন, তখন
হীরা ভূতপূর্ব আনুগত্েযর বেল দাসীত্ব িভক্ষা কিরল। কুন্েদর
অিভপ্রায়
জািনয়া
নেগন্দ্র
হীরােক
কুন্দনন্িদনীর
পিরচর্যায়
িনযুক্ত রািখয়া েগেলন।
হীরার পুনর্বার দাসীবৃত্িত স্বীকার করার আর একিট কারণ িছল। হীরা
পূর্েব অর্থািদ কামনায়, কুন্দেক নেগন্দ্েরর ভিবষ্যৎ প্িরয়তমা মেন

কিরয়া স্বীয় বশীভূত কিরবার জন্য যত্ন পাইয়ািছল। ভািবয়ািছল,
নেগন্দ্েরর অর্থ কুন্েদর হস্তগত হইেব, কুন্েদর হস্তগত অর্থ হীরার
হইেব। এক্ষেণ েসই কুন্দ নেগন্দ্েরর গৃিহণী হইল। অর্থসম্বন্েধ
কুন্েদর েকান িবেশষ আিধপত্য জন্িমল না, িকন্তু এখন েস কথা হীরারও
মেন স্থান পাইল না। হীরার অর্েথ আর িছল না, মন থািকেলও কুন্দ
হইেত লব্ধ অর্থ িবষতুল্য েবাধ হইত।
হীরা, আপন িনষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য কিরেত পািরত, িকন্তু
কুন্দনন্িদনীর প্রিত েদেবন্দ্েরর অনুরাগ সহ্য কিরেত পািরল না।
যখন হীরা শুিনল েয, নেগন্দ্র িবেদশ পিরভ্রমেণ যাত্রা কিরেবন,
কুন্দনন্িদনী গৃেহ গৃিহণী হইয়া থািকেবন, তখন হিরদাসী ৈবষ্ণবীেক
স্মরেণ হীরার ভয় সঞ্চার হইল হীরা হিরদাসী ৈবষ্ণবীর যাতায়ােতর পেথ
কাঁটা িদবার জন্য প্রহরী হইয়া আিসল।
হীরা কুন্দনন্িদনীর মঙ্গলকামনা কিরয়া এরূপ অিভসন্িধ কের নাই।
হীরা ঈর্ষ্যাবশত: কুন্েদর উপের এরূপ জাতক্েরাধ হইয়ািছল েয, তাহার
মঙ্গলিচন্তা দূের থাকুক, কুন্েদর িনপাত দৃষ্িট কিরেল পরমাহ্লািদত
হইত। পােছ কুন্েদর সঙ্েগ েদেবন্দ্েরর সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ
ঈর্ষ্যাজাত ভেয়ই হীরা নেগন্দ্েরর পত্নীেক প্রহরােত রািখল।
হীরা দাসী, কুন্েদর এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উিঠল। কুন্দ েদিখল,
হীরার েস যত্ন, মমতা বা প্িরয়বািদনীত্ব নাই। েদিখল েয, হীরা দাসী
হইয়া তাহার প্রিত সর্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ কের এবং িতরস্কৃত ও
অপমািনত কের। কুন্দ িনতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরেণ িনতান্ত
পীিড়তা হইয়াও কখনও তাহােক িকছু বিলত না। কুন্দ শীতলপ্রকৃিত, হীরা
উগ্রপ্রকৃিত। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর িনকট দাসীর মত
থািকেত লািগল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বিসল।
পুরবািসনীরা কখনও কখনও কুন্েদর যন্ত্রণ েদিখয়া হীরােক িতরস্কার
কিরত, িকন্তু বাঙ্ময়ী হীরার িনকট তাল ফাঁিদেত পািরত না।
েদওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুিনয়া হীরােক বিলেলন, “তুিম দূর হও।
েতামােক
জবাব
িদলাম
|”
শুিনয়া
হীরা
েরাষিবস্ফািরতেলাচেন
েদওয়ানজীেক কিহল, “তুিম জবাব িদবার েক? আমােক মুিনব রািখয়া
িগয়ােছন। মুিনেবর কথা নিহেল আিম যাইব না। আমােক জবাব িদবার
েতামার েয ক্ষমতা, েতামােক জবাব িদবার আমারও েস ক্ষমতা |” শুিনয়া
েদওয়ানজী অপমানভেয় দ্িবতীয় বাক্যব্যয় কিরেলন না। হীরা আপন েজােরই
রিহল। সূর্যমুখী নিহেল েকহ হীরােক শািসত কিরেত পািরত না।
এক িদন নেগন্দ্র িবেদশ যাত্রা কিরেল পর, হীরা একািকনী
অন্ত:পুরসন্িনিহত
পুষ্েপাদ্যােন
লতামণ্ডেপ
শয়ন
কিরয়ািছল।
নেগন্দ্র ও সূর্যমুখী পিরত্যাগ করা অবিধ েস সকল লতামণ্ডপ হীরারই
অিধকারগত হইয়ািছল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়ােছ। আকােশ প্রায়

পূর্ণচন্দ্র
েশাভা
কিরেতেছ।
উদ্যােনর
ভাস্বর
বৃক্ষপত্ের
তৎিকরণমালা প্রিতফিলত হইেতেছ। লতাপল্লবরন্ধ্রমধ্য হইেত অপসৃত
হইয়া চন্দ্রিকরণ শ্েবতপ্রস্তরময় হর্ম্যতেল পিতত হইয়ােছ এবং
সমীপস্থ
দীর্িঘকার
প্রেদাষবায়ুসম্ভািড়ত
স্বচ্ছ
জেলর
উপর
নািচেতেছ। উদ্যানপুষ্েপর েসৗরেভ আকাশ উন্মাদকর হইয়ািছল। এমত সময়
হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্েয পুরুষমূর্িত েদিখেত পাইল। চািহয়া
েদিখল েয, েস েদেবন্দ্র। অদ্য েদেবন্দ্র ছদ্মেবশী নেহন, িনজেবেশই
আিসয়ােছন।
হীরা িবস্িমত হইয়া কিহল, “আপনার এ অিত দু:সাহস েকহ েদিখেত পাইেল
আপিন মারা পিড়েবন |”
েদেবন্দ্র বিলেলন, “েযখােন হীরা আেছ, েসখােন আমার ভয় িক?” এই
বিলয়া েদেবন্দ্র হীরার পার্শ্েব বিসেলন। হীরা চিরতার্থ হইল।
িকয়ৎক্ষণ পের কিহল, “েকন এখােন এেসেছন। যার আশায় এেসেছন, তার
েদখা পাইেবন না |”
“তা ত পাইয়ািছ। আিম েতামারই আশায় এেসিছ |”
হীরা লুব্ধ চাটুকােরর কপাটলােপ প্রতািরত না হইয়া হািসল এবং কিহল,
“আমার কপাল েয এত প্রসন্ন হইয়ােছ, তা ত জািন না। যাহা হউক, যিদ
আমার ভাগ্যই িফিরয়ােছ, তেব েযখােন িনষ্কণ্টেক বিসয়া আপনােক
েদিখয়া মেনর তৃপ্িত হইেব, এমন স্থােন যাই চলুন। এখােন অেনক িবঘ্ন
|”
েদেবন্দ্র বিলেলন, “েকাথায় যাইব?”
হীরা বিলল, “েযখােন েকান ভয় নাই। আপনার েসই িনকুঞ্জ বেন চলুন |”
েদ। তুিম আমার জন্য েকান ভয় কিরও না।
হী। যিদ আপনার জন্য ভয় না থােক, আমার জন্য ভয় কিরেত হয়। আমােক
আপনার কােছ েকহ েদিখেল, আমার দশা িক হইেব?
েদেবন্দ্র সঙ্কুিচত হইয়া কিহেলন, “তেব চল। েতামােদর নূতন গৃিহণীর
সঙ্েগ আলাপটা একবার ঝািলেয় েগেল হয় না?”
হীরা এই কথা শুিনয়া েদেবন্দ্েরর প্রিত েয ঈর্ষ্যানলজ্বিলত কটাক্ষ
কিরল, েদেবন্দ্র অস্পষ্টােলােক ভাল েদিখেত পাইেলন না। হীরা কিহল,
“তাঁহার সাক্ষাৎ পাইেবন িক প্রকাের?”
েদেবন্দ্র িবনীতভােব কিহেলন, “তুিম কৃপা কিরেল সকলই হয় |”
হীরা কিহল, “তেব এইখােন আপিন সতর্ক হইয়া বিসয়া থাকুন, আিম
তাঁহােক ডািকয়া আিনেতিছ |”
এই বিলয়া হীরা লতামণ্ডপ হইেত বািহর হইল। িকয়দ্দূর আিসয়া এক
বৃক্ষান্তরােল বিসল এবং তখন কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবাির দরিবগিলত হইয়া
বিহেত লািগল। পের গাত্েরাত্থান কিরয়া বাটীর মধ্েয প্রেবশ কিরল,
িকন্তু কুন্দনন্িদনীর কােছ েগল না। বািহের িগয়া দ্বাররক্ষকরিদগেক

বিলল, “েতামরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগােন েচার আিসয়ােছ |”
তখন েদােব েচােব, পাঁেড় এবং েতওয়াির পাকা বাঁেশর লািঠ হােত কিরয়া
অন্ত:পুরমধ্য িদয়া ফুলবাগােনর িদেক ছুিটল। েদেবন্দ্র দূর হইেত
তাহােদর নাগরা জুতার শব্দ শুিনয়া, দূর হইেত কােলা কােলা
গালপাট্টা েদিখেত পাইয়া, লতামণ্ডপ হইেত লাফ িদয়া েবেগ পলায়ন
কিরল। েতওয়াির েগাষ্ঠী িকছু দূর পশ্চাদ্ধািবত হইল। তাহারা
েদেবন্দ্রেক ধিরেত পািরয়াও ধিরল না। িকন্তু েদেবন্দ্র িকঞ্িচৎ
পুরস্কৃত না হইয়া েগেলন না। পাকা বাঁেশর লািঠর আস্বাদ িতিন
প্রাপ্ত হইয়ািছেলন িক না, আমরা িনশ্িচত জািন না, িকন্তু দ্বারবান
কর্তৃক “শ্বশুরা” “শালা” প্রভৃিত প্িরয়সম্বন্ধসূচক নানা িমষ্ট
সম্েবাধেনর দ্বারা অিভিহত হইয়ািছেলন, এমত আমরা শুিনয়ািছ। এবং
তাঁহার ভৃত্য এক িদন তাঁহার প্রসাদী ব্রাণ্িড খাইয়া পরিদবস আপন
উপপত্নীর িনকট গল্প কিরয়ািছল েয, “আজ বাবুেক েতল মাখাইবার সমেয়
েদিখ েয, তাঁহার িপেঠ একটা কালিশরা দাগ |”
েদেবন্দ্র গৃেহ িগয়া দুই িবষেয় স্িথরকল্প হইেলন। প্রথম, হীরা
থািকেত িতিন আর দত্তবাড়ী যাইেবন না। দ্িবতীয়, হীরােক ইহার
প্রিতফল িদেবন। পিরণােম িতিন হীরােক গুরুতর প্রিতফল প্রদান
কিরেলন। হীরার লঘুপােপ গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্িত
প্রাপ্ত হইল েয, তাহা েদিখয়া েশেষ েদেবন্দ্ররও পাষাণহৃদয় িবদীর্ণ
হইয়ািছল। তাহা িবস্তাের বর্ণনীয় নেহ; পের সংক্েষেপ বিলব।
চতুস্ত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : পিথপার্শ্েব
বর্ষাকাল। বড় দুর্িদন। সমস্ত িদন বৃষ্িট হইয়ােছ। একবারও
সূর্েযাদয় হয় নাই। আকাশ েমেঘ ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার
ঘুিটঙ্েগর উপর একটু একটু িপছল হইয়ােছ। পেথ প্রায় েলাক নাই–িভিজয়া
িভিজয়া েক পথ চেল? একজন মাত্র পিথক পথ চিলেতিছল। পিথেকর
ব্রহ্মচারীর েবশ ৈগিরকবর্ণ বস্ত্র পরা–গলায় রুদ্রাক্ষ–কপােল
চন্দনেরখা–জটার আড়ম্বর িকছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র েকশ কতক কতক
শ্েবতবর্ণ। এক হােত েগালপাতার ছাতা, অপর হােত ৈতজস–ব্রহ্মচারী
িভিজেত িভিজেত চিলয়ােছন। এেক ত িদেনই অন্ধকার, তাহােত আবার পেথ
রাত্ির হইল-অমিন পৃিথবী মসীময়ী হইল – পিথক েকাথায় পথ, েকাথায়
অপথ, িকছু অনুভব কিরেত পািরেলন না। তথািপ পিথক পথ অিতবািহত কিরয়া
চিলেলন–েকন না, িতিন সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। েস সংসারত্যাগী,
তাহার অন্ধকার, আেলা, কুপথ, সুপথ সব সমান।
রাত্ির অেনক হইল। ধরণী মসীময়ী–আকােশর মুেখ কৃষ্ণাবগুণ্ঠন।
বৃক্ষগেণ িশেরামালা েকবল গাঢ়তর অন্ধকােরর স্তূপস্বরূপ লক্িষত

হইেতেছ। েসই বৃক্ষিশেরামালার িবচ্েছেদ মাত্র পেথর েরখা অনুভূত
হইেতেছ। িবন্দু িবন্দু বৃষ্িট পিড়েতেছ। এক একবার িবদ্যুৎ
হইেতেছ–েস
আেলার
অেপক্ষা
আঁধার
ভাল।
অন্ধকাের
ক্ষিণক
িবদ্যুদােলােক সৃষ্িট েযমন ভীষণ েদখায়, অন্ধকাের তত নয়।
“মা েগা!”
অন্ধকাের যাইেত যাইেত ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পিথমধ্েয এই শব্দসূচক
দীর্ঘিন:শ্বাস
শুিনেত
পাইেলন।
শব্দ
অেলৗিকক–িকন্তু
তথািপ
মনুষ্যকণ্ঠিন:সৃত বিলয়া িনশ্িচত েবাধ হইল। শব্দ অিত মৃদু, অথচ
অিতশয় ব্যথাব্যঞ্জক বিলয়া েবাধ হইল। ব্রহ্মচারী পেথ স্িথর হইয়া
দাঁড়াইেলন। কতক্ষেণ আবার িবদ্যুৎ হইেব–েসই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া
রিহেলন। ঘন ঘন িবদ্যুৎ হইেতিছল। িবদ্যুৎ হইেল পিথক েদিখেলন,
পিথপার্শ্েব িক একটা পিড়য়া আেছ। এটা িক মনুষ্য? পিথক তাহাই
িবেবচনা কিরেলন। িকন্তু আর একবার িবদ্যুেতর অেপক্ষা কিরেলন।
দ্িবতীয় বার িবদ্যুেত স্িথর কিরেলন, মনুষ্য বেট। তখন পিথক ডািকয়া
বিলেলন, “েক তুিম পেথ পিড়য়া আছ?”
েকহ েকান উত্তর িদেলন না। আবার িজজ্ঞাসা কিরেলন–এবার অস্ফুট
কাতেরাক্িত আবার মুহূর্তজন্য কর্েণ প্রেবশ কিরল। তখন ব্রহ্মচারী
ছত্র, ৈতজস ভূতেল রািখয়া, েসই স্থান লক্ষ্য কিরয়া ইতস্তত:
হস্তপ্রসারণ কিরেত লািগেলন। অিচরাৎ েকামল মনুষ্যেদেহ করস্পর্শ
হইল। “েক গা তুিম?” িশেরােদেশ হাত িদয়া কবরী স্পর্শ কিরেলন।
“দুর্েগ! এ েয স্ত্রীেলাক!”
তখন ব্রহ্মচারী উত্তেরর প্রতীক্ষা না কিরয়া মুমূর্ষু অথবা সেচতন
স্ত্রীেলাকিটেক, দুই হস্ত দ্বারা েকােল তুিলেলন। ছত্র ৈতজস পেথ
পিড়য়া রিহল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ কিরয়া েসই অন্ধকাের
ভাঙ্িগয়া গ্রামািভমুেখ চিলেলন। ব্রহ্মচারী এ প্রেদেশর পথ

মাঠ
ঘাট

গ্রাম িবলক্ষণ জািনেতন। শরীর বিলষ্ঠ নেহ, তথািপ িশশুসন্তানবৎ েসই
মরেণান্মুখীেক েকােল কিরয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্িগয়া চিলেলন। যাহারা
পেরাপকারী, পরপ্েরেম বলবান, তাহারা কখনও শারীিরক বেলর অভাব
জািনেত পাের না।
গ্রােমর প্রান্তভােগ ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইেলন।
িন:সঙ্গ স্ত্রীেলাকেক ক্েরােড় লইয়া েসই কুটীেরর দ্বারেদেশ
উপস্িথত হইেলন। ডািকেলন, “বাছা হর, ঘের আেছ গা?” কুটীরমধ্য হইেত
একজন স্ত্রীেলাক কিহল, “এ েয ঠাকুেরর গলা শুিনেত পাই। ঠাকুর কেব
এেলন?”
ব্রহ্মচারী। এই আসিছ। শীঘ্র দ্বার েখাল –আিম বড় িবপদগ্রস্ত।
হরমিণ কুটীেরর দ্বার েমাচন কিরল। ব্রহ্মচারী তখন তাহােক প্রদীপ
জ্বািলেত বিলয়া িদয়া, আস্েত আস্েত স্ত্রীেলাকিটেক গৃহমধ্েয মািটর

উপর েশায়াইেলন। হর দীপ জ্বািলত কিরল, তাহা মুমূর্ষুর মুেখর কােছ
আিনয়া উভেয় তাঁহােক িবেশষ কিরয়া েদিখেলন।
েদিখেলন, স্ত্রীেলাকিট প্রাচীনা নেহ। িকন্তু এখন তাহার শরীেরর
েযরূপ অবস্থা, তাহােত তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর
অত্যন্ত শীর্ণ–সাংঘািতক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়িবেশেষ তাহার
েসৗন্দর্য িছল–এমত হইেলও হইেত পাের; িকন্তু এখন েসৗন্দর্য
িকছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মিলন;-এবং শত স্থােন িছন্ন
িবচ্িছন্ন। আলুলািয়ত আর্দ্র েকশ িচররুক্ষ। চক্ষু েকাটরপ্রিবষ্ট।
এখন েস চক্ষু িনমীিলত। িনশ্বাস বিহেতেছ–িকন্তু সংজ্ঞা নাই। েবাধ
হইল েযন মৃত্যু িনকট।
হরমিণ িজজ্ঞাসা কিরল, “এেক েকাথায় েপেলন?”
ব্রহ্মচারী সিবেশষ পিরচয় িদয়া বিলেলন, “ইহার মৃত্যু িনকট
েদিখেতিছ। িকন্তু তাপ েসক কিরেল বাঁিচেলও বাঁিচেত পাের। আিম েযমন
বিল, তাই কিরয়া েদখ |”
তখন হরমিণ ব্রহ্মচারীর আেদশমত, তাহােক আর্দ্র বস্ত্েরর পিরবর্েত
আপনার একখািন শুষ্ক বস্ত্র েকৗশেল পরাইল। শুষ্ক বস্ত্েরর দ্বারা
তাহার অঙ্েগর এবং েকেশর জল মুছাইল। পের অগ্িন প্রস্তুত কিরয়া তাপ
িদেত লািগল। ব্রহ্মচারী বিলেলন, “েবাধ হয়, অেনকক্ষণ অবিধ অনাহাের
আেছ। যিদ ঘের দুধ থােক, তেব একটু একটু কের দুধ খাওয়াইবার েচষ্টা
েদখ |”
হরমিণর েগারু িছল–ঘের দুধও িছল। দুধ তপ্ত কিরয়া অল্প অল্প কিরয়া
স্ত্রীেলাকিটেক পান করাইেত লািগল। স্ত্রীেলাক তাহা পান কিরল।
উদের দুগ্ধ প্রেবশ কিরেল েস চক্ষু উন্মীিলত কিরল। েদিখয়া হরমিণ
িজজ্ঞাসা কিরল, “মা, তুিম েকাথা েথেক আিসেতিছেল গা?”
সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীেলাক কিহল, “আিম েকাথা?”
ব্রহ্মচারী কিহেলন, “েতামােক পেথ মুমূর্ষু অবস্থায় েদিখয়া এখােন
আিনয়ািছ। তুিম েকাথা যাইেব?”
স্ত্রীেলাক বিলল, “অেনক দূর |”
হরমিণ। েতামার হােত রুিল রেয়েছ। তুিম সধবা?
পীিড়তা ভ্রূভঙ্গী কিরল। হরমিণ অপ্রিতভ হইল।
ব্রহ্মচারী িজজ্ঞাসা কিরেলন, “বাছা, েতামায় িক বিলয়া ডািকব?
েতামার নাম িক?”
অনািথনী িকঞ্িচৎ ইতস্তত: কিরয়া কিহল, “আমার নাম সূর্যমুখী |”
পঞ্চত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : আশাপেথ
সূর্যমুখীর বাঁিচবার আশা িছল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ

বুিঝেত না পািরয়া পরিদন প্রােত গ্রামস্থ ৈবদ্যেক ডাকাইেলন।
রামকৃষ্ণ রায় বড় িবজ্ঞ। ৈবদ্যশাস্ত্ের বড় পণ্িডত। িচিকৎসােত
গ্রােম তাঁহার িবেশষ যশ িছল। িতিন পীড়ার লক্ষণ েদিখয়া বিলেলন,
“ইঁহার কাস েরাগ। তাহার উপর জ্বর হইেতেছ। পীড়া সাঙ্ঘািতক বেট।
তেব বাঁিচেলও বাঁিচেত পােরন |”
এ সকল কথা সূর্যমুখীর অসাক্ষােত হইল। ৈবদ্য ঔষেধর ব্যবস্থা
কিরেলন–অনািথনী েদিখয়া পািরেতািষেকর কথািট রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন
কিরেলন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থিপশাচ িছেলন না। ৈবদ্য িবদায় হইেল,
ব্রহ্মচারী হরমিণেক কার্যান্তের প্েররণ কিরয়া, িবেশষ কেথাপকথেনর
জন্য সূর্যমুখীর িনকট বিসেলন। সূর্যমুখী বিলেলন, “ঠাকুর! আপিন
আমার জন্য এত যত্ন কিরেতেছন েকন? আমার জন্য ক্েলেশর প্রেয়াজন নাই
|”
ব্র। আমার ক্েলশ িক? এই আমার কার্য। আমার েকহ নাই। আিম
ব্রহ্মচারী। পেরাপকার আমার ধর্ম। আজ যিদ েতামার কােজ িনযুক্ত না
থািকতাম, তেব েতামার মত অন্য কাহারও কােজ থািকতাম।
সূ। তেব, আমােক রািখয়া, আপিন অন্য কাহারও উপকাের িনযুক্ত হউন।
আপিন অন্েযর উপকার কিরেত পািরেবন–আমার আপিন উপকার কিরেত পািরেবন
না।
ব্র। েকন?
সূ। বাঁিচেল আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্ের যখন
পেথ পিড়য়ািছলাম–তখন িনতান্ত আশা কিরয়ািছলাম েয, মিরব। আপিন েকন
আমােক বাঁচাইেলন?
ব্র। েতামার এত িক দু:খ, তাহা আিম জািন না–িকন্তু দু:খ যতই হউক
না েকন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা কিরও না। আত্মহত্যা
পরহত্যাতুল্য পাপ।
সূ। আিম আত্মহত্যা কিরবার েচষ্টা কির নাই। আমার মৃত্যু আপিন
আিসয়া উপস্িথত হইয়ািছল–এই জন্য ভরসা কিরেতিছলাম। িকন্তু মরেণও
আমার আনন্দ নাই।
“মরেণ আনন্দ নাই” এই কথা বিলেত সূর্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু
িদয়া জল পিড়ল।
ব্রহ্মচারী কিহেলন, “যত বার মিরবার কথা হইল, তত বার েতামার চক্েষ
জল পিড়ল, েদিখলাম। অথচ তুিম মিরেত চাহ। মা, আিম েতামার সন্তান
সদৃশ। আমােক পুত্র িবেবচনা কিরয়া মেনর বাসনা ব্যক্ত কিরয়া বল।
যিদ েতামার দু:খিনবারেণর েকান উপায় থােক, আিম তাহা কিরব। এই কথা
বিলব বিলয়াই, হরমিণেক িবদায় িদয়া, িনর্জেন েতামার কােছ আিসয়া

বিসয়ািছ। কথাবার্তায় বুিঝেতিছ, তুিম িবেশষ ভদ্রঘেরর কন্যা হইেব।
েতামার েয উৎকট মন:পীড়া আেছ, তাহাও বুিঝেতিছ। েকন তাহা আমার
সাক্ষােত বিলেব না? আমােক সন্তান মেন কিরয়া বল |”
সূর্যমুখী সজলেলাচেন কিহেলন, “এখন মিরেত বিসয়ািছ–লজ্জাই বা এ
সমেয় েকন কির? আর আমার মেনাদু:খ িকছুই নয়–েকবল মিরবার সময় েয
স্বামীর মুখ েদিখেত পাইলাম না, এই দু:খ। মরেণই আমার সুখ – িকন্তু
যিদ তাঁহােক না েদিখয়া মিরলাম, তেব মরেণও দু:খ। যিদ এ সমেয় একবার
তাঁহােক েদিখেত পাই, তেব মরেণই আমার সুখ |”
ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুিছেলন। বিলেলন, “েতামার স্বামী েকাথায়? এখন
েতামােক তাঁহার কােছ লইয়া যাইবার উপায় নাই। িকন্তু িতিন যিদ,
সংবাদ িদেল, এখােন আিসেত পােরন, তেব আিম তাঁহােক পত্েরর দ্বারা
সংবাদ িদই |”
সূর্যমুখীর েরাগক্িলষ্ট মুেখ হর্ষিবকাশ হইল। তখন আবার ভগ্েনাৎসাহ
হইয়া কিহেলন, “িতিন আিসেল আিসেত পােরন, িকন্তু আিসেবন িক না,
জািন না। আিম তাঁহার কােছ গুরুতর অপরােধ অপরাধী–তেব িতিন আমার
পক্েষ দয়াময়–ক্ষমা কিরেলও কিরেত পােরন। িকন্তু িতিন অেনক দূের
আেছন–আিম তত িদন বাঁিচব িক?”
ব্র। কত দূের েস।
সূ। হিরপুর েজলা।
ব্র। বাঁিচেব।
এই বিলয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আিসেলন, এবং সূর্যমুখীর কথামত
িনম্নিলিখত মত পত্র িলিখেলন।–
“আিম মহাশেয়র িনকট পিরিচত নিহ। আিম ব্রাহ্মণ–ব্রহ্মচর্যাশ্রেম
আিছ। আপিন েক তাহাও আিম জািন না। েকবলমাত্র এইমাত্র জািন েয,
শ্রীমতী সূর্যমুখী দাসী আপনার ভার্যা। িতিন এই মধুপুর গ্রােম
সঙ্কটাপন্ন েরাগগ্রস্ত হইয়া হরমিণ ৈবষ্ণবীর বাড়ীেত আেছন। তাঁহার
িচিকৎসা হইেতেছ–িকন্তু বাঁিচবার আকার নেহ। এই সংবাদ িদবার জন্য
আপনােক এ পত্র িলিখলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকােল একবার আপনােক
দর্শন কিরয়া প্রাণত্যাগ কেরন। যিদ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কিরেত
পােরন, তেব একবার এই স্থােন আিসেবন। আিম ইঁহােক মাতৃসম্েবাধন
কির। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমিতক্রেম এই পত্র িলিখলাম। তাঁহার
িনেজর িলিখবার শক্িত নাই।
“যিদ আসা মত হয়, তেব রাণীগঞ্েজর পেথ আিসেবন। রাণীগঞ্েজ অনুসন্ধান
কিরয়া শ্রীমান মাধবচন্দ্র েগাস্বামীর সঙ্েগ সাক্ষাৎ কিরেবন।
তাঁহােক আমার নাম কিরয়া বিলেল িতিন সঙ্েগ েলাক িদেবন। তাহা হইেল
মধুপুের খুঁিজয়া েবড়াইেত হইেব না।

“আিসেত হয় ত, শীঘ্র আিসেবন, আিসেত িবলম্ব হইেল, অভীষ্টিসদ্িধ
হইেব না। ইিত শ্রীিশবপ্রসাদ শর্মা |”
পত্র িলিখয়া ব্রহ্মচারী িজজ্ঞাসা কিরেলন, “কাহার নাম িশেরানামা
িদব?”
সূর্যমুখী বিলেলন, “হরমিণ আিসেল বিলব |”
হরমিণ আিসেল নেগন্দ্রনাথ দত্েতর নােম িশেরানামা িদয়া ব্রহ্মচারী
পত্রখািন িনকটস্থ ডাকঘের িদেত েগেলন।
ব্রহ্মচারী যখন পত্র হােত লইয়া ডােক িদেত েগেলন, তখন সূর্যমুখী
সজলনয়েন, যুক্তকের, ঊর্ধ্বমুেখ, জগদীশ্বেরর িনকট কায়মেনাবাক্েয
িভক্ষা কিরেলন, “েহ পরেমশ্বর! যিদ তুিম সত্য হও, আমার যিদ
পিতভক্িত থােক, তেব েযন এই পত্রখািন সফল হয়। আিম িচরকাল স্বামীর
চরণ িভন্ন িকছুই জািন না–ইহােত যিদ পুণ্য থােক, তেব েস পুণ্েযর
ফেল আিম স্বর্গ চািহ না। েকবল এই চাই, েযন মৃত্যুকােল স্বামীর
মুখ েদিখয়া মির |”
িকন্তু
পত্র
ত
নেগন্দ্েরর
িনকট
েপৗঁিছল
না।
পত্র
যখন
েগািবন্দপুের েপৗঁিছল, তাহার অেনক পূর্েব নেগন্দ্র েদশপর্যটেন
যাত্রা কিরয়ািছেলন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ােনর কােছ িদয়া েগল।
েদওয়ােনর প্রিত নেগন্দ্েরর আেদশ িছল েয, আিম যখন েযখােন েপৗঁিছব,
তখন েসইখান হইেত পত্র িলিখব। আমার আজ্ঞা পাইেল েসইখােন আমার
নােমর পত্রগুিল পাঠাইয়া িদেব। ইিতপূর্েবই নেগন্দ্র পাটনা হইেত
পত্র িলিখয়ািছেলন েয, “আিম েনৗকাপেথ কাশীযাত্রা কিরলাম। কাশী
েপৗঁিছেল পত্র িলিখব। আমার পত্র পাইেল, েসখােন আমার পত্রািদ
পাঠাইেব |” েদওয়ান েসই সংবােদর প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র
বাক্সমধ্েয বন্ধ কিরয়া রািখেলন।
যথাসমেয় নেগন্দ্র কাশীধােম আিসেলন। আিসয়া েদওয়ানেক সংবাদ িদেলন।
তখন েদওয়ান অন্যান্য পত্েরর সঙ্েগ িশবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র
পাঠাইেলন। নেগন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া, অঙ্গুিলদ্বারা
কপাল িটিপয়া ধিরয়া কাতের কিহেলন, “জগদীশ্বর! মুহূর্তজন্যআমার
েচতনা রাখ |” জগদীশ্বেরর চরেণ েস বাক্য েপৗঁিছল; মুহূর্তজন্য
নেগন্দ্েরর েচতনা রিহল; কর্মাধক্ষ্যেক ডািকয়া আেদশ কিরেলন, “আিজ
রাত্েরই আিম রাণীগঞ্জ যাত্রা কিরব–সর্বস্ব ব্যয় কিরয়াও তুিম
তাহার ব্যবস্থা কর |”
কর্মাধ্যক্ষ বন্েদাবস্ত কিরেত েগল। নেগন্দ্র তখন ভূতেল ধূিলর উপর
শয়ন কিরয়া অেচতন হইেলন।
েসই রাত্ের নেগন্দ্র কাশী পশ্চােত কিরেলন। ভুবনসুন্দরী বারাণিস,
েকান্ সুখী জন এমন শারদ রাত্ের তৃপ্তেলাচেন েতামােক পশ্চাৎ কিরয়া

আিসেত পাের? িনশা চন্দ্রহীনা; আকােশ সহস্র সহস্র নক্ষত্র
জ্বিলেতেছ!–গঙ্গাহৃদয় তরণীর উপর দাঁড়াইয়া েযিদেক চাও, েসই িদেক
আকােশ
নক্ষত্র!-অনন্ত
েতেজ
অনন্তকাল
হইেত
জ্বিলেতেছ–অিবরত
জ্বিলেতেছ, িবরাম নাই। ভূতেল দ্িবতীয় আকাশ!–নীলাম্বরবৎ স্িথরনীল
তরঙ্িগণীহৃদয়;
তীের,
েসাপােন
এবং
অনন্ত
পর্বতশ্েরণীবৎ
অট্টািলকায়, সহস্র আেলাক জ্বিলেতেছ। প্রাসাদ পের প্রাসাদ, তৎপের
প্রাসাদ; এইরূপ আেলাকরািজ েশািভত অনন্ত প্রাসাদ শ্েরণী। আবার
সমুদয় েসই স্বচ্ছ নদীনীের প্রিতিবম্িবত–আকাশ, নগর, নদী,-সকলই
জ্েযািতর্িবন্দুময়। েদিখয়া নেগন্দ্র চক্ষু মুিছেলন। পৃিথবীর
েসৗন্দর্য তাঁহার আিজ সহ্য হইল না। নেগন্দ্র বুিঝয়ািছেলন েয,
িশবপ্রসােদর পত্র অেনক িদেনর পর েপৗঁিছয়ােছ–এখন সূর্যমুখী
েকাথায়?
ষট্ত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : হীরার িবষবৃক্ষ মুকুিলত
েয িদন পাঁেড় েগাষ্ঠী পাকা বাঁেশর লািঠ হােত কিরয়া েদেবন্দ্রেক
তাড়াইয়া িদয়ািছল, েস িদন হীরা মেন মেন বড় হািসয়ািছল। িকন্তু
তাহার পর তাহােক অেনক পশ্চাত্তাপ কিরেত হইল। হীরা মেন মেন ভািবেত
লািগল, “আিম তাঁহােক অপমািনত কিরয়া ভাল কির নাই। িতিন না জািন
মেন মেন আমার উপর কত রাগ কিরয়ােছন। এেক ত আিম তাঁহার মেনর মধ্েয
স্থান পাই নাই; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল |”
েদেবন্দ্রও আপন
অিভলাষ সম্পূর্ণ

খলতাজিনত হীরার দণ্ডিবধােনর মনস্কামিসদ্িধর
কিরেত প্রবৃত্ত হইেলন। মালতী দ্বারা হীরােক

ডাকাইেলন। হীরা, দুই এক িদন ইতস্তত: কিরয়া েশেষ আিসল। েদেবন্দ্র
িকছুমাত্র েরাষ প্রকাশ কিরেলন না–ভূতপূর্ব ঘটনার েকান উল্েলখ
কিরেত িদেলন না। েস সকল কথা ত্যাগ কিরয়া তাহার সিহত িমষ্টালােপ
প্রবৃত্ত হইেলন। েযমন ঊর্ণনাভ মক্িষকার জন্য জাল পােত, হীরার
জন্য েতমিন েদেবন্দ্র জাল পািতেত লািগেলন। লুব্ধাশয়া হীরামক্িষকা সহেজই েসই জােল পিড়ল। েস েদেবন্দ্েরর মধুরালােপ মুগ্ধ
এবং তাহার ৈকতববােদ প্রতািরত হইল। মেন কিরল, ইহাই প্রণয়;
েদেবন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা িকন্তু এখােন তাহার বুদ্িধ
ফেলাপধািয়নী হইল না। প্রাচীন কিবগণ েয শক্িতেক িজেতন্দ্িরয়
মৃত্যুঞ্জেয়র সমািধভঙ্েগ ক্ষমতাশািলনী বিলয়া কীর্িতত কিরয়ােছন,
েসই শক্িতর প্রভােব হীরার বুদ্িধ েলাপ হইল।
েদেবন্দ্র েস সকল কথা ত্যাগ কিরয়া, তানপূরা লইেলন এবং
সুরাপানসমুৎসািহত হইয়া গীতারম্ভ কিরেলন। তখন ৈদবকণ্ঠ কৃতিবদ্য
েদেবন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন কিরেলন েয, হীরা

শ্রুিতমাত্রাত্মক হইয়া এেকবাের িবেমািহতা হইল। তখন তাহার হৃদয়
চঞ্চল, মন েদেবন্দ্রপ্েরমিবদ্রািবত হইল। তখন তাহার চক্েষ
েদেবন্দ্র সর্বসংসারসুন্দর, সর্বার্থসার, রমণীর সর্বাদরণীয় বিলয়া
েবাধ হইল। হীরার চক্েষ প্েরমিবমুক্ত অশ্রুধারা বিহল।
েদেবন্দ্র তানপূরা রািখয়া, সযত্েন আপন বসনাগ্রভােগ হীরার
অশ্রুবাির মুছাইয়া িদেলন। হীরার শরীর পুলককণ্িটত হইল। তখন
েদেবন্দ্র, সুরাপােনাদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপিরহাসসংযুক্ত সরস
সম্ভাষণ আরম্ভ কিরেলন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ স্েনহিসক্ত,
অস্পষ্টালঙ্কারবচেন
আলাপ
কিরেত
লািগেলন
েয,
জ্ঞানহীনা,
অপিরমার্িজতবাগ◌্বুদ্িধ হীরা মেন কিরল, এই স্বর্গ-সুখ। হীরা ত
কখনও এমন কথা শুেন নাই। হীরা যিদ িবমলিচত্ত হইত, এবং তাহার
বুদ্িধ সৎসর্গপিরমার্িজত হইত, তেব েস মেন কিরত, এই নরক। পের
প্েরেমর কথা মেন পিড়ল–প্েরম কাহােক বেল, েদেবন্দ্র তাহা িকছুই
কখন হৃদয়ঙ্গত কেরন নাই–বরং হীরা জািনয়ািছল–িকন্তু েদেবন্দ্র
তদ্িবষেয়
প্রাচীন
কিবিদেগর
চর্িবতচর্বেণ
িবলক্ষণ
পটু।
েদেবন্দ্েরর মুেখ প্েরেমর অিনর্বচনীয় মিহমাকীর্তন শুিনয়া হীরা
েদেবন্দ্রেক
অমানুিষকিচত্তসম্পন্ন
মেন
কিরল–স্বয়ং
আপাদকবরী
প্েরমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার েদেবন্দ্র প্রথমবসন্তপ্েরিরত
একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বের, সঙ্গীেতাদ্যম কিরেলন।
হীরা দুর্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্িতপ্রযুক্ত েসই সুেরর সঙ্েগ আপনার
কািমনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বিন িমলাইেত লািগল। েদেবন্দ্র হীরােক গািয়েত
অনুেরাধ কিরেলন। তখন হীরা প্েরমার্দ্রিচত্েত, সুরারাগরঞ্িজত
কমলেনত্র িবস্ফািরত কিরয়া, িচত্িরতবৎ ভ্রূযুগিবলােস মুখমণ্ডল
প্রফুল্ল
কিরয়া
প্রস্ফুটস্বের
সঙ্গীতারম্ভ
কিরল।
িচত্তস্ফূর্িতবশত: তাহার কণ্েঠ উচ্চ স্বর উিঠল। হীরা যাহা গািয়ল,
তাহা প্েরমবাক্য–প্েরমিভক্ষায় পিরপূর্ণ।
তখন েসই পাপমণ্ডেপ বিসয়া পাপান্ত:করণ দুই জেন, পাপািভলাষবশীভূত
হইয়া
িচরপাপরূপ
হইয়া
িচরপাপরূপ
িচরপ্েরম
পরস্পেরর
িনকট
প্রিতশ্রুত হইল। হীরা িচত্ত সংযম কিরেত জািনত, িকন্তু তাহােত
তাহার প্রবৃত্িত িছল না বিলয়া, সহেজ পতঙ্গবৎ বহ্িনমুেখ প্রেবশ
কিরল। েদেবন্দ্রেক অপ্রণয়ী জািনয়া িচত্তসংযেম প্রবৃত্িত হইয়ািছল,
তাহাও অল্পদূরমাত্র; িকন্তু যত দূর অিভলাষ কিরয়ািছল, তত দূর
কৃতকার্য হইয়ািছল। েদেবন্দ্রেক অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হািসেত
হািসেত তাহার কােছ প্েরম স্বীকার কিরয়াও, অবলীলাক্রেম তাহােক
িবমুখ কিরয়ািছল। আবার েসই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়েবধকারী
অনুরাগেক েকবল পরগৃেহ কার্য উপলক্ষ কিরয়া শিমত কিরয়ািছল। িকন্তু
যখন তাহার িবেবচনা হইল েয, েদেবন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার

িচত্তদমেন প্রবৃত্িত রিহল না। এই অপ্রবৃত্িত েহতু িবষবৃক্েষ
তাহার েভাগ্য ফল ফিলল।
েলােক বেল, ইহেলােক পােপর দণ্ড েদখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না
হউক–তুিম েদিখেব না েয, িচত্তসংযেম অপ্রবৃত্ত অব্যক্িত ইহেলােক
িবষবৃক্েষর ফলেভাগ কিরল না।
সপ্তত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : সূর্যমুখীর সংবাদ
বর্ষা েগল। শরৎকাল আিসল। শরৎকালও যায়। মােঠর জল শুকাইল। ধান সকল
ফুিলয়া উিঠেতেছ। পুষ্কিরণীর পদ্ম ফুরাইয়া আিসল। প্রাত:কােল
বৃক্ষপল্লব হইেত িশিশর ঝিরেত থােক। সন্ধ্যাকােল মাঠ মােঠ ধূমাকার
হয়। এমত কােল কার্িতক মােসর এক িদন প্রাত:কােল মধুপুেরর রাস্তার
উপের একখািন পাল্কী আিসল। পল্লীগ্রােম পাল্কী েদিখয়া েদেশর েছেল,
েখলা েফেল পাল্কীর ধাের কাতার িদয়া দাঁড়াইল। গ্রােমর িঝ বউ মাগী
ছাগী জেলর কলসী কাঁেক িনয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল–কাঁেকর কলসী কাঁেকই
রিহল–অবাক হইয়া পাল্কী েদিখেত লািগল। বউগুিল েঘামটার িভতর হইেত
েচাখ বািহর কিরয়া েদিখেত লািগল–আর আর স্ত্রীেলােকরা েফল েফল
কিরয়া চািহয়া রিহল। চাষারা
েফিলয়া, হােত কাস্েত, মাথায়

কার্িতক মােস ধান কািটেতিছল–ধান
পাগড়ী, হাঁ কিরয়া পাল্কী েদিখেত

লািগল। গ্রােমর মণ্ডল মাতব্বরেলােক অমিন কিমিটেত বিসয়া েগল।
পাল্কীর িভতর হইেত একটা বুটওয়ালা পা বািহর হইয়ািছল। সকেলই
িসদ্ধান্ত কিরল, সােহব আিসয়ােছ–েছেলরা ধ্রুব জািনত, েবৗ আিসয়ােছ।
পাল্কীর িভতর হইেত নেগন্দ্রনাথ বািহর হইেলন। অমিন তাঁহােক পাঁচ
সাত জেন েসলাম কিরল–েকন না, তাঁহার েপণ্টলুন পরা, টুিপ মাথায়
িছল! েকহ ভািবল, দােরাগা; েকহ ভািবল, বরকন্দাজ সােহব আিসয়ােছন।
দর্শকিদেগর মধ্েয প্রাচীন এক ব্যক্িতেক সম্েবাধন কিরয়া নেগন্দ্র
িশবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ িজজ্ঞাসা কিরেলন। িজজ্ঞািসত ব্যক্িত
িনশ্িচত জািনত, এখনই েকান খুিন মামলার সুরতহাল হইেব–অতএব সত্য
উত্তর েদওয়া ভাল নয়। েস বিলল, “আজ্েঞ, আিম মশাই েছেল মানুষ, আিম
অত জািন না |” নেগন্দ্র েদিখেলন, একজন ভদ্রেলােকর সাক্ষাৎ না
পাইেল কার্যিসদ্িধ হইেব না। গ্রােম অেনক ভদ্রেলােকর বসিতও িছল।
নেগন্দ্েরনাথ তখন একজন িবিশষ্ট েলােকর বাড়ীেত েগেলন। েস গৃেহর
স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কিবরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, একজন বাবু আিসয়ােছন
েদিখয়া, যত্ন কিরয়া একখািন েচয়ােরর উপর নেগন্দ্রেক বসাইেলন।
নেগন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার িনকট িজজ্ঞাসা কিরেলন।
রামকৃষ্ণ রায় বিলেলন, “ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখােন নাই |” নেগন্দ্র
বড় িবষণ্ণ হইেলন। িজজ্ঞাসা কিরেলন, “িতিন েকাথায় িগয়ােছন?”

উত্তর। তাহা বিলয়া যান নাই। েকাথায় িগয়ােছন, তাহা আমরা জািন না।
িবেশষ িতিন এক স্থােন স্থায়ী নেহন; সর্বদা নানা স্থােন পর্যটন
কিরয়া েবড়ান।
ন। কেব আিসেবন, তাহা েকহ জােন?
রা। তাঁহার কােছ আমার িনেজরও িকছু আবশ্যক আেছ। এজন্য আিম েস
কথারও তদন্ত কিরয়ািছলাম। িকন্তু িতিন েয কেব আিসেবন, তাহা েকহ
বিলেত পাের না।
নেগন্দ্র বড় িবষণ্ণ হইেলন। পুনশ্চ িজজ্ঞাসা কিরেলন, “কত িদন এখান
হইেত িগয়ােছন?”
রা। িতিন শ্রাবণ মােস এখােন আিসয়ািছেলন। ভাদ্র মােস িগয়ােছন।
ন। ভাল, এ গ্রােম হরমিণ ৈবষ্ণবীর বাড়ী েকাথায় আমােক েকহ েদখাইয়া
িদেত পােরন?
রা। হরমিণর ঘর পেথর ধােরই িছল। িকন্তু এখন আর েস ঘর নাই। েস ঘর
আগুন লািগয়া পুিড়য়া িগয়ােছ।
নেগন্দ্র আপনার কপাল িটিপয়া ধিরেলন। ক্ষীণতর স্বের িজজ্ঞাসা
কিরেলন, “হরমিণ েকাথায় আেছ?”
রা। তাহাও েকহ বিলেত পাের না। েয রাত্ের তাহার ঘের আগুন লােগ,
েসই অবিধ েস েকাথায় পলাইয়া িগয়ােছ। েকহ েকহ এমনও বেল েয, েস
আপনার ঘের আপিন আগুন িদয়া পলাইয়াছ।
নেগন্দ্র
থািকত?”

ভগ্নস্বর

হইয়া

কিহেলন,

“তাহার

ঘের

েকান

স্ত্রীেলাক

রামকৃষ্ণ রায় কিহেলন, “না; েকবল শ্রাবণ মাস হইেত একিট িবেদশী
স্ত্রীেলাক পীিড়তা হইয়া আিসয়া তাহার বাড়ীেত িছল। েসিটেক
ব্রহ্মচারী
েকাথা
হইেত
আিনয়া
তাহার
বাড়ীেত
রািখয়ািছেলন।
শুিনয়ািছলাম, তাহার নাম সূর্যমুখী। স্ত্রীেলাকিট কাসেরাগগ্রস্ত
িছল–আিমই
তাহার
িচিকৎসা
কির।
প্রায়
আেরাগ্য
কিরয়া
তুিলয়ািছলাম–এমন সমেয়___”
নেগন্দ্র হাঁপাইেত হাঁপাইেত িজজ্ঞাসা কিরেলন, “এমন সমেয় িক-?”
রামকৃষ্ণ বিলেলন, “এমন সমেয় হরৈবষ্ণবীর গৃহদােহ ঐ স্ত্রীেলাকিট
পুিড়য়া মিরল!”
নেগন্দ্র েচৗিক হইেত পিড়য়া েগেলন। মস্তেক দারুণ আঘাত পাইেলন। েসই
আঘােত মূর্িছত হইেলন। কিবরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় িনযুক্ত হইেলন।
বাঁিচেত েক চােহ? এ সংসার িবষময়। িবষবৃক্ষ সকেলরই গৃহপ্রাঙ্গেণ।
েক ভালবািসেত চােহ?
অষ্টত্িরংশত্তম পিরচ্েছদ : এত িদেন সব ফুরাইল!

এত িদেন সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকােল যখন নেগন্দ্র দত্ত মধুপুর হইেত
পাল্কীেত উিঠেলন, তখন এই কথা মেন মেন বিলেলন, “আমার এত িদেন সব
ফুরাইল |”
িক ফুরাইল? সুখ? তা ত েয িদন সূর্যমুখী গৃহত্যাগ কিরয়ািছেলন, েসই
িদনই ফুরাইয়ািছল। তেব এখন ফুরাইল িক? আশা। যত িদন মানুেষর আশা
থােক, তত িদন িকছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইেল সব ফুরাইল!
নেগন্দ্েরর আজ সব ফুরাইল। েসই জন্য িতিন েগািবন্দপুর চিলেলন।
েগািবন্দপুের গৃেহ বাস কিরেত চিলেলন না; গৃহকর্েমর িনকট জন্েমর
েশাধ িবদায় লইেত চিলেলন। েস অেনক কাজ। িবষয়-আশেয়র িবিল ব্যবস্থা
কিরেত হইেব। জমীদারী ভদ্রাসনবাড়ী এবং অপরাপর স্েবাপাবার্িজত
স্থাবর সম্পত্িত ভািগেনয় সতীশচন্দ্রেক দানপত্েরর দ্বারা িলিখয়া
িদেবন–েস েলখা পড়া উকীেলর বাড়ী নিহেল হইেব না। অস্থাবর সম্পত্িত
সকল কমলমিণেক দান কিরেবন–েস সকল গুছাইয়া কিলকতায় তাঁহার বাড়ীেত
পাঠাইয়া িদেত হইেব। িকছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্েগ রািখেবন–েয কয়
বৎসর িতিন জীিবত থােকন, েসই কয় বৎসর তাহােতই তাঁহার িনজব্যয়
িনর্বাহ হইেব। কুন্দনন্িদনীেক কমলমিণর িনকেট পাঠাইেবন। িবষয়
আশেয়র আয়ব্যেয়র কাগজপত্র সকল শ্রীশচন্দ্েরর বুঝাইয়া িদেত হইেব।
আর সূর্যমুখী েয খােট শুইেতন, েসই খােট শুইয়া একবার কাঁিদেবন।
সূর্যমুখীর অলঙ্কারগুিল লইয়া আিসেবন। েসগুিল কমলমিণেক িদেবন
না–আপনার সঙ্েগ রািখেবন। েযখােন যােবন, সঙ্েগ লইয়া যােবন। পের
যখন সময় উপস্িথত হইেব, তখন েসইগুিল েদিখেত েদিখেত মিরেবন। এই সকল
আবশ্যক কর্ম িনর্বাহ কিরয়া নেগন্দ্র জন্েমর েশাধ ভদ্রাসন ত্যাগ
কিরয়া পুনর্বার েদশ পর্যটন কিরেবন। আর যত িদন বাঁিচেবন, পৃিথবীর
েকাথাও এক েকােণ লুকাইয়া থািকয়া িদনযাপন কিরেবন।
িশিবকােরাহেণ এইরূপ ভািবেত ভািবেত নেগন্দ্র চিলেলন। িশিবকাদ্বার
মুক্ত, রাত্ির কার্িতকী জ্েযাৎস্নাময়ী; আকােশ তারা; বাতােস
রাজপিথপার্শ্বস্থ েটিলগ্রােফর তার ধ্বিনত হইেতিছল। েস রাত্ের
নেগন্দ্েরর চক্েষ একিট তারাও সুন্দর েবাধ হইল না। জ্েযাৎস্না
অত্যন্ত কর্কশ েবাধ হইেত লািগল। দৃষ্ট পদার্থমাত্রই চক্ষু:শূল
বিলয়া েবাধ হইল। পৃিথবী অত্যন্ত নৃশংস। সুেখর িদেন েয েশাভা ধারণ
কিরয়া মেনাহরণ কিরয়ািছল, আিজ েস েশাভা িবকাশ কের েকন? েয
দীর্ঘতৃেণ চন্দ্রিকরণ প্রিতিবম্িবত হইেল হৃদয় স্িনগ্ধ হইত, আিজ
েস দীর্ঘতৃণ েতমিন সমুজ্জ্ব্বল েকন? আিজও আকাশ েতমিন নীল, েমঘ
েতমিন শ্েবত; নক্ষত্র েতমিন উজ্জ্বল, বায়ু েতমিন ক্রীড়াশীল!
পশুগণ েতমিন িবচরণ কিরেতেছ; মনুষ্য েতমিন হাস্য পিরহােস রত;
পৃিথবী েতমিন অনন্তগািমনী; সংসারস্েরাত: েতমিন অপ্রিতহত। জগেতর

দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। েকন পৃিথবী িবদীর্ণা হইয়া নেগন্দ্রেক
িশিবকাসেমত গ্রাস কিরল না?
নেগন্দ্র ভািবয়া েদিখেলন, সব তাঁরই েদাষ। তাঁহার েতত্িরশ
বৎসরমাত্র বয়:ক্রম হইয়ােছ। ইহারই মধ্েয তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ
জগদীশ্বর তাঁহােক যাহা িদয়ািছেলন, তাহার িকছুই ফুরাইবার নেহ।
যাহােত যাহােত মনুষ্য সুখী, েস সব তাঁহােক ঈশ্বর েয পিরমােণ
িদয়ািছেলন, েস পিরমােণ প্রায় কাহােকও েদন না। ধন, ঐশ্বর্য,
সম্পদ, মান, এ সকল ভূিমষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পিরমােণ পাইয়ািছেলন।
বুদ্িধ নিহেল এ সকেল সুখ হয় না–তাহােত িবধাতা কার্পণ্য কেরন নাই।
িশক্ষায় িপতামাতা ত্রুিট কেরন নাই তাহার তুল্য সুিশক্িষত েক?
রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃিত তাঁহােক
অিমতহস্েত িদয়ােছন; ইহার অেপক্ষাও েয ধন দুর্লভ–েয একমাত্র
সামগ্রী এ সংসাের অমূল্য–অেশষ প্রণয়শািলনী সাধ্বী ভার্য্যা–ইহাও
তাঁহার প্রসন্ন কপােল ঘিটয়ািছল। সুেখর সামগ্রী পৃিথবীেত এত আর
কাহার িছল? আিজ এত অসুখী পৃিথবীেত েক? আিজ যিদ তাঁহার সর্বস্ব
িদেল–ধন, সম্পদ, মান, েযৗবন, িবদ্যা, বুদ্িধ, সব িদেল, িতিন আপন
িশিবকার একজন বাহেকর সঙ্েগ অবস্থাপিরবর্তন কিরেত পািরেতন, তাহা
হইেল স্বর্গসুখ মেন কিরেতন। বাহক িক? ভািবেলন, “এই েদেশর
রাজকারাগাের এমন েক নরঘ্ন পাপী আেছ েয, আমার অেপক্ষা সুখী নয়?
আমা হেত পিবত্র নয়? তারা ত অপরেক হত কিরয়ােছ, আিম সূর্যমুখীেক বধ
কিরয়ািছ। আিম ইন্দ্িরয়দমন কিরেল, সূর্যমুখী িবেদেশ আিসয়া
কুটীরদােহ মিরেব েকন? আিম সূর্যমুখীর বধকারী–েক এমন িপতৃঘ্না,
মাতৃঘ্না, পুত্রঘ্না আেছ েয, আমার অেপক্ষা গুরুতর পাপী?
সূর্যমুখী িক েকবল
স্ত্রী,
েসৗহার্েদ

আমার–স্ত্রী? সূর্যমুখী আমার–সব। সম্বন্েধ
ভ্রাতা,
যত্েন
ভিগনী,
আপ্যািয়ত
কিরেত

কুটুম্িবনী, স্েনেহ মাতা, ভক্িতেত কন্যা, প্রেমােদ বন্ধু,
পরামর্েশ িশক্ষক, পিরচর্যায় দাসী। আমার সূর্যমুখী–কাহার এমন িছল?
সংসাের সহায়, গৃেহ লক্ষ্মী, হৃদেয় ধর্ম, কণ্েঠ অলঙ্কার! আমার
নয়েনর তারা, হৃদেয়র েশািণত, েদেহর জীবন, জীবেনর সর্বস্ব! আমার
প্রেমােদ হর্ষ, িবষােদ শান্িত, িচন্তায় বুদ্িধ, কার্েয উৎসাহ! আর
এমন সংসাের িক আেছ? আমার দর্শেন আেলাক, শ্রবেণ সঙ্গীত, িনশ্বােস
বায়ু, স্পর্েশ জগৎ। আমার বর্তমােনর সুখ, অতীেতর স্মৃিত,
ভিবষ্যেতর আশা, পরেলােকর পুণ্য! আিম শূকর, রত্ন িচিনব েকন?
হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল েয, িতিন সুেখ িশিবকােরাহেণ যাইেতেছন,
সূর্যমুখী পথ হাঁিটয়া হাঁিটয়া পীিড়তা হইয়ািছেলন। অমিন নেগন্দ্র
িশিবকা হইেত অবতরণ কিরয়া পদব্রেজ চিলেলন। বাহেকরা শূন্য িশিবকা
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আিনেত লািগল। প্রােত েয বাজাের আিসেলন, েসইখােন

িশিবকা ত্যাগ কিরয়া বাহকিদগেক িবদায় িদেলন। অবিশষ্ট পথ পদব্রেজ
অিতবািহত কিরেবন।
তখন মেন কিরেলন, “এ জীবন এই সূর্যমুখীর বেধর প্রায়শ্িচত্েত
উৎসর্গ কিরব। িক প্রায়শ্িচত্ত? সূর্যমুখী গৃহত্যাগ কিরয়া েয সকল
সুেখ বঞ্িচতা হইয়ািছেলন–আিম েস সকল সুখেভাগ ত্যাগ কিরব। ঐশ্বর্য,
সম্পদ, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধেবর আর েকান সংস্রব রািখব না।
সূর্যমুখী গৃহত্যাগ কিরয়া অবিধ েয সকল ক্েলশ েভাগ কিরয়ািছেলন,
আিম েসই সকল ক্েলশ েভাগ কিরব। েয িদন েগািবন্দপুর হইেত যাত্রা
কিরব, েসই িদন হইেত আমার গমন পদব্রেজ, েভাজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতেল
বা পর্ণকুটীের। আর িক প্রায়শ্িচত্ত? েযখােন েযখােন অনাথা
স্ত্রীেলাক েদিখব, েসইখােন প্রাণ িদয়া তাহার উপকার কিরব। েয অর্থ
িনজব্যয়ার্থ রািখলাম, েসই অর্েথ আপনার প্রাণধারণ মাত্র কিরয়া
অবিশষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীেলাকিদেগর েসবার্েথ ব্যয় কিরব। েয
সম্পত্িত স্বত্ব ত্যাগ কিরয়া সতীশেক িদব, তাহারও অর্ধাংশ আমার
যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীেলাকিদেগর সাহায্যার্থ ব্যয়
কিরেব,
ইহাও
প্রায়শ্িচত্ত

দানপত্ের
িলিখয়া
হয়।
দু:েখর
ত

িদব।
প্রায়শ্িচত্ত!
প্রায়শ্িচত্ত
নাই।

পােপরই
দু:েখর

প্রায়শ্িচত্ত েকবল মৃত্যু। মিরেলই দু:খ যায়। েস প্রায়শ্িচত্ত না
কির েকন? তখন চক্ষু হস্েত আবৃত কিরয়া, জগদীশ্বেরর নাম স্মরণ
কিরয়া নেগন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কিরেলন।
ঊনচত্বািরংশত্তম পিরচ্েছদ : সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না
রাত্ির প্রহেরেকর সমেয় শ্রীশচন্দ্র একাকী ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন,
এমত সময়–পদব্রেজ নেগন্দ্র েসইখােন উপস্িথত হইয়া, স্বহস্তবািহত
কান্ভাস ব্যাগ দূের িনক্িষপ্ত কিরেলন। ব্যাগ রািখয়া নীরেব একখানা
েচয়ােরর উপর বিসেলন।
শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্িলষ্ট, মিলন, মুখকান্িত েদিখয়া ভীত হইেলন;
িক িজজ্ঞাসা কিরেবন, িকছু বুিঝেত পািরেলন না। শ্রীশচন্দ্র
জািনেতন েয, কাশীেত নেগন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়ািছেলন এবং
পত্র পাইয়া, মধুপুর যাত্রা কিরয়ািছেলন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রেক
িলিখয়া নেগন্দ্র কাশী হইেত যাত্রা কিরয়ািছেলন। এখন নেগন্দ্র আপনা
হইেত েকান কথা বিলেলন না েদিখয়া, শ্রীশচন্দ্র নেগন্দ্েরর িনকট
িগয়া বিসেলন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ কিরয়া কিহেলন, “ভাই নেগন্দ্র,
েতামােক নীরব েদিখয়া আিম বড় ব্যস্ত হইয়ািছ। তুিম মধুপুর যাও
নাই?”
নেগন্দ্র এই মাত্র বিলেলন, “িগয়ািছলাম!”

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া িজজ্ঞাসা কিরেলন, “ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও
নাই?”
ন। না।
শ্রী। সূর্যমুখীর েকান সংবাদ পাইেল? েকাথায় িতিন?
নেগন্দ্র ঊর্ধ্েব অঙ্গুিলিনর্েদশ কিরয়া বিলেলন, “স্বর্েগ!”
শ্রীশচন্দ্র নীরব হইেলন। নেগন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত কিরয়া
রিহেলন। ক্ষেণক পের মুখ তুিলয়া বিলেলন, “তুিম স্বর্গ মান না–আিম
মািন |”
শ্রীশচন্দ্র জািনেতন, পূর্েব নেগন্দ্র স্বর্গ মািনেতন না;
বুিঝেলন েয, এখন মােনন। বুিঝেলন েয, এ স্বর্গ প্েরম ও বাসনার
সৃষ্িট। “সূর্যমুখী েকাথাও নাই” এ কথা সহ্য হয় না–“সূর্যমুখী
স্বর্েগ আেছন”–এ িচন্তায় অেনক সুখ।
উভেয়
নীরব
হইয়া
বিসয়া
রিহেলন।
শ্রীশচন্দ্র
জািনেতন
েয,
সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পেরর কথা িবষেবাধ হইেব। পেরর
সংসর্গও িবষ। এই বুিঝয়া, শ্রীশচন্দ্র, নেগন্দ্েরর শয্যািদ
করাইবার উদ্েযােগ উিঠেলন। আহােরর কথা িজজ্ঞাসা কিরেত সাহস হইল
না; মেন মেন কিরেলন, েস ভার কমলেক িদেবন।
কমল শুিনেলন, সূর্যমুখী নাই। তখন আর িতিন েকান ভারই লইেলন না।
সতীশেক একা েফিলয়া, কমলমিণ েস রাত্েরর মত অদৃশ্য হইেলন।
কমলমিণ ধূল্যবলুণ্িঠত হইয়া, আলুলািয়ত কুন্তেল কাঁিদেতেছন েদিখয়া,
দাসী
েসইখােন
সতীশচন্দ্রেক
ছািড়য়া
িদয়া,
সিরয়া
আিসল।
সতীশচন্দ্রেক মাতােক
প্রথেম নীরেব, িনকেট

ধূিলধূসরা, নীরেব েরাদনপরায়ণা
বিসয়া রিহল। পের মাতার িচবুেক

েদিখয়া,
ক্ষুদ্র

কুসুমিনন্িদত অঙ্গুিল িদয়া, মুখ তুিলয়া েদিখেত যত্ন কিরল। কমলমিণ
মুখ তুিলেলন, িকন্তু কথা কিহেলন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার
আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন কিরল। কমলমিণ, সতীেশর অঙ্েগ
হস্তপ্রদান কিরয়া আদর কিরেলন, িকন্তু মুখচুম্বন কিরেলন না, কথাও
কিহেলন না। তখন সতীশ মাতার কণ্েঠ হস্ত িদয়া, মাতার ক্েরােড় শয়ন
কিরয়া েরাদন কিরল। েস বালক-হৃদেয় প্রেবশ কিরয়া, িবধাতা িভন্ন েক
েস বালক-েরাদেনর কারণ িনর্ণয় কিরেব?
শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্িধর উপর িনর্ভর কিরয়া, িকঞ্িচৎ খাদ্য
লইয়া আপিন নেগন্দ্েরর সম্মুেখ রািখেলন। নেগন্দ্র বিলেলন, “উহার
আবশ্যক নাই–িকন্তু তুিম বেসা। েতামার সঙ্েগ অেনক কথা আেছ–তাহা
বিলেতই এখােন আিসয়ািছ|”
তখন নেগন্দ্র, রামকৃষ্ণ রােয়র কােছ যাহা যাহা শুিনয়ািছেলন, সকল
শ্রীশচন্দ্েরর িনকট িববৃত কিরেলন। তাহার পর ভিবষ্যত সম্বন্েধ
যাহা যাহা কল্পনা কিরয়ািছেলন, তাহা সকল বিলেলন।

শ্রীশচন্দ্র বিলেলন, “ব্রহ্মচারীর সঙ্েগ পেথ েতামার সাক্ষাৎ হয়
নাই, ইহা আশ্চর্য। েকন না, গতকল্য কিলকাতা হইেত েতামার সন্ধােন
িতিন মধুপুর যাত্রা কিরয়ােছন |”
ন। েস িক? তুিম ব্রহ্মচারীর সন্ধান িক প্রকাের পাইেল?
শ্রী। িতিন অিত মহৎ ব্যক্িত। েতামার পত্েরর উত্তর না পাইয়া, িতিন
েতামার
সন্ধান
কিরেত
স্বয়ং
েগািবন্দপুর
আিসয়ািছেলন।
েগািবন্দপুেরও েতামায় পাইেলন না, িকন্তু শুিনেলন েয, তাঁহার পত্র
কাশীেত প্েরিরত হইেব। েসখােন তুিম পত্র পাইেব। অতএব আর ব্যস্ত না
হইয়া এবং কাহােকও িকছু না বিলয়া িতিন পুরুেষাত্তম যাত্রা কেরন।
েসখান হইেত প্রত্যাবর্তন কিরয়া েতামার সন্ধানার্থ পুনশ্চ
েগািবন্দপুর িগয়ািছেলন। েসখােন েতামার েকান সংবাদ পাইেলন
না–শুিনেলন, আমার কােছ েতামার সংবাদ পাইেবন। আমার কােছ আিসেলন।
পরশ্ব িদন আমার কােছ আিসয়ািছেলন। আিম তাঁহােক েতামার পত্র
েদখাইলাম। িতিন তখন মধুপুের েতামার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কািল
িগয়ােছন। কািল রাত্ের রাণীগঞ্েজ েতামার সঙ্েগ সাক্ষাৎ হইবার
সম্ভাবনা িছল।
ন। আিম কািল রাণীগঞ্েজ িছলাম না। সূর্যমুখীর কথা িতিন েতামােক
িকছু বিলয়ািছেলন?
শ্রী। েস সকল কািল বিলব।
ন। তুিম মেন কিরেতছ, শুিনয়া আমার ক্েলশবৃদ্িধ হইেব। এ ক্েলেশর আর
বৃদ্িধ নাই। তুিম বল।
তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর িনকট শ্রুত তাঁহার সিহত সূর্যমুখীর
সঙ্েগ পেথ সাক্ষােতর কথা, পীড়ার কথা এবং িচিকৎসা ও অেপক্ষাকৃত
আেরাগ্য লােভর কথা বিলেলন। অেনক বাদ িদয়া বিলেলন,-সূর্যমুখী কত
দু:খ পাইয়ািছেলন, েস সকল বিলেলন না।
শুিনয়া, নেগন্দ্র গৃহ হইেত িনর্গত হইেলন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্েগ
যাইেতিছেলন, িকন্তু নেগন্দ্র িবরক্ত হইয়া িনেষধ কিরেলন। পেথ পেথ
নেগন্দ্র রাত্ির দুই প্রহর পর্যন্ত পাগেলর মত েবড়াইেলন। ইচ্ছা,
জনস্েরােতামধ্েয আত্মিবস্মৃিত লাভ কেরন। িকন্তু জনস্েরাত তখন
মন্দীভূত হইয়ািছল–আর আত্মিবস্মৃিত েক লাভ কিরেত পাের? তখন
পুনর্বার শ্রীশচন্দ্েরর গৃেহ িফিরয়া আিসেলন। শ্রীশচন্দ্র আবার
িনকেট বিসেলন। নেগন্দ্র বিলেলন, “আরও কথা আেছ। িতিন েকাথায়
িগয়ািছেলন, িক কিরয়ািছেলন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার িনকট
শুিনয়া থািকেবন। ব্রহ্মচারী েতামােক বিলয়ােছন িক?”
শ্রী। আিজ আর েস সকল কথায় কাজ িক? আজ শ্রান্ত আছ, িবশ্রাম কর।
নেগন্দ্র ভ্রূকুটী কিরয়া মহাপুরুষ কণ্েঠ বিলেলন, “বল |”
শ্রীশচন্দ্েরর নেগন্দ্েরর মুখপ্রিত চািহয়া েদিখেলন, নেগন্দ্র

পাগেলর মত হইয়ােছন; িবদ্যুদ্গর্ভ েমেঘর মত তাঁহার মুখ কািলময়
হইয়ােছ। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বিলেলন, “বিলেতিছ |” নেগন্দ্েরর
মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্েষেপ বিলেলন, “েগািবন্দপুর
হইেত সূর্যমুখী স্থলপেথ অল্প অল্প কিরয়া প্রথেম পদব্রেজ এই িদেক
আিসয়ািছেলন |”
ন। প্রত্যহ কত পথ চিলেতন?
শ্রী। এক ক্েরাশ েদড় ক্েরাশ।
ন। িতিন ত একিট পয়সাও লইয়া বাড়ী হইেত যান নাই–িদনপাত হইত িকেস?
শ্রী। েকান িদন উপবাস–েকান িদন িভক্ষা–তুিম পাগল!!
এই বিলয়া শ্রীশচন্দ্র নেগন্দ্রেক তাড়না কিরেলন। েকন না, নেগন্দ্র
আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠেরাধ কিরেতেছন, েদিখেত পাইেলন।
বিলেলন, “মিরেল িক সূর্যমুখীেক পাইেব?” এই বিলয়া নেগন্দ্েরর হস্ত
লইয়া আপনার হস্তমধ্েয রািখেলন। নেগন্দ্র বিলেলন, “বল |”
শ্রীশ। তুিম স্িথর হইয়া না শুিনেল আিম আর বিলব না।
িকন্তু শ্রীশচন্দ্েরর কথা আর নেগন্দ্েরর কর্েণ প্রেবশ কিরল না।
তাঁহার েচতনা িবলুপ্ত হইয়ািছল। নেগন্দ্র মুদ্িরতনয়েন স্বর্গারূঢ়া
সূর্যমুখীর
রূপ
ধ্যান
কিরেতিছেলন।
েদিখেতিছেলন,
িতিন
রত্নিসংহাসেন রাজরাণী হইয়া বিসয়া আেছন; চাির িদক হইেত শীতল
সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইেতেছ; চাির িদেক পুষ্পিনর্িমত
িবহঙ্গগণ উিড়য়া বীণারেব গান কিরেতেছ। েদিখেলন, তাঁহার পদতেল শত
শত েকাকনদ ফুিটয়া রিহয়ােছ; তাঁহার িসংহাসনচন্দ্রাতেপ শত চন্দ্র
জ্বিলেতেছ; চাির পার্শ্েব শত শত নক্ষত্র জ্বিলেতেছ। েদিখেলন,
নেগন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থােন পিড়য়া আেছন; তাঁহার
সর্বাঙ্েগ েবদনা; অসুের তাঁহােক েবত্রাঘাত কিরেতেছ; সূর্যমুখী
অঙ্গুিলসঙ্েকেত তাহািদগেক িনেষধ কিরেতেছন।
অেনক
যত্েন
শ্রীশচন্দ্র
নেগন্দ্েরর
েচতনািবধান
কিরেলন।
েচতনাপ্রাপ্ত হইয়া নেগন্দ্র উচ্ৈচ:স্বের ডািকেলন, “সূর্যমুখী!
প্রাণািধেক! েকাথায় তুিম?” চীৎকার শুিনয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্িভত
এবং ভীত হইয়া নীরেব বিসেলন। ক্রেম নেগন্দ্র স্বভােব পুন:স্থািপত
হইয়া বিলেলন, “বল |”
শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বিলেলন, “আর িক বিলব?”
ন। বল, নিহেল আিম এখনই প্রাণত্যাগ কিরব।
ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্বার বিলেত লািগেলন, “সূর্যমুখী অিধক িদন
এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপিরবাের কাশী
যাইেতিছেলন। িতিন কিলকাতা পর্যন্ত েনৗকাপেথ আিসেতিছেলন, একিদন
নদীকূেল
সূর্যমুখী
বৃক্ষমূেল
শয়ন
কিরয়ািছেলন,
ব্রাহ্মেণরা
েসইখােন পাক কিরেত উিঠয়ািছেলন। গৃিহণীর সিহত সূর্যমুখীর আলাপ হয়।

সূর্যমুখীর
অবস্থা
েদিখয়া
এবং
চিরত্ের
প্রীতা
হইয়া
ব্রাহ্মণগৃিহণী তাঁহােক েনৗকায় তুিলয়া লইেলন। সূর্যমুখী তাঁহার
সাক্ষােত বিলয়ািছেলন েয, িতিনও কাশী যাইেবন |”
ন। েস ব্রাহ্মেণর নাম িক? বাটী েকাথায়?
নেগন্দ্র মেন মেন িক প্রিতজ্ঞা কিরয়া িজজ্ঞাসা কিরেলন, “তাহার
পর?”
শ্রী। ব্রাহ্মেণর সঙ্েগ তাঁহা পিরবারস্থার ন্যায় সূর্যমুখী বর্িহ
পর্যন্ত িগয়ািছেলন। কিলকাতা পর্যন্ত
েরেল, রাণীগঞ্জ হইেত বুলক◌্ট্েরেণ িগয়ািছেলন; এ পর্যন্ত হাঁিটয়া
ক্েলশ পান নাই।
ন। তার পর িক ব্রাহ্মণ তাঁহােক িবদায় িদল?
শ্রী। না; সূর্যমুখী আপিন িবদায় লইেলন। িতিন আর কাশী েগেলন না।
কত িদন েতামােক না েদিখয়া থািকেবন? েতামােক েদিখবার মানেস বর্িহ
হইেত পদব্রেজ িফিরেলন।
কথা বিলেত শ্রীশচন্দ্েরর চক্েষ জল আিসল। িতিন নেগন্দ্েরর মুখপােন
চািহয়া েদিখেলন। শ্রীশচন্দ্েরর চক্েষর জেল নেগন্দ্েরর িবেশষ
উপকার হইল। িতিন শ্রীশচন্দ্েরর কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁেধ মাথা
রািখয়া েরাদন কিরেলন। শ্রীশচন্দ্েরর বাটী আিসয়া এ পর্যন্ত
নেগন্দ্র েরাদন কেরন নাই–তাঁহার েশাক েরাদেনর অতীত। এখন রুদ্ধ
েশাকপ্রবাহ েবেগ বিহল। নেগন্দ্র শ্রীশচন্দ্েরর স্কন্েধ মুখ
রািখয়া বালেকর মত বহুক্ষণ েরাদন কিরেলন। উহােত যন্ত্রণার অেনক
উপশম হইল। েয েশােক েরাদন নাই, েস যেমর দূত।
নেগন্দ্র িকছু শান্ত হইেল শ্রীশচন্দ্র বিলেলন, “এসব কথায় আজ আর
আবশ্যক নাই |”
নেগন্দ্র বিলেলন, “আর বিলেবই বা িক? অবিশষ্ট যাহা যাহা ঘিটয়ািছল,
তাহা ত চক্েষ েদিখেত পাইেতিছ। বর্িহ হইেত িতিন একািকনী পদব্রেজ
মধুপুের আিসয়ািছেলন। পথ হাঁটার পিরশ্রেম, অনাহাের, েরৗদ্র
বৃষ্িটেত, িনরাশ্রেয় আর মেনর ক্েলেশ সূর্যমুখী েরাগগ্রস্ত হইয়া
মিরবার জন্য পেথ পিড়য়ািছেলন |”
শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রিহেলন। পের কিহেলন, “ভাই, বৃথা েকন আর েস
কথা ভাব? েতামার েদাষ িকছুই নাই। তুিম তাঁর অমেত বা অবাধ্য হইয়া
িকছুই কর নাই। যাহা আত্মেদােষ ঘেট নাই, তার জন্য অনুতাপ
বুদ্িধমােন কের না |”
নেগন্দ্রনাথ বুিঝেলন না। িতিন জািনেতন, তাঁরই সকল েদাষ; িতিন েকন
িবষবৃক্েষর বীজ হৃদয় হইেত উচ্িছন্ন কেরন নাই?
চত্বািরংশত্তম পিরচ্েছদ : হীরার িবষবৃক্েষর ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দেকর িবিনমেয় িবক্রয় কিরল। ধর্ম িচরকষ্েট
রক্িষত হয়, িকন্তু এক িদেনর অসাবধানতায় িবনষ্ট হয়। হীরার তাহাই
হইল। েয ধেনর েলােভ হীরা এই মহারত্ন িবক্রয় কিরল, েস এক কড়া কাণা
কিড়। েকন না, েদেবন্দ্েরর প্েরম বন্যার জেলর মত; েযমন পঙ্িকল,
েতমিন ক্ষিণক। িতন িদেন বন্যার জল সিরয়া েগল, হীরােক কাদায়
বসাইয়া রািখয়া েগল। েযমন েকান েকান কৃপণ অথচ যেশািলপ্সু ব্যক্িত
বহুকালাবিধ প্রাণপেণ সঞ্িচতার্থ রক্ষা কিরয়া, পুত্েরাদ্বাহ বা
অন্য উৎসব উপলক্েষ এক িদেনর সুেখর জন্য ব্যয় কিরয়া েফেল, হীরা
েতমিন এত িদেন যত্েন ধর্মরক্ষা কিরয়া, এক িদেনর সুেখর জন্য তাহা
নষ্ট কিরয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপেণর ন্যায়, িচরাণুেশাচনায় পেথ
দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্তৃক অল্েপাপভুক্ত অপক্ক
চূতফেলর ন্যায় হীরা েদেবন্দ্রকর্তৃক পিরত্যক্ত হইেল, প্রথেম
হৃদেয়
দারুণ
ব্যথা
পাইল।
িকন্তু
েকবল
পিরত্যক্ত
নেহ–েস
েদেবন্দ্েরর দ্বারা েযরূপ অপমািনত ও মর্মপীিড়ত হইয়ািছল, তাহা
স্ত্রীেলাকমধ্েয অিত অধমারও অসহ্য।
যখন, েদখা সাক্ষােতর েশষ িদেন হীরা েদেবন্দ্েরর চরণালুণ্িঠত হইয়া
বিলয়ািছল েয, “দাসীের পিরত্যাগ কিরও না,” তখন েদেবন্দ্র তাহােক
বিলয়ািছেলন েয. “আিম েকবল কুন্দনন্িদনীর েলােভ েতামােক এত দূর
সম্মািনত কিরয়ািছলাম–যিদ কুন্েদর সঙ্েগ আমার সাক্ষাৎ করাইেত পার,
তেবই েতামার সঙ্েগ আমার আলাপ থািকেব–নেচৎ এই পর্যন্ত। তুিম েযমন
গর্িবতা, েতমিন আিম েতামােক প্রিতফলন িদলাম; এখন তুিম এই কলঙ্েকর
ডািল মাথায় লইয়া গৃেহ যাও |”
হীরা ক্েরােধ অন্ধকার েদিখেত লািগল। যখন তাহার মস্তক স্িথর হইল,
তখন েস েদেবন্দ্েরর সম্মুেখ দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটী কুিটল কিরয়া,
চক্ষু আরক্ত কিরয়া, েযন শতমুেখ েদেবন্দ্রেক িতরস্কার কিরল।
মুখরা, পািপষ্ঠা স্ত্রীেলােকই েযরূপ িতরস্কার কিরেত জােন, েসইরূপ
িতরস্কার কিরল। তাহােত েদেবন্দ্েরর ৈধর্যচ্যুিত হইল। িতিন হীরােক
পদাঘাত
কিরয়া
প্রেমােদাদ্যান
হইেত
িবদায়
কিরেলন।
হীরা
পািপষ্ঠা–েদেবন্দ্র পািপষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভেয়র িচরপ্েরেমর
প্রিতশ্রুিত সফল হইয়া পিরণত হইল।
হীরা পদাহত হইয়া গৃেহ েগল না। েগািবন্দপুের এক জন চাণ্ডাল
িচিকৎসা ব্যবসায় কিরত। েস েকবল চাণ্ডালািদ ইতর জািতর িচিকৎসা
কিরত। িচিকৎসা বা ঔষধ িকছুই জািনত না–েকবল িবষবিড়র সাহায্েয
েলােকর প্রাণসংহার কিরত। হীরা জািনত েয, েস িবষবিড় প্রস্তুত করার
জন্য
উদ্িভজ্জ
িবষ,
খিনজ
িবষ,
সর্পিবষািদ
নানা
প্রকার
সদ্য:প্রাণাপহারী িবষ সংগ্রহ কিরয়া রািখত। হীরা েসই রাত্ের তাহার
ঘের িগয়া তাহােক ডািকয়া েগাপেন বিলল েয, “একটা িশয়ােল েরাজ আমার

হাঁিড় খাইয়া যায়। আিম েসই িশয়ালটােক না মািরেল িতষ্িঠেত পাির না।
মেন কিরয়ািছ, ভােতর সঙ্েগ িবষ িমশাইয়া রািখব–েস আিজ হাঁিড় খাইেত
আিসেল িবষ খাইয়া মিরেব। েতামার কােছ অেনক িবষ আেছ; সদ্য: প্রাণ
নষ্ট হয়, এমন িবষ আমােক িবক্রয় কিরেত পার?”
চাণ্ডাল িশয়ােলর গল্েপ িবশ্বাস কিরল না। বিলল, “আমার কােছ যাহা
চাহ, তাহা আেছ; িকন্তু আিম তাহা িবক্রয় কিরেত পাির না। আিম িবষ
িবক্রয় কিরয়ািছ, জািনেল আমােক পুিলেস ধিরেব |”
হীরা কিহল, “েতামার েকান িচন্তা নাই। তুিম েয িবক্রয় কিরয়াছ, ইহা
েকহ জািনেব না–আিম ইষ্টেদবতা আর গঙ্গার িদব্য কিরয়া বিলেতিছ।
দুইটা িশয়াল মের, এতটা িবষ আমােক দাও, আিম েতামােক পঞ্চাশ টাকা
িদব |”
চাণ্ডাল িনশ্িচত মেন বুিঝল েয, এ কাহার প্রাণিবনাশ কিরেব। িকন্তু
পঞ্চাশ টাকার েলাভ সংবরণ কিরেত পািরল না। িবষিবক্রেয় স্বীকৃত
হইল। হীরা গৃহ হইেত টাকা আিনয়া চাণ্ডালেক িদল। চাণ্ডাল তীব্র
মানুষঘাতী হলাহল কাগেজ মুিড়য়া হীরােক িদল। হীরা গমনকােল কিহল,
“েদিখও, এ কথা কাহারও িনকট প্রকাশ কিরও না–তাহা হইেল আমােদর
উভেয়রই অমঙ্গল |”
চাণ্ডাল কিহল, “মা! আিম েতামােক িচিনও না |” হীরা তখন িন:শঙ্ক
হইয়া গৃেহ গমন কিরল।
গৃেহ িগয়া, িবেষর েমাড়ক হস্েত কিরয়া অেনক েরাদন কিরল। পের চক্ষু
মুিছয়া মেন মেন কিহল, “আিম িক েদােষ িবষ খাইয়া মিরব? েয আমােক
মািরল, আিম তাহােক না মািরয়া আপিন মিরব েকন? এ িবষ আিম খাইব না।
েয আমার এ দশা কিরয়ােছ, হয় েসই ইহা খাইেব, নিহেল তাহার প্েরয়সী
কুন্দনন্িদনী ইহা ভক্ষণ কিরেব। ইহােদর এক জনেক মািরয়া, পের মিরেত
হয় মিরব |”
(সমাপ্ত)

বাংলা লাইব্েরির

জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

