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দেবলঋষি দ�ানে বনেষিনলন। নালক- দে একষট দিাট 
দিনল ঋষির দেবা করষিল। অন্ধকার বর্ধননর বন, ষনশুষি 
রানি কাল আকানে িারা ফুনটনি, বািাে ঘুষিনে আনি, 
জনল দেউ উঠনি না, োনি পািা নড়নি না। এিন েিে 
অন্ধকানর আনলা ফুটল- ফুল দ�িন কনর দফানট, চাঁে 
দ�িন কনর ওনঠ - একটু, একটু, আর একটু। েিস্ত 
পৃষথবী েুনল উঠনলা - পদ্মপািাে জল দ�িন েুলনি থানক, 
এষেনক দেষেনক, এরার-ওরার দে-রার ! ঋষি দচাখ দিনল 
চাইনলন , দেখনলন আকানের এক আশ্চ�্ধ আনলা! চাঁনের 
আনলা নে, েূন�্ধর আনলা নে, েিস্ত আনলা ষিষেনে এক 
আনলার আনলা ! এিন আনলা দকউ কখননা দেনখষন। 
আকাে জুনড় দক দ�ন োি রনের ধ্বজা উষড়নে ষেনেনি। 
দকান দেবিা দননি  পৃষথবীনি আেনবন িাই দক দ�ন 



েূননযের উপর আনলার একষট একষট রানপ দেঁনথ ষেনেনি। 
েন্যোেী আেন দিনড় উনঠ োঁড়ানলন, নালক দক বলনলন 
--’কষপলাবস্তুনি বুদ্ধনেব জন্ম দননবন, আষি িার েরেনন 
চলনলি, িুষি োবরানন দথক।’ বননর িাঝ ষেনে আঁকা-বা-ঁ
কা েরু পথ, েন্যোেী দেই পনথ উত্তর-িুনখ চনল দেনলন। 
নালক চুপষট কনর বটিলাে রযোনন বনে দেখনি লােল 
এনকর পর এক িষব। কষপলাবস্তুর রাজবাষড়। রাজরানী 
িাোনেবী দোনার পালনকে ঘুষিনে আনিন। ঘনরর োিনন 
দখালা িাে, িার ওরানর বাোন, েহর, িষদির িঠ। আর 
ওরানর-- অননক েূনর ষহিালে পরবি -োো বরনফ োকা। 
আর দেই পাহানড়র ওরানর আকাে জুনড় আশ্চ�্ধ োো 
আনলা; িার িানঝ ষেঁেুনরর ষটনপর িিন েূ�্ধ উনঠনিন। 
রাজা শুনদ্ধােন এই আশ্চ�্ধ আনলার ষেনক দচনে আনিন, 
এিন েিে িাোনেবী দজনে উনঠ বলনিন ‘িহারাজ, ষক 
চিৎকার স্বপ্নই দেখনলি! এিটুকু একষট দবেিহস্তী, ষবি-
িীোর চাঁনের িিন বাঁকা বাঁকা কষচ েুষট োঁি, দে দ�ন 
ষহিালনের ওপার  দথনক দিনঘর উপর ষেনে ষেনে আিার 
দকানল দননি এল, িারপর দে কথাে দেল আর দেখনি 
দপলাি না। আহা, কপানল িার ষেঁেুনরর ষটনপর িিন 
একটা ষটপ ষিল। ‘ 
রাজা-রানী স্বনপ্নর কথা বলাবষল করনিন, ইষি িনরযে 
েকাল হনেনি, রাজবাষড়র নবৎখানাে বাঁষে বাজনি, রাস্তা 
ষেনে দলাকজন চলা দফরা করনি, িষদির দথনক োঁখ-ঘণ্া 
েব্দ আেনি, অদিরিহনল রাজোেীরা দোনার কলষেনি 



িাোনেবীর চাননর জল িুনল আননি, িাষলনীরা দোনার 
থালাে পুঁজর ফুল গুষিনে রাখনি। রানীর দপািা িেূর 
িানে এনে উনঠ বেল, দোনার খাঁচাে শুকোরী খাবানরর 
জনযে োেীনের েনগে শুরু কনর ষেল, ষিখাষর এনে ‘জে 
রাষনিা’ বনল েরজাে এনে োঁড়াল। দেখনি-দেখনি দবলা 
হল, রাজবাষড়নি েবাই রানীর স্বনপ্নর কথা ষননে েবাই 
বলাবষল করনি লােল।  কপানল রক্ত চদিননর ষিলক, 
িাথাে িাষননকর িুকুট, পরনন
লাল দচলী, েকানলর েূন�্ধর িনিা রাজা শুনদ্ধােন রাজষেং-
হােনন আনলা কনর বনেনিন। পানে িষ্রিবর, িার পানে 
েণ্ডরর- দোনার িষড় হানি, ওপানর িত্ররর -দবেিিত্তর 
খু নল , িার ওপানে নেরপাল-োল খাড়া ষননে। রাজার েুই 
ষেনক েুই োলান। একষেনক ব্াহ্মন পষণ্ডি আর একষেনক 
দেেষবনেনের রাজা আর রাজপুতু্তর। রাজেিা ষঘনর দেনের 
প্রজা, িাঁনের ষঘনর �ি েুোরী- দিাটা রােবাঁনের লাষঠ 
আর দকবল লাল পােষড়র ষিড়। 
রাজেিার ষঠক িাঝখানন লাল চাঁনোোর ষঠক ষননচ আট 
খাষন রক্তকম্বনলর আেন, িাষর উপনর রাজার আট েণৎ-
কার খষড়-হানি, পুষথ-খুনল, রানীর স্বনপ্নর কথা েণনা 
করনি বনেনিন। ।িাঁনের কার িাথাে পাকা িুল , কার 
িাথাে টাক, কার বা ঝুঁষট বাঁরা, কানরা বা ঝাঁটা দোঁফ! 
েকনলর হানি এক-এক োিুক নষেযে। আট পষণ্ডি দকউ 
কলনি ষলনখ, দকউ খষড়নি দেনে রাষনর স্বনপ্নর ফল গুনণ 



বলনিন ; ‘েূ�্ধস্বনপ্ন রাজচক্রবি্ধী পুত্র িহানিজস্বী। চনন্দ্র 
িথা রূপবান গুণবান রাজাষররাজ েীঘ্ধজীবী।   দবেিহ-
স্তীর স্বনপ্ন োন্ত েম্ীর জেৎ-েুল্ধি এবং জীনবর েুঃখহারী 
িহারাষি্ধক িহাবুদ্ধ পুত্রলাি। এবার ষনচ্ছই িহারাজ এক 
িহাপুরুি এই োকযেবংনে অবিীণ্ধ হনবন। োন্রের বচন 
ষিনথযে হনে না। আনদি কর।’ 
চাষরষেনক অিষন রব উঠল- ‘আনদি কর, আনদি কর ! 
অন্োন কর, ব্রেোন কর, েীপোন, রূপোন, িূষিোন 
কর।’ কষপলবাস্তুনি রাজার ঘনর, প্রজার ঘনর, হানট-
িানঠ-ঘানট আননদির বাজনা দবনজ উঠল, আকাে আননদি 
হােনি লােল, বািাে আননদি বইনি লােল। রাজিুকুনটর 
িাষননকর েুল, রাজ-িত্তনরর িুক্তর ঝালর, ি্রিীর েলাে 
রাজার-দেওো কণ্ঠ-িালা, পষণ্ডিনের োনে রানীর দেওো 
দিাটকম্বল, োেোেী েীনেুঃখী দিনল-বুনড়ার িাথাে রাজ-
বাষড়র লাল দচলী আননদি েুলনি থাকল। প্রকাণ্ড বাোন; 
বাোননর দেি দেখা �াে না, দকবলই োি, োনির পর োি, 
আর েবুজ ঘাে; জনলর হাওো, ঠাণ্ডা িাওো, পাষখনের োন 
আর ফুনলর েন্ধ। বাোননর িানঝ এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। 
পদ্মপুকুনরর রানর আকাে-প্রিাণ এক োল োি, িার ডা-
দল-ডানল পািাে-পািাে ফুল রনরনি; েষখনন বািানে দেই 
ফুল োিিলাে একষট দবেিপাথনরর দচৌষকর উপনর উনড় 
পড়নি।
েনন্ধযে হনে এল। েুরূপা �ি পাড়ার দিনে পদ্মপুকুনর ো 
রুনে উনঠ দেল। উবু ঝঁুষট, েলাে কাঁষট, েুই কানন দোনার 



িাকষড় একেল িাষল-িাষলনী শুকননা পািা ঝাঁট ষেনি-
ষেনি, ফুনলর োনি জল ষেনি-ষেনি, দবলা দেনি বাোননর 
কাজ দেনর চনল দেল। েবুজ ঘানে, পুকুর পানড়, োনির 
িলাে- দকাননাখানন দকাননা-দকানণ একটু রুনলা, একষট 
কুনটাও দরনখ দেল না। রাি আেনি- বেন্তকানলর পূ-
ষণ্ধিার রাি! পষশ্চনি েূ�্ধ ডুবনিন, পুনব চাঁে উষঠ উষঠ 
করনিন। পৃষথবীর একপানর দোনার ষেখা, আর একপানর 
রুনপার দরখা দেখা �ানচ্ছ। িাথার উপর নীল আকাে, 
লক্ষনকাষট িারাে আর েষন্ধপুনজাে োঁক-ঘণ্াে িনর 
উঠনি। এিন েিে িাোনেবী রুনপার জানল দঘরা দোনার 
পালষকনি শ্চ্ী-েনগে বাোন-দবড়ানি এনলন; রানীনক ষঘনর 
রাজোেী �ি ফুনলর পাখা, পাননর বাটা ষননে। ষপ্রে েখীর 
হানি হাি দরনখ, িাোে-িাোে চনল ষফনর, রানী এনে 
বাোননর িানঝ প্রকাণ্ড দেই োলোনির িলাে োঁড়ানলন- 
বাঁ হািখাষন ফুনল-ফুনল িরা োলোনির ডানল, আর ডান-
হািখাষন দকািনর দরনখ।
অিষন ষেন দেি হল, পাষখরা একবার কলরব কনর উঠল, 
বািানে অননক ফুনলর েন্ধ, আকানে অননক িারার আনলা 
িষড়নে পড়ল। পুনব পূষণ্ধিার চাঁে উেে হনলন- োলো-
িষটর উপনর দ�ন একষট দোনার িািা! ষঠক দেই েিে 
বুদ্ধনেব জন্ম ষননলন- দ�ন একষট দোনার পুিুল, চাঁপাফু-
দল-দঘরা পৃষথবীনি দ�ন আর এক চাঁে। চাষরষেক আনলাে-
আনলা হনে দেল- দকানখানন আর অন্ধকার রইল না। িাো 
িানের দকানল বুদ্ধনেব দেখা ষেনলন- দ�ন পদ্মফুনলর উপর 



এক দফাঁটা ষেষের- ষনি্ধল, েুদির, এিটুকু। দেখনি-দেখ-
দি লুষম্বনী বাোন দলানক-দলাকারণযে হনে উঠল, পাত্র-ষিত্র-
অনুচর-েিােে েনগে রাজা শুনদ্ধােন রাজপুত্রনক দেখনি 
এনলন। োেোেীরা ষিনল োঁখ বাজানি লােল, উলু ষেনি 
থাকল। স্বে্ধ দথনক পুষ্পবৃষটি হনচ্ছ, আকানে দিনঘ-দিনঘ 
দেবিার েুদুিষি বাজনি, িনি্ধযের ঘনর-ঘনর োঁখঘণ্া, 
পািানলর িনল-িল জেঝম্প, জেডকো দবনজ উঠনি। বু-
দ্ধনেব ষিননলাক-দজাড়া িুিুল আননদির িাঝখানন জন্ম 
ষননে পৃষথবীর উপনর প্রথি োি-পা চনল �ানচ্ছন। েুদির 
পা েুখাষন দ�খানন-দ�খানন পড়ল দেখানন-দেখানন অিল, 
েুিল, রোিল দিে কনর একষট-একষট দোনার পদ্ম, 
আগুননর চরকার িনিা, িাষটর উপনর ফুনট উঠল; আর 
স্বে্ধ দথনক োিখাষন দিঘ এনে োি-েিুনরের জল এনন 
দেই-দেই োিষট পনদ্মর উপনর ষঝর-ষঝর কনর োলনি 
লােল!
নালক আশ্চ�্ধ হনে দেখনি, দেব োনব-ষিনল-িাননব ষিনল 
দেই োিপনদ্মর িাঝখানন বুদ্ধনেনবর অষিনিক করনিন!  
এিন েিে নালনকর িা এনে ডাকনলন—’েষেযে দিনল ! 
ঋষি এখানন দনই আর িুষি একা এই বনন বনে রনেি! না 
ঘুি, না খাওো, না দলখাপড়া—দকবল দচাখ বুনজ রযোন করা 
হনচ্ছ ! এই বেনে উষন আবার েন্যোেী হনেনিন! চল্ , বাষড় 
চল্ !’ িা নালনকর হাি রনর দটনন ষননে চলনলন, নালক 
িাষটনি লুনটাপুষট দখনে বলনি লােল—’ দিনড় োও িা, 
িারপর ষক হল দেষখ! একবার িাড়। িানো, দিনড় দে, 



দিনড় দে!’ েিস্ত বন নালনকর েুঃনখ দকঁনে- দকঁনে বলনি 
লােল— দিনড় দে, দিনড় দে! আর দিনড় দে! এনকবানর 
ঘনর এনন িালা বন্ধ। নালকনক িারা দজার কনর গুরুি-
োনের পাঠোলাে ষেনেনি। দেখানন গুরু বলনিন ‘ওকাে 
অহং িনন্ত।’ নালক পনড় �ানি— িনন্ত। গুরু বলনিন 
‘দলখ্  অনুে েহং কত্া েীলং দেথ দি িনন্ত।’ নালক বড়-
বড় কনর িালপািাে ষলনখ �ানি— েীলং দেথ দি িনন্ত।’ 
ষকন্তু িার দলখানি িন দনই, পড়ানিও িন দনই। িার প্রাণ 
বর্ধননর বনন দেই বট িলাে আর দেই কষপলবাস্তুর রা-
জরানীনি পনড় আনি।  পাঠোলার দখানড়া-ঘনরর জানালা 
ষেনে একষট ষিষন্তড়ী োি, খাষনকটা কাে আর কাঁটাবন, 
একটা বাঁেঝাড় আর একষট পুকুর দেখা �াে। েুপুরনবলা 
একটুখাষন দরাে দেখানটাে এনে পনড়, একটা লালাঝুষট 
কুবপাষখ ঝুপ কনর ডানল এনে বনে আর কুব্ কুব্  কনর 
ডাকনি থানক, কাঁটাোনির ফুনলর উপনর একটা কানলা 
দিািরা িন-িন কনর উনড় দবড়াে —একবার জানলার 
কানি আনে আবার উনড় �াে।  নালক দেই ষেনক দচনে 
থানক আর িানব —আহা ওনের িি �ষে ডানা দপিাি 
িনব ষক িা আর ঘনর বন্ধ কনর রাখনি পারনিন? এক 
দেৌনড় বনন চনল দ�িাি।   এিন েিে গুরু বনল উঠনলন 
‘দলখ্ !’ অিষন বননর পাষখ উনড় পালাে, িালপািার উপর 
আবার খে-খে কনর দিনলনের কলি চলনি থানক। নালক 
দ� ষক কনটি আনি িা দেই জানন! হাি চলনি না, িবু 
পািাষড়- দলখা বন্ধ করবার দজা দনই, কান্া আেুক িবু 



পনড় দ�নি হনব — � র ল , ে ি ে—বােনলর ষেননও, 
েরনির ষেননও, েকানলও, েুপুনরও। 
নালক পাঠোলা দথনক িানের হাি রনর �খন বাষড় দফনর, 
হেনিা োলোনির উপনর িালোিগুনলার িাথা েুষলনে 
পুনব-হাওো বইনি থানক, বাে ঝানড় কাকগুনলা িে কা 
কা কনর  দডনক ওনঠ।  নালক িনন-িনন িানব আজ �ষে 
এিন একটা ঝড় ওনঠ দ� আিানের গ্ািখানা ঐ পাঠ-
োলার দখানড়া চালটা েুদ্ধ এনকবানর দিনগে-চুনড় উষড়নে 
ষননে �াে, িনব বনন ষেনে আিানের থাকনিই হে, িখন 
আর আিানক, ঘনর বন্ধ করার উপাে থানক না। রানির 
দবলাে ঘনরর বাইনর বািাে েন-েন বইনি থানক, ষবেুযে-
দির আনলা �িই ষঝক ষিক চিকানি থানক, নালক িিই 
িনন িনন ডাকনি থানক ঝড় আেুক,  আেুক বৃষটি! িাষটর 
দেওোল েনল �াক। কপানটর ষখল দিনে �াক। জলও 
আনে, বৃষটিও নানি, চাষরষেক জনল-জলিে হনে �াে; ষকন্তু 
হাে ! দকাননাষেন কপাট ও দখানল না, দেওোল ও পনড় 
না— দ� বন্ধ দেই বন্ধ! দখালা িাঠ, দখালা আকানে দঘরা 
বর্ধননর দেই িনপাবনন নালক আর দকিন কনর ষফনর 
�ানব? দ�খানন পাষখরা আননদি উনড় দবড়াে, হষরণ আননদি 
দখনল দবড়াে, োনির িলাে িানঠর বািানে দ�খানন রনর 
রাখবার দকউ দনই— েবাই ইনচ্ছ িি দখনল দবড়ানচ্ছ, 
উনড় দবড়ানচ্ছ। 
ঋষির আোপথ দচনে নালক ষেন গুননি, ওষেনক দেব-
লঋষি কষপলাবাস্তু দথনক বুদ্ধনেনবর পেরূষল েব্ধানগে দিনখ, 



আননদি েুই হাি িুনল নাচনি-নাচনি পনথ আেনিন আর 
গ্ানি-গ্ানি োন দেনে চনলনিন— ‘ননিা ননিা বুদ্ধষেবাক-
রাে। ননিা ননিা দেৌিি চষন্দ্রিাে। ননিা অনন্ত গুণাণ্ধবাে, 
ননিা োকযেনদিনাে।’ েরৎকাল। আকানে দোনার আনলা। 
পনথর েুইরানর িানঠ-িানঠ দোনার রান। দলানকর িন আর 
ঘনর থাকনি চাে না। রাজারা  দঘাড়া োষজনে ষেষেন্ব্ে 
চনলনিন, প্রজারা েনল-েনল ঘর দিনড় হানট-িানঠ-ঘানট—
দকউ পেরা িাথাে, দকউ রাননক্ষি ষননড়ানি, দকউবা 
োি-েিুরে-দিনরা-নেী-পানর বাষণজযে করনি চনলনি। 
�ানের দকাননা কাজ দনই িারাও ঋষির েনগে েনগে োন 
দেনে চনলনি ‘ননিা ননিা বুদ্ধষেবাকরাে!
েন্ধযোনবলা। নীল আকানে দকাননাখানন একটু দিনঘর দলে 
দনই, চাঁনের আনলা আকাে দথনক পৃষথবী প�্ধন্ত দননি 
এনেনি, িাথার উপর আকাে-েগো এক টুকনরা আনলার 
জানলর িনিা উত্তর দথনক েষক্ষণ প�্ধন্ত দেখা ষেনেনি। 
দেবলঋষি গ্ানির পথ ষেনে দেনে চনলনিন—’ননিা ননিা 
দোিিচষন্দ্রিাে।’ িানের দকানল দিনল শুননি—’ননিা ননিা 
দোিিচষন্দ্রিাে!’ ঘনরর োওোে োঁষড়নে িা শুননিন—’ননিা 
ননিা’; বুষড় ষেষেিা ঘনরর ষিির দথনক শুননিন—’ননিা’; 
অিষন ষিষন েবাইনক দডনক বলনিন —’ওনর দনানিা কর্ , 
দনানিা কর্ ।’ গ্ানির ঠাকুরবাষড়র োঁখঘন্া ঋষির োননর 
েনগে একিানন দবনজ উঠনি—ননিা ননিা ননিা! রাি �খন 
দিার হনে এনেনি, ষেষেনর নুনে পদ্ম �খন বলনি—ননিা, 
দেই েিনে নালক ঘুি দথনক উনঠ বনেনি আর অিষন ঋষি 



এনে দেখা ষেনেনিন! আেল খুনল দেনি। দখালা েরজাে 
দোনার দরাে এনকবানর ঘনরর ষিির এনে নালনকর িাথার 
উপনর পনড়নি। নালক উনঠ ঋষিনক প্রণাি কনরনি আর 
ঋষি নালকনক আেীব্ধাে করনিন—’েুখী হও, িুক্ত হও।’
ঋষির হাি রনর নালক পনথ এনে োঁষড়নেনি, নালনকর িা 
েুই দচানখ আঁচল ষেনে কাঁেনি কাঁেনি ঋষিনক বলনিন 
— ‘নালক িাড়া আিার দকউ দনই, ওনক ষননে �ানবন না’ 
ঋষ� বলনিন-েুঃখ কর না, আজ দথনক পেষত্রে বৎের 
পনর নালকনক  ষফনর পানব । িে কর না; এে, দিািার 
নালকনক বুদ্ধনেনবর পানে েনপ োও।, ঋষি ি্রি পড়নি 
থাকনলন আর নালনকর িা দিনলর েুই হাি রনর বলনি 
লােনলন— 
কুেুিং  ফুষলিিং এিং পগ্ নেত্ান অঞ্জষল 
বুদ্ধ দেষাং েষবত্ান আকানেিষপপূজনে ।’ 
ষনি্ধল আকানের ষননচ বুদ্ধনেনবর পূজা কষর; েুদির আিার 
(নালক) ফুল িাঁনক ষেনে পূজা কষর। ঋষি নালনকর  হাি 
রনর বননর ষেনক চনল দেনলন। আবার দেই বর্ধননর বন, 
দেই বট োনির িলাে ! োনির ষননচ দেবলঋষি আর েন্যো-
েীনের েল আগুননর চাষরষেক ষঘনর বনেনিন, আগুননর 
দিনজ েন্যোেীনের হানির ষত্রেূল ঝকঝক করনি। 
ষনষবড় বন। চাষরষেনক কাজল অন্ধকার, ষকিু আর দেখা 
�াে না, দকবল দোিা-দোিা অেথ-পািাে, দিাটা-দিাটা 
োনির ষেকনড় আর েন্যোেীনের জটাে, িপ্ত দোনার িনিা 
রাো আনলা ষঝক-ষঝক করনি— দ�ন বােনলর ষবেুযেৎ ! 



এই অন্ধকানর নালক চুপষট কনর আবার রযোন করনি। 
িাথার উপনর নীলাম্বরী আকাে, বননর িলাে ষথির অন্ধ-
কার। দকাননা ষেনক দকাননা োড়া দনই, কানরা িুনখ দকাননা 
কথা দনই, দকবল এক-একবার দেবলঋষি বলনিন— ‘িার 
পনর ?’ আর নালনকর দচানখর োিনন িষব আেনি আর 
দে বনল �ানচ্ছঃ ‘রাজাশুনদ্ধােন বুদ্ধনেবনক দকানল ষননে 
হষরনণর িাল-োকা েজেনন্তর ষেংহােনন বনেনিন, রাজার 
েুই পানে চার-চার েণৎকার, রাজার ষঠক োিনন দহানির 
আগুন, ওষেনক দোিিী িা, িাঁর চাষরষেনক রান-েূব্ধা, োঁখ-
ঘণ্া, ফুল-চদিন, রূপ-রুননা। ‘পূজা দেি হনেনি। রাজা ব্া-
হ্মণনের বলনিন— রাজপুনত্রর নাি হল ষক?
‘ব্াহ্মনণরা বলনিন— এই রাজকুিার হনি পৃষথবীর দলাক 
�ি অথ্ধ, �ি ষেষদ্ধলাি করনব— দেই জনযে এঁর নাি রইল 
ষেদ্ধাথ্ধ; রাজা হনল এই রাজকুিার জীবনন েকল অথ্ধ আর 
রাজা না হনল বুদ্ধত্ লাি কনর জেৎনক কৃিাথ্ধ করনবন 
আর িরনণর পনর ষনব্ধাণ দপনে ষননজও চষরিাথ্ধ হনবন— 
দেই জনযে এর নাি হল ষেদ্ধাথ্ধ।  
রাজা বলনিন—কুিার ষেদ্ধাথ্ধ রাজা হনে রাজত্ করনবন, 
ষক রাজযে দিনড় বনন বুদ্ধত্ পাবার জননযে িপেযো করনবন 
? দেই কথা আপনারা ষথির কনর বলুন । রাজার আট 
েণৎকার খষড় দপনি েণনা কনর বলনিন । প্রথি শ্রীরাি 
আচা�্ধ, ষিষন রাজানক েুই আেুল দেষখনে বলনিন—িহা-
রাজ,ইষন রাজাও হনি পানরন, েন্যোেীও হনি পানরন, ষঠক 
বলা কষঠন,েুইষেনকই েিান টান দেখষি । রানির িাই 



লক্ষ্মণ অিষন েুই দচাখ বুনজ বলনিন—োো �া বলনিন 
িাই ষঠক । জেধ্বজ েুই হাি ঘুষরনে বলনিন—হযোঁও বনট, 
নাও বনট । শ্রীিষন্তন েুইষেনকই ঘাড় দননড় বলনিন—
আিারও ঐ কথা । দিাজ েুই দচাখ পাক্ ল কনর বলনিন—
এটাও দেখষি, ওটাও দেখষি । েুেত্ত বলনিন, ডাইনন 
বাঁনে ঘাড় দননড়—এষেকও দেখনলি, ওষেকও দেখনলি । 
েুেনত্তর িাই েুবাি েুই নানক নষেযে দটনন বলনলন—োোর 
ষেকটাই ষঠক দেখষি । দকবল েবার দিাট অথচ ষবেযোে 
েকনলর বড় দকৌষণ্ডনযে এক আেুল রাজার ষেনক দেষখনে 
বলনিন—িহারাজ, এষেক ষক ওষেক, এটা ষক ওটা নে—
এই রাজকূিার বুদ্ধ হওো িাড়া আর দকানওষেনকই �ানবন 
না ষথিরষনশ্চে । ইষন ষকিুনিই ঘনর থাকনবন না । দ�ষেন 
এঁর দচানখ এক জরাজীণ্ধ বৃদ্ধ িানুি, দরােেীণ্ধ েুঃখী িানুি, 
একষট িরা িানুি আর এক েন্যোেী ষিখারী পড়নব, দেষেন 
আপনার দোনার েংোর অন্ধকার কনর কুিার ষেদ্ধাথ্ধ চনল 
�ানবন—দোনার ষেকল দকনট পাষখ দিিন উনড় �াে ।’ 
েন্যোেীর েল হুকোর ষেনে উনঠ োঁড়ানলন । নালক দচনে 
দেখল েকাল হনেনি । 
আর ষকিু দেখা �াে না ! দেষেন দথনক নালক �খষন রযোন 
কনর িখষন দেনখ েূন�্ধর আনলাে আগুননর িনিা ঝক-ঝক 
করনি—আকানের নীল দেনক, বািানের চলা বন্ধ কনর— 
দোনার-ইঁনট বাঁরাননা প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক দোনার দেোল। 
িার দেি দনই, আরম্ও দেখা �াে না। নালনকর িন-পাষখ 



উনড়-উনড় চনল আর দেই দেোনল বারা দপনে ষফনর-ষফনর 
আনে। এিষন কনর ষেননর পর ষেন, িানের পর িাে, 
বিনরর পর বির কাটনি। দোনার দেোনলরও,ওপনর 
রনেনিন ষেদ্ধাথ্ধ  আর এপানর রনেনি নালক-দ�ন খাঁচার 
পাষখ আর বননর দিনল পানি েস্যোেী হনে চনল �াে দেই 
িনে রাজা শুনদ্ধােন আহ্ানের  িাো ষেনে ষেদ্ধাথ্ধনক বন্ধ 
দরনখনিন—দোনার খাঁচাে পাষখষটর িনিা । �খন েরনির 
ষেনন দরানের দিজ বানড়, জল শুষকনে �াে, িপ্ত বািানে 
চাষরষেক দ�ন ্বলনি থানক; বি্ধাে �খন নিুন দিঘ দেখা 
দেে, জনলর রারাে পৃষথবী দিনে �াে, নেীনি দ্াি বানড়; 
েরনির আকাে �খন নীল হনে ওনঠ, োো দিঘ পািলা 
হাওোে উনড় চনল, নেীর জল েনর ষেনে বাষলর চড়া 
দজনে ওনঠ, েীনি �খন বরফ আর কুোোে চাষর ষেক 
োকা পনড়, পািা খনে �াে, ফুল ঝনর �াে ; আবার 
বেনন্ত ফুনল-ফুনল পৃষথবী দিনে �াে, েনন্ধ আকাে িনর 
ওনঠ, েষখনন বািানে চাঁনের আনলাে, পাষখর োনন আনদি 
ফুনট-ফুনট পড়নি থানক—িখন খাঁচার পাষখর িন দ�িন 
কনর, দোনার দেোনল-দঘরা রাজিষদিনর বুদ্ধনেনবরও িন 
দিিষন কনর  দোনার খাঁচা দিনে বাইনর আেনি। ষিষন 
দ�ন দোননন—েিস্ত জেৎ, োরা পৃষথবী েরনির ষেনন, 
বােলা রানি, েরনির েন্ধযোে, েীনির েকানল, বেনন্তর 
পহনর পহনর—কখননা দকাষকনলর কুহু কখননা বািানের 
হুহু, কখননা বা ষবষটির ঝর-ঝর, েীনির থর-থর, পািার 
িি্ধর ষেনে দকঁনে-দকঁনে ষিনষি কনর িাঁনক ডাকনি— 



বাষহনর এে, বাষহনর এে, ষনস্তার কর, ষনস্তার কর ! ষত্রিু-
বনন েুঃনখর আগুন ্বলনি, িরনণর আগুন ্বলনি, দোনক 
িানপ জীবন শুষকনে �ানচ্ছ । দেখ দচানখর জনল বুক 
দিনে দেল, েুঃনখর বান িননর বাঁর ধ্বষেনে ষেনে দেল 
।আনদি—দে দিা আকানের ষবেুযেনির িনিা—এই আনি 
এই দনই; েুখ—দে দিা েরনির দিনঘর িনিা, দিনে 
�াে, থানক না; জীবন—দে দিা েীনির ষেষেনর ষেউষল 
ফুনলর িনিা ঝনর পনড় ; বেন্তকাল েুনখর কাল—দে দিা 
ষচরষেন থানক না! হােনর, োরা পৃষথবীনি েুঃনখর আগুন 
িরনণর ষচিা ষেনরাষত্র ্বলনি, দে আগুন দক দনবাে? 
পৃষথবী দথনক িেনক েূর কনর এিন আর দক আনি—িুষি 
িাড়া ? িাোে আর িুনল দথক না, ফুনলর ফাঁে ষিঁনড় 
দফল, বাষহনর এে—ষনস্তার কর ! জীবনক অিে োও ! 
নালনকর প্রাণ, োরা পৃষথবীর দলানকর প্রাণ, আকানের 
প্রাণ, বািানের প্রাণ বুদ্ধনেবনক দেখবার জনযে আকু-
ষল-ষবকুষল করনি । িানের িননর েুঃখু কখননা ষবষটির  
িনিা ঝনর পড়নি, কখননা ঝনড়র িনিা এনে দোনার 
দেোনল রাক্া ষেনচ্ছ ; আনলা হনে ডাকনি—এে ! অন্ধ-
কার হনে বলনি—ষনস্তার কর ! রাো ফুল হনে ফুনট উঠ-
দি,-আবার শুকননা পািা হনে ঝনর পড়নি— ষেদ্ধানথ্ধর 
চাষরষেনক দচানখর োিনন জেৎ-েংোনরর হাষে-কান্া, জী-
বন-িরণ—রানি-ষেনন িানে-িানে বিনর-বিনর নানািানব 
নানাষেনক। একষেন ষিষন দেখনিন নীল আকানের োনে 
পাষরজাি ফুনলর িালার িনিা একেল হাঁে োষর দবঁনর 



উনড় চনলনি—ষক িানের আনদি ! হাজার হাজার ডাণা 
একেনগে িানল-িানল উঠনি পড়নি, এক েুনর  হাজার 
হাঁে দডনক চনলনি চল্ , চল্ , চল্ নর চল্  ! আকাে িানের 
ডানক োড়া ষেনেনি ; দিঘ চনলনি োো পাল িুনল, বািাে 
চনলনি দিনঘর পর দিঘ দঠনল, পৃষথবী িানের ডানক োড়া 
ষেনেনি । নেী চনলনি েিুনরের ষেনক, েিুরে আেনি নেীর 
ষেনক—পাহাড় দিনে বাষল দঠনল । 
 আননদি এি চলা এি বলা এি দখলার িানঝ কার 
হানির ষির ষবেুযেনির
িনিা ষেনে একষট হাঁনের ডানাে ষবঁরল, অিষন �্রিণার 
ষচৎকানর েেষেক ষেউনর উঠল। রনক্তর ষিনটে েকল 
ো িাষেনে ষেনে দিঁড়া িালার ফুনলর িি িাঁর পানের 
কানি লুষটনে পড়ল িীনর-দবঁরা রাজ হাঁে। দকাথাে দেল 
িার এি আনদি— দেই বািাে ষেনে দিনে চলা, নীল 
আকানে দডনক চলা ! এক ষননিনি ফুষরনে দেল পৃষথবীর 
েব আনদি, েব প্রাণ ! আকাে খাষল হনে দেল, বািানের 
চলা বন্ধ হনে দেল; েব বলা, েব চলা, েব দখলা দেি হনে 
দেল একষট িীনরর ঘা দপনে ! দকবল েূর দথনক— ষেদ্ধা-
দথ্ধর কাননর কানি, প্রাননর কানি বাজনি লােল— কান্া 
আর কান্া ! বুক দফনট কান্া ! ষেনন রানি, দজনি আেনি, 
চলনি ষফরনি, েুনখর িানঝ, োষন্তর িানঝ, কানজ কনি্ধ, 
আিনে-আলহানে ষিষন শুননি থাকনলন — কান্া আর 
কান্া ! জেৎ দজাড়া কান্া ! দিাটর দিাট কান্া।
ষেবারাষত্র ক্রিােি ঝড়বৃষটি, অন্ধকানরর পনর দেষেন দিঘ 



দকনি ষেনে েকানলর আনলা পুব ষেনক দেখা ষেনেনি, 
আকাে আজ আননদি হােনি, বািাে আননদি বইনি, 
দিনঘর োনে-োনে িরুষপগেল আনলা পনড়নি; িনন-িনন 
পাষখরা, গ্ানি-গ্ানি চাষিরা, ঘনর-ঘনর দিনল-দিনেরা আজ 
িরুিগেল োন োইনি। পুনবর েরজাে োঁষড়নে ষেদ্ধাথ্ধ 
দেখনিন—আজ দ�ন দকাথাও েুঃখ দনই, কান্া দনই ! 
�িেূর দেখা �াে, জিখাষন দোনা �াে— েকষল আনদি। 
িানঠর িানঝ আনদি েবুজ হনে দেখা ষেনেনি! বনন-উপব-
দন আনদি ফুল হনে ফুনট উনঠনি; ঘনর-ঘনর আনদি দিনল-
দিনের হাষেিুনখ, রষেন কাপনড় নিুন দখলনাে ষঝক-ষঝক 
করনি, ঝুি-ঝুি বাজনি; আনদি— পুষ্পবৃষটি হনে ঝনর 
পড়নি— লিা দথনক পািা দথনক; আনদি— দে দোনার 
রুনলা হনে উনড় চনলনি পনথ-পনথ— দ�ন আষবর দখনল।
ষেদ্ধানথ্ধর িননারথ— ষেদ্ধানথ্ধর দোনার রথ আজ আন-
দদির িাঝ ষেনে পুনবর পথ রনর েকানলর আনলার ষেনক 
অন্ধকানরর দেনির ষেনক এষেনে চনলনি—আনস্ত-আনস্ত । 
িনন হনচি—পৃষথবীনি আজ েুঃখ দনই, দোক দনই, কান্া 
দনই, রনেনি দকবল আনদি —ঘুনির পনর দজনে ওঠার 
আনদি, অন্ধকানরর পনর আনলা পাওোর আনদি, ফুনলর 
িনিা ফুনট ওঠা, িালার িনিা েুনল ওঠা, োনন-োনন বাঁষের 
িানন দজনে ওঠার আনদি। পৃষথবীনি ষকিু দ�ন আজ ঝনর 
পড়নি না, ঝুনর িরনি না ।
 এিন েিে েকানলর এি আনলা, এি আনদি, ঝনড়র 



িুনখ দ�ন প্রেীনপর িনিা ষনষবনে ষননে ষেদ্ধানথ্ধর রনথর 
আনে দক জানন দকাথা দথনক এনে োঁড়াল—অন্তহীন েন্ত-
হীন একটা বুনড়া িানুি লাষঠনি ির ষেনে । িার োনে 
একটু িাংে দনই, দকবল ক’খানা হাড় ! বনেনের িানর 
দে কুঁনজা হনে পনড়নি, িার হাি কাঁপনি, পা কাঁপনি, 
ঘাড় কাঁপনি; কথা বলনি কথাও িার দকঁনপ �ানচ্ছ । 
দচানখ দে ষকিু দেখনি পানচ্ছ  না, কানন দে ষকিু শুননি 
পানচ্ছ না— দকবল েু’খানা দপাড়া কানঠর িনিা দরাো 
হাি োিনন বাষড়নে দে আনলার ষেক দথনক অন্ধকানরর 
ষেনক চনল �ানচ্ছ —ণ্ডষট-ণ্ডষট, একা ! িার েষক্ত দনই, 
োিথ্ধযে দনই, দনই িার একষট আপনার দলাক, দনই িার 
েংোনর দিনল-দিনে বনু্ধ-বান্ধব; েব িনর দেনি, েব ঝনর 
দেনি— জীবননর েব রগেরে শুষকনে দেনি—েব দখলা 
দেি কনর! আনলা িার দচানখ এখন েুঃখ দেে, েুর িার 
কানন দবেুনরা বানজ, আনদি িার কানি ষনরানদি দঠনক । 
দে ষননজর চাষরষেনক অননকখাষন অন্ধকার, অননক েুঃখ 
দোক, অননক ্বালা�্রেণা েিকুষট কাঁথার িনিা জষড়নে 
ষননে  চনল �ানচ্ছ— একা, একষেনক—আনদি দথনক েূনর, 
আনলা দথনক েূনর। প্রাণ িার কাি দথনক েনর পালানচ্ছ, 
োন িার োড়া দপনে চুপ হনে �ানচি, েুখ িার ষত্রেীিা-
নাে আেনি না, েুদির িানক দেনখ িনে িরনি ! েকানলর 
আনলার উপনর কানলা িাো দফনল অেনন্তর ষবকট হাষে 
দহনে ষপোনচর িনিা দেই িূষি্ধ ষেদ্ধানথ্ধর োিনন পথ 
আেনল বলনল— ‘আিানক দেখ, আষি জরা, আিার হানি 



কানরা ষনস্তার দনই—আষি েব শুষকনে ষেই, েব ঝষরনে 
ষেই, েব ণ্ডনি ষনই, েব লুনট ষনই ! আিানক ষচনন রাখ 
দহ রাজকুিার ! দিািানকও আিার হানি একষেন পড়নি 
হনব—রাজপুত্র বনল িুষি জরার হাি দথনক ষনস্তার পানব 
না।‘ েেষেনক দে একবার ষবকট হাষে দহনে দচনে দেখনল 
অিষন আকানের আনলা, পৃষথবীর েবুজ িার েৃষটিনি এক 
ষননিনি িুনি দেল, দখি ্বনল দেল, নেী শুষকনে দেল—
নিুন �া ষকিু পুনরাননা হনে দেল, টােকা �া ষকিু বাষে হনে 
দেল । ষেদ্ধাথ্ধ দেখনলন পাহাড় ধ্বনে পড়নি, োি দিনে 
পড়নি, েব রুনলা হনে �ানচি, েব গুঁনড়া হনে �ানচ্ছ—িার 
িাঝ ষেনে চনল �ানচ্ছ োো চুল বািানে উষড়নে, দিঁড়া 
কাঁথা িাষটনি লুষটনে পানে-পানে গুষট-গুষট—অন্তহীন েস্ত-
হীন ষবকটিূষি্ধ জরা—েংোনরর েব আনলা ষনষবনে ষেনে; 
েব আনদি ঘুষচনে ষেনে,েব শুনি ষননে,েব লুনট ষননে 
একলা হানড়-হানড় করিাল বাষজনে । 
আর একষেন ষেদ্ধানথ্ধর দে িননারথ—ষেদ্ধানথ্ধর দোনার 
রথ িৃেুিদি বািানে ধ্বজ পিাকা উষড়নে ষেনে কষপলবা-
স্তুর েষক্ষণ েুোর ষেনে আনস্ত-আনস্ত বার হনেনি । িলে 
বািাে কি ফুনলর েন্ধ, কি চদিনবননর েীিল পরনে 
ঠাণ্ডা হনে োনে লােনি—েব িাপ, েব ্বালা জুষড়নে ষেনে 
! ফুল-দফাটাননা িরুর বািাে, প্রাণ জুড়াননা েষখন বািাে 
! কি েূনরর িানঠ-িানঠ রাখালনিনলর বাষের েুর, কি 
েূনরর বননর বনন-বনন পাষপোর ষপউোন দেই বািানে 
দিনে আেনি—কাননর কানি, প্রানণর কানি ! েবাই বার 



হনেনি, েবাই দেনে চনলনি—দখালা হাওোর িানঝ, িারার 
আনলার   ষননচ—েুোর খুনল, ঘর দিনড় ! আকানের উপনর 
ঠাণ্ডা নীল আনলা, পৃষথবীর  উপনর ঠাণ্ডা আনলািাো, িার 
িাঝ ষেনে বনে চনলনি িৃেুিদি িলে বািাে—ফুর-ফুনর 
েষখন   বািাে—জনল-সহনল বনন-উপবনন ঘনর-বাই-
দর েুনখর পরে ষেনে, আননদির বাঁষে বাষজনে । দে 
বািানে আননদি বুক েুনল উঠনি, িননর পাল িনর উঠনি 
। িননারথ আজ দিনে চনলনি দননচ চনলনি—োষর-োননর 
িানল-িানল েুখোেনরর ষথর জনল । স্বনপর ফুনলর িনিা 
শুকিারাষট আকাে দথনক দচনে রনেনি—পৃষথবীর ষেনক । 
েুনখর আনলা ঝনর পড়নি, েুনখর বািাে রীনর বইনি—
পুনব পষশ্চনি উত্তনর েষক্ষনণ । িনন হনচ্ছ—আজ অেুখ দ�ন 
েূনর পাষলনেনি, অনোোষস্ত দ�ন দকাথাও দনই, জেৎেং-
োর েবই দ�ন, েবাই দ�ন আরানি রনেনি, েুনখ রনেনি, 
োষন্তনি রনেনি। 
এিন েিে পে্ধা েষরনে ষেনে েুনখর স্বপন দিনে ষেনে ষে-
দ্ধানথ্ধর দচানখর োিনন দিনে উঠল একটা পাোে িূষি্ধ—
্বনর জজ্ধর, দরানে কাির । দে োঁড়ানি পারনি না ঘুনর 
পড়নি । দে চলনি পারনি না—রুনলার উপনর, কাোর 
উপনর শুনে রনেনি । কখননা দে েীনি কাঁপনি, কখননা 
বা োনের ্বালাে দে জল-জল কনর ষচৎকার করনি । িার 
েিস্ত োনের রক্ত িার দচাখ-েুনটা ষেনে ষঠকনর পড়নি । 
দেই দচানখর েৃষটিনি আকাে আগুননর িনিা রাো হনে 
উনঠনি । েিস্ত োনের রক্ত জল হনে িার কােনজর িনিা 



পাোে, ষহি অগে দবনে ঝনর পড়নি । িানক িুঁনে বািাে 
বরনফর িনিা ষহি হনে �ানচ্ছ । দে ষনবোে টাননি দ�ন 
েিস্ত পৃষথবীর প্রাণনক শুনি ষননি চানচ্ছ । দে ষনবোে 
িাড়নি দ�ন ষননজর প্রাণ, ষননজর ্বালা-�্রিণা োরা েংোনর 
িষড়নে ষেনে �ানচ্ছ । ষেদ্ধাথ্ধ দেখনলন, েংোনরর আনলা 
ষননব দেনি, বািাে িনর দেনি, েব কথা, েব োন চুপ 
হনে দেনি । দকবল রুনলা-কাো-িাখা ্বনরর দেই পাোে 
িূষি্ধর বুনকর ষিির দথনক একটা েব্দ আেনি—দক দিন 
পাথনরর দেোনল হািুষড় ষপটনি—ধ্বক, ধ্বক ! িাষর িানল 
িানল আকানের েব িারা একবার ষনবনি একবার ্বলনি, 
বািাে একবার আেনি একবার �ানচ্ছ । 
্বনরর দেই িী�ণ িূষি্ধ দেনখ ষেদ্ধাথ্ধ ঘনর এনেনিন, 
রাজ-ঐবেন�্ধর িানঝ ষফনর এনেনিন, েুখোেনরর ঘানট 
ষফনর এনেনিন, ষকন্তু িখননা ষিষন শুননিন দ�ন িার 
বুনকর ষিিনর পাঁজরাে-পাঁজরাে রাক্া ষেনে েব্দ উঠনি-
ধ্বক, ধ্বক ! এবার পষশ্চনির েুোর ষেনে অস্তাচনলর পথ 
ষেনে পষশ্চিিুনখ িননারথ চনলনি—দোনার রথ চনলনি—
দ�ষেনক ষেন দেি হনচ্ছ, দ�ষেনক েূন�্ধর আনলা অস্ত �ানচ্ছ 
। দেষেক দথনক েবাই িুখ ষফষরনে চনল আেনি ষন-
দজর-ষননজর ঘনরর ষেনক । পাষখরা ষফনর আেনি কলরব 
কনর ষননজর বাোে—োনির ডানল, পািার আড়ানল । 
োই-বািুর েব ষফনর আেনি িানঠর রার ষেনে নেীর 
পার ষেনে ষননজর দোনঠ, দোরূষলর দোনার রুনলা দিনখ 
। রাখালনিনলরা ষফনর আেনি োঁনের পনথ দবণু বাষজনে 



িাষটর ঘনর িানের দকানল । েবাই ষফনর আেনি ষিনো-ঁ
দের হাট দেনর েূর পাটনন ষবষকষকষনর পনর ।েবাই ঘনর 
আেনি—�ারা েূনর ষিল িারা, �ারা কানি ষিল িারাও । 
ঘনরর িাথাে আকােষপষেি, �ানের ঘর দনই েুনোর দনই 
িানের আনলা রনরনি । িুলেীিলাে েুগ্ নো ষপষেি—�ারা 
কানজ ষিল, কনি্ধ ষিল, �ারা পড়া পড়ষিল, দখলা দখলষিল, 
িানের জননযে আনলা রনরনি । েবাই আজ িানের েুই 
দচানখর িনিা অষননিি েুষট আনলার ষেনক দচনে-দচনে 
ষফনর আেনি িানের দকানল, িাইনবাননর পানে, বনু্ধ-বান্ধ-
দবর িাঝখানন । 
ষিখারী দ� দেও আজ িননর আননদি একিারাে আেিনী  
বাষজনে দেনে চনলনি ‘এল িা ওিা ঘনর এল িা ।‘ ষিলননর 
োঁখ ঘনর-ঘনর দবনজ উনঠনি । আেিনীর েুর, ষফনর 
আোর েুর, বুনক এনে ঝাঁষপনে পড়ার েুর, দকানল এনে 
েলা-ররার েুর, আকাে ষেনে িুনট আেনি, বািাে ষেনে 
িুনট আেনি । দখালা েুনোনর উঁষক িারনি, খাষল ঘনর োড়া 
ষেনচ্ছ ।  েূনযে প্রাণ, খাষল বুক িনর উঠনি আজ ষফনর-
পাওো েুনর,  বুনক-পাওো েুনর, হারাষনষর খঁুনজ-পাওো 
েুনর ! ষেদ্ধাথ্ধ দেখনিন, েুনখর আজ দকাথাও অিাব দনই, 
আননদির িানঝ এিন-একটু ফাঁক দনই দ�খান ষেনে েুঃখ 
আজ আেনি পানর । িরা নেীর িনিা িরপুর আনদি, পূ-
ষণ্ধিার চাঁনের িনিা পষরপূণ্ধ আনদি জেৎ-েংোর আনলাে 
িাষেনে, রনে িনর ষেনেনি। আননদির বান এনেনি । আর 
দকাথাও ষকিু শুকননা দনই, দকাননা ঠাঁই খাষল দনই ।ষে-



দ্ধাথ্ধ দেখনি-দেখনি চনলনিন ষিলননর আনদি । ঝাঁনক 
ঝাঁনক েনল েনল আনদি আজ দজার কনর দোর দঠনল বুনক 
ঝাঁষপনে পড়নি,েলা জষড়নে ররনি। দকউ আজ কাউনক 
িুনল থাকনি না, দিনড় থাকনি না, দিনড় �ানচ্ছ না, দিনড় 
ষেনচ্ছ না ! আনদি কার দনই ? আনদি দনই দকানখানন 
? দক আজ েুঃনখ আনি, দচানখর জল দক দফলনি, িুখ 
শুষকনে দক দবড়ানচ্ছ ?  দ�ন িার কথার  উত্তর ষেনে 
দকান এক িাো িষদিনরর কাঁেনর খন্ খন্  কনর ষিনবার ঘা 
পড়ল। আনি, আনি, েুঃখ আনি ! অিষন েিস্ত েংোনরর 
ঘুি দ�ন রাক্া ষেনে জাষেনে ষেনে একটা বুক ফাটা কান্া 
উঠল—হাে হাে হা হা ! আকাে ফাষটনে দে কান্া, বািাে 
ষচনর দে কান্া ! বুনকর ষিিনরর বষত্রে নাষড় রনর দ�ন 
টান ষেনি থাকল-দে কান্া !  
ষেদ্ধাথ্ধ েুনখর স্বপ্ন দথনক দ�ন হঠাৎ দজনে উঠনলন ! 
আকানের ষেনক দচনে দেখনলন, েবকষট িারার আনলা 
দ�ন িরা িানুনির দচানখর িনিা দঘালা হনে দেনি ! 
পৃষথবীর ষেনক দচনে দেখনলন, রাি আড়াই পহনর জনল-
সহনল পাোে কুোোর জাল পনড় আেনি—দক দ�ন োো 
একখানা চাের পৃষথবীর িুখ দেনক আনস্ত-আনস্ত দটনন 
ষেনচ্ছ । ঘনর-ঘনর �ি ষপষেি ্বলষিল েবগুনলা ্বলনি-
ষনবনি, ষনবনি ্বলনি, হঠাৎ এক েিে েপ কনর ষননব 
দেল, আর ্বলল না—দকাথাও আর আনলা রইল না । ষকিু 
আর োড়া ষেনচ্ছ না, েব্দ করনি না ; আকানের আরখানা 
জুনড় জনল-িরা কানলা দিঘ, কাঁনো-কাঁনো েুখাষন দচানখর 



পািার িনিা নুনে পনড়নি । দচানখর জনলর িনিা বৃষটির 
এক-একষট দফাঁটা ঝনর পড়নি—আকাে দথনক পৃষথবীর 
উপর ! িাষর িাঝ ষেনে বুদ্ধনেব দেখনিন েনল েনল দলাক 
চনলনি—োো চােনর োকা হাজার-হাজার িরা িানুি কাঁনর 
ষননে, দকানল কনর, বুনক রনর । িানের পা িাষটনি পড়নি 
ষকন্তু দকাননা েব্দ করনি না, িানের বুক ফুনল-ফুনল উঠনি 
বুকফাটা কান্াে, ষকন্তু দকাননা কথা িানের িুখ ষেনে বার 
হনচ্ছ না । নেীর পানর—দ�ষেনক েূ�্ধ দডানব, দ�ষেনক আনলা 
দননব, ষেন ফুষরনে �াে—দেইষেনক েুই উোে দচাখ দরনখ 
হনহন কনর িারা এষেনে চনলনি িহা-শ্মোননর ঘানটর িু-
দখ-িুনখ, েূনর-েূনর, অননক েূনর—ঘর দথনক অননক েূনর, 
বুনকর কাি দথনক দকানলর কাি দথনক অননক েূনর—ঘনর 
আো, ষফনর আো, বুনক আো, দকানল আোর পথ দথনক 
অননক েূনর—চনল �াবার পনথ, দিনড় �াবার পনথ, দফনল 
�াবার, কাঁষেনে �াবার পনথ । এপানর ওপানর িরনণর কান্া 
আর ষচিার আগুন, িাঝ ষেনে চনল �াবার পথ—দকঁনে 
চনল �াবার পথ, কাঁষেনে চনল �াবার পথ । দথনক-দথনক 
েরি ষনবোনের িনিা এক-একটা েিকা বািানে রাষে-
রাষে িাই উনড় এনে দেই িরণ-পনথর �ি �াত্রীর িুনখ 
লােনি, দচানখ লােনি ! ষেদ্ধাথ্ধ দেখনিন িাই উনড় এনে 
িাথার চুল োো কনর ষেনচ্ছ, োনের বরণ পাোে কনর 
ষেনচ্ছ ! িাই উড়নি— েব ্বালাননা, েব-দপাড়াননা েরি 
িাই। আগুন ষননব িাই হনে উনড় চনলনি, জীবন িাই হনে 
উনড় চনলনি, িরণ দেও িাই হনে উনড় চনলনি। েুখ িাই 



হনে উনড় �ানচ্ছ, েুঃখ িাই হনে উনড় �ানচ্ছ, েংোনর �া-
ষকিু �ি-ষকিু েব িাই িস্ম হনে উনড় চনলনি েূনর-েূনর, 
িাথার উপনর দখালা আকাে ষেনে পাোে একখানা দিনঘর 
িনিা। িাষর িলাে বুদ্ধনেব দেখনলন— িরা দিনলনক 
েুই হানি িুনল রনর এক িা একেৃষটিনি িাঁর ষেনক দচনে 
আনিন—বািাে চাষরষেনক দকঁনে দবড়ানচ্ছ হাে হাে হােনর 
হাে ! দেষেন ঘনর এনে ষেদ্ধাথ্ধ দেখনলন, িাঁর দোনার 
পুষ্পপানত্র ফুটন্ত ফুলষটর জােোে রনেনি একিুনঠা িাই, 
আর িরা-িানুনির আরনপাড়া একখানা বুনকর হাড়।
আজ দে বরনফর হাওো িুষরর িনিা বুনক লােষিল। েীনির 
কুোোে চাষরষেক আচ্ছন্ হনে দেনি— পৃষথবীর উপনর 
আর েূন�্ধর আনলা পড়নি না, িারার আনলাও আেনি 
না— ষেনরাষত্র েিান দবার হনচ্ছ। ঝাপো আনলানি েব 
রে দবার হনচ্ছ দ�ন কানলা আর োো, েব ষজষনে দবার 
হনচ্ছ দ�ন কিেূর দথনক দেখষি— অস্পটি দরাঁো ষেনে 
োকা, ষেষের ষেনে দিািা ! 
উত্তরিুনখ দখালা েরজাে োঁষড়নে ষেদ্ধাথ্ধ দেখষিনলন, 
পৃষথবীর েব েবুজ, েব পািা, েব ফুল বরনফ আর 
কুোোে োকা পনড়নি; বরনফর চাপনন পথ-ঘাট উঁচু-নীচু 
দিাট বড় েব েিান হনে দেনি ! আকাে ষেনে আর একষট 
পাষখ উনড় চলনি না, দেনে �ানচ্ছ না; বািাে ষেনে আজ 
একষটও ফুনলর েন্ধ, একটুখাষন েুনখর পরে, ষক আন-
দদির েুর দিনে আেনি না; োো বরনফ, ষহি কুোোে, 



ষনঝুি েীনি েব চুপ হনে দেনি, ষথির হনে দেনি, পািাণ 
হনে দেনি— পৃষথবী দ�ন িূি্ধা দেনি।
ষেদ্ধাথ্ধ ষেননর পর ষেন উত্তনরর ষহি কুোোে োো বরনফর 
িানঝ োঁষরনে  িাবষিনলন—কুোোর জাল েষরনে  ষেনে 
আনলা ষক আর আেনব না ? বরফ েষলনে ফুল ফুষটনে 
পৃষথবীনক রনে-রনে িনর ষেনে োষজনে ষেনে আনদি ষক 
আর দেখা �ানব না ? চাষরষেনক ষনরুত্তর ষিল । ষেদ্ধা-
থ্ধ কান দপনি িন ষেনে শুনষিনলন, দকাননা ষেক দথনক 
দকাননা েব্দ আেষিল না । দেই না-রাষত্র-না-ষেন, না-
আনলা-না-অন্ধকানরর িানঝ দকাননা োড়া ষিলষিল না । 
ষিষন স্তব্ধ হনে োঁষড়নেষিনলন। �িেূর দেখা �াে িিেূর 
ষিষন দেখষিনলন বরনফর দেোল আর কুোোর পে্ধা ; 
িাষর ষিির ষেনে জরা উষক িারনি—োো চুল ষননে ; জর 
কাঁপনি—পাোে িুনখ েূননযে দচনে ; িরণ দেখা �ানচ্ছ—
বরনফর িনিা ষহি োো চােনর োকা ! আেনাে ষননজর 
িাো দেখার িনিা, োো কােনজর উপনর নানা রকনির 
িষব দেখার িনিা দেই ঘন কুোোর উপনর দেই জিাট 
বরনফর দেোনল ষেদ্ধাথ্ধ ষননজনক আর জেৎ-েংোনরর 
েবাইনক দেখনি পানচ্ছন— জন্মানি, বুনড়া হনি, িনর 
দ�নি ; িহািে িনের েবাইনক িাষড়নে ষননে  চনলনি 
রক্ত-িাখা ষত্রেূল হানি ! ্বর, জরা আর িরা—ষিননট 
ষেকারী কুকুনরর িনিা িুনট চনলনি িহািনের েনগে-েনগে, 
োঁনি ননখ �া-ষকিু েব   ষচনর দফনল, ষিঁনড় দফনল, টু-
কনরা-টুকনরা কনর । ষকিু িানের আনে োঁড়ানি পারনি 



না, দকউ িানের কানি ষনস্তার পানচ্ছ না ! নেীনি িারা 
ঝাঁষপনে পড়নি, িনে নেী শুষকনে �ানচ্ছ ; পব্ধনি এনে 
িারা রাক্া ষেনচ্ছ, পাথর চূণ্ধ হনে িাষটনি ষিনে �ানচ্ছ । 
িারা িানের দকাল দথনক দিনলনক দকনড় ষননে  �ানচ্ছ—
আেড় দিনে, ষেকড় ষিঁনড় । িহািনের আনে রাজা-প্র-
জা । দিাট-বড় েব উনড় চলনি— রুনলার উপর ষেনে 
শুকননা পািার িনিা । েবাই কাঁপনি িনে, েব নুনে 
পড়নি িনে । েব িনর �ানচ্ছ—েব ষননব �ানচ্ছ—ঝনড়র 
আনে বািানের িুনখ আনলার িনিা । এক েণ্ড ষকিু ষসহর 
থাকনি পারনি না । আকাে ষেনে হাহাকার কনর িুনট 
আেনি িে, বািাে ষেনে িার-িার কনর িুনট আেনি 
িে, জনল-সহনল ঘনর-বাইনর হানা ষেনচ্ছ িে—্বনরর িে, 
জরার িে, িরনণর িে ! দকাথাে েুখ ? দকাথাে োষন্ত 
! দকাথাে আরাি ? ষেদ্ধাথ্ধ িননর ষিির দেখনিন িে, 
দচানখর উপর দেখনিন িে, িাথার উপর বজ্রঘানির িনিা 
দডনক চনলনি িে, পানের িলাে িূষিকনম্পর িনিা পৃষথবী 
রনর নাড়া ষেনচ্ছ িে, প্রকাণ্ড জানলর িনিা চাষরষেক ষঘনর 
ষননেনি িে । োরা েংোর িার ষিিনর আকুষল-ষবকুষল 
করনি । হাজার-হাজার হাি িনে আকাে আঁকনড় ররনি 
দচটিা করনি, বািানে দকবষল েব্দ উঠনি রক্ষা কর ! 
ষনস্তার কর ! ষকন্তু দক রক্ষা করনব ? দক ষনস্তার করনর ? 
িনের জাল দ� োরা েংোরনক ষঘনর ষননেনি ! এিন দক 
আনি �ার িে দনই, দক এিন �ার েুঃখ দনই, দোক দনই, 



এি েষক্ত কার দ� িহািনের হাি দথনক জেৎ-েংোরনক 
উদ্ধার কনর—এই অটুট িাোজাল ষিনড় ? ষেদ্ধানথ্ধর কথার 
দ�ন উত্তর ষেনে আকানে-বািানে, জনল-থিনল, পূনব-পষশ্চ-
দি, উত্তনর-েষক্ষনণ েব্দ উঠল—ষবদ্ধা িষহষদ্ধকা—িহােষক্ত 
বুদ্ধেণ ! েনেবকেে দলাকস্ ে েনবে এনি পরােণা ।

েীপা, নাথা পষিষা, চ িাণা দলণা চ পাণীনং ।
েষি, বনু্ধ, িহাস্ োো, েরণা চ ষহনিষেননা ।।
িহাপ্পিা, িহানিজা, িহাপঞ্া, িহাবেলা ।
িহা কারুষণকা রীরা েনবেোনং েুখাবহা ।। 

বুদ্ধেণই ষত্রনলানকর দলাকনক পরি পনথ ষননে চনলন । 
িহাপ্রি, িহানিজ, িহাজ্ানী, িহাবল, রীর করুণািে বু-
দ্ধেণ েকলনকই েুখ দেন । জেনির ষহতিিী  িাঁরা
অকূনলর কূল, অনানথর নাথ, েকনলর ষনি্ধর, ষনরাশ্রনের 
আশ্রে, অেষির েষি, �ার দকউ দনই িার বনু্ধ, দ� হিাে 
িার আো, অেরণ দ� িার েরণ ।

দেখনি-দেখনি ষেদ্ধানথ্ধর দচানখর োিনন দথনক — িননর 
উপর দথনক জেৎনজাড়া িহািনের িষব আনলার আনে 
অন্ধকানরর িনিা ষিষলনে দেল। ষিষন দেখনলন, আকানের 
কুোো আনলা হনে পৃষথবীর উপর এনে পনড়নি। দেই 
আনলাে বরফ েনল চনলনি—পৃষথবীনক েবুনজ-েবুনজ পা-
িাে-পািাে ফুনল-ফুনল িনর ষেনে। দেই আনলানি আনদি 



আবার দজনে উনঠনি। পাষখনের োনন-োনন বনন-উপব-
দন দেই আনলা। বাষহনর বাঁষে হনে দবনজ উঠনি, অন্তনর 
েুখ হনে উথনল পনড়নি, োষন্ত হনে িষড়নে পনড়নি—
দেই আনলা। ষত্রিুবনন—স্বে্ধ-িি্ধযে-পািানল—দেই আনলা 
আননদির পথ খুনল ষেনেনি, োষন্তর োিরনের ধ্বজা 
উষড়নে ষেনেনি। দেই আনলার পথ ষেনে ষেদ্ধাথ্ধ দেখনলন, 
চনলনিন—দে ষিষন ষননজই! িাঁর খাষল পা, দখালা িাথা। 
িাঁর িে দনই, েুঃখ দনই, দোক দনই।  েোনদি ষিষন 
বরনফর উপর ষেনে কুোোর ষিির ষেনে আননদি চনলনিন, 
ষনি্ধনে চনলনিন—েবাইনক অিে ষেনে, আনদি ষবষলনে। 
িহািে িাঁর পানের কানি কাঁপনি একটুখাষন িাোর িনিা! 
িাোজাল ষিঁনর পনড়নি িাঁর পানের িলাে—দ�ন খণ্ড-খণ্ড 
দিঘ!

দ�িন আর-ষেন, দেষেনও দিিষন—রথ-ষফষরনে ষেদ্ধাথ্ধ 
ঘনর এনলন বনট ষকন্তু দেই ষেন দথনক িন িাঁর দে 
রাজিষদিনর, দেই িাো-জানল-দঘরা দোনার-স্বপনন-দিাড়া 
ঘরখাষননি আর বাঁরা রইল না। দে উোেী হনে চনল 
দেল—ঘর দিনড় চনল দেল—কি অনািা নেীর রানর-রানর 
কি অজানা দেনের পনথ-পনথ— একা ষনি্ধে। 

েন্ধযোিারার েনগে-েনগে ফুটন্ত ফুনলর িনিা নিুন দিনলর 
কষচ িুখ, নিুন িা হনেনিন ষেদ্ধানথ্ধর রাণী �নোররা—
িাঁর েুদির িুনখর িরুর হাষে, েহচরীনের আনদি োন, 



কষপলবাস্তুর ঘনর-ঘনর  োি রনের আনলার িালা ষকিুনি 
আর ষেদ্ধানথ্ধর িননক েংোনরর ষেনক ষফষরনে আননি 
পারনল না—দে রইল না, দে রইল না ।

দিনল হনেনি ; এবার ষেদ্ধাথ্ধ েংোর দপনি ঘনর রইনলন—
এই দিনব শুনদ্ধােন নিুন দিনলর নাি রাখনলন রাহুল । 
ষকন্তু ষেদ্ধানথ্ধর িন েংোনর রইল কই ? রাহুল রইল,   
রইল রাহুনলর িা �নোররা, পনড় রইল ঘরবাষড় বনু্ধবান্ধব 
। আর েব আঁকনড় পনড় রইনলন রাজা শুনদ্ধােন, দকবল 
চনল দেনলন ষেদ্ধাথ্ধ—িাঁর িন দ�-ষেনক দেনি ।

দেষেন আিাঢ় িানের পূষণ্ধিা । রাি িখন েিীর । রাজপুনর  
েবাই ঘুষিনে পনড়নি । আনলা ষনষবনে োন থাষিনে ষেদ্ধাথ্ধ 
ডাকনলন—‘িদিক, আিার দঘাড়া ষননে এে।’ ষেদ্ধানথ্ধর 
চরনণর োে িদিক, কণ্ঠক দঘাড়ানক দোনার োজ পষরনে 
অনর্ধক রানি রাজপুনর ষননে এল । ষেদ্ধাথ্ধ দেই দঘাড়াে 
চনড় চনল দেনলন—অনািা নেীর পানর ! ষপিনন অন্ধকানর 
ক্রনি  ষিষলনে দেল—কষপলবাস্তুর রাজপুরী ; োিনন দেখা 
দেল—পূষণ্ধিার আনলাে আনলািে পথ !

িদিক চনলনি কষপলবাস্তুর ষেনক—ষেদ্ধানথ্ধর িাথার িুকুট, 
হানির বালা, েলার িালা, কাননর কুণ্ডল আর দেই কণ্ঠক 
দঘাড়া ষননে; আর ষেদ্ধাথ্ধ চনলনিন পানে দহঁনট, নেী পার 
হনে বননর ষেনক িপেযো করনি—েুঃনখর দকাথা দেি িাই 



জাননি । 

দিাট নেী—দেখনি এিটুকু, নািষটও িার নিা ; দকউ 
বনল অনািা, দকউ বনল অননািা, দকউ বা ডানক অনিা 
। ষেদ্ধাথ্ধ নেীর দ�-পার দথনক নািনলন দে-পানর িােন 
জষি—দেখানন ঘাট দনই, দকবল পাথর আর কাঁটা । আর 
দ�-পানর ষেদ্ধাথ্ধ উঠনলন দে-পানর ঘানটর পথ োলু হনে 
এনকবানর জনলর রানর দননি এনেনি ; োনি-োনি িাো-
করা পথ । েবুজ ঘাে, বননর ফুল ষেনে োজাননা বনপথ 
। এই েুই পানরর িানঝ নিা নেীর জল—বাষল রুনে ষঝর-
ষঝর কনর বনহ চনলনি । একটা দজনল দিাট একখাষন 
জাল ষননে িাি ররনি । ষেদ্ধাথ্ধ ষননজর োনের দোনার 
চাের দেই দজনলনক ষেনে িার দিঁড়া কাঁথাখাষন ষননজ 
পনর চনলনিন ।

নেী—দে ঘুনর-ঘুনর চনলনি আি -কাঁঠানলর বননর রার 
ষেনে, দিাট-দিাট পাহানড়র ো দঘঁনি—কখননা পূব িুনখ, 
কখননা েষক্ষণ িুনখ । ষেদ্ধাথ্ধ চনলনিন দেই নেীর রানর-
রানর িাওোে-িাওোে, িননর আননদি । এিন দে-েবুজ 
িাওো, এিন দে জনলর বািাে দ� িনন হে এইখাননই 
থাষক । ফনল িরা, পািাে োকা জািোি , এনকবানর 
নেীর উপর ঝঁুনক পনড়নি ; িাষর িলাে ঋষিনের আশ্রি 
। দেখানন োি ষেন, োি রাষত্র কাষটনে ষেদ্ধাথ্ধ ববোলী 
নেনর এনলন । দেখানন জটারারী িহাপষণ্ডি আরাড় 



কালাি, নেনরর বাইনর ষিননো দচলা ষননে, আস্তানা দপনি 
বনেনিন । ষেদ্ধাথ্ধ িাঁর কানি ো্রে পড়নলন, রযোন, আেন, 
দ�াে-�াে, িন্তর-িন্তর কিই ষেখনলন ষকন্তু েুঃখনক 
ষকনে জে করা �াে িার েন্ধান দপনলন না । ষিষন 
আবার চলনলন । চাষরষেনক ষবন্ধযোচল পাহাড় ; িার িানঝ 
রাজনেহ নের । িেনরর রাজা ষবষম্বোর দেখানন রাজত্ 
কনরন । ষেদ্ধাথ্ধ দেই নেনরর রানর রত্নষেষর পাহানড়র 
একষে গুহাে আশ্রে ষননলন । িখন দিার হনে আেনি, 
ষেদ্ধাথ্ধ পাহাড় দখনক দননি নেনরর পনথ ‘ষিক্ষা োও’ বনল 
এনে োঁড়ানলন ; ঘুিন্ত নের িখন েনব দজনেনি, দচাখ 
দিনলই দেখনি—নবীন েন্যোেী ! এি রূপ, এিন করুনা 
িাখা হাষেিুখ, এিন আনদি ষেনে  েড়া দোনার েরীর, 
এিন োন্ত েুষট দচাখ ষননে, এিন কনর এক হনস্ত অিে 
ষেনে, অনযে হানি ষিনক্ষ দচনে, চরনণর রুনলাে রাজপথ 
পষবত্র কনর দকউ দিা দকাননাষেন দে নেনর আনেষন । 
�ারা চনলষিল িাঁনক দেনখ িারা ষফনর আেনি ; দিনল 
দখলা দফনল িাঁর কানি োঁষড়নে আনি ; দিনেরা দঘািটা 
খুনল িাঁর ষেনক দচনে আনি ! িাঁনক দেনখ কানরা িে 
হনচ্ছ না, লজ্া করনি না । রাজা ষবষম্বোর রাজপনথ এনে 
োঁষড়নেনিন  িাঁনক দেখনি ! কি েন্যোেী ষিক্ষা করনি 
আনে ষকন্তু এিনষট দিা দকউ আনে না । রাজপনথর 
এপার-দথনক-ওপার দলাক োঁষড়নেনি—িাঁনক দেখনি, িাঁর 
হানি ষিনক্ষ ষেনি, দোকানী চানচ্ছ দোকান লুষটনে ষেনে 
িাঁনক ষিনক্ষ ষেনি, পোরী চানচ্ছ পেরা খাষল কনর ষেনে 



িাঁনক ষিনক্ষ ষেনি ! দ� ষননজ ষিখারী দেও িার ষিক্ষার 
ঝুষল েূনযে কনর িানক বলনি—ষিনক্ষ নাও দো, ষিনক্ষ নাও 
! ষিনক্ষে ষেদ্ধানথ্ধর েুই হাি িনর দেনি ষকন্তু ষিনক্ষ ষেনে 
িখননা দলানকর িন িনরষন ! িারা িষণিুনক্তা দোনারুনপা 
ফুলফল চালডাল সূ্তপাকানর এনন ষেদ্ধানথ্ধর পানের কানি 
রাখনি, িারা ষননির িাননব না, িানা শুননব না । 

রাজা-প্রজা দিাট-বড়—েকনলর িননর োর পুষরনে ষেদ্ধা-
থ্ধ দেষেন রাজনেনহর বিানর-বিানর পনথ-পনথ এিন কনর 
ষিনক্ষ  ষননলন দ� দিিন ষিনক্ষ দকউ দকাননাষেন দেনবও 
না, পানবও না । এি িষণিুনক্তা দোনারুনপা বেন-িূিণ 
ষেদ্ধানথ্ধর েুই হাি িাষপনে রাজনেনহর রাস্তাে-রাস্তাে 
িষড়নে পনড়ষিল দ� িি ঐবে�্ধ দকাননা রাজা দকাননা ষেন 
দচানখও দেনখষন । ষেদ্ধাথ্ধ ষননজর জনযে দকবল এক-িুনঠা 
শুকননা িাি দরনখ দেই অিুল ঐবে�্ধ িেনরর �ি েীনেুঃ-
খীনক ষবিরণ কনর চনল দেনলন । উেরক পষণ্ডি োিনো 
দচলা ষননে েোলী পাড়াে দচৌপাষট খুনল বনেনিন । ষেদ্ধাথ্ধ 
দেখানন এনে পষণ্ডিনের কানি োস্তর ষেখনি লােনলন । 
উেরনকর িনিা পষণ্ডি িখন িূিারনি দকউ ষিল না । 
দলানক বলি বযোেনেনবর িাথা আর েনণনের দপট—এই 
েুইষট এক হনে অবিার হনেনিন উেরক ো্রেী । ষেদ্ধাথ্ধ 
ষকিুষেননই েকল োন্রে অষবিিীে পষণ্ডি হনে উঠনলন, 
দকাননা রি্ধ দকাননা ো্রে জাননি আর বাষক রইল না । 
দেনি একষেন, ষিষন গুরুনক প্রশ্ন করনলন—‘েুঃখ �াে 



ষকনে ?’  উেরক ষেদ্ধাথ্ধনক বলনলন—‘এে, িুষি আষি 
েুজনন একটা বড়নোনির দচৌপাষট খুনল চাষরষেনক েংবাে 
পাঠাই, দেেষবনেে দথনক িাত্র এনে জুটুক, দবে েুনখ-স্ব-
চ্ছনদি ষেন কাটনব । এই দপটই হনচ্ছ েুঃনখর িূল, এনক 
োন্ত রাখ, দেখনব েুঃখ দিািার ষত্রেীিানাে আেনব না।’

উেরক ো্রেীনক েূর দথনক নিস্ার কনর ষেদ্ধাথ্ধ দচৌপাষট 
দথনক ষবোে হনলন। দেখনলন, গ্ানির পথ ষেনে উে-
রনকর োিনো দচলা িানর-িানর দিাণ্ডা ষননে আেনি—
গুরুর দপটষট োন্ত রাখনি । 

ষেদ্ধাথ্ধ গ্ানির পথ দিনড়, বননর ষিির ষেনে চলনলন 
। এই বননর ষিির দকৌষণ্ডননযের েনগে ষেদ্ধানথ্ধর দেখা । 
ইষনই একষেন শুনদ্ধােন রাজার েিাে গুনণ বনলষিনলন, 
ষেদ্ধাথ্ধ ষনশ্চেই েংোর দিনড় বুদ্ধ হনবন । দকৌষণ্ডননযের 
েনগে আর চারজন ব্াহ্মনণর দিনল ষিল । িাঁরা েবাই 
ষেদ্ধানথ্ধর ষেিযে হনে িাঁর দেবা করবার জনযে েন্যোেী হনে 
কষপলবাস্তু দথনক চনল এনেনিন । 

অঞ্জনা নেীর িীনর উরাইল বন । দেইখাননই ষেদ্ধাথ্ধ 
িপেযোে বেনলন—েুঃনখর দেি দকাথাে িাই জাননি । 
োন্রে দ�িন ষলনখনি, গুরুরা দ�িন বনলনিন, দিিষন কনর 
বিনরর পর বির রনর ষেদ্ধাথ্ধ িপেযো করনিন । 



কনঠার িপেযো—দঘারির িপেযো—েীনি গ্ীনমে বি্ধাে 
বােনল অনেনন একােনন এিন িপেযো দকউ কখননা 
কনরষন ! কনঠার িপেযোে িাঁর েরীর শুষকনে কানঠর িনিা 
হনে দেল, োনে আর এক ষবদুি রক্ত রইল না—দেনখ আর 
দবাঝা �াে না ষিষন দবঁনচ আনিন ষকনা !

ষেদ্ধানথ্ধর কি েষক্ত ষিল, কি রূপ ষিল, কি আনদি কি 
দিজ ষিল, দঘারির িপেযোে েব এনক-এনক নটি হনে 
দেল । িাঁনক দেখনল িানুি বনল আর দচনা �াে না—দ�ন 
একটা শুকননা োনির িনিা োঁষড়নে আনিন ।

এিষন কনর অননকষেন দকনট দেনি । দেষেন নিুন বির, 
ববোখ িাে, োনি-োনি নিুন পািা, নিুন ফল, নিুন 
ফুল । উরাইল বনন �ি পাষখ, �ি প্রজাপষি, �ি হষরণ, 
�ি িেূর েব দ�ন আজ ষকনের আননদি দজনে উনঠনি, 
িুনট দবড়ানচ্ছ, উনড়-উনড় দেনে-দেনে দখনল দবড়ানচ্ছ । 
ষেদ্ধানথ্ধর পাঁচ ষেিযে শুননি পানচ্ছন খুব েিীর বননর 
ষিিনর দ�ন দক-একজন একিারা বাষজনে োন োইনি । 
োরানবলা রনর আজ অননক ষেন পনর ষেিযেরা দেখনিন 
ষেদ্ধানথ্ধর ষসহর েুষট দচানখর পািা একটু-একটু কাঁপনি—
বািানে দ�ন শুকননা ফুনলর পাঁপষড় । দবলা পনড় এনেনি 
; োনির ফাঁক ষেনে  দেি-দবলার ষেঁেুর আনলা নেীর ঘাট 
দথনক বননর পথ প�্ধন্ত ষবষিনে দেনি—দেরুো বেননর 
িনিা ।



একেল হষরণ বাষলর চড়াে জল দখনি দননিনি, োনির 
িলাে একটা িেূর ঠাণ্ডা বািানে আপনার েব পালক 
িষড়নে ষেনে েন্ধযোর আনে প্রাণ িনর একবার দননচ 
ষেনচ্ছ । দেইেিে ষেদ্ধাথ্ধ দচাখ দিনল চাইনলন—ষেনিযেরা 
দেখনলন, িাঁর েরীর এিন েুব্ধল দ� ষিষন চলনি পারনিন 
না । নেীর পানর একটা আিলকী োি জনলর উপর ঝঁুনক 
পনড়ষিল, ষেদ্ধাথ্ধ িাষর একটা ডাল রনর আনস্ত-আনস্ত জনল 
নািনলন । িারপর অষি কনটি জল দথনক উনঠ দোটা 
কনেক আিলকী দিনে ষননে বননর ষেনক চলনবন আর 
অনচিন হনে নেীর রানর পনড় দেনলন । ষেনিযেরা িুনট 
এনে িাঁনক ররারষর কনর আশ্রনি ষননে এল । অননক 
�নত্ন ষেদ্ধাথ্ধ েুসহ হনে উঠনলন । দকৌষণ্ডনযে প্রশ্ন করনলন 
— ‘প্রিু, েুঃনখর দেি হে ষকনে জাননি পারনলন ষক?’ 
ষেদ্ধাথ্ধ ঘাড় দননড় বলনলন, ‘না—এখননা না।’ অনযে চার 
ষেিযে, িাঁরা বলনলন—‘প্রিু, িনব আর-একবার দ�াোেনন 
বেুন, জাননি দচটিা করুন —েুঃনখর দেি আনি ষকনা । 
ষেদ্ধাথ্ধ চুপ কনর রইনলন । ষকন্তু ষেিযেনের কথার উত্তর 
ষেনেই দ�ন একটা পােলা বননর ষিির দথনক একিারা 
বাষজনে দেনে উঠল— নানর ! নানর ! নাইনর নাই ! দকৌষণ্ড-
নযে বলনলন—‘জানবার ষক দকাননা পথ দনই প্রিু ?’ ষেদ্ধাথ্ধ 
বলনলন—‘পনথর েন্ধান এখননা পাইষন, ষকন্তু দেখ িার 
আনেই এই েরীর েুব্ধল হনে পড়ল, বৃথা দ�ানে�ানে নটি 
হবার িনিা হল । এখন এই েরীনর আবার বল-ষফষরনে 



আননি হনব, িনব �ষে পনথর েন্ধান কনর ওঠা �াে । 
ষননস্তজ িন, েুব্ধল েরীর ষননে দকাননা কাজ অেম্ব । 
েরীর েবল রাখ, িননক েনিজ রাখ । ষবলােীও হনব না, 
উোেীও হনব না । েরীর িননক দবেী আরাি দেনব না, 
দবষে কটিও েহানব না, িনবই দে েবল থাকনব, কানজ 
লােনব, পনথর েন্ধানন চলনি পারনব । একিারার িার 
দ�িন দজানর টাননল ষিঁনর �াে, দিিষন দবষে কটি ষেনল 
েরীর িন দিনে পনড় । দ�িন িারনক একবার ষেনল 
ষেনল িানি দকাননা েুরই বানজ না, দিিষন েরীর িননক 
আরাি আলনেযে ষেনল কনর রাখনল দে ষনষ্কি্ধা হনে থানক 
। বৃথা দ�ানে�ানে েরীর িননক ষননস্তজ কনরও লাি দনই, 
বৃথা আলেযে ষবলানে িানক ষনস্ি্ধা বষেনে দরনখও লাি 
দনই—িানঝর পথ রনর চলাই ষঠক।’ দেষেন দথনক ষেিযেরা 
দেখনলন, ষেদ্ধাথ্ধ েন্যোেীনের িনিা িাইিাখা, আেন-দবঁ-
দর বো, নযোে কুম্ক িপজপ রুনী রুনষচ েব দিনড় ষেনে 
আনেকার িনিা গ্ানি-গ্ানি ষিক্ষা কনর ষেন কাটানি 
লােনলন । দকউ নূিন কাপড় ষেনল ষিষন িাই পনরন, 
দকউ িানলা খাবার ষেনল ষিষন িাও খান । ষেিযেনের দেটা 
িননািনিা হল না ।

িানের ষববোে দ�ােী হনি হনলই েরনির ষেনন চাষরষেনক 
আগুন ্বাষলনে, েীনির ষেনন োরারাি জনল পনড়—কখননা 
ঊধ্ব্ধবাহু হনে েুই-হাি আকানে িুনল কখননা দহঁটিুণ্ড হনে 
েুই-পা োনির ডানল দবঁনর থাকনি হে । প্রথনি ষেননর 



িনরযে একষট কুল, িারপর োরাষেনন একষট দবলপািা, 
ক্রনি একনফাঁটা জল, িারপর িাও নে—এিষন কনর দ�া-
েোরন না করনল দকাননা ফল পাওো �াে না । কানজই 
ষেদ্ধাথ্ধনক একলা দরনখ একষেন রানত্র িারা কােীর ঝষি-
পত্তননর ষেনক চনল দেল—ষেদ্ধানথ্ধর দচনে বড় ঋষির 
েন্ধানন ।

ষেিযেরা দ�খানন ষেদ্ধাথ্ধনক একা দফনল চনল দেনি—উরাইল 
বননর দেষেকটা িাষর ষনজ্ধন । ঘন-ঘন োল-বন দেখানটা 
ষেনরাষত্র িাো কনর দরনখনি । িানুি দেষেনক বড় একটা 
আনে না ; েু-একটা হষরণ আর েু-েেটা কাঠষবড়াষল 
শুকননা োল-পািা িাষড়নে খুেখাে চনল দবড়াে িাত্র । 

এই ষনঃোড়া ষনরালা বনষটর ো ষেনেই োঁনে �াবার দিাট 
রাস্তাষট অঞ্জনার রানর এনে পনড়নি । নেীর রানরই একষে 
প্রকাণ্ড বটোি— দে দ� কিকানলর িার ষঠক দনই । 
িার দিাটা-দিাটা ষেকড়গুনলা উচু পাড় দবনে অজের 
োনপর িনিা েটান জনলর উপর ঝুনল পনড়নি । োনির 
দোড়াষট কানলা পাথর ষেনে চিৎকার কনর বাঁরাননা । 
দলানক দেবিার সহান বনল দেই োিনক পূজা দেে । ফুল-
ফনলর বননবেযে োষজনে নেীর ওপানর গ্াি দথনক দিনেরা 
�খন খুব দিানর নেী পার হনে এষেনক আনে, িখন দকা-
দনা-দকাননা ষেন িারা দ�ন দেখনি পাে দেরুো-কাপড়-
পরা দক একজন োিিলাে বনেষিনলন, িানের দেনখই 



অন্ধকানর ষিষলনে দেনলন ! কাঠুনররা দকাননা-দকাননা ষেন 
কাঠ দকনট বন দথনক ষফনর আেনি দেনখ, োনির িলা 
আনলা কনর দোনার কাপড়-পরা দেবিার িনিা এক 
পুরুি ! েবাই বলি, ষনশ্চে ওখানন দেবিা থানকন ! ষকন্তু 
দেবিানক স্পটি কনর দকউ দকান ষেন দেনখষন—পুন্া িাড়া 
। দিাড়নলর দিনে েুজািা ষবনের পনর একষেন ওই বটো-
দির িলাে পুজা ষেনি ষেনে পুন্ানক কুষড়নে দপনেষিনলন 
। দেই দথনক দে দিাড়নলর ঘনর আর-একষট দিনের েিান 
িানুি হনেনি । এখন িার বেে েে বির । েুজািার 
দিনল হেষন, িাই ষিষন পূন্ানক দিনের িনিা �ত্ন কনর 
িানুি কনরনিন । আর িানি কনরনিন �ষে দিনল হে 
িনব এক-বির বটিলাে দরাজ ষঘনের ষপষেি ষননে নিুন 
বিনরর পূষণ্ধিাে িানলা কনর বনটবেরনক পূনজা দেনবন । 
েুজািার ঠাকুর েুজািানক একষট দোনারচাঁে দিনল ষেনে-
ষিনলন, িাই পুন্া দরাজ েন্ধযোনবলা একষট ষঘনের ষপষেি 
ষেনি এই বটিলা ে আনে । আজ এক-বির দে আেনি, 
দকাননা দেবিানক ষকন্তু ম্পটি দেখনি পােষন । কখননা দে 
আেবার আনেই িাোর িনিা দেবিার িূষি্ধ  ষিষলনে দ�ি, 
কখননা বা দে-োনির িলাে  ষপষেিষট দরনখ �খন একলা, 
পানে দহঁনট নেী পার হনে ষফনর   চনলনি, িখন দেখি 
দ�ন দেবিা এনে দেই পাথনরর দবেীর উপনর বনেনিন ! 
আজ েীনির ক’িাে রনর পুন্া িাোর িি—দ�ন পািলা 
কুোোর ষিির ষেনে দেবিানক দেনখনি । এ-কথা দে 
েুজািানক বনলষিল —আর কাউনক না । েুজািা দেইষেন 



দথনক পুন্ানক দেবিার জননযে আঁচনল দবঁনর েুষট কনর ফল 
ষননে দ�নি বনল ষেনেষিনলন । আর বনল ষেনেষিনলন, 
�ষে দেবিা দকাননাষেন স্পটি কনর দেখা দেন, ষক কথা 
কন িনব দ�ন পুন্া বনল—দেবিা ! আিার েুজািা-িানক, 
আিার বাবানক, আিার দিাট িাইষটনক আর আিার দিাড়-
লোোনক িানলা দরখ । বড় হনল আষি দ�ন একষট েুদির 
বর পাই । এিষন কনর পুন্ার হাি ষেনে েুজািা েুষট ফল 
দেই বটিলাে পাষঠনে ষেনিন । ষিষনও জাননিন না, 
পুন্াও জানি না দ� ষেদ্ধাথ্ধ দরাজ েন্ধযোনবলা দেই বটি-
লাে ঠাণ্ডা পাথনরর দবেীষটর উপনর এনে বনেন ।

 আজ বিনরর দেি ; কাল নিুন বিনরর পূষণ্ধিা । পুন্া 
আজ েকাল কনর পাঁচষট ষপষেি, পাঁচষট ফল থালাে োষজনে 
একষট ষননজর নানি,একষট িানের নানি, একষট িানের 
নানি, একষট বানপর নানি, একষট দিাড়লোোর নানি দেই 
বটোনির িলাে োষজনে রাখনি । ষবনকল-দবলাে দোনার 
আনলা বটোিষটর িলাষটনি এনে দলনেনি। দরানে-দপাড়া 
বাষলর চড়াে জনলর োে দটনন বনে চনলনি অঞ্জনা নেীষট 
। ওপানর দেখা �ানচি অননক েূর প�্ধন্ত রাননর দখি, 
আর িানঝ-িানঝ আি-কাঁঠানলর বাোন-দঘরা দিাট-দিাট 
গ্ািগুষল । িাষটর ঘর, খনড়র চাল, একটা পাহাড়—দে 
কি েূনর দেখা �ানচি দিনঘর িনিা । নেীর ওপানরই 
দিনঠা রাস্তা—েবুজ োষড়র োো পানড়র িনিা েরু, দোজা 
। দেই রাস্তাে চািার দিনেরা চনলনি ঘানের দবাঝা িাথাে 



ষননে। িানের পরনন রাো োষড়, হানি রুনপার চুষড়, ষপনঠর 
উপর ঝুষল-বাঁরা কষচ দিনলষট ঘুষিনে আনি হাি-েুষট িুনঠা 
কনর । একটুখাষন ঠাণ্ডা বািাে নেীর ষেক দথনক িুনখ 
এনে লােল । একটা ষচল অননক উঁচু দথনক ঘুরনি-ঘুরনি 
আনস্ত-আনস্ত একটা োনির দঝানপ দননি দেল । 

পুন্া দেখনি, দরলা পনড়  এনেনি । বাষলর উপর ষেনে 
চনল আেনি অননকগুনলা কানলা দিাি—একটার ষপনঠ 
িস্ত-একোি লাষঠ-হানি বনে রনেনি দোোলানের দিনলটা 
। দে দরাজ  েন্ধযোনবলা দিানির ষপনঠ চষড়নে পুন্ানক দিা-
ড়লনের বাষড় দপঁনি দেে । আজও িাই আেনি । অননক 
েূর দথনক দে ডাক ষেনচি ‘আনর দর পুন্া দর !’ দিনলটার 
নাি দোোষস্ত । পুন্া িার েলা দপনেই িাড়ািাষড় ষপষেি-
পাঁচটা ্বাষলনে 
ষেনেই দ�ষেক ষেনে দোোষস্ত আেষিল দেইষেনক চনল 
দেল । িখন একখাষন দোনার থালার িনিা পুবষেনক 
চিুে্ধেীর চাঁে উনঠনি । পুন্া আর দোোষস্ত দিানির ষপনঠ 
চনড় বাষলর চড়া ষেনে চনলনি । উচু পানড়র উপর বটি-
লানি ষঝকষঝক করনি পুন্ার-দেওো ষপষেনির আনলা । 
দেই আনলাে দোোষস্ত, পুন্া—েুজননই আজ স্পটি দেখনল 
দেরুো-বেন-পরা দেবিা এনে োনির িলাে বনেনিন—
পাথনরর দবেীষটনি ।

পুন্ানক িানের বাষড়র েরজাে নাষিনে ষেনে দোোষস্ত চনল 



দেল । েুজািা িখন েরু-বািুর দোোনল দবঁনর দিনলষটনক 
ঘুি পাষড়নে েকানলর জননযে পুনজার বােন গুষিনে রাখনিন 
। পুন্া এনে বলনল—‘িা, আজ েষিযে দেবিানক দেনখষি 
। কাল খুব দিানর উনঠ �ষে িুষি দেখানন দ�নি পার দিা 
িুষিও দেখনি পানব । দোোষস্ত আষি েুজননই দেনখষি । 
ষকন্তু ঠাকুনরর কানি ষকিু দচনে ষননি িুনল দেলুি িা।’

েুজািা বলনলন—‘�ষে িনন পড়ি িনব ষক চাইষিে পুন্া 
? দোোষস্তর েনগে দিার ষবনে দহাক—এই বুষঝ ?’ 

পুন্া িখন পাষলনেনি । েুজািা পুনজার েিস্ত গুষিনে 
দরনখ �খন ঘনর দেনলন, পুন্া িখন দিাট িাইষটর পানে 
শুনে ঘুষিনে পনড়নি । 

েুজািার দচানখ আজ ঘুি দনই । রাি-থাকনি ষিষন পুন্ানক 
দডনক িুনলনিন । পুন্া দোোনলর েরজা খুনল একনকানণ 
একষট ষপষেি ্বাষলনে েরগুষলনক েুইনি বনেনি । দিানরর 
ঠাণ্ডা হাওোে েরুগুষলর েীি দলনেনি, িারা একটু িে 
দখনেনি, চঞ্ল হনে এষেক-ওষেক দচনে দেখনি—এি 
রানত্র দক েুর ষননি এল ? ষকন্তু পুন্া দ�িন িানের ষপনঠ 
বাঁ হািষট বুষলনে নাি রনর ডাকনি অিষন িারা ষসহর 
হনে োঁড়ানচ্ছ । েুজািা উনঠাননর একনকানণ একষট উনুন 
্বাষলনে ষেনে কুনোর জনল স্ান করনি দেনলন । পুন্া 



েুরটুকু েুনে একষট দরাো কড়াে দেই উনুননর উপনর 
চাষপনে ষেনল—েুর টেবে কনর ফুটনি লােল । েুজািা 
দরাো কাপড় পনর পুন্ানক এনে বলনলন—‘িুই দোটা 
কিক ফুল িুনল আন, আষি েুর ্বাল ষেষচ্ছ।’

দিাড়লনের বাষড়র রানরই বাোন ; দেখানন োঁো ফুল 
অননক । পুন্া দেই ফুনল একটা িালা দেঁনথ বনটর পািাে 
একটু দিল-ষেঁেুর পুনজার থালাে োষজনে দরনখ েুজািানক 
ডাকনি—‘িা, চল, আর দেষর করনল েকাল হনে �ানব ; 
দেবিানক দেখনি পানব না।’ 

েুজািা ্বাল-দেওো টাটকা েুরটুকু একষট নিুন িাঁনড় 
দেনল পুন্ার হানি ষেনে বলনলন—‘িূই এইনট ষননে চল, 
আষি পুনজার থালা আর িনুোনক েনগে ষননে �াই ।’  
েুজািার দিনলর নাি িনুো ।

দিানরর অন্ধকানর োঁনের পথ একটু-একটু দেখা �ানচ্ছ । 
পুন্া চনলনি আনে-আনে েুনরর িাঁড় ষননে  ঝুিুর-ঝুিুর 
িল বাষজনে, েুজািা চনলনিন ষপিনন-ষপিনন দিনল-দকানল 
পুনজার থালাষট ডান হানি ষননে । পুন্ার েনগে একলা 
দ�নি েুজািার একটু-একটু িে করষিল । দোোষস্তনের 
বাষড়র কানি এনে েুজািা বলনলন—‘ওনর দোোষস্তনক 
দডনক দন না !’ দোোষস্তনক আর ডাকনি হল না, দে পুন্ার 



পানের েব্দ দপনেই একটা লাষঠ আর একটা আনলা ষননে 
দবষরনে এল । ষিনজনন িাঠ দিনগে চনলনিন । িখননা 
আকানে িারা দেখা �ানচ্ছ—রাি দপাহানি অননক দেষর 
ষকন্তু এষর িনরযে েকানলর বািাে দপনে োঁনের উপর দথনক 
োরা রানির জিা ঘঁুনটর দরাঁো োো একখাষন চাঁনোোর 
িনিা ক্রনি-ক্রনি আকানের ষেনক উনঠ �ানচ্ছ । উলুবননর 
ষিির েু-একটা ষিষির, বকুল োনি েু-একটা োষলক এষর 
িনরযে একটু-একটু ডাকনি দলনেনি । একটা ফষটংপাষখ 
ষেে ষেনি ষেনি িানঠর ওপানর চনল দেল । িািানরগুনলা 
ষকচষিচ ঝুপ-ঝুপ কনর কাঁঠাল োনির িলাে দননি পড়ল 
। আনলা ষনষবনে েুজািা আর পুন্ানক ষননে দোোষস্ত নেীর 
রানর এনে োঁড়াল । িখন েূনরর োিপালা একটু-একটু 
স্পটি হনে উনঠনি ; নেীর পানর োঁষড়নে েুজািা দেখনিন—
বটোনির ষননচ ষ�ষন বনে রনেনিন—িার দেরুো কাপনড়র 
আিা বননর িাথাে আরখানা আকাে আনলা কনর ষেনেনি 
েকানলর রনে । েুজািা, পুন্া িননর িনিা কনর পুনজা 
ষেনে ষেদ্ধানথ্ধর আেীব্ধাে ষননে চনল দেনি । দোোষস্ত 
িাঁনক ষকিু ষেনি পানরষন; িাই দে োরাষেন নেীর রানর 
একলা বনে অননক �নত্ন কুষেঘানের একষট আেন বুনন 
নেীর জনল দেখাষন ঠাণ্ডা কনর ষেদ্ধাথ্ধনক দেবার জনযে 
এনেনি । 
ষেদ্ধাথ্ধ িখননা বটিলানি আনেনষন । দোোষস্ত কুোে-
নখাষন দবেীর উপনর ষবষিনে ষেনে িনন-িনন ষেদ্ধাথ্ধনক 
প্রণাি কনর নেীপানর চনল দেল ।



িখন েন্ধযো হে-হে ; ষেদ্ধাথ্ধ অঞ্জনাে স্ান কনর দোোষস্তর 
দেওো কুোেনন এনে বেনলন । জনল-দরাো কুেঘানের 
ষিষটি  েনন্ধ িাঁর িন দ�ন আজ আরাি দপনেনি । পূষণ্ধ-
িার আনলাে পৃষথবীর দেি-প�্ধন্ত আজ দ�ন ষিষন দেখনি 
পানচ্ছন—স্পটি, পষরষ্কার । পাথনরর দবেীনি কুোেনন 
বনে ষেদ্ধাথ্ধ আজ প্রষিজ্া করনলন, এ েরীর থাক আর 
�াক, েুঃনখর দেি দেখবই-দেখব—ষেদ্ধ না হনে , বুদ্ধ না 
হনে এ আেন দিনড় উঠষি  না । বজ্রােনন অটল হনে 
ষেদ্ধাথ্ধ আজ �খন রযোনন বনে বলনলন—

‘ইহােনন শুিযেিু দি েরীরং 
ত্েষথিিাংেং প্রলেঞ্ �ািু 
অপ্রাপযে দবাষরং বহুকল্পেূল্ধিাং
বনবােনাৎ কােিিশ্চষলিযেনি।’

িখন ‘িার’—�ার িনে েংোর কম্পিান, দ� দলাকনক 
কুবুষদ্ধ দেে, কুকথা বলাে, কুকি্ধ করাে— দেই ‘িার’—
এর ষেংহােন টলিল কনর উঠল । রানে িুখ অন্ধকার 
কনর ‘িার’ আজ ষননজ আেনি িার-িার েনব্দ বুনদ্ধর 
ষেনক । চাষরষেনক আজ ‘িার’-এর েলবল দজনে উনঠনি 
! িারা িুনট আেনি, �ি পাপ, �ি েুঃখ, �ি কাষল, �ি 
কলকে, �ি ্বালা-�্রিণা, িলা আর রূলা—জল-সহল-আকা-
দের ষেনক-ষবষেনক িষড়নে িষড়নে । পূষণ্ধিার আনলার 



উপনর কানলার পে্ধা দটনন ষেনেনি— ‘িার’ ! দেই কানলার 
ষিির দখনক পূষণ্ধিার চাঁে দচনে রনেনি—দ�ন একটা লাল 
দচাখ ! িা দথনক ঝনর পড়নি পৃষথবীর উপর আনলার 
বেনল রক্ত-বৃষটি ! দেই রনক্তর ষিনট দলনে িারাগুনলা ষন-
দব-ষননব �ানচ্ছ ।

আকােনক এক-হানি িুষঠনে রনর, পািালনক এক পানে 
দচনপ দরনখ, ‘িার’ আজ ষনজিূষি্ধনি ষেদ্ধানথ্ধর োিনন 
এনে োঁষরনেনি । িার োনে উড়নি রাো চাের—দ�ন 
িানুনির রনক্ত দিাপাননা ! িার দকািনর ঝুলনি ষবেুযেনির 
িনরাোল, িাথার িুকুনট েুলনি ‘িার’-এর প্রকাণ্ড একটা 
রক্ত িষণর েুল, িার কানন েুলনি দিাহন কুণ্ডল, িার 
বুনকর উপর ্বলনি অনল-িালা—আগুননর েুনিাে োঁথা । 
বুক ফুষলনে ‘িার’ ষেদ্ধাথ্ধনক বলনি — “বৃথাই দিািার বুদ্ধ 
হনি িপেযো ! উষত্তষ—ওনঠা ! কানিবেনরাঽষমে-—।আষি 
‘িার’ । ষত্রিবনন আিানক জে কনর এিন দকউ দনই !  
উষত্তষ উষত্তষ   িহযেষবিেসহং বচং কুরুষ্ব—ওনঠা চনল �াও, 
আিানক জে করনি দচটিা কর না । আিার আজ্াবাহী 
হনে থাক, ইনন্দ্রর ঐবে�্ধ দিািাে ষেষচ্ছ, পৃষথবীর রাজা 
হনে েুখনিাে কর ; িপেযোে েরীর ক্ষে কনর ষক লাি ? 
আিানক জে কনর বুদ্ধ হওো কানরা োনরযে দনই।” ষেদ্ধাথ্ধ 
‘িার’--দক বলনলন—“দহ ‘িার’ ! আষি জন্ম-জন্ম রনর বুদ্ধ 
হনি দচটিা করষি—িপেযো করষি, এবার বুদ্ধ হব িনব এ 
আেন দিনড় উঠব, এ েরীর থাক বা �াক এই প্রষিজ্া—



‘ইহােনন শুিযেিু দি েরীরং 
ত্েষথিিাংেং প্রলেঞ্ �ািু 
অপ্রাপযে দবাষরং বহুকল্পেূল্ধিাং
বনবােনাৎ কােিিশ্চষলিযেনি।’
 
ষিনবার ‘িার’, বলনল— “ উষত্তষ,  চনল �াও, িপেযো রাখ 
!” ষিনবারই ষেদ্ধাথ্ধ বলনলন, “না ! না ! না ! বনবােনাৎ 
কােিিশ্চষলিযেনি।” রানে েুই চকু্ষ রক্তবণ্ধ কনর ষবকট 
হুকোর ষেনে িখন আকাে রনর টান ষেনল ‘িার’ ! িার 
ননখর আঁচনড় অিন দ� চাঁে-িারাে োজাননা নীল আকাে 
দেও ষিঁনর পড়ল েি টুকনরা হনে একখাষন নীলাম্বরী 
োড়র িনিা । িাথার উপনর আর চাঁে দনই, িারা দনই ; 
রনেনি দকবল িহাশুনযে, িহা অন্ধকার ! িুখ দিনল দক দ�ন 
পষথবীনক ষেলনি আেনি । দবার হে িার কানলা ষজি 
দবনে পৃষথবীর উপর পড়নি জিাট রনক্তর িনিা কানলা নাল 
! ‘িার’ দেই অন্ধকার িুখটার ষেনক দেনখনি ষক আর ষব-
েুযেনির িনিা েুপাষট োো োঁি েূননযে ষঝষলক ষেনে কড়িড় 
কনর উনঠনি ; আর হুকোর ষেনে দবষরনে এনেনি দেই েব্ধ-
গ্ােী িুনখর ষিির দথনক ‘িার’-এর েল ; চন্দ্র েূ�্ধ ঘুরনি 
িানের হানি েুনটা দ�ন আগুননর চরকা ! েেষেক অন্ধকার 
কনর ঘুরনি ঘুরনি আেনি—‘িার’-এর েল ঘূষণ্ধ বািানে 
ির ষেনে, পৃষথবী জুনড় রূলার ধ্বজা । িারা শুনযে দথনক 
রুিনকিুগুনলানক ঘুষরনে-ঘুষরনে দফলনি আগুননর ঝাঁটার 



িনিা । পৃষথবী দথনক োিগুনলানক উপনড়, পাহাড়গুনলানক 
িুচনড় ষননে বন্ -বন্  েনব্দ ঘুষরনে দফলনি িারা চাষরষেক 
দথনক অনবরি ষেলাবৃষটির িনিা ; লক্ষ-লক্ষ ক্ষযোপা দঘাড়া 
দ�ন ঘুনর দরড়ানচ্ছ ‘িার’-বেনযে বুদ্ধনেনবর চাষরষেনক ! 
িানের খুর দথনক ষবেুযেৎ ষঠকনর পড়নি, িানের িুখ দথনক 
রনক্তর ্বলন্ত দফনা আঁজলা-আঁজলা িষড়নে পড়নি—দেই 
দরাষরবনটর চাষরষেনক, দেই পাথনরর দবেীর আনেপানে 
। উরাইল-বননর প্রনিযেক োিষট পািাষট ফুলষট এিন ষক 
ঘােগুষলও আজ ্বনল উনঠনি ; ্বলন্ত রনক্ত অঞ্জনার জল 
ঘুনর ঘুনর চনলনি আগুন িাখা । ষবেুযেনির ষেখাে িনলাোর 
োষননে িোল ্বাষলনে, েনলর পর েল �ি রক্তবীজ, 
িারা অন্ধকার দথনক দবষরনে ঝাঁনক-ঝাঁনক উনড় পড়নি 
আজ বুদ্ধনেনরর উপনর । িানের আগুন-ষনবোনে আকাে 
েনল �ানচ্ছ, বািাে ্বনল �ানচ্ছ, পৃষথবী দেখা �ানচ্ছ দ�ন 
একখানা ্বলন্ত কেলা, ঘূষণ্ধ বািানে ঘুনর-ঘুনর চনলনি 
আগুননর ফুলষক িড়ানি-িড়ানি; িার িানঝ ্বলন্ত একটা 
িালোি ঘুষরনে ‘িার’ ডাকনি—‘হান ! হান !’ পানের ননখ 
রোিল ষচনর দজনে উনঠনি িহািারী । আজ ‘িার’-এর 
ডানক রোিনলর কাজল অন্ধকার কাঁথার িনিা েব্ধানগে 
উষড়নে ষননে আি্ধনাে কনর িুনট আেনি— দে ‘িারী’ । 
িার রুনলািাখা কটা চুল বািানে উড়নি—আকাে দজাড়া 
রূিনকিুর িনিা ! ষেনক-ষেনক দোনকর কান্া উনঠনি, ষত্র-
িুবন থর-থর কাঁপনি ! িহািারীর োনের বািাে দ�ষেনক 
লােল দেষেনক পাহাড় চূণ্ধ হনে দেল, পাথর রুনলা হনে 



দেল, বন-উপবন ্বনল দেল, নেী-েিুরে শুষকনে উঠল । 
আর দকাথাও ষকিু দেখা �ানচ্ছ না ! েব িরুিূষি হনে 
দেনি , েব শুনে পনড়নি, নুনে পনড়নি, ্বনল দেনি, পুনড় 
দেনি, রুনলা হনে িাই হনে উনড় দেনি ! জেৎ জুনড় 
উনঠনি ‘িারী’র আি্ধনাে, ‘িার’-এর ষেংহনাে, আর শ্মো-
দনর িাংে-দপাড়া ষবকট েন্ধ ।

িখন রাি এক প্রহর । ‘িার’-এর েল, ‘িারী’-র েল উল্া-
িুখী ষেোনলর িনিা, রক্ত—আঁষখ বােুনড়র িনিা িুখ দথনক 
আগুননর হলকা িষড়নে চাষরষেনক হাহা হুহু কনর দডনক 
দবড়ানচ্ছ, দকঁনে দবড়ানচ্ছ ! আকাে ঘুরনি িাথার উপর, 
পৃষথবী ঘুরনি পানের িলাে ঘঘ্ধর েনব্দ—দ�ন েুখানা প্র-
কান্ড জাঁিার পাথর বুদ্ধনেবনক ষপনি দফলনি দচটিা করনি 
! ‘িার’ েুহানি েুনটা ষবেুযেনির িোল ষননে বুদ্ধনেবনক 
দডনক বলনি—‘পালাও, পালাও, এখননা বলষি িপেযো রাখ 
!’ বুদ্ধনেব ‘িার’-এর ষেনক দচনেও দেখনিন না, িার 
কথাে কণ্ধপািও করনিন না । ‘িার’-এর দিনে ‘কািনা’, 
িার দিাট েুইনবান ‘িলা-কলা’- দক ষননে বুদ্ধনেনবর দ�াে-
িগে করনি কি দচটিা করনি—কখননা দেৌিিী িানের রূপ 
রনর, কখননা �নোররার িনিা হনে বুদ্ধনেনবর কানি হাি-
দজাড় কনর দকঁনে-দকঁনে লুষটনে পনড় ! িাঁর িন েলাবার, 
রযোন িাোবার দচটিাে কখননা িারা স্বনে্ধর ষবেযোররী দেনজ 
োন োে, নানচ, ষকন্তু বুদ্ধনেবনক দিালানি আর পানর না 
। বজ্রােনন আজ ষিষন  অটল হনে বনেনিন, িাঁর রযোন 



িানে কার োরযে ! দ� ‘িার’-এর দিনজ স্বে্ধ-িি্ধযে-পািাল 
কম্পিান, �ার পানের িলাে ইন্দ্র-চন্দ্র-বােু-বরুণ, জল-
সহল-আকাে—দেই ‘িার’-এর েপ্ধ চুণ্ধ হনে দেল আজ 
বুনদ্ধর েষক্তনি ! ‘িার’ আজ বুনদ্ধর একোষি িাথার চুলও 
কাঁপানি পারনল না, দেই অক্ষেবনটর একষট পািা, দেই 
পাথনরর দবেীর একষট দকাণও খোনি পারনল না ! বুনদ্ধর 
আনে ‘িার’ একেন্ডও ষক োঁড়ানি পানর । বুনদ্ধর ষেনক 
ষফনর দেখবারও আর িার োহে দনই । েুই হানির িোল 
ষনষবনে রনণ িগে ষেনে ‘িার’ আনস্ত-আনস্ত
পাষলনে দেনি-নরনকর নীনচ, দঘার অন্ধকানর, চাষরষেক 
কানলা কনর   । বুদ্ধনেব দেই কাজল অন্ধকানরর িানঝ 
ষনি্ধনে একা বনে রনেনিন, রযোন রনর প্রহনরর পর প্রহর 
। রাি দেি হনে আেনি । ষকন্তু ‘িার’-এর িনে িখননা  
পৃষথবী এক-একবার দকঁনপ উঠনি—চাঁেও উঠনি পারনি 
না, েকালও আেনি পারনি না । দেই েিে রযোন দিনে 
‘িার’ দক জে কনর েংোর দথনক িে ঘুষচনে বুদ্ধ োঁড়ানলন 
। ষিষন আজ ষেদ্ধ হনেনিন, বুদ্ধ হনেনিন, েুঃনখর দেি 
দপনেনিন । ডান হানি ষিষন পৃষথবীনক অিে ষেনচ্ছন, 
বাঁ-হানি ষিষন আকানের দেবিানের আবোে ষেনচ্ছন । 
িাঁর দোনার অগে ষঘনর োিরনের আনলা । দেই আনলানি 
জেৎ-েংোর আননদি জে-জে ষেনে  দজনে উনঠনি, নিুন 
প্রাণ দপনে, নিুন োনজ দেনজ । বুনদ্ধর পানের িলাে 
েষড়নে চনলনি বনরঞ্জন নেীষট একূনল ওকূনল োষন্তজল 



ষিষটনে । দ�খানন কােী, দেখানন েগো একখাষন রারাল 
খাঁড়ার িনিা দবঁনক চনলনিন । আর ঋষিপত্তননর ষননচই 
বরুনা নেীর পাড় পাহানড়র িনিা েক্ত । িার োনে 
বড়-বড় েব গুহা-েনি্ধ �ি জটারারী বক-দবড়াষল-ব্হ্ম-
চারী রুষন ্বাষলনে িাইিস্ম দিনখ বনে রনেনি । পানড়র 
উপনরই োরনানথর িষদির । িষদিনরর পরই োনি-োনি 
িাো-করা িনপাবন । দেইখানন েষিযে �াঁরা ঋষ� িপস্বী 
িাঁরা রনেনিন । হষরণ িাঁনের দেনখ িে খাে না, পাষখ 
িাঁনের দেনখ উনড় পালাে না । িাঁরা কাউনক কটি দেন না 
। কারু ঘুি িােবার আনেই িাঁরা একষটবার বন দথনক 
দবষরনে নেীনি স্ান কনর �ান ; ষেনরানির িনরযে িনপাবন 
দিনড় িাঁরা আর বার হন না । দেবলঝষি নালকনক ষননে  
এই িনপাবননর একষে বটোনির িলাে আজ ক’িাে রনর 
রনেনিন । িখন আিাঢ় িাে । দবলা দেি হনেও দ�ন 
হে না—দরাে পনড়ও দ�ন পড়নি চাে না । োরনানথর 
িষদিনর েন্ধযোর োঁখ  ঘণ্া বাজনি, ষকন্তু িখননা আিা-
ঢ়ন্ত দবলার দোনার দরাে োনির িাথাে ষচকষচক করনি, 
হষরণগুষল িখননা আনস্ত-আনস্ত চনর দবরানচ্ছ, দিষট-দিাট 
েবুজ পাষখগুষল এখননা দ�খানষটনি একটু খাষন দরাে দে-
খানষটনি ষকচষিচ কনর দখনল দবড়ানচ্ছ । একলাষট বনে 
নালক বি্ধাকানলর িরা নেীর ষেনক চুপ কনর দচনে রনেনি 
। একটা োো বক িার দচানখর োিনন   দকবষল নেীর 
এপার-ওপার আনানোনা করনি—দে দ�ন ষঠক করনি 
পারনি না দকান পানর বাো বাঁরনর । বি্ধাকানলর একটানা 



নেী আজ োরাষেন রনর নালনকর িনষটনক টাননি-দেই 
বর্ধননর বননর রানর, িানের দেই োঁনের ষেনক । দেই 
দিঁিুলোনির িাোকরা িাষটর ঘনর িার িানের কানি 
নালনকর িন একবার িুনট �ানচ্ছ, আবার   আেনি । িন 
িার দ�নি চানচ্ছ িানের কানি, ষকন্ত ঋষিনক - একলা 
দরনখ আবার দ�নিও িন েরনি না । দে ওই বকটার 
িনিা দকবষল �ানচ্ছ আর আেনি, আেনি আর- �ানচ্ছ 
! দেবলঋষি নালকনক িুষট  ষেনেনিন িার িানের কানি 
দ�নি । এষেনক আবার ঋষির িুনখ নালক শুনননি বুদ্ধনেব 
আেনিন এই ঋষিপত্তননর ষেনক । আজ দে কি-বির 
নালক ঘর দিনড় এনেনি ;িানক দে কিষেন দেনখষন !অথচ 
বুদ্ধনেবনক দেখবার োরটুকু দে িাড়নি পারনি না । দে 
একষট নেীর রানর বনে িাবনি-�াে ষক  না-�াে । েকাল 
দথনক একষটর পর একষট কি দনৌনকা কি দলাকনক 
�ার �ার দেনে নাষিনে ষেনি-ষেনি চনল দেল ।কি িাষঝ 
নালকনক দেনে-�ানব দো ! বনল দডনক দেল । েন্ধযো হনে 
দেনি । আর একখাষন িাত্র দিাট দনৌনকা নালনকর ষেনক 
পাল িুনল আেনি-অননকেুর দথনক ।িার আনলাষট দেখা 
�ানচ্ছ-নেীর জনল একষট দিাট ষপষেি ষঝক-ষঝক কনর 
দিনে চনলনি ।একখাষন চনল দেনল এষেনক আর দনৌকা 
আেনব না । নালক িনন-িনন দেবলঋষিনক প্রনাি করনি 
–‘ঠাকুর দ�ন বুদ্ধনেনবর েে্ধন পাই’। 
দেখনি-দেখনি দনৌনকা এনে িনপাবননর ঘানট লােল । 
দেই দিাট দনৌনকাে নালক িার িানক দেখনি দেনের 



ষেনক চনল দেল । আজ কি বির দে িার িানক দেনখষন 
। ষঠক দেই েিে বরুণার দখোঘানট পার হনে বুদ্ধনেব 
োরনানথর িনপাবনন এনে নািনলন ।আর একষট ষেন 
�ষে নালক দেখানন দথনক দ�ি ! 
কি দেেষবনেে ঘুনর, কি নেীর চনর খানলর রানর 
ষনিযে েন্ধযোনবলাে ষিড়নি-ষিড়নি নালকনের দনৌনকাখাষন 
চনলনি-- দ� োঁনের দ� দলাক িানক দেই োঁনে দরনখ । 
পুনরাননা �াত্রী দ�িন ষননজর োঁনে দননি �ানচ্ছ অিষন 
িার  জােোে ঘাট দথনক নিুন �াত্রী এনে দনৌনকাে 
উঠনি ।এিষন কনর নালকনের দনৌনকা কখননা চনলনি 
েকানলর বািানে পাল িুনল  িীনরর িনিা জল দকনট, 
কখননা বা চনলনি রানির অন্ধকানরর ষিির ষেনে কানলা 
জনল ষপষেনির একষট আনলার োে দটনন-এিন আনস্ত দ� 
িননই হে না �াষচ্ছ । ষেনন-ষেনন বি্ধাকানল নেী জনল 
িনর উঠনি । আনে দকবল নেীর উঁচু পাড়ই দেখা �াষচ্ছল, 
এখন উপনরর দখিগুনলা, িার ওরানর োঁনের োিগুনলা 
ঘরগুনলা, এিন ষক অননক েূনরর িষদিরষট প�ন্ত দেখা 
�ানচ্ছ । জল উঁচু হনে উনঠ   বাষলর চরগুনলা েব ড়ুষবনে 
ষেনেনি । দনৌনকা �খন নালকনক দেনের ঘানট নাষিনে   
িখন িরা শ্রাবণ িাে ; ঝুপ-ঝুপ বৃষটি পড়নি, নেীর রানর-
রানর বাঁেঝানড়র দোড়া প�্ধন্ত জল উনঠনি । বথ-বথ করনি 
জল ! খালষবল খানা-খদি িনর দেনি, ঘানটর রাপ েব 
ড়ুনব দেনি-দ্ানিরর জনল-বি্ধকানলর নূিন জনল ঘানট 
োঁষড়নে দেখনি কি দথনক  কার হানির একষে ফল িাে-



দি-িােনি এনে ঘানটর এক দকানণ দলনেনি ; নেীর দেউ 
দেষটনক একবার ডাোর   একবার জনলর ষেনক দফনল 
ষেনচ্ছ আর দটনন ষননচ্ছ । নালক জল দথনক ফুলষটনক 
িুনল ষননে, িনন-িনন বুদ্ধনেবনক পুনজা কনর িাঝ-নেী-
দি আবার িাষেনে ষেনল । িারপর আনস্ত-আনস্ত –দেই 
ঘনরর ষেনক চনল দেল-বৃষটির জনল ষিজনি-ষিজনি । 
এই ফুলষটর িনিা – নালক – দে িনন পনড় না কিষেন 
আনে-বি্ধার েনগে—েনগে ঘর দিনড়, িানক দফনল েংোনরর 
বাইনর দিনে ষেনেষিল । আজ এিকাল পনর দে আবার 
ওই ফুলষটর িনিাই িােনি-িােনি িার দেনের ঘানট, 
িানের দকানলর কানি ষফনর এনে আটকা পড়ল । আবার 
দেষেন কনব আেনব, দ�ষেন বুদ্ধনেব এই দেনে এনে ঘানটর 
রানর আটকা-পড়া ফুলষটর িনিা িানক িুনল   আননদির 
িাঝ-েগোে িাষেনে ষেনে �ানবন । নালক িানের ঘরখাষন 
দেখনি পানচ্ছ, আর দেখনি পানচ্ছ ঘনরর োওোে িার 
িা বনে  রনেনিন, আর উনঠাননর িানঝ একষট ষিখারী 
োঁষড়নে োইনি—
 
এনর ষিখারী োজানে িুষি ষক রগে কষরনল !’ 






