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বাংলা �দেশ একিদন �েদশে�েমর বান
ডািকল; আমােদর �ােণর ধারা হঠাৎ
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তাহার �মাণ এই �য, তাহার চা�েল� �কবল
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আমােদর কাগেজর �নৗকা�লােক �দালা
�দয় নাই, �কবল সভাতেলই করতািলর
ত�ফান উিঠয়া সম� চ� িকয়া �গল না।

�সিদন সমাজটাও �যন আগােগাড়া নিড়য়া
উিঠল এমনতেরা �বাধ হইয়ািছল। এক
মুহ� েত� ই তাঁেতর কােজ �া�েণর �ছেলেদর
বাধা ছ� িটয়া �গল; ভ�স�ান কাপেড়র �মাট
বিহয়া রা�ায় বািহর হইয়া পিড়ল, এমন িক,
িহ�মুুসলমােন একে� বিসয়া আহার করার
আেয়াজনটাও হয়-হয় কিরেত লািগল।

তক�  কিরয়া এসব হয় নাই-- �কহ িবধান
লইবার জন� অধ�াপকপাড়ায় যাতায়াত



কের নাই। �াণ জািগেলই কাহারও পরামশ�
না লইয়া আপিন �স চিলেত �বৃ� হয়; তখন
�স চলার পেথর সম� বাধা�লােক �কােলর
কােছ টািনয়া লইয়া তাহােত গ�ীরভােব
িসঁদরু চ�ন মাখাইেত বেস না, িক�া
তাহােক লইয়া বিসয়া বিসয়া সুিনপুণ ত� বা
সুচা� কিবে�র সূ� বুনািন িব�ার
কিরেতও তাহার �বৃি� হয় না। �যমিন
চিলেত যায় অমিন �স আপিনই বুিঝেত
পাের �কান্ �লা লইয়া তাহার চিলেব না;
তখন যাহা গােয় �ঠেক তাহােকই সম� গা
িদয়া �স �ঠলা িদেত �� কের। �সই সােবক
পাথর�লা যখন �ঠলার �চােট টিলেত থােক



তখন �বাঝা যায় �াণ জািগয়ােছ বেট, ইহা
মায়া নেহ �� নেহ।

�সই বন�ার �বগ কিময়া আিসয়ােছ।

সমােজর মেধ� �য চলার �ঝাঁক আিসয়ািছল

�সটা কািটয়া িগয়া আজ আবার বাঁিধ
�বােলর �বড়া বাঁিধবার িদন আিসয়ােছ।

আজ আবার সমাজেক বাহবা িদবার পালা
আর� হইল। জগেতর মেধ� �কবলমা�
ভারেতরই জলবাতােস এমন একিট অ��ত

জাদ ুআেছ �য এখােন রীিত আপিনই

নীিতেক বরণ কিরয়া লয়, আচােরর পে�
িবচােরর �কােনা �েয়াজনই হয় না।



আমােদর িকছ�ই বানাইবার দরকার নাই
�কবল মািনয়া �গেলই চেল, এই বিলয়া
িনেজেক অিভন�ন কিরেত বিসয়ািছ।

�য-�লাক কােজর উৎসােহ আেছ, �েবর
উৎসােহ তাহার �েয়াজনই থােক না। ইহার
�মাণ �দেখা, আমরাও পি�ম সমু�পাের
িগয়া �সখানকার মানুষেদর মুেখর উপর
বিলয়া আিসয়ািছ, "�তামরা মিরেত
বিসয়াছ! আ�া বিলয়া পদাথ�েক �কবলই
ব�চাপা িদয়া তাহার দম ব� কিরবার �জা

কিরয়াছ-- �তামরা �� েলর উপাসক।" এ-সব
কেঠার কথা �িনয়া তাহারা �তা মারমূিত�



ধের নাই। বর� ভােলামানুেষর মেতা
মািনয়া লইয়ােছ; মেন মেন বিলয়ােছ,
"হেবও বা। আমােদর বয়স অ�, আমরা

কাজ বুিঝ-- ইহারা অত�� �াচীন, অতএব

কাজ কামাই করা স�ে� ইহারা �য
ত�কথা�লা বেল িন�য় �স�লা ইহারা
আমােদর �চেয় ভােলাই �বােঝ।" এই বিলয়া
ইহারা আমািদগেক দি�ণা িদয়া খুিশ
কিরয়া িবদায় কিরয়ােছ এবং তাহার পের
আি�ন �টাইয়া �যমন কাজ কিরেতিছল
�তমিনই কাজ কিরেত লািগয়ােছ।



�কন-না, হাজারই ইহািদগেক িন�া কির
আর ভয় �দখাই ইহারা �য চিলেতেছ; ইহারা
�য �াণবান তাহার �মাণ �য ইহােদর
িনেজরই মেধ�। মরার বাড়া গািল নাই, এ-
কথা ইহােদর পে� খােট না। ইহারা জােন

মরার বাড়াও গািল আেছ-- বাঁিচয়া মরা।
ইহােদর জীবনযা�ায় সংকেটর সীমা নাই,
সমস�ার �ি�ও িব�র িক� সকেলর উপের
ইহািদগেক ভরসা িদেতেছ ইহােদর �াণ।
এইজন� ইহারা িন�া অনায়ােস সিহেত পাের
এবং �নরােশ�র কথাটােক লইয়া �ণকােলর

জন� �খলা কের মা�, তাহােত তাহােদর



�ােণর �বেগ আর একট�  উে�জনার স�ার
কের।

আমরাও �তমিন িন�া সহেজ সিহেত
পািরতাম যিদ পুরাদেম কােজর পেথ
চিলতাম। কারণ তাহা হইেল আপিনই

বুিঝেত পািরতাম �ােণর গিতেত সম�
�ািনেক ভাসাইয়া লইয়া যায়। প� যখন
অচল হইয়া থােক তখন �সটা িনি�ত, িক�
�জায়ােরর গ�ােক পি�ল বিলয়া �দাষ
িদেলও যাহারা �ান কের তাহােদর তাহােত
বাধা হয় না।



এইজন�, িন�মণ� �য তাহারই অেহারা�

�েবর দরকার হয়। �য ধনীর কীিত� ও নাই,
হােত �কােনা কম�ও নাই, চাট�কােরর
�েয়াজন সব-�চেয় তাহারই অিধক, নিহেল
�স আপনার জড়ে�র �বাঝা বিহেব �কমন
কিরয়া। তাহােক পরামশ�  �দওয়া উিচত �য,
�তামার এই বেনিদ �াবর� �গৗরব কিরবার
িজিনস নয়, �যমন কিরয়া পার একটা কেম�
লািগয়া যাও। িক� এ-�েল পরামশ�দাতার
কাজটা িনরাপদ নেহ, বাবুর পািরষদবগ�
তখনই হাঁ হাঁ কিরয়া আিসেব। সুতরাং
বকিশেসর �ত�াশা থািকেল বিলেত হয়,
"�জরু, আপিন �য সনাতন তািকয়া �ঠসান



িদয়া বিসয়ােছন উহার ত�লার �ূপ জগেত

অত�ল, অতএব বংেশর �গৗরব যিদ রািখেত
চান �তা নিড়েবন না।"

আমােদর সমােজ �য পিরমােণ কম� ব�
হইয়া আিসয়ােছ �সই পিরমােণ বাহবার ঘটা
বািড়য়া উিঠয়ােছ। চিলেত �গেলই �দিখ
সকল িবষেয়ই পেদ পেদ �কবলই বােধ।
এমন �েল হয় বিলেত হয়, খাঁচাটােক
ভােঙা, কারণ ওটা আমােদর ঈ�রদ�
পাখাদটুােক অসাড় কিরয়া িদল; নয় বিলেত
হয়, ঈ�রদ� পাখার �চেয় খাঁচার �লাহার
শলা�েলা পিব�, কারণ পাখা �তা আজ



উিঠেতেছ আবার কাল পিড়েতেছ িক�
�লাহার শলা�েলা িচরকাল ি�র আেছ।

িবধাতার সৃি� পাখা নূতন, আর কামােরর
সৃি� খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার
সীমাট� কুর মেধ� যতট�কু পাখাঝাপট স�ব
�সইট�কুই িবিধ, তাহাই ধম�, আর তাহার
বািহের অন� আকাশ-ভরা িনেষধ। খাঁচার
মেধ� যিদ িনতা�ই থািকেত হয় তেব খাঁচার
�ব কিরেল িন�য়ই মন ঠা�া থােক।

আমােদর সামািজক কামাের �য-শলািট
�যমন কিরয়া বানাইয়ােছ িশ�কাল হইেত
তাহারই �েরর বুিল পিড়য়া পিড়য়া আমরা



অন� সকল গান ভ� িলয়ািছ, �কন-না অন�থা

কিরেল িবপেদর অ� নাই। আমােদর

এখােন সকল িদেকই ঐ কামােররই হইল
জয়, আর সব-�চেয় িবড়ি�ত হইেলন
িবধাতা, িযিন আমািদগেক কম�শি�
িদয়ােছন, িযিন মানুষ বিলয়া আমািদগেক

বুি� িদয়া �গৗরবাি�ত কিরয়ােছন।

যাঁহারা বিলেতেছন �যখােন যাহা আেছ

সম�ই বজায় থাক্ , তাঁহারা সকেলই
আমােদর �ণম�-- কারণ, তাঁহােদর বয়স
অ�ই হউক আর �বিশই হউক তাঁহারা
সকেলই �বীণ। সংসাের তাঁহােদর �েয়াজন



আমরা অ�ীকার কির না। পৃিথবীেত এমন
সমাজ নাই �যখােন তাঁহারা দ� ধিরয়া
বিসয়া নাই। িক� িবধাতার বের �য-সমাজ
বাঁিচয়া থািকেব �স সমােজ তাঁহােদর দ�ই
চরম বিলয়া মান পায় না।

�সিদন একিট কুকুরছানােক �দখা �গল,
মািটর উপর িদয়া একিট কীট চিলেতেছ
�দিখয়া তাহার ভাির �কৗত� হল। �স তাহােক
�ঁিকেত �ঁিকেত তাহার অনুসরণ কিরয়া
চিলল। �যমিন �পাকাটা একট�  ধড়ফড়
কিরয়া উিঠেতেছ অমিন কুকুরশাবক
চমিকয়া িপছাইয়া আিসেতেছ।



�দখা �গল তাহার মেধ� িনেষধ এবং তািগদ
দটুা িজিনসই আেছ। �ােণর �াভািবক
�বৃি� এই �য, সম�েকই �স পরখ কিরয়া
�দেখ। নূতন নূতন অিভ�তার পথ ধিরয়া
�স আপনার অিধকার িব�ার কিরয়া
চিলেত চায়। �াণ দঃুসাহিসক-- িবপেদর
�ঠাকর খাইেলও �স আপনার জয়যা�ার

পথ হইেত স�ূণ� িনর� হইেত চায় না। িক�
তাহার মেধ� একিট �বীণও আেছ, বাধার
িবকট �চহারা �দিখবামা�ই �স বেল, কাজ
কী! ব� পুরাতন যুগ হইেত পু�ষানু�েম

যত-িকছ�  িবপেদর তাড়না আপনার ভেয়র
সংবাদ রািখয়া িগয়ােছ তাহােক পুঁ িথর



আকাের বাঁধাইয়া রািখয়া একিট বৃ�
তাহারই খবরদাির কিরেতেছ। নবীন �াণ
এবং �বীণ ভয়, জীেবর মেধ� উভেয়ই কাজ
কিরেতেছ। ভয় বিলেতেছ, "�রাস �রাস', �াণ
বিলেতেছ, "�দখাই যাক-না'।

অতএব এই �বীণতার িব�ে� আমরা

আপি� কিরবার �ক। আপি� কিরও না।
তাঁহার �বঠেক িতিন গিদয়ান হইয়া
থািকেবন, �সখান হইেত তাঁহােক আমরা

নিড়য়া বিসেত বিল এমন �বআদব আমরা

নই। িক� �ােণর রােজ� তাঁহােকই এেক�র
কিরবার যখন ষড়য� হয় তখনই িবে�ােহর



�জা ত� িলয়া বািহর হইবার িদন আেস।

দভু� াবনা এবং িনভ� াবনা উভয়েকই আমরা

খািতর কিরয়া চিলেত রািজ আিছ।

�ােণর রাজ�ািধকাের এই উভেয়ই শিরক
বেট িক� উভেয়র অংশ �য সমান তাহাও
আমরা মািনেত পাির না। িনভ� াবনার
অংশটাই �বিশ হওয়া চাই নিহেল ��াত
এতই ম� বেহ �য �শওলা জিময়া জলটা

চাপা পেড়। মৃত� �সংখ�ার �চেয় জ�সংখ�া

�বিশ হওয়াই কল�ােণর ল�ণ।

পৃিথবীেত বােরা আনা জল চার আনা �ল।
এ�প িবভাগ না হইেল িবপদ ঘিটত। কারণ



জলই পৃিথবীেত গিতস�ার কিরেতেছ,
�াণেক িব�ািরত কিরয়া িদেতেছ। জলই

খাদ�েক সচল কিরয়া গাছপালা
প�প�ীেক �ন� দান কিরেতেছ। জলই

সমু� হইেত আকােশ উিঠেতেছ, আকাশ

হইেত পৃিথবীেত নািমেতেছ, মিলনেক �ধৗত
কিরেতেছ, পুরাতনেক নূতন ও ��েক সরস
কিরয়া ত� িলেতেছ। পৃিথবীর উপর িদয়া �য
জীেবর �বাহ নব নব ধারায় চিলয়ােছ
তাহার মূেল এই জেলরই ধারা। �েলর
একািধপত� �য কী ভয়ংকর তাহা মধ�-
এিশয়ার ম��া�েরর িদেক তাকাইেলই
বুঝা যাইেব। তাহার অচলতার তেল কত



বেড়া বেড়া শহর লু� হইয়া িগয়ােছ। �য
পুরাতন পথ বািহয়া ভারতবষ� হইেত চীেন
জাপােন পণ� ও িচ� িবিনময় চিলত, এই
�� ম� �স-পেথর িচ� মুিছয়া িদল; কত
যুেগর �াণচ�ল ইিতহাসেক বালুচাপা িদয়া
�স ক�ালসার কিরয়া িদয়ােছ। উল� ধূজ�িট
�সখােন একা �াণু হইয়া ঊ��েনে� বিসয়া
আেছন; উমা নাই। �দবতারা তাই �মাদ
গািনেতেছন-- কুমােরর জ� হইেব �কমন
কিরয়া। নূতন �ােণর িবকাশ হইেব কী
উপােয়।



�জার কিরয়া �চাখ বুিজয়া যিদ না থািক
তেব িনেজর সমােজর িদেক তাকাইেলও
এই �চহারাই �দিখেত পাইব। এখােন �েলর
�াবরতা ভয়ংকর হইয়া বিসয়া আেছ-- এ
�য প�েকেশর �� ম�ভ� িম। এখােন
এককােল যখন �ােণর রস বিহত তখন
ইিতহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া �কবল �য
এক �েদশ হইেত আর-এক �েদেশ ব�া�
হইত তাহা নেহ,-- মহতী ��াতি�নীর মেতা
�দশ হইেত �দশা�ের চিলয়া যাইত। িবে�র
সে� �সই �াণিবিনমেয়র �সই
পণ�িবিনমেয়র ধারা ও তাহার িবপুল
রাজপথ কেব �কান্ কােল বালুচাপা পিড়য়া



�গেছ। এখােন-�সখােন মািট খঁুিড়য়া
বাহনেদর ক�াল খঁুিজয়া পাওয়া যায়,
পুরাত�িবেদর খিনে�র মুেখ পণ�সাম�ীর
দেুটা একটা ভাঙাট�করা উিঠয়া পেড়।
�হাগ�ের গহেন �সকােলর িশ��বািহণীর
িকছ�  িকছ�  অংশ আটকা পিড়য়া �গেছ, িক�
আজ তাহা ি�র, তাহার ধারা নাই। সম�
�ে�র মেতা মেন হয়। আমােদর সে�
ইহােদর স�� কী। সম� সৃি�র ��াত ব�।
যাহা আেছ তাহা আেছ, যাহা িছল তাহা
�কবলই তলাইয়া যাইেতেছ।



চািরিদক এমিন িন�� িন�ল �য মেন �ম
হয় ইহাই সনাতন। কখেনাই নেহ, ইহাই
নূতন। এই ম�ভ� িম সনাতন নেহ, ইহার
ব�পূেব� এখােন �ােণর নব নব লীলা চিলত-
- �সই লীলায় কত িব�ান দশ�ন, িশ�
সািহত�, রাজ� সা�াজ�, কত ধম� ও
সমাজিব�ব তরি�ত হইয়া উিঠয়ােছ। িকছ�
না কিরয়া একবার মহাভারতটা পিড়য়া
�দিখেলই �দখা যাইেব, সমাজটা �কােনা
সংিহতার কারখানাঘেরর ঢালাই-�পটাইকরা
ও কািরগেরর ছাপমারা সাম�ী িছল না--
তাহােত িবধাতার িনেজর সৃি�র সম� ল�ণ

িছল, �কন-না তাহােত �াণ িছল। তাহা



িনখঁুত নয়, িনেটাল নয়; তাহা সজীব, তাহা
�বল, তাহা �কৗত� হলী, তাহা দঃুসাহিসক।

ইিজে�র �কা� কবর�লার তলায় �য-
সম� "মিম' মৃত� �েক অমর কিরয়া দাঁত
�মিলয়া জীবনেক ব�� কিরেতেছ
তাহািদগেকই িক বিলেব সনাতন। তাহােদর
িস�েুকর গােয় যত �াচীন তািরেখর িচ�ই
�খাদা থাক্  না �কন, �সই ইিজে�র

নীলনদীর পিলপড়া মােঠ আজ �য
"�ফলাহীন্ ' চাষা চাষ কিরেতেছ তাহারই
�াণ যথাথ� সনাতন। মৃত� � �য �ােণর �ছােটা
ভাই; আেগ �াণ তাহার পের মৃত� �। যাহা-



িকছ�  চিলেতেছ তাহারই সে� জগেতর

িচর�ন চলার �যাগ আেছ-- যাহা থািময়া
বিসয়ােছ তাহার সে� সনাতন �ােণর
িবে�দ ঘিটয়ােছ। আজ �ু� ভারেতর �াণ
এেকবাের ঠা�া হইয়া ি�র হইয়া �গেছ,
তাহার মেধ� সাহস নাই, সৃি�র �কােনা উদ�ম
নাই, এইজন�ই মহাভারেতর সনাতন �ােণর
সে� তাহার �যাগই নাই। �য-যুগ দশ�ন িচ�া
কিরয়ািছল, �য-যুগ িশ� সৃি� কিরয়ািছল,
�য-যুগ রাজ� িব�ার কিরয়ািছল তাহার সে�
ইহার স�� িবি��। অথচ আমরা তািরেখর
িহসাব কিরয়া বিলেতিছ জগেত আমােদর

মেতা সনাতন আর-িকছ�ই নাই;-- িক�



তািরখ �তা �কবল অে�র িহসাব, তাহা �তা
�ােণর িহসাব নয়। তাহা হইেল �তা ভ�ও

অ� গণনা কিরয়া বিলেত পাের �সই
সকেলর �চেয় �াচীন অি�।

পৃিথবীর সম� বেড়া বেড়া সভ�তাই
দঃুসাহেসর সৃি�। শি�র দঃুসাহস, বুি�র
দঃুসাহস, আকাঙ�ার দঃুসাহস। শি�
�কাথাও বাধা মািনেত চায় নাই বিলয়া মানুষ
সমু� পব�ত ল�ন কিরয়া চিলয়া িগয়ােছ,
বুি� আপাত�তীয়মানেক ছাড়াইয়া
অ�সং�ােরর �মাহজালেক িছ�িবি��

কিরয়া মহৎ হইেত মহীয়ােন, অণু হইেত



অণীয়ােন, দরূ হইেত দরূা�ের, িনকট হইেত
িনকটতেম সেগৗরেব িবহার কিরেতেছ;
ব�ািধ �দন� অভাব অব�া িকছ� েকই
মানুেষর আকাঙ�া অ�িতহায� মেন কিরয়া
হাল ছািড়য়া বিসয়া নাই, �কবলই পরী�ার

পর পরী�া কিরয়া চিলেতেছ। যাহােদর �স-
দঃুসাহস নাই তাহারা আজও মধ�-
আি�কার অরণ�তেল মূঢ়তায়
�কেপালকি�ত িবভীিষকার কাঁটার
�বড়াট� কুর মেধ� যুগযুগা�র �ঁিড় মািরয়া
বিসয়া আেছ।



এই দঃুসাহেসর মেধ� একটা �বল
অিবেবচনা আেছ। আজ যাহারা
আকাশযােন উিড়েত উিড়েত আকাশ হইেত
পিড়য়া চ�রমার হইয়া মিরেতেছ তাহােদর
মেধ� �সই দরু� অিবেবচনা কাজ
কিরেতেছ। এমিন কিরয়াই একিদন যাহারা
সমু� পার হইবার সাধনা কিরেত কিরেত
হাজার হাজার জেল ড� িবয়া মিরয়ােছ �সই
অিবেবচনাই তাহািদগেক তাড়া কিরয়ািছল।
�সই দধু�ষ� অিবেবচনার উে�জনােতই

আজও মানুষ ত�ষারৈদেত�র পাহারা
এড়াইয়া কখেনা উ�রেম� কখেনা
দি�ণেম�েত �কবলমা� িদি�জয় কিরবার



জন� ছ� িটয়া চিলয়ােছ। এমিন কিরয়া
যাহারা িনতা� ল�ীছাড়া তাহারাই ল�ীেক

দগু�ম অ�ঃপুর হইেত হরণ কিরয়া
আিনয়ােছ।

এই দঃুসাহিসেকর দল িনেজর সমােজর

মেধ�ও �য ল�ীেছেল হইয়া ঠা�া হইয়া
বিসয়া আেছ তাহা নেহ। যাহা আেছ তাহাই
�য চ�ড়া� এ-কথা �কােনামেতই তাহােদর মন
মািনেত চায় না। িব� মানুষেদর িনয়ত
ধমকািন খাইয়াও এই অশাে�র দল জীণ�

�বড়া ভািঙয়া পুরাতন �বড়া সরাইয়া কত
উৎপাত কিরেতেছ তাহার িঠকানা নাই।



�ােণর চা�ল� তাহােদর �ভাবতই �বল
বিলয়াই, তাহােদর সাহেসর অ� নাই
বিলয়াই, �সই িবপুল �বেগেতই তাহারা সম�
সীমােক �কবলই ধা�া মািরয়া �বড়ায়। ইহা
তাহােদর �ভাব। এমিন কিরয়াই আিব�� ত

হইয়া পেড় �যখােন সীমা �দখা যাইেতিছল
ব�তই �সখােন সীমা নাই। ইহারা দঃুখ পায়,
দঃুখ �দয়, মানুষেক অি�র কিরয়া �তােল
এবং মিরবার �বলায় ইহারাই মের। িক�
বাঁিচবার পথ ইহারাই বািহর কিরয়া �দয়।

আমােদর �দেশ �সই জ�ল�ীছাড়া িক
নাই। িন�য় আেছ। কারণ তাহারাই �য



�ােণর �াভািবক সৃি�, �াণ �য আপনার

গরেজই তাহািদগেক জ� �দয়। িক�
পৃিথবীেত �য-�কােনা শি�ই মানুষেক স�ূণ�

আপনার তাঁেবদার কিরেত চায় �স �ােণর
লীলােকই সব-�চেয় ভয় কের-- �সই
কারেণই আমােদর সমাজ ঐ-সকল
�াণব�ল দরু� �ছেলেক িশ�কাল হইেত
নানা�কার শাসেন এমনই ঠা�া কিরেত চায়
যাহােত তাহােদর ভােলামানুিষ �দিখেল
এেকবাের �চাখ জড়ুাইয়া যায়। মানা, মানা,
মানা; �ইেত বিসেত �কবলই তাহািদগেক
মানা মািনয়া চিলেত হইেব। যাহার �কােনা
কারণ নাই যুি� নাই তাহােক মানাই



যাহােদর িনয়ত অভ�াস,মািনয়া চলা
তাহােদর এমিন আ�য� দরু� হইয়া উেঠ �য,
�যখােন কাহােকও মািনবার নাই �সখােন
তাহারা চিলেতই পাের না। এই�কার
হতবুি� হেতাদ�ম মানুষেক আপন

তজ�নসংেকেত ওঠ্ �বাস্  করােনা সহজ।

আমােদর সমাজ সমােজর মানুষ�লােক
লইয়া এই �কােরর একটা �কা�
পুত�লবািজর কারখানা খুিলয়ােছ। তাের
তাের আপাদম�ক �কমন কিরয়া বাঁিধয়ােছ,
কী আ�য� তাহার �কৗশল। ইহােক বাহবা
িদেত হয় বেট। িবধাতােক এমন স�ূণ��েপ

হার মানােনা, �াণীেক এমন কেলর পুত�ল



কিরয়া �তালা জগেত আর-�কাথায়
ঘিটয়ােছ।

তবু হাজার হইেলও যাহােদর মেধ� �ােণর
�াচ�য� আেছ তাহািদগেক সকল িদক হইেত
চািপয়া িপিষয়াও তাহােদর �তজ এেকবাের
ন� করা যায় না। এইজন� আর-�কােনা
কাজ না পাইয়া �সই উদ�ম �সই �তজ
তাহারা সমােজর �বিড় গিড়বার জন�ই

�বলেবেগ খাটাইেত থােক। �ভােবর
িবকৃিত না ঘিটেল যাহারা সব�াে� চলার পেথ
ছ� িটত তাহারাই পেথর মেধ� �াচীর ত� িলবার
জন� সব-�চেয় উৎসােহর সে� লািগয়া



থােক। কাজ কিরবার জন�ই তাহােদর জ�,
িক� কােজর ��� ব� বিলয়া কাজ ব�
কিরবার কােজই তাহারা �কামর বাঁিধয়া
উিঠয়া পিড়য়া লােগ।

ইহারা কু�ীসুত কেণ�র মেতা। পা�েবর দেল
কেণ�র যথাথ� �ান িছল িক� �সখােন
অদ�ৃ�েম �কােনা অিধকার না পাওয়ােত
পা�বিদগেক উে�দ করাই তাঁহার জীবেনর

�ত হইয়া উিঠয়ািছল। আমরা যাঁহােদর
কথা বিলেতিছ তাঁহারা �ভাবতই চিল�ু,
িক� এ-�দেশ জি�য়া �স-কথাটা তাঁহারা
এেকবােরই ভ� িলয়া বিসয়ােছন-- এইজন�



যাঁহারা িঠক তাঁহােদর একদেলর �লাক,
তাঁহােদর সে�ই অহরহ হাতাহািত কিরেত
পািরেল ই�হারা আর-িকছ�  চান না।

এই ��ণীর �লাক আজকাল অেনক �দখা
যায়। ই�হারা তাল ঠ� িকয়া বেলন, "�াধীনতা-
হীনতায় �ক বাঁিচেত চায় �র," আে�প

কিরয়া বেলন, আমােদর �ভ� েদর মানা
আেছ বিলয়াই আমরা �পৗ�ষ �দখাইেত
পাির না। অথচ সমােজর �চােখ ঠ� িল িদয়া
তাহােক স� �মাটা হাজার বাঁধেন বাঁিধয়া
মানার �কা� ঘািনেত জিুড়য়া একই
চ�পেথ ঘুরাইবার সব-�চেয় বেড়া ও�াদ



ই�হারাই। বেলন, এ ঘািন সনাতন, ইহার
পিব� ি�� �তেল �কুিপত বায়ু এেকবাের
শা� হইয়া যায়। ই�হারা �চ� �তেজর সে�ই
�দেশর �তজ িনবৃি�র জন�ই লািগয়ােছন;
সমােজর মেধ� �কাথাও িকছ�  ব��তার
ল�ণ না �দখা �দয় �সজন� ই�হারা ভয়ংকর
ব��।

িক� পািরয়া উিঠেবন না। অি�রতার

িব�ে� �য চা�ল� ই�হািদগেক এমন অি�র

কিরয়া ত� িলয়ােছ �সটা �দেশর নাড়ীেত
�েবশ কিরয়ােছ তাহার �মাণ তাঁহারা
িনেজই। সকালেবলায় জািগয়া উিঠয়া যিদ



�কহ �কহ ঘের আেলা আিসেতেছ বিলয়া
িবর� হইয়া দড়ুদাড় শে� ঘেরর
দরজাজানালা�েলা ব� কিরয়া িদেত চায়
তেব িন�য় আেরা অেনক �লাক জািগেব

যাহারা দরজা খুিলয়া িদবার জন� উৎসুক
হইয়া উিঠেব। জাগরেণর িদেন দইু দলই
জােগ এইেটই আমােদর সকেলর �চেয়
আশার কথা।

যাঁহারা �দশেক ঠা�া কিরয়া রািখয়ািছেলন
তাঁহারা অেনকিদন একািধপত� কিরয়ােছন।
তাঁহােদর �সই এেক�র রাজে�র কীিত� �িল
চািরিদেকই �দখা যাইেতেছ; তাহা লইয়া



আেলাচনা কিরেত �গেলই রাগারািগ হইবার
স�াবনা আেছ। িক� �দেশর নবেযৗবনেক
তাঁহারা আর িনব�ািসত কিরয়া রািখেত
পািরেবন না। তাঁহারা চ�ীম�েপ বিসয়া
থাকুন, আর বািক সবাই পেথ ঘােট বািহর
হইয়া প�ক। �সখােন তা�েণ�র জয় হউক।
তাহার পােয়র তলায় জ�ল মিরয়া যাক,
জ�াল সিরয়া যাক, কাঁটা দিলয়া যাক, পথ
�খালসা �হাক, তাহার অিবেবচনার উ�ত
�বেগ অসাধ�সাধন হইেত থাক্ ।

চলার প�িতর মেধ� অিবেবচনার �বগও
দরকার, িবেবচনার সংযমও আবশ�ক; িক�



অিবেবচনার �বগও ব� কিরব আবার

িবেবচনা কিরেতও অিধকার িদব না,--
মানুষেক বিলব, ত� িম শি�ও চালাইেয়া না,
বুি�ও চালাইেয়া না, ত� িম �কবলমা� ঘািন
চালাও, এ িবধান কখেনাই িচরিদন চিলেব
না। �য-পেথ চলােফরা ব�, �স-পেথ ঘাস
জ�ায় এবং ঘােসর মেধ� নানা রেঙর ফুলও
�ফােট। �স-ঘাস �স-ফুল সু�র এ-কথা
�কহই অ�ীকার কিরেব না িক� পেথর
�সৗ�য� ঘােসও নেহ ফুেলও নেহ, তাহা
বাধাহীন িবে�দহীন িব�াের; তাহা
�মর��েন নেহ িক� পিথকদেলর অ�া�

পদ�িনেতই রমণীয়।
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