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ভূিমকা ৷

১৮৮৫ সােল ‘একঘের’ থম কািশত হয়। ব িদন হইল মুি ত
পু ক িল িনঃেশষ হইয়া িগয়ােছ। নানা কারণ বশতঃ ইহার নত
ূ ন সং রণ
কির নাই। িক এখন নানািদক হইেত পুনঃ পুনঃ অনু
হইয়া ইহার ি তীয়
সং রণ কাশ কিরলাম।
আমার িব াস য এই ু পু কখািন সমােজর িকি উপকার
কিরয়ােছ। ইহার ভাষা অত িধক তী হইয়ােছ। ই া িছল য ইহার ভাষা
মালােয়ম কিরয়া পু কখািন পুনমুি ত কিরব। িক দিখলাম য তাহা
কিরেত গেল পু কখািন আদ নত
ূ ন কিরয়া িলিখেত হয়। অতএব
পূ
কািশত সং রেণর ােন ােন িকি ৰাদ িদয়া ি তীয় সং রণ
কািশত হইল।

ীি েজ লাল রায়।

“একঘের ।”

'

মহাশয়!
আমরা দীনহীন কা াল মূখ িবেলত- ফরত; আমািদগেক কন ােণ

মােরন? আপনারা দেশর অহ ার, আপনারা জািতর জ ািত, আপনার
িবদ ার িতিনিধ, আপনারা ােনর উ স, আপনারা সেত র নায়ক,
আপনার সাহেসর িতমূি । আমরা আপনােদর িন ল চরেণ পিড়েতিছ;
ােণ মািরেবন না।
আমরা—অ তঃ আিম যখন িবলােত িগয়ািছলাম, তখনই বাধ
হইয়ািছল কাজটা বড় ভাল হইেতেছ না। ভািবয়ািছলাম য এ িব ােনর,
উ সােহর, বীেয র, াধীনতার র ভূ িম ভারতবষ ছািড়য়া কাথায় এক
ভী তার আলয়, মূখতার চ ীম প—িবেলেত যাইেতিছ,—একাজটা বড়
ভাল হইেতেছ না। একবার মেনও হইল, বুিঝ অধে র, অ ােনর, অেমাচ
কলে র, অন িনরেয়র বীজ বপন কিরেতিছ। িক িক কিরব—মু মানেবর
মন িবেবেকর বাধা িনল না। জাহােজ চিড়লাম, প া ্ পিরলাম, ক লট
খাইলাম, তাহার পর দখুন এই িবপদ।—জাহাজটা যখন গভীরগ নময়
সাগেরর নীিলমায় িগয়া পিড়ল, তখনই বশ বুিঝেত পািরলাম য কাজটা
বড় খারাপ হইয়া গল। িক তখন িফিরয়া আিস িক েপ? িক কিরব,
িবলােত যাইলাম, ইংরােজর সিহত িমিশলাম, রা চপ খাইলাম। এখন
প াি । সম দাষ ীকার কিরেতিছ, ম ক অবনত কিরেতিছ;— ােণ
মািরেবন না।
দীনতার িতমা আমরা, জীণ শীণ মিলন রা দ মান আমরা,
আপনােদর শতকমল-িবিনি ত পুণ ময় চরেণ পিড়েতিছ;— ােণ মািরেবন
না।
আমরা য ঘার পাপ কিরয়ািছ তাহার ায়ি
কিরব;—মাথা
মুড়াইব ( তড়ী ভাি য়া যায় িত নাই); ঘাল ঢািলব, গব চ নামৃত পান
কিরব—পৰ্ােণ মািরেবন না।
এবার মাথায় ঘাল ঢািলয়া, গাবর ারা পটেক পিব কিরয়া টিবল
ভাি য়া, বাড়ী িঘিরয়া,
া য়সীর মুখ চু ন কিরয়া তেব আর কাজ।

আবার আমরা রা াঘেরর শা াে ,—রমণীয় কা -িপঁিড়েত বিসয়া;
অে ৗিহনী মি কার িমিলত ঝ াের; ধূেমর অ কারময়ী ি তায়; আযথােল; ঠাকুেরর বকুনীর সিহত পতৃক ডাল ভাত খাইব; — ােণ মািরেবন
না।
আর একবার আপনােদর চঁ ােদায়ার নীেচ, সু র মাটীেত, এক ছঁড়া
কদলীপে বিসয়া, অপর ছঁড়া কদলীপে ভাজ খাইব;—তাহােত দই
গড়াইয়া িদব; পরমা ছড়াইয়া িদব ও ত সে পা আঁ াকুঁেড়র
শতম ারিন ী গীয় গ সবন কিরব;—জােত লউন।
আর একবার চাদর কােল কিরয়া, উ -জানু হইয়া বিসয়া, কমনীয়
খুিরেত পরমা খাইয়া, মেনারম ঘেট জলপান কিরয়া, চিটজুতা হারাইয়া,—
সধ কেলবের,
হে তেতািধক
মুেখ (কারণ হারািয়ত চিট);
াশা ের িগয়া, পানাপুকুের মুখ হ ধৗত কিরব।
আিম বশ দিখেত পাইেতিছ—আমােদর জািত গলােভ ঈিষত
হারাধন সা াল নামক কান জািত ব ীয় কিব, আমািদগেক—অ তঃ
আমােক িব প কিরয়া এই কিবতািট িলিখেবন—
হায় হায়
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়—
ছেড় িদেলন মুরগী গ জােতর ঠলায়;
মুিড়ইেয় মাথা, ঢেল ঘাল,
ধে ন আবার মােছর ঝাল;
কু ড়ািস , ব ণেপাড়া, আলুভােত তায়, ;—
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়।
হায় হায়

িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়—
লেখন ব’ স ত ােপােষ, ঠেস তািকয়ায়;
খেয় তাওয়ায় তামাক িমেঠ,
ভুেল গেলন িসগােরেট!
মাথা হঁ েট, হােত ঘেঁ ট, দই চেট খায়;
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়।
হায় হায়
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়—
দেল িমিশ’ ভ ঋিষ হেত যিদ চায়,—
পেটর মেধ থেক থেক
মুরগী েলা উেঠ ডেক;
গ েলা হা া কের—এিক হেলা দায়,—
িবেলত থেক িফের এেস—হিরদাস রায়।

হায় হায়
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়—
িহ ুর মেয় িবেয় কের—িহ ুর ঘের যায়;
চিল পের হলুদ মেখ,
নারায়ণেক সা ী রেখ,—
ঐ সময়টাই উেঠ ডেক মুরগী েলা হায়;—
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়।
হায় হায়
িবেলত থেক িফের এেস হিরদাস রায়—
প া ছেড়, পেরন বেড় কালােপেড় হায়;–

—ক ন যা তঁ ার আেস মেন,
হারাধন সা াল ভেন
বুি মােন রা চপ টপাটপ খায়;
মেনর মুেখ চু েরাট ফুঁেক হােটল খানায়।
—িক আমরা ধে র জন , সুেখর জন , দবভি র জন যাহ কিরেত
যাইেতিছ, ইহা ারা তাহা হইেত ভীত হইয়া িপছাইব না। কান ভ াশ যুবক,
কান গৃহ-হীন “একঘের” আমােদর স েদ, গৗরেব ঈষাি ত হইয়া য এ প
ব ও ষ কিরেত পাের, তাহার আর আ য িক?
আমরা আপনােদর গীয় রীিত নীিতর অনুসরণ কিরব। আমরা
আপনােদর ন ায়
কবােট মুরগীর ঝাল খাইয়া, বািহের আিসয়া, অমািয়ক
ভােব িমছা কথা কিহয়া, পুণ স য় কিরব। আমরা আপনােদর ন ায় দু
একবার গাপেন ( কন না সাবধােনর িবনাশ নাই) — গাপেন হােটেল যাইয়া
চ টা আ টা খাইয়া ইহজ সাথক কিরব। ইহােত দাষ িক?—ইহােত ত
একঘের হইবার স াবনা নাই।
আমরা আপনােদর ন ায় মাংস ( কাশ তঃ) ছািড়য়া িদব; মাছ ধিরব
(অবশ পুকুের নেহ); এত িদন অনাদৃত নব িথত পতা পিরব; গরেদর
কঁ াচা ঝুলাইব, চ েনর ফঁ াটা কািটব, হির নােমর মালা লইয়া ঘিড়র চন
কিরব, িটকী রািখব ও জািত কন া বা াতার সিহত স ত াগ কিরব।
—জােত লউন।
সত আমােদর মেধ অেনেকর কন া নাই; িক কখন য হইেব না এ প
বিলেল কবল আমােদর িমথ া অপবাদ দওয়া হয়। আমােদর সই ভাবী
কন ািদেগর িববােহ আপনারা বাধা িদেবন না, ও িনম ণ খাইেবন। আপনােদর
আশী ােদ স কন াগণ দীঘজীিবনী হউক, ও তাহেদর (ভা খাওয়া ব তীত
আর সব িবষেয়) িশেবর মত ামী হউক। স াব কন াদায়গৰ্ য আমরা,
—আমােদর জােত লউন। একবাের ােণ মািরেবন না।

আমরা আপনােদর ন ায় বৃ বয়েস প ম বষীয়া কন া িববাহ কিরয়া
কােশ ব িবধবােক াথত ােগর ধে দীি ত কিরব; ভাগবেতর মিহমা
পাঠ কিরব; িহ ুধ
চার কিরব; অ ঃপুেরর গবা ার
কিরয়া আিসয়া
বারা নালেয় ভারতরমণীর সতী কী ন কিরব।
আমরা আপনােদর ন ায় ভ ামীর কুসুম িদয়া, জুয়াচু রীর ম পিড়য়া,
নীচাশয়তার মি ের, িমথ ার ণ িতমা গড়াইয়া পূজা কিবব।
আমরা আপনােদর দ ায় তারণার বে আ ািদত হইয়া, ভী তার
অ কাের, উে েদর কুঠার ন ােয়র েহর সেত র ােণ বসাইব; ােনর দুগ
অবেরাধ কির ; উ িতর াত রাধ কিরব; িবধবার, পিরত ার স ােনর,
াতার বুেক কিঠনতার ছু রী িবঁিধব; আর আপনার জািতর খািতের,—
ভাবীকন াদােয়র খািতের, স াব জামাতার কৗলীন বা অেথর খািতের,—
জািতচু ত পু েক, কন ােক, জামাইেক,
মুেখ, ি র ের, হাত নািড়য়া,
েমর ভাষায় বিলব “যাও তু িম আমার কহ নও।”
মহাশয় এ ভাষায় আর িলিখেত পাির না। এ সমােজর িবষয় আর এ
িব েপর ভাষায়, আ ািদত ােধ লখা অস ব। ইহার ভাষা ঠা ার ভাষা
নেহ। ইহার ভাষা অন ায় ু তরবািরর িবে াহী ঝন কার, ইহার ভাষা
পদদিলত ভুজ েমর ু দংশন, ইহার ভাষা অি দােহর জালা। এ ভী তার
রাজে র, এ অন ােয়র ধ শালার এ ব নার রাজনীিতর িবষয় বিলেত—
যিদ শতেশলময়ী, দাবানেলর ু িল ময়ী, নরেকর ালাময়ী ভাষা থােক,
তাহাই ইহার উপযু ভাষা।
—মহাশয়, আপিন কা ল ার মাথা খাইয়া বিলয়ােছন, য
“ তামািদগেক আমরা সমােজ লইব, কবল তামরা ায়ি
কর।” হঁ া
ায়ি
কিরব, িক বলুন কা পােপর?—আপনারা যাহা গাপেন কেরন,
আমরা তাহা কােশ কির বিলয়া? ও আপনার যখােন অসেত র, অধে র
য় লন, আমরা সখােন সেত র পাে আিসয়া দঁ াড়াই বিলয়া?

আর িকেসর জন ায়ি
কিরব? কা লােভ? এই সমােজ
ঢািকবার জন ায়ি
? এই জালময়, গ রময়, কীটদ , ছঁড়া সমােজ
যাইবার জন ায়ি
? এ মূখতার দালােন, এ শঠতার ভা ারঘের, এ
নীচাশয়তার আঁ াকুেড় ঢু িকবার জন ায়ি
?—আপনােদর উ তা
অথবা ধৃ তা যিদ এই সমােজ ঢু িকবার জন িবেলতেফরতািদগেক ায়ি
কিরেত বেলন।—বরং আমরা আপনােদর সমােজ এতিদন য িছলাম ইহার
জন ায়ি
কিরেত বেলন, রািজ আিছ। য সমােজ পেদ ভী তা,
সেত র ািন, িন মতা; য সমােজ পেদ পেদ িমছা কথা, িবেবেকর
বশ াবৃ ি , স সমাজ হইেত এতিদন বািহর হইয়া আিস নাই কন, ইহার জন
ায়ি
কিরেত বেলন ত রািজ আিছ।
—মহাশয়, আমরা িক দুঃেখ, িক অসহ জালায়, িক ল াময় য ণায়,
ায়ি
কিরব বিলয়া িদউন। সত , আপনােদর সমাজ হইেত আমরা
‘একঘের’। িক তাই বিলয়া কান িহ ুস ান িবেলত- ফরতািদেগর উপর
ঘৃণার বা তা েল র দৃি -িনে প কের? আমােদর সমাজ ছাট; হয়ত
সহ ািধকও হইেব না। িক আপনােদর স কাটীর সমােজ কয়িট মাইেকল
বা লালেমাহন ঘাষ দখাইেত পাের। এ সমাজ ছাট িক মূখ নেহ। য
সমােজ কশবচ সন, রেমশচ দ ও সুের বে াপাধ ায়; য সমােজ
ত দ ও রমাবাই; স সমাজ মূখ, হতাদর, ঘৃণ নেহ। এ সমাজ একঘের
হইয়াও মহ । এ সমাজ ছাট, িক এ সমােজ িতজন অ তঃ বিলেত
পাের য “আিম িবেলত- ফরতা।” এ সমাজ ছাট—িক ইহা রাজার
সমাজ।
আর একঘের হওয়ােত িকছু ল ার িবষয় নাই। একঘেরর অথ
‘কদাচারী’ নেহ। একঘের করা পৃিথবীর স
আেছ। যখােন য িবিভ মত
দেলর সংখ া অিত কম, সখােন স দল একঘের। আমােদর দেশ িযিন
থেম মিডক াল কেলেজ পু েক পাঠাইয়ািছেলন, িতিন একঘের
হইয়ািছেলন। িযিন থেম পৗ িলকতার িবপে দঁ াড়াইয়ািছেলন, িতিন
একঘের হইয়ািছেলন। িযিন িহ ুিবধবার িববাহ িদয়ািছেলন, িতিন একঘের
হইয়ািছেলন। একিদন ঈশাও একঘের হইয়ািছেলন, একিদন গ ািলিলও

একঘের হইয়ািছেলন। দিখেত পাইেতিছ এ পৃিথবীেত যঁাহারা নব থার
নবনীিতর নবধে র নতা, তাহারা একঘের। এ জগেতর
ময় পেথ যঁাহারা
অ গামী, যঁাহারা জাতীয় জড়তার জীবন, যঁাহারা উ িতর ধে র ােনর
থম সহায়, তঁ াহারা ‘একঘের’। পৃিথবীেত অেনক সময়ই একঘেরর অথ
মূখতা, বা অধ নেহ; ইহার অথ সাহস, উ সাহ, াথত াগ।
িক আমরা য একঘের, এ একঘেরেত সাহসও নাই, কারণ ইহােত
শাি নাই, বা কণামা ও াথত াগ নাই। এ একঘেরর একমা াথত াগ
কন ার িববােহ পাে র অস াব।
আিম ত পৰ্ত
দিখেতিছ য সব সমােজই কন ার িববাহ হইেতেছ।
অথ ব য় কিরেল জামাতার অভাব হয় না। আর তাহা হইেলও, কন ার
িববােহর জন যিদ এত িমছা কথা, ভী তা, ও লুকাচু রী, ত ইহার চেয় য
কন া িচরকাল অনঢ়ূ া থাকাও ভাল।
এ একঘেরর আর একিট আরামময় ভীিত, য ছেলর িববােহ বা
পতায় কহ আমািদেগর সিহত খাইেব না। সুখী আমরা! আমরা
পূণা ঃকরেণ বিল ‘তথা ’। বলা বা ল য আমরা িহ ুর ফলােরর বা
ভােজর প পাতী নিহ। আমরা কান হ েগালময়, িছ কদলীপ ময়,
‘মহাশয় এ-পােত’-ময়, গড়ািয়ত-দিধময়, হারািয়ত-চটী-জুতাময়, িহ ু
ফলাের বা ভােজ খাইেত উ ািভলাষী নিহ।
বলা বা ল , য আমরা আপনােদর ফলােরর গ হইেত ভৰ্ হইয়া
িমৰ্য়মান হইয়া যাই নাই; আপনােদর ভ ামীর সাদ হইেত বি ত হইয়া
দুঃিখত, লি ত ও অ ত নিহ।
ইউেরােপ ‘একঘের’র অথ অন প। সখােন একঘেরর অথ কন ার
িববােহ গালেযাগ নেহ, বা িন লারতা নেহ। া মার লািটমার য একঘের
হইয়ািছেলন, স একঘের এ ‘একঘের’ নেহ। স একঘেরর অথ অন প।
স একঘেরর অথ অনাহােরর ালা, কারাগােরর য ণা, জ ােদর কুঠার,

অনেলর দাহ; স একঘেরর অথ িবি তার িবষাদ, একািকতার হতাশা,
সমােজর িবে ষ, মৃতু র িচ া। তাহােত তাহারা ভীত হয় নাই, মাগ হইেত
িলত হয় নাই, সত হইেত চু ত হয় নাই, আিলি ত ধ হইেত অিব াসী হয়
নাই। আর আপনার িব াস য এক স াব কন াদােয়, িন লারতার
আরামময় ভীিতেত আমরা পুেণ র ায়ি
কিরব? য একঘেরর অথ
দেশর মান , জািতর ভি , য একঘেরর অথ পির তা,
তা,
িনরা ঁ াকুড়তা, কদলীপ হীনতা, সই একঘেরর ভেয় আমরা ভী তার
িমথ ার ল াময় ঘৃণাময় পে আ ােক কলুিষত কিরব!!!
বিলেত ঘৃণা হয়, শরীের শত বৃ ি েকর দংশন ালা হয়, য এই
ল ীবি ত দেশ আমার ল ী-বি ত জািত, এই এক কন াদােয়, এই
‘জােতর’ খািতের, আজ ভ ামীর দাকান খুিলয়া বিসয়ােছন; ভী তার,
শঠতার, ু তার রাজে ঢিকয়ােছন; এ িবপুলা বসু রার কােণ িন ল
হইয়া পিড়য়া আেছন। এই এক
িহ ুসমােজর িবধাতা। এই কন ার িববাহ
স িবে র মূল, স উ িতর প তসম বাধা। ইহার কােছ দেশর
িহৈতিষতা উ সগীকৃত; ইহার কােছ িহ ুর সাহস পরািজত। ইহার জন
অ ের া হইেলও অেনেক কােশ া হইেত পােরন না। ইহার জন
অেনেক দশমািধক বয় া বািলকােক িবদ ালেয় পাঠাইেত কুি ত হন; ইহার
জন কহ াদশ বষািধক কন ােক অিববািহত রািখেত সাহসী হন না; ইহার
জন কহ িশ িবধবােক িববাহ িদেত অ সর হন না; ইহার জন িমছা কথা,
লুকাচু ির, অধ ; ইহার জন লুকাইয়া খাওয়া; ইহার জন কােশ
াতৃত াগ, পু ত াগ, ব ু ত াগ; ইহার ম বেল জািত অথ , িন ীব; ইহার
িবষময়ী ালার ভেয় স কাটী মানব আজ তৰ্ , ব হ ,—“িনবাত
িন
িমব দীপ ।”
—অেহা রমণীজািত! আজ তু িমই বে র সবনােশর উপায় হইেল!
তু িমই স
কার ম ল কে র বাধা হইেল! তু িমই ভী তার, অধে র ক
হইেল! ঈ র িন য়ই তামােক অন উে েশ বে
রণ কিরয়ািছেলন।
কাথায় তু িম ব বাসীর উ িতর যে সহধি ণী হইেব; কাথায় অধে র
সিহত সমরপির া ব ীয় যুবেকর ম ক কামল ােড় রািখেব; কাথায়

তু িম এ জীবেনর িবপ য় িগির স েট—অ রাকে
নাইেব; না তু িমই বে স উ িতর বাধা, স িন
পােপর কারণ!!!

েমর িবমল স ীত
তার ওেজার, স

মহাশয়! আমরা সত স জািত নিহ, য
‘পৃিথবী ঘুিরেতেছ’
বিলয়া িচরা কার কারাগাের যাইেত
ত; স জািত নিহ, য জািত ‘এই
হােত িমথ া িলিখয়ািছল ইহা অেগৰ্ পুড়ুক,’ এ কথা ল অনেলর স েু খ
িনভেয় বিলেত পাের। িক য সমাজ ক ার কুলীন বা ধনী বেরর ত াশায়
িমছা কথা কিহেত পাের, শঠতার ােত গা ঢািলর িদেত পাের, ও সেত র
েহর ােনর িবেবেকর ম েক কুঠার মািরেত পাের, স জািতর আশা নাই।
আমরা ভী র জািত। িবলাত- ফরেতরা অ তঃ আিম য স ভী তা
হইেত মু তাহ বিল না। আমরা—অ তঃ আিম য িব ােসর জন হাত
পুড়াইেত পাির, বা ু েশ ঝুিলেত পাির, তাহা বিল না। যিদ কহ বেল য
“বল পৃিথবী ি র, নইেল তামার নািসকািট কািটয়া মুখ সমভূ িম কিরয়া
িদব,” তাহা হইেল, যিদ দিখ য শািণত ছু িরর তামাসাটা স ীন হইয়া
দঁ াড়াইেতেছ, ত বিল “তা যিদ পৃিথবীর ঘারার সিহত আমার নািসকার
অি ে র এত গূঢ় স থােক, ত পৃিথবী মােট ঘাের না; পৃিথবী িহ ু
সমােজর মত ি র ও িন ল।”
িক কিরব, হাত পুড়াইেত পাির না সত , মিরেত পাির না সত , িক
মহাশয় আপনার সিহত আমার একটু েভদ, য এক কন াদােয় িবেবকেক
এত মিলন কিরেত পাির না। িহ ু সমােজর ফলাের এত সুধা নাই, কন ার
এক ধনী বা কুলীনবের এমন মাধুরী নাই, যাহার জন িমথ ার ক েম,
ু তার আঁ াকুেড়, লুেকাচু িরর ময়লাময় জ েল জীবনেক, ধ েক,
িবেবকেক িবস ন িদব।
*

*
মহাশয়! আপিন বিলয়ােছন য, “ ায়ি

*
না কর, অ তঃ বািহের

*

িহ ুয়ািনটা রািখও”, অথা ভ ািমটা কিরও।—মহাশয়! আমার যিদ
আপনার সিহত আলাপ না থািকত, আপনার কথা কখন না িনতাম,
আপনােক চে না দিখতাম, কবল কাহার িত আপনার দ ঐ
উপেদশিট কান সূে আমার দৃি পেথ আিসয়া পিড়ত, ত আিম
জ ািতিষক িন য়তার সিহত বিলয়া িদেত পািরতাম, য আপিন বা ালী ও
আপনার কন া আেছ।
—আিম বশ জািন য আপিন আমােক সমাজতঃ পিরত াগ
কিরয়ােছন। িক আপনার ই া য, আিম একবাের মাসলমান না হই;
যাহােত আপিন অ তঃ আমার বাটীেত পানটা িনভেয় খাইেত পােরন, ও
ঁেকাটা িনভেয় টািনেত পােরন; অথচ আপনার বািটেত আিম গেল, আপিন
আমােক কে টা পয িদেবন না। যাহা হৗ আপিন আপনার পুণ ময়
সমােজ বশ আেছন, থাকুন। আিমও বশ আিছ। আিম দুেনৗকায় পা িদয়া
চিলেত ব নিহ ও স দরকারও আমার নাই। “সুেখ থা ত কন ভূ েত
িকেলায় ?”
তেব একটা কথা বিল; য আপনােদর সমােজ কয়টা িটকী আেছ যাহা
ধনীর পদতেল না গড়ায়?— িনেত পাই কালীিসংহ মেহাদয় টাকা িদয়া
া ণিদেগর িটকী খিরদ কিরয়া, এক িটকীর দশনী খুিলয়ািছেলন। আিম
িবলােত ঐ প নানা কার মেষর পশম দশনী দিখয়ািছ বেট। তাহােত
নানাজাতীয় মেষর পশম দিশত হইয়ািছল। িক িবলােত এ প
িটকী দশনী দিখয়ািছ িক না, িঠক রণ হয় না। কালীিসংহ মেহাদয় বাধ
হয় ভারতবেষ থেম ঐ প দশনী খােলন। তাহােত ভাটপাড়ার,
নব ীেপর, কালীঘােটর, নানাজাতীয় পি েতর শাদা, কাল, মসৃণ, ছাট, বড়,
খালা, গেরা দওয়া, ইত ািদ নানা কার িটকী দিশত হইয়ািছল ও
তাহােদর িনে ( িনয়ািছ) তাহােদর খিরদ দামও িলিখত হইয়ািছল, যথা:—
িটকী
ভাটপাড়ার ভ াচােয র
িটকী

দাম
…

৫৲

ওজন
১ ছটাক

ঐ
তকবাগীেশর
িটকী
ঐ
ঐ (একটু
মালােয়ম)

…

৬৷৷৹

ঐ

…

৭৷৷৴৹

ঐ

নব ীেপর িবদ ারে র িটকী …

৯৷৷৵৹

১৷৷৹
ছটাক

ঐ
ঐ
পাকা
ঐ
চূ ড়ামিণর িটকী
কিলকাতার িশেরামণীর
িটকী
ঐ
ঐ তিড় য়

…
…
…
…

১০৷৴১৫
৭৸৶৹

ঐ
১ ছটাক
১৷৹
৩৷৷৴১০
,,
৪৵১৫
ঐ

ইত ািদ, ইত ািদ। এ প দশনী খালার জন কালীিসংহ মেহাদয়
আমােদর িবেশষ কৃত তার পা । কারণ এ প দশনী—খুব
কৗতু হলদায়ক ও িশ া দ। আিম ধনী হইেল ঐ প দশনী ব সের ব সের
একবার কিরয়া খুিলতাম।
বা ালার কান এক া ণমহারােজর—(নাম কিরেল মানহািনর
মাক মা হইেত পাের) সদািড়, দািড়হীন নানা কার নানাজাতীয় রঁাধুনী
িছল। একিদন তাহার কুল
(—িটকীওয়ালা) তঁ াহােক কিহেলন,
—“আপিন িহ ুরাজ হইয়া এ প নানাজাতীয় রঁাধুনী রািখয়ােছন কন?”
মহারাজ উ র কিরেলন য, “িহ ু রঁাধুনীেত ত মুরগী রঁােধ না, তাই
মুসলমান রািখেত হইয়ােছ; আর মুসলমান ত শূকর রঁােধ না, তাই একজন
হািড় রঁাধুনী রািখেত হইয়ােছ।” কুল
কিহেলন—“এ প কিরেল
আমােদর আপনার বাটীেত আসা ভাল দখায় না।” মহারাজ শা ভােব
উ র কিরেলন য, “আপিন আমার এখােন না আিসেল আমার য িবেশষ
িত তাহা ত দিখেত পাই না।” বলা বা ল য কুল
মহারােজর িত
তাহার হািধেক , বা িনেজর দয়া েণ, অথবা িটকীর মাহাে , তঁ াহার স
ভীিত দশন কােয পিরণত কেরন নাই।

জািন মহাশয়, এই ত আপনােদর সমাজ, টাকা বা িটকী থািকেল,
িমছা কথা কিহেল, বা গঁাফ কামাইেল, সাত খুন মাফ। মহাশয় আমার দুরদৃ
য টাকা নাই, িটকী নাই, চ েনর ফঁ াটা নাই, কাশাকুশী নাই, ও গঁাফ
আেছ।
*

*

*

*

আপিন বিলয়ােছন য, “ তামােক জােত উঠাইবার জন আমরা
িবেশষ চি ত আিছ। মহাশয় মাফ কিরেবন, িক আপনার থম কথােতই
আমার আপি আেছ। “জািত” একথা আর িহ ুর িত ব বহায নেহ।
একিদন িহ ু জািত িছল বেট; িক এখন িহ ুেক জািত বিলেল আয েয়াগ
হয়। কাণা ছেলেক ‘প েলাচন’ বিলয়া ডািকেল অন লােকর য িনদা ণ
ক হয়, কহ কাকেক ‘কলক ’ বিলয়া ডািকেল অেন র য দুঃখ হয়,
পয়াদা
রালেয় যাইব বিলেল যমন তাহােক মািরেত ই া কের, কহ তঁ ার
ঘারতর কৃ বণা ীেক ‘সু ির’ বিলয়া ডািকেল অপেরর য যাতনা হয়,
িহ ুেক আজ জািত বিলেল আমার তমিন শরীেরর বদনা হয় ও গাের র
আেস।
আর ‘উঠা’ এ কথািটও এখােন অ ান- যু । উঠা শে নীচু হইেত
চু যাওয়া বুঝায়, চু হইেত নীচু যাওয়া বুঝায় না; আর উঠার এ প
অথও বাধ হয় পি েতরা দন নাই। ইহার মাতৃশ “উ া” এর নীচু হইেত
উচু যাওয়া এই প অথই িতপ হয়। অতএব এ েল
(িবেলতেফরতািদেগর িত েয়াগ কিরবার সময়) উঠা েল ‘নামা’
বিলেবন। ‘পােল মশা’ বিলেলও আমার আপি নাই।
স যাহা হঁ া , আমার অনুেরাধ য িবেলতেফরতািদগেক আপনােদর
পােল ঢু কাইবার এই মহতী উদার চ া হইেত আপিন িবরত হইেবন। বিলয়া
িদই য ও পােল িমিশবার জন তাহারা িকছু মা ব নেহ। বিলয়া িদই,—ও
আপনারা জািনয়া বাধ হয় সুখী হইেবন, য তাহারা সুেখ ও
ে আেছ,
ও খাইেতও পায়; এবং আপনােদর িত আপাততঃ নািসকার অ ভােগ

বাম হে র বৃ া িু ল াপন কিরয়া কিন া িু ল সারণ কিরয়া দখাইেত
তাহারা িকছু মা শি ত নেহ।
*

*

*

*

মহাশয় িবেলতেফরতািদগেক ‘একঘের করা’ বা ‘জােত তালা’!
কথাটাই আপনােদর আ
া। আজ যঁাহারা দেশর নতা, জাতীয় জড়তার
জীবন, ধে র শরীের নব াণদাতা, বিলেল অতু ি হয় না তঁ াহারা ায় সব
আজ িবেলতেফরতায় ক ীভূ ত। আজ এ দশ হইেত যিদ িবেলতেফরতার
চিলয়া যায় ত দেশর িক দশা হয়? দেশ য এ ােনর ীণ ভা তাহাও
িনিভয়া যায়, উ সােহর য ীণতর তাহাও ভাি য়া যায়।
ীস একিদন সে িটসেক একঘের কিরয়ািছল। রাম
কারায়েলন ক িন ািসত কিরয়ািছল। খৰ্ী ইউেরাপ একিদন লুথারেক
পীড়ন কিরয়ািছল। রােমর সমাজ সীজােরর বুেক ছু রী িবিধঁয়ািছল।—ইহার
জন তাহােদর পের কঁ ািদেত হইয়ািছল।
*

*

*

*

আপিন বিলয়ােছন “একটু িহ ুয়ািন না রািখেল িক েপ তামার বাড়ী
যাই।” এখােন আপনার েহর খািতের আপনােক এককথা বিলর িদই।
া ণ রঁাধুনী আপনার চে মুসলমােনর চেয় সু ী ও গৗরবণ হয় ত
রািখলাম; া ণ বিলয়া ত স আমার চ ু শূল নয়। আপিন বেলন ‘ পতা
রািখও,’ রািখলাম; ও িবলােতও আমার পতা িছল। টিবেলর ধাের বিসয়া
আহার না কিরেলও ‘ভাগবত অ ’ হয় না; ও মুরগী না খাইেলও বঁািচ, ও
আবশ ক বাধ হইেল তাহা ছািড়েতও পাির।
িক মহাশয়, এ সকল িবষয় আিম গীয় ঘৃণার সিহত দিখ। পৃিথবীর
নিতক সমের এ সকল তু িবষয়। বুটজুতা পােয় দওয়া, টিবেল খাওয়া,
মাংসভ ণ করা এ সব সুিবধাও িবলােসর অ , নীিত ও ধে র নেহ।

ইহািদগেক সমােজর র ক করা, ইহােদর এক েরর িনয় া করা, সমােজর
ক ব নেহ। য সমাজ এ বালুময় িভি র উপর ািপত স সমাজ থােক
না। এ প ভ রু সমাজ পৃিথবীর কু ািপ নাই ও থািকেত পাের না।
সমােজর অন দৃঢ়তর ব ন আবশ ক। যাহা সমােজর য়কারী কীট,
ম াশী িপশাচ, সই সকল িবষয় সমােজর
ক ন, সমােজর হ া-ক ািবধাতা ক ন। একঘের কিরেত চােহন, আসুন আজ য সব িবষয় সমােজর
অম েলর হতু , তাহািদগেক একঘের কির। আসুন আজ বিল, য শঠতা
কিরেব, িমছা কথা কিহেব, তাহােক একঘের কিরব; য ী ছািড়য়া বশ াবৃ ি
কিরেব, তাহােক একঘের কিরব; য প বষীয়া িশ বািলকার িববাহ িদেব,
তাহােক একঘের কিরব; য যুবতীিবধবার ি ত িববােহ বাধা িদেব তাহােক
একঘের কিরব; য জািতর িত িব াসঘাতকতা কিরেব তাহােক একঘের
কিরব। আসুন য সব ব ািধ জািতর বুেক বিসয়া অবােধ বুেকর র পান
কিরেতেছ, যাহারা িনভেয় উ িতর েমর সেত র দেয় শল িবঁিধেতেছ,
তাহািদগেক একঘের কির; পীড়েনর হতু কির। স একঘেরেত দিখেবন
দেশর ম ল হইেব, জািতর জীবন হইেব। স একঘের অথ অধে র িত
সমােজর ক ীভূ ত ঘৃণা ও াধ; স একঘেরর অথ অনেথর উে দ;
ােনর সেত র উদােসর নবরাজ । নিহেল যখােন কশবচ সন,
মেনােমাহন ঘাষ, রামতনু লািহড়ী একঘের, স একঘেরেত কহ ভীত হইেব
না; কারণ তাহার অথ জািতর মান , দেশর ভি । স একঘেরর অথ িবদ া,
িতভা, সত , দ ায় ও ধ ।
আপিন বিলয়ােছন—“একটু িহ ুয়ািন রািখও” নিহেল আপিন আমার
বাটীেত আিসেবন না;—দুঃেখর িবষয়। িক ে ও ভািবেবন না য
আপনােদর ভ কুটীের যাইবার জন তথািপ অসেত র বা ভ ামীর
য়
লইব। আপিন নিহেল আমার সিহত স ত াগ কিরেবন? তথা । মহাশয়
এখনও আপনােদর বয়েসর তারণা িশিখ নাই। িক আশা কির িচরকাল
এই প দয়েক আপনার সমােজর কলুষ হইেত র া কিরয়া চিলেত পািরব।
আশা কির য জীবেনর সুখদুঃেখর িমি ত আেলাক-অ কাের ােণর
হািসকা ার িভতর িদয়া এই পই চিলয়া বাইেত পািরব। আশা কির, তাহােত

ভাবীকন ার িববাহিচ া, একঘেরর আরামময় ভীিত ও আপনার
পিরত াগস ও ান পাইেৰ না।
পিরত াগ কিরেবন? ক ন। সংসার পিরত াগ কের ক ক, তথািপ এ
মাথা সংসােরর কােছও হঁ ট হইেব না। সংসার যিদ ভ ািম চায়, তারণা
চায়, স সংসারেক আিম একঘের কিরব। না হয় সংসার ছািড়য়া একিট
িন ন প ীেত, িন ন কুটীের িগয়া বাস কিরব। সও ভাল, ভ ামীর
সিহত সহবাস হইেত য স ও মধুর; তারণা হইেত পণকুটীরও ভাল।
সখােনও িবহে র স ীত িনকুে ঝ ািরত হইেব; সখােনও পূিণমার চাদ
উিঠেব; সখােনও মলয় সমীরণ রিহেব। আমার কুটীেরর পাে গাটা দুই
ঝাউগাছ লাগাইয়া িদব, তাহারা সঁা সঁা কিরয়া িদনরাত ময় স ীত
ঢািলেব। কুটীেরর স েু খ দুচািরিট বেলর, বকুেলর, মালিতর গাছ লাগাইয়া
িদব; তাহারা স কুটীের েগর সৗরভ আিনয়া িদেব; কুটীেরর পূ িদেকর
জানালায় একিট রি ত িচক টা াইয়া িদব; তাহােত লািগয়া ভােতর
সূয িকরণ ভাি য়া ভাি য়া আমার ঘুম িশ র গােয় আিসয়া ঢিলয়া
পিড়েব। ঈ র আমােক িন নতার অ কার, পিরত ােগর িবষাদ িদউন, সও
ভাল; িক যন আ ার কলুষ, িবেবেকর ািন হইেত র া কেরন।
মহাশয় এক কথা বিলয়া দই। অন কারেণ জািতচূ ত িহ ু আপনােদর
কােছ মাথা হঁ ট কিরেত পাের; িবেলতেফরতারা তাহা কিরেব না, ও এত
িদনও (দুইএকজন ছাড়া) কহ তাহা কের নাই। িহ ুসমাজ যিদ তাহােদর
সিহত িমিশেত চােহ ত ইহােক অ সর হইেত হইেব; তাহারা িপছাইেব না।
িহ ুসমাজেক দরওজা শ তর ও উ তর কিরেত হইেব, তাহার মৗ শী
নীিত ও থা ছািড়েত হইেব। আমরা তাহার ভ মি ের যাইবার জন মাথা
হঁ ট কিরব না। তাহার উিঠেত হইেব, আমরা নািমব না। িহ ুরা যিদ আমােদর
অ ের ভালবােসন বা ভি কেরন তেব এ তাি েল র এ বরােগ র ভাণ
কন? এ ঢাকাঢািক কন? এ সেত র ািন কন? আমরাও িহ ু; িবলােত
িগয়ািছ বিলয়া, িহ ুর পৗরািণকী থা িত পূণব ঘৃণা থািকেলও িহ ুর
িত হ ও ভালবাসা যায় নাই। যিদ আপনােদর িব াস য আমরা
ইংেরজেদর খাসামুেদ ত স ভুল। আমরা যাহার যখােন যাহা ভাল দিখ

তাহ লই; তাই বিলয়া ইংরাজেদর অেনক থার অনুব ী বিলয়া তাহােদর
খাসামুেদ নিহ, বা দেশর িত বীতে হ নিহ। আমরা যমন এখােন িহ ুর
আচরেণ ও থায়; দুঃেখ ল ায় ঘৃণায় মিরয়া যাই, িবজাতীয় কহ িহ ুর
িন া কিরেল যথাসাধ িহ ুেক অন জািতর ষ ও িব েপর ভ হইেত র া
কির, কারণ তাহােত আমােদরও গােয় লােগ। আর আপনােক আপনার
সমােজর িবষয় যাহা বিললাম তাহা িবে েষ নেহ, শ ভােব নেহ; াতার
িত াতার য াধ, অন ায়ব বহারী িপতার িত পুে র য াধ, সই
ােধ বিলয়ািছ।
মহাশয়! আিম সামান ; িক আমার সমাজ সামান নেহ, মূেখর নেহ।
এ সমােজ আিসেত চােহন আসুন, সমােজ এ ার িচেরা ু , েহর বা
সািরত। এখােন লুেকাচু রী নাই, শঠতা নাই, িন মতা নাই, ায়ি
নাই।
আসুন, আপনািদগেক ভাই বিলয়া, আয বিলয়া, িহ ু বিলয়া এ সমােজ
আিল ন কিরয়া লইব। িক অিত উ াদ ে ও ভািবেবন না য, আমরা
মাথা হঁ ট কিরয়া, িবেবকেক কলুিষত কিরয়া, পুেণ র ায়ি
কিরয়া,
আিলি ত থা ও নবজীবন িবস ন িদয়া, আপনােদর সমােজ ঢু িকেত
যাইব।
এক কথা বিলয়া িদই। িবলাতেফরতার মূখ হইেলও তাহােদর একঘের
কিরয়া আপনােদর সমাজ বলবান হইেব না। কান জািত কান কােল িনেজর
মেধ িবে েদর নীিত অবল ন কিরয়া বড় হয় নাই। বরং সি লেনর
নীিতেতই বড় হইয়ািছল। ীস এই গৃহিববােদ ডুিবল, ভারত এই গৃহিববােদ
উ
হইল; রাম য বড় হইয়ািছল তাহা দশীয়েক জািতচু ত কিরয়া নেহ,
িবজািতেক জািত কিরয়া লইয়া। বৃ েটন ও বড় হইয়ােছ িবি তায় নেহ,
িমলেন। জািতেত কন, পৃিথবীর চািরিদেকই সংেযাগই—উ িত, বল,
সভ তা, জীবন; িবি তা—অবনিত ব ািধ, ব রতা, মৃতু ।
এ সমােজ আর গৃহ িববাদ কন ? আজ যাহারা এই ীণ সমােজ নত
ূ ন
নত
ূ ন ব ািধ আিনেতেছ—তাহারা িহ ু নেহ, িহ ুর শয়তান। যাহার এই িবি
সমােজ আবার নত
ূ ন পাথেক র বড়া রচনা কিরেতেছ—তাহা◌্রা ইহার

শ । যাহারা এই অ মৃত জীণ শীণ জািতেত আবার িবে েদর কুঠার
মািরেতছ—তাহারা ইহার হত াকারী জ াদ। ব ! তু িম জান না য আজ
তামার অ কাের, তামার এ ভ গৃেহ যাহারা বাস কিরেতেছ, তাহারা
তামার স ান নেহ; তাহারা তামার শবেলালুপ, র -িপপাসু িপশাচ।
তামার স ান বা সকেল চিলয়া িগয়ােছ।
হতভাগ িহ ু! তামার এ বরাহ িববাদ আর ঘুিচল না; তামার
অপমােনর কলে র মূল এ অ দাহ আর ঘুিচল না; তামার সাণার গৃেহ
কালসাপ, কুসুেম কীট, এ ব ািধ আর ঘুিচল না! তামার ােণর কলুষ,
ােনর হলাহল, বুেকর চাপা এ িববাদ আর ঘুিচল না।
আজ এ জািতর যা িকছু জীৰন—‘একঘের’ করার ব তােত
পিরলি ত, আর অন িদেক উ ানশি হীন। য বরাহ-িববাদ পূে রাজায়
রাজায় িছল, তাহা আজ াতায় াতায় পিরণত হইয়ােছ; সই িচরশ
িহ ুর র পায়ী তা া আজ িহ ুর ঘের ঘের ঘুিরেতেছ।
িহ ুসমাজ পিচেতেছ—
পৃিথবীর ল া, মনুষ জািতর আব
িহ ুসমাজ—আজ পিচেতেছ।

না, তািড়ত পদাহত

জীণ, শীণ, ভঁাড় িহ ুসমাজ আজ পিচেতেছ।
শঠতার ভা ার, িমথ াকথার ও াদ, লুেকাচু রীর স ার, ভী তার
সনাপিত, িহ ুসমাজ আজ পিচেতেছ—
এ িমথ া, এ তারণা, এ ভঁাড়ািম, এ িন মতা, এ িনি েবকতা স
পচার দুগ ও দূিষত বায়ু ।
কন আর এ ভা া ঘের মািরস তােদর িসঁধকািট।

িছ ত র মূেল হ’ ত কন তু েল িদ মািট।
িবেষ র র ােণ
কন হািন’ , িবষবাণ,
পােপর বন ায়ভরা দেশ আিন নরক খাল কািট,
কন শীণ মিলন দুঃেখ,
মািরস কুঠার মােয়র বুেক।
দু’িদন গেল িদ র ফেল, পুরাস ােণর আকা ািট।

এই লখািট ১ জানুয়াির ১৯২৩ সােলর পূেব কািশত এবং
িব ব াপী পাবিলক ডােমইেনর অ ভু , কারণ উ
লখেকর মৃতু র পর কমপে ১০০ বছর অিতবািহত হেয়েছ
অথবা লখািট ১০০ বছর আেগ কািশত হেয়েছ ।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু
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