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কমলাকাে র দ র।
(ি তীয় সং রণ।)

থম বােরর

িব াপন
কমলাকাে র দ র ব দশন হইেত পুনমুি ত করা
গল। ব দশেন য কয় সংখ া কাশ হইয়ােছ, তাহার মেধ
“চ েলােক”, “মশক” এবং “ ীেলােকর প” এই িতন
সংখ া আমার ণীত নেহ; এই জন ঐ িতন সংখ া
পুনমুি ত কিরেত পািরলাম না।
ব দশেন কমলাকাে র দ র সমা হয় নাই। এই
জন এই ে র নামকরেণ “ থম খ ” লখা হইল।

শৰ্ীবি মচ চে াপাধ ায়।

কমলাকাে র দ র।
__________________
অেনেক কমলাকা েক পাগল বিলত। স কখন িক বিলত, িক কিরত,
তাহার ি রতা িছল না। লখা পড়া না জািনত, এমন নেহ। িকছু ইংরািজ,
িকছু সং ৃ ত জািনত। িক য িবদ ায় অেথাপা ন হইল না, স িবদ া িক
িবদ া? আসল কথা এই, সােহব সুেবার কােছ যাওয়া আসা চাই। কত বড়
বড় মূখ, কবল নাম দ খত কিরেত পাের,--তাহারা তালুক মুলুক কিরল-আমার মেত তাহারাই পি ত। আর কমলাকাে র মত িব ান, যাহারা কবল
কতক লা বিহ পিড়য়ােছ, তাহারা আমার মেত গ মূখ।
কমলাকাে র এক বার চাকির হইয়ািছল। এক জন সােহব তাহার
ইংরািজ কথা িনয়া, ডািকয়া লইয়া িগয়া একিট করাণীিগরী িদয়ািছেলন।
িক কমলাকা চাকির রািখেত পািরল না। আিপেস িগয়া, আিপেসর কাজ
কিরত না। সরকাির বিহেত কিবতা িলিখত— আিপেসর িচটীপে র উপের
স পীয়র নামক ক লখক আেছ, তাহার বচন তু িলয়া িলিখয়া রািখত;
িবলবিহর পাতায় পাতায় ছিব আঁিকয়া রািখত। এক বার সােহব তাহােক
মা াবােরর প-িব
ত কিরেত বিলয়ািছেলন। কমলাকা িবলবিহ লইয়া
একিট িচ আঁিকল, য কতক িল নাগা ফিকর সােহেবর কােছ িভ া
চািহেতেছ, সােহব দুই চারটা পয়সা ছড়াইয়া ফিলয়া িদেতেছন। নীেচ িলিখয়া
িদল “যথাথ প-িব ।” অল ার
প সােহেবর একিট লা ল
ু আঁিকয়া

িদয়ািছল—এবং হে একিট ম মান র দখা যাইেতিছল। সােহব নত
ূ নতর
প-িব দিখয়া কমলাকা েক মােন মােন িবদায় িদেলন।
কমলাকাে র চাকির সই পয । অেথরও বড় েয়াজন িছল না।
কমলাকা কখন দারপির হ কেরন নাই। য়ং যখােন হয়, দুইিট অ এবং
আধ ভির আিফম পাইেলই হইত। যখােন সখােন পিড়য়া থািকত। অেনক
িদন আমার বাড়ীেত িছল। আিম তাহােক পাগল বিলয়া য কিরতাম। িক
আিমও তাহােক রািখেত পািরলাম না। স কাথাও ায়ী হইত না। এক িদন
ােত উিঠয়া
চারীর মত গ য়া-ব পিরয়া, কাথায় চিলয়া গল।
কাথায় চিলয়া গল। আর তাহােক পাইলাম না। স এ পয আর িফের
নাই।
তাহার একিট দ র িছল। কমলাকাে র কােছ ছঁড়া কাগজ পিড়েত
পাইত না; দিখেলই তাহােত িক মাথা মু িলিখত, িকছু বুিঝেত পারা যাইত
না। কখন কখন আমােক পিড়য়া নাইত— িনেল আমার িন া আিসত।
কাগজ িল একখািন মসীিচি ত, পুরাতন, জীণ ব খে বঁাধা থািকত।
গমনকােল, কমলাকা আমােক সই দ রিট িদয়া গল। বিলয়া গল,
তামােক ইহা ব িশ কিরলাম।
এ অমূল র লইয়া আিম িক কিরব? থেম মেন কিরলাম,
অি েদবেক উপহার িদই। পের লাকিহৈতষী আমার িচে বড় বল হইল।
মেন কিরলাম য, য লােকর উপকার না কের, তাহার বৃ থায় জ । এই
দ রিটেত অতু কৃ অিন ার ঔষধ আেছ—িযিন পিড়েবন, তঁ াহারই িন া
আিসেব। যঁাহারা অিন া রােগ পীিড়ত, তঁ াহািদেগর উপকারােথ আিম
কমলাকাে র রচনা িল চাের বৃ হইলাম।
ী ভী েদব খাষনবীশ।

থম সংখ া - একা
ি তীয় সংখ া - মনুষ ফল
তৃতীয় সংখ া - ইউিটিলিট* বা উদর-দশন
চতু থ সংখ া - পত
প ম সংখ া - আমার মন
ষ সংখ া - চ ােলােক
স ম সংখ া - বসে র কািকল
অ ম সংখ া - ীেলােকর প
নবম সংখ া - ফুেলর িববাহ
দশম সংখ া - বড় বাজার
একাদশ সংখ া - আমার দুেগা সব
াদশ সংখ া - একিট গীত
েয়াদশ সংখ া - িবড়াল
চতু শ সংখ া - ঢঁ িক
এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৯ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৯ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

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]।
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