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Abstract 
কমব সাবযথভৌম রবীন্দ্রনাে ঠাকুথরর একমি মবখযাত রূপক সাাংথকমতক নািক ‘অেলায়তন’। নািকমি মথনাথর্াগ সহকাথর পাঠ 
করথল আমরা চদখব এথত দুমি প্রধান ভাব রথয়থে। একমি বামহযক, অপরমি আভযন্তরীণ। প্রেমমিথত চদখা র্াথব প্রো-
প্রাথণর দ্বন্দ্ব এবাং চিষ পর্যন্ত প্রাথণর জয়গান, মদ্বতীয়মিথত রথয়থে ভারতবথষযর ইমতহাস চেতনা। এই ইমতহাস চেতনার 
কো নািযকার রবীন্দ্রনাে স্বয়াং, সমাথলােক সুকুমার চসন, উথপন্দ্রনাে ভট্টাোর্য, প্রমেনাে মবিীও স্বীকার কথরথেন। মদ্বতীয় 
ভাবনা অনুর্ায়ী নািথকর প্রধান দুই েমরত্র দুই ভাই পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুই মবপরীত ভাবনার অমধকারী। ইমতহাসগত মদক 
চেথক প্রােীন ভারতবষয র্মদ প্রােীন অেলায়তন হয়, তাহথল চিাণপাাংশুর দল হথলা ইাংথরজ দল, আর দভযথকরা ভারতবথষযর 
পমতত অনার্য সম্প্রদায়। এই রু্মিথত মহাপঞ্চক চদথির চসই বযমি, চর্ ‘স্বধময মনধনাং চশ্রয়ঃ পরধথমযা ভয়াবহঃ’ 
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩য় অধযায়, কমযথর্াগঃ, চলাক-৩৫) এই ভাবনায় ভামবত হথয় আয়তনরূপী ভারতবষযথক চিাণপাাংশুর দথলর 
হাত চেথক রক্ষা করথত চেথয়থে। অপরমদথক তার চোিভাই পঞ্চক চগাপথন চিাণপাাংশুর দল ও তাথদর প্রধান দাদাঠাকুথরর 
সাথে চগাপন চর্াগাথর্াগ চরথখ আয়তনথক ক্রথম ধ্বাংথসর পথে চঠথল মদথত চেথয়থে। এই পমরণমত একমদক চেথক প্রােীন 
প্রো, রীমত-নীমত, কুসাংস্কারথরর পতন মথন হথলও ইমতহাসগত মদক চেথক এমি মবথদমি িমির কাথে চকাথনা মকেুর 
মবমনমথয় ভারতবথষযর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করা। তাই মদ্বতীয় ভাবনা অনুর্ায়ী চেনা পঞ্চক আমাথদর কাথে অথনকিাই 
অথেনা হথয় র্ায়। নািযকামহমনর প্রায় প্রমত দৃথিয চস প্রমান রথয়থে। সামবযক আথলােনায় আমাথদর এ ভাবনার র্োেয 
প্রমতফলন পমরলমক্ষত হথব।  

______________________________________________________ 

Discussion 
পঞ্চাি বের বয়সী কমব রবীন্দ্রনাথের জথমাৎসব িামন্তমনথকতথন সাড়ম্বথর পামলত হওয়ার পর মতমন মিলাইদথহ মগথয় 
মকেুকাল োথকন। এখাথন বসবাস কাথল মতমন চর্ নািয রেনায় হাত চদন, তার নাম ‘অেলায়তন’ (১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮)। 
এই সময়পবয রবীন্দ্র জীবথনর ‘অধযাত্ম পবয’ নাথম পমরমেত। নািকমি ১৩১৮ বঙ্গাথের আমিন মাথস ‘প্রবাসী’ পমত্রকায় সমূ্পণয 
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মুমিত হথয়মেল। প্রো ও প্রাথণর দ্বন্দ্বই নািথকর মূল মবষয়বস্তু। মকন্তু নািথক উি মবষয়বস্তু োড়াও একমি অনযভাব রথয়থে। 
এ প্রসথঙ্গ ড. সুকুমার চসন বথলথেন –  

‘‘অেলায়তথন কামহনী ও রূপক অমবথেদয। ইমতহাথস চকান ঘিনার ও বযমির সথঙ্গ চকান সম্পকয নাই। চবৌদ্ধ-
অথবৌদ্ধ চকান পুরাণ কামহনী অেবা প্রােীন-আধুমনক চকান গল্প অবলম্বথন নািক কামহনী পমরকমল্পত নয়। তবুও 
অেলায়তথনর ঐমতহামসক গুরুত্ব ভারতবথষযর চমৌমলক ইমতহাথসর চর্ চকান মবথিষথের রেনার তুলনায় মকেু কম 
নয়। একো বমলথল ইমতহাথসর পমিথতরা কু্ষণ্ণ হইথত পাথরন, মকন্তু অসতয ভাষণ হইথব না। অবযবমহত 
পরবতযীকাথলর রেনা– ‘ভারতবথষযর ইমতহাথসর ধারা’ প্রবন্ধমি অেলায়তথনর পূবযাাংি অেবা উপক্রমমণকা রূথপ 
গ্রহণীয়।’’১ 

সমাথলােক উথপন্দ্রনাে ভট্টাোর্য বথলথেন -    
‘‘...নািথকর মবষয়বস্তু োড়াও কমবমথনর পশ্চাদভাথগর একমি ধারণা বা মেন্তা নািথকর মথধয প্রমতফমলত হইয়াথে 
বমলয়া মথন হয়। তাহা কমবর ইমতহাস-থেতনা বা সমাজসমসযা-থেতনার রূপ।’’২  

সমাথলােক প্রমেনাে মবিীও তাাঁর ‘রবীন্দ্র নািয প্রবাহ’ গ্রথে উি ভাবনার প্রকাি ঘমিথয়থেন। ‘রবীন্দ্র রেনাবলী’র 
(ষষ্ঠ খি) ‘গ্রে পমরেয়’ অাংথি চর্ আথলােনা রথয়থে, তা আমাথদর আথলােনাথক আরও সমৃদ্ধ করথব।  

‘‘অধযাপক এডওয়াডয িমসন রবীন্দ্রনাে সম্বথন্ধ তাাঁহার পুস্তথক অেলায়তথন চকাথনা চকাথনা ইাংথরমজ গ্রথের োয়া 
আথে, এইরূপ উমি কথরন। রামানন্দ েথট্টাপাধযায় মহািয়থক একমি মেমঠথত (৩ আষাঢ়, ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাে এর 
সম্বথন্ধ চলথখন – ‘Castle of Indolence এবাং Faerie Queen আমম পমড়মন- Princess-এর সথঙ্গ অেলায়তথনর 
সুদূরতম সাদৃিয আথে বথল আমার চবাধ হয় না। আমাথদর মনথজথদর চদথি মঠ-মমন্দথরর অভাব চনই – আকৃমত 
ও প্রকৃমতথত অেলায়তথনর সথঙ্গ তাথদরই মমল আথে’।’’৩ 

কমবগুরুর এমন বিথবযর সমেযথন আমরা নািথকর কামহমনবস্তুথক কমবর ইমতহাস চেতনা বা সমাজসমসযা চেতনার রূপ 
মহথসথব চদখথত পামর।  
 আমাথদর এই প্রােীন ভারতবষয হথলা প্রােীন অেলায়তন। আমদ গুরু অেযাৎ প্রােীন মুমন-ঋমষরা এ ভারতবষযথক 
তথপাবন রূথপ মনমযাণ কথর অন্তমহযত হথয়থেন। চসই তথপাবথন তখন চকবল িান্তরস মবরাজ কথরথে। এ প্রসথঙ্গ কমবগুরুর 
‘তথপাবন’ প্রবথন্ধর একমি উদৃ্ধমত স্মরণথর্াগয –  

‘‘এখাথন সূর্য-অমি বায়ু-জল স্থল-আকাি তরুলতা মৃগপক্ষী সকথলর সথঙ্গই চেতনার একমি পমরপূণয চর্াগ। এখাথন 
েতুমদযথকর মকেুর সথঙ্গই মানুথষর মবথেদ চনই এবাং মবথরাধ চনই।’’৪  

এরপর চসই আর্য ঋমষথদর অবতযমাথন আয়তথনর দাময়ত্ব সামথলথেন পুথরামহতগণ। মকন্তু তাাঁথদর অেতা চহতু এই ‘তথপাবন’ 
ভারতবষয ক্রথম অেলায়তথন পমরণত হথয়থে। এরপর দুবযার গমতথত এই অেলায়তনরূপী ভারতবথষয প্রথবি কথরথে িক, 
হুন, পাঠান, চমাগল, সবথিথষ ইাংথরজ। এরাই এক অথেয নািথকর চিাণপাাংশুর দল। আমরা আরও সূক্ষ্ম ভাবনায় নািথকর 
স্বাথেয এই চিাণপাাংশুর দলথক শুধুমাত্র ইাংথরজ দল বলথত পামর। ড. সুকুমার চসনও চসকো বথলথেন–  

‘‘ ‘থিাণপাাংশু’ আক্ষমরক অথেয- র্াহারা লাল মামি মাথখ। রবীন্দ্রনাে মনশ্চয়ই চস কো ভামবয়া মলথখন নাই। অেে 
দুদযান্ত বুথনাথদর ‘থিাণপাাংশু’ নাম অতযন্ত সােযক হইয়াথে। চিাণপাাংশুথদর অেলায়তন আক্রমথণর মথধয আমাথদর 
চদথি ইউথরাপীয় িমির প্রেম সাংঘথষযর বযঞ্জনা আথে। চসই মদক মদয়াও চিাণপাাংশু (= লালমুখ, চগারা) নাম 
সােযক।’’৫ 

নািথকও চস ইমঙ্গত রথয়থে। ‘অেলায়তন’ নািথকর রেনাকাল ১৯১১ মিষ্টাে। মিমিিথদর রাজত্বকাল। তখন ভারথতর 
রাজপ্রমতমনমধ বা ভাইসরয় মেথলন লডয হামডযঞ্জ বা োলযস হামডযঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)। তাহথল আমাথদর মথন স্বাভামবক ভাথবই 
একমি সাংিয় মমমশ্রত প্রশ্ন জাথগ, মতমন ইাংথরজ প্রমতমনমধ ‘দাদাঠাকুর’ নন চতা? 
 নািথকর কামহমন সূত্র অনুর্ায়ী তৃতীয় দৃথিয স্থমবরপত্তথনর রাজা মেরগুপ্ত একমি দুঃসাংবাদ চদন –  

‘‘প্রতযন্ত চদথির দূথতরা এথস খবর মদল চর্ দাদাঠাকুথরর দল এথস আমাথদর রাজযসীমার প্রােীর ভাঙথত আরম্ভ 
কথরথে।’’৬ 
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আমাথদর রাজযসীমার কাথে অবস্থান কথর প্রােীর ভাঙথত শুরু করা ইাংথরজথদর েন্দননগর উপকূথল বমণথকর েদ্মথবথি 
এথস বাসা বাাঁধার সমতুল। মদ্বতীয় দৃথিয প্রায় চিষাাংথি দাদাঠাকুথরর মন্তবয –  

‘‘আমাথদর রাজার আথদি আথে – ওথদর পাপ র্খন  
প্রােীথরর আকার ধথর আকাথির চজযামত আেন্ন করথত  
উঠথব তখন চসই প্রােীর ধুথলায় লুমিথয় মদথত হথব।’’৭  

‘আমাথদর রাজা’? এই রাজা চক? দাদাঠাকুর র্মদ োলযস হামডযঞ্জ হন, তাহথল এই ‘রাজা’ ইাংলযাথের িাসক পঞ্চম জজয 
(১৯১০-১৯৩৬) নন চতা! র্াাঁর মনথদযি এমন ভয়াংকর মেল? আবার পঞ্চম দৃথিয িত্রুসসনযথদর চর্ রি বণয িুমপর কো বলা 
হথয়থে, এ চতা ইাংথরজ চসপাইথদর িুমপর বণয। চিাণপাাংশুথদর সথঙ্গ ইউথরাপীয়থদর সমীকরণ তাই কাল্পমনক নয়। তাহথল 
চতা এই মসদ্ধাথন্ত আসা চর্থতই পাথর চর্ দাদাঠাকুথরর দল- েতুর ইাংথরজ বামহনী!  
 তাহথল দভযক কারা? সমাথলােক উথপন্দ্রনাে ভট্টাোর্য বথলথেন –  

‘‘দভযথকরা আমাথদর চদিীয় অনার্য তোকমেত মনম্নথশ্রণী 
 – িবর, পুমলন্দ, বযাধ, চকাল, ভীল ইতযামদ।’’৮ 

এাঁরা িাহ্মণয সমাজ দ্বারা মেরকাল পদদমলত, অসৃ্পিয, অেুত বথল খযাত, অেে ভারতবথষযর ইমতহাথস এথদর র্থেষ্ট অবদান 
রথয়থে। চকাল মবথিাহ, ভীল মবথিাহ, মুো মবথিাহ, সাাঁওতাল মবথিাহ তার প্রমাণ। আথলােয নািথকও এাঁরা অেলায়তথন 
আসা চিাণপাাংশু দথলর (ইাংথরজ) সাথে বারবার রু্দ্ধ করথত চেথয়থে। তাাঁথদর বাসস্থানও মনথদযমিত হথয়থে অেলায়তথনর 
মথধয একমি স্বতন্ত্র পাড়ায়। রাজা মেরগুপ্ত আোর্য অদীনপুনযথক মনবযামসত করবার সময় বথলথেন –  

‘‘আয়তথনর বামহথর নয়... আমার পরামিয এই চর্,  
আয়তথনর প্রাথন্ত চর্ দভযকথদর পাড়া আথে এ-কয়মদন 
চসখাথনই তাাঁথক বন্ধ কথর চরথখা।’’৯  

আর পঞ্চক-মহাপঞ্চক? নািথকর কামহমন অনুর্ায়ী এরা দুই ভাই। রাজা রাথজন্দ্রলাল মমথত্রর ‘Sanskrit Buddhist 
Literature of Nepal’ গ্রথের একমি কামহমন চেথক এই দুমি নাম রবীন্দ্রনাে গ্রহণ কথরথেন। একজন েরম কুসাংস্কার 
মবথরাধী, অপরজন েরম কুসাংস্কারােন্ন; একজন প্রাথণর জনয লড়াই কথরথে, অপরজন প্রােীন প্রো রক্ষার জনয লড়াই 
কথরথে; একজন চদিমবথরাধী, অপরজন চদিথপ্রমমক।  
 পঞ্চকথক ‘থদিমবথরাধী’ অমভধায় ভূমষত করার ভাবনা কষ্টকমল্পত হথত পাথর মকন্তু নািযকামহমন প্রেম চেথক চিষ 
পর্যন্ত র্মদ ইমতহাস চেতনায় আথলামেত হয়, তথব নািযসূত্র চর্ন তারই প্রমান চদয়। পঞ্চক চর্ন ইাংথরজ রাজত্বকাথল চসই 
ভারতীয় সন্তান, র্ারা মবমবধ স্বাথেযর কারথণ, কখথনা মসাংহাসথনর চলাথভ ইাংথরজথদর ের মহথসথব কাজ করত। নািথকর 
প্রেম দৃথিয আমরা জানথত পামর পঞ্চক লুমকথয় লুমকথয় চিানপাাংশুথদর সাথে চদখা কথর।  

‘‘আোর্য ।  তুমম কী কর না-কর আমম চকাথনামদন মজোসা কমর চন,  
মকন্তু আজ একমি কো মজোসা করব। তুমম মক অেলায়তথনর  
বাইথর মগথয় চিাণপাাংশু জামতর সথঙ্গ চমি ? 

পঞ্চক   । আপমন মক এর উত্তর শুনথত োন ? 
আোর্য   ।  না না, োক  চবাথলা না । মকন্তু চিানপাাংশুরা চর্ অতযন্ত চেে। 
তাথদর সহবাস মক - ’’’১০ 

আোথর্যর এমন প্রথশ্নর ইমতবােক উত্তর পঞ্চক না মদথলও কথোপকেন হথত আমরা বুঝথত পামর পঞ্চক লুমকথয় চিানপাাংশুর 
দল অেযাৎ ইাংথরজ দথলর সাথে চগাপন ববঠক কথর অেে মদ্বতীয় দৃথিযর সূেনায় পঞ্চথকর কথে চর্ গান রথয়থে, তাথত 
পাঠথকর মথন হথব পঞ্চক চর্ন চিাণপাাংশু পাড়ায় র্াওয়ার পে জাথন না। - 

‘‘এ পে চগথে চকান খাথন চগা চকান খাথন- 
তা চক জাথন তা চক জাথন। 
চকান  পাহাথড়র পাথর, চকান  সাগথরর ধাথর, 
চকান  দুরািার মদক- পাথন- 
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তা চক জাথন তা চক জাথন।’’১১ 
নািথকর পূবযসূথত্র আমরা খবর চপথয়মে, পঞ্চক লুমকথয় লুমকথয় চিাণপাাংশুথদর সাথে সাক্ষাৎ করত। চস পে মক 

অনয চকাথনা পে ? পঞ্চক তথব মক অনয চকাথনা চগাপন পে মদথয় মগথয় চিাণপাাংশুথদর সাথে চদখা করত? একবার নয়, 
একামধক বার? অনয চকাথনা পে মেল মক? নামক পঞ্চক মমথেয অমভনয় করল, চর্ন চস চিাণপাাংশু পাড়ায় র্াওয়ার পে 
জাথন না! র্মদ না-ই জাথন, তাহথল চিানপাাংশুর দল তার গাথনর তাথল তাথল নৃতয করল চকন? র্মদ তথকযর খামতথর ধথর 
মনই পঞ্চক তাথদর অথেনা, তাহথল অথেনা একমি মকথিার হঠাৎ কথর ঐ পাড়ায় চকাো চেথক এল, এ প্রশ্ন তাথদর মথন 
জাগল না? আসথল আমাথদর মথন হয় চিাণপাাংশুথদর সাথে পঞ্চথকর চর্াগাথর্াগ র্থেষ্ট ভাথলাই মেল, র্া পঞ্চক চগাপন 
করথত চেথয়থে।  
 শুধু চিাণপাাংশু চকন, তাথদর চনতা দাদাঠাকুথরর সাথেও পঞ্চথকর চগাপন চর্াগাথর্াগ মেল। মদ্বতীয় দৃথিযর একমি 
কথোপকেন তার প্রমান চদয়।  

 
‘‘দাদাঠাকুথরর প্রথবি 

প্রেম চিাণপাাংশু ।  দাদাঠাকুর! 
দাদাঠাকুর । কীী চর? 
মদ্বতীয় চিাণপাাংশু । দাদাঠাকুর! 
দাদাঠাকুর ।  কী োই চর? 
তৃতীয় চিাণপাাংশু । মকেু োই চন – একবার চতামাথক চডথক মনমে। 
পঞ্চক  । দাদাঠাকুর ! 
দাদাঠাকুর । কী ভাই, পঞ্চক চর্।’’১২ 

পঞ্চক চর্ন চিাণপাাংশুথদর মথতা দাদাঠাকুথরর চেনা েমরত্র। অথেনা হথল চতা দাদাঠাকুরই হয়থতা চিানপাাংশুথদর 
প্রশ্ন করথতন, চেথলমি চক? বা চকাো চেথক এল এই অথেনা চেথলমি? আবার র্মদ ধথর চনই পঞ্চথকর সাথে দাদাঠাকুথরর 
কখথনা চকাথনা কারথণ চদখা হথয়মেল, তাহথল এত স্পষ্টভাথব নাম মথন রাখা সম্ভব নয়। সাংলাপই বুমঝথয় চদয় দাদাঠাকুর 
ও পঞ্চথকর মনয়মমত চর্াগাথর্াগ মেল।  
 আবার চিাণপাাংশুরা একিু আড়াল হথল দাদাঠাকুথরর সাথে পঞ্চথকর কথোপকেন শুরু হয়। দাদাঠাকুথরর পাথয়র 
ধুথলা চনয় পঞ্চক। দাদাঠাকুর র্খন পঞ্চকথক পাথয়র ধুথলা চনওয়ার কারণ মজোসা কথরন, তখন পঞ্চক তার কোয় চর্ন 
বুমঝথয় চদয় চর্, চস পদথলহন করথত ভাথলাবাথস-  

‘‘মনথত ইথে কথর। বুথকর মভতরিা র্খন ভথর ওথঠ, তখন বুমঝ তার ভাথর মাো মনেু হথয় পথড় – ভমি না কথর 
বাাঁমেথন’’১৩ 

দাদাঠাকুরও চর্ন পঞ্চথকর জীবথনর গমতপে পমরবতযন করথত োন। েথল অেলায়তন চেথক চবথর কথর আনার প্রমতশ্রুমত 
চদন। মমষ্ট কোয় পঞ্চথকর মনিাথক চর্ন উতলা কথর অেলায়তথনর খবরাখবর চজথন মনথত োন। পঞ্চকও দাদাঠাকুথরর 
েলনা বুঝথত না চপথর আত্মসমপযণ কথর গান ধথর- 

‘‘র্া হবার তা হথব। 
...     ...      ... 
ঘর চর্ োড়ায় হাত চস বাড়ায় চসই চতা ঘথর লথব।’’১৪ 

লুমকথয় চর্ চস ইাংথরজ প্রমতমনমধ দাদাঠাকুথরর সাথে সাক্ষাৎ কথর, তা আবারও প্রমামণত হয় মদ্বতীয় দৃথিযর একমি সাংলাথপ। 
‘‘দাদাঠাকুর, আমার অেলায়তন চেথড় অথনক সাহস কথর চতামার কাে অবমধ এথসমে,’’১৫ 

আয়তথনর চকান বযমি এ ঘিনা জাথনন মকনা, দাদাঠাকুর পঞ্চকথক মজথেস করথল পঞ্চক জামনথয় চদয় চর্, আোর্য নামক 
মবষয়িা জাথনন, তথব এ মনথয় তাাঁথক চকানমদন আোর্য প্রশ্ন কথরন না। পঞ্চথকর কোয় –  

‘‘আমম র্খন বাইথর চেথক মফথর র্াই মতমন আমাথক চদথখই বুঝথত পাথরন।’’১৬ 
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পঞ্চক দাদাঠাকুরথক চগাপন প্রমতশ্রুমত চদয় চর্, চস আয়তথনর প্রাে আোর্যথকও দাদাঠাকুথরর সাথে মমমলথয় 
চদথব এবাং দাদাঠাকুরথক চর্ন পঞ্চক একপ্রকার চজারই কথর, মতমন চর্ন অেলায়তন লিভি কথর চদন –  

‘‘থেউ চতাথলা ঠাকুর, চেউ চতাথলা, কূল োমপথয় চর্থত 
োই।... মন চকবল চতামার কাথে আসথত োয় 
তুমম চজার দাও – তুমম চজার দাও-’’১৭ 

দাদাঠাকুর ও তার দথলর সাথে পঞ্চথকর শুধু চদখা করা মকাংবা কো বলাথতই চর্াগাথর্াগ নয়, একসাথে খাওয়া-
দাওয়াও হয়, আর অেলায়তনরূপী ভারতবষযথক মকভাথব ধ্বাংস করা র্ায়, তার পমরকল্পনা হয়। পঞ্চক চর্ন প্রমাণই করথত 
চেথয়থে বারবার চর্ চসও দাদাঠাকুথরর দথলরই একজন। পঞ্চথকর উপমস্থমতথত এরপর চিাণপাাংশুর দল দাদাঠাকুরথক 
খবর চদয় স্থমবরপত্তথনর রাজা েিকথক চমথর চফথলথে। এথত দাদাঠাকুর র্খন চিাণপাাংশুথদর মনথয় স্থমবরপত্তন আক্রমথণর 
কো বথলন, তাথত পঞ্চকও দাদাঠাকুথরর দথলর হথয় স্থমবরপত্তথনর মবরুথদ্ধ লড়াই করথত চেথয়থে। পঞ্চক মক জানত না, 
চর্ স্থমবরপত্তথনরই অন্তগযত অেলায়তন!! স্থমবরপত্তন ধ্বাংথসর পািাপামি অেলায়তনও চর্ দাদাঠাকুর কতৃযক ধ্বাংস হথে, 
এ খবর হয়থতা পঞ্চক চগাপথন সাংগ্রহ কথরমেল, তাই তার ইমঙ্গতপূণয মন্তবয – 

‘‘মথন হথে চর্ন মভথজ মামির গন্ধ পামে, চকাোয় 
চর্ন বষযা চনথমথে।’’১৮ 

এ বষযণ রথসর বষযণ, র্ার প্রথয়াজন মেল নীরস অেলায়তথন- এিা চর্মন এক অথেয সমঠক, চতমমন ‘বষযা চনথমথে’ কোমি 
দাদাঠাকুথরর দথলর ‘আক্রমণ েলথে’ চবাঝাথত োওয়া হয়মন চতা? পঞ্চক তার বুমদ্ধমত্তার সাহাথর্য আোর্য ও উপাোর্যথক 
তার দথল চিথন মনথয়থে। েতুর দাদাঠাকুথরর কাথে এও হয়থতা মেল পঞ্চথকর চগাপন প্রমতশ্রুমত। েতুেয দৃথিযর চিষাাংথিও 
পঞ্চক ইমঙ্গতপূণয কো বথলথে –  

‘‘আঃ চদখথত চদখথত কী চমঘ কথর এল ! শুনে আোর্যথদব, 
বথের পর বে! আকািথক এথকবাথর মদথক মদথক দগ্ধ 
কথর মদথল চর্!’’১৯ 

এ চতা এথকবাথর স্পষ্ট, বথের আঘাত আসথল আয়তথনর উপর আঘাত, র্া পঞ্চথকর অজানা মেল না। 
পঞ্চম দৃথিয মহাপঞ্চক মনথজথক ‘আোর্য’ মহথসথব পমরমেত কমরথয় র্খন দাদাঠাকুরথকই আয়তন চেথক চিানপাাংশু 

দল সহ চবমরথয় চর্থত বথল, তখন দাদাঠাকুথরর উমি – 
‘‘আমম র্াথক আোর্য মনরু্ি করব চসই আোর্য; 
আমম র্া আথদি করব চসই আথদি।’’২০ 

তাহথল দাদাঠাকুথরর আথদিই চিষকো। দাদাঠাকুর র্মদ বমহঃিমির প্রমতমনমধ হন, তাহথল ভারতবষযীয়থদর উপর এ 
একপ্রকার দাদামগমর নয় মক? র্া পরাধীন ভারতবথষয প্রথতযকমি ভারতীয়থক মুখ বুথজ সহয করথত হথয়থে। আবার এই 
একই দৃথিযই প্রেম চিাণপাাংশু মহাপঞ্চকথক বমন্দ কথর তাথদর চদথি (ইাংলযাথে?) মনথয় েথল চর্থত োয়। মহাপঞ্চকথক 
চদথখ নামক তাথদর চদথির চলাক মজা পাথব। আসথল ভারতীয়রা চর্ একসময় ইাংথরজথদর কাথে ‘মজা’-র মানুষ মেল, তা 
এই সাংলাথপ প্রমামণত হয়। 

চিষ দৃথিয এথস চদখা র্ায় পঞ্চথকর খবর চগাপন করার মানমসকতা, আোথর্যর কাথে ধরা পথড় র্াওয়ার ভয় 
কাজ করমেল হয়থতা। পঞ্চক জাথন চর্ দাদাঠাকুথরর দল অেলায়তথন চগথে সবমকেু ধ্বাংস করথত, মদ্বতীয় দৃথিযর চিথষ 
পঞ্চথকর উপমস্থমতথতই এ সাংবাদ পাঠক চপথয়থেন, অেে প্রেম দভযক র্খন বথল চর্ অেলায়তথন র্ারা লড়াই করথত 
চগথে, তারা ‘দাদাঠাকুথরর দল’, তখন পঞ্চক েলনা কথর বথল –  

‘‘দাদাঠাকুথরর দল ! বল  বল  শুমন, মঠক 
বলমেস চতা চর?’’২১ 

মদ্বতীয় দভযক এ প্রথশ্নর উত্তর সদেযক মদথল পঞ্চক খুমি হথয় র্ায়। পঞ্চথকর খুমির কারণ কী? তাহথল মক আমরা ধথর 
চনথবা পঞ্চক মথন মথন চেথয়মেল দাদাঠাকুররূপী ইাংথরজ দল অেলায়তন ভারতবষযথক অমধকার করুক। এ মক চদি মবথরাধী 
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ভাবনা নয়? এমনমক আোর্য র্খন পঞ্চকথক মজথেস কথরন চর্ পঞ্চক ‘দাদাঠাকুর’ বথল কাথক সথম্বাধন করথে? এথত 
পঞ্চক জানায়- 

‘‘আোর্যথদব, ঐথি আমার চগাপন কো’’২২ 
এরপথরই চস মমথেয েলনা কথর বথল চর্ চস দভযকথদর সাথে অেলায়তথন মগথয় দাদাঠাকুথরর মবরুথদ্ধ লড়াই করথব। সমতযই 
লড়াই করত মক? কার সাথে লড়াই করত চস? মর্মন তাথক অেলায়তথনর দাময়ত্ব চদন, তার মবরুথদ্ধ? হাসযকর ভাবনা নয় 
মক? নািথকর চিথষ পঞ্চক হথয় র্ায় ‘নতুন আোর্য’। তাহথল চতা ধথরই চনওয়া র্ায় রু্থগ রু্থগ কাথল কাথল মসাংহাসনথক 
চকন্দ্র কথর চর্ রিক্ষয়ী সাংগ্রাম, পঞ্চক চতা চগাপথন মহাপঞ্চথকর মবরুথদ্ধ েুমরথত িান মদথয় ‘আোর্য’ পথদ অমভমষি হথয় 
চস কোই প্রমাণ করথত চেথয়থে!       
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