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বাস্তুভিটার প্রভি উপেপের প্রচণ্ড িাপ াবাসা। সস দভরদ্র। িাই বপ  সস িার মািৃসম বসিবাভির ভিটাটুকু ভবক্রি কপর 

কু াঙ্গার সন্তাে হপি চায় ো। সািেুরুষ বংশ েরম্পরায় সেখাপে জন্মগ্রহণ কপরপে, সস মাটটপক উপেে মািৃিূভম 

ভহপসপব েভবত্র মপে কপর। অিাপবর িািোয় বাস্তুভিটা ভবক্রি করার অর্ থ হপ া ভেজ মাপক ভবক্রি করা। িাই উপেে শি 

কপেও জন্মিূভমপক আগপ  রাখপি সচপয়পে। 

বাবু সাপহব, অর্ থাৎ িূস্বামী প্রচুর জভমর মাভ ক হপয়ও িার সচাখ েপিপে ভেরীহ উপেপের দুই ভবঘা জভমর ওের। বাগাপের 

দদঘ থয-প্রস্থ সমাে করার করার অজহুাপি িূস্বামী ভমর্যা ভিক্রি ভেপয়, সদোর দাপয় উপেপের সশষ সম্পদ ওই সামােয জভম 

হস্তগি কপর। উপেে ভেিঃস্ব হপয় েপি। উপেে িখে এই বপ  সান্ত্বো মাপে সে স্রো হয়পিা িাপক সামােয ভিপট মাটটর 

সমাপহ আবদ্ধ রাখপি চােভে। িাই দুই ভবঘা জভমর েভরবপিথ সমস্ত ভবশ্ব ভেভখপ  িার ঠা াঁই হপয়পে। 

প্রশ্ন: 'দদপেযর দাপয় সবভচব সস মাপয় এমভে  ক্ষ্মীোিা'। উপেপের এ উক্রির কারণ কী? 

প্রশ্ন: ‘িাই ভ ভখ ভদ  ভবশ্ব ভেভখ  দু’ভবঘার েভরবপিথ’—ব পি কী সবাঝাপো হপয়পে? 
 

দভরদ্র কৃষক উপেপের সশষ সম্ব  দুই ভবঘার ভিপটটুকু জভমদার বাবু িার বাগাে বািাপোর জেয ভকপে ভেপি চায়। ভকন্তু 

উপেে সাি েুরুপষর সৃ্মভি ভবজভিি সস জভম ভবক্রি করপি ো চাইপ  জভমদাপরর সিাপের ভশকার হয়। ভমর্যা মাম া 

ভদপয় জভমদার সস জভম দখ  কপর সেয়। ভিপট োিা হপয় উপেে বােয হয় েপর্ সবপরাপি। 

সন্ন্যাসীপবপশ সােুর ভশষয হপয় িখে সদপশ সদপশ ঘুপর অপেক মপোহর িীর্ থস্থাে, মপোরম দৃশয অবপ াকে কপর। ভকন্তু 

োহাি, েব থি, ভবজে েগপর, েখে সেখাপে সস ভ্রমণ কপরপে, এক মুহপূি থর জেযও িার জন্মিূভমর দেিৃক দুই ভবঘার 

ভিপট মাটটর কর্া িু পি োপরভে। িাই ১৫-১৬ বের েপর একভদে ভচরেভরভচি ভেজ গ্রাপম ভিপর আপস।  

গ্রাপমর অেয সব ভকেু টঠকঠাক র্াকপ ও িার ভিপট ভেক্রিহ্ন হপয় সগপে। উপেে িার জন্মভিটার আভঙ্গক েভরবিথেপক 

আেে েভরচয় িুপ  োওয়ার মপিা আচরণ সিপব, িাপক ‘ভে াজ কু টা’ বপ  ভেক্কার জাভেপয়পে। িার ভচরপচো সাপের 

ভিটায় এপস সস  ক্ষ কপর, জেেীরূেী িার ভিপটর আমূ  েভরবিথে। এ ভিপটটুকু ভে  িার হদূপয় সদবীর মপিা, দভরদ্র 

মাপয়র মপিা। অর্চ আজ এর সাজপগাজ েিই চাকভচকযময় সহাক ো সকে, সস আজ েরদাসী। মািৃভিটার এপহে 

েভরবিথেপক উপেপের দৃটেপি মপে হপয়পে অকৃিজ্ঞ, স্বার্ থের ও দাসত্ব গ্রহপণর হীে মপোবৃভি রূপে। 

হঠাৎ সস  ক্ষ কপর িার সোটপব ার সৃ্মভিভবজভিি সসই আমগােটট িখপো রপয় সগপে। সসই আমগাপের োয়ািপ  বপস 

উপেে েখে িার সেপ পব ার কর্া িাবভে , িখে হঠাৎ বািাপসর ঝােটায় দুটট োকা আম েপি িার সকাপ র কাপে। 

আম দুটটপক জেেীর সেপহর দাে ভহপসপব সস গ্রহণ কপর। ভকন্তু িখেই েুপট আপস মাভ । উপেেপক সস ‘আমপচার’ বপ  

গা াগা  কপর জভমদাপরর সামপে হাক্রজর কপর। উপেে জভমদাপরর কাপে আম দুটট ভিক্ষা চাইপ  জভমদার িাপক 

সােুপবশী ‘সচার’ বপ  ভমর্যা অেবাদ সদয়।সমাপজর সশাভষি ও বক্রিি মােুপষর জীবে ও বাস্তবিা প্রায় একই রকম। 

সম্পদশা ীরা আরও সম্পপদর মাভ ক হওয়ার জেয গভরপবর সব থস্ব হরণ কপর। 

প্রশ্ন: ‘রাজার হস্ত কপর সমস্ত কাঙাপ র েে চুভর’- ব পি কী সবাঝাপো হপয়পে? 

প্রশ্ন: উপেে িার জন্মভিটাপক ভে াজ কু টা বপ  ভেক্কার জাভেপয়পে সকে? 


