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প্রথর্ পররচ্ছেদ 

আজ সতীচ্ছশি মাচস সুকুমািী এবং ষমচ্ছসামশায় শশধিবাবু আচসয়াচ্ছেন— 

সতীচ্ছশি মা চবধুমুখী বযস্তসমস্তভাচ্ছব তাাঁহাচ্ছদি অভযথথনায় চনুু্ত।  “এচ্ছসা 

চদচদ, ষবাচ্ছসা  আজ ষকান্ পুচ্ছযয িায়মশাচ্ছয়ি ষদখা পাওয়া ষেল! চদচদ না 

আসচ্ছল ষতামাি আি ষদখা পাবাি ষজা ষনই ”  

শশধি  এচ্ছতই বুঝচ্ছব ষতামাি চদচদি শাসন চকিকম কড়া  চদনিাচত্র ষিাচ্ছখ 

ষিাচ্ছখ িাচ্ছখন  

সুকুমািী  তাই বচ্ছে, এমন িত্ন ঘচ্ছি ষিচ্ছখও চনচিন্ত মচ্ছন ঘুমচ্ছনা ুায় না  

চবধুমুখী  নাকডাকাি শচ্ছে! 

সুকুমািী  সতীশ, চে চে, তুই এ কী কাপড় পচ্ছিচেস  তুই চক এইিকম ধুচত 

পচ্ছি ইস্কুচ্ছল ু াস নাচক  চবধু, ওচ্ছক ষু ফ্রকো চকচ্ছন চদচ্ছয়চেচ্ছলম ষস কী হল  

চবধুমুখী  ষস ও ষকান্কাচ্ছল চোঁচ্ছড় ষেচ্ছলচ্ছে  

সুকুমািী  তা ষতা চোঁড়চ্ছবই  ষেচ্ছলমানুষ োচ্ছয় এক কাপড় কতচদন ষেচ্ছক  

তা, তাই বচ্ছল চক আি নূতন ফ্রক ততচি কিাচ্ছত ষনই  ষতাচ্ছদি ঘচ্ছি সকলই 

অনাসৃচষ্ট  

চবধুমুখী  জাচ্ছনাই ষতা চদচদ, চতচন ষেচ্ছলি োচ্ছয় সভয কাপড় ষদখচ্ছলই আগুন 

হচ্ছয় ওচ্ছেন  আচম ুচদ না থাকচ্ছতম ষতা চতচন ষবাধ হয় ষেচ্ছলচ্ছক ষদালাই 

োচ্ছয় চদচ্ছয় ষকামচ্ছি ঘুনচস পচিচ্ছয় ইস্কুচ্ছল পাোচ্ছতন— মাচ্ছো! এমন সৃচষ্টোড়া 

পেন্দও কাচ্ছিা ষদচখ চন  

সুকুমািী  চমচ্ছে না  এক তব ষেচ্ছল নয়— এচ্ছক একেু সাজাচ্ছত ষোজাচ্ছতও 

ইো কচ্ছি না! এমন বাপও ষতা ষদচখ চন  সতীশ, পিশু িচববাি আচ্ছে, তুই 

আমাচ্ছদি বাচড় ুাস, আচম ষতাি জচ্ছনয এক সুে কাপড় থুাচ্ছজজি ওখান হচ্ছত 

আচনচ্ছয় িাখব  আহা, ষেচ্ছলমানুচ্ছষি চক শখ হয় না  

সতীশ  এক সুচ্ছে আমাি কী হচ্ছব মাচসমা  ভাদুচড় সাচ্ছহচ্ছবি ষেচ্ছল আমাি 

সচ্ছে একসচ্ছে পচ্ছড়, ষস আমাচ্ছক তাচ্ছদি বাচড়চ্ছত চপংপং ষখলায় চনম্ত্রণয 

কচ্ছিচ্ছে— আমাি ষতা ষসিকম বাইচ্ছি ুাবাি মখমচ্ছলি কাপড় ষনই  



 কর্ মফল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

শশধি  ষতমন জায়োয় চনম্ত্রণচ্ছয না ুাওয়াই ভাচ্ছলা, সতীশ  

সুকুমািী  আো আো, ষতামাি আি ব্ত।ৃতা চদচ্ছত হচ্ছব না  ওি ু খন ষতামাি 

মতন বয়স হচ্ছব তখন— 

শশধি  তখন ওচ্ছক ব্ত।ৃতা ষদবাি অনয ষলাক হচ্ছব, বৃদ্ধ ষমচ্ছসাি পিামশথ 

ষশানবাি অবসি হচ্ছব না  

সুকুমািী  আো মশায়, ব্ত।ৃতা কিবাি অনয ষলাক ু চদ ষতামাচ্ছদি ভাচ্ছেয না 

জুেত তচ্ছব ষতামাচ্ছদি কী দশা হত বচ্ছলা ষদচখ  

শশধি  ষস কথা বচ্ছল লাভ কী  ষস অবস্থা কল্পনা কিাই ভাচ্ছলা   

সতীশ  (চ্ছনপচ্ছথযি চদচ্ছক িাচহয়া) না না, এখাচ্ছন আনচ্ছত হচ্ছব না, আচম 

ুাচে  

প্রস্থান 

সুকুমািী  সতীশ বযস্ত হচ্ছয় পালাচ্ছলা ষকন, চবধু  

চবধুমুখী  থালায় কচ্ছি তাি জলখাবাি আনচেল চকনা, ষেচ্ছলি তাই ষতামাচ্ছদি 

সামচ্ছন লজ্জা  

সুকুমািী  আহা, ষবিািাি লজ্জা হচ্ছত পাচ্ছি  ও সতীশ, ষশান্ ষশান্  ষতাি 

ষমচ্ছসামশায় ষতাচ্ছক ষপচ্ছলচেি বাচড় ষথচ্ছক আইস্ক্রীম খাইচ্ছয় আনচ্ছবন, তুই 

ওাঁি সচ্ছে ুা  ওচ্ছো, ুাও-না, ষেচ্ছলমানুষচ্ছক একেু-  

সতীশ  মাচসমা, ষসখাচ্ছন কী কাপড় পচ্ছি ুাব  

চবধুমুখী  ষকন, ষতাি ষতা িাপকান আচ্ছে  

সতীশ  ষস চবশ্রী  

সুকুমািী  আি ুাই ষহাক চবধু, ষতাি ষেচ্ছল ভাচ্ছেয তপতৃক পেন্দো পায় চন 

তাই িক্ষা  বাস্তচবক, িাপকান ষদখচ্ছলই খানসামা চকম্বা ুাত্রাি দচ্ছলি ষেচ্ছল 

মচ্ছন পচ্ছড়  এমন অসভয কাপড় আি ষনই  

শশধি  এ কথাগুচ্ছলা— 

সুকুমািী  িুচপিুচপ বলচ্ছত হচ্ছব? ষকন, ভয় কিচ্ছত হচ্ছব কাচ্ছক  মন্মথ চনচ্ছজি 

পেন্দমত ষেচ্ছলচ্ছক সাজ কিাচ্ছবন, আি আমিা কথা কইচ্ছতও পাব না! 
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শশধি  সবথনাশ  কথা বন্ধ কিচ্ছত আচম বচল ষন  চকন্তু সতীচ্ছশি সামচ্ছন এ-

সমস্ত আচ্ছলািনা— 

সুকুমািী  আো আো, ষবশ  তুচম ওচ্ছক ষপচ্ছলচেি ওখাচ্ছন চনচ্ছয় ুাও  

সতীশ  না মাচসমা, আচম ষসখাচ্ছন িাপকান পচ্ছি ষুচ্ছত পািব না  

সুকুমািী  এই ষু মন্মথবাবু আসচ্ছেন  এখনই সতীশচ্ছক চনচ্ছয় বকাবচক কচ্ছি 

ওচ্ছক অচস্থি কচ্ছি তুলচ্ছবন  ষেচ্ছলমানুষ, বাচ্ছপি বকুচনি ষিাচ্ছে ওি একদ্ 

শাচন্ত ষনই  আয় সতীশ, তুই আমাি সচ্ছে আয়— আমিা পালাই  

সুকুমািীি প্রস্থান  মন্মথি প্রচ্ছবশ 

 

চবধু  সতীশ ঘচড় ঘচড় কচ্ছি কয়চদন আমাচ্ছক অচস্থি কচ্ছি তুচ্ছলচেল  চদচদ 

তাচ্ছক একো রুচ্ছপাি ঘচড় চদচ্ছয়চ্ছেন— আচম আচ্ছে থাকচ্ছত বচ্ছল িাখচ্ছলম, 

তুচম আবাি শুনচ্ছল িাে কিচ্ছব  

চবধুমুখীি প্রস্থান 

 

মন্মথ  আচ্ছে থাকচ্ছত বচ্ছল িাখচ্ছলও িাে কিব  শশধি, ষস ঘচড়চে ষতামাচ্ছক 

চনচ্ছয় ষুচ্ছত হচ্ছব  

শশধি  তুচম ষতা আো ষলাক  চনচ্ছয় ষতা ষেচ্ছলম, ষশষকাচ্ছল বাচড় চেচ্ছয় 

জবাবচদচহ কিচ্ছব ষক  

মন্মথ  না শশধি, োট্টা নয়, আচম এ-সব ভাচ্ছলাবাচস ষন  

শশধি  ভাচ্ছলাবাস না, চকন্তু সহযও কিচ্ছত হয়— সংসাচ্ছি এ ষকবল ষতামাি 

একলািই পচ্ছক্ষ চবধান নয়  

মন্মথ  আমাি চনচ্ছজি সম্মচ্ছন্ধ হচ্ছল আচম চনিঃশচ্ছে সহয কিচ্ছতম  চকন্তু 

ষেচ্ছলচ্ছক আচম মাচে কিচ্ছত পাচি না   ষু ষেচ্ছল িাবা-মাত্রই পায়, িাবাি 

পূচ্ছবথই ুাি অভাবচ্ছমািন হচ্ছত থাচ্ছক, ষস চনতান্ত দুভথাো  ইো দমন কিচ্ছত 

না চশচ্ছখ ষকউ ষকাচ্ছনা কাচ্ছল সুখী হচ্ছত পাচ্ছি না  বচঞ্চত হচ্ছয় তধ থুিক্ষা কিবাি 

ষু চবদযা, আচম তাই ষেচ্ছলচ্ছক চদচ্ছত িাই, ঘচড় ঘচড়ি-চ্ছিন ষজাোচ্ছত িাই ষন  
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শশধি  ষস ষতা ভাচ্ছলা কথা, চকন্তু ষতামাি ইোমাচ্ছত্রই ষতা সংসাচ্ছিি সমস্ত 

বাধা তখনই ধূচলসাৎ হচ্ছব না  সকচ্ছলিই ুচদ ষতামাি মচ্ছতা সিুচদ্ধ থাকত 

তা হচ্ছল ষতা কথাই চেল না  তা ুখন ষনই তখন সাধুসংকল্পচ্ছকও োচ্ছয়ি 

ষজাচ্ছি িালাচ্ছনা ুায় না, তধ থু িাই  স্ত্রীচ্ছলাচ্ছকি ইোি এচ্ছকবাচ্ছি উলোমুচ্ছখ 

িলবাি ষিষ্টা কিচ্ছল অচ্ছনক চবপচ্ছদ পড়চ্ছব— তাি ষিচ্ছয় পাশ কাচেচ্ছয় একেু 

ঘুচ্ছি ষেচ্ছল সুচবধামত েল পাওয়া ুায়   বাতাস ুখন উলো বয় জাহাচ্ছজি 

পাল তখন আড় কচ্ছি িাখচ্ছত হয়, নইচ্ছল িলা অসম্ভব  

মন্মথ  তাই বুচঝ তুচম েৃচহযীি সকল কথাচ্ছতই সায় চদচ্ছয় ুাও  ভীরু! 

শশধি  ষতামাি মচ্ছতা অসমসাহস আমাি ষনই  ুাি ঘিকন্নাি অধীচ্ছন িচিশ 

ঘন্টা বাস কিচ্ছত হয় তাাঁচ্ছক ভয় না কিব ষতা কাচ্ছক কিব  চনচ্ছজি স্ত্রীি সচ্ছে 

বীিত্ব কচ্ছি লাভ কী  আঘাত কিচ্ছলও কষ্ট, আঘাত ষপচ্ছলও কষ্ট  তাি ষিচ্ছয় 

তচ্ছকথি ষবলায় েৃচহযীি মতচ্ছক সমূ্পযথ অকােয বচ্ছল স্বীকাি কচ্ছি কাচ্ছজি 

ষবলায় চনচ্ছজি মত িালাচ্ছনাই সৎপিামশথ- ষোাঁয়াতুথচম কিচ্ছত ষেচ্ছলই মুশচকল 

বাচ্ছধ  

মন্মথ  জীবন ুচদ সুদীঘথ হত তচ্ছব ধীচ্ছিসুচ্ছস্থ ষতামাি মচ্ছত িলা ষুত, পিমায়ু 

ষু অল্প  

শশধি  ষসইজনযই ষতা ভাই, চবচ্ছবিনা কচ্ছি িলচ্ছত হয়  সামচ্ছন একো পাথি 

পড়চ্ছল ষু ষলাক ঘুচ্ছি না চেচ্ছয় ষসো চডচিচ্ছয় পথ সংচ্ছক্ষপ কিচ্ছত িায়, চবলম্ব 

তািই অদৃচ্ছষ্ট আচ্ছে  চকন্তু ষতামাচ্ছক এ-সকল বলা বৃথা— প্রচতচদনই ষতা 

ষেকে, তবু ু খন চশক্ষা পাে না তখন আমাি উপচ্ছদচ্ছশ েল ষনই  তুচম এমচন 

ভাচ্ছব িলচ্ছত িাও, ষুন ষতামাি স্ত্রী বচ্ছল একো শচ্ত।ি অচস্তত্ব ষনই— অথি 

চতচন ষু আচ্ছেন ষস সম্মচ্ছন্ধ ষতামাি ষলশমাত্র সচ্ছন্দহ থাকবাি কািয ষদচখ 

ষন  
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চিতীয় পচিচ্ছেদ 

দাম্পতয কলচ্ছহ তিব বহ্বািচ্ছম্ভ লঘুচিয়া— শাচ্ছস্ত্র এইরূপ ষলচ্ছখ  চকন্তু 

দম্পচতচবচ্ছশচ্ছষ ইহাি বযচতিম ঘচ্ছে, অচভজ্ঞ বযচ্ত।িা তাহা অস্বীকাি কচ্ছিন 

না  

মন্মথবাবুি সচহত তাাঁহাি স্ত্রীি মচ্ছধয ষু বাদপ্রচতবাদ ঘচেয়া থাচ্ছক তাহা 

চনিয়ই কলহ, তবু তাহাি আিম্ভও বহু নচ্ছহ, তাহাি চিয়াও লঘু নচ্ছহ— চেক 

অজাুুচ্ছদ্ধি সচ্ছে তাহাি তুলনা কিা িচ্ছল না   

কচ্ছয়কচে দৃষ্টান্ত িািা এ কথাি প্রমায হইচ্ছব  

মন্মথবাবু কচহচ্ছলন, “ষতামাি ষেচ্ছলচেচ্ছক ষু চবলাচত ষপাশাক পিাচ্ছত আিম্ভ 

কচ্ছিে, ষস আমাি পেন্দ নয় ”  

চবধু কচহচ্ছলন, “পেন্দ বুচঝ একা ষতামািই আচ্ছে  আজকাল ষতা সকচ্ছলই 

ষেচ্ছলচ্ছদি ইংচ্ছিচজ কাপড় ধচিচ্ছয়চ্ছে ”  

মন্মথ হাচসয়া কচহচ্ছলন, “সকচ্ছলি মচ্ছতই ুচদ িলচ্ছব তচ্ছব সকলচ্ছক ষেচ্ছড় 

একমাত্র আমাচ্ছকই চববাহ কিচ্ছল ষকন ”  

চবধু  তুচম ষকবল চনচ্ছজি মচ্ছতই িলচ্ছব তচ্ছব একা না ষথচ্ছক আমাচ্ছকই বা 

ষতামাি চববাহ কিবাি কী দিকাি চেল  

মন্মথ  চনচ্ছজি মত িালাবাি জনযও ষু অনয ষলাচ্ছকি দিকাি হয়  

চবধু  চনচ্ছজি ষবাঝা বহাবাি জনয ষধাবাি দিকাি হয় োধাচ্ছক, চকন্তু আচম 

ষতা আি — 

মন্মথ  (চজব কাচেয়া) আচ্ছি িাম িাম, তুচম আমাি সংসাি-মরুভূচমি আিব 

ষঘাড়া  চকন্তু ষস প্রাযীবৃত্তাচ্ছন্তি তকথ এখন থাক্  ষতামাি ষেচ্ছলচেচ্ছক সাচ্ছহব 

কচ্ছি তুচ্ছলা না  

চবধু  ষকন কিব না  তাচ্ছক চক িাষা কিব  

এই বচলয়া চবধু ঘি হইচ্ছত বাচহি হইয়া ষেচ্ছলন  
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চবধুি চবধবা জা পাচ্ছশি ঘচ্ছি বচসয়া দীঘথশ্বাাস ষেচলয়া মচ্ছন কচিচ্ছলন, স্বামী-

স্ত্রীচ্ছত চবিচ্ছল ষপ্রমালাপ হইয়া ষেল  

  



 কর্ মফল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
 

তৃতীয় পচিচ্ছেদ 

মন্মথ  ও কী ও, ষতামাি ষেচ্ছলচেচ্ছক কী মাচখচ্ছয়ে  

চবধু  মূেথা ষুচ্ছয়া না, ভয়ানক চকেু নয়, একেুখাচন এচ্ছসন্স মাত্র  তাও চবলাচত 

নয়— ষতামাচ্ছদি সাচ্ছধি চদচশ  

মন্মথ  আচম ষতামাচ্ছক বািবাি বচ্ছলচে, ষেচ্ছলচ্ছদি তুচম এ-সমস্ত ষশিচখন 

চজচনস অভযাস কিাচ্ছত পািচ্ছব না  

চবধু  আো, ুচদ ষতামাি আিাম ষবাধ হয় ষতা কাল হচ্ছত ষকচ্ছিাচসন এবং 

কযাস্টি অচ্ছয়ল মাখাব  

মন্মথ  ষসও বাচ্ছজ খিি হচ্ছব  ষুো না হচ্ছলও িচ্ছল ষসো না অভযাস কিাই 

ভাচ্ছলা  ষকচ্ছিাচসন, কযাস্টি অচ্ছয়ল, োয় মাথায় মাখা আমাি মচ্ছত 

অনাবশযক  

চবধু  ষতামাি মচ্ছত আবশযক চজচনস কো আচ্ছে তা ষতা জাচন না, ষোড়াচ্ছতই 

আমাচ্ছক ষবাধ হয় বাদ চদচ্ছয় বসচ্ছত হয়  

মন্মথ  ষতামাচ্ছক বাদ চদচ্ছল ষু বাদপ্রচতবাদ এচ্ছকবাচ্ছিই বন্ধ হচ্ছব  

এতকাচ্ছলি তদচনক অভযাস হোৎ োড়চ্ছল এ বয়চ্ছস হয়চ্ছতা সহয হচ্ছব না  ুাই 

ষহাক, এ কথা আচম ষতামাচ্ছক আচ্ছে হচ্ছত বচ্ছল িাখচে, ষেচ্ছলচেচ্ছক তুচম 

সাচ্ছহব কি বা নবাব কি বা সাচ্ছহচব-নবাচবি চখিুচড় পাকাও তাি খিি আচম 

ষজাোব না  আমাি মৃতুযি পচ্ছি ষস ু া পাচ্ছব তাচ্ছত তাি শচ্ছখি খিি কুচ্ছলাচ্ছব 

না  

চবধু  ষস আচম জাচন  ষতামাি োকাি উপচ্ছি ভিসা িাখচ্ছল ষেচ্ছলচ্ছক ষকাচন 

পিাচ্ছনা অভযাস কিাচ্ছতম  

চবধুি এই অবজ্ঞাবাচ্ছকয মমথাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষযকাচ্ছলি মচ্ছধয সামলাইয়া 

লইচ্ছলন  কচহচ্ছলন, “আচমও তা জাচন  ষতামাি ভচেনীপচত শশধচ্ছিি ’পচ্ছিই 

ষতামাি ভিসা  তাি সন্তান ষনই বচ্ছল চেক কচ্ছি বচ্ছস আে, ষতামাি 

ষেচ্ছলচ্ছকই ষস উইচ্ছল সমস্ত চলচ্ছখপচ্ছড় চদচ্ছয় ুাচ্ছব  ষসইজনযই ুখন-তখন 
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ষেচ্ছলোচ্ছক চেচিচে সাচজচ্ছয় এক-ো েন্ধ মাচখচ্ছয় তাি ষমচ্ছসাি আদি 

কাড়বাি জনয পাচেচ্ছয় দাও  আচম দাচিচ্ছযযি লজ্জা অনায়াচ্ছসই সহয কিচ্ছত 

পাচি, চকন্তু ধনী কুেুচ্ছম্বি ষসাহাে-ুািনাি লজ্জা আমাি সহয হয় না ”  

এ কথা মন্মথি মচ্ছন অচ্ছনকচদন উদয় হইয়াচ্ছে, চকন্তু কথাো কচ্ছোি হইচ্ছব 

বচলয়া এ প থুন্ত কখচ্ছনা বচ্ছলন নাই  চবধু মচ্ছন কচিচ্ছতন, স্বামী তাাঁহাি েূ  

অচভপ্রায় চেক বুচঝচ্ছত পাচ্ছিন নাই, কািয স্বামীসম্প্রদায় স্ত্রীি মনস্তত্ত্ব সম্মচ্ছন্ধ 

অপচিসীম মূখথ  চকন্তু মন্মথ ষু বচসয়া বচসয়া তাাঁহাি িাল ধচিচ্ছত পাচিয়াচ্ছেন, 

হোৎ জাচনচ্ছত পাচিয়া চবধুি পচ্ছক্ষ মমথাচন্তক হইয়া উচেল  

মুখ লাল কচিয়া চবধু কচহচ্ছলন, “ষেচ্ছলচ্ছক মাচসি কাচ্ছে পাোচ্ছলও োচ্ছয় সয় 

না, এতবচ্ছড়া মানী ষলাচ্ছকি ঘচ্ছি আচে ষস ষতা পূচ্ছবথ বুঝচ্ছত পাচি চন ”  

এমন সময় চবধবা জা প্রচ্ছবশ কচিয়া কচহচ্ছলন, “ষমজবউ, ষতাচ্ছদি ধনয  আজ 

সচ্ছতচ্ছিা বৎসি হচ্ছয় ষেল তবু ষতাচ্ছদি কথা েুিাচ্ছলা না  িাচ্ছত্র কুলায় না, 

ষশষকাচ্ছল চদচ্ছনও দুইজচ্ছন চমচ্ছল চেচিস্  ষতাচ্ছদি চজচ্ছবি আোয় চবধাতা 

এত মধু চদনিাচত্র ষজাোন ষকাথা হচ্ছত আচম তাই ভাচব  িাে ষকাচ্ছিা না 

োকুিচ্ছপা, ষতামাচ্ছদি মধুিালাচ্ছপ বযাঘাত কিব না, একবাি ষকবল দু 

চমচনচ্ছেি জনয ষমজবউচ্ছয়ি কাে হচ্ছত ষসলাইচ্ছয়ি পযাোনথো ষদচখচ্ছয় চনচ্ছত 

এচ্ছসচে ”  
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িতুথথ পচিচ্ছেদ 

সতীশ  ষজোইমা  

ষজোইমা  কী বাপ  

সতীশ  আজ ভাদুচড়-সাচ্ছহচ্ছবি ষেচ্ছলচ্ছক মা িা খাওয়াচ্ছবন, তুচম ষুন ষসখাচ্ছন 

হোৎ চেচ্ছয় ষপাচ্ছড়া-না  

ষজোইমা  আমাি ুাবাি দিকাি কী সতীশ  

সতীশ  ুচদ ুাও ষতা ষতামাি এ কাপচ্ছড় িলচ্ছব না, ষতামাচ্ছক— 

ষজোইমা  সতীশ, ষতাি ষকাচ্ছনা ভয় ষনই, আচম এই ঘচ্ছিই থাকব, ুতক্ষয 

ষতাি বনু্ধি িা খাওয়া না হয়, আচম বাি হব না  

সতীশ  ষজোইমা, আচম মচ্ছন কিচে, ষতামাি এই ঘচ্ছিই তাচ্ছক িা খাওয়াবাি 

বচ্ছন্দাবস্ত কিব  এ বাচড়চ্ছত আমাচ্ছদি ষু োসাোচস ষলাক— িা খাবাি, চডনাি 

খাবাি মচ্ছতা ঘি একোও খাচল পাবাি ষজা ষনই  মাি ষশাবাি ঘচ্ছি চসন্দুক-

চেন্দুক কত কী িচ্ছয়চ্ছে, ষসখাচ্ছন কাচ্ছকও চনচ্ছয় ষুচ্ছত লজ্জা কচ্ছি  

ষজোইমা  আমাি এখাচ্ছনও ষতা চজচনসপত্র— 

সতীশ  ওগুচ্ছলা আজচ্ছকি মচ্ছতা বাি কচ্ছি চদচ্ছত হচ্ছব  চবচ্ছশষত ষতামাি এই 

বাঁচে-িুপচড়-বািচ্ছকাশগুচ্ছলা ষকাথাও না লুচকচ্ছয় িাখচ্ছল িলচ্ছব না  

ষজোইমা  ষকন বাবা, ওগুচ্ছলাচ্ছত এত লজ্জা চকচ্ছসি  তাচ্ছদি বাচড়চ্ছত চক 

কুেচ্ছনা কুেবাি চনয়ম ষনই  

সতীশ  তা জাচন ষন ষজোইমা, চকন্তু িা খাবাি ঘচ্ছি ওগুচ্ছলা িাখা দ্তুরি নয়  

এ ষদখচ্ছল নচ্ছিন ভাদুচড় চনিয় হাসচ্ছব, বাচড় চেচ্ছয় তাি ষবানচ্ছদি কাচ্ছে েল্প 

কিচ্ছব  

ষজোইমা  ষশাচ্ছনা একবাি, ষেচ্ছলি কথা ষশাচ্ছনা  বাঁচে-িুপচড় ষতা চিিকাল 

ঘচ্ছিই থাচ্ছক  তা চনচ্ছয় েল্প কিচ্ছত ষতা শুচন চন  
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সতীশ  ষতামাচ্ছক আি-এক কাজ কিচ্ছত হচ্ছব ষজোইমা— আমাচ্ছদি নন্দচ্ছক 

তুচম ষুমন কচ্ছি পাি এখাচ্ছন ষেচকচ্ছয় ষিচ্ছখা  ষস আমাি কথা শুনচ্ছব না, 

খাচল োচ্ছয় েস কচ্ছি ষসখাচ্ছন চেচ্ছয় উপচস্থত হচ্ছব  

ষজোইমা  তাচ্ছক ষুন ষেকাচ্ছলম, চকন্তু ষতামাি বাবা ুখন খাচল োচ্ছয়— 

সতীশ  ষস আচম আচ্ছেই মাচসমাচ্ছক চেচ্ছয় ধচ্ছিচেচ্ছলম, চতচন বাবাচ্ছক আজ 

চপচ্ছে খাবাি চনম্ত্রণয কচ্ছিচ্ছেন, বাবা এ-সমস্ত চকেুই জাচ্ছনন না  

ষজোইমা  বাবা সতীশ, ুা মন হয় কচিস, চকন্তু আমাি ঘিোচ্ছত ষতাচ্ছদি   

খানাোনাগুচ্ছলা— 

সতীশ  ষস ভাচ্ছলা কচ্ছি সাে কচিচ্ছয় ষদব এখন  
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পঞ্চম পচিচ্ছেদ 

সতীশ  মা, এমন কচ্ছি ষতা িচ্ছল না  

চবধু  ষকন, কী হচ্ছয়চ্ছে  

সতীশ  িাাঁদচনি ষকাে ট্রাউজাি পচ্ছি আমাি বাি হচ্ছত লজ্জা কচ্ছি  ষসচদন 

ভাদুচড়-সাচ্ছহচ্ছবি বাচড় ইচ্নং পাচেথ চেল, কচ্ছয়কজন বাবু োড়া আি সকচ্ছলই 

ষেস সুে পচ্ছি চেচ্ছয়চেল, আচম ষসখাচ্ছন এই কাপচ্ছড় চেচ্ছয় ভাচি অপ্র্তুরচ্ছত 

পচ্ছড়চেলাম  বাবা কাপচ্ছড়ি জনয ষু সামানয োকা চদচ্ছত িান তাচ্ছত ভযতা 

িক্ষা হয় না  

চবধু  জান ষতা সতীশ, চতচন ুা ধচ্ছিন তা চকেুচ্ছতই োচ্ছড়ন না  কত োকা 

হচ্ছল ষতামাি মচ্ছনি মচ্ছতা ষপাশাক হয় শুচন  

সতীশ  একো মচনথং সুে আি একো লাউঞ্জ সুচ্ছে একচ্ছশা োকাি কাোকাচে 

লােচ্ছব  একো িলনসই ইচ্নং ষেস ষদড়চ্ছশা োকাি কচ্ছম চকেুচ্ছতই হচ্ছব না  

চবধু  বল কী, সতীশ  এ ষতা চতনচ্ছশা োকাি ধাক্কা, এত োকা— 

সতীশ  মা,   ষতামাচ্ছদি ষদাষ  এক, েচকচি কিচ্ছত িাও ষস ভাচ্ছলা, আি 

ুচদ ভযসমাচ্ছজ চমশচ্ছত হয় তচ্ছব অমন োনাোচন কচ্ছি িচ্ছল না  ভযতা িাখচ্ছত 

ষেচ্ছল ষতা খিি কিচ্ছত হচ্ছব, তাি ষতা ষকাচ্ছনা উপায় ষনই  সুন্দিবচ্ছন পাচেচ্ছয় 

দাও-না ষকন, ষসখাচ্ছন ষেস ষকাচ্ছেি দিকাি হচ্ছব না  

চবধু  তা ষতা জাচন, চকন্তু— আো, ষতামাি ষমচ্ছসা ষতা ষতামাচ্ছক জন্মচদচ্ছনি 

উপহাি চদচ্ছয় থাচ্ছকন, এবািকাি জনয একো চনম্ত্রণচ্ছযি ষপাশাক তাাঁি কাে 

হচ্ছত ষজাোড় কচ্ছি নাও-না  কথায় কথায় ষতামাি মাচসি কাচ্ছে একেু আভাস 

চদচ্ছলই হয়  

সতীশ  ষস ষতা অনায়াচ্ছসই পাচি, চকন্তু বাবা ুচদ ষেি পান আচম ষমচ্ছসাি 

কাে হচ্ছত কাপড় আদায় কচ্ছিচে, তা হচ্ছল িক্ষা থাকচ্ছব না  

চবধু  আো, ষস আচম সামলাচ্ছত পািব  

সতীচ্ছশি প্রস্থান 
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ভাদুচড়-সাচ্ছহচ্ছবি ষমচ্ছয়ি সচ্ছে ুচদ সতীচ্ছশি ষকাচ্ছনামচ্ছত চববাচ্ছহি ষজাোড় 

হয় তা হচ্ছলও আচম সতীচ্ছশি জনয অচ্ছনকো চনচিন্ত থাকচ্ছত পাচি  ভাদুচড়-

সাচ্ছহব বযাচিস্টাি মানুষ, ষবশ দু-দশ োকাি ষিাজোি কচ্ছি  ষেচ্ছলচ্ছবলা 

হচ্ছতই সতীশ ষতা ওচ্ছদি বাচড় আনাচ্ছোনা কচ্ছি, ষমচ্ছয়চে ষতা আি পাষায 

নয়, চনিয় আমাি সতীশচ্ছক পেন্দ কিচ্ছব  সতীচ্ছশি বাপ ষতা এ-সব কথা 

একবাি চিন্তাও কচ্ছিন না, বলচ্ছত ষেচ্ছল আগুন হচ্ছয় ওচ্ছেন, ষেচ্ছলি 

ভচবষযচ্ছতি কথা আমাচ্ছকই সমস্ত ভাবচ্ছত হয়  
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ষষ্ঠ পচিচ্ছেদ 

 

চমস্টাি ভাদুচড়ি বাচড়চ্ছত ষেচনস-চ্ছক্ষত্র 

নচলনী  ও কী সতীশ, পালাও ষকাথায়  

সতীশ  ষতামাচ্ছদি এখাচ্ছন ষেচনস পাচেথ জানচ্ছতম না, আচম ষেচনস সুে পচ্ছি 

আচস চন  

নচলনী  সকল ষোরুি ষতা এক িচ্ছিি িামড়া হয় না, ষতামাি না হয় 

ওচিচজনযাল বচ্ছলই নাম িেচ্ছব  আো, আচম ষতামাি সুচবধা কচ্ছি চদচে  

চমস্টাি নন্দী, আপনাি কাচ্ছে আমাি একো অনুচ্ছিাধ আচ্ছে  

নন্দী  অনুচ্ছিাধ ষকন, হুকুম বলুন-না— আচম আপনািই ষসবাচ্ছথথ  

নচলনী  ুচদ একবাি অসাধয ষবাধ না কচ্ছিন ষতা আজচ্ছকি মচ্ছতা আপনািা 

সতীশচ্ছক মাপ কিচ্ছবন— ইচন আজ ষেচনস সুে পচ্ছি আচ্ছসন চন  এতবচ্ছড়া 

ষশািনীয় দুঘথেনা! 

নন্দী  আপচন ওকালচত কিচ্ছল খুন জাল ঘি-জ্বালাচ্ছনাও মাপ কিচ্ছত পাচি  

ষেচনস সুে না পচ্ছি এচ্ছল ুচদ আপনাি এত দয়া হয় তচ্ছব আমাি এই ষেচনস 

সুেো চমস্টাি সতীশচ্ছক দান কচ্ছি তাাঁি এই— এোচ্ছক কী বচল! ষতামাি এো 

কী সুে সতীশ— চখিুচড় সুেই বলা ু াক— তা আচম সতীচ্ছশি এই চখিুচড় সুেো 

পচ্ছি ষিাজ এখাচ্ছন আসব  আমাি চদচ্ছক ুচদ স্বচ্ছেথি সমস্ত সূ থু িন্দ্র তািা 

অবাক হচ্ছয় তাচকচ্ছয় থাচ্ছক তবু লজ্জা কিব না  সতীশ, এ কাপড়ো দান 

কিচ্ছত ুচদ ষতামাি আপচত্ত থাচ্ছক তচ্ছব ষতামাি দিচজি চেকানাো আমাচ্ছক 

চদচ্ছয়া  েযাশাচ্ছনবল োাঁচ্ছেি ষিচ্ছয় চমস ভাদুচড়ি দয়া অচ্ছনক মূলযবান  

নচলনী  ষশাচ্ছনা ষশাচ্ছনা সতীশ, শুচ্ছন িাচ্ছখা  ষকবল কাপচ্ছড়ি োাঁে নয়, চমষ্ট 

কথাি োাঁদও তুচম চমস্টাি নন্দীি কাচ্ছে চশখচ্ছত পাি  এমন আদশথ আি পাচ্ছব 

না  চবলাচ্ছত ইচন চডউক ডাচ্ছিস োড়া আি কাচ্ছিা সচ্ছে কথাও কন চন  চমস্টাি 

নন্দী, আপনাচ্ছদি সময় চবলাচ্ছত বািাচল োত্র ষক ষক চেল  

নন্দী  আচম বািাচলচ্ছদি সচ্ছে ষসখাচ্ছন চমচশ চন  
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নচলনী  শুনে সতীশ   িীচতমত সভয হচ্ছত ষেচ্ছল কত সাবধাচ্ছন থাকচ্ছত হয়  

তুচম ষবাধ হয় ষিষ্টা কিচ্ছল পািচ্ছব  ষেচনস সুে সম্মচ্ছন্ধ ষতামাি ষুিকম সূ্ 

ধমথজ্ঞান তাচ্ছত আশা হয়  

অনযত্র েমন 

 

সতীশ  (দীঘথচনশ্বাাস ষেচলয়া) ষনচলচ্ছক আজ প থুন্ত বুঝচ্ছতই পািচ্ছলম না  

আমাচ্ছক ষদচ্ছখ ও ষবাধ হয় মচ্ছন মচ্ছন হাচ্ছস  আমািও মুশচকল হচ্ছয়চ্ছে, আচম 

চকেুচ্ছতই এখাচ্ছন এচ্ছস সুস্থমচ্ছন থাকচ্ছত পাচি ষন— ষকবলই মচ্ছন হয়, আমাি 

োইো বুচঝ কলাচ্ছিি উপচ্ছি উচ্ছে ষেচ্ছে, আমাি ট্রাউজাচ্ছি হাাঁেুি কােোয় 

হয়চ্ছতা কুাঁিচ্ছক আচ্ছে  নন্দীি মচ্ছতা কচ্ছব আচমও ষবশ  িকম অনায়াচ্ছস 

িূচতথি সচ্ছে— 

নচলনী  (পুনিায় আচসয়া) কী সতীশ, এখচ্ছনা ষু ষতামাি মচ্ছনি ষখদ চমেল 

না  ষেচনস ষকাতথাি ষশাচ্ছক ষতামাি হৃদয়ো ষু চবদীযথ হচ্ছয় ষেল  হায়, 

ষকাতথাহািা হৃদচ্ছয়ি সান্ত্বনা জেচ্ছত ষকাথায় আচ্ছে- দিচজি বাচড় োড়া  

সতীশ  আমাি হৃদয়োি খবি ুচদ িাখচ্ছত তচ্ছব এমন কথা আি বলচ্ছত না 

ষনচল  

নচলনী  (কিতাচল চদয়া) বাহবা  চমস্টাি নন্দীি দৃষ্টাচ্ছন্ত চমষ্ট কথাি আমদাচন 

এখনই শুরু হচ্ছয়চ্ছে  প্রশ্রয় ষপচ্ছল অতযন্ত উন্নচত হচ্ছব ভিসা হচ্ছে  এচ্ছসা, 

একেু ষকক ষখচ্ছয় ুাচ্ছব, চমষ্ট কথাি পুিস্কাি চমষ্টান্ন  

সতীশ  না, আজ আি খাব না, আমাি শিীিো— 

নচলনী  সতীশ, আমাি কথা ষশাচ্ছনা— ষেচনস ষকাতথাি ষখচ্ছদ শিীি নষ্ট ষকাচ্ছিা 

না, খাওয়াদাওয়া এচ্ছকবাচ্ছি োড়া ভাচ্ছলা নয়  ষকাতথা চজচনসো জেচ্ছতি মচ্ছধয 

ষসিা চজচনস সচ্ছন্দহ ষনই, চকন্তু এই তুে শিীিো না হচ্ছল ষসো ঝুচলচ্ছয় 

ষবড়াবাি সুচবধা হয় না  
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সপ্তম পচিচ্ছেদ 

শশধি  ষদচ্ছখা মন্মথ, সতীচ্ছশি উপচ্ছি তুচম বচ্ছড়া কড়া বযবহাি আিম্ভ 

কচ্ছিে  এখন বচ্ছয়স হচ্ছয়চ্ছে, এখন ওি প্রচত অতো শাসন ভাচ্ছলা নয়  

চবধু  বচ্ছলা ষতা িায়মশায়  আচম ষতা ওাঁচ্ছক চকেুচ্ছতই বুচঝচ্ছয় পািচ্ছলম না  

মন্মথ  দুচ্ছো অপবাদ এক মুহূচ্ছতথই  একজন বলচ্ছলন চনদথয়, আি-একজন 

বলচ্ছলন চনচ্ছবথাধ  ুাাঁি কাচ্ছে হতবুচদ্ধ হচ্ছয় আচে চতচন ুা বচ্ছলন সহয কিচ্ছত 

িাচজ আচে- তাাঁি ভগ্নী ুা বলচ্ছবন তাি উপচ্ছিও কথা কব না, চকন্তু তাই বচ্ছল 

তাাঁি ভগ্নীপচত প থুন্ত সচহষু্ণতা িলচ্ছব না  আমাি বযবহািো চকিকম কড়া 

শুচন  

শশধি  ষবিািা সতীচ্ছশি একেু কাপচ্ছড়ি শখ আচ্ছে, ও পাাঁি জায়োয় চমশচ্ছত 

আিম্ভ কচ্ছিচ্ছে, ওচ্ছক তুচম িাাঁদচনি-  

মন্মথ  আচম ষতা িাাঁদচনি কাপড় পিচ্ছত বচল ষন  চেচিচে ষপাশাক আমাি 

দু-িচ্ছক্ষি চবষ  ধুচত-িাদি িাপকান-চ্ছিাো পরুক, কখচ্ছনা লজ্জা ষপচ্ছত হচ্ছব 

না  

শশধি  ষদচ্ছখা মন্মথ, সতীশ ুচদ এ বয়চ্ছস শখ চমচেচ্ছয় না চনচ্ছত পাচ্ছি তচ্ছব 

বুচ্ছড়াবয়চ্ছস খামকা কী কচ্ছি বসচ্ছব, ষস আচ্ছিা বদ ষদখচ্ছত হচ্ছব  আি ষভচ্ছব 

ষদচ্ছখা, ষুোচ্ছক আমিা চশশুকাল হচ্ছতই সভযতা বচ্ছল চশখচে তাি আিময 

ষেকাচ্ছব কী কচ্ছি  

মন্মথ  চুচন সভয হচ্ছবন চতচন সভযতাি মালমশলা চনচ্ছজি খিচ্ছিই 

ষজাোচ্ছবন  ষু চদক হচ্ছত ষতামাি সভযতা আসচ্ছে োকাো ষস চদক হচ্ছত 

আসচ্ছে না, বিং এখান হচ্ছত ষসই চদচ্ছকই ুাচ্ছে  

চবধু  িায়মশায়, ষপচ্ছি উেচ্ছবন না— ষদচ্ছশি কথা উচ্ছে পড়চ্ছল ওাঁচ্ছক থামাচ্ছনা 

ুায় না  

শশধি  ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আচমও বুচঝ  চকন্তু, ষেচ্ছলচ্ছদি আবদািও 

ষতা এড়াচ্ছত পাচি ষন  সতীশ ভাদুচড় সাচ্ছহবচ্ছদি সচ্ছে ুখন ষমশাচ্ছমচশ কিচ্ছে 
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তখন উপুু্ত। কাপড় না থাকচ্ছল ও ষবিািাি বচ্ছড়া মুশচকল  আচম থুাচকিনচ্ছনি 

বাচড়চ্ছত ওি জনয— 

ভৃচ্ছতযি প্রচ্ছবশ 

 

ভৃতয  সাচ্ছহববাচড় হচ্ছত এই কাপড় এচ্ছয়চ্ছে  

মন্মথ  চনচ্ছয় ুা কাপড়, চনচ্ছয় ুা  এখনই চনচ্ছয় ুা  

চবধুি প্রচত 

ষদচ্ছখা, সতীশচ্ছক ুচদ আচম এই কাপড় পিচ্ছত ষদচখ তচ্ছব তাচ্ছক বাচড়চ্ছত 

থাকচ্ছত ষদব না, ষমচ্ছস পাচেচ্ছয় ষদব, ষসখাচ্ছন ষস আপন ইোমত িলচ্ছত 

পািচ্ছব  

দ্রুত প্রস্থান 

 

শশধি  অবাক কা্! 

চবধু  (সচ্ছিাদচ্ছন) িায়মশায়, ষতামাচ্ছক কী বলব, আমাি ষবাঁচ্ছি সুখ ষনই  

চনচ্ছজি ষেচ্ছলি উপি বাচ্ছপি এমন বযবহাি ষকউ ষকাথাও ষদচ্ছখচ্ছে?  

শশধি  আমাি প্রচত বযবহািোও ষতা চেক ভাচ্ছলা হল না  ষবাধ হয় মন্মথি 

হজচ্ছমি ষোল হচ্ছয়চ্ছে  আমাি পিামশথ ষশাচ্ছনা, তুচম ওচ্ছক ষিাজ ষসই একই 

ডালভাত খাইচ্ছয়া না  ও ু তই বলুক-না ষকন, মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ মসলাওয়ালা িান্না 

না হচ্ছল মুচ্ছখ ষিাচ্ছি না, হজমও হয় না  চকেুচদন ওচ্ছক ভাচ্ছলা কচ্ছি খাওয়াও 

ষদচখ, তাি পচ্ছি তুচম ুা বলচ্ছব তাই ও শুনচ্ছব  এ সম্মচ্ছন্ধ ষতামাি চদচদ 

ষতামাি ষিচ্ছয় ভাচ্ছলা ষবাচ্ছঝন  

শশধচ্ছিি প্রস্থান  চবধুমুখীি িন্দন  

 

চবধবা জা  (ঘচ্ছি প্রচ্ছবশ কচিয়া, আত্মেত) কখচ্ছনা কান্না, কখচ্ছনা হাচস— কত 

িকম ষু ষসাহাে তাি চেক ষনই— ষবশ আচ্ছে  

 

দীঘথচনশ্বাাস 
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ও ষমজবউ, ষোসাঘচ্ছি বচ্ছসচেস! োকুিচ্ছপাচ্ছক ষডচ্ছক চদই, মানভঞ্জচ্ছনি পালা 

হচ্ছয় ুাক  
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অষ্টম পচিচ্ছেদ 

নচলনী  সতীশ, আচম ষতামাচ্ছক ষকন ষডচ্ছক পাচেচ্ছয়চে বচল, িাে ষকাচ্ছিা না  

সতীশ  তুচম ষডচ্ছকে বচ্ছল িাে কিব, আমাি ষমজাজ চক এতই বদ  

নচলনী  না, ও-সব কথা থাক্  সকল সমচ্ছয়ই নন্দী-সাচ্ছহচ্ছবি ষিলাচেচি 

ষকাচ্ছিা না  বচ্ছলা ষদচখ, আমাি জন্মচদচ্ছন তুচম আমাচ্ছক অমন দামী চজচনস 

ষকন চদচ্ছল  

সতীশ  ুাাঁচ্ছক চদচ্ছয়চে তাাঁি তুলনায় চজচনসোি দাম এমন চক ষবচশ  

নচলনী  আবাি ষেি নন্দীি নকল! 

সতীশ  নন্দীি নকল সাচ্ছধ কচি! তাি প্রচত ুখন বযচ্ত।চবচ্ছশচ্ছষি পক্ষপাত— 

নচলনী  তচ্ছব ুাও, ষতামাি সচ্ছে আচম আি কথা কব না  

সতীশ  আো, মাপ কচ্ছিা, আচম িুপ কচ্ছি শুনব  

নচলনী  ষদচ্ছখা সতীশ, চমস্টাি নন্দী আমাচ্ছক চনচ্ছবথাচ্ছধি মচ্ছতা একো দামী 

ষেসচ্ছলে পাচেচ্ছয়চেচ্ছলন, তুচম অমচন চনবুথচদ্ধতাি সুি িচড়চ্ছয় তাি ষিচ্ছয় দামী 

একো ষনচ্ছেস পাোচ্ছত ষেচ্ছল ষকন  

সতীশ  ষু অবস্থায় ষলাচ্ছকি চবচ্ছবিনাশচ্ত। থাচ্ছক না ষস অবস্থাো ষতামাি 

জানা ষনই বচ্ছল তুচম িাে কিে,চ্ছনচল  

নচলনী  আমাি সাতজচ্ছন্ম ষজচ্ছন কাজ ষনই  চকন্তু এ ষনকচ্ছলস ষতামাচ্ছক চেচ্ছি 

চনচ্ছয় ষুচ্ছত হচ্ছব  

সতীশ  চেচ্ছি ষদচ্ছব? 

নচলনী  ষদব  বাহাদুচি ষদখাবাি জচ্ছনয ষু দান, আমাি কাচ্ছে ষস দাচ্ছনি 

ষকাচ্ছনা মূলয ষনই  

সতীশ  তুচম অনযায় বলে ষনচল  

নচলনী  আচম চকেুই অনযায় বলচে ষন— তুচম ুচদ আমায় একচে েুল চদচ্ছত 

আচম ষেি ষবচশ খুচশ হচ্ছতম  তুচম ুখন-তখন প্রায়ই মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আমাচ্ছক 

চকেু-না-চকেু দামী চজচনস পাোচ্ছত আিম্ভ কচ্ছিে  পাচ্ছে ষতামাি মচ্ছন লাচ্ছে 
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বচ্ছল আচম এতচদন চকেুই বচল চন  চকন্তু, িচ্ছমই মাত্রা ষবচ্ছড়ই িচ্ছলচ্ছে, আি 

আমাি িুপ কচ্ছি থাকা উচিত নয়  এই নাও ষতামাি ষনকচ্ছলস  

সতীশ  এ ষনকচ্ছলস তুচম িাস্তায় োন ষমচ্ছি ষেচ্ছল দাও, চকন্তু আচম এ 

চকেুচ্ছতই ষনব না  

নচলনী  আো সতীশ, আচম ষতা ষতামাচ্ছক ষেচ্ছলচ্ছবলা হচ্ছতই জাচন, আমাি 

কাচ্ছে ভাাঁচড়চ্ছয়া না  সতয কচ্ছি বচ্ছলা, ষতামাি চক অচ্ছনক োকা ধাি হয় চন  

সতীশ  ষক ষতামাচ্ছক বচ্ছলচ্ছে  নচ্ছিন বুচঝ? 

নচলনী  ষকউ বচ্ছল চন  আচম ষতামাি মুখ ষদচ্ছখই বুঝচ্ছত পাচি  আমাি জনয 

তুচম অনযায় ষকন কিে  

সতীশ  সময়চবচ্ছশচ্ছষ ষলাকচবচ্ছশচ্ছষি জনয মানুষ প্রায চদচ্ছত ইো কচ্ছি  

আজকালকাি চদচ্ছন প্রায ষদবাি অবকাশ খুাঁচ্ছজ পাওয়া ুায় না— অন্তত ধাি 

কিবাি দুিঃখেুকু স্বীকাি কিবাি ষু সুখ তাও চক ষভাে কিচ্ছত ষদচ্ছব না  

আমাি পচ্ছক্ষ ুা দুিঃসাধয আচম ষতামাি জনয তাই কিচ্ছত িাই ষনচল, এচ্ছকও 

ুচদ তুচম নন্দী-সাচ্ছহচ্ছবি নকল বল তচ্ছব আমাি পচ্ছক্ষ মমথাচন্তক হয়  

নচলনী  আো, ষতামাি ুা কিবাি তা ষতা কচ্ছিে- ষতামাি ষসই 

তযােস্বীকািেুকু আচম চনচ্ছলম- এখন এ চজচনসো চেচ্ছি নাও  

সতীশ  ওো ুচদ আমাচ্ছক চেচিচ্ছয় চনচ্ছত হয় তচ্ছব   ষনকচ্ছলসো েলায় োাঁস 

লাচেচ্ছয় দম বন্ধ কচ্ছি আমাি পচ্ছক্ষ মিা ভাচ্ছলা  

নচলনী  ষদনা তুচম ষশাধ কিচ্ছব কী কচ্ছি  

সতীশ  মাি কাে হচ্ছত োকা পাব  

নচলনী  চে চে, চতচন মচ্ছন কিচ্ছবন আমাি জনযই তাাঁি ষেচ্ছলি ষদনা হচ্ছে  

সতীশ  ষস কথা চতচন কখচ্ছনাই মচ্ছন কিচ্ছবন না, তাাঁি ষেচ্ছলচ্ছক চতচন 

অচ্ছনকচদন হচ্ছত জাচ্ছনন  

নচলনী  আো ষস ুাই ষহাক, তুচম প্রচতজ্ঞা কচ্ছিা, এখন হচ্ছত তুচম আমাচ্ছক 

দামী চজচনস ষদচ্ছব না  বচ্ছড়াচ্ছজাি েুচ্ছলি ষতাড়াি ষবচশ আি চকেু চদচ্ছত 

পািচ্ছব না  
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সতীশ  আো, ষসই প্রচতজ্ঞাই কিচ্ছলম  

নচলনী  ুাক্ এখন তচ্ছব ষতামাি গুরু নন্দী-সাচ্ছহচ্ছবি পাে আবৃচত্ত কচ্ছিা  

ষদচখ, ্তুরচতবাদ কিবাি চবদযা ষতামাি কতদূি অগ্রসি হল  আো,আমাি 

কাচ্ছনি ডো সম্মচ্ছন্ধ কী বলচ্ছত পাি বচ্ছলা— আচম ষতামাচ্ছক পাাঁি চমচনে সময় 

চদচ্ছলম  

সতীশ  ুা বলব তাচ্ছত   ডোেুকু লাল হচ্ছয় উেচ্ছব  

নচলনী  ষবশ ষবশ, ভূচমকাচে মন্দ হয় চন  আজচ্ছকি মচ্ছতা  েুকুই থাক্, 

বাচকেুকু আি-একচদন হচ্ছব  এখনই কান ঝাাঁঝাাঁ কিচ্ছত শুরু হচ্ছয়চ্ছে  
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নবম পচিচ্ছেদ 

চবধু  আমাি উপি িাে কি ুা কি, ষেচ্ছলি উপি ষকাচ্ছিা না  ষতামাি পাচ্ছয় 

ধচি, এবািকাি মচ্ছতা তাি ষদনাো ষশাধ কচ্ছি দাও  

মন্মথ  আচম িাোিাচে কিচে ষন, আমাি ুা কতথবয তা আমাচ্ছক কিচ্ছতই 

হচ্ছব  আচম সতীশচ্ছক বাি বাি বচ্ছলচে, ষদনা কিচ্ছল ষশাধবাি ভাি আচম ষনব 

না  আমাি ষস কথাি অনযথা হচ্ছব না  

চবধু  ওচ্ছো, এতবড় সতযপ্রচতজ্ঞ ুুচধচষ্ঠি হচ্ছল সংসাি িচ্ছল না  সতীচ্ছশি 

এখন বয়স হচ্ছয়চ্ছে, তাচ্ছক জলপাচন ুা দাও তাচ্ছত ধাি না কচ্ছি তাি িচ্ছল 

কী কচ্ছি বচ্ছলা ষদচখ  

মন্মথ  ুাি ষুরূপ সাধয তাি ষিচ্ছয় িাল বচ্ছড়া কিচ্ছল কাচ্ছিাই িচ্ছল না- 

েচকচ্ছিিও না  বাদশািও না  

চবধু  তচ্ছব চক ষেচ্ছলচ্ছক ষজচ্ছল ষুচ্ছত ষদচ্ছব  

মন্মথ  ষস ুচদ ুাবাি আচ্ছয়াজন কচ্ছি এবং ষতামিা ুচদ তাি ষজাোড় দাও 

তচ্ছব আচম ষেচকচ্ছয় িাখব কী কচ্ছি  

মন্মথি প্রস্থান  শশধচ্ছিি প্রচ্ছবশ 

 

শশধি  আমাচ্ছক এ বাচড়চ্ছত ষদখচ্ছল মন্মথ ভয় পায়  ভাচ্ছব, কাচ্ছলা ষকাতথা 

েিমাশ ষদবাি জনয চেতা হাচ্ছত তাি ষেচ্ছলি োচ্ছয়ি মাপ চনচ্ছত এচ্ছসচে  

তাই কচদন আচস চন  আজ ষতামাি চিচে ষপচ্ছয় সুকু কান্নাকাচে কচ্ছি আমাচ্ছক 

বাচড়োড়া কচ্ছিচ্ছে  

চবধু  চদচদ আচ্ছসন চন? 

শশধি  চতচন এখনই আসচ্ছবন  বযাপািো কী  

চবধু  সবই ষতা শুচ্ছনে  এখন ষেচ্ছলোচ্ছক ষজচ্ছল না চদচ্ছল ওাঁি মন সুচস্থি হচ্ছে 

না  ু থাচকিনন-হামথাচ্ছনি ষপাশাক তাাঁি পেন্দ হল না, ষজলখানাি কাপড়োই ষবাধ 

হয় তাাঁি মচ্ছত ষবশ সুসভয  
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শশধি  আি ুাই বল মন্মথচ্ছক ষবাঝাচ্ছত ষুচ্ছত আচম পািব না  তাি কথা 

আচম বুচঝ ষন, আমাি কথাও ষস ষবাচ্ছঝ না, ষশষকাচ্ছল— 

চবধু  ষস চক আচম জাচন ষন  ষতামিা ষতা তাাঁি স্ত্রী নও ষু মাথা ষহাঁে কচ্ছি 

সমস্তই সহয কিচ্ছব  চকন্তু এখন এ চবপদ ষেকাই কী কচ্ছি  

শশধি  ষতামাি হাচ্ছত চকেু চক— 

চবধু  চকেুই ষনই- সতীচ্ছশি ধাি শুধচ্ছত আমাি প্রায় সমস্ত েহনাই বাাঁধা 

পচ্ছড়চ্ছে, হাচ্ছত ষকবল বালাচ্ছজাড়া আচ্ছে  

সতীচ্ছশি প্রচ্ছবশ 

 

শশধি  কী সতীশ, খিিপত্র চবচ্ছবিনা কচ্ছি কি না, এখন কী মুশচকচ্ছল পচ্ছড়ে 

ষদচ্ছখা ষদচখ  

সতীশ  মুশচকল ষতা চকেুই ষদচখ ষন  

শশধি  তচ্ছব হাচ্ছত চকেু আচ্ছে বুচঝ! োাঁস কি চন  

সতীশ  চকেু ষতা আচ্ছেই  

শশধি  কত?  

সতীশ  আচেম ষকনবাি মচ্ছতা  

চবধু  (কাাঁচদয়া উচেয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বচলস  আচম অচ্ছনক দুিঃখ 

ষপচ্ছয়চে, আমাচ্ছক আি দগ্ধাস ষন  

শশধি  চে চে, সতীশ  এমন কথা ুচদ-বা কখচ্ছনা মচ্ছনও আচ্ছস তবু চক মাি 

সামচ্ছন উচ্চািয কিা ুায়  বচ্ছড়া অনযায় কথা  

সুকুমািীি প্রচ্ছবশ 

 

চবধু  চদচদ, সতীশচ্ছক িক্ষা কচ্ছিা  ও ষকাচন্দন কী কচ্ছি বচ্ছস আচম ষতা ভচ্ছয় 

বাাঁচি ষন  ও ুা বচ্ছল শুচ্ছন আমাি ো কাাঁচ্ছপ  

সুকুমািী  ও আবাি কী বচ্ছল  

চবধু  বচ্ছল চকনা আচেম চকচ্ছন আনচ্ছব  
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সুকুমািী  কী সবথনাশ! সতীশ, আমাি ো েুাঁচ্ছয় বল্ এমন কথা মচ্ছনও আনচব 

ষন  িুপ কচ্ছি িইচল ষু  ল্ী বাপ আমাি  ষতাি মা-মাচসি কথা মচ্ছন 

কচিস  

সতীশ  ষজচ্ছল বচ্ছস মচ্ছন কিাি ষিচ্ছয় এ-সমস্ত হাসযকি বযাপাি ষজচ্ছলি 

বাইচ্ছি িুচকচ্ছয় ষেলাই ভাচ্ছলা  

সুকুমািী  আমিা থাকচ্ছত ষতাচ্ছক ষজচ্ছল ষক চনচ্ছয় ুাচ্ছব  

সতীশ  ষপয়াদা  

সুকুমািী  আো, ষস ষদখব কতবচ্ছড়া ষপয়াদা  ওচ্ছো, এই োকাো ষেচ্ছল 

দাও-না, ষেচ্ছলমানুষচ্ছক ষকন কষ্ট ষদওয়া  

শশধি  োকা ষেচ্ছল চদচ্ছত পাচি, চকন্তু মন্মথ আমাি মাথায় ইাঁে ষেচ্ছল না 

মাচ্ছি  

সতীশ  ষমচ্ছসামশায়, ষস ইাঁে ষতামাি মাথায় ষপিাঁেচ্ছব না, আমাি ঘাচ্ছড় 

পড়চ্ছব  এচ্ছক এক্জাচমচ্ছন ষেল কচ্ছিচে, তাি উপচ্ছি ষদনা, এি উপচ্ছি ষজচ্ছল 

ুাবাি এতবচ্ছড়া সুচ্ছুােো ুচদ মাচে হচ্ছয় ুায় তচ্ছব বাবা আমাি ষস অপিাধ 

মাপ কিচ্ছবন না  

চবধু  সচতয চদচদ, সতীশ ষমচ্ছসাি োকা চনচ্ছয়চ্ছে শুনচ্ছল চতচন ষবাধ হয় ওচ্ছক 

বাচড় হচ্ছত বাি কচ্ছি ষদচ্ছবন  

সুকুমািী  তা চদন-না  আি চক ষকাথাও বাচড় ষনই নাচক  ও চবধু, সতীশচ্ছক 

তুই আমাচ্ছকই চদচ্ছয় ষদ-না  আমাি ষতা ষেচ্ছলপুচ্ছল ষনই, আচম নাহয় ওচ্ছকই 

মানুষ কচি  কী বল ষো  

শশধি  ষস ষতা ভাচ্ছলাই  চকন্তু সতীশ ষু বাচ্ছঘি বাো, ওচ্ছক োনচ্ছত ষেচ্ছল 

তাি মুখ ষথচ্ছক প্রায বািাাঁচ্ছনা দায় হচ্ছব  

সুকুমািী  বাঘমশায় ষতা বাোচেচ্ছক ষজচ্ছলি ষপয়াদাি হাচ্ছতই সমপথয কচ্ছি 

চদচ্ছয়চ্ছেন, আমিা ুচদ তাচ্ছক বাাঁচিচ্ছয় চনচ্ছয় ুাই এখন চতচন ষকাচ্ছনা কথা 

বলচ্ছত পািচ্ছবন না  

শশধি  বাচঘনী কী বচ্ছলন, বাোই বা কী বচ্ছল  
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সুকুমািী  ুা বচ্ছল ষস আচম জাচন, ষস কথা আি চজজ্ঞাসা কিচ্ছত হচ্ছব না  

তুচম এখন ষদনাো ষশাধ কচ্ছি দাও  

চবধু  চদচদ  

সুকুমািী  আি চদচদ চদচদ কচ্ছি কাাঁদচ্ছত হচ্ছব না  িল্, ষতাি িুল ষবাঁচ্ছধ চদই 

ষে  এমন চেচি কচ্ছি ষতাি ভগ্নীপচতি সামচ্ছন বাি হচ্ছত লজ্জা কচ্ছি না? 

শশধি বযতীত সকচ্ছলি প্রস্থান  মন্মথি প্রচ্ছবশ 

 

শশধি  মন্মথ, ভাই, তুচম একেু চবচ্ছবিনা কচ্ছি ষদচ্ছখা— 

মন্মথ  চবচ্ছবিনা না কচ্ছি ষতা আচম চকেুই কচি না  

শশধি  তচ্ছব ষদাহাই ষতামাি, চবচ্ছবিনা একেু খাচ্ছো কচ্ছিা  ষেচ্ছলোচ্ছক চক 

ষজচ্ছল ষদচ্ছব  তাচ্ছত চক ওি ভাচ্ছলা হচ্ছব  

মন্মথ  ভাচ্ছলামন্দি কথা ষকউই ষশষ প থুন্ত ষভচ্ছব উেচ্ছত পাচ্ছি না  আচম 

ষমাোমুচে এই বুচঝ ষু, বাি বাি সাবধান কচ্ছি ষদওয়াি পিও ুচদ ষকউ 

অনযায় কচ্ছি তচ্ছব তাি েলচ্ছভাে হচ্ছত তাচ্ছক কচৃত্রম উপাচ্ছয় িক্ষা কিা কািও 

উচিত হয় না  আমিা ুচদ মাচ্ছঝ পচ্ছড় বযথথ কচ্ছি না চদচ্ছতম তচ্ছব প্রকৃচতি 

কচেন চশক্ষায় মানুষ ুথাথথ মানুষ হচ্ছয় উেচ্ছত পািত  

শশধি  প্রকৃচতি কচ্ছোি চশক্ষাই ুচদ একমাত্র চশক্ষা হত তচ্ছব চবধাতা 

বাপমাচ্ছয়ি মচ্ছন ষেহেুকু চদচ্ছতন না  মন্মথ, তুচম চদনিাত কমথেল কমথেল 

কচ্ছিা আচম তা সমূ্পযথ মাচন না  প্রকৃচত আমাচ্ছদি কাে হচ্ছত কমথেল কড়ায় 

ে্ায় আদায় কচ্ছি চনচ্ছত িায় চকন্তু প্রকৃচতি উপচ্ছি চুচন কতথা আচ্ছেন চতচন 

মাচ্ছঝ পচ্ছড় তাি অচ্ছনকোই মহকূপ চদচ্ছয় থাচ্ছকন, নইচ্ছল কমথেচ্ছলি ষদনা 

শুধচ্ছত শুধচ্ছত অচস্তত্ব প থুন্ত চবচকচ্ছয় ষুত  চবজ্ঞাচ্ছনি চহসাচ্ছব কমথেল সতয, 

চকন্তু চবজ্ঞাচ্ছনি উপচ্ছিও চবজ্ঞান আচ্ছে, ষসখাচ্ছন ষপ্রচ্ছমি চহসাচ্ছব েলােল 

সমস্ত অনযিকম  কমথেল তনসচেথক, মাজথনাো তাি উপচ্ছিি কথা  

মন্মথ  চুচন অননসচেথক মানুষ চতচন ুা খুচশ কিচ্ছবন, আচম অচত সামানয 

তনসচেথক, আচম কমথেল ষশষ প থুন্তই মাচন  
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শশধি  আো, আচম ু চদ সতীচ্ছশি ষদনা ষশাধ কচ্ছি তাচ্ছক খালাস কচি, তুচম 

কী কিচ্ছব  

মন্মথ  আচম তাচ্ছক তযাে কিব  ষদচ্ছখা, সতীশচ্ছক আচম ষু ভাচ্ছব মানুষ 

কিচ্ছত ষিচ্ছয়চেলাম প্রথম হচ্ছতই বাধা চদচ্ছয় ষতামিা তা বযথথ কচ্ছিে  এক 

চদক হচ্ছত সংুম আি-এক চদক হচ্ছত প্রশ্রয় ষপচ্ছয় ষস এচ্ছকবাচ্ছি নষ্ট হচ্ছয় 

ষেচ্ছে  িমােতই চভক্ষা ষপচ্ছয় ুচদ তাি সম্মানচ্ছবাধ এবং দা চয়ত্বচ্ছবাধ িচ্ছল 

ুায়, ষু কাচ্ছজি ষু পচিযাম ষতামিা ুচদ মাচ্ছঝ পচ্ছড় চকেুচ্ছতই তাচ্ছক বুঝচ্ছত 

না দাও, তচ্ছব তাি আশা আচম তযাে কিচ্ছলম  ষতামাচ্ছদি মচ্ছতাই তাচ্ছক 

মানুষ কচ্ছিা— দুই ষনিচ্ছকায় পা চদচ্ছয়ই তাি চবপদ ঘচ্ছেচ্ছে  

শশধি  ও কী কথা বলে মন্মথ— ষতামাি ষেচ্ছল— 

মন্মথ  ষদচ্ছখা শশধি, চনচ্ছজি প্রকৃচত ও চবশ্বাাস মচ্ছতই চনচ্ছজি ষেচ্ছলচ্ছক আচম 

মানুষ কিচ্ছত পাচি, অনয ষকাচ্ছনা উপায় ষতা জাচন না  ুখন চনিয় ষদখচে 

তা ষকাচ্ছনামচ্ছতই হবাি নয়, তখন চপতাি দাচয়ত্ব আচম আি িাখব না  আমাি 

ুা সাধয তাি ষবচশ আচম কিচ্ছত পািব না  

মন্মথি প্রস্থান 

 

শশধি  কী কিা ুায়  ষেচ্ছলোচ্ছক ষতা ষজচ্ছল ষদওয়া ুায় না  অপিাধ 

মানুচ্ছষি পচ্ছক্ষ ুত সবথচ্ছনচ্ছশই ষহাক, ষজলখানা তাি ষিচ্ছয় ষেি ষবচশ  
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দশম পচিচ্ছেদ 

ভাদুচড়জায়া  শুচ্ছনে? সতীচ্ছশি বাপ হোৎ মািা ষেচ্ছে  

চমস্টাি ভাদুচড়  হাাঁ, ষস ষতা শুচ্ছনচে  

জায়া  ষস-চ্ছু সমস্ত সম্পচত্ত হাসপাতাচ্ছল চদচ্ছয় ষেচ্ছে, ষকবল সতীচ্ছশি মাি 

জনয জীচবতকাল প থুন্ত ৭৫ োকা মাসহািা বিাদ্দ কচ্ছি ষেচ্ছে  এখন কী কিা 

ুায়  

ভাদুচড়  এত ভাবনা ষকন ষতামাি  

জায়া  ষবশ ষলাক ুা ষহাক তুচম  ষতামাি ষমচ্ছয় ষু সতীশচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছস 

ষসো বুচঝ তুচম দুই িকু্ষ ষমচ্ছল ষদখচ্ছত পাও না! তুচম ষতা ওচ্ছদি চববাহ 

চদচ্ছতও প্র্তুরত চেচ্ছল  এখন উপায় কী কিচ্ছব  

ভাদুচড়  আচম ষতা মন্মথি োকাি উপি চবচ্ছশষ চনভথি কচি চন  

জায়া  তচ্ছব চক ষেচ্ছলচেি ষিহািাি উপচ্ছিই চনভথি কচ্ছি বচ্ছসচেচ্ছল  অন্নবস্ত্রো 

বুচঝ অনাবশযক? 

ভাদুচড়  সমূ্পযথ আবশযক  চুচন ুাই বলুন, ওি ষিচ্ছয় আবশযক আি-চকেুই 

ষনই  সতীচ্ছশি একচে ষমচ্ছসা আচ্ছে, ষবাধ হু জান  

জায়া  ষমচ্ছসা ষতা ষেি ষলাচ্ছকিই থাচ্ছক, তাচ্ছত কু্ষধাশাচন্ত হয় না  

ভাদুচড়  এই ষমচ্ছসাচে আমাি মচ্ছক্কল— অোধ োকা— ষেচ্ছলপুচ্ছল চকেুই ষনই— 

বয়সও চনতান্ত অল্প নয়  ষস ষতা সতীশচ্ছকই ষপাষযপুত্র চনচ্ছত িায়  

জায়া  ষমচ্ছসাচে ষতা ভাচ্ছলা  তা িট্পট্ চনক-না  তুচম একেু তাড়া দাও-না  

ভাদুচড়  তাড়া আমাচ্ছক চদচ্ছত হচ্ছব না, তাি ঘচ্ছিি মচ্ছধযই তাড়া ষদবাি ষলাক 

আচ্ছে  সবই প্রায় চেকোক, এখন ষকবল একো আইচ্ছনি খেকা উচ্ছেচ্ছে— 

এক ষেচ্ছলচ্ছক ষপাষযপুত্র লওয়া ুায় চক না- তা োড়া সতীচ্ছশি আবাি বয়স 

হচ্ছয় ষেচ্ছে  

জায়া  আইন ষতা ষতামাচ্ছদিই হাচ্ছত— ষতামিা ষিাখ বুচ্ছজ একো চবধান চদচ্ছয় 

দাও-না  
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ভাদুচড়  বযস্ত ষহাচ্ছয়া না— ষপাষযপুত্র না চনচ্ছলও অনয উপায় আচ্ছে  

জায়া  আমাচ্ছক বাাঁিাচ্ছল  আচম ভাবচেচ্ছলম, সম্মন্ধ ভাচি কী কচ্ছি  আবাি, 

আমাচ্ছদি ষনচল ষুিকম ষজদাচ্ছলা ষমচ্ছয়, ষস ষু কী কচ্ছি বসত বলা  ু ায় না  

চকন্তু তাই বচ্ছল েচিচ্ছবি হাচ্ছত ষতা ষমচ্ছয় ষদওয়া ুায় না    ষদচ্ছখা, ষতামাি 

ষমচ্ছয় ষকাঁচ্ছদ ষিাখ  

েুচলচ্ছয়চ্ছে  কাল ুখন ষখচ্ছত বচ্ছসচেল এমন সময় সতীচ্ছশি বাপ-মিাি খবি 

ষপল, অমচন তখনই উচ্ছে িচ্ছল ষেল  

ভাদুচড়  চকন্তু, ষনচল ষু সতীশচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছস ষস ষতা ষদচ্ছখ মচ্ছন হয় না  ও 

ষতা সতীশচ্ছক নাচ্ছকি জচ্ছল ষিাচ্ছখি জচ্ছল কচ্ছি  আচম আচ্ছিা মচ্ছন কিতাম, 

নন্দীি উপচ্ছিই ওি ষবচশ োন  

জায়া  ষতামাি ষমচ্ছয়চেি   স্বভাব  ষস ুাচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছস তাচ্ছকই জ্বালাতন 

কচ্ছি  ষদচ্ছখা না চবড়ালোনাোচ্ছক চনচ্ছয় কী কা্োই কচ্ছি! চকন্তু আি থু এই, 

তবু ষতা ওচ্ছক ষকউ োড়চ্ছত িায় না  

নচলনীি প্রচ্ছবশ 

 

নচলনী  মা, একবাি সতীশবাবুি বাচড় ুাচ্ছব না? তাাঁি মা ষবাধ হয় খুব কাতি 

হচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছেন  বাবা, আচম একবাি তাাঁি কাচ্ছে ষুচ্ছত িাই  
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একাদশ পচিচ্ছেদ 

সতীশ  মা, এখাচ্ছন আচম ষু কত সুচ্ছখ আচে ষস ষতা আমাি কাপড়-চ্ছিাপড় 

ষদচ্ছখই বুঝচ্ছত পাি  চকন্তু ষমচ্ছসামশায় ুতক্ষয না আমাচ্ছক ষপাষযপুত্র গ্রহয 

কচ্ছিন ততক্ষয চনচিন্ত হচ্ছত পািচে ষন  তুচম ষু মাসহািা পাও আমাি ষতা 

তাচ্ছত ষকাচ্ছনা সাহাুয হচ্ছব না  অচ্ছনকচদন হচ্ছত ষনব-চ্ছনব কচ্ছিও আমাচ্ছক 

ষপাষযপুত্র চনচ্ছেন না— ষবাধ হয় ওাঁচ্ছদি মচ্ছন মচ্ছন সন্তানলাচ্ছভি আশা এখচ্ছনা 

আচ্ছে  

চবধু  (হতাশভাচ্ছব) ষস আশা সেল হয়-বা, সতীশ  

সতীশ  অযাাঁ! বচ্ছলা কী মা! 

চবধু  লক্ষয ষদচ্ছখ ষতা তাই ষবাধ হয়  

সতীশ  লক্ষয অমন অচ্ছনক সময় ভুলও ষতা হয়  

চবধু  না, ভুল নয় সতীশ, এবাি ষতাি ভাই হচ্ছব  

সতীশ  কী ষু বল মা, তাি চেক ষনই— ভাই হচ্ছবই ষক বলচ্ছল! ষবান হচ্ছত 

পাচ্ছি না বুচঝ! 

চবধু  চদচদি ষিহািা ষুিকম হচ্ছয় ষেচ্ছে চনিয় তাাঁি ষমচ্ছয় হচ্ছব না, ষেচ্ছলই 

হচ্ছব  তা োড়া ষেচ্ছলই ষহাক, ষমচ্ছয়ই ষহাক, আমাচ্ছদি পচ্ছক্ষ সমানই  

সতীশ  এত বয়চ্ছসি প্রথম ষেচ্ছল, ইচতমচ্ছধয অচ্ছনক চবঘ্ন ঘেচ্ছত পাচ্ছি  

চবধু  সতীশ, তুই িাকচিি ষিষ্টা কর্  

সতীশ  অসম্ভব  পাস কিচ্ছত পাচি চন  তা োড়া িাকচি কিবাি অভযাস 

আমাি এচ্ছকবাচ্ছি ষেচ্ছে  চকন্তু, ুাই বল মা, এ ভাচি অনযায়  আচম ষতা 

এতচদচ্ছন বাবাি সম্পচত্ত ষপচ্ছতম, তাি ষথচ্ছক বচঞ্চত হচ্ছলম, তাি পচ্ছি ুচদ 

আবাি— 

চবধু  অনযায় নয় ষতা কী,সতীশ  এ চদচ্ছক ষতাচ্ছক ঘচ্ছি এচ্ছনচ্ছেন, ও চদচ্ছক 

আবাি ডা্ত।াি ডাচকচ্ছয় ওষুধও খাওয়া িলচ্ছে  চনচ্ছজি ষবানচ্ছপাি সষে এ 

চকিকম বযবহাি  ষশষকাচ্ছল দয়াল ডা্ত।াচ্ছিি ওষুধ ষতা ষখচ্ছে ষেল  অচস্থি 
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ষহাস ষন সতীশ  একমচ্ছন ভেবানচ্ছক ডাক— তাাঁি কাচ্ছে ষকাচ্ছনা ডা্ত।ািই 

লাচ্ছে না  চতচন ুচদ— 

সতীশ  আহা, চতচন ুচদ এখচ্ছনা— এখচ্ছনা সময় আচ্ছে  মা, এাঁচ্ছদি প্রচত 

আমাি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, চকন্তু ষুিকম অনযায় হল, ষস ভাব িক্ষা কিা 

শ্ত। হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছে  ঈশ্বাচ্ছিি কাচ্ছে এাঁচ্ছদি একো দুঘথেনা না প্রাথথনা কচ্ছি 

থাকচ্ছত পািচে ষন— চতচন দয়া কচ্ছি ষুন— 

চবধু  আহা তাই ষহাক, নইচ্ছল ষতাি উপায় কী হচ্ছব সতীশ, আচম তাই ভাচব  

ষহ ভেবান, তুচম ষুন— 

সতীশ  এ ুচদ না হয় তচ্ছব ঈশ্বািচ্ছক আচম আি মানব না  কােচ্ছজ নাচস্তকতা 

প্রিাি কিব  

চবধু  আচ্ছি িুপ িুপ, এখন এমন কথা মুচ্ছখ আনচ্ছত ষনই  চতচন দয়াময়, তাাঁি 

দয়া হচ্ছল কী না ঘেচ্ছত পাচ্ছি  সতীশ, তুই আজ এত চেট্োট্ সাজ কচ্ছি 

ষকাথায় িচ্ছলচেস  উাঁিু কলাি পচ্ছি মাথা ষু আকাচ্ছশ চেচ্ছয় ষেকল! ঘাড় ষহাঁে 

কিচব কী কচ্ছি  

সতীশ  এমচন কচ্ছি কলাচ্ছিি ষজাচ্ছি ুতচদন মাথা তুচ্ছল িলচ্ছত পাচি িলব, 

তাি পচ্ছি ঘাড় ষহাঁে কিবাি চদন ুখন আসচ্ছব তখন এগুচ্ছলা ষেচ্ছল চদচ্ছলই 

িলচ্ছব  চবচ্ছশষ কাজ আচ্ছে মা, কথাবাতথা পচ্ছি হচ্ছব  

[প্রস্থান] 

চবধু  কাজ ষকাথায় আচ্ছে তা জাচন  মাচ্ছো, ষেচ্ছলি আি তি সয় না  এ 

চববাহো ঘেচ্ছবই  আচম জাচন, আমাি সতীচ্ছশি অদৃষ্ট খািাপ নয়  প্রথচ্ছম চবঘ্ন 

ুতই ঘেুক, ষশষকালোয় ওি ভাচ্ছলা হয়ই, এ আচম বিাবি ষদচ্ছখ আসচে  

না হচ্ছবই বা ষকন  আচম ষতা জ্ঞাতসাচ্ছি ষকাচ্ছনা পাপ কচি চন— আচম ষতা 

সতী স্ত্রী চেলাম, ষসইজচ্ছনয আমাি খুব চবশ্বাাস হচ্ছে চদচদি এবাচ্ছি— 
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িাদশ পচিচ্ছেদ 

সুকুমািী  সতীশ   

সতীশ  কী মাচসমা   

সুকুমািী  কাল ষু ষতামাচ্ছক ষখাকাি কাপড় চকচ্ছন আনবাি জনয এত কচ্ছি 

বলচ্ছলম,অপমান ষবাধ হল বুচঝ  

সতীশ  অপমান চকচ্ছসি মাচসমা  কাল ভাদুচড়-সাচ্ছহচ্ছবি ওখাচ্ছন আমাি 

চনম্ত্রণয চেল তাই— 

সুকুমািী  ভাদুচড়-সাচ্ছহচ্ছবি ওখাচ্ছন ষতামাি এত ঘন ঘন ু াতায়াচ্ছতি দিকাি 

কী, তা ষতা ষভচ্ছব পাই ষন  তািা সাচ্ছহব মানুষ, ষতামাি মচ্ছতা অবস্থাি 

ষলাচ্ছকি চক তাচ্ছদি সচ্ছে বনু্ধত্ব কিা সাচ্ছজ  আচম ষতা শুনচ্ছলম, ষতামাচ্ছক 

তািা আজকাল ষপাাঁচ্ছে না,তবু বুচঝ   িচিন োইচ্ছয়ি উপি োইচিং পচ্ছি 

চবলাচত কাচতথক ষসচ্ছজ তাচ্ছদি ওখাচ্ছন আনাচ্ছোনা কিচ্ছতই হচ্ছব  ষতামাি চক 

একেুও সম্মান ষবাধ ষনই তাই ুচদ থাকচ্ছব তচ্ছব চক কাজকচ্ছমথি ষকাচ্ছনা ষিষ্টা 

না কচ্ছি এখাচ্ছন এমন কচ্ছি পচ্ছড় থাকচ্ছত  তাি উপচ্ছি আবাি একো কাজ 

কিচ্ছত কিচ্ছত বলচ্ছল মচ্ছন মচ্ছন িাে কিা হয়, পাচ্ছে ওাঁচ্ছক ষকউ বাচড়ি 

সিকাি মচ্ছন কচ্ছি ভুল ক’ষি   চকন্তু, সিকািও ষতা ভাচ্ছলা— ষস ষখচ্ছে 

উপাজথন কচ্ছি খায়   

সতীশ  মাচসমা, আচমও হয়চ্ছতা তা পািচ্ছতম, চকন্তু তুচমই ষতা— 

সুকুমািী  তাই বচ্ছে  জাচন ষশষকাচ্ছল আমািই ষদাষ হচ্ছব  এখন বুঝচে 

ষতামাি বাপ ষতামাচ্ছক চেক চিনচ্ছতন  তাই ষতামাচ্ছক এমন কচ্ছি শাসচ্ছন 

ষিচ্ছখচেচ্ছলন  আচম আচ্ছিা ষেচ্ছলমানুষ বচ্ছল দয়া কচ্ছি ষতামাচ্ছক ঘচ্ছি স্থান 

চদচ্ছলম, ষজল ষথচ্ছক বাাঁিাচ্ছলম, ষশষকাচ্ছল আমািই ষদাষ হল  এচ্ছকই বচ্ছল 

কৃতজ্ঞতা! আো, আমািই নাহয় ষদাষ হল, তবু ষু কচদন এখাচ্ছন আমাচ্ছদি 

অন্ন খাে, দিকািমত দুচ্ছো কাজই না হয় কচ্ছি চদচ্ছল  এমন চক ষকউ কচ্ছি 

না  এচ্ছত চক অতযন্ত অপমান ষবাধ হয়  
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সতীশ  চকেু না, চকেু না  কী কিচ্ছত হচ্ছব বচ্ছলা, আচম এখনই কিচে  

সুকুমািী  ষখাকাি জনয সাচ্ছড় সাত েজ ষিচ্ছবা চসল্ক িাই— আি একো ষসলাি 

সুে-  

সতীচ্ছশি প্রস্থাচ্ছনাদযম 

 

ষশাচ্ছনা ষশাচ্ছনা, ওি মাপো চনচ্ছয় ষুচ্ছয়া, জুচ্ছতা িাই  

সতীশ প্রস্থাচ্ছনানু্মখ 

 

অত বযস্ত হে ষকন— সবগুচ্ছলা ভাচ্ছলা কচ্ছি শুচ্ছনই ুাও  আজও বুচঝ ভাদুচড়-

সাচ্ছহচ্ছবি রুচে চবস্কুে ষখচ্ছত ুাবাি জনয প্রায েট্েট্ কিচ্ছে  ষখাকাি জচ্ছনয 

স্ট্র-হযাে এচ্ছনা— আি তাি রুমালও এক ডজন িাই   

সতীচ্ছশি প্রস্থান  তাহাচ্ছক পনুিায় ডাচকয়া 

 

ষশাচ্ছনা সতীশ, আি একো কথা আচ্ছে  শুনলাম, ষতামাি ষমচ্ছসাি কাে হচ্ছত 

তুচম নূতন সুে ষকনবাি জনয আমাচ্ছক না বচ্ছল োকা ষিচ্ছয় চনচ্ছয়ে   ুখন 

চনচ্ছজি সামথথয হচ্ছব তখন ু ত খুচশ সাচ্ছহচবয়ানা ষকাচ্ছিা, চকন্তু পচ্ছিি পয়সায় 

ভাদুচড়-সাচ্ছহবচ্ছদি তাক লাচেচ্ছয় ষদবাি জনয ষমচ্ছসাচ্ছক েতুি কচ্ছি চদচ্ছয়া 

না  ষস োকাো আমাচ্ছক ষেিত চদচ্ছয়া  আজকাল আমাচ্ছদি বচ্ছড়া োনাোচনি 

সময়  

সতীশ  আো , এচ্ছন চদচে  

সুকুমািী  এখন তুচম ষদাকাচ্ছন ুাও, ষসই োকা চদচ্ছয় চকচ্ছন বাচকো ষেিত 

চদচ্ছয়া  একো চহসাব িাখচ্ছত ভুচ্ছলা না ষুন  

সতীচ্ছশি প্রস্থাচ্ছনাদযম 

 

ষশাচ্ছনা সতীশ, এই কো চজচনস চকনচ্ছত আবাি ষুন আড়াই োকা োচড়ভাড়া 

লাচেচ্ছয় ষবাচ্ছসা না    জচ্ছনয ষতামাচ্ছক চকেু আনচ্ছত বলচ্ছত ভয় কচ্ছি  দু পা 

ষহাঁচ্ছে িলচ্ছত হচ্ছলই অমচন ষতামাি মাথায় মাথায় ভাবনা পচ্ছড়— পুরুষমানুষ 
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এত বাবু হচ্ছল ষতা িচ্ছল না  ষতামাি বাবা ষিাজ সকাচ্ছল চনচ্ছজ ষহাঁচ্ছে চেচ্ছয় 

নতুন বাজাি হচ্ছত কই মাে চকচ্ছন আনচ্ছতন— মচ্ছন আচ্ছে ষতা? মুচ্ছেচ্ছকও চতচন 

এক পয়সা ষদন চন  

সতীশ  ষতামাি উপচ্ছদশ মচ্ছন থাকচ্ছব— আচমও ষদব না  আজ হচ্ছত ষতামাি 

এখাচ্ছন মুচ্ছেভাড়া ষবহািাি মাইচ্ছন ুত অল্প লাচ্ছে ষস চদচ্ছক আমাি সবথদাই 

দৃচষ্ট থাকচ্ছব  
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ত্রচ্ছয়াদশ পচিচ্ছেদ 

হচ্ছিন  দাদা, তুচম অচ্ছনকক্ষয ধচ্ছি ও কী চলখচ্ছো, কাচ্ছক চলখে বচ্ছলা-না  

সতীশ  ুা ুা, ষতাি ষস খবচ্ছি কাজ কী, তুই ষখলা কর্ ষে ুা  

হচ্ছিন  ষদচখ-না কী চলখে— আচম আজকাল পড়চ্ছত পাচি  

সতীশ  হচ্ছিন, তুই আমাচ্ছক চবি্ত। কচিস ষন বলচে— ুা তুই  

হচ্ছিন  ভচ্ছয় আকাি ভা, ল, ভাল, বচ্ছয় আকাি বা, সচ্ছয় আকাি সা, 

ভাচ্ছলাবাসা  দাদা, চক ভাচ্ছলাবাসাি কথা চলখে বচ্ছলা-না  তুচমও কাাঁিা 

ষপয়ািা ভাচ্ছলাবাস বুচঝ   আচমও বাচস  

সতীশ  আিঃ হচ্ছিন,অত ষিাঁিাস ষন , ভাচ্ছলাবাসাি কথা আচম চলচখ চন  

হচ্ছিন  অযাাঁ ! চমথযা কথা বলে! আচম ষু পড়চ্ছলম ভচ্ছয় আকাি ভাল,ভাল, 

বচ্ছয় আকাি সচ্ছয় আকাি ভাচ্ছলাবাসা  আো, মাচ্ছক ডাচক, তাাঁচ্ছক ষদখাও  

সতীশ  না না , মাচ্ছক ডাকচ্ছত হচ্ছব না  ল্ীচে, তুই একেু ষখলা কিচ্ছত 

ুা,আচম এইচ্ছে ষশষ কচি  

হচ্ছিন  এো কী দাদা   এ ষু েুচ্ছলি ষতাড়া, আচম ষনব  

সতীশ  ওচ্ছত হাত চদস ষন, হাত চদস ষন, চোঁচ্ছড় ষেলচব  

হচ্ছিন  না, আচম চোঁচ্ছড় ষেলব না, আমাচ্ছক দাও-না  

সতীশ  ষখাকা, কাল ষতাচ্ছক আচম অচ্ছনক ষতাড়া এচ্ছন ষদব, এো থাক্  

হচ্ছিন  দাদা, এো ষবশ, আচম এইচ্ছেই ষনব  

সতীশ  না, এ আি-একজচ্ছনি চজচনস, আচম ষতাচ্ছক চদচ্ছত পািব না  

হচ্ছিন  অযাাঁ, চমচ্ছথয কথা! আচম ষতামাচ্ছক লজঞ্জুস আনচ্ছত বচ্ছলচেচ্ছলম, তুচম 

ষসই োকায় ষতাড়া চকচ্ছন এচ্ছনে— তাই তবচক, আি-একজচ্ছনি চজচনস তবচক  

সতীশ  হচ্ছিন, ল্ী ভাই, তুই একেুখাচন িুপ কর্ , চিচেখানা ষশষ কচ্ছি 

ষেচল  কাল ষতাচ্ছক আচম অচ্ছনক লজঞ্জুস চকচ্ছন এচ্ছন ষদব  

হচ্ছিন  আো, তুচম কী চলখে আমাচ্ছক ষদখাও  

সতীশ  আো ষদখাব, আচ্ছে ষলখাো ষশষ কচি  
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হচ্ছিন  তচ্ছব আচমও চলচখ  

ষেে লইয়া চিৎকািস্বচ্ছি 

 

ভচ্ছয় আকাি ভা, ল, ভাল, বচ্ছয় আকাি বা সচ্ছয় আকাি সা ভাচ্ছলাবাসা  

সতীশ  িুপ িুপ, অত চিৎকাি কচিস ষন  আিঃ , থাম্ থাম্  

হচ্ছিন  তচ্ছব আমাচ্ছক ষতাড়াো দাও  

সতীশ  আো ষন, চকন্তু খবিদাি চোঁচড়স ষন— ও কী কিচল! ু া বািয কিচ্ছলম 

তাই! েুলো চোঁচ্ছড় ষেলচল! এমন বদ ষেচ্ছলও ষতা ষদচখ চন  

ষতাড়া কাচড়য়া লইয়া িচ্ছপোঘাত কচিয়া 

 

ল্ীোড়া ষকাথাকাি! ুা, এখান ষথচ্ছক ুা বলচে, ুা  

 

হচ্ছিচ্ছনি চিৎকািস্বচ্ছি িন্দন, সতীচ্ছশি সচ্ছবচ্ছে প্রস্থান  

চবধুমুখীি বযস্ত হইয়া প্রচ্ছবশ 

 

চবধু  সতীশ বুচঝ হচ্ছিনচ্ছক কাাঁচদচ্ছয়চ্ছে, চদচদ ষেি ষপচ্ছল সবথনাশ হচ্ছব  

হচ্ছিন,বাপ আমাি, কাাঁচদস ষন, ল্ী আমাি, ষসানা আমাি  

হচ্ছিন  (সচ্ছিাদচ্ছন) দাদা আমাচ্ছক ষমচ্ছিচ্ছে  

চবধু  আো আো, িুপ কর্, িুপ কর্  আচম দাদাচ্ছক খুব কচ্ছি মািব এখন  

হচ্ছিন  দাদা েুচ্ছলি ষতাড়া ষকচ্ছড় চনচ্ছয় ষেল  

চবধু  আো , ষস আচম তাি কাে ষথচ্ছক চনচ্ছয় আসচে  

হচ্ছিচ্ছনি িন্দন 

 

এমন চেচকাাঁদুচ্ছন ষেচ্ছলও ষতা আচম কখচ্ছনা ষদচখ চন  চদচদ আদি চদচ্ছয় 

ষেচ্ছলচেি মাথা খাচ্ছেন  ুখন ষুচে িায় তখনই ষসচে তাচ্ছক চদচ্ছত হচ্ছব  

ষদচ্ছখা-না, একবাচ্ছি ষদাকান ঝাাঁচেচ্ছয় কাপড়ই ষকনা হচ্ছে  ষুন নবাবপুত্র 

চে চে,চনচ্ছজি ষেচ্ছলচ্ছক চক এমচন কচ্ছিই মাচে কিচ্ছত হয়  (সতজথচ্ছন) 
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ষখাকা, িুপ কর্ বলচে    হামচ্ছদাবুচ্ছড়া আসচ্ছে  

 

সুকুমািীি প্রচ্ছবশ 

 

সুকুমািী  চবধু, ও কী ও! আমাি ষেচ্ছলচ্ছক চক এমচন কচ্ছিই ভূচ্ছতি ভয় 

ষদখাচ্ছত হয়  আচম িাকি-বাকিচ্ছদি বািয কচ্ছি চদচ্ছয়চে, ষকউ ওি কাচ্ছে 

ভূচ্ছতি কথা বলচ্ছত সাহস কচ্ছি না  আি তুচম বুচঝ মাচস হচ্ছয় ওি এই উপকাি 

কিচ্ছত বচ্ছসে  ষকন চবধু, আমাি বাো ষতামাি কী অপিাধ কচ্ছিচ্ছে  ওচ্ছক 

তুচম দুচে িচ্ছক্ষ ষদখচ্ছত পাি না, তা আচম ষবশ বুচ্ছঝচে  আচম বিাবি ষতামাি 

ষেচ্ছলচ্ছক ষপচ্ছেি ষেচ্ছলি মচ্ছতা মানুষ কিচ্ছলম, আি তুচম বুচঝ আজ তািই 

ষশাধ চনচ্ছত এচ্ছসে  

চবধু  (সচ্ছিাদচ্ছন) চদচদ, এমন কথা ষবাচ্ছলা না  আমাি কাচ্ছে আমাি সতীশ 

আি ষতামাি হচ্ছিচ্ছন প্রচ্ছভদ কী আচ্ছে  

হচ্ছিন  মা, দাদা আমাচ্ছক ষমচ্ছিচ্ছে  

চবধু  চে চে ষখাকা, চমথযা বলচ্ছত ষনই  দাদা ষতাি এখাচ্ছন চেলই না তা মািচ্ছব 

কী কচ্ছি  

হচ্ছিন  বািঃ, দাদা ষু এইখাচ্ছন বচ্ছস চিচে চলখচেল— তাচ্ছত চেল ভচ্ছয় আকাি 

ভা, ল, ভাল, বচ্ছয় আকাি সচ্ছয় আকাি, ভাচ্ছলাবাসা  মা, তুচম আমাি জচ্ছনয 

দাদাচ্ছক লজঞ্জুস আনচ্ছত বচ্ছলচেচ্ছল, দাদা ষসই োকায় েুচ্ছলি ষতাড়া চকচ্ছন 

এচ্ছনচ্ছে— তাচ্ছতই আচম একেু হাত চদচ্ছয়চেচ্ছলম বচ্ছলই অমচন আমাচ্ছক 

ষমচ্ছিচ্ছে  

সুকুমািী   ষতামিা মাচ্ছয় ষপাচ্ছয় চমচ্ছল আমাি ষেচ্ছলি সচ্ছে ষলচ্ছেে বুচঝ  

ওচ্ছক ষতামাচ্ছদি সহয হচ্ছে না   ও ষেচ্ছলই ষতামিা বাাঁি   আচম তাই বচল, 

ষখাকা ষিাজ ডা্ত।াি-ক’বিাচ্ছজি ষবাতল ষবাতল ওষুধ চেলচ্ছে , তবু চদন চদন 

এমন ষিাো হচ্ছে ষকন   বযাপািখানা আজ ষবাঝা ষেল  
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িতুদথশ পচিচ্ছেদ 

সতীশ   আচম ষতামাি কাচ্ছে চবদায় চনচ্ছত এচ্ছসচে , ষনচল  

নচলনী   ষকন , ষকাথায় ুাচ্ছব  

সতীশ   জাহান্নচ্ছম  

নচলনী   ষস জায়োয় ুাবাি জনয চক চবদায় ষনবাি দিকাি হয়  ষু ষলাক 

সন্ধান জাচ্ছন ষস ষতা ঘচ্ছি বচ্ছসই ষসখাচ্ছন ষুচ্ছত পাচ্ছি  আজ ষতামাি 

ষমজাজো এমন ষকন  কলািো বুচঝ চেক হাল ষেশাচ্ছনি হয় চন !  

সতীশ   তুচম চক মচ্ছন কি আচম ষকবল কলাচ্ছিি কথাই চদনিাচত্র চিন্তা কচি  

নচলনী   তাই ষতা মচ্ছন হয়  ষসইজনযই ষতা হোৎ ষতামাচ্ছক অতযন্ত 

চিন্তাশীচ্ছলি মচ্ছতা ষদখায়  

সতীশ   োট্টা ষকাচ্ছিা না ষনচল, তুচম ুচদ আজ আমাি হৃদয়ো ষদখচ্ছত 

ষপচ্ছত— 

নচলনী   তা হচ্ছল ডুমুচ্ছিি েুল এবং সাচ্ছপি পাাঁি পাও ষদখচ্ছত ষপতাম  

সতীশ   আবাি োট্টা ! তুচম বচ্ছড়া চনষ্ঠুি  সতযই বলচে ষনচল, আজ চবদায় 

চনচ্ছত এচ্ছসচে  

নচলনী   ষদাকাচ্ছন ষুচ্ছত হচ্ছব? 

সতীশ   চমনচত কিচে ষনচল, োট্টা কচ্ছি আমাচ্ছক দগ্ধ ষকাচ্ছিা না  আজ আচম 

চিিচদচ্ছনি মচ্ছতা চবদায় ষনব  

নচলনী   ষকন, হোৎ ষসজনয ষতামাি এত ষবচশ আগ্রহ ষকন  

সতীশ   সতয কথা বচল, আচম ষু কত দচিয তা তুচম জান না  

নচলনী   ষসজনয ষতামাি ভয় চকচ্ছসি  আচম ষতা ষতামাি কাচ্ছে োকা ধাি 

িাই চন  

সতীশ   ষতামাি সচ্ছে আমাি চববাচ্ছহি সম্বন্ধ হচ্ছয়চেল— 

নচলনী   তাই পালাচ্ছব? চববাহ না হচ্ছতই হৃৎকম্প  
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সতীশ   আমাি অবস্থা জানচ্ছত ষপচ্ছি চমস্টাি ভাদুচড় আমাচ্ছদি সম্বন্ধ ষভচ্ছি 

চদচ্ছলন  

নচলনী   অমচন ষসই অপমাচ্ছনই চক চনরুচ্ছদ্দশ হচ্ছয় ষুচ্ছত হচ্ছব  এতবচ্ছড়া 

অচভমানী ষলাচ্ছকি কািও সচ্ছে ষকাচ্ছনা সম্বন্ধ িাখা ষশাভা পায় না  সাচ্ছধ আচম 

ষতামাি মুচ্ছখ ভাচ্ছলাবাসাি কথা শুনচ্ছলই োট্টা কচ্ছি উচড়চ্ছয় চদ  

সতীশ   ষনচল, তচ্ছব চক এখচ্ছনা আমাচ্ছক আশা িাখচ্ছত বল  

নচলনী   ষদাহাই সতীশ, অমন নচ্ছভচল োাঁচ্ছদ কথা বাচনচ্ছয় বচ্ছলা না, আমাি 

হাচস পায়  আচম ষতামাচ্ছক আশা িাখচ্ছত বলব ষকন  আশা ষু িাচ্ছখ ষস 

চনচ্ছজি েিচ্ছজই িাচ্ছখ, ষলাচ্ছকি পিামশথ শুচ্ছন িাচ্ছখ না  

সতীশ   ষস ষতা চেক কথা   আচম জানচ্ছত িাই তুচম দাচিযযচ্ছক ঘৃযা কি চক 

না  

নচলনী   খুব কচি, ুচদ ষস দাচিযয চমথযাি িািা চনচ্ছজচ্ছক োকচ্ছত ষিষ্টা কচ্ছি  

সতীশ   ষনচল, তুচম চক কখচ্ছনা ষতামাি চিিকাচ্ছলি অভযস্ত আিাম ষেচ্ছড় 

েচিচ্ছবি ঘচ্ছিি ল্ী হচ্ছত পািচ্ছব  

নচলনী   নচ্ছভচ্ছল ষুিকম বযািাচ্ছমি কথা পড়া ুায়, ষসো ষতমন কচ্ছি ষিচ্ছপ 

ধিচ্ছল আিাম আপচন ঘিোড়া হয়  

সতীশ   ষস বযািাচ্ছমি ষকাচ্ছনা লক্ষয চক ষতামাি— 

নচলনী   সতীশ, তুচম কখচ্ছনা ষকাচ্ছনা পিীক্ষাচ্ছতই উত্তীযথ হচ্ছত পািচ্ছল না  

স্বয়ং নন্দী-সাচ্ছহবও ষবাধ হয় অমন প্রশ্ন তুলচ্ছতন না  ষতামাচ্ছদি একিুলও 

প্রশ্রয় ষদওয়া িচ্ছল না  

সতীশ   ষতামাচ্ছক আচম আজও চিনচ্ছত পািচ্ছলম না, ষনচল  

নচলনী   চিনচ্ছব ষকমন কচ্ছি   আচম ষতা ষতামাি হাল ষেশাচ্ছনি োই নই, 

কলাি নই— 

চদনিাত ুা চনচ্ছয় ভাব তাই তুচম ষিন   

সতীশ   আচম হাত ষজাড় কচ্ছি বলচে ষনচল, তুচম আজ আমাচ্ছক এমন কথা 

ষবাচ্ছলা না  আচম ষু কী চনচ্ছয় ভাচব তা তুচম চনিয় জান— 
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নচলনী   ষতামাি সম্বচ্ছন্ধ আমাি অন্তদৃথচষ্ট ষু এত প্রখি তা এতো চনিঃসংশচ্ছয় 

চস্থি ষকাচ্ছিা না    বাবা আসচ্ছেন  আমাচ্ছক এখাচ্ছন ষদখচ্ছল চতচন অনথথক 

চবি্ত। হচ্ছবন, আচম ুাই  

[প্রস্থান] 

সতীশ   চমস্টাি ভাদুচড়, আচম চবদায় চনচ্ছত এচ্ছসচে  

ভাদুচড়   আো, তচ্ছব আজ— 

সতীশ   ুাবাি আচ্ছে একো কথা আচ্ছে  

ভাদুচড়  চকন্তু সময় ষতা ষনই, আচম এখন ষবড়াচ্ছত ষবি হব  

সতীশ   চকেুক্ষচ্ছযি জনয চক সচ্ছে ষুচ্ছত পাচি  

ভাদুচড়  তুচম ষু পাি তাচ্ছত সচ্ছন্দহ ষনই, চকন্তু আচম পািব না  সম্প্রচত আচম 

সেীি অভাচ্ছব তত অচধক বযাকুল হচ্ছয় পচড় চন   

নচলনী   চিনচ্ছব ষকমন কচ্ছি   আচম ষতা ষতামাি হাল ষেশাচ্ছনি োই নই, 

কলাি নই— 

চদনিাত ুা চনচ্ছয় ভাব তাই তুচম ষিন   

সতীশ   আচম হাত ষজাড় কচ্ছি বলচে ষনচল, তুচম আজ আমাচ্ছক এমন কথা 

ষবাচ্ছলা না  আচম ষু কী চনচ্ছয় ভাচব তা তুচম চনিয় জান— 

নচলনী   ষতামাি সম্বচ্ছন্ধ আমাি অন্তদৃথচষ্ট ষু এত প্রখি তা এতো চনিঃসংশচ্ছয় 

চস্থি ষকাচ্ছিা না    বাবা আসচ্ছেন  আমাচ্ছক এখাচ্ছন ষদখচ্ছল চতচন অনথথক 

চবি্ত। হচ্ছবন, আচম ুাই  

[প্রস্থান] 

সতীশ   চমস্টাি ভাদুচড়, আচম চবদায় চনচ্ছত এচ্ছসচে  

ভাদুচড়   আো, তচ্ছব আজ— 

সতীশ   ুাবাি আচ্ছে একো কথা আচ্ছে  

ভাদুচড়  চকন্তু সময় ষতা ষনই, আচম এখন ষবড়াচ্ছত ষবি হব  

সতীশ   চকেুক্ষচ্ছযি জনয চক সচ্ছে ষুচ্ছত পাচি  
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ভাদুচড়  তুচম ষু পাি তাচ্ছত সচ্ছন্দহ ষনই, চকন্তু আচম পািব না  সম্প্রচত আচম 

সেীি অভাচ্ছব তত অচধক বযাকুল হচ্ছয় পচড় চন   
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পঞ্চদশ পচিচ্ছেদ 

শশধি   আিঃ, কী বল  তুচম চক পােল হচ্ছয়ে নাচক  

সুকুমািী   আচম পােল না তুচম ষিাচ্ছখ ষদখচ্ছত পাও না ! 

শশধি   ষকাচ্ছনাোই আি থু নয়, দুচ্ছোই সম্ভব   চকন্তু — 

সুকুমািী   আমাচ্ছদি হচ্ছিচ্ছনি জন্ম হচ্ছতই ষদখ চন, ওচ্ছদি মুখ ষকমন হচ্ছয় 

ষেচ্ছে  সতীচ্ছশি ভাবখানা ষদচ্ছখ বুঝচ্ছত পাি না ! 

শশধি   আমাি অত ভাব বুঝবাি ক্ষমতা ষনই , ষস ষতা তুচম জানই   মন 

চজচনসোচ্ছক অদৃশয পদাথথ বচ্ছলই চশশুকাল হচ্ছত আমাি ষকমন একো সংস্কাি 

বদ্ধমূল হচ্ছয় ষেচ্ছে   ঘেনা ষদখচ্ছল তবু কতকো বুঝচ্ছত পাচি  

সুকুমািী   সতীশ ু খনই আড়াচ্ছল পায় ষতামাি ষেচ্ছলচ্ছক মাচ্ছি , আবাি চবধুও 

তাি চপেচ্ছন চপেচ্ছন এচ্ছস ষখাকাচ্ছক জুজুি ভয় ষদখায়  

শশধি     ষদচ্ছখা, ষতামিা ষোচ্ছো কথাচ্ছক বচ্ছড়া কচ্ছি ষতাল  ুচদই বা সতীশ 

ষখাকাচ্ছক কখচ্ছনা— 

সুকুমািী   ষস তুচম সহয কিচ্ছত পাি, আচম পািব না— ষেচ্ছলচ্ছক ষতা ষতামাি 

েচ্ছভথ ধিচ্ছত হয় চন  

শশধি   ষস কথা আচম অস্বীকাি কিচ্ছত পািব না  এখন ষতামাি অচভপ্রায় 

কী শুচন  

সুকুমািী   চশক্ষা সম্বচ্ছন্ধ তুচম ষতা বচ্ছড়া বচ্ছড়া কথা বল, একবাি তুচম ষভচ্ছব 

ষদচ্ছখা-না, আমিা হচ্ছিনচ্ছক ষুভাচ্ছব চশক্ষা চদচ্ছত িাই তাি মাচস তাচ্ছক 

অনযরূপ ষশখায়— সতীচ্ছশি দৃষ্টান্তচেই বা তাি পচ্ছক্ষ চকরূপ ষসোও ষতা ষভচ্ছব 

ষদখচ্ছত হয়  

শশধি   তুচম ুখন অত ষবচশ কচ্ছি ভাবে তখন তাি উপচ্ছি আমাি আি 

ভাববাি দিকাি চক আচ্ছে   এখন কতথবয কী বচ্ছলা  
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সুকুমািী   আচম বচল সতীশচ্ছক তুচম বচ্ছলা, তাি মাি কাচ্ছে ষথচ্ছক ষস এখন 

কাজকচ্ছমথি ষিষ্টা ষদখুক   পুরুষমানুষ পচ্ছিি পয়সায় বাবুচেচি কচ্ছি , ষস চক 

ভাচ্ছলা ষদখচ্ছত হয়  

শশধি   ওি মা ষু োকা পায় তাচ্ছত সতীচ্ছশি িলচ্ছব কী কচ্ছি  

সুকুমািী   ষকন, ওচ্ছদি বাচড় ভাড়া লাচ্ছে না, মাচ্ছস পাঁিাত্তি োকা কম কী  

শশধি   সতীচ্ছশি ষুরূপ িাল দাাঁচড়চ্ছয়চ্ছে, পাঁিাত্তি োকা ষতা ষস িুরুচ্ছেি 

ডোচ্ছতই েুাঁচ্ছক ষদচ্ছব  মাি েহনাোাঁচে চেল, ষস ষতা অচ্ছনকচদন হল ষেচ্ছে  

এখন হচবষযান্ন বাাঁধা চদচ্ছয় ষতা ষদনা ষশাধ হচ্ছব না  

সুকুমািী   ুাি সামথথয কম তাি অত লম্বা িাচ্ছলই বা দিকাি কী   

শশধি   মন্মথ ষতা ষসই কথাই বলত   আমিাই ষতা সতীশচ্ছক অনযরূপ 

বুচঝচ্ছয়চেচ্ছলম  এখন ওচ্ছক ষদাষ চদই কী কচ্ছি  

সুকুমািী   না, ষদাষ চক ওি হচ্ছত পাচ্ছি   সব ষদাষ আমািই ! তুচম ষতা আি 

কািও ষকাচ্ছনা ষদাষ ষদখচ্ছত পাও না— ষকবল আমাি ষবলাচ্ছতই ষতামাি 

দশথনশচ্ত। ষবচ্ছড় ুায়  

শশধি   ওচ্ছো, িাে কি ষকন— আচমও ষতা ষদাষী  

সুকুমািী   তা হচ্ছত পাচ্ছি  ষতামাি কথা তুচম জান  চকন্তু, আচম কখচ্ছনা ওচ্ছক 

এমন কথা বচল চন ষু, তুচম ষতামাি ষমচ্ছসাি ঘচ্ছি পাচ্ছয়ি উপি পা চদচ্ছয় 

ষোাঁচ্ছে তা দাও, আি লম্বা ষকদািায় বচ্ছস বচ্ছস আমাি বাোি উপি চবষদৃচষ্ট 

চদচ্ছত থাচ্ছকা  

শশধি   না, চেক   কথাগুচ্ছলা তুচম তাচ্ছক মাথাি চদবয চদচ্ছয় শপথ কচিচ্ছয় 

নাও চন— অতএব ষতামাচ্ছক ষদাষ চদচ্ছত পাচি ষন  এখন কী কিচ্ছত হচ্ছব বচ্ছলা  

সুকুমািী   ষস তুচম ু া ভাচ্ছলা ষবাধ কি তাই কচ্ছিা  চকন্তু আচম বলচে, সতীশ 

ুতক্ষয এ বাচড়চ্ছত থাকচ্ছব, আচম ষখাকাচ্ছক ষকাচ্ছনামচ্ছত বাইচ্ছি ষুচ্ছত চদচ্ছত 

পািব না  ডা্ত।াি ষখাকাচ্ছক হাওয়া খাওয়াচ্ছত চবচ্ছশষ কচ্ছি বচ্ছল চদচ্ছয়চ্ছে— 

চকন্তু হাওয়া ষখচ্ছত চেচ্ছয় ও কখন একলা সতীচ্ছশি নজচ্ছি পড়চ্ছব, ষস কথা 

মচ্ছন কিচ্ছল আমাি মন চস্থি থাচ্ছক না  ও ষতা আমািই আপন ষবাচ্ছনি ষেচ্ছল, 
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চকন্তু আচম ওচ্ছক এক মুহূচ্ছতথি জনযও চবশ্বাাস কচি ষন— এ আচম ষতামাচ্ছক 

স্পষ্টই বলচ্ছলম  

সতীচ্ছশি প্রচ্ছবশ 

 

সতীশ   কাচ্ছক চবশ্বাাস কি না মাচসমা   আমাচ্ছক? আচম ষতামাি ষখাকাচ্ছক 

সুচ্ছুাে ষপচ্ছল েলা চেচ্ছপ মািব, এই ষতামাি ভয় ? ুচদ মাচি তচ্ছব, তুচম 

ষতামাি ষবাচ্ছনি ষেচ্ছলি ষু অচনষ্ট কচ্ছিে, তাি ষিচ্ছয় ওি চক ষবচশ অচনষ্ট কিা 

হচ্ছব   ষক আমাচ্ছক ষেচ্ছলচ্ছবলা হচ্ছত নবাচ্ছবি মচ্ছতা ষশিচখন কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছে এবং 

আজ চভকু্ষচ্ছকি মচ্ছতা পচ্ছথ ষবি কিচ্ছল  ষক আমাচ্ছক চপতাি শাসন হচ্ছত 

ষকচ্ছড় এচ্ছন চবচ্ছশ্বাি লাঞ্ছনাি মচ্ছধয ষেচ্ছন আনচ্ছল  ষক আমাচ্ছক— 

সুকুমািী   ওচ্ছো, শুনে? ষতামাি সামচ্ছন আমাচ্ছক এমচন কচ্ছি অপমান কচ্ছি? 

চনচ্ছজি মুচ্ছখ বলচ্ছল চকনা ষখাকাচ্ছক েলা চেচ্ছপ মািচ্ছব ? ওমা, কী হচ্ছব ষো  

আচম কালসাপচ্ছক চনচ্ছজি হাচ্ছত দুধকলা চদচ্ছয় পুচ্ছষচে  

সতীশ   দুধকলা আমািও ঘচ্ছি চেল— ষস দুধকলায় আমাি ি্ত। চবষ হচ্ছয় 

উেত না— তা হচ্ছত চিিকাচ্ছলি মচ্ছতা বচঞ্চত কচ্ছি তুচম ষু দুধকলা আমাচ্ছক 

খাইচ্ছয়ে, তাচ্ছত আমাি চবষ জচ্ছম উচ্ছেচ্ছে  সতয কথাই বলে, এখন আমাচ্ছক 

ভয় কিাই িাই — এখন আচম দংশন কিচ্ছত পাচি  

চবধুমুখীি প্রচ্ছবশ 

 

চবধু   কী সতীশ, কী হচ্ছয়চ্ছে, ষতাচ্ছক ষদচ্ছখ ষু ভয় হয়  অমন কচ্ছি তাচকচ্ছয় 

আচেস ষকন  আমাচ্ছক চিনচ্ছত পািচেস ষন? আচম ষু ষতাি মা, সতীশ  

সতীশ  মা, ষতামাচ্ছক মা বলব ষকান্ মুচ্ছখ  মা হচ্ছয় ষকন তুচম আমাি চপতাি 

শাসন হচ্ছত আমাচ্ছক বচঞ্চত কিচ্ছল  ষকন তুচম আমাচ্ছক ষজল হচ্ছত চেচিচ্ছয় 

আনচ্ছল  ষস চক মাচসি ঘি হচ্ছত ভয়ানক  ষতামিা ঈশ্বািচ্ছক মা বচ্ছল ড়াক, 

চতচন ুচদ ষতামাচ্ছদি মচ্ছতা মা হন তচ্ছব তাাঁি আদি িাইচ্ছন, চতচন ষুন 

আমাচ্ছক নিচ্ছক ষদন! 
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শশধি  আিঃ সতীশ! িচ্ছলা িচ্ছলা— কী বকে, থাচ্ছমা  এচ্ছসা, বাইচ্ছি আমাি 

ঘচ্ছি এচ্ছসা  
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ষষাড়শ পচিচ্ছেদ 

শশধি  সতীশ, একেু ো্া হও  ষতামাি প্রচত অতযন্ত অনযায় হচ্ছয়চ্ছে, ষস চক 

আচম জাচন ষন  ষতামাি মাচস িাচ্ছেি মুচ্ছখ কী বচ্ছলচ্ছেন, ষস চক অমন কচ্ছি 

মচ্ছন চনচ্ছত আচ্ছে  ষদচ্ছখা, ষোড়ায় ুা ভুল হচ্ছয়চ্ছে তা এখন ুতো সম্ভব 

প্রচতকাি কিা ুাচ্ছব, তুচম চনচিন্ত থাচ্ছকা  

সতীশ  ষমচ্ছসামশায়, প্রচতকাচ্ছিি আি ষকাচ্ছনা সম্ভাবনা ষনই  মাচসমাি সচ্ছে 

আমাি এখন ষুরূপ সম্পকথ দাাঁচড়চ্ছয়চ্ছে তাচ্ছত ষতামাি ঘচ্ছিি অন্ন আমাি েলা 

চদচ্ছয় আি েলচ্ছব না  এতচদন ষতামাচ্ছদি ুা খিি কচিচ্ছয়চে তা ুচদ ষশষ 

কচড়চে প থুন্ত ষশাধ কচ্ছি না চদচ্ছত পাচি, তচ্ছব আমাি মচ্ছিও শাচন্ত ষনই  

প্রচতকাি ুচদ চকেু থাচ্ছক ষতা ষস আমাি হাচ্ছত, তুচম কী প্রচতকাি কিচ্ছব  

শশধি   না, ষশাচ্ছনা সতীশ, একেু চস্থি হও  ষতামাি ু া কতথবয ষস তুচম পচ্ছি 

ষভচ্ছবা— ষতামাি সম্বচ্ছন্ধ আমিা ষু অনযায় কচ্ছিচে তাি প্রায়চিত্ত ষতা 

আমাচ্ছকই কিচ্ছত হচ্ছব  ষদচ্ছখা, আমাি চবষচ্ছয়ি এক অংশ আচম ষতামাচ্ছক 

চলচ্ছখ ষদব— ষসোচ্ছক তুচম দান মচ্ছন ষকাচ্ছিা না, ষস ষতামাি প্রাপয  আচম 

সমস্ত চেক কচ্ছি ষিচ্ছখচে— পিশু শুিবাচ্ছি ষিচ্ছজচস্ট্র কচ্ছি ষদব  

সতীশ   ( শশধচ্ছিি পাচ্ছয়ি ধুলা লইয়া ) ষমচ্ছসামশায়, কী আি বলব— 

ষতামাি এই ষেচ্ছহ— 

শশধি  আো, থাক্ থাক্  ও-সব ষেহ-চ্ছননহ আচম চকেু বুচঝ ষন, িসকষ 

আমাি চকেুই ষনই— ুা কতথবয তা ষকাচ্ছনািকচ্ছম পালন কিচ্ছতই হচ্ছব এই 

বুচঝ  সাচ্ছড় আেো বাজল, তুচম আজ ষকাচিচিয়াচ্ছন ুাচ্ছব বচ্ছলচেচ্ছল, ুাও  

সতীশ, একো কথা ষতামাচ্ছক বচ্ছল িাচখ  দানপত্রখানা আচম চমস্টাি ভাদুচড়চ্ছক 

চদচ্ছয়ই চলচখচ্ছয় চনচ্ছয়চে  ভাচ্ছব ষবাধ হল , চতচন এই বযাপাচ্ছি অতযন্ত সন্তুষ্ট 

হচ্ছলন— ষতামাি প্রচত ষু তাাঁি োন ষনই এমন ষতা ষদখা ষেল না  এমন-চক, 

আচম িচ্ছল আসবাি সময় চতচন আমাচ্ছক বলচ্ছলন, সতীশ আজকাল আমাচ্ছদি 

সচ্ছে ষদখা কিচ্ছত আচ্ছস না ষকন  
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[সতীচ্ছশি প্রস্থান] 

ওচ্ছি িামিিয, ষতাি মা-োকুিানীচ্ছক একবাি ষডচ্ছক ষদ ষতা  

সুকুমািীি প্রচ্ছবশ 

 

সুকুমািী   কী চস্থি কিচ্ছল  

শশধি   একো িমৎকাি প্ল্যান োউচ্ছিচে  

সুকুমািী   ষতামাি প্ল্যান ুত িমৎকাি হচ্ছব ষস আচম জাচন  ুা ষহাক, 

সতীশচ্ছক এ বাচড় হচ্ছত চবদায় কচ্ছিে ষতা? 

শশধি   তাই ুচদ না কিব তচ্ছব আি প্ল্যান চকচ্ছসি  আচম চেক কচ্ছিচে 

সতীশচ্ছক আমাচ্ছদি তিে-মাচনকপুি চলচ্ছখপচ্ছড় ষদব— তা হচ্ছলই ষস স্বেচ্ছন্দ 

চনচ্ছজি খিি চনচ্ছজ িাচলচ্ছয় আলাদা হচ্ছয় থাকচ্ছত পািচ্ছব  ষতামাচ্ছক আি 

চবি্ত। কিচ্ছব না  

সুকুমািী   আহা, কী সুন্দি প্ল্যানই োউচ্ছিে  ষসিন্দচ্ছ থু আচম এচ্ছকবাচ্ছি মুগ্ধ  

না না, তুচম অমন পােলাচম কিচ্ছত পািচ্ছব না, আচম বচ্ছল চদচ্ছলম  

শশধি   ষদচ্ছখা, এক সমচ্ছয় ষতা ওচ্ছকই সমস্ত সম্পচত্ত ষদবাি কথা চেল  

সুকুমািী   তখন ষতা আমাি হচ্ছিন জন্মায় চন  তা োড়া তুচম চক ভাব, ষতামাি 

আি ষেচ্ছলপুচ্ছল হচ্ছব না   

শশধি   সুকু,চ্ছভচ্ছব ষদচ্ছখা , আমাচ্ছদি অনযায় হচ্ছে   মচ্ছনই কি-না ষকন, 

ষতামাি দুই ষেচ্ছল  

সুকুমািী   ষস আচম অতশত বুচঝ ষন— তুচম ুচদ এমন কাজ কি তচ্ছব আচম 

েলায় দচড় চদচ্ছয় মিব— এই আচম বচ্ছল ষেলুম  

সুকুমািীি প্রস্থান  সতীচ্ছশি প্রচ্ছবশ 

 

শশধি  কী সতীশ, চথচ্ছয়োচ্ছি ষেচ্ছল না  

সতীশ   না ষমচ্ছসামশায়, আজ আি চথচ্ছয়োি না  এই ষদচ্ছখা, দীঘথকাল পচ্ছি 

চমস্টাি ভাদুচড়ি কাে হচ্ছত আচম চনম্ত্রণয ষপচ্ছয়চে  ষতামাি দানপচ্ছত্রি েল 
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ষদচ্ছখা  সংসাচ্ছিি উপি আমাি চধক্কাি জচ্ছন্ম ষেচ্ছে, ষমচ্ছসামশায়  আচম 

ষতামাি ষস তালুক ষনব না  

শশধি   ষকন, সতীশ  

সতীশ   আচম েদ্মচ্ছবচ্ছশ পৃচথবীি ষকাচ্ছনা সুখচ্ছভাে কিব না  আমাি ুচদ 

চনচ্ছজি ষকাচ্ছনা মূলয থাচ্ছক তচ্ছব ষসই মূলয চদচ্ছয় ু তেুকু পাওয়া ু ায় ততেুকুই 

ষভাে কিব, তাি ষিচ্ছয় এক কানাকচড়ও আচম ষবচশ িাই না, তা োড়া তুচম 

ষু আমাচ্ছক ষতামাি সম্পচত্তি অংশ চদচ্ছত িাও, মাচসমাি সম্মচত চনচ্ছয়ে ষতা? 

শশধি   না, ষস চতচন— অথথাৎ ষস একিকম কচ্ছি হচ্ছব  হোৎ চতচন িাচজ না 

হচ্ছত পাচ্ছিন, চকন্তু— 

সতীশ   তুচম তাাঁচ্ছক বচ্ছলে? 

শশধি   হাাঁ, বচ্ছলচে তবচক ! চবলক্ষয  তাাঁচ্ছক না বচ্ছলই চক আি— 

সতীশ   চতচন িাচজ হচ্ছয়চ্ছেন? 

শশধি   তাচ্ছক চেক িাচজ বলা ুায় না বচ্ছে, চকন্তু ভাচ্ছলা কচ্ছি বুচঝচ্ছয়— 

সতীশ   বৃথা ষিষ্টা ষমচ্ছসামশায়   তাাঁি নািাচজচ্ছত ষতামাি সম্পচত্ত চনচ্ছত িাই 

ষন  তুচম তাাঁচ্ছক ষবাচ্ছলা, আজ প থুন্ত চতচন আমাচ্ছক ষু অন্ন খাইচ্ছয়চ্ছেন তা 

উদ্গাি না কচ্ছি আচম বাাঁিব না  তাাঁি সমস্ত ঋয সুদসুদ্ধ ষশাধ কচ্ছি তচ্ছব আচম 

হাাঁপ োড়ব  

শশধি   ষস চকেুই দিকাি ষনই সতীশ — ষতামাচ্ছক বিঞ্চ চকেু নেদ োকা 

ষোপচ্ছন— 

সতীশ   না ষমচ্ছসামশায় আি ঋয বাড়াব না  ষতামাি কাচ্ছে এখন ষকবল 

আমাি একো অনুচ্ছিাধ আচ্ছে  ষতামাি ষু সাচ্ছহব-বনু্ধি আচপচ্ছস আমাচ্ছক 

কাজ চদচ্ছত ষিচ্ছয়চেচ্ছল, ষসখাচ্ছন আমাি কাজ জুচেচ্ছয় চদচ্ছত হচ্ছব  

শহধি  পািচ্ছব ষতা? 

সতীশ  এি পচ্ছিও ু চদ না পাচি তচ্ছব পুনবথাি মাচসমাি অনয খাওয়াই আমাি 

উপুু্ত। শাচস্ত হচ্ছব  
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সপ্তদশ পচিচ্ছেদ 

সুকুমািী  ষদচ্ছখা ষদচখ, এখন সতীশ ষকমন পচিশ্রম কচ্ছি কাজকমথ কিচ্ছে  

ষদচ্ছখা, অতবচ্ছড়া সাচ্ছহব-বাবু আজকাল পুিাচ্ছনা কাচ্ছলা আলপাকাি 

িাপকাচ্ছনি উপচ্ছি ষকাাঁিাচ্ছনা িাদি ঝুচলচ্ছয় ষকমন চনয়চমত আচপচ্ছস ুায়! 

শশধি  বচ্ছড়াসাচ্ছহব সতীচ্ছশি খুব প্রসংসা কচ্ছিন  

সুকুমািী  ষদচ্ছখা ষদচখ, তুচম ুচদ ষতামাি জচমদাচিো তাচ্ছক চদচ্ছয় বসচ্ছত 

তচ্ছব এতচদচ্ছন ষস োই-কলাি-জুতা-েচড় চকচ্ছনই ষসো চনলাচ্ছম িচড়চ্ছয় চদত  

ভাচ্ছেয আমাি পিামশথ চনচ্ছয়চ্ছো, তাই ষতা সতীশ মানুচ্ছষি মচ্ছতা হচ্ছয়চ্ছে  

শশধি   চবধাতা আমাচ্ছদি বুচদ্ধ ষদনচন চকন্তু স্ত্রী চদচ্ছয়চ্ছেন, আি ষতামাচ্ছদি 

বুচদ্ধ চদচ্ছয়চ্ছেন ষতমচন সচ্ছে সচ্ছে চনচ্ছবথাধ স্বামীগুলাচ্ছকও ষতামাচ্ছদি হাচ্ছত 

সমপথয কচ্ছিচ্ছে— আমাচ্ছদিই চজত  

সুকুমািী  আো আো, ষেি হচ্ছয়চ্ছে, োট্টা কিচ্ছত হচ্ছব না! চকন্তু সতীচ্ছশি 

চপেচ্ছন এতচদন ষু োকাো ষেচ্ছলে ষস ুচদ আজ থাকত— তচ্ছব— 

শশধি  সতীশ ষতা বচ্ছলচ্ছে, ষকাচ্ছনা-একচদন ষস সমস্তই ষশাধ কচ্ছি ষদচ্ছব  

সুকুমািী  ষস ুত ষশাধ কিচ্ছব আমাি োচ্ছয় িইল! ষস ষতা বিাবিই   িকম 

লম্বাচ্ছিিড়া কথা বচ্ছল থাচ্ছক  তুচম বুচঝ ষসই ভিসায় পথ ষিচ্ছয় বচ্ছস আে! 

শশধি  এতচদন ষতা ভিসা চেল, তুচম ুচদ পিামশথ দাও ষতা ষসো চবসজথন 

চদই  

সুকুমািী  চদচ্ছল ষতামাি ষবচশ ষলাকসান হচ্ছব না, এই প থুন্ত বলচ্ছত পাচি  

 -চ্ছু ষতামাি সতীশবাবু আসচ্ছেন  িাকচি হচ্ছয় অবচধ একচদনও ষতা 

আমাচ্ছদি ষিিকাে মাড়ান চন, এমচন তাাঁি কৃতজ্ঞতা! আচম ুাই  

সতীচ্ছশি প্রচ্ছবশ 

 

সতীশ  মাচসমা, পালাচ্ছত হচ্ছব না   এই ষদচ্ছখা, আমাি হাচ্ছত অস্ত্রশস্ত্র চকেুই 

ষনই— ষকবল খান কচ্ছয়ক ষনাে আচ্ছে  
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শশধি  ইস্! এ ষু একতাড়া ষনাে! ু চদ আচপচ্ছসি োকা হয় ষতা এমন কচ্ছি 

সচ্ছে চনচ্ছয় ষবড়াচ্ছনা ভাচ্ছলা হচ্ছে না, সতীশ  

সতীশ  আি সচ্ছে চনচ্ছয় ষবড়াব না   মাচসমাি পাচ্ছয় চবসজথন চদলাম  প্রযাম 

হই, মাচসমা  চবস্তি অনুগ্রহ কচ্ছিচেচ্ছল— তখন তাি চহসাব িাখচ্ছত হচ্ছব মচ্ছনও 

কচি চন,সুতিাং পচিচ্ছশাচ্ছধি অচ্ছকিন চকেু ভুলিুক হচ্ছত পাচ্ছি  এই পচ্ছনচ্ছিা 

হচ্ছজাি োকা গুচ্ছন নাও  ষতামাি ষখাকাি ষপালাও-পিমাচ্ছন্ন একচে 

ত্ুলকযাও কম না পড়ুক  

শশধি   এ কী কা্ সতীশ! এত োকা ষকাথায় ষপচ্ছল  

সতীশ   আচম গুন্িে আজ েয় মাস আোম খচিদ কচ্ছি ষিচ্ছখচে— ইচতমচ্ছধয 

দি িচ্ছড়চ্ছে  তাই মুনো ষপচ্ছয়চে  

শশধি  সতীশ, এ ষু জুয়াচ্ছখলা  

সতীশ  ষখলা এইখাচ্ছনই ষশষ— আি দিকাি হচ্ছব না  

শশধি  ষতামাি এ োকা তুচম চনচ্ছয় ুাও,আচম িাই না  

সতীশ  ষতামাচ্ছক ষতা চদই চন ষমচ্ছসামশায়   এ মাচসমাি ঋযচ্ছশাধ  ষতামাি 

ঋয ষকাচ্ছনাকাচ্ছল ষশাধ কিচ্ছত পািব না   

শশধি  কী সুকু,এ োকাগুচ্ছলা— 

সুকুমািী  গুচ্ছন খাতাচঞ্চি হাচ্ছত দাও না—  খাচ্ছনই চক েড়াচ্ছনা পচ্ছড় থাকচ্ছব  

শশধি  সতীশ, ষখচ্ছয় এচ্ছসে ষতা? 

সতীশ   বাচড় চেচ্ছয় খাব  

শশধি  অযাাঁ, ষস কী কথা  ষবলা ষু চবস্তি হচ্ছয়চ্ছে  আজ এইখাচ্ছনই ষখচ্ছয় 

ুাও  

সতীশ  আি খাওয়া নয় ষমচ্ছসামশায়  একদো ষশাধ কিচ্ছলম, অন্নঋয 

আবাি নূতন কচ্ছি োাঁদচ্ছত পািব না  

[প্রস্থান] 
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সুকুমািী  বাচ্ছপি হাত হচ্ছত িক্ষা কচ্ছি এতচদন ওচ্ছক খাইচ্ছয়-পচিচ্ছয় মানুষ 

কিচ্ছলম, আজ হাচ্ছত দু-পয়সা আসচ্ছতই ভাবখানা ষদচ্ছখে! কৃতজ্ঞতা এমচনই 

বচ্ছে! ষঘাি কচল চকনা  
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অষ্টাদশ পচিচ্ছেদ 

সতীশ  বচ্ছড়াসাচ্ছহব চহসাচ্ছবি খাতাপত্র কাল ষদখচ্ছবন  মচ্ছন কচ্ছিচেচ্ছলম, 

ইচতমচ্ছধয ‘োচয’ি োকাো চনিয় পাওয়া ুাচ্ছব, তহচবল পূিয কচ্ছি িাখব— 

চকন্তু বাজাি ষনচ্ছম ষেল  এখন ষজল োড়া েচত ষনই  ষেচ্ছলচ্ছবলা হচ্ছত 

ষসখাচ্ছন ুাবািই আচ্ছয়াজন কিা ষেচ্ছে  

চকন্তু, অদৃষ্টচ্ছক োাঁচক ষদব  এই চপস্তচ্ছল দুচে গুচল পুচ্ছিচে — এই ুচ্ছথষ্ট  

ষনচল— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আচম তা হচ্ছল মিচ্ছত পািব না  

ুচদ-বা ষস আমাচ্ছক ভাচ্ছলাচ্ছবচ্ছস থাচ্ছক, ষস ভাচ্ছলাবাসা আচম ধুচলসাৎ কচ্ছি 

চদচ্ছয় এচ্ছসচে  চিচেচ্ছত আচম তাি কাচ্ছে সমস্তই কবুল কচ্ছি চলচ্ছখচে  এখন 

পৃচথবীচ্ছত আমাি কপাচ্ছল ু াি ভাচ্ছলাবাসা বাচক িইল ষস আমাি এই চপস্তল  

আমাি অচন্তচ্ছমি ষপ্রয়সী, ললাচ্ছে ষতামাি িুম্বন চনচ্ছয় িকু্ষ মুদব  

ষমচ্ছসামশাচ্ছয়ি এ বাোনচে আমািই ততচি   ষুখাচ্ছন ুত দুলথভ োে পাওয়া 

ুায় সব সংগ্রহ কচ্ছি এচ্ছনচেচ্ছলম  ষভচ্ছবচেচ্ছলম, এ বাোন একচদন আমািই 

হচ্ছব  ভােয কাি জনয আমাচ্ছক চদচ্ছয় এই োেগুচ্ছলা ষিাপয কচ্ছি চনচেল তা 

আমাচ্ছক তখন বচ্ছল চন— তা ষহাক, এই চঝচ্ছলি ধাচ্ছি এই চবলাচত 

চস্টোচ্ছনাচেস লতাি কুচ্ছঞ্জ আমাি এ জচ্ছন্মি হাওয়া খাওয়া ষশষ কিব— মৃতুযি 

িািা আচম এ বাোন দখল কচ্ছি ষনব— এখাচ্ছন হাওয়া ষখচ্ছত আসচ্ছত আি 

ষকউ সাহস কিচ্ছব না  

ষমচ্ছসামশায়চ্ছক প্রযাম কচ্ছি পাচ্ছয়ি ধুচ্ছলা চনচ্ছত িাই   পৃচথবী হচ্ছত   ধুচ্ছলােুকু 

চনচ্ছয় ষুচ্ছত পািচ্ছল আমাি মৃতুয সাথথক হত  চকন্তু, এখন সন্ধযাি সময় চতচন 

মাচসমাি কাচ্ছে আচ্ছেন— আমাি এ অবস্থায় মাচসমাি সচ্ছে ষদখা কিচ্ছত আচম 

সাহস কচি ষন  চবচ্ছশষত চপস্তল ভিা আচ্ছে  

মিবাি সময় সকলচ্ছক ক্ষমা কচ্ছি শাচন্তচ্ছত মিাি উপচ্ছদশ শাচ্ছস্ত্র আচ্ছে  চকন্তু, 

আচম ক্ষমা কিচ্ছত পািচ্ছলম না  আমাি এ মিবাি সময় নয়  আমাি অচ্ছনক 

সুচ্ছখি কল্পনা, ষভাচ্ছেি আশা চেল— অল্প কচ্ছয়ক বৎসচ্ছিি জীবচ্ছন তা এচ্ছক 
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এচ্ছক সমস্তই েুকিা েুকিা হচ্ছয় ষভচ্ছিচ্ছে  আমাি ষিচ্ছয় অচ্ছনক অচ্ছুােয, 

অচ্ছনক চনচ্ছবথাধ ষলাচ্ছকি ভাচ্ছেয অচ্ছনক অুাচিত সুখ জুচ্ছেচ্ছে, আমাি জুচ্ছেও 

জুেল না— ষসজনয ুািা দায়ী তাচ্ছদি চকেুচ্ছতই ক্ষমা কিচ্ছত পািব না— 

চকেুচ্ছতই না  আমাি মৃতুযকাচ্ছলি অচভশাপ ষুন চিিজীবন তাচ্ছদি চপেচ্ছন 

চপেচ্ছন ষেচ্ছি— তাচ্ছদি সকল সুখচ্ছক কানা কচ্ছি ষদয়  তাচ্ছদি তৃষ্ণাি জলচ্ছক 

বাষ্প কচ্ছি ষদবাি জনয আমাি দগ্ধ জীবচ্ছনি সমস্ত দাহচ্ছক ষুন আচম ষিচ্ছখ 

ষুচ্ছত পাচি  

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অচভশাচ্ছপি ষকাচ্ছনা বলই ষনই  আমাি মৃতুয 

ষকবল আমাচ্ছকই ষশষ কচ্ছি ষদচ্ছব— আি কািও োচ্ছয় হাত চদচ্ছত পািচ্ছব না  

আিঃ— তািা আমাি জীবনোচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি োিখাি কচ্ছি চদচ্ছল, আি আচম 

মচ্ছিও তাচ্ছদি চকেুই কিচ্ছত পািচ্ছলম না  তাচ্ছদি ষকাচ্ছনা ক্ষচত হচ্ছব না— 

তািা সুচ্ছখ থাকচ্ছব,তাচ্ছদি দাাঁতমাজা হচ্ছত আিম্ভ কচ্ছি মশাচি-ঝাড়া প থুন্ত 

ষকাচ্ছনা তুে কাজচেও বন্ধ থাকচ্ছব না— অথি আমাি সূ থু-িন্দ্র-নক্ষচ্ছত্রি সমস্ত 

আচ্ছলাক এক েুৎকাচ্ছি চনবল— আমাি ষনচল— উিঃ, ও নাম নয়  

ও ষক ও! হচ্ছিন! সন্ধযাি সময় বাোচ্ছন বাি হচ্ছয়চ্ছে ষু! বাপ-মাচ্ছক লুচকচ্ছয় 

িুচি কচ্ছি কাাঁিা ষপয়ািা পাড়চ্ছত এচ্ছসচ্ছে  ওি আকাঙ্ক্ষা   কাাঁিা ষপয়ািাি 

ষিচ্ছয় আি অচধক ঊচ্ছবথ িচ্ছড় চন—   োচ্ছেি চনিু ডাচ্ছলই ওি অচধকাংশ সুখ 

েচ্ছল আচ্ছে  পৃচথবীচ্ছত ওি জীবচ্ছনি কী মূলয  োচ্ছেি একো কাাঁিা ষপয়ািা 

ষুমন, এ সংসাচ্ছি ওি কাাঁিা জীবনোই বা তাি ষিচ্ছয় কী এমন বচ্ছড়া  এখনই 

ুচদ চেন্ন কিা ুায় তচ্ছব জীবচ্ছনি কত তনিাশয হচ্ছত ওচ্ছক বাাঁিাচ্ছনা ুায় তা 

ষক বলচ্ছত পাচ্ছি  আি মাচসমা— ইিঃ! এচ্ছকবাচ্ছি লুোপুচে কিচ্ছত থাকচ্ছব  

আিঃ! 

চেক সময়চে, চেক স্থানচে, চেক ষলাকচে  হাতচ্ছক আি সামলাচ্ছত পাচে ষন  

হাতোচ্ছক চনচ্ছয় কী কচি  হাতোচ্ছক চনচ্ছয় চক কিা ুায়  

েচড় লইয়া সতীশ সচ্ছবচ্ছে িািাোেগুচলচ্ছক িমােত আঘাত কচিচ্ছত লাচেল  

তাহাচ্ছত তাহাি উচ্ছত্তজনা িমশ আচ্ছিা বাচড়য়া উচেচ্ছত লাচেল  অবচ্ছশচ্ছষ 
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চনচ্ছজি হাতচ্ছক ষস সচ্ছবচ্ছে আঘাত কচিল  চকন্তু ষকাচ্ছনা ষবদনা ষবাধ কচিল 

না  ষশচ্ছষ পচ্ছকচ্ছেি চভতি হইচ্ছত চপস্তল সংগ্রহ কচিয়া লইয়া ষস হচ্ছিচ্ছনি 

চদচ্ছক সচ্ছবচ্ছে অগ্রসি হইচ্ছত লাচেল  

হচ্ছিন  ( িমচকয়া উচেয়া ) এ কী! দাদা নাচক  ষতামাি দুচে পাচ্ছয় পচড় দাদা, 

ষতামাি দুচে পাচ্ছয় পচড়— বাবাচ্ছক বচ্ছল চদচ্ছয়া না  

সতীশ  ( চিৎকাি কচিয়া ) ষমচ্ছসামশায়— ষমচ্ছসামশায়— এইচ্ছবলা িক্ষা 

কচ্ছিা— আি ষদচি ষকাচ্ছিা না— ষতামাি ষেচ্ছলচ্ছক এখচ্ছনা িক্ষা কচ্ছিা  

শশধি  ( েুচেয়া আচসয়া ) কী হচ্ছয়চ্ছে সতীশ  কী হচ্ছয়চ্ছে  

সুকুমািী  ( েুচেয়া আচসয়া ) কী হচ্ছয়চ্ছে, আমাি বাোি কী হচ্ছয়চ্ছে  

হচ্ছিন  চকেুই হয়চন মা— চকেুই না— দাদা ষতামাচ্ছদি সচ্ছে োট্টা কিচ্ছেন  

সুকুমািী  এ চকিকম চবশ্রী োট্টা   চে চে, সকলই অনাসৃচষ্ট! ষদচ্ছখা ষদচখ  

আমাি বুক এখচ্ছনা ধড়াস-ধড়াস কিচ্ছে  সতীশ মদ ধচ্ছিচ্ছে বুচঝ! 

সতীশ  পালাও— ষতামাচ্ছদি ষেচ্ছলচ্ছক চনচ্ছয় এখনই পালাও  নইচ্ছল 

ষতামাচ্ছদি িক্ষা ষনই  

হচ্ছিনচ্ছক লইয়া ত্রস্তপচ্ছদ সুকুমািীি পলায়ন  

 

শশধি  সতীশ, অমন উতলা ষহাচ্ছয়া না  বযাপািো কী বচ্ছলা  হচ্ছিনচ্ছক কাি 

হাত হচ্ছত িক্ষা কিবাি জনয ষডচ্ছকচেচ্ছল  

সতীশ  আমাি হাত হচ্ছত  ( চপস্তল ষদখাইয়া ) এই ষদচ্ছখা ষমচ্ছসামশায়  

দ্রুতপচ্ছদ চবধুমুখীি প্রচ্ছবশ 

 

চবধু  সতীশ, তুই ষকাথায় কী সবথনাশ কচ্ছি এচ্ছসচেস বল্ ষদচখ  আচপচ্ছসি 

সাচ্ছহব পুচলস সচ্ছে চনচ্ছয় আমাচ্ছদি বাচড়চ্ছত খানাতল্লাচস কিচ্ছত এচ্ছসচ্ছে  ুচদ 

পালাচ্ছত হয় ষতা এইচ্ছবলা পালা  হায় ভেবান! আচম ষতা ষকাচ্ছনা পাপ কচি 

চন, আমািই অদৃচ্ছষ্ট এত দুিঃখ ঘচ্ছে ষকন  

সতীশ  ভয় ষনই— পালাবাি উপায় আমাি হাচ্ছতই আচ্ছে! 
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শশধি  তচ্ছব চক তুচম— 

সতীশ  তাই বচ্ছে ষমচ্ছসামশায়— ু া সচ্ছন্দহ কিে তাই  আচম িুচি কচ্ছি মাচসি 

ঋয ষশাধ কচ্ছিচে  আচম ষিাি  মা, শুচ্ছন খুচশ হচ্ছব, আচম ষিাি, আচম খুচন  

এখন আি কাাঁদচ্ছত হচ্ছব না— ুাও ুাও, আমাি সম্মুখ হচ্ছত ুাও  আমাি 

অসহয ষবাধ হচ্ছে  

শশধি  সতীশ, তুচম আমাি কাচ্ছেও ষতা চকেু ঋযী আে, তাই ষশাধ কচ্ছি 

ুাও  

সতীশ  বচ্ছলা,চ্ছকমন কচ্ছি ষশাধ কিব  কী আচম চদচ্ছত পাচি  কী িাও তুচম  

শশধি    চপস্তলো দাও  

সতীশ  এই চদলাম  আচম ষজচ্ছলই ুাব  না ষেচ্ছল আমাি পাচ্ছপি ঋযচ্ছশাধ 

হচ্ছব না  

শশধি  পাচ্ছপি ঋয শাচস্তি িািা ষশাধ হয় না সতীশ,কচ্ছমথি িািাই ষশাধ হয়  

তুচম চনিয় ষজচ্ছনা আচম অনুচ্ছিাধ কিচ্ছল ষতামাি বচ্ছড়াসাচ্ছহব ষতামাচ্ছক 

ষজচ্ছল ষদচ্ছবন না  এখন হচ্ছত জীবনচ্ছক সাথথক কচ্ছি ষবাঁচ্ছি থাচ্ছকা  

সতীশ  ষমচ্ছসামশায়, এখন আমাি পচ্ছক্ষ বাাঁিা ষু কত কচেন তা তুচম জান 

না— মিব চনিয় ষজচ্ছন পাচ্ছয়ি তলা হচ্ছত আমাি ষশষ সুচ্ছখি অবলম্বনো 

আচম পদাঘাচ্ছত ষেচ্ছল চদচ্ছয় এচ্ছসচে— এখন কী চনচ্ছয় বাাঁিব  

শশধি  তবু বাাঁিচ্ছত হচ্ছব, আমাি ঋচ্ছযি এই ষশাধ— আমাচ্ছক োাঁচক চদচ্ছয় 

পালাচ্ছত পািচ্ছব না  

সতীশ  তচ্ছব তাই হচ্ছব  

শশধি  আমাি একো অনুচ্ছিাধ ষশাচ্ছনা  ষতামাি মাচ্ছক আি মাচসচ্ছক অন্তচ্ছিি 

সচহত ক্ষমা কচ্ছিা  

সতীশ  তুচম ুচদ আমাচ্ছক ক্ষমা কিচ্ছত পাি, তচ্ছব এ সংসাচ্ছি ষক এমন 

থাকচ্ছত পাচ্ছি ুাচ্ছক আচম ক্ষমা কিচ্ছত না পাচি  

প্রযাম কচিয়া 
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মা, আশীবথাদ কচ্ছিা,আচম সব ষুন সহয কিচ্ছত পাচি— আমাি সকল ষদাষগুয 

চনচ্ছয় ষতামিা আমাচ্ছক ষুমন গ্রহয কচ্ছিে, সংসািচ্ছক আচম ষুন ষতমচন কচ্ছি 

গ্রহয কচি  

চবধু  বাবা, কী আি বলব  মা হচ্ছয় আচম ষতাচ্ছক ষকবল ষেহই কচ্ছিচে, ষতাি 

ষকাচ্ছনা ভাচ্ছলা কিচ্ছত পাচি চন— ভেবান ষতাি ভাচ্ছলা করুন  চদচদি কাচ্ছে 

আচম একবাি ষতাি হচ্ছয় ক্ষমা চভক্ষা কচ্ছি চনই ষে  

[প্রস্থান] 

শশধি  তচ্ছব এচ্ছসা সতীশ, আমাি ঘচ্ছি আজ আহাি কচ্ছি ষুচ্ছত হচ্ছব  

দ্রুতপচ্ছদ নচলনীি প্রচ্ছবশ 

 

নচলনী  সতীশ! 

সতীশ  কী নচলনী  

নচলনী  এি মাচ্ছন কী  এ চিচে তুচম আমচ্ছক ষকন চলচ্ছখে  

সতীশ  মাচ্ছন ষুমন বুচ্ছঝচেচ্ছল ষসইচ্ছেই চেক  আচম ষতামাচ্ছক প্রতািযা কচ্ছি 

চিচে চলচখ চন  তচ্ছব আমাি ভােযিচ্ছম সকলই উলো হয়  তুচম মচ্ছন কিচ্ছত 

পাি, ষতামাি দয়া উচ্ছযক কিবাি জনযই আচম— চকন্তু ষমচ্ছসামশায় সাক্ষী 

আচ্ছেন, আচম অচভনয় কিচেচ্ছলম না— তবু ুচদ চবশ্বাাস না হয়, প্রচতজ্ঞািক্ষা 

কিবাি এখচ্ছনা সময় আচ্ছে  

নচলনী  কী তুচম পােচ্ছলি মচ্ছতা বকে  আচম ষতামাি কী অপিাধ কচ্ছিচে ষু 

তুচম আমাচ্ছক এমন চনষ্ঠুি ভাচ্ছব— 

সতীশ  ষুজনয আচম সংকল্প কচ্ছিচে ষস তুচম জান, নচলনী— আচম ষতা 

একবযথও ষোপন কচি চন, তবু চক আমাি উপি ষতামাি শ্রদ্ধা আচ্ছে  

নচলনী  শ্রদ্ধা! সতীশ, ষতামাি উপি  জনযই আমাি িাে ধচ্ছি  শ্রদ্ধা, চে চে 

, শ্রদ্ধা ষতা পৃচথবীচ্ছত অচ্ছনচ্ছকই অচ্ছনকচ্ছক কচ্ছি  তুচম ষু কাজ কচ্ছিে আচমও 

তাই কচ্ছিচে— ষতামাচ্ছত আমাচ্ছত ষকাচ্ছনা ষভদ িাচখ চন  এই ষদচ্ছখা, আমাি 

েহনাগুচল সব এচ্ছনচে— এগুচল এখচ্ছনা আমাি সম্পচত্ত নয়— এগুচল আমাি 
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বাপ-মাচ্ছয়ি  আচম তাাঁচদেচ্ছক না বচ্ছল এচ্ছনচে, এি কত দাম হচ্ছত পাচ্ছি আচম 

চকেুই জাচন ষন  চকন্তু এ চদচ্ছয় চক ষতামাি উদ্ধাি হচ্ছব না  

শশধি  উদ্ধাি হচ্ছব, এই েহনাগুচলি সচ্ছে আচ্ছিা অমূলয ষু ধনচে চদচ্ছয়ে তা 

চদচ্ছয়ই সতীচ্ছশি উদ্ধাি হচ্ছব  

নচলনী  এই-চ্ছু শশধিবাবু, মাপ কিচ্ছবন, তাড়াতাচড়চ্ছত আপনাচ্ছক আচম— 

শশধি  মা, ষসজনয লজ্জা কী  দৃচষ্টি ষদাষ ষকবল আমাচ্ছদি মচ্ছতা বুচ্ছড়াচ্ছদিই 

হয় না— ষতামাচ্ছদি বয়চ্ছস আমাচ্ছদি মচ্ছতা প্রবীয ষলাক হোৎ ষিাচ্ছখ ষেচ্ছক 

না  সতীশ, ষতামাি আচপচ্ছসি সাচ্ছহব এচ্ছসচ্ছেন ষদখচে  আচম তাাঁি সচ্ছে 

কথাবাতথা কচ্ছয় আচস, ততক্ষয তুচম আমাি হচ্ছয় অচতচথসৎকাি কচ্ছিা  মা, 

এই চপস্তলো এখন ষতামাি চজম্মাচ্ছতই থাকচ্ছত পাচ্ছি  

 

ষপিষ ১৩১০ 

 


