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দ ৌলতচন্দ্র ও কানাই 

দ ৌলত। হৃ য় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হবয় ওবে তখন দকাম্পাননর  মকল এবলও 

থামাবত পাবর না। একান্নেততী পনরোর-প্রথা সম্ববে সভায়  াাঁনিবয় অনর্তল েলবত 

লার্লুম, সভাপনত ঘুনমবয় পিাবত ননবেধ করোর দকউ রইল না। দেেকাবল ুজনন 

দ াকরা এবস ুজই হাত ধবর আমাবক দেবন েনসবয় ন বল। দসন ন এত উৎ সাহ 

হবয়ন ল! 

কানাই। েবে, তা হোর কথাই দতা। তা, আপনন কী েবলন বলন? 

দ ৌলত। আনম েবলন বলম, স্বাথততযাবর্র একমাত্র উপায় একান্নেততী পনরোর। 

দযখাবন পবরর অবথতই নীেনননেতাহ হয় দসখাবন স্বাবথতর দকাবনা প্রবয়াননই হয় না। 

খেবরর কার্বন আমার েক্তৃতা খুে রবে দর্ব -তারা সকবলই েলব  ুজুঃবখর নেেয় 

দ ৌলতোেুর পনরোর দকউ দনই, নতনন একলা। 

 ীঘতননশ্বাস 

নয়নারায়বের প্রবেে 

নয়নারায়ে। নয় দহাক োো! আনম দতামার নপবস। 

দ ৌলত। দস কী মোয়, আমার দতা নপনস দনই। 

নয়নারায়ে। না, তাাঁর কাল হবয়ব  েবে। 

দ ৌলত। নপনস দকাবনাকাবলই দয ন বলন না। 

নয়নারায়ে। ( ঈেৎ হানসয়া) দস কী কবর হয় োো! আনম তা হবল দতামার 

নপবস হলুম কী কবর! (কানাইবয়র প্রনত) কী েবলন মোয়! 

কানাই। তা দতা েবেই। 

দ ৌলত। দয আবে, তা আপনার কী অনভপ্রাবয় আর্মন? 

নয়নারায়ে। অনভপ্রায় দতমন নেবেে নক ু নয়। শুনলুম আমরা পৃথক হবয় 

আন  ে'বল খেবরর কার্বন ননবে করব , তাই একত্র োস করবত এবসন । 

দ ৌলত। আপনার সম্পনি নক ু আব ? 

নয়নারায়ে। নক ু নাই, দকাবনা োলাই দনই, দকাবনা উৎ পাত দনই। দকেল 

এক খুিতুবতা ভাই আব  — তা, দসও এল ে'বল। 

দ ৌলত। তা েবে। তাাঁর নক ু আব ? 
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নয়। নক ু না, দকাবনা ঝঞ্ঝাে না। দকেল ুজই স্ত্রী ও চারনে নেশুসন্তান ; তারাও 

এল ে'বল। এতক্ষে এবস পিত ; যাত্রা করোর দেলা ুজই স্ত্রীবত চুবলাচুনল দেবধ 

দর্ব , তাই যা দ নর। 

দ ৌলত। কানাই, নক করা যায়! 

নয়নারায়ে। দতামাবক নক ুই করবত হবে না — তারা আপনারাই আসবে, 

ভােনা কী দ ৌলত! এত অবে কাতর দহাবয়া না। তারা আন সেযার মবধযই এবস 

দপৌাঁ বে। 

রামচরবের প্রবেে ও ভূনমষ্ঠ হইয়া দ ৌলতবক প্রোম 

রামচরে। মামা, দতামার েক্তৃতায় েবিা লজ্জা ন বয় । 

দ ৌলত। দক দহ োপু, দক তুনম? 

রামচরে। আবে, আপনারই ভাগ বন রামচরে। ইনিেবন দলাক পানেবয় ন ন 

— দসবখবন একনে পুাঁেুনল আর েুনি মাবক দরবখ এবসন । 

দ ৌলত। এখাবন কী করবত আসা? 

রামচরে। োস করবত। 

দ ৌলত। আর দকাথাও োসস্থান দনই? 

রামচরে। একরকম আব  েবে, নকন্তু দসখাবন স্বাথততযার্ নেক্ষা হয় না। 

দ ৌলত। ( ভীতভাবে) কানাই! 

কানাই। আপনার উপব ে উনন দযরকম  ঢ়ৃভাবে গ্রহে কবরব ন ওাঁবক দোধ 

হয় নিাবনা েক্ত হবে। 

ননতাইবয়র প্রবেে 

ননতাই।  া া, চাকনর দ বি এলুম, নইবল দতামার দয ননবে হয়। দক আন স 

দর! ঝট্ কবর ুজবো ডাে দপবি ননবয় আয় দতা। েবিা নপপাসা দলবর্ব । 

নব রচাাঁব র প্রবেে 

নব রচাাঁ । এই লও খুবিা, আমার সমস্ত স্বাথত নেসনতন ন বত এবসন । এই 

আমার ভাঙা দোক বনা, দথবলা হাঁবকা আর এই দেিাল ানানে। এর মবধয ও-ুজবো 

পপতৃক সম্পনি, দেিাল ানা আমার দস্বাপাননতত। আর আমার দ াে ন বত পারবে 

না, দতামার এখাবনই আনম দলবর্ রইলুম। 

 ননতর প্রবেে 



একান্নবতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

 

দ ৌলত। তুনম আমার দক হও োপু? 

 ননত। আবে আনম  ননত, আপনার র্াবয়র মাপ ননবত এবসন ।  

দ ৌলত। এখন যাও, োনাোননর সময়। এখন আনম কাপি করাবত পারে না। 

নব রচাাঁ । খনলফানন, যাও দকাথায়। আমার র্াবয়র মাপো দনও। খুবিার 

র্াবয় দযরকম ফুলকাো ন বের নামা দ খন  অমনন  -বনািা হবলই আমার চবল 

যাবে। যন  দেে ভাবলা রকম কবর পতনর কবর ন বত পাবরা দতা খুবিা দতামাবক 

খুনে কবর দ বেন, েুবঝ  খানলফানন? 

 ননত। দয আবে। 

র্াবয়র মাপ-লওন 

োলক-সবমত পবরেনাবথর প্রবেে 

পবরে। ( দ ৌলতবক প্রোম কনরয়া োলবকর প্রনত) দতার নযাোমোয়বক 

প্রোম কর্।  া া, এই লও দতামার ভ্রাতুষু্পত্র। 

দ ৌলত। আমার ভ্রাতুষু্পত্র! 

পবরে। যাবক চনলত োাংলায় েবল ভাইবপা।  া া দয এবকোবর অোক। ভাতৃ 

েবের েষ্ঠীবত হয় ভ্রাতুুঃ, তার উপবর পুত্র েে দযার্ করবলই হল ভ্রাতুষু্পত্র। স্বয়াং 

পানেনন দোপব ে রবয়ব ন, অনয প্রমাবের প্রবয়ানন কী? অতএে ইনন হবলন 

ভাইবপা। 

কানাই। আপনার দ বলনে কী কবরন? 

পবরে। ওবক ননবনই পিানিলুম। হ্রস্ব ই পযতন্ত দসবর  ীঘত ঈবত এমনন আেবক 

পিল দয ভােলুম, দ ৌলদ্দা যখন আব ন তখন দ বলর দলখাপিার  রকার কী? 

দয দেোর হ্রস্ব- ীঘত োন দনই তার পবক্ষ োো-নযাো ুজই সমান। দকমন নক না? 

কানাই। সমান পেনক। 

পবরে।  া া েবলব ন, ননবনর ক্ষুধা দহয় োন কবর পবরর ক্ষুধাননেৃনির সুখ 

একমাত্র একান্নেততী পনরোবরই সম্ভে। শুবনই োওরালুম, এ সুখ  া া ননশ্চয়ই 

অবনক ন ন পান নন। যন  ো দপবয় থাবকন নেস্মতৃ হবয়ব ন। তাই ননতান্ত 

মমতাপরেে হবয় দ বলনেবক এখাবন ননবয় এলুম। রােবের চুবলা যন  দকাথাও 

জ্ববল দস এর দপবের মবধয। 

নেেবরর প্রবেে 
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নেের। ( দ ৌলবতর কান মনলয়া) কী দর োলা! শুনলুম না নক োলার দোবক 

সভায়  াাঁনিবয় দকাঁব  ভানসবয় ন বয়ন স? 

দ ৌলত। দক দহ তুনম দেনিক! ভদ্রবলাবকর কাবন হাত  াও! 

নেের। ভগ্নীপনতর কান মলে না দতা নক কান ভািা কবর এবন মলে! কী 

েবলন মোয়? 

কানাই। কথাো দতা নেক েবে।  

দ ৌলত। কী েল দহ কানাই! আমার স্ত্রীই দনই, দতা আোর োলা নকবসর? 

নেের। দতামারই দযন স্ত্রী দনই, তাই েবল আর কাবরা স্ত্রী দনই? একে ুদভবে 

দ বখা-না। 

দ ৌলত। স্ত্রী দতা অবনবকরই আব , তা আর ভােবত হবে কী! 

নেের। ( হানসয়া) তবে? 

দ ৌলত। ( সবরাবে) তবে কী! তুনম আমার োলা দকান্ সম্পবকত? 

নেের। দকন,  া ার সম্পবকত।  া া আব ন দতা! োলাই দযন ভাাঁিাবল, নকন্তু 

 া া দেকেুল দর্বল দতা চলবে না! 

দ ৌলত। আনম দতা নানবতম দনই, নকন্তু আন দযরকম দ খন  তাবত-  

নেের। থাক , তা হবলই দতা চুবক দর্ল। দেনে েকােনকবত কান কী? ভদ্রবলাক 

েবস আব ন, এাঁর সামবন দক োলা আর দক োলা নয় তা ননবয় তক রার করা ভাবলা 

দ খায় না। ( দ ৌলবতর পশ্চাৎ হইবত তানকয়া োননয়া লইয়া) একে ু ননবরাবনা 

যাক, এক ন নলম তামাক ডাবকা। 

ফলমূলনমষ্টান্ন লইয়া ভৃবতযর প্রবেে 

ভৃতয। ( দ ৌলতবক) আপনার নলখাোর। 

দ ৌলত। ( সবরাবে) দেো, দতাবক এখাবন দক খাোর আনবত েবলব ? োনি-

নভতর ননবয় যা!  

পবরে। নেলক্ষে, তাবত দ াে হবয়ব  কী! (ভৃবতযর প্রনত) ওবর তুই ন বয় যা, 

এ ন বক ন বয় যা। 

থালা লইয়া আহার-আরম্ভ 

চুবলর মুনে ধনরয়া নেধুভূেেবক লইয়া ুজই স্ত্রীবলাবকর প্রবেে 

প্রথমা। দপািারমুবখা দতামার মরে হয় না! 
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দ ৌলত। ( েেেযবস্ত) এাঁরা দক? 

নয়নারায়ে। োো, েযস্ত দহাবয়া না, আমার দসই খুিতুত ভাই এবস 

দপৌাঁবচব ন। 

প্রথমা। ও আোবর্র দেো ভূত! 

নিতীয়া। মার্ ঝাাঁো, মার্ ঝাাঁো! 

দ ৌলত। ভাই কানাই! 

কানাই। সনহষু্ণতা নেক্ষার এমন উপায় আর কী আব ! 

প্রথমা। নমন্ বস তুনম েুবিােয়বস আবেল খুইবয় েবস ! 

নিতীয়া। ওবর্া, এত দলাবকর এত দসায়ানম মরব , যমরান নক দতামাবকই 

ভুবলব ! 

দ ৌলত। ো ারা একে ুোণ্ডা হও। 

উভবয়। োণ্ডা হে নকবর নমন্ বস। তুই োণ্ডা হ, দতার সাত পুরুে োণ্ডা হবয় 

মরুক। 

দ ৌলত। কানাই! 

কানাই। র্ৃহ পূেত হবয়ব -  

দ ৌলত। গ্রহ পূেত হবয়ব  েবলা-  

কানাই। যাই দহাক, আন আর আমাবক প্রবয়ানন দনই। আনম এই দেলা সনর। 

[ প্রস্থান 

দ ৌলত। ( উচ্চস্ববর ) কানাই, আমাবক একলা দরবখ পালাও দকাথায়! 

সকবল নমনলয়া। ( দ ৌলতবক চানপয়া ধনরয়া) একলা নকবসর! আমরা সোই 

আন , আমরা দকউ নিে না। 

দ ৌলত। েল কী! 

সকবল। হাাঁ, দতামার র্া  ুাঁবয় েলন । 

 


