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সূ্চিপে  

ছাত্র শ্রীমধুসূদন। শ্রীযুক্ত কালাচাাঁদ মাস্টার পড় ইতাছেনেছন 

অভিিাবেকর পড় প্রেবশ 

অভিিাবক। মধুসূদন ইতাশুেনা ককমন কর পড়েছ কালাচাাঁদবাবু? 

কালাচাাঁদ। আেে, মধুসূদন অনযন্ত দুষ্ট বেে, ভকন্তু ইতাশুেনায় খুব মজবুন। 

কখেনা একবার পড় বব দুবার পড় বেল ভদেন হয় না। কযভে আভম একবার পড় ইভতেয় ভদেয়ভছ 

কসভে কখেনা কিােল না। 

অভিিাবক। বেে! না, আভম আজ একবার পড় ইর পড়ীক্ষা কের পড় কদখব। 

কালাচাাঁদ। না, কদখুন-না। 

মধুসূদন। ( স্বগন) কাল মাস্টার পড়মশায় এমন মার পড় কমের পড়েছন কয আজ  ভই  

চচ্চত কর পড়েছ। আজ এর পড় কশাধ নুলব।  াঁেক আভম নাতাব। 

অভিিাবক। ককমন কর পড় কমােধা, ইুের পড়ােনা ইতা সব মেন আেছ কনা? 

মধুসূদন। মাস্টার পড়মশায় যা বেল ভদেয়েছন না সব মেন আেছ। 

অভিিাবক। আচ্ছা, উভিদ্ কােক বেল বল্ কদভখ। 

মধুসূদন। যা মাভে ফুাঁেত  ে । 

অভিিাবক। একো উদাহর পড়ণ কদ। 

মধুসূদন। ককাঁেচা! 

কালাচাাঁদ। ( কচাখ র পড়াঙাছয়া ) অযাাঁ! কী বলভল! 

অভিিাবক। র পড়সুন মশায়, এখন ভকছু বলেবন না। 

মধুসূদেনর পড় প্রভন 

নুভম কনা ইদযইা  ইেতছ ; আচ্ছা, কানেন কী কফােে বেলা কদভখ? 

মধুসূদন। কাাঁো। 

কালাচাাঁেদর পড় কবত্র-আস্ফালন 

কী মশায়, মাের পড়ন ককন? আভম ভক ভমেযয কযা বলভছ? 

অভিিাবক। আচ্ছা, ভসর পড়াজউেদৌলােক কক ককেেেছ? ছভনহােস কী বেল? 

মধুসূদন। কইাকায়। 

কবত্রাঘান 
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আেে, ভমভছভমভছ মার পড় কখেয় মর পড়ভছ — শুধু ভসর পড়াজউেদৌলা ককন, সম্ 

ছভনহাসখানাছ কইাকায় ককেেেছ! এছ কদখুন। 

প্রদশশন। কালাচাাঁদ মাস্টাের পড়র পড় মাযা-চুলকায়ন 

অভিিাবক। বযাকর পড়ণ মেন আেছ? 

মধুসূদন। আেছ। 

অভিিাবক। ‘ কনশা ' কী, নার পড় একো উদাহর পড়ণ ভদেয় বুভিেয় দা  কদভখ। 

মধুসূদন। আেে, কনশা   ইাতার পড় জয়মুন ভশ। 

অভিিাবক। ককন বেলা কদভখ। 

মধুসূদন। ভনভন ভিয়া-কমশ ভনেয় যােকন। 

কালাচাাঁদ। ( সের পড়ােে) কনামার পড় মাযা! 

ইৃেে কবত্র 

মধুসূদন। ( চমভকয়া) আেে, মাযা নয়,  ো ভই । 

অভিিাবক। েেী-নৎইুরুে কােক বেল? 

মধুসূদন। জাভন কন। 

কালাচাাঁদবাবুর পড় কবত্র-দশশায়ন 

মধুসূদন।  ো ভবলক্ষণ জাভন —  ো যভষ্ট-নৎইুরুে। 

অভিিাবেকর পড় হাসয এবং কালাচাাঁদবাবুর পড় নদ্ ভবইর পড়ীন িাব 

অভিিাবক। অঙ্কভশক্ষা হেয়েছ? 

মধুসূদন। হেয়েছ। 

অভিিাবক। আচ্ছা, কনামােক সােত ছ'ো সেেশ ভদেয় বেল কদ য়া হেয়েছ 

কয, ইাাঁচ ভমভনে সেেশ কখেয় যনো সেেশ বাভক যাকেব কনামার পড় কছােো িাছেক 

ভদেন হেব। একো সেেশ কখেন কনামার পড় দু-ভমভনে লােগ, কো সেেশ নুভম 

কনামার পড় িাছেক কদেব? 

মধুসূদন। একো  নয়। 

কালাচাাঁদ। ককমন কের পড়! 

মধুসূদন। সবগুেলা কখেয় কফলব। ভদেন ইার পড়ব না। 
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অভিিাবক। আচ্ছা, একো বেগাছ যভদ প্রনযহ ভসভক ছভি কের পড় উাঁচু হয় নেব 

কয বে এ ববশাখ মােসর পড় ইয়লা দশ ছভি ভছল ভফের পড় ববশাখ মােসর পড় ইয়লা কস 

কনো উাঁচু হেব? 

মধুসূদন। যভদ কস গাছ কবাঁেক যায় না হেল ভ ক বলেন ইাভর পড় কন, যভদ বর পড়াবর পড় 

ভসেধ  ে  না হেল কমেই কদখেলছ  াহর পড় হেব, আর পড় যভদ ছভনমেধয শুভকেয় যায় 

না হেল কনা কযাছ কনছ। 

কালাচাাঁদ। মার পড় না কখেল কনামার পড় বুভি কখােল না! লক্ষ্মীছাতা, কমের পড় কনামার পড় 

ভই  লাল কর পড়ব, নেব নুভম ভসেধ হেব। 

মধুসূদন। আেে, মাের পড়র পড় কচােে খুব ভসেধ ভজভনস  কবাঁেক যায়। 

অভিিাবক। কালাচাাঁদবাবু,  ো আইনার পড় ভ্রম। মার পড়ভইে কের পড় খুব অ্প  কাজছ 

হয়। কযা আেছ গাধােক ভইেোেল কঘাতা হয় না, ভকন্তু অেনক সমেয় কঘাতােক 

ভইেোেল গাধা হেয় যায়। অভধকাংশ কছেল ভশখেন ইাের পড়, ভকন্তু অভধকাংশ মাস্টার পড় 

কশখােন ইাের পড় না। ভকন্তু মার পড় কখেয় মের পড় কছেলোছ। আইভন আইনার পড় কবন ভনেয় 

প্রস্থান করুন, ভদনকনক মধুসূদেনর পড় ভই  জুেতাক, নার পড় ইের পড় আভমছ  েক ইতাব। 

মধুসূদন। ( স্বগন) আঃ, বাাঁচা কগল। 

কালাচাাঁদ। বাাঁচা কগল মশায়! এ কছেলেক ইতােনা মজুের পড়র পড় কমশ, ককবলমাত্র 

মযানুেয়ল কলবার পড়। ভত্রশ ভদন একো কছেলেক কুভইেয় আভম ইাাঁচভে মাত্র োকা ইাছ, 

কসছ কমহনেন মাভে ককাইােন ইার পড়েল ভদেন দশো োকা  হয়। 

 


