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১ 
মাধব দত্ত। মুশচিলে পলে গেচি। যখন ও চিে না, তখন চিেই না– গিালনা 

ভাবনাই চিে না। এখন ও গিাথা গথলি এলস আমার ঘর জুলে বসে; ও িলে 

গেলে আমার এ ঘর গযন আর ঘরই থািলব না। িচবরাজমশায়, আপচন চি মলন 

িলরন ওলি–  

িচবরাজ। ওর ভালেে যচদ আয়ু থালি, তা হলে দীঘঘিাে বাাঁিলতও পালর; চি্ 

আয়ুলবঘলদ গযরিম চেখলি তালত গতা –  

মাধব দত্ত। বলেন িী! 

িচবরাজ। শাস্ত্র বেলিন, পপচত্তিান্ সচিপাতজান্ িফবাতসমুদ ভবান্— 

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্ , আপচন আর ঐ গলািগুলো আওোলবন না —ওলত 

আলরা আমার ভয় গবলে যায়। এখন িী িরলত হলব গসইলে বলে চদন। 

িচবরাজ। (নসে েইয়া) খুব সাবধালন রাখলত হলব। 

মাধব দত্ত। গস গতা চিি িথা, চি্ িী চবষলয় সাবধান হলত হলব গসইলে 

চির িলর চদলয় যান। 

িচবরাজ। আচম গতা পূলবঘই বলেচি, ওলি বাইলর এলিবালর গযলত চদলত 

পারলবন না। 

মাধব দত্ত। গিলেমানুষ, ওলি চদনরাত ঘলরর মলধে ধলর রাখা গয ভাচর শক্ত। 

িচবরাজ। তা িী িরলবন বলেন। এই শরৎিালের গরৌদ্র আর বায়ু ুই-ই ঐ 

বােলির পলে চবষবৎ— িারণ চিনা শালস্ত্র বেলি, অপস্মালর জ্বলর িালশ 

িামোয়াাং হেীমলি— 

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্ , আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওলি ব্ধ  িলরই গরলখ 

চদলত হলব —অনে গিালনা উপায় গনই? 

িচবরাজ। চিিু না, িারণ, পবলন তপলন পিব –  

মাধব দত্ত। আপনার ও পিব চনলয় আমার িী হলব বলেন গতা। ও থাক্ -না —

িী িরলত হলব গসইলে বলে 
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চদন। চি্ আপনার বেবিা বলো িলিার। গরালের সমস্ত ুুঃখ ও-লবিারা িুপ িলর 

সহে িলর —চি্ আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর িষ্ট গদলখ আমার বুি গফলে 

যায়। 

িচবরাজ। গসই িষ্ট যত প্রবে তার ফেও তত গবচশ —তাই গতা মহচষঘ িেবন 

বলেলিন, গভষজাং চহতবািেঞ্চ চতক্তাং আশুফেপ্রদাং। আজ তলব উচি দত্তমশায়! 

[ প্রিান 

িািুরদার প্রলবশ 

মাধব দত্ত। ঐ গর িািুরদা এলসলি! সবঘনাশ িরলে! 

িািুরদা। গিন? আমালি গতামার ভয় চিলসর? 

মাধব দত্ত। তুচম গয গিলে গখপাবার সদ্দার। 

িািুরদা। তুচম গতা গিলেও নও, গতামার ঘলরও গিলে গনই —গতামার 

গখপবার বয়সও গেলি —গতামার ভাবনা িী। 

মাধব দত্ত। ঘলর গয গিলে এিচে এলনচি। 

িািুরদা। গস চিরিম। 

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রী গয গপাষেপুত্র গনবার জলনে গেলপ উলিচিে। 

িািুরদা। গস গতা অলনিচদন গথলি শুনচি, চি্ তুচম গয চনলত িাও না। 

মাধব দত্ত। জান গতা ভাই, অলনি িলষ্ট োিা িলরচি, গিাথা গথলি পলরর 

গিলে এলস আমার বহু পচরশ্রলমর ধন চবনা পচরশ্রলম েয় িরলত থািলব, গস িথা 

মলন িরলেও আমার খারাপ োেত। চি্ এই গিলেচেলি আমার গয চিরিম 

গেলে চেলয়লি–  

িািুরদা। তাই এর জলনে োিা যতই খরি িরি, ততই মলন িরি, গস গযন 

োিার পরম ভােে। 

মাধব দত্ত। আলে োিা গরাজোর িরতুম, গস গিবে এিো গনশার মলতা চিে —

না িলর গিালনামলত থািলত পারতুম না। চি্ এখন যা োিা িরচি, সবই ঐ 

গিলে পালব গজলন উপাজঘলন ভাচর এিো আনন্দ পাচি। 

িািুরদা। গবশ, গবশ ভাই, গিলেচে গিাথায় গপলে বলো গদচখ। 
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মাধব দত্ত। আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পলিঘ ভাইলপা। গিালোলবো গথলি গবিারার মা 

গনই। আবার গসচদন তার বাপও মারা গেলি। 

িািুরদা। আহা! তলব গতা আমালি তার দরিার আলি। 

মাধব দত্ত। িচবরাজ বেলি তার ঐেিুু শরীলর এিসলে বাত চপত্ত গলষ্মা গয-

রিম প্রিুচপত হলয় উলিলি, তালত তার আর বলো আশা গনই। এখন এিমাত্র 

উপায় তালি গিালনারিলম এই শরলতর গরৌদ্র আর বাতাস গথলি বাাঁচিলয় ঘলর ব্ধ  

িলর রাখা। গিলেগুলোলি ঘলরর বার িরাই গতামার এই বুলোবয়লসর গখো —

তাই গতামালি ভয় িচর। 

িািুরদা। চমলি বে চন —এলিবালর ভয়ানি হলয় উলিচি আচম, শরলতর গরৌদ্র আর 

হাওয়ারই মলতা। চি্ ভাই, ঘলর ধলর রাখবার মলতা গখোও আচম চিিু জাচন। 

আমার িাজিমঘ এিে ুগসলর আচস, তার পলর ঐ গিলেচের সলে ভাব িলর গনব। 

[ প্রিান 

অমে গুলের প্রলবশ 

অমে। চপলসমশায়! 

মাধব দত্ত। িী অমে? 

অমে। আচম চি ঐ উলিানোলতও গযলত পারব না? 

মাধব দত্ত। না বাবা! 

অমে। ঐ গযখানোলত চপচসমা জাাঁতা চদলয় ডাে ভালেন। ঐ গদলখা-না, 

গযখালন ভাো ডালের খুদগুচে ুই হালত তুলে চনলয় গেলজর উপর ভর চদলয় বলস 

িািচবোচে িুেুস িুেুস িলর খালি —ওখালন আচম গযলত পারব না? 

মাধব দত্ত। না বাবা! 

অমে। আচম যচদ িািচবোচে হতুম তলব গবশ হত। চি্ চপলসমশায়, 

আমালি গিন গবলরালত গদলব না? 

মাধব দত্ত। িচবরাজ গয বলেলি বাইলর গেলে গতামার অসুখ িরলব। 

অমে। িচবরাজ গিমন িলর জানলে? 

মাধব দত্ত। বে িী অমে! িচবরাজ জানলব না! গস গয এত বলো বলো 

পুাঁচথ পলে গফলেলি! 

অমে। পুাঁচথ পেলেই চি সমস্ত জানলত পালর? 
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মাধব দত্ত। গবশ! তাও বুচি জান না! 

অমে। (দীঘঘচনশ্বাস গফচেয়া) আচম গয পুাঁচথ চিিুই পচে চন —তাই জাচন গন। 

মাধব দত্ত। গদলখা, বলো বলো পচিলতরা সব গতামারই মলতা —তারা ঘর 

গথলি গতা গবলরায় না। 

অমে। গবলরায় না? 

মাধব দত্ত। না, িখন গবলরালব বলো। তারা বলস বলস গিবে পুাঁচথ পলে —

আর-লিালনা চদলিই তালদর গিাখ গনই। অমেবাবু, তুচমও বলো হলে পচিত হলব—

বলস বলস এই এত বলো বলো সব পুচথাঁ পেলব – গসবাই গদলখ আশ্চযঘ হলয় যালব। 

অমে। না, না চপলসমশায়, গতামার ুচে পালয় পচে, আচম পচিত হব না —

চপলসমশায়, আচম পচিত হব না। 

মাধব দত্ত। গস িী িথা অমে! যচদ পচিত হলত পারতুম, তা হলে আচম গতা 

গবাঁলি গযতমু।  

অমে। আচম, যা আলি সব গদখব —গিবেই গদলখ গবোব। 

মাধব দত্ত। গশালনা এিবার! গদখলব িী? গদখবার এত আলিই বা িী? 

অমে। আমালদর জানোর িালি বলস গসই-লয দূলর পাহাে গদখা যায় —

আমার ভাচর ইলি িলর ঐ পাহােো পার হলয় িলে যাই। 

মাধব দত্ত। িী পােলের মলতা িথা! িাজ গনই িমঘ গনই, খামিা পাহােো 

পার হলয় িলে যাই! িী গয বলে তার চিি গনই। পাহােো যখন মস্ত গবোর মলতা 

উাঁিু হলয় আলি তখন গতা বুিলত হলব ওো গপচরলয় যাওয়া বারণ – নইলে এত 

বলো বলো পাথর জলো িলর এতবলো এিো িাি িরার দরিার িী চিে! 

অমে। চপলসমশায়, গতামার চি মলন হয় ও বারণ িরলি? আমার চিি গবাধ 

হয়  পৃচথবীো িথা িইলত পালর না, তাই অমচন িলর নীে আিালশ হাত তুলে 

ডািলি। অলনি দূলরর যারা ঘলরর মলধে বলস থালি তারাও ুপুরলবো এিো 

জানোর ধালর বলস ঐ ডাি শুনলত পায়। পচিতরা বুচি শুনলত পায় না? 

মাধব দত্ত। তারা গতা গতামার মলতা গখপা নয়—তারা শুনলত িায়ও না। 

অমে। আমার মলতা গখপা আচম িােলি এিজনলি গদলখচিেুম। 

মাধব দত্ত। সচতে নাচি? িী রিম শুচন। 
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অমে। তার িাাঁলধ এি বাাঁলশর োচি। োচির আোয় এিো পুাঁেচুে বাাঁধা। তার 

বাাঁ হালত এিো ঘচে। পুরালনা এিলজাো নােরাজুলতা পলর গস এই মালির পথ 

চদলয় ঐ পাহালের চদলিই যাচিে। আচম তালি গডলি চজজ্ঞাসা িরেুম, তুচম 

গিাথায় যাি? গস বেলে, িী জাচন, গযখালন হয়। আচম চজজ্ঞাসা িরেুম, গিন 

যাি? গস বেলে, িাজ খুাঁজলত যাচি। আিা চপলসমশায়, িাজ চি খুাঁজলত হয়? 

মাধব দত্ত। হয় পবচি। িত গোি িাজ খুাঁলজ গবোয়। 

অমে। গবশ গতা। আচমও তালদর মলতা িাজ খুাঁলজ গবোব। 

মাধব দত্ত। খুাঁলজ যচদ না পাও? 

অমে। খুাঁলজ যচদ না পাই গতা আবার খুাঁজব। তার পলর গসই নােরাজুলতা 

পরা গোিো িলে গেে —আচম দরজার িালি দাাঁচেলয় দাাঁচেলয় গদখলত োেেুম। 

গসই গযখালন ডুমুরোলির তো চদলয় িরনা বলয় যালি, গসইখালন গস োচি নাচমলয় 

গরলখ িরনার জলে আলস্ত আলস্ত পা ধুলয় চনলে —তার পলর পুাঁেুচে খুলে িাতু গবর 

িলর জে চদলয় গমলখ চনলয় গখলত োেে। খাওয়া হলয় গেলে আবার পুাঁেচুে গবাঁলধ 

ঘালে িলর চনলে —পালয়র িাপে গুচেলয় চনলয় গসই িরনার চভতর গনলম জে 

গিলে গিলে গিমন পার হলয় িলে গেে। চপচসমালি বলে গরলখচি ঐ িরনার ধালর 

চেলয় এিচদন আচম িাতু খাব। 

মাধব দত্ত। চপচসমা িী বেলে? 

অমে। চপচসমা বেলেন, তুচম ভালো হও, তার পর গতামালি ঐ িরনার ধালর 

চনলয় চেলয় িাতু খাইলয় আনব। িলব আচম ভালো হব? 

মাধব দত্ত। আর গতা গদচর গনই বাবা! 

অমে। গদচর গনই? ভালো হলেই চি্ আচম িলে যাব। 

মাধব দত্ত। গিাথায় যালব? 

অমে। িত বাাঁিা বাাঁিা িরনার জলে আচম পা ডুচবলয় ডুচবলয় পার হলত হলত 

িলে যাব —ুপুরলবোয় সবাই যখন ঘলর দরজা ব্ধ  িলর শুলয় আলি, তখন আচম 

গিাথায় িতদূলর গিবে িাজ খুাঁলজ খুাঁলজ গবোলত গবোলত িলে যাব। 

মাধব দত্ত। আিা গবশ, আলে তুচম ভালো হও, তার পলর তুচম — 

অমে। তার পলর আমালি পচিত হলত গবালো না চপলসমশায়! 

মাধব দত্ত। তুচম িী হলত িাও বলো। 
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অমে। এখন আমার চিিু মলন পেলি না —আিা আচম গভলব বেব।  

মাধব দত্ত। চি্ তুচম অমন িলর গয-লস চবলদশী গোিলি গডলি গডলি িথা 

গবালো না। 

অমে। চবলদশী গোি আমার ভাচর ভালো োলে। 

মাধব দত্ত। যচদ গতামালি ধলর চনলয় গযত? 

অমে। তা হলে গতা গস গবশ হত। চি্ আমালি গতা গিউ ধলর চনলয় যায় 

না —সব্বাই গিবে বচসলয় গরলখ গদয়। 

মাধব দত্ত। আমার িাজ আলি আচম িেেুম —চি্ বাবা গদলখা, বাইলর গযন 

গবচরলয় গযলয়া না। 

অমে। যাব না। চি্ চপলসমশায়, রাস্তার ধালরর এই ঘরচেলত আচম বলস 

থািব। 
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২ 
দইওআো। দই —দই —ভালো দই! 

অমে। দইওআো, দইওআো, ও দইওআো! 

দইওআো। ডািি গিন? দই চিনলব? 

অমে। গিমন িলর চিনব! আমার গতা পয়সা গনই। 

দইওআো। গিমন গিলে তুচম। চিনলব না গতা আমার গবো বইলয় দাও গিন? 

অমে। আচম যচদ গতামার সলে িলে গযলত পারতুম গতা গযতুম। 

দইওআো। আমার সলে! 

অমে। হাাঁ। তুচম গয িত দূর গথলি হাাঁিলত হাাঁিলত িলে যাি শুলন, আমার 

মন গিমন িরলি। 

দইওআো। (দচধর বাাঁি নামাইয়া) বাবা, তুচম এখালন বলস িী িরি? 

অমে। িচবরাজ আমালি গবলরালত বারণ িলরলি, তাই আচম সারাচদন 

এইলখলনই বলস থাচি। 

দইওআো। আহা, বািা গতামার িী হলয়লি? 

অমে। আচম জাচন গন। আচম গতা চিিু পচে চন, তাই আচম জাচন গন আমার 

িী হলয়লি। দইওআো, তুচম গিাথা গথলি আসি? 

দইওআো। আমালদর গ্রাম গথলি আসচি। 

অমে। গতামালদর গ্রাম? অলন—ি দূলর গতামালদর গ্রাম? 

দইওআো। আমালদর গ্রাম গসই পাাঁিমুো পাহালের তোয়। শামেী নদীর 

ধালর। 

অমে। পাাঁিমুো পাহাে —শামেী নদী —িী জাচন,হয়লতা গতামালদর গ্রাম 

গদলখচি —িলব গস আমার মলন পলে না। 

দইওআো। তুচম গদলখি? পাহােতোয় গিালনাচদন চেলয়চিলে নাচি? 
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অমে। না, গিালনাচদন যাই চন। চি্ আমার মলন হয় গযন আচম গদলখচি। 

অলনি পুলরালনািালের খুব বলো বলো োলির তোয় গতামালদর গ্রাম —এিচে 

োে রলের রাস্তার ধালর। না? 

দইওআো। চিি বলেি বাবা।  

অমে। গসখালন পাহালের োলয় সব গোরু িলর গবোলি। 

দইওআো। িী আশ্চযঘ! চিি বেি। আমালদর গ্রালম গোরু িলর পবচি, খুব 

িলর। 

অমে। গমলয়রা সব নদী গথলি জে তুলে মাথায় িেসী িলর চনলয় যায় – 

তালদর োে শাচে পরা। 

দইওআো। বা! বা! চিি িথা। আমালদর সব েয়োপাোর গমলয়রা নদী 

গথলি জে তুলে গতা চনলয় যায়ই। তলব চিনা তারা সবাই গয োে শাচে পলর তা 

নয় —চি্ বাবা, তুচম চনশ্চয় গিালনাচদন গসখালন গবোলত চেলয়চিলে! 

অমে। সচতে বেচি দইওআো, আচম এিচদনও যাই চন। িচবরাজ গযচদন 

আমালি বাইলর গযলত বেলব গসচদন তুচম চনলয় যালব গতামালদর গ্রালম? 

দইওআো। যাব বই চি বাবা, খুব চনলয় যাব! 

অমে। আমালি গতামার মলতা ঐরিম দই গবিলত চশচখলয় চদলয়া। ঐরিম 

বাাঁি িাাঁলধ চনলয় —ঐরিম খুব দূলরর রাস্তা চদলয়। 

দইওআো। মলর যাই! দই গবিলত যালব গিন বাবা? এত এত পুাঁচথ পলে তুচম 

পচিত হলয় উিলব। 

অমে। না, না, আচম িক্ খলনা পচিত হব না। আচম গতামালদর রাো রাস্তার 

ধালর গতামালদর বুলো বলের তোয় গোয়ােপাো গথলি দই চনলয় এলস দূলর দলূর 

গ্রালম গ্রালম গবলি গবলি গবোব। িী রিম িলর তুচম বে, দই, দই, দই —ভালো 

দই। আমালি সুরো চশচখলয় দাও। 

দইওআো। হায় গপাোিপাে! এ সুরও চি গশখবার সুর! 

অমে। না, না, ও আমার শুনলত খুব ভালো োলে। আিালশর খুব গশষ গথলি 

গযমন পাচখর ডাি শুনলে মন উদাস হলয় যায় —গতমচন ঐ রাস্তার গমাে গথলি ঐ 

োলির সাচরর মলধে চদলয় যখন গতামার ডাি আসচিে, আমার মলন হচিে —িী 

জাচন িী মলন হচিে! 
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দইওআো। বাবা, এি ভাাঁে ুই তুচম খাও। 

অমে। আমার গতা পয়সা গনই। 

দইওআো। না না না না —পয়সার িথা গবালো না। তুচম আমার দই এিে ু

গখলে আচম িত খুচশ হব। 

অমে। গতামার চি অলনি গদচর হলয় গেে? 

দইওআো। চিিু গদচর হয় চন বাবা, আমার গিালনা গোিসান হয় চন। দই 

গবিলত গয িত সুখ গস গতামার িালি চশলখ চনেুম। 

[ প্রিান 

অমে। (সুর িচরয়া), দই, দই, দই, ভালো দই! গসই পাাঁিমুো পাহালের 

তোয় শামেী নদীর ধালর েয়োলদর বাচের দই। তারা গভালরর গবোয় োলির 

তোয় গোরু দাাঁে িচরলয় ুধ গদায়, স্ধ োলবোয় গমলয়রা দই পালত, গসই দই। 

দই, দই, দই —ই, ভালো দই! এই-লয রাস্তায় প্রহরী পায়িাচর িলর গবোলি। 

প্রহরী, প্রহরী, এিচেবার শুলন যাওনা প্রহরী! 

প্রহরীর প্রলবশ 

প্রহরী। অমন িলর ডািাডাচি িরি গিন? আমালি ভয় ির না তুচম? 

অমে। গিন, গতামালি গিন ভয় িরব? 

প্রহরী। যচদ গতামালি ধলর চনলয় যাই। 

অমে। গিাথায় ধলর চনলয় যালব? অলনি দূলর? ঐ পাহাে গপচরলয়? 

প্রহরী। এলিবালর রাজার িালি যচদ চনলয় যাই। 

অমে। রাজার িালি? চনলয় যাও-না আমালি। চি্ আমালি গয িচররাজ 

বাইলর গযলত বারণ িলরলি। আমালি গিউ গিাত্থাও ধলর চনলয় গযলত পারলব না 

—আমালি গিবে চদনরাচত্র এখালনই বলস থািলত হলব। 

প্রহরী। িচবরাজ বারণ িলরলি? আহা, তাই বলে —গতামার মুখ গযন সাদা 

হলয় গেলি। গিালখর গিালে িাচে পলেলি। গতামার হাত ুখাচনলত চশরগুচে গদখা 

যালি। 

অমে। তুচম ঘণ্টা বাজালব না প্রহরী? 

প্রহরী। এখলনা সময় হয় চন। 



ডাকঘর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

 

সূচিপত্র  

অমে। গিউ বলে ‘সময় বলয় যালি’, গিউ বলে ‘সময় হয় চন’। আিা, তুচম 

ঘণ্টা বাচজলয় চদলেই গতা সময় হলব? 

প্রহরী। গস চি হয়! সময় হলে তলব আচম ঘণ্টা বাচজলয় চদই।  

অমে। গবশ োলে গতামার ঘণ্টা— আমার শুনলত ভাচর ভালো োলে— 

ুপুরলবো আমালদর বাচেলত যখন সিলেরই খাওয়া হলয় যায়— চপলসমশায় 

গিাথায় িাজ িরলত গবচরলয় যান, চপচসমা রামায়ণ পেলত পেলত ঘুচমলয় পলেন, 

আমালদর খুলদ িুিুরো উলিালন ঐ গিালণর িায়ায় গেলজর মলধে মুখ গুাঁলজ ঘুলমালত 

থালি – তখন গতামার ঐ ঘণ্টা বালজ – ঢাং ঢাং ঢাং, ঢাং ঢাং ঢাং। গতামার ঘণ্টা গিন 

বালজ? 

প্রহরী। ঘণ্টা এই িথা সবাইলি বলে, সময় বলস গনই, সময় গিবেই িলে 

যালি। 

অমে। গিাথায় িলে যালি? গিান্ গদলশ? 

প্রহরী। গস িথা গিউ জালন না। 

অমে। গস গদশ বুচি গিউ গদলখ আলস চন? আমার ভাচর ইলি িরলি ঐ 

সমলয়র সলে িলে যাই —গয গদলশর িথা গিউ জালন না গসই অলনি দূলর। 

প্রহরী। গস গদলশ সবাইলি গযলত হলব বাবা! 

অমে। আমালিও গযলত হলব? 

প্রহরী। হলব পবচি! 

অমে। চি্ িচবরাজ গয আমালি বাইলর গযলত বারণ িলরলি। 

প্রহরী। গিান্ চদন িচবরাজই হয়লতা স্বয়াং হালত ধলর চনলয় যালবন! 

অমে। না না, তুচম তালি জান না, গস গিবেই ধলর গরলখ গদয়।  

প্রহরী। তার গিলয় ভালো িচবরাজ চযচন আলিন, চতচন এলস গিলে চদলয় যান। 

অমে। আমার গসই ভালো িচবরাজ িলব আসলবন? আমার গয আর বলস 

থািলত ভালো োেলি না। 

প্রহরী। অমন িথা বেলত গনই বাবা! 

অমে। না —আচম গতা বলসই আচি —গযখালন আমালি বচসলয় গরলখলি গসখান 

গথলি আচম গতা গবলরাই গন —চি্ গতামার ঐ ঘণ্টা বালজ ঢাং ঢাং ঢাং —আর আমার 

মন-লিমন িলর। আিা প্রহরী! 
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প্রহরী। িী বাবা? 

অমে। আিা, ঐ-লয রাস্তার ওপালরর বলো বাচেলত চনলশন উচেলয় চদলয়লি, 

আর ওখালন সব গোিজন গিবেই আসলি যালি —ওখালন িী হলয়লি? 

প্রহরী। ওখালন নতুন ডািঘর বলসলি। 

অমে। ডািঘর? িার ডািঘর? 

প্রহরী। ডািঘর আর িার হলব? রাজার ডািঘর। —এ গিলেচে ভাচর মজার। 

অমে। রাজার ডািঘলর রাজার িাি গথলি সব চিচি আলস? 

প্রহরী। আলস পবচি। গদলখা, এিচদন গতামার নালমও চিচি আসলব। 

অমে। আমার নালমও চিচি আসলব? আচম গয গিলেমানুষ।  

প্রহরী। গিলেমানুষলি রাজা এতেিুু-েিুু গিাট্ট গিাট্ট চিচি গেলখন। 

অমে। গবশ হলব। আচম িলব চিচি পাব? আমালিও চতচন চিচি চেখলবন তুচম 

গিমন িলর জানলে? 

প্রহরী। তা নইলে চতচন চিি গতামার এই গখাো জানোোর সামলনই অতবলো 

এিো গসানাচে রলের চনলশন উচেলয় ডািঘর খুেলত যালবন গিন? —গিলেোলি 

আমার গবশ োেলি। 

অমে। আিা, রাজার িাি গথলি আমার চিচি এলে আমালি গি এলন গদলব? 

প্রহরী। রাজার গয অলনি ডাি-হরিরা আলি —গদখ চন বলুি গোে গোে 

গসানার তক্ মা প’গর তারা ঘুলর গবোয়। 

অমে। আিা, গিাথায় তারা গঘালর? 

প্রহরী। ঘলর ঘলর, গদলশ গদলশ। —এর প্রশ্ন শুনলে হাচস পায়। 

অমে। বলো হলে আচম রাজার ডাি-হরিরা হব। 

প্রহরী। হা হা হা হা! ডাি-হরিরা! গস ভাচর মস্ত িাজ! গরাদ গনই বৃচষ্ট গনই, 

েচরব গনই বলোমানুষ গনই, সিলের ঘলর ঘলর চিচি চবচে িলর গবোলনা —গস খুব 

জবর িাজ! 

অমে। তুচম হাসি গিন! আমার ঐ িাজোই সিলের গিলয় ভালো োেলি। 

না না, গতামার িাজও খুব ভালো –ুপুরলবো যখন গরাদ্দুর িাাঁিাাঁ িলর, তখন ঘণ্টা 

বালজ ঢাং ঢাং ঢাং —আবার এি-এি চদন রালত্র হিাৎ চবিানায় গজলে উলি গদচখ 
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ঘলরর প্রদীপ চনলব গেলি, বাইলরর গিান্ অ্ধ িালরর চভতর চদলয় ঘণ্টা বাজলি ঢাং 

ঢাং ঢাং। 

প্রহরী। ঐ গয গমােে আসলি —আচম এবার পাোই। ও যচদ গদখলত পায় 

গতামার সলে েল্প িরচি, তা হলেই মুশচিে বাধালব। 

অমে। িই গমােে, িই,িই? 

প্রহরী। ঐ গয, অলনি দূলর। মাথায় এিো মস্ত গোেপাতার িাচত। 

অমে। ওলি বুচি রাজা গমােে িলর চদলয়লি? 

প্রহরী। আলর না। ও আপচন গমােচে িলর। গয ওলি না মানলত িায় ও তার 

সলে চদনরাত এমচন োলে গয ওলি সিলেই ভয় িলর। গিবে সিলের সলে 

শত্রুতা িলরই ও আপনার বেবসা িাোয়। আজ তলব যাই, আমার িাজ িামাই 

যালি। আচম আবার িাে সিালে এলস গতামালি সমস্ত শহলরর খবর শুচনলয় যাব। 

[ প্রিান 

অমে। রাজার িাি গথলি গরাজ এিো িলর চিচি যচদ পাই তা হলে গবশ হয় 

—এই জানোর িালি বলস বলস পচে। চি্ আচম গতা পেলত পাচর গন! গি পলে 

গদলব? চপচসমা গতা রামায়ণ পলে। চপচসমা চি রাজার গেখা পেলত 

পালর? গিউ যচদ পেলত না পালর জচমলয় গরলখ গদব, আচম বলো হলে পেব। 

চি্ ডাি-হরিরা যচদ আমালি না গিলন! গমােেমশায়, ও গমােেমশায় —এিো 

িথা শুলন যাও। 

গমােলের প্রলবশ 

গমােে। গি গর! রাস্তার মলধে আমালি ডািাডাচি িলর! গিাথািার বাাঁদর 

এো! 

অমে। তুচম গমােেমশায়, গতামালি গতা সবাই মালন। 

গমােে। (খুচশ হইয়া) হাাঁ, হাাঁ, মালন পবচি। খুব মালন। 

অমে। রাজার ডাি-হরিরা গতামার িথা গশালন? 

গমােে। না শুলন তার প্রাণ বাাঁলি? বাস গর, সাধে িী! 

অমে। তুচম ডাি- হরিরালি বলে গদলব আমারই নাম অমে —আচম এই 

জানোর িািোলত বলস থাচি। 
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গমােে। গিন বলো গদচখ। 

অমে। আমার নালম যচদ চিচি আলস –  

গমােে। গতামার নালম চিচি! গতামালি গি চিচি চেখলব? 

অমে। রাজা যচদ চিচি গেলখ তা হলে –  

গমােে। হা হা হা হা! এ গিলেো গতা িম নয়। হা হা হা হা! রাজা গতামালি 

চিচি চেখলব! তা চেখলব পবচি! তুচম গয তাাঁর পরম ব্ধ !ু িচদন গতামার সলে গদখা 

না হলয় রাজা শুচিলয় যালি, খবর গপলয়চি। আর গবচশ গদচর গনই, চিচি হয়লতা 

আজই আলস চি িােই আলস। 

অমে। গমােেমশায়, তুচম অমন িলর িথা িি গিন! তুচম চি আমার উপর 

রাে িলরি? 

গমােে। বাস গর। গতামার উপর রাে িরব! এত সাহস আমার! রাজার সলে 

গতামার চিচি িলে! —মাধব দলত্তর বলো বাে হলয়লি গদখচি। ু-পয়সা জচমলয়লি 

চিনা, এখন তার ঘলর রাজা-বাদশার িথা িাো আর িথা গনই। গরালসা-না, ওলি 

মজা গদখাচি। ওলর গিাাঁো, গবশ, শীঘ্রই যালত রাজার চিচি গতালদর বাচেলত আলস, 

আচম তার বলন্দাবস্ত িরচি। 

অমে। না, না, গতামালি চিিু িরলত হলব না। 

গমােে। গিন গর? গতার খবর আচম রাজালি জাচনলয় গদব —চতচন তা হলে 

আর গদচর িরলত পারলবন না —গতামালদর খবর গনওয়ার জলনে এখনই পাইি 

পাচিলয় গদলবন! —না, মাধব দত্তর ভাচর আস্পধঘা —রাজার িালন এিবার উিলে 

ুরস্ত হলয় যালব। 

[ প্রিান 

অমে। গি তুচম মে িম্ িম্ িরলত িরলত িলেি —এিে ুদাাঁোও-না ভাই। 

বাচেিার প্রলবশ 

বাচেিা। আমার চি দাাঁোবার গজা আলি! গবো বলয় যায় গয। 

অমে। গতামার দাাঁোলত ইিা িরলি না —আমারও এখালন আর বলস থািলত 

ইিা িলর না। 
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বাচেিা। গতামালি গদলখ আমার মলন হলি গযন সিােলবোিার তারা —

গতামার িী হলয়লি বলো গতা। 

অমে। জাচন গন িী হলয়লি, িচবরাজ আমালি গবলরালত বারণ িলরলি। 

বাচেিা। আহা, তলব গবচরলয়া না —িচবরালজর িথা গমলন িেলত হয় —

ুরন্তপনা িরলত গনই, তা হলে গোলি ুষ্টু বেলব। বাইলরর চদলি তাচিলয় গতামার 

মন িেফে িরলি, আচম বরঞ্চ গতামার এই আধখানা দরজা ব্ধ  িলর চদই। 

অমে। না, না, ব্ধ  গিারা না —এখালন আমার আর-সব ব্ধ  গিবে এইেিুু 

গখাো। তুচম গি বলো-না —আচম গতা গতামালি চিচন গন! 

বাচেিা। আচম সুধা। 

অমে। সুধা? 

সুধা। জান না? আচম এখানিার মাচেনীর গমলয়। 

অমে। তুচম িী ির? 

সুধা। সাচজ ভলর ফুে তুলে চনলয় এলস মাো োাঁচথ। এখন ফুে তুেলত িলেচি। 

অমে। ফুে তুেলত িলেি? তাই গতামার পা ুচে অমন খুচশ হলয় উলিলি – 

যতই িলেি, মে বাজলি িম্ িম্ িম্। আচম যচদ গতামার সলে গযলত পারতুম 

তা হলে উাঁিু ডালে গযখালন গদখা যায় না গসইখান গথলি আচম গতামালি ফুে গপলে 

চদতুম। 

সুধা। তাই পবচি! ফুলের খবর আমার গিলয় তুচম নাচি গবচশ জান! 

অমে। জাচন, আচম খুব জাচন। আচম সাত ভাই িম্পার খবর জাচন। আমার 

মলন হয়, আমালি যচদ সবাই গিলে গদয় তা হলে আচম িলে গযলত পাচর খুব ঘন 

বলনর মলধে গযখালন রাস্তা খুাঁলজ পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আোয় গযখালন 

মনুয়া পাচখ বলস বলস গদাো খায় গসইখালন আচম িাাঁপা হলয় ফুেলত পাচর। তুচম 

আমার পারুেচদচদ হলব? 

সুধা। িী বুচি গতামার! পারুেচদচদ আচম িী িলর হব! আচম গয সুধা —আচম 

শশী মাচেনীর গমলয়। আমালি গরাজ এত এত মাো োাঁথলত হয়। আচম যচদ গতামার 

মলতা এইখালন বলস থািলত পারতুম তা হলে গিমন মজা হত! 

অমে। তা হলে সমস্ত চদন িী িরলত? 
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সুধা। আমার গবলন-বউ পুতুে আলি, তার চবলয় চদতুম। আমার পুচষ গমচন 

আলি, তালি চনলয় —যাই, গবো বলয় যালি, গদচর হলে ফুে আর থািলব না। 

অমে। আমার সলে আর-এিে ুেল্প িলরা-না, আমার খুব ভালো োেলি। 

সুধা। আিা গবশ, তুচম ুষ্টুচম গিালরা না, েক্ষ্মী গিলে হলয় এইখালন চির হলয় 

বলস থালিা, আচম ফুে তুলে গফরবার পলথ গতামার সলে েল্প িলর যাব। 

অমে। আর আমালি এিচে ফুে চদলয় যালব? 

সুধা। ফুে অমচন গিমন িলর গদব? দাম চদলত হলব গয। 

অমে। আচম যখন বলো হব তখন গতামালি দাম গদব। আচম িাজ খুাঁজলত 

িলে যাব ঐ িরনা পার হলয়, তখন গতামালি দাম চদলয় যাব। 

সুধা। আিা গবশ। 

অমে। তুচম তা হলে ফুে তুলে আসলব? 

সুধা। আসব। 

অমে। আসলব? 

সুধা। আসব। 

অমে। আমালি ভুলে যালব না? আমার নাম অমে। মলন থািলব গতামার? 

সুধা। না, ভুেব না। গদলখা, মলন থািলব। 

[ প্রিান 

গিলের দলের প্রলবশ 

অমে। ভাই, গতামরা সব গিাথায় যাি ভাই? এিবার এিেখুাচন এইখালন 

দাাঁোও-না। 

গিলেরা। আমরা গখেলত িলেচি। 

অমে। িী গখেলব গতামরা ভাই? 

গিলেরা। আমরা িাষ-লখো গখেব। 

প্রথম। (োচি গদখাইয়া) এই গয আমালদর োেে।  

চিতীয়। আমরা ুজলন ুই গোরু হব। 

অমে। সমস্ত চদন গখেলব? 

গিলেরা। হাাঁ, সমস্ত চদ —ন।  



ডাকঘর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

সূচিপত্র  

অমে। তার পলর স্ধ োয় সময় নদীর ধার চদলয় চদলয় বাচে চফলর আসলব? 

গিলেরা। হাাঁ, স্ধ োর সময় চফরব। 

অমে। আমার এই ঘলরর সামলন চদলয়ই চফলরা ভাই। 

গিলেরা। তুচম গবচরলয় এলসা-না, গখেলব িলো। 

অমে। িচবরাজ আমালি গবচরলয় গযলত মানা িলরলি। 

গিলেরা। িচবরাজ! িচবরালজর মানা তুচম গশান বুচি! িল্ ভাই িল্ , আমালদর 

গদচর হলয় যালি। 

অমে। না ভাই, গতামরা আমার এই জানোর সামলন রাস্তায় দাাঁচেলয় এিে ু

গখো িলরা —আচম এিে ুগদচখ। 

গিলেরা। এলখলন িী চনলয় গখেব? 

অমে। এই গয আমার সব গখেনা পলে রলয়লি —এ-সব গতামরাই নাও ভাই—

ঘলরর চভতলর এিো গখেলত ভালো োলে না —এ-সব ধুলোয় িোলনা পলেই 

থালি —এ আমার গিালনা িালজ োলে না।  

গিলেরা। বা, বা, বা, িী িমৎিার গখেনা! এ গয জাহাজ! এ গয জোইবুচে! 

গদখচিস ভাই? গিমন সুন্দর গসপাই! —এ-সব তুচম আমালদর চদলয় চদলে? 

গতামার িষ্ট হলি না? 

অমে। না, চিিু িষ্ট হলি না, সব গতামালদর চদেুম। 

গিলেরা। আর চি্ চফচরলয় গদব না। 

অমে। না, চফচরলয় চদলত হলব না। 

গিলেরা। গিউ গতা বিলব না? 

অমে। গিউ না, গিউ না। চি্ গরাজ সিালে গতামরা এই গখেনাগুলো চনলয় 

আমার এই দরজার সামলন খাচনিেণ ধলর গখলো। আবার এগুলো যখন পুলরালনা 

হলয় যালব আচম নতুন গখেনা আচনলয় গদব। 

গিলেরা। গবশ ভাই, আমরা গরাজ এখালন গখলে যাব। ও ভাই, 

গসপাইগুলোলি এখালন সব সাজা —আমরা েোই-েোই গখচে। বন্দুি গিাথায় 

পাই? ঐ-লয এিো মস্ত শরিাচি পলে আলি —ঐলেলি গভলে গভলে চনলয় আমরা 

বন্দুি বানাই। চি্ ভাই, তুচম গয ঘুচমলয় পেি! 
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অমে। হাাঁ, আমার ভাচর ঘুম গপলয় আসলি। জাচন গন গিন আমার গথলি 

গথলি ঘুম পায়। অলনিেণ বলস আচি আচম, আর বলস থািলত পারচি গন —

আমার চপি বেথা িরলি। 

গিলেরা। এখন গয সলব এি প্রহর গবো —এখনই গতামার ঘুম পায় গিন? 

ঐ গশালনা এি প্রহলরর ঘণ্টা বাজলি। 

অমে। হাাঁ, ঐ গয বাজলি ঢাং ঢাং ঢাং —আমালি ঘুলমালত গযলত ডািলি। 

গিলেরা। তলব আমরা এখন যাই, আবার িাে সিালে আসব। 

অমে। যাবার আলে গতামালদর এিো িথা আচম চজজ্ঞাসা িচর ভাই। গতামরা 

গতা বাইলর থাি, গতামরা ঐ রাজার ডািঘলরর ডাি-হরিরালদর গিন? 

গিলেরা। হাাঁ চিচন পবচি, খুব চিচন। 

অমে। গি তারা, নাম িী? 

গিলেরা। এিজন আলি বাদে হরিরা, এিজন আলি শরৎ —আলরা িত 

আলি। 

অমে। আিা, আমার নালম যচদ চিচি আলস তারা চি আমালি চিনলত পারলব? 

গিলেরা। গিন পারলব না? চিচিলত গতামার নাম থািলেই তারা গতামালি চিি 

চিলন গনলব। 

অমে। িাে সিালে যখন আসলব তালদর এিজনলি গডলি এলন আমালি 

চিচনলয় চদলয়া না। 

গিলেরা। আিা গদব। 

  



ডাকঘর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

 

সূচিপত্র  

৩ 
অমে শযোেত 

অমে। চপলসমশায়, আজ আর আমার গসই জানোর িালিও গযলত পারব 

না? িচবরাজ বারণ িলরলি? 

মাধব দত্ত। হাাঁ বাবা। গসখালন গরাজ গরাজ বলস গথলিই গতা গতামার বোলমা 

গবলে গেলি। 

অমে। না চপলসমশায়, না —আমার বোলমার িথা আচম চিিুই জাচন গন চি্ 

গসখালন থািলে আচম খুব ভালো থাচি। 

মাধব দত্ত। গসখালন বলস বলস তুচম এই শহলরর যত রালজের গিলেবুলো 

সিলের সলেই ভাব িলর চনলয়ি –আমার দরজার িালি গরাজ গযন এিো মস্ত 

গমো বলস যায় —এলতও চি িখলনা শরীর গেলি! গদলখা গদচখ, আজ গতামার 

মুখখানা িী রিম ফোিালশ হলয় গেলি! 

অমে। চপলসমশায়, আমার গসই ফচির হয়লতা আজ আমালি জানোর িালি 

না গদখলত গপলয় িলে যালব। 

মাধব দত্ত। গতামার আবার ফচির গি? 

অমে। গসই গয গরাজ আমার িালি এলস নানা গদশচবলদলশর িথা বলে যায় 

—শুনলত আমার ভাচর ভালো োলে। 

মাধব দত্ত। িই আচম গতা গিালনা ফচিরলি জাচন গন। 

অমে। এই চিি তার আসবার সময় হলয়লি —গতামার পালয় পচে, তুচম তালি 

এিবার বলে এলসা-না, গস গযন আমার ঘলর এলস এিবার বলস। 

ফচিরলবলশ িািুরদার প্রলবশ 

অমে। এই-লয, এই-লয ফচির —এলসা আমার চবিানায় এলস বলসা। 

মাধব দত্ত।এ িী।এ গয –  

িািুরদা। (লিাখ িাচরয়া) আচম ফচির। 
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মাধব দত্ত। তুচম গয িী নও তা গতা গভলব পাই গন! 

অমে। এবালর তুচম গিাথায় চেলয়চিলে ফচির?  

ফচির। আচম গরৌঞ্চিীলপ চেলয়চিেুম —গসইখান গথলিই এইমাত্র আসচি। 

মাধব দত্ত। গরৌঞ্চিীলপ? 

ফচির। এলত আশ্চযঘ হও গিন? গতামালদর মলতা আমালি গপলয়ি? আমার 

গতা গযলত গিালনা খরি গনই। আচম গযখালন খুচশ গযলত পাচর। 

অমে। (হাততাচে চদয়া) গতামার ভাচর মজা। আচম যখন ভালো হব তখন 

তুচম আমালি গিো িলর গনলব বলেচিলে, মলন আলি ফচির? 

িািুরদা। খুব মলন আলি। গবোবার এমন সব মন্ত্র চশচখলয় গদব গয সমুলদ্র 

পাহালে অরলণে গিাথাও চিিুলত বাধা চদলত পারলব না। 

মাধব দত্ত। এ-সব িী পােলের মলতা িথা হলি গতামালদর! 

িািুরদা। বাবা অমে, পাহাে-পবঘত-সমুদ্রলি ভয় িচর গন —চি্ গতামার এই 

চপলসচের সলে যচদ আবার িচবরাজ এলস গজালেন তা হলে আমার মন্ত্রলি হার 

মানলত হলব। 

অমে। না, না, চপলসমশায়, তুচম িচবরাজলি চিিু গবালো না। —এখন আচম 

এইখালনই শুলয় থািব, চিিু িরব না —চি্ গযচদন আচম ভালো হব গসইচদনই 

আচম ফচিলরর মন্ত্র চনলয় িলে যাব —নদী-পাহাে সমুলদ্র আমালি আর ধলর রাখলত 

পারলব না। 

মাধব দত্ত। চি, বাবা, গিবেই অমন যাই-যাই িরলত গনই —শুনলে আমার 

মন গিমন খারাপ হলয় যায়। 

অমে। গরৌঞ্চিীপ চিরিম িীপ আমালি বলো-না ফচির! 

িািুরদা। গস ভাচর আশ্চযঘ জায়ো। গস পাচখলদর গদশ —গসখালন মানুষ গনই। 

তারা িথা িয় না, িলে না, তারা োন োয় আর ওলে। 

অমে। বাুঃ, িী িমৎিার! সমুলদ্রর ধালর? 

িািুরদা। সমুলদ্রর ধালর পবচি।  

অমে। সব নীে রলের পাহাে আলি? 
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িািুরদা। নীে পাহালেই গতা তালদর বাসা। সল্ধ র সময় গসই পাহালের উপর 

সূযঘালস্তর আলো এলস পলে আর িাাঁলি িাাঁলি সবুজ রলের পাচখ তালদর বাসায় 

চফলর আসলত থালি —গসই আিালশর রলে পাচখর রলে পাহালের রলে গস এি 

িাি হলয় ওলি। 

অমে। পাহালে িরনা আলি? 

িািুরদা। চবেেণ! িরনা না থািলে চি িলে! এলিবালর হীলর োচেলয় গঢলে 

চদলি। আর, তার িী নতৃে! নুচেগুলোলি িুাং-িাাং িুাং-িাাং িলর বাজালত বাজালত 

গিবই িল্ িল্ ির্ ির্ িরলত িরলত িরনাচে সমুলদ্রর মলধে চেলয় িাাঁপ চদলয় 

পেলি। গিালনা িচবরালজর বাবার সাধে গনই তালি এিদি গিাথাও আেলি রালখ। 

পাচখগুলো আমালি চনতান্ত তুি এিো মানুষ বলে যচদ এিঘলর িলর না রাখত 

তা হলে ঐ িরনার ধালর তালদর হাজার হাজার বাসার এিপালশ বাসা গবাঁলধ 

সমুলদ্রর গঢউ গদলখ গদলখ সমস্ত চদনো িাচেলয় চদতুম। 

অমে। আচম যচদ পাচখ হতুম তা হলে –  

িািুরদা। তা হলে এিো ভাচর মুশচিে হত। শুনেুম, তুচম নাচি 

দইওআোলি বলে গরলখি বলো হলে তুচম দই চবচর িরলব —পাচখলদর মলধে 

গতামার দইলয়র বেবসাো গতমন গবশ জমত না। গবাধ হয় ওলত গতামার চিিু 

গোিসানই হত। 

মাধব দত্ত। আর গতা আমার িেে না। আমালি সুি গতামরা গখচপলয় গদলব 

গদখচি। আচম িেেুম। 

অমে। চপলসমশায়, আমার দইওআো এলস িলে গেলি? 

মাধব দত্ত। গেলি পবচি। গতামার ঐ শলখর ফচিলরর তেচপ বলয় গরৌঞ্চিীলপর 

পাচখর বাসায় উলে গবোলে তার গতা গপে িলে না। গস গতামার জনে এি ভাাঁে 

দই গরলখ গেলি। বলে গেলি, তালদর গ্রালম তার গবানচির চবলয় —তাই গস 

িেচমপাোয় বাাঁচশর ফরমাশ চদলত যালি —তাই বলো বেস্ত আলি। 

অমে। গস গয বলেচিে, আমার সলে তার গিালো গবানচিচের চবলয় গদলব। 

িািুরদা। তলব গতা বলো মুশচিে গদখচি। 

অমে। বলেচিে, গস আমার েিুেলুি বউ হলব —তার নালি গনােি, তার 

োে ডুলর শাচে। গস সিােলবো চনলজর হালত িালো গোরু ুইলয় নতুন মাচের 
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ভাাঁলে আমালি গফনাসুি ুধ খাওয়ালব, আর সল্ধ র সময় গোয়ােঘলর প্রদীপ 

গদচখলয় এলস আমার িালি বলস সাত ভাই িম্পার েল্প িরলব। 

িািুরদা। বা, বা, খাসা বউ গতা! আচম গয ফচির মানুষ আমারই গোভ হয়। 

তা বাবা ভয় গনই, এবারিার মলতা চবলয় চদি-না, আচম গতামালি বেচি, গতামার 

দরিার হলে গিালনাচদন ওর ঘলর গবানচির অভাব হলব না। 

মাধব দত্ত। যাও, যাও। আর গতা পারা যায় না। 

[ প্রিান 

অমে। ফচির, চপলসমশাই গতা চেলয়লিন —এইবার আমালি িুচপিুচপ বলো 

না ডািঘলর চি আমার নালম রাজার চিচি এলসলি। 

িািুরদা। শুলনচি গতা তাাঁর চিচি রওনা হলয় গবচরলয়লি। গস-চিচি এখন পলথ 

আলি। 

অমে। পলথ? গিান্ পলথ! গসই গয বৃচষ্ট হলয় আিাশ পচরষ্কার হলয় গেলে 

অলনি দূলর গদখা যায়, গসই ঘন বলনর পলথ? 

িািুরদা। তলব গতা তুচম সব জান গদখচি, গসই পলথই গতা। 

অমে। আচম সব জাচন ফচির! 

িািুরদা। তাই গতা গদখলত পাচি —গিমন িলর জানলে? 

অমে। তা আচম জাচন গন। আচম গযন গিালখর সামলন গদখলত পাই —মলন 

হয় গযন আচম অলনিবার গদলখচি —গস অলনিচদন আলে —িতচদন তা মলন পলে 

না। বেব? আচম গদখলত পাচি, রাজার ডাি-হরিরা পাহালের উপর গথলি এিো 

গিবেই গনলম আসলি —বাাঁ হালত তার েণ্ঠন, িাাঁলধ তার চিচির থচে। িত চদন 

িত রাত ধলর গস গিবেই গনলম আসলি। পাহালের পালয়র িালি িরনার পথ 

গযখালন ফুচরলয়লি গসখালন বাাঁিা নদীর পথ ধলর গস গিবেই িলে আসলি —নদীর 

ধালর গজায়াচরর গখত, তারই সরু েচের গভতর চদলয় চদলয় গস গিবে আসলি —

তার পলর আলখর গখত —গসই আলখর গখলতর পাশ চদলয় উাঁিু আে িলে চেলয়লি, 

গসই আলের উপর চদলয় গস গিবেই িলে আসলি —রাতচদন এিোচে িলে 

আসলি; গখলতর মলধে চিাঁচি গপািা ডািলি —নদীর ধালর এিচেও মানুষ গনই, 

গিবে িাদালখাাঁিা গেজ ুচেলয় ুচেলয় গবোলি —আচম সমস্ত গদখলত পাচি। 

যতই গস আসলি গদখচি, আমার বুলির চভতলর ভাচর খুচশ হলয় হলয় উিলি। 
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িািুরদা। অমন নবীন গিাখ গতা আমার গনই তব ুগতামার গদখার সলে সলে 

আচমও গদখলত পাচি। 

অমে। আিা ফচির, যাাঁর ডািঘর তুচম গসই রাজালি জান? 

িািুরদা। জাচন পবচি। আচম গয তাাঁর িালি গরাজ চভো চনলত যাই। 

অমে। গস গতা গবশ! আচম ভালো হলয় উিলে আচমও তাাঁর িালি চভো চনলত 

যাব। পারব না গযলত? 

িািুরদা। বাবা, গতামার আর চভোর দরিার হলব না, চতচন গতামালি যা 

গদলবন অমচনই চদলয় গদলবন। 

অমে। না, না, আচম তাাঁর দরজার সামলন পলথর ধালর দাাঁচেলয় জয় গহাি 

বলে চভো িাইব —আচম খঞ্জচন বাচজলয় নািব —গস গবশ হলব, না? 

িািুরদা। গস খুব ভালো হলব। গতামালি সলে িলর চনলয় গেলে আমারও গপে 

ভলর চভো চমেলব। তুচম িী চভো িাইলব? 

অমে। আচম বেব, আমালি গতামার ডাি-হরিরা িলর দাও, আচম অমচন 

েণ্ঠন হালত ঘলর ঘলর গতামার চিচি চবচে িলর গবোব। জান ফচির, আমালি 

এিজন বলেলি আচম ভালো হলয় উিলে গস আমালি চভো িরলত গশখালব। আচম 

তার সলে গযখালন খুচশ চভো িলর গবোব। 

িািুরদা। গি বলো গদচখ? 

অমে। চিদাম। 

িািুরদা। গিান্ চিদাম? 

অমে। গসই গয অ্ধ  গখাাঁো। গস গরাজ আমার জানোর িালি আলস। চিি 

আমার মলতা এিজন গিলে তালি িািার োচেলত িলর গিলে গিলে চনলয় গবোয়। 

আচম তালি বলেচি, আচম ভালো হলয় উিলে তালি গিলে চনলয় গবোব।  

িািুরদা। গস গতা গবশ মজা হলব গদখচি।  

অমে। গসই আমালি বলেলি গিমন িলর চভো িরলত হয় আমালি চশচখলয় 

গদলব। চপলসমশায়লি আচম বচে ওলি চভো চদলত, চতচন বলেন ও চমথো িানা, 

চমথো গখাাঁো। আিা, ও গযন চমথো িানা-ই হে, চি্ গিালখ গদখলত পায় না —

গসো গতা সচতে। 
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িািুরদা। চিি বলেি বাবা, ওর মলধে সচতে হলি ওইেিুু গয, ও গিালখ 

গদখলত পায় না —তা ওলি িানা বে আর না-ই বে। তা ও চভো পায় না, তলব 

গতামার িালি বলস থালি িী িরলত। 

অমে। ওলি গয আচম গশানাই গিাথায় িী আলি। গবিারা গদখলত পায় না। 

তুচম গয-সব গদলশর িথা আমালি বে গস-সব আচম ওলি শুচনলয় চদই। তুচম 

গসচদন আমালি গসই গয হােিা গদলশর িথা বলেচিলে, গযখালন গিালনা চজচনলসর 

গিালনা ভার গনই —গযখালন এিেু োফ চদলেই অমচন পাহাে চডচেলয় িলে যাওয়া 

যায়,লসই হােিা গদলশর িথা শুলন ও ভাচর খুচশ হলয় উলিচিে। আিা ফচির, গস 

গদলশ গিান্ চদি চদলয় যাওয়া যায়? 

িািুরদা। চভতলরর চদি চদলয় গস এিো রাস্তা আলি, গস হয়লতা খুাঁলজ পাওয়া 

শক্ত। 

অমে। ও গবিারা গয অ্ধ , ও হয়লতা গদখলতই পালব না —ওলি গিবে চভোই 

িলর গবোলত হলব। তাই চনলয় ও ুুঃখ িরচিে —আচম ওলি বেেুম চভো িরলত 

চেলয় তুচম গয িত গবোলত পাও, সবাই গতা গস পায় না। 

িািুরদা। বাবা, ঘলর বলস থািলেই বা এত চিলসর ুুঃখ? 

অমে। না, না, ুুঃখ গনই। প্রথলম যখন আমালি ঘলরর মলধে বচসলয় গরলখ 

চদলয়চিে আমার মলন হলয়চিে গযন চদন ফুলরালি না, আমালদর রাজার ডািঘর 

গদলখ অবচধ এখন আমার গরাজই ভালো োলে —এই ঘলরর মলধে বলস বলসই 

ভালো োলে —এিচদন আমার চিচি এলস গপৌাঁলিালব, গস িথা মলন িরলেই আচম 

খুব খুচশ হলয় িুপ িলর বলস থািলত পাচর। চি্ রাজার চিচিলত িী গয গেখা 

থািলব তা গতা আচম জাচন গন। 

িািুরদা। তা না-ই জানলে। গতামার নামচে গতা গেখা থািলব —তা হলেই 

হে।  

মাধব দলত্তর প্রলবশ 

মাধব দত্ত। গতামরা ুজলন চমলে এ িী গফসাদ বাচধলয় বলস আি বলো 

গদচখ? 

িািুরদা। গিন, হলয়লি িী? 
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মাধব দত্ত। শুনচি, গতামরা নাচি রচেলয়ি, রাজা গতামালদরই চিচি চেখলবন 

বলে ডািঘর বচসলয়লিন। 

িািুরদা। তালত হলয়লি িী? 

মাধব দত্ত। আমালদর পঞ্চানন গমােে গসই িথাচে রাজার িালি োচেলয় 

গবনাচম চিচি চেলখ চদলয়লি। 

িািুরদা। সিে িথাই রাজার িালন ওলি, গস চি আমরা জাচন গন? 

মাধব দত্ত। তলব সামলে-িে না গিন। রাজাবাদশার নাম িলর অমন যা-তা 

িথা মুলখ আলনা গিন? গতামরা গয আমালি সুি মুশচিলে গফেলব। 

অমে। ফচির, রাজা চি রাে িরলব? 

িািুরদা। অমচন বেলেই হে! রাে িরলব! গিমন রাে িলর গদচখ-না। আমার 

মলতা ফচির আর গতামার মলতা গিলের উপর রাে িলর গস গিমন রাজাচেচর 

ফোয় তা গদখা যালব। 

অমে। গদলখা ফচির, আজ সিােলবো গথলি আমার গিালখর উপর গথলি-

গথলি অ্ধ িার হলয় আসলি; মলন হলি সব গযন স্বপ্ন। এলিবালর িুপ িলর থািলত 

ইলি িরলি। িথা িইলত আর ইলি িরলি না। রাজার চিচি চি আসলব না? এখনই 

এই ঘর যচদ সব চমচেলয় যায় —যচদ –  

িািুরদা। (অমেলি বাতাস িচরলত িচরলত) আসলব, চিচি আজই আসলব। 

িচবরালজর প্রলবশ 

িচবরাজ। আজ গিমন গিিলি? 

অমে। িচবরাজমশায়, আজ খুব ভালো গবাধ হলি – মলন হলি গযন সব 

গবদনা িলে গেলি। 

িচবরাজ। (জনাচন্তলি মাধব দলত্তর প্রচত) ঐ হাচসচে গতা ভালো গিিলি না। 

ঐ গয বেলি খুব ভালো গবাধ হলি ঐলেই হে খারাপ েেণ। আমালদর িরধর 

দত্ত বেলিন — 

মাধব দত্ত। গদাহাই িচবরাজমশায়, িরধর দলত্তর িথা গরলখ চদন। এখন 

বেুন বোপারখানা িী। 
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িচবরাজ। গবাধ হলি, আর ধলর রাখা যালব না। আচম গতা চনলষধ িলর 

চেলয়চিেুম চি্ গবাধ হলি বাইলরর হাওয়া গেলেলি। 

মাধব দত্ত। না িচবরাজমশায়, আচম ওলি খুব িলরই িাচর চদি গথলি আেলে 

সামলে গরলখচি। ওলি বাইলর গযলত চদই গন —দরজা গতা প্রায়ই ব্ধ ই রাচখ। 

িচবরাজ। হিাৎ আজ এিো গিমন হাওয়া চদলয়লি —আচম গদলখ এেুম, 

গতামালদর সদর-দরজার চভতর চদলয় হু হু িলর হাওয়া বইলি। ওো এলিবালরই 

ভালো নয়। ও-দরজাো গবশ ভালো িলর তাোিাচব-ব্ধ  িলর দাও। না-হয় চদন 

ুই-চতন গতামালদর এখালন গোি-আনালোনা ব্ধ ই থাক্ না। যচদ গিউ এলস পলে 

চখেচি-দরজা আলি। ঐ-লয জানো চদলয় সূযঘালস্তর আভাো আসলি, ওোও ব্ধ  

িলর দাও, ওলত গরােীলি বলো জাচেলয় গরলখ গদয়। 

মাধব দত্ত। অমে গিাখ বুলজ রলয়লি, গবাধ হয় ঘুলমালি। ওর মুখ গদলখ মলন 

হয় গযন —িচবরাজমশায়, গয আপনার নয় তালি ঘলর এলন রাখেুম, তালি 

ভালোবাসেুম, এখন বুচি আর তালি রাখলত পারব না। 

িচবরাজ। ওিী গতামার ঘলর গয গমােে আসলি! এ িী উৎপাত! আচম আচস 

ভাই! চি্ তুচম যাও, এখনই ভালো িলর দরজাো ব্ধ  িলর দাও। আচম বাচে 

চেলয়ই এিো চবষবচে পাচিলয় চদচি —গসইলে খাইলয় গদলখা -যচদ রাখবার হয় 

গতা গসইলেলতই গেলন রাখলত পারলব। 

[ মাধব দত্ত ও িচবরালজর প্রিান 

গমােলের প্রলবশ 

গমােে। িী গর গিাাঁো! 

িািুরদা। (তাোতাচে উচিয়া দাাঁোইয়া) আলর আলর, িুপ িুপ!  

অমে। না ফচির, তুচম ভাবি আচম ঘুলমাচি। আচম ঘুলমাই চন। আচম সব 

শুনচি। আচম গযন অলনি দূলরর িথাও শুনলত পাচি। আমার মলন হলি, আমার 

মা আমার বাবা গযন চশয়লরর িালি িথা িলিন। 

মাধব দলত্তর প্রলবশ 

গমােে। ওলহ মাধব দত্ত, আজিাে গতামালদর গয খুব বলো বলো গোলির 

সলে সম্ব্ধ ! 
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মাধব দত্ত। বলেন িী, গমােেমশায়! এমন পচরহাস িরলবন না। আমরা 

চনতান্তই সামানে গোি। 

গমােে। গতামালদর এই গিলেচে গয রাজার চিচির জলনে অলপো িলর আলি। 

মাধব দত্ত। ও গিলেমানুষ, ও পােে, ওর িথা চি ধরলত আলি!  

গমােে। না-না, এলত আর আশ্চযঘ িী? গতামালদর মলতা এমন গযােে ঘর 

রাজা পালবন গিাথায়? গসইজলনেই গদখি- না, চিি গতামালদর জানোর সামলনই 

রাজার নতুন ডািঘর বলসলি? ওলর গিাাঁো, গতার নালম রাজার চিচি এলসলি গয। 

অমে। (িমচিয়া উচিয়া) সচতে! 

গমােে। এ চি সচতে না হলয় যায়! গতামার সলে রাজার ব্ধ ুত্ব! ! (এিখানা 

অেরশূনে িােজ চদয়া) হা হা হা হা, এই গয তাাঁর চিচি। 

অমে। আমালি িাট্টা গিালরা না। ফচির, ফচির, তুচম বলো-না, এই চি 

সচতে তাাঁর চিচি? 

িািুরদা। হাাঁ বাবা, আচম ফচির গতামালি বেচি এই সতে তাাঁর চিচি। 

অমে। চি্,আচম গয এলত চিিুই গদখলত পাচি গন —আমার গিালখ আজ 

সব সাদা হলয় গেলি! গমােেমশায়, বলে দাও-না, এ-চিচিলত িী গেখা আলি। 

গমােে। রাজা চেখলিন, আচম আজিালের মলধেই গতামালদর বাচেলত যাচি, 

আমার জলনে গতামালদর মুচে-মুেচির গভাে পতচর িলর গরলখা —রাজভবন আর 

আমার এি দি ভালো োেলি না। হা হা হা হা! 

মাধব দত্ত। (হাত গজাে িচরয়া) গমােেমশায়, গদাহাই আপনার, এ-সব িথা 

চনলয় পচরহাস িচরলবন না। 

িািুরদা। পচরহাস! চিলসর পচরহাস! পচরহাস িলরন, এমন সাধে আলি ওাঁর! 

মাধব। আলর! িািুরদা, তুচমও গখলপ গেলে নাচি! 

িািুরদা। হাাঁ, আচম গখলপচি। তাই আজ এই সাদা িােলজ অের গদখলত 

পাচি। রাজা চেখলিন চতচন স্বয়াং অমেলি গদখলত আসলিন, চতচন তাাঁর 

রাজিচবরাজলিও সলে িলর আনলিন। 

অমে। ফচির, ঐ-লয, ফচির, তাাঁর বাজনা বাজলি, শুনলত পাি না? 

গমােে। হা হা হা হা! উচন আলরা এিে ুনা গখপলে গতা শুনলত পালবন না। 
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অমে। গমােেমশায়, আচম মলন িরতুম,তুচম আমার উপর রাে িলরি —

তুচম আমালি ভালোবাস না। তুচম গয সচতে রাজার চিচি আনলব এ আচম মলন িচর 

চন—দাও, আমালি গতামার পালয়র ধুলো দাও। 

গমােে। না, এ গিলেোর ভচক্তশ্রিা আলি। বুচি গনই বলে, চি্ মনো ভালো। 

অমে। এতেলণ িার প্রহর হলয় গেলি গবাধ হয়। ঐ গয ঢাং ঢাং ঢাং —ঢাং ঢাং 

ঢাং। স্ধ োতারা চি উলিলি ফচির? আচম গিন গদখলত পাচি গন? 

িািুরদা। ওরা গয জানো ব্ধ  িলর চদলয়লি, আচম খুলে চদচি। 

বাচহলর িালর আঘাত 

মাধব দত্ত। ওচি ও! ও গি ও! এ িী উৎপাত? 

(বাচহর হইলত) গখালো িার। 

মাধব দত্ত। গি গতামরা? 

(বাচহর হইলত) গখালো িার। 

মাধব দত্ত। গমােেমশায়, এ গতা ডািাত নয়! 

গমােে। গি গর? আচম পঞ্চানন গমােে। গতালদর মলন ভয় গনই নাচি? গদলখা 

এিবার, শব্দ গথলমলি। পঞ্চানলনর আওয়াজ গপলে আর রো গনই যত বলো 

ডািাতই গহাি না –  

মাধব দত্ত। (জানো চদয়া মুখ বাোইয়া) িার গয গভলে গফলেলি, তাই আর 

শব্দ গনই। 

রাজদূলতর প্রলবশ 

রাজদূত। মহারাজ আজ রালত্র আসলবন। 

গমােে। িী সবঘনাশ! 

অমে। িত রালত্র দূত? িত রালত্র? 

দূত। আজ ুই প্রহর রালত্র। 

অমে। যখন আমার ব্ধ ু প্রহরী নেলরর চসাংহিালর ঘণ্টা বাজালব ঢাং ঢাং ঢাং, 

ঢাং ঢাং ঢাং —তখন?  
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দূত। হাাঁ, তখন। রাজা তাাঁর বােি-ব্ধ ুচেলি গদখবার জলনে তাাঁর সিলের 

গিলয় বলো িচবরাজলি পাচিলয়লিন। 

রাজিচবরালজর প্রলবশ 

রাজিচবরাজ। এচি! িাচর চদলি সমস্তই গয ব্ধ ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত 

িার-জানো আলি সব খুলে দাও। —(অমলের োলয় হাত চদয়া) বাবা, গিমন গবাধ 

িরি?  

অমে। খুব ভালো, খুব ভালো িচবরাজমশাই। আমার আর গিালনা অসুখ 

গনই, গিালনা গবদনা গনই। আুঃ, সব খুলে চদলয়ি —সব তারাগুচে গদখলত পাচি 

—অ্ধ িালরর ওপারিার সব তারা। 

রাজিচবরাজ। অধঘরালত্র যখন রাজা আসলবন তখন তুচম চবিানা গিলে উলি 

তাাঁর সলে গবলরালত পারলব? 

অমে। পারব, আচম পারব। গবলরালত পারলে আচম বাাঁচি। আচম রাজালি 

বেব, এই অ্ধ িার আিালশ ধ্রুবতারাচেলি গদচখলয় দাও। আচম গস তারা গবাধ 

হয় িতবার গদলখচি চি্ গস গয গিান্ ো গস গতা আচম চিচন গন। 

রাজিচবরাজ। চতচন সব চিচনলয় গদলবন। (মাধলবর প্রচত) এই ঘরচে রাজার 

আেমলনর জলনে পচরষ্কার িলর ফুে চদলয় সাচজলয় রালখা। (লমােেলি চনলদঘশ 

িচরয়া) ঐ গোিচেলি গতা এ-ঘলর রাখা িেলব না। 

অমে। না, না, িচবরাজমশায়, উচন আমার ব্ধ ।ু গতামরা যখন আস চন উচনই 

আমালি রাজার চিচি এলন চদলয়চিলেন। 

রাজিচবরাজ। আিা, বাবা, উচন যখন গতামার ব্ধ ু তখন উচনও এ-ঘলর 

রইলেন। 

মাধব দত্ত। (অমলের িালন িালন) বাবা, রাজা গতামালি ভালোবালসন, চতচন 

স্বয়াং আজ আসলিন —তাাঁর িালি আজ চিিু প্রাথঘনা গিালরা। আমালদর অবিা গতা 

ভালো নয়। জান গতা সব। 

অমে। গস আচম সব চিি িলর গরলখচি, চপলসমশায় —গস গতামার গিালনা 

ভাবনা গনই। 

মাধব দত্ত। িী চিি িলরি বাবা? 
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অমে। আচম তাাঁর িালি িাইব, চতচন গযন আমালি তাাঁর ডািঘলরর হরিরা 

িলর গদন —আচম গদলশ গদলশ ঘলর ঘলর তাাঁর চিচি চবচে িরব। 

মাধব দত্ত। (েোলে িরাঘাত িচরয়া) হায় আমার িপাে! 

অমে। চপলসমশায়, রাজা আসলবন, তাাঁর জলনে িী গভাে পতচর রাখলব। 

দূত। চতচন বলে চদলয়লিন গতামালদর এখালন তাাঁর মুচে-মুেচিরলভাে হলব। 

অমে। মুচে-মুেচি! গমােেমশায়, তুচম গতা আলেই বলে চদলয়চিলে, রাজার 

সব খবরই তুচম জান! আমরা গতা চিিুই জানতুম না। 

গমােে। আমার বাচেলত যচদ গোি পাচিলয় দাও তা হলে রাজার জলনে ভালো 

ভালো চিিু –  

রাজিচবরাজ। গিালনা দরিার গনই। এইবার গতামরা সিলে চির হও। এে, 

এে, ওর ঘুম এে। আচম বােলির চশয়লরর িালি বসব —ওর ঘুম আসলি। 

প্রদীলপর আলো চনচবলয় দাও —এখন আিালশর তারাচে গথলি আলো আসুি, ওর 

ঘুম এলসলি। 

মাধব দত্ত। (িািুরদার প্রচত) িািুরদা, তুচম অমন মূচতঘচের মলতা হাতলজাে 

িলর নীরব হলয় আি গিন? আমার গিমন ভয় হলি। এ যা গদখচি এ-সব চি 

ভালো েেণ! এরা আমার ঘর অ্ধ িার িলর চদলি গিন! তারার আলোলত আমার 

িী হলব! 

িািুরদা। িুপ িলরা অচবশ্বাসী! িথা গিালয়া না। 

সুধার প্রলবশ 

সুধা। অমে। 

রাজিচবরাজ। ও ঘুচমলয় পলেলি। 

সুধা। আচম গয ওর জলনে ফুে এলনচি —ওর হালত চি চদলত পারব না? 

রাজিচবরাজ। আিা, দাও গতামার ফুে। 

সুধা। ও িখন জােলব? 

রাজিচবরাজ। এখনই, যখন রাজা এলস ওলি ডািলবন। 

সুধা। তখন গতামরা ওলি এিচে িথা িালন িালন বলে গদলব? 

রাজিচবরাজ। িী বেব? 
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সুধা। গবালো গয, ‘সুধা গতামালি গভালে চন’ ।  

 


