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প্রথম দশৃ্য 

বাড়ির সম্মুখে পখথ বড়সয়া পা ছিাইয়া বনমালী পরমানখে 

সখেশ্ আহার কড়রখেখছন। 

বয়স সাে। ড়েনকড়ির প্রখবশ্। বয়স পখনখরা 

সখেখশ্র প্রড়ে সখলাভ দৃড়িপাে কড়রয়া 

ড়েনকড়ি। কী হহ বটকৃষ্ণবাবু, কী করছ? 

বনমালীর ড়নরুত্তখর অবাক হইয়া থাকন 

ড়েনকড়ি। উত্তর ড়দচ্ছ না হে? হোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়? 

বনমালী। ( সংখেখপ) না। 

ড়েনকড়ি। অড়বড়শ্য বটকৃষ্ণ। েড়দ হয়? আচ্ছা, হোমার নাম কী বখলা। 

বনমালী। আমার নাম বনমালী। 

ড়েনকড়ি। ( হাড়সয়া উড়িয়া) হছখলমানুষ, ড়কচ্ছু জান না। বনমালীও ো 

বটকৃষ্ণও োই, একই। বনমালীর মাখন জান? 

বনমালী। না। 

ড়েনকড়ি। বনমালীর মাখন বটকৃষ্ণ। বটকৃখষ্ণর মাখন জান? 

বনমালী। না। 

ড়েনকড়ি। বটকৃখষ্ণর মাখন বনমালী। — আচ্ছা, বাবা হোমাখক কেখনা আদর 

কখরও ডাখক না বটকৃষ্ণ? 

বনমালী। না। 

ড়েনকড়ি। ড়ছ ড়ছ! আমার বাবা আমাখক বখল বটকৃষ্ণ, হমাখ ার বাবা হমাখ াখক 

বখল বটকৃষ্ণ -খোমার বাবা হোমাখক ড়কচ্ছু বখল না! ড়ছ ড়ছ! 

পাখবে উপখবশ্ন 

বনমালী। ( সগখবে) বাবা আমাখক বখল ভুেু। 

ড়েনকড়ি। আচ্ছা ভুেুবাবু, হোমার ডান হাে হকান টা বখলা হদড়ে। 

বনমালী। ( ডান হাে েুড়লয়া) এইখট ডান হাে। 
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ড়েনকড়ি। আচ্ছা, হোমার বাাঁ হাে হকান টা বখলা হদড়ে। 

বনমালী। ( বাম হাে েুড়লয়া) এইখট। 

ড়েনকড়ি। ( েপ্ কড়রয়া পাে হইখে একটা সখেশ্ েুড়লয়া ড়নখজর মুখের 

কাখছ  ড়রয়া) আচ্ছা ভুেুবাবু, এইখট কী বখলা হদড়ে। 

বনমালীর শ্শ্বযস্ত হইয়া কাড়িয়া লইবার হেিা 

ড়েনকড়ি। ( সখরাখষ পৃখে েখপটাঘাে কড়রয়া) এেবখিা হ খি হছখল হড়ল, 

এইখট কী জাড়নস হন! এটা সখেশ্। এটা হেখে হয়। 

ড়েনকড়ির মুখের মখ য সখেখশ্র দ্রুে অন্ত োন 

  

বনমালী। ( পৃখে হাে ড়দয়া ) ভযাাঁ — 

ড়েনকড়ি। ড়ছ ড়ছ ভুেুবাবু, হোমার জ্ঞান কখব হখব বখলা হদড়ে। এইখট জান 

না হে, হপখট হেখল ড়পখি সয়? 

 

 

আর-একটা সখেশ্ মুখের ড়ভের পুরণ 

  

বনমালী। ( ড়িগুণ হবখগ ) ভযাাঁ — 

ড়েনকড়ি। েখব, েুড়ম ড়ক বল হপখট হেখল ড়পখি সয় না? এই হদখো-না হকন, 

হপখট হেখল ( আর-একটা সখেশ্ োইয়া) ড়পখি সয়-  

বনমালীর পৃখে েখপটাঘাে 

সয় না? 

বনমালী। ( সখরাদখন েীৎকারপূবেক ) না ন্না ন্না। 

ড়েনকড়ি। ( হশ্ষ সখেশ্ড়ট ড়নিঃখশ্ষ কড়রয়া) ো হখব। হোমার ো হখল সয় 

না হদেড়ছ। োর হেমন  াে। েখব থাক , েখব আর কাজ হনই। েখব এই ড়থিরর হল 

কাখরা বা হপখট সমস্তই সয়, কাখরা বা ড়পখি ড়কছুই সয় না। হেমন আড়ম আর 

েুড়ম। 

সহসা বনমালীর ড়পোর প্রখবশ্ 
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ড়পো। কী হর ভুেু, কাাঁদড়ছস হকন? 

ড়পোখক হদড়েয়া বনমালীর ড়িগুণ ক্রেন 

  

ড়েনকড়ি। ( বনমালীর পৃখে হাে বুলাইয়া অড়ে হকামল স্বখর) বাবা ড়জ্ খগস 

করখছন, কথার উত্তর দাও। 

বনমালী। ( সখরাদখন) আমাখক হমখরখছ.। 

ড়েনকড়ি। আখজ্ঞ, পািার একটা ডানড়পখট হছখল োমকা হমখর হগল, হবোরার 

হকাখনা হদাষ হনই-সখেশ্গুড়ল হেখয় ভুেুবাবু হিাঙাড়ট ড়নখয় হেলা করড়ছল-  

ড়পো। ( সখরাখষ) ভুেু, হক হমখরখছ হর? 

বনমালী। ( ড়েনকড়িখক হদোইয়া ) ও হমখরখছ। 

ড়েনকড়ি। আখজ্ঞ হাাঁ, আড়ম োখক েুব হমখরড়ছ বখট। কার না রাগ হয় বলুন 

হদড়ে। হছখলমানুষ হেলা করখছ-োমকা ওখক হমখর ওর হিাঙাটা হকখি হনও হকন 

বাপু? আপড়ন থাকখল আপড়নও োখক মারখেন। 

ড়পো। আড়ম থাকখল োর দুোনা হাি একত্তর রােখেম না। েে-সব ডানড়পখট 

হছখল এ পািায় জুখটখছ। 

বনমালী। বাবা, ও আমার সখেশ্ — 

ড়েনকড়ি। ( ড়নবৃত্ত কড়রয়া) আখর, আখর, ও কথা আর বলখে হখব না। 

ড়পো। কী কথা? 

ড়েনকড়ি। আখজ্ঞ, ড়কছুই নয়। আড়ম ভুেূবাবুখক আনা-দুখয়খকর সখেশ্ ড়কখন 

োইখয়ড়ছ। সামানয কথা। হস ড়ক আর বলবার ড়বষয়? 

ড়পো। ( পরম সখন্তাখষ) হোমার নাম কী বাপু? 

ড়েনকড়ি। ( সড়বনখয়) আখজ্ঞ, আমার নাম ড়েনকড়ি মুখোপা যায়। 

ড়পো। িাকুখরর নাম? 

ড়েনকড়ি। েুড়দরাম মুখোপা যায়। 

ড়পো। েুড়ম আমার পরমাত্মীয়। েুড়দরাম হে আমার ড়পসেুখো ভাই হয়। 

ড়েনকড়ির ভূড়মে হইয়া প্রণাম 
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ড়পো। েখলা বাবা, বাড়ির ড়ভের েখলা। জলোবার োখব। আজ হপৌষপাবেণ, 

ড়পখি না োইখয় ছািব না। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। 

ড়পো। আজ রাখে এোখন থাকখব। কাল ম যাহ্নখভাজন কখর বাড়ি হেখয়া। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। 

 

ড়িেীয় দৃশ্য 

অন্তিঃপুখর ড়েনকড়ি ড়পিক-আহাখর প্রবৃত্ত 

ড়েনকড়ি। ( স্বগে ) ডান হাখের বযাপারটা আজ হবশ্ েলখছ ভাখলা। 

ভুেুর মা। ( পাখে োরখট ড়পখি ড়দয়া) বাবা, েুপ কখর বখস থাকখল হখব না, 

এ োরোনাও হেখে হখব। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। ( আহার) 

ভুেুর বাখপর প্রখবশ্ 

ড়পো। ওড়ক ও! পাে োড়ল হে! ওখর, োন-আখিক ড়পখি ড়দখয় ো। 

ড়পখি-খদওন 

বাবা, হেখে হখব। এরই মখ য হাে গুখটাখল েলখব না। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। ( আহার ) 

ড়পড়সমার প্রখবশ্ 

ড়পড়সমা। ( ভুেুর মা'র প্রড়ে) ও বউ, ড়েনকড়ির পাে োড়ল হে! হাাঁ কখর 

দাাঁড়িখয় হদেছ কী? ওখক োন-দখশ্ক ড়পখি দাও। লজ্জা হকাখরা না বাবা, ভাখলা 

কখর োও। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। 

ড়পখসমহাশ্খয়র প্রখবশ্ 

ড়পখসমহাশ্য়। বাপু, হোমার োওয়া হল না হদেড়ছ। ড়দখয় ো, ড়দখয় ো, এ 

ড়দখক ড়দখয় ো। পাখে োন-পখনখরা ড়পখি হদ। 

হোমাখদর বখয়খস আমরা হেেুম হাাঁখসর মখো। সবগুড়ল হেখে হখব ো বলড়ছ। 

ড়েনকড়ি। হে আখজ্ঞ। 
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ড়দড়দমার প্রখবশ্ 

ড়দড়দমা। ( ভুেুর মা'র প্রড়ে অন্তরাখল) ও বউ, ড়পখি হো সব ফুড়রখয় হগখছ, 

আর একোনাও বাড়ক হনই। 

ভুেুর মা। কী হখব! 

ড়দড়দমা। কী আর হখব? 

ড়েনকড়ির পাখশ্ ড়গয়া পড়রহাস কড়রয়া ড়পখি এক ড়কল মাড়রয়া 

ড়পখি আর োখব! 

ড়েনকড়ি। আখজ্ঞ না। 

ড়দড়দমা। হস কী কথা! আর দুখটা োও। 

আখরা দুখটা ড়কল 

ড়েনকড়ি। ( গাখোত্থান কড়রয়া) আখজ্ঞ না। আর আবশ্যক হনই। 

 

েৃেীয় দৃশ্য 

পরড়দন ড়েনকড়ি শ্েযাগে। পাখশ্ বনমালী 

ড়েনকড়ি। ( েীণকখে) ভুেুবাবু, হোমার বাবা হকাথায় হহ? 

বনমালী। বড়দয ডাকখে হগখছ। 

ড়েনকড়ি। ( কাের স্বখর) আর বড়দয হডখক কী হখব! ওষু  োব হে োর 

জায়গা হকাথায়? 

বনমালী। হোমার হপখট কী হখয়খছ ড়েনকড়িদা? 

ড়েনকড়ি। োই হহাক হগ, কাল হোমাখক ো ড়শ্ড়েখয়ড়ছলুম মখন আখছ ড়ক? 

বনমালী। আখছ। 

ড়েনকড়ি। কী বখলা হদড়ে। 

বনমালী। হপখট হেখল ড়পখি সয়। 

ড়েনকড়ি। আজ আর-একটা হশ্োব। কথাটা মখন হরখো — ‘ ড়পখি হেখল 

হপখট সয় না '। 

 


