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প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

শ্রীমতী বাাঁশ্চি সিকাি চবচিচত য়ুচিভাচসিচিতত পাস কিা শমতয়। রূপসী িা 

হতিও তাি িতি। তাি প্রকৃচতিা ববদ্যযতশ্চিতত সমুজ্জ্বি, তাি আকৃচতিাতত 

শ্াি-তদওয়া ইস্পাততি িাকচিকয। 

চিচতশ্ সাচহচতযক। শিহািায় খুাঁত আতে, চকন্তু গল্প শিখায় খযাতিামা। পাচিি 

জতমতে সুষমা শসিতদি বাগাতি। 

বাাঁশ্চি। চিচতশ্, সাচহততয তুচম িূতি ফ্যাশ্তিি ধূমতকতু বিতিই হয়। 

জ্বিন্ত শিতজি ঝাপিায় পুতিাতিা কায়দাতক শঝাঁচিতয় চিতয় িতিে আকাশ্ শথতক। 

শেখাতি শতামাতক এতিচে এিা চবচিচত-বাঙাচি মহি, ফ্যাশ্তিবি পাড়াা। পথাাি 

শতামাি জািা শিই। শদউচড়াতত কার্ি তিব কিতিই শাতম উঠতত। তাই সকাি-

সকাি আিিুম। আপাতত একি ুআড়াাতি বতসা। সকতি এতি প্রকাশ্ শকাতিা 

আপি মচহমা। এখি িিিুম, হয়ততা িা আসততও পাচি। 

চিচতশ্। শিাতসা, একি ুসমচঝতয় দাও। অজায়গায় আমাতক আিা শকি। 

বাাঁশ্চি। কথািা শখািসা কতি বচি ততব। বাজাতি িাম কতিে বই চিতখ। 

আিও উন্নচত আশ্া কতিচেিুম। শভতবচেিুম, িামিাতক বাজাি শথতক উ্াি কতি 

এত ঊতবি তুিতব শে, ইতিসাধািণ গাি পাড়াতত থাকতব। 

চিচতশ্। আমাি িামিা বাজাতি-িিচত াষা পয়সা িয়, শস কথা চক ্ীকাি 

কি িা। 

বাাঁশ্চি। সাচহততযি সদি বাজাতিি কথা হতে িা, শতামিা শে িতুিবাজাতিি 

িিচত দতি বযাবসা িািাে শসও একিা বাজাি। তাি বাইতি শেতত শতামাি 

সাহস শিই পাতে মাতিি গুতমাি কতম। এবাতি তািই প্রমাণ শপিুম শতামাি এই 

হাতিি বইিাতত োি িাম চদতয়ে ‘শবমািাি’। সস্তায় পাঠক শভািাবাি শিাভ 

শতামাি পুতিা পচিমাতণই আতে। মাঝাচি শিখতকিা মতি ঐ শিাতভ। শতামাি এই 

বইিাতত বচি আধুচিকতাি বিতিায় োপা, শখতিা আধুচিকতা। 
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চিচতশ্। চকচিৎ িাগ হতয়তে শদখচে; েুচিিা চবাঁতধতে শতামাতদি ফ্যাশ্তিবি 

শ্ািি-ফ্রণ্ট ফু্াঁতড়া। 

বাাঁশ্চি। িাতমা! েুচি বি ওতক! োত্রাি দতিি কাতঠি েুচি, িাাংতা-মাখাতিা। 

ওতত োিা শভাতি তািা অজ বুগ। 

চিচতশ্। আো, শমতি চিতিম। চকন্তু আমাতক এখাতি শকি।  

বাাঁশ্চি। তুচম শিচবি বাচজতয় বাজিা অতভযস কি, শেখাতি সচতযকাি বাজিা 

শমতি শসইখাতি চশ্িা চদতত চিতয় এিুম। এতদি কাে শথতক দূতি থাক, রষিা 

কি, বাচিতয় দাও গাি। শতামাি বইতয় িচিিাতিি িাতম শে দিতক সৃচটি  কতি 

শিাক হাচসতয়তে শস দতিি মািুষতক চক সচতয কতি জাি। 

চিচতশ্। আদািততি সািীি মততা জাচি শি, বাচিতয় বিবাি মততা জাচি। 

বাাঁশ্চি। বাচিতয় বিতত শগতি আদািততি সািীি শিতয় অতিক শবচশ্ জািা 

দিকাি হয়, মশ্ায়। তখি কতিতজ পড়াা মুখস্থ কিতত েখি চশ্তখচেতি িসা্মকক 

বাকযই কাবয; এখি সাবািক হতয়ে তবু ঐ কথািা পুচিতয় চিতত পািতি িা শে, 

সতযা্মকক বাকয িসা্মকক হতিই তাতক বতি সাচহতয। 

চিচতশ্। শেতিমািুচষ রুচিতক িস শজাগাবাি বযাবসা আমাি িয়। আচম 

এতসচে জীণিতক িূণি কতি সাফ্ কিতত। 

বাাঁশ্চি। বাস্ শি! আো শবশ্, কিমিাতক েচদ ঝাাঁিাই বািাতত িাও তা হতি 

আাঁস্তাকুড়ািা সচতয হওয়া িাই, ঝাাঁিাগােিাও, আি শসই সতে ঝাড়াু-বযবসায়ীি 

হাতিাও। এই আমিাই শতামাতদি িচিিাতিি দি, আমাতদি অপিাধ আতে 

শেি, শতামাতদিও আতে চবস্তি। কসুি মাপ কিতত বচি শি, ভাতিা কতি জািতত 

বচি, সচতয কতি জািাতত বচি, এতত ভাতিাই িাগুক মন্দই িাগুক চকেুই োয় 

আতস িা। 

চিচতশ্। অন্তত শতামাতক শতা শজতিচে, বাাঁচশ্। শকমি িাগতে তািও আভাস 

আড়াতিাতখ চকেু চকেু পাও শবাধ কচি। 

বাাঁশ্চি। শদতখা, সাচহচতযক, আমাতদি দতিও মািাি-তবমািাতিি একিা 

চিচি আতে। চিতিগুড়া মাচখতয় কথাগুতিাতক িট িতি কতি শতািা এখাতি িিচত 
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শিই। ওিাতত শান্না কতি। শশ্াতিা, চিচতশ্, আি-একবাি শতামাতক স্পটি  কতি 

বচি। 

চিচতশ্। এত অচধক স্পটি  শতামাি কথা শে, েত বুচঝ তাি শিতয় বাতজ 

শবচশ্। 

বাাঁশ্চি। তা শহাক, শশ্াতিা। অশ্বত্থামাি শেতিতবিাকাি গল্প পতড়াে। ধিীি 

শেতিতক দ্যধ শখতত শদতখ েখি শস কান্না ধিি, তাতক চপিচুি গুতি শখতত শদওয়া 

হি, দ্য হাত তুতি িািতত িাগি দ্যধ শখতয়চে বতি। 

চিচতশ্। বুতঝচে, আি বিতত হতব িা। অথিাৎ, আমাি শিখায় চপিচুি-তগািা 

জি খাইতয় পাঠক চশ্শুতদি িািাচে। 

বাাঁশ্চি। বাচিতয়-ততািা শিখা শতামাি, বই প’শড়া শিখা। জীবতি োি 

সততযি পচিিয় আতে তাি অমি শিখা চব্াদ িাতগ। 

চিচতশ্। সততযি পচিিয় আতে শতামাি? 

বাাঁশ্চি। হাাঁ আতে, দ্যুঃখ এই, শিখবাি শ্চি শিই। তাি শিতয় দ্যুঃতখি কথা –

শিখবাি শ্চি আতে শতামাি, চকন্তু শিই সততযি পচিিয়। আচম িাই, তুচম স্পটি  

জািতত শশ্খ শেমি প্রতযি কতি আচম শজতিচে, সাাঁচ্চা কতি চিখতত শশ্খ। োতত 

মতি হতব, আমািই মি প্রাণ শেি শতামাি কিতমি মুতখ ফু্তি পড়াতে। 

চিচতশ্। জািাি কথা শতা বিতি, জািবাি প্চতিা কী। 

বাাঁশ্চি। প্চতিা শুরু শহাক আজতকি এই পাচিিতত। এখািকাি এই 

জগৎিাি কাে শথতক শসই পচিমাতণ তুচম দূতি আে, োতত এি সমস্তিাতক চিচিিত 

হতয় শদখা সম্ভব। 

চিচতশ্। আো, তা হতি এই পাচিিিাি একিা সিি বযাখযা দাও, একিা 

চসিপ চসস। 

বাাঁশ্চি। ততব শশ্াতিা। এক পতি এই বাচড়াি শমতয়, িাম সুষমা শসি। 

পুরুষ-মাতত্রিই মত এই শে, ওি শোগযপাত্র জগতত শিই চিতজ োড়াা। উ্ত 

েুবকতদি মতধয মাতঝ মাতঝ এমিততিা আচস্তি-তগািাতিা ভেী শদচখ োতত শবাঝা 

োয়, আইি-আদািত িা থাকতি ওতক চিতয় শিাকিয়কি কাণ্ড ািত। অপি 

পতি শ্ম্ভুগতড়াি িাজা শসামশ্াংকি। শমতয়িা তাি সম্বতে কী কািাকাচি কতি 
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বিব িা, কািণ আচমও স্ত্রী জাচতিই অন্তগিত। আজতকি পাচিি এাঁতদি শদাাঁহাকাি 

এন তগজ তমণ্ট চিতয়। 

চিচতশ্। দ্যজি মািুতষি চঠকািা পাওয়া শগি। দ্যই সাংখযািা গড়াায় এতস 

সুশ্ীতি গাহিতস্থয। চতি সাংখযািা িািদ, পাচকতয় শতাতি জিা, াচিতয় শতাতি 

তাপজিক িািয। এি মতধয তৃতীয় বযচি শকাথাও আতে চিশ্চয়, িইতি 

সাচহচতযতকি প্রতিাভি শকাথায়। 

বাাঁশ্চি। আতে তৃতীয় বযচি, শসই হয়ততা প্রধাি বযচি। শিাতক তাতক র্াতক 

পুিন্দিসন্নযাসী। চপতৃদত্ত িামিাি সোি শমতি িা। শকউ শদতখতে তাতক 

কুম্ভতমিায়, শকউ শদতখতে গাতিা পাহাতড়া ভািুক-চশ্কাতি। শকউ বতি, ও 

য়ুতিাতপ অতিককাি চেি। সুষমাতক কতিতজি পড়াা পচড়াতয়তে আপি ইোয়। 

অবতশ্তষ াচিতয়তে এই সম্বে। সুষমাি মা বিতিি–অিুষ্ঠািিা শহাক 

ব্রাক্ষ্মসমাতজি কাউতক চদতয়, সুষমা শজদ ধিতি একমাত্র পুিন্দি োড়াা আি-

কাউতক চদতয় িিতব িা। িতুচদিতকি আবহাওয়ািাি কথা েচদ চজজ্ঞাসা কি, 

বিব, শকাতিা-একিা জায়গায় চর্তপ্রশ্ি াতিতে। গচতকিা শঝাতড়াা িকতমি; 

বাদিা শকাতিা-িা-তকাতিা পাড়াায় শিতমতে, বৃচটি পাত হয়ততা ্াভাচবতকি শিতয় 

শবচশ্। বাস্,  আি িয়।  

চিচতশ্। ঐ োুঃ, এই শদতখা আমাি এচণ্ডি িাদিিাতত মস্ত একিা কাচিি 

দাগ। 

বাাঁশ্চি। বযস্ত হও শকি। ঐ কাচিি দাতগই শতামাি অসাধািণতা। তুচম 

চিয়াচিস্ট, চিমিিতা শতামাতক মািায় িা। তুচম মসীবজ। ঐ আসতে অিসয়ূা 

চপ্রয়ম্বদা। 

চিচতশ্। তাি মাতি? 

বাাঁশ্চি। দ্যই সখী। োড়াাোচড়া হবাি শজা শিই। বেুতেি উপাচধ-পিীিায় ঐ 

িাম শপতয়তে, আসি িামিা ভুতিতে সবাই। 

[ উভতয়ি প্রস্থাি 

দ্যই সখীি প্রতবশ্ 

১। আজ সুষমাি এন তগজ তমণ্ট, মতি কিতত শকমি িাতগ। 
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২। সব শমতয়িই এন তগজ তমতণ্ট মি খািাপ হতয় োয়। 

১। শকি? 

২। মতি হয়, দচড়াি উপতি িিতে, থি ্থর্ ক কতি কাাঁপতে সুখদ্যুঃতখি 

মাঝখাতি। মুতখি চদতক তাচকতয় শকমি ভয় কতি। 

১। তা সচতয। আজ মতি হতে শেি িািতকি প্রথম অতঙ্কি ড্রপ সীি উঠি। 

িায়কিাচয়কাও শতমচি, িািযকাি চিতজি হাতত সাচজতয় িািাি কতিতেি 

িেভূচমতত। িাজা শসামশ্াংকিতক শদখতি মতি হয়, িতর্ি িাজস্থাি শথতক 

শবচিতয় এি দ্যতশ্া-চতিতশ্া বেি শপচিতয়। 

২। শদচখস চি, প্রথম েখি এতিি িাজাবাহাদ্যি! খাাঁচি মধযেুতগি; ঝাাঁকড়াা 

িুি, কাতি বীিতবৌচি, হাতত শমািা কঙ্কণ, কপাতি িন্দতিি চতিক, বাাংিা কথা 

খুব বাাঁকা। পড়াতিি বাাঁশ্চিি হাতত, হি ওাঁি মর্ার্ ক ন সাংস্কিণ। শদখতত শদখতত 

শে-িকম রূপান্তি ািি কািও সতন্দহ চেি িা ওাঁি শগাত্রান্তি ািতব বাাঁশ্চিি 

গুচটি ততই। বাপ প্রভুশ্াংকি খবি শপতয়ই তাড়াাতাচড়া আধুচিতকি কবি শথতক চিতয় 

শগতিি সচিতয়। 

১। বাাঁশ্চিি শিতয় বতড়াা ওস্তাদ ঐ পুিন্দিসন্নযাসী, সব-ক’িা শবড়াা চর্চঙতয় 

িাজাি শেতিতক শিতি চিতয় এতিি এই ব্রাহ্মসমাতজি আাংচি-বদতিি সভায়। সব 

শিতয় কচঠি শবড়াা ্য়াং বাাঁশ্চিি। 

সুষমাি চবধবা মা চবভাচসিীি প্রতবশ্ 

্ল্পজিা ববশ্াখী িদীি শরাতুঃপতথ মাতঝ মাতঝ িি প’শড়া শেিকম দৃশ্য 

হয় শতমচি শিহািা। চশ্চথিচবস্তাচিত শদহ, চকেু মাাংসবল,ি, তবু িাপা পতড়া চি 

শেৌবতিি ধািাবতশ্ষ। 

চবভাচসিী। বতস বতস কী চফ্স্ চফ্স্ কিচেস শতািা। 

১। মাচস, শিাকজি আসবাি সময় হি, সুষমাি শদখা শিই শকি। 

চবভাচসিী। কী জাচি, হয়ততা সাজতগাজ িিতে। শতািা িল , বাো, িাতয়ি 

শিচবতিি কাতে, অচতচথতদি খাওয়াতত হতব। 

১। োচে, মাচস, ওখাতি এখিও শিা দ্যি। 
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চবভাচসিী। োই, শদচখ শগ সুষমা কী কিতে। তাতক এখাতি শতািা শকউ 

শদচখস চি? 

২। িা, মাচস। 

চবভাচসিী। শক শে বিতি ঐ পুকুিিাি ধাতি এতসচেি? 

১। িা, এতিণ আমিাই ওখাতি শবড়াাচেিুম। 

[ চবভাচসিীি প্রস্থাি 

২। শিতয় শদখ , ভাই, শতাতদি সুধাাংশু কী খািচুিই খািতে। চিতজি খিতি 

ফু্ি চকতি এতি শিচবি সাচজতয়তে চিতজি হাতত। কাি এক কাণ্ড বাচধতয়চেি। 

শিপু চবশ্বাস মুখ বাাঁচকতয় বতিচেি, সুষমা িাকাি শিাতভ এক বুতিা িাজাতক চবতয় 

কিতে। 

১। শিপু চবতশ্বস! ওি মুখ বাাঁকতব িা? বুতকি মতধয শে ধিটুি াংকাি! আজকাি 

সুষমাতক চিতয় শেতিতদি দতি বুক-জ্বিুচিি িঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাাংশুি বুকখািা শেি 

মাতিায়াচি জাহাতজি বয়িািাতিি মততা হতয় উতঠতে। 

২। সুধাাংশুি শতজ আতে, শেমি শশ্ািা শিপুি কথা অমচি তাতক শপতড়া 

শফ্িতি মাচিতত, বুতকি উপি শিতপ বতস বিতি, মাপ শিতয় চিচঠ চিখতত হতব। 

১। দারুণ শগাাঁয়াি, ওি ভতয় শপি ভতি শকউ চিতন্দ কিততও পাতি িা। 

বাঙাচিি শেতিতদি চবষম কটি । 

২। জাচিস শি, আমাতদি পাড়াায় বতসতে হতাতশ্ি সচমচত? শিাতক োতদি 

বতি সুষমাভি সম্প্রদায়, শসৌষচমক োতদি উপাচধ, তািা িাম চিতয়তে 

িক্ষ্মীোড়াাি দি। চিতশ্ি বাচিতয়তে, তাতত ভাঙাকুতিাি চিহ্ন। সেযাতবিায় কী 

শিাঁিাতমচি। পাড়াায় শগিস্তিা বিতে কাউচিতি প্রস্তাব তুিতব, আইি কতি ধতি 

ধতি অচবিতম্ব সব ক’িায় জীবন্ত সমাচধ, অথিাৎ চবতয় শদওয়া িাই। িইতি 

িাচত্ততি ভদ্রতিাকতদি াুম বে। পাবচিক-িুযতসি্ োতক বতি। 

১। এই শিাকচহতকি কাতেি তুই সাহােয কিতত পািচব, চপ্রয়।  

২। দয়াময়ী, শিাকচহততচষতা শতামািও শকাতিা শমতয়ি শিতয় কম িয়, 

ভাই। িক্ষ্মীোড়াাি াতি িক্ষ্মী স্থাপি কিবাি শ্খ আতে শতামাি। আন্দাতজ তা 

বুঝতত পাচি। অিু, ঐ শিাকিাতক চিচিস? 

১। কখতিা শতা শদচখ চি। 
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২। চিচতশ্বাব।ু গল্প শিতখ, খুব িাম। বাাঁশ্চি দামী চজচিতসি বাজািদি 

শবাতঝ। ঠাট্টা কিতি বতি- শাাতিি সাধ দ্যতধ শমিাচে, মুিাি বদতি শুচি। 

১। িল , ভাই, সবাই এতস পড়াি। আমাতদি একত্র শদখতি ঠাট্টা কিতব। 

[ উভতয়ি প্রস্থাি 
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রিতীয় দৃশয 
বাগাতিি শকাতণ চতিতি ঝাউগাে িক্র কতি দাাঁচড়াতয়। তিায় কাতঠি আসি। 

শসই চিভৃতত চিচতশ্। অিযত্র চিমচিততি দি শকউ-বা আিাপ কিতে বাগাতি 

শবড়াাতত শবড়াাতত, শকউ- বা শখিতে শিচিস, শকউ-বা শিচবতি সাজাতিা আহােি 

শভাগ কিতে দাাঁচড়াতয় দাাঁচড়াতয়। 

শ্িীি। আই শস, তািক, শিাকিা আমাতদি এিাকায় চপিতপগাচড়া কতিতে, 

এি পতি পামিতিণ্্ট শিিুযতিি দাচব কিতব। উতেদ কিতত শফ্ৌজদাচি। 

তািক। কাি কথা বিে। 

শ্িীি। ঐ-তে িববাতিা কাগতজি গল্পচিচখতয় চিচতশ্। 

তািক। ওি শিখা একিাও পচড়া চি, শসইজতিয অসীম শ্র্া কচি। 

শ্িীি। পড়া চি ওি িতূি বই ‘শবমািাি’? চবচিচতমাকিা িবযবাঙাচিতক মুিতড়া 

মুিতড়া চিাংতড়াতে। 

অরুণ। দূতি বতস কিম িাচিতয়তে, ভয় চেি িা মতি। কাতে এতসতে এইবাতি 

বুঝতব, চিাংতড়া ধব ধতব সাদা কিতত পাচি আমিাও। তািপতি িড়াাতত পাচি গাধাি 

চপতঠ। 

অিিিা। ওি শোাঁওয়া বাাঁিাতত িাও শতামিা, ওিই ভয় শতামাতদি শোাঁওয়াতক 

শদখে িা –দূতি বতস আইচর্য়াি চর্মগুতিাতত তা চদতে? 

সতীশ্। ও হি সাচহতযিথী, আমিা পাতয়-হাাঁিা শপয়াদা, চমিি ািতব কী 

উপাতয়। 

শ্িীি। ািকী আতেি ্য়াং শতামাি শবাি বাাঁশ্চি। হাইতব্রৌ দাচজিচিাং আি 

চফ্চিস্টাইি চসচিগুচড়া, এি মতধয উচি শিি-িাইি পাততেি। এখাতি চিতীতশ্ি 

শিমন্তন্ন তাাঁিই িক্রাতন্ত। 

সতীশ্। তাই িাচক! তা হতি ভগবাতিি কাতে হতভাগাি আ্মকাি জতিয 

শ্াচন্ত কামিা কচি। আমাি শবািতক এখতিা শিতিি িা। 

বশ্িবািা। শতামিা োই বি, আমাি চকন্তু ওি উপতি মায়া হয়।  

সতীশ্। শকান গুতণ।  
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বশ্ি। শিহািাতত। শুতিচে, শেতিতবিায় মাতয়ি বাঁচিি উপি পতড়া চগতয় 

কপাতি শিাি শিতগচেি, তাই ঐ মস্ত কািা দাগ। শ্িীতিি খুাঁত চিতয় ওতক েখি 

ঠাট্টা কি, আমাি ভাতিা িাতগ িা। 

শ্িীি। চমস্ বশ্ি, চবধাতা শতামাতক চিখুাঁত কতিতেি তাই এত করুণা। 

কচিি শকাপ আতে োি শিহািায়, শস চবধাতাি অকৃপাি শশ্াধ তুিতত িায় চবতশ্বি 

উপি। তাি হাতত কিম েচদ সরু কতি কািা থাতক তা হতি শ্তহস্ত দতূি থাকা 

শশ্রয়। ইাংতিজ কচব শপাতপি কথা মতি শিতখা। 

বশ্ি। আহা, শতামিা বাড়াাবাচড়া কিে। 

সতীশ্। বশ্ি, শতামাি দিদ শদতখ চিতজিই কপাতি বাঁচি মািতত ইতে 

কিতে। শ্াতস্ত্র আতে শমতয়তদি দয়া আি ভাতিাবাসা থাতক এক মহতি, ঠাাঁইবদি 

কিতত শদচি হয় িা। 

শ্িীি। শতামাি ভয় শিই সতীশ্, শমতয়িা অতোগযতকই দয়া কতি। 

বশ্ি। আমাতক তাড়াাতত িাও এখাি শথতক? 

শ্িীি। সতীশ্ শসই অতপিাই কিতে। ও োতব সতে সতে। 

বশ্ি। িাচগতয়া িা বিচে, তা হতি শতামাি কথাও ফ্াাঁস কতি শদব।  

শ্িীি। শজতি িাও, বেুগণ, আমািও ফ্াাঁস কিবাি শোগয খবি আতে। 

সতীশ্। চমস্ বাণী, শদখে শিাকিাি স্পধিা? গুজবিাতক শঠতি আিতে 

শতামাি চদতক। পাশ্ কািাতত িা পািতি অযাক চসতর্ন্ট অচিবােি। 

িীিা। চমস্ বাণীতক সাবধাি কিতত হতব িা। ও জাতি তাড়াা িাগাতিই 

চবপদতক শখচদতয় আিা হয়। তাই িুপিাপ আতে, কপাতি ো থাতক। ঐ-তে কী 

গািিা ‘বতিচেি ধিা শদব িা’ ।  

গাি 

বতিচেি ধিা শদব িা, শুতিচেি শসই বড়াাই। 

বীিপুরুতষি সয় চি গুতমাি, বাচধতয় চদতয়তে িড়াাই। 

তাি পতি শশ্তষ কী-তে হি কাি, 

শকান দশ্া হি জয়পতাকাি –  

শকউ বতি চজত, শকউ বতি হাি, আমিা গুজব েড়াাই। 



বা াঁশরর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

 

সূরিপত্র  

অিিিা। আুঃ, শকি শতািা বাণীতক চিতয় পতড়াচেস। ও এখচি শকাঁতদ শফ্িতব। 

সুষীমা, ো শতা চিচতশ্বাবুতক শর্তক আন িা শখতত। 

িীিা। হায় শি কপাি! চমতথয র্াকতব, শিাখ শিই, শদখতত পাও িা! 

সতীশ্। শকি, শদখবাি কী আতে। 

িীিা। ঐ-তে, এচণ্ড িাদতিি শকাতণ মস্ত একিা কাচিি দাগ। শভতবতেি িাপা 

চদতয়তেি চকন্তু ঝুতি পতড়াতে। 

সতীশ্। আো শিাখ ো শহাক শতামাি! 

িীিা। শবামা তদতন্ত পুচিস িা এতি ওাঁতক িড়াায় কাি সাচধয। 

সতীশ্। আমাি চকন্তু ভয় হয়, শকান চদি বাাঁশ্চি ঐ জখমী মািুষতক চবতয় কতি 

পচিবাতিি মতধয আতুিাশ্রম খুতি বতস। 

িীিা। কী বি তাি চঠক শিই। বাাঁশ্চিি জতিয ভয়! ওি একিা গল্প বচি, 

ভয় ভাঙতব শুতি। আচম উপচস্থত চেিুম।  

শ্িীি। কী চমতে তাস শখিে শতামিা! এতসা এখাতি, গল্প-চিচখতয়ি উপি 

গল্প! শুরু কতিা। 

িীিা। শসামশ্াংকি হাতোড়াা হবাি পতি বাাঁশ্চিি শ্খ শগি িখী-দন্তী-তগাতেি 

একিা শিখক শপাষবাি। হঠাৎ শদচখ শজািাতিা শকাথা শথতক আস্ত একজি কাাঁিা 

সাচহচতযক। শসচদি উৎসাহ শপতয় শিাকিা শশ্ািাতত এতসতে একিা িূতি শিখা। 

জয়তদব-পদ্মাবতীতক চিতয় তাজা গল্প। জয়তদব দূি শথতক ভাতিাবাতস িাজমচহষী 

পদ্মাবতীতক। িাজবধূি শেমি রূপ শতমচি সাজসজ্জা, শতমচি চবতদযসাচধয। অথিাৎ 

এ কাতি জন্মাতি শস হত চঠক শতামািই মততা বশ্ি। এ চদতক জয়তদতবি স্ত্রী 

শষাতিাআিা গ্রাময, ভাষায় পািাপুকুতিি গে, বযবহািিা প্রকাতশ্য বণিিা কিবাি 

মততা িয়, শে-সব তাি বীভৎস প্রবৃচত্ত র্যাশ্ চদতয় ফু্িচক চদতয়ও তাি উতেখ িতি 

িা। শিখক শশ্ষকািিায় খুব কাতিা কাচিতত শদতগ প্রমাণ কতিতে শে, জয়তদব 

স্নব, পদ্মাবতী শমচক, একমাত্র খাাঁচি শসািা মন্দাচকিী। বাাঁশ্চি শিৌচক শেতড়া দাাঁচড়াতয় 

তাি্তি বতি উঠি, ‘মাস্ িিপীস!’ ধচিয শমতয়! এতকবাতি সাব্লাাইম িযাকাচম। 

শ্িীি। মািুষিা িুপতস িযাপিা হতয় শগি শবাধ হয়। 

িীিা। উিতিা। বুক উঠি ফু্তি। বিতি, ‘শ্রীমতী বাাঁশ্চি, মাচি শখাাঁড়াবাি 

শকাদািতক আচম খচিত্র িাম চদতয় শু্ কতি চিই শি, তাতক শকাদািই বচি।’ বাাঁশ্চি 
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বতি উঠি, ‘শতামাি শখতাব হওয়া উচিত-িবযসাচহততযি পূণিিন্দ্র, কিঙ্কগচবিত।’ 

ওি মুখ চদতয় কথা শবতিায় শেি আতসবাচজি মততা। 

শ্িীি। এিাও শিাকিাি গিা চদতয় গিি? বাধি িা? 

িীিা। একিওু িা। িাতয়ি শপয়ািায় িামি িাড়াতত িাড়াতত ভাবি, আশ্চেি 

কতিচে, এবাি মুগ্ধ কতি শদব। বিতি, ‘শ্রীমতী বাাঁশ্চি, আমাি একিা চথতয়াচি 

আতে। শদতখ শিতবি একচদি িযাবতিিাচিতত তাি প্রমাণ হতব। শমতয়তদি 

বজবকণায় শে এিাচজি থাতক শসিা বযাত সমস্ত পৃচথবীি মাচিতত। িইতি পৃচথবী হত 

বেযা।’ আমাতদি সদিাি-তিচক শুতিই এতখাচি শিাখ কতি বিতি, ‘মাচিতত! বতিি 

কী চিচতশ্বাবু! শমতয়তদি মাচি কিতবি িা। মাচি শতা পুরুষ। পিভূততি শকাঠায় 

শমতয় েচদ শকাথাও থাতক শস জতি। িািীি সতে শমতি বাচি। সূ্থি মাচিতত সূক্ষ্ম 

হতয় শস প্রতবশ্ কতি, কখতিা আকাশ্ শথতক িাতম বৃচটি তত, কখতিা মাচিি তিা 

শথতক ওতঠ শফ্ায়ািায়, কখতিা কচঠি হয় বিতফ্, কখতিা ঝতি পতড়া ঝিিায়।’ ো 

বচিস, ভাই বশ্ি, বাাঁচশ্ শকাথা শথতক কথা আতি জুচিতয়, ভগীিতথি গোি মততা, 

হাাঁপ ধচিতয় চদতত পাতি ঐিাবত হাচতিাতক পেিন্ত। 

শ্িীি। চিচতশ্ শসচদি চভতজ কাদা হতয় চগতয়চেি বতিা! 

িীিা। সম্পণূি। বাাঁচশ্ আমাি চদতক চফ্তি বিতি, ‘তুই শতা এম. এস্ চস.-তত 

বাতয়াতকচমচি চিতয়চেস, শুিচি শতা? চবতশ্ব িমণীি িমণীয়তা শে অাংতশ্ 

শসইচিতক শকতি চোঁতড়া পুচড়াতয় গুাঁচড়াতয় হাইড্রচিক শপ্রস চদতয় দচিতয় সল ফু্যচিক 

অযাচসর্ চদতয় গচিতয় শতাতক চিসতিি িাগতত হতব।’ শদতখা একবাি দ্যটি ুচম, আচম 

শকাতিাকাতি বাতয়াতকচমচি চিই চি। ওি শপাষা জীবতক িািাবাি জতিয িাতুিী। 

তাই বিচে, ভয় শিই, শমতয়িা োতক গাি শদয় তাতকও চবতয় কিতত পাতি চকন্তু 

োতক চবদ্রূপ কতি তাতক বিব বিব ি। সব-তশ্তষ শবাকািা বিতি, ‘আজ স্পটি  

বুঝিুম, পুরুষ শতমচি কতিই িািীতক িায় শেমি কতি মরুভূচম িায় 

জিতক,মাচিি তিাি শবাবা ভাষাতক উচিদ কতি শতািবাি জতিয।’ এত শহতসচে! 

তািক। তুচম শতা ঐ বিতি। আচম একচদি চিতীতশ্ি তাচি-তদওয়া মুখ 

চিতয় একি ুঠাট্টাি আভাস চদতয়চেতিম। বাাঁশ্চি বতি উঠতিি, ‘শদতখা িাচহচড়া, 

ওি মুখ শদখতত আমাি পচজচিভ চি ভাতিা িাতগ।’ আচম আশ্চেি হতয় বিতিম, 

‘তা হতি মুখখািা চবশু্ মর্াি ্ন আিি। বুঝতত ধাাঁধা িাতগ।’ ওি সতে কথায় শক 
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পািতব–ও বিতি, ‘চবধাতাি তুচিতত অসীম সাহস। োতক ভাতিা শদখতত কিতত 

িাি তাতক সুন্দি শদখতত কিা দিকাি শবাধ কতিি িা। তাাঁি চমটি ান্ন েড়াাি ইতি 

শিাকতদিই পাতত।’ বাই শজাভ , সূক্ষ্ম বতি। 

বশ্ি। আি চক শকাতিা কথা শিই শতামাতদি। চিচতশ্বাবু শুিতত পাতবি শে। 

সতীশ্। ভয় শিই, ওখাতি শফ্ায়ািা েুিতে, বাতাস উিতিা চদতক, শশ্ািা 

োতব িা। 

অিিিা। আো, শতামিা সব তাস শখতিা, শিচিস শখিতত োও, ওই 

মািুষিাি সতে চহতসব িুচকতয় আচস শগ। 

অিিিা শেতি খাবাি সাচজতয় চিতয় শগি চিতীতশ্ি কাতে। শদাহািা গড়াতিি শদহ, 

সাতজ-সজ্জায় চকেু অেত্ন আতে, হাচসখুচশ্ েল েতি মুখ, আয়ু পচশ্চতমি চদতক 

এক চর্চগ্র শহতিতে। 

অিিিা। চিচতশ্বাবু, পাচিতয় বতস আতেি আমাতদি কাে শথতক তাি মাতি 

বুঝতত পাচি, চকন্তু খাবাি শিচবিিাতক অস্পশৃ্য কিতিি শকান শদাতষ। চিিাকাি 

আইচর্য়ায় আপিািা অভযস্ত, চিিাহাি শভাতজও চক তাই। আমিা বেিািী 

বেসাচহততযি শসবাি ভাি শপতয়চে শে চদকিাতত শস চদতক আপিাতদি পাকেি। 

চিচতশ্। শদবী, আমিা শজাগাই িসা্মকক বাকয, তা চিতয় তকি ওতঠ; 

আপিািা শদি িসা্মকক বস্তু, ওিা অন্ততি গ্রহণ কিতত মতান্তি াতি িা। 

অিিিা। কী িমৎকাি! আচম েখি থািায় শকক সতন্দশ্ শগাোচেিুম আপচি 

ততিণ কথািা বাচিতয় চিচেতিি। সাত জন্ম উতপাষ কতি থাকতিও আমাি মুখ 

চদতয় এমি ঝক ঝতক কথািা শবিত িা। তা োক শগ; পচিিয় শিই, তবু এিুম 

কাতে, চকেু মতি কিতবি িা। পচিিয় শদবাি মততা শিই চবতশ্ষ চকেু। বাচিগঞ্জ 

শথতক িাচিগতঞ্জ োবাি ভ্রমণবৃত্তান্তও শকাতিা মাচসকপতত্র আজ পেিন্ত োপাই চি। 

আমাি িাম অিিিা শসি। ঐ-তে অপচিচিত শোতিা শমতয়চি শবণী দ্যচিতয় শবড়াাতে, 

আচম তািই অখযাত কাকী। 

চিচতশ্। এবাি তা হতি আমাি পচিিয়িা –  

অিিিা। বতিি কী! পাড়াাতগাঁতয় ঠাওিাতিি আমাতক? শশ্য়ািদ-তস্টশ্তি চক 

গাইর্ িাখতত হয় শিাঁচিতয় জািাতত শে কিকাতা শ্হিিা িাজধািী। এই পিশুচদি 

পতড়াচে আপিাি ‘শবমািাি’গল্পিা। পতড়া শহতস মচি আি-চক। ও কী! প্রশ্াংসা 
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শুিতত আজও আপিাি িজ্জা শবাধ হয়! খাওয়া বে কিতিি শে? আো, সচতয 

বিুি, চিশ্চয় াতিি শিাক কাউতক িিয কতি চিতখতেি। িতিি শোগ িা 

থাকতি অমি অিুত সৃচটি  বািাতিা োয় িা। ঐ-তে, শে জায়গািাতত চমস্টাি 

চকতষণ গাপ্টা চব. এ. কযাণ্টাব, চমস্ শিাচিকাি চপতঠি চদতকি জামাি ফ্াাঁক চদতয় 

আঙচি শফ্তি চদতয় খািাতোচশ্ি দাচব কতি শহা-তহা বাচধতয় চদতি। আমাি 

বেুিা সবাই পতড়া বিতি, মযাচ তিস–বেসাচহততয এ জায়গািাি শদশ্িাই শমতি 

িা, একি ুশপাড়াাকাচঠও িা। আপিাি শিখা ভয়ািক চিয়চিচস্টক চিচতশ্বাবু। ভয় 

হয় আপিাি সামতি দাাঁড়াাতত। 

চিচতশ্। আমাতদি দ্যজতিি মতধয শক শবচশ্ ভয়াংকি, চবিাি কিতবি 

চবধাতাপুরুষ। 

অিিিা। িা, ঠাট্টা কিতবি িা। চসঙাড়াািা শশ্ষ কতি শফ্িুি। আপচি ওস্তাদ, 

ঠাট্টায় আপিাি সতে পািব িা। শমাস্ট ইণ্টাতিচস্টাং আপিাি বইখািা। এমি-সব 

মািুষ শকাত্থাও শদখা োয় িা। ঐ-তে শমতয়িা কী তাি িাম-কথায় কথায় হাাঁচপতয় 

উতঠ বতি, মাই আইজ , ও গর্–িাজুক শেতি সযাতণ্ডতিি সাংতকাি ভাঙবাি জতিয 

চিতজ শমািি হাাঁচকতয় ইতে কতি গাচড়ািা শফ্িতি খাতদ, মতিব চেি সযাতণ্ডিতক 

দ্যই হাতত ততুি পচতততা্াি কিতব। হচব শতা হ সযাতণ্ডতিি হাতত হি কম্পউণ্ড 

ফ্রযাক িাি। কী ড্রামাচিক, চিয়াচিজ তমি িূড়াান্ত! ভাতিাবাসাি এতবতড়াা আধুচিক 

প্চত শবদবযাতসি জািা চেি িা। শভতব শদখুি, সুভদ্রাি কত বতড়াা িাি ্মািা 

শগি, আি অজুিতিিও কচজ্ব শগি শবাঁতি। 

চিচতশ্। কম মর্াি ্ন িি আপচি। আমাি মততা চিিিজ্জতকও িজ্জা চদতত 

পাতিি। 

অিিিা। শদাহাই চিচতশ্বাবু, চবিয় কিতবি িা। আপচি চিিিজ্জ! িজ্জা গিা 

চদতয় সতন্দশ্ গিতে িা। কিমিাি কথা ্তি। 

িীিা। (চকেু দূি শথতক) অিিিামাচস,সময় হতয় এি, র্াক পতড়াতে। 

অিিিা। (জিাচন্ততক) িীিা, আধমিা কতিচে, বাচকিকুু শতাি হাতত। 

[ অিিিাি প্রস্থাি 

িীিা সাচহততয ফ্াি্ ক্লাস এম. এ. চর্চগ্র চিতয় আবাি সাতয়ি ধতিতে। 

শিাগা শ্িীি, ঠাট্টা-তামাশ্ায় তীক্ষ্ণ, সাজতগাতজ চিপুণ, কিাতি শদখবাি অভযাস। 
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িীিা। চিচতশ্বাবু, িমস্কাি! আপচি ‘সবিত্র পূজযতত’ি দতি। িুতকাতবি 

শকাথায়, পূজািী আপিাতক খুাঁতজ শবি কতি চিতজি গিতজ। এতিচে অতিাগ্রাতফ্ি 

খাতা। সুতোগ চক কম। কী চিখতিি শদচখ। 

‘অিয-সকতিি মততা িয় শে-মািুষ তাি মাি অিয-সকতিি হাতত।’িমৎকাি, 

চকন্তু পযাতথচিক। মাতি রষিা কতি। মতি িাখতবি, শোতিা োিা তাতদি ভচিিই 

একিা ইচর্য়ম রষিা, মািিা তাতদি পূজা। 

চিচতশ্। বাগ বাচদিীি জাতই বতি, কথায় আশ্চেি কতি চদতিি। 

িীিা। বািস্পচতি জাত শে আপিািা। শেিা বিতিম ওিা শকাতিশ্ি। 

পুরুতষি শিখা শথতকই। আপিাতদি প্রচতভা বাকযিিিায়, আমাতদি বিপণুয 

বাকয-প্রতয়াতগ। ওচিচজিযাচিচি আপিাি বইতয়ি পাতায় পাতায়। শসচদি 

আপিািই শিখা গতল্পি বই পড়াতিম। ব্রীচিতয়ণ্্ট। ঐ-তে োতত একজি শমতয়ি 

কথা আতে, শস েখি শদখতি ্ামীি মি আি-এক জতিি উপতি, বাচিতয় চিচঠ 

চিখতি; ্ামীি কাতে প্রমাণ কতি চদতি শে শস ভাতিাবাতস তাতদি প্রচততবশ্ী 

বামিদাসতক। আশ্চেি সাইকিচজি ধাাঁধা। শবাঝা শ্ি, ্ামীি মতি রষিা জাগাবাি 

এই ফ্ন্দী, িা তাতক চিষ্কৃচত শদবাি ঔদােি। 

চিচতশ্। িা িা, আপচি ওিা-  

িীিা। চবিয় কিতবি িা। এমি ওচিচজিযাি আইচর্য়া, এমি ঝক ঝতক 

ভাষা, এমি িচিত্রচিত্র আপিাি আি-তকাতিা শিখায় শদচখ চি। আপিাি চিতজি 

িিিাতকও বল, দূতি োচড়াতয় শগতেি। ওতত আপিাি মুদ্রাতদাষগুতিা শিই, অথি-  

চিচতশ্। ভুি কিতেি আপচি। ‘িিজবা’ –ও-বইিা েতীি ািতকি। 

িীিা। বতিি কী! চে, চে, এমি ভুিও হয়! েতীি ািকতক শে আপচি 

শিাজ দ্য-তবিা গাি চদতয় থাতকি। আমাি এ কী বুচ্! মাপ কিতবি আমাি 

অজ্ঞািকৃত অপিাধ। আপিাি জতিয আি-এক শপয়ািা িা পাচঠতয় চদচে –িাগ 

কতি চফ্চিতয় শদতবি িা। 

[ িীিাি প্রস্থাি 

িাজাবাহাদ্যি শসামশ্াংকতিি প্রতবশ্ 
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িাাবুাংচশ্ক শিহািা ‘শ্ািপ্রাাংশুমিহাভজুুঃ’ শিৌতদ্র পতুড়া রষৎ ম্লাি শগৌিবণি, ভাচি মখু, 

দাচড়াতগাাঁফ্-কামাতিা, িচুড়াদাি সাদা পায়জামা, িচুড়াদাি সাদা আিকাি, সাদা 

মসচিতিি পঞ্জাবী 

কায়দাি পাগচড়া, শুাঁড়াততািা সাদা িাগিাজতুতা, শদহিা শে ওজতিি কণ্ঠ্িিাও 

শতমচি। 

শসামশ্াংকি। চিচতশ্বাবু, বসতত পাচি চক। 

চিচতশ্। চিশ্চয়। 

শসামশ্াংকি। আমাি িাম শসামশ্াংকি চসাং। আপিাি িাম শুতিচে চমস্ 

বাাঁশ্চিি কাে শথতক। চতচি আপিাি ভি। 

চিচতশ্। শবাঝা কচঠি। অন্তত ভচিিা অচবচমশ্র িয়। তাি শথতক ফু্তিি 

অাংশ্ ঝতি পতড়া, কাাঁিাগুতিা চদিিাত থাতক চবাঁতধ। 

শসামশ্াংকি। আমাি দ্যভিাগয আপিাি বই পড়াবাি অবকাশ্ পাই চি। তবু 

আমাতদি এই চবতশ্ষ চদতি আপচি এখাতি এতসতেি, বতড়াা কৃতজ্ঞ হিুম। 

শকাতিা এক সমতয় আমাতদি শ্ম্ভুগতড়া আসতবি, এই আশ্া িইি। জায়গািা 

আপিাি মততা সাচহচতযতকি শদখবাি শোগয। 

বাাঁশ্চি। (চপেি শথতক এতস) ভুি বিে, শ্াংকি, ো শিাতখ শদখা োয় তা 

উচি শদতখি িা। ভূততি পাতয়ি মততা ওাঁি শিাখ উিতিা চদতক। শস কথা োক। 

শ্াংকি, বযস্ত শহাতয়া িা। এখাতি আজ আমাি শিমন্তন্ন চেি িা। ধতি চিচে, শসিা 

আমাি গ্রতহি ভুি িয়, গৃহকতিাতদিই ভুি। সাংতশ্াধি কিতত এিুম। আজ সুষমাি 

সতে শতামাি এন তগজ তমতণ্টি চদি, অথি এ সভায় আচম থাকব িা এ হততই 

পাতি িা। খুচশ্ হও চি অিাহূত এতসচে বতি? 

শসামশ্াংকি। খুব খুচশ্ হতয়চে, শস চক বিতত হতব। 

বাাঁশ্চি। শসই কথািা ভাতিা কতি বিবাি জতিয একি ুবতসা এখাতি। 

চিচতশ্,ঐ িাাঁপাগােিাি তিায় চকেুিণ অচিতীয় হতয় থাতকা শগ। আড়াাতি 

শতামাি চিতন্দ কিব িা। 

[ চিতীতশ্ি প্রস্থাি 
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শ্াংকি, সময় শবচশ্ শিই, কাতজি কথািা শসতি এখিই েুচি শদব। শতামাি 

িূতি এন তগজ তমতণ্টি িাস্তায় পুতিাতিা জঞ্জাি চকেু জতম আতে। সাফ্ কতি 

শফ্িতি সুগম হতব পথ। এই িাও। 

বাাঁশ্চি শিশ্তমি থচি শথতক একিা পান্নাি কন্ঠী, হীতিি শব্রস্ তিি, মতুিাবসাতিা 

শব্রাি শবি কতি শদচখতয় আবাি থচিতত পতুি শসামশ্াংকতিি শকাতি শফ্তি চদতি। 

শসামশ্াংকি। বাাঁচশ্, তুচম জাি, আমাি মুতখ কথা শজাগায় িা। ো বিতত 

পািতিম িা তাি মাতি চিতজ বুতঝ চিতয়া। 

বাাঁশ্চি। সব কথাই আমাি জািা, মাতি আচম বুচঝ। এখি োও, শতামাতদি 

সময় হি।  

শসামশ্াংকি। শেতয়া িা, বাাঁচশ্। ভুি বুতঝা িা আমাতক। আমাি শশ্ষ কথািা 

শুতি োও। আচম জেতিি মািুষ। শ্হতি এতস কতিতজ পড়াাি আিতম্ভি মুতখ 

প্রথম শতামাি সতে শদখা। শস বদতবি শখিা। তুচমই আমাতক মািুষ কতি 

চদতয়চেতি, তাি দাম চকেুততই শশ্াধ হতব িা। তেু এই গয়িাগুতিা। 

বাাঁশ্চি। আমাি শশ্ষ কথািা শশ্াতিা, শ্াংকি। আমাি তখি প্রথম বতয়স, 

তুচম এতস পড়াতি শসই িতুি-জাগা অরুণিতঙি চদগতন্ত। র্াক চদতয় আতিায় 

আিতি োতক তাতক িও বা িা িও চিতজ শতা তাতক শপিুম। আ্মকপচিিয় ািি। 

বাস্ , দ্যই পতি হতয় শগি শশ্াধতবাধ। এখি দ্যজতিই অঋণী হতয় আপি আপি 

পতথ িিিুম। আি কী িাই। 

শসামশ্াংকি। বাাঁচশ্, েচদ চকেু বিতত োই চিতবিাতধি মততা বিব। বঝুিুম, 

আমাি আসি কথািা বিা হতব িা শকাতিাচদিই। আো, ততব থাক। অমি িুপ 

কতি আমাি চদতক শিতয় আে শকি। মতি হতে, দ্যই শিাখ চদতয় আমাতক িুত 

কতি শদতব। 

বাাঁশ্চি। আচম তাচকতয় শদখচে একতশ্া বেি পতিকাি েুগাতন্ত। শস-চদতক 

আচম শিই, তুচম শিই, আজতকি চদতিি অিয শকউ শিই। ভুি শবাঝাি কথা 

বিে! শসই ভুি শবাঝাি উপি চদতয় িতি োতব কাতিি িথ। ধতুিা হতয় োতব, 

শসই ধুতিাি উপতি বতস শখিা কিতব শতামাি িাচত-িাতচিিা। শসই চিচবিকাি 

ধুতিাি শহাক জয়। 

শসামশ্াংকি। এ গয়িাগুতিাি শকাথাও স্থাি িইি িা; োক ততব। 
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[ শফ্তি চদতি শফ্ায়ািাি জিাশ্তয় 

সুষমাি শবাি সুষীমাি প্রতবশ্ 

ফ্রক পিা, িশ্মা শিাতখ, শবণী শদািাতিা, দ্রুতপতদ-িিা এগাতিা বেতিি 

শমতয়। 

সুষীমা। সন্নযাসীবাবা আসতেি, শ্াংকিদা। শতামাতক শর্তক পাঠাতিি সবাই। 

তুচম আসতব িা, বাাঁচশ্চদচদ? 

বাাঁশ্চি। আসব বইচক, আসাি সময় শহাক আতগ। 

[ শসামশ্াংকি ও সুষীমাি প্রস্থাি 

চিচতশ্, শুতি োও। শিাখ আতে। শদখতত পাে চকেু চকেু? 

চিচতশ্। িেভূচমি বাইতি আচম। আওয়াজ পাচে, িাস্তা পাচে শি। 

বাাঁশ্চি। বাাংিা উপিযাতস চিয়ুমাতকিতিি িাস্তা খুতিে চিতজি শজাতি, 

আিকাতিা শেতি। এখাতি পুতুিিাতিি িাস্তািা শবি কিতত শতামািও 

অফ্ীচসয়াি গাইর্ িাই! শিাতক হাসতব শে! 

চিচতশ্। হাসুক-িা। িাস্তা িা পাই, অমি গাইর্তক শতা পাওয়া শগি। 

বাাঁশ্চি। িচসকতা! সস্তা চমটি াতন্নি বযাবসা! এজতিয র্াচক চি শতামাতক। 

সচতয কতি শদখতত শশ্তখা, সচতয কতি চিখতত চশ্খতব। িাচি চদতক অতিক মািুষ 

আতে, অতিক অমািুষও আতে, ঠাহি কিতিই শিাতখ পড়াতব। শদতখা শদতখা, 

ভাতিা কতি শদতখা। 

চিচতশ্। িাই বা শদখতিম, শতামাি তাতত কী। 

বাাঁশ্চি। চিতজ চিখতত পাচি শি শে, চিচতশ্। শিাতখ শদচখ, মতি বুচঝ, ্ি 

বে, বযথি হয় শে সব। ইচতহাতস বতি, একচদি বাঙাচি কাচিগিতদি বুতড়াা আঙুি 

চদতয়চেি শকতি। আচমও কাচিগি, চবধাতা বুতড়াা আঙুি শকতি চদতয়তেি। 

আমদাচি-কিা মাতি কাজ িািাই, পিখ কতি শদখতত হয় শসিা সাাঁচ্চা চক িা। 

শতামিা শিখক, আমাতদি মততা কিমহািাতদি জতিযই কিতমি কাজ 

শতামাতদি। 

সুষমাি প্রতবশ্ 
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শদখবামাত্র চবস্ময় িাতগ। শিহািা সততজ সবি সমনু্নত। িঙ োতক বতি 

কিকতগৌি, চফ্তক িাাঁপাি মততা, কপাি িাক চিবকু শেি কুাঁতদ শতািা। 

সুষমা। (চিচতশ্তক িমস্কাি কতি) বাাঁচশ্, শকাতণ িুচকতয় শকি। 

বাাঁশ্চি। কুতিা সাচহচতযকতক বাইতি আিবাি জিয। খচিি শসািাতক শ্াতি 

িচড়াতয় তাি শিকিাই শবি কিতত পাচি, আতগ থাকততই হাতেশ্ আতে। 

জহিততক দামী কতি শতাতি জহিী, পতিি শভাতগিই জিয, কী বি। সষুী, ইচিই 

চিচতশ্বাবু, জাি শবাধ হয়। 

সুষমা। জাচি ববচক। এই শসচদি পড়াচেিুম ওাঁি ‘শবাকাি বুচ্’ গল্পিা। 

কাগতজ শকি এত গাি চদতয়তে বুঝতত পািিুম িা। 

চিচতশ্। অথিাৎ বইখািা গাি শদবাি শোগয এতই কী ভাতিা।  

সুষমা। ওিকম ধািাতিা কথা বিবাি ভাি বাাঁশ্চি আি ঐ আমাি চপসতুততা 

শবাি িীিাি উপতি। আপিাতদি মততা শিখতকি বই সমাতিািিা কিতত ভয় 

কচি, শকিিা তাতত সমাতিািিা কিা হয় চিতজিই চবতদয-বুচ্ি। অতিক কথা 

বুঝততই পাচি শি। বাাঁশ্চিি কিযাতণ আপিাতক কাতে শপতয়চে, দিকাি হতি 

বুচঝতয় শিব। 

বাাঁশ্চি। চিচতশ্বাবু িযািািল চহিী শিতখি গতল্পি োাঁতি। শেখািিা জািা 

শিই, দগদতগ িঙ শিতপ শদি শমািা তুচি চদতয়। িতঙি আমদাচি সমুতদ্রি ওপাি 

শথতক। শদতখ দয়া হি। বিিুম, জীবজন্তুি সাইকিচজি শখাাঁতজ গুহাগহ্বতি শেতত 

েচদ খিতি িা কুতিায়, অন্তত জতুয়ািচজকাতিি খাাঁিাি ফ্াাঁক চদতয় উাঁচক মািতত 

শদাষ কী। 

সুষমা। তাই বুচঝ এতিে এখাতি? 

বাাঁশ্চি। পাপমুতখ বিব কী কতি। তাই শতা বতি। চিচতশ্বাবুি হাত পাকা, 

মািমশ্িাও পাকা হওয়া িাই। েথাসাধয শজাগাড়া শদবাি মজুিচগচি কিচে। 

সুষমা। চিচতশ্বাবু, একি ুঅবকাশ্ কতি চিতয় আমাতদি ওচদতক োতবি। 

শমতয়িা সদয আপিাি বই চকতি আচিতয়তে সই শিতব বতি। সাহস কিতে িা 

কাতে আসতত। বাাঁচশ্, ওাঁতক একিা চাতি শিতখ শকি অচভশ্াপ কুতড়াাে। 

বাাঁশ্চি। (উচ্চহাতসয) শসই অচভশ্াপই শতা শমতয়তদি বি। শস তুচম জাি। 

জয়োত্রায় শমতয়তদি িুতিি মাি প্রচততবচশ্িীি রষিা। 
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সুষমা। চিচতশ্বাবু, শশ্ষ দিবাি জাচিতয় শগিুম। গচণ্ড শপতিাবাি ্াধীিতা 

েচদ থাতক একবাি োতবি ওচদতক। 

[ সুষমাি প্রস্থাি 

চিচতশ্। কী আশ্চেি ওাঁতক শদখতত। বাঙাচি াতিি শমতয় বতি মতিই হয় িা। 

শেি এথীিা, শেি চমিভিা, শেি ব্রুন চহল ড্।  

বাাঁশ্চি। (তীব্রহাতসয) হায় শি হায়, েত বতড়াা চদগ গজ পুরুষই শহাক-িা শকি 

সবাি মতধযই আতে আচদম েুতগি ববিি। হাড়া-পাকা চিয়চিস্ট বতি শদমাক কি, 

ভাি কি মন্তি মাি িা। িাগি মন্তি শিাতখি কিাতি, একদম উচড়াতয় চিতয় 

শগি মাইথিচজি েুতগ। আজও কচি মিিা রূপকথা আাঁকচড়াতয় আতে। তাতক 

চহাঁিচড়াতয় উতজাি পতথ িািািাচি কতি মতিি উপতিি িামড়াািাতক কতি তুতিে 

কড়াা। দ্যবিি বতিই বতিি এত বড়াাই। 

চিচতশ্। শস কথা মাথা শহাঁি কতিই মািব। পুরুষজাত দ্যবিি জাত। 

বাাঁশ্চি। শতামিা আবাি চিয়চিস্ ট ! চিয়চিস্ ট শমতয়িা। েতবতড়াা সূ্থি পদাথি 

হও িা, ো শতামিা তাই বতিই জাচি শতামাতদি। পাাঁতক-তর্াবা জিহস্তীতক চিতয় 

াি েচদ কিততই হয় তাতক ঐিাবত বতি শিামাি্ বািাই শি। িঙ মাখাই শি 

শতামাতদি মুতখ। মাচখ চিতজ। রূপকথাি শখাকা সব! ভাতিা কাজ হতয়তে 

শমতয়তদি! শতামাতদি শভািাতিা। শপাড়াা কপাি আমাতদি! এথীিা! চমিভিা! মতি 

োই! ওতগা চিয়চিস্ ট , িাস্তায় িিতত োতদি শদতখে পািওয়ািীি শদাকাতি, 

গতড়াে কাতিা মাচিি তাি চদতয় োতদি মূচতি, তািাই শসতজ শবড়াাতে এথীিা, 

চমিভিা। 

চিচতশ্। বাাঁচশ্, ববচদককাতি ঋচষতদি কাজ চেি মন্তি পতড়া শদবতা 

শভািাতিা–োাঁতদি শভািাততি তাাঁতদি ভচিও কিততি। শতামাতদি শে শসই দশ্া। 

শবাকা পুরুষতদি শভািাও শতামিা, আবাি পাতদাদক চিততও োড়া িা। এমচি 

কতিই মাচি কিতি এই জাতিাতক। 

বাাঁশ্চি। সচতয সচতয, খুব সচতয। ঐ শবাকাতদি আমিাই বসাই িতঙি উপতি, 

শিাতখি জতি কাদামাখা পা ধুইতয় চদই, চিতজতদি অপমাতিি শশ্ষ কচি, েত 

শভািাই তাি শিতয় ভুচি হাজাি গুতণ। 

চিচতশ্। এি উপায়? 
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বাাঁশ্চি। শিতখা, শিতখা সচতয কতি, শিতখা শ্ি কতি। মন্তি িয়, মাইথিচজ িয়, 

চমিভিাি মুতখাশ্িা শফ্তি দাও িাি শমতি। শঠাাঁি িাি ক’শি শতামাতদি পািওয়ািী শে-

মন্তি েড়াায় ঐ আশ্চেি শমতয়ও ভাষা বদচিতয় শসই মন্তিই েড়াাতে। সামতি পড়াি 

পথ-িিচত এক িাজা, শুরু কিতি জাদ্য। চকতসি জতিয। িাকাি জতিয। শুতি িাতখা, 

িাকা চজচিসিা মাইথিচজি িয়, ওিা বযাতঙ্কি, ওিা শতামাতদি চিয়চিজ তমি শকাঠায়। 

চিচতশ্। িাকাি প্রচত দৃচটি  আতে শসিা শতা বুচ্ি িিণ, শসইসতে হৃদয়িাও 

থাকতত পাতি। 

বাাঁশ্চি। আতে শগা, হৃদয় আতে। চঠক জায়গায় খুাঁজতি শদখতত পাতব, 

পািওয়ািীিও হৃদয় আতে। চকন্তু মুিাফ্া এক চদতক, হৃদয়িা আি-এক চদতক। এইতি 

েখি আচবষ্কাি কিতব তখিই জমতব গল্পিা। পাচঠকািা শাাি আপচত্ত কিতব; বিতব, 

শমতয়তদি শখতিা কিা হি, অথিাৎ তাতদি মিশ্চিতত শবাকাতদি মতি খিকা িাগাতিা 

হতে। উাঁিুদতিি পরুুষ পাঠকও গাি পাড়াতব। বি কী, তাতদি মাইথিচজি িঙ িচিতয় 

শদওয়া! সবিিাশ্! চকন্তু ভয় শকাতিা িা চিচতশ্, িঙ েখি োতব জ্বতি, মি পড়াতব িাপা, 

তখতিা সতয থাকতব চিাঁতক, শশ্তিি মততা, শ্ূতিি মততা। 

চিচতশ্। শ্রীমতী সুষমাি হৃদতয়ি বতিমাি চঠকািািা জািতত পাচি চক। 

বাাঁশ্চি। চঠকািা বিতত হতব িা, চিতজি শিাতখই শদখতত পাতব েচদ শিাখ থাতক। 

এখি িতিা ঐ চদতক। ওিা শিচিস-তখিা শসতি এতসতে। এখি আইস্ ক্রীম 

পচিতবশ্তিি পািা। বচিত হতব শকি। 

[ উভতয়ি প্রস্থাি 
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তৃতীয় দৃশ্য 

বাগাতিি এক চদক। খাবাি-তিচবি চাতি বতস আতে তািক, শ্িীি, সধুাাংশু, সতীশ্ 

ইতযাচদ। 

তািক। বাড়াাবাচড়া হতে সন্নযাসীতক চিতয়। িাম পুিন্দি িয়, সবাই জাতি। 

আসি িাম ধিা পড়াতিই শবাকাি চভড়া পাতিা হতয় শেত। শদশ্ী চক চবতদশ্ী তা 

চিতয়ও মততভদ। ধমি কী চজজ্ঞাসা কিতি শহতস বতি, ধমিিা এখতিা মতি চি তাই 

তাতক িাতমি শকাঠায় শঠতস শদওয়া িতি িা। শসচদি শদচখ, আমাতদি চহমুতক 

গল ফ্ শশ্খাতে। চহমুি জীবা্মকািা শকাতিামতত গল তফ্ি গুচিি চপেতিই েুিতত 

পাতি, তাি শবচশ্ ওি শদৌড়া শিই, তাই শস ভচিতত গ গদ। চমচস্টচিয়স সাতজি 

িািা মািমশ্িা জুচিতয়তে। আজ ওতক আচম একস্ তপাজ কিব সবাি সামতি, 

শদতখ চিতয়া। 

সুধাাংশু। প্রমাণ কিতব, শতামাি শিতয় শে বতড়াা শস শতামাি শিতয় শোতিা! 

সতীশ্। আুঃ সুধাাংশু, মজািা মাচি কচিস শকি। পতকি বাচজতয় ও বিতে 

র্কুযতমণ্্ট আতে। শবি করুকতিা, শদচখ কী িকম িীজ শসিা। ঐ শে সন্নযাসী, 

সতে আসতেি এাঁিা সবাই। 

পুিন্দতিি প্রতবশ্ 

িিাি উন্নত, জ্বিতে দ্যই শিাখ, শঠাাঁতি িতয়তে অিচু্চাচিত অিশু্াসি, মতুখি ্ে 

িঙ পাণ্ডিু শ্যাম, অন্তি শথতক চবেচুিত দীচততত শধৌত। দাচড়া-তগাাঁফ্ কামাতিা, 

সতুর্ৌি মাথায় শোতিা কতি োাঁিা িিু, পাতয় শিই জতুতা, তসতিি ধচুত পিা, গাতয় 

খতয়চি িতঙি চেতি জামা। সতে সষুমা, শসামশ্াংকি, চবভাচসিী। 

শ্িীি। সন্নযাসীঠাকুি, বিতত ভয় কচি, চকন্তু িা শখতত শদাষ কী। 

পুিন্দি। চকেুমাত্র িা। েচদ ভাতিা িা হয়। আজ থাক , এইমাত্র শিমন্তন্ন 

শখতয় আসচে। 

শ্িীি। শিমন্তন্ন আপিাতকও? িাতি িাচক। শগ্রট ইস্টাি ্তি শবাটি তমি শমােব! 

পুিন্দি। শগ্রট ইস্টাি ্তিই শেতত হতয়চেি। র্ািাি উইল কতেি ওখাতি। 

শ্িীি। র্ািাি উইল কে! কী উপিতিয। 
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পুিন্দি। শোগবাচশ্ষ্ঠ পড়াতেি। 

শ্িীি। বাস্ শি! ওতহ তািক, এচগতয় এতসা-িা।–কী-তে বিচেতি। 

তািক। এই শফ্াতিাগ্রাফ্িা শতা আপিাি? 

পুিন্দি। সতন্দহ মাত্র শিই। 

তািক। শমাগিাই সাজ, সামতি গুড় গুচড়া, পাতশ্ দাচড়াওয়ািািা শক। সুস্পটি  

োবচিক। 

পুিন্দি। শিাতশ্িাবাতদি িবাব। ইিািী বাংশ্ীয়। শতামাি শিতয় এাঁি আেিিি 

চবশু্। 

তািক। আপিাতক শকমি শদখাতে শে! 

পুিন্দি। শদখাতে তুচকিি বাদশ্াি মততা। িবাবসাতহব ভাতিাবাতসি 

আমাতক, আদি কতি র্াতকি মুচিয়াি চমঞা, খাওয়াি এক থািায়। শমতয়ি 

চবতয় চেি, আমাতক সাচজতয়চেতিি আপি শবতশ্। 

তািক। শমতয়ি চবতয়তত ভাগবতপাঠ চেি বুচঝ? 

পুিন্দি। চেি শপাতিাতখিাি িিুিাতমণ্্ট। আচম চেিুম িবাবসাতহতবি আপি 

দতি। 

তািক। শকমি সন্নযাসী আপচি। 

পুিন্দি। চঠক শেমিচি হওয়া উচিত। শকাতিা উপাচধই শিই, তাই সব 

উপাচধই সমাি খাতি। জতন্মচে চদগম্বি শবতশ্, মিব চবশ্বাম্বি হতয়। শতামাি বাবা 

চেতিি কাশ্ীতত হচিহি তত্ত্বিত্ন, চতচি আমাতক শে-িাতম জািততি শস িাম শগতে 

াুতি। শতামাি দাদা িামতসবক শবদান্তভূষণ চকেুচদি পতড়াতেি আমাি কাতে 

ববতশ্চষক। তুচম তািক িাচহচড়া, শতামাি িাম চেি বুকু, আজ শ্বশুতিি সুপাচিতস 

কক স্ চহি সাতহতবি অযািচিি-অচফ্তস চশ্িািচবশ্। সাজ বদতিতে, শতামাি, 

তািক িাতমি আদযিিিা তবগি শথতক িবতগি িতড়াতে। শুতিচে োতব চবতিতত। 

চবশ্বিাতথি বাহতিি প্রচত দয়া শিতখা। 

তািক। র্ািাি উইল কতেি কাে শথতক চক ইতরার্াক শ্ি চিচঠ পাওয়া 

শেতত পািতব? 

পুিন্দি। পাওয়া অসম্ভব িয়। 

তািক। মাপ কিতবি। 
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পাতয়ি ধুতিা চিতয় প্রণাম 

বাাঁশ্চি। সুষমাি মাটি াচিতত আজ ইস্তফ্া চদতত এতসতেি? 

পুিন্দি। শকি শদব। আতিা-একচি োত্র বাড়াি। 

বাাঁশ্চি। শুরু কিাতবি মুগ্ধতবাতধি পাঠ? মুগ্ধতাি তিায় র্ুবতে শে মািুষিা 

হঠাৎ তাি শবাতধাদয় হতি িাচড়া োড়াতব। 

পুিন্দি। (চকেুিণ বাাঁশ্চিি মুতখি চদতক তাচকতয়) বৎতস, এতকই বতি 

ধৃটি তা। 

বাাঁশ্চি মখু চফ্চিতয় সতি শগি 

চবভাচসিী। সময় হতয়তে। াতিি মতধয সভা প্রস্তুত, িিুি সকতি। 

সকতিি াতি প্রতবশ্ 

দিজা পেিন্ত চগতয় বাাঁশ্চি থমতক দাাঁড়াাি 

চিচতশ্। তুচম োতব িা াতি? 

বাাঁশ্চি। সস্তাদতিি সদ্যপতদশ্ শশ্ািবাি শ্খ আমাি শিই। 

চিচতশ্। সদ্যপতদশ্! 

বাাঁশ্চি। এই শতা সতুোগ। পািাবাি িাস্তা বে। জাচিয়ািওয়ািাবাতগি মাি। 

চিচতশ্। আচম একবাি শদতখ আচসতগ। 

বাাঁশ্চি। িা। শশ্াতিা, প্রশ্ন আতে। সাচহতযসম্রাি, গল্পিাি মমি শেখাতি 

শসখাতি শপৌাঁতিতে শতামাি দৃচটি ? 

চিচতশ্। আমাি হতয়তে অে-তগািােুি িযায়। শিজিা ধতিচে শিতপ, বাচকিা 

িাি শমতিতি আমাতক চকন্তু শিহািা িতয়তে অস্পটি । শমাি কথািা এই বুতঝচে শে, 

সুষমা চবতয় কিতব িাজাবাহাদ্যিতক, পাতব িাতজশ্বেি, তাি বদতি হাতিা চদতত 

প্রস্তুত, হৃদয়িা িয়। 

বাাঁশ্চি। ততব শশ্াতিা বচি। শসামশ্াংকি িয় প্রধাি িায়ক, এ কথা মতি 

শিতখা। 

চিচতশ্। তাই িাচক। তা হতি অন্তত গল্পিাি াাি পেিন্ত শপৌাঁচেতয় দাও। 

তাি পতি সাাঁতচিতয় শহাক,তখয়া ধতি শহাক, পাতি শপৌাঁেব। 
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বাাঁশ্চি। হয়ততা জাি পুিন্দি তরুণসমাতজ চবিা মাইতিয় মাস্টাচি কতিি। 

পিীিায় উৎচিতয় চদতত অচিতীয়। কড়াা বাোই কতি শিি োত্র। োত্রী শপতত 

পািততি অসাংখয, চকন্তু বাোইিীচত এত অসম্ভব কচঠি শে, এতচদতি একচিমাত্র 

শপতয়তেি, তাি িাম শ্রীমতী সুষমা শসি। 

চিচতশ্। োত্রী োতদি তযাগ কতিতেি তাতদি কী দশ্া। 

বাাঁশ্চি। আ্মকহতযাি সাংখযা কত, খবি পাই চি। এিা জাচি, তাতদি 

অতিতকই িি ুশমতি শিতয় আতে ঊতবি। 

চিচতশ্। শসই িতকািীি দতি িাম শিখাও চি? 

বাাঁশ্চি। শতামাি কী মতি হয়। 

চিচতশ্। আমাি মতি হয় িতকািীি জাত শতামাি িয়, তুচম চমতসস্ িাল,ি 

পতদি উতমদাি। োতক শিতব তাতক শদতব শিাপ কতি, শুধু িি ুশমতি তাচকতয় 

থাকা িয়। 

বাাঁশ্চি। ধিয! িিিািীি ধাত বুঝতত পয়িা িম্বি, শগাল্্ড শমর্াচিস্ট্। শিাতক 

বতি িািী্ভাতবি িহসযতভদ কিতত হাি মাতিি ্য়াং িািীি সৃচটি কতিা পেিন্ত, 

চকন্তু তুচম িািীিচিত্রিািণিক্রবতিী, িমস্কাি শতামাতক। 

চিচতশ্। (কিতজাতড়া) বন্দিা সািা হি, এবাি বণিিাি পািা শুরু শহাক। 

বাাঁশ্চি। এিা আন্দাজ কিতত পাি চি শে, সুষমা ঐ সন্নযাসীি ভাতিাবাসায় 

এতকবাতি শশ্ষ-পেিন্ত তচিতয় শগতে? 

চিচতশ্। ভাতিাবাসা িা ভচি? 

বাাঁশ্চি। িচিত্রচবশ্ািদ, চিতখ িাতখা, শমতয়তদি শে ভাতিাবাসা শপৌাঁেয় 

ভচিতত শসিা তাতদি মহাপ্রয়াণ -তসখাি শথতক শফ্িবাি িাস্তা শিই। অচভভূত শে 

পুরুষ ওতদি সমাি েযািফ্ি ্তম িাতম শসই গচিতবি জিয থার্িক্লাস, বতড়াাতজাি 

ইণ্টাি মীচর্তয়ি। শসিুিগাচড়া শতা িয়ই। শে উদাসীি শমতয়তদি শমাতহ হাি মািি 

িা, ওতদি ভুজপাতশ্ি চদগ বিয় এচড়াতয় শে উঠি মধযগগতি, দ্যই হাত ঊতবি 

তুতি 

শমতয়িা তািই উতেতশ্ চদি শশ্রষ্ঠ বিতবদয। শদখ চি তুচম, সন্নযাসী শেখাতি 

শমতয়তদি শসখাতি কী শঠিাতঠচি চভড়া! 
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চিচতশ্। তা হতব। চকন্তু তাি উিতিািাও শদতখচে। শমতয়তদি চবষম িাি 

এতকবাতি তাজা ববিতিি প্রচত। পুিচকত হতয় ওতঠ তাতদি অপমাতিি কতঠািতায়, 

চপেি চপেি িসাতি পেিন্ত শেতত িাচজ। 

বাাঁশ্চি। তাি কািণ শমতয়িা অচভসাচিকাি জাত। এচগতয় চগতয় োতক িাইতত 

হয় তাি চদতকই ওতদি পুতিা ভাতিাবাসা। ওতদি উতপিা তািই ‘পতি দ্যবৃিত্ত হবাি 

মততা শজাি শিই োি চকম্বা দ্যিিভ হবাি মততা তপসযা। 

চিচতশ্। আো, শবাঝা শগি, সন্নযাসীতক ভাতিাবাতস ঐ সুষমা। তাি পতি? 

বাাঁশ্চি। শস কী ভাতিাবাসা! মিতণি বাড়াা! সাংতকাি চেি িা, শকিিা এতক 

শস ভচি বতিই জািত। পুিন্দি দতূি শেত আপি কাতজ, সুষমা তখি শেত 

শুচকতয়, মুখ হতয় শেত ফ্যাকাতস। শিাতখ প্রকাশ্ শপত জ্বািা, মি শ্ূতিয শ্ূতিয খুাঁতজ 

শবড়াাত কাি দশ্িি। চবষম ভাবিা হি মাতয়ি মতি। একচদি আমাতক চজজ্ঞাসা 

কিতিি, ‘বাাঁচশ্, কী কচি।’ আমাি বুচ্ি উপি তখি তাাঁি ভিসা চেি। আচম 

বিতিম, ‘দাও-িা পুিন্দতিি সতে শমতয়ি চবতয়।’ চতচি শতা আাঁৎতক উঠতিি; 

বিতিি, ‘এমি কথা ভাবততও পাি?’ তখি চিতজই শগিুম পুিন্দতিি কাতে। 

শসাজা বিিুম, ‘চিশ্চয়ই জাতিি, সুষমা আপিাতক ভাতিাবাতস। ওতক চবতয় কতি 

উ্াি করুি চবপদ শথতক।’ এমি কতি মািুষিা তাকাি আমাি মুতখি চদতক, িি 

জি হতয় শগি। গম্ভীি সুতি বিতি, ‘সুষমা আমাি োত্রী, তাি ভাি আমাি ’পতি, 

আি আমাি ভাি শতামাি ’পতি িয়।’ পুরুতষি কাে শথতক এতবতড়াা ধাক্কা জীবতি 

এই প্রথম। ধািণা চেি, সব পুরুতষি ‘পতিই সব শমতয়ি আবদাি িতি, েচদ 

চিুঃসাংতকাি সাহস থাতক। শদখিুম দ্যতভিদয দ্যগিও আতে। শমতয়তদি সাাংাাচতক 

চবপদ শসই বে কপাতিি সামতি, র্াকও আতস শসইখাি শথতক কপািও ভাতঙ 

শসইখািিায়। 

চিচতশ্। আো, বাাঁচশ্, সচতয কতি বতিা, সন্নযাসী শতামািও মিতক 

শিতিচেি চকিা। 

বাাঁশ্চি। শদতখা, সাইকিচজি অচত সূক্ষ্ম ততত্ত্বি মহতি কুিুপ শদওয়া াি। 

চিচষ্ দিজা িা শখািাই ভাতিা; সদিমহতিই েতথটি  শগািমাি, সামিাতত 

পািতি বাাঁচি। আজ শে পেিন্ত শুিতি তাি পতিি অধযাতয়ি চববিণ পাওয়া োতব 

একখািা চিচঠ শথতক। পতি শদখাব। 
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চিচতশ্। াতিি মতধয শিতয় শদতখা, বাাঁচশ্। পুিন্দি আঙচি বদি কিাতে। 

জািিাি শথতক সুষমাি মুতখি উপি পতড়াতে শিাতদি শিখা। স্তব্ধ হতয় বতস 

আতে, শ্ান্ত মুখ, জি ঝতি পড়াতে দ্যই শিাখ চদতয়। বিতফ্ি পাহাতড়া শেি সূেিাস্ত, 

গতি পড়াতে ঝিিা। 

বাাঁশ্চি। শসামশ্াংকতিি মুতখি চদতক শদতখা–সুখ িা দ্যুঃখ, বাাঁধি পিতে িা 

চোঁড়াতে? আি পুিন্দি, শস শেি ঐ সূতেিিই আতিা। তাি ববজ্ঞাচিক তত্ত্ব িতয়তে 

িি শোজি দূতি, শমতয়িাি মতি শে অচিকাণ্ড িিতে তাি সতে শকাতিা শোগই 

শিই। অথি তাতক চাতি একিা জ্বিন্ত েচব বাচিতয় চদতি। 

চিচতশ্। সুষমাি ’পতি সন্নযাসীি মি এতই েচদ চিচিিত ততব ওতকই শবতে 

চিতি শকি। 

বাাঁশ্চি। ও শে আইচর্য়াচিস্্ট ! বাস্ শি! এতবতড়াা ভয়াংকি জীব জগতত 

শিই। আচফ্রকাি অসভয মাতি মািুষতক চিতজ খাতব বতি। এিা মাতি তাি শিতয় 

অতিক শবচশ্ সাংখযায়। খায় িা চখতদ শপতিও। বচি শদয় সাতি সাতি, শজচেসখাাঁি 

শিতয় সবিতিতশ্। 

চিচতশ্। সন্নযাসীি ’পতি শতামাি মতি মতি ভচি আতে বতিই শতামাি 

ভাষা এত তীব্র। 

বাাঁশ্চি। োতক-তাতক ভচি কিতত িা শপতি বাাঁতি িা শে-সব হযাাংিা শমতয় 

আচম তাতদি দতি িই শগা। িাজিািী েচদ হতুম শমতয়তদি িুতি দচড়া পাচকতয় 

ওতক চদতুম ফ্াাঁচস। কাচমিীকািি শোাঁয় িা-তে তা িয়, চকন্তু তাতক শদয় শফ্তি 

ওি শকান -এক জগন্নাতথি িতথি তিায়, বতুকি পাাঁজি োয় গুাঁচড়াতয়। 

চিচতশ্। ওি আইচর্য়ািা কী জািা িাই শতা। 

বাাঁশ্চি। শস আতে বাওয়ান্ন বাাঁও জতিি িীতি। শতামাি এিাকাি বাইতি, 

শসখাতি শতামাি মন্দাচকিী-পদ্মাবতীি র্ুবসাাঁতাি িতি িা। আভাস শপতয়চে শকান 

র্াকাি-চববচজিত শদতশ্ ও এক সাংা বাচিতয়তে, তরুণতাপসসাংা, শসখাতি িািা 

পিীিায় মািুষ বতচি হতে। 

চিচতশ্। চকন্তু, তরুণী? 

বাাঁশ্চি। ওি মতত গৃতহই িািী, চকন্তু পতথ িয়। 

চিচতশ্। তা হতি সুষমাতক চকতসি প্রতয়াজি। 
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বাাঁশ্চি। অন্ন িাই-তে। শমতয়িা প্রহিণধাচিণী িা শহাক শবচড়াহাতা-ধাচিণী শতা 

বতি। িাজভাণ্ডাতিি িাচবিা থাকতব ওিই হাতত। ঐ-তে ওিা শবচিতয় আসতে, 

অিুষ্ঠাি শশ্ষ হি বুচঝ। 

পুিন্দি ও অিয সকতি শবচিতয় এি াি শথতক 

পুিন্দি। (তসামশ্াংকি ও সুষমাতক পাশ্াপাচশ্ দাাঁড়া কচিতয়) শতামাতদি 

চমিতিি শশ্ষ কথািা াতিি শদয়াতিি মতধয িয় বাইতি, বতড়াা িাস্তাি সামতি। 

সুষমা, বৎতস, শে সম্বে মুচিি চদতক চিতয় িতি তাতকই শ্র্া কচি। ো শবাঁতধ 

িাতখ পশুি মততা প্রকৃচতি-গড়াা প্রবৃচত্তি বেতি বা মািুতষি-গড়াা দাসতেি 

শ্ৃঙ্খতি চধক তাতক। পুরুষ কমি কতি, স্ত্রী শ্চি শদয়। মুচিি িথ কমি, মুচিি 

বাহি শ্চি। সুষমা, ধতি শতামাি শিাভ শিই, তাই ধতি শতামাি অচধকাি। তুচম 

সন্নযাসীি চশ্ষযা, তাই িাজাি গৃচহণীপতদ শতামাি পূণিতা। (র্াি হাতত 

শসামশ্াংকতিি র্াি হাত ধতি) 

তস্মাৎ েমুচত্তষ্ঠ েতশ্ািভ্ 

চজো শ্ত্রূন ভুঙ িব িাজযাং সমৃ্ম্।  

ওতঠা, তুচম েতশ্ািাভ কতিা। শ্ত্রুতদি জয় কতিা–শে িাজয অসীম 

সমৃচ্বাি তাতক শভাগ কতিা। বৎস, আমাি সতে আবৃচত্ত কতিা প্রণাতমি মি। 

িমুঃ পুিস্তা অথ পৃষ্ঠততস্ত 

িতমাস্তুতত সবিত এব সবি। 

অিন্তবীেিাচমতচবক্রমস্ োং 

সবিাং সমাতনাচষ তততাহচস সবিুঃ॥ 

শতামাতক িমস্কাি সমু্মখ শথতক, শতামাতক িমস্কাি পশ্চাৎ শথতক, শহ সবি, 

শতামাতক িমস্কাি সবি চদক শথতক। অিন্তবীেি তুচম, অচমতচবক্রম তুচম, 

শতামাততই সবি, তুচমই সবি! 

িণকাতিি জিয েবচিকা পতড়া তখিই উতঠ শগি। তখি 

িাচত্র, 

আকাতশ্ তািা শদখা োয়। সুষমা ও তাি বেু িন্দা। 
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সুষমা। এইবাি শসই গািিা গা শদচখ ভাই। 

গাি 

িন্দা।                               িা িাচহতি োতি পাওয়া োয়, 

    শতয়াচগতি আতস হাতত, 

চদবতস শস-ধি হািাতয়চে আচম 

    শপতয়চে আাঁধাি িাতত। 

িা শদচখতব তাতি পিচশ্তব িা শগা, 

তাচি পাতি প্রাণ শমতি চদতয় জাতগা, 

তািায় তািায় িতব তাচি বাণী, 

    কুসুতম ফু্চিতব প্রাতত॥ 

তাচি িাচগ েত শফ্তিচে অশ্রুজি, 

বীণাবাচদিীি শ্তদিদতি 

    কচিতে শস িিমি। 

শমাি গাতি গাতি পিতক পিতক 

ঝিচস উচঠতে ঝিক ঝিতক, 

শ্ান্ত হাচসি করুণ আতিাক 

    ভাচততে িয়িপাতত॥ 

পুিন্দতিি প্রতবশ্ 

সুষমা। (ভূচমষ্ঠ প্রণাম কতি) প্রভু, দ্যবিি আচম। মতিি শগাপতি েচদ পাপ 

থাতক ধুতয় দাও, মুতে দাও। আসচি দূি শহাক, জয়েুি শহাক শতামাি বাণী। 

পুিন্দি। বৎতস, চিতজতক চিন্দা শকাতিা িা, অচবশ্বাস শকাতিা িা, 

িা্মকািমবসাদতয়ৎ। ভয় শিই, শকাতিা ভয় শিই। আজ শতামাি মতধয সততযি 

আচবভিাব হতয়তে মাধুতেি, কাি শসই সতয অিাবৃত কিতব আপি জগজ্জচয়িী 

বীিশ্চি। 

সুষমা। আজ সেযায় এইখাতি শতামাি প্রসন্নদৃচটি ি সামতি আমাি িূতি 

জীবি আিম্ভ হি। শতামািই পথ শহাক আমাি পথ। 

পুিন্দি। শতামাতদি কাে শথতক দূতি োবাি সময় আসন্ন হতয়তে। 
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সুষমা। দয়া কতিা প্রভু, তযাগ শকাতিা িা আমাতক। চিতজি ভাি আচম চিতজ 

বহি কিতত পািব িা। তুচম িতি শগতি আমাি সমস্ত শ্চি োতব শতামািই 

সতে। 

পুিন্দি। আচম দূতি শগতিই শতামাি শ্চি শতামাি মতধয ধ্রুবপ্রচতচষ্ঠত হতব। 

আচম শতামাি হৃদয়িাি খুতি চদতয়চে চিতজ স্থাি শিব বতি িয়। চেচি আমাি 

ব্রতপচত চতচি শসখাতি স্থাি গ্রহণ করুি। আমাি শদবতা শহাি শতামািই শদবতা, 

দ্যুঃখতক ভয় শিই, আিচন্দত হও আ্মকজয়ী আপিািই মতধয। 

একিা কথা চজজ্ঞাসা কচি, শসামশ্াংকতিি মহত্ত্ব তুচম আপি অন্ততিি শথতক 

চিিতত শপতিে? 

সুষমা। শপতিচে। 

পুিন্দি। শসই দ্যিিভ মহত্ত্বতক শতামাি দ্যিিভ শসবাি িািা মূিযদাি কতি 

শগৌিবাচিত কিতব, তাি বীেিতক সতবিাচ্চ সাথিকতাি চদতক আিতন্দ উন্মুখ িাখতব, 

এই িািীি কাজ; মতি শিতখা, শতামাি চদতক তাচকতয় শস শেি চিতজতক শ্র্া 

কিতত পাতি–এই কথাচি ভুতিা িা। 

সুষমা। কখতিা ভুিব িা। 

পুিন্দি। প্রাণতক িািী পূণিতা শদয়, এইজতিযই িািী মৃতুযতকও মহীয়াি কিতত 

পাতি, শতামাি কাতে এই আমাি শশ্ষ কথা।  
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চিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

শিৌিচে-অিতি বাাঁশ্চিতদি বাচড়া। চিচতশ্ ও বাাঁশ্চি 

চিচতশ্। শতামাি চহন্দুস্থািী শশ্াফ্ািিা শভািতবিা মুল,মুিল, বাজাতত িাগি 

গাচড়াি শভাঁপু। শিিা আওয়াজ, ধড়ফ্চড়াতয় চবোিা শথতক উতঠ পড়ািুম। 

বাাঁশ্চি। শভািতবিায়? অথিাৎ? 

চিচতশ্। অথিাৎ আিিাি কম হতব িা। 

বাাঁশ্চি। অকািতবাধি! 

চিচতশ্। দ্যুঃখ শিই, তবু জািতত িাই কািণিা। শকাতিা কািণ িা থাকতিও 

িাচিশ্ কিব িা। 

বাাঁশ্চি। বুচঝতয় বিচে। শিখবাি শবিায় িচিিাতিি দি বতি োতদি দাগা 

চদতয়ে তাতদি সামতি এতিই শদচখ শতামাি মি োয় এতিকুু হতয়। মতি মতি 

শিাঁচিতয় চিতজতক শবাঝাতত থাক–ওিা শতা শর্তকাতিতির্ ফু্ল স্। চকন্তু, শসই 

্গততাচিতত সাংতকাি িাপা পতড়া িা। সাচহচতযক আচভজাতযতবাধতক অন্ততিি মতধয 

ফ্াাঁচপতয় শতাি তবু চিতজতক ওতদি সমাি বহতি দাাঁড়া কিাতত পাি িা। শসই 

চিত্তচবতিপ শথতক বাাঁিাবাি জিয িচিিাি-দতিি চদি আিম্ভ হবাি পূতবিই 

শতামাতক র্াচকতয়চে। সকািতবিায় অন্তত িিা পেিন্ত আমাতদি এখাতি িাততি 

উত্তিাকাণ্ড। আপাতত এ বাচড়ািা সাহািা মরুভূচমি মততা চিজিি।  

চিচতশ্। ওতয়চসস শদখতত পাচে এই ািিাি সীমািায়। 

বাাঁশ্চি। ওতগা পচথক, ওতয়চসস িয়, ভাতিা কতি েখি চিিতব তখি বুঝতব, 

মিীচিকা। 

চিচতশ্। আমাি মাথায় আিও উপমা আসতে বাাঁচশ্, আজ শতামাি 

সকািতবিাকাি অসচজ্জত রূপ শদখাতে শেি সকািতবিাকাি অিস িাাঁতদি মততা। 
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বাাঁশ্চি। শদাহাই শতামাি, গদ ্গদ ভাবিা শিতখ চদতয়া একিা-াতিি 

চবজিচবিতহি জিয। মুগ্ধ দৃচটি  শতামাতক মািায় িা। কাতজি জিয শর্তকচে, বাতজ 

কথা চিক্্ চি শপ্রাচহচবতির্। 

চিচতশ্। এি শথতক ভাষাি শিতিচিচভচি প্রমাণ হয়। আমাি পতি ো মমিাচন্তক 

জরুচি শতামাি পতি তা শঝাঁচিতয়-তফ্িা বাতজ। 

বাাঁশ্চি। আজ সকাতি এই আমাি শশ্ষ অিুতিাধ, গাাঁচজতয়-ওঠা িতসি শফ্িা 

চদতয় তাচড়াখািা বাচিতয়া িা চিতজি বযবহািিাতক। আচিিতস্টি দাচয়ে শতামাি। 

চিচতশ্। আো, ততব শমতি চিিুম দাচয়ে। 

বাাঁশ্চি। সাচহচতযক, হতাশ্ হতয় পতড়াচে শতামাি অসাড়াতা শদতখ। চিতজি িতি 

শদখতি একিা আসন্ন ট্র্যাতজচর্ি সাংতকত–  

আগুতিি সাপ ফ্ণা ধতিতে–এখিও শিচততয় উঠি িা শতামাি কিম, আমাি শতা 

কাি সািািাচত্র াুম হি িা। এমি শিখা শিখবাি শ্চি শকি আমাতক চদতিি িা 

চবধাতা োি অিতি অিতি শফ্তি পড়াত িিবণি আগুতিি শফ্ায়ািা। শদখতত 

পাচে আচিিতস্টি শিাতখ, বিতত পািচে শি আচিিতস্টি কতণ্ঠ। ব্রহ্মা েচদ শবাবা হততি 

তা হতি অসৃটি  চবতশ্বি বযথায় মহাকাতশ্ি বুক শেত শফ্তি। 

চিচতশ্। শক বতি তুচম প্রকাশ্ কিতত পাি িা বাাঁচশ্, তুচম িও আচিিস্ট্ ! তুচম 

শেি হীতিমুতিাি হচিি িুঠ চদে। কথায় কথায় শতামাি শ্চিি প্রমাণ েড়াােচড়া 

োয়, শদতখ রষিা হয় মতি। 

বাাঁশ্চি। আচম শে শমতয়, আমাি প্রকাশ্ বযচিগত। বিবাি শিাকতক প্রতযি 

শপতি ততবই বিতত পাচি। শকউ শিই তবু বিা–শসই বিা শতা চিিকাতিি। 

আমাতদি বিা িগদ চবদায়, হাতত হাতত, চদতি চদতি। াতি াতি মুহূততি মুহূততি 

শসগুতিা ওতঠ আি শমিায়। 

চিচতশ্। পুরুষ আচিিস্ট্ তক এবাি শমতিে শঠিা, আো শবশ্, কাজ আিম্ভ 

শহাক। শসচদি বতিচেতি একিা চিচঠি কথা। 

বাাঁশ্চি। এই শসই চিচঠ। সন্নযাসী বিতেি–শপ্রতম মািুতষি মুচি সবিত্র। কচবিা 

োতক বতি ভাতিাবাসা শসইিাই বেি। তাতত একজি মািুষতকই আসচিি িািা 

চাতি চিচবড়া ্াততিয অচতকৃত কতি। প্রকৃচত িচঙি মদ শেতি শদয় শদতহি পাতত্র, 

তাতত শে-মাতিাচম তীব্র হতয় ওতঠ তাতক অপ্রমত্ত সতযতবাতধি শিতয় শবচশ্ সতয 
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বতি ভুি হয়। খাাঁিাতকও পাচখ ভাতিাবাতস েচদ তাতক আচফ্তমি শিশ্াি বশ্ কিা 

োয়। সাংসাতি েত দ্যুঃখ, েত চবতিাধ, েত চবকৃচত শসই মায়া চিতয় োতত চশ্কিতক 

কতি শিাভিীয়। শকান িা সতয শকান িা চমতথয চিিতত েচদ িাও ততব চবিাি কতি 

শদতখা শকান িাতত োড়াা শদয় আি শকান িা িাতখ শবাঁতধ। শপ্রতম মুচি, ভাতিাবাসায় 

বনধি।  

চিচতশ্। শুিতিম চিচঠ, তাি পতি? 

বাাঁশ্চি। তাি পতি শতামাি মাথা! অথিাৎ শতামাি কল্পিা। মতি মতি শুিতত 

পাে িা? চশ্ষযতক বিতেি, ভাতিাবাসা আমাতক িয়, অিয কাউতকও িয়। 

চিচবিতশ্ষ শপ্রম, চিচবিকাি আিন্দ, চিিাসি আ্মকচিতবদি, এই হি দীিামি। 

চিচতশ্। তা হতি এি মতধয শসামশ্াংকি আতস শকাথা শথতক। 

বাাঁশ্চি। শপ্রতমি সিকািী িাস্তায়, শে শপ্রতম সকতিিই সমাি অচধকাি শখািা 

হাওয়াি মততা। তুচম শিখকপ্রবি, শতামাি সামতি সমসযািা এই শে, শখািা 

হাওয়ায় শসামশ্াংকতিি শপি ভিতব চক। 

চিচতশ্। কী জাচি। সূিিায় শতা শদখতত পাচে শ্ূিযপুিাতণি পািা। 

বাাঁশ্চি। চকন্তু, শ্ূতিয এতস চক শঠকতত পাতি চকেু। শশ্ষ শমাকাতম শতা শপৌাঁেি 

গাচড়া, এ-পেিন্ত িথ িাচিতয় এতিি সন্নযাসীসািচথ! আট্টা-বদতিি সময় েখি 

একচদি আসতব তখি িাগাম পড়াতব কাি হাতত। শসই কথািা বতিা িা চিয়চিস্ ট

?  

চিচতশ্। োতক ওাঁিা িাক চসিতক প্রকৃচত বতিি, শসই মায়াচবিীি হাতত। পাখা 

শিই অথি আকাতশ্ উড়াতত িায় শে সূ্থি জীবিা তাতক চেচি ধপ ্ কতি মাচিতত শফ্তি 

িট কা শদি ভাচঙতয়, সতে সতে সবিাতে িাচগতয় শদি ধুতিা। 

বাাঁশ্চি। প্রকৃচতি শসই চবদ্রূপিাতকই বণিিা কিতত হতব শতামাতক। ভচবততবযি 

শিহািািা শজাি কিতম শদচখতয় দাও। বতড়াা চিষ্ঠুি। সীতা ভাবতিি, শদবিচিত্র 

িামিন্দ্র উ্াি কিতবি িাবতণি হাত শথতক; শশ্ষকাতি মািবপ্রকৃচত িামিন্দ্র 

িাইতিি তাাঁতক আগুতি শপাড়াাতত। এতকই বতি চিয়াচিজ ম্ , শিাঙিাচমতক িয়। 

শিতখা শিতখা, শদচি শকাতিা িা, শিতখা এমি ভাষায় ো হৃৎচপতণ্ডি চশ্িাতোঁড়াা 

ভাষা। পাঠতকিা িমতক উতঠ শদখুক, এতচদি পতি বাাংিাি দ্যবিি সাচহততয এমি 
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একিা শিখা শফ্তি শবতিাি ো শঝাতড়াা শমতাি বুকভাঙা সূেিাতস্তি িাগী আতিাি 

মততা। 

চিচতশ্। ইস্ , শতামাি মিিা শিতমতে ভল কযাতিাি জঠিাচিি মতধয। একিা কথা 

চজজ্ঞাসা কচি, ওতদি অবস্থায় পড়াতি কী কিতত তুচম। 

বাাঁশ্চি। সন্নযাসীি উপতদশ্ শসািাি জতি বাাঁধাতিা খাতায় চিতখ িাখতুম। তাি 

পতি প্রবৃচত্তি শজাি কিতম তাি প্রততযক অিতিি উপি চদতুম কাচিি আাঁিড়া 

শকতি। প্রকৃচত জাদ্য িাগায় আপি মতি, সন্নযাসীও জাদ্য কিততই িায় উিতিা মতি। 

ওি মতধয একিা মি চিতুম মাথায়, আি-একিা মতি প্রচতচদি প্রচতবাদ কিতুম 

হৃদতয়। 

চিচতশ্। এখি কাতজি কথা পাড়াা োক। ইচতহাতসি শগাড়াাি চদকিায় ফ্াাঁক 

িতয়তে। ওতদি চববাহসম্বে সন্নযাসী ািাি কী উপাতয়। 

বাাঁশ্চি। প্রথমত শসিবাংশ্ শে িচত্রয়, শসিািী শ্ব্দ শথতক তাি পদবীি উিব, 

ওিা শে শকাতিা-এক খ্রীস্ট-শ্তাব্দীতত এতসচেি শকাতিা-এক দচিণপ্রতদশ্ শথতক 

চদগ চবজয়ীবাচহিীি পতাকা চিতয় বাাংিাি শকাতিা-এক চবতশ্ষ চবভাতগ, শসইতি 

প্রমাণ কতি চিখি এক সাংস্কৃত পুাঁচথ। কাশ্ীি দ্রাচবড়াী পচণ্ডত কিতি তাি সমথিি। 

সন্নযাসী ্য়াং শগি শসামশ্াংকিতদি িাতজয। প্রজািা হাাঁ কতি িইি ওি শিহািা 

শদতখ; কািাকাচি কিতত িাগি, শকাতিা-একিা শদব-অাংতশ্ি ঝািাই চদতয় এি 

শদহখািা বতচি। সভাপচণ্ডত মুগ্ধ হি বশ্বদশ্িিবযাখযায়। িাজাবাহাদ্যতিি মিিা 

সাদা, শদহিা শজািাতিা, তাতত িাগি চকেু সন্নযাসীি মি, চকেু িাগি প্রকৃচতি 

শমাহ। তাি পতি এই ো শদখে। 

চিচতশ্। হায় শি, সন্নযাসী চক আমাতদি মততা অভাজিতদি হতয় সূ্থি প্রকৃচতি 

তিতফ্ ািকাচি কতিি িা! 

বাাঁশ্চি। িাতখা শতামাি চেবতিচম। ভুি কতিচে শতামাতক চিতয়। শে মািুষ খাাঁচি 

চিচখতয় তাি সামতি েখি শদখা চদতয়তে সৃচটি কল্পিাি এমি একিা জীবন্ত আদশ্ি 

দব দব কিতে োি িাচড়া, তাি মুখ চদতয় চক শবতিায় শখতিা কথা। শকমি কতি 

জাগাব শতামাতক। আচম শে প্রতযি শদখচে একিা মহািিিাি পূবিিাগ, শুিচে তাি 
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অন্তহীি িীিস কান্না। শদখতত পাে িা অদৃতটি ি একিা চিষ্ঠুি বযে? থাক শগ, শশ্ষ 

হি আমাি কথা। শতামাি খাবাি পাচঠতয় চদতত িিিুম। 

প্রস্থাতিাদযম 

চিচতশ্। (েুতি চগতয় হাত শিতপ ধতি) িাই শি খাবাি। শেতয়া িা তুচম। 

বাাঁশ্চি। (হাত চেচিতয় চিতয় উচ্চহাতসয) শতামাি ‘শবমািাি’ গতল্পি িাচয়কা 

শপতয়ে আমাতক! আচম ভয়াংকি সচতয। 

শড্রচসাং-গাউি-পিা সতীতশ্ি প্রতবশ্ 

সতীশ্। উচ্চহাচসি আওয়াজ শুিিুম শে। 

বাাঁশ্চি। উচি এতিণ শস্টতজি মুিুবাবুি িকি কিচেতিি। 

সতীশ্। চিচতশ্বাবুি িকি আতস িাচক। 

বাাঁশ্চি। আতস বইচক, ওাঁি শিখা পড়াতিই শিি পাওয়া োয়। তুচম এাঁি কাতে 

একি ুশবাতসা, আচম ওাঁি জিয খাবাি পাচঠতয় চদইতগ। 

চিচতশ্। দিকাি শিই, কাজ আতে, শদচি কিতত পািব িা। 

[ প্রস্থাি 

বাাঁশ্চি। মতি থাতক শেি আজ চবতকতি চসতিমা–শতামািই ‘পদ্মাবতী’ ।  

চিচতশ্। (তিপথয হতত) সময় হতব িা। 

বাাঁশ্চি। হতবই সময়, অিয চদতিি শিতয় দ্য-াণ্টা আতগ। 

সতীশ্। আো বাাঁচশ্, ঐ চিতীতশ্ি মতধয কী শদখতত পাও বতিা শতা। 

বাাঁশ্চি। চবধাতা ওতক শে পিীিাি কাগজিা চদতয়চেতিি, শদখতত পাই তাি 

উত্তিিা। আি শদচখ তািই মাঝখাতি পিীিতকি একিা মস্ত কািা দাগ। 

সতীশ্। এমি শফ্ি-কিা চজচিস চদতয় কিতব কী। 

বাাঁশ্চি। র্াি হাত ধতি ওতক প্রথম শশ্রণীতত উত্তীণি কতি শদব। 

সতীশ্। তাি পতি বাাঁ হাত চদতয় প্রাইজ শদবাি েযাি আতে িাচক। 

বাাঁশ্চি। চদতি পতিি শেতিি প্রচত চিষ্ঠুিতা কিা হতব। 

সতীশ্। াতিি শেতিি প্রচতও। এ চদতক ও মহতিি হাি খবিিা শুতিে? 

বাাঁশ্চি। ও মহতিি খবি এ মহতি এতস শপৌাঁেয় িা। হাওয়া বইতে উিতিা 

চদতক। 
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সতীশ্। কথা চেি সুষমাি চবতয় হতব মাস খাতিক বাতদ, সম্প্রচত চস্থি হতয়তে 

আসতে হতায়। 

বাাঁশ্চি। হঠাৎ দম এত দ্রুততবতগ িচড়াতয় চদতি শে? 

সতীশ্। ওতদি হৃৎচপণ্ড শকাঁতপ উতঠতে দ্রুততবতগ, হঠাৎ শদতখতে শতামাতক 

িণিচেণী শবতশ্। শতামাি তীি শোিাি আতগই েুতি শবচিতয় পড়াতত িায়–এইিকম 

আন্দাজ। 

বাাঁশ্চি। আমাি তীি! আধমিা প্রাণীতক আচম েুাঁই শি। বিমািী, শমািি 

র্াতকা। 

[ বাাঁশ্চিি প্রস্থাি 

বশ্িি প্রতবশ্ 

বয়স বাইশ্ চকন্তু শদতখ মতি হয় শষাতিা শথতক আঠাতিাি মতধয। তিু শদহ 

শ্যামবণি, শিাতখি ভাব চস্নগ্ধ, মুতখি ভাব মমতায় ভিা। 

সতীশ্। কী আশ্চেি! শভাতিি ্তন আজ শতামাতকই শদতখচে, বশ্ি। তুচমও 

আমাতক শদতখে চিশ্চয়।  

বশ্ি। িা, শদচখ চি শতা। 

সতীশ্। আুঃ, বাচিতয় বতিা-িা শকি। বতড়াা চিষ্ঠুি তুচম। আমাি চদিিা মধুি 

হতয় উঠত তা হতি। 

বশ্ি। শতামাতদি ফ্িমাতশ্ চিতজতক ্ন কতি বািাতত হতব। আমিা ো, শুধু 

তাই চিতয় শতামাতদি মি খুচশ্ হয় িা শকি। 

সতীশ্। খুব হয়, এই-তে সািাৎ এতসে এি শিতয় আি চকতসি দিকাি।  

বশ্ি। আচম এতসচে বাাঁশ্চিি কাতে। 

সতীশ্। ঐ শদতখা, আবাি একিা সতয কথা। সদয চবোিা শথতক উতঠই দ্য-

দ্যতিা খাাঁচি সতয কথা সহয কচি এত মতিি শজাি শিই। ধমিিাজ মাপ কিততি 

শতামাতক েচদ বিতত আমািই জিয এতসে। 

বশ্ি। বযাচিস্টাি মািুষ, তুচম বড্ড চিিিি। বাাঁশ্চিি কাতে আসতত শিতয়চে 

বশি শতামাি কাতে আসবাি কথা মতি চেি িা এিা ধতি চিতি শকি। 
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সতীশ্। শখাাঁিা শদবাি জতিয। বাাঁচশ্ি সতে কথা আতে চকেু? আমাতদি িি 

চস্থি কিবাি পিামশ্ি? 

বশ্ি। িা, শকাতিা কথা শিই। ওি জিয বতড়াা মি খািাপ হতয় থাতক। মতিি মতধয 

মিণবাণ বতয় চিতয় শবড়াাতে অথি কবুি কিবাি শমতয় িয়। ওি বযথায় হাত 

বুতিাতত শগতি শফ্াাঁস কতি ওতঠ, শসিা শেি সাতপি মাথাি মচণ। তাই সময় শপতি 

কাতে এতস বচস,ো তা বতক োই। পিশুচদি সকাতি এতসচেিুম ওি াতি। পাতয়ি 

শ্ব্দ পায় চি। ওি সামতি এক বাচণ্ডি চিচঠ। শর্তস্ক ঝুাঁতক পড়াচেি বতস, শবশ্ বুঝতত 

পািিুম শিাখ চদতয় জি পড়াতে। েচদ জািত আচম শদখতত শপতয়চে তা হতি একিা 

কাণ্ড বাধত, শবাধ হয় আমাি সতে োড়াাোচড়া হতয় শেত। আতস্ত আতস্ত িতি শগিুম। 

চকন্তু, শসই েচব আচম ভুিতত পাচি শি। বাাঁচশ্ শগি শকাথায়। 

খািসামা িাতয়ি সিঞ্জাম শিতখ শগি 

সতীশ্। বাাঁচশ্ এইমাত্র শবচিতয় শগতে, ভাচগযস শগতে। 

বশ্ি। ভাচি ্াথিপি তুচম। 

সতীশ্। অতযন্ত। ও কী, উঠে শকি। িা বতচি শুরু কতিা। 

বশ্ি। শখতয় এতসচে। 

সতীশ্। তা শহাক-িা, আচম শতা খাই চি। বতস খাওয়াও আমাতক। কচবিাজী 

মতত একিা িা খাওয়া চিতষধ, ওতত বায়ু প্রকুচপত হতয় ওতঠ। 

বশ্ি। চমতথয আবদাি কি শকি। 

সতীশ্। সুতোগ শপতিই কচি, শতামাি মততা খাাঁচি সতয আমাি ধাতত শিই। 

োতিা িা, ও কী কিতি, িাতয় আচম চিচি চদই শি তুচম জাি। 

বশ্ি। ভুতি চগতয়চেিুম। 

সতীশ্। আচম হতি কখতিা ভুিতুম িা। 

বশ্ি। আমাতক ্ন শদতখ অবচধ শতামাি শমজাতজি শতা শকাতিা উন্নচত হয় 

চি। ঝগড়াা কিে শকি। 

সতীশ্। কািণ চমচটি  কথা পাড়াতি তুচমই ঝগড়াা বাধাতত। সীচিয়স হতয় উঠতত। 

বশ্ি। আো থাতমা, শতামাি িা খাওয়া হি? 
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সতীশ্। হতিই েচদ ওঠ তা হতি হয় চি। 

ভৃততযি প্রতবশ্ 

ভৃতয। হচিশ্বাবু দচিিপত্র চিতয় এতসতেি। 

সতীশ্। বতিা ফু্ি ্সত শিই। 

[ ভৃততযি প্রস্থাি 

বশ্ি। ও কী ও, কাজ কামাই কিতব! 

সতীশ্। কিব, আমাি খুচশ্। 

বশ্ি। আচম শে দায়ী হব। 

সতীশ্। তাতত সতন্দহ শিই, চবিা কািতণ শকউ কাজ কামাই কতি িা। 

শিপথয শথতক। সতীশ্দা! 

সতীশ্। ঐ শি! এি ওিা! বাচড়াতত শিই বিবাি সময় চদতি িা। 

সুধাাংশুি সতে একদি শিাতকি প্রতবশ্ 

অিিুতণি দি, সকািতবিায় মুখ শদখিমু, উিতিি উপি হাাঁচড়াি তিা োতব শফ্তি।  

সুধাাংশু। চমস্ বশ্ি, ভীরু শতামাি আশ্রয় চিতয়তে, চকন্তু আজ োড়াচে শি। 

সতীশ্। ভয় শদখাও শকি। িাও কী। 

শ্িীি। িাই িক্ষ্মীোড়াা ক্লাতবি িাাঁদা। প্রথম চদি শথতকই বাচক। 

সতীশ্। কী। আচম শতামাতদি দতি! চভগিস্ শপ্রাতিস্ট জািাচে, বিবাি 

অ্ীকৃচত। 

িতিি। দচিি শদখাও। 

সতীশ্। আমাি দচিি এই সামতি সশ্িীতি। 

সুধাাংশু। বশ্িতদবী, এই বুচঝ! শব-আইচি প্রশ্রয় শদি পিাতকাতক। 

বশ্ি। চকেু প্রশ্রয় চদই িা, চিি-তি আপিাতদি দাচব আদায় কতি। 

সতীশ্। বশ্ি, েত শতামাি সতয আমাি শবিায়। আি, এতদি সামতি সততযি 

অপিাপ–প্রশ্রয় শদও িা বিতত িাও! 

বশ্ি। কী প্রশ্রয় চদতয়চে। 

সতীশ্। এইমাত্র মাথাি চদচবয চদতয় আমাতক িা খাওয়াতত বস চি? শ্রীহতস্ত 

অজীণি শিাতগি পত্তি আিম্ভ, তবু আমাতক বতি িক্ষ্মীোড়াা! 
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শ্িীি। শিাকিা শিাভ শদচখতয় কথা বিতে। বশ্িতদবী, েচদ শ্ি হতয় থাকতত 

পাি তা হতি ওতক আমাতদি িাইফ্- শমম্বি কতি চিই। 

সতীশ্। আো, ততব বচি শশ্াতিা। িাাঁদা পাবা মাত্র েচদ পাড়াা শেতড়া শদৌড়া মাি 

তা হতি এখিই বাচক-বতকয়া সব শশ্াধ কতি চদই। 

শ্িীি। শুধু িাাঁদা িয়। আমাতদি াতি শিই িা শেতি শদবাি শিাক, োতদি াতি 

আতে শসখাতি পািা কতি িা শখতত শবতিাই–তাি পতি চকেু চভতি চিতয় োই–আজ 

এতসচে বাাঁশ্চিতদবীি কিকমি িিয কতি। 

সতীশ্। শসৌভাগযক্রতম শসই শদবী তাি কিকমিসু্ অিুপচস্থত। অতএব াচড়া 

ধতি চঠক পাাঁি চমচিতিি শিাচিশ্ চদচে, শবতিাও শতামিা–ভাতগা। 

বশ্ি। আহা, ও কী কথা! িা শখতয় োতবি শকি। আচম বুচঝ পাচি শি 

খাওয়াতত? একি ুবসুি, সব চঠক কতি চদচে। 

[ বশ্তিি প্রস্থাি 

সতীশ্। চকন্তু, ঐ শে চভিাি কথািা বিতি, ভাতিা শঠকি িা। উতেশ্যও 

বুঝতত পািচে শি। 

সুধাাংশু। চকাংখাতবি শদাকাতি আমাতদি সমতবত শদিা আতে, আজ সমতবত 

শিটি ায় শশ্াধ কিতত হতব। 

সতীশ্। চকাংখাব! ভাবী িক্ষ্মীি আসি-িিিা? 

শ্িীি। চঠক তাই। 

সতীশ্। আশ্চেি দূিদচশ্িতা— 

শ্িীি। িা শহ, অদিূদচশ্িতা প্রমাণ কতি শদব অচবিতম্ব। 

বশ্তিি প্রতবশ্ 

বশ্ি। সব প্রস্তুত, আসুি আপিািা। 
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চিতীয় দৃশ্য 

বািান্দায় শসামশ্াংকি। গহিাি বাে খতুি জল,চি গহিা শদখাতে। কাপতড়াি গাাঁঠচি 

চিতয় অতপিা কিতে কাশ্মীিী শদাকািদাি। 

বাাঁশ্চি। চকেু বিবাি আতে। 

শসামশ্াংকি জল,চি ও কাশ্মীিীতক ইচেতত চবদায় কিতি। 

শসামশ্াংকি। শভতবচেিুম আজই োব শতামাি কাতে। 

বাাঁশ্চি। ও-সব কথা থাক। ভয় শিই, কান্নাকাচি কিতত আচস চি। তবু আি 

চকেু িা শহাক শতামাি ভাবিা ভাববাি অচধকাি একচদি চদতয়ে আমাতক। তাই 

একিা কথা চজজ্ঞাসা কচি–জাি সুষমা শতামাতক ভাতিাবাতস িা? 

শসামশ্াংকি। জাচি। 

বাাঁশ্চি। তাতত শতামাি চকেুই োয় আতস িা? 

শসামশ্াংকি। চকেুই িা। 

বাাঁশ্চি। তা হতি সাংসািোত্রািা চকিকম হতব। 

শসামশ্াংকি। সাংসািোত্রাি কথা ভাবচেই শি।  

বাাঁশ্চি। ততব চকতসি কথা ভাবে। 

শসামশ্াংকি। একমাত্র সুষমাি কথা। 

বাাঁশ্চি। অথিাৎ ভাবে, শতামাতক ভাতিা িা শবতসও কী কতি সুখী হতব ঐ শমতয়। 

শসামশ্াংকি। িা, তা িয়। সুখী হবাি কথা সুষমা ভাতব িা–ভাতিাবাসািও 

দিকাি শিই তাি। 

বাাঁশ্চি। চকতসি দিকাি আতে তাি, িাকাি? 

শসামশ্াংকি। শতামাি শোগয কথা হি িা, বাাঁচশ্। 

বাাঁশ্চি। আো, ভুি কতিচে। চকন্তু, প্রশ্নিাি উত্তি বাচক। চকতসি দিকাি আতে 

সুষমাি। 

শসামশ্াংকি। ওি একচি ব্রত আতে। ওি জীবতি সমস্ত দিকাি তাই চিতয়, 

তাতক সাধযমততা সাথিক কিা আমািও ব্রত। 

বাাঁশ্চি। ওি ব্রত আতগ, তািই পশ্চাতত শতামাি–পুরুতষি মততা শশ্ািাতে িা, 

এ কথা িচত্রতয়ি মততা িয়ই। এতবতড়াা পুরুষতক মি পচড়াতয়তে ঐ সন্নযাসী। 
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বুচ্তক চদতয়তে শাািা কতি, দৃচটি তক চদতয়তে িাপা। শুিিুম সব, ভাতিা হি। শগি 

আমাি শ্র্া শভতঙ, শগি আমাি বেি চোঁতড়া। বয়স্ক চশ্শুতক মািুষ কিবাি কাজ 

আমাি িয়, শস-কাতজি ভাি সম্পণূি চদতিম শেতড়া ঐ শমতয়ি হাতত। 

পুিন্দতিি প্রতবশ্ 

শসামশ্াংকি প্রণাম কিতি, অচিচশ্খাি মততা বাাঁশ্চি উতঠ দাাঁড়াাি তাি সামতি। 

বাাঁশ্চি। আজ িাগ কিতবি িা, বধেি ধিতবি, চকেু প্রশ্ন কিব।  

[ পুিন্দতিি ইচেতত শসামশ্াংকতিি প্রস্থাি 

পুিন্দি। আো, বতিা তুচম। 

বাাঁশ্চি। চজজ্ঞাসা কচি, শসামশ্াংকিতক শ্র্া কতিি আপচি? ওতক শখিাি 

পুতুি বতি মতি কতিি িা? 

পুিন্দি। চবতশ্ষ শ্র্া কচি। 

বাাঁশ্চি। ততব শকি এমি শমতয়ি ভাি চদতেি ওি হাতত শে ওতক ভাতিাবাতস 

িা। 

পুিন্দি। জাি িা এ অচত মহৎ ভাি, একই কাতি িচত্রতয়ি পুিস্কাি এবাং 

পিীিা। শসামশ্াংকিই এই ভাি গ্রহণ কিবাি শোগয। 

বাাঁশ্চি। শোগয বতিই ওি চিিজীবতিি সুখ িটি  কিতত িাি আপচি? 

পুিন্দি। সুখতক উতপিা কিতত পাতি ঐ বীি মতিি আিতন্দ।  

বাাঁশ্চি। আপচি মািবপ্রকৃচততক মাতিি িা? 

পুিন্দি। মািবপ্রকৃচততকই মাচি, তাি শিতয় চিতিি প্রকৃচততক িয়। 

বাাঁশ্চি। এতই েচদ হি, ওিা চবতয় িাই কিত? 

পুিন্দি। ব্রততক চিষ্কামভাতব শপাষণ কিতব শমতয়, ব্রততক চিষ্কামভাতব প্রতয়াগ 

কিতব পুরুষ, এই কথা মতি কতি দ্যচি শমতয়-পুরুষ অতিকচদি খুাঁতজচে। বদবাৎ 

শপতয়চে। 

বাাঁশ্চি। পুরুষ বতিই বুঝতত পািে িা শে, ভাতিাবাসা িইতি দ্যজি মািুষতক 

শমিাতিা োয় িা। 

পুিন্দি। শমতয় বতিই বুঝতত ইো কিে িা, ভাতিাবাসাি চমিতি শমাহ আতে, 

শপ্রতমি চমিতি শমাহ শিই। 
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বাাঁশ্চি। শমাহ িাই, িাই সন্নযাসী, শমাহ িইতি সৃচটি  চকতসি! শতামাি শমাহ 

শতামাি ব্রত চিতয়–শসই ব্রততি িাতি তুচম মািুতষি মিগুতিা চিতয় শকতি চোঁতড়া 

শজাড়াাতাড়াা চদতত বতসে–বঝুততই পািে িা তািা সজীব পদাথি, শতামাি েযাতিি 

মতধয খাপ-খাওয়াবাি জিয বতচি হয় চি। আমাতদি শমাহ সুন্দি, আি ভয়াংকি 

শতামাতদি শমাহ। 

পুিন্দি। শমাহ িইতি সৃচটি  হয় িা, শমাহ ভাঙতি প্রিয়, এ কথা মািতত িাচজ 

আচে। চকন্তু, তুচমও এ কথা মতি শিতখা, আমাি সৃচটি  শতামাি সৃচটি ি শিতয় অতিক 

উপতি। তাই আচম চিমিম হতয় শতামাি সুখ শদব োিখাি কতি। আচমও িাইব িা 

সুখ; োিা আসতব আমাি কাতে সুতখি চদক শথতক, মুখ শদব চফ্চিতয়। আমাি 

ব্রতই আমাি সৃচটি , তাি ো প্রাপয তা তাতক চদততই হতব। েতই কচঠি শহাক। 

বাাঁশ্চি। শসইজতিযই সজীব িয় শতামাি আইচর্য়া, সন্নযাসী। তুচম জাি মি, 

জাি িা মািুষতক। মািুতষি মমিগ্রচি শিতি চোঁতড়া শসইখাতি শতামাি শকতঠা 

আইচর্য়াি বযাতণ্ডজ শবাঁতধ অসহয বযথাি ’পতি মস্ত মস্ত চবতশ্ষণ িাপা চদতত িাও। 

তাতক বি শ্াচন্ত? চিাঁকতব িা বযাতণ্ডজ , বযথা োতব শথতক। শতামিা সব অমািুষ, 

মািুতষি বসচততত এতি কী কিতত! োও-িা শতামাতদি গুহাগহ্বতি বদচিকাশ্রতম। 

শসখাতি মতিি সাতধ চিতজতদি শুচকতয় পাথি কতি শফ্তিা। আমিা সামািয মািুষ, 

আমাতদি তৃষ্ণাি জি মুতখি শথতক শকতড়া চিতয় মরুভূচমতত েচড়াতয় চদতয় তাতক 

সাধিা বতি প্রিাি কিতত িাও শকান করুণায়! বযথিজীবতিি অচভশ্াপ িাগতব িা 

শতামাতক? ো চিতজ শভাগ কিতত জাি িা তা শভাগ কিতত শদতব িা িুচধততক? 

সুষমাি প্রতবশ্ 

এই-তে সুষমা, শশ্ান বচি। মচিয়া হতয় শমতয়িা চিতাি আগুতি মতিতে 

অতিক, শভতবতে তাততই পিমাথি। শতমচি কতিই চিতজি হাতত চিতজি ভাতগয 

আগুি িাচগতয় চদতি চদতি মিতত িাস জ্বতি জ্বতি? িাস শি তুই ভাতিাবাসা, চকন্তু 

শে-তমতয় িায়, পাষাণ শস কতি চি আপি িািীি প্রাণ, শকি শকতড়া চিতত এচি তাি 

চিিজীবতিি আিন্দ। এই আচম আজ বতি চদিুম শতাতক, শাাড়াায় িচড়াস, চশ্কাি 

কচিস, সন্নযাসীি কাতে মি চিস, তবু তুই পুরুষ শিাস। আইচর্য়াি সতে গাাঁিেড়াা 

শবাঁতধ শতাি চদি কািতব িা শগা, শতাি িাত চবচেতয় শদতব কাাঁিাি শ্য়ি।  
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শসামশ্াংকতিি প্রতবশ্ 

শসামশ্াংকি। বাাঁচশ্, শ্ান্ত হও, িতিা এখাি শথতক। 

বাাঁশ্চি। োব িা শতা কী! মতি শকাতিা িা মিব বুক শফ্তি। জীবি হতব 

চিিচিতািতিি শ্মশ্াি। কখতিা এমি চবিচিত দশ্া হয় চি আমাি। আজ শকি এি 

বিযাি মততা এই পাগিাচম। িজ্জা! িজ্জা! িজ্জা! শতামাতদি চতিজতিি সামতি 

এই অপমাি! থাতমা, শসামশ্াংকি, আমাতক দয়া কিতত এতসা িা। মুতে শফ্িব 

এই অপমাি, শকাতিা চিহ্ন থাকতব িা এি কাি। এই আচম বতি শগিুম।  

[ বাাঁশ্চি ও সুষমাি প্রস্থাি 

পুিন্দি। শসামশ্াংকি, একিা কথা চজজ্ঞাসা কচি। 

শসামশ্াংকি। বিুি। 

পুিন্দি। শে-ব্রত তুচম ্ীকাি কতিে তা সম্পণূিই শতামাি আপি হতয়তে চক। 

তাি চক্রয়া িতিতে শতামাি প্রাণচক্রয়াি সতে? 

শসামশ্াংকি। শকি সতন্দহ শবাধ কিতেি। 

পুিন্দি। আমাি প্রচত ভচিততই েচদ এই সাংকল্প গ্রহণ কতি থাক ততব 

এখিই শফ্তি দাও এই শবাঝা। 

শসামশ্াংকি। এমি কথা শকি বিতেি আজ। আমাি মতধয দ্যবিিতাি িিণ 

চকেু শদখতেি চক? 

পুিন্দি। শমাচহিী শ্চি আতে আমাি, এমি কথা শকউ শকউ বতি–শুতি িজ্জা 

পাই; জাদ্যকি িই আচম। 

শসামশ্াংকি। আ্মকাি চক্রয়াতক োিা চবশ্বাস কতি িা তািা তাতক বতি জাদ্যি 

চক্রয়া। 

পুিন্দি। ব্রততি মাহা্মকয তাি ্াধীিতায়। েচদ ভুচিতয় থাচক শতামাতক, শস-

ভুি ভাঙতত হতব। গুরুবাকয চবষ—শস-বাকয েচদ শতামাি চিতজি বাকয িা হয়। 

শসামশ্াংকি। সন্নযাসী, শে-ব্রত চিতয়চে শস আজ আমাি িতি বইতে 

শতজরূতপ, জ্বিতে বতুকি মতধয শহামাচিি মততা। মৃতুযি মুতখামুচখ দাাঁচড়াতয়চে, আজ 

আমাি চিধা শকাথায়। 
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পুিন্দি। এই কথাই শুিতত শিতয়চেিুম শতামাি মুখ শথতক। আি-একচি কথা 

বাচক আতে। শকউ শকউ প্রশ্ন কতি, শকি সুষমাি চববাহ চদিুম শতামাি সতে। 

শতামািই কাে শথতক আচম তাি উত্তি িাই। 

শসামশ্াংকি। এতচদতিি তপসযায় এই িািীি চিত্ততক তুচম েতজ্ঞি অচিচশ্খাি 

মততা ঊতবি জ্বাচিতয় তুতিে, আমািই ‘পতি ভাি চদতি এই অচিবিাণ অচিতক 

চিিচদি িিা কিতত। 

পুিন্দি। বৎস, েতচদি িিা কিতব তাি িািা তুচম আপিাতকই িিা কিতত 

পািতব। ঐ শতামাি মূচতিমাি ধমি, িইি শতামাি সতে–ধতমিা িিচত িচিতম্। 

আমাি বেি শথতক তুচম মুি, শসই সতে চশ্তষযি বেি শথতক আচমও মুচি শপিুম। 

শতামাতদি চববাতহি পি আমাতক শেতত হতব দূতি–হয়ততা শকাতিাচদি আমাি আি 

শদখা পাতব িা। আমাি এই আশ্ীবিাদ িইি, জািথ আ্মকািম্–আপিাতক পূণি কতি 

জাতিা। 

[ পুিন্দতিি প্রস্থাি। শসামশ্াংকি অতিকিণ স্তব্ধ হতয় িইি 

শসামশ্াংকি। ওতি শভািা, শসই িতুি গািিা-  

গাি 

বযথি প্রাতণি আবজিিা পুচড়াতয় শফ্তি আগুি জ্বাতিা।  

একিা িাততি অেকাতি আচম িাই পতথি আতিা। 

দ্যন্দুচভতত হি শি কাি আাাত শুরু, 

বুতকি মতধয উঠি শবতজ গুরু গুরু, 

পািায় েুতি সুচতিাততি ্তন-তদখা মন্দ ভাতিা। 

চিরুতেতশ্ি পচথক, আমায় র্াক চদতি চক –  

শদখতত শতামায় িা েচদ পাই িাই-বা শদচখ। 

চভতি শথতক াুচিতয় চদতি িাওয়া পাওয়া, 

ভাবিাতত শমাি িাচগতয় চদতি ঝতড়াি হাওয়া, 

বজ্রচশ্খায় এক পিতক চমচিতয় চদতি সাদা কাতিা॥ 

শিপথয শথতক। শেতত পাচি চক? 
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শসামশ্াংকি। এতসা এতসা। 

তািতকি প্রতবশ্ 

তািক। িাজাবাহাদ্যি, আজকাি শতামাি কাতে আসতত চকিকম ভয়-ভয় 

কতি। 

শসামশ্াংকি। শকাতিা কািণ শতা শদচখ শি। 

তািক। কািণ শিই বতিই শতা ভয় শবচশ্। আজ বাতদ কাি চবতয় চকন্তু মতি 

হতে শেি িীপান্ততি িতিে। ভয়ািক গাম্ভীেি। 

শসামশ্াংকি। চবতয়িা শতা এক শিাক শথতক অিয শিাতক োত্রাই বতি। 

তািক। সব চবতয় তা িয় িাজন ! চিতজি কথা বিতত পাচি। আমাি বিোত্রা 

হতয়চেি পিির্াঙা শথতক শিািবাগাতি। মতিি চভতিিাও তাি শবচশ্ এতগায় চি। 

আমাি স্ত্রীি িাম পুষ্প। িচসকবেু তাি কচবতায় আমাতক শখতাব চদতি পুষ্পতিাি। 

কচবতািাি শহচর্াং চেি শিৌি-পিাচশ্কা। কচবতক প্রশ্ন কিতিম, শিৌি-পিাচশ্কাি 

একিা কচবতাই শতা শদখচে, বাকী উিপিাশ্িা শগি শকাথায়। উত্তি শপতিম, তািা 

উিপিাশ্ পবিরূতপ বতিি হৃদয়গহ্বতি শবড়াাতে াুিপাক চদতয়।  

শসামশ্াংকি। এি শথতক প্রমাণ হয় আমাি িচসকবে ু শিই, তাই গাম্ভীেি 

িতয়তে াচিতয়। 

তািক। আমাতদি পাড়াাি িক্ষ্মীোড়াাি দি অতশ্াক গুততদব বাগাতি দমিা-

শািা একিা শপাতড়াা ফ্িিচিতত ক্লাব কতিতে। আচপস শথতক চফ্তি এতস শসইখাতি 

সতেতবিায় চবষম হো কিতত থাতক। সান্ত্বিা শদবাি জতিয আমিা িক্ষ্মীমন্তিা 

ওতদি চিমিণ কিচে। শতামাতক চপ্রজাইর্ কিতত হতব। 

শসামশ্াংকি। শুতিচে ববকুণ্ঠিুণ্ঠি পাাঁিাচি চিতখ ওিা আমাতক িক্ষ্মীহািী বদতয 

বাচিতয়তে। 

তািক। শস কথা সচতয। ওতদি শিতম্পতিিি কমাতিা দিকাি হতয়তে। 

শসামশ্াংকি। ববধ উপাতয় ওতদি ঠাণ্ডা কিতত িাচজ আচে। 

তািক। আমাতদি কমিচবিাস শসিগুততক চদতয় একিা চিমিণপত্র িচিতয় 

চিতয় এিুম। 

শসামশ্াংকি। পতড়া শশ্ািাও। 
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তািক।                            প্রজাপচত োাঁতদি সাতথ পাচততয় আতেি সখে,  

আি োাঁিা সব প্রজাপচতি ভচবষযততি িিয, 

উদিতসবাি উদাি শিতত্র চমিুি উভয় পি, 

িসিাতত িচসতয় উঠুক িািা িতসি ভিয। 

সতযেুতগ শদবতদবীতদি শর্তকচেতিি দি, 

অিাহূত পড়াি এতস শমিাই েি িি, 

আমিা শস-ভুি কিব িা শতা, শমাতদি অন্নকি 

দ্যই পতিই অপিপাত শদতব িুধাি শমাি। 

আজও োাঁিা বাাঁধি-োড়াা ফু্চিতয় শবড়াাি বি 

চবদায়কাতি শদব তাাঁতদি আচশ্স্ িি িি, 

তাাঁতদি ভাতগয অচবিতম্ব জুিুি কািাধযি, 

এি পতিআি চমি শমতিিা–ে ি ি ব হ ি। 

ঐ আসতে ওতদি দি। 

সুধাাংশু শ্িীি প্রভৃচতি প্রতবশ্ 

শসামশ্াংকি। কী উতেতশ্য আগমি।  

সুধাাংশু। গাি শশ্ািাব। 

শসামশ্াংকি। তাি পতি? 

সুধাাংশু। তাি পতি শিাব ল চিতভঞ্্জ , সুমহতী প্রচতচহাংসা। 

শসামশ্াংকি। ঐ মািুষিাি কাাঁতধ ওিা কী। শবামা িয়? 

সুধাাংশু। ক্রমশ্ প্রকাশ্য। এখি গাি। 

শসামশ্াংকি। কাি িিিা। 

শ্িীি। কচপিাইতিি তকি আতে। চবষয় অিুসাতি কচপিাইি-্ে আমাতদিই, 

বাকযগুচি োি তাতক আমিা গণয কচি শি। 

গাি 

  আমিা     িক্ষ্মীোড়াাি দি 

    ভতবি     পদ্মপতত্র জি॥ 

    সদাই      কিচে িতিামি, 
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  শমাতদি      আসা-োওয়া শ্ূিয হাওয়া, 

িাইতকা ফ্িাফ্ি। 

িাচহ জাচি কিণ কািণ, িাচহ জাচি ধিি ধািণ 

িাচহ মাচি শ্াসি বািণ শগা–  

আমিা     আপি শিাতখ মতিি শঝাাঁতক চোঁতড়াচে চশ্কি 

িক্ষ্মী শতামাি বাহিগুচি     ধতি পুতত্র উঠুি ফু্চি, 

িুঠুি শতামাি িিণধুচি শগা –  

আমিা      স্কতে িতয় কাাঁথা ঝুচি চফ্িব ধিাতি। 

শতামাি      বন্দতিতত বাাঁধাাাতি শবাঝাই-কিা শসািাি পাতি 

অতিক িত্ন অতিক হাতি শগা, 

আমিা      শিাঙিতোঁড়াা ভাঙা তিী শভতসচে শকবি। 

আমিা এবাি খুাঁতজ শদচখ অকূতিতত কূি শমতি চক, 

িীপ আতে চক ভবসাগতি –  

েচদ     সুখ িা শজাতি শদখব র্ুতব শকাথায় িসাতি। 

আমিা জুতি সািাতবিা     কিব হতভাগাি শমিা, 

গাব গাি     কিব শখিা শগা, 

কতণ্ঠ েচদ সিু িা আতস কিব শকািাহি॥ 

শসামশ্াংকি। এবাি চকচিৎ ফ্িাহাতিি আতয়াজি কচি। 

সুধাাংশু। আতগ শদবী আসুি াতি, তাি পতি ফ্ি কামিা কিব। 

শসামশ্াংকি। তৎপূতবি-  

সুধাাংশু। তৎপূতবি সুমহতী প্রচতচহাংসা। (গাাঁঠচি শথতক চকাংখাতবি আসি শবিি) 

িক্ষ্মীি সতে তাাঁি ভিতদি শোগ থাকতব এই আসিচিতত। শতামাতদি াতিি মাচি 

িইি শতামাতদি, তাি উপতি আসিিা িইি আমাতদিই। আি তাাঁি কমিাসি, শস 

আতে আমাতদি হৃদতয়ি মতধয। 

শসামশ্াংকি। কী শতামাতদি বিব। বিবাি কথা আচম জাচি শি। 
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তৃতীয় অঙ্ক 

শশ্ষ দৃশ্য 

বাাঁশ্চিতদি বাচড়া। সতীশ্ শর্তস্ক বতস চিখতে 

সুষমাি শোতিা শবাি সুষীমাি প্রতবশ্ 

সতীশ্। আমাি সতে চবতয়ি সম্বে পাকা কিতত এতসচেস? বতিি মুখ-তদখা 

বুচঝ আজ? 

সুষীমা। োও! 

সতীশ্। োও কী। শবচশ্চদতিি কথা িয়, শতাি বয়স েখি পাাঁি, মাতক চজজ্ঞাসা 

কচিস, আমাতক চবতয় কিতত শতাি কী শজদ চেি। আচম শতাতক শসািাি বািা 

গচড়াতয় চদতয়চেিুম, শসিা শভতঙ শব্রাি বতচি হতয়তে। 

সুষীমা। সতীশ্দা, কী বকে তুচম। 

সতীশ্। আো, থাক ততব, কী জতিয এতসচেস। 

সুষীমা। চদচদি চবতয়তত শপ্রতজণ্্ট শদব। 

সতীশ্। শস শতা ভাতিা কথা। কী চদতত িাস। 

সুষীমা। এই িামড়াাি থচিিা। 

সতীশ্। ভাতিা চজচিস, আমািই শিাভ হতে। 

সুষীমা। আচম এতসচে বাাঁচশ্চদচদি কাতে। 

সতীশ্। ওখাি শথতক শকউ শতাতক পাচঠতয় চদতয়তে? 

সুষীমা। িা, িুচকতয় এতসচে, শকউ জাতি িা। আমাি এই থচিি উপতি 

বাাঁচশ্চদচদতক চদতয় আাঁচকতয় শিব। 

সতীশ্। বাাঁচশ্চদচদ আাঁকতত পাতি শক বিতি শতাতক। 

সুষীমা। শ্াংকিদাদা। তাাঁি কাতে একিা চসগাতিি-তকস আতে শসিা 

বাাঁচশ্চদচদি শদওয়া। তাি উপতি একতজাড়াা পায়িা এাঁতকতেি চিতজি হাতত। 

িমৎকাি! 

সতীশ্। আো, শতাি বাাঁচশ্চদচদতক পাচঠতয় চদচে। 
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[ প্রস্থাি 

বাাঁশ্চিি প্রতবশ্ 

বাাঁশ্চি। কী সুষী! 

সুষীমা। শতামাতক সতীশ্দাদা সব বতিতেি? 

বাাঁশ্চি। হাাঁ বতিতেি। েচব এাঁতক শদব শতাি থচিি উপি? কী েচব আাঁকব। 

সুষীমা। একতজাড়াা পায়িা, চঠক শেমি এাঁতকে শ্াংকিদাদাি চসগাতিি শকতসি 

উপতি। 

বাাঁশ্চি। চঠক শতমচি কতিই শদব। চকন্তু কাউতক বচিস শি শে আচম এাঁতক 

চদতয়চে। 

সুষীমা। কাউতক িা। 

বাাঁশ্চি। শতাতকও একিা কাজ কিতত হতব, িইতি আচম আাঁকব িা।  

সুষীমা। বতিা কী কিতত হতব। 

বাাঁশ্চি। শসই চসগাতিি-তকসিা আমাতক এতি চদতত হতব। 

সুষীমা। তাাঁি বুতকি পতকতি থাতক। কক ্খতিা আমাতক শদতবি িা। 

বাাঁশ্চি। আমাি িাম কতি বচিস চদততই হতব। 

সুষীমা। তুচম তাাঁতক চদতয়ে আবাি চফ্চিতয় শিতব কী কতি। 

বাাঁশ্চি। শতামাি শ্াংকিদাদাও শদওয়া চজচিস চফ্চিতয় শিি। 

সুষীমা। কক ্খতিা িা। 

বাাঁশ্চি। আো, তাাঁতক চজজ্ঞাসা কচিস আমাি িাম ক’শি। 

সুষীমা। আো কিব। আচম োই, চকন্তু ভুতিা িা আমাি কথা। 

বাাঁশ্চি। তইুও ভুচিস িা আমাি কথা, আি চিতয় ো এক বাে 

িতকাতিি,কাউতক বচিস শি আচম চদতয়চে। 

সুষীমা। শকি। 

বাাঁশ্চি। মা জািতত পািতি িাগ কিতবি। 

সুষীমা। শকি। 

বাাঁশ্চি। েচদ শতাি অসুখ কতি। 

সুষীমা। বিব িা, চকন্তু শখতত শদব শ্াংকিদাদাতকও। 
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[ সুষীমাি প্রস্থাি 

একখািা খাতা হাতত চিতয় বাাঁশ্চি শসাফ্ায় শহিাি চদতয় বসি 

িীিাি প্রতবশ্ 

বাাঁশ্চি। শদখ িীিা, মুখ গম্ভীি কতি আচসস শি ভাই, তা হতি ঝগড়াা হতয় 

োতব। মতি হতে সান্ত্বিা শদবাি কুমতিব আতে, বাদি িামি বতি। দ্যুঃখ আমাি 

সয়, সান্ত্বিা আমাি সয় িা, শস শতাতদি জািা। বতসচেিাম গ্রাতমাতফ্াতি কচমক 

গাি বাজাতত চকন্তু তাি শিতয় কচমক চজচিস চিতয় পতড়াচে। 

িীিা। কী বতিা শতা বাাঁচশ্। 

বাাঁশ্চি। চিতীতশ্ি এই গল্পখািা। 

িীিা। (খাতািা তুতি চিতয়) ‘ভাতিাবাসাি চিিাম’–িামিা িিতব বাজাতি। 

বাাঁশ্চি। বস্তুিাও। এ চজচিতসি কািচত আতে। পড়াতত িাস? 

িীিা। িা ভাই, সময় শিই, চবতয়বাচড়া সাজাবাি জতিয র্াক পতড়াতে। 

বাাঁশ্চি। আচম চক সাজাতত পািতুম িা! 

িীিা। আমাি শিতয় অতিক ভাতিা পািচতস। 

বাাঁশ্চি। র্াকতত সাহস হি িা! ভীরু ওিা। 

িীিা। তা িয়, িজ্জা হি, কী বতি শতাতক র্াকতব। 

বাাঁশ্চি। িা শর্তকই িজ্জা চদতি আমাতক। ভাবতে আচম অন্নজি শেতড়া াতি দিজা 

চদতয় শকাঁতদ মিচে। ওতদি সতে েখি শতাি শদখা হতব কথাপ্রসতে বচিস, ‘বাাঁচশ্ 

চবোিায় শুতয় কচমক গল্প পড়াচেি, শপি শফ্তি োচেি শহতস শহতস।’ চিশ্চয় 

বচিস। 

িীিা। চিশ্চয় বিব, গতল্পি চবষয়িা কী বল শদচখ। 

বাাঁশ্চি। চহতিাি িাম সযাি িন্দ্রতশ্খি। িাচয়কা পঙ্কজা, ধিকুতবতিি মি 

শভািাতত শিতগতেি উতঠ পতড়া। ওঠাি শিতয় পড়াাি অাংশ্িাই শবচশ্। শসণ্্ট -

অযাণ্টচিি শিম্ তিশ্ি েচব শদতখচেস শতা? চদতিি পি চদি িূতি শবহায়াচগচি–শতাি 

খুব-তে শুচিবাই তা িয়, তব ুিতণ িতণ গোি াাতি শদৌড়া মািতত িাইচতস। চিতীয় 

িম্বতিি িাচয়কা গিা শভতঙ মিতে পঙ্ককুতণ্ডি ধাতি দাাঁচড়াতয়। অবতশ্তষ একচদি 
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শপৌষ মাতসি অধিিাতত চখড়াচকি াাতি–তুই ভাবচেস হতভাচগিী আ্মকহতযা কতি 

বাাঁিি–চিচততশ্ি কল্পিাতক অচবিাি কচিস শি–িাচয়কা জতিি মতধয এক বপাঁতঠ 

পেিন্ত শিতবচেি। ঠাণ্ডা জতি েযাাঁক কতি উঠি গা-িা। েুিি গিম চবোিা িিয 

কতি। এইখািিাতত সাইকিচজি তকি এই, শ্ীত কিি বতিই মিা মুিতুচব চকাংবা 

শ্ীত কিাতত আগুতিি কথািা মাথায় এি, অমচি ভাবি ওতদি জ্বাচিতয় মািতব 

শবাঁতি শথতক। 

িীিা। চকেুতত বুঝতত পাচি শি, এত শিাক থাকতত চিতীতশ্ি উপি এত 

ভিসা শিতখচেস কী কতি। 

বাাঁশ্চি। অচবিাি কচিস শি। ওি শিখবাি শ্চি আতে। ও আমাতদি 

ময়মিচসাংতহি বাগাতিি আম, জাত ভাতিা, চকন্তু েতই শিটি া কিা শগি চভততি 

শপাকা হততই আতে। ঐ শপাকা বাদ চদতয় কাতজ িাগাতিা হয়ততা িিতব। ঐ বুচঝ 

আসতে। 

িীিা। আচম ততব িিিুম। 

বাাঁশ্চি। এতকবাতি োস শি। সতেতবিািা শকাতিামতত কািাতত হতব। কচমক 

গল্পিা শতা শশ্ষ হি। 

িীিা। কচমক গতল্পি এক চিচি কিতত হতব বুচঝ আমাতকই? আো, িইিুম 

পাতশ্ি াতি। 

চিতীতশ্ি প্রতবশ্ 

চিচতশ্। শকমি িাগি। শমতিাড্রামাি খাদ শমশ্াই চি চসচক শতািাও। 

শসচণ্টতমণ্টাচিচিি তিি িস িায় শে-সব খুচকিা, তাতদি পতি চিজিিা একাদশ্ী। 

এতকবাতি চিষ্ঠুি সতয। 

বাাঁশ্চি। শকমি িাগি বুচঝতয় চদচে (পাতাগুচি চোঁতড়া শফ্িি)।  

চিচতশ্। কিতি কী। সবিিাশ্! এিা আমাি সব শিখাি শসিা, িটি  কতি 

শফ্িতি? 

বাাঁশ্চি। দচিিিা িটি  কতি শফ্িতিই শসিা চজচিতসি বািাই থাতক িা। কৃতজ্ঞ 

শহাতয়া আমাি ’পতি। 
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চিচতশ্। সাচহততয চিতজ চকেু শদবাি শ্চি শিই, অথি সাংতকাি শিই তাতক 

বচিত কিতত। এি দাম চদতত হতব, চকেুতত োড়াব িা। 

বাাঁশ্চি। কী দাম িাই। 

চিচতশ্। শতামাতক। 

বাাঁশ্চি। িচতপূিণ এত সস্তায়, সাহস আতে চিতত? 

চিচতশ্। আতে। 

বাাঁশ্চি। শসচণ্টতমণ্্ট এক শফ্াাঁিাও চমিতব িা। 

চিচতশ্। আশ্াও কচি শি। 

বাাঁশ্চি। চিজিিা একাদশ্ী, চিষ্ঠুি সতয। 

চিচতশ্। িাচজ আচে। 

বাাঁশ্চি। আে িাচজ? বুতঝসুতঝ বিে? এ কচমক িতভি িয়, ভুি কিতি প্রুফ্-

শদখা িিতব িা, এচর্শ্িও ফু্িতব িা মিাি চদি পেিন্ত। 

চিচতশ্। চশ্শু িই, এ কথা বুচঝ। 

বাাঁশ্চি। িা মশ্ায়, চকেু শবাঝ িা, বুঝতত হতব চদতি চদতি পতি পতি, বুঝতত 

হতব হাতড়া হাতড়া মজ্জায় মজ্জায়। 

চিচতশ্। শসই হতব আমাি জীবতিি সবতিতয় বতড়াা অচভজ্ঞতা। 

বাাঁশ্চি। ততব বচি শশ্াতিা। অতবাতধি ‘পতি শমতয়তদি ্াভাচবক শস্নহ। শতামাি 

উপি কৃপা আতে আমাি। তাই অবুতঝি মততা চিতজি সবিিাতশ্ি শে-প্রস্তাবিা 

কিতি তাতত সম্মচত চদতত দয়া হতে। 

চিচতশ্। সম্মচত িা চদতি সাাংাাচতক চিদিয়তা হতব। সামতি উঠতত পািব িা। 

বাাঁশ্চি। শমতিাড্রামা? 

চিচতশ্। িা শমতিাড্রামা িয়। 

বাাঁশ্চি। ক্রতম শমতিাড্রামা হতয় উঠতব িা? 

চিচতশ্। েচদ হয় ততব শসই চদিগুতিাতক ঐ খাতাি পাতাি মততা িকুতিা 

িকুতিা কতি চোঁতড়া শফ্তিা। 

বাাঁশ্চি। (উতঠ দাাঁচড়াতয়) আো সম্মচত চদতিম। (চিচতশ্ েুতি এি বাাঁশ্চিি 

চদতক) ঐ শি, শুরু হি! ভাতিা কতি শভতব শদতখা, এখতিা চপতোবাি সময় আতে। 

চিচতশ্। (কিতজাতড়া) মাপ কতিা, ভয় হতে পাতে মত বদিায়। 
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বাাঁশ্চি। েখি বদিাতব তখি ভয় শকাতিা। অমি মুতখি চদতক তাচকতয় শথতকা 

িা। শদখতত খািাপ িাতগ। োও শিতজচি আচফ্তস। চতি-িাি চদতিি মতধয চবতয় 

হওয়া িাই। 

চিচতশ্। শিাচিতশ্ি শময়াদ কমাতত আইতি েচদ বাতধ। 

বাাঁশ্চি। তা হতি চবতয়ততও বাধতব। শদচি কিতত সাহস শিই। 

চিচতশ্। অিুষ্ঠাি? 

বাাঁশ্চি। হতব িা অিুষ্ঠাি, শতামাি শদখচে কচমতকি চদতক শঝাাঁক আতে। এখতিা 

বুঝতি িা চজচিসিা সীচিয়াস। 

চিচতশ্। কাউতক চিমিণ? 

বাাঁশ্চি। কাউতক িা। 

চিচতশ্। কাউতকই িা? 

বাাঁশ্চি। আো, শসামশ্াংকিতক। 

চিচতশ্। চকিকম চিচঠিা চিখতত হতব তাি একিা খসড়াা— 

বাাঁশ্চি। খসড়াা শকি, চিতখ চদচে। 

চিচতশ্। ্হতস্ত? 

বাাঁশ্চি। হাাঁ, ্হতস্ত। 

চিচতশ্। আজই? 

বাাঁশ্চি। হাাঁ, এখিই। (চিচঠ চিতখ) এই িাও, পতড়াা। 

চিতীতশ্ি পাঠ।  এতিািা সাংবাদ শদওয়া োইতততে,  শ্রীমতী বাাঁশ্চি 

সিকাতিি সচহত শ্রীেুি চিচতশ্িন্দ্র শভৌচমতকি অচবিতম্ব চববাহ চস্থি হইয়াতে। 

তাচিখ জািাতিা অিাবশ্যক–আপিাি অচভিন্দি প্রাথিিীয়। পত্রিািা চবজ্ঞাপি 

হইি, ত্রুচি মাজিিা কচিতবি। ইচত— 

বাাঁশ্চি। এ চিচঠ এখচি িাজাি দাতিায়াতিি হাতত চদতয় আসতব। শদচি শকাতিা 

িা। 

[ চিতীতশ্ি প্রস্থাি 

িীিা, শুতি ো খবিিা। 

িীিাি প্রতবশ্ 
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িীিা। কী খবি। 

বাাঁশ্চি। বাাঁশ্চি সিকাতিি সতে চিচতশ্ শভৌচমতকি চববাহ পাকা হতয় শগি। 

িীিা। আুঃ, কী বচিস তাি চঠকািা শিই। 

বাাঁশ্চি। এতচদি পতি একিা চঠকািা হি। 

িীিা। এিা শে আ্মকহতযা। 

বাাঁশ্চি। তাি পতি পুিজিতন্মি প্রথম অধযায়। 

িীিা। সবতিতয় দ্যুঃখ এই শে, শেিা ট্র্যাতজচর্ শসিাতক শদখাতব প্রহসি। 

বাাঁশ্চি। ট্র্যাতজচর্ি িজ্জা াুিতব ঠাট্টাি হাচসতত। অশ্রুপাততি শিতয় অতগৌিব 

শিই। 

িীিা। আমাতদি িাচশ্িক্র শথতক খতস পড়াি সবতিতয় উজ্জ্বি তািাচি। েচদ 

তাি জ্বািা চিভত শশ্াক কিতুম িা। জ্বািা শস সতে কতি চিতয়ই িিি অেকাতিি 

তিায়। 

বাাঁশ্চি। তা শহাক, র্াকি হীি, কাতিা আগুি, কািও শিাতখ পড়াতব িা। আমাি 

জিয শশ্াক কচিস শি, শে আমাি সাচথ হতত িিি শশ্ািিীয় শস-ই। এ কী! শ্াংকি 

আসতে। তুই ো ভাই একি ুআড়াাতি। 

[ িীিাি প্রস্থাি 

শসামশ্াংকতিি প্রতবশ্ 

শসামশ্াংকি। বাাঁচশ্। 

বাাঁশ্চি। তুচম শে! 

শসামশ্াংকি। চিমিণ কিতত এতসচে। জাচি অিযপি শথতক র্াতক চি 

শতামাতক। আমাি পি শথতক শকাতিা সাংতকাি শিই। 

বাাঁশ্চি। শকি সাংতকাি ঔদাসীিয? 

শসামশ্াংকি। শতামাি কাে শথতক ো শপতয়চে আি আচম ো চদতয়চে শতামাতক, 

এ চববাতহ তাতক স্পশ্িমাত্র কিতত পািতব িা, এ তুচম চিশ্চয় জাি। 

বাাঁশ্চি। ততব চববাহ কিতত োে শকি। 

শসামশ্াংকি। শস কথা বুঝতত েচদ িাও পাি, তব ুদয়া শকাতিা আমাতক। 

বাাঁশ্চি। তবু বতিা। বুঝতত শিটি া কচি। 
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শসামশ্াংকি। কচঠি ব্রত চিতয়চে, একচদি প্রকাশ্ হতব, আজ থাক , দ্যুঃসাধয 

আমাি সাংকল্প, িচত্রতয়ি শোগয। শকাতিা-এক সাংকতিি চদতি বুঝতব শস ব্রত 

ভাতিাবাসাি শিতয়ও বতড়াা। তাতক সম্পন্ন কিততই হতব প্রাণ চদতয়ও। 

বাাঁশ্চি। আমাতক সতে চিতয় সম্পন্ন কিতত পািতত িা? 

শসামশ্াংকি। চিতজতক কখতিা তুচম ভুি শবাঝাও িা বাাঁচশ্। তুচম চিচশ্চত জাি 

শতামাি কাতে আচম দ্যবিি। হয়ততা একচদি শতামাি ভাতিাবাসা আমাতক িচিতয় 

চদত আমাি ব্রত শথতক। শে-দ্যগিমপতথ সুষমাি সতে সন্নযাসী আমাতক োত্রায় প্রবৃত্ত 

কতিতেি শসখাতি ভাতিাবাসাি গচতচবচধ বে। 

বাাঁশ্চি। সন্নযাসী হয়ততা চঠকই বুতঝতেি। শতামাি শিতয়ও শতামাি ব্রততক 

আচম বতড়াা কতি শদখতত পািতুম িা। হয়ততা শসইখাতিই বাধত সাংাাত। আজ 

পেিন্ত শতামাি ব্রততি সতেই আমাি শ্ত্রুতা। ততব এই শ্ত্রুি দ্যতগি শকান সাহতস 

তুচম এতি। একচদি শে-শ্চি আমাি মতধয শদতখচেতি আজ চকেু চক তাি অবচশ্টি  

শিই। ভয় কিতব িা? 

শসামশ্াংকি। শ্চি একিওু কতম চি, তব ুভয় কিব িা। 

বাাঁশ্চি। েচদ শতমি কতি চপেু র্াচক এচড়াতয় শেতত পািতব? 

শসামশ্াংকি। কী জাচি, িা পািততও পাচি। 

বাাঁশ্চি। ততব? 

শসামশ্াংকি। শতামাতক চবশ্বাস কচি। আমাি সতয কখতিাই ভাঙা পড়াতব িা 

শতামাি হাতত। সাংকতিি মুতখ োবাি পতথ আমাতক শহয় কিতত পািতব িা তুচম। 

চিচশ্চত জাি সতযভে হতি আচম প্রাণ িাখব িা। মিব তুষািতি পুতড়া। 

বাাঁশ্চি। শ্াংকি, তুচম িচত্রতয়ি মততাই ভাতিাবাসতত পাি। শুধু ভাব চদতয় িয় 

বীেি চদতয়। সচতয কতি বতিা, আজও চক আমাতক শসচদতিি মততাই ততখাচি 

ভাতিাবাস। 

শসামশ্াংকি। ততখাচিই। 

বাাঁশ্চি। আি চকেুই িাই শি আচম। সুষমাতক চিতয় পূণি শহাক শতামাি ব্রত, 

তাতক রষিা কিব িা। 

শসামশ্াংকি। একিা কথা বাচক আতে। 

বাাঁশ্চি। কী, বতিা। 
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শসামশ্াংকি। আমাি ভাতিাবাসাি চকেু চিহ্ন শিতখ োচে শতামাি কাতে, 

চফ্চিতয় চদতত পািতব িা। (অিাংকাতিি শসই থচি শবি কিতি) 

বাাঁশ্চি। ও কী, ও-সব শে তচিতয় চেি জতি। 

শসামশ্াংকি। র্ুব চদতয় আবাি তুতি এতিচে। 

বাাঁশ্চি। মতি কতিচেিুম আমাি সব হাচিতয়তে। চফ্তি শপতয় অতিকখাচি শবচশ্ 

কতি শপিুম। চিতজি হাতত পচিতয় দাও আমাতক। (তসামশ্াংকি গয়িা পচিতয় 

চদতি) শ্ি আমাি প্রাণ। শতামাি কাতেও শকাতিাচদি শকাঁতদচে বতি মতি পতড়া িা, 

আজ েচদ কাাঁচদ চকেু মতি শকাতিা িা। (হাতত মাথা শিতখ কান্না)  

ভৃততযি প্রতবশ্ 

ভৃতয। িাজবাহাদ্যতিি চিচঠ। 

বাাঁশ্চি। (দাাঁচড়াতয় উতঠ) শ্াংকি, ও চিচঠ আমাতক দাও। 

শসামশ্াংকি। িা পতড়াই? 

বাাঁশ্চি। হাাঁ, িা পতড়াই। 

শসামশ্াংকি। ততব িাও। (বাাঁশ্চি চিচঠিা চোঁতড়া শফ্িি) এখতিা একিা কাজ 

বাচক আতে। এই চসগাতিি শকস শিতয় পাচঠতয়চেতি। শকি,বঝুতত পাচি চি। 

বাাঁশ্চি। আি-একবাি শতামাি ঐ পতকতি িাখব বতি, এ আমাি 

চিতীয়বািকাি দাি। 

শসামশ্াংকি। সন্নযাসীবাবা আমাতদি বাচড়াতত আসতবি এখিই–চবদায় দাও, 

োই তাাঁি কাতে। 

বাাঁশ্চি। োও, জয় শহাক সন্নযাসীি। 

[ শসামশ্াংকতিি প্রস্থাি 

িীিাি প্রতবশ্ 

িীিা। কী ভাই— 

বাাঁশ্চি। একি ুশবাতসা। আি-একখািা চিচঠ শিখা বাচক আতে, শসিা তাতক 

চদতত হতব শতািই হাত চদতয়। (চিচঠ চিতখ িীিাতক চদতি) পতড়া শদখ।  

চিচঠ 
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শ্রীমাি চিচতশ্িন্দ্র শভৌচমক কিযাণবতিষু-  

  শতামাি ভাগয ভাতিা, ফ্াাঁড়াা শকতি শগি, আমািও চববাতহি আসন্ন আশ্ঙ্কািা 

সম্পণূি শিাপ কতি চদিুম। ‘ভাতিাবাসাি চিিাতম’ সতবিাচ্চ দিই শপতয়চে, শতামাি 

র্াক শস-পেিন্ত শপৌাঁেত িা। অিযত্র অিয-তকাতিা সান্ত্বিাি সুতোগ উপচস্থতমততা 

েচদ িা শজাতি ততব বই শিতখা। আশ্া কচি এবাি সততযি সতে শতামাি পচিিয় 

হতয়তে। শতামাি এই শিখায় বাাঁশ্চিি প্রচত দয়া কিবাি দিকাি হতব িা। 

আ্মকহতযায় এক বপাঁতঠ পা বাচড়াতয়ই শস চফ্তি এতসতে। 

িীিা। (বাাঁশ্চিতক জচড়াতয় ধতি) আুঃ, বাাঁিাচি ভাই, আমাতদি সবাইতক। 

সুষমাি উপি এখি আি শতাি িাগ শিই? 

বাাঁশ্চি। শকি থাকতব। শস চক আমাি শিতয় চজতততে। িীিা, শদ ভাই সব 

দিজা খুতি সব আতিাগুতিা জ্বাচিতয়–বাগাি শথতক েতগুতিা ফু্ি পাস চিতয় আয় 

সাংগ্রহ কতি। 

[ িীিাি প্রস্থাি 

পুিন্দতিি প্রতবশ্ 

বাাঁশ্চি। এ কী সন্নযাসী, তুচম শে আমাি াতি? 

পুিন্দি। িতি োচে দূতি, হয়ততা আি শদখা হতব িা। 

বাাঁশ্চি। োবাি শবিায় আমাি কথা মতি পড়াি? 

পুিন্দি। শতামাি কথা কখতিাই ভুচি চি। শভািবাি মততা শমতয় িও তুচম। 

চিতযই এ কথা মতি শিতখচে, শতামাতক িাই আমাতদি কাতজ–দ্যিিভ দ্যুঃসাধয তুচম, 

তাই দ্যুঃখ চদতয়চে। 

বাাঁশ্চি। পাি চি দ্যুঃখ চদতত। মিা কচঠি িয়, শপতয়চে তাি প্রথম চশ্িা। চকন্তু 

শতামাতক একিা শশ্ষকথা বিব সন্নযাসী, শশ্াতিা। সুষমাতক তুচম ভাতিাবাস, সুষমা 

জাতি শসই কথা। শতামাি ভাতিাবাসাি সূতত্র শগাঁতথ ব্রততি হাি পতিতে শস গিায়, 

তাি আি ভাবিা চকতসি। সতয চক িা বতিা। 

পুিন্দি। সতয চক চমথযা শস-কথা বতি শকাতিা ফ্ি শিই, দ্যইই সমাি। 

বাাঁশ্চি। সুষমাি ভাগয ভাতিা চকন্তু শসামশ্াংকিতক কী তুচম চদতি। 

পুিন্দি। শস পুরুষ, শস িচত্রয়, শস তপ্ী। 
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বাাঁশ্চি। শহাক পুরুষ, শহাক িচত্রয়, তাি তপসযা অপূণি থাকতব আচম িা 

থাকতি, আবশ্যক আতে আমাতক। 

পুিন্দি। বচিত হবাি দ্যুঃখই তাতক শদতব শ্চি। 

বাাঁশ্চি। কখতিাই িা, তাততই পে ুকিতব তাি ব্রত। শে পাতি ঐ িচত্রয়তক 

শ্চি চদতত এমি শকবি একচি শমতয় আতে এ-সাংসাতি। 

পুিন্দি। জাচি। 

বাাঁশ্চি। শস সুষমা িয়। 

পুিন্দি। তাও জাচি। চকন্তু ঐ বীতিি শ্চি হিণ কিতত পাতি, এমিও 

একচিমাত্র শমতয় আতে এ-সাংসাতি। 

বাাঁশ্চি। আজ অভয় চদতে শস। আপি অন্ততিি মতধয শস আপচি শপতয়তে 

দীিা। তাি বেি াতুিতে, শস আি বাাঁধতব িা। 

পুিন্দি। ততব আজ োবাি চদতি চিুঃসাংতকাতি তািই হাতত শিতখ শগতিম 

শসামশ্াংকতিি দ্যগিম পতথি পাতথয়। 

বাাঁশ্চি। এতচদি আমাি েত প্রণাম বাচক চেি সব একত্র কতি আজ এই 

চদতিম শতামাি পাতয়। 

পুিন্দি। আি আচম চদতয় শগতিম, শতামাতক একচি গাি, শতামাি কতণ্ঠ 

শসচিতক গ্রহণ কতিা। 

গাি 

চপিাতকতত িাতগ িাংকাি -  

বসুেিাি পঞ্জিততি      কম্পি জাতগ শ্ঙ্কাি। 

আকাতশ্তত শাাতি াূণিী 

সৃচটি ি বাাঁধ িূচণি, 

বজ্রভীষণ গজিিিব      প্রিতয়ি জয়র্ঙ্কাি। 

্গি উচঠতে ক্রচন্দ, 

সুিপচিষদ বন্দী, 

চতচমিগহি দ্যুঃসহ িাতত      উতঠ শ্ৃঙ্খিঝাংকাি। 

দািবদম্ভ তচজি 
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রুদ্র উচঠি গচজি, 

িণ্ডভণ্ড িুচিি ধুিায়       অভ্রতভদী অহাংকাি॥ 

 


