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নাট্যপরিচয় 

এই নাট্করট্ সত্যমূলক। এই ঘট্নারট্ ককাথাও ঘটট্টে রকনা 

ঐরত্হারসটকি ’ পটি ত্াি প্রমাণসংগ্রটহি ভাি রিটল পাঠকটিি বরিত্ হটত্ 

হটব। এইট্কুু বলটলই যটথষ্ট কয করবি জ্ঞানরবশ্বাস- মটত্ এরট্ সম্পণূণ সত্য। 

ঘট্নাস্থানরট্ি প্রকৃত্ নামরট্ কী কস- সম্বটে কভৌট ারলকটিি মত্টভি 

থাকা সম্ভব। রকন্তু সকটলই জাটনন এি ডাকনাম যক্ষপুিী। পরিত্িা বটলন,  

কপৌিারণক যক্ষপুিীটত্ ধনটিবত্া কুটবটিি স্বণণরসংহাসন। রকন্তু এ নাট্করট্ 

এটকবাটিই কপৌিারণক কাটলি নয়,  এটক রূপকও বলা যায় না। কয-

জায় াট্াি কথা হটে কসখাটন মারট্ি নীটচ যটক্ষি ধন  কপাোঁত্া আটে। ত্াই 

সোন কপটয় পাত্াটল সুড়ঙ্গ- কখািাই চলটে,  এইজটনযই কলাটক আিি কটি 

এটক যক্ষপুিী নাম রিটয়টে। এই নাট্টক এখানকাি সুড়ঙ্গ কখািাইকিটিি 

সটঙ্গ যথাকাটল আমাটিি পরিচয় হটব। 

যক্ষপুিীি িাজাি প্রকৃত্ নাম সম্বটে ঐরত্হারসকটিি মটধয মটত্ি ঐকয 

ককউ প্রত্যাশা কটি না। এইট্কুু জারন কয,  এি  একরট্ ডাকনাম আটে—

মকিিাজ। যথাসমটয় কলাকমুটখ এই নামকিটণি কািণ কবাঝা যাটব। 

িাজমহটলি বারহি- কিয়াটল একরট্ জাটলি জানলা আটে। কসই জাটলি 

আড়াল কথটক মকিিাজ ত্াোঁি ইোমত্ পরিমাটণ মানুটেি সটঙ্গ কিখাটশানা 

কটি থাটকন। ককন ত্াোঁি এমনত্টিা অদ্ভুত্ বযবহাি ত্া রনটয় নাট্টকি 

পাত্র ণ কযট্কুু আলাপ আটলাচনা কটিটেন ত্াি কবরশ আমিা রকেু জারন 

কন। 

এই িাটজযি যাোঁিা সিণাি ত্াোঁিা কযা য কলাক এবং যাটক বটল বহুিশণী। 

িাজাি ত্াোঁিা অন্তিঙ্গ পােণি। ত্াোঁটিি সত্কণ বযবস্থাগুটণ কখািাইকিটিি 

কাটজি মটধয ফাোঁক পড়টত্ পায় না এবং যক্ষপুিীি রনিন্তি উন্নরত্ হটত্ 

থাটক। এখানকাি কমাড়লিা একসমটয় কখািাইকি রেল,  রনজগুটণ ত্াটিি 

পিবৃরি এবং উপারধলাভ ঘটট্টে। কমণরনষ্ঠত্ায় ত্ািা অটনক রবেটয় 

সিণািটিি োরড়টয় যায়। যক্ষপুিীি রবরধরবধানটক যরি করবি ভাোয় পূণণচন্দ্র 

বলা যায়,  ত্টব ত্াি কলঙ্করবভাট ি ভািট্াই প্রধানত্ কমাড়লটিি ’ পটি। 
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এ োড়া একজন ক াোঁসাইরজ আটেন,  রত্রন নামগ্রহণ কটিন ভ বাটনি 

রকন্তু অন্নগ্রহণ কটিন সিণাটিি। ত্াোঁি দ্বািা যক্ষপুিীি অটনক উপকাি ঘটট্। 

কজটলটিি জাটল দিবাৎ মাটঝ- মাটঝ অখািযজাটত্ি জলচি জীব আট্কা 

পটড়। ত্াটিি দ্বািা কপট্ভিা বা ট্যাোঁকভিাি কাজ কত্া হয়ই  না,  মাটঝি 

কথটক ত্ািা জাল রেোঁটড় রিটয় যায়। এই নাটট্যি ঘট্নাজাটলি মটধয নরিনী 

নামক একরট্ কনযা কত্মরনভাটব এটস পটড়টে। মকিিাজ কয- কবড়াি 

আড়াটল থাটকন,  কসইটট্টক এই কমটয় রট্কটত্ কিয় না বুরঝ। 

নাট্টকি আিটম্ভই িাজাি জাটলি জানলাি বারহি- বািািায় এই 

কনযারট্ি সটঙ্গ কিখা হটব। জানলারট্ কয রকিকম ত্া সুস্পষ্ট কটি বণণনা 

কিা অসম্ভব। যািা ত্াি কারি ি ত্ািাই ত্াি কলাটকৌশল কবাটঝ। 

নাট্যঘট্নাি যত্ট্কুু আমিা কিখটত্ পারে,  ত্াি সমস্তট্াই এই 

িাজমহটলি জাটলি জানলাি বারহি- বািািায়। রভত্টি কী হটে,  ত্াি 

অরত্ অল্পই আমিা জানটত্ পাই। 

এই নাট্যবযাপাি কয- ন িটক আশ্রয় করিয়া আটে ত্াহাি নাম যক্ষপুিী। 

এখানকাি শ্ররমকিল মারট্ি ত্লা হইটত্ কসানা ত্ুরলবাি কাটজ রনযুক্ত। 

এখানকাি িাজা একট্া অত্যন্ত জরট্ল আবিটণি আড়াটল বাস কটি। 

প্রাসাটিি কসই জাটলি আবিণ এই নাট্টকি একরট্মাত্র িৃশয। কসই 

আবিটণি বরহভণাট  সমস্ত ঘট্না ঘরট্টত্টে। 
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নরিনী ও রকটশাি,  সুড়ঙ্গ- কখািাইকি বালক 

রকটশাি। নরিনী,  নরিনী,  নরিনী!  

নরিনী। আমাটক এত্ কটি ডারকস ককন,  রকটশাি। আরম রক শুনটত্ 

পাই কন। 

রকটশাি। শুনটত্ পাস জারন,  রকন্তু আমাি- কয ডাকটত্ ভাটলা লাট । 

আি ফুল চাই কত্ামাি?  ত্া হটল আনটত্ যাই। 

নরিনী। যা যা,  এখনই কাটজ রফটি যা,  কিরি করিস কন। 

রকটশাি। সমস্তরিন কত্া ককবল কসানাি ত্াল খুোঁটড় আরন,  ত্াি মটধয 

একট্ু সময় চুরি কটি কত্াি জটনয ফুল খুোঁটজ আনটত্ পািটল কবোঁটচ যাই। 

নরিনী। ওটি রকটশাি,  জানটত্ পািটল- কয ওিা শারস্ত কিটব।  

রকটশাি। ত্ুরম- কয বটলরেটল,  িক্তকিবী কত্ামাি চাই- ই চাই। আমাি 

আনি এই কয,  িক্তকিবী এখাটন সহটজ কমটল না। অটনক খুোঁটজটপটত্ 

একজায় ায় জঞ্জাটলি রপেটন একরট্মাত্র  াে কপটয়রে। 

নরিনী। আমাটক কিরখটয় কি,  আরম রনটজ র টয় ফুল ত্ুটল আনব।  

রকটশাি। অমন কথা কবাটলা না। নরিনী,  রনষ্ঠুি কহাটয়া না। ঐ  ােরট্ 

থাক্ আমাি একরট্মাত্র ক াপন কথাি মটত্া। রবশু কত্ামাটক  ান কশানায়,  

কস ত্াি রনটজি  ান। এখন কথটক কত্ামাটক আরম ফুল কজা াব,  এ 

আমািই রনটজি ফুল। 

নরিনী। রকন্তু এখানকাি জাটনায়ািিা কত্াটক শারস্ত কিয়,  আমাি- কয 

বুক কফটট্ যায়। 

রকটশাি। কসই বযথায় আমাি ফুল আটিা কবরশ কটি আমািই হটয় 

কফাটট্। ওিা হয়  আমাি দুঃটখি ধন।  

নরিনী। রকন্তু কত্াটিি এ দুঃখ আরম সইব কী কটি। 

রকটশাি। রকটসি দুঃখ। একরিন কত্াি জটনয প্রাণ কিব নরিনী,  এই 

কথা কত্বাি মটন- মটন ভারব। 
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নরিনী। ত্ুই কত্া আমাটক এত্ রিরল,  কত্াটক আরম কী রফরিটয় কিব 

বল্ কত্া,  রকটশাি। 

রকটশাি। এই সত্যরট্ কর্ নরিনী,  আমাি হাত্ কথটকই কিাজ সকাটল 

ফুল রনরব। 

নরিনী। আো,  ত্াই সই।  রকন্তু ত্ুই একট্ু সামটল চরলস।  

রকটশাি। না,  আরম সামটল চলব  না,  চলব  না। ওটিি মাটিি 

মুটখি উপি রিটয়ই কিাজ কত্ামাটক ফুল এটন কিব। 

[ প্রস্থান 

অধযাপটকি প্রটবশ 

অধযাপক। নরিনী!  কযটয়া না,  রফটি চাও। 

নরিনী। কী অধযাপক। 

অধযাপক। ক্ষটণ ক্ষটণ অমন চমক লার টয় রিটয় চটল যাও ককন। 

যখন  মনট্াটক নাড়া রিটয়ই যাও ত্খন নাহয় সাড়া রিটয়ই বা ক টল।  

একট্ু িাোঁড়াও,  দটট্া কথা বরল।  

নরিনী। আমাটক কত্ামাি রকটসি িিকাি। 

অধযাপক। িিকাটিি কথা যরি বলটল,  ঐ কচটয় কিটখা। আমাটিি 

কখািাইকটিি িল পৃরথবীি বুক রচটি িিকাটিি- কবাঝা- মাথায় কীটট্ি মটত্া 

সুড়ঙ্গি রভত্ি কথটক উপটি উটঠ আসটে। এই যক্ষপুটি আমাটিি যা- রকেু 

ধন  সব ঐ ধুটলাি নারড়ি ধন— কসানা। রকন্তু সুিিী,  ত্ুরম কয- কসানা কস 

কত্া ধুটলাি নয় ,  কস কয আটলাি। িিকাটিি বাোঁধটন ত্াটক কক বাোঁধটব। 

নরিনী। বাটি বাটি ঐ একই কথা বল।  আমাটক কিটখ কত্ামাি এত্ 

রবস্ময় রকটসি অধযাপক। 

অধযাপক। সকাটল ফুটলি বটন কয আটলা আটস ত্াটত্ রবস্ময় কনই,  

রকন্তু পাকা কিয়াটলি ফাট্ল রিটয় কয আটলা আটস কস আি- এক কথা।  

যক্ষপুটি ত্ুরম কসই আচমকা আটলা। ত্ুরমই বা এখানকাি কথা কী ভাবে 

বটলা কিরখ। 
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নরিনী। অবাক হটয় কিখরে,  সমস্ত শহি  মারট্ি ত্লাট্াি মটধয মাথা 

ঢুরকটয় রিটয় অেকাি হাত্টড় কবড়াটে। পাত্াটল সুড়ঙ্গ খুটি কত্ামিা যটক্ষি 

ধন  কবি কটি কটি আনে। কস কয অটনক যুট ি মিা ধন ,  পৃরথবী ত্াটক 

কবি রিটয় কিটখরেল। 

অধযাপক। আমিা- কয কসই মিা ধটনি শবসাধনা করি। ত্াি কপ্রত্টক 

বশ কিটত্ চাই। কসানাি ত্াটলি ত্ালটবত্ালটক বাোঁধটত্ পািটল পৃরথবীটক 

পাব মুটঠাি মটধয। 

নরিনী। ত্াি পটি আবাি,  কত্ামাটিি িাজাটক এই একট্া অদ্ভুত্ 

জাটলি কিয়াটলি আড়াটল ঢাকা রিটয় কিটখে,  কস- কয মানুে পাটে কস 

কথা ধিা পটড়। কত্ামাটিি ঐ সুড়টঙ্গি অেকাি ডালাট্া খুটল কফটল ত্াি 

মটধয আটলা কঢটল রিটত্ ইটে কটি,  কত্মরন ইটে কটি ঐ রবশ্রী জালট্াটক 

রেোঁটড় কফটল মানুেট্াটক উিাি করি। 

অধযাপক। আমাটিি মিা ধটনি কপ্রটত্ি কযমন ভয়ংকি শরক্ত,  

আমাটিি মানুে- োোঁকা িাজািও কত্মরন ভয়ংকি প্রত্াপ। 

নরিনী। এ-সব কত্ামাটিি বারনটয়- কত্ালা কথা। 

অধযাপক। বারনটয়- কত্ালাই কত্া। উলটঙ্গি ককাটনা পরিচয় কনই,  বারনটয় 

কত্ালা কাপটড়ই ককউ- বা িাজা,  ককউ- বা রভরখরি। এটসা আমাি ঘটি। 

কত্ামাটক ত্ত্ত্বকথা বুরঝটয় রিটত্ বটড়া আনি হয়।  

নরিনী। কত্ামাটিি কখািাইকি কযমন খরন খুটি খুটি মারট্ি মটধয 

ত্রলটয় চটলটে,  ত্ুরমও কত্া কত্মরন রিনিাত্ পুোঁরথি মটধয  ত্ণ খুোঁটড়ই 

চটলে। আমাটক রনটয় সমটয়ি বাটজ খিচ  কিটব ককন। 

অধযাপক। আমিা রনটিট্ রনিবকাশ-  টত্ণি পত্ঙ্গ,  ঘন কাটজি মটধয 

কসোঁরধটয় আরে;  ত্ুরম ফাোঁকা সমটয়ি আকাটশ সেযাত্ািারট্,  কত্ামাটক কিটখ 

আমাটিি ডানা চিল হটয় ওটঠ। এটসা আমাি ঘটি,  কত্ামাটক রনটয় 

একট্ু সময় নষ্ট কিটত্ িাও। 

নরিনী। না না,  এখন না। আরম এটসরে কত্ামাটিি িাজাটক ত্াি 

ঘটিি মটধয র টয় কিখব। 

অধযাপক। কস থাটক জাটলি আড়াটল,  ঘটিি মটধয ঢুকটত্ কিটব না। 
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নরিনী। আরম জাটলি বাধা মারন কন,  আরম এটসরে ঘটিি মটধয 

ঢুকটত্। 

অধযাপক। জান নরিনী,  আরমও আরে একট্া জাটলি রপেটন?  মানুটেি 

অটনকখারন বাি রিটয় পরিত্ট্কুু কজট  আটে। আমাটিি িাজা কযমন  

ভয়ংকি,  আরমও কত্মরন ভয়ংকি পরিত্। 

নরিনী। আমাি সটঙ্গ ঠাট্টা কিে ত্ুরম। কত্ামাটক কত্া ভয়ংকি কঠটক 

না। একট্া কথা রজজ্ঞাসা করি,  এিা আমাটক এখাটন রনটয় এল,  িঞ্জনটক 

সটঙ্গ আনটল না ককন। 

অধযাপক। সব রজরনসটক ট্কুটিা কটি আনাই এটিি পিরত্। রকন্তু 

ত্াও বরল,  এখানকাি মিা ধটনি মাঝখাটন কত্ামাি প্রাটণি ধনটক ককন 

আনটত্ চাও। 

নরিনী। আমাি িঞ্জনটক এখাটন আনটল এটিি মিা পাোঁজটিি রভত্ি 

প্রাণ কনটচ উঠটব। 

অধযাপক। একা নরিনীটক রনটয়ই যক্ষপুিীি সিণািিা হত্বুরি হটয় 

ক টে,  িঞ্জনটক আনটল ত্াটিি হটব কী। 

নরিনী। ওিা জাটন না ওিা কী অদ্ভুত্। ওটিি মাঝখাটন রবধাত্া যরি 

খুব একট্া হারস কহটস ওটঠন,  ত্াহটলই ওটিি চট্কা কভটে কযটত্ পাটি। 

িঞ্জন রবধাত্াি কসই হারস। 

অধযাপক। কিবত্াি হারস সূটযণি আটলা,  ত্াটত্ বিফ  টল,  রকন্তু 

পাথি ট্টল না। আমাটিি সিণািটিি ট্লাটত্ ক টল  াটয়ি কজাি চাই।  

নরিনী। আমাি িঞ্জটনি কজাি কত্ামাটিি শরিনীনিীি মটত্া। ঐ নিীি 

মটত্াই কস কযমন হাসটত্ও পাটি কত্মরন ভােটত্ও পাটি। অধযাপক,  

কত্ামাটক আমাি আজটকি রিটনি একরট্ ক াপন খবি  রিই। আজ িঞ্জটনি 

সটঙ্গ আমাি কিখা হটব। 

অধযাপক। জানটল কী কটি। 

নরিনী। হটব হটব,  কিখা হটব। খবি  এটসটে। 

অধযাপক। সিণাটিি কচাখ এরড়টয় ককান্ পথ রিটয় খবি  আসটব। 
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নরিনী। কয-পটথ বসন্ত আসবাি খবি  আটস কসই পথ রিটয়। ত্াটত্ 

কলট  আটে আকাটশি িে ,  বাত্াটসি লীলা। 

অধযাপক। ত্াি মাটন,  আকাটশি িটে বাত্াটসি লীলায় উটড়া খবি  

এটসটে। 

নরিনী। যখন িঞ্জন আসটব ত্খন কিরখটয় কিব উটড়া খবি  ককমন 

কটি মারট্টত্ এটস কপৌোঁেল। 

অধযাপক। িঞ্জটনি কথা উঠটল নরিনীি মুখ আি থামটত্ চায় না। 

থাক্ক , আমাি কত্া আটে বস্তুত্ত্ত্বরবিযা,  ত্াি  হ্বটিি মটধয ঢুটক পরড়ট ,  

আি সাহস হটে না। ( খারনকট্া র টয় রফটি এটস)  নরিনী,  একট্া কথা 

কত্ামাটক রজজ্ঞাসা করি,  যক্ষপুিীটক কত্ামাি ভয় কিকে না?  

নরিনী। ভয় কিটব ককন। 

অধযাপক। গ্রহটণি সূযণটক জন্তুিা ভয় কটি,  পূণণ সূযণটক ভয় কটি 

না। যক্ষপুিী গ্রহণলা া পুিী। কসানাি  টত্ণি িাহুটত্ ওটক খাবটল কখটয়টে। 

ও রনটজ আস্ত নয় ,  কাউটক আস্ত িাখটত্ চায় না। আরম কত্ামাটক বলরে,  

এখাটন কথটকা না। ত্ুরম চটল ক টল ঐ  ত্ণগুটলা আমাটিি সামটন আটিা 

হাোঁ কটি উঠটব;  ত্বু বলরে,  পালাও। কযখানকাি কলাটক িসুযবৃরি কটি 

মা বসুেিাি আোঁচলটক ট্কুটিা ট্কুটিা কটি কেোঁটড় না,  কসইখাটন িঞ্জনটক 

রনটয় সুটখ থাটকাট । ( রকেুিূি র টয় রফটি এটস)  নরিনী,  কত্ামাি ডান 

হাটত্ ঐ- কয িক্তকিবীি কঙ্কণ,  ওি কথটক একরট্ ফুল খরসটয় কিটব?  

নরিনী। ককন,  কী কিটব ত্ুরম। 

অধযাপক। কত্বাি কভটবরে,  ত্ুরম কয িক্তকিবীি আভিণ পি,  ত্াি 

একট্া রকেু মাটন আটে। 

নরিনী। আরম কত্া জারন কন কী মাটন। 

অধযাপক। হয়টত্া কত্ামাি ভা যপুরুে জাটন। এই িক্ত- আভায় একট্া 

ভয়- লা াটনা িহসয আটে,  শুধু মাধুযণ নয়।  

নরিনী। আমাি মটধয ভয়?  

অধযাপক। সুিটিি হাটত্ িটক্তি ত্ুরল রিটয়টে রবধাত্া। জারন কন,  

িাো িটে ত্ুরম কী রলখন রলখটত্ এটসে। মালত্ী রেল,  মরিকা রেল,  
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রেল চাটমরল;  সব বাি রিটয় এ ফুল ককন কবটে রনটল। জান,  মানুে না 

কজটন অমরন কটি রনটজি ভা য কবটে কনয়?  

নরিনী। িঞ্জন আমাটক কখটনা কখটনা আিি কটি বটল িক্তকিবী। 

জারন কন আমাি ককমন মটন হয় ,  আমাি িঞ্জটনি ভাটলাবাসাি িে  িাো,  

কসই িে   লায় পটিরে,  বুটক পটিরে,  হাটত্ পটিরে। 

অধযাপক। ত্া আমাটক ওি একরট্ ফুল িাও,  শুধু ক্ষণকাটলি িান,  

ওি িটেি ত্ত্ত্বরট্ কবাঝবাি কচষ্টা করি। 

নরিনী। এই নাও। আজ িঞ্জন আসটব,  কসই আনটি এই ফুলরট্ 

কত্ামাটক রিলুম। 

[  অধযাপটকি প্রস্থান 

সুড়ঙ্গ- কখািাইকি ক াকুটলি প্রটবশ 

ক াকুল। একবাি মুখ কফিাও কত্া কিরখ। — কত্ামাটক বুঝটত্ই পািলুম 

না। ত্ুরম কক। 

নরিনী। আমাটক যা কিখে ত্া োড়া আরম রকেুই না। কবাঝবাি 

কত্ামাি িিকাি কী। 

ক াকুল। না বুঝটল ভাটলা কঠটক না। এখাটন কত্ামাটক িাজা ককান্ 

কাটজি প্রটয়াজটন এটনটে। 

নরিনী। অকাটজি প্রটয়াজটন। 

ক াকুল। একট্া কী মন্তি কত্ামাি আটে। ফাোঁটি কফটলে সবাইটক।  

সবণনাশী ত্ুরম। কত্ামাি ঐ সুিি মুখ কিটখ যািা ভুলটব ত্ািা মিটব। 

কিরখ কিরখ,  রসোঁরথটত্ কত্ামাি ঐ কী ঝুলটে। 

নরিনী। িক্তকিবীি মঞ্জরি। 

ক াকুল। ওি মাটন কী। 

নরিনী। ওি ককাটনা মাটনই কনই। 

ক াকুল। আরম রকে ু কত্ামাটক রবশ্বাস করি কন। একট্া কী ফরি 

কটিে। আজ রিন না কযটত্ই একট্া- রকেু রবপি ঘট্াটব। ত্াই এত্ সাজ।  

ভয়ংকিী,  ওটি ভয়ংকিী। 
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নরিনী। আমাটক কিটখ কত্ামাি এমন ভয়ংকি মটন হটে ককন। 

ক াকুল। কিটখ মটন হটে,  ত্ুরম িাো আটলাি মশাল। যাই,  

রনটবণাধটিি বুরঝটয় বরলট ,  ‘ সাবধান,  সাবধান,  সাবধান। 

[  প্রস্থান 

নরিনী। ( জাটলি িিজায় ঘা রিটয়)  শুনটত্ পাে?  

কনপটথয। নিা,  শুনটত্ পারে। রকন্তু বাটি বাটি কডটকা না,  আমাি 

সময় কনই,  একট্ওু না। 

নরিনী। আজ খুরশটত্ আমাি মন ভটি আটে। কসই খুরশ রনটয় কত্ামাি 

ঘটিি মটধয কযটত্ চাই। 

কনপটথয। না,  ঘটিি মটধয না,  যা বলটত্ হয়  বাইটি কথটক বটলা। 

নরিনী। কুোঁিফুটলি মালা ক োঁটথ পদ্মপাত্ায় কঢটক এটনরে।  

কনপটথয। রনটজ পটিা। 

নরিনী। আমাটক মানায় না,  আমাি মালা িক্তকিবীি। 

কনপটথয। আরম পবণটত্ি চূড়াি মটত্া,  শূনযত্াই আমাি কশাভা।  

নরিনী। কসই চূড়াি বুটকও ঝিনা ঝটি,  কত্ামাি  লাটত্ও মালা 

দলটব। জাল খুটল িাও,  রভত্টি যাব। 

কনপটথয। আসটত্ কিব না,  কী বলটব শীঘ্র বটলা। সময় কনই। 

নরিনী। িূি কথটক ঐ  ান শুনটত্ পাে?  

কনপটথয। রকটসি  ান। 

নরিনী। কপৌটেি  ান। ফসল কপটকটে,  কাট্টত্ হটব,  ত্ািই ডাক।  

                  ান 

কপৌে কত্াটিি ডাক রিটয়টে –  আয় কি চটল,  

         আয় আয় আয়। 

ডালা কয ত্াি ভটিটে আজ পাকা ফসটল,  

         মরি,  হায় হায় হায়। 

কিখে না,  কপৌটেি কিাদ্দুি পাকা ধাটনি লাবণয আকাটশ কমটল রিটে?  

হাওয়াি কনশায় উঠল কমটত্ 

রিগ্বধূিা ধাটনি কখটত্,  
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কিাটিি কসানা েরড়টয় পটড় মারট্ি আোঁচটল –  

       মরি,  হায় হায় হায়। 

ত্ুরমও কবরিটয় এটসা িাজা,  কত্ামাটক মাটঠ রনটয় যাই। 

মাটঠি বাোঁরশ শুটন শুটন আকাশ খুরশ হল –  

ঘটিটত্ আজ কক িটব ক া। কখাটলা দয়াি কখাটলা। 

কনপটথয। আরম মাটঠ যাব?  ককান্ কাটজ লা ব। 

নরিনী। মাটঠি কাজ কত্ামাি যক্ষপুিীি কাটজি কচটয় অটনক সহজ।  

কনপটথয। সহজ কাজট্াই আমাি কাটে শক্ত। সটিাবি রক কফনাি-

নূপুি-পিা ঝিনাি মটত্া নাচটত্ পাটি। যাও যাও,  আি কথা ককাটয়া না,  

সময় কনই। 

নরিনী। অদ্ভুত্ কত্ামাি শরক্ত। কযরিন আমাটক কত্ামাি ভািাটি ঢুকটত্ 

রিটয়রেটল,  কত্ামাি কসানাি ত্াল কিটখ রকেু আশ্চযণ হই  রন,  রকন্তু কয 

রবপুল শরক্ত রিটয় অনায়াটস কসইগুটলাটক রনটয় চুটড়া কটি সাজারেটল,  

ত্াই কিটখ মুগ্ধ হটয়রেলুম। ত্বু বরল,  কসানাি রপি রক কত্ামাি ঐ হাটত্ি 

আশ্চযণ েটি সাড়া কিয়,  কযমন সাড়া রিটত্ পাটি ধাটনি কখত্।  আো 

িাজা,  বটলা কত্া,  পৃরথবীি এই মিা ধন  রিনিাত্ নাড়াচাড়া কিটত্ 

কত্ামাি ভয় হয়  না?  

কনপটথয। ককন,  ভয় রকটসি। 

নরিনী। পৃরথবী আপনাি প্রাটণি রজরনস আপরন খুরশ হটয় কিয়। রকন্তু 

যখন  ত্াি বুক রচটি মিা হাড়গুটলাটক ঐশ্বযণ ব’ কল রেরনটয় রনটয় আস 

ত্খন অেকাি কথটক একট্া কানা িাক্ষটসি অরভসম্পাত্ রনটয় আস।  কিখে 

না,  এখাটন সবাই কযন ককমন কিট  আটে,  রকম্বা সটিহ কিটে,  রকংবা 

ভয় পাটে?  

কনপটথয। অরভসম্পাত্?  

নরিনী। হাোঁ,  খুটনাখুরন কাড়াকারড়ি অরভসম্পাত্। 

কনপটথয। শাটপি কথা জারন কন। এ জারন কয আমিা শরক্ত রনটয় 

আরস। আমাি শরক্তটত্ ত্ুরম খুরশ হও,  নরিন?  
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নরিনী। ভারি খুরশ লাট । ত্াই কত্া বলরে আটলাটত্ কবরিটয় এটসা,  

মারট্ি উপি পা িাও,  পৃরথবী খুরশ হটয় উঠুক। 

 

আটলাি খুরশ উঠল কজট  

ধাটনি রশটে রশরশি কলট ,  

ধিাি খুরশ ধটি না ক া,  ওই- কয উথটল,  

       মরি,  হায় হায় হায়। 

কনপটথয। নরিনী,  ত্ুরম রক জান,  রবধাত্া কত্ামাটকও রূটপি মায়াি 

আড়াটল অপরূপ পটি কিটখটেন?  ত্াি মটধয কথটক রেরনটয় কত্ামাটক 

আমাি মুটঠাি রভত্ি কপটত্ চারে,  রকেুটত্ই ধিটত্ পািরে কন। আরম 

কত্ামাটক উলরট্টয় পালরট্টয় কিখটত্ চাই,  না পারি কত্া কভটেচুটি কফলটত্ 

চাই। 

নরিনী। ও কী বলে ত্ুরম। 

কনপটথয। কত্ামাি ঐ িক্তকিবীি আভাট্কুু কেোঁটক রনটয় আমাি কচাটখ 

অঞ্জন কটি পিটত্ পারি কন ককন। সামানয পাপরড়-ক’ ট্া আোঁচল চাপা 

রিটয় বাধা রিটয়টে। কত্মরন বাধা কত্ামাি মটধয –  ককামল বটলই করঠন। 

আো নরিনী,  আমাটক কী মটন কি,  খুটল বটলা কত্া। 

নরিনী। কস আি-এক রিন বলব।  আজ কত্া কত্ামাি সময় কনই,  আজ 

যাই। 

কনপটথয। না না,  কযটয়া না,  বটল যাও;  আমাটক কী মটন কি 

বটলা। 

নরিনী। কত্বাি বটলরে,  কত্ামাটক মটন করি আশ্চযণ। প্রকাি হাটত্ 

প্রচি কজাি ফুটল ফুটল উটঠটে,  ঝটড়ি আট কাি কমটঘি মটত্া –  কিটখ 

আমাি মন  নাটচ। 

কনপটথয। িঞ্জনটক কিটখ কত্ামাি মন কয নাটচ,  কসও রক –  

নরিনী। কস কথা থাক্,  কত্ামাি কত্া সময় কনই। 

কনপটথয। আটে সময়,  শুধু এই কথারট্ বটল যাও। 

নরিনী। কস নাটচি ত্াল আলািা,  ত্ুরম বুঝটব না। 
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কনপটথয। বুঝব। বুঝটত্ চাই। 

নরিনী। সব কথা রঠক বুরঝটয় বলটত্ পারি কন,  আরম যাই। 

কনপটথয। কযটয়া না,  বটলা আমাটক কত্ামাি ভাটলা লাট  রক না। 

নরিনী। হাোঁ,  ভাটলা লাট । 

কনপটথয। িঞ্জটনি মটত্াই?  

নরিনী। ঘুটি রফটি একই কথা। এ-সব কথা ত্ুরম কবাঝ না। 

কনপটথয। রকেু রকেু বুরঝ। আরম জারন িঞ্জটনি সটঙ্গ আমাি ত্ফাত্ট্া 

কী। আমাি মটধয ককবল কজািই আটে,  িঞ্জটনি মটধয আটে জাদ। 

নরিনী। জাদ বলে কাটক। 

কনপটথয। বুরঝটয় বলব?  পৃরথবীি নীটচি ত্লাি রপি রপণ্ড পাথি 

কলাহা কসানা,  কসইখাটন িটয়টে কজাটিি মূরত্ণ। উপটিি ত্লায় একট্খুারন 

কাোঁচা মারট্টত্ ঘাস উঠটে,  ফুল ফুট্টে –  কসইখাটন িটয়টে জাদি  কখলা। 

দ ণটমি কথটক হীটি আরন,  মারনক আরন;  সহটজি কথটক ঐ প্রাটণি 

জাদট্কুু ককটড় আনটত্ পারি কন। 

নরিনী। কত্ামাি এত্ আটে,  ত্ব ু ককবলই অমন কলাভীি মটত্া কথা 

বল ককন। 

কনপটথয। আমাি যা আটে সব কবাঝা হটয় আটে। কসানাটক জরমটয় 

ত্ুটল কত্া পিশমরণ হয়  না –  শরক্ত যত্ই বাড়াই কযৌবটন কপৌোঁেল না।  

ত্াই পাহািা বরসটয় কত্ামাটক বাোঁধটত্ চাই;  িঞ্জটনি মটত্া কযৌবন থাকটল 

োড়া কিটখই কত্ামাটক বাোঁধটত্ পািত্ুম। এমরন কটি বাোঁধটনি িরশটত্  াোঁট্ 

রিটত্ রিটত্ই সময় ক ল। হায় কি,  আি- সব বাোঁধা পটড়,  ককবল আনি 

বাোঁধা পটড় না। 

নরিনী। ত্ুরম কত্া রনটজটকই জাটল কবোঁটধে,  ত্াি পটি ককন এমন  

েট্ফট্  কিে বুঝটত্ পারি কন। 

কনপটথয। বুঝটত্ পািটব না। আরম প্রকাি মরুভূরম –  কত্ামাি মটত্া 

একরট্ কোট্ট ঘাটসি রিটক হাত্ বারড়টয় বলরে,  আরম ত্প্ত,  আরম রিক্ত,  

আরম ক্লান্ত। ত্ৃষ্ণাি িাটহ এই মরুট্া কত্ উবণিা ভূরমটক কলহন কটি 
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রনটয়টে,  ত্াটত্ মরুি পরিসিই বাড়টে,  ঐ একট্খুারন দবণল ঘাটসি মটধয 

কয প্রাণ আটে ত্াটক আপন কিটত্ পািটে না। 

নরিনী। ত্ুরম- কয এত্ ক্লান্ত কত্ামাটক কিটখ কত্া ত্া মটনই হয়  না। 

আরম কত্া কত্ামাি মস্ত কজািট্াই কিখটত্ পারে। 

কনপটথয। নরিন,  একরিন িূিটিটশ আমািই মটত্া একট্া ক্লান্ত পাহাড় 

কিটখরেলুম। বাইটি কথটক বুঝটত্ই পারি রন ত্াি সমস্ত পাথি রভত্টি 

রভত্টি বযরথটয় উটঠটে। একরিন  ভীি িাটত্ ভীেণ শব্দ শুনলুম,  কযন 

ককান্ দিটত্যি দুঃস্বপ্ন গুমটি গুমটি হঠাৎ কভটে ক ল। সকাটল কিরখ 

পাহাড়ট্া ভূরমকটম্পি ট্াটন মারট্ি নীটচ ত্রলটয় ক টে। শরক্তি ভাি রনটজি 

অট াচটি ককমন কটি রনটজটক রপটে কফটল,  কসই পাহাড়ট্াটক কিটখ ত্াই 

বুটঝরেলুম। আি,  কত্ামাি মটধয একট্া রজরনস কিখরে –  কস এি উলটট্া। 

নরিনী। আমাি মটধয কী কিখে।  

কনপটথয। রবটশ্বি বাোঁরশটত্ নাটচি কয েি বাটজ কসই েি। 

নরিনী। বুঝটত্ পািলুম না। 

কনপটথয। কসই েটি বস্তুি রবপুল ভাি হালকা হটয় যায়। কসই েটি 

গ্রহনক্ষটত্রি িল রভখারি নট্বালটকি মটত্া আকাটশ আকাটশ কনটচ কবড়াটে। 

কসই নাটচি েটিই নরিনী,  ত্ুরম এমন সহজ হটয়ে,  এমন সুন্িি।  

আমাি ত্ুলনায় ত্ুরম কত্ট্কুু,  ত্বু কত্ামাটক ঈেণা করি। 

নরিনী। ত্ুরম রনটজটক সবাি কথটক হিণ  কটি কিটখ বরিত্ কটিে;  

সহজ হটয় ধিা িাও না ককন। 

কনপটথয। রনটজটক গুপ্ত কিটখ রবটশ্বি বটড়া বটড়া মালখানাি কমাট্া 

কমাট্া রজরনস চুরি কিটত্ বটসরে। রকন্তু কয িান রবধাত্াি হাটত্ি মুরঠি 

মকধয ঢাকা,  কসখাটন কত্ামাি চাোঁপাি করলি মটত্া আেুলরট্ যত্ট্কুু কপৌোঁেয়,  

আমাি সমস্ত কিটহি কজাি ত্াি কাে রিটয় যায় না। রবধাত্াি কসই বি 

মুটঠা আমাটক খুলটত্ই হটব। 

নরিনী। কত্ামাি এ-সব কথা আরম ভাটলা বুঝটত্ পারি কন,  আরম 

যাই। 
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কনপটথয। আো কযটয়া –  রকন্তু জানলাি বাইটি এই হাত্ বারড়টয় 

রিরে,  কত্ামাি হাত্খারন একবাি এি উপি িাটখা। 

নরিনী। না না,  কত্ামাি সবখানা বাি রিটয় হঠাৎ একখানা হাত্ 

কবরিটয় এটল আমাি ভয় কটি। 

কনপটথয। ককবল একখানা হাত্ রিটয় ধিটত্ চাই বটলই সবাই আমাি 

কাে কথটক পারলটয় যায়। রকন্তু সব রিটয় যরি কত্ামাটক ধিটত্ চাই,  ধিা 

কিটব রক,  নরিন। 

নরিনী। ত্ুরম কত্া আমাটক ঘটি কযটত্ রিটল না,  ত্টব ককন এ- সব 

বলে।  

কনপটথয। আমাি অনবকাটশি উজান কঠটল কত্ামাটক ঘটি আনটত্ চাই 

কন। কযরিন পাটলি হাওয়ায় ত্ুরম অনায়াটস আসটব কসইরিন আ মনীি 

লগ্ন লা টব। কস হাওয়া যরি ঝটড়ি হাওয়া হয়  কসও ভাটলা। এখটনা 

সময় হয়  রন। 

নরিনী। আরম কত্ামাটক বলরে িাজা,  কসই পাটলি হাওয়া আনটব 

িঞ্জন। কস কযখাটন যায় েুরট্ সটঙ্গ রনটয় আটস। 

কনপটথয। কত্ামাি িঞ্জন কয েুরট্ বটয় রনটয় কবড়ায় কসই েুরট্টক 

িক্তকিবীি মধু রিটয় ভটি িাটখ কক,  আরম রক জারন কন। নরিন,  ত্ুরম 

কত্া আমাটক ফাোঁকা েুরট্ি খবি  রিটল,  মধু ককাথায় পাব। 

নরিনী। আজ আরম ত্টব যাই। 

কনপটথয। না,  এই কথাট্াি জবাব রিটয় যাও। 

কনপটথয। েুরট্ কী কটি মধুটত্ ভটি,  ত্াি জবাব িঞ্জনটক কচাটখ 

কিখটলই পাটব। কস বটড়া সুিি। 

কনপটথয। সুিটিি জবাব সুিিই পায়। অসুিি যখন  জবাব রেরনটয় 

রনটত্ চায়,  বীণাি ত্াি বাটজ না,  রেোঁটড় যায়। আি নয়,  যাও ত্রুম চটল 

যাও –  নইটল রবপি ঘট্টব।  

নরিনী। যারে,  রকন্তু বটল ক লুম,  আজ আমাি িঞ্জন আসটব,  

আসটব,  আসটব –  রকেুটত্ ত্াটক কঠকাটত্ পািটব না। 

[  প্রস্থান 



রক্তকরবী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

 

সূচিপত্র  

ফাগুলাল কখািাইকি ও ত্াি স্ত্রী চন্দ্রাি প্রটবশ 

ফাগুলাল। আমাি মি ককাথায় লুরকটয়ে চন্দ্রা,  কবি কটিা। 

চন্দ্রা। ওরক কথা। সকাল কথটকই মি?  

ফাগুলাল। আজ েুরট্ি রিন।  কাল ওটিি মািণচিীি ব্রত্ ক টে। আজ 

ধ্বজাপূজা,  কসই সটঙ্গ অস্ত্রপূজা। 

চন্দ্রা। বল কী। ওিা রক ঠাকুিটিবত্া মাটন!  

ফাগুলাল। কিখ রন ওটিি মটিি ভাোঁড়াি,  অস্ত্রশালা আি মরিি 

এটকবাটি  াটয়  াটয়?  

চন্দ্রা। ত্া েুরট্ কপটয়ে বটলই মি?   াোঁটয় থাকটত্ পাবণটণি েুরট্টত্ 

কত্া –  

ফাগুলাল।  বটনি মটধয পারখ েুরট্ কপটল উড়টত্ পায়,  খাোঁচাি মটধয 

ত্াটক েুরট্ রিটল মাথা ঠুটক মটি। যক্ষপুটি কাটজি কচটয় েুরট্ রবেম 

বালাই। 

চন্দ্রা। কাজ কেটড় িাও- না,  চটলা- না ঘটি রফটি। 

ফাগুলাল। ঘটিি িাস্তা বে,  জান না বুরঝ?  

চন্দ্রা। ককন বে। 

ফাগুলাল। আমাটিি ঘি  রনটয় ওটিি ককাটনা মুনফা কনই। 

চন্দ্রা। আমিা রক ওটিি িিকাটিি  াটয় আোঁট্ কটি লা াটনা,  কযন 

ধাটনি  াটয় ত্ুোঁে?  ফালটত্া রকেুই কনই?  

ফাগুলাল। আমাটিি রবশুপা ল বটল,  আস্ত হটয় থাকাট্া ককবল পাোঁঠাি 

রনটজি পটক্ষই িিকাি;  যািা ত্াটক খায়,  ত্াি হাড়ট াড় খুিটলজ বাি 

রিটয়ই খায়। এমন- রক,  হাড়কাটঠি সামটন ত্ািা কয ভযাোঁ কটি ডাটক,  

কসট্াটকও বাহুলয বটল আপরি কটি। ঐ- কয রবশুপা ল  ান  াইটত্  াইটত্ 

আসটে। 

চন্দ্রা। রকেুরিন কথটক হঠাৎ ওি  ান খুটল ক টে। 

ফাগুলাল। ত্াই কত্া কিখরে। 
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চন্দ্রা। ওটক নরিনীটত্ কপটয়টে,  কস ওি প্রাণ কট্টনটে,   ানও 

কট্টনটে। 

ফাগুলাল। ত্াটত্ আি আশ্চযণট্া কী। 

চন্দ্রা। না,  আশ্চযণ রকেুই কনই। ওট া সাবধান কথটকা,  ককান্ রিন 

কত্ামািও  লা কথটক  ান কবি কিটব — কসরিন পাড়াি কলাটকি কী িশা 

হটব। মায়ারবনী মায়া জাটন। রবপি ঘট্াটব। 

ফাগুলাল। রবশুি রবপি আজ ঘটট্ রন,  এখাটন আসবাি অটনক আট  

থাকটত্ই ও নরিনীটক জাটন। 

চন্দ্রা। রবশুটবয়াই,  শুটন যাও,  শুটন যাও।  যাও ককাথায়।  ান 

কশানাবাি কলাক এখাটনও এক-আধজন রমলটত্ পাটি,  রনত্ান্ত কলাকসান 

হটব না। 

রবশুি প্রটবশ ও  ান 

কমাি       স্বপনত্িীি কক ত্ুই কনটয়!  

            লা ল পাটল কনশাি হাওয়া,  

                পা ল পিান চটল ক টয়। 

আমায়     ভুরলটয় রিটয় যা 

কত্াি       দরলটয় রিটয় না,  

কত্াি       সুিূি ঘাটট্ চল্ কি কবটয়। 

চন্দ্রা। ত্টব কত্া আশা কনই,  আমিা- কয বটড়া কাটে। 

রবশু।                       আমাি      ভাবনা কত্া সব রমটে,  

আমাি      সব পটড় থাক্ রপটে। 

কত্ামাি     কঘামট্া খুটল িাও,  

কত্ামাি     নয়ন  ত্ুটল চাও,  

িাও        হারসটত্ কমাি পিান কেটয়। 

চন্দ্রা। কত্ামাি স্বপনত্িীি কনটয়রট্ কক কস আরম জারন। 

রবশু। বাইটি কথটক ককমন কটি জানটব। আমাি ত্িীি মাঝখান কথটক 

ত্াটক কত্া কিখ রন। 
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চন্দ্রা। ত্িী কডাবাটব একরিন বটল রিলুম,  কত্ামাি কসই সাটধি 

নরিনী। 

ক াকুল কখািাইকটিি প্রটবশ 

ক াকুল। কিটখা রবশু,  কত্ামাি ঐ নরিনীটক ভাটলা কঠকটে না। 

রবশু। ককন,  কী কটিটে। 

ক াকুল। রকেুই কটি না,  ত্াই কত্া খট্কা লাট । এখানকাি িাজা 

খামকা ওটক আনাটল ককন। ওি িকমসকম রকেুই বুরঝ কন। 

চন্দ্রা। কবয়াই,  এ আমাটিি দুঃটখি জায় া,  ও- কয এখাটন অষ্টপ্রহি 

ককবল সুিরিপনা কটি কবড়ায়,  এ আমিা কিখটত্ পারি কন। 

ক াকুল। আমিা রবশ্বাস করি সািা কমাট্াট াটেি কচহািা,  কবশ ওজটন 

ভািী। 

রবশু। যক্ষপুিীি হাওয়ায় সুিটিি ’ পটি অবজ্ঞা ঘরট্টয় কিয়,  এইটট্ই 

সবণটনটশ। নিটকও সুিি আটে,  রকন্তু সুিিটক ককউ কসখাটন বুঝটত্ই 

পাটি না,  নিকবাসীি সব কচটয় বটড়া সাজা ত্াই। 

চন্দ্রা। আো কবশ,  আমিাই কযন মুখুণ,  রকন্তু এখানকাি সিণাি পযণন্ত 

ওটক দচটক্ষ কিখটত্ পাটি না,  ত্া জান?  

রবশু। কিটখা কিটখা চন্দ্রা,  সিণাটিি দচক্ষুি কোোঁয়াচ কযন কত্ামাটক না 

লাট ,  ত্া হটল আমাটিি কিটখও কত্ামাি চক্ষ ু লাল হটয় উঠটব। — 

আো,  ত্ুই কী বরলস ফাগুলাল। 

ফাগুলাল। সরত্য কথা বরল িািা,  নরিনীটক যখন  কিরখ,  রনটজি 

রিটক ত্ারকটয় লজ্জা কটি। ওি  সামটন কথা কইটত্ পারি কন। 

ক াকুল। রবশুভাই,  ঐ কমটয়টক কিটখ কত্ামাি মন  ভুটলটে কসইজটনয 

কিখটত্ পাে না ও কী অলক্ষণ রনটয় এটসটে। বুঝটত্ কবরশ কিরি হটব 

না,  বটল িাখলুম। 

ফাগুলাল। রবশুভাই,  কত্ামাি কবয়ান জানটত্ চায় আমিা মি খাই 

ককন। 
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রবশু। স্বয়ং রবরধি কৃপায় মটিি বিাদ্দ জ টত্ি চাি রিটকই,  এমন-

রক,  কত্ামাটিি ঐ কচাটখি কট্াটক্ষ। আমাটিি এই বাহুটত্ আমিা কাজ 

কজা াই,  কত্ামাটিি বাহুি বেটন কত্ামিা মি কজা াও। জীবটলাটক মজুরি 

কিটত্ হয় ,  আবাি মজুরি ভুলটত্ও হয়।  মি না হটল কভালাটব রকটস। 

চন্দ্রা। ত্াই দবরক। কত্ামাটিি মটত্া জন্মমাত্াটলি জটনয রবধাত্াি িয়াি 

অন্ত কনই। মটিি ভাি উপুড় কটি রিটয়টেন। 

রবশু। এক রিটক ক্ষুধা মািটে চাবুক,  ত্ৃষ্ণা মািটে চাবুক;  ত্ািা 

জ্বালা ধরিটয়টে,  বলটে,  কাজ কটিা। অনয রিটক বটনি সবুজ কমটলটে 

মায়া,  কিাটিি কসানা কমটলটে মায়া,  ওিা কনশা ধরিটয়টে,  বলটে,  েুরট্ 

েুরট্। 

চন্দ্রা। এইগুটলাটক মি বটল নারক। 

রবশু। প্রাটণি মি,  কনশা রফটক,  রকন্তু রিনিাত্ কলট  আটে। প্রমাণ 

কিটখা। এ িাটজয এলুম,  পাত্াটল রসোঁধকাট্াি কাটজ লা লুম,  সহজ মটিি 

বিাদ্দ বে হটয় ক ল। অন্তিাত্মা ত্াই কত্া হাটট্ি মি রনটয় মাত্ামারত্ 

কিটে। সহজ রনশ্বাটস যখন  বাধা পটড়,  ত্খনই মানুে হাোঁরপটয় রনশ্বাস 

ট্াটন। 

 ান 

কত্াি       প্রাটণি িস কত্া শুরকটয় ক ল ওটি,  

ত্টব        মিণিটস কন কপয়ালা ভটি। 

কস কয       রচত্াি আগুন  ারলটয় ঢালা,  

             সব জ্বলটনি কমট্ায় জ্বালা,  

সব          শূনযটক কস অট্ট কহটস কিয় কয িরেন কটি। 

চন্দ্রা। এটসা- না কবয়াই,  পালাই আমিা। 

রবশু। কসই নীল চাোঁটিায়াি নীটচ,  কখালা মটিি আড্ডায়!  িাস্তা বে। 

ত্াই কত্া এই কটয়িখানাি কচািাই মটিি ওপি এমন ভয়ংকি ট্ান। 

আমাটিি না আটে আকাশ,  না আটে অবকাশ;  ত্াই বাটিা ঘন্টাি সমস্ত 
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হারস  ান সূটযণি আটলা কড়া কটি চুোঁইটয় রনটয়রে একচুমুটকি ত্িল 

আগুটন। কযমন ঠাস িাসত্ব কত্মরন রনরবড় েুরট্। 

কত্াি       সূযণ রেল  হন  কমটঘি মাটঝ,  

কত্াি       রিন মটিটে অকাটজিই কাটজ.  

ত্টব        আসুক- না কসই রত্রমিিারত্;  

            লুরপ্তটনশাি চিম  সারথ,  

কত্াি       ক্লান্ত আোঁরখ রিক কস ঢারক রিক্- কভালাবাি কঘাটি!  

চন্দ্রা। যাই বল রবশুটবয়াই,  যক্ষপুিীটত্ এটস কত্ামিাই মটজে। 

আমাটিি কমটয়টিি কত্া রকেু বিল হয়  রন। 

রবশু। হয়  রন কত্া কী। কত্ামাটিি ফুল ক টে শুরকটয়,  এখন ' কসানা 

কসানা'  কটি প্রাণট্া খারব খাটে। 

চন্দ্রা। কখ্খটনা না। 

রবশু। আরম বলরে ‘ হাোঁ’ ।  ঐ- কয ফাগু হত্ভা া বাটিা ঘন্টাি পটি 

আিও চাি ঘন্টা কযা  কটি কখটট্ মটি,  ত্াি কািণট্া ফাগুও জাটন না,  

ত্ুরমও জান না। অন্তযণামী জাটনন। কত্ামাি কসানাি স্বপ্ন রভত্টি রভত্টি 

ওটক চাবুক মাটি,  কস চাবুক সিণাটিি চাবুটকি কচটয়ও কড়া। 

চন্দ্রা। আো কবশ,  ত্া চটলা- না ককন,  এখান কথটক কিটশ রফটি 

যাই। 

রবশু। সিণাি ককবল কয কফিবাি পথ বে কটিটে ত্া নয় ,  ইটেট্া 

সুি আট্টকটে। আজ যরি- বা কিটশ যাও রট্োঁকটত্ পািটব না,  কালই কসানাি 

কনশায় েুটট্ রফটি আসটব,  আরফমটখাি পারখ কযমন োড়া কপটলও খাোঁচায় 

কফটি। 

ফাগুলাল। আো ভাই রবশু,  ত্ুরম কত্া একরিন পুোঁরথ পটড় পটড় কচাখ 

কখাওয়াটত্ বটসরেটল,  কত্ামাটক আমাটিি মটত্া মুখুণটিি সটঙ্গ ককািাল 

ধিাটল ককন। 

চন্দ্রা। এত্রিন আরে,  এই কথারট্ি জবাব কবয়াইটয়ি কাে কথটক 

রকেুটত্ই আিায় কিা ক ল না। 

ফাগুলাল। অথচ কথাট্া সবাই জাটন। 
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রবশু। কী বটলা কিরখ। 

ফাগুলাল। আমাটিি খবি  কনবাি জটনয ওিা কত্ামাটক চি  কিটখরেল। 

রবশু। সবাই জানরত্স যরি কত্া আমাটক জযান্ত িাখরল ককন। 

ফাগুলাল। এও জারন এ কাজ কত্ামাি দ্বািা হল না। 

চন্দ্রা। এমন আিাটমি কাটজও রট্োঁকটত্ পািটল না,  কবয়াই?  

রবশু। আিাটমি কাজ?  একট্া সজীব কিহ,  ত্াি রপেটন পৃষ্ঠব্িণ  হটয় 

কলট  থাকা!  বললুম,  ‘ কিটশ যাব,  শিীি বটড়া খািাপ’ ।  সিণাি 

বলটলন,  ‘ আহা,  এত্ খািাপ শিীি রনটয় কিটশ যাটবই- বা ককমন কটি। 

ত্বু কচষ্টা কিটখা’ ।  কচষ্টা কিখলুম। কশটে কিরখ যক্ষপুিীি কবটলি মটধয 

ঢুকটল ত্াি হাোঁ বে হটয় যায়,  এখন ত্াি জঠটিি মটধয যাবাি একরট্ 

পথ োড়া আি পথ কনই। আজ ত্াি কসই আশাহীন আটলাহীন জঠটিি মটধয 

ত্রলটয় ক রে। এখন কত্াটত্-আমাটত্ ত্ফাত্ এই কয,  সিণাি কত্াটক যত্ট্া 

অবজ্ঞা কটি আমাটক ত্াি কচটয়ও কবরশ। কেোঁড়া কলাপাত্াি কচটয় ভাো 

ভাোঁটড়ি প্ররত্ মানুটেি কহলা। 

ফাগুলাল। দুঃখ কী,  রবশুিািা। আমিা কত্া কত্ামাটক মাথায় কটি 

কিটখরে। 

রবশু। প্রকাশ কপটলই মািা যাব। কত্াটিি আিি পটড় কযখাটন সিণাটিি 

িৃরষ্ট পটড় কসখাটনই,  কসানাবযাে যত্ই মক্মক্ শটব্দ ককালাবযাটেি অভযথণনা 

কটি,  কসট্া কাটন র টয় কপৌোঁেয় কবাড়াসাটপি। 

চন্দ্রা। কত্রিটন কত্ামাটিি কাজ ফুটিাটব?  

রবশু। পাোঁরজটত্ কত্া রিটনি কশে কলটখ না। একরিটনি পি দরিন,  

দরিটনি পি রত্নরিন;  সুড়ঙ্গ ককটট্ই চটলরে,  এক হাটত্ি পি দ হাত্,  

দ হাটত্ি পি রত্ন হাত্। ত্াল ত্াল কসানা ত্ুটল আনরে,  এক ত্াটলি 

পি দ ত্াল,  দ ত্াটলি পি রত্ন ত্াল। যক্ষপুটি অটঙ্কি পি অঙ্ক সাি 

কবোঁটধ চটলটে,  ককাটনা অটথণ কপৌোঁেয় না। ত্াই ওটিি কাটে আমিা মানুে 

নই,  ককবল সংখযা। ফাগুভাই,  ত্ুরম ককান্ সংখযা। 

ফাগুলাল। রপটঠি কাপটড় িা া আটে,  আরম ৪৭ফ।  



রক্তকরবী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

 

সূচিপত্র  

রবশু। আরম ৬৯ে।   াোঁটয় রেলুম মানুে,  এখাটন হটয়রে িশ- পোঁরচটশি 

েক্।  বুটকি উপি রিটয় জুটয়াটখলা চলটে। 

চন্দ্রা। কবয়াই,  ওটিি কসানা কত্া অটনক জমল,  আটিা রক িিকাি।  

রবশু।  িিকাি বটল পিাটথণি কশে আটে।  খাওয়াি িিকাি আটে,  কপট্ 

ভরিটয় ত্াি কশে পাওয়া যায়;  কনশাি িিকাি কনই,  ত্াি কশেও কনই।  

ঐ কসানাি ত্ালগুটলা কয মি,  আমাটিি যক্ষিাটজি রনটিট্ মি।  বুঝটত্ 

পািটল না?  

চন্দ্রা। না। 

রবশু। মটিি কপয়ালা রনটয় ভুটল যাই ভাট যি  রিি মটধয আমিা 

বাোঁধা। মটন করি আমাটিি অবাধ েুরট্। কসানাি ত্াল হাটত্ রনটয় এখানকাি 

কত্ণাি কসই কমাহ লাট । কস ভাটব সবণসাধািটণি মারট্ি ট্ান ওটত্ কপৌোঁেয় 

না,  অসাধািটণি আসমাটন ও উড়টে। 

চন্দ্রা। নবাটন্নি সময় এল বটল গ্রাটম গ্রাটম ত্াি কজা াড় চলটে। 

পাটয় পরড়,  ঘটি চটলা। একবাি সিণািটক র টয় আমিা যরি— 

রবশু। স্ত্রীবুরিটত্ সিণািটক এখটনা কচন রন বুরঝ?  

চন্দ্রা। ককন,  ওটক কিটখ কত্া আমাি কবশ— 

রবশু। হাোঁ,  কবশ ঝক্ঝটক। মকটিি িাোঁত্,  খাোঁটজ খাোঁটজ বটড়া পরিপারট্ 

কটি কামটড় ধটি। মকিিাজ স্বয়ং ইটে কিটলও আল া কিটত্ পাটি 

না। 

চন্দ্রা। ঐ কয সিণাি। 

রবশু। ত্টবই হটয়টে। আমাটিি কথা রনশ্চয়ই শুটনটে। 

চন্দ্রা। ককন,  এমন কত্া রকেু বরল রন যাটত্— 

রবশু। কবয়ান,  কথা আমিা বরল,  মাটন কয কটি ওিা। কাটজই ককান্ 

কথাি রট্টক ককান্ চাটল আগুন লা ায় ককউ জাটন না। 

 

সিণাটিি প্রটবশ 

চন্দ্রা। সিণািিািা!  



রক্তকরবী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
2

 

সূচিপত্র  

সিণাি। কী নাত্রন,  খবি  ভাটলা কত্া?  

চন্দ্রা। একবাি বারড় কযটত্ েুরট্ িাও। 

সিণাি। ককন। কয বাসা রিটয়রে কস কত্া খাসা,  বারড়ি কচটয় অটনক 

ভাটলা। সিকারি খিটচ কচৌরকিাি পযণন্ত িাখা ক টে। কী কহ ৬৯ে,  

কত্ামাটক এটিি মটধয কিখটল মটন হয়  সািস এটসটেন বটকি িলটক 

নাচ কশখাটত্। 

রবশু। সিণািরজ,  কত্ামাি ঠাট্টা শুটন আটমাি লা টে না। নাচাবাি 

মটত্া পাটয়ি কজাি থাকটল এখান কথটক কট্টন কিৌড় মািত্ুম।  কত্ামাটিি 

এলাকায় নাচাটনা বযাবসা কত্ সাংঘারত্ক ত্াি কমাট্া কমাট্া িৃষ্টান্ত কিটখরে,  

এমন হটয়টে সািা চাটল চলটত্ও পা কাোঁটপ। 

সিণাি। নাত্রন,  একট্া সুখবি আটে। এটিি ভাটলা কথা কশানাবাি 

জটনয ককনািাম ক াোঁসাইটক আরনটয় কিটখরে। এটিি কাে কথটক প্রণামী 

আিায় কটি খিচট্া উটঠ যাটব। ক াোঁসাইরজি কাে কথটক কিাজ সটেটবলায় 

এিা— 

ফাগুলাল। না না,  কস হটব না সিণািরজ। এখন সটেটবলায় মি  কখটয় 

বটড়া কজাি মাত্লারম করি,  উপটিশ কশানাটত্ এটল নিহত্যা ঘট্টব। 

রবশু। চুপ চুপ,  ফাগুলাল। 

ক াোঁসাইটয়ি প্রটবশ 

সিণাি। এই কয বলটত্ বলটত্ই উপরস্থত্। প্রভু,  প্রণাম। আমাটিি এই 

কারি িটিি দবণল মন ,  মাটঝ মাটঝ অশান্ত হটয় ওটঠ। এটিি কাটন একট্ ু

শারন্তমন্ত্র কিটবন— ভারি িিকাি। 

ক াোঁসাই। এই এটিি কথা বলে?  আহা,  এিা কত্া স্বয়ং কূমণ-অবত্াি। 

কবাঝাি নীটচ রনটজটক চাপা রিটয়টে বটলই সংসািট্া রট্টক আটে। ভাবটল 

শিীি পুলরকত্ হয়।  বাবা ৪৭ফ,  একবাি ঠাউটি কিটখা,  কয মুটখ নাম 

কীর্ত্ন করি কসই মুটখ অন্ন কজা াও কত্ামিা;  শিীি পরবত্র হল কয 

নামাবরলখানা  াটয় রিটয়,  মাথাি ঘাম পাটয় কফটল কসখানা বারনটয়ে 

কত্ামিাই। এ রক কম কথা!  আশীবণাি করি,  সবণিাই অরবচরলত্ থাটকা,  
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ত্া হটলই ঠাকুটিি িয়াও কত্ামাটিি ' পটি অরবচরলত্ থাকটব। বাবা,  

একবাি কণ্ঠ খুটল বটলা ‘ হরি হরি’ ।  কত্ামাটিি সব কবাঝা হালকা হটয় 

যাক। হরিনাম আিাবটন্ত চ  মটধয চ।  

চন্দ্রা। আহা,  কী মধুি। বাবা,  অটনকরিন এমন কথা শুরন রন। িাও 

িাও,  আমাটক একট্ু পাটয়ি ধুটলা িাও। 

ফাগুলাল। এত্ক্ষণ অরবচরলত্ রেলুম,  রকন্তু আি কত্া পারি কন। সিণাি,  

এত্ বটড়া অপবযয় রকটসি জটনয। প্রণামী আিায় কিটত্ চাও িারজ আরে,  

রকন্তু ভিারম সইব না। 

রবশু। ফাগুলাল কখপটল আি িটক্ষ কনই,  চুপ চুপ। 

চন্দ্রা। ইহকাল পিকাল ত্ুরম দ' ই কখাওয়াটত্ বটসে?  কত্ামাি  রত্ 

হটব কী। এমন মরত্ কত্ামাি আট  রেল না,  আরম কবশ কিখটত্ পারে,  

কত্ামাটিি উপটি ঐ নরিনীি হাওয়া কলট টে। 

ক াোঁসাই। যাই বল সিণাি,  কী সিলত্া!  কপটট্ মুটখ এক,  এটিি 

আমিা কশখাব রক,  এিাই আমাটিি রশক্ষা কিটব। বুটঝে?  

সিণাি। বুটঝরে দবরক। এও বুটঝরে উৎপাত্ কবটধটে ককাথা কথটক। 

এটিি ভাি আমাটকই রনটত্ হটে। প্রভুপাি বিি ও পাড়ায় নাম শুরনটয় 

আসুন,  কসখাটন কিাত্ীিা কযন একট্ ু রখট্রখট্ শুরু কিটে। 

ক াোঁসাই। ককান্ পাড়া বলটল,  সিণািবাবা। 

সিণাি। ঐ- কয ট্- ঠ  পাড়ায়। কসখাটন ৭১ট্ হটে কমাড়ল। মূধণনয-

ণটয়ি ৬৫ কযখাটন থাটক ত্াি বাোঁটয় ঐ পাড়াি কশে। 

ক াোঁসাই। বাবা, িন্তয- ন পাড়া যরিও এখটনা নড়্নড়্ কিটে,  মূধণনয-

ণিা ইিানীং অটনকট্া মধুি িটস মটজটে। মন্ত্র কনবাি মটত্া কান  দত্রি 

হল বটল। ত্ব ু আটিা কট্া মাস পাড়ায় কফৌজ িাখা ভাটলা। ককননা,  

নাহংকািাৎ পটিা রিপুুঃ। কফৌটজি চাটপ অহংকািট্াি িমন হয় ,  ত্াি পটি 

আমাটিি পালা। ত্টব আরস। 

চন্দ্রা। প্রভু,  আশীবণাি কটিা,  এই এটিি কযন সুমরত্ হয় ।  অপিাধ 

রনটয়া না। 

ক াোঁসাই। ভয় কনই মা- লক্ষ্মী,  এিা সম্পণূণ ঠািা হটয় যাটব। 
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[  প্রস্থান 

সিণাি। ওটহ ৬৯ে,  কত্ামাটিি ওপাড়াি কমজাজট্া কযন ককমন কিখরে!  

রবশু। ত্া হটত্ পাটি। ক াোঁসাইরজ এটিি কূমণ-অবত্াি বলটলন,  রকন্তু 

শাস্ত্রমটত্ অবত্াটিি বিল হয়।  কূমণ হঠাৎ বিাহ হটয় ওটঠ,  বটমণি বিটল 

কবরিটয় পটড় িন্ত,  দধটযণি বিটল ক াোঁ। 

চন্দ্রা। রবশুটবয়াই,  একট্ু থাটমা। সিণািিািা,  আমাি িিবািট্া ভুটলা 

না। 

সিণাি। রকেুটত্ই না। শুটন িাখলুম,  মটনও িাখব। 

[  প্রস্থান 

চন্দ্রা। আহা,  কিখটল?  সিণাি কলাকরট্ কী সটিস!  সবাি সটঙ্গই কহটস 

কথা। 

রবশু। মকটিি িাোঁটত্ি শুরুটত্ হারস,  অরন্তটম কামড়। 

চন্দ্রা। কামড়ট্া এি মটধয ককাথায়?  

রবশু। জান না,  ওিা রঠক কটিটে এবাি কথটক এখাটন কারি টিি 

সটঙ্গ ত্াটিি স্ত্রীিা আসটত্ পািটব না?  

চন্দ্রা। ককন। 

রবশু। সংখযারূটপ ওটিি রহসাটবি খাত্ায় আমিা জায় া পাই,  রকন্তু 

সংখযাি অটঙ্কি সটঙ্গ নািীি অঙ্ক  রণত্শাটস্ত্রি কযাট  কমটল না। 

চন্দ্রা। ওমা!  ওটিি রনটজি ঘটি রক স্ত্রী কনই। ত্ািা কী বটল। 

রবশু। ত্ািাও কসানাি ত্াটলি মটি কবহুোঁশ। কনশায় স্বামীটিি োরড়টয় 

যায়। আমিা ত্াটিি কচাটখই পরড় কন। 

চন্দ্রা। রবশুটবয়াই,  কত্ামাি ঘটি কত্া স্ত্রী রেল,  ত্াি হল কী। 

অটনকরিন খবি  পাই রন। 

রবশু। যত্রিন চটিি উচ্চপটি ভিরত্ রেলুম,  সিণািনীটিি ককাঠাবারড়টত্ 

ত্াি ত্াসটখলাি ডাক পড়ত্।  যখন  ফাগুলালটিি িটল কযা  রিলুম,  

ওপাড়ায় ত্াি কনমন্তন্ন বে হটয় ক ল। কসই রধক্কাটি আমাটক কেটড় রিটয় 

চটল ক টে। 

চন্দ্রা। রে,  এমন পাপও কটি!  
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রবশু। এ পাটপি শারস্তটত্ আি- জটন্ম কস সিণািনী হটয় জন্মাটব। 

চন্দ্রা। রবশুটবয়াই,  কিটখা,  কিটখা,  ঐ কািা ধুম কটি চটলটে। সাটি 

সাটি ময়ূিপরি,  হারত্ি হাওিায় ঝালি কিটখে!  ঝলমল কিটে। কী 

চমৎকাি কঘাড়সওয়াি!  বশণাি ড ায় কযন এক-এক- ট্কুটিা সূটযণি আটলা 

রবোঁটধ রনটয় চটলটে। 

রবশু। ঐ কত্া সিণািনীিা ধ্বজাপূজাি কভাটজ যাত্রা কটিটে।  

চন্দ্রা। আহা,  কী সাটজি ধুম!  কী কচহািা!  আো কবয়াই,  যরি কাজ 

কেটড় না রিটত্,  ত্ুরমও ওটিি িটল অমরন ধুম কটি কবিটত্?  আি কত্ামাি 

কসই স্ত্রী— 

রবশু। হাোঁ,  আমাটিিও ঐ িশা ঘট্ত্।  

চন্দ্রা। এখন আি কফিবাি পথ কনই?  এটকবাটি না?  

রবশু। আটে,  নিণমাি রভত্ি রিটয়। 

কনপটথয। পা লভাই!  

রবশু। কী পা রল!  

ফাগুলাল। ঐ কত্ামাি নরিনীি ডাক পড়ল।  আজটকি মটত্া 

রবশুিািাটক আি পাওয়া যাটব না। 

চন্দ্রা। কত্ামাি রবশুিািাি আশা আি কিটখা না। ককান্ সুটখ ও কত্ামাটক 

ভুরলটয়টে বটলা কিরখ,  কবয়াই। 

রবশু। ভুরলটয়টে দুঃটখ। 

চন্দ্রা। কবয়াই অমন উলরট্টয় কথা কও ককন। 

রবশু। কত্ািা বুঝরব কন। এমন দুঃখ আটে যাটক কভালাি মটত্া দুঃখ 

আি কনই। 

ফাগুলাল। রবশুিািা,  পষ্ট কটি কথা বটলা,  নইটল িা  ধটি। 

রবশু। বলরে কশান্,  কাটেি পাওনাটক রনটয় বাসনাি কয দুঃখ ত্াই 

পশুি,  িূটিি পাওনাটক রনটয় আকাঙ্ক্ষাি কয দুঃখ ত্াই মানুটেি। আমাি 

কসই রচিদুঃটখি িূটিি আটলারট্ নরিনীি মটধয প্রকাশ কপটয়টে। 

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুরঝ কন কবয়াই,  একট্া কথা বুরঝ কয,  কয 

কমটয়টক কত্ামিা যত্ কম কবাঝ কসই কত্ামাটিি ত্ত্ কবরশ ট্াটন। আমিা 
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সািারসটধ,  আমাটিি িি  কম,  ত্ব ু যা কহাক কত্ামাটিি কসাজা পটথ 

রনটয় চরল। রকন্তু আজ বটল িাখলুম,  ঐ কমটয়ট্া ওি িক্তকিবীি মালাি 

ফাোঁটস কত্ামাটক সবণনাটশি পটথ কট্টন আনটব। 

[ চন্দ্রা ও ফাগুলাটলি প্রস্থান 

নরিনীি প্রটবশ 

নরিনী। পা লভাই,  িূটিি িাস্তা রিটয় আজ সকাটল ওিা কপৌটেি 

 ান ক টয় মাটঠ যারেল,  শুটনরেটল?  

রবশু। আমাি সকাল রক কত্াি সকাটলি মটত্া কয,   ান শুনটত্ পাব।  

এ- কয ক্লান্ত িারিিট্ািই কঝোঁরট্টয়- কফলা উরেষ্ট। 

নরিনী। আজ মটনি খুরশটত্ ভাবলুম,  এখানকাি প্রাকাটিি উপি চটড় 

ওটিি  াটন কযা  কিব। ককাথাও পথ কপলুম না,  ত্াই কত্ামাি কাটে 

এটসরে। 

রবশু। আরম কত্া প্রাকাি নই।  

নরিনী। ত্ুরমই আমাি প্রাকাি। কত্ামাি কাটে এটস উোঁচুটত্ উটঠ 

বারহিটক কিখটত্ পাই। 

রবশু। কত্ামাি মুটখ এ কথা শুটন আশ্চযণ লাট । 

নরিনী। ককন। 

রবশু। যক্ষপুিীটত্ ঢুটক অবরধ এত্কাল মটন হত্,  জীবন হটত্ আমাি 

আকাশখানা হারিটয় কফটলরে,  মটন হত্,  এখানকাি ট্কুটিা মানুেটিি 

সটঙ্গ আমাটক এক কঢোঁরকটত্ কুটট্ একট্া রপি পারকটয় ত্ুটলটে। ত্াি মটধয 

ফাোঁক কনই। এমন সময় ত্ুরম এটস আমাি মুটখি রিটক এমন কটি 

চাইটল,  আরম বুঝটত্ পািলুম আমাি মটধয এখটনা আটলা কিখা যাটে। 

নরিনী। পা লভাই,  এই বে  টড়ি রভত্টি ককবল কত্ামাি-আমাি 

মাঝখানট্াটত্ই একখানা আকাশ কবোঁটচ আকে। বারক আি-সব কবাজা। 

রবশু। কসই আকাশট্া আটে বটলই কত্ামাটক  ান কশানাটত্ পারি। 

 ান 

কত্ামায়      ান কশানাব ত্াই কত্া আমায় জার টয় িাখ 
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ওট া     ঘুমভাোরনয়া!  

বুটক         চমক রিটয় ত্াই কত্া ডাক 

ওট া     দখজা ারনয়া!  

এল       আোঁধাি রঘটি,  

পারখ     এল নীটড়,  

ত্িী      এল ত্ীটি,  

শুধু         আমাি রহয়া রবিাম পায় নাটকা 

ওট া      দখজা ারনয়া!  

নরিনী। রবশুপা ল,  ত্ুরম আমাটক বলে ‘ দখজা ারনয়া’ ?  

রবশু। ত্ুরম আমাি সমুটেি অ ম পাটিি িূত্ী। কযরিন এটল 

যক্ষপুিীটত্,  আমাি হৃিটয় কলানা জটলি হাওয়ায় এটস ধাক্কা রিটল। 

আমাি      কাটজি মাটঝ মাটঝ 

কান্নাধািাি কিালা ত্রুম থামটত্ রিটল না কয। 

আমায়     পিশ ক' কি 

প্রাণ       সুধায় ভ’ কি 

ত্ুরম        যাও কয সটি,  

বুরঝ    আমাি বযথাি আড়াটলটত্ িাোঁরড়টয় থাটকা 

ওট া     দখজা ারনয়া!  

নরিনী। কত্ামাটক একট্া কথা বরল,  পা ল। কয দুঃখরট্ি  ান ত্ুরম 

 াও,  আট  আরম ত্াি খবি  পাই রন। 

রবশু। ককন,  িঞ্জটনি কাটে?  

নরিনী। না,  দই হাটত্ দই িাোঁড় ধটি কস আমাটক ত্ুফাটনি নিী 

পাি কটি কিয়;  বুটনা কঘাড়াি ককশি ধটি আমাটক বটনি রভত্ি রিটয় 

েুরট্টয় রনটয় যায়;  লাফ- কিওয়া বাটঘি দই ভুরুি মাঝখাটন ত্ীি কমটি 

কস আমাি ভয়টক উরড়টয় রিটয় হা হা কটি হাটস। আমাটিি না াই 

নিীটত্ ঝাোঁরপটয় পটড় করাত্ট্াটক কযমন কস কত্ালপাড় কটি,  আমাটক রনটয় 

কত্মরন কস কত্ালপাড় কিটত্ থাটক। প্রাণ রনটয় সবণস্ব পণ কটি কস 

হািরজটত্ি কখলা কখটল। কসই কখলাটত্ই আমাটক রজটত্ রনটয়টে। একরিন 
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ত্ুরমও কত্া ত্াি মটধয রেটল,  রকন্তু কী মটন কটি বারজটখলাি রভড় কথটক 

একলা কবরিটয় ক টল। যাবাি সময় ককমন কটি আমাি মুটখি রিটক 

ত্াকাটল বুঝটত্ পািলুম না— ত্াি পটি কত্কাল কখাোঁজ পাই রন। ককাথায় 

ত্ুরম ক টল বটলা কত্া। 

রবশু। 

 ান 

ও চাোঁি,       কচাটখি জটলি লা ল কজায়াি দটখি পািাবাটি,  

হল          কানায় কানায় কানাকারন এই পাটি ওই পাটি। 

আমাি       ত্িী রেল কচনাি কূটল,  বাোঁধন ত্াহাি ক ল খুটল,  

ত্াটি         হাওয়ায় হাওয়ায় রনটয় ক ল ককান্ অটচনাি ধাটি। 

নরিনী। কসই অটচনাি ধাি কথটক এখাটন যক্ষপুিীি সুড়ঙ্  কখািাি 

কাটজ কক কত্ামাটক আবাি কট্টন আনটল। 

রবশু। একজন কমটয়। হঠাৎ ত্ীি কখটয় উড়ন্ত পারখ কযমন মারট্টত্ 

পটড় যায়,  কস আমাটক কত্মরন কটি এই ধুটলাি মটধয এটন কফটলটে;  

আরম রনটজটক ভুটলরেলুম।  

নরিনী। কত্ামাটক কস ককমন কটি েুোঁটত্ পািটল?  

রবশু। ত্ৃষ্ণাি জল যখন  আশাি অত্ীত্ হয় ,  মিীরচকা ত্খন সহটজ 

কভালায়। ত্াি পটি রিকহািা রনটজটক আি খুোঁটজ পাওয়া যায় না। একরিন 

পরশ্চটমি জানলা রিটয় আরম কিখরেলুম কমটঘি স্বণণপুিী,  কস কিখরেল 

সিণাটিি কসানাি চূড়া। আমাটক কট্াটক্ষ বলটল,  ‘ ঐখাটন আমাটক রনটয় 

যাও,  কিরখ কত্ বটড়া কত্ামাি সামথণয’ ।  আরম স্পধণা কটি বললুম,  

‘ যাব রনটয়’ ।  আনলুম ত্াটক কসানাি চূড়াি নীটচ। ত্খন আমাি কঘাি 

ভােল। 

নরিনী। আরম এটসরে এখান কথটক কত্ামাটক কবি কটি রনটয় যাব। 

কসানাি রশকল ভােব। 

রবশু। ত্ুরম যখন এখানকাি িাজাটক পযণন্ত ট্রলটয়ে,  ত্খন কত্ামাটক 

কঠকাটব রকটস। আো,  কত্ামাি ওটক ভয় কটি না?  
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নরিনী। এই জাটলি বাইটি কথটক ভয় কটি। রকন্তু আরম কয রভত্টি 

র টয় কিটখরে। 

রবশু। রকিকম কিখটল?  

নরিনী। কিখলুম মানুে,  রকন্তু প্রকাি। কপালখানা কযন সাত্মহলা বারড়ি 

রসংহদ্বাি। বাহুদটট্া ককান্ দ ণম দট ণি কলাহাি অ ণল।  মটন হল কযন 

িামায়ণ- মহাভািত্ কথটক কনটম এটসটে ককউ। 

রবশু। ঘটি ঢুটক কী কিখটল?  

নরিনী। ওি বাোঁ হাটত্ি উপি বাজপারখ বটস রেল;  ত্াটক িাোঁটড়ি 

উপি বরসটয় ও আমাি মুটখ কচটয় িইল।  ত্াি পটি কযমন বাজপারখি 

পাখাি মটধয আেুল চালারেল কত্মরন কটি আমাি হাত্ রনটয় আটস্ত আটস্ত 

হাত্ বুরলটয় রিটত্ লা ল। একট্ু পটি হঠাৎ রজজ্ঞাসা কিটল,  ‘ আমাটক 

ভয় কটি না’ ?  আরম বললুম,  ‘ একট্ওু না’ ।  ত্খন আমাি কখালা চুটলি 

মটধয দই হাত্ ভটি রিটয় কত্ক্ষণ কচাখ বুটজ বটস িইল।  

রবশু। কত্ামাি ককমন লা ল?  

নরিনী। ভাটলা লা ল। রকিকম বলব?  ও কযন হাজাি বেটিি 

বট্ াে,  আরম কযন কোট্ট পারখ। ওি ডাটলি একরট্ ড ায় কখটনা যরি 

একট্ু কিাল কখটয় যাই রনশ্চয় ওি মজ্জাি মটধয খুরশ লাট । ঐ একলা 

প্রাণটক কসই খুরশট্কুু রিটত্ ইটে কটি। 

রবশু। ত্াি পটি ও কী বলটল?  

নরিনী। একসময় কঝোঁটক উটঠ ওি বশণাফলাি মটত্া িৃরষ্ট আমাি মুটখি 

উপি কিটখ হঠাৎ বটল উঠল,  ‘ আরম কত্ামাটক জানটত্ চাই।’  আমাি 

ককমন   া রশউটি উঠল।  বললুম,  ‘ জানবাি কী আটে?  আরম রক কত্ামাি 

পুোঁরথ।’  কস বলটল,  ‘ পুোঁরথটত্ যা আটে সব জারন,  কত্ামাটক জারন কন।’  

ত্াি পটি রকিকম বযগ্র হটয় উটঠ বলটল,  ‘ িঞ্জটনি কথা আমাটক বটলা। 

ত্াটক রকিকম ভাটলাবাস।’  আরম বললুম,  ‘ জটলি রভত্িকাি হাল কযমন 

আকাটশি উপিকাি পালটক ভাটলাবাটস— পাটল লাট  বাত্াটসি  ান,  আি  

হাটল জাট  কঢউটয়ি নাচ।’  মস্ত একট্া কলাভী কেটলি মটত্া একিৃটষ্ট 
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ত্ারকটয় চুপ কটি শুনটল। হঠাৎ চমরকটয় রিটয় বটল উঠল,  ‘ ওি জটনয 

প্রাণ রিটত্ পাি? ’  আরম বললুম,  ‘ এখ্খরন।’  ও কযন কিট   জণন কটি 

বলটল,  ‘ কখ্খটনা না।’  আরম বললুম,  ‘ হাোঁ পারি।’  ‘ ত্াটত্ কত্ামাি 

লাভ কী।'  বললুম,  ‘ জারন কন।’  ত্খন েট্ফট্  কটি বটল উঠল,  ‘ যাও,  

আমাি ঘি  কথটক যাও, যাও কাজ নষ্ট ককাটিা না।’  মাটন বুঝটত্ পািলুম 

না। 

রবশু। সব কথাি পষ্ট মাটন ও জানটত্ চায়। কযট্া ও বুঝটত্ পাটি 

না,  কসট্াটত্ ওি মন  বযাকুল কটি কিয়,  ত্াটত্ই ও কিট  ওটঠ। 

নরিনী। পা লভাই,  ওি উপি িয়া হয়  না কত্ামাি?  

রবশু। কযরিন ওি’ পটি রবধাত্াি িয়া হটব,  কসরিন ও মিটব। 

নরিনী। না না,  ত্ুরম জান না,  কবোঁটচ থাকবাি জটনয ও রকিকম 

মরিয়া হটয় আটে। 

রবশু। ওি বাোঁচা বলটত্ কী কবাঝায়,  কস ত্ুরম আজই কিখটত্ পাটব — 

জারন কন সইটত্ পািটব রক না। 

নরিনী। ঐ কিটখা পা লভাই,  ঐ োয়া। রনশ্চয় সিণাি আমাটিি কথা 

লুরকটয় শুটনটে। 

রবশু। এখাটন কত্া চাি রিটকই সিণাটিি োয়া,  এরড়টয় চলবাি কজা 

কী?  — সিণািটক ককমন লাট ?  

নরিনী। ওি মটত্া মিা রজরনস কিরখ রন। কযন কবত্বন কথটক ককটট্ 

আনা কবত্। পাত্া কনই,  রশকড় কনই,  মজ্জায় িস কনই,  শুরকটয় রলকরলক 

কিটে। 

রবশু। প্রাণটক শাসন কিবাি জকনযই প্রাণ রিটয়টে দভণা া। 

নরিনী। চুপ কটিা,  শুনটত্ পাটব। 

রবশু। চুপ কিাট্াটকও কয শুনটত্ পায়,  ত্াটত্ আপি আটিা বাটড়।  

যখন  কখািাইকিটিি সটঙ্গ থারক ত্খন কথায়- বাত্ণায় সিণািটক সামটল 

চরল। ত্াই ওিা আমাটক অপিাথণ বটল অশ্রিা কটিই বাোঁরচটয় কিটখটে। 

ওটিি িিট্া রিটয়ও আমাটক কোোঁয় না। 
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রকন্তু,  পা রল,  কত্াি সামটন মনট্া স্পরধণত্ হটয় ওটঠ,  সাবধান হটত্ 

ঘৃণা কবাধ হয়।  

নরিনী। না,  না,  রবপিটক ত্ুরম কডটক এটনা না। ঐ- কয সিণাি এটস 

পটড়টে। 

 

সিণাটিি প্রটবশ 

সিণাি। রকট া ৬৯ে,  সকটলিই সটঙ্গ কত্ামাি প্রণয়,  বাে- রবচাি 

কনই?  

রবশু। এমন- রক,  কত্ামাি সটঙ্গও শুরু হটয়রেল,  বােরবচাি কিটত্ 

র টয়ই কবটধ ক ল। 

সিণাি। কী রনটয় আলাপ চলটে?  

রবশু। কত্ামাটিি দ ণ কথটক কী কটি কবরিটয় আসা যায় পিামশণ 

কিরে। 

সিণাি। বল কী,  এত্ সাহস?  কবুল কিটত্ও ভয় কনই?  

রবশু। সিণাি,  মটন মটন কত্া সব জাটনাই। খাোঁচাি পারখ শলাগুটলাটক 

কঠাকিায়,  কস কত্া আিি কটি নয়।  এ কথা কবুল কিটলই কী,  না 

কিটলই কী। 

সিণাি। আিি কটি না,  কস জানা আটে;  রকন্তু কবুল কিটত্ ভয় 

কটি না,  কসট্া এই কটয়ক রিন কথটক জানান রিটে। 

নরিনী। সিণািরজ,  ত্ুরম কয বটলরেটল,  আজ িঞ্জনটক এটন কিটব। 

কই,  কথা িাখটল না?  

সিণাি। আজই ত্াটক কিখটত্ পাটব। 

নরিনী। কস আরম জানত্ুম। ত্বু আশা রিটল যখন ,  জয় কহাক কত্ামাি 

সিণাি,  এই নাও কুিফুটলি মালা। 

রবশু। রে রে,  মালাট্া নষ্ট কিটল!  িঞ্জটনি জটনয িাখটল না ককন। 

নরিনী। ত্াি জটনয মালা আটে। 
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সিণাি। আটে দবরক,  ঐ বুরঝ  লায় দলটে?  জয়মালা এই কুিফুটলি,  

এ- কয হাটত্ি িান — আি বিণমালা ঐ িক্তকিবীি,  এ হৃিটয়ি িান।  

ভাটলা ভাটলা,  হাটত্ি িান হাটত্ হাটত্ই চুরকটয় িাও,  নইটল শুরকটয় 

যাটব;  হৃিটয়ি িান,  যত্ অটপক্ষা কিটব ত্ত্ ত্াি িাম বাড়টব। 

[ প্রস্থান 

নরিনী। ( জানলাি কাটে)  শুনটত্ পাে?  

কনপটথয। কী বলটত্ চাও বটলা। 

নরিনী। একবাি জানলাি কাটে এটস িাোঁড়াও.  

কনপটথয। এই এটসরে। 

নরিনী। ঘটিি মটধয কযটত্ িাও,  অটনক কথা বলবাি আটে। 

কনপটথয। বাি বাি ককন রমটে অনুটিাধ কিে।  এখটনা সময় হয়  

রন। ও কক কত্ামাি সটঙ্গ?  িঞ্জটনি জুরড় নারক?  

রবশু। না িাজা,  আরম িঞ্জটনি ও- রপঠ,  কয রপটঠ আটলা পটড় না 

— আরম অমাবসযা। 

কনপটথয। কত্ামাটক নরিনীি রকটসি িিকাি?  নরিনী,  এ কলাকট্া 

কত্ামাি কক। 

নরিনী। ও আমাি সারথ,  ও আমাটক  ান কশখায়। ঐ কত্া রশরখটয়টে 

— 

 ান 

‘ ভাটলাবারস ভাটলাবারস’  

এই সুটি কাটে িূটি জটল- স্থটল বাজায় বাোঁরশ। 

কনপটথয। ঐ কত্ামাি সারথ?  ওটক এখনই যরি কত্ামাি সঙ্গোড়া করি 

ত্া হটল কী হয়।  

নরিনী। কত্ামাি  লাি সুি ও রকিকম হটয় উঠল?  থাটমা ত্ুরম।  

কত্ামাি ককউ সঙ্গী কনই নারক?  

কনপটথয। আমাি সঙ্গী?  মধযাহ্নসূটযণি ককউ সঙ্গী আটে?  

নরিনী। আো,  থাক্ ও কথা। মা ক া,  কত্ামাি হাটত্ ওট্া কী?  



রক্তকরবী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

 

সূচিপত্র  

কনপটথয। একট্া মিা বযাে। 

নরিনী। কী কিটব ওটক রনটয়?  

কনপটথয। এই বযাে একরিন একট্া পাথটিি ককাট্টিি মটধয ঢুটকরেল। 

ত্ািই আড়াটল রত্ন হাজাি বেি  রেল রট্টক। এইভাটব কী কটি রট্টক 

থাকটত্ হয়  ত্ািই িহসয ওি কাে কথটক রশখরেলুম;  কী কটি কবোঁটচ 

থাকটত্ হয়  ত্া ও জাটন না। আজ আি ভাটলা লা ল না,  পাথটিি আড়াল 

কভটে কফললুম,  রনিন্তি রট্টক- থাকাি কথটক ওটক রিলুম মুরক্ত।  ভাটলা 

খবি  নয়?  

নরিনী। আমািও চারি রিক কথটক কত্ামাি পাথটিি দর্  আজ খুটল 

যাটব। আরম জারন,  আজ িঞ্জটনি সটঙ্গ কিখা হটব। 

কনপটথয। কত্ামাটিি দজনটক ত্খন একসটঙ্গ কিখটত্ চাই। 

নরিনী। জাটলি আড়াটল কত্ামাি চশমাি রভত্ি রিটয় কিখটত্ পাটব 

না। 

কনপটথয। ঘটিি রভত্টি বরসটয় কিখব। 

নরিনী। ত্াটত্ কী হটব?  

কনপটথয। আরম জানটত্ চাই। 

নরিনী। ত্ুরম যখন  জানবাি কথা বল,  ককমন ভয় কটি। 

কনপটথয। ককন। 

নরিনী। মটন হয় ,  কয রজরনসট্াটক মন রিটয় জানা যায় না,  প্রাণ 

রিটয় কবাঝা যায়,  ত্াি ’ পটি কত্ামাি িিি  কনই। 

কনপটথয। ত্াটক রবশ্বাস কিটত্ সাহস হয়  না,  পাটে ঠরক। যাও 

ত্ুরম,  সময় নষ্ট ককাটিা না। — না না,  একট্ু কিাটসা। কত্ামাি অলটকি 

কথটক ঐ কয িক্তকিবীি গুে  াটলি কাটে কনটম পটড়টে,  আমাটক িাও। 

নরিনী। এ রনটয় কী হটব?  

কনপটথয। ঐ ফুটলি গুে কিরখ আি মটন হয় ,  ঐ কযন আমািই িক্ত-

আটলাি শরনগ্রহ ফুটলি রূপ ধটি এটসটে। কখটনা ইটে কিটে,  কত্ামাি 

কাে কথটক ককটড় রনটয় রেোঁটড় কফরল,  আবাি ভাবরে,  নরিনী যরি 
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ককাটনারিন রনটজি হাটত্ ঐ মঞ্জরি আমাি মাথায় পরিটয় কিয়,  ত্া হটল 

–  

নরিনী। ত্া হটল কী হটব?  

কনপটথয। ত্া হটল হয়টত্া আরম সহটজ মিটত্ পািব। 

নরিনী। একজন মানুে িক্তকিবী ভাটলাবাটস,  আরম ত্াটক মটন কটি 

ঐ ফুটল আমাি কাটনি দল কটিরে। 

কনপটথয। ত্া হটল বটল রিরে,  ও আমািও শরনগ্রহ,  ত্ািও শরনগ্রহ। 

নরিনী। রে রে,  ওরক কথা বলে!  আরম যাই। 

কনপটথয। ককাথায় যাটব?  

নরিনী। কত্ামাি দ ণদয়াটিি কাটে বটস থাকব। 

কনপটথয। ককন। 

নরিনী। িঞ্জন যখন  কসই পথ রিটয় আসটব,  কিখটত্ পাটব আরম 

ত্ািই জটনয অটপক্ষা কটি আরে। 

কনপটথয। িঞ্জনটক যরি ি’ কল ধুটলাি সটঙ্গ রমরলটয় রিই,  আি  ত্াটক 

একুট্ও কচনা না যায়। 

নরিনী। আজ কত্ামাি কী হটয়টে। আমাটক রমরেরমরে ভয় কিখাে 

ককন। 

কনপটথয। রমরেরমরে ভয়?  জান না,  আরম ভয়ংকি?  

নরিনী। হঠাৎ কত্ামাি এ কী ভাব!  কলাটক কত্ামাটক ভয় কটি এইটট্ই 

কিখটত্ ভাটলাবাস?  আমাটিি  াোঁটয়ি শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় িাক্ষস সাটজ— কস 

যখন  আসটি নাটম ত্খন কেটলিা আোঁত্টক উঠটল কস ভারি খুশী হয়।  

কত্ামািও কয কসই িশা। আমাি কী মটন হয়  সরত্য বলব?  িা  কিটব 

না?  

কনপটথয। কী বটলা কিরখ। 

নরিনী। ভয় কিখাবাি বযাবসা এখানকাি মানুটেি। কত্ামাটক ত্াই 

ত্ািা জাল রিটয় রঘটি অদ্ভুত্ সারজটয় কিটখটে। এই জুজুি পুত্লু কসটজ 

থাকটত্ লজ্জা কটি না!  

কনপটথয। কী বলে,  নরিনী?  
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নরিনী। এত্রিন যাটিি ভয় কিরখটয় এটসে ত্ািা ভয় কপটত্ একরিন 

লজ্জা কিটব। আমাি িঞ্জন এখাটন যরি থাকত্ কত্ামাি মুটখি উপি ত্ুরড় 

কমটি কস মিত্,  ত্বু ভয় কপত্ না। 

কনপটথয। কত্ামাি স্পধণা কত্া কম নয়।  এত্রিন যা- রকেু কভটে চুিমাি 

কটিরে ত্ািই িাশকিা পাহাটড়ি চূড়াি উপটি কত্ামাটক িাোঁড় করিটয় 

কিখাটত্ ইটে কিটে। ত্াি পটি— 

নরিনী। ত্াি পটি কী?  

কনপটথয। ত্াি পটি আমাি কশে ভাোট্া কভটে কফরল। িারড়টমি িানা 

ফারট্টয় িশ আেুটলি ফাোঁটক ফাোঁটক কযমন ত্াি িস কবি কটি,  কত্মরন 

কত্ামাটক আমাি এই দটট্া হাটত্— যাও যাও,  এখনই পারলটয় যাও,  

এখনই।  

নরিনী। এই িইলুম িাোঁরড়টয়। কী কিটত্ পাি কটিা। অমন রবশ্রী 

কটি  জণন কিে ককন। 

কনপটথয। আরম কয কী অদ্ভুত্ রনষ্ঠুি,  ত্াি সমস্ত প্রমাণ কত্ামাি কাটে 

প্রত্যক্ষ কিরখটয় রিটত্ ইটে কিটে। আমাি ঘটিি রভত্ি কথটক কখটনা 

আত্ণনাি কশান রন?  

নরিনী। শুটনরে,  কস রকটসি আত্ণনাি?  

কনপটথয। সৃরষ্টকত্ণাি চাত্ুিী আরম ভারে। রবটশ্বি মমণস্থাটন যা লুটকাটনা 

আটে ত্া রেরনটয় রনটত্ চাই,  কসই-সব রেন্ন প্রাটণি কান্না।  াটেি কথটক 

আগুন চুরি কিটত্ হটল ত্াটক কপাড়াটত্ হয়।  নরিনী,  কত্ামাি রভত্টিও 

আটে আগুন,  িাো আগুন। একরিন িাহন কটি ত্াটক কবি কিব ,  ত্াি 

আট  রনষ্কৃরত্ কনই। 

নরিনী। ককন ত্ুরম রনষ্ঠুি?  

কনপটথয। আরম হয়  পাব,  নয় নষ্ট কিব।  যাটক পাই কন ত্াটক িয়া 

কিটত্ পারি কন। ত্াটক কভটে কফলাও খুব একিকম কটি পাওয়া। 

নরিনী। ও কী,  অমন মুটঠা পারকটয় হাত্ কবি কিে ককন। 

কনপটথয। আো,  হাত্ সরিটয় রনরে। পালাও ত্ুরম,  পায়িা কযমন 

পালায় বাজপারখি োয়া কিটখ। 
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নরিনী। আো যাই,  আি কত্ামাটক িা াব না। 

কনপটথয। কশাটনা কশাটনা,  রফটি এটসা ত্ুরম। নরিনী!  নরিনী!  

নরিনী। কী,  বটলা। 

কনপটথয। সামটন কত্ামাি মুটখ কচাটখ প্রাটণি লীলা,  আি রপেটন 

কত্ামাি কাটলা চুটলি ধািা মৃত্ুযি রনস্তব্ধ ঝিনা। আমাি এই হাত্দটট্া 

কসরিন ত্াি মটধয ডুব রিটয় মিবাি আিাম কপটয়রেল। মিটণি মাধুযণ আি 

কখটনা এমন কটি ভারব রন। কসই গুে গুে কাটলা চুটলি নীটচ মুখ 

কঢটক ঘুটমাটত্ ভারি ইটে কিটে। ত্ুরম জাটনা না,  আরম কত্ শ্রান্ত। 

নরিনী। ত্ুরম রক কখটনা ঘুটমাও না। 

কনপটথয। ঘুটমাটত্ ভয় কটি। 

নরিনী। কত্ামাটক আমাি  ানট্া কশে কটি শুরনটয় রিই— 

‘ ভাটলাবারস ভাটলাবারস’  

এই সুটি কাটে িূটি জটলস্থটল বাজায় বাোঁরশ। 

আকাটশ কাি বুটকি মাটঝ 

বযথা বাটজ,  

রি টন্ত কাি কাটলা আোঁরখ আোঁরখি জটল যায় ক া ভারস। 

কনপটথয। থাক্ থাক্ থাটমা ত্ুরম,  আি ক টয়া না। 

নরিনী। 

কসই সুটি সা িকূটল 

      বাোঁধন খুটল 

অত্ল কিািন উটঠ দটল। 

      কসই সুটি বাটজ মটন 

           অকািটণ 

ভুটল- যাওয়া  াটনি বাণী,  কভালা রিটনি কাোঁিন হারস। 

পা লভাই,  ঐ- কয মিা বযােট্া কফটল কিটখ রিটয় কখন পারলটয়টে। 

 ান শুনটত্ ও ভয় পায়!  

রবশু। ওি বুটকি মটধয কয বুটড়া বযােট্া সকলিকম সুটিি কোোঁয়াচ 

বাোঁরচটয় আটে,   ান শুনটল ত্াি মিটত্ ইটে কটি। ত্াই ওি ভয় লাট । 
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— পা রল,  আজ কত্াি মুটখ একট্া িীরপ্ত কিখরে,  মটনি মটধয ককান্ 

ভাবনাি অরুটণািয় হটয়টে আমাটক বলরব কন?  

নরিনী। মটনি মটধয খবি  এটস কপৌোঁটচটে,  আজ রনশ্চয় িঞ্জন 

আসটব। 

রবশু। রনশ্চয় খবি  এল ককান্ রিক কথটক। 

নরিনী। ত্টব কশাটনা বরল। আমাি জানলাি সামটন ডারলটমি ডাটল 

কিাজ নীলকণ্ঠপারখ এটস বটস।  আরম সটে হটলই ধ্রুবত্ািাটক প্রণাম কটি 

বরল,  ওি ডানাি একরট্ পালক আমাি ঘটি এটস যরি উটড় পটড় কত্া 

জানব,  আমাি িঞ্জন আসটব। আজ সকাটল কজট  উটঠই কিরখ উিটি 

হাওয়ায় পালক আমাি রবোনায় এটস পটড় আটে। এই কিটখা আমাি 

বুটকি আোঁচটল। 

রবশু। ত্াই কত্া কিখরে,  আি কিখরে কপাটল আজ কুঙু্কটমি রট্প পটিে। 

নরিনী। কিখা হটল এই পালক আরম ত্াি চুটড়ায় পরিটয় কিব। 

রবশু। কলাটক বটল নীলকটণ্ঠি পাখাি জয়যাত্রায় শুভরচহ্ন আটে। 

নরিনী। িঞ্জটনি জয়যাত্রা আমাি হৃিটয়ি মটধয রিটয়। 

রবশু। পা রল,  এখন আরম যাই আমাি রনটজি কাটজ। 

নরিনী। না,  আজ কত্ামাটক কাজ কিটত্ কিব না। 

রবশু। কী কিব বটলা। 

নরিনী।  ান কটিা। 

রবশু। কী  ান কিব?  

নরিনী। পথ চাওয়াি  ান। 

রবশু। 

 ান 

যুট  যুট  বুরঝ আমায় কচটয়রেল কস। 

কসই বুরঝ কমাি পটথি ধাটি িটয়টে বটস। 

আজ ককন কমাি পটড় মটন,       কখন্ ত্াটি কচাটখি ককাটণ 

    কিটখরেটলম অফুট্ প্রটিাটে। 
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কসই কযন কমাি পটথি ধাটি িটয়টে বটস!  

আজ ওই চাোঁটিি বিণ  হটব আটলাি সং ীটত্,  

িাটত্ি মুটখি আোঁধািখারন খুলটব ইরঙ্গটত্। 

শুক্ল িাটত্ কসই আটলাটক      কিখা হটব,  এক পলটক 

    সব আবিণ যাটব কয খটস। 

কসই কযন কমাি পটথি ধাটি িটয়টে বটস। 

নরিনী। পা ল,  যখন  ত্ুরম  ান কি ত্খন ককবল আমাি মটন হয় 

অটনক কত্ামাি পাওনা রেল,  রকন্তু রকেু কত্ামাটক রিটত্ পারি রন।  

রবশু। কত্াি কসই রকেু- না- কিওয়া আরম ললাটট্ পটি চটল যাব। 

অল্প- রকেু কিওয়াি িাটম আমাি  ান রবরি কিব না। — এখন ককাথায় 

যারব?  

নরিনী। পটথি ধাটি,  কযখান রিটয় িঞ্জন আসটব। কসইখাটন বটস 

আবাি কত্ামাি  ান শুনব। 

[ উভটয়ি প্রস্থান 

সিণাি ও কমাড়টলি প্রটবশ 

সিণাি। না,  এ পাড়ায় িঞ্জনটক রকেুটত্ আসটত্ কিওয়া চলটব না। 

কমাড়ল। ওটক িূটি িাখব বটলই বজ্র টড়ি সুড়টঙ্গ কাজ কিাটত্ রনটয় 

র টয়রেলুম। 

সিণাি। ত্া,  কী হল?  

কমাড়ল। রকেুটত্ই পািা ক ল না। কস বলটল,  ‘ হুকুম কমটন কাজ 

কিা আমাি অটভযস কন! ’  

সিণাি। অটভযস এখনই শুরু কিাটত্ কিাে কী?  

কমাড়ল।  কস কচষ্টা কিা ক ল। বটড়া কমাড়ল এল ককাট্ালটক রনটয়। 

মানুেট্াি ভয়ডি রকেুই কনই।  লায় একট্ু শাসটনি সুি কলট টে রক 

অমরন কহা কহা কটি কহটস ওটঠ। রজজ্ঞাসা কিটল বটল,  ‘  াম্ভীর্য 

রনটবণাটধি মুটখাশ,  আরম ত্াই খসাটত্ এটসরে।’  

সিণাি। ওটক সুড়টঙ্গি মটধয িটল রভরড়টয় রিটল না ককন। 
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কমাড়ল। রিটয়রেলুম,  ভাবলুম চাটপ পটড় বশ মানটব। উলটট্া হল,  

কখািাইকিটিি উপি কথটকও কযন চাপ কনটম ক ল। ত্াটিি মারত্টয় 

ত্ুলটল;  বলটল,  ‘ আজ আমাটিি কখািাই- নৃত্য হটব।’  

সিণাি। কখািাই- নৃত্য?  ত্াি মাটন কী?  

কমাড়ল। িঞ্জন ধিটল  ান। ওিা বলটল,  ‘ মািল পাই ককাথায়?  ’  

ও বলটল,  ‘ মািল না থাটক,  ককািাল আটে। ’  ত্াটল ত্াটল ককািাল 

পড়টত্ লা ল ;  কসানাি রপি রনটয় কস কী কলাফালুরফ!  বটড়া কমাড়ল 

স্বয়ং এটস বলটল,  ‘ এ ককমন কত্ামাি কাটজি ধািা? ’  িঞ্জন বলটল,  

‘ কাটজি িরশ খুটল রিটয়রে,  ত্াটক কট্টন চালাটত্ হটব না,  কনটচ চলটব।’  

সিণাি। কলাকট্া পা ল কিখরে। 

কমাড়ল। কঘাি পা ল। বললুম,  ‘ ককািাল ধটিা’ ।  ও বটল,  ‘ ত্াি 

কচটয় কবরশ কাজ হটব যরি একট্া সাটিরঙ্গ এটন িাও।’  

সিণাি। কত্ামিা ওটক বজ্র টড় রনটয় র টয়রেটল,  কসখান কথটক 

কুটবি টড় এল কী কটি?  

কমাড়ল। কী জারন প্রভু!  রশকল রিটয় কত্া ওটক কটে বাোঁধা ক ল।  

খারনক বাটি কিরখ,  ককমন কটি রপেটল কবরিটয় এটসটে— ওি  াটয় রকেু 

কচটপ ধটি না। আি,  ও কথায় কথায় সাজ বিল ক' কি কচহািা বিল 

কটি। আশ্চযণ,  ওি ক্ষমত্া। রকেুরিন ও এখাটন থাকটল কখািাইকিগুটলা 

পযণন্ত বাোঁধন মানটব না। 

সিণাি। ও কী। ঐ না িঞ্জন িাস্তা রিটয় চটলটে  ান ক টয়?  একট্া 

ভাো সাটিরঙ্গ কজা াড় কটিটে। স্পধণা কিটখা,  একট্ু লুটকাবািও কচষ্টা কনই। 

কমাড়ল। ত্াই কত্া!  কখন  ািটিি রভত্ ককটট্ কবরিটয় এটসটে!  

কভলরক জাটন। 

সিণাি। যাও,  এই কবলা ধটিাট  ওটক। এ পাড়ায় নরিনীি সটঙ্গ কযন 

রকেুটত্ রমলটত্ না পাটি। 

কমাড়ল। কিখটত্ কিখটত্ ওি িল ভািী হটয় উঠটে। কখন আমাটিি 

সুি নারচটয় ত্ুলটব। 

কোটট্া সিণাটিি প্রটবশ 
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সিণাি। ককাথায় চটলে?  

কোটট্া সিণাি। িঞ্জনটক বাোঁধটত্ চটলরে। 

সিণাি। ত্ুরম ককন। কমটজা সিণাি ককাথায়?  

কোটট্া সিণাি। ওটক কিটখ ত্াোঁি এত্ মজা কলট টে,  রত্রন ওি  াটয় 

হাত্ রিটত্ই চান না। বটলন,  ‘ আমিা সিণািিা রকিকম অদ্ভুত্ হটয় 

উটঠরে,  কস ওি হারস কিখটল বুঝটত্ পারি।’  

সিণাি। কশাটনা,  ওটক বাোঁধটত্ হটব না,  িাজাি ঘটি পারঠটয় িাও। 

কোটট্া সিণাি। ও কত্া িাজাি ডাক মানটত্ই চায় না। 

সিণাি। ওটক বটলাট ,  িাজা ওি নরিনীটক কসবািাসী কটি কিটখটে। 

কোটট্া সিণাি। রকন্তু িাজা যরি— 

সিণাি। রকেু ভাবটত্ হটব না। চটলা,  আরম রনটজ যারে। 

[  সকটলি প্রস্থান 

অধযাপক ও পুিাণবা ীটশি প্রটবশ 

পুিাণবা ীশ। রভত্টি এ কী প্রলয়কাি হটে বটলা কত্া। ভয়ংকি শব্দ 

কয!  

অধযাপক। িাজা কবাধ হয়  রনটজি উপি রনটজ কিট টে। ত্াই রনটজি 

দত্রি একট্া- রকেু চুিমাি কটি রিটে। 

পুিাণবা ীশ। মটন হটে,  বটড়া বটড়া থাম হুড়মুড় কটি পটড় যাটে। 

অধযাপক। আমাটিি ঐ পাহাড়ত্লা জুটড় একট্া সটিাবি রেল,  

শরিনীনিীি জল এটস ত্াটত্ জমা হত্।  একরিন ত্াি বাোঁ রিটকি পাথটিি 

স্তপূট্া কাত্ হটয় পড়ল,  জমা জল পা টলি অট্টহারসি মটত্া খল্খল্ কটি 

কবরিটয় চটল ক ল। রকেুরিন কথটক িাজাটক কিটখ মটন হটে,  ওি  সিয়-

সটিাবটিি পাথিট্াটত্ চাড় কলট টে,  ত্লাট্া রভত্টি রভত্টি ক্ষটয় এটসটে। 

পুিাণবা ীশ। বস্তুবা ীশ,  এ ককান্ জায় ায় আমাটক আনটল,  আি  কী 

কিটত্ই বা আনটল। 

অধযাপক। জ টত্ যা- রকেু জানবাি আটে,  সমস্তই জানাি দ্বািা ও 

আত্মসাৎ কিটত্ চায়। আমাি বস্তুত্ত্ত্বরবিযা প্রায় উজাড় কটি রনটয়টে;  
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এখন কথটক কথটক কিট  উটঠ বলটে,  ‘ কত্ামাি রবটিয কত্া রসোঁধকারঠ রিটয় 

একট্া কিয়াল কভটে ত্াি রপেটন আি- একট্া কিয়াল কবি ককিটে। রকন্তু 

প্রাণপুরুটেি অিিমহল ককাথায়?  ’  ভাবলুম,  এখন রকেুরিন ওটক পুিাণ-

আটলাচনায় ভুরলটয় িাখা যাক— আমাি থটল ঝাড়া হটয় ক টে,  এখন 

পুিাবৃটিি  াোঁঠকাট্া চলুক। ঐ কিখটত্ পাে,  কক যাটে?  

পুিাণবা ীশ। একরট্ কমটয়,  ধানীিটেি কাপড়-পিা। 

অধযাপক। পৃরথবীি প্রাণভিা খুরশখানা রনটজি সবণাটঙ্গ কট্টন রনটয়টে,  

ঐ আমাটিি নরিনী। এই যক্ষপুটি সিণাি আটে,  কমাড়ল আটে,  কখািাইকি 

আটে,  আমাি মটত্া পরিত্ আটে— ককাটত্ায়াল আটে,  জিাি আটে,  

মুিণফিাশ আটে,  সব কবশ রমশ কখটয় ক টে। রকন্তু ও এটকবাটি কবখাপ। 

চাি রিটক হাটট্ি কচোঁচাটমরচ,  ও হল সুিবাোঁধা ত্মু্বিা। এক-একরিন ওি 

চটল যাওয়াি হাওয়াটত্ই আমাি বস্তুচচণাি জাল রেোঁটড় যায়। ফাোঁটকি মটধয 

রিটয় মটনাটযা ট্া বুটনাপারখি মটত্া হুশ পটি উটড় পালায়। 

পুিাণবা ীশ। বল কী কহ!  কত্ামাি পাকা হাটড় এমন কঠাকাঠুরক বাটধ 

নারক?  

অধযাপক। জানাি ট্াটনি কচটয় প্রাটণি ট্ান কবরশ হটলই পাঠশালা-

পালাবাি কঝাোঁক সামলাটনা যায় না। 

পুিাণবা ীশ। এখন বটলা কত্া কত্ামাটিি িাজাি সটঙ্গ কিখা হটব 

ককাথায়?  

অধযাপক। কিখাি উপায় কনই,  ঐ জালট্াি আড়াল কথটক আলাপ 

হটব। 

পুিাণবা ীশ। বল কী কহ!  এই জাটলি আড়াল কথটক?  

অধযাপক। ত্া নয়  কত্া কী। কঘামট্াি আড়াল কথটক কযিকম িসালাপ 

হটত্ পাটি কস ধিটণি না,  এটকবাটি োোঁকা কথা।  ওি ক ায়াটলি ক ারু 

কবাধ হয়  দধ রিটত্ জাটন না,  এটকবাটিই মাখন কিয়। 

পুিাণবা ীশ। বাটজ কথা বাি রিটয় আসল কথা আিায় কিাই কত্া 

পরিটত্ি অরভপ্রায়। 
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অধযাপক। রকন্তু রবধাত্াি নয়।  রত্রন আসল রজরনস সৃরষ্ট কটিটেন 

বাটজ রজরনসটক লালন কিবাি জটনয। রত্রন সম্মান কিন ফটলি আোঁরঠটক,  

ভাটলাবাসা কিন ফটলি শাোঁসটক। 

পুিাণবা ীশ। আজকাল কিখরে কত্ামাি বস্তুত্ত্ত্ব ধানী িটেি রিটক 

একট্ানা েুটট্ চটলটে। রকন্তু অধযাপক,  কত্ামাটিি এই িাজাটক ত্রুম সহয 

কি কী কটি?  

অধযাপক। সরত্য কথা বলব?  আরম ওটক ভাটলাবারস। 

পুিাণবা ীশ। বল কী কহ!  

অধযাপক। ত্ুরম জাটনা না,  ও এত্ বটড়া কয,  ওি কিােগুটলাও ওটক 

নষ্ট কিটত্ পাটি না। 

সিণাটিি প্রটবশ 

সিণাি। ওটহ বস্তুবা ীশ,  কবটে কবটে এই মানুেরট্টক এটনে বুরঝ!  

ওোঁি রবটিযি রববিণ শুটনই আমাটিি িাজা কক্ষটপ উটঠটে। 

অধযাপক। রকিকম?  

সিণাি। িাজা বটল,  পুিাণ বটল রকেুই কনই। বত্ণমান কালট্াই ককবল 

কবটড় কবটড় চটলটে। 

পুিাণবা ীশ। পুিাণ যরি কনই ত্া হটল রকেু আটে কী কটি?  রপেন 

যরি না থাটক কত্া সামটনট্া রক থাকটত্ পাটি?  

সিণাি। িাজা বটলন,  মহাকাল নবীনটক সমু্মটখ প্রকাশ কটি চটলটে,  

পরিত্ কসই কথাট্াটক চাপা রিটয় বটল :  মহাকাল পুিাত্নটক রপেটন বটয় 

রনটয় যাটে। 

অধযাপক। নরিনীি রনরবড় কযৌবটনি োয়াবীরথকায় নবীটনি মায়ামৃ ীটক 

িাজা চরকটত্ চরকটত্ কিখটত্ পাটেন,  ধিটত্ পািটেন না— কিট  উঠটেন 

আমাি বস্তুত্ত্ত্বি উপি।  

নরিনীি দ্রুত্ প্রটবশ 

নরিনী। সিণাি!  সিণাি!  ও কী!  ও কািা!  



রক্তকরবী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
3

 

সূচিপত্র  

সিণাি। কী ক া নরিনী,  কত্ামাি কুোঁিফুটলি মালা পিব  যখন কঘাি 

িাত্ হটব। অেকাটি যখন আমাি বাটিা- আনাই অস্পষ্ট হটয় উঠটব ত্খন 

হয়টত্া ফুটলি মালায় আমাটকও মানাটত্ পাটি। 

নরিনী। কচটয় কিটখা,  ও কী ভয়ানক িৃশয!  কপ্রত্পুিীি িিজা খুটল 

ক টে নারক!  ঐ কািা চটলটে প্রহিীটিি সটঙ্গ?  ঐ- কয কবরিটয় আসটে 

িাজাি মহটলি রখড়রক- িিজা রিটয়?  

সিণাি। ওটিি আমিা বরল ‘ িাজাি এোঁটট্া’ ।  

নরিনী। মাটন কী?  

সিণাি। মাটন একরিন ত্ুরমও বুঝটব,  আজ থাক্।  

নরিনী। রকন্তু এ-সব কী কচহািা!  ওিা রক মানুে!  ওটিি মটধয 

মাংসমজ্জা মনপ্রাণ রকেু রক আটে!  

সিণাি। হয়টত্া কনই। 

নরিনী। ককাটনারিন রেল?  

সিণাি। হয়টত্া রেল। 

নরিনী। এখন ক ল ককাথায়?  

সিণাি। বস্তুবা ীশ,  পাি কত্া বুরঝটয় িাও,  আরম চললুম। 

[  প্রস্থান 

নরিনী। ও কী,  ঐ- সব োয়াটিি মটধয কয কচনা মুখ কিখরে। ঐ কত্া 

রনশ্চয় আমাটিি অনুপ আি উপমনুয। অধযাপক,  ওিা আমাটিি পাটশি 

 াোঁটয়ি কলাক। দই ভাই মাথায় কযমন লম্বা  াটয় কত্মরন শক্ত,  ওটিি 

সবাই বটল ত্াল-ত্মাল। আোঢ়- চত্ুিণশীটত্ আমাটিি নিীটত্ বাচ কখলটত্ 

আসত্। মটি যাই!  ওটিি এমন িশা কক কিটল?  ঐ- কয কিরখ শক্লু,  

ত্টলায়ািটখলায় সব্বাি আট  কপত্ মালা। অনূ—প,  শক্লু—,  এই রিটক 

কচটয় কিটখা,  এই আরম,  কত্ামাটিি নরিন,  ঈশানীপাড়াি নরিন। মাথা 

ত্ুটল কিখটল না,  রচিরিটনি মটত্া মাথা কহোঁট্ হটয় ক টে। ওরক,  কঙু্ক 

কয!  আহা,  আহা,  ওি মটত্া কেটলটকও কযন আটখি মটত্া রচরবটয় কফটল 

রিটয়টে। বটড়া লাজুক রেল;  কয- ঘাটট্ জল আনটত্ কযত্ুম,  ত্ািই কাটে 
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ঢালু পারড়ি ’ পটি বটস থাকত্,  ভান কিত্ কযন ত্ীি বানাবাি জন্য 

শি ভােটত্ এটসটে। দষ্টুরম কটি ওটক কত্ দুঃখ রিটয়রে। ও কঙু্ক,  রফটি 

চা আমাি রিটক। হায় কি,  আমাি ইশািাটত্ যাি িক্ত কনটচ উঠত্,  কস 

আমাি ডাটক সাড়াই রিটল না। ক ল ক া,  আমাটিি  াোঁটয়ি সব আটলা 

রনটব ক ল!  অধযাপক,  কলাহাট্া ক্ষটয় ক টে,  কাটলা মিটচট্াই বারক!  

এমন ককন হল!  

অধযাপক। নরিনী,  কয রিকট্াটত্ োই,  কত্ামাি িৃরষ্ট আজ কসই 

রিকট্াটত্ই পটড়টে। একবাি রশখাি রিটক ত্াকাও,  কিখটব ত্াি রজহ্বা 

লকলক কিটে। 

নরিনী। কত্ামাি কথা বুঝটত্ পািরে কন। 

অধযাপক। িাজাটক কত্া কিটখে?  ত্াি মূরত্ণ কিটখ শুনরে নারক কত্ামাি 

মন মুগ্ধ হটয়টে?  

নরিনী। হটয়টে দবরক। কস- কয অদ্ভুত্ শরক্তি কচহািা। 

অধযাপক। কসই অদ্ভুত্রট্ হল যাি জমা,  এই রকম্ভূত্রট্ হল ত্াি 

খিচ।  ঐ কোটট্াগুটলা হটত্ থাটক োই,  আি ঐ বটড়াট্া জ্বলটত্ থাটক 

রশখা।  এই হটে বটড়া হবাি ত্ত্ত্ব। 

নরিনী। ও কত্া িাক্ষটসি ত্ত্ত্ব। 

অধযাপক। ত্ত্ত্বি উপি িা  কিা রমটে। কস ভাটলাও নয় ,  মিও 

নয়।  কযট্া হয়  কসট্া হয় ,  ত্াি রবরুটি যাও কত্া হওয়ািই রবরুটি 

যাটব। 

নরিনী। এই যরি মানুটেি হওয়াি িাস্তা হয় ,  ত্া হটল চাই কন 

আরম হওয়া— আরম ঐ োয়াটিি সকঙ্গ চটল যাব,  আমাটক িাস্তা কিরখটয় 

িাও। 

অধযাপক। িাস্তা কিখাবাি রিন এটল এিাই কিখাটব,  ত্াি আট  িাস্তা 

বটল ককাটনা বালাই কনই। কিটখা- না,  পুিাণবা ীশ আটস্ত আটস্ত কখন  

সটি পটড়টেন,  কভটবটেন পারলটয় বাোঁচটবন। একট্ু এট াটলই বুঝটবন 

কবড়াজাল এখান কথটক শুরু কটি বহু কযাজন িূি পযণন্ত্ খুোঁরট্টত্ খুোঁরট্টত্ 
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বাোঁধা। নরিনী,  িা  কিে ত্ুরম। কত্ামাি কটপাটল িক্তকিবীি গুে আজ 

প্রলয়ট াধূরলি কমটঘি মটত্া কিখাটে। 

নরিনী। ( জানলা কঠটল)  কশাটনা,  কশাটনা। 

অধযাপক। কাটক ডাকে ত্ুরম। 

নরিনী। জাটলি কুয়াশায় ঢাকা কত্ামাটিি িাজাটক। 

অধযাপক। রভত্িকাি কপাট্ পটড় ক টে,  ডাক শুনটত্ পাটব না। 

নরিনী। রবশুপা ল,  পা লভাই!  

অধযাপক। ত্াটক ডাকে ককন। 

নরিনী। এখটনা- কয রফিল না। আমাি ভয় কিটে। 

অধযাপক। একট্ু আট ই কত্ামাি সটঙ্গই কত্া কিটখরে। 

নরিনী। সিণাি বলটল,  িঞ্জনটক রচরনটয় কিবাি জটনয ত্াি ডাক 

পটড়টে। সটঙ্গ কযটত্ চাইলুম,  রিটল না। — ও রকটসি আত্ণনাি। 

অধযাপক। এ কবাধ হটে কসই পাটলায়াটনি। 

নরিনী। কক কস। 

অধযাপক। কসই- কয জ রদ্বখযাত্  জ্জু,  যাি ভাই ভজন স্পধণা কটি 

িাজাি সটঙ্গ কুরস্ত কিটত্ এল,  ত্াি পটি ত্াি লটোরট্ি একট্া কেোঁড়া 

সুটত্া ককাথাও কিখা ক ল না। কসই িাট   জ্জু এল ত্াল ঠুটক। ওটক 

ক াড়াটত্ই বটলরেলুম,  ‘ এ িাটজয সুড়ঙ্গ খুিটত্ চাও কত্া এটসা,  মিটত্-

মিটত্ও রকেুরিন কবোঁটচ থাকটব। আি যরি কপৌরুে কিখাটত্ চাও কত্া 

একমুহূত্ণ সইটব না। এ বটড়া করঠন জায় া।’  

নরিনী। রিনিাত্ এই মানুেধিা ফাোঁটিি খবিিারি কটি এিা একট্ওু 

রক ভাটলা থাটক। 

অধযাপক। ভাটলাি কথাট্া এি মটধয কনই,  থাকাি কথাট্াই আটে। 

এটিি কসই থাকাট্া এত্ ভয়ংকি কবটড় ক টে কয লাটখা-লাটখা মানুটেি 

উপি চাপ না রিটল এটিি ভাি সামলাটব কক?  জাল ত্াই কবটড়ই চটলটে। 

ওটিি কয থাকটত্ই হটব। 

নরিনী। থাকটত্ই হটব?  মানুে হটয় থাকবাি জটনয যরি মিটত্ই 

হয় ,  ত্াটত্ই বা কিাে কী। 
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অধযাপক। আবাি কসই িা ?  কসই িক্তকিবীি ঝংকাি?  খুব মধুি,  

ত্বুও যা সত্য ত্া সত্য। থাকবাি জটনয মিটত্ হটব,  এ কথা বটল সুখ 

পাও কত্া বটলা। রকন্তু থাকবাি জটনয মািটত্ হটব,  এ কথা যািা বটল 

ত্ািাই থাটক। কত্ামিা বল এটত্ মনুেযটত্বি ত্রুরট্ হয় ,  িাট ি মাথায় 

ভুটল যাও এইটট্ই মনুেযত্ব। বাঘটক কখটয় বাঘ বটড়া হয়  না,  ককবল 

মানুেই মানুেটক কখটয় ফুটল ওটঠ।  

পাটলায়াটনি প্রটবশ 

নরিনী। আহা,  ঐ কিটখা,  রকিকম ট্লটত্ ট্লটত্ আসটে!  পাটলায়ান,  

এইখাটন শুটয় পটড়া। অধযাপক,  কিটখা- না ককাথায় কচাট্ কলট টে। 

অধযাপক। বাইটি কথটক কচাটট্ি িা  কিখটত্ই পাটব না। 

পাটলায়ান। িয়াময় ভ বান,  জীবটন কযন একবাি কজাি পাই,  আি 

একরিটনি জটনযও। 

অধযাপক। ককন কহ। 

পাটলায়ান। ককবল ঐ সিণািট্াি ঘাড় মট্টক কিবাি জনয। 

অধযাপক। সিণাি কত্ামাি কী কটিটে। 

পাটলায়ান। সমস্তই কসই কত্া ঘরট্টয়টে। আরম কত্া লড়টত্ চাই রন।  

আজ বটল কবড়াটে,  আমািই কিাে। 

অধযাপক। ককন। ওি কী স্বাথণ। 

পাটলায়ান। সমস্ত পৃরথবীটক রনুঃশরক্ত কিটত্ পািটল ত্টব ওিা রনরশ্চন্ত 

হয়।  িয়াময় হরি,  একরিন কযন ওি কচাখদটট্া উপটড় কফলটত্ পারি,  

কযন ওি রজভট্া কট্টন কবি করি। 

নরিনী। কত্ামাি রকিকম কবাধ হটে,  পাটলায়ান?  

পাটলায়ান। কবাধ হটে রভত্িট্া ফাোঁপা হটয় ক টে। এিা ককাথাকাি 

িানব,  জাদ জাটন,  শুধু কজাি নয়,  এটকবাটি ভিসা পযণন্ত শুটে কনয়। 

— যরি ককাটনা উপাটয় একবাি — কহ কলযাণময় হরি,  আুঃ যরি একবাি 

— কত্ামাি িয়া হটল কী না হটত্ পাটি। সিণাটিি বুটক যরি একবাি িাোঁত্ 

বসাটত্ পারি। 
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নরিনী। অধযাপক,  ওটক ধটিা ত্ুরম,  দজটন রমটল আমাটিি বাসায় 

রনটয় যাই। 

অধযাপক। সাহস করি কন,  নরিনী। এখানকাি রনয়মমটত্ ত্াটত্ 

অপিাধ হটব। 

নরিনী। মানুেট্াটক মিটত্ রিটল অপিাধ হটব না?  

অধযাপক। কয অপিাটধি শারস্ত কিবাি ককউ কনই কসট্া পাপ হটত্ 

পাটি,  রকন্তু অপিাধ নয়।  নরিনী,  এ- সমস্ত কথটক ত্ুরম এটকবাটি চটল 

এটসা। রশকটড়ি মুটঠা কমটল  াে মারট্ি নীটচ হিণটশােটণি কাজ কটি,  

কসখাটন কত্া ফুল কফাট্ায় না। ফুল কফাটট্ উপটিি ডাটল,  আকাটশি 

রিটক। ওট া িক্তকিবী,  আমাটিি মারট্ি ত্লাকাি খবি  রনটত্ এটসা না,  

উপটিি হাওয়ায় কত্ামাি কিাল কিখব বটল ত্ারকটয় আরে। — ঐ- কয 

সিণাি। আরম ত্টব সরি। কত্ামাি সটঙ্গ কথা কই এ ও সইটত্ পাটি না। 

নরিনী। আমাি উপটি ককন এত্ িা । 

অধযাপক। আিাটজ বলটত্ পারি। ত্ুরম রভত্টি- রভত্টি ওি মটনি 

ত্াটি ট্ান লার টয়ে;  যত্ই সিু রমলটে না,  কবসুি ত্ত্ই কড়া হটয় 

কচোঁরচটয় উঠটে। 

[ প্রস্থান 

সিণাটিি প্রটবশ 

নরিনী। সিণাি!  

সিণাি। নরিনী,  কত্ামাি কসই কুোঁিফুটলি মালা ােরট্ আমাি ঘটি 

কিটখ ক াোঁসাইরজি দই চক্ষ ু –  এই- কয স্বয়ং এটসটেন। প্রণাম!  প্রভু,  কসই 

মালারট্ নরিনী আমাটক রিটয়রেল। 

ক াোঁসাইটয়ি প্রটবশ 

ক াোঁসাই। আহা,  শুভ্র প্রাটণি িান,  ভ বাটনি শুভ্র কুিফুল। রবেয়ী 

কলাটকি হাটত্ পটড়ও ত্াি শুভ্রত্া ম্লান হল না। এটত্ই কত্া পুটণযি শরক্ত 

আি পাপীি ত্রাটণি আশা কিখটত্ পাই। 
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নরিনী। ক াোঁসাইরজ,  এই কলাকরট্ি একট্া বযবস্থা কটিা। এি জীবটনি 

আি কত্ট্কুুই বা বারক। 

ক াোঁসাই। সব  রিক কভটব কয পরিমাণ বাোঁচা িিকাি,  আমাটিি সিণাি 

রনশ্চয় ওটক ত্ত্ট্কুু বাোঁরচটয় িাখটব। রকন্তু বৎটস,  এ-সব  আটলাচনা 

কত্ামাটিি মুটখ শ্রুরত্কট্ ু লাট  আমিা পেি করি কন। 

নরিনী। এ িাটজয বাোঁরচটয় িাখাি বুরঝ পরিমাণরবচাি আটে?  

ক াোঁসাই। আটে দবরক। পারথণব জীবনট্া কয সীমাবি। ত্াই রহসাব বুটঝ 

ত্াি ভা বাোঁটট্ায়ািা কিটত্ হয়।  আমাটিি কশ্রণীি কলাটকি ’ পটি ভ বান 

দুঃসহ িারয়ত্ব চারপটয়টেন,  কসট্া বহন  কিটত্ ক টল আমাটিি ভাট  

প্রাটণি সািাংশ অটনকট্া কবরশ পরিমাটণ পড়া চাই। ওটিি খুব কম 

বাোঁচটলও চটল,  ককননা ওটিি ভাি-লাঘটবি জটনয আমিাই বাোঁরচ। এ রক 

ওটিি পটক্ষ কম বাোঁটচায়া?  

নরিনী। ক াোঁসাইরজ,  ভ বান কত্ামাি উপটি এটিি ককান্ উপকাটিি 

রবেম ভাি চারপটয়টেন। 

ক াোঁসাই। কয প্রাণ সীমাবি নয় ,  ত্াি অংশভা  রনটয় কাটিা সটঙ্গ 

কাটিা ঝ ড়াি িিকািই হয়  না,  আমিা ক াোঁসাইিা কসই প্রাটণিই িাস্তা 

কিখাটত্ এটসরে। এটত্ই যরি ওিা সন্তুষ্ট থাটক ত্টবই আমিা ওটিি বেু। 

নরিনী। ত্টব রক এ কলাকট্া ওি সীমাবি প্রাণ রনটয় এইিকম 

আধমিা হটয়ই পটড় থাকটব। 

ক াোঁসাই। পটড়ই বা থাকটব ককন। কী বল সিণাি। 

সিণাি। কস কত্া রঠক। পটড় থাকটত্ কিব ককন। এখন কথটক রনটজি 

কজাটি চলাি ওি িিকািই হটব না। আমাটিিই কজাটি চারলটয় রনটয় 

কবড়াব। ওটি  জ্জু। 

পাটলায়ান। কী প্রভু। 

ক াোঁসাই। হরি হরি,  এিই মটধয  লা কবশ-একট্ু রমরহ হটয় এটসটে,  মটন 

হটে,  আমাটিি নামকীত্ণটনি িটল কট্টন রিটত্ পািব। 
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সিণাি। হ - ক্ষ পাড়াি কমাড়টলি ঘটি কত্াি বাসা হটয়টে,  চটল যা 

কসখাটন। 

নরিনী। ওরক কথা। চলটত্ পািটব ককন। 

সিণাি। কিটখা নরিনী,  মানুে- চালাটনাই আমাটিি বযাবসা।  আমিা 

জারন,  মানুে কযখানট্াটত্ এটস মুখ থুবটড় পটড়,  কজাটি কঠলা রিটল 

আটিা খারনকট্া কযটত্ পাটি। যাও  জ্জ!ু  

পাটলায়ান। কয আটিশ!  

নরিনী। পাটলায়ান,  আরমও যারে কমাড়টলি ঘটি। কসখাটন কত্া 

কত্ামাটক কিখবাি ককউ কনই। 

পাটলায়ান। না না,  থাক্,  সিণাি িা  কিটব। 

নরিনী। আরম সিণাটিি িা টক ভয় করি কন। 

পাটলায়ান। আরম ভয় করি,  কিাহাই কত্ামাি,  আমাি রবপি বারড়টয়া 

না। 

[ প্রস্থান 

নরিনী। সিণাি,  কযটয়া না,  বটল যাও আমাি রবশুপা লটক ককাথায় 

রনটয় ক ে। 

সিণাি। আরম রনটয় যাবাি কক। বাত্াস রনটয় যায় কমঘটক,  কসট্াটক 

যরি কিাে মটন কি,  খবি  নাও বাত্াসটক কক রিটয়টে কঠলা। 

নরিনী। এ ককান্ সবণটনটশ কিশ ক া। কত্ামিাও মানুে নও,  আি  

যাটিি চালাও ত্ািাও মানুে নয়? কত্ামিা হাওয়া,  ত্ািা কমঘ?  ক াোঁসাই,  

ত্ুরম রনশ্চয় জান,  ককাথায় আমাি রবশুপা ল আটে। 

ক াোঁসাই। আরম রনশ্চয় জারন,  কস কযখাটন থাক্ সবই ভাটলাি জটনয। 

নরিনী। কাি ভাটলাি জটনয। 

ক াোঁসাই। কস ত্ুরম বুঝটব না— আুঃ,  োটড়া,  োটড়া,  ওট্া আমাি 

জপমালা!  ঐ ক ল রেোঁটড়!  ওটহ সিণাি,  এই কয কমটয়রট্টক কত্ামিা— 

সিণাি। কক জাটন ও ককমন কটি এখানকাি রনয়টমি একট্া ফাোঁটকি 

মটধয বাসা কপটয়টে। স্বয়ং আমাটিি িাজা— 
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ক াোঁসাই। ওটহ,  এইবাি আমাি নামাবরলট্া-সুি রেোঁড়টব। রবপি কিটল। 

আরম চললুম। 

[  প্রস্থান 

নরিনী। সিণাি,  বলটত্ই হটব ককাথায় রনটয় র টয়ে রবশুপা লটক। 

সিণাি। ত্াটক রবচািশালায় কডটকটে— এি কবরশ বলবাি কনই। োটড়া 

আমাটক,  আমাি কাজ আটে। 

নরিনী। আরম নািী বটল আমাটক ভয় কি না?  রবদযৎরশখাি হাত্ 

রিটয় ইন্দ্র ত্াোঁি বজ্র পারঠটয় কিন। আরম কসই বজ্র বটয় এটনরে,  ভােটব 

কত্ামাি সিণারিি কসানাি চূড়া। 

সিণাি। ত্টব সত্য কথাট্া কত্ামাটক বটল যাই। রবশুি রবপি ঘরট্টয়ে 

ত্ুরমই। 

নরিনী। আরম!  

সিণাি। হাোঁ,  ত্ুরমই। এত্রিন কীটট্ি মটত্া রনুঃশটব্দ মারট্ি নীটচ  ত্ণ 

কটি কস চটলরেল,  ত্াটক মিবাি পাখা কমলটত্ রশরখটয়ে ত্ুরমই,  ওট া 

ইন্দ্রটিটবি আগুন। অটনকটক ট্ানটব,  ত্াি পটি কশে কবাঝাপড়া হটব 

কত্ামাটত্- আমাটত্। কবরশ কিরি কনই। 

নরিনী। ত্াই কহাক,  রকন্তু একট্া কথা বটল যাও,  িঞ্জনটক আমাি 

সটঙ্গ কিখা কিটত্ কিটব রক। 

সিণাি। রকেুটত্ না। 

নরিনী। রকেুটত্ই না!  কিখব কত্ামাি সাধয রকটসি। ত্াি সটঙ্গ আমাি 

রমলন হটবই,  হটবই— আজই হটব। এই কত্ামাটক বটল রিলুম!  

[  সিণাটিি প্রস্থান 

নরিনী। ( জানলায় ঘা রিটয়)  কশাটনা কশাটনা,  িাজা। ককাথায় কত্ামাি 

রবচািশালা। কত্ামাি জাটলি এই আড়াল ভােব আরম। ও কক ও!  রকটশাি 

কয!  বল্ কত্া আমায়,  জারনস রক ককাথায় আমাটিি রবশু। 

রকটশাটিি প্রটবশ 
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রকটশাি। হাোঁ নরিনী,  এখনই ত্াি সটঙ্গ কিখা হটব,  মনট্া রঠক কটি 

িাটখা। জারন কন,  প্রহিীটিি কত্ণা আমাি মুখ কিটখ ককন িয়া কিটল। 

আমাি অনুটিাটধ এই পথ রিটয় রবশুটক রনটয় কযটত্ িারজ হল।  

নরিনী। প্রহিীটিি কত্ণা?  ত্টব রক –  

রকটশাি। হাোঁ,  ঐ- কয আসটে। 

নরিনী। ও রক!  কত্ামাি হাটত্ হাত্করড়!  পা লভাই,  কত্ামাটক ওিা 

অমন কটি ককাথায় রনটয় চটলটে। 

রবশুটক রনটয় প্রহিীি প্রটবশ 

রবশু। ভয় কনই,  রকেু ভয় করিস কন। পা রল,  এত্রিন পটি আমাি 

মুরক্ত হল।  

নরিনী। কী বলে বুঝটত্ পািরে কন। 

রবশু। যখন  ভটয়- ভটয় পটি-পটি রবপি সামটল চলত্ুম ত্খন োড়া 

রেলুম। কসই োড়াি মটত্া বেন আি কনই। 

নরিনী। কী কিাে কটিে কয এিা কত্ামাটক কবোঁটধ রনটয় চটলটে। 

রবশু। এত্রিন পটি আজ সত্যকথা বটলরেলুম। 

নরিনী। ত্াটত্ কিাে কী হটয়টে। 

রবশু। রকে ু না। 

নরিনী। ত্টব এমন কটি বাোঁধটল ককন। 

রবশু। এটত্ই বা ক্ষরত্ কী হল।  সটত্যি মটধয মুরক্ত কপটয়রে— এ 

বেন ত্ািই সত্য সাক্ষী হটয় িইল।  

নরিনী। ওিা কত্ামাটক পশুি মটত্া িাস্তা রিটয় কবোঁটধ রনটয় চটলটে,  

ওটিি রনটজিই লজ্জা কিটে না?  রে রে,  ওিাও কত্া মানুে!  

রবশু। রভত্টি মস্ত একট্া পশু িটয়টে- কয— মানুটেি অপমাটন ওটিি 

মাথা কহোঁট্ হয়  না,  রভত্িকাি জাটনায়ািট্াি কলজ ফুলটত্ থাটক,  দলটত্ 

থাটক। 

নরিনী। আহা পা লভাই,  ওিা রক কত্ামাটক কমটিটে। এ রকটসি 

রচহ্ন কত্ামাি  াটয়। 
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রবশু। চাবুক কমটিটে,  কয চাবুক রিটয় ওিা কুকুি মাটি। কয িরশটত্ 

এই চাবুক দত্রি কসই িরশি সুটত্া রিটয়ই ওটিি ক াোঁসাইটয়ি জপমালা 

দত্রি। যখন  ঠাকুটিি নাম জপ কটি ত্খন কস কথা ওিা ভুটল যায়,  

রকন্তু ঠাকুি খবি  িাটখন। 

নরিনী। আমাটকও এমরন কটি কত্ামাি সটঙ্গ কবোঁটধ রনটয় যাক,  ভাই 

আমাি। কত্ামাি এই মাি আরমও যরি রকেু না পাই ত্টব আজ কথটক মুটখ 

অন্ন রুচটব না। 

রকটশাি। রবশু,  আরম যরি কচষ্টা করি রনশ্চয় ওিা কত্ামাি বিটল 

আমাটক রনটত্ পাটি। কসই অনুমরত্ কটিা ত্ুরম। 

রবশু। এ- কয কত্াি পা টলি মটত্া কথা। 

রকটশাি। শারস্তটত্ কত্া আমাটক বাজটব না,  আমাি বয়স অল্প,  

আরম খুরশ হটয় সইটত্ পািব। 

নরিনী। আহা,  না রকটশাি,  ও কথা বরলস কন। 

রকটশাি। নরিনী,  আরম কাজ কামাই কটিরে,  ওিা কত্া কট্ি কপটয়টে। 

আমাি রপেটন ডালকুিা লার টয়টে। ত্ািা কয অপমান কিটব,  এই শারস্ত 

ত্াি কথটক আমাটক বাোঁচাটব। 

রবশু। না রকটশাি,  এখটনা ধিা পড়টল চলটব না। একট্া রবপটিি 

কাজ কিবাি আটে। িঞ্জন এখাটন এটসটে,  কযমন কটি পারিস ত্াটক 

কবি কিটত্ হটব। সহজ নয়।  

রকটশাি। নরিনী,  ত্া হটল রবিায় রনলুম। িঞ্জটনি সটঙ্গ কিখা হটল 

কত্ামাি ককান্ কথা ত্াটক জানাব?  

নরিনী। রকেু না। ত্াটক এই িক্তকিবীি গুে রিটলই আমাি সব 

কথা জানাটনা হটব। 

[  রকটশাটিি প্রস্থান 

রবশু। এইবাি িঞ্জটনি সটঙ্গ কত্ামাি রমলন কহাক। 

নরিনী। রমলটন আমাি আি সুখ হটব না। এ কথা ককাটনারিন ভুলটত্ 

পািব না কয,  কত্ামাটক শূনযহাটত্ রবিায় রিটয়রে। আি ঐ- কয বালক 

রকটশাি,  ও আমাি কাে কথটক কী বা কপটল। 
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রবশু। মটন কয আগুন জ্বারলটয় রিটয়ে,  ত্াটত্ ওি অন্তটিি ধন সব 

প্রকাশ কপটয়টে। আি কী চাই। মটন আটে,  কসই নীলকটণ্ঠি পালক িঞ্জটনি 

চূড়ায় পরিটয় রিটত্ হটব?  

নরিনী। এই- কয িটয়টে আমাি বুটকি আোঁচটল। 

রবশু। পা রল,  শুনটত্ পারেস ঐ ফসলকাট্াি  ান?  

নরিনী। শুনটত্ পারে,  প্রাণ ককোঁটি উঠটে। 

রবশু। মাটঠি লীলা কশে হল,  কখটত্ি মারলক পাকা ফসল ঘটি রনটয় 

চলল।  চটলা প্রহিী,  আি কিরি নয়— 

 ান 

কশে ফলটনি ফসল এবাি     ককটট্ লও বাোঁটধা আোঁরট্,  

বারক যা নয় ক া কনবাি       মারট্টত্ কহাক ত্া মারট্। 

[  সকটলি প্রস্থান 

রচরকৎসক ও সিণাটিি প্রটবশ 

রচরকৎসক। কিখলুম। িাজা রনটজি ' পটি রনটজ রবিক্ত হটয় উটঠটেন। 

এ কিা  বাইটিি নয়,  মটনি। 

সিণাি। এি প্ররত্কাি কী। 

রচরকৎসক। বটড়ািকটমি ধাক্কা। হয়  অনয িাটজযি সকঙ্গ,  নয় রনটজি 

প্রজাটিি মটধয উৎপাত্ বারধটয় কত্ালা। 

সিণাি। অথণাৎ আি- কািও ক্ষরত্ কিটত্ না রিটল,  উরন রনটজি ক্ষরত্ 

কিটবন। 

রচরকৎসক। ওিা বটড়াটলাক,  বটড়া রশশু,  কখলা কটি। একট্া কখলায় 

যখন  রবিক্ত হয় ,  ত্খন আি একট্া কখলা না জুর টয় রিটল রনটজি কখলনা 

ভাটে। রকন্তু প্রস্তুত্ থাটকা সিণাি,  আি বটড়া কিরি কনই। 

সিণাি। লক্ষণ কিটখ আরম আট ই সব প্রস্তুত্ কিটখরে। রকন্তু হায় 

হায়,  কী দুঃখ। আমাটিি স্বণণপুিী কযিকম ঐশ্বটযণ ভটি উটঠরেল,  এমন 

ককাটনারিন হয়  রন,  রঠক এই সময়ট্াটত্ই –  আো যাও,  কভটব কিখরে। 

[  রচরকৎসটকি প্রস্থান 
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কমাড়টলি প্রটবশ 

কমাড়ল। সিণািমহািাজ,  কডটকটেন?  আরম ঞ পাড়াি কমাড়ল। 

সিণাি। ত্ুরমই কত্া রত্নটশা একুশ?  

কমাড়ল। প্রভুি কী স্মিণশরক্ত। আমাি মটত্া অভাজনটকও কভাটলন 

না। 

সিণাি। কিশ কথটক আমাি স্ত্রী আসটে। কত্ামাটিি পাড়াি কাটে ডাক 

বিল হটব,  শীঘ্র এখাটন কপৌোঁরেটয় কিওয়া চাই। 

কমাড়ল। পাড়ায় ক ারুি মড়ক,   ারড় ট্ানবাি মটত্া বলটিি অভাব।  

ত্া কহাক,  কখািাইকিটিি লার টয় কিওয়া যাটব। 

সিণাি। ককাথায় কযটত্ হটব জান কত্া?  বা ানবারড়টত্,  কযখাটন 

সিণািটিি কভাজ। 

কমাড়ল। যারে,  রকন্তু একট্া কথা বটল রিটয় যাই। একট্ু কান 

কিটবন। ঐ- কয ৬৯ে,  কলাটক যাটক রবশুপা ল বটল,  ওি পা লারমট্াটক 

কশাধন কিবাি সময় এটসটে। 

সিণাি। ককন। কত্ামাটিি ’ পটি উৎপাত্ কটি নারক। 

কমাড়ল। মুটখি কথায় নয় ,  ভাটব ভরঙ্গটত্। 

সিণাি। আি ভাবনা কনই। বুটঝে?  

কমাড়ল। ত্াই নারক!  ত্া হটল ভাটলা। আি- একট্া কথা,  ঐ- কয 

৪৭ফ,  ৬৯েি সটঙ্গ ওি রকেু কবরশ কমশাটমরশ। 

সিণাি। কসট্া লক্ষয কটিরে। 

কমাড়ল। প্রভুি লক্ষয রঠকই আটে। ত্ব ু নানান রিটক িৃরষ্ট িাখটত্ হয়  

নারক— দই- একট্া ফস্রকটয় কযটত্ও পাটি। এই কিখুন- না,  আমাটিি ৯৫ 

–  গ্রামসম্পটকণ আমাি রপসশ্বশুি— পাোঁজটিি হাড় ক’ খানা রিটয় 

সিণািমহািাটজি ঝাড়ুবিণাটিি খড়ম বারনটয় রিটত্ প্রস্তুত্,  প্রভুভরক্ত কিটখ 

স্বয়ং ত্াি সহধরমণণী লজ্জায় মাথা কহোঁট্ কটি অথচ আজ পযণন্ত— 

সিণাি। ত্াি নাম বটড়া- খাত্ায় উটঠটে। 
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কমাড়ল। যাক,  সাথণক হল এত্কাটলি কসবা। খবিট্া ত্াটক সাবধাটন 

কশানাটত্ হটব,  ত্াি আবাি মৃ ীটিা  আটে,  কী জারন হঠাৎ — 

সিণাি। আো,  কস হটব,  ত্ুরম যাও রশগ্র ি। 

কমাড়ল। আি- একজন মানুটেি কথা বলবাি আটে— কস যরিচ আমাি 

আপন শালা,  ত্াি মা মটি ক টল আমাি স্ত্রী ত্াটক রনটজি হাটত্ মানুে 

কটিটে,  ত্বুও যখন  মরনটবি রনমক— 

সিণাি। ত্াি কথা কাল হটব,  ত্ুরম কিৌটড় চটল যাও। 

কমাড়ল। কমটজা সিণািবাহাদি ঐ আসটেন। ওোঁটক আমাি হটয় দটট্া 

কথা বলটবন। আমাি উপি ওোঁি ভাটলা নজি কনই। আমাি রবশ্বাস প্রভুটিি 

মহটল ৬৯েি যখন  যাওয়া- আসা রেল,  ত্খনই কস আমাি নাটম— 

সিণাি। না না,  ককাটনারিন কত্ামাি নাম কিটত্ও ত্াটক শুরন রন। 

কমাড়ল। কসই কত্া ওি চালারক। কয মানুে নামজািা ত্াি নাম চাপা রিটয়ই 

কত্া ত্াটক মািটত্ হয়।  ককৌশটল ইশািায় লা ালার  কিা কত্া ভাটলা 

নয়।  ঐ কিা রট্ আটে আমাটিি কত্রত্রটশি। ত্াি কত্া কিরখ আি- ককাটনা 

কাজ কনই,  যখন- ত্খন প্রভুটিি খাসমহটল যাওয়া-আসা চলটেই। ভয় 

হয় ,  কাি নাটম কী বারনটয় বটস। অথচ ওোঁি রনটজি ঘটিি খবিরট্ যরি— 

সিণাি। আজ আি সময় কনই,  রশগ্র ি যাও। 

কমাড়ল। ত্টব প্রণাম হই।  ( রফটি এটস)  একরট্ কথা,  ওপাড়াি 

অষ্টআরশ কসরিন মাত্র রত্রিশ ত্নখায় কাটজ ঢুকল,  দটট্া বেি  না কযটত্ই 

উপরিপাওনা ধটি ওি আয় আজ রকেু না হটব কত্া মাটস হাজাি- কিড়হাজাি 

কত্া হটবই। প্রভুটিি সািা মন ,  কিবত্াটিি মটত্া ফাোঁকা স্তটবই কভাটলন। 

সাষ্টাটঙ্গ প্রণাটমি ঘট্া কিটখই— 

সিণাি। আো,  আো,  কস কথা কাল হটব। 

কমাড়ল। আমাি কত্া িয়াধমণ আটে,  আরম ত্াি রুরট্ মািাি কথা 

বরল কন;  রকন্তু ত্াটক খাত্ারিখানায় িাখাট্া ভাটলা হটে রক না কভটব 

কিখটবন। আমাটিি রবষু্ণিি ত্াি নাড়ীনক্ষত্র জাটন। ত্াটক ডারকটয় রনটয়— 

সিণাি। আজই ডাকাব,  ত্ুরম যাও। 
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কমাড়ল। প্রভু,  আমাি কসটজা কেটল লাটয়ক হটয় উটঠটে। প্রণাম 

কিটত্ এটসরেল,  রত্ন রিন হাোঁট্াহাোঁরট্ কটি িশণন না কপটয় রফটি ক টে। 

বটড়াই মটনি দুঃটখ আটে। প্রভুি কভাট ি জকনয আমাি বধূমাত্া রনটজি 

হাটত্ দত্রি োোঁরচকুমটড়াি— 

সিণাি। আো,  পিশু আসটত্ কবাটলা,  কিখা রমলটব। 

[  কমাড়টলি প্রস্থান 

কমটজা সিণাটিি প্রটবশ 

কমটজা সিণাি। নাচওয়ালী আি বাজনিািটিি বা াটন িওনা কটি রিটয় 

এলুম। 

সিণাি। আি,  িঞ্জটনি কসট্া কত্ িূি— 

কমটজা সিণাি। এ-সব কাজ আমাি দ্বািা হয়  না। কোটট্া সিণাি রনটজ 

পেি কটি ভাি রনটয়টে। 

এত্ক্ষটণ ত্াি— 

সিণাি। িাজা রক— 

কমটজা সিণাি। িাজা রনশ্চয় বুঝটত্ পাটিন রন। িশজটনি সটঙ্গ রমরশটয় 

ত্াটক— রকন্তু িাজাটক এিকম ঠকাটনা আরম কত্া কত্ণবয মটন করি কন। 

সিণাি। িাজাি প্ররত্ কত্ণটবযি অনুটিাটধই িাজাটক ঠকাটত্ হয় ,  

িাজাটক কঠকাটত্ও হয়।  কস িায় আমাি। এবাি রকন্তু ঐ কমটয়ট্াটক 

অরবলটম্ব— 

কমটজা সিণাি। না না,  এ- সব কথা আমাি সটঙ্গ নয়।  কয কমাড়টলি 

উপি ভাি কিওয়া হটয়টে কস কযা য কলাক,  কস ককাটনািকম কনাংিারমটকই 

ভয় কটি না। 

সিণাি। ককনািাম ক াোঁসাই রক জাটন িঞ্জটনি কথা। 

কমটজা সিণাি। আিাটজ সবই জাটন,  পষ্ট জানটত্ চায় না। 

সিণাি। ককন। 

কমটজা সিণাি। পাটে ‘ জারন কন’  এই কথা বলবাি পথ বে হটয় 

যায়। 
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সিণাি। হলই- বা। 

কমটজা সিণাি। বুঝে না?  আমাটিি কত্া শুধু একট্া কচহািা,  সিণাটিি 

কচহািা। রকন্তু ওি- কয এক রপটঠ ক াোঁসাই,  আি- এক রপটঠ সিণাি।  

নামাবরলট্া একট্ ু কফোঁটস ক টলই কসট্া ফাোঁস হটয় পটড়। ত্াই সিণারিধমণট্া 

রনটজি অট াচটি পালন কিটত্ হয় ,  ত্া হটল নামজটপি কবলায় খুব 

কবরশ বাটধ না। 

সিণাি। নামজপট্া নাহয় কেটড়ই রিত্। 

কমটজা সিণাি। রকন্তু এ রিটক কয ওি মনট্া ধমণভীরু,  িক্তট্া যাই 

কহাক। ত্াই স্পষ্টভাটব নামজপ আি অস্পষ্টভাটব সিণারি কিটত্ পািটল ও 

সুস্থ থাটক। ও আটে বটলই আমাটিি কিবত্া আিাটম আটে,  ত্াি কলঙ্ক 

ঢাকা পটড়টে,  নইটল কচহািাট্া ভাটলা কিখাত্ না। 

সিণাি। কমটজা সিণাি,  কত্ামািও কিটখরে িটক্তি সটঙ্গ সিণারিি িটক্তি 

রমল হয়  রন। 

কমটজা সিণাি। িক্ত শুরকটয় এটলই বালাই থাকটব না,  এখটনা কস 

আশা আটে। রকন্তু আজও কত্ামাি ঐ রত্নটশা- একুশটক সইটত্ পারি কন।  

যাটক িূি কথটক রচমটট্ রিটয় েুোঁটত্ও কঘন্না কটি,  ত্াটক যখন  সভাি 

মাঝখাটন সুহৃি বটল বুটক জরড়টয় ধিটত্ হয় ,  ত্খন ককাটনা ত্ীথণজটল 

সনান কটি রনটজটক শুরচ কবাধ হয়  না। — ঐ- কয নরিনী আসটে। 

সিণাি। চটল এটসা,  কমটজা সিণাি। 

কমটজা সিণাি। ককন। ভয় রকটসি। 

সিণাি। কত্ামাটক রবশ্বাস করি কন;  আরম জারন,  কত্ামাি কচাটখ 

নরিনীি কঘাি কলট টে। 

কমটজা সিণাি। রকন্তু ত্ুরম জাটনা না কয,  কত্ামাি কচাটখও কত্ণটবযি 

িটেি সটঙ্গ িক্তকিবীি িে  রকেু কযন রমটশটে,  ত্াটত্ই িরক্তমা এত্ট্া 

ভয়ংকি হটয় উঠল।  

সিণাি। ত্া হটব,  মটনি কথা মন রনটজও জাটন না। ত্ুরম চটল এটসা 

আমাি সটঙ্গ। 

[  উভটয়ি প্রস্থান 
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নরিনীি প্রটবশ 

নরিনী। কিখটত্ কিখটত্ রসোঁদটি কমটঘ আজটকি ক াধূরল িাো হটয় 

উঠল।  ঐ রক আমাটিি রমলটনি িে।  আমাি রসোঁটথি রসোঁদি কযন সমাপ্ত 

আকাটশ েরড়টয় ক টে। ( জানলায় ঘা রিটয়)  কশাটনা,  কশাটনা,  কশাটনা। 

রিনিাত্ এখাটন পটড় থাকব,  যত্ক্ষণ না কশাটনা। 

ক াোঁসাইটয়ি প্রটবশ 

ক াোঁসাই। কঠলে কাটক। 

নরিনী। কত্ামাটিি কয-অজ ি আড়াটল কথটক মানুে ক টল ত্াটক। 

ক াোঁসাই। হরি হরি,  ভ বান যখন  কোটট্াটক মাটিন ত্খন ত্াি 

কোটট্ামুটখ বটড়াকথা রিটয়ই মাটিন। কিটখা নরিনী,  ত্ুরম রনশ্চয় কজটনা,  

আরম কত্ামাি মঙ্গল রচন্তা করি। 

নরিনী। ত্াটত্ আমাি মঙ্গল হটব না। 

ক াোঁসাই।  এটসা আমাি ঠাকুিঘটি,  কত্ামাটক নাম কশানাইট । 

নরিনী। শুধু নাম রনটয় কিব কী। 

ক াোঁসাই। মটন শারন্ত পাটব!  

নরিনী। শারন্ত যরি পাই ত্টব রধক্ রধক্ রধক্ আমাটক। আরম এই 

িিজায় অটপক্ষা কটি বটস থাকব। 

ক াোঁসাই। কিবত্াি কচটয় মানুটেি ’ পটি কত্ামাি রবশ্বাস কবরশ?  

নরিনী। কত্ামাটিি ঐ ধ্বজিটিি কিবত্া,  কস ককাটনারিনই নিম হটব 

না। রকন্তু জাটলি আড়াটলি মানুে রচিরিনই রক জাটল বাোঁধা থাকটব। যাও 

যাও,  যাও। মানুটেি প্রাণ রেোঁটড় রনটয় ত্াটক নাম রিটয় কভালাবাি বযবসা 

কত্ামাি। 

[  ক াোঁসাইটয়ি প্রস্থান 

ফাগুলাল ও চন্দ্রাি প্রটবশ 

ফাগুলাল। রবশু কত্ামাি সটঙ্গ এল,  কস এখন ককাথায়। সত্য কটি 

বটলা। 
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নরিনী। ত্াটক বিী কটি রনটয় ক টে। 

চন্দ্রা। িাক্ষসী,  ত্ুই ত্াটক ধরিটয় রিটয়রেস!  ত্ুই ওটিি চি।  

নরিনী। ককান্ মুটখ এমন কথা বলটত্ পািটল। 

চন্দ্রা। নইটল এখাটন কত্াি কী কাজ। ককবল সবাি মন ভুরলটয় 

ভুরলটয় ঘুটি কবড়াস। 

ফাগুলাল। এখাটন সবাই সবাইটক সটিহ কটি,  রকন্তু ত্বু কত্ামাটক 

আরম রবশ্বাস কটি এটসরে। মটন মটন কত্ামাটক— কস কথা থাক্।  রকন্তু 

আজ ককমনত্টিা কঠকটে কয। 

নরিনী। হটব,  ত্া হটব। আমাি সটঙ্গ এটসই রবপটি পটড়টে। 

কত্ামাটিি কাটে রনিাপটি থাকত্,  কস কথা রনটজই বলটল। 

চন্দ্রা। ত্টব ককন আনরল ওটক ভুরলটয় সবণনাশী!  

নরিনী। ও- কয বলটল,  ও মুরক্ত চায়। 

চন্দ্রা। ভাটলা মুরক্ত রিটয়রেস ওটক। 

নরিনী। আরম কত্া ওি সব কথা বুঝটত্ পারি কন,  চন্দ্রা। ও ককন 

আমাটক বলটল,  রবপটিি ত্লায় ত্রলটয় র টয় ত্টব মুরক্ত। ফাগুলাল,  

রনিাপটিি মাি কথটক মুরক্ত চায় কয- মানুে,  আরম ত্াটক বাোঁচাব কী কটি। 

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুরঝ কন। ওটক রফরিটয় যরি না আনটত্ পারিস 

মিরব,  মিরব। কত্াি ঐ সুিিপানা মুখখানা কিটখ আরম ভুরল কন।  

ফাগুলাল। চন্দ্রা,  রমটে বকাবরক কটি কী হটব। কারি িপাড়া কথটক 

িলবল জুরট্টয় আরন। বিীশালা চুিমাি কটি ভােব। 

নরিনী। আরম যাব কত্ামাটিি সটঙ্গ। 

ফাগুলাল। কী কিটত্ যাটব। 

নরিনী। ভােটত্ যাব। 

চন্দ্রা। ওট া,  অটনক ভােন কভটেে মায়ারবনী!  আি কাজ কনই।  

ক াকুটলি প্রটবশ 

ক াকুল। সবাি আট  ঐ ডাইনীটক পুরড়টয় মািটত্ হটব। 
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চন্দ্রা। মািটব?  ত্াটত্ ওি শারস্ত হটব না। কয রূপ রনটয় ও সবণনাশ 

কটি,  কসই রূপট্া িাও ঘুরচটয়। খুিটপা রিটয় কযমন কটি ঘাস রনটড়ায়,  

কত্মরন কটি ওি রূপ িাও রনরড়টয়। 

ক াকুল। ত্া পারি। একবাি ত্ুই হাত্ুরড়ি নাচনট্া— 

ফাগুলাল। খবিিাি! ওি  াটয় হাত্ িাও যরি ত্া হটল— 

নরিনী। ফাগুলাল, ত্ুরম থাটমা। ও ভীরু, আমাটক ভয় কটি ত্াই আমাটক 

মািটত্ চায়। আরম ওি মািটক ভয় করি কন। কী কিটত্ পাটি করুক কাপুরুে। 

ক াকুল। ফাগুলাল, এখটনা কত্ামাি দচত্নয হয় রন! সিণািটকই ত্ুরম শত্রু বটল 

জান! ত্া কহাক, কয শত্রু সহজ শত্রু ত্াটক শ্রিা করি, রকন্তু কত্ামাটিি ঐ রমরষ্টমুখী 

সুিিী— 

নরিনী। সিণািটক কত্ামাি শ্রিা! পাটয়ি ত্লাট্াটক পাটয়ি ত্লাি কািাি শ্রিা 

কযিকম। কয িাস কস কখটনা শ্রিা কিটত্ পাটি? 

ফাগুলাল। ক াকুল, কত্ামাি কপৌরুে কিখাবাি সময় এটসটে। রকন্তু বারলকাি 

কাটে নয়। চটলা আমাি সটঙ্গ। 

[ ফাগুলাল চন্দ্রা ও ক াকুটলি প্রস্থান 

একিল কলাটকি প্রটবশ 

নরিনী। ওট া, ককাথায় চটলে কত্ামিা। 

প্রথম। ধ্বজাপুটিি দনটবিয রনটয় চটলরে। 

নরিনী। িঞ্জনটক কিটখে? 

রদ্বত্ীয়। ত্াটক পাোঁচরিন আট  একবাি কিটখরেলুম, আি কিরখ রন। ঐ ওটিি 

রজজ্ঞাসা কটিা, হয়টত্া বলটত্ পািটব। 

নরিনী। ওিা কািা। 

ত্ৃত্ীয়। ওিা সিণাটিি কভাটজ মি রনটয় যাটে। 

[ এই িটলি প্রস্থান 

অনয িটলি প্রটবশ 

নরিনী। ওট া লালট্রুপিা, িঞ্জনটক কত্ামিা কিটখে? 

প্রথম। কসরিন িাটত্ শম্ভুটমাড়টলি বারড়টত্ কিটখরে। 
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নরিনী। এখন ককাথায় আটে কস? 

রদ্বত্ীয়। ঐ-টয সিণািনীটিি কভাটজ সাজ রনটয় চটলটে, ওটিি রজজ্ঞাসা কটিা, 

ওিা অটনক কথা শুনটত্ পায় যা আমাটিি কাটন কপৌোঁেয় না। 

[ এই িটলি প্রস্থান 

অনয িটলি প্রটবশ 

নরিনী। ওট া, িঞ্জনটক এিা ককাথায় কিটখটে কত্ামিা রক জান।  

প্রথম। চুপ চুপ। 

নরিনী। কত্ামিা রনশ্চয় জান, আমাটক বলটত্ই হটব। 

রদ্বত্ীয়। আমাটিি কান রিটয় যা কঢাটক মুখ রিটয় ত্া কবটিায় না, ত্াই রট্টক 

আরে। ঐ-টয অটস্ত্রি ভাি রনটয় আসটে, ওটিি রজজ্ঞাসা কটিা। 

[এই িটলি প্রস্থান 

অনয িটলি প্রটবশ 

নরিনী। ওট া, একট্ ুথাটমা, বটল যাও িঞ্জন ককাথায়। 

প্রথম। কশাটনা বরল, লগ্ন হটয় এটসটে। ধ্বজাপূজায় িাজাটক কবটিাটত্ই হটব। 

ত্াোঁটকই রজজ্ঞাসা কটিা। আমিা শুরুট্া জারন, কশেট্া জারন কন।  

[প্রস্থান 

নরিনী। (জানলায় ঘা রিটয়) সময় হটয়টে, িিজা কখাটলা। 

কনপটথয। আবাি এটসে অসমটয়। এখনই যাও, যাও ত্ুরম। 

নরিনী। অটপক্ষা কিবাি সময় কনই, শুনটত্ই হটব আমাি কথা! 

কনপটথয। কী বলবাি আটে বাইটি কথটক বটল চটল যাও। 

নরিনী। বাইটি কথটক কথাি সুি কত্ামাি কাটন কপৌোঁেয় না। 

কনপটথয। আজ ধ্বজাপূজা, আমাি মন রবরক্ষপ্ত ককাটিা না। পূজাি বযাঘাত্ 

হটব। যাও, যাও! এখনই যাও। 

নরিনী। আমাি ভয় ঘুটচ ক টে। অমন কটি ত্াড়াটত্ পািটব না। মরি কসও 

ভাটলা, িিজা না খুরলটয় নড়ব না। 

কনপটথয। িঞ্জনটক চাও বুরঝ? সিণািটক বটল রিটয়রে, এখরন ত্াটক এটন 

কিটব। পুটজায় যাবাি সময় িিজায় িাোঁরড়টয় কথটকা না। রবপি ঘট্টব। 
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নরিনী। কিবত্াি সমটয়ি অভাব কনই, পুটজাি জটনয যু যু ান্তি অটপক্ষা 

কিটত্ পাটিন। মানুটেি দুঃখ মানুটেি না াল চায় কয। ত্াি সময় অল্প। 

কনপটথয। আরম ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাি ঘুরচটয় আসব। 

আমাটক দবণল ককাটিা না। এখন বাধা রিটল িটথি চাকায় গুোঁরড়টয় যাটব। 

নরিনী। বুটকি উপি রিটয় চাকা চটল যাক, নড়ব না। 

কনপটথয। নরিনী, আমাি কাে কথটক ত্ুরম প্রশ্রয় কপটয়ে, ত্াই ভয় কি না। 

আজ ভয় কিটত্ই হটব। 

নরিনী। আরম চাই, সবাইটক কযমন ভয় কিরখটয় কবড়াও, আমাটকও কত্মরন 

ভয় কিখাটব। কত্ামাি প্রশ্রয়টক ঘৃণা করি। 

কনপটথয। ঘৃণা কি? স্পধণা চূণণ কিব। কত্ামাটক আমাি পরিচয় কিবাি সময় 

এটসটে। 

নরিনী। পরিচটয়ি অটপক্ষাটত্ই আরে, কখাটলা দ্বাি। (দ্বাি উদ্ঘাট্ন) ওরক! 

ঐ কক প'টড়। িঞ্জটনি মটত্া কিখরে কযন! 

িাজা। কী বলটল। িঞ্জন? কখটনাই িঞ্জন নয়। 

নরিনী। হাোঁ ক া, এই কত্া আমাি িঞ্জন। 

িাজা। ও ককন বলটল না ওি নাম। ককন এমন স্পধণা কটি এল।  

নরিনী। জাট া িঞ্জন, আরম এটসরে কত্ামাি সখী। িাজা, ও জাট  না ককন। 

িাজা। ঠরকটয়টে। আমাটক ঠরকটয়টে এিা। সবণনাশ! আমাি রনটজি যন্ত্র 

আমাটক মানটে না। ডাক্ কত্ািা, সিণািটক কডটক আন, কবোঁটধ রনটয় আয় ত্াটক। 

নরিনী। িাজা, িঞ্জনটক জার টয় িাও, সবাই বটল ত্ুরম জাদ জান, ওটক 

জার টয় িাও। 

িাজা। আরম যটমি কাটে জাদ রশটখরে, জা াটত্ পারি কন। জা িণ ঘুরচটয় 

রিটত্ই পারি। 

নরিনী। ত্টব আমাটক ঐ ঘুটমই ঘুম পাড়াও। আরম সইটত্ পািরে কন। ককন 

এমন সবণনাশ কিটল! 

িাজা। আরম কযৌবনটক কমটিরে— এত্রিন ধটি আরম সমস্ত শরক্ত রনটয় ককবল 

কযৌবনটক কমটিরে। মিা-টযৌবটনি অরভশাপ আমাটক কলট টে। 

নরিনী। ও রক আমাি নাম বটল রন। 
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িাজা। এমন কটি বটলরেল, কস আরম সইটত্ পারি রন। হঠাৎ আমাি নাড়ীটত্ 

নাড়ীটত্ কযন আগুন জ্বটল উঠল। 

নরিনী। (িঞ্জটনি প্ররত্) বীি আমাি, নীলকণ্ঠপারখি পালক এই পরিটয় 

রিলুম কত্ামাি চূড়ায়। কত্ামাি জয়যাত্রা আজ হটত্ শুরু হটয়টে। কসই যাত্রাি বাহন 

আরম। — আহা, এই-টয ওি হাটত্ কসই আমাি িক্তকিবীি মঞ্জরি। ত্টব কত্া 

রকটশাি ওটক কিটখরেল। কস ককাথায় ক ল। িাজা, ককাথায় কসই বালক।  

িাজা। ককান্ বালক। 

নরিনী। কয বালক এই ফুটলি মঞ্জরি িঞ্জনটক এটন রিটয়রেল। 

িাজা। কস কয অদ্ভুত্ কেটল। বারলকাি মটত্া ত্াি করচ মুখ, রকন্তু উিত্ ত্াি 

বাকয। কস স্পধণা কটি আমাটক আিমণ কিটত্ এটসরেল। 

নরিনী। ত্াি পটি কী হল ত্াি? বটলা, কী হল? বলটত্ই হটব, চুপ কটি 

কথটকা না। 

িাজা। বুদ বুটিি মটত্া কস লুপ্ত হটয় ক টে। 

নরিনী। িাজা, এইবাি সময় হল। 

িাজা। রকটসি সময়? 

নরিনী। আমাি সমস্ত শরক্ত রনটয় কত্ামাি সটঙ্গ আমাি লড়াই। 

িাজা। আমাি সটঙ্গ লড়াই কিটব ত্ুরম! কত্ামাটক কয এই মুহূটত্ণই কমটি 

কফলটত্ পারি। 

নরিনী। ত্াি পি কথটক মুহূটত্ণ মুহূটত্ণ আমাি কসই মিা কত্ামাটক মািটব। 

আমাি অস্ত্র কনই, আমাি অস্ত্র মৃত্ুয। 

িাজা। ত্া হটল কাটে এটসা। সাহস আটে আমাটক রবশ্বাস কিটত্? চটলা 

আমাি সটঙ্গ। আজ আমাটক কত্ামাি সারথ কটিা, নরিন! 

নরিনী। ককাথায় যাব? 

িাজা। আমাি রবরুটি লড়াই কিটত্, রকন্তু আমািই হাটত্ হাত্ কিটখ। বুঝটত্ 

পািে না? কসই লড়াই শুরু হটয়টে। এই আমাি ধ্বজা, আরম কভটে কফরল ওি িি, 

ত্ুরম রেোঁটড় কফটলা ওি ককত্ন। আমািই হাটত্ি মটধয কত্ামাি হাত্ এটস আমাটক 

মারুক, মারুক, সম্পণূণ মারুক— ত্াটত্ই আমাি মুরক্ত। 
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িটলি কলাক। মহািাজ, এরক কাি! এ কী উন্মিত্া! ধ্বজা ভােটলন! 

আমাটিি কিবত্াি ধ্বজা, যাি অটজয় শটলযি এক রিক পৃরথবীটক অনয রিক 

স্ব ণটক রবি কটিটে, কসই আমাটিি মহাপরবত্র ধ্বজিি! পূজাি রিটন কী 

মহাপাত্ক! চল্ , সিণািটিি খবি রিইট । 

[ প্রস্থান 

িাজা। এখটনা অটনক ভাো বারক, ত্ুরমও কত্া আমাি সটঙ্গ যাটব নরিনী, 

প্রলয়পটথ আমাি িীপরশখা? 

নরিনী। যাব আরম। 

ফাগুলাটলি প্রটবশ 

ফাগুলাল। রবশুটক ওিা রকেুটত্ই কেটড় কিটব না। এ কক! এই বুরঝ িাজা? 

ডারকনী, ওি সটঙ্গ পিামশণ চলটে! রবশ্বাসঘারত্নী! 

িাজা। কী হটয়টে কত্ামাটিি? কী কিটত্ কবরিটয়ে? 

ফাগুলাল। বিীশালাি িিজা ভােটত্,মরি ত্বু রফিব না। 

িাজা। রফিটব ককন? ভাোি পটথ আরমও চটলরে। ঐ ত্াি প্রথম রচহ্ন— আমাি 

ভাো ধ্বজা, আমাি কশে কীরত্ণ। 

ফাগুলাল। নরিন, ভাটলা বুঝটত্ পািরে কন। আমিা সিল মানুে, িয়া কটিা, 

আমাটিি ঠরকটয়া না। ত্ুরম কয আমাটিিই ঘটিি কমটয়। 

নরিনী। ফাগুভাই, কত্ামিা কত্া মৃত্ুযটকই পণ কটিে, ঠকবাি কত্া রকেুই 

বারক িাখটল না। 

ফাগুলাল। নরিন, ত্ুরমও ত্টব আমাটিি সটঙ্গ সটঙ্গ চটলা। 

নরিনী। আরম কত্া কসইজনযই কবোঁটচ আরে। ফাগুলাল, আরম কচটয়রেলুম 

িঞ্জনটক কত্ামাটিি সকটলি মটধয আনটত্। ঐ কিটখা, এটসটে আমাি বীি মৃত্ুযটক 

ত্ুে কটি। 

ফাগুলাল। সবণনাশ! ঐ রক িঞ্জন! রনুঃশটব্দ পটড় আটে! 

নরিনী। রনুঃশব্দ নয়। মৃত্ুযি মটধয ত্াি অপিারজত্ কণ্ঠস্বি আরম কয এই 

শুনটত্ পারে। িঞ্জন কবোঁটচ উঠটব— ও কখটনা মিটত্ পাটি না। 
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ফাগুলাল। হায় কি নরিনী, সুিিী আমাি! এইজনযই রক ত্ুরম এত্রিন 

অটপক্ষা কটি রেটল আমাটিি এই অে নিটক! 

নরিনী। ও আসটব বটল অটপক্ষা কটি রেলুম, ও কত্া এল। ও আবাি আসাি 

জটনয প্রস্তুত্ হব, ও আবাি আসটব। — চন্দ্রা ককাথায় ফাগুলাল? 

ফাগুলাল। কস ক টে ক াকুলটক রনটয় সিণাটিি কাটে কাোঁিাকারট্ কিটত্। 

সিণাটিি ’পটি ত্াটিি অ াধ রবশ্বাস। — রকন্তু মহািাজ, ভুল কবাঝ রন কত্া? আমিা 

কত্ামািই বিীশালা ভােটত্ কবরিটয়রে। 

িাজা। হাোঁ, আমািই বিীশালা। কত্ামাটত্ আমাটত্ দজটন রমটল কাজ কিটত্ 

হটব। একলা কত্ামাি কাজ নয়। 

ফাগুলাল। সিণািিা খবি কপটলই কঠকাটত্ আসটব। 

িাজা। ত্াটিি সটঙ্গ আমাি লড়াই। 

ফাগুলাল। দসটনযিা কত্া কত্ামাটক মানটব না।  

িাজা। একলা লড়ব, সটঙ্গ কত্ামিা আে। 

ফাগুলাল। রজত্টত্ পািটব? 

িাজা। মিটত্ কত্া পািব। এত্রিটন মিবাি অথণ কিখটত্ কপটয়রে — কবোঁটচরে। 

ফাগুলাল। িাজা, শুনটত্ পাে  জণন? 

িাজা। ঐ-টয কিখরে, সিণাি দসনয রনটয় আসটে। এত্ রশগ্ র ি কী কটি সম্ভব 

হল? আট  থাকটত্ই প্রস্তুত্ রেল, ককবল আরমই জানটত্ পারি রন। ঠরকটয়টে 

আমাটক। আমািই শরক্ত রিটয় আমাটক কবোঁটধটে। 

ফাগুলাল। আমাি িলবল কত্া এখটনা এটস কপৌোঁেল না।  

িাজা। সিণাি রনশ্চয় ত্াটিি কঠরকটয় কিটখটে। আি ত্ািা কপৌোঁেটব না। 

নরিনী। মটন রেল, রবশুপা লটক ত্ািা আমাি কাটে এটন কিটব। কস রক আি 

হটব না। 

িাজা। উপায় কনই। পথ ঘাট্ আট্ক কিটত্ সিণাটিি মটত্া কাউটক কিরখ রন। 

ফাগুলাল। ত্া হটল চটলা নরিনী, কত্ামাটক রনিাপি জায় ায় কিটখ এটস 

ত্াি পটি যা হয় হটব। সিণাি কত্ামাটক কিখটল িক্ষা থাকটব না।  

নরিনী। একা আমাটকই রনিাপটিি রনবণাসটন পাঠাটব? ফাগুলাল, কত্ামাটিি 

কচটয় সিণাি ভাটলা, কসই আমাি জয়যাত্রাি পথ খুটল রিটল। সিণাি! সিণাি! — 
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কিটখা, ওি বশণাি আট  আমাি কুিফুটলি মালা দরলটয়টে। ঐ মালাটক আমাি 

বুটকি িটক্ত িক্তকিবীি িে কটি রিটয় যাব। — সিণাি! আমাটক কিখটত্ কপটয়টে। 

জয় িঞ্জটনি জয়! 

[ দ্রুত্ প্রস্থান 

িাজা। নরিনী! 

[প্রস্থান 

অধযাপটকি প্রটবশ 

ফাগুলাল। ককাথায় েুটট্ে, অধযাপক? 

অধযাপক। কক কয বলটল, িাজা এত্রিন পটি চিম প্রাটণি সোন কপটয় 

কবরিটয়টে – পুোঁরথপত্র কফটল সঙ্গ রনটত্ এলুম। 

ফাগুলাল। িাজা কত্া ঐ ক ল মিটত্, কস নরিনীি ডাক শুটনটে। 

অধযাপক। ত্াি জাল রেোঁটড়টে! নরিনী ককাথায়? 

ফাগুলাল। কস ক টে সবাি আট । ত্াটক আি না াল পাওয়া যাটব না। 

অধযাপক। এইবািই পাওয়া যাটব। আি এরড়টয় কযটত্ পািটব না, ত্াটক 

ধিব।  

[প্রস্থান 

রবশুি প্রটবশ 

রবশু। ফাগুলাল, নরিনী ককাথায়? 

ফাগুলাল। ত্ুরম কী কটি এটল? 

রবশু। আমাটিি কারি িিা বিীশালা কভটে কফটলটে। ত্ািা ঐ চটলটে 

লড়টত্। আরম নরিনীটক খুোঁজটত্ এলুম। কস ককাথায়? 

ফাগুলাল। কস ক টে সকটলি আট  এর টয়। 

রবশু। ককাথায়?  

ফাগুলাল। কশে মুরক্তটত্। — রবশু, কিখটত্ পাে ওখাটন কক শুটয় আটে? 

রবশু। ও কয িঞ্জন! 

ফাগুলাল। ধুলায় কিখে ঐ িটক্তি কিখা? 
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রবশু। বুটঝরে, ঐ ত্াটিি পিমরমলটনি িক্তিাখী। এবাি আমাি সময় এল 

একলা মহাযাত্রাি। হয়টত্া  ান শুনটত্ চাইটব! আমাি পা রল! আয় কি ভাই, 

এবাি লড়াইটয় চল্।  

ফাগুলাল। নরিনীি জয়! 

রবশু। নরিনীি জয়! 

ফাগুলাল। আি, ঐ কিটখা, ধুলায় লুট্টে ত্াি িক্তকিবীি কঙ্কণ। ডান হাত্ 

কথটক কখন খটস পটড়টে। ত্াি হাত্খারন আজ কস রিক্ত কটি রিটল চটল ক ল। 

রবশু। ত্াটক বটলরেলুম, ত্াি হাত্ কথটক রকেু কনব না। এই রনটত্ হল, ত্াি 

কশে িান। 

[প্রস্থান 

িূটি  ান 

কপৌে কত্াটিি ডাক রিটয়টে, আয় কি চটল, 

আ য় আ য় আয়। 

ধুলাি আোঁচল ভটিটে আজ পাকা ফসটল, 

মরি হা য় হা য় হায়। 

 


