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তিনকতি ননপাল ন ালা এবং নীলমতি হাতিয়া কুতিকুতি। 

ধীরাজের প্রজবশ 

ধীরাে। এি হািছ নকন। নেপজল নাতক। 

তিনকতি। ( দূজর তনজদেশ কতরয়া) নদেজছন না রতিকরােবাবু সিজছন  

ধীরাে। িা নিা নদেতছ, তকন্তু হািযকর তকছু নিা নদো যাজে না। 

ননপাল। উতন  াতর মোর নলাক। 

ন ালা।  া-স-তর মোর নলাক। 

নীলমতি। ব-ড্ড মোর নলাক। 

তিনকতি। ওঁর একিা গল্প বতল শুনুন। নিতদন সমরা ঐ কেজন তমজল হািজি 

হািজি রতিকবাবুর িজে সিতছ — ন ারবাগাজনর নমাজির কাজছ — হা হা হা  

নীলমতি। নহা নহা নহা  

ন ালা। হী হী হী  

তিনকতি। বুজেজছন, ন ারবাগাজনর — হা হা  

ননপাল। নরাজিা  াই, কাপি িামজল তনই। হািজি হািজি তবলকুল সলগা 

হজয় এজিজছ। 

তিনকতি। বুজেজছন ধীরােবাবু, সমাজদর এই নমািিার কাজছ, নি কী সর 

বলব   াতর মো  

ধীরাে। সো, পজর নবাজলা — সতম িজব  ললুম। 

ন ালা। না না, শুজন যান। নি  াতর মো। বজলা-না  াই, গল্পিা নশক কজরা-

না। 

তিনকতি। বুজেজছন ধীরােবাবু, নমাজির কাজছ এক নবিা নগারুর গাতির 

গাজিায়ান — হা হা হা — (জ ালার প্রতি) কী তনজয় যাতেল নহ?  

ন ালা। পাথুজর কয়লা। 

তিনকতি। হাঁ, পাথুজর কয়লাই বজি। রতিকবাবু িাজক নদজে — হা হা হা হা  

(িকজলর হািয) রতিকবাবু িাজক নদজে— (জনপাজলর প্রতি) কী নহ কী বলজলন  

ননপাল। হা হা হা  নি  াতর মোর কথা। ( ন ালার প্রতি) তকন্তু কথািা কী 

বজলা নিা নহ  



রসস্ক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

 

ন ালা। মজন পিজছ না, তকন্তু নি  াতর মো। বুজেজছন ধীরােবাবু, নি  াতর 

মো। 

নীলমতি। একি ুএকি ুমজন পিজছ, এই পাথুজর কয়লা তনজয় কী নযন একিা-  

ননপাল। সহা, বল কী নহ  পাথুজর কয়লা তনজয় সবার কী বলজবন  তন্চয় 

নদজশর  গ্নীজদর লক্ষ্য কজর তকছু বজলতছজলন, িা ছািা তিতন সর নিা তকছু বজলন 

না। 

ন ালা। তকন্তু সমার মজন হজে, নগারুর নলে মলা তনজয় নযন কী একিা 

বজলতছজলন। 

তিনকতি। িা হজি পাজর। তকন্তু  াতর মো। 

িকজল তমতলয়া হািয 

রতিকরাজের প্রজবশ 

রতিক। কী নহ, এোজন নয এি হস্ ধািুর সমদাতন  

নীলমতি। হস্ ধািুই বজি। হা হা হা  

তিনকতি। ( ধীরাজের প্রতি) একবার কথািা শুনুন। হস্ ধািু — হা হা হা  

ন ালা। ধীরােবাবু শুনজছন। কী  মৎকার  হস্ ধািু — সবার সমদাতন। 

নীলমতি। ধীরােবাবু-  

ধীরাে। সতম বুজেতছ। 

ননপাল। ধীরােবাবু-  

ধীরাে। সর কষ্ট নপজি হজব না, একরকম বুজেতছ। 

রতিক। ন গ্নীজদর নকাজনা নূিন েবর নপজয়ছ। 

নীলমতি প্র ৃতি। হী হী নহা নহা হা হা  

ধীরাে। ন গ্নী কী। 

তিনকতি। সর িকজল  গ্নী বজল, রতিকবাবু বজলন ন গ্নী  হা হা হা  

ধীরাে। নকন, উতন তক বাংলা োজনন না  

তিনকতি। মোিা বুেজছন না   গ্নী নিা িবাই বজল, তকন্তু ন গ্নী  

রতিক। বুজেছ ন ালা, সে এক কাণ্ডই হজয় নগজছ। ন গ্নীি ার িত য সর 

ি াজপত্নী — 
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তিনকতি প্র ৃতি। নহা নহা হী হী হা হা  

দাজমাদর ও ত ন্তামতির প্রজবশ 

উ জয়। কী নহ, কী নহ, কী হল  কী কথািা হল  

তিনকতি। রতিকবাবু বলতছজলন ‘ ন গ্নীি ার িত য ও ি াজপত্নী   — হা হা 

নহা নহা  

দাজমাদর। এ  াতর মো। এিা সপনাজক তলেজি হজে। সমাজদর কাগজে 

তলেুন। 

ত ন্তামতি। রতিকবাবু, এিা তলজে নেলুন। 

তিনকতি। ধীরােবাবু, বুজেজছন  

ন ালা। নপত্নী নকন বলজলন বুজেজছন  নযমন ন গ্নী নিমতন নপত্নী। হা হা হা  

ননপাল। ওর মোিা নবাজেন তন ধীরােবাবু  সিল কথািা পত্নী। তকন্তু 

রতিকবাবু-  

ধীরাে। নদাহাই, সমাজক সর নবতশ বুতেজয়া না। 

ন ালা। নকান্  দ্রজলাজকর ঘর লক্ষ্য কজর বলা হজয়জছ নবাজেন তন বজল 

ধীরােবাবু হািজছন না। 

ধীরাে। বুেজি নপজরতছ ব জলই হািতছ নন। সতমও নয  দ্রজলাক, সমারও 

স্ত্রী কনযা  গ্নী সজছ। 

রতিক। নিামরা যেন বলছ িেন অবশযই তলেব। তকন্তু এ-িব  ণ্ডমুণ্ডবজধর 

পালা, এজকবাজর িাজরগামাপাধাতন, নিজরজকজি নমজরজকজি ছািা কথা ননই। নঘািা 

তিতিজয় ঘাি োওয়া সর-তক। বুজেছ  

িকজল। বুজেতছ ববতক। হা হা নহা নহা  

তিনকতি। বুজেজছন ধীরােবাবু  

ধীরাে। তকেু বুতে তন। 

ননপাল। ধীরােবাবু, বুজেজছন নিা  

ধীরাে। না বাপু, কথাগুজলা কী বজল নগজলন বুেলুম না। 

তিনকতি। কথা ননই বুেজলন, ওর মোিা নিা বুজেজছন  কথা নিা সমরাও 

বুতে তন। 

দাজমাদর। রতিকবাবু, ঐ কথাগুজলাও তলেজি হজব। 
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রতিক। ( ধীরাজের প্রতি ) সপনার মুজে হাতি ননই নয  হািজল নকাজনা 

নলাকিান সজছ  

ধীরাে। রাগ করজবন না মশায়, হািবার ন ষ্টা করতছ। 

ত ন্তামতি। সপতন বুতে ভ্রািাজদর নকউ হজবন  

রতিক। ভ্রািাও হজি পাজরন  িোও হজি পাজরন। 

দাজমাদর প্র ৃতি। ( হািিাতল তদয়া) বাহবা, বাহবা, কী মো  নহা নহা হা হা  

দাজমাদর। এিাও তলেজবন।  াতর মো হজব। 

নীলমতি। ( ধীরােজক ধতরয়া ) মশায়, যান নকাথায়  

ধীরাে। বুজক িাতপেন মাতলশ করজি যাতে, রতিকবাবু বড্ড বজলজছন। 

[ প্রস্থান 

ত ন্তামতি। নলাকিা েব্দ হজয় নগজছ। পাঁ  কথা যা নশানাজলন ওর বাজপর 

বয়জি-  

রতিক। পাঁ  কথা সর হজি তদজল কই  সিাইোনার নবতশ কথাই কই তন। 

রতিকজক তঘতরয়া িকজলর অতবশ্রাম হািয 

দাজমাদর। দুোনা নয়, দশোনা নয়, সিাইোনা — কী  মৎকার, ও কথািাও 

তলেজি হজব। িজুক রােুন, বুজেজছন রতিকবাবু  

 


