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রেলগাড়িতে দুঃখীোম ও বৈদ্যনাথৈাৈ ু

বৈদ্যনাথ। ( মাথায় হাে ড়দ্য়া) উ — উ — উুঃ! 

দুঃখীোম। ( দ্ীর্ঘড়নশ্বাস রেড়লয়া) হা — হাুঃ! 

কােেভাতৈ বৈদ্যনাতথে প্রড়ে ড়নেীক্ষণ 

বৈদ্যনাথ। ( দুঃখীোতমে মতনাত াগ রদ্ড়খয়া ) রদ্খতেন রো মশায়, ৈযাতমাে 

কষ্টটা রো রদ্খতেন! 

দুঃখীোম। না, আড়ম ো রদ্খড়ে রন। আপনাতক রদ্তখ আমাে পুনৈঘাে 

ভােৃতশাক উপড়িে হতে। হা হাুঃ! 

ড়নশ্বাস 

বৈদ্যনাথ। রস কী কথা! 

দুঃখীোম। হাাঁ মশায়! মেৈাে সময় োে ড়িক আপনাে মতো রেহাো হতয় 

এতসড়েল-  

বৈদ্যনাথ। ( শশৈযস্ত হইয়া ) ৈতলন কী! 

দুঃখীোম।  থাথঘ কথা। ঐেকম োে রোখ ৈতস ড়গতয়ড়েল, গাতলে মাাংস ঝুতল 

পতিড়েল, হাে-পা সরু হতয় ড়গতয়ড়েল, রিাাঁট সাদ্া, মুতখে োমিা হলতদ্-  

বৈদ্যনাথ। ( আকুলভাতৈ) ৈতলন কী মশায়! আমাে ড়ক েতৈ এমন দ্শা 

হতয়তে? এ কথা আমাতক রো রকউ ৈতল ড়ন-  

দুঃখীোম। রকনই ৈা ৈলতৈ? এ সাংসাতে প্রকৃে ৈন্ধ ুরকই ৈা আতে? 

দ্ীর্ঘড়নশ্বাস 

বৈদ্যনাথ। ডাক্তাে রো আমাতক ৈাে ৈাে ৈতলতে আমাে রকাতনা ভাৈনাে 

কােণ রনই। 

দুঃখীোম। ডাক্তাে? ডাক্তাতেে কথা আপড়ন এক ড়েল ড়ৈশ্বাস কতেন? 

ডাক্তােতক ড়ৈশ্বাস কতেই ড়ক আমো অকূল পাথাতে পড়ি ড়ন?  খন আসন্ন ড়ৈপদ্ 

রসই সমতয়ই োো রৈড়শ কতে আশ্বাস রদ্য়, অৈতশতে  খন রোগীে হাতে-পাতয় 

ড়খল ধতে আতস, োে রোখ উলতট  ায়, োে গা-হাে-পা ড়হম হতয় আতস, োে-  
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বৈদ্যনাথ। ( দুঃখীোতমে হাে ধড়েয়া) ক্ষমা করুন মশায়, আে ৈলতৈন না 

মশায়! আমাে গা-হাে-পা ড়হম হতয়ই এতসতে। আপনাে ৈণঘনা সদ্যসদ্যই রখতট 

 াতৈ। 

(ৈুতক হাে ড়দ্য়া) উ উ উুঃ! 

দুঃখীোম। রদ্তখতেন মশায়? আড়ম রো ৈতলইড়ে — ডাক্তাতেে আশ্বাসৈাতকয 

ড়কেুমাত্র ড়ৈশ্বাস কেতৈন না। আো, একটা কথা আপনাতক ড়িজ্ঞাসা কড়ে — আপড়ন 

ড়ক োতত্র ড়েে হতয় রশান? 

বৈদ্যনাথ। হাাঁ, ড়েে হতয় না শুতল আমাে র্ুম হয় না। 

দুঃখীোম। ( ড়নশ্বাস রেড়লয়া) আমাে ভাতয়েও ড়িক ঐ দ্শা হতয়ড়েল। রস 

এতকৈাতেই পাশ ড়েেতে পােে না। 

বৈদ্যনাথ। আড়ম রো ইো কেতলই পাশ ড়েেতে পাড়ে। 

দুঃখীোম। এখন পােতেন। ড়কন্তু ক্রতম আে পােতৈন না। 

বৈদ্যনাথ। সড়েয নাড়ক! 

দুঃখীোম। ক্রতম আপনাে ৈাাঁ-ড়দ্তকে পাাঁিোয় একেকম রৈদ্না ধেতৈ, ক্রতম 

পাতয়ে আঙুলগুতলা এতকৈাতে আিষ্ট হতয়  াতৈ, গাাঁি েুতল উিতৈ, ক্রতম-  

বৈদ্যনাথ। ( গলদ র্মঘ হইয়া) রদ্াহাই আপনাে, আে ৈলতৈন না। আমাে ৈুক 

ধিাস্ ধিাস্ কেতে! 

দুঃখীোম। আপনাে এইতৈলা সাৈধান হওয়া উড়েে। 

বৈদ্যনাথ। উড়েে ো র ন ৈুঝলাম, ড়কন্তু কী কেৈ ৈলুন। 

দুঃখীোম। আপড়ন ড়ক অযাতলাপযাড়থ-মতে ড়েড়কৎসা কোতেন?  

বৈদ্যনাথ। হাাঁ। 

দুঃখীোম। কী সৈঘনাশ! অযাতলাপযাথো রো ড়ৈে খাওয়ায়, ৈযাতমাে রেতয় 

ওেধ ভয়ানক।  তমে রেতয় ডাক্তােতক ডোই। 

বৈদ্যনাথ। ( শড়িে হইয়া) ৈতট! ো, কী কেৈ? রহাড়মওপযাড়থ রদ্খৈ? 

দুঃখীোম। রহাড়মওপযাড়থ রো শুধু িতলে ৈযৈিা। 

বৈদ্যনাথ। েতৈ ড়ক ৈড়দ্য রদ্খাৈ? 
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দুঃখীোম। োে রেতয় খাড়নকটা আড়োং েুাঁতেে িতল গুতল হেতেল ড়মড়শতয় 

খান-না রকন? 

বৈদ্যনাথ। োম োম! েতৈ কী কো  ায় মশায়! 

দুঃখীোম। ড়কেু কেৈাে রনই, রকাতনা উপায় রনই এ আপনাতক ড়নড়তে 

ৈলড়ে। 

বৈদ্যনাথ। মশায়, আড়ম রোগা মানুে, আমাতক এেকম ভয় রদ্খাতনা উড়েে 

হয় না। 

দুঃখীোম। ভয় ড়কতসে মশায়? এ সাংসাতে রো রকৈলই দুঃখ কষ্ট ড়ৈপদ্। 

েেুড়দ্ঘক অন্ধকাে। ড়ৈোতদ্ে রমতর্ আেন্ন! হা-হুোশ োিা আে ড়কেু রশানা  ায় 

না। এখাতন আমো ড়ৈেধে সতপঘে গতেঘ ৈাস কেড়ে। এতখন রথতক ড়ৈদ্ায় হওয়াই 

ভাতলা। 

ড়নশ্বাস 

বৈদ্যনাথ। রদ্খুন, ডাক্তাে আমাতক সৈঘদ্া আতমাতদ্-আহ্লাদ্ ড়নতয় প্রেুল্ল 

থাকতে ৈতলতে। আপনাে ঐ মুখ রদ্তখই আমাে ৈযাতমা র ন হুহু কতে রৈতি 

উিতে। আমাতক রদ্তখ আপনাে ভােৃতশাক িতেড়েল, ড়কন্তু আপনাে ঐ অন্ধকাে 

দ্াড়ি ঝািা ড়দ্তলই রদ্ি ডিন পুত্রতশাক ঝতে পতি। আপড়ন একটা ভাতলা কথা 

েুলুন। 

এটা রকান্ রেশন মশায়? 

দুঃখীোম। এটা মধুপুে। এতখতন এ ৈৎ সে র েকম ওলাউতিা হতয়তে রস 

আে ৈলৈাে নয়। 

বৈদ্যনাথ। ( ৈযস্ত হইয়া) ওলাউতিা! ৈতলন কী! এখাতন গাড়ি কেক্ষণ থাতক? 

দুঃখীোম। আধ র্ন্টা। এতখতন পাাঁে ড়মড়নট থাকাও উড়েে না।  

বৈদ্যনাথ। ( শুইয়া পড়িয়া ) কী সৈঘনাশ! 

দুঃখীোম। ভয় কো ৈতিা খাোপ। ভয় ধেতল োতক ওলাউতিা আতগ ধতে। 

লড়ে-সাতহতৈে ৈইতয় রলখা আতে-  

বৈদ্যনাথ। আপড়ন আমাতক োিতল আমাে ভয়ও োতি। আপড়ন আমাে হাতি 

হাতি কাাঁপুড়ন ধড়েতয়তেন। আপড়ন ডাক্তাে ডাকুন — আমাে রকমন কেতে। 

দুঃখীোম। ডাক্তাে রকাথায়? 
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বৈদ্যনাথ। েতৈ রেশনমাোেতক ডাকুন। 

দুঃখীোম। গাড়ি র  োতি-োতি। 

বৈদ্যনাথ। েতৈ গার্ ঘতক ডাকুন। 

দুঃখীোম। গার্ঘ আপনাে কী কেতে পােতৈ? 

দ্ীর্ঘড়নশ্বাস 

বৈদ্যনাথ। েতৈ হড়েতক ডাকুন। আমাে হতয় এল। 

মুেঘা 

দুঃখীোতমে উপ ুঘপড়ে সুদ্ীর্ঘ ড়নশ্বাসপেন ও গান-  

‘ মতন কতো রশতেে রস ড়দ্ন ভয়াংকে ' 

 


