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প্রথম দৃশ্য 
চমস্টার লাচিচির ড্রচয়িংরুম 

তাাঁর কন্যা ন্চলন্ী ও ন্চলন্ীর বন্ধু িারুবালা 

িারু। ভাই নন্চল, নতার িয়য়য়ে কী বল্ নতা। 

ন্চলন্ী। মরণদশ্া। 

িারু। ন্া, ঠাট্টা ন্য়। নতায়ক নকমন্ এক রকম নদখচে। 

ন্চলন্ী। কী রকম বল্ নতা। 

িারু। তা বলয়ত পারব ন্া। রাগ ন্া অন্ুরাগ, ন্া চবরাগ, নতার ভাব নদয়খ 

চকেুই নবাঝবার ন া নন্ই; নকবল এইটকুু বুচঝ, নতার ঈয়শ্ন্ নকায়ণ নেন্ নম  

উয়ঠয়ে। 

ন্চলন্ী। চশ্লাবৃচি ন্া  লবৃচি, ন্া ফাাঁকা ঝি, কী আন্দা  করচেস বল্ নতা। 

িারু। নতামার আচলপুয়রর ওয়য়দার চরয়পাটথ, ভাই, আমায়দর িায়ত নন্ই। আ  

পেথন্ত নতামায়ক বুঝয়তই পারলুম ন্া। 

ন্চলন্ী। তয়ব বুচঝয়য় চদই নকন্ নে মন্ িঞ্চল িয়য়য়ে। ধৈেথ আর রাখয়ত পারচে 

নন্। ওয়র পত্তুলাল, নেয়ক নদ নতা লালবা ার নথয়ক নক চিচঠ চন্য়য় এয়সয়ে। 

িারু। চমস্টার ন্ন্দীর চিচঠ? কী চলয়খয়ে। 

ন্চলন্ী। 

গান্ 

নস আমার নগাপন্ কথা, শুয়ন্ ো ও সখী 

নভয়ব ন্া পাই বলব কী। 

িারু। িাাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্ , চকন্তু সাদা কথায়। 

ন্চলন্ী। অবস্থাগচতয়ক সাদা কথা নে রাঙা িয়য় ওয়ঠ। 

প্রাণ নে আমার বাাঁচশ্ নশ্ায়ন্ 

         ন্ীল গগয়ন্, 

      গান্ িয়য় োয় ময়ন্ ময়ন্ োিাই বচক। 
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িারু। তুই ভাই এই-সব সখীয়ক-োক-পািা নসয়কয়ল ৈরয়ন্র গান্ নকাথা 

নথয়ক ন াগাি কচরস্ বল্ নতা। 

ন্চলন্ী। খুব এয়কয়ল ৈরয়ন্র কচবর কাে নথয়কই। 

িারু। চমস্টার লাচিচি রাগ কয়রন্ ন্া? 

ন্চলন্ী। বািংলা সাচিয়তয নকান টা এয়কয়ল নকান টা নসয়কয়ল, নস তাাঁর নখয়ালই 

নন্ই। একচট গান্ সব নিয়য় তাাঁর পেন্দ, নসইয়ট তাাঁয়ক শুচন্য়য় চদয়লই চতচন্ চন্চচিনন্ত 

িয়য় নবায়ঝন্ নে, ইিকাল পরকাল নকায়ন্া কালই েচদ আমার ন্া থায়ক, অন্তত 

মোন্থ কালটা আয়ে — 

Love’s golden dream is done 

Hidden in mist of pain.  

িারু। নতার ময়তা অদ্ভুত নময়য় আচম নদচখ চন্ — সবই উলয়টা-পালটা। তুই 

েচদ ভাটপািার পচিয়তর  য়র  ন্মাচতস, তা িয়ল িয়টময়ট নমমসায়িব িয়য় 

উঠচতস। চমস্টার লাচিচির  য়র  য়ন্মচেস বয়লই বুচি ঠাকুরমার িাল প্রযাকচটস 

িলয়ে। নকান চদন্ এয়স নদখব  যায়কট নেয়ি ন্ামাবচল ৈয়রচেস।  

ন্চলন্ী। তায়ত আগায়গািা েুচবয়য় রাখব — চমস্টার ন্ন্দী বার-অযাট-ল — 

িাপরাচশ্র প্রয়বশ্ 

নতামারা সাব য়কা নবায়লা,  বাব চপয়ে নভ  নদউঙ্গী। — 

[ নসলাম কচরয়া িাপরাচশ্র প্রস্থান্ 

নদখচল, একবার িাপরায়শ্র  টা নদখচল? — চগলচট তক মার ঝল্ মলাচন্য়ত 

নিাখ ঝলয়স নগল। 

িারু। ভয় কচরস্ নন্ নন্চল। চগলচট নসান্ার িাপরাশ্ ন ায়ট িাপরাচশ্র ভায়গয, 

চকন্তু — 

ন্চলন্ী। িাাঁ নগা, আর খাাঁচট নসান্ার িাপরাশ্ পরয়বন্ চময়সস ন্ন্দী। তাাঁর কী 

নসৌভাগয! 

িারু। নদখ্ নন্চল, ন্যাকাচম কচরস্ নন্। চমস্টার ন্ন্দীর ময়তা পাত্র নেন্ অমচন্ 

— 

চময়সস লাচিচির প্রয়বশ্ 
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চময়সস লাচিচি। নন্চল, চে চে, তুই এই কাপি প’নর চমস্টার ন্ন্দীর নবয়ারার 

— 

ন্চলন্ী। নকন্ এ নতা মন্দ কাপি ন্য়। 

চময়সস লাচিচি। কী ময়ন্ করয়ব বল্ নতা। ওয়দর বাচিয়ত সব — 

ন্চলন্ী। নবিারা িয়য়  য়ন্ময়ে বয়লই চক এত শ্াচি চদয়ত িয়ব। নবিারা 

মচন্ববাচিয়ত িচিশ্  ণ্টা ো নদয়খ, আ  তার নথয়ক ন্তুন্ চকেু নদয়খ নবাঁয়ি নগল। 

এত খুচশ্ িল নে বকচশ্শ্ িাইয়ত ভুয়ল নগল। 

চময়সস লাচিচি। চিচঠ চদয়ত এয়স আবার বকচশ্শ্ িাইয়ব কী। নতার সব অদ্ভতু 

কথা। 

ন্চলন্ী। এমন্ আচিনেথ চিচঠ, মা, তায়ত এত — 

চময়সস লাচিচি। এত কী। 

ন্চলন্ী। নসান্াচল নেস্ট আাঁকা। — আর তায়ত নলখা আয়ে চতচন্ ্বয়য়িং এখায়ন্ 

আসয়বন্ — আমায়ক — 

চময়সস লাচিচি। কী করয়ত। 

ন্চলন্ী। নবচশ্ আশ্া কয়র নবায়সা ন্া, মা। নপ্রায়পা  করয়ত ন্া, আমার 

 ন্মচদয়ন্র  য়ন্য কন গ্র্যািুয়লট করয়ত। নসই বা ক য়ন্র ভায়গয — 

চময়সস লাচিচি। ো, আর বচকস্ নন্ — শ্ীঘ্র ো, নড্রস কয়র নন্ — এখচন্ নলাক 

আসয়ত আরম্ভ িয়ব। চমস্টার ন্ন্দী নতার নসই ৈূপোয়া রয়ঙরশ্াচিটা খুব 

অযাড মায়ার কয়রন্,য়সটা — 

ন্চলন্ী। নস িয়ব, মা, আচম এখচন্ োচি। 

চময়সস লাচিচি। োই, নিায়টল নথয়ক খান্সামাগুয়লা এল চক ন্া নদচখয়গ। 

[ প্রস্থান্ 

ন্চলন্ী। নদখচব? এই নদখ চিচঠ। সশ্রীয়র আসয়বন্ তার অযান্াউন্স য়মণ্ট। 

নসকায়ল চবশু োকাত এইরকম খবর পাচঠয়য় োকাচত করত। 

িারু। োকাচত? 

ন্চলন্ী। ন্য় নতা কী। এক ন্ সরলা অবলার হৃদয়ভািার লুঠ! তার চসাঁৈ-

কাচঠটা নদখচব? এই নদখ্।  
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িারু। ইস্। এ নে িীয়র-য়দওয়া নেস্ য়লট! ো বচলস, নতার কপাল ভায়লা। এ 

বুচঝ নতার  ন্মচদয়ন্র — 

ন্চলন্ী। িাাঁ িাাঁ,  ন্মচদয়ন্র উপিার — আমার  ন্ম মৃতুয চববাি এই চতন্য়কই 

চ য়র নফলবার সুদশ্থন্ িে। 

িারু। সুদশ্থন্ িে বয়ট। ো বচলস, চমস্টার ন্ন্দীর নটস্টস আয়ে। 

ন্চলন্ী। নেসয়লটও তার প্রমাণ, আর নেসয়লট পরাবার  ন্য নে মৃণালবা  

নবয়ে চন্য়য়য়েন্ তায়তও প্রমাণ। 

িারু। আ  নে বয়িা ঠাট্টার সুর ৈয়রচেস। 

ন্চলন্ী। তা িয়ল গম্ভীর সুর ৈচর। 

গান্ 

নস নেন্ আসয়ব আমার মন্ বয়লয়ে। 

িাচসর ’পয়র তাই নতা নিায়খর  ল গয়লয়ে। 

নদখ্ নলা তাই নদয় ইশ্ারা 

তারায় তারা; 

িাাঁদ নিয়স ওই িল সারা তািাই লচখ। 

শুয়ন্ ো ও সখী। 

িারু। আচম েচদ পুরুষ িতুম নন্চল, তা িয়ল নতার ঐ পায়য়র কায়ে প’নি-  

ন্চলন্ী।  ুয়তার নলস লাগাচতস বুচঝ? আর নেসয়লট পরাত নক।  

চমস্টার লাচিচির প্রয়বশ্ 

চমস্টার লাচিচি। আ  বরুণ ন্ন্দীর আসবার কথা আয়ে ন্া? 

ন্চলন্ী। িাাঁ, তাাঁর চিচঠ নপয়য়চে। 

চমস্টার লাচিচি। তা িয়ল এখয়ন্া নে নড্রস কর চন্? 

ন্চলন্ী। কী নড্রস পরব, তাই নতা এতক্ষণ িারুর সয়ঙ্গ পরামশ্থ করচেলুম। 

চমস্টার লাচিচি। নদয়খা, ভুয়লা ন্া, সার িার স য়কাটথ নতামায়ক কী চিচঠ চলয়খয়েন্, 

নসইয়ট বরুণ ন্ন্দী নদখয়ত নিয়য়চেল — নসটা — 

ন্চলন্ী। িাাঁ, নসটা আচম নবর কয়র রাখব, আর ন য়ন্রাল্ পচকথয়ন্র ভাইচঝ 

তার অয়টাগ্র্াফওয়ালা নে নফায়টা আমায়ক চদয়য়চেল, নসটাও — 
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চমস্টার লাচিচি। িাাঁ িাাঁ নসটা, আর নসই নে — 

ন্চলন্ী। বুয়ঝচে, গবয়মথণ্টস িাউয়স নন্মন্তয়ে চগয়য়চেলুম, তার ন্ায়ির 

নপ্রাগ্র্ামটা। 

চমস্টার লাচিচি। আ  নকান গান্টা গায়ব বয়লা নতা। 

ন্চলন্ী। নসই নে ঐয়ট — 

Love’s golden dream is done 
Hidden in mist of pain 

চমস্টার লাচিচি। িাাঁ িাাঁ, ফস্টসথ ক্লাস। ওটা নতামার গলায় খুব মান্ায়, আর 

নসইয়ট — ময়ন্ আয়ে নতা? In the gloaming, O my drling. 

ন্চলন্ী। আয়ে। 

চমস্টার লাচিচি। আর সব-য়শ্য়ষ Goodby, sweetheart। 

ন্চলন্ী। চকন্তু ওগুয়লা নে পুরুয়ষর গান্। 

চমস্টার লাচিচি। (িাচসয়া) তায়ত ক্ষচত কী, নন্চল— আ কাল নময়য়রা নতা— 

ন্চলন্ী। ভুলয়ত আরম্ভ কয়রয়ে নে তারা নময়য়। চকন্তু মুশ্চকল এই নে, তায়ত 

পুরুষয়দর একটুও ভুল িয়ি ন্া। 

চমস্টার লাচিচি। Bravo, well said। োও এবার নড্রস করয়ত োও। অমচন্ নসই 

নতামার অয়টাগ্র্াফ বইটা, নসই নেটায়ত— 

ন্চলন্ী। বুচঝচে, নেটায়ত লডথ নবয়রস্ য়ফায়েথর কাডথ আাঁটা আয়ে। আিা, বাবা, 

নস িয়ব এখন্। তুচম ধতচর িওয়গ, আচম এখচন্ োচি। 

[ লাচিচির প্রস্থান্ 

লাচিচি। (চফচরয়া আচসয়া) নদয়খা, একটা চ চন্স নন্াচটস করচে নন্চল, নসটা 

নতামায়ক বলা ভায়লা। তুচম অয়ন্ক সময়য় বরুয়ণর সয়ঙ্গ এমন্ নটায়ন্ কথা কও নে 

নস ময়ন্ কয়র,তুচম তায়ক একটওু সীচরয়াস্ চল চন্ি ন্া, তাই নস নভয়ব পায় ন্া নে 

তুচম— 

ন্চলন্ী। বুয়ঝচে বাবা। সুচবয়ৈ নপয়লই বুচঝয়য় নদব আচম খুব সীচরয়াস। 

লাচিচি। আর-একটা কথা। আচম চঠক বুঝয়ত পাচর নন্ তুচম সতীশ্য়ক নকমন্ 

নেন্ একটখুাচন্ ইন োল্ য় ন্স দাও। 
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িারু। ন্া চমস্টার লাচিচি, নন্চল নতা তায়ক কথায় কথায় ন্ায়কর  য়ল নিায়খর 

 য়ল কয়র। পৃচথবীয়ত ওর কুকুর টম য়ক োিা নন্চল আর নে কাউয়ক একটওু 

ইন োল্ য় ন্স নদয়, এ নতা আচম নদচখ চন্। 

লাচিচি। চকন্তু নস আসয়তও োয়ি ন্া। নসচদন্ িা-পাচটথয়ত এমন্ একটা  ুয়তা 

পয়র এয়সচেল নে তার মচ্ মচ্ শ্য়ে নদয়ায়লর ইাঁটগুয়লায়ক পেথন্ত িমচকয়য় চদয়য় 

নগয়ে। ওয়ক চন্য়য় এক-এক সময় ভাচর অক ওঅডথ িয়। তা োিা ওর 

ট্রাউ ার স গুয়লা— থাক য়গ, নলায়রয়টায়ত নোয়টায়বলায় নতামার সয়ঙ্গ ও একসয়ঙ্গ 

পয়িচেল, ওয়ক আচম চকেু বলয়ত িাই নন্, চকন্তু নেচদন্ বরুণরা আসয়ব, নসচদন্ 

বরঞ্চ ওয়ক— 

ন্চলন্ী। ভয় কী বাবা, নসচদন্ বরঞ্চ সতীশ্য়ক ট্রাউ ার ন্া পয়র ৈুচত পয়র 

আসয়ত বলব, আর চদচির  ুয়তা— নস মচ্ মচ্ করয়ব ন্া। 

লাচিচি। ৈুচত? পাচটথয়ত? আবার চদচির ন্াগরা? 

ন্চলন্ী। পৃচথবীয়ত নে-সব বালাই অসিয, নসগুয়লা েয়ম েয়ম সইয়য় নন্ওয়া 

ভায়লা। 

িারু। ওর সয়ঙ্গ কথায় পারয়বন্ ন্া। এ চদয়ক নলাক আসবার সময় িয়য় 

আসয়ে। নন্চল, তইু ো ভাই, কাপি পয়র আয়, েচদ নকউ নলাক আয়স, আচম 

তায়দর সামলাব। 

[ ন্চলন্ীর প্রস্থান্ 

লাচিচি। এই বুচঝ ওর সব  ন্মচদয়ন্র নপ্রয় ন্স ? বরুয়ণর নেস্ য়লটটা চক 

এমচন্ নটচবয়লর উপয়রই থাকয়ব? 

িারু। থাক -ন্া, আচম ওর উপর নিাখ রাখব। 

লাচিচি। এটা কার? একটা মক ময়লর মলায়টর অযাল্ বম। এ নদখচে 

সতীয়শ্র! দাম নলখা আয়ে, মুয়ে নফলয়তও  াঁশ্ চেল ন্া। এক টাকা বায়রা আন্া। 

ইন সল্ য়ভচন্র মামলা আন্য়ত িয়ব ন্া। নসয়কিস িযাি নসয়ল নকন্া। এটাও চক 

এখায়ন্ থাকয়ব ন্াচক। 

িারু। সরায়ত নগয়ল নন্চল রক্ষা রাখয়ব ন্া। 

লাচিচি। থাক তয়ব, তুচম এখায়ন্ একট ুনবায়সা, আচম নড্রস কয়র আচস। 

[ প্রস্থান্ 
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সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

িারু। এত সকাল-সকাল নে? 

সতীশ্।(লচিত িইয়া) নদখচে আমার  চিটা চঠক িলচেল ন্া। োই, বরঞ্চ 

আচম একট ু ুয়র আচসয়গ। 

িারু। ন্া, আপচন্ বসুন্, সময় িয়য় এয়সয়ে। নন্চলর নপ্রয় ন্স গুয়লা নদখুন্-

ন্া। এই নদয়খয়েন্? 

সতীশ্। এ নে িীয়রর নেস্ য়লট! এ নক চদয়য়য়ে। 

িারু। চমস্টার ন্ন্দী। িমৎকার ন্া? 

সতীশ্। তাই নতা। নবশ্। 

িারু। এই মুয়তা-য়দওয়া নিয়ার স চপন্টা আমার ভাই অমূলযর নদওয়া। আর 

এই রুয়পার নদায়াতদান্ — ও কী সতীশ্বাবু, োয়িন্ ন্াচক? 

সতীশ্। ভাবচে এইয়বলা আমার কা  নসয়র আচস। 

িারু। আপন্ার অযাল্ বমচট নন্চলর কায়  লাগয়ব। এই নদখুন্-ন্া চমস্টার ন্ন্দী 

ওয়ক তাাঁর সই-করা নফায়টা পাচঠয়য় চদয়য়য়েন্। 

সতীশ্। িাাঁ, তাই নতা নদখচে। আমার চকন্তু চবয়শ্ষ কা  আয়ে, আচম োই। 

আর নদখুন্, এখন্কার ময়তা এই অযাল্ বমটা আচম চন্য়য় োচি — তার পয়র — 

িারু। কী করয়বন্। 

সতীশ্। ন্া, ওটা — একবার — একটখুাচন্ ঐ — আপচন্ দয়া কয়র নন্চলয়ক 

বলয়বন্ নে, চবয়শ্ষ একট ুকারয়ণ এখন্কার ময়তা — তার পয়র আবার — এখন্ 

োই — কা  আয়ে।  

[ প্রস্থান্ 

িারু। োক, চবদায় কয়র নদওয়া নগল। মা নগা, কী টাই পয়রই এয়সয়ে। 

অযাল্ বমটাও নগল। এই-য়ে চমস্টার লাচিচি, শুয়ন্ োন্, সুখবর আয়ে, বকচশ্শ্ 

িাই। 

নন্পয়থয। একট ুপয়রই োচি, আমার বাট ন  ক টা খুাঁয়  পাচি নন্। 

সতীশ্য়ক লইয়া ন্চলন্ীর প্রয়বশ্ 

িারু। ও কী, নন্চল, নতার ভায়লা কয়র নতা সা া িল ন্া। 
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ন্চলন্ী। িঠাৎ নকায়তায়াচল করয়ত িল। নড্রচসিংরুয়মর  ান্লা চদয়য় নদচখ, নিার 

পালায়ি একটা মাল বগয়ল চন্য়য়, তখন্ই নন্য়ম চগয়য় বমালসুদ্ধ নগ্র্ফতার কয়র 

চন্য়য় এয়সচে। 

িারু। বাস্ নর, কী কিা পািারা। মালটা চক খুবই দাচম, আর নিারটাও চক 

খুবই দাচগ। 

ন্চলন্ী। (সতীশ্য়ক) তুচম এয়সই তখন্ই পালাচিয়ল নে — আর আমার 

একখান্া অযাল্ বম চন্য়য়? 

সতীশ্ চন্রুত্তর 

িারু। ওঃ বুয়ঝচে, প্রাইয়ভট কামরায় চবিার িয়ব। নন্চল, আচম তা িয়ল ধতচর 

িয়য় আচসয়গ। নতার ন্াবার  য়র টয়য়লট চভচন্গার আয়ে নতা? 

ন্চলন্ী। আয়ে। — 

[ িারুর প্রস্থান্ 

নতামার এ কী রকম দুর বুচদ্ধ। আমার অযাল্ বম চন্য়য় — 

সতীশ্। লক্ষ্মীোিার দান্ লক্ষ্মীয়ক নপৌাঁেয় ন্া। নেটা োর নোগয ন্য়, নস 

চ চন্সটা তার ন্য়, আচম এই বুচঝ। 

ন্চলন্ী। আর বগয়ল কয়র নে চন্য়য় োয় নসটা নে তারই, এই-বা নকান শ্ায়ে 

নলয়খ? 

সতীশ্। তয়ব সচতয কথাটা বচল। আচম নে ভীরু, নবশ্ ন ায়রর সয়ঙ্গ চকেুই 

চদয়ত পাচর নন্। নসই য়ন্য চদয়য় লিা পাই। 

ন্চলন্ী। নতামার এই অযাল্ বয়মর ময়ৈয কম ন ায়রর লক্ষণটা কী নদখয়ল। এ 

নতা টক টয়ক লাল। 

সতীশ্। লিায় লাল। কতবার ময়ন্ িয়য়চেল, এই অযাল্ বয়মর ময়ৈয চন্য় র 

একখান্া েচব পুয়র চদই, ‘আমায়ক ময়ন্ নরয়খা’ এই করুণ দাচবটকুু নবাঝাবার 

 য়ন্য। চকন্তু ভয় িল তুচম ময়ন্ করয়ব ওটা আমার স্পৈথা; খাচল নরয়খ চদলুম, তুচম 

চন্য়  ইয়ি কয়র োর েচব রাখয়ব ওর ময়ৈয তারই স্থান্ থাক। 

ন্চলন্ী। খুব ভায়লা বলে, সতীশ্, ইয়ি করয়ে বইয়য় চলয়খ রাচখ। 

সতীশ্। ঠাট্টা নকায়রা ন্া। 
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ন্চলন্ী। আমার আর-এক য়ন্র কথা ময়ন্ পিয়ে। নস চদয়য়চেল একখান্া 

খাতা — নতামার অযাল্বনমর ময়ৈয নে-কথাটা ন্া-য়লখা অক্ষয়র আয়ে, নসইয়ট নস 

গায়ন্ চলয়খ চদয়য়চেল — শুৈু তাই ন্য়, পায়ে নিায়খ ন্া পয়ি, তাই চন্য়  এয়স 

নগয়য় শুচন্য়য়চেল — 

পাতাখাচন্ শ্ূন্য রাচখলাম, 

চন্য় র িায়ত চলয়খ নরয়খা শুৈু আমার ন্াম। 

সতীশ্। নক নলাকটা নক। 

ন্চলন্ী। তার সয়ঙ্গ েুয়য়ল লিয়ত োয়ব ন্াচক। আমায়দর কচব নগা — চকন্তু 

কচবয়ে তুচম তায়কও োচিয়য় নগে — নতামার এ নে আন িােথ নমলচে। আচম শুন্য়ত 

পাচি — 

এই অযাল্ বম শ্ূন্য রইল সচব, 

চন্য় র িায়ত ভয়র নরয়খা শুৈু আমার েচব। — 

চকন্তু নতামার সব কথা বলা িয় চন্। 

সতীশ্। ন্া, িয় চন্। বচল তা িয়ল। এয়স নদখলুম — সবাই আমার ময়তা ভীরু ন্য়। 

োর ন ার আয়ে, নস চন্য় র েচবয়ত চন্য় র ন্াম চলয়খ পাঠায়ত সিংয়কাি কয়র ন্া। 

ময়ন্ বুঝলুম, আচম চদয়য়চে শ্নূ্য পাতা, আর তারাই চদয়ল পূণথ করবার চ চন্স। 

ন্চলন্ী। নতামায়ক এখন্ই বুচঝয়য় চদচি ভুল কয়রয়ে নস। েচব চদয়ত সবাই 

পায়র, েচব রাখবার  ায়গা চদয়ত ক ন্ পায়র। ভীরু, নতামার অদশৃ্য েচবরই চ ত 

থাক। (ন্ন্দীর েচব চোঁচিয়া নফচলল) ও কী, অমন্ কয়র লাচফয়য় উঠয়ল নকন্। 

মৃগীয়রায়গ ৈরল ন্াচক। 

সতীশ্। নকান নরায়গ ৈয়রয়ে তা অন্তেথামী  ায়ন্ন্। নন্চল, একবার তুচম 

আমায়ক স্পি কয়র — 

ন্চলন্ী। এই বুচঝ ন্াটক শুরু িল? নিায়খর সাময়ন্ নদখয়ল নতা নে-েচব 

নিাঁচিয়য় কথা কয়, তার কী দশ্া। নে মান্ুষ িুপ কয়র থাকয়ত  ায়ন্ ন্া, তারও — 

সতীশ্। আর কা  নন্ই, নন্চল, থাক। নতামায়ক কত ভয় কচর, তুচম  ায়ন্া 

ন্া। 
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ন্চলন্ী। ভয় েচদ কর তা িয়ল অযাল্ বম িুচর নকায়রা ন্া। আচম কাপি নেয়ি 

আচসয়গ। 

সতীশ্। একচট অন্ুয়রাৈ। আন িােথ নমলচে আমার মুয়খ খুবই চমচি, চকন্তু 

নতামার মুয়খ ন্য়। নতামার  ন্মচদয়ন্ নতামার মুয়খ একচট গান্ শুয়ন্ োব। 

ন্চলন্ী। আিা। 

গান্ 

নবদন্ায় ভয়র চগয়য়য়ে নপয়ালা, 

চন্য়য়া নি চন্য়য়া। 

হৃদয় চবদাচর িয়য় নগল ঢালা, 

চপয়য়া নি চপয়য়া। 

ভরা নস পাত্র, তায়র বুয়ক কয়র 

নবিান্ু বচিয়া সারা রাচত ৈয়র — 

লও তুয়ল লও আচ  চন্চশ্য়ভায়র, 

চপ্রয় নি চপ্রয়। 

বাসন্ার রয়ঙ লিয়র লিয়র 

রচঙন্ িল।  

করুণ নতামার অরুণ অৈয়র 

নতায়লা নি নতায়লা। 

এ রয়স চমশ্াক তব চন্শ্বাস, 

ন্বীন্ উষার পুষ্পসুবাস — 

এরই 'পয়র তব আাঁচখর আভাস 

চদয়য়া নি চদয়য়া। 

িারুর প্রয়বশ্ 

িারু। এ কী কয়রচেস, নন্চল। চমস্টার ন্ন্দীর নফায়টা — 

ন্চলন্ী। নে-মাচটর গয়ভথ িীয়র থায়ক, নে-মাচটর বুয়ক ভুাঁইিাাঁপা ফুল নফায়ট, নসই মাচটর িায়ত 

ওয়ক সমপথণ কয়র চদয়য়চে। এর নিয়য় আর কত সম্মান্ িয়ব? 

িারু। চে চে, নন্চল, চমস্টার ন্ন্দী  ান্য়ত পারয়ল কী ময়ন্ করয়বন্। এ নে এয়কবায়র চোঁয়ি 

নফয়লচেস। 
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ন্চলন্ী। ইয়ি কচরস নতা নতার  য়রর আটা চদয়য় তুই ন ািা চদয়য় চন্য়ত পাচরস।  
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চিতীয় দৃশ্য 

চবৈুমখুী ও সতীশ্ 

সতীশ্। মা, নকায়ন্াময়ত টাকাটা নপয়য়চে, নন্ক য়লসও নন্চলর ওখায়ন্ পাচঠয়য় 

চদয়য়চে। চকন্তু বাবার নসকায়লর আময়লর নসান্ার গুিগুচিটা চসদুাঁয়রপচটর মচত 

পালয়দর ওখায়ন্ নে বাাঁৈা নরয়খ এলুম, চন্চচিনচন্ত িয়ত পারচে নন্। 

চবৈুমুখী। নতার নকায়ন্া ভয় নন্ই, সতীশ্। চতচন্ এ-সব চ চন্য়সর ’পয়র 

নকায়ন্া মমতাই রায়খন্ ন্া। নকবল ওাঁর ঠাকুরদাদার চ চন্স বয়লই আ  পেথন্ত 

নলািার চসন্দুয়ক চেল। একচদয়ন্র  য়ন্য খবরও রায়খন্ চন্। নসটা আয়ে চক নগয়ে, 

নস তাাঁর ময়ন্ও নন্ই। 

সতীশ্। নস আচম  াচন্। চকন্তু ভাচর ভয় িয়ি, োরা বন্ধক নরয়খয়ে তারা 

িয়য়তা বাবায়ক চিচঠ চলয়খ নখাাঁ  করয়ব। তুচম নকায়ন্াময়ত নতামার গিন্াপত্র চদয়য় 

নসটা খালাস কয়র দাও। 

চবৈুমুখী। িায় নর কপাল, গিন্াপত্র চকেু চক বাচক আয়ে। নস কথা আর 

চ জ্ঞাসা কচরস নন্। োই নিাক, আচম ভয় কচর নন্ — প্র াপচতর আশ্ীবথায়দ 

ন্চলন্ীর সয়ঙ্গ আয়গ নতার নকায়ন্াময়ত চবয়য় িয়য় োক, তার পয়র নতার বাবা ো 

বয়লন্, ো কয়রন্, সব সিয িয়ব। কথাবাতথা চকেু এচগয়য়য়ে? 

সতীশ্। সবথদা নে-রকম নলাক চ য়র থায়ক, কথা কব কখন।  ান্ নতা নসই 

ন্ন্দী — নস নেন্ চবচলচত কাাঁটাগায়ের নবিা। তার বুচলগুয়লা সবথায়ঙ্গ চবাঁৈয়ত থায়ক। 

নসই ধদতযটার িাত নথয়ক রা কন্যার উদ্ধার কচর কী উপায়য়। 

চবৈুমুখী। আচম নময়য়মান্ুষ, নময়য়র মন্ বঝুয়ত পাচর — ময়ন্ ময়ন্ নস নতায়ক 

ভায়লাবায়স।  

সতীশ্। নস আচম  াচন্ নন্। চকন্তু বরুণ ন্ন্দীর সয়ঙ্গ পািা চদয়ত চগয়য় প্রাণ 

নবচরয়য় নগল। বাবা একট ুদয়া করয়লই নকায়ন্া ভাবন্া চেল ন্া। চকন্তু — 

চবৈুমুখী। নতার কী িাই বল্ -ন্া। 
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সতীশ্। ভায়লা চবচলচত সুট। িাাঁদচন্র কাপি পরয়লই ভরসা কয়ম োয়; ন্ন্দীর 

ময়তা কয়র সয় ায়র ন্চলন্ীর সয়ঙ্গ কথাই কইয়ত পাচর নন্। বাচিসুদ্ধ সিাই আমার 

চদয়ক এমন্ কয়র তাকায় নেন্ আমার গায়য় কাপিই নন্ই, আয়ে ন্দথমার পাাঁক। 

চবৈুমুখী। আচম নতার কাপয়ির দুদথশ্া নতার মাচসয়ক আভায়স  াচন্য়য় 

নরয়খচে। আ  এখন্ই তাাঁর আসবার কথা। আ ই িয়য়তা একটা চকন্ারা িয়য় 

োয়ব। 

সতীশ্। ঐ নে নময়সামশ্ায়য়ক চন্য়য়ই চতচন্ আসয়েন্ মা, নেমন্ কয়র পার 

আ ই নেন্ — চকন্তু মা, নসই গুিগুচি — বাবা েচদ  ান্য়ত পায়রন্, নময়র 

নফলয়বন্। 

চবৈুমুখী। আচম বচল কী — নকায়ন্া েুয়তায় নসই নন্ক য়লসটা েচদ ন্চলন্ীর 

কাে নথয়ক — 

সতীশ্। নস কথাও নভয়বচে। তা িয়লই আমার লিা পুয়রা িয়। এক-একবার ময়ন্ 

কচর, সিংসায়র েত মুশ্চকল সব আমারই? বরুণ ন্ন্দীর বাপ চক নকায়ন্াকায়ল চেল 

ন্া। নে-রকম নদখচে, একটা নকায়ন্া গল্প বয়ল নন্ক য়লসটা চফচরয়য় আন্য়ত িয়ব, 

তার পয়র আমার চন্য় র গলায় পরবার  য়ন্য গয়ন্া চমলয়ব। 

চবৈুমুখী। নস আবার কী। 

সতীশ্। একগাো দচি। 

চবৈুমুখী। নদখ্ , আমায়ক আর নরা  নরা  কাাঁদাস্ নন্। আমার রত শুচকয়য় 

নগল, নিায়খর  লও বাচক নন্ই। এক চদয়ক নতার বাবা, আর-এক চদয়ক তুই — 

উপয়র সরার িাপ আর ন্ীয়ি আগুন্, আচম নে গুয়ম গুয়ম— 

সতীয়শ্র মাচস সুকুমারী ও নময়সামশ্ায় শ্শ্ৈরবাবুর প্রয়বশ্ 

এয়সা চদচদ, নবায়সা। আ  নকান পুয়ণয রায়মশ্ায়য়র নদখা পাওয়া নগল। চদচদ 

ন্া আসয়ল নতামার আর নদখা পাবার ন া নন্ই। 

শ্শ্ৈর। এয়তই বুঝয়ব নতামার চদচদর শ্াসন্ কী কিা। চদন্রাচত্র নিায়খ নিায়খ 

রায়খন্। 

সুকুমারী। তাই বয়ট, এমন্ রত্ন  য়র নরয়খও চন্চচিনন্ত ময়ন্  ুময়ন্া োয় ন্া। 

চবৈুমুখী। ন্াক োকার শ্য়ে! 
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সুকুমারী। সতীশ্, চে চে, তইু এ কী কাপি পয়রচেস। তুই চক এইরকম ৈুচত 

পয়র কয়লয়  োস ন্াচক। চবৈু, ওয়ক নে লাউঞ্জ সুটটা চকয়ন্ চদয়য়চেয়লম, নস কী 

িল।  

চবৈুমুখী। নস ও নকান কায়ল চোঁয়ি নফয়লয়ে। 

সুকুমারী। তা নতা চোঁিয়বই। নেয়লমান্ুয়ষর গায়য় এক কাপি কতচদন্ নটয়ক। 

তা, তাই বয়ল চক আর ন্ূতন্ সুট ধতচর করায়ত নন্ই। নতায়দর  য়র সকলই 

অন্াসৃচি। 

চবৈুমুখী।  ান্ই নতা চদচদ, চতচন্ নেয়লর গায়য় সভয কাপি নদখয়লই আগুন্ 

িয়য় ওয়ঠন্। আচম েচদ ন্া থাকয়তম নতা চতচন্ নবাৈ িয় নেয়লয়ক নদালাই গায়য় 

চদয়য় নকাময়র  ুন্চস পচরয়য় ইস্কুয়ল পাঠায়তন্ — মা নগা, এমন্ সৃচিোিা পেন্দও 

কায়রা নদচখ চন্। 

সুকুমারী। চময়ে ন্া। এক ধব নেয়ল ন্য়, একট ুসা ায়ত-য়গা ায়তও ইিা কয়র 

ন্া? এমন্ বাপও নতা নদচখ চন্। সতীশ্, আচম নতার  ন্য একসুট কাপি র যাম য় র 

ওখায়ন্ অেথার চদয়য় নরয়খচে। আিা, নেয়লমান্ুয়ষর চক শ্খ িয় ন্া। 

সতীশ্। এক সুয়ট আমার চক িয়ব, মাচসমা। লাচিচি সায়িয়বর নেয়ল আমার 

সয়ঙ্গ একসয়ঙ্গ পয়ি — নস আমায়ক তায়দর বাচিয়ত নটচন্স নখলায় চন্মন্ত্রণ কয়রয়ে, 

আচম ন্ান্া েুয়তা কয়র কাচটয়য় চদই। আমার নতা কাপি নন্ই। 

শ্শ্ৈর। নতমন্  ায়গায় চন্মন্ত্রয়ণ ন্া োওয়াই ভায়লা, সতীশ্। 

সুকুমারী। আিা আিা, নতামার আর বতৃতা চদয়ত িয়ব ন্া। ওর েখন্ নতামার 

মতন্ বয়স িয়ব, তখন্ — 

শ্শ্ৈর। তখন্ ওয়ক বতৃতা নদবার অন্য নলাক িয়ব, বৃদ্ধ নময়সার পরামশ্থ 

নশ্ান্বার অবসর িয়ব ন্া। 

সুকুমারী। আিা মশ্ায়, বতৃতা করবার অন্য নলাক েচদ নতামায়দর ভায়গয 

ন্া  ুটত, তয়ব নতামায়দর কী দশ্া িত বয়লা নদচখ। 

শ্শ্ৈর। নস কথা বয়ল লাভ কী। নস অবস্থা নিাখ বয়ু  কল্পন্া করাই ভায়লা। 

ভৃয়তযর প্রয়বশ্ 

ভৃতয। কতথাবাবু নলািার চসন্দুয়কর িাচব নিয়য়য়েন্। 
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সতীশ্। (কায়ন্ কায়ন্) সবথন্াশ্ মা, সবথন্াশ্। চন্চিনয় গুিগুচির নখাাঁ  পয়িয়ে। 

চবৈুমুখী। একট ুিুপ কর তুই। নকন্ নর, িাচব নকন্। 

ভৃতয। কাল নকাথায় োয়বন্, নিক-বইটা িান্। 

চবৈুমুখী। আিা, একট ুসবুর করয়ত বল্ , িাচব চন্য়য় এখন্ই োচি। 

[ ভৃয়তযর প্রস্থান্ 

সতীশ্। মা, নলািার চসন্দুক খুলয়লই নতা — 

চবৈুমুখী। একট ুথাম। আমায়ক একট ুভাবয়ত নদ। 

সতীশ্। (য়ন্পয়থযর চদয়ক িাচিয়া) ন্া, ন্া, এখায়ন্ আন্য়ত িয়ব ন্া, আচম 

োচি। 

সুকুমারী। সতীশ্ বযি িয়য় পালায়লা নকন্, চবৈু। 

[ প্রস্থান্ 

চবৈুমুখী। থালায় কয়র তার  লখাবার আন্চেল চকন্া, নেয়লর তাই নতামায়দর 

সাময়ন্ লিা। 

সুকুমারী। আিা, নবিারার লিা িয়ত পায়র। ও সতীশ্, নশ্ান নশ্ান।  

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

— নতার নময়সামশ্ায় নতায়ক নপয়লচটর বাচি নথয়ক আইস্ চেম খাইয়য় 

আন্য়বন্, তুই ওাঁর সয়ঙ্গ ো। ওয়গা োও-ন্া — নেয়লমান্ুষয়ক একটু — 

সতীশ্। মাচসমা, নসখায়ন্ কী কাপি পয়র োব। 

চবৈুমুখী। নকন্,য়তার নতা িাপকান্ আয়ে। 

সতীশ্। িাপকান্ নতা নপয়লচটর খান্সামায়দরও আয়ে। নবমালুম দয়ল চময়শ্ 

োব। 

সুকুমারী। আর োই নিাক চবৈু, নতার নেয়ল ভায়গয ধপতৃক পেন্দটা পায় চন্, 

তাই রক্ষা। বািচবক, িাপকান্ নদখয়লই খান্সামা চকম্বা োত্রার দয়লর নেয়ল ময়ন্ 

পয়ি। এমন্ অসভয কাপি আর নন্ই। 

শ্শ্ৈর। এ কথাগুয়লা — 

সুকুমারী। িুচপ িুচপ বলয়ত িয়ব? নকন্, ভয় করয়ত িয়ব কায়ক। মন্মথ চন্য় র 

পেন্দময়তা নেয়লয়ক সা  করায়বন্ আর আমরা কথা কইয়তও পাব ন্া? 
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শ্শ্ৈর। সবথন্াশ্! কথা বন্ধ করয়ত আচম বচল নন্। চকন্তু সতীয়শ্র সাময়ন্ এ-

সমি আয়লািন্া — 

সুকুমারী। আিা আিা, নবশ্। তুচম ওয়ক নপয়লচটর ওখায়ন্ চন্য়য় োও। 

সতীশ্। ( ন্াচন্তয়ক) মা, নলািার চসন্দুয়কর িাচব বাবায়ক চকেুয়তই চদয়য়া ন্া 

— বরঞ্চ আমার নসই  চির কথাটা তুয়ল ওাঁর সয়ঙ্গ ঝগিা বাচৈয়য় ভুচলয়য় নরয়খা। 

সুকুমারী। এই-য়ে মন্মথ আসয়েন্। এখন্ই সতীশ্য়ক চন্য়য় বকাবচক কয়র 

অচস্থর কয়র তুলয়বন্। আয় সতীশ্, তুই আমার সয়ঙ্গ আয় — আমরা পালাই। 

[ প্রস্থান্ 

মন্ময়থর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। সতীশ্  চি  চি কয়র কচদন্ আমায়ক অচস্থর কয়র তুয়লচেল। চদচদ 

তায়ক একটা রুয়পার  চি চদয়য়য়েন্। আয়গ থাকয়ত বয়ল রাখয়লম, তুচম আবার 

শুন্য়ল রাগ করয়ব। 

মন্মথ। আয়গ থাকয়ত বয়ল রাখয়লও রাগ করব। — নশ্ায়ন্া, নলািার চসন্দুয়কর 

িাচবটা — 

চবৈুমুখী। তুচম একলা বয়স বয়স রাগ কয়রা। আচম িললুম, আচম আর সইয়ত 

পারচে নন্। 

[ প্রস্থান্ 

মন্মথ। শ্শ্ৈর, নস- চিটা নতামায় চফয়র চন্য়য় নেয়ত িয়ব। 

শ্শ্ৈর। তুচম নে নলািার চসন্দুক খুলয়ত োচিয়ল, োও-ন্া।  

মন্মথ। নস পয়র িয়ব, চকন্তু  চিটা এখন্ই তুচম চন্য়য় োও।  

শ্শ্ৈর। তুচম নতা আিা নলাক।  চি নতা চন্য়য় নগলুম; তার পর নথয়ক আমার 

সময়টা কাটয়ব কী রকম?  য়রর নলায়কর কায়ে  বাবচদচি করয়ত চগয়য় আমায়ক 

নে  রোিা িয়ত িয়ব। 

মন্মথ। ন্া শ্শ্ৈর, ঠাট্টা ন্য়, আচম এ-সব ভায়লাবাচস নন্। 

শ্শ্ৈর। ভায়লাবাস ন্া, চকন্তু সিযও করয়ত িয়। সিংসায়রর এই চন্য়ম। 

মন্মথ। চন্য় র সম্বয়ন্ধ িয়ল চন্ঃশ্য়ে সিয করয়তম। নেয়লয়ক মাচট করয়ত 

পাচর ন্া। 
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শ্শ্ৈর। নস নতা ভায়লা কথা। চকন্তু েীয়লায়কর ইিার এয়কবায়র খািা 

উলয়টামুয়খ িলয়ত নগয়ল চবপয়দ পিয়ব। তার নিয়য় পাশ্ কাচটয়য়  ুয়র নগয়ল ফল 

পাওয়া োয়। বাতাস েখন্ উলয়টা বয়,  ািায় র পাল তখন্ আি কয়র রাখয়ত 

িয়, ন্ইয়ল িলা অসম্ভব। 

মন্মথ। তাই বুচঝ তুচম গৃচিণীর সকল কথায়তই সায় চদয়য় োও। ভীরু! 

শ্শ্ৈর। নতামার ময়তা অসমসািস আমার নন্ই। োর  রকোর অৈীয়ন্ িচিশ্ 

 ণ্টা বাস করয়ত িয়, তাাঁয়ক ভয় ন্া করব নতা কায়ক করব। চন্য় র েীর সয়ঙ্গ 

বীরে কয়র লাভ কী। আ াত করয়লও কি, আ াত নপয়লও কি। তার নিয়য় তয়কথর 

নবলায় গৃচিণীর েুচতয়ক অকাটয বয়ল কায় র নবলায় চন্য় র েুচতয়ত িলাই 

সৎপরামশ্থ — নগাাঁয়াতথচম করয়ত নগয়লই মুশ্চকল বায়ৈ। আচম িলয়লম, ো ভায়লা 

নবাঝ কয়রা। 

[ শ্শ্ৈয়রর প্রস্থান্ 

  

চবৈুমুখীর প্রয়বশ্ 

মন্মথ। নতামার নেয়লচটয়ক নে চবলাচত নপাশ্াক পরায়ত আরম্ভ কয়রে, নস 

আমার পেন্দ ন্য়। 

চবৈুমুখী। পেন্দ বুচঝ একা নতামারই আয়ে। আ কাল নতা সকয়লই নেয়লয়দর 

ইিংয়রচ  কাপি ৈচরয়য়য়ে। 

মন্মথ। (িাচসয়া) সকয়লর ময়তই েচদ িলয়ব, তয়ব সকলয়ক নেয়ি একচটমাত্র 

আমায়কই চবয়য় করয়ল নকন্। 

চবৈুমুখী। তুচম েচদ একমাত্র চন্য় র ময়তই িলয়ব, তয়ব একা ন্া নথয়ক 

আমায়কই বা নতামার চবয়য় করবার কী দরকার চেল। 

মন্মথ। চন্য় র মত িালাবার  ন্যও নে অন্য নলায়কর দরকার িয়।  

চবৈুমুখী। চন্য় র নবাঝা বিাবার  ন্য নৈাবার দরকার িয় গাৈায়ক — চকন্তু 

আচম নতা আর — 



শ াধববাধ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

 

সূচিপত্র  

মন্মথ। (চ ব কাচটয়া) আয়র রাম রাম, তুচম আবার সিংসারমরুভূচমর আরব 

ন ািা। চকন্তু নস প্রাচণবৃত্তায়ন্তর তকথ এখন্ থাক। নতামার নেয়লচটয়ক সায়িব কয়র 

তুয়লা ন্া। 

চবৈুমুখী। নকন্ করব ন্া। তায়ক চক িাষা করব। 

মন্মথ। নলািার চসন্দুয়কর িাচবটা — 

চবৈবা  ায়য়র প্রয়বশ্ 

 া। ভাই, নতামরা এখায়ন্ ভায়লা িয়য় বয়সই কথা কও-ন্া। দাাঁচিয়য় নকন্। 

আচম পায়শ্র  য়র আচে বয়ল বুচঝ আলাপ  ময়ে ন্া? ভয় নন্ই ভাই, আচম ন্ীয়ির 

 য়র োচি। 

[ প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ ও বাপয়ক নদচখয়াই পলায়ন্ 

মন্মথ। ও কী ও, নতামার নেয়লচটয়ক কী মাচখয়য়ে। 

চবৈুমুখী। মূেথা নেয়য়া ন্া, ভয়ান্ক চকেু ন্য়, একটখুাচন্ এয়সন্স মাত্র। তাও 

চবলাচত ন্য় — নতামায়দর সায়ৈর চদচশ্। 

মন্মথ। আচম নতামায়ক বারবার বয়লচে, নেয়লয়দর তুচম এ-সমি নশ্ৌচখন্ 

চ চন্স অভযাস করায়ত পারয়ব ন্া। 

চবৈুমুখী। আিা, েচদ নতামার আরাম নবাৈ িয় নতা কাল নথয়ক মাথায় 

নকয়রাচসন্ মাখাব, আর গায়য় কাস্টর-অয়য়ল। 

মন্মথ। নসও বায়  খরি িয়ব। নকয়রাচসন্ কাস্টর-অয়য়ল গায়-মাথায় মাখা 

আমার ময়ত অন্াবশ্যক। 

চবৈুমুখী। নতামার ময়ত আবশ্যক চ চন্স কটা আয়ে তা নতা  াচন্ ন্া, 

নগািায়তই আমায়ক নবাৈ িয় বাদ চদয়য় বসয়ত িয়। 

মন্মথ। নতামায়ক বাদ চদয়ল নে বাদপ্রচতবাদ এয়কবায়রই বন্ধ িয়ব। 

এতকায়লর ধদচন্ক অভযাস িঠাৎ োিয়ল এ-বয়য়স িয়য়তা সিয িয়ব ন্া। োই 

নিাক, এ কথা আচম নতামায়ক আয়গ থাকয়ত বয়ল রাখচে, নেয়লচটয়ক তুচম সায়িব 

কর বা ন্বাব কর, তার খরি আচম ন াগাব ন্া। আমার মৃতুযর পয়র নস ো পায়ব, 

তায়ত তার শ্য়খর খরি িলয়ব ন্া। 
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চবৈুমুখী। নস আচম  াচন্। নতামার টাকার উপয়র ভরসা রাখয়ল নেয়লয়ক 

কপচন্ পরায়ন্া অভযাস করায়তম। 

মন্মথ। আচমও তা  াচন্। নতামার ভচগন্ীপচত শ্শ্ৈয়রর ’পয়রই নতামার 

ভরসা। তার সন্তান্ নন্ই বয়ল চঠক কয়র বয়স আে, নতামার নেয়লয়কই নস উইয়ল 

সমি চলয়খ-পয়ি চদয়য় োয়ব। নসই ন্যই েখন্-তখন্ নেয়লটায়ক চফচরচঙ্গ সাচ য়য় 

এক-গা গন্ধ মাচখয়য় তার নময়সার আদর কািবার  ন্য পাচঠয়য় দাও! আচম 

দাচরয়যযর লিা অন্ায়ায়সই সিয করয়ত পাচর; চকন্তু ৈন্ী কুটুয়ম্বর নসায়িাগ-োিন্ার 

লিা আমার সিয িয় ন্া। 

চবৈুমুখী। নেয়লয়ক মাচসর কায়ে পাঠায়লও গায়য় সয় ন্া, এতবয়িা মান্ী 

নলায়কর  য়র আচে, নস নতা পূয়বথ বুঝয়ত পাচর চন্। 

চবৈবা  ায়য়র প্রয়বশ্ 

 া। ভাবলুম এতক্ষয়ণ কথা ফুচরয়য় নগয়ে, এইবার  য়র এয়স পান্গুয়লা 

নসয়  রাচখ। চকন্তু এখয়ন্া ফুয়রাল ন্া। নময় াবউ, নতায়দর ৈন্য। আ  নস নতার 

ন্-বের বয়স নথয়ক শুরু িয়য়য়ে, তব ু নতায়দর কথা নে আর ফুয়রাল ন্া! রায়ত্র 

কুয়লায় ন্া, নশ্ষকায়ল চদয়ন্ও দুই  য়ন্ চময়ল চফস্ চফস্। নতায়দর চ য়বর আগায় 

চবৈাতা এত মৈু চদন্রাচত্র ন াগান্ নকাথা নথয়ক, আচম তাই ভাচব। রাগ নকায়রা ন্া 

ঠাকুরয়পা, নতামায়দর মৈুরালায়প বযা াত করব ন্া। 

চবৈুমুখী। ন্া চদচদ, আমায়দর মৈুরালাপ নলাকালয় নথয়ক অয়ন্ক দূয়র চগয়য়ই 

করয়ত িয়ব, ন্ইয়ল সবাই দৃচি নদয়ব। ওয়গা, এয়সা — োয়ত এয়সা, নগাটাকতক 

কথা বয়ল রাচখ। তুচম আবার ন্াচক িঠাৎ কাল লঙ্কািীয়প োি — এখান্কার িাওয়া 

নতামার সিয িয়ি ন্া? 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

সতীশ্। ন ঠাইমা! 

ন ঠাইমা। কী বাপ! 
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সতীশ্। বাবা কাল নভায়র  ািায়  কয়র কলয়ম্বা োয়বন্, তাই কালই 

লাচিচিসায়িয়বর নেয়লয়ক মা িা খাওয়ায়ত নেয়কয়েন্, তুচম নেন্ নসখায়ন্ িঠাৎ 

চগয়য় নপায়িা ন্া। 

ন ঠাইমা। আমার োবার দরকার কী, সতীশ্। 

সতীশ্। েচদ োও নতা নতামার এ-কাপয়ি িলয়ব ন্া, নতামায়ক— 

ন ঠাইমা। সতীশ্, নতার নকায়ন্া ভয় নন্ই, আচম এই  য়রই থাকব, েতক্ষণ 

নতার বন্ধুর িা খাওয়া ন্া িয় আচম বার িব ন্া। 

সতীশ্। ন ঠাইমা, আচম ময়ন্ করচে, নতামার ঐ সাময়ন্র  রটায়তই তায়ক 

িা খাওয়াবার বয়ন্দাবি করব। এ-বাচিয়ত আমায়দর নে ঠাসাঠাচস নলাক — িা 

খাবার চেন্ার খাবার ময়তা  র একটাও খাচল পাবার ন া নন্ই। মার নশ্াবার  য়র 

চসন্দুক-চফন্দুক কত কী রয়য়য়ে, নসখায়ন্ কায়কও চন্য়য় নেয়ত লিা কয়র। 

ন ঠাইমা। আমার ও- য়রও নতা চ চন্সপত্র — 

সতীশ্। ওগুয়লা বার কয়র চদয়ত িয়ব। চবয়শ্ষত নতামার ঐ বাঁচট-িুপচি-

বারয়কাশ্গুয়লা নকাথাও ন্া লুচকয়য় রাখয়ল িলয়ব ন্া। 

ন ঠাইমা। নকন্ বাবা, ওগুয়লায়ত এত লিা চকয়সর। তায়দর বাচিয়ত চক 

কুটয়ন্া কুটবার চন্য়ম নন্ই। 

সতীশ্। তা  াচন্ নন্ ন ঠাইমা, চকন্তু িা খাবার  য়র ওগুয়লা রাখা দ্তুরর ন্য়। 

এ নদখয়ল ন্য়রন্ লাচিচি চন্চিনয় িাসয়ব, বাচি চগয়য় তার নবান্য়দর কায়ে গল্প 

করয়ব। 

ন ঠাইমা। নশ্ায়ন্া একবার, নেয়লর কথা নশ্ায়ন্া। বাঁচট-িুপচি নতা চিরকাল 

 য়রই থায়ক। তা চন্য়য় ভাইয়বায়ন্ চময়ল গল্প করয়ত নতা শুচন্ চন্। 

সতীশ্। নতামায়ক আর-এক কা  করয়ত িয়ব, ন ঠাইমা — আমায়দর ন্ন্দয়ক 

তুচম নেমন্ কয়র পার এখায়ন্া নঠচকয়য় নরয়খা। নস আমার কথা শুন্য়ব ন্া, খাচল-

গায়য় ফস্ কয়র নসখায়ন্ চগয়য় উপচস্থত িয়ব। 

ন ঠাইমা। তায়ক নেন্ নঠকায়লম, চকন্তু নতামার বাবা েখন্ খাচল-গায়য় — 

সতীশ্। চতচন্ নতা কাল কলয়ম্বায় োয়বন্। 

ন ঠাইমা। বাবা সতীশ্, ো মন্ িয় কচরস, চকন্তু আমার  রটায়ত নতায়দর ঐ 

খান্াটান্াগুয়লা — 
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সতীশ্। নস ভায়লা কয়র সাফ কচরয়য় নদব এখন্। 

[ ন ঠাইমার প্রস্থান্ 

চবৈুমুখীর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। পারলুম ন্া। —  ায়ন্া নতা সতীশ্, চতচন্ ো ৈয়রন্ তা চকেুয়তই 

োয়িন্ ন্া। কত টাকা িয়ল নতামার ময়ন্র ময়তা নপাশ্াক িয় শুচন্। 

সতীশ্। একটা মচন্থিং সুট নতা মাচস অেথার চদয়য়য়েন্, আর একটা লাউঞ্জ সুয়ট 

একয়শ্া টাকার কাোকাচে লাগয়ব। একটা িলন্সই ইভচন্িং নড্রস নদিয়শ্া টাকার 

কনম চকেুয়তই িয়ব ন্া। 

চবৈুমুখী। বয়লা কী, সতীশ্। এ নতা আিাইয়শ্া টাকার ৈাক্কা, এত টাকা— 

সতীশ্। মা, ঐ নতামায়দর নদাষ। এক ফচকচর করয়ত িাও নস ভায়লা, আর েচদ 

ভযসমায়  চমশ্য়ত িয় নতা খরি করয়ত িয়ব। সুন্দরবয়ন্ পাচঠয়য় দাও-ন্া নকন্, 

নসখায়ন্ বয়ন্র বাাঁদররা নড্রস নকাট পয়র ন্া। — চকন্তু মা, নসই গুিগুচি! একটা 

প্ল্যান্ নভয়বচে, তুচম বাবায়ক বয়লা নে কাল রায়ত্র নতামার নলািার চসন্দুয়কর িাচব 

িুচর নগয়ে। 

চবৈুমুখী। নদখ্ সতীশ্, এচদয়ক নতার বাবার চবষয়বুচদ্ধ একটওু নন্ই — চকন্তু 

ওাঁয়ক ফাাঁচক নদওয়া শ্ত। ৈরা পয়ি োচব। 

সতীশ্। ৈরা নতা এক সময়য় পিবই। আপাতত নকায়ন্ারকম কয়র — তা োিা 

কাল নতা উচন্ কলয়ম্বায় োয়িন্, ইচতময়ৈয ো িয় একটা উপায় করা োয়ব। েয়থি 

সময় নপয়ল নন্ক য়লসটা িাই চক চফচরয়য়ও চন্য়ত পাচর। অয়ন্ক নভয়ব নদখলুম 

নশ্ষকায়ল — ঐ নে বাবা আসয়েন্। মা, এখন্ই, আর নদচর নকায়রা ন্া। 

  

[সতীয়শ্র প্রস্থান্ 

শ্শ্ৈর ও মন্ময়থর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। ওয়গা শুন্ে, সবথন্াশ্ িয়য়য়ে। কাল রায়ত্র নলািার চসন্দুয়কর িাচব 

িুচর নগয়ে। 
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শ্শ্ৈর। নস কী কথা, বউ। নকাথায় িাচব নরয়খচেয়ল, নক করয়ল এমন্ 

কা । 

চবৈুমুখী। তাই নতা ভাবচে, িয়য়তা ন্তুন্ নবিারাটা-  

শ্শ্ৈর। মন্মথ, তুচম নে এয়কবায়র অচবিচলত? একবার নখাাঁ  কয়র নদয়খা। 

মন্মথ। নকায়ন্া লাভ নন্ই। 

শ্শ্ৈর। কী নগল ন্া-য়গল, নসটা নতা একবার নদখাও িাই। 

মন্মথ। চকেু চন্চিনয় নগয়ে, শুৈু িাচব চন্য়য় ঝম ঝচময়য় নবিায়ব, নিায়রর এমন্ 

শ্খ প্রায় থায়ক ন্া। 

শ্শ্ৈর। চকন্তু নক নিার, নসটাও নতা নবর করা িাই। 

মন্মথ। সাৈুর নিয়য় োর দরকার অয়ন্ক নবচশ্, নসই িয় নিার। 

শ্শ্ৈর। আচম চক নতামার কায়ে নিায়রর নেচফচন্শ্ন্ িাচি। বলচে — সন্ধান্ 

করা িাই নতা? 

মন্মথ। (উয়ত্ত ন্ার সচিত) ন্া, িাই নন্, িাই নন্। চভতয়র নে আয়ে তায়ক 

বাইয়র সন্ধান্ করয়ত োওয়া চবিম্বন্া। 

শ্শ্ৈর। কী বলে, মন্মথ। িয়লা-ন্া একবার নদয়খই আসা োক। 

মন্মথ। চন্ষ্ফল, চন্ষ্ফল, আমার নদখায়শ্ান্া িয়য় নগয়ে। 

শ্শ্ৈর। অন্তত কালয়ক কলয়ম্বা োওয়াটা স্থচগত রায়খা, একটা পুচলস-তদন্ত 

করাও। 

মন্মথ। কলয়ম্বার নিয়য় আয়রা অয়ন্ক দয়ূর োওয়া দরকার — সাউথ নপায়ল 

নেখায়ন্ থায়ক নপঙ্গুচয়ন্ পাচখ, নেখায়ন্ থায়ক চসন্ধুয় াটক — নসখায়ন্ িাচবও িুচর 

োয় ন্া আর পুচলস-তদন্তর ঠাট বসায়ত িয় ন্া। 

শ্শ্ৈর। বউ, তুচম নে এয়কবায়র িুপ, মুখ িয়য় নগয়ে সাদা। িয়লা বরঞ্চ 

নতামায়ত আমায়ত একবার — 

ভৃয়তযর প্রয়বশ্ 

ভৃতয। সায়িববাচি নথয়ক এই কাপি এয়সয়ে। 

মন্মথ। চন্য়য় ো কাপি চন্য়য় ো, এখন্ই চন্য়য় ো। 

[ ভৃয়তযর প্রস্থান্ 
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শ্শ্ৈর। আিা, আিা, করে কী মন্মথ। কাপি চফচরয়য় চদয়য় তুচম আমায়কই 

— 

মন্মথ। ঐ কাপিগুয়লায়তই আয়ে িাচব-িুচরর বযাকচটচরয়া — টাকা-িুচরর বী  

— এই আচম নতামায়ক বয়ল নগলুম। 

[ মন্ময়থর প্রস্থান্। চবৈুমুখীর নময় র উপর উপুি িইয়া কাো 

শ্শ্ৈর। বউ, চে চে, এমন্ কয়র কাাঁদয়ত নন্ই। ওয়ঠা ওয়ঠা। 

চবৈুমুখী। রায়মশ্ায়, আমার নবাঁয়ি সুখ নন্ই। 

শ্শ্ৈর। চকেুই বুঝয়ত পারচে নন্। মন্মথ কায়ক সয়ন্দি করয়ে? সতীশ্য়ক 

ন্াচক? 

চবৈুমুখী। চন্য় র নেয়লয়ক েচদ সয়ন্দি ন্া করয়ব, তয়ব বাপ চকয়সর। েচদ মা 

িত, নেয়লয়ক গয়ভথ ৈারণ করত, তা িয়ল বুঝত নেয়ল বলয়ত কী বুঝায়। নগয়ে নতা 

নগয়ে, ন্ািয় নসান্ার গুিগুচিটাই নগয়ে আমার সতীশ্ চক ওাঁর নসান্ার গুিগুচির 

নিয়য় কম দায়মর। 

শ্শ্ৈর। নসান্ার গুিগুচির কথা কী বলে। চসন্দুক নথয়ক কী নগয়ে, নদয়খে 

ন্াচক। 

চবৈুমুখী। িাাঁ, তা — ন্া নদচখ চন্। আচম বলচে ওাঁর চসন্দুয়ক নসই গুিগুচি োিা 

আর নতা দাচম চ চন্স নন্ই — তা নসটা েচদ িুচর িয়য়ই থায়ক, তাই বয়লই চক 

নেয়লয়ক সয়ন্দি। 

শ্শ্ৈর। নতামার সয়ন্দিটা কায়ক, বউ। 

চবৈুমুখী। নকন্। ওাঁর নতা নসই বয়িা ভায়লাবাসার উয়ি নবয়ারা আয়ে —

বন্মালী। তার িায়তই নতা ওাঁর সব। নস িল ভাচর সাৈু, ৈমথপুত্র েুচৈচ।র। একটু 

ইশ্ারায়তও বয়লা নদচখ পুচলস চদয়য় তার বাক্স তিাস করয়ত, িাাঁ-িাাঁ কয়র মারয়ত 

আসয়বন্ — নস নতা ওাঁর নেয়ল ন্য়, ওাঁর নবয়ারা, তাই তার ’পয়র এত ভায়লাবাসা। 

শ্শ্ৈর। চকেু ময়ন্ নকায়রা ন্া বউ, আচম োচি, ওয়ক বুচঝয়য় বলচে। 

[ প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র দ্রুত প্রয়বশ্ 

সতীশ্। মা, ভয়ান্ক চবপদ। 
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চবৈুমুখী। আবার কী িল। বুয়কর ৈড় ৈিাচন্ এক মুিূতথ থাময়ত চদল ন্া। 

সতীশ্। নসই নে মচত পাল, োর কায়ে টাকা ৈার চন্য়য়চেলুম, নস বাবার কায়ে 

চিচঠ চদয়য় নলাক পাচঠয়য়য়ে নদখলুম—এতক্ষয়ণ নবাৈ িয় — 

চবৈুমুখী। সবথন্াশ্! ো, তুই রায়মশ্ায়য়ক চশ্গচগর আমার কায়ে পাচঠয়য় নদ, 

এখয়ন্া চতচন্ োন্ চন্। 

[ সতীয়শ্র প্রস্থান্ 

মন্ময়থর প্রয়বশ্ 

মন্মথ। এই নদয়খা চিচঠ। পয়ি নদয়খা। 

চবৈুমুখী। ন্া, আচম পিয়ত িাই নন্। 

মন্মথ। পিয়তই িয়ব। 

চবৈুমুখী। (চিচঠ পচিয়া) তা কী িয়য়য়ে। 

মন্মথ। নবচশ্ চকেু ন্া, িুচর িয়য়য়ে, আমার গুিগুচি িুচর।  

চবৈুমুখী। চন্য় র নেয়ল চন্য়য়য়ে, তায়ক বল িুচর? বলয়ত নতামার চ ব 

টাক রায় আটয়ক নগল ন্া? 

মন্মথ। নে কথা বলয়ত চ ব আটয়ক োওয়া উচিত চেল, নস কথা তুচমই 

বয়লে। 

চবৈুমুখী। কী বয়লচে। 

মন্মথ। নসই িাচব-িুচরর চময়থয গল্প। 

চবৈুমুখী। নবশ্ কয়রচে। চন্য় র নেয়লর  য়ন্য বয়লচে — তার বায়পর িাত 

নথয়ক তার প্রাণ বাাঁিাবার  য়ন্য বয়লচে। 

মন্মথ। প্রাণ বাাঁিায়লই চক বাাঁিায়ন্া িল। 

চবৈুমুখী। অয়ন্ক িয়য়য়ে; আর ৈমথ-উপয়দশ্ শুন্য়ত িাই নন্। এখন্ নেয়লর 

উপর নকান  িাচদ করয়ত িাও, নখালসা কয়র বয়লা। 

মন্মথ। পুচলয়স খবর নদব। 

চবৈুমুখী। দাও-ন্া। িাচব আমার িায়ত চেল, আচমই নতা িুচর কয়র ওয়ক 

চদয়য়চে। োক আমায়ক চন্য়য় ন য়ল, নসখায়ন্ আচম সুয়খ থাকব। অয়ন্ক সুয়খ, এর 

নিয়য় অয়ন্ক সুয়খ; ময়ন্ িয়ব ্বয়য়গথ নগচে। 
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মন্মথ। দরকার নন্ই; নতামায়দর নকাথাও নেয়ত িয়ব ন্া, অয়ন্কচদন্ আয়গই 

োর োওয়া উচিত চেল, নস-ই একলা োয়ব। 

[ প্রস্থান্ 

শ্শ্ৈয়রর প্রয়বশ্ 

শ্শ্ৈর। আমায়ক এ-বাচিয়ত নদখয়ল মন্মথ ভয় পায়। ভায়ব কায়লা নকাতথা 

ফরমাশ্ নদবার  ন্য চফতা িায়ত তার নেয়লর গায়য়র মাপ চন্য়ত এয়সচে। ওর 

আবার বুয়কর বযায়মা, ভয় িয় পায়ে আমায়দর কথায় উয়ত্তচ ত িয়য় ওর চবপদ 

 য়ট। ো নিাক, আ  এ বযাপারটা কী িল। তুচম বলয়ল িাচব-িুচর, নে-রকমটা 

নদখা োয়ি তায়ত কথাটা — 

চবৈুমুখী। সবই নতা শুয়ন্ে। বলয়ত নগয়ল সতীয়শ্রই চ চন্স, ওরই আপন্ 

প্রচপতাময়ির। আ  বায়দ কাল ওরই িায়ত আসত, নসইয়ট চন্য়য়য়ে বয়লই— 

শ্শ্ৈর। তা ো বল বউ, কা টা ভায়লা িয় চন্, ওটা িুচরই বয়ট।  

চবৈুমুখী। তাই েচদ িয়, তয়ব প্রচপতাময়ির দান্ সতীশ্য়ক চন্য়ত ন্া চদয়য় উচন্ 

নসটা তালাবন্ধ কয়র নরয়খয়েন্, নসও চক িুচর ন্য়। এ-গুিগুচি চক ওাঁর আপন্ 

উপা থয়ন্র টাকায়। 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

শ্শ্ৈর। কী সতীশ্, খরিপত্র চবয়বিন্া কয়র কর ন্া, এখন্ কী মুশ্চকয়ল পয়িে 

নদয়খা নদচখ। 

সতীশ্। মুশ্চকল নতা চকেুই নদচখ নন্। 

শ্শ্ৈর। তয়ব িায়ত চকেু আয়ে বুচঝ? ফাাঁস কর চন্। 

সতীশ্। চকেু নতা আয়েই। 

শ্শ্ৈর। কত।  

সতীশ্। আচফম নকন্বার ময়তা। 

চবৈু। (কাাঁচদয়া উচঠয়া) সতীশ্, ও কী কথা তুই বচলস, আচম অয়ন্ক দুঃখ 

নপয়য়চে, আমায়ক আর দগ্ধাস্ নন্। 

শ্শ্ৈর। চে চে, সতীশ্। এমন্ কথা েচদ বা কখয়ন্া ময়ন্ও আয়স, তবু চক মার 

সাময়ন্ উচ্চারণ করা োয়। বয়িা অন্যায় কথা। 
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সতীশ্। ( ন্াচন্তয়ক) মা, নতামায়কও বয়ল রাচখ, আচম নেমন্ কয়র পাচর নসই নন্ক

য়লসটা চফচরয়য় এয়ন্ বাবার গুিগুচি উদ্ধার কয়র তাাঁর িায়ত চদয়য় তয়ব এ বাচি 

নথয়ক েুচট নন্ব। বাবার সম্পচত্ত নে আমার ন্য়, এ কথাটা খুব স্পি কয়র বুঝয়ত 

নপয়রচে। আর োই নিাক, আমার প্রাণটা নতা আমার, এটা নতা বাবার নলািার 

চসন্দুয়ক বাাঁৈা পয়ি চন্, এটা নতা রাখয়তও পাচর নফলয়তও পাচর।  

সুকুমারীর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। চদচদ, সতীশ্য়ক রক্ষা কয়রা। ও নকান চদন্ কী কয়র বয়স। আচম নতা 

ভয়য় বাাঁচি নন্। ও ো বয়ল, শুয়ন্ আমার গা কাাঁয়প। 

সুকুমারী। কী সবথন্াশ্! সতীশ্, আমার গা েুাঁয়য় বল্ , এমন্-সব কথা ময়ন্ও 

আন্চব নন্। িুপ কয়র রইচল নে? লক্ষ্মী বাপ আমার। নতার মা-মাচসর কথা ময়ন্ 

কচরস। 

সতীশ্। ন য়ল বয়স ময়ন্ করার নিয়য় এ-সমি িাসযকর বযাপার ন য়লর 

বাইয়র িুচকয়য় নফলাই ভায়লা। 

সুকুমারী। আমরা থাকয়ত নতায়ক ন য়ল নক চন্য়য় োয়ব। 

সতীশ্। নপয়াদা। 

সুকুমারী। আিা, নস নদখব কত বয়িা নপয়াদা; ওয়গা, এই টাকাটা নফয়ল 

দাও-ন্া, নেয়লমান্ুষয়ক নকন্ কি নদওয়া। 

শ্শ্ৈর। টাকা নফয়ল চদয়ত পাচর, চকন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইাঁট নফয়ল ন্া 

মায়র। 

সতীশ্। নময়সামশ্াই, নস-ইাঁট নতামার মাথায় নপৌাঁেয়ব ন্া, আমার  ায়ি 

পিয়ব। এয়ক এক  াচময়ন্ নফল কয়রচে, তার উপর নদন্া; এর উপয়র ন য়ল োবার 

এতবয়িা সুয়োগটা েচদ মাচট িয়য় োয়, তয়ব বাবা আমার নস-অপরাৈ মাপ 

করয়বন্ ন্া। 

চবৈুমুখী। সচতয চদচদ। সতীশ্ নময়সার টাকা চন্য়য়য়ে শুন্য়ল চতচন্ নবাৈ িয় 

ওয়ক বাচি নথয়ক বার কয়র নদয়বন্। 
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সুকুমারী। তা চদন্-ন্া। আর চক নকাথাও বাচি নন্ই ন্াচক। ও চবৈু, সতীশ্য়ক 

তুই আমায়কই চদয়য় নদ-ন্া। আমার নতা নেয়লপুয়ল নন্ই, আচমই ন্ািয় ওয়ক মান্ুষ 

কচর? কী বয়লা নগা। 

শ্শ্ৈর। নস নতা ভায়লাই। চকন্তু সতীশ্ নে বায় র বািা, ওয়ক টান্য়ত নগয়ল 

তার মুখ নথয়ক প্রাণ বাাঁিায়ন্া দায় িয়ব। 

সুকুমারী। বা মশ্ায় নতা বািাচটয়ক ন য়লর নপয়াদার িায়তই সমপথণ কয়র 

চদয়য়য়েন্, আমরা েচদ তায়ক বাাঁচিয়য় চন্য়য় োই, এখন্ চতচন্ নকায়ন্া কথা বলয়ত 

পারয়বন্ ন্া। 

শ্শ্ৈর। বাচ ন্ী কী বয়লন্; বািাই বা কী বয়ল। 

সুকুমারী। ো বয়ল আচম  াচন্, নস কথা আর চ জ্ঞাসা করয়ত িয়ব ন্া। তুচম 

এখন্ নদন্াটা নশ্াৈ কয়র দাও। 

চবৈুমুখী। চদচদ! 

সুকুমারী। আর চদচদ চদচদ কয়র কাাঁদয়ত িয়ব ন্া। িল্ নতার িুল নবাঁয়ৈ চদই-

নগ। এমন্ চেচর কয়র নতার ভগ্নীপচতর সাময়ন্ বার িয়ত লিা কয়র ন্া? 

[ শ্শ্ৈর বযতীত সকয়লর প্রস্থান্ 

মন্ময়থর প্রয়বশ্ 

শ্শ্ৈর। মন্মথ, ভাই তুচম একট ুচবয়বিন্া কয়র নদয়খা— 

মন্মথ। চবয়বিন্া ন্া কয়র তা আচম চকেুই কচর ন্া। 

শ্শ্ৈর। তয়ব নদািাই নতামার, চবয়বিন্া একট ুখায়টা কয়রা। নেয়লটায়ক চক 

ন য়ল নদয়ব। তায়ত চক ওর ভায়লা িয়ব। 

মন্মথ। তা  াচন্ নন্, চকন্তু োর নেটা প্রাপয, নস তায়ক নপয়তই িয়ব। 

শ্শ্ৈর। প্রায়পযর নিয়য়ও বয়িা চ চন্স আয়ে,তার ’পয়রও মান্ুয়ষর দাচব 

থাকা অন্যায় ন্য়। 

মন্মথ। চময়থয আমায়ক বলে। িয়য়তা সব নদাষ আমারই, একলা আমারই! 

তার শ্াচিও েয়থি নপয়য়চে। এখন্ নতামরাই েচদ সিংয়শ্াৈয়ন্র ভার ন্াও নতা ন্াও, 

আচম চন্ষ্কৃচত চন্লুম। 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র নবয়গ প্রয়বশ্ 
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সতীশ্। (উচ্চ্বয়য়র) মা, মা! 

চবৈুমুখীর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। কী সতীশ্, কী িয়য়য়ে। 

সতীশ্। চঠক কয়রচে, নেমন্ কয়র নিাক নন্ক য়লসটা নন্চলর কাে নথয়ক 

চফচরয়য় আন্বই। 

চবৈুমুখী। কী েুয়তা করচব। 

সতীশ্। নকায়ন্া েুয়তাই ন্া। সচতয কথা বলব। নন্চলর কায়ে আচম চকেু লুয়কাব 

ন্া। 

চবৈুমুখী। ন্া ন্া, নস চক িয়। 

সতীশ্। বলব গুিগুচির কথা — বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আচম 

নন্চলয়ক ফাাঁচক চদয়ত পারব ন্া। 

চবৈুমুখী। সতীশ্, আমার কথা নশ্ান , চবয়য়টা আয়গ নিাক, তার পয়র সচতয 

চময়থয ো ইয়ি নতার তাই বচলস। 

সতীশ্। নস আচম চকেুয়ত পারব ন্া। আচম  াচন্, নন্চল একটওু চময়থয সইয়ত 

পায়র ন্া। আচম চকিু লুয়কাব ন্া। আগায়গািা সব বলব। 

চবৈুমুখী। তার পয়র? 

সতীশ্। (ললাট আ াত কচরয়া) তার পয়র কপাল! 

 

  



শ াধববাধ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

 

সূচিপত্র  

তৃতীয় দৃশ্য 

চমস্টার লাচিচির বাচিয়ত নটচন্স্ য়ক্ষত্র  

ন্চলন্ী। ও কী সতীশ্, পালাও নকাথায়। 

সতীশ্। নতামায়দর এখায়ন্ নটচন্স্ পাচটথ  ান্য়তম ন্া, আচম নটচন্স্ সুট পয়র 

আচস চন্। 

ন্চলন্ী।  ন বুয়লর েত বােুর আয়ে সকয়লরই নতা এক রয়ঙর িামিা িয় ন্া, 

নতামার ন্ািয় ওচরচ ন্যাল বয়লই ন্াম রটয়ব। আিা, আচম নতামার সুচবৈা কয়র 

চদচি। — চমস্টার ন্ন্দী, আপন্ার কায়ে আমার একটা অন্ুয়রাৈ আয়ে। 

ন্ন্দী। অন্ুয়রাৈ নকন্,  কুম বলুন্-ন্া — আচম আপন্ারই নসবায়থথ। 

ন্চলন্ী। েচদ এয়কবায়র অসাৈয নবাৈ ন্া কয়রন্ তা আ য়কর ময়তা আপন্ারা 

সতীশ্য়ক মাপ করয়বন্ — ইচন্ আ  নটচন্স্ সুট ’পয়র আয়সন্ চন্। এতবয়িা 

নশ্ািন্ীয় দু থটন্া! 

ন্ন্দী। আপচন্ ওকালচত করয়ল খুন্,  াল,  র-জ্বালায়ন্াও মাপ করয়ত পাচর। 

নটচন্স্ সুট ন্া পয়র এয়লই েচদ আপন্ার এত দয়া িয়, তয়ব আমার এই 

নটচন্স্ সুটটা চমস্টার সতীশ্য়ক দান্ কয়র তাাঁর এই — এটায়ক কী বচল! নতামার এটা 

কী সুট, সতীশ্। চখিুচি-সুটই বলা োক — তা আচম সতীয়শ্র এই চখিুচি-সুটটা 

পয়র নরা  এখায়ন্ আসব। আমার চদয়ক েচদ ্বয়য়গথর সমি সূেথ িন্দ্র তারা অবাক 

িয়য় তাচকয়য় থায়ক,তবু লিা করব ন্া। 

সতীশ্, এ কাপিটা দান্ করয়ত েচদ নতামার চন্তান্তই আপচত্ত থায়ক,তয়ব 

নতামার দরচ র চঠকান্াটা চদয়য়া। ফযাশ্ায়ন্বল োাঁয়টর নিয়য় চমস লাচিচির দয়া 

অয়ন্ক মূলযবান্। 

ন্চলন্ী। নশ্ায়ন্া, নশ্ায়ন্া সতীশ্, শুয়ন্ রায়খা। নকবল কাপয়ির োাঁট ন্য়, চমি 

কথার োাঁদও তুচম চমস্টার ন্ন্দীর কায়ে চশ্খয়ত পার। এমন্ আদশ্থ আর পায়ব ন্া। 

চবলায়ত ইচন্ চেউক-োয়িস োিা আর কায়রা সয়ঙ্গ কথাও কন চন্! চমস্টার ন্ন্দী, 

আপন্ায়দর সময় চবলায়ত বাঙাচল োত্র নক নক চেল।  
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ন্ন্দী। আচম বাঙাচলয়দর সয়ঙ্গ নসখায়ন্ চমচশ্চন্। 

ন্চলন্ী। শুন্ে সতীশ্, রীচতমত সভয িয়ত নগয়ল কত নোাঁওয়া বাাঁচিয়য় িলয়ত 

িয়। তুচম নবাৈ িয় নিিা করয়ল পারয়ব। নটচন্স্ সুট সম্বয়ন্ধ নতামার নে-রকম সূক্ষ্ম 

ৈমথজ্ঞান্, তায়ত আশ্া িয়। 

অন্যত্র গমন্ 

সতীশ্। (দী থচন্শ্বাস নফচলয়া) নন্চলয়ক আ  পেথন্ত বুঝয়তই পারয়লম ন্া। 

িারুবালা ন্ন্দীর কায়ে আচসয়া 

িারু। চমস্টার ন্ন্দী, সশু্ীয়লর সয়ঙ্গ আমার একটা কথা চন্য়য় ন ার তকথ িয়য় 

নগয়ে, আপন্ায়ক তার চন্ষ্পচত্ত কয়র চদয়ত িয়ব— আচম বাচ  নরয়খচে — 

ন্ন্দী। েচদ আমার উপয়রই চন্স্পচত্তর ভার থায়ক তা িয়ল বাচ য়ত আপচন্ 

চন্চিনয়ই চ তয়বন্। 

িারু। ন্া ন্া, আয়গ কথাটা শুন্ুন্ — তার পয়র চবিার ক'য়র— 

ন্ন্দী। োয়দর নফথ্ নন্ই নসই ন্াচিকরাই সব কথা আগায়গািা নশ্ায়ন্, চবিার 

কয়র — চকন্তু মান্ুয়ষর ময়ন্র ময়ৈয কতকগুচল চ চন্স আয়ে, শ্ায়সত্র োয়দর বয়ল 

অন্ধ। আচম নদবী-ওয়ারচশ্পার, অন্ধভত। 

িারু। আপন্ার কথা শুন্য়লই স্পি বুঝয়ত পাচর, আপচন্ অক্সস য়ফায়েথ 

পয়িয়েন্। এখন্ আমায়দর বাচ র কথাটা শুন্ুন্। সুশ্ীল বলয়ত িায়, আমার এই 

শ্াচির রয়ঙর সয়ঙ্গ আমার এই  ুয়তার রঙ মান্ায় ন্া। 

ন্ন্দী। সুশ্ীল চন্চিনয় রঙকান্া। আপন্ার শ্াচির সয়ঙ্গ  ুয়তার িমৎকার মযাি 

িয়য়য়ে। েচদ মাপ কয়রন্ নতা বচল, আপন্ার এই রুমালটার রঙ — 

িারু। এ বুচঝ আমার রুমাল? এ-য়ে নন্চলর — নস ন ার কয়র আমায়ক চদয়ল 

— বিরমপুয়র ন্া নকাথা নথয়ক এই ফুলকাটা মুসলমাচন্ নফশ্ায়ন্র রুমাল চকয়ন্য়ে। 

আমায়ক বলয়ল, সায় র ময়ৈয অন্তত একটা চদচশ্ চ চন্স থাক। 

ন্ন্দী। আই সী—চমস নবাস, আপচন্ নটচন্য়সর নন্ক্সস ট নসয়ট পাটথন্ার চঠক 

কয়রয়েন্? 

িারু। ন্া। 
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ন্ন্দী। আমায়ক েচদ চসয়লক্টস কয়রন্, তা িয়ল নদখয়ত পায়বন্, আপন্ার শ্াচির 

সয়ঙ্গ  ুয়তার নে-রকম মযাি িয়য়য়ে, নটচন্য়স আপন্ার সয়ঙ্গ আমার তার নিয়য় 

খারাপ মযাি িয়ব ন্া। 

িারু। আপন্ায়ক পাট থন্ার নপয়ল নতা চ তবই। আচম নভয়বচেয়লম, নন্ক্সস ট 

নসয়ট আপচন্ বুচঝ নন্চলর সয়ঙ্গ এন্য়গজ ড।  

ন্ন্দী। ন্া, she wanted to be excused। 

িারু। ওঃ, নবাৈ িয় সতীয়শ্র সয়ঙ্গ কথা আয়ে। আচম নতা বুঝয়ত পাচর নন্ 

সতীয়শ্র ময়ৈয ন্চলন্ী কী-য়ে নদয়খয়ে! 

ন্ন্দী। নদয়খয়ে ওর মন্ুয়মণ্টাল অযাব সাচেথচট, আর তার নিয়য় অযাব সােথ ওর 

— থাক , নস-কথা থাক।  

িারু। চকন্তু ওর ময়তা অতবয়িা অয়োগয নলাকয়ক — 

ন্ন্দী। অয়োগযতা িয়ি শ্ূন্যয়পয়ালা, কৃপা চদয়য় ভরা সি ।  

িারু। শুৈু নকবল কৃপা! চেঃ! শ্রদ্ধা চক তার নিয়য়ও বয়িা ন্য়। িলুন্ নখলয়ত। 

চকন্তু আপচন্ নতা  ায়ন্ন্, আচম ভাচর চবশ্রী নখচল। 

ন্ন্দী। নখলায় আপচন্ িারয়ত পায়রন্, চকন্তু চবশ্রী নখলয়ত চকেুয়তই পায়রন্ 

ন্া। 

িারু। থযাঙ্কস স্।  

[উভয়য়র প্রস্থান্ 

ন্চলন্ীর প্রয়বশ্ 

ন্চলন্ী। কী সতীশ্, এখয়ন্া নে নতামার ময়ন্র নখদ চমটল ন্া। 

নটচন্স্ য়কাতথার নশ্ায়ক নতামার হৃদয়টা নে চবদীণথ িয়য় নগল। িায় িায়, 

নকাতথািারা অভাগা হৃদয়য়র সান্ত্বন্া  গয়ত নকাথায় আয়ে— দরচ র বাচি োিা! 

সতীশ্। আমার হৃদয়টার চঠকান্া েচদ  ান্য়ত, তা িয়ল খুব নবচশ্ দূর তায়ক 

খুাঁয়  নবিায়ত িত ন্া। 

ন্চলন্ী। (করতাচল চদয়া) োয়ভা! চমস্টার ন্ন্দীর দৃিায়ন্ত চমি কথার 

আমদাচন্ শুরু িয়য়য়ে। উেচত িয়ব ভরসা িয়ি। এয়সা একট ুনকক নখয়য় োয়ব; 

চমি কথার পুরস্কার চমিাে। 
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সতীশ্। ন্া, আ  আর খাব ন্া, আমার শ্রীরটা — 

ন্চলন্ী। সতীশ্, আমার কথা নশ্ায়ন্া — নটচন্স্ য়কাতথার নখয়দ শ্রীর ন্ি 

নকায়রা ন্া। নকাতথা চ চন্সটা  গয়তর ময়ৈয নসরা চ চন্স, চকন্তু এই তুি শ্রীরটা 

ন্া িয়ল নসটা ঝুচলয়য় নবিাবার সুচবৈা িয় ন্া। 

সতীশ্। নন্চল, আ  নতামায়ক একটা খুব চবয়শ্ষ কথা বলয়ত এয়সচে — 

ন্চলন্ী। ন্া ন্া, চবয়শ্ষ কথার নিয়য় সাৈারণ কথা আচম ভায়লাবাচস। 

সতীশ্। নেমন্ কয়র নিাক বলয়তই িয়ব, ন্ইয়ল বাাঁিব ন্া, তার পয়র েচদ 

চবদায় কয়র দাও তয়ব মাথা নিাঁট কয়র  য়ন্মর ময়তাই— 

ন্চলন্ী। সবথন্াশ্! সিয়  বলবার কথা পৃচথবীয়ত এত আয়ে নে, িমক-

লাগায়ন্া কথা ন্া বলয়লও সময় নকয়ট োয়। আমারও বলবার কথা একটা আয়ে, 

তার পয়র েচদ সময় থায়ক তুচম নবায়লা। 

সতীশ্। আিা, তাই আয়গ বয়ল ন্াও, চকন্তু আমার কথা শুন্য়তই িয়ব। 

ন্চলন্ী। বলবার  য়ন্যই নতামায়ক নেয়কচে, বয়ল চন্ই; রাগ নকায়রা ন্া। 

সতীশ্। তুচম নেয়কে বয়ল রাগ করব, আচম এত বয়িা সযায়ভ ? 

ন্চলন্ী। সকল সময়য়ই ন্ন্দীসায়িয়বর নিলাচগচর নকায়রা ন্া। বয়লা নদচখ, 

আমার  ন্মচদয়ন্ তুচম আমায়ক অমন্ দাচম চ চন্স নকন্ চদয়ল। নসই নতামার 

নন্ক য়লস? 

সতীশ্। নন্ক য়লস? নসটা চক তয়ব — 

ন্চলন্ী। ভুল বুয়ঝা ন্া — চ চন্সটা খুব ভায়লা। চকন্তু তুচম নে ঐয়ট নকন্বার 

 য়ন্য— 

সতীশ্। নন্চল, িুপ িুপ, নতামার মুয়খ আচম নস-কথা শুন্য়ত পারব ন্া। নক 

নতামায়ক কী বয়লয়ে, সব চময়থয কথা, চময়থয কথা— 

ন্চলন্ী। িঠাৎ অমন্ নখয়প উঠয়ল নকন্। কী চময়থয কথা? নন্ক য়লসটা তুচমই 

আমায়ক চদয়য়ে, নসও চক চময়থয কথা। 

সতীশ্। ন্া, ন্া। িাাঁ, তা িয়তও পায়র, এক রকম কয়র নদখয়ল িয়য়তা— 

ন্চলন্ী। নন্ক য়লস এক রকম কয়র োিা আর করকম কয়র নদখা োয়? কথা 

উঠয়ত ন্া উঠয়তই আয়গ থাকয়তই তুচম নেন্— 

সতীশ্। আিা, তা বয়লা, কী বলচেয়ল বয়লা। 
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ন্চলন্ী। চকিু ন্া, খুব সাদা কথা, অমন্ দাচম চ চন্স আমায়ক নকন্ চদয়ল। 

সতীশ্। আিা নবশ্, তা িয়ল আমায়ক চফচরয়য় দাও। 

ন্চলন্ী। ঐ নদয়খা, আবার অচভমান্। 

সতীশ্। আমার ময়তা অবস্থার নলায়কর অচভমান্ চকয়সর। দাও তয়ব চফচরয়য়ই 

দাও। 

ন্চলন্ী। অমন্ সুর কর েচদ নতামার সয়ঙ্গ মন্ খুয়ল কথা কওয়াই শ্ত িয়। 

একট ুশ্ান্ত িয়য় নশ্ায়ন্া আমার কথা। চমস্টার ন্ন্দী আমায়ক চন্য়বথায়ৈর ময়তা একটা 

দাচম নেস্ য়লট পাচঠয়য়চেয়লন্, তুচম অমচন্ চন্র বুচদ্ধতার সুর িচিয়য় তার নিয়য় দাচম 

একটা নন্ক য়লস পাঠায়ত নগয়ল নকন্। 

সতীশ্। নসটা নবাঝবার শ্চত থাকয়লই নতা মান্ুয়ষর নকায়ন্া মুশ্চকল  য়ট 

ন্া। নে-অবস্থায় নলায়কর চবয়বিন্াশ্চত থায়ক ন্া নস-অবস্থাটা নতামার এয়কবায়র 

 ান্া নন্ই বয়ল তুচম রাগ কর, নন্চল। 

ন্চলন্ী। আমার সাত  য়ন্ম ন য়ন্ কা  নন্ই। চকন্তু ও-য়ন্ক য়লস নতামায়ক 

চফচরয়য় চন্য়য় নেয়ত িয়ব। 

সতীশ্। চফয়র নদয়ব? 

ন্চলন্ী। নদব। বািাদুচর নদখাবার  ন্য নে-দান্, আমার কায়ে নস-দায়ন্র মূলয 

নন্ই। 

সতীশ্। বািাদুচর নদখাবার  য়ন্য! এমন্ কথা তুচম বলয়ল? অন্যায় বলে, 

নন্চল। 

ন্চলন্ী। আচম চকেুই অন্যায় বলচে নন্ — তুচম েচদ আমায়ক একচট ফুল চদয়ত 

আচম নঢর নবচশ্ খুচশ্ িয়তম। তুচম েখন্-তখন্ প্রায়ই মায়ঝ মায়ঝ আমায়ক চকেু-

ন্া-চকেু দাচম চ চন্স পাঠায়ত আরম্ভ কয়রে। পায়ে নতামার ময়ন্ লায়গ বয়ল আচম 

এতচদন্ চকেু বচল চন্। চকন্তু েয়মই মাত্রা নবয়ি িয়লয়ে, আর আমার িুপ কয়র 

থাকা উচিত ন্য়। এই ন্াও নতামার নন্ক য়লস। 

সতীশ্। আিা, তয়ব চন্লুম। 

িায়ত লইয়া অয়ন্কক্ষণ ন্ািািািা কচরয়া ৈুলায় নফচলয়া চদল 

ন্চলন্ী। ও চক িল। 
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সতীশ্। নভয়বচেলুম ওর দাম আয়ে, ওর নকায়ন্া দাম নন্ই। 

ন্চলন্ী। (তুচলয়া লইয়া) তুচম রাগই কর আর োই কর, আমার ো বলবার 

নতামায়ক বলবই। আচম নতা নতামায়ক নেয়লয়বলা নথয়কই  াচন্, আমার কায়ে 

ভাাঁচিয়য়া ন্া। সতয কয়র বয়লা, নতামার চক অয়ন্ক টাকা ৈার িয় চন্। 

সতীশ্। (িমচকয়া উচঠয়া) নক বলয়ল ৈার িয়য়য়ে। নক বলয়ল নতামায়ক। 

এক ন্ নকউ আয়ে, নস লাগালাচগ করয়ে। তার ন্াম বয়লা; আচম তায়ক— 

ন্চলন্ী। আ  নতামার কী িয়য়য়ে বয়লা নতা। 

সতীশ্। বলয়তই িয়ব নতামায়ক নক বয়লয়ে আমার ৈায়রর কথা। আচম তায়ক 

নদয়খ চন্য়ত িাই। 

ন্চলন্ী। নকউ বয়ল চন্। আচম নতামার মুখ নদয়খই বুঝয়ত পাচর। আমার  ন্য 

তুচম এমন্ অন্যায় নকন্ করে। 

সতীশ্। সময়চবয়শ্য়ষ নলাকচবয়শ্য়ষর  য়ন্য মান্ুষ প্রাণ চদয়ত ইয়ি কয়র; 

আ কালকার চদয়ন্ প্রাণ নদবার ভয উপায় খুাঁয়  পাওয়া োয় ন্া — অন্তত ৈার 

করার দুঃখটুকু ্বয়ীকার করবার নে-সুখ তাও চক নভাগ করয়ত নদয়ব ন্া। আমার 

পয়ক্ষ ো মৃতুযর নিয়য়ও দুঃসাৈয, আচম নতামার  ন্য তাই করয়ত িাই নন্চল, 

এয়ক েচদ তুচম ন্ন্দীসায়িয়বর ন্কল বল, তয়ব আমার পয়ক্ষ মমথাচন্তক িয়। 

ন্চলন্ী। আিা, নতামার ো করবার তা নতা কয়রে — নতামার নসই তযাগ-

্বয়ীকারটকুু আচম চন্য়লম — এখন্ এ-চ চন্সটা চফয়র ন্াও। 

সতীশ্। তয়ব দাও, তাই দাও। েচদ আমার অন্তয়রর কথাটা বুয়ঝ থাক, তা 

িয়ল — 

ন্চলন্ী। থাক থাক , অন্তয়রর কথা অন্দরমিয়লই থাক। নন্ক য়লসটা এই চন্য়য় 

োও। 

সতীশ্। (িায়ত লইয়া দী থশ্বাস নফচলয়া) নসই ভায়লা, তয়ব োই। (চকেু দূর 

চগয়া চফচরয়া আচসয়া) দয়া কয়রা নন্চল, দয়া কয়রা — েচদ আমায়ক চফচরয়য় চন্য়ত 

িয়, তয়ব ওটা গলায় ফাাঁস লাচগয়য় দম বন্ধ কয়র আমার পয়ক্ষ মরা ভায়লা। 

ন্চলন্ী। নদন্া তুচম নশ্াৈ করয়ব কী কয়র। 

সতীশ্। মার কাে নথয়ক টাকা পাব। 
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ন্চলন্ী। চে চে, চতচন্ ময়ন্ করয়বন্, আমার  ন্যই তাাঁর নেয়লর নদন্া িয়ি। 

সতীশ্, নতামার এই নন্ক য়লসটা িায়ত কয়র নন্ওয়ার নিয়য় নঢর নবচশ্ কয়র চন্য়য়চে, 

এই কথাটা নতামায়ক বুয়ঝ নদখয়ত িয়ব। ন্ইয়ল কখয়ন্াই নতামায়ক চফচরয়য় চদয়ত 

পারতুম ন্া। চদয়ল অপমান্ করা িত। বুঝয়ত পারে? 

সতীশ্। সম্পণূথ ন্া। 

ন্চলন্ী। নতামার দান্-করায়কই আচম নবচশ্ মান্ চদয়য়চে বয়লই নতামার দায়ন্র 

চ চন্সয়ক অন্ায়ায়স তযাগ করয়ত পাচর। ময়ন্ কয়রা ন্া, এটা িাচরয়য় নগয়ে; নসই 

িারায়ন্ায়ত নতামার দান্ নতা একটুও িারায় ন্া। 

সতীশ্। চঠক বলে, নন্চল? 

ন্চলন্ী। চঠক বলচে। আচম নেমন্ সিয়  এচট নতামার িায়ত চফচরয়য় চদচি, 

নতমচন্ সিয়  তুচম এচট আমার িাত নথয়ক চফয়র ন্াও। তা িয়ল আচম ভাচর খুচশ্ 

িব।  

সতীশ্। খুচশ্ িয়ব? তয়ব দাও। (য়ন্ক য়লস লইয়া) চকন্তু নে-িাত চদয়য় তুচম 

আমায়ক চফচরয়য় চদয়ল, নসই িায়তই তুচম আর-এক য়ন্র নেস্ য়লট পয়রে, নস 

নেন্ আমায়ক — 

ন্চলন্ী। ওয়ত কন্যার িাত নন্ই সতীশ্, আয়ে কন্যাকতথার িাত। বাবা চবয়শ্ষ 

কয়র বয়লচেয়লন্, আ  — 

সতীশ্। আিা, ঐ নেস্ য়লট চিরচদন্ই নতামার িায়ত থাক— এই নন্ক য়লস 

নকবল চকেুক্ষয়ণর  য়ন্য গলায় পয়রা, তার পয়র আচম চন্য়য় োব। 

ন্চলন্ী। পরয়ল বাবা রাগ করয়বন্। 

সতীশ্। নকন্। 

ন্চলন্ী। তা িয়ল এই নেস্ য়লট পরার দাম কয়ম োয়ব — নফর মুখ গম্ভীর 

করে?  

সতীশ্। কথাটা চক খুব প্রফুি িবার ময়তা। 

ন্চলন্ী। ন্য় নতা কী। নতামার কায়ে নে আচম এত খুয়ল কথা বচল, তার নকায়ন্া 

দাম নন্ই? অকৃতজ্ঞ! চমস্টার ন্ন্দীর সয়ঙ্গ আচম এমন্ কয়র কইয়ত পারতুম? এবার 

চকন্তু নটচন্স্ য়কাটথ নথয়ক োও। 

সতীশ্। নকন্ নেয়ত বলে, নন্চল। এখায়ন্ আমায়ক মান্ায় ন্া? 
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ন্চলন্ী। ন্া, মান্ায় ন্া। 

সতীশ্। িাাঁদচন্র কাপি পচর বয়ল? 

ন্চলন্ী। নস একটা কারণ ধবচক। 

সতীশ্। তুচম আমায়ক এমন্ কথা বলয়ল? 

ন্চলন্ী। আচম েচদ নতামায়ক সচতয কথা বচল, খুচশ্ নিায়য়া, অয়ন্য বলয়ল রাগ 

করয়ত পার। 

সতীশ্। তুচম আমায়ক অয়োগয বয়ল  ান্, এয়ত আচম খুচশ্ িব? 

ন্চলন্ী। এই নটচন্স্ য়কায়টথর অয়োগযতায়ক তুচম অয়োগযতা বয়ল লিা পাও? 

এয়তই আচম সব নিয়য় লিা নবাৈ কচর। তুচম নতা তুচম, এখায়ন্ ্বয়য়িং বুদ্ধয়দব 

এয়স েচদ দাাঁিায়তন্, আচম দুই িাত ন াি কয়র পায়য়র ৈুয়লা চন্য়য়ই তাাঁয়ক 

বলতুম, ভগবান্, লাচিচিয়দর বাচির এই নটচন্স্ য়কায়টথ আপন্ায়ক মান্ায় ন্া, 

চমস্টার ন্ন্দীয়ক তার নিয়য় নবচশ্ মান্ায়। শুয়ন্ চক তখন্ই চতচন্ িামথায়ন্র বাচি 

েুটয়তন্ নটচন্স্ সুট অেথার চদয়ত। 

সতীশ্। বুদ্ধয়দয়বর সয়ঙ্গ — 

ন্চলন্ী। নতামার তুলন্াই িয় ন্া, তা  াচন্। আচম বলয়ত িাই, নটচন্স্ য়কায়টথর 

বাইয়রও একটা মি  গৎ আয়ে — নসখায়ন্ িাাঁদচন্র কাপি পয়রও মন্ুষযে ঢাকা 

পয়ি ন্া। এই কাপি প’নর েচদ এখন্ই ইন্দ্রয়লায়ক োও নতা উবথশ্ী িয়য়তা একটা 

পাচর ায়তর কুাঁচি ওর বাট ন য়িায়ল পচরয়য় চদয়ত কুচিত িয়ব ন্া — অচবচশ্য 

নতামায়ক েচদ তার পেন্দ িয়। 

সতীশ্। বাট ন য়িাল নতা এই রয়য়য়ে, নগালায়পর কুাঁচিও নতামার নখাাঁপায়—

এবায়র পেন্দর পচরিয়টা চক চভয়ক্ষ কয়র চন্য়ত পাচর। 

ন্চলন্ী। আবার ভুয়ল োি, এটা ্বয়গথ ন্য়, এটা নটচন্স্ য়কাটথ। 

সতীশ্। এটা নে ্বয়গথ ন্য়, নসইয়ট ভুলয়ত পাচর নন্ বয়লই নতা— 

ন্চলন্ী। এইবার নতা ন্ন্দীর সুর লাগয়ে গলায় — 

সতীশ্। তার একচটমাত্র কারণ — আচম নটচন্স্ য়কায়টথরই নোগয িয়ত িাই। 

উবথশ্ীর িায়তর পাচর ায়তর কুাঁচির ’পয়র আমার একটওু নলাভ নন্ই।  

ন্চলন্ী। বয়িা দুঃসাৈয নতামার তপসযা, সতীশ্ — ্বয়য়গথ নতামার কচম্পচটশ্ন্ 

কাচতথকয়ক চন্য়য়, িাাঁদয়ক চন্য়য় — এখায়ন্ আয়েন্ ্বয়য়িং চমস্টার ন্ন্দী। নপয়র উঠয়ব 



শ াধববাধ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
8

 

সূচিপত্র  

ন্া, কন্যাকতথায়দর সব দাচম দাচম অচকথে ওাঁরই বাট ন য়িায়ল চগয়য় নপৌাঁিয়ি। নেয়ি 

দাও আশ্া। 

সতীশ্। অচকথয়ের আশ্া নেয়িচে, চকন্তু ঐ নগালায়পর কুাঁচি — 

ন্চলন্ী। ওটা বাবা েখন্ নদাকান্ নথয়ক আচন্য়য় চদয়য়চেয়লন্, তখন্ কামন্া 

কয়রচেয়লন্, ওর সদগচত িয় নেন্ — 

সতীশ্। অথথাৎ — 

ন্চলন্ী। ঐ অথথায়তর ময়ৈয অয়ন্কখাচন্ অথথ আয়ে। 

সতীশ্। আর আচম নে নতামার িব কয়র মচর, তার ময়ৈয েতটা শ্ে আয়ে 

ততটা অথথ নন্ই? 

ন্চলন্ী। েচদ চকেু থায়ক, নস কন্যাকতথায়দর অমরয়লায়কর উপেুত ন্য়। 

সতীশ্। অতএব আমায়ক সদয ্বয়গথপ্রাচির নিিা করয়ত িয়ব। িলয়লম তয়ব 

নসই তপসযায়। 

ন্ন্দীর প্রয়বশ্ 

ন্ন্দী। িযায়লা সতীশ্বাবু! ও কী ও! নসই নন্ক য়লসটা চন্য়য় িয়লে নে! নসচদন্ 

নতা অযাল্ বম চন্য়য় সয়র পয়িচেয়ল, আ  নন্ক য়লস? Bravo! You know how to 

eat your pudding and yet to keep it. 

সতীশ্। বঝুয়ত পারচে নন্ আপন্ার কথা। 

ন্ন্দী। আমরা ো চদই তা চফয়র চন্ই নন্, তার বদয়লও চকেু চফয়র পাই নন্। 

নদবার িাত, নন্বার িাত, দুই িাতই খাচল থায়ক। you are lucky, চবন্া মূলৈয়ন্ 

বযাবসা ক’নর এত এন্মথাস প্রচফট। 

ন্চলন্ী। ও কী সতীশ্, িায়তর আচিন্ গুয়টাি নে, মারামাচর করয়ব ন্াচক। তা 

িয়ল মায়ঝর নথয়ক আমার নন্ক য়লসটা ভাঙয়ব নদখচে। দাও ওটা গলায় পয়র 

চন্ই।— 

নন্ক য়লস লইয়া গলায় পরা 

অমচন্ নন্ব ন্া, সতীশ্, এর দাম নদব। — 

নগালায়পর কুাঁচি সতীয়শ্র বাট ন য়িায়ল পরাইয়া 

চমস্টার ন্ন্দী, আপন্ার নেস্ য়লট আপচন্ চন্য়য় োন্। 
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ন্ন্দী। নকন্। 

ন্চলন্ী। এর দাম আমার কায়ে নন্ই। 

ন্ন্দী। চবন্া দায়মই নতা আচম — 

ন্চলন্ী। আপন্ার খুব দয়া। চকন্তু আমার নতা আত্মসম্মান্ আয়ে। এয়সা সতীশ্, 

নতামায়দর দু য়ন্র লিাই নদখবার সময় আমার নন্ই। তার নিয়য় এয়সা নবিায়ত 

নবিায়ত গল্প কচর, সময়টা কাটয়ব ভায়লা। 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

িারুবালার প্রয়বশ্ 

িারু। চমস্টার ন্ন্দী, আপন্ার ধন্য়বদয নদখয়ত পাচি, চকন্তু সাময়ন্ নদবতা 

নন্ই নে। 

ন্ন্দী। নক বলয়ল নন্ই। 

িারু। সাকার নদবতার কথা বলচে, চন্রাকায়রর খবর  াচন্ নন্।  

ন্ন্দী। পূ া েচদ নন্ন্, তা িয়ল করকময়ল — 

িারু। আপচন্ মায়ঝ মায়ঝ নিায়খ ভুল নদয়খন্ ন্াচক। আচম নতা— 

ন্ন্দী। িাাঁ, ভুল চঠকান্ায় চগয়য় নপৌাঁেই — 

িারু। তার পয়র চরোইয়রক্টড িয়য় — 

ন্ন্দী।  ুয়র আসয়ত িয়। 

িারু। আ  আপন্ার কপায়ল তারই োপ নদখয়ত পাচি। 

ন্ন্দী। োয়পর সিংখযা আর বািায়বন্ ন্া, তা িয়ল কলয়ঙ্কর চিহ্নটটাই  াগয়ব; 

চঠকান্াটাই পিয়ব িাপা। 

িারু। আপন্ার ময়তা আলাপ করয়ত আচম কাউয়ক শুচন্ চন্ — িমৎকার কথা 

কইয়ত পায়রন্। 

ন্ন্দী। শুৈু নে নকবল কায়ন্ নশ্ান্ার কথাই আমার সম্বল, তা ন্য়, িায়ত 

নসান্াও ন াগায়ত পাচর, এইয়ট প্রমাণ করয়ত চদন্। 

িারু। আপচন্ বািংলায়তও pun করয়ত পায়রন্ — ক্ষমতা আয়ে। চকন্তু চমস্টার 

ন্ন্দী, ও নেস্ য়লট নতা নন্চলর — 

ন্ন্দী। নসইয়টই নতা িয়য়চেল মি ভুল। নশ্াৈরাবার অপর স িুচন্চট েচদ ন্া নদন্, 

তা িয়ল উদ্ধার িয়ব কী কয়র। 
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িারু। ঐ নন্চল আসয়ে, িলুন্ আমরা ঐচদয়ক োই। 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

ন্চলন্ী ও সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

ন্চলন্ী। েয়থি িয়য়য়ে সতীশ্, আ  েচদ চমচি কথা বলবার নিিা কর তা িয়ল 

চকন্তু রসভঙ্গ িয়ব। 

সতীশ্। আিা, আমায়ক েচদ এয়কবায়র িুপ কচরয়য় রাখয়ত িাও, তা িয়ল ঐ 

গান্টা আমায়ক নশ্ান্াও। 

ন্চলন্ী। নকান টা। 

সতীশ্। নসই নে — উ াি কয়র দাও নি আমার সকল সম্বল। 

ন্চলন্ীর গান্ 

উ াি কয়র লও নি আমার সকল সম্বল। 

শুৈু        চফয়র িাও চফয়র িাও ওয়ি িঞ্চল। 

ধিত্ররায়তর নবলায় 

ন্ািয়     এক প্রিয়রর নখলায় 

আমার       ্বয়পন্্বয়রূচপণী প্রায়ণ দাও নপয়ত অঞ্চল। 

েচদ       এই চেল নগা ময়ন্, 

েচদ        পরমচদয়ন্র স্মরণ  ুিাও িরম অেতয়ন্, 

তয়ব     ভাঙা নখলার  য়র 

ন্ািয়     দাাঁিাও ক্ষয়ণক তয়র, 

ৈুলায় ৈুলায় েিাও নিলায় চেে ফুয়লর দল। 

 

লাচিচিসায়িয়বর প্রয়বশ্ 

লাচিচি। নন্চল, এই চদয়ক এয়সা। শুয়ন্ োও। ( ন্াচন্তয়ক) সতীয়শ্র বাপ মারা 

নগয়েন্। 

ন্চলন্ী। নস কী কথা। 

লাচিচি। মাযায় । নসও আ  চতন্ চদন্ িল। িায়টথর উইক য়ন্স নথয়ক। 

ন্চলন্ী। সতীশ্  ায়ন্ ন্া? 
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লাচিচি। ন্া — মন্মথ বাচির নলাকয়ক কায়ে োকয়ত মান্া কয়রচেয়লন্। 

নসখায়ন্ ওাঁর বাচির চঠকান্াও নকউ  ান্ত ন্া। ধদবাৎ পুয় ার েুচটয়ত এক ন্ 

বাঙাচল উচকল নসখায়ন্ চেল, মৃতুযশ্েযায় নসই তাাঁর উইল ধতচর কয়রয়ে। নস আ  

এয়স নপৌাঁয়িয়ে। আমায়ক নস  ায়ন্ — আমার কায়েই প্রথম এয়সচেল, আচম মন্মথর 

বাচিয়ত তায়ক এইমাত্র রওন্া কয়র চদলুম। তুচম সতীশ্য়ক শ্ীঘ্র নসখায়ন্ পাচঠয়য় 

দাও। 

[প্রস্থান্ 

ন্চলন্ী। সতীশ্, িা পয়ি রয়য়য়ে, নখয়য় ন্াও। 

সতীশ্। আমার ইয়ি করয়ে ন্া। 

ন্চলন্ী। আমার কথা নশ্ায়ন্া, শুৈু িা ন্য়, চকেু খাও। এই ন্াও রুচট। 

সতীশ্। ময়ন্ নরয়খা নন্চল, গচরব বয়লই আমার দায়ন্র দাম অয়ন্ক নবচশ্। 

ন্চলন্ী। নদয়খা, ও-কথা আ  থাক। কাল িয়ব। এখন্ তুচম নখয়য় ন্াও। 

সতীশ্। তািা চদি নকন্ — আমার নতা আচপস নন্ই। 

ন্চলন্ী। িুপ িুপ, কথা নকায়য়া ন্া, খাও। আয়রকট ুখাও। এই ন্াও। 

সতীশ্। আর পারচে নন্ — আমার িয়য়য়ে। আমার খাবার রুচি িয়ল নগয়ে। 

ন্চলন্ী। আিা, তা িয়ল এয়সা — নশ্ায়ন্া। নতামায়ক দর া পেথন্ত নপৌাঁচেয়য় 

চদই। 

সতীশ্। আমার এমন্ নসৌভাগয নতা আর কখয়ন্া — 

ন্চলন্ী। িুপ িুপ। িয়ল এয়সা। 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

লাচিচি ও লাচিচি- ায়ার প্রয়বশ্ 

লাচিচি- ায়া। সতীয়শ্র বাপ িঠাৎ মারা নগয়ে? 

লাচিচি। িাাঁ। 

 ায়া। নক নে বলয়ল সমি সম্পচত্ত অন্াথ-আশ্রয়ম চদয়য় নগয়ে, নকবল 

সতীয়শ্র মা’র  ন্য  ীচবতকাল পেথন্ত ৭৫ টাকা মাসিারা বরাদ্দ। এখন্ কী করা 

োয়! 

লাচিচি। এত ভাবন্া নকন্ নতামার। 
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 ায়া। নবশ্ নলাক ো নিাক তুচম। নতামার নময়য় নে সতীশ্য়ক ভায়লাবায়স, 

নসটা বুচঝ তুচম দুই িক্ষু নখয়য় নদখয়ত পাও ন্া। নতামার নন্চল এ চদয়ক লঙ্কার 

নৈাাঁয়া চদয়য় ন্ন্দীয়ক নদশ্োিা কয়র চদয়য়য়ে। ন্ন্দী নতা ভয়য় ওর কায়েই ন াঁষয়ত 

িায় ন্া।  ায়ন্া নবাৈ িয় িারুর সয়ঙ্গ নস এন য়গজ ড।  

লাচিচি। নসচদন্ নটচন্স্ য়কায়টথই নসটা নবাঝা চগয়য়চেল। 

 ায়া। এখন্ উপায় কী করয়ব। 

লাচিচি। আচম নতা মন্মথর টাকার উপর নকায়ন্াচদন্ চন্ভথর কচর চন্। 

 ায়া। তয়ব চক নেয়লচটর উপর চন্ভথর কয়র বয়সচেয়ল। অেবেটা বুচঝ 

অন্াবশ্যক? 

লাচিচি। সম্পণূথ আবশ্যক। সতীয়শ্র একচট নময়সা আয়ে নবাৈ িয়  ান্। 

 ায়া। নময়সা নতা নঢর নলায়করই থায়ক; তায়ত ক্ষুৈাশ্াচন্ত িয় ন্া। 

লাচিচি। এই নময়সাচট আমার ময়ক্কল — অগাৈ টাকা। নেয়লপুয়ল চকেুই নন্ই 

— বয়সও চন্তান্ত অল্প ন্য়। নস নতা সতীশ্য়কই নপাষযপুত্র চন্য়ত িায়। 

 ায়া। নময়সাচট নতা ভায়লা। তা িটপট চন্ক -ন্া। তুচম একট ুতািা দাও-ন্া। 

লাচিচি। তািা আমায়ক চদয়ত িয়ব ন্া, তার  য়রর ময়ৈযই তািা নদবার নলাক 

আয়ে। সবই প্রায় চঠকঠাক, এখন্ নকবল একটা আইয়ন্র খটকা উয়ঠয়ে — এক 

নেয়লয়ক নপাষযপুত্র লওয়া োয় চক ন্া — তা োিা সতীয়শ্র আবার বয়স িয়য় 

নগয়ে। 

 ায়া। আইন্ নতা নতামায়দরই িায়ত — নতামরা নিাখ বুয়  একটা চবৈান্ চদয়য় 

দাও-ন্া। 

লাচিচি। বযি নিায়য়া ন্া — নপাষযপুত্র ন্া চন্য়লও অন্য উপায় আয়ে। 

 ায়া। আমায়ক বাাঁিায়ল। আচম ভাবচেয়লম সম্বন্ধ ভাচঙ কী কয়র। আবার 

আমায়দর নন্চল নে-রকম ন দায়লা নময়য়, নস নে কী কয়র বসত বলা োয় ন্া। 

চকন্তু তাই বয়ল গচরয়বর িায়ত নতা নময়য় নদওয়া োয় ন্া। ঐ নদয়খা, নতামার নময়য় 

নকাঁয়দ নিাখ ফুচলয়য়য়ে। 
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লাচিচি। চকন্তু নন্চল নে সতীশ্য়ক ভায়লাবায়স, নস নতা নদয়খ ময়ন্ িয় ন্া। ও নতা 

সতীশ্য়ক ন্ায়কর  য়ল নিায়খর  য়ল কয়র। এক সময় আচম ভাবতুম, ন্ন্দীর 

ওপয়রই ওর নবচশ্ টান্। 

 ায়া। নতামার নময়য়চটর ঐ ্বয়ভাব — নস োয়ক ভায়লাবায়স তায়কই জ্বালাতন্ 

কয়র। নদয়খা-ন্া চবিালোন্াটায়ক চন্য়য় কী কািটাই কয়র। চকন্তু আচিনেথ এই, তব ু

নতা ওয়ক নকউ োিয়ত িায় ন্া। 

ন্চলন্ীর প্রয়বশ্ 

ন্চলন্ী। মা, একবার সতীশ্বাবুর বাচি োয়ব ন্া? তাাঁর মা নবাৈ িয় খুব কাতর 

িয়য় পয়িয়েন্। বাবা, আচম একবার তাাঁর কায়ে নেয়ত িাই। 
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িতুথথ দৃশ্য 

শ্শ্ৈয়রর  রঃ সম্মুয়খই বাগান্ 

সতীশ্। বাবার শ্াপ এখয়ন্া োয়ি চন্ মা, এখয়ন্া োয়ি চন্। চতচন্ আমার 

ভায়গযর উপয়র এখয়ন্া নিয়প বয়স আয়েন্। 

চবৈুমুখী। আমায়দর ো করবার তা নতা কয়রচে, গয়ায়ত তাাঁর সচপচিকরণ িয়য় 

নগল — নতার মাচসর কলযায়ণ োক্ষ্মণচবদায়য়রও ভায়লা আয়য়া ন্ িয়য়চেল। 

সতীশ্। নসই পুণযফল মাচসর কপায়লই ফলল। ন্ইয়ল — 

চবৈুমুখী। তাই নতা। ন্ইয়ল এত বয়য়স তাাঁর নেয়ল িয়ব, এমন্ সবথয়ন্য়শ্ কথা 

্বয়য়েও ভাচব চন্। 

সতীশ্। অন্যায় অন্যায়! বাবার সম্পচত্ত নপয়ত পারতুম, তার নথয়ক বচঞ্চত 

িলুম; তার পয়র আবার — কী অন্যায়। 

চবৈুমুখী। অন্যায় ন্য় নতা কী। চন্য় র নবান্য়পায়ক এমন্ কয়রও ঠকায়ল? 

নশ্ষকায়ল দয়ালোতায়রর ওষুৈ নতা খাটল; আমরা কালী ায়ট এত মান্ত 

করলুম, তার চকেুই িল ন্া। এয়কই বয়ল কচলকাল। একময়ন্ ভগবান্য়ক োক — 

চতচন্ েচদ এখয়ন্া — 

সতীশ্। মা, এাঁয়দর প্রচত আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত চেল — চকন্তু নে-রকম 

অন্যায় িল, তায়ত — ঈশ্বয়রর কায়ে — চতচন্ দয়া কয়র নেন্ — 

চবৈুমুখী। আিা, তাই নিাক — ন্ইয়ল নতার উপায় কী িয়ব, সতীশ্। নি 

ভগবান্, তুচম নেন্ — 

সতীশ্। এ েচদ ন্া িয় ঈশ্বরয়ক আচম আর মান্ব ন্া; কাগয়  ন্াচিকতা প্রিার 

করব। নক বয়ল চতচন্ মঙ্গলময়। 

চবৈুমুখী। আয়র িুপ িুপ, এখন্ অমন্ কথা মুয়খ আন্য়ত নন্ই। চতচন্ দয়াময়, 

তাাঁর দয়া িয়ল কী ন্া  টয়ত পায়র। — সতীশ্, আ  বুচঝ ওয়দর ওখায়ন্ োচচ্চস? 

সতীশ্। িাাঁ। 

চবৈুমুখী। নতার নসই সায়িয়বর নদাকায়ন্র কাপি পচরস্ চন্ নে বয়িা? 
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সতীশ্। নস-সব পুচিয়য় নফয়লচে। 

চবৈুমুখী। নস আবার কয়ব িল।  

সতীশ্। অয়ন্ক চদন্। নটচন্স্ পাচটথয়ত ন্চলন্ীয়ক কথা চদয়য় এয়সচেয়লম। 

চবৈুমুখী। নস নে অয়ন্ক দায়মর! 

সতীশ্। ন্ইয়ল নপািাবার ম ুচর নপাষায়ব নকন্। ্বয়ণথলঙ্কারও নতা অয়ন্ক দাম 

চেল। 

চবৈুমুখী। নতামায়দর নবাঝা আমার কমথ ন্য়। োই, চদচদর নখাকায়ক ন্াওয়ায়ত 

িয়ব। 

[ প্রস্থান্ 

সুকুমারীর প্রয়বশ্ 

সুকুমারী। সতীশ্! 

সতীশ্। কী মাচসমা। 

সুকুমারী। কাল নে নতামায়ক নখাকার কাপি চকয়ন্ আন্বার  ন্য এত কয়র 

বলয়লম, অপমান্ নবাৈ িল বুচঝ! 

সতীশ্। অপমান্ চকয়সর, মাচসমা। কাল লাচিচিসায়িয়বর ওখায়ন্ আমার 

চন্মন্ত্রণ চেল, তাই — 

সুকুমারী। লাচিচিসায়িয়বর ওখায়ন্ নতামার এত  ন্  ন্ োতায়ায়তর দরকার 

কী তা নতা নভয়ব পাই নন্। তারা সায়িব মান্ুষ; নতামার ময়তা অবস্থার নলায়কর চক 

তায়দর সয়ঙ্গ বন্ধুে করা সায় । আচম নতা শুন্য়লম, নতামায়ক তারা নপাাঁয়ে ন্া, তবু 

বুচঝ ঐ রচঙন্ টাইয়য়র উপর টাইচরঙ পয়র চবলাচত কাচতথক নসয়  তায়দর ওখায়ন্ 

আন্ায়গান্া করয়তই িয়ব! নতামার চক একটওু সম্মান্য়বাৈ নন্ই। এ চদয়ক একটা 

কা  করয়ত বলয়ল ময়ন্ ময়ন্ রাগ করা িয়, পায়ে ওাঁয়ক নকউ বাচির সরকার ময়ন্ 

ক’নর ভুল কয়র। চকন্তু সরকারও নতা ভায়লা — নস নখয়ট উপা থন্ কয়র খায়। 

সতীশ্। মাচসমা, আচমও িয়য়তা অয়ন্ক আয়গই তা পারয়তম, চকন্তু তুচমই 

নতা — 

সুকুমারী। তাই বয়ট!  াচন্,য়শ্ষকায়ল আমারই নদাষ িয়ব। এখন্ বুঝচে, 

নতামার বাপ নতামায়ক চঠক চিন্য়তন্। আচম আয়রা নেয়লমান্ুষ বয়ল দয়া কয়র 
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নতামায়ক  য়র স্থান্ চদয়লম, ন ল নথয়ক বাাঁিায়লম, নশ্ষকায়ল আমারই েত নদাষ 

িল। এয়কই বয়ল কৃতজ্ঞতা! আিা, আমারই ন্ািয় েত নদাষ, তবু নে-কচদন্ 

এখায়ন্ আমায়দর অে খাি, দরকারময়তা দুয়টা কা ই ন্ািয় কয়র চদয়ল। এমন্ 

চক নকউ কয়র ন্া। এয়ত চক অতযন্ত অপমান্ নবাৈ িয়। 

সতীশ্। চকেু ন্া, চকেু ন্া, কী করয়ত িয়ব বয়লা, আচম এখন্ই করচে। 

সুকুমারী। আ  নতামার আচপয়সর েুচট আয়ে, নতামায়ক নদাকায়ন্ নেয়ত িয়ব। 

নখাকার  ন্য সায়ি সাত গ  নরন য়বা চসল্ক িাই — আর একটা নসলার সুট। 

সতীশ্ প্রস্থায়ন্াদযম 

নশ্ায়ন্া নশ্ায়ন্া, ওর মাপটা চন্য়য় নেয়য়া।  য়ুতা িাই। — 

[সতীশ্ প্রস্থায়ন্ান্মুখ 

অত বযি িি নকন্ — সবগুয়লা ভায়লা কয়র শুয়ন্ই োও। আ ও বুচঝ 

লাচিচি সায়িয়বর রুচট-চবস্কুট নখয়ত োবার  ন্য প্রাণ েট ফট করয়ে? নখাকার 

 ন্য স্ট্র-িযাট এয়ন্া — আর তার রুমালও এক ে ন্ িাই।— 

[সতীয়শ্র প্রস্থান্। পুন্রায় োচকয়া 

নশ্ায়ন্া সতীশ্, আর-একটা কথা আয়ে। শুন্য়লম নতামার নময়সার কাে নথয়ক 

তুচম ন্ূতন্ সুট নকন্বার  ন্য আমায়ক ন্া বয়ল টাকা নিয়য় চন্য়য়ে। েখন্ চন্য় র 

সামথথয িয়ব তখন্ েত-খুচশ্ সায়িচবয়ান্া নকায়রা, চকন্তু পয়রর পয়সায় 

লাচিচিসায়িবয়দর তাক লাচগয়য় নদবার  ন্য নময়সায়ক ফতুর কয়র চদয়য়া ন্া। নস-

টাকাটা আমায়ক নফরত চদয়য়া। আ কাল আমায়দর বয়িা টান্াটাচন্র সময়।  

সতীশ্। আিা, এয়ন্ চদচি। 

সুকুমারী। এখয়ন্া নদাকান্ খুলয়ত নদচর আয়ে। চকন্তু টাকা বাচক ো থায়ক, 

নফরত চদয়য়া নেন্। একটা চিসাব রাখয়ত ভুয়লা ন্া। 

সতীয়শ্র প্রস্থায়ন্াদযম 

নশ্ায়ন্া সতীশ্, এই কটা চ চন্স চকন্য়ত আবার নেন্ আিাইটাকা গাচিভািা 

লাচগয়য় নবায়সা ন্া। ঐ য়ন্য নতামায়ক চকেু আন্য়ত বলয়ত ভয় কয়র। দু’পা নিাঁয়ট 

িলয়ত িয়লই অমচন্ নতামার মাথায়-মাথায় ভাবন্া পয়ি — পুরুষমান্ুষ এত বাবু 
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িয়ল নতা িয়ল ন্া। নতামার বাবা নরা  সকায়ল চন্য়  নিাঁয়ট চগয়য় ন্তুন্বা ার নথয়ক 

মাে চকয়ন্ আন্য়তন্ — ময়ন্ আয়ে নতা? মুয়টয়কও চতচন্ এক পয়সা নদন্ চন্। 

সতীশ্। নতামার উপয়দশ্ ময়ন্ থাকয়ব — আচমও নদব ন্া। আ  িয়ত নতামার 

এখায়ন্ মুয়টভািা, নবিারার মাইয়ন্, েত অল্প লায়গ নস চদয়ক আমার সবথদাই দৃচি 

থাকয়ব — 

[ সুকুমারীর প্রস্থান্ 

নসই চিচঠটা এইয়বলা নশ্ষ কচর, ন্ইয়ল সময় পাব ন্া। 

[ চিচঠ চলচখয়ত প্রবৃত্ত 

িয়রয়ন্র প্রয়বশ্ 

িয়রন্। দাদা, ও কী চলখে, কায়ক চলখে, বয়লা-ন্া। 

সতীশ্। ো ো, নতার নস-খবয়র কা  কী, তুই নখলা কর স য়গ ো। 

িয়রন্। নদচখ-ন্া কী চলখে — আচম আ কাল পিয়ত পাচর। 

সতীশ্। িয়রন্, তইু আমায়ক চবরত কচরস নন্ বলচে — ো তুই।  

িয়রন্। ভয়য় আকার ভা, ল, ভাল, বয়য় আকার বা, সয়য় আকার সা —

ভায়লাবাসা। দাদা, কী ভায়লাবাসার কথা চলখে, বয়লা-ন্া। কাাঁিা নপয়ারা? 

সতীশ্। আঃ িয়রন্, অত নিাঁিাস নন্। ভায়লাবাসার কথা আচম চলচখ চন্। 

িয়রন্। অযাাঁ, চমথযা কথা বলে! ভয়য় আকার ভা, ল, ভাল, বয়য় আকার সয়য় 

আকার — ভায়লাবাসা। আিা, মায়ক োচক, তাাঁয়ক নদখাও। 

সতীশ্। ন্া ন্া, মায়ক োকয়ত িয়ব ন্া। লক্ষ্মীচট, তুই একটু নখলা করয়ত ো, 

আচম এইয়ট নশ্ষ কচর। 

িয়রন্। এটা কী, দাদা। এ-য়ে ফুয়লর নতািা। আচম নন্ব। 

সতীশ্। ওয়ত িাত চদস্ নন্ — িাত চদস্ নন্, চোঁয়ি নফলচব।  

িয়রন্। ন্া, আচম চোঁয়ি নফলব ন্া, আমায়ক দাও-ন্া। 

সতীশ্। নখাকা, কাল নতায়ক অয়ন্ক নতািা এয়ন্ নদব, এটা থাক।  

িয়রন্। দাদা, এটা নবশ্, আচম এইয়টই নন্ব। 

সতীশ্। ন্া, এ আর-এক য়ন্র চ চন্স, আচম নতায়ক চদয়ত পারব ন্া।  
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িয়রন্। অযাাঁ, চময়থয কথা। আচম নতামায়ক ল ঞু্জস আন্য়ত বয়লচেয়লম, তুচম 

নসই টাকায় নতািা এয়ন্ে — তাই ধবচক, আয়রক য়ন্র চ চন্স ধবচক! 

সতীশ্। িয়রন্, লক্ষ্মী ভাই, একটখুাচন্ িুপ কর, চিচঠখান্া নশ্ষ কয়র নফচল। কাল 

নতায়ক আচম অয়ন্ক ল ঞু্জস চকয়ন্ এয়ন্ নদব। 

িয়রন্। আিা, তুচম কী চলখে আমায়ক নদখাও।  

সতীশ্। আিা, নদখাব, আয়গ নলখাটা নশ্ষ কচর। 

িয়রন্। তয়ব আচমও চলচখ। (য়েট লইয়া িীৎকার্বয়য়র) ভয়য় আকার ভা— 

সতীশ্। িুপ িুপ, অত িীৎকার কচরস্ নন্। — আঃ, থাম থাম।  

িয়রন্। তয়ব আমায়ক নতািাটা দাও। 

সতীশ্। আিা নন্, খবরদার চোঁচিস্ নন্। — ও কী করচল। ো বারণ করয়লম 

তাই, ফুলটা চোঁয়ি নফলচল। এমন্ বদ নেয়লও নতা নদচখ চন্। (য়তািা কাচিয়া লইয়া 

িয়পটা াত কচরয়া) লক্ষ্মীোিা নকাথাকার! ো এখান্ নথয়ক — ো বলচে! ো! 

[িয়রয়ন্র িীৎকার্বয়য়র েন্দন্ ও সতীয়শ্র সয়বয়গ প্রস্থান্ 

চবৈুমুখীর বযি িইয়া প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। সতীশ্ বুচঝ িয়রন্য়ক কাাঁচদয়য়য়ে, চদচদ নটর নপয়ল সবথন্াশ্ িয়ব 

িয়রন্, বাপ আমার, কাাঁচদস্ নন্, লক্ষ্মী আমার, নসান্া আমার। 

িয়রন্। (সয়রাদয়ন্) দাদা আমায়ক নময়রয়ে। 

চবৈুমুখী। আিা, িুপ কর, িুপ কর, আচম দাদায়ক খুব কয়র মারব এখন্। 

িয়রন্। দাদা ফুয়লর নতািা নকয়ি চন্য়য় নগল। 

চবৈুমুখী। আিা, নস আচম তার কাে নথয়ক চন্য়য় আসচে। — [িয়রয়ন্র েন্দন্] 

এমন্ চোঁিকাাঁদুয়ন্ নেয়লও নতা আচম কখয়ন্া নদচখ চন্। চদচদ আদর চদয়য় নেয়লচটর 

মাথা খায়িন্। েখন্ নেচট িায় তখন্ নসচট তায়ক চদয়ত িয়ব। নদয়খা-ন্া, এয়কবায়র 

ন্বাবপুত্র! চে চে, চন্য় র নেয়লয়ক চক এমচন্ কয়রই মাচট করয়ত িয়। (সত থয়ন্) 

নখাকা, িুপ কর বলচে, ঐ িাম য়দাবুয়িা আসয়ে। 

সুকুমারীর প্রয়বশ্ 
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সুকুমারী। চবৈু, ও কী ও! আমার নেয়লয়ক চক এমচন্ কয়রই ভূয়তর ভয় 

নদখায়ত িয়। আচম িাকর-বাকরয়দর বারণ কয়র চদয়য়চে, নকউ ওর কায়ে ভূয়তর 

কথা বলয়ত সািস কয়র ন্া। — আর, তুচম বুচঝ মাচস িয়য় ওর এই উপকার করয়ত 

বয়সে। নকন্ চবৈ,ু আমার বাো নতামার কী অপরাৈ কয়রয়ে। ওয়ক তুচম দুচট িয়ক্ষ 

নদখয়ত পার ন্া, তা আচম নবশ্ বুয়ঝচে। আচম বরাবর নতামার নেয়লয়ক নপয়টর 

নেয়লর ময়তা মান্ুষ করয়লম আর তুচম বুচঝ আ  তারই নশ্াৈ চন্য়ত এয়সে। 

চবৈুমুখী। (সয়রাদয়ন্) চদচদ, এমন্ কথা নবায়লা ন্া। আমার কায়ে সতীশ্ আর 

নতামার িয়রয়ন্ প্রয়ভদ কী আয়ে। 

িয়রন্। মা, দাদা আমায়ক নময়রয়ে। 

চবৈুমুখী। চে চে নখাকা, চমথযা বলয়ত নন্ই। দাদা নতার এখায়ন্ চেলই ন্া, তা 

মারয়ব কী কয়র। 

িয়রন্। বাঃ, দাদা নে এইখায়ন্ বয়স চিচঠ চলখচেল — তায়ত চেল ভয়য় আকার 

ভা, ল, ভাল। 

সুকুমারী। নতামরা মায়য়-য়পায়য় চময়ল আমার নেয়লর সয়ঙ্গ নলয়গে বুচঝ। 

ওয়ক নতামায়দর সিয িয়ি ন্া! ও নগয়লই নতামরা বাাঁি। আচম তাই বচল, নখাকা 

নরা  োতার কব রায় র নবাতল-য়বাতল ওষুৈ চগলয়ে, তবু চদন্-চদন্ এমন্ নরাগা 

িয়ি নকন্। বযাপারখান্া আ  নবাঝা নগল। 

[সকয়লর প্রস্থান্ 

সতীশ্ ও ন্চলন্ীর প্রয়বশ্ 

সতীশ্। এ কী, তুচম নে এ-বাচিয়ত? 

ন্চলন্ী। শ্শ্ৈরবাবু বাবায়ক কী একটা আইয়ন্র কায়  নেয়কয়েন্। আচম তাাঁর 

সয়ঙ্গ এয়সচে। 

সতীশ্। আচম নতামার কায়ে নশ্ষ চবদায় চন্য়ত িাই, নন্চল। 

ন্চলন্ী। নকন্, নকাথায় োয়ব। 

সতীশ্।  ািােয়ম। 

ন্চলন্ী। নে-য়লাক সন্ধান্  ায়ন্ নস-য়তা  য়র বয়সই নসখায়ন্ নেয়ত পায়র। 

আ  নতামার নম া টা এমন্ নকন্। কলারটা বুচঝ চঠক িাল নফশ্ায়ন্র িয় চন্!  
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সতীশ্। তুচম চক ময়ন্ কর, আচম নকবল কলায়রর কথাই চদন্রাচত্র চিন্তা কচর। 

ন্চলন্ী। তাই নতা ময়ন্ িয়। নসই ন্যই নতা িঠাৎ নতামায়ক অতযন্ত 

চিন্তাশ্ীয়লর ময়তা নদখায়। 

সতীশ্। ঠাট্টা নকায়রা ন্া নন্চল, তুচম েচদ আ  আমার হৃদয়টা নদখয়ত নপয়ত 

— 

ন্চলন্ী। তা িয়ল েুমুয়রর ফুল এবিং সায়পর পাাঁি পাও নদখয়ত নপতাম। 

সতীশ্। আবার ঠাট্টা! তুচম বয়িা চন্।ুর। সতযই বলচে নন্চল, আ  চবদায় 

চন্য়ত এয়সচে। 

ন্চলন্ী। নদাকায়ন্ নেয়ত িয়ব? 

সতীশ্। চমন্চত করচে নন্চল, ঠাট্টা কয়র আমায়ক দগ্ধ নকায়রা ন্া। আ  আচম 

চিরচদয়ন্র ময়তা চবদায় নন্ব। 

ন্চলন্ী। নকন্,িঠাৎ নস ন্য নতামার এত নবচশ্ আগ্র্ি নকন্। 

সতীশ্। সতয কথা বচল, আচম নে কত দচরয তা তুচম  ান্ ন্া। 

ন্চলন্ী। নস ন্য নতামার ভয় চকয়সর। আচম নতা নতামার কায়ে টাকা ৈার িাই 

চন্। 

সতীশ্। নতামার সয়ঙ্গ আমার চববায়ির সম্বন্ধ িয়য়চেল — 

ন্চলন্ী। তাই পালায়ব? চববাি ন্া িয়তই হৃৎকম্প! 

সতীশ্। আমার অবস্থা  ান্য়ত নপয়র চমস্টার লাচিচি আমায়দর সম্বন্ধ নভয়ঙ 

চদয়লন্। 

ন্চলন্ী। অমচন্ নসই অপমায়ন্ই চক চন্রুয়দ্ধশ্ িয়য় নেয়ত িয়ব। এতবয়িা 

অচভমান্ী নলায়কর কারও সয়ঙ্গ নকায়ন্া সম্বন্ধ রাখা নশ্াভা পায় ন্া। সায়ৈ আচম 

নতামার মুয়খ ভায়লাবাসার কথা শুন্য়লই ঠাট্টা কয়র উচিয়য় চদই। 

সতীশ্। নন্চল, তয়ব চক এখয়ন্া আমায়ক আশ্া রাখয়ত বল। 

ন্চলন্ী। নদািাই সতীশ্, অমন্ ন্য়ভচল োাঁয়দ কথা বাচন্য়য় নবায়লা ন্া, আমার 

িাচস পায়। আচম নতামায়ক আশ্া রাখয়ত বলব নকন্। আশ্া নে রায়খ নস চন্য় র 

গরয় ই রায়খ, নলায়কর পরামশ্থ শুয়ন্ রায়খ ন্া। 

সতীশ্। নস নতা চঠক কথা। আচম  ান্য়ত িাই, তুচম দাচরযযয়ক  ৃণা কর চক 

ন্া। 
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ন্চলন্ী। খুব কচর, েচদ নস-দাচরযয চমথযার িারা চন্য় য়ক ঢাকয়ত নিিা কয়র। 

সতীশ্। নন্চল, তুচম চক কখয়ন্া নতামার চিরকায়লর অভযি আরাম নেয়ি 

গচরয়বর  য়রর লক্ষ্মী িয়ত পারয়ব। 

ন্চলন্ী। ন্য়ভয়ল নে-রকম বযারায়মর কথা পিা োয় নসটা নতমন্ কয়র নিয়প 

ৈরয়ল আরাম আপচন্  রোিা িয়। 

সতীশ্। নস বযারায়মর নকায়ন্া লক্ষণ চক নতামার — 

ন্চলন্ী। সতীশ্, তুচম কখয়ন্া নকায়ন্া পরীক্ষায়তই উত্তীণথ িয়ত পারয়ল ন্া। 

্বয়য়িং ন্ন্দীসায়িবও নবাৈ িয় অমন্ প্রশ্ন তুলয়তন্ ন্া। নতামায়দর এক িুলও প্রশ্রয় 

নদওয়া িয়ল ন্া। 

সতীশ্। নতামায়ক আচম আ ও চিন্য়ত পারয়লম ন্া নন্চল। 

ন্চলন্ী। চিন্য়ব নকমন্ কয়র। আচম নতা নতামার িাল নফশ্ায়ন্র টাই ন্ই —

কলার কই — চদন্রাত ো চন্য়য় ভাব তাই তুচম নিন্। 

সতীশ্। আচম িাত ন াি কয়র বলচে নন্চল, তুচম আ  আমায়ক এমন্ কথা 

নবায়লা ন্া। আচম নে কী চন্য়য় ভাচব তা তুচম চন্চিনয়  ান্। 

ন্চলন্ী। ঐ-য়ে, বাবা োকয়েন্। তাাঁর কা  িয়য় নগয়ে। োই। 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

সুকুমারী ও শ্শ্ৈয়রর প্রয়বশ্ 

সুকুমারী। নদয়খা, নতামায়ক  াচন্য়য় রাখচে, আমার িয়রন্য়ক মারবার  য়ন্যই 

ওরা মায়য়-য়পায়য় উয়ঠ-পয়ি নলয়গয়ে। 

শ্শ্ৈর। আঃ, কী বল। তুচম চক পাগল িয়য়ে ন্াচক। 

সুকুমারী। আচম পাগল ন্া তুচম নিায়খ নদখয়ত পাও ন্া! 

শ্শ্ৈর। নকায়ন্াটাই আচিনেথ ন্য়, দুয়টাই সম্ভব। চকন্তু — 

সুকুমারী। আমায়দর িয়রয়ন্র  ন্ম িয়তই নদখ চন্ ওয়দর মুখ নকমন্ িয়য় 

নগয়ে? সতীয়শ্র ভাবখান্া নদয়খ বুঝয়ত পার ন্া! 

শ্শ্ৈর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নন্ই, নস নতা তুচম  ান্ই।  

সুকুমারী। সতীশ্ েখন্ই আিায়ল পায় নতামার নেয়লয়ক মায়র, আবার চবৈুও 

তার চপেয়ন্ চপেয়ন্ এয়স নখাকায়ক  ু ুর ভয় নদখায়। 
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শ্শ্ৈর। ঐ নদয়খা, নতামরা নোয়টা কথায়ক বয়িা কয়র নতায়লা। েচদই বা 

সতীশ্ নখাকায়ক কখয়ন্া — 

সুকুমারী। নস তুচম সিয করয়ত পার, আচম পারব ন্া — নেয়লয়ক নতা নতামার 

গয়ভথ ৈরয়ত িয় চন্। 

শ্শ্ৈর। নস-কথা আচম অ্বয়ীকার করয়ত পারব ন্া। এখন্ নতামার অচভপ্রায় 

কী শুচন্। 

সুকুমারী। চশ্ক্ষা সম্বয়ন্ধ তুচম নতা বয়িা বয়িা কথা বল, একবার তুচম নভয়ব 

নদয়খা-ন্া, আমরা িয়রন্য়ক নে-ভায়ব চশ্ক্ষা চদয়ত িাই তার মাচস তায়ক অন্যরূপ 

নশ্খায় — সতীয়শ্র দিৃান্তচটই বা তার পয়ক্ষ কী রকম, নসটাও নতা নভয়ব নদখয়ত 

িয়।  

শ্শ্ৈর। তুচম েখন্ অত নবচশ্ কয়র ভাবে, তখন্ তার উপয়র আমার আর 

ভাববার দরকার কী আয়ে। এখন্ কতথবয কী বয়লা।  

সুকুমারী। আচম বচল, সতীশ্য়ক তুচম বয়লা — পুরুষমান্ুষ পয়রর পয়সায় 

বাবুচগচর কয়র, নস চক ভায়লা নদখয়ত িয়। আর, োর সামথথয কম তার অত লম্বা 

িায়লই বা দরকার কী। 

শ্শ্ৈর। মন্মথ নসই কথাই বলত। আমরাই নতা সতীশ্য়ক অন্যরূপ 

বুচঝয়য়চেয়লম। এখন্ ওয়ক নদাষ চদই কী কয়র। 

সুকুমারী। ন্া — নদাষ চক ওর িয়ত পায়র! সব নদাষ আমারই। তুচম নতা আর 

কায়রা নকায়ন্া নদাষ নদখয়ত পাও ন্া — নকবল আমার নবলায়তই — 

শ্শ্ৈর। ওয়গা, রাগ কর নকন্ — আচমও নতা নদাষী। 

সুকুমারী। তা িয়ত পায়র। নতামার কথা তুচম  ান্। চকন্তু আচম কখয়ন্া ওয়ক 

এমন্ কথা বচল চন্ নে, তুচম নতামার নময়সার  য়র পায়য়র উপর পা চদয়য় নগাাঁয়ফ 

তা দাও আর লম্বা নকদারায় বয়স বয়স আমার বাোর উপর চবষদৃচি চদয়ত থায়কা। 

শ্শ্ৈর। ন্া, চঠক ঐ কথাগুয়লা তুচম তায়ক মাথার চদবয চদয়য় শ্পথ কচরয়য় 

ন্াও চন্ — অতএব নতামায়ক নদাষ চদয়ত পাচর নন্। এখন্ কী করয়ত িয়ব বয়লা। 

সুকুমারী। নস তুচম ো ভায়লা নবাঝ তাই কয়রা। চকন্তু আচম বলচে, সতীশ্ 

েতক্ষণ এ-বাচিয়ত থাকয়ব নখাকায়ক নকায়ন্াময়ত বাইয়র নেয়ত চদয়ত পারব ন্া। 
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এ নতা আমারই আপন্ নবায়ন্র নেয়ল। চকন্তু আচম ওয়ক এক মুিূয়তথর  ন্য চবশ্বাস 

কচর নন্ — এ আচম নতামায়ক স্পিই বলয়লম। 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

সতীশ্। কায়ক চবশ্বাস কর ন্া, মাচসমা। আমায়ক? আচম নতামার নখাকায়ক 

সুয়োগ নপয়ল গলা চটয়প মারব, এই নতামার ভয়? েচদ মাচর তয়ব তুচম নতামার 

নবায়ন্র নেয়লর নে-অচন্ি কয়রে, তার নিয়য় ওর চক নবচশ্ অচন্ি করা িয়ব। নক 

আমায়ক নেয়লয়বলা িয়ত ন্বায়বর ময়তা নশ্ৌচখন্ কয়র তয়ুলয়ে এবিং আ  চভক্ষুয়কর 

ময়তা পয়থ নবর করয়ল। নক আমায়ক চপতার শ্াসন্ নথয়ক চবয়শ্বর লাঞ্ছন্ার ময়ৈয 

নটয়ন্ আন্য়ল। নক আমায়ক — 

সুকুমারী। ওয়গা, শুন্ে? নতামার সাময়ন্ আমায়ক এমচন্ কয়র অপমান্ কয়র? 

চন্য় র মুয়খ বলয়ল চকন্া নখাকায়ক গলা চটয়প মারয়ব? ও মা, কী িয়ব নগা। আচম 

কালসাপয়ক চন্য় র িায়ত দুৈকলা চদয়য় পুয়ষচে। 

সতীশ্। দুৈকলা আমারও  য়র চেল — নস দুৈকলায় আমার রত চবষ িয়য় 

উঠত ন্া — তা নথয়ক চিরকায়লর ময়তা বচঞ্চত কয়র তুচম নে-দুৈকলা আমায়ক 

খাইয়য়ে, তায়ত আমার চবষ  য়ম উয়ঠয়ে। সতযকথাই বলে, এখন্ আমায়ক ভয় 

করাই িাই — এখন্ আচম দিংশ্ন্ করয়ত পাচর। 

চবৈুমুখীর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। কী সতীশ্, কী িয়য়য়ে, নতায়ক নদয়খ নে ভয় িয়। অমন্ কয়র 

তাচকয়য় আচেস নকন্। আমায়ক চিন্য়ত পারচেস্ নন্? আচম নতার মা, সতীশ্? 

সতীশ্। মা, নতামায়ক মা বলব নকান মুয়খ। মা িয়য় নকন্ তুচম আমায়ক ন ল 

নথয়ক চফচরয়য় আন্য়ল। নস চক মাচসর  য়রর নিয়য় ভয়ান্ক। 

শ্শ্ৈর। আঃ সতীশ্। িয়লা িয়লা — কী বকে, থায়মা। 

সুকুমারী। ন্াও, নতামরা নবাঝাপিা কয়রা — আমার কা  আয়ে। 

[প্রস্থান্ 

শ্শ্ৈর। সতীশ্, একট ুঠািা িও। নতামার প্রচত অতযন্ত অন্যায় িয়য়য়ে, নস চক 

আচম  াচন্ নন্। নতামার মাচস রায়গর মুয়খ কী বলয়েন্, নস চক অমন্ কয়র ময়ন্ 
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চন্য়ত আয়ে। নদয়খা, নগািায় ো ভুল িয়য়য়ে তা এখন্ েতটা সম্ভব প্রচতকার করা 

োয়ব, তুচম চন্চচিনন্ত থায়কা। 

সতীশ্। নময়সামশ্ায়, প্রচতকায়রর আর নকায়ন্া সম্ভাবন্া নন্ই। মাচসমার সয়ঙ্গ 

আমার এখন্ নেরূপ সম্পকথ দাাঁচিয়য়য়ে, তায়ত নতামার  য়রর অে আমার গলা 

চদয়য় আর গলয়ব ন্া। এতচদন্ নতামায়দর ো খরি কচরয়য়চে তা েচদ নশ্ষ কচিচট 

পেথন্ত নশ্াৈ কয়র চদয়ত ন্া পাচর তয়ব আমার ময়রও শ্াচন্ত নন্ই। প্রচতকার েচদ 

চকেু থায়ক নতা নস আমার িায়ত, তুচম কী প্রচতকার করয়ব। 

শ্শ্ৈর। ন্া, নশ্ায়ন্া সতীশ্ — একট ু চস্থর িও। নতামার ো কতথবয নস তুচম পয়র 

নভয়বা; নতামার সম্বয়ন্ধ আমরা নে- অন্যায় কয়রচে তার প্রায়চচিনত্ত নতা আমায়কই 

করয়ত িয়ব। নদয়খা, আমার চবষয়য়র এক অিংশ্ আচম নতামায়ক চলয়খ নদব, 

নসটায়ক তুচম দান্ ময়ন্ নকায়রা ন্া, নস নতামার প্রাপয। আচম সমি চঠক কয়র 

নরয়খচে — পরশু শুেবায়র নরয় স্ চট্র কয়র নদব। 

সতীশ্। (শ্শ্ৈয়রর পায়য়র ৈুলা লইয়া) নময়সামশ্ায়, কী আর বলব —নতামার 

এই নেয়ি — 

শ্শ্ৈর। আিা, থাক থাক ! ওসব নেি-য়নন্ি আচম চকেু বুচঝ নন্, রস-কস 

আমার চকেুই নন্ই। ো কতথবয তা নকায়ন্ারকয়ম পালন্ করয়তই িয়ব, এই বুচঝ। 

সায়ি-আটটা বা ল, তুচম আ  নকাচরচিয়ায়ন্ োয়ব বয়লচেয়ল, োও। — সতীশ্, 

একটা কথা নতামায়ক বয়ল রাচখ। দান্পত্রখান্া আচম চমস্টার লাচিচিয়ক চদয়য়ই 

চলচখয়য় চন্য়য়চে। ভায়ব নবাৈ িল, চতচন্ এই বযাপায়র অতযন্ত সন্তুি িয়লন্ — 

নতামার প্রচত নে টান্ নন্ই এমন্ তা নদখা নগল ন্া। এমন্-চক, আচম িয়ল আসবার 

সময় চতচন্ আমায়ক বলয়লন্, সতীশ্ আ কাল আমায়দর সয়ঙ্গ নদখা করয়ত আয়স 

ন্া নকন্। আয়রা-একটা সুখবর আয়ে সতীশ্, নতামায়ক নে-আচপয়স কা  কচরয়য় 

চদয়য়চে নসখান্কার বয়িাসায়িব নতামার খুব সুখযাচত করচেয়লন্। 

সতীশ্। নস আমার গুয়ণ ন্য়। নতামায়ক ভচত কয়রন্ বয়লই আমায়ক এত 

চবশ্বাস কয়রন্। 

[প্রস্থান্ 

শ্শ্ৈর। ওয়র রামিরণ, নতার মাঠাকুরান্ীয়ক একবার নেয়ক নদ নতা। 
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সুকুমারীর প্রয়বশ্ 

সুকুমারী। কী চস্থর করয়ল। 

শ্শ্ৈর। একটা িমৎকার প্ল্যান্ ঠাউয়রচে। 

সুকুমারী। নতামার প্ল্যান্ েত িমৎকার িয়ব নস আচম  াচন্। ো নিাক, 

সতীশ্য়ক এ বাচি নথয়ক চবদায় কয়রে নতা। 

শ্শ্ৈর। তাই েচদ ন্া করব, তয়ব আর প্ল্যান্ চকয়সর। আচম চঠক 

কয়রচে,সতীশ্য়ক আমায়দর তরফ মাচন্কপুর চলয়খ-পয়ি নদব — তা িয়লই নস 

্বয়িয়ন্দ চন্য় র খরি িাচলয়য় আলাদা িয়য় থাকয়ত পারয়ব। নতামায়ক আর চবরত 

করয়ব ন্া। 

সুকুমারী। আিা, কী সুন্দর প্ল্যান্ই ঠাউয়রে। নসৌন্দয়েথ আচম এয়কবায়র মুগ্ধ! 

ন্া ন্া, তুচম অমন্ পাগলাচম করয়ত পারয়ব ন্া। আচম বয়ল চদলাম। 

শ্শ্ৈর। নদয়খা, এক সময়য় নতা ওয়কই সমি সম্পচত্ত নদবার কথা চেল। 

সুকুমারী। তখন্ নতা আমার িয়রন্  ন্মায় চন্। তা োিা তুচম চক ভাব, নতামার আর 

নেয়লপুয়ল িয়ব ন্া? 

শ্শ্ৈর। সুকু, নভয়ব নদয়খা, আমায়দর অন্যায় িয়ি। ময়ন্ই কয়রা-ন্া নকন্ 

নতামার দুই নেয়ল। 

সুকুমারী। নস আচম অতশ্ত বুচঝ নন্ — তুচম েচদ এমন্ কা  কর তয়ব আচম 

গলায় দচি চদয়য় মরব — এই আচম বয়ল নগয়লম। 

[প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

শ্শ্ৈর। কী সতীশ্, চথয়য়টায়র নগয়ল ন্া? 

সতীশ্। ন্া নময়সামশ্ায়, আর চথয়য়টার ন্া। এই নদয়খা, দী থকাল পয়র 

চমস্টার লাচিচির কাে নথয়ক চন্মন্ত্রণ নপয়য়চে। নতামার দান্পয়ত্রর ফল নদয়খা। 

সিংসায়রর উপর আমার চৈক্কার  য়ন্ম নগয়ে, নময়সামশ্ায়। আচম নতামার নস 

তালুক নন্ব ন্া। 

শ্শ্ৈর। নকন্ সতীশ্। 
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সতীশ্। চন্য় র নকায়ন্া মূলয থায়ক তয়ব নসই মূলয চদয়য় েতটুকু পাওয়া োয় 

ততটকুুই নভাগ করব। তা োিা তুচম নে আমায়ক নতামার সম্পচত্তর অিংশ্ চদয়ত 

িাও, মাচসমার সম্মচত চন্য়য়ে নতা? 

শ্শ্ৈর। ন্া, নস চতচন্ — অথথাৎ, বুয়ঝে — নস এক রকম কয়র িয়ব। িঠাৎ 

চতচন্ রাচ  ন্া িয়ত পায়রন্, চকন্তু — েচদই বা — 

সতীশ্। তুচম তাাঁয়ক বয়লে? 

শ্শ্ৈর। িাাঁ, বয়লচে ধবচক। চবলক্ষণ! তাাঁয়ক ন্া বয়লই চক আর — 

সতীশ্। চতচন্ রাচ  িয়য়য়েন্? 

শ্শ্ৈর। তায়ক চঠক রাচ  বলা োয় ন্া বয়ট, চকন্তু ভায়লা কয়র বুচঝয়য়-ধৈেথ 

ৈয়র থাকয়লই — 

সতীশ্। বৃথা নিিা, নময়সামশ্ায়। তাাঁর ন্ারাচ য়ত নতামার সম্পচত্ত আচম চন্য়ত 

িাই নন্। তুচম তাাঁয়ক নবায়লা, আ  পেথন্ত চতচন্ নে অে খাইয়য়য়েন্ তা উদগার ন্া 

কয়র আচম বাাঁিব ন্া। তাাঁর সমি ঋণ সুদসুদ্ধ নশ্াৈ কয়র তয়ব আচম িাাঁফ োিব। 

শ্শ্ৈর। নস চকেুই দরকার নন্ই, সতীশ্। নতামায়ক বরঞ্চ চকেু ন্গদ টাকা 

নগাপয়ন্ — 

সতীশ্। ন্া নময়সামশ্ায়, আর ঋণ বািাব ন্া। মাচসমায়ক নবায়লা, আ ই 

এখন্ই তাাঁর কায়ে চিসাব িুচকয়য় তয়ব  লগ্র্িণ করব। 

[প্রস্থান্ 
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পঞ্চম দৃশ্য 

বাগান্ 

সুকুমারীর প্রয়বশ্ 

সুকুমারী। নদয়খা নদচখ, এখন্ সতীশ্ নকমন্ পচরশ্রম কয়র কা কমথ করয়ে। 

নদয়খা, অতবয়িা সায়িব-বাবু আ কাল পুয়রায়ন্া কায়লা আলপাকার িাপকায়ন্র 

উপয়র নকাাঁিায়ন্া িাদর ঝুচলয়য় নকমন্ চন্য়চমত আচপয়স োয়! 

শ্শ্ৈর। বয়িাসায়িব সতীয়শ্র খুব প্রশ্িংসা কয়রন্। 

সুকুমারী। ভায়লাই নতা, ো মাইয়ন্ পায়ব তায়তই নবশ্ িয়ল োয়ব। তার উপয়র 

েচদ নতামার  চমদাচরটা তায়ক চদয়য় ব’স, তয়ব একচদয়ন্ নস টাই-কলার- ুতা-

েচি চকয়ন্ই নসটা চন্লায়ম িচিয়য় নদয়ব। আমার পরামশ্থ চন্য়য় েচদ িলয়ত তয়ব 

সতীশ্ এতচদয়ন্ মান্ুয়ষর ময়তা িত।  

শ্শ্ৈর। চবৈাতা আমায়দর বুচদ্ধ নদন্ চন্, চকন্তু েী চদয়য়য়েন্; আর নতামায়দর 

বুচদ্ধ চদয়য়য়েন্, নতমচন্ সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ চন্য়বথাৈ ্বয়ামীগুলায়কও নতামায়দর িায়ত সমপথণ 

কয়রয়েন্ — আমায়দরই চ ত। 

সুকুমারী। আিা, আিা, নঢর িয়য়য়ে, ঠাট্টা করয়ত িয়ব ন্া। চকন্তু সতীয়শ্র 

চপেয়ন্ এতচদন্ নে-টাকাটা নঢয়লে নস েচদ আ  থাকত, তয়ব — 

শ্শ্ৈর। সতীশ্ নতা বয়লয়ে, নকায়ন্া-একচদন্ নস সমিই নশ্াৈ কয়র নদয়ব। 

সুকুমারী। রইল। নস নতা বরাবরই ঐরকম লম্বায়িৌিা কথা বয়ল থায়ক। তুচম 

বুচঝ নসই ভরসায় পথ নিয়য় বয়স আে? 

শ্শ্ৈর। এতচদন্ নতা ভরসা চেল, তুচম েচদ পরামশ্থ দাও নতা নসটা চবস থন্ 

চদই। 

সুকুমারী। চদয়ল নতামার নবচশ্ নলাকসান্ িয়ব ন্া, এই পেথন্ত বলয়ত পাচর। 

ঐ-য়ে নতামার সতীশ্বাবু আসয়েন্। আচম োই। 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 
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সতীশ্। মাচসমা, পালায়ত িয়ব ন্া, এই নদয়খা, আমার িায়ত অেশ্ে চকেুই 

নন্ই — নকবল খান্কয়য়ক নন্াট আয়ে। 

শ্শ্ৈর। ইস্ , এ নে একতািা নন্াট। েচদ আচপয়সর টাকা িয় নতা এমন্ 

কনর সয়ঙ্গ চন্য়য় নবিায়ন্া ভায়লা িয়ি ন্া, সতীশ্। 

সতীশ্। আর সয়ঙ্গ চন্য়য় নবিাব ন্া। মাচসমার পায়য় চবস থন্ চদলাম। প্রণাম 

িই মাচসমা। চবির অন্ুগ্র্ি কয়রচেয়ল, তখন্ তার চিসাব রাখয়ত িয়ব ময়ন্ও কচর 

চন্, সুতরািং পচরয়শ্ায়ৈর অয়ঙ্ক চকেু ভুলিুক িয়ত পায়র। এই পন্য়রািা ার টাকা 

গুয়ন্ ন্াও। নতামার িয়রয়ন্র নপালাও-পরামায়ে একচট তিুলকণাও কম ন্া পিুক। 

শ্শ্ৈর। এ কী কাি, সতীশ্! এত টাকা নকাথায় নপয়ল।  

সতীশ্। আচম গুন্িট আ  েয়মাস আগাম খচরদ কয়র নরয়খচে — ইচতময়ৈয 

দর িয়িয়ে; তাই মুন্াফা নপয়য়চে। 

শ্শ্ৈর। সতীশ্, এ-য়ে  য়ুয়ায়খলা। 

সতীশ্। নখলা এইখায়ন্ই নশ্ষ, আর দরকার িয়ব ন্া। 

শ্শ্ৈর। নতামার এ-টাকা তুচম চন্য়য় োও, আচম িাই ন্া। 

সতীশ্। নতামায়ক নতা চদই চন্, নময়সামশ্ায়। এ মাচসমার ঋণয়শ্াৈ, নতামার 

ঋণ নকায়ন্াকায়ল নশ্াৈ করয়ত পারব ন্া। 

শ্শ্ৈর। কী সুকু, এ টাকাগুয়লা — 

সুকুমারী। গুয়ন্ খাতাচঞ্জর িায়ত দাও-ন্া, ঐখায়ন্ই চক েিায়ন্া পয়ি থাকয়ব। 

নন্াটগুচল তুচলয়া গুচন্য়া নদখা 

শ্শ্ৈর। সতীশ্, নখয়য় এয়সে নতা? 

সতীশ্। বাচি চগয়য় খাব। 

শ্শ্ৈর। অযাাঁ, নস কী কথা। নবলা-য়ে চবির িয়য়য়ে। আ  এইখায়ন্ই নখয়য় 

োও। 

সতীশ্। আর খাওয়া ন্য়, নময়সামশ্ায়। এক দফা নশ্াৈ করয়লম, অেঋণ 

আর ন্ূতন্ কয়র ফাাঁদয়ত পারব ন্া। 

[প্রস্থান্ 
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সুকুমারী। বায়পর িাত নথয়ক রক্ষা কয়র এতচদন্ ওয়ক খাইয়য় পচরয়য় মান্ুষ 

করয়লম, আ  িায়ত দুপয়সা আসয়তই ভাবখান্া নদয়খে? কৃতজ্ঞতা এমন্ই বয়ট! 

ন ার কচল চকন্া! 

[ উভয়য়র প্রস্থান্ 

সতীয়শ্র প্রয়বশ্ 

সতীশ্। এই চপিয়ল দুচট গুচল পুয়রচে — এই েয়থি। আমার অচন্তয়মর 

নপ্রয়সী। ও নক ও? িয়রন্! কী করচেস? এই সন্ধযার সময় বাগায়ন্ অন্ধকার নে, 

িাচর চদয়ক নকউ নন্ই — পালা, পালা, পালা। (কপায়ল আ াত কচরয়া) সতীশ্, কী 

ভাবচেস তুই — ওয়র সবথয়ন্য়শ্, িুপ িুপ — ন্া ন্া ন্া, এ চক বকচে। আচম চক পাগল 

িয়য় নগলুম — নক আচেস ওখায়ন্। নবিারা, নবিারা! নকউ ন্া, নকউ নকাত্থাও নন্ই। 

মাচসমা! শুন্য়ত পাি? ইঃ, এয়কবায়র লুয়টাপুচট করয়ত থাকয়ব। আঃ। িাতয়ক আর 

সামলায়ত পারচে নন্। 

িাতটায়ক চন্য়য় কী কচর। িাতটায়ক চন্য়য় কী করা োয়। 

[ েচি লইয়া সতীশ্ সয়বয়গ িারাগােগুচলয়ক েমাগত আ াত কচরয়ত লাচগল। তািায়ত তািার 

উয়ত্ত ন্া েমশ্ আয়রা বাচিয়া উচঠয়ত লাচগল। অবয়শ্য়ষ চন্য় র িাতয়ক সয়বয়গ আ াত কচরল, চকন্তু 

নকায়ন্া নবদন্া নবাৈ কচরল ন্া, নশ্য়ষ পয়কয়টর চভতর িইয়ত চপিল সিংগ্র্ি কচরয়া লইয়া নস িয়রয়ন্র 

চদয়ক সয়বয়গ অগ্র্সর িইয়ত লাচগল। ] 

িয়রন্। (িমচকয়া উচঠয়া) এ কী! দাদা ন্াচক। নতামার দুচট পায়য় পচি দাদা, 

নতামার দুচট পায়য় পচি, কাাঁিা নপয়ারা পািচেলুম, বাবায়ক বয়ল চদয়য়া ন্া। 

সতীশ্। (িীৎকার কচরয়া) নময়সামশ্ায়, নময়সামশ্ায়, এই নবলা রক্ষা কয়রা, 

আর নদচর নকায়রা ন্া — নতামার নেয়লয়ক এখয়ন্া রক্ষা কয়রা। 

শ্শ্ৈর। (েুচটয়া আচসয়া) কী িয়য়য়ে, সতীশ্। কী িয়য়য়ে। 

সুকুমারী। (েুচটয়া আচসয়া) কী িয়য়য়ে, সতীশ্। কী িয়য়য়ে। 

িয়রন্। চকেুই িয় চন্, মা — চকেুই ন্া — দাদা নতামায়দর সয়ঙ্গ ঠাট্টা করয়েন্। 

সুকুমারী। এ কী রকম চবশ্রী ঠাট্টা। চে চে, সকলই অন্াসৃচি। নদয়খা নদচখ! 

আমার বুক এখয়ন্া ৈিাস- ৈিাস করয়ে। সতীশ্, মদ ৈয়রয়ে বুচঝ। 

সতীশ্। পালাও — নতামার নেয়লয়ক চন্য়য় এখন্ই পালাও! ন্ইয়ল নতামায়দর 

রক্ষা নন্ই। 
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িয়রন্য়ক লইয়া ত্রিপয়দ সুকুমারীর পলায়ন্ 

শ্শ্ৈর। সতীশ্, অমন্ উতলা নিায়য়া ন্া। বযাপারটা কী বয়লা। িয়রন্য়ক কার 

িাত নথয়ক রক্ষা করবার  ন্য নেয়কচেয়ল। 

সতীশ্। আমার িাত নথয়ক। (চপিল নদখাইয়া) এই নদয়খা, এই নদয়খা, 

নময়সামশ্ায়। 

দ্রুতপয়দ চবৈুমুখীর প্রয়বশ্ 

চবৈুমুখী। সতীশ্, তুই নকাথায় কী সবথন্াশ্ কয়র এয়সচেস বল্ নদচখ! 

আচপয়সর সায়িব পুচলস সয়ঙ্গ চন্য়য় আমায়দর বাচিয়ত খান্াতিাচস করয়ত 

এয়সয়ে। েচদ পালায়ত িয়, এই নবলা পালা। িায় ভগবান্, আচম নতা নকায়ন্া পাপ 

কচর চন্, আমারই অদৃয়ি এত দুঃখ  য়ট নকন্। 

সতীশ্। ভয় নন্ই — পালাবার উপায় আমার িায়তই আয়ে। 

শ্শ্ৈর। তয়ব চক তুচম — 

সতীশ্। তাই বয়ট নময়সামশ্ায়, ো সয়ন্দি করে তাই। আচম িুচর কয়র মাচসর 

ঋণ নশ্াৈ কয়রচে। আচম নিার। মা, তুচম শুয়ন্ খুচশ্ িয়ব, আচম নিার, আচম খুন্ী! 

নতামার কীচতথ পুয়রা িল। এখন্ আর কাাঁদয়ত িয়ব ন্া— োও তুচম, োও তুচম, োও 

োও, আমার সমু্মখ নথয়ক োও। আমার অসিয নবাৈ িয়ি। 

শ্শ্ৈর। সতীশ্, তুচম আমার কায়েও নতা চকেু ঋণী আে, তাই নশ্াৈ কয়র 

োও। 

সতীশ্। বয়লা নকমন্ কয়র নশ্াৈ করব। কী আচম চদয়ত পাচর। কী িাও তুচম। 

শ্শ্ৈর। ঐ চপিলটা। 

সতীশ্। এই চদলাম। আচম ন য়লই োব। ন্া নগয়ল আমার পায়পর ঋণ নশ্াৈ 

িয়ব ন্া। 

শ্শ্ৈর। পায়পর ঋণ শ্াচির িারা নশ্াৈ িয় ন্া সতীশ্, কয়মথর িারাই নশ্াৈ 

িয়। তুচম চন্চিনয় ন য়ন্া, আচম অন্ুয়রাৈ করয়ল নতামার বয়িাসায়িব নতামায়ক 

ন য়ল নদয়বন্ ন্া। এখন্ নথয়ক  ীবন্য়ক সাথথক কয়র নবাঁয়ি থায়কা। 

সতীশ্। নময়সামশ্ায়, আমার পয়ক্ষ বাাঁিা নে কত কচঠন্ তা তুচম  ায়ন্া ন্া— 
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শ্শ্ৈর। তবু বাাঁিয়ত িয়ব, আমার ঋয়ণর এই নশ্াৈ। আমায়ক ফাাঁচক চদয়য় 

পালায়ত পারয়ব ন্া। 

সতীশ্। তয়ব তাই িয়ব। 

শ্শ্ৈর। আমার একটা অন্ুয়রাৈ নশ্ায়ন্া। নতামার মায়ক আর মাসীয়ক ক্ষমা 

কয়রা। 

চবৈুমুখী। বাবা, আমার কপায়ল ক্ষমা ন্া থায়ক ন্াই থাক , ভগবান্ নতায়ক নেন্ 

ক্ষমা কয়রন্। চদচদর কায়ে োই। তাাঁর পায়য় ৈচর নগ। 

[প্রস্থান্ 

শ্শ্ৈর। তয়ব এয়সা সতীশ্, আমার  য়র আ  আিার কয়র নেয়ত িয়ব। 

  

দ্রুতপয়দ ন্চলন্ীর প্রয়বশ্ 

ন্চলন্ী। সতীশ্! 

সতীশ্। কী ন্চলন্ী। 

ন্চলন্ী। এর মায়ন্ কী? এ চিচঠ তুচম আমায়ক নকন্ চলয়খে। 

সতীশ্। মায়ন্ নেমন্ বুয়ঝচেয়ল নসইয়টই চঠক। আচম নতামায়ক প্রতারণা কয়র 

চিচঠ চলচখ চন্। তয়ব আমার ভাগযেয়ম সকলই উলয়টা িয়। তুচম ময়ন্ করয়ত পার, 

নতামার দয়া উয়যক করবার  ন্যই আচম — চকন্তু নময়সামশ্ায় সাক্ষী আয়েন্, আচম 

অচভন্য় করচেয়লম ন্া — তবু েচদ চবশ্বাস ন্া িয় প্রচতজ্ঞা রক্ষা করবার এখয়ন্া 

সময় আয়ে! 

ন্চলন্ী। কী তুচম পাগয়লর ময়তা বকে। আচম নতামার কী অপরাৈ কয়রচে নে 

তুচম আমায়ক এমন্ চন্।ুরভায়ব — 

সতীশ্। নে ন্য আচম এই সিংকল্প কয়রচে নস তুচম  ান্, ন্চলন্ী — আচম নতা 

একবণথও নগাপন্ কচর চন্, তবু চক আমার উপর শ্রদ্ধা আয়ে।  

ন্চলন্ী। শ্রদ্ধা! সতীশ্, নতামার উপর ঐ ন্যই আমার রাগ ৈয়র। শ্রদ্ধা — চে 

চে, শ্রদ্ধা নতা পৃচথবীয়ত অয়ন্য়কই অয়ন্কয়ক কয়র। তুচম নে-কা  কয়রে আচমও 

তাই কয়রচে — নতামায়ত আমায়ত নকায়ন্া নভদ রাচখ চন্। এই নদয়খা, আমার 

গিন্াগুচল সব এয়ন্চে — এগুয়লা এখয়ন্া আমার সম্পচত্ত ন্য় — এগুচল আমার 
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বাপ-মায়য়র। আচম তাাঁয়দর ন্া বয়ল িুচর কয়রই এয়ন্চে, এর কত দাম িয়ত পায়র 

আচম চকেুই  াচন্ নন্; চকন্তু এ চদয়য় চক নতামার উদ্ধার িয়ব ন্া। 

শ্শ্ৈর। উদ্ধার িয়ব; এই গিন্াগুচলর সয়ঙ্গ আয়রা অমূলয নে-ৈন্চট চদয়য়ে 

তা চদয়য়ই সতীয়শ্র উদ্ধার িয়ব। 

ন্চলন্ী। এই নে শ্শ্ৈরবাবু, মাপ করয়বন্, তািাতাচিয়ত আপন্ায়ক আচম— 

শ্শ্ৈর। মা, নস ন্য লিা কী। দৃচির নদাষ নকবল আমায়দর ময়তা 

বুয়িায়দরই িয় ন্া — নতামায়দর বয়য়স আমায়দর ময়তা প্রবীণ নলাক িঠাৎ নিায়খ 

নঠয়ক ন্া। — সতীশ্, নতামার আচপয়সর সায়িব এয়সয়েন্ নদখচে। আচম তাাঁর সয়ঙ্গ 

কথাবাতথা কয়য় আচস। ততক্ষণ তুচম আমার িয়য় অচতচথসৎকার কয়রা। মা, এই 

চপিলটা এখন্ নতামার চ ম্মায়তই থাকয়ত পায়র। 

— 

 


