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বামুননর মমনে’র নাট্যরুপ 
প্রথম অঙ্ক 

  

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

  

দুদ্বিন পরে পদ্বথি কোরেই আজ আবাে কেন কেলাই দ্বনরয় বেদ্বল মা? এেটু শুরগ 

না। 

  

কেলাই-এে প্রদ্বত িৃদ্বি দ্বনবদ্ধ োদ্বিয়াই েদ্বিল, দুপুেরবলা আদ্বম ঘুরমারত পাদ্বেরন মা। 

তা ছাড়া েন্ধ্িা র্ােী তাগািা েরে পাদ্বিরয়রছ, আজ এটা কেষ েরে দ্বিরতই িরব। োল 

েোরলই িাট দ্বেনা। 

  

এই েব দ্ববদ্বি েরে তরব বুদ্বি কতামারিে কমরয়-ইস্কুরলে িেচ চরল? কেন েন্ধ্িাে 

বারপে ত টাোে অর্াব কনই? তাে িািা অরুণও ত শুনরত পাই অরনে টাোে মানুষ। 

কেও দ্বে কবারনে েরিে ইস্কুরলে িেচটা দ্বিরত পারে না? 

  

পােরব না কেন মা? দ্বেন্তু আমো োরো োরছ োিায্ি চাইরন। দ্বনরজরিে িেচ 

দ্বনরজোই চালাই। েন্ধ্িা বরল, কমরয়ো আেও এেটু র্ারলা কেলাই দ্বেিরল, আমারিে 

ইস্কুরলেও র্াবনা থােরব না। তারিে দ্বনরজরিেও অর্াব ঘুচরব। এমন দ্বে য্দ্বি িেোে 

িয়, র্দ্ববষিরত তাো শুধু কেলাই েরেই আপনারিে িেচ আপনাো চালারত পােরব। এদ্বে 

কোজা োজ মা? 

  

িারট য্ারব কেন মা,—কিাোনিাে বাদ্বড়রত এরে িাম দ্বিরয় দ্বেরন দ্বনরয় য্ারব। আে 

তাই য্দ্বি বল, এ েব র্দ্রঘরেে কমরয়দ্বে ত কবদ্বে িেোে। কছাটরলােরিে কমরয়ো অরনে 
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োজ েেরত পারে, য্া আমো পাদ্বেরন। েেীে মারয়ে কয্ েত েি য্াদ্বিল মার কোজ 

দুরবলা র্াত পয্ভন্ত জুটত না। দ্বর্রে েরে ত আে দুুঃি কঘারচ না, তাই েন্ধ্িা তারিে 

দু’কবানরেই কেরে দ্বনরয় য্ায়। এই দ্বতন মারেে মরধিই তারিে েত উপোে িরয়রছ 

জারনা মা? কগল মারে দু’ কবারন শুধু রুমাল কবরচই কপরয়রছ ১৪ টাো। 

  

আিা, আমাে োরছ কয্ েেীে মা োলী-পূরজাে দ্বিন চাে আনা পয়ো ধাে দ্বনরয়দ্বছল, 

কে কে ত দ্বিরল না। 

  

দ্বনরুপমা িাদ্বেয়া বদ্বলল, তাও কর্ারলা দ্বন মা? আিা, আদ্বম কতামাে পয়ো আিায় 

েরে কিব। তিন তারিে বড় েি দ্বছল। দ্বেন্তু এিন ঐ চাে আনা আট আনা পয়ো তাোই 

ধাে দ্বিরত পারে। বদ্বলয়া কে পুনোয় োরজ মন দ্বিল। 

  

জগদ্ধাত্রী িুেী িইয়া েদ্বিরলন, আিা, তা কিাে। কলারেে র্াল িরলই র্াল। এত 

ফদ্বিও জারন ঐ েন্ধ্িা কমরয়দ্বট। মাগী বড় েরিই পরড়দ্বছল, তা দ্বনস্ মা কচরয় পয়ো-

ে’টা মরন েরে। আিা িুলদ্বচে কেন কেলাইটা? ফুলদ্বট ত কবে িদ্বিলর 

  

না মা,—েথা েইরত েইরত র্ুল িরয় কগরছ। দ্বেন্তু েখ িরনা র্ুল িয় না কিরিদ্বচ 

েন্ধ্িাে। 

  

েথা েইরচ, কেিারে, পড়ারে,—আবাে দ্বনরজও োজ েরে য্ারি, দ্বেন্তু এেটা কফাোঁড় 

েিরনা উলরটা পরড় নার তাে িারতে োজ য্দ্বি কিি মা ত অবাে িরয় য্ারব। 

  

জগদ্ধাত্রী দ্ববরেষ িুদ্বে িইরলন নার দ্বনরজে কমরয়ে কচরয় পরেে কমরয়ে অদ্বধে 

গুণপনাে েথা কবাধ েদ্বে তাোঁিাে কতমন র্াল লাদ্বগল না। অবরিলাে র্ারব বদ্বলরলন—িরব 

না কেন বাছার আমারিে দ্বিোঁদুে ঘরেে কমরয়ো ত আে কমম কেরি কেলাই দ্বেিরত য্ায় 

নার দ্বেিরল ওরিে মতই িরতা। কছাোঁয়াছুোঁদ্বয় েরে ওরিে নাইরতও িয় না, োপড়টাও 

ছাড়রত িয় না। মা কগা মার িাজাে কিাে বাঙালী ঘরেে কমরয় তর দ্বে েরে কয্ কেই 
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োপড়-রচাপরড় ওরিে মুরি র্াত ওরি, আদ্বম তাই শুধু র্াদ্বব। বদ্বলরত বদ্বলরতই দ্বতদ্বন 

ঘৃণায় কয্ন েণ্টদ্বেত িইয়া উদ্বিরলন। 

  

দ্বনরুপমা নীেরব োজ েদ্বেরত লাদ্বগল,—েথা েদ্বিল না। 

  

জগদ্ধাত্রী এেটু দ্বিে থাদ্বেয়া েদ্বিরলন, কতাে বারপে কেই িাতোটা জামাটা এেটু 

দ্বছোঁরড় কগরছ—দ্বনরয় আেব কেরে দ্বিরত পােদ্বব? 

  

দ্বনরুপমা মুি না তুদ্বলয়াই বদ্বলল, পােরবা কব দ্বে মা, দ্বনরয় এরো। 

  

জগদ্ধাত্রী জামা আদ্বনরত য্াইরতদ্বছরলন, িিাৎ এই অেমরয় অরুণরে প্ররবে েদ্বেরত 

কিদ্বিয়া থমদ্বেয়া িাোঁড়াইরলন। অরুরণে িারত এেিানা োগরজে কমাড়ে দ্বছল। কে 

মুিূতভোল থাদ্বময়া েদ্বিল, িুড়ীমা, র্াল ত েব? বদ্বলরত বদ্বলরতই তািাে িৃদ্বি েমভ-দ্বনেত 

দ্বনরুপমাে উপরে দ্বগয়া পড়ল। 

  

জগদ্ধাত্রী অপ্রেন্ন স্বরে বদ্বলরলন, র্াল আে কতমন কে বাছার আমাে— 

  

দ্বেন্তু েথাটা কেষ িইরত পাইল না োেণ, িাোঁড়াইয়া শুদ্বনবাে কধয্ভ অরুরণে দ্বছল না। 

কে কোজা অগ্রেে িইয়া দ্বগয়া দ্বনরুপমাে েম্মুরি িাোঁড়াইয়া েদ্বিল, এই নাও কতামাে 

োরপভরটে পিাটানভ। েন্ধ্িা বলরল, েলোতায় য্ারিা িািা, অমদ্বন দ্বনরুপমাে জরনি আমাে 

মত এেটা দ্বেরন এরনা। তা িুোঁরজ িুোঁরজ আে কোথাও পাইরন, কেরষ এেটা োরিরবে 

কিাোন কথরে কজাগাড় েরেদ্বচ। 

  

দ্বনরুপমা িাত বাড়াইয়া কমাড়েদ্বট গ্রিণ েদ্বেয়া েৃদ্বত্রম র্ৎভেনাে স্বরে েদ্বিল, কেন 

তুদ্বম এই কোরিে মরধি এত েি েেরত কগরল? এ পিাটানভ আমাে না িয় নাই িরতা। 

ইদ্বিোন থরে কোজা আেচ বুদ্বি? এিরনা বাদ্বড় য্াওদ্বন? নাওয়া িাওয়া িয়দ্বন? 
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না। এে কগলাে জল িাও দ্বিদ্বে। র্য়ানে কতিা কপরয়রচ। 

  

জগদ্ধাত্রী এতেণ অিূরে িাোঁড়াইয়া দ্বছরলন। দ্ববেদ্বিে স্বরে েদ্বিরলন—দ্বিরে কেরে 

জল দ্বিরত বল দ্বনরু। িাত কথরে ওটা দ্বনদ্বল—মন র্ুরল আবাে কয্ন তুই িাবাে জরলে 

েলদ্বে-টলদ্বে ছুোঁরয় কফদ্বলে কন বাছার বদ্বলয়া ঘরে চদ্বলয়া কগরলন। উর্রয়ই উর্রয়ে প্রদ্বত 

েণোল িতবুদ্বদ্ধে মত চাদ্বিয়া থাদ্বেয়া, অরুণ তাড়াতাদ্বড় বদ্বলয়া উদ্বিল, থাে থাে আে 

জরল োজ কনই,—আদ্বম বাদ্বড় দ্বগরয়ই িারবা অিন। 

  

দ্বনরুপমা উদ্বিয়া দ্বগয়া মুরিে পানটা এেধারে কফদ্বলয়া দ্বিয়া োোঁি-োোঁি িইয়া বদ্বলল, 

কেন তুদ্বম আমারে েি দ্বিরত এ বাদ্বড়রত কোন দ্বেছু চাও? এেদ্বিন মা কতামারে মাদ্বটে 

র্াোঁরড় জল কিরত দ্বিরয়দ্বছরলন, কতামাে মরন কনই? 

  

অরুণ িাদ্বেবাে কচিা েদ্বেয়া বদ্বলল, না, আমাে মরন দ্বছল না। দ্বেন্তু িরলাই বা মাদ্বটে 

র্াোঁড় তারত দ্বে কতিা র্ারে না? 

  

জাদ্বনরন কতামাে র্ারে দ্বে না। দ্বেন্তু আমাে কয্—বদ্বলরত বদ্বলরতই কে অেস্মাৎ ঘাড় 

দ্বফোইয়া আে এে দ্বিরে চাদ্বিয়া চুপ েদ্বেল। 

  

অরুণ িাদ্বেল। েদ্বিল, দ্বেন্তু তুদ্বমও ত মুরিে পান কফরল দ্বিরল দ্বনরু। শুধু িুড়ীমাে 

কিাষ দ্বিরল িরব কেন? ওটা ত দ্বতদ্বন বরলন দ্বনর এেটা ছাগল দ্বে এেটা কবড়াল ছুোঁরয় 

কফলরল ত তুদ্বম এ োজ েেরত না। আমাে দ্বনোশ্রয় ব্রাহ্ম কবানদ্বটরে আশ্রয় দ্বিরয় দ্বে 

আদ্বম তাে কচরয়ও কছাট িরয় কগদ্বছ? 

  

দ্বনরুপমা অনি দ্বিরে চাদ্বিয়া থাদ্বেয়াই জবাব দ্বিল—দ্বেন্তু কছাট-বড় দ্বিে েেবাে র্াে 

ত কতামো আমারিে ওপে িাওদ্বন। কয্ ঘৃণা েদ্বে বরল এিন নাদ্বলে েেচ, আমারিে ধমভ, 

আমারিে েমাজ মি বরল ঘৃণায় তাোঁোই চরল দ্বগরয়দ্বছরলন, আমো য্াইদ্বন। আজ এ 

অদ্বর্রয্াগ ত কতামারিে মুরি োরজ না অরুণিার 
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অরুণ েণোল চুপ েদ্বেয়া থাদ্বেয়া েদ্বিল, তািরল আমারিে ঘৃণা েেবাে কতামারিে 

অদ্বধোে আরছ বল? 

  

য্দ্বি থারে ত কে কতামারিেই িান। 

  

তািরল িুড়ীমাে আচেরণ োগ েেবাে অদ্বধোে ত কতামােও কনই। 

  

দ্বনরুপমা অেস্মাৎ তািাে আেি েজল কচাি-দুদ্বট অরুরণে মুরিে প্রদ্বত তুদ্বলয়া 

বদ্বলল, আমাে মারয়ে ওপে আমাে দ্বে অদ্বধোে কে আদ্বম বুিরবা। দ্বেন্তু তুদ্বম দ্বে দ্বেরি-

কতিা কচরপ এই দুপুেরবলা আমাে েরে িগড়া েেরত িাোঁড়ারল নাদ্বে? বাদ্বড় য্াও। 

  

য্াদ্বে। িাোঁ দ্বনরু, আমারে ছুোঁরত দ্বে কতামাে ঘৃণা িয়? 

  

িাোঁ িয়। তুদ্বম বাদ্বড় য্াও না। 

  

য্াদ্বে। 

  

আিা, িুব এেটা কনাোংো দ্বজদ্বনে, কয্মন— 

  

িাোঁ, িাোঁ, দ্বিে কতমদ্বন। দ্বিে কতমদ্বন। কতামাে পারয় পদ্বড় অরুণিা, বাদ্বড় য্াও—দ্বেরি-

কতিায় কতামাে গলা কয্ শুদ্বেরয় োি িরয় কগল। 

  

তা য্াে। বদ্বলয়া অরুণ েণোল দ্বিে থাদ্বেয়া পুনোয় েদ্বিল, আদ্বম দ্বনরজ কথরে 

কোন দ্বিন েমাজও তিাগ েদ্বেদ্বন, অনি ধমভও গ্রিণ েদ্বেদ্বন। শুধু আমাে িুড়ীমারে মারয়ে 

মত এবোং অনাথ কবানদ্বটরে কবারনে মতই আশ্রয় দ্বিরয়দ্বচ। কেবল এই অপোরধই কয্ 

কতামারিে কচারি এত কছাট িরয় কয্রত পাদ্বে, এ েথা েিরনা র্াদ্ববদ্বন দ্বনরুপমা। আদ্বমও 

না, েন্ধ্িাও না। বেঞ্চ গ্রারমে মরধি কতামোই শুধু আমারিে র্ালবাে, এই আমো দু-
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র্াইরবারন র্াবতুম। এতদ্বিন উরটা বুরি না জাদ্বন কতামাে প্রদ্বত আমো েত উৎপাতই 

েরেদ্বচ। 

  

েদ্বতি নাদ্বে? কে দ্বেেেম উৎপাত এেটা শুদ্বন? 

  

অরুণ দ্বনরজও এেটুিাদ্বন শুষ্কর্ারব িাদ্বেয়া েদ্বিল, কজরন েদ্বেদ্বন বরল মরন কনই 

দ্বনরু। নইরল মরনও থােত, বলরতও দ্বনশ্চয় পােতুম। 

  

তািরল মরন েরে এরে তিন িগড়া েরো। এিন বাদ্বড় য্াও। কবলা আে কনই—মুরি 

এেটু জলটল িাও কগ। 

  

িাোঁ, য্াইর আমারে মাপ েরো র্াই, আে আদ্বম কতামারিে বাদ্বড়রত উপদ্রব েেরত 

আেব না। বদ্বলয়া অরুণ ধীরে ধীরে প্রিান েদ্বেল। 

  

কে চদ্বলয়া কগরলও দ্বনরুপমা পাষাণমূদ্বতভে মত অপলেচরে কেই দ্বিরে চাদ্বিয়া 

িাোঁড়াইয়া দ্বছল। 

  

জগদ্ধাত্রী ঘে িইরত বাদ্বিে িইয়া েদ্বিরলন, অরুণ চরল কগল? 

  

দ্বনরুপমা দ্বফদ্বেয়া িাোঁড়াইল, বদ্বলল—িাোঁ। 

  

দ্বেরে জল কিরল? 

  

জরলে বিরল কয্ দ্বজদ্বনে তুদ্বম দ্বিরয় কগরল মা, কতিা কঘাচবাে পরে কেই দ্বে য্রথি 

নয়?  
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মা মুিূতভোল কমৌন থাদ্বেয়া োন্ত তীক্ষ্ণেরে বদ্বলরলন, বরটর আিা, এেটা েথা 

কতারে দ্বজরেে েদ্বে বাছা, ওরিে েম্বরন্ধ্ দ্বেছু বলরলই তুই এমন দ্ববোঁরধ দ্ববোঁরধ েথা কোে 

কেন বল ত। ওে এেদ্বট েথা কিিদ্বচ কতাে োমরন— 

  

বাদ্বিে িইরত োে আদ্বেল, বদ্বল জগদ্ধাত্রী আদ্বছে কগা? এবোং েরে েরেই এেদ্বট 

প্রবীণ বিদ্বি— 
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