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প্রথম অঙ্ক 

  

প্রথম দৃশয 

  

বিজয়ার িবসিার ঘর 

  

বিজয়া। জগদীে মুখুরর্য বক সবতযই ছাদ থেরক পরে মারা বগরয়বছরলন?  

  

বিলাস। তারত সরিহ আরছ নাবক?  মদমত্ত অিস্থায় উেরত বগরয়বছরলন। 

  

বিজয়া। বক দুুঃরখর িযাপার!  

  

বিলাস। দুুঃরখর থকন?  অপঘাত- মৃতুয ওর হরি না ত হরি কার?  

জগদীেিািু শুধু আপনার স্বগীয় বপতা িনমালীিািুরই সহপাঠী িনু্ধ নয়,  

আমার িািারও থছরলরিলার িনু্ধ। বকন্তু িািা তার মুখও থদখরতন না। টাকা 

ধার কররত দু’িার এরসবছল—িািা চাকর বদরয় িার করর বদরয়বছরলন। িািা 

সি যদাই িরলন,  এই- সি অসচ্চবরত্র থলাকগুরলারক প্রশ্রয় বদরল মঙ্গলময় 

িগিারনর কারছ অপরাধ করা হয়। 

  

বিজয়া। এ কো সবতয। 

  

বিলাস। িনু্ধই হন আর থর্ই হন। দুি যলতািেতুঃ থকানমরতই সমারজর চরম 

আদে যরক কু্ষণ্ণ করা উবচত নয়। জগদীরের সমস্ত সম্পবত্ত এখন নযায়তুঃ 

আমারদর। তা থছরল বপতৃঋর্ থোধ কররত পারর,  িাল,  না পারর 

আমারদর এই দরেই সমস্ত হারত থনওয়া উবচত। িস্তুতুঃ থছরে থদিার 

আমারদর অবধকার থনই। কারর্,  এই টাকায় আমরা অরনক সৎকার্ য 
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কররত পাবর,  সমারজর থকান থছরলরক বিরলত পর্ যন্ত পাঠারত পাবর—

ধম যপ্রচারর িযয় কররত পাবর—কত বক কররত পাবর—থকন তা না করি 

িলুন?  আপনার সম্মবত থপরলই িািা সি ঠঠক করর থেলরিন। 

  

[ বিজয়া একটু ইতস্ততুঃ কবররত লাবগল]  

  

বিলাস। না,  না,  আপনারক ইতস্ততুঃ কররত আবম বকছুরতই থদি না। 

বিধা দুি যলতা পাপ,  শুধু পাপ থকন মহাপাপ। আবম মরন মরন সঙ্কল্প 

কররবছ,  আপনার নাম করর—র্া থকাোও থনই,  থকাোও হয়বন—আবম তাই 

করি। এই পাোগা াঁরয়র মরধয ব্রহ্মমন্দির প্রবতষ্ঠা করর,  থদরের হতিাগয 

মূখ য থলাকগুরলারক ধম যবেক্ষা থদি। আপবন একিার থিরি থদখুন থদবখ,  

এরদর অজ্ঞতার জ্বালায় বিপন্ন হরয় আপনার বপতৃরদি থদে থছরেবছরলন 

বক না?  তা াঁর কনযা হরয় আপনার বক উবচত নয়,  এই থনাি্ল প্রবতরোধ 

বনরয় তারদর এই চরম উপকার করা?  িলুন,  আপবনই এ কোর উত্তর 

বদন। ( বিজয়া বনরুত্তর)  সমস্ত থদরের মরধয একটা কত িে নাম,  কত 

িে সাো পরে র্ারি িািুন থদবখ?  সি যসাধারর্রক স্বীকার কররতই হরি—থস 

িার আমার—থস আমারদর সমারজ মানুষ আরছ,  হৃদয় আরছ,  স্বাে যতযাগ 

আরছ। র্ারক তারা বনর্ যাতন করর থদেছাো কররবছল,  থসই মহাত্মার 

মহীয়সী কনযা,  শুধু তারদর জনযই এই বিপুল স্বাে যতযাগ করররছন। সমস্ত 

িারতময় বক moral effect হরি িািুন থদবখ?  

  

বিজয়া। তা িরট,  বকন্তু মরন হয় িািার ঠঠক এই ইচ্ছা বছল না। 

জগদীেিািুরক বতবন বচরবদন মরন মরন িালিাসরতন। 

  

বিলাস। এমন হরতই পারর না। থসই দুন্দিয়াসক্ত মাতালটারক বতবন 

িালিাসরতন এ বিশ্বাস আবম কররত পাবর না। 
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বিজয়া। িািার সরঙ্গ এ বনরয় আবমও তকয কররবছ। তা াঁর কারছই শুরনবছ,  

বতবন,  আপনার িািা ও জগদীেিািু এই বতনজরন—শুধু সতীে য নয়,  

পরস্পররর পরম িনু্ধ বছরলন। জগদীেিািুই বছরলন সিার থচরয় থমধািী 

ছাত্র,  বকন্তু থর্মন দুি যল,  থতমবন দবরদ্র। িে হরয় িািা ও আপনার িািা 

ব্রাহ্মধম য গ্রহর্ কররলন,  বকন্তু জগদীেিািু পাররলন না। গ্রারমর মরধয 

বনর্ যাতন শুরু হল। আপনার িািা অতযাচার সরয় গ্রারমই রইরলন,  বকন্তু 

িািা পাররলন না,  সমস্ত বিষয়- সম্পবত্তর িার আপনার িািার উপর 

বদরয়,  মারক বনরয় কলকাতায় চরল এরলন,  আর জগদীেিািু স্ত্রী বনরয় 

ওকালবত কররত পন্দিরম চরল থগরলন। 

  

বিলাস। এ- সি আবমও জাবন। 

  

বিজয়া। জানিার কোই ত। পন্দিরম বতবন িে উবকল হরয়বছরলন। থকান 

থদাষই বছল না,  শুধু স্ত্রী মারা র্ািার পর থেরকই তা াঁর দুগ যবত শুরু হ’ল। 

  

বিলাস। অমাজযনীয় অপরাধ। 

  

বিজয়া। তা িরট,  বকন্তু এর অরনক পরর আমার বনরজর মা মারা থগরল 

িািা একবদন কোয় কোয় হঠাৎ িরলবছরলন,  থকন থর্ জগদীে মদ 

ধররবছল থস থর্ন িুঝরত পাবর বিজয়া। 

  

বিলাস। িরলন বক?  তা াঁর মুরখ মদ খািার justification?  

  

বিজয়া। আপবন বক থর্ িরলন বিলাসিািু!  justification নয়—িালযিনু্ধর 

িযোর পবরমার্টাই িািা ইবঙ্গত কররবছরলন। সম্ভ্রম থগল,  স্বাস্থয থগল,  

উপাজযন থগল,  সমস্ত নষ্ট করর বতবন থদরে বেরর এরলন। 
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বিলাস। িে কীবতযই কররবছরলন!  

  

বিজয়া। সি থগল,  শুধু থগল না থিাধ হয় আমার িািার িনু্ধ- থেহ। তাই 

র্খনই জগদীেিািু টাকা থচরয়রছন বতবন না িলরত পাররন বন। 

  

বিলাস। তা হরল ঋর্ না বদরয় দান কররলই ত পাররতন। 

  

বিজয়া। তা জাবনরন বিলাসিািু। হয়ত দান করর িনু্ধর থেষ 

আত্মসম্মানরিাধটুকু িািা বনুঃরেষ কররত চানবন। 

  

বিলাস। থদখুন,  এ- সি আপনার কবিরর কো,  নইরল ঋর্ থছরে থদিার 

উপরদে বতবন আপনারকও বদরয় থর্রত পাররতন। বকরসর জনয তা কররন 

বন?  

  

বিজয়া। তা জাবনরন। থকান আরদে বদরয়ই বতবন আমারক আিদ্ধ করর 

র্ানবন। িরঞ্চ,  কো উঠরল িািা এই কো িলরতন,  মা,  থতামার ধম যিুন্দদ্ধ 

বদরয়ই থতামার কতযিয বনরূপর্ কররা। আমার ইরচ্ছর োসরন থতামারক 

আবম থিাঁরধ থররখ র্াি না। বকন্তু বপতৃঋরর্র দারয় পুত্ররক গৃহহীন করার 

সঙ্কল্প থিাধ হয় তা াঁর বছল না। তা াঁর থছরলর নাম শুরনবছ নররন্দ্র!  বতবন 

থকাোয় আরছন জারনন?  

  

বিলাস। জাবন। মাতাল িারপর শ্রাদ্ধ থেষ করর থস নাবক িাবেরতই আরছ। 

বপতৃঋর্ থর্ থোধ করর না থস কুপুত্র। তারক দয়া করা অপরাধ। 

  

বিজয়া। আপনার সরঙ্গ থিাধ হয় তা াঁর আলাপ আরছ?  

  

বিলাস। আলাপ!  বছুঃ—আপবন আমায় বক মরন কররন িলুন ত?  আবম ত 

িািরতই পাবররন থর্,  জগদীে মুখুরর্যর থছরলর সরঙ্গ আবম আলাপ 

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

কররবছ|  তরি থসবদন রাস্তায় হঠাৎ পাগরলর মত একটা নতুন থলাক থদরখ 

আির্ য হরয়বছলুম—শুনলাম থসই- ই নাবক নররন মুখুরর্য। 

  

বিজয়া। পাগরলর মত?  বকন্তু শুরনবছ নাবক ডাক্তার?  

  

বিলাস। ডাক্তার!  আবম বিশ্বাস কবররন। থর্মন আকৃবত থতমবন প্রকৃবত;  

একটা অপদাে য থলাোর!  

  

বিজয়া। আচ্ছা বিলাসিািু,  জগদীেিািুর িাবেটা র্বদ সবতযই আমরা দখল 

করর বনই,  গ্রারমর মরধয বক একটা বিশ্রী থগালমাল উঠরি না?  

  

বিলাস। এরকিারর না। আপবন পা াঁচ- সাতখানা গ্রারমর মরধয একজনও 

পারিন না এই মাতালটার ওপর র্ার বিিমুাত্র সহানুিূবত বছল। আহা িরল 

এমন থলাক এ অঞ্চরল থনই। তাও র্বদ না হত আবম থিাঁরচ োকা পর্ যন্ত 

থস বচন্তা আপনার মরন আনা উবচত নয়। 

  

[ িৃতয আবসয়া চা বদয়া থগল। ক্ষরর্ক পরর বেবরয়া আবসয়া িবলল]  

  

কালীপদ ( িৃতয) । একজন িদ্ররলাক থদখা কররত চান। 

  

বিজয়া। এইখারন বনরয় এস। 

  

[ িৃরতযর প্রস্থান]  

  

বিজয়া। আর পাবররন। থলারকর আসা- র্াওয়ার আর বিরাম থনই। এর থচরয় 

িরিং কলকাতায় বছলুম িাল। 

  

[ নরররনর প্ররিে]  
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নররন। আমার মামা পূর্ য গাঙু্গলীমোই আপনার প্রবতরিেী—ওই পারের 

িাবেটা তা াঁর। আবম শুরন অিাক হরয় থগবছ থর্,  তা াঁর বপতৃবপতামহ-কারলর 

দুগ যাপূজা নাবক আপবন এিার িন্ধ করর বদরত চান?  এবক সবতয?  ( এই 

িবলয়া একটা থচয়ার টাবনয়া উপরিেন কবরল)  

  

বিলাস। আপবন তাই মামার হরয় ঝগো কররত এরসরছন নাবক?  বকন্তু 

কার সরঙ্গ কো করচ্ছন িুরল র্ারিন না। 

  

নররন। না থস আবম িুবলবন,  আর ঝগো কররতও আবম আবসবন। িরঞ্চ,  

কোটা বিশ্বাস হয়বন িরলই থজরন থর্রত এরসবছ। 

  

বিলাস। বিশ্বাস না হিার কারর্?  

  

নররন। থকমন করর হরি?  বনরে যক বনরজর প্রবতরিেীর ধম যবিশ্বারস আঘাত 

কররিন,  এ বিশ্বাস না হওয়াই ত স্বািাবিক। 

  

বিলাস। আপনার কারছ বনরে যক থিাধ হরলই থর্ কাররা কারছ তার অে য 

োকরি না,  বকিংিা আপবন ধম য িলরলই থর্ অপরর তা বেররাধার্ য করর 

থনরি এর থকারনা থহতু থনই। পুতুলপূরজা আমারদর কারছ ধম য নয় এিিং 

তার বনরষধ করাটাও আমরা অনযায় মরন কবররন। 

  

নররন। ( বিজয়ার প্রবত)  আপবনও বক তাই িরলন?  

  

বিজয়া। আবম?  আমার কারছ বক আপবন এর বিরুরদ্ধ- মন্তিয থোনিার 

আো করর এরসরছন?  
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বিলাস। বকন্তু উবন ত বিরদেী থলাক। খুি সম্ভি আমারদর বকছুই জারনন 

না। 

  

নররন। ( বিজয়ার প্রবত)  আবম বিরদেী না হরলও গ্রারমর থলাক নয়,  থস 

কো ঠঠক। তিুও আবম সবতযই আপনার কারছ এ আো কবরবন। 

পুতুলপূরজা কোটা আপনার মুখ থেরক িার না হরলও সাকার- বনরাকাররর 

পুররারনা ঝগো আবম এখারন তুলি না। আপনারা থর্ অনয সমারজর তাও 

আবম জাবন,  বকন্তু এ ত থস কো নয়। গ্রারমর মরধয মাত্র এই একঠট 

পূরজা। সমস্ত থলাক সারা িৎসর এই বতনঠট বদরনর আোয় পে থচরয় 

আরছ। আপনার প্রজারা আপনার থছরলরমরয়র মত। আপনার আসার সরঙ্গ 

সরঙ্গ গ্রারমর আনি-উৎসি েতগুরর্ থিরে র্ারি এই আোই ত সকরল 

করর। বকন্তু তা না হরয় এত িে দুুঃখ,  এত িে বনরানি আপনার দুুঃখী 

প্রজারদর মাোয় বনরজ তুরল থদরিন এ বিশ্বাস করা বক সহজ?  আবম ত 

বকছুরতই বিশ্বাস কররত পাবরবন। 

  

বিলাস। আপবন অরনক কোই িলরছন। সাকার- বনরাকাররর তকয আপনার 

সরঙ্গ করি এত অপর্ যাপ্ত সময় আমারদর থনই। তা থস চুরলায় র্াক। 

আপনার মামা একটা থকন,  একরোটা পুতুল গবেরয় ঘরর িরস পূরজা 

কররত পাররন তারত থকান আপবত্ত থনই,  শুধু কতকগুরলা ঢাক,  থঢাল,  

কাাঁবস অরহারাত্র ওাঁর কারনর কারছ বপরট ওাঁরক অসুস্থ করর থতালারতই 

আমারদর আপবত্ত। 

  

নররন। অরহারাত্র ত িারজ না। তা সকল উৎসরিই একটু হহচচ গেরগাল 

হয়। অসুবিরধ বকছু না হয় হলই। আপনারা মারয়র জাত,  এরদর আনরির 

অতযাচার আপবন সইরিন না ত থক সইরি?  

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বিলাস। আপবন ত কাজ আদারয়র েন্দিরত মা ও থছরলর উপমা বদরলন,  

শুনরতও মি লাগল না। বকন্তু ন্দজজ্ঞাসা কবর,  আপনার মামার কারনর 

কারছ মহররমর িাজনা শুরু করর বদরল,  তা াঁর থসটা িাল থিাধ হত বক?  

তা থস র্াই থহাক,  িকািবক করিার সময় থনই আমারদর। িািা থর্ হুকুম 

বদরয়রছন তাই হরি। 

  

নররন। আপনার িািা থক,  আর তা াঁর বনরষধ করিার বক অবধকার তা 

আমার জানা থনই। বকন্তু আপবন মহররমর থর্ অদ্িুত উপমা বদরলন,  

বকন্তু এটা থরােনরচৌবক না হরয় কাো- নাকোর িাদয হরল বক কররতন 

শুবন,  এ ত শুধু বনরীহ স্বজাবতর প্রবত অতযাচার হি ত নয়!  

  

বিলাস। িািার সম্বরন্ধ তুবম সািধান হরয় কো কও িরল বদন্দচ্ছ,  নইরল 

এখুবন অনয উপারয় বেবখরয় থদি বতবন থক এিিং তা াঁর বনরষধ করার বক 

অবধকার। 

  

নররন। ( বিলাসরক উরপক্ষা কবরয়া বিজয়ার প্রবত)  আমার মামা িেরলাক 

নন। তা াঁর পূরজার আরয়াজন সামানযই। তিুও এইরটই একমাত্র আপনার 

দবরদ্র প্রজারদর সমস্ত িছররর আনরিাৎসি। হয়ত আপনার বকছু 

অসুবিরধ হরি,  বকন্তু তারদর মুখ থচরয় বক আপবন এইটুকু সহয কররত 

পাররিন না?  

  

বিলাস। ( থটবিরলর উপর প্রচে মুষ্টযাঘাত কবরয়া)  না পাররিন না,  

একরোিার পাররিন না। কতকগুরলা মূখ য থলারকর পাগলাবম সহয করিার 

জনয থকউ জবমদাবর করর না। থতামার আর বকছু িলিার না োরক তুবম 

র্াও,  বমরেয আমারদর সময় নষ্ট কররা না। 
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বিজয়া। ( বিলারসর প্রবত)  আপনার িািা আমারক থমরয়র মত িালিারসন 

িরলই এাঁরদর পূরজা বনরষধ করররছন,  বকন্তু আবম িবল হরলাই িা বতন-

চারবদন একটু থগালমাল। 

  

বিলাস। ওুঃ—থস অসহয থগালমাল। আপবন জারনন না িরলই— 

  

বিজয়া। জাবন হি বক। তা থহাক থগ থগালমাল—বতনবদন হি ত নয়। আর 

আপবন আমার অসুবিরধর কো িািরছন,  বকন্তু কলকাতা হরল বক 

কররতন িলুন ত?  থসখারন অষ্টপ্রহর থকউ কারনর কারছ থতাপ দাগরত 

োকরলও ত চুপ করর সইরত হরতা?  ( নরররনর প্রবত)  আপনার মামারক 

জানারিন,  বতবন প্রবত িৎসর থর্মন কররন,  এিাররও থতমবন করুন,  

আমার বিিমুাত্র আপবত্ত থনই। আপবন তরি এখন আসুন,  নমস্কার। 

  

নররন। ধনযিাদ—নমস্কার। 

  

[ উিয়রক নমস্কার কবরয়া প্রস্থান 

  

বিজয়া। আমারদর কোটাই ত থেষ হরত থপরল না। তা হরল তালুকটা 

থনওয়াই বক আপনার িািার মত?  

  

বিলাস। হুাঁ। 

  

বিজয়া। বকন্তু এর মরধয থকানরকম থগালমাল থনই ত?  

  

বিলাস। না। 

  

বিজয়া। আজ বক বতবন ওরিলা এবদরক আসরিন?  
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বিলাস। িলরত পাবর না। 

  

বিজয়া। আপবন রাগ কররলন নাবক?  

  

বিলাস। রাগ না কররলও বপতার অপমারন পুরত্রর কু্ষণ্ণ হওয়া থিাধ কবর 

অসঙ্গত নয়। 

  

বিজয়া। বকন্তু এরত তা াঁর অপমান হরয়রছ এ িুল ধারর্া আপনার 

থকারেরক জন্মারলা?  বতবন থেহিরে মরন করররছন আমার কষ্ট হরি। বকন্তু 

কষ্ট হরি না এইটাই শুধু িদ্ররলাকরক জাবনরয় বদলুম। এরত মান-

অপমারনর ত বকছুই থনই বিলাসিািু!  

  

বিলাস। ওটা কোই নয়!  থিে,  আপনার থেরটর দাবয়ত্ব বনরজ বনরত চান 

বনন। বকন্তু এর পরর িািারক আমার সািধান করর বদরতই হরি। নইরল 

পুরত্রর কতযরিয আমার ত্রুঠট হরি। 

  

বিজয়া। এই সামানয বিষয়টারক থর্ আপবন এমন করর বনরয় এ রকম 

গুরুতর করর তুলরিন এ আবম মরনও কবরবন। িাল,  আমার থিাঝিার 

িুরল র্বদ অনযায়ই হরয় বগরয় োরক আবম অপরাধ স্বীকার করবছ। 

িবিষযরত আর হরি না। 

  

বিলাস। তা হথল পূর্ য গাঙু্গলীরক জাবনরয় পাঠান থর্,  রাসবিহারীিািু থর্ 

হুকুম বদরয়রছন তা অনযো করা আপনার সাধয নয়। 

  

বিজয়া। থসটা বক থঢর থিেী অনযায় হরি না?  আচ্ছা আবম বনরজই বচঠঠ 

বলরখ আপনার িািার অনুমবত বনন্দচ্ছ। 
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বিলাস। এখন অনুমবত থনওয়া না- থনওয়া দুই- ই সমান। আপবন র্বদ 

িািারক সমস্ত থদরের কারছ উপহারসর পাত্র করর তুলরত চান,  আমারকও 

তা হরল অতযন্ত অবপ্রয় কতযিয পালন কররত হরি। 

  

বিজয়া। (আত্মসিংর্ম কবরয়া)  এই অবপ্রয় কতযিযটা বক শুবন?  

  

বিলাস। আপনার জবমদাবর োসরনর মরধয বতবন থর্ন আর হাত না থদন। 

  

বিজয়া। আপনার বনরষধ বতবন শুনরিন মরন কররন?  

  

বিলাস। অন্ততুঃ,  থসই থচষ্টাই আমারক কররত হরি। 

  

বিজয়া। (ক্ষর্কাল থমৌন োবকয়া)  থিে!  আপবন র্া পাররন কররিন,  

বকন্তু অপররর ধরম যকরম য আবম িাধা বদরত পারি না। 

  

বিলাস। আপনার িািা বকন্তু এ কো িলরত সাহস থপরতন না। 

  

বিজয়া। (ঈষৎ রুক্ষস্বরর)  িািার কো আপনার থচরয় আবম থঢর থিেী 

জাবন বিলাসিািু। বকন্তু থস বনরয় তকয করর েল থনই—আমার োরনর থিলা 

হরলা,  আবম উঠলুম। ( গমরনাদযত)  

  

বিলাস। থমরয়মানুষ জাতটা এমনই থনমকহারাম। 

  

[ বিজয়া পা িাোইয়াবছল। বিদুযৎরিরগ বেবরয়া দা াঁোইয়া পলকমাত্র বিলারসর 

প্রবত দৃঠষ্টপাত কবরয়া বনুঃেরে ঘর হইরত চবলয়া থগল। এমবন সময় িৃদ্ধ 

রাসবিহারী ধীরর ধীরর প্ররিে কবররতই পুত্র বিলাসবিহারী লাোইয়া উঠঠল]  
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বিলাস। িািা,  শুরনছ এইমাত্র বক িযাপার ঘটরলা?  পূর্ য গাঙু্গলী এিারও 

ঢাক থঢাল কাাঁবস িান্দজরয় দুগ যাপূজা কররি,  িারর্ করা চলরি না। এইমাত্র 

তার থক একজন িাগরন এরসবছল প্রবতিাদ কররত,  বিজয়া তারক হুকুম 

বদরলন পূরজা থহাক। 

  

রাসবিহারী। তা তুবম এত অবিেম যা হরয় উঠরল থকন?  

  

বিলাস। হি না?  থতামার হুকুরমর বিরুরদ্ধ হুকুম থদরি বিজয়া?  এিিং 

আমার আপবত্ত করা সরেও?  

  

রাস। বকন্তু এই বনরয় তার সরঙ্গ রাগারাবগ কররল নাবক?  

  

বিলাস। বকন্তু উপায় বক?  আত্মসম্মান িজায় রাখরত— 

  

রাস। থদখ িাপু,  থতামার এই আত্মসম্মানরিাধটা বদনকতক খারটা কর,  

নইরল আবম ত আর থপরর উঠঠরন। বিরয়টা হরয় র্াক,  বিষয়টা হারত 

আসুক,  তখন ইরচ্ছ মত আত্মসম্মান িাবেরয় বদও,  আবম বনরষধ করি 

না। 

  

[ বিজয়ার প্ররিে]  

  

রাসবিহারী। এই থর্ মা বিজয়া!  

  

বিজয়া। আপনারক আসরত থদরখ আবম বেরর এলুম কাকািািু। শুরন হয়ত 

আপবন রাগ কররিন,  বকন্তু থমারট বতনবদন হি ত নয়,  থহাক থগ 

থগালমাল—আবম অনায়ারস সইরত পারি,  বকন্তু গাঙু্গলীমোরয়র দুগ যাপূজায় 

িাধা বদরয় কাজ থনই। আবম অনুমবত বদরয়বছ। 
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রাস। থস কোই বিলাস আমারক থিাঝান্দচ্ছরলন!  িুরোমানুষ,  শুরন হঠাৎ 

চঞ্চল হরয় উথঠবছলুম থর্ িবিষযরত এ রকম পুনি যার ঘটরল ত চলরি না। 

তখন আত্মসম্মান িজায় রাখরত থতামার বিষয় থেরক বনরজরক তোত 

কররতই হরি। বকন্তু বিলারসর কোয় রাগ থগরছ মা;  িুরঝবচ,  অজ্ঞান 

ওরা—করুক পূরজা। িরিং পররর জনয দুুঃখ সওয়াটাই মহে!  আির্ য 

প্রকৃবত এই বিলারসর। ওর িাকয ও করম যর দৃঢ়তা থদখরল হঠাৎ থিাঝা র্ায় 

না থর্ হৃদয় ওর এত থকামল। তা থস র্াক,  বকন্তু জগদীরের দরুন 

িাবেটা র্খন তুবম সমাজরকই দান কররল মা,  তখন আর বিলম্ব না 

করর,  এই ছুঠটর মরধযই এর সমস্ত আরয়াজন সমূ্পর্ য করর থেলরত হরি। 

বক িল?  

  

বিজয়া। আপবন র্া িাল িুঝরিন তাই হরি। টাকা পবররোরধর থময়াদ ত 

তারদর থেষ হরয় থগরছ?  

  

রাস। অরনকবদন। েতয বছল,  আট িৎসররর,  বকন্তু এটা নয় িৎসর 

চলরছ। 

  

বিজয়া। শুনরত পাই তা াঁর থছরল নাবক এখারন আরছন। তা াঁরক থডরক 

পাঠঠরয় আরও বকছুবদরনর সময় বদরল হয় না?  র্বদ থকান উপায় কররত 

পাররন?  

  

রাস। ( মাো নাবেরত নাবেরত)  পাররি না—পাররি না—পাররল— 

  

বিলাস। পাররলই িা আমরা থদি থকন?  টাকা থনিার সময় থস মাতালটার 

হুাঁে বছল না বক েতয কররবছ?  এ থোধ থদি বক করর?  
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বিজয়া। ( বিলারসর প্রবত মাত্র একিার দৃঠষ্টপাত কবরল। রাসবিহারীর মুরখর 

বদরক চাবহয়া োন্ত- দৃঢ়করে কবহল)  বতবন িািার িনু্ধ বছরলন,  তা াঁর সম্বরন্ধ 

সসম্মারন কো কইরত িািা আমারক আরদে করর থগরছন। 

  

বিলাস। ( সগজযরন)  হাজার আরদে কররলও থস থর্ একটা— 

  

রাস। আহা চুপ কর না বিলাস। পারপর প্রবত থতামার আন্তবরক ঘৃর্া থর্ন 

না পাপীর ওপর বগরয় পরে। এইখারনই থর্ আত্মসিংর্রমর সিরচরয় 

প্ররয়াজন িািা। 

  

বিলাস। না িািা,  এই- সি িারজ sentiment আবম বকছুরতই সহয কররত 

পাবররন তা থস থকউ রাগই করুক আর র্াই করুক। আবম সতয কো 

কইরত িয় পাইরন,  সতয কাজ কররত থপবছরয় দা াঁোই থন। 

  

রাস। তা িরট,  তা িরট। থতামারকই িা থদাষ থদি বক। আমারদর িিংরের 

এই স্বিািটা থর্ িুরো িয়স পর্ যন্ত আমারই থগল না!  অনযায় অধম য 

থদখরলই থর্ন জ্বরল উঠঠ। িুঝরল না মা বিজয়া,  আবম আর থতামার িািা 

এই জনযই সমস্ত থদরের বিরুরদ্ধ সতযধম য গ্রহর্ কররত িয় পাইবন। 

জগদীশ্বর তুবমই সতয। ( এই িবলয়া দুই হাত কপারল থঠকাইয়া উরেরে 

নমস্কার কবররলন)  

  

রাস। বকন্তু থদরখা মা,  আবম র্াই হই তিু তৃতীয় িযন্দক্ত। থতামারদর 

উিরয়র মতরিরদর মরধয আমার কো কওয়া উবচত নয়। কারর্,  বকরস 

থতামারদর িাল থস আজ নয় কাল থতামরাই বস্থর করর বনরত পাররি। এ 

িুরোর মতামরতর আিেযক হরি না। বকন্তু কো র্বদ িলরতই হয় ত 

িলরতই হরি থর্,  এরক্ষরত্র থতামারই িুল হরচ্চ। জবমদাবর চালািার কারজ 

আমারকও বিলারসর কারছ হার মানরত হয়,  এ আবম িহুিার থদরখবছ। 
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আচ্ছা তুবমই িল থদবখ কার গরজ থিবে?  আমারদর না জগদীরের 

থছরলর?  ঋর্ পবররোরধর সাধযই র্বদ োকত,  একিার বনরজ এরস বক 

থচষ্টা করর থদখত না?  থস ত জারন তুবম এরসছ?  এখন আমরাই র্বদ 

উপর্াচক হরয় ডাবকরয় পাঠাই,  থস বনিয়ই একটা িেরকরমর সময় 

থনরি। তারত েল শুধু এই হরি থর্,  থদনাও থোধ হরি না,  আর 

থতামারদর সমাজ-প্রবতষ্ঠার সঙ্কল্পও বচরবদরনর মত ডুরি র্ারি। থিে করর 

থিরি থদখ বদবক মা,  এই বক ঠঠক নয়?  আর তার অরগাচররও ত বকছু 

হরত পাররি না। তখন বনরজ র্বদ থস সময় চায় তখন না হয় বিরিচনা 

করর থদখা র্ারি। বক িল মা?  

  

বিজয়া। (অপ্রসন্ন- মুরখ)  আচ্ছা। কাকািািু,  আমার িে থদবর হরয় থগল,  

এখন বক থর্রত পাবর?  

  

রাস। র্াও মা র্াও,  আবমও চললাম। 

  

[ বিজয়ার প্রস্থান]  

  

বিলাস। ( সররারধ)  থস র্বদ দে িছররর সময় চায় ত বিরিচনা কররত 

হরি নাবক?  

  

রাস। ( ক্রুদ্ধ চাপাকরে)  হরি না ত বক সমস্ত থখায়ারত হরি?  মন্দির-

প্রবতষ্ঠা!  থদখ বিলাস,  এই থমরয়ঠটর িয়স থিবে নয়,  বকন্তু থস থিে 

জারন থর্ থসই তার িারপর সমস্ত সম্পবত্তর মাবলক,  আর থকউ নয়। 

মন্দির- স্থাপনা না হরলও চলরি,  বকন্তু আমার কোটা িুলরল চলরি না। 

  

[ প্রস্থান]  
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[ কালীপদর প্ররিে]  

  

কালী। মা ন্দজজ্ঞাসা কররলন আপনারক বক আর চা পাঠঠরয় থদরিন?  

  

বিলাস। না। 

  

কালী। েরিত বকিংিা— 

  

বিলাস। না দরকার থনই। 

  

কালী। েল বকিংিা বকছু বমঠষ্ট?  

  

বিলাস। আুঃ দরকার থনই িলবচ না?  তারক িরল বদও আবম িাবে চললুম। 

  

[ প্রস্থান]  

  

কালী। িলরত হরি না,  বতবন থগরলই জানরত পাররিন। 

  

[ প্রস্থান]  
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বিতীয় দৃশয 

  

গ্রামযপে 

  

[ পূর্ য গাঙু্গলী ও দুই- বতনজন গ্রামিাসীর প্ররিে]  

  

১ম ব্রাহ্মর্। হা াঁ পূর্ যখুরো,  শুনবচ নাবক পূরজা করিার হুকুম পাওয়া থগরছ?  

  

পূর্ য। হা াঁ িািা,  জগদম্বা মুখ তুরল থচরয়রছন। জবমদারিাবে থেরক হুকুম 

পাওয়া থগরছ,  পূরজায় তা াঁর আপবত্ত থনই। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। শুরন পর্ যন্ত দুন্দিন্তার অিবধ বছল না খুরো। সিাই িািবছল 

থতামারদর এতকারলর পূরজাটা িুন্দঝ এিার িন্ধ হরয় র্ায়। হুকুম বদরল থক?  

  

পূর্ য। জবমদারকনযা স্বয়িং। এ- সি িযাপাররর বতবন বনরজ বকছুই জানরতন 

না। আমারদর নররন বগরয় িলরতই আির্ য হরয় িলরলন,  থস বক কো। 

আপনার মামারক জানারিন বতবন র্োরীবত মারয়র পূরজা করুন,  আমার 

বিিমুাত্র আপবত্ত থনই। এ- সমস্তই ওই দ ু িযাটা িজ্জাত িাপ- িযাটার 

কারসান্দজ!  আমার ওপর ওরদর জাতররাধ। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। থমরয়ঠট ত তা হরল িাল?  

  

২য় ব্রাহ্মর্। হুাঁ িাল!  থেচ্ছ,  বিধমী,  িবল থখা াঁজ থররখছ বকছু?  

  

পূর্ য। থহাক থেচ্ছ। িািা,  তিুও রায়িিংরের থমরয়- হবর রারয়র নাতনী!  

শুনলুম ঐ বিরলস থছা াঁোটা অরনক থচষ্টা কররবছল িন্ধ কররত,  বকন্তু 
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বতবন থকান কোয় কান থদনবন। স্পষ্ট িরল বদরলন,  হাজার অসুবিরধ 

হরলও আবম পররর ধম যকরম য হাত বদরত পারি না। এ বক সহজ কো!  

  

১ম ব্রাহ্মর্। িল বক খুরো?  প্রেম থর্বদন জরুতারমাজা পরর থেঠটিং চরে ও 

থদরেরত এরলা থলাক ত িরয় মরর। গুজি ররট থগল এরই সরঙ্গ হরি 

নাবক বিলাসিািুর বিরয়,  তাই এরসরছ থদরে। সিাই িািরল,  একা রারম 

ররক্ষ থনই সুগ্রীি থদাসর-আর কাউরক িা াঁচারত হরি না,  থদরেল িযাটা 

এিার গ্রামসুদ্ধ সিাইরক ধরর ধরর োাঁবস থদরি। বকন্তু থতামার িযাপারটা 

থদখরল থর্ন মরন িরসা হয়। না খুরো?  

  

পরূ্ য। হা াঁ িািা,  হয়। আবম িলবছ থতামরা পরর থদরখা,  এই থমরয়ঠটর 

দয়াধম য আরছ। কাউরক সহরজ দুুঃখ থদরি না। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। িারজ- িারজ- সি িারজ কো। আরর বিধমী থর্!  োস্তরর 

িরলরচ থেচ্ছ;  তার আিার দয়া!  তার আিার ধম য!  

১ম ব্রাহ্মর্। তা িরট,  োস্তর- িাকয সহরজ বমরেয হয় না সবতয,  বকন্তু 

খুরোর পূরজাঠট ত মা- লক্ষ্মী বনরজর থজারর চাবলরয় বদরলন!  িাপ- িযাটায় 

হাজার থচষ্টা কররও ত িন্ধ কররত পাররল না। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। ( মাো নাবেয়া)  বকন্তু থতামরা পরর থদরখা ঐ জরুতারমাজা-

পরা থমরলচ্ছ থমরয় গা াঁ জ্বাবলরয় খাক করর ছােরি। আবম থচরয় স্পষ্ট 

থদখরত পান্দচ্ছ। 

  

পূর্ য। বক জাবন িািা,  আমারদর নররন ত সাহস বদরয় িলরল,  িয় থনই,  

উবন কাউরক কষ্ট থদরিন না। মহামায়া কপারল র্া বলরখরছন তা হরিই। 

বকন্তু এইঠট থদরখা িািা,  থতামরা সকরল বমরল থর্ন আমার কাজঠট উদ্ধার 

করর বদরত পার। 
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২য় ব্রাহ্মর্। থদরিা খুরো,  থদরিা,  আমরা সিাই বমরল থতামার কারজ বগরয় 

লাগি—থকানবদরক থতামার চাইরত হরি না। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। মারয়র পূরজাঠট িালয় িালয় চুরক র্াক,  বকন্তু িািা 

থতামারকও আমারদর একটু সাহার্য কররত হরি। থতামারক আর নররনরক 

সরঙ্গ বনরয় সময় িুরঝ একবদন আমরা দল থিাঁরধ বগরয় পেি। িলি—মা,  

গ্রামযরদিতা বসরদ্ধশ্বরীর পুকুরঠট আপবন খালাস বদন। িুরো িযাটা িয় 

থদবখরয় থজার করর খাস করর বনরল;  বকন্তু িছর অন্তর থর্ একে টাকার 

মাছ বিন্দর হয়,  তার ক’টা টাকা সরকারী তবিরল জমা পরে একিার 

থখা াঁজ করর থদখুন। আবম খির রাবখ িািা,  থর্ এই ছ- সাত িছর একটা 

পয়সাও জমা পরেবন। তখন থদখি িুরো তার বক হকবেয়ত থদয়। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। িুরো তখন িলরি,  ও-কো বমরেয। মাছ বিন্দর হয় না। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। তাই িলুক একিার। গবরটীর থঝারো- থজরলরক আবম বচবন,  

তার পুরুরতর সরঙ্গ আমার খুি িাি। তারক বদরয় প্রমার্ কবররয় থদি 

আমারদর কো বমরেয নয়। ঐ থঝারো- থজরলই িুরোর হারত একে’ টাকা 

জমা বদরয় িছর- িছর কলকাতায় মাছ চালান থদয়। 

  

পরূ্ য। আমায় বকন্তু থটরনা না িািা,  ঘররর পারে ঘর,  গরীি মানুষ—আবম 

তা হরল মারা র্াি। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। বকন্তু থতামার িাগরন নররন্দ্র কখরনা িয় পারি না িলরত 

পাবর। তারক পাঠাি,  সরঙ্গ োকি আমরা। বদঘ্োর এত থলারকর থস এত 

কাজ করর,  আর আমারদর এই উপকারঠট করর থদরি না িারিা?  বনিয় 

থদরি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 23 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

২য় ব্রাহ্মর্। তা হরল অমবন আমার িে জামাইরয়র িািলার মারঠর 

খিরটাও তারক শুবনরয় বদও না িাই—কম নয় সারে- বতন বিরঘ জায়গা। 

জামাই মারা থগল,  থদখিার থোনিার থকউ থনই,  থমরয়ঠট আমার কারছ 

এরস পেল,  বতন- চার িছররর খাজনা িাকী পরে থগল,  তারপর করি থর্ 

থরাক বদরল,  করি থর্ বনরলম হরলা,  তা থকউ জানরল না। তারপর র্খন 

জানা থগল তখন কত বগরয় ধরাধবর করলুম,  বকন্তু এত িে িজ্জাত—

বকছুরতই ছােরল না। 

  

পূর্ য। িািুর িাবের উত্তর বদরকর থসই নতুন কলরমর িাগানটা নয়?  

  

২য় ব্রাহ্মর্। হা াঁ িািা থসইরট। এখন হরয়রছ িুরোর েরখর আমিাগান। 

  

পূর্ য। বকন্তু নীরলম- খবরদ জায়গা,  এ ত আর থকউ থছরে বদরত পাররি না 

িািা। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। না পারুক থস আো আবম কবররন,  বকন্তু িুরো িযাটা দুবদন 

িারদ শ্বশুর হরি বকনা—তাই িবল সময় োকরত শ্বশুররর গুর্াগুর্ মা-

লক্ষ্মী একটু শুরন রাখুন। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। জগদীে মুখুরর্যর িাবেটাও নাবক িুরো দখল করর বনরত চায়। 

  

পূর্ য। কানাঘুষা তাই ত শুনবছ িািা। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। এমন থকউ োরক িুরো িজ্জারতর দাবেটা চেচে করর 

একটারন বছাঁরে বনরত পারর তরি গারয়র জ্বালা থমরট। 
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পূর্ য। োক োক িািা। পরের মাঝখারন দা াঁবেরয় ও- সি কোয় কাজ থনই। 

থক থকাোয় শুনরত পারি, ,  থক থকাোয় িরল থদরি। তা হরল আর ররক্ষ 

োকরি না। 

  

২য় ব্রাহ্মর্। না খুরো,  শুনরি আর থক?  এই ত আমরা বতনজন। োক 

থগ ও- সি কো,  থিলা হরলা। চল ঘরর র্াওয়া র্াক। 

  

পূর্ য। তাই চল িািা। সুধীর,  সন্ধযার পর আমার ওখারন একিার এরসা। 

আর সময় থনই—থতামারদর সরঙ্গ একটা পরামে য কররত হরি। 

  

১ম ব্রাহ্মর্। সন্ধযার পররই র্াি খুরো। চল,  এখন িাবে র্াওয়া র্াক। 

  

[ সকরলর প্রস্থান 
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তৃতীয় দৃশয 

  

সরস্বতী নদীতীর 

  

[ েরৎ অরন্ত েীর্ য সঙ্কীর্ য সরস্বতী নদী। এ-তরট বিস্তীর্ য মাঠ,  ও-তরট 

লতাগুল্ম-পবরিযাপ্ত ঘন িন। িনান্তরারল বদঘ্ো গ্রাম। নদীর উিয় তীর 

কু্ষদ্র িা াঁরের থসতু বদয়া সিংরু্ক্ত। একটা পারয়- হা াঁটা সঙ্কীর্ য পে িরনর মধয 

বদয়া বদঘ্ো গ্রারম বগয়া প্ররিে কবরয়ারছ। এই সকরলর অন্তরারল নরররনর 

িৃহৎ অট্টাবলকার বকছু বকছু থদখা র্ায় মাত্র। নদীর তীরর িবসয়া নররন 

বছরপ মাছ ধবররতবছল। বিজয়া ও কানাই বসিং প্ররিে কবরল।]  

  

বিজয়া। এই নদীর পাররই বদঘ্ো,  না কানাই বসিং?  

  

কানাই। হা াঁ মা-জী। 

  

বিজয়া। এই গা াঁরয়ই জগদীেিািুর িাবে,  না?  

  

কানাই। হা াঁ মা-জী,  িহুৎ িো িাবে। 

  

বিজয়া। এই পুল থপবররয় িুন্দঝ ঐ গা াঁরয় থর্রত হয়?  

  

[ বিজয়া পুরলর কারছ অগ্রসর হইরত নররন্দ্র তাহারক থদবখয়া]  

  

নররন। এই থর্—নমস্কার!  বিরকলরিলা একটুখাবন থিোিার পরক্ষ নদীর 

ধারঠট মি জায়গা নয় িরট,  বকন্তু এ সময় মযারলবরয়ার িয়ও ত িে 

কম নয়। এ িুন্দঝ আপনারক থকউ সািধান করর থদয়বন?  

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বিজয়া। না,  বকন্তু মযারলবরয়া ত থলাক বচরন ধরর না। আবম ত িরিং না 

থজরন এরসবছ,  আপবন থর্ থজরনশুরন জরলর ধারর িরস আরছন?  হক 

থদবখ বক মাছ ধররলন?  

  

নররন। ( পুরলর অপর প্রান্ত হইরত)  পুাঁঠট মাছ। বকন্তু দ ু ঘণ্টায় মাত্র দুঠট 

থপরয়বছ,  মজবুর থপাষায় বন। সময়টা ত থকানমরত কাটারত হরি?  

  

বিজয়া। বকন্তু মামার পূরজািাবেরত এরস তা াঁরক সাহার্য না করর পাবলরয় 

থিোরচ্ছন থর্ িরো?  গুঠট- দুই পুাঁঠট মাছ বদরয় ত তা াঁর সাহার্য হরি না!  

  

নররন। ( হাবসয়া)  না,  বকন্তু প্রেমতুঃ,  মামার িাবেরত আবম আবসবন,  

বিতীয়তুঃ,  তা াঁরক সাহার্য করিার িহুরলাক আরছ। আমার প্ররয়াজন থনই। 

  

বিজয়া। মামার িাবে আরসন বন?  এখারন তরি আরছন থকাোয়?  

  

নররন। িাবে আমার ঐ বদঘ্ো গ্রারম। এই িা াঁরের সা াঁরকা বদরয় থর্রত হয়। 

  

বিজয়া। বদঘ্োয়?  তা হরল নররনিািুরক থতা আপবন থচরনন?  বতবন বক 

রকম থলাক িলরত পাররন?  

  

নররন। ও—নররন?  তার িাবেটা ত আপবন থদনার দারয় বকরন বনরয়রছন?  

এখন তার সম্বরন্ধ অনুসন্ধারন আর েল বক?  থর্ উরেরেয বনরলন থস 

কোও এ অঞ্চরলর সিাই শুরনরছ। 

  

বিজয়া। এরকিারর থনওয়া হরয় থগরছ এই িুন্দঝ এবদরক রাষ্ট্র হরয়রছ?  
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নররন। হিারই কো। জগদীেিািুর সি যস্ব আপনার িািার কারছ বিন্দর-

কিলায় িা াঁধা বছরলা,  তা াঁর থছরলর সাধয থনই তত টাকা থোধ করর। 

থময়াদও থেষ হরয়রছ—এ খির সিাই জারন বকনা!  

  

বিজয়া। আপবন বনরজই র্খন গ্রারমর থলাক তখন খির জানরিন হি বক। 

আচ্ছা,  শুরনবছ নররনিািু বিরলত থেরক িাল কররই ডাক্তাবর পাস করর 

এরসরছন। থকান িাল জায়গায় practice আরম্ভ করর আরও বকছুবদন সময় 

বনরয় বক িারপর ঋর্টা থোধ কররত পাররন না?  

  

নররন। সম্ভি নয়। শুরনবছ practice করাই নাবক তার সঙ্কল্প নয়। 

  

বিজয়া। তরি তা াঁর সঙ্কল্পটাই িা বক?  এত খরচপত্র করর বিরলত বগরয় কষ্ট 

করর ডাক্তাবর থেখিার েলটাই িা বক হরত পারর?  এরকিারর অপদাে য। 

  

নররন। অপদাে য?  ( হাবসয়া)  ঠঠক ধরররছন। এইরটই থিাধ হয় তার আসল 

থরাগ। তরি শুনরত পাই নাবক থস বনরজ বচবকৎসা করার থচরয় এমন 

একটা- বকছু িার করর থর্রত চায়,  র্ারত িহুরলারকর উপকার হরি। খির 

পাই এ বনরয় থস পবরশ্রমও খুি করর। 

  

বিজয়া। সবতয হরল ত এ খুি িে কো। বকন্তু িাবেঘর থগরল বক করর 

এ- সি কররিন?  তখন ত থরাজগার করা চাই। আচ্ছা আপবন ত বনিয়ই 

িলরত পাররন বিরলত র্ািার জরনয এখানকার থলাক তা াঁরক একঘরর করর 

থররখরছ বকনা। 

  

নররন। থস ত বনিয়ই। আমার মামা পূর্ যিািু তারও একপ্রকার আত্মীয়,  

তিুও পূরজার কবদন িাবেরত ডাকরত সাহস কররন বন। বকন্তু তারত তার 

ক্ষবত হয়বন। বনরজর কাজকম য বনরয় োরক,  সময় থপরল ছবি আাঁরক। িাবে 

থেরক িে িারই হয় না। 
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কানাই। মা-জী,  সন্ঝা হরয় আসরল;  িাবে বেররত রাত হরি। 

  

নররন। হা াঁ,  কোয় কোয় সন্ধযা হরয় এরলা। 

  

বিজয়া। তা হরল িাবেটা থগরল থকানও আত্মীয়- কুটুরম্বর ঘররও তা াঁর আশ্রয় 

পািার িরসা থনই িলুন?  

  

নররন। এরকিাররই না। 

  

বিজয়া। ( মুহতূ যকাল নীরি োবকয়া)  বতবন থর্ কারও কারছই থর্রত চান 

না—নইরল এই মারসর থেরষই ত তা াঁরক িাবে থছরে থদিার থনাঠটে থদওয়া 

হরয়রছ—আর থকউ হরল অন্ততুঃ আমারদর সরঙ্গও একিার থদখা করিার 

থচষ্টা কররতন। 

  

নররন। হয়ত তার দরকার থনই,  নয়,  িারি লাি বক?  আপবন ত সবতযই 

তারক িাবেরত োকরত বদরত পাররন না। 

  

বিজয়া। বচরকাল না পাররলও আর বকছুকাল োকরত থদওয়া ত র্ায়। বকন্তু 

মরন হরচ্ছ আপনার সরঙ্গ তা াঁর বিরেষ পবরচয় আরছ। বক িরলন সবতয 

না?  

  

নররন। বকন্তু এবদরক সন্ধযা ঘবনরয় আসরছ থর্। 

  

বিজয়া। আসুক। 

  

নররন। আসুক?  অে যাৎ,  থদরের প্রবত আপনার সবতযকার টান আরছ। 

  

বিজয়া। ( গম্ভীর হইয়া)  তার মারন?  
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নররন। মারন এই থর্ সন্ধযারিলায় এখারন দা াঁবেরয় থেরক থদরের 

মযারলবরয়াটা পর্ যন্ত না বনরল আপনার চলরছ না। 

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  ওুঃ,  এই কো!  বকন্তু থদে ত আপনারও। ওটা 

আপনারও থনওয়া হরয় থগরছ থিাধ হয়?  বকন্তু মুখ থদরখ ত মরন হয় না। 

  

নররন। ডাক্তাররদর একটু সিুর করর বনরত হয়। 

  

বিজয়া। আপবনও বক ডাক্তার নাবক?  

  

নররন। হা াঁ ডাক্তার িরট বকন্তু খুি থছাট্ট ডাক্তার। 

  

বিজয়া। তা হরল আপবন শুধু প্রবতরিেী নন, —তা াঁর িনু্ধ। তা াঁর সম্বরন্ধ থর্-

সি কো আবম িরলবচ,  হয়ত বগরয় তা াঁরকই গল্প কররিন—না?  

  

নররন। ( হাবসয়া)  বক গল্প করি,  িরলরছন একটা অপদাে য হতিাগা 

থলাক,  এই ত?  আপনার বচন্তা থনই,  এ অতযন্ত পুররারনা কো,  এ তারক 

সিাই িরল। নতুন করর িলিার দরকার থনই। তরি,  িলরল হয়ত থস 

থকানবদন আপনার সরঙ্গ থদখা কররত থর্রত পারর। 

  

বিজয়া। আমার সরঙ্গ থদখা করর তা াঁর লাি বক?  বকন্তু তা াঁর সম্বরন্ধ ত 

ঠঠক ও- রকম কো আপনারক আবম িবলবন। 

  

নররন। না িরল োকরলও িলা উবচত বছল। 

  

বিজয়া। উবচত বছল?  থকন?  
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নররন। ঋরর্র দারয় র্ার িাস করিার গৃহ,  র্ার সি যস্ব বিন্দর হরয় র্ায়,  

তারক সিাই হতিাগয িরল। আমরাও িবল। সুমুরখ না পাররলও আোরল 

িলরত িাধা বক?  

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  আপবন ত তা াঁর চমৎকার িনু্ধ!  

  

নররন। ( ঘাে নাবেয়া)  হযা াঁ,  অরিদয িলরলও চরল। এমন বক তার হরয় 

আবম বনরজ বগরয়ই আপনারক ধরতুম,  র্বদ না জানতুম সৎ উরেরেযই 

তার িাবেখাবন আপবন গ্রহর্ কররছন। 

  

বিজয়া। আচ্ছা,  আপনার িনু্ধরক একিার রাসবিহারীিািুর কারছ থর্রত 

িলরত পাররন না?  

  

নররন। বকন্তু তা াঁর কারছ থকন?  

  

বিজয়া। বতবন িািার বিষয়- সম্পবত্ত থদরখন বকনা। 

  

নররন। থস আবম জাবন;  বকন্তু তা াঁর কারছ বগরয় লাি থনই। সন্ধযা হয়—

আবস তরি, —নমস্কার। 

  

[ নররন পুল পার হইয়া িরনর বিতর অদৃেয হইয়া থগল। বিজয়া থসইবদরক 

চাবহয়া রবহল।]  

  

কানাই। এ িািুঠট থক মা-জী?  

  

বিজয়া। ( চমবকয়া আপন মরন কবহল)  থক তা ত জাবনরন। ঐ র্া াঁরদর 

িাবেরত পূরজা হরচ্ছ তা াঁরদর িাগরন। 
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[ রাসবিহারীর প্ররিে]  

  

রাস। থতামারক খুাঁজবছলাম মা। খির থপলুম তুবম নদীর বদরক একটু 

থিোরত এরসছ। িাল কো—তারক আমরা থনাঠটে বদরয়বছ,  আিার আমরা 

র্বদ রদ কররত র্াই,  আর পা াঁচজন প্রজার কারছ থসটা বক- রকম থদখারি 

থিরি থদখ বদবক। 

  

বিজয়া। একখানা বচঠঠ বলরখ তা াঁর কারছ পাঠঠরয় বদন না। আমার বনিয়ই 

থিাধ হরচ্ছ বতবন শুধু অপমারনর িরয়ই এখারন আসরত সাহস কররন না। 

  

রাস। ( বিদূ্ররপর িারি)  মহামানী থলাক থদখবছ!  তাই অপমানটা ঘারে 

বনরয় আমারদরই উপর্াচক হরয় তা াঁরক োকিার জরনয বচঠঠ বলখরত হরি?  

  

বিজয়া। (কাতর হইয়া)  তারত থদাষ থনই কাকািািু—অর্াবচত দয়া করার 

মরধয লজ্জা থনই। 

  

রাস।(ঈষৎ হাবসয়া)  মা,  থতামার ন্দজবনস তুবম দান কররি,  আবম িাদ 

সাধি থকন?  আবম শুধু এইটুকুই থদখারত থচরয়বছলুম থর্,  বিলাস র্া 

কররত থচরয়বছল,  তা স্বারে যর জনযও নয়,  রারগর জরনযও নয়—শুধু কতযিয 

িরলই কররত থচরয়বছল। একবদন আমার বিষয় থতামার িািার বিষয় সি 

এক হরয়ই থতামারদর দুজরনর হারত পেরি। থসবদন িুন্দদ্ধ থদিার জরনয এ 

িুরোটারক খুাঁরজ পারি না মা। 

  

[ বিলারসর প্ররিে—পররন বিলাতী থপাোক,  হারত থছাট িযাগ,  অতযন্ত 

িযস্তিারি]  

  

বিলাস। এই থর্ থতামরা। িািা,  এখরনা িাবে র্ািার সময় পাইবন,  

কলকাতা থেরক বেররই শুনলুম থতামরা এরসছ নদীর তীরর থিোরত। 
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থিোরনা!  বিরাট কার্ যিার মাোয় বনরয় বক করর থর্ মানুষ আলরসয সময় 

কাটারত পারর আবম তাই শুধু িাবি। িািা,  একরকম সমস্ত কাজই প্রায় 

থেষ করর এলুম। কারদর আহ্বান কররত হরি,  কারদর ওপর থসবদরনর 

িার বদরত হরি,  বক বক কররত হরি, —সমস্ত। 

  

রাস। সমস্ত?  িল বক?  এর মরধয কররল বক করর?  

  

বিলাস। হযা াঁ,  সমস্ত। আমার বক আর নাওয়া- খাওয়া বছল!  বিজয়া,  তুবম 

বনিয়ই িািচ এই ক’টা বদন আবম রাগ করর আবসবন। র্বদও রাগ আবম 

কবরবন,  বকন্তু কররলও থসটা বকছুমাএ অনযায় হরতা না। 

  

রাস। কানাই বসিং,  চরলা ত িািা একটু এবগরয় দ ু পা ঘুরর আবস থগ। 

অরনকবদন নদীর এ বদকটায় আসরত পাবরবন। 

  

কানাই বসিং। চবলরয় হুজরু। 

  

[ রাসবিহারী ও কানাই বসিং-এর প্রস্থান 

  

বিলাস। তুবম স্বচ্ছরি চুপ কথর োকরত পার,  বকন্তু আবম পাবররন। আমার 

দাবয়ত্বরিাধ আরছ। একটা বিরাট কার্ যিার ঘারে বনরয় আবম বকছুরতই 

োকরত পাবররন। আমারদর মন্দির-প্রবতষ্ঠা এই িেবদরনর ছুঠটরতই হরি। 

সমস্ত বস্থর হরয় থগল। এমন বক বনমির্ করা পর্ যন্ত িাকী থররখ আবসবন। 

উুঃ—কাল সকাল থেরক বক থঘারাটাই না আমারক ঘুররত হরয়রছ। র্াক,  

ওবদরকর সম্বরন্ধ একরকম বনন্দিন্ত হওয়া থগল,  কারা কারা আসরিন তাও 

থনাট করর এরনবছ,  পরে দযারখা অরনকরকই বচনরত পাররি। 

[ থস িযাগ খুবলয়া হাতোইয়া,  কাগজখানা িাবহর কবরয়া ধবরল। বিজয়া 

গ্রহর্ কবরল িরট,  বকন্তু তার মুখ থদবখয়া মরন হইল বিতৃষ্ণার সীমা নাই]  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  

বিলাস। িযাপার বক?  এমন চুপচাপ থর্?  

  

বিজয়া। আবম িািবছ,  আপবন থর্ তা াঁরদর বনমির্ করর এরলন এখন 

তা াঁরদর বক িলা র্ায়?  

  

বিলাস। তার মারন?  

  

বিজয়া। মন্দির-প্রবতষ্ঠা সম্বরন্ধ আবম এখনও বকছু বস্থর করর উঠরত 

পাবরবন। 

  

বিলাস। ( সুতীব্র বিস্মরয় ও তরতাবধক থরারধ বিলারসর মুখ িীষর্ হইয়া 

উঠঠল। বকন্তু কেস্বর তাহার পরক্ষ র্তটা সম্ভি সিংর্ত কবরয়া কবহল)  তার 

মারন বক?  তুবম বক থিরিচ আসরছ ছুঠটর মরধয না কররত পাররল আর 

কখরনা করা র্ারি?  তারা ত থকউ থতামার—ইরয় নন থর্ থতামার র্খন 

সুবিরধ হরি তখনই তা াঁরা ছুরট এরস হান্দজর হরিন। মন বস্থর হয়বন তার 

অে য বক শুবন?  

  

বিজয়া। ( মৃদুকরে)  এখারন ব্রহ্মমন্দির-প্রবতষ্ঠার থকান সাে যকতা থনই। থস 

হরি না। 

  

বিলাস। ( বকছুক্ষর্ স্তবম্ভত োবকয়া)  আবম জানরত চাই তুবম র্োে যই 

ব্রাহ্মমবহলা বকনা। 

  

বিজয়া। ( তাহার মুরখর বদরক বনুঃেরে চাবহয়া োবকয়া)  আপবন িাবে 

থেরক োন্ত হরয় বেরর না এথল আপনার সরঙ্গ আরলাচনা হরত পাররি 

না। এ কো এখন োক। 
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বিলাস। আমরা থতামার সিংস্রি পবরতযাগ কররত পাবর জারনা?  

  

বিজয়া। থস আরলাচনা আবম কাকািািুর সরঙ্গ করি,  আপনার সরঙ্গ নয়। 

  

বিলাস। আমরা থতামার সিংস্পে য তযাগ কররল বক হয় জারনা?  

  

বিজয়া। না,  বকন্তু আপনার দাবয়ত্বরিাধ র্খন এত থিবে তখন আমার 

অবনচ্ছায় র্া াঁরদর বনমির্ করর অপদস্থ করার দাবয়ত্ব গ্রহর্ করররছন,  

তা াঁরদর িার বনরজই িহন করুন। আমারক অিংে বনরত অনুররাধ কররিন 

না। 

  

বিলাস। আবম কারজর থলাক,  কাজই িালিাবস,  থখলা িালিাবস থন তা 

মরন থররখা বিজয়া। 

  

বিজয়া। ( োন্তস্বরর)  আচ্ছা আবম িুলরিা না। 

  

বিলাস। ( প্রায় চীৎকার কবরয়া)  হা াঁ—র্ারত না থিারলা থস আবম থদখি। 

  

[ বিজয়া থকান কো না িবলয়া র্াইিার উরদযাগ কবরল]  

  

বিলাস। আচ্ছা,  এত িে িাবে তরি বক কারজ লাগরি শুবন?  এ ত আর 

শুধু শুধু থেরল রাখা থর্রত পাররি না?  

  

বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া দৃঢ়িারি)  বকন্তু এ িাবে থর্ বনরতই হরি থস ত 

এখনও বস্থর হয়বন!  

  

বিলাস। ( রাবগয়া সরজারর মাঠটরত পা ঠুবকয়া)  হরয়রছ একরো িার বস্থর 

হরয়রছ। আবম সমারজর মানয িযন্দক্তরদর আহ্বান করর এরন অপমান কররত 
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পারি না। এ িাবে আমারদর চাই- ই,  এ আবম করর তরি ছােি। এই 

থতামারক আবম জাবনরয় বদলুম। 

  

[ রাসবিহারী বেবরয়া আবসরলন।]  

  

বিলাস। শুনরছা িািা,  বিজয়া িলরছন,  এ এখন হরি না—এ অপমান— 

  

রাস। হরি না?  বক হরি না?  থক িরলরচ হরি না?  

  

বিলাস। (আঙুল বদয়া থদখাইয়া)  উবন িলরচন মন্দির-প্রবতষ্ঠা এখন হরত 

পাররি না। 

  

রাস। বিজয়া িলরচন হরি না?  িল বক?  আচ্ছা বস্থর হও িািা,  বস্থর হও। 

থকান অিস্থারতই উতলা হরত থনই। আরগ শুবন সি। বনমির্ হরয় থগরছ?  

হরয়রছ। থিে,  থস ত আর প্রতযাহার করা র্ায় না—অসম্ভি। এবদরক বদনও 

থিবে থনই,  কররত হরল এর মরধযই সমস্ত আরয়াজন সমূ্পর্ য করা চাই। 

এরত ত সরিহ থনই মা। 

  

বিজয়া। বকন্তু বতবন থস্বচ্ছায় িাবে থছরে না থগরল ত বকছুরতই হরত পারর 

না কাকািািু!  

  

রাস। কার থস্বচ্ছায় িাবে ছাোর কো িলছ মা,  জগদীরের থছরলর?  থস 

ত িাবে থছরে বদরয়রছ—থোনবন?  

  

[ বিজয়া বিলারসর বদক হইরত বেবরয়া দা াঁোইল। তাহার থঠা াঁট কাাঁবপরত 

লাবগল। বনরজরক সিংর্ত কবরয়া]  
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বিজয়া। না শুবনবন। বকন্তু তা াঁর ন্দজবনসপত্র বক হরলা?  সমস্ত বনরয় 

থগরছন?  

  

বিলাস। ( হাবসর িঙ্গীরত)  শুরনবচ োকিার মরধয বছল নাবক একটা িাঙ্গা 

খাট—তার ওপরই থিাধ কবর তা াঁর েয়ন চলত। আবম থসটা িাইরর 

গাছতলায় থটরন থেরল থদিার হুকুম বদরয় কলকাতায় বগরয়বছলুম। আজ 

থেেরন থনরিই দররায়ারনর মুরখ খির থপলুম থসগুরলা থনিার জরনয আজ 

সকারল নাবক থস আিার এরসরছ। র্া বকছু তার আরছ বনরয় র্াক,  আমার 

থকান আপবত্ত থনই। 

  

রাস। থতামার থদাষ বিলাস। মানুষ থর্মন অপরাধীই থহাক,  িগিান তারক 

র্ত দেই বদন,  তার দুুঃরখ আমারদর দুুঃবখত হওয়া,  সমরিদনা প্রকাে 

করা উবচত। আবম িলবছ থন থর্ অন্তরর তুবম তার জরনয কষ্ট পাও না,  

বকন্তু িাইররও থসটা প্রকাে করা কতযিয। তারক একিার আমার সরঙ্গ থদখা 

কররত িলরল না থকন?  থদখতুম—র্বদ বকছু— 

  

বিলাস। তা াঁর সরঙ্গ থদখা করর বনমির্ করা ছাো আমার ত আর কাজ 

বছল না িািা!  তুবম বক থর্ িল তার ঠঠক থনই। তা ছাো আমার 

থপৌৌঁছুিার আরগই ত ডাক্তারসারহি তা াঁর থতারঙ্গ- থপটরা র্িপাবত গুঠটরয় 

বনরয় সরর পরেরছন। বিলারতর ডাক্তার!  একটা অপদাে য humbug 

থকাোকার!  

  

রাস। না বিলাস,  থতামার এরকম কোিাতযা আবম মাজযনা কররত পাবররন। 

বনরজর িযিহারর থতামার লজ্জজ্জত হওয়া উবচত—অনুতাপ করা উবচত। 
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বিলাস। বক জরনয শুবন?  পররর দুুঃরখ দুুঃবখত হওয়া,  পররর থেে বনিারর্ 

করার বেক্ষা আমার আরছ,  বকন্তু থর্ দাবম্ভক িাবে িরয় অপমান করর 

র্ায়—তারক আবম মাপ কবররন। অত িোবম আমার থনই। 

  

রাস। থক আিার থতামারক িাবে িরয় অপমান করর থগল?  কার কো 

তুবম িলছ?  

  

বিলাস। জগদীেিািুর সুপুত্র নররনিািুর কোই িলবছ িািা। বতবন একবদন 

ওাঁর ঘরর িরসই আমারক অপমান করর বগরয়বছরলন। তখন তারক বচনতুম 

না তাই—( বিজয়ারক থদখাইয়া)  নইরল ওাঁরকও অপমান করর থর্রত থস 

িাকী রারখবন। থতামরা জান থস কো?  ( বিজয়ার প্রবত)  পূর্ যিািুর িাগরন 

িরল বনরজর পবরচয় বদরয় থর্ থতামারক পর্ যন্ত থসবদন অপমান করর 

বগরয়বছল থস থক?  তখন থর্ তারক িারী প্রশ্রয় বদরল!  থসই নররন। তখন 

বনরজর র্োে য পবরচয় বদরত র্বদ থস পারত—তরিই িলরত পারতুম থস 

পুরুষমানুষ। িে থকাোকার!  

  

বিজয়া। বতবনই নররনিািু!  দররায়ান পাঠঠরয় তা াঁরকই িাবে থেরক িার করর 

বদরয়রছন?  আমারই নাম করর?  

আমারই থদনার দারয়?  

  

[ থরাধ ও থক্ষারি থস থর্ন ছুঠটয়া চবলয়া থগল]  

  

রাস। ( হতিুন্দদ্ধিারি)  এ আিার বক?  

  

বিলাস। আবম তার বক জাবন!  
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রাস। র্বদ জারনা না ত অত কো দম্ভ করর িলরতই িা থগরল থকন?  

থগাো থেরক শুনচ জগদীরের থছরলর ওপর ও থজার-জিরদন্দস্ত চায় না,  

তিুও— 

  

বিলাস। অত িোবম আবম পাবররন। আবম থসাজা পরে চলরত িালিাবস। 

  

রাস। তাই থিরসা। থসাজা পে ও- ই একবদন থতামারক আে বমঠটরয় 

থদবখরয় থদরি’খন। থসাজা পে!  থসাজা পে!  

  

[ িবলরত িবলরত বতবন দ্রতুপরদ বনিান্ত হইয়া থগরলন]  

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বিতীয় অঙ্ক 

  

প্রথম দৃশয 

  

বিজয়ার িবসিার ঘর 

  

[ বিজয়া িাবহরর কাহার প্রবত থর্ন একদৃরষ্ট চাবহয়াবছল—পরর উঠঠয়া 

জানালার কারছ বগয়া তাহারক ইবঙ্গরত আহ্বান কবররত একঠট িালক প্ররিে 

কবরল—- খাবল গা,  থকা াঁচরে মুবে তখনও বচিারনা থেষ হয় নাই]  

  

পররে। ডাকবছরল থকন মা- ঠাকরুন?  

  

বিজয়া। বক করবছবল থর?  

  

পররে। মুবে খান্দচ্ছনু। 

  

বিজয়া। এ কাপেখানা থতারক থক বকরন বদরল পররে?  নতুন থদখবছ থর্!  

  

পররে। হুাঁ নতুন। মা বকরন বদরয়রছ। 

  

বিজয়া। এই কাপে বকরন বদরয়রছ!  বছ বছ,  বক বিশ্রী পাে থর!  ( বনরজর 

োেীর চওো সুির পােখাবন থদখাইয়া)  এমনধারা পাে নইরল বক থতারক 

মানায়?  
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পররে। ( ঘাে নাবেয়া সায় বদয়া)  মা বকচু্ছ বকনরত জারন না। থতামারক 

থক বকরন বদরল?  

  

বিজয়া। আবম আপবন বকরনবছ। 

  

পররে। আপবন?  দামটা কত পেল শুবন?  

  

বিজয়া। থতার তারত বক থর?  বকন্তু দযাখ আবম থতারক এমবন একখানা 

কাপে বকরন বদই র্বদ তুই— 

  

পররে। কখন বকরন থদরি?  

  

বিজয়া। বকরন বদই র্বদ তুই একটা কো শুবনস। বকন্তু থতার মা বক আর 

থকউ থর্ন না জানরত পারর। 

  

পররে। মা জানরি কযাম্থন?  তুবম িরলা না—আবম একু্ষবন শুনি। 

  

বিজয়া। তুই বদঘ্ো বচবনস?  

  

পররে। ওই ত থহাো। গুঠটরপাকা খুাঁজরত কতবদন ত বদঘ্থে র্াই। 

  

বিজয়া। ওখারন সিরচরয় কারদর িরো িাবে তুই জাবনস?  

  

পররে। বহাঁ—িামুনরদর থগা!  থসই থর্ আর িছর রস থখরয় থর্ ছাত থেরক 

ঝা াঁবপরয় পরেবছল,  থতনারদর। এই থর্ন থহোয় থগাবিির মুবে- িাতাসার 

থদাকান,  আর ওই থহাো থতনারদর থকাটা। থগাবিি বক িরল জারনা মা-

ঠাকরুন!  িরল সি মাবগয- থগাো—আধ-পয়সায় আর আোই থগাো 
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িাতাসা বমলরি না,  এখন থমারট দ’ু থগাো!  বকন্তু তুবম র্বদ একসরঙ্গ 

থগাটা পয়সার আনরত দাও ত আবম পা াঁচ থগাো আনরত পাবর। 

  

বিজয়া। তুই দু’পয়সার িাতাসা বকরন আনরত পাবরস?  

  

পররে। বহাঁ,  এ হারত এক পয়সার পা াঁচ থগাো গুরর্ বনরয় িলি—

থদাকানী,  এ হারত আররা পা াঁচ থগাো গুরর্ দাও। বদরল িলি—মা- ঠান 

িরল থদ’থছ দুরটা োউ বদরত—না?  তরি পয়সা দুরটা থদি—না?  

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  হা াঁ,  তরি পয়সা দুরটা হারত বদবি। আর অমবন 

থদাকানীরক ন্দজরজ্ঞস করবি—ওই থর্ িরো িাবেরত নররনিািু োকত—থস 

থকাোয় থগরছ?  বক থর পারবি ত?  

  

পররে। ( মাো নাবেয়া)  আচ্ছা পয়সা দুরটা দাও না তুবম—আবম ছুরট্ট 

বগরয় বনরয় আবস। 

  

বিজয়া। ( তাহার হারত পয়সা বদয়া)  িাতাসা হারত থপরয় িুরল র্াবিরন ত?  

  

পররে। নাুঃ—( িবলয়াই থদৌে বদল। বিজয়া বেবরয়া আবসয়া একটা থচৌবকরত 

িবসরতই পরররের মা প্ররিে কবরল)  

  

পরররের মা। পররেরক িুন্দঝ থকাোও পাঠারল বদবদমবর্?  ঊর্ধ্ যমুরখ ছুরটরছ। 

ডাকলুম সাো বদরল না। 

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  ও—পররে ছুরটরছ িুন্দঝ?  তরি বনিয় বদঘ্োয় িাতাসা 

বকনরত থদৌরেরছ। হঠাৎ আমার কারছ দুরটা পয়সা থপরল বকনা। 

  

পরররের মা। বকন্তু িাতাসা ত কারছই থমরল—থসখারন থকন?  
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বিজয়া। বক জাবন থসখারন থক এক থগাবিি থদাকানী আরছ থস নাবক 

একটু থিবে থদয়। 

  

পরররের মা। িইগুরলা থর্ গুবছরয় থতালিার কো বছল—তুলরি না?  

  

বিজয়া। এখন োক থগ পরররের মা!  

  

পরররের মা। একটা কো থতামায় িলরত চাই বদবদমবর্,  িরয় িলরত 

পাবরবন। 

  

বিজয়া। থকন থতামার িয়টা বকরসর?  বক কো?  

  

পরররের মা। কালীপদ িলবছল থস ত আর ঠটকরত পারর না। থছাটিািু 

তারক দ’ুচরক্ষ থদখরত পাররন না। র্খন তখন ধমকাবন। ও বছল কতযািািুর 

খানসামা—অরিযস বছল কলকাতায় োকার। কাল নাবক থছাটিািু তারক 

হুকুম বদরয়রছন তার এখারন কাজ কম,  উরে মালীর সরঙ্গ িাগারন খাটরত 

হরি,  নইরল জিাি থদওয়া হরি। িরয়স হরয়রছ পাররি থকন িাগারন বগরয় 

থকাদাল পােরত বদবদ?  

  

বিজয়া। ( দৃঢ়করে)  না,  তারক থকাদাল পােরত হরি না। থছাটিািুরক 

আবম িরল থদরিা। 

  

পরররের মা। আমারদর র্দু থঘাষ থগামস্তা- মোই িলবছল থর্— 

  

বিজয়া। এখন োক পরররের মা। আমার একখাবন দরকারী বচঠঠ থলখিার 

আরছ,  পরর শুনি। এখন তুবম র্াও। 

  

পরররের মা। আচ্ছা র্ান্দচ্ছ বদবদমবর্। 
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[ পরররের মা চবলয়া থগরল বিজয়া জানালার কারছ বগয়া িাবহরর উাঁবক 

মাবরয়া থদবখল বকন্তু পরক্ষরর্ই বেবরয়া আবসয়া একটা বচঠঠর কাগজ 

টাবনয়া লইয়া বলবখরত িবসল। কালীপদ িাররর কারছ মুখ িাোইয়া ডাবকল—

]  

  

কালীপদ। মা!  

  

বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া)  পরররের মারক ত িলরত িরল বদরয়বছ কালীপদ,  

িাগারন বগরয় থতামারক কাজ কররত হরি না। 

  

কালী। বকন্তু থছাটিািু— 

  

বিজয়া। থস তা াঁরক আবম িরল থদি,  থতামার িয় থনই। আচ্ছা র্াও এখন। 

  

কালী। থর্ কাপেগুরলা থরারদ থদওয়া হরয়রছ থস থর্— 

  

বিজয়া। এখন োক কালীপদ। এই দরকারী বচঠঠটা থেষ না করর আবম 

উঠরত পারি না। 

  

[ কালীপদ প্রস্থান কবররল বিজয়া উঠঠয়া আর একিার জানালাটা ঘুবরয়া 

আবসয়া িবসল। বচঠঠর কাগজটা থঠবলয়া বদয়া খিররর কাগজ টাবনয়া লইল। 

িারি থিাধ হয় অবতেয় চঞ্চল,  বকছুরতই মন বদরত পারর না।]  

  

র্দু। ( থনপেয হইরত ডাবকল)  মা!  

  

বিজয়া। থক?  

  

র্দু। ( দরজার বনকট হইথত)  আবম র্দু। একিার আসরত পাবর বক?  
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বিজয়া। না র্দুিািু,  এখন আমার সময় থনই। আপবন আর থকান সমরয় 

আসরিন। 

  

র্দু। আচ্ছা মা!  

  

[ প্রস্থান]  

  

[ বিজয়া কাগজ পবেরতবছল। অনয ধার বদয়া অতযন্ত সন্তপ যরর্ পররে 

প্ররিে কবরল। বিজয়া উঠঠয়া দা াঁোইয়া অতযন্ত িযগ্রকরে প্রশ্ন কবরল]  

  

বিজয়া। থদাকানী বক িলরল পররে?  

  

পররে। ( িস্ত্রাঞ্চরল লুকারনা িাতাসার প্রবত ইবঙ্গত কবরয়া।)  িাতাসা ত?  

পয়সার ছ’গো করর। 
  

বিজয়া। আরর না,  না, —থস নররনিািুর কো বক িলরল িল না?  

  

পররে। ( মাো নাবেয়া)  জাবনরন। থদাকানী পয়সায় ছ’গোর কো কাউরক 

িলরত মানা করর থদরছ। িরল বক জান মা- ঠাকরুন— 

  

বিজয়া। তুই নররনিািুর কো বক থজরন এবল তাই িল না?  

  

পররে। থস থহাো থনই—থকাোয় চরল থগরছ। থগাবিি িরল বক জারনা মা-

ঠান?  িরল িাররা গোর— 

  

বিজয়া। (রুক্ষস্বরর)  বনরয় র্া থতার িাররা গো িাতাসা আমার সুমুখ 

থেরক। 
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[ বিজয়া জানালার কারছ সবরয়া বগয়া দা াঁোইল]  

  

পররে। ( থঠাঙা দুইটা হারত কবরয়া)  এর থিবে থর্ থদয় না মা- ঠান!  

  

বিজয়া। ( একটু পরর মুখ বেরাইয়া কবহল)  পররে ওগুরলা তুই থখরগ র্া। 

  

[ িবলয়া পুনরায় জানালার িাবহরর চাবহয়া রবহল]  

  

পররে। ( সিরয়)  সি খারিা?  

  

বিজয়া। ( মুখ না বেরাইয়া)  হা াঁ,  সি থখরগ র্া। ওরত আমার কাজ থনই। 

  

পররে। এর থিবে বদরল না থর্ মা- ঠান!  কত তারর িলনু। 

  

বিজয়া। না বদক থগ। আবম রাগ কবরবন পররে,  িাতাসা তুই বনরয় র্া—

থখরগ। 

  

পররে। সি একলা খাি?  ( একটু চুপ কবরয়া)  কানা িট্চাবর্যমোরয়র 

কারছ বগরয় থজরন আসি মা- ঠান?  

  

বিজয়া। থক কানা িট্চাবর্যমোই থর?  বক থজরন আসবি?  

  

পররে। থজরন আসি থকাোয় থগরছ নররনিািু?  

  

[ মুখ বেরাইরতই থদবখল নররন ঘরর প্ররিে কবররতরছ,  তাহার হারত একঠট 

চামোর িাক্স। নীরচ থসটা রাবখয়া বদয়া হাত তুবলয়া বিজয়ারক নমস্কার 

কবরল]  
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বিজয়া। ( লজ্জজ্জত হইয়া)  র্া র্া আর ন্দজজ্ঞাসা করিার দরকার থনই। তুই 

র্া!  

  

পররে। ( কু্ষণ্ণস্বরর)  কানা ভট্িাচযযমশ্াই থতনারদর পারের িাবেরতই োরক 

বকনা। থগাবিি থদাকানী িলরল,  নররিরিািুর খির বতবনই জারন। 

  

বিজয়া।(শুষ্ক হাবসয়া)  আসুন িসুন। ( পরররের প্রবত)  তুই এখন র্া না 

পররে। িারী থতা কো—তার আিার—থস আররকবদন তখন থজরন আবসস 

না হয়। এখন র্া— 

  

[ পররে বকছু না িুন্দঝয়া চবলয়া থগল]  

  

নররন। আপবন নররনিািুর খির জানরত চান?  বতবন থকাোয় আরছন এই?  

  

বিজয়া। ( একটু ইতস্ততুঃ কবরয়া)  হা াঁ,  তা থস একবদন জানরলই হরি। 

  

নররন। থকন?  থকান দরকার আরছ?  

  

বিজয়া। দরকার ছাো বক থকউ কাররা খির রাখরত চায় না?  

  

নররন। থকউ বক করর না করর থস থছরে বদন। বকন্তু আপনার সরঙ্গ ত 

তার সমস্ত সম্বন্ধ চুরক থগরছ। আিার থকন তার সন্ধান বনরচ্ছন?  ঋর্ বক 

এখরনা সি থোধ হয়বন?  ( বিজয়া নীরি রবহল)  র্বদ আরও বকছু থদনা 

িার হরয় োরক,  তা হরলও আবম র্তদূর জাবন,  তার এমন বকছু আর 

থনই র্া থেরক থসই িাকী টাকা থোধ হরত পারর। এখন আর তার থখা াঁজ 

করা িৃো। 
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বিজয়া। থক আপনারক িলরল,  আবম থদনার জরনযই তা াঁর সন্ধান করবছ?  

  

নররন। তা ছাো আর থর্ বক হরত পারর,  আবম ত িািরত পাবররন। 

বতবনও আপনারক থচরনন না,  আপবনও তা াঁরক থচরনন না। 

  

বিজয়া। বতবনও আমারক থচরনন,  আবমও তা াঁরক বচবন!  

  

নররন। বতবন আপনারক থচরনন এ কো সবতয,  বকন্তু আপবন তা াঁরক 

থচরনন না। 

  

বিজয়া। থক িলরল আবম তা াঁরক বচবন না?  

  

নররন। আবম জাবন। ধরুন,  আবমই র্বদ িবল আমার নাম নররন,  তারতও 

ত আপবন না িলরত পাররিন না। 

  

বিজয়া। না িলরত সবতযই পারি না,  এিিং আপনারকও িলি এই সবতয 

কোটা আপনারও অরনক পূরি যই আমারক িলা উবচত বছল। ( নররন মবলন 

মুরখ নীরি হইয়া রবহল)  অনয পবরচরয় বনরজর আরলাচনা থোনা,  আর 

লুবকরয় আবে থপরত থোনা,  দুরটাই বক আপনার সমান িরল মরন হয় না 

নররনিািু?  আমার ত হয়। তরি বকনা আমরা ব্রাহ্ম- সমারজর,  আর 

আপনারা বহি ু এই র্া প্ররিদ। 

  

নররন। ( একটুখাবন থমৌন োবকয়া)  আপনার সরঙ্গ অরনক রকম 

আরলাচনার মরধয বনরজর আরলাচনাও বছল িথট,  বকন্তু তারত মি 

অবিপ্রায় বকছুই বছল না। থেষ বদনটায় পবরচয় থদি মরনও কররবছলাম,  

বকন্তু বক জাবন,  থকন হরয় উঠল না। বকন্তু এরত ত আপনার থকান ক্ষবত 

হয়বন!  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 48 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  

বিজয়া। ক্ষবত একজরনর ত কত রকরমই হরত পারর নররনিািু। আর র্বদ 

হরয় োরক থস হরয়ই থগরছ। আপবন এখন আর তার উপায় কররত 

পাররিন না। থস োক,  বকন্তু এখন র্বদ সবতযই আপনার বনরজর সম্বরন্ধ 

থকান কো জানরত চাই তা হরল বক— 

নররন। রাগ করি?  না—না—না। 

  

[ প্রোন্ত বনম যলহারসয তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠঠল]  

  

বিজয়া। আপবন এখন আরছন থকাোয়?  

  

নররন। গ্রামান্তরর আমার দূর- সম্পরকযর এক বপসী এখরনা থিাঁরচ আরছন,  

তা াঁর িাবেরতই বগরয়বছ। 

  

বিজয়া। বকন্তু আপনার সম্বরন্ধ থর্ সামান্দজক থগালরর্াগ আরছ তা বক থস 

গ্রারমর থলারকরা জারন না?  

  

নররন। জারন হি বক!  

  

বিজয়া। তরি?  

  

নররন। ( একটুখাবন িাবিয়া)  তা াঁরদর থর্ ঘরটায় আবছ থসটারক ঠঠক িাবের 

মরধয িলাও র্ায় না। আর আমার অিস্থা শুরনও থিাধ কবর সামানয 

বকছুবদরনর জরনয তা াঁর থছরলরা আপবত্ত কররবন। তরি থিেীবদন িাবেরত 

থেরক তা াঁরদর বিব্রত করা চলরি না থস ঠঠক। ( একটু চুপ কবরয়া)  আচ্ছা 

সবতয কো িলুন ত,  থকন এ- সি থখা াঁজ বনন্দচ্ছরলন?  িািার বক আরও 

বকছু থদনা থিবররয়রছ?  ( বিজয়া থচষ্টা কবরয়াও থকান কো কবহরত পাবরল 

না)  বপতৃঋর্ থক না থোধ কররত চায়?  বকন্তু সবতয িলবছ আপনারক 
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স্বনারম থিনারম এমন বকছু আমার থনই র্া থিরচ টাকা বদরত পাবর। শুধু 

এই microscope- টা আরছ। এটা কলকাতায় বনরয় র্ান্দচ্ছ,  র্বদ থকাোও 

থিরচ অনযত্র র্ািার খরচ থর্াগাে কররত পাবর। বপসীমার অিস্থাও খুি 

খারাপ। এমন বক খাওয়া- দাওয়া পর্ যন্ত—( বিজয়া মুখ বেরাইয়া আর 

একবদরক চাবহয়া রবহল)  তরি র্বদ দয়া করর বকছু সময় থদন,  তাহরল 

িািার থদনা র্তই থহাক—আবম বনরজর নারম বলরখ বদরয় থর্রত পাবর। 

িবিষযরত থোধ বদরত প্রার্পর্ থচষ্টা করি। আপবন রাসবিহারীিািুরক একটু 

িলরলই বতবন এ বিষরয় এখন আর আমারক পীোপীবে কররিন না। 

  

বিজয়া। থিলা প্রায় বতনটা িারজ,  আপনার খাওয়া হরয়রছ?  

  

নররন। হা াঁ,  হরয়রছ একরকম। কলকাতা র্াি িরলই থিবররয়বছ বকনা;  পরে 

িািলুম একিার থদখা করর র্াই। তাই হঠাৎ এরস পেলুম। 

  

বিজয়া। বকন্তু,  আপনার মুখ থদরখ মরন হয় থর্ন খাওয়া এখনও হয়বন। 

  

নররন। ( সহারসয)  গরীি- দুুঃখীরদর মুরখর থচহারাই এইরকম—খাওয়ার ছবিটা 

সহরজ েুটরত চায় না। আপনারদর সরঙ্গ আমারদর তোত ঐখারন। 

  

বিজয়া। তা জাবন। আচ্ছা আপনার microscope- দাম কত?  

  

নররন। বকনরত আমার পা াঁচরো টাকার থিবে থলরগবছল,  এখন আোইরো 

টাকা—দুরো টাকা থপরলও আবম বদই। এরকিারর নতুন আরছ িলরলও হয়। 

  

বিজয়া। এত কথম থদরিন?  আপনার বক ওর সি কাজ থেষ হরয় থগরছ?  

  

নররন।কাজ?  বকছুই হয়বন। 
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বিজয়া। আমার বনরজর একটা অরনকবদন থেরক থকনিার েখ আরছ—বকন্তু 

হরয় ওরঠবন। আর বকরনই িা বক হরি?  কলকাতা থছরে চরল এরসবছ;  

এখারন বেখরিাই িা বক করর?  

  

নররন। আবম সমস্ত বেবখরয় বদরয় র্াি। থদখরিন?  ( বিজয়ার সম্মবতর 

অরপক্ষা না কবরয়াই microscope- টা িাবহর কবরয়া একঠট থছাট ঠটপায়ার 

উপর রাবখয়া র্িটা থদবখিার মত কবরয়া লইল)  আপবন ঐ থচয়ারটায় 

িসুন। আবম একু্ষবন সমস্ত থদবখরয় বদন্দচ্ছ। অরু্িীক্ষর্- র্িঠটর সরঙ্গ র্ারদর 

সাক্ষাৎ পবরচয় থনই,  তারা িািরতও পারর না,  কতিে বিস্ময় এই থছাট 

ন্দজবনসটার বিতর লুরকারনা আরছ। এই slide- টা িারী স্পষ্ট। জীিজগরতর 

কতিে বিস্ময়ই না এইটুকুর মরধয ররয়রছ। এই থদখুন—( বিজয়া র্িটায় 

থচাখ রাবখয়া থদবখরত লাবগল)  থকমন,  থদখরত পারচ্ছন ত?  

  

বিজয়া। হা াঁ পান্দচ্ছ। ঝাপসা থধা াঁয়ায় সি একাকার থদখারচ্ছ। 

  

নররন। থধা াঁয়া?  দা াঁোন—দা াঁোন—থিাধ হয়—(কলকব্জা বকছু বকছু ঘুরাইয়া 

বনরজ থদবখয়া লইয়া মুখ তুবলয়া)  এইিার থদখুন। ঐ থর্ থছাট্ট একটুখাবন—

থকমন আর ত ঝাপসা থনই?  

  

বিজয়া। না। এিার ঝাপসার িদরল থধা াঁয়া খুি গাঢ় হরয়রছ। 

  

নররন। গাঢ় হরয়রছ?  তা বক করর হরি?  

  

বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া)  থস আবম বক করর জানি?  থধা াঁয়া থদখরল বক 

আগুন থদখবছ িলি?  
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নররন। তাই বক আবম িলবছ?  এই স্রুটা ঘুবররয় বেবররয় বনরজর থচারখর 

মত করর বনন না?  এরত েক্তটা আরছ থকান্খারন?  

  

[ বিজয়া করল থচাখ পাবতয়া হাত বদয়া স্রু ঘুরাইরতবছল—নররন িযস্ত 

হইয়া]  

  

নররন। আহা- হা কররন বক?  কত ঘুররারচ্ছন, —এ বক চরকা?  দা াঁোন,  

আবম ঠঠক কথর বদই। এইিার থদখুন ( বিজয়া পুনরায় থদবখিার থচষ্টা 

কবররত লাবগল)  থকমন,  থপরলন থদখরত?  

  

বিজয়া। না। 

  

নররন। না থকন?  থিে ত থদখা র্ারচ্ছ—থপরলন থদখরত?  

  

বিজয়া। না। 

  

নররন। আপনার থপরয়ও কাজ থনই। এমন থমাটািুন্দদ্ধ আবম জরন্ম থদবখবন। 

  

বিজয়া। থমাটািুন্দদ্ধ আমার,  না আপবন থদখারত জারনন না?  

  

নররন। (অনুতপ্ত-করে)  আর বক করর থদখাি িলুন। আপনার িুন্দদ্ধ বকছু 

আর সবতযই থমাটা নয়,  বকন্তু আমার বনিয় থিাধ হরচ্ছ আপবন মন 

বদরচ্ছন না। আবম িরক মরবছ,  আর আপবন বমবছবমবছ ওটারত থচাখ থররখ 

মুখ নীচু করর হাসরছন। 

  

বিজয়া। থক িলরল আবম হাসবছ?  

  

নররন। আবম িলবছ। 
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বিজয়া। আপনার িুল। 

  

নররন। আমার িুল?  আচ্ছা থিে। র্িটা ত আর িুল নয়,  তরি থকন 

থদখরত থপরলন না?  

  

বিজয়া। র্িটা আপনার খারাপ। 

  

নররন। ( বিস্মরয়)  খারাপ!  আপবন জারনন এরকম powerful microscope 

এখারন থিেী থলারকর থনই?  এমন িে এিিং স্পষ্ট থদখারত— 

  

[ িবলয়া স্বচরক্ষ একিার র্াচাই কবরয়া লইিার অবত িযগ্রতায় 

ঝুাঁ বকরত বগয়া দ’ুজরনর মাো ঠুবকয়া থগল]  

  

বিজয়া। উুঃ। ( মাোয় হাত িুলাইরত িুলাইরত)  মাো ঠুরক বদরল বক হয় 

জারনন?  বেিং থিররায়। 

  

নররন। বেিং থিরুরল আপনার মাো থেরকই থিরুরনা উবচত। 

  

বিজয়া। তা হি বক!  এই পুরারনা িাঙ্গা microscope- থক িাল িবলবন 

িরল—আমার মাোটা বেিং থিরুিার মত মাো। 

  

নররন। (শুষ্ক হাবস হাবসয়া)  আপনারক সবতয িলবছ এটা িাঙ্গা নয়। 

আমার বকছু থনই িরলই আপনার সরিহ হরচ্ছ—আবম ঠবকরয় টাকা থনিার 

থচষ্টা করবছ,  বকন্তু আপবন পরর থদখরিন। 

  

বিজয়া। পরর থদরখ আর বক করি িলুন?  তখন আপনারক আবম পাি 

থকাোয়?  
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নররন। ( বতক্তস্বরর)  তরি থকন িলরলন আপবন থনরিন?  থকন এতক্ষর্ 

বমরেয কষ্ট বদরলন?  আমার কলকাতা র্াওয়া আজ আর হরলা না। 

  

বিজয়া। ( গম্ভীরিারি)  আপবনই িা থকন না িলরলন এটা িাঙ্গা!  

  

নররন। ( মহাবিরক্ত হইয়া)  একরোিার িলবছ িাঙ্গা নয়,  তিু িলরিন 

িাঙ্গা?  ( থরাধ সিংিরর্ কবরয়া উঠঠয়া দা াঁোইয়া)  আচ্ছা তাই িারলা!  আবম 

আর তকয কররত চাইরন। এটা িাঙ্গাই িরট। বকন্তু সিাই আপনার মত 

অন্ধ নয়। আচ্ছা চললুম। 

  

[ র্িটা িারক্সর মরধয পুবরিার উপরম কবরল]  

  

বিজয়া। ( গম্ভীরিারি)  এখুবন র্ারিন বক করর?  আপনারক থর্ থখরয় থর্রত 

হরি!  

  

নররন। না তার দরকার থনই। 

  

বিজয়া। থক িলরল থনই?  

  

নররন। থক িলরল?  আপবন মরন মরন হাসরছন?  আমারক বক উপহাস 

কররছন?  

  

বিজয়া। আপনারক বকন্তু বনিয় থখরয় থর্রত হরি। একটু িসুন আবম 

এখুবন আসবছ। ( বিজয়া িাবহর হইয়া থগল। নররন microscope- টা িারক্সর 

মরধয পুবরয়া ঠটপয় হইরত নামাইয়া রাবখল। বিজয়া স্বহরস্ত খািাররর োলা 

এিিং কালীপদর হারত চারয়র সরঞ্জাম বদয়া বেবরয়া আবসল।)  এর মরধযই 

ওটা িন্ধ করর থেরলরছন?  আপনার রাগ ত কম নয়!  
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নররন। ( উদাসকরে)  আপবন থনরিন না তারত রাগ বকরসর?  শুধু 

খাবনকক্ষর্ িরক মরলুম এই র্া। 

  

বিজয়া। ( োলাটা থটবিরলর উপর রাবখয়া)  তা হরত পারর। বকন্তু থর্টুকু 

িরকরছন,  থসটুকু বনছক বনরজর জরনয। একটা িাঙ্গা ন্দজবনস গবছরয় 

থদিার মতলরি। আচ্ছা,  থখরত িসুন আবম চা হতবর করর বদই। ( নররন 

থসাজা িবসয়া রবহল)  আচ্ছা। আবমই না হয় থনি,  আপনারক বেবররয় 

বনরয় থর্রত হরি না। আপবন থখরত আরম্ভ করুন। 

  

নররন। আপনারক দয়া কররত ত আবম অনুররাধ কবরবন। 

  

বিজয়া। থসবদন বকন্তু কররবছরলন। থর্বদন মামার হরয় পূরজার সুপাবরে 

কররত এরসবছরলন। 

  

নররন। থস পররর জরনয,  বনরজর জরনয নয়। এ অিযাস আমার থনই। 

  

বিজয়া। তা থস র্াই থহাক,  ওটা বকন্তু আর আপনার বেবররয় বনরয় র্াওয়া 

চলরি না। এখারনই োকরি। এিার থখরত িসুন। 

  

নররন। এ কোর মারন?  

  

বিজয়া। মারন একটা বকছু আরছ হি বক?  

  

নররন। ( ক্রুদ্ধ হইয়া)  থসইরট বক তাই আবম আপনার কারছ শুনরত 

চাইবছ। আপবন বক ওঠট আটরক রাখরত চান?  এও বক িািা আপনার 

কারছ িা াঁধা থররখবছরলন?  আপবন ত থদখবছ তা হরল আমারকও আটকারত 

পাররন,  িলরত পাররন িািা আমারকও আপনার কারছ িা াঁধা বদরয় থগরছন?  
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বিজয়া। (আরক্তমুরখ ঘাে বেরাইয়া)  কালীপদ,  তুই দা াঁবেরয় বক করবছস?  

পান বনরয় আয়। (কালীপদ চারয়র সরঞ্জাম থটবিরল রাবখয়া চবলয়া থগল)  

বনন আর ঝগো কররিন না—এিার থখরয় বনন। 

  

[ নররন বনুঃেরে গম্ভীরমুরখ আহার কবররত লাবগল]  

  

নররন। শুনুন। 

  

বিজয়া। শুনি পরর। আরগ থপট িরর খান। 

  

নররন। অরনক ত থখলুম। 

  

বিজয়া। আরও অরনক থর্ পরে রইল। 

  

নররন। তা িরল আবম বক করি?  আর আবম পারি না। 

  

বিজয়া। তা জাবন,  আপনার থকান বকছু পারিারই েন্দক্ত থনই। আচ্ছা 

microscope থদখরত বেরখ আমার বক লাি হরি?  

  

নররন। ( সবিস্মরয়)  থদখরত বেরখ বক লাি হরি?  

  

বিজয়া। হা াঁ,  তাই ত। এ থেখায় লাি র্বদ আমারক িুন্দঝরয় বদরত পাররন 

আবম খুেী হরয় ওটা বকনি,  তা র্তই থকননা িাঙ্গা থহাক। 

  

নররন। বকনরত হরি না আপনারক। 

  

বিজয়া। থিে ত িুন্দঝরয়ই বদন না। 
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নররন। থদখুন,  আপনারক থদখারত থচরয়বছলুম—জীিারু্র গঠন। খাবল থচারখ 

ওরদর থদখা র্ায় না—থর্ন অন্দস্তত্বই থনই। ওরদর ধরা র্ায় শুধু ঐ র্িটার 

মধয বদরয়। সৃঠষ্ট ও প্রলরয়র কত িে েন্দক্ত বনরয় থর্ ওরা পৃবেিীময় িযাপ্ত 

হরয় আরছ—ওরদর থসই জীিন- ইবতহাস—বকন্তু আপবন ত বকছুই শুনরছন 

না। 

  

বিজয়া। শুনবছ হি বক। 

  

নররন। বক শুনরলন,  িলুন ত?  

  

বিজয়া। িাুঃ,  একবদরনই নাবক শুরন থেখা র্ায়?  আপবনই িুন্দঝ একবদরন 

বেরখবছরলন?  

  

নররন। ( থহারহা কবরয়া হাবসয়া)  বকন্তু আপনার থর্ একরো িছররও হরি 

না। তা ছাো এ- সি আপনারক থেখারিই িা থক?  

  

বিজয়া। ( মুখ ঠটবপয়া হাবসয়া)  থকন আপবন। নইরল এই িাঙ্গা কলটা 

আবম ছাো আর থক থনরি?  

  

নররন। আপনার বনরয়ও কাজ থনই,  আবম থেখারতও পারি না। 

  

বিজয়া। পাররতই হরি আপনারক। ন্দজবনস বিন্দর করর র্ারিন আপবন,  

আর থেখারত আসরি আর একজন?  না হয় ত আর এক কাজ করুন। 

শুরনবছ আপবন িাল ছবি আাঁকরত পাররন। তাই আমারক বেবখরয় বদন। এ 

ত বেখরত পারি। 
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নররন। ( উরত্তন্দজত হইয়া)  তাও না। থর্- বিষরয় মানুরষর নাওয়া- খাওয়া 

জ্ঞান োরক না—তারতই র্খন মন বদরত পাররলন না—মন থদরিন ছবি 

আাঁকরত?  বকছুরতই না। 

  

বিজয়া। তা হরল ছবি আাঁকরতও বেখরত পাররিা না?  

  

নররন। না,  আপবন থর্ বকছুই মন বদরয় থোরনন না!  

  

বিজয়া। ( ছদ্ম- গাম্ভীরর্ যর সবহত)  বকছুই না বেখরত পাররল বকন্তু সবতযই 

মাোয় বেিং থিররারি। 

  

নররন। ( উচ্চহাসয কবরয়া)  থসই হরি আপনার উবচত োন্দস্ত। 

  

বিজয়া। ( মুখ বেরাইয়া হাবস থগাপন কবরয়া)  তা হি বক!  আপনার 

থেখিার ক্ষমতা থনই তাই থকন িলুন না। বকন্তু চাকরররা বক কররছ?  

আরলা থদয় না থকন?  একটু িসুন,  আবম আরলা বদরত িরল আবস। 

  

[ বিজয়া দ্রতুপরদ উঠঠয়া িাররর পদযা সরাইয়া অকস্মাৎ থর্ন িূত থদবখয়া 

বপছাইয়া 

আবসল। বপতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্ররিে কবরয়া হারতর কারছ 

দ’ুখানা থচয়ার অবধকার কবরয়া িবসরলন। বিলারসর মুরখর 

উপর থর্ন এক থছাপ কাবল মাখারনা,  এমবন বিশ্রী থচহারা। 

বিজয়া আপনারক সিংিরর্ কবরয়া]  

  

বিজয়া। আপবন কখন এরলন কাকািািু!  
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রাস। (শুষ্কহারসয)  প্রায় আধঘণ্টা হরলা এথস ঐ সামরনর িারািায় িরস। 

বকন্তু তুবম কোিাতযায় িে িযস্ত িরল আর ডাকলাম না। ঐ িুন্দঝ থসই 

জগদীরের থছরল?  বক চায় ও?  

  

বিজয়া। ( মৃদুস্বরর)  একটা microscope বিন্দর করর উবন চরল থর্রত চান। 

তাই থদখান্দচ্ছরলন। 

  

বিলাস। ( গজযন কবরয়া)  microscope!  ঠকািার জায়গা থপরল না িুন্দঝ!  

  

[ নররন ধীরর ধীরর অনয িার বদয়া িাবহর হইয়া থগল]  

  

রাস। আহা,  ও-কো িরলা থকন?  তার উরেেয ত আমরা জাবনরন। 

িালও ত হরত পারর। অিেয থজার করর বকছুই িলা র্ায় না—থসও ঠঠক। 

তা থস র্াই থহাক থগ ওরত আমারদর আিেযক বক?  দূরিীন হরলও না হয় 

কখরনা কারলিরদ্র দূররটুরর থদখরত কারজ লাগরত পারর। 

  

[ আরলা হারত কবরয়া কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

রাস। কালীপদ,  থসই িািুঠট থিাধ কবর ওবদরক থকাোও িরস অরপক্ষা 

কররছ,  তারক িরল দাওরগ—ঐ র্িটা আমরা বকনরত পারি না—আমারদর 

দরকার থনই। এরস বনরয় চরল র্াক। 

  

বিজয়া। ( িরয় িরয়)  তা াঁরক িরলবছ আবম থনি। 

  

রাস। (আির্ য হইয়া)  থনরি?  থকন,  ওরত প্ররয়াজন বক?  

  

[ বিজয়া নীরি]  
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রাস। উবন দাম কত চান?  

  

বিজয়া। দুরো টাকা। 

  

রাস। দুরো?  দুরো টাকা চায়?  বিলাস ত তাহরল থনহাত—বক িল বিলাস?  

করলরজ থতামারদর F. A.class-এ Chemistry থত এ- সি অরনক ঘা াঁটাঘা াঁঠট 

কররছ,  দুরো টাকা একটা microscope এর দাম?  এ ত থকউ কখরনা 

থোরনবন। কালীপদ,  র্া ওরক বনরয় থর্রত িরল আয়। এ- সি েন্দি এখারন 

খাটরি না। 

  

বিজয়া। কালীপদ,  তুবম থতামার কারজ র্াও। তা াঁরক র্া িলিার আবম 

বনরজই িলি। 

  

[ কালীপদর প্রস্থান 

  

বিলাস।( থেষ কবরয়া)  থকন িািা তুবম বমরেয অপমান হরত থগরল?  ওাঁর 

হয়ত এখরনা বকছু থদবখরয় বনরত িাকী আথছ। ( রাসবিহারী নীরি)  আমরাও 

অরনক রকম microscope থদরখবছ িািা,  বকন্তু থহারহা করর হাসিার বিষয় 

থকানটার মরধয পাইবন। 

  

[ বিজয়া তাহার বদরক সমূ্পর্ য বপছন বেবরয়া রাসবিহারীরক]  

  

বিজয়া। আমার সরঙ্গ বক আপনার থকান বিরেষ কো আরছ কাকািািু?  

  

রাস। (অলরক্ষয পুরত্রর প্রবত ক্রুদ্ধ কটাক্ষ কবরয়া ধীরিারি)  কো আরছ 

হি বক মা। বকন্তু বকনরি িরল বক ওরক সবতযই কো বদরয় থেরলছ?  থস 

র্বদ হরয় োরক ত বনরতই হরি। দাম ওর র্াই থহাক তিু বনরত হরি। 
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সিংসারর ঠকা- থজতাটাই িে কো নয় বিজয়া,  সতযটাই িে। সতযভ্রষ্ট হরত 

ত থতামারক আবম িলরত পারি না। 

  

বিলাস। তাই িরল ঠবকরয় বনরয় র্ারি?  

  

রাস। র্াক। বনক ও ঠবকরয়। জগদীরের থছরলর কারছ এর থিবে প্রতযাো 

কররা না বিলাস। কালীপদ বগরয় িরল আসুক কাল এরস থর্ন কাছাবর 

থেরক টাকাটা বনরয় র্ায়। 

  

বিজয়া। র্া িলিার আবমই তা াঁরক িলি। আর কাররা িলার আিেযক থনই 

কাকািািু। 

  

রাস। থিে থিে তাই িরলা মা। িরল বদও ওর থকান িয় থনই,  দুরো 

টাকাই থর্ন বনরয় র্ায়। 

  

বিজয়া । রাত হরয় র্ারচ্ছ,  ওাঁরক অরনক দূর থর্রত হরি। কাল বক 

আপনার সরঙ্গ কো হরত পারর না কাকািািু?  

  

রাস। থিে ত মা কালই হরি। ( প্রস্থারনাদযম—সহসা বেবরয়া)  বকন্তু শুরনছ 

থিাধ হয় থতামার মন্দিররর িািী আচার্ য দয়ালিািু আজ সকারলই এথস 

পরেরছন—মন্দির- গৃরহই আরছন—আিার কাল সকারল আমারদর সমারজর 

মানযিযন্দক্ত র্া াঁরা—র্া াঁরদর সসম্মারন আমরা আমির্ কররবছ—তা াঁরা আসরিন। 

থতামারদর উিয়রক তা াঁরদর কারছ আবম পবরবচত কবররয় থদি। আর ক’টা 

বদনই িা িা াঁচরিা মা!  

  

বিজয়া। ( সবিস্মরয়)  তা াঁরা সি কালই আসরিন?  হক আবম ত বকছুই 

শুবনবন!  
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রাস। ( সবিস্মরয়)  থোরনাবন?  তা হরল তাোতাবেরত িলরত থিাধ হয় িুরল 

থগবছ মা। 

িুরো িয়রসর থদাষই এই। 

  

বিজয়া। বকন্তু িেবদরনর ছুঠটর ত এখরনা অরনক বিলম্ব কাকািািু!  

  

রাস। বিলম্ব িরলই িািলাম শুিকরম য থদবর আর করি না। িাবেটা ত তা াঁর 

মন্দিররর জরনয মরন মরন থতামরা উৎসর্গই কররছ,  শুধু অনুষ্ঠানই 

িাকী। র্ত েীঘ্র পারা র্ায় কতযিয সমাপন করাই উবচত। তা াঁরাও র্খন 

আসরত রাজী হরলন তখন পুর্যকার্ য থেরল রাখরত মন চাইরল না। িল 

বদবক মা,  এ বক িাল কবরবন?  

  

বিজয়া। নররনিািুর িে রাত হরয় র্ারচ্চ কাকািািু। 

  

রাস। ও হা াঁ। থিে,  ওরক থডরক পাঠঠরয় তাই িরল দাও,  দুরো টাকাই 

থদওয়া হরি। 

  

বিলাস। টাকা বক থখালামকুবচ?  একজরনর থখয়াল চবরতাে য কররত দুরো 

টাকা নষ্ট কররত হরি?  তুবম তারতই রান্দজ হরচ্চা?  

  

রাস। বিলাস,  কু্ষণ্ণ হ’থয়া না িািা। থতামারদর অরনক আরছ—র্াক দুরো। 

বনরয় র্াক ও দুরো টাকা। মা বিজয়া আমার দয়াময়ী,  দুুঃখীরক সামানয 

ক’টা টাকা র্বদ সাহার্য কররতই চান বিরক্ত হওয়া উবচত নয়। বকন্তু আর 

নয় িািা,  অন্ধকার হরয় আসরছ,  চল। কাল সকারল অরনক কাজ 

অরনক ঝঞ্ঝাট থপাহারত হরি। চল র্াই। আবস মা বিজয়া। 

  

[ রাসবিহারী বনিান্ত হইরলন। বিলাস বিজয়ার প্রবত একটা ক্রুদ্ধ 

কটাক্ষ বনরক্ষপ কবরয়া বপতার অনুসরর্ কবরল]  
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বিজয়া। (ক্ষর্কাল স্তব্ধ োবকয়া)  কালীপদ?  

  

[ থনপরেয ‛র্াই মা’ িবলয়া কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ,  নররনিািু থিাধ হয় িাইরর থকাোও িরস আরছন। তা াঁরক থডরক 

বনরয় এরসা। 

  

[ কালীপদ মাো নাবেয়া প্রস্থান কবরল 

  

নররন। ( প্ররিে কবরয়া)  এটা আবম সরঙ্গ বনরয়ই র্ান্দচ্ছ। বকন্তু আজথকর 

বদনটা আপনার িে খারাপ থগল। অরনক অবপ্রয় কো আবম বনরজও 

আপনারক িরলবছ। ওাঁরাও িরল থগরলন। বক জাবন কার মুখ থদরখ আজ 

আপনার প্রিাত হরয়বছল!  

  

বিজয়া। তার মুখ থদরখই থর্ন আমার প্রবতবদন ঘুম িারঙ্গ নররনিািু!  

িাইরর দা াঁবেরয় আপবন সমস্ত কো বনরজই শুনরত থপরয়রছন িরলই িলবছ 

থর্,  আপনার সম্বরন্ধ তা াঁরা থর্ সি অসম্মারনর কো িরল থগরলন থস 

তা াঁরদর অনবধকার- চচযা। কাল আবম থস কো তা াঁরদর িুন্দঝরয় থদি। 

  

নররন। তার আিেযক বক?  এ- সি ন্দজবনরসর ধারর্া থনই িরলই তা াঁরদর 

আমার উপর সরিহ জরন্মরছ—নইরল আমারক অপমান করায় তা াঁরদর লাি 

থনই বকছু। বকন্তু রাত হরয় র্ারচ্ছ,  আবম র্াই এিার। 

  

বিজয়া। কাল বক পরশু একিার আসরত পাররিন না?  
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নররন। কাল বক পরশু?  বকন্তু তার ত আর সময় হরি না। কাল আমারক 

কলকাতায় থর্রত হরি। থসখারন দ’ু- বতনবদন থেরকই এটা বিন্দর করর আবম 

চরল র্াি। আর থিাধ কবর থদখা হরি না। 

  

[ বিজয়ার দুই চকু্ষ জরল িবরয়া থগল,  থস না পাবরল 

মুখ তুবলরত,  না পাবরল কো কবহরত।]  

  

নররন। ( একটু হাবসয়া)  আপবন বনরজ এত হাসারত পাররন,  আর 

আপনারই এত সামানয কোয় রাগ হয়!  আবমই িরঞ্চ একিার থররগ উরঠ 

আপনারক থমাটািুন্দদ্ধ প্রিৃবত কত বক িরল থেরলবছ। বকন্তু তারত ত রাগ 

কররন বন,  িরঞ্চ মুখ ঠটরপ হাসবছরলন থদরখ আমার আরও রাগ হন্দচ্ছল। 

বকন্তু থদখা র্বদ আর আমারদর নাও হয় আপনারক আমার সি যদা মরন 

পেরি। 

  

[ বিজয়া মুখ বেরাইয়া অশ্রু মুবছরত বগয়া নরররনর থচারখ পবেয়া 

থগল,  থস ক্ষর্কাল সবিস্মরয় বনরীক্ষর্ কবরয়া]  

  

নররন। এবক!  আপবন কাাঁদরছন থর্!  না—না,  এটা বনরত পাররলন না িরল 

থকারনা দুুঃখ কররিন না। কলকাতায় আবম সবতযই থিচরত পারি,  আপবন 

িািরিন না। 

  

[ এই িবলয়া থস িাক্সঠট ধীরর ধীরর হারত তুবলয়া লইল।]  

  

বিজয়া। না আবম থদি না,  ওটা আমার। থররখ বদন। 

  

[ কান্না চাবপরত না পাবরয়া থটবিরলর উপর মাইররস্কাপঠটর উপর মুখ 

গুাঁ ন্দজয়া পবেয়া 

কাাঁবদরত লাবগল। নররন হতিুন্দদ্ধিারি একটু দা াঁোইয়া 
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ধীরর ধীরর চবলয়া থগল।]  
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বিতীয় দৃশয 

  

গ্রামযপে 

  

[ আমবিত পুরুষ ও মবহলারা বিজয়ার গৃহ কৃষ্ণপুর গ্রারমর অবিমুরখ ধীরর 

ধীরর গল্প কবররত কবররত চবলয়ারছন। রঙ্গমরঞ্চ সকরলই একরত্র প্ররিে 

কবররিন না,  দুইজরন প্ররিে কবরয়া িাবহর হইয়া থগরল আিার দুই-

বতনজন প্ররিে কবররিন]  

  

১ম। দয়ালিািুই আচার্ য হরিন,  এ বক বস্থর হরয়রছ?  

  

২য়। হা াঁ বস্থর হি বক। বতবন কালই এরস থপৌৌঁরচরছন শুনরত থপলাম। 

  

১ম। বকন্তু তা াঁর উপাসনা ত শুরনবছ থতমন হৃদয়গ্রাহী নয়। ঢাকার 

থর্ারগেিািুর বপতৃশ্রারদ্ধ সান্ধয-উপাসনাটা তাই আমারকই কররত হরলা। 

েরীর অসুস্থ,  সবদযরত গলা িাঙ্গা,  িার িার অস্বীকার করলাম,  বকন্তু থকহ 

ছােরলন না। বকন্তু করুর্ামরয়র বক অপার করুর্া!  এই দীনহীরনর 

উপাসনা শুরন থসবদন উপবস্থত সকলরকই ঘন ঘন অশ্রুপাত কররত হরলা। 

মবহলারদর ত কোই থনই। িািারিরে তা াঁরা প্রায় বিহ্বল হরয় পেরলন। 

  

২য়। তারত সরিহ বক?  আপনার উপাসনা থর্ এক স্বগীয় িস্তু!  

  

১ম। বকন্তু ন্দত্রে টাকার করম ত দয়ালিািুর সিংসারর্াত্রা বনি যাহ হরত পারর 

না। 
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২য়। ন্দত্রে টাকা বক িলরছন প্রিাতিািু?  িনমালীিািুর এরেরট তা াঁরক 

সামানয বক একটু কাজও কররত হরি,  শুরনবছ সত্তর টাকা করর থদওয়া 

হরি। িাবেিাো ত লাগরিই না। 

  

১ম। িরলন বক?  সত্তর টাকা!  ঈশ্বর তা াঁর মঙ্গল করুন!  

  

২য়। তা ছাো িনমালীিািুর থমরয়ঠট শুরনবছ থর্মন সুেীলা থতমবন দয়ািতী। 

প্রসন্ন হরল একরো টাকা হওয়াও বিবচত্র নয়। 

  

১ম। এক—থো!  পল্লীগ্রারম ত থকান খরচই থনই!  একরো!  ঈশ্বর তা াঁর 

মঙ্গল করুন। িে সুসিংিাদ। একটু দ্রতু চলুন। তা াঁর প্রাতুঃকালীন উপাসনায় 

থর্ন থর্াগ বদরত পাবর। 

  

[ প্রস্থান]  

  

[ ৩য়,  ৪ে য ও ৫ম িদ্রিযন্দক্তর প্ররিে। সরঙ্গ জন- দুই মবহলা]  

  

৩য়। এ বিিাহ র্বদ ঘরট িনমালীিািুর কনযা িাগযিতী—এ কো িলরতই 

হরি। বিলাসবিহারী অবত সুপাত্র। থর্মন িলিান,  থতমবন উদযমেীল। থর্মন 

িগিদ্ভন্দক্ত,  থতমবন স্বধম যবনষ্ঠা। সমারজর উদীয়মান স্তম্ভস্বরূপ িলরলও 

অতুযন্দক্ত হয় না। আধুবনক কারলর বেবেল- বিশ্বাস ভ্রষ্টাচারী িহু রু্িরকর 

বতবন দৃষ্টান্তস্থল। 

  

৪ে য। িনমালীিািুর সম্পবত্ত বক থিে িে?  

  

৩য়। িে!  অগাধ। থর্মন জবমদাবর থতমবন নগদ টাকা। একমাত্র কনযার 

জরনয িনমালী প্রিূত ঐশ্বর্ য থররখ থগরছন। বিলারসর হারত তা িহুগুবর্ত 

হরি আবম িলরলম। 
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৫ম। বকন্তু শুরনবচ রু্িকঠট একটু রূঢ়িাষী। 

  

৩য়। রূঢ়িাষী নয়,  স্পষ্টিাষী। সরতযর আদর বতবন জারনন। ( ১ম 

মবহলাঠটরক ইবঙ্গরত থদখাইয়া)  আমার স্ত্রীর প্রবতঠষ্ঠত িাবলকা বিদযালরয় 

িনমালীর কনযা বিজয়ারক বদরয় বতবন একরো টাকা সাহার্য কবররয়বছরলন। 

তারদর পুরস্কার- বিতররর্র জরনয আরও একরো টাকা প্রবতশ্রুবত বদরয়রছন। 

  

১ম মবহলা। আহা,  পরের মরধয ও- সি কো থকন?  

  

৪ে য। তা হরল িাবলকা বিদযালরয়র বদরক ত তা াঁরদর থিে থঝা াঁক আরছ?  

  

৩য়। থঝা াঁক?  মুক্তহস্ত। 

  

৪ে য। মুক্তহস্ত?  থিে থিে,  মঙ্গলময় তা াঁরদর মঙ্গল- বিধান করুন। 

  

[ প্রস্থান। 

  

[ ৬ষ্ঠ ও ৭ম িযন্দক্তিরয়র প্ররিে]  

  

৬ষ্ঠ। না আর দূর থনই,  আমরা এরস পরেবছ। হা াঁ স্বগীয় িনমালীিািুর 

সম্পবত্তর সমস্ত িার তা াঁর িালযিনু্ধ রাসবিহারীিািুর পররই। শুধু এখন নয়,  

িরািরই এই িযিস্থা। িনমালীিািু থসই থর্ থদে থছরে কলকাতায় 

এরসবছরলন আর ত কখরনা বেরর র্ানবন। 

  

৭ম। তা াঁর কনযার সরঙ্গ রাসবিহারীিািুর পুরত্রর বিিাহ বক বস্থর হরয় থগরছ?  
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৬ষ্ঠ। বস্থর হি বক। সম্বন্ধ কনযার বপতা বনরজই করর র্ান,  হঠাৎ মৃতুয না 

হরল বিিাহ বতবনই বদরয় থর্রতন। 

  

৭ম। এ বিিাহ বক গ্রারমই হরি?  

  

৬ষ্ঠ। এই কোই থতা রাসবিহারীিািু থসবদন বনরজই িলরলন। শুধু তাই 

নয়,  বিরয়র পর থছরল- থিৌ থদরেই িাস কররি,  েহররর নানা প্ররলািরনর 

মরধয তারদর পাঠারিন না এই তা াঁর সঙ্কল্প। অন্ততুঃ,  র্তবদন থিাঁরচ 

আরছন। বিরেষতুঃ,  এত িে সম্পবত্ত দূর থেরক থদখারোনা র্ায় না,  নষ্ট 

হিার িয় োরক। বনরজর জীবিতকারলই সমস্ত কাজকর্ম থছরলরক বেবখরয় 

বদরয় র্ারিন। 

  

৭ম। অবতেয় সৎ বিরিচনা। বিিাহ হরি করি।?  

  

৬ষ্ঠ। ইচ্ছা র্ত েীঘ্র সম্ভি। মন্দির-প্রবতষ্ঠার সরঙ্গ সরঙ্গই কোিাতযা থিাধ 

কবর আপনারদর সম্মুরখই পাকা হরয় র্ারি। এ িে সুরখর বিিাহ 

অবিনােিািু। ির- িধূর পরর িগিান তা াঁর শুিহস্ত প্রসাবরত করুন আমরা 

এই প্রাে যনা কবর। চলুন,  এই িাগানটার থেরষই িনমালীিািুর িাবে। 

  

৭ম। আপবন বক পূরি য এখারন এরসবছরলন?  

  

৬ষ্ঠ। ( সহারসয)  িহুিার। রাসবিহারীিািু আমার অরনককারলর িনু্ধ। বতবন 

পরত্র জাবনরয়রছন,  নূতন মন্দির- গৃহঠট আরছ নদীর ওপারর—একটু দূরর। 

আমারদর োকার জায়গাও থসইখারনই বনবদযষ্ট হরয়রছ,  বকন্তু বিজয়ার ইরচ্ছ 

আজ সকারলই একঠট থছাট অনুষ্ঠান তা াঁর গৃরহই সম্পন্ন হয় এিিং পরর 

থস- িাবেরত র্াই। 

  

৭ম। উওম প্রস্তাি। চলুন,  আমারদর হয়ত বিলম্ব হরয় র্ারচ্ছ। 
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[ প্রস্থান 
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তৃতীয় দৃশয 

  

বিজয়ার িাবের নীরচ হলঘর 

  

[ থিলা পূি যাহ্ন। বিজয়ার অট্টাবলকার নীরচর িে ঘরঠট েুল- লতা-পাতা বদয়া 

বকছু বকছু সাজারনা হইয়ারছ,  মাঝখারন দা াঁোইয়া রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী 

এই- সকল পরীক্ষা কবররতবছরলন,  এমন সমরয় সদযসমাগত অবতবেগর্ 

এরক এরক প্ররিে কবররলন]  

  

রাসবিহারী। ( িদ্ধাঞ্জবলপূি যক)  স্বাগতম্!  স্বাগতম্!  আজ শুধু এই গৃহ নয়,  

আজ আমারদর সমস্ত গ্রামখাবন আপনারদর চরর্ধূবলরত চবরতাে য হরলা। 

আজ আবম ধনয। আপনার আসন গ্রহর্ করুন। 

  

১ম। আমরাও থতমবন ধনয হরয়বছ রাসবিহারীিািু,  এমন পুর্যকরম য আমবিত 

হরয় থর্াগ বদরত পারা জীিরনর থসৌিাগয। 

  

রাস। পরে থকান থেে হয়বন ত?  

  

সকরল। না না,  বকছুমাএ না। থকান থেে হয়বন। 

  

রাস। হিার কোও নয় থর্। এ থর্ তা াঁর থসিা তা াঁর কম য বনরয়ই আপনারদর 

আগমন, —মানিজাবতর পরম কলযারর্র জনযই ত সকরল সমরিত হরয়বছ। 

  

১ম িযন্দক্ত। ওাঁ স্বন্দস্ত!  ওাঁ স্বন্দস্ত!  ওাঁ স্বন্দস্ত!  

  

রাস। স্বগ যগত িনমালীর কনযা বিজয়া এিিং তা াঁর িািী জামাতা 

বিলাসবিহারী—এ মঙ্গল অনুষ্ঠান তা াঁরদরই। আবম থকউ নয়—বকছুই নয়। শুধু 
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থচারখ থদরখ পুর্য সঞ্চয় করর র্াি এই আমার একমাত্র িাসনা। িািা 

বিলাস,  মা বিজয়া িুন্দঝ এখনও খির পানবন। কালীপদরক থডরক িরল 

দাও পূজনীয় অবতবেরা থপৌৌঁরচরছন। 

  

বিলাস। বকন্তু খির পাওয়া তা াঁর উবচত বছল। 

  

[ বিলারসর প্রস্থান 

  

২য় িযন্দক্ত। শুরনবছ দয়ালিািু ইবতপূরি যই এরসরচন,  হক তা াঁরক ত— 

  

রাস। দুিযাগযররম এরসই বতবন অসুস্থ হরয় পরেবছরলন। আজ িাল 

আরছন। বতবন এরলন িরল। 

  

১ম িযন্দক্ত। আচারর্ যর কাজ ত?— 

  

রাস। হা াঁ বতবনই সম্পাদন কররিন বস্থর হরয়রছ—এই থর্ নাম কররতই 

বতবন—আসুন,  আসুন,  দয়ালিািু আসুন। থদহটা সুস্থ হরয়রছ?  

  

[ দয়ালচরন্দ্রর প্ররিে ও সকলরক অবিিাদন]  

  

েরীর দুি যল,  বনরজ বগরয় সিংিাদ বনরত পাবরবন,  বকন্তু ওাঁর কারছ 

(ঊর্ধ্ যমুরখ চাবহয়া)  বনরন্তর প্রাে যনা করবছ আপবন েীঘ্র বনরাময় হন,  

শুিকরম য থর্ন বিঘ্ন না ঘরট। 

  

[ ইহার পরর বকয়ৎকাল ধবরয়া সকরলর কুেল-প্রশ্নাবদ ও প্রীবতসম্ভাষর্ 

চবলল। সকরল পুনরায় উপরিেন কবররল]  

  

রাস। আমার আিালয সুহৃদ িনমালী আজ স্বগ যগত। িগিান তা াঁরক 

অসমরয় আহ্বান করর বনরলন—তা াঁর মঙ্গল ইচ্ছার বিরুরদ্ধ আমার নাবলে 
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থনই,  বকন্তু বতবন থর্ আমারক বক করর থররখ থগরছন আমার িাইরর থদরখ 

থস আপনারা অনুমান কররত পাররিন না। আমারদর উিরয়র সাক্ষারতর 

ক্ষর্ঠট থর্ প্রবতবদন বনকটিতী হরয় আসরছ থস আিাস আবম প্রবতমুহরূতযই 

পাই। তিুও থসই পরমব্রহ্মপরদ এই প্রাে যনা আমার,  থসই বদনঠটরক থর্ন 

বতবন আরও সবন্নকটিতী করর থদন। ( রাসবিহারী জামার হাতায় থচাখটা 

মুবছয়া আত্মসমাবহতিারি রবহরলন। উপবস্থত অিযাগতরাও তদূ্রপ কবররলন। 

আিার বকছুকাল চুপ কবরয়া োবকয়া)  িনমালী আমারদর মরধয আজ 

থনই—বতবন চরল থগরছন;  বকন্তু আবম থচাখ িুজরলই থদখরত পাই,  ওই 

বতবন মৃদ ু মৃদু হাসয কররছন। ( সকরলই থচাখ িুন্দজরলন। এই সময় বিজয়া 

ও বিলাস প্ররিে কবররলন। বিজয়ার মুরখর উপর বিষাদ ও থিদনার বচহ্ন 

ঘনীিূত হইয়া উঠঠয়ারছ তাহা স্পষ্ট থদখা র্ায়)  ওই তা াঁর একমাত্র কনযা 

বিজয়া,  বপতার সি যগুরর্র অবধকাবরর্ী!  আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী,  

কতযরিয করঠার,  সরতয বনিীক। এাঁরা িাইরর এখরনা আলাদা হরলও 

অন্তরর—হা াঁ আরও একঠট শুিবদন আসন্ন হরয় আসরছ,  থর্বদন আিার 

আপনারদর পদধূবলর কলযারর্ এাঁরদর সন্দম্মবলত নিীন জীিন ধনয হরি। 

  

দয়াল। (অস্েুটস্বরর)  ওাঁ স্বন্দস্ত!  

  

রাস। মা বিজয়া,  ইবনই থতামার মন্দিররর িািী আচার্ য দয়ালচন্দ্র,  এাঁরক 

নমস্কার কর। আর এাঁরা থতামার সম্মাবনত পূজনীয় অবতবেগর্,  এাঁরা িহু 

থেে স্বীকার করর থতামারদর পুর্যকারর্ য থর্াগ বদরত এরসরছন, —এাঁরদর 

সকলথক নমস্কার কর। 

  

[ বিজয়া হাত তুবলয়া নমস্কার কবরল। িৃদ্ধ দয়াল বিজয়ার 

কারছ বগয়া দা াঁোইরলন। হাত ধবরয়া িবলরলন।]  
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দয়াল। এরসা মা,  এরসা। মুখখাবন থদখরলই মরন হয় থর্ন মা আমারদর 

কতকারলর থচনা!  

  

[ এই িবলয়া টাবনয়া বনরজর পারে িসাইরলন—অরনরক মুখ ঠটবপয়া হাবসল]  

  

রাস। দয়ালিািু,  আমার সরহাদররর অবধক স্বগীয় িনমালীর এই শুিকম য—

একমাত্র কনযার বিিাহ—থচারখ থদরখ র্ািার িে সাধ বছল,  শুধু আমার 

অপরারধই তা পূর্ য হরত পাররবন। ( বকছুকাল নীরি োবকয়া দীঘ যবনশ্বাস 

থেবলয়া)  বকন্তু এিার আমার হচতনয হরয়রছ,  তাই বনরজর েরীররর বদরক 

থচরয় এই আগামী অঘ্রারর্র থিবে আর বিলম্ব করিার সাহস হয় না। বক 

জাবন আবমও না পারছ থচারখ থদরখ থর্রত পাবর। 

  

দয়াল। (অস্েুটস্বরর)  ওাঁ োবন্ত!  ওাঁ োবন্ত!  

রাস। ( বিজয়ার প্রবত)  মা,  থতামার িািা,  থতামার জননী সার্ধ্ী সতী িহু 

পূরি যই স্বগ যাররাহর্ করররছন,  নইরল এ কো আজ আমার থতামারক 

ন্দজজ্ঞাসা কররত হরতা না। লজ্জা কররা না মা,  িল আজ এইখারনই 

আমারদর এই পূজনীয় অবতবেগর্রক আগামী অঘ্রার্ মারসই আিার একিার 

পদধূবল দারনর আমির্ করর রাবখ। 

  

বিজয়া। (অিযক্ত-করে)  িািার মৃতুযর এক িৎসররর মরধযই বক—(কো 

িাবধয়া থগল)  

  

রাস। ওরহা—ঠঠক ত মা,  ঠঠক ত। এ থর্ আমার স্মরর্ বছল না। বকন্তু 

তুবম আমার মা বকনা,  তাই এ িুরো থছরলর িুল ধবররয় বদরল। ( বিজয়া 

আাঁচরল থচাখ মুবছল)  তাই হরি। বকন্তু তারও ত আর বিলম্ব থনই। 

( সকরলর বদরক চাবহয়া)  থিে আগামী হিোরখই শুিকম য সম্পন্ন হরি। 

আপনারদর কারছ এই আমারদর পাকা কো রইল। বিলাসবিহারী,  িািা 
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বিলম্ব হরয় র্ারচ্ছ,  এাঁরদর ও- িাবেরত র্ািার িযিস্থা করর দাও। আসুন 

আপনারা। 

  

[ বিজয়া িযতীত সকরলই প্রস্থান কবররলন,  

দয়াল ক্ষর্কাল পররই বেবরয়া আবসরলন]  

  

দয়াল। মা বিজয়া!  

  

বিজয়া। ( চমবকত হইয়া বনরজরক সিংিরর্ কবরয়া)  আসুন। 

  

দয়াল। এাঁরা সিাই বদঘ্োর িাবেরত চরল থগরলন। বিলাসিািু তা াঁরদর িযিস্থা 

করর বদরয় তা াঁর আবেসঘরর বগরয় ঢুকরলন। আমারকও সরঙ্গ থর্রত 

িরলবছরলন,  বকন্তু থর্রত আমার ইরচ্ছ হরলা না—িািলুম এই অিসরর মা 

বিজয়ার সরঙ্গ দুরটা কো করয় বনই। ( এই িবলয়া বনরজ একটা থচয়ারর 

িবসয়া পবেরলন)  দা াঁবেরয় থকন মা,  তুবমও িরসা। 

  

বিজয়া। ( সম্মুরখর আসরন উপরিেন কবরয়া েন্দঙ্কত-করে কবহল)  আপবন 

থগরলন না থকন?  আপনার ত থিলা হরয় র্ারি!  

  

দয়াল। তা র্াক। একটু থিলারত আর আমার ক্ষবত হরি না। থতামার সরঙ্গ 

দ’ুদে কো কইিার থলাি সামলারত পারলুম না। অরনক থদরখবছ,  বকন্তু 

থতামার মত অল্প িয়রস ধরম যর প্রবত এমন বনষ্ঠা আবম থদবখবন। িগিারনর 

আেীি যারদ থতামারদর মহৎ উরেেয বদরন বদরন শ্রীিৃন্দদ্ধ লাি করুক। বকন্তু 

মা,  থতামার মুখ থদরখ মরন হরলা থর্ন মরন থতামার আজ সুখ থনই। 

থকমন মা?  

  

বিজয়া। বক করর জানরলন?  
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দয়াল। ( মৃদ ু হাবসয়া)  তার কারর্ আবম থর্ িুরো হরয়বছ মা!  থছরলরমরয় 

অসুখী োকরল িুরোরা থটর পায়। 

  

বিজয়া। বকন্তু সকরলই ত থটর পায় না দয়ালিািু। 

  

দয়াল। তা জাবনরন মা। বকন্তু আমার ত তাই মরন হরলা। এর জরনযই 

চরল থর্রত পারলুম না। আিার বেরর এলুম। 

  

বিজয়া। িালই করররছন দয়ালিািু। 

  

দয়াল। বকন্তু একটা বিষরয় সািধান করর বদই। িুরোরা িকরত িে 

িালিারস—ইরচ্ছ করর থতামার কারছ িরস খুি খাবনকটা িরক বনই,  বকন্তু 

িয় হয় পারছ বিরক্ত করর তুবল। 

  

বিজয়া। না—না,  বিরক্ত হি থকন?  আপনার র্া ইরচ্ছ হয় িলুন না—

শুনরত আমার িালই লাগরছ। 

  

দয়াল। বকন্তু তাই িরল িুরোরদর অত প্রশ্রয়ও বদরয়া না মা। োমারত 

পাররি না। আরও একটা থহতু আরছ। আমার একঠট থমরয় হরয় অল্প 

িয়রসই মারা র্ায়—থিাঁরচ োকরল থস থতামার িয়সই থপরতা। থতামারক 

থদরখ পর্ যন্ত থকিল আমার তারকই আজ মরন পেরছ। 

  

বিজয়া। আপনার িুন্দঝ আর থমরয় থনই?  

  

দয়াল। থমরয়ও থনই,  থছরলও থনই,  শুধু িুরো- িুেী থিাঁরচ আবছ। একঠট 

িাগনীরক মানুষ কররবছলুম,  তার নাম নবলনী। করলরজর ছুঠট হরয়রছ িরল 

থসও আমার সরঙ্গ এরসরছ। একটু অসুস্থ নইরল— 

  

[ সহসা বিলাস প্ররিে কবরল]  
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বিলাস। ( বিজয়ার প্রবত কঠঠনিারি)  তা াঁরা চরল থগরলন,  তুবম একটা 

থখা াঁজ পর্ যন্ত বনরল না?  এরক িরল কতযরিয অিরহলা। এ আবম অতযন্ত 

অপছি কবর। ( দয়ারলর প্রবত তরতাবধক করঠারিারি)  আপনারক 

িরলবছলুম ওাঁরদর সরঙ্গ থর্রত। না বগরয় এখারন িরস গল্প কররচন থকন?  

  

দয়াল। (অপ্রবতিিারি)  মা’র সরঙ্গ দুরটা কো কইিার জরনয—আচ্ছা,  

আবম তা হরল র্াই এখন। 

  

বিজয়া। না,  আপবন িসুন। থিলা হরয় থগরছ,  এখারন থখরয় তরি থর্রত 

পারিন। ( বিলারসর প্রবত)  উবন সরঙ্গ থগরল তা াঁরদর বক থিেী সুবিরধ 

হরতা?  

  

বিলাস। তা াঁরদর থদখাশুনা কররত পাররতন। 

  

বিজয়া। থস ওাঁর কাজ নয়। তা াঁরদর মত দয়ালিািুও আমার অবতবে। 

  

বিলাস। না,  ওাঁরক অবতবে িলা চরল না। এখন উবন এরেরটর অন্তিুযক্ত। 

ওাঁরক মাইরন বদরত হরি। 

  

বিজয়া। ( থরারধ মুখ আরক্ত হইয়া উঠঠল বকন্তু োন্ত-কঠঠনকরে কবহল)  

দয়ালিািু আমারদর মন্দিররর আচার্ য। ওাঁর থস সম্মান িুরল র্াওয়া অতযন্ত 

থক্ষারির িযাপার বিলাসিািু। 

  

বিলাস। (কটুকরে)  থস সম্মানরিাধ আমার আরছ,  থতামারক স্মরর্ কবররয় 

বদরত হরি না। বকন্তু দয়ালিািু শুধু আচার্ যই নন,  ওাঁর অনয কাজও 

আরছ। থস স্বীকার কররই উবন এরসরছন। 
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দয়াল। ( িযস্তিারি উঠঠয়া দা াঁোইয়া)  মা,  আমার অপরাধ হরয় থগরছ,  

আবম একু্ষবন র্ান্দচ্ছ। 

  

বিজয়া। না,  আপবন িসুন,  আপনারক থখরয় থর্রত হরি। আর মাইরন ত 

উবন থদন না,  বদই আবম। আমার সরঙ্গ দ’ুদে গল্প করাটারক আবম র্বদ 

অকাজ না মরন কবর,  তরি িুঝরত হরি আপনার কতযরিয ত্রুঠট হয়বন। 

বিলাসিািুর কতযরিযর ধারর্া র্াই থকন না থহাক। 

  

বিলাস। না,  কতযরিযর ধারর্া আমারদর এক নয়। এিিং থতামারক িলরত 

আবম িাধয থর্ থতামার ধারর্া িুল। 

  

বিজয়া। তা হরল থসই িুল ধারর্াটাই আমার এখারন চলরি বিলাসিািু। 

  

বিলাস। থতামার িুলটারকই আমায় স্বীকার করর বনরত হরি নাবক?  

  

বিজয়া। স্বীকার করর বনরত ত আবম িবলবন,  আবম িরলবচ থসইরটই এখারন 

চলরি। 

  

বিলাস। তুবম জারনা এরত আমার অসম্মান হয়। 

  

বিজয়া। (অল্প হাবসয়া)  সম্মানটা বক থকিল একলা আপনার বদরকই 

োকরি নাবক?  

  

দয়াল। ( িযস্তিারি উঠঠয়া দা াঁোইয়া)  মা,  এখন আবম র্াই,  থদবখ থগ 

তা াঁরদর থকান অসুবিধা হরচ্ছ নাবক। 

  

বিজয়া। না,  থস হরি না। আমারদর গল্প এখনও থেষ হয়বন। আপবন 

িসুন।( একটু উচ্চকরে)  কালীপদ!  
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কালীপদ। ( িাররর কারছ মুখ িাোইয়া সাো বদল)  বক মা?  

  

বিজয়া। পরররের মারক িরলা থগ দয়ালিািু এখারন খারিন। আমার থোিার 

ঘররর িারািায় তা াঁর ঠা াঁই করর বদরত িরল দাও। চলুন দয়ালিািু,  আমরা 

ওপরর বগরয় িবস থগ। 

  

[ বিজয়া ও তাহার বপছরন দয়ালিািু সিয়- মন্থরপরদ প্রস্থান কবররলন। 

বিলাস থসইবদরক 

ক্ষর্কাল আরক্তরনরত্র চাবহয়া িাবহর হইয়া থগল]  

চতুথথ দৃশয 

  

িাটীর একািংরের ঢাকা িারািা 

  

[ নররন প্ররিে কবরল। পররন সারহিী থপাোক,  টুবপ খুবলয়া থসটা িগরল 

চাবপয়া হারতর লাঠঠটা একধারর থঠস বদয়া রাবখল]  

  

নররন। ( এবদরক- ওবদরক চাবহয়া)  উুঃ—থকাোও একরো াঁটা হাওয়া থনই। 

আর এই বিজাতীয় থপাোরক থর্ন আরও িযাকুল করর তুরলরছ। এবদরক 

বক থকউ থনই নাবক?  এই থর্ কালীপদ— 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

নররন। কালীপদ,  থতামার মা- ঠাকরুনরক একটা খির বদরত পার?  

  

কালীপদ। বদরত হরি না,  মা বনরজই থনরম আসরচন। থিতরর বগরয় 

িসথিন না িািু?  
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নররন। না িাপু,  ঘরর ঢুরক আর দম আটকারত চাইরন, —এখান থেরকই 

কাজ থসরর পালাি। িাররাটার থেরনই বেররত হরি। 

  

কালীপদ। হা াঁ িািু,  আজ িে গরম,  থকাোও িাতাস থনই। তরি এখারনই 

একটা থচয়ার এরন বদই িসুন। 

  

[ কালীপদ থচয়ার আবনয়া বদল,  নররন িবসয়া টুবপটা 

পারয়র কারছ রাবখয়া মুখ তুবলয়া কবহল]  

  

নররন। আর সুমুরখর ঐ জানালাটা একিার খুরল দাও,  বনরশ্বস থেরল 

িা াঁবচ। 

  

কালীপদ। ওটা থখালা র্ায় না। এখন বমস্ত্রী থকাোয় পাি িািু?  

  

নররন। বমস্ত্রী বক থহ?  থদার-জানালা বক থতামরা বমস্ত্রী বদরয় থখালাও,  আর 

রাবত্তরর থপররক ঠুরক িন্ধ কররা?  

  

কালীপদ। আরজ্ঞ না,  থকিল এইরটই বকছুরত থখালা র্ায় না। মা ক’বদন 

ধরর বমস্ত্রী ডাকরত িলবছরলন। 

  

নররন। এমন কোও ত শুবনবন। হক থদবখ,  ( বনকরট বগয়া টাবনয়া খুবলয়া 

থেবলয়া)  একটুখাবন থচরপ িরসবছল। থতামার মা- ঠাকরুনরক একিার ডাক। 

  

কালীপদ। এই থর্ আসরচন। 

  

[ বিজয়া প্ররিে কবররতই নররন সরঙ্গ সরঙ্গ বেবরয়া চাবহল]  
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নররন। নমস্কার। িাুঃ—বক চমৎকার থদখারচ্ছ আপনারক। থর্ থকউ ছবি 

আাঁকরত জারন—আপনারক থদরখ তারই আজ থলাি হরি। 

  

বিজয়া। কালীপদ,  আমারক িসিার একটা জায়গা এরন দাও। আর িল 

থগ িািুর জরনয চা কররত। এখনও চা খাওয়া হয়বন থিাধ হয়?  

  

নররন। না,  কলকাতা থেরক সকারলই থিবররয় পরেবছলুম। থেেন থেরক 

থসাজা আসবচ। 

  

[ কালীপদ চবলয়া থগল 

  

বিজয়া। আপনারক বক আমার ছবি আাঁকিার িায়না বনরত থডরকবছ থর্ 

আমারক ও- রকম অপদস্থ কররলন?  

  

নররন। অপদস্থ করলুম থকাোয়?  

  

বিজয়া। চাকররদর সামরন বক ঐরকম িরল?  কােজ্ঞান বক এরকিারর 

থনই?  

  

নররন। ( লজ্জজ্জতমুরখ)  হা াঁ,  তা িরট। থদাষ হরয় থগরচ সবতয। 

  

বিজয়া। আর থর্ন কখরনা না হয়। 

  

[ কালীপদ থচয়ার লইয়া প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। িরল এলুম মা। অমবন বকছু খািার কররতও িরল আসি?  
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বিজয়া। হা াঁ,  িলরগ। (জানালার প্রবত থচাখ পোয়)  এই থর্ তিু একটা 

কো শুরনবছস কালীপদ। কারক বদরয় জানালাটা থখালাবল?  

  

কালীপদ। ( ইবঙ্গরত থদখাইয়া)  উবন খুরল বদরলন। 

  

[ এই িবলয়া থস িাবহরর বগয়া একটা থছাট ঠটপয় আবনয়া নরররনর পারে 

রাবখয়া চবলয়া থগল]  

  

বিজয়া। আপবন?  বক করর খুলরলন?  

  

নররন। হাত বদরয় থটরন। 

  

বিজয়া। শুধু হারত থটরন খুরলরছন?  অেচ ওরা সিাই িরল বমস্ত্রী ছাো 

খুলরি না। আপনার হাতটা বক থলাহার নাবক?  

  

নররন। ( সহারসয)  হা াঁ,  আমার আঙুলগুরলা একটু েক্ত। 

  

বিজয়া। ( হাবস চাবপয়া)  আপনার মাোটাই বক কম েক্ত?  ঢুাঁ  মাররল থর্-

থকান থলারকর মাোটা থেরট র্ায়। 

  

নররন। ( উচ্চহাসয কবরয়া উঠঠল,  তারপরর পরকট হইরত থনাট িাবহর 

কবরয়া থটবিরলর উপর রাবখয়া বদয়া)  এই বনন আপনার দুরো টাকা। বদন,  

আমার থসই িাঙ্গা র্িটা। ( একটু হাবসয়া)  আবম থজারচ্চার,  ঠক,  আরও 

কত বক গালাগাবল ওই ক’টা টাকার জরনয আমারক িরল পাঠঠরয়বছরলন। 

বনন,  আপনার টাকা, —বদন আমার ন্দজবনস। 

  

বিজয়া। ঠক,  থজারচ্চার কারক বদরয় িরল পাঠঠরয়বছলুম?  
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নররন। র্ারক বদরয় টাকা পাঠঠরয়বছরলন থসই ত ও- সি িরলবছল। 

  

বিজয়া। তারক বদরয় আর বক িরল পাঠঠরয়বছলুম মরন আরছ?  

  

নররন। না,  আমার মরন থনই। বকন্তু থসটা আনরত িরল বদন,  আবম 

দুপুররর থেরনই কলকাতা বেরর র্াি। িারলা কো,  আবম কলকাতারতই 

একটা চাকবর থপরয় থগবছ। থিেী দূরর আর থর্রত হয়বন। 

  

বিজয়া। ( মুখ উজ্জ্বল কবরয়া)  আপনার িাগ্র্ িারলা। টাকা বক তারাই 

বদরল?  

  

নররন। হা াঁ,  বকন্তু microscope- টা আমার আনরত িরল বদন। আমার থিেী 

সময় থনই। 

  

বিজয়া। বকন্তু এই েতয বক আপনার সরঙ্গ হরয়বছল থর্,  দয়া করর আপবন 

টাকা এরনরছন িরলই তাোতাবে বেবররয় বদরত হরি?  

  

নররন। ( সলরজ্জ)  না,  না—তা ঠঠক নয়। তরি বকনা ওটা ত আপনার 

কারজ লাগল না,  তাই থিরিবছলুম টাকা বদরলই আপবন বেবররয় বদরত 

রাজী হরিন। 

  

বিজয়া। না,  আবম রাজী নই,  র্াচাই করর থদবখরয়বচ ওটা অনায়ারস 

চাররো টাকায় বিন্দর কররত পাবর। দুরো টাকায় থদি থকন?  

  

নররন। ( থসাজা হইয়া উঠঠয়া িবসয়া)  থিে,  তরি তাই করুন থগ। আমার 

দরকার থনই। থর্ দ’ুথো টাকায় দ’ুবদন পররই চাররো টাকা চায় তারক 

আবম বকছুই িলরত চাইরন। 
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[ বিজয়া মুখ বনচু কবরয়া অবতকরষ্ট হাবস দমন কবরল]  

  

নররন। আপবন থর্ একঠট ‘সাইলক’ তা জানরল আসতুম না। 

  

বিজয়া। সাইলক?  বকন্তু থদনার দারয় র্খন আপনার িাবেঘর,  আপনার 

র্োসি যস্ব আত্মসাৎ করর বনরয়বছলুম,  তখন বক িারিন বন আবম সাইলক?  

  

নররন। না িাবিবন,  থকননা তারত আপনার হাত বছল না। থস কাজ 

আপনার িািা এিিং আমার িািা দ’ুজরন করর বগরয়বছরলন। আমরা থকউ 

তার জরনয অপরাধী নই। আচ্ছা আবম চললুম। 

  

বিজয়া। র্ারিন বক রকম?  আপনার জরনয চা কররত থগরছ না?  

  

নররন। চা থখরত আবম আবসবন। 

  

বিজয়া। বকন্তু থর্জরনয এরসবছরলন থস ত আর সবতযই হরত পারর না। 

চাররো টাকার ন্দজবনস আপনারক দুরো টাকায় থদরি থক?  আপনার 

লজ্জারিাধ করা উবচত। 

  

নররন। আমার লজ্জারিাধ করা উবচত?  উুঃ—আচ্ছা মানুষ ত আপবন?  

  

বিজয়া। হা াঁ,  বচরন রাখুন। িবিষযরত আর কখরনা ঠকািার থচষ্টা কররিন 

না। 

  

নররন। ঠকারনা আমার থপো নয়। 

  

বিজয়া। তরি বক থপো?  ডাক্তাবর?  হাত থদখরত জারনন?  ( এই িবলয়া 

হঠাৎ হাবসয়া থেবলল)  
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নররন। আবম বক আপনার উপহারসর পাত্র?  টাকা আপনার থঢর োকরত 

পারর—বকন্তু থস থজারর ও-অবধকার জন্মায় না তা জানরিন। আপবন একটু 

বহরসি করর কো কইরিন। 

  

[ নররন উঠঠয়া দা াঁোইয়া হারত লাঠঠ তুবলয়া লইল]  

  

বিজয়া। নইরল বক িলুন না?  আপনার গারয় থজার আরছ এিিং হারত লাঠঠ 

আরছ এই ত?  

  

নররন। ( লাঠঠটা থেবলয়া হতােিারি িবসয়া)  বছুঃ বছুঃ—আপবন মুরখ র্া 

আরস তাই িরলন। আপনার সরঙ্গ আর পাবর না। 

  

বিজয়া। এ কো মরন োরক থর্ন। বকন্তু আপনার জরনযই র্খন আমার 

থদবর হথয় থগল,  থিররারনা হরলা না— তখন আপনারও চরল র্াওয়া হরি 

না। বকন্তু আপবন বনিয় হাত থদখরত জারনন!  

  

নররন। জাবন। বকন্তু কার থদখরত হরি?  আপনার?  

  

বিজয়া। ( সহসা বনরজর হাত িাোইয়া বদয়া)  থদখুন ত,  আমার জ্বর 

হরয়রছ বকনা। 

  

নররন। ( হাত ধবরয়া)  সবতযই ত আপনার জ্বর!  িযাপার বক?  

  

বিজয়া। কাল রাবত্তরর একটু জ্বর হরয়বছল। বকন্তু ও বকছুই নয়। আমার 

জরনয িবলরন,  বকন্তু থসই পররে থছরলটারক ত আপবন জারনন—বতন বদন 

থেরক তার খুি জ্বর। এখারন িাল ডাক্তার থনই। কালীপদ!  

  

[ কালীপদর প্ররিে]  
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পরররের মারক িল ত পররেরক এখারন বনরয় আসুক। 

  

নররন। না,  আনিার দরকার থনই। কালীপদ,  চল ত পররে থকাোয় শুরয় 

আরছ আমারক বনরয় র্ারি। 

  

কালীপদ। চলুন। 

  

[ নররন ও কালীপদ প্রস্থান কবররল নবলনী প্ররিে কবরল]  

  

নবলনী। নমস্কার!  আমার নাম নবলনী। দয়ালিািু আমার মামা হন। 

  

বিজয়া। ও আপবন?  িসুন,  থসবদন মন্দির-প্রবতষ্ঠার বদন আপবন অসুস্থ 

বছরলন,  তাই পবরচয় করার জরনয আপনারক আর বিরক্ত কবরবন। 

তারপররই শুনলুম আপবন চরল থগরছন আপনার মামীমা পীবেত িরল। 

বকন্তু মরন হরচ্ছ থকাোয় থর্ন এর আরগ আপনারক থদখবছ, —আচ্ছা 

আপবন বক থিেুরন পেরতন?  

  

নবলনী। হা াঁ,  বকন্তু আমার ত মরন পেরছ না!  

  

বিজয়া। না পেরলও থদাষ থনই,  থকিবল কামাই করতুম,  থেরষ সি 

সািরজক্ট থেল করর পো থছরে বদলুম,  আই.  এ.  থদওয়া আর হরলা 

না—আপবন এিার B.  S c .  বদরচ্ছন শুনলুম। 

  

নবলনী। হা াঁ,  আমার মরন পরেরছ। আপবন মস্ত একটা গাবে করর 

করলরজ আসরতন। 
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বিজয়া। থচারখ পেিার মত ত আর বকছু থনই,  তাই গাবে বদরয় থলারকর 

দৃঠষ্ট আকষ যর্ করতুম। ওটা মাজযনা করা উবচত। 

  

নবলনী। ও কো িলরিন না। দৃঠষ্ট পেিার মত আপনারও র্বদ বকছু না 

োরক তরি জগরতর অল্প থলারকরই আরছ। বকন্তু Dr. Mukherjee থগরলন 

থকাোয়?  

  

বিজয়া। থগরছন থরাগী থদখরত,  এরলন িরল। বকন্তু বতবন এরসরছন আপবন 

জানরলন থকমন করর বমস দাস?  

  

[ নররন প্ররিে কবরল]  

  

নবলনী। এই থর্ Dr. Mukherjee ( বিজয়ার প্রবত)  আমরা এক গাবেরতই থর্ 

কলকাতা থেরক এলুম। থেেরন এরস থদবখ Dr. Mukherjee দা াঁবেরয়—থসবদন 

রারত্র মন্দিরর ওাঁর সরঙ্গ হদিাৎ আলাপ।বক করয়কটা তা াঁর ন্দজবনস পরেবছল 

তাই বনরত এরসবছরলন। আজ আিার হাওো থেেরনও হদিাৎ ওাঁর থদখা 

থপরয় থগলুম। উবনও িলরলন,  োকিার থজা থনই,  এই িাররাটার গাবেরতই 

বেররত হরি। আমারও তাই—বেররতই হরি কলকাতায়। 

  

বিজয়া। ( সহারসয)  আপনারদর শুধু হদিাৎ আলাপ এিিং হদিাৎ এক 

গাবেরত আসাই নয়,  আিার হদিাৎ এক গাবেরতই বেররত হরি। এমন 

হদিারতর সমারিে একসরঙ্গ সিংসারর থদখা র্ায় না। 

  

নররন। এর মারন?  

  

বিজয়া। ( নবলনীর প্রবত)  এর মারন থদরিন ত ওাঁরক গাবেরত িুন্দঝরয়,  বমস 

দাস। 
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নবলনী। ( নররনরক)  আপনার এখানকার কাজ সারা হরলা?  

  

বিজয়া। না,  সাররত পাররন বন। গৃহস্থ এখারন সজাগ বছল। বকন্তু তার 

িদরল একঠট রুগী থপরয়রছন—িরাডুবির মুঠষ্টলাি!  

  

নররন। ( রাবগয়া)  আপনার র্ত ইরচ্ছ আমারক উপহাস করুন,  বকন্তু 

সজাগ গৃহস্থরকও একবদন ঠকরত হয় এও থজরন রাখরিন। আপনারক 

চাররো টাকাই এরন থদি,  বকন্তু এ অনযায় একবদন আপনারক বিাঁধরি। 

বকন্তু আর না—থদবর হরয় র্ারচ্ছ,  বমস দাস চলুন এিার আমরা র্াই। 

  

বিজয়া। পররেরক থকমন থদখরলন,  িলরলন না?  

  

নররন। বিরেষ িাল না। ওর খুি থিেী জ্বর,  বপরঠ গলায় থিদনা,  এবদরক 

িসন্ত হরচ্ছ,  মরন হয় পরররেরও িসন্ত হরত পারর। 

  

বিজয়া। ( সিরয়)  িসন্ত হরি থকন?  

  

নররন। হরি থকন থস অরনক কো। বকন্তু ওর লক্ষর্ থদখরল ওই মরন 

হয়। র্াই থহাক,  ওর মারক একটু সািধান হরত িলরিন,  আবম কাল 

বকিংিা পরশু টাকা বনরয় আসি,  অিেয র্বদ পাই। তখন ওথক থদরখ 

র্াি। 

  

বিজয়া। ( িযাকুল বিির্ যমুরখ)  নইরল আসরিন না?  আমারও বনিয় িসন্ত 

হরি নররনিািু। কাল রাবত্তরর আমারও খুি জ্বর—আমারও গারয় িয়ানক 

িযো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 88 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

নররন। ( হাবসয়া)  িযো িয়ানক নয়। িয়ানক হরয়রছ থস আপনার িয়। 

থিে ত জ্বরই র্বদ একটু হরয় োরক তারতই িা বক?  এবদরক িসন্ত থদখা 

বদরয়রছ িরলই থর্ গ্রামসুদ্ধ সকরলরই হরি তার মারন থনই। 

  

বিজয়া। হরলই িা আমার থক আরছ?  আমারক থদখরি থক?  

  

নররন। থদখিার থলাক অরনক পারিন থস িািনা থনই,  বকন্তু বকছু হরি 

না আপনার। 

  

বিজয়া। না হরলই িারলা,  বকন্তু সবতযই আবম িে অসুস্থ। তিু সকারল 

উরঠ সি থজার করর থঝরে থেরল বদরয় একটু িাইরর র্ান্দচ্ছলুম। 

  

নররন। না,  আজ থকাোও র্াওয়া চলরি না,  চুপ করর শুরয় োকুন থগ। 

কাল আিার আসি। 

  

বিজয়া। টাকা না থপরলও আসরিন ত?  

  

নররন। না থপরলও আসরিা। 

  

বিজয়া। িুরল র্ারিন না?  

  

নররন। না। আবম অনযমনস্ক প্রকৃবতর থলাক হরলও আপনার অসুরখর 

কোটা িুলি না বনে্চয়। 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। মা,  খািার থদওয়া হরয়রছ। 

  

বিজয়া। ( নবলনীরক থদখাইয়া)  এাঁরও থদওয়া হরয়রছ?  
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কালীপদ। হা াঁ,  মা,  দ’ুজরনরই। 

  

বিজয়া। আবম থদবখ থগ বক বদরল। আর র্বদ কখরনা সময় না পাই আজ 

কারছ িরস আপনারদর দ’ুজরনর আবম খাওয়া থদখি। 

  

নবলনী। বমস রায়,  এ বক িলরছন?  িয় বকরসর?  

  

বিজয়া। বক জাবন আজ আমার থকিবল িয় কররচ। মরন হরচ্ছ অসুখ 

আমার খুি থিেী থিরে উঠরি। নররনিািু,  আজরকর বদনটা োকুন না 

আপবন?  

  

নররন। থিে,  আবম রারত্রর থেরনই র্াি,  বকন্তু আমার কো শুনরত হরি। 

নোচো কররত পারিন না,  এখুবন বগরয় শুরয় পো চাই। 

  

বিজয়া। না থস আবম শুনি না। আপনারদর খাওয়া আজ আবম থদখিই। 

তারপরর বগরয় থোরিা। 

  

[ প্রস্থান। সরঙ্গ সরঙ্গ কালীপদও চবলয়া থগল 

  

নবলনী। বক িযাকুল বমনবত!  ডক্টর মুখাজী,  আবম র্াি,  বকন্তু আপবন 

আজ োকুন। র্ারিন না। 

  

নররন। এরিলা আবছ। মামার িাবে থেরক র্ািার আরগ সন্ধযারিলায় আর 

একিার থদরখ র্াি। জ্বরটা থিেী,  িয় হয় থিাগারি। 

  

নবলনী। থিাগারি?  তরি থতা িে মুেবকল?  

  

নররন। তাই ত মরন হরচ্চ। 
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নবলনী। চমৎকার থমরয়ঠট। আপনার প্রবত ওর বক বিশ্বাস!  মরন হয় না 

থর্ এ আপনারক ঘরছাো কররত পারর। 

  

নররন। ( হাবসয়া)  থপরররছ ত থদখা থগল। িেরলারকর থমরয়,  গরীরির 

কো িে িারি না। িাবে ত থগলই,  থেষ সম্বল microscope- ঠট র্খন 

দারয় পরে থিচরত হরলা তখন বসবক দারম দুরো টাকা মাত্র বদরয় স্বচ্ছরি 

বকরন বনরলন—সরঙ্গ উপবর িকবেে বদরলন ঠক থজারচ্চার প্রিৃবত বিরেষর্। 

আজ থসইরটই র্খন দুরো টাকা বদরয় বেবররয় বনরত চাইলুম,  অনায়ারস 

িলরলন অত করম হরি না—র্াচাই কবররয় থদরখরছন দাম চাররো টাকার 

কম নয়—সুতরািং আরও দুরো চাই। দয়া- মায়া আরছ তা মানরতই হরি। 

  

নবলনী। বিশ্বাস হয় না ডক্টর মুখাজী—থকাোও হয়ত মস্ত িুল আরছ। 

  

নররন। িুল আরছ?  না,  থকাোও থনই বমস নবলনী—সমস্ত জরলর মত 

পবরষ্কার। 

  

নবলনী। ( মাো নাবেয়া)  এমন বকন্তু হরতই পারর না ডক্টর মুখাজী। 

থমরয়রা এত িে বমনবত তারক কররতই পারর না—এমন করর তার পারন 

থর্ তারা চাইরতই পারর না। 

  

নররন। তা হরি। থমরয়রদর কো আপবনই িাল জারনন,  বকন্তু আবম 

থর্টুকু জানরত থপলুম তা িারী করঠার,  িারী কঠঠন। 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। চলুন। মা থডরক পাঠারলন,  আপনারদর খািার থদওয়া হরয়রছ। 
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নররন। চরলা র্াই। 

  

[ সকরলর প্রস্থান 

  

[ দয়াল ও রাসবিহারীর কো কবহরত কবহরত প্ররিে]  

  

রাস। হা াঁ,  এই মন্দির-প্রবতষ্ঠা বনরয়,  অবিশ্রান্ত পবরশ্রম করর,  বিলাস থর্ 

এতটা অিসাদগ্রস্ত হরয় পরেবছল তা থকউ িুঝরত পাররবন। থসবদন তার 

থচহারা থদরখ িয় থপরয় িললুম,  বিলাস হরয়রছ বক?  এমন করচ থকন?  

ও িলরল,  িািা,  আজ আবম অনযায় কররবছ—দয়ালিািুরক কঠঠন কো 

িরলবছ। বিজয়ারকও িরলবছ।—থসও আমারক িরলরছ—বকন্তু থসজরনয নয়,  

দয়ালিািুরক আবম বক িলরত বক িরল থেরলবছ,  হয়ত রাগ করর বতবন 

আর আমারদর আচারর্ যর কাজ কররিন না। এই িরল তার দ’ুথচাখ থিরয় 

দরদর করর জল পেরত লাগল। আবম িললুম িয় থনই িািা,  অপরাধ 

র্বদ হরয়ই োরক তরি এই অনুতারপর অশ্রুরতই সমস্ত ধুরয় থগল। ( এই 

িবলয়া বতবন ক্ষর্কাল মুবদতরনরত্র অরধামুরখ োবকয়া)  আর তাই ত হরলা 

দয়ালিািু,  আপনার উদারতার কো িুঝরত থপরর বিলাস আজ আমায় 

িলরল,  িািা,  থসবদন তুবম সবতযই িরলবছরল দয়ালিািুর সমস্ত বচত্ত 

িগিৎরপ্ররম পবরপূর্ য,  হৃদয় করুর্ায় মমতায় বিশ্বারস িরা,  থসখারন 

আমারদর মত থছরলমানুরষর কো প্ররিে কররত পারর না। 

  

দয়াল। থসবদরনর কো আবম সবতযই বকছু মরন রাবখবন আপবন িলরিন 

বিলাসিািুরক। 

  

রাস। িািু নয়। িািু নয়। আপনার কারছ শুধু থস বিলাস—বিলাসবিহারী। 

থক র্ায় ওখারন?  কালীপদ?  
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[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

রাস। মা বিজয়া এখন বক তা াঁর লাইরব্রবর- ঘরর?  

  

কালীপদ। না,  বতবন থোিার ঘরর শুরয় পরেরছন—তা াঁর জ্বর। 

  

রাস। জ্বর?  জ্বর িলরল থক?  

  

কালীপদ। ডাক্তারিািু। 

  

রাস। থক ডাক্তারিািু?  

  

কালীপদ। নররনিািু এরসবছরলন,  বতবনই হাত থদরখ িলরলন জ্বর—িলরলন 

চুপ করর শুরয় োকরত। 

  

রাস। নররন?  থস বক জরনয এরসবছল?  কখন এরসবছল?  কালীপদ,  মারক 

একিার খির দাও থর্ আবম একিার থদখরত র্াি। 

  

দয়াল। আবমও থর্ মারক একিার থদখরত চাই কালীপদ। জ্বর শুরন থর্ 

িে িািনা হরলা। 

  

কালীপদ। বকন্তু মা আমারক িারর্ করর বদরয়রছন বতবন বনরজ না ডাকরল 

থকউ থর্ন না তা াঁরক ডারক। আবম থগরল হয়ত রাগ কররিন। 

  

রাস। রাগ কররি?  থস বক কো?  জ্বর থর্!  সমস্ত িার,  সমস্ত দাবয়ত্ব থর্ 

আমার মাোয়!  বিলাসরক থকউ ছুরট বগরয় খির বদরয় আসুক। আজ 

তারও েরীর িাল নয়,  িাবেরতই আরছ। বকন্তু থস িলরল বক হরি—

বেগবগর এরস একটা িযিস্থা করুক। েহরর গাবে পাঠঠরয় আমারদর 
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অবকঞ্চনিািুরক একটা কল্ বদক। না হয় কলকাতায়—আমারদর থপ্রমাঙ্কুর 

ডাক্তার—চলুন চলুন দয়ালিািু,  র্াই আমরা,  সময় থর্ন না নষ্ট হয়। 

  

দয়াল। িযস্ত হরিন না রাসবিহারীিািু,  জগদীশ্বররর কৃপায় িয় বকছু থনই। 

নররন বনরজ র্খন থদরখ থগরছ—িািনার বিষয় হরল থস বনিয়ই 

আপনারক একটা সিংিাদ বদরত িরল বদত। 

  

রাস। নররন থদরখ থগরছ?  বক জারন থসটা?  

  

[ িবলরত িবলরত বতবন দ্রতুরিরগ প্রস্থান কবররলন। 

বপছরন বপছরন থগরলন দয়াল এিিং কালীপদ 
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পঞ্চম দৃশয 

  

বিজয়ার েয়নকক্ষ 

  

[ অসুস্থ বিজয়া বিছানায় শুইয়া,  অনবতদূরর উপবিষ্ট বপতা-পুত্র রাসবিহারী 

ও বিলাসবিহারী। ঘরর অনয আসন নাই,  থরাগীর প্ররয়াজনীয় সকল দ্রিযই 

বনকরট রবক্ষত,  িযস্ত পদরক্ষরপ নররন প্ররিে কবরল—তাহার মুরখ 

উৎকোর বচহ্ন]  

  

নররন। বক িযাপার?  কালীপদর মুরখ শুনলাম জ্বর নাবক একটু থিরেরচ। 

তা থহাক—থকমন আরছন এখন?  

  

বিলাস। আপবন সকারল এরস নাবক ওাঁরক িসরন্তর িয় থদবখরয় থগরছন?  

  

বিজয়া। (ক্ষীর্স্বরর দুই িাহু িাোইয়া)  িসুন। ( নররন অগতযা বিছানার 

একািংরে িবসল)  থকাোয় বছরলন এতক্ষর্?  থকন এত থদবর করর এরলন?  

আবম থর্ সমস্তক্ষর্ শুধু আপনার পে থচরয় বছলুম। ( বিলারসর মুরখর 

অিস্থা িীষর্ হইয়া উঠঠল। নরররনর হাতখানা িুরকর উপর টাবনয়া লইয়া)  

বকন্তু আবম িাল না হওয়া পর্ যন্ত থকাোও র্ারিন না িলুন। আপবন চরল 

থগরল হয়ত আবম িা াঁচি না। ( নররন হতিুন্দদ্ধ হইয়া,  মুখ তুবলরতই 

দুইরজাো িীষর্ চকু্ষর সবহত তাহার থচাখারচাবখ হইল—কালীপদ একিার 

পদযার োাঁক হইরত উাঁবক মাবররতই বিলাস গন্দজযয়া উঠঠল)  

  

বিলাস। এই েূয়ার,  এই জারনায়ার—একটা থচয়ার আন্। 

  

[ কালীপদ িরয় হতিুন্দদ্ধ হইয়া রবহল]  
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রাসবিহারী। ( গম্ভীর স্বরর)  ওঘর থেরক একটা থচয়ার বনরয় এস কালীপদ। 

িািুরক িসরত দাও ( নররন উঠঠয়া পবেল। োন্তকরে বিলারসর প্রবত)  থরাগী 

মানুরষর ঘর—অমন hasty হরয়া না বিলাস। Temper lose করা থকানও 

িদ্ররলারকর পরক্ষই থোিা পায় না। 

  

[ কালীপদ থচয়ার লইয়া প্ররিে কবরল]  

  

বিলাস। মানুষ এরত temper lose করর না ত করর বকরস শুবন?  হারামজাদা 

চাকর,  িলা থনই,  কওয়া থনই,  এমন একটা অসিয থলাকরক ঘরর এরন 

থঢাকারল থর্ িদ্রমবহলার সম্মান পর্ যন্ত রাখরত জারন না। 

  

[ বিজয়ার জ্বররর থঘারটা হঠাৎ ঘুবচয়া থগল। নরররনর হাত ছাবেয়া 

থস থদওয়ারলর বদরক মুখ কবরয়া পাে বেবরয়া শুইল]  

  

রাস। আবম সিই িুন্দঝ বিলাস,  এ- থক্ষরত্র থতামার রাগ হওয়াটা থর্ 

অস্বািাবিক নয়—িরঞ্চ খুিই স্বািাবিক তাও মাবন,  বকন্তু এটা থতামার িািা 

উবচত বছল থর্,  সিাই ইচ্ছা করর অপরাধ করর না। সকরলই র্বদ িদ্র 

রীবতনীবত,  আচার- িযিহার জানত—তা হরল িািনা বছল বক?  থসইজনয 

রাগ না করর োন্তিারি মানুরষর থদাষত্রুঠট সিংরোধন করর বদরত হয়। 

  

বিলাস। না িািা!  এরকম impertinence সহয হয় না। তা ছাো আমার এ 

িাবের চাকরগুরলা হরয়রছ থর্মন হতিাগা—থতমবন িজ্জাত। কালই আবম 

িযাটারদর সি দূর করর তরি ছােি। 

  

রাস। এর মন খারাপ হরয় োকরল থর্ বক িরল তার ঠঠকানাই নাই। আর 

থছরলরকই িা থদাষ থদাি বক,  আবম িুরোমানুষ,  আবম পর্ যন্ত অসুখ শুরন 
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বক রকম চঞ্চল হরয় উরঠবছলুম। িাবেরতই হরলা একজরনর িসন্ত—তার 

ওপর উবন িয় থদবখরয় থগরলন। 

  

নররন। না,  আবম থকানরকম িয় থদবখরয় র্াইবন। 

  

বিলাস। আলিত িয় থদবখরয় থগরছন। কালীপদ তার সাক্ষী আরছ। 

  

নররন। কালীপদ িুল শুরনরছ। 

  

[ বিলাস বক্ষপ্ত হইয়া উঠঠরি এমন সমরয়]  

  

রাস। আুঃ কর বক বিলাস!  উবন র্খন অস্বীকার কররছন তখন বক 

কালীপদরক বিশ্বাস কররত হরি?  বনিয়ই ওাঁর কো সবতয। 

  

বিলাস। তুবম িুঝছ না িািা—( বিলাস িাধা বদরত চাবহল)  

  

রাস। এই সামানয অসুরখই মাো হাবররয়া না বিলাস। বস্থর হও!  মঙ্গলময় 

জগদীশ্বর থর্ শুধু আমারদর পরীক্ষা করিার জনযই বিপদ পাঠঠরয় থদন,  

বিপরদ পেরল থতামরা সকরলর আরগ এই কোটাই থকন িুরল র্াও—আবম 

ত থিরি পাইরন। ( একটু বস্থর োবকয়া)  আর তাই র্বদ একটা িুল 

অসুরখর কো িরলই োরকন,  তারতই িা বক?  কত পাস-করা িাল িাল,  

বিচক্ষর্ ডাক্তারররও থর্ ভ্রম হয়,  ইবন ত থছরলমানুষ। র্াক। ( নরররনর 

প্রবত)  জ্বর ত তা হরল অবত সামানযই আপবন িলরছন। বচন্তা করিার 

থকানই কারর্ থনই—এই ত আপনার মত। 

  

নররন। আমার মতামরত বক আরস- র্ায় রাসবিহারীিািু?  আমার ওপর ত 

বনিযর কররছন না। িরিং তার থচরয় থকান িাল পাস-করা বিচক্ষর্ ডাক্তার 

থদবখরয় তা াঁর অবিমত বনন। 
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বিলাস। ( থচাঁ চাইয়া উঠঠয়া)  তুবম কার সরঙ্গ কো কইছ,  মরন করর কো 

করয়া িরল বদন্দচ্ছ। এ- ঘর না হরয়,  আর থকাোও হরল থতামার বিদূ্রপ 

করা— 

  

[ বিজয়া মুখ বেরাইয়া িযবেত সুরর]  

  

বিজয়া। আবম র্তবদন িা াঁচি নররনিািু,  আপনার কারছ কৃতজ্ঞ হরয় 

োকি। বকন্তু এাঁরা র্খন অনয ডাক্তার বদরয় আমার বচবকৎসা করা বস্থর 

করররছন,  তখন আর আপবন অনে যক অপমান সইরিন না। 

  

[ পুনরায় মুখ বেরাইয়া শুইল]  

  

রাস। ( িযস্ত হইয়া)  বিলক্ষর্,  র্া াঁরক তুবম থডরক পাঠঠরয়ছ তা াঁরক অপমান 

করর কার সাধয মা?  (ক্ষর্কাল পরর)  এ কোও সবতয বিলাস!  এই 

অসিংর্ত িযিহাররর জনয থতামার অনুতপ্ত হওয়া উবচত। মাবন,  সমস্তই 

মাবন থর্ মা বিজয়ার অসুরখর গুরুত্ব কল্পনা কররই থতামার মানবসক 

চঞ্চলতা েতগুরর্ থিরে থগরছ,  তিু—বস্থর ত থতামারক হরতই হরি। সমস্ত 

িাল- মি সমস্ত দাবয়ত্ব ত শুধু থতামারই মাোয় িািা!  মঙ্গলমরয়র ইচ্ছায় 

থর্ গুরুিার একবদন থতামারকই শুধু িহন কররত হরি—এ ত শুধু তারই 

পরীক্ষার সূচনা—( নররন বনুঃেরে লাঠঠ ও থছাট িযাগঠট তুবলয়া লইল)  

নররনিািু,  আপনার সরঙ্গ একটা জরুবর কো আরলাচনা করিার আরছ—

চলুন। 

  

[ রাসবিহারী নররনরক লইয়া রঙ্গমরঞ্চর সম্মরুখর বদরক আবসরতই মরধযর 

পদযা পবেয়া থরাগীর কক্ষঠটরক সমূ্পর্ য আিৃত কবরয়া বদল। উিরয় মুরখামুবখ 

দুইখাবন থচৌবকরত উপরিেন কবরল]  
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রাস। পা াঁচজরনর সামরন থতামায় িািুই িবল,  আর র্াই িবল,  িািা,  এটা 

বকন্তু িুলরত পাবররন,  তুবম আমারদর থসই জগদীরের থছরল। নইরল 

থতামার প্রবত অসন্তুষ্ট হরয়বছলুম এ কো থতামার মুরখর ওপর িরল 

থতামারক থেে বদতুম না। 

  

নররন। র্া সতয তাই িরলরছন—এরত দুুঃখ করিার বকছু থনই। 

  

রাস। না না,  ও কো িরলা না নররন। করঠার কো মরন িারজ হি বক!  

থর্ থোরন তার ত িারজই,  থর্ িরল তারও িে কম িারজ না িািা। 

জগদীশ্বর!  বকন্তু তুবম,  িািা,  বিলারসর মরনর অিস্থা িুরঝ মরনর মরধয 

থকানও থক্ষাি রাখরত পাররি না। আর একটা অনুররাধ আমার এই রইল,  

এরদর বিিাহ ত সামরনর হিোরখই হরি,  র্বদ কলকাতারতই োরকা িািা,  

শুিকরম য থর্াগ বদরত হরি। না িলরল চলরি না। 

  

নররন। আচ্ছা। বকন্তু— 

  

রাস। না,  থকান বকন্তু নয় িািা,  থস আবম শুনি না। িাল কো,  

কলকাতারতই বক এখন োকা হরি?  একটু সুবিরধ- টুবিরধ— 

  

নররন। আরজ্ঞ হা াঁ। একটা বিবলতী ওষুরধর থদাকারন সামানয একটা কাজ 

থপরয়বছ। 

  

রাস। থিে,  থিে,  ওষুরধর থদাকারন কাাঁচা পয়সা!  ঠটরক োকরত পাররল 

আরখরর গুবছরয় বনরত পাররি নররন। 

  

নররন। আরজ্ঞ। 
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রাস। তা হরল মাইরনটা বক রকম?  

  

নররন। পরর বকছু থিেী বদরত পারর। এখন চাররো টাকা মাত্র থদয়। 

  

রাস। ( বিির্ যমুরখ থচাখ কপারল তুবলয়া)  চাররো!  আহা থিে—থিে!  শুরন 

িে সুখী হলুম। 

  

নররন। থসই পররে থছরলঠট থকমন আরছ িলরত পাররন?  

  

রাস। তারক একটু আরগই তারদর গ্রারমর িাবেরত পাঠঠরয় থদওয়া হরয়রছ। 

  

নররন। গ্রামটা বক দূরর?  

  

রাস। তা জাবনরন িািা। 

  

নররন। (ক্ষর্কাল স্তব্ধিারি োবকয়া)  তা হরল আর উপায় বক। থস কো 

র্াক,  বকন্তু আমার হরয় বিলাসিািুরক আপবন একটা কো জানারিন। 

িলরিন—প্রিল জ্বরর মানুরষর আরিগ বনতান্ত সামানয কাররর্ উচ্ছ্ববসত হরয় 

উঠরত পারর। বিজয়ার সম্বরন্ধ ডাক্তাররর মুরখর এই কোটা বতবন থর্ন 

অবিশ্বাস না কররন। 

  

রাস। অবিশ্বাস কররি বক নররন,  এ বক আমরা জাবনরন?  িাপ হরয় এ 

কো িলরত আমার মুরখ িারধ,  বকন্তু তুবম আপনার জন িরলই িবল,  

দুজরনর বক গিীর িালিাসার বচহ্নই থর্ মারঝ মারঝ আমার থচারখ পরে 

থস প্রকাে কবরিার আমার িাষা থনই। মরন হয় িগিান থর্ন সঙ্কল্প 

কররই পরস্পররর জরনয এরদর সৃজন করর পৃবেিীরত পাঠঠরয়রছন। তা াঁরক 

প্রর্াম কবর,  আর িাবি সাে যক এরদর বমলন,  সাে যক এরদর জীিন। 

  

নররন। এই হিোরখই িুন্দঝ এাঁরদর বিিাহ হরি?  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 100 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  

রাস। হা াঁ নররন। থসবদন বকন্তু থতামারক আসরত হরি,  উপবস্থত থেরক 

নি- দম্পবতরক আেীি যাদ কররত হরি। তাোতাবে করার আমার ইরচ্ছ বছল 

না,  বকন্তু সকরলই পুনুঃ পুনুঃ িলরচন অন্তররর আত্মা র্া াঁরদর এমন করর 

এক হরয়রছ িাইরর তারদর পৃেক করর রাখা অপরাধ। আবম িললুম,  তাই 

থহাক। থতামারদর সকরলর ইরচ্ছই আমার িগিারনর ইরচ্ছ। এই হিোরখই 

এক হরয় এরা সিংসার- সমুরদ্র জীিন-তরর্ী িাসাক। জগদীশ্বর!  আমার 

বদন থেষ হরয়রছ,  বকন্তু তুবম এরদর থদরখা—থতামার চররর্ই এরদর সমপ যর্ 

করলুম। ( রু্ক্তকর ললারট স্পে য কবরয়া থহাঁট হইয়া বতবন প্রর্াম কবররলন)  

বকন্তু থতামার থর্ রাত হরয় র্ারচ্ছ িািা,  আজই বক কলকাতায় বেরর না 

থগরলই নয়?  

  

নররন। না আমারক থর্রতই হরি। সারে-আটটার থেরনই র্াি। 

  

রাস। ন্দজদ কররত পাবররন নররন,  নতুন চাকবর,  কামাই হওয়া িাল নয়—

মবনি রাগ কররত পারর। আজরকর বদনটাও ত থতামার িৃোয় নষ্ট হ’থলা। 

বকন্তু বক জরনয আজ এরসবছরল িািা,  ন্দজজ্ঞাসা কররত পাবর বক?  

  

নররন। বদনটা নষ্ট হরলা সবতয,  বকন্তু সকারল এরসবছলুম এই আো করর 

র্বদ টাকাটা বদরয় থসই মাইরস্থকাপটা বেবররয় বনরয় থর্রত পাবর। 

  

রাস। টাকাটা বদরয়?  থিে ত,  থিে ত—বনরয় থগরল না থকন?  

  

নররন। বিজয়া বদরলন না। িলরলন,  তার দাম চাররো টাকা—এর এক 

পয়সা করম হরি না। 
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রাস। থস বক কো নররন?  দুরো টাকার িদরল চাররো টাকা!  বিরেষতুঃ 

তারত র্খন থতামার এত দরকার অেচ তা াঁর থকান প্ররয়াজন থনই। 

  

নররন। থিরিবছ তা াঁরক চাররো টাকা বদরয়ই আবম বনরয় র্াি। 

  

রাস। না,  থস থকানমরতই হরত পারর না। এত িে অধম য আবম সইরত 

পারি না। ও আমার িািী পুত্রিধূ,  এ অনযায় থর্ আমারক পর্ যন্ত স্পে য 

কররি নররন। (ক্ষর্কাল অরধামুরখ বনুঃেরে োবকয়া)  একটা কো আবম 

িার িার থিরি থদরখবচ। থতামার সরঙ্গ ওর কোিাতযায়,  িাইররর আচররর্ 

আবম থদাষ থদখরত পাইরন বকন্তু অন্তরর থকন থতামার প্রবত বিজয়ার 

এতিে থরাধ!  থকিল থর্ থতামার ঐ িাবেটার িযাপাররই থদখরত থপলাম 

তাই নয় এই microscope- টার িযাপাররও থঢর থিেী থচারখ পেল!  ওটা 

বনরত আমার বনরজরই আপবত্ত বছল শুধু থর্ দরকার থনই িরলই তা নয়—

ওরত থতামার বনরজরই অরনক থিেী প্ররয়াজন িরল। বকন্তু র্খবন থটর 

থপলাম থতামার টাকার প্ররয়াজন,  র্খবন কারন এল থতামারক কো থদওয়া 

হরয়রছ,  তখবন সঙ্কল্প আমার বস্থর হরয় থগল। িািলাম,  দাম ওর র্াই 

থহাক বকন্তু টাকা বদরতই হরি,  বকছুরত অনযো করা চলরি না। মরন মরন 

িললাম,  বিজয়ার র্খন ইরচ্ছ,  র্তবদরন ইরচ্ছ আমারক টাকা থোধ বদন,  

বকন্তু আবম বিলম্ব কররত পারি না। তাই থতামারক দুরো টাকা সকারলই 

পাঠঠরয় বদলাম। এ থর্ আমার কতযিয—সতযরক্ষা আমারক থর্ কররতই হরি। 

  

নররন। সামানয দুরো টাকা থদিারও িুন্দঝ ওাঁর ইরচ্ছ বছল না?  বিশ্বাস বছল 

ঠবকরয় বনরয় র্ান্দচ্চ?  

  

রাস। ( ন্দজি কাঠটয়া)  না না না। বকন্তু থস বিচারর আর ত প্ররয়াজন থনই 

নররন। বকন্তু তাই িরল এ বক অসঙ্গত প্রস্তাি!  এ বক অনযায়!  দুরোর 
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িদরল চাররো!  না িািা,  এ তা াঁরক আবম থকানমরত কররত থদি না,  তুবম 

দুরো টাকা বদরয়ই থতামার ন্দজবনস বেবররয় বনরয় থর্ও। 

  

নররন। না রাসবিহারীিািু,  আমার হরয় আপবন তা াঁরক অনুররাধ কররিন 

না। বতবন িাল হরল জানারিন তা াঁরক চাররো টাকাই এরন থদি—তা াঁর 

এতটুকু অনুগ্রহও আবম গ্রহর্ করি না। বিলাসিািুরক িলরিন বতবন থর্ন 

আমারক ক্ষমা কররন—এত কো আবম বকছুই জানতুম না। বকন্তু আর 

না—আমার গাবের সময় হরয় আসরছ আবম চললুম। 

  

[ প্রস্থান 
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তৃতীয় অঙ্ক 

  

প্রথম দৃশয 

  

বিজয়ার িবসিার ঘর 

  

[ বিজয়া সুস্থ হইয়ারছ,  তরি েরীর এখনও দুি যল। কালীপদর প্ররিে]  

  

কালী। (অশ্রুবিকৃত- স্বরর)  মা,  এতবদন থতামার অসুরখর জরনযই িলরত 

পাবরবন,  বকন্তু এখন আর না িলরলই নয়। থছাটিািু আমারক জিাি 

বদরয়রছন। 

  

বিজয়া। থকন?  

  

কালী। কতযািািু স্বরগ য থগরছন—তা াঁর কারছ কখরনা মি শুবনবন,  বকন্তু 

থছাটিািু আমারক দু’চরক্ষ থদখরত পাররন না—বদনরাত গালাগাবল কররন। 

থকান থদাষ কবররন তিু—( থচাখ মুবছয়া থেবলয়া)  থসবদন থকন তা াঁরক 

জানাই বন,  থকন নররনিািুরক থতামার ঘরর থডরক এরনবছলুম, —তাই 

জিাি বদরয়রছন। 

  

বিজয়া। (কঠঠনস্বরর)  বতবন থকাোয়?  

  

কালী। কাছাবরঘরর িরস কাগজ থদখরছন। 

  

বিজয়া। হুাঁ। আচ্ছা দরকার থনই—এখন তুই কাজ কররগ র্া। 
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[ কালীপদর প্রস্থান 

  

[ দয়াল প্ররিে কবররলন]  

  

দয়াল। থতামার কারছই আসবছলাম মা!  

  

বিজয়া। আসুন দয়ালিািু,  আপনার স্ত্রী িাল আরছন ত?  

  

দয়াল। আজ িাল আরছন। নররনিািুরক বচঠঠ বলখরত,  কাল বিরকরল এরস 

বতবন ওষুধ বদরয় থগরছন। বক অদ্িুত বচবকৎসা মা,  চন্দিে ঘণ্টার মরধযই 

পীো থর্ন িাররা আনা আররাগয হরয় থগরছ। 

  

বিজয়া। িাল হরি না!  আপনারদর সকরলর বক থসাজা বিশ্বাস ওাঁর উপর!  

  

দয়াল। থস কো সবতয। বকন্তু বিশ্বাস ত শুধু শুধু হয় না মা!  আমরা 

পরীক্ষা করর থদরখবছ বকনা,  মরন হয় ঘরর পা বদরলই সমস্ত িাল হরয় 

র্ারি। 

  

বিজয়া। তা হরি!  

  

দয়াল। একটা কো িলি মা—রাগ কররত পারি না বকন্তু। বতবন থছরলমানুষ 

সবতয,  বকন্তু থর্- সি নামজাদা বিজ্ঞ বচবকৎসরকর দল থতামার বমরেয 

বচবকৎসা করর টাকা আর সময় নষ্ট কররল,  তারদর থচরয় বতবন থঢর থিেী 

বিজ্ঞ—এ আবম েপে করর িলরত পাবর। আর একটা কো মা,  নররনিািু 

শুধু ওাঁরই বচবকৎসা করর র্ানবন—আরও একজরনর িযিস্থা করর থগরছন। 

( থটবিরলর উপর একটুকরা কাগজ থমবলয়া)  থতামারক বকন্তু উরপক্ষা 

কররত থদি না,  ওষুধটা একিার পরীক্ষা করর থদখরতই হরি িরল বদন্দচ্চ। 
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বিজয়া। বকন্তু এ থর্ অন্ধকারর বঢল থেলা দয়ালিািু—রুগী না থদরখ 

prescription থলখা। 

  

দয়াল। ইস,  তাই িুন্দঝ!  কাল র্খন তুবম থতামারদর িাগারনর থরবলিং ধরর 

দা াঁবেরয়বছরল—তখন ঠঠক থতামার সুমুরখর পে বদরয়ই থর্ বতবন থহাঁরট 

থগরছন। থতামারক িাল কররই থদরখ থগরছন—থিাধ হয় অনযমনস্ক বছরল 

িরলই— 

  

বিজয়া। তা াঁর বক পররন সারহিী- থপাোক বছল?  

  

দয়াল। ঠঠক তাই। দূর থেরক থদখরল িুল হয়,  িাঙালী িরল হঠাৎ থচনাই 

র্ায় না। 

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  ওটা আপনার অতুযন্দক্ত দয়ালিািু—থেরহর িাোিাবে। 

  

দয়াল। থেহ কবর—খুিই কবর সবতয। তিু কোটা আমার িাোিাবে নয় মা। 

অতিে পন্দেত থলাক,  বকন্তু কোগুবল থর্মন বমঠষ্ট থতমবন বেশুর মত 

সরল। বকছুরত থর্রত বদরত ইরচ্ছ করর না,  মরন হয় আরও বকছুক্ষর্ ধরর 

থররখ বদই। 

  

বিজয়া। ধরর থররখ থদন না থকন?  

  

দয়াল। ( হাবসয়া)  থস বক হয় মা,  তা াঁর কত কাজ,  কত পবরশ্রম তা াঁরক 

কররত হয়। তিু গরীি িরল আমারদর ওপর কত দয়া। স্ত্রী রুি,  তা াঁরক 

থদখরত প্রায় ওাঁরক আসরত হয়। 

  

[ বিলাস প্ররিে কবরল]  
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বিলাস। ( বিজয়ার প্রবত)  থকমন আছ আজ?  

  

বিজয়া। িারলা আবছ। 

  

বিলাস। িারলা ত থতমন থদখায় না। ( দয়ারলর প্রবত)  আপবন এখারন 

কররছন বক?  

  

দয়াল। মারক একিার থদখরত এলাম। 

  

বিলাস। ( থটবিরলর উপর prescription- টার প্রবত দৃঠষ্ট পোয় হারত তুবলরয় 

লইয়া)  prescription থদখবচ থর্। কার?  ( পরীক্ষা কবরয়া)  নরররনর নাম 

থদখবচ থর্!  স্বয়িং ডাক্তারসারহরির। বকন্তু এটা এল বক করর?  ( বিজয়া ও 

দয়াল উিরয়ই নীরি)  

  

বিলাস। শুবন না এল বক করর?  ডারক নাবক?  হুাঁ। ডাক্তার ত নররন 

ডাক্তার?  তাই িুন্দঝ এরদর ওষুধ খাওয়া হয় না;  বেবের ওষুধ বেবেরতই 

পরচ,  তারপর থেরল থদওয়া হয়?  তা না হয় হরলা—বকন্তু এই কবলর 

ধন্বন্তরীঠট কাগজখাবন পাঠারলন বক করর?  কার মারেরত?  কোটা আমার 

থোনা দরকার। ( দয়ারলর প্রবত)  আপবন ত এতক্ষর্ খুি lecture 

বদন্দচ্ছরলন—বসাঁবে থেরকই গলা থোনা র্ান্দচ্ছল—িবল,  আপবন বকছু জারনন?  

এরকিারর থর্ বিরজ থিোলঠট হরয় থগরলন। িবল জারনন বকছু?  

  

দয়াল। আরজ্ঞ হা াঁ। 

  

বিলাস। ওুঃ—তাই িরট!  থকাোয় থপরলন থসটারক?  
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দয়াল। আরজ্ঞ বতবন আমার স্ত্রীরক থদখরত আরসন বকনা—আর থিে সুির 

বচবকৎসা কররন—তাই আবম িরলবছলুম,  মা বিজয়ার জরনয র্বদ একটা— 

  

বিলাস। তাই িুন্দঝ এই িযিস্থাপত্র?  আপবন দা াঁবেরয়রছন মুরুন্দি?  হুাঁ। 

( একমুহতূ য পরর)  আপনারক থগল িছররর বহসািটা সাররত িরলবছলুম, —

থসটা সারা হরয়রছ?  

  

দয়াল। আরজ্ঞ,  দ’ুবদরনর মরধযই থসরর থেলি। 

  

বিলাস। হয়বন থকন?  

  

দয়াল। িাবেরত িারী বিপদ র্ান্দচ্ছল—বনজ হারত রা াঁধরত হরতা—আসরতই 

পাবরবন। 

  

বিলাস। ( বিদূ্রপ কবরয়া)  আসরতই পাবরবন!  তরি আর বক—আমারক রাজা 

করররছন। আবম তখনই িািারক িরলবছলুম—এ- সি িুরো- হািো বনরয় 

আমার কাজ চলরি না। এরদর আবম চাইরন। 

  

বিজয়া। (অনুচ্চ কঠঠন- স্বরর)  দয়ালিািুরক এখারন থক এরনরছ জারনন?  

আপনার িািা নন—এরনবচ আবম। 

  

বিলাস। থর্ই আনুক,  আমার জানিার দরকার থনই। আবম কাজ চাই—

কারজর সরঙ্গ আমার সম্বন্ধ। 

  

বিজয়া। র্া াঁর িাবেরত বিপদ,  বতবন বক করর কাজ কররত আসরিন?  
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বিলাস। অমন সিাই বিপরদর থদাহাই পারে,  বকন্তু থস শুনরত থগরল 

আমার চরল না। আবম দরকারী কাজ থসরর রাখরত হুকুম বদরয়বছলুম,  

হয়বন থকন,  থসই হকবেয়ত চাই। বিপরদর খির জানরত চাইরন। 

  

বিজয়া। দয়ালিািু,  আপবন তা হরল এখন আসুন। নমস্কার। 

  

[ দয়ারলর প্রস্থান 

  

দয়ালিািু থগরছন,  এখন িলুন বক িলবছরলন?  

  

বিলাস। িলবছলুম,  আবম দরকারী কাজ থসরর রাখিার হুকুম বদরয়বছলুম,  

হয়বন থকন তার হকবেয়ত চাই;  বিপরদর খির জানরত চাইরন। 

  

বিজয়া। থদখুন বিলাসিািু,  জগরতর সিাই বমেযািাদী নয়। সিাই বমেযা 

বিপরদর থদাহাই থদয় না,  অন্ততুঃ মন্দিররর আচার্ য থদন না। থস র্াক,  

বকন্তু আপনারক ন্দজজ্ঞাসা কবর আবম,  র্খন জারনন দরকারী কাজ হওয়া 

চাই- ই তখন বনরজ থকন থসরর রারখন বন?  আপবন থকন চারবদন কাজ 

কামাই কররলন?  বক বিপদ আপনার হরয়বছল শুবন?  

  

বিলাস। ( হতিুন্দদ্ধ হইয়া)  আবম বনরজ খাতা থসরর রাখি!  আবম কামাই 

করলুম থকন?  

  

বিজয়া। হা াঁ আবম তাই জানরত চাই। মারস মারস দুরো টাকা মাইরন 

আপবন থনন। থস টাকা ত আবম শুধু শুধু আপনারক বদইরন, —কাজ 

করিার জনযই বদই। 

  

বিলাস। আবম চাকর?  আবম থতামার আমলা?  
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বিজয়া। কাজ করিার জরনয র্ারক মাইরন বদরত হয়,  তারক ও ছাো আর 

বক িরল?  আপনার অসিংখয অতযাচার আবম বনুঃেরে সরয় এরসবছ। বকন্তু 

র্ত সহয কররবচ,  অনযায়-উপদ্রি ততই থিরে থগরছ। র্ান,  নীরচ র্ান। 

প্রিু- িৃরতযর সম্বন্ধ ছাো আজ থেরক আপনার সরঙ্গ আর আমার থকান 

সম্বন্ধ োকরি না। থর্ বনয়রম আমার অপর কম যচারীরা কাজ করর,  ঠঠক 

থসই বনয়রম কাজ কররত পাররন কররিন,  নইরল আপনারক আবম জিাি 

বদলুম,  আমার কাছাবররত আর থঢাকিার থচষ্টা কররিন না। 

  

বিলাস। ( লাোইয়া উঠঠয়া—দবক্ষর্ হরস্তর তজযনী কজ্জম্পত কবররত কবররত)  

থতামার এত দুুঃসাহস?  

  

বিজয়া। দুুঃসাহস আমার নয়,  আপনার। আমার এরেরটই চাকবর 

করথিন,  আর আমার উপররই জলুুম কররিন!  আমারক ‘তুবম’ িলিার 

অবধকার থক আপনারক বদরয়রছ?  আমার চাকররক আমারই িাবেরত জিাি 

থদিার—আমার অবতবেরক আমারই থচারখর সামরন অপমান করিার—এ-

সকল স্পধ যা আপনার থকাো থেরক জন্মাল?  

  

বিলাস। ( থরারধ উন্মত্তপ্রায় হইয়া)  অবতবের িারপর পুর্য থর্ থসবদন তার 

একটা হাত থিরঙ্গ বদইবন!  নচ্ছার,  িদমাইে,  থজারচ্চার,  থলাোর 

থকাোকার!  আর কখরনা র্বদ তার থদখা পাই— 

  

[ বচৎকার- েরে িীত হইয়া কানাই বসিং প্রিৃবত দরজায় আবসয়া উাঁবক 

মাবরয়া 

থদবখরত লাবগল—বিজয়া লজ্জজ্জত হইয়া কেস্বর সিংর্ত এিিং স্বািাবিক 

কবরয়া লইল]  
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বিজয়া। আপবন জারনন না,  বকন্তু আবম জাবন,  থসটা আপনারই কত িে 

থসৌিাগয থর্,  তা াঁর গারয় হাত থদিার অবত- সাহস আপনার হয়বন। বতবন 

উচ্চবেবক্ষত িদ্ররলাক। থসবদন তা াঁর গারয় হাত বদরলও হয়ত বতবন একজন 

পীবেত স্ত্রীরলারকর ঘররর মরধয বিিাদ না করর সহয কররই চরল থর্রতন। 

বকন্তু এই উপরদেটা আমার িুলরিন না থর্,  িবিষযরত তা াঁর গারয় হাত 

থদিার ইচ্ছা র্বদ আপনার োরক ত বপছন থেরক থদরিন,  সুমুরখ এরস 

থদিার দুুঃসাহস কররিন না। বকন্তু অরনক থচাঁ চারমবচ হরয় থগরছ—আর না। 

নীরচ থেরক চাকর- িাকর,  দররায়ান পর্ যন্ত িয় থপরয় উপরর উরঠ 

এরসরছ—র্ান নীরচ র্ান। 

  

[ বিলাস থরারধ বিস্মরয় হতিুন্দদ্ধ হইয়া রবহল। তাহার অনলিষী দৃঠষ্ট 

বিজয়ার গমনপরের 

বদরক দৃঢ়- বনিদ্ধ রবহল। িযস্ত হইয়া রাসবিহারী প্ররিে কবররলন]  

  

রাস। িযাপার বক বিলাস?  এত থচাঁ চারমবচ বকরসর?  বিজয়া থকাোয়?  

  

বিলাস। জারনা িািা,  বিজয়া আমায় িলরল আবম তার মাইরনর চাকর। 

অনয চাকররর মত মবনরির মন রু্বগরয় না চলরল আমারক বডসবমস 

কররি। 

  

রাস। থকন?  থকন?  হঠাৎ এ কো থকন?  বক িরলবছরল তারক?  

  

বিলাস। িলি আিার বক?  কালীপদরক জিাি বদরয়বছলুম—এই হরলা প্রেম 

অপরাধ। 

  

রাস। িল বক?  তা এত েীঘ্র তারক জিাি বদরতই িা থগরল থকন?  এই ত 

থসবদন নররনরক খামকা অপমান কররল—জারনা ত তার প্রবত বিজয়ার— 
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বিলাস। ওই ত হরচ্ছ আসল থরাগ। থসই থজারচ্চার থলাোরটার জরনযই ত 

এত কাে। জারনা িািা,  বিজয়া িরল বকনা,  চাকর হরয় আবম তার 

অবতবেরক—থসই নররনটারক—অপমান কবর থকান্ সাহরস— 

  

রাস। অযা াঁ,  আর বক থস িলরল?  নাুঃ,  আবম র্তই গুবছরয়- গাবছরয় 

আবন—তুবম বক ততই একটা - না-একটা বিভ্রাট িাবধরয় তুলরি!  

  

বিলাস। বিভ্রাট বকরসর?  ঐ িযাটা কালীপদরক তাোি না ত বক তারক 

িাবেরত রাখরত হরি?  িলা থনই,  কওয়া থনই,  হঠাৎ থসই একটা অসিয 

জারনায়াররক বনরয় এরস বিজয়ার ঘরর বিছানার ওপরই িসারল—আর ঐ 

িুরো দয়ালটাও জরুটরছ থতমবন!  

  

রাস। আিার তা াঁরকও বকছু িরলছ নাবক?  সি যনাে িাধারল থদখবছ!  

  

বিলাস। িলি না?  একরো িার িলি। নররন ডাক্তাররর ওপর তা াঁর িে 

টান। থসটারক বদলাম থসবদন ঘর থেরক িার করর—আর উবন বকনা লুবকরয় 

এরসরছন তারই দালাবল কররত,  একটা prescription পর্ যন্ত এরন হান্দজর—

বিজয়ার বচবকৎসা হরি। এবদরক স্ত্রীর অসুরখর ছুরতা করর িুরো চারবদন 

ডুি থমরর রইল,  একিার কাছাবররত পর্ যন্ত এল না;  worthless, old fool! 

  

[ রাসবিহারী থরারধ ও থক্ষারি বনি যাক স্তব্ধিারি চাবহয়া রবহরলন]  

  

বিলাস। বিজয়া আজ থতামারক পর্ যন্ত অপমান কররত ছােরল না। 

  

রাস। তারত থতামার বক?  

  

বিলাস। আমার বক?  আমার মুরখর ওপর িলরি দয়ালিািুরক রাসবিহারীিািু 

আরনন বন,  এরনবছ আবম!  িলরি,  দয়াল কাজ করুন না করুন তারক 
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থকউ বকছু িলরত পাররি না!  ও আমারক িরল আমলা!  িরল,  থর্ বনয়রম 

আমার অপর কম যচারীরা কাজ করর থসই বনয়রম কাজ করুন,  নইরল 

চরল র্ান!  

  

রাস। থস ত শুধু থতামারক চরল থর্রত িরলরছ,  আমার ইরচ্ছ হরচ্চ 

থতামার গলায় ধাক্কা থমরর িার করর বদই!  

  

বিলাস। অযা াঁ!  

  

রাস। থছাট জাত ত আর বমরছ কো নয়!  হাজার থহাক থসই চাষার থছরল 

ত!  িামুন-কারয়রতর থছরল হরল িদ্রতাও বেখবতস,  বনরজর িাল- মিও 

িুঝবতস,  বহতাবহত কােজ্ঞানও জন্মাত। র্াও,  এখন মারঠ মারঠ হাল- গরু 

বনরয় কুলকম য করর থিোও থগ!  উঠরত- িসরত থতারক পাবখপো করর 

থেখালাম থর্,  িারলায় িারলায় কাজটা একিার হরয় র্াক,  তারপরর র্া 

ইরচ্ছ হয় কবরস;  থতার সিুর সইল না,  তুই থগবল তারক ঘা াঁটারত!  থস 

হরলা রায়- িিংরের থমরয়। ডাকসাইরট হবর রারয়র নাতনী। তুই হাত িাবেরয় 

থগবছস তার নারক দবে পরারত—মুখয থকাোকার!  মান- ইজ্জত সি থগল,  

এত িে জবমদাবরর আো-িরসা থগল,  মারস মারস দ-ু দুরো টাকা মাইরন 

িরল আদায় হন্দচ্ছল থস থগল—র্াও এখন চাষার থছরল লাঙ্গল ধর থগ। 

আিার আমার কারছ এরসরছন—থচাখ রাবঙ্গরয় তার নারম নাবলে কররত!  

দূর হুঃ! —থতার আর মুখদে যন করি না!  

  

[ িবলয়া রাসবিহারী বনরজই দ্রতুরিরগ চবলয়া থগরলন,  বপছরন বপছরন 

বিলাসও বিহ্বরলর 

নযায় ধীরর ধীরর িাবহর হইয়া থগল। ধীরর ধীরর বিজয়া প্ররিে 

কবরয়া থটবিরল মাো নত কবরয়া িবসল। দয়ারলর প্ররিে]  
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দয়াল। এ বক কাে করর িসরল মা!  আর তা- ও আমার মত একটা 

হতিারগযর জরনয!  আবম থর্ লজ্জায়,  সরঙ্কারচ,  অনুতারপ মরর র্ান্দচ্চ। 

  

বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া থচাখ মুবছয়া)  আপবন বক িাবে চথল র্ানবন?  

  

দয়াল। থর্রত পারলাম না মা। পা েরের করর কাাঁপরত লাগল,  িারািার 

ওধারর একটা টুরলর ওপর িরস পেলাম। অরনক কোই কারন এল। 

  

বিজয়া। না এরলই িাল হরতা,  বকন্তু আবম অনযায় বকছু কবরবন। 

আপনারক অপমান করার তা াঁর থকান অবধকার বছল না। 

  

দয়াল। বছল হি বক মা। থর্ কাজ আমার করা উবচত বছল কবরবন,  একটা 

বচঠঠ বলরখ তা াঁর কারছ ছুঠট পর্ যন্ত বনইবন—এ- সি বক আমার অপরাধ নয়?  

রাগ বক এরত মবনরির হয় না?  

  

বিজয়া। থক মবনি,  বিলাসিািু?  বনরজরক কত্রী িলরত আমার লজ্জা করর 

দয়ালিািু,  বকন্তু ও দািী র্বদ কাররা োরক থস আমারই। আর কাররা নয়। 

  

দয়াল। ও কো িলরত থনই মা,  রাগ কররও না। আমারদর মবনি থর্মন 

তুবম থতমবন বিলাসিািু। এই ত আমরা সিাই জাবন। 

  

বিজয়া। থস জানা িুল। আবম ছাো এ িাবেরত আর থকউ মবনি থনই। 

  

দয়াল। োন্ত হও মা,  োন্ত হও। বিলাসিািু একটু থরাধী,  অরল্পই চঞ্চল 

হরয় পরেন এই তা াঁর থদাষ,  বকন্তু মানুষ ত সি যগুর্াবন্বত হয় না,  থকাোও 

একটু ত্রুঠট োরকই। এইখারন নবলনীর সরঙ্গ আমার থমরল না। থসবদন 

থরারগ তুবম ের্যাগত,  থতামার ঘররর মরধয নররনরক অপমান করার কো 
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শুরন নবলনী রারগ জ্বলরত লাগল। িলরল,  এর আসল কারর্ বিলাসিািুর 

বিরিষ। বনছক বহিংসা আর বিরিষ। 

  

বিজয়া। বিরিষ বকরসর জরনয দয়ালিািু?  

  

দয়াল। বক জাবন,  থকমন করর থর্ন নবলনীর মরন হরয়রছ নররনরক তুবম 

মরন মরন—করুর্া—কররা। এইরটই বিলাসিািু বকছুরত সইরত পাররচন না। 

  

বিজয়া। বকন্তু করুর্া ত তা াঁরক আবম কবরবন। আমার একটা কারজও ত 

তা াঁর প্রবত করুর্া প্রকাে পায়বন দয়ালিািু। 

  

দয়াল। আবমও ত তাই িবল। িবল,  থতমন করুর্া ত বিজয়া সকলরকই 

কররন। আমারকই বক বতবন কম দয়া কররছন!  

  

বিজয়া। দয়ার কো ইরচ্ছ হরল আপনারা িলরতও পাররন,  বকন্তু নররনিািু 

পাররন না। িরঞ্চ,  িার িার র্া থপরয়রছন থস আমার বনষ্ঠুরতারই 

পবরচয়। সবতয বকনা িলুন?  

  

দয়াল। ( সলরজ্জ)  না না,  সবতয নয়—সবতয নয়—তরি নররন বনরজ 

কতকটা তাই িারি িরট। থসবদন কালীপদরক বদরয় তুবম আমার ওখারন 

তার microscope- টা পাঠঠরয় বদরল,  নররন ন্দজজ্ঞাসা কররল,  কত টাকা 

বদরত িরলরচন?  কালীপদ িলরল,  টাকার কো িরল থদনবন—এমবন। এমবন 

বক থর?  কালীপদ িলরল,  হা াঁ,  এমবন বনরয় র্ান,  টাকা থিাধহয় বদরত 

হরি না। সবতয ত আর এ বিশ্বাস করা র্ায় না—বনিয় কালীপদর িুল 

হরয়রছ—এরতই নররন থররগ উরঠ িলরল,  তা াঁরক িল্ থগ র্া,  আমারক 

দান করার দরকার থনই,  ঠাট্টা করিারও দরকার থনই। র্া,  বেবররয় বনরয় 

র্া। 
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বিজয়া। শুরনবছ আবম কালীপদর মুরখ। 

  

দয়াল। বকন্তু নবলনী তা াঁরক িারর্ কররবছল। ওর ধারর্া নরররনর হয়ত কাজ 

আটকারচ্চ থিরিই বিজয়া পাঠঠরয় বদরয়রছন,  নইরল উপহার িরলও নয়,  

বিদূ্রপ করার জরনযও নয়। থিরিরচন হারত হারত টাকা না বনরয় থর্বদন 

থহাক পরর বনরলই হরি। আমারও তাই মরন হয়। িল ত মা সবতয নয় 

বক?  

  

বিজয়া। জাবনরন দয়ালিািু। অসুরখর মরধয পাঠঠরয়বছলুম,  ঠঠক মরন কররত 

পাবররন তখন বক থিরিবছলুম। 

  

দয়াল। বকন্তু নবলনী িরল বনিয় এই। িলরল,  নরররনর মত িদ্র,  

আত্মরিালা,  বনুঃস্বাে যপর মানুষরক থকউ কখরনা অপমান কররত পারর না 

এক বিলাসিািু ছাো। বকন্তু নররন বনরজ থকানমরতই এ কো বিশ্বাস 

কররত পাররল না,  িলরল,  থর্ থলাক আমার পরম দুগ যবতর বদরন ওটা 

দুরো টাকা বদরয় বকরন দুবদন পররই বনরজর মুরখ চাররো টাকা চায় তার 

বকছুই অসম্ভি নয়। ওরা িেরলাক,  ওরদর অরনক ঐশ্বর্ য—তাই আমারদর 

মত বনুঃস্বরদর উপহাস কররতই ওরা আনি পায়। বকন্তু র্াক থগ এ- সি 

কো মা!  থতামারদর উিয়রকই িালিাবস,  িািরল আমার থেে থিাধ হয়। 

( একটুখাবন থমৌন োবকয়া)  নররন বকন্তু থতামার বিলাসরক অকপরট ক্ষমা 

করররছ। এমবন অনযমনস্ক,  বনুঃসঙ্গ থলাক ও,  থর্ সিাই র্খন শুরনরচ 

থতামারদর বিিাহ বস্থর হরয় থগরছ,  তখরনা থোরনবন থকিল ও- ই!  থতামার 

ঘর থেরক িার করর এরন রাসবিহারীিািু র্খন খিরটা তারক বদরলন তখন 

শুরন থর্ন ও চমরক থগল। বিলাসিািুর রারগর কারর্টা িুঝরত থপরর তা াঁরক 

তখবন ক্ষমা কররল। শুধু এইটুকুই থস আরজা থিরি পায় না থর্,  তার 

মত দবরদ্র গৃহহীন দুিযাগারক বিলাসিািু সরিরহর থচারখ থদখরলন বক 
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থিরি। এত িে ভ্রম তা াঁর হরলা বক করর?  আবমও ঠঠক তাই িাবি,  শুধু 

নবলনীই ঘাে নারে—সমস্ত কোই থস শুরনরচ। 

  

বিজয়া। শুরনরচন?  শুরন বক িরলন নবলনী?  

  

দয়াল। িরল না বকছুই,  শুধু মুখ ঠটরপ হারস। 

  

বিজয়া। বতবন বক চরল থগরছন?  

  

দয়াল। না,  আজ র্ারি। িরলবছল র্ািার পরে থতামার সরঙ্গ একিার থদখা 

করর র্ারি। বকন্তু বতনরট িাজল থিাধ হয়,  এল িরল। বকিংিা হয়ত 

নরররনর জরনয অরপক্ষা করর আরছ। 

  

বিজয়া। কলকাতা থেরক আজ িুন্দঝ তা াঁর আসার কো আরছ?  

  

দয়াল। হা াঁ। আমার স্ত্রীরক থদখরত আসরিন। বকন্তু আমারই হরি সিরচরয় 

মুেবকল মা,  নররন র্বদ কলকাতা থেরক চরল র্ায়। 

  

বিজয়া। র্ািার কো আরছ নাবক?  

  

দয়াল। আরছ হি বক। পরশুই ত িলবছল এখারন োকার আর ইরচ্ছ থনই,  

South Africa- র থকাোয় নাবক কারজর সম্ভািনা আরছ—খির থপরলই রওনা 

হরি। 

  

বিজয়া। অত দূরর?  

  

দয়াল। আমরাও তাই িলবছলাম। বকন্তু ও িরল,  আমার দূরই িা বক,  আর 

কারছই িা বক?  থদেই িা বক,  আর বিরদেই িা বক?  সিই ত সমান। 
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শুরন িািলাম,  সবতযই ত। বক- ই িা আরছ এখারন র্া ওরক থটরন রাখরি। 

বকন্তু িািরলও থচারখ থর্ন জল এরস পরে। বকন্তু আর না মা,  আবম 

উঠঠ,  একটু কাজ আরছ থসরর বনই থগ। 

  

বিজয়া। বকন্তু িাবে র্ািার আরগ আর একিার থদখা করর র্ারিন। এমবন 

চরল র্ারিন না। 

  

[  কালীপদ প্ররিে কবরল ]  

  

কালীপদ। ( দয়ারলর প্রবত)  ডাক্তারসারহি একিার থদখা কররত চান। 

  

দয়াল। থক ডাক্তার,  আমারদর নররন?  আমার সরঙ্গ থদখা কররত চায়?  

এখারন এরস?  

  

কালীপদ। নীরচর ঘরর িসাি,  না চরল থর্রত িরল থদি?  

  

বিজয়া। চরল থর্রত িলবি?  থকন?  র্া আমার এই ঘরর তা াঁরক থডরক বনরয় 

আয়। 

  

[ মাো নাবেয়া কালীপদ প্রস্থান কবরল 

  

দয়াল। এখারন থডরক আনা বক িারলা হরি মা?  

  

বিজয়া। আমার িাবেরত িাল- মি বিচাররর িার আমার উপররই োক 

দয়ালিািু। 

  

দয়াল। না না,  তা আবম িবলবন,  বকন্তু বিলাসিািু শুনরত থপরল বক— 
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বিজয়া। শুনরত পাওয়াই তা াঁর দরকার মরন কবর। বনরজর র্োরর্াগয 

স্থানটার সম্বরন্ধ ধারর্া তারত পাকা হয়। 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। ডাক্তারসারহি এরলন না,  চরল থগরলন। 

  

দয়াল। চরল থগরলন?  থকন?  

  

কালীপদ। ন্দজরজ্ঞসা কররলন,  বমস দাস আরছন। িললুম,  না। িলরলন,  

তাহরল আিেযক থনই,  ও- িাবেরতই থদখা হরি। এই িরলই চরল থগরলন। 

  

দয়াল। মা থডরকবছরলন,  িরলবছরল তা াঁরক?  

  

কালীপদ। িরলবছলুম হি বক। িলরলন,  আজ সময় থনই,  ছ’টার গাবেরত 

বেরর থর্রত হরি। র্বদ সময় পান আর একবদন এরস থদখা করর র্ারিন। 

  

দয়াল। ( সলরজ্জ)  বক জাবন এ রকম ত তার প্রকৃবত নয় মা। থিাধ হয় 

সবতযই খুি তাোতাবে। 

  

বিজয়ী। (কালীপদর প্রবত)  আচ্ছা তুই র্া এখান থেরক। 

  

[ র্াওয়ার মুরখ কালীপদ হঠাৎ িযস্ত হইয়া উঠঠল,  িবলল,  কতযািািু 

আসরছন এিিং সসরঙ্কারচ অনয িার বদয়া িাবহর হইয়া থগল। 

মন্থরপরদ রাসবিহারীিািু প্ররিে কবররলন]  

  

রাস। এই থর্ মা বিজয়া। দয়ালিািুও ররয়রছন থদখবছ। িরসা মা িরসা 

িরসা। 
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[ দয়াল সসম্ভ্ররম নমস্কার কবররলন,  বিজয়া উঠঠয়া দা াঁোইল। রাসবিহারী 

আসন গ্রহর্ কবররল বিজয়া পুনরায় উপরিেন কবরল]  

  

রাস। এ িারলাই হরলা থর্ দুজরনর সরঙ্গ একরত্রই থদখা হরলা। আরও 

আরগই আসরত পারতাম বকন্তু বিলারসর হঠাৎ সবদযগবম যর মত হরয়—মাোয়-

মুরখ জল বদরয়,  িাতাস করর থস একটু সুস্থ হরল তরি আসরত 

পারলাম—তার মুরখ সিই শুনরত থপলাম দয়ালিািু। ( দয়াল বক একটা 

িবলিার থচষ্টা কবররতই হাত নাবেয়া তা াঁহারক িাধা বদয়া)  না না না—তার 

থদাষ-স্খালরনর থচষ্টা কররিন না দয়ালিািু। থর্ আপনার মত সাধু িগিৎ-

প্রার্ িযন্দক্তরকও অসম্মান কররত পারর তার সপরক্ষ বকছুই িলিার থনই। 

আপনার করম য হেবেলয প্রকাে থপরয়রছ, —বকন্তু তারত বক?  সারহিরা 

বিলারসর কতযিযবনষ্ঠা,  তার কম যময় জীিরনর েত প্রেিংসা করুক,  বকন্তু 

আমরা ত সারহি নয়,  কম যই ত আমারদর জীিরনর সিখাবন অবধকার 

করর থনই!  বকন্তু ও োন্দস্ত থপরল কার কারছ?  থদরখরছন দয়ালিািু 

করুর্ামরয়র করুর্া—ও োন্দস্ত থপরল তারই কারছ থর্ তার ধম যসবঙ্গনী,  

আত্মা র্ারদর পৃেক নয়!  দীঘ যজীিী হও মা,  এই ত চাই!  এই ত থতামার 

কারছ আো কবর!  (ক্ষর্কাল পরর)  বকন্তু এই কোটা আবম থকানমরত 

থিরি পাইরন বিজয়া,  বিলাস আমার মত থখালারিালা সিংসার-উদাসী 

থলারকর থছরল হরয় এতিে কম যপটু পাকা বিষয়ী হরয় উঠল বক করর?  বক 

থর্ তা াঁর থখলা,  বক থর্ সিংসাররর রহসয বকছুই থিাঝিার থজা থনই মা!  

  

দয়াল। তা াঁর থদাষ থনই রাসবিহারীিািু,  আমারই িারী অনযায় হরয় থগরছ। 

এই তরুর্ িয়রসই বক থর্ তা াঁর কতযিযবনষ্ঠা,  বক থর্ তা াঁর বচরত্তর দৃঢ়তা তা 

িলরত পাবররন। আমারক বতবন উবচত কোই িরলরছন। 
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রাস। উবচত কো?  এিার আবম সবতযই দুুঃখ পাি দয়ালিািু। আপবন 

িন্দক্তমান,  জ্ঞানিান,  বকন্তু িয়রস আবম িে। এ আবম জাবন,  সিংসারর 

অতযন্ত িস্তুটা বকছুরই িারলা নয়। এও জাবন,  বিলারসর কম য-অন্ত প্রার্,  

এখারন থস অন্ধ,  বকন্তু তাই িরল বক মানীর মান রাখরতও হরি না?  না 

না,  আবম িুরোমানুষ,  থস থতজও থনই,  থজারও থনই—এ আবম িারলা 

িলরত পারি না। বনরজর থছরল িরল ত এ- মুখ বদরয় বমরেয িার হরি না 

দয়ালিািু!  

  

দয়াল। সাধু!  সাধু!  

  

রাস। এ িালই হরয়রছ মা। আবম অপার আনি লাি কররবচ থর্,  বিলাস 

তার সরি যাত্তম বেক্ষাঠট আজ থতামার হাত থেরকই পািার সুরর্াগ থপরল। 

বকন্তু বক ভ্রম থদরখরছন দয়ালিািু,  আনরি এমবন আত্মহারা হরয়বছ থর্,  

আমার মারকই থিাঝারত র্ান্দচ্চ। থর্ন আমার থচরয় বতবন তার কম 

মঙ্গলাকাজ্জির্ী। আজ এত আনি ত শুধু এইজরনযই থর্ থতামার কাজ 

তুবম বনরজর হারত কররচ। তার সমস্ত শুি থর্ শুধু থতামার হারতই বনিযর 

কররচ। তার েন্দক্ত,  থতামার িুন্দদ্ধ। থস িার িহন করর চলরি,  তুবম পে 

থদখারি। জগদীশ্বর!  ( থচাখ তুবলয়া)  ইস!  চাররট িারজ থর্!  অরনক কাজ 

এখরনা িাকী,  আবস মা বিজয়া!  আবস দয়ালিািু। ( প্রস্থারনাদযম)  

  

দয়াল। চলুন আবমও র্াই। 

  

রাস। বকন্তু আসল কোটাই থর্ এখরনা িলা হয়বন। ( বেবরয়া আবসয়া 

উপরিেন কবররলন)  থতামার এই িুরো কাকািািুর একঠট অনুররাধ 

থতামারক রাখরত হরি। িরলা রাখরি?  

  

বিজয়া। িলুন,  বক?  
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রাস। লজ্জায়,  িযোয়,  অনুতারপ থস দগ্ধ হরয় র্ারচ্চ। বকন্তু এরক্ষরত্র 

থতামারক একটু কঠঠন হরত হরি। থস এরস ক্ষমা চাইরলই থর্ িুরল র্ারি 

থস হরি না। োন্দস্ত তার পূর্ য হওয়া চাই। অন্ততুঃ একটা বদনও এই দুুঃখ 

থস থিাগ করুক এই আমার অনুররাধ। 

  

বিজয়া। বিলাসিািু বক হঠাৎ অসুস্থ হরয় পরেবছরলন?  

  

রাস। না,  থস আবম িলি না, —থস বকছু নয়—ও-কো শুরন থতামার কাজ 

থনই। 

  

বিজয়া। কালীপদ?  

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। আরজ্ঞ— 

  

বিজয়া। বিলাসিািু আবেসঘরর আরছন,  একিার তা াঁরক থডরক আরনা। 

  

কালীপদ। থস আরজ্ঞ— 

  

[ কালীপদ চবলয়া থগল 

  

রাস। ( সরেহ মৃদ ু িৎযসনার সুরর)  বছ মা!  শুরন পাররল না োকরত?  

এখুবন থডরক পাঠারল?  ( হাবসয়া দয়ারলর প্রবত)  ঠঠক এই িয়ঠটই 

কররবছলুম দয়ালিািু। থস িযো পারচ্চ শুনরল বিজয়া সইরত পাররি না—

তাই িলরত চাইবন—বক করর হঠাৎ মুখ বদরয় থিবররয় থগল—বকন্তু আবম 

িাধা থদি বক করর?  মা থর্ আমার করুর্াময়ী!  এ থর্ সিংসারর সিাই 

থজরনরছ। আসুন দয়ালিািু— 
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দয়াল। চলুন র্াই। 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। থছাটিািু িাবে চরল থগরছন,  তা াঁরক থডরক আনরত থলাক থগল। 

  

রাস। থলাক থগল?  আজ তারক না ডাকরলই িারলা হরতা মা। বকন্তু—ওুঃ!  

থগারলমারল একটা মস্ত কাজ থর্ আমরা িুরল র্ান্দচ্ছ। দয়ালিািু,  আজ থর্ 

িছররর প্রেম বদন!  আমারদর থর্ অরনক বদরনর কল্পনা আজরকর 

শুিবদরন বিরেষ করর মারক আমরা আেীি যাদ করি!  তরি,  িারলাই 

হরয়রছ,  আমরা না চাইরতই বিলাসরক থডরক আনরত থলাক থগরছ। এ- ও 

থসই করুর্ামরয়র বনরদযে। আসুন দয়ালিািু,  আর বিলম্ব করি না—সামানয 

আরয়াজন সমূ্পর্ য করর বনই—বিলাস এরস পেরলই আমরা বেরর এরস 

বিজয়ারক আমারদর সমস্ত কলযার্-কামনা উজাে করর থঢরল বদরয় র্াি। 

আসুন। 

  

[ উিরয়র প্রস্থান। বিজয়া র্াইিার পূরি য থটবিরলর বচঠঠপত্রগুলা গুছাইয়া 

রাবখরতবছল,  কালীপদ মুখ িাোইয়া িবলল]  

  

কালীপদ। মা,  ডাক্তারসারহি— 

[ িবলয়াই অদৃেয হইল। নররন প্ররিে কবরয়া 

hat ও ছবেটা একপারে রাবখরত রাবখরত]  

  

নররন। নমস্কার!  পে থেরক বেরর এলুম,  িািলুম,  থর্ িদ্রাগী থলাক 

আপবন,  না এরল হয়ত িয়ানক রাগ কররিন। 
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বিজয়া। িয়ানক থররগ আপনার কররত পাবর বক?  

  

নররন। বক কররত পাররন থসটা ত প্রশ্ন নয়,  বক না কররত পাররন 

থসটাই আসল কো। বকন্তু িাুঃ!  আমার ওষুরধ থদখবছ চমৎকার েল 

হরয়রছ। 

  

বিজয়া। আপনার ওষুরধ বক করর জানরলন?  আমারক থদরখ,  না কাররা 

কারছ শুরন!  

  

নররন। শুরন। থকন,  আপবন বক দয়ালিািুর কারছ থোরনন বন থর্ আমার 

ওষুধ থখরত পর্ যন্ত হয় না,  শুধু থপ্রস্ন্দরপেনটার ওপর থচাখ িুবলরয় বছাঁরে 

থেরল বদরলও অরধ যক কাজ হয়!  হাুঃ—হাুঃ—হাুঃ— 

  

বিজয়া। ( হাবসয়া থেবলয়া)  তাই িুন্দঝ িাকী অরধ যকটা সারািার জরনয পে 

থেরক বেরর এরলন?  বকন্তু ওবদরক নবলনী থিচারা থর্ আপনার অরপক্ষা 

করর পে থচরয় রইল?  

  

নররন। তা িরট। দয়ালিািুর স্ত্রীরক বগরয় একিার থদরখ আসরত হরি। বকন্তু 

আমারক বনরয় আচ্ছা কাে কররলন ত বিলাসিািুর সরঙ্গ!  বছ বছ বছ বছ—

হাুঃ হাুঃ হাুঃ হাুঃ— 

  

বিজয়া। এর মরধয িলরল থক আপনারক?  

  

নররন। দয়ালিািু। এইমাত্র নীরচ তা াঁর সরঙ্গ থদখা—বছ বছ বছ—আপনার 

িারী অনযায়!  িারী অনযায়!  হাুঃ হাুঃ হাুঃ— 

  

বিজয়া। অনযায় আমার,  বকন্তু আপবন এত খুেী হরয় উঠরলন থকন?  
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নররন। ( গম্ভীর হইয়া)  খুেী হরয় উঠলুম?  এরকিারর না। অিেয এ কো 

সমূ্পর্ য অস্বীকার কররত পাবররন থর্ শুরনই প্রেরম একটু আরমাদ থিাধ 

কররবছলুম,  বকন্তু তারপরর িাস্তবিক দুুঃবখত হরয়বছ। আপনার মত 

বিলাসিািুর থমজাজটাও থতমন িাল নয়—িবিষযরত আপনারা থর্ বদনরাত 

লাঠালাঠঠ কররিন!  

  

বিজয়া। আপবন ত তাই চান। 

  

নররন। ( ন্দজি কাঠটয়া সলরজ্জ)  না না না না—বছ বছ,  ও-কো িলরিন 

না। সবতযই আবম শুরন িে কু্ষণ্ণ হরয়বছ। তা াঁর থমজাজটা িারলা নয় িরট,  

বকন্তু আপবন বনরজও থর্ অসবহষু্ণ হরয় কতকগুরলা অপমারনর কো িরল 

থেলরিন থস- ও িারী অনযায়। থিরি থদখুন বদবক কোটা প্রকাে থপরল 

িবিষযরত বক রকম লজ্জার কারর্ হরি?  বিরেষ করর আমার জরনয 

আপনারদর মরধয এরূপ একটা অপ্রীবতকর ঘটনা ঘটায়— 

  

বিজয়া। তাই আহ্লারদ হাবস চাপরত পারচ্চন না?  

  

নররন। ( গম্ভীরমুরখ)  বছ বছ,  থকন আপবন িার িার এ- রকম মরন 

কররচন?  বিশ্বাস করুন র্োে য- ই আবম িে দুুঃবখত হরয়বছ। বকন্তু তখন 

আবম আপনারদর সম্বরন্ধ বকছুই জানতুম না। জ্বররর থঘারর বক সামানয 

একটা কো আপবন িলরলন তারতই এত!  প্রেরম আবম ত হতিুন্দদ্ধ হরয় 

বগরয়বছলুম বিলাসিািুর উগ্রতা থদরখ,  তারপরর িাইরর এরন রাসবিহারীিািু 

আমারক র্া িুন্দঝরয় িলরলন তারও সরঙ্কত ঐ ঈষ যা,  এিিং বমস নবলনীও 

স্পষ্ট িলরলন ঈষ যা,  আর দয়ালিািুও তারতই থর্ন সায় বদরলন। শুরন 

লজ্জায় মরর র্াই,  অেচ সবতয িলবচ আপনারক,  এত থলারকর মরধয 

আমার মত একটা নগর্য থলাকরক বিলাসিািুর ঈষ যা করার বক আরছ আবম 

ত আজও থিরি থপলুম না। (ক্ষর্কাল থমৌন োবকয়া)  আপনারা ত 
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আিেযক হরল সকরলর সরঙ্গ কো কন,  এরত এমবন বক থদাষ বতবন 

থদখরত থপরলন?  র্াই থহাক,  আপনারা আমারক মাপ কররিন—আর ঐ 

িািংলায় বক থর্ িরল—অবি—অবিনিন—আবমও আপনারক তাই জাবনরয় 

র্ান্দচ্ছ,  আপনারা সুখী থহান। 

  

বিজয়া। ( মুখ বেরাইয়া)  অবিনিন আজ না জাবনরয় িরঞ্চ থসইবদনই 

আেীি যাদ কররিন। 

  

নররন। থসবদন?  বকন্তু ততবদন পারি োকরত?  

  

বিজয়া। না,  থস হরি না। রাসবিহারীিািুরক কো বদরয়রছন,  আপনারক 

োকরতই হরি। 

  

নররন। কো বদইবন িরট,  বকন্তু বদরতই ইরচ্ছ করর। র্বদ োবক আসিই। 

( বিজয়া অলরক্ষয থচাখ মুবছয়া থেবলল)  িাল কো। আমার আর একটা 

ক্ষমা চাইিার আরছ। থসবদন কালীপদরক বদরয় হঠাৎ microscope- টা 

পাঠঠরয়বছরলন থকন?  

  

বিজয়া। আপনার ন্দজবনস আপবন বনরজই ত বেরর থচরয়বছরলন। 

  

নররন। তা িরট,  বকন্তু দারমর কোটা ত িরল পাঠান বন?  তা হরল ত— 

  

বিজয়া। আমার িুল হরয়বছল। বকন্তু থসই িুরলর োন্দস্ত আপবন ত আমারক 

কম থদনবন!  

  

নররন। বকন্তু কালীপদ থর্ িলরল— 
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বিজয়া। র্াই িলুক থস,  বকন্তু আপনারক উপহার থদিার স্পধ যা আমার 

োকরত পারর এমন কো থকমন করর বিশ্বাস কররলন?  আর সবতযই তাই 

র্বদ করর োবক,  থকন বনরজর হারত োন্দস্ত বদরলন না?  থকন চাকররক 

বদরয় আমার অপমান করথলন?  আপনার বক কররবছলুম আবম?  

  

[ থেরষর বদরক তাহার গলা িাবঙ্গয়া আবসল,  থস উঠঠয়া বগয়া 

জানালার িাবহরর চাবহয়া দা াঁোইয়া রবহল]  

  

নররন। কাজটা আমার থর্ িাল হয়বন তা তখবন থটর থপরয়বছলুম। 

তারপরর অরনক থিরি থদখবচ—আর ঐ থদখুন—ঐ ঈষ যা ন্দজবনসটা থর্ কত 

মি তার সীমা থনই। ও থর্ শুধু বনরজর থঝা াঁরক থিরে চরল তাই নয়,  

সিংরামকিযাবধর মত অপররক আরমর্ কররতও ছারে না। আজ ত 

বনিয় জাবন আমারক ঈষ যা করার মত িুল বিলাসিািুর আর থনই,  বকন্তু 

থসবদন নবলনীর মুরখর ঐ ঈষ যা েেটা আমার কারনর মরধয বগরয় বিাঁরধ 

রইল,  বকছুরতই থর্ন আর িুলরত পাবররন। 

  

বিজয়া। ( মুখ না বেরাইয়া)  তারপরর?  িুলরলন বক করর?  

  

নররন। ( হাবসয়া)  অরনক থচষ্টায়। অরনক দুুঃরখ। থকিবল মরন হরত 

লাগল—বনিয়ই বকছু কারর্ আরছ,  নইরল বমরছবমবছ থকউ কারুরক বহিংরস 

করর না। আপনারক আজ আবম সবতয িলবচ তার পররর ক’বদন চন্দিে 

ঘণ্টাই শুধু আপনারক িািতুম,  আর মরন পেত আপনার জ্বররর থঘাররর 

থসই কোগুবল। তাই ত িরলবছলুম এ বক িয়ানক থছা াঁয়ারচ থরাগ। কাজকম য 

চুরলায় থগল—বদিারান্দত্র আপনার কোই শুধু মরনর মরধয ঘুরর থিোয়। এর 

বক আিেযক বছল িলুন ত!  আর শুধু বক এই?  আপনারক থদখার জরনযই 

থকিল দ-ু বতনবদন এই পরে থহাঁরট থগবছ। বদনকতক থস এক আচ্ছা 

পাগলা িূত আমার কাাঁরধ থচরপবছল। 
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[ এই িবলয়া থস হাবসরত লাবগল। বিজয়া থকান কো না িবলয়া ঘর হইরত 

িাবহর হইয়া থগল]  

  

নররন। ( থসইবদরক সবিস্মরয় চাবহয়া)  এ আিার বক হরলা!  রাগ করিার 

কো বক িললুম!  

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। আপবন চরল র্ারিন না থর্ন। মা িরল বদরলন আপবন চা থখরয় 

র্ারিন। 

  

নররন। না না,  তা াঁরক িারর্ করর দাও থগ—আবম দয়ালিািুর ওখারন চা 

খাি। 

  

কালীপদ। বকন্তু মা দুুঃখ কররিন থর্!  

  

নররন। না,  দুুঃখ কররিন না। তা াঁরক িরলা থগ আজ আমার সময় থনই। 

  

কালীপদ। িলবচ,  বকন্তু বতবন কখখরনা শুনরিন না। 

  

[ কালীপদ প্রস্থান কবরল 

  

[ অনয িার বদয়া বিজয়া প্ররিে কবরল]  

  

নররন। অমন করর হঠাৎ চরল থগরলন থর্ িে?  

  

বিজয়া। থকমন করর চরল থগলুম শুবন?  
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নররন। থর্ন রাগ করর। 

  

বিজয়া। আপনার থচারখর দৃঠষ্টটা খুলরচ থদখবচ তা হরল!  আচ্ছা,  থসই 

িূরতর কাবহনীঠট থেষ করুন এিার। 

  

নররন। থকান্ িূরতর কাবহনী?  

  

বিজয়া। থসই থর্ পাগলা িূতটা বদন–কতক আপনার কাাঁরধ থচরপবছল?  থস 

থনরি থগরছ ত?  

  

নররন। ( সহারসয)  ওুঃ—তাই?  হা াঁ থস থনরি থগরছ। 

  

বিজয়া। র্াক তা হরল থিাঁরচ থগরছন িলুন। নইরল আরও কতবদন থর্ 

আপনারক এই পরে থঘােরদৌে কবররয় থিোত থক জারন। 

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। ( নররনরক থদখাইয়া)  উবন চা খারিন না। 

  

বিজয়া। (কালীপদরক)  থকন খারিন না?  র্া তুই ঠঠক করর আনরত িরল 

বদ থগ। 

  

[ কালীপদ প্রস্থান কবরল 

  

নররন। আমারক মাপ কররিন,  আজ আবম চা থখরত পারি না। 

  

বিজয়া। থকন পাররিন না?—আপনারক বনিয় থখরয় থর্রত হরি!  
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নররন। ( মাো নাবেয়া)  না না,  থস ঠঠক হরি না। থসবদন তা াঁরদর কো 

বদরয়বছলুম আজ এরস তা াঁরদর িাবেরত খাি। না থখরল তা াঁরা িে দুুঃখ 

কররিন। 

  

বিজয়া। তা াঁরা থক?  দয়ালিািুর স্ত্রী,  না নবলনী?  

  

নররন। দুজরনই দুুঃখ পারিন। হয়ত আমার জরনয আরয়াজন করর 

থররখরচন। 

  

বিজয়া। আরয়াজরনর কো োক,  বকন্তু দুুঃখ থপরত িুন্দঝ শুধু তা াঁরাই 

আরছন,  আর থকউ থনই নাবক?  

  

নররন। আর থকউ থক,  দয়ালিািু?  (  হাবসয়া )  না না,  বতবন িে োন্ত 

মানুষ—সাদাবসরধ বনরীহ থলাক। তা ছাো তা াঁরক ত এ িাবেরতই থদখলুম। 

তা াঁরক িয় থনই,  বকন্তু ওাঁরা িে রাগ কররিন। 

  

বিজয়া। ওাঁরা কারা নররনিািু?  ওাঁরা থকউ থনই—আরছন শুধু নবলনী। 

এখারন থখরয় থগরল বতবনই রাগ কররিন। িলুন তা াঁরকই আপনার িয়,  

িলুন এই কোই সবতয। 

  

নররন। রাগ কররত আপনারা থকউ কম নয়। আপনারক কো বদরয় 

থসখারন থখরয় এরল আপবনই বক রাগ কম কররতন নাবক?  

  

বিজয়া। হা াঁ,  তাই র্ান। বেগবগর র্ান,  আপনার অরনক থদবর হরয় থগরছ,  

আর আপনারক আটকাি না। 

  

নররন। হা াঁ,  থদবর হরয় থগরছ িরট। বেরর র্ািার সাতটার থেনটা হয়ত 

আর ধররত পারি না। 
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বিজয়া। পাররিন না থকন?  এখন থেরক সাতটা পর্ যন্ত আপনারক ধরর 

িবসরয় নবলনী খাওয়ারিন নাবক?  এখারন ত একটুখাবন থখরয়ই—না না 

কররত োরকন,  েত উপররারধও কো রারখন না,  উরপক্ষা করর উরঠ 

পরেন। 

  

নররন। এরকিারর উলরটা অবিরর্াগ?  মানুষরক থিেী খাওয়ারনার থরাগ 

আপনার থচরয় সিংসারর কাররা আরছ নাবক?  উরপক্ষা করা?  আপনারক 

উরপক্ষা করর কাররা বনস্তার আরছ?  িরয়ই ত সারা হরয় র্ায়। 

  

বিজয়া। বকন্তু আপনার ত িয় থনই। এই ত স্বচ্ছরি উরপক্ষা করর চরল 

র্ারচ্চন। 

  

নররন। উরপক্ষা করর নয়,  তা াঁরদর কো বদরয়বছ িরল। আর খাওয়াই শুধু 

নয়,  একটা িইরয়র কতকগুরলা ন্দজবনস নবলনীর থিরধরছ থসইগুরলা তা াঁরক 

িুন্দঝরয় বদরত হরি। 

  

বিজয়া। বক িই?  

  

নররন। একটা ডাক্তাবর িই। তা াঁর ইরচ্ছ বি.  এ.  পারসর পরর থমবডরকল 

করলরজ বগরয় িবতয হন। তাই সামানয র্া জাবন অল্পস্বল্প তা াঁরক সাহার্য 

কবর। 

  

বিজয়া। আপবন বক তা াঁর প্রাইরিট ঠটউটার?  মাইরন বক পান?  

  

নররন। এ িলা আপনার অনযায়। আপনার কোিাতযায় আমার প্রায় মরন 

হয় তা াঁর প্রবত আপবন প্রসন্ন নন। বকন্তু বতবন আপনারক কত থর্ শ্রদ্ধা 

কররন জারনন না। এখারন এরস পর্ যন্ত র্ত িারলা কাজ আপবন করররছন 
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সমস্ত তা াঁর মুরখ শুনরত পাই। আপনার কত কো। এক করলরজ পেরতন 

আপনারা — আপবন করলরজ আসরতন মস্ত একটা জবুে–গাবে করর,  

থমরয়রা সিাই থচরয় োকত। নবলনী িলবছরলন,  থর্মন রূপ থতমবন নম্র 

আচরর্, —পবরচয় বছল না,  বকন্তু তখন থেরক আমরা সিাই বিজয়ারক 

মরন মরন িালিাসতুম। এমবন কত গল্প হয়। 

  

বিজয়া। থকিল গল্পই র্বদ হয় আপবন পোন কখন?  

  

নররন। পোই কখন?  আবম বক তা াঁর মাোর,  না পোরনার িার আমার 

ওপর?  আপনার কোগুরলা সি এত িা াঁকা থর্ মরন হয় থসাজা কো িলরত 

কখরনা থেরখন বন। 

  

বিজয়া। বেখি বক করর,  মাোর ত বছল না। 

  

নররন। আিার থসই িা াঁকা কো!  

  

বিজয়া। ( হাবসয়া থেবলয়া)  বকন্তু আপবন র্ারিন কখন?  খাওয়া আজ না 

হয় না–ই হরলা,  বকন্তু পোরনা না হরল থর্ িয়ানক ক্ষবত!  

  

নররন। আিার থসই!  চললুম। ( টুবপটা হারত লইয়া করয়ক পদ অগ্রসর 

হইয়া িাররর বনকরট সহসা েমবকয়া দা াঁোইয়া)  একটা কো িলিার বছল,  

বকন্তু িয় হয় পারছ রাগ করর িরসন। 

  

বিজয়া। রাগই র্বদ কবর তারত আপনার িািনা বক?  থদনা থোধ করুন 

িরল থচাখ রাঙ্গারিা থস থজা–ও থনই। িয়টা আপনার বকরসর?  
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নররন। আিার থতমবন িা াঁকা কো। বকন্তু শুনুন। এখারন এরস পর্ যন্ত 

আপবন িহু সৎকার্ য করররছন। কত দুুঃস্থ প্রজার খাজনা মাপ করররছন,  

কত দবরদ্ররক দান করররছন,  ধম যমন্দির প্রবতষ্ঠা করররছন— 

  

বিজয়া। এ- সি থোনারল থক?  নবলনী?  

  

নররন। হা াঁ,  তা াঁর মুরখই শুরনবছ। কত দবরদ্র কত বক থপরল,  আবম বক 

বকচু্ছ পাি না?  আমারক থসই মাইররারস্কাপটা আজ উপহার বদন,  কাল–

পরশু দামটা তার পাঠঠরয় থদি। 

  

বিজয়া। দাম বদরয় উপহার থনিার িুন্দদ্ধ আপনারক থক থর্াগারল?  নবলনী?  

  

নররন। না না,  বতবন নয়। বতবন শুধু িলবছরলন থসটা আপনার ত থকান 

কারজ লাগল না,  বকন্তু বতবন থপরল অরনক বকছু বেখরত পাররন—থস 

বেক্ষা পরর তা াঁর অরনক কারজ লাগরি। 

  

বিজয়া। অে যাৎ,  থসটা বগরয় থপৌৌঁছরি তা াঁর হারত?  আবম থিচরল আপবন 

বনরয় বগরয় তা াঁরক উপহার থদরিন—এই ত প্রস্তাি?  

  

নররন। না না,  তা নয়। বকন্তু থসটা আপনারও থকান কারজ এল না,  

অেচ,  সকরলরই চকু্ষেূল হরয় রইল। তাই িলবছলুম— 

  

বিজয়া। িলার থকান দরকার বছল না নররনিািু। আপনার টাকার অিাি 

থনই,  থদাকারনও মাইররারস্কাপ বকনরত পাওয়া র্ায়। বকরনই র্বদ উপহার 

বদরত হয় তা াঁরক িাজার থেরক বকরনই বদরিন। এটা আমার চকু্ষেূল হরয়ই 

আমার কারছ োক। 

  

নররন। বকন্তু— 
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বিজয়া। বকন্তুরত আর কাজ থনই। আপবন বনরে যক বনরজরও সময় নষ্ট 

কররছন,  আমারও কররছন। আরও ত কাজ আরছ। 

  

নররন। (ক্ষর্কাল হতিুন্দদ্ধিারি চাবহয়া োবকয়া)  আপনার সুমুরখ সি কো 

আবম গুবছরয় িলরত পাবররন,  আপবনও থররগ ওরঠন। হয়ত আপনার মরন 

হয় বনরজর অিস্থারক বডঠঙরয় আপনারদর সমকক্ষ হরয় আবম চলরত চাই,  

বকন্তু তা কখরনা সবতয নয়। আপনার িাবেরত আসরত কত থর্ সঙ্কুবচত 

হই থস আবমই জাবন। এরস বক িলরত বক িবল,  বনরজর ওজন রাখরত 

পাবররন,  আপবন উতযক্ত হরয় পরেন,  বকন্তু থস আমার অনযমনস্ক 

প্রকৃবতর থদারষ,  আপনারক অমর্ যাদা করার জরনয না। বকন্তু আর 

আপনারক বিরক্ত কররত আবম আসি না। নমস্কার। 

  

[ নররন ধীরর ধীরর িাবহর হইয়া থগল 

  

[ িযগ্রপরদ রাসবিহারীর প্ররিে। তা াঁহার বপছরন দয়াল,  হারত থরৌপযপারত্র 

েুল,  চিন ও একরজাো থমাটা থসানার িালা। তা াঁহার বপছরন দুইজন 

িৃরতযর হারত েুল,  মালা ইতযাবদ এিিং তাহারদর বপছরন কম যচারীর দল। 

বিজয়া থচয়ার ছাবেয়া উঠঠয়া দা াঁোইল]  

  

রাস। মা বিজয়া,  আজ থর্ নি–িৎসররর প্রেম বদন থস কো বক থতামার 

স্মরর্ আরছ?  

  

বিজয়া। একটু পূরি যই আপবন িরল থগরলন,  নইরল বছল না। 
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রাস। ( মৃদ ু হাবসয়া)  তুবম িুলরত পার,  বকন্তু আবম িুবল বক করর?  এই 

থর্ আমার ধযান–জ্ঞান। িনমালী থিাঁরচ োকরল আজরকর বদরন বতবন বক 

কররতন মরন পরে মা?  

  

বিজয়া। পরে হি বক। আজরকর বদরন বিরেষ করর বতবন আমারক 

আেীি যাদ কররতন। 

  

রাস। িনমালী থনই,  বকন্তু আবম আজ আবছ। থিরিবছলাম এই কতযিয 

প্রিারতই বনষ্পন্ন করি,  থতামারদর স্বাস্থয,  আয়ু,  বনবি যঘ্ন–জীিন িগিারনর 

শ্রীচররর্ প্রসাদ বিক্ষা করর থনি,  বকন্তু নানা কাররর্ তারত িাধা পেল। 

বকন্তু িাধা ত সবতয নয়,  থস বমরেয। তারক স্বীকার করর বনরত পাবররন ত 

মা!  জাবন আজ থতামার মন চঞ্চল,  তিু দয়ালরক িললাম,  িাই,  

আজরকর এই পুর্যবদনঠটরক আবম িযে য থর্রত বদরত পারি না,  তুবম 

আরয়াজন কর। আরয়াজন র্ত অবকঞ্চনই থহাক, —বকন্তু বনরজই থর্ আবম 

িে অবকঞ্চন মা!  দয়াল িলরলন,  সময় হক?  থিলা থর্ র্ায়। সরজারর 

িললুম,  র্ায়বন থিলা—আরছ সময়। থকান বিঘ্নই আজ আবম মানি না। 

আরয়াজরনর স্বল্পতায় বক আরস–র্ায় দয়াল,  আেম্বরর িাইররর থলাকরকই 

শুধু থিালারনা র্ায়,  বকন্তু এ থর্ বিজয়া!  মা থর্ িুঝরিই এ তার বপতৃকল্প 

কাকািািুর অন্তররর শুি–কামনা। থলাক ছুটল আমার িাবেরত,  িাগারন 

ছুটল মালী েুল তুলরত—মাঙ্গবলক র্া– বকছু সিংগৃহীত হরত বিলম্ব ঘটল 

না। মুকুট- মালা না- ই িা হরলা—এ থর্ কাকািািুর আেীি যাদ!  বকন্তু বিলাস 

এল না থকন?  তখবন স্মরর্ হরলা থস আসরি বক করর?  থস সাহস তার 

হক?  িািলাম িালই হরয়রছ থর্ থস লজ্জায় লুবকরয় আরছ। এমবনই হয় 

মা, —অপরারধর দে এমবন কররই আরস। জগদীশ্বর!  ( একমুহতূ য পরর)  

তখন কাছাবরঘরর ডাক বদরয় িললাম,  থতামরা থক থক আছ এরসা 

আমারদর সরঙ্গ। আজরকর বদরন থতামারদর কারছও বিজয়ার বচরবদরনর 
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কলযার্–বিক্ষা করর আবম বনরত চাই। এরসা ত মা আমার কারছ। ( এই 

িবলয়া বতবন বনরজই অগ্রসর হইয়া থগরলন। বিজয়া উদ্ভ্রান্ত–মুরখ এতক্ষর্ 

নীররি চাবহয়াবছল,  এইিার ঘাে থহাঁট কবরল। রাসবিহারী তাহার কপারল 

চিরনর থো াঁটা বদরলন,  মাোয় েুল ছোইয়া বদরত বদরত )  সিংসারর 

আনি লাি কর,  স্বাস্থয–আয়ু–সম্পদ লাি কর,  ব্রহ্মপরদ অবিচবলত 

শ্রদ্ধা–িন্দক্ত–বিশ্বাস লাি কর,  আজরকর পুর্যবদরন এই থতামার কাকািািুর 

আেীি যাদ মা। 

  

[ বিজয়া দুই হাত থজাে কবরয়া বনরজর ললাট স্পে য কবরয়া নমস্কার 

কবরল। অরনরকর হারতই েুল বছল তাহারা ছোইয়া বদল]  

  

রাস। থদবখ মা থতামার হাত–দুঠট—( এই িবলয়া বিজয়ার হাত টাবনয়া লইয়া 

এরক এরক থসই থসানার িালা–দুঠট পরাইয়া বদরলন)  টাকার মূরলয এ–িালার 

দাম নয় মা,  এ থতামার—( দীঘ যশ্বাস থমাচন কবরয়া)  এ আমার বিলারসর 

জননীর হারতর িূষর্। থচরয় থদখ মা কত ক্ষরয় থগরছ। মৃতুযকারল বতবন 

িরলবছরলন এ থর্ন না কখরনা নষ্ট কবর,  এ থর্ন শুধু আজরকর বদরনর 

জরনযই— 

  

[ রাসবিহারীর িাষ্পরুদ্ধ কেস্বর এইিার এরকিারর িাবঙ্গয়া পবেল]  

  

দয়াল। (আেীি যাদ কবররত কারছ আবসয়া িযস্তিারি)  মা,  মুখখাবন থর্ িে 

পার্্ডুর থদখারচ্চ,  অসুখ কররবন ত?  

  

বিজয়া। ( মাো নাবেয়া)  না। 

  

দয়াল। সুখী হও,  আয়ুষ্মতী হও,  জগদীশ্বররর কারছ এই প্রাে যনা কবর। 
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[ বিজয়া জানু পাবতয়া তা াঁহার পারয়র কারছ প্রর্াম কবরল]  

  

দয়াল। ( িযস্ত হইয়া)  োক মা োক—আনিময় থতামারক আনথি রাখুন। 

বকন্তু মুখ থদরখ থতামারক িে শ্রান্ত মরন হরচ্চ। বিশ্রাম করার প্ররয়াজন। 

  

রাস। প্ররয়াজন হি বক দয়াল,  একান্ত প্ররয়াজন। আজ িনমালীর উরল্লখ 

করর হয়রতা থতামার মরন িে কষ্ট বদরয়বছ,  বকন্তু না কররও থর্ উপায় 

বছল না। আজরকর শুিবদরন তা াঁরক স্মরর্ করা থর্ আমার কতযিয। বকন্তু 

আর কো করয় থতামারক োন্ত করি না মা,  র্াও বিশ্রাম কর থগ। 

দয়াল,  চল িাই আমরা র্াই। (কম যচারীরদর লক্ষয কবরয়া)  থতামরা 

সকরলই িরয়ারজযষ্ঠ,  থতামারদর মঙ্গলকামনা কখরনা বনষ্ফল হরি না। শুধু 

দয়াল নয়,  থতামারদর কারছও আবম কৃতজ্ঞ। বকন্তু চল সকরল র্াই,  

মারক বিশ্রাম করার একটু অিসর বদই। 

  

[ সকরলর এরক এরক প্রস্থান 

  

[ বিজয়া িালা–থজাো হাত হইরত খুবলয়া থেবলল এিিং বনুঃেরে বেবরয়া 

আবসয়া থটবিরল মাো রাবখয়া উপরিেন কবরল। ক্ষরর্ক পরর পররে প্ররিে 

কবরয়া ক্ষর্কাল নীররি চাবহয়া রবহল]  

  

পররে। মা থগা!  

  

বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া)  বক থর পররে?  

  

পররে। থতামার থর্ বিরয় হরি থগা!  

  

বিজয়া। বিরয় হরি?  থক থতারর িলরল?  
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পররে। সিাই িলরচ। এই থর্ আেীি যাদ হরয় থগল আমরা সিাই থদখনু। 

  

বিজয়া। থকাো বদরয় থদখবল?  

  

পররে। উই থদাররর োাঁক বদরয়। আবম,  মা,  সতুর বপসী—সিাই। দ-ু গো 

পয়সা দাও না মা,  একটা িারলা নাটাই বকনি—(জানালার িাবহরর 

দৃঠষ্টপাত কবরয়া)  উই থগা!  ডাক্তারিািু র্ায় মা। হনহন করর চরলচ 

ইবেসারন— 

  

বিজয়া। ( দ্রতুপরদ জানালার কারছ আবসয়া িাবহরর চাবহয়া)  পররে,  ধরর 

আনরত পাবরস ওাঁরক?  থতারক খুি িারলা লাটাই বকরন থদি। 

  

পররে। থদরি ত মা?  

  

[ পররে থদৌে মাবরল। পরররের মা মৃদুপরদ প্ররিে কবরল]  

  

পরররের মা। আজথক বক বকছু খারি না বদবদমবর্?  একরো াঁটা চা পর্ যন্ত 

থর্ খাওবন!  ( থটবিরলর কারছ আবসয়া িালা- দুটা হারত তুবলয়া লইয়া)  এবক 

কাে!  আজরকর বদরন বক হাত থেরক সরারত আরছ বদবদমবর্!  থতামার 

থর্ িুরলা মন,  হয়ত এখারনই থেরল চরল র্ারি,  র্ার থচারখ পেরি থস 

বক আর থদরি! —থতামার পররেরক বকন্তু একটা আিংঠট গবেরয় বদরত হরি 

বদবদমবর্,  তার কতবদরনর েখ। 

  

বিজয়া। আর থতামারক একটা হার, —না?  

  

পরররের মা। তামাো করছ িরট,  বকন্তু না বনরয়ই বক ছােি থিরিছ?  

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিজয়া ।         নাটক 

 138 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বিজয়া। না,  ছােরি থকন,  এই ত থতামারদর পািার বদন। 

  

পরররের মা। সবতয কোই ত!  এসি কাজকরম য পাি না ত করি পাি িল 

ত?  পাওনা র্ারি না আমারদর,  থতালাই আরছ,  বকন্তু বক খারি িলত?  

এক িাঠট চা আর বকছু খািার বনরয় আসি?  না হয় থতামার থোিার ঘরর 

চল,  আবম থসখারনই বদরয় আবস থগ। 

  

বিজয়া। তাই র্াও পরররের মা,  আমার থোিার ঘররই দাও থগ। 

  

পরররের মা। র্াই বদবদমবর্,  িামুনঠাকুররক বদরয় খান-কতক গরম লুবচ 

িান্দজরয় বনই থগ। 

  

[ পরররের মা চবলয়া থগল। প্ররিে কবরল পররে এিিং তাহার বপছরন 

নররন]  

  

বিজয়া। এই থন পররে একটা টাকা। খুি িারলা লাটাই বকবনস,  ঠবকস থন 

থর্ন!  

  

পররে। না— 

  

[ পররে বনবমরষ অদৃেয হইয়া থগল 

  

নররন। ওুঃ—তাই ওর এত গরজ!  আমারক বনশ্বাস থনিার সময় বদরত চায় 

না। লাটাই থকনার টাকা ঘুষ থদওয়া হরলা!  বকন্তু থকন?  হঠাৎ থর্ আিার 

ডাক পেল?  
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বিজয়া। (ক্ষর্কাল নরররনর মুরখর প্রবত চাবহয়া)  মুখ ত শুবকরয় বিির্ য 

হরয় উরঠরচ। বক থখরলন থসখারন?  

  

নররন। খাইবন। থদাররগাো পর্ যন্ত বগরয় বেরর এলুম,  ঢুকরত ইরচ্ছই হরলা 

না। 

  

বিজয়া। থকন?  

  

নররন। বক জাবন থকন!  মরন হরলা থকাোও কাররা কারছ আর র্ারিা 

না, —এবদরকই আর আসি না। 

  

বিজয়া। আবম মি থলাক,  বমবছবমবছ রাগ কবর,  আর আপবন িয়ানক 

িারলা থলাক—না?  

  

নররন। থক িরলরছ আপনারক মি থলাক?  

  

বিজয়া। আপবন িরলরছন। আমারকই অপমান কররলন,  আর আমারকই 

োন্দস্ত বদরত না থখরয় কলকাতা চরল র্ারচ্ছন—বক কররবছ আপনার আবম?  

  

[ িবলরত িবলরত তাহার চকু্ষ অশ্রুপূর্ য হইয়া উঠঠল এিিং তাহাই থগাপন 

কবররত থস জানালার িাবহরর মুখ বেরাইয়া দা াঁোইল]  

  

নররন। বক আির্ য!  িাসায় বেরর র্ান্দচ্চ তারতও আমার থদাষ!  

  

[ কালীপদ প্ররিে কবরল]  

  

কালীপদ। মা,  আপনার থোিার ঘরর খািার থদওয়া হরয়রছ!  
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বিজয়া। ( নরররনর প্রবত)  চলুন আপনার খািার বদরয়রছ। 

  

নররন। আমার বক রকম?  আবম থর্ আসি বনরজই ত জানতুম না। 

  

বিজয়া। আবম জানতুম,  চলুন। 

  

নররন। আমার খািার িযিস্থা আপনার থোিার ঘরর?  এ কখরনা হয়?  হা াঁ 

কালীপদ,  কার খািার থদওয়া হরয়রছ সবতয করর িল ত?  

  

কালীপদ। আরজ্ঞ মা’র। আজ সারাবদন উবন প্রায় বকছুই খানবন। 

  

নররন। তাই থসগুরলা এখন আমারক বগলরত হরি?  থদখুন,  অনযায় হরচ্চ—

এতটা জলুুম আমার ‘পরর চালারিন না। 

  

বিজয়া। কালীপদ,  তুই বনরজর কারজ র্া। র্া জাবনস থন তারত থকন কো 

িবলস িল ত?  ( নরররনর প্রবত)  চলুন,  ওপররর ঘরর। 

  

নররন। চলুন,  বকন্তু িারী অনযায় আপনার। 

  

[ সকরলর প্রস্থান 
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বিতীয় দৃশয 

  

বিজয়ার েয়ন-কক্ষ 

  

[ বিজয়া ও নররন প্ররিে কবরল। একটা থটবিরলর উপর িহুবিধ থিাজযিস্তু 

বিজয়া হাত বদয়া থদখাইয়া]  

  

বিজয়া। থখরত িসুন। 

  

নররন। ( িবসরত িবসরত)  এইখারন আপনারও থকন খািার এরন বদক না। 

সারাবদন ত খানবন?  

  

বিজয়া। খাইবন িরল এইখারন এরন থদরি?  আপবন থক থর্ আপনার সুমুরখ 

এক থটবিরল িরস আবম খাি!  থিে প্রস্তাি!  

  

নররন। আমার সি কোরতই থদাষ ধরা থর্ন আপনার স্বিাি। তা ছাো 

এমবন রূঢ়িাষী থর্ আপনার কোগুরলা গারয় থোরট। এত েক্ত কো িরলন 

থকন?  

  

বিজয়া। েক্ত কো িুন্দঝ আর থকউ আপনারক িরল না?  

  

নররন। না,  থকউ না। শুধু আপবন। থিরি পাইরন থকন এত রাগ?  

  

বিজয়া। থসই িাঙ্গা মাইররাস্থকাপটা আমারক ঠবকরয় বিন্দর করা পর্ যন্ত 

আমার রাগ আর র্ায় না—আপনারক থদখরলই মরন পরে। 

  

নররন। বমরছ কো,  সমূ্পর্ য বমরছ কো। থিে জারনন আপবন ন্দজরতরছন। 
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বিজয়া। থিে জাবন ন্দজবতবন,  সমূ্পর্ য ঠরকবচ। থস থহাক থগ—বকন্তু আপবন 

থখরত িসুন ত। সাতটার থেন ত থগলই ন’টার গাবেটাও বক থেল 

কররিন?  

  

নররন। না না,  থেল করি না,  ঠঠক ধরি। 

  

[ নররন আহারর মন বদল। কালীপদ উাঁবক মাবরল]  

  

কালীপদ। মা,  আপনার খািার জায়গা বক— 

  

বিজয়া। না,  এখন না। 

  

[ কালীপদ সবরয়া থগল 

  

নররন। আপনার িাবেরত চাকররদর মুরখর এই ‘মা’ সরম্বাধনঠট আমার িারী 

িারলা লারগ। 

  

বিজয়া। তারদর মুরখর আর থকান সরম্বাধন আরছ নাবক?  

  

নররন। আরছ হি বক। থমমসারহি িলা— 

  

বিজয়া। আপবন িারী বনিকু। থকিল পরচচযা। 

  

নররন। র্া থদখরত পাই তা িলি না?  

  

বিজয়া। না। আপনার কাজ শুধু মুখ িুরজ খাওয়া। বকচু্ছঠট থর্ন পরে 

োকরত না পায়। 
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নররন। তা হরল মারা র্াি। এর মরধযই আমার থপট িরর এরসরছ। 

  

বিজয়া। না আরসবন। িরঞ্চ এক কাজ করুন,  পররর বনরি কররত কররত 

অনযমনস্ক হরয় খান। সমস্ত না থখরল থকানমরত ছুঠট পারিন না। 

  

নররন। আপবন এরতই িলরচন খাওয়া হরলা না, —বকন্তু কলকাতায় আমার 

থরাজকার খাওয়া র্বদ থদরখন ত অিাক হরয় র্ারিন। থদখরছন না এই 

ক’মারসর মরধযই বক রকম থরাগা হরয় থগবছ। আমার িাসায় িামুন িযাটা 

হরয়রছ থর্মন পাজী,  থতমবন িদমাইে জরুটরছ চাকরটা। সাত সকারল 

থরাঁরধ থররখ থকাোয় র্ায় তার ঠঠকানা থনই। আমার থকানবদন বেররত হয় 

দুরটা, —থকানবদন িা চাররট থিরজ র্ায়। থসই ঠাো কেকরে িাত—দুধ 

থকানবদন িা থিোরল থখরয় র্ায়,  থকানবদন িা জানালা বদরয় কাক ঢুরক 

সমস্ত ছোছবে করর রারখ, —থস থদখরলই ঘৃর্া হয়। অরধ যক বদন ত 

এরকিাররই খাওয়া হয় না। 

  

বিজয়া। এমন সি চাকর- িাকররদর দূর করর বদরত পাররন না?  বনরজর 

িাসায় এত টাকা খরচ কররও র্বদ এত কষ্ট,  তরি চাকবর করাই িা 

থকন?  

  

নররন। এক বহসারি আপনার কো সবতয। একবদন িাক্স থেরক থক দুরো 

টাকা চুবর করর বনরল,  একবদন বনরজই থকাোয় একরো টাকা হাবররয় 

থেললুম,  অনযমনস্ক থলারকর পরদ পরদই বিপদ বকনা। ( একটু োবময়া)  

তরি নাবক দুুঃখকষ্ট আমার অরনকবদন থেরকই সরয় থগরছ,  তাই থতমন 

গারয় লারগ না। শুধু অতযন্ত বক্ষরদর ওপর খাওয়ার কষ্টটা এক-একবদন 

অসহয থিাধ হয়। 

  

[ বিজয়া আনতমুরখ নীররি শুবনরতবছল]  
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নররন। িাস্তবিক,  চাকবর আমার িারলাও লারগ না,  পাবরও থন। অিাি 

আমার খুিই সামানয—আপনার মত থকারনা িেরলাক দুরিলা দুঠট- দুঠট 

থখরত বদত,  আর বনরজর কাজ বনরয় োকরত পারতুম ত আর আবম 

বকছুই চাইতুম না। বকন্তু থসরকম িেরলাক বক আর আরছ!  ( হঠাৎ 

হাবসয়া)  তারা িারী থসয়ানা,  এক পয়সা িারজ খরচ কররত চায় না। 

  

[ এই িবলয়া পুনরায় থস হাবসয়া উঠঠল। বিজয়া থতমবন বনরুত্তরর িবসয়া 

রবহল]  

  

নররন। বকন্তু আপনার িািা থিাঁরচ োকরল হয়ত এ- সমরয় আমার অরনক 

উপকার হরত পারত—বতবন বনিয় এই উঞ্ছিৃবত্ত থেরক আমারক রক্ষা 

কররতন। 

  

বিজয়া। বক করর জানরলন?  তা াঁরক ত আপবন বচনরতন না। 

  

নররন। না,  আবমও তা াঁরক কখরনা থদবখবন,  বতবনও থিাধ হয় কখরনা 

থদরখন বন। বকন্তু তিুও আমারক খুি িালিাসরতন। থক আমারক টাকা 

বদরয় বিরলত পাঠঠরয়বছল জারনন?  বতবনই। আচ্ছা আমারদর ঋরর্র সম্বরন্ধ 

আপনারক বক কখরনা বকছু বতবন িরল র্ানবন?  

  

বিজয়া। িলাই ত সম্ভি,  বকন্তু আপবন ঠঠক বক ইবঙ্গত কররছন তা না 

িুঝরল ত জিাি বদরত পাবররন। 

  

নররন। (ক্ষর্কাল বচন্তা কবরয়া)  োক থগ। এখন এ আরলাচনা এরকিারর 

বনষ্প্ররয়াজন। 

  

বিজয়া। ( িযগ্র হইয়া)  না,  িলুন—িলরতই হরি।—আবম শুনরিাই। 
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নররন। বকন্তু র্া চুরকিুরক থেষ হরয় থগরছ তা আর শুরন বক হরি িলুন?  

  

বিজয়া। না থস হরি না,  আপনারক িলরতই হরি। 

  

নররন। ( হাবসয়া)  িলা থর্ শুধু বনরে যক তাই নয়—িলরত আমার বনরজরও 

লজ্জা করর। হয়ত আপনার মরন হরি আবম থকৌেরল আপনার 

থসবিরমরি ঘা বদরয়— 

  

বিজয়া। (অধীরিারি)  আবম আর থখাোরমাদ কররত পাবররন আপনারক—

আপনার পারয় পবে িলুন। 

  

নররন। খাওয়া- দাওয়ার পরর?  

  

বিজয়া। না এখুবন। 

  

নররন। আচ্ছা,  িলবচ িলবচ। বকন্তু তার পূরি য একটা কো ন্দজরজ্ঞসা কবর,  

আমার িাবেটার িযাপারর সবতযই বক বতবন থকানবদন থকান কো আপনারক 

িরলন বন?  ( বিজয়া অবধকতর অসবহষু্ণ হইয়া উঠঠল।)  আচ্ছা,  রাগ করর 

কাজ থনই,  আবম িলবচ। র্খন বিরলত র্াই তখন িািার মুরখ শুরনবছলুম,  

আপনার িািাই আমারক পাঠারচ্চন। আজ বদন- চাররক আরগ দয়ালিািু 

আমারক একতাো বচঠঠ থদন। নীরচর থর্ ঘরটায় িাঙ্গারচারা কতকগুরলা 

আসিাি পরে আরছ তারই একটা িাঙ্গা থদরারজর মরধয বচঠঠগুরলা বছল—

িািার ন্দজবনস িরল দয়ালিািু আমার হারতই থদন। পরে থদখলুম খান- দুই 

বচঠঠ আপনার িািার থলখা। শুরনরছন থিাধ হয় থেষ িয়রস িািা থদনার 

জ্বালায় জয়ুা থখলরত শুরু কররন। থিাধ কবর থসই ইবঙ্গত একটা বচঠঠর 

থগাোয় বছল। তারপরর নীরচর বদরক এক জায়গায় বতবন উপরদরের ছরল 

সান্ত্বনা বদরয় িািারক বলরখরছন,  িাবেটার জরনয িািনা থনই—নররন 

আমারও ত থছরল,  িাবেটা তারকই থর্ৌতুক বদলুম। 
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বিজয়া। ( মুখ তুবলয়া)  তারপরর?  

  

নররন। তারপরর সি অনযানয কো। তরি,  এ পত্র িহুবদন পূরি যর থলখা। 

খুি সম্ভি,  তা াঁর এ অবিপ্রায় পরর িদরল বগরয়বছল িরলই থকান কো 

আপনারক িরল র্াওয়া বতবন আিেযক মরন কররন বন। 

  

বিজয়া। (করয়ক মুহতূ য বস্থর োবকয়া)  তাহরল িাবেটা দািী কররিন িলুন?  

( হাবসল)  

  

নররন। ( হাবসয়া)  কররল আপনারকই সাক্ষী মানি। আো কবর সবতয কোই 

িলরিন। 

  

বিজয়া। ( ঘাে নাবেয়া)  বনিয়। বকন্তু সাক্ষী মানরিন থকন?  

  

নররন। নইরল প্রমার্ হরি বকরস?  িাবেটা থর্ সতযই আমার থস কো ত 

আদালরত প্রবতঠষ্ঠত করা চাই। 

  

বিজয়া। অনয আদালরত দরকার থনই, —িািার আরদে আমার আদালত। 

ও- িাবে আপনারক আবম বেবররয় থদি। 

  

নররন। ( পবরহারসর িঙ্গীরত)  বচঠঠটা থচারখ না থদরখই থিাধ হয় বেবররয় 

থদরিন!  

  

বিজয়া। না,  বচঠঠ আবম থদখরত চাই। বকন্তু এই এ কোই র্বদ োরক—

িািার হুকুম আবম থকানমরতই অমানয করি না। 

  

নররন। তা াঁর অবিপ্রায় থর্ থেষ পর্ যন্ত এই বছল তারই িা প্রমার্ থকাোয়?  
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বিজয়া। বছল না তারও ত প্রমার্ চাই। 

  

নররন। বকন্তু আবম র্বদ না বনই?  দািী না কবর?  

  

বিজয়া। থস আপনার ইরচ্ছ। বকন্তু থস- থক্ষরত্র আপনার বপসীর থছরলরা 

আরছন। আমার বিশ্বাস অনুররাধ কররল তা াঁরা দািী কররত অসম্মত হরিন 

না। 

  

নররন। ( সহারসয)  তা াঁরদর ওপর এ বিশ্বাস আমারও আরছ। এমন বক 

হলে বনরয় িলরতও রাজী আবছ। ( বিজয়া এ হাবসরত থর্াগ বদল না। চুপ 

কবরয়া রবহল)  অে যাৎ,  আবম বনই- না- বনই আপবন থদরিনই। 

  

বিজয়া। অে যাৎ,  িািার দান-করা ন্দজবনস আবম আত্মসাৎ করি না এই 

আমার পর্। 

  

নররন। ( োন্তস্বরর)  ও- িাবে র্খন সৎকারজ দান করররছন তখন আবম না 

বনরলও আপনার আত্মসাৎ করায় অধম য হরি না। তা ছাো বেবররয় বনরয় 

বক করি িলুন?  আপনার জন থকউ থনই থর্ তারা িাস কররি। িাইরর 

থকাোও কাজ না কররল আমার চলরি না,  তার থচরয় থর্ িযিস্থা হরয়রছ 

থসই ত সিরচরয় িারলা। আরও এক কো এই থর্,  বিলাসিািুরক বকছুরতই 

রাজী করারত পাররিন না। 

  

বিজয়া। বনরজর ন্দজবনরস অপররক রাজী করারনার থচষ্টা করার মত 

অপর্ যাপ্ত সময় আমার থনই। বকন্তু আপবন ত আর এক কাজ কররত 

পাররন। িাবে র্খন আপনার দরকার থনই,  তখন তার উবচত মূলয আমার 

কারছ বনন। তা হরল চাকবরও কররত হরি না,  এিিং বনরজর কাজও 

স্বচ্ছরি কররত পাররিন। আপবন সম্মত থহান নররনিািু। 
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[ এই বমনবতপূর্ য কেস্বর নররনরক মুগ্ধ কবরল,  চঞ্চল কবরল]  

  

নররন। আপনার কো শুনরল রাজী হরতই ইরচ্ছ করর,  বকন্তু থস হয় না। 

বক জাবন থকন আমার িহুিার মরন হরয়রছ,  িািার ঋরর্র দারয় িাবেটা 

বনরয় মরনর মরধয আপবন সুখী হরত পাররন বন,  তাই থকান একটা 

উপলক্ষ সৃঠষ্ট করর বেবররয় বদরত চান। এ দয়া আবম বচরবদন মরন রাখি,  

বকন্তু র্া আমার প্রাপয নয় গরীি িরলই তা বিরক্ষর মত থনি বক করর?  

  

বিজয়া। এ কোয় আবম কত কষ্ট পাই জারনন?  

  

নররন। মানুরষর কোয় মানুষ কষ্ট পায় এ বক কখরনা হরত পারর?  থকউ 

বিশ্বাস কররি?  

  

বিজয়া। থদখুন,  আপবন থখা াঁচা থদিার থচষ্টা কররিন না। আপবন কষ্ট পান 

এমনধারা কো আবম থকানবদন িবলবন। 

  

নররন। বকন্তু এই থর্ িলবছরলন ঠবকরয় মাইরস্থকাপ থিরচ থগবছ!  অবত 

শ্রুবতমধুর িাকয—না?  

  

বিজয়া। ( হাবসয়া থেবলয়া)  বকন্তু থসটা থর্ সবতয। 

  

নররন। হা াঁ,  সবতয হি বক!  

  

বিজয়া। আপবন গরীি থহান,  িেরলাক থহান,  আমার বক?  আবম থকিল 

িািার আরদে পালন করার জরনযই িাবেটা আপনারক বেবররয় বদরত 

চান্দচ্চ। 
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নররন। এর মরধযও একটু বমরেয ররয় থগল—তা োক। খুি িে িে পর্ ত 

কররলন,  বকন্তু িািার হুকুমমত বদরত হরল কত ন্দজবনস বদরত হয় তা 

জারনন?  শুধু ওই িাবেটাই নয়। 

  

বিজয়া। থিে,  বনন আপনার সম্পবত্ত বেরর। 

  

নররন। ( হাবসয়া মাো নাবেরত নাবেরত)  খুি িে গলায় দািী কররত 

আমারক িলরচন,  আবম না কররল আমার বপসীমার থছরলরদর দািী কররত 

িলরিন িয় থদখারচ্চন,  বকন্তু তা াঁর আরদে মত দািী আমার পর্ যন্ত 

থপৌৌঁছরত পারর জারনন?  শুধু থকিল ওই িাবেটা আর করয়ক বিরঘ জবম 

নয়—তার থঢর থঢর থিেী। 

  

বিজয়া। িািা আর বক আপনারক বদরয়রছন?  

  

নররন। তা াঁর থস বচঠঠও আমার কারছ আরছ। তারত থর্ৌতুক শুধু ঐটুকু 

বদরয়ই আমারক বতবন বিদায় কররন বন। থর্খারন র্া- বকছু থদখরচন সমস্তই 

তার মরধয। আবম দািী শুধু ওই িাবেটা কররত পাবর তাই নয়। এ িাবে,  

এই ঘর,  ওই সমস্ত থটবিল- থচয়ার-আয়না- থদয়ালবগবর- খাট-পালঙ্ক,  িাবের 

দাস- দাসী-আমলা-কম যচারী,  মায় তারদর মবনিঠটরক পর্ যন্ত দািী কররত 

পাবর তা জারনন বক?  িািার হুকুম,  িািার হুকুম, —থদরিন এই- সি?  

( বিজয়া পােররর মূবত যর মত নীররি নতমুরখ িবসয়া রবহল)  থকমন,  বদরত 

পাররিন িরল মরন হয়?  িরঞ্চ একিার না হয় বিলাসিািুর সরঙ্গ বনবরবিবল 

পরামে য কররিন। হাুঃ হাুঃ হাুঃ হাুঃ— ( বিজয়া মুখ তুবলরতই তাহার পািংশু 

মুরখর প্রবত চাবহয়া নরররনর বিকট হাসয োবমল)  ( সিরয়)  আপবন পাগল 

হরলন নাবক?  আবম বক সবতযই এই- সি দািী কররত র্ান্দচ্ছ,  না,  কররলই 

পাি?  িরঞ্চ,  আমারকই ত ধরর বনরয় পাগলা- গাররদ পুরর থদরি। 
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বিজয়া। ( গম্ভীর মুরখ)  হক,  থদবখ িািার বচঠঠ?  

  

নররন। বক হরি থদরখ?  

  

বিজয়া। না বদন,  আবম থদখি। 

  

নররন। বচঠঠর তাোটা থসবদন থেরক এই থকারটর পরকরটই ররয় থগরছ। 

এই বনন। বকন্তু আত্মসাৎ কররিন না থর্ন। পরে থেরত থদরিন। 

  

[ পরকট হইরত এক িান্দেল বচঠঠ থস বিজয়ার সম্মুরখ থেবলয়া বদল। 

বিজয়া দ্রতুহরস্ত িা াঁধন খুবলয়া একটার পর একটা উলটাইরত উলটাইরত 

দ’ুখানা বচঠঠ িাবছয়া লইয়া]  

  

বিজয়া। এই ত আমার িািার হারতর থলখা। িািা!  িািা!  

  

[ বচঠট দুটা থস মাোয় রাবখয়া স্তব্ধ হইয়া িবসয়া রবহল। নররন অনয 

বচঠঠগুবল তুবলয়া লইয়া বনুঃেরে চবলয়া থগল]  
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তৃতীয় দৃশয 

  

বিজয়ার অট্টাবলকা- সিংলি উদযারনর একািংে 

  

[ গৃরহর বকছু বকছু গারছর োাঁরক োাঁরক থদখা র্ায়। পররে থকা াঁচরে মুবে-

মুেবক লইয়া আপন মরন বচিাইরত বচিাইরত চবলয়াবছল,  বপছরন দ্রতুরিরগ 

রাসবিহারী প্ররিে কবররলন]  

  

রাস। এই হারামজাদা িযাটা!  দা াঁো, —দা াঁো িলবচ। 

  

পররে। ( েমবকয়া দা াঁোইয়া চাবহল)  এরজ্ঞ?  

  

রাস। এরজ্ঞ!  হারামজাদা েূয়ার!  থকন থসই নররনটারক তুই িাবেরত থডরক 

এরনবছবল?  

  

পররে। মা- ঠাকরুন িলরল থর্। 

  

রাস। মা- ঠাকরুন িলরল থর্!  কত রাবত্তরর থস িযাটা িাবে থেরক থগল 

িল। 

  

পররে। আবম ত জাবনরন িেিািু!  

  

রাস। জাবনস থন হারামজাদা!  িল থতার মা- ঠাকরুন নররনরক বক বক 

কো িলরল?  
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পররে। আবম বছনু না িেিািু!  মা- ঠান িলরল,  এই থন পররে একটা 

টাকা,  িাল থদরখ ঘুবে- নাটাই বকন থগ। আবম ছুরট্ট চরল থগনু। 

  

রাস। এখরনা সবতয কো িল,  নইরল থপয়াদা বদরয় চািরক থতার বপরঠর 

চামো তুরল থদি। 

  

পররে। (কাাঁদ-কাাঁদ হইয়া)  সবতয িলবচ জাবনরন িেিািু। নতুন দররায়ান 

থতামারক বমরছ কো িরলরচ!  তুবম িরঞ্চ আমার মারক ন্দজরজ্ঞসা কররা 

থগ। 

  

রাস। থতার মা?  থস থিটী র্ত নরষ্টর থগাো। থতারকও দূর করি,  তারকও 

দূর করি থপয়াদা বদরয় গলায় ধাক্কা বদরত বদরত। আর ঐ থিটা 

কালীপদ, —তারকও তাবেরয় তরি আমার কাজ। 

  

পররে। আবম বকচু্ছ জাবনরন িেিািু। 

  

রাস। খিরদার। এ- সি কো কাউরক িলবি থন। র্বদ শুবন থতার মা-

ঠাকরুনরক একটা কো িলবচস ত বপছরমাো করর থিাঁরধ দররায়ানরক বদরয় 

জলবিছুঠট লাগাি। খিরদার িলবচ একটা কো কাউরক িলবি থন। র্া— 

  

[ রাসবিহারী ও দররায়ান প্রস্থান কবরল। আর একবদরক বিজয়া 

প্ররিে কবরয়া পররেরক ইবঙ্গরত কারছ আহ্বান কবরল]  

  

বিজয়া। হা াঁ থর পররে,  িেিািু থতারর লাঠঠ থদখান্দচ্ছল থকন থর?  বক 

কররবছস তুই?  
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পররে। িলরত মানা করর থদরছ থর্। িরল,  খিরদার িলবচ হারামজাদা 

েূয়ার,  একটা কো থতার মা- ঠানরক িলবি ত থতারর থসপাই বদরয় থিাঁরধ 

জলবিছুঠট লাগাি। 

  

[ িবলরত িবলরত থস কাাঁবদয়া থেবলল। বিজয়া সরেরহ 

  

তাহার বপরঠ হাত িুলাইয়া বদয়া িবলল]  

  

বিজয়া। থতার বকচু্ছ িয় থনই পররে,  তুই আমার কারছ কারছ োকবি। 

কার সাবধয থতারক মারর। 

  

পররে। ( থচাখ মুবছয়া)  িেিািু িরল হারামজাদা েূয়ার,  নররনরক থকন 

থডরক এরনবছবল িল। থস িযাটা কত রাবত্তরর িাবে থেরক থগল িল। থতার 

মা- ঠাকরুন তারর বক বক কো িলরল িল। তুবম ডাক্তারিািুরর বক বক 

িলরল আবম বক জাবন মা- ঠান?  তুবম টাকা বদরল আবম ছুরট্ট ঘুবে- নাটাই 

বকনরত থগনু না?  

  

বিজয়া। তাই ত থগবল। 

  

পররে। তরি?  নতুন দররায়ানজী থকন িরল আবম সি জাবন। িেিািু 

িরল,  থতারক আর থতার মারক গলাধাক্কা বদরয় দূর করর থদি। আর ঐ 

কালীপদটারক, —তারকও তাোি। 

  

বিজয়া। তুই র্া পররে থতার িয় থনই। িেিািু থডরক পাঠারল তুই 

র্াসরন। 

  

পররে। আচ্ছা মা- ঠান,  আবম কখখরনা র্াি না। দররায়ান ডাকরত এরল 

ছুরট্ট পালারিা—না?  
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বিজয়া। হা াঁ,  তুই ছুরট আমার কারছ পাবলরয় আবসস। 

  

[ পররে প্রস্থান কবরল 

  

[ রাসবিহারীর প্ররিে]  

  

রাস। তুবম মা এখারন। সকারলই থিবররয়রছ?  আবম িাবেরত ঘরর ঘরর খুাঁরজ 

থদবখ থকাোও বিজয়া থনই। 

  

বিজয়া। আপবন আজ এত সকারলই থর্?  

  

রাস। মাোর ওপর থর্ নানা িার মা। একটা দুন্দিন্তায় কাল িারলা করর 

ঘুমুরতই পাবরবন। বকন্তু থতামারও থচাখ- দুঠট থর্ রাঙ্গা থদখারচ্ছ। িাল ঘুম 

হয়বন িুন্দঝ?  

  

বিজয়া। ঘুম িারলাই হরয়রছ। 

  

রাস। তরি ঠাো থলরগরছ থিাধ হয়?  

  

বিজয়া। না,  িারলাই আবছ। 

  

রাস। থস িলরল শুনি থকন মা?  একটা বকছু বনিয় হরয়রছ। সািধান 

হওয়া িারলা,  আজ আর োন কররা না থর্ন। একিার উপরর থর্রত হরি 

থর্। থতামার থোিার ঘররর থলাহার বসিরুক থর্ দবললগুরলা আরছ একিার 

িারলা করর পরে থদখরত হরি। শুনবচ নাবক থচৌধুরীরা থঘাষপাোর সীমানা 

বনরয় একটা মামলা রুজ ু কররি। 
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বিজয়া। তা াঁরা মামলা কররিন থক িলরল?  

  

রাস। (অল্প হাসয কবরয়া)  থকউ িরলবন মা,  আবম িাতারস খির পাই। তা 

না হরল বক এতিে জবমদাবরটা এতবদন চালারত পারতাম!  

  

বিজয়া। তা াঁরা কতটা জবম দািী কররচন?  

  

রাস। তা,  হরি হি বক—খুি কম হরলও থসটা বিরঘ- দুই হরি। 

  

বিজয়া। এই?  তা হরল তা াঁরাই বনন। এ বনরয় মামলা- মকেমার দরকার 

থনই। 

  

রাস। ( থক্ষারির সবহত)  এরকম কো থতামার মত থমরয়র মুরখ আবম 

আো কবরবন মা। আজ বিনা িাধায় র্বদ দ-ু বিরঘ থছরে বদই,  কাল থর্ 

আিার দুরো বিরঘ থছরে থদরত হরি না তাই িা থক িলরল!  

  

বিজয়া। সবতযই ত তা আর হরচ্চ না;  আবম িবল সামানয কাররর্ মামলা-

মকেমার দরকার থনই। 

  

রাস। ( িারিংিার মাো নাবেয়া)  না মা,  বকছুরতই থস হরত পারর না। 

থতামার িািা র্খন আমার উপর সমস্ত বনিযর করর থগরছন এিিং কতক্ষর্ 

থিাঁরচ আবছ বিনা আপবত্তরত দ-ু বিরঘ থকন দু-আঙুল জায়গা থছরে বদরলও 

থঘার অধম য হরি। তা ছাো আরও অরনক কারর্ আরছ,  থর্-জরনয পুররনা 

দবললগুরলা িাল করর একিার থদখা দরকার। একটু কষ্ট করর ওপরর চল 

মা, —থদবর হরল ক্ষবত হরি। 

  

বিজয়া। বক ক্ষবত হরি?  
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রাস। থস অরনক। মুরখ মুরখ তার বক হকবেয়ত থদরিা িরলা ত!  

  

[ সরকার মহােরয়র প্ররিে]  

  

সরকার। িাইররর ঘর থেরক খাতাগুরলা বক বনরয় র্াি মা?  

  

বিজয়া। ( লজ্জজ্জত হইয়া)  একটুও থদখরত পাবরবন সরকারমোই। আজরকর 

বদনটা োক,  কাল সকারলই আবম বনিয় পাঠঠরয় থদি। 

  

সরকার। থর্ আরজ্ঞ। 

  

[ সরকার চবলয়া র্াইরতবছল,  বিজয়া বেবরয়া ডাবকল]  

  

বিজয়া। শুনুন সরকারমোই!  কাছাবরর ঐ নতুন দররায়ান কতবদন িহাল 

হরয়রছ?  

  

সরকার। মাস- বতরনক হরি থিাধ হয়। 

  

বিজয়া। ওরক আর দরকার থনই। এক মারসর মাইরন থিেী বদরয় আজই 

ওরক জিাি থদরিন। ( একটু োবময়া)  না না,  থদারষর জনয নয়,  

থলাকটারক আমার িারলা লারগ না—তাই। 
  

রাস। বিনারদারষ কাররা অন্ন মারাটা বক িারলা মা?  

  

সরকার। তা হরল তারক বক— 

  

বিজয়া। আমার আরদে ত শুনরলন সরকারমোই |  আজই বিদায় থদরিন। 
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রাস। ( বনরজরক সামলাইয়া লইয়া)  এিার কষ্ট করর একটু চল। পুররনা 

দবললগুরলা থিে করর একিার পো চাই- ই। 

  

বিজয়া। থকন?  

  

রাস। িললাম কারর্ আরছ। তিুও িার িার এক কো িলিার ত আমার 

সময় থনই বিজয়া!  

  

বিজয়া। কারর্ আরছ িরলরছন,  বকন্তু কারর্ ত একটাও থদখান বন!  

  

রাস। না থদখারল তুবম র্ারি না?  ( একটু োবময়া)  তার মারন আমারক 

তুবম বিশ্বাস কররা না। 

  

[ বিজয়া বনরুত্তর]  

  

রাস। ( লাঠঠটা মাঠটরত ঠুবকয়া)  বকরসর জরনয আমারক তুবম এত িে 

অপমান কররত সাহস কররা?  বকরসর জরনয আমারক তুবম অবিশ্বাস কররা 

শুবন?  

  

বিজয়া। ( োন্তস্বরর)  আমারকও ত আপবন বিশ্বাস কররন না আমাবর 

টাকায় আমাবর ওপর থগারয়িা বনরু্ক্ত কররল মরনর িাি বক হয় আপবন 

িুঝরত পাররন না?  এিিং তারপরর আমার সম্পবত্তর মূল দবললপত্র হস্তগত 

করার তাৎপর্ য র্বদ আবম আর বকছু িরল সরিহ কবর থস বক 

অস্বািাবিক?  না,  থস আপনারক অপমান করা?  

  

[ রাসবিহারী বনি যাক স্তবম্ভত হইয়া থগরলন। তা াঁহার এত িে পাকা চাল 

একটা িাবলকার কারছ ধরা পবেরি এ সিংেয় তা াঁহার পাকা মাোয় স্থান 

পায় নাই। এিিং ইহাই থস অসরঙ্কারচ মুরখর উপর নাবলে কবররি থস ত 
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স্বরের অরগাচর। বকছুক্ষর্ বিমূরঢ়র মত স্তব্ধ োবকয়া এই প্রকৃবতর থলারকরা 

র্াহা চরম অস্ত্র তাহাই তূর্ীর হইরত িাবহর কবরয়া প্ররয়াগ কবররলন]  

  

রাস। িনমালীর মুখ রাখিার জরনযই এ কাজ কররত হরয়রছ। িনু্ধর কতযিয 

িরলই কররত হরয়রছ। একটা অজানা-অরচনা হতিাগারক পে থেরক 

থোিার ঘরর থডরক এরন রাত- দুপুর পর্ যন্ত হাবস-তামাোয় কাটারল এর 

অে য বক িুঝরত পাবররন?  এরত থতামার লজ্জা হয় না িরট,  বকন্তু 

আমারদর থর্ ঘরর- িাইরর মুখ পুরে থগল। সমারজ কাররা সামরন মাো 

থতালিার থজা রইল না!  ( রাসবিহারী আেরচারখ চাবহয়া তা াঁহার মহামরির 

মবহমা বনরীক্ষর্ কবররলন)  িবল এগুরলা িারলা না,  বনিারর্ করার থচষ্টা 

করা আমার কাজ নয়?  ( বিজয়া বনরুত্তর)  ( লাঠঠ ঠুবকয়া)  না,  চুপ করর 

োকরল চলরি না,  এ- সি গুরুতর িযাপার। থতামারক জিাি বদরত হরি। 

  

বিজয়া। িযাপার র্ত গুরুতর থহাক,  বমরেয কোর আবম বক উত্তর বদরত 

পাবর!  

  

রাস। বমরেয কো িরল এরক উরোরত চাও নাবক?  

  

বিজয়া। আবম উরোরত বকছু চাইরন কাকািািু। শুধু এ থর্ বমরেয তাই 

আপনারক িলরত চাই। এিিং বমরেয িরল এরক আপবন বনরজই সকরলর 

থচরয় থিেী জারনন তাও এই সরঙ্গ আপনারক জানারত চাই। 

  

রাস। বমরেয িরল আবম বনরজই জাবন?  

  

বিজয়া। হা াঁ জারনন। বকন্তু আপবন গুরুজন, —এ বনরয় তকযবিতকয কররত 

আমার প্রিৃবত্ত হয় না। দবললপত্র থদখা এখন োক,  মামলা- মকেমারা 

আিেযক িুঝরল আপনারক থডরক পাঠাি। 
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[ বিজয়া চবলয়া থগল। রাসবিহারী অবিিূরতর মত দা াঁোইয়া রবহরলন]  
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চতুথথ অঙ্ক 

  

প্রথম দৃশয 

  

বিজয়ার িাটী- সিংলি উদযারনর অপর প্রান্ত 

  

[ অদূরর সরস্বতী নদীর বকছু বকছু থদখা র্াইরতরছ,  বিজয়া ও কানাই বসিং। 

দয়াল প্ররিে কবররলন]  

  

দয়াল। থতামারকই খুাঁরজ থিোন্দচ্চ মা। শুনলাম এইবদরকই এরসরছা,  

িািলাম িাবে র্ািার আরগ এবদকটা থদরখ র্াই র্বদ থদখা থমরল। 

  

বিজয়া। থকন দয়ালিািু। 

  

দয়াল। আজ তৃতীয়া,  পূবর্ যমা হরলা সরতররাই। আর কটা বদন িাকী িরলা 

ত মা?  

বিিারহর সমস্ত উরদযাগ-আরয়াজন এই ক’বদরনই সমূ্পর্ য করর বনরত হরি। 

অেচ রাসবিহারীিািু সমস্ত দাবয়ত্ব আমার উপর থেরল বনন্দিন্ত হরয়রছন। 

  

বিজয়া। দাবয়ত্ব বনরলন থকন?  

  

দয়াল। এ থর্ আনরির দাবয়ত্ব মা, —থনরিা না?  

  

বিজয়া। তরি অবিরর্াগ কররচন থকন?  
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দয়াল। অবিরর্াগ কবরবন বিজয়া;  বকন্তু মুরখ িলবচ িরট আনরির দাবয়ত্ব,  

তিু থকন জাবনরন,  কারজ উৎসাহ পাইরন,  মন থকিবল এর থেরক দূরর 

সরর োকরত চায়!  

  

বিজয়া। থকন দয়ালিািু?  

  

দয়াল। তাও ঠঠক িুন্দঝরন। জাবন এ- বিিারহ তুবম সম্মবত বদরয়ছ,  বনরজর 

হারত নামসই কররছ, —আগামী পূবর্ যমায় বিিাহও হরি,  তিু এর মরধয থর্ন 

রস পাইরন মা। থসবদন আমার অসম্মারন বিরক্ত হরয় তুবম বিলাসিািুরক 

থর্ বতরস্কার কররল থস সতযই রূঢ়,  সতযই করঠার;  তিু,  থকন জাবনরন 

মরন হরয় এর মরধয থকিল আমার অপমানই থনই,  আরও বকছু থগাপন 

আরছ র্া থতামারক অহরহ বিাঁধরচ। ( বকছুক্ষর্ থমৌন োবকয়া)  থতামার কারছ 

সি যদা আবসরন িরট,  বকন্তু থচাখ আরছ মা। থতামার মুরখ আসন্ন- বমলরনর 

স্বগীয় দীবপ্ত হক, —হক থস সূরর্ যাদরয়র অরুর্ আিা?  তুবম জারনা না মা,  

বকন্তু কতবদন বনরালায় থতামার োন্ত বিষণ্ণ মুখখাবন আমার থচারখ পরেরছ। 

িুরকর থিতর কান্নার থঢউ উেরল উরঠরচ— 

  

বিজয়া। না দয়ালিািু,  ও- সি বকছুই নয়। 

  

দয়াল। আমার মরনর িুল,  না মা?  

  

বিজয়া। ( োন হাবসয়া)  িুল হি বক। 

  

দয়াল। তাই থহাক মা,  আমার িুলই থর্ন হয়। এ- সমরয় িািার জরনয 

থিাধ কবর মন থকমন করর—না বিজয়া?  ( বিজয়া নীররি মাো নাবেয়া 

সায় বদল)  ( দীঘ যবনুঃশ্বাস থেবলয়া)  এমন বদরন বতবন র্বদ থিাঁরচ োকরতন!  
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বিজয়া। আমারক বক জরনয খুাঁজবছরলন িলরলন না ত দয়ালিািু?  

  

দয়াল। ওুঃ—এরকিাররই িুরলবচ। বিিারহর বনমির্পত্র ছাপারত হরি,  থতামার 

িনু্ধরদর সমাদরর আহ্বান কররত হরি,  তা াঁরদর আনিার িযিস্থা কররত 

হরি, —তাই তা াঁরদর সকরলর নামধাম জানরত পাররল— 

  

বিজয়া। বনমির্পত্র থিাধ কবর আমার নারমই ছাপারনা হরি?  

  

দয়াল। না মা,  থতামার নারম হরি থকন?  রাসবিহারীিািু ির-কনযা 

উিরয়রই র্খন অবিিািক তখন তা াঁর নারমই বনমির্ করা হরি বস্থর 

হরয়রছ। 

  

বিজয়া। বস্থর বক বতবনই করররছন?  

  

দয়াল। হা াঁ,  বতবনই হি বক। 

  

বিজয়া। তরি এ- ও বতবনই বস্থর করুন। আমার িনু্ধ- িান্ধি থকউ থনই। 

  

দয়াল। ( সবিস্মরয়)  এ থকমনধারা জিাি হরলা মা!  এ িলরল আমরা 

কারজর থজার পাি থকাো থেরক?  

  

বিজয়া। হা াঁ দয়ালিািু,  থসবদন নররনিািুরক বক আপবন একতাো বচঠঠ 

বদরয়বছরলন?  

  

দয়াল। বদরয়বছ মা। থসবদন হঠাৎ থদবখ একটা িাঙ্গা থদরারজর মরধয এক 

িান্দেল পুরারনা বচঠঠ। তা াঁর িািার নাম থদরখ তা াঁর হারতই বদলাম। থকান 

থদাষ হরয়রছ বক মা?  
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বিজয়া। না দয়ালিািু,  থদাষ হরি থকন?  তা াঁর িািার বচঠঠ তা াঁরক বদরয়রছন 

এ ত িারলাই করররছন। বচঠঠগুরলা বক আপবন পরেবছরলন?  

  

দয়াল। ( সবিস্মরয়)  আবম?  না,  না,  পররর বচঠঠ বক কখরনা পেরত 

পাবর?  

  

বিজয়া। বচঠঠর সম্বরন্ধ আপনারক বতবন বক বকছু িরলন বন?  

  

দয়াল। একঠট কোও না। বকন্তু বকছু জানিার োকরল তা াঁরক ন্দজরজ্ঞসা করর 

আবম কালই থতামারক িলরত পাবর। 

  

বিজয়া।কালই িলরিন বক করর?  বতবন ত আর এবদরক আরসন না। 

  

দয়াল। আরসন হি বক। আমারদর িাবেরত থরাজ আরসন। 

  

বিজয়া। থরাজ?  আপনার স্ত্রীর অসুখ বক আিার িােরলা?  হক,  থস কো 

ত আপবন একবদনও িরলন বন?  

  

দয়াল। ( হাবসয়া)  না মা,  এখন বতবন থিে িারলাই আরছন। তাই িবলবন। 

নরররনর বচবকৎসা এিিং িগিারনর দয়া। 

  

[ হাতরজাে কবরয়া উরেরে নমস্কার কবররলন]  

  

বিজয়া। িারলা আরছন,  তিু থকন তা াঁরক প্রতযহ আসরত হয়?  

  

দয়াল। আিেযক না োকরলও জন্মিূবমর মায়া বক সহরজ কারট?  তা 

ছাো,  আজকাল ওাঁর কাজকম য থনই,  থসখারন িনু্ধ- িান্ধি বিরেষ থকউ 

থনই—তাই সরন্ধযরিলাটা এখারনই কাঠটরয় র্ান। আমার স্ত্রী ত তা াঁরক থছরলর 
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মত িালিারসন। িালিাসার থছরলও িরট। এমন বনম যল,  এমন স্বিািতুঃ 

িদ্রমানুষ আবম কম থদরখবচ মা। নবলনীর ইরচ্ছ থস বি.  এ.  পাস করর 

ডাক্তাবর পরে। এ বিষরয় তারক কত উৎসাহ কত সাহার্য কররন তার 

সীমা থনই। ওাঁর সাহারর্য এরই মরধয নবলনী অরনকগুরলা িই পরে থেষ 

করররছ। থলখাপোয় দ’ুজরনর িে অনুরাগ। 

  

বিজয়া। তা থহাক,  বকন্তু আপবন বক আর বকছু সরিহ কররন না?  

  

দয়াল। বকরসর সরিহ মা?  

  

বিজয়া। আমার মরন হয় বক জারনন দয়ালিািু?  

  

দয়াল। বক মরন হয় মা?  

  

বিজয়া। আমার মরন হয় নবলনীর সম্বরন্ধ তা াঁর মরনািাি স্পষ্ট করর প্রকাে 

করা উবচত। 

  

দয়াল। ও—এই িলচ?  থস আমারও মরন হরয়রছ মা,  বকন্তু তার ত এখরনা 

সময় র্ায়বন। িরঞ্চ দু’জরনর পবরচয় আররা একটু ঘবনষ্ঠ না হওয়া পর্ যন্ত 

সহসা বকছু না িলাই উবচত। 

  

বিজয়া। বকন্তু নবলনীর পরক্ষ ত ক্ষবতকর হরত পারর। তা াঁর মনবস্থর কররত 

হয়ত সময় লাগরি,  বকন্তু ইবতমরধয নবলনীর— 

  

দয়াল। সবতয কো। বকন্তু আমার স্ত্রীর কারছ র্তদূর শুরনবচ তারত, —না না 

নররনরক আমরা খুি বিশ্বাস কবর। তা াঁর িারা থর্ কাররা থকান ক্ষবত হরত 

পারর,  বতবন িুরলও থর্ কাররা প্রবত অনযায় কররত পাররন,  এ আবম 

িািরতই পাবররন। বকন্তু এবক,  কোয় কোয় থর্ তুবম অরনক দূর এবগরয় 
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এরসছ। এতখাবনই র্বদ এরল,  চল না মা,  থতামার এ িাবেটাও একিার 

থদরখ আসরি। নবলনীর মামী কত থর্ খুেী হরি তার সীমা থনই। 

  

বিজয়া। চলুন,  বকন্তু বেররত সরন্ধয হরয় র্ারি থর্। 

  

দয়াল। হরলাই িা। আবম তার িযিস্থা করি। তা ছাো সরঙ্গ কানাই বসিং ত 

আরছই। 

  

[ উিরয়র প্রস্থান 

  

বিতীয় দৃেয 

  

দয়ালিািুর িাটীর নীরচর িারািা 

  

[ নবলনী ও নররন। থটবিরলর দুইবদরক দুইজন িবসয়া,  সম্মুরখ থখালা িই 

থদায়াত কলম ইতযাবদ রবক্ষত]  

  

নবলনী। সবতযই বমস রারয়র বিিারহ আপবন উপবস্থত োকরিন না?  এই ত 

মাত্র কটা বদন পরর,  আর রাসবিহারীিািু বক অনুররাধই না আপনারক 

করররছন। 

  

নররন। বতবন করররছন িরট,  বকন্তু র্া াঁর বিিাহ বতবন বনরজ ত একঠট 

মুরখর কোও িরলন বন। 

  

নবলনী। িলরল োকরতন?  

  

নররন। না। োকিার থজা থনই আমার। র্ত েীঘ্র সম্ভি নতুন চাকবররত 

বগরয় থর্াগ বদরত হরি। 
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নবলনী। বকন্তু আমার থিলায়?  থস- ও োকরিন না?  

  

নররন। োকি। বনমির্পত্র পাঠারিন,  র্বদ অসম্ভি না হয় আপনার 

বিিারহ আবম উপবস্থত হরিাই। 

  

নবলনী। কো বদরলন?  

  

নররন। হা াঁ,  বদলুম কো। হয়ত এমবন কো বিজয়ারকও বদতুম র্বদ বতবন 

বনরজ অনুররাধ কররতন। কারজর ক্ষবত হরলও। 

  

নবলনী। থদখুন ডক্টর মুখাজী,  এ বিিারহ বিজয়ার সুখ থনই,  আনি থনই 

এই আমার থঘারতর সরিহ। থসইজরনযই আপনারক অনুররাধ কররন বন। 

  

নররন। বকন্তু বতবন বনরজই ত সম্মবত বদরয়রছন। 

  

নবলনী। বদরয়রছন মুরখর সম্মবত—হয়ত িাধয হরয়। বকন্তু অন্তররর সম্মবত 

কখরনা থদনবন। আমার মামার মত বনরীহ সরল মানুষ,  বর্বন সামরন ছাো 

এতটুকু আরেপারে থদখরত পান না,  তা াঁরও থকমন থর্ন সিংেয় থজরগরছ,  

বিজয়া র্ারক চায় থস থলাক ঐ বিলাসিািু নয়। কালরকই িলবছরলন 

আমারক,  নবলনী,  বিিাহ-আরয়াজরনর সি িারটাই এরস পরেরছ আমার 

‘পরর,  বকন্তু মরন উৎসাহ পাইরন মা,  থকিলই িয় হরত োরক থর্ন বক 

একটা গবহ যত কারজ প্রিৃত্ত হরয়বছ। র্তই থদবখ ওরক ততই মরন হয় বদন 

বদন শুবকরয় থর্ন বিজয়া কাবল হরয় র্ারচ্চ। থকনই িা এখারন এরসবছলুম,  

থেষ িয়রস র্বদ পাপ অজযন কররই র্াই মররর্র পরর তা াঁর কারছ বগরয় 

বক জিাি থদি মা!  

  

নররন। থদখুন বমস দাস,  ও- সি বকছু না। বিজয়া এই থসবদন অসুখ 

থেরক উঠরলন,  এখরনা িারলা থসরর উঠরত পাররন বন। 
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নবলনী। তাই প্রবতবদন শুবকরয় র্ারচ্চন?  ডক্টর মুখাজী,  আমার মামা তিু 

সামনাসামবন থদখরত পান,  বকন্তু আপবন তাও পান না। আপবন তা াঁর 

থচরয়ও অন্ধ। থসবদরনর কো মরন করর থদখুন,  িারলািাসরল থকান থমরয় 

প্রিু- িৃতয সম্বরন্ধর কো বিলাসিািুরক বকছুরত িলরত পাররতন না, —তা 

র্ত রাগই থহাক। 

  

নররন। িেরলাক টাকার অহঙ্কারর সি পারর বমস দাস। ওরদর মুরখ বকছু 

আটকায় না। 

  

নবলনী। এ িলা আপনার িারী অনযায় ডক্টর মুখাজী। আপনার আরগ 

আবম ওাঁরক থদরখবচ—আমরা এক করলরজ পেতুম। ঐশ্বর্র্ আরছ,  বকন্তু 

ঐশ্বরর্ যর গি য থকানবদন থকউ অনুিি কবরবন। ওাঁর কত দয়া,  কত দান,  

কত পুর্য অনুষ্ঠান।—মরন থনই আপনার?  অপবরবচত আপবন,  তিু 

আপনার কোরতই পূর্ যিািুর িাবের পূরজার অনুমবত তখবন বদরয় বদরলন। 

বিলাসিািু,  রাসবিহারীিািু েত থচষ্টারতও তা িন্ধ কররত পাররল না। 

িদ্রতা,  সহানুিূবত,  নযায়-অনযায়রিাধ কতটা জাগ্রত োকরল এ- রকম হরত 

পারর একিার থিরি থদখুন বদবক। আমার মামা ত গরীি,  বকন্তু বক শ্রদ্ধাই 

না তা াঁরক কররন। এ বক ধনীর দরপ যর প্রকাে ডক্টর মুখাজী?  

  

নররন। ( বকছুক্ষর্ বচন্তা কবরয়া)  থস সবতয। থকউ অিুক্ত জানরল না 

খাইরয় বকছুরত থছরে থদরি না,  থর্মন করর থহাক খাওয়ারিই। আর থস 

বক র্ত্ন!  

  

নবলনী। তরি?  এ- সি বক আরস সম্পরদর দম্ভ থেরক?  
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নররন। আর বক অদ্িুত অপবরসীম বপতৃিন্দক্ত এই থমরয়ঠটর। এই িাবেটা 

বনরয় পর্ যন্ত তা াঁর মরন োবন্ত বছল না,  বনরত হরয়বছল শুধু বিলাসিািুর 

জিরদন্দস্তরত— 

  

নবলনী। এ কো আমরা সিাই জাবন ডক্টর মুখাজী। 

  

নররন। হা াঁ অরনরকই জারন। থসবদন ওাঁরক একটু বিপদগ্রস্ত করার 

উরেরেযই িনমালীিািুর থসই বচঠঠর উরল্লখ করর িরলবছলুম,  আমার িািা 

র্ত ঋর্ই করর োকুন,  আপনার িািা বকন্তু এ- িাবে আমারকই থর্ৌতুক 

বদরয়বছরলন। তিু আপবন থকরে বনরলন। শুরন বিজয়ার মুখ েযাকারে হরয় 

থগল,  িলরলন,  সবতয হরল এ িাবে আপনারক আবম বেবররয় থদি। 

িললুম,  সবতযই িরট,  বকন্তু বেবররয় বনরয় আবম করি বক?  থপরটর দারয় 

চাকবর কররত বনরজ োকি িাইরর, —িাবে হরি িন-জঙ্গল,  বেয়াল-

কুকুররর িাসা—তার থচরয় র্া হরয়রছ থসই িারলা। বতবন মাো থনরে 

িলরলন,  না,  থস হরি না, —বনরতই হরি আপনারক। িািার আরদে আবম 

প্রার্ থগরলও উরপক্ষা কররত পারি না। অন্ততুঃ িাবের নযার্য র্া দাম—

তাই বনন। িললুম,  বিরক্ষ বনরত আবম পারি না। বতবন িলরলন,  তা হরল 

বিবলরয় থদি আপনার দূরসম্পকীয় আত্মীয়রদর। িািা র্া বদরয় থগরছন 

আবম তা অপহরর্ করি না— থকানমরতই না—এই আমার পর্। শুরন,  

দুষ্টিুন্দদ্ধ মাোয় থচরপ থগল,  িললুম,  ও পর্ রাখরত থগরল বক বক বদরত 

হয় জারনন?  শুধু এই িাবেটাই নয়,  এই িাবে,  এই জবমদাবর,  দাস-

দাসী,  আমলা-কম যচারী,  খাট-পালঙ্ক- থটবিল- থচয়ার,  মায় তারদর 

মবনিঠটরক পর্ যন্ত আমার হারত তুরল বদরত হরি। থদরিন এই- সি?  

পাররিন বদরত?  

  

নবলনী। ( সবিস্মরয়)  িনমালীিািুর আরছ নাবক এই- সি বচঠঠ?  হক 

আমারদর ত কাউরক িরলন বন!  
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নররন। ( হাবসয়া)  এ তামাো িলি কারক?  আবম বক পাগল?  বকন্তু বচঠঠর 

কো র্বদ িরলন ত সবতযই আরছ িনমালীিািুর বচঠঠ। সবতয আরছ এই- সি 

থলখা। (আঙুল বদয়া থদখাইয়া)  ঐ ঘরটায় বছল একতাো বচঠঠ একটা 

িাঙ্গা থদরারজর মরধয—িািার বচঠঠ িরল দয়ালিািু বদরলন আমার হারত,  

পরে থদবখ তারত এই মজার িযাপার। জারনন ত,  আমার িািার 

িনমালীিািু বছরলন অকৃন্দত্রম িনু্ধ। থলখাপোর জরনয আমারক বিরলরত 

পাঠঠরয়বছরলন বতবনই। 

  

নবলনী। তারপরর?  

  

নররন। বিজয়া িলরলন,  হক থদবখ িািার বচঠঠ। পরকরটই বছল,  থেরল 

বদলুম সুমুরখ। িান্দেল খুরল থেরল খুাঁজরত লাগল িুিুকু্ষ কাঙারলর মত—

হঠাৎ থচাঁ বচরয় উঠল—এই থর্ আমার িািার হারতর থলখা। তারপরর বচঠঠ 

দুরটা বনরজর মাোয় থচরপ ধরর চরক্ষর বনরমরষ থর্ন এরকিারর পাের হরয় 

থগল। 

  

নবলনী। তারপরর?  

  

নররন। মূবত য থদরখ িয় থপরয় থগলুম। এরকিারর বনুঃেে বনিল!  হঠাৎ 

থদবখ চাপা কান্নায় তার িুরকর পা াঁজরগুরলা েুরল েুরল উঠরছ—আর িরস 

োকরত সাহস হরলা না,  বনুঃেরে থিবররয় এলুম। 

  

নবলনী। বনুঃেরে থিবররয় এরলন?  আর র্ানবন তা াঁর কারছ?  

  

নররন। না,  থসবদরকই না। 

  

নবলনী। তা াঁরক থদখরত ইরচ্ছ করর না আপনার?  
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নররন। ( হাবসয়া)  এ কো থজরন লাি বক?  

  

নবলনী। না,  থস হরি না,  আপনারক িলরতই হরি। 

  

নররন। িলরত আপনারকই শুধু পাবর। বকন্তু কো বদন কখরনা কাউরক 

িলরিন না?  

  

নবলনী। কো আবম থদি না। তিু িলরতই হরি তা াঁরক থদখরত ইরচ্ছ করর 

বক না। 

  

নররন। করর। রান্দত্রবদনই করর। 

  

নবলনী। ( িাবহররর বদরক চাবহয়া মহা-উল্লারস)  এই থর্!  আসুন,  আসুন। 

নমস্কার!  িারলা আরছন?  

  

[ বিজয়া ও দয়ারলর প্ররিে]  

  

বিজয়া। ( নরররনর বদরক সমূ্পর্ য বপছন বেবরয়া নবলনীরক)  নমস্কার!  িারলা 

আবছ বকনা থখা াঁজ বনরত একবদনও ত আর থগরলন না?  

  

নবলনী। থরাজই িাবি র্াই,  বকন্তু সিংসাররর কারজ— 

  

বিজয়া। সিংসাররর কাজ িুন্দঝ আমারদর থনই?  

  

নবলনী। আরছ সবতয,  বকন্তু মামীমার অসুরখ— 

  

বিজয়া। এরকিারর সময় পান না। না?  
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নররন। ( সম্মুরখ আবসয়া হাবসমুরখ িবলল)  আর আবম থর্ ররয়বছ,  

আমারক িুন্দঝ বচনরতই পাররলন না?  

  

বিজয়া। বচনরত পাররলই থচনা দরকার নাবক?  ( নবলনীর প্রবত)  চলুন বমস 

দাস,  ওপরর বগরয় মামীমার সরঙ্গ একটু আলাপ করর আবস। চলুন!  

  

[ নরররনর প্রবত দৃঠষ্টপাতমাত্র না কবরয়া নবলনীরক 

একপ্রকার থঠবলয়া লইয়া চবলল]  

  

নবলনী। ( চবলরত চবলরত)  ডক্টর মুখাজী,  চা না থখরয় আপবন থর্ন 

পালারিন না। আমারদর বেররত থদবর হরি না িরল র্ান্দচ্চ। 

  

[ নবলনী ও বিজয়া চবলয়া থগল 

  

দয়াল।তুবমও চল না িািা ওপরর। থসখারনই চা খারি। 

  

নররন। ওপরর থগরলই থদবর হরি দয়ালিািু,  ছ’টার গাবে ধররত পারি না। 

  

দয়াল। তুবম ত থসই আটটার থেরন র্াও,  আজ এত তাোতাবে থকন?  চা 

না হয় এখারনই আনরত িরল বদ। বক িল?  

  

নররন। না দয়ালিািু,  আজ চা খাওয়া োক। ( ঘবে থদবখয়া)  এই থদখুন 

পা াঁচটা থিরজ থগরছ—আর আমার সময় থনই। আবম চললুম। মামীমা থর্ন 

দুুঃখ না কররন। 

  

দয়াল। দুুঃখ থস কররিই নররন। 

  

নররন। না কররিন না। আর একবদন আবম তা াঁরক িুন্দঝরয় িলি। 
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[ প্রস্থান 

  

[ বিতরর নবলনী ও বিজয়ার হাবসর েে থোনা থগল,  এিিং 

পরক্ষরর্ তাহারা দয়ারলর স্ত্রীরক লইয়া প্ররিে কবরল]  

  

দয়ারলর স্ত্রী। ( স্বামীর প্রবত)  নররন থকাোয় থগল,  তারক থদখবচ থন ত?  

  

দয়াল। থস এইমাত্র চরল থগল। কাজ আরছ,  ছ’টার থেরন আজ তার না 

বেরর থগরলই নয়। 

  

দয়ারলর স্ত্রী। থস বক কো!  চা থখরল না,  খািার থখরল না, —এমনধারা থস 

ত কখরনা করর না!  

  

[ সকরলই নীরি। বিজয়া আর একবদরক থচাখ বেরাইয়া রবহল]  

  

দয়ারলর স্ত্রী। ( স্বামীর প্রবত)  তুবম থর্রত বদরল থকন?  িলরল না থকন 

আবম িারী দুুঃখ পাি?  

  

দয়াল। িরলবছলুম,  বকন্তু োকরত পাররল না। 

  

দয়ারলর স্ত্রী। তরি বনিয় থকান জরুরী কাজ আরছ। বমরছ কো থস 

কখরনা িরল না। বক িদ্র থছরল মা!  থর্মন বিিান থতমবন িুন্দদ্ধমান। 

আমারক ত মরা িা াঁচারল। থরাজ বিকারল নবলনী আর ও িরস িরস 

পোশুরনা করর,  আবম আোল থেরক থদবখ। থদরখ বক থর্ িারলা লারগ 

তা আর িলরত পাবররন। িগিান ওর মঙ্গল করুন। 

  

বিজয়া। সন্ধযা হরয় থগল,  আবম এিার র্াই মামীমা। 
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দয়ারলর স্ত্রী। থতামার বিরয়রত আবম উপবস্থত োকিই। তা র্ত অসুখই 

করুক। নররন িরল,  থিেী নোচো করা উবচত নয়। তা থস িলুক থগ, —

ওরদর সি কো শুনরত থগরল আর থিাঁরচ োকা চরল না। আেীি যাদ কবর 

সুখী হও,  দীঘ যজীিী হও, —বিলাসিািুরক থচারখ থদবখবন,  বকন্তু কতযার মুরখ 

শুবন খাসা থছরল। ( সহারসয)  ির পছি হরয়রছ ত মা,  বনরজ থিরছ 

বনরয়ছ— 

  

বিজয়া। থিরছ থনিার বক আরছ মামীমা। থমরয়রদর সম্বরন্ধ সি পুরুষই 

সমান। মুরখর িদ্রতায় থকউ িা একটু হুাঁবেয়ার,  থকউ িা তা নয়। 

প্ররয়াজন হরল দুরটা বমঠষ্ট কো িরল,  প্ররয়াজন েুররারল উগ্রমূবতয ধরর। 

ওর িারলা- মি থনই মামীমা,  আমারদর দুুঃরখর জীিন থেষ পর্ যন্ত দুুঃরখই 

কারট। 

  

নবলনী। এ কো িলা আপনার উবচত নয় বমস রায়। 

  

বিজয়া। এখন তকয করি না,  বকন্তু বনরজর বিিাহ হরল একবদন স্মরর্ 

কররিন,  বিজয়া সবতয কোই িরলবছল। বকন্তু আর থদবর নয়,  আবম 

আবস। কানাই বসিং— 

[ থনপরেয]  —মাইজী— 

  

দয়াল। ( িযস্তিারি)  অন্ধকার রাত,  একটা আরলা এরন বদই মা। 

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  অন্ধকার থকাোয় দয়ালিািু,  িাইরর থজযাৎোয় আকাে 

থিরস র্ারচ্ছ। আমরা থিে থর্রত পারি,  আপবন উবিি হরিন না। 

নমস্কার!  

  

[ বিজয়া িাবহর হইয়া থগল 
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দয়ারলর স্ত্রী। ( স্বামীর প্রবত)  থমরয়টা বক িলরল—শুনরল?  

  

দয়াল। বক?  

  

দয়ারলর স্ত্রী। থতামারদর বক কান থনই?  এরস পর্ যন্ত ওর কোয় থর্ন একটা 

কান্নার সুর। র্খন হাসবছল তখনও। বিজয়ারক আরগ কখনও থদবখবন,  

বকন্তু ওর মুখ থদরখ আজ মরন হরলা থর্ন ধরররিাঁরধ ওরক থকউ িবল 

বদরত বনরয় র্ারচ্চ। ন্দজরজ্ঞসা করলুম,  ির পছি হরয়রছ ত মা?  িলরল,  

পছরির বক আরছ মামীমা,  থমরয়রদর দুুঃরখর জীিন থেষ পর্ যন্ত দুুঃরখই 

কারট। এ বক আহ্লারদর বিরয়?  থদরখা,  থকাোয় বক একটা থগালমাল 

থিরধরছ। ওর মা থনই,  িাপ থনই, —মুখ থদখরল িড্ড মায়া হয়। না 

িুরঝসুরঝ একটা কাজ করর িরসা না। 

  

দয়াল। আবম বক কররত পাবর িল?  রাসবিহারীিািুই কতযা। 

  

দয়ারলর স্ত্রী। তা াঁর ওপররও আর একজন কতযা আরছ মরন থররখা। তুবম 

ওর মন্দিররর আচার্ য,  ওর টাকায়,  ওর িাবেরত থতামরা থখরয়পরর সুরখ 

আছ, —ওর িারলা- মি সুখ- দুুঃখ থদখা বক থতামার কতযিয নয়?  সমস্ত না 

থিরিই বক একটা করর িসরি?  

  

দয়াল। তরি বক করি িল?  

  

দয়ারলর স্ত্রী। এ বিরয়রত আচার্ যবগবর তুবম কররা না। আবম িলবচ,  

থতামারক একবদন মনস্তাপ থপরত হরি। 
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দয়াল। ( বচন্তাবন্বত- মুরখ)  বকন্তু বিজয়া থর্ বনরজ সম্মবত বদরয়রছ। 

রাসবিহারীিািুর সুমুরখ বনরজর হারত কাগরজ সই করর বদরয়রছ!  

  

নবলনী। বদক। ওর হাত সই করররছ বকন্তু হৃদয় সই কররবন,  ওর ন্দজি 

সম্মবত বদরয়রছ বকন্তু অন্তর সম্মবত থদয়বন। থসই মুখ আর হাতই িে হরি 

মামািািু,  তার অন্তররর সবতযকার অসম্মবত র্ারি থিরস?  

  

দয়াল। তুবম এ কো জানরল বক করর নবলনী?  

  

নবলনী। আবম জাবন। আজ র্ািার সময় নররনিািুর মুখ থদরখও বক তুবম 

িুঝরত পারবন?  

  

দয়াল ও দয়ারলর স্ত্রী। ( সমস্বরর)  নররন?  আমারদর নররন?  

  

নবলনী। হা াঁ বতবনই। 

  

দয়াল। অসম্ভি!  এরকিারর অসম্ভি!  

  

নবলনী। ( হাবসয়া)  অসম্ভি নয় মামািািু,  সবতয। 

  

দয়াল। ( সরজারর)  বকন্তু বিজয়া থর্ আমারক বনরজ িলরলন— 

  

নবলনী। বক িলরলন?  

  

দয়াল। িলরলন,  থতামার আর নরররনর পারন একটু থচাখ রাখরত। 

িলরলন,  নরররনর উবচত থতামার সম্বরন্ধ তা াঁর মরনািাি স্পষ্ট করর 

জানারত— 
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নবলনী। ( সলরজ্জ)  বছ বছ,  নররনিািু থর্ আমার িেিাইরয়র মত 

মামািািু। 

  

দয়ারলর স্ত্রী। বক আির্ য কো!  তুবম আমারদর থসই থজযাবতষরক িুরল 

থগরল?  তার বিরলত থেরক বেররত ত আর থদবর থনই। 

  

দয়াল। থজযাবতষ?  আমারদর থসই থজযাবতষ?  

  

দয়ারলর স্ত্রী। হা াঁ হা াঁ,  আমারদর থসই থজযাবতষ। ( হাবসয়া)  এই অন্ধ 

মানুষঠটরক বনরয় আমার সারাজীিন কাটল!  

  

দয়াল। আবম এখ্খুবন র্াি নরররনর িাসায়। 

  

দয়ারলর স্ত্রী। এত রারত্র?  থকন?  

  

দয়াল। থকন?  ন্দজজ্ঞাসা করছ—থকন?  আমার কতযিয আবম বস্থর করর 

থেরলবচ—থস থেরক থকউ আর আমারক টলারত পাররি না। 

  

নবলনী। তুবম োন্ত মানুষ মামািািু,  বকন্তু কতযিয থেরক থতামারক থক করি 

টলারত থপরররছ!  বকন্তু আজ রারত্র নয়, —তুবম কাল সকারল থর্ও। 

  

দয়াল। তাই হরি মা,  আবম থিাররর গাবেরতই থিবররয় পেি। 

  

নবলনী। আবম থতামার চা হতবর করর রাখি মামািািু। বকন্তু ওপরর চল 

থতামার খািার সময় হরয়রছ। 

  

দয়াল। চল। 
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[ সকরলর প্রস্থান 

  

তৃতীয় দৃেয 

  

লাইরব্রবর 

  

[ বিজয়া বচঠঠ বলবখরতবছল,  পরররের মা প্ররিে কবরল]  

  

পরররের মা। রাবত্তরর বকচু্ছ খাওবন,  আজ একটু সকাল সকাল থখরয় নাও 

না বদবদমবর্। 

  

[ বিজয়া মুখ তুবলয়া চাবহয়া পুনরায় থলখায় মনুঃসিংরর্াগ কবরল]  

  

পরররের মা। থখরয় বনরয় তারপরর বলরখা। ওরঠা—ও- মা,  ডাক্তারিািু 

আসরচন থর্!  

  

[ িবলয়াই সবরয়া থগল। পররে নররনরক থপৌৌঁছাইয়া বদয়া চবলয়া থগল। নররন 

ঘরর ঢুবকয়া অদূরর একখানা থচৌবক টাবনয়া িবসল। তাহার মুখ শুষ্ক,  চুল 

এরলারমরলা। উরিগ ও অোবন্তর বচহ্ন তাহার থচারখ- মুরখ বিদযমান]  

  

নররন। কাল আমারক বচনরত চানবন থকন িলুন ত!  এখন থেরক 

বচরবদরনর মত অপবরবচত হরয় থগলুম এই িুন্দঝ ইবঙ্গত?  

  

বিজয়া। আপনার থচাখ- মুখ এমন ধারা থদখারচ্চ থকন,  অসুখ- বিসুখ 

কররবন ত?  এত সকারল এরলন বক করর?  বকছু খাওয়াও হয়বন থিাধ 

কবর?  
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নররন। থেেরন চা থখরয়বছ। থিারর উরঠই থিবররয় পরেবছলুম। কাল থখরত 

পাবরবন,  ঘুরমারত পাবরবন,  সারা রাত থকিল এক কোই মরন হরয়রছ থদার 

থিাধ হয় িন্ধ হরলা, — থদখা আর হরি না। 

  

বিজয়া। ও- িাবে থেরক কাল না থখরয় পাবলরয় থগরলন,  িাসায় বেরর 

বগরয় থখরলন না শুরলন না,  আিার সকারল উরঠ োন থনই খাওয়া থনই,  

এতটা পে হা াঁটা, —েরীরটা র্ারত থিরঙ্গ পরে থসই থচষ্টাই হরচ্চ িুন্দঝ?  

আমারক বক আপবন এতটুকু োবন্ত থদরিন না?  

নররন। আপবন অদ্িুত মানুষ। পররর িাবেরত বচনরত চান না,  আিার 

বনরজর িাবেরত এত থিেী থচরনন থর্ থসও আির্ য িযাপার। কালরকর 

কাে থদরখ িািলুম খির বদরল থদখা কররিন না,  তাই বিনা সিংিারদ 

পরররের সরঙ্গ এরস আপনারক ধররবচ। একটু োন্ত হরয়বছ মাবন,  বকন্তু 

এরস ঠবকবন। ( বিজয়া নীররি চাবহয়া রবহল)  কাল বেরর বগরয় থদবখ সাউে 

অযাবিকা থেরক থকি্ল এরসরছ,  আবম চাকবর থপরয়বছ। চারবদন পরর 

করাচী থেরক জাহাজ ছােরি—আজ আসরত না পাররল হয়ত আর কখরনা 

থদখাই হরতা না। আপনার বিিারহর বনমির্পত্রও থপলুম। থদরখ র্ািার 

থসৌিাগয হরি না,  বকন্তু আমার আেীি যাদ,  আমার অকৃন্দত্রম শুিকামনা 

আপনারদর পূি যারহ্নই জাবনরয় র্াই। আমার কো অবিশ্বাস কররিন না এই 

প্রাে যনা। 

  

বিজয়া। এখানকার কাজ থছরে বদরয় সাউে অযাবিকায় চরল র্ারিন?  বকন্তু 

থকন?  

  

নররন। ( হাবসয়া)  থিেী মাইরন িরল। আমার কলকাতাও র্া,  সাউে 

অযাবিকাও ত তাই। 
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বিজয়া। তাই হি বক!  বকন্তু নবলনী বক রাজী হরয়রছন?  হরলও িা এত 

েীঘ্র বক করর র্ারিন আবম ত থিরি পাইরন। তা াঁরক সমস্ত খুরল িরলরছন 

বক?  আর এত দূরর থর্রতই িা বতবন মত বদরলন বক করর?  

  

নররন। দা াঁোন,  দা াঁোন। এখরনা কাউরক সমস্ত কো খুরল িলা হয়বন 

িরট,  বকন্তু— 

  

বিজয়া। বকন্তু বক?  না থস থকানমরতই হরত পাররি না। আপনারা বক 

আমারদর িাক্স- বিছানার সমান মরন কররন থর্,  ইরচ্ছ োক না োক দবে 

বদরয় থিাঁরধ গাবেরত তুরল বদরলই সরঙ্গ থর্রত হরি?  থস বকছুরতই হরি না। 

তা াঁর অমরত থকানমরতই অত দূরর থর্রত পাররিন না। 

  

নররন। ( বকছুক্ষর্ বিমূরঢ়র নযায় স্তব্ধিারি োবকয়া)  িযাপারটা বক আমারক 

িুন্দঝরয় িলুন ত?  পরশু না করি এই নূতন চাকবরর কোটা দয়ালিািুরক 

িলরত বতবনও চমরক উরঠ এই ধররনর বক একটা আপবত্ত তুলরলন আবম 

িুঝরতই পারলুম না। এত থলারকর মরধয নবলনীর মতামরতর ওপররই িা 

আমার র্াওয়া- না- র্াওয়া থকন বনিযর করর,  আর বতবনই িা বকরসর জরনয 

িাধা থদরিন, —এ- সি থর্ ররমই থহাঁয়াবল হরয় উঠরচ।কোটা বক আমারক 

খুরল িলুন ত!  

  

বিজয়া। (ক্ষরর্ক পরর ধীরর ধীরর)  তা াঁর সরঙ্গ একটা বিিারহর প্রস্তাি বক 

আপবন কররন বন?  

  

নররন। আবম?  না থকানবদন নয়। 

  

বিজয়া। না করর োকরলও বক করা উবচত বছল না?  আপনার মরনািাি ত 

কারও কারছ থগাপন থনই। 
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নররন। ( বকছুক্ষর্ স্তব্ধ োবকয়া)  এ অবনষ্ট কার িারা ঘরটরছ আবম তাই 

শুধু িািবচ। তা াঁর বনরজর িারা কদাচ ঘরটবন। দু’জরনই জাবন এ অসম্ভি। 

  

বিজয়া। অসম্ভি থকন?  

  

নররন। থস োক। একটা কারর্ এই থর্ আবম বহি ু এিিং আমারদর জাতও 

এক নয়। 

বিজয়া। জাত আপবন মারনন?  

  

নররন। মাবন। 

  

বিজয়া। আপবন বেবক্ষত হরয় এরক িারলা িরল মারনন বক করর?  

  

নররন। িারলা- মির কো িবলবন,  জাত মাবন তাই িরলবচ। 

  

বিজয়া। আচ্ছা অনয জারতর কো োক,  বকন্তু জাত থর্খারন এক,  

থসখারনও বক শুধু আলাদা ধম যমরতর জনযই বিিাহ অসম্ভি িলরত চান?  

আপবন বকরসর বহি?ু  আপবন ত একঘরর। আপনার কারছও বক থকান 

অনয সমারজর কুমারী বিিাহরর্াগযা নয় মরন কররন?  এত অহঙ্কার 

আপনার বকরসর জনয?  আর এই র্বদ সবতযকার মত,  তরি থস কো 

থগাোরতই িরল থদনবন থকন?  

  

[ িবলরত িবলরত তাহার চকু্ষ অশ্রুপূর্ য হইয়া উঠঠল 

এিিং ইহাই থগাপন কবররত থস মুখ বেরাইয়া লইল]  

  

নররন। (ক্ষর্কাল একদৃরষ্ট বনরীক্ষর্ কবরয়া)  আপবন রাগ করর র্া িলরচন 

এ ত আমার মত নয়। 
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বিজয়া। বনিয় এই আপনার সবতযকার মত। 

  

নররন। আমারক পরীক্ষা কররল থটর থপরতন এ আমার সবতযকার 

বমরেযকার থকান মতই নয়। এ ছাো নবলনীর কো বনরয় থকন আপবন িৃো 

কষ্ট পারচ্ছন?  আবম জাবন তা াঁর মন থকাোয় িা াঁধা এিিং বতবনও বনিয় 

িুঝরিন থকন আবম পৃবেিীর অনয প্রারন্ত পালান্দচ্চ। আমার র্াওয়া বনরয় 

আপবন বনরে যক উবিি হরিন না। 

  

বিজয়া। বনরে যক?  তা াঁর অমত না হরলই আপবন থর্খারন খুবে থর্রত পাররন 

মরন কররন?  

  

নররন। না তা পাবররন। আপনার অমরতও আমার থকাোও র্াওয়া চরল না। 

বকন্তু আপবন ত আমার সি কোই জারনন। আমার জীিরনর সাধও 

আপনার অজানা নয়,  বিরদরে থকানবদন হয়ত থস সাধ পরূ্ য হরতও পারর,  

বকন্তু এ- থদরে এত িে বনষ্কম যা দীন- দবররদ্রর োকা- না- োকা সমান। 

আমারক থর্রত িাধা থদরিন না। 

  

বিজয়া। আপবন দীন- দবরদ্র ত নন। আপনার সিই আরছ,  ইরচ্ছ কররলই 

বেরর বনরত পাররন। 

  

নররন। ইরচ্ছ কররলই পাবররন িরট,  বকন্তু আপবন থর্ বদরত থচরয়রছন থস 

আমার মরন আরছ এিিং বচরবদন োকরি। বকন্তু থদখুন,  থনিারও একটা 

অবধকার োকা চাই—থস অবধকার আমার থনই। 

  

বিজয়া। ( উচ্ছ্ববসত থরাদন সিংিরর্ কবররত কবররত উরত্তন্দজত- স্বরর)  আরছ 

হি বক। বিষয় আমার নয়,  িািার। থস আপবন জারনন। নইরল 

পবরহাসচ্ছরলও তা াঁর র্োসি যস্ব দািী করার কো মুরখ আনরত পাররতন না। 
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আবম হরল বকন্তু ঐখারনই োমতুম না। বতবন র্া বদরয় থগরছন সমস্ত থজার 

করর দখল করতুম,  তার একবতলও থছরে বদতুম না। ( থটবিরল মুখ 

রাবখয়া কাাঁবদরত লাবগল)  

  

নররন। নবলনী ঠঠকই িুরঝবছল বিজয়া,  আবম বকন্তু বিশ্বাস কবরবন। 

িািরতই পাবরবন আমার মত একটা অরকরজা অক্ষম থলাকরক কারও 

প্ররয়াজন আরছ। বকন্তু সবতযই র্বদ এই অসঙ্গত থখয়াল থতামার মাোয় 

ঢুরকবছল শুধু একিার হুকুম কররাবন থকন?  আমার পরক্ষ এর স্বে থদখাও 

থর্ পাগলাবম বিজয়া!  

  

[ বিজয়া মুরখর উপর আাঁচল চাবপয়া উচ্ছ্ববসত থরাদন সিংিরর্ কবররত 

লাবগল। নররন বপছরন পদেে শুবনয়া বেবরয়া থদবখল দয়াল দা াঁোইয়া 

িাররর কারছ। বতবন ধীরর ধীরর ঘরর আবসয়া বিজয়ার আসরনর একারন্ত 

িবসয়া তাহার মাোয় হাত বদরলন,  িবলরলন—]  

  

দয়াল। মা!  

  

[ বিজয়া একিার মুখ তুবলয়া থদবখল পুনরায় উপুে হইয়া পবেয়া মুখ 

গুাঁ ন্দজয়া কাাঁবদরত লাবগল। দয়ারলর থচাখ বদয়া জল গোইয়া পবেল,  সরেরহ 

মাোয় হাত িুলাইরত িুলাইরত িবলরলন—]  

  

দয়াল। শুধু আমার থদারষই এই িয়ানক অনযায় হরয় থগল মা,  শুধু আবম 

এই দুঘ যটনা ঘটালুম। কাল থতামরা চরল থগরল নবলনীর সরঙ্গ আমার এই 

কোই হন্দচ্ছল, —থস সমস্তই জানত। বকন্তু থক থিরিরছ নররন মরন মরন 

থকিল থতামারকই, —বকন্তু বনরি যাধ আবম সমস্ত িুল িুরঝ থতামারক উলরটা 

খির বদরয় এই দুুঃখ ঘরর থডরক আনলুম। এখন িুন্দঝ আর থকান প্রবতকার 
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থনই? ( থতমবন মাোয় হাত িুলাইয়া বদরত বদরত)  এর বক আর থকান উপায় 

হরত পারর না বিজয়া?  

  

বিজয়া।( থতমবন মুখ লুকাইয়া িিকরে)  না দয়ালিািু,  মরর্ ছাো আর 

আমার বনষৃ্কবতর পে থনই। 

  

দয়াল। বছ মা,  এমন কো িলরত থনই। 

  

বিজয়া। আবম কো বদরয়বছ দয়ালিািু। তা াঁরা থসই কোর বনিযর করর সমস্ত 

আরয়াজন সমূ্পর্ য করর এরনরছন। এ র্বদ িাবঙ্গ,  সিংসারর আবম মুখ 

থদখাি থকমন করর?  শুধু িাকী আরছ মরর্— 

  

[ িবলরত িবলরত পুনরায় তাহার কেররাধ হইল। দয়ারলর থচাখ বদয়াও 

আিার জল গোইয়া পবেল। হাত বদয়া মুবছয়া িবলরলন—]  

  

দয়াল। নবলনী িলরল,  বিজয়া কো বদরয়রছ,  সই করর বদরয়রছ—এ ঠঠক। 

বকন্তু থকানটায় তার অন্তর সায় থদয়বন। তার থসই মুরখর কোটাই িে 

হরি মামািািু,  আর হৃদয় র্ারি বমরেয হরয়?  তার মামী িলরল,  ওর মা 

থনই,  িাপ থনই, —একলা থমরয়, —আচার্ য হরয় তুবম এতিে পাপ কররা 

না। থর্ থদিতা হৃদরয় িাদ কররন এ অধম য বতবন সইরিন না। সারা রাত 

থচারখ ঘুম এল না,  থকিলই মরন হয় নবলনীর কো—মুরখর িাকযটাই িে 

হরি,  হৃদয় র্ারি থিরস?  থিার হরতই ছুটলুম কলকাতায়—নরররনর 

কারছ— 

  

নররন। আপবন আমার কারছ বগরয়বছরলন?  
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দয়াল। বগরয় থদবখ তুবম িাসায় থনই,  থখা াঁজ বনরয় থগলুম থতামার 

আবেরস,  তারাও িলরল,  তুবম আসবন। বেরর এলুম বিেল হরয়,  বকন্তু 

আো ছােলুম না। মরন মরন িললুম,  র্াি বিজয়ার কারছ,  িলি তারক 

বগরয় সি কো— 

  

[ পররে গলা িাোইয়া থদখা বদল]  

  

পররে। মা ঠান,  একটা- দুরটা থিরজ থগল—তুবম না থখরল থর্ আমরা 

থকউ থখরত পান্দচ্চরন। 

  

[ শুবনয়া বিজয়া িযস্ত হইয়া উঠঠল]  

  

বিজয়া।( িযস্তিারি)  দয়ালিািু,  এখারনই আপনারক োনাহার কররত হরি। 

  

দয়াল। না মা,  আজ থতামার আরদে পালন কররত পারি না। তারা সি 

পে থচরয় আরছ। নররন,  থতামারকও থর্রত হরি। কাল না থখরয় চরল 

এরসছ,  থস দুুঃখ ওরদর র্ায়বন,  এস আমার সরঙ্গ। 

  

[ নররন উঠঠয়া দা াঁোইল। বিজয়া ইবঙ্গরত তাহারক একপারে 

ডাবকয়া লইয়া দয়ারলর অরগাচরর মৃদুকরে িবলল]  

  

বিজয়া। আমারক না জাবনরয় থকাোও চরল র্ারিন না ত?  

  

নররন। না। র্ািার আরগ থতামারক িরল র্াি। 

  

বিজয়া। িুরল র্ারি না?  

  

নররন। ( হাবসয়া)  িুরল র্াি?  চলুন দয়ালিািু,  আমরা র্াই। 
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দয়াল। চল। আবস মা এখন। 

  

( একবদক বদয়া দয়াল ও নররন,  অনযবদক বদয়া বিজয়া প্রস্থান কবরল 
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পঞ্চম অঙ্ক 

  

প্রথম দৃশয 

  

বিজয়ার িবসিার ঘর 

  

[ পররে প্ররিে কবরল। তাহার পবরধারন চওো পারের োেী,  গারয় বছরটর 

জামা,  গলায় থকা াঁচারনা চাদর,  বকন্তু খাবল পা]  

  

পররে। মা- ঠান,  বতনরট- চাররট থিরজ থগল পালবক এরলা না ত?  আমার 

মা বক িলরচ জারনা মা- ঠান?  িলরচ,  িুরো দয়ারলর িীমরবত হরয়রছ,  

থনমন্তন্ন করর িুরল থগরছ। 

  

বিজয়া। থতার িুন্দঝ িড্ড বক্ষরদ থপরয়রছ পররে?  

  

পররে।বহাঁ—িড্ড বখরদ থপরয়রছ। 

  

বিজয়া। বকচু্ছ খাসবন এতক্ষর্?  

  

পররে। না থকিল সকারল দুঠট মুবে- মুেবক থখরয়বছনু,  আর মা িলরল,  

পররে,  থনমন্তন্ন- িাবেরত িে থিলা হয়,  দরুটা িাত থখরয় থন। তাই—

থদরখা মা- ঠান,  এই এত্ত ক’ঠট থখরয়বছ। 

  

[ এই িবলয়া থস হাত বদয়া পবরমার্ থদখাইয়া বদল। ন্দজজ্ঞাসা কবরল—]  
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পররে। থতামার বক্ষরদ পায়বন মা- ঠান?  

  

বিজয়া।( মৃদ ু হাবসয়া)আমারও িারী বক্ষরদ থপরয়রছ থর। 

  

[ পরররের মা প্ররিে কবরল]  

  

পরররের মা। পারি না বদবদমবর্,  থিলা বক আর আরছ!  িুরো কররল বক 

িল ত’—িুরল থগল না ত?  থলাক পাঠঠরয় খির থনি?  

  

বিজয়া। বছ বছ,  থস করর কাজ থনই পরররের মা।র্বদ সবতযই িুরল বগরয় 

োরকন িারী লজ্জা পারিন। 

  

পরররের মা। বকন্তু থনমন্তন্ন- িাবের আোয় থতামার পররে থর্ পে থচরয় 

থচরয় সারা হরলা। থিাধ হয় হাজার িার নদীর ধারর বগরয় থদরখ এরসরছ 

পালবক আসরচ বকনা। র্া পররে,  আর একিার থদখ থগ। ( পররে প্রস্থান 

কবররল পরররের মা পুনি কবহল)  বকন্তু সবতযই আিবর্য হন্দচ্চ তা াঁর 

বিরিচনা থদরখ। কাল অত থিলায় ত ডাক্তারিািুরক বনরয় িাবে থগরলন,  

আিার ঘণ্টা-করয়ক পররই থদবখ িুরো লেন বনরয় বনরজ এরস হান্দজর। 

পরররের মা,  থতামার বদবদমবর্ থকাোয়?  িললুম ওপরর বনরজর ঘররই 

আরছন। বকন্তু এত রান্দত্ররর থকন আচাবর্যমোই?  িলরলন,  পরররের মা,  

কাল দুপুরর আমারদর ওখারন থতামরা খারি। তুবম,  পররে,  কালীপদ,  

আর আমার মা বিজয়া। তাই থনমন্তন্ন কররত এরসবছ। ন্দজরজ্ঞসা করলুম,  

থনমন্তন্ন বকরসর আচাবর্যমোই?  িলরলন,  উৎসি আরছ। বকরসর উৎসি 

বদবদমবর্?  

  

বিজয়া। জাবনরন পরররের মা। আমারক বগরয় িলরলন,  কাল বিপ্রহরর 

আমার ওখারন থখরত হরি মা। পালবক- থিহারা পাঠঠরয় থদি,  থহাঁরট থর্রত 
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পাররি না। বকন্তু ততক্ষর্ বকছু থখরয়া না থর্ন। ন্দজরজ্ঞসা করলুম,  থকন 

দয়ালিািু?  িলরলন,  আমার ব্রত আরছ। তুবম বগরয় পা বদরল তরিই থস 

ব্রত সেল হরি। িািলুম মন্দির ত?  হয়ত বকছু-একটা করররছন। বকন্তু 

এমন কাে হরি জানরল স্বীকার করতুম না পরররের মা। 

  

[ রাসবিহারী প্ররিে কবররলন]  

  

রাস। এবক কাে!  এখরনা র্াওবন—চাররট িাজল থর্!  

  

পরররের মা। পালবক পাঠািার কো,  এখরনা আরসবন। 

  

রাস। এমনই তার কাজ। পালবক র্বদ থস না থপরয়বছল একটা খির 

পাঠারল না থকন?  আবম থর্াগাে করর বদতুম।মধযাহ্ন- থিাজন থর্ সায়াহ্ন 

করর বদরল। িারী বঢরল থলাক,  এইজরনযই বিলাস রাগ করর। আিার 

আমারকও পীোপীবে, —সন্ধযার পরর থর্রতই হরি। 

  

[ ছুঠটয়া পরররের প্ররিে]  

  

পররে। পালবক এস্থতরছ মা- ঠান। 

  

[ রাসবিহারীরক থদবখয়াই থস সঙ্কুবচত হইয়া পবেল]  

  

রাস।িবলস বক থর?  এস্থতরছ?  থতারই থমাচ্ছি থর!  থদবখস পররে,  

থনমন্তন্ন থখরয় থতারক না ডুবলরত করর আনরত হয়।( বিজয়ার প্রবত)  র্াও 

মা আর থদরী কররা না—থিলা আর থনই। বগরয় পালবকটা পাঠঠরয় বদও, —

আবম আিার র্াি। না থগরল ত ররক্ষ থনই,  মান-অবিমারনর সীমা োকরি 

না। থস এ থিারঝ না থর্ দুবদন িারদ আমার িাবেরতও উৎসি, —কারজর 
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চারপ বনুঃশ্বাস থনিার অিকাে থনই আমার। বকন্তু থক থস কো থোরন!  

রাসবিহারীিািু পারয়র ধূরলা একিার বদরতই হরি!  কারজই না বগরয় উপায় 

থনই। রাত হরল বকন্তু থর্রত পারি না িরল বদও। র্াও থতামরা মা, —আবম 

ততক্ষর্ বমস্ত্রীর কারজর বহরসিটা থদরখ রাবখ থগ। প্রায় ষাট- সত্তর জন 

উদয়াস্ত খাটরছ, —প্রাসাদতুলয িাবে,  কারজর বক থেষ আরছ!  অবতবেরা 

র্া াঁরা আসরিন,  িলরত না পাররন আরয়াজরনর থকাোও ত্রুঠট আরছ। 

  

[ এই িবলয়া বতবন প্রস্থান কবররলন,  অনযানয সকরলও িাবহর হইয়া থগল]  

  

বিতীয় দৃেয 

  

দয়ারলর িবহি যাটী 

  

[ মাঙ্গবলক সজ্জায় নানািারি সাজারনা। নানা থলারকর র্াতায়াত,  কলরি 

ইতযাবদর মাঝখারন পালবক- িাহকরদর েে থোনা থগল এিিং ক্ষরর্ক পরর 

বিজয়া প্ররিে কবরল। তাহার বপছরন পররে,  কালীপদ ও পরররের মা। 

দয়াল থকাো হইরত ছুঠটয়া আবসরলন]  

  

দয়াল। ( মহা-উল্লারস)  এই থর্ মা আমার এরসরছন!  

  

বিজয়া। ( হাবসমুরখ)  থিে আপনার- িযিস্থা!  পালবক পাঠারত এত থদবর 

কররলন,  আমরা সিাই বক্ষরদয় মবর। এই িুন্দঝ মধযাহ্ন- থনমন্তন্ন?  

  

দয়াল। আজ ত থতামার থখরত থনই মা,  কষ্ট একটু হরি হি বক। 

িটচাবর্যমোরয়র োসন আজ না মানরলই নয়। নররন ত না থখরত থপরয় 

এরকিারর বনজীি হরয় পরে আরছ। বক থর পররে,  তুই বক িবলস?  
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[ একজন থলাক িযস্তিারি প্ররিে কবরল,  তাহার 

হারত থচবলর থজাে প্রিৃবত থমােরক িা াঁধা]  

  

থলাক। ( দয়ারলর প্রবত)  দানসামগ্রী এরস থপৌৌঁরছরচ,  আবম সাজারত িরল 

বদলুম। ির-কনযার থচলীর থজাে এই এল—নাবপতরক থকা াঁচারত বদই। 

  

দয়াল। হা াঁ দাও থগ। ক’টা িাজল,  সন্ধযার পররই ত লি, —আর থিেী 

থদবর থনই থিাধ কবর। ( বিজয়ার প্রবত)  িাগযররম বদনক্ষর্ সমস্ত পাওয়া 

থগরছ, —না থপরলও আজই বিিাহ বদরত হরতা,  বকছুরত অনযো করা থর্ত 

না, —তা র্াক,  সমস্তই ঠঠকঠাক বমরল থগরছ,  তাই ত িটচাবর্যমোই 

থহরস িলবছরলন,  এ থর্ন বিজয়ার জরনযই পা াঁন্দজরত আজরকর বদনঠট সৃঠষ্ট 

হরয়বছল। থতামার থর্ আজ বিিাহ মা। 

  

বিজয়া। আজ আমার বিিাহ?  

  

দয়াল। তাই ত আজ আমারদর আনি-আরয়াজন,  মরহাৎসরির ঘটা। 

  

বিজয়া। (করুর্করে)  আপবন বক আমার বহিবুিিাহ থদরিন?  

  

দয়াল। বহিবুিিাহ বক বিিাহ নয় মা?  বকন্তু সাম্প্রদাবয়ক মতিাদ মানুষরক 

এমবন থিাকা করর আরন থর্,  কাল সমস্ত বিরকলটা থিরি থিরিও এই 

তুচ্ছ কোটার কূল- বকনারা খুাঁরজ পাইবন। বকন্তু নবলনী আমারক একঠট 

মুহরূত য িুন্দঝরয় বদরল। িলরল,  তা াঁর িািা তা াঁরক র্া াঁর হারত বদরয় থগরছন 

থতামরা তা াঁর হারতই তা াঁরক দাও। নইরল ছল করর র্বদ অপারত্র দান 

কররা,  থতামারদর অধরম যর সীমা োকরি না। আর মরনর বমলনই ত 

সবতযকার বিিাহ,  নইরল বিরয়র মি িািংলা হরি বক সিংসৃ্কত হরি,  

িটচাবর্যমোই পোরিন বক আচার্ যযমোই পোরিন তারত বক আরস- র্ায় 
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মা?  এত িে জঠটল সমসযাটা থর্ন এরকিারর জল হরয় থগল বিজয়া,  

মরন মরন িললুম,  িগিান!  থতামার ত বকছু অরগাচর থনই,  এরদর 

বিিাহ আবম থর্রকান মরতই বদই না থতামার কারছ অপরাধী হি না আবম 

বনিয় জাবন। 

  

জচনক িদ্ররলাক। বনিয় বনিয়। অবত সতয কো। 

  

[ ক্ষর্কাল থমৌন োবকয়া]  

  

দয়াল। তুবম জারনা না মা,  নররন থতামারক কত িালিারস। তিু থস এমন 

থছরল থর্ থতামার মাোয় অসরতযর থিাঝা তুরল বদরয় থতামারকও গ্রহর্ 

কররত রাজী হরতা না। একিার আগারগাো তার কাজগুরলা মরন করর 

থদখ বদবক বিজয়া। 

  

[ বিজয়া বনুঃেরে নতমুরখ বস্থরিারি দা াঁোইয়া রবহল। 

নবলনী ছুঠটয়া আবসয়া তাহার হাত ধবরল]  

  

নবলনী। িাুঃ আবম এতক্ষর্ খির পাইবন!  কারজর বিরে বকছু জানরতই 

পাবরবন। ওপরর চল িাই,  থতামারক সাজািার িার পরেরছ আজ আমার 

ওপর। চল বেগবগর। 

  

[ এই িবলয়া থস বিজয়ারক টাবনয়া লইয়া বিতরর চবলয়া থগল। সরঙ্গ থগল 

পররে,  পরররের মা ও কালীপদ। থনপরেয েঙ্খ িান্দজয়া উঠঠল,  

িট্টাচার্ যমহােয় প্ররিে কবররলন]  

  

িট্টাচার্ য। লি সমুপবস্থত। আপনারা অনুমবত করুন শুিকারর্ য ব্রতী হই। 
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সকরল। ( সমস্বরর)  আমরা সি যান্তুঃকররর্ সম্মবত বদই িটচাবর্যমোই,  

শুিকম য অবিলরম্ব আরম্ভ করুন। 

  

[ থর্ আরজ্ঞ,  িবলয়া িট্টাচার্ যমহােয় প্রস্থান কবররলন। গ্রারমর চাষািূষা 

নানা থলাক নানা কারজ আসা- র্াওয়া কবররতরছ এিিং বিতর হইরত কলরি 

শুনা র্াইরতরছ]  

  

দয়াল। আমারও সিংেয় এরসবছল। একটা িে কো আরছ থর্,  বিজয়া 

তা াঁরদর প্রবতশ্রুবত বদরয়রছন। নবলনী িলরল,  িে কো নয় মামািািু। 

বিজয়ার অন্তর্ যামী সায় থদয়বন। তিু তার হৃদরয়র সতযরক লঙ্ঘন করর 

তার মুরখর িলাটারকই িে করর তুলরি?  শুরন অিাক হরয় থচরয় রইলুম। 

ও িলরত লাগল,  থকিল মুখ বদরয় িার হরয়রছ িরলই থকান ন্দজবনস 

কখরনা সতয হরয় ওরঠ না। তিু তারকই থজার করর র্ারা সকরলর ঊরর্ধ্ য 

স্থাপন করর তারা সতযরক িালিারস িরল করর না,  তারা সতয-িাষরর্র 

দম্ভটারক িালিারস িরল করর। আপনারা সকরল হয়ত জারনন না থর্,  এই 

িটচাবর্যমোরয়র বপতা- বপতামহ বছরলন রায়িিংরের কুল-পুররাবহত!  আিার 

িহুবদন পরর থসই িিংরেরই একজনরক থর্ এ- বিিারহ থপৌররাবহতয িরর্ 

কররত থপলুম এ আমার িে সান্ত্বনা। সকরলর আেীি যারদ এ বিিাহ 

কলযার্ময় থহাক,  বনবি যরঘ্ন থহাক এই আপনারদর কারছ আমার প্রাে যনা। 

  

সকরল। আমরা আেীি যাদ কবর ির-কনযার মঙ্গল থহাক!  

  

দয়াল। কনযা সম্প্রদান কররত িরসরছন তা াঁর দূর- সম্পরকযর এক বপসী— 

  

জচনক িদ্ররলাক। থক—থক?  ঈশ্বরকালী থঘাষারলর বিধিা?  
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দয়াল। হা াঁ বতবনই। থেরের সরঙ্গ মরন হয় আজ িনমালীিািু র্বদ জীবিত 

োকরতন |  তা াঁর একমাত্র কনযা বিজয়ারক নররন্দ্রনারের হারত সমপ যর্ 

কররিন িরলই নররনরক বতবন মানুষ করর তুরলবছরলন। দয়ামরয়র 

আেীি যারদ থস মানুষ হরয় উরঠরছ। তা াঁর থসই মানুষ-করা ধরনর হারতই 

তা াঁর কনযারক আমরা অপ যর্ করলুম। িনমালীর অবিলাষ আজ পূর্ য হরলা। 

  

সকরল। আমরা আিার আেীি যাদ কবর তারা সুখী থহাক। 

  

[ অন্তুঃপুর হইরত েঙ্খর্ধ্বন ও আনি-কলররাল শুনা থগল]  

  

দয়াল। ( থচাখ িুন্দজয়া)  আবমও িগিারনর কারছ প্রাে যনা কবর আপনারদর 

শুি ইচ্ছা সেল হয় থর্ন। 

  

জচনক িৃদ্ধ। আমরা আপনারকও আেীি যাদ কবর দয়ালিািু। শুরনবছলুম 

রাসবিহারীর থছরল বিলারসর সরঙ্গ হরি বিজয়ার বিিাহ। আমরা প্রজা,  

শুরন িরয় মরর র্াই। থস থর্ বকরূপ পাষে— 

  

দয়াল। ( সলরজ্জ হাত তুবলয়া)  না না না, —অমন কো িলরিন না 

মজমুদারমোই। প্রাে যনা কবর তা াঁরও মঙ্গল থহাক। 

  

িৃদ্ধ। মঙ্গল হরি?  ছাই হরি। থগাল্লায় র্ারি। আমার পুকুরটার— 

  

দয়াল। না না না না, —ও-কো িলরত থনই—িলরত থনই—কাররা সম্বরন্ধ 

না। করুর্াময় থর্ন সকরলরই মঙ্গল কররন। 

  

িৃদ্ধ। বকন্তু ঐ থর্ িুরো থদরে— 

  

[ ধীরর গম্ভীরপরদ রাসবিহারী প্ররিে কবররতই 

সকরল চরক্ষর পলরক উঠঠয়া দা াঁোইয়া—]  
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সকরল। আসুন,  আসুন,  আসুন,  আসরত আজ্ঞা থহাক রাসবিহারীিািু। 

আমরা সকরলই আপনার শুিাগমরনর প্রতীক্ষা করবছলুম। 

  

রাস। (কটারক্ষ চাবহয়া,  দয়ারলর প্রবত)  আজ িযাপারটা বক িল ত দয়াল?  

থদাররগাোয় কলাগাছ পুাঁরতছ,  ঘট িবসরয়ছ,  িাবের থিতরর ো াঁরকর 

আওয়াজ শুনরত থপলুম, —আরয়াজন মি কররাবন—বকন্তু বকরসর শুবন?  

  

দয়াল। ( সিরয় ও সবিনরয়)  আজ থর্ বিজয়ার বিিাহ িাই!  

  

রাস। মতলিটা থক বদরল শুবন?  

  

দয়াল। থকউ নয় িাই,  করুর্ামরয়র— 

  

রাস। হুাঁ—করুর্ামরয়র!  পাত্রঠট থক?  জগদীরের থছরল থসই নররন?  

  

দয়াল। তুবম ত—আপবন ত জারনন িনমালীিািু বচরবদরনর ইরচ্ছ বছল— 

  

রাস। হুাঁ,  জাবন হি বক। িনমালীর থমরয়র বিরয় বক থেষকারল বহিমুরতই 

বদরল নাবক?  

  

দয়াল। আপবন ত জারনন,  আসরল সি বিিাহ-অনুষ্ঠানই এক। 

  

রাস। ওর িাপরক থর্ বহাঁদুরা থদে থেরক তাবেরয়বছল থমরয়টা তা- ও িুলরলা 

নাবক!  

  

[ এমবন সমরয় অন্তুঃপুররর নানাবিধ কলরি েঙ্খর্ধ্বন কারন আবসরত 

লাবগল]  
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দয়াল। শুিকার্ য বনবি যরঘ্ন সমাপ্ত হরয়রছ। আজ মরনর মরধয থকান গ্লাবন না 

থররখ তারদর আেীি যাদ কর িাই,  তারা থর্ন সুখী হয়,  ধম যেীল হয়,  

দীঘ যায়ুুঃ হয়। 

  

রাস। হুাঁ। আমারক িলরলই পাররত দয়াল,  তা হরল ছল- চাতুবর কররত 

হরতা না। ওরতই আমার সিরচরয় ঘৃর্া। 

  

[ এই িবলয়া বতবন গমরনাদযত হইরলন। নবলনী 

থকাোয় বছল ছুঠটয়া আবসয়া পবেল]  

  

নবলনী। (আিদাররর সুরর িবলল)  িাুঃ—আপবন িুন্দঝ বিরয়িাবে থেরক শুধু 

শুধু চরল র্ারিন?  থস হরি না,  আপনারক থখরয় থর্রত হরি 

রাসবিহারীমামা। আবম কত কষ্ট করর আপনারক থনমন্তন্ন করর আবনরয়বছ। 

  

রাস। দয়াল,  থমরয়ঠট থক?  

  

দয়াল। আমার িাগনী নবলনী। 

  

রাস। িে জযাঠা থমরয়। 

  

[ প্রস্থান 

  

দয়াল। ( থসইবদরক ক্ষর্কাল চাবহয়া)  অন্তরর িে িযো থপরয়রছন। িগিান 

ওাঁর থক্ষাি দূর করুন। গাঙু্গবলমোই,  চলুন আমরা অিযাগতরদর খািার 

িযিস্থাটা একিার থদবখ থগ। আজরকর বদরন থকাোও না অপরাধ স্পে য 

করর। 
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পূর্ য। প্রজাপবতর আেীি যারদ থকাোও ত্রুঠট থনই দয়ালিািু—সমস্ত িযিস্থাই 

ঠঠক আরছ। 

  

দয়াল। ( ইবঙ্গরত ির- িধূরক থদখাইয়া)  নবলনী,  এরদরও র্া থহাক দুরটা 

থখরত বদরত হরি থর্ মা!  র্াও থতামার মামীমারক িল থগ। 

  

নবলনী। র্াই মামািািু— 

  

দয়াল। আবমও র্ান্দচ্চ চল— 

  

[ প্রস্থান 

  

[ ক্ষর্কারলর জনয রঙ্গমরঞ্চ ির- িধূ বিন্ন আর থকহ রবহল না]  

  

নররন। গম্ভীর হরয় বক িািচ িল ত?  

  

বিজয়া। ( সহারসয)  িািবচ থতামার দুগ যবতর কো। থসই থর্ ঠবকরয় 

microscope থিরচবছরল তার েল হরলা এই। অিরেরষ আমারকই বিরয় করর 

তার প্রায়ন্দিত্ত কররত হরলা। 

  

নররন। ( গলার মালা থদখাইয়া)  তার এই েল!  এই োন্দস্ত?  

  

বিজয়া। হা াঁ তাই ত। োন্দস্ত বক থতামার কম হরলা নাবক!  

  

নররন। তা থহাক,  বকন্তু িাইরর এ কো আর প্রকাে কররা না, —তা হরল 

রান্দজযসুদ্ধ থলাক থতামারক microscope থিচরত ছুরট আসরি। ( উিরয়র 

হাসয)  
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নবলনী। ( প্ররিে কবরয়া)  এস িাই,  আসুন Dr. Mukherji,  মামীমা 

আপনারদর খািার বদরয় িরস আরছন, —বকন্তু অমন অট্টহাসয হন্দচ্ছল 

থকন!  

  

বিজয়া। ( হাবসয়া)  থস আর থতামার শুরন কাজ থনই— 
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