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মাধব দ । মশুিকেল পেড় গিছ। যখন ও িছল না, তখন িছলই না -- কােনা ভাবনাই িছল 
না। এখন ও কাথা থেক এেস আমার ঘর জুেড় বসল; ও চেল গেল আমার এ 
ঘর যন আর ঘরই থাকেব না। কিবরাজমশায়, আপিন িক মেন কেরন ওেক -- 
  

কিবরাজ। ওর ভােগ  যিদ আয়ু থােক, তা হেল দীঘকাল বাঁচেতও পাের; িক  আয়ুেবেদ 
যরকম িলখেছ তােত তা -- 

  
মাধব দ । বেলন কী! 

  
কিবরাজ। শাে  বলেছন, পি কা   সি পাতজা   কফবাতসমু বা  -- 

  
মাধব দ । থা   থা  , আপিন আর ঐ াক েলা আওড়ােবন না -- ওেত আেরা আমার ভয় 

বেড় যায়। এখন কী করেত হেব সইেট বেল িদন। 
  

কিবরাজ। (নস  লইয়া) খবু সাবধােন রাখেত হেব। 
  

মাধব দ । স তা িঠক কথা, িক  কী িবষেয় সাবধান হেত হেব সইেট ি র কের িদেয় যান। 
  

কিবরাজ। আিম তা পূেবই বেলিছ, ওেক বাইের এেকবাের যেত িদেত পারেবন না। 
  

মাধব দ । ছেলমানুষ, ওেক িদনরাত ঘেরর মেধ  ধের রাখা য ভাির শ । 
  

কিবরাজ। তা কী করেবন বেলন। এই শরৎকােলর রৗ  আর বায়ু ই-ই ঐ বালেকর পে  
িবষবৎ -- কারণ িকনা শাে  বলেছ, অপ াের ের কােশ কামলায়াং হলীমেক -- 
  

মাধব দ । থা   থা  , আপনার শা  থা  । তা হেল ওেক ব  কেরই রেখ িদেত হেব --অন  
কােনা উপায় নই? 

  
কিবরাজ। িকছু না, কারণ, পবেন তপেন চব -- 

  
মাধব দ । আপনার ও চব িনেয় আমার কী হেব বেলন তা। ও থা  -না -- কী করেত হেব 

সইেট বেল িদন। িক  আপনার ব ব া বেড়া কেঠার। রােগর সম  ঃখ ও-
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বচারা চুপ কের সহ  কের -- িক  আপনার ওষধু খাবার সময় ওর ক  দেখ 
আমার বুক ফেট যায়। 
  

কিবরাজ। সই ক  যত বল তার ফলও তত বিশ -- তাই তা মহিষ চ বন বেলেছন, 

ভষজং িহতবাক  িত ং আ ফল দং। আজ তেব উিঠ দ মশায়! 
  

[ ান 
  

ঠাকুরদার েবশ 
  
মাধব দ । ঐ র ঠাকুরদা এেসেছ! সবনাশ করেল! 

  
ঠাকুরদা। কন? আমােক তামার ভয় িকেসর? 

  
মাধব দ । তুিম য ছেল খপাবার স ার। 

  
ঠাকুরদা। তুিম তা ছেলও নও, তামার ঘেরও ছেল নই -- তামার খপবার বয়সও গেছ 

-- তামার ভাবনা কী। 
  

মাধব দ । ঘের য ছেল একিট এেনিছ। 
  

ঠাকুরদা। স কী-রকম! 
  

মাধব দ । আমার ী য পাষ পু  নবার জেন  েপ উেঠিছল। 
  

ঠাকুরদা। স তা অেনকিদন থেক নিছ, িক  তুিম য িনেত চাও না। 
  

মাধব দ । জান তা ভাই, অেনক কে  টাকা কেরিছ, কাথা থেক পেরর ছেল এেস আমার 
ব  পির েমর ধন িবনা পির েম য় করেত থাকেব, স কথা মেন করেলও 
আমার খারাপ লাগত। িক  এই ছেলিটেক আমার য িকরকম লেগ িগেয়েছ -- 
  

ঠাকুরদা। তাই এর জেন  টাকা যতই খরচ করছ, ততই মেন করছ, স যন টাকার পরম 
ভাগ । 
  

মাধব দ । আেগ টাকা রাজগার করতুম, স কবল একটা নশার মেতা িছল -- না কের 
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কােনামেত থাকেত পারতুম না। িক  এখন যা টাকা করিছ, সবই ঐ ছেল পােব 
জেন উপাজেন ভাির একটা আন  পাি । 

  
ঠাকুরদা। বশ, বশ ভাই, ছেলিট কাথায় পেল বেলা দিখ। 

  
মাধব দ । আমার ীর ামস েক ভাইেপা। ছােটােবলা থেক বচারার মা নই। আবার 

সিদন তার বাপও মারা গেছ। 
  

ঠাকুরদা। আহা! তেব তা আমােক তার দরকার আেছ। 
  

মাধব দ । কিবরাজ বলেছ তার ঐটুকু শরীের একসে  বাত িপ  া য-রকম কুিপত 
হেয় উেঠেছ, তােত তার আর বেড়া আশা নই। এখন একমা  উপায় তােক 
কােনারকেম এই শরেতর রৗ  আর বাতাস থেক বাঁিচেয় ঘের ব  কের রাখা। 
ছেল েলােক ঘেরর বার করাই তামার এই বুেড়াবয়েসর খলা -- তাই তামােক 
ভয় কির। 
  

ঠাকুরদা। িমেছ বল িন -- এেকবাের ভয়ানক হেয় উেঠিছ আিম, শরেতর রৗ  আর 
হাওয়ারই মেতা। িক  ভাই, ঘের ধের রাখবার মেতা খলাও আিম িকছু জািন। 
আমার কাজকম একটু সের আিস, তার পের ঐ ছেলিটর সে  ভাব কের নব। 
  

[ ান 
  

অমল ে র েবশ 
  
অমল। িপেসমশায়! 

  
মাধব দ । কী অমল? 

  
অমল। আিম িক ঐ উেঠানটােতও যেত পারব না? 

  
মাধব দ । না বাবা! 

  
অমল। ঐ যখানটােত িপিসমা জাঁতা িদেয় ডাল ভােঙন। ঐ দেখা-না, যখােন ভাঙা 

ডােলর খদু িল ই হােত তুেল িনেয় লেজর উপর ভর িদেয় বেস কাঠিবড়ািল 
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কুটুস কুটুস কের খাে  -- ওখােন আিম যেত পারব না? 
  

মাধব দ । না বাবা! 
  

অমল। আিম যিদ কাঠিবড়ািল হতুম তেব বশ হত। িক  িপেসমশায়, আমােক কন 
বেরােত দেব না? 

  
মাধব দ । কিবরাজ য বেলেছ বাইের গেল তামার অসুখ করেব। 

  
অমল। কিবরাজ কমন কের জানেল? 

  
মাধব দ । বল কী অমল! কিবরাজ জানেব না! স য এত বেড়া বেড়া পুিঁথ পেড় ফেলেছ! 

  
অমল। পুিঁথ পড়েলই িক সম  জানেত পাের? 

  
মাধব দ । বশ! তাও বুিঝ জান না! 

  
অমল। (দীঘিন াস ফিলয়া) আিম য পুিঁথ িকছুই পিড় িন -- তাই জািন ন। 

  
মাধব দ । দেখা, বেড়া বেড়া পি েতরা সব তামারই মেতা -- তারা ঘর থেক তা বেরায় 

না। 
  

অমল। বেরায় না? 
  

মাধব দ । না, কখন বেরােব বেলা। তারা বেস বেস কবল পুিঁথ পেড় -- আর- কােনা িদেকই 
তােদর চাখ নই। অমলবাবু, তুিমও বেড়া হেল পি ত হেব -- বেস বেস এই এত 
বেড়া বেড়া সব পিুথঁ পড়েব -- সবাই দেখ আ য হেয় যােব। 
  

অমল। না, না িপেসমশায়, তামার িট পােয় পিড়, আিম পি ত হব না -- িপেসমশায়, 

আিম পি ত হব না। 
  

মাধব দ । স কী কথা অমল! যিদ পি ত হেত পারতুম, তা হেল আিম তা বেঁচ যতুম। 
  

অমল। আিম, যা আেছ সব দখব -- কবিল দেখ বড়াব। 
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মাধব দ । শােনা একবার! দখেব কী? দখবার এত আেছই বা কী? 
  

অমল। আমােদর জানলার কােছ বেস সই- য দেূর পাহাড় দখা যায় -- আমার ভাির 
ইে  কের ঐ পাহাড়টার পার হেয় চেল যাই। 
  

মাধব দ । কী পাগেলর মেতা কথা! কাজ নই কম নই, খামকা পাহাড়টা পার হেয় চেল 
যাই! কী য বেল তার িঠক নই। পাহাড়টা যখন ম  বড়ার মেতা উচঁু হেয় আেছ 
তখন তা বুঝেত হেব ওটা পিরেয় যাওয়া বারণ -- নইেল এত বেড়া বেড়া পাথর 
জেড়া কের এতবেড়া একটা কা  করার দরকার কী িছল! 
  

অমল। িপেসমশায়, তামার িক মেন হয় ও বারণ করেছ? আমার িঠক বাধ হয় পৃিথবীটা 
কথা কইেত পাের না, তাই অমিন কের নীল আকােশ হাত তুেল ডাকেছ। অেনক 
দেূরর যারা ঘেরর মেধ  বেস থােক তারাও পরুেবলা একলা জানলার ধাের বেস ঐ 
ডাক নেত পায়। পি তরা বুিঝ নেত পায় না? 
  

মাধব দ । তারা তা তামার মেতা খপা নয় -- তারা নেত চায়ও না। 
  

অমল। আমার মেতা খপা আিম কালেক একজনেক দেখিছলমু। 
  

মাধব দ । সিত  নািক? কী রকম িন। 
  

অমল। তার কাঁেধ এক বাঁেশর লািঠ। লািঠর আগায় একটা পুটুঁিল বাঁধা। তার বাঁ হােত 
একটা ঘিট। পরুােনা একেজাড়া নাগরাজুেতা পের স এই মােঠর পথ িদেয় ঐ 
পাহােড়র িদেকই যাি ল। আিম তােক ডেক িজ াসা করলমু, তুিম কাথায় যা ? 

স বলেল, কী জািন, যখােন হয়। আিম িজ াসা করলমু, কন যা ? স বলেল, 

কাজ খুজঁেত যাি । আ া িপেসমশায়, কাজ িক খুজঁেত হয়? 
  

মাধব দ । হয় বিক। কত লাক কাজ খুেঁজ বড়ায়। 
  

অমল। বশ তা। আিমও তােদর মেতা কাজ খুেঁজ বড়াব। 
  

মাধব দ । খুেঁজ যিদ না পাও। 
  

অমল। খুেঁজ যিদ না পাই তা আবার খুজঁব। তার পের সই নাগরাজুেতা পরা লাকটা চেল 
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গল -- আিম দরজার কােছ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় দখেত লাগলমু। সই যখােন 
ডুমরুগােছর তলা িদেয় ঝরনা বেয় যাে , সইখােন স লািঠ নািমেয় রেখ ঝরনার 
জেল আে  আে  পা ধেুয় িনেল -- তার পের পুঁটুিল খেুল ছাতু বর কের জল িদেয় 
মেখ িনেয় খেত লাগল। খাওয়া হেয় গেল আবার পুটুঁিল বেঁধ ঘােড় কের িনেল -
- পােয়র কাপড় িটেয় িনেয় সই ঝরনার িভতর নেম জল কেট কেট কমন 
পার হেয় চেল গল। িপিসমােক বেল রেখিছ ঐ ঝরনার ধাের িগেয় একিদন আিম 
ছাতু খাব। 
  

মাধব দ । িপিসমা কী বলেল? 
  

অমল। িপিসমা বলেলন, তুিম ভােলা হও, তার পর তামােক ঐ ঝরনার ধাের িনেয় িগেয় 
ছাতু খাইেয় আনব। কেব আিম ভােলা হব? 
  

মাধব দ । আর তা দির নই বাবা! 
  

অমল। দির নই? ভােলা হেলই িক  আিম চেল যাব। 
  

মাধব দ । কাথায় যােব? 
  

অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জেল আিম পা ডুিবেয় ডুিবেয় পার হেত হেত চেল যাব -- 
পরুেবলায় সবাই যখন ঘের দরজা ব  কের েয় আেছ, তখন আিম কাথায় 

কতদেূর কবল কাজ খুেঁজ খুেঁজ বড়ােত বড়ােত চেল যাব। 
  

মাধব দ । আ া বশ, আেগ তুিম ভােলা হও, তার পের তুিম -- 
  

অমল। তার পের আমােক পি ত হেত বােলা না িপেসমশায়! 
  

মাধব দ । তুিম কী হেত চাও বেলা। 
  

অমল। এখন আমার িকছু মেন পড়েছ না -- আ া আিম ভেব বলব। 
  

মাধব দ । িক  তুিম অমন কের য- স িবেদশী লাকেক ডেক ডেক কথা বােলা না। 
  

অমল। িবেদশী লাক আমার ভাির ভােলা লােগ। 
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মাধব দ । যিদ তামােক ধের িনেয় যত? 
  

অমল। তা হেল তা স বশ হত। িক  আমােক তা কউ ধের িনেয় যায় না -- স াই 
কবল বিসেয় রেখ দয়। 

  
মাধব দ । আমার কাজ আেছ আিম চললমু -- িক  বাবা দেখা, বাইের যন বিরেয় যেয়া 

না। 
  

অমল। যাব না। িক  িপেসমশায়, রা ার ধােরর এই ঘরিটেত আিম বেস থাকব। 
  

২ 
 

দইওআলা। দই -- দই -- ভােলা দই! 
  

অমল। দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা! 
  

দইওআলা। ডাকছ কন? দই িকনেব? 
  

অমল। কমন কের িকনব! আমার তা পয়সা নই। 
  

দইওআলা। কমন ছেল তুিম। িকনেব না তা আমার বলা বইেয় দাও কন? 
  

অমল। আিম যিদ তামার সে  চেল যেত পারতুম তা যতুম। 
  

দইওআলা। আমার সে ! 
  

অমল। হাঁ। তুিম য কত দরূ থেক হাঁকেত হাঁকেত চেল যা  েন আমার মন কমন 
করেছ। 
  

দইওআলা। (দিধর বাঁক নামাইয়া) , বাবা, তুিম এখােন বেস কী করছ? 
  

অমল। কিবরাজ আমােক বেরােত বারণ কেরেছ, তাই আিম সারািদন এইেখেনই বেস 
থািক। 
  

দইওআলা। আহা, বাছা তামার কী হেয়েছ? 
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অমল। আিম জািন ন। আিম তা িক ু পিড় িন, তাই আিম জািন ন আমার কী হেয়েছ। 

দইওআলা, তুিম কাথা থেক আসছ? 
  

দইওআলা। আমােদর াম থেক আসিছ। 
  

অমল। তামােদর াম? অেন--ক দেূর তামােদর াম? 
  

দইওআলা। আমােদর াম সই পাঁচমড়ুা পাহােড়র তলায়। শামলী নদীর ধাের। 
  

অমল। পাঁচমড়ুা পাহাড় -- শামলী নদী -- কী জািন,হয়েতা তামােদর াম দেখিছ -- 
কেব স আমার মেন পেড় না। 
  

দইওআলা। তুিম দেখছ? পাহাড়তলায় কােনািদন িগেয়িছেল নািক? 
  

অমল। না, কােনািদন যাই িন। িক  আমার মেন হয় যন আিম দেখিছ। অেনক 
পেুরােনাকােলর খবু বেড়া বেড়া গােছর তলায় তামােদর াম -- একিট লাল রেঙর 
রা ার ধাের। না? 
  

দইওআলা। িঠক বেলছ বাবা। 
  

অমল। সখােন পাহােড়র গােয় সব গা  চের বড়াে । 
  

দইওআলা। কী আ য! িঠক বলছ। আমােদর ােম গা  চের বই িক, খবু চের। 
  

অমল। মেয়রা সব নদী থেক জল তুেল মাথায় কলসী কের িনেয় যায় -- তােদর লাল 
শািড় পরা। 
  

দইওআলা। বা! বা! িঠক কথা। আমােদর সব গয়লাপাড়ার মেয়রা নদী থেক জল তুেল তা 
িনেয় যায়ই। তেব িকনা তারা সবাই য লাল শািড় পের তা নয় -- িক  বাবা, তুিম 
িন য় কােনািদন সখােন বড়ােত িগেয়িছেল! 
  

অমল। সিত  বলিছ দইওআলা, আিম একিদনও যাই িন। কিবরাজ যিদন আমােক বাইের 
যেত বলেব সিদন তুিম িনেয় যােব তামােদর ােম? 
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দইওআলা। যাব বই িক বাবা, খবু িনেয় যাব! 
  

অমল। আমােক তামার মেতা ঐরকম দই বচেত িশিখেয় িদেয়া। ঐরকম বাঁক কাঁেধ িনেয় 
-- ঐরকম খবু দেূরর রা া িদেয়। 
  

দইওআলা। মের যাই! দই বচেত যােব কন বাবা। এত এত পুঁিথ পেড় তুিম পি ত হেয় 
উঠেব। 
  

অমল। না, না, আিম ক  খেনা পি ত হব না। আিম তামােদর রাঙা রা ার ধাের তামােদর 
বুেড়া বেটর তলায় গায়ালপাড়া থেক দই িনেয় এেস দেূর দেূর ােম ােম বেচ 
বেচ বড়াব। কী রকম কের তুিম বল, দই, দই, দই -- ভােলা দই। আমােক সুরটা 
িশিখেয় দাও। 
  

দইওআলা। হায় পাড়াকপাল! এ সুরও িক শখবার সুর! 
  

অমল। না, না, ও আমার নেত খবু ভােলা লােগ। আকােশর খবু শষ থেক যমন পািখর 
ডাক নেল মন উদাস হেয় যায় -- তমিন ঐ রা ার মাড় থেক ঐ গােছর 
সািরর মেধ  িদেয় যখন তামার ডাক আসিছল, আমার মেন হি ল -- কী জািন 
কী মেন হি ল! 
  

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় ই তুিম খাও। 
  

অমল। আমার তা পয়সা নই। 
  

দইওআলা। না না না না -- পয়সার কথা বােলা না। তুিম আমার দই একটু খেল আিম কত 
খিুশ হব। 
  

অমল। তামার িক অেনক দির হেয় গল? 
  

দইওআলা। িক ু দির হন িন বাবা, আমার কােনা লাকসান হয় িন। দই বচেত য কত সুখ 
স তামার কােছ িশেখ িনলমু। 

  
[ ান
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অমল। (সুর কিরয়া) , দই, দই, দই, ভােলা দই! সই পাঁচমুড়া পাহােড়র তলায় শামলী 
নদীর ধাের গয়লােদর বািড়র দই। তারা ভােরর বলায় গােছর তলায় গা  দাঁড় 
কিরেয় ধ দায়, স ােবলায় মেয়রা দই পােত, সই দই। দই, দই, দই -- ই, 

ভােলা দই! এই- য রা ায় হরী পায়চাির কের বড়াে । 
  
হরী, হরী, একিটবার েন যাওনা হরী! 

  
হরীর েবশ 

  
হরী। অমন কের ডাকাডািক করছ কন? আমােক ভয় কর না তুিম? 

  
অমল। কন, তামােক কন ভয় করব? 

  
হরী। যিদ তামােক ধের িনেয় যাই। 

  
অমল। কাথায় ধের িনেয় যােব? অেনক দেূর? ঐ পাহাড় পিরেয়? 

  
হরী। এেকবাের রাজার কােছ যিদ িনেয় যাই। 

  
অমল। রাজার কােছ? িনেয় যাও-না আমােক! িক  আমােক য কিররাজ বাইের যেত 

বারণ কেরেছ। আমােক কউ কা াও ধের িনেয় যেত পারেব না -- আমােক 
কবল িদনরাি  এখােনই বেস থাকেত হেব। 

  
হরী। কিবরাজ বারণ কেরেছ? আহা, তাই বেট -- তামার মখু যন সাদা হেয় গেছ। 

চােখর কােল কািল পেড়েছ। তামার হাত খািনেত িশর িল দখা যাে । 
  

অমল। তুিম ঘ া বাজােব না হরী? 
  

হরী। এখেনা সময় হয় িন। 
  

অমল। কউ বেল "সময় বেয় যাে ', কউ বেল সময় হয় িন। আ া, তুিম ঘ া বািজেয় 
িদেলই তা সময় হেব? 
  

হরী। স িক হয়! সময় হেল তেব আিম ঘ া বািজেয় িদই। 
  



P a g e  | 15 
 

 

অমল। বশ লােগ তামার ঘ া- আমার নেত ভাির ভােলা লােগ -- পরুেবলা আমােদর 
বািড়েত যখন সকেলরই খাওয়া হেয় যায় -- িপেসমশায় কাথায় কাজ করেত 
বিরেয় যান, িপিসমা রামায়ণ পড়েত পড়েত ঘিুমেয় পেড়ন, আমােদর খেুদ কুকুরটা 
উেঠােন ঐ কােণর ছায়ায় লেজর মেধ  মখু েঁজ ঘেুমােত থােক -- তখন তামার 
ঐ ঘ া বােজ -- ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তামার ঘ া কন বােজ? 
  

হরী। ঘ া এই কথা সবাইেক বেল, সময় বেস নই, সময় কবলই চেল যাে । 
  

অমল। কাথায় চেল যাে ? কা   দেশ? 
  

হরী। স কথা কউ জােন না। 
  

অমল। স দশ বুিঝ কউ দেখ আেস িন? আমার ভাির ইে  করেছ ঐ সমেয়র সে  চেল 
যাই -- য দেশর কথা কউ জােন না সই অেনক দেূর। 
  

হরী। স দেশ সবাইেক যেত হেব বাবা! 
  

অমল। আমােকও যেত হেব? 
  

হরী। হেব বই িক! 
  

অমল। িক  কিবরাজ য আমােক বাইের যেত বারণ কেরেছ। 
  

হরী। কা  িদন কিবরাজই হয়েতা য়ং হােত ধের িনেয় যােবন! 
  

অমল। না না, তুিম তােক জান না, স কবলই ধের রেখ দয়। 
  

হরী। তার চেয় ভােলা কিবরাজ িযিন আেছন, িতিন এেস ছেড় িদেয় যান। 
  

অমল। আমার সই ভােলা কিবরাজ কেব আসেবন? আমার য আর বেস থাকেত ভােলা 
লাগেছ না। 
  

হরী। অমন কথা বলেত নই বাবা! 
  

অমল। না -- আিম তা বেসই আিছ -- যখােন আমােক বিসেয় রেখেছ সখান থেক 
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আিম তা বেরাই ন -- িক  তামার ঐ ঘ া বােজ ঢং ঢং ঢং -- আর আমার 
মন- কমন কের। আ া হরী! 
  

হরী। কী বাবা? 
  

অমল। আ া, ঐ- য রা ার ওপােরর বেড়া বািড়েত িনেশন উিড়েয় িদেয়েছ, আর ওখােন 
সব লাকজন কবলই আসেছ যাে  -- ওখােন কী হেয়েছ? 
  

হরী। ওখােন নতুন ডাকঘর বেসেছ। 
  

অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর? 
  

হরী। ডাকঘর আর কার হেব? রাজার ডাকঘর। -- এ ছেলিট ভাির মজার। 
  

অমল। রাজার ডাকঘের রাজার কাছ থেক সব িচিঠ আেস? 
  

হরী। আেস বিক। দেখা একিদন তামার নােমও িচিঠ আসেব। 
  

অমল। আমার নােমও িচিঠ আসেব? আিম য ছেলমানুষ। 
  

হরী। ছেলমানুষেক রাজা এতটুকুটুকু ছা  ছা  িচিঠ লেখন। 
  

অমল। বশ হেব। আিম কেব িচিঠ পাব? আমােকও িতিন িচিঠ িলখেবন তুিম কমন কের 
জানেল? 
  

হরী। তা নইেল িতিন িঠক তামার এই খালা জানলাটার সামেনই অতবেড়া একটা 
সানািল রেঙর িনেশন উিড়েয় ডাকঘর খলুেত যােবন কন? -- ছেলটােক আমার 
বশ লাগেছ। 

  
অমল। আ া, রাজার কাছ থেক আমার িচিঠ এেল আমােক ক এেন দেব? 

  
হরী। রাজার য অেনক ডাক-হরকরা আেছ -- দখ িন বুেক গাল গাল সানার তকমা 

প' র তারা ঘেুর বড়ায়। 
  

অমল। আ া, কাথায় তারা ঘাের? 
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হরী। ঘের ঘের, দেশ দেশ। -- এর  নেল হািস পায়। 

  
অমল। বেড়া হেল আিম রাজার ডাক-হরকরা হব। 

  
হরী। হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! স ভাির ম  কাজ! রাদ নই বৃি  নই, গিরব নই 

বেড়ামানুষ নই, সকেলর ঘের ঘের িচিঠ িবিল কের বড়ােনা -- স খবু জবর 
কাজ! 
  

অমল। তুিম হাসছ কন! আমার ঐ কাজটাই সকেলর চেয় ভােলা লাগেছ। না না তামার 
কাজও খবু ভােলা -- পরুেবলা যখন রা  র ঝাঁঝাঁ কের, তখন ঘ া বােজ ঢং ঢং 
ঢং -- আবার এক-এক িদন রাে  হঠাৎ িবছানায় জেগ উেঠ দিখ ঘেরর দীপ 
িনেব গেছ, বাইেরর কা   অ কােরর িভতর িদেয় ঘ া বাজেছ ঢং ঢং ঢং। 
  

হরী। ঐ য মাড়ল আসেছ -- আিম এবার পালাই। ও যিদ দখেত পায় তামার সে  
গ  করিছ, তা হেলই মশুিকল বাধােব। 
  

অমল। কই মাড়ল, কই,কই? 
  

হরী। ঐ য, অেনক দেূর। মাথায় একটা ম  গালপাতার ছািত। 
  

অমল। ওেক বুিঝ রাজা মাড়ল কের িদেয়েছ? 
  

হরী। আের না। ও আপিন মাড়িল কের। য ওেক না মানেত চায় ও তার সে  িদনরাত 
এমিন লােগ য ওেক সকেলই ভয় কের। কবল সকেলর সে  শ তা কেরই ও 
আপনার ব বসা চালায়। আজ তেব যাই, আমার কাজ কামাই যাে । আিম আবার 
কাল সকােল এেস তামােক সম  শহেরর খবর িনেয় যাব। 
  

[ ান
  
অমল। রাজার কাছ থেক রাজ একটা কের িচিঠ যিদ পাই তা হেল বশ হয় -- এই 

জানলার কােছ বেস বেস পিড়। িক  আিম তা পড়েত পাির ন! ক পেড় দেব? 

িপিসমা তা রামায়ণ পেড়। িপিসমা িক রাজার লখা পড়েত পাের? কউ যিদ 
পড়েত না পাের জিমেয় রেখ দব, আিম বেড়া হেল পড়ব। িক  ডাক-হরকরা যিদ 
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আমােক না চেন! মাড়লমশায়, ও মাড়লমশায় -- একটা কথা েন যাও। 
  

মাড়েলর েবশ 
  
মাড়ল। ক র! রা ার মেধ  আমােক ডাকাডািক কের! কাথাকার বাঁদর এটা! 

  
অমল। তুিম মাড়লমশায়, তামােক তা সবাই মােন। 

  
মাড়ল। (খিুশ হইয়া) হাঁ, হাঁ, মােন বিক। খবু মােন। 

  
অমল। রাজার ডাক-হরকরা তামার কথা শােন? 

  
মাড়ল। না েন তার াণ বাঁেচ? বাস র, সাধ  কী! 

  
অমল। তুিম ডাক-হরকরােক বেল দেব আমারই নাম অমল -- আিম এই জানলার 

কাছটােত বেস থািক। 
  

মাড়ল। কন বেলা দিখ। 
  

অমল। আমার নােম যিদ িচিঠ আেস -- 
  

মাড়ল। তামার নােম িচিঠ! তামােক ক িচিঠ িলখেব? 
  

অমল। রাজা যিদ িচিঠ লেখ তা হেল -- 
  

মাড়ল। হা হা হা হা! এ ছেলটা তা কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তামােক িচিঠ িলখেব! 
তা িলখেব বিক! তুিম য তাঁর পরম ব !ু কিদন তামার সে  দখা না হেয় রাজা 

িকেয় যাে , খবর পেয়িছ। আর বিশ দির নই, িচিঠ হয়েতা আজই আেস িক 
কালই আেস। 
  

অমল। মাড়লমশায়, তুিম অমন কের কথা ক  কন! তুিম িক আমার উপর রাগ কেরছ? 
  

মাড়ল। বাস র। তামার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সে  তামার িচিঠ 
চেল! -- মাধব দে র বেড়া বাড় হেয়েছ দখিছ। -পয়সা জিমেয়েছ িকনা, এখন 
তার ঘের রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নই। রােসা-না ওেক মজা দখাি । 
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ওের ছাঁড়া, বশ, শী ই যােত রাজার িচিঠ তােদর বািড়েত আেস, আিম তার 
বে াব  করিছ। 
  

অমল। না, না, তামােক িকছু করেত হেব না। 
  

মাড়ল। কন র? তার খবর আিম রাজােক জািনেয় দব -- িতিন তা হেল আর দির 
করেত পারেবন না -- তামােদর খবর নওয়ার জেন  এখনই পাইক পািঠেয় 
দেবন! -- না, মাধব দ র ভাির আ ধা -- রাজার কােন একবার উঠেল র  
হেয় যােব। 
  

[ ান
  
অমল। ক তুিম মল ঝ   ঝ   করেত করেত চেলছ -- একটু দাঁড়াও-না ভাই। 

  
বািলকার েবশ 

  
বািলকা। আমার িক দাঁড়াবার জা আেছ! বলা বেয় যায় য। 

  
অমল। তামার দাঁড়ােত ই া করেছ না -- আমারও এখােন আর বেস থাকেত ই া কের 

না। 
  

বািলকা। তামােক দেখ আমার মেন হে  যন সকালেবলাকার তারা -- তামার কী হেয়েছ 
বেলা তা। 
  

অমল। জািন ন কী হেয়েছ, কিবরাজ আমােক বেরােত বারণ কেরেছ। 
  

বািলকা। আহা, তেব বিরেয়া না -- কিবরােজর কথা মেন চলেত হয় -- র পনা করেত 
নই, তা হেল লােক ু বলেব। বাইেরর িদেক তািকেয় তামার মন ছটফট করেছ, 

আিম বর  তামার এই আধখানা দরজা ব  কের িদই। 
  

অমল। না, না, ব  কারা না -- এখােন আমার আর-সব ব  কবল এইটুকু খালা। তুিম 
ক বেলা-না -- আিম তা তামােক িচিন ন! 

  
বািলকা। আিম সুধা। 
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অমল। সুধা? 
  

সুধা। জান না? আিম এখানকার মািলনীর মেয়। 
  

অমল। তুিম কী কর? 
  

সুধা। সািজ ভের ফুল তুেল িনেয় এেস মালা গাঁিথ। এখন ফুল তুলেত চেলিছ। 
  

অমল। ফুল তুলেত চেলছ? তাই তামার পা িট অমন খিুশ হেয় উেঠেছ -- যতই চেলছ, 

মল বাজেছ ঝ   ঝ   ঝ  । আিম যিদ তামার সে  যেত পারতুম তা হেল উচঁু 
ডােল যখােন দখা যায় না সইখান থেক আিম তামােক ফুল পেড় িদতুম। 
  

সুধা। তাই বই িক! ফুেলর খবর আমার চেয় তুিম নািক বিশ জান! 
  

অমল। জািন, আিম খবু জািন। আিম সাত ভাই চ ার খবর জািন। আমার মেন হয় 
আমােক যিদ সবাই ছেড় দয় তা হেল আিম চেল যেত পাির খবু ঘন বেনর মেধ  
যখােন রা া খুেঁজ পাওয়া যায় না। স  ডােলর সব-আগায় যখােন মনুয়া পািখ 
বেস বেস দালা খায় সইখােন আিম চাঁপা হেয় ফুটেত পাির। তুিম আমার 
পা লিদিদ হেব? 
  

সুধা। কী বুি  তামার! পা লিদিদ আিম কী কের হব! আিম য সুধা -- আিম শশী 
মািলনীর মেয়। আমােক রাজ এত এত মালা গাঁথেত হয়। আিম যিদ তামার 
মেতা এইখােন বেস থাকেত পারতুম তা হেল কমন মজা হত! 
  

অমল। তা হেল সম  িদন কী করেত? 
  

সুধা। আমার বেন-বউ পতুুল আেছ, তার িবেয় িদতুম। আমার পিুষ মিন আেছ, তােক 
িনেয় -- যাই, বলা বেয় যাে , দির হেল ফুল আর থাকেব না। 
  

অমল। আমার সে  আর-একটু গ  কেরা-না, আমার খবু ভােলা লাগেছ। 
  

সুধা। আ া বশ, তুিম ুিম কােরা না, ল ী ছেল হেয় এইখােন ি র হেয় বেস থােকা, 
আিম ফুল তুেল ফরবার পেথ তামার সে  গ  কের যাব। 
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অমল। আর আমােক একিট ফুল িদেয় যােব? 
  

সুধা। ফুল অমিন কমন কের দব? দাম িদেত হেব য। 
  

অমল। আিম যখন বেড়া হব তখন তামােক দাম দব। আিম কাজ খুজঁেত চেল যাব ঐ 
ঝরনা পার হেয়, তখন তামােক দাম িদেয় যাব। 
  

সুধা। আ া বশ। 
  

অমল। তুিম তা হেল ফুল তুেল আসেব? 
  

সুধা। আসব। 
  

অমল। আসেব? 
  

সুধা। আসব। 
  

অমল। আমােক ভুেল যােব না? আমার নাম অমল। মেন থাকেব তামার? 
  

সুধা। না, ভুলব না। দেখা, মেন থাকেব। 
  

[ ান
  

ছেলর দেলর েবশ
  
অমল। ভাই, তামরা সব কাথায় যা  ভাই? একবার একটুখািন এইখােন দাঁড়াও-না। 

  
ছেলরা। আমরা খলেত চেলিছ। 

  
অমল। কী খলেব তামরা ভাই? 

  
ছেলরা। আমরা চাষ- খলা খলব। 

  
থম। (লািঠ দখাইয়া) এই য আমােদর লাঙল। 

  
ি তীয়। আমরা জেন ই গা  হব। 



P a g e  | 22 
 

 

  
অমল। সম  িদন খলেব? 

  
ছেলরা। হাঁ, সম  িদ -- ন। 

  
অমল। তার পের স ায় সময় নদীর ধার িদেয় িদেয় বািড় িফের আসেব? 

  
ছেলরা। হাঁ, স ার সময় িফরব। 

  
অমল। আমার এই ঘেরর সামেন িদেয়ই িফেরা ভাই। 

  
ছেলরা। তুিম বিরেয় এেসা-না, খলেব চেলা। 

  
অমল। কিবরাজ আমােক বিরেয় যেত মানা কেরেছ। 

  
ছেলরা। কিবরাজ! কিবরােজর মানা তুিম শান বুিঝ! চ   ভাই চ   আমােদর দির হেয় 

যাে । 
  

অমল। না ভাই, তামরা আমার এই জানলার সামেন রা ায় দাঁিড়েয় একটু খলা কেরা -- 
আিম একটু দিখ। 
  

ছেলরা। এেখেন কী িনেয় খলব? 
  

অমল। এই য আমার সব খলনা পেড় রেয়েছ -- এ-সব তামরাই নাও ভাই-ঘেরর 
িভতের একলা খলেত ভােলা লােগ না -- এ-সব ধেুলায় ছড়ােনা পেড়ই থােক -- 
এ আমার কােনা কােজ লােগ না। 
  

ছেলরা। বা, বা, বা, কী চমৎকার খলনা! এ য জাহাজ! এ য জটাইবুিড়! দখিছস ভাই? 

কমন সু র সপাই! -- এ-সব তুিম আমােদর িদেয় িদেল? তামার ক  হে  না? 
  

অমল। না, িকছু ক  হে  না, সব তামােদর িদলমু। 
  

ছেলরা। আর িক  িফিরেয় দব না। 
  

অমল। না, িফিরেয় িদেত হেব না। 
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ছেলরা। কউ তা বকেব না? 
  

অমল। কউ না, কউ না। িক  রাজ সকােল তামরা এই খলনা েলা িনেয় আমার এই 
দরজার সামেন খািনক ণ ধের খেলা। আবার এ েলা যখন পেুরােনা হেয় যােব 
আিম নতুন খলনা আিনেয় দব। 
  

ছেলরা। বশ ভাই, আমরা রাজ এখােন খেল যাব। ও ভাই, সপাই েলােক এখােন সব 
সাজা -- আমরা লড়াই-লড়াই খিল। ব ুক কাথায় পাই? ঐ- য একটা ম  
শরকািঠ পেড় আেছ -- ঐেটেক ভেঙ ভেঙ িনেয় আমরা ব ুক বানাই। িক  ভাই 
তুিম য ঘিুমেয় পড়ছ! 
  

অমল। হাঁ, আমার ভাির ঘমু পেয় আসেছ। জািন ন কন আমার থেক থেক ঘমু পায়। 
অেনক ণ বেস আিছ আিম, আর বেস থাকেত পারিছ ন -- আমার িপঠ ব থা 
করেছ। 
  

ছেলরা। এখন য সেব এক হর বলা -- এখনই তামার ঘমু পায় কন? ঐ শােনা এক 
হেরর ঘ া বাজেছ। 

  
অমল। হাঁ, ঐ য বাজেছ ঢং ঢং ঢং -- আমােক ঘেুমােত যেত ডাকেছ। 

  
ছেলরা। তেব আমরা এখন যাই, আবার কাল সকােল আসব। 

  
অমল। যাবার আেগ তামােদর একটা কথা আিম িজ াসা কির ভাই। তামরা তা বাইের 

থাক, তামরা ঐ রাজার ডাকঘেরর ডাক-হরকরােদর চন? 
  

ছেলরা। হাঁ িচিন বিক, খবু িচিন। 
  

অমল। ক তারা, নাম কী? 
  

ছেলরা। একজন আেছ বাদল হরকরা, একজন আেছ শরৎ -- আেরা কত আেছ। 
  

অমল। আ া, আমার নােম যিদ িচিঠ আেস তারা িক আমােক িচনেত পারেব? 
  

ছেলরা। কন পারেব না? িচিঠেত তামার নাম থাকেলই তারা তামােক িঠক িচেন নেব। 
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অমল। কাল সকােল যখন আসেব তােদর একজনেক ডেক এেন আমােক িচিনেয় িদেয়া 
না। 
  

ছেলরা। আ া দব। 
  

৩ 
 

অমল শয াগত 
  
অমল। িপেসমশায়, আজ আর আমার সই জানলার কােছও যেত পারব না? কিবরাজ 

বারণ কেরেছ? 
  

মাধব দ । হাঁ বাবা। সখােন রাজ রাজ বেস থেকই তা তামার ব ােমা বেড় গেছ। 
  

অমল। না িপেসমশায়, না -- আমার ব ােমার কথা আিম িকছুই জািন ন িক  সখােন 
থাকেল আিম খবু ভােলা থািক। 
  

মাধব দ । সখােন বেস বেস তুিম এই শহেরর যত রােজ র ছেলবুেড়া সকেলর সে ই ভাব 
কের িনেয়ছ -- আমার দরজার কােছ রাজ যন একটা ম  মলা বেস যায় -- 
এেতও িক কখেনা শরীর টেক! দেখা দিখ, আজ তামার মখুখানা কী রকম 
ফ াকােশ হেয় গেছ! 
  

অমল। িপেসমশায়, আমার সই ফিকর হয়েতা আজ আমােক জানলার কােছ না দখেত 
পেয় চেল যােব। 

  
মাধব দ । তামার আবার ফিকর ক? 

  
অমল। সই য রাজ আমার কােছ এেস নানা দশিবেদেশর কথা বেল যায় -- নেত 

আমার ভাির ভােলা লােগ। 
  

মাধব দ । কই আিম তা কােনা ফিকরেক জািন ন। 
  

অমল। এই িঠক তার আসবার সময় হেয়েছ -- তামার পােয় পিড়, তুিম তােক একবার 
বেল এেসা না, স যন আমার ঘের এেস একবার বেস। 
  



P a g e  | 25 
 

 

ফিকরেবেশ ঠাকুরদার েবশ 
  
অমল। এই- য, এই- য ফিকর -- এেসা আমার িবছানায় এেস বেসা। 

  
মাধব দ । এ কী। এ য -- 

  
ঠাকুরদা। ( চাখ ঠািরয়া) আিম ফিকর। 

  
মাধব দ । তুিম য কী নও তা তা ভেব পাই ন! 

  
অমল। এবাের তুিম কাথায় িগেয়িছেল ফিকর? 

  
ফিকর। আিম ৗ ীেপ িগেয়িছলমু -- সইখান থেকই এইমা  আসিছ। 

  
মাধব দ । ৗ ীেপ? 

  
ফিকর। এেত আ য হও কন? তামােদর মেতা আমােক পেয়ছ? আমার তা যেত 

কােনা খরচ নই। আিম যখােন খিুশ যেত পাির। 
  

অমল। (হাততািল িদয়া) তামার ভাির মজা। আিম যখন ভােলা হব তখন তুিম আমােক 
চলা কের নেব বেলিছেল, মেন আেছ ফিকর? 

  
ঠাকুরদা। খবু মেন আেছ। বড়াবার এমন সব ম  িশিখেয় দব য সমেু  পাহােড় অরেণ  

কাথাও িকছুেত বাধা িদেত পারেব না। 
  

মাধব দ । এ-সব কী পাগেলর মেতা কথা হে  তামােদর! 
  

ঠাকুরদা। বাবা অমল, পাহাড়-পবত-সমু েক ভয় কির ন -- িক  তামার এই িপেসিটর 
সে  যিদ আবার কিবরাজ এেস জােটন তা হেল আমার ম েক হার মানেত হেব। 
  

অমল। না, না, িপেসমশায়, তুিম কিবরাজেক িকছু বােলা না। -- এখন আিম এইখােনই 
েয় থাকব, িক ু করব না -- িক  যিদন আিম ভােলা হব সইিদনই আিম 

ফিকেরর ম  িনেয় চেল যাব -- নদী-পাহাড়-সমেু  আমােক আর ধের রাখেত 
পারেব না। 
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মাধব দ । িছ, বাবা, কবলই অমন যাই-যাই করেত নই -- নেল আমার মন কমন খারাপ 
হেয় যায়। 
  

অমল। ৗ ীপ কী-রকম ীপ আমােক বেলা-না ফিকর! 
  

ঠাকুরদা। স ভাির আ য জায়গা। স পািখেদর দশ -- সখােন মানুষ নই। তারা কথা কয় 
না, চেল না, তারা গান গায় আর ওেড়। 
  

অমল। বাঃ, কী চমৎকার! সমেু র ধাের? 
  

ঠাকুরদা। সমেু র ধাের বই িক। 
  

অমল। সব নীল রেঙর পাহাড় আেছ? 
  

ঠাকুরদা। নীল পাহােড়ই তা তােদর বাসা। সে র সময় সই পাহােড়র উপর সূযাে র আেলা 
এেস পেড় আর ঝাঁেক ঝাঁেক সবুজ রেঙর পািখ তােদর বাসায় িফের আসেত থােক 
-- সই আকােশর রেঙ পািখর রেঙ পাহােড়র রেঙ স এক কা  হেয় ওেঠ। 
  

অমল। পাহােড় ঝরনা আেছ? 
  

ঠাকুরদা। িবল ণ! ঝরনা না থাকেল িক চেল! এেকবাের হীের গািলেয় ঢেল িদে । আর 
তার কী নৃত ! নুিড় েলােক ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং কের বাজােত বাজােত কবই ক   ক   
ঝ   ঝ   করেত করেত ঝরনািট সমেু র মেধ  িগেয় ঝাঁপ িদেয় পড়েছ। কােনা 
কিবরােজর বাবার সাধ  নই তােক একদ  কাথাও আটেক রােখ। পািখ েলা 
আমােক িনতা  তু  একটা মানুষ বেল যিদ একঘের কের না রাখত তা হেল ঐ 
ঝরনার ধাের তােদর হাজার হাজার বাসার একপােশ বাসা বেঁধ সমেু র ঢউ দেখ 
দেখ সম  িদনটা কািটেয় িদতুম। 

  
অমল। আিম যিদ পািখ হতুম তা হেল -- 

  
ঠাকুরদা। তা হেল একটা ভাির মশুিকল হত। নলমু, তুিম নািক দইওআলােক বেল রেখছ 

বেড়া হেল তুিম দই িবি  করেব -- পািখেদর মেধ  তামার দইেয়র ব বসাটা 
তমন বশ জমত না। বাধ হয় ওেত তামার িকছু লাকসানই হত। 
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মাধব দ । আর তা আমার চলল না। আমােক সু  তামরা খিপেয় দেব দখিছ। আিম 
চললমু। 
  

অমল। িপেসমশায়, আমার দইওআলা এেস চেল গেছ? 
  

মাধব দ । গেছ বিক। তামার ঐ শেখর ফিকেরর তলিপ বেয় ৗ ীেপর পািখর বাসায় 
উেড় বড়ােল তার তা পট চেল না। স তামার জন  এক ভাঁড় দই রেখ গেছ। 
বেল গেছ, তােদর ােম তার বানিঝর িবেয় -- তাই স কলিমপাড়ায় বাঁিশর 
ফরমাশ িদেত যাে  -- তাই বেড়া ব  আেছ। 
  

অমল। স য বেলিছল, আমার সে  তার ছােটা বানিঝিটর িবেয় দেব। 
  

ঠাকুরদা। তেব তা বেড়া মশুিকল দখিছ। 
  

অমল। বেলিছল, স আমার টুকটুেক বউ হেব -- তার নােক নালক, তার লাল ডুের শািড়। 
স সকালেবলা িনেজর হােত কােলা গা  ইেয় নতুন মািটর ভাঁেড় আমােক 
ফনাসু  ধ খাওয়ােব, আর সে র সময় গায়ালঘের দীপ দিখেয় এেস আমার 
কােছ বেস সাত ভাই চ ার গ  করেব। 
  

ঠাকুরদা। বা, বা, খাসা বউ তা! আিম য ফিকর মানুষ আমারই লাভ হয়। তা বাবা ভয় 
নই, এবারকার মেতা িবেয় িদক-না, আিম তামােক বলিছ, তামার দরকার হেল 
কােনািদন ওর ঘের বানিঝর অভাব হেব না। 

  
মাধব দ । যাও, যাও। আর তা পারা যায় না। 

  
[ ান

  
অমল। ফিকর, িপেসমশাই তা িগেয়েছন -- এইবার আমােক চুিপচুিপ বেলা না ডাকঘের 

িক আমার নােম রাজার িচিঠ এেসেছ। 
  

ঠাকুরদা। েনিছ তা তাঁর িচিঠ রওনা হেয় বিরেয়েছ। স-িচিঠ এখন পেথ আেছ। 
  

অমল। পেথ? কা   পেথ! সই য বৃি  হেয় আকাশ পির ার হেয় গেল অেনক দেূর দখা 
যায়, সই ঘন বেনর পেথ? 
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ঠাকুরদা। তেব তা তুিম সব জান দখিছ, সই পেথই তা। 
  

অমল। আিম সব জািন ফিকর! 
  

ঠাকুরদা। তাই তা দখেত পাি  -- কমন কের জানেল? 
  

অমল। তা আিম জািন ন। আিম যন চােখর সামেন দখেত পাই -- মেন হয় যন আিম 
অেনকবার দেখিছ -- স অেনকিদন আেগ -- কতিদন তা মেন পেড় না। বলব? 

আিম দখেত পাি , রাজার ডাক-হরকরা পাহােড়র উপর থেক একলা কবলই 
নেম আসেছ -- বাঁ হােত তার ল ন, কাঁেধ তার িচিঠর থিল। কত িদন কত রাত 
ধের স কবলই নেম আসেছ। পাহােড়র পােয়র কােছ ঝরনার পথ যখােন 
ফুিরেয়েছ সখােন বাঁকা নদীর পথ ধের স কবলই চেল আসেছ -- নদীর ধাের 
জায়ািরর খত, তারই স  গিলর ভতর িদেয় িদেয় স কবল আসেছ -- তার 
পের আেখর খত -- সই আেখর খেতর পাশ িদেয় উচঁু আল চেল িগেয়েছ, সই 
আেলর উপর িদেয় স কবলই চেল আসেছ -- রাতিদন একলািট চেল আসেছ; 

খেতর মেধ  িঝঁিঝ পাকা ডাকেছ -- নদীর ধাের একিটও মানুষ নই, কবল 
কাদােখাঁচা লজ িলেয় িলেয় বড়াে  -- আিম সম  দখেত পাি । যতই স 
আসেছ দখিছ, আমার বুেকর িভতের ভাির খিুশ হেয় হেয় উঠেছ। 
  

ঠাকুরদা। অমন নবীন চাখ তা আমার নই তবু তামার দখার সে  সে  আিমও দখেত 
পাি । 
  

অমল। আ া ফিকর, যাঁর ডাকঘর তুিম সই রাজােক জান? 
  

ঠাকুরদা। জািন বিক। আিম য তাঁর কােছ রাজ িভ া িনেত যাই। 
  

অমল। স তা বশ! আিম ভােলা হেয় উঠেল আিমও তাঁর কােছ িভ া িনেত যাব। পারব 
না যেত? 
  

ঠাকুরদা। বাবা, তামার আর িভ ার দরকার হেব না, িতিন তামােক যা দেবন অমিনই িদেয় 
দেবন। 

  
অমল। না, না, আিম তাঁর দরজার সামেন পেথর ধাের দাঁিড়েয় জয় হাক বেল িভ া চাইব 

-- আিম খ িন বািজেয় নাচব -- স বশ হেব, না? 
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ঠাকুরদা। স খবু ভােলা হেব। তামােক সে  কের িনেয় গেল আমারও পট ভের িভ া 

িমলেব। তুিম কী িভ া চাইেব? 
  

অমল। আিম বলব, আমােক তামার ডাক-হরকরা কের দাও, আিম অমিন ল ন হােত 
ঘের ঘের তামার িচিঠ িবিল কের বড়াব। জান ফিকর, আমােক একজন বেলেছ 
আিম ভােলা হেয় উঠেল স আমােক িভ া করেত শখােব। আিম তার সে  
যখােন খিুশ িভ া কের বড়াব। 

  
ঠাকুরদা। ক বেলা দিখ? 

  
অমল। িছদাম। 

  
ঠাকুরদা। কা   িছদাম? 

  
অমল। সই য অ  খাঁড়া। স রাজ আমার জানলার কােছ আেস। িঠক আমার মেতা 

একজন ছেল তােক চাকার গািড়েত কের ঠেল ঠেল িনেয় বড়ায়। আিম তােক 
বেলিছ, আিম ভােলা হেয় উঠেল তােক ঠেল ঠেল িনেয় বড়াব। 
  

ঠাকুরদা। স তা বশ মজা হেব দখিছ। 
  

অমল। সই আমােক বেলেছ কমন কের িভ া করেত হয় আমােক িশিখেয় দেব। 
িপেসমশায়েক আিম বিল ওেক িভ া িদেত, িতিন বেলন ও িমথ া কানা, িমথ া 
খাঁড়া। আ া, ও যন িমথ া কানা-ই হল, িক  চােখ দখেত পায় না -- সটা তা 
সিত । 
  

ঠাকুরদা। িঠক বেলছ বাবা, ওর মেধ  সিত  হে  ওইটুকু য, ও চােখ দখেত পায় না -- তা 
ওেক কানা বল আর না-ই বল। তা ও িভ া পায় না, তেব তামার কােছ বেস 
থােক কী করেত। 
  

অমল। ওেক য আিম শানাই কাথায় কী আেছ। বচারা দখেত পায় না। তুিম য-সব 
দেশর কথা আমােক বল স-সব আিম ওেক িনেয় িদই। তুিম সিদন আমােক 
সই য হালকা দেশর কথা বেলিছেল, যখােন কােনা িজিনেষর কােনা ভার নই 
-- যখােন একটু লাফ িদেলই অমিন পাহাড় িডিঙেয় চেল যাওয়া যায়, সই হালকা 
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দেশর কথা েন ও ভাির খিুশ হেয় উেঠিছল। আ া ফিকর, স দেশ কা   িদক 
িদেয় যাওয়া যায়? 
  

ঠাকুরদা। িভতেরর িদক িদেয় স একটা রা া আেছ, স হয়েতা খুেঁজ পাওয়া শ । 
  

অমল। ও বচারা য অ , ও হয়েতা দখেতই পােব না -- ওেক কবল িভ াই কের 
বড়ােত হেব। তাই িনেয় ও ঃখ করিছল -- আিম ওেক বললমু িভ া করেত িগেয় 
তুিম য কত বড়ােত পাও, সবাই তা স পায় না। 
  

ঠাকুরদা। বাবা, ঘের বেস থাকেলই বা এত িকেসর ঃখ? 
  

অমল। না, না, ঃখ নই। থেম যখন আমােক ঘেরর মেধ  বিসেয় রেখ িদেয়িছল আমার 
মেন হেয়িছল যন িদন ফুেরাে  না, আমােদর রাজার ডাকঘর দেখ অবিধ এখন 
আমার রাজই ভােলা লােগ -- এই ঘেরর মেধ  বেস বেসই ভােলা লােগ -- 
একিদন আমার িচিঠ এেস পৗেঁছােব, স কথা মেন করেলই আিম খবু খিুশ হেয় 
চুপ কের বেস থাকেত পাির। িক  রাজার িচিঠেত কী য লখা থাকেব তা তা 
আিম জািন ন। 
  

ঠাকুরদা। তা না-ই জানেল। তামার নামিট তা লখা থাকেব -- তা হেলই হল। 
  

মাধব দে র েবশ 
  
মাধব দ । তামরা জেন িমেল এ কী ফসাদ বািধেয় বেস আছ বেলা দিখ? 

  
ঠাকুরদা। কন হেয়েছ কী? 

  
মাধব দ । নিছ, তামরা নািক রিটেয়ছ, রাজা তামােদরই িচিঠ িলখেবন বেল ডাকঘর 

বিসেয়েছন। 
  

ঠাকুরদা। তােত হেয়েছ কী? 
  

মাধব দ । আমােদর প ানন মাড়ল সই কথািট রাজার কােছ লািগেয় বনািম িচিঠ িলেখ 
িদেয়েছ। 
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ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কােন ওেঠ, স িক আমরা জািন ন? 
  

মাধব দ । তেব সামেল চল না কন। রাজাবাদশার নাম কের অমন যা-তা কথা মেুখ আেনা 
কন? তামরা য আমােক সু  মশুিকেল ফলেব। 

  
অমল। ফিকর, রাজা িক রাগ করেব? 

  
ঠাকুরদা। অমিন বলেলই হল! রাগ করেব! কমন রাগ কের দিখ-না। আমার মেতা ফিকর 

আর তামার মেতা ছেলর উপর রাগ ক' র স কমন রাজািগির ফলায় তা দখা 
যােব। 
  

অমল। দেখা ফিকর, আজ সকালেবলা থেক আমার চােখর উপর থেক- থেক অ কার 
হেয় আসেছ; মেন হে  সব যন । এেকবাের চুপ কের থাকেত ইে  করেছ। 
কথা কইেত আর ইে  করেছ না। রাজার িচিঠ িক আসেব না? এখনই এই ঘর 
যিদ সব িমিলেয় যায় -- যিদ -- 
  

ঠাকুরদা। (অমলেক বাতাস কিরেত কিরেত) আসেব, িচিঠ আজই আসেব। 
  

কিবরােজর েবশ 
  
কিবরাজ। আজ কমন ঠকেছ? 

  
অমল। কিবরাজমশায়, আজ খবু ভােলা বাধ হে  -- মেন হে  যন সব বদনা চেল 

গেছ। 
  

কিবরাজ। (জনাি েক মাধব দে র িত) ঐ হািসিট তা ভােলা ঠকেছ না। ওই য বলেছ খবু 
ভােলা বাধ হে  ঐেটই হল খারাপ ল ণ। আমােদর চ ধর দ  বলেছন -- 
  

মাধব দ । দাহাই কিবরাজমশায়, চ ধর দে র কথা রেখ িদন। এখন বলনু ব াপারখানা কী। 
  

কিবরাজ। বাধ হে , আর ধের রাখা যােব না। আিম তা িনেষধ কের িগেয়িছলমু িক  বাধ 
হে  বাইেরর হাওয়া লেগেছ। 
  

মাধব দ । না কিবরাজমশায়, আিম ওেক খবু কেরই চাির িদক থেক আগেল সামেল রেখিছ। 
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ওেক বাইের যেত িদই ন -- দরজা তা ায়ই ব ই রািখ। 
  

কিবরাজ। হঠাৎ আজ একটা কমন হাওয়া িদেয়েছ -- আিম দেখ এলমু, তামােদর সদর-
দরজার িভতর িদেয়   কের হাওয়া বইেছ। ওটা এেকবােরই ভােলা নয়। ও-
দরজাটা বশ ভােলা কের তালাচািব-ব  কের দাও। না-হয় িদন ই-িতন 
তামােদর এখােন লাক-আনােগানা ব ই থা   না। যিদ কউ এেস পেড় িখড়িক-
দরজা আেছ। ঐ- য জানলা িদেয় সূযাে র আভাটা আসেছ, ওটাও ব  কের দাও, 

ওেত রাগীেক বেড়া জািগেয় রেখ দয়। 
  

মাধব দ । অমল চাখ বুেজ রেয়েছ, বাধ হয় ঘেুমাে । ওর মখু দেখ মেন হয় যন -- 
কিবরাজমশায়, য আপনার নয় তােক ঘের এেন রাখলমু, তােক ভােলাবাসলমু, 

এখন বুিঝ আর তােক রাখেত পারব না। 
  

কিবরাজ। ওকী তামার ঘের য মাড়ল আসেছ! এ কী উৎপাত! আিম আিস ভাই! িক  
তুিম যাও, এখনই ভােলা কের দরজাটা ব  কের দাও। আিম বািড় িগেয়ই একটা 
িবষবিড় পািঠেয় িদি  -- সইেট খাইেয় দেখা -- যিদ রাখবার হয় তা 
সইেটেতই টেন রাখেত পারেব। 

  
[ মাধব দ  ও কিবরােজর ান

  
মাড়েলর েবশ 

  
মাড়ল। কী র ছাঁড়া! 

  
ঠাকুরদা। (তাড়াতািড় উিঠয়া দাঁড়াইয়া) আের আের, চুপ চুপ! 

  
অমল। না ফিকর, তুিম ভাবছ আিম ঘেুমাি । আিম ঘেুমাই িন। আিম সব নিছ। আিম 

যন অেনক দেূরর কথাও নেত পাি । আমার মেন হে , আমার মা আমার বাবা 
যন িশয়েরর কােছ কথা কে ন। 

  
মাধব দে র েবশ 

  
মাড়ল। ওেহ মাধব দ , আজকাল তামােদর য খবু বেড়া বেড়া লােকর সে  স । 

  



P a g e  | 33 
 

 

মাধব দ । বেলন কী, মাড়লমশায়! এমন পিরহাস করেবন না। আমরা িনতা ই সামান  
লাক। 

  
মাড়ল। তামােদর এই ছেলিট য রাজার িচিঠর জেন  অেপ া কের আেছ। 

  
মাধব দ । ও ছেলমানুষ, ও পাগল, ওর কথা িক ধরেত আেছ! 

  
মাড়ল। না-না, এেত আর আ য কী? তামােদর মেতা এমন যাগ  ঘর রাজা পােবন 

কাথায়? সইজেন ই দখছ না, িঠক তামােদর জানলার সামেনই রাজার নতুন 
ডাকঘর বেসেছ? ওের ছাঁড়া, তার নােম রাজার িচিঠ এেসেছ য। 
  

অমল। (চমিকয়া উিঠয়া) সিত ! 
  

মাড়ল। এ িক সিত  না হেয় যায়! তামার সে  রাজার ব ু ! (একখানা অ রশূন  কাগজ 
িদয়া) হা হা হা হা, এই য তাঁর িচিঠ। 
  

অমল। আমােক ঠা া কােরা না। ফিকর, ফিকর, তুিম বেলা-না, এই িক সিত  তাঁর িচিঠ? 
  

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আিম ফিকর তামােক বলিছ এই সত  তাঁর িচিঠ। 
  

অমল। িক ,আিম য এেত িকছুই দখেত পাি  ন -- আমার চােখ আজ সব সাদা হেয় 
গেছ! মাড়লমশায়, বেল দাও-না, এ-িচিঠেত কী লখা আেছ। 

  
মাড়ল। রাজা িলখেছন, আিম আজকােলর মেধ ই তামােদর বািড়েত যাি , আমার জেন  

তামােদর মিুড়মড়ুিকর ভাগ তির কের রেখা -- রাজভবন আর আমার এক দ  
ভােলা লাগেছ না। হা হা হা হা! 
  

মাধব দ । (হাত জাড় কিরয়া) মাড়লমশায়, দাহাই আপনার, এ-সব কথা িনেয় পিরহাস 
করেবন না। 
  

ঠাকুরদা। পিরহাস! িকেসর পিরহাস! পিরহাস কেরন, এমন সাধ  আেছ ওরঁ! 
  

মাধব। আের। ঠাকুরদা, তুিমও খেপ গেল নািক। 
  

ঠাকুরদা। হাঁ, আিম খেপিছ। তাই আজ এই সাদা কাগেজ অ র দখেত পাি । রাজা 
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িলখেছন িতিন য়ং অমলেক দখেত আসেছন, িতিন তাঁর রাজ-কিবরাজেকও সে  
কের আনেছন। 
  

অমল। ফিকর, ওই য, ফিকর, তাঁর বাজনা বাজেছ, নেত পা  না? 
  

মাড়ল। হা হা হা হা! উিন আেরা একটু না খপেল তা নেত পােবন না। 
  

অমল। মাড়লমশায়, আিম মেন করতুম,তুিম আমার উপর রাগ কেরছ -- তুিম আমােক 
ভােলাবাস না। তুিম য সিত  রাজার িচিঠ আনেব এ আিম মেন কির িন--দাও 
আমােক তামার পােয়র ধেুলা দাও। 
  

মাড়ল। না, এ ছেলটার ভি া আেছ। বুি  নই বেট, িক  মনটা ভােলা। 
  

অমল। এত েণ চার হর হেয় গেছ বাধ হয়। ঐ য ঢং ঢং ঢং -- ঢং ঢং ঢং। স াতারা 
িক উেঠেছ ফিকর? আিম কন দখেত পাি  ন? 
  

ঠাকুরদা। ওরা য জানলা ব  কের িদেয়েছ, আিম খেুল িদি । 
  

বািহের াের আঘাত 
  
মাধব দ । ওিক ও! ও ক ও! এ কী উৎপাত? 

  
 (বািহর হইেত) খােলা ার। 

  
মাধব দ । ক তামরা? 

  
 (বািহর হইেত) খােলা ার। 

  
মাধব দ । মাড়লমশায়, এ তা ডাকাত নয়! 

  
মাড়ল। ক র? আিম প ানন মাড়ল। তােদর মেন ভয় নই নািক। 

  
দেখা একবার, শ  থেমেছ। প ানেনর আওয়াজ পেল আর র া নই যত বেড়া 
ডাকাতই হাক না -- 
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মাধব দ । (জানলা িদয়া মখু বাড়াইয়া) ার য ভেঙ ফেলেছ, তাই আর শ  নই। 
  

রাজদেূতর েবশ 
  
রাজদতূ। মহারাজ আজ রাে  আসেবন। 

  
মাড়ল। কী সবনাশ! 

  
অমল। কত রাে  দতূ? কত রাে ? 

  
দতূ। আজ ই হর রাে । 

  
অমল। যখন আমার ব ু হরী নগেরর িসংহ াের ঘ া বাজােব ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং -- 

তখন? 
  

দতূ। হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-ব ুিটেক দখবার জেন  তাঁর সকেলর চেয় বেড়া 
কিবরাজেক পািঠেয়েছন। 
  

রাজকিবরােজর েবশ 
  
রাজকিবরাজ। এিক! চাির িদেক সম ই য ব ! খেুল দাও, খেুল দাও, যত ার-জানলা আেছ সব 

খেুল দাও। -- (অমেলর গােয় হাত িদয়া) বাবা, কমন বাধ করছ। 
  

অমল। খবু ভােলা, খবু ভােলা কিবরাজমশাই। আমার আর কােনা অসুখ নই, কােনা 
বদনা নই। আঃ, সব খেুল িদেয়ছ -- সব তারা িল দখেত পাি  --অ কােরর 
ওপারকার সব তারা। 
  

রাজকিবরাজ। অধরাে  যখন রাজা আসেবন তখন তুিম িবছানা ছেড় উেঠ তাঁর সে  বেরােত 
পারেব? 
  

অমল। পারব, আিম পারব। বেরােত পারেল আিম বাঁিচ। আিম রাজােক বলব, এই অ কার 
আকােশ বতারািটেক দিখেয় দাও। আিম স তারা বাধ হয় কতবার দেখিছ 
িক  স য কা  টা স তা আিম িচিন ন। 
  

রাজকিবরাজ। িতিন সব িচিনেয় দেবন। (মাধেবর িত) এই ঘরিট রাজার আগমেনর জেন  
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পির ার কের ফুল িদেয় সািজেয় রােখা। ( মাড়লেক িনেদশ কিরয়া) ঐ লাকিটেক 
তা এ-ঘের রাখা চলেব না। 

  
অমল। না, না, কিবরাজমশায়, উিন আমার ব ু। তামরা যখন আস িন উিনই আমােক 

রাজার িচিঠ এেন িদেয়িছেলন। 
  

রাজকিবরাজ। আ া, বাবা, উিন যখন তামার ব ু তখন উিনও এ-ঘের রইেলন। 
  

মাধব দ । (অমেলর কােন কােন) বাবা, রাজা তামােক ভােলাবােসন, িতিন য়ং আজ 
আসেছন -- তাঁর কােছ আজ িকছু াথনা কােরা। আমােদর অব া তা ভােলা 
নয়। জান তা সব। 
  

অমল। স আিম সব িঠক কের রেখিছ, িপেসমশায় -- স তামার কােনা ভাবনা নই। 
  

মাধব দ । কী িঠক কেরছ বাবা? 
  

অমল। আিম তাঁর কােছ চাইব, িতিন যন আমােক তাঁর ডাকঘেরর হরকরা কের দন -- 
আিম দেশ দেশ ঘের ঘের তাঁর িচিঠ িবিল করব। 
  

মাধব দ । (ললােট করাঘাত কিরয়া) হায় আমার কপাল। 
  

অমল। িপেসমশায়, রাজা আসেবন, তাঁর জেন  কী ভাগ তির রাখেব। 
  

দতূ। িতিন বেল িদেয়েছন তামােদর এখােন তাঁর মিুড়মুড়িকরেভাগ হেব। 
  

অমল। মিুড়মড়ুিক! মাড়লমশায়, তুিম তা আেগই বেল িদেয়িছেল, রাজার সব খবরই তুিম 
জান! আমরা তা িকছুই জানতুম না। 
  

মাড়ল। আমার বািড়েত যিদ লাক পািঠেয় দাও তা হেল রাজার জেন  ভােলা ভােলা িকছু -
- 
  

রাজকিবরাজ। কােনা দরকার নই। এইবার তামরা সকেল ি র হও। এেলা, এেলা, ওর ঘমু 
এেলা। আিম বালেকর িশয়েরর কােছ বসব -- ওর ঘমু আসেছ। দীেপর আেলা 
িনিবেয় দাও -- এখন আকােশর তারািট থেক আেলা আসুক, ওর ঘমু এেসেছ। 
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মাধব দ । (ঠাকুরদার িত) ঠাকুরদা, তুিম অমন মূিতিটর মেতা হাতেজাড় কের নীরব হেয় 
আছ কন? আমার কমন ভয় হে । এ যা দখিছ এ-সব িক ভােলা ল ণ! এরা 
আমার ঘর অ কার কের িদে  কন! তারার আেলােত আমার কী হেব। 
  

ঠাকুরদা। চুপ কেরা অিব াসী! কথা কােয়া না। 
  

সুধার েবশ 
  
সুধা। অমল। 

  
রাজকিবরাজ। ও ঘিুমেয় পেড়েছ। 

  
সুধা। আিম য ওর জেন  ফুল এেনিছ -- ওর হােত িক িদেত পারব না। 

  
রাজকিবরাজ। আ া, দাও তামার ফুল। 

  
সুধা। ও কখন জাগেব? 

  
রাজকিবরাজ। এখনই, যখন রাজা এেস ওেক ডাকেবন। 

  
সুধা। তখন তামরা ওেক একিট কথা কােন কােন বেল দেব? 

  
রাজকিবরাজ। কী বলব? 

  
সুধা। বােলা য, সুধা তামােক ভােল িন। 
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