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িব ান বাবু
হসন।

ীসুের নাথ বে াপাধ ায়
ণীত।

কিলকাতা,
১০০।১ নং মছু য়াবাজার ীট

বা ীিক যে
কালীিক র চ ব ী কতৃক মুি ত ও কািশত।

সন ১২৯৪ সাল।

গৗরহির মুেখাপাধ ায়।
শীতলচ ।
নেগ নাথ বসু।
মাখন।
রামকা ।
অিবনাশ।

চ মুখী।
হম কুমারী।

পু ষ।

কিলকাতার একজন ধনাঢ ব ি ।
গৗরহির বাবুর ব ু ।
সা ািহক সংবাদপে র স াদক।
গৗরহির বাবুর পু ।
উ তশীল া উকীল।িব ােনর িশ ানবীস।
িস অথ পু ক লখক।
দামু বহারা।

ী।

গৗরহির বাবুর ী।
নেগ বাবুর ী।
দাসী।

পিরে দসমূহ

(মূল ে

নই)

সূচীপ
থম অ
ি তীয় অ
এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৮ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৮ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

িব ান বাবু
হসন।
থম অ ।
থম গভা ।
গৗরহির বাবুর বঠকখানা।
গৗরহির শীতলচ , রামকা আসীন।
শীতল। আজ িবজয়া দশমী, মেনামািলন ভূ েল িগেয় পরম শ েকও
আজ আিল ন কে হয়, িক মনুেষ র মন সহেজ শ তা ভু ত পাের না
বেল লাক ভেদ ব ব ার ভদ হেয়েছ। বরিনয াতন িচ া আমােদর দয়
িচরিদন য পিরমােণ অিধকার কের থােক মেনর পা র ব তীত তাহা সহেজ
দূর করা যায় না; অথচ শ েক আিল ন কের দেয়র মহ কাশ করা
িনতা েয়াজন।
রামকা । শীতল বাবু! আপনার কথা েন ােণ বড় ব থা পেলম,
আপিন ও প কথা বলেবন না। আপিন আপনার দেয়র বািহ ক ও

আভ িরক ভাব এককের দখুন, স প কের যাহােক আিল ন দওয়া
উিচত তা’ ক াণখুেল আিল ন িদন; িক অ ের শ তােক পাষণ কের
বািহের কাল দওয়া ধ -িবগিহত। এেত িক আপনার দয় সুখী হেব?
ও প কে ঈ েরর িনকট আপিন দাষী হেবন।
গৗরহির। ওটা িক জান রামকা বাবু, ওটা আমািদেগর লৗিকক
থা। এেত আর ধ াধ িক আেছ বলুন?
শীতল। আপিন যা বেলেছন সত ; য ববািহেকর িনকট হ’ ত নািল
কের টাকা আদায় কে হেয়িছল, আবার িযিন পুজার সময় আমার াপ
পাওনা িদেত কুি ত; য িত পূরেণর জন court খুে ই আমায় আইেনর
আ য় িনেত হেব; তা’ ক িবজয়ার িদন কাল িদেত হ’ ল াণটা যন িটেয়
আেস, আর হাত দুেটা বারকে ই া হয় না।
রামকা । কা িনক পূজার জন আপনারা িকনা কে ন; এতক কের
য, টাকা উপা ন কেরন, িকনা একটা মািটর ঠাকুর খাড়া কের টাকা েলা
বজায় উিড়েয় দন। িছঃ িছঃ আমােদর দ ল ও ল া হয়। মািটর ঠাকুর
দবতা বেল পূজা করা কতদূর ছাট মেনর কাজ ব ত পাির না।
শীতল। গৗরহির বাবু! আপনােক বলেবা িক, পূজার সময় আমার
ববািহক খরচ িদেত কুি ত হওয়ােত পূজ পাদ, সজীব-দুগার সই
িনত
ু িটত কাকনদ-সদৃশ চরণ শাভা আশীভিরর ডায়মনকাটা নত
ূ ন
মল চা -গািছ অিতশয় অিন া সে ও িব য়, কের এই খেড়া-দুগা পূজার
সময় খরচ চালােত হেয়েছ। যা’র জন আজও অসুর-মি নী মহাশি র
সা ী প আমার দেহ শতমুখী িব িচ কাশ পাে , সই ববািহকেক য
আিল ন করবার থা চিলত আেছ এটা বড় অন ায়—িন াম ধে র
চূ ড়া আদশ, সােম র িচ , ম ীর কিবতা, জাতীেভেদর দীপিশখার ন ায়।
রামকা । গৗরহির বাবু! আপিন ক কতার একজন বি
লাক,
আপনার উিচত এই লাকাচার িব
িবজয়ার কালাকুলী থা তু েল

দওয়া। পৗ িলকতার আ য় দওয়া আপনার ন ায় লােকর উিচত নেহ।
এই ভ িদেন আপিন একবার বলুন—

ওঁ একেমবা ি তীয়ং।
শীতল। রামকা বাবু! িদন কতক আেগ যিদ এই পরামশ আসায়
িদেতন, তাহেল আর এত ক হ’ত না; আিম য়ং চতে র মত দুই হাত
তু েল

ওঁ একেমবা ি তীয়ং
ব তাম; আমার ঘেরর মিহষমি নীেকও একবার কন, দুই িতন বার পয
বিলেয়িনতাম। আর সমােজ বেস ী পু েষর সে

“শাি শাি শাি ”
বেল চেল আ তম। ( গৗরহির বাবুর িত) জুর! এেক অসুরবধ, তােত
আচােয র ন ায় বিদেত বেসিছ এেতও যিদ দােমাদর- ংশ-দপহারী না
দখােদন তেব দুগানােম কল হ’ ব। Native champagne এর সিহত দখা
নাহেল মেনর চা ল তা দূর হেব না।
গৗরহির। ওের িনেয় আয় (হাস ) শীতল বাবু, শীতল হেয় যাে ন।
িসি লইয়া দামু বহারার েবশ।
এই খােন রাখ; ভাল কের বেটিচ ত?
দামু। ক া মশয়! তামারও লুন খাইিচ, স আপিন যা কেব তা কঁ াই না
কিরব। আপিন মুিনব আছ; ক া মশয়, স তামার কথা না কিরব কঁ াই,
ইয়াডু ঠাকুর দইিচ স মার ঘের য জগড়নাথ আছু পারা সয় ডু ইয়া
দইিছ।

শীতল। তা বশ কেরছ দামু; দবতার সাদ ভ ণ কে পুণ হয়,
আর তা না হউক শরীরটা একটু তাজা হয়। তু িম একবার তামাক িনেয়
এস।
বহারা। যাইিচ, যাইিচ।
দামু বহারার

ান।

শীতল। রামকা বাবু! আসুন, Native champagne এ একবার
বাহার দওয়া যা ।
রামকা । আমােক মাপ করেবন।
গৗরহির। কন রামকা বাবু?
রামকা । আিম Band of hope এ নাম িলিখেয়িছ।
শীতল। তামার স অ ণ বরণ নীল িফেত কাথা?
রামকা । সটা সে নাই।
শীতল। কথাটা বড় ােণ লা লা না। য়ােগর মত তামার মেনর
ভাব, আর মুেখর কথা, যন উ েল উ েল মু হেয় যাে । আিম তামার
মেনর কথাটা বুেঝিছ। িহ ু ধে র ভ
ভাজ িহ ুধ ে ষী কালাপাহাড়
খােব কন? বল দিখ রামকা বাবু! তামার া ধে র িদি , তামার
আচােয র িদি , তামার সই মি েরর- বদীর িদি আমার অনুমান িঠক
িকনা?
রামকা । শীতল বাবু! স কারেণও যিদ হয় তা হেলও

িত িক?

গৗরহির। (হাস কিরয়া) রামকা বাবু। এ কথা সত নািক?

শীতল। আের মহাশয় সত না ত িক? উিন এখন ক া ছুঁ েয় কািজ
হেয়েছন—আর কন হেয়েছন তাও আিম বুঝেত পেরিছ—ওঁর দুটাে িবেয়,
ি প ীক হেয় উিন িকছু ব হেয়িছেলন; উিন একিটেক ভাল বািসেতন বা
বােসন; অার একিটর অ বয়স সুতরাং “িবকার হেতৗ সিত িবি য়ে ’।
সই ছাট সতী িব য় করবার জন য়ং কন াক া হেয় িববাহ িদবার ই া
ওর দেয় বড় বলবতী হেয় উেঠিছল। িক ও প গৗরীদােনর ফল িহ ুধে
নাই, তাই কািজ হেয়েছন।
রামকা । শীতল বাবু! আপিন বাধ হয় আপনার সীমার অিধক
যাে ন। দখুন ধ স ে তক করা বড় অন ায়, আমােদর ধ িহ ুধেমর
পা র মা ।
শীতল। বেট, বেট, ওঁ িব ু ; ঐ পা র িক কবল দািড়েত আর
মিসেদর ভতর ভাই ভ ী িনেয় চাক বুঝােত। গৗরহির বাবু! Native
champagne আমায় িদন, আিমই ওর Justice কি । মহােদেবর নসার
ময াদা িহ ু িভ আর কউ রা ত পারেব না। ( ােস িসি ঢািলয়া পান)।
( গৗরহির বাবুর িত) আপনার চলেব িক, না আিম একাই জয় মুিন হ’ব।
রামকা বাবু! একটু অেপ া ক ন তার পর মাখেনর কােছ িব ান িশখেত
যােবন—সুধা ভ ণ কের যিদ গরল উেঠ তেব তামার।
গৗরহির। (িসি পান কিরয়া) ওের তামাক দ।
রামকা । অনুমিত হেল আিম মাখন বাবুর কােছ যাই।
শীতল। আের তাও িক হয়, তু িম গেল গরল খায় ক?
গৗরহির। বসুন, আিম মাখনেক ডা
ডেক িনেয় আয়।
( নপেথ )। আে

যাই।

ত বলিচ। ওের মাখন বাবুেক

হেব।

রামকা । আমার আর একটা engagement আেছ সই খােন যেতই

গৗরহির। রামকা বাবু! িব ানটা িক আমায় বুিঝেয় িদেত পােরন।
সকােল আমােদর িব ান বেল িকছু ই িছল না।
রামকা । গৗরহির বাবু! আজ আমায় মা করেবন আিম অন িদন
এেস আপনােক এই কথা যতদূর স ব বুিঝেয় িদেত চ া করেবা; এ েণ
চে ম।
রামকা বাবুর

ান।

শীতল। গৗরহির বাবু! আজ আমার াণটা বড় খুেল িগেয়েছ। ােণর
ভতর ক যন বসে র হাওয়া িদে । একটা আগমনী গাই।
(গীত)
অ ণ উিঠল ওই,
কের আমার উমা মা এল।
আশা পথ চেয়,
বষ গেছ ধেয়,
পাগল স ভালা,
হাড়মাল দালা,
উমা ধেন বুিঝ না পাঠাইল।
ষ গত ায়,
আয় মােগা! আয়,
নহাির বদন তার জীবন জুড়াই।
বাম হে িশখ বঁাধা, দি ণ হে Ganot, চে চ মাপরা মাখন লােলর
েবশ ও চয়াের উপেবশন।
মাখন। Good morning Sital Babu, good morning dear

father, আপিন আমােক untimely ডেক আমার অেনক কায ন
কেরেছন; however, আপনােক honour করা আমার স েতাভােব উিচত,
কন না আপিনই আমার এই উ িতর মূল। আজ আমায় excuse করেবন
for I have taken my seat here.
গৗরহির। বাবা মাখন! তামার হােত ওটা িক? তার ও প ভাব দেখ
আমার ােণ বড় আশ া হয়।
মাখন। আপিন যিদ Huxley বা Tyndal পড়েতন তাহ’ ল বাধ হয়
ও প foolish
কে ন না। মনুেষ র জীবনর া করা কতদূর েয়াজন,
য ব ি িব ান না পেড়েছ তােক বুঝান দুেগা সব ব াপার। আপনার কথা
েন অেন রাগ কে পারত বা ক তা িক আিম অেনক িবেবচনা কের
দখলাম আপনার ন ায় লােকর উপর রাগ করা আর িব ানেক অ কূেপ
হত া করা এ উভয়ই সমান। আপিন আমার এই non-conductor হওয়া
দেখ িবি ত হে ন, িক নুন, আপনার ঔরসজাত, আমার মাতৃগভ , য
িশ র স াবনা আেছ তাহার জীবেনর অটল ািয় হতু আিম তার জন ও
একিট লাহার িশখ order িদেয়িছ। ই া িছল আপনার ও আমার বৃ
মাতার জন দুইিট conductor order িদ, িক , যাহােদর িব ােনর চ া বা
উ িত করবার িকি মা ও ই া বা উপায় নাই তােদর জীবন দুরােরাহ
প েতর ন ায় থাকা না থাকা দুই সমান।
গৗরহির। িছঃ মাখন! বাব ও সকল ত াগ কর, তামার ও রকম
ব বহার দ ল লােক তামায় পাগল বলেব। আর আমায়—
মাখন। Hush! আপিন আমার বেয়ােজ ও িপতা, তাই আপনার
ন ায় িব ান-অ লােকর সিহত আিম এখনও কথা কিহেতিছ। াচীন
ইিতহােসর একটা ছায়া মা আজ আপনার িনকট উ ু কির নুন— য
ইংরাজজাতী সামান Telegraphএর থম চলেনর সময় তাের জুতা
বঁািধয়া িবেদ পু েক পাঠাইয়ািছ ভািবয়া ি র হইত, িব ােনর চ া কের,
সই ইংরাজ আিজ সু-দূর িহমালয় হ’ ত কুমািরকা পয ইি েত শাসন

কে । আর আমরা য Nasty nation তাইই রিহলাম, not a whit
superior, সই িব ােন M. A. পাশ িদেয়, আিম িক Dumb inert, as
Egyptian mummy হেয় থা ব। আপিন দখেবন আিম by sheer
science আপনার িহমালয়েক গরম করব, তােক মানুেষর ন ায় কথা
কওয়াব, ocean ক Shahara ত পিরণত ক ব।
শীতল। মাখন বাবু! এ বড় আ েয র িবষয়। এ যিদ তামার িব ােন
হ’ ত পাের, তা হেল, আিমও তামার িনকট িব ান িশ া কে
ত
আিছ।
মাখন। আ য িব ােন িকছু ই নাই, এটা axiomatic truth of
জানেবন, science এ সকল ব ই হ’ ত পাের। েন বড় সুখী হ’ লম, য
আপনার িব ান িশ ার ই া আেছ। িক scienceএ initiate হওয়ার
পূে আপনােক একটা conductor শরীেরর সে বঁাধেত হ’ ব। এর কারণ
এই—সদাই িব ােনর চ া কে মনুষ শরীর থেক electricity
ব পিরমােণ িনগত হেয় যায়; যােত volatile আর একটা পদাথ
surcharged with electricity এেস হটা আপনার শরীের enter কে না
পাের তারই জন এই conductor; এেত শরীেরর সে আর frictional
electricity ওয়ালা আর একটা bodyর সে যােত সদাই equilibrium
থােক তারই জন science এ এই conductor বঁাধার থা চিলত আেছ।
Take for instance Government palace, Writers’ Buildings,
Electric ring, আর কত চান।
গৗরহির। বাবা মাখন! তু িম যা বে ও বািড় স ে খােট বেট, িক
মনুষ মেধ ত ও থা চিলত নাই, আমার এত বয়স হেয়েছ আিম কখন
মানুেষর হােত, মাথায় িশখ বঁেধ বড়ােত দিখ নাই, তু ই ও সকল ত াগ কর,
আমার কথা রা । পর রাম িপতৃআ ায় আপনার জননীর ম ক ছদন
কের িছেলন, তু ই আমার কথা শান। বাবা! লখা পড়া িশেখছ, বাড়ীেত
বেস জমীদারী দখ, আেমাদ আ াদ কর; দেখও আমার াণটা সুখী হ’ক।

মাখন। য America িব ােনর মাতৃভূ িম সই American িবখ াত
িব ানিব Voxley বেলেছন বািড় অেপ া মনুষ শরীের conductor বঁাধা
িনতা েয়াজন; এ কথা আজও আমােদর দেশর লােক বুেঝ নাই, তাই
স থা চিলত হয় নাই। ভাল, আপিন ত াগ ত াগ কে ন; আমােক িক
ত াগ করােত চা ।
গৗরহির। তার লখা পড়া, তার িব ান, তার ঐ িশখ।
মাখন। I cannot help laughing. By Jove! আিম ে ও অনুভব
কে পাির না how shall I unlearn a thing which I have committed
to memory from my very infancy. আমােদর অব া য কতদূর
শাচনীয় তাহা বলা যায় না। আপিন কখন মহাভারত পেড়েছন?
শীতল। কন মহাভারেত আবার িক আেছ?
মাখন। Never mind িক আেছ িক না আেছ, that matters little
( গৗরহির বাবুর িত) আপিন আমার question answer ক ণ। দখুন,
ভ েলােকর question answer না করা অেপ া অপমান বাধ হয় জগেত
আর নাই। An idiot to treat with.
গৗরহির। পেড়িছ। িহ ুরেছেল রামায়ণ মহাভারত ছাড়া িক কউ
আেছ?
মাখন। ইংরািজ না বা ালা, বদব াসী না তাপরায়ী?
গৗরহির (জনাি েক) ও শীতল বাবু! এ িক বেলেগা?
শীতল। (জনাি েক) এই বুিঝ ইংরািজ িশ ার ফল; বাবা এিক ছেল
না বারমার মগ—মাথায় একটা লায়ার পা িড়।
মাখন। Hear me dear father, তামার রামায়ণ ও মহাভারত যার

জন তামরা Homer's Illiadেক হত গ কর, সই Ramayana and
Mahabharata িব ােনর থম সাপান মা ; তেব য, য light এ ন ায় স
সই েপই দ ত পায়। But the best course would be for me to
deliver a course of lectures before these uneducated fools, আর
তা না কে আমার বাধ হয় I see there is very little chance of our
national improvement. দখু Scienceহীন জাতী জাতীই নেহ।
গৗরহির। বাবা মাখন! িব ান বেলই পৃিথবী তা আিম ীকার কে ম।
িক িব ান িশখেব কারা, যা’ দর অথ নাই; যারা পেটর িচ ার জন লখা
পড়া িলেখেছ, তােদর পে িব ান েয়াজনীয় বেট, তামার তােত
েয়াজন িক? তু িম ও সকল ত াগ কর, আমার কথা শান, জমীদারী দখ,
ঘরটা বজায় রাখ।
মাখন। আপিন না Dr. Sirkar এর science সভায় একিদন
িগেয়িছেলন, আর আিম য িদন আপনােদর ত াগ কের আমার কতক িল
Lady friend ক িনেয় Brother Nagendranath এর বাটী িগেয়িছলাম
সই িদন না আপিন Eliot সােহেবর Lecture-room এর িভতর িগেয়
িব ােনর অসীম মতার পিরচয় পেয় swoon হেয় পেড়িছেলন। আিম
সই িব ান বেল জমীদারী কানছার world ক Napoleon এর ন ায়
শাসন করেবা।
শীতল। (জনাি েক গৗরহিরর িত) মহাশয়! দ চন িক, বতর
িবগেড়েছ, কথায় বড় সুিবধা নয়, খাশ করা ছেলর গঁা। দখুন দিক িবেয়র
কথা তু েল।
গৗরহির। মাখন! তামােক িববাহ কে হেব? তামােক সংসারী হেয়
সংসার দখেত হ’ ব; আিম বুড় হেয়িছ কেব মরব; তামােক এর মেধ
জমীদারী থা িশখেত হেব; আিম আজ হ’ ত তামার উপর জমীদারীর
সম ভার িদব।

মাখন। মৃতু ! হাহা! মৃতু িক? আজ যিদ আপনার science পড়া
থা ত তাহ’ ল আপনার মুখ থেক ও কথাটা বাধ হয় িনগত হ’ত না।
আপিন জােনন বাধ হয় রামচে র Father (নামটা আমার িঠক রণ হ’
না Talboys Wheeler এর রামায়েণ অেনক িদন হ’ল পেড়িছলাম) ণ
হতু একটা ীর কথায় রাম, ল ণ ও রােমর wife ক বািড় থেক দূর কের
িদেয়, পু েশােক িনেজর vitality ন কের ফেল ও েম collapse অব া
া হয়; রােমর আর দুেটা ভাই িছল তােদর নাম বড় queer, হটা মেন
পড়া দায়; তারা কে িক তােদর Father ক embalm কের রেখিদেল; till
the return of their banished brothers. স টাইম টা exactly আমার
মেন নাই, বাধ হয় fourteen years, এই fourteen years রােমর বাপ
embalmed হেয়িছল which is as good as living; সুতরাং Death বেল
বাধ হয় জগেত কান কথাই থাকা উিচত নেহ। By the bye আপিন
আমার marriage এর কথা বেলেচন, িক , marriage is nothing but a
social union; স social union যিদ িব ােনর ারা সািধত হয় তা হ’ ল
যােক আমরা বিল marriage, আর আপনারা যাহােক িববাহ বেলন, তার
েয়াজন িক? ীেলাক অেপ া কামল িব ান, সই িব ােনর য আ াদ
পেয়েছ স িক একটা illiterate ugly looking াদশ বষীয়া বািলকা ক
তার partner কে
ীকার করেব? আিম ত কখনই নেহ।
গৗরহির। আের তু ই বিল িক? তার জন িক আিম আ হত া হ’ব?
মাখন। আপিন জােনন, আপনার এই কথার জন আপিন আইন
অনুসাের দ নীয়। আপনার এই কথা যিদ আিম জগেত, বা even একজন
common police officer ক বেল িদ য Babu Gourhari intends to
commit suicide তা হ’ ল আপনােক দায়রায় সাপর কে পাের। My
father, my good father আিম আপনােক earnestly request কি
আপিন কুআশার ঘার অ কার ত াগ ক ণ; একটু একটু science পড়েত
আর ক ণ। যিদ বৃ বয়েস প ত আপনার ল া হয়, I take upon
myself the most gravest duty of initiating you in the heaven of
science. আমার সতত ই া কের আপনােক ও আমার dearest mother

ক যিদ Tyndal, Huxley, Proctor or even Ganot will do, যিদ even
a page a day পড়ােত পাির, তা হ’ ল আপনার এেকবাের কুসং ার
বি ত হেবন। আিম িন য় বলিচ য Your salvation will come as
near as what you call the originator of Navadwipa's disciple
JAGA.
গৗরহির। তু ই আমায় বৃ বয়েস কঁ াদা িন। দ মাখন, বাবা! তামার
বয়স হেয়েছ, বুঝেত সুজেত পার, তু ই আমার এক মা ছেল, তার মুখ
চেয় আিম েগর চঁ াদ হােত পাই, িক বাবা! তার িক আমােক মন ক
দওয়া উিচত?
মাখনI Far from it dear father, িক একটা কথা I must
mention, য all along আিম দেক আসিচ আপনার address very
objectionable. আিম আপনােক আপিন আপিন বলিচ িক before the
presence of another gentleman আপিন আমার িত vulgar terms
ব বহার কে ন। এটা আিম ব তাম না, পােছ আমার father হেয় society
ত আপিন অপদ হ’ন simply সই জন আিম আপনােক এই hint টু কু
িদলাম। আর একটা কথা, আপিন heavenly bodies ক হােত কে চান
িক েপ ত তা বুঝেত পাে ম না not even science can dream of it.
গৗরহির। ( গতঃ) আমার দখিচ স নাশ উপি ত; ছেলটা ঘার
উ াদ হেয়েছ; পাগল িমতা রার মেত িবষেয়র উ রািধকারী হ’ ত পাের
না; এখন িক কির, কন ছেলেক উ িশ ার জন কেলেজ িদেয়িছলাম;
এই িক উ িশ ার ফল; হা অদৃ ! দিখ আেরা বুিঝেয় যিদ পাির।
( কােশ ) বাবা! তু ই িক পাগল হিল নািক? আমার এই অতু ল স ি িক
দশজেন লুেট খােব, আর তু ই আমার এক মা ছেল হেয় ভাগ কে
পারিবিন?
মাখন। আপিন বেলন িক? আপনার এই riches আিম useful
purpose a spent করেবা। আিম আপনার অেথর অিধকারী হ’ লই একটা

monument করেবা, তার উপর বড় বড় golden letters এ িলেখ দব “In
memory of the late Babu Gourhari Mookerjea this monument
of science has been erected by his son Makhun Lal
Mookerjea”, এ দ ল Governor-General, Lieutenant-Governor
বাধ হয় আপনােক K. C. S. I. title পািঠেয় িদেত িকি ত মা ও কুি ত
হ’ ব না; আর এমনও হেত পাের Her Majesty letter of condolence
পািঠেয় আমােক তার sorrow জানােবন। এখন good bye আমােক
Brother Nogendranath এর িব ান িবকািশনী সভায় যেত হ’ ব।
ান।
শীতল। গৗরহির বাবু! ছেল দেখ িক বুঝেলন?
গৗরহির। (দীঘ িন াস ত াগ কিরয়া) বুঝব আর িক, আমার মাতা
আর মু ু ; এখন চল শয়ন করা যা গ কপােল যা আেছ তাই হইেব।
উভেয়র

ি তীয় গভা ।

গৗরহির বাবুর শয়ন ঘর।

গৗরহির বাবু ও চ মুখী।
গৗরহির। িগি ! তামার ছেলর ালায় বুিঝ আমায় সংসার ত াগ
কে হ’ল; তু িম তামার ছেল িনেয় থাক, আিম িবষয় আশয় িবি কের
কাশীবাসী হইেগ।

ান।

চ মুখী। কন? মাখন আমার িক কেরেছ? আমার ছেলর ভাল তু িমত
িকছু ই দখেত পারনা। বিল আমার মাখনলাল কেরেছ িক?
হ’ ব।

গৗরহির। ওটা পেড় পেড় বতর িব ড় িগেয়েছ, বাধহয় শী পাগল

চ মুখী। ওমাঃ আিম কাথায় যাব! এই বুিঝ আমার মাখনলােলর
দাষ। তা হ’ক, মা সর তী যার পেট ঢু েকেছন তােক পাগল িতিনই কেরন।
আহা! তামায় ব বা িক, মাখন যখন ঘুিমেয় থােক, আিম আিড় পেত
েনিছ— ছেলর মুখ িদেয় প তার কেলর জেলর মত মাগত ইংিরিজ
বেরায়, আর কবল পটা পটা শ কের, বেল লােক িবেয়ন, না িক মর
—মুেখ আেস না, তাই বুেঝনা।
গৗরহির। ওই পটা পটা আর পাড়া িব ানই কাল হেয়েছ।
তামায় বলেবা িক স একবাের ঘার উ াদ হেয়েছ।
চ মুখী। তা হ’ক; আমার মাখেনর িবেয় িদেয় একিট ছাট রা া বউ
ঘের এেন আমার মেনর সাধ পুরাব। আর ঐেয খ াপা খ াপা রকম দ চা তা
রা া বােয়র মুখ দখেলই সব যােব। মা সর তী আমার মাখনেক য খিপেয়
তু েলেছ সটা তামায় বলিছ কখনই থাকেব না। আিম মা শীতলার পূেজা
মেনিচ। ঘােষেদর ছেলও ঐ রকম চ মা িনত, দািড় রেখিছল, ঠাকুর
দখেলই তেড় যত, আর বাপ, মা, ভাই, বুন সকলেক বলেতা পুতুল পূজা
করা পাপ; তার িবেয় হওয়া অবিধ স পা লা রকম িগেয়েছ। ওটা িবেয়
করবার পূবিচ ; হাজার হা লখা পড়া িশেখেছ, বাপ মার কােছ িক
িবেয়র কথা বলেত পাের, তাই একটু আদটু পাগলািম কের বাপ মা ক
জানায় য আিম িবেয় করেবা। য বাপ মা বুঝেত না পাের, তারা ছেলেক
পাগল বেল। ছেল পাগল হেয়েছ বেল বেলই ছেলর িবেয় দয় না;
ছেলরও পাগলািম বাড়েত থােক। আিম তামায় বলিচ, আমার মাখেনর
িবেয় দাও। মাখন য িবেয়ন িবেয়ন কের, আর ওই য নায়ার িশখ বঁেধ

থােক, সটা বৗমা িভ আর কউ খুলেত পারেব না পারেব না।
গৗরহির। ীবুি
লয় রী। আিম ল ার মাথা খেয় িবেয়র কথা
ব াম, িক স িকছু েতই ীকার কে না। স বে তার িববাহ িব ােনর সে
হেয়েছ; স আর অন িবেয় করেব না।
চ মুখী। হঁ াগা িব ান ক? সটা কাথায় থােক? বিল তু িম িক এ
িবেয়র কথা িকছু জান? মাখন িক আমায় লুিকেয় িবেয় কে ।
গৗরহির। দখ িগি ! আিম এখন চ ুম।
চ মুখী। ও হিরঃ! বাবা আমার, তাই খ াপা হেয়েছ। দ ল, আিম যা
বেলিছলুম তাই ঘটেলা ত; আর ও রাগ কে িক হেব, ছেলত আর ত াগ
কে পারেব না। বাবা আমার িবেয় কেরেছ বৗিট ঘের িনেয় এস; যখন
আপিন পছ কের িবেয় কেরেছ, স বৗেয়র মুখ দখেলই ঐ িবেয়ন িবেয়ন,
আর পাড়া িশখ সব খেস পড়েব।
গৗরহির। দখ িগি ! আিম আর সহ কে পািরনা; এই বুেড়া বয়েস
অেদে আরও কত ক আেছ জািন না। তু িম মাখনেক বুিজেয় সুিজেয় যিদ
িবেয়র রািজ কে পার তা হ’ ল এই অ হায়ণ মােসই িবেয় িদেয় িদ।
চ মুখী। ওমাঃ স িক? তামার বুিঝ স বৗ পছ হয় িন—তেব
তু িমও বৗ দেখছ। আমার এ িন পাড়া অেদ য মাখেনর বৗ দ তও
পলাম না। (
ন।)
গৗরহির। অাের তু িম কঁ াদ কন? তামার পাগল ছেলর সে
ক? লখা পড়া িশেখ ছেল বগড়ােত দখা, এই আমার থম।

ব দেব

চ মুখী। তু িম আর িব ড়েছ িব ড়েছ বেলা না; তু িম আমার
মাখেনর িবেয় দেব িক না বল? যিদ না দাও আিম আমার ছেলেক িনেয়
িবেদেশ চেল যাব, সই খােন িগেয় দিখ তার িবেয় িদেত পাির িক না।

গৗরহির। আ আমার পাড়া কপাল, িবেয় দেবা িক? স বেল তার
িবেয় িব ােনর সে হেয়েছ। স আর অন িবেয় করেব না।
চ মুখী। এ পাড়া িবেয়ন িক? আমায় দখােত পার, ক স িবেয়ন, তা
হ’ ল বিটেক দাসী িদেয় ঝঁ াটা খাওয়াই।
গৗরহির। িগি ! তু িম যিদ পার দখ; মাখন যিদ িবেয় কে রািজ হয়
আিম অ হায়ণ মােসই িবেয় দেবা।
চ মুখী। আ া তু িম এক কাজ কর; তু িম িবেয়র কথা সব িঠ করেগ
আিম মাখনেক বুিঝেয় ব িচ।
গৗরহির। যা হয় কর, এখনকার বাধ হে কােলেজর পড়ারই এই
দাষ। আেগ জানেতম লখা পড়া িশ ল ভাব চির ভাল হয়, িক এখন
দ িচ ইংরািজ লখা পড়া িশিখেয় রােজ র ছেল িব ড় িদেল। যাই এ
বুেড়া বেয়েসও ত িন ার নাই, মুেট মজুেরর মত খাটেত এেসিছ খেট যাই।
ান।
চ মুখী। আমার মাখন িক সি সি ই পাগল হ’ল, না কখনই নয়, এ
কথা মেন লােগ না। লখা পড়া িশেখ েনিছ ছেলেদর মাথা একটু গরম
হয়; তােত আমার মাখন য আবেদের ছেল; বাধ হয় ক ার কােছ িকছু
চেয় থাকেব ক া দয় িন, তাই আমার মাখন রাগ কেরেছ। এক ছেল, যিদই
একটা বায়না িনেয় থােক, তােক না দওয়া িক ভাল। একটা ভাল ম হ’ ল
এর পের আমার মাখেনরই ত সব; এখন িনেলও নেব তখন িনেলও নেব।
মাখন আমার যা চাইেব আিম তাই দেবা। বাবার রাগ ঠা া হ’ ল আিম
িবেয়র কথা পাড়েবা। ওিঝ িঝ! িঝ! একবার এিদেক আয়।
( নপেথ )। যাই মাঠা

ণ।
দাসীর েবশ।

এই চািব িনেয় আমার ঘর থেক গয়নার বা স টা িনেয় আয় ত।
চািব লইয়া

ান।

বৗমােক িক িক গয়না দেবা স েলা দেখ আলাদা কের রািখ।
আমার স িদন য গয়না হেয়েছ, স েনা এখন আমায় পরেত হেব, তার পর
বৗমা বড় হ’ ল আমার য েলা ছাট হেয় যােব স েলা তােক দেবা
িকনা তখন বুঝেবা। বৗিটেক পিরর মতন সাজাব।
বা স লইয়া দাসীর েবশ।
দাসী। হঁ গা মাঠাকৃ ণ! দাদা বাবুর বুিঝ িবেয় হেব? আহা হা

হা ।

চ মুখী। তােক ক বে ?
দাসী। আিম সব িনিছ, তা না হেল, দাদা বাবু হােত মাথায় নায়া
বঁাধেব কন? আিম িনিছ ক কতার বড়মানুেষর ছেলরা িবেয়র আেগ
হােত মাথায় িশখ বঁােধ। িশখটা বুিঝ জাপিতর ঘটক। হঁ গা মাঠাকু ণ
কলেকতার আইবুেড়া ছেলর বুিঝ িচি ঐ!
চ মুখী। দেবা দেবা; আমার মাখেনর িবেয়র সময় তােক দানা গিড়েয়
দেবা।
দাসী। দাদা বাবুর কাথায় িবেয় হ’ ব মাঠা

ণ!

চ মুখী। এখনও িকছু িঠ হয়িন, ক া কত লাক পাঠাে ন, িম স
েনা খািল মুেটা মুেটা টাকা িনেয় যাে ,িক , ক একটাও রা া বৗ এেন
িদেত পাে না।
দাসী। হঁ গা মা! তামােদর মেয়রাও িক নায়া-বঁােধ, তারাও বুিঝ
িবেয় হ’ ল হােত নায়া পের না?

চ মুখী। িবেয় হ’ ল হােত নায়া পের না ত িক? তু ই িক পা িল না
িক? এিয়ি মা স িক নায়া ছাড়া আেছ?
দাসী। পু ষ এিয়ি িক এখােন নায়া পের?
চ মুখী। পু ষ এিয়ি আবার িক?
দাসী। কন যােদর দাদাবাবুর মত িবেয় হেয়েছ।
চ মুখী। তার দাদাবাবুর িক এখনও িবেয় হেয়েছ?
দাসী। িবেয় না হউক, িক মাঠা
হ’ তই দাদাবাবুর িবেয়র ফুল ফুটেব।

ণ! আিম তামায় বলিচ ওই নায়া

চ মুখী! নায়ােতই ফুল ফুটেব িক?
দাসী। িহঁ গা। মু ী কুলীেনর িবেয়র ফুল অমিন কের ফােট। তেব
ব, আমার বনেপা, হতাকার একজনাকার বািড়েত থােক, তােদর নািক
পাথের িবেয়র ফুল ফুেট, আর িবেয় হ’ লই সই পাথর হঁ ািড় চাপা িদেয় রেখ
দয়। দাদাবাবুরও তাই হ’ ব িক নায়ােত।
চ মুখী। তু ই আশী াদ কর, আমার সই অেদ ই হক।
দাসী। ওমা িছঃ িক বল মা। হঁ গা মা! ঐেয় দাদাবাবুর িশখ দখা
যাে । দখ দখ, পােছ িশখ দয়ােল ঠেক তাই দাদাবাবু এঁেক বঁেক িসঁিড়েত
উঠেচন। দাদাবাবুেক দখেলই গ ার ঘােট য একটা ঠাকুর আেছ দেখছ
মাঠা ণ, এক হােত একটা মু র তু েল, এক পা সা ন, এক পা িপিছেয়
আেছ তােক মেন পেড়।
চ মুখী। যাই, আমার মাখনেক বুিঝেয় দিখেগ। আিম বা সটা ব
কেরিছ; তু ই িনেয় আয়।

ান।
দাসী। যাই ঝঁাট পঁাট সব পেড় রেয়েছ।
বা স লইয়া

ান।

ি তীয় অ
থম গভা ।
নেগ বাবুর িলিখবার ঘর।

নেগ বাবু চয়াের উপিব ।
নেগ । স ভূ ও মু া য েক তু করা বড় দায়। social science
পড়া অবিধ জাতীয় ভাষার উপর আমার এেকবাের িবেত া জে গেছ।
ই া কের মাখন বাবুর মত বা ালা ভাষাটা এেকবাের ভুেল যাই, িক
মাতৃভাষা ভালা ভাল িকনা তা ি র কররার জন সমেয় সমেয় অেনক
ভািব, ভাবেত ভাবেত মাথা গরম হেয় যায়। দূর হ আর ভাবেত পাির িন।
ভাষাটা ভুলব িকনা? ভুিল, ভুিল িকনা ভুিল? আর কমন কেরই বা ভুলেত
পাির; আিম বা ালা সংবাদপে র এিডটার, বা ালা আমার ইেজরার মহল।
িত স ােহ কাগজ বার কির। বকলেম ডা াির কির, বাপেক ডা ল
িনেজ যাই।
একজন কে

ািজটােরর েবশ।

-কলম অেপ া ব-কলেম আমার বড় জার; আিম াথপর হেয়
িনেজর উে শ সাধেনর জন একবােণ দুিট পাখী মারেত চ া কি ।
কে ািজটার। মহাশয়! কািপর জন কে ািজটার সব বেস আেছ;
এখনও কািপ না পেল শিনবার কান মেতই কাগজ—
নেগ । কও বাবু! আিম ভাষাটা ভুেল িগিছ; তামােদর জন কাগজ

িশবদুগা কে ম তবুও ছাড়েব না। তামােদর কাগজ তামরা লখ। তেব যত
ণ না ভুেল িছলাম তত ণ তামােদর িলেখ িদেয়িছ আর পারেবা িক না
বলেত পাির না। আিম বশ বুঝেত পাি , আমার মাথাটার ভতর social
science এ ভের যাে , সুতরাং বা ালা ভাষাটা স র আমােক বন ার
জেলর ন ায় ত াগ কের যােব।
( নপেথ )। Husband, Husband আিম যাি , তু িম িক আমােক
meet করবার জন ready আেছ।
নেগ । মু াযে র ত, একটু সের দঁ াড়াও, আিম বেল কেহ দিখ, যিদ
আজ থেক তামােদর স ত াগ পাির। ( হম কুমারীর িত) O! yes
dear.
হম কুমারীর েবশ।
হম । Dear! আজ তামােক এত unmindful দখিচ কন? তামার
িক হেয়েছ, তু িম আমায় বল, আিম তার িতকােরর চ া কি । এেত যিদ
আমার জীবেনর সারাংশও ত াগ কে হয় তােতও আিম ীকার অািছ।
নেগ । আমার ভাবনা সমু ব , সদাই তর
পু া িল িদেয় নম ার কে ?

িল যন তীের

হম । তামার ও স াদকীয় ল া ঘনেঘার ভাব আিম বুঝেত
পাি িন। সাদা ভাষায় বল, পাির িতিবধান করব। তু িম আমার dear
husband, তামার জন অামার জীবন ত াগ করা যায়, িক , ত াগ করেবা
বা করা উিচত িকনা জািন না।
নেগ । তামার

রণ থাকেত পাের?

হম । না, রণ থাকবার একটা ব াঘাত আেছ; আমার মাথার বড়
িঠক নাই, সদাই ঘুের, সুতরাং তামার বলবার ক বঁাচাবার জন আমায়

past historyর জীণ পাতা
দওয়া উিচত নেহ।

িল উ াবার ক

তামার ন ায় husband এর

নেগ । আিম social science পড়েত আর করা অবিধ মাতৃভাষা
ভুলেবা িকনা তাই ভেব ি র কে পাির নাই। মাখেনর মত আমারও ই া
কের মাতৃভাষা ভুেল যাই, এেত তামার িক মত?
হম । মাখন বাবুর মত পাে ভাল বেট, িক , তু িম িক তা পারেব?
নেগ । আিমও তাই ি র কেরিছ, এখন তামার একিট কায কে
ভাল হয়।
হম । কায ! িক কায ?
নেগ । আিম স

াদকীয় ভার তামার হে ন

কে ই

কির।

নপেথ । Nagendra Babu may I go in?
হম । তামার কাগজ বা ালা না ইংরািজ?
নেগ । বা ালার ভাগটা বশী, ইংরািজ কলম দুই িতন আেছ।
হম । সােহব মহেল আমার বশী পসার হওয়া অবিধ যিদও তামার
বা ালা ভাষাটা আমার তাদৃশ মেন নাই তবু তামার কথা অনুসাের দুই
একটা issueর ভার িনেত আিম ীকার আিছ।
নেগ । আঃ বঁাচেলম-তু িম আমার—
হম । তু িম আমার িনকট কৃত তা কাশ করেব বেল আিম এই
ভার িনেত ীকার কির নাই, কবল দখাইেত জগ েক য ীজাতীর ারা
কাগজ এ দেশও স াদন হ’ ত পাের। তু িম চার কের দাও, আজ হ’ ত

তামার কাগেজর স

াদক আিম।

নেগ । রামকুমার, রামকুমার! মু াযে র
( নপেথ )। আে

ত রামকুমার!

যাই।
রামকুমােরর েবশ।

নেগ । দখ! এই বােরর ন র হ’ ত কাগেজ িলেখ দাও

স

াদক ীমিত হম কুমারী।

রামকুমার। য আে । আর কািপ?
হম । তু িম কািপর কথা আর নেগ বাবুেক িজ াসা কেরা না।
কাগেজর সে নেগ বাবুর আর কান স ক নাই।
রামকুমার। য আে

কািপ?

হম । কািপ িক তামােদর িকছু ই নাই।
রামকুমার। আে

না; আমরা কািপর জন বেস আিছ।

( নপেথ ) Nagendra Baboo are you in
হম । মাখন বাবু এেসেছন; সে কের িনেয় এস।
নেগ নােথর

ান।

িশখ বঁাধা Ganot হে মাখন বাবুেক সে কিরয়া নেগ বাবুর পুনঃ েবশ।
হম । কািপ িক আপাততঃ িকছু ই নাই। আ া আিম কলম ধ িচ।

নেগ । Science এ মাখন বাবু! মু ায চেল, িক Science এ কািপর
িকছু ব ব া কে পােরন?
মাখন। Good day Mrs. Bose, science এ না হয় িক? আমােদর
দশ যখন science এর ম বুঝেত পারেব, তখন কািপ িক, author দর
আর বই লখার ক পেত হেব। আমার ই া আেছ multiplication table
এর মত বই লখার একটা machine স র তয়াির করব বা England থেক
order িদব।
হম । মাখন বাবু! আপনার কথা েন সুখী হেলম, আর না হেবই বা
কন? যিদ আমােদর বৃ মি scientific frontier কে পােরন তা হ’ ল
তামােদর এই সামান কায না হেবই বা কন?
নেগ । ( হম কুমারীর িত) বিল হঁ াগা হ’ ব? তা হ’ ল িক আবার—
হম । মাখন বাবু মেন কেরন ত সকল কায ই হ’ ত পাের। ভাল মাখন
বাবু! িব ান বেল মু ায আপিন চেল না কন?
মাখন। আপিন িব ােনর িত অচলা ভি
on its axis.

দখান, it will move

নেগ । মাখন বাবু! িব ান িশ ল িক চসমা ব বহার না কের থাকা
যায় না?
মাখন। থাকা যায় না নেহ, উিচত নয়, কন না, িব ােনর িভতর, আর
কবল িব ােনর িভতরই বা কন, সম উ িশ া িভতর য অিত
minute particles আেছ, যা আমােদর naked eyeেত দখেত পাওয়া যায়
না, তা দখবার জন চ মা ব বহার করা চাই। যমন microscope না হেল
অিত সূ পদাথ দখেত পাওয়া যায় না, science এও সই প চ মা না
হ’ ল অেনক কথা বুঝেত পারা যায় না। এটা আিম তামােক ব তাম না;
তু িম আমার হম কুমারীর husband বেলই তামােক timely inform

কে ম, িক

দেখা এ secret যন আর কহ জানেত না পাের।

নেগ । এ চ মা কাথা থেক িকেনেছন?
মাখন। From Mullick Brothers.-Tailors Out-fitters &c.
নেগ । বা ালীর দাকান থেক?
মাখন। তার কারণ, এই firm এর চ মা চােক িদেল অ িব ান
িশ া কে ও ব ান দখায়।
মাখন। Excuse me Mrs. Bose, I am just coming. নেগ বাবু!
আপিন আসেবন িক?
নেগ , চলুন।
উভেয়র
হম । ( গতঃ) কািপর জন রামকুমার ব িতব
আমার সাধ নাই য কাগেজ কলেম কির।

ান।

কের তু েলেছ।

রামকুমােরর েবশ।
অথ পু েকর পা ু িলিপ হে অিবনােশর েবশ।
অিবনাশ। মহাশয়! আমার এই বই খানা ছেপ িদেত হেব, কতকের
ফ া চা করেবন?
হম । িক ছাপেত হ’ ব দিখ? ( গতঃ) এই খািনক এইবার কাগেজ
যা না কন, এওত কািপ।
অিবনাশ। এই কািপ দখুন।

হম । রামকুমার! রামকুমার!
( নপেথ )। আে

যাই।
রামকুমােরর েবশ।

হম । এই নাও কািপ িনেয় যাও, আিজই আমার ফ চাই।
(অিবনােশর িত।) আপিন এখন যেত পােরন, কাল এেল দখেত পােবন।
অিবনাশ। তেব কািপটা আপনার কােছ রল।
হম । আমার কােছ, কে
অিবনাশ। অে

ািজটােরর কােছ রল।

তাই;
ান।

হম । রামকুমার তু িম য বঁাদেরর মত দঁ ািড়েয় রইেল? যাও কে
করেগ!

াজ

রামকুমার। এই িক খবেরর কাগেজর কািপ?
হম । হঁ া, হঁ া, হঁ া, আমার লখাও যা আর আর একজেনর লখাও তা,
আিম যখন দািয় িনি তখন তামার অার ভাবনা িক? এ তামার
শাল ােমর মেকা মা নেহ।
রামকুমার। সটাও ভাল িছল।
ান।
হম । স াদক হওয়া ভাল নেহ, ইতর লােকর সিহত অেনক কথা
কেত হয় আিম একাজ আর ীকার ক বা না।
ান।

মাখন ও নেগে র েবশ।
মাখন। Science কিলর দবতা; আপনােদর উিচত শি র পূজা না
কের Science মহাশি র পূজা করা। নেগ বাবু! আপিন দ বন in time
আপনােদর পু কন ার িববাহও Science এ হেব।
নেগ । আপনােদর িব ান িবকািশনী সভায় এবার কান Subject এ
Lecture দেবন?
মাখন। মৃতু র পর জীেবর পুন

ীবন হ’ ত পাের িক না?

নেগ । আপনার Subject িট বড় সু র ও interesting হ’ ব? কেব
Lecture দেবন? আপনার data িক?
মাখন। আপিন Science পেড়েছন না? আপনার মুখ হ’ ত এ প
Foolish meaningless কথা িনগত হ’ ব তা আমার একিদেনর জন ও
মেন হয় নাই। আপিন interesting বে ন কমন কের? যটা সত স আবার
interesting িক? আিম সামবার the 16th instant এ কিলকাতার light
and elite এর িনকট আমার এই গভীর গেবষণার পিরচয় াদান করেবা।
আিম আপনােক ও more specially আমার friend Mrs. Bose ক সই
occasion এ present থা ত অনুেরাধ কির। নন আমার data Science
nothing but science.
নেগ । আমােক excuse করেবন; আিম আপনার Lecture day ত
Mrs. Bose ক সে কের িনেয় যাব। আমার একিট request আেছ।
মখন। িক বলুন?
নেগ । আপনার lecture টা পড়া হেল copy টা যিদ আমায় দন তা
হ’ ল আিম ওটা আমার কাগেজ publish কের িদ, বা ালা সংবাদ পে
ও প ব
কািশত হ’ ল প পােলর ন ায় াহক ছু েট আসেব; আমারও

িকছু লাভ হ’ ত পাের।
মাখন। আজ কাল বা ালা News paper এও িক িব ােনর
আে ালন হ’ ?
নেগ । অত অিধক।
মাখন। আিম সই িব ান আিবে তােক শত ধন বাদ িদ।
াি কা বেশ হম কুমারীর েবশ।
হম । (ঘিড় খুিলয়া) মাখন বাবু! আমােক excuse করেবন, আিম
engagement িঠক রাখেত পাির নাই। আমার একিট European friend
আমােক তার private chamber এ বিসেয় দির কের িদেলন।
মাখন। oh! never mind; হঁ া আপিন স িদন িববােহর কথা িক
ব িছেলন?
হম । স কথার আেলাচনা chamber এ বেস হ’ ব; এখন চলুন
একটু evening walk কের আসা যা । আমার সই European friend
আমােক তঁ ার গািড় খািন kindly lent কেরেছন। Nagendra Baboo তু িম
একটু wait কর। আর, আমার নােম যিদ কান িচিট আেস স িদন কার মত
তু িম তাহা খুেলা না। আিম তামােক বলিছ English law ত এমন িকছু ই
নাই য husband, wife এর িচিট খুেল পড়েত পাের। এখন আমরা চে ম।
মাখন লাল ও হম কুমারীর

ান।

নেগ । িশি তা ী চির িক জঘন ! য ী পিরণয় শৃ েল আব
হেয়ও ামীর িবনা অনুমিতেত গাপেন িবহার কের তাহার চির িক
ভয়ানক। িক সে হ জনক! হম সত সত ই িক কূ-পথাবল ী! না না,
একথা কখনই মেন ান পায় না; হম আমার সতী সািব ী; ইংরাজ মহেল

তার য এত আলাপ স কবল কােলেজ পড়ার জন বত নেহ, এেত তার
চির স ে আিম কান কাের সে হ কে পাির না। (পির মণ কিরেত
কিরেত) আমার দুরদৃ বশতঃই আিম িব ান িশ া কেরিছ; আিম মাখেনর
সে পিরণয় কের ল অনেল হম কুমারীেক আ িত দান কেরিছ;
সানার কমল চ ােলর হে অপণ কেরিছ। হায়; কন িব ান িশ ায়
আমার ই া হেলা? িব ান ক নাশা পার হ । আিম িব ান িব ান কের
তামার কান কায ই িন নাই, িক আিম তামােক াণ অেপ া ভাল
বািস, তামার শত সহ দাষ সে ও আিম তামােক ভাল বািস। তবু বিল
তু িম আমার! হম তু িম আমার! আিম সংসার ত াগ কে পাির তবু
তামার ন ায় সু পা ীেক আিম পিরত াগ কে পাির নাই। হম ! একবার
বল তু িম আমার; েনও আিম সুেখ াণ ত াগ কির। যাই দিখেগ তারা
কাথায়?
ান।

ি তীয় গভা ।
মাখন লােলর বঠকখানা।

মাখন লাল ও হম কুমারী।
হম । আপনার অনুমান সত , আিম এ স ে কখনই ীকার কির
নাই। কােলেজ পড়বার সময় আিম আমার জীবন যৗবন বা জীবন যৗবেনর
ছায়া মা একজনেক অপণ কের িছলাম; স মূখ বুঝেত না পের িকছু িদন
তার আদর কের আবার আমায় িফিরেয় িদেল, সই অিভমােন, ােধ,
শােক আিম ইহা ীকার কির। এ ীকােরও একটা সু র contract আেছ
সই Contract অনুসাের আজ আিম Mackenzie Lyall এর highest
bidder এ আমার দহ িব য় করেবা; যিদ আপনার ন ায় তা পাই I

would be only happy.
মাখন। িববােহ আমার তাদৃশ ই া নাই or else I would have taken
a chance, তেব তামার ন ায় সুিশি তা ী যিদ সংসাের আমার সহায় হয়,
তাহা হ’ ল আমার যত objection আেছ সকল িলই might go to the
walls.
রামকা বাবুর েবশ।
রামকা । Good morning Mrs. Bose, Good morning Mr.
Mookerjea.
মাখন। আসুন, আপনার Practice কমন চলেচ?
রামকা । Science শখা অবিধ client এর number িদন িদন swell
কে ।
মাখন। Very glad to hear.
রামকা । আপনােদর িববােহর কথা

নিছলাম না।

মাখন। িববােহর idea ই আিম একবাের give up কেরিছ।
হম । সত নািক?
মাখন। ায় বেট, তেব তামার স ে একটু think করেবা।
রামকা । আপিন িক সকল কার িববােহর idea ত াগ কেরেছন।
মাখন। হঁ া।
রামকা । িক িক?

মাখন। কুমারী িববাহ, িবধবা িববাহ, গা

িববাহ।

রামকা । আপিন য সকল িববােহর কথা বে ন সকল িলই ত াগ
করা উিচত? কারণ থমিট িব ান িব , ি তীয়িট শা িনিষ , তৃতীয়িট
সমাজ িব ; িক এই সকল দাষ বি ত যিদ কান কার িববাহ থােক
তাহ’ ল আপিন ীকার কে পােরন িক না?
মাখন। Oh yes, িবেশষতঃ আিম যােক heartily ভালবািস তােক
যিদ পাই।
রামকা । আপিন অ ীকার কে ন?
মাখন। হঁ া।
রামকা । যিদ আপনার কান বাধা না থােক তেব তাহার নাম িজ াসা
কে পাির িক?
মাখন। আমার য আপি পূে িছল স আপি এখন নাই, তাই
আিম আপনার িনকট কাশ কি , তঁ ার নাম ীমিত হম কুমারী।
রামকা । (জনাি েক হম কুমারীর িত) আপিন এেত ীকার
আেছন।
হম । (জনাি েক) আিম িববাহ কেরিছ বেট, িক আমার স িববাহ
purely western অথা সামিয়ক, আিম স িববাহ বািতল বা নাম ুর কে
পাির ও
ত আিছ; কারণ আমার husband আমার িনকেট নাই।
রামকা । মাখন বাবু! আইন মেত আপিন সধবা িববাহ কে পােরন,
তার িবপে শাে কান কথাই নাই। আপিন সধবা িববাহ ক ণ, শা
আপনার িদেক এক দৃে চেয় থাকেব মা , কান কথা বলবার মতা
থা ব না।

মাখন। আিম িববাহ কে িব ােনর কান অিন হ’ ত পাের?
রামকা । কান স াবনা নাই; তেব যিদ আপনার আশ া হয় আপিন
আেমিরকার িবখ াত িব ানিব পি ত Voxley র মত িনেত পােরন; িতিন
আমােদর আচায সুতরাং তার মত িনেল আর কান বাধা মন মেধ উদয়ও
হেব না। বেলন ত আিম এখনই Telegraph কির।
হম । ইহাই যুি
হ’ ত ই া কির না।

যু

বেট, তামার িব ােনর পেথ আিম ক ক

মাখন। A Daniel has come to judgment Yea a Daniel. আপিন
Telegraph ক ণ।
রামকা । বহারা বহার়া!
( নপেথ )। যাইিচ যাইিচ।
দামু বহারার েবশ।
তার বই িনয়ায়।
দামু বহারার

ান ও টিল ােফর খাতা লইয়া পুন েবশ।

মাখন। ( বহারার িত)। তু ই বাইের িগেয় ব গ।
দামুেবহারার
রামকা । (িলিখেত আর )। What objection in science
marrying married lady.
মাখন। address িক িদেলন?

ান

রামকা । Dr. R. Voxley—Washington East. Urgent. From
Makhun M. A. in Science.
হম । এই হেলই যেথ হেব বাধ হয়?
(কাগজ বহারার হে

দান।)

মাখন। Oh yes, quite—
হম । কত েণর িভতর reply পাওয়া যােব?
রামকা । অন সময় হেল 6 hours লাগত িক এটা special বেল
বাধ হয় শী পাওয়া যােব।
মাখন। আর িবেশষ আিম Science এ M. A. আমার reply শী
আসেব।
রামকা । আপনার সে তার পিরচয় আেছ?
মাখন। িকছু মা নেহ?
রামকা । তেব িক েপ বে ন?
মাখন। Telephone এর একিট wire work কে যমন তার সে যত
connection আেছ সকল েনাই work কের সই রকম science এর
একটা magnetic মতা আেছ— যখােনই য থাকুক না কন জা ত পারা
যায়।
রামকা । আপনারা তা হ’ ল িববােহর জন
হম । আিম

ত আিছ।

ত হন।

মাখন। একটু অেপ া ক ণ; যিদ িবধান না আেস?
রামকুমার। তার দািয় আমার।
মাখন। তু িম আমার ি য় িশষ সুতরাং I cannot withhold your
desire, এই উ র এেসেছ।
টিল াম লইয়া দামুর েবশ
ও মাখনেক িদয়া

ান।

খবরটা িক এেলা বলা যায় না, খালা যা ।
রামকুমার। না একটু অেপ া ক ণ, আিম একবার চাক বুিজেয়
ঈ েরর নাম িন, তার পর আপিন খুিলেবন; যিদ এেত কান িতকূল কথা
থােক পরম িপতা তাহার অনুকূল করেবন।
চ ু মুিদত কিরয়া উপেবশন।
এখন খুলুন (দ ায়মান হইয়া)। ও হির দয়াময়, ও হির দয়াময়।
মাখন। Married lady to marry, no objection in Science.
রামকা । িববাহ এ েণ কান মেত হেব?
মাখন। মতামত এেত আমার িকছু ই নাই; িব ােন যখন কান
িতব ক নাই তখন আিম িববাহ কে
ীকার আিছ।
রামকা । তেব া

মেত হা ।

মাখন। িছঃ িছঃ ওটা িক আবার মত; য মেত মুিচরেমেয় া েণ
িববাহ কের, যমেত পু মাতার িববাহ দয়, ভাই ভ ীেত চাক বুজুেল ধ

বা ম হয়, আিম িক সই লা ল
ু হীন শৃগাল দেলর মত িনেয় িববাহ করব,
কখনই নেহ। আিম Scientific মেত িববাহ করেবা, য িববাহ কদাচ null
and void হেবনা।
রামকা । স িক রকম?
মাখন। Ganot র নত
ূ ন editionsএ য মত কািশত হেয়েছ আমার
সই মত। Electricity যার
া, তার যাহার সূতা, battery যাহার মাকু, এ
আমার সই মত। ( হম কুমারীর িত)। চল আমরা সই মত অনুযায়ী
িববাহ শষ কের আিস।
উভেয়র

ান।

রামকা । িক সুেখর িমলন, এমন না হ’ ল িক িববাহ, িক দুঃেখর
িবষয় আিম া হেয়ও এই ভ িমলেনর সময় একবার ও ঈ েরর নাম
কে পাে ম না।
মাখন ও হম কুমারীর েবশ।
মাখন। এ ি য়া ভাল িক না?
হম । তু িম যােক ভাল বেল ীকার কেরছ আিম তার দাষ দখেত
পাব কমন কের?
কাগজ কলম লইয়া নেগ নােথর েবশ।
নেগ । তু িম এখােন বেস আছ আর আিম কাগজ কলম িনেয় এমন
ান নাই য তামার অে ষণ কির নাই।
রামকা । কন?

নেগ । কাগেজর কািপ িল ব ক? আমার িক আর কাগজ লখবার
অিধকার আেছ?
হম । আিম এখন মাখন বাবুর পিরণীতা ী তামার কাগজ, তামার
কলম, তামার কািপ ও তামার সিহত স ক আজ হেত বা ইহার এক
মুহূ পূ হ’ ত আমার সিহত িবি
হেয় গেছ।
নেগ । স িক হম ! কন হম কুমারী আিম তামার িক দাষ
কেরিছ? আিম তামার ামী; ামী ীেলােকর
; আিম বতমান থা
—

ত

হম । এ পরাশেরর মত, সুতরাং িঠক শা স ত হেয়েছ, তু িম যখন
অনুপি ত িছেল তখন আিম এই িববাহ কেরিছ। এ’ত দাষ তামার িকছু ই
নেহ; আমার ই া।
নেগ । তামার এ ই া কন হ’ লা, হম?
হম । কনর উ র নাই, আিম তামােক িববাহ কেরিছ। আমার ই া
আিম তামােক ত াগ কে ম। তু িম জন আজ হ’ ত আিম মাখন বাবুর
পিরণীতা ী।
নেগ । অঁ া ওমা আমার িক হ’ ব। আিম কার জন িনত ঘের
আ বা। (
ন)
রামকা । নেগ বাবু! এটা ভ েলােকর বািড়, এটা
করেব না, য ই া মািপক চী কার কে পােরন।

শান বেল মেন

নেগ । াশান হ’ লও বাধ হয় ভাল িছল। এটা শান অেপ াও
জঘন ান, এখােন জীয়ে ত াগ কে হয়। ওেগা আমার িক হ’ল গাঅামার পাষা পাখী ক ধে গা (
ন)।

গৗরহির ও শীতেলর েবশ।
গৗরহির। িক হেয়েছ? তু িম কাদঁ চ কন?
মাখন। তামার এেত interfere করবার িক েয়াজন আেছ? তু িম
এখান হ’ ত যাও।
নেগ । ওেগা আমার িবেয় করা মাগ; িবেয় কেরেছ আর ছেড় দেব
না। (
ন।)
শীতল। িবেয় করা িক রকম?
নেগ । ছঁা লা তলায় সাত পাক িদেয় এেনিছ।
গৗরহির। কথাটা িকছু বুঝেত পাি িন, ব াপার টা িক?
মাখন। ব াপার এই হম কুমারী, নেগ বাবুর পিরণীতা ী; উিন নেগ
বাবুেক পিরত াগ কের আজ আমায় িববাহ কেরেছন।
গৗরহির। স িক র? তু ই বিল িক?
মাখন। হঁ া, I mean what I say.
গৗরহির। ও শীতল বাবু! এ িক িববাহ না—
মাখন। হঁ া িববাহ।
শীতল। এ িক মেত িববাহ।
মাখন। purely scientific মেত; পােছ তামার মত মূখ এর িবপে
কান কথা বেল স জন এই দখ তার ব ব া ও আিনেয়িছ।

শীতল। সধবার িক িববাহ হয়?
রামকা । না হয় তার শা িকছু আেছ? ীকার কির িবধবা িববাহ
অশা ীয়, কুমারী িববাহ িব ান িব , িক সধবা িবধাহ স ে তাহার
িতকূল কান কথা িকছু আেছ?
শীতল। নাই বেলই িক িববাহ হেত পাের?
মাখন। পাের না িকেস? যার িতকূল বা অনুকূেল কান কথাই নাই
তাহাই শা স ত। “ মৗনং স িত ল ণ” এটা িচর িস ।
গৗরহির। বিল িবেয়টা িক হেয় গেছ।
মাখন। ব কাল।
রামকা । কবল শঁাক বাজান বািক আেছ, সটা আপিনই ক ণ।
মাখন। একটা formal contract কবল বািক আেছ, তাই
Collectorateএ stamp এর জন িলেখিছ। সটা এেলই engross কের
দব? তা হ’ লই finish। আর উকীল বড় কও কটা নেহ।
গৗরহির। কুলা ার তার ারা আমার বংেশর অপমান হ’ল। যা
আমার বংেশর কহ কখন কের নাই আজ তার ারা তা হ’ল।
মাখন। আমার ারা তামার বংেশ মুখ উ ল হ’ল। science এ M.
A. পাশ তামার বংেশ ক িদেয়েছ? আর িব ােনর উ িত কের ক কেব
সধবা িববাহ কেরেছ? ক কেব িব ােনর উ ল মুেখর gloss বার কেরেছ?
গৗরহির। আর তার মুখ দখেত চাই নাই; তার ছাই পঁাশ তারই
থাক, আমার বংেশ যন আর না ঢােক। তু ই আমার বািড় থেক বর হ; ও
পাপ হওয়া আর আিম বািড়েত রাখেত চাই না।

মাখন। Photograph ও িক নয়?
গৗরহির। না। তু ই আমার বািড় থেক বর হ।
মাখন। মােক একবার বৗ দিখেয় যাই।
গৗরহির। তার মা ওমন কুলা ােরর মুখ দ ত চায় না।
নাই।
ভাল।

মাখন। বিল বৗেয়র িক নেহ, পেরর মেনর কথা তামার জানবার শি
গৗরহির। তু ই আমার বািড়েত ঢু িকস িন, কুপুে র চেয় শূন গায়াল

মাখন। আ া তাই হ’ ব আিম চে ম। Come dear এ সকল old
fool এর কােছ থা ত নাই।
নেগ । হম কুমাির! ও হম কুমাির তু িম আমােক সি সি িক
ত াগ কের চে । তামার সে আমার সােধর Social Scienceও চে া।
গৗরহির। আজ থেক তু িম আমার তজ পু । আিম আমার িবষয়
অাশয় দব কের ফলব।
মাখন। রামকা বাবু! নত
ূ ন আইন খািন খুেল দখত আিম বাবার
তজ পু হ’ ত পাির িক না?
রামকা । না তা কখনই নয় তজ হ’ ত পােরন এ প আইনএর ম
নেহ; এর জন বাধ হয় একটা উকীল সিমিত আবশ ক। উিন এখনও
তামােক পু বেল ীকার কে ন তা হ’ লই হ’ল।
গৗরহির। দূর হও-দূর হও,-এখিন আমার বািড় থেক বর হও।

নেগ । মহাশয়! আমার উপায় িক হেব, আিম িক আমার ীেক আর
পাব না? হায় কন িশি তা ীেক িববাহ কেরিছলাম? কন ী াধীনতার
জন ব হেয় িছলাম; কন হম কুমারীেক মাখেনর সে পিরচয় কের িদেয়
িছলাম? বাধ হয় আমার ন ায় হতভাগ এখােন অেনক আেছন, তঁ াহারা
আমার দৃ া দেখ িশ ালাভ ক ন য ী াধীনতা বা এ প িশি তা
বািলকার পিরণয় শৃঙখেল আব হ’ য় যন কহ কখন আর ঘার শাকাণেব
ঝঁাপ না দন। যাই দিখেগ পুিলেশর সাহােয যিদ এর কান উপায় হয়।
সংবাদ প হে অিবনােশর েবশ।
অিবনাশ। ( হম কুমারীেক দিখয়া)। এই য; এেকবাের আমার
স নাশ কেরেছন অথপু ক কাগেজ সম
কাশ কেরেছন! আিম
িজ াসা কির আমার কিপ কাগেজ কাশ করবার অিধকার আপনার িক
আেছ?
হম । তামার সিহত আর আিম কথা কিহেত ই া কির না, কারণ
আজ হ’ ত কাগেজর স াদক আিম নিহ, আমার ি য়ব ু বাবু নেগ নাথ।
অিবনাশ। কাগেজর সে আমারই বা স
হম । সই কে

ক িক?

ািজটার ক িজ াসা করেগ?

নেগ । তু িমত আমায় ছাড়েল, আবার বাঝা ঘােড় দাও কন?
হম । আিম তামার সিহত কথা কিহেতিছ না।
অিবনাশ। আিম সংবাদ পে র নােম “িরভাই িসং
করেবা?
হম । শতবার।

ে ” নািলশ

নেগ । হম ! আমায় র া কর;

ল অনেল আর ঘৃতা িত িদও না।

মাখন, রামকা ও হম কুমারীর

ান।

অিবনাশ। আের তু িম যাও য; আমার ব ব া কের দাও।
( নপেথ ) তামার সকিল ঐ ব-কলেম এও না হয় তাই হেয়েছ।
অিবনাশ। আমার দখিচ িত পেদ স নাশ।
নেগ । আমার ও তাই; তু িম বই হািরেয়ছ আিমও মাগ হািরেয়িছ; এস
ভাই দুই জন িমেল এর একটা উপায় করা যা গ।
উভেয়র
ান।
গৗরহির। অ িশ ার িক িবষময় ফল! স িশ ার দােষ, এই বৃ
বয়েস আমার কত ক তা বেল জানন যায় না। ব মান িশ া ণালীর
জঘন আদশ আমার পু । হায়! সংসাের, অামার ন ায় কত লাক আেছন;
ব মান জঘন িশ া ণালীর জন তাহারা না জািন কত ক ই পাে ন।
এই িশ ার ভােব পু , িপতা, মাতা, ভাই ভি েক স ান কের না;
িতেবগীেক সমাদর কের না; ইহার জন তাহােদর দেয় সহানুভূিতর নাম
মা ও নাই। হায় হায়! পু বান হেয়ও অপু ক হেয় জীবন ত াগ কে হ’ল
এর অেপ া দুঃেখর িবষয় আর িক আেছ? সমাগত ব ু গণ! একবার আমার
অব া ভাল কের ভেব দখুন। যঁাহারা আমার ন ায় হতভাগ তারা এই
সময় হেত সাবধান হউন নতু বা আমার ন ায় শাক তােদর ও সি তও
আেছ।

যবিনকা পতন।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু
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