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(যবিনকা উঠেল দখা যায়, আেধা অ কার ম । ব িদেক ভােরর আেলা  হবার আেগর েত এক লাক- ক চনা যায় না, 
বাঝা যায় না, যন ব র থেক টেত টেত এেস মে র মাঝখােন মিড় খেয় পেড়ই আত িচৎকার কের- যন কত েগর 

সি ত িবরাট এক অ  অিভেযাগ েট ওেঠ সই িচৎকাের। মে  পেড়ই লাক  কেয়ক ত অচল নীরব হেয় থােক। এক  
পেরই উেঠ বেস যন িক  হাতড়ােত থােক।) 

আগ কঃ রাত তাহেল শষ হয়িন এখেনা। অ কার আেছ এখেনা। যাক ব চা গল। আঃ! (উেঠ দ িড়েয় এিদক ওিদক 
তাকায়) না! এ অ কাের আমােক ঁ েজ পাওয়া সহজ নয়। ঁ েজ ওরা পােব না। এর নাম অ কার। িম েচ থাক, িম িচরজীবী 
হও, হ অ কার। হ িনকষ কােলা রাি  - তামারই কােল গ গ ধের যন আমরা িনি ে  মােত পাির। হ রাি র অ কার, 

িম অ য় হেয় থােকা আমােদর জীবেন। সব আবজনার আড়ােল িকেয় রােখা আমােদর। আমরা তামাির, তামাির, তামাির। 
(চািরিদেক তািকেয় অ কাের চলার চ া কের) িক  এ কাথায় এেসিছ আিম? এ কা  জায়গা?  

(মে র অ কার আে  আে  িফেক হেয় আেস। কাথাও মারেগর ডাক শানা যায়।) ভােরর আেলা িঝ আবার েট 
উেঠেছ! (য নায়) আঃ! আেলা! অিভশ  আেলা! তামার েখ িভ িভয়ােসর পাড়া ছাই ঢেল দেবা আিম- ছাই! (হঠাৎ িচৎকার 
কের) আেলা িম র হও। র হও িম। আিম তামােক চাইনা-চাইনা। ( ইহােত খ ঢেক েদ ওেঠ।) ওরা আমােক ধরেত 
পারেল িকমফার মেতাই কেরা কেরা কের ফলেব। তামার সে  আমােক আর িবলাস িবহার করেত দেবনা। এক তও 
আমােক ওরা ব চেত দেবনা। যমন কের দয়িন িকমফােক। বচারী শষ িনঃ াস নবার আেগই অ◌া◌ঁধােরর েক ঢেল পেড়িছল। 
িকমফা, অভািগনী, তামােক আিম আেজা িলিন। তামার কেরা কেরা হেয় যাওয়া শষ িনঃ ােসর হাহাকার আেজা আিম 

নেত পাই আকােশর তারার আেলার ক পেন। েনা গােছর ঝরাকায়। উঃ! কী ভীষণ, কী ভয়ংকর। আঃ! ( খ ঢােক ) 
(মে র আেলা পির ত হয়- সকােলর স ীেত) 

ওই-ওই- েটেছ সই অিভশ  আেলা, েটেছ। িম পালাও িকমফা, পালাও। অ কােরর কােনা গভীর হায় িকেয় 
থােকা। আবার দখা হেব। না-না-না তা কী কের হয়? আমার পালাবার পথ কাথায়? আমােক য এ িন গভীর কােনা বেনর 
অ কাের েক পড়েত হেব। হ , এভােবই তা আমােক চলেত হেব। না- হেল তামার কথা সবাইেক আিম বলব কমন কের? ওই 
ওই আেলা েটেছ। িম যাও-যাও-যাও িকমফা। আমার সানার িকমফা - আমার ছা  উটপািখ িকমফা, যাও।  

(কেয়ক পা যন িকমফােক এিগেয় দয়। পের িফের এেস িক  পেড় থাকেত দেখ চমেক ওেঠ) 
এিক! কী এটা? ও েঝিছ। একটা কম । িক  এই িনজন বেনর মে  কম  কন? েনিছ িহ ােনর িন ঋিষরা এ 

িজিনস বহার কের। তাহেল িন য়ই আেশ পােশ কাথাও কােনা িনঋিষ বা িহ ানী স াসী আেছ- তাহেল আিম রেত 
রেত ক জায়গােতই এেস পেড়িছ। িক  আিম য ঋিষর স ােন বিরেয়িছ, এ তেপাবেন কী সই ঋিষই থােক? আঃ! তাই যন 

হয়। তাই যন হয়। (হঠাৎ বাইেরর িদেক নজর পেড়)  ওই য বেনর ফ ক িদেয় একটা ছাট ঝকমেক পাতার র দখা যাে  
যন। ডেক দখা যাক না একবার। এই য, নেছন? কউ আেছন নািক েরর ভতর? যিদ থােকন দয়া কের এক  বাইের 

আেসন। নেছন? 
(এক  সময় অেপ া করবার পর) 

হ , আমার অ মান িমে  হয়িন। ওই য ঘন দাড়ী গ েফ ঢাকা খ এক স াসী আসেছন র থেক।  
হ , হ , আমার পিরচয় তা দবই। আেগ দয়া কের ব ন আপিন ক? ও হ , স তা দখেতই পাি  - য আপিন একজন 

বনচারী ঋিষ। আপনার খ জ পলাম কী কের? পেথর স ান করেত করেতই সৗভা  বশতঃ এই বেন এেস হািজর হেয়িছ। আর 
আপনার স ান বেল িদল আপনার এই কম টা। দ ন তা, এটা বাধ হয় আপনারই। 

না-না-এেত ধ বােদর িক ই নই। আ া এ জায়গাটার নাম কী দয়া কের বলেবন? এ ! কী বলেলন! দি ণাপথ।  
কী বলেছন? চমেক উঠলাম কন? হ , এত সহেজ য আমার        গ েল এেস পৗছঁাব ভািবিন। আ া, এই 

দি ণাপেথ আপনারই মত একজন ঋিষ একিদন উ রাপথ থেক এেসিছেলন। বলেত পােরন-ত র তেপাবন কাথায়? 
এ , পােরন? তাহেল দয়া কের ব ন- কাথায় ত র সা াত পাব? 

েয়াজন? আপিন িজে স করেছন- কা  েয়াজেন ত র সে  আিম দখা করেত চাই? 
েয়াজেনর কথা আিম ত েকই বলব ঋিষবর। দয়া কের ত র কানাটা আমােক িদন, মহাভ । 

এ ! আপিন-আপিনই সই মহা িন অগ । আিম তাহেল আমার অ ােতই আমার বাি ত জায়গােত আমার বাি ত 
মা ষ রই সা াৎ পেয়িছ। না, িনবর। আিম কান লাপ বকিছেন। আপনার সা াত পেয়িছ বেল িনেজর ভা েক আিম 
ধ বাদ িদি । 
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হ , কই ধেরেছন। আিম আপনারই স ােন ছ’হাজার বছেরর পথ অিত ম কের িমসেরর িগজা থেক রেত রেত 
িহ ােনর এই ছা  তেপাবন পয  এেসিছ। হ - আেয া ম, ব  ম  া র, পাহাড় পব ত, নদ-নদী, বন উপবন পার হেয়িছ,  
আপনার সা ােতর আশায়।  

কন? হাঃ হাঃ হাঃ, আজ এখন আপিন িজে স করেছন কন?   আপনারই স ােন র  আি কা থেক এিশয়ায় এেস 
হািজর হেয়িছ। হািজর হেত আমায় বা  কেরেছ। ওঃ! স- স িক দা ণ ভয়াবহ! আপিন তার িক ই জােনন না। জানেল এমন 
িনি  মেন এই মা ীণ  বনছায়া ঘরা তেপাবেন বেস আরাধনা করেত পারেতন না।  

হ , তাই বলিছ। আর এও বলিছ, যিদ স সব ঘটনার সে  আপিন পিরিচত হেতন তাহেল ভেয় আপনার ওই আয়ত ই 
চাখ ব  হেয় যত, নয় তা িবহবল হেয় অ ান হেয় যেতন - যিদ জানেত পারেতন আপিন িক িত আমােদর কেরেছন।  

হ , হ , হ  - িত কেরেছন।  
ও, ঝেত পারেছন না, না? মহাভ  যিদ আিম িঝেয় িদেত পাির তাহেল? তাহেল িবিনমেয় কী করেবন আমােদর? 

িফিরেয় িদেত পারেবন - যা আমরা হািরেয়িছ সব? পারেবন, ব ন পারেবন? 
কী! প কের আেছন কন? উ র িদে ন না কন? আপনােদর এই নীরব দশ েকর মত খ িফিরেয় থাকাটাই আমােদর 

সব চেয় বশী িত কেরেছ - এখেনা করেছ। িক  এেতা আমরা চাইিন। এ আমরা আশা কিরিন। অথচ আজ আপিন বলেছন - 
িক ই ঝেত পারেছন না। আর আিম? আিম অেনক য় িত ীকার কের অেনক ক  ীকার কের আপনার কােছই এেসিছ এই 
িজ াসা িনেয়। কী বলেছন? আিম আপনার সে  য়ালী করেত এেসিছ? তাহেল আিম আমার য়ালীটা ভে ই বিল। আ া 
কােনা এক সময় ে র সে  িব  পব েতর মতার  বেধিছল - আপনার রণ হয় কী? 

কী বলেছন? স ে র সে  আমােদর স ক কী? স ক না থাকেল আপনার কােছ েট আসব কন? আমরা য 
অ কােরর জীব। গােছর অ কােরর কাটের আমরা বাস করতাম - বাস করতাম পাহােড়র  গভীর হায়। তখন আমরা সিত কার 
আেলােক ভয় পতাম। তাই আেলাহীন গভীর জ ল িছল আমােদর আবাস িম।  

আমরা িশর চােট ব  উৎসেবর উ ামতায় সম  বন িম ক িপেয় লতাম। যখন নলাম িব  পব ত ে র পথেরাধ 
কের দ িড়েয়েছ - ভাবলাম, আর আমােদর পায় ক? আমরা য অ◌া◌ঁধােরর জারী। িব  াপী সই ধার অ য় হেয় থাকেব 
এবার। যতকাল উ  িব  পব ত মাথা  কের দ িড়েয় থাকেব ে র পথ আটেক। িক  তার পর? আপিন জােনন তার পর কী 
হেয়িছল? 

কী বলেছন? সম  িথবী অ কাের িনমি ত থাকেল িবে র সকল জীব ল ংস হেয় যত? তাই সবাই আপনােক িগেয় 
ধরল - এই িবপয য় থেক ধরণীেক  করেত। আর আপিন মা ল  অমিন দয়া পরবশ হেয় িব  পব েতর সামেন উপি ত 
হেলন। আর ভি মান িব  মাথা   কের আপনার চরেণ িণপাত করেত উ ত হেল সে  সে  আপিন বলেলন - ‘‘িত  বৎস 
িব  পব ত’’। ওই  বেলই া  হনিন। আেরা বলেলন, ‘‘যাবৎ আিম দি ণাপথ থেক িফের না আিস তাবৎ িম এই ভােবই 
থােকা বৎস।’’ ভ  িব  পব ত সই অবিধ ঋিষ অগে র ামেতা মাথা নত কের বেস গল িণপােতর ভি েত। সে  
সে  মান েদব সহাে  িবে র মাথা িডি েয় উদয় হেলন - নব ার আেলায় আেলা হেয় গল সারা িথবী। আমরা সভেয় 
েক পড়লাম আেরা গভীরতর জ েল। আর আপিন সই থেকই সারা দি ণাপথ বলরােমর লা ল িদেয় আেলার চাষ কের 

চেলেছন সমােন। কী বলেলন? স আেলার ব ায় আমােদর সকেলর উপকার হেয়েছ। হ , হ , উপকার হেয়েছ, িন য় উপকার 
হেয়েছ। িক  বলেবন - আেয া ম, স আেলায় কােদর উপকার হেয়েছ? কারা উপ ত হেয়েছ তােত? কী বলেছন? সকেল উপ ত 
হেয়েছ। আিম বলব-না। সকেলর উপকার হয়িন। উপকার হেয়েছ আপনােদর ওই তথাকিথত দবতােদর, যারা চরম াথ পেরর 
মেতা সই আেলা একা একা িনেজরাই ভাগ কেরেছ। না, স আেলার এত  অংশ কী তারা অ  কাউেক িদেয়েছ? না, িদেত 
চেয়েছ? তা না হেল আমরা, আমােদর বংশধেররা আেজা আলাদা হেয়, িবি  হেয়, ওই আেলার অংশ থেক বি ত হেয় েচ 

আিছ কী কের? কী কের আপনার কােছ টেত টেত এেসিছ? 
জােনন- স িদন কী সব নাশ আপিন আমােদর কেরেছন? জািননা, হয়েতা-হয়েতা আপিন ভেবিছেলন, এই আেলার ব ায় 

ান কের িথবীর সকল কানা থেক বিরেয় এেস মা ষ ত পিব  হেব - হেব র সৗ । কী বলেছন? িজে স করেছন, তা 
হেয়েছ িক-না? আিম বলিছ - ন। তা তা মােটই হয়িন; বরং এ িথবীর একদল লাক যারা দবতা বেল কিথত হয়, যারা এই 

িব ীণ  আেলার ব ার িনয াস  একা িনেজরাই ভাগ দখল করেত চায়, তারা তা’ করবার জে  তােদর তার তলার ছায়ার 
অ কাের আমােদর িনব ািসত কের রােখ।  
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তাই এই আেলার িথবীেত আেজা একদল  আর এক দল ত । একদল স াট আর একদল দাস; একদল ত সেফদ 
আর একদল কােলা ৎিসত। 

এখন ব ◌ুন ঋিষবর, য আেলায় ান করেত আপিন গলদঘম  হে ন- স আেলার ভাগ িক সকেলর ভােগ সমান হেলা?  
হ , হ , সভ তার কথা বলেছন? আেলা না থাকেল মা ষ এত সভ  হেত পারত না? আেলার ব া াত হেয়ই িক মা ষ 

ক মা েষর মত সভ  হেত পেরেছ? িবচার ক ন- ঋিষবর, এক  িবচার কের ব ন।  
সভ তা, সভ তা, সভ তা, আপিন বলেছন-সভ তার কথা। জােনন, আিম আসিছ ছ’হাজার বছেরর রােনা এক সভ তার দশ থেক। 
য সভ তার গালক ধ ধ েক ক েধ বেয় আপনারা আজ নেচ বড়াে ন সারা িথবী াপী। জােনন, সই সভ তার বদী েল জেম 

আেছ কত ক ণ কা া! কত হাহাকার! কত দীঘ াস! তখন আমার পিরচয় িজে স করিছেলন, ন - আিম িমসেরর স াট ফারাও 
এর একজন ীতদাস। একা  আিম নয়, আমার মেতা আেছ হাজার হাজার ীতদাস। জােনন িনবর, কায়েরার কােছ ছ’হাজার 
বছেরর আেগকার িপরািমড ি ংকস, আেজা িমশরীয় সভ তার অহংকাের স ল। আেজা তা িদেয় কত গ , কত কথা, কত 

থা, কত কািহনী । আর সভ  মা েষর হ  করা িব য়।  িব য় নই- অ তার দ ন পাথর কাটার কাজ না করেত পারার 
অ হােত আঘােত আঘােত জজিরত হওয়ার য ণায়। আমার িকমফার য ণা। হ , িকমফার আ িচৎকার। আঃ! (এক  নীরব) উঃ! 
িকমফা ক? হ , আেয া ম। আমার নাম বা া। আমার  অভািগনী ীর নাম িকমফা। না, না, না,  একা বা া আর একা িকমফা 
নয়। এমিন হাজার হাজার বা া আর িকমফার য ণা কাতর আত হাহাকার আেজা নেত পােবন ওই িপরািমেডর িভি েল। ওর 

িতটা পাথের পাথের িতটা থাকায় থাকায় ম িমর িত বা কণায় সই হাজার হাজার জায়ান ীতদাস দাসীেদর কা া 
আেজা মের মের ের বড়ায় । ক বােঝ তােদর থা, ক জােন তােদর কথা। িবে র িবরাট িব য় িপরািমড ি ংকস সভ   
মা েষর সভ তার ইিতহাস। িক  স ইিতহােস কী লখা আেছ তােদর নাম? লখা আেছ কী ওই হাজার হাজার ীতদাস দাসীেদর 

েমর কথা, কে র কথা, তােদর জীবন য ণার কথা? লখা আেছ কী তােদর থ  েমর কথা? ীতদাসীেদর ফারাওেয়র 
িসপাইেদর হােত ফেল লা নার কথা? 

লখা আেছ কী অ  অব ায় চা েকর ভেয় পাথর বইেত বইেত অবসাদ া  দােসর িপেঠ িসপাইেদর হােতর চা ক, আর 
লাহার েতার লািথর কথা- লখা আেছ কী? চা ক আর লািথর ঘােয় অৈচত  অ ান ীতদােসর দহটােক ফারাওেয়র েম 
কেরা কেরা কের পাষা িমরেক িদেয় খাওয়ােনার কথা?  

সভ তা, ঋিষবর। এ হেলা সভ তা। বাঃ, বাঃ, বাঃ, সভ  মা েষর সভ তার চমৎকার আদশ । সভ তার আেলােক আেলািকত 
মা েষর আ য  সভ তা। হ , হ , আমার িকমফা - আমার িকমফােকও ওই সভ  জােনায়াররা এমিন কেরই কেরা কেরা কের 

িমরেক িদেয় খাইেয়েছ। িকমফা! আঃ! 
এ ! কী বলেছন? আমরা হাজার হাজার ীতদাস কন পালােত পারলাম না? হাঃ, হাঃ, হাঃ, িনবর আপনােদর সভ তার 

আেলা বড় র, বড় ল - অ কার নয়, এ য আেলা। তাই মাটা মাটা ল া লাহার চন িদেয় এক সে  দশ, িবশ, প াশ জন 
ীতদাসেক হােত পােয় েধ রাখা  হেতা - তার উপর উপির পাওনা িহেসেব চলেতা চা েকর ঘা, েটর লািথ, িকল, চড়, িষ। 

তেব হ , আিম পািলেয়িছলাম। এখেনা পািলেয় বড়াি । আমার িকমফােক মের ফলার পর আিম পাগল হেয় গলাম। 
এক  এক  কের হাত পােয়র চন কেট একিদন বিরেয় পড়লাম। িক  - িক  - না, না, মহাভ । পািলেয়ও ি  পলাম না - ধরা 
পেড় গলাম বিবেলািনয়ােত। ধরা পড়লাম - কারণ তখন ীতদাসেদর গনগেন আ েনর ছ য়া িদেয় িচি ত করা হেতা, যােত 
পালােলও তারা কােরার না কােরার হােত ধরা পেড়। আিমও ধরা পড়লাম।  

তারপর? হ  ভাে াদয়, ািবলেন তখন লােনা বাগান তরী হে । ধের লািগেয় িদল কােজ। সই এক লা না- এক 
অত াচার, এক উৎপীড়ন। হাজার হাজার ীতদাস িমেকর একই কা া দখলাম। হাহাকার দখলাম, য ণা দখলাম। অসহ  
য ণায় কৗশেলর আ য় িনেয় আবার পালালাম। মেন মেন িত া করলাম, বলেত হেব - সারা িথবীর মা েষর কােছ, িবেশষ 
কের িমকেদর কােছ -এসব কথা আমােক ফ স কের িদেতই হেব। তাই - তাই, আিম সারা িথবী চেষ বড়াি ।  

কী বলেছন ঋিষবর? হ , আপিন কই বেলেছন। আমার কািহনী যমন কৗ হেলা ীপক, তমিন ক ণ। িক  ঃেখর 
কথা কী জােনন মহা ন, এসব কািহনী, এসব কথা আপনােদর তথাকিথত  আেলাক া  মা ষ এখেনা জােননা। জানেলও ীকার 
কেরনা। তােদর ি জ আর িডগিন র েট টা র খায়।  

হ , আপনার ে র উ ের    এই ই বলেত চাই য, এর পর  আিম এেথে   িপটােরর িত, ীেসর মি র এবং 
রাডস ীেপর পাথেরর িতর জে  অেনক ম আর তার সে  সভ তার অেনক উৎপীড়ন সহ  কের পািলেয় এলাম ভারতবেষ । 

বাদশাহ সাজাহানও আমােক িন িত িদেলন না। আমার জীবেনর বাইশ বছর সখােন কেট গল। সখােনও দখলাম িমক 
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িশ ীেদর হাত কেট দওয়া হেত লাগেলা। আেরা অেনক কৗশল অবল ন করা হেলা - যােত কের ঐ িমক িশ ীরা ি তীয় আর 
এক  তাজমহল অ  কাথাও তরী করেত না পাের।  

হ , ছ’ হাজার বছর ধের িথবীর িদেক িদেক িবে র সভ তার চরম িনদশ ন েলা িনেজর হােত গেড় িদেয় মেন হেত 
লাগেলা কীেসর এ সভ তা? কার এ সভ তা? এ সভ তার িভি ল াপন কেরেছ কা  মা েষর দল? আজ তারা কাথায় - 
কাথায় তারা? উ ল েয র আেলাক ব ায় াত হেয় সভ তার সৗধ ড়ায় বেস - ওরা কারা, কােদর নাম িলেখ চেলেছ 

ইিতহােস? 
হ , আপিন সত ই বেলেছন, হ মহা ন। আজ ান িব ােনর অেনক উ িত হেয়েছ, িক  িজ াসা কির - স উ িতর ফল 

ভাগ করেছ কারা? িমক? মজ র? ষক? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আপিন ল করেছন ঋিষবর। আজ িব ােনর উ িতেত যসব আরাম 
আেয়েশর কলা কৗশল আিব ত হেয়েছ, সসব ভাগ করেছ কারা? ি েট ফ টা এ, স, ও য ভাগ করেছনা তা বিলনা - আসেল 
আপনার ওই েগ র দবতােদর আরাম আেয়শ করেত িগেয় য  অংশ িপছেল এ, স, ও-র ভাে  চেল যাে  সটা তা তােদর 
ভাগ নয়, সটা হেলা িপছেল যাওয়া উ ৃ  উি  অংশ। 

দ ন না তািকেয় - দেশর ত  অ েলর খেট খাওয়া মা েষর হাড়, মাস, ম া দেল িপেষ ফেল তােদরই র  
মাংেসর িনয াস িদেয় এক  এক  কের গেড় উেঠেছ র উ  সৗেধর য িনয়াদ - স কােদর জে ? স িক ওই সব দবতােদর 
জে  নয়? 

ওই-ওই- দ ন। আেজা, এখেনা ওই ত  অ েল খেট খাওয়া িমক মজ েরর দল লাহার শ  িশকেল হাত পা ব ধা 
অব ায় য ণায় আতহাহাকার করেছ। ওই জগ ল শকেলর ব ধন কাটবার জে  আ াণ চ া করেছ তারা - িক , িক  - ওই 
দ ন, মহামা  িনবর - আপনার সভ  দবতােদর সাহাে   জােনায়ােরর দল কী িনম মভােব তােদর চাবকাে , েটর লািথ 

মারেছ। ত -ত  তারা আ াণ চ া করেছ ি  পাবার জে । দবতােদর আইেনর শকল থেক  হওয়ার জে  িক আ াণ 
চ া করেছ ওরা!  

হ , হ , এই কথাই বলবার জে  আিম ছ’হাজার বছর িথবী পির মন করিছ। আিম সকল িমক ষক মজ রেক বেল 
িদেত চাই - তামােদর ি  আমােদরই িদেত হেব। ি  তামােদর - আমরাই। এই আেলা - এই বাতাস - এই ধন স দ আর 

া েয র সমান অংশীদার - তামরাও। তামারাও তার সমান দাবীদার। কননা তামােদরই অি ’র উপর গেড় উেঠেছ এই সভ তা 
আর তার অহ ার।  

মেন রেখা, ভাইসব, বা া আর িকমফা তামােদরই ’  হতভা  ভাই বান। ভা াহত ই ীতদাস িমক। একজন 
ত আর একজন পলাতক। িক  আমােক ওরা ছাড়েব না। পেল আমােকও ওরা িকমফার মতই  িছ িভ  কের ফলেব, আমার 
দহটােক কেরা কেরা কের ওেদর পাষা িমরেক িদেয় খাওয়ােব।  

ত  আিম বলেবা - সব ইিতহােসর আবজনার প থেক বেল যাব, বলেত থাকব। আমােক তামরা শত অত াচােরও 
থািমেয় িদেত পারেব না। না - না - না, ঋিষবর। ঋিষবর, ওই-ওই-আসেছ, আসেছ আমােক তাড়া কের, ফারাও-এর পাষা সই 
ডাল া েলা আসেছ।  

না - না - না, ভয় আর আিম পাইেন, ভয় আিম পাব না, ভয় আিম করেবা না - 
(হঠাৎ আ  িচৎকার কের ওেঠ) 
উঃ- আঃ- মােরা-মােরা। যত পােরা মােরা আমােক। তামরা মের ফল আমােক। ত  বেল যাব - িনেয় যাব আমার 

কথা। আঃ - উঃ মের গেলও আমার িত  িন াস- াস গ গ ধের বলেত থাকেব একথা, বলেত থাকেব - বলেত থাকেব।  
আ -   আঃ -   উঃ !!! 
(চরম কষাঘােত েতর মেতা মে  পেড় থােক - ধীের যবিনকা নােম) 
 
 
 
িশ ীচ , সাত ীরা থেক মিন ামান ছ  স ািদত, ‘ রাদসী’ - ১৯৮০ পি কায় থম 


