
Lesson 10 (Class IX) 

The Price of Bananas 

About The Author and Text (লেখক এবং গল্প সম্পর্কে) : 

Mulk Raj Anand (1905 -2004) was a prolific writer who earned great admiration for his short stories and novels 

like ‘Coolie’, ‘Untouchable’, ‘The Village, etc. where he depicted the lives of the poorer castes in traditional 

Indian society. 

মুেক রাজ আনন্দ (১৯০৫ – ২০০৪) একজন প্রখযাত লেখক যিযন ‘কুযে’, ‘আনটার্েবে’, ‘দ্য যির্েজ’ ইতযাযদ্র মর্তা তাাঁর 

ল াট গল্প ও উপনযার্সর জনয প্রশংসা অজেন কর্রয র্েন।র্িখার্ন যতযন ঐযতহ্যবাহ্ী িারতীয় সমার্জ দ্যরদ্র বর্ণ ের 

মানুর্ের জীবর্ন যেত্র বণ েন কর্রয র্েন। 

This text, an abridged version of his story of the same name, presents an apparently funny situation where a 

businessman has his beloved cap seized by a monkey, and finally gets it back by offering the offending 

monkey a bunch of bananas. Though the tone of the story is lighthearted, the author notes with sad concern 

the unkind and unjust behavior of the businessman towards the poor fruit-vendor who had helped him to get 

back his cap.  

এই লেখাটট, একই নার্মর তাাঁর গর্ল্পর একটট সংযিপ্ত সংস্করণ, একটট স্পষ্টতই মজার পযরযিযত উপিাপন কর্র লিখার্ন 

একটট বানর দ্বারা একজন বযবসায়ীর অতযন্ত যপ্রয় টুযপটট যনর্য় লনওয়া হ্র্য়য ে এবং অবর্শর্ে তা যির্র পাওয়া যগর্য়য ে 

পীডাদ্ায়ক বানরটটর্ক একগুচ্ছ কো প্রদ্ান কর্র। গল্পটটর স্বর হ্ােকা হ্র্েও, লেখক দ্যরদ্র িে-যবর্েতার প্রযত 

বযবসায়ীটটর লি যনদ্েয় এবং অনযায় আেরণ কর্রর্ ন তার্ক দ্ুুঃখজনকিার্ব উর্দ্বগ সহ্কার্র উর্েখ কর্রর্ ন, যিযন তার্ক 

তার টুযপটট যিযরর্য় আনর্ত সহ্ায়তা কর্রয র্েন। 

I was on my way from Faizabad railway station to Lucknow. 

আযম ফিজাবাদ্ লরের্েশন লের্ক েখর্নৌ িাচ্ছচ্ছোম। 

I had arrived at the station half an hour in advance of the time for the train’s departure.  

লেন  াডার সমর্য়র আধ ঘন্টা আর্গ আযম লেশর্ন লপৌৌঁর্ য োম। 

I sat on a bench watching the monkeys frolicking on the trees and on the open platform.  

আযম লবর্ে বর্স বানরর্দ্র গার্  ও লখাো প্ল্যাটির্ম ে েীডার্কৌতুক লদ্খয োম। 

The monkeys descended now and then to collect half-sucked mango stones and the remainders of food from 

the platform.  

বানরগুযে এখন লনর্ম এর্সয ে এবং তারপর্র প্ল্াটিম ে লের্ক আধা েুর্ে খাওয়া আর্মর আাঁটট এবং বাকী খাবার সংগ্রহ্ 

করর্ত। 

The younger monkeys sat on the boughs of neem and tamarind trees, ready to jump after any food that may 

be visible.  

ল াট বানররা যনম এবং লতাঁ তুে গার্ র ডার্ে বসে, প্রস্তুত োকত লদ্খা লিত এমন লকানও খাবার্রর উপর্র োি লদ্ওয়ার 

জনয। 

Just then the train was announced by the ringing of the station bell.  

টিক তখনই লেশনটটর ঘণ্টা বাজার্নার মধয যদ্র্য় লেনটট লঘােণা করা হ্র্য়য ে। 

I concentrated on securing a seat for myself in the train.  

আযম লের্ন যনর্জর জনয একটট আসন সরুিায় মর্নাযনর্বশ কর্রয োম। 



I got a window seat overlooking the platform.  

আযম জানোর কার্  একটট বসার জায়গা লপর্য়য োম প্ল্যাটিম েটট পি ের্বিণ করা িায়। 

Some other passengers joined me in the compartment.  

আর যক ু িাত্রী আমার সার্ে বযগর্ত লিাগ যদ্র্েন। 

We were all sweating from the rising heat of the summer.  

গ্রীর্ের েমবধ েমান উত্তাপ লের্ক আমরা সবাই ঘাময োম। 

Several passengers were busy filling up their small earthen pitchers from a water pump.  

লবশ কর্য়কটট িাত্রী একটট জে পাম্প লের্ক তার্দ্র ল াট মাটটর কেযসর্ত িরর্ত বযস্ত য র্েন। 

I was struck by the genius of a monkey in snatching away the loin cloth of a pious person who was taking a 

bath under the pump.  

একজন ধাযম েক বযচ্ছির কটট কাপড য যনর্য় লনওয়া একটট বানর্রর প্রযতিার দ্বারা আযম আোন্ত হ্র্য়য  যিযন পার্ম্পর 

নীর্ে স্নান করয র্েন। 

A great deal of general amusement was caused by this incident.  

এই ঘটনার ির্ে সাধারণ যেত্তযবর্নাদ্র্নর একটট ঘটনা ঘর্টয ে। 

The bather then requested the monkey to return his loin cloth.  

পর্র অবগাহ্নকারী বানরটটর্ক তার কটট কাপডটট লিরত লদ্ওয়ার জনয অনুর্রাধ করয ে। 

The monkey was generous and threw it down from the neem tree at the man’s feet. 

বানরটট উদ্ার য ে এবং যনম গা  লের্ক লোকটটর পার্য় এটট  ুর্ড যদ্র্য়য ে। 

While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment.  

িখন এই সমস্ত েেয ে, তখন আযম েিয করোম একটট িদ্রর্োক আমার্দ্র বযগর্ত উর্ি এর্সর্ ন। 

He looked like a businessman.  

তার্ক লদ্খর্ত এক বযবসায়ীর মর্তা োগয ে। 

He was dressed in a white muslin dhoti, a delicate tunic and an embroidered cap on his head.  

যতযন সাদ্া মসযের্নর ধুযত পর্রয র্েন, একটট সকূ্ষ্ম টটউযনক এবং মাোয় একটট সূযেকমী টুযপ। 

A porter was carrying his luggage which included a big steel trunk, several small baskets and a brass jug.  

একজন কুযে তার মােপত্র যনর্য় িাচ্ছচ্ছে িার মর্ধয য ে একটট বড যের্ের োঙ্ক, কর্য়কটট ল াট ল াট ঝুযড এবং একটট 

যপতর্ের জগ। 

The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage.  

লোকটট কুযের যদ্র্ক যেৎকার করয ে মােপত্র যনর্য় তাডাতাযড করর্ত। 

Suddenly a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap 

of the businessman. 

হ্িাৎ একটট বানর আমার্দ্র বযগর উপর লের্ক লনর্ম এর্স বযবসায়ীটটর সূক্ষ্ম সূযেকম ে টুযপটট য যনর্য় যনর্য় লগে। 



The monkey then climbed up the neem tree. “What have you done, monkey!” The businessman shouted, in 

utter confusion.  

বানর তখন যনম গার্  উর্ি লগে। “তুযম যক কর্র , বানর!” বযবসায়ী যেৎকার কর্র উিে, এর্কবার্র যবভ্রাযন্তর্ত। 

His round and smug face was covered with perspiration.  

তাাঁর লগাোকার এবং যিটিাট মুখমণ্ডে ঘার্ম ঢাকা য ে। 

He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. 

লস পার্ম্পর উপর্র গার্ র যদ্র্ক লদ্ৌর্ড এর্স বানরর্ক হুমযক যদ্চ্ছচ্ছে। 

However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. 

িাইর্হ্াক, লস বানর্রর যদ্র্ক িতই যেৎকার করে, বানরটট দ্রূবতী হ্র্য় লগে। 

It was the same monkey that had snatched the bather’s loin cloth.  

এটট লসই একই বানর য ে লিটট অবগাহ্নকারীর কটট বস্ত্র য যনর্য় যনর্য়য ে। 

The people on the platform were much amused by the plight of the businessman.  

প্ল্যাটির্ম ের লোকজন বযবসায়ীটটর দ্ুদ্েশায় অর্নকটা লবযশ যবচ্ছিত হ্র্য়য ে। 

He looked with a piteous and hopeless expression on his face.  

লস তাাঁর মুখমণ্ডর্ের উপর এক করুণ ও হ্তাশার িাব লদ্খয ে। 

Meanwhile, a fruit hawker had come forward, pushing his little cart.  

এযদ্র্ক একটট ির্ের লিযরওয়াো এযগর্য় এর্সয ে তার ল াট্ট গাযডটট লিের্ত লিের্ত। 

He told the Sethji that he would rescue the cap.  

লস লসিচ্ছজর্ক বর্েয ে লি লস টুযপটট উদ্ধার করর্ব। 

The businessman seemed slightly relieved. 

বযবসায়ীর্ক যক ুটা স্বচ্ছস্ত মর্ন হ্র্য়য ে। 

The vendor went ahead, dangling a couple of bananas at the monkey with his right hand.  

ডান হ্াতটট যদ্র্য় বানরটটর যদ্র্ক দু্’টট কো ঝুযের্য় যবর্েতারা এযগর্য় লগর্েন। 

He stretched out his left hand for the cap.  

লস টুযপর জনয তার বাম হ্াত প্রসাযরত কর্রয ে। 

The monkey seemed to hesitate.  

বানর মর্ন হ্চ্ছচ্ছে যদ্বধায় য ে। 

“Ao, ao, come down,” the vendor coaxed the monkey.  

“আও, আও, লনর্ম এর্সা,” যবর্েতা বানরটটর্ক লখাশামযুদ্ করয ে। 

He lifted the bananas higher up.  

লস কোগুযে উপর্রর যদ্র্ক তুর্েয ে। 

The monkey responded by climbing down cautiously to a branch near the vendor.  



বানর সাবধানতার সার্ে যবর্েতার কার্  একটট শাখায় উর্ি সাডা যদ্র্য়য ে। 

The whole platform became silent and waited, with bated breath, for the impossible to happen. 

পুর্রা প্ল্যাটিম েটট অসম্ভব ঘটনা ঘটর্ত িাওয়ার জনয, যনুঃশ্বাস বন্ধ কর্র নীরব হ্র্য় অর্পিা কর্রয ে। 

The vendor cooed in a soft voice, Ao, ao, to the monkey.  

যবর্েতা নরম কর্ে কূ ধ্বযন কর্র বানর্রর কার্ , আও, আও, বের্েন । 

The monkey, looking this side and that, accepted the bargain.  

বানর, এযদ্ক ওযদ্ক তাযকর্য়, লসই দ্রকোকযে গ্রহ্ণ কর্রয ে। 

It took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap, slightly crumpled, with its left 

hand.  

এটট তার ডান হ্াত যদ্র্য় কোগুযে ধর্র এবং তার বাম হ্াত যদ্র্য় সামানয কুাঁ েকার্না সূযেকমী টুযপটট ল র্ড লদ্য়। 

The spectators shouted in praise.  

দ্শ েকরা প্রশংসায় যেৎকার কর্রয ে। 

The fruit vendor came and humbly offered the Sethji his cap.  

িে যবর্েতা এর্স নম্রতার সার্ে লশিচ্ছজর্ক তার টুযপটট যদ্র্য় যদ্ে। 

“They are hungry,” he said, “so they disturb the passengers.”  

“তারা িুধাতে,” লস বর্েয ে, “তাই তারা িাত্রীর্দ্র ঝার্মো কর্র।” 

“Acha,” said the Sethji, and turned to go into the compartment.  

লশিচ্ছজ বেে, “আ া, এবং বযগর যিতর্র িাওয়ার জনয ঘুরর্েন। 

The vendor said, “Sethji, please give me two annas for the bananas which I had to offer to the monkey.”  

যবর্েতা বেে, “লশিচ্ছজ, দ্য়া কর্র আমার্ক বানরর্ক লি কো যদ্র্ত হ্র্য়য ে, তার জনয দ্ুটট আনা যদ্ন।” 

“Two annas! What impudence!”  

“দ্ুই আনা!যক যনে েজ্জতা!” 

Sethji shouted each word in disgust at the grimy fruit vendor.  

লশটিচ্ছজ প্রযতটট শব্দর্ক যবরচ্ছির সর্ে লনাংরা ির্ের যবর্েতার যদ্র্ক যেত্কার করর্েন। 

 “Please give him the money, Sethji,” the rest of the compartment said.  

“দ্য়া কর্র তার্ক টাকা যদ্ন, লশিচ্ছজ,” বযগর বাকীরা বেে। 

“Acha, here are four annas for you, porter, and an anna for you, fruit vendor!” Sethji said.  

“আ া, এখার্ন লতামার জনয োর আনা, কুযে এবং এক আনা লতামার জনয, িে যবর্েতা!” লশিচ্ছজ বেে। 

“But I carried two big pieces of luggage,” the porter wailed.  

“তর্ব আযম োর্গর্জর দ্ুটট বড টুকরা বহ্ন কর্রয োম,” কুযে যবোপ কর্র বর্েয ে। 

“Go! Go! Crook!” Sethji thundered at the protesting porter.  

“িাও! িাও! জাযেয়াৎ!” লশিচ্ছজ যবর্িািকারী কুযের যদ্র্ক বজ্রধ্বযন করর্েন। 



The porter left.  

কুযে ের্ে লগে। 

The fruit vendor persisted, “Sethji, be just, I saved your honourable cap…” The businessman threw an anna 

towards him on the platform.  
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িে যবর্েতা একটানা বর্ে েেে, “লশিচ্ছজ, নযায়বান হ্ও, আযম লতামার সম্মানজনক টুযপটট বা াঁযের্য়য  …” বযবসায়ী 

প্ল্যাটির্ম ে এক আনা তাাঁর যদ্র্ক  ুর্ড লির্ে যদ্ে। 

The guard’s whistle blew.  

গার্ডের বা াঁযশ লবর্জ উিে। 

The train was about to depart.  

লেনটট প্রায় ল র্ড ের্ে িাচ্ছচ্ছে। 

The vendor looked in through the compartment window.  

যবর্েতারা বযগ জানাো যদ্র্য় যিতর্র তাকাে। 

“Sethji, do not rob the poor!” “Ja, ja! Take rest,” the Sethji scowled at him.  

“লশিচ্ছজ, গযরবর্দ্র েুট করর্বন না!” “জা, জা! যবশ্রাম নাও, “লশিচ্ছজ তার্ক লোখ রাোে। 

The train had begun to move.  

লেন েো শুরু কর্রয ে। 

The fruit vendor first ran along with it, then got on to the footstep and clung to the window, pleading. 

িে যবর্েতা প্রের্ম এটটর সার্ে লদ্ৌর্ডয ে, তারপর্র পাদ্াযনর্ত উিে এবং জানাোয় আটর্ক লগে, সযনব েন্ধ যমনযত 

করর্ত োকে। 

But Sethji had turned his head away. 

যকন্তু লশিচ্ছজ তার মাো ঘুযরর্য় যনর্য়য ে। 

He was looking out of the window at the goods train on the other side. 

লস জানাোর বাইর্র ওপার্রর মােগাযড লের্নর যদ্র্ক তাযকর্য় য ে। 

The train had passed the whole length of the platform and the frustrated vendor finally dropped off.  

লেনটট প্ল্যাটির্ম ের পুর্রা ফদ্ঘ েয অযতেম কর্রয ে এবং হ্তাশ যবর্েতার্ক অবর্শর্ে লনর্ম লগে। 

Sethji turned round to all of us and began to justify himself, “If he did not want to help me to get my cap back, 

he should not have offered the monkey the bananas. I did not ask him to help.”  

লশিচ্ছজ আমার্দ্র সকর্ের যদ্র্ক ঘুর্র দ্া াঁডাে এবং যনর্জর্ক নযায়সেত করর্ত শুরু করে, “লস িযদ্ আমার টুযপটট টট 

যিযরর্য় আনর্ত সাহ্ািয না করর্ত োইত, তর্ব তাাঁর বানরর্ক কো সরবরাহ্ করা উযেত হ্য়যন। আযম তার্ক সাহ্ািয করর্ত 

বযেযন.” 

I felt that all the other passengers had sympathy for the poor vendor.  

আযম অনুিব কর্রয োম লি অনয সমস্ত িাত্রীর্দ্র দ্যরদ্র যবর্েতার প্রযত সহ্ানুিূযত য ে। 



The whole amusing episode had ended in a bitter sense of grievance against the rich businessman who had 

been so hard to the generous-hearted fruit vendor.  

পুর্রা মজাদ্ার পব েটট লশে হ্র্য়য ে ধনী বযবসায়ীর যবরুর্দ্ধ একটট যতি অযির্িাগ লবার্ধর মর্ধয যদ্র্য় লি য ে উদ্ার-

হৃদ্য়িুি িে যবর্েতার প্রাযত খুবই কর্িার। 

I drew a cartoon of Sethji and showed my drawing to all the other passengers except him.  

আযম লশিচ্ছজর একটট কাটুেন আাঁকোম এবং তার্ক  াডা অনয সমস্ত িাত্রীর্দ্র আমার অঙ্কন লদ্খাোম। 

Everyone laughed.  

সবাই লহ্র্সয ে. 

The more we laughed, Sethji became the more uncomfortable.  

আমরা িত লবযশ লহ্র্সয োম, লশিচ্ছজ ততই অস্বচ্ছস্তর্ত পর্রয ে। 


