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প্রথম দশৃ্য 

গ্রামমর পথ 

চতুর্ুুজবাবু এম. এ. পাস কররয়া গ্রামম আরসয়ামন;  মম; 

কররয়ামন; 

গ্রামম হুলসূ্থল পরিমব। সমে একটা মমাটামসাটা কাবুরল 

রবিাল আমন 

;ীলরতম;র প্রমবশ্ 

;ীলরত;। এই মে চতুবাবু, কমব আসা হল? 

চতুরুু্জ। কামলমজ এম. এ. একজারম; রদময়ই-  

;ীলরত;। বা বা, এ মবিালরট মতা বমিা সমরস। 

চতুরুু্জ। এবারকার একজারমম;শ্; র্ারর-  

;ীলরত;। মশ্ায়, মবিালরট মকাথায় মপমল;? 

চতুরুু্জ। রকম;রন। এবামর মে সবমজক্ট্ র;ময়রনলুম-  

;ীলরত;। কত দাম মলমেমন মশ্ায়? 

চতুরুু্জ। মম; ম;ই। ;ীলরত;বাবু, আমামদর গ্রামমর মথমক মকউ রক পাস 

হময়মন? 

;ীলরত;। রবস্তর। রকন্তু এম; মবিাল এ মুল্লুমক ম;ই। 

চতুরুু্জ। ( স্বেত) আ মমামলা, এ মে মকবল মবিামলর কথাই বমল — আরম 

মে পাস কমর এলুম মস কথা মে আর মতামল ;া। 

জরমদারবাবুর প্রমবশ্ 

জরমদার। এই-মে চতুরুু্জ, এতকাল কলকাতায় বমস কী করমল বাপু? 

চতুরুু্জ। আমে এম. এ. রদময় আসরন। 

জরমদার। কী বলমল? মমময় রদময় এমসন? কামক রদময় এমসন? 

চতুরুু্জ। তা ;য় — রব. এ. রদময়-  

জরমদার। মমময়র রবময় রদময়ন? তা, আমরা রকনুই জা;মত পারমলম ;া? 
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চতুরুু্জ। রবময় ;য় — রব.এ.— 

জরমদার। তমবই হল। মতামরা শ্হমর বল রব.এ., আমরা পািাোাঁময় বরল 

রবময়। মস কথা োক, এ মবিালরট মতাফা মদখমত। 

চতুরুু্জ। আপ;ার ভ্রম হময়মন   আমার— 

জরমদার। ভ্রম রকমসর — এম; মবিাল তুরম এ মজলার মমযয খুাঁমজ মবর কমরা 

মদরখ! 

চতুরুু্জ। আমে ;া, মবিামলর কথা হমে ;া— 

জরমদার। মবিামলর কথাই মতা হমে — আরম বলরন এম; মবিাল মমমল ;া। 

চতুরুু্জ। ( স্বেত) আ মখমল ো! 

জরমদার। রবমকমলর রদমক মবিালরট সমে কমর আমামদর ও রদমক একবার 

মেময়া। মনমলরা মদমখ র্ারর খুরশ্ হমব। 

চতুরুু্জ। তা হমব ববরক। মনমলরা অম;ক রদ; আমামক মদমখ র;। 

জরমদার। হাাঁ — তা মতা বমটই — রকন্তু আরম বলরন, তুরম েরদ মেমত ;া পার 

মতা মবিালরট মবণীর হাত রদময় পারিময় রদময়া — মনমলমদর মদখাব।  

[ প্রস্থা; 

সাতুখুমিার প্রমবশ্ 

সাতুখুমিা। এই-মে, অম;ক রদম;র পর মদখা। 

চতুরুু্জ। তা আর হমব ;া! কতগুমলা একজারম;-  

সাতুখুমিা। এই মবিালরট — 

চতুরুু্জ। ( সমরামে) আরম বারি চলমলম। 

[ প্রস্থাম;াদযম 

সাতুখুমিা। আমর, শুম; োও-;া — এ মবিালরট — 

চতুরুু্জ। ;া মশ্ায়, বারিমত কাজ আমন। 

সাতুখুমিা। আমর, একটা কথার উত্তরই দাও-;া — এ মবিালরট-  

[ মকাম;া উত্তর ;া রদয়া হন হন মবমে চতুরুু্মজর প্রস্থা; 

সাতুখুমিা। আ মমামলা! মনমলপুমলগুমলা মলখাপিা রশ্মখ য;ুযুর হময় ওমি;। 

গুণ মতা েমথষ্ট — অহংকার চার মপায়া! 
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[ প্রস্থা; 

 

রিতীয় দশৃ্য 

চতুর্ুুমজর বাটীর অন্তঃপুর 

দাসী। মািাকরু;, দাদাবাবু এমকবামর আগু; হময় এমসমন;। 

মা। মক; মর? 

দাসী। কী জার; বাপু! 

চতুরুু্মজর প্রমবশ্ 

মনামটা মনমল। দাদাবাবু, এ মবিালরট আমামক — 

চতুরুু্জ। ( তাহামক এক চমপটাঘাত) রদ; রারি মকবল মবিাল মবিাল 

মবিাল! 

মা। বানা সাময রাে কমর! এত রদ; পমর বারি এল, মনমলগুরল রবর্ত  কমর 

মখমল। ো, মতারা সব ো! (চতুরুু্মজর প্ররত) আমামক দাও বানা — দুযর্াত মরমখ 

রদময়রন, আরম মতামার মবিালমক খাইময় আ;রন। 

চতুরুু্জ। ( সমরামে) এই ;াও মা, মতামরা মবিালমকই খাওয়াও আরম খাব 

;া, আরম চলমলম। 

মা। ( সকাতমর) ও কী কথা! মতামার খাবার মতা বতরর আমন বাপ, এখ; 

ম;ময় এমলই হয়। 

চতুরুু্জ। আরম চলমলম — মতামামদর মদমশ্ মবিামলরই আদর, এখাম; 

গুণবাম;র আদর ম;ই। 

রবিামলর প্ররত লারথ-বেুণ 

মারসমা। আহা, ওমক মমমরা ;া — ও মতা মকাম;া মদাে কমর র;। 

চতুরুু্জ। মবিামলর প্ররতই েত মতামামদর মায়ামমতা — আর মা;ুমের প্ররত 

একট ুদয়া ম;ই। 

[ প্রস্থা; 
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মনামটা মমময়। ( ম;পমথযর রদমক র;মদুশ্ কররয়া) হররখুমিা মদমখ োও, ওর 

মলজ কত মমাটা। 

হরর। কার? 

মমময়। ঐ-মে ওর! 

হরর। চতুরুু্মজর? 

মমময়। ;া, ঐ মবিামলর। 

 

ততৃীয় দশৃ্য 

পথ। বযাে হমস্ত চতুর্ুুজ। সমে রবিাল ;াই 

সাযুচরণ। মশ্ায়, আপ;ার মস মবিালরট মেল মকাথায়? 

চতুরুু্জ। মস মমরমন! 

সাযুচরণ। আহা, মকম; কমর মমামলা? 

চতুরুু্জ। ( রবর্ত  হইয়া) জার; ম; মশ্ায়! 

পরা;বাবুর প্রমবশ্ 

পরা;। মশ্ায়, আপ;ার মবিাল কী হল? 

চতুরুু্জ। মস মমরমন। 

পরা;। বমট! মমামলা কী কমর? 

চতুরুু্জ। এই মতামরা মেম; কমর মরমব। েলায় দরি রদময়। 

পরা;। ও বাবা, এ মে এমকবামর আগু;। 

 

চতুরুু্মজর পশ্চামত মনমলর পাল লারেল 

হাততারল রদয়া ‘ কাবুরল রবিাল ' ‘ কাবুরল রবিাল ' বরলয়া মখপাইমত 

লারেল 

 


