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সহজে অচিনয়জ োগ্য কচিবোি অচিপ্রোজয় অিলোয়তন নোটকচট “গুরু” নোজে 

এবং চকচিৎ রূপোন্তচিত এবং লঘুতি আকোজি প্রকোশ কিো হইল।  

 

 

শোচন্তচনজকতন                                                                                শ্রীিবীন্দ্রনোথ ঠোকুি 
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১ 

অিলোয়তন 

একদল বোলক 

প্রথে। ওজি িোই শুজনচিস?  

চিতীয়। শুজনচি –  চকন্তু িুপ কি।  

তৃতীয়। ককন বল কদচি?  

চিতীয়। কী েোচন বলজল  চদ অপিোধ হয় ?  

প্রথে। চকন্তু উপোধযোয়েশোয় চনজে ক  আেোজক বজলজিন। 

তৃতীয়। কী বজলজিন বল- নো। 

প্রথে। গুরু আসজিন। 

সকজল। গুরু আসজিন!  

তৃতীয়। িয় কিজি নো িোই?  

চিতীয়। িয় কিজি। 

প্রথে। আেোি িয় কিজি নো,  েজন হজে েেো। 

তৃতীয়। চকন্তু িোই গুরু কী?  

চিতীয়। তো েোচন কন। 

তৃতীয়। কক েোজন?  

চিতীয়। এিোজন ককউ েোজন নো। 

প্রথে। শুজনচি গুরু িুব বজ ো,  িুব েস্ত বজ ো। 

তৃতীয়। তোহজল এিোজন ককোথোয় ধিজব?  

প্রথে।  পিকদোদো বজলন অিলোয়তজন তোাঁজক ককোথোও ধিজব নো।  

তৃতীয়। ককোথোও নো?  

প্রথে। ককোথোও নো। 

তৃতীয়। তোহজল কী হজব?  

প্রথে। িোচি েেো হজব। 
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[ প্রস্থোন 

পিজকি প্রজবশ 

পিক।                                            গ্োন 

তুচে ডোক চদজয়ি ককোন্ সকোজল ককউ তো েোজন নো। 

আেোি েন  ক  কোাঁজদ আপন েজন ককউ তো েোজন নো॥ 

ওজি িোই,  কক আচিস িোই। কোজক কডজক বলব,  গুরু আসজিন। 

সঞ্জীজবি প্রজবশ 

সঞ্জীব। তোই কতো শুজনচি। চকন্তু কক এজস িবি  চদজল বজলো কতো। 

পিক। কক চদজল তো কতো ককউ বজল নো। 

সঞ্জীব। চকন্তু গুরু আসজিন বজল তুচে কতো ততচি হে নো পিক?  

পিক। বোাঃ,  কসই েজনযই কতো পুাঁচথপত্র সব কফজল চদজয়চি।  

সঞ্জীব। কসই বুচি কতোেোি ততচি হওয়ো?  

পিক। আজি,  গুরু  িন  নো থোজকন তিনই  পুাঁচথপত্র। গুরু  িন  

আসজবন তিন ওই সব েঞ্জোল সচিজয় চদজয় সেয় কিোলসো কিজত হজব। 

আচে কসই পুাঁচথ বন্ধ কিবোি কোজে িয়োনক বযস্ত। 

সঞ্জীব। তোই কতো কদিচি। 

[ প্রস্থোন 

পিক।                                             গ্োন 

চফচি আচে উদোস প্রোজে,  তোকোই সবোি েুজিি পোজন,  

কতোেোি েজতো এেন টোজন ককউ কতো টোজন নো। 

ওজহ েজয়োত্তে,  তুচে কোাঁজধ চকজসি কবোিো চনজয় িজলি?  কবোিো কফজলো। 

গুরু আসজিন ক । 

েজয়োত্তে। আজি িুাঁজয়ো নো এ-সব েোঙ্গলয। গুরুি েজনয চসংহিোি 

সোেোজত িজলচি। 

পিক। গুরু ককোন্ িোি চদজয় ঢুকজবন তো েোনজব কী কজি?  
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েজয়োত্তে। তো কতো বজটই। অিলোয়তজন েোনবোি কলোক ককবল তুচেই 

আি। 

পিক। কতোেিোও েোন নো আচেও েোচন কন —তফোতটো এই ক ,  

কতোেিো কবোিো বজয় েি ,  আচে হোলকো হজয় বজস আচি। 

েজয়োত্তে। আেো,  এিন পথ িোজ ো,  আেোি সেয় কনই। 

[ প্রস্থোন 

পিক।                                              গ্োন 

কবজে ওজঠ পিজে স্বি,  ককাঁজপ ওজঠ বন্ধ এ ঘি ,  

বোচহি হজত দুয়োজি কি ককউ কতো হোজন নো। 

েহোপিজকি প্রজবশ 

েহোপিক। গ্োন!  অিলোয়তজন গ্োন!  েচতভ্রে হজয়জি!  

পিক। এবোি দোদো স্বয়ং কতোেোজকও গ্োন ধিজত হজব। একধোি কথজক 

েচতভ্রজেি পোলো আিম্ভ হল।  

েহোপিক। আচে েহোপিক গ্োন ধিব !  ঠোট্টো আেোি সজঙ্গ!  

পিক। ঠোট্টো নয়।  অিলোয়তজন এবোি েন্ত্র ঘুজি গ্োন আিম্ভ হজব। 

এই কবোবো পোথিগুজলো কথজক সুি কবজিোজব। 

েহোপিক। ককন বজলো কতো?  

পিক। গুরু আসজিন ক !  তোই আেোি ককবলই েন্তজি িুল হজে!  

েহোপিক। গুরু এজল কতোেোি েজনয লজ্জোয় েুি কদিোজত পোিব নো। 

পিক। তোি েজনয িোবনো কী?  চনললজ্জ হজয় একলো আচেই েুি 

কদিোব। 

েহোপিক। েন্তজি িুল হজল গুরু কতোেোজক আয়তন কথজক দূি কজি 

কদজবন। 

পিক। কসই িিসোজতই তোি েজনয অজপক্ষো কজি আচি। 

েহোপিক। অচেতোয়ুধলোিেী েন্ত্রটো –  

পিক। কসই েন্ত্রটো স্বয়ং গুরুি কোি কথজক চশিব বজলই কতো 

আগ্োজগ্ো ো কিোলবোি কিষ্টোয় আচি। কসই েজনযই গ্োন ধজিচি দোদো।  
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েহোপিক। ওই শঙ্খ বোেল। এিন আেোি সপ্তকুেোচিকো গ্োথো পোজঠি 

সেয়।  চকন্তু বজল  োচে,  সেয় নষ্ট কজিো নো। গুরু আসজিন। 

পিক।                                               গ্োন 

আকোজশ কোি বযোকুলতো,  বোতোস বজহ কোি বোিতো,  

এ পজথ কসই কগ্োপন কথো ককউ কতো আজন নো॥ 

ও কী ও।  কোন্নো শুচন ক । এ চনশ্চয়ই সুিদ্র। আেোজদি এই অিলোয়তজন 

ঐ বোলজকি কিোজিি েল আি শুজকোল নো। ওি কোন্নো আচে সইজত পোচি 

কন। 

প্রস্থোন ও বোলক সুিদ্রজক লইয়ো পুনাঃ প্রজবশ 

পিক। কতোি ককোজনো িয় কনই িোই,  ককোজনো িয় কনই। তুই আেোি 

কোজি বল –কী হজয়জি বল।  

সুিদ্র। আচে পোপ কজিচি। 

পিক। পোপ কজিচিস?  কী পোপ?  

সুিদ্র। কস আচে বলজত পোিব নো। িয়োনক পোপ। আেোি কী হজব?  

পিক। কতোি সব পোপ আচে ককজ  কনব,  তুই বল।  

সুিদ্র। আচে আেোজদি আয়তজনি উত্তি চদজকি –  

পিক। উত্তি চদজকি?  

সুিদ্র। হোাঁ,  উত্তি চদজকি েোনলো িুজল –  

পিক। েোনলো িুজল কী কিচল?  

সুিদ্র। বোইজিটো কদজি কফজলচি। 

পিক। কদজি কফজলচিস?  শুজন কলোি হজে ক । 

সুিদ্র। হোাঁ পিকদোদো। চকন্তু কবচশক্ষে নো —একবোি কদজিই তিনই 

বন্ধ কজি কফজলচি। ককোন্ প্রোয়চশ্চত্ত কিজল আেোি পোপ  োজব?  

পিক। িুজল কগ্চি িোই। প্রোয়চশ্চত্ত চবশ- পাঁচিশ হোেোি িকে আজি;  

—আচে  চদ এই আয়তজন নো আসতুে তোহজল তোি বোজিো আনোই ককবল 

পুাঁচথজত কলিো থোকত —আচে আসোি পি প্রোয় তোি সব- কটোই বযবহোজি 

লোগ্োজত কপজিচি,  চকন্তু েজন িোিজত পোচি চন। 
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বোলকদজলি প্রজবশ 

প্রথে। অযোাঁ!  সুিদ্র!  তুচে বুচি এিোজন!  

চিতীয়। েোন পিকদোদো,  সুিদ্র কী িয়োনক পোপ কজিজি?  

পিক। িুপ িুপ। িয় কনই সুিদ্র,  কোাঁদচিস ককন িোই?  প্রোয়চশ্চত্ত 

কিজত হয়  কতো কিচব। প্রোয়চশ্চত্ত কিজত িোচি েেো। এিোজন কিোেই 

একজঘজয় িকজেি চদন কোজট,  প্রোয়চশ্চত্ত নো থোকজল কতো েোনুষ চটকজতই 

পোিত নো। 

প্রথে। ( িুচপিুচপ)  েোন পিকদোদো,  সুিদ্র উত্তি চদজকি েোনলো— 

পিক। আেো,  আেো,  সুিজদ্রি েজতো কতোজদি অত সোহস আজি?  

চিতীয়। আেোজদি আয়তজনি উত্তি চদকটো ক  একেটো কদবীি!  

তৃতীয়। কসচদক কথজক আেোজদি আয়তজন  চদ একটওু হোওয়ো কঢোজক 

তোহজল ক  কস— 

পিক। তোহজল কী?  

তৃতীয়। কস ক  িয়োনক। 

পিক। কী িয়োনক শুচনই- নো। 

তৃতীয়। েোচন কন,  চকন্তু কস িয়োনক। 

সুিদ্র। পিকদোদো,  আচে আি কিজনো িুলব নো পিকদোদো। আেোি 

কী হজব?  

পিক। কশোন বচল সুিদ্র,  চকজস কী হয়  আচে িোই চকিুই েোচন কন 

—চকন্তু  ো- ই কহোক- নো,  আচে তোজত একটওু িয় কচি কন। 

সুিদ্র। িয় কি নো?  

সকল কিজল। িয় কি নো?  

পিক। নো,  আচে কতো বচল,  কদচিই- নো কী হয়।  

সকজল। ( কোজি কঘাঁচষয়ো)  আেো দোদো,  তুচে বুচি অজনক কদজিি?  

পিক। কদজিচি তব চক। ও েোজস শচনবোজি ক চদন েহোেয়ূিী কদবীি 

পূেো প ল,  কসচদন আচে কোাঁসোি থোলোয় ইাঁদুজিি গ্জতলি েোচট কিজি,  তোি 
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উপি পোাঁিটো কশয়োলকোাঁটোি পোতো আি চতনজট েোষকলোই সোচেজয় চনজে 

আঠোজিো বোি ফুাঁ চদজয়চি। 

সকজল। অযোাঁ!  কী িয়োনক!  আঠোজিো বোি!  

সুিদ্র। পিকদোদো,  কতোেোি কী হল?  

পিক। চতন চদজনি চদন ক  সোপটো এজস আেোজক চনশ্চয় কোে োজব 

কথো চিল,  কস আে প লন্ত আেোজক িুাঁজে কবি কিজত পোজি চন। 

প্রথে। চকন্তু িয়োনক পোপ কজিি তুচে। 

চিতীয়। েহোেয়ূিী কদবী িয়োনক িোগ্ কজিজিন। 

পিক। তোি িোগ্টো কী িকে কসইজট কদিবোি েজনযই কতো এ কোে 

কজিচি!  

সুিদ্র। চকন্তু পিকদোদো,   চদ কতোেোজক সোজপ কোে োত!  

পিক। তো হজল েোথো কথজক পো প লন্ত ককোথোও ককোজনো সজেহ থোকত 

নো— িোই সুিদ্র,  েোনলো িুজল তুই কী কদিচল বল কদচি। 

চিতীয়। নো নো,  বচলস কন। 

তৃতীয়। নো,  কস আেিো শুনজত পোিব নো –  কী িয়োনক!  

প্রথে। আেো,  একট ু –িুব একটিুোচন বল িোই। 

সুিদ্র। আচে কদিলুে কসিোজন পোহো ,  কগ্োরু িিজি –  

বোলকগ্ে। ( কোজন আঙুল চদয়ো)  ও বোবো,  নো নো,  আি শুনব নো।  

আি বজলো নো সুিদ্র। ঐ ক  উপোধযোয়েশোয় আসজিন। িল িল— আি নো। 

পিক। ককন?  এিন কতোেোজদি কী?  

প্রথে। কবশ,  তোও েোন নো বুচি?  আে ক  পূবলফোল্গুনী নক্ষত্র— 

পিক। তোজত কী?  

চিতীয়। আে কোচকনী সজিোবজিি তনর্লত ককোজে কঢোাঁ ো সোজপি কিোলস 

িুাঁেজত হজব নো?  

পিক। ককন কি?  

প্রথে। তুচে চকিু েোন নো পিকদোদো। কসই কিোলস কোজলো িজঙি 

কঘো োি কলজেি সোতগ্োচি িুল চদজয় কবাঁজধ পুচ জয় কধোাঁয়ো কিজত হজব ক । 

চিতীয়। আে ক  চপতৃপুরুজষিো কসই কধোাঁয়ো ঘ্রোে কিজত আসজবন। 
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পিক। তোজত তোাঁজদি কষ্ট হজব নো?  

প্রথে। পুেয হজব ক ,  িয়োনক পুেয। 

[ সুিদ্র বযতীত বোলকগ্জেি প্রস্থোন 

উপোধযোজয়ি প্রজবশ 

সুিদ্র। উপোধযোয়েশোয়!  

পিক। আজি পোলো পোলো। উপোধযোয়েশোজয়ি কোি কথজক একট ু

পিেোথলতত্ত্ব শুনজত হজব,  এিন চবিক্ত কচিস কন,  এজকবোজি কদৌজ  পোলো। 

উপোধযোয়। কী সুিদ্র,  কতোেোি বক্তবয কী শীঘ্র বজল  োও।  

সুিদ্র। আচে িয়োনক পোপ কজিচি। 

পিক। িোচি পচিত চকনো। পোপ কজিচি!  পোলো বলচি। 

উপোধযোয়। ( উৎসোচহত হইয়ো)  পোপ কজিি?  ওজক তো ো চদে ককন?  

সুিদ্র,  শুজন  োও। 

পিক। আি িক্ষো কনই,  পোজপি এতটকুু গ্ন্ধ কপজল এজকবোজি েোচিি 

েজতো কিোজট। 

উপোধযোয়। কী বলচিজল?  

সুিদ্র। আচে পোপ কজিচি। 

উপোধযোয়। পোপ কজিি?  আেো কবশ। তো হজল কবোজসো। কশোনো  োক। 

সুিদ্ি।  আচে আয়তজনি উত্তি চদজকি –  

উপোধযোয়। বজলো,  বজলো,  উত্তি চদজকি কদয়োজল আাঁক ককজটি?  

সুিদ্র। নো,  আচে উত্তি চদজকি েোনলোয় –  

উপোধযোয়। বুজিচি,  কুনুই কঠচকজয়ি। তো হজল কতো কসচদজক আেোজদি 

 তগুচল  জেি পোত্র আজি সেস্তই কফলো  োজব। সোত েোজসি বোিুিজক 

চদজয় ওই েোনলো নো িোটোজত পোিজল কশোধন হজব নো। 

পিক। এটো আপচন িুল বলজিন। চিয়োসংগ্রজহ আজি িূচেকূষেোজিি 

কবোাঁটো চদজয় একবোি –  

উপোধযোয়। কতোেোি কতো স্পধলো কে কদচি কন। কুলদজত্তি চিয়োসংগ্রজহি 

অষ্টোদশ অধযোয়চট চক ককোনচদন িুজল কদিো হজয়জি?  
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পিক। (েনোচন্তজক)  সুিদ্র,   োও তুচে।–  চকন্তু কুলদত্তজক কতো আচে 

–  

উপোধযোয়। কুলদত্তজক েোন নো?  আেো,  িিিোে চেজশ্রি প্রজয়োগ্প্রেচপ্ত 

কতো েোনজতই হজব— তোজত –  

সুিদ্র। উপোধযোয় েশোয়,  আচে িয়োনক পোপ কজিচি। 

পিক। আবোি!  কসই কথোই কতো হজে। তুই িুপ কি।  

উপোধযোয়। সুিদ্র,  উত্তজিি কদয়োজল ক  আাঁক ককজটি কস িতুজকোে,  

নো কগ্োলোকোি?  

সুিদ্র। আাঁক কোচট চন। আচে েোনলো িুজল বোইজি কিজয়চিলুে।  

উপোধযোয়। ( বচসয়ো পচ য়ো)  আাঃ সবলনোশ!  কজিচিস কী?  আে চতনজশো 

পাঁয়তোচিশ বিি  ওই েোনলো ককউ কিোজল চন তো েোচনস?  

সুিদ্র। আেোি কী হজব!  

পিক। ( সুিদ্রজক আচলঙ্গন কচিয়ো)  কতোেোি েয়েয়কোি হজব সিুদ্র। 

চতনজশো পাঁয়তোচিশ বিজিি আগ্ল তুচে ঘুচিজয়ি। কতোেোি এই অসোেোনয 

সোহস কদজি উপোধযোয়েশোজয়ি েুজি আি কথো কনই। গুরু আসোি পথ তুচেই 

প্রথে কিোলসো কজি চদজল। 

[ সুিদ্রজক টোচনয়ো লইয়ো প্রস্থোন 

উপোধযোয়। েোচন কন কী সবলনোশ হজব। উত্তজিি অচধষ্ঠোত্রী ক  একেটো 

কদবী!  বোলজকি দুই িক্ষ ু েুহূজতলই পোথি  হজয় কগ্ল নো ককন তোই িোবচি। 

 োই আিো লজদবজক েোনোই কগ্। 

[ প্রস্থোন 

আিো ল ও উপোিোজ লি প্রজবশ 

আিো ল। এতকোল পজি আেোজদি গুরু আসজিন। 

উপোিো ল। চতচন প্রসন্ন হজয়জিন। 

আিো ল। প্রসন্ন হজয়জিন?  তো হজব। হয়জতো প্রসন্নই হজয়জিন। চকন্তু 

ককেন কজি েোনব?  

উপোিো ল। নইজল চতচন আসজবন ককন?  
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আিো ল। এক- এক সেজয় েজন িয় হয়  ক ,  হয়জতো অপিোজধি েোত্রো 

পূেল হজয়জি বজলই চতচন আসজিন। 

উপোিো ল। নো,  আিো লজদব,  এেন কথো বলজবন নো। আেিো কজঠোি 

চনয়ে সেস্তই চনাঃজশজষ পোলন কজিচি —ককোজনো ত্রুচট ঘজট চন। 

আিো ল। কজঠোি চনয়ে?  হোাঁ,  সেস্তই পোচলত হজয়জি। 

উপোিো ল। বজ্রশুচধিব্ত আেোজদি আয়তজন এইবোি চনজয় চঠক সোতোত্তি 

বোি পূেল হজয়জি। আি ককোজনো আয়তজন এ চক সম্ভবপি হয়!  

আিো ল। নো,  আি ককোথোও হজত পোজি নো। 

উপোিো ল। চকন্তু তব ু আপনোি েজন এেন চিধো হজে ককন?  

আিো ল। সূতজসোে,  কতোেোি েজন চক তুচে শোচন্ত কপজয়ি?  

উপোিো ল। আেোি কতো একেুহূজতলি েজনয অশোচন্ত কনই। 

আিো ল। অশোচন্ত কনই?  

উপোিো ল। চকিুেোত্র নো। আেোি অজহোিোত্র এজকবোজি চনয়জে বোাঁধো। এি 

কিজয় আি শোচন্ত কী হজত পোজি?  

আিো ল। চঠক,  চঠক – চঠক বজলি সূতজসোে। অজিনোি েজধয চগ্জয় 

ককোথোয় তোি অন্ত পোব?  এিোজন সেস্তই েোনো,  সেস্তই অিযস্ত –  

এিোনকোি সেস্ত প্রজেি উত্তি এিোনকোিই সেস্ত শোজেি চিতি কথজক 

পোওয়ো  োয় –তোি েজনয একটওু বোইজি  োবোি দিকোি হয়  নো। এই কতো 

চনশ্চল শোচন্ত!  

উপোিো ল। আিো লজদব,  আপনোজক এেন চবিচলত হজত কিজনো কদচি 

চন। 

আিো ল। কী েোচন,  আেোি ককেন েজন হজে ককবল একলো আচেই 

নো,  িোচি চদজক সেস্তই চবিচলত হজয় উঠজি। আেোি েজন হজে আেোজদি 

এিোনকোি কদয়োজলি প্রজতযক পোথিটো প লন্ত চবিচলত। তুচে এটো অনুিব 

কিজত পোিি নো সূতজসোে?  

উপোিো ল। চকিুেোত্র নো। এিোনকোি অটল স্তব্ধতোি কলশেোত্র চবিুযচত 

কদিজত পোচে কন। আেোজদি কতো চবিচলত হবোি কথোও নো। আেোজদি 

সেস্ত চশক্ষো ককোন্ কোজল সেোধো হজয় কগ্জি। আেোজদি সেস্ত লোি সেোপ্ত,  
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সেস্ত সিয় প লোপ্ত। ঐ- ক  পিক আসজি। পোথজিি েজধয চক ঘোস 

কবজিোয়?  এেন কিজল আেোজদি আয়তজন কী কজি সম্ভব হল!  ঐ আেোজদি 

দুললক্ষে। এই আয়তজনি েজধয ও ককবল আপনোজকই েোজন। আপচন ওজক 

একটু িৎলসনো কজি কদজবন। 

আিো ল। আেো তুচে  োও। আচে ওি সজঙ্গ একট ু চনিৃজত কথো কজয় 

কদচি। 

[ উপোিোজ লি প্রস্থোন 

পিজকি প্রজবশ 

আিো ল। ( পিজকি গ্োজয় হোত চদয়ো)  বৎস  পিক!  

পিক। কিজলন কী!  আেোজক িুাঁজলন?  

আিো ল। ককন,  বোধো কী আজি?  

পিক। আচে ক  আিোি িক্ষো কিজত পোচি চন। 

আিো ল। ককন পোি চন বৎস ?  

পঞ্িক।  প্রিু,  ককন,  তো আচে বলজত পোচি কন। আেোি পোিবোি 

উপোয় কনই। 

আিো ল। কসৌেয,  তুচে কতো েোন,  এিোনকোি ক  চনয়ে কসই চনয়েজক 

আশ্রয় কজি হোেোি বিি  হোেোি হোেোি কলোক চনচশ্চন্ত আজি। আেিো ক  

িুচশ তোজক চক িোঙজত পোচি?  

পিক। আিো লজদব,  ক - চনয়ে সতয তোজক িোঙজত নো চদজল তোি ক  

পিীক্ষো হয়  নো। তোই চক চঠক নয়?  

আিো ল।  োও বৎস ,  কতোেোি পজথ তুচে  োও। আেোজক ককোজনো কথো 

চেেোসো কজিো নো। 

পিক। আিো লজদব,  আপচন েোজনন নো চকন্তু আপচনই আেোজক চনয়জেি 

িোকোি চনজি কথজক কটজন চনজয়জিন। 

আিো ল। ককেন কজি বৎস ?  

পিক। তো েোচন কন,  চকন্তু আপচন আেোজক এেন একটো- চকিু 

চদজয়জিন  ো আিোজিি কিজয়,  চনয়জেি কিজয় অজনক কবচশ। 
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আিো ল। তুচে কী কি নো-কি আচে ককোজনোচদন চেেোসো কচি কন,  

চকন্তু আে একচট কথো চেেোসো কিব।  তুচে চক অিলোয়তজনি বোইজি চগ্জয় 

 ূনক েোচতি সজঙ্গ কেশ?  

পিক। আপচন চক এি উত্তি শুনজত িোন?  

আিো ল। নো নো থোক্,  বজলো নো। চকন্তু  ূনজকিো ক  অতযন্ত কেে। 

তোজদি সহবোস চক –  

পিক। তোজদি সম্বজন্ধ আপনোি চক ককোজনো চবজশষ আজদশ আজি?  

আিো ল। নো নো,  আজদশ আেোি চকিুই কনই।  চদ িুল কিজত হয় 

তজব িুল কজিো কগ্ –তুচে িুল কজিো কগ্—আেোজদি কথো শুজনো নো। 

পিক। ওই উপোিো ল আসজিন – কবোধ কচি কোজেি কথো আজি—চবদোয় 

হই।  

[ প্রস্থোন 

উপোধযোয় ও উপোিোজ লি প্রজবশ 

উপোিো ল। ( উপোধযোজয়ি প্রচত)  আিো লজদবজক কতো বলজতই হজব। উচন 

চনতোন্ত উদ্চবগ্ন হজবন— চকন্তু দোচয়ত্ব ক  ওাঁিই। 

আিো ল। উপোধযোয়,  ককোজনো সংবোদ আজি নোচক?  

উপোধযোয়। অতযন্ত েে সংবোদ। 

আিো ল। অতএব কসটো সত্বি বলো উচিত। 

উপোধযোয়। আিো লজদব,  সুিদ্র আেোজদি আয়তজনি উত্তি চদজকি েোনলো 

িুজল বোইজি দৃচষ্টপোত কজিজি। 

আিো ল। উত্তি চদকটো কতো একেটো কদবীি। 

উপোধযোয়। কসই কতো িোবনো। আেোজদি আয়তজনি েন্ত্রপূত রুধিব 

বোতোসজক কসিোনকোি হোওয়ো কতটো দূি প লন্ত আিেে কজিজি বলো কতো 

 োয় নো। 

উপোিো ল। এিন কথো হজে এ পোজপি প্রোয়চশ্চত্ত কী। 

আিো ল। আেোি কতো স্মিে হয়  নো। উপোধযোয় কবোধ কচি -  
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উপোধযোয়। নো,  আচেও কতো েজন আনজত পোচি কন। আে চতনজশো বিি  এ 

প্রোয়চশ্চত্তটোি প্রজয়োেন হয়  চন— সবোই িুজলই কগ্জি। ঐ- ক  েহোপিক 

আসজি –   চদ কোিও েোনো থোজক কতো কস ওি।  

 

েহোপিজকি প্রজবশ 

উপোধযোয়। েহোপিক,  সব শুজনি কবোধ কচি। 

েহোপিক। কসইেজনযই কতো এলুে;  আেিো এিন সকজলই অশুচি,  

বোচহজিি হোওয়ো আেোজদি আয়তজন প্রজবশ কজিজি। 

উপোিো ল। এি প্রোয়চশ্চত্ত কী,  আেোজদি কোিও স্মিে কনই।  তুচেই 

হয়জতো বলজত পোি। 

েহোপিক। চিয়োকল্পতরুজত এি ককোজনো উজিি পোওয়ো  োয় নো –

একেোত্র িগ্বোন জ্বলনোনন্তকৃত আচধকচেলক বষলোয়জে চলিজি,  অপিোধীজক 

িয় েোস েহোতোেস সোধন কিজত হজব। 

উপোিো ল। েহোতোেস?  

েহোপিক। হোাঁ,  ওজক অন্ধকোজি কিজি চদজত হজব,  আজলোজকি এক 

িচিেোত্রও কদিজত পোজব নো। ককননো আজলোজকি িোিো ক -অপিোধ 

অন্ধকোজিি িোিোই তোি ক্ষোলন। 

উপোিো ল। তো হজল,  েহোপিক,  সেস্ত িোি কতোেোি উপি িইল।  

উপোধযোয়। িজলো,  আচেও কতোেোি সজঙ্গ  োই। ততক্ষে সুিদ্রজক 

চহঙ্গুেদলনকুজি স্নোন কচিজয় আচন কগ্। 

[ সকজলি গ্েজনোদযে 

আিো ল। কশোজনো,  প্রজয়োেন কনই। 

উপোধযোয়। চকজসি প্রজয়োেন কনই?  

আিো ল। প্রোয়চশ্চজত্তি। 

েহোপিক। প্রজয়োেন কনই বলজিন!  আচধকচেলক বষলোয়ে িুজল আচে 

এিনই কদচিজয় চদচে –  
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আিো ল। দিকোি কনই —সুিদ্রজক ককোজনো প্রোয়চশ্চত্ত কিজত হজব নো,  

আচে আশীবলোদ কজি তোি –  

েহোপিক। এও চক কিজনো সম্ভব হয় ?   ো ককোজনো শোজে কনই আপচন 

চক তোই –  

আিো ল। নো,  হজত কদব নো,   চদ ককোজনো অপিোধ ঘজট কস আেোি।  

কতোেোজদি িয় কনই। 

উপোধযোয়। এ িকে দুবললতো কতো আপনোি ককোজনো চদন কদচি চন।  এই 

কতো কসবোি অষ্টোঙ্গশুচধিব উপবোজস তৃতীয় িোজত্র বোলক কুশলশীল েল েল 

কজি চপপোসোয় প্রোেতযোগ্ কিজল চকন্তু তবু তোি েুজি  িন  এক চবেু েল 

কদওয়ো কগ্ল নো,  তিন কতো আপচন নীিব হজয় চিজলন। তুে েোনুজষি 

প্রোে আে আজি কোল কনই,  চকন্তু সনোতন ধেলচবচধ কতো চিিকোজলি। 

 

সুিদ্রজক লইয়ো পিজকি প্রজবশ 

পিক। িয় কনই সুিদ্র,  কতোি ককোজনো িয় কনই–  এই চশশুচটজক 

অিয় দোও প্রিু। 

আিো ল। বৎস ,  তুচে ককোজনো পোপ কি চন।  োিো চবনো অপিোজধ 

কতোেোজক হোেোি হোেোি বৎসি  ধজি েুি চবকৃত কজি িয় কদিোজে পোপ 

তোজদিই। এজসো পিক। 

[ সুিদ্রজক ককোজল লইয়ো পিজকি সজঙ্গ প্রস্থোন 

উপোধযোয়। এ কী হল উপোিো লেশোয়?  

[ উপোিোজ লি প্রস্থোন 

েহোপিক। আেিো অশুচি হজয় িইলুে,  আেোজদি  োগ্ ে ্ত-

উপবোজস সকলই পি হজত থোকল,  এ কতো সহয কিো শক্ত। 

উপোধযোয়। এ সহয কিো িলজবই নো। আিো ল চক কশজষ আেোজদি 

কেজেি সজঙ্গ সেোন কজি চদজত িোন?  
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েহোপিক। উচন আে সুিদ্রজক বোাঁিোজত চগ্জয় সনোতন ধেলজক চবনোশ 

কিজবন!  এ কী িকে বুচধিবচবকোি ওাঁি ঘটল ?  এ অবস্থোয় ওাঁজক আিো ল 

বজল গ্েয কিোই িলজব নো। 

সঞ্জীব,  চবশ্বম্ভি,  েজয়োত্তজেি প্রজবশ 

সঞ্জীব। এতচদন এিোজন সব চঠক িলচিল। ক ই গুরু আসজবন িব  

উঠল অেচন ককন এই-সব অনোিোি ঘটজত লোগ্ল?  

চবশ্বম্ভি। আিো ল অদীনপুেয  চদ কস্বেোয় পদতযোগ্ নো কজিন,  তজব 

চতচন ক েন আজিন থোকুন চকন্তু আেিো তোাঁি ককোজনো অনুশোসন েোনব  নো। 

েজয়োত্তে। চতচন বজলন,  তোাঁি গুরু তোাঁজক ক  আসজন বচসজয়জিন তোাঁি 

গুরুই তোাঁজক কসই আসন কথজক নোচেজয় কদজবন,  কসইেজনয চতচন অজপক্ষো 

কিজিন। 

অজধযতোি প্রজবশ 

উপোধযোয়। কী কগ্ো অজধযতো,  বযোপোি কী?  

অজধযতো। সুিদ্রজক েহোতোেজস বসোয় কোি সোধয?  

েহোপিক। ককন কী চবঘ্ন ঘজটজি?  

অজধযতো। েূচতলেোন চবঘ্ন িজয়জি কতোেোি িোই!  

েহোপিক। পিক?  

অজধযতো। হোাঁ। আচে ডোকজতই সুিদ্র িুজট এল চকন্তু পঞ্িক তোজক 

ককজ  চনজয় কগ্ল। 

েহোপিক। নো,  এই নিোধেজক চনজয় আি িলল নো। অজনক সহয 

কজিচি। এবোি ওজক চনবলোসন কদওয়োই চস্থি। চকন্তু অজধযতো,  তুচে এটো 

সহয কিজল?  

অজধযতো। আচে চক কতোেোি পিকজক িয় কচি?  স্বয়ং আিো ল অদীনপুেয 

এজস তোজক আকদশ কিজলন,  তোই কতো কস সোহস কপজল। 

সঞ্জীব। স্বয়ং আেোজদি আিো ল!  
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চবশ্বম্ভি। িজে এ-সব হজে কী!  এতচদন এই আয়তজন আচি,  

কিজনো কতো এেন অনোিোজিি কথো শুচন চন। আি স্বয়ং আেোজদি আিোজ লি 

এই কীচতল!  

েজয়োত্তে। তোাঁজক একবোি চেেোসো কজিই কদিো  োক- নো। 

চবশ্বম্ভি। নো নো,  আিো লজক আেিো –  

েহোপিক। কী কিজব আিো লজক,  বজলই কফজলো। 

চবশ্বম্ভি। তোই কতো িোবচি কী কিো  োয়। তোজক নো হয়  –আপচন 

বজল চদন- নো কী কিজত হজব। 

েহোপিক। আচে বলচি তোাঁজক সং ত কজি িোিজত হজব। 

সঞ্জীব। ককেন কজি?  

েহোপিক। ককেন কজি আবোি কী!  েত্ত হস্তীজক ক েন কজি সং ত 

কিজত হয়  কতেচন কজি। 

েজয়োত্তে। আেোজদি আিো লজদবজক চক তো হজল –  

েহোপিক। হোাঁ,  তোাঁজক বন্ধ কজি িোিজত হজব। িুপ কজি িইজল ক !  

পোিজব নো?  

 

আিোজ লি প্রজবশ 

আিো ল। বৎস ,  এতচদন কতোেিো আেোজক আিো ল বজল কেজনি,  আে 

কতোেোজদি সোেজন আেোি চবিোজিি চদন এজসজি। আচে স্বীকোি কিচি 

অপিোজধি অন্ত কনই,  অন্ত কনই,  তোি প্রোয়চশ্চত্ত আেোজকই কিজত হজব। 

সঞ্জীব। তজব আি কদচি কজিন ককন?  এ চদজক ক  আেোজদি সবলনোশ 

হয়।  

আিো ল। গুরু িজল কগ্জলন,  আেিো তোাঁি েোয়গ্োয় পুাঁচথ চনজয় বসলুে;  

কসই েীেল পুাঁচথি িোিোজি প্রচতচদন কতোেিো দজল দজল আেোি কোজি 

কতোেোজদি তরুে হৃদয়চট কেজল ধজি কী িোইজত এজসচিজল?  অেৃতবোেী?  

চকন্তু আেোি তোলু ক  শুচকজয় কোঠ হজয় কগ্জি!  িসনোয় ক  িজসি কলশেোত্র 
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কনই!  এবোি চনজয় এস কসই বোেী,  গুরু,  চনজয় এস হৃদজয়ি বোেী!  

প্রোেজক প্রোে চদজয় েোচগ্জয় চদজয়  োও!  

পিক। ( িুচটয়ো প্রজবশ কচিয়ো)  কতোেোি নববষলোি সেল হোওয়োয় উজ  

 োক সব শুকজনো পোতো —আয় কি নবীন চকশলয় —কতোিো িুজট আয়,  কতোিো 

ফুজট কবজিো। িোই েজয়োত্তে,  শুনি নো,  আকোজশি ঘন নীল কেজঘি েজধয 

েুচক্তি ডোক উজঠজি —আে নৃতয কি কি নৃতয কি।  

গ্োন 

ওজি ওজি ওজি আেোি েন কেজতজি,  

              তোজি আে থোেোয় কক কি। 

কস ক  আকোশ পোজন হোত কপজতজি,  

              তোজি আে নোেোয় কক কি। 

          প্রথজে েজয়োত্তজেি,  পজি চবশ্বম্ভজিি,  পজি সঞ্জীজবি নৃতযগ্ীজত 

ক োগ্ 

েহোপিক। পিক,  চনললজ্জ বোনি ককোথোকোি,  থোে বলচি,  থোে!  

পিক।                                              গ্োন 

ওজি আেোি েন কেজতজি,  

              আেোজি থোেোয় কক কি। 

েহোপিক।  উপোধযোয়,  আচে কতোেোজক বচল চন একেটো কদবীি শোপ 

আিম্ভ হজয়জি?  কদিি,  কী কজি চতচন আেোজদি সকজলি বুচধিবজক চবিচলত 

কজি তুলজিন —িজে কদিজব অিলোয়তজনি একচট পোথিও আি থোকজব 

নো। 

পিক। নো,  থোকজব নো,  থোকজব নো,  পোথিগুজলো সব পোগ্ল হজয় 

 োজব;  তোিো কক ককোথোয় িুজট কবচিজয় প জব,  তোিো গ্োন ধিজব –  

ওজি িোই,  নোি কি,  ও িোই,  নোি কি, — 

আে িো ো কপজয় বোাঁি কি,  — 

লোেিয় ঘুচিজয় কদ কি;  

কতোজি আে থোেোয় কক কি!  
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েহোপিক। উপোধযোয়,  হোাঁ কজি দোাঁচ জয় কদিি কী!  সবলনোশ শুরু হজয়জি,  

বুিজত পোিি নো!  ওজি সব িন্নেচত েূিল,  অচিশপ্ত ববলি,  আে কতোজদি 

নোিবোি চদন?  

পিক।  সবলনোজশি বোেনো বোেজলই নোি শুরু হয়  দোদো। 

েহোপিক। িুপ কর্ লক্ষ্মীিো ো!  িোত্রগ্ে,  কতোেিো আত্মচবস্মতৃ কহোজয়ো 

নো। কঘোি চবপদ আসন্ন,  কস কথো স্মিে কিজিো। 

চবশ্বম্ভি। আিো লজদব,  পোজয় ধচি,  সুিদ্রজক আেোজদি হোজত চদন,  

তোজক তোি প্রোয়চশ্চত্ত কথজক চনিস্ত কিজবন নো। 

আিো ল। নো বৎস ,  এেন অনুজিোধ ককোজিো নো। 

সঞ্জীব। কিজব কদিুন,  সুিজদ্রি কতবজ ো িোগ্য। েহোতোেস ক- েন 

কলোজক পোজি। ও- ক  ধিোতজল কদবত্ব লোি কিজব!  

আিো ল। গ্োজয়ি কেোজ  কদবতো গ্ বোি পোজপ আেোজক চলপ্ত ককোজিো 

নো। কস েোনুষ,  কস চশশু,  কসই েজনযই কস কদবতোজদি চপ্রয়। 

েজয়োত্তে। কদিুন,  আপচন আেোজদি আিো ল,  আেোজদি প্রেেয,  চকন্তু 

ক  অনযোয় কোে কিজিন,  তোজত আেিো বলপ্রজয়োগ্ কিজত বোধয হব ।  

আিো ল। কজিো,  বলপ্রজয়োগ্ কজিো,  আেোজক কেজনো নো,  আেোজক 

েোজিো,  আচে অপেোজনিই ক োগ্য,  কতোেোজদি হোত চদজয় আেোি ক  শোচস্ত 

আিম্ভ হল,  তোজতই বুিজত পোিচি গুরুি আচবিলোব হজয়জি। চকন্তু কসই 

েজনযই বলচি শোচস্তি কোিে আি বো জত কদব নো। সুিদ্রজক কতোেোজদি 

হোজত চদজত পোিব নো। 

চবশ্বম্ভি। পোিজবন নো?  

আিো ল। নো। 

েহোপিক। তো হজল আি চিধো কিো নয়।  চবশ্বম্ভি,  এিন কতোেোজদি 

উচিত ওাঁজক কেোি কজি ধজি চনজয় ঘজি বন্ধ কিো। িীরু,  ককউ সোহস 

কিি নো?  আেোজকই তজব এ কোে কিজত হজব?  

েজয়োত্তে। িবিদোি —আিো লজদজবি গ্োজয় হোত চদজত পোিজব নো। 
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চবশ্বম্ভি। নো নো,  েহোপিক,  ওাঁজক অপেোন কিজল আেিো সইজত 

পোিব নো। 

সঞ্জীব। আেিো সকজল চেজল পোজয় ধজি ওাঁজক িোচে কিোব। একো 

সুিজদ্রি প্রচত দয়ো কজি উচন চক আেোজদি সকজলি অেঙ্গল ঘটোজবন?  

চবশ্বম্ভি। এই অিলোয়তজনি এেন কত চশশু উপবোজস প্রোেতযোগ্ কজিজি 

—তোজত ক্ষচত কী হজয়জি!  

 

সুিজদ্রি প্রজবশ 

সুিদ্র। আেোজক েহোতোেস ্ত কিোও। 

পিক। সবলনোশ কিজল!  ঘুচেজয় পজ জি কদজি আচে এিোজন এজসচিলুে 

কিন কেজগ্ উজঠ িজল এজসজি। 

আিো ল। বৎস  সুিদ্র,  এস আেোি ককোজল।  োজক পোপ বজল িয় কিি  

কস পোপ আেোি —আচেই প্রোয়চশ্চত্ত কিব।  

চবশ্বম্ভি। নো নো,  আয় কি আয় সুিদ্র,  তুই েোনুষ নো,  তইু কদবতো। 

সঞ্জীব। তুই ধনয। 

চবশ্বম্ভি। কতোি বয়জস েহোতোেস কিো আি কোজিো িোজগ্য ঘজট চন। 

সোথলক কতোি েো কতোজক গ্জিল ধোিে কজিচিজলন। 

উপোধযোয়। আহো সুিদ্র,  তুই আেোজদি অিলোয়তজনিই বোলক বজট। 

েহোপিক। আিো ল,  এিজনো চক তুচে কেোি কজি এই বোলকজক এই 

েহোপূেয কথজক বচিত কিজত িোে?  

আিো ল। হোয় হোয়,  এই কদজিই কতো আেোি হৃদয় চবদীেল হজয়  োজে। 

কতোেিো  চদ ওজক কোাঁচদজয় আেোি হোত কথজক চিাঁজ  ককজ  চনজয় ক জত তো 

হজলও আেোি এত কবদনো হত নো। চকন্তু কদিচি হোেোি বিজিি চনষ্ঠুি েুচষ্ট অতটকুু 

চশশুি েনজকও কিজপ ধজিজি, এজকবোজি পোাঁি আঙুজলি দোগ্ বচসজয় চদজয়জি কি! 

কিন সেয় কপল কস? কস চক গ্জিলি েজধযও কোে কজি? 

পিক। সুিদ্র, আয় িোই, প্রোয়চশ্চত্ত কিজত  োই –আচেও  োব কতোি সজঙ্গ। 
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আিো ল। বৎস, আচেও  োব। 

সুিদ্র। নো নো, আেোজক ক  একলো থোকজত হজব –কলোক থোকজল ক  পোপ হজব। 

েহোপিক। ধনয চশশু, তুচে কতোেোি ওই প্রোিীন আিো লজক আে চশক্ষো চদজল! 

এস তুচে আেোি সজঙ্গ। 

আিো ল। নো, আচে  তক্ষে কতোেোজদি আিো ল আচি ততক্ষে আেোি আজদশ 

বযতীত ককোজনো ্ত আিম্ভ বো কশষ হজতই পোজি নো। আচে চনজষধ কিচি। সুিদ্র, 

আিোজ লি কথো অেোনয কজিো নো —এস পিক, ওজক ককোজল কজি চনজয় এস। 

[সুিদ্রজক লইয়ো পিজকি ও আিোজ লি এবং উপোধযোজয়ি প্রস্থোন 

েহোপিক। চধক! কতোেোজদি েজতো িীরুজদি দুগ্লচত হজত িক্ষো কজি এেন 

সোধয কোিও কনই। কতোেিো চনজেও েিজব, অনয সকলজকও েোিজব। 

পদোচতজকি প্রজবশ 

পদোচতক। স্থচবিপত্তজনি িোেো আসজিন। 

েহোপিক। বযোপোিিোনো কী! এ-জ  আেোজদি িোেো েন্থিগুপ্ত! 

 

িোেোি প্রজবশ 

িোেো। নিজদবগ্ে, কতোেোজদি সকলজক নেস্কোি। 

সকজল। েজয়োস্তু িোেন্।  

েহোপিক। কুশল কতো? 

িোেো। অতযন্ত েে সংবোদ। প্রতযন্তজদজশি দূজতিো এজস িবি চদল ক , 

দোদোঠোকুজিি দল এজস আেোজদি িোেযসীেোি কোজি বোসো কবাঁজধজি। 

েহোপিক। দোদোঠোকুজিি দল কোিো? 

িোেো। ঐ-জ   নূকিো। 

েহোপিক।  ূনকিো  চদ একবোি আেোজদি প্রোিীি িোজঙ তো হজল ক  সেস্ত 

লিিি কজি কদজব! 

িোেো। কসই েজনযই কতো িুজট এলুে। িিক বজল একেন  ূনক আেোজদি 

স্থচবিক সম্প্রদোজয়ি েন্ত্র পোবোি েজনয কগ্োপজন তপসযো কিচিল। আচে সংবোদ 

কপজয়ই তোি চশিজেদ কজিচি। 
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েহোপিক। িোজলোই কজিজিন। চকন্তু এচদজক আেোজদি অিলোয়তজনি েজধযই 

ক  পোপ প্রজবশ কজিজি তোি কী কিজলন? আেোজদি পিোিজবি আি কদচি কী? 

িোেো। কস কী কথো! 

সঞ্জীব। আয়তজন একেটো কদবীি শোপ কলজগ্জি। 

িোেো। একেটো কদবীি শোপ! সবলনোশ! ককন তোাঁি শোপ? 

েহোপিক। ক  উত্তি চদজক তোাঁি অচধষ্ঠোন এিোজন একচদন কসই চদককোি 

েোনোলো কিোলো হজয়জি। 

িোেো। (বচসয়ো পচ য়ো) তজব কতো আি আশো কনই। 

েহোপিক। আিো ল অদীনপুেয এ পোজপি প্রোয়চশ্চত্ত কিজত চদজেন নো। 

চবশ্বম্ভি। চতচন কেোি কজি আেোজদি কঠচকজয় কিজিজিন। 

িোেো। দোও, দোও, অদীনপূেযজক এিনই চনবলোচসত কজি দোও!  

েহোপিক। আগ্োেী অেোবসযোয় –  

িোেো। নো নো, এিন চতচথনক্ষত্র কদিবোি সেয় কনই। চবপদ আসন্ন। সংকজটি 

সেয় আচে আেোি িোেঅচধকোি িোটোজত পোচি– শোজে তোি চবধোন আজি। 

েহোপিক। হোাঁ আজি। চকন্তু আিো ল কক হজব? 

িোেো। তুচে, তুচে। এিনই আচে কতোেোজক আিোজ লি পজদ প্রচতচষ্ঠত কজি 

চদলুে। চদক্ পোলগ্ে সোক্ষী, এই ্হ্মিোিীগ্ে সোক্ষী। 

েহোপিক। অদীনপুেযজক ককোথোয় চনবলোচসত কিজত িোন? 

িোেো। আয়তজনি বোচহজি নয়। কী েোচন  চদ  ূনকজদি সজঙ্গ ক োগ্ কদন। 

আয়তজনি প্রোজন্ত ক  দিলক পো ো আজি কসইিোজন তোাঁজক বধিব কজি কিজিো। 

েজয়োত্তে। আিো ল অদীনপুেযজক দিলকজদি পো োয়! তোিো ক  অন্তযেেোচত –

অশুচি পচতত! 

েহোপিক। চ চন স্পধলোপূবলক আিোি লঙ্ঘন কজিন, অনোিোিীজদি েজধয 

চনবলোসনই তোাঁি উচিত দি। েজন ককোজিো নো আেোি িোই বজল পিকজক ক্ষেো কিব। 

তোিও কসই দিলকপো োয় গ্চত। 

 

দূজতি প্রজবশ 



গুরু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
3

 

সূচিপত্র  

দূত। শুনলুে গুরু িুব কোজি এজসজিন। 

িোেো। কক বলজল? 

দূত। িোচি চদজকই কথো উজঠজি। 

িোেো। তো হজল কতো তোাঁি অিযথলনোি আজয়োেন কিজত হজব। েহোপিক, 

অিলোয়তজনি সেস্ত েোনলো বন্ধ কজি শুচধিবেন্ত্র পোঠ কিোজত থোজকো। 

েহোপিক। েোনলো বন্ধ সম্বজন্ধ িোবজবন নো। েজন্ত্রি িোি আচে চনচে। 

[িোেোি প্রস্থোন 

পিক ককোথোয়? 

েজয়োত্তে। শুনলুে কস প্রোিীি চডচঙজয়  নূকজদি কোজি কগ্জি। 

েহোপিক। পোষি! আি ক ন কস আয়তজন চফজি নো আজস। গুরু আসবোি 

আজগ্ই এিোনকোি সেস্ত উপদ্রব দূি কিো িোই। ওজহ ্হ্মিোিীগ্ে, েন্ত্র প বোি 

েজনয স্নোন কজি প্রস্তুত হজয় এজসো। 
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২ 

পোহো  েোঠ 

পিজকি গ্োন 

এ পথ কগ্জি ককোন্ িোজন কগ্ো ককোন্ িোজন –  

তো কক েোজন তো কক েোজন। 

ককোন্ পোহোজ ি পোজি, ককোন্ সোগ্জিি ধোজি, 

ককোন্ দুিোশোি চদকপোজন –  

তো কক েোজন তো কক েোজন। 

এ পথ চদজয় কক আজস  োয় ককোন্ িোজন 

তো কক েোজন তো কক েোজন। 

ককেন ক  তোি বোেী, ককেন হোচসিোচন, 

 োয় কস কোহোি সন্ধোজন 

     তো কক েোজন তো কক েোজন। 

 

পশ্চোজত আচসয়ো  ূনকদজলি নৃতয 

পিক। ও কী কি! কতোিো কিন চপিজন এজস নোিজত কলজগ্চিচল? 

প্রথে  ূনক। আেিো নোিবোি সুজ োগ্ কপজলই নোচি, পো দুজটোজক চস্থি িোিজত 

পোচি কন। 

চিতীয়  ূনক। আয় িোই, ওজক সুধিব কোাঁজধ কজি চনজয় একবোি নোচি। 

পিক। আজি নো নো, আেোজক িুাঁস কন কি, িুাঁস কন। 

তৃতীয়  ূনক। ঐ কি! ওজক অিলোয়তজনি িূজত কপজয়জি।  ূনকজক ও কিোাঁজব 

নো। 

পিক। েোচনস, আেোজদি গুরু আসজবন? 

প্রথে  ূনক। সচতয নোচক? চতচন েোনুষচট কী িকে? তোাঁি েজধয নতুন চকিু 

আজি? 
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পিক। নতুনও আজি, পুজিোজনোও আজি। 

চিতীয়  ূনক। আেো, এজল িবি চদজয়ো —একবোি কদিব তোাঁজক। 

পিক। কতোিো কদিচব কী কি! সবলনোশ! চতচন কতো  ূনকজদি গুরু নন। তোাঁি 

কথো কতোজদি কোজন পোজি এক অক্ষিও  োয় কসেজনয কতোজদি চদজকি প্রোিীজিি 

বোইজি সোত সোি িোেোি তসনয পোহোিো কদজব। কতোজদিও কতো গুরু আজি –তোজক 

চনজয়ই –  

তৃতীয়  ূনক। গুরু! আেোজদি আবোি গুরু ককোথোয়? আেিো কতো হলুে 

দোদোঠোকুজিি দল। এ প লন্ত আেিো কতো ককোজনো গুরুজক েোচন চন।  

প্রথে  ূনক। কসই েজনযই কতো ও চেচনসটো কী িকে কদিজত ইেো কজি। 

চিতীয়  ূনক। আেোজদি েজধয একেন, তোি নোে িিক –তোি কী েোচন িোচি 

কলোি হজয়জি; কস কিজবজি কতোেোজদি ককোজনো গুরুি কোজি েন্ত্র চনজয় আশ্চ ল কী-

একটো ফল পোজব –তোই কস লুচকজয় িজল কগ্জি। 

তৃতীয়  ূনক। চকন্তু  ূনক বজল ককউ তোজক েন্ত্র চদজত িোয় নো। কসও িো বোি 

কিজল নয়, কস কলজগ্ই িজয়জি। কতোেিো েন্ত্র দোও নো বজলই েন্ত্র আদোয় কিবোি 

েজনয তোি এত কেদ। 

প্রথে  ূনক। চকন্তু পিকদোদো, আেোজদি িুাঁজল চক কতোেোি গুরু িোগ্ কিজবন? 

পিক। বলজত পোচি কন —কী েোচন  চদ অপিোধ কনন। ওজি, কতোিো ক  সবোই 

সব িকে কোেই কচিস -জসইজট ক  বজ ো কদোষ। কতোিো িোষ কচিস কতো? 

প্রথে  ূনক। িোষ কচি তবচক, িুব কচি। পৃচথবীজত েজেচি পৃচথবীজক কসটো 

িুব কজষ বুচিজয় চদজয় তজব িোচ । 

 

গ্োন 

আেিো িোষ কচি আনজে। 

েোজঠ েোজঠ কবলো কোজট সকোল হজত সজন্ধ। 

কিৌদ্র ওজঠ, বৃচষ্ট পজ , বোাঁজশি বজন পোতো নজ , 

       বোতোস ওজঠ িজি িজি িষো েোচটি গ্জন্ধ। 

সবুে প্রোজেি গ্োজনি কলিো, কিিোয় কিিোয় কদয় কি কদিো, 
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       েোজত কি ককোন্ তরুে কচব নৃতযজদোদুল িজে। 

ধোজনি চশজষ পুলক কিোজট, সকল ধিো কহজস ওজঠ, 

অঘ্রোজেিই কসোনোি কিোজদ পূচেলেোচি িজন্দ্র॥ 

পিক। আেো, নো হয় কতোিো িোষই কচিস, কসও ককোজনো েজত সহয হয় –চকন্তু 

কক বলচিল কতোিো কোাঁকুজ ি িোষ কচিস? 

প্রথে  ূনক। কচি তবচক। 

পিক। কোাঁকু ! চি চি! কিাঁসোচিডোজলিও িোষ কচিস বুচি? 

তৃতীয়  ূনক। ককন কিব নো? এিোন কথজকই কতো কোাঁকু  কিাঁসোচিডোল 

কতোেোজদি বোেোজি  োয়। 

পিক। তো কতো  োয়, চকন্তু েোচনস কন কোাঁকু  আি কিাঁসোচিডোল  োিো িোষ কজি 

তোজদি আেিো ঘজি ঢুকজত চদই কন। 

প্রথে  ূনক। ককন? 

পিক। ককন কী কি! ওটো ক  চনজষধ। 

প্রথে  ূনক। ককন চনজষধ? 

পিক। কশোজনো একবোি! চনজষধ, তোি আবোি ককন! সোজধ কতোজদি েুিদশলন 

পোপ! এই সহে কথোটো বুচিস কন ক  কোাঁকু  আি কিাঁসোচিডোজলি িোষটো িয়োনক 

িোিোপ। 

চিতীয়  ূনক। ককন? ওটো চক কতোেিো িোও নো। 

পিক। িোই তবচক, িুব আদি কজি িোই –চকন্তু ওটো  োিো িোষ কজি তোজদি 

িোয়ো েো োই কন। 

চিতীয়  ূনক। ককন? 

পিক। কফি ককন? কতোিো ক  এতবজ ো চনজিট েূিল তো েোনতুে নো। আেোজদি 

চপতোেহ চবকম্ভী কোাঁকুজ ি েজধয েেগ্রহে কজিচিজলন, কস িবি িোচিস কন বুচি? 

চিতীয়  ূনক। কোাঁকুজ ি েজধয ককন? 

পিক। আবোি ককন? কতোিো ক  ঐ এক ককনি জ্বোলোয় আেোজক অচতষ্ঠ কজি 

তুলচল। 

তৃতীয়  ূনক। আি, কিাঁসোচিি ডোল? 
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পিক। একবোি ককোন্  ুজগ্ একটো কিাঁসোচিডোজলি গুাঁজ ো উপবোজসি চদন 

ককোন্ -এক েস্ত বুজ োি চঠক কগ্োাঁজফি উপি উজ  পজ চিল; তোজত তোাঁি উপবোজসি 

পুেযফল কথজক ষচষ্টসহস্র িোজগ্ি এক িোগ্ কে পজ  চগ্জয়চিল; তোই তিনই 

কসইিোজন দোাঁচ জয় উজঠ চতচন েগ্জতি সেস্ত কিাঁসোচিডোজলি কক্ষজতি উপি 

অচিশোপ চদজয় কগ্জিন। এত-বজ ো কতে! কতোিো হজল কী কিচতস বল কদচি! 

প্রথে  ূনক। আেোজদি কথো বল ককন? উপবোজসি চদজন কিাঁসোচিডোল  চদ 

কগ্োাঁজফি উপি প লন্ত এচগ্জয় আজস তো হজল তোজক আজিো একট ুএচগ্জয় চনই। 

পিক। আেো, একটো কথো চেেোসো কচি, সচতয কজি বচলস —কতোিো চক 

কলোহোি কোে কজি থোচকস? 

প্রথে  ূনক। কলোহোি কোে কচি তবচক, িুব কচি। 

পিক। িোে িোে! আেিো সনোতন কোল কথজক ককবল তোেো-চপতজলি কোে 

কজি আসচি। কলোহো গ্লোজত পোচি চকন্তু সব চদন নয়। ষষ্ঠীি চদজন  চদ েঙ্গলবোি 

পজ  তজবই স্নোন কজি আেিো হোপি িুাঁজত পোচি চকন্তু তোই বজল কলোহো চপজটোজনো 

কস কতো হজতই পোজি নো। 

প্রথে  ূনক। ককন, কলোহো কী অপিোধটো কজিজি? 

পিক। আজি, ওটো ক  কলোহো কস কতো কতোজক েোনজতই হজব। 

প্রথে  ূনক। তো কতো হজব। 

পিক। তজব আি চক —এই বুজি কন নো। 

চিতীয়  ূনক। তব ুএকটো কতো কোিে আজি। 

পিক। কোিে চনশ্চয়ই আজি চকন্তু ককবল কসটো পুাঁচথি েজধয। আেো, কতোজদি 

েন্ত্র ককউ প োয় চন? 

চিতীয়  ূনক। েন্ত্র! চকজসি েন্ত্র? 

পিক। এই েজন কি, ক েন বজ্রচবদোিে েন্ত্র –তট তট কতোতয় কতোতয় –  

তৃতীয়  ূনক। ওি েোজন কী? 

পিক। আবোি! েোজন! কতোি আস্পধলো কতো কে নয়। সব কথোজতই েোজন! 

ককয়ূিী েন্ত্রটো েোচনস? 

প্রথে  ূনক। নো। 

পিক। েিীিী? 
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প্রথে  ূনক। নো। 

পিক। েহোশীতবতী? 

প্রথে  ূনক। নো। 

পিক। উষ্ণীষচবেয়? 

প্রথে  ূনক। নো। 

পিক। নোচপত কক্ষৌি কিজত কিজত ক চদন কতোজদি বোাঁ গ্োজল িক্ত পোচ জয় 

কদয় কসচদন কচিস কী? 

তৃতীয়  ূনক। কসচদন নোচপজতি দুই গ্োজল ি  কচষজয় চদই। 

পিক। নো কি নো, আচে বলচি কসচদন নদী পোি হবোি দিকোি হজল কতোিো 

কিয়ো কনৌজকোয় উঠজত পোচিস? 

তৃতীয়  ূনক। িুব পোচি। 

পিক। ওজি, কতোিো আেোজক েোচট কিচল কি। আচে আি থোকজত পোিচি কন। 

কতোজদি প্রে চেেোসো কিজত আি সোহস হজে নো। এেন েবোব  চদ আি-একটো 

শুনজত পোই তো হজল কতোজদি বুজক কজি পোগ্জলি েজতো নোিব, আেোি েোতেোন 

চকিু থোকজব নো। িোই, কতোিো সব কোেই কিজত পোস? কতোজদি দোদোঠোকুি 

চকিুজতই কতোজদি েোনো কজি নো? 

 

 ূনকগ্জেি গ্োন 

সব কোজে হোত লোগ্োই কেোিো, সব কোজেই। 

         বোধোবোাঁধন কনই কগ্ো কনই। 

                   কদচি, িুাঁচে, বুচি, 

     ককবল       িোচঙ, গ্চ ,  ুচি, 

     কেোিো         সব কদজশজতই কব োই ঘুজি সব সোজেই। 

                   পোচি, নোই বো পোচি, 

      নোহয়        চেচত চকংবো হোচি, 

       চদ          অেচনজত হোল িোচ , েচি কসই লোজেই। 

                   আপন হোজতি কেোজি 
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      আেিো       তুচল সৃেন কজি, 

      আেিো       প্রোে চদজয় ঘি বোাঁচধ, থোচক তোি েজিই। 

পিক। সবলনোশ কিজল কি –আেোি সবলনোশ কিজল! আেোি আি িদ্রতো 

িোিজল নো। এজদি তোজল তোজল আেোিও পো দুজটো কনজি উঠজি। আেোজক সুধিব এিো 

টোনজব কদিচি। ককোন্ চদন আচেও কলোহো চপজটোব কি কলোহো চপজটোব –চকন্তু কিাঁসোচিি 

ডোল –নো নো, পোলো িোই, পোলো কতোিো। কদিচিস নো, প ব বজল পুাঁচথ সংগ্রহ কজি 

এজনচি। 

 

আি একদল  ূনজকি প্রজবশ 

প্রথে  ূনক। ও িোই পিক, দোদোঠোকুি আসজি। 

চিতীয়  ূনক। এিন িোজিো কতোেোি পুাঁচথ, িোজিো –দোদোঠোকুি আসজি। 

 

দোদোঠোকুজিি প্রজবশ 

প্রথে  ূনক। দোদোঠোকুি! 

দোদোঠোকুি। কী কি? 

চিতীয়  ূনক। দোদোঠোকুি! 

দোদোঠোকুি। কী িোই কি? 

তৃতীয়  ূনক। চকিু িোই কন —একবোি কতোেোজক কডজক চনচে। 

পিক। দোদোঠোকুি! 

দোদোঠোকুি। কী িোই, পিক ক ! 

পিক। ওিো সবোই কতোেোয় ডোকজি, আেোিও ককেন ডোকজত ইজে হল।  তই 

িোবচি ওজদি দজল চেশব নো ততই আিও েচ জয় প চি। 

প্রথে  ূনক। আেোজদি দোদোঠোকুিজক চনজয় আবোি দল চকজসি! উচন 

আেোজদি সব দজলি শতদল পদ্ম। 
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পিক। ও িোই, কতোজদি দোদোঠোকুিজক চনজয় কতোিো কতো চদনিোত েোতোেোচত 

কিচিস, একবোি আেোজক কিজ  কদ, আচে একট ু চনিোলোয় বজস কথো কই। িয় 

কনই, ওাঁজক আেোজদি অিলোয়তজন চনজয় চগ্জয় কপোট চদজয় িোিব নো।  

প্রথে  ূনক। চনজয়  োও-নো। কস কতো িোজলোই হয়। তো হজল কপোজটি বোজপি 

সোধয কনই বন্ধ থোজক। উচন কগ্জল কতোেোজদি অিলোয়তজনি পোথিগুজলো সুধিব নোিজত 

আিম্ভ কিজব, পুাঁচথগুজলোি েজধয বোাঁচশ বোেজব। 

পিক। দোদোঠোকুি, শুনচি আেোজদি গুরু আসজিন। 

দোদোঠোকুি। গুরু! কী চবপদ! িোচি উৎপোত কিজব তো হজল কতো। 

পিক। একট ুউৎপোত হজল ক  বোাঁচি। িুপিোপ কথজক প্রোে হোাঁচপজয় উঠজি। 

দোদোঠোকুি। আেো কবশ, কতোেোি গুরু এজল তোজক কদজি কনওয়ো  োজব। এিন 

তুচে আি ককেন বজলো কতো? 

পিক। িয়োনক টোনোটোচনি েজধয আচি ঠোকুি। েজন েজন প্রোথলনো কিচি গুরু 

এজস ক  চদজক কহোক এক চদজক আেোজক চঠক কজি িোিুন —হয় এিোনকোি কিোলো 

হোওয়োি েজধয অিয় চদজয় িো ো চদন, নয় কতো িুব কজষ পুাঁচথ িোপো চদজয় িোিুন; 

েোথো কথজক পো প লন্ত আগ্োজগ্ো ো এজকবোজি সেোন িযোপটো হজয়  োই। 

একদল  ূনজকি প্রজবশ 

দোদোঠোকুি। কী কি, এত বযস্ত হজয় িুজট এচল ককন? 

প্রথে  ূনক। িিকজক কেজি কফজলজি। 

দোদোঠোকুি। কক কেজিজি? 

চিতীয়  ূনক। স্থচবিপত্তজনি িোেো। 

পিক। আেোজদি িোেো? ককন, েোিজত কগ্ল ককন? 

চিতীয়  ূনক। স্থচবিক হজয় ওঠবোি েজনয িিক বজনি েজধয এক কপোজ ো 

েচেজি তপসযো কিচিল। ওজদি িোেো েন্থিগুপ্ত কসই িবি কপজয় তোজক ককজট 

কফজলজি। 

তৃতীয়  ূনক। আজগ্ ওজদি কদজশি প্রোিীি পাঁয়চত্রশ হোত উাঁিু চিল, এবোি আচশ 

হোত উাঁিু কিবোি েজনয কলোক লোচগ্জয় চদজয়জি, পোজি পৃচথবীি সব কলোক লোফ 

চদজয় চগ্জয় হঠোৎ স্থচবিক হজয় ওজঠ। 
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িতুথল  ূনক। আেোজদি কদশ কথজক দশেন  ূনক ধজি চনজয় কগ্জি, হয়জতো 

ওজদি কোলিচি কদবীি কোজি বচল কদজব। 

দোদোঠোকুি। িজলো তজব। 

প্রথে  ূনক। ককোথোয়? 

দোদোঠোকুি। স্থচবিপত্তজন! 

চিতীয়  ূনক। এিনই? 

দোদোঠোকুি। হোাঁ, এিনই। 

সকজল। ওজি, িল্ কি িল্।  

দোদোঠোকুি। আেোজদি িোেোি আজদশ আজি ওজদি পোপ  িন প্রোিীজিি আকোি 

ধজি আকোজশি কেযোচত আেন্ন কিজত উঠজব তিন কসই প্রোিীি ধুজলোয় লুচটজয় চদজত হজব। 

প্রথে  ূনক। কদব ধুজলোয় লুচটজয়। 

সকজল। কদব লুচটজয়। 

দোদোঠোকুি। ওজদি কসই িোঙো প্রোিীজিি উপি চদজয় িোেপথ ততচি কজি কদব।  

সকজল। হোাঁ, িোেপথ ততচি কজি কদব। 

দোদোঠোকুি। আেোজদি িোেোি চবেয়িথ তোি উপি চদজয় িলজব। 

সকজল। হোাঁ, িলজব, িলজব। 

পিক। দোদোঠোকুি, এ কী বযোপোি? 

প্রথে  ূনক। িজলো, পিক, তুচে িজলো। 

দোদোঠোকুি। নো নো, পিক নো।  োও িোই তুচে কতোেোি অিলোয়তজন চফজি  োও।  িন সেয় হজব 

কদিো হজব। 

পিক। কী েোচন ঠোকুি,  চদও আচে ককোজনো কজেলি নো, তবওু ইজে কিজি কতোেোজদি সজঙ্গ িুজট 

কবচিজয় পচ । 

দোদোঠোকুি। নো পিক, কতোেোি গুরু আসজবন, তুচে অজপক্ষো কজিো কগ্। 

[প্রস্থোন 
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৩ 

দিলকপিী 

পিক ও দিলকদল 

পিক। চনবলোসন, আেোি চনবলোসন কি! কবাঁজি কগ্চি, কবাঁজি কগ্চি! 

প্রথে দিলক। কতোেোজদি কী কিজত কদব ঠোকুি? 

পিক। কতোজদি  ো আজি তোই আেিো িোব। 

চিতীয় দিলক। আেোজদি িোবোি? কস চক হয়? কস ক  সব কিোাঁওয়ো হজয় কগ্জি। 

পিক। কসেনয িোচবস কন িোই। কপজটি চিজদ ক  আগুন, কস কোিও কিোাঁয়ো 

েোজন নো, সবই পচবত্র কজি। ওজি, কতোিো সকোলজবলোয় কচিস কী বল কতো। 

ষ ক্ষচিত চদজয় একবোি ঘটশুচধিব কজি চনচব কন? 

তৃতীয় দিলক। ঠোকুি, আেিো নীি দিলক েোত —আেিো ও-সব চকিুই েোচন 

কন। আে কত পুরুষ ধজি এিোজন বোস কজি আসচি, ককোজনোচদন কতো কতোেোজদি 

পোজয়ি ধুলো পজ  চন। আে কতোেোজদি েন্ত্র পজ  আেোজদি বোপ-চপতোেহজক উধিবোি 

কজি দোও ঠোকুি। 

পিক। সবলনোশ! বচলস কী? এিোজনও েন্ত্র প জত হজব! তো হজল চনবলোসজনি 

দিকোি কী চিল? তো, সকোল কবলো কতোিো কী কচিস বল্ কতো? 

প্রথে দিলক। আেিো শোে েোচন কন, আেিো নোে গ্োন কচি। 

পিক। কস কী িকে বযোপোি? কশোনো কদচি একটো। 

চিতীয় দিলক। ঠোকুি, কস তুচে শুজন হোসজব। 

পিক। আচেই কতো িোই, এতচদন কলোক হোচসজয় আসচি –কতোিো আেোজকও 

হোসোচব— শুজনও েন িুচশ হয়। চকিু িোচবস কন –চনিলজয় শুচনজয় কদ। 

প্রথে দিলক। আেো িোই আয় তজব —গ্োন ধি। 

                 গ্োন 

ও অকূজলি কূল, ও অগ্চতি গ্চত, 

ও অনোজথি নোথ, ও পচতজতি পচত। 
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ও নয়জনি আজলো, ও িসনোি েধু, 

ও িতজনি হোি, ও পিোজনি বাঁধ।ু 

ও অপরূপ রূপ, ও েজনোহি কথো, 

ও িিজেি সুি, ও েিজেি বযথো। 

ও চিিোচিি ধন, ও অজবোলোি কবোল –  

ও েনকেি কদোলো, ও েিজেি ককোল। 

পিক। কদ িোই, আেোি েন্ত্রতন্ত্র সব িুচলজয় কদ, আেোি চবদযোসোচধয সব 

ককজ  কন, কদ আেোজক কতোজদি ঐ গ্োন চশচিজয় কদ। 

 

আিোজ লি প্রজবশ 

প্রথে দিলক। বোবোঠোকুি, আেোজদি সেস্ত পো ো আে ত্রোে কপজয় কগ্ল। 

এতচদন কতোেোি িিেধুজলো কতো এিোজন পজ  চন। 

আিো ল। কস আেোি অিোগ্য, কস আেোিই অিোগ্য। 

চিতীয় দিলক। বোবো, কতোেোি স্নোজনি েল কোজক চদজয় কতোলোব? এিোজন কতো 

–  

আিো ল। বোবো, কতোিোই তুজল আনচব। 

প্রথে দিলক। আেিো তুজল আনব –কস কী হয়! 

আিো ল। হোাঁ বোবো, কতোজদি কতোলো েজল আে আেোি অচিজষক হজব। 

চিতীয় দিলক। ওজি িল্ তজব িোই িল্। আেোজদি পোটলো নদী কথজক েল 

আচন কগ্। 

[দিলকদজলি প্রস্থোন 

পিক। েজন হজে ক ন চিজে েোচটি গ্ন্ধ পোচে, ককোথোয় ক ন বষলো কনজেজি। 

আিো ল। ঐ, পিক শুনজত পোে চক? 

পিক। কী বলুন কদচি? 

আিো ল। আেোি েজন হজে ক ন সুিদ্র কোাঁদজি। 

পিক। এিোন কথজক চক কশোনো  োজব? এ কবোধ হয় আি ককোজনো শব্দ। 
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আিো ল। তো হজব পিক, আচে তোি কোন্নো আেোি বুজকি েজধয কজি এজনচি। 

তোি কোন্নোটো এেন কজি আেোজক কবজেজি ককন েোন? কস ক  কোন্নো িোিজত পোজি 

নো তবু চকিুজত েোনজত িোয় নো কস কোাঁদজি। 

পিক। এতক্ষজে ওিো তোজক েহোতোেজস বচসজয়জি –আি সকজল চেজল িুব 

দূজি কথজক বোহবো চদজয় বলজি, শুিদ্র কদবচশশু। 

আি চকিু নো, আচে  চদ িোেো হতুে তো হজল ওজদি সবোইজক কোজন ধজি কদবতো 

কজি চদতুে –চকিুজত িো তুে নো। 

আিো ল। ওিো ওজদি কদবতোজক কোাঁদোজে পিক। কসই কদবতোিই কোন্নোয় এ 

িোজেযি সকল আকোশ আকুল হজয় উজঠজি। তবু ওজদি পোষোজেি কব ো এিনও 

শতধো চবদীেল হজয় কগ্ল নো। 

 

দিলকদজলি প্রজবশ 

পিক। কী িোই, কতোিো এত বযস্ত চকজসি? 

প্রথে দিলক। শুনচি অিলোয়তজন কোিো সব ল োই কিজত এজসজি। 

আিো ল। ল োই চকজসি? আে কতো গুরু আসবোি কথো। 

চিতীয় দিলক। নো নো, ল োই হজে, িবি কপজয়চি। সেস্ত কিজঙিুজি একোকোি 

কজি চদজল ক । 

তৃতীয় দিলক। বোবোঠোকুি, কতোেিো  চদ হুকুে কি আেিো  োই কঠকোই চগ্জয়। 

আিো ল। ওিোজন কতো কলোক কঢি আজি, কতোেোজদি িয় কনই বোবো। 

প্রথে দিলক। কলোক কতো আজি, চকন্তু তোিো ল োই কিজত পোিজব ককন? 

চিতীয় দিলক। শুজনচি কতিকে েন্ত্রজলিো তোগ্োতোচবে চদজয় তোিো দুিোনো হোত 

আগ্োজগ্ো ো কজষ কবাঁজধ কিজিজি। কিোজল নো, পোজি কোে কিজত কগ্জলই তোজদি 

হোজতি গুে নষ্ট হয়। 

পিক। আিো লজদব, এজদি সংবোদটো সতযই হজব। কোল সেস্ত িোত েজন 

হচেল, িোি চদজক চবশ্ব্হ্মোি ক ন কিজঙিুজি প জি। ঘুজেি কঘোজি িোবচিলুে, স্ব্ 

বুচি। 

আিো ল। তজব চক গুরু আজসন চন? 
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পিক। হয়জতো বো দোদো িুল কজি আেোি গুরুিই সজঙ্গ ল োই বোচধজয় 

বজসজিন! আটক কনই। িোজত্র তোাঁজক হঠোৎ কদজি হয়জতো  েদূত বজল িুল 

কজিচিজলন। 

প্রথে দিলক। আেিো শুজনচি, কক বলচিল গুরুও এজসজিন।  

আিো ল। গুরুও এজসজিন? কস কী িকে হল? 

পিক। তজব ল োই কিজত কোিো এজসজি বল কতো। 

প্রথে দিলক। কলোজকি েুজি শুচন তোজদি নোচক বজল দোদোঠোকুজিি দল। 

পিক। দোদোঠোকুজিি দল! বল্ বল্ শুচন, চঠক বলচিস কতো কি? 

প্রথে দিলক। বোবোঠোকুি, হুকুে কজিো, একবোি ওজদি সজঙ্গ লজ  আচস —

কদচিজয় চদই, এিোজন েোনুষ আজি। 

পিক। আয়-নো িোই, আচেও কতোজদি সজঙ্গ িলব কি। 

চিতীয় দিলক। তুচেও ল জব নোচক ঠোকুি? 

পিক। হোাঁ, ল ব। 

আিো ল। কী বলি পিক! কতোেোজক ল জত কক ডোকজি? 

 

েোলীি প্রজবশ 

েোলী। আিো লজদব, আেোজদি গুরু আসজিন। 

আিো ল। বচলস কী? গুরু? চতচন এিোজন আসজিন? আেোজক আহ্বোন কিজলই 

কতো আচে ক তুে। 

প্রথে দিলক। এিোজন কতোেোজদি গুরু এজল তোাঁজক বসোব ককোথোয়? 

চিতীয় দিলক। বোবোঠোকুি, তুচে এিোজন তোাঁি বসবোি েোয়গ্োজক একট ুকশোধন 

কজি নোও —আেিো তফোজত সজি  োই। 

 

আি-একদল দিলজকি প্রজবশ 

প্রথে দিলক। বোবোঠোকুি, এ কতোেোজদি গুরু নয় –কস এ পো োয় আসজব ককন? 

এ ক  আেোজদি কগ্োাঁসোই! 

চিতীয় দিলক। আেোজদি কগ্োাঁসোই? 
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প্রথে দিলক। হোাঁ কি হোাঁ, আেোজদি কগ্োাঁসোই। এেন সোে তোি আি কিজনো কদচি 

চন। এজকবোজি কিোি িলজস  োয়। 

তৃতীয় দিলক। ঘজি কী আজি কি িোই, সব কবি কি। 

চিতীয় দিলক। বজনি েোে আজি কি। 

িতুথল দিলক। আেোি ঘজি কিেুি আজি। 

প্রথে দিলক। কোজলো কগ্োরুি দুধ চশগ্চগ্ি দুজয় আন দোদো। 

 

দোদোঠোকুজিি প্রজবশ 

আিো ল। (প্রেোে কচিয়ো) েয় গুরুচেি েয়! 

পিক। এ চক! এ ক  দোদোঠোকুি! গুরু ককোথোয়? 

দিলকদল। কগ্োাঁসোই ঠোকুি। প্রেোে হই। িবি চদজয় এজল নো ককন? কতোেোি 

কিোগ্ ক  ততচি হয় চন। 

দোদোঠোকুি। ককন িোই, কতোজদি ঘজি আে িোন্নো িজ  চন নোচক? কতোিোও েন্ত্র 

চনজয় উজপোস কিজত আিম্ভ কজিচিস নোচক কি? 

প্রথে দিলক। আেিো আে শুধু েোষকলোই আি িোত িচ জয়চি। ঘজি আি-

চকিু চিল নো। 

দোদোঠোকুি। আেোিও তোজতই হজয়  োজব। 

পিক। দোদোঠোকুি, আেোি িোচি গ্বল চিল িোজেয একলো আচেই ককবল চিচন 

কতোেোজক। কোিও ক  চিনজত আি বোচক কনই! 

প্রথে দিলক। ঐ কতো আেোজদি কগ্োাঁসোই— পূচেলেোি চদজন এজস আেোজদি চপজঠ 

কিজয় কগ্জি, তোি পি এই কতচদন পজি কদিো। িল িোই, আেোজদি  ো আজি সব 

সংগ্রহ কজি আচন। 

[প্রস্থোন 

দোদোঠোকুি। আিো ল, তুচে এ কী কজিি! 

আিো ল। কী ক  কজিচি তো কবোিবোিও শচক্ত আেোি কনই। তজব এইটকুু বুচি 

—আচে সব নষ্ট কজিচি। 
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দোদোঠোকুি। চ চন কতোেোজক েুচক্ত কদজবন তোাঁজকই তুচে ককবল বোাঁধবোি কিষ্টো 

কজিি। 

আিো ল। চকন্তু বোাঁধজত কতো পোচি চন ঠোকুি। তোাঁজক বোাঁধচি েজন কজি  তগুজলো 

পোক চদজয়চি সব পোক ককবল চনজেি িোি চদজকই েচ জয়চি। ক  হোত চদজয় কসই 

বোাঁধন কিোলো ক জত পোিত কসই হোতটো সুধিব কবাঁজধ কফজলচি। 

দোদোঠোকুি। চ চন সব  োয়গ্োয় আপচন ধিো চদজয় বজস আজিন তোাঁজক একটো 

েোয়গ্োয় ধিজত কগ্জলই তোাঁজক হোিোজত হয়। 

আিো ল। আজদশ কজিো প্রিু। িুল কজিচিলুে কেজনও কস িুল িোঙজত পোচি 

চন। পথ হোচিজয়চি তো েোনতুে,  তই িলচি ততই পথ হজত ককবল কবচশ দূজি 

চগ্জয় প চি তোও বুিজত কপজিচিলুে, চকন্তু িজয় থোেজত পোিচিলুে নো। এই িজি 

হোেোি বোি ঘুজি কব োজনোজকই পথ িুাঁজে পোবোি উপোয় বজল েজন কজিচিলুে। 

দোদোঠোকুি। ক  িি ককবল অিযোজসি িি,  ো ককোজনো েোয়গ্োজতই চনজয়  োয় নো, 

ককবল চনজেি েজধযই ঘুচিজয় েোজি, তোি কথজকই কবি কজি কসোেো িোস্তোয় চবজশ্বি 

সকল  োত্রীি সজঙ্গ দোাঁ  কচিজয় কদবোি েজনযই আচে আে এজসচি। 

আিো ল। ধনয কজিি! –চকন্তু এতচদন আস চন ককন প্রিু? আেোজদি আয়তজনি 

পোজশই এই দিলকপো োয় তুচে আনোজগ্োনো কিি, আি কত বৎসি হজয় কগ্ল 

আেোজদি আি কদিো চদজল নো। 

দোদোঠোকুি। এজদি কদিো কদওয়োি িোস্তো ক  কসোেো। কতোেোজদি সজঙ্গ কদিো 

কিো কতো সহে কজি িোি চন। 

পিক। িোজলোই কজিচি, কতোেোি শচক্ত পিীক্ষো কজি চনজয়চি। তুচে আেোজদি 

পথ সহে কজি কদজব, চকন্তু কতোেোি পথ সহে নয়। এিন, আচে িোবচি কতোেোজক 

ডোকব কী বজল? দোদোঠোকুি, নো গুরু? 

দোদোঠোকুি। ক  েোনজত িোয় নো ক  আচে তোজক িোলোচে আচে তোি দোদোঠোকুি, 

আি ক  আেোি আজদশ চনজয় িলজত িোয় আচে তোি গুরু। 

পিক। প্রিু, তুচে তো হজল আেোি দুইই। আেোজক আচেই িোলোচে, আি 

আেোজক তুচেই িোলোে, এই দুজটোই আচে চেচশজয় েোনজত িোই। আচে কতো  ূনক 

নই, কতোেোজক কেজন িলজত িয় কনই। কতোেোি েুজিি আজদশজকই আনজে আেোি 
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েজনি ইেো কজি তুলজত পোিব। এবোি তজব কতোেোি সজঙ্গ কতোেোিই কবোিো েোথোয় 

চনজয় কবচিজয় পচ  ঠোকুি। 

দোদোঠোকুি। আচে কতোেোি েোয়গ্ো চঠক কজি কিজিচি। 

পিক। ককোথোয় ঠোকুি? 

দোদোঠোকুি। ঐ অিলোয়তজন। 

পিক। আবোি অিলোয়তজন? আেোি কোিোদজিি কেয়োদ ফুজিোয় চন? 

দোদোঠোকুি। কোিোগ্োি  ো চিল কস কতো আচে কিজঙ কফজলচি, এিন কসই 

উপকিে চদজয় কসইিোজনই কতোেোজক েচেি কগ্াঁজথ তুলজত হজব। 

পিক। চকন্তু অিলোয়তজনি কলোজক ক  আেোজক আপন বজল গ্রহে কিজব নো 

প্রিু। 

দোদোঠোকুি। ওিো কতোেোজক গ্রহে কিজত িোজে নো, কসই েজনযই ওিোজন 

কতোেোি সব কিজয় দিকোি। ওিো কতোেোজক কঠজল চদজে বজলই তুচে ওজদি কঠলজত 

পোিজব নো। 

পিক। আেোজক কী কিজত হজব? 

দোদোঠোকুি। ক  ক িোজন িচ জয় আজি সবোইজক ডোক চদজয় আনজত হজব। 

পিক। সবোইজক চক কুজলোজব? 

দোদোঠোকুি। নো  চদ কুজলোয় তোহজল কদয়োল আবোি আি-একচদন িোঙজতই 

হজব। আচে এিন িললুে অিলোয়তজনি িোি িুলজত। 

[প্রস্থোন 
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৪ 

অিলোয়তন 

েহোপিক, সঞ্জীব, চবশ্বম্ভি, েজয়োত্তে 

েহোপিক। কতোেিো অত বযস্ত হজয় প ি ককন! ককোজনো িয় কনই।  

চবশ্বম্ভি। তুচে কতো বলি িয় কনই, এই-জ  িবি এল, শত্রুসসনয 

অিলোয়তজনি প্রোিীি ফুজটো কজি চদজয়জি। 

েহোপিক। এ কথো চবশ্বোসজ োগ্য নয়। চশলো েজল িোজস! কেেিো 

অিলোয়তজনি প্রোিীি ফুজটো কজি কদজব! পোগ্ল হজয়ি? 

সঞ্জীব। কক ক  বলজল কদজি এজসজি। 

েহোপিক। কস স্ব্ কদজিজি। 

েজয়োত্তে। আেই কতো আেোজদি গুরুি আসবোি কথো। 

েহোপিক। তোি েজনয সেস্ত আজয়োেন চঠক হজয় কগ্জি; ককবল ক  কিজলি 

েো-বোপ িোই-জবোন ককউ েজি চন এেন নবে গ্জিলি সন্তোন এিজনো েুচটজয় আনজত 

পোিজল নো –িোজি দোাঁচ জয় কক ক  েহোিক্ষো প জব চঠক কিজত পোিচি কন। 

সঞ্জীব। গুরু এজল তোাঁজক চিজন কনজব কক? আিো ল অদীনপুেয তোাঁজক েোনজতন। 

আেিো কতো ককউ তোাঁজক কদচি চন। 

েহোপিক। আেোজদি আয়তজন ক  শোাঁি বোেোয় কসই বৃধিব তোাঁজক কদজিজি। 

আেোজদি পূেোি ফুল ক  কেোগ্োয় কসও তোাঁজক েোজন। 

চবশ্বম্ভি। ওই ক  উপোধযোয় বযস্ত হজয় িুজট আসজিন। 

েহোপিক। চনশ্চয় গুরু আসবোি সংবোদ কপজয়জিন। চকন্তু েহোিক্ষো পোজঠি কী 

কিো  োয়। চঠক লক্ষেসম্পন্ন কিজল কতো পোওয়ো কগ্ল নো।  

উপোধযোজয়ি প্রজবশ 

েহোপিক। কত দূি? 

উপোধযোয়। কতদূি কী? এজস পজ জি ক । 

েহোপিক। কই িোজি কতো এিজনো শোাঁি বোেোজল নো? 
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উপোধযোয়। চবজশষ দিকোি কদচি কন –কোিে িোজিি চিহ্নও কদিজত পোচে কন 

–কিজঙ িুিেোি হজয় কগ্জি। 

েহোপিক। বল কী, িোি কিজঙজি? 

উপোধযোয়। শুধু িোি নয়, প্রোিীিগুজলোজক এেচন সেোন কজি শুইজয় চদজয়জি ক  

তোজদি সম্বজন্ধ আি ককোজনো চিন্তো কিবোি কনই। ঐ কদিি নো আজলো। 

েহোপিক। চকন্তু আেোজদি তদবে ক  গ্েনো কজি স্পষ্ট কদচিজয় চদজয় কগ্ল 

ক  –  

উপোধযোয়। তোি কিজয় কঢি স্পষ্ট কদিো  োজে শত্রুসসনযজদি িক্তবেল টচুপগুজলো। 

এই ক  সব ফোাঁক হজয় কগ্জি।  

িোত্রগ্ে। কী সবলনোশ! 

সঞ্জীব। চকজসি েন্ত্র কতোেোি েহোপিক? 

চবশ্বম্ভি। আচে কতো তিনই বজলচিলুে, এ-সব কোে এই কোাঁিো বয়জসি 

পুাঁচথপ ো অকোলপক্বজদি চদজয় হবোি নয়। 

সঞ্জীব। চকন্তু এিন কিো  োয় কী? 

েজয়োত্তে। আেোজদি আিো লজদবজক এিনই চফচিজয় আচন কগ্। চতচন থোকজল 

এ চবপচত্ত ঘটজতই পোিত নো। হোেোি কহোক কলোকটো পোকো। 

সঞ্জীব। চকন্তু কদজিো েহোপিক, আেোজদি আয়তজনি  চদ ককোজনো চবপচত্ত ঘজট 

তো হজল কতোেোজক টকুজিো টকুজিো কজি চিাঁজ  কফলব।  

উপোধযোয়। কস পচিশ্রেটো কতোেোজদি কিজত হজব নো, উপ ুক্ত কলোক আসজি। 

েহোপিক। কতোেিো চেথযো চবিচলত হে। বোইজিি প্রোিীি িোঙজত পোজি, চকন্তু 

চিতজিি কলোহোি দিেো বন্ধ আজি। কস  িন িোঙজব তিন িন্দ্রস ূল চনজব  োজব। 

আচে অিয় চদচে কতোেিো চস্থি হজয় দোাঁচ জয় অিলোয়তজনি িক্ষক-জদবতোি আশ্চ ল 

শচক্ত কদজি নোও। 

উপোধযোয়। তোি কিজয় কদচি ককোন্ চদক চদজয় কবজিোবোি িোস্তো। 

চবশ্বম্ভি। আেোজদিও কতো কসই ইেো। চকন্তু এিোন কথজক কবজিোবোি পথ ক  

েোচনই কন। ককোজনোচদন কবজিোজত হজব বজল স্বজ্ও েজন কচি চন। 

সঞ্জীব। শুনি —ওই শুনি, কিজঙ প ল সব। 
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িোত্রগ্ে। কী হজব আেোজদি। চনশ্চয় দিেো কিজঙজি। এই ক  এজকবোজি নীল 

আকোশ। 

 

বোলকদজলি প্রজবশ 

উপোধযোয়। কী কি কতোিো সব নৃতয কিচিস ককন? 

প্রথে বোলক। আে এ কী েেো হল। 

উপোধযোয়। েেোটো কী িকে শুচন? 

চিতীয় বোলক। আে িোি চদক কথজকই আজলো আসজি –সব ক ন ফোাঁক হজয় 

কগ্জি। 

তৃতীয় বোলক। এত আজলো কতো আেিো ককোজনোচদন কদচি চন। 

প্রথে বোলক। ককোথোকোি পোচিি ডোক এিোন কথজকই কশোনো  োজে। 

চিতীয় বোলক। এ-সব পোচিি ডোক আেিো কতো ককোজনোচদন শুচন চন। এ কতো 

আেোজদি িোাঁিোি েয়নোি েজতো এজকবোজিই নয়। 

প্রথে বোলক। আে আেোজদি িুব িুটজত ইজে কিজি। তোজত চক কদোষ হজব 

েহোপিকদোদো? 

েহোপিক। আেজকি কথো চঠক বলজত পোিচি কন। আে ককোজনো চনয়ে িক্ষো 

কিো িলজব বজল কবোধ হজে নো। 

প্রথে বোলক। আে তো হজল আেোজদি ষ োসন বন্ধ? 

েহোপিক। হোাঁ, বন্ধ। 

সকজল। ওজি কী েেো কি কী েেো। 

চিতীয় বোলক। আে পঙ   চক্তজধৌচতি দিকোি কনই? 

েহোপিক। নো। 

সকজল। ওজি কী েেো! আাঃ আে িোিচদজক কী আজলো।  

েজয়োত্তে। আেোিও েনটো কনজি উজঠজি চবশ্বম্ভি! এ চক িয়, নো আনে, 

চকিুই বুিজত পোিচি কন। 

চবশ্বম্ভি। আে একটো অদ্ভুত কোি হজে েজয়োত্তে। 
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সঞ্জীব। চকন্তু বযোপোিটো ক  কী, কিজব উঠজত পোিচি কন। ওজি কিজলগুজলো, 

কতোিো হঠোৎ এত িুচশ হজয় উঠচল ককন বল কদচি। 

প্রথে বোলক। কদিি নো, সেস্ত আকোশটো ক ন ঘজিি েজধয কদৌজ  এজসজি। 

চিতীয় বোলক। েজন হজে িুচট –আেোজদি িুচট। 

[বোলকজদি প্রস্থোন 

েজয়োত্তে। কদজিো েহোপিকদোদো, আেোি েজন হজে িয় চকিুই কনই –নইজল 

কিজলজদি েন এেন অকোিজে িুচশ হজয় উঠল ককন? 

েহোপিক। িয় কনই কস কতো আচে বিোবি বজল আসচি। 

 

শঙ্খবোদক ও েোলীি প্রজবশ 

উিজয়। গুরু আসজিন। 

সকজল। গুরু! 

েহোপিক। শুনজল কতো। আচে চনশ্চয় েোনতুে কতোেোজদি আশঙ্কো বৃথো। 

সকজল। িয় কনই আি িয় কনই। 

চবশ্বম্ভি। েহোপিক  িন আজিন তিন চক আেোজদি িয় থোকজত পোজি। 

সকজল। েয় আিো ল েহোপিজকি। 

ক োধৃিবজবজশ দোদোঠোকুজিি প্রজবশ 

শঙ্খবোদক ও েোলী। (প্রেোে কচিয়ো) েয় গুরুচেি েয়। 

 

সকজল স্তচম্ভত 

েহোপিক। উপোধযোয়, এই চক গুরু? 

উপোধযোয়। তোই কতো শুনচি। 

েহোপিক। তুচে চক আেোজদি গুরু? 

দোদোঠোকুি। হোাঁ! তুচে আেোজক চিনজব নো, চকন্তু আচেই কতোেোজদি গুরু। 

েহোপিক। তুচে গুরু? তুচে আেোজদি সেস্ত চনয়ে লঙ্ঘন কজি এ ককোন্ পথ 

চদজয় এজল? কতোেোজক কক েোনজব? 
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দোদোঠোকুি। আেোজক েোনজব নো েোচন, চকন্তু আচেই কতোেোজদি গুরু। 

েহোপিক। তুচে গুরু? তজব এই শত্রুজবজশ ককন? 

দোদোঠোকুি। এই কতো আেোি গুরুি কবশ। তুচে ক  আেোি সজঙ্গ ল োই কিজব 

—কসই ল োই আেোি গুরুি অিযথলনো। 

েহোপিক। ককন তুচে আেোজদি প্রোিীি কিজঙ চদজয় এজল? 

দোদোঠোকুি। তুচে ককোথোও কতোেোি গুরুি প্রজবজশি পথ িোি চন। 

েহোপিক। তুচে চক েজন কজিি তুচে অে হোজত কজি এজসি বজল আচে 

কতোেোি কোজি হোি েোনব? 

দোদোঠোকুি। নো, এিনই নো। চকন্তু চদজন চদজন হোি েোনজত হজব, পজদ পজদ। 

েহোপিক। আেোজক চনিে কদজি িোবি আচে কতোেোজক আঘোত কিজত পোচি 

কন? 

দোদোঠোকুি। আঘোত কিজত পোি চকন্তু আহত কিজত পোি নো –আচে ক  

কতোেোি গুরু। 

েহোপিক। উপোধযোয়, কতোেিো এাঁজক প্রেোে কিজব নোচক? 

উপোধযোয়। দয়ো কজি উচন  চদ আেোজদি প্রেোে গ্রহে কজিন তো হজল প্রেোে 

কিব তবচক –তো নইজল ক  

েহোপিক। নো, আচে কতোেোজক প্রেোে কিব নো। 

দোদোঠোকুি। আচে কতোেোি প্রেোে গ্রহে কিব নো –আচে কতোেোজক প্রেত কিব। 

েহোপিক। তুচে আেোজদি পূেো চনজত আস চন? 

দোদোঠোকুি। আচে কতোেোজদি পূেো চনজত আচস চন, অপেোন চনজত এজসচি। 

েহোপিক। কতোেোি পশ্চোজত অেধোিী এ কোিো? 

দোদোঠোকুি। এিো আেোি অনুবতলী –এিো  ূনক। 

সকজল।  ূনক! 

েহোপিক। এিোই কতোেোি অনুবতলী? 

দোদোঠোকুি। হোাঁ। 

েহোপিক। এই েন্ত্রহীন কেলকোিহীন কেেদল! আচে এই আয়তজনি আিো ল 

—আচে কতোেোজক আজদশ কিচি তুচে এিনই ওই কেেদলজক সজঙ্গ চনজয় বোচহি 

হজয়  োও। 
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দোদোঠোকুি। আচে  োজক আিো ল চন ুক্ত কিব কসই আিো ল; আচে  ো আজদশ 

কিব কসই আজদশ। 

েহোপিক। উপোধযোয়, আেিো এেন কজি দোাঁচ জয় থোকজল িলজব নো। এজসো 

আেিো এজদি এিোন কথজক বোচহি কজি চদজয় আেোজদি আয়তজনি সেস্ত 

দিেোগুজলো আবোি একবোি চিগুে দৃঢ় কজি বন্ধ কচি। 

উপোধযোয়। এিোই আেোজদি বোচহি কজি কদজব, কসই সম্ভোবনোটোই প্রবল বজল 

কবোধ হজে। 

প্রথে  ূনক। অিলোয়তজনি দিেোি কথো বলি –কস আেিো আকোজশি সজঙ্গ 

চদচবয সেোন কজি চদজয়চি। 

উপোধযোয়। কবশ কজিি িোই। আেোজদি িোচি অসুচবধো হচেল। এত 

তোলোিোচবি িোবনোও িোবজত হত। 

েহোপিক। পোথজিি প্রোিীি কতোেিো িোঙজত পোি, কলোহোি দিেো কতোেিো 

িুলজত পোি, চকন্তু আচে আেোি ইচন্দ্রজয়ি সেস্ত িোি কিোধ কজি এই বসলুে – চদ 

প্রোজয়োপজবশজন েচি তবু কতোেোজদি হোওয়ো কতোেোজদি আজলো কলশেোত্র আেোজক 

স্পশল কিজত কদব নো। 

প্রথে  ূনক। এ পোগ্লটো ককোথোকোি কি। এই তজলোয়োজিি ডগ্ো চদজয় ওি 

েোথোি িুচলটো একট ুফোাঁক কজি চদজল ওি বুচধিবজত একট ুহোওয়ো লোগ্জত পোজি। 

েহোপিক। চকজসি িয় কদিোও আেোয়। কতোেিো কেজি কফলজত পোি, তোি 

কবচশ ক্ষেতো কতোেোজদি কনই। 

প্রথে  ূনক। ঠোকুি, এই কলোকটোজক বেী কজি চনজয়  োই —আেোজদি কদজশি 

কলোজকি িোচি েেো লোগ্জব। 

দোদোঠোকুি। ওজক বেী কিজব কতোেিো? এেন কী বন্ধন কতোেোজদি হোজত 

আজি। 

চিতীয়  ূনক। ওজক চক ককোজনো শোচস্তই কদব নো? 

দোদোঠোকুি। শোচস্ত কদজব! ওজক স্পশল কিজতও পোিজব নো। ও আে ক িোজন 

বজসজি কসিোজন কতোেোজদি তজলোয়োি কপৌাঁজিোয় নো। 

বোলকদজলি প্রজবশ 
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সকজল। তুচে আেোজদি গুরু? 

দোদোঠোকুি। হোাঁ, আচে কতোেোজদি গুরু। 

সকজল। আেিো প্রেোে কচি। 

দোদোঠোকুি। বৎস, কতোেিো েহোেীবন লোি কজিো।  

প্রথে বোলক। ঠোকুি, তুচে আেোজদি কী কিজব? 

দোদোঠোকুি। আচে কতোেোজদি সজঙ্গ কিলব। 

সকজল। কিলজব? 

দোদোঠোকুি। নইজল কতোেোজদি গুরু হজয় সুি চকজসি? 

সকজল। ককোথোয় কিলজব? 

দোদোঠোকুি। আেোি কিলোি েস্ত েোঠ আজি। 

প্রথে বোলক। েস্ত! এই ঘজিি েজতো েস্ত? 

দোদোঠোকুি। এি কিজয় অজনক বজ ো। 

চিতীয় বোলক। এি কিজয়ও বজ ো? ওই আচঙনোটোি েজতো? 

দোদোঠোকুি। তোি কিজয়ও বজ ো। 

চিতীয় বোলক। তোি কিজয়ও বজ ো! উাঃ কী িয়োনক! 

প্রথে বোলক। কসিোজন কিলজত কগ্জল পোপ হজব নো? 

দোদোঠোকুি। চকজসি পোপ? 

চিতীয় বোলক। কিোলো েোয়গ্োয় কগ্জল পোপ হয় নো? 

দোদোঠোকুি। কিোলো েোয়গ্োজতই সব পোপ পোচলজয়  োয়। 

সকজল। কিন চনজয়  োজব? 

দোদোঠোকুি। এিোনকোি কোে কশষ হজলই। 

েজয়োত্তে। (প্রেোে কচিয়ো) প্রিু, আচেও  োব। 

চবশ্বম্ভি। সঞ্জীব, আি চিধো কিজল ককবল সেয় নষ্ট হজব। প্রিু, ঐ বোলকজদি 

সজঙ্গ আেোজদিও কডজক নোও। 

সঞ্জীব। েহোপিকদোদো, তুচেও এস নো। 

েহোপিক। নো, আচে নো। 

সুিজদ্রি প্রজবশ 
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সুিদ্র। গুরু! 

দোদোঠোকুি। কী বোবো। 

সুিদ্র। আচে ক  পোপ কজিচি তোি কতো প্রোয়চশ্চত্ত কশষ হল নো। 

দোদোঠোকুি। তোি আি চকিু বোচক কনই। 

সুিদ্র। বোচক কনই? 

দোদোঠোকুি। নো। আচে সেস্ত িুিেোি কজি ধুজলোয় লুচটজয় চদজয়চি। 

সুিদ্র। একেটো কদবী –  

দোদোঠোকুি। একেটো কদবী! উত্তজিি চদজকি কদয়োলটো িোঙবোেোত্রই একেটো 

কদবীি সজঙ্গ আেোজদি এেচন চেল হজয় কগ্ল ক  কস আি ককোজনো চদন েটো দুচলজয় 

কোউজক িয় কদিোজব নো। এিন তোজক কদিজল েজন হজব কস আকোজশি আজলো –

তোি সেস্ত েটো আষোজঢ়ি নবীন কেজঘি েজধয েচ জয় চগ্জয়জি।  

সুিদ্র। এিন আচে কী কিব? 

পিক। এিন তুচে আি িোই, আি আচে আচি। দুেজন চেজল ককবলই উত্তি 

দচক্ষে পুব পচশ্চজেি সেস্ত দিেোেোনলোগুজলো িুজল িুজল কব োব। 

 

 ূনক ও দিলকদজলি প্রজবশ ও গুরুজক প্রদচক্ষে কচিয়ো গ্োন 

কিজঙজি দুয়োি,     এজসি কেযোচতেলয়, 

        কতোেোচি হউক েয়। 

চতচেি-চবদোি       উদোি অিুযদয়, 

        কতোেোচি হউক েয়। 

কহ চবেয়ী বীি,     নবেীবজনি প্রোজত 

নবীন আশোি ি গ্ কতোেোি হোজত, 

েীেল আজবশ কোজটো সুকজঠোি ঘোজত, 

        বন্ধন কহোক ক্ষয়। 

        কতোেোচি হউক েয়। 

এজসো দুাঃসহ,        এজসো এজসো চনদলয়, 

        কতোেোচি হউক েয়। 
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এজসো চনেলল, এজসো এজসো চনিলয়, 

        কতোেোচি হউক েয়। 

প্রিোতসূ ল, এজসি রুদ্রসোজে, 

দুাঃজিি পজথ কতোেোি তূ ল বোজে, 

অরুেবচহ্ন জ্বোলোও চিত্তেোজি 

        েৃতুযি কহোক লয়। 

        কতোেোচি হউক েয়। 

 


