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প্রথম অঙ্ক 

আশু ও অন্নদা 

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমম যেন ব্রাহ্মই হয়েমিয়ে, মিন্তু তাই েয়ে ত্রী-পমিতযাগ 

িিয়ত যগয়ে যিন? ত্রী যতা যতমিশ যিামিি ময়যয এিমিও নে। ঐিিুু 

যপৌত্তমেিতা, িাখয়েও ক্ষমত মিে না। 

অন্নদা। যে যতা মিি িথা। ত্রী-পমিতযাগ িিা োে, মিন্তু ত্রীজামত যতা মেদাে 

হন না— ত্রীয়ি িাড়য়ে ত্রীজামত মেশ্বেযাপী হয়ে যদখা যদন, ত্রীপূজাি মািা ময়ন 

ময়ন যেয়ড় ওয়ি। 

আশু। তয়ে? 

অন্নদা। তয়ে যশায়না। আমাি শাশুমড় মিয়েন না, শ্বশুি ভেংিি মহন্দু মিয়েন। 

েখন শুনয়েন আমম ব্রাহ্ম হয়েমি, আমাি ত্রীয়ি মেযোি যেশ পমিয়ে ব্রহ্মচামিণী 

িয়ি িাশীয়ত মগয়ে োে িিয়েন। তাি পয়ি শুনমি মহন্দুশায়ত্রি েমত দ যদেতায়তও 

তৃমি হে মন, তাি উপয়ি অল িট , ব্লাভাট মি, অযামন যেো্ট,, েূ্ষ্মশশিীি, মহা্া, 

প্লান য়চি, ভূতয়প্রত মিিুই োদ োে মন— 

আশু। যিেে তুমম িাড়া। 

অন্নদা। আমায়ি ব্রহ্মদদতয েয়ে োদ মদয়ে। 

আশু। তুমম তাি আশা এয়িোয়ি যিয়ড় মদয়েি? 

অন্নদা। আশাি অপিায যনই— তাি পশ্চায়ত এত েয়ড়া যিমজয়ম্ট, যেয়গয়ি, 

যে আি মিিঁিে না। শুয়নমি আমাি শ্বশুি মািা যগয়িন, এেং আমাি ত্রী এখন 

পমতত-উদ্ধাি িয়ি যেড়ায়চ্ছন। 

আশু। তুমম এিোি চিয়ণ পমতত হওয়গ-না, েমদ উদ্ধাি িয়িন।  

অন্নদা। মিিানাও জামন যন, প্রেৃমত্তও যনই। 

আশু। তুমম মি এইিিম উয়ড় উয়ড় যেড়ায়ে? 

অন্নদা। না যহ, যোনাি খািঁচাি েন্ধায়ন আমি। 

আশু। খািঁচাওোোি অভাে যনই, তয়ে যোনা মজমনেিা দুেলভ েয়ি। 
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অন্নদা। আচ্ছা, আমাি আয়োচনা পয়ি হয়ে, মিন্তু যতামাি িী েয়ো যদমখ। 

যতামাি যতা আইেয়ড়ায়োি-প্রামিি মেযান যিায়না শায়ত্রই যেয়খ না। তাি যেো 

চুপ। মথওেমিয়ত যতামায়ি যখয়ে। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণাোম হিয়োগ েুুু্া-ইড়া-মপঙ্গো 

এ-েমত দই যতামায়ি িায়ড়, েমদ মেোহ িি। 

আশু। তুমম ময়ন িি, আমম েেই অন্ধভায়ে মেশ্বাে িমি— তা নে। এ-েমত দ 

মেশ্বায়েি যোগয মি না তাই আমম পিীক্ষা িয়ি যদখয়ত চাই। অমেশ্বােয়িও যতা 

প্রমায়ণি উপি স্থাপন িিয়ত হয়ে। 

অন্নদা। েয়ে েয়ে তাই িয়িা। মিীমচিা-স্থাপয়নি জনয পাথয়িি মভমত্ত গািঁয়থা। 

আমম এখন চেয়েম। 

আশু। যিাথাে োচ্ছ? 

অন্নদা। শেোযনাে নে। 

আশু। তা যতা জামন। 

অন্নদা। এিমি েজীয়েি েন্ধান যপয়েমি। 

আশু। তয়ে োও, শুভিায়েল োযা যদে না। 
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মিতীে অঙ্ক 

োমড়ওোো ও তাহাি ত্রী 

ত্রী। মাতামজ েমদ হয়ে, তয়ে অমন যচহািা যিন? 

োমড়ওোো। যদখয়ত শুনয়ত তাড়িা-িাক্ষেীি ময়তা না হয়েই েুমি  আি 

মাতামজ হে না। 

ত্রী। হয়ে না যিন? মিন্তু তা হয়ে মি এই েমথলেেয়ে স্বামীি  য়ি না যথয়ি 

যতামাি ময়তা যোিা যভাোোি জয়নয মাতামজ-মগমি িিয়ত যেয়িাত? তা হয়ে মি 

মপতামজ যতামাি মাতামজয়ি িাড়ত? আি এত িািাই ো যপয়ে যিাথাে?  

োমড়ওোো। ওয়গা, োিা যোগমেদযা জায়ন তায়দি েমদ িািা না হয়ে, যচহািা 

না হয়ে, তয়ে মি যতামাি হয়ে? যিায়ো-না, ওিঁি িায়ি মন্তি-িন্তিুলয়ো মশয়খ 

যনওো োি-না। 

ত্রী। েুয়ড়ােেয়ে মন্তি মশয়খ হয়ে িী শুমন? িায়ি েশ িিয়ে? 

োমড়ওোো। োিঁয়ি মিিুয়তই েশ মানায়ত পািয়েম না। 

ত্রী। মতমন যি? 

োমড়ওোো। আয়গ েশ মানাই, তাি পয়ি োহে িয়ি নাম েেে। 

মাতামজি প্রয়েশ 

মাতামজ। এ োমড়য়ত আমাি থািাি েুমেযা হয়চ্ছ না। এি যচয়ে েয়ড়া োমড় 

আমায়ি মদয়ত হয়ে। 

োমড়ওোো। এ োমড় িাড়া আমাি আি এিমিমাি েয়ড়া োমড় আয়ি। যেিা 

েয়ড়া েয়ি, মিন্তু— 

মাতামজ। তা, ভাড়া যেমশ যদে, মিন্তু যেই োমড়য়তই আমম িাে যেয়ত চাই। 

োমড়ওোো। েয়ে পিশু মদন যেখায়ন এিমি ভাড়ায়ি এয়েয়ি। এিমি যিান 

েদিআোি মেযো ত্রী— পমশ্চম যথয়ি যময়েি জয়নয পাি খুিঁজয়ত এয়ে আমাি 

যেই উনপঞ্চাশ নম্বয়িি োমড়য়ত উয়িয়ি। 

মাতামজ। উনপঞ্চাশ নম্বি! মিি আমম ো চাই। যতামাি এ োমড়ি নম্বি ভায়ো 

নে।  
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োমড়ওোো। োইশ নম্বি ভায়ো নে মাতামজ? িািণিা িী েুমি য়ে েেুন। 

মাতামজ। েুি য়ত পািি না— দুয়েি মপয়ি দুই— 

োমড়ওোো। মিি েয়েয়িন মাতামজ, দুয়েি মপয়ি দুইই যতা েয়ি। এতমদন 

ওিা ভামে মন। 

মাতামজ। দুইয়েয়ত মিিু যশু হে না, মতন চাই। যদয়খা-না আমিা িথাে েমে, 

দু-মতন জন— 

োমড়ওোো। মিি মিি, তা যতা েয়েই থামি। 

মাতামজ। েমদ দুই েেয়েই চুয়ি যেত, তা হয়ে তাি েয়ঙ্গ আোি মতন েেে 

যিন? েুয়ি  যদয়খা। 

োমড়ওোো। আমায়দি িী ো েুমদ্ধ, তাই েুি ে। েেই জানতুম, তে ুযতা েুমি  

মন। 

মাতামজ। তাই, ঐ দুইয়েি মপয়ি দুই েয়েই আমাি মন্ত্র মিিুই েিে হয়চ্ছ 

না। 

ত্রী। ( আ্গত) যেিঁয়চ থাক্ আমাি দুয়েি মপয়ি দুই। মন্ত্র েিে হয়ে িাজ 

যনই। 

মাতামজ। উনপঞ্চায়শি ময়তা এমন েংখযা আি হে না। 

োমড়ওোো। ( জনামন্তয়ি) শুনয়ে যতা মগমন্ন? 

ত্রী। ( জনামন্তয়ি) শুয়ন হয়ে িী? যতামাি উনপঞ্চাশ যে অয়নি িাে হে 

যপমিয়েয়ি। 

োমড়ওোো। মিন্তু মাতামজয়ি মি িােই যে োমড়য়ত যেয়ত হয়ে? 

মাতামজ। িাে উনমিশ তামিয়খ মঙ্গেোি পয়ড়য়ি। এমন মদন আি পাওো 

োয়ে না। 

োমড়ওোো। মিি িথা। িাে উনমিয়শও েয়ি, আোি মঙ্গেোিও েয়ি। িী 

আশ্চেল! তা হয়ে যতা িােই যেয়ত হয়চ্ছ েয়ি। তা-ই মিি িয়ি যদে। ( মাতামজি 

প্রস্থান) এখন আমাি এই নতুন ভাড়ায়িয়দি ওিাই িী েয়ে? মেয়দশ যথয়ি এয়েয়ি, 

হিাৎ তািা এখন োমড়ই ো পাে যিাথাে? 

ত্রী। তায়দি আপাতত এই োমড়য়ত এয়নই িায়খা-না। আমিা নাহে মিিুমদন 

ি ামাপুিুয়ি জামাইোমড় মগয়েই থািে। যতামাি ঐ মন্তি-জানা যময়েমানুুয়ি 
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এখায়ন যিয়খ িাজ যনই। মেয়দে িয়ি দাও। যিয়েমপয়েি  ি, িাি িখন অপিায 

হে, েো োে মি? 

োমড়ওোো। যেই ভায়ো। তায়দি যিায়নািিম িয়ি ভুমেয়ে-ভামেয়ে 

আজয়িি ময়যযই উনপঞ্চাশ নম্বি যথয়ি োইশ নম্বয়ি এয়ন যিো োি। েমে যগ, 

পাড়াে যপ্লগ যদখা মদয়েয়ি, উনপঞ্চাশ নম্বয়ি যপ্লগ হািঁেপাতাে েেয়ে। 
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ততৃীে অঙ্ক 

আশু ও অন্নদা 

অন্নদা। যতামাি ঐ িািিা েঙ্কাি যযািঁোে নায়িি জয়ে যচায়খি জয়ে িিয়ে 

যে যহ! যতামাি  য়ি আো িাড়য়ত হে। 

আশু। িািিা েঙ্কাি যযািঁো তুমম যিাথাে যপয়ে? 

অন্নদা। ঐ যে যতামাি তিলােংিায়িি েিুমন। যোিিা যতা মেত দি মিমি 

নাড়য়ে, মাথামুণ্ডু মিিু যপয়ে মি? 

আশু। মাথামুণ্ডু নইয়ে শুযু মিমি নড়য়ে যিাথাে? িথাুলয়ো েমদ শ্রদ্ধা িয়ি 

শুনয়ত, তয়ে েুি য়ত। 

অন্নদা। েমদ েুি য়তম, তয়ে শ্রদ্ধা িয়িতম। তুমম আশু, মিমজিাে োোয়স 

এম. এ. মদয়ে এয়ে— তুমম যে এত  ন  ন মিমি-নাড়া েিদাত দ িিি এ েমদ 

যদখয়ত পাে তয়ে যপ্রমেয়েমস িয়েয়জি চুনিাম-িিা যদওোেুলয়ো মেমন-খিয়চ 

েজ্জাে োে হয়ে ওয়ি। আজ িথািা িী হে েুমি য়ে েয়ো যদমখ। 

আশু। পমণ্ডতমশাে পমিণেতত্ত্ব েযাখযা িিমিয়েন। 

অন্নদা। তত্ত্বিা আমাি জানা খুে দিিাি হয়ে পয়ড়য়ি। তিলােংিািমশাে 

েেমিয়েন, মেোয়হি পূয়েল িনযাি েয়ঙ্গ জানাশুনাি যচষ্টা না িিাই িতলেয। েুমিিা 

িী মদমচ্ছয়েন, ভায়ো যোি া যগে না। 

আশু। মতমন েেমিয়েন, েিে মজমনয়েি আিয়েি ময়যয এিিা যগাপনতা 

আয়ি। েীজ মামিি নীয়চ অন্ধিায়িি ময়যয থায়ি, তাি পয়ি অঙু্কমিত হয়ে তখন 

েূেল-চন্দ্র-জে-োতায়েি েয়ঙ্গ মুয়খামুমখ েড়াই িিোি েমে আয়ে। মেোয়হি পূয়েল 

িনযাি হৃদেয়ি মেোমত অনুিিয়ণ োইয়ি িানািামন না িয়ি তায়ি আচ্ছন্ন আেৃত 

িাখাই িতলেয। তখন তাি উপয়ি তাড়াতামড় দৃমষ্টয়ক্ষপ িিয়ত যেয়ো না। যে েখন 

স্বভােতই মনয়জ অঙু্কমিত হয়ে তাি অযলমুিুমেত েেজ্জ দৃমষ্টিিুু যগাপয়ন যতামাি 

মদয়ি অগ্রেি িিয়ত থািয়ে, তখনই যতামাি অেেি। 

অন্নদা। আমাি অদৃয়ষ্ট যে পিীক্ষা যতা হয়ে যগয়ি। মেোমত প্রথা ময়ত মেোয়হি 

পূয়েল িনযাি হৃদে মনয়ে িানা— যহিঁচড়া িমি মন; হৃদেিা এত অন্ধিায়িি ময়যয 
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মিে যে আমম তাি যিায়না যখািঁজ পাই মন, তাি পয়ি অঙু্কমিত হে মি না হে তািও 

যতা যিায়না মিিানা যপয়েম না। এোয়ি উেয়িািিম পিীক্ষা িিয়ত চয়েমি, এোি 

আয়গ হৃদে, তাি পয়ি অনয িথা। 

আশু। পিীক্ষাি মদন িয়ে? 

অন্নদা। িাে। 

আশু। স্থান? 

অন্নদা। উনপঞ্চাশ নম্বি িাম বেিাগীি গমে। 

আশু। নম্বিিা যতা ভায়ো যশানায়চ্ছ না। 

অন্নদা। যিন? উনপঞ্চাশ োেুি িথা ভােি? যে আমায়ি িোয়ত পািয়ে না— 

তুমম হয়ে মেপদ  িত। 

আশু। পাি? 

অন্নদা। িনযাি মেযো মা তায়ি পমশ্চম যথয়ি েয়ঙ্গ িয়ি এয়নয়ি। আমম 

 িিয়ি েয়ে যিয়খমি যে ভায়ো িয়ি যময়েমিি েয়ঙ্গ পমিচে িয়ি মনয়ে তয়ে 

মেোয়হি িথা হয়ে। 

আশু। মিন্তু অন্নদা, যশুিায়ে েহুমেোয়হ প্রেৃত্ত হয়ে?  

অন্নদা। যতামায়দি ময়তা আমম নাম যদয়খ ভড়িাই যন। যে েহুমেোয়হি ময়যয 

আি েমত দ আয়ি, যিেে েহুিিুুই যনই, তায়ি যদয়খ চমিাও যিন ভাই? 

আশু। তেু এিিা মপ্রমসপ ল আয়ি যতা? েহুমেোহয়ি েহুমেোহ েেয়তই হয়ে। 

অন্নদা। আমাি নামমাি ত্রী যেখায়ন আয়ি মপ্রমসপ ল ও যেইখায়ন আয়ি। যে 

ত্রীও আেয়ি না, মপ্রমসপ ল ও িইে; অতএে এখন আমম েঙ্কা যময়ি েহুমেোহ িিে, 

মপ্রমসপ ল জুজুয়ি েিাে না। 

 

িাযাচিয়ণি প্রয়েশ 

িাযাচিণ। আশুোেু! 

আশু। িী যহ িায়য? 
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িাযাচিণ। যেমদন আপমন আমাি েয়ঙ্গ মন্ত্র মনয়ে তিল িিয়েন— এি-এিিা 

শয়েি যে এি-এি-প্রিাি মেয়শু ক্ষমতা আয়ি, আমাি যোয হে আপমন যেন তা 

েম্পণূল মেশ্বাে িয়িন না। 

অন্নদা। েে িী িায়য? তা হয়ে আশুি অমেশ্বাে িিোি ক্ষমতা এখয়না েম্পূণল 

যোপ হে মন! এখয়না দুয়িা-এিিা জােগাে যিিয়ি!— শয়েি ময়যয শমি আয়ি, 

এ িথা োঙামেি যিয়ে মেশ্বাে িি না! 

িাযাচিণ। েেুন যতা অন্নদাোেু! তা হয়ে মািণ, উচািন, েশীিিণ— এুলয়ো 

মি যেোি গািঁজাখুমি! 

অন্নদা। তাও মি িখয়না হে? েংোয়ি মি এত গািঁজাি চাু হয়ত পায়ি? 

িাযাচিণ। পমশ্চম যথয়ি এিজন যোগমেদ্ধ মাতামজ এয়েয়িন। শুয়নমি মতমন 

ময়ন্ত্রি েে এয়িোয়ি প্রতযক্ষ যদমখয়ে মদয়ত পায়িন। যদখয়ত মগয়েমিয়েম, মিন্তু 

েিেয়ি মতমন যদখা যদন না; েয়েয়িন, যোগয যোি যপয়ে তায়ি মতমন তািঁি েমত দ 

মেয়দয যদমখয়ে যদয়েন। আশুোেু, আপমন যচষ্টা িিয়ে মনশ্চে মেিে হয়েন না। 

আশু। মতমন থায়িন যিাথাে? 

িাযাচিণ। োইশ নম্বি যভড়াতোে। 

অন্নদা। োইশ নম্বিিা উনপঞ্চায়শি যচয়ে ভায়ো হয়ত পায়ি, মিন্তু জােগািা 

ভায়ো যিিয়ি না। এয়ি েশীিিণ-মেয়দয, তাি উপয়ি যভড়াতো। মাতামজি িায়ি 

মুণ্ডুমজমি খুইয়ে এয়ো না। 

আশু। আয়ি মি! িী েি তাি মিি যনই। তািঁিা হয়েন োযু ত্রীয়োি, যেখায়ন 

মুণ্ডুি ভােনা ভােয়ত হে না। তুমম েুয়ি েুয়ি  উনপঞ্চায়শ পা োমড়য়ো। 

অন্নদা। তুমম ভােি োইশ এয়িোয়িই মনমেলু। তা নে যহ। মেয়শু উপয়িি 

দুই মািা চমড়য়ে তয়ে োইশ। আপাদমত দি জজলি হয়ে মিিয়ে। 
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চতথুল অঙ্ি 

োইশ নম্বয়ি িনযাি মেযো মাতা শযামােুন্দিী 

শযামা। যপয়েগ শুয়ন ভয়ে োিঁমচ যন। তাড়াতামড় িয়ি পামেয়ে যতা এেুম। মিন্তু 

অন্নদা েয়ে যিয়েমিি আজ যে যেই উনপঞ্চাশ নম্বয়ি আেোি িথা আয়ি, যে মি 

যেখান যথয়ি মচয়ন মিি এখায়ন আেয়ত পািয়ে! এত িয়ি খাওোদাওোি যজাগাড় 

িিয়েম, েে মামি হয়ে না যতা! যে তাড়ািা োগায়ে, এিোি খেি যদোি েমে 

মদয়ে না।  িি েয়েয়ি, যিয়েমি আমাি মনরুপমায়ি ভায়ো িয়ি যদয়খ-শুয়ন মনয়ত 

চাে, ওি পড়াশুয়না গান-োজনা েে পিীক্ষা িিয়ে— তা িরুি। িতলা যতা 

মনরুপমায়ি যেইিিম িয়িই মশমখয়েয়িন। েিােি পমশ্চয়ম মিয়েন, আমায়দি 

িখয়না যতা েন্ধ িয়ি িায়খন মন। তেু িেিাতাি যিয়ে িী িিম জামন যন। ভে 

হে, আমায়দি যিন-যািণ যদয়খ হেয়তা অভদ্র ময়ন িিয়ে। তািা যময়েি েয়ঙ্গ 

যশক্ হযাণ্ড িয়ি না মি, যি জায়ন! হেয়তা ইংয়িমজয়ত ুলড মমনলং েয়ে! শুয়নমি তায়দি 

মনয়জি হায়ত চুরুি জ্বামেয়ে মদয়ত হে— এ-েে যতা পািে না।  িি েেয়ে, 

যিয়েমি হযাি-য়িাি পয়ি। আমাি যময়ে আোি মিমিমঙ্গি োজ দু চয়ক্ষ যদখয়ত 

পায়ি না। িী িিম যে হয়ে, েুি য়ত পািমি যন। মন্ত্র পয়ড় মেয়ে িিয়ত িামজ হয়ে 

যতা? 

ভৃয়তযি প্রয়েশ 

ভৃতয। মািািরুন, এিমি োেু এয়েয়িন। আমম তািঁয়ি েেয়েম োমড়য়ত পুরুু-

মানুু যিউ যনই। মতমন েেয়েন, মতমন মাি েয়ঙ্গই যদখা িিয়ত এয়েয়িন। 

শযামা। তয়ে মিি হয়েয়ি। যেই যিয়েমি এয়েয়ি। যেয়ি মনয়ে আে। ( ভৃয়তযি 

প্রস্থান) ভে হয়চ্ছ— িেিাতাি যিয়ে, তাি েয়ঙ্গ মিিিম িয়ি চেয়ত হয়ে! িী 

জায়নাোিই ময়ন িিয়ে! 

আশুি প্রয়েশ 

শযামােুন্দিীি পায়েি িায়ি এিমি মগমন িামখো ভূমমষ্ঠ হইো প্রণাম 

শযামা। ( স্বগত) এ যে প্রণামী মদয়ে প্রণাম িিয়ে যগা! এ যতা যশক্ হযাণ্ড িয়ি 

না। োিঁচায়ে! ে্ষ্মশী যিয়ে! যিমন যুমতচাদি পয়ি এয়েয়ি! 
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আশু। মাতামজ, আমায়ি যে আপমন দশলন যদয়েন, এ আমম আশা িমি মন। 

েয়ড়া অনুগ্রহ িয়িয়িন। 

শযামা। ( েয়েয়হ েপুেয়ি) যিন োো, তুমম আমাি যিয়েি ময়তা, যতামায়ি 

যদখা মদয়ত যদাু িী! 

আশু। যেহ িাখয়েন। আশীেলাদ িিয়েন, এই অনুগ্রহ যথয়ি িখয়না েমঞ্চত না 

হই।  

শযামা। োো, যতামাি িথা শুয়ন আমাি িান জুয়ড়াে, আমম মনশ্চেই অয়নি 

তপেযা িয়িমিয়েম, তাই— 

আশু। মাতামজ, আপমন তপেযাি িািা যে মনরুপমা-েম্পদ োভ িয়িয়িন, 

আমায়ি তাি— 

শযামা। যতামায়ি যদোি জয়নযই যতা প্রস্তুত হয়ে এয়েমি। অয়নি েন্ধান িয়ি 

যোগযপাি যপয়েমি, এখন মদয়ত পািয়েই যতা মনমশ্চন্ত হই। 

আশু। ( শযামাি পদযূমে েইো) মাতামজ, আমায়ি িৃতাথল িিয়েন; এত 

েহয়জই যে িেোভ িিে, এ আমম স্বয়েও জানতুম না। 

শযামা। েে িী োো, যতামাি আগ্রহ েত আমাি আগ্রহ তাি যচয়ে যেমশ। 

আশু। তা হয়ে যে িামনা িয়ি এয়েমিয়েম, আজ মি তাি মিিু পমিচে— 

শযামা। পমিচে হয়ে বেমি োো, আমাি তায়ত যিায়না আপমত্ত যনই। 

আশু। আপমত্ত যনই মাতামজ? শুয়ন েয়ড়া আিাম যপয়েম— 

শযামা। যদখাশুনা েমত দই হয়ে োো, আয়গ মিিু যখয়ে নাও।  

আশু। আোি খাওো! আপমন আমায়ি েথাথল জননীি ময়তাই যেহ যদখায়েন। 

শযামা। তুমমও আমায়ি মাি ময়তাই যদখয়ে, এই আমাি প্রায়ণি ইচ্ছা। আমাি 

যতা যিয়ে যনই, তুমমই আমাি যিয়েি ময়তা থািয়ে। 

 

 

আহােল েইো ভৃয়তযি প্রয়েশ 

আশু। িয়িয়িন িী! এত আয়োজন! 

শযামা। আয়োজন আি মি িিয়েম? আজই মিি আেয়ত পািয়ে মি না ময়ন 

এিি ুেয়ন্দহ মিে, তাই— 
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আশু। েয়ন্দহ মিে? আপমন মি জানয়তন আমম আেে? 

শযামা। তা জানয়তম বেমি। 

আশু। ( আ্গত) িী আশ্চেল! আমায়ি না যজয়নই আমাি জয়নয পূেল হয়তই 

অয়পক্ষা িিমিয়েন? তেু অন্নদা যোগেয়ে মেশ্বাে িয়ি না! তায়ি েেয়ে যোয হে 

িাট্টা িয়িই উমড়য়ে যদয়ে। 

  

আহায়ি প্রেৃত্ত 

শযামা। ( আ্গত) যিয়েমি যোনাি িিুয়িা। যেমন িামতলয়িি ময়তা যদখয়ত 

যতমমন মযু-ঢাো িথা। আমায়ি প্রথম যথয়িই মাতামজ েয়ে োিয়ি। পমশ্চম যথয়ি 

এয়েমি মিনা, তাই যোয হে মা না েয়ে মাতামজ েেয়ি। ( প্রিায়শয) মিিুই যখয়ে 

না যে োো! 

আশু। আমাি ো োযয, তাি যচয়ে েিঞ্চ যেমশই যখয়েমি মাতামজ। 

শযামা। তা হয়ে এিি ুযোয়ো আমম যেয়ি মনয়ে আমে। 

[ প্রস্থান 

আশু। িায়য েয়েমিে েয়ি, মাতামজ িুমািী িনযাি িািা ময়ন্ত্রি িে যদমখয়ে 

থায়িন। েশীিিণ-মেদযাে আমাি এিি ু মেশ্বাে জন্মায়চ্ছ। এিই ময়যয মাতামজি 

মাতৃয়েয়হ আমাি মচত্ত যিমন যেন আদ্রল হয়ে এয়েয়ি। আমাি মা যনই, ময়ন হয়চ্ছ 

যেন মায়ি যপয়েম। এ যিান মন্ত্রেয়ে যি জায়ন! মাতামজ মেগ্ধ  দৃমষ্টিািা আমাি 

েমত দ শিীি যেন অমভমুি িয়ি মদয়েয়িন। প্রথম যদখায়তই উমন যে আমায়ি তািঁি 

পুিস্থানীে িয়ি মনয়েয়িন, এ যেন পূেলজয়ন্মি এিিা েম্বয়ন্ধি স্মমৃত। 

মনরুপমায়ি েইো শযামাি প্রয়েশ 

আশু। ( স্বগত) আহা, িী েুন্দি! মাতামজি েশীিিণ-মেদযা যেন মূমতলমতী! 

এিঁি মুয়খ যিায়না মন্ত্রই মেিে হয়ত পায়ি না। 

শযামা। োও, েজ্জা যিায়িা না মা! উমন ো মজজ্ঞাো িয়িন উত্তি মদয়ো। 

আশু। েজ্জা িিয়েন না। মাতামজ আমাি প্রমত যেিিম অনুগ্রহ প্রিাশ 

িয়িয়িন, আপমনও আমায়ি আপনাি যোয়িি ময়তাই যদখয়েন। ( আ্গত) 

যময়েমি িী োজুি! আমাি িথা শুয়ন আয়িা যেন োে হয়ে উিে। 

শযামা। োো, যতামাি ইচ্ছামত ওয়ি মজজ্ঞাোপি িয়িা। 
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আশু। আপনাি যিান যিান মেদযাে অমযিাি আয়ি, জানয়ত উৎেুি হয়ে 

আমি। 

শযামা। েেে অল্প, মেদযা িতই ো যেমশ হয়ে— তয়ে— 

আশু। েত অল্পই যহাি মাতামজ, আমায়দি ময়তা যোয়িি পয়ক্ষ েয়থষ্ট হয়ে। 

শযামা। ( আ্গত) মেদযাি যিায়না পমিচে না যপয়েই েখন এত েন্তুষ্ট তখন 

যময়েয়ি পিন্দ িয়িয়ি েয়েই যোয হয়চ্ছ। োিঁচা যগে, আমাি েয়ড়া ভােনা মিে। 

( প্রিায়শয) মনরু, এিমি গান শুমনয়ে দাও যতা মা! 

আশু। গান! এ আমাি আশাি অতীত। আপমন যোয হে পূয়েল যথয়িই জায়নন, 

গায়নি যচয়ে আমম মিিুই ভায়োোমে যন। ( স্বগত) অন্নদাি ময়তা এতেয়ড়া 

েয়ন্দহী, যে থািয়ে আজ যোয়গি েে প্রতযক্ষ িিয়ত পািত। ( প্রিায়শয মনরুপমাি 

প্রমত) আপনািা আমায়ি এি মদয়নই মচিঋণী িয়িয়িন, েমদ গান িয়িন তয়ে 

মেক্রীত হয়ে থািে। 

 

মনরুপমাি গান 

আমম       িী েয়ে িমিে মনয়েদন 

আমাি হৃদে প্রাণ মন! 

মচয়ত্ত এয়ে দো       িমি মনয়জ েয়হা অপহমি, 

িয়িা তায়ি আপনাি যন— 

আমাি হৃদে প্রাণ মন। 

শুযু যূমে, শুযু িাই,       মূেয োি মিিু নাই 

মূেয তায়ি িয়িা েমপলণ 

তে স্পয়শল পিশিতন! 

যতামাি যগৌিয়ে েয়ে       আমাি যগৌিে হয়ে 

এয়িোয়ি মদে মেেজলন 

চিয়ণ হৃদে প্রাণ মন। 

আশু। ( স্বগত) আি ময়ন্ত্রি দিিাি যনই। েশীিিয়ণি আি িী োমি িইে! 

িনযামি যদেিনযা। ( প্রিায়শয) মাতামজ! 
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শযামা। িী োো? 

আশু। আমায়ি আপনাি পুি িয়িই িাখয়েন, এমন েুযােংগীত যশানোি 

অমযিাি যথয়ি েমঞ্চত িিয়েন না। ো পাওো যগে এই আমম পিম োভ ময়ন 

িিমি। মন্ত্রতয়ন্ত্রি িথা ভুয়েই যগমি। এখন েুি য়ত পািমি, ময়ন্ত্রি যিায়না দিিাি 

যনই। 

শযামা। অমন িথা যোয়ো না োো! ময়ন্ত্রি দিিাি আয়ি বেমি। নইয়ে 

শায়ত্র— 

আশু। যে যতা মিি িথা। মন্ত্র আমম অগ্রাহয িমি যন। আমম েেমিয়েম মন্ত্র 

পড়য়েই যে মন েশ হে তা নে, গায়নি যমামহনী শমিি িায়ি মিিুই োয়গ না। ( 

স্বগত) যময়েমি আোি েজ্জাে োে হয়ে উিে। ভামি োজুি! 

শযামা। ( আ্গত) যিয়েমি খুে ভায়ো। মিন্তু এিি ুযেন েজ্জা িম েয়ে 

যোয হে। মন েশ িিাি িথাুলয়ো শাশুমড়ি োময়ন না েেয়েই ভায়ো হত। 

আশু। মিন্তু আপমন মেিি হয়েন না, আমাি ো ময়ন উদে হয়চ্ছ আমম েমে, 

তাি পয়ি— 

শযামা। তা োো, যে-েে িথা এখন থাক্। আয়গ— 

আশু। আমম েেমিয়েম, গায়ন যে মন েশ হে যেও যতা শেমাি; ময়নি েয়ঙ্গ 

তাি েমদ যোগ থায়ি তা হয়ে ময়ন্ত্রি শেশমিয়িই ো না মামন িী েয়ে? 

শযামা। মিি িথা। মন্ত্রিা মানাই ভায়ো। 

আশু। ( যোৎোয়হ ) আপনাি িায়ি এ-েে িথা েো আমাি পয়ক্ষ যৃষ্টতা, 

মিন্তু শােী শমিি েয়ঙ্গ আ্াি যে এিমি মনগঢ়ূ যোগ আয়ি তাি স্বরূপ মনরূপণ 

িিা িমিন, তিলােংিািমশাে েয়েন যে অমনেলচনীে। শায়ত্র যে েয়ে শে ব্রহ্ম, 

তাি িািণ িী? ব্রহ্মই যে শে ো শেই যে ব্রহ্ম তা নে; মিন্তু ব্রয়হ্মি েযেহামিি 

েত্তাি ময়যয শেস্বরূয়পই ব্রয়হ্মি প্রিাশ যেন মনিিতম। ( মনরুপমাি প্রমত) আপমন 

যতা এ-েিে মেুয়ে অয়নি আয়োচনা িয়িয়িন, আপনাি মি ময়ন হে না রূপ-

িে-গন্ধ-স্পয়শলি যচয়ে শেই যেন আমায়দি আ্াি অেযেমহত প্রতযয়ক্ষি মেুে? 

যেইজনযই এি আ্াি েয়ঙ্গ আি-এি আ্াি মমেনোযয়নি প্রযান উপাে শে। 

আপমন িী েয়েন? ( স্বগত) যময়েমি ভামি োজুি! 
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শযামা। েয়ো-না মা, ো মজজ্ঞাো িিয়িন েয়ো। এত মেয়দয মশখয়ে, এই 

িথািাি উত্তি মদয়ত পািি না?— োো, প্রথম মদন মিনা, তাই েজ্জা িিয়ি। ও যে 

মিিু যশয়খ মন তা ময়ন যিায়িা না। 

আশু। ওিঁি মেদযাি উজ্জ্বেতা মুখশ্রীয়তই প্রিাশ পায়চ্ছ। আমম মিিুমাি েয়ন্দহ 

িিমি যন। 

শযামা। মনরু, মা, এিোি ও  য়ি োও যতা। 

[মনরুপমাি প্রস্থান 

যদয়খা োো, যময়েমিি োপ যনই, েিে িথা আমায়িই িইয়ত হয়চ্ছ, তুমম 

মিিু ময়ন যিায়িা না। 

আশু। ময়ন িিে! েয়েন িী! আপনাি িথা শুনয়তই যতা এয়েমিয়েম— 

োচায়েি ময়তা যিেে মনয়জই িতিুলয়ো েয়ি যগয়েম। আমায়ি মাপ িিয়েন। 

শযামা। যতামাি েমদ মত থায়ি তা হয়ে এিিা মদনমস্থি িিয়ত হয়চ্ছ যতা? 

আশু। ( স্বগত) আমম যভয়েমিয়েম, আজই েমত দ হয়ে োয়ে। মিন্তু আজ 

েৃহস্পমত োি, তাই যোয হে হে না। ( প্রিায়শয) তা, আেয়ি িমেোয়িই েমদ মস্থি 

িয়িন? 

শযামা। েে িী োো? আজ েৃহস্পমতোি, মায়ি  যতা যিেে দুয়িা মদন আয়ি। 

আশু। এি জয়নয মি অয়নি আয়োজয়নি দিিাি হয়ে? 

শযামা। তা হয়ে বেমি োো; েথাোযয িিয়ত হয়ে। তা িাড়া, পািঁমজ যদয়খ 

এিিা শুভমদন মস্থি িিয়ত হয়ে যতা। 

আশু। তা েয়ি, শুভমদন যদখয়ত হয়ে বেমি। আেে িথা, েত শীঘ্র হে। আমাি 

যেিিম আগ্রহ, ইয়চ্ছ হয়চ্ছ, এই মুহূয়তলই— 

শযামা।  তা,  আমম অনথলি যদমি িিে না োো!  আেয়ি অঘ্রান মায়েই 

হয়ে োয়ে।  যময়েমিিও মেোহয়োগয েেে হয়ে এয়েয়ি,  ওয়িও যতা আি 

িাখা োয়ে না। 

আশু। ওিঁি মেোহ হয়ে যগয়েই েুমি — 

শযামা। তা হয়ে আোি আমম িাশীয়ত মিয়ি যেয়ত পামি। 

আশু। তাহয়ে তাি আয়গই আমায়দি— 
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শযামা। েে মিি িয়ি মনয়ত হয়ে। 

আশু। তয়ে মদনক্ষণ যদখুন। 

শযামা। তুমম যতা িামজ আি োো? 

আশু। মেেক্ষণ! িামজ েমদ না থািে যতা এখায়ন এয়েম যিন! আপনায়ি 

মনয়ে মি আমম পমিহাে িিমি! আমাি যেিিম স্বভাে নে। আমম এখনিাি 

যিয়েয়দি ময়তা এ-েিে মেুে মনয়ে তামাশা িমি যন। 

শযামা। যতামাি আি মত েদোয়ে না? 

আশু। মিিুয়তই না। আপনাি পদস্পশল িয়ি আমম েেমি, আপনাি িাি যথয়ি 

ো েংগ্রহ িিয়ত এয়েমি তা আমম গ্রহণ িয়ি তয়ে মনিত দ হে। 

শযামা। যদওো-য়থাওোি িথা মিিু হে না যে। 

আশু। আপমন িী চান েেুন। 

শযামা। আমম িী চাইে োো? তুমম িী চাও, যেইয়ি েয়ো। 

আশু। আমম যিেে মেয়দয চাই, আি মিিু চাই যন। 

শযামা। ( স্বগত) যিয়েমি মিন্তু যেহাো, তা েেয়তই হয়ে! মি মি মি, 

মেয়দযেুন্দয়িি িথা আমাি িায়ি পাড়য়ে িী িয়ি! আমাি মনরুয়ি েয়ে মিনা 

মেয়দয! (প্রিায়শয) তা হয়ে পানপািিাি িথা িী েে োো?  

আশু। ( স্বগত) পানপাি! এিঁি যদখমি েমত দই শািময়ত। এ মদয়ি িুমািী 

িনযা, তাি পয়ি আোি পানপাি! 

এইয়ি আমাি ভায়ো যিিয়ি না। ( প্রিায়শয) তা, মাতামজ, আপমন মিিু ময়ন 

িিয়েন না— অেশয যে িায়জি 

ো অঙ্গ তা িিয়তই হে— মিন্তু ঐ-য়ে পানপায়িি িথা েেয়েন, ওিা যতা 

আমাি িািা হয়ে না। 

শযামা। োো, যতামিা এিায়েি যিয়ে, যতামিা ওিায়ি অেভযতা ময়ন িি, 

মিন্তু আমম যতা ওয়ত যিায়না যদাু যদমখ যন— 

আশু। আপমন ওয়ত যিায়না যদাুই যদয়খন না! েয়েন িী মাতামজ! 

শযামা। তা, নাহে পানপাি িইে, ওি জয়নয মিিু আিিায়ে না, এখন 

মেোয়হি িথা যতা পািা? 

আশু। িাি মেোয়হি িথা? 
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শযামা। তুমম আমায়ি অোি িিয়ে োপু! এতক্ষণ িথাোতলাি পি মজজ্ঞাো 

িিি িাি মেোয়হি িথা! যতামািই যতা মেোয়হি িথা হমচ্ছে; যিেে পানপায়িি 

িথা শুয়নই তুমম চময়ি উিয়ে। তা, পানপাি নাহে নাই হে। 

আশু। ( হতেুমদ্ধভায়ে) ও, হািঁ, তা েুয়ি মি, তাই হমচ্ছে েয়ি! (স্বগত) মত দ 

এিিা িী ভুে হয়ে যগয়ি। না েুয়ি  এয়িোয়ি জমড়য়ে পয়ড়মি। িী িিা োে! 

(প্রিায়শয) মিন্তু, এত তাড়াতামড় মিয়েি, আি-এি মদন এ-েে িথা যখােো িয়ি 

আয়োচনা িিা োয়ে। িী েয়েন? 

শযামা। যখােোি আি িী োমি যিয়খি োো! আি-এিমদন এি যচয়ে আি 

িত যখােো হয়ে! তাড়াতামড় যতা তুমমই িিমিয়ে। আেয়ি িমেোয়িই তুমম মদন 

মস্থি িিয়ত যচয়েমিয়ে। 

আশু। তা যচয়েমিয়েম েয়ি। 

শযামা। তুমম যদখাশুনা িিয়ত চাইয়ে েয়েই আমম যময়েয়ি যতামাি োক্ষায়ত 

যেি িিেুম, তাি গানও শুনয়ে, এখন পানপায়িি িথা শুয়নই েমদ যেিঁয়ি দািঁড়াও 

তা হয়ে যতা আমাি আি মুখ যদখাোি যজা থািয়ে না। যতামায়িই ো যোয়ি িী 

েেয়ে োো! ভদ্রয়োয়িি যময়েি েয়ঙ্গ এমন েযেহাি মি ভায়ো! আমাি মনরু 

যতামাি িায়ি িী যদাু িয়িমিে যে— 

ক্রন্দন 

মনরুপমাি দ্রুত প্রয়েশ 

মনরুপমা। মা, িী হয়েয়ি মা, অমন িয়ি িািঁদি যিন! 

আশু। ( স্বগত) িী েেলনাশ! আমায়ি এিঁিা েোই িী ময়ন িিয়েন না-জামন! 

(প্রিায়শয) মিিুই হে মন, আমম েমত দই মিি িয়ি মদমচ্ছ। আপনািা িান্নািামি 

িিয়েন না। শুভিয়মল ওয়ত অমঙ্গে হে। ( শযামাি প্রমত) তা, আপমন এিিা মদন 

মস্থি িয়ি মদন, আমাি তায়ত যিায়না আপমত্ত যনই। 

শযামা। তা োো, েমদ ভায়ো মদন হে, তা হয়ে তুমম ো েয়েমিয়ে আেয়ি 

িমেোয়িই হয়ে োি। আমাি আয়োজয়ন িাজ যনই। এই িিা মদন যতামাি মত 

মস্থি থািয়ে োিঁমচ। 

আশু। অমন িথা েেয়েন না, আমাি ময়তি িখয়না নড়চড় হে না। 
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শযামা। আমাি পা িুিঁয়ে যতা তাই েয়েওমিয়ে, মিন্তু দশ মমমনি না যেয়তই 

এি পানপায়িি িথা শুয়নই যতামাি মত েদয়ে যগে। 

আশু। তা েয়ি। পানপািিা আমম আদয়ে পিন্দ িমি না— 

শযামা। যিন েয়ো যতা োো? 

আশু। তা মিি েেয়ত পািমি যন— ঐ আমাি যিমন— যোয হে, ওিা— িী 

জায়নন, পানপািিা যেন— যি জায়ন ও িথািাই যিমন— হিাৎ শুনয়ে িী যেন— 

তা, এই োমড়িাি নম্বি িী েেুন যদমখ। 

শযামা। ওঃ, তাই েুমি  ভােি? আমিা যতামায়ি ভািঁড়ামচ্ছ যন োো। আমিাই 

উনপঞ্চাশ নম্বয়ি মিেুম, িাে এই োইশ নম্বয়ি উয়ি এয়েমি। েমদ ময়ন যিায়না 

েয়ন্দহ থায়ি, উনপঞ্চাশ নম্বয়ি েিঞ্চ এিোি যখািঁজ িয়ি আেয়ত পায়িা। 

আশু। ( স্বগত) উঃ, িী ভুেই িয়িমি! ো যহাি, এখন এিিা পমিিায়ণি 

িাত দা পাওো যগয়ি। অন্নদায়ি এয়ন মদয়েই েমত দ যগাে মময়ি োয়ে। ো যহাি, 

অন্নদাি অদৃষ্ট ভায়ো। এি-এিোি ময়ন হয়চ্ছ, ভুেিা যশু পেলন্ত যিয়ন মনয়ে 

যগয়ে মন্দ হে না। 

শযামা। িী োো? এত ভােি যিন? আমিা ভদ্র য়িি যময়ে, যতামায়ি 

িিাোি জয়নয পমশ্চম যথয়ি এয়খয়ন আমে মন। 

আশু। ও িথা েেয়েন না, আমাি ময়ন যিায়না েয়ন্দহ যনই। এখন আমম 

োমচ্ছ, এি  ্ট,াি ময়যয মিয়ি আেে, আজয়িি মদয়নি ময়যযই এিিা 

েয়ন্তাুজনি েয়ন্দােত দ িিেই— এ আমম আপনাি পা িুিঁয়ে শপথ িয়ি োমচ্ছ। 

শযামা। োো, ও শপয়থ িাজ যনই— পা িুিঁয়ে আয়িা এিোি শপথ িয়িমিয়ে— 

আশু। আচ্ছা, আমম আমাি ইষ্টয়দেতাি শপথ িয়ি োমচ্ছ, আজয়িি ময়যযই 

েমত দ পািা িয়ি তয়ে অনয িথা। 

শযামা। ( স্বগত) যিয়েমি িথাোতলাে যেশ, মিন্তু ওয়ি মিিুই েুি োি যজা 

যনই। িখয়না-ো তাড়া যদে, িখয়না-ো মঢে যদে, অথচ মুখ যদয়খ ওি প্রমত 

অমেশ্বােও হে না। 

আশু। তয়ে অনুমমত িয়িন যতা এখন আমে। 

শযামা। তা, এয়ো োো। 

[ প্রণাম িমিো আশুি প্রস্থান 
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পঞ্চম অঙ্ক 

অন্নদা 

অন্নদা। েযাপািখানা যতা মিিুই েুি য়ত পািয়েম না।  িয়িি িথা শুয়ন 

এয়েম িনযা যদখয়ত। মেমন যদখা মদয়েন, তািঁয়ি যতা েেে যদয়খ যিায়নাময়তই 

িনযাি মা েয়ে ময়ন হে না, যচহািা যদয়খ যোয হে অপ্সিী-েমদচ অপ্সিীি যচহািা 

মিিিম পূয়েল িখয়না যদমখ মন। যশক্ হযাণ্ড িিয়ত যেমমন হাত োমড়য়ে মদয়েমি 

অমমন িস্ িয়ি আমাি হায়ত িমড়-োিঁযা এিগামি োে েুয়তা যেিঁয়য মদয়ে। আি-

যিউ হয়ে যগােমাে িিয়তম; মিন্তু যে েুন্দি যচহািা, যগােমাে িিোি যজা িী! 

মিন্তু, এ-েমত দ যিান য়দশী দস্তুি তা যতা েুি য়ত পািমি যন।  

মাতামজি প্রয়েশ 

মাতামজ। ( স্বগত) অয়নি েন্ধান িয়ি তয়ে যপয়েমি। আয়গ আমাি ুলরুদত্ত 

েশীিিণ-মন্ত্রিা খািাই, তাি পয়ি পমিচে যদে। ( অন্নদাি িপায়ে নিিপাে 

যিিাইো) েয়ো, হুর মেং। 

অন্নদা। হুর মেং। 

মাতামজ। ( অন্নদাি গোে জোি মাো পিাইো) েয়ো, িুড়েং িড়েং ক্ ড়াং। 

অন্নদা। ( স্বগত) মি মি! ভামি হােযিি হয়ে উিয়ি। এয়ি আমাি যিায়িি 

উপি জোি মাো, তাি উপয়ি আোি এই অদ্ভূত শেুলয়ো উচ্চািণ!  

মাতামজ। চুপ িয়ি িইয়ে যে? 

অন্নদা। েেমি। িী েেমিয়েন েেুন। 

মাতামজ। িুড়েং িড়েং ক্ ড়াং। 

অন্নদা। িুড়েং িড়েং ক্ ড়াং। ( স্বগত) মিমেক্লাে! 

মাতামজ। মাথািা মনচু িয়িা। িপায়ে মেিঁদুি মদয়ত হয়ে। 

অন্নদা। মেিঁদুি! মেিঁদুি মি এই যেয়শ আমায়ি মিি মানায়ে?  

মাতামজ। তা জামন যন, মিন্তু ওিা মদয়ত হয়ে। 

অন্নদাি িপায়ে মেিঁদুি-য়েপন 

অন্নদা। ইে! েমত দ িপায়ে যে এয়িোয়ি যেয়প মদয়েন! 
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মাতামজ। েয়ো েজ্রয়োমগদনয নমঃ। ( অন্নদাি অনুরূপ আেৃমত্ত) প্রণাম িয়িা। 

(অন্নদািতৃলি তথািৃত) েয়ো িুড়য়ে িড়য়ে নমঃ। প্রণাম িয়িা। েয়ো হুর মেয়ঙ 

 ুর মেয়ঙ নমঃ। প্রণাম িয়িা। 

অন্নদা। ( স্বগত) প্রহেনিা ক্রয়মই জয়ম উিয়ি। 

মাতামজ। এইোি মাতা েজ্রয়োমগনীি এই প্রোদী েত্রখণ্ডও মাথাে োিঁয়যা। 

অন্নদা। ( স্বগত) এই শােুি িিুয়িািা মাথাে োিঁযয়ত হয়ে! ক্রয়মই যে 

োড়াোমড় হয়ত চেে। ( প্রিায়শয) যদখুন, এি যচয়ে েিঞ্চ আমম পাগমড় পিয়তও 

িামজ আমি, এমন-মি, োঙমেোেুিা যে িমুপ পয়ি তাও পিয়ত পামি— 

মাতামজ। যে-েমত দ পয়ি হয়ে, আপাতত এইয়ি জমড়য়ে মদই। 

অন্নদা। মদন। 

মাতামজ। এইোয়ি এই মপিঁমড়িায়ত েেুন। 

অন্নদা। ( স্বগত) মুশমিয়ে যিেয়ে। আমম আোি ট্রাউজাি পয়ি এয়েমি! 

োই যহাি, যিায়নাময়ত েেয়তই হয়ে। 

উপয়েশন 

মাতামজ। যচাখ যোয়জা। েয়ো, খিিামিণী হিোমিণী  িোমিণী নিতামিণী 

ক্রং। প্রণাম িয়িা। ( অন্নদাি তথািিণ) মিিু যদখয়ত পাচ্ছ? 

অন্নদা। মিচ্ছু না। 

মাতামজ। আচ্ছা, তা হয়ে পুেমুয়খা হয়ে যোয়ো, োন িায়ন হাত দাও। েয়ো, 

খিিামিণী হিোমিণী  িোমিণী নিতামিণী ক্রং। প্রণাম িয়িা। এোি মিিু যদখয়ত 

পাচ্ছ? 

অন্নদা। মিিুই না। 

মাতামজ। আচ্ছা, তা হয়ে মপিন মিয়ি যোয়ো। দুই িায়ন দুই হাত দাও। 

েয়ো, খিিামিণী হিোমিণী  িোমিণী নিতামিণী ক্রং। মিিু যদখয়ত পাচ্ছ? 

অন্নদা। িী যদখয়ত পাওো উমচত, আয়গ আমায়ি েেুন। 

মাতামজ। এিিা গদলভ যদখয়ত পাচ্ছ যতা? 

অন্নদা। পামচ্ছ বেমি! অতযন্ত মনিয়িই যদখয়ত পামচ্ছ। 

মাতামজ। তয়ে মন্ত্র িয়েয়ি। তাি মপয়িি উপয়ি— 

অন্নদা। হািঁ হািঁ, তাি মপয়িি উপয়ি এিজনয়ি যদখয়ত পামচ্ছ বেমি। 
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মাতামজ। গদলয়ভি দুই িান হায়ত যচয়প যয়ি— 

অন্নদা। মিি েয়েয়িন, িয়ু যচয়প যয়িয়ি— 

মাতামজ। এিমি েুন্দিী িনযা— 

অন্নদা। পিমা েুন্দিী— 

মাতামজ। ঈশানয়িায়ণি মদয়ি চয়েয়িন— 

অন্নদা। মদক্ ভ্রম হয়ে যগয়ি, যিান যিায়ণ োয়চ্ছন তা মিি েেয়ত পািমি যন। 

মিিু িুমিয়ে চয়েয়িন েয়ি! গাযািাি হািঁি যয়ি যগে। 

মাতামজ। িুমিয়ে োয়চ্ছন না মি? তয়ে যতা আি-এিোি— 

অন্নদা। না না, িুমিয়ে োয়েন যিন— মিিিম োওোিা আপমন মস্থি িিয়িন 

েেুন যদমখ। 

মাতামজ। এিোি এমগয়ে োয়চ্ছন, আোি মপিু হয়ি মপমিয়ে আেয়িন। 

অন্নদা। মিি তাই। এয়গায়চ্ছন আি মপয়িায়চ্ছন। গাযািাি মজভ যেমিয়ে 

পয়ড়য়ি। 

মাতামজ। তা হয়ে মিি হয়েয়ি। এোি েমে হে। ওয়ো মাতমঙ্গনী, যতািা 

েোই আে। 

হুেুধ্বমন-শঙ্খধ্বমন িমিয়ত িমিয়ত ত্রীদয়েি প্রয়েশ 

অন্নদাি োয়ম মাতামজি উপয়েশন ও তাহাি হয়ত দ হত দস্থাপন 

অন্নদা। এিা যেশ োগয়ি। মিন্তু েযাপািিা িী মিি েুি য়ত পািমি যন। 

  

িমণীগয়ণি গান 

  

এোি েখী, যোনাি মৃগ 

যদে েুমি  যদে যিা। 

আে যগা যতািা পুিাঙ্গনা, 

আে েয়ে আে ত্বিা। 

িুয়িমিে মপোে-ভয়ি 

মিীমচিা-োমিি তয়ি, 

য'য়ি তায়ি যিামে িয়ি 
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িমিন িািঁমে পিা। 

দোমাো িমিে যন যগা, 

ওয়দি নে যে যািা। 

দোি যদাহাই মানয়ে না যগা 

এিি ুযপয়েই িাড়া। 

োিঁযন-িািা েনযিায়ি 

মাোি িািঁয়দ যিোও পায়ি, 

ভুোও তায়ি োিঁমশি োয়ি 

েুমদ্ধ-মেচাি-হিা॥ 

অন্নদা। েুমদ্ধ-মেচাি এয়িোয়িই োে মন। অমত োমানযই োমি আয়ি। তাি 

যথয়ি ময়ন হয়চ্ছ, ঐ-য়ে োয়ি জন্তু-জায়নাোি েো হে যে যেৌভাগযশােী আমম 

িাড়া, উপমস্থত যক্ষয়ি, আি যিউ হয়তই পায়ি না। গানমি ভায়ো, েুিমিও যেশ, 

িন্ঠস্বয়িিও মনন্দা িিা োে না, মিন্তু রূপি যভয়ঙ োদা ভাুাে এিি ুস্পষ্ট িয়ি 

েেিা খুয়ে েেুন যদমখ— আমাি েম্বয়ন্ধ আপনািা িী িিয়ত চান? পাোে এমন 

আশঙ্কা িিয়েন না, আপনািা তাড়া মদয়েও নে। মিন্তু যিাথাে এেুম, যিন এেুম, 

যিাথাে োে, এ-েিে ুলরুতি প্রশ্ন মানেময়ন স্বভােতই উদে হয়ে থায়ি। 

মাতামজ। যতামাি ত্রীয়ি মি মায়ি  মায়ি  স্মিণ িি? 

অন্নদা। িয়ি োভ িী, যিেে েমে নষ্ট। তািঁয়ি স্মিণ িয়ি যেিিুু েুখ 

আপনায়দি দশলন িয়ি তাি যচয়ে যঢি যেমশ আনন্দ। 

মাতামজ। যতামাি ত্রী েমদ যতামায়ি স্মিণ িয়ি েমে নষ্ট িয়িন? 

অন্নদা। তা হয়ে তািঁি প্রমত আমাি উপয়দশ এই যে, আি অমযি নষ্ট িিা 

উমচত হে না; হে মেস্মিণ িিয়ত আিে িরুন নে দশলন মদন— েমেিা মূেযোন 

মজমনে। 

মাতামজ। যেই উপয়দশই মশয়িাযােল। আমমই যতামাি যেমেিা শ্রীমতী 

মহীয়মামহনী যদেী 

অন্নদা। োিঁচায়ে! ময়ন যেিিম ভায়োয়দ্রি িয়িমিয়ে, মনয়জি ত্রী না হয়ে 

গোে দমড় মদয়ত হত। মিন্তু মনয়জি স্বামীি জনয এ-েমত দ েযাপাি যিন? 
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মাতামজ।  ুলরুি িায়ি যে েশীিিণ- মন্ত্র মশয়খমিয়েম আয়গ যেইয়ি 

প্রয়োগ িয়ি তয়ে আ্পমিচে মদয়েম,  এখন আি যতামি মনিৃমত যনই। 

অন্নদা। আি-িািও উপি এ ময়ন্ত্রি পিীক্ষা িিা হয়েয়ি? 

মাতামজ। না, যতামাি জনযই এতমদন এ মন্ত্র যািণ িয়ি যিয়খমিয়েম। আজ 

এি আশ্চেল প্রতযক্ষ িে যপয়ে ুলরুি চিয়ণ ময়ন ময়ন শতোি প্রমাণ িিমি। অেযথল 

মন্ত্র। ময়ন্ত্র যতামাি মি মেশ্বাে হে না? 

অন্নদা। েশীিিয়ণি িথা অস্বীিাি িিয়ত পামি যন। এখন যতামায়ি এিোি 

এই মন্ত্রুলয়ো পমড়য়ে মনয়ত পািয়ে আমম মনমশ্চন্ত হই। 

দােীিতৃলি েমু্ময়খ আহােল-স্থাপন 

অন্নদা। এও েশীিিয়ণি অঙ্গ। েনযমৃগই যহাি আি শহুয়ি গাযাই যহাি 

যপাু মানাোি পয়ক্ষ এিা খুে দিিামি। 

আহায়ি প্রেৃত্ত 

আশুি দ্রুত প্রয়েশ 

[মাতামজ প্রভৃমতি প্রস্থান 

আশু। ওয়হ অন্নদা, ভামি যগােমাে যেয়য যগয়ি। োঃ, তুমম যে মদমেয আহাি 

িিয়ত েয়েয়ি! যতামাি এ িী িিয়মি োজ! (উচ্চহােয) েযাপািখানা িী? নিমুণ্ড, 

খািঁড়া, োমত, জোি মাো! যতামাি েমেদান হয়ে নামি? 

অন্নদা। হয়ে যগয়ি। 

আশু। হয়ে যগয়ি িী িিম? 

অন্নদা। যে-েিে েযাখযা পয়ি িিে। যতামাি খেিিা আয়গ েয়ো। 

আশু। তুমম মেোয়হি জনয যে িনযামিয়ি যদখয়ে েয়ে মস্থি িয়িমিয়ে, তািঁিা 

হিাৎ উনপঞ্চাশ নম্বি যথয়ি োইশ নম্বয়ি উয়ি যগয়িন। আমম িনযাি মেযো মায়ি 

মাতামজ ময়ন িয়ি োিোি এমন মনয়েলায়যি ময়তা িথাোতলা িয়ে যগমি যে, তািঁিা 

মিি িয়ি মনয়েয়িন, আমম যময়েমিয়ি মেোহ িিয়ত েম্মত হয়েমি। এখন তুমম না 

যগয়ে যতা আি উদ্ধাি যনই। 

অন্নদা। যময়েমি যদখয়ত যিমন? 

আশু। যদেিনযাি ময়তা। 
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অন্নদা। তা যহাি, েহুমেোহ আমাি মতমেরুদ্ধ। 

আশু। েে িী! যেমদন এত তিল িিয়ে— 

অন্নদা। যেমদনিাি যচয়ে যঢি ভায়ো েুমি আজ পাওো যগয়ি— 

আশু। এয়িোয়ি অখণ্ডনীে? 

অন্নদা। অখণ্ডনীে। 

আশু। েুমিিা মিিিম যদখা োি। 

অন্নদা। তয়ে এিি ুযোয়ো। ( প্রস্থান ও মাতামজয়ি েইো প্রয়েশ) ইমন আমাি 

ত্রী শ্রীমতী মহীয়মামহনী যদেী। 

আশু। অযািঁ! ইমন যতামাি— আপমন আমায়দি অন্নদাি— িী আশ্চেল! তা হয়ে 

যতা হয়ত পায়ি না! 

অন্নদা। হয়ত পায়ি না িী েেি? হয়েয়ি, আোি হয়ত পায়ি না িী? এিোি 

হয়েয়ি, এই আোি দুোি হে. তুমম েেি হয়ত পায়ি না! 

আশু। না, আমম তা েেমি যন। আমম েেমি, যেই োইশ নম্বয়িি িী িিা োে! 

অন্নদা। যে আি শি িী! েহজ উপাে আয়ি। 

আশু। িী েয়ো যদমখ। 

অন্নদা। মেয়ে িয়ি যিয়ো। 

আশু। েমত দ মেেজলন যদে— আমাি হিয়োগ, প্রাণাোম, মন্ত্রোযন— 

অন্নদা। ভে িী, তুমম যেুলয়ো িাড়য়ে আমম যেুলয়ো গ্রহণ িিে। যে োই 

যহাি, যতামাি েশীিিণিা মিিিম হে? 

আশু। তা, মনতান্ত িম হে মন। যতামাি এই এিিা িাট্টা িিোি মেুে হে। 

অন্নদা। আি িাট্টা চেয়ে না। 

আশু। যিন েয়ো যদমখ। 

অন্নদা। আমািও েশীিিণ হয়ে যগয়ি। 

আশু। চেয়েম। এি  ন্টাি ময়যযই োোি িথা আয়ি। িথািা পািা িয়ি 

আমে যগ। 

 


